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Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ Ι Α  Δ Ρ Α Χ Μ Ε Σ
Βά μοιράση τό φετεινό Λαχειοφόρο Δάνειο

Κάδε Ομολογία μετέχει αυτομάτως σέ 80 
κληρώσεις στις όποιες κερδίζουν :

20 ΛΑΧΝΟΙ ΑΠΟ 5.000.000 
20 ΛΑΧΝΟΙ ΑΠΟ 2.000.000 
40 ΛΑΧΝΟΙ ΑΠΟ 1.000.000 

ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΧΝΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ 
ΑΠΟ 10.000 ΕΩΣ 500.000 ΔΡΧ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ 
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"ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,,

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γ ρ * φ ε ί * ϊ  Γ' 3Βεπτεμ.βρ£οο Ά ίήν*: τηλ. 8 3 S .4 4 6
Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  1971, Ε Τ Ο Σ  2ον — Τ Ε Υ Χ Ο Σ  33 ο ν

- 28η Όκΐωβρίου 1940. 'Ημερήσιοι ΔιαταγαΙ 
κ.κ.Ύπουργού Δημ. Τάξεωζ. Γενικού Γραμ- 
ματέως Υ.Δ.Τ., ’Αρχηγού Χωροφυλακής··..

- Ναιίαρίνον 1827 ........................................

- Τό κακό συναπάντημα (διήγημα), Γιάννη
Κσνδυλάκη ...................................................

- Ό  Κρίστι καί 6 άλλος, κ. Μιχαήλ Διαμαντο-
πούλου, Υπομοιράρχου ...............................

- Γυναίκες ‘Αστυνομικοί, κ. Ίωάννοΰ Τρύπη,
Μοιράρχου ............ .......................................

-Έγκλημα στό Καβοϋρι. κ. βεοδώρου Δα- 
βίλα, 'Υπομοιράρχου ..................................

- Ίστορικαί άλήθειαι κ. ’Αλεξίου Δρεμπέλα,
Ταγματάρχου Χωροφυλακής .....................

-  Ή  Τέχνη καί ή Ιστορία της (Αϊγαιϊκή Τέχνη)
κ. Γρηγορίου Ζητρίβη ....... ····.·'<„·

-  Τηλεπικοινωνίαι (Συνθήκαι διαδόσεως ήλε-
κτρομαγνητικών κυμάτων), κ. Ήλία Οίκο- 
νομάκη, Μοιράρχου ...................................

-  Τό σύμπαν καί ή έξερεύνησίς του, κ. Άχιλ- 
Αέως Τάγαρη, ’Επιτίμου ΙΑντιστρατήγου.

-  Γραμματόσημα καί φιλοτελισμός. Ό  κατά
ξηράν άγων τού 1821 κ. Αργυρίου 
Παπαδάκη Έφ. Άνθ]στοΰ Χωρ]κής.............

-  ΦλωράνςΝαϊτιν γκαίηλ, κ. Μαίρης Βενούκα,
Υπαλλήλου Αρχηγείου Στρατού..........

-  Γιά σας, γιά τό παιδί σας, γιά τό σπίτι σας.

-  Τό καρφί (ευθυμογράφημα), κ. Νικολάου 
Τσιρώνη, Ταγματάρχου Χωροφυλακής —

-  Εικόνες άπό τήν παρέλασι..........................

-  Διασκεδάζετε....................... μαθαίνοντας....

-  Νέα τού μηνός ............................................

-  Ή  άλληλογραφία μας ..................................
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Φθινόπωρο στην Ελλάδα. Ό  ουρανός δέν παύει 
νά είναι’γαλάζιος. Ό  ήλιος άκόμη παιζογελά. Μέσα σέ 
μιά φύση πού καταλύεται γιά ν’ άναγεννηθή, προβάλ
λει άναλλοίωτο κΓ άκατάλυτο στους αιώνες τό άρχαΐο 
κάλλος. Ό  Ναός τής Φυγαλείας στήν καρδιά τού Μω- 
ρηα συμβολίζει—στόν ’Απόλλωνα, θεό τού φωτός ήταν 
άφιερωμένος—τούτη τήν λάμψη τού άρχαίου Ελληνι
κού πνεύματος καί πολιτισμού τήν άσβυστη στήν αιω
νιότητα.

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

*  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ
❖  Αξιωματικοί - ΆνΟυπασπισταί Δραχ. 100 ((
··· Ύπαξιωματικοί - Χωροφύλακες * 80

Πολιτικοί Υπάλληλοι - Ίδιώται » 100
X Σύλλογοι - Σωματεία - ’Οργανισμοί » 150 .·.

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 10
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  A I Α Τ Α Γ Η

Ο X I
28 i  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ

1940

Π Ρ Ο Σ
"Απαντας τούς 'Αξιωματικούς, 'Υπαλλήλους 
καί Κατώτερα "Οργανα των Σωμάτων 'Ασφα

λείας καί της ’Αγροφυλακής.

Ιστορική καί άποφασιστική διά τό Ελληνικόν "Εθνος 
ήμέρα χαρακτηρίζεται ή 28η ’Οκτωβρίου 1940, τής όποιας 
τήν 31ην έπέτειον έορτάζομεν σήμερον.

Μία κραταιά αυτοκρατορία, ή φασιστική Ιταλία, έχουσα 
παρά τό πλευράν της τήν πανίσχυρον ναζιστικήν Γερμανίαν, 
χωρίς άφορμήν καί περκρρονοΰσα πάσαν έννοιαν τιμής καί 
δικαίου, έπέδωκε τήν χαραυγήν τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, 
πρός τόν τότε Πρωθυπουργόν τής ’Ελλάδος, τό θρασύ καί τα
πεινωτικόν τελεσίγραφον, διά τού όποιου άπήτει τήν πλήρη 
είς ταύτην υποταγήν τής μικρός είς έκτασιν, άλλ’ ένδοξου 
καί ύπερηφάνου Πατρίδος μας.

Ή  'Ελλάς δέν έλιποψύχησε πρό τού όγκου τού άπειλητικοδ 
είσβολέως. Ό  άντικειμενικός υπολογισμός τών σχετικών δυ
νάμεων παραμερίσθη άπό τήν άπόφασιν τών 'Ελλήνων, όπως 
άμυνθοΟν μέχρις έσχατων τού πατρίου έδάφους, άδιαφοροΰν- 
τες διά τάς έκατόμβας τών θυσιών.

Ή πνοή τής αίωνί'ας Ελλάδος άπό τά βάθη τής Ιστορίας 
καί τό πνεύμα τής θυσίας διά τήν διάσωσιν τής έλευθερίας, τής 
τιμής καί τής έθνικής ύπερηφανείας, ώπλισαν τόν τότε Κυ
βερνήτην καί έντελοδόχον τής Πατρίδος μας ΙΩΑΝΝΗΝ 
ΜΕΤΑΞΑΝ μέ τό θάρρος, νά άντιτάξη πρό τής κτηνώδους 
βίας καί τής αΰθάδους έπιβουλής τό 'Ιστορικόν «ΟΧΙ».

ΤΗτο μία έπανάληψις τού «μ ο λ ώ ν λ α β έ», διά νά 
άποδείξη διά μίαν είσέτι φοράν είς τήν τότε πανικοβληθεΤσαν 
Ευρώπην, ότι ή ΕΛΛΑΣ, όσάκις άγωνίζεται ύπέρ βωμών καί 
έστιών, ούδέποτε έλαβεν ύπ’ δψιν της τήν τρομακτικήν ύπερο- 
χήν τών άντιπάλων της, άλλά πάντοτε έβασίσθη είς ,ι,ν γρα
νιτώδη άπόφασιν της ή νά ζήση έλευθέρα ή νά άποθάνη.

Καί ήρχισεν άπό τής ιστορικής έκείνης πρωίας νά άντηχή 
άπό τής Πίνδου μέχρι τής Κρήτης, μέ παράφορον ένθουσια- 
σμόν, ό πολεμικός παιάν τών Σαλαμινομάχων : «ΤΩ παΐδες 
'Ελλήνων ϊτε,.. ..νΰν ύπέρ πάντων ό άγών».

Άλλά τό «ΟΧΙ» αύτό δέν ύπήρξε μόνον μία θαρραλέα καί 
Ελληνοπρεπής άπάντησις είς τήν φασιστικήν θρασύστητα. 
Ή  ’Ελλάς, έπειτα άπό μίαν σύντομον περίοδον άμυντικού 
άγώνος καί άφού συνεπλήρωσε τήν έπιστράτευσίν της, άντε- 
πετέθη μέ τά έλάχιστα πολεμικά μέσα πού διέθετε καί έτρεψε 
τόν είσβολέα είς έπαίσχυντον φυγήν, έγραψε δέ νέα ήρωϊκά 
κατορθώματα καί έγινε διά μίαν άκόμη φοράν τό ίνδαλμα τών 
έλευθέρων έθνών.

Ή  θρυλική έποποιία τών ’Αλβανικών όρέων, είς τήν δη
μιουργίαν τής όποιας συνέβαλον μέ σοβαρός θυσίας καί τά 
Σώματα ’Ασφαλείας, άνέτρεψε τό μέχρι τότε έπικρατοΰν 
δόγμα τού άηττήτου τού Άξονος καί άνεπτέρωσε τάς έλπίδας 
έκείνων, αί όποΐαι έντυπωσιασθέντες άπό τάς σιδηροφράκτους 
στρατιάς, ήγνόησαν πρός στιγμήν τόν ύψιστον παράγοντα 
«ΗΘΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ».

Πολλά έλέχθησαν τότε περί τής μικρός ΕΛΛΑΔΟΣ άπό τούς 
Ισχυρούς τού πλανήτου μας, άνεξαρτήτως όν άργότερον έλη- 
σμονήθησαν.

Ή 28η ’Οκτωβρίου 1940, σύμβολον τού άδιαλείπτου άγώ
νος τού ’Ελληνικού "Εθνους ύπέρ τής έλευθερίας, ός είναι δι’ 
όλους μας πηγή άντλήσεως ήθικού θάρρους καί φωτεινός 
όδηγός διά τάς έπεοχομένας γενεάς.

Άποτίοντες έλάχιστον φόρον τιμής, ός στρέψωμεν σήμερον 
εύλαβώς τήν σκέψιν μας πρός τούς ήρωίκούς νεκρούς τού 
1940—1941, οί όποιοι έπότισαν μέ τό αίμα των τό άειθαλές 
δένδρον τής ’Ελευθερίας τού "Εθνους καί ός προχωρήσωμεν 
ήνωμένοι καί άδελφωμένοι, έτοιμοι διά κάθε νέαν θυσίαν, 
έάν ή τιμή καί ή άκεραιότης τής Πατρίδος μας έπιβάλλουν 
τούτο είς τό μέλλον.

Ό  Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ
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ΤΟ Ε Θ Ν Ο Σ  Η Ν Ω Μ Ε Ν Ο Ν  Κ Α Ι  Ο Μ Ο Ν Ο Ο Υ Ν  Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Λ Ι Α Τ Α Γ Η

κ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί, Όπλΐται 
καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι,

Παρήλθον ήδη τριάκοντα καί εν έτη άπό τής παγερός 
έκείνης φθινοπωρινές πρωίας, καθ’ ήν ύπερφίαλοι 
έχθροί μας διενοήθησαν νά βεβηλώσουν τούς βωμούς 
καί τούς τάφους των Πατέρων μας, άπετόλμησαν νά 
προσβάλουν τήν Εθνικήν μας υπερηφάνειαν καί νά 
άπειλήσουν τήν ’Εθνικήν μας κυριαρχίαν.

Ϊ άγών ήτο έξαιρετικώς άνισος. Άλλ’ εις τήν κά- 
ν έκείνην τής ’Εθνικής δοκιμασίας, αί άρεταί 

τής Φυλής μας, τό άκατάβλητον ψυχικόν σθένος, ή 
περιφρόνησις τής ψυχρός λογικής τώ$ άριθμών, ό 
έρως πρός τήν ’Ελευθερίαν καί ή άγάπη πρός τήν 
Γήν των προγόνων μας έλαμψαν έκτυφλωτικώς.

’Εκεί εις τάς κορυφάς τής Πίνδου καί τά χιονοσκεπή 
βουνά τής Ελληνικότατης Βορείου Ηπείρου ό άπα- 
ράμιλλος Έλλην μαχητής έπανέλαβεν τό στεντόριον 
«ΟΧΙ», τό όποιον έβροντοφώνησεν ό άείμνηστος 
σιδηρούς Εθνικός Κυβερνήτης ’Ιωάννης ΜΕΤΑΞΑΣ 
καί διά τής άποστραπτούσης λόγχης του έγραψεν 
τό έπος τής νεωτέρας ιστορίας του.

’Εδώ εις τόν μικρόν αύτόν εις έκτασιν τόπον, άλλά 
μεγάλον εις δόξαν καί μεγαλεΐον, έμελλε νά άκουσθή 
τό πρώτον ή ιαχή τής Νίκης ή όποια άπετέλεσεν 
μήνυμα αισιοδοξίας διά τήν περίφοβον, έκ τής εόνοϊ- 
κής υπέρ τών δυνάμεων τοϋ άξονος τροπής των πρα
γμάτων Εΰρώπην.

Βραδύτερον έξ ίσου έκθαμβωτική ύπήρξεν ή δόξα 
τών 'Ελληνικών όπλων εις τά όχηρά τής ’Ανατολικής 
Μακεδονίας καί έν Κρήτη, δτε ή καθημαγμένη Ελλάς 
εύρέθη άντιμέτωπος καί τής πανισχύρου, τότε Γερ
μανίας.

Καί είναι βέβαιον ότι άνευ τής Ελλάδος καί τών 
Ελλήνων, πολύ διάφορος θά ήτο σήμερον ή μορφή 
τού παγκοσμίου χάρτου. Αί δυνάμεις τού σκότους 
θά είχον έπικυριαρχήσει τής γής καί θά είχον έπιβάλ- 
λει τόν τρόμον καί τήν τυραννίαν των.

Οί δεϊκται τού ώρολογίου τής ιστορίας θά ήκο- 
λούθουν άντίστροφον πορείαν καί τό πνευματικόν 
φώς τής γνώσεως καί τού πολιτισμού θά είχεν σβεσθή 
άπό τόν άνεμοί’ τής άμαθείας τού σκότους.

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής, πρωτοπόρου εις ’Εθνι
κούς άγώνας, μετέσχεν ένεργώς καί τού πολέμου 
έκείνου. ’Από τών πρώτων ήμερών συνεκρότησεν 
στρατονομικά άποσπάσματα, άτινα ένετάχθησαν εις 
τάς Μονάδας τής πρώτης γραμμής τού μετώπου. 
Ίδρυσε τάς Άνωτέρας Διοικήσεις Χωοροφυλακής 
Κορυτσας καί ’Αργυροκάστρου καί έγκατέστησεν 
ύπηρεσίας εις τάς άπελευθερωθείσας περιοχάς. 'Ωσαύ
τως, αί 'Υπήρεσίαι Χωροφυλακής είργάσθησαν άό- 
κνως διά τήν άπόλυτον έπιτυχίαν τής έπιστρατεύ- 
σεως έφέδρων, ήτις άπετέλεσε στοιχείου αιφνιδια
σμού διά τόν έχθρόν.

Έξ άλλου οί Χωροφύλακες τής Κρήτης—μεταξύ 
τούτων καί άπειροπόλεμοι μαθήταί τής Σχολής Ρε- 
θύμνου—άνεδείχθησαν ήρωες εις τήν τιτανομαχίαν 
πρός άντιμετώπισιν τών Γερμανών ’Αλεξιπτωτιστών.

Εύγνωμόνως στρέφοντες σήμερον τήν σκέψιν μας 
πρός τούς ήμιθέους τού έπους τού 1940, άς άναμέλψω- 
μεν Πινδαρικούς ύμνους εις τήν δόξαν καί τό μεγα
λείου των καί άς ώμόσωμεν εις τάς ίεράς σκιάς των 
ότι θά διαφυλάξωμεν ώς πολύτιμον ’Εθνικήν υποθή
κην τό δίδαγμα τής Έποποΐας των: Ό τι τό Έθνος 
ήνωμένον καί όμονοοΰν, μεγαλουργεί.

θεματοφύλαξ τού έργου τής γενεάς τού 1940 ή 
Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις, οί πρωτεργδται 
τής όποιας ύπήρξαν δαφνοστεφείς έν τφ μετώπω ήγή- 
τορες, σφυρηλατεί σήμερον τήν Εθνικήν ένότητα 
καί όμοψυχίαν καί όδηγεΐ τό "Εθνος λίαν έπιδεξίως 
είς τήν Λεωφόρον τών μεγάλων πεπρωμένων του.

Ζήτω τό Έθνος
Ζήτω ή 28η ’Οκτωβρίου 1940

Ό  ’Αρχηγός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 

’Αντιστράτηγος
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NAY APINON 1827

Επτά χρόνια σκληρού άλλα υπέ
ροχου άγω να, τού πιό ύπέροχου 
πού έχει διεξάγει Έθνος ποτέ, 

είχαν κάνει τούς έχθρούς τής Ε λ 
λάδος νά λυσσάξουν. "Ομως καί οί 
Φιλέλληνες πληθύνονταν. «Δέν 
άνέχομαι νά βλέπω άδιάφορους 
τούς όμοθρήσκους μου Έλληνες 
νά έξολοθρεύωνται άπό τούς Τούρ
κους καί Αιγυπτίους. Είμαι άπο- 
φασισμένος νά ενεργήσω 6,τι είναι 
άναγκαΐον είς παρεμπόδισιν τόσον 
άξιοθρηνήτου καταστάσεως...».

Τούτα τά λόγια τά έχει πή ό 
Κάρολος ό 10ος, Βασιληας τής 
Γαλλίας όμως ό άληθινός έμπνευ- 
στής τους είναι ένας άλλος μεγά
λος άνδρας καί φίλος τής Ελλάδος,

652

ό Γεώργιος Κάννιγκ, Πρωθυπουρ
γός τής ’Αγγλίας.

Ή  Γαλλική Κυβέρνηση βέβαια 
—Πρόεδρος είναι ό Βιλλέλ—δέν 
συμμερίζεται καθόλου τά ίπποτικά 
αισθήματα ήοΰ Βασιληα της. ’Από 
τήν άλλη μεριά, ό πολύτροπος καί 
καταχθόνιος Μέττερνιχ, βυσσο- 
δομεϊ άποφασισμένος νά ματαιώ- 
ση κάθε έπέμβασι τών δυνάμεων 
ύπέρ των Ελλήνων. Ό  Κάννιγκ 
όμως άγρυπνεϊ. "Εχει κι’ όλας κα
ταρτίσει σχέδιο συνθήκης πού έχει 
κράτη θή τόσο μυστικό ώστε ούτε 
ό Πολλινιάκ, ό επιδέξιος Πρεσβευ- 
τής τής Γαλλίας στό Λονδίνο ξέ
ρει τίποτα γι’ αύτό. Τό σχέδιο πέ
φτει σάν βόμβα όταν ό Γκράνβιλλ, 
πρεσβευτής τής ’Αγγλίας, τό πα

ρουσιάζει στό Παρίσι. Ούτε λίγο, 
ούτε πολύ, είναι τό σχέδιο τής 
μεσολαβήσεως ’Αγγλίας —Ρωσίας 
Γαλλίας γιά νά έπιτευχθή ή ειρή
νευση στόν Ελληνικό χώρο. Τήν 
ίδια στιγμή γίνεται καί μιά δυνα
μική ενέργεια. Οί στόλοι τών τριών 
Δυνάμεων στό Αιγαίο ένισχύονται. 
Τό ’Αγγλικό ναυαρχείο καί ή Γαλ
λική Κυβέρνηση έδωσαν διαταγή 
στούς άρχηγούς τών μονάδων τους 
γιά τά προπαρασκευαστικά μέτρα 
τών στόλων τους στή Μεσόγειο.

Οί διαταγές έδιναν έξουσιοδό- 
τηση στούς ναυάρχους, άν χρεια- 
σθή νά λάβουν τά δέοντα μέτρα γιά 
νά κάνουν τήν συνθήκη σεβαστή.

Στις 5 Αύγούστου, ό Κόδριγκτον 
καί ό Δεριγνύ έχουν κι’ όλας άγκυ-



ροβολήσει στό Ναύπλιο. Στό με
ταξύ ή Πύλη δηλώνει άπερίφρα- 
στα δτι «ούτε άνέχεται, ούτε θά 
άνεχθή ποτέ νά άκούση κανένα 
νά μιλ§ γιά τούς "Ελληνες...».

"Οταν oi Πρέσβεις των Δυνάμεων 
στην Κωνσταντινούπολη πήγαν νά 
έπιδώσουν τό έγγραφο τής συνθή
κης στόνΡεΐζι, αυτός τούς έκοψε 
άπότομα. «Δέν δεχόμαστε καμμιά 
διακοίνωση», δήλωσε ξερά. Κι’ 
όταν τοΰ έξήγησαν πώς σκοπός 
τών Δυνάμεων ήταν νά σταματή
σουν μέ κάθε μέσο τό χύσιμο τό
σου αίματος, όΡεΐζιέφρύαξε. «Ποι
ανού αίματος; είπε. Τού Τούρκι
κου; Τί σας νοιάζει εσάς γιά τό 
Τούρκικο αίμα; Δέν σάς ζητήσαμε 
έμεΐς βοήθεια. "Αν πάλι νοιάζεστε 
γιά τό ,αίμα τό Ελληνικό τότε 
πέστε μας καθαρά πώς ζητάτε πό
λεμο...».

"Ολα έδειχναν πώς ή ρήξη θά- 
ταν άναπόφευκτη. Οΐ τρεις Δυνά
μεις όπως είδαμε, είχαν κι’ δλας δώ
σει σαφείς διαταγές στούς τρεις 
ναυάρχους τους, τον Σέρ Έδουάρ- 
δον Κόδριγκτον, Τό Ερρίκον, Δα
νιήλ, Γκωτιέρ Δεριγνύ καί τόν Κό
μη Λογγΐνο Χέϋδεν.

Ό  Κόδριγκτον ήταν άρχηγός 
τής ’Αγγλικής ναυτικής μοίρας στή

"Ερρίκος Κόμης Δεριγνύ (178̂ 2 - 1835) 
διοικητής, τού Γαλλικού Στόλου τής 
’Ανατολής καί έκ τών συντελεστών τής 
νίκης κατά τήν ναυμαχίαν τού Ναυαρί- 
νου.

Σέρ Έντουαρντ Κόδριγκτον (1770- 
1851), ό ’Άγγλος Ναύαρχος ό όποιος 
ήτο κατά τήν'ναυμαχίαν τού Ναυαρίνου 
έπικεφάλής τών συμμαχικών δυνάμεων.

Μεσόγειο καί ό άρχαιότερος άπό 
τούς δύο άλλους συναδέλφους του. 
Βετεράνος ναυμάχος, Κυβερνήτης 
τοΰ «Ώρίωμαι» στό Τράφαλγκαρ.

Πάρα πολλά χρωστάει ή Ελλάς 
στόν Κόδριγκτον. Ξέχωρα άπό 
τήν άποφασιστική του στάση τήν 
ναυμαχία, ή πιό μεγάλη ύπηρεσία 
πού πρόσφερε στήν άγωνιζομένη 
Ελλάδα ήταν δταν—μετά τήν ναυ
μαχία —πήγε στήν ’Αλεξάνδρεια 
καί κατώρθωσε νά πείση τόν Μω- 
χάμετ Άλή νά άνακαλέση τόν Ίμ- 
βραήμ άπό τήν Πελοπόννησο. Τού
το δταν ή ’Αγγλία—είχε πιά πε- 
θάνει ό μεγάλος Κάννιγκ —καί 
τόν κατηγορούσαν λυσσασμένα δτι 
ύπερέβη τάς δοθείσας έντολάς...

Ό  Δεριγνύ δέν άναφέρεται γιά 
τόσον έκρηκτικός Φιλέλλην. Οΐ 
ιστορικοί δμως κάνουν λάθος. Ό  
Δεριγνύ συμπαθούσε στό βάθος καί 
Έλληνες καί τήν Επανάσταση. 
Τδδειξε δταν ό Τοπάλ Πασάς, ό 
πολύς Χοσρέφ τού ζήτησε νά πείση 
τούς 'Υδραίους νά παραδώσουν τά 
δπλα τους καί νά υποταχθούν (6-6 
1823).

Ξερά ό Δεριγνύ άρνήθηκε. «Δέν 
έκπλήσσομαι γιά τήν μετριοπά- 
θειά σου» άπάντησε στόν Χοσρέφ. 
’Αργότερα, μετά τήν πολύνεκρη 
μάχη στό Χαϊδάρι, πήγε ό ίδιος 
στό στρατόπεδο τού Βεζύρη, έλευ- 
θέρωσ έτους αιχμαλώτους "Ελλη

νες καί τούς έστειλε στά χωριά 
τους.

'Ο Χέϋδεν ήταν άριστοκράτης. 
Έγνώριζε καλά τούς "Ελληνες καί 
τήν Μεσόγειο, άπό τόν καιρό πού 
υπηρετούσε στό 'Ολλανδικό ναυ
τικό μέ άποστολή νά ξεκαθαρίση 
τίς Ελληνικές θάλασσες άπό τούς 
πειρατές. Είναι έκεϊνος κυρίως πού 
έπεισε τούς άλλους δύο ναυάρχους 
νά εφαρμόσουν δυναμικά τήν συν
θήκη τοΰ Αονδίνου.

Οί τρεις ναύαρχοι πήραν εντολή 
άπό τίς Κυβερνήσεις των νά έφαρ- 
μόσουν τήν συνθήκη. Στό έγγραφο 
μάλιστα πού έλαβε ό Κόδριγκτον, 
ό πρώτος Λόρδος τοΰ ’Αγγλικού 
ναυαρχείου, δούξ τοΰ Κλάρενς 
άδελφός τοΰ Βασιληά, είχε ση
μειώσει ίδιοχείρως στό περιθώριο: 
«Καί τώρα εμπρός Έδουάρδε».

Ή  πραγματικότης έν τούτοις> 
δέν ήταν τόσο ρόδινη. Ό  θαυμάσιος 
Κάννιγκ είχε πεθάνει, καί οί διά-, 
δοχοί του πολιτικοί τής ’Αγγλίας 
εννοούσαν τήν συνθήκη τοΰ Λον
δίνου μόνον ώς μέσον γιά νά κρα
τήσουν στά χέρια τους τήν λύση 
τοΰ ’Ανατολικού ζητήματος. Τρία 
πύρηνα υπομνήματα τοΰ Καποδί- 
στρια είχαν βρή μάλλον ψυχρή 
υποδοχή. 'Η συνθήκη θά έμενε

Κόμης Λογγϊνος Χέϋδεν (1772- 140). 
Ρώσσος ναύαρχος ύπηρετήσας παλαιότε- 
ρον εις τό 'Ολλανδικόν ναυτικόν, έκ τών 
πρωταγωνιστών τάς ναυμαχίας τοΰ Ναυα
ρίνου. Μετά τήν ναυμαχίαν τοΰ Ναυαρί
νου, διωρίσθη 'Υπασπιστής τοΰ Τσάρου.
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Oi "Ελληνες ύπεδέχθησαν μέ εύγνωμοσύνην τούς θριαμβευτής τής ναυτικής 
συγκρούσεως εις Ναυαρϊνον ή οποία έπεσφράγισε τήν έλευθερίαν τής άγωνιζομένης 
Πατρίδος.

γράμμα κενό, κι’ ϊσως ποτέ δέν 
θά έφαρμοζόταν αν δέν ύπήρχαν 
οι τρεις γενναίοι ναυτικοί καί μεγά
λοι Φιλέλληνες.

3 Δεκεμβρίου 1827. 'Η Ελληνική 
Κυβέρνηση εΐχεν ήδη άποδεχθή 
τούς όρους τής άνακωχής. Έτσι 
ό Κόδριγκτον έχει τώρα νά κάνη 
μόνο μέ τούς Μουσουλμάνους. 
Στέλνει τόν πλοίαρχό του Ρίτσα- 
ρδς στήν Αίγυπτο καί δηλώνει μέ
σω τοϋ Άγγλου προξένου Σάλε ότι, 
«αν μετά τήν έκπνοή τής προθεσμί
ας, ή άπάντησις τής Πύλης καί τοϋ 
Μωχάμετ εξακολουθεί νά είναι 
αρνητική, θά έπιβάλη τήν άνακωχή 
μέ τά πυροβόλα τών συμμαχικών 
πλοίων». Ή  Πύλη σιωπά στό τελε
σίγραφο καί ό Μωχάμετ Άλή 
άπαντά, ότι δέν μπορεί νά ύπακού- 
ση γιατί θά θεωρηθή άπό τήν Πύ
λη αποστάτης.

Ό  Κόδριγκτον βρίσκεται τότε 
σέ πολύ δύσκολη θέση. Ξέρει καλά 
ότι οί διαταγές πού έχει δέν τόν 
έξουσιοδοτοΰν νά άνοιξη τά κανό
νια του. Άπό τήν άλλη μεριά βλέ
πει τό δίκαιο τοϋ Έλληνικοϋ άγώ- 
να καί ή άνθρώπινη συνείδησή του 
έξανίσταται. Σέ τοΰτο τό μεταξύ 
ό Τουρκοαιγυπτιακός στόλος έχει 
μαζευτή στό Ναυα,ρΐνο καί οί κι
νήσεις του δείχνουν καθαρά πώς 
ετοιμάζεται εκστρατεία στόν Μω- 
ρηά. Στις 19 Δεκεμβρίου, αν καί οί 
δυνάμεις πού διαθέτει ό Κόδρι- 
γκτον είναι πολύ λίγες —ό Δερι- 
γνύ είναι στή Μήλο, καί ό Χέϋδεν 
δέν έχει άκόμη έλθει—ό Άγγλος 
ναύαρχος ειδοποιεί τόν Τοϋρκο 
άρχιστόλαρχο ότι άπαγορεύει κά
θε μεταφορά στρατού όπλων καί 
πολεμικού όλικοϋ σέ όποιοδήποτε 
σημείο τής Ελλάδος. Τοϋτο τό 
τελεσίγραφο τό έλαβε ό Ταχήρ 
στις 20 Σεπτεμβρίου. Κάνει πώς 
δέν καταλαβαίνει, καί διατάζει μιά 
μοίρα του —δύο ντελίνια έντεκα 
φρεγάτες καί όκτώ κορβέτες—φορ
τωμένα στρατό, νά σαλπάρουν. 
Μόλις τά Τούρκικα ξεμπουκάρουν 
άπό τό λιμάνι, ό Κόδριγκτον παρα
τάσσει μπροστά τους τά λιγοστά 
καράβια του, έτοιμα γιά μάχη. 
Οί Τοϋρκοι μαϊνάρουν, βλέπουν 
ότι ή υπεροχή τους σέ αριθμό είναι 
συντριπτική. Τούτη τή στιγμή ό
μως φτάνει ίσαριστός στήν φρε- 
σκαδούρα ό στόλος τοϋ Δεριγνύ 
καί παρατάσσεται άμέσως στό πλάι 
τοϋ Κόδριγκτον. Τά Τούρκικα πι
σωγυρίζουν τις πλώρες τους καί 
ξαναμπαίνουν στό λιμάνι χωρίς νά 
ριχτή ντουφεκιά.

Ήταν ή έκστρατεία πού έτοι- 
μαζόταν γιά τήν "Υδρα, καί πού 
έματαιώθη...

Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οί δυό 
ναύαρχοι κάνουν δύο έπισκέψεις 
στή σκηνή τοϋ Ίμβραήμ. Τοϋ εξη
γούν καθαρά τις προθέσεις τους, 
άλλά καί ό Ίμβραήμ είναι σαφής. 
Αύτός είναι στρατιώτης. Δέν δια
πραγματεύεται. Έκτελεΐ διαταγές, 
καί όί διαταγές λένε πώς πρέπει 
νά άφανίση τήν Ύδρα... "Οταν οί 
δύο σύμμαχοι τόν πληροφορούν 
πώς .τέτοιο πράγμα δέν θά τό επι
τρέψουν, τότε κυττάζει νά ξεγλυ- 
στρήση. Ζητά τήν άδεια νά στεί- 
λη ταχυδρόμους στήν Κωνσταντι
νούπολη γιά νά πάρη οδηγίες κι’ 
ώς τήν έπιστροφή τους υπόσχεται 
νά μείνη ήσυχος. Στις 30 Σεπτεμ
βρίου όμως μιά μοίρα τούρκικη—6 
φρεγάτες, έννηά κορβέτες, 19 βρί- 
κια—βγαίνει άπό τό Ναυαρΐνο μέ 
σκοπό νά χτυπήση τά Ελληνικά 
πλοία—τό «Άστιγξ» έχουν βάλει 
στό μάτι—στόν Κορινθιακό.

Ό  Κόδριγκτον έχει προσορμισθή 
τώρα στή Ζάκυνθο—μέ τά «Άσία» 
«Τάλμποτ» καί «Ζέβρα»—έχει άφή- 
σει όμως τό «Ντάρτμουθ» νά περι-

πολή έξω άπό τό Ναυαρΐνο, κι’ 
ό Κυβερνήτης του στέλνει άμέ
σως σινιάλο γιά τήν έξοδο τών 
τούρκικων πλοίων^Ό Κόδριγκτον 
σαλπάρει στή στιγμή, καί μ’ όλη 
τήν θαλασσοταραχή πού ώργώνει 
τό Ίόνιο βρίσκεται μέ τήν αυγή 
μπροστά στις πλώρες τών τούρκι
κων πλοίων, στ’ άνοιχτά τοϋ κόλ
που τής Πάτρας. Μιά κανονιά τής 
«Ασίας» ύστερα άπό άσκοπες 
ύπεκφυγές τών Τούρκων είναι άρ- 
κετή νά κάνη τόν Χαλήλ νά μαζέ- 
ψη τά καράβια του καί νά βάλη 
πλώρη γιά τό Ναυαρΐνο. Ό  Κόδρι- 
γκτον άκολουθεΐ, καί σέ λίγο, ενώ 
καβατζάρουν τήν Ζάκυνθο, ξεπρο
βάλλει κι’ άλλη τούρκικη μοίρα. 
Είναι ό Ίμβραήμ πού κατευθύνεται 
στήν Πάτρα. Τοϋρκοι καί Αιγύ
πτιοι μέ σαράντα έννηά καράβια 
ζώνουν στό πέλαγο τά τέσσερα ’Αγ
γλικά. "Ομως ό Κόδριγκτον έχει 
πολεμήσει στό Τράφαλγκαρ καί 
σέρνει μαζύ του τήν δύναμη τής 
λαμπρής ναυτικής παραδόσεως τών 
’Εγγλέζων θαλασσινών. Οί μανού
βρες του άποτελοϋν άληθινό ναυ
τικό άθλο. Φέρνει τήν «Άσία» 
κοντά στά αιγυπτιακά καράβια,
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κι’ δλα τά κανόνια του ξερνοΟν φω
τιά. Οΐ Τούρκοι —ό Πατρονά- 
μπεης —φεύγουν πρώτοι. Μέ τό 
σκοτάδι γυρνά ταπεινωμένος στό 
Ναυαρϊνο καί ό Ίμβραήμ.

Λίγο άργότερα φθάνει έπΐ τέ
λους καί ό Χέϋδεν μέ τά πλοία του.

Στις 5 ’Οκτωβρίου, οί τρεις ναυάρ 
χοι είναι έξω άπό τό Ναυαρϊνο καί 
στέλνουν κοινό τελεσίγραφο στον 
Ίμβραήμ: «... τά στρατεύματά σας 
δηώνουν, καταστρέφουν, καίουν, 
έκρριζώνουν δένδρα, μεταβάλλουν 
τά πάντα εις έρημον. Τοιαύτη δια
γωγή καί παράβασις άνειλημμένων 
ύποσχέσεων σάς θέτουν έξω τοΰ 
Διεθνούς Δικαίου. Οί υπογεγραμ
μένοι ζητοϋμεν άμεσον άπάντησιν 
εις τήν παρούσαν διακοίνωσιν, καί 
σάς άφήνομεν νά προΐδητε τάς 
συνέπειας άρνήσεως ή υπεκφυ
γής...».

Τούτο τό τελεσίγραφο δέν έδόθη 
ποτέ στον Ίμβραήμ. Ό  Συντ]ρχης 
Κράντοκ πού τό έπήγε στον Αιγύ
πτιο πολέμαρχο χάλασε τον κό
σμο γιά νά τόν βρή, μά ό πονηρός 
’Ανατολίτης είχε κρυφτή...

Οί τρεις ναύαρχοι συσκέπτονται.
Ό  Κόδριγκτον χειρίζεται τό θέ

μα έξυπνα. Καταφέρνει στό τέλος 
τόν Δεριγνύ—ό Χέϋδεν είναι πάντα 
πρόθυμος—νάρθει μέ τά νερά του. 
«Δέν μπορούμε νά παρατείνωμε τόν 
άποκλεισμό—λέγει ό Δεριγνύ. Τού

τος ό άλιτήριος στέλνει στρατό 
όπου θέλει, ένώ έμεΐς περιμένουμε 
άπ’ έξω. Μόνη λύση είναι νά μπού
με καί μεϊς στό λιμάνι καί ν’ άρά- 
ξουμε δίπλα τους....» "Αλλο πού 
δέν ήθελε καί ό Κόδριγκτον. Στις 
8 ’Οκτωβρίου τό πρωί —έχει καί 
τυπικά άναγνωρισθεΐ τώρα άρχη- 
γός τοΰ συμμαχικού στόλου—δίδει 
διαταγή στά καράβια του νά μποΰν 
στό λιμάνι. «Κάθε πλοίαρχος νά 
θεωρήση δτι είναι καλά τοποθετη
μένος μόνον δταν τό καράβι του 
έχει άπέναντί του ένα «τουλάχιστον 
εχθρικό». Τούτα τά λόγια περιέ
χει ή διαταγή τοΰ Κόδριγκτον, 
μά πριν άπ’ αυτόν τάχει πή ό δάσ
καλός του στή ναυτική πολεμική 
τέχνη, ό Νέλσων...

Ό  Κόδριγκτον κυβερνά τήν 
«Άσία», ό Δεριγνύ είναι πάνω στήν 
«Σειρήνα» καί ό Χέϋδεν στό «Ά- 
ζώφ».

Ό  Τούρκος ναύαρχος, ό Ταχήρ, 
βλέπει τις μανούβρες καί καταλα
βαίνει πώς τά πράγματα θά μπλέ
ξουν άσχημα. Κάνει σινιάλο στόν 
Κόδριγκτον νά μή μπή στό λιμάνι. 
Ρίχνει κι’ άπό τό κάστρο μιάν ά- 
σφαιρη μπαταριά, πού στήν ναυτική 
γλώσσα σημαίνει: «Προσοχή».

Όμως ό Άγγλος ναύαρχος, στη- 
τός στήν γέφυρα τοΰ καραβιού του, 
μπαίνει άργά καί μεγαλόπρεπα στό 
λιμάνι, τήν ώρα ό σηματωρός του,

σινιαλάρει τήν άπάντηση: «Ήρθα 
νά δώσω καί δχινά πάρω διαταγές»:

Ή  «Άσία» έρχεται καί μανου
βράρει έπιδέξια. Στήν μιά της πάν
τα είναι φουνταρισμένη ή ναυαρ
χίδα τοΰ Ταχήρ. Άπό τήν άλλη ή 
ναυαρχίδα τού Μοχάράμπεη.

Τά συμμαχικά πλοία μπήκαν στό 
φαρδύ λιμάνι ήσυχα. Ούτε μιά 
τουφεκιά δέν έπεσε, ό ίδιος ό Κόδρι- 
γκτον έγραφε στήν γυναίκα του: 
«Είλικρινά θέλαμε νά άποφύγουμε 
τή σύγκρουση. Δέν ήρξάμεθα ή μεϊς 
χειρών άδικων...».

Όπως καί νάναι δμως ή τοπο
θέτηση τών πλοίων του ήταν πολε
μική. Κι’ έκανε πολύ σωστά άλ
λωστε. Τό άντίθετο θά ήταν σφάλ
μα βαρύ. Ή  άτμόσφαιρα μύριζε 
κιόλας μπαρούτι. Μιά σπίθα άπό- 
μενε. Καί ή σπίθα βρέθηκε γρή
γορα. Όταν ό Φέλλογγς κυβερνή
της τοΰ «Ντάρτμουθ» έστειλε μιά 
φαλαινίδα του—μέ λευκή σημαία— 
νά πή στό Αιγυπτιακό πυρπολικό 
πού είχε πέσει δίπλα του νά άπο- 
μακρυνθή λίγο, κάποιος άράπης, 
νευρικός καί άνυπόμονος, έστειλε 
στήν Φαλαινίδα μιά τουφεκιά. Ή  
μπάλλα βρήκε τόν Φιστρόϋ—υπο
πλοίαρχο, έπικεφαλής τοΰ άγή- 
ματος—κατάστηθα καί τόν ξάπλω
σε νεκρό. Οί Άγγλοι ναύτες σείουν 
μάταια τήν λευκή σημαία. Δεύτερη 
σφαίρα ρίχνει νεκρό τόν Φόρβερς,

Ό  κόλπος τοΰ Ναυαρίνου κατά χαλκογραφίαν τής έποχής τής ναυμαχίας. Ή  ήρεμος θάλασσα μέ τά ελλιμενισμένα 
πλοία δέν προδίδει τήν τρομεράν σύγκρουσιν ή όποια έλαβεν χώραν εις τό μέρος αΰτό. Μόνον οί έντός τών λέμβων καί οί 
είς τήν άκτήν άξιωματικοί τοΰ συμμαχικοΰ στόλου καί τά έπί τοΰ έδάφους άνθρώπινα οστά μαρτυρούν διά τόν έθνικόν άγώνα.
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M ία σκηνή άπό τήν ναυμαχίαν τοΟ Ναυαρίνου όπως τήν άπέδωσε ζωγράφος 
τής εποχής. Ή  θάλασσα είναι γεμάτη άπό συντρίμια καί ναυαγούς τού Τουρκοαι- 
γυπτιακού στόλου.

§να νεαρό δόκιμο. Τώρα ή Φαλαι- 
νίδα κάνει πίσω όλαταχώς. Τό 
«Ντάρτμουθ» ρίχνει μιά κανονιά 
στά γεμάτα γιά νά τήν προστατεύ- 
ση, μά άπό τό πυρπολικό βάλλουν 
λυσασμένοι οί άραπ^ες. "Ολο τό 
άγημα εξοντώνεται. Οί άνδρες του 
είναι νεκροί ή τραυματισμένοι. Ό  
Δεριγνύ πιάνει τόν τηλεβόα και 
προειδοποιεί^,.τόύς Αιγυπτίους νά 
πάψουν. ToC άπαντοΰν μέ μιά κα- 
νονιά πού σκοτώνει ένα Γάλλο ναύ
τη. Ή  «Σειρήνα» άνοίγει τότε δλα 
τά κανόνια της. Τό «Ντάρτμουθ» 
μέ δύο βολές βυθίζει τό πυρπολικό. 
'Η φωτιά έχει πιά γενικευθή. Τό 
Ναυαρΐνο καίγεται.

Η «’Ασία» βυθίζει πρώτα τήν 
αιγυπτιακή ναυαρχίδα, καί ύστερα 
στρέφει τά κανόνια της στά τέσσε
ρα έχθρικά πού τήν σφίγουν άπό 
παντού. "Ολα τά πλοία έχουν έμπλα- 
κή. Τά πράγματα είναι πολύ •σκού
ρα γιά τούς συμμάχους. Τά πυρο
βολεία τών κάστρων τούς κτυποΰν 
άλύπητα. Μόνο τά βαρειά πυρο
βόλα τού Χέϋδεν τά κάνουν νά σω-

πάσουν. "Ομως καί τό «Άζώφ» 
έχει βαρείες ζημιές καί σώζεται,μόνο 
χάρη στή βοήθεια τού «Μπρεσλά- 
βια».

'Η ναυμαχία φθάνει στό κορύ
φωμά της. 'Η θάλασσα έχει σκε
παστή μέ καπνούς πού κρύβουν 
τά συντρίμματα. Μιά μπάλλα ρίχνει 
κάτω τό κατάρτη τού έπίδρομου 
τής «’Ασίας». Ό  γυιός τού Κόδρι- 
γκτον —δόκιμος είναι —τραυματί
ζεται, μά ό ναύαρχος μένει στή 
θέση του καί διευθύνει τήν μάχη 
μέ ξεκάθαρο μυαλό. Ή  «Άλβιών» 
κινδυνεύει. Μπλέκεται μέ ένα τούρ
κικο πού καίγεται, πέρνει φωτιά, 
άλλά σώζεται. Ό  Κυβερνήτης τού 
«Γένουα» έχει τρία τραύματα. Τέ
ταρτο τού θερίζει τήν κοιλιά."Ωσ- 
που νά τόν κατεβάσουν στό χειρουρ 
γεϊο έχει πεθάνει.

Καί όμως οί σύμμαχοι πολεμούν 
άπτόητοι.

Τό σιδερένιο χέρι τού Κόδριγ- 
κτον κουμαντάρει ψύχραιμα. Ή  
πρώτη σειρά τών καραβιών τού

έχθροΰ βυθίζεται. Ή  δεύτερη καί 
ή τρίτη έχουν σημαντικά άραιώ- 
σει. "Ωσπου νά πέση τό σούρουπο, 
ό φοβερός τουρκοαιγυπτιακός στό
λος έχει σχεδόν όλοσχερώς κατα
στροφή. ’Από τά έννενήντα πλοία 
του τά έξήντα πέντε δέν υπάρχουν 
πιά. Τά υπόλοιπα είναι χωρίς 
κατάρτια. Άπό τόν περήφανο στό
λο τού Ίμβραήμ μόνο 14 θά έπι- 
στρέψουν στήν Αλεξάνδρεια σέ 
κακή κατάσταση καί αυτά. Έξη 
χιλιάδες άνδρες είναι συνολικά 
οί άπώλειες τού έχθροΰ, αριθμός 
τρομακτικός γιά τήν εποχή του.

Καί οί σύμμαχοι έχουν ζημιές 
άλλά καμμιά όλική άπώλεια σέ 
πλοίο.

Νεκροί άνδρες 655. Άγγλοι 272, 
Γάλλοι 185, Ρώσοι 198. Ά ς είναι 
ή μνήμη τους αιώνια. Έπεσαν γιά 
τής Έλλάΰος τήν λευτεριά.

Μετά τήν ναυμαχία, $, Ταχήρ 
ζητάει νά δή τόν Άγγλο ναύαρχο. 
Τερτίπι Ανατολίτικο, γιά να ρίξη 
τις ευθύνες στόν Ίμβραήμ. "Ομως 
ό Κόδριγκτον δέν άστιεύεται. Τού 
λέει έξω άπό τά δόντια, ότι τήν 
ευθύνη τήν έχουν καί οί δυό. ’Ορθά 
κοφτά τού δηλώνει πώς κάθε νέα 
εχθρική πράξη θάχη τις ίδιες συνέ
πειες καί μάλιστα τό γράφει σ’ 
έπιστολή κι’ υποχρεώνει τόν Τα
χήρ νά τήν παραλάβη καί νά τήν 
έπιδώση στόν Ίμβραήμ.

Τά συμμαχικά καράβια σαλπά- 
ρησαν άπό τό Ναυαρΐνο στις 13 
τού Όκτώβρη. Οί Γάλλοι κατευ
θείαν στήν Τουλόν, οί Ρώσσοι καί 
οί Άγγλοι στήν Μάλτα. Άρρωστος 
έπεσε ό Κόδριγκτον πριν φουντά
ρουν στό λιμάνι, άπ’ τήν κόπωση, 
τόν έκνευρισμό καί τήν υπερένταση.

Πριν φύγη, είχε διατάξει τούς 
τουρκοαιγυπτίους νά ση κώσου ν λευ
κές σημαίες σ’ όλα τά φρούρια τής 
στεριάς. Τιά καλό καί γιά κακό, 
είχε άφήσει αντίκρυ, μ’ δλα τά 
κανόνια τους στραμμένα στά κά
στρα,τό «Κάμπριαν»,τό«Γ κλάσκοβ» 
(’Εγγλέζικα), τό «Τρινιντάντ» (Γαλ- 
λικό) καί τό «Προβονόκ» (Ρωσσι- 
κό).
Είναι δμως περιττά καί αυτά. Οί 

Τούρκοι είχαν βυθισθή σέ βαρύ 
πένθος, κι’ ό Ίμβραήμ, ό φοβερός 
καί άδυσώπητος, είχε άφανισθή 
δριστικά. Στόλο δέν είχε πιά, καί 
άνάμεσα στούς άνδρες πού έχασε 
ήταν κι’ δλοι οί μαθητές τής Στρα
τιωτικής Σχολής τής Αλεξάνδρειας 
τό άνθος τού Αιγυπτιακού στρα
τού...

656



To δ ι ή γ η μ ά  μ α ς

Τό κοκό

συναπάντημο

Γ Ι Α Ν Ν Η  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Α Κ Η

Λίγα χρόνια πρό τοϋ 1821 ατό Κράσι της Πεδιά
δας.
Ό  Σιφογιάννης βγήκε άπό τό σττίτι του, κι’ άττό 

ττίσω ή γυναίκα του φάνηκε στην πόρτα καί τουπέ: 
— Κάλια ’χα  γώ  νά μήν πας, ήμερα πούναι.
-Μ ά δέν θά κάμω δά καμιά δουλειά, εύλοημένη ! 

Δε σοϋ τδττα; θ ά  ττάω νά δω αν είναι καιρός γιά  
διπλοσκάφισμα.

_ Ό  Θεός μαζί σου, μιά πού δέ μ’ άκούς. Λες πώς 
δέ θά δουλέψης· μά μπορείς τού λόγου σου νά πας 
στά γονικά σου καί νά μήν κάμεις καμμιά δουλειά, 
καί Λαμπρή νάναι;

Ό  γάιδαρος περίμενε μπροστά στήν πόρτα στρω
μένος, κι’ ό Σιφογιάννης, ένώ τον έλυνε, είπε στή γυ 
ναίκα του με λίγο νεύρωμα:

—Μά σοϋ τόπα δά, πώς δέ θά δουλέψω. Πόσες 
φορές πρέπει νά σοϋ τό πώ ;

—’Εγώ ’πρεπε νά σοΰ τό πώ , γιατί ναι βαρά 
σκόλη, καί ’ξά σου.

-Κ αλά-καλά, είπεν ό Σιφογιάννης. Κι’ άφοϋ 
εκαμε τό σταυρό του, άνέβηκε στο γαϊδούρι καί τού 
φώναξε «σέ» γιά νά ξεκινήσει.

'Η γυναίκα του έμεινε κάμποσα λεπτά στήν πόρ
τα καί τόν έβλεπε ν’ άπομακρύνεται. Στο άναμετα- 
ξύ μουρμούρισε: «Μά σάν πάει μόνο για νά δει, 
γιάιντα τόν έπήρε τόν κλαδεύτηρο;».

Ό  Σιφογιάννης ήτο έξηντάρης καί πάνω. ’Αλ
λά σάν αύτόν δουλευτής δεν ήτο άλλος στό χωριό. 
Γι' αύτό, άν καί ήτο θεοφοβούμενος ή μεγάλη φιλο- 
πσνία του τόν τραβούσε καμιά φορά καί τις έορτές 
νά μή μένει άργός. Ά λλ’ ώς ελαφρωμα στη συνεί
δησή του είχε τήν πρόφαση ότι δέν έκανε βαριές δου
λειές τις έορτές. Διόρθωνε κανένα τράφο ποΰχε χαλά
σει, λευτέρωνε δένδρα άπό παρακλάδια ή ξεράδια, 
καθάριζε τό χωράφι άπό τις πέτρες, ή ξεχόρτιζε, 
καί κοβαλούσε τό βράδι στό σπίτι χόρτα γιά  τά 
ζώα του ή ξύλα. Καί όταν μιά φορά ό παπάς τού- 
κανε τήν παρατήρηση καί τούπε πώς ήταν πολύ
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(ταμαχιάρης), δηλαδή πλεονέκτης, Ινώ, ώς άτε
κνος πού ήτο δίν είχε πολλές ανάγκες, ό Σκρογιάννης 
κοίταξε γύρω, γιά  νά μήν άκούσει κανείς κείνο πού 
θάλεγε, κι* έπειτα, σιγά:

—Δέ θωρείς τά πλούτη μου, γέροντα; είπε. Δου
λεύω καί σάλιο δεν έχω στο στόμα. Δέν έχω παι
διά, μά ’χω  άφεντικά. Πρέπει νά δουλέψω γιά 
νάχω νά πλερώνω τό χαράτσι καί τ ’ άλλα δοσί
ματα. Καί σάν έχω νά χορταίνω τον άγά καί τόν 
σούμπαση καί κάθε γιανίτσαρο πού μού ζητά, γλυ
τώνω σκιάς άπού τσί ξυλιές καί χειρότερα. Δου- 
λεύγω, σά σκλάβος, γιά  τή σκλαβιά μου.

Ό  παπάς άναστέναξε.

—Καί ποιος χριστιανός δέν είναι σκλάβος καί δέ 
δουλεύγει γιά  τή σκλαβιά του;

Στό κεφάλι του ό Σκρογιάννης φορούσε μαύρη πέ
τσα. Οί Ρωμιοί τότε άπόφευγαν τά ζωηρά χρώ
ματα καί φρόντιζαν νά φαίνονται ταπεινοί γιά νά 
μή θεωρούνται έπιδεικτικοί, ότε μπορούσαν νά θεω
ρηθούν άπό τούς Τούρκους προκλητικοί. Μέ τό 
βάδισμα τού γαϊδουριού, σειότανε ή άκρη τής πέ
τσας τού Σιφογιάννη. Ή τον καθισμένος στό σαμάρι 
δίπλα, μέ ρωμαίικη καβάλα, όπως τήν έλεγαν τότε 
καί τήν λέγουν άκόμη. 05 Ρωμιοί καβαλούσαν έτσι, 
γιά  νά είναι έτοιμοι νά πεζέψουν άμα φαινόντανε 
τούρκος. Χωρίς αύτή τήν έγκαιρη δουλική ταπεί
νωση τό μικρότερο πϋχον ν’ ύποφέρουν ήτο τό 
ξύλο.

Σ’ αύτή τήν άνάγκη βρέθηκε ό Σκρογιάννης μόλις 
άπομακρύνθηκε λίγο άπό τό χωριό. Καί τό συναπά- 
ντημα πού τούρθε ήτο άπό τά πιό έπίφοβα πού 
μπορούσαν νά τού τύχουν: αντίθετα Ιρχόταν ένας 
τούρκος έφιππος.

Ά πό μακρυά τόν γνώρισε. Καί ποιος δέν τόν γνώ 
ριζε;

Τίτον ό άγάς τού Μόχου, πού λεγόταν Μόχου- 
γλους.

Τήν ίδια στιγμή ό Σκρογιάννης κατέβηκε άπό τό 
γαϊδούρι, έσυρε τό ζώο στήν άκρη τοΰ δρόμου, τό 
κράτησε κεΐ άκίνητο, καί στάθηκε κι ό ίδιος δίπλα 
νά περιμένει τή διάβα τού άγά.

Στά πέντε λεπτά, πού περίμενε ό Σκρογιάννης, 
συλλογιζότανε, σέ τί διάθεση θάβρισκε άραγε τόν 
άγά, κι’ άν ήτο στά δαιμόνια του, τί κακό νά τόν 
περίμενε. Θυμόταν τά λόγια τής γυναίκας του καί 
μετανοούσε πού δέν τήν άκουσε. "Ισως ή άμαρτία, 
νά δουλέψη μέρα έξαιρέσιμη (γ ια τ’ ή άλήθεια είναι 
ότι κάποια δουλειά πήγαινε νά κάμει) τούφερε στό 
δρόμο του τό Μόχογλου νά τόν τιμωρήσει.

Ό  Μόχογλους, όταν έφτασε, άντί νά περάσει, 
σταμάτησε τό άλλογό του μπροστά στό Σιφογιάν- 
νη καί τουπέ:

—Πού πάς, μορέ;
—Στσ’ όρισμούς στου, άγά. Πάω στ' άμπέλι μου 

νά κάμω μιά όλιά δουλειά.

—Καί σήμερα δέν έχετε σκόλη έσεϊς οί ρωμιοί;
Ό  Σκρογιάννης άρχισε νά τρέμει.
—Ναΐσκε άγά.

—Όϊλέσα, μορέ, είναι κρίμα νά δουλεύγει τέτοια 
μέρα ένας ρωμιός;

—Ναΐσκε άγά, άποκρίθηκε ό Σκρογιάννης, κι’ 
έτρεμε περισσότερο.

—Τί ζιμιός, έσύ δέν είσαι καλός χριστιανός.

—Δέν είμαι, πρέπει, άγά.

—Μά δέν είσαι καλός ρωμιός, θά σέ κάμω τούρκο.

Ό  Σκρογιάννης έκαμε νά παρακαλέσει, άλλ’ άπό 
τήν τρομάρα του τραύλισε.

—Γιά τό θεό, άγά.. καί νά χαρής τά παιδιά σου...

Ό  Μόχογλους άγγιξε τήν μπιστόλα καί τούπε:

—Δέ θές, καλύτερος είσαι σύ, γκιαούρη, άπό μένα 
πούμαι τούρκος;

—Ό ϊ, άγά.
—Ή, νά πεις, καί γλήγορα, τσή μπιστόλας γιατί 

άνιμένει.

Καί τήν ίδια στιγμή τράβηξε τήν μπιστόλα.
- “Ο,τι θές, άγά! "Ο,τι ορίζεις! Δικός σου είμαι.
Χωρίς νά βάλει στή μέση του τή μπιστόλα, ό 

Μόχογλους τούπε.

—"Εβγα σ’ αύτόνε τόν τράφο, μωρέ!
Ό  Μόχογλους είχε στό στόμα ένα σαρδόνιο γέ

λιο· μ’ άπό τό στατισμό του ό Σκρογιάννης κΓ άπό 
τόν δουλικόν φόβο πού δέν τόν άφηνε νά σηκώσει 
τό βλέμμα του στό πρόσωπο τού άγά, δέν είδε τί
ποτε. Άνέβη ώστόσο στον ξερότοιχο μέ αρκετή δυσ
κολία άπό τήν τρομάρα πού τόν κρατούσε σ’ όλα 
του τά μέλη. Τουρτούριζε ό κακομοίρης καί τά δόν
τια του χτυπούσαν.

Τότε ό Μόχογλους του είπε:

—"Ο,τι σού λέω νά λές!

Είτε άπό τό σάστισμά του, είτε γ ιά  νά γίνει εύά- 
ρεστος στον τούρκο είπε στήν άπόκρισή του μιά 
τούρκικη λέξη άπό τίς λίγες πούξερε:

—Πέκ εύ, άγά. (Πολύ καλά).

Μιά' στιγμή κίνησε γιά  νά γυρίση στό χωρίο 
άλλ’ εύθύς άλλαξε γνώμη καί τράβηξε κάτω προς 
τ ’ άμπέλια, όπου πήγαινε. Στό κεφάλι του ήτον
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ

Ό  Γιάννης Κονδυλάκης είναι ό πατέρας τον νεοελληνικού χρονογραφήματος όπως 
λέει ό Παύλος Νιρβάνας. Πρόκειται για την πιο εξαίσια πένα τον ελληνικόν διηγή
ματος χωρίς αμφιβολία. Γεννήθηκε στο Βιάνο τής Κρήτης τό 1S61 καί σπούδασε 
στην 'Αθήνα. Ή  στήλη τον στις εφημερίδες υπογραφότανε : «Διαβάτης», ξεχώ
ριζε πάντοτε για τό χιούμορ και την καυστική τον σάτιρα. Το αριστούργημά του 
είναι ό Πατούχας, μια εξαίσια κρητική ηθογραφία. "Εχει·μιάν αφήγηση γεμάτη 
χάρη και ειρωνεία, που σφύζει από ζωή καί βαθύ άνθριοπισμό. 'Ακόμα καί τά 
αναγνωστικά τού σχολείου συχνά φιλοξενούν όιηγήματά του. ' / /  συμβολή του στά 
έλληνικέι γράμματα είναι μεγάλη. Αινούμε σήμερα στους αναγνώστες μας εργαζό
μενους, ένα εξαίρετο διήγημα τού θαυμάσιου αυτού ηθογράφου τής Κρήτης.

ένα φοβερό κΓ άξέμπλεγο άνακάτωμα. Μιά φορά 
πού ό Μόχογλους τουπέ νά γίνει τούρκος, πώς 
δέν μπορούσε νά παρακούσει; Ή τιμωρία του θά 
ήτο Θάνατος, άφοΰ καί χωρίς αιτία σκότωνε. ’Αλ
λά καί νά χάσει την πίστη του έτσι; Ό  πατέρας του 
καί οί πρόγονοί του μέ τόσα πού ΰπέφεραν, έφύλα- 
ξαν τήν θρησκείαν τω ν  κι’ αυτός γιά  μιά φοβέρα 
θ’ άλλαξοπίστιζε; Πάλι όμως δέν εύρισκε μέσα του 
αυταπάρνηση μαρτυρική· κι’ άμα έφτανε στη σκέψη 
νά παρακούσει τόν τύραννο κΓ άς πέθαινε γιά  τήν 
πίστη του, ξέφευγε καί ζητούσε τρόπο νά σώσει 
καί τήν πίστι καί τή ζωή του. Νά πάει στόν άγά 
καί νά πέσει στά πόδια του; Ούτε θά τόν άφηναν 
νά μπή στο κονάκι του. ’Αλλά καί πάλι ή μπιστόλα 
θά τού μιλούσε. Νά βάλει άλλον νά μεσιτέψει; 
Ποιόν; ’Αλλά κι’ άφού μπροστά στό Μόχογλους 
δέχθηκε ό ίδιος νά γίνει τούρκος μαρτύρησε πίστι 
στό μουχαμέτη, καί τώρα άν έμενε χριστιανός, ήτο 
ώς νά γύριζε άπό τήν τουρκική στήν χριστιανική 
θρησκεία κι’ αύτό θά ήτο ή έσχάτη προσβολή κατά 
των τούρκων καί τής θρησκείας των. Μιά μόνη διέ
ξοδο έβλεπε· νά είναι στό φανερό τούρκος καί στό 
κρυφό χριστιανός.

Οί περισσότεροι στήν Κρήτη πούχουν τουρκέψει 
καί τούρκευαν, αύτή τήν άπόφασι έπαιρναν. Γι’ 
αύτό καί άλλαξοπίστιζαν όλοι μαζί οί κάτοικοι των 
χωριών. Ά λλ’ είτε καί οί ίδιοι ώς τούρκοι καί τότε 
άληθινά άπαρνούντο τήν καταδιωγμένη θρησκεία 
των. ’’Ητο όμως καί πολύ δύσκολο, πολλάκις κι’ 
άδύνατο, νά κρατήσουν τήν άπόφασίν των, νά 
κάνουν κρυφά τούς τύπους τής χριστιανικής λατρείας 
καί φανερά νά περνούν ώς τούρκοι.

Ό  Σιφογιάννης πέρασε όλο τ ’ άπόγευμα στ’ 
άμπέλι του- κι’ όλη τήν ώρα καταγινότανε σέ διά
φορες μικροδουλειές, άλλά πραγματικούς δούλευε

τό μυαλό του καί βασανιζότανε νάβγει άπό τό 
φοβερό άδιέξοδο πού τόν είχε βάλει ό Μόχογλους. 
Καί τρόπο νά γλυτώσει δέν εύρισκε.

Μόνο μιά έλπίδα είχε, ότι ό άγάς ήτο μεθυσμένος, 
ότι τό μεθύσι του τόν έβγαλε σ’ αύτό πού τοΰκαμε 
καί ότι τήν άλλη ημέρα θά τό ξεχνούσε. Πώς μπο
ρούσε νδναι σοβαρό ένα τέτοιο τούρκεμα; Είχε άκού- 
σει πώς κΓ άλλους χριστιανούς είχαν προ ετών 
τουρκέψει μόνο λίγα λόγια ένός ιμάμη· άλλά σ’ αύτή 
τήν περίστασι ήτο τούλάχιστον ένας άντιπρόσω- 
πος της μωαμεθανικής θρησκείας. Πώς νά θεωρή 
λοιπόν, άληθινό τό τούρκεμα πούγινε στό δρόμο 
καί άπό τούρκο πού δέν είχε κανένα ιερατικό άξίω- 
μα; ’Αλλά άν τό πράμα δέν είχε τυπικό κύρος, είχε 
όμως πραγματικό. ’Αφού τόθελε ό Μόχογλους καί 
ή μπιστόλα του νά γίνει τούρκος, ήτο άναγκασμέ- 
νος νά γίνει. Καί δέν ήτο τό ίδιο; Δέν θά πήγαινε 
πιά στήν εκκλησία, άλλά στό τζαμί, δέν θά λεγό
τανε Γιάννης, άλλά Τζαφέρης. Καί πάντα θά κολα
ζότανε. Μπορούσε νά παραβεϊ τήν προσταγή τού 
τυράννου καί χωρατά άν τού τόκαμε;

’Ενώ έτσι σκεπτότανε, άναστέναζε κ’ έλεγε:
—Ά χι, θέ μου δέ λυπάσαι μπλιό τσοί χριστια

νούς; Έξέχασές μας τσοί κακομοίριδες;

ΚΓ άρχισε κΓ έκλαιγε.

Σέ λίγες ώρες άπογέρασε άπό τήν ψυχική του 
άγωνία. Καί τόσο άποχυμένο καί χλομό ήτο τό 
πρόσωπό του όταν τό βράδυ γύρισε στό σπίτι πού 
ή γυναίκα του νόμισε πώς ήταν άρρωστος.

—Ό ϊ, δέν είμ’ άρρωστάρης, τής είπε- μόνο έκου- 
ράστηκα.

Σκεπτόταν νά μή πει στήν γυναίκα του τήν συνάν- 
τησί του μέ τό Μόχογλου καί τά όσα άκολούθησαν, 
έως ότου θάβλεπε τρόπο νά ξεμπλέξει.
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--’Εκουράστικες; είπεν ή Σιφογιάννενα. Θωρεΐς 
τα δά,

Καλά τό φοβόμουνα γ ώ ! Μά! καλορίζικε άνθρω
πε, δέ φοβάσαι τήν αμαρτία τέτοια σκόλη ποΟναι!

—Έ  ό,τι γίνηκε! είπεν ό Σιφογιάννης κι’ έπεσε σ’ 
ένα πεζούλι τού σπιτιού. “Αλλη φορά δέν θά τό 
κάμω. Μά ό Θεός τό κατέει πώς ά δε δουλεύγω καί 
καματερές καί σκάλες δε Θά προφτάνω νά μπουκώνω 
τσ’ αγάδες, νά μ’ αφήνουνε νά ζώ.

‘(Η Σιφογιάννενα είχε ανάψει φωτιά κ’ έτοψαζό- 
τανε νά μεγειρέψει. Δίπλα της στην πυροστιά ήτο 
ενα κιούπι σκεπασμένο καί δεμένο πανί.

Κι’ ίντα χαζιρεύγιεσαι νά μαγειρέψης; ρώτησε 
ό Σιφογιάννης.

—Σύγλυνα. Αύτά πού μοΰπεψε τσί προημερνές 
ή συντέκνισσα άπό τό Λασίθι.

—Σύγλυνα; Ξεφώνησε με τρομάρα ό Σιφογιάννης.
—Γιάιντα; Φοβάσαι νά μή μάς έρθει κανείς τούρκος 

μουσαφίρης; Θέ μου βλέπε μας!
—’Εγώ χοιρινό δέν μπορώ μπλιό νά τρώω...
—Γ ιάιντα;
—Γιατί ’μαι τοϋρκος!

‘Η γυναίκα τόν παρατήρησε μέ απορία. Τρελλά- 
θηκε ή χωράτευε;

—Τούρκος; “Ιντα λόγια ν’ αύτά νοικοκύρη μου;
’Αποφάσισε καί τής διηγήθηκε πώς στον δρόμο 

τόν τούρκεψε ό Μόχογλους.
*Η Σιφογιάννενα έμεινε.
—ΚΓ έδα,... είπε μέ μίση φωνή.

—Ίντα  μπορούμε νά κάνομε; Τούρκο μέ θέλει, 
τούρκος θά γενώ !

—Μουσαμπέτι νά τουρθεϊ! καταράστηκε ή Σιφο- 
γιάννενα, αλλά καί φρόντισε νά χαμηλώσει τή φω
νή της.

—“Α δέν κάμω τό θέλημά του, κατέςΐντα θέγενεϊ.
Μέ βαθύ αναστεναγμό ή γυναίκα είπέ:
—Ώ , Χριστέ μου !
Έπειτα:
—ΚΓ ίντα Θά κάμεις έδά;
—Πρώτα - πρώτα θά πάψω νά λέομαι Γιάνμης 

καί θά λέομαι Τζαφέρης. Θά φορώ σαρίκι καί Θά πώ  
στό χωριό πώς άπό σήμερα καί πέρα είμαι τούρκος. 
Μείνανε συλλογισμένοι κάμποσα λεπτά, έπειτα ή 
γυναίκα είπε:

—Δέν πάς νά τό πής καί τού παπά;
—ΚΓ ίντα μπορεί νά μού κάμει ό παπάς;
Νά βρή τό μπελά του κι’ αύτός;
Μιά βουλή θά σού δώσει.

Ό  Σιφογιάννης πήγε τή ίδια βραδυά καί ζήτησε 
γνώμη τού παπά. Ά λλ’ ό παπάς, ένας καλός καί 
μέ θάρρος χριστιανός, τού ύποσχέθηκε κάτι περισ
σότερο: τή μεσολάβησή του.

—Θά πάω γώ  νά τόνε δώ κι’ ό θεός νά δώσει νά 
τόνε βρώ τσί καλές του. Μάνεν τόνε βρώ στά δαι
μόνια του, καί γιά  σένα δέν Θά κάμω πράμα κι’ 
έμένα μπορεί νά μού δώσει καμμιά πιστο- 
λιά. Ή  γιαλήθεια είναι πώς ϊντεν έρχεται στό χωριό 
δέ μού άγριομιλεΐ. Νά σού πώ  κιόλας πολλά κακός 
δέν είναι... (είπε στ’ αφτί τού Σιφόγιαννη) μά ναι 
κούζουλος.

“Οσο νά περιμένει τήν άπάντησι τοΰ παπά, ό 
Σιφογιάννης δέ βγήκε άπό τό σπίτι του. “Αν έβγαι
νε, έπρεπε νά βγάλει τήν μαύρη πέτσα καί ν’ 
αρχίσει νά κάνει έξωτερικώς τόν τούρκο.

Άφήκε μιά μέρα, καί τή δεύτερη πήγε ό παπάς 
στό Μοχό νάβρει τόν άγά. ΚΓ όταν τό βράδυ γύ
ρισε, είπε στή Σιφογιάννενα ά π ’ τήν πόρτα.

Άνεζινιό, εϊν’ ακόμη άπό κεινά τά λασιθιώτικα 
σύγλυνα;

Νά τά τηγανίσεις μ’ αύγά, νά τά φάμε μαζί.

ΚΓ άφού μπήκε κΓ έσπρωξε τήν πόρτα είπε:

—Φέρε καί κρασί. Ό  αγάς μού παράγγειλε νά 
πιούμε καί στήν ύγειά του.

—Καλό μουντζέ μάς έφέρνεις εύλογημένε; είπε ή 
γυναίκα.

Δόξα σοι ό θεός!
—Δοξασμένο νάναι τ ’ όνομά το υ ! είπε κΓ ό Σιφο- 

γιάννης κ’ έκαμε τό σταυρό του.

.—Ό  Θεός αλήθεια, έκαμε καί τόν εύρήκα στά καλά 
του, είπεν ό παπάς. Καί κατές ίντα μοϋπε; Σέ δέ, 
λέει, πώς δέν είσαι καλός χριστιανός γιατί πήαινες 
νά δουλέψεις μέρα σκόλη, καί γ ι’ αύτό ’βάλε στό 
νού του νά σέ κάμει τούρκο. Ή  άμαρτία, μουρμού- 
ρησε ή Σιφογιάννενα.

—Δέ σάς είπα πώς ό Μόχογλους δέν είναι κακός; 
Μαγάρι νάσαν κι’ άλλοι τούρκοι σάν κΓ αύτόν! 
Μόνο νά μήν είναι στά μεράκια καί τά μπουρίνια 
του: "Ωστε νά μέ δει, ένιωσε γιατί πήα κι’ άρχισε 
νά γελά. Στό ύστερο μού λέει: «—Σάν τόνε θές έσύ 
πα πά  χριστιανό, χάρισμά σου. “Ας μείνει στήν πίστη 
σας. Καί καλά ’καμες κι’ ήρθες γρήγορα γιατί, ά 
μαθητευόταν πώς έτούρκεψε, δέ θά μπόρεσε μπλιό 
νά ξετουρκέψει».

Τόσο βάρος έφυγε άπό τό στήθος τού Σιφογιάν- 
νη καί τόση χάρη γνώριζε γιά  τό γλυτωμό του 
πού εύχήθηκε γιά  τόν τύραννο:

—Ό  Θεός νά τού δώσει τσοί χρόνους πού μού- 
κοψε.
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Ό Κρίστι... καί ό άλλος

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Κανένας δέν υποψιάστηκε τόν εύγενικό 

καί ήσυχο οικογενειάρχη όταν ή γυναί

κα του έξαφανίστηκε. Μιά σύμπτωσηόμως 

καί ή περιέργεια ένός άνΘρώπου έφεραν 

ατό φώς μιά σειρά άνεξιχνιάστων έγκλη- 

μάτων που βασάνιζαν μέχρι τότε την 

Σκώτλαντ - Γυάρντ.

ΙΥΙ ιά σύμπτωση έκανε γνωστά 
τά φοβερά μυστικά πού έκρυβε τό 
σπίτι μέ τούς βλοσυρούς τοίχους 
τής πλατείας Ρέλλιγκτον 10, στό 
Νότινγκ—Χίλλ τοϋ Λονδίνου. Ό  
νέος ένοικος προσπαθούσε νά στε- 
ρεώση τήν κεραία τού ραδιοφώ- 
νου στην κουζίνα τοϋ ισογείου 
διαμερίσματος τού σπιτιού. Ό  τοί
χος χτυπούσε κούφιος. Περίεργο! 
Έβγαλε μερικούς σοβάδες καί ά- 
ν ;̂·.εσα έρριξε τό φώς τού ήλε- 
κτρικού φαναριού του. Έτσι εκείνη 
τήν ήμέρα τού Μαρτίου τού 1953 
μπροστά στά έκπληκτα μάτια ένός 
άνύποπτου άνΘρώπου ξεπροβάλ
λει ή άκρη ένός μυστηρίου. 
Ένα άνθρώπινο κορμί φάνηκε πι- 
σώπλατα.

Ή  ’Αστυνομία πού ήρθε Ανα
κάλυψε άμέσως μία έντοιχισμένη 
ντουλάπα, άπ’ αυτές πού χρησιμο
ποιούνται γιά κάρβουνα, πίσω άπό 
τούς σοβάδες. Τό περιεχόμενό της 
ήταν μακάβριο. Τρία γυναικεία 
πτώματα γέμιζαν τόν χώρο της. 
Μερικά χαλαρά σανίδια τού πρώ
του δωματίου έδωσαν υποψίες 
καί γιά κάτι ακόμα. Τό σώμα μιας 
τέταρτης γυναίκας βρέθηκε έκεΐ 
κάτω. Λίγες μέρες ύστερα ξηλώ
θηκαν τοίχοι, πατώματα, τό τζάκι 
καί οί έρευνητές άπό πάνω ώς 
κάτω ανακάτεψαν όλο τό διαμέ
ρισμα. Δέν βρέθηκε όμως τίποτε 
άλλο έκεΐ μέσα. Μόνο στόν κήπο 
πού τόν έσκαψαν έπίσης βρέθη
καν μερικά κόκκαλα άπό άνθρώ- 
πινους σκελετούς.

Οί γιατροί διεπίστωσαν πώς οί 
τέσσερες γυναίκες είχαν πεθάνει 
άπό άσφυξία καί ότι υπήρχαν 
σημεία δηλητηριάσεως άπό μο- 
νοξείδιο τού άνθρακος καί στραγ
γαλισμού.

Στό διαμέρισμα αύτό άπό τό 
1938 μέχρι τού 1953, ένοικιαστής 
ήταν κάποιο άσήμαντο άνθρω- 
πάκι, φαλακρό, μέ χοντρά γυαλιά, 
πού έμοιαζε σάν υπαλληλάκος, 
χωρίς πρωτοβουλία, ήσυχος καί 
πρόθυμος, έτοιμος πάντα γιά τό 
«μάλιστα» στόν προϊστάμενο. Δέν 
είχε τίποτε άπό τό παγερό βλέμμα 
τού έγκληματία καί δέν έδειχνε 
καμμιά διάθεση γιά «μή διατετα
γμένη δραστηριότητα». Είχε μεί
νει έκεΐ μέ τήν γυναίκα του καί 
χάθηκε άξαφνα τόν Μάρτη τού 
1953. Τόν έλεγαν Τζών Ρήτζιναλδ 
Χαλινταίη Κρίστι.

Φαίνεται όμως πώς άφήνοντας 
τό διαμέρισμα δέν πήρε μαζί του
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Ό  άρχηγός τής Σκώτλαντ Γυάρντ, όταν συνελήφθη ό Κρίστι Σέρ Χάρολντ 
£κότ, ό όποιος διέταξε τήν διεξαγωγήν έξωνυχιστικών ανακρίσεων διά τήν άνακά- 
λυψιν τής άληθείας, σχετικώς μέ τά έγκλήματα τοΟ Κρίστι.

τήν γυναίκα του. Ό  άδελφός της 
άπό τό Σήφιηλδ είπε πώς τό τέ
ταρτο -πτώμα, πού βρέθηκε κάτω 
άπό τό πάτωμα ήταν δικό της, 
τής Έθελ. Στήν κατάθεσί του 
είπε πώς τελευταία πού πήραν 
νέα άπό τήν άδελφή του ήταν 
όταν έλαβαν ένα γράμμα στις 
15 Δεκεμβρίου 1952.

’Αλλά τό έγραφε ό Κρίστι γιατί 
ή Έθελ «δέν είχε φάκελλο στό 
σπίτι». Τήν Χριστουγεννιάτικη 
κάρτα τήν έστειλε πάλι ό Κρίστι, 
γιατί «ή Έθελ είχε ρευματισμούς 
στά δάκτυλα καί δέν μπορούσε 
νά γράψη», ένώ ένα γράμμα τής 
οικογένειας πρός τήν "Εθελ στις 
17 τού Γενάρη έμενε χωρίς άπάν- 
τησι.

Οί γείτονες κατέθεσαν πώς ή 
Έθελ είχε φύγει πριν άπό αύτόν. 
Μόνο πού δέν ήξεραν τά ίδια πρά
γματα. Γιά άλλους, σύμφωνα μέ 
όσα είχε πει ό Κρίστι, είχαν μα
λώσει καί έφυγε, γιά άλλους πήγε 
γιά δουλειά στό Σέστερ, γιά άλ
λους στό Σήφιηλδ, ή σέ άλλες 
διάφορες πόλεις ή περιοχές, ή 
άλλοι ήξεραν άλλες ιστορίες πού 
τής είχε πεί ό σύζυγός της. ’Αντι
φάσεις πού τρέφουν τις υποψίες. 
Μήπως αυτός πού δέν λέει τήν 
άλήθεια δέν έχει τήν φαντασία 
γιά ένα τέλειο ψέμμα πού νά κα
λύπτει κάθε άπορία ή πρέπει νά 
πή τό κατάλληλο στό καθένα; "Αν 
συμβαίνη τό πρώτο τόν άδικεΐ ή 
φύσις, αν τό δεύτερο συνωμοτεί ή 
πραγματικότητα σέ βάρος του. 
Κάτι όμως συμβαίνει πού μπλέκει 
τά πράγματα γιά τόν εγκληματία 
γιά νά έρθη ή άλήθεια άνάμεσα 
άπό τις άντιφάσεις καί άπό τά 
ψέμματα.

'Η ’Αστυνομία τού Λονδίνου 
είχε πιά λόγους νά ψάξη γιά τόν 
Κρίστι. Λίγες μέρες, άπό τις 20-25 
Μαρτίου 1953 είχε μείνει σέ ένα 
άπό αύτά τά ξενοδοχεία πού δέν 
είναι δύσκολο νά έξασφαλίσης 
άνωνυμία. Αότό διαπιστώθηκε, αλ
λά ό Κρίστι είχε φύγει. Δείχνει 
όμως πώς πέρασε άπό κάπου, πού 
συνήθως δέν περνούν καί πολλοί 
άθώοι. Εκεί πού δέν σέ πολυρω- 
τοΰν ποιος είσαι.

Δέν πέρασαν πολλές ήμέρες καί 
ένα πρωί ένας άνθρωπος στέκεται 
στήν όχθη τού Τάμεση. Βλέπει τά 
νερά πού κυλούν νωχελικά καί 
είναι συλλογισμένος. Ποιος ξέρει 
τΐ σκέπτεται, γιατί πλανιέται. Ίσως 
τά σύννεφα πού φεύγουν πάνω άπό 
τά νερά ανήσυχα νάχουν κάποια

σχέσι μέ τις δικές του ψυχικές άνα- 
ταραχές. Ξεχάστηκε καί κοιτάζει. 
Ένας άστυνομικός πού περιπολεΐ 
τόν πλησιάζει. Τόν ρωτά μέ ήπιο 
καί πράο τρόπο πώς τόν λένε. Κά
τω άπό τά χοντρά γυαλιά τού άν- 
θρώπου φαίνονται καί δυό μάτια 
πού δέν δείχνουν σιγουριά. Ό  
άστυνομικός δέν ικανοποιήθηκε 
άπό τήν άπάντησι. Έπειτα καί 
εκείνο τό όνομα πού είπε ό άγνω
στος κάτι λέει. «Γουέντινκτον». 
Είναι τό όνομα τού κουνιάδου 
τού Κρίστι. Μά δέν μοιάζει νά 
είναι ό λυπημένος άδερφός. "Υ
ποπτος φαίνεται. Στό δρόμο πρός 
τήν ’Αστυνομία ό κουρασμένος 
πρωινός ρομαντικός τού ποταμού 
είπε τό άληθινό όνομά του. Τόν 
έλεγαν Κρίστι.

Στό ’Αστυνομικό Τμήμα τού 
Πούτνεη άρχισε νά κλαίη μπρο
στά στόν ’Αξιωματικό.

— «"Οταν ξύπνησε ή Έθελ ύπό-
φερε........Κάτι τής έκκοβε τήν
άνάσα . . . . .  .. τό πρόσωπό της
μελάνιαζε........Ήταν φοβερό. Δέν
μπορούσα νά κάνω άλλσιώς».

Είχε τάχα φιλοσοφικές άπόψεις; 
Πίστευε πώς δέν άξίζει νά ζή κα
νείς μέ βάσανα;Έδινε πρακτική 
άπάντησι στό πρόβλημα τού Άμ- 
λετ; Εβρισκε τό δικό του τρόπο 
γιά νά κάνη τήν ζωή όμορφη έξα- 
φανίζοντας όσους ύποφέρουν; Αυ
τά βέβαια δέν ένδιέφεραν πολύ τόν 
’Αξιωματικό πού έκανε τήν πρώτη 
πρόχειρη άνάκρισι καί εκείνο πού 
φρόντισε ήταν νά γράψη σέ μιά 
κατάθεσί μερικές άλλες λεπτομέ
ρειες. Έτσι ό Κρίστι είπε πώς πέ
ρασε τήν κάλτσα γύρω άπό τό λαι
μό τής γυναίκας του, πώς τήν άφη
σε νά «κοιμάται» δυό-τρεΐς μέρες 
στό κρεββάτι, πώς τήν έσυρε καί 
τήν έθαψε κάτω άπό τις σανίδες 
καί υστέρα υπόγραψε.

Έπειτα ή άνάκρισι σημείωσε 
καί κάτι άλλα πράγματα:

Ή  γυναίκα του νεκρή άπό τις 
14 Δεκεμβρίου 1952 δέν έδωσε 
πουθενά σημεία. Μιά έπιταγή ό
μως στήν Τράπεζα μέ ήμερομηνία 
26 ’Ιανουάριου 1953 έξουσιοδο- 
τούσε τόν άντρα της νά πάρη τις 
οικονομίες της. Οί γραφολόγοι
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τήν βρήκαν πλαστή μέ τά γράμμα
τα τοΰ Κρίστι. Τό ρολόι της που
λήθηκε σ’ αύτό τό διάστημα καί 
στό βιβλίο άγορών τοΰ εμπόρου 
υπόγραψε ό Κρίστι.

Μετά τήν προφυλάκισί του ή 
’Αστυνομία εξακολούθησε τήν ά- 
νάκρισι γιά τις τρεις γυναίκες τής 
ντουλάπας. Οί συγγενείς τους πού 
τις περίμεναν άπό τότε, τις γνώ
ρισαν. Μερικοί κατέθεσαν πώς 
τις είχαν ίδεϊ μέ τόν Κρίστι. ’Ε
κείνος άρχισε νά θυμάται, άλλά 
θολά.

— «Κάπως έγινε κάτι γύρω άπό 
τόν λαιμό τους. Δέν θυμάμαι καλά, 
μά θαρρώ πώς τις είδα πρώτα τήν 
μιά, ύστερα τήν άλλη καί μετά τήν 
άλλη νεκρές στό πάτωμα. Νομίζω 
τά ροϋχα τους ή ένα σκοινί ή κάτι 
τέτοιο ήταν γύρω άπό τό λαιμό 
τους. Θυμάμαι όμως δτι κάθε φορά 
πού μάζευα καί άπό μιά τήν έβαζα 
στήν ντουλάπα».

Ζή σέ περίεργη κατάστασι τάχα 
δταν κάνη τά εγκλήματα ή θολώ
νει τά νερά; Έτσι δπως τά λέει 
είναι σάν νά κοιμώνταν. Σάν νά 
ήταν μισοξύπνιος σέ δνειρο. Φυ
σικά μίλησε γιά χρόνιους πονο
κεφάλους του, άδιαθεσίες καί άλ
λα, ενώ ό γιατρός του, είπε, τοΰ 
είχε συστήσει εισαγωγή σέ ψυ
χιατρείο. Ίσως νά μή θυμάται 
καλά, ίσως μερικές πράξεις του 
δέν τις καταγράφει ή συνείδησί 
του. Οί ιατροδικαστές δμως συμ
πληρώνουν. "Ετσι μαθαίνουμε δτι 
εκτός άπό τόν στραγγαλισμό κάτι 
πρέπει νά έγινε καί μέ γκάζι. Οί 
τρεις γυναίκες τής ντουλάπας έ
χουν καί σημεία δηλητηριάσεως 
μέ μονοξείδιο τοΰ άνθρακος........

'Ως εδώ τά τέσσερα κορμιά 
βρήκαν τό δολοφόνο τους. Τά 
κόκκαλα δμως τοΰ κήπου είναι 
μερικές σπίθες πού καίνε καί λένε 
πώς δέν τελείωσαν δλα. Έτσι 
ήταν άνάγκη νά άκολουθήση ένα 
νέο σκάψιμο στόν κήπο. Ή  ’Αστυ
νομία έφτασε τήν έρευνά της ώς 
κάτω άπό μισό μέτρο βάθος. Τά 
ευρήματα ήσαν πάρα πολλά όστά. 
"Οχι δμως άρχαιολογικά. Έπρεπε 
νά άνήκαν στόν χρόνο τών πρώ
των κρίσεων τοΰ δολοφόνου. Συν- 
αρμολογήθηκαν στό Νοσοκομείο 
τοΰ Λονδίνου καί έδωσαν δύο γυ
ναικείους σκελετούς. Μιάς γυ
ναίκας 22 χρονών, περίπου, 1,75, 
ψηλής καί μιας άλλης 34 χρονών, 
μέ ύψος γύρω στό 1,60. Καί οί 
δύο είχαν ταφή μέ τά ροΰχα. Γύ
ρω τους ήσαν κάτι άπομεινάρια

άπό παληές εφημερίδες. Στήν πρώ- _ 
τη ένα δόντι μέ κορώνα έλεγε κάτι 
περίπου γιά τήν προέλευσί της. 
Έδειχνε όδοντιατρική τεχνοτρο
πία τής Κεντρικής Εύρώπης.

’Από τό ένα κορμί έλειπε τό 
κρανίο. Τό 1949 κάποιος είχε ανα
φέρει στήν ’Αστυνομία δτι τό σκυ
λί τοΰ Κρίστι τό είδαν νά κρατά 
στό στόμα του ένα τέτοιο κόκκα- 
λο. Αύτός τό έρριξε σέ ένα χάλα
σμα. Βρέθηκε τότε. ’Αποδόθηκε 
σέ γυναίκα 34 χρονών περίπου. 
Δέν υπήρχαν δμως στοιχεία γιά 
τήν άνάκρισι. Οί βομβαρδισμοί 
πού είχαν περάσει πήραν τό κρίμα 
άπάνω τους καί ή ιστορία έκλεισε 
γιά τότε. Τώρα δμως πού ένα κορ
μί στόν κήπο τοΰ δολοφόνου ζη
τά τό κεφάλι του, τά πράγματα άλ- 
λάζουν.

Ή  Σκώτλαντ — Γυάρντ άρχισε 
τις έρευνες γιά τήν ταύτότητα τών 
πτωμάτων. Οί πίνακες αυτών πού 
έφυγαν άπό τό σπίτι τους χωρίς 
νά ξαναγυρίσουν στούς δικούς 
τους συγκέντρωσαν τήν προσοχή 
σέ δύο άναζητούμενα ώς έξαφα- 
νισθέντα πρόσωπα. Ήσαν δύο γυ
ναίκες χαμένες άπό 10 χρόνια 
πρίν. Ή  μιά ήταν άπό τήν Κεντρι
κή Ευρώπη, μία φυγάς ή Ρούθ 
Φούερστ 22 έτών κοπέλλα, δταν 
χάθηκε, καί ή άλλη ή Μάριελ 
Άμέλια Άιηντυ, 32 χρονών.

Πέρασαν τόσα χρόνια άπό τό
τε. Κανείς δέν θυμάται αν τις είδε 
μέ τόν Κρίστι. Ό  χρόνος πού περ
νά δέν βοηθά τήν άνάκρισι γιά 
κάτι τέτοιες έρευνες. Στις φυλα
κές δμως ό δολοφόνος μίλησε 
στόν ’Αξιωματικό τής Σκώτλαντ 
Γυάρντ γι’ αύτές τις υποθέσεις. 
Ποτέ όμως ή διήγησί του δέν ήταν 
ξάστερη.

— «Γνώρισα τήν Φούερστ τό 
1943. Ήρθε στό διαμέρισμά μου. 
Τήν στραγγάλισα μέ ένα σκοινί. 
Τήν έθαψα στόν κήπο. Γιά ένα 
κεφάλι θυμάμαι πώς «τό βρή
κα στόν κήπο, δταν έσκαφτα». 
Μά δέν ήταν παρά λίγους μήνες 
μετά. "Οσο γιά τήν Μέριελ «τήν 
γνώρισα στό έργοστάσιο ραδιο- 
φώνων. Μιά μέρα πήγα στό δια
μέρισμά της. Ήταν άρρωστη. 
Προσπάθησα νά τής δώσω ένα 
φάρμακο γιά εισπνοές. Τό έβαλα 
σέ ένα σωλήνα πού τόν συνέδεσα 
μέ τήν έξοδο τοΰ φωταερίου. Δέν ξέ
ρω πώς έγινε. Τό φάρμακο μύρισε 
φωταέριο. ’Εκείνη ζαλίστηκε καί 
έχασε τις αισθήσεις της. Θυμάμαι 
κάτι γιά μιά κάλτσα πού πέρασε

γύρω άπό τό λαιμό της καί δτι 
τήν έθαψα στόν κήπο».

’Αργότερα είπε άλλα γιά το κε
φάλι καί τό ξεκαθάρισε δτι ήταν 
τής Μέριελ, ένφ δέν θυμόταν γιά 
τό φωταέριο άν τδβαλε στήν μιά 
ή στήν άλλη.

'Ως έδώ φαίνεται δτι σκότωσε 
έξι γυναίκες. Ή  δηλητηρίασι μέ 
φωταέριο καί ό στραγγαλισμός 
μέ γυναικεία κάλτσα ή μέ σκοινί 
είναι ό τρόπος του. ’Επίσης βέβαιο 
είναι, ή ψυχική άνωμαλία του. 
’Αβέβαιες δμως είναι οί λεπτομέ
ρειες, μά προπαντός μπελάς γιά 
τούς ενόρκους, τό θέμα τής εύ- 
θύνης. Εύκολο νά τόν πή κανείς 
ψυχοπαθή. Ναί, άλλά υπεύθυνο 
ή άνεύθυνο; Δηλαδή «ήδύνατο 
περαιτέρω νά άντιληφθή τό άδι
κον τής πράξεως — καί άν ναί — 
ήδύνατο περαιτέρω νά ένεργήση 
συμφώνως τή περί τούτου άντιλή- 
ψει του;». Έτσι κάπως τά θέτει 
τά προβλήματα καί ή ’Αγγλική νο
μοθεσία. Δηλαδή: «Έγνώριζε τί έ
πραττε; Είχε δέ συνείδησιν τοΰ 
άδικου; Αύτά τά ζητήματα είναι 
άρκετά δύσκολα καί μπερδεμένα 
γιά μή ειδικούς δπως είναι οί 
ένορκοι.

Σάν νά μή έφταναν δμως αύτά 
καί ένα άκόμη ζήτημα δημιουρ- 
γήθηκε. "Ενας εγκληματίας δέν 
δυσκολεύει τόν άνακριτή μόνο 
μέ δσα δέν λέει, μά κάποτε πολύ 
περισσότερο καί μέ δσα λέει. Καί 
αύτός ήρθε νά πή καί κάτι άκόμη. 
Δηλαδή ώμολόγησε καί τήν δο
λοφονία μιάς έβδομης γυναίκας 
γιά τήν όποια ό άνδρας της Έβανς 
δικάστηκε στις 13 Γενάρη 1950 
καί εξετελέσθη. Καί δέν είναι 
εύκολο νά πή κανείς άν αύτά πού 
είπε ήταν άλήθεια ή ψέμματα.

Ή  Έβανς έμενε στό ίδιο σπίτι 
μ’ αυτόν, άκριβώς στό πάνω πά
τωμα. Στις 2 Δεκεμβρίου 1949 
βρέθηκε σταγγαλισμένη μαζί μέ 
τήν 14μηνη κορούλα της. Τήν 
βρήκαν στό πλυσταριό, στό πίσω 
μέρος τοΰ σπιτιοΰ τής πλατείας 
Ρέλινγκτον 10. Ό  άντρας της πού 
είχε άλλάξει σπίτι άπό τόν Νοέμ
βριο συνελήφθη καί ώμολόγησε 
τήν δολοφονία. Τήν άνακάλεσε 
δμως στό δικαστήριο. Ό  Κρίστι 
μέ τή γυναίκα του ήσαν μάρτυρες 
κατηγορίας. Καί αύτός δικάστηκε 
καί καταδικάστηκε σέ θάνατο.

Ό  Κρίστι τώρα όμολογεί.
— «’Ανέβηκα δύο φορές άπάνω 

τόν Νοέμβριο. Τήν πρώτη μέρα 
προσπαθούσε νά αύτοκτονήση μέ
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Τό παλαιόν έπιβλητικόν κτίριον τοϋ Άρχηγ&ίου τής Μητροπολιτικής 'Αστυ
νομίας τοϋ Λονδίνου έκ τοϋ ονόματος τού οποίου έβαπτίσθη όλόκληρος ή 'Αστυ
νομία γνωστή παγκοσμίως ώς Σκώτλαντ Γυάρντ. ’Από τά γραφεία τοΟ κτιρίου αύτοϋ 
ήρχισε τό κυνήγι τοϋ δολοφόνου των γυναικών Τζών - Χαλινταίη Κρίστι.

τό γκάζι. Δέν μπόρεσε. Τήν δεύ
τερη μοΰ ζήτησε νά τήν βοηθήσω. 
Τής έβαλα τό πρόσωπο στό γκάζι. 
Ζαλίστηκε. Πήρα μιά κάλτσα καί 
τήν έδεσα σφυχτά στό λαιμό της. 
Ύστερα ήρθε ό άντρας της. Τοΰ 
είπα πώς αότοκτόνησε, άλλά μπο
ρεί νά μπλέξη γιατί όλη ή γειτο
νιά ξέρει ότι μάλωναν τόν τελευ
ταίο καιρό. Θάταν έπικίνδυνο νά 
είδοποιήση τήν Αστυνομία. Αυ
τός τό βρήκε λογικό. Μετά τήν 
πήραμε μαζί καί τήν πετάξαμε».

Έδώ τά είπε καθαρά. Είχε απαν
τήσεις γιά όλα. Κανένα «δέν θυ
μάμαι», καμμιά σύγχυση στήν 
ιστορία. Καί αύτό κάνει διαφο
ρετική αύτή τήν κατάθεση του 
άπό τις άλλες. "Οταν τόν ρώτησαν 
στό δικαστήριο γιατί δέν τά είπε

όταν κινδύνευε ένας άθώος αύτό 
είπε:
— Μά ήταν τρομερό. Ό  κόσμος

ψυθίριζε πώς σκότωσα καί τό 
μικρό. Καί ήθελαν νά τό ρίξουν 
επάνω μου. Έγώ δέν σκότωσα 
τό μωρό. Δέν ξέρω ποιος τό 
σκότωσε. Έγώ δέν σκοτώνω 
μωρά........

— Γιατί δέν τό είπες δταν σέ συνέ
λαβαν τόν Μάρτη;

— Τό ξέχασα.
Ό  Κρίστι δικάστηκε καί κατα

δικάστηκε σέ θάνατο. 'Ωστόσο ό
μως μέ αυτά πού είπε γιά τήν ύπό- 
θεσι Έβανς ό κόσμος άρχισε νά 
μιλάη γιά δικαστική πλάνη σέ βά
ρος τοϋ Έβανς. Πώς νά πιστέψη 
κανείς πώς στό ίδιο σπίτι μένουν

δύο φονηάδες τής ίδιας κατηγορίας; 
Δύο άνθρωποι κοινοί τεχνίτες μιας 
σπάνιας μακάβριας τέχνηςΙΕίναι δύ
σκολο νά ξεχωρίση κανείς μερικά 
πτώματα άπό τόνκήπο τοΰ φονηά καί 
νά τά προσφέρη σέ κάποιον άλλον, 
δταν μάλιστα έχουν όχι συνήθη μέ
θοδο παραγωγής, άλλά κάτι πού 
τά κάνει «σπεσιαλιτέ».

Αύτά έπίεσαν τις αρχές νά ξεκι
νήσουν μιά έρευνα γιά τήν τελευ
ταία περίπτωσι. Τήν υπόθεση τήν 
πήραν στα χέρια τους έμπειροι ’Α
στυνομικοί - ’Ανακριτές. Εκτός άπό 
τόσα άλλα στοιχεία πού δέν έπει
θαν γιά τήν τελευταία, όμολογία 
καί ό ίδιος ό Κρίστι αίφνιδιάστηκε 
μέ τήν άναπάντεχη έπίσκεψι τοϋ 
άνακριτικοΰ στήν φυλακή ή έν- 
νοιωθε πώς δέν πρέπει νά έπιμείνη. 
Δέν είχε νόημα πιά γι’ αυτόν.

—Ναι τά παραδέχτηκα αύτά γιατί 
ήμουν τόσο συγχυσμένος.

—Πίστευα πώς έτσι έπρεπε νά 
κάνω. Έπειτα ήταν καί οί δικηγό
ροι. Κατάλαβα. "Ηθελαν νά όμολο- 
γήσω περισσότερα. Έτσι τουλά
χιστον πιο εύκολα θά μέ έβγαζαν 
τρελλό. Καί τότε ίσως γλύτωνα τόν 
θάνατο. Τώρα πιά δέν έχει νόημα 
γιά μένα. 'Η τακτική δέν άπέδωσε. 
Ό  θάνατος πλησιάζει.

Έτσι κάπως τά διηγήθηκε. Τά 
είπε καί στον παπά τής φυλακής.
Δέν σκότωσε τήν "Εβανς.

Τόν Ιούλιο τοϋ 1953 ό Σκόττ 
Χένετερσον πού άνάκρινε τήν 
ύπόθεση έκανε τήν άναφορά του 
στό Ύποιργεΐο Εσωτερικών τής 
’Αγγλίας. Τό ξεκαθάρισε πώς τό 
ίδιο σπίτι στέγαζε δυό σπάνιους 
φονηάδες. "Εναν στό πάνω πάτωμα 
καί έναν στό κάτω. Ήταν άσχετοι 
μεταξύ τους καί ή συνάντησί τους 
τυχαία. Καί ή δράση τους χωριστή. 
Εγκλήματα όμως όμοια, σάν κεί
μενα τής ίδιας κόπιας.

Ή  ζωή δέν φέρνει μόνο παρά
ξενους άνθρώπους, άλλά καί παρά
ξενες ιστορίες. Δύο όμοιοι καί 
σπάνιοι τύποι έγκληματιών, άσχε
τοι, μοναδικοί στήν ’Αγγλία καί 
στήν ιστορία τών έγκληματολογι- 
κών χρονικών. Όμως σύγχρονοι. 
Καί συγκάτοικοι. Ό  ένας δίπλα 
στόν άλλον. Μίλησαν γιά διάφορα 
πράγματα. Δέν είπαν τίποτε όμως 
γιά τις κοινές μακάβριες ροπές 
τους. Ή  τύχη δέν τό έφερε ώς έκεΐ. 
Ή  Δικαιοσύνη πλήρωσε καί τούς 
δυό μέ τό ίδιο νόμισμα.
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Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

“Ενας Θεσμός πού υίοΘετήΘη από όλα 

τά πολιτισμένα κράτη, μέ έξαιρετό 

αποτελέσματα εις την έφαρμογήν του

Ι Ω A N N O Υ Τ Ρ Υ Π Η  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Ξ
Η πρόληψις τοΰ εγκλήματος 

άπαιτεΐ μίαν άμεσον, συντονισμέ- 
νην, συνεχή καί άδιάκοπον συνδε- 
δυασμένην δραστηριότητα όλων 
των κοινωνικών παραγόντων καί 
τοΰ Κράτους γενικώς. Δέν υπάρχει 
έπΐ τοΰ θέματος τούτου άναβολή. 
Δέν συγχωρεϊται αμέλεια καϊ αδια
φορία, καθ’ όσον αμέσως ή έμμε
σος, όλοι μας πληρώνομεν αδρό
τατα εις τό έγκλημα βαρύτατον φό- 
ρον κατά τινα τρόπον. Τό κόστος 
δέ τοΰ εγκλήματος είναι άνιΛιολό- 
γιστον καί βαρύτατον διά τήν κοι
νωνίαν. Συχνάκις ή εΰθύνη διά τό 
σοβαρόν τοΰτο πρόβλημα έπιρρί- 
πτεται όλως άπερισκέπτως καί έπι- 
πολαίως, μόνον έπΐ τής ’Αστυνο
μίας καί τοΰτο, διότι δυστυχώς πολ
λοί υπεύθυνοι, καί ανεύθυνοι είτε 
άγνοοΰν, είτε είναι κακώς πληρο- 
φορημένοι, ότι οί έγκληματίαι δέν 
είναι παρά εν μέρος τής κοινωνίας, 
τής ιδίας κοινωνίας, ή οποία δημι
ουργεί τούς φιλοσόφους τούς ποι- 
ητάς, τούς έπαγγελματίας, τούς 
έπιστήμονας καί τούς 'Αγίους 
καί ότι αύτή αύτη ή κοινω
νία κατά τινα τρόπον δημιουρ
γεί καί τά ύποπαράγωγά της, τον 
διεστραμμένον καί έγκληματικόν

άνθρωπον. Τό έγκλημα δέν είναι 
παρά έν σύμπτωμα κοινωνικής ατα
ξίας, όφειλόμενον, ώς έλέχθη. εις 
πλείστους, όσους παράγοντας καί 
τό μοναδικόν άντίδοτον κατ’ αΰ- 
τοΰ είναι ή άμεσος έξουδετέρωσις 
τών παραγόντων τούτων καί ή έξα- 
σφάλισις τής πιστής καί απαρέγκ
λιτου εφαρμογήςτών γραπτών καί 
άγράφων νόμων της. Καίτοι δέ 
κατ’ άρχήν τήν ευθύνην περί τού
του φέρει, ή πρός τόν σκοπόν αυ
τόν συσταθεΐσα ύπό τής κοινω
νίας ’Αστυνομία αύτό καί μόνον 
δέν άπαλάσσει τήν κοινωνίαν έκ 
τής βαρυτάτης ευθύνης νά έπω- 
μισθή τά βάρη τής άντιμετωπίσεως 
τοΰ προβλήματος τούτου μαζί μέ 
τήν ’Αστυνομίαν τήν οποίαν οφει
λή νά βοηθή εις τό όντως δυσχε- 
ρέστατον τοΰτο έργον της.

Αύταπατώμεθα έάν παραγνωρί- 
σωμεν τό γεγονός, ότι τό πρόβλη
μα τοΰτο δέν είναι άμοιβαΐον καί 
μάλιστα δυσχερέστατοι-, Ή  συνερ
γασία μετά τής ’Αστυνομίας έπΐ 
τόν αυτόν άντικειμενικόν σκοπόν 
είναι ή μοναδική δικλείς ασφα
λείας τής κοινωνικής ευημερίας 
καί αρμονίας. "Ανευ τοιαύτης 
συνοχής αλληλεγγύης καί συνεργα

σίας τών άνωτέρω είναι άδύνατον 
νά τεθή ύπό τόν έλεγχον τό ρεΰμα 
τής έγκληματικότητος.

Ή κοινωνία όφείλει ν’ άποδεχθή 
τήν ευθύνην διά τήν τυχόν έγκλη- 
ματικήν συμπεριφοράν τών μελών 
της, έάν έπιθυμή ν’ απαλλαγή άπό 
τήν φοβεράν ταύτην πληγήν, ή 
όποία πολλάκις κατατρέχει αύτήν 
σοβαρώς. Δέν πρέπει νά άναμένη 
τά τρομακτικά αποτελέσματα τής 
έγκληματικότητος, άλλ’ όφείλει 
πριν ή δοκιμάση ταΰτα νά προλαμ- 
βάνη εγκαίρως τό κακόν. Καί έπέι- 
δή συνήθως, ώς άνωτέρω έλέχθη, 
τό κακόν αρχίζει άπό τήν παιδικήν 
ήλικίαν θά πρέπει ν’ άρχίση κατ’ 
αύτήν καί τό προληπτικόν έργον 
αύτής άπό τής προστασίας, δια- 
παιδαγωγήσεως καί διαμορφώσεως 
τών παίδων. Διότι τά παιδιά είναι 
ή χρυσή έλπίς τοΰ μέλλοντος τής 
οικογένειας καί αυτοΰ τούτου τοΰ 
Έθνους. Τό παιδί είναι ή μοναδική 
χαρά καί ή έλπίς τών γονέων. 
Είναι ή συνέχεια τής ζωής καί τό 
άσφαλέστερον έχέγγυον έπιβιώ- 
σεως μιας οικογένειας καί συνε
πώς καί τοΰ ’Έθνους. Δι’ αυτόν 
άκριβώς τόν λόγον, άποτελεϊ καί 
πρέπει πάντοτε ν’ άποτελή τό
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έπίκεντρον του ένδιαφέροντος τών 
άνθρώπων, τό όποιον πρέπει νά 
άποσκοπή εις τήν δημιουργίαν 
φυσικώς, ψυχικώς καί πνευματικές 
υγιών καί ώλοκληρωμένων παί- 
δων, εις τά όποια θά παραδώσω- 
μεν τήν σκυτάλην τής ιστορίας 
τής οικογένειας καί τήν τοιαύ- 
την τής ΓΤατρίδος.

Τά βάθρα δέ έπΐ τών όποιων θά 
δημιουργήσωμεν τό οικοδόμημα 
τών άξιων παίδων είναι : Τό υγιές 
φυσικόν καί κοινωνικόν περιβάλ
λον, ή στοργή, ή συνέπεια, ή άντα- 
μοιβή τών άξιων, ή δημιουργία 
αισθήματος προσωπικής άσφα- 
λείας, ό ισχυρός καί ακέραιος χα- 
ρακτήρ, ή πλήρης πνευματική των 
κατάρτισις καί ή έμφύσισις εις 
αυτά Χριστιανικών καί Εθνικών 
Ιδεωδών.

Τό παιδί είναι ιό πλέον ευαί- 
σθητον πράγμα, διότι είναι εύκο- 
λώτερον νά ΰποστή τάς επιδράσεις 
τοϋ περιβάλλοντος, καί έάν αυταί 
είναι κακαί, άσφαλώς τό παιδί 
θά καταλήξη κάποτε εις τό έγκλη
μα. ’Ενώ άντιθέτως έάν δημιουργή- 
σωμεν υγιές φυσικόν περιβάλλον, 
τότε άσφαλώς θά δημιουργήσωμεν 
ύγιή, ευτυχή καί καλά παιδιά. 
Αυτός είναι ό βασικός τρόπος 
προλήψεως τής έγκληματικότητος 
γενικώς, καί αυτό ενδιαφέρει πρω
τίστους αυτήν ταύτην τήν κοινω- 
νίαν άφ’ ένός, καί τήν ’Αστυνο
μίαν άφ’ έτέρου, ώς έμπροσθοφυ- 
λακήν ταύτης κατά τοΰ έγκλήμα- 
τος.

Ή  ’Αστυνομία, ώς έκ τής (ρύ
σεως τής άποστολής της, καίτοι 
φυσικά δ,έν είναι έκείνη ή όποια 
είναι άμέσως υπεύθυνος διά τήν 
δημιουργίαν καί τήν έξασφάλισιν 
τοϋ καταλλήλου όγιοϋς περιβάλ
λοντος εις τό όποιον θά ζήση καί 
θά μεγαλώση τό παιδί, διότι τήν 
εύθύνην ταύτην φέρουν πρωτίστως 
ή οικογένεια, τό Σχολεΐον, αί 
Έκκλησίαι καί αί Ύπηρεσίαι Κοι
νωνικής Προνοίας, έν τούτοις, άπο- 
τελεΐ έναν έπίσης έξ ίσου σοβα
ρόν παράγοντα διαμορφώσεως τών 
άνηλίκων, καθ’ όσον έχει πλείστας 
δσας ευκαιρίας νά έλθη εις έπα- 
φήν μετ’ αυτών, ίδίςο κατά τάς ώρας 
κατά τάς όποιας δέν εύρίσκονται 
αυτοί ύπό τόν έλεγχον τών γονέων 
ή τοΰ Σχολείου των.

Ή  ’Αστυνομία έπίσης είναι έκεί
νη ή όποια έπιλαμβάνεται τών 
υποθέσεων τών άνηλίκων, οί όποιοι 
έκτρέπονται τών καθιερωμένων τρο
πών συμπεριφοράς, ή παραβιά

ζουν τυχόν τούς νόμους, καθ’ 
όσον αύτή είναι ύπεύθυνος διά 
τήν συμπεριφοράν των γενικώς.

Τόν έλεγχον αυτών επιτυγχά
νει ή ’Αστυνομία διά τής έρεύνης 
τών κατ’ ιδίαν περιπτώσεων τών 
άνηλίκων καί τών συνθηκών τών 
προξενουσών τάς άντικοινωνικάς 
ένεργείας αυτών, ώς έπίσης καί 
διά τής άνευρέσεως μιάς εποικο
δομητικής έπιλύσεως τών ανωτέ
ρω κατ’ ιδίαν προβλημάτων, διά 
τής είσηγήσεως τών πρός τοΰτο 
ένδεδειγμένων καί λυσιτελών μέ
τρων πρός έτέρας άρμοδίας Άρ- 
χάς ή διά τής παραπομπής τέλος 
αυτών εις τά δικαστήρια άνηλίκων.

Ή  πρόληψις τών αντικοινωνι
κών ένεργειών τών άνηλίκων καί ή 
έξουδετέροισις τών αντιστοίχων 
δυσμενών παραγόντων καί συνθη
κών, αί όποϊαι προξενούν ταύτας, 
άποτελεΐ μίαν βασικής σημασίας 
φάσιν τής άστυνομικής προληπτι
κής δράστηριότητος καί δύναται 
νά έπιτευχθή διά :

α) Τής προσπάθειας τής ’Αστυ
νομίας νά κερδίση τήν συμπαρά- 
στασιν καί κατανόησιν τών άνη
λίκων καί τοϋ κοινοϋ γενικώς πρός 
συμμόρφωσιν καί αυθόρμητον 
εφαρμογήν τών νόμων καί τών 
κανόνων, οί όποιοι άποσκοποΰν 
εις τήν προστασίαν αυτών τών 
ιδίων καί διά τής άξιοποιήσεως 
όλων τών δυνατοτήτων μιάς κοι- 
νότητος πρός τοϋτο.

β) Τής ύποκινήσεως πρός συμμε
τοχήν είς τήν προσπάθειάν της 
ταύτην καί όλων τών άλλων κοινω
νικών παραγόντων καί άρμοδίων 'Υ
πηρεσιών πρός έκπόνησιν καί έφαρ- 
μογήν άναλόγων προγραμμάτων.

Ή σοβαρότης τοΰ θέματος τού
του ήνάγκασε πολλάς ’Αστυνομίας 
τοϋ κόσμου είς τό νά έξειδικεύση 
τόν τομέα αυτόν έκ τής καθόλου 
δραστηριότητός της, καθ’ όσον 
άναμφισβητήτως ή μεταχείρισις 
τών άνηλίκων καί ή πρόληψις 
γενικώς τής αντικοινωνικής των 
συμπεριφοράς χρήζει ιδιαιτέρας 
προσοχής καί ιδιαιτέρου χειρι- 
σμοϋ.

Σκαπανεύς τής ιδέας αυτής ύπήρ- 
ξεν άναμφισβητήτως ό διαπρεπής 
’Επιστήμων καί ’Αρχηγός τής ’Α
στυνομίας τοΰ Μπέρκελέϊ Καλι- 
φορνίας κ. Αύγουστος Βόλμερ, 
ό όποιος μάλιστα έγραψεν έπί τοϋ 
σοβαροϋ τούτου θέματος, πλεΐστα 
όσα συγγράμματα. ·

Συγκινηθείς ό άνωτέρω έκ τής 
έπακολουθησάσης μετά τήν λήξιν 
τοΰ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέ
μου διαφθοράς τών άνηλίκων καί 
άνησυχήσας διά τό συνεχώς αύξα- 
νόμενον ρεΰμα τής έγκληματικό
τητος αυτών, άπεφάσισεν όπως, 
άντιδράση κατ’ αύτοϋ άποφασιστι- 
κώς καί άποτελεσματικώς. Οΰτω 
κατόπιν πενταετούς συστηματι
κής έρεύνης καί μελέτης* τοΰ 
θέματος κατέληξεν είς τό συμπέ
ρασμα, δτι έφ’ όσον τό έγ
κλημα ευρίσκει προσφορώτερον 
έδαφος είς τάς νεανικάς ψυχάς, 
ίνα άντιμετωπίση τοΰτο,ή ’Αστυ
νομία όφείλει νά κτυπήση αύτό έν 
τη γενέσει του, προφυλάσσουσα τήν 
νεότητα άπό τάς δελεαστικός 
έπιδράσεις του, δι’ δ καί τό 1925 
σύνέστησεν ειδικήν πρός τοΰτο 
Υπηρεσίαν Προστασίας άνηλίκων 
καί Προλήψεως τής έγκληματικό
τητος αύτών. Ή  άπόφασίς του αύτη
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ήτο έξαιρετικώς έπιτυχής, διότι 
διά πρώτην φοράν ή ’Αστυνομία 
έγκατέλειπεν τήν έμπειρίαν άντι- 
μετωπίσεως τοΰ λεπτοΰ καί σοβα
ρού τούτου θέματος καί κατέφευ- 
γεν εις τάς Έπιστήμας, ώς ή 
Εγκληματολογία, Κοινωνιολογία, 
Ψυχιατρική, Παιδαγωγική κ.λ.π.

Ή  μακρά του πείρα καί πρό πάν
των ή ολοκληρωμένη επιστημονι
κή του κατάρτισις τον ώδήγησεν 
εις τήν σκέψιν καί άπόφασιν, ότι 
ή Υπηρεσία αυτή έπρεπε νά έπαν- 
δρωθή διά καταλλήλου επιστημο
νικού προσωπικού καί δι’ είδικώς 
πρός τούτο έκπαιδευθέντων βοη
θών αυτών. Διά νά όλοκληρωθή 
όμως τό σοβαρόν τούτο έχρειάσθη 
σκληρός άγών καί μακροχρόνιος 
υπομονή έως ότου πεισθοΰν οί 
άρμόδιοι καί οί άλλοι ’Αρχηγοί ’Α
στυνομιών, ότι ή ειδική αυτή 
Υπηρεσία ’Ανηλίκων είναι έν άπα- 
ραίτητον συμπλήρωμα τών τακ
τικών μονάδων καταπολεμήσεως 
τής έγκληματικότητος.

Τελικώς ό κ. Βόλμερ κατώρθωσε 
νά πείση όλους αυτούς, μέ τό 
ύπέροχον παράδειγμα τής πόλεως 
τοΰ Μπέρκελέϊ, τό όποιον μάλι
στα αποτελεί πρότυπον άνά τόν 
κόσμον καί έμιμήθησαν όλαι σχε
δόν αί Άστυνομίαι τών Η.Π.Α. 
καί πολλών άλλων χωρών.

Μάλιστα δέ άπό τοΰ έτους 1955 
συνεστήθη καί ό Διεθνής Σύν
δεσμος ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών 
Προλήψεως τής ’Εγκληματικότη

τας ’Ανηλίκων, ό όποϊος καθώρισε 
καί τούς άντικειμενικούς σκοπούς 
του, οί όποιοι είναι οί εξής :

1. 'Η Ένθάρρυνσις πρός ένερ- 
γόν συμμετοχήν εις όλας τάς δρα
στηριότητας σχέσιν έχούσας μέ 
τήν νεότητα καί σκοπούσας εις 
τήν έπίλυσιν τών άπασχολούντων 
ταύτην προβλημάτων, ούχί μόνον 
εις Η.Π.Α., άλλά καί εις όλον τόν 
κόσμον.

2. Τήν βελτίωσιν τών άρχών κα
λής διοικήσεως τών 'Υπηρεσιών 
τούτων.

3. Τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
έξύψωσιν τού έπαγγελματικοϋ έπι- 
πέδου τών μελών της εις τόν έξει- 
δικευμένον τούτον τομέα, καί τήν 
δημιουργίαν άμοιβαίας κατανοή- 
σεως μεταξύ τών διαφόρων άλλων 
Υπηρεσιών, σχέσιν έχουσών μέ 
τό πρόβλημα τών άνηλίκων.

4. Τήν δημιουργίαν πνεύματος 
συνεργασίας τοΰ κοινού μετά τών 
αρμοδίων Κρατικών 'Υπηρεσιών, 
άλλων Κοινωνικών όργανισμών καί 
τής ’Αστυνομίας διά τήν άντιμε- 
τώπισιν καί έπίλυσιν τών άπασχο
λούντων τήν νεότητα προβλημά
των.

5. Τήν δημιουργίαν καί έφαρ- 
μογήν υψηλών ήθικών ιδεωδών τοΰ 
’Αστυνομικού έπαγγέλματος επί τοΰ 
ειδικού τούτου θέματος διά τής 
άνταλλαγής άπόψεων, ιδεών καί 
μεθόδων σκοπουσών εις τήν έξύ- 
ψωσιν τοΰ επαγγελματικού επι
πέδου τών μελών ταύτης.

6. Τήν έφαρμογήν αύστηροτάτου 
κώδικος ήθικής υπό τών ’Αστυνο
μικών, οί όποιοι όφείλουν νά είναι 
πρότυπα ιδεωδών άνθρώπων, ΐνα 
έπηρεάζουν καί παραδειγματίζουν 
ουτω τήν νεότητα καί

7. Τήν δημιουργίαν τής καλλί
τερος δυνατής εϊκόνος περί τής 
’Αστυνομίας πρός τό κοινόν, διά 
τής παροχής, κατά τόν καλλίτερον 
τρόπον, τών υπηρεσιών ταύτης 
πρός τούς πολίτας γενικώς καί 
ιδία πρός τούς άνηλίκους τοιού- 
τους.

"Ινα έπιτευχθή τούτο, έχρειάσθη 
μακροχρόνιος συστηματική προε
τοιμασία καί έκπαίδευσις, ή όποια 
άνελήφθη μάλιστα ύπευθύνως ύπό 
τών Πανεπιστημίων καί Κολλε- 
γίων τής χώρας, εις τά όποια, 
ώς γνωστόν, άπό τοΰ 1946 ύφίστα- 
ται τακτική ειδική έδρα ’Αστυνο
μικού Δικαίου, καλύπτουσα όλα 
τά θέματα τά σχέσιν έχοντα μέ τήν 
Αστυνομικήν Διοίκησιν καί τά 
διάφορα άλλα άστυνομικά προ
βλήματα.

Ουτω ή ’Αστυνομία είχε τήν 
εύκαιρίαν νά έξειδικεύση καί μά
λιστα νά καταρτίση έπιστημονι- 
κώς πληρέστατα έμπειρους καί 
καλούς ’Αξιωματικούς της διά με- 
τεκπαιδεύσεως αύτών εις διάφορα 
Πανεπιστήμια καί Κολλέγια τής 
χώρας ώς π.χ. εις ειδικά θέματα 
Κοινώνιολογίας. Ψυχιατρικής, Σω
φρονιστικής, Παιδαγωγικής, ’Εγ
κληματολογίας, Κοινωνικών Υπη
ρεσιών, Ψυχολογίας κ.λ.π. Οί ’Α
ξιωματικοί ούτοι σήμερον δέν άπο- 
τελόΰν μόνον τά βασικά στελέχη 
τών 'Υπηρεσιών Προλήψεως τής 
Έγκληματικότητος καί Προστα
σίας Άνηλίκων. άλλά καί τούς 
έπισήμους ειδικούς συμβούλους, 
έπί θεμάτων άφορώντων εις τήν 
έγκληματικότητα τών άνηλίκων, 
καί εις άλλα προβλήματα τής νεό- 
τητος, παρά τοΐς διαφόροις όργα- 
νισμοΐς καί Κρατικαΐς 'Υπηρε- 
σίαις, ώς π.χ. Συλλόγους, Συνδέ
σμους, Σχολεία. 'Υπηρεσίας 'Υ
πουργείου Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών, Παιδείας, Δικαιοσύνης κλπ., 
διότι έκτος τής πλήρους έπιστημο- 
νικής των καταρτίσεως, έχουν καί 
τήν πολυτιμωτάτην έμπειρίαν, τήν 
όποιαν άποκτούν έκ τής ειδικής 
άποστολής των, ώς διωκτών τού 
έγκλήματος γενικώς.

Ή  νεο—συσταθεΐσα ειδική αότή 
'Υπηρεσία, παρά τάς άντιθέτους 
άπόψεις πολλών, θιγέντων προ
φανώς έκ τής ύπερόχου ταύτης
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πρωτοβουλίας τής 'Αστυνομίας, 
πρέπει νά είναι άναπόσπαστον τμή
μα τής ’Αστυνομίας, καί ούχί 
άλλων Κρατικών 'Υπηρεσιών, διό
τι ή πρόληψις τής έγκληματικό- 
τητος είναι αποκλειστική άρμοδιό- 
της τής Υπηρεσίας ταύτης, ή 
όποια διαθέτει ούχί μόνον τόν απα
ραίτητον καί τελειότατον μηχα
νισμόν έκτελέσεως τής υψηλής 
ταύτης άποστολής, αλλά καί τά 
απαραίτητα πρός τοΰτο μέσα—αρ
χεία πόσης φύσεως, τηλεπικοινω
νίας, μέσα κινήσεως περιπόλων, 
κ.λ.π.—τήν άσύγκριτον έπ’ αυτοΰ 
εμπειρίαν καί τήν καλλιτέραν τακ
τικήν, καθ’ όσον είναι ή μοναδική 
ώργανωμένη είδικώς εμπροσθοφυ
λακή τής κοινωνίας κατά τοϋ 
εγκλήματος.

Τοΰτο δέ καί μόνον, έπέβαλεν 
τήν ανάγκην επιλογής καί έξει- 
δικεύσεως των αρίστων καί έμπει- 
ροτέρων στελεχών τής ’Αστυνο
μίας, διότι έκτος τής ύψίστης ση
μασίας ταύτης, ή 'Υπηρεσία αύτη, 
θεωρουμένη άπό άπόψεως καθαρώς 
Δημοσίων Σχέσεων, είναι εκείνη 
ή όποια συμβάλλει άποτελεσματι- 
κώτερον εις τήν κάτακτησιν τής 
κοινής γνώμης καί τής συμπαρα- 
στάσεως τοϋ κοινοΰ καί εις γενι- 
κώτερον έργον τής ’Αστυνομίας. 
Ή  σοβαρότης άλλωστε τοϋ άνω- 
τέρω θέματος ώδήγησε καί εις μίαν 
άλλην καινοτομίαν, ή όποια ένί- 
σχυσεν σημαντικώς τήν 'Υπηρε
σίαν Προστασίας ’Ανηλίκων, τήν 
σύστασιν τής Γυναικείας ’Αστυ
νομίας.

Βεβαίως πάντοτε ύπήρχεν μία 
θέσις διά τήν γυναίκα εις τό ’Αστυ
νομικόν επάγγελμα, διότι άπό τοΰ

έτους 1845 π.χ. εΐχον προσλη- 
φθή γυναίκες φρουροί κρατουμένων 
γυναικών εις κρατητήρια καί φυ- 
λακάς, ή έρευνήτριαι εις διαφό
ρους άλλας 'Υπηρεσίας. Ή  άποστο- 
λή των βεβαίως διέφερεν άπό τήν 
τοιαύτην τών συγχρόνων γυναικών 
αστυνομικών, πάντως δύναταί τις 
είπείν, ότι αύται ήσαν αί πρόδρο
μοι τοΰ νέου τούτου θεσμοΰ, ό 
όποιος άργότερον έπεβλήθη έκ 
τής ανάγκης τών πραγμάτων καί 
τών συγχρόνων ίδιοι συνθηκών 
τής ζωής.

Ώ ς δημιουργός καί πρωτοπόρος 
τοϋ θεσμοΰ τούτου υπό τήν σύγχρο
νον άντίληψιν δύναται νά θεωρηθή 
άσφαλώς ή κ. Άλίς Στέμπιν Γουέλς 
έκ Λός "Αντζελες τών Η.Π.Α.

Διαπνεομένη άπό Χριστιανικά 
φιλάνθρωπο αισθήματα καί οδσα 
λίαν καλλιεργημένη καί έπιστη- 
μονικώς κατηρτισμένη ή κ. Γουέλς 
ήτο ή πρώτη Άμερικανίς ’Αστυ
νομικός, ή οποία διωρίσθη, ώς 
’Αρχηγός τής Γυναικείας ’Αστυ
νομίας τοΰ Λός ’Άτζελες κατά τό 
έτος 1910. 'Υπήρξεν ή πρώτη 
έθελόντρια τοΰ’Αστυνομικού επαγ
γέλματος ύποκινηθεΐσα πρός τού
το άπό τά Χριστιανικά αισθήματα 
τής άνθρωπίνης άλληλεγγύης καί 
τήν άναγνώρισιν τών όπό τής 
"Αστυνομίας προσφερομένων άνεκ- 
τιμήτων υπηρεσιών πρός προστα
σίαν τών άναφαιρέτων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τής ζωής, τής τιμής 
καί τής περιουσίας. Βασικόν κί- 
νητρον τής κ. Γουέλς ήτο ή προ
ληπτική δραστηριότης τής ’Αστυ
νομίας καί κυρίως εις τόν τομέα 
τών γυναικών καί ανηλίκων. Έπί- 
στευεν, ότι ύπήρχεν μία θέσις εις

τό ’Αστυνομικόν έπάγγελμα καί 
διά τήν γυναίκα καί αύτή προσιδία- 
ζεν καλλίτερον εις τήν 'Υπηρε
σίαν προλήψεώς τής εγκληματι
κότητας καί προστασίαν τών ανη
λίκων καί γυναικών. Πραγμαιικώς 
δέ ή προσπάθειά της αϋτη, έδι- 
καιώθη απολύτως καί υπό τής επι
στήμης μέ άποτέλεσμα νά άναγνω- 
ρισθή ή κ. Γουέλς ώς ή σκαπανεύς 
καί προιτοπόρος τοΰ νέου τούτου 
θεσμοΰ, ό όποιος ολίγον κατ’ όλί- 
γον άνεγνωρίσθη καί υίοθετήθη 
ύφ’ όλων τών χωρών τόΰ κόσμου, 
καί μάλιστα χαίρει ιδιαιτέρας έκτι- 
μήσεως κατά τήν σύγχρονον επο
χήν, καθ’ όσον ή συμβολή τής 
γυναικός εις τό έργον, ιδία τό προ
ληπτικόν τής ’Αστυνομίας, άπε- 
δείχθη ούχί μόνον πολυτιμωτάτη, 
άλλά καί λίαν άπαραίτητος. 'Ο 
ρόλος τής γυναικός εις τό αστυνο
μικόν επάγγελμα, είναι σοβαρώ- 
τατος, καθ’ όσον ύπάρχουν πλεΐ- 
στοι όσοι τομείς τής αστυνομικής 
έργασίας καί πλείσται δσαι είδι- 
καί περιπτώσεις κατά τάς όποιας ή 
γυνή αστυνομικός, -δύναται νά 
προσφέρη πολυτιμωτάτας * ύπηρε- 
σίας καί μάλιστα άποτελεσματικώ- 
τερον καί καλλίτερον άπό τούς 
άνδρας. Ό  συνδυασμός τοΰ άνδρός 
καί τής γυναικός εις τήν αστυνο
μικήν έργασίαν θεωρείται σήμερον 
άπαραίτητος. Ό  G. Κ. CHESTEP- 
ΤΟΝ είχεν είπεΐ : «"Εν σπουδαίον 
πράγμα διά μίαν χώραν είναι ότι οί 
άνδρες πρέπει νά είναι άνδρες 
καί αί γυναίκες γυναίκες». Τοΰτο 
φυσικά είναι μία βασική αρχή τής 
Κοινιονικής άντιλήψεως. Πάσα ό
μως έπιτυχία έξαρτάται έκ τοΰ 
όρθοΰ συνδυασμού τών ανωτέρω

668



δύο παραγόντων, ή συνεργασία 
των όποιων είναι άπαραίτητος διά 
τήν έπιτυχίαν πάσης αποστολής 
σκοπούσης εις τό κοινόν καλόν, 
καθ’ όσον έκάτερον τούτων κατέ
χει ώριόμένας βασικός ιδιότητας 
απαραιτήτους διά τήν έπιτυχίαν 
παντός Αντικειμενικού σκοπού. Ή 
γυνή όμως έχει έν φυσικόν πλεο
νέκτημα έναντι τού άνδρός, τό 
όποιον είναι άπαραίτητον εις πολ
λούς τομείς τής άστυνομικής έρ- 
γασίας, ή οποία άποσκοπεΐ εις 
τήν διαπαιδαγώγησιν ιδία τής νεό- 
τητος, πράγμα τό όποιον ταύτίζε- 
ται άπολύτως μέ τόν έκ φύσεως 
ρόλον τής γυναικός ώς μητρός 
τού άνθρώπου. Καί έφ’ όσον άντι- 
κείμενον τής άστυνομικής έργα- 
σίας είναι ό άνθρωπος, ό όποιος 
άπασχολεΐ ταύτην από τής γεννή- 
σεώς του μέχρι τού θανάτου του 
καί ό όποιος μάλιστα σήμερον άπο- 
τελεΐ τό έπίκεντρον τού ενδιαφέ
ροντος τής νεωτέρας άναμορφωτι- 
κής επιστήμης, ό ρόλος τής γυναι- 
κός εις τήν διαπαιδαγώγησιν και 
κυρίως εις τήν άναμόρφωσιν τού 
τυχόν παρεκτραπέντος άνηλίκου, 
είναι ούχί μόνον πρωτεύων άλλά 
άποφασιστικός.

Ή  γυνή ή όποια δίνει τήν ζωήν 
είναι φυσικόν νά ένδιαφέρεται καί 
διά τήν ζωήν καί τούτο είναι βα
σικόν στοιχεϊον τής έπιτυχίας της 
καί εις τόν άστυνομικόν τομέα.

ό όποιος όσημέραι χρησιμοποιεί 
καί περισσότερον αύτήν εις ειδι
κούς τομείς, οί όποιοι απαιτούν 
είδικωτέραν μεταχείρισιν. Ή  συμ
βολή της εις τήν έπίλυσιν πλεί- 
στων όσων προβλημάτων κοινω
νικών είναι προφανής. Μία γυνή 
αστυνομικός θά έπιτύχη άπολύ
τως τά ιδεώδη τού αστυνομικού 
επαγγέλματος καί λαμβάνει κατά
καρδα τά προβλήματα καί τάς λύ- 
πας τών συνανθρώπων της.

’Απαιτείται όθεν, κατάλληλος 
καί άποτελεσματική χρησιμοποί- 
ησις τού λίαν άποδοτικοϋ τηύτου 
παράγοντος τής άστυνομικής ερ
γασίας, ϊνα μή συμβή, ότι συνέβη 
εις τινας πόλεις τών Η.Π.Α., όπου 
ή γυνή άστυνομικός κατήντησε 
νά χρησιμοποιήται ώς δακτυλο- 
γράφος, τηλεφωνήτρια ή στατιστι- 
κολόγος.

Άντιθέτως υπάρχουν, ώς άνω- 
τέρω άρκετοί τομείς εις τούς όποι
ους, ούχί μόνον ένδείκνυται, άλλά 
επιβάλλεται νά χρησιμοποιήται 
άποκλειστικώς καί μόνον ή άστυ
νομικός. Ή  ιστορική έξέλιξις τού 
θεσμού τούτου ύπήρξεν ραγδαιο- 
τάτη. Εις τούτο συνετέλεσεν με- 
γάλως καί ό ίδρυθείς εις Η.Π.Α. 
Διεθνής Σύνδεσμος Γυναικών ’Α
στυνομικών τού όποιου πρώτη πρό
εδρος έξελέγη ή Άλίς Στέμπιν 
Γουέλς τήν 17-5-1915.
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Ή  ΐδρυσις τοΰ συνδέσμου τού
του ύπήρξεν λίαν έπιτυχές βήμα, 
πρός προαγωγήν τοΰ νέου τούτου 
θεσμοϋ, έγένετο δέ ένθουσιωδώς 
άποδεκτή καί παρά τοΰ κοινοϋ 
γενικώς. Σχολιάζων τό γεγονός 
ό ’Αμερικανός Δημοσιογράφος 
Ρέϊμονττ Φόζντικ έγραφε τό 1920. 
«'Η δημιουργία τοΰ Γυναικείου 
Άστυνομικοΰ Σώματος, καίτοι εύ- 
ρίσκεται εις τά πρώτα του βήματα, 
άπεδείχθη λίαν άπαραίτητος ^αί 
μεγίστης σημασίας καί σπουδαιό- 
τητος. 'Η δυνατότης άξιοποιήσεώς 
του είναι απεριόριστος καί ή χρη- 
σιμοποίησις τών γυναικών ’Αστυ
νομικών θέλει συμβάλλει εις τήν 
περαιτέρω τελειοποίησιν τοΰ άστυ- 
νομικοΰ επαγγέλματος».

Σκοπός τοΰ Συνδέσμου τούτου, 
ό όποιος μάλιστα,, άδελφοποιήθη 
μετά τοΰ αντιστοίχου τοιούτου, 
τών ’Αρχηγών ’Αστυνομιών καί 
ένισχύθη ύπ’ αύτοΰ, ήτο ή προβο
λή καί προαγωγή αύτοΰ πρός καλ- 
λιτέραν καί άποτελεσματικωτέραν 
άξιοποίησίν του.

Έπΐ τώ τέλει τούτω, ό Σύνδεσμος 
ούτος καθώρισε τά γενικά πλαίσια 
τοΰ ρόλου τών Γυναικών έν τώ 
Άστυνομικώ Έπαγγέλματι, ως ά- 
κολούθως: «Αόγφ τής φύσεως τής 
γυναικός, ή πρωταρχική δυνατό
της άξιοποιήσεώς αυτής είναι ό 
προληπτικός κυρίως τοΰ εγκλή
ματος τομεύς, ιδία εις ό,τι αφόρα 
τάς εγκληματικός πράξεις τών γυ
ναικών καί τών άνηλίκων γενικώ- 
τερον. 'Η ύπ’ αύτών έρευνα, διά- 
γνωσις καί ό εντοπισμός τών ατο
μικών καί γενικών αιτίων τής έγ- 
κληματικότητος τών γυναικών καί 
τών άνηλίκων, άποτελεΐ έν τών 
βασικών καθηκόντων της. ’Εκτός 
όμως τούτου, ή Γυνή ’Αστυνομι
κός, δύναται νά συμβάλη άποτε- 
λεσματικώς καί εις τον τομέα τής 
καταστολής τοΰ εγκλήματος, ως 
επίσης, όπερ καί σπουδαιότερον 
καί εις τόν τομέα τής άναμορφώ- 
σεως αύτών γενικώς. 'Η άποστολή 
τής Γυναικός δύναται κάλλιστα 
νά παραβληθή, καίτοι έν τή ουσία 
είναι πραγματικώς τοιαύτη, πρός 
τήν τοιαύτην τής κοινωνικής λει
τουργού καί μάλιστα είναι, δύνα- 
ταί τις είπεΐν, πολύ σπουδαιοτέρα 
καί πλέον άποτελεσματική διά πολ
λούς καί διαφόρους λόγους. 'Η 
φύσις τής σοβαρας άποστολής 
των, άπαιτεΐ, ως έκ τούτου, ασφα
λώς καί ύνηλότερον έπίπεδον φυ
σικής, συναισθηματικής καί πνευ
ματικής προ πάντων καταρτίσεως

Μ Ε Γ Α Λ Η

καί συγκροτήσεως, δι" αύτό καί 
τά καθωρισθέντα ύπό τοΰ άνωτέ- 
ρου Συνδέσμου προσόντα τών ύπο- 
ψηφίων τοΰ άνωτέρω υψηλού καί 
σοβαροΰ λειτουργήματος, ήσαν 
άπ’ άρχής, όντος άρκετά ύψηλά. 
Επειδή δέ καί ό ρόλος τής Γυναι- 
κός ’Αστυνομικού είναι κατ’ άρ- 
χήν προληπτικός καί έν ταύτφ 
καί προστατευτικός, τούτο καί μό
νον, έπέβαλεν τήν άνάγκην τής 
πλέον έπισταμένης έπιλογής με
ταξύ ιδία τών έχουσών φυσικήν 
τινά προδιάθεσιν δι’ έργα κοινω
νικής σημασίας καί ενδιαφέρον
τος, ως καί τοιαΰτα άνθρωπιστικής 
μορφής άφ’ ένός, άλλά καί άνά- 
λογον κοινωνικόν καί πνευματι
κόν έπίπεδον άφ’ έτέρου.

Τήν προσπάθειαν ταύτην τής 
πρώτης Άστυνομικοΰ τοΰ Κόσμου 
κ. ΑΑΙΣ ΣΤΕΜΠΙΝ ΓΟΥΕΑΣ. 
ένίσχυσεν ιδιαιτέρως ό διακεκρι
μένος έπιστήμων καί ’Αρχηγός 
τής ’Αστυνομίας τού Μπερκέλεϊ 
τής Καλιφορνίας κ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΒΟΛΜΕΡ, ό όποιος, ώς άνωτέρω 
έλέχθη, έδημιούργησε τό 1920 καί 
τήν πρώτην ειδικήν 'Υπηρεσίαν 
προλήψεως τής έγκληματικότητος 
καί προστασίας άνηλίκων καί ό 
όποιος πιστεύων άπολύτως εις τήν 
σημασίαν τής υπό τών γυναικών 
προσφοράς εις τόν τομέα αύτόν 
τής άστυνομικής δράστηριότητος.

Β Ρ Ε Τ Α Ν Ν Ι Α

έκάλεσε τήν διακεκριμένην έπι- 
στήμονα κ. ΕΑΙΣΑΜΠΕΤ Γ. ΑΟ- 
ΣΙΝΓΚ, ίνα άναλάβη τήν έπί έπι- 
στημονικών βάσεων καί συστη
ματικήν πλέον όργάνωσιν τοΰ Γυ
ναικείου Άστυνομικοΰ Σώματος 
τής πόλεως Μπερκέλεϊ, ώς τμή
ματος τής Υπηρεσίας Προλήψε
ως ’Εγκληματικότητος καί Προ
στασίας Άνηλίκων καί Γυναικών, 
καθ’ όσον είχε τά πλέον ένδεδει- 
γμένα πρός τούτο προσόντα, διότι 
ήτο πτυχιοΰχος Κοινωνιολογίας 
καί Ψυχολογίας τοΰ Πανεπιστη
μίου τής Νέας 'Υόρκης, πτυχιοΰ
χος τοΰ Μίλς Κόλετζ, ίιτυχιοΰχος 
’Εγκληματολογίας καί Ψυχιατρι
κής τοΰ Πανεπιστημίου τής Κα- 
λιφορνίας καί εΐχεν πρός τούτοις 
εύρυτάτην κατάρτισιν καί πρό 
πάντων πείραν έκ τής συνεργασίας 
της μετά διαφόρων Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Προνοίας, Παιδείας, 
Υγιεινής καί Αναμορφωτικών 'Ι
δρυμάτων.

Εις τήν έπιστολήν τήν όποιαν 
άπηύθυνεν ό κ. Βόλμερ, πρός τήν 
άνωτέρω έτόνιζεν τά κάτωθι: «Έκ- 
τιμών βαθύτατα τό ύπέρ τής κοι
νωνίας προσφερόμενον ύφ’ ύμών 
έργον ύψίστης κοινωνικής καί φι
λανθρωπικής σημασίας, καί θεω
ρών, ότι βασικός τομεύς έγγύτερον 
τών ένδιαφερόντων ύμάς, είναι 
κυρίως ή Αστυνομία, ή όποια
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άγ ωνίζεται καί μάλιστα είς τήν 
πρώτην γραμμήν κατά του έγκλή- 
ματος, θεωρώ ύποχρέωσίν μου, 
όπως άπευθύνω θερμήν έκκλησιν 
π ρός τά χριστιανικά αΐσθήματά 
σας, ΐνα άποδεχθήτε τήν τιμήν, 
6 πως άναλάβητε τήν όργάνωσιν 
τοΰ Γυναικείου ’Αστυνομικού Σώ
ματος τοϋ Μπερκέλεϊ, καθ’ όσον 
πιστεύω άπολύτως, δτι ή θέσις 
τής Γυναικός είς τό άστυνομικόν 
επάγγελμα είναι, ούχί μόνον άπα- 
ραίτητος σήμερον, άλλά καί μά
λιστα βασικής σημασίας, διότι ή 
Γυνή, ιδία εις τόν τομέα τής μετα- 
χειρίσεως των άνηλίκων, είναι 
έκείνη ή όποια διαθέτει έμφυτα 
ψυχικά χαρίσματα καί προσόντα 
άνταποκρινόμενα άπολύτως πρός 
τήν φύσιν τής σοβαρωτάτης ταύ- 
της εργασίας τής 'Αστυνομίας.

Απευθύνομαι πρός Ύμας, διό
τι πεποίθησίς μου, άλλά καί έν 
γενικώτερον άξίωμα είναι, δτι 
«έφ' όσον τολμώμεν νά δημιουρ- 
γήσωμεν έναν νέον θεσμόν καί νά 
θέσωμεν τά θεμέλια μιας νέας Υ 
πηρεσίας, τά θεμέλια αύτά πρέπει 
άπαραιτήτως δχι μόνον νά είναι 
ισχυρά, άλλά πρό πάντων ορθά. 
Ή  άρχή παντός νέου έργου είναι 
όμολογουμένως δυσχερεστάτη. 
Πρέπει δμως νά είναι ορθή διά 
τούτο πρέπει νά γίνη, ούχί έμπει- 
ρικώς, άλλά νά βασίζηται έπί επι
στημονικών δεδομένων καί νά πρα- 
γματοποιηθή άπό κατάλληλον άν
θρωπον, δπως Υμείς, ή όποια δια- 
θέτητε τοσαύτην πείραν καί κα- 
τάρτισιν επιστημονικήν. Νομίζω 
δέ, δτι δέν έχετε δικαίωμα νά άρνη- 
θήτε είς μίαν τοιαύτην τιμητικήν 
δι’ υμάς εκκλησιν τής 'Αστυνομίας

καί τής Κοινωνίας, τήν όποιαν 
εύόρκως αΰτη ύπηρετεΐ καί ή όποια 
πρός τούτοις πάντοτε όραματίζεται 
καί άγωνίζεται διά τήν τελειοποίη-
σιν τοΰ έργου τούτου........». Τό
έργον τό όποιον έπιτελεΐ ή 'Αστυ
νομία δέν είναι παρά έργον ίδικόν 
σας, έπομένως πιστεύω, δτι δέν 
πρέπει ν’ άρνηθήτε μίαν τοιαύ
την μεγάλην τιμήν, τήν όποιαν 
όμοφώνως προσφέρουν πρός ύμας. 
εκείνοι οί όποιοι καί όλοψύχως 
θά συμπαρασταθούν είς τό δυσχε
ρές σας έργον τής δημιουργίας 
τοΰ νέου τούτου θεσμού. ’Εκτός 
δμως τούτου, σας τό ζητούν ή 
κοινωνία τήν όποιαν ύπηρετοΰμεν, 
σας τό ζητούν τά παραστρατημένα 
ή άτυχήσαντα πτωχά τέκνα της, 
τά όποια δέν θά ήσαν άσφαλώς 
είς τά κρατητήριά μας ή είς τάς 
φυλακάς, έάν ύπήρχον μητέρες, 
δπως ύμεϊς, αί όποΐαι θά διέθετον 
περισσότερον χρόνον διό τά τέ
κνα των καί μάλιστα ούχί μόνον 
διά τά ίδικά των άλλά καί δΓ έκεί- 
να τά όποια δυστυχώς έστερήθη- 
σαν τών γονέων των καί πρό πάντων 
μητέρες, αί όποΐαι δέν διαθέτουν 
τήν ίδικήν σας θείαν έμπνευσιν. 
τήν άνεξάντλητον φαντασίαν καί 
πρό πάντων τήν μεγάλην σας χρι
στιανικήν καρδίαν........».

Αποτέλεσμα τής ώραιοτάτης 
ταύτης έπιστολής, είς τήν όποιαν, 
ως διαπιστοΰται, ό κ. Βόλμερ, έν 
όλίγοις καί λίαν παραστατικώτατα, 
διατυπώνει τάς γενικωτέρας άπό- 
ψεις του έπί τοΰ σοβαρού ρόλου 
τών Γυναικών είς τό ’Αστυνομικόν 
επάγγελμα, ήτο ή ύπό τής κ. Αό- 
σινγκ άποδοχή τής μεγάλης όντως 
ευθύνης τής δημιουργίας τής Γυ

ναικείας ’Αστυνομίας τής πόλεως 
Μπερκέλεϊ, ή όποια σήμερον θεω
ρείται ώς υπόδειγμα είς Η.Π.Α.

Συμπληρωθεΐσα ή ’Υπηρεσία 
Προλήψεως Έγκληματικότητος 
καί Προστασίας τών άνηλίκωύ 
καί Γυναικών καί ύπό τοΰ Γυναι
κείου Τμήματος ταύτης, κατέστη 
πράγματι μία αξιόλογος τακτική 
μονάς τής μαχίμου δυνάμεως τής 
’Αστυνομίας καί μάλιστα, έν πολ- 
λοΐς, καί σπουδαιοτέρα τών κυ
ρίως κατασταλτικών μονάδων ταύ
της, ή όποια άναμφισβητήτως δχι 
μόνον άπαλλάσσει αύτάς εκ τοΰ 
μεγάλου φόρτου εργασίας των, 
άλλά καί κυρίως εκ μελλοντικών 
σοβαρών προβλημάτων όφειλο- 
μένων είς έξελιχθέντας έγκλημα- 
τικώς άνηλίκουξ ή γυναίκας.

Καίτοι βεβαίως ή προληπτική 
ή ή προστατευτική έργασία τής 
μονάδος ταύτης δέν φαίνεται είς 
τάς στήλας τής έτησίας στατιστι-, 
κής τής ’Αστυνομίας, ή καίτοι δέν 
κοινολογεΐται συνήθως διά λόγους 
σκοπιμότητος, γεγονός άναμφισβή- 
τητον είναι, δτι δσον είναι μεγα- 
λύτερον τό βάρος τό όποιον επωμί
ζεται καί δσον περισσότεροι είναι 
αί έπιτυχίαι της, είς τόν τομέα τής 
προλήψεως τής έγκληματικότητος, 
τόσον γίνονται καί μικρότεροι αί 
στήλαι τής έγκληματικότητος 
μιας 'Αστυνομίας. Καί αύτή άκρι- 
βώς είναι ή μεγαλυτέρα καί ση- 
μαντικωτέρα προσφορά τών άφα- 
νών τούτων νέων προφυλακών τής 
’Αστυνομίας είς τόν άγώνα της 
κατά τοΰ έγκλήματος.

(Συνεχίζεται)
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Έγκλημα ατό Καβούρι

ΣΤΙΣ 9 τό πρωί, της 31 ’Ιουλίου 
1971, τό τηλέφωνο τοϋ Διευθυντοΰ 
'Ασφαλείας Προαστίων κτυπά. 
Είναι ό Διοικητής τοΰ Τμήματος 
Βουλιαγμένης πού αναφέρει στον 
προϊστάμενό του δτι όργανα τοΰ 
Τμήματός του βρήκαν νεκρό, μέ 
έμφανή τραύματα στό πρόσωπο, 
τόν Θεόδωρο Μπαλωμένο, μικρο- 
πωλητή.

Φυσικά πρόκειται περί εγκλή
ματος. ’Ακόμη καί τά άπλά όργα
να, μέ τήν πείρα πού έχουν, είναι 
σέ θέσι μέ μιά ματιά—δέν είναι 
πολλές οί περιπτώσεις πού άτύ- 
χημα καί φόνος συγχέονται— νά 
τό διαπιστώσουν.
, Ή  Χωροφυλακή κινητοποιεί 

άμέσως τά κλιμάκιά της. ’Από 
’Αξιωματικό μέχρι Όπλίτη, όλοι 
γνωρίζουν ότι ή ταχύτης δράσεως 
παίζει σημαντικό ρόλο στήν άνα- 
κάλυψη τοΰ δράστη, στόν όποιον 
όταν δοθή καιρός παρέχεται ή 
εύκαιρία καί τά ίχνη του νά εξα
φάνιση ή νά άλλοιώση καί κα
ταφύγιο νά έξεύρη..............

Αίγα λεπτά μεσολαβούν άπό 
τήν άναγγελία τοϋ συμβάντος μέ
χρι τήν άφιξη έπί τόπου των ειδι
κών τής ’Ασφαλείας. Ό  τόπος 
αυτός είναι μιά πανάθλια άποθήκη 
πού άνήκει σ’ ένα παληό, κλειστό 
τώρα κέντρο,—τό «Ύπατεία»-στό 
Καβούρι.

Στό βρώμικο πάτωμα τής άπο- 
θήκης, άνάμεσα άπό χαρτόνια, 
κουτιά καί σκουπίδια, κείτεται τό 
πτώμα τοΰ δύστυχου μικροπωλη- 
τή, οίκτρά παραμορφωμένο. Στό 
πρόσωπο καί στό λαιμό υπάρχουν 
πολλαπλά καί βαθειά τραύματα 
όχι πρόσφατα. Στό σώμα ή άκαμ- 
ψία τών πρώτων ώρών έχει υπο
χωρήσει. Ή  σάρκα έχει άρχίσει

νά σαπίζη καί ή δυσοσμία είναι 
φοβερή. Τό θΰμα είναι φτωχικά 
ντυμένο. Μόνο ένα φτωχό που
κάμισο, κι’ ένα παληό παντελόνι. 
Δίπλα του είναι ή άσπρη ποδιά 
πού φοροΰσε στή δουλειά του 
—κουλούρια καί τυρόπιτες που- 
λοΰσε—, καί πιό έκεΐ μιά μπου- 
κάλα μέ ούζο. Οί ιατροδικαστές 
πού άρχισαν άμέσως τήν δουλειά 
τους άνακαλύπτουν κι’ άλλα τραύ
ματα, στόν θώρακα καί τήν κοιλιά, 
κι’ αύτά έπίσης «διά τέμνοντος 
όργάνου». ’Ακόμη καί οί σκληροί 
καί ψημμένοι στήν φρίκη τών εγ
κλημάτων Χωροφύλακες, άνα- 
τριχιάζουν όταν οί ιατροδικαστές 
βεβαιώνουν ότι τά τραύματα δέν 
έπέφεραν άκαριαΐα τόν θάνατο. 
Τό θΰμα ξεψύχησε πολλή ώρα 
μετά—πριν 48 ώρες υπολογίζουν— 
προφανώς άπό τήναίμορραργία καί 
τήν εξάντληση, μόνο καί άβοήθη- 
το, στήν έρημη σαραβαλιασμένη 
άποθήκη.

Ό  αιώνας μας, αύτός ό σκληρός 
ό τραχύς, ό άδησώπητος 20ός 
αιώνας, μας έχει βέβαια συνηθίσει 
στήν άνθρώπινη κακομοιριά. ’Από 
τή μνήμη τών άνθρώπων δέν έχουν 
άκόμη σβήσει οί έκατόμβες τών 
νεκρών στήν φλογισμένη έρημο, 
στήνχιονισμένη στέπα, στις φουρ
τουνιασμένες θάλασσες, στά εφιαλ
τικά στρατόπεδα, στά άπάνθρωπα 
κρεματόρια. Κάθε μέρα στις εφη
μερίδες διαβάζουν στήλες, στίχους 
γεμάτους αίμα καί θάνατο. Συνή
θισαν μάλιστα νά μιλοΰν, δήθεν 
θυμοσοφικά, γιά τήν επαγγελμα
τική άναλγησία όσων ή δουλειά 
τους τούς φέρνει κοντά στόν πόνο, 
τήν άρρώστεια, τόν θάνατο. Τών 
γιατρών, τών νοσοκόμων, τών 
άστυνομικών. Είναι άδικο. Ένα

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ  Δ Α Β Ι Λ Α  
‘Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

έγκλημα, άκόμη καί ένας τραυμα
τισμός, συγκλονίζει πάντα αύτούς 
πού είναι ταγμένοι στήν άντιμε- 
τώπισή του. Καί καμμιά φορά δέν 
έχει σημασία άν αύτός πού πονά 
ή αύτός πού κινδυνεύει ή αύτός 
πού έσκοτώθη είναι πρίγκηπας ή 
εργάτης, καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου ή υπάλληλος, γερού
λης 80 χρονών ή παιδάκι. Ό  φό
νος τοΰ φτωχοΰ, τοΰ άσήμαντου 
μικροπωλητή ήλέκτρισε στήν 
στιγμή τούς άνδρες τής Χωροφυ
λακής.

Στις 9 τό πρωί ένας άπλός Χω- 
ροφύλαξ άνακάλυψε τό άποσυν- 
τεθημένο πτώμα του καί στις 9,1]2, 
δίπλα στό πτώμα βρίσκονταν ό 
Διοικητής ’Ασφαλείας Προαστί
ων, ό Β' Ύπαρχηγός Χωροφυλα
κής, ό ίδιος ό ’Αρχηγός, καί ό 
Εισαγγελέας. Τήν ίδια στιγμή ή 
Χωροφυλακή άρχίζει τόν σκληρό, 
τόν καθημερινό, τόν άσταμάτητο 
άγώνα της.

Ή  φύση γύρω γιορτάζει. Γα
λάζια φρέσκια ή θάλασσα, άτλάζι 
γαλανός ό ούρανός κι’ έπάνω του 
κυλιέται ζεστός, λαμπρός, γελα
στός ένας όλόχρυσος ήλιος. Πεΰ- 
κα σπρώχνουν οί χαριτωμένοι λό
φοι ώς τήν άμμουδιά, πνοές κα- 
τάρμυρες στρώνει παιχνιδιάρικα 
πάντα ό Σαρωνικός. Φτωχοί ψα
ράδες, κεφάτοι καί ξένοιαστοι ρί
χνουν τά δύχτια τους. Ζευγαράκια 
έρωτευμένα είναι δοσμένα στή χα
ρά, στήν όμορφιά τής ζωής. Σέ 
τοΰτο τό περιβάλλον, πού τδχει 
άγιάσει μέ τό πάναγνο χέρι του, 
ένας Θεός, κάποιο λυσσασμένο 
θηρίο, ένα θολωμένο σκοτεινό 
μυαλό σκέφτηκε τό έγκλημα, καί 
σκόρπισε τόν θάνατο. Πρέπει λοι
πόν νά τιμωρηθή άπό τήν δικαιο-
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σύνη τών άνθρώπων, πού άντλεί 
τήν δύναμή της άπό τήν έντολή 
τοϋ Θεοΰ:

Οί Χωροφύλακες σχηματίζουν 
γρήγορα κλιμάκια πού μέ τούς 
έπικεφαλής άξιωματικούς δραστη
ριοποιούνται αμέσως σε διάφορους 
τομείς. Πρώτη φροντίδα, βεβαίως, 
ή έρευνα γιά τήν συγκέντρωση 
στοιχείων. Τά ενδύματα του θύ
ματος δέν δίνουν καί πολλά 
πράγματα: 74 δραχμές στήν τσέπη 
τής ποδιάς. 10 δραχμές στήν τσέ
πη τοϋ παντελονιού, ή άδεια άσκή- 
σεως επαγγέλματος, τό βιβλιάριο 
τοϋ Ι.Κ.Α. καί μερικά φύλλα άπό 
σημειωματάριο μέ άσχετες σημειώ
σεις καί μικρολογαριασμούς. Τί
ποτα άπό αύτά δέν μπόρεσε νά δώ- 
ση άπάντηση στά δυό βασικά ερω
τήματα πού άπασχολοϋν τόν έρευ- 
νητή κάθε φόνου: «Ποιος;» Καί 
«Γ ιατί:».

Κι’ όμως οί έξοχοι άνδρες τής 
Χωροφυλακής, έχουν κιόλας κά
ποια άμυδρή ιδέα. Ό  τρόπος τοϋ 
εγκλήματος, ή αγριότητα τών κτυ
πημάτων πού δείχνουν τόσο θηριώ- 
δικη λύσσα πάνω σ'έναν ασήμαν
το, φτωχό, άνυπεράσπιστο άνθρω- 
πάκο, δείχνουν στούς Χωροφύ
λακες κάποιο δρόμο. Ό  τρόπος 
αυτός δέν είναι Ελληνικός. Ό

Ό  Γάλλος BOUCH1E DE BELLE 
CUT ό ένας άπό τούς δύο δολοφόνους 
τού Καβουριού.

Έλληνας μπορεί νά γίνεται θύτης, 
όταν άγνωστες σκοτεινές δυνάμεις 
θολοόνουν τό μυαλό του. "Ομως 
φονιάς τέτοιου είδους..............

Οί Χωροφύλακες προσανατο
λίζονται μέ πολλή προσοχή σ’ αύ- 
τήν τήν πρώτη ιδέα. Άνακρίνεται 
ή γυναίκα τοϋ μικροπωλητή:

Δηλώνει ότι άπό όσο ξέρει, ό 
άνδρας της έπρεπε νάχη απάνω 
του 500--600 δραχμές γιά νά άγο- 
ράση έμπόρευμα, όπως συνήθιζε. 
Τοϋτο βέβαια έδειχνε περίπτωση 
ληστείας, όχι τόσο σίγουρη βέ
βαια, γιατί ό .δράστης δέν είχε 
κανένα λόγο νά άφήση καί τις 
84 δραχμές πού βρέθηκαν στις 
τσέπες του. Έρωτήθηκαν οί γεί
τονες, οί φίλοι, οί συνάδελφοι 
τοϋ θύματος. Όλοι συμφώνησαν 
πώς ό μικροπωλητής ήταν ένα 
ανθρωπάκι φιλήσυχο, καλοσυνά
το, άφοσιωμένο στήν οίκογένειά 
του. Άπεκλείσθη καί ή «εκδίκηση» 
λοιπόν.

Συγχρόνως ή περιοχή τοϋ Κα
βουριού «χτενιζόταν» μεθοδικά. 
Τούτη ή έρευνα άπόδίδει τρεις 
σημαντικούς μάρτυρες: "Ενας μι- 
κροπωλητής καταθέτει ότι στις 
29 .’Ιουλίου τό πρωί συνάντησε 
τόν Μπαλωμένο στήν παραλία 
τοϋ καβουριού. Τοϋ είπε πώς θά 
πήγαινε στήν «Ύπατεία» νά συν- 
αντήση μιά «ξένη» κοπέλλα, πού 
οί δυό σύντροφοί της, χίππιδες. 
ξένοι κι’ αύτοί, τήν έξέδιδαν. Τόν 
παρεκάλεσε μάλιστα νά τοϋ άγο- 
ράση μερικές τυρόπιττες πού ό 
μάρτυρας τοϋ τις πήγε όταν πιά 
είχε συνταντήσει τούς τρεις ξέ
νους μέ τούς οποίους καί τόν 
άφησε.

Ό  δεύτερος μάρτυρας ήταν ό 
οδοκαθαριστής τής Κοινότητος. 
Αύτός κατέθεσε ότι στήν «Ύπα- 
τεία» είχε άντιληφθή τρεις ξένους 
—δυό άνδρες, μιά γυναίκα—νά 
μένουν έκεΐ. στούς οποίους μά
λιστα συνέστησε «νά μή κάνουν 
σκουπίδια».

Ό  τρίτος μάρτυρας ήταν γυ
ναίκα. Είχε μιά παράγκα κοντά 
στόν τόπο τοϋ εγκλήματος καί 
τό θϋμα περνούσε τακτικά άπό 
κεϊ «κι’ έπινε κανένα ούζάκι». 
Στις 29 ’Ιουλίου—είναι ή ήμέρα 
τοϋ εγκλήματος—πέρασε άπό τήν 
παράγκα ό Μπαλωμένος, ήπιε τό 
ούζάκι του, κι’ έφυγε πρός τήν 
«'Υπατεία». Μέχρι τό μεσημέρι 
δέν είχε φανή, καί τά κουλούρια 
πού τοϋ είχαν φέρει στό μεταξύ, 
κρύωναν στόν πάγκο. Μέ πολλή

Ο Γερμανός ΜΑΤΖ KLAUS RUDI
GER, ό δεύτερος τής παρέας τών νεαρών 
δολοφόνων, πού συνελήφθη όμως πρώ
τος.

δυσκολία καί μέ τήν επιδέξια 
ανάκριση, ή άπλοϊκή κυρά—Λένη, 
θυμάται ότι τούς τρεις χίππιδες 
τούς συναντοΰσε συχνά ένας "Ελ
ληνας έργάτης άπό τήν Γερμανία 
πού είχε ένα αύτοκίνητο μέ Γερ
μανικό άριθμό. Τέλος ή πολύτιμη 
κυρά—Λένη κατέθεσε ότι είδε 
τούς τρεις χίππιδες νά φεύγουν 
τό μεσημέρι τής 29 ’Ιουλίου, μέ 
τά σακκίδιά τους στήν πλάτη.

Ά π’ έδώ καί πέρα, ή δράση 
τής Χωροφυλακής γίνεται καται
γιστική.

"Ενα κλιμάκιο «χτενίζει» τήν 
Αττική άναζητώντας τούς τρεις 
χίππιδες. Ό  άσύρματος δουλεύει 
συνεχώς κινητοποιώντας όλες τις 
μονάδες σ’ όλη τήν Χώρα. "Ολα τά 
σημεία έξόδου άπό τήν Ελλάδα 
μπλοκάρονται. ’Αστυνομία Πόλεων 
Λιμενικό, Τελωνειακοί, ακόμη καί 
αγροφύλακες ειδοποιούνται σχε
τικά. Τροχαία, Τουριστική’Αστυνο- 
μία,'Υπηρεσίες ’Αλλοδαπών "Αμε
σος Δράσις κινητοποιούνται. Τά 
μόνα στοιχεία πού έχουν όλοι 
αύτοί είναι τά χαρακτηριστικά 
τών τριών καταζητουμένων όπως 
τά περιέγραψαν ή κυρά Λένη καί 
ό οδοκαθαριστής. Πολλοί ξένοι 
έπισημαίνονται. ’Εξετάζονται όμως 
μέ λεπτότητα καί διάκριση, διότι 
αν δέν είναι οί καταζητούμενοι δέν 
πρέπει νά ενοχληθούν.

Συγχρόνως ή 'Υποδιεύθυνσις Α 
σφαλείας Π ροαστείων βάζει σ’
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Ή  άναπαράστασις εις τόν τόπον τοϋ έγκλήματος. Ό  RUDIGER, εις τό κέντρον τής φωτογραφίας, ψύχραιμος καί κυνικά 
Ασυγκίνητος έξιστορεΐ εις τούς εκπροσώπους των Δικαστικών καί ’Αστυνομικών ’Αρχών τις λεπτομέρειες τοΰ έγκλήματος. 
Διακρίνονται ό Β'. Ύπαρχηγός Χωρ]κής Υποστράτηγος κ. Κων]νος Μπανάκας, ό ’Ιατροδικαστής κ. Καψάσκης καί ό Είσαγ- 
γελεύς κ. Βενιέρης, οί όποιοι παρακολουθούν τήν έξιστόρησιν των γεγονότων από τόν νεαρόν δολοφόνον.

ενέργεια ένα μέσο πού τελευταία 
έχει άποδώσει άρκετά : Δημοσίευε1 
στον τύπο άγγελία νά παρουσιασθή 
«ό έκ Γερμανίας Έλλην πού τήν 
28—30 Ιουλίου ήταν εις Καβούρι 
καί διήλθε άπό τό κυλικεΐον τής 
Ελένης Χριστοφόρου κ.λ.π.».

Τό μέσο τούτο απέδωσε κι’ αυτή 
τή φορά. Ό  εργάτης άπό τή Γερμα
νία παρουσιάσθηκε τό ίδιο από
γευμα, κι’ έδωσε πολύτιμα στοιχεία: 
Ό  ένας χίππης ήταν Γερμανός καί 
ό άλλος Γάλλος. 'Η κοπέλλα ήταν 
κι’ αυτή Γαλλίδα καί μάλιστα είχε 
καί φωτογραφία της. ’Ονόματα. 
BOUCHIE καί GERARD. 'Ο 
Γερμανός είχε στό χέρι σταμπα- 
ρισμένον μέ τατουάζ τόν άγκυλω- 
τό σταυρό.

Ό  άσύρματος δουλεύει καί πάλι 
δαιμονιωδώς.

Ό  Γερμανός δέν έχει πάει πολύ 
μακρυά. Μένει σέ μιά τρώγλη στήν 
’Αθήνα. ΛέγεταιΜΑΤΖ RUDIGER. 
Τόν καταδίδει ένας έργάτης καί 
συλλαμβάνεται αμέσως. Είναι ψύ
χραιμος καί σκληρός. Γέλα μέ 
τήν κατηγορία πού τοΰ προσάπτουν. 
Όταν όμως τό μάτι τοΰ Χωροφύ
λακα πού τόν ανακρίνει πέφτει 
στά παπούτσια του χλωμιάζει. Τά 
παπούτσια του είναι ματωμένα. 
Ό  κτηνώδης αύτός τύπος δέν είχε 
κάνει τόν κόπο ούτε νά τά καθαρί- 
ση! . . .

Οί άλλοι δύο συλλαμβάνονται 
στον Έβρο, καί μετάγονται γιά

άνάκριση. Ή  κοπέλλα δηλώνει 
άπερίφραστα δτι δέν είχε καμμιά 
ανάμιξη. Οί άλλοι δυό όμολο /οΰν 
τόν φόνο— Αιτία : «Πείραξε τη. 
κοπέλλα . . . .». Στήν Αναπαράστα
ση όμως τά μπλέκουν άσχημα. 
Άποδεικνύεται δτι τόν φόνο τόν 
έκαμαν καί οί τρεις. Γιά τό πόσο 
εύθύνεται ό καθένας θά είναι πιά 
δουλειά τής δικαιοσύνης στήν όποια 
ή Χωροφυλακή παρέδωσε τούς 
ένοχους. Ό  άψογος μηχανισμός 
της έλειτούργησε αστραπιαία, γιά 
μιά άκόμη φορά...............

Θ. ΛΑΒΙ ΔΑΣ
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Ιστορικοί

ΆλήΘειοι

Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  Δ Ρ Ε Μ Π Ε Λ Α  
Ταγματάρχου Χ ωροφυλακής

Τό μεγαλύτερο άπό τά δύο βιβλία είναι ή ’Αγγλική βίβλος 
καί τό μικρότερο ή 'Ελληνική αντίστοιχος διά τήν σφαγήν 
τοΟ Δήλεσι. Μέ τέτοια πτωχά μέσα προσεπάθει ή Ελλάς νό 
άντιμετωπίση τήν μήνιν τής ’Αγγλίας διά τό έγκλημα τό όποιο 
συνετάραξε τήν Διεθνή κοινήν γνώμην καίέξέθεσε τό Ελλη
νικόν Κράτος είς τά δμματα των χωρών τής Εόρώπης.

Η Χωροφυλακή πρό τής 11-7- 
1906 ήτο καθ’ ύλην άναρμοδία 
πρός έκδοσιν αστυνομικής διατά- 
ξεως καϊ ούδεϊς νόμος τής παρέ- 
σχε τοιοΰτον δικαίωμα, κατενέμετο 
δέ ή δύναμίς της κατά Μοιραρχίας 
καί ’Ενωμοτίας. Οί Ύπαξιωματι- 
κοί τής Χωροφυλακής, ως καί οϊ 
μή διοικοΰντες ’Αξιωματικοί, ου
δέποτε καί μετά ταΰτα έτι είχον 
παρόμοιον δικαίωμα. Είδικώς, οί 
Ένωμοτάρχαι τής Χωροφυλακής, 
διότι υπήρξαν καί άλλοι Ένωμο
τάρχαι, ήσαν άπόφοιτοι Γυμνασί
ου καί ίσως οί πλέον έγγράμματοι 
τής έποψής εκείνης, ώς θά άναφέ- 
ρω κατωτέρω.

Ταΰτα άφοροΰν τήν λεγομένην 
παλαιάν Ελλάδα, διότι ή Βόρειος 
Ελλάς ή μάλλον ή μετά τό 1912 
προσαρτηθεΐσα είς τό Ελληνικόν 
Βασίλειον Χώρα, έγνώρισε μόνον 
τήν Χωροφυλακήν διά τήν άσκη- 
σιν τής τε γενικής καί τοπικής 
άστυνομεύσεως, δηλαδή τής ασφα
λείας καί τής άστυνομίας.

Αί δυσδιάκριτοι εννοιαι, γενική 
καί τοπική άστυνομία, κατά τήν 
σύστασιν τοΰ βασιλείου, διεχω- 
ρίσθησαν, έν τή εφαρμογή των.

Διά τήν πρώτην, συνεστήθη τήν 
1-6-1833, επέτειον των γεννεθλίων

τοΰ Βασιλέως Όθωνος, κατά τόν 
νομομαθή Βαυαρόν Μάουρερ τής 
άντιβασιλείας, τό «Βασιλικόν Σώ
μα τής Χωροφυλακής», οδτινος 
σκοπός ήτο κυρίως ή δίωξις εγ
κλημάτων είς τό έκ 34 άρθρων 
Β.Δ. τής 1-6-1833 καί είς τόν άπό 
10-11-1833 Κανονισμόν υπηρεσίας 
τοΰ Σώματος έκ 283 άρθρων, νομο- 
θετήματα πλήρη διά τήν έποχήν 
εκείνην, περιέχεται πάσο, λεπτο
μέρεια.

Διά τήν δευτέραν, τήν τοπικήν 
άστυνομίαν, ήτις περιελάμβανε πά
σαν σχεδόν πράξιν ή δράσιν τής 
άστυνομίας, συνεστήθη ή Δημο
τική άστυνομία, ήτις παρεχωρή- 
θη είς τούς Δήμους. Εις τά άρθρα 
31 έως 83 τοΰ άπό 31-12-1836 Β.Δ. 
«περί δημοτικής άστυνομίας» πε- 
ριέχονται τά άντικείμενα τής το
πικής άστυνομίας καί αί βάσει 
τοΰ άρθρου 31 έκδιδόμεναι άστυ- 
νομικαί διατάξεις, αΐτινες κατ’ 
άρθρον 7 τοΰ αύτοΰ Β.Δ. ένεκρί- 
νοντο παρά τοΰ Νομάρχου. Οί 
Δήμοι ήσαν τότε όμάς χωρίων, μέ 
όνομασίας έν πολλοΐς σήμερον 
άγνώστους. δέν ύπήρχον κοινό
τητες.

Τό Β.Δ. τής 31-12-1836 «περί 
δημοτικής άστυνομίας» έχει τήν

Ιστορικήν άξίαν ότι, έπί τή βάσει 
τούτου, ήσκησαν τήν τοπικήν ά
στυνομίαν τά διάφορα άστυνομικά 
σώματα μέχρι των ήμερων μας, 
καί άπετέλεσε τήν βάσιν των άρ- 
χικών αρμοδιοτήτων τοΰ Σώματος 
τής Άστυνομίας Πόλεων.

Τό 1849, διά τάς ’Αθήνας καί 
Πειραιά, κατηργήθη ή Δημοτική 
’Αστυνομία καί συνεστήθη ή Δι
οικητική, πάλιν διά τήν άσκησιν 
τής τοπικής άστυνομίας' τήν άγρο- 
τικήν άσφάλειαν τοΰ Δήμου ’Α
θηναίων άπετέλεσεν ειδικόν τμή
μα τής Διοικητικής ’Αστυνομίας 
μέ Διοικητήν Ύπαστυνόμον καί 
έκτελεστικά όργανα αγροφύλακας.

Τήν 20-3-1893 ό Χαρίλαος Τρι- 
κούπης διά τοΰ νόμου Β Ρ Π Η] 
1893 κατήργησεν άμφότερα τά Σώ
ματα αύτά καί συνέστησε τό «Σώ
μα τής Άστυφυλακής» δι’ άπασαν 
τήν Χώραν- είναι ή μετέπειτα 
άποκληθεΐσα Στρατιωτική ’Αστυ
νομία.

Ή  Χωροφυλακή, έξηκολούθει 
νά παραμένη ώς είχε συσταθή, 
άσκοΰσα τήν ασφάλειαν είς πάλ
λεις καί ύπαιθρον τοΰ τότε βασι
λείου μέχρι τοΰ 1906.

Ή  μεγαλυτέρα σύγχυσις παρου
σιάζεται είς τό έτος 1893 μέ τήν
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σύστασιν τής άστυφυλακής ή 
στρατιωτικής άστυνομίας, διότι 
γίνεται χρήσις πολλών όρων, έχόν- 
των διαφορετικήν έννοιαν, προη
γουμένως ή μεταγενεστέρως. Τό 
νέον Σώμα τής Άστυφυλακής, όπερ 
μέ εντυπωσιακήν στολήν καί κρά
νος ένεφανίσθη, άπετελέσθη, ώς 
προς τά κατώτερα όργανα, διά κα- 
τατάξεως επί 5ετή θητεία τών πρώ
ην αστυνομικών κλητήρων (1500) 
καί τών προϋπηρετησάντων ώς 
(Ϋπαξιωματικών είς τόν Στρατόν 
καί γνωριζόντων άνάγνωσιν καί 
γραφήν. Οί αστυφύλακες (ούτως 
ώνομάσθησαν) διεκρίθησαν είς 
τρεις τάξεις καί ή δύναμις κατε- 
νεμήθη είς Ενωμοτίας (άγνωστος 
ή λέξις Άστυν. Τμήμα) ήτοι 1 
’Ενωμοτάρχης, 1 'Υπενωμοτάρχης 
καί 10 ’Αστυφύλακες. Έδώ είναι 
ή πρώτη σύγχυσις. "Αλλος είναι 
ό Ενωμοτάρχης τής Χωροφυλα
κής, βαθμός περισσότερον καί ού- 
χΐ τίτλος, άπόφοιτος κατά τό σύν- 
ολον Γυμνασίου, διότι προώρισται 
να γίνη αμέσως ’Αξιωματικός τής 
Χωροφυλακής, ώς κατωτέρω θά 
άναφέρω, καί άλλος ό ’Ενωμοτάρ
χης τής Άστυφυλακής.

Οί ’Αξιωματικοί τοΰ Σώματος

τής Άστυφυλακής έλήφθησαν έκ 
τών τεσσάρων όπλων τοϋ στρα
τεύματος καί έπικουρικώς έκ τής 
Χωροφυλακής, διοριζόμενοι διά 
Β.Δ. άστυνόμοι.

'Η Χώρα διηρέθη είς άστυνο- 
μικάς περιφερείας δύο κατηγοριών 
Δήμοι πρωτεύουσαι νομών ή Δή
μοι άνω τών 5.000 κατοίκων ή Δή
μοι πρώτης τάξεως (εν όλω 38) 
όπου ήσκει καθήκοντα τό ώς άνω 
συσταθέν Σώμα Άστυφυλακής καί 
Δήμοι κάτω τών 5.000 κατοίκων 
όπου, παραλλήλως μέ τήν ασφά
λειαν, άνετίθετο καί ή τοπική 
αστυνομία είς τήν Χωροφυλακήν, 
λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι ό 
μισθός τοΰ άστυφύλακος ήτο πο
λύ υψηλότερος τοϋ Χωροφύλακος. 
Οί αστυνόμοι τών Δήμων τής πρώ
της τάξεως, διά θέματα ασφαλείας 
(Χωροφυλακής) ύπήγοντο τότε 
μόνον είς τήν Μοιραρχίαν (Χω
ροφυλακής) εάν ήσαν κατώτεροι ή 
νεώτεροι τοΰ Μοιράρχου (νομός) 
άλλως άπ’ ευθείας είς τό Άρχη- 
γεΐον Χωροφυλακής, όπερ μετ’ όλί- 
γον κατηργήθη. Οί άστυνόμοι δευ- 
τέρας τάξεως (Χωροφυλακής) ύπή
γοντο είς τήν Μοιραρχίαν, διότι 
είς αυτήν άνήκον καί έξετέλουν

Εις αυτόν τόν οίκίσκον τοΰ Ώρωποΰ 
οί λησταί τοΰ Δήλεσι έκρυψαν τούς αλ
λοδαπούς αιχμαλώτους των, τούς όποιους 
μετά από όλίγας ήμέρας έξετέλεσαν αγ
ρίως.

παραλλήλως καθήκοντα άσφαλεί- 
ας, ανεξαρτήτως έάν διά Β.Δ. διω- 
ρίσθησαν καί αστυνόμοι τής πε
ριοχής των είς τήν πραγματικό
τητα όμως είς ούδένα σχεδόν τών 
Δήμων τούτων διωρίσθη άξιωμα- 
τικός τής Χωροφυλακής, ώς άστυ- 
νόμος, διότι δέν ύπήρχον άξιωμα- 
τικοί, άφοΰ μετά τήν άπόσπασιν 
30 είς δασικήν υπηρεσίαν, 20 είς 
'Υπουργεΐον Στρατιωτικών όπου 
ύπήγετο ή Χωροφυλακή, 20 είς 
τό νέον σώμα τής Άστυφυλακής, 
παρέμεινον δι’ άσφάλειαν 'Υψη
λών Προσώπων, ασφάλειαν Πρω- 
τευούσης καί λοιπής Χώρας, με
ταγωγός καί φρουράς ποινικών 
φυλακών, μόνον έξήκοντα (60) 
αξιωματικοί ένεκα τούτου, διω- 
ρίσθησαν άστυνόμοι αξιωματικοί 
καί άνθυπασπισταί τοΰ Στρατοΰ, 
ώς είχε προβλεφθή υπό τοΰ νόμου, 
τεθέντες επικεφαλής τής ενωμο
τίας Χωροφυλακής τοΰ Δήμου, 
άσκούσης παραλλήλως καί τήν 
άσφάλειαν, καί, υπαγόμενοι διά 
θέματα άσφαλείας (Χωροφυλακής) 
είς τήν έν τή Πρωτευούση τοΰ νο- 
μοΰ έδρεύουσαν Μοιραρχίαν δη
λαδή αί ένωμοτίαι Χωροφυλακής 
υπαίθρου μέ προϊστάμενον άξιω- 
ματικόν τοΰ στρατοΰ, ήσκουν ταύ- 
τοχρόνως τοπικήν κσί γενικήν 
άστυνομίαν, υπαγόμενοι είς τήν 
Μοιραρχίαν μόνον διά τήν γενικήν 
άστυνομίαν (άσφάλειαν). 'Ω περι
γράφει ό Στρατηγός I. Νυδριώτης 
«Οί Αξιωματικοί τής Χωροφυλα- 
λακής άπέφευγον, καθ’ ό είχον δι
καίωμα, νά διωρίζονται άστυ- 
νόμοι, διότι έφρόνουν ότι τό μι
κτόν σύστημα δέν ήδύνατο εύδο- 
κιμήση».

*Εκ τοΰ βιβλίου τής εποχής έκεί- 
νης, ονομαστικής κατ’ άστυνομίας 
κατανομής τών άξιωματικών τοΰ 
ώς άνω Σώματος, προκύπτει άφ’ 
ένός ότι τόν ’Ιούνιον 1903 (αυτόν 
ελαβον) είς τό έν λόγφ Σώμα υπη
ρέτου ν 321 Αξιωματικοί καί Άν- 
θυπασπισταί, συμπεριλαμβανομέ
νων άστυϊάτρων καί άστυκτηνιά- 
τρων, εξ ών 20 είναι τής Χωροφυ
λακής, ίδίμ είς Αθήνας—Πειραιά 
καί Πάτρας. Αί 262 άστυνομικαί
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μονάδες τής Άστυφυλακής (Στρα
τιωτικής) καλύπτουν άπαντα τον 
χώρον τοΰ τότε Βασιλείου' ή ’Α
μοργός, ή Φυλή—Αττικής, ή Φο
λέγανδρος, ό Πλάτανος καί τά 
Κράβαρα Ναυπακτίας, τά Τρίκα
λα—Κορινθίας, ή νήσος "Ιος, Μύ
κονος, ή Τωλκός, ή Μακρυνίτσα— 
Βόλου, ή Φαρκαδών, τό Έπιτάλιον 
(δήμοζ Βώλακος) καί άπας ό νο
μός Ευρυτανίας (άστυνομικαΐ μο
νάδες 8 ήτοι Καρπενησίων, Εύρυ- 
τάνων, Άρακυθίοιν, Κτημενίων, 
Άγραίων, Άγράφων, Άπεραντί- 
ων καί Παρακαμπυλίων) είναι έδρα 
υπηρεσιών τής αστυνομίας αύτής, 
διοικουμένων παρ’ αξιωματικού 
στρατού. Έκ τοΰ έν λόγω βιβλίου 
προκύπτει έτι ό άριθμός μητρφου 
τοΰ άξιωματικοΰ, τό Β.Δ. καί Α]Α 
τοΰ διορισμού, ως καί ό τόπος εις 
όν μετεκινήθη. Είδικώς ή Δημη- 
τσάνα, όπου φέρεται έκδοθεΐσα 
ευτράπελος Αστυνομική διάταξις, 
ανύπαρκτος έν τή ουσία, υπήρξε 
τόσον έπϊ Δημοτικής, όσον καί 
Στρατιωτικής Άστυνο μίας έδρα 
τοΰ «Δήμου Ψωφίδος» καί ή εκεί 
έδρεύουόα αστυνομική άρχή έφε
ρε τήν επωνυμίαν «’Αστυνομία 
Ψωφίδος» (Βιβλίον δυνάμεως ’Α
ξιωματικών τής Στρατιωτικής ’Α
στυνομίας Νομού ’Αρκαδίας παρ. 
12, μέ τελευταίους αστυνόμους 
Άνθυπασπιστήν Πεζικοΰ Τεκού- 
ση Παντελήν 30774 από 5-6-1904 
καί εΐτα εις ’Αστυνομίαν Μολάων 
Β.Δ. 3-11-1904—48541, Άνθυπο- 
λοχαγός Μίνης Παναγιώτης 53147 
άπό 13-12-1904 εϊτα ’Αστυνομίαν 
Αεβαδείας Β.Δ. 15-1-1905 2813 καί 
Άνθυπασπιστήν μηχανικού Ευ
στρατίου Παναγιώτην)' ακόμη καί 
σήμερον τό Είρηνοδικεΐον Δη- 
μητσάνης, φέρει τόν τίτλον «Ει
ρηνοδικείου Ψωφίδος», κατάλοι
πον τής παλαιάς ονομασίας τού 
περιλαμβάνοντος μέρος τής επαρ
χίας Γορτυνίας, Δήμου Ψωφίδος 
(όράτε καί Αεξικόν Δήμων—Κοι
νοτήτων ’Εθνικής Στατιστικής υ
πηρεσίας έτους 1963).

"Οσον αφόρα τήν κλασσικήν 
παιδείαν τών ’Ενωμοταρχών Χω
ροφυλακής, εκτός τών έπισ )μων 
στοιχείων, ό 'Υπουργός Δικαιο
σύνης Κυβερνήσεως Χαριλάου 
Τρικούπη καί Βουλευτής Άναρ. 
Σιμόπουλος, άγορεύων έν τή βου
λή έπί τών στρατιωτικών προπα- 
ρασκευών τής Χώρας, συνεπεία 
τής άπό 22-11-1896 έπιτιμητικής 
μάλλον έπιστολής τού Βασιλέως, 
πρός τόν Πρωθυπουργόν, έλεγεν:

«Φρονώ ότι δέν ύπάρχει άλλη 
λύσις, εί μή ή άνάθεσις τών Αστυ
νομικών καθηκόντων εις τήν Χω
ροφυλακήν, εις ήν κατατάσσονται 
νέοι έξελθόντες τοΰ Πανεπιστη
μίου, άριστα κατηρτισμένοι, οΐ- 
τινες δύνανται νά έκτελοΰν εύστο- 
χώτερον πολλών Αξιωματικών τοΰ 
τακτικού στρατού τά Αστυνομικά 
καθήκοντα καί ή Χωροφυλακή 
νά αύξηθή εις 8.000 καί άντί κλη
ρωτών, νά έπανδρωθή δι’ έθελον- 
τών». ’Αλλά καί διά τοΰ Β.Δ. τού 
16-8-1895, αί χηρεύουσαι θέσεις 
'Υπενωμοταρχών (ό βαθμός καθω- 
ρίσθη διά τού Β.Δ. 19-6-1859) 
έπληρούντο καθ’ ήμισυ διά προ
βιβασμού Χωροφυλάκων κατόπιν 
έξετάσεων καί κατά τό υπόλοιπον 
διά κατατάξεως άνευ έξετάσεων 
2ετών ή 3ετών φοιτητών Νομικής 
έκπληρωσάντων τήν στρατιωτικήν 
ύποχρέωσιν. Αί τών ’Ενωμοταρ
χών β’ τάξεως, κατά τά 2]3 διά 
προαγωγής 'Υπενωμοταρχών κα
τόπιν έξετάσεων καί τό υπόλοι
πον, διά κατατάξεως άνευ έξετά
σεων τετραετών φοιτητών Νομι
κής. Αί τών ’Ενωμοταρχών α τά

ξεως κατά τό ήμισυ διά προαγωγής 
ένωμοταρχών β’ τάξεως κατόπιν 
έξετάσεων, καί κατά τό ύπόλοι- 
πον ήμισυ. διά κατατάξεως άνευ 
έξετάσεων, νέων έχόντων δίπλω
μα Νομικής. Καί ταΰτα μετά τήν 
σύστασιν τής Άστυφυλακής ή 
Στρατιωτικής ’Αστυνομίας.

Τόν ’Ιούνιον 1906, χρονολογία 
πρό τής άναλήψεως καθηκόντων 
τοπικής άστυνομίας ύπό τής Χω
ροφυλακής, κατετάγησαν εις αό̂  
τήν τριάκοντα είς ’Ενωμοτάρχαι, 
έξ ών 21 διδάκτορες καί τελειό
φοιτοι νομικής. Ή  κλασσική παι
δεία τού ’Ενωμοτάρχου Χωροφυ
λακής ύπήρξεν ή άρίστη, άφ’ ένός 
διότι ούτο άπέβλεπεν εις τόν βα
θμόν τού ’Αξιωματικού, άφ’ έτέ- 
ρου ήτο τό σχολεΐον τών Χωρο
φυλάκων (Δέν υπήρξαν σχολαί 
Χωροφυλακής).

Όσον άφορά τήν κλασσικήν 
παιδείαν τών Αξιωματικών τής έπο- 
χής έκείνης, άρκοΰμαι νά παρα- 
πέμψω τόν Αναγνώστην είς τό 
τεύχος μηνός Σεπτεμβρίου έν. έ
τους, όπου ό Αξιότιμος δημοσιο-

Τό εκκλησάκι της Σκάλας—Ώρωποΰ οπού οί λησταί έπέτρεψαν είς τούς αιχμα
λώτους των νά έκκλησιασθοΰν τήν Κυριακήν τών Βαΐων τοΰ 1870.
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γράφος κ. Κτενιάδης παρέθεσε 
τάς λεπτομερείς αναφοράς άξιω- 
ματικών Χωροφυλακής — μάχης 
Γριμπόβου 1897, έκ τοΰ άρχείου 
Δ]νσεως 'Ιστορίας ’Αρχηγείου 
Στρατού. Έγώ φρονώ, δτι τήν 
παιδείαν τών άξιωματικών Χωρο
φυλακής τής εποχής έκείνης, θά 
τήν έζήλευον σήμερον πολλοί πτυ- 
χιοϋχοι άνωτάτων σχολών.

Καί ούτως έρχόμεθα εις τό 
ιστορικόν 1906.

Τήν 15-5-1905 ήρξατο ή κοινο
βουλευτική συζήτησις περί τοΰ 
άστυνομικοΰ συστήματος εν τή 
Χώρα τήν 31-5-1905 ό Πρωθυ
πουργός καί 'Υπουργός Εσωτε
ρικών Θ.Π. Δεληγιάννης έδολο- 
φονήθη άπό χαρτοπαικτικούς κύ
κλους τών ’Αθηνών (άρμοδιότη- 
τος άστυφυλακής), πού, κατά βά
θος δέν έπιθύμουν τήν άνάθεσιν 
τής τοπικής άστυνομίας εις τήν 
Χωροφυλακήν. Τήν 8-12-1905 έ- 
σχημάτισε κυβέρνησιν ό Γ. Θεο- 
τοόκης, όστις συνέλαβε τήν ιδέαν 
άναθέσεως τής τοπικής άστυνο
μίας είς τήν Χωροφυλακήν καί 
έκάλεσε τόν μετέπειτα ’Αρχηγόν 
Χωροφυλακής, Άντιμοίραρχον 
Νικόλαον Τρουπάκην, έκπαιδευ- 
θέντα έν τή Δύσει είς τά άστυνο- 
μικά συστήματα καί τφ άνεκοί- 
νωσεν:

α) Τά έφαρμοσθέντα συστήματα 
άστυνομίας καί άσφαλείας (κεχω- 
ρισμένως) άπέτυχον καί έδημιουρ- 
γησαν άναρχίαν

β) Ό  θεσμός τής Στρατιωτικής 
Άστυνομίας εϊχεν άποτύχει.

γ) Ή  άνάγκη ταότίσεως καί 
ένιαίας διαχειρίσεως παρ’ ένός 
όργανισμοϋ έμφανίζοντος ομοιο
γένειαν, έκπαίδευσιν, είδίκευσιν 
καί πειθαρχίαν, τής τε τοπικής 
καί γενικής άστυνομίας.

δ) 'Η Χωροφυλακή επιφορτι
σμένη άπό τής συστάσεώς της 
μέ τήν άσκησιν τής γενικής άστυ
νομίας, ήτο ένδεδειγμένη καί ώρι
μος διά τό νέον έργον.

ε) Ή  Χωροφυλακή παρείχε μεί- 
ζονα έχέγγυα όμοιογενείας καί 
τοιαΰτα ΐεραρχικής έπαγρυπνή- 
σεως, διά τής έπανασυστάσεως 
τοΰ Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Ό  Τρουπάκης, φοβούμενος κυ
ρίως τήν κομματικήν συναλλαγήν, 
άντέδρασε, τελικώς δμως προέβη 
είς τήν έκπόνησιν τοΰ σχετικοΰ

νομοσχεδίου, τό όποιον τήν 11-7- 
1906 έψηφίσθη ώς Νόμος Γ Ρ Ξ Ε  
«περί Άστυνομίας τοΰ Κράτους».

Ό  νόμος αύτός κατήργησε τήν 
Στρατιωτικήν Αστυνομίαν, Ά- 
στυφυλακήν καί άνέθεσε καί τήν 
άσκησιν τής τοπικής άστυνομίας 
είς τήν Χωροφυλακήν καί μετε- 
βίβασε τά δικαιώματα καί υποχρε
ώσεις τοΰ Β.Δ. 1836 «περί Δημο
τικής Άστυνομίας» είς τούς άξιω- 
ματικούς Χωροφυλακής. Κατήρ
γησε τήν διάρθρωσιν τοΰ Σώμα
τος Χωροφυλακής είς κατά νο
μούς Μοιραρχίας, καί συνέστησε, 
πρώτην φοράν, Δ]νσεις Άστυνο
μίας (26), Ύποδ]νσεις (46) έχού- 
σας ύφισταμένας υπηρεσίας άστυ- 
νομικούς σταθμούς. Έν Άθήναις 
συνεστήθη Δ]νσις Άστυνομίας μέ 
9 Αστυνομικά Τμήματα καί, έν 
Πειραιεΐ μέ 4. Συνεστήθησαν 5 
Αστυνομικοί ’Επιθεωρήσεις (Λα
μία, Λάρισα, Άθήναι, Τρίπολιν, 
Πάτραι) ώς καί ή Ανθρωπομετρι
κή υπηρεσία, έργαστήριον Χη
μείου, έγκληματολογικόν Μου
σείου καί Σχολείου Χωροφυλακής. 
Τήν ύφισταμένην δημοτικήν άστυ- 
νομικήν περιφέρειαν, ηϋρυνεν είς 
έπαρχιακήν καί καθιέρωσε, πρώ
την φοράν, τήν νομαρχιακήν άστυ- 
νομικήν περιφέρειαν διά τής χο- 
ρηγήσεως τοΰ δικαιώματος έκδό- 
σεως άστυνομικών διατάξεων είς 
τούς Αστυνομικούς Ύποδ]ντάς 
(ήδη Δ]τάς Ύποδ]σεων Χωροφυ
λακής) καί τούς Αστυνομικούς 
Δ]ντάς (ήδη Διοικητάς Χωροφυ
λακής) καί έξήλθε τών στενών 
ορίων τοΰ Δήμου καί καθώρισεν 
δπως αυτή ένεργήται κατά τήν 
ύφισταμένην μεταξύ τών άξιωμα
τικών τούτων στρατιωτικήν ιεραρ
χίαν, έγγυωμένην πληρέστερου έ
λεγχον, θέσας τά δικαιώματα τοΰ 
Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ, παραλ-

Τύπος ληστοΰ της έποχής της σφαγής 
τοΰ Δήλεσι. 'Η Χωρ]κή παρά τήν περι- 
ωρισμένην αστυνομικήν άρμοδιότητα καί 
τά πενιχρά μέσα τά όποια διέθετε κατά 
τήν έποχήν έκείνην, δραστηριοποιηθείσα 
πλήρως έπέτυχε τήν πάταξιν τής λη
στείας και τήν έξάλειψιν τοΰ άγους τών 
ληστών.

λήλως πρός τήν τοΰ Νομάρχου 
άστυνομικήν δικαιοδοσίαν.

’Επειδή τό Β.Δ. τής 31-12-1836 
«περί δημοτικής άστυνομίας» δέν 
ώριζε τρόπον δημοσιεύσεως τών 
άστυνομικών διατάξεων, τό άρ
θρου 17 τοΰ νόμου Γ Ρ Ξ Ε ] 1906 
ώρισε τήν δημοσίευσιν διά τής 
έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τών 
άστυνομικών διατάξεων τών έκδι- 
δομένων ύπό τοΰ Δ]ντοΰ Άστυ
νομίας Άττικοβοιωτίας καί άφο- 
ρωσών τούς Δήμους Αθηνών— 
Πειραιώς.

Ή  άγροτική άσφάλεια ούδέπο- 
τε ήσκήθη παρά τής Χωροφυλα
κής· έδώ ύφίσταται μικρά διχο
γνωμία, ώς πρός τό χρονικόν διά
στημα 1893 έως 1907, τό όποιον 
πολλοί ιστορικοί τό άντιπαρέρ- 
χονται διά τών Β.Δ. 31-12-1836 
«περί δημοτικής άστυνομίας» καί 
31-12-18 36 «περί προφυλάξεως 
δενδροφυτειών» καί νόμον 13-3- 
1849, ή άγροτική άσφάλεια ύπή- 
χθη είς τήν Δημοτικήν ή Διοικη
τικήν, μέχρι τοΰ νόμου Β Ρ Π Η] 
1893, οπότε διά τοΰ νόμου Γ Σ Λ Η 
] 1907 «περί άγροφυλακής» έπα- 
νήλθεν είς τούς Δήμους- τό άρ
θρου 41 Νόμου ΒΡΠΗ]1893 ό- 
μιλεΐ μόνον διά τήν περιοχήν
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Σκίτσο δημοσιευθέν τό έτος 1870 εις ’Αγγλικήν έφημερίδα. Άναπαριστα μέ πολλήν φαντασίαν βεβαίως, τήν δίκην τών 
συλληφθέντων ληστών, οί όποιοι τόν ’Απρίλιον τού 1870 ήχμαλώτισαν "Αγγλους περιηγητής καί ξένους διπλωματίας διά τήν 
άπόληψιν λύτρων. Τούς αιχμαλώτους των έδολοφόνησαν αγρίως όταν περιεκυκλώθησαν ύπό καταδιωκτικών αποσπασμάτων, 
τό θλιβερόν έπισόδειον δέ τούτο είχε δυσμενεστάτην άπήχησιν εις τήν διεθνή κοινήν γνώμην. Πρό τού Δικαστηρίου φαίνεται 
καταθέτων ό έπικεφαλής τών καταδιωκτικών αποσπασμάτων, Συντ]ρχης Θεαγένης, τά όποια άλλους μέν έκ τών ληστών έφό- 
νευσαν άλλους δέ συνέλαβον αιχμαλώτους.

’Αθηνών — Πειραιώς, τής ό
ποιας ή αγροτική άσφάλεια 
καί τό προσωπικόν αυτής (λόγιο 
σοβαρότητος, ή ’Αθήνα δέν ήτο 
ή σημερινή), ύπήχθη εις τήν διεύ- 
θυνσιν τής Μοιραρχίας ’Αττικής, 
χωρίς όμως εν τή ούσίμ νά διακο
πή καί ή δημοτική έξουσία. Εις 
τήν λοιπήν Χώραν καί έν δψει 
ριζικής νομοθετικής ρυθμίσεως, 
ήσκεΐτο DE FACTO ύπό τής Δη
μοτικής αρχής- τοϋτο ένισχύεται 
άφ’ ένός έκ τής σιωπής τοϋ νόμου 
Β Ρ Π Η]1893, καθ’ ον οΐ Δήμαρ
χοι άπηλλάγησαν μόνον αστυνο
μικών καί άνακριτικών καθηκόν
των (δρθρον 1), άφ’ έτέρου έκ 
τών προπαρασκευαστικών ένερ- 
γειών νόμου Γ Ρ Ξ Ε] 1906 «περί 
’Αστυνομίας Κράτους», καθ’ άς 
ή Χωροφυλακή, ελλείψει δυνά- 
μεως, άξιοι όπως διά τήν άσφά- 
λειαν τής ύπαίθρου, υπαχθούν ύπ’ 
αυτήν οί άγροφύλακες.

Ή  δύναμις τής Χωροφυλακής 
ώρίσθη τότε εις 194 ’Αξιωματι
κούς καί 6.332 Ύπαξιωματικούς 
καί Χωροφύλακας, ένώ ύπήρχον 
μετά τών άπεσπασμένων εις άλλας 
ύπηρεσίας 133 ’Αξιωματικοί καί 
Χωροφύλακες. "Επρεπε άκόμη ή 
Χωροφυλακή, νά δεχθή εις τούς 
κόλπους της, διότι δέν ήδύνατο 
νά άπολυθή τό προσωπικόν τών 
καταργουμένων άστυνομικών Σω
μάτων, 400 περίπου άστυνομικούς 
σταθμάρχας καί 1500 άστυφύλα- 
κας' οί 300 περίπου άξιωματικοί 
τού στρατού άπεσύρθησαν.

Τό διεφθαρμένον πως κατώτε
ρον υλικόν τού καταργηθέντος 
Σώματος, έπρεπε νά πειθαρχήση 
καί διαπαιδαγωγήση ή Χωροφυ
λακή κατά τάς άντιλήψεις της.

Τέλος, πρέπει νά ύπενθυμίσω, 
ένεκα αιχμής, ότι ή ληστεία «Δή-

λεσι», τού ’Απριλίου 1870 κατά 
τήν οποίαν ή 20μελής συμμορία 
τών Άρβανιτάκη, όρμηθεϊσα έκ 
τών τότε τουρκικών έδαφών, έφό- 
νευσε ξένους διπλωμάτας, καί ή 
όποια κατεδιώχθη ύπό τής Χω
ροφυλακής μέ άποτέλεσμα τόν 
φόνον έπτά καί τήν σύλληψιν τεσ
σάρων, όφείλεται, μεταξύ άλλων, 
καί εις τό έρμαφρόδιτον άστυνο- 
μικόν σύστημα. 'Η κοσμογονία 
τών νόμων δι’ ών ώρισμέναι σοβα- 
ραϊ άντικοινωνικαί πράξεις, έχα- 
ρακτηρίσθησαν ειδικά άδικήματα, 
συμπίπτει μέ τήν άνάληψιν τής 
άστυνομίας τού Κράτους ύπό τής 
Χωροφυλακής" καί ναι μέν τούτο 
οφείλεται εις κυβερνητικήν πρό- 
θεσιν, ούχ’ ήττον ή Χωροφυλακή 
διά τών έκθέσεών της έπέσυρε 
τήν προσοχήν τών κυβερνώντων 
καί παρέσχεν αύτοίς στοιχεία. Ή 
φυγοδικία, ή όπλοφορία, ή ζωο
κλοπή καί ζωοκτονία, τά λαχεία,
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λέσχαι καί τυχερά παίγνια καί 
πλεΐστα άλλα, είτε δέν έτιμωροϋν- 
το είτε ήσαν πταίσματα ή πλημ
μελήματα άρμοδιότητος τής το
πικής αστυνομίας. Ό  φέρων πο
λεμικόν δπλον καί περιφερόμε
νος εις τά όρη μόνος ή μετ’ άλλου 
(δυσαπόδεικτος εκ προοιμίου ό

δόλος τής συμμορίας) δέν ύπέ- 
πιπτεν εις σοβαρόν άδίκημα.

’Ακόμη καί ό νόμος Τ Ο Δ] 1871 
«περί ληστείας» ατελής, έψηφίσθη 
μετά, καί έξ αφορμής, τής ληστείας 
«Δήλεσι», διά νά συμπληβωθή 
δραστικώς διά τοΰ «περί φυγοδι-

κίας» νόμου Γ Π Μ Δ] 1912, ώστε 
ή ποινική άρπάγη νά συμπεριλά- 
βη Δημάρχους, Προέδρους καί 
πάντα δημόσιον δπάλληλον καί 
πολίτην, έτι δέ καί δι’ απλών 
υπονοιών.

Α. ΔΡΕΜΠΕΛΑΣ

Ν Ε Ο Ι  Α Ν Θ Υ Π Ο Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ο Ι
ΕΞ A Ν Θ Υ Π Α Σ Π Ι Σ Τ Ω Ν

Τήν 15-10-1971 έγένετο εις τήν Σχολήν ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής ή τελετή απονομής πτυχίων εις τούς νεοε 
ξελθόντας ’Ανθυπομοιράρχους καί 'Υπαστυνόμους Β' έκ τής 
Σχολής Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών καί ’Ανθυπαστυ- 
νόμων. μετά τήν λήξιν τής, βάσει τοΰ Ν.Δ. 649)1970, εις 
ταύτην 9μήνου φοιτήσεώς των.

Εις τήν τελετήν π α ρ έ σ τ η σ α ν :  Ό  Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Σπυρίδων Βελλιανίτης, ό Γεν. Γραμματεύς 
τοΰ Υ.Δ.Τ. κ. Ιωάννης Άναστασόπουλος, ό τέως Υπουργός 
Υ.Δ.Τ. κ. Παν. Τζεβελέκος. ό Αρχηγός Χωροφυλακής, 
Αντιστράτηγος κ. Άναστ. Καρυώτης. ό Διοικητής τής 
Α.Σ.Δ.Ε.Ν. Αντιστράτηγος κ. Μαστραντώνης, ό Διοικητής 
τής Σχολής Εύελπίδων. Υποστράτηγος κ. Μπερτσιάδης. 
ό τέως Ύπαρχηγός ’Αρχηγείου Στρατού ’Αντιστράτηγος έ.ά. 
κ. Γερακίνης. οί Α' καί Β' Ύπαρχηγοί Χωροφυλακής "Υπο
στράτηγοι κ.κ. Π. Μάλλιος καί Κ. Μπανάκας, ό Α' ’Επιθεω
ρητής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Καραβίτης,οί Ύπαρ
χηγοί Λιμενικού καί Πυροσβεστικού Σώματος κ.κ. Κυπριώ- 
της καί. Κατσάνος. οί Διοικηταί Σχολών Χωροφυλακής 
Ταξίαρχοι κ.κ. Ρίζας καί Κωβαΐος, ό Διευθυντής Δ.Α.Π. 
Πρωτευούσης Ταξίαρχος κ. Τζαβάρας. άλλοι άνώτατοι καί 
ανώτεροι Αξιωματικοί Χωροφυλακής, Στρατού. Ναυτικού. 
’Αεροπορίας, Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικού Σώματος 
Πυροσβεστικού Σώματος καί πλεΐστοι άλλοι έπίσημοι.

Μετά τό πέρας τής ύπό τού κ. ’Υπουργού έπιθεωρήσεως 
τών παρατεταγμένων νέων ’Αξιωματικών, άνεγνώσθη ή 'Ημε
ρήσια Διαταγή ύπό τού Διοικητοϋ τής Σ.Α.Χ. Ταξιάρχου 
κ. Pita, δστις χαιρετίσας καί εύχαριστήσας τούς νεοεξελ- 
θόντας, ύπέμνησεν εις αυτούς, σύν τοίς άλλοις, τάς εΰθύνας 
των έναντι τής Κοινωνίας καί τού "Εθνους καί ότι έκ τής 
έργατικότητος καί τής άποδόσεως αυτών θά έξαρτηθή ή 
έπιτυχία τοΰ νέου θεσμού έξελίξεώς των.

Ακολούθως έλαβε τόν λόγον ό κ. Υπουργός είπών. με
ταξύ άλλων, ότι ήδη διά τού νέου τούτου θεσμού ίκανοποιή- 
θη έν παλαιόν καί δίκαιον αίτημα αύτών άλλ’ έξηλείφθη 
ταύτοχρόνως καί μία νοσηρά κατάστασις (στασιμότης) ένεκα 
τής άμερίστου ήθικής καί Ολικής συνδρομής τής Εθνικής 
Κυβερνήσεως πρός τά Σ. Α.Έτόνισεν επίσης ότι ή νέα βαθμο
λογική αυτών έξέλιξις καί συνεκπαίδευσις άνέκυψεν 
έκ τής άνάγκης δημιουργίας πνεύματος ψυχικής ένότητος, 
άλληλεγύης καί συνεργασίας μεταξύ τών οργάνων τών Σ.Α. 
πρός άντιμετώπισιν τών πολλαπλών δυσχερειών κατά τήν 
έπιτέλεσιν τοΰ έπιμόχθου έργου των. Ήτιολόγησεν δέ λίαν 
εΰστόχως ότι ή ιδέα τής ένότητος—ήτις είναι βασικός στό
χος άναπτύξεως τών ιδανικών τής ’Επαναστάσεως—απο
τελεί συντελεστήν διά τήν έπιτυχή έκπλήρωσιν τής αποστο
λής τών Σ.Α. Τέλος ύπέμνησεν ότι όφείλειέκαστος τούτων 
νά μετάσχη τής μάχης διά τήν πρόοδον τών Σ.Α., νά θέτη 
έαυτόν ώς τήν υπηρεσίαν τοΰ πολίτου καί αί ένέργειαι δέον 
όπως φέρουν πάντοτε τήν σφραγίδα τής νομιμότητας, τής 
άμεροληψίας. τής εύπρεπείας καί τής σοβαρότήτος.

Έν συνεχείμ έγένετο ή ύπό τοΰ κ. Υπουργού άπονομή 
τών πτυχίων καί έδόθη δεξίωσις εις καταλλήλους διακοσμη
μένος αίθούσας τής Σχολής Χωροφυλακής.
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Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΗΣ

ϊ  ούτη ή τέχνη είναι γνωστή 
περισσότερο— παράδοξα — μέ τον 
όρο Κρητομυκηναϊκή τέχνη. Λέ
με «παράδοξα» γιατί ό σωστός 
όρος είναι «Αιγαιϊκή». Τά στοιχεία 
πού άπεκάλυψαν οί έρευνες, 
δέν βρέθηκαν μόνο στήν Κρήτη 
«Κνωσός, Φαιστός, Γουρνιά, Τυ- 
λισσός, Μάλλια κ.λ.π.» αλλά —άρ- 
γότερα—καί στά νησιά των Κυ
κλάδων. Έτσι πήρε δικαιότερα 
τόν χαρακτηρισμό «Αιγαιϊκή τέ
χνη». Ή  ρίζα της χρονικά φθάνει 
στό 3.200 π.Χ. αν καί τούτος ό 
καθορισμός δέν μπορούμε νά πού
με πώς έγινε μέ σίγουρα έπιστη- 
μονικά κρητήρια.

Ή  Αιγαιϊκή τέχνη διακρίνεται 
σέ τρεις κυρίως εποχές: Πρωτο
μινωική, Μεσομινωϊκή καί ύστε- 
ρομινωϊκή. Συχνά στά βιβλία τις 
βρίσκουμε μέ τά αρχικά τους γράμ
ματα μόνο: ΠΜ, MM, ΥΜ. Κάθε 
μιά άπ’ αύτέςτίς περιόδρυς υπο
διαιρείται σέ τρεις ακόμη υποδιαι
ρέσεις πού άριθμοΰνται I, II καί III.

’Εδώ πρέπει νά κάνουμε μερικές 
ένδιαφέρουσες παρατηρήσεις:

Π ρ ώ τ ο :  Χρονολογική κατά
ταξη τής Αίγαιϊκής τέχνης βλέ
πουμε ότι άντιστοιχεΐ περίπου, 
στήν Αιγυπτιακή: (’Αρχαία, Μέση 
καί Νέα Αυτοκρατορία) πού περι- 
γράψαμε στά προηγούμενα τεύχη.

Δ ε ύ τ ε ρ ο :  Βλέπομε πόσο
στήν έποχή τούτη κυριαρχεί κι’ 
έπιβάλλεται τό όνομα τού Μίνωα. 
Τόν καταπληχτικό τούτο Βασι- 
ληα τόν αναφέρει καί ό Όμηρος.

Α Ι Γ Α Ι Ϊ Κ Η  Τ Ε Χ Ν Η

Καμμιά άμφιβολία βέβαια ότι οί 
θρύλοι πού πλέχτηκαν γύρω άπ’ 
αύτόν. Τόν έκαναν νά φτάση ώς 
έμας σάν πρόσωπο μυθικό. Κι’ 
όμως είναι πιό πολύ καί άπό σί
γουρο ότι στήν Κρήτη υπήρξε 
ένας τέτοιος Βασιληδς κραταιός 
καί όλόλαμπρος, φωτισμένος νο- 
μοθέτης, δημιουργικός καί πρω
τότυπος, καί κυρίαρχος στή γή 
καί στή θάλασσα. Πρό πάντων 
στήν θάλασσα.

Τ ρ ί τ ο :  Οί άνασκαφές γύρω 
άπό αυτήν τήν έποχή, άρχισαν 
νά άποδίδουν εύρύτερα άπό τις 
άρχές τού 20οΰ αίώνος καί ύστε
ρα. Έλληνες, Γάλλοι, Άγγλοι, 
’Αμερικανοί καί ’Ιταλοί (ό Σλήμαν 
άσχολήθηκε μέ τήν τελευταία μυ
κηναϊκή περίοδο. Σήμερον προσ- 
ετέθησαν καί οί Σουηδοί), άνέ- 
πτυξαν μιά πυρετώδη δραστηριό
τητα, καί έναν ευγενικό συναγω
νισμό μεταξύ τους.

Οί έρευνες τού Σλήμαν στήν 
’Αργολίδα έφεραν στό φως ευρή
ματα πού τά άπέδωσαν στήν Μυ
κηναϊκή τέχνη. ’Αργότερα, μέ τις 
άνακαλύψεις τών άποστολών πού 
άναφέραμε πιό πάνω, έγινε γνωστό 
πώς ή Μυκηναϊκή τέχνη, ήταν κα
τάληξη τής μακρόχρονης περιό
δου πού προηγήθη, τής Αίγαιϊκής 
δηλαδή.

ΠΡΩΤΟΜ ΙΝΩΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τούτη τοποθετείται στά όρια τού 
3.200 π.Χ. έως τό 3.000 π.Χ. ’Αν
τιστοιχεί δηλαδή περίπου μέ τήν

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ
Λιευθυντοδ Πολιτιστικών Σχέσεων 

'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεων

χαλκή έποχή. Χαρακτηριστικό της 
είναι ή άπελέκητη πέτρα, τό κυκλι
κό σχήμα στις κατοικίες καί τούς 
τάφους, καί ή άπλή κεραμεική, 
πού στήν Κρήτη παρουσιάζεται 
έντυπωσιακά άνώτερη. Έχουμε δη
λαδή τά πρωτόγονα κεραμεικά τής 
Τροίας, τά λιγάκι καλύτερα τών 
Κυκλάδων (φυλακτά Μήλου), καί 
τά κεραμεικά τής Κρήτης. Τούτα 
τά τελευταία εμφανίζονται σαφώς 
πιό εξελιγμένα. Έχουν λεπτά τοι
χώματα έπιφάνεια γυαλιστερή καί 
σκεπασμένα μέ υλικό πού μοιάζει 
πολύ στό σμάλτο. Μεγάλη προ
σοχή δίνεται στό σχέδιο καί στό 
χρώμα. Στήν άρχή τό σχέδιο είναι 
εόθύγραμμο γιατί ό Αγγειοπλά
στης δουλεύει μέ καλέμι. Πολύ 
γρήγορα θά χρησιμοποιήση τό 
πινέλλο καί θά δώση στά σχέδιά 
του στρογγυλεμένα μοτίβα. Τά 
σχέδια τούτα είναι σκουρόχρω
μα πάνω σέ άνοιχτό φόντο καί 
άργότερα θά δούμε σχέδια άνοι- 
χτόχρωμα πάνω σέ μαύρο γυαλι
στερό φόντο.

'Υπάρχουν καί ειδώλια άπό πη
λό. Τά πιό πολλά είναι πρωτόγο
να νεολιθικά κατασκευάσματα. Μό
νο στά Νησιά (τά ώραΐα ειδώλια 
τής ’Αμοργού), βλέπουμε μερικά 
—-ώρισμένα είναι άπό μάρμαρο— 
πολύ πιό καλοδουλεμένα μέ γραμ
μές πολύ πιό πιστές στήν φυσική 
άνθρώπινη μορφή.

ΜΕΣΟΜΙΝΩΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Πολύ πιό έντυπωσιακή ή δεύ
τερη τούτη περίοδος είναι έν τού-
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τοις πιό βραχύχρονη άπό τήν προ- 
ηγουμένη. Τά χρονικά της δρια 
τοποθετούνται μεταξύ 2.200 π.Χ. 
καϊ 1.550 π.Χ. Πρόκειται πλέον 
γιά μιά τέχνη—πρωτοστατεί ή Κρή
τη—ρωμαλέα καί ώριμη.

'Η άρχιτεκτονική της προτιμά 
τά όρθογωνικά σχήματα. Τοϋτο 
έξηγήθηκε σάν αποτέλεσμα τής 
έπιδράσεως τής Αίγαϊκής τέχνης.

Δέν. ξέρουμε άν τούτο είναι άπό- 
λυτα σοιστό. Προτιμάμε νά πιστεύ
ουμε δτι ή Ελληνική τέχνη παύει 
πλέον νά έρευνά καί νά ά^αζητή, 
καί νά αισθάνεται ήδη δτι έχει 
βρή τόν σωστό δρόμο της.

Τούτη τήν άποψη ένισχύει καί 
ή διαπίστωση δτι τό παλάτι στήν 
Κρήτη έχει βασικές διαφορές μέ 
„ά Αιγυπτιακά κτίρια, ενώ τό 
Αιγυπτιακό κτίριο έπεκτείνεται 
άπεριόριστα σέ μάκρος, στήν Κρή
τη τό παλάτι έχει τήν αυλή σάν 
κέντρο καί ή επέκταση γίνεται 
άναλογικά γύρω άπ’ αυτό. Βέβαια 
τούτο οδηγεί σέ κάποια άσύμμε- 
τρη άταξία. Τό παλάτι τής Κνωσ- 
σού είναι ένας κυκεώνας άπό αί
θουσες, δωμάτια καί διαμερίσμα
τα πού καμμιά λογική γραμμή δέν 
τά συνδέει. Έτσι δικαιολογείται 
άπόλυτα ό μύθος τού λαβύρινθου. 
"Ομως είναι φανερό δτι ό Κρητι
κός άρχιτέκνων άναζητεΐ τήν άνε
ση καί τήν πετυχαίνει. 'Υπόνομοι, 
ύδρευση, έξαερισμός έχουν προ- 
βλεφθή κατά θαυμάσιο τρόπο, έται 
πού καί σήμερα τό σύστημά τους 
είναι άξιοπρόσεκτο καί θαυμαστό. 
Οί οικοδομές αύτές .είναι ψηλές 
καί ανεβαίνουν στά πάνω πατώ
ματα μέ σκάλες. Είναι περίεργο 
τό δτι οί στύλοι ύποστηρίξεως 
έχουν στενώτερη βάση καί πλα
τύτερη κορυφή.

Είναι συνήθως στηριγμένοι σέ 
βάση. Στό πάνω μέρος τό κιονό- 
κρανον έχει ύποτραχήλιο καί 
έχ£νο. ’Ανάμεσα στό στύλο καί 
δοκάρι πού υποβαστάζει υπάρχει 
μιά πλάκα. Τό κιονόκρανον μοιά
ζει λίγο προς τό Δωρικό, άναμφι- 
σβήτητα δμως είναι πρώτότυπο 
καί καμμιά τέχνη δέν τό άντέγρα- 
ψε. ’Εννοείται δτι τούτο συμβαίνει 
μόνο στά άνάκτορα. Οί ιδιωτικές 
κατοικίες είναι άπλούστερες. Καμ- 
μιά δέν έχει στύλους. Οί φαγεν
τιανές πλάκες τής Κνωσού δίνουν 
σαφή τήν εικόνα τους. Πρόκειται 
γιά όρθογώνια κτίσματα άρκετά 
δμοια πρός τά Τρωικά, κτισμένα 
μέ- πέτρα—άλλα μέ τούβλα καί 
άλλα μέ ξύλο—σέ δυό πατώματα

X
ί|
^ ------ χκζΐ-— ------- χ*—

Η πρώτη άνθιση τοϋ πολιτισμοϋ στόν "Ελληνικό Χώρο έπραγματοποιήθη βέ
βαια στή Μινωΐκή Κρήτη. Δέν πρέπει έν τούτοις νά παραγνωρίζουμε τήν έπίδραση 
τής Αίγαιϊκής τέχνης στόν πολιτισμό τοΟτον. Στήν τρίτη χιλιετηρίδα πρό ΧριστοΟ, 
καί μέχρι τό 1400 π.Χ. περίπου, τό Αίγαίο δίνει στήν Μινωΐκή Κρήτη τις άπαραί- 
τητες προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυξη καϊ τήν άνθιση τοϋ πολιτισμοΟ της. Βέβαια 
τοΰτο τό κατορθώνει κυρίως μέ τήν γνώση κατεργασίας τών μετάλλων, άλλά καί 
τά ειδώλια τής τέχνης αυτής είναι άξιόλογα.

3<Κ  -  X X -------------« κ ------------H K ------------>
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Άνάκτορον τής Κνωσσοϋ. Άποψη ένός μέρους τών βασιλικών διαμερισμάτων στην άνατολική πλευρά τοΰ Μι'νωϊκοΟ 
άνακτόρου, όπως σώζονται σήμερα πλησίον τής πόλεως τοϋ Ηρακλείου.

καί μέ παράθυρα άνόμοια. ’Αξιο
περίεργο είναι δτι σ’ αύτά υπάρ
χουν κενά καλυμμένα μέ ουσία 
διάφανη. Πολύ ενδιαφέρον παρου
σιάζουν καί οί αθλητικοί χώροι 
τής έποχής αυτής: ’Αποτελούνται 
άπό φαρδιά αυλή στρωμένη μέ 
πλάκες καί γύρω της υπάρχουν 
πέτρινα σκαλιά βαλμένα κλιμα
κωτά. Στήν Φαιστό, σ’αύτό τόν 
χώρο υπάρχει καί ένα βασιλικό 
θεωρείο. Γιά νά συμπληρώσου
με τήν εικόνα ακόμα άναφέρουμε 
ότι διάφορες παραστάσεις άρχαί- 
ων μνημείων μάς πληροφορούν 
ότι σέ τούτους τούς χώρους καλ
λιεργούνται ή πυγμαχία, τό τρέ
ξιμο, ή πάλη καί ή ταυρομαχία, 
όχι όπως τήν ξέρουμε σήμερα άπ£ 
τούς Ισπανούς καί τις Λατινο
αμερικανικές χώρες, άλλάσάν άγώ- 
νισμα άναίμακτο έπιδεξιότητας 
θαυμαστής.

Μεγάλη πρόοδο δείχνει ή κε- 
ραμεική τής μεσομινωϊκής έπο
χής. Ό  τεχνίτης τής περιόδου 
αύτής χρησιμοποιεί,, μαστορικά 
τόν τροχό καί δίνει στά αγγεία 
πλαστικότητα καί χάρη. Φτιάχνει 
κύπελλα, κούπες μέ χερούλια, άμ- 
φορεΐς—ψηλούς καί λεπτούς—κα
νάτια μέ λαβή. Τά τοιχώματά τους 
είναι τόσον λεπτά όσον καί τό 
τσόφλι τοΰ αυγού. Μόνο τούτοι

οί άγγειοπλάστες καταφέρνουν νά 
φτιάχνουν άγγεϊα μέ έπιφάνεια 
κυματιστή. Τά άγγεϊα τούτα ταξι
δεύουν σ’δλο τόν γνωστό τότε κό
σμο—πιό πολύ στήν Αίγυπτο— 
καί είναι περιζήτητα. Όνομαστά 
είναι τά «Καμαραϊκά», άγγεϊα δη
λαδή πού φτιάχνονται στις Κά
μαρες, μιά σπηλιά τοΰ Ψηλορίτη. 
Είναι άγγεϊα μέ έξοχη χρωματι
στή κλίμακα σ’ όλους τούς τύπους 
τοΰ μαύρου, τοΰ λευκού καί τοΰ 
κόκκινου. ’Αργότερα τά σχέδια 
γίνονται νατουραλιστικά (Μ.Μ.III) 
μέ θέματα άπό τόν φυσικό καί θα
λάσσιο ζωικό κόσμο.

Ζωγραφική βλέπουμε καί στούς 
τοίχους τών άνακτόρων, όπου υ
πάρχει καί ή άνθρώπινη μορφή. 
Δείγμα τής έποχής αύτής είναι 
ό περίφημος «κροκοσυλλέκτης» 
καί ό «άγριόγατος» (’Αγία Τριάδα) 
«φρέσκο» πού πλησιάζει πρός τά 
ταλετυταΐα χρονικά όρια τής 
Μ.Μ.III έποχής.

Τούτη ή περίοδος έχει έπίσης 
άνάγλυφα καί μάλιστα έγχρωμα. 
Έχομε ένα θαυμάσιο κεφάλι ταύ
ρου μέ έκπληκτικές λεπτομέρειες 
καί θαυμαστή ζωντάνια, καθώς καί 
τήν σιλουέττα τοΰ ίδιου τού Βα- 
σιληά μέ τό σκήπτρο του κμί ένα 
λοφίο καί τό στέμμα του στολι
σμένο μέ κρίνα. Έτσι άποδείχνε-

ται πώς δέν είναι ή βασιλική Γαλ
λική οικογένεια πού έφόρεσε πρώ
τη τό στέμμα μέ τά κρίνα γιά έμ
βλημα.

Άλλα άντικείμενα τέχνης τής 
έποχής είναι τά χρυσοχοϊκά: Εί
ναι μικρά κοσμήματα άπό χρυσάφι 
σέ σχήμα ζώου, άργυρά σέ σχήμα 
κούπας καί άλλα σέ σχήμα φυτού. 
’Υπάρχουν έπίσης όπλα—γιά τόν 
βασιληά φυσικά— πελέκεις,— άπό 
σχιστόλιθο— σπαθιά, (μέ λαβή 
κρυστάλλινη), κ.ά. Τά σπαθιά έ
χουν λαβές στολισμένες μέ πα
ραστάσεις κυνηγείου, φυτών καί 
τοπίων. Πολλά άντικείμενα είναι 
άπό φαγιέντσα. Τέτοια είναι «ή 
θεά μέ τά φείδια» καί βρέθηκε 
στήν Κνωσσό, έργο έκπληκτικό 
γιά τις άναλογίες καί τήν κομψό
τητα νής ένδυμασίας, καί ή ιέρεια 
πού υποτίθεται ότι συνοδεύει τή 
θεά.

Γιά νά κλείσουμε τούτο τό ση
μείωμα—στό έπόμενο θά άσχο- 
ληθούμε μέ τήν Υ.Μ—θά άναφέ
ρουμε τις τερακόττες πού χρησι
μοποιούνται σάν λαϊκά άφιερώ- 
ματα. Είναι άντικείμενα χοντρο
κομμένα μάλλον πού όμως μάς 
δίνουν πολλές πληροφορίες γιά 
τήν ζωή καί τις συνήθειες στήν 
έποχή αύτή.
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Τό σύγχρονα τεχνικά μέσα 

καί ή Θεωρία των

Τ Η  Λ
Η Λ Ι Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Ι
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ας παρακολουθήσωμεν τώρα τήν Ακτινοβολία 
τοΰ πομπού πρός τήν Ίνόσφαιραν. Μία ήλεκτρο- 
μαγνητική άκτΐς ή όποία διευθύνεται πρός τήν 
’Ιονόσφαιραν είναι δυνατόν νά άνακλασθή έπ αυτής 
καί νά έπιστρέψη πρός τήν γή ή νά διαπεράση τό 
στρώμα χωρίς νά ύποστή άνάκλασιν. Εις τό σχήμα 1 
σημείουνται αί άκτΐνες Α καί Α1. Η μέν πρώτη καί αί 
πέριξ αύτής έχουν άνακλασθή εις τό στρώμα 1 καί 
έπέστρεψαν εις τήν γή (Ρ1 Ρ2), ένώ ή ΑΙ διεπέρασε 
τό στρώμα χωρίς νά ύποστή άνάκλασιν. Ή  άνάκλα- 
σις τής ήλεκτρομαγνητικής άκτΐνος έξαρτάται, ώς 
προελέχθη, άπό τήν συχνότητα εκπομπής καί τόν 
βαθμόν Ιονισμοΰ τοΰ στρώματος τής ’Ιονόσφαιρας. 
Ένα στρώμα θεωρείται ότι έχει ύποστή ίσχυρότερον 
έξιονισμόν, όσον περισσότερα έλεύθερα ηλεκτρό- 
νια εύρίσκονται άνά κυβικόν έκατοστόν τοΰ στρώ
ματος. "Οταν ό έξιονισμός είναι λίαν ισχυρός καί 
συνεπώς ή άγωγιμότης πολύ μεγάλη τό στρώμα 
συμπεριφέρεται όπως ένα μεταλλικόν κάτοπτρον τό 
όποιον άνακλά τάς άκτίνας αί όποΐαι προσπίπτουν 
έπ’ αύτοΰ.

Εις τό προηγούμενον τεΰχος έξηγήσαμεν τόν 
ρόλον τοΰ ήλιου είς τόν έξιονισμόνώρισμένων στρω
μάτων τής Ατμόσφαιρας, ώς έπίσης καί ότι ή άνά- 
κλασις τής ήλεκτρομαγνητικής άκτΐνος γίνεται εις 
τό στρώμα τό όποιον έχει ύποστή τόν κατάλληλον 
έξιονισμόν. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον έξηγεΐται ήδη, 
διά ποιον λόγον ύπάρχει μεγαλυτέρα έμβέλεια κατά 
τήν νύκτα άπό τήν ήμέραν. Τήν ήμέραν, ή παρουσία 
τοΰ ήλιου έξιονίζει τά κατώτερα στρώματα τής Ατ
μόσφαιρας. Παρατηρώντες τό Σχήμα 1, βλέπομεν 
ότι μία άκτΐς Α ή όποία έκπέμπεται άπό τόν πομπόν 
Π, Ανακλάται έπί τοΰ έξιονισμένου στρώματος 1 το 
όποιον εύρίσκεται πλησιέστερα πρός τήν γή. Ή  
άκτΐς αυτή, άνακλωμένη πάντοτε ύπό μίαν ώρισμένην 
καί σταθεράν γωνίαν, έπιστρέφει πρός τήν γή εις 
τό σημεϊον Ρ1. Δηλαδή καλύπτει μίαν άπόστασιν 
άπό τόν πομπόν ΠΡ1. Τήν νύκτα, ή Απουσία τοΰ ήλιου 
άπό τά κατώτερα στρώματα, έπιβάλλει τήν ύποχώ- 
ρησιν τοΰ έξιονισμένου στρώματος πρός τά άνω. 
Τά στρώματα αύτά κατά τήν νύκτα βλέπουν τόν ήλιο 
καί έπομένως ό κατάλληλος έξιονισμός συντελεΐται 
εις τό ύψος αύτό. Ή  ιδία άκτΐς Α κατά τήν νύκτα Ανα
κλάται εις τό σημεϊον Α2 καί έπιστρέφει εις τήν γήν 
εις τό σημεϊον Ρ3, καλύπτουσα κατά πολύ μεγαλυ- 
τέραν άπόστασιν άπό τόν πομπόν, ήτοι ΠΡ3.

’Ανάλογα πράγματα συμβαίνουν καί είς τάς λοιπάς 
άκτίνας τοΰ σχήματος 1, όπότε ή κάλυψις τής άπο- 
στάσεως άπό τοΰ πομποΰ τήν όποιαν έπιτυγχάνουν, 
δηλαδή ή έμβέλεια τοΰ πομποΰ, είναι Ανάλογος πρός 
τό ΰψος τοΰ έξιονισμένου στρώματος είς τό όποιον 
γίνεται ή άνάκλασις. ’Επειδή ώς προελέχθη, ή 
άνάκλασις έξαρτάται καί άπό τήν συχνότητα τής 
έκπεμπομένης ήλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, τά 
μακρά κύματα, τά όποια Αντιστοιχούν είς πολύ χαμη
λήν .συχνότητα, δέν Ανακλώνται άλλά διαθλώνται, 
δηλαδή Αλλάζουν κατεύθυνσιν.

'Υπάρχει μία ώρισμένη συχνότης, ή καλουμένη 
κρίσιμος συχνότης, μέχρι τής όποιας είναι δυνατή 
ή άνάκλασις είς κατακόρυφον πρόσπτωσιν. "Αν 
ύποθέσωμεν ότι ένα στρώμα παρουσιάζει πυκνότητα 
έλευθέρων ήλεκτρονίων Ν, κατά κυβικόν έκατοστόν, 
τότε δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν τήν ΚΡΙΣΙΜΟΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ άπό τόν τύπον : 9VN. Διά τάς συ-, 
χνότητας άνω τής κρίσιμου, τό στρώμα μέ τήν συγκε- 
κριμένην συχνότητα ήλεκτρονίων Ν είναι διαφανές 
καί έπομένως είναι διαπερατόν άπό τήν ήλεκτρομα- 
γνητικήν δέσμην,ή όποία είς τήν περίπτωσιν αύτήν 
δέν Ανακλάται. 'Η κρίσιμη συχνότης αύξάνεται όσον 
τό στρώμα είς τό όποιον δύναται νά άνακλασθή είναι 
ύψηλότερον τής γής. Αύτό συμβαίνει διότι είς τά 
μεγαλύτερα ΰψη ή ίκανότης άνακλάσεως τοΰ έξιο-
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ννσμένου στρώματος είναι μεγαλυτέρα λόγω τοΟ 
έντονωτέρου έξιονισμοΰ του.

Τά μεσαία κύματα ύφίστανται μερικήν άνάκλασιν 
εις τό στρώμα 1, τό όποιον θεωροϋμενδτιεύρίσκεται 
εις ύψος 108 χιλιομέτρων, καθώς καί εις τό στρώμα 
2, θεωρουμένου είς ύψος 200 χιλιομέτρων. Τά βραχέα 
άνακλώνται είς τό στρώμα 3, δηλαδή είς ύψος 400 
χιλιομέτρων. Συνεπώς τά βραχέα κύματα είναι έκεΐνα 
τά όποια καλύπτουν τήν μεγαλυτέραν δυνατήν άπό- 
στασιν άπό τοΰ πομπού.

Ένας Δέκτης έγκατεστημένος είς ένα ώρισμένον 
σημεΐον επί τής γης, είναι δυνατόν νά διεγείρεται 
είτε άπό κύματα έδάφους, είτε άπό κύματα χώρου δη
λαδή τά προερχόμενα εξ άνακλάσεως. Τά κύματα 
αύτά χώρου είναι δυνατόν νά ύποστοϋν άνάκλασιν 
καί έπί τής γής, νά έπιστρέψουν είς τό έξιονισμένον 
στρώμα, νά ύποστοϋν καί πάλιν έκεΐ νέαν άνάκλασιν 
πρός τήν γη καί οΰτω καθ’ έξής. Αύτά όνομάζονται 
κύματα χώρου έκ πολλαπλής άνακλάσεως μεταξύ 
γής καί ιονόσφαιρας (Σχήμα 2).

Ή  άκτινοβολία τής ήλεκτρομαγνητικής ένεργείας 
κατά τά περιγραφέντα συστήματα άντιμετωπίζει 
πολλάκις ώρισμένας δυσχερείας τάς όποιας έξηγοΰ- 
μεν άμέσως είς τήν συνέχεια.

Ένας δέκτης, ό όποιος είς τό σχήμα 2 είναι έγκα
τεστημένος είς τόν χώρον μεταξύ Ρ1 καί Ρ2 δέχεται 
άκτινοβολίαν τόσον τοΰ έδαφικοΰ κύματος, -όσον 
καί τής έξ άνακλάσεως είς τό στρώμα 1. Είς τήν πε- 
ρίπτωσιν αύτήν είναι δυνατόν νά συμβοΰν δύο τινά : 
Ά ν  τό κύμα έδάφους εύρίσκεται είς τήν ιδίαν φάσιν 
μέ τό άνακλώμενον κύμα, τότε αύτά τά δύο προστί
θενται καί τό λαμβανόμενον άπό τόν δέκτην σήμα 
είναι ίσχυρότερον. Ά ν  όμως αί φάσεις, τού έδαφι- 
κοΰ καί τοΰ έξ άνακλάσεως κύματος, είναι άντίθετοι, 
τότε μειοΰται κατά πολύ ή έντασις τοΰ πεδίου καί 
τότε τό σήμα είς τόν Δέκτην παρουσιάζει μίαν αύξο- 
μειουμένην έντασιν. Δηλαδή άλλοτε τό άκούομεν 
ίσχυρώς άλλοτε πάλιν πλήρως έξησθενημένον. 
Τοΰτο συμβαίνει διότι λόγφ τής μεσολαβούσης 
άνακλάσεως τό έδαφικόν κύμα διανύει μικροτέραν 
άπόστασιν μέχρι τοΰ δέκτου άπό έκείνην τοΰ άνακλω- 
μένου καί συνεπώς ή διαφορά αύτή τοΰ χρόνου προ- 
καλεΐ τήν μετατόπισιν τής φάσεως μεταξύ τών συμ
φασικών άρχικώς κυμάτων. Παρόμοιον είς τήν άκου- 
στικήν συμβαίνει όσάκις δύο μουσικές μπάντες 
εΰρίσκονται άπό τόν άκροατήν ούχί είς ϊσας αποστά
σεις άλλά ή μία μακρύτερον τής άλλης. 'Η περιοχή 
αύτή είς τήν όποιαν ή συνισταμένη τών δύο άφικνου- 
μένων άκτινοβολιών παρουσιάζεται αύξομειουμένη 
καλείται ΖΩΝΗ ΔΙΑΛΕΙΨΕΩΝ. (Σχήμα 1).

Ά ν  ό δέκτης τοποθετηθή είς πλησιεστέραν πρός 
τόν πομπόν θέσιν, τότε άποφεύγει τήν έξ άνακλάσεως 
άκτινοβολίαν καί διεγείρεται μόνον άπό τά κύματα 
έδάφους. Ά ν  ό δέκτης μετατοπισθή είς μεγαλυτέραν 
άπόστασιν άπό τής άρχικής τοποθετήσεώς του, τότε 
είς τό σημεΐον αύτό δέν θά υπάρχουν κύματα χώρου 
καί ό δέκτης θά διεγείρεται άποκλειστικώς άηό τά 
κύματα χώρου. Είς τά βραχέα κύματα όμως τά όποια 
καθώς εΐδομεν ανακλώνται είς λίαν υψηλά στρώματα 
καί έπομένως πολύ μακρά τοΰ πομποΰ, είναι ένδεχό- 
μενον νά εύρεθή μία θέσις είς τήν όποιαν δέν φθάνει 
μέν τό έδαφικόν κύμα, άλλά καί τά κύματα χώρου 
έπιστρέφουν πρός τήν γή είς μίαν άπόστασιν μακρο
τέραν τοΰ σημείου όπου τερματίζουν καί άποσβένυν-

Σ Χ Η Μ Α  2ον

ται πλήρως τά κύματα έδάφους. Ή  περιοχή αύτή ή 
όποια εύρίσκεται πέριξ τοΰ πομποΰ καί ή όποια δέν 
έξυπηρετεΐται ούτε άπό τό έδαφικόν κΰμα ούτε άπό τό 
κΰμα χώρου είναι νεκρή καί καλείται ΖΩΝΗ ΣΙΓΗΣ.
Αί ζώναι σιγής παρατηροΰνται φυσικά μόνον είς τά 

βραχέα κύματα, όπως είς τά μεσαία έχομεν τήν ζώνην 
διαλείψεως, ένώ είς τά μακρά ό δέκτης έξυπηρετεΐται 
άποκλειστικώς άπό τό κΰμα έδάφους.

Άπό τά άνωτέρω ευκόλως συμπεραίνομεν, διά 
ποιον λόγον τά μακρά κύματα χρησιμοποιούνται διά 
συνενοήσεις είς μικράς μόνον άποστάσεις. Ό  λόγος 
είναι ότι δέν άνακλώνται καί συνεπώς δέν δύνανται νά 
καλύψουν μεγάλας άποστάσεις. Τά μεσαία καλύπτουν 
μεγαλυτέρας άποστάσεις, άλλ’ όχι ικανοποιητικός, 
διότι ή άνάκλασίς των λαμβάνει χώραν είς τά χαμη
λά στρώματα τής ιονόσφαιρας, ένώ τά βραχέα τά 
όποια άνακλώνται είς λίαν υψηλά στρώματα κα
λύπτουν τάς μεγαλυτέρας δυνατάς άποστάσεις.



Ο Κ ό σ μ ο ς  γύρω μ α ς

Τ Ο Σ Υ Μ Π Α Ν
καί ή έξερεύνησίς του...

Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ  Η 
'Ε π ιτίμου  ’Α ντιστροτήγου

Λ

Ζ'ώμεν εις τήν ττρουομιοϋχον επο
χήν κατά τήν όποιαν τό αχανές 
Διάστημα ήνοιξε τάς ττύλας 

του εις τόν άνθρωπον καί τό τεί
χος των διαστημικών αποστά
σεων ήρχισε κρημνιζόμενον. «Κά
ποιαν ημέραν» λέγει ό “Αρθουρ 
Κλάρκ «έκεϊ άνάμεσα είς τούς 
άπειροπληθείς άστέρας θά συναν- 
τήσωμεν τούς ίσους μας ή τους 
διδασκάλους μας».

Άπηλλαγμένος ό άνθρωπος ά- 
πό τον παλαιόν κοντόφθαλμον 
γνωσεολογικόν του έξοπλισμόν 
καί εμπλουτιζόμενος συνεχώς άπό 
τό άπαστράπτον φώς μιας νέας 
άνεσπέρου σοφίας, άποτινάσσει 
καθημερινώς τά καταθλιπτικά δε
σμό τοϋ γεωκεντρισμοΰ καί άνθρω- 
πομορφισμοΰ του, τά όποια τόν 
είχον καθηλώσει έπί τής Γης, 
.τοΰ διαστημικού τούτου μορίου 
κόνεως, έπί τοϋ οποίου εΰρέθη 
ζών. “Ηνοιξε ήδη διά τόν άνθρω
πον ή γοητευτική διαστημική πύ- 
λη, έκ τής όποιας διήλθε, διά νά 
συνάντηση, έν καιρώ, νέους πολι
τισμούς εις τό άπέραντον Σάμπαν
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μ  Ο “νΘΡω^°ί πού βλέπετε στήν φωτογραφία είναι ό ’Αμερικανός αστροναύτης 
Νταιηβιντ Σκώτ. Είναι όρθιος μπροστά στήν έξοδο τού διαστημοπλοίου καί έκτε- 
λει προγραμματισμένη διαστημική έργασία. Τά ζωηρά καί ωραία χρώματα τής φω- 
τογραφίας δέν πρέπει ν'ά μάς κάνουν νά νομίσωμε τήν έργασία διασκεδαστική καί 
εύκολη. Ο Σκώτ καταβάλλει τήν στιγμήν αυτήν τεράστια προσπάθεια καί θέτεισέ 
κίνδυνο τήν ζωήν του. Έτσι κατακτάται βήμα πρός βήμα, τό διάστημα.

ή νά ύποδεχθή δι’ αυτής εκπρο
σώπους των είς τήν Γην. “Ηρχι- 
σεν ουτος νά έννοή δτι ό πλανή
της μας δέν είναι τό μόνον υπό
δειγμα δΓ ΰπαρξιν έπ’ αϋτοϋ ζω
ής, οΰτε ή γηίνη ζωική όργάνω- 
σις τό μόνον πρότυπον, παντός 
είδους ζωής είς τό Σύμπαν. ’Απο
τελεί άδιάψευστον αλήθειαν ότι 
ή ζωή, χαρακτηριστική έκδήλω- 
σις τοϋ περιεχομένου τοϋ Σύμπαν- 
τος, · δύναται νά προσαρμοσθή είς 
οίονδήποτε διαστημικόν περιβάλ
λον, (ίσως πλήν τινών εξαιρέ
σεων ) , ύπό μεγίστην ποικιλο- 
μορφίαν, τήν όποιαν αδυνατεί νά 
περιγράψη καί ή πλέον καταπλήσ- 
σουσα φαντασία.

‘Η έμμονή τοΰ παλαιοτέρου 
ανθρώπου είς τήν πεποίθησιν, 
ότι μόνον ό πλανήτης μας φέρει 
επί τοϋ λεπτού φλοιού του τό 
μέγα προνόμιον τής ζωής, δύ- 
ναται νά θεωρηθή ασυμβίβαστος 
έκδήλωσις πρός τό μέγα δώρον 
τοϋ ορθής λογικής, μέ τήν όποιαν 
έχει προικισθή. Ποικίλου πλέγμα 
των γνωστών φυσικών στοιχείων 
δύναται νά δημιουργήση είς με
γίστην ποικιλίαν νέας μορφάς ζω
ής είς παν περιβάλλον. Είς τά ου
ρανία σώματα υπάρχει μεγας αρι
θμός φυσικών στοιχείων, πολύ 
μεγαλύτερος τής γνωστής έκα- 
τονταδος. 'Η βιοχημεία τοϋ άν- 
θρακος κάί τοϋ ϋδατος έχει δη
μιουργήσει βασικώς, τήν γηίνην 
ζωήν. Ούδείς άποκλείει ότι είς 
περιβάλλον μεγάλων θερμοκρα
σιών τον ρόλον τού άνθρακος δύ- 
ναται νά άναλάβη έτερον στοι- 
χεΐον, ώς τό πυρίτιον, ό φώσφο
ρος, τό άζωτον ή συνδυασμοί τού
των ή καί άλλων στοιχείων. Είς 
τήν Γήν τό ύδωρ είναι ό βασικός 
διαλύτης. Είς έτέρους πλανήτας 
βασικός διαλύτης δύναται νά είναι 

' ή αμμωνία, τό δέ ύδωρ νά άπου- 
σιάζη παντελώς, ώς καί τό όξυ- 
γόνον. Διαλϋται δυνατόν νά εί
ναι τό ύδρόθειον ή καί τό ύδρο- 
κυανικόν όξύ, καταστροφικά τής 
γηΐνης ζωής, άλλά ζωογόνα δι’ 
έξωγηΐνους ζωάς. Παρεμφερείς 
σκέψεις είναι δύναται καί διά την 
κυτταρικήν δομήν.

Είς άλλους κόσμους τό σχήμα 
τοϋ γνωστού έδώ είς τήν Γήν 
πολυκυτταρικού οργανισμού Su- 
νατόν νά είναι διάφορον, ώς π. χ. 
πολυσύνθετος οργανισμός μονο
κύτταρος. Είς τήν άπειρον κλίμακα 
τής δομής τής ύλης, άλλά καί τής 
νοήσεως, κατέχομεγ άμυδρώς εν

έπίπεδον. Υπάρχει απειρία έπι- 
πέδων, τών όποιων τήν έκτασιν 
καί τό περιεχόμενον άγνοώμεν παν
τελώς. Ό  άνθρωπος πρέπει νά 
απαλλαγή άπό τήν στενήν αντίλη
ψην τών γνωστών του προτύπων 
μορφών ζωής καί τών γνωστών 
του συνθηκών εύνοϊκοϋ δι’ αύτήν 
περιβάλλοντος, διά νά δυνηθή, 
άπηλλαγμένος τών γεωκεντρικών 
αύτών δεσμών του, νά είσέλθη 
είς τον πάμφωτον καθολικόν ναόν 
τής Γνώσεως καί νά συλλάβη τήν 
καθολικήν έννοιαν τής ζωής είς τό 
αχανές Σύμπαν.

“Απειροι πολιτισμοί πρέπει νά

ύπάρχουν είς τό Διάστημα. Τού
το είναι απολύτως βέβαιον διά 
πάντα βαθύνουν φιλόσοφον έπι- 
στήμονα. Δυσχέρεια, μέχρις αδυ
ναμίας έπί τοϋ παρόντος, είναι 
ή έπαφή μας μετ’ αύτών. “Εν απα
γορευτικόν φράγμα είναι αί απο
στάσεις· τούτο όμως ήρχισε νά 
καταρρέη. ’Αλλά ότ δυσχερέστε
ρου φράγμα είναι ή άλληλοκατα- 
νόησις τοΰ ήμετέρου καί τών δια
στημικών πολιτισμών, διά συνταυ- 
τίσεως τοϋ έπιπέδου τών λογι
κών μας. ’Εάν δώσωμεν είς ένα 
ποντικόν έν βιβλίον πρός μελέτην, 
άντί νά τό μελετήση, θά τό ροκα-
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Μία μοναδική εις τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος φωτογραφία εΐκονίζουσα 
τό πόδι τοΟ ’Αμερικανού άστροναύτου Νήλ Άρμστρονγκ ό όποιος πραγματοποίησε 
τό πρώτον βήμα εις τόν φυσικόν δορυφόρον τής γής. Ήτο ενα μικρό βήμα ανθρώ
που άλλα ενα τεράστιο άλμα διά τήν άνθρωπότητα όπως καί ό ίδιος ό άστροναύτης 
άνεφώνησε.

νίση. Μήπως ό άνθρωπος κατέ
χει εϊσέτι την Θέσιν τού ποντικού 
έναντι των προηγμένων διαστη
μικών πολιτισμών;

Ούδέν άλλο είναι τόσον συναρ
παστικόν άπό τήν σκέψιν, ότι 
κάποτε θά δυνηθώμεν νά έπικοι- 
νωνήσωμεν με έτέρους ουρανίους 
πολιτισμούς. Ή επαφή μας μέ 
άλλους διαστημικούς πολιτισμούς 
θά μάς κατέκλυζε μέ άπειρίαν γνώ 
σεων καί θά μάς έδιδεν άπαντήσεις 
διά τήν έννοιαν τής καθολικής 
ζωής εις τό Σύμπαν, ύφ’ οΐανδή- 
ποτε μορφήν, διά τήν σημασίαν 
τής ζωής τών έμβιων όντων καί 
κυρίως διά τόν σκοπόν ύπάρξεως 
τού άνθρώπου. Ή  προσφιλής αΰ- 
τη έπαφή, ένώ μέχρι πρό τίνος 
άνήκεν είς τήν σφαίραν τής φαν
τασίας καί τού ονείρου, σήμερον, 
χάριν είς τήν εκρηκτικήν αΰξησιν 
τών έπιστημονικών καί τεχνικών 
γνώσεων, θεωρείται ώς δυναμένη 
νά έπιτευχθή. Τά πρώτα βήματα 
πρός τούτο είναι: ή συγκέντρω- 
σις πειστικών ενδείξεων ότι ή ζωή 
λογικών όντων δεν είναι σπανία 
είς τό Σύμπαν, ώς καί αί προσπά- 
θειαι διά τήν άνίχνευσιν λογικών 
έκδηλώσεων τών όντων τούτων. 
Είς τό άπειρον Σύμπαν ύπάρχουν 
πολλά τρισεκατομμύρια Γ αλα- 
ξιών καί έκαστος τούτων έχει με
ρικός έκατοντάδας δισεκατομμυ
ρίων Ήλιους (ό ήμέτερος έχει 200 
δισεκατ. Ήλιους). Ό  “Ηλιος μας 
είναι είς έκ τούτων καί μάλιστα 
συνηθεστάτου τύπου, άνευ προ
νομιακής τίνος κατασκευής. Είναι, 
δθεν, λογικόν νά ύποθέσωμεν ότι 
ή δημιουργία καί ή ϋπαρξις τού 
Ήλιου μας μετά τού πλανητικού 
του συστήματος είναι φαινόμενον 
έπαναληφθέν άνυπολογίστους φο
ράς είς τήν ιστορίαν τού Σύμπαν- 
τος. ’Επίσης αί γνωσταί μας συν- 
θήκαι άναπτύξεως τής ζωής πρέ
πει νά έχουν έπαναληφθή καί είναι 
δυνατόν νά ύψίστανται καί είς 
άπειροπληθή άλλαήλιακά συστή
ματα, μέ τά όποια έχει προικισθή 
λίαν σημαντικόν ποσοστόν έκ τών 
ύπαρχόντων Ήλιων. Αί ώς άνω, 
καί πλεΐσται άλλαι σχετικαί επι
στημονικά! σκέψεις, έπιβεβαιούν, 
ώς μάς λέγει ό σοφός καθηγητής 
τή ς ’Αστρονομίας F. D. DRAKE, 
ότι είς τό Διάστημα ύπάρχει είς 
τεράστιος άριθμός πολιτισμών. “Ε
τερος διαστημικός σοφός, ό καθη
γητής LEE DUB RIDGE, τονί
ζει: «Ή ύπαρξις ζωής πέραν τής 
Γής, δέν πρέπει νά μάς έκπλήσση.

διότι είναι βέβαιον ότι ύπάρχει. 
Θά πρέπει νά έκπλαγώμεν, έάν 
δέν δυνηθώμεν νά τήν άνεύρωμεν».

Ή  σύγχρονος τεχνολογία μάς 
έδώρησεν ήδη πρακτικά μέσα επι
κοινωνίας μέ τόν κόσμον τού Δια
στήματος, ώς τά ισχυρότατα ρα
διοτηλεσκόπια, τά ραδιοσήματα 
καί τάς άκτϊνας «λέηζερ», καί ίσως 
συντόμως πυραύλους δυναμένους 
νά διανύσουν έκατοντάδας έτών 
φωτός, οπότε Θά δύνανται δΓ αύ- 
τών νά φθάσουν οι άνθρωποι είς 
τήν περιοχήν τών πλησιεστέρων 
διαστημικών πολιτισμών. Διά τών 
ήδη είς τήν διάθεσίν μας διαστημι
κών μέσων επικοινωνίας πρέπει 
νά άντλήσωμεν άστρονομικάς καί 
βιοχημικός πληροφορίας, πρός κα
θορισμόν τής ύπάρξεως τεχνολο- 
γικώς προηγμένων πολιτισμών είς 
τόν ήμέτερον Γαλαξίαν, μέ πρώ
τον βήμα τόν καθορισμόν τής 
άποστάσεως τούτων άπό τής Γής 
καί μέ δεύτερον τόν τεχνολογικόν 
τρόπον προσεγγίσεώς των, δηλ. 
έάν θά είναι ό τρόπος αύτός ρα
διοηλεκτρικός ή πυραυλικός ή άλ
λος.

Ό  άριθμός τών κατωκημένων 
ύπό λογικών όντων πλανητών 
τών ήλιακών συστημάτων τοΰ 
Σύμπαντος καί έπομένως τών δια
στημικών πολιτισμών έξαρτάται 
άπό πολλούς παράγοντας. Ό  βα-

σικώτερος έκ τούτων είναι ό άρι
θμός τών ύπαρχόντων’ Ήλιων — 
άστέρων (μετά ή άνευ πλανητών). 
Είς τόν άριθμόν τούτον έπιδρά ό 
ρυθμός γενέσεως καί θανάτου τών 
Ήλιων έντός έκάστου Γαλαξίου. 
“Εχει έξακριβωθή ότι είς τόν ήμέ
τερον Γαλαξίαν γεννάται εις Ήλιος 
κατ’ έτος, προστιθέμενος είς τά 
200 δισεκ. τών ύπαρχόντων Ή 
λιων αύτού, έκ τών όποιων τινές 
θνήσκουν σύν τή παρόδω τοΰ 
χρόνου μέ άκαθόριστον ρυθμόν, 
πάντως άνάλογον τών γεννήσεων. 
“Ωστε ό άριθμός τών Ήλιων τού 
Γαλαξίου μας είναι γενικώς σταθε
ρός καί έπομένως καί τών Ήλιων 
τού Σύμπαντος. Έρωτάται ήδη: 
Πόσοι έκ τών Ήλιων τούτων έχουν 
πλανήτας; ΎπελογίσΘη ότι τό ή- 
μισυ τοΰ άριθμού τών Ήλιων τού 
Γαλαξίου μας, καί κατ’ έπέκτασιν 
τοΰ Σύμπαντος, είναι διπλοί άστέ- 
ρες, ένώ τό έτερον ήμισυ είναι ά
πλοι άστέρες —“Ηλιοι, άλλά μετά 
πλανητικού συστήματος. Τό τε- 
λευταΐον τούτο προκύπτει άπό 
τό εξής: Ή  συνοδεία παντός Ή 
λιου —άστέρος, είτε ύπό συντρό
φου Ήλιου, είτε ύπό πλανητικού 
συστήματος, είναι ύποχρεωτικόν 
άστρονομικόν φαινόμενον, άνευ έξ- 
αιρέσεως, καθόσον τά δεύτερα συν
οδό ούράνια σώματα έκάστου κυ
ρίου Ήλίου (σύντροφος “Ηλιος ή
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πλανήται) είναι απαραίτητα, σύμ
φωνα μέ τήν διαδικασίαν γενέσεως 
καί ϋπάρξεως των Ήλιων, ώς τό
πος άποθέσεως τής «στροφορμής» 
(*) τής νεφελώδους άστρικής ύ
λης, ήτις σχηματίζει τούς Ήλιους. 
Ή  άπόθεσις αύτη γίνεται μετά 
τήν δημιουργίαν των Ήλιων καί 
διαρκεϊ μέχρι τοϋ θανάτου των. 
Ό  ήμέτερος “Ηλιος όατοθέτει τήν 
στροφορμήν του είς τους γιγαν- 
τιαίους πλανήτας τοϋ Δία καί 
Κρόνου κυρίως, οί όποιοι απέχουν 
τόσον αύτοΰ, όσον οί σύντροφοι 
“Ηλιοι μεταξύ των είς τα συστή
ματα των διπλών αστέρων. Κάτι 
άνάλογον θά σνμβαίνη καί είς τούς 
λοιπούς Ήλιους τοϋ Σύμπαντος, 
πατέρας πλανητικών συστημάτων, 
οί όποιοι θά άποθέτουν τήν στρο
φορμήν των είς γιγαντιαίους πλα- 
νήτας των.

Οϋτω θεωρίαι καί γεγονότα άπο- 
δεικνύουν, ώς λέγουν οί άστρονό-

* Στροφορμή είναι τό γινόμενον τής ρο
πής άδρανείας, ένός περιστρεφόμενου 
σώματος έπί τήν γωνιακήν του ταχύ
τητα. Ροπή Ot άδρανείας είναι τό γι
νόμενον τής μάζης ένός σώματος έπί 
τό τετράγωνον τής άποστάσεως αύ
τοΰ άπό έναν άξονα περιστροφής. Ή 
ροπή άδρανείας έχει τήν ίδιαν σημασίαν 
διά τήν στροφορμήν, τήν όποιαν έχει 
ή μάζα διά τήν ορμήν (ή οποία όρμή 
είναι τό γινόμενον τής μάζης ένός σώ
ματος έπί τήν ταχύτητά του).

μοι, ότι ό αριθμός τών Ήλίων τοϋ 
Σύμπαντος, κατά 50 ο)ο, περίπου 
είναι αριθμός ήλιακών πλανητικών 
συστημάτων, είς τά όποια δέν ύ- 
πάρχει συνοδός δεύτερος “Ηλιος, 
άλλά συνοδοί πλανήται ποικίλου 
μεγέθους, έξ ών τινές ύποχρεωτι- 
κώς τεράστιοι. “Ωστε είς τον ήμέ- 
τερον Γαλαξίαν ύπάρχούν 100 δι- 
δισεκατομ. ήλιακά πλανητικά συ
στήματα καί είς ολόκληρον τό Σύμ- 
παν μερικά τρισεκατομμύρια. Διε- 
πιστώθη ότι ό# εγγύτερος "Ηλιος 
είς τον ήμέτερον, ό PROXIMA 
τοϋ α' τοϋ Κενταύρου (άπόστα- 
σις 4,2 ετών φωτός) περιβάλλε
ται ϋπό πλανητών. Έ πί τοϋ πα 
ρόντος γνωρίζομεν καλώς εν μό
νον πλανητικόν σύστημα, τό ήμέ
τερον. Αί προσπάθειαι τών άστρο- 
νόμων στρέφονται νύν έντόνως 
προς τήν κατεύθυνσιν τής μελέ
της ένός τούλάχιστον ετέρου πλα
νητικού (ένδογαλαξιακού) συστή
ματος. Τούτο, λέγουν, θά κατα- 
στή δυνατόν νά έπιτευχθή διά 
παρατηρήσεων έκ τροχιακών ή 
σεληνιακών αστεροσκοπείων.

"Ετερος παράγων καθοριστικός 
τών κατοικήσιμων ϋπό λογικών 
όντων πλανητών είναι ή άνεύρεσις 
τοιούτων πλανητών μέ πρόσφο
ρους συνθήκας διά τήν ζωήν.

'Ως μάς ύπαγορεύουν αί γεω
κεντρικοί μας γνώσεις, καί ή έκ

τούτων προκύπτουσα άνάλογος 
λογική, μόνον όλίγοι έκ τών πλα
νητών ένός οίουδήποτε πλανη
τικού συστήματος θά ήσαν κα
τάλληλοι διά τήν γένεσιν, άνά- 
πτυξιν καί συντήρησιν ζωής. Συμ- 
φώνως μέ τήν γεωκεντρικήν λογι
κήν μας είς πλανήτης είναι κατάλ
ληλος διά τήν ζωήν, έφ’ όσον αί 
επιφανειακοί θερμοκρασίαι του κυ
μαίνονται μεταξύ τής ζέσεως καί 
τής πήξεως τοϋ ύδατος. Παρ’ ήμϊν 
τούτο συμβαίνει είς 3 ήμετέρους 
πλανήτας (Γήν, Άρην, Δία), 
ήτοι τό 30 ο)ο τοϋ συνόλου των. 
Ή  άναλογία αύτη δυνατόν νά 
ίσχύη είς άπαντα τά πλανητικά 
συστήματα τοϋ Διαστήματος. Ε 
πομένως ζωήν δύνρνται νά φέρουν 
έπ’ αύτών πλανήται τριπλάσιοι 
είς αριθμόν τών μετά πλανητών 
Ήλίων ή 50 ο)ο περισσότεροι 
τοϋ συνόλου τών Ήλίων. Λαμ- 
βάνομεν ήδη ώς δεδομένην, διά 
τούς κατοικήσιμους πλανήτας, τήν 
βασικήν ώς άνω συνθήκην, εύνο- 
ούσαν τήν ζωήν. Θά καταστή δυ
νατή ή γένεσις καί άνάπτυξις τού
της, περαιτέρω, έάν ύφίστανται 
καί αί λοιπαί άναγκαϊαι συνθή- 
και, δηλ. άφθονα καί άπάσης τής 
γνωστής ποικιλίας χημικά στοι
χεία έπί τών πλανητών τούτων, 
ώς καί πηγαί ένεργείας, προερχό
μενοι έκ τών Ήλίων των, οί όποι
οι θά τούς έξαπσστέλλουν ύπεριώ
δη ακτινοβολίαν, ήλεκτρικάς εκκε
νώσεις, κοσμικήν ακτινοβολίαν, φώς 
καί θερμότητα. Καί τά χημικά στοι
χεία άφθονούν είς τό Σύμπαν, είς 
παν ούράνιον σώμα, καί δέν είναι 
μόνου προνομίου τής Γής. καί αί 
ώς άνω πηγαί ένεργείας έκχέουται 
άφειδώς ύφ’ όλων τών Ήλίων έπί 
δισεκατομμύρια ετη καί περιλού- 
ουν τούς πλανήτας των, χωρίς 
τούτο νά είναι προνομίου μόνου 
τού Ήλιου μας. Προκύπτει, όθευ, 
ότι ό ώς άνω καθορισθείς άσυλλή- 
πτως μέγας άριθμός πλανητών 
θά παραγάγη άσφαλώς ζωήν.

Άλλος καθοριστικός παράγων 
τού άριθμού τών κατοικήσιμων 
ύπό λογικών όντων πλανητών 
είναι ή δυυατότης γευέσεως καί 
άναπτύξεως νοημοσύνης είς τά 
έμβια όντα, τά όποια κατοικούν 
έπ’ αύτών.

(Συνεχίζεται)

Μία σπανίας καθαρότατος φωτογραφία τών αστροναυτών, ένώ έκτελοΟνέπι- 
στημονική έργασία στήν Σελήνη. Τό πρώτο βήμα στό διάστημα έγινε έπιτυχώς.
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ  

Κ A I

Φ Ι Λ Ο Τ Ε Λ Ι Σ Μ Ο Σ

Είς προηγούμενου δημοσίευμα άνεφέρθημεν είς 
τόυ «Κατά Θάλασσαν άγώνα» τού "Έθνους μας προς 
άποτίναξιν τοϋ ξενικού ζυγού καί είς την κυκλοφο
ρίαν τής αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων «Ό 
ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΓΩΝ». Είς τό παρόν θά άνα- 
φερθώμεν είς τόν «Κατά ξηράν αγώνα» ό όποιος 
ήρχισε την 24ην Φεβρουάριου 1821, όταν ό "Αλέ
ξανδρος Ύψηλάντης διέβη τόν Προύθον καί άνεπέ- 
τασε τήν σημαίαν τής Ελληνικής Έπαναστάσεως 
είς τό Ίάσιον τής Μολδαβίας, πριν δέ παρέλθει μή
νας συνέβησαν τά επαναστατικά γεγονότα είς 
Πελοπόννησον ("Αγία Λαύρα, Καλάβρυτα, Πάτρα, 
Καλαμάτα, Μονεμβασία, Τριπολιτσά) καί άλλαι 
ένδοξοι καί μεγάλαι εξεγέρσεις αλλαχού των προ
γόνων μας.

Ό  κ α τ ά  ξ η ρ ά ν  ά γ ώ ν

Α Ρ Γ Υ Ρ Ι Ο Υ  Π Α Π Α Δ Α Κ Η  
Έ φ . Άνθυπασπιστοϋ Χωροφυλακής

Ή ευγνωμοσύνη τού "Έθνους είναι μεγάλη πρός 
τούς στρατιωτικούς ήγέτας, τούς έπωνύμους καί 
άνωνύμους ηρωικούς μαχήτάς τού κατά ξηράν άγώ- 
νος καί πρός τάς ήρωίδας γυναίκας τού Σουλίου 
καί των άλλων περιοχών αί όποϊαι διά τής θυσίας 
των ένεθάρρυναν τούς ύπέρ τής "Ελευθερίας καί 
ανεξαρτησίας αγώνας τού "Έθνους.

Αί άναρρίθμητοι λαμπραί καί ένδοξοι μάχαι 
κατά τού κατακτητού, ώς καί αί θυσίαι των απει
κονίζονται είς τό τέταρτον τμήμα τής άναμνηστικής 
σειράς τών γραμματοσήμων τής Ελληνικής Εθνι
κής Έπαναστάσεως 1821 «Ό  ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ Α
ΓΩΝ».

Τό τέταρτον τούτο Τμήμα τής άναμνηστικής σει
ράς αποτελεΐται άπό 6 άναμνηστικά γραμματόσημα 
συνολικής αξίας 24 δραχμών, τά όποια έτέθησαν 
είς κυκλοφορίαν τήν 21ην Σεπτεμβρίου έ. έτους καί 
απεικονίζουν:

Τό γραμματόσημον τών 9 δραχμών, τόν θάνατον 
τού Μάρκου Μπότσαρη, κατά τήν μάχην τοΰ 
Καρπενησιού (1823).
Τό γραμματόσημον τών 6,50 δραχμών, τήν μάχην 
είς τό Μανιάκι (1825).
Τό γραμματόσημον τών 5 δραχμών, τήν μάχην 
τών "Αθηνών (1821).

Τό γραμματόσημον τών 2 δραχμών, τάς Σου- 
λιώτισσας είς μάχην.

Τό Γραμματόσημον τής 1 δραχμής, τήν Θυσίαν 
τού Καψάλη κατά τήν πολιορκίαν τού Μεσο
λογγίου (1826).

Τό Γραμματόσημον τών 50 Λεπτών, τήν μάχην 
τής Κορίνθου κατά την εκστρατείαν τού Δρά- 
μαλη (1822).

Τά θέματα τών γραμματοσήμων έχουν ληφθή 
άπό λιθογραφίας καί έργα Ελλήνων καί ξένων καλ
λιτεχνών πού φυλάσσονται είς τό "Εθνικόν 'Ιστο
ρικόν Μουσείον, είς τό Μουσεϊον Μπενάκη καί είς 
Ίδιωτικάς σύλλογός.

"Εκτός τής κυκλοφορίας τών άνωτέρω αναμνηστι
κών γραμματοσήμων έπί τή 150ετηρίδι τής Ελλη
νικής "Εθνικής Έπαναστάσεως 1821, ή Φιλοτελική 
Υπηρεσία τών Ελληνικών Ταχυδρομείων έκυκλο- 
φόρησε καί αναμνηστικούς Φακέλλους «ΠΡΩΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» εικονογραφημένους είς 
τούς όποιους είναι έπικολλημένη άνά μία σειρά ανα
μνηστικών γραμματοσήμων τού «ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ 
ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821» έσφραγισμένους δι" ειδικής 
άναμνηστικής σφραγίδος.
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Αύτοί πού απαλύνουν τόν ανθρώπινο πόνο...

ΦΛΩΡΑΝΙ ΝΑΐΤΙΝΓΚΑΙΗΛ

Κ ας Μ Α Ι Ρ Η Σ  Β Ε Ν Ο Υ Κ Α  
'Υ π α λ λή λου  ’Α ρχη γείου  Σ τρα τού

I  Αανένας δέν προφέρει τ ’ όνόμά 
#€ της, κανένας δέν μιλάει y i’ αύ- 
* * τήν. Χρειάσθηκε τό πρόσφατο 
συνέδριο τής Γενεύης, τού Διεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού, στις εϊδυλιακές 
όχθες τής λίμνης Αεμάν διά νά 
ξαναθυμηθούμε τήν τόσο πλού
σια δράσι της, τούς αγώνες καί 
τήν άφωσίωσίν της διά τήν άνα- 
κούφισιν των πασχόντων.

"Αν ύπήρξε ποτέ μιά γυναίκα, 
τήν όποιαν τίποτε δέν έφαίνετο νά 
προορίζη διά μίαν ζωήν δράσεως 
καί αύτοθυσίας, αυτή ύπήρξεν 
ή Φλωράνς Ναϊτινγκαίηλ.

Γεννηθεϊσα εις τήν ’Αγγλίαν 
τό έτος 1820 καί καταγομένη άπό 
πλουσίαν οικογένειαν, είχεν προι- 
κισθή άπό τήν φύσιν μέ έξαιρετι- 
κήν καλλονήν. Ό λα  έδειχναν δτι 
ή Φλωράνς θά έξέλεγεν ένα σύ
ζυγον έκ των πολλών θαυμαστών 
της. Μερικοί όμως έφοβούντο δτι 
ή νέα αύτή μέ πνεύμα άναξαρτη- 
σίας πού είχε, θά δημιουργούσε 
κανένα άπό τά σκάνδαλα έκεϊνα, 
διά τά όποϊα οί Πουριτανοί “Αγ
γλοι τής έποχής έκείνης τού 19ου 
αίώνος έδοκίμαζον τρόμον καί φό
βον.

’Ενώ όμως διεσκέδαζε, διέτρεχε 
τήν Εύρώπην μετά τών γονέων 
της, ή Φλωράνς είχεν ήδη άντι- 
ληφθή δτι ό προορισμός της δέν 
ήτο ή κοσμική κίνησις άλλ’ ή 
έξάσκησις τής φιλανθρωπίας. Κα
τά ένα ταξίδι τών Ναϊτινγκαίηλ 
είχον παράμείνη πλησίον φίλων 
των πού είσαν εξόριστοι είς τήν 
Γ ενεύην.

’Εκεί διά πρώτην, φοράν ή νέα 
έγνώρισεν ένα κόσμον άγνωστον

έως τότε δΓ αύτήν, τόν κόσμον 
τών πτωχών. Συνεκινήθη πολύ 
βαθειά καί συνησθάνθη δτι ό ρό
λος της είς τήν ζωήν θά ήτο νά 
άνακουφίση τούς ενδεείς. ’Αργό
τερα είς ήλικίαν 23 έτών, προεκά- 
λεσε καί πάλιν άνησυχίαν είς τούς 
γονείς της, διότι κατά μίαν παρα
μονήν της είς τήν έξοχήν έγκατέ- 
λειπε συνεχώς τό μεγαρόν των 
διά νά πηγαίνη είς τό γειτονικό 
χωριό, όπου έβεσίλευεν δχι μόνον 
ή πενία, άλλά καί ή άπανθρωπία, 
ό εκφυλισμός καί ή κραιπάλη. 
’ Επέστρεψεν γρήγορα είς τό Λον- 
δίνον. Καί έκεϊ όμως έξεδήλωσε 
νέας ιδιοτροπίας. ΉΘέλησε νά πάη 
νά περιποιηθή τό βρέφος μιας φί
λη? της, ή όποια άπέθανε κατά τόν 
τοκετόν της. Παρά τήν θέλησίν 
των οί γονείς της τής έπέτρεψαν 
νά φύγη άπό τό σπίτι της.

Τήν εποχήν εκείνην διέλυσε τήν 
μνηστείαν της διότι άντελήφθη δτι 
ώς σκοπόν τή<; ζωής της Θά έταζε 
τήν νοσηλείαν'τών άσθενών.

’Εκείνο πού τής έκανε κυρίως 
έντύπωσιν ήτ& ή πλήρης άναρ- 
μοδιότης έκείνων πού ένοσήλευον 
άσθενεϊς. ΤΗτο διαδομένη τότε ή 
γνώμη δτι ή κάθε γυναίκα ήτο 
προικισμένη μέ ικανότητα νοσο
κόμου. Τό άποτέλεσμα ήτο άξιο- 
θρήνητον. «Είδα, έγραφεν ή Φλω
ράνς Ναϊτινγκαίηλ, προς μίαν φίλη 
της μίαν δυστυχισμένην νά πε- 
θαίνη έμπρός είς τά μάτια μου καί 
νά περιβάλλετα} άπό ήλιθίας, πού 
λόγω τής άγνοιας των, τήν έδη- 
λητηρίαζον έκ τού άσφαλούς». 
Πριν άπό δλα λοιπόν έπρεπε νά 
μάθη νά νοσηλεύη άσθενεϊς. ’Αλ
λά πώς νά τό έπιτύχη αύτό; Καί τήν

έποχήν έκείνην δχι μόνον δέν ύπήρ- 
χαν σχολαί νοσοκόμων, άλλά τά 
νοσοκομεία ήσαν φωλεαί ρύπου, 
άθλιότητος καί ακολασίας. Μό
νον γυναίκες κακής διαγωγής έδέ- 
χοντο νά περιποιούνται άσθενεϊς.

Δέν είναι λοιπόν άπορίας άξιον 
τό δτι οί γονείς τής Φλωράνς Ναϊ- 
τινγκαίηλ έπρόβαλαν ένα άκλό- 
νητον βέτο είς τήν επιθυμίαν τής 
κόρης των.

“Οτι δμως ή γυναίκα θέλει τό 
θέλει καί όΘεός λέγουν οί Γάλλοι.

Ή το  άκλόνητος είς τήν άποφα- 
σίν της καί παντού όπου κι’ άν 
τήν έπήγαινον οί γονείς της διά 
νά τήν κάμουν νά άλλάξη γνώμην 
ή Φλωράνς ύπέφερεν, έπασχεν άπό 
τήν έπιθυμίαν ν’ άφιερωθή είς τόν 
σκοπόν της. Είς ήλικίαν 30 έτών 
έπέτυχεν πλέον νά περάση ολίγον 
καιρόν είς ένα φιλανθρωπικόν 
γερμανικόν ίδρυμα είς ΚαϊζερβέΘ.

Μίαν άλλην φοράν έφυγε διά 
τό Παρίσι μέ τήν άπόφασιν νά 
είσέλθη είς τό ίδρυμα τών ’Αδελ
φών τού ’Ελέους, διά νά έκμάθη τό 
έπάγγελμα τής νοσοκόμου. Τέλος 
τής έπέτρεψαν νά' καταστή μέλος 
τής έπιτροπής ένός Φιλανθρωπι
κού ιδρύματος, όπου λόγω καί τής 
κτηθείσης ήδη πείρας της είς Γερ
μανίαν καί Γαλλίαν, έπέφεραν έπα- 
νάστασιν μέ Τήν έφαρμογήν νέων 
μέτρων· υγιεινής, τά όποια ήσαν 
άγνωστα.

Ταυτοχρόνους έπεσκέπτετο τά 
νοσοκομεία. Κατά τήν περίοδον 
τής χολέρας τού 1854 άνέπτυξεν 
είς τό Λονδΐνον θαυμασίαν δράσιν, 
νοσηλεύουσα καί συμβουλεύουσα 
τούς έχοντας άνάγκην, χωρίς ποτέ 
νά άηδιάζη άπό τήν πλέον άπεχθή
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/''νΓ ΙΟ ΙΟ Σ  παραδέχεται πώο ή ιδέα της άγάπηο είναι 
. . .  \_ /ή  ακτίνα του πνευματικού φωτός πού μάς έρχεται
άπό τό υπερπέραν, εκείνος παύει νά άπαιτή άπό τήν θρησκεία 
νά τού προσφέρη πλήρη γνώσι τού υπερφυσικού. Καί τότε ά- 
σχολεϊται μέ τά μεγάλα προβλήματα: «Τί είναι κακό στόν 
κόσμο; Πώς ή θέλησις γιά δημιουργία καί ή θέλησις γιά αγά
πη δέν είναι ένα καί τό αύτό πράγμα; Ποια είναι ή άλληλοεΕάρ- 
τησις πνευματικής καί Ολικής Ζωής; Καί πώς συμβαίνει, ένώ 
ή Ζωή μας είναι περαστική, νά είναι καί αιώνια;». Μπορεί 
όμως κανείς νά άφήαη στήν άκρη όλα αυτά τά προβλήματα. 
Μέ τήν γνώσι τής έν Θεω πνευματικής του ύπόρΕεως, χάρις 
στήν άγάπη, έχει στήν διάθεσίν του κάτι τό άπαραίτητο: «Ή 
αγάπη ποτέ δέν σφάλλει», λέγει ό "Αγιος Παύλος. Καί αυτήν 
τήν άρχή τής άγάπης προσπαθούμε νά έφαρμόσωμε στήν 
Ζωή βοηθώντας τήν Δυτική Μαύρη Αφρική... "Οταν θερα
πεύω κάποιο δυστυχισμένο πλάσμα λέγω σ' αύτό, καί σέ ό- 
οους τό περιτριγυρίζουν, πώς ό Ιησούς Χριστός είναι έκεϊ- 
νος, πού δίέτοΕε τόν γιατρό καί τήν γυναίκα του νά έρθουν 
ατό Γκαμπόν. Τό ίδιο όπως καί νά δίνουν οί Λευκοί τής Εύ- 
ρώπης καί τής 'Αμερικής χρήματα γιά νά Ζούν έδώ καί νά 
περιοποιοΰνται τούς Μαύρους αρρώστους. Καί τότε πρέπει 
νά απαντήσω σέ τέτοιες έρωτήσεις: «Ποιοι είναι αύτοί οί 
Λευκοί; Πού Ζούν καί πώς Εέρουν ότι οί Μαύροι ύτοφέρουν 
τόσα δεινά;» ... Θά ήθελα οί γενναιόδωροι φίλοι μου στήν 
Εύρώπη καί στις Ήν. Πολιτείες νά μπορούσαν νά έρχονταν 
μέχρις έδώ γιά νά Ζήσουν μιά ώρα τόσο όμορφη!

ΑΛΜΠΕΡΤ ΣΒΑΤΤΣΕΡ

έργασίαν. "Οταν ή έπιδημία κατέ- 
τταυσεν, είχεν πλέον Αποφασίσει 
περί τοΰ σκοπού τής ζωής τ.ης: 
θά εΐργάζετο διά τήν άναδιοργά- 
νωσιν των νοσοκομείων.

Κατά τήν έποχήν Ικείνην οί Ασ
θενείς καί τραυματίαι τού Κριμαϊ
κού πολέμου έφθαναν κατά μεγά
λους Αριθμούς εις Κων]λιν, έμεναν 
δέ χωρίς φάρμακα, χωρίς περίθαλ
ψη; καί έπίδεσιν των τραυμάτων 
των, χωρίς νοσοκόμας. Ό  Ά γ 
γλος υπουργός των Στρατιωτι
κών ζητεί τήν βοηθειών της. Τήν 
τοποθετούν «Διευθύντρια τού 
Σώματος Νοσοκόμων» καί τής Ανα
θέτουν Αμέσως τήν στρατολογίαν 
προσωπικού. Κατόπιν μέ τήνκα- 
ταρτησθεϊσαν ομάδα της ή όποια 
είχεν άποτελεσθή άπό μοναχός, 
έπαγγελματίας νοσοκόμους (αί ό- 
ποϊαι ήσαν άτομα τής τελευταίας 
υποστάθμης) καί «κυρίας» άφω- 
σιωμένας είς τό εργον, έφυγε άπό 
τήν Κων]λιν.

Ή  κατάστασις έκεΐ άπό άπό- 
ψεως συνθηκών ύγιεινής ήτο φρι
καλέα. Έ πί πλέον αί έκεΐ στρατιω
τικοί Αρχαί δέν έδέχθησαν μέ προ
θυμίαν τήν επαναστατικήν ιδέαν 
τής παρουσίας γυναικών μεταξύ 
τών τραυματιών. Έ πί μήνας λοι
πόν αί δυστυχείς νοσοκόμοι έζη- 
σαν όλαι (άνήρχοντο είς 40) έντός 
τριών δωματίων μέ μοναδικόν έρ- 
γον «τό μπάλωμα» τών ενδυμάτων 
των, χωρίς νά τούς δίδεται ή άδεια 
νά πλησιάσουν τούς τρόιυματίας.

Τέλος, πρό τών άθρόων θανά
των, οί άρμόδιοι έκάμφθησαν καί 
έδέχθησαν τήν βοήθειαν πού τούς 
προσεφέρετο. Ή Φλωράνς τότε 
διήλθεν δύο έτη μαρτυρίου κινδυ- 
νεύουσα Από τήν κόπωσιν καί τήν 
ύπερβολικήν εργασίαν, τήν πεί
ναν, τήν ρυπαρότητα, τάς Ασθέ
νειας καί εκτεθειμένη εις τάς συκο
φαντίας καί τάς ύβρεις. Χάρις ό
μως είς αύτήν τά νοσοκομεία ώρ- 
γανώθησαν βαθμηδόν, ένώ είς τήν 
’Αγγλίαν ήρχισε νά διαδίδεται έ
νας θρύλος περί τού άφαντάστου 
ψυχικού σθένους τής Φλωράνς 
Ναϊτινγκαίηλ.

Έν συνεχεία έχρειάσθη νά πεί
ση τούς πολιτικούς. Παρουσιά- 
σθη είς τήν Βασίλισσαν καί τούς 
ύπουργούς, έγένετο φορτική είς 
τούς άρμοδίους μέ τήν επιμονήν 
της καί έπέτυχεν τόν σχηματισμόν 
μιας επιτροπής Έρεύνης, είς τό 
εργον τής όποιας άφωσιώθη όλο- 
ψύχως.

Τέλος, πρό τής απειλής τών Α
ποκαλύψεων τών όσων είδεν είς 
τήν Κριμαίαν, έπέτυχεν τήν γενι
κήν Αναδιοργάνωση; τής Υγειο
νομικής Υπηρεσίας τού Στρατού- 
Ή το τότε 37 έτών καί πολύ έξην- 
τλημένη, έπίστευε ότι ό θάνατός 
της δέν θά έβράδυνε. Εΐργάζετο 
συνεχώς, γράφουσα περί τής Αξίας 
τών νοσοκομείων καί περί νοση
λείας, άπευθύνουσα γράμματα 
προς τούς διαφόρους μεγάλους, ζη
τούσα τήν άρρωγήν όλων, διά 
τό εργον της.

Κυρίως αύτη είναι έκείνη πού 
ίδρυσε τήν Πρώτην Σχολήν Νο
σοκόμων τής όποιας αί Απόφοι
τοι έπρεπε νά είναι ίκαναί νά διδά
ξουν άλλας. Κατά τό πρώτον έ
τος τής σχολής δέν έγένοντο παρά 
μόνον 15 μόνον έγγραφαί.

Ό  νέος τύπος τής ήθικής, συγ
κροτημένης νοσοκόμου καί καθα- 
ράς είχεν Αρχίσει ν’ Αντικαθιστά 
τήν Αλκοολικήν μέγαιραν τών πα- 
λαιοτέρων έποχών. Καί ένώ ήτο 
άρρωστη μέ νόσον σπονδυλικής 
στήλης ή Φλωράνς Ναϊτινγκαίηλ 
εΐργάζετο νυχθημερόν. Έπάλευε 
νά ίδρύση Υγειονομικόν Κέντρον 
είς τάς ’Ινδίας, ένώ ταυτοχρόνως 
είσήγεν τάς νοσοκόμους τής Σχο
λής της είς τά Νοσοκομεία.

Ταυτοχρόνως έμόρφωνε μαίας 
καί εδιδεν ομιλίας περί τών πασχόν- 
των ’Ιθαγενών. Καί τό 1872 έπει
σε τόν Ερρίκον Ντυνάν, Ελβετόν 
φιλόινθρωπον, νά ίδρύση τόν Ερυ
θρόν Σταυρόν τής Γενεύης. Έν

συνεχεία Αναδιοργάνωσε τήν Σχο
λήν Νοσοκόμων καί τήν κατέστη
σε σύγχρονον ίδρυμα. Αί έγγρα
φα! πολλαπλασιάσθησαν καί έδη- 
μιουργήθησαν αί έπισκέπτριαι ά- 
δελφαί. Καί τό έπάγγελμα τής Νο
σοκόμου άπό περιφρονημένον κα
τέστη ένα άπό τά πλέον σεβαστά.

Ή  Φλωράνς Ναϊτινγκαίηλ μετά 
άπό έτη Αγώνων κατόρθωσε νά 
γνωρίση ένα εύτυχές γήρας. Ή 
λεπτής ύγείας αύτή γυναίκα ή 
όποια έπίστευεν ότι θά άπέθνη- 
σκεν είς ήλικίαν 37 έτών, έζησε 
πλέον τού αίώνος, τιμημένη άπό 
πάντας.

Σήμερον τό έργον της έχει διαδο- 
θή είς ολόκληρον τόν κόσμον καί 
τό παράδειγμά της παραμένει ώς 
άπόδειξις τού τί δύναται νά έπιτε- 
λέση ή εύφυία, ή έπιμονή καί ή 
θέλησις όταν συνεργασθούν πρός 
τόν σκοπόν τής παροχής βοή
θειας πρός τήν πάσχουσαν Ανθρω
πότητα.

Οί συνεχιστές τού έργου τής 
Φλωράνς Ναϊτινγκαίηλ καί τού 
ίδρυτού τού Διεθνούς Ερυθρού 
Σταυρού Άνρύ Ντυνάν, οί άνθρω
ποι τής Ειρήνης έχουν σάν Απο
στολή ν’ απαλύνουν τις μεγάλες 
Ανθρώπινες τραγωδίες καί νά έπου- 
λώνουν τις πληγές τού πολέμου 
όποιοι κΓ άν είναι οί έμπόλεμοι. 
’Αδιάφορο άν είναι έπιτιθέμενοι 
ή Αμυνόμενοι. Καί σήμερα αύτή 
τή στιγμή, διεξάγονται διάφοροι 
πόλεμοι έδώ κΓ έκεΐ. Μικροί ή με
γάλοι. Καί σ’ όλα τά μέρη πού
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duo βραββΐα Νομπελ τής Ειρήνης: 
ό djppopTvpopr,νος Αλβέρτος 
Σβάιτσερ καί ό Καθολικός Πατήρ 
Πίρ. Τά θρησκευτικά δόγματα 
τούς χ(ορίζουν άλλα το ίδιο 
ιδεώδες τούς ενώνει: ή φιλανθρωπία

γίνονται, υπάρχουν καί Αντιπρό
σωποι τοϋ Δ.Ε.Σ.

Τί κάνουν έκεΐ; Ά πό  πολιτικής 
καί κοινωνικής πλευράς πολύ ολί
γα  πράγματα. Ά πό  ανθρωπιστι
κής, είναι Αδύνατον νά έκτιμήσω- 
μεν την αξίαν τής δράσεώς τους 
καί τό μέγεθος τοϋ Θάρρους.

Γιατί πρέπει νά είναι ώπλισμέ- 
νοι μέ πολύ Θάρρος οί άνθρωποι 
αύτοί, γ ιά  νά φθάνουν στις πιό 
έπικίνδυνες ζώνες πού μαστίζον
ται άπό τόν πόλεμο τις πλημύ- 
ρες, τις φονικές έπιδημίες καί άλλες 
θεομηνίες, γ ιά  ν’ ανακουφίσουν 
άγνωστους συνανθρώπους τους καί 
νά σώζουν ζωές.

Τό 1971, αντιπρόσωποι τοϋ Δ. 
Ε. Σ. πραγματοποίησαν έπιχει- 
ρήσεις έπαναπατρισμοΰ στις άρα- 
βο-ίσραηλινές περιοχές. Στις 15 
Φεβρουάριου δύο Ανάπηροι "Αρα
βες αιχμάλωτοι, μεταφέρθηκαν 
στην πατρίδα τους. Τέσσερις μέ
ρες Αργότερα συνώδευσαν στήν 
πατρίδα τους, τέσσερους Σύρρους 
βοσκούς πού είχαν συλληφθή άπό 
τις Ίσραηλινές δυνάμεις. Στις 21 
καί 22 Φεβρουάριου, έπανέφεραν 
στο Λίβανό ενα κοριτσάκι 3 ετών 
πού είχε παραπλανηθή καί είχε 
μπή στό ίσραηλινό έδαφος. ’Αρ
γότερα έπεσκέφθησαν στό Κάϊρο 
ίσραηλινούς αιχμαλώτους καί μίλη
σαν μαζί τους χωρίς την παρου
σίαν μαρτύρων. Αύτά είναι δύο-

τρία περιστατικά πού Αντιμετω
πίζει μέ Ανθρωπισμό ό Δ. Ε. Σ. 
"Υστερα άπό κάθε έπίσκεψι αύτοΰ 
τοϋ είδους οί Αντιπρόσωποι τοϋ 
Δ.Ε.Σ. μέ έκθέσεις τους, προτείνουν 
στις ένδιαφέρουσες κυβερνήσεις, μέ
τρα βελτιώσεως των συνθηκών 
διαβιώσεως τών αιχμαλώτων, πε- 
ριθάλψεως τών Ασθενών καί τών 
τραυματιών, έπαναπατρισμοΰ τών 
Αναπήρων. Μερικές άπό αύτές τις 
έκθέσεις δημοσιεύονται καί μάς έπι- 
τρέπουν ν’ άντιληφθοϋμε την χρη
σιμότητα τής Δ. Ε. Σ.

Είναι Ακόμη πολύ πρόσφατο τό 
δράμα τών παιδιών τής Μπιά- 
φρας, πού συγκλόνισε όλο τον 
πολιτισμένο κόσμο.

Χωρίς τήν βοήθεια τών δια
φόρων χωρών καί τήν συντονιστι
κή δράσι τοϋ Δ. Ε. Σ. χιλιάδες παι
δάκια θά πέθαιναν άπό πείνα καί 
άρρώστειες. Καί σήμερα στό Πα
κιστάν βοηθή τά θύματα τής χο
λέρας καί τών πλημμυρών.

Έξ άλλου στό Βιετνάμ μαζί 
μέ τά ροϋχα καί τά τρόφιμα μοι
ράζουν καί παιδαγωγικό ύλικό 
είς τούς μικρούς άγγράμματους.

Αυτά τά λίγα παραδείγματα 
άρκοϋν γιά  νά δείξουν πόσο πλού
σια καί Ανθρωπιστική είναι ή δρά- 
σις τών Απογόνων τοϋ Άνρύ 
Ντυνάν καί τής Φλωράυς Ναϊτιν- 
γκαίηλ.

Ωστόσο ό Δ. Ε. Σ. Αντιμετωπί

ζει σήμερα ενα δύσκολο πρόβλημα· 
Ό  πόλεμος άλλαξε πρόσωπο καί 
δέν ύπάρχει πιά  «γραμμή μετώ
που».

Έ τσι οί παληές συμφωνίες πού 
έκάλυπταν τήν δραστηριότητα 
τών Αντιπροσώπων τοϋ Δ.Ε.Σ. 
είναι τώρα ξεπερασμένη.

Αύτό τό πρόβλημα πρόκειται 
τώρα νά έξετάση τό συνέδριο τής 
Γενεύης καί οί Αντιπρόσωποι πού 
συγκεντρώθηκαν έκεϊ, προσπα
θούν νά βρουν νέους «νόμους» έφαρ- 
μόσιμους, σέ καιρό πολέμου, πού 
θά επεκτείνουν τήν προστασία 
τοϋ Δ. Ε. Σ. στούς Αμάχους, στά 
παιδιά, στούς γέρους στό ύγειο- 
νομικό προσωπικό.

Ή  ’Επιτροπή τοϋ Διεθνούς ’Ερυ
θρού Σταυρού σκύβει μέ καλή θέ- 
λησι καί Ανθρωπιστική διάθεσι 
πάνω στό δράμα τού πολέμου 
προσπαθώντας νά βρή νέους τρό
πους άνακουφίσεως τών θυμάτων 
του.

Ό  Ελληνικός λαός εχει άμεση 
άντίληψι τής Ανθρωπιστικής δρά- 
σεως καί τής αύτοθυσίας τών Έλ- 
ληνίδων ’Αδελφών Νοσοκόμων κα
τά τόν Έλληνοϊταλικόν πόλεμον 
καί τόν πολύπλευρον Ανθρωπιστι
κόν ρόλον τού Διεθνούς ’Ερυθρού 
Σταυρού όταν κατά τήν διάρκειαν 
τών χρόνων τής κατοχής τόν 
Ισωσε άπό την πείνα.
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ΓΙΑ ΣΑΣ  · Γ ΙΑ ΤΟ Π Α Ι Δ Ι

Βλέπετε αύτόν τϊν  κύριο στήν φωτο
γραφία; Μέ τήν πρώτη φθινοπωριάτικη 
άλλαγή τοϋ καιρού, μέ τήν πρώτη ψιλο- 
βροχούλα τυλίγεται στό παλτό του, έχει 
άνάγκη άπό ζεστά κασκόλ, χοντρά γάντια,
καπέλλο και.............. κάμποσα μάλλινα άπό
μέσα. Διότι ή πρώτη ψύχρα τοϋ φέρνει 
συνάχι, τό πρώτο βοριαδάκι κρυολόγημα, 
κι’ άν μείνη λίγο βρεγμένος έχει τήν 
πνευμονία σίγουρη. Μεγάλη ταλαιπωρία 
άλα τούτα, γιατί στό κάτω—κάτω καί τό 
πρωτοβρόχι έχει τό γούστο του, καί ό 
έρχομός τού χειμώνα είναι μιά ποικιλία 
πού άξίζει νά τήν γλέντα κανείς.

Ά ν  καί σείς είστε όμοιοπαθεΐς μέ τον 
κύριο τής φωτογραφίας, δέν νομίζομε 
πώς τώρα πιά γίνεται τίποτα γιά σάς. 
Γίνεται δμως γιά τά παιδιά σας.

Θ94
.



ΣΑΣ · Γ ΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΣΑΣ

Συνηθίστε άπό μικρά τά παιδιά σας 
στό ύπαιθρο. Καθ&ρός αέρας, όξυγόνο, 
ατμόσφαιρα βουνίσια ή θαλασσινή, γε
μάτη υγεία. Πεζοπορία στήν έξοχή, ή 
ένα καλό σπόρ, όπως είναι.τό ποδήλατο, 
θά μάθουν τά παιδιά σας νά άντέχουν 
στήν κόπωση , και νά μήν είναι τόσο εύαί- 
σθητα στις κακουχίες.

$
'Αργότερα, όταν μεγαλώσουν, μή τ’άφί- 

σετε νά έγκαταλείψουν τά σπόρ. Ά ντι- 
θέτως· ένθαρρΰνετέ τα νά άσχοληθοΰν 
περισσότερο καί μέ αθλήματα έντονώ- 
τερα όπως είναι ή ιππασία, ή ιστιοπλοΐα, 
τό κολύμπι. Έτσι θά σκληραγωγηθοΰν 
καί θά σταθεροποιήσουν τήν υγεία τους, 
θάναι πιά απόλυτα ικανά γιά όποιαδή- 
ποτε σκληρή δοκιμασία, άλλά ασφαλώς 
καί απερίσπαστα στήν χαρά της ζωής.
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Τό εύΘυμογράφημά μας

ΤΟ Κ Α Ρ Φ Ι
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Τ Σ Ι Ρ Ω Ν Η

Τ α γμ α τά ρ χο υ  Χ ω ρ οφ υλα κή ς

φαντάζομαι υά μέ ξέρετε. Είμαι ή πρόκα. Έ τσι 
δέν μέ λέτε οί πιο πολλοί; Δέν φταίω έγώ άν εσείς 
θέλετε, όποτε σάς βολεύει, νά μοΟ αλλάζετε τά 
φώτα... δηλαδή τό «γένος». Ή  πρόκα ό ένας, ή 
προκούλα ό άλλος, ή προκίτσα, τό καρφί, τό καρ- 
φάκι, ή βίδα, ή βιδίτσα καί τόσα άλλα ονόματα. 
Πάντως είμαι πολύ γνωστή σας κι’ άς μέ βαφτίζετε 
όπως Θέλετε. Έτσι δέν είναι; Πονηροί! Έ γώ  τις 
πιό πολλές φορές τήν ίδια δουλειά κάνω, είτε μέ 
στριφτή ουρά μέ θέλετε, είτε μέ ίσια. Τις δικές σας 
ανάγκες δέ βολεύω;

—Γιά νά λέμε όμως τήν αλήθεια, όχι πάντα τις 
ίδιες; ’Αλλά έτσι όπως μέ κάνετε έχω χάσει τόν έαυ- 
τό μου. ΓΓ αύτό παραπονιέμαι. Γιατΐ πότε μοΰ φορ
τώνετε καλές δουλειές καί πότε κακές. "Αλλοτε πάλι 
ένώ τις κάνετε εσείς, τις φορτώνετε σέ μένα.

—Δέν λέω. Είναι καί φορές πού μέ... δοξάσατε, 
άλλά καί φορές πού μού σκαρώνετε κάτι δουλειές! 
’Ανυπόφορες, φοβερές καί άλλοτε φορτωμένες δυ
σοσμία.

—Έδώ πού τά λέμε, άπ ’ αύτές τις τελευταίες πολ
λές είναι δικαιολογημένες, γιατί πολλοί τό παρα
κάνουν. Είναι βλέπετε καταφερτζήδες. Τό κακό είναι 
μόνο πού ένώ τις κάνετε εσείς ρίχνετε τά βάρη σέ 
μένα, γ ιά  νά παίρνω τήν κατακραυγή σας.

"Αν ένας άπό σάς λ. χ. Θέλει νά γίνη «καρφί», 
έγώ τί φταίω καί μοΰ πέρνει τόνομα; Αύτό είναι 
ά π ά τη ! Είναι πλαστοπροσωπία! Αύτό τό τιμω
ρεί ό νόμος. Γιατί λοιπόν όσες φορές άποδειχθή ότι 
καμωθήκατε «τό καρφί» νά πέρνω έγώ τό βάρος;

—Ά μ’ μήπως δέν μού έχετε σκαρώσει καί χειρό
τερα; Μόνο πού μέ ντύνετε πλούσια. Ξεχνάτε ότι 
πολλές φορές μέ βάζετε νά λασπώνω αύτήν τήν... 
περίφημη φήμη καί νά τήν γεμίζω βρωμιές; Είδατε 
τί σάς είπα πρωτίτερα; Μοΰ άλλάζετε κάθε τόσο 
τή... φύσι μου καί στό τέλος οϊ πιό πολλοί άπό 
σάς δέν καταλαβαίνετε ότι κάτω άπό μερικές φιγού
ρες είμαι έγώ. Έ γώ  ή πρόκα, τό... καρφί.

—Τί μέ βάζετε νά κάνω τής φήμης; Μά δέ μοΰ 
λέτε νά τήν «καρφώσω» γιά  νά... δυσοσμήση; ’Ε

σείς δέν μοΰ δώσατε τό όνομα «δυσφήμησι»; Καί 
μέ γράψατε μάλιστα καί στά έπίσημα βιβλία; ’Ε
σείς δέ μέ κάνατε δικέφαλη; 'Απλή δυσφήμησι, 
συκοφαντική δυσφήμησι. ’Εσείς δέν μέ είπατε έτσι; 
Τά μπλέξατε τόσο όμως πού δέν βλέπετε ότι κάτω 
άπ’ αύτές τις... στολές είμαι έγώ... ή πρόκα, τό 
...καρφί.

—Καί μόνον αύτό; Έδώ άγαπητοί μου καταντή
σατε νά μέ μπήγετε ό ένας στήν πλάτη τού άλλου- 
νοΰ κάθε μέρα. ΚΓ ένώ καταπρόσωπο τού λέει κα- 
λημέρα, μπήγει τό «καρφί» πίσω του, μόλις τόν 
ξεπεράση καί τά βάρη τ ’ αφήνει σέ μένα. Βαρέθηκα 
π ιά !

—Τά παληά τά χρόνια πού λέτε, τότε πού ήμου
να χοντροκομμένη, έκανα μιά δουλειά! Τί νά σάς 
πώ , βρέ παιδιά! Κλαίει άκόμα ή καρδιά μου. Σαν 
Θυμάμαι σέ πόσους σταυρούς κάρφωσα ανθρώπους, 
μοΰρχεται νά στραβώσω τήν ούρά μου. Θυμάμαι 
μάλιστα μιά φορά! Πώ, πώ , πώ... Θέμου συγχώ- 
ραμε... οΐ άνθρωποι μ’ έβαλαν. Νά όπως τώρα. 
Μήπως άλλαξαν καθόλου νομίζεις; Συγχώρα με...

—AL.  νά έτσι λοιπόν, κουβέντα, στήν κουβέντα 
μοΰρχονται στό μυαλό μου ένα σωρό ιστορίες.«Θυ
μάμαι λοιπόν άλλη μιά φορά πού μ’ είχανε καρφώ
σει όρθια κΓ έρχονταν άνθρωποι κι’ έβλεπαν κατά 
πού έπεφτε ό ίσκιος μου! Μωρέ άκόμα δέ μπόρεσα 
νά καταλάβω τί χάζευαν έτσι έκεΐνοι οΐ άνθρωποι. 
Πώς τώρα δέν κάνουν έτσι; Περίεργο!

—Νά τώρα πού θυμήθηκα καί κάτι άλλο. "Ακόυσα 
μιά φορά πάλι κάποιον Μεγάλον. Μεγάλος πρέπει 
νά ήταν γιατί οϊ άλλοι τόν άκουγαν. Τόν άκουσα 
λοιπόν νά τούς λέει νά βγάζουν τό «κόρφος» ά π ’ 
τόν οφθαλμό τους. Τό «κόρφος» ήταν ένα άλλο όνο
μα πού είχα τότε. Έ γώ  όμως θυμάμαι ότι δέν είχα 
μπή σέ κανενός τό μάτι. Νομίζω άργότερα Αύτόν 
τόν ίδιο τόν Μεγάλο μέ έβαλαν οί άλλοι καί τόν 
κάρφωσα σ’ ένα σταυρό - χέρια καί πόδια. Καί τότε 
κατάλαβα... Πώς; Τό ξέρετε; Τότε γιατί δέν θυμό
σαστε τά λόγια του καί έξακολουθήτε νά «καρφώ
νετε»;

—’Αλλά τί νά πρωτοθυμηθή κανείς άμα άρχίση 
τίς ιστορίες; Μ’ έχετε τόσο μπλέξει μέ τις δουλειές 
σας πού έχω μά τήν άλήθεια άγανακτήση. "Ετσι 
μοΰρχεται ν’ άρχίσω νά καρφώνω όποιον βρίσκω 
μπροστά μου. Φυλαχτήτε... Τώρα πού σάς τό λέω. 
Ύστερα θά είναι άργά. Τά καρφιά είναι γ ιά  τούς 
τοίχους κι’ όχι γ ιά  τίς πλάτες σας. Φυλαχτήτε... 
γ ιά  τό καλό σας τό λέω. ’Εμένα στό κάτω - κάτω, 
τί μέ νοιάζει; Τό πολύ - πολύ νά στραβώση καμιά 
φορά ή ούρά μου.
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΕΞΙΩΣΙΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Εις τά πλαίσια των Εορτασμών των 150 ετών άπό' τής Εθνι
κής Παλιγγενεσίας καί επ’ εύκαιρία τής ’Εθνικής Επετείου 
Τής 28ης ’Οκτωβρίου εις τάς αίθουσας τοϋ Ξενοδοχείου Μεγάλη 
Βρεττάνια τδ Σώμα τής Χωρ ]κής έδεξιώθη τδ Σάββατον 30ήν 
’Οκτωβρίου 1971 τούς εκπροσώπους τών ’Αρχών τής Χώρας 
είς τήν καθιερωθεΐσαν κατ’ Ετος επίσημον δεξίωσίν των.

Την δεξίωσίν έλάμπρυνε διά τής παρουσίας του ή Α.Ε. ό 
Άντιβασιλεύς Στρατηγδς κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ Ω ΊΤΑ Κ Η Σ συνο- 
δευόμενος ύπδ τοϋ ’Αρχηγού τοϋ οίκου του Ά ντ ]γου κ. ΑΛΕ- 
ΒΙΖΟΤ καί τοϋ 'Τπασπιστοΰ 'Υπηρεσίας, καθώς έπίσης ό Μακα- 
ριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. 
ΙΕΡΟΝΤΜΟΣ καί ή σύζυγος τοϋ κ. Πρωθυπουργού κ. Δέ
σποινα Παπαδοπούλου.

Τούς προσκεκλημένους ύπεδέχετο είς τήν είσοδον τής αιθού
σης δεξιώσεως δ Αρχηγός Χωροφυλακής Ά ντ ]γος κ. ΚΑΡΥΩ- 
ΤΗΣ βοηθούμενος ύπδ τών κ.κ. Α' καί Β' Ύπαρχηγών Χωρο
φυλακής, τοϋ κ. Α' Έπιθεωρητοΰ Χωρ ]κής, μετά τών συζύγων 
των καί άλλων ’Αξιωματικών τοϋ Σώματος.
Μεταξύ των προσκεκλημένων είς τήν κατάμεστον αίθουσαν 
δεξιώσεων τοϋ Ξενοδοχείου διεκρίνοντο, ό πρώην Πρωθυπουργός 
καί Πρόεδρος τοϋ Ε.Ε.Σ. κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ό ’Επίτρο
πος Διοικήσεως κ. ΜΕΞΗΣ, οί'ΥπουργοίΔημοσίας Τάξεως κ. 
ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ, Δικαιοσύνης κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ’Εθνικής 
Οικονομίας κ. ΙΊΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοσίων ’Έργων κ. ΠΑ- 
ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Οικονομικών κ. ΚΟΥΛΗΣ, Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών κ. ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ, Άνευ Χαρτοφυλακίου κ. ΦΘΕ- 
ΝΑΚΗΣ, οί 'Υφυπουργοί’Εξωτερικώνκ.κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΛΑΜΑΣ καί ΤΣΑΚΩΝΑΣ, Οικονομικών κ.κ. ΚΟΖΩΝΗΣ, 
’Εθνικής Οικονομίας κ. ΚΑΡΤΕΡ, Κυβερνητικής Πολιτικής κ. 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικοί Γραμματείς, Δημοσίας Τάξεως 
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πολιτισμού καί Επιστημών 
κ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ’Εθνικής Οικονομίας κ. ΠΑΛΑΝΤΙΟΣ, 
’Αναπληρωτής Γ.Γ. Εθνικής Οικονομίας κ. ΡΟΥΧΩΤΑΣ, 
Ε.Ο.Τ. κ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μεταφορών, Ναυτιλίας καί 
’Επικοινωνιών κ. ΜΠΟΤΣΗΣ, Τύπου καί Πληροφοριών κ. 
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ.

'Ο 'Υπαρχηγδς τοϋ ’Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων ’Αντι
στράτηγος κ. ΜΠΡΟΥΜΑΣ, οί ’Αρχηγοί Στρατού Άντ]γος κ.

ΤΣΟΫΜΠΑΣ, ’Αεροπορίας Άντ]ρχός κ. ΚΩΣΤΑΚΟΣ, δ Α' 
Υπαρχηγδς Στρατού Άντ]γος κ. ΓΚΟΛΙΑΣ , δ Διοικητής τής 
Α.Σ.Δ.Ε.Ν. Ά ντ ]γος κ. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ, Ό  Διοικητής 
τού Γ ' Σώματος Στρατού Άντ]γος κ. ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ, δ 
Πρόεδρος τού Αναθεωρητικού Άντ]γος κ. ΠΑΠΑΠΟΥΑΟΣ, 
ό Διοικητής τής Κ.Υ.Π. κ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ, δ Αρχηγός τής 
Αστυνομίας κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ό Αρχηγός τού Λιμενικού 
Άντ]ρχος κ. ΜΙΙΤΡΑΚΟΣ, ό Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώ
ματος κ. ΔΗΜΑΣ, ό Αρχηγός τής έν Έλλάδι Αμερικανικής 
Στρατιωτικής Αποστολής Ύποσ]γος κ. Χ Α Ι’ΤΑΟΥΕΡ, ό 
Πρόεδρος τής Συμβουλευτικής Επιτροπής κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
καί πολλά μέλη αυτής, οί τέως 'Υπουργοί κ.κ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, 
ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΓ1ΡΑΙΟΣ, οί τέως Γενικοί Γραμ
ματείς κ.κ. ΚΩΤΣΕΛΗΣ καί ΜΙΧΑΛΟΣ, δ Νομάρχης Α τ 
τικής κ. ΜΠΟΤΣΗΣ, ό Πρόεδρος τής ΑΔΕΔΥ κ. ΠΑΠΑΜΙ- 
ΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, οί Διοικηταί τών Τραπεζών Ελλάδος κ.κ. 
ΓΑΛΑΝΗΣ καί ’Εμπορικής Πίστεως κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Έπίσης μεταξύ τών προσκεκλημένων ύπήρχον πολλοί Α νώ
τατοι καί Ανώτεροι Αξιωματικοί έν ένεργεία καί έν αποστρα
τεία τών τριών “Οπλων τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σω
μάτων Ασφαλείας, οί Αστυνομικοί Δ]νταί Προαστίων Πρω- 
τευούσης, Αθηνών καί Πειραιώς, Καθηγηταί τών Άνωτάτων 
Πνευματικών Ιδρυμάτων τής Χώρας, ’Εκπρόσωποι τών δια
φόρων 'Υπουργείων, 'Υπηρεσιών καί Παραγωγικών Τάξεων, 
μεγάλος άριθμδς εκπροσώπων τού Δημοσιογραφικού κόσμου 
καί πολλοί άλλοι τών οποίων ό αριθμός ήγγιζε περίπου τήν 
χιλιάδαν.

Ή  όργάνωσις τής δεξιώσεως καί δ πλούσιος μπουφές τών 
εδεσμάτων συνετέλεσαν είς τήν δημιουργίαν φυλικής καί Εγκαρ
δίου άτμοσφαίρας μεταξύ των προσκεκλημένων ταύτης ή δποία 
διήρκεσεν πλέον τών δύο ωρών. Αί Εντυπώσεις πάντων ύπήρξαν 
άριστοι δ δέ κ. Αρχηγός Χωρ ]κής έδέχθη θερμά συγχαρητήρια 
διά τήν πρωτοβουλίαν καί τήν άρίστην όργάνωσιν τής δεξιώσεως.
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Σ Ο Φ Α  Λ Ο Γ Ι Α

Σ ’ δλο  τόν κόσμο

Οί μεγαλύτερες  συμφορές
1. Ά π ό  β ο υ β ω ν ι κ ή  π  α  ν ώ -  

. λ  η,'  πέθαναν μέσα σε τέσσερα
χρόνια σ ’ δλο τόν κόσμο 75.000. 
000 άτομα (άττό τό 1347 - 1351).

2. ’Α πό υ  ρ ί π  π  η πέθαναν 21.
640.000 άτομα άπό τόν ’Α πρ ίλ ιο  
μέχρι τόν Νοέμβριο τοΰ 1918.

3. ’Α πό  π ε ί ν α ,  στη Β. Κίνα, 
πέθαναν 9.500.000 άτομα άπό τό  
Φεβρουάριο 1877 μέχρι τό Σεπτέμ
βριο τού 1878.

4. Ά π ό  π λ η μ μ ύ ρ α  τοΰ ποτα
μού Χόνγκ - Χό τής Κίνας, τού έ
γινε τό 1887, πνίγηκαν 900.000  
άτομα.

5. Ά π ό  σ ε ι σ μ ό  πού έγινε στις 
23 ’ I ανουαρίου 1556 στην έπαρ- 
χία Σένσι τής Κίνας σκοτώθηκαν
830.000 άτομα.

6. Ά π ό  τ υ φ ώ ν α  στη Χαϊφόνγκ 
τής ’ Ινδοκίνας, σκοτώθηκαν 300. 
000 άτομα, στις 8 ’ Οκτώβριον 
1881.

7. Κατά τόν β ο μ β α ρ δ ι σ μ ό  
τής Δρέσδης τής Γερμανίας, πού  
έγινε στις 1 3 - 1 4  Φεβρουάριον 
1945 σκοτώθηκαν 135.000 άτομα 
ή κατ’ άλλους 202.000. ’ Ενώ ό βομ
βαρδισμός τής Χ ιροσίμα τής ’ Ιαπω
νίας μέ άτομικη βόμβα στις 6 Αύ
γουστου 1945 στοίχισε τήν ζωή σε
91.000 άτομα άμαχου πληθυσμού 
καί 20.000 στρατιωτικών.

8. Ά π ό  κ α τ ο λ ί σ θ η σ η  τού 
έδάψονς, στις 16 Δεκεμβρίου 1920, 
στήν έπαρχία Κανσού τής Κίνας, 
σκοτώθηκαν 200.000 άτομα.

Γιά  τήν άλήΰεισ

<-> «"Ολοι άγαπάμε τήν άλήθεια, άλλα 
οΐ περισσότεροι άγαπάμε π ιό  πολύ 
τό συμφέρον». Τολστόϊ.

«Ή  άλήθεια είναι κάτι πολύ ώραϊο 
όταν τήν απαιτούμε άπό τούς άλ
λους. "Οταν μάς τήν άπαιτούν, εί
ναι άδιακρισία». Στεμφόρ.

Ο  «Οΐ καλύτερες άλήθειες εΤναι ο! π ιό  
άπλές». Β. Ούγκώ.

<> «Ό π ο ιο ς  λέει τήν άλήθεια δέν έχει 
ανάγκη άπό πολλά λόγια». Δημό
κριτος.

Ο  «Θέλετε ν’ άπαλλαγήτε άπό τήν ά- 
λήθεια; Πνίξτε τήν μέ λέξεις». Γκαΐ- 
τε.

Ο  «Ή  ειλικρίνεια καί ή άλήθεια εΤναι 
τή θεμέλιο κάθε άρετής». Κομφού- 
κιος.

*^  « Η ειλικρίνεια εΤναι τό μοναδικό 
ατέρεο έδαφος γ ιά  κάθε συνείδηση» 
Κάντ.

Ο  «Το Φώς τής αλήθειας έκανε πολλούς 
ανθρώπους νά ζητούν νά κρυφτούν 
π ίσω  άστό τόν ίσκιο  τους». Μολιέ- 
ρος.

Ή ξ ε ρ ε  τι Ιλεγε
Σε μιά  κοσμική συγκέντρωση ό δ ιά 

σημος Μωρΐς Σεβαλιέ κοιτάζοντας έπ ί-  
μσνα μ ιά  ωραία >:απέλλα, άναστέναξε 
κα'ι εΤπε:

—  "Α χ ! Νά ήμουν είκοσι χρόνια με
γαλύτερος....

—  Μικρότερος, θέλετε νά πήτε..
—  Ό χ ι.  όχι μεγαλύτερος. Γιατί τό

τε δέ θά μ ’ ένοιαζε.

Διαφορά διασημοτήτω ν
Μ ιά φορά ό Α ϊνσ τά ιν  έλεγε στό 

Σαρλώ:
—  Σάς θαυμάζω! Καί μαζί μου σάς 

θαυμάζει δλος ό κόσμος, γ ιατ ί τήν τέ
χνη σας τήν καταλαβαίνουν δλο ι!

Κ ι ό Σαρλώ έτοιμότοττα:
Ο  *Ή  άλήθεια καί τό φώς τού ήλιου —  Αύτό δέν εΤναι τίποτε. ’ Εσάς σάς 

εΤναι τά μόνα πράγματα πού δέν θαυμάζει δλος ό κόσμος χωρίς νά κα- 
λερώνουν» ΜΙλτων. ταλαβαίνη τίποτε ά π ’ δσα λέτε!

α ν τ ζ ο υ π η
ΣΤΑΔΙΟΥ 4 8  (ΕΝΤΟ Σ ΤΗ Σ Σ Τ Ο Α Σ )Τ Η Λ . 3 1 8 - 2 3 9  
ΣΤΑΔΙΟΥ 3 9  (Σ ΤΟ Α  Ο ΡΦ ΑΝΙΔΟ Υ ί T U /V  3 1 0 - 3 5 7  
ΣΟΦΟ ΚΛΕΟΥΣ 4  (ΣΤΟΑ ΑΘ ΗΝΩ Ν )

Α Θ Η Ν Α  I
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ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ — ΔΥΟ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕ

ΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έπετεύχθη ήδη, κατόπιν μακρών καί 
έπιπόνων προσπαθειών τής ήγεσίας τοϋ 
Σώματος, ή κάτάρτισις, ή ψήφισις καί 
ή δημοσίευσις συστήματος πρωτοτύπων 
όργανικών διατάξεων αί όποΐαι περιέ- 
χονται'είς τά έσχάτως δημοσιευθέντα δύο 
νέα Νομοθετικά Διατάγματα. Πρόκειται 
διά τά ύπ’ άριθ. 935 καί 974)1971 Ν. Δ.

Τό πρώτον καθορίζει τά «Περί τής έν 
γένει καταστάσεως τών Κατωτέρων οργά
νων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί Πυροσβεστικού Σώματος» θέματα, 
καί τό δεύτερον τοιοΰτον τά «περί ιεραρ
χίας, προαγωγών, απολύσεων καί μετα
θέσεων αυτών».

Διά τού Ν. Δ. 935)1971 επιδιώκεται ή 
δημιουργία όμοειδοΰς νομικού καθεστώ
τος διά τήν ένιαίαν καί έν πνεύματι ίσό- 
τητος καί δικαιοσύνης μεταχείρισιν τών 
κατωτέρων όργάνων τών Σωμάτων ’Ασ
φαλείας (Χωροφυλακής —’Αστυνομίας 
Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος). 
Είς τούτο καθορίζονται: ή κτήσις καί ή 
απώλεια τών βαθμών τής άνακτήσεως 
βαθμού οϋσης αδυνάτου, ή κατάστασις 
τής άργίας δι’ άπολύσεως καί ή 2ετία ώς 
χρόνος έθελουσίας κατατάξεως (θητεία) 
πρός έκπλήρωσιν στρατιωτικών υπο
χρεώσεων. Επίσης έπί νέων υγιών βά
σεων στηρίζεται ή διαδικασία περί άνα- 
κριτικών συμβουλίων, τά δικαιώματα τών 
έγκαλουμένων κ.λ.π.

Τό έτερον τοιούτον (Ν. Δ. 974)1971) 
δύναται άνενδοιάστως νά λεχθή ότι άπο- 
τελεΐ πράγματι σπουδαιότατον σταθμόν 
είς τήν 'Ιστορίαν τού Σώματος τής Χωρο
φυλακής διότι έξαλείφει μίαν έπί μακρόν 
κρατήσασαν νοσηρόν κατάστασιν (στα- 
σιμότης) καί δημιουργεί νομικάς καί 
άνθρωπιστικάς βάσεις πρός έπίλυσιν 
χρονιζόντων προβλημάτων τών κατωτέ
ρων όργάνων τού Σώματος.

Διά τού ρηξικέλευθου τούτου νέου Νο- 
μοθετήματος καθορίζονται:

Οί βαθμοί τών κατωτέρων όργάνων, 
αί κατηγορίαι τών ύπηρεσιών (γενικοί 
—είδικαί), ή προέλευσις τών Άνθυπα- 
σπιστών (άρθρον 7), ή προέλευσις τών 
Ύπ]κών αρθρον (5-6), ή προέλευσις τών 
Χωροφυλάκων (αρθρον 4) καί ή μετάτα- 
ξις αύτων (αρθρον 8).

’Εν συνεχεία προσδιορίζεται ή άρχαιό- 
της, ό- τρόπος μεταβολής αυτής καί ή 
κατάρ.τισις ’Επετηρίδων (αρθρον 9-11).

Λίαν άξιόλογον καινοτομίαν καθιεροϊ 
τό άρθρον 12 όπερ καθιστά ένιαίας τάς 
θέσεις τών Υπενωμοταρχών καί ’Ενωμο
ταρχών τοϋ Σώματος

Τά άρθρα 13 καί 14 καθορίζουν τήν δια
δικασίαν τών προαγωγών 'Υπαξιωματικών 
καί Χωροφυλάκων.

Σοβαρόν καινοτομίαν αποτελεί ή κατ’ 
έκλογήν καί κατ’ αρχαιότητα κρίσις καί 
προαγωγή τών Ενωμοταρχών είς Άνθυ- 
πασπιστάς

Τά προσόντα, ό χρόνος κ.λ.π. καθορί
ζονται είς τά άρθρα 15-20.

Λαμβάνεται έπίσης ειδική μέριμνα διά 
τούς κρινομένους δυσμενώς (άρθρον 21).

Τά περί βαθμολογίας, φύλλων ποιότη- 
τος κ.λ.π. διαλαμβάνονται είς τό άρθρον 
23, ή δέ διαδικασία τών άπολύσεων καθο
ρίζεται διά τού άρθρου 24.

Είς τά άρθρα 25 - 33 καθορίζονται τά 
τών κρίσεων (συγκρότησις —έργασία 
Συμβουλίων, Πίνακες) τών Ύπαξιωματι- 
κών. Είς τό άρθρον 34 έρίζεται ή άναδρο- 
μικότης κατά τάς προαγωγάς, έίς δέ τά 
άρθρα 35 καί 36 τό οριον ήλικίας καί αί 
είδικαί προαγωγαί.

Είς τό άρθρον 37 καθιερούται ό νέος 
θεσμός δι’ ού άπονέμεται βαθμός (άπο- 
στρατευτικός) είς τούς άπολυομένους.

Αί τοποθετήσεις καί αί μεταθέσεις κα

θορίζονται διά τού άρθρου 38. Τά δέ 
άρθρα 40, 41, καί 42 όρίζουν τήν διαδικα
σίαν καί τόν χρόνον ένάρξεως ισχύος 
(έφαρμογή) τού Διατάγματος τούτου.

’Ιδιαιτέρας μνείας άξιον τυγχάνει τό 
άρθρον 22 τό όποιον μεριμνά διά τήν προ
αγωγήν είς Άνθυπασπιστάς ’Ενωμοταρ
χών έχόντων 2πλάσιον τοϋ προβ/.επομέ- 
νου χρόνου είς τόν βαθμόν των άνεξαρτή- 
τως ύπάρξεως κενών θέσεων καί τών μή 
έξελισσομένων Χωροφυλάκων είς Ύπε- 
νωμοτάρχας κ.λ.π.

"Ηδη έξεδόθησαν σχετικοί Διαταγαί 
τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής πρός ύπο- 
βολήν προτάσεων (Α. Π. 301)8)35, 301] 
17)1 καί 301)10)2 έ. έ.). καί τήν έν συνε
χείς κρίσιν πρός προαγωγήν τών δικαιου- 
μένων, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού 
νέου τούτου Νόμου.

ΗΡΩΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΛΕΣΒΟΝ

Τήν 29-8-1971 έγένοντο είς Μυτιλήνην τά άποκαλυπτήρια, ύπό τού Α'. Έπι- 
θεωρητού Χωροφυλακής κ. Χρήστου ΚΑΡΑΒΙΤΗ, τού ΗΡΩΟΥ τών πεσόντων 
άνδρών Χωροφυλακής, τό όποιον άνηγέρθη μερίμνη τού Συνδέσμου φίλων Χωρο
φυλακής Λέσβου. .

Κατ’ άρχήν έψάλη έπιμνημόσυνοξ^ δέησις, χοροστατούντος τού Σεβασμιω- 
τάτου Μητροπολίτου κ. 'Ιακώβου έγένοντο τά άποκαλυπτήρια τού ήρώου καί έπη- 
κολούθησεν ή κατάθεσις στεφάνων.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν έκπρόσωποι τών τοπικών άρχών, τού Συνδέσμου 
φίλων Χωροφυλακής Λέσβου καί πλήθος κόσμου.

Ό  Πρόεδρος τού Σ. Φ. Χωροφυλακής κ. Γεώργιος Φρυδάκης είς τόν λόγον 
του έξήρε καταλλήλως·τό έργον καί τάς θυσίας τού Σώματος, είπών μεταξύ άλλων, 
ότι ή έκδήλωσις αδτη άποτελεϊ έν άκόμη βήμα πρός στενωτέραν συνεργασίαν 
τού κοινού τής Νήσου Λέσβου μετά τής Χωροφυλακής.

Ακολούθως έλαβε τόν λόγον, ώς έκπρόσωπος τού Σώματος, ό Α'. ’Επιθεωρη
τής, Υποστράτηγος κ. ΧΡ. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ, δστις ηύχαρίστησε τόν κ. Πρόεδρον 
καί τά μέλη τού Συνδέσμου, ώς έπίσης καί άπαντας τούς παρευρεθέντας, τονίσας 
ιδιαιτέρως ότι ή Χωροφυλακή άποτελεϊ άνάγκην διά τήν σύγχρονον κοινωνίαν 
τήν όποιαν λίαν εύστόχως αΰτη έπί μακρόν ύπηρετεϊ καί ήνάλωσε ήδη άρκετά 
όργανά της πρός θεραπείαν τών συμφερόντων καί άναγκών αυτής.

Έν συνεχεία έδόθη δεξίωσις είς τό φουαγιέ τού Δημοτικού Θεάτρου Μυτι
λήνης. τή εύγενή φροντίδι τού κ. Στρατιωτικού Διοικητοΰ Λέσβου.

’Επίσης τήν έσπέραν τής ιδίας ήμέρας έγένετο χοροεσπερίς είς τό έκεϊσε 
κέντρον «ΠΑΡΚΟ», όργανωθεϊσα ύπό τού Σ. Φ. Χωροφυλακής.
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ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΥΠ]ΡΧΩΝ

Τήν 23-9-1971 είς τήν Λέσχην ’Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης ό Β' 
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής ‘Υποστράτηγος κ. ’Ιωάννης Ζαφειρόπουλος μετά 
τής Κας Ί. Ζαφειροπούλου έδωσαν δεξίωσιν έπί τή λήξει τής πρακτικής έκπαι- 
δεύσεως τών (79) νέων ’Ανθυπομοιράρχων.

Παρέστησαν: Ό  ‘Υφυπουργός Περιφερειακός Διοικητής κ. Καντώνας, ό 
Διοικητής τού Τ’. Σ.Σ. ’Αντιστράτηγος κ. Ζαγοριανάκος, ό Διευθυντής τής Διευθύν- 
σεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Ήλίας Άθανασάκος, άνώτατοι 
καί άνώτεροι ’Αξιωματικοί ΣτρατοΟ, ’Αεροπορίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνη 
Λιμενικού καί Πυροσβεστικού Σώματος, έκπρόσωποι τών λοιπών Τοπικών ’Α
χών καί πλήθος έκλεκτών προσκεκλημένων.

Κατά τήν δεξίωσιν έπεκράτησε πνεύμα έξόχου έγκαρδιότητος καίέξεφρά- 
σθησαν ευμενέστατα υπέρ τού Σώματός μας σχόλια έκ μέρους τών προσκεκλημέ
νων, οΐ όποιοι συνεχάρησαν τόν κ. ’Επιθεωρητήν Χωροφυλακής διά τήν ώραίαν 
αύτήν έκδήλωσιν καί τάς άρίστας εντυπώσεις τάς όποιας άπεκόμισαν κατ’ αύτήν 
περί τών νέων ’Ανθυπομοιράρχων, οϊτινες θά άποτελέσουν τόν πυρήνα διά τήν 
άναγέννησιν καί τόν έκσυγχρονισμόν τού Σώματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΥΠΟΥ -  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ

Ό  Ελβετός κ. ΡATR1CK BORTSCHE R 
έκφράζει δι’ έπιστολής του ευχαριστίας 
καί συγχαίρει τόν Χωρ]κα τού A. Τ. 
Άρτης κ. X. Κ., δστις άνευρών τό άπο- 
λεσθέν πορτοφόλιόν του τό έπέστρέψεν 
είς αότόν, κατά τήν είς Άρταν παραμονήν 
του, μή άποδεχθείς άμοιβήν.

Ό  Δ]τής τού Γ’ Σ. Σ. Άντ]γος κ. Ζα- 
γοριανάκος συγχαίρει τούς άνδρας τής 
Δ]νσεως Άστυν. Θεσ]νίκης, οϊτινες διά 
τών φιλότιμων καί άοκνων προσπαθειών 
των συνετέλεσαν είς τήν έπικράτησιν τά- 
ξεως καί ήρεμίας κατά τήν διάρκειαν τής 
36ης περιόδου τής Διεθνούς Έκθέσεως 
Θεσσαλονίκης.

Ή  έν Παρισίοις Γαλλίς υπήκοος Κα 
PH1LL1PPE TERREND1ARE δι’ έπι
στολής της πρός τόν Δ]τή ν τού Τμ.Τ ροχαί- 
ας Κορίνθου, έκφράζειείλικρινείς εύχαρι- 
στίας, μετά τού συζύγου της, διά τήν έπι- 
δειχθεΐσαν εόγενή συμπεριφοράν καί 
διά τήν έξυπηρέτησιν τής όποιας έτυχον 
παρά τών όργάνων τοδ Τ. Τ. Κορίνθου, 
κατά τό έπισυμβάν άτύχημα τής άνατρο- 
πής τού I. X. Ε. αύτοκινήτου των τήν 
20-9-1971 είς τήν ’Εθνικήν όδόν Κορίνθου 
—Άργους.

Ό  κ. Φ. ΣΕΛΛΑΡ, Σμήναρχος—Διοι
κητής τής ένταδθα ( Ελληνικόν) ’Αμερι
κανικής ’Αεροπορικής βάσεως, έκφράζει 
έγγράφως θερμάς εύχαριστίας πρός τόν 
Μοίραρχον κ. Μανιατάκον καί τήν 
ΓΔΕΑ, όπου ούτος ύπηρετεϊ, διότι παρέ- 
σχε τά άμέριστον αυτού ένδιαφέρον καί 
έβοήθησε τήν σύζυγόν του πρός άνεύρε- 
σιν αυτού είς κλινικήν τού Πύργου κ.λ.π., 
όταν αΐίτη παρέμεινεν μετά τών προανα- 
κρινουσών άστυνομικών άρχών είς τόν 
τόπον τού άτυχήματος (όδός Πύργου — 
Τριπόλεως) κατά τόν έπισυμβάντά έκεΐσε 
τραυματισμόν του (6-9-71).

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΙΣ Δ. X. ΜΕΤΑ
ΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

"Ηδη άπό τής 3-7-71 ή Δ. X. Μ. Θεσσα
λονίκης μετεστεγάσθη είς έν νεόδμητον, 
πλήρως έκσυγχρονισμένον, παρέχον πά
σας τάς δυνατάς άνέσεις, κτίριο ν τής ό- 
δού Πατρ. Γρηγορίου Ε' άριθ. 45 τού 
Δήμου ’Αμπελοκήπων— Θεσσαλονίκης.

Τήν 11-8-71 έτελέσθη άγιασμός παρά 
τού Παναγιώτάτου Μητροπολίτου Θεσ
σαλονίκης κ. Λεωνίδα.

Παρέστησαν ώς έκπρόσποι τού Σώ
ματος: Ό  Β' ’Επιθεωρητής Χωρ]κής 
Ύποσ]γος κ. Ζαφειρόπουλος, ό Άνώτ. 
Δ]τής Α. Δ. X. Κεντρ. Μακεδονίας Συν
ταγματάρχης κ. Άλειφερόπουλος, ό Δι
ευθυντής ‘Υποδιευθύνσεως Έθν. ’Ασφα
λείας, έκπρόσωποι τών τοπικών άρχών 
καί έκλεκτοί προσκεκλημένοι.

Μετά τόν άγιασμόν ώμίλησεν ό Δ]τής- 
τής Δ. X. Μεταγωγών Θεσ]νίκης Άντι- 
συνταγματάρχης κ. Γεώργ. ΤΣΕΒΑΣ 6- 
στις έτόνισεν, μεταξύ άλλων, τήν άοκνον 
συμπαράστασιν τής ’Εθνικής Κυβερνή- 
σεως είς τό έργον τής Χωροφυλακής, τήν 
σπουδαιότητα καί τάς ευμενείς κοινωνι- 
κάς συνεπείας αί όποΐαι προκύπτουν έκ 
τής συναλλαγής (δοσοληψίαι) τών άρχών 
Χωροφυλακής μετά τού πολίτου ώς κρα
τουμένου —καταδίκου, διατρίβοντος είς 
τοιούτους χώρους ύπό ευμενείς συνθήκας 
διαβιώσεως κ.λ.π.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Έκ τών κεκυρωμένων πινάκων προα
γωγών όπλιτών έτους 1969 προήχθησαν 
ήδη μέχρι ίούδε:

1) Είς τόν βαθμόν τού Άνθ]στού μέχρι 
καί τού Ένωμ]ρχου ΜΗΛΙΟΥ Γεωργίου 
(αϋξ. άριθ. 137) καί 2) είς τόν βαθμόν τού 
Ένωμ]ρχου μέχρι καί τού ‘Υπεν]ρχου 
ΚΟΥΤΙΑ ’Αργυρίου (αΰξ. άρ. 356).

Συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού ήδη 
ίσχύοντος νέου Ν. Δ. 974)1971 «περί 
‘Ιεραρχίας, Προαγωγών κ.λ.π.,», οί πίνα
κες ούτοι δέν ισχύουν είσέτι.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΑΣ

—Άπό 14-17 Σεπτεμβρίου έ. έ. διε- 
ξήχθη είς ΛΟΥΤΣΕΡΝ —ΕΛΒΕΤΙΑΣ ό 
26ος Διεθνής άγών αΰτοκινητοδρομίας 
μεταξύ Αξιωματικών Χωροφυλακής Εό- 
ρωπαϊκών Κρατών.

—Είς τόν έν λόγω άγώνα μετέσχον 
Αξιωματικοί Χωροφυλακής δέκα τεσσά
ρων (14) Ευρωπαϊκών Κρατών. .

—Τήν Ελληνικήν Χωροφυλακήν έξε- 
προσώπησαν είς τούς άγώνας ό Άντισυν- 
ταγματάρχης κ. Κωνσταντίνος Πίττος, 
ώς κριτής καί μέλος τής συσκέψεως καί 
ό Μοίραρχος κ. Γεώργιος Κανελλακό- 
πουλος, ώς άγωνιζόμενος.

—Ό  Μοίραρχος κ. Κανελλοκοπουλος 
κατέλαβε τελικώς τήν τρίτηνθέσιν μεταξύ 
τών άγωνισθέντων

—Ύπό τής Ελληνικής Χωροφυλακής 
έπροτάθη ή διεξαγωγή τών έν λόγω άγώ- 
νων κατά τό έτος 1973 είς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ
ΚΗΝ. Ή  πρότασις αϋτη έγένετο δεκτή 
υπό τής Συσκέψεως διά χειροκροτημάτων 
καί έπεφημιών υπέρ τής Ελλάδος.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ

Εύχαριστούμεν είλικρινώς τήν Διεύ- 
θυνσιν τής έγκριτου έφημερίδος «ΗΜΕ
ΡΑ ΠΑΤΡΩΝ» ή όποια είς σχετικόν σχό- 
λιόν της τής 22-9-71, διατυπώνει μέ ιδιαί
τερον ένδιαφέρον καί κατά τρόπον λίαν 
προσιτόν τάς κάτωθι κρίσεις της διά τό 
Περιοδικόν μας:

«Έπιθεώρησις Χωροφυλακής» ένα φι
λόδοξο περιοδικό.

ΑΠΟ ΤΑ πλέον άρτια περιοδικά καί 
όχι μόνον έπί κλαδικού έπιπέδου ή «Έπι- 
θεώρησις Χωροφυλακής», πού άποτελεϊ 
μ η νιαίαν έκδοσι ν τού Τμήματος Δημοσίων 
Σχέσεων τού Σώματος.

Περιοδικό στάθμης έξ άπόψεως έμφα- 
νίσεως όσον καί περιεχομένου τό όποιον 
είναι καλογραμμένο καί ποικίλον, ύπεύ- 
θυνον καί γλαφυρόν ώστε νά άνταποκρί- 
νεται σέ εύρύτερα ένδιαφέροντα έκείνων 
πού θά ικανοποιούσαν όποιοδήποτε οργα- 
νον έπαγγελματικής ένημερώσεως καί 
άγώνος.
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Είς τήν έπεςηγηματικήν λεζάνταν τού έξωφύλου τού προηγουμένου τεύχους 
(’Οκτώβριος 1971, σελίς 594) έκ τυπογραφικής άβλεψίας άνεγράφη δτι «Οί όκτώ 
χιλιάδες λόγχες τού Μουσολίνι.. .». Τό άκριβές είναι ότι οί λόγχες διά τάς όποιας 
ό κομπορήμων δικτάτωρ έκαυχατο ήσαν όκτώ έκατομμύρια (8.000.000) καί αύτά 
τά έκατομμύρια τών λογχών ό "Ελλην μαχητής μέ τό θάρρος καί τήν γενναιότητα 
έτρεψεν είς φυγήν έπάνω εις τά βουνά τής Πίνδου διότι όπως πολύ σοφά έγραψεν 
ό ’Εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς:

«Ή μεγαλωσύνη στά Έθνη δέν μετριέ τι μέ τό στρέμμα, μέ τής καρδιάς τό 
πύρωμα μετριέται καί μέ τό αίμα».

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι

Έλήφθησαν αΐ κάτωθι συνεργασίαι:
— ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΗΡΩΕΣ, κ. Σπύρου Ζε- 

χερλή.
— ΣΚΟΡΠΙΑ ΦΥΛΛΑ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ, 

κ. Σπύρου Ζεχερλή.
— ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, Χρονογράφη

μα, 'Υπομοιράρχου κ. Νταλαγεώργου 
Βασιλείου.

— Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ, Η 21η ΑΠΡΙ
ΛΙΟΥ 1967, ΣΤΟΝ ΚΑΡΑ ΓΣΚΑΚΗ 
ΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ κ.λ.π. συνεργα- 
σίαι (ΰπό μορφήν ποιήματος) Χω- 
ροφύλακος κ. Γούσα Βασιλείου.

— ΑΜΕΣΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΘΥΜΑ
ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
κ. Γεωργ. Θεοδώρου, ’Ιατρού—Πα
θολόγου.

— ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, μελέτη, κ. Ι.Ν. 
Πολυμενάκου, Φαρμακοποιού, Κα- 
θηγητοΰ Έγκληματολογικής Χημείας 
Σχολών ’Αξιωματικών Χωροφυλακής.

— Η ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ 
ΡΩΣΙΑΝ, κ. Παν. Κατηφόρη. Δημο
σιογράφου.

— Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΡΗ- 
ΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε., κ. Νικ. Καραμού- 
ίη, Ταγματάρχου Χωροφυλακής.

— 6  ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΥΜ- 
ΒΡΑΚΑΚΗΣ, κ. Γεωργίου Τάγαρη, 
Ύποσ]γου Χωροφυλακής έ.ά.

— ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ 
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ (ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ- 
ΝΙΑΙ) κ. Ήλία Οίκονομάκη, Μοι
ράρχου.

— ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ— 
Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΩ 
κ. Γεωργίου Σκουράκη, Μοιράρχου.

— ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, κ. Ανα
στασίου Άλικάκου, Ταγματάρχου 
Χωροφυλακής.

— Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΤΕΚΝΑ, κ. Δημ. Χανδρινοΰ, ’Ενω
μοτάρχου.

— ΣΤΗΝ ΚΕΡΝΙΤΣΑ, τού Σεβ]τάτου 
Μητροπολίτου Γόρτυνος κ.κ. Θεο
φίλου.

— ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙ
ΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, κ. Δημ. Οίκονο- 
μίδου, έντεταλμένου Ύφηγητού Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών

ΒΙΒΛΙΑ -  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ -  ΕΝΤΥΠΑ 
Έ λ ή φ θ η σ α ν  :

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
Προσεχώς θέλει κυκλοφορήση τό ύπό 

τόν τίτλον «ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ 
ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ» έξαίρε- 
τον βιβλίον τού συγγραφέως κ. Παναγιώ- 
του Κατηφόρη (τιμή δραχμ. 50, σελ. 
600, έκδοσις 'Αρχηγείου Χωροφυλακής), 
όστις περιγράφει μέ ύφος γλαφυρόν καί 
άκρίβειαν, γεγονότα άναφερόμενα είς 
τήν έξελεικτικήν πορείαν καί τούς αγώνας 
τού Σώματος πρός έδραίωσιν τής Τάξεως 
καί τής ’Ασφαλείας είς τήν Χώραν μας, 
ώς έπίσης καί όδηγίας, ύποθήκας κ.λ.π. 
ήγετών τού Σώματος (Τρουπάκη, Ζήρου 
κ. ά.)

Επειδή τό έργον τούτο έξυπηρετεί 
ήθικά τού Σώματος συμφέροντα διό καί 
συνιστώμεν τήν προμήθειαν αύτοΰ παρά 
τών αναγνωστών μας καί δή παρά τών 
άνδρών τού Σώματος (Σχετ. Α. Π. 217] 
10]1β' έ. έ, Δ]γή Αρχηγείου Χωροφυλα
κής).

— ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
_ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
— ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟ

ΛΟΓΙΑΣ
— ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (Λαμία)
— Ο ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραιεύς)
— ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
— ΦΟΙΝΙΞ (Δήμου Νίκαιας Πειραιώς)
— ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ (τ. 122)
— ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕ

ΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ (Τ. 650)

— ΑΧΑΤΑ — ΚΑΛΟΥΣ (Τ. 89)
— ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ καί Ν.Δ. 943] 1971 

ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

— ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 
ΒΗΜΑ.

— Η ΠΑΤΡΙΣ (’Ιωάννινα).
— ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ (Άλεξανδρού- 

πολις).
— ΜΕΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ—ΙΘΑ

ΚΗΣ).
— ΣΤΕΜΜΑ—ΠΟΛΙΤΙΚΑ—ΔΗΜΟ - 

ΚΡΑΤΗΣ—ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 
(Μυτιλήνη).

— ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗ
ΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (Ε.Α. 
Π.Α.).

— ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΝ ΒΗΜΑ.

Έκυκλοφόρησε τό βιβλίον «ΕΙΣΑΓΩ
ΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΝ ΟΡ- 
ΓΑΝΩΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» τού Ταγ]ρχου 
κ. Κων]νου ΑΖΑ (Καντούνη 22, Νέα Φι
λοθέη—Άθήναι, τηλ. 547 - 462), όστις 
περιγράφει τό δλον θέμα του είς ύφος 
λίαν άπλουν, πρακτικόν καί παραστατι
κόν. Οί έπιθυμοϋντες τήν άπόκτησιν τού
του δύνσνται νά άπευθύνωνται είς τόν 
συγγραφέα. Τιμή βιβλίου δραχμ. 130.

*
Έκυκλοφόρησε έπίσης τό βιβλίον 

τού κ. ’Αχίλλειος Τάγαρη, στρατηγού έ. 
ά., έπιφανοΰς έπιστήμονος, μέλους τής 
Ελληνικής ’Αστροναυτικής 'Εταιρείας 
(Κηφισιά —Κεφαλάρι Δεληγιάννη 51), 
ύπό τόν τίτλον «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΜΠΑΝ» σελ. 56, Άθήναι 1971. Πρό
κειται περί λίαν χρησίμου έγχειριδίου 
διό καί συνιστώμεν είς τούς άναγνώστας 
μας τήν μελέτην καί τήν προμήθειαν αύ
τοΰ.

*

Ό  λίαν γνωστός διά τήν κοινωφελή 
δράσιν του κ. ’Ιωάν. Παπαζαχαρίου, (Ά 
θήναι—Ύψηλάντου 43, Τ. Τ. 140); καθη
γητής τής ’Εγκληματολογίας καί τής 
Κοινωνικής Παθολογίας, έκυκλοφόρη- 
σεν έσχάτιος μίαν είσέτι μελέτην, λίαν 
εύσύνοπτον καί περιεκτικήν ύπό τόν 
τίτλον «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΠΑΓΚΟ
ΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ». Λίαν Χρήσιμον καί 
άναγκαίαν θεωροΰντες ταύτην, συνιστώ- 
μεν όλως ιδιαιτέρως είς τούς άναγνώστας 
μας όπως προμηθευθοΰν καί μελετήσουν 
αύτήν.

Λ Υ Σ Ε  I Σ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 23
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Fall in Greece! The sky still is 

blue and the sun is still shinning 
bright.

Fall in Greece! It is the time 
for the nature to relax in view of 
the oncoming winter. To relax and 
prepare for its new birth in spring.

In this gradual and impressive 
seasonal change of the Summer 
life Ancient Greece’s incompara
ble beauty and grandeur appears 
unchangable and untouched by the 
passing of the centuries. One in
disputable proof of this truth is 
the «Fygalia Temple» located in 
the centre of Peloponesos. The 
temple dedicated to God Apollo, 
the God of light, symbolizes the 
brightness of the ever shinning 
light of the Greek Spirit and Ci
vilisation.

YEARLY SUBSCRIPTION FOR 
ABROAD

1. — U.S.A. $12
2. — South America-Canada $ 14
3. — Australia $ 20 ·
4. — Western Europe Countries $ 7 
The subscription include postage by 
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IN T H I S  I S S U E
Captain John TRIPlS gives a brief outline of the importance of Communi

cation in human relations process, mentioning the advantages and the darriers 
to effective communication process.
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COMMUNICATION

IN THE HUMAN RELATIONS

BY JOHN TRIPIS 

GEND.CAPTAIN

The most indispensable prerequi
site in the human relations process 
is «communication», that is the 
process of transmitting and receiv
ing information. Communication 
is also fundamental to any practice 
of our life, but most vital to the 
practice of management that wi
thout it an organisation could not 
exist. The reason for this is very 
apparent. If we could not commu
nicate with our Police Officers, 
we could not inform them of the 
work we want done, how we want 
it done, when we want it done, 
who we want to do it, and so on. 
For the same reason the Police 
Officers should be able to commu
nicate in turn with the citizens, in 
order to inform them about their 
obligations towards the law and 
the State, and of course, and this 
is very important, about their rights, 
So that to avoid any probable mi
sunderstanding that leads to reac
tion and resentment.

Without communication we could 
not in any way possible practice 
human relations, motivate people, 
or exercise the functions of leader
ship, and of course, we could get 
nothing-absolutely nothing-done.

The answer to these questions is

very apparent. The need for com
munication springs undoubtedly 
from the need of satisfying certain 
human desires and needs. The fun
damental human need of commu
nication expresses the psychologica 
needs of a) Recognition, b) Of deve
lopment and c) of safety. Thes^ needs 
are expressed in the desire and 
attempt of a person to : a) Know, 
b) Understand, c) Love, d) Become 
Known, e) Get understood and 
f) Get recognised and be loved 
by the others around him.

Every person feels the need to 
get acquainted, to understand and 
to love his job, his Organisation, 
his leaders and his Colleagues and 
also, he feels the need to be re
cognised, to be understood and to 
be loved by people around him.

From a very basic viewpoint the 
absence of communication would, 
undoubtedly result in the denial of 
existence to the human being, for 
every aspect of human behaviour 
is related in some manner or form 
to the process of giving and receiv
ing information. Our psychological 
needs, for example, have the abi
lity to motivate our behaviour be
cause they posses the power to 
send to us, primarily via neurolo

gical pathways, the information we 
need to satisfy our motives. Thus 
we know we are hungry when we 
experience pangs of hunger in the 
stomach. On a considerable more 
complex and emotional level, the 
same concept is true of our reac
tion to sociological and psycholo
gical needs.

We know we «belong», for in
stance, when something has com
municated to us that we have been 
accepted as a member of a group 
or an organisation or our desire 
for recognition is satisfied when 
our responses lead someone or 
something to convey to us in some 
manner or from that we have per
formed our work or duties well. 
Whatever our needs be, therefore, 
our reaction to their motivational 
force is completely dependent upon 
the transmission and reception of 
some type or kind information.

Because the process of communi
cation is so important to human 
relations and motivation, all people 
and especially the police Officers, 
should be able to master it by all 
means. In fact the police success 
depends entirely upon the ability 
of Police Officers to communicate 
with the public they serve, in order
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to get mutual understanding and 
cooperation.

Communication is very important 
to Commissioned Police Officers, 
who as leaders, should be able to 
practice carefully and intelligently 
the communication process and 
who should have ability of build
ing up effective communication sy
stems, in order to satisfy the basic 
motivational forces of their sudor- 
dinates and especially their psycho
logical and sociological needs, which 
influence greatly their behaviour 
and attitudes. Communication con
sists far more than merely of issue- 
ing orders and telling people what 
to do or other things. In fact until 
they learn, understand and become 
skilled in the process of transmitt
ing and receiving information 
— they cannot possibly lead and 
motivate people in the manner re
quired to get work done through 
people efficiently and effectively.

Another justified question about 
communication is : «Why people 
feel so urgently the need to com
municate ?».

The basic reason for any kind 
of communication, whether it be 
in the form of a nerve sending 
impulses to the brain or a police 
officer instructing his subordinates 
on how to do their job, is to get 
some manner or form of action, 
that is to say, a form of certain 
behaviour. That is the actoin re
sulting from communication fre
quently can be and is not neces
sarily only, in the form of con
crete physical behaviour, but, in 
the form of an attitudinal response, 
such as the accepting of an idea 
or a willingness not to behave in 
a particular way.

Because some form of behaviour
al response will ultimately result 
from communication, it should not 
be inferred that overt or convert 
action will take place immedia
tely or that it will always be ob
servable. Quite frequently behaviour 
resulting from the receiving of in
formation may not take place for 
many years. This is particularly 
true of formal education, of course 
-what the student learns in Gym
nasium or University may not actu
ally influence his behaviour until 
years later. The same is also true 
of present day police management

development programs and other 
forms of executive development. 
Anything the young Police Officer 
may learn about the subjects com
municated to him during the course 
of basic or refreshment programs 
may not be come, manifested in 
his actions until considerably later 
in his career. And even then one 
may not notice apparent changes 
in his behaviour, especially if only 
an attitudinal response has occured.

Although some manner or form 
of response is the basic objective 
of communication, it must be also 
recognised that the type or kind 
of response desired by manage
ment of subordinates, for instance, 
may not always materialise. Un
doubtedly, one of the fundamental 
reasons for which people someti
mes fail to respond properly is 
because of a myriad of barriers to 
effective communication. Whatever 
the reasons why people fail to res
pond properly to communication 
however, it should always be re
membered that some manner or 
from of behaviour is going to re
sult whatever we communicate. It 
is imperative therefore, that every 
effort be made to prevent the va
rious barriers to effective commu
nication from operating — Unless 
this is done, it is very possible 
that subordinate response to com
munication may be unacceptable 
to management.

Because in case that the com
munication process is not effective 
or inefficient, then may arise many 
misunderstandings such as : A feel
ing of rejection,"in which case the 
person thinks that he is pushed 
aside, not loved, not useful and he 
acquires the impression of degra- 
tion, uncertainty, injustice and an
tipathy. He has the feeling of despe
ration, because his hopes do not 
come true and this feeling creates 
reactions to adjustement or com
plaints, leading the individual to 
aggressiveness, flight and so on. 
This, in the field of communication 
is expressed through lack of avai
lability, ’of good-will, and negation 
of dialogue, conflict and through 
creation of informal processes of 
communication. In the field of work, 
through lack of adjustement in the 
work group, creation of sub-groups, 
unfavorable work climate and of

course through low standard of 
effectiveness and efficiency.

The main purposes of commu
nication are the following;’a) Trans
mitting a message. The message 
has to have certain meaning, that 
is the information given; morever, 
this message should have a definite 
purpose, that is : The final obje
ctive and finally the message should 
have a ’specific form, b) The ex
change of dialogue : That is to 
get understood and to understand; 
to create something and to be crea
ted, that is to give and to take 
something useful, c) To get mutual 
understanding and cooperation, that 
is to be recognised, to be loved and 
to find always the truth.

The transmission of the message 
— information — most frequently is 
effected through two channels, that 
is the spoken or written word. 
Oral communication, of course, 
takes place primarily in face-to- 
face situation. It is generally speak
ing the most preferred method of 
transmitting a message or informa
tion, principally because it is more 
personal in nature and because it 
more conveniently allows the trans
mitter to determine if the receiver 
understands and accepts what has 
been communicated to him. In 
addition, it possesses the adventa- 
ges of being the fastest form of 
communication and of allowing 
bothparties to participate in 
the situation and to share their 
opinions and feelings, advantages 
which are most important to moti
vation and the practise of human 
relations.

This channel of communication 
is most important to all Police 
Officers who usually have every 
day face-to-face contacts with the 
public they serve and they should 
have the ability to use it in the 
most effective way if they want 
to have good results in carrying 
out their most difficult but so 
important duties.

Written communication, although 
considerably less personal and par
ticipative in nature than oral one, 
is an essential part of any organisa
tion. Whenever information con
cerns many people, is very complex 
and extremely important, or has 
long-term significance, written me
dia must almost always be used.
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However, because writing lacks the 
advantages of oral communication, 
skill is required tq design properly 
the various forms used to convey 
the written word. But even when 
forms such as circular orders, let
ters, handbooks, manuals etc. have 
been properly constructed, it is 
frequently necessary to explain oral
ly and to clarify written informa
tion.

Besides these, there are also 
other ways of communication and 
transmitting information to peo
ple such as signs, gestures, sym- 
boles, pictures, facial expressions 
and so on. Although almost all of 
us utilize these means of communi
cation every day, few of us recog
nise how powerful and significant 
these media are. And yet evidence 
of their impact and motivational 
force is not difficult to find. One 
need only to recall his reaction to 
a friend’s action or gesture, or how 
he was influenced by some one’s 
action, or the purposeful silence 
of some to understand the inher- 
rent nature of these forms of in
formation transmission. These so
metimes speak louder than words. 
And as such, they play, along with 
oral written communication, an 
extremely important part in the 
process of transmitting information.

Morever, besides transmitting in
formation or a message people 
need to receive also information. 
Because we tend to use oral and 
written communication more than 
other forms of transmitting infor
mation, we must of necessity re
ceive information more by listen
ing and seeing than by any other 
means of reception. This does not 
mean that other ways of receiv
ing information are less important 
or useful to the communication 
process. On the contrary, if the 
transmitting media discussed ear
lier are important to communica
tion, then the receptors required 
to receive the information trans
mitted by them are equally impor
tant. Accordingly, our senses of 
touch, smell, and taste also play 
important roles, in the process of 
receiving information. But it should 
be emphasized that hearing and 
seeing, especially the hearing of 
spoken words and the seeing of 
written words, actions gestures and

facial expressions, are by far our 
most relied upon means of receiving 
communication.

Now let us see the way in which 
the communication process is ef
fected, that is, in which way peo
ple communicate either among 
themselves or as members of a 
group.

Each_ individual is both trans
mitter and a receiver of a message 
or information. In order to com
municate with another individual 
he should want it and he should 
have the good will to do it. There 
cannot be any kind of communica
tion unless people have a good 
will to do it. And not only this, 
but to do it in the proper way, 
that is sincerely and frankly. Good 
will brings understanding and coo
peration. Sincerity brings mutual 
confidence which is absolutely neces
sary in every kind of communica
tion among people.

Communication as we said is 
most important to every facet of 
life and especially to social and 
group life. In social and especially 

’ in every organisation life we have 
various ways of communicating 
with the members of a group. In 
every Public service or business 
the most frequently used and re
lied upon way of communication 
is the downward direction. This 
refers, of course, to the process of 
transmitting from the top of the 
Management down through various 
levels to the individual members 
of the group. It is an essential way 
of transmission because without it 
any organisation would undoub
tedly cease to function. This is the 
direction used by manafement to 
communicate to the group members 
information on group objectives, 
policy, procedure and so on.

Another but equally important 
way of transmitting a message or 
information is that of upward com
munication.

This direction of communication 
is predicated on the fact that group 
members of an organisation not 
only possess the ability to receive 
communication, but also possess 
and must be allowed to use the 
capacity to transmit information 
upward. It is the only way of com
munication via which group mem
bers of any organisational level

can convey to the superious their 
actions, attitudes and opinions 
about a great deal of vital concern 
to the efficient operation of an 
organisation, business or public 
Service. As such, it is the only 
means by which management can 
determine if the information it has 
transmitted has been received, un- 
destood, and accepted and if pro
per action has been taken or is 
being taken to accomplish the ob
jectives of the group.

Most important of all is the fact 
that this direction of information 
flow is the only way Management 
can discover if the needs of subor
dinates are being satisfied. In a few 
words, whether it be evidenced 
through records, surveys interviews 
etc., it is the only way that can 
communicate to superiors whether 
or not subordinates are properly 
being motivated. It is therefore 
most important that management 
or leadership should facilitate and 
organise systematically the flow of 
information from the bottom to 
the top of an organisation of any 
kind. Managers, leaders etc. should 
be ’not only ’good transmitters, 
but — and this is most important- 
good receivers too.

Information channels should be 
open in both ways down and up
ward if they want to be effective 
and successful. Until one recogni
ses that, no matter what direction 
it takes, communication is inher
ently two-way in nature, he can
not possibly hope to practice hu
man relations effectively.

Leaders and ’managers should 
always have the receiver knob open 
in order to receive all kinds of 
information from their subordina
tes and get acquainted with their 
needs, desires and problems. This 
is most important for ’the normal 
functioning of any group and ser
vice. But this is especially important 
for the Police, because Police suc
cess depends primarily upon re
liable and good information chan
nels, through which Police can get 
acquainted with the public and its 
attitudes, desires, actions and so on.

But besides the above mentioned 
ways of transmitting information, 
there is another way which is cal
led horizontal communication. This 
refers to the flow of information
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between people or groups of peo
ple on the same level in an organi
sation of Public Service. It is there
fore absolutely essential to the suc
cess of any of them.

The directions of information 
flow which we mentioned above, 
can be also formal communication, 
because they are directions of com
munication that result from the 
delegation of authority and res
ponsibility in an organisation or 
Service. In other words, when an 
individual has been given the au
thority and the responsibility to 
do a certain job, there is immedia
tely created an upward line of com
munication that he should use to 
transmit information to and infor
mation from his superiors, and a 
downward line of communication 
that he could use to transmit in
formation to and receive informa
tion from his subordinates. The 
same way works also the horizon
tal channel of transmitting and 
receiving information in every or
ganisation or Service. The chan
nels of the information flow should 
be definetely defined in order to 
secure normal and efficient func
tioning of the organisation.

Although there are inherent di
sadvantages in all forms of formal 
communication, primarily because 
of the authoritarian and superior - 
subordinate relationships esta
blished by them, there are several 
advantages of this type of commu
nication that deserve mention. For 
example, horizontal communica
tion, allows leadership and manage
ment to coordinate the various 
functions necessary to the organisa
tion or Service. Formal downward 
communication allows leadership 
and management directly and im
mediately to transmit information 
important to the operation of a 
Service or a business. And formal 
upward communication has the 
advantage of allowing leadreship 
and management to establish lines 
and channels that subordinates can 
use to convey information to super
iors who have been delegated the 
act upon it.

Besides the formal channel oj 
communication there also exists in 
every Service or business another 
equally important channel of in
formal communication. This is a 
result of the inherrent desire of 
people to communicate with each 
other and arises from the social

interaction of individuals. As a sy
stem of communication it is limi
ted in direction and degree only to 
the extent that limits are self-im
posed by members of an organisa
tion. As such it contrasts sharply 
with the formal communication sy
stem because it frequently ignores 
or trespasses upon formally dele
gated lines of authority and respon
sibility. Although some people con
sider it undesirable, undoubtedly, 
because they do -not understand 
it and utilize it properly, this sy
stem of transmitting and receiving 
information has several important 
characteristics. One of the most 
important functions, if it is pro
perly utilized, is to help dissemi
nate and clarify management’s and 
leadership’s formal communication. 
In this way it helps to improve over
all communication or, frequently 
to overcome leadership’s and ma
nagement’s failure to transmit in
formation properly in the first 
place.

Another important quality is that 
it allows subordinates to express 
their emotions orally to other peo
ple without fear or repression. 
This safety-valve feature plays an 
important role in human relations, 
because the cathartic value of «blo
wing-off steam» frequently alle
viates subordinate problems or pre
vents them from growing larger or 
worse.

Besides these advantages, this 
system has also some disadvanta
ges, such as, for instance, it, fre- 
quantly spreads rumor, untruth 
and distorted information with an 
alarming rate of speed, and this 
perhaps because of lack of proper 
formal communication. Consequen
tly when subordinates do not under
stand or are left in the dark about 
something, they immediately inter
pret actions and procedures as’they 
want to see them. It should be 
noted, however, that many times 
the transmitter is unaware that he 
is transmitting rumour and un
truth. As a receiver frequently as
sumes that he is passing it on exact
ly as he received it. Unfortunately 
there are also people who purpose
fully concoct misinformation. Per
haps the best way to deal with 
such individuals, in fact, the best 
way to deal with all rumours and 
untruths-is to establish a Rumour 
Board or some similar medium of 
communication. The basic purpose

of such a device is to answer the 
rumour or untruth immediately 
and thereby to stop it before it 
becomes serious and harmful. This 
means that headership and manage
ment must constantly listen to the 
grapevine and act immediately when 
necessary.

Another undesirable characteri
stic of informal communication is 
that unlike formal one, it is very 
difficult to control. Although this 
quality exists to some degree, its 
manifestation actually depends upon 
the ability of the leader or manager 
involved. If people ignore the gra
pevine and make no attempt to 
listen to it and combat the misin
formation being transmitted, then, 
of course, it cannot be controlled. 
If, on the other hand, leaders and 
managers study the grapevine by 
listening to it and by determining 
who its leaders are and what in
formation it transmits, they can 
take intelligent actions that will 
ultimately lead to an intergration 
of informal communication with 
the formal system.

The characteristics of the formal 
communication are the following :

a. The information of the formal 
communication are lawful, known 
and naturally controlled.

b. The transmission channels are 
planned, organised and ordinary.

c. The transmissions means are 
ordinary, as circular, orders, let
ters, interviews, conversation etc.

The characteristics of the infor
mal communication on the con
trary are :

a . They are not official, known 
or controlled.

b. They can be parallel or tres
pass the formal ones.

c. They can be rumours or mi
sinformation transimitted purpose
fully.

d. The causes that create ru
mours are many : A rumour may 
spring from the thwarting of the 
need of communication, or the im
possibility of satisfying a desire, a 
hope or an expectancy etc. The 
rumour’s content is uncertain in
formation true or untrue; illusion 
excells reality and sentimentality 
cognition. Rumours spread faster 
than anything else, and are stronger 
than any other kind of information.

Communication among people is 
not as simple as many’people think. 
It is a very complicated process 
which needs study and practice.
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Essential prerequisite to effective 
communication requires mutual go
od-will of both parties, that is, the 
transmitter and the receiver.

Communication can be effected 
only when both parties are willing 
to communicate.

But, besides this basic barrier, 
there are a great deal of other 
factors to effective communication 
such as :

a. The semantics; That is the 
meaning of words we use while we 
communicate with somebody else. 
Although too frequently we feel 
that because we understad the mean
ing of the terms our subordinates, 
or other people we come in con
tract with, will likewise undertand 
them.

Unfortunately, what we fail to 
recognise is that words mean diffe- 
ent things to different people. Peo
ple differ among themselves in 
education level, in intelligence, in 
character etc. Leaders and mana
gers must consequently take all 
this facts into consideration when 
they communicate. In’other words, 
when we want to communicate with 
somebody else, we must in the 
first place choose the right words. 
Frequently simple in order to be 
understood. When the nature of 
the communication is such that it 
is impossible to use universally un
derstandable terms, then every ef
fort must be made to interpret the 
meaning of the message to the va
rious individuals or groups con
cerned. If this is not done, people 
will automatically interpret the com
munication in accordance with their 
understanding of the words used. 
And the result is usually misintrpre- 
tation and of course undesired ac
tion.

Messages, orders etc. must be 
simple, condensed understandable, 
otherwise we leave the door wide 
open to time-consuming, misunder
standing, misinterpretation and of 
course improper response, or ac
tion. Tnis is especially true of com
munication requiring immediate ac
tion. Another important barrier to 
effective communication, particu
larly in a large public service, like 
the Gendarmery with almost 2140 
services spread in great distance all 
over the country, is the physical 
distance between people. When we 
are far away from the persons we 
wish to communicate, it becomes

very difficult for us to determine 
if they receive, understand, accept, 
and properly react to what we have 
transmitted. We must also rely more 
and more on written media, which 
means that we encounter additio
nal problems of construction and 
interpretation. To overcome the 
disadvantage of distance we must 
utilize, where possible devices such 
as telephones and intercommunica
tion systems, and we must make 
sure that the people on the various 
levels through which our informa
tion or message is sent understand 
accept and pass on our message up 
or down the line. In particular, we 
must make sure that the people on 
these levels communicate exactly 
the nature of our information. That 
is to say, we must make sure that 
our information is not misenter- 
preted, distorted, or stopped by the 
people who are responsible for 
passing it on to and interpreting 
it for other people. As difficult as 
this is to do, we must do it if we 
want proper subordinate behaviour 
and sound communication with 
other people.

The people themselves are also 
a very important barrier to com
munication sometimes. This kind 
of obstacle occurs when informa
tion that must be transmitted 
through other people is stopped be
fore it reaches its final objective.

Some of the factors and reasons 
for which people hinder the flow 
of communication are : Misunder
standing of the original message and 
fear of passing on information be
cause it might indicate inefficiency 
or, inability to handle certain situa
tions, especially this happens in the 
upward communication. Sometimes 
people in supervisory level hesi
tate or fail completely to pass im
portant information, such as su
bordinates attitudes, opinions, grie
vances, and suggestions, on to 
their superiors because they be
lieve such information will impair 
their status or prestige or reflect 
on their surervisory ability. When 
such stoppages occur problems that 
could have been prevented usu
ally develop into situations that 
ultimately require drastic remedial 
action. It is important, therefore, 
for people to recognise that the 
stopping of information, rather than 
the content of the message stopped, 
is an indication of poor leadership

ability and it is this that does the 
greatest harm to effective commu
nication.

Finally, we can say, that one of 
the most fundamental obstacles to 
effective communication is that peo
ple do not pay as much atten
tion as they should to the interest 
of the people to whon they com
municate.—

This concept is based on the fact 
that they listen more attentively to 
communications, that are geared to 
their interests and their basic needs. 
When they listen in this manner, 
they facilitate understanding and 
usually respond with the proper 
form of behaviour.

Besides there are a lot of other 
kind of barriers that prevent or 
hinder effective communication such 
as many internal or extermal fa
ctors.

The basic objective of communi
cation is the achievement of some 
manner or form of human beha
viour. And to accomplish this ob
jective it is not so easy, as one 
might think. The communication 
process is most difficult and re
quires more than telling, writting 
or indicating something to people. 
In fact, it should be obvious that 
the basic process of communica
tion, if it is to achieve proper res
ponse, must of necessity give at
tention to three important and 
sequentially related concepts.

a. It must begin with proper 
transmission of a message or an 
information.

b. The receiver must understand 
thorougly this message or informa
tion and

c. The receiver must accept the 
message or information transmit
ted to him.

Unless these three conditions 
exist in the order stated, the fourth 
part of the process of communica
tion, that is to say, the action, will 
be seriously thwarted or left com
pletely to chance.

For this reason if we want to be 
successful in communicating with 
other people and especially with 
our subordinates, in order to achi
eve the necessary proper response, 
we must pay great attention to 
the stages of the communication 
process.

The transmitting of a message 
or an information to people parti
cularly, if it is done with written
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media, requires considerable thought 
and planning the part of the trans
mitter. Detailed attention must be 
given to the nature of the commu
nication itself, to the best medium 
to use, to the people who should 
receive it, to the interests and the 
needs of the people who will re
ceive it, and to the various barriers 
that could hinder or impede effec
tiveness. In a few words, every ef
fort should be made to insure that 
what people are to receive, is re
ceivable. If this is not done it is 
senseless to expect understanding, 
acceptance and naturally proper 
response, that is the proper beha
viour and of course the proper 
action.

The next step of understunding the 
transmitted message or information, 
is most important in ’communica
tion process and it is dependent to a 
degree on how well communica
tion was planned and transmitted 
properly in the first place. One 
should never assume that the re
ceiver understands what has been 
transmitted to him. Sound commu
nication undoubtedly does not rest 
upon assumptions, primarily be
cause even the best communica
tion is sometimes misunderstood. 
It is therefore absolutely necessary 
that the transmitter determine whe
ther or not the receiver compe- 
hends his message. In an sense, 
this requires the transmitter now 
to become the receiver, and the 
receiver’to become the transmitter. 
In other words, after comauitncat- 
ing a message or an informmion to 
somebody, one must do everything 
possible to encourage that person 
to indicate the degree of this under
standing. One must facilitate the 
transmission of this information, 
and most important of all, listen 
attentively to it. This is why most 
people prefer oral communication. 
In a face to face, situation it is 
considerably easier to determine 
whether or not the receiver under
stands what has been transmitted 
to him. The only way to assure 
proper communication, people 
should be both good transmitters 
and good receivers at the same 
time. They should be able to play 
this dual role very eflectively, if

they want to accomplish their goal, 
that is effective communication, 
practice successfully human, ge
lations or motivate other people.

But even if some one is success
ful in transmitting and in assuring 
understanding of his message, still 
remains another very fundamental 
factor to proper and effective com
munication, that is the acceptance 
of the message transmitted. It is 
obvious that people accept what 
they understand thorougly. For this 
reason it is most important to ex
plore thorougly via two way com
munication the nature and degree 
of the other person’s understand
ing.

Undoubtedly communication is 
most essential to sound personel 
administration. But as the under
standing of communication increa
ses, the degree of satisfaction with 
communication decreases. More and 
more, management becomes aware 
of barriers to communication, and 
more and more, it seeks ways to 
overcome them.

The barriers of communication 
in an organisation that is, a public 
service, or a business can be grou
ped into three majors categories :

a. Barriers arissing from the fact 
that individuals are involved in 
communication and individuals dif
fer. People and personalities differ, 
because they come from different 
backgrounds , have preconceived 
opinions or prejudices, listen with 
a selective ear etc.

The fact the different people come 
from different backgrounds-geogra- 
phic, economic, social., educational 
and occupational-may mean that 
each puts a different interperta- 
tion on what he sees and hears. 
What is important to one man may 
not be important to another-because 
people also have different interests. 
This plays a very important role 
in any kind of communication.

b. Barriers arising from the or
ganisation’s climate or atmosphere, 
which tends to stultify communica
tion. The climate or atmosphere 
which exist in an organisation in
fluences greatly the communication 
process. The key to effective com
munication is in the hands of the 
top man-of the leader-if he is not

willing to communicate, if he does 
not feel the need to listen to others - 
or if he is one way transmitter-then 
he closes all other channels of com
munication. That is, he practices 
one-way communication, which is 
not really communication but sim
ply order giving.

Or, if he does not understand 
the need for communication, he 
thinks that only his opinion is 
worthwhile and nobody else is 
qualified to express his thoughts or 
suggest something good. Such a 
leader is surely condemmed to 
failure because he lacks in policy 
and he cannot have {he support or 
understanding of his subordinates. 
He is absolutely negative-fear of 
communication, fear for distortion, 
fear of exposing or lack of know
ledge, or having too little to offer, 
fear of exposing oneself to criticism, 
fear of reprisal etc. are also serious 
reasons for one-way communica
tion, or barriers to absolutely no 
communication.

c. Another group of barriers are 
due to machanical, we could say, 
reasons, that is they stem from lack 
of proper facilities or means of 
communication. Such barriers spr
ing, for instance, from lack of pro
per organisational structure, or poor 
organisation in general, or lack of 
technical facilities.

d. Other barriers to communica
tion may be ack, of special train
ing, which very important, because 
sometimes someone may be will
ing to communicate with his su
bordinates or other people, but he 
does not know how.

The list of communications bar
riers is by no means exhaustive. It 
merely represents here some of 
the more important ones, but the 
most important thing is that every 
effort should always be put in iden
tifying and overcoming them in 
time, ’in order to secure always a 
sound two-way communication sy
stem, and eventually achieve ef
fective communication process that 
is constant, habitual and automa
tic communication, among the rest 
of the society.

END
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