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............
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..............................
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βροσίου Λευή
................................. 27
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Σ χο λή ς κ. Εύσταθίου Κ. Μπανό κα ..................................................... 45
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κ. Γεωργίου Γεωργαλα ............. 46
— Α ί δημόσιοι σχέσεις είς τήν Χ ω 
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— Νέα τού μηνός ......................
54
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Ψ ύχραιμος, αποφ ασιστικός καί ακατα 
μάχητος ό
Ε λλην χω ροφ ύλαξ, πιστός
είς τό καθήκον καί άκλόνητος είς τάς
επ ά λξεις τού Συντάγματος Χ ω ροφ υλα
κής Μ Α Κ Ρ Υ Γ ΙΑ Ν Ν Η φράσσει τόν δρό
μον είς τούς άρνητάς τω ν ιδεω δ ώ ν τής
φυλής. Οί μητραλίαι δέν πέρασαν ούτε
καί θά περάσουν. Ο ί “ Ελληνες ύπερασπισταί τώ ν έθ νικώ ν πεπρω μένω ν πάν
τοτε άγρυπνοΰν.

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ!
’Αξιωματικοί - Άνθυκασιιισταί
Δραχ.
Ύπαξιωματικοί - Χωροφύλακες
»
Πολιτικοί 'Υπάλληλοι - Ίδιώ ται
»
Σύλλογοι - Σωματεία - ’Οργανισμοί »
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ!
Πάσης φύσεως συνδρομηταί

100
80
100
150

Δολλάρια

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 10

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ ΙΚ Η Ε Κ Δ Ο Σ ΙΣ
Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ

"1971

120 σελίδες - Π ολυχρωμία - Ξ ενόγλω οσον τρήμα
Φωτοεπικαιρότης Εσω τερικού καί Εξω τερικού

5

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Μέ Εθνικήν ύπερηφάνειαν καί πλήρης αισιο
δοξίας διά τό μέλλον, ή 'Ελλάς σύμπασα τιμά
καί περιλάμπριος μεγαλύνει τήν επέτειον τής
θρυλικής μάχης των ’Αθηνών τοϋ Δεκεμβρίου
1944, καί άποτίει φόρον τιμής πρός τούς ήρωϊκούς άγωνιστάς τοϋ έπικοΰ εκείνου άγώνος κατά
τής κομμουνιστικής επιβουλής.
Ουδέποτε ή ερυθρά συνωμοσία πρός κατάληψιν τής έξουσίας καί έγκατάστασιν στυγνοΰ
καί άποτροπαίου καθεστώτος κομμουνιστικής
τυραννίας, εύρεν έκφρασιν τοσοϋτον άπάνθρωπον καί άπαισίαν όσον κατά τον Δεκέμβριον
1944.
Εις τά ερείπια καί τάς χιλιάδας των νεκρών
τοϋ πολέμου καί τής τριπλής εχθρικής κατοχής,
νέαι συμφοραί έπεσωρεύοντο εις τόν αίμάσσοντα κορμόν τής φιλτάτης μας Πατρίδος εκ τής
ξενοκινήτου εγκληματικής δράσεως τοϋ ΚΚΕ
καί τών έρυθρας άποχρώσεως ποικιλωνύμων
παραφυάδων του.
Τό "Εθνος ολόκληρον άναλογίζεται μέ φρί
κην τό τε μέγεθος τής βδελυρας έθνοπροδοσίας καί τήν έκτασιν τών κομμουνιστικών θη
ριωδιών έναντίον άθώων θυμάτων, ών μόνον
έγκλημα ύπήρξεν ή άπαρασάλευτος πίστις, ή
άδολος αγάπη καί ή φλογερά άφοσίωσίς των
πρός τήν άθάνατον Ελλάδα, τήν Πατρίδα τών
Πατρίδων. Άτέρμων είναι ή φάλαγξ τών αγνών
πατριωτών, οΐτινες ως άμνός, ώδηγήθησαν εις
τήν σφαγήν ή ύπεβλήθησαν εις άνήκουστα βα
σανιστήρια εις τά, κατά τό σοβιετικόν πρότυπον,
κομμουνιστικά στρατόπεδα. Κατά τάς λίαν κρί
σιμους έκείνας διά τό "Εθνος στιγμάς, δτε είχε
σχεδόν έκλείψει πάσα έλπίς σωτηρίας, μοναδι
κός φάρος αισιοδοξίας παρέμεινον, έι μέσο)
τής κομμουνιστικής παλίρροιας αί, παρά τάς
λυσσώδεις κομμουνιστικός έπιθέσεις, άκατάβλητοι έστίαι άντιστάσεως τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας εις Μακρυγιάννη, τήν Σχολήν τής Χωρο
φυλακής, τό Τμήμα Μεταγωγών καί άλλαχοϋ
τών ’Αθηνών, έπί πλέον δέ αί μονάδες τής θρυ
λικής ΙΙΙης ’Ορεινής Ταξιαρχίας.
Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, τοϋ" όποιου ή
μακρά Ιστορία άποτελεΐ σειράν άγώνων υπέρ
τοϋ μεγαλείου καί τής δόξης τοϋ "Εθνους, είναι
ύπερήφανον διότι εις τούς προμαχώνας κυρίως
τοϋ Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη,

ό άγνός πατριωτισμός, τό πνεϋμα αυτοθυσίας,
ή αδάμαστος θέλησις καί ό απαράμιλλος ήρωϊσμός μιας δράκος ’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών
του, συνεπικουρουμένων ύπό ήρωϊκών μαχητών
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών άλλων Σωμά
των ’Ασφαλείας, έσωσε κατά τό κομμουνιστικόν
κίνημα τοϋ Δεκεμβρίου 1944 κυριολεκτικώς
τήν 'Ελλάδα έκ τής έρυθρας δουλείας, ήτις θά
ώδήγει έκ τοϋ άσφαλοΰς τό "Εθνος εις άφανισμόν.
'Υπό τήν σκιάν τής Άκροπόλεως, παγκοσμίου
συμβόλου τοϋ πνεύματος, εις τούς στρατώνας
τοϋ Μακρυγιάννη, τό Σώμα τής Χωροφυλακής
έγραψε λαμπράς σελίδας δόξης εις τήν νεωτέραν
'Ιστορίαν τοϋ "Εθνους, άναδειχθέν άξιον τής
Πατρίδος.
Ή μεγαλειώδης τών ήρώων μαχητών άντίστασις τοϋ Μακρυγιάννη κατέστησε τοϋτο φω
τεινόν μετέωρον άφάτου δόξης, συνώνυμον τοϋ
θάρρους καί τής τόλμης, αιώνιον σύμβολον
άρετής καί εύψυχίας, πηγήν άκένωτον ’Εθνικής
υπερηφάνειας.
'Η Ελλάς κατανικήσασα κατά Δεκέμβριον
1944 πρώτη τάς προφυλακάς τοϋ Διεθνούς όλοκληρωτισμοΰ άνεδείχθη πρωταθλητής ού μόνον
τής Ελληνικής, άλλά καί τής παγκοσμίου έλευθερίας.
Ή κλαγγή τών Ελληνικών όπλων καί ό όρυμαγδός τής μάχης τών ’Αθηνών τοϋ 1944 άπετέλεσαν έγερτήριον σάλπισμα δΤ όλα τά έθνη
τοϋ έλευθέρου κόσμου περί τοϋ μεγέθους τοϋ
κομμουνιστικοΰ κινδύνου.
Ευλαβείς προσκηνυταί εις τόν ιερόν χώρον
τοϋ Μακρυγιάννη, τόν όποιον οί ήρωϊκοί νε
κροί μας διά τοϋ αίματός των καθηγίασαν· καί
ήγιάσθη ΐνα παραμείνη αλώβητος ή βαρεία
κληρονομιά τών προγόνων καί έλευθέρα ή αιώ
νια 'Ελλάς. Διαβεβαιοϋμεν τούτους ότι, πιστοί
εις τόν όρκον μας, άκολουθοΰμεν τήν οδόν τήν
όποιαν ούτοι έχάραξαν.
Πλέον τούτου ότι ή 'Ελλάς έμπνεομένη άπό
τήν ίδικήν των θυσίαν, κραταιά καί εύημεροΰσα
όσον ποτέ άλλοτε, ύπό τήν πεφωτισμένην ήγεσίαν τοϋ έπαναστάτου Πρωθυπουργοΰ κ. Γεωρ
γίου Παπαδοπούλου, οΐκοδομεΐ εν καλλίτερον
μέλλον, άντάξιον τών προσδοκιών τοϋ Έθνους.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΤΟ ΕΠΟΣ
ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΝΝΗ:
Οί γνήσιοι ήρωες είναι στην
ούσία άπλοι καί αγνοί άνθρωποι,
καί γι’ αύτό, δσο τίποτα, άγαποϋν μέ πάθος την αλήθεια.
Οί γενναίοι άνδρες — οί λίγοι
μά διαλεχτοί — πού υπεράσπι
σαν τό Σύνταγμα Μακρυγιάννη
— καί μαζί τήν πατρίδα, τά
δσια καί ιερά της — από τίς 6
Δεκεμβρίου 1944 ώς τίς 18 Δε
κεμβρίου 1944, άπέδειξαν δτι
είναι γνήσιοι ήρωες. Γιά χάρη
τους, καί γιά χάρη τής μνήμης
δσων απ’ αυτούς έπεσαν στήν
μάχη, θά διηγηθοΰμε εδώ τήν
αλήθεια, καί μόνο τήν άλήθεια,
τήν αλήθεια αυτή πού τόσο
συχνά — σκόπιμα ή άθελα, μά
οπωσδήποτε εγκληματικά — άποσιωπήθηκε, ή, άκόμη χειρό
τερο, παραποιήθηκε από άρριβίστες καί καιροσκόπους πολι
τικούς, άπό άσυνείδητους μέ
έξαγορασμένη γραφίδα, δήθεν
ιστορικούς καί συχνά, άπλώς
άπό ζηλόφθονους.
*
Τό Δεκεμβριανό κίνημα τού
1944 δέν ήταν άπλή υπόθεση. Τό
Κ.Κ.Ε. τό προπαρεσκεύαζε με
θοδικά άπό τό 1942. Τά κινήμα
τα τής Μέσης ’Ανατολής ήσαν

Παρ’ δλο τούτο, τό Δεκεμ
μέρος τής προπαρασκευής, ή
ίσως άπλές δοκιμές. Σκοπός: βριανό κίνημα ένεφάνισε κάποια
ή βίαιη ανατροπή τοϋ καθεστώ ίδιοτυπία. Τό σχέδιο -— καί ή
τος καί ή άρπαγή τής έξουσίας έφαρμογή του — δέν έβασίσθη
σέ πολιτικές μεθόδους, δπως
άπό τούς κομμουνιστές.
Τό Δεκεμβριανό κίνημα ήταν είχε γίνει σέ άλλες χώρες, άκό
βεβαίως σχεδιασμένο στο πλαί μη καί στήν ίδια τήν Ρωσία.
Τό Κ.Κ.Ε. είχε προσπαθήσει
σιο τής καθολικής προσπάθειας
τοΰ διεθνούς κομμουνισμού γιά μέ τό ΕΑΜ νά διαφοροποιήση
τήν παγκόσμια επικράτησή του: τίς πεποιθήσεις τοΰ Ελληνικού
Ό Στάλιν, δεσμευμένος άπό τίς λαού, δμως άπέτυχε παταγωδώς.
συμφωνίες στήν Μόσχα, στήν Έδοκίμασε λοιπόν τό τελευταίο
Τεχεράνη καί στήν Γιάλτα μέ χαρτί του, ποντάροντας στήν
τόν Φραγκλΐνο Ροΰζβελτ καί βίαιη έπικράτηση. Γι’ αυτόν τόν
τόν μεγάλο φίλο τής Ελλάδος, λόγο, καί μ’ αΰτόν τόν σκοπό,
τόν έξοχο πατέρα τής συμμαχι έδημιουργήθη ό ΕΛΑΣ καί ή
κής νίκης, τόν Ούΐνστον Τσώρ- ΟΠΛΑ. Ή ήγεσία τών δύο αυ
τσιλ, δέν έτόλμησε φανερό καί τών εγκληματικών οργανώσεων,
απροκάλυπτα νά εύλογήση τήν δέν έσκοτίσθη μέ εθνικά προ
εγκληματική τούτη ενέργεια. βλήματα. Γιά τούτα δέν υπήρχε
ΤΗταν άλλωστε άκόμη ή εποχή πιά έδαφος,άλλά ούτε καί καιρός.
πού είχε άπόλυτη άνάγκη τά Έφρόντισε κατ’ άρχήν νά στρα’Αμερικανικά έφόδια καί τίς τολογήση δυνάμεις καί τό επέ
’Αγγλικές νηοπομπές. Όμως τήν τυχε, έξαπατώντας ή εκβιάζον
άπαιτούμενη ένίσχυση — πού τας άπό τή μιά μεριά καί στρα
ήταν «πλέρια» — βρήκε τρόπο τολογώντας κακοποιούς και
νά τήν χορηγήση μέσω τών έγκληματίες τοΰ κοινού ποινι
δορυφόρων του: Τίς ορδές τοΰ κού δικαίου άπό τήν άλλη.
Έλάς τίς πλαισίωναν Βούλγαροι Έφρόντισε επίσης νά έξοπλικομιτατζήδες, Σέρβοι αύτονομι- σθή, καί τό επέτυχε ομοίως μέ
στές καί διεθνιστές ’Αλβανοί. εφοδιασμό άπό τούς βόρειους
Ά πό τόν Ιδιο δρόμο διωχετεύ- γείτονες — δπως είπαμε — καί
μέ ευτελείς καί προδοτικές συνθησαν καί άφθονα έφόδια.
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Μετά επικούς αγώνες καί αιματηρές θυσίες γιά τήν πατρίδα ή Ε λληνική Χωροφυλακή αξιώ
νεται πολεμικής σημαίας, τιμή ή οποία μόνον εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις τοϋ Έθνους εχει άποδοθή.

αλλαγές μέ τούς Γερμανοίταγούς. Τέλος, κατήρτισε κατα
λόγους ατόμων πού έπρεπε νά
έξοντωθοΰν μέ κάθε τρόπο. Πολύ
περίεργον αύτοί οί κατάλογοι:
Κανένα Γερμανό ή ’Ιταλό δέν
περιλάβαιναν. Κανένα πραγμα
τικό δοσίλογο. Δέν περιλάβαιναν επίσης — όπως θά ήταν
φυσικό γιά «προλεταριακό» κί
νημα — κανένα πλουτοκράτη.
(Είναι γνωστό ότι ένα πλήθος
κεφαλαιοκρατών, έξ ανάγκης ή
άπό σκοπιμότητα, ήταν χορηγητές τοϋ ΕΑΜ-Έλάς. Δέν κατα
λάβαιναν ότι καί αυτών ή σειρά
έξοντώσεως θά ερχόταν άργότερα. . .).
Οί γραμμένοι στούς Έλασίτικους μαυροπίνακες ήσαν κυ
ρίως διανοούμενοι καί επιστή
μονες — έθνικά ήγετικά κεφά
λαια — καί πολίτες άπλοι, μέ
μόνη περιουσία τήν φλογερή
'Ελληνική ψυχή τους. Δέν
είναι επίσης περίεργο τό γεγο
νός ότι, έκτος άπό έλάχιστες
εξαιρέσεις, κανείς άπό τούς
παλαιούς πολιτικούς δέν περιελαμβάνετο στούς καταλόγους
αυτούς. Άντιθέτως, είναι ευεξή
γητο. Γι’ αύτούς πού σκοπός
τους ήταν ή δολοφονία τής
'Ελλάδος, οί νεκροθάφτες της
θά ήταν χρήσιμοι. . .
’Εκτός άπό αυτά, πού αφο
ρούν τήν κομμουνιστική ήγεσία,
υπήρχαν καί οί ορδές των υπο

τακτικών. Τά στίφη πού άπάρτιζαν τις Έλασίτικες μονάδες —
τάγματα καί συντάγματα καί
μεραρχίες είχαν — ήταν ένα
συνονθύλευμα άπό δοκιμασμέ
νους εγκληματίες — τις φυλα
κές είχαν άνοίξει καί τούς έβγα
λαν — άπό έκπαιδευμένους κα
κούργους καί βασανιστές, άπό
αμούστακα παιδάκια, φανατι
σμένα στις «κόβες», καί τις
«αχτίδες», καί άπό μαινάδες πού
τίποτα θηλυκό δέν είχε άπομείνει απάνω τους, ούτε καν ανθρώ
πινο. . .
Τό συμπέρασμα είναι εύκολο:
Τό κίνημα έσχεδιάσθη άπό τήν
διεθνή κομμουνιστική σπείρα
καί έξετελέσθη άπό τήν εν Έλλάδι κομμουνιστική κλίκα. Οί
πρώτοι είναι φανερό σέ τί από
βλεπαν: στόχος τους ήταν ή
έξαφάνιση τής Ελλάδος σάν
κράτους καί ή προσάρτησή της
στο κομμουνιστικό μπλοκ. "Οσο
γιά τούς δεύτερους, οί ήγέτες
ίσως νά είχαν τήν αφέλεια νά
πιστεύουν ότι στό χάος πού θά
άκολουθοϋσε, θά περίσσευε κά
ποια σημαντική θέση καί γι’
αύτούς. Οί άλλοι, οί ύποτακτικοί
καί έκτελεστές, δέν απόβλεπαν
παρά στό πλιάτσικο καί στον κο
ρεσμό τής δίψας τους γιά αίμα.
Στούς πάρα πάνω, πρέπει νά
προστεθούν καί τρεις ακόμη
«κλίκες»: Πρώτο: Οί βόρειοι
γείτονες γιά τούς οποίους βε

βαίως ή καταστροφή τής Τ ’ :
δος καί ή έξαφάνιση τοϋ Έλ
ληνικοϋ λαοϋ ήταν προαιώνια
έπιδίωξη: Δεύτερο: Οί Γερμανοϊταλοί πού είχαν συμφέρον
νά άφανισθοϋν οί έθνικές δυνά
μεις, οί μόνες πού τούς αντιμε
τώπιζαν δυναμικά καί πού ενδε
χομένως θά έμπόδιζαν τήν ομα
λή υποχώρησή τους. Τρίτο;
Ώρισμένοι ξένοι παράγοντες,
πλανημένοι καί «συμπαθοϋντες»
προς τό Έλασίτικο στρατόπε
δο. Αυτοί είτε γιατί πίστευαν
άφελώς τούς Έλασίτες γιά «δη
μοκράτες» είτε άπό καθαρό ε
μπορικό συμφέρον, έδιναν τήν
συμπαράστασή τους γιά τήν
καταστροφή τής Ελλάδος. Τού
τη ή συμπαράσταση δέν ήταν
ασήμαντη. ’Αρκεί ν’ αναφέρουμε
ότι ή κατακράτηση τοϋ βαρέως
όπλισμοϋ τής Ταξιαρχίας τοϋ
Ρίμινι στήν ’Ιταλία (τήν έστει
λαν έδώ μόνο μέ τόν ελαφρό
οπλισμό της γιά νά αντιμετώ
πιση τούς ώπλισμένους ώς τά
δόντια, δεκαπλάσιους Έλασί
τες), καθώς καί ή μή αποστολή
έπαρκών ’Αγγλικών δυνάμεων
— παρ’ όλη τήν έπιμονή τοϋ
Τσώρτσιλ — ήταν έργο των
παραγόντων αύτών.
Πολλοί απέδωσαν αύτό τό
έγκλημα έξ ολοκλήρου στον
Γεώργιο Παπανδρέου.

■

Ή Διμοιρία Χωροφυλακής πού πλαισίωνε τήν 3η
'Ορεινή Ταξιαρχία παρελαύνει στους δρόμους των Ά8μ=
νών τόν Νοέμβριον τοΰ 1944. Λίγο αργότερα οι απελευθερωταί αύτοί θά έγίνοντο ό στόχος τής ιταμής έπιθέσεως τών κομμουνιστών.

Ό Γεώργιος Παπανδρέου είχε
πράγματι ευθύνη, διότι ώς υπεύθυ
νος Πρωθοπυυργός, ,καμμιά ενέρ
γεια καί καμμιά αντίδραση δεν προέόαλε για ν’ αντιμετώπιση τούς πα
ράγοντας αυτούς και ν’ άποτρέψη

τή σοβαρότατη τούτη άπόφαση.
Τό έγκλημα τοΰ Παπανδρέου
είχε σέ άλλον τομέα συντελεσθή,
δταν από τόν εξώστη τής Πλα
τείας Συντάγματος, έδήλωνε
μεγαλόστομα κατά τήν συνήθειά
του,-καί μέ απερίγραπτη ελαφρό
τητα, ότι έπίστευε «καί στήν
λαοκρατία των Έλασιτων», θέ
τοντας στήν ίδια μοίρα τήν
Μεγάλη Ελλάδα^ όνειρο τών
Ελλήνων πού είχαν πονέσει,
είχαν μαρτυρήσει, είχαν άφανισθή, μέ τήν ώμή, τήν απροκά
λυπτη δίψα γιά λάφυρα, τών
Έλασιτών.
Κατά τόν τρόπον τούτον, οί
Έλληνες, όσοι είχαν άπομείνει
μετά ένα έτος σκληρού πολέμου
πρός δύο κολοσσούς, καί τέσ
σερα χρόνια, άπάνθρωπης κατο
χής, εύρίσκοντο αντιμέτωποι —
δεν ήταν βέβαια ή πρώτη φορά
στήν πεντακισχιλιετή ιστορία
τους — μέ τις ορδές τών αποχα
λινωμένων βαρβάρων.
Τούτη τή φορά, οί βάρβαροι
είχαν εισχωρήσει μέσα στο
Ελληνικό κάστρο, πιό δόλιοι,
πιο στυγεροί, πιό άποφασισμένοι από ποτέ. . .
* *
*
Στή προγραφή πού είχαν σχε
διάσει — μέ πολλή επιμέλεια —
οί Έλασίτες, (γιά νά είμαστε
δίκαιοι, αυτές τις είχε σχεδιά

σει τό Κ.Κ.Ε. Οί έλασίτες ήσαν Τσώρτσιλ ό όποιος έφθασε τήν
απλώς έκτελεστές), τήν πρωτο έπομένη τών Χριστουγέννων
καθεδρία κατείχε ή Χωροφυλα — 26 Δεκεμβρίου — έβλήθη
κή. Πολύ φυσικό. Ή χωροφυλα κατά τήν διαδρομή του άπό τό
κή, τό μοναδικό στρατιωτικό Φάληρο στήν ’Αθήνα). Ό υπό
ώργανωμένο Σώμα, πιστή στήν λοιπος ’Αθηναϊκός χώρος είχε
παληά παράδοση, καί αποφασι καταληφθή άπό τούς Έλασίτες,
σμένη νά πέση στις επάλξεις καί οί κάτοικοί του πού έσφάαλλά νά μή παραδόση τά όσια ζοντο, έληστεύοντο καί έβασακαί ιερά «τοΐς κυσίν», ήταν νίζοντο άπό έπαγγελματίες κα
κόρφος στον έλασίτικο οφθαλμό. κούργους καί άπό άποκτηνωμέ"Αλλωστε καί άπό πλευράς νους υπανθρώπους, άψηφοΰσαν
«στρατηγικής» ή σειρά ένερ- τις σφαίρες πού έπεφταν βροχή
γείας ήταν ή ένδεδειγμένη. Πρώ σ’ όλους τούς δρόμους, γιά νά
τα θά έξουδετέρωναν τούς ά δραπετεύσουν άπό τόν Έλασί
γρυπνους φρουρούς καί κατόπιν, τικο «παράδεισο» καί νά βροΰν
ανενόχλητοι, θά έπεφταν στον άσυλο στήν έθνικοκρατούμενη
άνυπεράσπιστο πιά λαό. Τά έλάχιστη περιοχή.
τμήματα Χωροφυλακής, τά στε
Οί δυνάμεις πού υπεράσπιζαν
λέχη, ακόμη καί οί άνδρες τής τήν περιοχή αύτή ήταν όλότελα
Χωροφυλακής, είχαν έπισημαν- άσήμαντες:
θή άπό πολύ πρίν. Είχαν δοθή
1. Τ ρ ί τ η ’Ο ρ ε ι ν ή Τ α 
σαφείς οδηγίες δράσεως. Ή
ξ ι α ρ χ ί α : (Ή επιλεγόμενη
εντολή ήταν ξεκάθαρη. Πλήρης «Ταξιαρχία τοΰ Ρίμινι»): ’Α
εξόντωση αδιακρίτως, καί χωρίς ξιωματικοί 205, ύπαξιωματικοί
περιττές διαδικασίες.
56, οπλίτες 2.530.— Συνολικός
Τό σκηνικό πλαίσιο τής οπλισμός της: 2084 τυφέκια,
τραγωδίας είναι γνωστό. Θά 159 οπλοπολυβόλα Μπρένν,
άναφέρωμε μόνο μερικές λε 932 στέν, 28 όλμοι, 18 πίατ.
πτομέρειες: 'Ολόκληρη ή ύπαι (Ό βαρύς οπλισμός της, όπως
θρος Ελλάς ήταν Έλασιτοκρα- άνεφέραμε, είχε κρατηθή στήν
τούμενη. Οί ορδές τοΰ Έλάς Ιταλία καί έστάλη μετά τόν
είχαν επικρατήσει παντού, σφά Δεκέμβρη).
ζοντας, διώκοντας, λεηλατών
2. Τ ά γ μ α Μ π ο υ σ μ π ο υ τας. Ή ’Αθήνα ήταν καί αυτή ρ έ λ η: (έφθασαν άπό τήν
στά χέρια τους, έκτος άπό μιά Αίγυπτο στις 6 Δεκεμβρίου).
πολύ περιορισμένη περιοχή:
Δύναμη 2 μόνο λόχων. Σύνολον
Ά πό Όμόνοια-Σύνταγμα-Λυκα- άνδρών 215. 'Οπλισμός ελαφρός.
βηττός-Γουδί - Μακρυγιάννη καί
3. ' Ι ε ρ ό ς Λ ό χ ο ς : 'Υπό
Λεωφ. Συγγροΰ, ή όποια όμως τόν Συνταγματάρχην Τσιγάνάπό τοΰ Φιξ καί κάτω έβάλλετο τε. Συνολική δύναμη 180 άν
άπό τούς Έλασίτες. ’Ακόμη και δρες. 'Οπλισμός ελαφρός.
τό θωρακισμένο αύτοκίνητο τοΰ
4. ’Α γ γ λ ι κ ή Τ α ξ ι α ρ -

Έ λληνες Χωροφύλακες πού ό Έλάς κρατούσε όμηρους στά απαίσια στρατόπεδά του. Οί λιγο
στοί πού κατώρθωσαν νά δραπετεύσουν σέ οίκτρά κατάσταση, εσπευσαν νά ύπερασπισθούν τήν
κινδυνεύουσα πατρίδα δίνοντας γιά μιά άκόμη φορά τό αίμα τους.

χ ί α: Έδώ χρειάζονται μερι απέδειξαν μέ τις παράτολμες
κές διευκρινίσεις: Τό σύνολο πτήσεις τους καί τίς θυελλώδεις
των Βρεταννών πού εστάλη σαν εξόδους τους, πόσο πολύτιμη
στήν Ελλάδα τον ’Οκτώβριο θά ήταν ή συμβολή τους.
6. Οί λιγοστές μονάδες του
1944, ήταν 5.000 άνδρες μέ
ελαφρό οπλισμό. Οί άνδρες στόλου μας, στούς χώρους ευ
αυτοί είχαν στρατολογηθή στήν θύνης των, προσέφεραν ό,τι
Αίγυπτο, άποσπασμένοι από μπόρεσαν.
7. Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή . Συνο
διάφορες υπηρεσίες των μετό
πισθεν. Και αυτή όμως ή περιο λική δύναμη 1600 άνδρες περί
ρισμένη δύναμη, κατενεμήθη στή που, κατανεμημένοι στις φρου
Θεσσαλονίκη, τή Πάτρα καί ρές ’Αθηνών (Σχολή Χωρ/κής,
τήν ’Αθήνα (Οί Βρεταννοί των ’Αρχηγείο, Φυλακές Βουλιαγμέ
’Αθηνών υπολογίζονται σέ 700 νης, Άβέρωφ, Συγγροϋ, Χατζη
περίπου). Στό Δεκεμβριανό κί κώστα, Βαρβάκειο, Άνωτέρα
νημα στήν περιοχή τής ’Αθήνας, Διοίκηση Στερεάς, Τάγμα Μεοί Βρεταννοί στρατιώτες δέν τεκπαιδεύσεως, ’Αποθήκες Υ λ ι
είχαν εύρεΐα άνάμιξη. ’Από τις κού, Τμήμα Μεταγωγών, Μαπρώτες ήμέρες οί έλασίτες κρυγιάννη κ.λ.π.). 'Οπλισμός άμπλοκάρησαν τήν κύρια δύναμή πελπιστικά έλαφρός.
8. Διάφορες άλλες δυνάμεις:
τους στούς στρατώνες της —
στήν Κηφισιά βασικά — καί Έθνοφύλακες όσοι έναπέμειναν
σχεδόν τήν έξουδετέρωσαν. Τήν μετά τήν διάλυσή τους από τόν
’Αθήνα ύπερασπίσθησαν ούσια- Έλάς (έλάχιστοι, άνωργάνωτοι
Εύέλπιδες
στικά ή 3η ορεινή Ταξιαρχία, καί άγύμναστοι),
ό Τερός Λόχος καί οί Χωροφύ (ομοίως), Εύζωνοι Ταγμάτων
λακες. Μόνον άφοϋ έληξε ή ’Ασφαλείας (είχαν έπιμελώς
μάχη στοΰ Μακρυγιάννη, οί έπιλεγή ελάχιστοι), ’Αστυνομι
Βρεταννοί, ένισχυθέντες στό κοί (Μεμονωμένοι διότι τά
μεταξύ, προωθήθησαν μέ τις Τμήματα ’Αστυνομίας Πόλεων
Ελληνικές μονάδες — κι’ αύτές προσβληθέντα έξ άρχής καί καείχαν έπί τέλους ένισχυθή σέ ταληφθέντα διελύθησαν). Συνο
άνδρες καί οπλισμό — πρός τήν λική δύναμις: 500 άνδρες περί
που. 'Οπλισμός υποτυπώδης.
λοιπή Ελλάδα.
5.
13η Μ ο ί ρ α Έ λ λ η ν ι- Ό πω ς βλέπομε, τό γενικό
ν ι κ ή ς ’Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς . Οί σύνολο τών έθνικών δυνάμεων
αεροπόροι μας δέν μπόρεσαν γιά τήν μάχη τής ’Αθήνας δέν
νά έπέμβουν διόλου στήν μάχη ύπερέβαινε τούς 6.000 άνδρες.
τής ’Αθήνας. ’Αρκετά αργότερα, Οί ολίγοι αυτοί είχαν νά άντι— στόν συμμοριτοπόλεμο — μετωπίσουν 25.000 περίπου έλα

σίτες, έφωδιασμένους μέ βαρύ
οπλισμό, όλμους, βαρειά πολυ
βόλα, μπαζούκας, πυροβόλα καί
άφθονα πυρομαχικά. Έ πί πλέον,
ένώ ό αριθμός τών έθνικών δυνά
μεων έλαττώνετο σημαντικά μέ
τίς απώλειες, οί 25.000 τών έλασιτών παρ’ όλες τίς βαρειές
απώλειες παρέμεναν συνεχώς
οί ίδιες διότι άνανεώνοντο —ό
πως καί τά έφόδιά τους — από
τίς ανεξάντλητες έφεδρεΐες τής
υπαίθρου.
Ή Χωροφυλακή, έκτος από
τόν τόσο περιωρισμένον αριθμό
τών άνδρών της, καί τήν ανε
πάρκεια τού οπλισμού της, είχε
ύποστή καί άλλα πλήγματα:
Στόν «περίφημο» λόγο του, τής
5ης ’Οκτωβρίου, ό άνεκδιήγητος «Παπανδρέου, μπροστά στό
έθνος ολόκληρο, είχε είπή ότι
«καί κατά τίς δυό περιόδους τής
δουλείας τού έθνους, τά Σώματα
’Ασφαλείας, καί ιδίως ή Χωρο
φυλακή (!) είχαν παρουσιάσει. . .
συμπτώματα ήθικής κρίσεως»
(!!!). (Συνέβη τό εξής: Ή πλα
τεία Συντάγματος είχε κατακλυσθή άπό ένοπλους έλασίτες καί
στίφη έαμιτών. Αυτοί έκραύγαζαν συνεχώς τά λυσσαλέα συνθήματά τους — έπί ήμέρες τούς
τά έδίδασκαν οί «ινστρούτορες»
— μέ στόχο τά Σώματα ’Ασφα
λείας καί βασικά τήν Χωροφυλα
κή. Ό πάντοτε. . . ευαίσθητος
στις έπιταγές τού όχλου καί
άείποτε αύτοσχεδιάζων Παπανδρέου έρριξε τήν θανάσιμη προσ-

Ή άνατολική πλευρά τοϋ Συντάγματος Μακρυγιάννη.
Ό τοίχος εχεν άνοικοδομηθή μεταγενεστέρως.

Τό προαύλιο τοΰ Συντάγματος Μακρυγιάννη μπροστά
άπό τό Διοικητήριο. ’Εδώ εγινε άγώνας έκ τού συστάδην.

βλητική τούτη φράση. Γιά τόν
επιπόλαιο τοϋτον άνδρα—ό ίδιος
άλλωστε έτσι τό έδικαιολογοϋσε
αργότερα — ήταν ένας «πολιτι
κός έλιγμός», άπό τούς τόσους
τής σταδιοδρομίας του. Γιά τή
Χωροφυλακή όμως, πού είχε υποστή τόσες θυσίες, καί γιά τούς
έθνικόφρονες πού τόσα είχαν
στηρίξει στο λαμπρό τούτο Σώ
μα, ήταν ένα πλήγμα βαρύ.
Τό πλήγμα τούτο δέν ήταν τό
μόνο. Στις 7 Νοεμβρίου, ό Παπανδρέου ύποκύπτει καί πάλιν
στήν πίεση των κομμουνιστών
Υπουργών μέ τούς οποίους είχε
δεχθή — κανείς άλλος δέν έδέχθη τήν ευτελή τούτη παραχώ
ρηση — νά μοιραστή τήν Κυβένηση, άντικαθιστα τόν ’Αρχηγό
Χωροφυλακής — τόν γενναίο καί
δοκιμασμένο στρατηγό Γεώρ
γιο Ντάκο, τόν. . . συλλαμβάνει,
καί τόν στέλνει στήν Αίγυπτο.
Τήν ίδια ώρα — σύμπτωση σκέ
ψεων βλέπετε. . . — Έλασίτες
συνελάμβαναν τήν σύζυγο τοΰ
Ντάκου καί τήν έσερνάν όμηρο
στά Κρώρα! Ό Ντάκος πέρασε
άπό δίκη στήν Αίγυπτο μέ άποτέλεσμα νά βγή βούλευμα πού
τόν άνεκήρυξε «άξιο τής πατρίδος». . .
’Αλλά ύπήρχαν καί άλλα άκόμη: Στή Θεσσαλονίκη, στή
Λάρισα, στήν Πάτρα, στήν Τρί
πολη, στό Ναύπλιο, στήν Κό
ρινθο, παντού οί έλάχιστες δυνά
μεις τής Χωροφυλακής είχαν
κλειστή σέ στρατόπεδα έλασιτών! Μόλις καί μετά βίας, τό
Σώμα είχε κατορθώσει νά περισώση περί τούς 750 οπλίτες, οί
όποιοι άοπλοι καί ρακένδυτοι
συγκεντρώθησαν στήν ’Αθήνα
καί άπετέλεσαν τό 4ον Τάγμα
μετεκπαιδεύσεως τοΰ Συντάγμα
τος Χωροφυλακής (τέλος Νοέμβρίου 1944).

Έξ άλλου ή Κυβέρνηση, συνε
χίζοντας τήν. . . ’Εθνική της
δραστηριότητα, άπηγόρευσε τήν
άποβίβαση στόν Πειραιά τοΰ
11ου Τάγματος Χωροφυλακής,
(577 άνδρες υπό τόν Κινινή).
Λαμπρή μονάδα πού είχε όργανωθή άπό έπιλέκτους άνδρες τοΰ
Σώματος,
παράλληλα
πρός
τόν 'Ιερό Λόχον, πού είχε φθάσει άπό τήν Μέση ’Ανατολή
μέ τό Βρεταννικό πολεμικό
«Πρίγκηψ Δαυίδ». Τέλος — τό
κορύφωμα — όταν οί κομμουνι
στές 'Υπουργοί (Σιάντος-Ζεΰγος-Τσιριμώκος κ.λ.π.) υπανεχώρησαν άπό τήν άρχική συμφωνία
πού είχαν υπογράψει (νά διαλυθοΰν καί άφοπλισθοΰν όλες οί
άνταρτικές οργανώσεις), καί
ζήτησαν, έπιπροσθέτως, καί
τόν άφοπλισμό τής 3ης ’Ορεινής
Ταξιαρχίας, τοΰ 'Ιερού Λόχου
καί τής Χωροφυλακής, ό Παπανδρέου — ό «εύστροφος» —
δέν συμφωνεί μέν γιά τούς δυό
πρώτους — αυτό δά τοΰ έλλειπε!
— άλλά χωρίς συζήτηση συγκατατίθεται στήν διάλυση καί
τόν άφοπλισμό τής Χωροφυλα
κής!
Φυσικά τούτο τό τελευταίο
δέν κατάφερε νά τό πραγματοποιήση. Τό ποτήρι είχε ξεχει
λίσει. ’Ενώ στό ’Αρχηγείο ό
’Αρχηγός—Συντ /'ρχης Παπαργύρης — μέ τούς έπιτελεΐς του, σέ
δραματική σύσκεψη — συμφω
νούσαν νά άρνηθοΰν τήν παρά
δοση τών όπλων τους, κατώτεροι
αξιωματικοί — άγνοοΰσαν τις
άποφάσεις πού τήν ίδια ώρα
λάβαιναν οί άρχηγοί τους —
έπαναλάμβαναν τόν όρκο τών
άρχαίων ’Αθηναίων, πού είναι
χαραγμένος στήν έντειχισμένη
πλάκα στήν πρόσοψη τοΰ Διοι
κητηρίου τοΰ Μακρυγιάννη:
«Ου καταισχυνώ τά όπλα. . .
L·

άμυνώ δέ καί ύπέρ ιερών καί
όσιων. . . καί τά ιερά τά πάτρια
τιμήσω. . .»
Σ’ αύτήν τήν κατάσταση βρι
σκόταν ή Χωροφυλακή όταν,
στις 3 Δεκεμβρίου 1944, ολό
κληρος ό μηχανισμός τοΰ ΚΚΕΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ,
έκινήθη
γιά νά έξοντώση τις εθνικές δυ
νάμεις καί νά καταλάβη τήν
έξουσία.
***
Τό σύνθημα γιά νά τεθούν σέ
κίνηση οί ένοπλες κομμουνιστι
κές δυνάμεις, τό έδωσε ό Γιάν
νης Ζεύγος μέ ένα άρθρο του
στόν «Ριζοσπάστη» τής 4ης
Δεκεμβρίου: «Τώρα — έγραφε —
τόν λόγον έχουν οί μπαρουτοκαπνισμένοι μαχητές τοΰ Έλάς,
πού τούς ζητούν νά παραδώ
σουν τά κερδισμένα σέ μάχες
όπλα τους» (!!!).
Τούτη δέν ήταν άπλή φράση
τοΰ Ζεύγου. Ή ταν άπόφαση τής
Κεντρικής ’Επιτροπής τοΰ ΕΑΜ
(είχε συνεδριάσει τήν προηγού
μενη ήμέρα, 2 Δεκεμβρίου),
πού υίοθετοΰσε μέ τήν σειρά
της προηγούμενη άπόφαση τοΰ
Κ.Κ.Ε. Σύμφωνα μέ τήν άπό
φαση αύτή, στις 3 Δεκεμβρίου
έδίνετο έντολή νά κηρυχθή παν
εργατική άπεργία καί νά συγκροτηθή παλλαϊκό συλλαλητή
ριο.
Τό περίεργο είναι ότι στήν
άρχή ή Κυβέρνηση είχε. . . επι
τρέψει τό συλλαλητήριο. Μετά
όμως τό δημοσίευμα τοΰ «Ριζο
σπάστη» — πού ήταν καθαρή
πρόσκληση σέ ένοπλη στάση
τό άπαγόρευσε. Τούτο φυσικά
διόλου δέν έμπόδισε τόν «ήρωϊκό Έλάς» νά συγκεντρώση
ογκώδεις ομάδες — άπό τις
στήλες τοΰ ’Ολυμπίου Διός ώς τό
Σύνταγμα — ένοπλες, μέ πανώ
πού άνέγραφαν τά μαχητικώΛ

τέρα κομμουνιστικά συνθήματα,
μέ σφυροδρέπανα, κόκκινες
σημαίες κ.λ.π. Έπρόκειτο γιά
ένα έξαλλο πλήθος, (Σημ. ό
γράφων ύπήρξεν αύτόπτης μάρτυς καί εκ τοϋ σύνεγγυς παρατη
ρητής), συνεπαρμένο — από
αρκετές ήμέρες μάλιστα — από
κρίση ομαδικής ύστερίας. Τα
στόματα παραμορφωμένα έκραύγαζαν τρομακτικές καί
χυδαίες ύβρεις, συχνά δέ καί
άναρθρες ιαχές. Τά μάτια κατακόκκινα είχαν πεταχθή έξω άπό
τις κόγχες. Τά χέρια έκινοΰντο
σπασμωδικά, κράδαιναν όπλα
κάθε είδους (αύτόματα, τουφέ
κια, πιστόλια, χειροβομβίδες,
μαχαίρια). Βάδιζαν βαρειά, μέ
τά γόνατα έλαφρά λυγισμένα,
σάν θεριά πού άναζητοϋν θήρα
μα. Ό ταν κάποιος άνεγνώριζε
ή νόμιζε πώς άνεγνώριζε ανά
μεσα στους βιαστικούς καί τρο
μαγμένους διαβάτες κάποιον
«προδότη», «δοσίλογο» ή «γκεσταπίτη» ή «μοναρχοφασίστα»,
σκηνή άφάνταστης φρίκης άκολουθουσε. "Αναρίθμητα χέρια
άρπαζαν τον δύστυχο άπό τά
μαλλιά, τόν έσερναν μαζί τους,
τον κτυποϋσαν, τόν ποδοπα
τούσαν, τόν έσκιζαν μέ τά μα
χαίρια, τοϋ τσάκιζαν τό κεφάλι
μέ τά κοντάκια των τουφεκιών.
Σ’ αυτό τό αποτρόπαιο έγκλημα
λάβαιναν μέρος παιδάκια 16-17
χρόνων καί γυναίκες! (Σημ.:
Γιά νά μή νομισθή ότι ή περι
γραφή είναι ύπερβολική, άναφέραμε ότι ό γράφων παρηκολούθησε παρόμοια σκηνή στήν
'Ομόνοια, στήν άρχή τής όδοϋ
'Αγ. Κωνσταντίνου, μέ θύμα
ένα νεαρό παιδί 18-20 χρόνων.
Ήταν ένας λεπτός ψηλός νεα
ρός, κικκινομάλλης, όνόματι
Μεταξας, κάτοικος τής συνοι
κίας Βάθης. Δέν γνωρίζουμε τήν
αιτία τοϋ έλασίτικου μίσους.
Ισως αιτία νά ήταν απλώς. . .
τόνομά του (!). Τό πιθανώτερο
όμως είναι ότι δέν υπήρχε όλότελα αιτία)...
Ή Κυβέρνηση διέταξε τότε
τήν ’Αστυνομία Πόλεων νά διαλύση τήν συγκέντρωση. Οί
άστυφύλακες — ελάχιστοι σέ
αριθμό καί ύποτυπωδώς οπλι
σμένοι — προσπάθησαν πράγ
ματι νά άναχαιτίσουν τό πλή
θος. Οί έλασίτες όμως έπεσαν
απάνω τους, άφώπλισαν τούς
περισσότερους καί σκότωσαν
έναν άρχιφύλακα. Παραδόξως,
μετά άπό αυτό έχωρίσθησαν σέ

μικρές ομάδες καί διέλυσαν τό
συλλαλητήριο. (Σημ. άργότερα
έγνώσθη ότι ή συγκέντρωση
διελύθη διότι τό άναμενόμενο
2ον Σύνταγμα τοϋ Έλάς — μέ
καπετάνιο τόν αιμοσταγή Νικη
φόρο — πού είχε διαταχθή νά
κατέβη άπό τό Ψυχικό καί νά
ένισχύση τό συλλαλητήριο,
δέν ένεφανίσθη. Μιά μικρή μο
νάδα 'Αγγλων είχε προωθηθή
άπό τήν Κηφισιά, τούς άφώπλισε καί τούς άπώθησε προς
τήν Μαλακάσα. Τούτη ήταν καί
ή μοναδική ένέργεια αυτών των
Άγγλων, γιατί άμέσως άνεπτύχθη τό 34ον Σύνταγμα Έλάς,
— μέ πολιτικό επίτροπο τόν
διαβόητο Διαμαντή — έκλεισε
τούς Άγγλους στήν Κηφισιά
καί έλευθέρωσε τούς αιχμαλώ
τους τοϋ 2ου Συντάγματος). Τήν
έπομένην έν τούτοις οί έλασίτες έπανήλθον δριμύτεροι. Έπετέθησαν καί κατέλαβαν τά
Αστυνομικά Τμήματα, έφόνευσαν άστυνομικούς, έσφαξαν
τραυματίες καί αιχμαλώτους,
άρπαξαν πολίτες άπό τά σπίτια
τους καί τούς έσφαξαν κι’ αυ
τούς ή τούς κράτησαν γιά ομή
ρους.
Μπροστά στον άμεσο κίνδυ
νο, ό Πρωθυπουργός θυμάται
τήν τόσο έξευτελιστικά ύβρισθεΐσα απ’ αυτόν τόν ίδιο Χωρο
φυλακή. Καλεΐ τόν άρχηγό της
— τό βράδυ τής 3ης Δεκεμβρίου
— καί τοϋ δίνει εντολή νά «κινητοποιήση τις δυνάμεις του καί
νά πράξη τό καθήκον του».
(Σημ. είναι μπροστά οί Υπουρ
γοί Έμμανουηλίδης καί Σπαής,
καί ό Στρατιωτικός Διοικητής
Αθηνών Κατσώτας. Ό ’Αρχη
γός βρίσκει ευκαιρία καί άπαιτεΐ άπό τόν Πρωθυπουργό νά
άνακαλέση τήν ΰβριν του. Ό
Παπανδρέου τό υπόσχεται άλλά
δέν τό έπραξε).
Ό Α ρχηγός Χωροφυλακής
γιά νά τονώση τό ήθικό τών
τρομοκρατημένων, πολιτών, καί
έπιθυμών νά δώση προσωπικές
οδηγίες στήν φρουρά Μακρυγιάννη, άποφασίζει νά κάνη
μιά έπίδειξη δυνάμεων. Τό
πρωί τής 4ης Δεκεμβρίου, μιά
διλοχία Χωροφυλάκων μέ τόν
ίδιο τόν Ά ρχηγό επί κεφαλής,
κινείται άπό τό Αρχηγείο (’Γου
λιανού) μέχρι τό Σύνταγμα καί
ρίγη συγκινήσεως καί δάκρυα
σκορπά τό θέαμα τών γενναίων
Χωροφυλάκων πού διακινδύ
νευσαν τήν ζωή τους παρελαύΠ

—

νοντας — μιά φούχτα άνδρες
όλοι κι’ όλοι — κάτω άπό τις
κάννες τών έλασίτικων όπλων.
Ή δη τό μεγαλύτερο μέρος
τής Αθήνας έχει καταληφθή
άπό τούς έλασίτες. Ή ελεύθερη
Ελλάς έχει περιωρισθή σέ
λίγα τετραγωνικά μέτρα, μέ κέν
τρο τό Παλάτι τοϋ Βασιληά.
(Σωτηρία - ’Ιλισός - Στάδιο Μακρυγιάννη - Ακρόπολη - Θησεϊο-Φυλακές Χατζηκώστα - 'Ο
μόνοια - Ίουλιανοΰ - Λεωφ. Α 
λεξάνδρας). Στις ήμέρες πού
άκολουθοΰν οί έλασίτες, κερδί
ζουν κι άλλο έδαφος. Πέφτουν
κατά σειρά, οί φρουρές τών
φυλακών Βουλιαγμένης, Χατζη
κώστα καί Άβέρωφ, τοϋ Τάγμα
τος μετεκπαιδεύσεως, τού Βαρβακείου, τών ’Αποθηκών ύλικοϋ, τοϋ Αρχηγείου, τής Άνωτέρας Διοικήσεως Στερεάς Ε λ 
λάδος. Ή φρουρά τοϋ Τμήματος
Μεταγωγών, όπως καί ή φρουρά
τών φυλακών Άβέρωφ έκράτησαν τις θέσεις τους. Ή ήρωϊκή
Σχολή — ένισχυμένη μέ 370
άνδρες τοϋ στρατεύματος -— κρα
τά ώς τό τέλος, μέ τρομακτικές
άπώλειες. Μέ σκληρό άγώνα
κράτησε επίσης τις θέσεις της
ή φρουρά τής Γενικής Δ/νσεως
Χωρ/κής στήν όδό Φιλελλήλήνων, καθώς καί ή πλησίον
στρατιωτική φρουρά τοϋ κτι
ρίου τοϋ Α' Σώματοζ Στρατού
(σήμερα κτίριο τής ΑΣΔΕΝ).
Τοϋτο είχε μεγάλη σημασία,
διότι λίγα μέτρα πιο κεΐ άρχιζε
τό μεγάλο δράμα τής ήρωϊκής
φρουράς Μακρυγιάννη.
* *
Γιά τόν άγώνα τοϋ Συντάγμα
τος Μακρυγιάννη έχουν γραφή
πολλά. Ά λλα είναι ίσως ύπερ
βολικά, άλλα κατώτερα τής
πραγματικότητας. Είναι καιρός
νά γραφή έδώ ή άληθινή ιστο
ρία, χωρίς άτοπες έξάρσεις, άλ
λά καί χωρίς περιττή μετριοφρο
σύνη.
Ή θέση τοϋ Συντάγματος
Μακρυγιάννη ήταν γιά τούς
έλασίτες ή πύλη γιά τήν προσ
πέλασή ιούς πρός τό κέντρο τής
πόλης καί κυρίως πρός τήν
Πλατεία Συντάγματος όπου —
στό ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» — έδρευε ή Κυβέρνηση.
Οί έλασίτες είχαν σαφώς άντιληφθή τήν στρατηγική σημασία
του, γι’ αύτό συγκέντρωσαν έκεϊ
τις ισχυρότερες δυνάμεις τους

καί εξαπέλυσαν τις λυσσωδέστερες επιθέσεις τους: (ό γράφων πού είχε τήν τύχη νά πολεμήση — έθελοντής αστράτευ
τος — στο πλάι των γενναίων
τού — Μοίραρχου Π. Κετσέα,
τού Μοίραρχου Δ. Σοϊμίρη καί
τού Άντισυνταγματάρχη Λ. Λιναρδάκη, στή φονική μάχη στον
"Αγιο Παντελεήμονα — ήταν
ό 3ος λόχος πού έστρατωνίζετο
στο Σχολείο Κρίκου — άκουγε
τούς καπεταναίους τού Έλάς,
μεθυσμένους άπό τήν έπικράτησή τους σέ κείνον τόν τομέα,
νά εϋχωνται πασίχαροι ό ένας
στον άλλον: «Καί στοϋ Μακρυγιάννη αύριο!»).
’Αλλά καί ή Διοίκηση τής
Χωροφυλακής έγνώριζε καλώς
τήν σπουδαιότητα πού είχε τό
πόστο Μακρυγιάννη. Παρ’ όλη
τήν έγκατάλειψη καί τήν άδιαφορία τής Κυβερνήσεως, οί ήγέτες της είχαν κινήσει «γήν καί
ούρανόν» γιά νά έξασφαλίσουν
τά άπαραίτητα έφόδια στο Σύν
ταγμα, καί νά ίσχυροποι)σουν
άμυντικά τό κτίριο. Γι’ αυτό τό
ζήτημα έχουν έπίσης γραφή υ
περβολές. Η άλήθεια είναι ότι
τό Σύνταγμα Μακρυγιάννη,
τήν στιγμή τής έπιθέσεως των
έλασιτών διέθετε τά έξής έφό
δια: 289 όπλα διαφόρων τύπων
μέ 11.500 φυσίγγια. Τρεις άτομικούς όλμους μέ 30 βλήματα.
Τρία οπλοπολυβόλα «Μπρέντα» μέ 1000 φυσίγγια, 11 αυτό
ματα «Στέν» μέ 750 φυσίγγια τό
καθένα. Έ να οπλοπολυβόλο
«Μπερέτα» μέ 600 φυσίγγια.
2 πυροβόλα των 37 μέ 400 βλή
ματα. "Ενα θωρακισμένο όχημα
έξωπλισμένο μέ 3 πολυβόλα καί
500 περίπου χειροβομβίδες.
"Ηταν μεγάλη τύχη τό γεγο
νός ότι λίγες ήμέρες πρίν, είχαν
φθάσει στό Σύνταγμα Μακρυγιάννη 12 άξιωματικοί καί οπλί
τες τού Στρατού, μέ έπί κεφαλής
τόν Ά ντ/ρχη Κωστόπουλο, πού
άσχολήθη έντατικά μέ τήν οχύ
ρωση τού κτιρίου καί τήν ειδι
κή έκπαίδευση των άνδρών.
Ή δύναμη τού Συντάγματος
Μακρυγιάννη σέ άνδρες ήταν,
τήν στιγμή αυτή, 88 άξιωματικοί, καί 429 οπλίτες. Σ’ αυτούς
όπως είπαμε είχαν προστεθή
5 άξιωματικοί τού στρατού καί
7 στρατιώτες.
Ή άμυνα τού Μακρυγιάννη
είχε διαιρεθή — σχέδιον Κωστοπούλου — σέ ζώνες. Υ 
πήρχαν 7 έξωτερικά φυλάκια,

καί 4 ύπόλοιπες έσωτερικές ζώ
νες (Μανδρότοιχος, τρεις το
μείς, καί Διοικητήριο, δύο το
μείς).
Είναι ιστορικά, όσο καί χα
ρακτηριστικά τά λόγια πού άντηλλάγησαν άπό τούς άρχηγούς
τών ύπερασπιστών τού Μακρυγιάννη, λίγες ώρες πρίν άπό τήν
έπίθεση:
Κ ω σ τ ό π ο υ λ ο ς : Κύριοισυνάδελφοι, 'Η Ελλάς κινδυνεύει,
ήρθα νά πολεμήσω μαζί σας,
άπλός στρατιώτης. Μέ δέχεσθε;
Σ α μ ο υ ή λ : (Διοικητής). Τι
μή μας κ. Κωστόπουλε. Θά μάς
εΐσθε πολύτιμος.
Σ ο φ ρ ά ς : (Υποδιοικητής).
Ό Θεός σ’ έστειλε Κωστόπουλε.
Καλώς ήρθες στό οχυρό μας.
Κ ω σ τ ό π ο υ λ ο ς:
Στήν
πραγματικότητα είμαστε μελ
λοθάνατοι- όμως τίποτα δέν είναι
πιο ώραΐο άπ’ τό νά πεθαίνης
γιά τήν πατρίδα, καί μάλιστα
όταν αυτή είναι ή Ελλάδα. . .
Τό θάρρος καί ή πίστη τών
ήρωϊκών αυτών άνδρών προδίκα
ζε καί τό άποτέλεσμα. Μέ όποιαδήποτε θυσία οί έλασίτες
δέν θά περνούσαν. . .
Στις 6 τό πρωί τής 6ης Δεκεμ
βρίου 1944 έκδηλώνεται ή πρώ
τη έπίθεση: Οί σφαίρες πέφτουν
χαλάζι, οί πολιορκητές άλαλάλάζουν, τά χωνιά λυσσομανοΰν.
Ό τόπος σείεται άπό τούς όλ
μους: Τρία Συντάγματα — ένισχυμένα μέ έφεδρικά τμήματα —
τού Έλάς βρίσκονται άντίκρυ
καί ζώνουν άπό παντού τούς
500 άνδρες πού ύπερασπίζουν
τό οχυρό Μακρυγιάννη. Είναι
5.000 έλασίτες φανατισμένοι,
καί έξαλλοι. Τις τρεις προηγού
μενες ήμέρες είχαν περάσει άπό
φωτιά καί σίδερο τό Παγκράτι,
τόν Βύρωνα, τήν Καισαριανή,
τήν Γούβα, τό Κατσιπόδι, τήν
Καλλιθέα, τό Δουργούτι, τόν
Νέο Κόσμο, τά Πετράλωνα.
Είναι τώρα μεθυσμένοι άλλά
όχι καί χορτασμένοι άπό αίμα.
ΌρμοΟν στά τυφλά, ύπολογίζογτας στόν όγκο τους γιά νά
τσακίσουν τήν μικρή δράκα τών
Ελλήνων προμάχων τής Ελευ
θερίας. "Ας μή γελιόμαστε. Οί
υπερασπιστές τού Μακρυγιάννη δέν μάχονται μόνο γιά τήν
έλευθερία. Ό άγώνας έχει κατεβή σέ άλλο έπίπεδο.Πολεμούν
γιά τή ζωή, τήν τιμή καί τήν
περιουσία οκτώ έκατομμυρίων
Ελλήνων. . .
Οί χωροφύλακες άπαντούν
ίο

στήν κραυγαλέα έπίθεση ψύ
χραιμα, μέ καλοζυγισμένα πυρά.
Δώδεκα συνεχείς ώρες κρατά ή
λυσσασμένη έπίθεση, ένισχυμένη άπό τό έλασίτικο πυροβολι
κό πού βάλλει — άπό τό Α'
Νεκροταφείο καί άπό τις φυλα
κές Βουλιαγμένης — άπό άπόσταση λιγώτερη τών 1500 μέτρ.
Μέσα στό στρατόπεδο τού Μακρυγιάννη πέφτουν μπουκάλια
μέ βενζίνη (μποτίλλιες Μολό
τοφ) καί άνάβουν πυρκαϊές. Ή
ένταση κορυφώνεται στις 2 τό
μεσημέρι, καί κοπάζει — χωρίς
νά σταματήση έντελώς — μέ τό
σκοτάδι τής νύχτας. Νηστικοί
και κατάκοποι οί χωροφύλακες
έχουν κρατήσει τις θέσεις τους.
Ό έχθρός έχει 300 νεκρούς.
Οί υπερασπιστές έχουν 14 οπλί
τες νεκρούς, καί 25 τραυματίες,
8 άξιωματικούς τραυματίες καί
40 άγνοουμένους. "Ολες οί θέ
σεις έχουν κρατηθή καλά, έκτος
άπό ένα προχωρημένο φυλάκιο
(τό έξωτερικό φυλάκιο 3 στήν
πολυκατοικία
Πολυμεροπούλου, πού οί ύπερασπιστές του
■
— 18 οπλίτες 3 άξιωματικοί
ήρθαν σέ πάλη σώμα μέ σώμα
μέ τούς Ιλασίτες καί έσφάγησαν
έπί τόπου).
Στις 7 Δεκεμβρίου ό άγώνας
είναι σκληρότερος. Οί έλασίτες
θρονιάζονται σέ θέσεις πού δε
σπόζουν πάνω άπό τό προαύλιο
τού στρατοπέδου, καί στόν λόφο
τού Φιλοπάππου άπό όπου βάλ
λουν συνεχώς. Προς τό βράδυ —
ώρα 20.00—βάζουν φουρνέλλα
στήν νότια πλευρά τού μαντρότοιχου καί γκρεμίζουν ένα μέρος
του. Οί χωροφύλακες όμως —
δυό μέρες άγρυπνοι καί νηστι
κοί, διότι αυτοί ούτε έφεδρίες
έχουν νά άντικαταστηθούν ούτε
άναπληρώνουν τις άπώλειές
τους — κρατούν γερά τις θέσεις
τους.
Στις 8 Δεκεμβρίου οί έλασίτες
πιάνουν θέσεις πιο κοντά άπό τόν
Νοτιά καί τήν ’Ανατολή. Βάλ
λουν καταιγιστικά μέ όλμους καί
πυροβόλα. Τό στρατόπεδο Μακρυγιάννη είναι τώρα κόλαση
πού τήν διαφεντεύει ό θάνατος.
Οί καλύτεροι στρατοί τού κό
σμου θά είχαν λυγίσει. Ό χ ι όμως
καί οί "Ελληνες Χωροφύλακες.
Σιωπηλοί, μέ σφιγμένα δόντια
μαζεύουν τούς νεκρούς τους,
περιποιούνται τούς τραυματίες
καί μέ πυκνά πυρά συγκροτούν
τόν λυσσασμένο έχθρό. Καί
όχι μονάχα αυτό: Ή φρουρά τών

’Ανακτόρων στέλνει σινιάλα
εσχάτου κινδύνου. Δεν είναι δυ
νατό νά κρατήση άλλο! Καί
τότε ακολουθεί κάτι επικό, πού
μόνο Έλληνες μπορούν νά τολ
μήσουν. Εκατό άπό τούς κατά
κοπους, τούς νηστικούς, τούς
καθημαγμένους
άνδρες
τού
Μακρυγιάννη έξορμοϋν άπό τις
θέσεις τους, περνούν μέσα άπό
τη φωτιά, ξεκαθαρίζουν τά
κτίρια τής βόρειας καί άνατο■ λικής πλευράς, ανοίγουν δρό
μο. Ή φρουρά τού Α' Σώμα
τος Στρατού τούς αντιλαμβάνε
ται καί μέ σωτήριο πυκνό πΰρ
τούς καλύπτει, ενώ περνούν άπό
τον τομέα τους. Και τούτοι οί
γενναίοι στρατιώτες καί αξιω
ματικοί έχουν κρατηθή ώς τήν
ώρα μέ τά δόντια — , φθάνουν
στά ’Ανάκτορα καί ισχυροποι
ούν τήν άμυνά τους. Οί έλασίτες
δεν θά πατήσουν ούτε τό παλά
τι τού "Ελληνα Βασίλη α!
Ό εχθρός, κατάπληκτος, α
φήνει τούτη τή νύχτα τά όπλα
του νά σιγήσουν. Είναι ή πρώτη
νύχτα — ύστερα άπό τρεις ήμέρες — πού οί γενναίοι τού Μακρυγιάννη μπορούν νά πάρουν
τό λιγοστό μετρημένο συσσίτιο
καί ν’ άναπαυθοΰν.
Στις 9 Δεκεμβρίου τό στρατό
πεδο Μακρυγιάννη ύφίσταται
ισχυρή πίεση άπό Νότο, Δύση,
-καί ’Ανατολή. Έλασίτες δυναμι
τιστές άνατινάζουν καί άλλη
πλευρά τού μανδρότοιχου. Αιχ
μάλωτοι πού συλλαμβάνουν οί
χωροφύλακες μαρτυρούν πώς
τήν επομένη έτοιμάζεται ισχυρή
επίθεση. Στήν κρίσιμη στιγμή
φθάνουν 15 "Αγγλοι αλεξιπτω
τιστές, έφωδιασμένοι μέ 3 όπλοβόλα καί 3 όλμοβόλα «πίατ» καί
ναρκοθετούν τά ρήγματα τού
μαντρότοιχου. Ή συμβολή τους
στάθηκε βασική γιά τήν άμυνα
τού στρατοπέδου, καί έκινδύνεψαν τή ζωή τους γιά νά τήν προσ
φέρουν: (ένας άπ’ αύτούς έφονεύθη).
Στις 10 Δεκεμβρίου ή επίθε
ση — σωότή καταιγίδα — ξεσπά
στις 6 τό πρωΐ. Τό στρατόπεδο
βάλλεται άπό παντού μέ βαρειά
όπλα πεζικού, όλμους των 81
χ/στών καί πυροβόλα. Οί όλμοι
έχουν κατέβει στά 150 μέτρα. Τό
παρατηρητήριο, τού Νοτίου ε
ξώστου τού άνω ορόφου τού
Διοικητηρίου καταστρέφεται καί
οί παρατηρητές σκοτώνονται.
Σέ λίγο καταστρέφεται καί 6
άνω όροφος τού Διοικητηρίου.

Στις 9 τό πρωΐ, ή ένταση αύξάνει. Τό στρατόπεδο βάλλεται
άπό κοντά, καί-μέ-όλα-τά όπλα.
Οί έλασίτες επιχειρούν γιου
ρούσια σέ αλλεπάλληλα κύμα
τα, αλλά οί Χωροφύλακες, ψύ
χραιμοι καί αποφασισμένοι,
τούς γυρίζουν πάντα πίσω. Έ 
χουν τόσο μεγάλες απώλειες
οί έλασίτες ώστε κατά τις 11
ή επίθεση τους παρουσιάζει
κάμψη. — Τά δύο πυροβόλα τού
Μακρυγιάννη (τά έχειρίζοντο
άξιωματικοί τού πυροβολικού)
έβαλαν δραστικά, σ’ αυτές τις
επιθέσεις άλλά άχρηστεύθηκαν.
ΤΗσαν παμπάλαια. Ή κάμψη
τού εχθρού διαρκεϊ μόνο μιά
ώρα. Στις 12 τό μεσημέρι, ή
επίθεση ξαναρχίζει καί στις
14.00 έχει φθάσει στήν μεγαλύτερή της σφοδρότητα. Στό
προαύλιο, στούς έξώστες, στά
παράθυρα, στό Διοικητήριο, τά
βλήματα πέφτουν βροχή. Στις
15.30' φανατισμένοι έλασίτες
κατορθώνουν νά φθάσουν στό
προαύλιο τού στρατοπέδου άπό
τήν νότιο πλευρά άνατινάζοντας τον μαντρότοιχο. ’Από τό
άνοιγμα μπουκάρει μανιασμένη
ή ορδή άλαλάζοντας. Οί χωρο
φύλακες άπτόητοι δεκατίζουν
τον εχθρό μέ πυκνά πυρά. "Οταν
συγκροτούν τό πρώτο . κύμα,
κάνουν έφοδο καί μέ χειροβομ
βίδες τό άνατρέπουν. Οί έλα
σίτες έχουν βαρύτατες άπώλειες.
Τσακίζονται, καί τελικά υπο
χωρούν. Οί χωροφύλακες έχουν
κρατήσει καί αύτή τή φοράάνέπαφο τό οχυρό τους. Ό κόσμος
άπό τις γύρω πολυκατοικίες,
έξαλλος άπό ενθουσιασμό, άψηφά τις σφαίρες, άνοίγει τά
παράθυρά του, βγαίνει άκάλυπτος στούς έξώστες καί ζητω
κραυγάζει τούς ύπερασπιστές.
’Απώλειες: "Ενας άξιωματικός
νεκρός, τρεις οπλίτες. Τραυμα
τίες 4 άξιωματικοί, τρεις οπλί
τες. Δείγμα άνώτερης πολεμικής
τέχνης. Κατά τήν διάρκεια
τής ήμέρας ό Σαμουήλ έχει έκδόσει τήν ήμερησία διαταγή του
πού άρχίζει μ’ αυτή τή φράση:
«Είμαι ύπερήφανος, γιατί διοι
κώ άληθινούς άνδρες. . .»
Ή έλασίτικη πίεση διαρκεϊ
όλη τή νύχτα. Οί Χωροφύλακες
δεν άναπαύονται ούτε στιγμή.
Στις 6.30' τό πρωί — 11 Δεκεμ
βρίου — οί άνιχνευτές άναφέρουν συγκεντρώσεις ισχυρών
τμημάτων τών- εχθρών στό Θη
σείο — άπό τή Δύση — στή λεω

φόρο Συγγροΰ —- άπό τον νο
τιά — καί στόν ’Ιλισό — άπό
τήν ’Ανατολή. — Ή επίθεση
άρχίζει άμέσως, καί στις 15.30'
ύστερα άπό λυσσώδεις προσπά
θειες έλασίτικες ομάδες ισχυρά
ώπλισμένες, φθάνουν στή νότια
πλευρά τού προαυλίου καί δη
μιουργούν ρήγμα.
Οί Χωροφύλακες έξορμοϋν
άμέσως, καί συγκρατοΰν τόν
εχθρό ώσπου οί "Αγγλοι άλεξιπτωτιστές ναρκοθετούν καί
παγιδεύουν τό ρήγμα. Στις 20.00'
ή έλασίτικη επίθεση άνανεώνεται. Τώρα, ρίχνουν στή μάχη
τόν καπετάν Γρίβα μέ τίς ορδές
τών γενειοφόρων του, πού τούς
υποστηρίζουν πυροβόλα καί βαρειά όπλα πεζικού μέ καταιγι
στικά πυρά άπό όλες τίς πλευ
ρές. Ό άγώνας είναι πιά άπελπισμένος, καί οί δραματικές φάσεις
του ξετυλίγονται κινηματογρα
φικά, σέ όλη τήν διάρκεια τής
νύχτας. Οί Χωροφύλακες στέ
κονται βράχοι άκλόνητοι κι
έχουν ήθικό άπτόητο. Τό πόσο
ψύχραιμη καί υπολογισμένη
είναι ή άμυνά τους, τό δείχνουν
οί άπώλειές τους: 1 οπλίτης νε
κρός καί 1 Ά γγλος στρατιώτης.
Τραυματίες: 7 άξιωματικοί, 6
οπλίτες. Οί αυξημένες άπώλειες
τών άξιωματικών έναντι τών
οπλιτών δείχνουν καί κάτι άλλο.
Οί άξιωματικοί πολεμούν κι
αυτοί στήν πρώτη γραμμή, καί
στά πιό έπικίνδυνα πόστα. Καί
πεθαίνουν στό πλευρό τών οπλι
τών τους, μοιραζόμενοι μαζί
τους τή μοίρα, τήν τιμή καί τήν
δόξα.
Στις τρεις έπόμενες μέρες,
— 12η, 13η, καί 14η Δεκεμβρίου
οί έλασίτες δέν βρίσκουν κουρά
γιο νά έπιτεθοΰν. Λυσσασμένοι
άπό τήν άδυναμία τους βάζουν
φωτιά στά κοντινά σπίτια, ή τά
τινάζουν στόν άέρα. Επιστρα
τεύουν γυναίκες, παιδιά, γέρους,
μέ δόλια τεχνάσματα καί ταπει
νούς εκβιασμούς. Προσπαθούν
νά έξαπατήσουν τούς ύπερασπιστές τού Μακρυγιάννη, κραυγά
ζουν μέ τά χωνιά, άπειλοΰν,
άφρίζουν. Τό οχυρό μένει πάν
τα άκλόνητο, κι’ άς τό σφυροκοποΰν μέρα-νύχτα τά έλασίτικα
πυροβόλα. Στις 15 Δεκεμβρίου
οί Χωροφύλακες άποφασίζουν
έφοδο. 40 άνδρες έξορμοϋν — μέ
μερικούς άπό τούς Ά γγλους —
καί σέ πέντε ώρες ξεκαθαρίζουν
τό τμήμα άπό τήν Διονυσίου
Αρεοπαγίτου καί τό Κουκάκι.
Συνέχεια εις την 22 $<

II

Ή δομή ιού Σύμπαντος
Δρος Κ. Σ. ΧΑΣΑΠΗ

Άνεφέραμεν εις τό προηγούμενον άρθρου,
(τεϋχος ’Οκτωβρίου σελ. 10) δ,τι σχετίζεται μέ
τον Γαλαξίαν μας, τούς αστέρας, τον ήλιον καί
τήν γην, καθώς καί την θέσιν τής γης εις τό Γαλαξιακόν συγκρότημα.
Θά δώσωμεν εις τό σημερινόν, μίαν γενικήν
εικόνα τής δομής τού σύμπαντος.
Καλοΰμεν σύμπαν τό σύνολον των ούρανίων
σωμάτων δηλαδή τό σύνολον των υλικών σωμά
των. Έπί πλέον, θεωροϋμεν άκόμη καί δλην τήν
ενέργειαν, ή οποία υπό μορφήν φωτός, θερμότητος, αλλά καί άλλων άκτινοβολιών, είναι διε
σπαρμένη μεταξύ των υλικών σωμάτων, καί ή
οποία προέρχεται από τήν ακτινοβολίαν εν γένει
τών ύλικών τούτων σωμάτων. Σήμερον ή Πυρη
νική Φυσική άπέδειξεν, δτι δλη ή ένέργεια προέρ
χεται άπό τήν ύλην δτι δηλαδή ή ΰλη έ ξ α υ 
λ ο ύ τ α ι καί μετατρέπεται εις ένέργειαν καί
δτι, κατ’ ούσίαν, δέν ύπάρχει διαφορά ούσιαστική μεταξύ ύλης καί ένεργείας. Διά τούτο έλέχθη
άνωτέρω, δτι τό σύμπαν άποτελεΐται άπό τό
σύνολον τών ύλικών σωμάτων, αλλά καί τό σύ
νολον τής ύπαρχούσης ένεργείας.
Έ ξ άλλου, οί «πολΐται»_ τού σύμπαντος ή τά
«άτομα» τού σύμπαντος είναι οί Γαλαξίαι. Κα
θένας έκ τών Γαλαξιών άποτελεϊ πελώριον συγ
κρότημα εκ δεκάδων δισεκατομμυρίων άστέρων,
κάποτε δέ καί έκατοντάδων. Μ ή λησμονώμεν
δέ δτι κάθε άστήρ είναι καί ένας ήλιος. Επομένως
έκαστος τών Γαλαξιών είναι ένα συγκρότημα
πολλών δισεκατομμυρίων ήλιων.
νΑν καί τά τηλεσκόπια πού διαθέτομεν δέν
μάς έπιτρέπουν νά είσδύσωμεν εις τά βάθη τού

σύμπαντος, μέχρι τών έσχατιών του, έν τούτοις,.
σήμερον, κατωρθώθη νά ύπολογισθή τό συνολι
κόν πλήθος τών Γαλαξιών, έκ τών όποιων άποτελεϊται τό σύμπαν. Δεχόμεθα δτι αυτό τό πλήθος
δέν υπερβαίνει τά οκτώ τρισεκατομμύρια Γαλα
ξιών.
’Αφού τό σύμπαν έχει, ναι μέν ένα μεγάλον
αριθμόν Γαλαξιών, άλλά τών οποίων τό πλήθος
δέν είναι άπειρον, συμπεραίνομεν, δτι τούτο
δέν είναι επίσης άπειρον. Είναι π ε π ε ρ α σ μ έ 
ν ο υ καί περιωρισμένον. Ό σ ο ν δέ καί άν φαίνε
ται τούτο, έκ πρώτης δψεως, περίεργον καί ολί
γον δυσνόητου, έν τούτοις κανείς άπό τούς
συγχρόνους άστρονόμους καί κοσμολόγους δέν
αμφισβητεί δτι τό σύμπαν είναι πεπερασμένου,
δτι δηλαδή έχει κάποια δρια. Ούτε είναι δυνατόν
νά εύσταθήση τό έρώτημα: Τί υπάρχει πέραν
τών ορίων τού σύμπαντος; Ή άπάντησις είς
αυτό τό έρώτημα είναι: Δέν ύπάρχει τίποτε.
Διότι, έάν υπήρχε κάτι, θά περιελαμβάνετο καί
αύτό έντός τού σύμπαντος, αφού, έξ’ ορισμού,
τό σύμπαν περιλαμβάνει παν δ,τι ύπάρχει.
’Αφού λοιπόν τό σύμπαν είναι πεπερασμένου,
δπως είναι φυσικόν, πρέπει νά έχη καί ώρισμένον σχήμα. Τό σχήμα αύτό είναι σφαιρικόν
καί, διά νά άκριβολογήσωμεν, είναι ύ π ε ρ σφαιρικόν.
Θά έξηγήσω κατωτέρω τί έννοούμεν, δταν
λέγωμεν, δτι τό σχήμα τού σύμπαντος είναι
ύπερσφαιρικόν. Πριν δμως γίνη αύτό, θά δώσω
μεν ώρισμένα στοιχεία τού μεγέθους τού σύμπαν
τος.
Δεχόμεθα σήμερον, δτι ή άκτίς τής σφαίρας

του σύμπαντος έχει μήκος δέκα, περίπου, δισε
κατομμυρίων ετών φωτός. Τοϋτο σημαίνει, ότι
τό φως, τό όποιον, ώς γνωστόν, έχει ταχύτητα
300.000 χιλιομέτρων τό δευτερόλεπτον, χρειά
ζεται νά ταξιδεύη επί δέκα δισεκατομμύρια έτη,
διά νά διανύση τήν άπόστασιν από τοΰ κέντρου
του σύμπαντος μέχρι των εσχατιών του. Έ ξ
άλλου, δεχόμεθα ακόμη, ότι ή άκτίς τοΰ σύμπαν
τος δέν ήτο πάντοτε τόσον πολύ μεγάλη. Εις τό
παρελθόν ήτο μικροτέρα- καί όσον πέρνα ό
χρόνος τόσον θά γίνεται όλονέν καί μεγαλυτέρα.
Μέ άλλους λόγους, τό σύμπαν ομοιάζει μέ
μπαλλόνι, τό όποιον συνεχώς φουσκώνει. Καί
όπως τό μπαλλόνι καθώς διογκοϋται έχει όλονέν
καί μεγαλυτέραν ακτίνα, κατά τό ίδιον ακριβώς
τρόπον καί τό σύμπαν παρουσιάζει όλονέν μεγα
λυτέραν ακτίνα, καθώς ό χρόνος παρέρχεται.
Προκύπτει έξ αυτών, ότι τό σύμπαν συνεχώς
δ ι α σ τ έ λ λ ε τ α r μεγαλώνει, έπεκτείνεται.
Αυτή ή είκών είναι εκείνη, τήν όποιαν έκαλέσαμεν ανωτέρω ύπερσφαιρικόν σχήμα τοΰ
σύμπαντος. Είναι δηλαδή ή ύπερσφαΐρα, μία
σφαίρα τής οποίας ή άκτίς συνεχώς αυξάνει,
καθώς ό χρόνος παρέρχεται.
Θά έρωτήση εύλόγως κανείς: Πώς γίνεται
αυτή ή διαστολή τοΰ_ σύμπαντος; Εις τό ερώτημα
αυτό ή άπάντησις είναι εύκολος καί προκύπτει
άπό τά άμεσα δεδομένα, τά όποια έχομεν άπό
τάς άστρονομικάς παρατηρήσεις. Συγκεκριμένως,
έχει διαπιστωθή, ότι οι Γαλαξίαι, εκ τών οποίων,
όπως εϊπωμεν άνωτέρω, άποτελεΐται τό σύμπαν,
α π ο μ α κ ρ ύ ν ο ν τ α ι συνεχώς ό ένας άπό τόν
άλλον καί μάλιστα μέ μεγάλας ταχύτητας, δεκά
δων καί έκατοντάδων χιλιομέτρων κατά δευτερό
λεπτον. Αύτή ή άπομάκρυνσις είναι έκείνη πού
προκαλεϊ τήν διαστολήν τοΰ σύμπαντος.
’Έχει έξηγηθή καί φυσικώς ποΰ οφείλεται ή
παρατηρουμένη άπομάκρυνσις τών Γαλαξιών.
Θά άναφέρω τήν έξής ιστορίαν πού είναι
άρρήκτως συνδεδεμένη μέ τήν διαστολήν τοΰ
σύμπαντος.
"Οταν ίδρύετο τό άστεροσκοπεϊον τοΰ ΜάουντΟυΐλσων, ήργάζετο ώς καροτσέρης έκεΐ ό Ε.
Χάμπλ. Αύτός ό καροτσέρης προσελήφθη έπειτα
εις τό βοηθητικόν προσωπικόν τοΰ άστεροσκοπείου καί ήσχολεΐτο μέ τήν έμφάνισιν τών φωτο
γραφικών πλακών, πού έλαμβάνοντο μέ τό μεγά
λο τηλεσκόπιον, τών 2,5 μέτρων άνοίγματος.
Κανείς δέν τό έπίστευε, ότι ό Χάμπλ θά άνεδεικνύετο ένας έκ τών μεγαλυτέρων άστρονόμων
τής έποχής μας, διά νά μή εΐπω ό μεγαλύτερος.
Ούτε πολύ, ούτε ολίγον, ό Χάμπλ είναι έκεΐνος
πού άνεκάλυψε τόν λόγον, διά τόν όποιον οί
Γαλαξίαι άπομακρύνονται μεταξύ τους. Καί ό
λόγος αύτός οφείλεται εις τήν δ ύ ν α μ ι ν τής
ά κ ώ σ ε ω ς, πού παρουσιάζουν οί Γαλαξίαι.
Εις τό σημεΐον αύτό θά πρέπει νά άναφέρωμεν, ότι εις τό σύμπαν έπικρατοόν δύο δυνάμεις:
ή έ λ ξ ι ς καί ή ά π ω σ ι ς. Καί ή μέν έλξις
ήτο γνωστή άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, ώς
δύναμις τοΰ σύμπαντος, όπως’ άπεδείξαμεν μέ
ειδικήν μελέτην, περί τής άστρονομίας εις τήν
Ελλάδα κατά τήν Β' χιλιετηρίδα π.Χ. Τόν 17ον
αιώνα ό 'Αγγλος μαθηματικός καί άστρονόμος
’Ισαάκ Νεύτων εύρε καί τόν νόμον τής έλξεως,
τόν νόμον δηλαδή εις τόν όποιον ύπακούουν

τά σώματα, όταν έλκονται. Εις αυτόν ύπακούει
ή γή κινουμένη περί τόν ήλιον, άλλά καί όλοι
οί πλανήται καθώς κινοΰνται γύρω άπό τόν
ήλιον. Εις αύτόν ύπακούουν καί όλοι οί άστέρες, τά 200 δισεκατομμύρια τών άστέρων, πού
συγκροτούν τόν Γαλαξία. Εις τόν ίδιον νόμον
τής έλξεως ύπακούουν καί όλοι οί όστέρες, οί
όποιοι συγκροτούν καθ’ ένα έκ τών άλλων Γαλα
ξιών. Γενικώς, μεταξύ τών άστέρων όλων τών
Γαλαξιών έπικρατεϊ ή έλξις. "Ομως μεταξύ τών
Γαλαξιών δέν ισχύει πλέον ή έλξις. Μεταξύ
τούτων κυριαρχεί ή άπωσις, ή όποια διέπεται
άπό άλλον νόμον, τόν νόμον τόν όποιον άνεκάλυψεν ό Χάμπλ· μεταξύ τών Γαλαξιών κυριαρχεί
ό νόμος τής άπώσεως τοΰ Χάμπλ. Μέ αυτήν
λοιπόν τήν δύναμιν, τής άπώσεως, έρμηνευέται
ή άπομάκρυνσις τών Γαλαξιών, εις τήν οποίαν
οφείλεται ή διαστολή τοΰ σύμπαντος.

Ένας άπό τούς γαλαξίες πού συγκροτούν τό Σύμπαν.

άρχίση νά σ υ σ τ έ λ λ ε τ α ι - θά μικραίνη συνε
χώς καί μετά άπό άλλα 40 δισεκατομμύρια έτη
θά καταντήση τούτο νά έλθη εις τήν άρχικήν
του κατάστασιν. Μίαν κατάστασιν, κατά τήν
όποιαν οί Γαλαξίαι πού τό άποτελοΰν θά προσ
κρούσουν ό ένας επί τού άλλου- καί θά έπιπέσουν ό ένας έπάνω εις τόν άλλον- καί οί άστέρες
των θά παύσουν νά υπάρχουν- καί θά συγκροτή
σουν μίαν μάζαν άμορφον, υψηλής πυκνότητος
καί ύψίστης θερμοκρασίας. Αυτό είναι τό τέλος
τού σύμπαντος, δπως τό καθορίζει σήμερον ή
έπιστήμη.
Αί έπιστημονικαί διαπιστώσεις, δτι τό σύμπαν
δέν είναι ούτε άπειρον ούτε αιώνιον, έχουν με
γίστη ν σημασίαν. Διότι, μέ αυτόν τόν τρόπον,
διά πρώτην φοράν, άποδεικνύεται, δτι τό σύμπαν
δέν είναι ό Θεός. Πράγματι- εάν τό σύμπαν ήτο
άπειρον καί αιώνιον, τότε θά ήτο αύτός ούτος
ό Θεός, δπως ύπεστήριζον άλλοτε οί Πανθεϊσταί. Καί τούτο, διότι ή άπειρία καί ή αίωνιότης
συνιστοΰν δύο ιδιότητας τού τελείου- δύο ιδιό
τητας, τάς όποιας μόνον εις τόν Θεόν είναι δυνα
τόν νά άποδίδωμεν, άφοΰ Αύτός καί Μόνος είναι
ό τέλειος.
Αύτή λοιπόν είναι ή μεγάλη σημασία τών
έπιστημονικών διαπιστώσεων τής συγχρόνου
επιστήμης. Κατήργησε τόν πανθεϊσμόν άλλά
συγχρόνως κατήγγειλε καί τόν ύλισμόν, διότι
άπέδειξεν δτι τό σύμπαν υπάρχει προ ώρισμένου
χρόνου. Σημαίνει δέ τούτο, δτι τό σύμπαν έδ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η - δτι υπάρχει Δ η μ ι ο υ ρ 
γ ό ς του.
Κ. Σ. Χ Α Σ Α Π Η Σ

Δύο έπομένως αντίθετοι δυνάμεις κυριαρχούν
εις τό σύμπαν: ή ελξις καί ή άπωσις- ή «φιλότης»
καί τό «νεΐκος» όπως ελεγεν εις την αρχαιότητα
ό Εμπεδοκλής- ή αγάπη καί τό μίσος. . . Καί αί
δύο αυταί δυνάμεις, άνταγωνιζόμεναι, διέπουν
τό παν.
Μένει νά εΐπωμεν ολίγα τινά διά τήν άρχήν
του σύμπαντος:
"Αλλοτε, κυρίως οι φιλόσοφοι, έλεγον, δτι
τό σύμπαν είναι άπειρον άλλά καί αιώνιον. Εις
τάς ημέρας μας ή έπιστήμη άπέδειξεν ώς εΐπομεν, δτι τούτο δέν είναι άπειρον άλλά πεπε
ρασμένο ν. ’Απέδειξεν άκόμη, δτι δέν είναι καί
αιώνιον. Πράγματι- διά δέκα διαφορετικών μεθό
δων άποδεικνύεται, δτι τό σύμπαν δέν υπήρχε
πάντοτε. 'Υπάρχει από τίνος χρόνου. Αύτός ό
χρόνος είναι ή ή λ ι κ ί α τού σύμπαντος. Καί ή
ήλικία αυτή εύρέθη ίση μέ δέκα δισεκατομμύρια
έτη περίπου. Τό σύμπαν υπάρχει άπό δέκα δισε
κατομμύρια έτών, πριν δέ άπό τόν χρόνον τούτον
ούδέν άπολύτως ύπήρχεν.
Καί δπως, δταν στρεφώμεθα προς τό παρελθόν,
εύρίσκομεν τήν άρχήν τού σύμπαντος, ή όποια
οφείλεται άσφαλώς εις τήν παρέμβασιν τού
Θείου Δημιουργού του, κατά τόν ίδιον τρόπον,
δταν προσβλέπωμεν εις τό μέλλον, άντιμετωπίζομεν τό τ έ λ ο ς τού σύμπαντος. Θά ύπάρξη
τέλος· Καί ή έπιστήμη, ή Κοσμολογία καί ή
Αστρονομία, προσδιορίζουν έπακριβώς πότε
θά λάβη χώραν αυτό τό τέλος. Υπολογίζεται,
δτι τό σύμπαν θά ζήση άλλα 70 δισεκατομμύρια
έτη. Εις αυτό τό διάστημα κατά τά πρώτα τριάν
τα δισεκατομμύρια έτη, θά συνεχίζεται ή δια
στολή · τού σύμπαντος. "Επειτα, τό σύμπαν θά
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΛΕΞΙΩΕΙΕ
ΤΟΥ ΕΩΜΑΤΟΕ THE ΧΩΡΟΦΥΑΑΚΗΕ

Τήν 31ην Οκτωβρίου 1970 εις τό Ξενοδοχεϊον «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ», ’Αθηνών έλαβε χώραν ή πρώτη έτησία δεξίωσις τοΰ Σώματος
επ' ευκαιρία τής Εθνικής εορτής τής 28ης Οκτωβρίου 1940· κατ’
αύτήν ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος καί ή κυρία Α να 
στασίου Καρυώτου έδεξιώθησαν όκτακοσίους περίπου εκλεκτούς
προσκεκλημένους.
Τήν δεξίωσιν, έτίμησε διά τής παρουσίας του ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς Στρατηγός κ. Γεώργιος Ζωϊτάκης, τόν όποιον ύπεδέχθησαν εις
τήν είσοδον τοΰ Ξενοδοχείου ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Πανα
γιώτης Τζεβελέκος, ό Γεν. Γραμματεύς τοΰ 'Υπουργείου κ. Πέτρος
Κωτσέλης καί ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ. ’Αναστά
σιος Καρυώτης. Τούς λοιπούς προσκεκλημένους, ύπεδέχοντο ό Αρχη
γός καί ή κυρία Ά ν. Καρυώτου καί οί Υποστράτηγοι Χωρ)κής κ.κ.
’Ιωάννης Άλεξανδρής, Παναγ. Μάλλιος, Παναγ. Ζέρβας, Χρήστος
Αρφάνης, βοηθούμενοι καί ύπό ’Αξιωματικών τοΰ Σώματος.
Είς τήν δεξίωσιν ταύτην, παρέστησαν επίσης ή σύζυγος τοΰ Κου
Πρωθυπουργού κ. Δέσποινα Παπαδοποόλου, ή σύζυγος τοΰ Πρεσβευτοΰ τών Η.Π.Α. κ. Τάσκα, οί 'Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως, κ. Τζεβε
λέκος μετά τής θυγατρός του, Δικαιοσύνης κ. Τσουκαλάς Α., ’Αναπλη
ρωτής Συντονισμοΰ κ. Φθενάκης Ε., Δημοσίων "Εργων κ. Παπαδημητρίου Κ., Παιδείας κ. Σιώρης Ν ., Προεδρίας κ. Άγαθαγγέλου I.
μετά τών συζύγων των, Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Χολέβας I., Εργασίας
κ. Μανωλόπουλος Π., Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ. Δουβαλόπουλος Γ.,
οι Υφυπουργοί κ.κ.Παλαμάς X., Τσάκωνας Δ. καί Γεωργακέλος Γ.,
οί Γενικοί Γραμματείς κ.κ. Κωτσέλης Π., Δάδάς I., Λέκας Α., Καρύδας
Κ., Γιαννακόπουλος Κ., Παπανδρέου Α. καί Μίχαλος X., οί ’Αρχηγοί
Στρατού Αντιστράτηγος κ. Τσούμπας καί ’Αεροπορίας Άντιπτέραρχ°ς κ· Κωστάκος, ό ’Αρχηγός τοΰ Οίκου τοΰ Άντιβασιλέως Άντιστράτηγος κ. Αλεβίζος, οί Αντιστράτηγοι κ.κ. Γκόλιας, Λατσούδης καί
Μαστραντώνης, οί ’Αρχηγοί, ’Αστυνομίας κ. Γαλανόπουλος, Λιμενι
κού κ. Τσαφαράς καί Πυροσβεστικού Σώματος κ. Καραχάλιος, ό
Δήμαρχος Αθηναίων κ. Ρίτσος, άντιπροσωπεϊαι ’Αξιωματικών τών
Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, Πρυτάνεις Ά νω τάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, ό Πρόεδρος τής Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ.
Τρουμπούνης Π., Διευθυνταί τών έν Άθήναις Δημοσίων 'Υπηρεσιών,
Δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου καί άλλα
εκλεκτά μέλη τής Αθηναϊκής κοινωνίας. Κατά τήν διάρκειαν τής
δεξιώσεως έπεκράτησεν ατμόσφαιρα έγκαρδιότητος καί απαντες οί
παρευρεθέντες έξεφράσθησαν λίαν εύμενώς διά τήν άρτίαν όργάνωσιν
καί τήν λαμπράν επιτυχίαν τήν οποίαν ή δεξίωσις έσημείοισεν.

Ιό

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ή Πορτογαλία είναι χώρα τό
ίδιο παληά μέ την 'Ισπανία, καί
οί κάτοικοί της έχουν τήν ’ίδια
πιθανολογούμενη καταγωγή, από
τούς Ίβηρες.
Έκυριεύθη κι αυτή άπό τούς
Ρωμαίους — έγινε επαρχία τους
μέ τό όνομα Λουζιτάνια —,
άπό τούς Τεύτονες κι άπό τούς
Μαυριτανούς.
Μόλις τόν 8ον αιώνα ό Φερδινάνδος Α' τής Καστίλλιας τής
δίνει τήν ονομασία Πόρτους-Κάλε, άπό όπου προήλθε τό σημε
ρινό. Δυό αιώνες μετά, στο 1093,
ή Πορτογαλία παραχωρεΐται
στον Ερρίκο τής Βουργουνδίας.
Ό γυιός καί διάδοχός του— Άλφόνσος Α' — νικά τούς "Αραβες
(I 189) καί γίνεται ό πρώτος βασιληάς τής Πορτογαλίας. Ό τρίτος
κατά σειρά διάδοχος — Σάντσος
Β' — έπεκτείνει τό βασίλειο μέ
έπιτυχεΐς προσπάθειες καί ό Άλφόνσος Ρ τό φτάνει στά σημερινά
του όρια. Ο! μεγάλες έξερευνήσεις γίνονται στούς χρόνους τοΰ
’Ιωάννη Α'. Ό γυιός του, ό
Ερρίκος μπαίνει έπΐ κεφαλής
στούς Πορτογάλους ναυτίλους
καί ταξιδεύει τά λάβαρα τοϋ
βασιλείου στήν άκρη τών ’Ωκεα

Ταξιδεύοντας
νών. Κερδίζει τό προσωνύμιο
«ό θαλασσοπόρος», όμως τό
πρακτικό άποτέλεσμα είναι ότι
έτσι μπαίνουν οί βάσεις τού άποικιακοϋ κράτους πού έδωσε
για αιώνες πλούτο καί δύναμη
στήν Πορτογαλία. Τούτη ή άκμή
φθάνει στον κολοφώνα της επί
’Εμμανουήλ Α' (1495 - 1521).
Τούτη τήν εποχή ή Πορτογαλία
έχει έδάφη στις* ’Ινδίες, στή
Βραζιλία στή Μολοκώτη. Ή αρμά
δα της είναι άνίκητη, ή χώρα
έμπορεύεται τά περιζήτητα .καί
πανάκριβα άποικιακά προϊόντα,
κι’ ή πρωτεύουσά της, ή Λισσαβώνα είναι ή πρώτη πόλη τής
Εύρώπης.
Στά 1540 όμως ό Φίλιππος ό
Β' τής Ισπανίας μπαίνει μέ τις
στρατειές του στή Πορτογαλία
καί τήν κυριεύει. "Εναν αιώνα ή
χώρα θά μείνη ύπόδουλη, καί
μόνο τό 1640 θ’ άνακτήση τήν
έλευθερία της. ’Αλλά βρίσκεται
πιά σέ παρακμή. Οί 'Ολλανδοί
έχουν άντικαταστήσει τούς Πορ
τογάλους στις ’Ινδίες, καί ή
Βραζιλία — πηγή άπέραντη
πλούτου — έχει χαθή. Οί χρό
νοι τής χλιδής, τής άπόλυτης
ευμάρειας, δέν θά ξανάρθουν
16

πιά ποτέ.
Στά 1910 άνακηρύσσεται σέ
Δημοκρατία. Πρώτος Πρόεδρος
εκλέγεται ό Μανουέλ ντέ Άρριάγα. ’Από τούτη τήν άφετηρία
καί ύστερα άκολουθοΰν βαθειές
πολιτικές ζυμώσεις πού δέν
άφήνουν τή χώρα να δή προκο
πή. Μέσα σέ 26 χρόνια ό τόπος
άλλάζει σαράντα κυβερνήσεις.
Στήν τελευταία άπό αύτές—1926
— τό Υπουργείο ’Εξωτερικών
έχει ό στρατηγός Καρμόνα. Πρό
σωπο άξιοπρόσεχτο. "Ενα χρόνο
μετά — 1927 — θά καταστείλη
ένα σοβαρό κομμουνιστικό κίνη
μα, καί τόν επόμενο χρόνο
— 1928 — θά έκλεγή Πρόεδος
τής Δημοκρατίας καί θά παραμείνη ώς τό 1951. Ή πρώτη του
δουλειά είναι νά έξουσιοδοτήση
— έν λευκώ — τόν Δρα Άντόνιο
ντέ Όλιβέϊρα Σαλαζάρ νά άνορθώση τά οικονομικά. Ό Σαλα
ζάρ έχει σΥιβαρό χέρι. Βάζει
σέ καλό δρόμο τήν οικονομία
τής χώρας — καθηγητής ^τής
Πολιτικής Οικονομίας είναι.
Σέ τέσερα χρόνια γίνεται Πρω
θυπουργός, καί τόν ίδιο χρόνο
— 1932 — θεσπίζει Σύνταγμα πού
τού δίνει δικτατορικές εξουσίες.

καί στή θάλασσα — ψαράδες,
ναυτίλοι, ναυπηγοί — κι έχουν
πάρει κάτι άπό τήν άέναη φρε
σκάδα καί τήν σπιρτάδα της.
("Οσοι δέν έχουν θαλασσινό
επάγγελμα είναι κτηνοτρόφοι,
❖ **
οίνοτταραγωγοί καί υφαντουρ
Διηγηθήκαμε με πάρα πολλή γοί)·
συντομία την διαδρομή τής Πορ
Πώς θά μπήτε στην χώρα; Νά
τογαλικής ιστορίας, — γνωστής προτιμήσετε φυσικά τό πλοίο.
άλλωστε — μόνο καί μόνο γιά νά "Ετσι θά χαρήτε ένα μοναδικό
ύπενθυμίσωμε πώς ή χώρα πού ταξίδι στην γαλάζια Μεσόγειο,
έπισκεπτώμαστε έχει ένα ταραγ καί ένα κομμάτι τού πολυκύμαν
μένο παρελθόν. Τούτο θά τό του ’Ατλαντικού. Πηγαίνετε πρώ
δήτε στούς κορυφαίους ποιητές τα στο Πόρτο (τό λένε καί Ό καί συγγραφείς της, τόν βουκο πόρτο. Πάντως οί Πορτογάλοι
λικό Φαλκάουν, τόν ειδυλλιακό τό προφέρουν «Πόρτου»). Είναι
Ριβέϊρου, τόν δραματικό Βινσέντε, ή παληά Πρωτεύουσα, χτισμένη
τόν λυρικό Μιράντα, τόν θαυμά στις όχθες τού Δούρου μέ ιστο
σιο Καμόσκς καί άκόμα κα1στούς ρία παμπάλαια, πού φθάνει ώς
σύγχρονους, Λεονάρντο Κοΐμ- τούς χρόνους τού 'Ερρίκου τού
πρα, Άντόνιο Σαρντίνα, Άλφόν- θαλασσοπόρου πού έχτισε καί
σο Αόπες Βιέϊρα, Χοσέ Ρέζιο, τήν κατεντράλε της, ξεπληρώ
Λόπες ντε Μεντόσα, Φερνάντο νοντας ποιος ξέρει ποιο μυστικό
Καλδέϊρα, δχι δμως καί στούς τάμα. Σήμερα είναι ακόμη μιά
κατοίκους της πού αν καί διατη πολυάνθρωπη καί ζωντανή πόλη,
ρούν κάποιο ιδιαίτερο τόνο σοβα — τούτη είναι τό Portas Cale
ρότητας κι* αύτοσυγκέντρωσης τών Ρωμαίων — μέ άτμόσφαιρα
— αύτό τούς ξεχωρίζει άπό τούς πού δέν παύει νά θυμίζη πώς,
Ισπανούς — δέν χάνουν τίποτϋ στή δραματική πορεία τής ιστο
άπό τό κέφι καί την ζωντάνια ρίας της, ύπήρξε τό προπύργιο
τους. Τούτο δέν είναι καθόλου τών Χριστιανών πού άγωνίζονπερίεργο: Οί Πορτογάλοι ζοΰν ταν ενάντια στούς "Αραβες καταάπ’ τή θάλάσσα, μέ την θάλασσα κτητές καί τό κέντρο τών έπαναOi καιροί τής αβεβαιότητας έχουν
περάσει, καί ή χώρα μπορεί νά
όδεύση τον ανοδικό δρόμο τής
δημιουργίας.

Λ/ΣΣΑΒΩΝ

στάσεων — δημοκράτες, μοναρ
χικοί καί κομμουνιστές δλοι άπό
τό Πόρτο ξεκινούσαν — στούς
ταραγμένους χρόνους. Τί θά δή
τε; Μά τήν έκκλησία τού Σαν
Μαρτίνο — 12ος αιώνας — τό
άστεροσκοπεΐο καί τήν μεγαλό
πρεπη βιβλιοθήκη της. Τί θ’
άγοράσετε; Προτιμήστε κάποιο
υφαντό καί, φυσικά, ένα μπουκάλι
«Πορτό», τό καλύτερο κρασί τής
Πορτογαλίας κι ένα άπό τά πιο

ΜΑΚΑΟ
φημισμένα στον κόσμο. Δεύτερος
σταθμός ή Κοΐμπρα, πόλη παλαιότατη, χτισμένη στην πιό γραφι
κή καμπή τού Μαντέγκο πού τά
νερά του τήν κρατούν ολόδροση.
Για τρεις αιώνες ή Κοΐμπρα ήταν
κι αύτή πρωτεύουσα τής χώρας,
όμως δέν περηφανεύεται τόσο
γΓ αυτό δσο γιά τό ιστορικό της
Πανεπιστήμιο, τό μόνο πού είναι
γιά δλες τις επιστήμες στήν
Πορτογαλία. Μ’ δλο πού κρατά
κάτι άπό τήν άτμόσφαιρα τών
Μαυριτάνικων χρόνων, ή Κοΐμ
πρα, είναι γιά τήν Πορτογαλέζικη νεολαία δ,τι τό Καίμπριτζ
καί ή ’Οξφόρδη γιά τούς ’Εγ
γλέζους.

ΑΚΤΕΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

βόρεια όχθη τού Τάγου — 15
χλμ. άπέχει ό ’Ατλαντικός —
έγινε τό μήλο τής έριδος άπό ένα
σωρό επιδρομείς, πού άπάνω
στό πάθος γιά τήν κατάκτησή
της πολλές φορές τήν κατέστρε
ψαν. Πετράδι άκριβό τής Ευρώ
πης, έδεινοπάθησε άπό μιά μοί
ρα σκληρή καί παράξενη. Ή
'Ιερή εξέταση — εΐχε στρογγυλοκαθήσει στήν έξοχη τούτη πόλη
— σκόρπισε τρόμο στούς κατοί
κους της, στά 1531 τήν γκρέμι
σαν οί σεισμοί. Καί άλλη μιά
φορά στά 1551. Στά 1569 τήν ερή
μωσε ή πανώλης καί στό τέλος ή
πανωλεθρία τού Άλκαζάρ Κεμπίρ — 1578,. δπου έσκοτώθη
κΓ ό βασιληάς Σεβαστιανός —
καί ή 'Ισπανική κατοχή, τήν έβύ***
θισε στό πένθος. Ό πλούτος
Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι θά τής Βραζιλίας τήν άνασταίνει
καταλήξετε σΥήν Λισσαβώνα. προσωρινά γιά ένα ολόκληρο
"Ολοι οΐ δρόμοι στή Πορτογα αιώνα (1696-1770), δμως τόν
λία — σιδηροδρομικές γραμμές, Νοέμβρη τού 1775 ένας φοβερός
ποτάμιοι οδοί, εναέριοι και αύ- σεισμός — τρεις δονήσεις άπατοκινητόδρομοι — οδηγούν στήν νωτές — κατεδαφίζει τό μεγα
πρόσχαρη τούτη πρωτεύουσα. λύτερο τμήμα της. Ή θάλασσα
Αίσμποα, τή λένε οί Πορτογά τραβιέται πίσω καί ξαναορμά
λοι, καί τήν λατρεύουν παθια μέ μανία, δώδεκα μέτρα πιό
σμένα, γιά τήν παληά κι όμορφη ψηλά άπ’ τή στάθμη της καί πλημ
Ιστορία της πού ή ρίζα της χάνε μυρίζει τή γή τρία χιλιόμετρα
ται στό παραμύθι και τόν θρύλο. βάθος. "Ο,τι άπόμεινε τό άποτέ"Ενας άπ’ αυτούς, λέγει πώς ή λειωσαν οί πυρκαϊές. . . Καί νώ
Λισσαβώνα έχτίσθη άπό τόν Ό - ταν μόνο αυτά. . . Στά 1822 επι
δυσσέα (πού τής έδωσε καί τδνο- στρέφει άπό τή Βραζιλία ό Ιωάν
μά του : Ulysses). Οί Ρωμαίοι νης ΣΤ καί άμέσως ξεσπά επα
τήν έλεγαν felicitas Julia (εύ- νάσταση πού κέντρο της είναι
δαίμων ’Ιουλία), και οί Μαυριτα- ή άμοιρη πρωτεύουσα. Δέν προ
νοί — τήν κυρίευσαν- ύστερα άπό φταίνει καλά-καλά νά ήσυχάση
τήν περιφανή νίκη τους στήν καί πάλι τήν ταράζουν οί σεισυοί,
Γκουανταλέτη — τήν είπαν Άλ πού δέν έπαψαν άπό τό 1916
Όσμπούνα. Χτισμένη πάνω στή ώς τό 1927. Κι δμως ή Λισσαβώ-

να έπέζησε, κρατήθηκε ζωντανή,
ολόδροση, πανόμορφη, χλοερή
χάρη στόν Ταγό, κατάρμυρη χάρη στή πνοή τού ’Ατλαντικού.
Τά στενά δρομάκια τής Άλφάμα
— ή παληά πόλη — διηγούνται
την παληά καί ταραγμένη ίστορία της, γραμμένη πάνω στά
τείχη τού κάστρου τού Σάν
Τζορτζιο — πάνω άπό τις ε
πάλξεις του θά δήτε τή νύχτα
τή Λισσαβώνα στήν πιό μεγα
λόπρεπη δψη της — καί στό
καμπαναριό τής παληάς κατεντράλε της (14ος αιώνας), πού
στό παρεκκλήσι της — έναν
αιώνα παληότερα — άναπαύονται ό Αλφόνσος Δ' μέ τήν σύν
τροφο τής ζωής του καί τό σκή
νωμα τού Σάν Βινσέντε.
Ή μοντέρνα πόλη άπλώνεται
προς τά δυτικά. Καινούργια
μέγαρά, πλατείες, πεντακάθαρες
λεωφόροι. Στό κέντρο ή Πλάθα
Ροσσίο καί Πλάθα Δον Πέδρο
δπου θά δήτε καί τό κρατικό
θέατρο, χτισμένο άπό τήν Ντόνια Μαρία Β' — (Μεγαλύτερο
είναι τό θέατρο Σάν Κάρλος, λίγο πιό πέρα). Άπό έκεΐ κοντά
ξεκινά καί ή περίφημη «Κάλεα
ντέ Λιμπερτάδ», ή λεωφόρος
τής ’Ελευθερίας, 120 μέτρα πλατειά, μέ διπλές δεντροστοιχίες
στις άκρες, στολισμένες μέ αγάλ
ματα, μιά άπό τις πιό όμορφες
λεωφόρους τής Εύρώπης.
Είναι άλήθεια δτι ή πόλη στό
κέντρο της έχει δψη καθαρά
εμπορική. "Ομως υπάρχουν τά
μοναδικά προάστιά της: Τό Άλκάνταρα, γραφικό καί ειδύλλια-
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κό, τό Μπουένος "Αϋρες — μή ξε
χύσετε τό Μουσείο του γιά τις
Καλές Τέχνεε — τό Έστορίλ.
Τοϋτο τό τελευταίο είναι κέντρο
κοσμοπολίτικο. Στόν πόλευο
μυρμήκιαζαν οί κατάσκοποι —
σύμμαχοι, Γιαπωνέζοι, Ίταλογερμανοί — εκμεταλλευτές τής
Πορτογαλέζικης
ούδετερρτητας, όμως σήμερα είναι τόπος
νλεντ'.οϋ και χαράς. Παραμυθέ
νια ξενοδοχεία, κέντρα χλιδής
και διασκέδασης, βίλλες ύπέρκομψες, μπουάτ πού ζωγραφί
ζουν φαντασμαγορικά, σ’ όλα
τα χρώματα, τήν βελουδένια,

ι.|ν άπαλή,τήν ξελογιάστρα νύχτα
τής Λισσαβώνας. Στο περίφημο
Καζίνο τοΰ Έστορίλ — ομώνυμη
καί ή φίρμα του — χάνονται καί
κερδίζονται περιουσίες σέ έσκοϋδος, σέ ρεάλια, σέ λίρες, σέ
δολλάρια, σέ γιέν ή σέ ρουπίες.
Δέν θά φύγετε πριν κάνετε
τήν επίσκεψή σας στο Μπελέν.
Είναι στά δυτικά, κοντά στό Άκάνταρα. Δέν έχει τή λάμψη
τοΰ Έστορίλ, δμως εκεί ύπάρχει
τό μοναστήρι τοΰ Σάν Χερόνυμο, καί τοΰ χρωστάτε μιά επί
σκεψη κι ένα προσκύνημα. Στά
μυστηριώδικα ΰπόγειά του, βρί

σκονται οί τάφοι δύο Πορτογά
λων επιφανών τοΰ Βάσκο ντέ
Γκάμα καί τοΰ Καμόσκς. Ό
πρώτος μέ τή φλόγα τής ψυχής
του, κΓ ό δεύτερος μέ τή λάμψη
τοΰ πνεύματός του έγραψαν τις
πιό ένδοξες σελίδες στήν ιστο
ρία τής Πορτογαλίας, καί ξεπερνώντας τα σύνορα τής πατρί
δας τους πολιτογραφήθηκαν
πολίτες τής σφαίρας τής υδρό
γειος. Ρίξτε στόν τάφο τους ένα
λευκό τριαντάφυλλο, κι άφήστε
τόν Ατλαντικό νά νάνουρίζη
μέ τόν αέναο ρόχθο του τόν ύ
πνο τους τόν αιώνιο.
ΓΡ.
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Ό αρχηγός τής ’Αστυνομίας τοΰ
Γκρήνβιλ τών Η.Π.Α. Έρνεστ Νόρρις.

ι
Αί εύθϋναι και αί δραστηριότη κόν σύστημα τό όποιον νά άντατες τής αστυνομίας αύξάνουν ποκρίνεται είς τά κάτωθι:
1) Επαρκείς τηλεπικοινωνίας
άναλόγως και παραλλήλους πρός
τόσον ΰπό φυσιολογικός
την ταχυτάτην αυξησιν τών πό
συνθήκας δσον καί είς πελεων εις μέγεθος καί πληθυσμόν.
ρίπτωσιν άμέσου άνάγκης.
Καθίστανται συνεπώς απαραίτη
2) Συντονισμόν τών ενεργειών
τα μεγαλύτερα αστυνομικά κατα
τής ’Αστυνομίας μέ έκείνας
στήματα, χρειάζονται περισσό
άλλων υπηρεσιών αΐτινες
τεροι άστυνομικοί διά την έξυεπιλαμβάνονται
συγχρό
πηρέτησιν τοΰ κοινού και γενι
νως καθώς επίσης καί έπακώς άπαιτεΐται εκσυγχρονισμός
φήν μέ τήν Πυροσβεστικήν
τών μεθόδων δράσεως τής άστυΰπηρεσίαν καί άλλας ύπηνομίας, καθώς καί τών μέσων
ρεσίας κοινής ώφελείας ή
τά οποία αϋτη διαθέτει, διά τήν
άμέσου άνάγκης.
άποτελεσματικωτέραν άντιμετώ3) ’Αποτελεσματικήν χρησιμο
πισιν τού πόσης μορφής εγκλή
ποίησή τοΰ περιωρισμένου
ματος.
άριθμητικώς άνθρωπίνου
Ή άρτια συγκρότησις και καλή
δυναμικού.
λειτουργία τών τηλεπικοινωνιών
4) Συγκέντρωσιν στατιστικών
άποτελεΐ άναμφισβητήτως βασιδεδομένων χρησίμων διά
κώτατον παράγοντα, διά μίαν
τήν άξιολόγησιν τοΰ άνθρω
πλέον τελεσφόρον καί ταχεϊαν
πίνου δυναμικού καί πλη
εφαρμογήν τοΰ Νόμου.
ροφοριών σχετικών πρός
Κατά συνέπειαν, άπηρχαιωμέτυχόν παρουσιαζομένας κυνα ή άνεπαρκή τηλεπικοινωνιακά
κλοφοριακάς άνωμαλίας ή
συστήματα δεν έγγυώνται επι
εγκληματικός δραστηριότη
τυχίαν τής αστυνομίας είς τό
τας.
πολύμορφον καί επίπονον έργον
Τον ’Ιούλιον τοΰ 1969 υπεβλή
της.
Ταΰτα εχουσα ύπ’ δψιν ή θη αϊτησις είς τήν υπηρεσίαν
άστυνομική διεύθυνσις τής πό- άσφαλείας ’Εθνικών οδών διά
λεως τοΰ Greenville τών Η.Π.Α. μίαν συνεισφοράν, συμφώνως
ανέθεσε 2 χρόνια πριν εις μίαν πρός σχετικόν νομοσχέδιον τοΰ
ομάδα τεχνικών νά ύποβάλη 1966 τής εν λόγω ύπηρεσίας,
σχετικήν μελέτην διά τήν κατα τοΰ ήμίσεος τής ύπολογισθείσης
σκευήν ενός συγχρόνου άστυνο- δαπάνης τών 150.000 δολλαρίων
μικοΰ Τηλεπικοινωνιακού Κέν διά τήν κατασκευήν τοΰ νέου τη
συστήματος.
τρου. Είς τούς τεχνικούς παρε- λεπικοινωνιακού
σχέθη βοήθεια καί συνδρομή άπό Ή αϊτησις αϋτη έγένετο άποδεμηχανικούς μιας έξεχούσης φίρ^ κτή καί ένεκρίθη άπό τό γραφεΐον
μας ειδικής είς τάς ραδιοτηλε- άσφαλείας ’Εθνικών οδών.
Τον Νοέμβριον τοΰ 1969 τό
πικοινωνίας καθώς καί άπό τήν
τοπικήν τηλεφωνικήν εταιρίαν. νέον τηλεπικοινωνιακόν κένΌ άντικειμενικός σκοπός τής τρον τής ’Αστυνομικής Δ)νσεως
όμάδος αυτής τών τεχνικών ήτο τοΰ Γκρήνβιλ ήρχισεν νά λεινά σχεδίαση εν τηλεπικοινωνια τουργή. Τά διάφορα εξαρτήματα

παρηγγέλθησαν βάσει τοΰ τελι
κού σχεδίου τής όμάδος τών
μηχανικών, συμφώνως πρός τάς
τελευταίας είς τόν τομέα αύτόν
επιτεύξεις τής τεχνικής. Τό πα
λαιόν σύστημα είχε μίαν συχνό
τητα, ίκανότητος ενός καναλιού,
τό όποιον ήτο άνεπαρκές άκόμη
καί ΰπό όμαλάς συνθήκας.
Τοιουτοτρόπως ύπέκειτο είς παρεμβολάς, εκ πολλών πηγών,
δπως γεννητριών καί άλλων
εγκαταστάσεων
εύρισκομένων
είς διαφόρους βιομηχανικός μο
νάδας, ή δέ άπό αυτοκινήτου είς
αύτοκίνητον επικοινωνία ήτο
επισφαλής μέ πολλάς διαλείψεις.
Τό νέον κέντρον επιτρέπει είς
τόν άστυνομικόν — διαβιβαστήν
νά συντονίζη ευκόλως καί άποτελεσματικώς τάς ένεργείας τής
άστυνομίας. Έκάστη κλήσις δι’
άστυνομικήν συνδρομήν λαμβανομένη είς τό κέντρον, καταγρά
φεται είς μαγνητικήν ταινίαν. Ό
διαβιβαστής έχει πλήρη έλεγχον
τεσσάρων νέων καναλίων, κα
θώς επίσης καί επαφήν μέ τήν
Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν καί
άλλας ύπηρεσίας άμέσου άνάγ
κης. είς έκάστην τών τριών
θέσεων ώς άπεικονίζεται καί είς
τήν φωτογραφίαν, ό διαβιβαστής
δύναται νά μεταβίβαση είς οίονδήποτε έπιλεγόμενον κανάλι ή
καί συγχρόνως είς δλα τά κανά
λια.
Διά περαιτέρω αϋξησιν τής
ίκανότητος τοΰ συστήματος έτοποθετήθησαν είς δλα τά άστυνομικά οχήματα νέοι φορητοί πομ
ποδέκτου Οί νέοι οΰτοι σταθμοί
χρησιμοποιούν καί τά τέσσαρα
κανάλια καί δύνανται νά έπεκταθοϋν είς έτερα άκόμη δώδεκα
κανάλια ή 24 συχνότητας. Ή

ρύθμισις τών καναλίων ελέγχεται
άπό ένα ττεριστρεφόμενον δια
κόπτην εις τό κέντρον τοϋ ραδιο
ελέγχου.
"Εκαστον φωνητικόν μήνυμα
διαβιβαζόμενον έξ ενός τών σταθ
μών τούτων, διέρχεται μέσω
ένός έκ τών τεσσάρων, στρατη
γικούς τοποθετημένων, σταθμών
έπαναλήψεως. Οί σταθμοί ούτοι
αυτομάτως έπαναλαμβάνουν τό
μήνυμα, δι ένός κατά πολύ ίσχυροτέρου σήματος, ούτως ώστε
νά έξασφαλισθή ή λήψις έξ δλων
τών άλλων σταθμών τοϋ αύτοΰ
καναλιού. 'Όταν εν τηλεφώνημα
δι5άστυνομικήν βοήθειαν ληφθή
εις τό κέντρον, ό χειριστής κατα
γράφει τήν σχετικήν πληροφο
ρίαν εις μίαν προηριθμημένην
κάρτα ήλεκτρονικοΰ ύπολογιστοϋ τήν οποίαν εισάγει, αμέ
σως κατόπιν, έντός ένός ειδικού
ώρολογιακοϋ μηχανισμού, ό ό
ποιος σφραγίζει τήν ήμερομηνίαν
καί τήν ώραν τής λήψεως τής
κλήσεως. Κατόπιν ή κάρτα περνά
εις τον διαβιβαστήν, δστις δίδει
έντολήν εις τό ύπεύθυνον όχημα
όπως μεταβή εις τον τόπον, έκ
τού όποιου ' έλήφθη ή κλήσις.
Ή κάρτα σφραγίζεται έκ νέου
μέ τήν ώραν τής μεταβιβάσεως
τής έντολής. Κατόπιν τούτου
εϊσάγεται εις τήν θυρίδα μιας
ειδικής συσκευής και ό διαβιβα
στής έχει μίαν οπτικήν εικόνα
έπί τού χάρτου τής πόλεως. Ό
χάρτης είναι διηρημένος εις
άλφαβητικάς περιοχάς, όπως
ττ.χ. Adam', Bravo, Chavlie, κ.λ.π.
"Οταν ή κάρτα είσαχθή είς τήν
θυρίδα τό φώς είς τήν περιοχήν,
είς τήν όποιαν άπεστάλη τό
όχημα, άλλάζει έπί τού χάρτου
άπό πρασίνου είς έρυθρόν. Είς
κλάσμα δευτερολέπτου ό διαβι
βαστής είναι είς θέσιν νά γνωρίζη τον αριθμόν τών άνδρών
καί οχημάτων τά όποια έχει ΰπό
κλήσιν, καθώς καί πόσοι είναι
διαθέσιμοι πρός άνάθεσιν υπη
ρεσίας.
"Οταν τό όχημα φθάση είς
τόν τόπον τού άδικήματος, ό
άστυνομικός ό έπιβαίνων τούτου
ειδοποιεί τόν διαβιβαστήν ό ό
ποιος ση με_ιοΤ τήν ώραν τής
άφίξεως.
Μετά τό πέρας τής έρεύνης του
καί όταν τά γεγονότα είναι νωπά
είς τήν μνήμην του, ό έπιληφθείς
άστυνομικός κρατά τάς σχετικός
πληροφορίας έπί ένός ειδικού
τριπλοτύπου έντύπου.
Τό πρωτότυπον αυτής τής έγ-

γράφου αναφοράς άντπταραβάλλεται άργότερον μέ τήν προαναφερθεΐσαν κάρτα. Τό δεύτερον
άντίγραφον κρατείται άπό τόν
άστυνομικόν διά τήν έγγραφήν
του.
’Εάν ή φύσις τής περιπτώσεως
Μιά άπό τις αίθουσες toil Τηλεποιείναι τοιαύτη ώστε νά άπαιτήται
κοινωνιακοδ κέν τρου ιοδ Γκρήνβιλ.
περαιτέρω έρευνα, αί ΰπηρεσίαι
ασφαλείας,
έγκληματικότητος
παίδων ή διώξεως ναρκωτικών τοπικήν τηλεφωνικήν έταιρίαν.
λαμβάνουν τό τρίτον άντίγραφον. Διά τά έντός τής πόλεως τηλε
Αί πληροφορίαι αυτής τής άνα- φωνήματα αί συνδέσεις έγίνονφοράς τής συνταχθείσης είς τόν το ύπό τού χειριστοΰ.
Έπί πολλά έτη τό σύστημα
τόπον τού άδική ματος θά τάς
κρατήσουν ένημέρους περί τών τούτο ήτο έπαρκές διά τάς άνάγένεργειών τών γενομένων κατά κας τής άστυνομίας, άλλά καθώς
τό Γκρήνβιλ έπεξετάθη, καί
τήν άρχικήν έρευναν.
Δύναται έπίσης νά καθορισθή ηΰξήθη είς πληθυσμόν, τό σύνοέπακριβώς ό χρόνος, τόν όποιον λον τών δραστηριοτήτων καί τών
έχρειάσθη ή αστυνομία διά νά ευθυνών τής άστυνομίας έσχεν
άνταποκριθή είς τήν τηλεφωνικήν άνάλογον αϋξησιν. Επιτακτική
κλήσιν. Παραλλήλους πρός τό λοιπόν ήτο ή άνάγκη τής έγκα
στοιχεΐον τού χρόνου καθίστα ταστάσεως καί ένός νέου τηλε
ται γνωστόν τό είδος τού άδική- φωνικού συστήματος, παραλλή
ματος, τό όνοματεπώνυμον καί λους πρός τήν έγκατάστασιν τού
ή διεύθυνσις τού καλέσαντος νέου τηλεπικοινωνιακού κέν
άτόμου καί ή περιοχή τής πόλεως τρου.
Τό νέον τηλεφωνικόν σύστημα
είς τήν όποιαν ή παράνομος ένέργεια έλαβε χώραν. 'Ωσαύτως ή θά έπρεπε νά έξυπηρετή ένα
άναφορά αϋτη παρέχει πλήρεις ηύξημένον άριθμόν τηλεφωνικών
λεπτομέρειας περί τών ένεργειών, κλήσεων καί νά παρέχη έπαρκή
είς τάς οποίας προέβη ό έπιλη εύκινησίαν καί ταχύτητα, ιδιαι
φθείς άστυνομικός καί κατά συνέ τέρως έάν θά ύφίστατο περίπτωπειαν δύναται νά έκτιμηθή ή σις καταστροφής, θεομηνίας ή
διαταράξεως τής τάξεως.
προσωπική τούτου άξια κατ’
Μηχανικοί τής τοπικής τηλε
άκολουθίαν δέ καί έκείνη ολο
κλήρου τής άστυνομίας τού τό φωνικής έταιρίας έσχεδίασαν έν
σύστημα, έπινοηθέν είδικώς διά
που.
Παρέχονται άκόμη πληροφο- νά έξυπηρετή τάς άνάγκας τής
ρίαι περί τού άριθμοΰ καί τού άστυνομίας. Δώαύτοΰ τά συνήθη
είδους τών άδικημάτων τών λαμ- τηλεφωνήματα εύρίσκτ>υν έπαρκή
βανόντων χώραν είς έκάστην άνταπόκρισιν, είς περίπτωσιν δέ
άμέσου άνάγκης δύναται νά
περιοχήν τής πόλεως.
Διά τής συλλογής τών είς έξυπηρετηθή ταχέως, εις υπερ
έκάστην περίπτωσιν ένδεδειγμέ- βολικά μεγάλος άριθμός εισερχο
νων ένεργειών, καταρτίζεται, μένων ή έσωτερικών κλήσεων.
Τό όλον σύστημα έξυπηρετεΐεν τρόπον τινα, άρχεΐον μεθόδου,
τό όποιον θά _χρησιμεύση ώς ται τώρα άπό 12 γραμμάς διά
οδηγός είς μελλοντικός παρεμφε τά εισερχόμενα τηλεφωνήματα.
Ή ίδιάζουσα κατασκευή τής
ρείς περιπτώσεις. Διά τού νέου
τούτου τηλεπικοινωνιακού κέν όλης έγκαταστάσεως έπιτρέτρου, ό νόμος έφαρμόζεται ταχύ- πει είς τόν χειριστήν νά κρατά
τερον καί άποτελεσματικώτερον. τάς κλήσεις έν άναμονή ή νά τάς
Προ τής έγκαταστάσεως τού μεταφέρη ταυτοχρόνως είς τρία
συστήματος τούτου ή άστυνομική έσωτερικά τηλέφωνα, διά τής
Δ)νσις τού Γκρήνβιλ έξυπηρε- πιέσεως ένός κομβίου.
Έάν άστυνομικός τις όμιλή
τεΐτο ύφ’ ένός διά τών χειρών
χρησιμοποιουμένου συστήματος, ήδη όταν λάβη έν άλλο είσερχόμέ οκτώ εϊσερχομένας γραμμάς μενον τηλεφώνημα, ή συσκευή
καί 38 προεκτεινομένας έφ’ ολο τόν ειδοποιεί δι’ ένός ειδικού
κλήρου τής περιφέρειας τής Δ)ν- σήματος, ότι έχει μίαν κλήσιν
σεως. Διά νά κάμη άστυνομικός έν άναμονή. Μόλις ή συνδιάλετις έν ύπεραστικόν τηλεφώνημα ξις τελειώσει, ή άναμένουσα κλή
ήτο υποχρεωμένος νά ζητήση σις έπαναλαμβάνεται χωρίς τήν
έξωτερικήν γραμμήν άπό τήν βοήθειαν τού χειριστοΰ τής τηλε

φωνικής έταιρίας.
"Ετερον σπουδαΐον χαρακτηρι
στικόν είναι, δτι δύναται ό χει
ριστής του άστυνομικοΰ τούτου
κέντρου, εάν λάβη μίαν κλήσιν
άφορώσαν εϊς τι σοβαρόν τηλε
πικοινωνιακόν πρόβλημα ή εϊς
άλλο άσύνηθες γεγονός,' απαι
τούν γενικήν κα'ι άμεσον κινητο
ποίησή των αρχών, νά θέση
εν λειτουργία διά καταλλήλου

χειρισμοΰ τό τηλεπικοινωνιακόν
κέντρον άμέσου άνάγκης. Τό
κέντρον τούτο παρέχει τέσσαρας
επιπροσθέτους θέσεις διά νά εξυ
πηρετούν τάς ε’ισερχομένας κλή
σεις. Αί κλήσεις αύται έχουν
άμεσον άπάντησιν, καταγράφον
ται δε αυτομάτως εϊς μαγνητο
ταινίαν.
Τοιουτοτρόπως αί πληροφορίαι δύναται νά διαβιβασθοΰν

κατόπιν εις τά αστυνομικά, τά
νοσοκομειακά ή τά πυροσβεστικά
οχήματα, καθώς και εϊς άλλα
οχήματα άμέσου άνάγκης.
Τό νέον τηλεπικοινωνιακόν
σύστημα τής άστυνομικής διευθύνσεως τοΰ Γκρήνβιλ παρου
σιάζει μίαν έξοχον πρόοδον
εϊς τήν άποτελεσματικότητα τής
εφαρμογής τοΰ νόμου εϊς τήν
πόλιν ταύτην τών Η.Π.Α.

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Συνέχεια έκ τής u 7 ελ

Πιάνουν 100 αιχμαλώτους, καί
κυριεύουν 7 οπλοπολυβόλα, καί
80 τουφέκια. 17 Δεκεμβρίου:
ημέρα ήρεμίας. 18 Δεκεμβρίου:
"Ενα τμήμα των υπερασπιστών
μένει φρουρά στό στρατόπεδο.
Οί ύπόλοιποι μέ τμήματα τοΰ
’Αγγλικού Στρατού έξορμοΰν γιά
τήν τελική έκκαθάριση των
’Αθηνών.
***
Οί συνολικές απώλειες τού
Συντάγματος Μακρυγιάννη κατά
τή διάρκεια τής πολιορκίας
έχουν ώς εξής: Νεκροί: 44 (οί
δύο είναι Ά γγλοι). Τραυματίες:
112 (ένας "Αγγλος), έξαφανισθέντες: 80 (’Αργότερα έξηκριβώθη
ότι τούς συνέλαβαν οί έλασίτες
καί τούς μετέφεραν στό Κατσιπόδι όπου τούς έξετέλεσαν όμαδικώς).
Μέ άλλους λόγους, τό μισό
άπό τήν συνολική δύναμη τού
Μακρυγιάννη — 236 άνδρες —
έπεσαν κατά τήν υπεράσπιση
τού στρατοπέδου.
Δέν θά κάνουμε σχόλια. Άναφέραμε μόνο τά πραγματικά γε
γονότα, καί θ’ άφήσωμε άλλους,
ίσως άρμοδιώτερους, νά μιλή
σουν:
Ό Richard Shepherd, ανώτε
ρος "Αγγλος αξιωματικός, έ-

γράφε στις 19 Δεκεμβρίου στον είναι ύπερβολή νά χαρακτηριΔιοικητή τού Συντάγματος Μα- σθή ή μάχη τής Ευρώπης. . .»
κρυγιάννη: «Άπό τήν πρώτη
Ό Νίκος Κρανιωτάκης, Πρόε
μου έπαφή μαζί σας, άντελήφθην δρος — τότε — τής Ένώσεως
καλώς ότι τό Σύνταγμα Χωρο Συντακτών: «Τό Χάνι τής Γρα
φυλακής θά κρατούσε σταθερώς, βιάς; Πηγαίνετε νά τό δήτε στον
καί θά έπέτρεπε καί στούς άν στρατώνα τοΰ Συντάγματος Χω
δρες μου νά κρατήσουν τις θέ ροφυλακής Μακρυγιάννη. . .»
σεις των».
Τό συγκινητικώτερο όμως
'Ο ήρωϊκός Άντισυνταγμα- άπό όλα, τό έγραψε ένας νεαρός
τάρχης Κωστόπουλος έγραφε: φοιτητής, ό Γιώργος Φουντεδά«Στη μάχη τής 6ης Δεκεμβρίου, κης: «Οί έπερχόμενες γενεές
ή Χωροφυλακή έδειξε μαχητη- θά σταματούν στις σελίδες πού
τικότητα πολύ καλύτερη καί τοΰ έγραψαν μέ τό αίμα τους οί
πεζικού στό όποιον ανήκει. . .» Χωροφύλακες τοΰ Συντάγματος
Αυτός ό ίδιος ό Στρατηγός Μακρυγιάννη, θά έκπλήσσωνΣκόμπυ έγραφε στις 25 Μαρτίου ται, καί θά θαυμάζουν. Δέν έχει
1945: «Πρώτη φορά στή ζωή σχέσιν αν αυτοί οί τιτάνες ήσαν
μου είδα αστυνομικό σώμα νά Χωροφύλακες, στρατιώτες, άεπεριβάλεται άπό τόν λαό μέ τόση ροπόροι ή ναύτες. Έ χει σημα
αγάπη, στοργή καί εμπιστοσύ σία ότι ήσαν Έλληνες!. . .»
νη, όπως ή 'Ελληνική Χωρο
Τί άλλο νά πούμε εμείς; Τί
φυλακή. . .»
περισσεύει;
"Ισως μόνο νά θυμη
Ό αξέχαστος Σπΰρος Μελάς:
θούμε
τόν
άπλό κι’ άπέριττο
«Αύτός ό χώρος — τοΰ Μαστίχο
τού
παληοΰ
ποιητή, φτω
κρυγιάννη — είναι ναός, καί
βωμός τής ελευθερίας, καί όσο χό μά ποτισμένο μέ ζεστό δά
ή καρδιά χτυπά γιά μεγάλα καί κρυ μνημόσυνο έκείνων πού
υψηλά κατορθώματα, θά μεί- έπεσαν:
«. . . Τραγουδούν τό παλληκάνη στούς αιώνες εθνικό προσκύ
ρι πού σκοτώθη στή μάχη, καί
νημα. . .»
Ό Ακαδημαϊκός Διον. Κόκ τό ραίνουν λουλούδια.
Μόνη ό Έλληνας τιμή θέλει
κινος: «Ή μάχη τής Χωροφυλα
κής στοϋ Μακρυγιάννη ύπήρξε νάχη, σάν πεθάνη, νά τοΰ λένε
ή μάχη τής Ελλάδος, καί δέν τραγούδια. . . »

Τί λέγει ή Επιστήμη

ΧΟΛΕΡΑ
‘Υπό ΑΝΑΣΤ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ
Μοιράρχου - Ίατροϋ Παθολόγου

Μία επιδημία χολέρας στην έποχή μας ήταν
κάτι τό πολύ ξαφνικό. Έ να γεγονός απίστευτο
πιό πολύ γιά τούς γιατρούς καί λιγώτερο για
τόν υπόλοιπο κόσμο.
Γιά μας τούς νεωτέρους, ή χολέρα ήταν μια
από εκείνες τις παθήσεις όπως ή πανώλης, ή
ευλογία καί άλλες, τίς όποιες όταν μελετούσαμε
εϊμεθα σίγουροι ότι είχαν μόνο ιστορικό εν
διαφέρον καί καθόλου πρακτικό, μιά καί έκ
των πραγμάτων καί γιά τόν τόπο μας ήταν αδύ
νατον νά συναντήσουμε.
Καί όμως τό δονάκιον τής χολέρας, τό μικρόβιον δηλαδή πού τήν προκαλεΐ, εις πείσμα τής
προόδου τοΰ πολιτισμού, των όρων υγιεινής
διαβιώσεως, τής καλής διατροφής τοΰ πληθυ
σμού, έκανε τήν εμφάνισή του απρόοπτα. Καί
έτσι έγινε τό γεγονός τής ήμέρας καί αφορμή
γιά ένα φρεσκάρισμα των γνώσεων μας, πάνω
στήν πάθηση πού προκαλεΐ.
Ή Χολέρα ήταν γνωστή από άρχαιοτάτων
χρόνων είς τάς ‘Ινδίας, αλλά άγνωστη στούς αρ
χαίους "Ελληνας καί Ρωμαίους. Υ πήρχε πάντο
τε στήν περιοχή τοΰ Κάτω Γάγγη των ’Ινδιών,
I δι’ αύτό άπεκλήθη καί ’Ασιατική χολέρα.
Τό μικρόβιο τής χολέρας εισέρχεται στον
οργανισμό από τό στόμα μέ τίς διάφορες μολυσμένες τροφές, τό νερό καί ό,τι άλλο βρώσιμο
ή πόσιμο χρήσιμοποιεΐ ό άνθρωπος. Οί τροφές
καί τό νερό μολύνονται από τά κόπρανα των
ατόμων πού έχουν τό μικρόβιο.
"Ετσι γίνεται εύκολονόητο γιατί πάντοτε,
οί γύρω από τόν Γάγγη περιοχές, τά νερά τοΰ
οποίου χρησιμοποιούνται από τούς κατοίκους των
I γιά όλες τίς δουλειές (πόσιμο νερό, νερό γιά
πλύσιμο, αποχέτευση, απόρριψη νεκρών) φιλο
ξενούσαν καί φιλοξενούν τόσες έκατοντάδες

χρόνια τήν χολέρα.
’Από έκεϊ ξεκινούσαν πάντοτε οί διάφορες
έπιδημίες διαφόρου έκτάσεως καί έντάσεως, καί
εξαπλωνόταν προς διαφόρους κατευθύνσεις.
Μιά μεγάλη επιδημία, ή όποια άρχισε τό
έτος 1826 πάντοτε από τάς ’Ινδίας, κατώρθωσε
νά φθάση μέχρι τήν Ευρώπη καί τήν ’Αμερική
καί έπροκάλεσε χιλιάδες θανάτων. Έκτοτε ένεφανίσθησαν εις τήν Εύρώπην καί άλλες έπιδη
μίες, μικροτέρας όμως έκτάσεως, διότι ήδη οί
ύγιεινότερες συνθήκες διαβιώσεως καί τά προφυλακτικά μέτρα εμπόδιζαν τήν έξάπλωσή των.
Τελευταία επιδημία εις τήν Ευρώπη, εμφανί
σθηκε κατά τόν α' Παγκόσμιο Πόλεμο καί μά
λιστα στό ’Ανατολικό μέτωπο, άλλά δεν προχώ
ρησε πρός Δυσμάς διότι τά άμεσα προφυλακτικά
μέτρα καί κυρίως ό εμβολιασμός τήν σταμάτησαν.
Στήν Ελλάδα παρουσιάσθησαν δύο έπιδημίες,
μία τό 1854 καί μία τό 1913.Ή πρώτη, προσέβαλε
τήν περιοχή τοΰ Πειραιώς καί τών ’Αθηνών
καί είχε πάρα πολλά θύματα έν σχέσει μέ τόν
τότε πληθυσμό τής περιοχής. Τό μικρόβιο τότε
έφθασε άτμοπλοϊκώς στον Πειραιά μέ τά Γαλλι
κά στρατεύματα πού μετεκινοΰντο γιά τόν πόλε
μο τής Κριμαίας. '
Ή δεύτερη, προσέβαλε τήν περιοχή τής Μα
κεδονίας καί μάλιστα πρώτα τά στρατεύματα
τοΰ Μακεδονικού μετώπου καί κατόπιν τόν
άμαχο πληθυσμό. Τό μικρόβιο είχε μεταφερθή
από Βουλγάρους στρατιώτας, οί όποιοι μάλλον
είχαν μολυνθή άπό τούς Τούρκους.
Ή έπιδημία αύτή δεν έπεξετάθη πρός νότον,
διότι έλήφθησαν άμεσα καί αποτελεσματικά
μέτρα μεταξύ τών οποίων ήταν καί ό έμβολιασμός.
"Ετσι καθώς βλέπουμε μέ τήν πάροδο τοΰ

χρόνου καί μέ την βελτίωση των ορών διαβιώσεως (καθαριότης, ύδραγωγεΐα, συστήματα άποχετεύσεως) καί τον έμβολιασμό, ή χολέρα άρχισε
νά περιορίζεται σε έκταση καί ένταση.
"Αν όμως ή εξέλιξη τοϋ πολιτισμού γενικώς
έγινε εμπόδιο στήν εξέλιξη καί πρόοδο τής
χολέρας, συγχρόνως τήν έβοήθησε άπό μιά
άποψη, όσον αφορά δηλαδή τήν ταχύτητα μέ
τήν όποια μπορεί νά φθάνη άπό τό ένα μέρος
εις τό άλλο.
Παλαιά τό μικρόβιο ταξίδευε πεζή ή μέ αργο
κίνητα τροχοφόρα μέσα καί πλοία. Σήμερα
ταξιδεύει μέ αεριωθούμενα αεροπλάνα. Παλαιά
οί επιδημίες, αργά έφθαναν άπό τό ένα μέρος
στο άλλο καί κυρίως ή έξάπλωσή τους είχε κατά
κάποιον τρόπο μία συνέχεια εδαφική. Σήμερα
μπορεί νά φθάση γρήγορα σέ όποιοδήποτε ση
μείο τής γής άσχετα άπό τήν άπόσταση πού τό
χωρίζει άπό τήν περιοχή τής έπιδημίας καί
άσχετα αν παρεμβάλλωνται ’Ωκεανοί καί ορο
σειρές.
Ά ς δούμε όμως τί είναι αυτή ή χολέρα καί
γιατί προκάλεσε τόσο φόβο παλαιά στήν άνθρωπότητα καί εξακολουθεί καί σήμερα, μάλλον
άδικαιολόγητα, νά προκαλή άκόμη καί στο
άκουσμά της έναν άόριστο φόβο.
Ή χολέρα είναι μία οξεία λοιμώδης νόσος
τής οποίας ή άρχική έντόπιση γίνεται εις τον
έντερικό σωλήνα. Πηγή μολύνσεως είναι οί
πάσχοντες εκ χολέρας καθώς καί εκείνοι οί
όποιοι ευρίσκονται στο στάδιον τής άναρρώσεως. Τό μικρόβιον, τό όποιον άποβάλλεται
όπως είδαμε μέ τά κόπρανα των πασχόντων,
μπορεί νά ζήση εκτός οργανισμού μόνον λίγες
ήμέρες. Αύτές όμως είναι άρκετές γιά νά μολυνθούν τά τρόφιμα, τό νερό κ.λ.π. Τό καλοκαίρι
ευνοεί τήν έξάπλωσή της άφοΰ οί μύγες παίζουν
σπουδαίο ρόλο στήν μεταφορά τού μικροβίου.
Ά πό τήν ήμέρα τής μολύνσεως ενός άτόμου
μέχρις ότου εκδηλωθούν τά συμπτώματα, μπορεί
νά περάσουν μία έως πέντε ήμέρες.
Ή νόσος άρχίζει ξαφνικά μέ 4-5 διαρροϊκές
κενώσεις ήμερησίως, έμέτους, άδυναμίαν, δίψαν.
Μπορεί νά ύπάρχη πυρετός μπορεί καί όχι.
Κατόπιν, υστέρα άπό λίγες ήμέρες, ό άριθμός
των κενώσεων αυξάνει προϊόντος μέχρι 20-30
ήμερησίως. Ή κατάσταση τού άσθενοϋς έπιβαρύνεται, ύπάρχει υποθερμία, πτώση τής πιέσεως,
πόνοι στήν κοιλιά, έπώδυνοι συσπάσεις των
μυών καί γενικώς πλήρης έξάντληση τού οργα
νισμού.
Βεβαίως ή νόσος μπορεί νά μήν έξελιχθή τόσον
βαρειά ή μπορεί καί έξ άρχής άπό τήν πρώτη
ήμέρα ή κατάσταση τού άσθενοϋς νά είναι άπελπιστική. Έ φ’ όσον ό άσθενής βαίνει πρός ΐασιν
σιγά σιγά ό άριθμός τών κενώσεων έλαττοΰται
καί ή γενική του κατάσταση βελτιώνεται.
Μπορεί όμως νά έμφανισθοΰν καί διάφορες
έπιπλοκές όπως πυώδης παρωτΐτις, νεφρΐτις,
βρογχοπνευμονία καί άλλες.

Ή διάγνωση τής χολέρας σέ καιρό έπιδημίας
δέν είναι δύσκολη, διότι είναι τό πρώτο πράγμα
πού θά σκεφθή κανείς.
Σημασία όμως έχει νά γίνη ή διάγνωση, ή
οποία έπιβεβαιοΰται διά τής άνευρέσεως τού
δονακίου τής χολέρας στά κόπρανα, σέ σποραδι
κά κρούσματα ώστε ταχέως νά άπομονωθοΰν.
Σύγχυση μπορεί νά γίνη μέ διάφορες άλλες
άσθένειες πού παρουσιάζουν διαρροϊκές κενώσεις
άλλά πάντα ή έξέταση τών κοπράνων λύει τό
πρόβλημα.
Γενικώς ή χολέρα είναι πλέον έπικίνδυνη
γιά τά παιδιά, τούς ήλικιωμένους καί τά έξασθενημένα άπό άλλες αιτίες άτομα.
Ή θεραπεία πρέπει νά άρχίζη όσον τό δυνατόν
γρηγορώτερα, διότι τότε άποβαίνει σωτήρια διά
τον πάσχοντα. Ή θεραπεία σκοπόν έχει τήν
χορήγηση εις τον οργανισμό τού ύδατος καί
τών άλλων ουσιών, τά όποια χάνει μέ τις διάρ
ροιες καί τούς έμέτους.
Καί έδώ έχει άξια ή καλή οργάνωση καί προε
τοιμασία διά τήν θεραπείαν τών χολεροπλήκτων.
Έ φ’ όσον υπάρχει ευχέρεια εισαγωγής σέ νοσο
κομείο καί ένάρξεως άμέσως τής θεραπείας, χορηγήσεως δηλαδή τών καταλλήλων ορών, ή θνησιμότης άπό τήν χολέρα είναι πολύ μικρά, έκτος
έάν ό παθών είναι έξησθενημένος άπό άλλες
παθήσεις. Ή μεγάλη θνησιμότης πού παρουσια
ζόταν παλαιότερα ώφείλετο εις τό ότι δέν ήταν
δυνατή ή νοσηλεία όλων τών άσθενών καί ή
άναπλήρωση τών ύγρών τά όποια έχαναν.
Ά πό τά διάφορα φάρμακα, καλήν έπίδραση
άπεδείχθη μέχρι τώρα ότι είχαν οί σουλφοναμίδες καί οί τετρακυκλΐνες, τά όποια καί χορηγούν
ται μαζί μέ τήν άναπλήρωση τών ύγρών.
Μεγαλυτέρα βέβαια σημασία άπό τήν θερα
πεία τής χολέρας έχει ή πρόληψή της. Ό τρόπος
τής μεταδόσεώς της μάς λέει καθαρά ποιά πρέπει
νά είναι τά προληπτικά μέτρα. Είναι όλα έκεΐνα,
τά όποια θά έμποδίσουν τό μικρόβιο πού άπεβλήθη άπό κάποιο πάσχοντα νά είσέλθη σέ ένα
άλλο οργανισμό. Καί πρώτα πρώτα είναι ή άπομόνωση τών πασχόντων, ώστε κανείς άλλος
έκτος άπό τό νοσηλευτικό προσωπικό νά μήν
έρχεται σέ έπαφή μαζί τους. "Υστερα, ή σχολα
στική καθαριότης τήν όποια πρέπει νά τηρή όλος
ό πληθυσμός ώστε καί τυχόν μόλυνση τών χε
ριών τους άπό τήν έπαφή μέ όποιοδήποτε μολυσμένο υλικό νά σταματά έκεϊ καί νά μήν εισέρ
χεται διά τού στόματος τό μικρόβιο έντός τοϋ
οργανισμού.
Άκόμη, ή άποφυγή βρώσεως νωπών λαχανι
κών καί φρούτων διότι είναι τά τρόφιμα τά όποια
εύκόλως μολύνονται. Θά πρέπει όλα τά λαχανι
κά νά βράζωνται καί όλα τά φρούτα νά άποφλοιώνωνται. Σημασία μεγάλη έπίσης έχει ό βρασμός
τού ποσίμου νερού ή ή χρήση μόνον έμφιαλωμένου.
Βοηθός εις όλα τά παραπάνω μέτρα γιά τήν
πρόληψη, έρχεται ό προφυλακτικός έμβολιασμός
ό όποιος παρέχει προστασία όχι βέβαια άπόλυτη άλλά σέ μεγάλο ποσοστό. Γι’ αυτό πάντοτε,
άσχέτως έμβολιασμοΰ, τά μέτρα άτομικής καί
γενικής καθαριότητος πρέπει νά έφαρμόζωνται.

ΣΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

ΧΡ. ΠΔΤΔΚΙΑ
Άντεισαγγελέως Έφετών ’Αθηνών

'Η καταργηθεΐσα Ποινική Δικονομία (1834)
δεν περιείχε διάταξιν περί σωματικής έρεύνης
(perquisizione personale). Μόνον περί αυτοψίας
έπ’ ανθρώπων κλπ. (ispezione corporale) έκαμε
λόγον εν αρθρω 97 έδ. πρώτον, έχοντι οΰτω:
«Ή αυτοψία δύναται νά γενή ε ι ς α ν θ ρ ώ 
π ο υ ς ή πράγματα, εις τό άντικείμενον τής
κολασίμου πράξεως, ή εις ώρισμένον τινά τό
πον προς άνεύρεσιν τοΰ χώρου». Τό σχέδιον
Κ.Π.Δικονομίας 1934 έπανέλαβεν, έν αρθρω
171 § 1, τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 97 τής καταργηθείσης καί προσέθεσεν, εις μεν τό περί αυτοψίας
κεφάλαιον, τό άρθρον 173, έν τώ όποίφ διαλαμ
βάνει πότε διενεργεΐται σωματική έρευνα καί
πώς δέον νά διεξάγηται αυτή, ιδία προκειμένου
περί γυναικός, εις δέ τό περί ερευνών κεφάλαιον,
τό άρθρον 245, έν τώ όποίω δίδονται όδηγίαι
τινές πρός τον άνακριτικόν υπάλληλον περί τοΰ
τρόπου τής ένεργείας. Ό ισχύων Κώδιξ Ποινι
κής Δικονομίας (Ν. 1493/1950) έπανέλαβεν έν
άρθρα) 180, τοΰ περί αυτοψίας κεφαλαίου, τάς
διατάξεις τοΰ άρθρου 171 τοΰ σχεδίου καί έν
άρθρφ 257, τοΰ περί έρευνών κεφαλαίου, τάς
διατάξεις τών άρθρων 173 καί 245 τοΰ σχεδίου.
Οΰτω κατ’ άρθρον 257 τοΰ ίσχύοντος Κ.Π. Δικο
νομίας, έν συνδυασμώ πρός τό άρθρον 253,
δπερ ορίζει τάς προϋποθέσεις πάσης έρεύνης,
σωματική έρευνα έπιτρέπεται μόνον «διεξαγομένης άνακρίσεως ή προανακρίσεως έπί πλημμελήματι ή κακουργήματι» άπαγορευομένης, κατά
τούς έρμηνευτάς, τής ένεργείας τοιαύτης πρός
άνακάλυψιν άπλώς «υποτιθεμένου» έγκλήματος,
δι’ δ δέν ήρξατο ακόμη άνάκρισις. Τήν γνώμην
ταύτην διατυποι ό Μπουρόπουλος καί διδάσκουσι
καί οί άλλοι έρμηνευταί ("Ιδετε έρμηνείαν Κ.Π.
Δικονομίας Άγγ. Μπουροπούλου ύπ’ άρθρον
253 άριθ. 2). Έπιτραπήτω εις ήμας νά ύποστηρίξωμεν διάφορον γνώμην. Τό θέμα είναι μεγάλης
πρακτικής σημασίας. Άλλοίμονον αν τό ’Αστυ
νομικόν όργανον, ύποπτευόμενον άτομόν τι
δτι οπλοφορεί ή μεταφέρει ναρκωτικά ή κλοπι
μαία κ.λ.π., δέν θά ήδύνατο, τηροΰν τάς νομίμους
διατυπώσεις, νά ένεργήση σωματικήν έρευναν.
Καθ’ ήμας τό άρθρον 257 Κ.Π.Δ. ρυθμίζει μόνον
τό θέμα τών κατά τήν διάρκειαν τής άνακρίσεως
ένεργουμένων σωματικών έρευνών, έφ’ ού έσιώ-

πα ή καταργηθεΐσα Ποινική Δικονομία. Οΰτω
δέν απαγορεύονται αί σωματικοί έρευναι πρός
άνακάλυψιν «ύποτιθεμένου» έγκλήματος (άστυνομική έρευνα υπό εύρεΐαν έννοιαν, ΐδετε Μπουρόπουλον ιπ' άρθρον 235 § 7). “Αλλωστε κατ’
άρθρον 292 τοΰ Β.Δ. 28/4/1958 «περί κυρώσεως
τοΰ κανονισμοΰ ύπηρεσίας Χωροφυλακής»,
έκδοθέντος κατ’ έξουσιοδότησιν τοΰ άρθρου
255 Ν.Δ. 3365/1955 «περί Κώδικος τοΰ Σώματος
τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής»:
«Πρός διασφάλισιν τής τάξεως καί ασφαλείας
καί δή πρός πρόληψιν τών κατά τής ζωής καί
σωματικής άκεραιότητος έγκλημάτων. . . οί
άνδρες τής Χωροφυλακής, τηροΰντες τάς σχε
τικός διατάξεις τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονο
μίας, ένεργοΰσιν έρεύνας εις οικίας καί πάσης
φύσεως οικοδομήματα, ώ ς κ α ί σ ω μ α τ ι κ ό ς
τ ο ι α ύ τ α ς ύποπτων προσώπων πρός άνεύρεσιν καί κατάσχεσιν πυροβόλων δπλων». Καί
περαιτέρω «Άναλόγως δέ τών έκάστοτε έπικρατουσών συνθηκών ασφαλείας. . . ένεργοΰσι συχνάκις. . . καί ομαδικός σωματικός έρεύνας έπί
προσώπων συχναζόντων εις ύποπτα δημόσια
κέντρα καί εις άλλους προσιτούς τόπους». «Οί
άνδρες έξεταστικών φυλακίων καί περιπόλων
ένεργοΰσι συστηματικόν έλεγχον έπί τών διερχομένων υπόπτων προσώπων καί έπί τών μεταφερομένων έμπορευμάτων». Τά αυτά έκέλευε καί ή
άντίστοιχος διάταξις τοΰ καταργηθέντος Β.Δ.
22/5/1918 «περί έγκρίσεως τοΰ Κανονισμοΰ
Χωροφυλακής». Κατ’ άρθρον 139 τούτου: «Καθ’
οίανδήποτε ώραν καί ιδία έν καιρώ νυκτός οί
άνδρες Χωροφυλακής δύνανται νά ένεργώσι
σ ω μ α τ ι κ ή ν έ ρ ε υ ν α ν έπί τών ατόμων
έκείνων κατά τών όποιων έγείρονται ύπόνοιαι,
ένεκα τής στάσεώς των, τών προηγουμένων κατ’
αυτών ποινικών αποφάσεων ή καταδιώξεως, τής
διαγωγής ή καί οίασδήποτε άλλης δικαιολογημέ
νης αφορμής. . .». Αυτός ό Μπουρόπουλος παρα
δέχεται δτι έπιτρέπεται έρευνα «πρός βεβαίωσιν
σ υ ν τ ε λ ο υ μ έ ν ο υ ήδη έγκλήματος, δταν
δέν είναι κατ’ άλλον τρόπον δυνατή ή βεβαίωσίς
του», ώς έπί έρεύνης εις οικίαν, έν τή όποια
διεξάγεται άπηγορευμένον παίγνιον (Ηδετε έρ
μηνείαν Κ.Π. Δικονομίας Άγγ. Μπουροπούλου
ύπ’ άρθρον 253 άριθ. 2, ώς καί ύπ’ άριθ. 9/1938

Ο νόμος όρίζεν επακριβώς ποιος καί πώξ καί πότε δΰναται νά ενεργό
σωματικήν ερεοναν.

Γνωμοδότησίν του Θ.Μ. 235). 'Ωσαύτως κατά τά
συνδεδυασμένα άρθρα 265, 279 § 1 καί 280 Κ.Π.
Δικονομίας ε π ι β ά λ λ ε τ α ι
σωματική
ε ρ ε υ ν ά επί παντός συλλαμβανομένου δι'
αυτόφωρον έγκλημα ή δι5εντάλματος συλλήψεως «προς άνεύρεσιν ή κατάσχεσιν όπλων
ή άντικειμένων δυναμένων νά δικαιολογήσωσι
τήν άπόδρασιν αυτών (ήτοι «υποτιθεμένου»
έγκλήματος) «ή πειστηρίων αδικήματος, άτινα
δυνατόν νά έξαφανίση καθ’ οδόν» (άρθρον 265
τοϋ ισχύοντος Κανονισμού Χωροφυλακής).
Κατά τούς οικείους Κανονισμούς επιτρέπεται
έρευνα των συνοδευομένων κρατουμένων, ώς
καί των εν ταΐς φυλακαΐς κρατουμένων (’Αστυνο
μική έρευνα). Συχνότατα κατ’ εντολήν ή υπό
τά δμματα των Εισαγγελέων διενεργοΰνται σωματικαΐ έρευναι εις τούς είσερχομένους εις τάς
αϊθούσας των Κακουργιοδικείων. ’Αλλά ή άπόστασις μεταξύ «συντελουμένου» καί σοβαρώς
«ύποτιθεμένου» έγκλήματος είναι μικρά. ’Επί
σοβαρών απλώς ενδείξεων έβασίσθη ή κατ’
οίκον έρευνα, περί ής ή ανωτέρω μνημονευθεΐσα
γνωμοδότησις. Πλήρεις άποδείξεις δεν ύπήρχον.
Ώ ς μόνον περιορισμόν δεχόμεθα «νά ύφίσταται
βαρεία καί βάσιμος υπόνοια ή άπόλυτος ανάγκη».
Καί αναγράφεται μεν ούτος εις τό άρθρον 257
Κ.Π.Δ., όπερ άφορά τάς κατά τήν διάρκειαν
τής άνακρίσεως διεξαγομένας σωματικάς έρεύνας, δέον όμως, πολλώ μάλλον, νά έφαρμόζηται
εις τάς προληπτικός τοιαύτας. Τό άρθρον 257

Κ.Π. Δικονομίας έλήφθη σχεδόν αύτολεξεί εκ
τών άρθρων 310 καί 335 τού Ιταλικού Κ.Π.
Δικονομίας (1930). Έ κ τούτων τό πρώτον όμιλεΐ
περί της σωματικής αυτοψίας (ispezione corporale), έπιτρεπομένης «solo nei casi di grave e
fundatto sospetto o di assoluta necessita». To
δεύτερον όμιλεΐ περί τής προσωπικής έρεύνης
(perquisizione personale). (Ίδετε Άλβ. Κασσιάyo: «element! di diritto processuale» σελίδες 163
έπ. καί 185 έπ.). Πότε ύπάρχει «βαρεία και βά
σιμος ύπόνοια ή άπόλυτος άνάγκη» εναπόκειται
εις τήν διακριτικήν εξουσίαν καί τήν έμφρονα
κρίσιν τού οργάνου, δυσχερούς οΰσης πως τής
έπεμβάσεως τής Είσαγγελικής ’Αρχής. Καί είναι
μεν άληθές ότι κατ’ αυτόν τον τρόπον δυνατόν
νά λάβωσι χώραν ύπερβολαί καί καταπιέσεις
τών πολιτών. ’Εν τοιαύτη περιπτώσει τά έπιλήσμονα τής άποστολής των άστυνομικά όργανα,
εάν δέν συντρέχει βαρυτέρα ποινική διάταξις,
θά διωχθώσι συμφώνως προς τό άρθρον 151γ
Β. Δ. 31 /12 /1957 - 20/I /1958 «περί κωδικοποιήσεως διατάξεων άφορωσών τό Σώμα τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων» καθ’ δ: «τιμωρείται μέ φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών ή χρηματικήν ποινήν μέ
χρι πεντακοσίων δραχμών ή μέ άμφοτέρας τάς
ποινάς ταύτας, έπιφυλασσομένης πόσης άλλης
ποινικής διατάξεως πας ’Αστυνομικός υπάλληλος,
όστις επί σκοπφ μόνον όχλήσεως έρευν απρόσωπόν τι» (Τδετε καί ’Εγκληματολογίαν Κ.Γαρδίκα Τόμος Β έκδοσις Γ 1958 σελίς 115 σημ. 1).

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΜΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣβετΆάνα
ΣτάΛιν

‘Υπό: ΑΜΒΡ. Γ. ΑΕΝΗ
’Αρχιμανδρίτου
Μοιράρχου - Ίεροκήρυκος

Χιλιάδες τόννοι χαρτί δαπανώνται καθημερι
νώς γιά νά ικανοποιηθούν οί ανάγκες τοΰ περιο
δικού τύπου καί των εφημερίδων. ’Ανάμεσα δμως
σ’ αυτά πού κάθε μέρα τυπώνονται καί βλέπουν
τό φως τής δημοσιότητος σπανιώτατα μπορεί
ό αναγνώστης νά βρή κείμενα πραγματικά αξιό
λογα. Σ’ αύτά τά γεμάτα από νόημα καί ουσία
κείμενα ανήκει, χωρίς αμφιβολία, ή ομολογία
τής Σβετλάνας, τής κόρης τοΰ Στάλιν. Μιά ομο
λογία πού βγήκε τελείως φυσικά καί άβίαστα
άπό τά χείλη τής κόρης τοΰ ανθρώπου εκείνου
πού σ’ δλη τού τή ζωή έπολέμησε τήν πίστι
πρός τον Θεό. Στο πρόσωπό του ή Εκκλησία
έζησε στιγμές, σάν εκείνες στήν εποχή τοΰ
Νέρωνα καί τοΰ Καλλιγούλα. Γιατί τέτοιος ήταν
πραγματικά ό ’Ιωσήφ Στάλιν. «Στάθηκε, κατά
τόν χαρακτηρισμό τοΰ Μ. Τζίλας, ό μεγαλύτερος
έγκληματίας στήν ιστορία. Γιατί σ’ αυτόν συναπαντιόταν ή εγκληματική άναισθησία ένός
Καλλιγούλα, ή θηριωδία ένός Βοργία καί ή
ώμότητα τοΰ Ίβάν τοΰ τρομεροΰ. . . Ή ταν μία
τερατώδης μορφή» (Συνομιλίες με τόν Στάλιν
σ. 157, 159).
Καί δλην αυτήν τήν ώμότητα τήν έχρησιμοποίησε γιά νά γκρεμίση άπό τίς ψυχές έκατομμυρίων άνθρώπων τήν έννοιαν τοΰ Θεοΰ καί νά
ύψώση στή θέσι του τό δικό του είδωλο, τόν
Θεόν Στάλιν. Στήν έπιχείρησι αυτή έφαίνετο
δτι έπέτυχε πλήρως. Τό άγαλμα τοΰ Στάλιν
ήταν παντοΰ. Στή Ρωσία επί των ήμερων του
υπήρχε ένα μεγάλο εργοστάσιο, τοΰ οποίου απο
κλειστικόν έργον ήταν ή κατασκευή προτομών
τοΰ Στάλιν. (Ν. Βασιλειάδη, Τό λυκόφως τοΰ
Μαρξισμοΰ, Άθήναι 1968, σ. 59).
Καί δέν ή σαν μόνον τά αγάλματα. Χιλιάδες
στόματα τόν ύμνησαν σάν Θεό. Στις εφημερίδες
τής Μόσχας, επί παραδείγματι, στις 14 Μαρτίου
1953 έδημοσιεύετο ό έξής ύμνος·
«Σύντροφε Στάλιν,

τό όνομά σου είναι γιά μας ό έπιούσιος.
Σύντροφε Στάλιν,
τό όνομά σου μας δίνει ζωή. . .
Τό όνομά σου κάνει ν’ ανθίζουν
τά μάτια τών ήρώων καί τών μαρτύρων. . .
Σύντροφε Στάλιν,
θά μείνουμε πάντα πιστοί στό όνομά σου».
Ά λ λ ’ έκεΐ πού ό ύμνος άντανακλα πραγματικά
τήν θεοποίησιν είναι τό ποίημα τοΰ Γάλλου
ποιητοΰ Λουΐ Άραγκόν πού έδημοσιεύετο στήν
«Πράβδα» τής 28ης Αύγούστου 1936:
« Ώ μεγάλε Στάλιν, ώ ’Αρχηγέ τών λαών.
Σύ, πού έδωσες τή ζωή στόν άνθρωπο,
Σύ, πού έγονιμοποίησες τή γή,
Σύ, πού ξανάνιωσες τούς αιώνες. . .
ώ Σύ "Ηλιε, πού άντανακλάται άπό έκατομ(μύρια καρδιές».
Κάποτε μάλιστα σ' ένα ποιητικό διαγωνισμό
τό α' βραβείο έλαβε ή ΙΙη Ταξιαρχία Νεολαίας
τοΰ Βουκουρεστίου, γιά τό ποίημά της πού κατέ
ληγε: «Δέν άκοΰμε ούτε Θεό, ούτε κόσμο. ’Εμείς
άκοΰμε μόνο τόν Στάλιν. Στάλιν Θεός. Στάλιν
κόσμος. Στάλιν Θεός τοΰ κόσμου».
Έσκόρπισε άσυλλόγιστα τό δηλητήριο τής
άθεΐας ό άνθρωπος αυτός. Τό ίδιο εκείνο δηλη
τήριο πού άρχισε νά δηλητηριάζη τήν άτμόσφαιρα τής Ρωσσικής κοινωνίας άπό τήν εποχή
τοΰ Μάρξ, όταν γιά πρώτη φορά τότε ήκούετο
τό μεγάλο ψέμα, ότι «ή θρησκεία είναι τό όπιον
τών λαών». Τό δηλητήριον πού καί ό Λ.ένιν
σκορπούσε, κάνοντας σκοπό τής ζωής του τό
σύνθημα: «κάτω ό ούρανός».
Αυτή τήν σκυτάλη τοΰ πνευματικού σκοταδι
σμού στόν άγώνα γιά τό θάνατο τοΰ Θεοΰ καί
τό ξερρίζωμα τής πίστεως άπό τίς καρδιές τών
άνθρώπων γιά πολύ-πολύ καιρό κράτησε στά
χέρια του ο Στάλιν.
’Ασφαλώς δέν θά έπίστευε κανείς ότι οί μυ(Συνέχεια εις σελ. 30)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΙΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ
Ή Εθνική 'Ομοσπονδία Προσωπικού
Αυτοκινήτων Ελλάδος,
τιμώσα τήν
προσφοράν των Σωμάτων ’Ασφαλείας
εις τήν ομαλήν κυκλοφορίαν τών αύτοκινήτων καί τήν άσφαλή διακίνησιν τοϋ
επιβατηγού κοινού, άπεφάσισε τήν βράβευσιν τών καλυτέρων Τροχονόμων τής
Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνομίας Πό
λεων. Ή βράβευσις έλαβε χώραν εις τήν
αίθουσαν τελετών τής Α.Σ.Π.Α., τά δέ
βραβεία άπένειμεν ό Υπουργός Συντο
νισμού κ. Νικόλαος Μακαρέζος.
Εις τήν τελετήν παρέστη
σαν έπίσης ό 'Υπουργός Συγκοινωνιών
κ. Βάλης, οί Γενικοί Γραμματείς τών
'Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως κ. Κωτσέλης, ’Εργασίας κ. Κάρτερ καί Συγκοι
νωνιών κ. Μπότσης, ό ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής Αντιστράτηγος κ. Καρυώτης καί
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γαλανόπουλος,
άνώτατοι καί άνώτεροι ’Αξιωματικοί
καί πολλοί προσκεκλημένοι. Εις τήν
φωτογραφίαν ό κ. Υπουργός Συντονισμού
έπιδίδει τό βραβεϊον εις Τροχονόμον
Χωροφύλακα.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
2.— Τήν Κυριακήν 8ην Νοεμβρίου
1970 μέ πάσαν λαμπρότητα καί μεγαλο
πρέπειαν έωρτάσθη εις τόν περικαλλή
Ναόν τών Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γα
βριήλ, εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής ή
μνήμη τών άρχαγγέλων. Τήν προηγουμένην έτελέσθη μέγας έσπερινός μετ’ αρτο
κλασίας χοροστατούντος τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ’Ενόπλων Δυνάμεων
κ. Νικολάου. Εις τήν έορτήν παρέστησαν
ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτη
γος κ. ’Αναστάσιος Καρυώτης, ό Α'
Ύπαρχηγός Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγος κ. Ιω άννης Άλεξανδρής, ό Β'
'Υπαρχηγός Χωρ)κής 'Υποστράτηγος κ.
Π.Μάλλιος, ή λοιπή ηγεσία τού Σώματος,
πολλοί ’Αξιωματικοί, 'Υπαξιωματικοΐ
καί Χωροφύλακες τών έν Ά θήναις Υ π η 
ρεσιών, οί Δόκιμοι ’Αξιωματικοί καί
'Υπαξιωματικοΐ τών Σχολών ώς καί
πολλοί ίδιώται. Εις τήν φωτογραφίαν ό
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ενόπλων
Δυνάμεων ευλογών τό εκκλησίασμα.

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ
Τήν 31-10-1970 έπ" ευκαιρία τού έορτασμού τής διεθνούς ημέρας άποταμιεύσεως
εις τό κεντρικόν κατάστημα τής ’Εθνικής
Τραπέζης, ό Διοικητής αυτής κ. Κομινός
άνέπτυξε τό νόημα τού έορτασμού ένώπιον άκροατηρίου έκ μαθητών τών παρα
γωγικών Σχολών τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
'Ο κ. Διοικητής τής Τραπέζης περαίνων
τήν όμιλίαν του είπε πρός τούς μέλλοντας
’Αξιωματικούς: «Δύνασθε καί υμείς νά
ένισχύσητε τήν άρετήν τής άποταμιεύ
σεως διά τής καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως τών άνθρώπων τούς όποιους θά
κληθήτε εις τό μέλλον νά διοικήσετε καί
ποδηγετήσετε». Μετά τήν όμιλίαν καί
τήν ξενάγησιν εις τούς χώρους τής
Τραπέζης εις τούς Δοκίμους ’Αξιωματι
κούς τής Χωρ)κής έδόθη ή εύκαιρία τής
άνανεώσεως τής γνωριμίας των μέ τά
στελέχη τής Τραπέζης τήν όποιαν έδημιούργησεν εις πρόσφατον χρόνον ένημερωτική έπίσκεψις κατά τήν όποιαν οί
Δόκιμοι ’Αξιωματικοί κατετοπίσθησαν
έπΐ τού συστήματος λειτουργίας τής
Τραπέζης.

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΦ1ΣΣΗΣ
Τήν 4ην Νοεμβρίου 1970, ή πόλις τής
Άμφίσσης έώρτασε τήν άπελευθέρωσίν
της υπό τών κομμουνιστοσυμμοριτών.
Τήν πρωίαν τής ημέρας τοΰ έορτασμοϋ,
έψάλη δοξολογία εις τόν Μητροπολιτικόν ναόν τής πόλεως καί έν συνεχείφ
εις τό προαύλιον τοΰ ναοΰ, έψάλη επιμνη
μόσυνος δέησις ύπέρ τών πεσόντων καί
κατάθεσις στεφάνου. Έπηκολούθησε μι
κρά δεξίωσις εις τό δημοτικόν μέγαρον·
καί παρέλασις ένώίιιον τών επισήμων.
Τό απόγευμα έγένόντο τά έγκαίνια τής
2ας
Γεωργοκτηνοτροφικής Έκθέσεως
Άμφίσσης, ή δλη δέ έορταστική έκδήλωσις έκλεισε μέ εθνικούς χορούς, λαμ
παδηφορίαν καί ρίψιν πυροτεχνημάτων.
Τάς έορταστικάς εκδηλώσεις τής πόλεως
έτίμησε διά τής παρουσίας του ό Γενικός
Γραμματεύς τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως κ. Πέτρος Κωτσέλης, ώς εκπρό
σωπος τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, παρέ
στησαν δέ απασαι αί άρχαί τοΰ Νομού
καί σόμπας ό λαός τής πόλεως. Εις τήν
φωτογραφίαν οί επίσημοι προσκεκλημέ
νοι παρακολουθοΰντές τήν παρέλασιν.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ
Ή Διεύθυνσις Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης διωργάνωσε μέ έπιτυχίαν τό έφετεινόν πρωτάθλημα πυγμαχίας "Ενόπλων
Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας.
Τό πρωτάθλημα πι γμαχίας διεξήχθη εις
τό Παλαί-ντέ-Σπόρ άπό 6 έως 8-11-1970
καί συνεγκέντρωσε πολλούς φίλους τοΰ
άθλήματος. Ή όβάς τής Χωροφυλακής
κατέλαβε τήν τετάρτην θέσιν μέ 10 βαθ
μούς. Πρώτη άνεδι ίχθη εις τήν βαθμο
λογίαν ή όμάς τοΰ Σ τράτου μέ 25 βαθμούς,
δευτέρα τής Αεροπορίας μέ 21 βαθμούς,
τρίτη τοΰ Ναυτικού μέ 11 βαθμούς καί
.πέμπτη ή όμάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων
μέ 5 βαθμούς. Μετά τήν λήξιν τοΰ άγώνος ή Δ)νσις Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
παρέθεσε δεξίωσιν εις τήν Λέσχην ’Αξιω
ματικών Θεσσαλονίκης εις τήν όποιαν
παρέστησαν αΐ άρχαί τής πόλεως, άπαντα
τά μέλη τών όμάδων καί τριακόσιοι περί
που προσκεκλημένοι. Εις τήν φωτογρα
φίαν οί καταλαβόντες τήν Α' θέσιν εις
τήν κατηγορίαν 57 καί 75 κιλών άντιστοίχως Χωροφύλακες Λινυζόπουλος καί
Άντύπας.
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ριάδες των ανθρώπων πού ύμνησαν τό άνθρωπόμορφον αυτό τέρας, εΐχον ξερριζώσει πράγματι
από τά στήθη τους τήν πίστιν. Ά λ λ ’ εάν οπου
δήποτε άλλου ή έπιχείρησις τής άθεΐας άπετύγχανε, κανείς δεν θά είχε αμφιβολία γιά τήν επι
τυχίαν της τουλάχιστον μέσα στό άμεσο περι
βάλλον τοΰ ερυθρού δικτάτορος. 'Η αρχή «έκ
κακού κόρακος κακόν ώόν» θά έπρεπε νά ίσχύση
εδώ σέ απόλυτο βαθμό. Τά παιδιά του θά άνέμενε
κανείς νά άναδειχθοΰν πρυτάνεις τής άθεΐας.
Καί όμως! Τό ανέλπιστο έγινε εφικτό. Τό
άπίθανο είναι πιά γεγονός. Τό άδύνατο έγινε
πραγματικότης. 'Η έπιχείρησις τής άθεΐας άπέτυχε μέσα καί σ’ αυτό τό οικογενειακό περι
βάλλον τοΰ Στάλιν. Μας τό βεβαιώνει πιά ή ομο
λογία τής κόρης του Σβετλάνας. Τής γυναίκας,
πού, διψασμένη γιά μιά καθαρώτερη πνευματική
άτμόσφαιρα, συνέτριψε μέσα της καί αυτό τό
ίερώτατο γιά μιά μητέρα φίλτρο, τό μητρικό,
καί έγκαταλείποντας τά παιδιά της στον έρυθρό
παράδεισο κατέφυγε στις ΗΠΑ τό 1967. Τώρα,
έλεύθερη πιά μέσα σ’ ένα έλεύθερο κόσμο, μπο
ρεί νά άνοιξη τό στόμα της νά όμολογήση τό
πιστεύω της. Στά άπομνημονεύματά της πού
τώρα τελευταία έκυκλοφόρησαν ή Σβετλάνα
μας δίδει τήν έξής ομολογία: «Ή θρησκεία μοΰ
είχε έπιφέρει μιά μεγάλη μεταβολή. Είχα μεγα
λώσει σέ οικογένεια, όπου ποτέ δεν είχε γίνει,
συζήτησις γιά τό Θεό. "Οταν όμως έμεγάλωσα,
διεπίστωσα ότι ήταν άδύνατο νά ζή κανείς,
χωρίς ν ά έ χ η σ τ ή ν κ α ρ δ ι ά τ ο υ τ ο ν
Θ ε ό ν . Μόνη μου είχα κάνει τήν διαπίστωσιν
αυτήν, χωρίς τήν βοήθειαν κανενός άλλου καί
χωρίς καμμίαν κατήχησιν». Καί καθώς άφηγεϊται
ή ιδία έπειτα άπό τήν διαπίστωσι αυτή έζήτησε
μόνη της μυστικά νά κατηχηθή στή Χριστιανική
πίστι άπό τόν εύλαβέστατο ιερέα τής Μόσχας,
τον πατέρα Νικόλαο. Καί μετά τήν κατήχησι
έβαπτίσθη χριστιανή, χωρίς κανείς άπό τό άγρυ
πνο Κομμουνιστκό περιβάλλον της νά πληροφορηθή τίποτε. Στό πρόσωπο τής Σβετλάνας ένας
καινούργιος Νικόδημος είχε προστεθή στό
στρατόπεδο τοΰ Χριστού.
Ή ομολογία τής Σβετλάνας άποδεικνύει γιά
άλλη μιά φορά ότι ή πίστις είναι τό πιό βέβαιο
βίωμα μέσα στήν ψυχή τοΰ άνθρώπου. Είναι
έμφυτος. Δέν διδάσκεται. Ενυπάρχει μέσα στό
είναι μας. Γι’ αύτό καί δέν ξερριζώνεται. Ά πό
καμμιά δύναμι. Με κανένα τρόπο. Ά πό κανένα
τύραννο. Ή πίστις είναι έμφυτος στήν άνθρώπινη

ψυχή. Γι’ αύτό καί άνθρωπος χωρίς πίστιν δέν
είναι άνθρωπος. Είναι ένα άνθρωπόμορφο τέρας.
Αυτό ήταν συνείδησις καί αυτής άκόμη τής
κλασσικής άρχαιότητος. Τό έξέφρασε τόσο
παραστατικά ό Πλούταρχος: «Εΰροις δ’ άν έπιών
καί πόλεις άτειχίστους, άγραμμάτους, αβασιλεύτους, άοίκους, νομίσματος μή δεομένας, ά
πειρους θεάτρων καί γυμνασίων, άνιέρου δε
πόλεως καί άθέου, μή χρωμένης εύχαΐς, μηδέ
δρκοις, μηδέ θυσίαις έπ’ άγαθοΐς, μήδ’ άποτροπαΐς κακών, ουδείς έστιν, ούδ’ έσται γεγονώς
θεατής. Α λλά πόλις, άν μοί δοκεΐ, μάλλον έδάφους χωρίς, ή πολιτεία, τής περί Θεού δόξης
άναιρεθείσης παντάπασι, σύστασιν λαβεΐν ή
λαβοΰσα τηρήσαι».
Ή ομολογία τής Σβετλάνας ύπήρξε καί μιά
δικαίωσις τοΰ διωκομένου Ίησοΰ. Πόσοι μέχρι
σήμερα δέν άπατήθηκαν μέ τήν σκέψι ότι θά
κατορθώσουν νά σβύσουν τό όνομα τοΰ Χριστού
άπό τό πρόσωπο τής γής. Α λλά αύτή είναι ή
δύναμις τοΰ Ίησοΰ. Νά άποκτά λάτρεις μέσα άπό
τά σπλάχνα τών διωκτών Του. Ό πατέρας διώ
κτης, τό παιδί μάρτυς γιά τή δόξα τοΰ Θεού, νά
τό συνηθισμένο φαινόμενο στό Χριστιανισμό.
Οί πολέμιοι συντρίβονται, διότι λακτίζουν πρός
κέντρα. Ό Νικητής προχωρεί γιά καινούργιες
πάντα καρδιοκατακτήσεις.
Ό Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς, όταν ήταν παιδί
προωρίζετο γιά τό ιερατικό στάδιο. Είχε φοιτή
σει μάλιστα καί σέ προπαιδευτικό σχολείο καί
σέ Θεολογικό σεμινάριο τής Τυφλίδος. Έκλώτσησε όμως τήν κλήσιν. Έπρόδωσε τόν Ίησοΰν.
Έπλήγωσε τήν καρδιά Του. Καί νά, τό τραύμα
πού άνοιξε στήν καρδιά τοΰ Ίησοΰ ή άποστασία
τοΰ πατέρα, ήλθε νά έπουλώση ή ομολογία πίστεως τής κόρης. "Ωστε άν μπορούσε νά έπανελάμβανε καί ό Στάλιν τούς λόγους πού κάθε
διώκτης τοΰ Χριστού άναγκάζεται στό τέλος νά
προφέρη, τό «Νενίκηκάς με Ναζωραίε».
Ή ομολογία τής Σβετλάνας είναι άκόμη ένα
έλπιδοφόρο μήνυμα. Ή πίστις πίσω άπό τό σιδηροΰν παραπέτασμα ζή. Είναι πολύ μεγαλύτερη
άπ’ ό,τι ποτέ έφαντασθήκαμε. Δέν έχει καμφθή,
ούτε καί θά καμφθή, άφοΰ δέν έκάμφθη μέσα
στήν καρδιά τής κόρης τοΰ Στάλιν. Καί θά νικήση ό πιστός λαός τήν βίαν καί τόν έξαναγκασμόν τών άθέων ήγετών του. "Ωστε πολύ σύντο
μα, αύτοί πού σήμερα στενάζουν πίσω άπό τόν
σιδερόφρακτο παράδεισο, θά άναφωνήσουν
πρός πάσαν κατεύθυνσιν τοΰ πλανήτου μας τήν
νικητήρια ιαχή «αυτή έστιν ή νίκη ή νικήσασα
τόν κόσμον, ή πίστις ήμών».

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:
ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
’Από μίαν διαταγήν τοΰ ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής πρός τάς Υ 
πηρεσίας, πληροφορούμεθα ότι 120
Χωροφύλακες έκαναν ποοσφάτως
χρήσιν τής εκπαιδευτικής φιλοξε
νίας την οποίαν παρέχει ή ΕΘΝΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ τοΰ ’Εθνικού Ιδρύματος
«Βασιλεύς Παύλος», είς Ά γ . ’Αναρ
γύρους.
Τό γεγονός — λ,ίαν ευχάριστου
από εκπαιδευτικής πλευράς διά
την Χωροφυλακήν. 'Η παρεχό
μενη ώς γνωστόν υπό τής ’Εθνι
κής Εστίας ολιγόχρονος έστω
Ιπιμόρφωσις είναι εξαίρετος — έχει
μικράν προϊστορία;;: Μέχρι σή
μερον ή ’Εθνική Εστία είς τάς
κατηγορίας άς έφιλοξένει (διδα
σκάλους, ιερείς, γεωπόνους κ.λ.π.)
δέν περιελάμβανε Χωροφύλακας.
Εϊς συνδρομητής τού περιοδικού
μας, δΥ επιστολής του προς τό
περιοδικόν έρριψε τήν ιδέαν όπως
έπιδιωχθή άρμοδίως ή συμμετοχή
καί Χωροφυλάκων εις τά σεμινά
ρια τής Εστίας. Τό περιοδικόν
άνεφέρθη σχετικώς είς τον κ. ’Αρ
χη γόν τού Σώματος, όστις διά
τής συνήθους καί λίαν γνωστής
εις τους συνεργάτας του άκαριαίας
ένεργείας, έπέλυσεν τό θέμα δι’
ά π ’ ευθείας έπικοινωνίας μετά τού
’Εθνικού 'Ιδρύματος.
Είμεθα ικανοποιημένοι διότι ή
«Έπιθεώρησις Χωροφυλακής» ήδυνήθη διά μίαν ακόμη φοράν νά
παράσχη έξυπηρέτησιν — έστω
καί διά τού ρόλου τοΰ άπλού
διαβιβαστού καί είσηγητού εις
τό έκλεκτόν Σώμα καί τούς σκληρώς καί αενάως άγωνιζομένους
άνδρας του.

Είς τήν πραγματικότητα δέν
πρόκειται άπλώς περί κτιρίων
άλλα περί ολοκλήρων κτιριακών
συγκροτημάτων άτινα άνεγείρονται — ό Γεν. Γραμματεΰς Δη μ.
Τάξεως κ. Π. Κωτσέλης έθεμελίωσεν ήδη τάς Ιγκαταστάσεις — είς
έκτεταμένον χώρον (παρά τάς
υπώρειας τής Πάρνηθος) καί είς
θαυμασίαν πευκόφυτον τοποθε
σίαν.
Τά νέα κτίρια θά στεγάσουν τό
Σύνταγμα
Χωροφυλακής,
τάς
Σχολάς Χωροφυλακής, τό Τυπόγραφεϊον της, τήν Γενικήν ’Απο
θήκην Υλικού Χωροφυλακής καί
άλλας υπηρεσίας αυτής. Τά κτίρια
θά είναι έφωδιασμένα μέ όλας τάς
συγχρόνους ανέσεις καί τά σημε
ρινά τεχνικά μέσα, ή δέ σχετική
μελέτη τής κατασκευής των έχει
προβλέψει ώστε νά πληρούν τάς
άνάγκας, τής Χωροφυλακής διά
μακροχρόνιον προθεσμίαν.
Ή κατασκέυή τών νέων κτιριακών συγκροτημάτων είναι μία
ακόμη άπόδειξις, τόσον διά τήν
ίσχύν τής δημιουργικής πνοής όσον
καί διά τό ενδιαφέρον τής ’Εθνικής
Κυβερνήσεως όπερ έξικνεϊται είς
τομείς τους οποίους ουδέποτε έφθασεν — Ιξ άμελείας ή σκοπίμως —
οίαδήποτε άλλη προηγουμένη κυβέρνησις.
Νά ληφθή δέ ΰ π ’ όψιν ότι έχει
ήδη προγραμματισθή καί ή άνέγερσις πολυωρόφων καί συγχρονι
σμένους έξωπλισμένων αστυνομι
κών μεγάρων είς Θεσσαλονίκην,
’Ιωάννινα, Κοζάνην,
Καβάλαν,
Πτολεμαΐδα καί Ηγουμενίτσαν,
Σχολής ’Αξιωματικών Χωρ/λακής
είς τον χώρον τής λεωφόρου Μεσο
γείων καί επιβλητικού μεγάρου διά
τό Άρχηγεϊον Χωρ /λακής έπί τής
οδού Πατησίων. . .
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Πολύ ωραία ή δεξίωσις τήν
όποιαν έδωσεν ό ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής είς τάς 31 ’Οκτωβρίου,
καί καλώς επιλεγμένος ό χώρος,
συνδεδεμένος μέ παλαιάν καί λαμπράν παράδοσιν τήν οποίαν μας
ένεθύμισε ή προχθεσινή συγκέντρωσις.
"Αν ένθυμούμεθα καλώς, ή Χω
ροφυλακή, άπό πολλών ετών, δέν
έχει προβή είς παρομοίαν άβράν
φιλοφρόνησιν πρός τους μετ’
αυτής άρρήκτως συνδεδεμένους
παράγοντας άνωτέρους, ισοτί
μους καί κατωτέρους, ήτοι τούς
κυβερνητικούς εκπροσώπους, τούς
συναδέλφους τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας,
στελέχη Δημοσίας Διοικήσεως,
τούς άντιπροσώπους Ικ τού κύ
κλου διανοουμένων καί καλλιτε
χνών, ώς καί τούς πολυπληθείς
συνεργάτας καί φίλους της. Έ πεκράτει ή σφαλερά Ιντύπωσις ότι
οΐ φρουροί τής Τάξεως καί τού
Νόμου, έπρεπε νά άπομονούνται
ΐνα μή ό συγχρωτισμός κάμπτει,
δήθεν, τήν αυστηρότητα καί άμεροληψίαν των. 'Η μεγάλη άλήθεια,
ότι δηλαδή ή ορθή ερμηνεία καί
εφαρμογή τών νόμων δέν είναι
δυνατόν νά γίνη άνευ άμέσου
επαφής πρός τό κοινωνικόν σύνολον, καί γνώσεως τού παλμού
τής'ζωής του, διέφευγε τής άντιλήψεως τών παλαιών ήγετών τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας, πράγμα
όπερ άσφαλώς δέν συμβαίνει μέ
τήν σημερινήν των ηγεσίαν τήν
οποίαν χαρακτηρίζει ή κοινωνικότης καί τό λελογισμένως Προοδευ
τικόν Πνεύμα.
Ή λαμπρά δεξίωσις τής Χωροφυαλκής, είναι νομίζομεν ώραϊον
παράδειγμα πρός μίμησιν.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ϋΥΧΚΕΨΙΣ
AJVfiTEPftIV ΑΙΟΙΚΗΤίίΐν ΧβΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Εις τό πλαίσιον τής αμοιβαίας ένημερώσεως καί έξετάσεως τών θεμάτων
τά όποια άπασχολοΰν τό Σώμα της Χωρ)κής, τήν ΙΟην καί 11ην Νοεμβρίου
1970 έλαβε χώραν εις τό Ά ρχηγεϊον Χωρ)κής σύσκεψις τών Άνωτέρων Διοι
κητών ολοκλήρου τής Χώρας, τών Δ)ντών ’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης καί τής ήγεσίας τοί5 Σώματος ύπό τήν Προεδρίαν τού
’Αρχηγού Χωρ)κής Άντιστρατήγου κ. Α. Καρυώτου. Τής συσκέψεως μετέσχον
επίσης καί οί έν Άθήναις ΰπηρετοϋντες Συνταγματάρχαι. Κατά τήν έναρκτήριον σόσκεψιν παρέστη ό Γενικός Ι'ραμματεύς τού ‘Υπουργείου Δημοσίας
τάξεως κ. Πέτρος Κωτσέλης. Παρουσιάζων τόν κ. Γενικόν Γραμματέα εις
τούς ’Αξιωματικούς τής συσκέψεως ό ’Αρχηγός τού Σώματος, παρεκάλεσεν
δπως ό κ. Κωτσέλης κηρύξη τήν έναρξιν τών εργασιών, τονίσας ιδιαιτέρως
τό στοργικόν ενδιαφέρον τό όποιον επιδεικνύει ή Έπανάστασις πρός τά
όργανα τής Χωρ)κής διά τήν έξασφάλισιν όρων πολιτισμένης διαβιώσεως
καί άσκήσεως τού καθήκοντος μέ τήν βεβαιότητα ότι πάντοτε ή αϋριον θά
είναι καλύτερα τής σήμερον ύπό τήν δημιουργικήν πνοήν τής Έπαναστάσεως.Μέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον άνεφέρθη εις τό συντελεσθέν νομοτεχνικόν
καί άναδιοργανωτικόν έργον τού Σώματος καί τόν έξοπλισμόν διά συγχρό
νων τεχνικών μέσων. ’Ακολούθως ό Γενικός Γραμματεύς κ. Πέτρος Κωτσέλης
άπηύθυνε χαιρετισμόν πρός τούς μετέχοντας τής συσκέψεως έκδηλώσας τήν
χαράν του διότι έδόθη ή ευκαιρία τής ομαδικής επικοινωνίας τών στελεχών
τής Χωρ)κής μετ’ αυτού διά τήν άνταλλαγήν απόψεων έπΐ σημαντικών θεμά
των. "Ιδιαιτέρως έτόνισεν ό κ. Γενικός ότι ή συντελουμένη πρόοδος τής Χωρο
φυλακής εις τούς τομείς τής άναδιοργανώσεως καί τού εξοπλισμού άποσκοπεϊ εις τήν άνοδον τής αστυνομίας ώς έκπολιτιστικού φορέως καί εις τή\
προστασίαν καί έξυπηρέτησιν όλων τών πολιτών. Περαίνων έξεδήλωσεν από
λυτον ίκανοποίησιν διά τήν άποτελεσματικήν προσπάθειαν τών ύπηρεσιών
Χωρ)κής εις τούς τομείς τής ασφαλείας καί τάξεως καί τήν συνεργασίαν μετά
τών πολιτών.
Ακολούθως ό ’Αρχηγός Χωρ)κής ’Αντιστράτηγος κ. Καρυώτης προεδρεύων τής συσκέψεως είσήλθεν εις τήν ήμερησίαν διάταξιν τώγ ύπό συζήτησιν θεμάτων. ’Εξητάσθησαν θέματα άγορανομικού έλέγχου, τουρισμού,
άρχαιοκαπηλείας, προστασίας έθνικοΰ νομίσματος, πλαστογραφίας, ναρκω
τικών, θεάτρων καί κινηματογράφων, παιγνίων, διευρύνσεως τών υπηρεσιών
Τροχαίας, έγκαταστάσεως φωτεινών σηματοδοτών εις Θεσσαλονίκην, τηλε
πικοινωνιακών μέσων, τηλετυπικών συνδέσεων, έκπαιδεύσεων, μηχανογραφήσεως καί άλλων.
Τήν δευτέραν ήμέραν τής συσκέψεως προσήλθεν εις ταύτην μή δυνηθεΐς
νό παραστή κατά τήν έναρξιν ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης
Τζεβελέκος καί άπηύθυνε χαιρετισμόν πρός τούς ’Αξιωματικούς, τονίσας
ιδιαιτέρως τά έξής:
«Σταθήτε στοργικοί δίπλα στόν "Ελληνα πολίτη. Διαφωτίσατέ τον περί τού
συντελουμένου δημιουργικού έργου καί τών έπιτευχθέντων άποτελεσμάτων.
Καθοδηγήσατέ τον πρός νέας συγχρόνους μεθόδους εργασίας. Μεθοδεύσατε
τόν καταβαλλόμενον μόχθον του καί έθίσατέ τον παρά τήν δύναμιν τής συνή
θειας, εις νέας ’Επαναστατικός μεθόδους δράσεως, συμφώνως πρός τάς τεχνο
λογικός έξελίξεις καί έστέ βέβαιοι, ότι προσφέρετε ύψίστην ’Εθνικήν ύπηρεσίαν. . . . ’Εμπνεύσατε, ώς έκτελεστικά όργανα, τήν έμπιστοσύνην τού πο
λίτου πρός τό Κράτος τό όποιον, έν πολλοϊς έκπροσωπεΐται διά τής στολής
τού Χωροφύλακος».
Μετά τό πέρας τής συσκέψεως ή όποια είχεν εξαιρετικά άποτελέσματα,
έύοθη δεξίωσις εις τό Ά ρχηγεϊον Χωροφυλακής πρός τιμήν τών μετασχόντων
τής συσκέψεως ’Αξιωματικών.
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‘Υπόδεσις ; «ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝ ΒΡΑΖΜΩ»
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Είναι γνωστή ή αρκετά κακό
ζηλος, όσον και κακόπιστος
ρήσις — ή πλειστάκις υπό των
πάσης φύσεως καί εις οίονδήδήποτε τομέα αποτυχημένων
έπαναλαμβανομένη καί ή κατά
κόρον υπό τινων «ρεκτών»
τοΰ Ελληνικού κινηματογρά
φου χρησιμοποιουμένη—καθ’ ήν
«ή κοινωνία τον κατέστρεψε»,
«νά όψεται ή κοινωνία» κ.τ.τ.
Ά λ λ ’ επί τέλους ποιά κοινω
νία; Τί άλλο είναι ή κοινωνία
είμή τό σύνολον άτόμων εκ των
οποίων καί άπαρτίζεται; Καί
πώς είναι δυνατόν, άφηρημένη
έννοια νά λαμβάνη ύπόστασιν
τόσον ουσιαστικήν καί δή. . .
κακοποιόν; Καί διατί έφ’ όσον,
ύπό τόσον. . . αίμοβόρων διαθέ
σεων διαπνέεται, «καταστρέ
φει» καί «καταβροχθίζει» ένίους
μόνον, ένώ άλλους εις ουρανούς
άνυψοϊ;
Ό συλλογισμός δέν δύναται
είμή νά όδηγήση εις τό συμπέ
ρασμα ότι αί προαναφερθεΐσαι
ρήσεις ούδέν άλλο είναι ή
προφάσεις εν άμαρτίαις άτόμων
άτινα μή όντα ικανά νά άκολουθήσουν τά άνοδικά ρεύματα,
τά εντός τής κοινωνίας προς
πάσαν κατεύθυνσιν άναπτυσσόμενα, — όπερ όμολογουμένως
καί δύναμιν χαρακτήρος άπαιτεΐ, καί προσωπικότητα ισχυ
ρόν καί άγαθήν, καί θυσίας
τινάς προϋποθέτει — άφέθησαν
νά παρασυρθοϋν ύπό τών άντιρρόπων τοϊς προηγουμένοις κα
θοδικών ροπών καί ρευμάτων,
τών εις τόν άφανισμόν οδη
γού ντων. Άφέθησαν δέ ούχί
εκ τύχης ή άνάγκης άλλ’ έκ τής
ιδίας αύτών βουλή σεως καί άποφάσεως, ήν ελαφρά τή συνειδήσει έλαβον, .άδιαφοροΰντες διά

τήν κατάληξιν ήν βεβαίως καλώς
γνωρίζουν, πλήν νομίζουν μακρυνήν καί άπωτέραν, ένώ αυ
τή ίλιγγιωδώς έπερχομένη, εις
βραχύτατον διάστημα έπισυμβαίνει.
Τά άνωτέρω δέν είναι βεβαίως
βαθυνοίας φιλοσοφήματα, ούδέ
μεγαλοφυούς σκέψεως κυήματα.
Ή άπλή άλήθεια είναι ή κα
θημερινώς έπιβεβαιουμένη, ή
παγκοίνως γνωστή καί ή εις
πάντας τούς κοινούς άνθρώπους,
τούς μή έθελοτυφλούντας ορα
τή.
Ό κόσμος τών εγκληματιών
— τών έπαγγελματιών καί έρασιτεχνών, τών έκ σκοπιμότητος
καί κατά περίστασιν, τών κατ’
έξακολούθησιν δρώντων ή καί
άπαξ — γέμει τοιούτων έμφανών
τοΐς πάσιν παραδειγμάτων, εν
δέ τούτων, ιδιαιτέρως χαρακτη
ριστικόν καί έντόνως έντυπωσιακόν άνασύρομεν έκ τών
άρχείων τής Χωροφυλακής καί
άναλυτικώς παραθέτομεν κατω
τέρω:
Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΗΜΑΤΟΣ:
Τήν 11ην Απριλίου 1954,
ήμέραν Κυριακήν, καί ώραν
11ην πρωινήν, περιπατηταί εις
τό πευκόφυτον άλσύλιον τής
τής Νέας Κηφισίας, παρά τήν
οδόν Τατοΐου, άνεκάλυπτον
πτώμα άνδρός μέσης ήλικίας,
κείμενον εις ύπτίαν θέσιν ύπό
τήν σκιάν πεύκου καί εις τοπο
θεσίαν όλιγοσύχναστον.
Έ πί τόπου έσπευσαν αί άρχαί
Διοικήσεως Χωρ /λακής Κηφι
σίας, ύπό τόν Διοικητήν, Υ πο
διοικητήν καί τόν Μοίραρχον
’Αστυνόμον Κηφισίας.
’Εκ πρώτης όψεως διεπιστώθη
ότι τό θΰμα — 60 περίπου έτών —
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έφερε τραύμα εις τήν κεφαλήν
έπενεχθέν δΤ άμβλέος οργάνου,
εις δέ τόν λαιμόν του ήτο καλώς
περιεσφιγμένος λαιμοδέτης προδίδων σαφώς στραγγαλισμόν.
Αί χεΐρες καί οί βραχίονες έφερον αί ματώσεις, όπερ έσήμαινε
ότι τό θΰμα έπάλαισεν διά νά
άμυνθή.
Περισσότερον λεπτομερειακή
έξέτασις άπεκάλυψεν ότι έπρόκειτο δι’ άτομον μέσης τάξεως,
μή εργαζόμενον χειρονακτικώς,
καί καταβάλον φροντίδα διά τήν
έμφάνισίν του.
Εις μικράν άπόστασιν άπό
τοΰ πτώματος εύρέθη τό έπανωφόριον τοΰ θύματος, αίματωμένον έσωτερικώς, άποδεικνύον
ότι εΐχεν ριφθή επάνω εις τό
θΰμα καί άπεσύρθη κατόπιν.
Τά θυλλάκια τών ενδυμάτων
του εύρέθησαν άντεστραμμένα,
ήτοι εΐχεν προηγηθή έρευνα
τούτων, τό δέ πανταλόνιόν του
ήτο άπεκουμπωμένον μέχρι τών
γεννητικών οργάνων, καί άφηνεν έκτεθειμένον εις κοινήν
θέαν μέρος τής ήβης. Πλησίον
τής κεφαλής τοΰ πτώματος,
εύρέθησαν έπίσης δύο άκανονίστου σχήματος λίθοι αίματωμένοι.
Κάτωθεν τής κεφαλής τοΰ
θύματος άνεκαλύφθη εν γυναικεΐον έξάρτημα στερεώσεως
τής κώμης (τσιμπιδάκι), εις εν
δέ θυλάκιον τοΰ έπενδύτου του,
όστις εις τό σημεΐον έκεΐνο εΐχεν
άναδιπλωθή κάτωθεν τοΰ σώμα
τός του καί ώς έκ τούτου δέν
εΐχεν έρευνηθή, εύρέθησαν γυναικεΐον μικρόν χρηματοφυλάκιον, γυναικεΐον έπίχρυσον ώρολόγιον καί εν ζεύγος όματοϋαλίων ήλιου, ών αί ύαλοι
εΐχον θραυσθή. Εις τό χρηματο-

φυλάκιον εύρέθησαν χίλιαι δια
κόσιοι δραχμαί εις χαρτονομί
σματα, εν ρινόμακτρον, μία ξυ
ριστική λεπίς καί μία υφασμά
τινη ζώνη.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΩΝ:
Τό πρώτον μέλημα των διω
κτών ήτο βεβαίως νά άπομονώσουν καί νά άσφαλίσουν τήν
περιοχήν τοϋ έγκλήματος. Τό
δεύτερον ή έξακρίβωσις τής
ταυτότητος τοϋ θύματος. Ή έ
ρευνα τών παρακειμένων κέν
τρων, έστιατορίων, ζαχαροπλα
στείων κ.λ.π. πλήν τής έπισημάνσεως τής διελεύσεως έκεΐθεν
ζεύγους, ό άνήρ τοϋ όποιου άντεπεκρίνετο εις τά χαρακτηρι
στικά τοϋ θύματος, ούδέν άλλον
άπέδωσεν. Διά τής παραβολής
τών άποτυπωβάτων τοϋ θύματος,
έξηκριβώθη ότι τοϋτο ήτο ό
σεσημασμένος Α.Ρ., ιδιωτικός
ύπάλληλος, καταδικασθεΐς κατά
τό παρελθόν έπί άπάτη, επί σω
ματεμπορία καί έπί άδίκω έπιθέσει μετά βιαιοπραγιών, γνω
στός εις τάς άστυνομικάς άρχάς
άπό τοϋ 1939.
Άνεζητήθη άμέσως ή κατοι
κία τοϋ Α.Ρ. άνεπτύχθη δέ πρός
τοϋτο στενή συνεργασία μετά
τών αρμοδίων τμημάτων τής
’Αστυνομίας Πόλεων. ’Επειδή
υπήρχαν πληροφορίαι ότι ό
Α.Ρ. ήτο συζευγμένος πρός τινα
Ε.Μ., ή έρευνα έστράφη καί πρός
άνακάλυψιν ταύτης. Αί έρευναι
αΰται άπέβησαν μάταιαι. Οί διώκται τότε έπεδόθησαν εις τήν
άνακάλυψιν τοϋ ύποδηματοποιοϋ
τοϋ θύματος, τό όνομα τοϋ ό
ποιου άνεγράφετο εις τό εσωτε
ρικόν τών ύποδημάτων του.
(Μιχαηλίδης - Τσιρλίδης : Νί
καια). Καί ή προσπάθεια αυτή
όμως, παρά τήν πρόθυμον συμπαράστασιν τής Ύποδ/νσεως Γ.
’Ασφαλείας Πειραιώς ούδέν ά
πέδωσεν. (Τά υποδήματα είχαν
διοχετευθή εις τό έμπόριον υπό
4 πλανοδίων πρακτόρων).
’Ενώ ό χρόνος παρήρχετο, ή
Χωροφυλακή άποφασίζει νά κινηθή εις ξένην περιοχήν (Πει
ραιά - Ταμπούρια - Μανιάτικα).
δΓ ίδικών της ήσκημένων όργάνων, πρός άνακάλυψιν τής οι
κίας τοϋ θύματος πόση θυσία,
τοϋτο δέ πράγματι έπιτυγχάνεται δι’ έξοχου πρωτοβουλίας
τοϋ Μοιράρχου Διοικητοϋ τοϋ
Τμήματος ’Ασφαλείας, ήτις προκαλεΐ τήν έκπληξιν καί τά συγ
χαρητήρια τοϋ Διοικητοϋ τής
Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς.

Οϋτω, άνευρέθη ή σύζυγος
τοϋ θύματος, ώς καί εις υποδη
ματοποιός, κάτοικος ’Αθηνών,
έπιστήθιος φίλος τοϋ θύματος.
Μετά έξαντλητικήν άνάκρισιν
τών δύο τούτων μαρτύρων, έγνώσθη ότι τό θΰμα διετήρει
σχέσεις μετά νεάνιδος, κατοί
κου ’Αθηνών άλλ’ άγνώστου
διευθύνσεως. Οί διώκται στραφέντες πρός τήν νέαν ταύτην
κατεύθυνσιν, κατώρθωσαν νά
άνεύρουν εις Πετρούπολιν παν
τοπώλην τινά (παρέστη άνάγκη
νά «κτενισθή» έπιμελώς ή Πετρούπολις) πρός δν τό θϋμα
είχεν αφήσει άνεξόφλητον λο
γαριασμόν άγορας έδωδίμων.
Έ ν τώ μεταξύ είχεν άναπτυχθή
φιλότιμος καί εύγενής άμιλλα
μεταξύ τών οργάνων τών άδελφών Σωμάτων ’Αστυνομίας Πό
λεων καί Χωροφυλακής. Ό ευρεθείς παντοπώλης άνέφερεν
ότι τά έδώδιμα προώριζε τό
θϋμα διά φίλην του, ύπέδειξεν
δέ τούς γείτονας καί γνωρίμους ι
ταύτης, οϊτινες όμως δεν έγνώριζον τήν κατοικίαν της. Ταύ
την ύπέδειξεν ό ίερεύς τής
συνοικίας δστις άνευρέθη νοση
λευόμενος εις νοσοκομεΐον.
Ή φίλη αυτή τοϋ θύματος,
όνόματι Ζ.Τ. συνελήφθη εις τήν
οικίαν της μετά τοϋ άδελφοϋ
της Σ.Τ., άνακριθεΐσα δέ έξαντλητικώς υπό πεπειραμένων
άξ/κών ώμολόγησεν άβιάστως
ότι αύτη έφόνευσεν διά λίθου
τον Α.Ρ.
Ή σύλληψις έπετεύχθη τήν
12-4-1954 ήτοι 14 ώρας, μετά
τό έγκλημα. Οί διώκται δέν
εΐχον βραδύνει, ούτε καί ήστόχησαν.
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ:
Ή ιστορία τοϋ έγκλήματος,
ώς τήν ένεφάνισεν ή δράστις
Ζ.Τ. εις τόν άνακριτήν, είχεν ώς
εξής:
Ή Ζ.Τ. κάτοικος Έλληνικοϋ
τίνος χωρίου, 19 έτών, καί άγα
μος, άφίκετο τώ 1947 εις ’Αθή
νας ΐνα έκμάθη τήν μοδιστικήν.
Τώ 1951 έπιστρέφει εις τό χωρίον της, συνάπτει σχέσεις μετά
ομοχώριου της καί καθίσταται
έγκυος. Ούδέν έκμυστηρευθεΐσα
περί τούτου εις τούς οικείους
της έρχεται εις ’Αθήνας έπί τώ
σκοπώ όπως ένεργήση έκτρωσιν.
Ά πό τών πρώτων ήμερών τής
άφίξεώς της, γνωρίζεται μέ τόν
Α.Ρ. — τό θϋμα — καί συνάπτει
μετ’ αύτοΰ σχέσεις, ύπό τόν

όρον όπως τήν βοηθήση εις
τήν πραγματοποίησιν τής έκτρώσεως.
Πράγματι ή Ζ.Τ. έγκαθίσταται ύπό τοϋ φίλου της — παρουσιαζομένου ώς θείου της — εις
δωμάτιον τής συνοικίας Πετρουπόλεως, εις τό όποιον ό
Α.Ρ. τήν έπισκέπτεται καθημε
ρινώς.
Κατά Σεπτέμβριον 1953 ή Ζ.Τ.
καλεΐ καί τόν άδελφόν της Σ.Τ.
όπως έλθη καί έγκατασταθή μετ’
αύτής εις τό ένοικιασθέν δωμά
τιον, οϋτω δέ καί ό άδελφός
διαμένει καί τροφοδοτείται ύπό
τοϋ Α.Ρ. τόν όποιον μάλιστα
άποκαλεϊ «θειον». Ή άποφασισθεΐσα έκτρωσις έν τούτοις
δέν ένεργεΐται, διότι ό ιατρός
διέγνωσεν άμεσον κίνδυνον διά
τήν κυοφοροΰσαν. Ούτως ό Α.Ρ.
μεριμνά πλέον διά τόν τοκετόν
δστις πραγματοποιείται κατά
μήνα Φεβρουάριον 1954 — ή
Ζ.Τ. έτεκεν θήλυ — έν συνεχεία
δέ τό νεογνόν παραλαμβάνει
ή Ζ.Τ. μετά τοϋ άδελφοϋ της,
καί τό έγκαταλείπει εις τήν
θύραν πολυκατοικίας τών ’Α
θηνών, μετά σημειώματος δηλοϋντος δτι ήτο άβάπτιστον.
(ή Χωροφυλακή ήρεύνησε διά
τήν τύχην τοϋ νεογνοΰ καί έμερίμνησε διά τήν τύχην του).
Μετά ταϋτα ή Ζ.Τ. έξεδήλωσεν
έπιθυμίαν δπως άπαλλαγή τοϋ
Α.Ρ. Τοϋτο διότι — ώς κατέθεσεν ή δράστις — ό Α.Ρ, ήτο
διεστραμμένος καί έκφυλος.
Ό Α.Ρ. δμως, περιπαθώς έρωτευμένος πρός ταύτην, δέν ήννόει
νά άπέλθη, ήπείλει δέ δτι θά
ηύτοκτόνει, τέλος δέ έφθασε
νά έκβιάζη τήν Ζ.Τ. άπειλών
δτι θά άποκαλύψη τά τής έκθέσεως τοϋ τέκνου της.
Άδελφός καί άδελφή, συσκεφθέντες, άπεφάσισαν δπως με
τοικήσουν, πράγματι δέ μετεφέρθησαν εις οικίαν άδελφής
τοϋ πατρός των εις συνοικίαν
Γκύζη. Καί έκεϊ δμως ό Α.Ρ.
τήν άνεΰρεν, άπήτησεν έπανάληψιν τών σχέσεων, τελικώς δέ
συνεφώνησαν δπως συναντηθώσι τή μεθεπομένην —- ήμέραν
τοϋ φόνου — εις Νίκαιαν.
Ή συνάντησις έπραγματοποιήθη εις Νίκαιαν, έκεΐθεν δέ
τό ζεΰγος μετέβη διά λεωφορείου
εις Ν. Κηφισιάν, κατευθυνθείς
εις έρημικήν τινα τοποθεσίαν,
πλησίον συστάδος πεύκων.
’Εκεί ό Α.Ρ. άπέβαλεν τό έπανωφόριόν του, ϊνα κατακλιθώ-

mv έπ’ αύτοϋ, ήξίωσεν δέ από
τήν φίλην του — κατά τήν
συνήθειάν του — όπως άφοΰ
άνωμάλως διεγείρει τούτον, δεχθή νά άσαλγήση έπ’ αυτής παρά
φύσιν.
Ένώ ή δράστης ήρνεΐτο ό
Α.Ρ. προσεπάθησεν βιαίως νά
άναγκάση ταύτην, τότε δέ αυτή,
έκμανεΐσα ήρπασε λίθον καί
κατέφερεν ισχυρά κτυπήματα
επί τοϋ μετώπου του, άνθισταμένου δέ έτι έκείνου, περιέσφιξεν τόν λαιμοδέτην του, μέ
τελικόν άποτέλεσμα τόν στραγ
γαλισμόν του.
Μετά τοϋτο, παρέλαβε εκ των
θυλακίων του παν στοιχεΐον
προδίδων τήν ταυτότητά του,
καί έπέστρεψεν εις τήν οικίαν
της, όπου άνεκοίνωσε τήν πραξιν της εις τόν αδελφόν της δστις
παραλαβών τό περιεχόμενον των
θυλακίων τοϋ Α.Ρ. έξηφάνισεν
τοϋτο διά πυρός.
Η ΑΑΑΗ ΟΨΙΣ:
Καί αυτά μέν διηγήθη ή Ζ.Τ.
εις τόν άνακριτή της. Ή το ή
μία δψις τοϋ νομίματος. Οί
διώκται δμως διησθάνοντο — έκ
τής πείρας των βεβαίως, άλλά
καί τής παρατηρήσεως καί έπισημάνσεως ώρισμένων στοι
χείων — δτι ύπήρχε καί ή έτέρα
δψις: Καί δέν παρέλειψαν, νά
ερευνήσουν καί ταύτην: τά πέραν
των προαναφερθέντων πρόσθετα
στοιχεία ήσαν τά εξής:
Πρώτον: Ή θέσις τοϋ άδελφοϋ
εις τήν δλην υπόθεσιν: Γνωρί
ζει άσφαλώς τόν δεσμόν τής
αδελφής του μέ τό θΰμα καί τόν
άνέχεται. Γνωρίζει επίσης τά
τής έγκυμοσύνης καί τοϋ τοκετοΰ της, δχι μόνον δέν έξανίσταται άλλά καί άπαθώς βοηθεΐ
τήν άδελφήν εις τήν άσυνείδητον έκθεσιν τοϋ τέκνου. Τοιαύτη άντίδρασις δέν έθεωρήθη φυ
σιολογική.
Δεύτερον: Ή σχέσις τής Ζ.Τ.
πρός τόν Α.Ρ. άπεδείχθη από
πλευράς της καθαρώς συμφε
ροντολογική. Μόλις έξήλθε
τής δυσχεροΰς καταστάσεώς
της σπεύδει νά άπαλλαγή τού
του. Διά τόν Α.Ρ. αν δέν είναι
έρως, είναι τουλάχιστον εν
ισχυρόν πάθος.
Τρίτον: Ή ιατροδικαστική
έξέτασις τής Ζ.Τ. διαπιστώνει
πράγματι δτι αϋτη έχει ύποστή
έπανειλημμένας άνωμάλους σε
ξουαλικάς ενεργεί ας.
Τέταρτον: Ό
αδελφός, ως
σαφώς έξηκρίβωσεν ή έπιστα-

μένη άνάκρισις, πέραν τής έξαφανίσεως τών στοιχείων Α.Ρ.
ουδεμίαν άλλην άνάμιξιν εϊχεν
εις τό έγκλημα, πρό, κατά τήν
διάρκειαν ή μετά τοϋτο:
'Υπό τάς ώς άνω προϋποθέ
σεις, ή ιστορία τής Ζ.Τ. λαμβά
νει διαφορετικήν τινα μορφήν,
τήν οποίαν κατόπιν επιπόνου
έρεύνης καί προσεκτικής μελέ
της, διαλογής καί ταξινομήσεως
τών συλλεγέντων στοιχείων οί
’Αστυνομικοί άνέπλασαν εξ ο
λοκλήρου, καί — τήν φοράν
ταύτην — επί τής πραγματικής
της βάσεως:
Μάρτυς κατέθεσεν δτι ό Α.Ρ.
εις στιγμήν άπελπισίας του
καθ’ δν χρόνον ή Ζ.Τ. τόν είχεν
εκδιώξει — τοϋ ένεπιστεύθη δτι
τό έκτεθέν τέκνον της εϊχεν
άποκτήσει έκ τών σχέσεών της
μετά τοϋ άδελφοϋ της, δστις
καί είχε διακορεύσει αυτήν.
Ή έκμισθώτρια τοϋ δωματίου
εις τοϋ Γκύζη, κατέθεσεν δτι
άδελφός καί άδελφή, έκοιμώντο
έπί τής αυτής κλίνης, έσκεπάζοντο διά τοϋ αύτοϋ κλινοσκε
πάσματος καί έχρησιμοποίουν
τό ίδιον προσκεφάλαιον.
Τά πάντα συνεπώς έκκινοΰν
έκ τής ήθικής ταύτης καταπτώσεως τής Ζ.Τ. ήτις καταλήγει
εις πλήρη πόρωσιν. "Οταν σχε
τίζεται μετά τοϋ Α.Ρ. δέν είναι
ή παρασυρθεΐσα εις τήν δίκην
τής Μεγαλουπόλεως έπαρχιωτοπούλα, άλλά ψυχρή ύπολογίστρια, γνωρίζουσα καλώς εις
τί σκοπεύει. Θέλει άπλώς νά
έξυπηρετηθή, αν δέ δέν συνήντα
τόν Α.Ρ. θά άπηυθύνετο μετά
τοϋ αύτοϋ κυνισμοϋ εις οίονδήποτε άλλον. "Οταν ό σκοπός της
έπιτυγχάνεται, έκδιώκει τόν Α.Ρ.
άδιστάκτως. Δέν αισθάνεται διά
τούτον ουδέ καν ευγνωμοσύνην.
Έ χει άλλωστε ήδη καλέσει
πλησίον της τόν μικρόν άδελφόν, ένώπιόν των δέ άνοίγεται
άσφαλώς σταδιοδρομία πλέον
κερδοφόρος.
Ό Α.Ρ. δμως γίνεται ένοχλητικός. ’Επιμένει, άπεϊλεΐ, έκβιάζει. Ή Ζ.Τ. καί πάλιν ψυχρώς καταστρώνει τό σχέδίόν
της, άπλούστατον εις τήν φρικιαστικήν του ώμότητα.
Προσποιείται δτι έκάμφθη.
Δέχεται νά τόν συναντήση. Δέ
χεται νά έκδράμη μετ’ αύτοϋ.
Δέχεται καί τάς περιπτύξεις του
εις τήν έρημικήν τοποθεσίαν,
καί άνύποπτος εϊς τήν έξαρσιν
τοϋ αμαρτωλού πάθους του, διά
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τών ιδίων χειρών της τόν φο
νεύει. Ό εγκληματικός νοϋς της
είναι τόσον πρωτόγονος ώστε
ουδέ καν σκέπτεται νά άπαλ
λαγή τών αίματωμένων ένδυμάτων της. Οί άστυνομικοί τά
ανακαλύπτουν — μετά έπτά μή
νας! — εις τινα γωνίαν τοϋ
ερμαρίου του δωματίου της,
άπετέλεσαν δέ βασικόν πειστήριον διά τήν στήριξιν τής κα
τηγορίας.
Ή δικαιοσύνη κατεδίκασεν
τήν Ζ.Τ. εις 12 έτών κάθειρξιν
διά τόν φόνον τοϋ Α.Ρ. καί εις
έξάμηνον φυλάκισιν διά τήν
έκθεσιν τοϋ τέκνου της.
’Απομένει βεβαίως ή πλευρά
τοϋ θύματος. Είναι δύσκολον νά
αίσθανθή τις οίκτον διά τήν
φοβερόν μοίραν του. Μεσήλιξ,
συζευγμένος, οικογενειάρχης, έπεδίωκε σχέσεις μετά γυναίων
τοϋ είδους τής Ζ.Τ. Σοβαρά
στοιχεία άποδεικνύουν δτι ήτο
πράγματι άκόλαστος καί έκφυ
λος, άνίκανος νά άντισταθή εις
τό άνομον πάθος του. Τό πα
ρελθόν τής Ζ.Τ. — τό γνωρίζει —
δέν τόν άπομακρύνει ταύτης. Αί
ύποψίαι του περί τών σχέσεών
της μετά τοϋ άδελφοϋ της εις τό
αύτό δωμάτιον δέν τόν άπογοητεύουν. Ζή εις τόν βόρβορον,
άρέσκεται εις τόν βόρβορον,
καί ό βόρβορος τόν καταβροχθί
ζει τελικώς.
"Οσον διά τόν άδελφόν, τό
έλάχιστον δπερ δυναταί τις να
εΐπη, είναι δτι ή άποβολή του
έκ τής κοινωνίας τών άνθρώπων,
θά ήτο άπλή καί φυσική πράξις
δικαιοσύνης, είναι δέ αμφίβολον
άν θά εύρίσκετο κοινωνία έστω
ζώων, έντόμων ή καί έρπετών,
ικανή καί πρόθυμος νά τόν
δεχθή.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

\

ΤΑ ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ ΒΙΑΣ

Σ.Σ.

Η <ι ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ » μέ ιδιαιτέραν χαράν φιλοξενεί εις
τάς σελίδας της τό κατωτέρω έμπεριστατωμένον άρθρον τοϋ κ. Σηφάκη, ειδι
κού στελέχους τού αδελφού Σώματος περί τήν έγκληματολογίαν, σχόντος
έξαιρέτους σπουδάς έν τφ έξωτερικφ καί άξιοποιοΰντος ήδη ταύτας έν
Έλλάδι διά λαμπρός σταδιοδρομίας.

Υπό ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ. ΣΗΦΑΚΗ
’Αστυνόμου Β'

'Η άνθρωποκτονία είναι τό έγκλημα των άκρων,
μοναδικόν εις τό είδος του, διάφορον παντός έτέρου
εγκλήματος καί τό σοβαρώτερον των έγκλημάτων
ύπό έποψιν συνεπειών. Παρά τό γεγονός δτι τελειοϋται
εντός χρονικού διαστήματος ελάχιστων λεπτών τής
ώρας, αί συνέπεια! του, τόσον διά τό θΰμα δσον καί
διά τον δράστην, έξικνοΰνται εις χρόνον ίσως πέραν
καί τής γενεάς των πρωταγωνιστών.1 Επαναφορά
τών πραγμάτων εις τήν προ τής άνθρωποκτονίας
πραγματικήν κατάστασιν είναι αδύνατος. Εις κοινω
νίας ένθα προσάπτεται υψηλός βαθμός έκτιμήσεως
έπί τής· άνθρωπίνης ζωής, ή άντίδρασις κατά τοϋ
έγκλήματος τούτου είναι άκρως θεαματική. "Ολοι
οί παράγοντες τής κοινωνικής ζωής λαμβάνουν σαφή
θέσιν έναντίον τοϋ έγκλήματος τούτου. 'Η κοινή γνώ-

μη, ό νόμος, ή επιστήμη, ή λογοτεχνία, ή τέχνη κ.ά.
άντιδροϋν κατά τοΰ έγκλήματος τής άνθρωποκτονίας
κατά τόν ένα ή τόν άλλον τρόπον.2 Άριθμητικώς, τό
έγκλημα τής άνθρωποκτονίας, καταλαμβάνει μικρόν
χώρον εις τάς έγκληματόλογικάς στατιστικάς, ύπό
έποψιν δμως έγκληματολογικής λογοτεχνίας κατέχει
τήν πρώτην θέσιν. 'Η έγκληματολόγική λογοτεχνία
έν τή προσπάθεια της δπως έξηγήση τό φαινόμενον
τής άφαιρέσεως άνθρωπίνης ζωής ύπό άνθρώπου
διά χρήσεως βίας, έσημείωσεν άξιόλογον άνάπτυξιν.3
Τό έγκλημα τής άνθρωποκτονίας θεωρείται ως τό
πρώτον έγκλημα τοΰ άνθρώπου, τό πρωταρχικόν,
τό φυσικόν έγκλημα,4 ή έννοια τοΰ οποίου συνοδεύε
ται, συνήθως, μέ τάς έννοιας «έπιθετικότης» καί

(1) Elmer Η. JOHNSON, Crime, Correction, and Sosiety, Illinois,
U. S. A. the Dorsey Press, 1964, p. 266.
(2) Διάφορος είναι ή άντίδρασις δλων τών κοινωνικών παραγόντων,
κατά τόν φόνον μιας πόρνης, άπό τον φόνον ένός παιδιού.
Andrew Μ<: KIL, World of Crime, ABC Television Series,
London, 1968, p. 9.
(3) Δειγματολογικώς παρατίθενται: Ένθα πλούσια βιβλιογραφία.
α. J. D. CARTY and F. J. EBLING, The National History of
Aggression, London, Academic Press, 1964. Εις τό έργον τού
το περιεχονται τά εύρήματα τοΰ συνελθόντος εις τό Βρεττανικόν

Μουσεΐον (Τμήμα Φυσικής Ιστορίας) συμποσίου τήν 21ην καί
22αν ’Οκτωβρίου 1968.
β. Irenaus Eibl. EIBESFELDT, «The Fighting Behaviour of
Animals», Scientific American, Dec. 1961.
γ. Julius H. MASSERMAN, «The Biodynamic Approaches»,
American Handbook of Psychiatry, edited by Silvano
Ariety, Vol. 2, New York, Basic Books.
(4) S. REIWALD, Die Gesellschaft und ihre Yerbrecher, Zurich,
1948.

«βια» τοϋ ανθρώπου προς άνθρωπον5. Τό συγκριτι
κόν διεθνές ποινικόν δίκαιον άναφέρει δτι ύφίστανται
διαφοραί τινές εις τον νομικόν χαρακτηρισμόν της
ανθρωποκτονίας, έδραζόμεναι έπί των κινήτρων καί
τοϋ τρόπου έκτελέσεως τοϋ εγκλήματος (modus
operandi). Εις την παροΰσαν μελέτην άνθρωποκτονίαν : λέγοντες, έννοοΰμεν τήν βιαίαν άφαίρεσιν μιας
ανθρώπινης ζωής ύπό ετέρου ή έτέρων άνθρώπων.
Εκτός τοϋ ένδιαφέροντος τής παρούσης μελέτης,
θα παραμεινη ή αύτοκτονία, ή νόμιμος άφαίρεσις τής
ανθρώπινης ζωής, καθώς έπίσης καί ή έξ άμελείας
ανθρωποκτονία.
'Η άνθρωποκτονία απαντάται μόνον εις τον άνθρω
πον. Χαρακτηριστικόν αυτής είναι παρουσία, παρά
τω αυτοκτονοΰντι, θελήσεως καί επιθυμίας αύτοθανατώσεως. Πολλά ζώα συμπεριφέρονται κατά τρόπον
επιφεροντα την θανάτωσιν αύτών. Δεν ύφίστανται
όμως αποδείξεις δτι τά ζωα αύτά ήθελον ή έπεδίωκον
τον θανατον. Οί κύνες, ο'ίτινες άπεβίωσαν έκ πείνης
πλησίον των πτωμάτων ή άνωθεν των μνημείων των
κυρίων των δεν άποδεικνύεται δτι έγνώριζον τον
έπερχόμενον έκ πείνης θάνατον.6 Ό νόμος άναγνωριζει τήν αυτοκτονίαν ώς μίαν άπό τάς σοβαρωτέρας
προσωπικάς άποφάσεις τής ανθρώπινης άτομικότητος,
ενδιαφέρουσα μέ τήν εγκληματολογίαν, ούχί δμως
καί τον ποινικόν δικαστήν έκτος έάν συντρέχη συμμετοχή τρίτου εις τήν αυτοκτονίαν.7 Ή νόμιμος άφαίρεσις τής άνθρωπίνης ζωής περιλαμβάνει τήν έκτέλεσιν τής θανατικής ποινής, τήν άπόκρουσιν έπιθέσεως
εκ μέρους των κρατικών οργάνων, έπιτρεπομένην
υπο συγκεκριμένας νομικάς προϋποθέσεις καί τήν
θανατωσιν ανθρώπου έκ τυχαίου γεγονότος ήτοι έν
απουσία δόλου ή άμελείας.
Άνθρωποκτονία έξ άμελείας8 θεωρείται ή άφαίρεσις ανθρώπινης ζωής έν άπουσία θελήσεως ή έπιθυμίας
τοϋ πράττοντος, δπως προκαλέση παρ’ άλλω άνθρώπω τον θανατον ή σωματικήν βλάβην. Χαρακτηριστι
κόν παράδειγμα τοιαύτης άνθρωποκτονίας είναι ό
θανατος ανθρώπου υπό αυτοκινήτου, τό τροχαΐον
λεγόμενον άτύχημα. Πρόσφατοι μελέται έπί των
τροχαίων άτυχημάτων απέδειξαν στενήν σχέσιν μετα
ξύ κοινοϋ έγκλήματος καί τροχαίου άτυχήματος9,
ήτοι άνθρωποι μέ βεβαρυμένον ποινικόν παρελθόν
δι’ έγκλήματα βίας εύρέθησαν εχοντες έπίσης βεβα-

(5) Ψυχολογική άυάλυσις τής έπιθετικότητος καί τής βίας γίνεται
άπό τούς:
α. L. BERKOWITZ, Aggression, New York, McCraw - Hill
1962.
β. A. H. BUSS, The Psychology of Aggression, New York,
Willey, 1961.
γ. E. B. McNEIL, «Psychology and Aggression», Journal of
Conflict Resolution, 1959, τ. 3, pp 195—293.
(6) Erwin STENGEL, Suicide and Attempted Suicide, A penguin
Book, 1966, p. 11.
(7) Π. K. 301 and Complicity in another’s Suicide — Suicide
Act., 1961, Section 2. Κατά τό προϊσχϋσαν ’Αγγλικόν ποινικόν
δίκαιον έτιμωρεΐτο ό άποπειραθείς νά αύτοκτονήση. Ή σχετική
διάταξις κατηργήθη ύπό τοϋ Suicide Act., 1961, Section ί.
(8) Π. Κ. 302.
(9) Τ. C. WILLETT, Criminal on the Road, London, Tavist irk
Publication, 1964.
(10) Ή έρευνα έπί τών τροχαίων ατυχημάτων πρέπει νά βασισθή έπί

ρυμένον παρελθόν καί εις τροχαία άτυχήματα. Ό
γράφων τό έτος 1968 έξήτασε είκοσι περιπτώσεις
’Αθηναίων έγκληματιών, έχόντων πέραν τών 10 κατα
δικών δι’ έγκλήματα τοϋ κοινοϋ ποινικοΰ δικαίου
(κλοπάς, διαρρήξεις καί έγκλήματα βίας). Έ ξ αύτών,
δσοι οδηγούν τροχοφόρα, εύρέθησαν εχοντες τρεις ή
περισσοτέρας καταδίκας διά θανατηφόρα τροχαία
άτυχήματα ή σωματικάς βλάβας δι’ αυτοκινήτου (ή
μοτοσυκλέττας). Παραλλήλως δμως, εύρέθησαν άνθρω
ποι μέ ούδεμίαν καταδίκην τοϋ κοινοϋ ποινικοΰ δικαίου
νά έχουν τρεις ή περισσοτέρας περιπτώσεις θανατη
φόρων σωματικών βλαβών ή σωματικών βλαβών
διά τροχοφόρου. Τοΰτο σημαίνει δύο τινά: Πρώτον
δέν είναι απαραίτητον νά έχη τις ποινικάς καταδίκας
έπί κοινώ έγκλήματι διά νά έχη καί καταδίκας διά
τροχαία άτυχήματα. Δεύτερον είναι εύνόητον δτι,
έκεΐνος, δστις δέν σέβεται τάς κοινάς ποινικάς δια
τάξεις, δέν θά σέβεται καί τάς τροχαίας τοιαύτας10.
Περιοριζόμεθα ένταΰθα είς τήν έκ δόλου τελουμένην
άνθρωποκτονίαν μέ τάς εξής δύο διακεκριμένας ύποδιαιρέσεις. Ή πρώτη περιλαμβάνει τήν προμελετημένην, ήθελημένην καί προσχεδιασμένην ανθρωποκτο
νίαν11 ή δέ δευτέρα ύποδιαίρεσις περιλαμβάνει τήν
μή προσχεδιασμένην άνθρωποκτονίαν.12 Είς άμφοτέρας
τάς περιπτώσεις είναι παρών ό δόλος ήτοι ή θέλησις
προκλήσεως τοϋ θανάτου ή σωματικής βλάβης. ’Επίσης,
είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις είναι παροΰσα ή βία
καί ή έπιθετικότης, προσέτι δέ ή άποδοχή τοϋ αποτε
λέσματος. Ά πό ψυχολογικής άπόψεως δέν έχει σημα
σίαν ή διαφορά ήτις άναγνωρίζεται ύπό τοϋ νόμου
μεταξύ άποπείρας καί τετελεσμένης άνθρωποκτονίας.
'Η στάσις τοϋ δράστου δέν μεταβάλλεται έκ τοϋ απο
τελέσματος διότι ή σωτηρία τοϋ θύματος είναι πολλάκις άποτέλεσμα τύχης, ή μιας τεχνικής άδεξιότητος τοϋ δράστου ή διαθεσιμότητος ιατρικής περιθάλψεως πλησίον τοϋ τόπου τοϋ συμβάντος. Οί παρά
γοντες σωτηρίας τοϋ θύματος έχουν μεγάλην έπίδρασιν επι τών αριθμών οϋς άναγιγνώσκομεν είς τάς
έγκληματολογικάς στατιστικάς. ’Επίσης μεγάλην
επίδρασιν έχουν καί είς τήν έγκληματολογικήν, περί
φόνων, λογοτεχνίαν, διότι συνήθως δέν μελετώνται
αι αποπειραι, άλλά αί τετελεσμέναι άνθρωποκτονίαι.
'Η ψυχολογική διαφορά μεταξύ έπιτυχόντος φονέως
καί άποτυχόντος είναι έλαχίστη, παρά ταΰτα ή κοινω-

έτέρων, μεταβλητών καί άναλογιών. Ή κοινωνική, κατά τού τρο
χαίου άτυχήματος, άποδοκιμασία είναι λίαν χλιαρά. Ό παραβάτης
της τροχαίας είναι ό δημόσιος υπάλληλος, ό άξ/κός, ό ιατρός, ό
δικηγόρος, ό δικαστής, ό έπιχειρηματίας καί γενικώς 6 άνθρωπος
οστις έχει σοβαρούς λόγους νά μή παραβή τάς κοινάς ποινικάς
διατάξεις, διότι μία τοιαύτη παράβασις θά έχη άμέσους έπιπτώσεις είς τό έπάγγελμά του, είς τήν σταδιοδρομίαν του κ.τ.λ. Αί
συνέπειαι αύταί δέν είναι παρούσαι κατά τήν διάπραξιν μιας τρο
χαίας παραβάσεως, επομένως ή στάσις του έναντι της τροχαίας
διατάξεως εικάζεται δτι είναι διάφορος.

(11) Π. Κ. 299 § 1 ποινή θάνατος ή ισόβιος κάθειρξις. *Αγγλικόν ποικόν δίκαιον Murder = Φόνος offences Against the Person Act.,
1861, Homicide Act., 1957. 'Η ποινή μετετράπη άπό θανατικήν
είς ισόβιον κάθειρξιν διά τού Abolition of death Penalty Act
1965, Section 1. ’Αμερικανικόν Ποινικόν Δίκαιον= First degrele
Murder.
(12) Π. K. 299 § 2 ποινή πρόσκαιρος κάθειρξις. ’Αγγλικόν II. Δ. =
Manslaughter. ’Αμερικανικόν Second degree Murder.

νική καί νομική άντίδρασις διαφέρει τα μέγιστα.13
Διά τήν μείωσιν τών έπιθετικών τάσεων τοϋ ανθρώ
που έναντίον άνθρώπου καί αϋξησιν τής άνθρωπίνης
άνεκτικότητος καί υπομονής, ό νόμος τιμωρεί τήν
τετελεσμένην, έκ δόλου, άνθρωποκτονίαν διά των
αύστηροτέρων, εις τήν διάθεσίν του, ποινών. Συν τη
νομική άντιδράσει, κατά τοϋ εγκλήματος τούτου,
ύφίσταται ηύξημένη άντίδρασις τής κοινωνίας έναν
τίον τής βίας, τής έπιθετικότητος καί τής σφαγής
τοϋ άνθρώπου άπό άνθρωπον. Παρά ταΰτα έκάστη
νέα περίπτωσις φόνου έρχεται νά ύπενθυμίση εις τον
νόμον καί τήν κοινωνίαν ότι αί προσπάθειαί των άπέτυχαν εις τό νά συγκρατήσουν τον νέον φονέα άπό τό
τόσον έντόνως άπιδοκιμαζόμενον έγκλημα τής άνθρωποκτονίας.
Εις όλας τάς κοινωνίας συναντάται ή καλώς προμελετημένη άνθρωποκτονία ήτις άριθμητικώς άντιπροσωπεύει έν ποσοστόν 5 % τών έκ προθέσεως άνθρωποκτονιών. 'Ο έγκληματίας τής περιπτώσεως αυτής
είναι συνήθως άτομον μέ λευκόν ποινικόν παρελθόν
μηδέποτε άπασχολήσαν ,τήν άστυνομίαν, δι’ δ ύφίστανται άπομεμακρυσμέναι πιθανότητες άνακαλύψεως
αύτοΰ.
'Ο τύπος τής άνθρωποκτονίας όστις καταλαμβάνει
το μεγαλύτερον ποσοστόν είναι ή μή προμελέτημένη
άνθρωποκτονία ήτοι ή τελεσθεϊσα έν βρασμώ ψυχικής
ορμής. Οί φονεΐς τής κατηγορίας αύτής, ώνομάσθησαν
«έπιθετικοί έγκληματίαι», χαρακτηριζόμενοι ώς
έχοντες ηύξημένην συναισθηματικότητα καί τάσεις
άκατασχέτου έκδηλωτικότητος μή διαθέτοντες έπαρκή
συγκρατητικόν ψυχικόν μηχανισμόν.14 'Ο F E R R I
χαρακτηρίζει τούς έγκληματίας αύτούς ώς έκ περιστάσεως, εύερεθίστους καί ένστικτωδώς ένεργοΰντας ήτοι
ένεργοΰντας όπως τά ζώα, άτινα δέν δύνανται νά.
συγκρατήσουν τάς έκ τοϋ ένστικτου παρορμήσεις.
Τά ψυχικά αύτών χαρακτηριστικά είναι ή ήθική άναισθησία, ή άπάθεια, ή άγριότης, ή άδυναμία άντιστάσεως έναντι τών παρορμήσεων, ή ηύξημένη θικτικότης, ή νευρικότης καί ή άστάθεια. Άνθρωπομορφικώς
οί φονεΐς παρουσιάζουν διαφοράς άπό τούς λοιπούς
έγκληματίας.15 Ό EKLIN έξετάσας 96 φόνους εις τό
WISCONSIN (U.S.A.) διεπίστωσεν ότι, οί πλεϊστοι
έξ αύτών ήσαν έγκλήματα πάθους καί έκρηκτικαί
άντιδράσεις είς δύσκολους καταστάσεις.16
Ό CLINARD17 κατατάσσει τούς φόνους μέ βάσιν
τάς συνθήκας ύπό τά οποίας διεπράχθησαν. Οΰτω
διακρίνει φόνους, οΐτινες είναι άποτέλεσμα μακροχρο
νίου έχθρας ή είναι άποτέλεσμα αιφνίδιας έκρήξεως
θυμοΰ ή τέλος είναι άποτέλεσμα σχέσεως μεθ’ έτέρου

έγκλήματος.18 Ό πρώτος τύπος φόνου, ήτοι ό φόνος
όστις είναι άποτέλεσμα μακροχρονίου έχθρας, λαμβά
νει χώραν κατόπιν μακροχρονίων δυσκολιών είς τάς
προσωπικάς σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προ
σώπων. Ό φόνος είς τήν περίπτωσιν αυτήν, διά τούς
πρωταγωνιστάς άντιπροσωπεύει μίαν δυνατήν διέ
ξοδον άπό τάς προσωπικάς δυσκολίας. Είς τον τύπον
αύτόν τών φόνων έμπίπτουν αί διενέξεις μεταξύ συζύ
γων, παρανόμως συζώντων, έρωτευμένων, συνεργαζομένων ύπό διάφορα έπαγγελματικά σχήματα, γει
τόνων, τών έχόντων κτηματικάς διαφοράς κ.τ.λ. 'Ο
δεύτερος τύπος δέν’ είναι άποτέλεσμα μακροχρόνιας
έχθρας άλλά μιας κρίσεως, είς τάς προσωπικάς σχέ
σεις άνθρώπων, άπαιτοΰσα άμεσον διέξοδον ή λύσιν
καί ώς τοιαύτη έπιλέγεται ή βία. Μία όξυτάτη διένεξις διαδραματίζει σπουδαΐον ρόλον είς αύτόν τον
τύπον τών φόνων.19 Είς τάς περιπτώσεις αύτάς ή
διένεξις άρχεται άπό τραχείαν διαλογικήν συζήτησιν,
άκολουθοΰν φραστικαί άπειλαί επεται αΰξησις κινητικότητος καί' συναισθηματικότητος διά νά καταλήξη
είς τήν χρήσιν βίας. Ό τρίτος τύπος φόνων τελείται
συνήθως προς άχρήστευσιν τής άντιστάσεως τοϋ θύ
ματος ένός έτέρου έγκλήματος, ή προς έξαφάνισιν
πάσης πιθανότητος άνακαλύψεως τοϋ δράστου. 'Η
άντίστασις τοϋ θύματος δύναται νά προκύψη κατά τήν
διάπραξιν μιας ληστείας, διαρρήξεως, άκουσίας άπαγωγής, ένός βιασμοΰ ή έτέρου σεξουαλικού έγκλήμα
τος: 'Η έξαφάνισις στοιχείων, δυνατών νά οδηγήσουν
είς τήν άνακάλυψιν τοϋ δράστου, περιλαμβάνει τον
φόνον μαρτύρων, δειλών συλληφθέντων συνενόχων
κ.ά. 'Ο τύπος αύτός τών φόνων διαπράττεται συνήθως
ύπό ώργανωμένων συμμοριών έγκληματιών, άντιπροσωπεύει δέ λίαν μικρόν ποσοστόν έκ τοϋ συνόλου τών
φόνων. Έ ν Έλλάδι, δέν διαπράττονται συχνάκις φόνοι
τοϋ τύπου τούτου καθ’ όσον δέν ύφίστανται σπεΐραι
έγκληματιών, οίτινες φονεύουν τούς μάρτυρας ή τά
θύματά των,20 ύπό τήν έννοιαν τών γνωστών συμμο
ριών τής άλλοδαπής ύπό τήν διεθνή ορολογίαν «Gang
sters».
Ό GEMELLI21 διαλαμβάνει είς τήν κατηγορίαν
τών μή προμελετημένων φόνων, τούς φόνους τούς
προκαλουμένους συνεπεία άλκοολικών παρορμήσεων
καί τούς φόνους τούς προκαλουμένους έξ άνθρωποκτόνων ένστικτων. 'Η διάκρισις όμως αυτή είναι μάλλον
φαινομένη παρά πραγματική.
Τό οινόπνευμα τό όποιον λαμβάνεται διά τήν χαλάρωσιν τών νεύρων μειοΐ σημαντικώς τον έλεγχον τοϋ
νευρικού συστήματος καί μετέχει κατά άξιοσημείωτον ποσοστόν είς τούς παράγοντας προκλήσεως άνθρω-

(13) Έν Έλλάδι, τό έτος 1959, κατεδικάσθησαν: 101 άτομα δι’ άνθρω
ποκτονίαν έκ προθέσεως είς ά έπεβλήθησαν αί έξης ποιναί: 6 φυ
λακίσεις πέραν τοϋ έτους, 73 πρόσκαιροι καθείρξεις, 17 ισόβιοι
καθείρξεις και 5 ποιναί θανάτου.
Απόπειραι άνθρωποκτονίας 19: ποιναί 1 φυλάκισις 3—6 μηνών,
6 φυλακίσεις πέραν τοϋ έτους καί 14 πρόσκαιροι καθείρξεις.
Έγκληματολογική Στατιστική έτους 1959, Άθήναι Εθνική
Στατ. 'ϊπηρεσία Ελλάδος, 1962, σελίς 24.
(14) Ε. SEELIG Ttaite de Criminologie Paris, 1956.
(15) Enrico FERR I, L’omicidio nell’ Antropologia Criminale,
Torino, Bocca, 1895 and Criminal Sociology, Boston, Little
Brown, 1917, pp. 152—153.
(16) J. L. GILLIN, The Wisconsin Prisoner, Madison, Wisconsin,
University of Wisconsin Press, 1946.

(17) Marshall Β. CLINARD, Sociology of Deviant Behavior, Roll,
Rinehart and Winston, Inc., New York, 1966, p. 232.
(18) Συμφωνεί καί ό Ralph S. BANAT, «Study of Murder», The
Annals, November 1952, pp. 26—35.
(19) Irvin A. BERG and Vernon FOX, «Factors in Homicide
Committed by 200 Males», Journal of Social Psychology,
August 1947, pp. 109—119.
(20) 'Έν έγκλημα θεωρείται έξιχνιασθέν, κυρίως, έάν ή άστυνομία επι
τυχή νά συνδέση τήν πράξιν με έν φυσικόν πρόσωπον, δπερ θά
θεωρηθή ώς δράστης τοϋ έγκλήματος. Έάν ή σύνδεσις αΰτη είναι
στερρώς θεμελιωμένη, τότε τό ποσοστόν τών καταδικών αυξάνει».
Εμμ. Φ. ΣΗΦΑΚΗΣ, ’Αστυνομικά Χρονικά,, τεΰχος 411.
1-8-1970, σελίς 109.
(21) Agostino GEMELLI, La personality del delinquente nei suoi
foudamendi biologici e psicologici, Milano, έκδοσις δεύτερα.

I ποκτονιών. Έ κ μελέτης την οποίαν ένήργησε ό
WOLFGANG εις τήν Φιλαδέλφειαν προέκυψεν παρου
σία οινοπνεύματος εις τό ποσοστον 64 % των μελετηθεισών άνθρωποκτονιών εϊτε εις τον δράστην είτε εις
τό θΰμα εϊτε εις άμφότερα τά μέρη.22 Εις τούς φόνους
μεταξύ πορτορικανών ό CALDER23 άνεϋρεν έπίσης
μέγα ποσοστον φορέων, οίτινες έτέλουν ύπό τήν επή
ρειαν τοϋ οΐνοπνεύμτος κατά τον χρόνον διαπράξεως
του έγκλήματος. Ό GILLIN24 άναφέρει δτι εις τούς
φόνους τούς οποίου έξήτασεν άνεϋρεν τό οινόπνευμα
παρόν εις τό 1 /3 των περιπτώσεων έκ τοϋ συνόλου.
'Ο GIBBONS25 διακρίνει τούς άνθρωποκτόνους
εις δύο τύπους. 'Ο πρώτος άντιστοιχεΐ εις τον άνθρω
πον δστις άποδίδει εύθύνην εις τον ’ίδιον τον έαυτόν
του, δι’ ώρισμένας ευκαιρίας τάς οποίας άπώλεσε
εις τήν ζωήν του μέ ιδιαιτέραν έ'μφασιν εις τούς τύπους
των άνθρώπων, οίτινες πιστεύουν δτι έχασαν χρόνον
εις τήν σταδιοδρομίαν των δηλ. δεν έξεμεταλλεύθησαν
καταλλήλως τον χρόνον των εις τήν επαγγελματικήν
των έξέλιξιν. Οι άνθρωποι αυτοί εύρίσκονται ύπό ένα
άφόρητον ψυχικόν έλεγχον καί εις έν συνεχές σφυροκόπημα τής συνειδήσεως, τό όποιον έκσπα εις τον φόνον
ή τήν σωματικήν βλάβην έκείνου εις τον όποιον, νομίζεται, δτι είναι εύχερώς ή μεταβίβασις τής προσω
πικής εύθύνης άπωλείας τοϋ χρόνου, ό δεύτερος τύπος
άνθρωποκτόνου είναι ό άνθρωπος ό όποιος ψυχιατρικώς χαρακτηρίζεται ως έχων επιθετικόν χαρακτήρα.
Ό Von HENTIG διακρίνει τάς άνθρωποκτονίας
άναλόγως των κινήτρων των εις, σεξουαλικάς, επικερ
δείς, ή προς άπόκτησιν κέρδους, εις άνθρωποκτονίας
συνεπεία διαμαχών, εις άνθρωποκτονίας προς κάλυψιν
έτέρου έγκλήματος καί εις άνθρωποκτονίας ένθα δεν
ύφίστανται κίνητρα.
Εις τό έγκλημα τής άνθρωποκτονίας ό έρευνητής
άναζητεΐ βασικώς νά άνεύρη διατί ό άνθρωπος χρησι
μοποιεί τήν βίαν έναντίον άνθρώπου, διατί ό άνθρωπος
έπιτίθεται έναντίον άνθρώπου καί τελικώς διατί ό
άνθρωπος άφαιρεϊ τήν ζωήν άπό συνάνθρωπόν του.
’Ανωτέρω παρετέθησαν γνώμαί τινες συγγραφέων
άσχοληθέντων μέ τό έγκλημα τής άνθρωποκτονίας,
αίτινες δέν ικανοποίησαν τάς άπορίας τοϋ έρευνητοΰ
καί παντός έτέρου σκεπτομένου τό πρόβλημα τής
άφαιρέσεως τής άνθρωπίνης ζωής άπό άνθρωπον.

(22) Marvin Ε. WOLFGANG and Κ. Β. STROAM, «The rela
tionship between Alcool and Criminal Homicide», Quarterly
Journat of Studies of Alcool, 1956, pp. 411—425.
(23) Jaime Toro CALDER, «Personal Crime in Puerto Rico»,
Master’s Thesis, University of Wisconsin, 1960.
(24) Op. Git., ύποσημ. 16.
(25) D. C. GIBBONS, Changing the Law-Breaker, Englewood

Περαιτέρω θά είσέλθωμεν εις τήν βαθυτέραν έξέτασιν
τοϋ προβλήματος άπό βιολογικής ψυχιατρικής καί
ψυχολογικής σκοπιάς.
α) Ή Βιολογική έξέτασις τής βίας τήν έμφανίζει
ύπό τάς άκολούθους όψεις:
αΐ) Ή βία είναι φυσική έκδήλωσις τοϋ ζωώδους
ένστικτου τοϋ άνθρώπου, ένυπάρχει έκ γενετής εις
δλα τά ζώα μεταξύ τών όποιων περιλαμβάνεται καί ό
άνθρωπος.
α2) Ή βία είναι προϊόν μαθήσεως άνευ τής προϋπάρξεως βιολογικής βάσεως. Ό άνθρωπος μανθάνει
άπό τούς συνανθρώπους του νά είναι βίαιος καί έπιθετικός. Κατά τήν γέννησίν του δέν φέρει τίποτα σχετικόν
μέ τήν βίαν καί έπιθετικότητα, είναι άγνός καί πράος
μανθάνει δμως σύν τώ χρόνω νά είναι βίαιος καί έπιθετικός.
Ή πρώτη άποψις (αΐ) ύπεστηρίχθη σοβαρώς άπό
πολλούς συγγραφείς. Ό Lorenz26 υποστηρίζει δτι
μία μορφή βίας καί έπιθετικότητος άναπτύσσεται
έντός τής αυτής κοινωνικής όμάδος προς έξασφάλισιν
τής ιδίας αυτής κατεχομένης περιοχής έναντι έξωθεν
εύρισκομένης έτέρας κοινωνικής όμάδος. Τό ένστικτον
αύτό ύποστηρίξεως τής κατεχομένης περιοχής έξαναγκάζει τήν άνεύρεσιν ηγέτου καί τήν δημιουργίαν
άξιωματούχων καί έπί μέρους ήγετών. Ή μία γενεά
μεταβιβάζει εις τήν έτέραν έμπειρίαν περί τοϋ τρόπου
προασπίσεως τής περιοχής διά τής χρήσεως βίας.
Κατά τον ’Αϊνστάιν μέ τήν διαδικασίαν αύτήν άναπτύσσεται έντός τών κοινωνιών τό ρεΰμα τής κακίας καί τής
τάσεως προς καταστροφήν. Ή κακία καί ή τάσις
προς καταστροφήν έχει άντανάκλασιν ένδοκοινωνικήν
καί έξωκοινωνικήν δηλαδή ή βία έκσπα καί μεταξύ
τών μελών τής αυτής , κοινωνικής όμάδος καί μεταξύ
τών άνταγωνιζομένων κοινωνικών ομάδων, μέ πασι
φανή έκδήλωσιν εις τάς σχέσεις μεταξύ κρατών.
Ό AND RET27 ύποστηρίζει δτι εις αυτό τό ένστικτον
τοϋ άνθρώπου οφείλεται καί ή πρόοδός του τόσον ως
ζώντος οργανισμού, δσον καί ώς κοινωνίας. Κατ’
αύτόν ό άνθρωπος άνεπτύχθη συνεπεία τής έκ γενετής
έπιθετικότητος του, τής κλίσεώς του προς τό φονεύειν
καί τής άγάπης του προς τά δπλα. Ό DA RT28
ύποστηρίζει τάς άπόψεις τοϋ Andrry μέ άποδείξεις
έκ τής άνθρωπολογίας, μελετήσας τον άνθρωπον άπό

Cliffs, Ν. J. Prentice - Hall 1965 pp. 274—276.
(26) Konrad LORENZ, On Aggression, London, Methuen, 1966
(27) Robert AND RET, African Genesis, New York, Athen eun
1963.
(28) Raymond A. DART, The predatory transition from Ape to
Man. International Anthropological and Linguistic Review,
1953, p. 4.

τής εποχής των πρώτων οπλών μέχρις των συγχρόνων
μέσων μαζικής καταστροφής. Τά αύτά παραδείγματα
καί πλουσίαν βιβλιογραφίαν παρουσιάζει καί ό F REEΜΑΝ.29
'Η δευτέρα άποψις (α2) κατηγορεί την πρώτην
ώς στερουμένην άποδείξεων, 'Ο Eibl-Eibesheldt30
εις τήν Νορβηγίαν παρετήρησεν δτι εις την κοινωνίαν
των κονίκλων δεν υπάρχει ή τάσις έπιθετικότητος καί
βίας, ήτις υπάρχει εις έτέρας κοινωνίας ζώων. Το αύτύ
παρατηρεί καί ό SCITT,31 δστις υποστηρίζει δτι έκτος
του έξωτερικοϋ κινδύνου, εις πολλάς κοινωνίας δέν
ύφίσταται πραγματική ανάγκη άσκήσεως βίας οΰτε
δι’ επιθετικούς οδτε δι’ άμυντικοΰς σκοπούς. Παρά
ταϋτα εις τάς κοινωνίας αύτάς παρατηροϋμεν τήν
άσκησιν βίας μεταξύ των μελών αύτών.32 Οί McNeil,33
Buss,34 καί BERKO W ITZ35 υποστηρίζουν δτι καίτοι
εις δλους τούς τύπους τής κοινωνικής ζωής άνθρώπων
καί ζώων άπανταται ή βία δμως αυτή προέρχεται έξ
εμπειρίας καί ούχί έξ ενστίκτου.
'Η πλέον άξιοσημείωτος παρατήρησις είναι δτι ή
βία καί ή έπιθετικότης είναι μάθημα το όποιον μανθά
νει πας άνθρωπος καί πας ζών οργανισμός. Έάν ολα

εις τήν ζωήν εβαινον καλώς ή βία θά ήσκεϊτο λίαν
περιορισμένος ίσως μόνον άπο εκείνους, οϊτινες δέν θά
ειχον σώας τάς φρένας των. Εις τήν ζωήν δμως, είναι
καί ή κακή κοινωνική όργάνωσις καί ό πόνος μέ τήν
άνησυχίαν αίτίαι, αίτινες προκαλοϋν βίαν καί έπίθεσιν. 'Η β ί α μ α ν θ ά ν ε τ α ι , ή β ί α έ ν ι σ χ ύ ε τ α ι άπο τάς ε π ι τ υ χ ί α ς της καί
ή βία μ ε ι ο ϋ τ α ι άπο
τάς απογοη
τ ε ύ σ ε ι ς τ η ς . Έάν μία τίγρις έχη τήν καθημερι
νήν της τροφήν, δέν της προκληθή σωματικός πόνος,
δέν ένοληθή εις τήν περιοχήν της κ.ά. είναι πολύ πιθα
νόν νά μή έπιτεθή ποτέ, άλλά έάν έπιτεθή καί άπογοητευθή μερικάς φοράς θά παραιτηθή ϊσως τών προσπα
θειών της. Άντιθέτως έάν έπιτεθή καί έπιτύχη ουδέ
ποτε θά σταματήση.36 Έ άν ή άνωτέρω δήλωσις
γίνη άποδεκτή ή ύπόδειξις τής έπιστήμης τής έγκληματολογίας προς τήν νομικήν καί τούς έφαρμοστάς
τοΰ νόμου είναι «μειώσατε τάς περιπτώσεις έπιτυχίας
τής βίας καί άπογοητεύσατε αύτήν δπου έμφανισθή».
Συνεχίζεται:

(29) Derek FREEMAN, «Human Aggression in Anthropological
Perspective». Ίδέ ύποσημείωσιν 3α.
(30) Ίδέ ύποσημ. 3β.
(31) John Ρ. SCOTT, Aggression, Chicago, University of Chicago
Press, 1958.
(32) Ό δρος κοινωνία άναφέρεται ενταύθα καί εις τάς όμαδικάς συμ
βιώσεις ζώων.
(33) 'Υποσημ. 5γ.

(34) 'Υποσημ. 5β.
(35) Ύποσημ. 5α.
(36) α. American Association for the Advancemact of Science —
Συνάντησις Φιλαδέλφειας έτους 1962, ίδέ συζητηθέντα θέματα
εις Alfred Η. RIFKIN, «Violence in Human Behavior»
Science, May, 1963, pp. 904—906.
β. Lincoln D. CLARK, «Α Comparative View of Aggressive
Behavior» x. &.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ
Τήν 11ην ’Οκτωβρίου 1970, οί Άστροναϋται τοΰ ’Απόλλωνος 13, Lovell, Swigert καί Haise, πραγματοποιοΰντες έπίσκεψιν εις 'Ελλάδα μετέβησαν εις 'Ηρά
κλειον Κρήτης. Τούς Άστροναύτας καί
τά λοιπά μέλη τής ακολουθίας των, μετατών όποιων καί έπιστήμονες τής NASA,
ΰπεδέχθησαν καί έξενάγησαν εις τάς
αρχαιότητας τής Κνωσσοΰ καί Φαιστού
καί εις τό Μουσεϊον ίΗρακλείου ’Αξιωμα
τικοί τής Διοικήσρως 'Ηρακλείου μέ
έπικεφαλής τόν Διοικητήν αύτής Ά ντισυνταγματάρχην κ. ’Αγησίλαον Κωνσταντουδάκην. Οί Άστροναϋται καί οί συνοδεύοντες αύτούς, έμειναν κυριολεκτικώς
ένθουσιασμένοι έκ τής υποδοχής τής
όποιας έτυχον καί τής ξεναγήσεως ή δέ
έν ’Αθήναις ’Αμερικανική Πρεσβεία,
άπέστειλεν εις τό Ά ρχηγεϊον Χωροφυ
λακής τήν άπό 22-10-1970 έπιστολήν διά
τής όποιας έκφράζέι τάς ευχαριστίας τών
αστροναυτών καί τα θερμά των συγχα
ρητήρια διά τήν άρτίαν κατάρτισιν τών
άνδρών καί τήν άρίστην όργάνωσιν τών
ύπηρεσιών τής Δ)σεως Χωρ)κής Ήρακλείου-Κρήτης.

ΕΜΜ. ΦΡΑΓΚ. ΣΗΦΑΚΗΣ
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ΣΚΩΤΑΑΝΤ
ΓΥΑΡΝΤ
(ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ)

Δ. ΚΑΨΑΣΚΗ

Τό μέγαρον τού ’Αρχηγείου τής Σκώτλαντ Γυάρντ. Παρέχει δλες τις σύγχρονες ανέσεις στην ύπηρεσία διώξεως πού έγκατεστάθη έκεϊ άπό τό 1967*

Ίατροδικαστοΰ
"Ενα άπό τά βασικώτερα καί βέβαια δεν σημαίνει ότι παρεμερίσθη
σπουδαιότερα τμήματα μιας συγχρό τό άνθρωπομετρικόν σύστημα καί
νου ώργανωμένης υπηρεσίας έγκλη- ιδιαιτέρως ή φωτογραφία, τών ο
ματολογικών ερευνών, ακριβέστερα ποίων ή βοηθητική συμβολή είναι
τά θεμέλιά της, είναι τό τμήμα καθο πάντοτε πολύτιμος.
ρισμού της ταυτότητος, εις τό όποιον
Η δακτυλοσκοπία φαίνεται ότι
περιλαμβάνεται καί τό τμήμα δακτυ- άνάγεται εις πολύ παλαιούς χρόνους,
λοσκοπήσεως. Τό ζήτημα του καθο έχουσα τήν προέλευσίν της άπό τήν
ρισμού τής ταυτότητος ζώντων καί
Απω Ανατολήν καί μάλιστα άπό
νεκρών άπησχόλησε κατά τούς τήν Κίναν καί τήν Ιαπωνίαν.
τελευταίους αιώνας πολλούς επι
Κατά τούς προχριστιανικούς
στήμονας. Προ 70 έτών ό Γάλλος χρόνους έπί τής μεγάλης δυναστείας
Μπερτιγιόν έθεσε τάς βάσεις τής τών Τάνγκ (618 - 906 π.Χ.) εις
λύσεως τοϋ προβλήματος μέ τό την Κίναν, φαίνεται ότι έγένετο
ανθρωπομετρικόν του σύστημα, κατά χρήσις τοϋ δακτυλικού άποτυπώματό όποιον ή ταυτότης καθορίζεται τος προς πιστοποίησιν τής ταυτό
επί τή βάσει τών διαστάσεων διαφό τητος. Εις τό Κινεζικόν δίκαιον
ρων μερών τοϋ σώματος καί άλλων τοϋ Γιάγκ - Χήν γραμμένον περίπου
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων.
κατα την περίοδον τής δυναστείας
Ά πό τοϋ 1901, ή εφαρμογή τής τών Τάνγκ, άναφέρονται τά δακτυ
δακτυλοσκοπήσεως,
συνεπλήρωσε λικά άποτυπώματα.
τό σύστημα τοϋ Μπερτιγιόν καί
Εις τό Μουσεϊον τοϋ Σικάγου
άπετέλεσε τό θετικπώτερον καί πλέον ύπάρχει μία πηλίνη σφραγίς, χρο
άλάνθαστον μέχρι σήμερον μέσον νολογούμενη άπό τοϋ 200 π.Χ.,
καθορισμού τής ταυτότητος. Τούτο κινεζικής κατασκευής, φέρουσα εις

τήν σφραγιστικήν αύτής επιφάνειαν,
θαυμάσια διατηρημένου, ένα δακτυ
λικόν αποτύπωμα. Εις τό άνω μέρος
τής σφραγΐδος είναι χαραγμένου
ένα όνομα, πιθανώς τοϋ κατόχου
αύτής, άσφαλώς δέ τήν έχρησιμοποίει διά νά θέτη εις διάφορα έγ
γραφα τήν σφραγίδα τοϋ δακτυλικού
άποτυπώματος, προς πιστοποίησιν
τής γνησιότητάς των.
Κατά τάς γενομένας άρχαιολογικάς άνασκαφάς τής αρχαίας Βαβυλώνος άνευρέθησαν διάφοροι πλά
κες έκ πηλού τών οποίων τό χαραγ
μένου κείμενον άφεώρα συμβόλαια
συναλλαγών καί εις τό κάτω μέρος
τών πλακών είχον τεθή, διά τό κύρος
τής συμφωνίας, τά δακτυλικά άποτυπωματα τών συμβαλλομένων.
Φαίνεται ότι οί πήλινες αύτές πλάκες έχαράσσοντο έπί μή σκληρυνθέντος τελείως πηλού καί καθίστατο
δυνατή ή άπεικόνισις τού δακτυλι
κού άποτυπώματος διά τής πιέσεως
τού δακτύλου επ’ αυτού.

Το πρώτον μετά Χριστόν αιώνα,
ό ΚουϊντίλιαΓ. ενώπιον ρωμαϊκού
δικαστηρίου ύπεστήριξεν ένα νέον
τυφλόν, κατηγορούμενον δτι είχε
-δολοφονήσει διά μαχαίρας τον πατέ
ρα του. Κατά την ύπεράσπισιν
άπέδειξεν εις τούς δικαστάς δτι τά
εύρεθέντα αίματωμένα άποτυπώματα τών χειρών (δακτύλων καί παλα
μών) πού εύρέθησαν εις τούς πλη
σίον τής έξόδου τοίχους τοϋ δωμα
τίου, δεν άνήκον εις τον τυφλόν
νέον, αλλά εις τήν μητρυιάν του.
Ή κακούργος, άφοΰ έδολοφόνησε
τον σύζυγόν της, άφησε τά αίμα
τωμένα άποτυπώματα τών χειρών
της εις τούς προς τήν θύραν τοίχους
τού δωματίου, διά νά δημιουργηθή
ή έντύπωσις, δτι ό τυφλός νέος μετά
τό έγκλημα μέ τά ματωμένα χέρια,
ερευνώντας νά βρή τήν έξοδον τοϋ
δωματίου, άφησε τά άποτυπώματα.
Άναφέρεται έπίσης δτι ό ’Από
στολος Παύλος εις τήν 2αν προς
Θεσσαλονικεΐς έπιστολήν, σημειώνει
εις τό τέλος, δτι τήν έπιστολήν
έγραψε διά τής ιδίας αύτοΰ χειρός
καί προς πιστοποίησιν έθεσε τό
δακτυλικόν αύτοΰ άποτύπωμα.
’Από εύρεθέντα κείμενα φαίνεται
δτι κατά τούς 15ον, 16ον, καί 17ον
αιώνα εις τήν υπόδουλον Ελλάδα
έπί συντασσομένων προικοσυμφώνων
καί συμβολαίων, έθετον εις τό τέλος
τά δακτυλικά άποτυπώματα τών
συμ βάλλο μέν ων .·
Τό ιστορικόν τής δακτυλοσκοπήσεως, κατά τούς νεωτέρους χρό
νους, κατά τούς οποίους αί έρευναι
τών ειδικών έθεσαν τάς βάσεις τής
πρακτικής της εφαρμογής, έχει ώς

έξης:

Πρώτος ό μέγας ’Ιταλός έπιστήμων Μάρκελλος Μαλμπίγκι
(1628-1694). άπό τούς πρωτοπό
ρους τής μικροσκοπίας, έξετάζων
μικροσκοπικώς τάς θηλάς τού δέρ
ματος τών δακτύλων, κάμνει λε
πτομερή περιγραφήν τών μορφών
καί σχημάτων αυτών.

ΜετάΙΟΟ καί πλέον έτη, ό μέγας
άνατόμος καθηγητής τών πανεπι
στημίων Μπρέσλαου καί Πράγας
Εύαγγελιστής Πούρκινζε, προβαίνει
εις άνατομικάς λεπτομερείς μελέτας, σχετικώς μέ τάς παρατηρουμένας σχηματικάς αύλακώσεις τών
θηλών τού δέρματος τών δακτύλων
καί σημειώνει τάς ιδιομορφίας καί
παραλλαγάς αύτών.
Ό Γουλιέλμος Χέρσελ τό 1858
διεπίστωσεν δτι κάθε άτομον έχει
’ίδιον δακτυλικόν άποτύπωμα διά
κάθε δάκτυλον, ιδιαιτέρως δέ παρετήρησεν, εις δσα άτομα έξήτασεν,
δτι ούτε εις δύο δεν υπάρχουν τά
ίδια δακτυλικά άποτυπώματα. ’Αρ
κετά χρόνια αργότερα, ό σερ Φράνσις Γκάλτον, διάσημος ’Άγγλος
άνθρωπολόγος, έχων ύπ’ οψιν του
τάς παρατηρήσεις τού Χέρσελ καί
τάς λεπτομερείς άνατομικάς μελέτας τού Πούρκινζε, ήθέλησε νά
μελετήση τήν σχέσιν τού σχήματος
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων έπί
διαφόρων άνθρωπολογικών προβλη
μάτων καί κατέληξε μεταξύ τών
άλλων εις τό συμπέρασμα δτι τό
σχήμα των παραμένει άναλλοίωτον
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ζωής.
Τό 1897 τό ύπουργεΐον τών
’Εσωτερικών τής ’Αγγλίας συνέστησεν έπιτροπήν προς μελέτην καί
έξεύρεσιν τού τρόπου καθορισμού
τής ταυτότητος έγκλη ματιών, μέ
βάσιν τό έπικρατοΰν τότε σύστημα
Μπερτιγιόν. 'Ο Γκάλτον συνέστησεν εις τήν έπιτροπήν νά χρησιμοποιήση τά δακτυλικά άποτυπώμα
τα, άλλ’ ή μέθοδος αύτή έθεωρήθη
ύπό τής έπιτροπής έπαναστατική
καί έξαιρετικά δύσχρηστος, διότι,
παρουσίαζε δυσχερείας εις τό ζήτημα
ταξινομήσεως καί διαιρέσεως τών
άποτυπωμάτων. Τά μέλη τους δέν
μπορούσαν νά έννοήσουν πώς θά
έπετυγχάνετο ή ταχεία άνεύρεσις
τού άναζητουμένου εις ένα άρχεΐον,
δπου θά υπήρχον πολλαί χιλιάδες,
αν μή καί έκατομμύρια, δακτυλικών

Είδικοϊ τής Σκώτλαντ Γυάρντ ταξινομούν τά
άποτυπώματα πού έλαβεν ή υπηρεσία σημάνσεως.

άποτυπωμάτων.
Μετά εν έτος, ό σέρ Έδουάρδος
Χένρυ, γενικός έπιθεωρητής τής
’Αστυνομίας τής Βεγγάλης, πρώτος
παρουσίασε σύστημα πρακτικής έφαρμογής τής μεθόδου, έπιτυχών
διαίρεσιν καί ταξινόμησιν τών δα
κτυλικών άποτυπωμάτων, δτε δέ
τό 1902 διωρίσθη γενικός διευθυν
τής τής Σκώτλαντ Γυάρντ, ίδρυσε
τό πρώτον τμήμα δακτυλοσκοπήσεως.
'Η Σκώτλαντ Γυάρντ, ύπερηφανεύεται δτι υπήρξε πρωτοπόρος εις
τήν έφαρμογήν τού συστήματος δακτυλοσκοπήσεως εις τήν έγκληματολογικήν έρευναν. Τό σύστημα
Χένρυ χρησιμοποιείται μέχρι σήμε
ρον εις τήν Σκώτλαντ Γυάρντ, δπως
καί εις άρκετάς άλλας έγκλη ματολογικάς υπηρεσίας τού κόσμου, μέ
μικράς μόνον παραλλαγάς. Τό
Τμήμα Δακτυλοσκοπήσεως τής
Σκώτλαντ Γυάρντ, διαιρείται εις
τρία μικρότερα τμήματα.
Τό πρώτον είναι τό Έγκληματολογικόν Άρχεΐον, δπου εύρίσκονται
1.250.000 δελτία μέ δακτυλικά
άποτυπώματα έγκλη ματιών. Δα
κτυλικά άποτυπώματα μή έγκληματιών δέν ύπάρχουν εις τήν Σκώτλαντ
Γυάρντ, διότι ό ’Άγγλος πολίτης
θεωρεί τήν λήψιν δακτυλικών άπο
τυπωμάτων συνυφασμένην μέ το
έγκλημα καί συνεπώς δέν θά έδέχετο ποτέ νά ύποβληθή εις τήν
σχετικήν διατύπωσιν, χάριν οιουδήποτε κοινωνικού σκοπού. Προ
έτών, ή Βασιλομήτωρ Μαίρη καί
άλλα μέλη τής Βασιλικής Οικογέ
νειας έπεσκέφθησαν τήν Σκώτλαντ
Γυάρντ, καί άφησαν ώς ένθύμιον
εις τό τμήμα καθορισμού ταυτότη
τος τά δακτυλικά των άποτυπώμα
τα, αύτό δμως, περιέργως, δέν
συνεκίνησε τούς ’Άγγλους, ώστε
νά μιμηθοΰν τό ύψηλόν παράδειγμα. .
Τό δεύτερον είναι τό τμήμα,
δπου μέ έξαιρετικήν προσοχήν καί
ιδιαίτερον τρόπον μεταφοράς, προσ-

Ή απέραντη αίθουσα τοϋ άρχείου τών
εγκληματιών τής Σκώτλαντ Γυάρντ. Τό άρχεΐον
αύτό είναι ένα άπό τά πληρέστερα είς τόν κόσμον.

κομίζονται διάφορα άντικείμενα
σχετικά μέ εγκλήματα, έπί των
οποίων υπάρχει υπόνοια ότι εύρίσκονται ύποπτα δακτυλικά άποτυπώματα. ’Εδώ γίνεται ή καθαρώς
τεχνική εργασία διά την έμφάνισιν
των δακτυλικών άποτυπωμάτων,
μέ ειδικήν λεπτοτάτην κόνιν ίδιαζούσης χημικής συνθέσεως καί δια
φορετικού χρώματος διά κάθε περίπτωσιν. 'Ο έπισκέπτης τοϋ τμή
ματος αύτοϋ είναι προτιμότερον νά
κρατή διαρκώς τά χέρια εις τις
τσέπες του, διότι δεν έπιτρέπεται
νά έγγίση τίποτε άπό τά διάφορα
μπουκαλάκια, καθρεπτάκια, ταμπα
κέρες, βαζάκια καί κάθε λογής
άντικείμενα, πού είναι άπλωμένα
επάνω εις τά τραπέζια, τό καθένα
μέ ιδιαίτερον σημείωμα. Τά άντικείμενα, άφοϋ έμφανισθοϋν τά
ευρισκόμενα έπ’ αύτών δακτυλικά
άποτυπώματα, άποστέλλονται εις
τό φωτογραφικόν τμήμα προς φωτογράφησιν.
Εις τό τρίτον, τέλος, τμήμα
έρεύνης, συγκρίσεως καί ελέγχου,
εξετάζονται τά εύρεθέντα κατά τήν
διάπραξιν τοϋ έγκλήματος άποτυ
πώματα καί γίνεται ή ταξινόμησις,
διαίρεσις καί ύποδιαίρεσίς των.
"Οταν πλέον έχη σχηματισθή ό
τύπος καί τής τελευταίας ύποδιαιρέσεως, τότε συγκρίνονται προς
ένα μικρόν μόνον άριθμόν 10 - 15
(προς όσα δηλ. παρουσιάζουν ανα
λογίας) δακτυλικών άποτυπωμάτων,
άπό τά 1.250.000 πού ύπάρχουν
είς τό άρχεΐον, διά νά έξακριβωθή
έάν άνήκουν εις πρόσωπον γνωστόν
είς τό έγκληματολογικόν πάνθεον
τής Σκώτλαντ Γυάρντ.
'Η δακτυλοσκοπία, δέν είναι
καθόλου άπλή έργασία. ’Αποτελεί
επιστήμην ολόκληρον. Πολλοί έρευνηταί άφιέρωσαν τήν ζωήν των
διά νά έξεύρουν τροποποιήσεις,
βελτιώσεις καί άπλουστέρους όσον
τό δυνατόν τρόπους ταξινομήσεως.
Θά ήτο λοιπόν ματαιοπονία νά
προσπαθήση κανείς νά δώση λεπτο
μέρειας τοϋ τρόπου τής εργασίας
διά τήν διαίρεσιν καί ταξινόμησιν
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων,
διά τήν οποίαν έχουν γραφή τόμοι
ολόκληροι παρά τών είδικώς άσχοληθέντων προς τοΰτο επιστημόνων.
Αί βασικαί άρχαί, έπί τών ο
ποίων στηρίζονται αί διάφοροι
δακτυλοσκοπικαί μέθοδοι ταξινομήσεως έχουν ως εξής:
'Υπάρχουν είς τά δακτυλικά άπο
τυπώματα τών άνθρώπων ώρισμένοι
τύποι σχημάτων, οί όποιοι άναλόγως τής μορφής των διαιρούνται

είς τούς καλουμένους βασικούς τύ
πους καί είναι:
1. Ό ΤΟΞΟΕΙΔΗΣ τύπος. Τό
θηλόγραμμον παρουσιάζει άλλεπαλλήλους τοξοειδείς γραμμάς (PLAIN
ARCH). Παραλλαγή τοϋ τύπου
τούτου είναι ό ΤΟΞΟΕΙΔΗΣ ΣΚΗΝΟΕΙΔΗΣ, όπου τά τόξα έχουν
κωνικόν σχήμα, όμοιάζον προς κωνι
κήν στρατιωτικήν σκηνήν (TEN
TED ARCH).
2) Ό ΚΟΛΠΟΕΙΔΗΣ τύπος^
(LOOP). Αί γραμμαί τοϋ θηλογράμμου σχηματίζουν άγκυλωτά κολπώ
ματα καί έφ’ όσον τό κόλπωμα στρέ
φεται (άναλόγως τής χειρός, δεξιάς
ή άριστεράς) προς τό μέρος τοϋ
σώματος ή προς τά έξω αύτοϋ, δη
λαδή προς τήν κερκίδα ή τήν ώλένην τοϋ άντιβραχίου, διακρίνεται
είς α) ΕΣΩ ΚΟΛΠΟΕΙΔΗ τύπον
(RADIAL LOOP) καί β) ΕΞΩ
ΚΟΛΠΟΕΙΔΗ τύπον (ULNARLOOP). Παραλλαγαί τοϋ κολπο
ειδούς τύπου είναι ό ΔΙΠΛΟΥΣ
ΚΟΛΠΟΕΙΔΗΣ τύπος, όπου έπί
τοϋ αύτοϋ δακτυλικού άποτυπώματος παρατηροΰνται καί οί δύο κολ
ποειδείς τύποι έσω καί έξω, (DOURLE LOOP) καί ό ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΚΟΛΠΟΕΙΔΗΣ
τύπος
(CENTRAL POCKET LOOP).
3) Ό ΚΥΚΛΙΚΟΣ ή ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ τύπος όπου αί γραμμαί τοϋ
θηλογράμμου σχηματίζουν πλήρεις
συγκεντρικούς κύκλους ή ένα συνε
χές ή διακεκομμένον σπείραμα,
έλισσόμενον ύπό μορφήν κοχλίου
(WHORL).
4) Ό ΣΥΝΘΕΤΟΣ ή ΤΥΧΑΙΟΣ
τύπος (COMPOSITE - ACCIDEN
TAL) Τό θηλόγραμμον έμφανίζεται άνάμικτον μέ σχήματα τών
προαναφερθέντων τύπων, συχνότερα
δέ μέ τον κυκλικόν καί κολποειδή.
'Ο Τελευταίος τοΰτος τύπος είναι
ό σπανιώτερον παρατηρούμενος.
'Ο Συνηθέστερος τύπος τών
δακτυλικών άποτυπωμάτων τοϋ
άνθρώπου, όπως έχει παρατηρηθή
άπό τά άρχεΐα τών άνά τον κόσμον
έγκληματολογικών υπηρεσιών, είναι
ό κολποειδής τύπος, είς ποσοστόν
65 % περίπου.
Άφοϋ λοιπόν γίνη ή διαίρεσις
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων
είς τούς βασικούς αύτούς τύπους,
τότε άκολουθοΰν αί ύποδιαιρέσεις
επι τή βάσει ώρισμένων στοιχείων
σχετικώς μέ τήν άπόστασιν τοϋ
κέντρου άπό τό καλούμενον «Δέλτα»
πού παρατηρεΐται σχεδόν είς όλους
τούς τύπους τών δακτυλικών άποτυ
πωμάτων. Μετά άκολουθοΰν άλλαι
λεπτότεραι υποδιαιρέσεις μέχρις
δτου φθάσουν είς τήν τελικήν πλέον

ταξινόμησιν καί ή σχηματική διά
συμβόλων παράστασις αύτής τίθε
ται είς τό άνω μέρος τοϋ σχηματισθέντος δελτίου, τό οποίον τοποθε
τείται είς τό άνάλογον ώρισμένον
μέρος τής άρχειοθήκης. Αυτό είναι
τό έργον τής διαιρέσεως καί ταξινομήσεως τών λαμβανομένων ύπό
τών άρχών τών φυλακών καί τών
άστυνομικών οργάνων δακτυλικών
άποτυπωμάτων πού εύρίσκονται είς
τό έγκληματολογικόν άρχεΐον τής
Σκώτλαντ Γυάρντ.
Τό δεύτερον μέρος τής έρεύνης
τοϋ τμήματος δακτυλοσκοπήσεως
είναι ή άναζήτησις καί ή σύγκρισις
ενός εύρεθέντος δακτυλικού άποτυπώματος είς τον τόπον ένός έγκλή
ματος προς τά υπάρχοντα είς τό
έγκληματολογικόν άρχεΐον.
Τό εύρεθέν δακτυλικόν άποτύπωμα έμφανίζεται, φωτογραφεΐται,
γίνεται ή ταξινόμησις αύτοϋ καί
τότε άρχίζει ή είς τό περιωρισμένον
άριθμόν δελτίων τοϋ αύτοϋ τύπου
ταξινομήσεως τοϋ άρχείου άναζήτησις, αν ύπάρχουν παρεμφερή προς
αύτό.
"Οταν άνευρεθή είς τό άρχεΐον,
δελτίον δακτυλικών άποτυπωμάτων,
όμοιον προς τό άνευρεθέν είς τον
τόπον τοϋ έγκλήματος, τότε γίνεται
φωτογραφική μεγένθυνσις καί τών
δύο καί λεπτομερεστάτη άντιπαραβολή καί σημειοΰνται κατά τήν
σύγκρισιν τά όμοια ειδικά χαρακτη
ριστικά σημεία. ’Εάν άνευρεθοΰν
καί σημειωθούν καί είς τά δύο 16
τοιαΰτα χαρακτηριστικά σημεία,
τοΰτο σημαίνει ότι τό άνευρεθέν
καί έρευνόμενον δακτυλικόν άποτύπωμα είναι άπολύτως όμοιον καί
άνήκει είς τό αύτό πρόσωπον πού
άνήκουν τά είς τό δελτίον τοϋ
άρχείου εύρισκόμενα άποτυπώματα,
μέ τά όποια έγινε ή σύγκρισις. 'Η
φωτογραφική αύτή
μεγέθυνσις,
όπου σημειοΰνται τά 16 χαρακτηρι
στικά σημεία προσκομίζεται ένωπιον τοϋ Δικαστηρίου διά τήν άπόδειξιν τής ένοχής τοϋ κατηγορου
μένου.
Αύτή είναι έν περιλήψει ή άκολουθουμένη τεχνική είς τό Τμήμα
δακτυλοσκοπήσεως.
Τό τμήμα καθορισμού τής ταυτότητος τής Σκώτλαντ Γυάρντ, είς
τό όποιον περιλαμβάνεται καί το
φωτογραφικόν τμήμα, καταλαμβά
νει τούς τρεις τελευταίους άνω
ορόφους τοϋ νέου κτιρίου, τό διευθύ
νει δέ ό σέρ Φρειδερίκος Τσέριλ,
ένας συμπαθής εξηντάρης, κοντός,
παχύς, μέ κατάλευκα μαλλιά. "Αν
τον ίδήτε είς τον δρόμον, θά σάς
κάνη τήν έντύπωσιν εύπορου καί

άγαθοΰ αστού. Ό μιλεΐ ήσυχα, σι
γά, άλλα μέ σταθεράν φωνήν, καί
διατυπώνει τάς σκέψεις του μέ τόσην
πεποίθησιν, ώστε δυσκολεύεται κα
νείς ν’ άμφισβητήση την όρθότητά
των. 'Η δακτυλοσκοπία είναι τό
πάθος του, εις τό όποιον έχει άφιερώσει 30 ολόκληρα χρόνια της
ζωής του. ’Έχει κάμει άρκετάς
μελέτας καί έ'χει έπινοήσει ιδίας
μεθόδους διά τήν έμφάνισιν καί φωτογράφησιν των δακτυλικών άποτυπωμάτων. Προ ετών, επί άρκετόν διάστημα, έπήγαινε καθημερι
νώς εις τον Ζωολογικόν Κήπον τοϋ
Λονδίνου καί έπαιρνε άποτυπώματα
τών δακτύλων τών πιθήκων, διά
νά τά συγκρίνη μέ τ’ άνθρώπινα.
Μεταξύ άλλων διεπίστωσε πώς ένας
χιμπατζής, παρουσίασε μεγάλον α
ριθμόν όμοιων σημείων μέ τά δακτυ
λικά άποτυπώματα ενός νεαρού έγκληματίου, μέ έκφυλογενή στίγματα.
Ό σέρ Τσέριλ πρώτος έφήρμοσε
την αποστολήν διά ραδιοτήλεφωτο-

γραφίας, ένός ολοκλήρου δελτίου μέ
τήν φωτογραφίαν, τά δακτυλικά
άποτυπώματα, τά ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά καί περίληψιν τού ποινι
κού μητρώου ένός διεθνούς έγκληματίου άπό τό Λονδΐνον εις τήν Αυ
στραλίαν. Ε π τ ά λεπτά διήρκεσεν
ή μετάδοσις καί έντός τριών ωρών
ήλθεν ή άπάντησις, μέ συμπληρωμα
τικά στοιχεία διά τήν έκεϊ εγκλημα
τικήν δρασιν τού καταζητουμένου,
ό όποιος δέν εβράδυνε νά συλληφθή
άπό τήν αύστραλιανήν αστυνομίαν.
Λέγεται ότι ό σέρ Τσέριλ, μέ τήν
τεραστίαν πείραν του εις τά δακτυ
λικά άποτυπώματα, έχει αποκτή
σει τήν ικανότητα νά προσδιορίζη,
επί τή βάσει αυτών, τον χαρακτήρα
ένός ανθρώπου, τον όποιον δέν
γνωρίζει. Τον ήρώτησα αν αυτό
είναι αλήθεια. Ό σέρ Τσέριλ έχαμογέλασε καί μοΰ άπήντησε πώς
τέτοιοι ισχυρισμοί στερούνται έπιστημονικής σοβαρότητος.
Τό Τμήμα Δακτυλοσκοπήσεως

τής Σκώτλαντ Γυάρντ, δέν παρουσιά
ζει ενδιαφέρον διά τον άμύητον καί
άνίδεον επισκέπτην. Δέν βλέπει παρά
μιά άτέλειωτη σειρά άπό ντουλά
πια, άρχειοθήκες καί μικρά συρτά
ρια, γεμάτα μέ εκατοντάδες δελ
τίων. Εις τό μέσον τής αιθούσης
μερικοί άνθρωποι εις τά γραφεία
των σκυμμένοι έπί ώρες έπάνω εις
μικροσκοπικές δαιδαλώδεις γραμμούλες, ώπλισμένοι μέ φακόν καί
μέ μολύβι, προσπαθούν νά βγάλουν
συμπεράσματα διά τήν ταυτότητα
εκείνου, πού άφησε τ ’ άποτυπώματα
τών δακτύλων του. Καί όμως τό
τμήμα αύτό άποτελεϊ τήν σπονδυ
λικήν στήλην μιας άρτίως «οργανω
μένης υπηρεσίας έγκληματολογικών έρευνών καί τά μολύβια, πού
περιπλανώνται μέσα εις τό λαβύ
ρινθον τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, ευρίσκουν πάντοτε τον μίτον
τής ’Αριάδνης πού οδηγεί τελικώς
εις τήν έξακρίβωσιν τής ταυτότητος
τού έγκληματίου.

ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΙΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Τήν 15ην Νοεμβρίου 1970 εις τό ’Αμερικανικόν Κολλέγιον Α γίας Παρα
σκευής- Αττικής, πρωτοβουλίμ τοΰ τοπικού 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής,
ή σύζυγος τοΰ κ. Πρωθυπουργού κ. Δέσποινα Παπαδοποόλου, Επίτιμος Πρόε
δρος τοϋ Ομίλου, μετά τής Δίδος Χρυσούλας Παπαδοπούλου, θυγατρός τοϋ
κ. Πρωθυπουργοΰ, έπέδωσαν βιβλιάρια προικοδοτήσεως εις έκατόν θήλεα
τέκνα, άνδρών τής Χωροφυλακής, ύπηρετούντων εις υπηρεσίας τής Ύποδιευθύνσεως ’Αστυνομίας 'Αγίας Παρασκευής.
Εις τήν διοργανωθεΐσαν ύπό τοΰ Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής εορτήν
παραδόσεως τών βιβλιαρίων προικοδοτήσεως, παρέστησαν πλήν τής συζύ
γου καί τής θυγατρός τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ, ό Αρχηγός Χωρ)κής Αντιστρά
τηγος κ. Αναστάσιος Καρυώτης, πολλοί άνώτατοι καί ανώτεροι ’Αξιωματι
κοί καί ανδρες τοΰ Σώματος, ό Διοικητής τοΰ Συντάγματος πεζοναυτών κ.
Ντετιρλής, ό Πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου Φίλων Χωρ)κής 'Αγίας Παρασκευής,
’Ιατρός κ. Σαπουνάκης μεθ’ ολου τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ 'Ομίλου
καί άλλοι προσκεκλημένοι. Μετά τήν έπίδοσιν τών βιβλιαρίων έδόθη ύπό
τοΰ Ομίλου δεξίωσις πρός τιμήν τών προσκεκλημένων, καθ’ ήν έπεκράτησεν
έγκάρδιος άτμόσφαιρα, ηύχήθησαν δέ άπαντες οΐ παρευρεθέντες συνέχισιν
τής εύγενοΰς δραστηριότητος τών 'Ομίλων Φίλων Χωρ)κής καί εύόδωσιν
τών έπιδιωκωμένων σκοπών των. Εις τήν φωτογραφίαν ή σύζυγος καί ή θυγάτηρ τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ κατά τήν έπίδοσιν τών βιβλιαρίων.

«Γνώ θι ο’ α ύ τόν»

« Ο μεμνυμένος τί έστιν άνθρωπος, έπ’ ούδενϊ των συμβάντων
δυσχερανεϊ».
’Ισοκράτης

Ε. ΜΠΑΝΑΚΑ Φοιτητοϋ Νομικής

Ούδείς, νομίζω αμφιβάλλει διά τό έξοχον
καί τό δεινόν τής ανθρώπινης φύσεως. Ή ιστορία
τοΰ ανθρώπου μέχρι σήμερον τουλάχιστον, είναι
μία διαρκής άπόδειξις τοΰ ότι ό άνθρωπος, κατ’
εξοχήν πνευματικόν καί ήθικόν δν, έχει σκοπούς
υψηλούς, δυνάμεις άκαταβλήτους, διαρκή άνησυχίαν καί έφεσιν προς άνέλιξιν. Τό φοβερώτερον δπλον του είναι αί ψυχοπνευματικαΐ
δυνάμεις του τάς οποίας διαρκώς καλλιεργεί καί
διά των οποίων καθίσταται όλονέν καί ισχυρό
τερος.
Πάντα δμως τά άνωτέρω κινδυνεύουν νά
άπολήξουν εις οίκτράν πλάνην, έφ’ δσον δέν τά
συμπληρώσωμεν μέ ώρισμένας άλλας παρατηρή
σεις. Ούτω δέν θά ήτο άστοχο'ν νά ένθυμηθώμεν
ότι παρά τήν ψυχοπνευματικήν υπάρχει καί ή
ύλική ή σωματική ΰπόστασις τοΰ άνθρώπου
άρρήκτως μέ αυτήν συνδεδεμένη. Ή Σωματική
ύπόστασις ώς ύλη ύφίσταται άλλοιώσεις, φθοράς
καί εν τέλει άποχωρίζεται πλήρως διά τοΰ θανά
του τής ψυχοπνευματικής, παύοντος ούτω τοΰ
άνθρώπου νά ύπάρχη. Ή άνωτέρω σκέψις μάς
οδηγεί εις τό συμπέρασμα δτι τό άπόλυτον καί
παντοδύναμον τοΰ πνευματικοΰ άνθρώπου τά
μάλα περιορίζει ό ύλικοσωματικός άνθρωπος.
’Από τής άπόψεως αυτής ό άνθρωπος, έστω καί
αν σκέπτεται, δπως άναφέρει τό κατηγόρημα
τοΰ ΠΑΣΚΑΛ, δέν παύει νά είναι παρά «ένα κα
λάμι». Τρωτός εις παντός είδους κτύπημα πε
ριέρχεται άλληλοδιαδόχως άπό δυσάρεστον εις
εύχάριστον κατάστασιν καί ιάνάπαλιν _μέχρι
τής τελικής έξαφανίσεως τής υλικής ύποστάσεως
διά τοΰ θανάτου.
Σκοπός τοΰ άνωτέρω συλλογισμοΰ δέν εί

ναι βεβαίως ή άνάμνησις άληθειών μή ευχάρι
στων καί προξένων βαρυθυμίας, άλλά ή έπιδίωξις τής έμπεδώσεως τής αϊσιοδόξου δημιουργι
κής τάσεως, θεμελιωμένης επί τής γνώσεως καί
ούχί έπί τής άποκρύψεως καί παραβλέψεως τής
άληθείας. Ό ταν ό άνθρωπος ρίπτεται εις τόν
άγώνα, πρέπει νά γνωρίζη καλώς καί τάς δυνατό
τητάς του άλλά και τάς άδυναμίας του. Διότι
μόνον έν τοιαύτη περιπτώσει δύναται νά προβλέψη τά πιθανό εμπόδια, νά έτοιμασθή διά τάς
ένδεχομένας άτυχίας καί νά θωρακισθή πρό τών
συμφορών. Τό θέαμα τοΰ συνανθρώπου μας,
δστις ένεκα ενός δυνατοΰ πλήγματος περιπίπτει
εις τήν δίνην τής άπελπισίας, είναι άσφαλώς
άπόδειξις ότι ούτος δέν έγνώριζε τί είναι άνθρω
πος, δεν είχε διαρκώς ύπ’ δψιν του δτι κάθε άτυχία καί συμφορά άποτελεΐ άναπόσπαστον τμήμα
τής ζωής.
Άντιθέτως έκεϊνος ό όποιος, δσα προηγου
μένως έλέχθησαν έχει διαρκώς κατά νοΰν, δύναται νά άντικρύση μέ θάρρος τάς συμφοράς νά
διατηρήση τήν έλπίδα τής άποκαταστάσεως,
τής εύπραγίας, λόγω τοΰ εύμεταβόλου τής τύχης,
νά φιλοσοφήση τέλος τό πράγμα, άποδεχόμενος
δσα τοΰ είναι άδύνατον νά άποφύγη καί εργα
ζόμενος διό τήν άντιμετώπισιν δσων είναι δυνα
τόν νά άποφευχθοΰν. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν,
τοΰ άνθρώπου πού γνωρίζει δντως τόν εαυτόν
του, δέν είναι δυνατόν παρά καί τά πλήγματα νά
άπαλύνωνται άλλά καί ή τύχη συχνότερον νά
χαμογελά. Διότι ή άρίστη παραμυθία τής σαφούς
αύτογνωσίας συντελεί είς τήν διατήρησιν άκμαίου τοΰ φρονήματος καί εις τήν πλέον άσφαλή
διά βίου πορείαν...

Ό άληθινός Α ένιν
Γ. Γ Ε Ω Ρ Γ Α Λ Α
'Υφυπουργού παρά τφ Πρωθυπουργφ

τίον του, δέν τό εφάρμοσε καί τό άπόσπασμα. «Δέν υπάρχει ήθική
Ο ΑΕΝΙΝ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΤΗ Σ
άντικατάστησε -μέ τήν δικτατορία εις τήν πολιτικήν, έλεγε.
ΡΩΣΙΑΣ
Σάν ρήτορας δ Αένιν ήταν ένας
τού
κόμματός του.
Τό 1922 ό εμφύλιος πόλεμος έλη
Δέν δίσταζε νά ιδιοποιείται τις έπιδέξιος έκμεταλλεύτής τής ψυχο
ξε μέ νίκη των μπολσεβίκων. Τά
περισσότερα έθνικοαπελευθερωτικά ιδέες των άντιπάλων του καί νά τις λογίας τών μαζών. ’Εκείνο πού
κινήματα των λαών της αυτοκρα χρησιμοποιή έναντίον τους. Παρα ιδίως ήξερε, ήταν νά έρεθίζη καί νά
τορίας συνετρίβησαν μέ τσαρική βίαζε άδίστακτα όποιαδήποτε ύπό- έξάπτη τά ένστικτα τού δχλου κασκληρότητα άπό τούς Ρώσους κομ- σχεσι ή συμφωνία, άλλαζε συνθή τευθύνοντάς τα προς τήν έξυπηρέμουνιστάς πού άποκατάστησαν την ματα. ΤΗταν δμως άπόλυτα συνε τησι τών δικών του σκοπών.
"Οταν έγινε πιά δικτάτωρ τής
ρωσική κυριαρχία επάνω στους υ πής προς ένα καί μόνο πράγμα:
Ρωσίας
άνήγαγε δλη τήν διεθνή
τον
τελικό
του
σκοπό.
'Ο
Αένιν
πόδουλους λαούς. Ή ξένη έπέμβασις έληξε. Οί άντίπαλοι άλλά καί ήταν ό άνθρωπος ό ολοκληρωτικά πολιτική σέ ένα άδιάλλακτο άγώνα
οί σύμμαχοι των μπολσεβίκων δοσμένος σέ ένα σκοπό δπου ήθελε μεταξύ σοβιετισμού καί καπιταλι
είχαν έξοντωθή. Μέ τήν ΝΕΠ είχε νά φθάση άπό όποιοδήποτε δρόμο, σμού, βλέποντας ολόκληρο τον
άποφευχθή ή οικονομική καταστρο μέ όποιαδήποτε μέσα καί μέ κάθε κόσμο σάν πεδίο ένός συνεχούς
φή. 'Η δικτατορία των λενινιστών θυσία. Ό Αένιν δέν φρόντιζε γιά τήν πολέμου ώς τήν παγκόσμια έπιήταν πια ή άναμφισβήτητη πραγμα- άρμονία μεταξύ σκοπών καί μέσων. κράτησι τού κομμουνισμού. Αυτός
τικότης τής Ρωσίας. Ό Αένιν, Πίστευε δτι τό μόνο πού ύπολογί- ήταν ό μοναδικός σκοπός καί ή μόνη
ήταν τώρα ένας πανίσχυρος δικτά- ζεται είναι ό σκοπός. Αυτό υπήρξε δικαίωσις τής έξουσίας του.
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
τωρ, ένας «μαρξιστής» διάδοχος τό σφάλμα του. Γιατί τά μέσα
’Από τά τέλη τού 1921, ή υγεία
των τσάρων, ένας «σοσιαλιστής» συγχωνεύονται μέ τά αποτελέσμα
συνεχιστής τής ρωσικής άπολυταρ- τα καί συχνά τά καθορίζουν. "Ετσι τού Αένιν άρχισε νά χειροτερεύη
καί ό Αένιν χρησιμοποιώντας δλα τά γοργά. Οί πονοκέφαλοί του έγιναν
„ „
, ν_ μέσα, έφθασε σέ μία «προλεταριακή άνυπόφοροι καί συχνά τον έμπόδιΌ Αένιν εξακολουθούσε να ζη
λιτά καί άπλά, σχεδόν φτωχικά καί έπανάστασι» πού ήταν ένα πραξι ζαν νά έργασθή. 'Η άϋπνία του έπενά έργάζεται σκληρά. ’Εξακολου κόπημα συνωμοτών, σέ μία «δι δεινώθη. Στις αρχές τού 1922
θούσε έπίσης νά είναι άδίστακτος κτατορία τού προλεταριάτου» πού άρχισε νά αισθάνεται ιλίγγους. Τό
στις μεθόδους του καί άμείλικτος ήταν δικτατορία λίγων έπαγγελμα- Δεκέμβριο αύτοΰ τού χρόνου άναγστους έχθρούς του. «'Όποιος δεν τιών κομμουνιστών καί σέ ένα κάστηκε νά πάη νά μείνη στο σπίτι
είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας» «σοσιαλισμό» πού δέν έχει καμμία του, στο χωριό· Γκόρκυ.
Τό τελευταίο συνέδριο τού Κ Κ ΣΕ
έλεγε. Καί πίστευε δτι γιά τήν σχέσι μέ τον πραγματικό σοσιαλισμό
στο όποιο μετέσχε ό Αένιν ήταν τό
έξόντωσι των άντιπάλων του, τού έκτος άπό τήν λεκτική.
'Ο Αένιν, σάν δικτάτωρ τής 11ο, τον Μάρτιο τού 1922. 'Η ΚΕ
έπετρέποντο τά πάντα. Τον άρχηγό
των μενσεβίκων, τον Μαρτώφ, τον Ρωσίας έξακολουθοΰσε νά εργάζεται πού προήλθε άπό αύτό τό συνέδριο
άποκαλοΰσε «προδότη» καί «εκφυ γιά τον ύπέρτατο σκοπό του, τήν εξέλεξε τον Στάλιν σάν γενικό
λισμένο». Ταυτόχρονα δμως έλεγε παγκόσμια έπανάστασι. Δέν ένδια- γραμματέα της.
Οί καλύτεροι ειδικοί τής Ρωσίας
στον Γκόρκυ: «Κρίμα πού ό Μαρτώφ φερόταν γιά τήν ευτυχία τού ρω
καί
τής Γερμανίας έκλήθησαν νά
σικού
λαού.
'Η
Ρωσία
καί
ό
λαός
δέν είναι μαζί μας. Είναι περίφημος
σύντροφος. Είναι άφοβος». Καί στήν της ήταν γι’ αυτόν άπλώς τό πεδίον εξετάσουν τον Αένιν άλλά δέν τού
Καλλοντάϊ, είπε: «Τί έξυπνος άν καί ή πρώτη ύλη ένός πειράματος βρήκαν καμμία οργανική βλάβη.
θρωπος πού είναι ό Μαρτώφ!». πού έκανε. Χειριζόταν τούς ανθρώ Τον Μάιο τού 1922 έπαθε τήν πρώτη
'Ο Αένιν ήταν υπέρ τής Συντακτι πους όπως ό χημικός τά ύλικά ένός προσβολή μέ άποτέλεσμα νά χάση
κής Έθνοσυνελεύσεως. "Οταν δμως πειράματος. 'Η εύσπλαχνία ήταν γιά ένα μικρό διάστημα τήν ικανό
είδε δτι ή πλειοψηφία της ήταν γι’ αυτόν μία «μικροαστική άδυνα- τητα νά μιλά καί νά κινή τό δεξί του
μία». ’Αγαπούσε τά παιδιά, τά χέρι καί πόδι. Ά πό τότε άρχισε
εναντίον του, τήν διέλυσε.
'Ο Αένιν εφεύρε τό «σοβιετικό ζώα καί τήν φύσιν, άλλά έστελνε νά παθαίνη συχνά κρίσεις. 'Ο Αένιν
σύστημα». "Οταν δμως είδε δτι ή χωρίς τήν παραμικρή συγκίνησι ήταν τώρα ένας άνάπηρος. Παρ’
πλειοψηφία των σοβιέτ ήταν εναν χιλιάδες άνθρώπους, τό έκτελεστικό .όλο πού ή σκέψις του λειτουργούσε
χ ία ζ ·
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καλά, δέν μπορούσε νά έκφρασθή
σωστά. Μέ τεράστια προσπάθεια,
μέ τήν βοήθεια τής Κρούπσκαγια,
έμαθε νά γράφη μέ το αριστερό
χέρι καί νά προφέρη διάφορες λέ
ξεις.^
Τον ’Ιούλιο κατάφερε νά σηκωθή.
Τότε άκριβώς παραπέμφθηκαν σέ
δίκη τά μέλη της Κ Ε τοϋ σοσιαλιστι
κού έπαναστατικοΰ κόμματος μέ
τήν κατηγορία τής άπόπειρας ανα
τροπής τοϋ σοβιετικού καθεστώτος
κατά τό 1918. Τό δικαστήριο τούς
καταδίκασε σέ θάνατο. Οί σοσιαλισταί δλου τοϋ κόσμου, ξεσηκώθη
καν. Στο κΰμα τής διαμαρτυρίας
προσχώρησαν καί κομμουνισταί
καθώς καί ό Μ. Γκόρκυ. 'Ο Λένιν
άποφάσισε νά μή έκτέλεση τούς
καταδίκους γιά νά μή έξεγείρη
περισσότερο τήν διεθνή κοινή γνώ
μη, άρνήθηκε όμως νά μετατρέψη
τήν ποινή τους σέ ισόβια δεσμά
όπως πρότεινε ή γερμανίδα κομμουνίστρια Κλάρα Τσέτκιν. Τούς ήθε
λε ομήρους πού νά μπορή νά τούς
έκτελέση όποιαδήποτε στιγμή. ’Έ 
τσι οί σοσιαλεπαναστάται έ'μειναν
στήν φυλακή έως δτου τούς έξετέλεσε άργότερα ό Στάλιν.
Ή υγεία τοϋ Αένιν βελτιώθηκε
καί έπέστρεψε στήν Μόσχα δπου
ξανάρχισε νά εργάζεται μερικές
ώρες τήν ήμέρα. Εμφανίσθηκε
μάλιστα καί στο 4ο συνέδριο.
Σ ’ αύτό ό Λένιν ύποσχέθηκε τήν
άμέριστη ύποστήριξι τής ΕΣΣΔ
στούς κομμουνιστάς τοϋ εξωτερικού
πού δροΰν διά τήν άνατροπήν των
άστικών καθεστώτων. Μέ μεγάλη
δυσκολία μπόρεσε νά τελειώση τον
λόγο του. Ή ταν 25 Νοεμβρίου
-1922 καί άπό εκείνη τήν ήμέρα
άναγκάσθηκε νά σταματήση κάθε
εργασία; Έ ν τώ μεταξύ έσυνεχίζετο
ή εφαρμογή τής ΝΕΠ. ’Αποκατα
στάθηκε τό νομισματικό σύστημα
καί ό Λένιν καλοϋσε τούς κομμουνιστάς «νά μάθουν νά έμπορεύωνται».
Η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ»
ΤΟΤ ΛΕΝΙΝ
Τον Δεκέμβριο τοϋ 1922 ό Λένιν
ύπέστη μία δεύτερη σοβαρώτερη
προσβολή. Κατώρθωσε νά άναλάβή καί πάλιν άλλά οί ιατροί τοϋ
άπαγόρευσαν όποιαδήποτε άπασχόλησι. "Έτσι έπραγματοποιεϊτο βαθ
μιαία ή άποχώρησις τοϋ Λένιν
άπό τήν πολιτική σκηνή. Καί ταυ
τόχρονα άρχισε ήδη ό άγώνας γιά
τήν έξουσία άνάμεσα στούς έπιγόνους τοϋ Λένιν πού διεκδικοΰσαν
ό καθένας γιά λογαριασμό του τήν
κληρονομιά του. Οί κυριώτερΟ',
άπό αυτούς τούς επιγόνους ήσαν ό
Ζηνόβιεφ, ό Τρότσκυ καί ό Στάλιν.

Ό πρώτος ήταν πρόεδρος τής
Κομμουνιστικής Διεθνούς καί τού
σοβιέτ τής Πετρουπόλεως. Ό δεύ
τερος πρόεδρος τού «επαναστατικού
στρατιωτικού συμβουλίου» καί έπίτροπος τού πολέμου. Καί ό τρίτος,
ό Στάλιν, ήταν γενικός γραμματεύς
τού κόμματος.
"Οταν ό Λένιν άρχισε νά άποχωρή άπό τήν ένεργό δράσιν ή ήγεσία
τού κόμματος περιήλθε σέ μία
τριανδία πού τήν αποτελούσαν ό
Ζηνόβιεφ, ό Κάμενεφ καί Στάλιν.
Ά πό τό 1923 άρχισε ένας σκληρός
άγώνας άνάμεσα στον Ζηνόβιεφ
καί στον Στάλιν ένώ άπό τήν πλευρά
του ό Τρότσκυ έβαλλε έναντίον
ολόκληρης τής τριανδρίας.
Προβλέποντας τον θάνατό του
καί διαπιστώνοντας αύτήν τήν κατάστασι, ό Λένιν έγραψε τον Δεκέμ
βριο τού 1922 καί τον ’Ιανουάριο
τού 1923 τήν πολιτική του διαθή
κη. Στήν «διαθήκη» του αύτήν ό
Λένιν χαρακτηρίζει δλα τά μέλη
τής ήγεσίας τού Κ Κ ΣΕ, εκφράζει
τήν άνησυχία του γιά τήν πάλη
μεταξύ τού Τρότσκυ καί τού Στάλιν
καί γιά νά προλάβη τις δυσμενείς
επιπτώσεις αυτής τής πάλης προ
τείνει τήν άπομάκρυνσι τού Στάλιν
άπό τήν θέσι τού γραμματέως τού
κόμματος. Γράφει συγκεκριμένα
στήν διαθήκη του:
« Ό σύντροφος Στάλιν έγινε
γενικός γραμματέας καί έτσι συγκέν
τρωσε τεράστια δύναμι στά χέρια
του τήν οποία δέν είμαι βέβαιος δτι
ξέρει νά χρησιμοποιή πάντοτε μέ
άρκετή σύνεσι. Ά πό τήν άλλη μεριά
ό σύντροφος Τρότσκυ διακρίνεται
δχι μόνον γιά τήν έξαιρετική του
ικανότητα (σάν άτομο είναι άσφαλώς ό πιο ικανός άνθρωπος μέσα
στήν παρούσα Κεντρική ’Επιτροπή)
άλλά επίσης καί γιά τήν ύπερβολική
του αύτοπεποίθησι καί γιά τήν
τάσι του θά έλκύεται περισσότερο
άπό δσο πρέπει άπό τήν καθαρά
διοικητική πλευρά τών πραγμάτων.
Αύτές οί ιδιότητες τών δύο
ίκανωτέρων ήγετών τής παρούσης
Κεντρικής ’Επιτροπής μπορούν νά
οδηγήσουν σέ ένα σχίσμα. Ά ν τό
κόμμα δέν πάρει μέτρα γιά νά τό
προλάβη, τό σχίσμα αύτό μπορεί
νά ξεσπάση άπροσδσκητα».
Συνεχίζοντας ό Αένιν υπενθυμί
ζει τις παλαιότερες ταλαντεύσεις
τού Ζηνόβιεφ καί τού Κάμενεφ,
άναφέρει τον Πιατακώφ καί τον
Μπουχάριν σάν «τά ίκανώτερα
από τά νέα μέλη της ήγεσίας» ένώ
ταυτόχρονα έκφράζει έπιφυλάξεις
γιά ώρισμένες πλευρές τής θεωρητι
κής σκέψεως τού Μπουχάριν καί

it

γιά τήν τάσι τού Πιατακώφ «νά
χρησιμοποιή διοικητικάς μεθόδους
στήν άντιμετώπισι τών πολιτικών
προβλημάτων».
Σέ ένα ύστερόγραφο πού πρόσθεσε στήν διαθήκη του στις 4 ’Ιανουά
ριου 1923 (τό κύριο μέρος της έγράφη στις 25 Δεκεμβρίου 1922) ό
Λένιν γράφει:
« Ό Στάλιν είναι πολύ ώμος καί
αύτό τό μειονέκτημα έντελώς ύποφερτό σέ σχέσι μέ έμάς τούς κομμουνιστάς, γίνεται άνυπόφορο γιά
τήν θέσι τού γενικού γραμματέως.
Γι’ αύτό προτείνω στούς συντρό
φους νά βροΰν ένα τρόπο νά άπομακρύνουν τον Στάλιν άπό αύτήν
τήν θέσι καί νά διορίσουν σ’ αύτήν
έναν άλλο άνδρα ό όποιος νά διαφέρη άπό τον Στάλιν άπό κάθε πλευρά
καί συγκεκριμένα νά είναι πιο ύπομονετικός, πιο εύγενικός, πιο άφοσιωμένος, πιο προσεκτικός γιά τούς
συντρόφους, λιγώτερο ιδιότροπος
κ.λ.π. Αυτά τά πράγματα μπορεί
νά φαίνωνται σάν λεπτομέρειες,
άλλά νομίζω δτι άπό τήν πλευρά
τής προλήψεως ενός ένδοκομματικοΰ
σχίσματος καί άπό τήν πλευρά
τών σχέσεων μεταξύ Στάλιν καί
Τρότσκυ δέν είναι λεπτομέρειες
ή είναι λεπτομέρειες πού μπορούν
νά άποκτήσουν άποφασιστική σημα
σία.»
Στις 5 Μαρτίου^ 1923 ό Λένιν
άνακοίνωσε έγγράφως δτι διακόπτει
κάθε προσωπική καί συντροφική
σχέσι μέ τον Στάλιν.
Ό Λένιν ήταν ήδη άπομονωμένος
γιατί οί ιατροί άπαγόρευαν τις
έπισκέψεις. Δέν έβλεπε λοιπόν τούς
συντρόφους του, δέν μετείχε στήν
δραστηριότητα τού κόμματος καί
αισθανόταν τήν έξουσία νά γλυστρά
μέσα άπό τά χέρια του. Άκριβώς
εκείνη τήν έποχή ό Στάλιν φέρθηκε
άσχημα στήν Κρούπσκαγια, πράγμα
πού προκάλεσε τήν προαναφερθεϊσα άντίδρασι τού Λένιν. Ή άντίδρασις δμως αύτή δέν είχε πρακτική
σημασία.
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΤ ΛΕΝΙΝ
Τον Μάρτιο τού 1923 ό Λένιν
ύπέστη τήν τρίτη καί σοβαρώτερη
προσβολή. Στά μέσα τού Μαΐου
μεταφέρθηκε άπό τό Κρεμλϊνο στο
Γκόρκυ. Δέν ύπήρχε πιά ελπίδα
σωτηρίας. ^Η άσθένεια προχωρούσε
καταστρέφοντας τον εγκέφαλό του.
Στις 21 ’Ιανουάριου 1924 τά ξημε
ρώματα ήλθε ή τελευταία κρίσις
καί στις 7 τό πρωί ό Λένιν ήταν
νεκρός.
Τό πτώμα του ύπεβλήθη σέ πολ
λαπλές εξετάσεις καί σέ συνέχεια
βαλσαμώθηκε.

«'Όταν τον ανοίξαμε, γράφει ό
καθηγητής Ροζάνωφ, βρήκαμε μία
μαζική σκλήρυνσι των εγκεφαλικών
κυττάρων καί μόνον σκλήρυνσι.
Ή ταν καταπληκτικό όχι μόνον
ότι άπέμενε άθικτη ή ίκανότης τής
σκέψεως σ’ αυτόν τον σκληρωμένο
εγκέφαλο, άλλά άκόμη καί τό ότι
μπόρεσε νά ζήση τόσον καιρό μέ
τέτοιο έγκέφαλο.
Ή σορός τοϋ Λένιν μεταφέρθηκε
στήν Μόσχα καί τοποθετήθηκε στο
μέγαρο των συνδικάτων γιά λαϊκό
προσκύνημα. Μετά τοποθετήθηκε
στο μαυσωλείο πού κτίσθηκε ειδικά
γ ι’ αυτό τό σκοπό στήν Κόκκινη
Πλατεία τής Μόσχας. ’Έ τσι ό Λέ
νιν πού μισούσε τούς άγιους, άπέρριπτε τήν έξήγησι τής ιστορίας διά
των ήρώων καί πάλευε έναντίον
τής Θρησκείας, άγιοποιήθηκε, ήρωοποιήθηκε καί κατέστη τό άντικείμενο μιας θρησκευτικής λατρείας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
"Οπως εΐδαμε, ό Λένιν έ'ζησε
σέ μία έποχή πού ενώ διεθνώς
διέφερε ριζικά άπό τήν έποχή,
τοϋ Μάρξ, άπό ρωσική πλευρά όμως
παρουσίαζε μεγάλες ομοιότητες μέ
τήν κατάστασι έκείνη μέσα στήν
όποια έ'ζησε καί τήν οποία περιέ
γραψε ό Μάρξ. Ό Λένιν παραμένοντας σέ όλη του τή ζωή βαθύτατα
Ρώσος επηρεάσθηκε σχεδόν άποκλειστικά άπό τήν κατάστασι τής
Ρωσίας καί γι’ αύτό πίστεψε στήν
ακλόνητη ισχύ τών διαπιστώσεων
τού Μάρξ. Ταυτόχρονα όμως θέλησε
νά πραγματοποιήση καί τήν προλε
ταριακή έπανάστασι πού προφήτευσε ό δάσκαλός του. Κανονικά
ή έπανάστασις αύτή έπρεπε νά γίνη,
σύμφωνα μέ τις μαρξιστικές θεω
ρίες, στήν προηγμένη Δύσι. Ή
έξέλιξις όμως τού δυτικού κόσμου,
ολότελα διαφορετική άπό έκείνη
πού είχε προδιαγράψει ό μαρξι
σμός, δέν οδηγούσε προς τήν προλε
ταριακή έπανάστασι άλλά μακρυά
άπ’ αυτήν. Γι’ αύτό ό Λένιν παρα
γνωρίζοντας μαρξιστικές θεωρίες
στις όποιες διακήρυσσε τήν πίστι
του άποφάσισε νά πραγματοποιήση
τήν «προλεταριακή έπανάστασι»
στήν καθυστερημένη, μισοφεουδαρχική Ρωσία πού σχεδόν δέν διέθετε
προλεταριάτο.
Οί άξεπέραστες θεωρητικές καί
πρακτικές δυσχέρειες γιά έφαρμογή
τών μαρξιστικών άρχών περί «προ
λεταριακής έπαναστάσεως στήν
καπιταλιστικώς υπανάπτυκτη Ρωσία
προκάλεσαν τις συνεχείς όξύτατες

ματοποιήση τήν έπανάστασι του
διαφωνίες καί διαμάχες στο έσωτερικό τής ρωσικής άριστεράς. Τό
άσυμβίβαστο τής πίστεως στήν
θεωρία τού ιστορικού υλισμού καί
μιας πρακτικής δραστηριότητος
πού είχε γιά σκοπό της τήν έξαπόλυσι μιας κομμουνιστικής έπανα
στάσεως τήν προκαπιταλιστική
Ρωσία, δημιούργησε μιά τεράστια
σύγχυσι ιδεών μέσα στήν ρωσική
αριστερά. Μέσα στήν σύγχυσι αύτήν, κατόρθωσε νά έπικρατήση ό
Λένιν πού μέ τήν αδάμαστη θέλησί
του, τήν φανατική έπιμονή του καί
τήν άδίστακτη προσήλωσί του στον
σκοπό μπόρεσε νά «έναρμονίση»
κατά παράδοξο τρόπο τήν πίστι
στά μαρξιστικά δόγματα μέ μία
πραξιν, πού αποτελούσε τήν παταγωδέστερη άπάρνησί τους.
Χρησιμοποιώντας
μαρξιστική
φρασεολογία καί μαρξιστικά σχή
ματα ό Λένιν μπόρεσε νά οργάνωση
τούς οπαδούς του καί νά πραγμα
τοποιήση τό πραξικόπημά του κη
ρύσσοντας τήν «δικτατορία τού
προλεταριάτου» σέ μία χώρα σχε
δόν χωρίς προλεταριάτο.
’Αντικειμενικά λοιπόν καί ανε
ξάρτητα άπό τις δικές του υποκει
μενικές προθέσεις, ό πραγματικός
ρόλος τού Λένιν υπήρξε τό «ντύσι
μο» τής ίδιοτύπου ρωσικής έπανα
στάσεως μέ μαρξιστικά ρούχα καί
ή πραγματοποίησις έν όνόματι τού
μαρξισμού καί μέ τήν σημαία τού
κομμουνισμού μιας καθαρώς ρωσι
κής έπαναστάσεως πού γιά σκοπό
της είχε νά λύση μέ τά πιο αδίστα
κτα μέσα καί μέ δυναμική μέθοδο
τό έπεΐγον πρόβλημα τής έκβιομηχανίσεως καί γενικώτερα τής άναπτύξεως τής Ρωσίας πού ή καθυστέρησίς της έ'θετε σέ κίνδυνο τήν
ίδια τήν υπαρξί της.
Μέ τις θεωρητικές έργασίες του
πού έχουν όλα τά στοιχεία τού άκροβατισμού καί ενός ιδιότυπου τσαρλατανισμού ό Λένιν καθοδήγησε
αύτήν τήν ρωσική έπανάστασι καί
φρόντισε γιά τήν θεωρητική της
δικαίωσι καί τον ιδεολογικό της
έξοπλισμό.
Μέ τήν άκούραστη οργανωτική
του μεγαλοφυΐα συγκρότησε άποτελεσματικό όργανο αύτής τής έπανα
στάσεως, τό Κ Κ ΣΕ, καί χάραξε
έπιδέξια τήν στρατηγική καί τήν
τακτική του.
Μέ τήν τεράστια πρακτική του
δράσι ό Λένιν έπέτυχε τελικά, έκμεταλευόμενος μία ανέλπιστα εύνοϊκή συγκυρία περιστάσεων, νά πραγ-

καί νά καταλάβη τήν έξουσία στήν
Ρωσία.
Μέ τήν άμείλικτη δραστηριότητά του κατώρθωσε άντιπαλεύοντας
μέ μύριες δυσκολίες νά στερεώση
τήν έξουσία τού Κ Κ ΣΕ, έπίβάλλοντας τήν άναμφισβήτητη μονο
κομματική δικτατορία του.
’Επειδή όλοι οί θεωρητικοί τού
μαρξισμού συμφωνούσαν ότι μία
άπανάστασις οΰ προλεταριάτου γιά
τήν ανατροπή τού καπιταλισμού καί
τήν έγκαθίδρυσι τής μετακαπιταλιστικής σοσιαλιστικής κοινωνίας
ήταν κάτι τό αδιανόητο στήν Ρωσία
πού βρισκόταν άκόμη στά πρώτα
στάδια τής άστικοποιήσεως. Ό
Λένιν ίσχυρίσθηκε ότι ή 5ωσική
έπανάστασις γίνεται μόνο καί μόνο
γιά νά σημάνη τήν έναρξι τής παγκο
σμίου έπαναστάσεως. Γι’ αύτό τό
σκοπό ίδρυσε τήν Οομμουνιστική
Διεθνή, ή οποία εύθύς έξ αρχής
έτέθη ύπό ρωσικόν έλεγχον καί
βαθμιαία κατέστη τό όργανο τής
ρωσικής έξωτερικής πολιτικής, τό
σύγχρονο όργανο τού πατροπαρά
δοτου ρωσικού έπεκτατισμοΰ.
Ό Λένιν άφοΰ κατέλαβε τήν
έξουσία καί στερεώθηκε σ’ αύτήν
δέν προχώρησε σέ καμμία οΐκοδόμησι τού σοσιαλισμού. ’Αντίθετα
μέ τήν ΝΕΠ έκανε πολλά βήματα
πίσω, άκυρώνοντας τις πρώτες
ένέ5γειες τής κομμουνιστικής έξουσίας καί παλινορθώνοντας στήν οι
κονομία τό «άστικόν= καθεστώς.
"Οταν πέθανε ό Λένιν, ή Ρωσία
είχε κομμουνιστική κυβέρνησι καί
«άστική» οικονομία.
Ό Λένιν τέλος, είναι έκεΐνος πού
υπονόμευσε συστηματικά τήν Β'
Διεθνή καί έπωφελούμενος άπό τήν
κρίσι πού προκάλεσέ στο έσωτερικό
της ό α' παγκόσμιος πόλεμος πραγ
ματοποίησε τήν οριστική διάλυσί
της.
Μέ τον Λένιν μπορούμε νά πούμε
ότι πέθανε οριστικά ό κλασικός
μαρξισμός, ότι καταφέρθηκε ένα
ισχυρό πλήγμα στά σοσιαλιστικά
όνειρα πού έξέθρεψε ή Β' Διεθνής,
ότι κτυπήθηκε καί άνεστάλη ώς ένα
βαθμό ή προσπάθεια γιά μία μόνιμη
άναθεώρησι τού μαρξισμού καί γιά
ένα έκσυγχρονισμό τού διεθνούς
σοσιαλιστικού κινήματος.
Ταυτόχρονα, μέ τον Λένιν άρχι
σε μία νέα φάσις στήν ιστορία τής
Ρωσίας καί μέ τήν γέννησι τής
ΕΣΣΔ, τής Κομμουνιστικής Διε
θνούς καί τού λενινισμού μπορούμε
νά πούμε ότι άρχισε μία νέα φάσις
καί στήν παγκόσμια ιστορία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ

ΘΕΣΜΟΙ

ΑΙ ΑΗΜΟΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
Εις τήν Χωροφυλακήν

‘Υπό ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ
Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων

Ή 'Ελληνική Χωροφυλακή,
άσκοϋσα τήν αποστολήν της είς
ενα κράτος τοΰ ελευθέρου κό
σμου, ένδιαφερομένη διά τήν
καλλιέργειαν καλών σχέσεων με
ταξύ αυτής καί τοΰ κοινού, στηρίζουσα δέ τήν ίσχύν της, συμφώνως πρός τήν νέαν άστυνομι
κήν τακτικήν, έπί τής αγάπης,
τής συμπάθειας καί τής έκτιμήσεως τοΰ πολίτου, δέν ήδύνατο
νά παραγνώριση τόν θεσμόν τών
Δημοσίων Σχέσεων.
’Αντιθέτους, γνωρίζουσα τήν
έπιτυχή του άνέλιξιν είς τάς
ξένας ’Αστυνομίας, τόν έχρησιμοποίησεν έπωφελώς είς τά πλαί
σια τών νέων οργανωτικών καί
διοικητικών μέτρων, τά όποια
λαμβάνει κατά τά τελευταία έτη,
Τνα προσαρμόση τάς δράστηριότητάς της πρός τάς άπαιτήσεις
τών νέων καιρών.
Είναι δέ άξιον μνείας τό γεγο
νός, δτι ή Χωροφυλακή είναι
είς έκ τών πρώτων τομέων τής
Δημοσίας Διοικήσεως, δστις
έφήρμοσε μεθοδικώς καί συστη
ματικούς τάς Δημοσίας Σχέσεις,
άπό τών πρώτων έτών τής έμφανίσεως αύτών υπό νέαν μορφήν
είς τήν χώραν μας, τόσον είς τά
πλαίσια τών σχέσεων της μετά
τοΰ κοινού, δσον καί έντός τοΰ
περιβάλλοντος της.
Άπόδειξις τής πίστεώς της
πρός τόν θεσμόν καί τήν ώφελιμότητα τών σκοπών του, άποτελοΰν
καί αί διάφοροι, άξιόλογοι καί
έν πολλοίς πρωτοποριακοί έκδη-

λώσεις Δημοσίων Σχέσεων, τάς
όποιας έν άδραΐς γραμμαΐς άναφέρομεν κατωτέρω.
Ή έφαρμογή τοΰ θεσμού τών
Δημοσίων Σχέσεων είς τήν Χω
ροφυλακήν τοποθετείται είς τό
έτος 1958, δτε δυνάμει τής ΰπ’
άριθ. 101)1)2, 145 ’Εγκυκλίου
Διαταγής τοΰ Υπουργείου ’Ε
σωτερικών ίδρύθη «Τό Τμήμα
Σχέσεων μετά τοΰ Κοινού», τό
οποίον είναι καί ό πρόγονος
τούτου καί γενικώς τάς έπιδιώξεις τών Δημοσίων Σχέσεων είς
τήν Χωροφυλακήν, τό Άρχηγείον έκοινοποίησε πρός «άπάσας τάς 'Υπηρεσίας Χωροφυλα
κής» διά τής ύπ’ άριθ. 15 1) I) Iβ,
10 ’Εγκυκλίου τής 3 Μαρτίου
1958.
Συμφώνως μέ τήν ώς άνω
έγκύκλιον σκοποί τοΰ «Τμήματος
Σχέσεων μετά τοΰ Κοινού», ήσαν
ή κατατόπισις, ή διαφώτισις, ή
έπικοινωνία μετά τοΰ κοινού διά
τής προβολής κυρίως ένώπιον
αύτοΰ τών ένεργειών καί δρα
στηριοτήτων τοΰ προσωπικού ο
λοκλήρου τοΰ Σώματος, διά παν
τός μέσου καί ίδια τοΰ τύπου,
ραδιόφωνου,
κινηματογράφου,
περιοδικού, διαλέξεων, έκθέσεων, έπισκέψεων, αθλητισμού,
μουσικών έπιδείξεων κλπ. Συμ
φώνως πρός τήν ώς άνω έγκύκλιον άνετίθετον είς τό «Τμήμα
Σχέσεων μετά τοΰ Κοινού» καί
ή έφαρμογή τών ’Εσωτερικών
Δημοσίων Σχέσεων.
Ούτως εϊσήχθησαν διά τοΰ

«Τμήματος Σχέσεων μετά τού
Κοινού» αί άρχαί καί τό πνεύμα
τών Δημοσίων Σχέσεων είς τήν
Χωροφυλακήν, τό τμήμα δέ τοϋτο έσχεδίασεν, έπρογραμμάτισε καί έφήρμοσεν έπιτυχώς
πολλάς έκδηλώσεις Δημοσίων
Σχέσεων.
^ Τό σημερινόν Τμήμα Δημοσίων
Σχέσεων, προερχόμενον έκ τοΰ
«Τμήματος Σχέσεων μετά τοΰ
Κοινού», ύπάγεται, συμφώνως
πρός τό διάγραμμα οργανωτικής
διαρθρώσεως ’Επιτελείου ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής, είς τήν
Δ)νσιν Όργανώσεως καί άποτελεϊ τό τρίτον Τμήμα αυτής, συνα
παρτίζεται δέ άπό τέσσαρα γρα
φεία.
Πρός τόν σκοπόν δπως συντελεσθή μία άποκέντρωσις τών
άρμοδιοτήτων τοΰ παρά τώ Άρχηγείω Χωροφυλακής Τμήματος
Δημοσίων Σχέσεων έχουν δημιουργηθή δύο «Παραρτήματα»
αύτοΰ έν είς τήν Διεύθυνσιν ’Α
στυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης καί έτερον είς τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Θεσσαλο
νίκης, τά όποια λειτουργούν καί
ασκούν τήν δραστηριότητα αύτών
έν συνεργασία μετά τοΰ παρά τώ
Άρχηγείω Τμήματος Δημοσίων
Σχέσεων.
Εκτός δμως τοΰ Τμήματος
Δημοσίων Σχέσεων καί τών«παραρτημάτων» αύτοΰ, φορεύς τών
Δημοσίων Σχέσεων συμφώνως
καί πρός τό πνεύμα τής ώς άνω
’Εγκυκλίου τοΰ ’Αρχηγείου Χω

ροφυλακής, είναι άπαν τό προσω
πικόν άπό τής «κορυφής» έως
τού τελευταίου χωροφύλακος, to
όποιον, κατά τρόπον θετικόν,
υπεύθυνον καί δημιουργικόν,
εφαρμόζει τάς άρχάς και τό
πνεύμα των Δημοσίων Σχέσεων
εις τήν Χωροφυλακήν.
Είδικώτερον, αί αρμοδιότητες
τοϋ Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων δύνανται νά συνρψισθοΰν
εις τά εξής:
Κατ’ άρχάς τό Τμήμα Δημο
σίων Σχέσεων καλλιεργεί καλάς
σχέσεις μετά τού τύπου, αποστέλ
λει δέ τακτικώς εις τάς έφη μερί
δας, «Δελτία Τύπου» τά όποια
έχουν ώς άντικείμενόν των ειδή
σεις κα'ι πληροφορίας περ'ι τής
δράστηριότητος τής Χωροφυλα
κής και τά όποια ένδιαφέρουν τήν
κοινήν γνώμην.
Ό προϊστάμενος καί στελέχη
τού Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων συνεργάζονται επίσης μετά
των Δημοσιογράφων διά τήν καταχώρησιν εις τον τύπον άρθρων
ή ρεπορτάζ.
Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
έχει τήν επιμέλειαν τής έκδόσεως
τού περιοδικού «Έπιθεώρησις
Χωροφυλακής», τό όποιον έκδίδεται άπό 1.1.70 καί είναι έφάμιλλον των καλυτέρων παρο
μοίων εντύπων τής άλλοδαπής.
’Έχει τήν φροντίδα κα'ι τήν
επιμέλειαν τών «Πεπραγμένων»
τού Σώματος, τά όποια έκδίδονται κατ’ έτος. Εις τά πλαίσια
κυρίως τών Εσωτερικών Δημο
σίων Σχέσεων, εκδίδει εγκυκλί
ους, αί όποιοι παρέχουν οδηγίας
καί ύποδ'Τ,εις περί τών Δημο
σίων Σχέσεων και τών τρόπων
εφαρμογής αυτών. Εις τό Τμήμα
τούτο έχει άνατεθή και ή επιμέ
λεια τής έκδόσεως τού ήμερολογίου τής Χωροφυλακής.
Διά σκοπούς Δημοσίων Σχέ
σεων πραγματοποιούνται διά
φοροι συγκεντρώσεις μαθητών
καί γενικώς διαφόρων ομάδων
τού κοινού, τάς οποίας οργανώ
νει τό Τμήμα Δημοσίων Σχέ
σεων είτε τά «Παραρτήματα»
αΰτοΰ, άλλά ύπό τήν καθοδήγησίν του. Εις τάς συγκεντρώσεις
αύτάς παρέχονται ύπό άξιωματικών ή Ύπαξιωματικών διά
φοροι πληροφορίαι περί Τρο
χαίας, Τουρισμού κλπ.
Ή Χωροφυλακή έχει καί έκπομπάς εις τό ραδιόφωνον καί
τηλεόρασιν τών όποιων τήν επι
μέλειαν καί φροντίδα έχει επί
σης τό Τμήμα Δημοσίων Σχέ

σεων. Διά τών μαζικών τούτων
μέσων επικοινωνίας ή Χωρο
φυλακή παρουσιάζει εις τό κοι
νόν τό έργον της καί τήν θετικήν
προσφοράν της εις δλους τούς
τομείς τής έθνικής καί κοινω
νικής μας ζωής.
Εις τάς άρμοδιότητας τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ύπεισέρχεται καί ή πραγματοποίησις
τών διαφόρων τελέσεων, ώς
εορτών επ’ εύκαιρία διαφόρων
επετείων, παρατάξεων κλπ. ’Επί
σης τό ώς άνω Τμήμα έχει τήν
φροντίδα τής όργανώσεως τών
διαφόρων εκθέσεων.
Ή Χωροφυλακή έλαβε καί
λαμβάνει μέρος διά περιπτέρου
είς τήν Διεθνή Έκθεσιν Θεσσα
λονίκης. ’Επίσης έλαβε μέρος
είς τήν Παγκόσμιον Έκθεσιν
τού Μοντρεάλ EXPO 67 καί είς
τήν Διεθνή Έκθεσιν τής ΟΖΑΚΑ
τού 1970.
Είναι γνωστόν δτι ή Χωροφυ
λακή διαθέτει άρτίως όργανωμένον Τμήμα Μουσικής, ή όποια
πραγματοποιεί εκατοντάδας εμ
φανίσεων εις ολόκληρον τήν
Χώραν.
Αί ώς άνω εκδηλώσεις πραγμα
τοποιούνται έντός τού πλαισίου
πατριωτικών καί κοινωνικών
εκδηλώσεων. ’Επίσης εμφανίζε
ται είς δημοσίας συναυλίας μέ
επιτυχίαν πάντοτε. Οΰτω κατά
τό 1968 αί εμφανίσεις τής Μουσι
κής τής Χωροφυλακής είς τήν
Ελληνικήν επαρχίαν, άνήλθον
είς 42 καί έκάλυψαν τάς μεγάλας
πόλεις τής 'Ελλάδος, έντός δέ
τής περιοχής Πρωτευούσης έπαιάνισε αυτή κατά τό ώς άνω
έτος 320 φοράς.
Αί εμφανίσεις τής Μουσικής
ενώπιον τού κοινού άποτελοΰν
άριστόν μέσον Δημοσίων Σχέ
σεων καί συμβάλλουν είς τήν
σύσφιγξιν τών δεσμών μεταξύ
Χωροφυλακής καί κοινού. Αυτός
είναι καί ό λόγος διά τον όποιον
τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
διαθέτει τήν Μουσικήν είς πολλάς
περιπτώσεις είς χοροεσπερίδας,
είς διαφόρους έκδηλώσεις υπέρ
φιλανθρωπικών σκοπών, ραδιο
φωνικός έκπομπάς καί έκπομπάς
τηλεοράσεως διά ψυχαγωγίαν
άσθενών κλπ.
Ή Χωροφυλακή προβαίνει
σϋχνάκις επίσης καί είς διαφό
ρους παροχάς ττρός τό κοινωνι
κόν σύνολον μία τών οποίων
είναι καί ή διοργανουμένη έτησίως ΰπ’ αυτής «Έβδομός Καθαριότητος». Εις τά πλαίσια τής ώς
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άνω έβδομάδος λαμβάνουν χώ
ραν διάφοροι εκδηλώσεις, αί
όποΐαι άποσκοποΰν είς τήν διατήρησιν τής καθαριότητος είς
τήν ύπαιθρον καί τάς πόλεις.
Είς τήν προσπάθειαν δέ αυτήν
ή όποια πραγματοποιείται έν
συνεργασία μέ τάς Δημοτικός
καί Κοινοτικός άρχάς, διοργανοΰνται διαλέξεις, διανέμονται
φυλλάδια, διαφωτιστικά έν γένει
έντυπα κλπ.
Πολλάκις επίσης πραγματο
ποιούνται πρωτοβουλία τής Χω
ροφυλακής χοροεσπερίδες καί
άλλαι εκδηλώσεις, αί εισπράξεις
τών όποιων διατίθενται διά φι
λανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης
πρωτοβουλία τής Χωροφυλα
κής όργανοΰνται άθλητικαί συ
ναντήσεις, τό προϊόν τών όποιων
διατίθεται ώσαύτως διά φιλαν
θρωπικούς σκοπούς.
Μία άλλη άξια μνείας πρωτο
βουλία είναι καί ή βράβευσις
τών οδηγών, οί όποιοι κατά τήν
τελευταίαν δεκαετίαν δέν κατηγγέλθησαν διά Τροχαίαν παράβασιν.
Ή Χωροφυλακή έπίσης φρον
τίζει διά τήν περίθαλψιν παραστρατημένων άνηλίκων. Έχει άναλάβει μίαν πρωτοβουλίαν διά
τήν φύτευσιν δενδρυλλίων καί
συμμετέχει είς τήν εκστρατείαν
τού Έλλην. Ερυθρού Σταυρού
διά τήν συγκέντρωσιν αίματος.
Δέον νά άναφερθή έπίσης καί
ή προσπάθεια τής Χωροφυλακής
είς τον τομέα τού Τουρισμού, ό
όποιος τόσην σημασίαν έχει διά
τήν εθνικήν μας ζωήν. Ή προσ
πάθεια αϋτη άποσκοπεΐ ούχί
μόνον είς τήν παροχήν πάσης
δυνατής έξυπηρετήσεως είς τούς
ξένους καί ήμετέρους περιηγητάς, άλλά συμβάλλει γενικώς είς
τήν προβολήν τού νεοελληνικού
πολιτισμού είς τά όμματα τών
ξένων.
Μεγάλην σημασίαν δίδει ή
Χωροφυλακή καί εις τον τομέα
τού αθλητισμού, ό όποιος συντε
λεί είς τήν διατήρησιν καί βελτίωσιν τής ύγείας τών άνδρών
τού Σώματος, άλλά καί δημιουργεί
τό αίσθημα τής αύτοπεποιθήσεως
καί τού αγωνιστικού πνεύματος
κατά τήν άσκησιν τών άστυνομικών καθηκόντων.
Ούτω καταβάλλεται έντονος
προσπάθεια διά τήν διάδοσιν
τής άθλητικής ιδέας, ιδρύονται
γυμναστήρια, τό δέ μάθημα τού
άθλητισμοΰ έχει εϊσαχθή είς
δλας τάς Σχολάς τού Σώματος.

Ή Χωροφυλακή επίσης δημιουρ
γεί άθλητικάς ομάδας, αί όποΐαι
σημειώνουν την παρουσίαν των
εις αγώνας τοπικού εθνικού καί
διεθνούς χαρακτήρος, άπονέμει
δέ έπαθλα καί τιμητικάς διακρί
σεις εις δλους εκείνους οί όποιοι
άναδεικνύονται νικηταί εις τόν
στίβον τής εΰγενοΰς άμίλλης.
Ή άνάπτυξις καί ή άνύψωσις
τού αθλητισμού ενταύθα δέν συμ
βάλλει μόνον εις τήν δημιουρ
γίαν τού άγωνιστικοΰ πνεύματος
εις τήν Χωροφυλακήν, άλλά απο
τελεί έξοχον μέσον προβολής
αυτής, δημιουργεί δέ τήν καλήν
της φήμην, αύξάνει τό γόητρόν
της καί γενικώς δημιουργεί τήν
συμπάθειαν τού κοινού προς αύτήν.
Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
έχει προσέτι τήν ευθύνην των
Εσωτερικών Δημοσίων Σχέ
σεων, αί όποΐαι, ώς γνωστόν,
έχουν ώς βασικόν των σκοπόν
τήν σύσφιγξιν τών δεσμών μετα
ξύ ατόμων συνδεδεμένων μέ
κοινά ιδανικά καί κοινάς επιδιώ
ξεις. ’Επίσης τήν άνύψωσιν τής
επαγγελματικής καί πολιτιστι
κής στάθμης τών άνδρών τού
Σώματος, άλλά καί τήν δημιουρ

γίαν τής καταλλήλου ατμόσφαι
ρας, ούτως ώστε ή παρεχομένη
ύπηρεσία νά είναι προϊόν ενθου
σιασμού καί ύψηλοΰ καθήκοντος.
Ούτως όργανοΰνται χοροε
σπερίδες, έορταί διά τάς οικογέ
νειας καί τά τέκνα τών άξιωματικών καί άνδρών τού Σώματος,
δημιουργοΰνται παιδικοί κατα
σκηνώσεις κλπ. Γενικώς κατα
βάλλεται προσπάθεια όπως αί
άρχαί καί τό πνεύμα τών Δημο
σίων Σχέσεων ύπεισέλθουν καί
εντός τού περιβάλλοντος τής
Χωροφυλακής.
Τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
επίσης ενθαρρύνει καί τήν δη
μιουργίαν Συλλόγων «Φίλων
τής Χωροφυλακής», μέσω τών
όποιων σφυρηλατοΰνται ισχυροί
δεσμοί μεταξύ τού Σώματος καί
τού κοινού καί προβάλλεται τό
έργον τής Χωροφυλακής εις
στενούς καί εΰρεΐς χώρους τής
'Ελληνικής κοινωνίας.
Εις τάς άρμοδιότητας τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ύπεισέρχεται καί ή συγγραφή τής
ιστορίας τού Σώματος.
Τέλος, ή παρούσα ήγεσία τού
Σώματος, επιθυμούσα όπως καταστήση φορείς τών Δημοσίων

Σχέσεων τά στελέχη αυτής,
είσήγαγε τάς Δημοσίας Σχέσεις
ώς μάθημα εις τήν Σχολήν ’Α
ξιωματικών, τό μάθημα δέ τών
Δημοσίων Σχέσεων διδάσκεται
ύπό μορφήν διαλέξεων καί εις
τήν Σχολήν 'Οπλιτών (Ύπαξιωματικών). Ούτως αί Δημό
σιοι Σχέσεις διδάσκονται εις τήν
Σχολήν ’Αξιωματικών ώς-’Εφηρμοσμένη Κοινωνική ’Επιστήμη,
συγχρόνως δέ οί Δόκιμοι ’Α
ξιωματικοί άσκοΰνται καί εις τήν
πρακτικήν έφαρμογήν αύτών, ώς
συμβαίνει άλλωστε εις τάς ’Αστυ
νομικός ’Ακαδημίας τής αλλοδα
πής.
‘Η ήγεσία τού Σώματος, έμφορουμένη ύπό τών πλέον προο
δευτικών άντιλήψεων ώς προς
τήν ασκησιν τού καθόλου αστυ
νομικού έργου, προγραμματίζει
καί μελετά τήν έφαρμογήν τού
θεσμού τών Δημοσίων Σχέσεων
εις τήν Χωροφυλακήν εϊς μεγαλυτέραν άκόμη έκτασιν, ώστε νά
άποτελέση οΰτος τήν βάσιν τού
συγχρόνου
προσανατολισμού
της καί νά έπιβοηθήση αύτήν
εϊς τό νά στηρίξη τήν δύναμιν
καί τήν ϊσχύν της επί τής άγάπης
καί τής έμπιστοσύνης τού Κοινού.

ΑΙ ΗΡΩΙΔΕΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
1.— Τήν Π ην 'Οκτωβρίου 1970, εϊς τό
Ζάλογγον τής Ηπείρου καί εις τόν τόπον
δπου πρό εκατόν πεντήκοντα ετών αί
γυναίκες τών αγωνιστών τής 'Εθνικής
παλιγγενεσίας έκρημνίσθησαν εις τό
βάραθρον έν χορώ προτιμήσασαι τόν
ηρωικόν θάνατον άπό τήν άτίμωσιν τών
βαρβάρων, ή Πολιτεία τιμώσα τήν μνή
μην τών ήρωΐδων τής 'Ηπείρου άπέτισε,
διά σεμνής, καί ωραίας τελετής, τόν
όφειλόμενον πρός αύτάς φόρον τιμής καί
εύγνωμοσύνης. Εϊς τήν τελετήν παρέστη
σαν ό 'Αντιπρόεδρος τής 'Εθνικής Κυβερνήσεως καί Υπουργός 'Εσωτερικών κ.
Στυλιανός Παττακός, ό Υπουργός ’Εργα
σίας κ. Παύλος Μανωλόπουλος, ό Α'
'Υπαρχηγός Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγος κ. Ιω άννης Άλεξανρρής, ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ίωαννίνων,
ό Νομάρχης, ό Στρατιωτικός Διοικητής,
ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής
Ηπείρου, αί λοιπαϊ άρχαί τού Νομού καί
πλήθος κόσμου. Εις τήν φωτογραφίαν
στιγμιότυπον άπό τήν τελετήν.

διαοκεδάζβΐΓ,
ΕΤΑΥ ΡΟ Α ΕΞΟ Ν ΑΡΙΘ . 12
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1) Μικρή σκάλα —· 'Η τσάπα
(καθ.).
2) ’Αντάρτης ξεν. — Φιλοξενεί με
λάνι.
3) Μισή όμάς — Ρήμα πού συγ
χωνεύει — Άκολασίαι — Τά
δύο τρίτα άπό την ώρα.
4) Πρακτορεΐον ειδήσεων — Παι
δικός περίπατος — Μουσικόν
δργανον άπό καλάμι — Χαϊδε
μένη Λουκία.
5) Εύχές πού δεν αγαπούμε — Θεϊ
κό βουνό — 'Υπουργός των
έξωτερικών της Αμερικής το
1961-1969.
6) Νοείται καί ό μέτριος — Κατε
βαίνουν άπό τό μυαλό — Σώμα.
7) Μπορεί νά είναι κακός — 'Ομη
ρική θάλασσα — Άφθονεΐ στά
μωρά.
8) Μ’ αύτό παρομοιάζομε — Γνω
στή καραμέλλα — Συνέντευξις
μέ έπίσημα πρόσωπα (δημ.).
9) Νήσος τής Μεσογείου στά Ν.
τής Σικελίας — Τό φυτόν ήλίανθος.
10) Τό καλοκαίρι γεμίζει κόσμο —
Σκόνη πλυσίματος — Συγκρατεΐ μαλλιά.
11) Άκομψος — Μοναδική — Πό
λις τής Παλαιστίνης όνομαστή
για τον έκφυλισμόν της.
12) Είναι κ’ αύτή ’Αναστασία —
Χαϊδεμένη Αικατερίνη — Αύτο
τό άπαρέμφατον δεν φλυαρεί.
13) ’Έγχορδο μουσικό όργανο — Αύ
τή κατοικεί στήν Πάρο — Τής
μάρας συντροφιά.
14) "Ενα μέρος άπό τήν γαλαρία —
Κρούζ, ή μεγαλύτερη πολιτεία
τής Βραζιλίας — Κρητικό άρθρον — Μέ τό σείς ταιριάζει.
15) Μία άπό τις πολλές πού έχει
τό σώμα μας — Άνάδοχοι —
’Απέριττες — "Αφωνη νότα.
16) 'Υπάρχει καί τέτοιο. . σώμα —
’Αχόρταγα.
17) ’Ασθένεια πού προέρχεται άπό
ήλιακές άκτϊνες — Χάδια.
ΚΑΘΕΤΩΣ
1) Είναι καί ό Άξιός — ' Ημιπατώματα σάν εξέδρες.
2) ’Αρχαία πόλις τής Παλαιστίνης
πού κτίσθηκε άπό τον ’Ισμαήλ
— Άγνωμων (θηλ.).
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3) Άφωνο αρχαίο κεφάλι — Βραχώδες καί άγονο νησί στήν
Αλβανία — Εργαλείο του τσαγγάρη.
1) Αρχικά γνωστής Τραπέζης —
Μιά σοκολάτα — Γυναικείου
ονομα - Μία άπάντησις.
->) ' Γπάρχουν καί τέτοια υφάσμα
τα
Δημοκρατία τής Λ. Α 
φρικής
Γήν πατούμε σέ κάθε
βήμα.
6) Χημικό στοιχείο άπό τά άέρια
"()ψις βιβλίου — Συνολον
ζωικών ειδών γεωγραφικής περιοχήςΓ
7) Είναι κι αύτό αύλάκι — Παιδι
κό: δαρμός
11υροβόλο. τηλε
βόλο.
8) Θυγατέρα τού Κάδμου καί τής
Αρμονίας - Κι’ αύτά ρέουν —
"Ενας μήνας.
9) Κι έτσι αμελεί — ΙΙολλοί τήν
ζητούν για καυγα.
ΙΟ) Καταδιώκουν. . . σκουπίδια

I

■

Ναοί τής "I I ρας — Τό 10 όριζοντίως γ ’.
11) 'Ισπανικό όνομα — Τό αλλοί
μονο τού λαού — Μεταφορικώς,
παλαιός.
12) Ψυχικός πόνος — Μας άκολουθοϋν παντού — Τσάρλτον . . .
ήθοποιός.
13) Παιδί στήν καθαρεύουσα — ’Ό 
νομα πολλών βασιλέων τής
Γερμανίας — Μπορεί νά είναι
όσια.
14) Συγχρόνως — Παίζεται άπό
ήθοποιούς — Δύο φορές — Σιδη
ροδρομικά αρχικά.
15) Δείχνει — Παράλια χώρα τής
Μ. Ασίας μεταξύ Λυδίας καί
Λυκίας — Φλύαρος — Ξενική
κατάφασις.
16) Τόλμη, θάρρος, αύτοθυσία —
Δέν είναι τά φυτά.
17) 'Η κάτοικος τού ’Ιράκ — Είδος
χαρτοπαιγνίου πού γεννήθηκε
στήν Ούρουγουάη.

μαθαίνοντας
— Οί ΚΙΝΕΖΟΙ πίστευαν ότι τό
μικρό πόδι κάνει χαριτωμένη τή
γυναίκα. Γιά τό λόγο αύτό οί γυναί
κες στήν Κίνα, από τά παλιά χρό
νια, φορούσαν στενά παπούτσια. Ή
συνήθεια όμως αυτή σταμάτησε στις
άρχές τοϋ 20οΰ αιώνα.
— ΠΑΤΡΙΔΑ του χαρταετού είναι
ή Κίνα. Τον προκατασκεύασε τό 206
π.Χ. ένας Κινέζος όνόματι Χάν
Σίν. Μέ τή βοήθεια χαρταετού ό
Ναπολέων μέτρησε τό ύψος των
Πυραμίδων.
— Ό ΠΟΤΑΜΟΣ Μισσισιππής των
Η.Π.Α. δέν είχε ανέκαθεν αύτό τό
ονομα. Οί 'Ισπανοί έξερευνητές τον
είχαν ονομάσει, τον 16ο αιώνα,
«ποταμό τοϋ 'Αγίου Πνεύματος».
’Αργότερα ώνομάστηκε Μισσισιππής πού στήν ινδιάνικη γλώσσα
σημαίνει: «πατέρας των νερών».
— ΟΙ ΓΑΛΑ I ΕΣ στά αρχαία
χρόνια χρησιμοποιούσαν τό σαπούνι
σάν καλλωπιστικό μέσο. Πρώτος ό
περίφημος γιατρός τής άρχαιότητος Γαληνός τό συμβούλευσε σάν
απορρυπαντικό.

— ΟΙ Τ ΗΛΟ ΓΕΡΟΙ άνθρωποι τής
. γής είναι οί Σάρα τής ’Αφρικής μέ
μέσο ΰψος 181,7 έκατοστόμετρα.
’Ακολουθούν οί Μαλαΐοι τής ’Ασίας
1/5,5 έκ.). Οί ΙΙαταγόνιοι τής
Αμερικής (175 έκ., οί Μαρκεσάνες
τής ’Ωκεανίας (174,8 έκ.) καί οί
Σκωτσέζοι (174,6 έκ.). Οί κοντό
τεροι είναι οί Πυγμαίοι, (140,8
8 εκ.), οί Ταπίρο τής ’Ωκεανίας
(144,9 έκ.), οί Νεγρίται τής ’Ασίας
(146,3 έκ.), οί Λάπωνες τής Ευρώ
πης (152,3 έκ.) καί οί Έσκιμώοι
τής ’Αμερικής (157 έκ.).
— ΣΤΗΝ Κ Ε Ϋ Λ Α Ν Η τών ’Ιν
διών ζή ενα είδος ψαριού πού ονο
μάζεται «άνάβας». Τό ψάρι αυτό
μπορεί νά. ζήση γιά λίγο διάστημα
έξω άπό τό νερό καί όταν βγαίνει
στή στεριά προχωρεί πηδώντας μέ
κινήσεις τών πτερυγίων του.
—ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ δικαστήριο τής
αρχαίας ’Αθήνας, ή 'Ηλιαία, άπετελεΐτο απο 6.000 πολίτες άπό τούς
οποίους οί 5.000 ήταν δικαστές καί
οί 1.000 αναπληρωματικοί.

— ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ χρόνια, στις χώ
ρες τής ’Ανατολής ήταν πο?ώ ανε
πτυγμένη ή ίερακοτροφία, δηλαδή ή
εξημέρωση καί εκγύμναση γερακιών γιά τό κυνήγι πουλιών ή ζώων.
’Από εκεί διαδόθηκε στο Βυζάντιο,
όπου οί έξημερωτές καί γυμναστές
ονομάζονταν «γερακάρηδες».
— ΤΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ τοϋ ’Αστερο
σκοπείου Πάλομαρ, πού είναι τό
μεγαλύτερο
αστεροσκοπείο τοϋ
κόσμου, έχει 1.000.000 φορές μεγα
λύτερη ικανότητα άπό τό άνθρώπινο
μάτι.
— ΤΑ ΤΡΑΠΟΥΛΟΧΑΡΤΑ επι
νοήθηκαν άπό τον Κινέζο αύτοκράτορα Σέουν Χό τό 1120 μ.Χ., όταν
αύτός θέλησε νά βρή μέσον ψυχαγω
γίας τών γυναικών τοϋ χαρεμιοΰ
του. Στήν Εύρώπη τά έ'φεραν οί
’Άραβες τό 1300.
— ΟΙ ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ πού τόσο
βασανίζουν πολλούς άνθρώπους,
είναι πολύτιμα όργανα γιά τον
άνθρωπο. Μάς προφυλάσσουν άπό
διάφορες μολύνσεις πού προέρχονται
άπό τό στόμα ή τή μύτη.

ΠΟΙΟΣ:
.1

Ποιος περίφημος άρχμτέκτων
έχτισε τά προπύλαια τής Ά ρχαίας Άκροπόλεως τών Άθηνών καί πότε;
2. - Ποιος είναι ό μεγαλύτερος
ποταμός τής Ελβετίας, άπό
ποϋ πηγάζει καί ποΰ χύνεται:
3.
Ποιος θεός τής μυθολογίας
μας εΐκονίζεται πάντα κρα
τώντας μιά φλογέρα;
4.
ΙΙοιός 'ίδρυσε τήν ’Εθνική
Τράπεζα τής Ελλάδος καί
πότε:
5.
Ποιος άνακάλυψε τό νόμο
τής βαρύτητος;
6.
Ποιος μεγάλος μουσουργός
συνέθεσε τήν όπερα «Ταγχώϋζερ;»
/.— Ποιος θεωρείται ό μεγαλύτε
ρος γεωγράφος τής άρχαιό-

ΑΠΟ ΤΑ

!.— Ό Δόρκων ήταν Σπαρτιάτης
στρατηγός, είδος ζαρκαδιού
ή ιστορικό άλογο; (βαθ. 4).—
2. — Ή «Σάρισσα» ήταν περίφημη
μάγισσα, είδος εγγράφου ή
μακρύ δόρυ; (βαθ. 3).—
3. — Ό Αύγξ είναι άγριο ζώο, φυ
τό ή άσθένεια ζώων. (βαθ.
4 ·)·4. — 'Η «Κρικλασία» είναι εκκλη
σιαστικό τροπάριο, παιχνίδι
τών άρχαίων ή άθλητικός
όρος; (βαθ. 5).—
5. — Ή «χοντρο - Βέρθα» ήταν
ήρωίδα κινηματογραφικού έρ
8. —ΤηΤ°ις:
Ποιος είναι ό ιδρυτής τοϋ
γου, είδος μεγάλου φιδιού
Έρυθροϋ Σταυρού;
ή τεράστιο κανόνι; (βαθ. 3).—
9. — Ποιος ήρωας τοϋ 21 επονο 6. — Ποιος είναι ό προστάτης ά
μαζόταν «γιυός τής καλογιος τών αύτοκινητιστών. ό
γρηας»^
10. Ποιος ήταν ό πρώτος μέγας
άρχιερεύς τών Εβραίων;

ΤΟ ΕΝΑ

άγιος
Στέφανος, ό άγιος
Χριστόφορος ή ό άγιος Πέ
τρος (βαθ. 3).—
7. — 'Η Βοημία σέ ποιο κράτος
βρίσκεται, στή Γερμανία.
Ουγγαρία ή Τσεχοσλοβακία;
(βαθ. 3).—
8. — Οί προσεχείς ’Ολυμπιακοί
Αγώνες θά γίνουν στο Μόνα
χο, στο Παρίσι ή στο Μοντεβίδεο; (βαθ. 2).—
9. — Σέ ποιά πόλη ιδρύθηκε ή
Φιλική Εταιρία, στο ’Ιάσιο,
στή Βιένη ή στήν ’Οδησσό:
(βαθ. 3).—
10.— Τί είναι τό κρίκετ, είδος πο
τού, άθλητικό παιχνίδι ή
έξάρτημα τού αύτοκινήτου;
(βαθ. 3).—
(At λύσεις εις σελ. 56)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Ο αλλοδαπός επισκέπτης τής Χώρας
μας κ. G.B.RIHTON WGOFIELP διά
τής 19-10-1970 επιστολής του πρός
τήν Αστυνομίαν Τουρισμού Πάρου, εκ
φράζει πρός τούς άνδρας τής άνωτέρω
ύπηρεσίας τάς ευχαριστίας του διά τάς
διευκολύνσεις αί όποΐαι προσεφέρθησαν
εις ομάδα Τουριστών οϊτινες έπεσκεφθησαν τήν νήσον Πάρον.
Ό κ. Αθανάσιος Μπατσακούτσας διά
τής άπό 13-10-1970 επιστολής του πρός
τό Άρχηγεΐον Χωρ)κής εκφράζει τάς
ευχαριστίας του πρός τήν Τουριστικήν
’Αστυνομίαν Κύθνου διά τήν παρασχεθεϊσαν αΰτώ βοήθειαν πρός έξασφάλισιν
στέγης κατά τήν εις Κύθνον παραμονήν
του.
Εις τήν εφημερίδα «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΝ
ΦΩΣ» μηνάς Σεπτεμβρίου 1970, έδημοσιεύθησαν
κολακευτικώτατα
σχόλια
άναφερόμενα εις τήν έν γένει δραστηριτητα τών υπηρεσιών τής Α.Χ. Κυκλάδων.
Διά τών έν λόγω σχολίων εξαίρετοι ή
δραστηριότης τού Α.Τ. Ά νδρου εις τούς
τομείς Τουρισμού, ’Ασφαλείας, Δημ.
'Υγείας καί Αγορανομίας, ή συμμετοχή
εις έργα κοινής ώφελείας τών άνδρών
τού Σ.Χ. ’Αμοργού, ή συμβολή εις τήν
μάχην καθαριότητος τών άνδρών τού
Σ.Χ. "Αντιπάρου κ.λ.π.
Διά τής άπό 22-10-70 επιστολής του
πρός τό Άρχηγεΐον Χωρ)κής, ό κ. Δημ.
Κύβελος, κάτοικος Αθηνών, εκφράζει
τά θερμά του ευχαριστήρια πρός τούς
άνδρας τού Α.Τ. Σκάλας Ώρωποϋ διά
τάς ύπ’ α υ τώ ν καταβληθείσας άοκνους
καί ύπερανθρώπους προσπάθειας διά τόν
εντοπισμόν καί καταστολήν έκδηλωθείσης τήν 22-10-70 μεγάλης πυρκαϊάς εις
τήν περιοχήν Ώρωποϋ. Ή επιστολή
καταλήγει ώς έξής: «Σημειώσατε δέ
δτι άρκετοί άνδρες τού Αστυνομικού
Τμήματος έκινδύνευσαν νά γίνουν παρα
νάλωμα τού πυρός καί μόνον ώς θεία
έπέμβασις όύναται νά θεωρηθή ή διάσωσίς των».
Διά τού Ι.Χ. έπιβατικοϋ αυτοκινήτου
του έβαινεν άπό Ίωαννίνων εις Ηγου
μενίτσαν τήν 17-10-70 ό κ. Διονύσιος
Κατσάνος, κάτοικος Γαλατσίου, Αθηνών,
ότε εις ερημικήν τοποθεσίαν τής διαδρο
μής άκινητοποιήθη τό αύτοκίνητόν του
λόγω βλάβης. Μετ’ ολίγον δμως διερχόμενον έκεΐθεν περιπολικόν όχημα τής
Τροχαίας Ήγουμενίτσης έστάθμευσεν
καί τά όργανα τής Τροχαίας έπεσκεύασαν
τήν βλάβην. Λίαν ικανοποιημένος ό κ.
Κατσάνος, διά τής άπό 20-10-1970 έπιστολής του πρός τόν κ. Α ρχηγόν Χωρ)κής
εκφράζει τάς θερμάς του εύχαριστίας
καί τήν ευγνωμοσύνην του πρός τά άνω
τέρω όργανα τού Σώματος τής Χωροφυλα
κής.
Ώ ς έγνώρισεν εις τό Ά ρχηγεΐον Χωρο
φυλακής διά τού ύπ’ άριθ. 4055 άπό 7-11-70
έγγράφου του, τό Δημοτικόν Συμβούλιον
τού Δήμου Λέρου κατά τήν συνεδρίασιν
τής 6-11-1970 άπεφάσισεν όμοφώνωςδπως
έκφράση τάς άπειρους ευχαριστίας του
πρός τόν Διοικητήν τού Στρατοπέδου

Παρθενίου Δέρου, δστις μετά τών ύπ’
αύτόν άνδρών, δΓ άοκνου προσπάθειας
άνεκαίνισεν τόν έρειπωμένον Ναόν τής
Α γίας Ματρώνας, Παρθενίου Λέρου
καί άξιοποίησεν τήν οδόν ΠαρθενίουΆ γίας Κιουρας.
Ό κ. Αθανάσιος Καρδαρύς, κάτοικος
Αγρίνιου διά τής άπό 27-10-70 έπιστολής του πρός τήν Δ.Χ. Κορινθίας έκφράζει τάς θερμάς του εύχαριστίας πρός τούς
άνδρας τού Σ. Τροχαίας ’Ισθμού Κόριν
θου διά τήν παρασχεθείσαν αύτώ συνδρο
μήν' πρός άποκατάστασιν βλάβης τού
άκινητοποιηθέντος τήν 25-10-1970 μετα
ξύ Ισθμού καί Κορίνθου, επιβατικού
αυτοκινήτου του.
Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε ΙΣ
1) Διετάχθη ή έκπαίδευσις άνδρώ ν
εις θέματα Α στυνομικού Τμήματος εις
τάς έδρας τώ ν Δ /σ εω ν Χ ω ρ/κής, εις 5
περιόδους, άπό Νοεμβρίου 1970
έως
καί Μ αρτίου 1971.
2)
Επίσης, διετάχθη ή έκπα ίδευσ ις
εις άντίατοιχα
Σ χ ο λ ε ία
Ά Ε /κ ώ ν καί
Ο πλιτώ ν, ώ ς κά τω θ ι:
α) άπό 18-1 1-1970 έω ς 26-11-1970
2 Ά Ε /κ ώ ν εις Ε Κ Ε Α /Ε Λαρίσης.
β) άπό 16-11-1970 έω ς 2-12-1970
30 Ύ π α Ε /κώ ν εις
θέματα
Πολιτικής
Άμύνης.
3 ) "ΕληΕεν ή έκπα ίδευσ ις τών κά 
τωθι :
α) Τ ήν
2-11-1970
τεσσαράκοντα
(4 0 ) Ύ πα Ε /κώ ν, έκπ α ιδ ευ ο μ ένω ν μετά
σ υναδέλφ ω ν τω ν τής Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν
άπό 12-10-1970 εις Σ χο λεϊο ν Α γ ο ρ α 
νομίας Σ χ ο λή ς Ο π λιτώ ν Χ ω ρ/κής.
β ) Τ ήν 10-11-1970
τεσσαράκοντα
(4 0 ) Χ ω ρ /κω ν, έκπ α ιδ ευ ο μ ένω ν
μετά
σ υναδέλφ ω ν τω ν τής Ά σ τ υ ν . Π όλεω ν
άπό 10-9-1970 εις Σ χο λεϊο ν Τ ροχαίας
Σ χ ο λή ς Ο π λιτώ ν Χ ω ρ/κής.
γ ) Τ ή ν 6-11-1970 τριάκοντα (3 0 )
Ύ πα Ε /κώ ν, έκπ α ιδ ευ ο μ ένω ν άπό 19-1 Ο
Ι 970 εις θέματα Π ολιτικής Ά μ ύ ν η ς εις
Κ .Ε .Π .Α .
δ ) Τ ήν 10-11-1970
τεσσαράκοντα
(4 0 ) Ύ π α Ε /κώ ν, έκπ α ιδ ευ ο μ ένω ν μετ'
Ύ π α ρ χ /κ ώ ν άπό 1-10-1970 εις Σ χολεϊον
Τ ρο χα ίας Ά σ τ υ ν . Πόλεω ν.
ε ) Τ ή ν 7-11-1970 ένό ς (1 ) Ά Ε /κο ΰ ,
έκπαιδευομένου άπό 31-8-180 εις Σ χολεϊον Επιστημονικής Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς καί
Εργασίας Στρατού.
4 ) Γίνεται προεργασία
λειτουργίας
Σ χο λείο υ Τ ένω ν Γλω σσώ ν
Ο πλιτώ ν,
γνωριΖόντω ν σ τοιχεία Α γ γ λ ικ ή ς γλώσσης καί ϋπηρετούντω ν εις Ύ π η ρ εσ ία ς
Τ ροχα ίας καί Τουρισμού.
5 ) "ΗρΕατο ή φοίτησις τεσσαράκον
τα τεσσάρω ν (4 4 ) έν συνόλω Ά Ε /κ ώ ν
καί δέκα (1 0 )
Ο π λιτώ ν εις διάφ ορα
’ Ινστιτούτα ϊέ ν ω ν Γλω σσώ ν
( Α γ γ λ ι
κής, Γαλλικής,
Ιτα λικής καί Γερμανι
κ ή ς ).

6)
ΣυνεχίΖονται αί προκαταρκτικοί
έργασίαι διά τήν ύλοποίησιν τώ ν διατάΕεων τού Ν. Δ. 6 4 9 /7 0 , περί λει
τουργίας
Σ χ ο λή ς
Μ ετεκπαιδεύσεω ς
Ά νθ υ π α σ πισ τώ ν Χ ω ρ/κής.
Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε ΙΣ Ε ΙΣ Α Ν Δ Ρ Α Σ
ΤΟΥ ΣΩ Μ ΑΤΟ Σ
Ή έν Ά θ ή ν α ις έδρεύουσα Εταιρεία
Α υτοκινήτω ν «Η Κ Α Μ Ε Ν Ο Σ » (Λ ε ω φ ό 
ρος Σ υγγρού 236, Τηλ. 9 6 7 .7 2 1 ), διά
τής άπό 2-10-1970 έπισΤολής της πρός
τό Ά ρ χ η γ εΐο ν Χ ω ροφ υλα κής γνωρίΖει
ότι διαθέτει εις τούς άνδρας τοΰ Σ ώ 
ματος καινουργή έπιβατηγά αυτοκίνητα
ιδιω τική ς χρήσεω ς ό λω ν τώ ν
τύπων
καί μέ έκπτω σιν κυμαινομένην άπό
5
έω ς 10 %.
ΠΕΝΘΗ Τ Ο Υ Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ
Κατά τήν δ ιά ρκειαν μηνώ ν
Ό κτω
βρίου καί Νοεμβρίου 1970, άπεβίω σαν
πέντε έπίλεκτα στελέχη τοϋ Σ ώ ματος
τής Χ ω ροφ υλακής. Τό περιοδικόν μας
εύχεται όπω ς ό Θεός χαρίσπ εις τάς
οικο γ ένεια ς τω ν τό βάλσαμον τής πα
ρηγοριάς, τάς δέ ψ υχάς τώ ν μεταστάντω ν άναπαύαη ένθα οί δίκαιοι άναπαύονται. Ο ί μεταστάντες είναι οί κάτω θι:
1) Υ ποσ τρά τηγος έ. ά.
Β Α Σ ΙΛ Α Κ Η Σ Ε μ μ α ν ο υ ή λ τοϋ Κ ω ν/νο υ , γ εννη 
θείς τό έτος 1894 εις Βρουχά Κρήτης.
Κατετάγη εις τό Σ ώ μ α τής
Χ ω ρ/κής
τήν 2 2-11-1913, προήχθη
μέχρι τοϋ
βαθμού τού Συνταγματάρχου καί άπεστρατεύθη τό έτος 1948 προαχθείς εις
Υ ποσ τρά τηγον. Εύδοκίμως, ύπηρέτησεν
εις πλείστας ύπηρεσίας τοϋ Σώ μα τος
καί έτιμήθη διά πλήθους μετα λλίω ν καί
π ο λεμ ικώ ν σταυρών. Ά π ε β ίω α ε τήν 911-1970.
2 ) Τ ή ν 8-11-1970 ά πεβίω σεν ό Σ υ ν 
ταγματάρχης έ. ά. Σ Ο Λ Α Σ Ν ικόλαος,
τοϋ Ίω ά ν ν ο υ , γεννηθείς τό 1904 εις
Παυλόκαστρον Πατρών. Κατετάγη εις
Υήν Χ ώ ρ /κή ν τό έτος 1923 καί προήχθη
μέχρι τοϋ βαθμού τού Σ υνταγματάρ
χου. Έ π ί σειράν έτώ ν ό μεταστάς ύ
πηρέτησεν εύδοκίμω ς τό Σ ώ μ α , τιμη
θείς διά πλήθους μ εταλλίω ν. Ά π εσ τρ α τεύθη λόγω ορίου ή λικία ς τήν 5-1-1961.
3 ) Υ ποσ τρά τηγος έ. ά. ΓΡΑ Φ ΑΝ Α Κ Η Σ Αημήτριος τοϋ Ά ρ ισ τ ε ίδ ο υ , γ εν
νηθείς τό έτος 1895 εις Βουλισμένην
Κρήτης. Κατετάγη εις
τήν Χ ω ρ /κή ν
τήν 9-8-1914 καί ύπηρετήσας έν αύτή
εύδοκίμω ς, προήχθη μέχρι τοΰ βαθμού
τού
Συνταγματάρχου.
Ά πεσ τρα τεύθη
τήν 5-11-1948, προαχθείς εις
Υπο
στράτηγον. Ά π ε β ίω σ ε τήν 28-10-1970.
4 ) Τ ή ν 20-1 0 -1 97 0 ά πεβίω σεν
εις
τό Ν .Ι.Μ .Τ .Σ . έν Ά θ ή ν α ις
ό έ. ά.
Συνταγματάρχης Χ ω ροφ υλα κής ΡΑΛΛ Η Σ Χρήστος τοϋ Γεωργίου. Ό μεταστας εγεννήθη την 1-1-1967 εις Αϊγιον
Α χα ιός. Κατετάγη εις τό Σ ώ μ α τής
Χ ω ροφ υλακής ώ ς ύποψήφιος
Ενω μ/

PXHC Τήν 4-10-1926. Ω νομάσθη Ά ν θ /PXOC τήν 1-8-1937 καί έν συνεχεία προήχθη μέχρι τοϋ βαθμού τού Σ υνταγμα 
τάρχου. Έ π ί σειράν ετώ ν εύδοκίμω ς
ύπηρέτηοεν εις τό Σ ώ μ α τής Χ ω ροφ υ
λακής καί έτιμήθη διά τεσσάρων με
ταλλίω ν, τριώ ν
π ο λεμ ικώ ν
σταυρών,
δύο χρυσώ ν σταυρών,
ά ναμνηστικώ ν
μ εταλλίω ν, πανηγυρικώ ν επ α ίνω ν κλπ.
Άπεσ τρατεύθη λόγω ορίου η λικία ς τήν
27-1-166.
5 ) Μ οίραρχος έ. ά. Κ Α Τ Σ Α Φ Α Δ Ο Σ
Παναγιώτης τοϋ Ιω άννου γεννηθείς τό
1901 εις Μ ήνα — Λ . κ: ,ας. Κατετάγη
εις τήν Χωροφυλυ η.· τήν 14-12-1919.
Προήχθη εις τόν βαθμόν τού Ά ν θ /ρ χ ο υ
τήν 22-6-1943 καί εις τόν βαθμόν τοϋ
Υ π ο μ ο ιρ ά ρ χο υ τήν 19-6-1947.
Ά πε
στρατεύθη λό γω σωματικής άνικανότητος τήν 11-8-1950. Ά π ε β ίω σ ε τήν 1010-1970.
Α Π Ο Λ Υ Σ ΙΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΛΟ ΓΩ Υ Γ Ε ΙΑ Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Α Γ Ω ΓΗ
ΑΥ ΤΩ Ν Ε ΙΣ Υ Π Ε Ν Ω Μ Ο Τ Α Ρ Χ Α Σ
Επειδή διεδόθη ή φήμη μεταξύ τών
άνδρώ ν τού Σ ώ ματος ότι ή άρμοδία Υ 
πηρεσία τοϋ Υ π ο υ ρ γείο υ Ο ικονο μ ικώ ν
δέν άναγνωρίΖει εις τούς, λόγω ύγείας, άπολυομένους χω ροφ ύλακας,
τόν
βαθμόν τοϋ Υ π ενω μ ο τά ρ χο υ (Ν .Δ . 3 8 3 /
1 9 -1 2 -1 9 6 9 ), ούδέ τό έκ τής προαγω
γής τούτης προκύπτοντα ύπέρ αύτών
οικονομικά οφέλη, ήτοι ά νάλογον σύν
ταξιν έκ τοϋ Δημοσίου, μερίσματα Μ.
Τ. Σ . καί Ε. Τ. X. καί βοήθημα Τ .Α .Ο .
X., διά τούτο έξεδόθη
καί άπεστάλη
πρός άπάσας τάς Υπηρεσίας τοϋ Σ ώ 
ματος, πρός γνώ σ ιν τών ένδιαφερομένω ν, ή ύπ' άριθ. 5 0 9 /1 /3 άπό 16-11-70
σχετική Διαταγή (τής Δ /νσ εω ς Ο ίκον/κ ώ ν ) τοϋ Α ρ χ η γ ε ίο υ Χ ω ροφ υλακής, δΓ
ής συνιστάται όπως μή γίνω νται πιστευ
τοί τοιαϋται κακόβουλοι καί άναληθεϊς
πληροφορίας
Δ /Ν Σ ΙΣ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν
(Τμήμα Α ' )
Τ ηλεπ ικο ινω νία ι
Παρά τής Δ. Τ. Υ. (Τμήμα A
—
Γραφ. I l l ) παρελήφθησαν καί κατενεμήθησαν εις διαφ όρους ύπηρεσίας τοϋ
Σ ώ ματος τά κάτωθι είδη τη λεπ ικο ινω 
νια κ ώ ν μέσ ω ν:
1) Φορητά R/T (ρ αδ ιο τηλέφ ω να )
75
2) Αύτοκινήτω ν R/T (ρ α δ ιο τηλ.) 150
3ή Σταθμοί Α σ υ ρ μ ά του ( Σ /Α )
τύπου S. S. Β. . .
10
4 ) Ή λεκτρο γ εννή τρ ια ι
...............
20
5) Τ η λ /κ ό ν Κέντρον ......................
1
Είναι λία ν γνωστός ό ρόλος τόν ό
ποιον παίξουν τό σύγχρονα τεχνικό μέ
σα διά τήν ακριβή καί εύστοχον έκτέλεσιν τών καθηκόντω ν τών 'Α σ τυ νο μ ι
κών. Ακόμη οπουδαιοτέρα όμως κα θί
σταται ή άναγκαιότης αύτών διά τά ό ρ 
γανα τής
Χω ροφ υλακής, είδικώ τερον,
τά όποια έχουν έπωμισθή τήν βαρυτάτην εύθύνην τής έφ ορμογής τοϋ Ν ό 
μου καί τής τηρήσεως τής Δημοσίας
Α σφ αλείας καί τής Τ όξεω ς
εις όλα
σχεδόν τά διαμερίσματα τής
χώρας.
Χαιρετίζεται λ ο ιπ ό ν καί άπό τώ ν στη
λ ώ ν τοϋ περιοδικού μας, μέ ιδιαιτέραν

χαράν καί σ υγκίνησιν, τό γεγονός τής
χορηγήσεω ς τών πρώτω ν (7 5 ) έβδομήκοντα πέντε φορητώ ν ρα διο τη λεφ ώ 
νω ν Α μ ερ ικα νική ς προελεύσεω ς (εις
τήν Δ. Α. Π. Π ρω τ/σης) πρός χρήσιν
τούτων
ύπό
τώ ν σκοπώ ν τοποθετών,
κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των.
Ο χήματα
Παρά τής Δ. Τ. Υ. (Τμήμα Α ' , —
Γραφ. I) παρελήφ θησαν καί κατενεμήθησαν εις διαφ όρους Ύ π η ρ εσ ία ς
τοϋ
Σώ ματος, κατά τό τρίμηνον Σ επ τεμβ ρί
ο υ — Ν οεμβρίου έ. έ., τό κάτωθι οχή 
ματα :
1) Φορτηγά αύτοκίνητα 3 /4 τόν.
25
H A N O M A G .......... ......................
2) Φορτηγά αύτοκίνητα ανατρεπό
μενα ................................................
1
3) Τξ'ιπς αύτοκίνητα τύπου A R O
74
4 ) Ε π ιβ α τ ικ ά
αύτοκίνητα τύπου
PLYM O U TH
............................
50
5) Ά ν α κ ρ ιτ ικ ά αύτ/τα
Τ ροχαίας
10
6 ) Δ ίκυ κλα τύπου G Z 175 CC,
ανευ R/T ......................................
15
7 ) Λεω φορ. M E R C E D E S 20 θέσ.
8
8) ’ Επιβατικά M E R C E D E S . . . .
2
9) ΤΖίπς L A N D - R O V E R . . . .
90
Σ ύ νολο ν 275
1) Τ ήν 26-10-1970 ήρξατο ή, δ ιάρ
κειας 10 έβδομάδω ν, τμηματική έκπαίδευσις 51 χω ροφ υ λά κω ν, ώ ς οδηγώ ν
αύτοκινήτου (μη χα νο δ ή γη σ ις) εις δ ιά 
φορα Κέντρα Έ κπ α ιδ εύ σ εω ς τοϋ Σ τρ α 
τού.
2) Τ ήν 10-12-1970 λήγει ή άρξαμένη τήν 10-9-1970 τρίμηνος έκπαίδευσις
(5 8 ) χω ροφ υλά κω ν, ώς οδηγώ ν αύτοκινήτου, εις τήν Σ χ ο λή ν Ο δ η γώ ν Χ ω 
ροφ υλακής τοϋ
Συντάγματος Μ ακρυγιάννη.
3 ) Ά π εφ α σ ίσ θ η ήδη, ύπό τοϋ
’Α ρ 
χηγείου Χ ω ροφ υλακής (σχετ. 4 2 3 /1 1 /8
άπό 16-11-1970 Δ /γ ή τής Δ. Τ. Υ. αύτο ϋ ), ή έκπαίδευσις (6 0 ) χω ροφ υ λά 
κω ν ώς οδηγώ ν αύτοκινήτου. Ο ι έπιλεγησόμενοι χω ροφ ύ λα κες πρός έκπαίδευσιν θά παρουσιασθοϋν εις τήν Σ χ ο 
λήν Ο δηγώ ν Μ ακρυγιάννη τήν 31-11971.
Η Θ ΙΚ Α Ι Α Μ Ο ΙΒ Α Ι
1) Απενεμήθη ύπό τής Α . Δ. X. Πελοποννήσου άπλοΰς έπαινος εις τόν χω 
ροφ ύλακα Σ Α Μ Π Α Ζ ΙΩ Τ Η Ν
Γεώργιον
τοϋ Εύσταθίου, «διότι, ύπηρετών
εις
τό Τμήμα Α σ φ α λεία ς Καλαμάτας, ένετόπιαε καί συνέλαβεν
έν Καλαμάτα
τήν 28-7-1970 τόν Τ Σ Ο Υ Ρ Α Π Α Ν Χα
ρίλαον τοϋ Βασιλείου, κάτοικον
Πύρ
γου Η λείας, έ φ ' οϋ, γενομένης έρεύνης, άνευρέθησαν εις φ ια λίδ ια καί κόνιν ποσότητες οπίου καί μορφίνης, προ
ερχόμενα έκ κλοπής φ αρμακείου, προσενεγ κώ ν οϋτω πολύτιμον καί άξιέπαινον, διά τήν Δημοσίαν Α σ φ ά λεια ν, ύπηρεσίαν».
2 ) 'Α π ενεμ ή θ η ύπό τής Α. Δ. X. Η 
πείρου άπλοΰς έπαινος εις τούς α) Ύ πεν/ρχη ν Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Λ Α Κ Η Ν
Γεώργιον
τοϋ Χαραλάμπους, καί β) Χω ροφ ύλακα
Τ Ζ ΙΜ Α Ν 'Α λ έ ξ ιο ν τού Ιω άννου, «διότι,
ύπηρετοϋντες εις τό Α σ τυνομικόν Τ μ ή 
μα Λ ευκίμμης Κερκύρας, κατόπιν έπι-

μόνου καί μεθοδικής παρακολουθήσεω ς
καί εύστοχου έπεμβάσεω ς,
έπέτυχον
τήν σύλληψ ιν όμάδος δραστών παρανό
μου έμπορίας καί μεταφοράς
έκρηκτικής ύλης (2 2 6 χιλιογρμ. δ υ ναμ ίτιδο ς ),
προοριΖομένης διά παράνομον άλιείαν,
ήτις κατεσχέθη έντός άλιευτικοϋ σκά
φους τών δραστών, π ροοενεγκόντες οϋ 
τω λία ν άξιόλογον, διά τήν Δημοσίαν
Α σ φ ά λεια ν, ύπηρεσίαν».
3 ) 'Α π ενεμ ή θ η ύπό τής Δ. Α. Π.
Πρω τ/σης άπλοΰς έπα ινος εις τόν χ ω 
ροφ ύλακα Γ ΙΟ Υ Β Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Ν Γεώ ρ
γιο ν τοϋ Δημητρίου, «διότι, ύπηρετών
εις τό Παράρτημα
'Α σ φ α λεία ς
Κ η φ ι
σίας, ά νεγνώ ρισε, κα τεδίω ξε καί συνέ
λαβε τόν, έπ ικίνδ υ νο ν διά τήν Δημ. ' Α 
σφ άλεια ν δραπέτην
άναμορφωτηρίου,
Κ Ο Λ Λ Α Ν Ν ικό λαο ν τοϋ Ιω ά ν ν ο υ , διαρ
ρήκτην ο ικιώ ν καί καταστημάτων περιο
χής Κ ηφ ισ ίας, προσενεγκώ ν οϋτω έξαιρετικής σημασίας, διά τήν
Δ ημοσίαν
Α σ φ ά λεια ν, ύπηρεσίαν».
4 ) 'Α πενεμήθη ύπό τής Α . Δ. X.
Κεντρ. Μ ακεδ ο νίας άπλοΰς έπαινος εις
τούς: α) Έ ν ω μ /ρ χ η ν Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Ν
Κω νσταντίνον τοϋ Γεωργίου, β) Ύ π ε ν /ρχην Κ Α Τ Σ ΙΜ Α Λ Η Ν Τρύςιωνα τού Μι
χσήλ, γ) Ύ π ε ν /ρ χ η ν ΤΖΑΦ Ο ΠΟ ΥΛΟ Ν
Δημήτριον τοϋ Βασιλείου, δ) Χω ροφ ύ
λακα Μ Α Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ν Σταύρον
τοϋ
Βασιλείου, ε) Ρ Ο Υ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ν
Κ ω ν
σταντίνον τοϋ Αποστόλου, οτ) Χ ω ρο
φ ύλακα Μ Α Ρ Μ Α Ρ ΙΔ Η Ν Λάξαρον τοϋ
Ιεροθέου, καί Ζ ) Ν ΙΚ Ο Λ Α Τ Δ Η Ν Ί(ί>άννην τοϋ Κλεάνθους, «διότι, ύπηρε
τοϋντες εις τό Τμήμα ’Α σ φ α λεία ς Κ α 
τερίνης, κατόπιν ά ο κνω ν προσπαθειών,
πρός άνακά λυψ ιν τοϋ δράστου
(5 )
έμπρησμώ ν
ο ικιώ ν καί καταστημάτων,
έπέτυχον τήν έπ' αύτοφώρω σύλληψ ιν
τοϋ Ζ Α Λ ΙΚ Α Δημητρίου τοϋ Ν ικολάου,
ότε ούτος άπεπειρότο νά θέση πύρ εις
τήν έν Κατερίνη άποθήκην ξυλείας 500
κ. μ. τώ ν Ά .φ ώ ν ΠαπαΖήση, προσενεγκό ντες οϋτω λία ν ά ξιέπ α ινο ν, διά τήν
Δ ημοσίαν 'Α σ φ ά λεια ν, ύπηρεσίαν».
Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι Υ Π Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν
— Πρός πλήρω σ ιν κενής οργανικής
θέσεως προήχθη εις τόν βαθμόν
τού
Ά νθ υ π /σ το ϋ έκ τοϋ κεκυρω μένου πίνακος προαγω γώ ν ό Έ νω μ /ρ χ η ς ΦΟΥΣΕΚ Η Σ Κ ω νσταντίνος.
— Προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοϋ
Έ νω μ /ρ χο υ έκ τοϋ κεκυρω μένου πίνακος προαγω γώ ν, κατά
σειράν
έπιτυχίας, οί κάτωθι πέντε (5 ) Ύ πενω μοτάρχ α ι: 1) Τ Ζ Ω Ν Η Σ
Κω νσταντίνος, 2)
Π Ρ Ε Π Ω Ν Η Σ Χαράλαμπος, 3) Μ Π Α Ρ Α Κ Τ ΙΑ Ρ Η Σ
Αναστάσιος,
4 ) Ρ ΙΝ Η Σ
Κω νσταντίνος, καί 5) Μ Α Κ Ρ Η Σ Ν ικ ό 
λαος.
Κ Α Τ Α Τ Α Ξ ΙΣ Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν
1) Διετάχθη ή κατάταξις (9 6 ) Δοκ.
χω ροφ υ λά κω ν εις τό Π .Σ .Ο .Χ . Κρήτης
(Ρ έθ υ μ νο ν) δυνάμει τής ύπ' άρ. 4 0 0 /
2 /1 60β έ. έ. Δ /γ ή ς τοϋ 'Α ρ χη γ είο υ Χ ω 
ροφυλακής.
2 ) Τ ή ν 12-10-1970 ήρξάτο ή εις Π.
Σ .Ο .Χ . Κρήτης έκπαίδευσις τώ ν τελικώ ς κριθέντω ν ικα νώ ν πρός κατάταξιν
(6 9 ) δοκίμω ν χω ροφ υλάκω ν.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ
1. — ’Α νθυπ/σιήν κ. Κριτσωτάκην.
Πρός καθορισμόν τοΰ ποσοστού τής
συντάξεως σας απαιτείται βεβαίωσις
(χρόνου υπηρεσίας σας) Ζώνης Ε πιχει
ρήσεων. ’Απολυόμενος τήν 15-5-71 θά
λάβητε έκ τοΰ Ε.Τ.Χ. 630 δραχμής, ώς
μηνιαΐον μέρισμα, τό δέ έτος 1971, θεω
ρείται ώς συμπεπληρωμένον (πλήρες)
τοιοΰτον.—
2. — Άνθυπ /στήν κ. Βαγεναν.
'Απολυόμενος τήν 31-12-70 λαμβάνε
τε: Δημοσίου σύνταξιν, περίπου 5.700
δραχμάς, ήτοι 54:50 (33 έτη, δηλ. (30)
έτη στρατ /κής ύπηρεσίας καί (2) έτη
(9) μήνας Ζώνης Έ πιχ /σεων). Μερίσμα
τα Ε.Τ.Χ. 630 δραχμές καί Μ.Τ.Σ. 898
δραχμάς μηνιαίως, καί 129.066 δραχμάς
βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ.—3. — Έ νω μ/ρχην κ. Άθανασάκην.
’Απολυόμενος τήν 20-2-71 θά λάβητε:
Σύνταξιν Δημοσίου 4.400 δραχμ. μηνιαίως
(περίπου), ήτοι (27=25 ί 2 Ζ.Ε) ετών.
Μερίσματα: Μ.Τ.Σ. 632 δραχμ. καί Ε.Τ.Χ.
599 δραχμές μηνιαίως. Βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ.
119.473 δραχμές.—
4. — Ένωμ /ρχην κ. Μανωλάκον.
Απολυόμενος τήν 7-12-70 λαμβάνητε:
σύνταξιν Δημοσίου 43:50=29 ετών,
ήτοι: 4.640 δραχμάς περίπου. Μερίσματα
Μ.Τ.Σ. 656 δραχμάς καί Ε.Τ.Χ. 599 δραχ
μάς, μηνιαίως. Βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ. 119.
473 δραχμάς. Ή έν λόγω υπηρεσία σας
εις τό Τάγμα Γυθείου δύναται νά ύπολογισθή ώς συντάξιμος, μόνον έφ’ όσον
έχει άναγνωρισθή καί καταχωρισθή εις
τά ατομικά σας έγγραφα.—
5. — Ύ π εν/ρχην κ. Τσιάραν.
’Απολυόμενος τήν 31-12-70 θά λάβητε:
σύνταξιν Δημοσίου (43:50=29 ετών)
4.250 δραχμάς. Μερίσματα: Μ.Τ.Σ. 505
δραχμάς καί Ε.Τ.Χ. 535 δραχμάς μηνιαίως.
Βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ. 102.220 δραχμάς.—
6. — Ύ πεν/ρχην κ. Άδάμην.
Τήν 4-6-73 συμπληρώνετε συντάξιμον
χρόνον ύπηρεσίας (24 ετών καί 6 μηνών)
25 έτών, εις δν ύπολογίζεται ή υπηρεσία
σας εις τό Δημ /ρητόν Τάγμα "Εβρου. Ό
χρόνος τής Σχολής ώς Ζώνη ’Επιχειρή
σεων, δέν αναγνωρίζεται. Καθορισμός
ποσού συντάξεώς σας, δέν δύναται νά
γίνη σήμερον, έφ’ δσον άπολύεσθε τήν
4-6-73.—
7. — Ύ π εν/ρ χη ν κ. Κόκλαν.
"Αμα τή συμπληρώσει (28) έτών συντα
ξίμου χρόνου ύπηρεσίας σας (25+ 3 εως
Ζ.Ε. 28 έτη) θά λάβητε: Σύνταξιν Δημο
σίου 3.970 δραχμάς (περίπου). Μερίσμα
τα: Μ.Τ.Σ. 505 δραχμές καί Ε.Τ.Χ. 535
δραχμάς μηνιαίως. Βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ.
99.530 δραχμές.—
8. — Ύ πεν /ρχην κ. Κουτσιούμπαν.
Απολυόμενος τήν 17-5-71 (κερδίζετε
2 /50 ήτοι) συμπληρώνετε 29 έτών (28
έτ. 6 μην. καί 1 ήμέρ.) συντάξιμον χρό
νον καί λαμβάνετε 43:50 σύνταξιν Δημο
σίου ήτοι 4.250 δραχμάς (περίπου) μη
νιαίως. Μερίσματα: Μ.Τ.Σ. 505 δραχμάς
καί Ε.Τ.Χ. 535 δραχμάς. Βοήθημα Τ.Α.Ο.
X. 98.530 δραχμάς.
9. — Χωρ /κα κ. Στεργίου.
Σήμερον ή σύνταξίς σας έκ τού Δημοσίου είναι 3.480 δραχμ. ’Εάν δμως άπο-

λυθήτε, λόγω ορίου ήλικίας, μετά 2ετίαν
μέ τόν βαθμόν τοΰ Ύπεν /ρχου, θά λάβη
τε: έκ τού Δημοσίου σύνταξιν 4.450 δραχ
μάς μηνιαίως (περίπου). Μερίσματα:
Μ.Τ.Σ. 505 δραχμάς καί Ε.Τ.Χ. 535 δραχ
μάς μηνιαίως. Βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ. 99.530
δραχμάς.—
10. — Χωρ /κα κ. Βάρελην.
’Απολυόμενος θά λάβητε σύνταξιν
(29 έτών) Δημοσίου (43:50 ) 3.690 δραχ
μάς μηνιαίως. Μερίσματα: Ε.Χ.Χ. 472
δραχμάς καί Μ.Τ.Σ. 454 δραχμάς μη
νιαίως. Βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ. 84.952 δραχ
μάς.—
11. — Χωρ/κα κ. Γιάλοψον.
’Απολυόμενος τήν 20-7-71 θά λάβητε
σύνταξιν Δημοσίου 43:50. ’Εάν δμως άπολυθήτε τήν 15-4-71, τότε θά λάβητε έκ
τού Δημοσίου σύνταξιν 3.520 δραχμάς
(=41:50) μηνιαίως. Μερίσματα: Ε.Τ.Χ.
472 δραχμάς καί Μ.Τ.Σ. 454 δραχμάς.
Βοήθημα Μ.Τ.Σ. 84.952 δραχμάς.
12. — Χωρ/κα κ. Καπερώνην.
’Απολυόμενος τήν 16-1-71 λαμβάνετε
σύνταξιν Αημοσίου (29 έτών) 43:50
3.650 δραχμάς μηνιαίως. Μερίσματα:
Ε.Τ.Χ. 472 δραχμάς καί Μ.Τ.Σ. 454 δραχ
μάς μηνιαίως. Βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ. 87.948
δραχμάς. Έάν άπολυθήτε τήν 16-7-71
θά λάβητε έκ τού Δημοσίου (3 6 5 0 + 1 7 0 = )
3.820 δραχμάς μηνιαίως.—
13. — Χωρ /κα κ. Καραγιαννίδην.
’Απολυόμενος μετά τήν συμπλήρωσιν
20ετοΰς πραγματικής ύπηρεσίας (19 έτη,
6 μην. καί 1 ήμερ.) λαμβάνετε: Σύνταξιν
Δημοσίου 2.300 δραχμ. (περίπου ) μη
νιαίως. Μερίσματα: Μ.Τ.Σ. 337 δραχμ.
καί Ε.Τ.Χ. 472 δραχμ. μηνιαίως. Βοήθημα
ΤΑ.Ο.Χ. 73.472 δραχμάς.—

ΑΗΨΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α ΥΣΕΙ Σ
10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) 'Ο Μνησικλής στά 437-433 π.Χ.
2) 'Ο "Ααρ. Πηγάζει άπό τις ’Ά λ
πεις καί χύνεται στο Ρήνο. 3) 'Ο
Πάν. 4) 'Ο Γεώργιος Σταύρου τό
1841. 5) 'Ο ’Ισαάκ Νεύτων. 6) 'Ο
Βάγκνερ 7) 'Ο Στράβων. 8) 'Ο
Ελβετός 'Ερρίκος Ντυνάν. 9) 'Ο
Γεώργιος Καραϊσκάκης. 10) 'Ο
Άαρών, μεγαλύτερος άδελφός τοΰ
Μωϋσή.
ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΟ ΕΝΑ
1) 'Ιστορικό άλογο. Πρόκειται
γιά τό άλογο τοΰ Βυζαντινού αύτοκράτορα 'Ηρακλείου. Είναι τό δεύ
τερο άλογο πού μνημονεύεται από
τούς ιστορικούς μετά τόν Βουκεφά
λα τοΰ ’Αλεξάνδρου. 2) ΤΗταν μακρύ
δόρυ 5-6-μ, πού χρησιμοποιούσε
ό στρατός τοΰ Φιλίππου, βασιλιά
τών Μακεδόνων. 3) "Αγριο ζώο
πού μοιάζει μέ αγριόγατο. 4) Παι
χνίδι τών αρχαίων, παραπλήσιο μέ
τό σημερινό παιχνίδι τών παιδιών
πού κυλοΰν μιά μικρή ρόδα μέ τή
βοήθεια ενός σύρματος ή κτυπούντας
την μ’ ενα ξύλο. 5) Τεράστιο κανό
νι, μέ τό όποιο οΐ Γερμανοί κατέ
στρεψαν τό οχυρό τής Λιέγης στον
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τ ’ όνομά
του τό πήρε άπό τήν ίδιοκτήτρια
τών έργοστασίων πού τό έ'φτιαξε,
τή Βέρθα Κρούπ. 6) Ό άγιος Χρι
στόφορος. ,7) Στήν Τσεχοσλοβακία.
8) Στο Μόναχο. 9) Στήν ’Οδησσό.
10) ’Αθλητικό παιχνίδι.—

Έλήφθησαν διά τό περιοδικόν αί συνεργασίαι τών κάτωθι:
1. Άντιστρατήγου
έ.ά.
Ά χιλλέω ς
Τάγαρη «Ή διαβολή ώς αίτιον άποσυνθέσεως».
2. Λιευθυντού Κέντρου Λαογραφίας κ.
Δημ. Β. Οίκονομίδου, «Ή έλληνική άκμή»
3. Υφυπουργού κ. Γεωργίου ΓεωργαΣΤΑΥΡΟΑΕΞΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12
λα, «Ή ψυχολογία τοΰ φθόνου».
4. Δίδος Χριστίνας Καρυώτου, «Σάν
παραμύθι».
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617,
5. ’Ενωμοτάρχου κ. Ίωάννου Στράντζου,
1
r Κ Α Π Α Ν Η
Μ I Κ Α Λ Α Κ 1
« Ή Χριστουγεννιάτικη λειτουργία τού
2 π Α Ρ Τ 1 Ζ Α Ν
πατέρα Ήσαϊα».
Κ Δ Λ Α Μ Α^ Ρ
6. ’Ανθυπομοιράρχου κ. Χρήστου Ρέπ3 0 Μ
Ε Ν « Ν η
0 Ρ Γ 1 Α
πα, «Καζαμίας 71».
4 τ Α Σ
Α Τ Α■ Α τ Λ 0 r
κΙ
7. Διδασκάλου κ. Κώστα Λιάπη, «Πη5 Α Ρ Α 1
0 Λ τ Μ π 0 Γ
Ρ ,.
λιορείτικα Χριστούγεννα».
6 Μ Ε Σ 0 Σ
κ 0 Ρ Μ
1 Δ Ε Ε Σ
8. Υπομοιράρχου κ. Ευαγγέλου Γεωρ
7 Ο 1 Ω Ν 0 Γ
Έ Α Λ 1 (
Α Λ Σ
γίου «Μία πρότυπος Αστυνομική Υ π η 
ρεσία».
8 Σ Α Ν■ ΜΕ Ν Α Α Κ Ρ 0 Α
9. Άνθυπασπιστοΰ κ. Δήμου Παπαδο9
Μ Α Λ Τ α· Η Λ 1 0 r Γ
πούλου, «Τά Χριστούγεννα τού ’Ορφα 10 Π Α Ρ Α Λ 1 Α ■ α Ρ
Α
1 Ε Λ
νού».
Α X Α Ρ 1 I
Μ 1 Α■
10. Συμβολαιογράφου κ. Νίκου Σιδηρό- 11
12 Τ Α Σ 1 Α
Α■
Κ1 Α Τ
πουλου, «"Ενα ποτηράκι τσούϊκα».
rv Α Ρ 1 Α Ν Η
11. Δημοσιογράφου κ. Νικολάου Ζήλη, 13 Α Ρ Π Α
«Δεκεμβριανά μνημονεύματα».
14 Ρ 1 Α
Α Ν Τ Α
Τ
1 H £ /
12. κ. Μ ιχαήλ Τσίτσικα, «Γηρατειά», 15 1 Γ
Ν 0 Ν 0 1
Λ 1 Τ
JLJ ■ i
ποίημα.
Α Κ 0 Ρ Ε ΐ
16 Α τ Τ Α Λ 1 Ν 0
13. κ. Πελοπίδα Πινάτση, «’Επαλξη
17
Η Λ 1 Α Γ 1 Σ
Κ Α Ν Α Κ 1 Α
αυτοθυσίας».
flj
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑΣ ΒΚΠΟΜΠΑΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Είναι πάντοτε ένημερωτικαί, ψυχαγωγικαί, ενδιαφέρουσαι

ΡΑΔΙΟΦ Ω ΝΙΚ Η
'Εκάστην Τρίτην καί ώραν 12.30 εκ τών
ραδιοσταθμών της 'Υπηρεσίας Ένημερώσεως ’Ενόπλων Δυνάμεων.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
Ά ν ά δεκαπενθήμερον, ημέραν Παραοκευήν καί ώραν 18.30 εκ τού Διαύλου 5
τοϋ Ιταθμοϋ ’Ενόπλων Δυνάμεων.
-I

Κέντημα με κλωστές

DM C

Evh χαρούμενο σεμαίν μέ κίτρινες καί φούξια μαργαρίτες." θ ά τό κεντήσετε
σε ΚΑΜΒΑ ΧΑΚΙ No 9 μέ ΜΟΥΛΙΝΕ D.M.C. (ΝΤΕ-ΜΙ-ΣΕ) διπλή κλωστή σε σταυ
ροβελονιά:
ΧΡΩΜΑΤΑ: Βυσσινί 814, Κόκκινο 304 ή Φούξια 3687, Χρυσάφι 680, Κίτρινο 676.

