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Ό Γενικός Γραμματεύς τοΓ: Ύπουργείοι; Δημοσίας Τάξεως κ.
ι Πέτρος Κωτσέλης έκπροσωπών τη\
Εθνικήν μας Κοβέρνηοιν κτταθέτει στέφανον εις τό ήρώον' των πεσόντων τής πόλεως τοΟ Καρ
πενησίοο κατά τήν τελετήν της 8-2-70.
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«
’Ανοιξ-.ς καί νεότης, εις τήν ‘Ελληνικήν ϋπαιθρον. ‘Η φύσις γενναιόδωρη στολίζει πρώιμα
— σχεδόν εις τήν καρδιά τοΟ χειμώνα — τήν
Ελληνική χώρα μέ φρέσκα κλώνια καί όλάνοιχτα άνθη.
Ή φιλοδοξία τής Χωροφυλακής είναι να διατηρήση ειρηνική καί γαλήνια τήν ύπαιθρο, καί
άγνή κ αί. έλπιδοφόρα τήν ‘Ελληνική νεότητα.
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Ο Β' ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ
Ή Χωροφυλακή, αποτελούσα την σπονδυλικήν στήλην τής
κρατικής μηχανής, έχει προσφέρει τάς γνωστός ύψίστης σημασίας
καί σπουδαιότητος υπηρεσίας κατά τήν έκπλήρωσιν τής αποστο
λής της, επί ένα καί πλέον αιώνα.
"Ομως κατά τον μακρότατον τούτον χρόνον έστερήθη τής έκδόσεως, είτε παρ’ αυτής, είτε, έστω, παρά τρίτων, τή αίγίδι ταότης,
επισήμου δημοσιογραφικού οργάνου, προς ένημέρωσιν των τε άνδρών της καί του κοινού επί τής πολυπλεύρου δραστηριότητος
καί των επιτευγμάτων αυτής.
"Ηδη καί τό σημαντικόν τούτο κενόν— μετά τήν εκ τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, έπελθοΰσαν κατάρρευσιν των δογ
ματικών προκαταλήψεων καί άρσιν εμποδίων, άτινα ειχον επιφέρει
τήν προς πάσαν κατεύθυνσιν στείραν άρνησιν —- συνεπληρώθη καί
εύρισκόμεθα σήμερον εις τήν εύχάριστον θέσιν νά έχωμεν εις χεΐρας μας τό τρίτον κατά σειρόιν τεύχος τού περιοδικώς έκδιδομένου τοιούτου δημοσιογραφικού οργάνου, ύπό τον τίτλον «ΕΠΙΘΕΩ ΡΗ ΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ».
Τό περιεχόμενον τού περιοδικού τούτου έμπλουτίζεται καί δι’
επιμορφωτικών θεμάτων προσφορών εις τήν συμπλήρωσιν γνώσε
ων, κρινομένων αναγκαίων διά τήν επιτυχή έκπλήρωσιν τής καθ’
όλου οοβαράς αποστολής τών οργάνων τής Χωροφυλακής καί δή
ώς απαιτούν οί σύγχρονοι καιροί.
’Από τής θέσεως ταύτης χαιρετίζω με εξαιρετικήν χαράν καί
Ικανοποίησιν τήν έκδοσιν τού περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», ευχόμενος τήν άπρόσκοπτον καί έπιτυχή κυκλο
φορίαν αυτού, έπί τώ τέλει τής έπιτεύξεως τών δι’ αυτού έπιδιωκομενων σκοπών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Υποστράτηγος

« ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΛ ΧΡΟΝΙΚΑ » :
'Από 18ετίας έκδίοεται καί κυκλο
φορεί μεταξύ των άνδρών τοΰ άδελφοΰ
Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων
Ιδθήμερον περιοδικόν υπό τόν τίτλον
«’Αστυνομικά Χρονικά».
Ή έπιμέλεια τής έκδόσεως άνήκει
εις τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τοΰ
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων.
Πρόκειται περί λίαν επιμελημένης
έκδόσεως μέ εκλεκτήν, πλουσίαν καί
πρωτότυπον ύλην, καί σκοπόν τήν
πνευματικήν, έπιστημονικήν καί έπαγγελματικήν έξϋψωσιν τών άνδρών
τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων
ως καί τήν προβολήν είς τό εύρύτερον
κοινόν τοΰ έργου τής ’Αστυνομίας.
Είς τό ύπ’ άριθ. 401 τεύχος τής
1.2.70 τοΰ έν λόγψ περιοδικοΰ δημο
σιεύονται ευμενέστατα σχόλια διά τήν
έκδοσή τοΰ περιοδικοΰ μας «Έπιθεώρησις Χωροφυλακής».
Ή «Έπιθεώρησις Χωροφυλακής»
έκφράζει θερμοτάτας ευχαριστίας διά
τά σχόλια ταΰτα, τά όποια άποτελοΰν
Ιδιαιτέρως κολακευτικόν τίτλον, ώς
προερχόμενα έκ πηγής ήτις καί μα
κράν πείραν κατέχει καί καρποφόρον
δραστηριότητα καί λαμπράν παράδοσιν έχει νά επίδειξη.
Δραττόμενοι τής εύκαιρίας, εύχόμεθα καί ήμεΐς είς τό περιοδικόν τοΰ
άδελφοΰ Σώματος πλήρη εΰόδωσιν
τών εόγενών σκοπών τής έκδόσεώς
του.
*
**
ΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΝΑΙΜΑ
Κ ΤΟ Ι : Αυτό είναι τό σύνθημα τό ό
ποιον, από τής 10ης Φεβρουάριου έ.έ.
έρρίφθη ύπό τοΰ ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής διά τής νέας καινοτομίας
του, δσον αφορά είς τήν τροχαίαν άστυνόμευσιν τών έθνικών δδών.
’Από τής άνωτέρω ήμερομηνίας, δι’
έκαστον τμήμα μήκους 20 χιλιομέ
τρων όλων τών έθνικών όδών τής χώ
ρας, διετέθησαν δύο μοτοσυκλεττισταί
χωροφύλακες οί όποιοι, κινούμενοι άδιακόπως, άσκοΰν διαρκή έλεγχον διά
4

τήν τήρησιν τών τροχαίων διατάξεων
καί τών μέτρων τροχαίας άσφαλείας.
Ή έπίβλεψις αδτη, Ίναλασσομένων
τών διδύμων περιπολιών, άσκεΐται
καθ’ δλόκληρον τό 24ωρον, καί άναφέρεται είς τάς συνήθεις παραβάσεις
ώς: υπερβολική ταχύτης, αντικανονι
κόν προσπέρασμα, παράνομοι σταθμεύ
σεις, εκτυφλωτικά φώτα, καί γενικώς
έπικίνδυνος όδήγησις.
Τό μέτρον άναμένεται νά άποδώση
θετικά άποτελέσματα διά τήν μείωσιν
τών τελευταίως άνησυχαστικώς αύξηθέντων τροχαίων άτυχημάιων.
*
**
ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ: Τήν
7.2.70 καί ώραν 9 μ.μ. έλαβε χώρρ,ν
συνεστίασις, είς τό κοσμικόν καί πολιτισμένον κέντρον τών ’Αθηνών «*Όασις», τών ύπηρετούντων είς τό λεκαχοπέδιον τής ’Αττικής Μοιράρχων τής
τάξεως 1954.
Παρευρέθησαν οί Μοίραρχοι Τρύπης ’Ιωάννης, Φορλίγκας Χρήστος,
Γεωργαντάς Χρήστος, Παπακωνσταν
τίνου ’Ιωάννης, Παπαλεξίου Μιλτ.,
Γκρίτζαλης ’Αριστομένης, Καλφοΰντζος Κωνσταντίνος, ’Αποστόλου Θεό
δωρος, Τσίρης ’Αθανάσιος καί Γαρνέλης Νικόλαος μετά τών μελών τής
οικογένειας των.
Ή πραγματοποίησις τής έν λόγψ
συνεστιάσεως ικανοποίησε μίαν έντο
νον έσωτερικήν ανάγκην τών παρευρεθέντων παλαιών συμμαθητών, δι’ έπανασύσφιγξιν τών ώραίων ψυχικών
δεσμών, οί όποιοι έσφυρηλατήθησαν
είς τά θρανία καί τά γυμναστήρια τής
Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής
κατά τήν σχολικήν περίοδον 1952-54.
Κατά τήν συνεστίασιν, οί άνωτέρω
άνεπόλησαν μέ ζωηράν συγκίνησιν, ό
λα τά έπεισόδια τής σχολικής έκπαιδεύσεώς των, τά όποια άποτελοΰν
καί τάς ώραιοτέρας καί ζωηροτέρας
άναμνήσεις, συγχρόνως δέ συνεζήτησαν καί θέματα ύπηρεσιακά καί άντήλλαξαν πληροφορίας των, άπόψεις,
γνώμας καί ιδέας.
Μέ λύπην έμνημόνευσαν τούς άποβιώσαντας έν τή ένεργψ υπηρεσία έτέρους δύο συμμαθητάς των, τούς Μίχον Γεώργιον καί Μαγκλίνην Κων
σταντίνον καί άπεφάσισαν τήν ήθικήν
συμπαράστασιν είς τά άπορφανισθέντα
ανήλικα τέκνα των.
Μετά τό πέρας τής συνεστιάσεως,
άφοΰ έφωτογραφήθησαν άναμνηστικώς, άπεχώρησαν όλοι μέ άνανεωμένον τόν ένθουσιασμόν των καί μέ αίσιόδοξον διάθεσιν πράς καλλιτέραν άπόδοσιν είς τό έπίμοχθον έργόν των.
’Αξίζουν πράγματι συγχαρητήρια
είς τούς συλλαβόντας τήν ιδέαν τής
συνεστιάσεως καί ευχής έργον είναι

τοιούτου είδους έκΙηλώσεις νά πρα
γματοποιούνται κατά συχνά χρονικά
διαστήματα καί είς δλας τάς Υ πη
ρεσίας Χωροφυλακής.
*
ΝΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Είς τόν αι
ώνα κατά τόν όποιον ή έπιστημονική
καί τεχνική πρόοδος έκαμε τόν άν
θρωπον κύριον καί κατακτητήν τής
σελήνης, είς έποχήν έκμηδενισμοΰ
τών Αποστάσεων, ή Χωροφυλακή δέν
διέθετε διά τάς ύπηρεσιακάς κινήσεις
σχεδόν ουδέ... άραμπάν. Ή ... πεζοπο
ρία ήτο είς τήν ήμερησίαν διάταξιν,
μέ άποτέλεσμα κόπον, μόχθον, ταλαι
πωρίαν καί ενίοτε καθυστερημένην έπέμβασιν.
Όλοι άναγνωρίζομεν ώς έπιβεβλημενην τήν άναγκαιότητα έφοδιασμοΰ
τών ύπηρεσιών τοΰ Σώματος διά με
ταφορικών μέσων. "Ολοι είς τάς κατ’
ιδίαν συζητήσεις μας ήσχολούμεθα μέ
τό θέμα, πλήν δμως τό δνειρον δλων
έμενεν δνειρον καί ό ταλαίπωρος άστυνόμος τής έλληνικής υπαίθρου έξηκολούθει νά... πεζοπορή, στερούμενος
καί αύτοΰ άκόμη τοΰ... άραμπά.
Ή άναγκαιότης άναδιΟργανώσεως
καί έκσυγχρονισμοΰ τοΰ Σώματος ειχεν άναγνιορισθή άπό όλους, πλήν δ
μως διά λόγους πολλούς καί ιδία διά
λόγους-οίκονομικούς, τό πρόβλημα δέν
εΰρισκε λύσιν.
’Ήδη ή ήγεσία μέ τήν συμπαράστασιν τής Εθνικής Κυβερνήσεως,
βαίνει μέ βήματα σταθερά είς τήν άναδιοργάνωσιν καί τόν έκσυγχρονισμόν τής Χωροφυλακής. «'Ομάδες
έργασίας», ώς άποκαλοΰνται, συνεστήθησαν καί έντατικώς άσχολοΰνται μέ
τήν μελέτην τών άπασχολούντων ,τό
Σώμα τής Χωροφυλακής προβλημά
των. Παραλλήλως δμως τό Σώμα προ
βαίνει είς τήν άμεσον έπίλυσιν θεμά
των, άτινα δύνανται νά άντιμετωπισθώσιν άμέσως. Προσφάτως 40 αυτο
κίνητα καινουργή μετά Ρ) Τ παρελήφθησαν καί διετέθησαν είς διαφόρους
υπηρεσίας. Τά άποτελέσματα τής άστυνομεύσεως διά τής χρησιμοποιήσεως τών μέσοιν αυτών, δέν θά άργήσουν νά γίνουν αισθητά είς δλους.
Πιστεύομεν δτι θά παρασχεθούν αί
δυνατότητες διά τήν προμήθειαν καί
έτέρων δχημάτων πρός έφοδιασμόν δ
λων Ανεξαιρέτως τών ύπηρεσιών τοΰ
Σώματος, ώστε καί ή άστυνόμευσις νά
είναι σύγχρονος καί άποδοτική, ιδία
είς τόν προληπτικόν τομέα, άλλά καί
ό άστυνόμος τής υπαίθρου χώρας νά
παύση νά χρησιμοποιή μέσα τής πα
λαιολιθικής εποχής, εις εποχήν καθ’
ήν τό αύτοκίνητον δέν είναι πολυτέ
λεια, άλλά είδος πρώτης άνάγκης καί
είς τόν άπλοΰν ιδιώτην άκόμη.
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Τήν 15ην Μαρτίου 1970 άνοίγει τάς πά
λας της ή Παγκόσμιος ’Έκθεσις Όσάκα Ι 
απωνίας, εις τήν όποιαν θά μετάσχουν πλέ
ον των 70 χωρών, μεταξύ των όποιων καί ή
Ελλάς.
Ό σκοπός τής εν λόγω έκθέσεως δια
λαμβάνεται εις τό λίαν εύστόχως έπιλεγέν
σύνθημά της . - « Π ρ ό ο δ ο ς κ α ί α ρ 
μ ο ν ί α δ ι ά τ ή ν ά ν θ ρ ω π ύ τ η τ α».
Τό σύνθημα τούτο άναμφισβητήτως α
ποτελεί μίαν σοβαράν πρόσκλησιν προς δλα
τά έθνη, τά όποια καλούνται εις τον διεθνή
στίβον τής εύγενοΰς άμίλλης, ϊνα έπιδείξουν τάς ύπ’ αύτών καταβληθείσας διά μέ
σου των αιώνων προσπάθειας προς πραγμάτωσιν του ούσιαστικοΰ νοήματος του α
νωτέρω συνθήματος.
'Η Ελλάς, καίτοι μικρά εις έκτασιν χώ
ρα, δύναται εν τούτοις καί άναμφισβητήτως νά συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων των
χωρών, αί όποΐαι καταβάλλουν πάντοτε πά
σαν δυνατήν προσπάθειαν διά τήν πρόοδον
καί αρμονίαν τής άνθρωπότητος, έφ’ δσον
τό ύπόβαθρον καί ή πεμπτουσία τοΟ Ε λλη
νοχριστιανικού πολιτισμού καί οί άπ’ αιώ
νων όραματισμοί τής Ελληνικής φυλής ύπήρξαν καί είναι πράγματι «'Η πρόοδος
καί αρμονία τής άνθρωπότητος».
Καινοτομία, δύναται τις είπεΐν, τής
έκθέσεως ταύτης είναι τό γεγονός, δτι ή ’Ι
απωνία άναγνωρ ίζουσα τον σοβαρώτατον
ρόλον τής ’Αστυνομίας διά τήν δημιουργί
αν των βασικών προϋποθέσεων έπιτυχίας
τής προόδου καί άρμονίας ταύτης, άπεφάσισεν δπως, έν τώ πλαισίω τού γενικωτέρου
προγράμματος τής έκθέσεως, προσκαλέση
καί συμμετάσχουν εις αύτήν καί τά ’Αστυ
νομικά Σώματα τών μετεχουσών ταύτης
χωρών. ’Ανέθεσε τήν πραγματοποίησιν τού
ειδικού τούτου προγράμματος εις τήν έφημερίδα «Άσάχι Σ ιμπούν» καί τήν ραδιοφω
νικήν έταιρίαν «Άσάχι», τάς οποίας θέλουν
συνδράμει ή ’Εθνική ’Αστυνομία, αί τοπικαί Άστυνομίαι Όσάκας καί Κίνκι, ό Δή
μος καί τό Εμπορικόν καί Β ιομηχανικόν Έπιμελητήριον Όσάκας, ως καί αί ’Αεροπο
ρικοί Έταιρίαι τής ’Ιαπωνίας.

Σκοπός τής καινοτομίας ταύτης είναι
ή συνάντησις έκπροσώπων τών ’Αστυνομι
ών τού κόσμου, αί όποΐαι έρχονται εις άμε
σον έπαφήν μετά τού κοινού εις τάς χώρας
των, καί ή συμμετοχή των εις τό, έπ’ εύκαιρία τής Έκθέσεως όργανωθησόμενον,«Παγ
κόσμιον Συνέδριον Τροχαίας» καί εις δια
φόρους άλλας έκδηλώσεις, προς άνταλλαγήν άπόψεων έπί θεμάτων ’Αστυνομίας καί
ιδίως κυκλοφοριακής άσφαλείας καί έξεύρεσιν άποτελεσματικωτέρων τρόπων άντιμετωπίσεώς των.
Πρός τον σκοπόν αύτόν προσεκλήθησαν 250 ’Αστυνομικοί έκ 55 χωρών, μεταξύ
τών οποίων καί τά Σώματα ’Ασφαλείας
Ελλάδος, τά όποια θέλουν έκπροσωπήσει
οί: 1) ’Αστυνόμος A ' Άθοινασούλης ’Ιωάν
νης, 2) Μοίραρχος Τρύπης ’Ιωάννης, 3) Χωροφύλαξ Μαρινόπουλος Ήλίας καί 4) Ά στυφύλαξ Βλότζος Βασίλειος.
Αί έκδηλώσεις εις τάς όποιας θέλουν
συμμετάσχει οί άνωτέρω είναι αί κάτωθι:
1) Σ υμμετοχή εις τήν έπ’ εύκαιρία τής
ένάρξεως τής Έκθέσεως όργανωθησομένην τήν 15ην Μαρτίου 1970, μεγαλοπρεπή
’Αστυνομικήν παρέλασιν.
2) Συμμετοχή εις τάς όργανωθησομένας κατά τήν διάρκειαν τής Έκθέσεως έπιδείξεις τεχνικής άσφαλούς κυκλοφορίας πε
ζών καί όχημάτων.
3) Συμμετοχή τροχονόμων μοτοσυκλεττιστών εις διαφόρους άλλας έπιδείξεις.
4) Σ υμμετοχή τροχονόμων εις τήν ρύθμισιν τής κυκλοφορίας καί ένίσχυσιν τών
’Iαπώνων συναδέλφων των.
5) Συμμετοχή εις τό όργανωθησόμενον εις Κυότο Παγκόσμιον Συνέδριον Τροχαίας.
6) Έπίσκεψις διαφόρων Σχολείων καί
όμιλίαι πρός τούς μαθητάς των.
7) ’Έκθεσις άστυνομικών όχημάτων.
8) Συμμετοχή εις τήν φωτογραφικήν
έκθεσιν τών άστυνομιών.
9) Συμμετοχή εις τό κατοισκευασθησόμενον Παγκόσμιον Κέντρον Έκθέσεως
1 ροχαίας, τό όποιον θέλει λειτουργήσει
καθ’ δλην τήν περίοδον τής έκθέσεως, ήτοι
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μέχρι καί τής 15ης Σεπτεμβρίου 1970.
Τά Σώ ματα’Ασφαλείας τής Ελλάδος
άνταποκριθέντα είς την εύγενή πρόσκλησιν
τής ’Ιαπωνίας, καί διαθέτοντα την κτηθεΐoocv πολύτιμον πείραν τής συμμετοχής των
είς την Παγκόσμιον Έκθεσιν ’Αστυνομιών
Άννοβέρου 1966 καί την Παγκόσμιον ’Έκθεσιν Μόντρεαλ 1967, φιλοδοξοϋν καί αδθις
νά προβάλουν, ούχί μόνον τό υπό των Σ ωμάτων ’Ασφαλείας έπιτελούμενον έργον,
αλλά, δπερ καί σπουδαιότερον, καί την μέXpLτοΰδε συμβολήν γενικώς τής Πατρίδος
μας είς τον ύπό τής Έκθέσεως έπιδιωκομενον σκοπόν «Πρόοδος καί αρμονία διά την
ανθρωπότητα». 'Η μέχρι τοΰδε προπαρα
σκευαστική έργασία των έστέφθη ύπό πλή
ρους έπιτυχίας χάρις είς τήν άμέριστον συμπαράστασιν, είς τήν προσπάθειάν των, τής
’Εθνικής μας Κυβερνήσεως, ή όποια άντιλαμβανομένη τήν ύψίστην σοβαρότητα μι
ας τοιαύτης αποστολής προβολής τής χώ
ρας ήμών είς παγκόσμιον επίπεδον, διέθεσεν αύτοΐς άπαντα τά προς έπιτυχίαν τού
του άπαιτούμενα μέσα καί δυνατότητας.
Έκ τών μέχρι τοΰδε προπαρασκευαστι
κών έργασιών άναφέρομεν ένταΰθα τινάς
προς ένημέρωσιν.
1) Άπεστάλη είς Όσάκα μία μοτοσυκλέττα τροχαίας.
2) Άπεστάλησαν διάφορα εκθέματα, ή
τοι στολαί Τροχονόμων, φωτογραφίαι έκ
τής δραστηριότητος τών Σωμάτων’Ασφα
λείας, διάφορα υποδείγματα διαφωτιστικών
εντύπων κλπ., άτινα
έκτεθωσιν εις τό
Παγκόσμιον Κέντρον Τροχαίας.
3) Παρεσχέθη πάσα αίτηθεΐσα έκ μέ
ρους τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής συν
δρομή διά τήν κατάρτισιν τών προγραμμά
των τών διαφόρων έκδηλώσεων καί ιδία διά
τήν όργάνωσιν τοΰ Παγκοσμίου Συνέδριου
Τροχαίας.
4) Άπεστάλησαν διάφορα διαφημιστι
κά τουριστικά έντυπα, ήτοι άφίσσαι, τουρι
στικοί οδηγοί τής Ελλάδος, ανάτυπα Ε λ 
ληνικών τοπίων, βιβλία είς τήν ’Αγγλικήν
τής Ελληνικής Ιστορίας κλπ.
5) Έδημιουργήθη, βάσει σχετικού προ
γράμματος καί προτάσεως τής ’Οργανωτι
κής ’Επιτροπής, αλληλογραφία μετά δια
φόρων έκπαιδευτικών τής ’Ιαπωνίας ιδρυ
μάτων, προς τά όποια άπεστάλησαν δεκά
δες έπιστολών καί πάσης φύσεως διαφωτιστικόν υλικόν περί τής χώρας ήμών, με ά6

“Ολοι α ί χώραι σι όποιοι μετέχουν είς τήν έκθεσιν 6ά άποστείλουν
όμάδας τών Σωμάτων των ’Ασφαλείας, Ιδιαιτέρως δέ τοΟ κλάδου
Τροχαίας

ποτέλεσμα ό Διευθυντής τοΰ Σχολείου τής
πόλεως Ουτζι τοΰ Κυότο, νά όργανώση
προς τιμήν τής Ελλάδος ειδικήν εορτήν
διά τούς μαθητάς τοΰ Σχολείου του προς
τούς όποιους ώμίλησεν έν έκτάσει περί τής
Ελλάδος καί προέβαλε διάφορα τοπία καί
εικόνας τουριστικού καί ίστορικοΰ ένδιαφέροντος.
6) Άπεστάλησαν, τή συνεργασία μετά
τοΰ ’Εθνικού Όργανισμοΰ Τουρισμοΰ πλέον
τών 1.000 φακέλλων περιεχόντων τουριστι
κά διαφημιστικά έντυπα, προς τούς έκπροσώπους τών μετεχουσών χωρών καί τούς
μαθητάς τοΰ ανωτέρω Σχολείου.
7) Ήγοράσθησαν διάφορα αναμνηστι
κά δώρα τά όποια θά δοθώσιν είς τούς έπισήμους έκπροσώπους τής ’Ιαπωνίας καί τών
άλλων μετεχουσών χωρών.
8) Μετεφράσθησαν, κατόπιν παρακλήσεως τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής, διάφο
ρα έντυπα καί στοιχεία άφορώντα είς τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα καί τήν κυκλοφοριακήν ασφάλειαν.
’Εν όλίγοις κατεβλήθη πάσα δυνατή
προσπάθεια, ούτως ώστε καί ή σοβαρά αυ
τή αποστολή τών Σ ωμάτων Ασφαλείας νά
στεφθή ύπό έπιτυχίας καί πιστεύομεν δτι
διά μίαν είσέτι φορότν ταΰτα θά φανωσιν αν
τάξια τών προσδοκιών τοΰ ’Έθνους, δπως
πολλάκις μέχρι τοΰδε κατά τό παρελθόν είς
τοιούτου είδους έκδηλώσεις διεθνοΰς σημα
σίας καί σπουδαιότητος, καί εύχόμεθα είς
αυτά έκ βάθους καρδίας «Καλήν έπιτυχίοα/».

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Π Ρ Ο Σ

την Ιαπωνικήν ’Αστυνομίαν
'Αξιότιμοι Κύριοι,
Ως Προϊστάμενος των Σ ω μάτω ν Α σ φ α λ ε ία ς τής 'Ελλάδος 'Υ 
πουργός,, αισθάνομαι Ιδιαιτέραν χαράν ά π ε υ θ ύ ν ω ν θερμόν χαιρετι
σμόν προς τήν οργανωτικήν ’Ε πιτροπήν τής Π αγκοσμίου Έ κ θ έσεω ς
Όαάκας 1 9 7 0 καί τήν ’Ι α π ω ν ικ ή ν ’Α στυνομ ίαν.
Θεωρώ έπίσης ύποχρέωαίν μου, όπως έκφράσω τά θερμότατα
συγχαρητήριά μου προς τήν Ρ αδιοφω νικήν 'Εταιρίαν Α Σ Α Χ Ι , δαον
καί πρός τήν ’Ια π ω ν ικ ή ν ’Αστυνομίαν, ούχί μόνον διότι άνέλαβον τό
δυαχερέατατον έ’ργον τής όργανώαεως τής Π αγκοσμίου Έ κ θ έ σ ε ω ς Ό σάκας, άλλά διότι αυνέλαβον τήν Ιδέαν τής όργανώσεως, έν τφ πλαισίφ τής Έ κ θ έ σ ε ω ς ταύτης, καί τοϋ Π αγκοσμίου Σ υνεδρ ίου Τροχαίας.
Ά να μ φ ισβ ητήτω ς ή κυκλοφορία των οχημάτων καί τά έκ ταύ
της δημιουργούμενα προβλήματα αποτελούν σήμερον μία ν τ&ν αοβ αρωτέρων ένασχολήσεων τών ’Αστυνομιώ ν όλου τοϋ κόσμου.
Ε ϊμ ε θ α τής γνώμης, δτι δεν ε ίν α ι δυνατόν νά ύπάρξη «οίαδήποτε πρόοδος καί άρμονία έν τή άνθρωπότητι», έ φ ’ δαον ύπάρχουν
προβλήματα, ώς π. χ. τά κυκλοφοριακά τοιαϋτα. Τά άπασχολοϋντα
σήμερον τήν ‘Α στυνομίαν προβλήματα γενικώς, άλλά κυρίως τά κυκλοφοριακά τοιαϋτα, τά όποια, ώς γνωστόν, είναι Αποτέλεσμα τής
ραγδαιοτάτης αύξήσεως τών κυκλοφορούντων οχημάτων είς άπάαας
τάς χώρας τοϋ κόσμου, δεν είνα ι εϋκολον νά άντιμετω πιαθοϋν καί έπ ιλ υ θ ο ϋ ν , Ανευ τής ατενής συνεργασίας καί αμοιβαίας κατανοήαεως
έκ είνω ν οί όποιοι έχουν τήν ε υ θ ύ ν η ν τής άντιμετωπίαεώς των.
Π ιατεύομεν άπολύτως, δτι ή Αξιέπαινος πρωτοβουλία ύμών, δπως προακαλέαητε Αξιωματικούς τροχαίας Από τόαας πολλάς χώρας
τοϋ κόσμου, ϊνα μετάαχουν είς τάς διαφόρους έκδηλώσεις τής Έ κ θ έ σεως καί είδικώτερον είς τό όργανωθηαόμενον έκειαε Π αγκόσμιον
Σ υνέδρ ιον Τροχαίας, πρός Ανταλλαγήν Απόψεων καί πληροφοριών
έ φ ’ ένός τομέως ’Αστυνομικής δραΟτηριότητος τοιαύτης αοβαρότητος
καί σημασίας, θ έ λ ε ι συμβάλλει, άναντιρρήτως, ούχί μόνον είς τήν μ ε 
λέτην καί έ π ίλ υ α ιν πλείατων δαων κυκλοφοριακάiv προβλημάτων,
ά λλά καί είς τήν ύλοπ οίηοιν τοϋ λία ν εύστόχως έπιλεγέντος σ υ ν θ ή 
ματος τής Έ κ θ έ σ ε ω ς « Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Κ Α Ι Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α ' Δ Ι Α Τ Η Ν Α Ν 
Θ Ρ Ω Π Ο Τ Η Τ Α ».
Ή πρόοδος καί ή άρμονία διά τήν Ανθρωπότητα Α ποτελεί τήν
πατροπαράδοτον φιλοδοξίαν τοϋ 'Ε λλη νικ ο ύ "Εθνους καί πρός τήν
κ α τεύθ υνοιν ταντην ή ’Ελλάς, πάντοτε μέχρι σήμερον, κ ατηύθυνε
άπάαας τάς προσπάθειας της.
Διαβεβαιοϋμεν, έπ ί τή ευκαιρία, ταύτη, Υ μ ά ς , δτι ε’χοντες Από
λυτον έπίγνω αιν τής ύ φ ’ ‘Υ μ ώ ν Αναληφθείσης Αξιέπαινου καί εύγενοϋς προσπάθειας διά τήν ύλοπ οίηοιν τής Ανωτέρω φιλοδοξίας, θ έλι/τε ενρει ΰμας ένθέρμους συμπαραστάτας οϋτως ώστε τό γεγονός
τούτο Αποτελέαη τήν Απαρχήν μιας νέας έποχής διά τήν ' Ιστορίαν
τών Σ ω μ άτω ν ‘Α σφαλείας τοϋ Κόσμου, προσέτι δό καί έν ‘Ιστορικόν
Κ εφ ά λα ιο ν συνεργασίας αύτών διά τήν δημιουργίαν καί προαγωγήν
τής Διεθνοϋς Αμοιβαίας κατανοήαεως καί συνεργασίας αύτών γενικώς.
Π. ΤΖΕ Β ΕΑ Ε ΚΟ Σ
' Υπουργός Δημοσίας Τάξεως

ΥΠΟΘΕΣΙΣ "Ο.Π.Λ.Α.,,
Ευτυχώς όμως, τά σατανικά σχέ
ι υ εΰνοπροδοτικόν Κ.Κ.Ε., τό ό δια ταΰτα τού Κ.Κ.Ε. χάρις είς τήν
ποιον από τής ίδρύσεώς του ούδ’ επί άντίστασιν ολοκλήρου τής έθνικόφροστιγμήν έπαυσε νά εργάζεται διά παν νος μερίδος τού ελληνικού λαού, τού
τός θεμιτού καί αθεμίτου μέσου υπέρ Στρατού καί όλως ιδιαιτέρως τών ήτής καταλήψεως τής εξουσίας καί ρωϊκών άνδρών τής Χωροφυλακής,
τής ύποδουλώσεως τής χώρας εις τόν έναυάγησαν καί έσώθη ούτως ή χώ
ολαυϊσμύν, εις ουδένα εθνικόν αγώνα ρα μας. Τό Κ.Κ.Ε. όμως παρ’ όλην
του Έ θνους έλαβε μέρος, Ή Ιστορία τήν στρατιωτικήν του ήτταν, έξήλθε
τούτου γέμει έθνοπροδοσιών καί ει τής περιπετείας του ταύτης αρκετά
δεχθών κατά τοϋ ελληνικού λαού έγ- ισχυρόν καί προκλητικόν είσέτι. Τήν
κλημάτων. Επομένως ώς είναι επό θέσιν του ταύτην οφείλει εις επιτυχή
μενον, ουδέ είς τόν Έλληνοϊταλικόν τούτου ελιγμόν καί παγίδευσιν τής
πόλεμον ουμμετέσχε καί τούτο είναι τότε πολιτικής ηγεσίας τού τόπου, ήγνωστόν έκ των δηλώσεων τού τότε τις έδέχθη καί υπέγραψε μετά τού
αρχηγού του Ν. Ζαχαριάδη. Τήν τα του συμφωνίαν, τήν άποκληθεΐσαν
κτικήν όμως ταύτην έφήρ'μοσε καί με «Συμφωνίαν τής Βάρκιζας». Διά τής
τά τήν κατάληψιν τής χώρας υπό τών συμφωνίας ταύτης, ήτις έθετε τάς
έχθρών ταύτης. To Κ.Κ.Ε. έθεώρηοε βάσεις τής είρηνεύσεως τού τόπου
τήν κατά τήν κατοχήν διαμορφωθεΐ- καί ή όποια έκ τών υστέρων άπεδείσαν κατάστασιν ώς ιδεώδη ευκαιρίαν χθη φενάκη καί επιτυχία τών κομ
πραγματοποιήσεως τών σχεδίων του, μουνιστών, τό Κ.Κ.Ε. από ήττημένον
ήτοι καταλήψεως τής έξουσίας διά εύρέθη καί πάλιν είς τό πολιτικόν
τής βίας καί τής απάτης. 'Τπό τό προσκήνιον καί ήρξατο προετοιμαζό
κάλυμμα λοιπόν τού έθνικοαπελευθε- μενου διά τήν όργάνιοσιν τού τρίτου
ρωτίκοϋ άγώνος ένέπλεξεν είς τας γύρου, δηλαδή τού συμμοριτοπολέποικιλώνυμους Οργανώσεις του πλή μου.
Ή συμφωνία εκείνη προέβλεπε
θος αγνών καί ενθουσιωδών πατριω
τών καί κατέστησε τούτους δέσμιους μεταξύ τών άλλων — θεμελιακός ό
τής σατανικωτέρας συνομωτικής όρ- ρος — τήν παράδοσιν τών όπλων έκ
γανώσεοός του, τού ΕΑΜ - ΕΛ ΑΣ. μέρους τών έλασιτών.
Καί διά νά δίατηρήση αρραγείς τάς
Κατά τήν έφαρμογήν τού όρου τού
οργανώσεις του ταύτας, έδημιούργη- του οόδείς ένδιεφέρθη νά έξακριβώση
σεν έξ επίλεκτων εγκληματικών με διατί δ παραδοθείς οπλισμός, έμφαλών του μίαν σκληράν καί άκρως έγ- νώς μικρός κατ’ αριθμόν, άπετελεϊτο
κληματικήν όργάνωσιν, τήν ΟΠΛΑ, από παμπάλαια καί εν πολλοίς άχρη
ήτις ώς είναι γνωστόν, έπνιξε τήν στα όπλα καί έφόδια (καραμπίναι, πΟέθνικόφρονα Ελλάδα είς τό αίμα.
λαιά τυφέκια, σκουριασμένοι χειρο
’Επειδή τό Κ.Κ.Ε. παρ’ δλον τόν βομβίδες κλπ.).
Ή πρόθεσις τού Κ.Κ.Ε., μέ έντοτρομοκρατικόν καί εγκληματικόν τού
τον μηχανισμόν του δέν ήδυνήθη με λάς τού όποιου ό καινουργής οπλισμός
τά τήν άπελευθέρωσιν νά καταλάοη άπεκρύβη — οπλισμός τόν όποιον εΤτήν εξουσίαν, ώς έσκόπευεν, έξαπέ- χον προμηθεύσει Γερμανοί, ’Ιταλοί
λ.υσε τόν Δεκέμβριον τού 1944, κατά καί Βούλγαροι — ήδη προφανεστάτής νομίμου εξουσίας, τάς ενόπλους τη, έξεδηλώθη δύο έτη βραδύτερου.
«απελευθερωτικός» όργανώσεις του Τό σύνθημα έδιοσεν δ τότε αρχηγός
διά νά καπαλάβη πλέον δυναμικώς τού Κ.Κ.Ε., ό πολύς Νίκος Ζαχαριάδης, ό μέ τόσην αυταρέσκειαν αύτοτήν εξουσίαγ.
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χαρακτηριζάμενος «θεωρητικός», «φι
λειρηνιστής» καί «λαοκράτης», όταν
είς τήν Θεσσαλονίκην, τόν ’Απρίλιον
τού 194G, μόλις εΐχεν έπιστρέψει α
πό τήν Ιίράγαν, είς δημοσίαν συγκέντρωσιν τήν οποίαν ή «μοναρχοφασιστική» Ελλάς τήν έπέτρεψεν, άνευ
όχλήσεως, είς τό Κρατικόν Θέατρον,
έκήρυξε τήν έναρξιν όργανώσεως
τής «αύτοαμυνης τού δημοκρατικού
λαού, ενάντια στήν μοναρχοφασιστική τρομοκρατία».
2 : Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ Ο.Π.Λ. Α.

Τό σύνθημα τού Ζαχαριάδη δέν ήτο μόνον απλούς λόγος. Ίδρύθη αμέ
σως ή «Μαζική Λαϊκή Αυτοάμυνα.»
(Μ.Λ.Α.) μέ προορισμόν νά οργάνω
ση στρατόν, πράγμα πού έπετεύχθη
πολύ γρήγορα μέ τήν ΐδρυσιν τής
«στενής αύτοαμύνης», ή όποια δέν ήτο άλλη από τήν περίφημην κατοχι
κήν ΟΠΛΑ. Ή μετονομασία έγένετο
σκοπίμως λόγω τής κακής φήμης της
κατοχικής ΟΠΛΑ.
Τό περίεργον — όσον καί φοβερόν
—■είναι ότι ή πρώτη όμάς τής αιμο
σταγούς αύτής όργανώσεως, ίδρύθη
είς τό... ΓΙανεπιστήμιον τής Θεσσα
λονίκης μέ μέλη υποψηφίους — καί
φερέλπιδας — επιστήμονας, τούς:
Νικολαΐδην, Διάκον, Παπανικολάου
καί Σιδηράκην. Ή όμάς αύτή έπραγματοποίησε τήν πρώτην σύσκεψιν
είς τό νεκροταφεΐον Θεσσαλον ίκης, α
νάμεσα είς τούς τάφους. Είς τό μα
κάβριου αυτό περιβάλλον οί «διανο
ούμενοι» νέοι ακόυσαν τήν κατηχη
τικήν όμιλίαν καί έλαβον τήν διατα
γήν τού ’Αλβανού ’Ακίνδυνου (μέ αυ
τό τό όνομα παρουσιάζετο) λατόμου
από τήν Μυτιλήνην.
Πολύ γρήγορα ίδρύθησαν καί άλλαι ομάδες. Κατ’ άρχάς έτηρήθη τό
«πενταδικόν» σύστημα, αργότερα ό
μως υίοθετήθη μονίμως τό «τριαδι
κόν», ή περίφημη «τρόικα» τού Βουλ
γαρικού Κομιτάτου.
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Διά την όργάνωσιν τών δμάδων
αυτών τό Κ.Κ.Ε. έπέδειξεν ιδιαιτέ
ραν φροντίδα. Έκινητοποίησεν «εκ
λεκτά» στελέχη του από δλα τά μέρη τής 'Ελλάδος. Τόν «Τάκην» -—
έπιλεγόμενον «καθοδηγητήν — (είς
τήν πραγματικότητα έλέγετο Παπαγεωργίου) από τά Καλάβρυτα, τόν
Άκίνδυνον από τήν Μυτιλήνην, τόν
«Άλέκον» — Γραμματεύς του Μα
κεδονικού Γραφείου — βαρκάρην α
πό τόν Πειραιά, τόν Βατουσιανόν
από τήν Μυτιλήνην, τόν Κατραοΰζον
από τό Λιδωρίκι, τόν Σκευοφύλακα
από τήν Νάξον, τόν Δασκαλάκην, τιτλοφορούμενον «άρχιναύαρχον», τού
αείποτε άφάντου καί άλλωστε ανυ
πάρκτου κατοχικού ΕΛΑΝ, από τήν
Σάμον, τόν Μαρκάκην από τήν Αί
γυπτον, τόν Ινατσαμάνην από τήν
’Ήπειρον, τόν Γοβασόπουλον από τήν
Καλαμάταν, καί πλήθος άλλων.
Είς τήν Θεσσαλονίκην βεβαίως έδόθη ιδιαιτέρα προσοχή. Έ δώ συνεκεντρώθησαν εκτός τών ανωτέρω καί
6 Γεώργιος Παπαθανασίου — αυτός
έφ’έρετο καί ώς αρχηγός — 0 Παπά
ζογλου ή «Σπύρος», ό Ίωαννίδης ή
«γυαλάκιας», ό Μάρκος Βαφειάδης ό
μετέπειτα αρχιστράτηγος καί... πρω
θυπουργός τής «κυβερνήσεως τών
βουνών», ό ’Αθανάσιος Χατζής, ό Βασβανάς, δ Ι ’εωργαλάς, δ Βατουσιάνος κ.ά. ’Ανώτερος στρατιωτικός υ
πεύθυνος ήταν δ 'Ύψηλάντης, καί πο
λιτικός υπεύθυνος ό ’Ακρίτας, πρώην
καπετάνιος τού «ηρωικού» ΕΛ Α Σ.
Διά τάς μετακινήσεις των έμύησαν
τούς αύτοκινητιστάς Μπόγναν, Καμπουρόπουλον, Τακμπουλίδην, Σαπουνάκην κ.ά. Μέ ένα σύνθημα έκινητοποιούσαν κατ’ αυτόν τόν τρόπον μεγάλον άριθμόν αυτοκινήτων. "Αλλω
στε τά χρήματα δέν έλειπον. "Οπως
άπεδείχθη άργύτερον είς τήν δίκην
των, κατά τήν σύλληψίν των εύρέθησαν επάνω είς τόν καθένα ή είς τό
σπίτι του μεγάλα ποσά, εκατομμύρια
δραχμών (σημερινοί χιλιάδες), χρυ
σά είκοσόφραγκα, λίραι ’Αγγλίας,
δολλάρια κλπ. Είς άλλων τά σπίτια
εύρέθησαν υφάσματα, μεταξωτά καί
άλλα είδη πολυτελείας προερχόμενα
από τό «πλιάτσικο» τού Δεκεμβριανού
κινήματος. Τό «κόμα» εΐχεν οργανώ
σει καί... εμπορικές έπιχειρήσεις(!)
μέ οικονομικόν υπεύθυνον τόν Θεό
δωρον Σακουστίδην, πρόεδρον τής
«συνεργατικής υποδηματοποιών». Ά ρ
γότερα τον άντικατέστησεν ό Γ. Καζάκος, «υπουργός οικονομικών Μακε
δονίας - Θράκης». Ό Καζάκος έπήρε είς...δόσεις από τό Κ.Κ.Ε. 34.620.
000 δρχ. (από τόν ’Απρίλιον 1947
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έως τόν Σεπτέμβριον τού ίδιου έτους)
καί 5.000 δολλάρια. ’Εκτός από αυ
τά δ Καζάκος συνεκέντρωσε (’Απρί
λιος 1947 — Αύγουστος 1947) καί
τά εξής ποσά από τήν φορολογίαν
χωρικών καί κτηνοτροφών: της Φλωρίνης 14.000.000 δρχ., τής Έδέόσης
8.000.000 δρχ., τής Βερροίας 3.500.
000, τής Καβάλας 20 χρυσάς λίρας,
τού Κιλκίς 2.500.000 δρχ., καί 12
χρυσά είκοσόφραγκα, τών Σερρών
38 χρυσά είκοσόφραγκα. Αυτά χωρι
στά από δσα συνεκεντρώνοντο από
τούς εράνους καί τά γνωστά «κουπό
νια». ’Αργότερα «έρρευστοποίησε»
καί τό... τυπογραφείου, τάς γραφομηχανάς, τά ραδιόφωνα τού κόμματος
— αντί 8.000.000 δρχ. — διότι, ώς
είπεν, «ό αγώνας χρειαζόταν πολλά
λεφτά!»
7
’Άλλοι πόροι ήσαν αί... εκποιήσεις
ειδών εκ λεηλασίας. 'Ύπήρχεν ειδικόν
γραφεϊον εκποιήσεων μέ διευθυντήν
τόν Γ. Κυπρίου καί «πλασιέ» τόν
Η. Κουφιδάκην, τόν Άκριτίδην, τόν
Θεοφανίδην κ.ά.Τά είδη έπρομήθευεν
ή ΕΤΑ (κατοχική επιμελητεία τού
αντάρτη!). Έπωλούντο: πετρέλαιον,
σόδα, σιτάρι, σχοινιά κλπ. Είς ένα 6ιβλίον εύρέθησαν κατεχωρημένα τά
είδη αυτά μέ τήν ένδειξιν: «Είσεπράχθησαν 450 χρυσές λίρες»... Ό Κυπραίου — καφεζυθοπώλης τό επάγ
γελμα — ήταν διευθυντής καί είς...
βιβλιοπωλείον. Φυσικά τά προς πώλησιν είδη έπροιιήθευσεν δμοίως ή
ΕΤΑ.
Κατ’ εντολήν τού Άγγελόπουλου
-— δ περίφημος δικηγόρος τής «’Επι
τροπής Πόλεως» — έπωλήθη είς τό
έργοστάσιον ΑΒΕΖ αλεύρι αντί 10.
000 δολλαρίων.
Έπεχειρήθη καί ή ίδρυσις «συνερ
γατικού υποδηματοποιείου» καί «μη
χανουργείου» μέ κεφάλαια πού έδωσε
τό κόμμα καί... υλικά τής ΕΤΑ, αλ
λά οί επιχειρήσεις άπέτυχαν λόγφ...
έλλείψεως πελατών καί απεργίας (! )
τού «συνεργατικού» προσωπικού, τήν
όποιαν ματαίως προσεπάθησε νά σπάση δ Μάρκος Βαφειάδης ό ίδιος!
’Άλλη έπιχείρησις -ήταν τό έργοστάσιον καρφοβελονοποιίας. Άπέτυχε
καί αύτή διότι οί «συνεταίροι» διεφώνησαν είς τήν διανομήν. Ή αποτυχία
αύτή έκανε τόν Καζάκα ■— έχασε καί
τό κεφάλαιόν του — νά γίνη έξω φρέ
νων. 'Ιδρύθησαν επίσης δύο τυπογρα
φεία -— αυτά οί «συνεταίροι» τά έπώλησαν είς δύο... έθνικόφρονας δη
μοσιογράφους τής Καστοριάς καί έκράτησαν από τό κόμμα προμήθεια
30% — μερικά βιβλιοπωλεία, δ «Λα
ϊκός οίκος βιβλίων», κατάστημα «Γα

λακτοκομικών ειδών», επιχειρήσεις
λεωφορείων — 3 μεγάλα λεωφορεία
καί 2 φορτηγά — έν... ακτινολογικόν
έργαστήρων — δ ιατρός Ν. Γεράκης
τό. διηύθυνε μέ ελεγκτήν τήν Λίνα
Βουρδουνά — εφοπλιστικήν έπιχείρησιν μέ δύο καΐκια, καί γραφεϊον...
εξαγωγών - εισαγωγών (υπάρχουν
εμπορικοί πράξεις τού γραφείου αυ
τού μέ τήν ’Αλβανίαν κατόπιν άδειας
τού... 'Υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας ! Μία από αύτάς άναφέρεται είς
600 οκάδες μεταξωτών υφασμάτων).
’Εννοείται δτι τά έσοδα από τό
«τζιράρισμα» όλων αυτών τών χρη
μάτων περιήρχοντο μόνον είς τούς
«μεγάλους». Ή Ή ρώ Μπαρτζώτα
λ.αμβάνει 2.000.000 δταν... έγέννησε. Ό λογαριασμός τού Καζάκα ανα
φέρει 1.425.000 δρχ. «δι’ ένοικων
τής Μαίρης» καί 2.040.000 δρχ. «δι’
ενοίκων τής «Έλλης». Ή "Ελλη καί
ή Μαίρη ήσαν επιφορτισμένοι μέ τήν
φυχαγοιγίαν του. Ό ίδιος δ Καζά
κας χρεώνει δρχ. 1.615.000 «διά τήν
οικογένειαν του» καί δρχ. 130.000
«διά καπέλλον». 'Ο Μπαρτζώτας —
ώς διασημώτερος — λαμβάνει «διά
καπέλλον» 175.000 καί 1.000.000
«διά μαλαματένω ρολόγι μέ καδένα»,
«διά μαλαματένω ρολόγι μέ καδένα»,
καί 25 χρυσά είκοσόφραγκα «διά...
αέρα τού παλαιού σπιτιού του».
"Οσο διά τούς κατωτέρους, αυτοί
έπλούτιζαν μέ «καθοδήγησιν», «συν
θήματα» καί υποσχέσεις μελλοντικής
ίσότητος, διανομής κλήρων κλπ.
3 : ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ Ο.Π.Α.Α.

Οί «μεγάλοι» μέ τάς άπολαβάς καί
τά προνόμια, έπρεπε βεβαίως νά πα
ρουσιάσουν καί κάποιον άντίκρυσμα.
Τό κόμμα έσκορπούσε χρήματα αφει
δώς, αλλά όχι χάρισμα. Ό Ίωαννί
δης έλαβε επιστολήν από τόν Παπα
θανασίου νά πάρη δέκα «παιδιά» α
πό κάθε ΚΟΒΑ — τά καλλίτερα —
καί νά δημωυργήση ομάδας. Τούτο
έπργματοποιήθη ταχύτατα. "Οταν έπανήλθεν είς Θεσσαλονίκην ό Ζαχαριάδης έδωσεν εντολήν νά «παιχθούν
δλα για δλα». Οί μέχρι τότε σποραδι
κοί φόνοι, αί μικροεπιθέσεις κλπ. δέν
ήσαν αρκετά. Έχρειάζετο συντονι
σμένη δραστηριότης καί συγκεκριμέ
νοι εντυπωσιακοί «στόχοι». Ά πό έδώ
καί εμπρός δ Παπαθανασίου, ό ’Ακίν
δυνος καί ό Βατουσιάνος θά είχαν
τόν λόγον.
4 : ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ή δραστηρωποίησις τών δμάδων
τής ΟΠΑΑ έξεδηλώθη ταχύτατα έναντίον
τών προδιαγεγραμμένων
«στόχων». Ή πρώτη δμάς πού έκινή-

θη ήταν των... «διανοουμένων» τοΰ λής τόν Άκίνδυνον. "Απαντες διέφυ
Πανεπιστημίου. Πρώτος στόχος ό γον.
Είς τάς 27 "Οκτωβρίου 1947 άλλη
Μοίραρχος Κοφίτσας, εισηγητής τοΰ
στρατοδικείου: τον έδολοφόνησαν τό δμάς έπετέθη κατά τοΰ καφενείου
βράδυ τής 6ης ’Οκτωβρίου 1946. «Ελληνικόν», είς τήν καρδιάν τής
Τον έπυροβόλησεν από κοντά ό Γ. Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή). Έ ρριψαν
Σταυρόπουλος ενώ ακολουθούσαν δ δύο χειροβομβίδας αί όποΐαι δμως δεν
Νικολαΐδης μέ τον Λιακό. Ή δμάς τό έξερράγησαν. Ούτως ή επιχείρησες
«έβαλε στα πόδια» και έχάθη εϊς τό άπέτυχεν, αλλά τό καφενεΐον έκλεισεν έκτοτε διότι δεν έτόλμα πλέον ούσκοτάδι.
Δεύτερος στόχος ό Γ. Βαρδουλά- δείς νά είσέλθη έστω είς αυτό.
Τήν έπίθεσιν εϊχεν οργανώσει δ
κης, Ταγματάρχης τότε, Διοικητής
τής Γενικής Ασφαλείας Θεσσαλονί Διογένης ’Ελευθεριάδης ή «Σπΰρος».
κης. Ό ’Ακίνδυνος τόν είχε χαρακτη Δράσται δ Διαμαντίδης καί Κεραμιρίσει «φαρδύ στόχο» καί άνέλαβε νά τσιάς, οί δποΐοι καί πάλιν διέφυγον.
έπιτηρήση τήν έκτέλεσιν, ή οποία ά- 'Ό ταν πολύ άργότερον συνελήφθησαν
νετέθη εΐς τούς Νικολαίδην, Λιακόν εΤπον δτι ή απόπειρα έσκόπει τόν φό
καί Παπανικολάου. Ή δμάς «έμπλο- νον κάποιου Μιχαήλ Παπαδοπούλου,
κάρησε» τόν Βαρδουλάκη τήν ώραν δστις άπεδείχθη δτι κατά τύχην εκεί
πού έφευγε από τό γραφεΐον του (12 νην τήν νύκτα έλειπεν είς Κοζάνην.
Είς τάς 30 ’Απριλίου 1947 άλλη δ
Νοεμβρίου 1946). Κατά σύμπτοίσιν
τήν ίδιαν στιγμήν έξήρχετο καί μία μάς επιτίθεται έναντίον σταθμεύονπερίπολος. Ό επί κεφαλής υπενωμο τος λεωφορείου τής αεροπορίας. Ρ ί
τάρχης Παγώνης κάτι υποπτεύεται πτουν μίαν χειροβομβίδα ή δποία σπά
καί πλησιάζει. Καλεί τούς τρεις νέους ζει τό έμπρόσθιον «παρμπρίζ» καί έκνά έπιδείξουν τήν ταυτότητά τους. ρήγνυται είς τά πόδια τοΰ δδηγοΰ, δ
ΑύτοΙ στρέφουν καί φεύγουν δρομαί- δποΐος κομματιάζεται. Οί έπιβάται —■
ως, καί ή περίπολος τούς καταδιώκει. δλοι αεροπόροι — όρμοΰν νά φύγουν
’Ανταλλάσσονται πυροβολισμοί. 'Ο από τήν όπισθίαν θύραν τοΰ λεωφο
Παγώνης πίπτει νεκρός, από σφαίραν ρείου αλλά μόλις τήν ανοίγουν δέ
τοΰ Νικολα'ΐδη. Οί δυο άλλοι χωρο χονται δευτέραν χειροβομβίδα. Τά
φύλακες φονεύουν τόν Νικολαίδην, ε πάντα τυλίγονται μέ καπνό, καί ή α
νώ οί σύντροφοί του ρίπτουν τά πε τμόσφαιρα γεμίζει φωνές, βόγγους,
οίμωγάς. Πέντε νεκροί καί οκτώ
ρίστροφα καί εξαφανίζονται.
Τήν 4ην ’Οκτωβρίου 1946 πυρο- τραυματίαι.
’Ανάμεσα από τούς καπνούς τών
βολεϊται δ χωροφύλαξ Μακρής, ενώ
έκάθητο μέ φίλους του είς ζαχαρο έκρήξεων τρεις άνδρες μέ τά πιστό
πλαστείο ν καί τραυματίζεται. Οί δο λια είς τά χέρια έτρεχαν νά έξαφανιλοφόνοι —- Βεργάκης, Παπαδημητρί- σθούν. ~Ηταν οί Σαπουντζόγλου καί
Έ ξιτζίδης — αυτοί έρριξαν τάς χει
ου, Πασχαλίδης — διέφυγον.
Είς τάς 3 Μαρτίου 1947 μία όμάς ροβομβίδας — καί δ Πασσας δ δποΐ
επιτίθεται κατά τοΰ αναπήρου — καί ος έκάλυπτε τούς προηγούμενους. 'Ο
πάμπτωχου — περιπτεριούχου Α. Δη- ’Ακίνδυνος έπέβλεπε προσωπικώς τήν
μητριάδη. Πλησιάζουν καί ζητούν έπιχείρησιν διότι ή διαταγή τής έγτσιγάρα, ενώ αμέσως βγάζουν τά πε
ρίστροφα καί τόν πυροβολούν §ξ ε
παφής. Α ί σφαΐραι διαπερνούν τόν
πνεύμονα. Οί δολοφόνοι διαφεύγουν
καί πάλιν, κραυγάζοντες: «Έ νας χω
ροφύλακας έσκότωσε έναν πολίτη!».
Ή σ α ν οί Σ απουντζόγλου, Χατζηεμμανουήλ καί Εύαγγελίδης.
Τό βράδυ τοΰ Πάσχα (1947) μία
δμάς μετημφιεσμένων εϊς στρατιώτας
τεθωρακισμένων έπετέθη έναντίον τών
καφενείου Μπάνου, είς "Ανω Τούμπαν. Είσώρμησαν καί αδέιασαν τά
αυτόματά των αδιακρίτως. Έφονεύθη μόνον ένας εργάτης — Γιαννουλάκης — καί έτραυματίσθη δ κατα
στηματάρχης Καλαποδαράκος. Τήν
δμάδα άπετέλουν οί Μαρκάκης, Κομνηνός, Γκαντίνας, Σαράφης, Στεφανίδης καί Μουστάκης μέ επί κεφα

κληματικής αυτής έπιθέσεως εϊχεν
έλθει από ανώτατον κλιμάκων (προ
φανώς ήτο έντολή τοΰ Ζαχαριάδη).
Αύτήν τήν φοράν οί δράσται δέν
έξέφυγον τόσον εύκολα.
5 : Η Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΗΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Παρ’ δλας τάς προσπάθειας τής
’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, τά έγκλήματα πού προανεφέραμεν έμειναν α
τιμώρητα. Αί έρευναι τής Χωροφυ
λακής ουδόλως απέδιδαν, τό κράτος
είχε καταρρακωθή, οί πολΐται ήσαν
ανάστατοι. Τήν στιγμήν τής άνατινάξεως τοΰ λεωφορείου τών αεροπόρων
ή Χωροφυλακή εϊχεν ήδη έντείνει
τάς προσπάθειας της.
Τά καταφθάοαντα έπί τόπου δργανα, ώδηγήθησαν από μαθήτριας
τοΰ Γυμνασίου διά τήν κατεύθυνσιν
πού έλαβαν οί φεύγοντες δράσται. Οί
χωροφύλακες έσπευσαν καί είς άπόστασιν 800 περίπου μέτρων έπεσαν έπάνω είς ένα «ταξί» τό όποιον δ δδηγός του ματαίως ήγωνίζετο νά τό θέ
ση είς κίνησιν. Τόν συνέλαβαν. ΤΗτο
ό Νικόλαος Ζουμπουλίδης, δ δποΐος
κατ’ άρχάς ήρνήθη κάθε άνάμιξιν,
πολύ γρήγορα δμως περιέπεσεν είς
αντιφάσεις. Ή Χοίροφυλακή ήρεύνησε τήν «πιάτσα» δπου έστάθμευεν δ
Ζουμπουλίδης. Αί πληροφορίαι ώδήγησαν εις τήν σύλληψιν ενός πελάτου
δ δποΐος έκεΐνο τό πρωί τόν είχε ζη
τήσει όνομαστικώς. Ή τα ν βαθμοφό
ρος τοΰ κόμματος καί δταν δ Ζουμ
πουλίδης τόν είδε είς τό γραφεΐον τοΰ

Τό λεωφόρεΐον τηή ’Αεροπορίας μετά τήν έπίθεσιν τών τρομοκρατών. Τά άποτελέσματα της
εκρήξεως τών χειροβομβίδων είναι ευδιάκριτα.

Μουσχουντή έταράχθη καί μέ νοήμα
τα προσεπάθησε νά τοΰ δώση να έννοήση δτι δέν είχε μιλήσει. Ή Χωρο
φυλακή συνέλαβε καί τον ιδιοκτήτην
τοΰ αυτοκινήτου. Ή τα ν δ Καμπουρόπουλος — μυημένον στέλεχος δπως εϊδομεν ■
— από τάς ακριτομυθίας τοΰ ο
ποίου δ)δηγήθησαν εις τον Διογένην
Έλευθεριάδην, που δέν ήτο άλλος από
τον περίφημον «Σπΰρον».
Τώρα ή ’Ασφάλεια έκράτει γερά
δπλα εις χεϊρας της. Ό Μουσχουν
τής δέν έσπευσε. Άπεμόνωσε τούς
συλληφθέντας, διέταξε νά τούς παρά
σχουν πολυτελή περιποίησιν καί καθη
μερινώς τούς έκαλοΰσε — μεμονωμέ
νους φυσικά — εις τό γραφεΐον του
διά νά τούς προσφέρη καφέ καί τσι
γάρο.
ΟΙ κρατούμενοι, θραβύτατοι κατ’
«ρχάς, ήρχιβαν νά έκνευρίζωνται.
Ή αρχή έγινε από τον «Σπΰρον» ό
όποίός δταν είδε τον Καμπουρόπουλον
νά βγαίνη γελαστός καί ευχαριστημέ
νος από τό γραφεΐον τοΰ ΜουσχουνΑ ύπέθεσεν δτι είχε μιλήσει καί ά-πεφάσισε νά άνοιξη καί αυτός τό στό
μα του. Ό «Σπΰρος» είχε καί άλλον
λόγον νά καμφθή, καί οί χωροφύλα
κες τον έκαλλιέργησαν έπιτηδείως.
Εις τήν έπίθεσιν, ένώ είχεν έντολήν
νά σκεπάση τόν αριθμόν τοΰ αυτοκι
νήτου καί νά στέκεται κοντά, άφησε
τόν αριθμόν ακάλυπτον καί άπεμακρύνθη. Ό «καθοδηγητής» κατόπιν
αύτοΰ τοΰ άφήρεσε τήν διοίκησιν τοΰ
τομέως καί τόν έκάλεσε νά φύγη εις
τό βουνό. Ό «Σπΰρος» ύποπτεύετο
δτι εκεί θά τόν έξηφάνιζαν.
Είπε πάρα πολλά. Τήν Ιδιότητά
του, τήν διάρθρωσιν τών ομάδων,
τούς αρχηγούς του — τούς υπέδειξε
τόν «Τάκη», Άνδρέαν Παπαγεωργίου εις τήν πραγματικότητα -— άπεκάλυψε τόν δολοφόνον τοΰ Κοφίτσα κ.ά.
Ή ’Ασφάλεια συνέλαβε τόν «Τά
κη» καί ό Μουσχουντής έσυνέχισε τήν
τακτικήν του. Τσιγαράκι, καφέ καί
κουβεντούλα. Ό «Τάκης» κατ’ άρχάς
είχε καί αυτός «τουπέ» καί «αέρα».
Δέν ήξερε τίποτε. Εις μίαν στιγμήν
δ Μουσχουντής, «τυχαίως», τόν έρω
τά δια τήν κατοικίαν κάποιου «Κο
σμά» (είχεν αορίστους τελείως πλη
ροφορίας). Ό «Τάκης» άπαντά άδιαφόρως: «Είναι ένα ερείπιο, μέ ένα πη
γάδι ανοικτό στήν αύλή...» Τότε δ
Μουσχουντής γελών απαγγέλλει., στί
χους: «Κι εγώ ή τρυγόνα ή πονεμένη,
ποΰ νά χτίσω τή φωλιά μου ή καημέ
νη; Στοΰ πηγαδιοΰ τήν άκρη...» Ό
«Τάκης» γίνεται πελιδνός. Τραυλίζει:
«"Ωστε τό ξέρετε... στο περβάζι τοΰ
παραθύρου... μέ πράδωσαν!..» Ό
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Φωτοτυπία τηλεγραφήματος τής Διευθύνσεως
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης πρός τό ΎπουργεΤον Δημοσίας τάξεως, μέ τήν Αναγγελίαν τής
δολοφονικής έπιθέσεως τής Ο.ΓΙ.Λ.Α.

Μουσχουντής δέν έγνώριζε τίποτα,
αλλά έμεινε ψύχραιμος. ’’Εδιωξε τόν
«Τάκη», έπήρε τόν Μοίραρχο Παπατσώρη καί έσπευσαν είς τό ερειπωμέ
νο σπίτι μέ τό πηγάδι. Ai έρευναι ήσαν επίπονοι, αλλά κατέληξαν είς επι
τυχίαν λαμπράν. Είς τό γεΐσον τοΰ
.παραθύρου υπήρχε κρύπτη, καί εν
τός τής κρύπτης εύρέθη ένα πακέττο
μέ χαρτιά. Ά π ’ έξω ήταν κόλλες χαρ
τί μέ τό ποίημα τής...«τρυγόνας» που
είχεν άπαγγείλλει δ Μουσχουντής, αλ
λά από μέσα υπήρχαν κατάλογοι λίαν
διαφωτιστικοί. ’Ονόματα μελών, αρ
χηγών, δμαδαρχών, συνεργατών.
Μαΰροι πίνακες «στόχων», τοποθεσίαι
δπου είχον κρυβή δπλα καί πυρομαχικά, δλα γραμμένα τακτικά μέ πρασίνην, έρυθράν καί μαύρην μελάνην!
Ή δράσις τής ΟΠΛΑ έπλησίαζεν είς
τό τέλος της.
5 : Ο ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ

Κανείς ποτέ δέν έμαθεν πώς δ Ν ί
κος Μουσχουντής έσκέφθη νά άπαγγείλη τό ποίημα τής «τρυγόνας» από
τό όποιον καί έξεκίνησεν ή άποκάλυψις δλης τής ύποθέσεως. Είχε πλη
ροφορίες; πόθεν; Τό κατέδωσε κα
νείς; 'Ο Μουσχουντής ήρέσκετο νά
χρησιμοποιΓ) πληροφοριοδότας εκ τοΰ
υποκόσμου, τούς οποίους «έδούλευε»
μέ μοναδικήν δεξιοτεχνίαν. Ούδαμοΰ
δμως φαίνεται νά ύπάρχη σχετική κατάθεσις, ή δέ ύπόθεσις αύτή είναι
μάλλον απίθανος διότι αύτά τά στοι
χεία μόνον ανώτατα στελέχη τοΰ Κ.
Κ.Ε. κατεΐχον. 'Ο ίδιος δ Μουσχουν
τής γελών έδιδεν έκτοτε τήν αόριστον
έξήγησιν δτι τό ποίημα ήτο τυχαία
καί αυθόρμητος έμπνευσις τής στιγ
μής. *Αν τοΰτο είναι αληθές, τότε
πρόκειται πράγματι περί θείας έμπνεύσεως. Έπωφελούμεθα τής ευκαι
ρίας διά νά δώσωμεν μίαν σκιαγραφί-

αν τής προσωπικότητος τοΰ Νίκου
Μουσχουντή, ό όποιος τόσας υπηρε
σίας προσέφερεν εις τό δύσκολον καί
τραχύ έργον τής ’Ασφαλείας Θεσσα
λονίκης, άλλά καί τούς επικούς εθνι
κούς αγώνας τής εποχής του:
Ό Νικόλαος Μουσχουντής τοΰ Βα
σιλείου, γεννηθείς τό 1906 είς ’Αθή
νας, κατετάγη είς τήν Χωροφυλακήν
ώς υπενωμοτάρχης καί είσήχθη αμέ
σως είς τό Σχολεΐον τής Χωροφυλα
κής διά τόν βαθμόν τοΰ ενωμοτάρ
χου τόν ’Ιανουάριον 1926. Τό 1932
προήχθη είς άνθυπασπιστήν; καί τό
1935 είς ανθυπομοίραρχον. Προή
χθη ακολούθως είς υπομοίραρχον τό
1938, εις μοίραρχον τό 1941, είς
ταγματάρχην τό 1948, είς μντισυνταγματάρχην τό 1951 καί συνταγμα
τάρχην τό 1956. Είχεν προοπτικήν
θαυμασίας σταδιοδρομίας εάν δέν τήν
διέκοπτε τό 1958 δ πρόωρος θάνα
τός του.
Τά περισσότερα έτη ύπηρέτησεν
είς Θεσσαλονίκην, είς τήν Γενικήν
’Ασφάλειαν, τής δποίας έχρημάτισεν
καί διοικητής. ’Έλαβε πέντε πανηγυ
ρικούς επαίνους, εύφημον μνείαν, με
τάλλια έξαιρέτων πράξεων καί στρα
τιωτικής αξίας, Πολεμικόν Σταυρόν,
Χρυσοΰν Σταυρόν τοΰ Τάγματος
Φοίνικος μετά ξιφών καί μετάλλων
εκστρατειών Μακεδονίας, Θράκης
καί ’Αλβανίας.
Ή τα ν δ αγαπημένος αστυνομικός
τών νομοταγών πολιτών καί δ τρόμος
τών άμετάνοήτων κακοποιών τούς ο
ποίους ή εκπληκτική δράσις του καί
τά πρωτότυπα συστήματα διώξεως τά
όποια καθιέρωσεν είχε κυριο^εκτικώς
αφανίσει.
Ό Μουσχουντής, άφοσιωμένος είς
τήν αποστολήν του, είς τήν δποίαν
είχεν αφιερώσει τήν ζωήν του όλόκληρον, απλός καί προσηνής άλλά

καί βαθυστόχαστος, μέ άπειρην φυ
σικήν καλωσόνην άλλα καί όξυτάτην
διαίσθησιν, είχε δημιουργήσει φίλους
εις δλα τά κοινωνικά στρώματα, ο'ι ό
ποιοι τον έλάτρευον. Πολλοί από αυ
τούς χρεωστοΰσαν εις τόν Μουσχουντήν όχι μόνον τήν ζωήν καί τήν ελευ
θερίαν των, αλλά καί αυτήν τήν τιμήν
καί τήν αξιοπρέπειαν των, διότι ό
Μουσχουντής μέ σπανίαν διορατικό
τητα, έγνώριζε νά διακρίνη τόν αγα
θόν δ όποιος εξ ανάγκης ή έπιπολαιότητος διέπραττεν ένα σφάλμα, ή μί
αν κακήν πράξιν, καί νά τόν συγχωρ ΐ| — ιδίως τούς νέους — καί νά τόν
κερδίζη διά τήν κοινωνίαν των τιμίων καί φιλόνομων, αντί νά πλουτίζη
μέ αύστηράς καί αψυχολόγητους διώ
ξεις τά στρατόπεδα των παρανόμων.
'Ό ταν, εις ήλικίαν 52 ετών, άπεβίωσεν, από καρδιακήν προσβολήν,
ένα πλήθος κόσμου έτεροκλήτου, έθρήνησε τόν προστάτην τής ασφαλεί
ας, τής ζωής, τής τιμής καί τής πε
ριουσίας του, ή δέ Χωροφυλακή ένα
των αρίστων αξιωματικών της.
Ό τότε επιτελάρχης του, Σόλων
Τσαούσης, χαρακτηρίζει τόν Μουσχουντήν εις τήν υπηρεσιακήν του έκθεσιν «ζώσαν ιστορίαν τής πόλεως».
Ό Εϊσαγγέλεύς Έφετών Θεσσαλονί
κης, άναφερόμενος είς τήν ύπόθεσιν
τήν οποίαν ανωτέρω έξεθέσαμεν,
γράφει: «Έξετίμησα τόν ζήλον καί
τήν άφοσίωσιν τού αξιωματικού τού
του, καί τήν δραστηριότητά του ήτις
αποτελεί άθλον καί έξοχον ΰπηρεσίαν προς τήν πατρίδα καί τήν κοινω
νίαν...»
Ό τότε πανοσιολογκότατος κ. Λ.
ΙΙαρασκευόπουλος, σημερινός Έπίσκο
πος Θεσσαλονίκης, λέγει είς τήν έπιμνημόσυνον δέησιγ τής τριετίας από
τού θανάτου τού Μουσχουντή: «Ό
Νίκος Μουσχουντής ανήκει είς τήν
τάξιν τών μεγάλων άνδρών. Είς τήν
κηδείαν του, ίσως διά πρώτην φοράν,
έφάνησαν δάκρυα καί είς τά μάτια
κακοποιών ( ! ) , ή δέ κηδεία αύτή δέν
είχε προηγούμενον παρά μόνον τήν
κηδείαν τού ’Αρχιεπισκόπου Θεσσα
λονίκης Μητροπολίτου Γενναδίου!»
Τέλος, ό Μ. Κόρου είς τόν «Ελλη
νικόν Βορράν» αφιερώνει μόλις προ
εβδομάδων — 13 ’Ιανουάριου 1970
■
—· είς τόν Ν. Μουσχουντήν άρθρον
συγκινητικόν: « Ή Ιστορία του —
γράφει — τόν κατέταξεν είς τήν κο
ρυφήν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Αυτός, πριν από αύτόν ο'ι σκαπανείς,
καί μετ’ αύτόν άλλοι άξιώτατοι, ανέ
βασαν πολύ υψηλά είς τήν συνείδησιν
τού ελληνικού λαού τήν Βασιλικήν
Χωροφυλακήν». Τό αρθρον έπιγρά-

Νΐκος Μουσχουντής, ό θρυλικός Συνταγματάρ
χης Χωροφυλακής, τοΟ όποίου αί ύπηρεσίαι
πρός τό "Εθνος και τον 'Ελληνικόν Λαόν είναι
άνεκτίμητοι.

φεται: «Οί αδιάφθοροι».
Είς τόν τάφον τού Ν. Μουσχουν
τή ποτέ δέν έλειψαν έως σήμερον τά
νωπά άνθη, καί οί εύλαβικοί άγνω
στοι, πλήν εύγνώμονες, προσκυνηταί.
Τιμή τής όποιας ούδείς ίσως ή έστω
ελάχιστοι εκλεκτοί, ακόμη καί ηγε
μόνες ή πολιτικοί, έπιστήμονες ή καλλιτέχναι δέν ήξιώθησαν.
Ό Νικόλαος Μουσχουντής άφησε
φεύγων λαμπράν παράδοσιν τήν ο
ποίαν σήμερον συνεχίζουν οί συνά
δελφοί του.
7 : ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ή δίκη τών τρομοκρατών ήρχισεν
είς τάς 28 Αύγουστου 1947. Τό Έ κ 
τακτον Στρατοδικείων Θεσσαλονίκης
είχεν έγκατασταΟ ή είς τήν αίθουσαν
τελετών τής Σχολής Βαλαγιάννη. Οί
κατηγορούμενοι ήσαν 67 μόνον. Πολ
λοί από τούς συλληφθέντας άπελευθερώθησαν από τήν ’Ασφάλειαν. Έ πρόκειτο διά νεαρούς κυρίως οί όποι
οι έβαρύνοντο μέ μικροπαρανομίας εξ
αιτίας τών οποίων τό κόμμα τούς έξεβΐαζε διά νά τούς κατευθύνη κατά
βούλησιν. ΜΙ ’Ασφάλεια τούς έδωσε
μίαν ακόμη εύκαιρίαν νά έπανέλθουν
είς τήν οδόν τής νομιμότητος.
Οί περισσότεροι τών κατηγορουμέ
νων, καί μάλιστα οί επί κεφαλής, ή
σαν ξένοι πρός τήν Μακεδονίαν. "ΙΙσαν έμμισθοι, έδούλευαν διά τό κόμ
μα καί έζων από τό κόμμα.
Κατά τήν δίκην άπεδείχθησαν τά
έξης:
α) 'Όλοι οί κατηγορούμενοι έπεβε-

βαίωσαν τάς καταθέσεις των είς τόν
ανακριτήν, ούδεμία αλλαγή ή άναίρεσις τούτων έσημειώθη.
β) 'Όλοι οί κατηγορούμενοι, χωρίς
έξαίρεσιν, (ομολόγησαν τόν πολιτισμέ
νων τρόπον μέ τόν όποιον τούς άνέκρινε καί γενικώς τούς μετεχειρίσθη ή
Χωροφυλακή.
γ) Οί περισσότεροι μάρτυρες κα
τηγορίας ήσαν έργάται, μικροϋπάλληλοι, πτωχοί οίκογενειάρχαι καί βιοπολαισταί. Οί μάρτυρες ύπερασπίσεως — πολύ όλιγώτεροι — τό μόνον
πού κατέθεσαν ήταν ότι οί κατηγορού
μενοι ήσαν «φιλότιμα παιδιά καί δτι
παρασύρθηκαν από άλλους...»
δ) ’Αμέσους μετά τήν Βάρκιζαν, έ
νας τεράστιος αριθμός οπλών καί έφοδίων είχεν άποκρυβή καί συνετηροΰντο έπιμελώς. Πολλούς χωρικούς πού
εΐχον ύποχρεοόσει εκβιαστικούς νά
κρύψουν όπλα είς τάς οικίας καί τάς
άποθήκας τοον, τούς αχυρώνας κλπ.
ε) Τούς φόνους καί τάς.τρομοκρα
τικός ένεργείας (ανατινάξεις, ληστεί
ας, δολιοφθοράς κλπ.) τούς ανέθεταν
είς νεαρούς κυρίως. Τά μεγάλα στε
λέχη παρακολουθούσαν τήν έκτέλεσιν
έκ τού ασφαλούς.
στ) 'Τπήρχε σατανικόν σύστημα
στρατολογίας. ’Εξέθεταν πολίτας —
νέους πρό πάντων — μέ μικροαδικήματα, καί κατόπιν τούς έξεβίαζσν μέ
άπειλάς καταδόσεως. ’Έτσι οί νέοι έβυθίζοντο δλο καί πιο πολύ. Χωρίς
νά τό άντιληφθούν, ήσαν μίαν ήμέραν
δέσμιοι τού Κ.Κ.Ε. μή δυνάμενοι νά
άρνηθοΰν ούτε αύτήν τήν διάπραξιν
φόνου.
ζ) Προκειμένου νά επιτύχουν μίαν
εντυπωσιακήν τρομοκρατικήν ενέργει
αν, ήδιαφόρουν τελείους διά τήν ζωήν
δεκάδων αθώων καί συνήθως πτω
χών πολιτών, μεταξύ τών οποίων συ
χνά εύρίσκοντο καί όμοϊδεάται τοον.
η) Τό σύνθημα τό όποιον συχνά
ερριπτον οί «καθοδηγηταί» ήτο:
«Παρά νά τήν έχουν τήν Μακεδονία
οί μοναρχοφασίστες, καλύτερα νά τήν
πάρουν τ’ αδέλφια μας οί Βούλγα
ροι». ’Επίσης: «Μέ τήν βοήθειαν τών
Βουλγάρων καί τών Σέρβων θά κατεβούμε στήν Θεσσαλονίκη καί θά τά
έχουμε δλα δικά μας» (Τό κατέθεσεν
ό Λιάκος — φοιτητής — δ όποιος εΐπεν δτι οί Βούλγαροι τούς έδωσαν δπλισμόν καί τούς έστειλαν αξιωματι
κούς έκπαιδευτάς).
θ) Μετά τό έγκλημα κατά τών α
εροπόρων, ή «’Επιτροπή Πόλης» εξέδωκε «μανιφέστον» καί κατεδίκαζε
τήν πράξιν. Ή «Ενότητα» — κομ
μουνιστική έφημερίς — έγραφε πύ
ρινα άρθρα («Νά λυθή ή σιωπή»,
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«Ποιος ώπλισε τους δολοφόνους;»,
yj.it.) , ό ίδιος ό διαβόητος Σιόντος
έκλαψε(!)
δημοσία καί έζήτησε
κραυγάζουν την σύλληψιν ιών δολο
φόνων !
Ή θέσις τοΰ Σ ιάντου είς την ύπόΟεσιν αυτήν ήτο αληθώς κωμικοτρα
γική. Ό Ζαχαριάδης μετά ταΰ Μπαρτζώτα είχαν στείλει από σκοπού τον
Σιάντον είς την Θεσσαλονίκην διά νά
έπιρρίψουν έπ’ αυτού τάς εύθύνας
των εγκληματούν, καίτοι ό Σ ιόντος ή
το ανίδεος τής δραστηριότητος αυ
τής. Ό Σ ιόντος είχεν εντολή νά έκφωνήση τόν έπικήδειον τού Ζεΰγου,
δπερ καί έπραξεν, καταλήξας μέ τήν
φρόισιν: «Σύντροφε Ζεΰγο, θά σε εκ
δικηθούμε!» ’Ητο φυσικόν, μετά τά
προαναφερθέντα εγκλήματα νά ένοχοποιηθή διά τών ιδίων του απειλών.
Ό Μουσχουντής δμως ήτο εκεί! Μέ
σπανίαν διαίσθησιν άντελήφθη τάς
προθέσεις τού Κ.Κ.Ε. ’Ό χ ι μόνον δεν
συνέλαβε τόν Σιάντον αλλά καί έ'σπευσε νά τόν προφυλάξη από πιθανήν
«τιμωρίαν» τήν οποίαν βεβαίως οί
κομμουνισταί, κατά τήν συνήθειαν αλ
λά καί τό πρόγραμμά των, θά άπέδιδον είς τούς «δολοφόνους τού λαού»
δεξιούς! Έστειλε ίσχυράν δύναμιν
χοοροφυλάκων, οί όποιοι παρέλαβον
τόν Σ ιάντον καί τήν σύζυγόν του καί
τούς συνώδευσαν ασφαλώς είς ’Αθή
νας δπου καί τούς... έναπέθεσαν είς τό
κατώφλιον τού ΙΙολιτικού Γραφείου
τού Κ.Κ.Ε.

Τό πόσον δίκαιον εΐχεν δ Μου
σχουντής άπεδείχθη άργότερον, δταν
ό Ζαχαριάδης έπραγματοποίησε τό
σχέδιόν του μέ τόν Κόκκαλην — τόν
άπίθανον καθηγητήν τής ιατρικής
καί μετέπειτα... 'Τπουργόν Προνοίας
τής «Κυβερνήσεως τοΰ Βουνού» —- δ
δποΐος ώργάνωσε καί επέτυχε τήν δο
λοφονίαν τού Σ ιάντου εντός αυτής
ταύτης τής οικίας του.
ι) Θρασυτάτη καί διεξοδικωτάτη
ήτο ολίγον άργότερον ή απολογία τοΰ
αρχηγού Παπαθανασίου είς τήν δί
κην του. 'Ωμίλησεν ύπερηφάνως, μέ
ηρωικόν ύφος, καί άνέλαβε θεατρικώς
δλας τάς εύθύνας. Κυνικός, διακη
ρύσσει: «Γιά μένα πάνω άπ’ δλα εί
ναι τό κόμμα». ’Έτσι δικαιολογεί τις
εντολές διά φόνους αθώων.
Πολύ Ολίγοι γνωρίζουν δτι ή γε
μάτη αύταπάρνησιν απολογία τού
Παπαθανασίου ήταν αισχρή μπλόφα.
’Από τά αρχεία τής Χωροφυλακής δ
μως άποδεικνύεται δτι δ Παπαθανασί
ου ήταν αυτός ό δποΐος άπεκάλυψε
καί κατεπρόδωσεν είς τούς άνακριτάς
του τούς συντρόφους του, καί δλα
τά σχέδια καί τάς πράξεις τού κόμμα
τος. Είχε ζητήσει ως αντάλλαγμα τής
προδοσίας αυτής τό κεφάλι του, τό ό
ποιον άλλωστε καί περιέσωσεν.
’Από τούς κατηγορουμένους δ Σαπουντζόγλου ηύτοκτόνησεν, ό Παπαγεωργίου, ’Ακίνδυνος, Ευθυμία Πα
τσά, Ταμπουλίδης κ.ά. έτυφεκίσθησαν. Ό Έξιτζίδης εσκοτώθη λίγο άρ

γότερον (’Απρίλιος1948) είς τήν Χαλκιδικήν, από έκρηξιν χειροβομβίδος
τοΰ Στρατού, δ Έλευθεριάδης έδήλα>σε μετάνοιαν, έσυγχωρήθη καί εκτοτε ήσύχασεν. Ό Πατσάς — προσήλθε καί παρεδόθη — ήσύχασεν επί
σης, καί... ύπανδρεύθη (χήρος καί
αυτός αφού ή γυναίκα του έτυφεκίσθη), τήν... χήραν τού επίσης τυφεκισθέντος Άκινδύνου (ήτο γνωστόν
δτι καί δ ’Ακίνδυνος διετήρει σχέσεις
μετά τής Ευθυμίας Πατσά).
Ό Παπαθανασίου κατεδικάσθη
παμψηφεί είς θάνατον... τετράκις!
Καί δμως δεν έξετελέσθη! “Οταν οί
υποτακτικοί του έπέρασαν κάτω άπό
τό παράθυρον τού κελλιοΰ του όδηγούμενοι είς τόν τόπον εκτελέσεων, έξέσπασαν είς ύβρεις καί αναθέματα
εναντίον του. Εΐχον άντιληφθή δτι
εις τό δικαστήριον παρίστανε τόν η
ρώα έκ τοΰ άσφαλούς.
Οί κομμουνισταί διέδιδαν εν τώ
μεταξύ δτι ή ’Αστυνομία δεν έξετέλει — προσωρινώς — τόν Παπαθα
νασίου διά νά... έκθέση τόν ηρώα. 'Ο
«ήρωας» δμως δεν έξετελέσθη ποτέ.
Μετεφέρθη άργότερα είς τάς φυλακάς Κερκύρας.
“Ενας βρώμικος κόσμος, άπό τήν
λάσπην τού δποίου έσπιλώθησαν πολ
λοί άφελεΐς καί επιπόλαιοι, καί παρ’
ολίγον νά κατεστρέφετο δλόκληρος ή
Ελλάς. 'Η Χωροφυλακή είχεν ανα
τρέψει, διά μίαν ακόμη φοράν, καλώς
κατεστρωμένα εγκληματικά σχέδια...

I 0 D 0 S A Ν
Προφυλαχθήτε άπό τήν γρίππη μέ γαργάρες I Ο D Ο S Λ Ν
’Αποφεύγετε τις έπνπλοκές τής γρίππης μέ γαργάρες IODOSAN
I O D O S A N . Ά ριστον άπολυμαντικόν τοΰ στόματος
και τοΰ φάρυγγος.

C Ε G R 0 V I Τ
Ένισχύσατε τόν οργανισμόν σας μέ C E G R O V I T
(άναβράζοντα δισκία 1000 MG Βιταμίνης C).
”Αν προσβληθήτε άπό γρίππη αυξήσατε τήν ικανότητα
άντιδράσεως μέ CEGROVIT·
Επισπεύσατε τήν άνάρρωσιν και προφυλαχθήτε
άπό τάς έπιπλοκάς, λαμβάνοντες C E G R O V I T
τοΰ οίκου G R O S S M A N N Ελβετίας.

TO M Ef ΑΛΕΙΟΝ ΤΟΫ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟΝ
'Υ πό: ΑΧ1ΛΛ. ΤΛΓΑΡΗ
Άντιστρατήγου έ. ά.

«. . . Μέμνησο τής συμπάσης Ουσίας, ής όλίγιστον
μετέχεις καί τοδ σύμπαντος Αίώνος, οδ βραχύ
καί άκαριαΐόν σοι διάστημα άφώρισται..........».
ΜΑΡΚΟΣ

Α.— Ό ακριβέστερος τίτλος θά ήτο: κατά προσέγγισιν Μηδέν καί κατά προσέγγισιν "Απειρον. Ό
πρώτος άναφέρεται εις τον "Ανθρωπον, τον όποιον λαμβάνομεν ώς όντότητα αύτοτελή, καί ό δεύτερος εις τό
Σόμπαν, μέ τάς αβυσσαλέας διαστάσεις του, αί όποιαι
δέν έχουν είσέτι διακριβοιθη Ιν τη δλότητί των. Τό «κα
τά προσέγγισιν» εις τον πρώτον δρον |χ ε ι τήν έννοιαν
τής άπομακρύνσεως —- νΰν έλαχίστης w- τού ’Ανθρώπου
έκ τοΰ Μηδενός, κατ’ έννοιαν θετικήν. Τό «κατά προσέγγισιν» εις τόν δεύτερον δρον έχει τήν έννοιαν τής θεωρήσεως ώς ’Απείρου τοΰ Σύμπαντος, ;λόγφ είσέτι αδυ
ναμίας τής Επιστήμης πρός ξιακρίβωσιν τών πραγμα
τικών του διαστάσεων. Κατά τήν παρούσαν φάσιν, τής
έκρήξεώς του, τό Σόμπαν μεγεθύνεται έκπληκτικώς μέ
ταχύτητα προσεγγίζουσαν τήν ταχύτητα τοΰ φωτός. ’Ε
άν ή ταχύτης αΰΐη όλοκληρωθή, ή έξερεύνησις τοΰ πε
ραιτέρω Σύμπαντος (τοΰ νΰν άγνώστου) θά είναι ανέ
φικτος, δπότε τό Σόμπαν θά χαρακτηρισθή κατ’ άνάγκην
ώς "Απειρον, λόγψ αδυναμίας διερευνήσεώς του. Ό χα
ρακτηριστείς ώς Μηδέν κατά προσέγγισιν "Ανθρωπος,
έν συγκρίσει μέ τό (πιθανώς προοριζόμενον καί τούτο διά
μηδενισμόν) "Απειρον Σόμπαν, ένθα οίκεΐ, κατέχει μηδαμινότητα χώρου καί μηδαμινότητα χρόνου, έν αντιπα
ραβολή μέ τάς παμμεγέθεις άντιστοίχους έννοιας, ας κα
τέχει τό Σόμπαν. Έ ν τούτοις ή σχεδόν μηδενική αυτή
όντότης κατέχει τόν Νοΰν, δ όποιος έφ’ δσον καλλιεργηθή λαμβάνει τεραστίαν έκτασιν δυνατοτήτων εντός τοΰ
’Απείρου Χώ^ου. Παρά τόν έν άρχή τεθέντα άπαισιόδοξον άφορισμόν τοΰ Μάρκου Αύρηλίου, ό "Ανθρωπος μή
επηρεαζόμενος από τό άπειροελάχιστον τής έφημέρου
ζωής του, τολμά καί ερευνά. Θέτει τόν καλλιεργημένον
Νοΰν του εις τήν διάθεσιν τοΰ Πανανθρώπινου Νοός, τοΰ
προϋπάρξαντος καί τοΰ μέλλοντος νά ΰπάρξη, καί χωρεϊ πρός άποκάλυψιν τών μεγεθών καί τής υφής τοΰ ’Α
πείρου. "Ισως πλανάται ώς πρός τήν άξίαν καί τήν δρθήν τοποθέτησιν τών προϊόντων τής λογικής του, αγω
νιών διά τήν άπάντησιν εις τό πλήρες άμφιβολιών έρώτημά του: «Είναι ή λογική μου λογική;» Ό Καρτέσιος
αμφέβαλλε διά τήν ΰπαρξίν του, απαλλαγείς έκ τής άμφιβολίας του ,διά τοΰ «σκέπτομαι άρα υπάρχω». Ό σύγ
χρονος "Ανθρωπος, άπομακρυνόμενος τοΰ μηδενισμοΰ του
κατά θετικήν νοητήν έννοιαν, αμφιβάλλει διά τήν λογι
κήν ορθότητα τής σκέψεώς του. Ούδέν μέσον διαθέτει
πρός έλεγχον τής λογικής του. Ή λειτουργία ταύτης εί
ναι αδύνατον νά έλεγχθή, τή βοήθεια μιάς «διαπείρου ύ
περλογικής». Ή κλΐμαξ τής διά τών αίσθήσεών του απο

ΑΥΡΗΛΙΟΣ

κτώμενης άντιλήψεως τών περί αότόν, έχει πεπερασμένα
καί λίαν βραχέα δρια. ’Αγνοεί τά απόλυτα μεγέθη, άτινα ισχύουν είς τόν άπειρον χώρον. Μία μικρά άποκάλυψις τής έπιστημονικής πλάνης του, έγένετο διά τής
«θεωρίας τής σχετικότητος». "Εχει τοπικήν καί άπείρως
περιωρισμένην άντίληψιν τών θεμελιωδών εννοιών: τής
ύπάρξεως, τοΰ χρόνου, τής ζωής, τοΰ θανάτου, τοΰ χω
ροχρόνου κλπ. "Ας λάβωμεν ώς παράδειγμα τήν άνθρώπινον γνώσιν περί Χρόνου. Ό άγωνιζόμενος νά άποκολληθή εκ τοΰ Μηδενός "Ανθρωπος, δ φιλοδοξών νά γίνη
γνώστης καί κατακτητής τοΰ ’Απείρου (έπομένως νά
άπειροποιηθή νοητώς) , εύρίσκεται έκτός άντιλήψεως εί
σέτι ώς πρός τήν όρθήν υφήν τοΰ χρόνου, τοΰ μυστηριακοΰ τούτου παράγοντος, δστιςδιέπει τά πάντα έν τώ Σύμπαντι. Ό "Ανθρωπος γνωρίζει τόν γήϊνον (ύποκειμενικόν καί αντικειμενικόν) χρόνον, δν θεωρεί θετικόν μέ
γεθος. Ούδέν σχεδόν γνωρίζει περί τοΰ άντιχρόνου, δστις
πρέπει νά ύπάοχη βάσει τοΰ άκαταλύτου αξιώματος:
«Πάν τό θετικόν έχει καί τό αρνητικόν του, πρός έξασφάλισιν τής άναγκαίας όλότητος καί τής ίσορρόπου αρ
μονίας». Βάσει τοΰ αξιώματος τούτου όμιλοΰν οί έπιστήμονες περί άντισύμπαντος, άντιδλης, άντιβαρύτητος κλπ.
(Ό άντΐχρονος ουτος άποδεικνύεται καί μαθηματικώς
διά τής θεωρίας τής σχετικότητος: Τό στοιχεΐον ds
παριστά τήν τροχιάν τοΰ ήλεκτρονίου είς τόν χωρόχρο
νον. ’Εάν τό + ds παριστά τό ήλεκτρόνιον μέ θετικήν
κινητικήν ένέργειαν, κινούμενον έκ τοΰ παρελθόντος
πρός τό μέλλον, τό —- ds παριστψ τό ποζιτρόνιον (άρνητικόν ήλεκτρόνιον) , μέ αρνητικήν κινητικήν ένέργειαν, δπερ άκολουθεΐ τόν αρνητικόν χρόνον μέ φοράν έκ
τοΰ παρόντος πρός τό παρελθόν) . Ούδέν γνωρίζει περί
τοΰ διαστημικού χρόνου. Πιθανώς προσφάτως ήρχισε νά
υποπτεύεται τάς άπιθάνως τεράστιας διαστάσεις τούτου.
Τινές τών συγχρόνων άστρονόμων (ώς ό "Αλλαν Σάνταιη τοΰ άστεροσκοπείου Πάλομαρ) έχουν παραδεχθή
δτι είς τήν άπεραντωσύνην τοΰ Σύμπαντος ό χρόνος έχει
έκπληκτικώς διάφορον τιμήν τοΰ γήινου. Οδτω τό 1)4
έκατομμύριον έτη έπί τής Γής ισοδύναμε: μέ κλάσμα
(J4) τοΰ δευτερολέπτου χρόνου Σύμπαντος (συμπέρασμα
προκΰψαν έκ τής έκρήξεώς τοΰ Γαλαξίου Μ—-82, έν
συγκρίσει μέ έτερα φαινόμενα έν τφ άπείρφ διαστημικφ χώριμ) .
Β.— Μέ τά συμβατικά καί άνεξέλεγκτα «ύπερ-λογικώς» σύγχρονα μέσα του ό "Ανθρωπος κατώρθωσε νά
«άποκαλύψη» μερικά έκ τών μεγεθών καί τών περιεχο
μένων τοΰ ’Απείρου Σύμπαντος. Πλεΐσται τοιαΰται δια15

πιστώσεις του, τιθέμεναι έν άμφιβόλφ βραδύτερον, άνατρέπονται, διά νά ορθοποδήσουν έν συνεχεία ή νά άπορριφθοΰν καθ’ ολοκληρίαν. Μόλις κατά τάς άρχάς τοΰ
20οΰ αίώνος ώς Σόμπαν έθεωρεϊτο μόνον δ Γαλαξίας
μας. Σήμερον εχει διαπιστωθή δτι τό Σόμπαν περιέχει
δισεκατομμύρια Γαλαξιών! Καί εϊμεθα εις τήν άρχήν
των διαπιστώσεων...
Κατωτέρω θά άπαριθμήσωμεν τινά έκ των έλαχίστων διαπιστωθέντων περί τοΰ μεγαλείου τοΰ ’Απείρου
Σύμπαντος, άτινα πραγματικώς συγκλονίζουν καί έκμηδενίζουν τόν ’Άνθρωπον.
— Τό Σύμιπαν έγεννήθη, δΓ έκρήξεως προ 12 δισε
κατομμυρίων ετών (χρόνου Γης) έξ όπερβολικώς συμπυκνωθέντος νέφους 'Γδρογόνου, μεγέθους δλίγων α
στρονομικών μονάδων (ά.μ. = ή άπόστασις τής Γης —
'Ηλιου). Έ κτοτε διανύει τήν φάσιν τής φυγοκέντρου
έκρήξεώς του. Τά «θραύσματα» τής τρομακτικής ταύτης
έκρήξεως είναι οί Γαλαξίαι, οΐτινες άπομακρύνονται άλλήλων. Εντός των Γαλαξιών ύπάρχουν τά άστρικά συ
στήματα καί έν αυτοΐς οί ήλιοι. Έ κ τούτων (ουχί έξ ό
λων) άπεσπάσθη ύλη, ήτις έσχημάτισε τούς πλανήτας,
άπονεκρωθεΐσα ήδη. "Ωστε ή «περίφημος» Γή μας δέν
εχει πλέον σχέσιν μέ τήν τυπικήν ύλην τοΰ Σύμπαντος
(ώς είναι ή τών ήλιων) , άλλ’ είναι είς κόκκος στάχτης,
απόρριμμα τής άστρικής ύλης.
— Ή Εεράρχησις τών «θραυσμάτων» τοΰ Σύμπαντος
είναι ή άκόλουθος: Τό Σόμπαν περιλαμβάνει τά Συστή
ματα Σμηνών Γαλαξιών. "Εκαστον τούτων άπαρτίζεται
από Σ|ίήνη Γαλαξιών. "Εκαστον Σμήνος σύγκειται. έκ
Γαλαςμών. "Εκαστος Γαλαξίας περιλαμβάνει τά άστρι
κά συστήματα καί έκαστον τούτων περιέχει /Ηλιους με
τά ή άνευ πλανητών.
— Ή διάμετρος τοΰ γνωστοΰ Σύμπαντος εχει μήκος
12 δισεκατομμυρίων έτών φωτός. (Εις έν έτος φωτός, τό
φώς διανύει άπόστασιν 10 τρισεκατομμυρίων χιλιομέ
τρων) .
— Τό Σόμπαν περιλαμβάνει δισεκατομμύρια Γαλαξι
ών. 'Ο ήμέτερος Γαλαξίας άποτελεΐται από 200 δισε
κατομμύρια Ήλιους. Έ ξ αύτών 3 δισεκατομμύρια Ηλιοι
έχουν κατοικήσιμους πλανήτας ώς ή Γή, μέ λίαν πι

θανήν, άν όχι βεβαίαν, δπαρξιν έπ’ αύτών λογικών δντων
(’Αποτελεί άνοησίαν τό μονοπώλιον τής Ζωής ύπό τής
Γής) ·
—- Ή συνεχής έκτόξευσις πρός τά Ιξω τών «θραυσμά
των» τοΰ Σύμπαντος, ποΰ θά δδηγήση; Τινές ισχυρίζον
ται, είς τάς «άγκάλας» τοΰ άντισύμιπαντος, συγκειμένου
έξ άντιΰλης, μέ συνέπειαν τήν έκμηδένισιν τοΰ παντός.
(Οϋτω θά διαπιστωθή άπολύτως —- ύπό τίνος; — ότι
τό Μηδέν δέν είναι τό άρμονικόν αντίθετον τοΰ Ά π ει
ρου) . "Αλλοι, αισιόδοξοι, ύποστηρίζουν ότι τό Σόμπαν
είναι «ταλαντευόμενον» καί μετά τήν δλοκλήρωσιν τής
έκρήξεώς του (πότε, πώς καί ποΰ;) , θά συσταλή, μέ
συνέπειαν τήν έξαφάνισιν πάσης ζωής, διά νά έκραν
έκ νέου, κλπ.
— Α λλά άς περιορισθώμεν είς τόν Γαλαξίαν μας: 05τος έχει διάμετρον 100.000 έτών φωτός, καί πάχος 15.
000 έτών φωτός. Είναι σπειροειδής μέ δύο σπείρας, συγκειμένας έξ άστρικών νεφελωμάτων καί τούτων έκ σφαι
ρικών σμηνών άστέρων. 'Ο "Ηλιός μας εύρίσκεται περί
τό μέσον μιας γαλαξιακής άκτΐνος. Ό /πλησιέστερος ή
λιος πρός τόν ίδικόν μας είναι δ P roxim a, έγγύς τοΰ άστέρος Α τοΰ άστερισμοΰ τοΰ Κενταύρου. Ό P ro x im a
απέχει από ήμάς 4,27 ετη φωτός καί κατά σύμπτωσιν
περί αύτόν κινοΰνται πλανήται. (Ό "Ηλιός μας εύρίσκεται είς τήν έξωτερικήν γαλαξιακήν σπείραν, είς τό άστρικόν νεφέλωμα «Σάτλεΰ» καί έντός τοΰ σμήνους ά
στέρων: ή «Ταινία τής Άργοΰς»).«
—- Ό "Ηλιός μας, μετά τών πλανητών του, έγεννήθη
πρό 5 δισεκατομμυρίων έτών καί θά ζήση άλλο τόσον.
Κατά τόν θάνατόν του, δ "Ηλιός μας θά γίνη ώς «Super
nova» τεραστίων διαστάσεων καί άπιθάνου λάμψεως,
οπότε θά κατακαύση τό πάν έπί τών πλανητών, άκολούθως θά σμικρυνθή καί θά ψυχθή, όπότε καί οί πλανήται
θά καταψυχθοΰν. Τέλος θά έκραγή καί τά θραύσματά
του θά κονιορτοποιήσουν καί θά έξακοντίσουν τούς θρυμ
ματισμένους πλανήτας είς τό "Απειρον, τό όποιον μέ τήν
σειράν του θά περιέλθη καί αύτό κάποτε είς τήν κατάστασιν τοΰ Μηδενός, είτε διηνεκώς (μετά τήν συνάντησίν του μέ τό άντισύμπαν), είτε προσωρινώς (μετά τήν
άπειρον συστολήν του). "Ας εύχηθώμεν τό δεύτερον.

Ή Διεϋθυνσις "Αστυνομίας Θεσσαλονίκης δι* άξιεπαίνου πρωτοβουλίας καθιέρωσε σειράν κοινωνικών
εκδηλώσεων όια τήν ψυχαγωγίαν τών άνδρών της καί περαιτέρω σύσψιγξιν τών συναδελφικών δεσμών.
Είς τάς ανωτέρω φωτογραφίας δ Β' ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής ’Υποστράτηγος κ. Λ. Σακελλαρίου,
ό ‘Αναπληρωτής Διευθυντου ’Αστυνομίας Συνταγματάρχης κ. Βόλλης καί άλλοι ’Αξιωματικοί κατά τήν
ώραίοα’ έκδήλωσιν τής συνεστιάσεως τών Ύπαξιωματικών τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
είς τό κέντρον «ΚΑΠΙΤΟΛ» τήν 31.1 70.

'Τπό : Β. ΚΩΙΤΟΠΟΥ ΛΟ Υ
'Υπομοιράρχου
Σχεδόν καθημερινώς άκούοψεν νά γίνεται λόγος
περί των ηλεκτρονικών ύπολογιστών — τών ηλεκτρο
νικών «Εγκεφάλων» — ώς καί περί τών αξιοθαύμαστων
εξυπηρετήσεων τάς όποιας παρέχουν οδτοι εις τήν έπίλυσιν τών διαφόρων προβλημάτων. Εις τάς συζητήσεις
ταυτας πολλακις ίσως Ινυπάρχει καί τό στοιχεΐον τής
υπερβολής, γεγονός πάντως παραμένει δτι οί ήλεκτράνικοί ύπολογισταί, κατά τήν διάρκειαν τής εικοσαετούς
περίπου ζωής των, έδημιούργησαν ένα λαμπρόν παρελ
θόν, τά όποιον προοιωνίζεται ένα άκόμη λαμπρότερον
μέλλον.
Πραγματικώς δεν υπάρχει καμμία ανθρώπινη δραστηριοτης εις τήν όποιαν νά μή έχουν ύπεισέλθει οί ήλεκτρονικοί ύπολογισταί, με συνέπειαν τήν κατάργησιν
τών παλαιών συστημάτων Εργασίας. Εις τήν διοίκησιν
τών Επιχειρήσεων καί τήν οργάνώσιν τών β'ιβλιοθηκών,
εις τάς τηλεπικοινωνίας καί τήν Επιστημονικήν λειτουρ
γίαν τών εργαστηρίων, εις τάς έρευνας καί τάς μετεωρολογικάς παρατηρήσεις, εις τά νοσοκομεία καί τά
σχολεία, παντού ευρισκομεν τόν ηλεκτρονικόν ύπολογιστήν νά βοηθή τό έργον τής ανθρώπινης πνευματικής
εργασίας και νά δίδη ακριβείς απαντήσεις εις κλάσματα
τού δευτερολέπτου.
,
Η τοιαύτη εόρεΐα χρησιμότης τών ηλεκτρονικών
υπολογιστών όφείλεται κυρίως εις τό δτι τά μηχανήματα
ταΰτα έχουν τήν ικανότητα νά αύξάνουν άμέσως τήν δύναμιν τής άνθρωπίνης νοήσεως καί παρέχουν εις αυτήν
τήν ικανότητα έκτελέσεως έργων, τά όποια άλλως δέν
θά ήτο εις θέσιν ούτε νά διανοηθή. ’Αρκεί νά άναλογισθώμεν τήν κατάκτησιν τής Σελήνης καί τάς άλλας Επι
χειρήσεις τού Διαστήματος, διά νά έπιβεβαιώσωμεν τήν
άποψιν ταύτην.
Η σπουδαιοτέρα ίσους Εκ τών Εφαρμογών εις τήν ο
ποίαν θα κυριαρχήσουν παγκοσμίους οί ηλεκτρονικοί ύπολογισταί κατά τήν διάρκειαν τής άρξαμένης δεκαεν.ας, θα είναι η τοιαυτη τής μεταβιβάσεως καί Επεξεργα
σίας πληροφοριών, Εξ ής προβλέπεται ή πρόκλησις μιας
Εντελώς νέας καταστάσεως εις τόν τομέα τών Επικοινω
νιών. Βεβαίως δέν είναι ή πρώτη φορά κατά τήν ό
ποιαν ή άνθρωπότης εύρίσκεται Ενώπιον μιας «επαναστάσεως», προκαλουμένης Εκ τής χρησιμοποιήσεως τών
μηχανών. Ούτε καί είναι ή πρώτη φορά κατά τήν όποι
αν ^ή αξιοποίησις μιας νέας έφευρέσεως δημιουργεί τήν
ανάγκην^τής άναθεωρήσεως τών μέχρι μιας ώρισμένης
στιγμής δεδομένων εις τόν συγκεκριμένον τούτον τομέα
— τάς Επικοινωνίας.
Ή άνακάλυψις τής τυπογραφίας (1434) έδημισύργησε^τήν πρώτην έπανάστασιν, συνέπεια τής δποίυπ?Ρξεν ^ Επακολουθήσασα κατά τόν 16ον αιώνα
Αναγέννησις, ενω αί ανακαλύψεις: του τηλεγράφου
(1844) , τού τηλεφώνου (1820-1876)*, τού φωνογρά
φου (1827), τής φωτογραφίας (1727-1839) *, τού ραοιοφωνου (1867-1902) * καί τής τηλεοράσεως (1922ΣΗΜ. Ή πρώτη χρονολογία άναφέοεται εις τό έτος πραγματοποιήοεως τής έφευρέσεως, ή δέ δευτέρα εις τό έτος καθ’ δ ή έφεύρεσις
— --------------

1934) , προεκαλεσαν έκάστη μέ τήν σειράν της καί
μίαν νέαν κατάστασιν εις τάς Επικοινωνίας.
Ολαι δμως αί ανακαλύψεις αύταί παρεΐχον τήν
ουνατότητα Επικοινωνίας μόνον διά τής μεταβιβάσεως
πληροφοριών. Ή άνακάλυψις τού ήλεκτρονικοΰ ύπολογ^στού (1951) άνέτρεψε τήν κατάστασιν, καθ’ δσον δέν
έςησφάλισεν απλώς μίαν νέαν δυνατότητα μεταβιβάσεως πληροφοριών, άλλα εν ταύτφ παρέσχε καί τήν εύχέρειαν τής Επεξεργασίας αυτών καί τής άποδόσεώς των
ύπό διαφόρους μορφάς (π.χ. Επί Εντύπων, Επί μαγνητικών άρχείων, Επί όθόνης προβολής).
^ χρησιμοποιησις τών ηλεκτρικών ύπολογιστών
δια την μεταβιβασιν καί Επεξεργασίαν πληροφοριών κα
θίσταται όσημέραι καί πλέον άπαραίτητος, καθ’ δσον εί
ναι πρακτικώς αδύνατος ή διά τής συνήθους διαδικασίας
ένημέρωσις τών όπευθύνων διά τήν χάραξιν τής πολιτι
κής καί στρατηγικής παραγόντων τής Δημοσίας Διοικήσεως καί τής Διοικήσεως τών Επιχειρήσεων. 'Η άδυναμία αδτη είναι Εμφανής Εάν ληφθή ύπ’ οψιν, άφ’
ενός μέν ό δγκος τών δημοσιευομένων κατ’ έτος ειδικών
εκθέσεων Επι τών πασης φύσεως θεμάτων, άφ’ Ετέρου
δέ τό γεγονός δτι άπαιτεΐται συνδυασμένη άνάλυσις πληροφοριών επι περισσότερων δεοομενων, προκειμ,ένου νά
ληφθή όρθή^άπόφασις Επί Ενός συγκεκριμένου θέματος.
Εαν εις τα ανωτέρω προσθέσωμεν καί τήν άνάγκην της συνεχούς ένημερώσεως διά τής όποιας καί μό
νον εξασφαλίζεται η ορθή εκμεταλλευσις τών πληροφο
ριών, άποβαίνει πλέον Εμφανής ή εις τόν τομέα τούτον
άνάγκη τής χρησιμοποιήσεως τών ήλεκτρονικών ύπολογιστών. Αλλά, πρδς πληρεστέραν κατανόησιν, θά άναφέρωμεν Εν πα£άδειγμα εκ τών Εφαρμογών, διά τάς ό
ποιας δύνανται.νά χρησιμοποιηθούν οί ήλεκτρονικοί ύ-

πολογισταί, πρός διευκόλυνσήν τι]ς άστυνομικής έργασίας: Πρόκειται περί τοΰ γνωστού θέματος των Αναζη
τήσεων, προς άντιμετώπισιν τοΰ οποίου έκδίδεται πληθύς
έγγραφων, δι’ ών, είτε παρέχονται πληροφορίαι περί
άναζητουμένων, διά διαφόρους αιτίας, προσώπων καί Αν
τικειμένων, είτε άνακοινοΰται ή παΰσις Αναζητήσεων δι’
Ανευρεθέντα πρόσωπα καί Αντικείμενα. Σκοπός δλης αύτής τής δι’ έγγράφων έπιχειρήσεως είναι ή «φακελλική» μάλλον τακτοποίησις των Υπηρεσιών, παρά ή ρεα
λιστική Αντιμετώπισις τοΰ προβλήματος των Αναζητή
σεων, ώς καί έκ τής έμπειρίας του έκαστος τών έν τφ
Σώματι ύπηρετούντων δύναται νά συναγάγη. Έάν δμως
χρησιμοποιηθούν ήλεκτρονικοί όπολογισταί διά τήν έφαρμογήν ταύτην, έξασφαλίζεται ή παροχή τής δ ρ θ ή ς
πληροφορίας έντός κλασμάτων τοΰ δευτερολέπτου καί
ή έν συνεχεία μεταβίβασις αύτής εις τό ένδιαφερόμενον
δργανον ή υπηρεσίαν. Βεβαίως ή έφαρμογή δέν πρα
γματοποιείται μέ τήν ευκολίαν μέ τήν δποίαν λέγεται,
προΰπόθεσις δέ ταύτης είναι δ προηγούμενος έφοδιασμός
τών ύπηρεσιών διά τών καταλλήλων μέσων έπικοινωνίας, έν πάση δμως περιπτώσει δίδεται μία, έστω καί Ατε
λής, είκών τής οικονομίας καί ταχύτητος, ή όποια δύναται νά έξασφαλισθή έκ μιας καί μόνης έφαρμογής.
Έ κ τοΰ παρατεθέντος παραδείγματος έπεξηγεΐται
ή αιτία ένεκα τής οποίας οί ηλεκτρονικοί ύπολογισταί —
χρησιμοποιηθέντες άρχικώς μόνον δι’ έμπορικάς έφαρμογάς — ήρξαντο βραδύτερον χρησιμοποιούμενοι διά
τήν έπεξεργασίαν καί μεταβίβασιν πληροφοριών. Συνέ
πεια τής τοιαύτης χρησιμοποιήσεως ύπήρξεν ή αυξησις
τοΰ Αριθμού τών ύπολογιστών μέ ταχύτητα όντως κα
ταπληκτικήν. ’Αξίζει νά σημειωθή δτι είς τάς Η.ΙΙ.Α.
τδ 1955 ύπήρχον 1.000 ύπολογισταί, ένφ τό 1957 υπο
λογίζεται δτι δ Αριθμός αύτών ηύξήθη είς 80.000 πε
ρίπου.
Τό πλέον άξιοσημείωτον δμως είναι δτι (ώς ύπολογίζεται βασίμως) τό 1980 μικροί καί εύθηνοί ύπολογισταί θά είναι είς τήν προσωπικήν διάθεσιν παντός έχοντος τήν Ανάγκην καί έπιθυμοΰντος τήν χρήσιν αυ
τών. Ύπολογισταί τοΰ τύπου αύτοΰ θά είναι έγκατεστημένοι είς τά γραφεία ή Ακόμη καί είς τάς οικίας τών
ένδιαφερομένων προς έξυπηρέτησιν τής Ανάγκης τής έν
παντί ένημερώσεως αύτών. 'Π χρήσις τών υπολογιστών
αύτών δέν θά παρουσιάζη καί μεγάλος δυσχερείας, ώς
δέ παρατηρεί δ Διευθυντής τής Εταιρίας Έφηρμοσμένης Πληροφορίας Γάλλος Ρομπέρ Λαττές, «δσοι θά χρη
σιμοποιούν Ατομικούς όπολογιστάς θά καταβάλλουν μίαν
έλοιφράν προσπάθειαν ή δποία δμως δέν θά είναι πολύ
περισσότερον σημαντική Από έκείνην τήν δποίαν κατα
βάλλουν δλοι διά νά μάθουν νά όδηγοΰν. Καί αί άποτυχίαι δέν θά είναι συχνότεροι Από έκείνας ένδς δδηγοΰ».
Είναι δέ τοΰτο Αληθές έάν ληφθή ύπ’ δψιν δτι «δ
ένδιαφερόμενος δέν χρειάζεται νά γράφη, νά τυπώνη ή
νά κτυπά είς πλήκτρα, θ ά Απευθύνεται προφορικώς εις
τόν ύπολογιστήν, δ όποιος θά τοΰ άπαντά είς τον ρυθμόν
τής συνηθισμένης δμιλίας... 'Ο διάλογος οδτος θα δυναται έπίσης νά διεξάγεται καί Από τηλεφώνου»*. (Πα
ρόμοιον σύστημα υπάρχει σήμερον είς τό Χρηματιστηοιον τών Η.Π.Α., δπου ύποβάλλονται έρωτήσεις διά τάς
τρεχούσας τιμάς τών διαφόρων μετοχών και δίδονται
σχετικοί Απαντήσεις) .
Εύρισκόμενοι ένώπιον μιας τοιαύτης πραγματικόΣΗΜ. ’Απόσπασμα έκ τοΰ βιβλίου «Ή Αμερικανική Πρόκληση» όπό
Ζάν-Ζάκ Σερδάν-Σρεμπέρ.
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Ειδικευμένοι δνδρες τής Χωροφυλακής χειριζόμενοι ήλεκτρονικόν
ύπολογιστήν.

τητος, δέν είναι δύσκολον νά κατανοήσωμεν τήν Ανάγ
κην, ήτις μετά βεβαιότητος θά πρόκυψη είς τό έγγΰς
μέλλον έκ τής γενικεύσεως τής χρήσεως τών ήλεκτρονικών ύπολογιστών είς τόν τομέα τών έπικοινωνιών. 'Ως
ύποστηρίζει δ Ούίλλιαμ Νόξ, Σύμβουλος τοΰ Προέδρου
τών Η.Π.Α. μέχρι τοΰ 1967 έπί τής παρακολουθήσεως
τής προόδου είς τόν τομέα τών ήλεκτρονικών υπολογι
στών, «. . .δέν θά είμεθα είς θέσιν νά μεταδίδωμεν είς
έκείνους οί όποιοι δέν θά μάς έχουν Ακολουθήσει είς τά
τεχνικά μέσα. ..»*.
’Αντιστρεφόμενη δέ ή παρατήρησις αυτή δδηγεΐ είς
τήν κρίσιν δτι δέν θά δυνάμεθα νά έπικοινωνοΰμεν μέ
δσους δέν έχομεν Ακολουθήσει είς τήν έξέλιξιν τών μέ
σων.
Διά τήν άξιοποίησιν δμως τών δυνατοτήτων τούτων
τών υπολογιστών, θά άπαιτηθή ή δημιουργία ένός άριθμοΰ «Τεχνικών», οί όποιοι είναι γνωστοί ύπό τό δνομα
Προγραμματισταί καί οί όποιοι θά πρέπει νά είναι διαθέ'σιμοι πριν ή αί προεκτεθεΐσαι πρόοδοι καταστήσουν
έμφανεϊς τάς έπιπτώσεις των είς δσους δέν έπέδειξαν
τήν άπαιτουμένην εύαισθησίαν, ίνα προσαρμοσθοΰν πρδς
αύτάς.
Ε πειδή δμΊ»ς δ άνήκων είς τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής Αναγνώστης δυνατόν νά διερωτηθή, ίσως δέ καί
άνησυχήση, έπιθΰμών νά πληροφορηθή είς ποιον σημεΐον εύρίσκονται άί προσπάθειαι τοΰ Σώματος πρός χρη
σιμοποίησή ήλεκτρονικών υπολογιστών, πρέπει, διά τήν
άντιμετώπισιν κάί τοΰ ένδεχομένου τούτου, νά άναφέρωμεν δτι καί είς τόν τομέα αυτόν έχει πραγματοποιη
θώ ικανοποιητική πρόοδος. Ή Μηχανογραφική Υπηρε
σία τοΰ ’Αρχηγείου τοΰ Σώματος διαθέτει ίκανωτάτους
καί έμπειρους Προγραμμ,ατιστάς (’Αξιωματικούς καί
Ύπαξιωματικούς), κατ’ Ιτος δέ άποστέλλεται πρός φοίτησιν τό ΑναγκΚιοΰν προσωπικόν, καταλλήλως έπιλεγόμενον.
Έ κ τών έν χρήσει έφαρμογών μνημονεύομεν τήν
τοιαύτην τής ένημερώσεως τών Αρχείων Προσωπικοΰ
καί τήν τής έξαγωγής τής μισθοδοσίας, ένφ Αλλαι τοιαΰται εύρίσκονται είς τό στάδιον τής μελέτης. Υπολεί
πονται βεβαίως νά γίνουν πολλά. Εκείνο δμως τό όποιον
ένέχει έπί τοΰ προκειμένου σπουδαιότητα είναι δτι τό
πρόβλημα έχει κατανοηθή ύπό δλων τών ύπεθύνων καί
πάσα σχετική προσπάθεια υποστηρίζεται δι δλων τών
διαθεσίμων μέσων.
ΣΗΜ. ’Απόσπασμα έκ τοΰ βιβλίου «'Η Αμερικανική Πρόκληση» ύπό
Ζάν-Ζάκ Σερδάν-Σρεμπέρ.
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έν από τά τελευταία οχυρά τής παλαιοτέρας άντιλήψεως περί ανδρικής
υπεροχής. Ούτως αί διάφοροι αστυ
νομία ι άνά τήν ύφήλιον ήρχισαν νά
προσλαμβάνουν είς τάς τάξεις των
γυναίκας αστυνομικούς, αί όποΐαι άνέλαβον πλήρη αστυνομικά καθήκον
τα καί απέδειξαν μέ τήν πάροδον τού
χρόνου δτι δύνανται νά έκτελέσουν α
στυνομικήν υπηρεσίαν, εκτός ώρισμένων ειδικών εξαιρέσεων, εξ ίσου άποτελεσματικώς μέ τούς ανδρας συναδέλφ>ους των.

Ή χρησιμοποίησα: γυναικών είς
τήν αστυνομίαν δέν είναι πρόσφατον
γεγονός. Είς τάς Ηνωμένας Πολιτεί
ας τής ’Αμερικής καί είς ώρισμένας
Εύρωπαϊκάς χώρας απασχολούνται
γυναίκες είς την αστυνομίαν από τά
τέλη τοΰ περασμένου αΐώνος.
Κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τοΰ
σχεδίου χρησιμοποιήσεως γυναικών
είς τήν άντυνομίαν, άνετέθη είς αΰτάς κυρίως τό θέμα τής έρεύνης καί
τών μεταγωγών συλλαμβανομένων γυ ΑΙ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι ΕΙΣ Η.Π.Α.
ναικών. Βαθμηδόν ό τομεός άπασχοΕίς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής
λήσεως τών γυναικών αστυνομικών ’Αμερικής τό πρώτον άπησχολήθησαν
διηυρύνετο καί περιέλαβεν είς τά κα γυναίκες είς τήν αστυνομίαν τό έτος
θήκοντα των τό θέμα τής έπιτηρήσε- 1880. Σήμερον αί περισσότεροι άως παίδων, παραστρατημένων γυναι στυνομίαι τής χώρας, αν δχι δλαι, πε
κών, τήν καταπολέμησιν τής πορνεί ριλαμβάνουν γυναίκας είς τάς τάξεις
ας, τήν πρόληψιν καί καταστολήν τής των. Κατ’ άρχάς αί γυναίκες αστυ
παιδικής έγκληματικότητος ως καί έ- νομικοί έξετέλουν υπηρεσίαν γραφεί
τερα παρεμφερή θέματα.
ου, άρχιφύλακος κρατητηρίων, άρχειΜετά τό τέλος τοΰ Β ' Παγκοσμίου οθέτου, διεκπεραιωτοϋ αλληλογραφί
Πολέμου αί γυναίκες αστυνομικοί α ας, μεταγωγής γυναικών καί παίδων.
ναλαμβάνουν καί νέα καθήκοντα, σή Μόνον είς ώρισμένας είδικάς περι
μερον δέ απασχολούνται επί ϊσοις πτώσεις έξετέλουν εξωτερικήν υπη
σχεδόν δροις μέ τούς ανδρας συνα ρεσίαν, αλλά καί είς αύτάς ακόμη δέν
δέλφους των είς δλα τά άφορώντα τήν έχρησιμοποιούντο διά νά αντικατα
αστυνομίαν θέματα.
στήσουν τούς ανδρας συναδέλφους
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ Β ' Π αγ των, αλλά διά νά παράσχουν είς αυ
κοσμίου Πολέμου ή αστυνομία άντε- τούς ώρισμένην βοήθειαν λόγω ακρι
μετώπισε μεγάλην έλλειψιν δυνάμεως, βώς τής γυναικείας ίδιότητός των.
διότι τό πλεΐστον τοΰ ανδρικού δυνα Άργότερον αί γυναίκες ήρχισαν χρη
μικού είχεν έπιστρατευθή καί εύρί- σιμοποιούμενα ι καί διά περιπολίας.
σκετο είς τό πολεμικόν μέτωπον. Τό Αί περιπολίαι αύταί συνεκροτοΰντο
γεγονός τούτο ήνάγκασε τούς άρμοδί- συνήθως από ένα ανδρα καί μίαν γυ
ους παράγοντας τής άστυνομίας νά ναίκα αστυνομικόν κατ’ άρχάς, άρ
αναθεωρήσουν τήν επιφυλακτικήν γότερον δέ από δύο γυναίκας αστυ
στάσιν, τήν οποίαν μέχρι τότε έτή- νομικούς διά περιπολίας είς πολυσύ
ρουν διά τήν πρόσληψιν γυναικών είς χναστα εμπορικά κέντρα.
τήν αστυνομίαν. Μέχρι τής εποχής
Είς τάς νοτίους πολιτείας τών Η.
εκείνης, παρά τό ισχυρόν φεμινιστι Π.Α., οί υπεύθυνοι τής άστυνομίας
κόν ρεύμα τό όποιον ήρχισε νά έξα- διεπίστωσαν δτι ή βιομηχανική άνάπλούται μετά τό τέλος τοΰ Α ' Π αγ πτυξις καί οί χαμηλοί μισθοί τών α
κοσμίου Πολέμου, τό αστυνομικόν έ- στυνομικών έδημιούργουν καθημερι
πάγγελμα έθεωρεΐτο ασυμβίβαστον νώς μείωσιν τής δυνάμεως, διότι οί
μέ τήν γυναικείαν φύσιν καί άπετέλει νέοι έτρέποντο περισσότερον είς τήν

βιομηχανικήν άπασχόλησιν καί είς
τά ελεύθερα επαγγέλματα παρά είς
επαγγέλματα ώς τού άστυνομικού.
Διά τούτο πολλαί άστυνομίαι ήρχισαν
νά προσλαμβάνουν γυναίκας είς τάς
τάξεις των, αί όποΐαι αντικατέστη
σαν τούς ανδρας συναδέλφους των είς
δύο κυρίως καθήκοντα: τήν ρύθμισιν
τής τροχαίας καί τό φαρκάρισμα τών
αυτοκινήτων.
Ή πείρα τών αστυνομιών αυτών
αί όποΐαι έχρησιμοποίησαν γυναίκας
είς τροχονομικά καθήκοντα, ήτο ευ
νοϊκή υπέρ τών γυναικών. Διεπιστώθη
π.χ. δτι ή πειθαρχία τών όδηγών ή
το μεγαλύτερα έναντι τών γυναικών
παρά τών άνδρών τροχονόμων. ’Επί
σης τά παράπονα είς περιπτώσεις έπιβολής προστίμων διά παράνομον
στάθμευσιν περιωρίσθησαν είς τό έλάχ ιστόν δυνατόν, άποδεικνύοντα ό
τι αί γυναίκες έπέβαλον πρόστιμα μέ
περισσοτέραν προσοχήν καί μεγαλυτέραν διακριτικότητα.
Τό άνωτέρω πείραμα άπασχολήσεως γυναικών είς τήν τροχαίαν άπεδείχθη έπιτυχέστατον καί ταχέως ήρχισεν έφαρμοζόμενον είς πάρα πολλάς
άστυνομικάς διευθύνσεις καθ’ απασαν τήν χώραν. Ούτως έδημιουργήΟησαν τρεις κατηγορίαι γυναικών άστυνομικών: Αί άπασχολούμεναι είς
υπηρεσίας γραφείου, ώστε ή άποδεσιιευομένη δύναμις είς ανδρας νά έκτελή τήν εξωτερικήν αστυνομικήν υ
πηρεσίαν, αί άσχολούμεναι μέ περιπο
λίας έν στολή ή έν πολιτική περιβολή
καί αί ρυθμίζουσαι τήν τροχαίαν κίνησιν.
Μία πρόσφατος έρευνα έδειξεν δτι
σήμερον είς τάς Η.Π.Α. υπάρχουν
-’•ροίπου 20.000 γυναίκες άστυνομικοί. ’Εξ αυτών 3.500 είς 150 πόλεις
απασχολούνται μέ τήν τροχαίαν κίνησιν άποκλειστικώς. Μία χαρακτη
ριστική περίπτωσις τής έπιτυχίας τών
γυναικών άστυνομικών είς τήν τρο
χαίαν άποτελεΐ τό παράδειγμα της έ
πιτυχίας τής άστυνομίας τής πόλεως
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Αποστολή τής μηχανοκινήτου αύτής γυναικός
άστυφύλακος είναι νά έλέγχη τάς παρανόμους
σταθμεύσεις τών αυτοκινήτων. ‘Η χαριτωμένη
έμψάνισις ουδόλως σημαίνει έλαστικότητα εις
τό καθήκον.

Άλάμπρα εις την πολιτείαν τής Καλλιφόρνίας. Ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις
τής Άλάμπρας απασχολεί πέντε γυ
ναίκας αστυνομικούς εις τήν τροχαίαν. Τάς έξεπαίδευσεν επί τρεις μή
νας εις θέματα τροχαίας καί δημοσί
ων σχέσεων καί τάς έτοποθέτησεν εις
τήν υπηρεσίαν τροχαίας. ’Απασχο
λούνται επί 8 ώρας ημερησίους συ
νεχώς ή διακεκομμένως άναλόγως
τών αναγκών καί επί πέντε ημέρας
τής έβδομάδος. Κατά τήν διάρκειαν
τού πρώτου μηνός τής υπηρεσίας των
ηύξησαν εις τό διπλάσιον τήν επιβο
λήν προστίμων διά τροχαίας παραβά
σεις άπ’ δ,τι οί ανδρες συνάδελφοί
των τον προηγούμενον μήνα, ενώ άνιιθέτως τά παράπονα τών παραβα
τών δι’ αντικανονικήν επιβολήν τοΰ
προστίμου έμειώθησαν εις τό ήμισυ.
’Από τής άναλήψεως υπηρεσίας τών
αστυνομικών γυναικών, καί επί εν έ
τος, μόνον εις μίαν περίπτωσιν έπαρουσιάσΟη διάθεσις μή συμμορφώσψ
ως οδηγού πρός τήν ύπόδειξιν τών
γυναικών τροχονόμων, ενώ παραλλή
λους αί δημόσιοι σχέσεις αστυνομίας
καί κοινού έβελτιώθησαν αίσθητώς.
Έκτος τών καθηκόντων τροχαίας,
ώς προανεφέρθη, σήμερον απασχο
λούνται γυναίκες αστυνομικοί καί εις
ετερα καθήκοντα εξωτερικής υπηρε
σίας.
Ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις τού
Ντητρόϊτ απασχολεί τό έν τέταρτον
τής γυναικείας άστυνομικής δυνάμεώ;
της εις καθήκοντα περιπολίας επί
24ώρου βάσεως. Αί γυναίκες αστυ
νομικοί συνήθως περιπολοΰν κατά
ζεύγη. ’Άνδρες αστυνομικοί δεν τάς
συνοδεύουν έκτος εάν πρόκειται νά
ένεργηθούν ■ συλλήψεις επικινδύνων
προσώπων. Αί περιπολίαι αύταί συνήθο)ς περιορίζονται εις τήν έπιτήρησιν γυναικών καί παίδων χωρίς νά έπεκτείνωνται εις συλλήψεις καταδιωκομένων, διάλυσιν συναθροίσεων καί
άλλα παρόμοια θέματα, τά οποία εί
ναι ώς έκ τής φύσεώς των δύσκολα
νά άντιμετωπισθούν άποτελεσματικώς
2Q

από τάς γυναίκας αστυνομικούς.
Κατά τήν άντίληψιν μερικών διευ
θυντών αστυνομίας, ή χρησιμοποίησις γυναικών αστυνομικών διά περι
πολίας είναι περισσότερον δαπανηρά
από τήν άπασχόλησιν άνδρών επί τού
ίδιου αντικειμένου.
Ή άντίληψις αυτή στηρίζεται εις
τήν θεωρίαν κατά τήν όποιαν ή γυναί
κα αστυνομικός δέν δύναται νά έκτελέση υπηρεσίαν περιπολίας ανευ τής
συνοδείας ενός ακόμη άνδρός αστυ
νομικού. 'II μικτή περιπολία αυτού
τοΰ είδους δημιουργεί δέσμευσιν ικα
νού αριθμού άνδρών, οί όποιοι θά ήδύναντο νά χρησιμοποιηθούν εις έτέρας σπουδαίας υπηρεσίας.

Γ Υ Ν ΑΙΚ ΕΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι E l l Β Ρ Ε Τ Α Ν Ν Ι Α Ν
Σήμερον αί γυναίκες αστυνομικοί
εις τήν Μ. Βρεταννίαν είναι έν τό
σον σάνηθε/φαινόμενου, ώστε ούδείς
δύναται νά πιστεύση οτι μόνον πριν
από 50 έτη κατετάγη εις τήν αστυ
νομίαν ή πρώτη γυναίκα. Πράγματι,
μόλις τό 1919 κατέστη νομικώς δυ
νατόν διά τήν αστυνομίαν νά συμπεριλάβη εις τούς κόλπους της γυναί
κας, διότι μέχρι τής εποχής εκείνης,
λόγιο ακριβώς τού φύλου, αί γυναίκες
άπεκλείοντο έκ πολλών έπαγγελμάτων
μεταξύ δέ τούτων καί τού αστυνομι
κού.
Παρά τά ανωτέρω έν τούτοις, υ
πήρξε καί μία γυναίκα ή όποια κατε
τάγη εις τήν αστυνομίαν πολύ ένωρίτερον. Ή δεσποινίς Μάϊκλ Ντούγκαλ από τό έτος 1907 ήργάζετο είς
τήν Διεύθυνσιν ’Ασφαλείας τής
Σκώτλαντ Γυάρδ καί είναι ή πρώτη
γυναίκα αστυνομικός τής Μ. Βρεταννίας. Βεβαίως τό αστυνομικόν έργον
τής Μάϊκλ Ντούγκαλ ήτο περιωρισμένον μόνον εις τήν προστασίαν τών
γυναικών αί όποΐαι ήσαν επιρρεπείς
είς τήν πορνείαν καί είς τήν κοινωνι
κήν άποκατάστασιν τών παραστρατισ
μένων παίδων. Έ ν τούτοις ή γυναί
κα αυτή έπετέλεσεν άξιοθαύμαστον
έργον άγωνιζομένη εναντίον τών παρουσιαζομένων αντιξοοτήτων λόγιο
τού φύλου της, διότι κατά τήν έποχήν εκείνην οί αρμόδιοι τού Βρεταννικού 'Υπουργείου ’Εσωτερικών έβλεπον μέ σκεπτικισμόν καί κάποιαν εχ
θρότητα τήν ιδέαν χρησιμοποιήσεως
γυναικών εις τήν αστυνομίαν.

Τά κοινωνικά προβλήματα τά ό
ποια έδημιούργησεν δ Α ' Παγκόσμι
ος Πόλεμος έδωσαν τήν ευκαιρίαν είς
τάς γυναίκας νά αποδείξουν δτι δύνανται νά άναλάβουν τήν ευθύνην έργασιών θεωρούμενων μέχρι τότε ώς
άποκλειστικώς ανδρικών. Ούτως έκατοντάδες γυναικών κατετάγησαν
είς τό εθελοντικόν γυναικεΐον αστυνο
μικόν σώμα τό όποιον άνέλαβε τήν
φρούρησιν μεγάλων έργοστασίιον καί
ξενοδοχείων κατά τήν διάρκειαν τού
πολέμου καί αμέσως μετά τό τέλος
του.
Τό έτος 1917 ό αρχηγός τής αστυ
νομίας τού Λονδίνου κατήρτισεν α
στυνομικόν σώμα έξ εκατόν γυναικών
επιφορτισμένων μέ καθήκοντα κοινω
νικού λειτουργού κυρίως, πλήν δμως
λόγω τοΰ πολέμου δέν έδόθη συνέχεια
είς τήν ύπόθεσιν αύτήν καί ούτω τό
1922 άπέμειναν μόνον 22 γυναίκες
είς τήν αστυνομίαν. Δύο έτη άργότερον ηύξήθη ό αριθμός τών γυναικών
αστυνομικών είς πεντήκοντα καί διά
νόμου παρεχωρήθησαν είς αύτάς πλή
ρη δικαιώματα είς τό αστυνομικόν ε
πάγγελμα. Τό έτος 1934 ό αριθμός
τών γυναικών ηύξήθη είς 400 μέχρι
δέ τής έκρήξεως τού Β ' Παγκοσμί
ου Πολέμου εΐχεν άνέλθη δ αριθμός
είς 950.
Αί ύπηρεσίαι τάς οποίας προσέφερον αί γυναίκες κατά τήν διάρκειαν
τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου διέλυ
σαν καί τάς τελευταίας αμφιβολίας
σχετικώς μέ τήν χρησιμοποίησίν των
είς τήν αστυνομίαν καί διά τούτο νέαι προτάσεις αύξήσεως τού αριθμού
τών γυναικών αστυνομικών έγένοντο
αί όποΐαι υίοθετήθησαν αμέσως καί
άνεπιφυλάκτως από τό 'Ύπουργεΐον
’Εσωτερικών.
Τό έτος 1945 ή Μητροπολιτική ’Α
στυνομία τού Λονδίνου περιελάμβανεν 800 γυναίκας αστυνομικούς είς
τάς τάξεις της καί από τότε μέχρι
σήμερον ό αριθμός οδτος έχει αύξηθή
κατά πολύ δπως καί τά καθήκοντα έ
χουν διαφοροποιηθή καί διευρυνθή.
Ή κατάταξις αστυνομικών γυναι
κών δημιουργεί καί ώρισμένα προ
βλήματα, τά όποια μολονότι απλά κατ’
ουσίαν, δέν είναι δυνατόν νά ξεπερασθούν ευκόλως.
'Έ ν πρώτον πρόβλημα είναι εκείνο
τής στολής. Ό παλαιός τύπος στολής
μέ τό υψηλόν καπέλο καί τό κλειστόν
κολλάρο ήτο κάπως άσχημος είς τήν
έμφάνισιν καί καθόλου ελκυστικός διά
μίαν γυναίκα. Ευτυχώς κατά τήν
διάρκειαν τού πολέμου αί διάφοροι ύπηρεσίαι εΐχον κατασκευάσει ώραίας
στολάς διά τό γυναικεΐον προσωπικόν

καί δεν ήτο καθόλου δύσκολον νά άντιγραφή κάποια από αυτός. Ή επιλο
γή τοΰ πηλικΐου παρουσίασε μεγαλυτέραν δυσκολίαν. Τελικώς μετά από
πολλά; συζητήσεις καί συσκέψεις υίοθετήθη στολή παρομοία προς εκείνην
τήν οποίαν φέρει τό γυναικεΐον προ
σωπικόν τής Καναδικής Πολεμικής
Αεροπορίας με μπλέ άπόχρωσιν, θεωρουμένην μέχρι σήμερον ώς τήν
πλέον ελκυστικήν άπόχρωσιν διά γυναικεΐαν στολήν.
Δεύτερον έμπόδιον υπήρξεν ή α
ποστολή γυναικών εντός τής αστυνο
μίας. Κατ’ άρχάς άπεφασίσθη ή άπασχόλησίς των μόνον εις καθήκοντα
κοινωνικών λειτουργών. Βαθμηδόν ό
μως τά καθήκοντα έπεξετάθησαν καί
δέν είναι καθόλου παράξενον νά Τδη
τις γυναίκα αστυνομικόν συνοδεύουσα
εις τάς φυλακάς καταδικασθέν ατο
μον, τό όποιον εις τήν παραμικράν
διάθεσιν δραπετεΰσεως θά άντελαμβάνετο δτι αύτη δέν είναι καί τόσον
εύκολος.
Κατά τά πρόσφατα έτη παρατηρεΐται επίσης μεγάλη αύξησις τοΰ α
ριθμού των γυναικών αστυνομικών
εις τάς υπηρεσίας διώξεως καί ασφα
λείας.
’Επιλέγονται όπως καί ο'ι άνδρες
συνάδελφοί των από τάς τάξεις τών
έν στολή αστυνομικών οί. όποιοι έχουν
τουλάχιστον τριετή αστυνομικήν υπη
ρεσίαν καί εργάζονται μέ επικεφαλής
μιαν γυναίκα ταγματάρχην ύπαγομένην απ’ ευθείας εις τον βοηθόν
τοΰ διευθυντοΰ τής Σκώτλαντ Γυάρδ.
'Ό πω ς καί αί έν στολή συνάδελφοί
των εργάζονται καθ’ δλην τήν έκτασιν
τοΰ Λονδίνου έκτελοΰσαι τά άναθετόμενα εις αύτάς καθήκοντα. Μέ πολι
τικήν περιβολήν προσφέρουν πολυτί
μους υπηρεσίας εις τον τομέα τών πα
ρακολουθήσεων. Δέν αναγνωρίζονται
ευκόλως δτι ανήκουν εις τήν αστυνο
μίαν καί δύνανταί νά εισχωρήσουν εις
χώρους δπου ό νόμος έχει καταργηθή, δταν δέ οί υπαίτιοι συλληφθοΰν
άποτελοΰν τούς πλέον αψευδείς μάρ
τυρας διά τήν καταδίκην των, ή ό
ποια έν έναντία περιπτώσει θά ήτο
δύσκολος.
Εν άλλο πρόβλημα είναι εκείνο
τών σχεσεων μεταξύ γυναικών αστυ
νομικών και τών άνδρών συναδέλφων
των από τούς όποιους άντιμετωπίζοντο επί χρονικόν τι διάστημα μέ υπο
ψίαν καί έπιφύλαξιν.
Μέ τήν πάροδον δμως τοΰ χρόνου,
τήν αύξησιν τοΰ άριθμοΰ τών γυναι
κών αστυνομικών ώς καί τήν τοποθέτησίν των εις δλας τάς άστυνομικάς
υπηρεσίας, διεπίστωσαν οί άνδρες α

στυνομικοί δτι ή βοήθεια τών γυναι
κών συναδέλφων των ήτο πολύτιμος
καί ήδύνατο νά συνεργασθοΰν μετ’
αυτών άποδοτικώς. ’Αποτέλεσμα τής
προσωπικής έπαφής καί τής συνεργα
σίας υπήρξεν ή εξάλειψες καί τών τε
λευταίων ιχνών δυσπιστίας ώς προς
τήν αξίαν τών γυναικών διά τό αστυ
νομικόν έργον.
Αί γυναίκες αστυνομικοί τής Σκώτλαντ Γυάρδ έκπαιδεύονται εις τήν ι
δίαν ’Ακαδημίαν μέ τούς άνδρας εις
διαφορετικά; δμως τάξεις εις τό προάστιον τοΰ Λονδίνου Χέντον επί τρεις
μήνας. Μετά τήν άποφοίτησίν των α
πό τήν Σχολήν έπί δύο έτη δέν μονι
μοποιούνται, αλλά τελούν υπό δοκιμα
σίαν, δπως άλλωστε καί οί άνδρες συ
νάδελφοί των. Σήμερον είςτό ’Αστυ
νομικόν Σώμα ή γυναίκα έχει τάς ι
δίας υποχρεώσεις, τήν ιδίαν πειθαρ
χίαν καί τά ίδια δικαιώματα μέ τούς
άνδρας αστυνομικούς. 'Η μόνη δια
φορά είναι δτι αί γυναίκες λαμβάνουν
τά 90% τοΰ μισθού τών όμοιοβάθμων
άνδρών συναδέλφων των. ’Επίσης αί
γυναίκες εργάζονται έπί επταώρου δ
ταν έκτελοΰν περιπολίας, έναντι τοΰ όκταώρου τών άνδρών, άκόμη δέ πα
ρέχεται εις αύτάς ειδικόν έπίδομα μητοότητος.
Προ τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου
άπηγορεύετο ό γάμος εις τάς γυναί
κας αστυνομικούς εις ’Αγγλίαν, εκεί
νη δέ ή όποια ήθελε νά τελέση γάμον
έπρεπε προηγουμένως νά παραιτηθή.
Ή διάταξις αυτή σήμερον δέν ισχύει
καί έχουν αί γυναίκες άστυνομικοί
πλήρες τό δικαίωμα νά ύπανδρεύωνται. Ό γάμος είναι μία άπό τάς κυ
ρ ιωτέρας αιτίας παραιτήσεως τών
γυναικών έκ τής άστυνομίας, διότι συ
νήθως μετ’ αυτόν, έγκαταλείπουν τό
άστυναμικόν έπάγγελμα διά νά άφιερωθοΰν εις τήν οικογένειαν.

Οί βαθμοί τών γυναικών αστυνομι
κών είναι οί ίδιοι δπως καί τών άν
δρών συναδέλφων των, σήμερον δέ υ
πάρχουν άπλοι χοχροφύλακες καί δλοι οί βαθμοί μέχρι καί τοΰ συντα
γματάρχου. Ή έχουσα τον βαθμόν
τοΰ συνταγματάρχου, ή όποια είναι
καί έπί κεφαλής τοΰ γυναικείου άστυνομικοΰ Σώματος, είναι τοποθετη
μένη εις τό Άρχηγεΐον τής ’Αστυ
νομίας ώς βοηθός τοΰ ’Αρχηγού.
Αί γυναίκες άστυνομικοί έχουν έκ
τοΰ νόμου τά ίδια δικαιώματα συλλήψεως καί έρεύνης μέ τούς άνδρας.
Μολονότι δταν πρόκειται νά ένεργήσουν σύλληψιν αίτοΰνται τήν βοήθειαν
άνδρός συναδέλφου των, έν τούτοι;
δταν ή άνάγκη τό καλέση καί αί ΐδιαι
μόναι των ενεργούν συλλήψεις παρα
βατών.
Αί γυναίκες έκπαιδεύονται εις τήν
αυτοάμυναν καί γνωρίζουν νά υπε
ρασπίζουν τον εαυτόν των άποτελεσματικώς. Γνωρίζουν επίσης δτι τό
άστυνομικόν έπάγγελμα έχει κινδύ
νους τούς όποιους αναλαμβάνουν ευ
χαρίστως δταν κατατάσσωνται.'Τπάρχουν πλεΐστα παραδείγματα ψυχραι
μίας καί θάρρους γυναικών άστυνομικών. Τό έτος 1964 ή ένωμοτάρχης
τής 'Υπηρεσίας Διώξεως τοΰ Λονδί
νου Άλμπέρτα Λόου προκειμένου νά
συλληφθι] εις έπικίνδυνος κακοποιός,

Αί γυναίκες άστυνομικοί τής Σκώτλαντ Γυάρδ
μέ τήν ύπερδολικώς ίσως συντηρητικήν στολήν
των έχουν άρτίαν έκπαίδευσιν καί άρίστην
δργάνωσιν.
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ό όποιος έπετίθετο καί έλήστευε γυ
ναίκας, έδέχθη νά παίξη ή ιδία τον
ρόλον τής λείας διά τον εγκληματίαν
ΐιέ πολιτικήν περιβολήν. Πράγματι ύπέστη έπίθεσιν ΰπ’ αυτού, έκτυπήθη
εις την κεφαλήν, άλλ’ εν τούτοις με
ύπεράνθρωπον θάρρος έκάλεσε βοή
θειαν καί δ κακοποιός συνελήφθη. Διά
τήν επιτυχίαν της αυτήν έτιμήθη μέ
τό αστυνομικόν παράσημον ηρωικών
πράξεων καί ήτο ή πρώτη γυναίκα ή
όποία έτιμάτο μέ τό παράσημον αυτό.

Γ ΤΝ Α Ι Κ Ε Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι ΕΝ Ε Α Α Α Α Ι
’Εν Έλλάδι τό θέμα των γυναικών
αστυνομικών υπήρξεν, όπως άλλωστε
καί έν τή αλλοδαπή, συνάρΐησις τής
κοινωνικής καί επαγγελματικής θέσεως τής γυναικός. ΓΙρό τοΰ Β ' Π αγ
κοσμίου Πολέμου ουδέ καν έγένετο συζήτησις ή έστω καί σκέψις κατατάξεως γυναικών καί δημιουργίας γυ
ναικείου αστυνομικοί θεσμού εις οίονδήποτε τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
τής χώρας.
Βεβαίως ουδέποτε ύπετιμήθη ή θέσις τής γυναικός καί ή 'Ελλάς υπήρ
ξε πρωτοπόρος εις τό φεμινιστικόν
κίνημα, άλλ’ ή επάρκεια ανδρικού δυ
ναμικού καί ή διαφορετική άντίληψις
τών Ελλήνων περί τής θέσεως τής
γυναικός εντός τοΰ κοινωνικού συνό
λου ήμπύδισαν τήν κατάταξιν γυναι
κών εις τήν αστυνομίαν. Μετά τήν
λήξιν δμως τοΰ πολέμου καί τήν έπελθοΰσαν εκ τούτου κοινωνικήν άνακατάταξιν αί γυναίκες εΰρέθησαν κατέχουσαι θέσεις θεωρουμένας κατά τό
παρελθόν ώς προνύμιον τών άνδρών,
άνταποκρινόμεναι είς τάς υποχρεώ
σεις των λίαν έπιτυχώς. Τοΰτο έν συ
ναρτήσει καί προς τήν επιτυχίαν τήν
όποιαν έσημείωσεν δ θεσμός τών γυ
ναικών αστυνομικών είς τάς δυτικο
ευρωπαϊκός χώρας, ώθησαν τούς αρ
μοδίους αστυνομικούς παράγοντας
τής χώρας είς τήν άπόφασιν νά υιο
θετήσουν τον θεσμόν.
Οΰτω τό Ν.Δ. 3365)1955 «Περί
Κώδικος τοΰ Σώματος τής 'Ελληνικής
Β. Χωροφυλακής», είς^τό άρθρον 77
περιέλαβε διάταξιν δίβ# τής οποίας
προέβλεπε τήν πρόσληψιν είδικοΰ άστυνομικοΰ προσωπικοΰ έκ γτηαικών.
Τό είς έκτέλεσιν τοΰ Ν.Δ. τούτου έκδοθέν Βασιλικόν Διάταγμα «Περί Κανονισμοΰ 'Τπηρεσίας Χωροφυλακής»,
είς τά αρθρα 133 καί 134 δμιλεϊ διεξοδικώς περί τών προσόντων τών υ
ποψηφίων γυναικών αστυνομικών, ώς
καί τών καθηκόντων αυτών έν τή έψτελέσει τής υπηρεσίας των. Ταΰτα
λεπτομερέστερον συνίστανται είς: α)
Περιπολίας, β) Καταπολέμισιν πορ
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νείας. γ ) Περίθαλψιν ασθενών γυ
ναικών καί παίδων, ώς καί γυναικών
αί όποϊαι παρασυρθεϊσαι έτράπησαν
είς ακόλαστον 6ίον. δ) Συνοδείαν γυ
ναικών καί παίδων. ε) Φύλαξιν γυναι
κών κρατουμένων είς νοσοκομεία,
στ) Σωματικός έρευνας γυναικών,
ζ) ’Αναζητήσεις άπωλεσθειοών κορα
σίδων. η) Μυστικός 'Τπηρεσίας. θ)
Παρακολούθησιν ατόμων, ι) Πάσαν
ειδικήν υπηρεσίαν ήτις προσιδιάζει
είς τό φύλον καί έξυπηρετεϊ τό συμ
φέρον τής 'Τπηρεσίας.
’Ανάλογοι προς τάς ανωτέρω δια
τάξεις περιελήφθησαν καί είς τό άρΟρον 20 τοΰ Ν.Δ. 2458)53 τοΰ Σ ώ 
ματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
Παρ’ δλον δμως δτι καί νομοθετικώς υίρθετήθη πλέον ή πρόσληψις
γυναικών αστυνομικών, έν τούτοις
διάφοροι λόγοι αναγόμενοι εις πλείστας οσας αιτίας μεταξύ τών όποιων
αποφασιστικούς έβάρυνον τά προσόν
τα τών υποψηφίων, δέν έπέτρεψαν
τήν ύλοποίησιν τών διατάξεων αυτών.
Μόλις τό έτος 19G9 τό Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων προέβη είς τήν κατάταξιν καί έκπαίδευσιν άριθμοΰ γυ
ναικών αστυνομικών αί όποϊαι ήδη άπεφοίτησαν τής Σχολής καί έκτελοΰν
εύδοκίμως αστυνομικήν υπηρεσίαν.
Πιστεύεται δτι λίαν συντόμους καί
τό Σώμα τής Χωροφυλακής θά προ6ή είς τήν κατάταξιν γυναικών διά
τάς άνάγκας τής 'Τπηρεσίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ή παρούσα πείρα δεικνύει δτι ή
γυναίκα έπέτυχε καί είς τον τομέα
τοΰ αστυνομικού έπαγγέλματος. 'Η
χρησιμοποίησις γυναικών εις τήν α
στυνομίαν άπέδειξεν δτι ήσαν αδικαι
ολόγητοι ο! ένδοιασμοί καί οί φόβοι
δσον αφορά τήν Ικανότητα τοΰ γυναι
κείου φύλου διά τό έπάγγελμα τοΰ α
στυνομικού. Βεβαίως ή γυναίκα αστυ
νομικός δέν δύναται νά ύποκαταστήση
έξ ολοκλήρου τον ανδρα είς τό αστυ
νομικόν έργον, δύναται δμως νά προσφέρη πολύτιμον συμπαράστασιν καί
βοήθειαν, πολλάκις δέ νά φέρη είς
πέρας άποστολάς είς τάς δποίας οί
ανδρες δέν δύνανται νά έπιτύχουν.
Τό έργον τό όποιον προσφέρουν αί
γυναίκες αστυνομικοί είς τον τομέα
τής προλήψεως καί καταστολής τής
παιδικής έγκληματικότητος, τής πορ
νείας, τής παρακολουθήσεως, τοΰ
τουρισμού καί τής τροχαίας, διά νά
μή άναφερθώμεν είς τάς υπηρεσίας
γραφείου, ώς καί είς τήν άνάπτυξιν
τών δημοσίων σχέσεων μεταξύ κοινού
καί αστυνομίας, είναι άνεκτίμητον καί
ασφαλώς ικανόν νά πείση καί τούς
πλέον διατακτικούς δτι ή ύπαρξις γυ
ναικών αστυνομικών είναι απαραίτη
τον καί άναγκαΐον συμπλήρωμα μιάς
συγχρόνου αστυνομίας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩ ΡΓ ΙΟ Τ

Την νύκτα τής 24ης Φεβρουάριου 1968, μία
ισχυρά έκρηξις κατέστρεψε την κουζίναν
τής είς ’Άβον - Ό χάϊο οικίας του Σ αμουήλ
Χάμμονς.
Εκτιναχθείς έπί ένός ψυγείου, ό Χάμμονς
άπέθανεν έντός όλίνων ωρών. . . .

Ή

Αστυνομία

Πρρς διαλεύκανσιν τής
τραγικής ύποθέσεως, ή τοπι
κή αστυνομία προσέφυγε —
ώς έπραξαν κατά τό παρελ
θόν καί πολλαί άλλαι άστυνομίαι — είς τό έν Ούασιγκτώνι έγκληματολογικόν έρ
γαστήριον τοΰ έφ-μπί-άϊ.
Τήν έπομένην πρωίαν κατέφθασαν είς ’Άβον δύο όρ
γανα τοΰ έγκληματολογικοΰ
έργαστηρίου του έφ-μπί-άϊ.
Διεκρίβωσαν τά χαρακτηρι
στικά τής έκρήξεως ώς καί
κατάλοιπα δυναμίτου. Παρά
τοΰ υίοΰ τοΰ Χάμμονς έπληροφορήθησαν περί ένός δέ
ματος τό όποιον ό πατήρ του
είχε παραλάβει έκ τής αφετη
ρίας των Λεωφορείων τοΰ
Κλήβελαντ καί προσεπάθη
νά άνοιξη κατά τον χρόνον
τής έκρήξεως. Λεπτομερέ
στατη έρευνα των συντριμ
μάτων, ώδήγησεν είς τήν άνακάλυψιν σχισμένων λωρί
δων χαρτονιού, τεμαχίων
μαύρου πλαστικού καί των μι
κρών ακροδεκτών οί όποιοι έχρησιμοποιήθησαν διά τήν
σύνδεσιν τοΰ έμπυρεύματος
τής βόμβας. Έντός πέντε ήμερών, ειδικοί τοΰ έργαστη
ρίου τής Ούάσιγκτων ειχον ά-

είς

τό

Έργαστήριον

νακατασεκυάσει τήν βόμβαν.
Έπρόκειτο περί χαρτοκιβω
τίου ήλεκτρικής συσκευής
θερμάνσεως, περιέχοντος μικράν βαλίτσαν έκ μαύρου
πλαστικοΰ, πλήρη δυναμίτιδος καί δύο μπαταρίας τών
εξ βόλτ. Άντικείμενον ιδιαι
τέρου ένδιαφέροντος άπετέλεσαν οί άκροδέκται τοΰ έμ
πυρεύματος, οί όποιοι έφερον
ίχνη τοΰ χρησιμοποιηθέντος
προς σύσφιγξίν των έργαλείου.
Έν τώ μεταξύ, έπιστολαί
άνευρεθεϊσαι είς τό γραφεΐον τοΰ Χάμμονς, άπεκάλυψαν
τον σύνδεσμόν του με κάποια
γυναίκα είς Πεταλούμα Καλιφορνίας. Τό γραφεΐον τοΰ
έφ-μπί-άϊ είς Σάν Φραντζίσκο άνεκάλυψεν, δτι ή άνω
γυνή, έσχετίζετο έπίσης με
τραπεζίτην τινά έν ΓΙεταλούμα, όνόματι ’Αλβέρτον Ρίκκι,
όστις δυνατόν νά έθεώρησε
τον Χάμμονς ώς αντίζηλον.
Διά τηλετύπου διεβιβάσθησαν είς τό έν Σ άν Φροοπζίσκο
Γραφεΐον συνοπτικοί όδηγίαι
προς έξασφάλισιν έγκρίσεως
διά τήν ένέργειαν έρεύνης είς
τήν κατοικίαν τοΰ Ρίκκι. Ή έ
ρευνα άπέβλεπεν είς τήν άν-

εύρεσιν έργαλείου συσφίγξεως τοΰ όποιου αί σιαγόνες ειχον παραλλήλους ραβδώσεις.
Είς τάς 4 Μαρτίου έφθασεν είς τό έργαστήριον έν δέ
μα με διάφορα συσφιγκτικά
έργαλεΐα άνευρεθέντα είς
τήν οικίαν τοΰ Ρίκκι. Ειδικοί
έπί τών έκ τής χρήσεως έργαλείων άφιεμένων ιχνών, προέβησαν τότε είς δοκιμήν έκάστου έργαλείου έπί καταλλή
λου μαλακής ουσίας. 'Έκα
στον καταλειπόμενον ίχνος,
συνεκρίνετο μικροσκοπικώς
με τά είς τούς άκροδέκτας
τοΰ έμπυρεύματος τής βόμ
βας άφεθέντα χαρακτηριστι
κά «μεταλλικά δακτυλικά α
ποτυπώματα». Τά ίχνη μιας
πένσας έκ τοΰ γραράζ τοΰ
Ρίκκι συνέπιπτον ακριβώς με
τά άνευρεθέντα είς τούς ά
κροδέκτας άποτυπώματα.
Πριν ή πραγματοποιηθή
ή σύλληψις τοΰ Ρίκκι, οδτος
εύρέθη πνιγμένος είς μικράν
λίμνην πλησίον τής οικίας
του. Ό ’Ιατροδικαστής τής
περιφέρειας είπεν δτι ή έπί
τής ύποθέσεως έρευνα τοΰ
έργαστηρίου δέν άφησε «καμμίαν άμφιβολίαν , δτι τό κα
ταχθόνιον μηχόα/ημα κοαε23

βκευάσθη κα'ι άπεστάλη υπό
του Αλβέρτου Ρίκκι. Ούτως
ή ύπόθεσις έκλεισε.
“Εκαστον έτος χιλιάδες υ
ποθέσεων διαλευκαίνονται
κατά παρόμοιον τρόπον, υπό
αστυνομικών, οί όποιοι έχουν
περιβληθή
την
γκρίζαν
μπλούζαν του έργαστηρίου
είς τον έβδομον όροφον τοΰ
είς Οόάσιγκτων ’Αρχηγείου
του έφ-μπί-άϊ. Έκεΐ 100 πε
ρίπου άνδρες του έφ-μπί-άϊ,
πτυχιοΰχοι πολλών έπιστημονικών ειδικοτήτων μάχονται
κατά του εγκλήματος μέ μι
κροσκόπια, φασματογράφους,
διαβήτας, δοκιμαστικούς σω
λήνας, καί μυριάδας έτέρων
έγραλείων τής συγχρόνου ε
πιστήμης.
Αί χιλιάδες τών επισκε
πτών, οί όποιοι κάθε εβδομά
δα περιέρχονται τό έργαστήριον, ένδέχεται νά παρίστανται μάρτυρες διαλευκάνσεως
ενός σοβαρού εγκλήματος,
καθώς παρατηρούν τούς αίματολόγους νά συσκέπτωνται
έπάνω από μίαν ζακέταν μέ
κηλίδας αίματος, ή τούς γρα
φολόγους νά εξετάζουν εν
ρυπαρόν καί έφθαρμένον ση
μείωμα αποστολής λύτρων.
Οίαδήποτε αστυνομία τών
Η.Π.Α., όσονδήποτε μικρά,
δύναται νά χρησιμοποιήση άδαπάνως τό έγκλη ματολογ ικόν έργαστήριον τοΰ έφ-μπίάϊ. Άρκεΐ ή αποστολή τών
σχετικών αποδεικτικών στοι
χείων. Πράγματι, κατά τό οι
κονομικόν έτος 1969, έκ τών
ένεργηθεισών 355.913 εργα
στηριακών έξετάσεων, αί 93.
786 έγένοντο τή αιτήσει το
πικών αστυνομιών.
Τό Τμή μα Φυσική ς καί Χη
μείας τοΰ έργαστηρίου είναι
έκ τών πλέον πολυάσχολων.
Τά άποστελλόμενα είς αυτό
στοιχεία, δύνανται νά είναι
πάσης μορφής. "Εν λασπωμένον υπόδημα, μία λυγισμένη
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θύρα χρηματοκιβωτίου, τά
σπλάχνα ενός ανθρώπου. Είς
τήν μονάδα άναλύσεως έδάφους τοΰ έν λόγω Τμή ματος,
εις αστυνομικός παρατηρεί
διά τοΰ μικροσκοπίου έν δεί
γμα ίλύος εύρεθέν είς τό ρε
βέρ τής περισκελίδος υπό
πτου δολοφονίας. Άνταποκρίνεται τό δείγμα είς τά ίδιάζοντα χαρακτηριστικά τοΰ
έδάφους τής περιοχής ένθα
εύρέθη τό πτώμα; Μίατοιαύτη σύμπτωσις χαρακτηριστι
κών είναι σπουδαΐον στοιχεΐον ένοχή ς τοΰ υπόπτου. ’Εν έτει 1960, ό Ζοζέφ Κόρμπετ, έθεωρήθη ύποπτος απαγωγής
καί δολοφονίας τοΰ πλουσίου
Άδόλφου Κούρς. Τό τύπου
Μέρκιουρυ κίτρινον αύτοκίνητον τοΰ Κόρμπετ εύρέθη κατεστραμμένον καί σκουριασμένον έγγύς τής πόλεως Άτλάντικ τής Νέας Ύερσέης,
1.800 μίλλια από τήν είς Μόρισον τοΰ Κολοράδο σκηνήν
τοΰ έγκλή ματος. ’Ό ργανα
τής έφ-μπί-άϊ έλαβον δι’ άποξέσεως ποσότητα ξηρας λά
σπης κάτω από τά πτερά τοΰ
αυτοκινήτου. Λεπτομερής άνάλυσις καί σύγκρισις τοΰ
ληφθέντος δείγματος προς
421 άλλα δείγματα έδάφους,

απέδειξαν, ότι ή λάσπη προήρχετο έκ τής περιοχής άπό
τήν όποιαν άπήχθη καί έδολοφονήθη ό Κούρς. Τό εύρη
μα άπετέλεσε τήν βάσιν έφ’
ής έστηρίχθη ή καταδίκη τοΰ
Κόρμπετ.
Είς έκάστην θεαματικήν
έπιτυχίαν τοιούτου είδους αν
τιστοιχούν 100 μικρότεραι,
χαρακτηριζόμεναι ώς έρευναι ρουτίνας. Τό 1965 ή 1δε
τής Κλώντ Γκάρσια έφονεύθη
παρ’ αυτοκινήτου όδηγουμένου υπό αγνώστου είς Σ άγκινο του Μίτσιγκαν. Ή άνεύρεσις έπί τών ένδυμάτων του
πτώματος μικροσκοπικών κηλίδων κυανοπρασίνου βαφής
ώδήγησε ταχέως τούς ειδι
κούς τής έφ-μπί-άϊ είς τον
προσδιορισμόν τοΰ χρωματι
σμού τοΰ αύτοκινήτου, βάσει
τοΰ τηρουμένου αρχείου χρω
μάτων άμερικανικών όχημάτων, έν τω όποίω έχουσι ταξινομηθή τά χρώματα άτινα
χρησιμοποιούνται είς όλα τά
αμερικανικά καί πολλά ξένα
αύτοκίνητα. « ’Αναζητήσατε
αύτοκίνητον τύπου Φόρντ, έκ
τών τελευταίων μοντέλλων,
χρώματος κυανοπρασίνου»,
τό έργαστήριον έπληροφόρησε τήν αστυνομίαν τοΰ Σάγ-

κινο. *0 όδηγός συντόμως
προσήλθε καί παρεδόθη είς
την αστυνομίαν.
Τό προσωπικόν του έργαστηρίου δεν βασίζεται μόνον
είς την δρασιν προκειμένου
περί συγκρίσεως χρωμάτων
βαφής. Ά ντ’ αύτοΰ προβαίνει
είς χημικήν άνάλυσιν ξεσμάτων βαφής ή φασματογράφησίν των, καθ’ ήν μικρά ποσότης βαφής καίεται έντός όργάνου τό όποιον καταγράφει
τά παρ’ έκάστου συστατικού
τής βαφής παρεχόμενα διά
φορα μήκη κυμάτων φωτός.
«Διά τής φασματογραφίας»,
έξηγεΐ εις τεχνικός, «δυνάμεθα νά καύσωμεν ποσότητά τινα γνωστής βαφής ώς καί πο
σότητα αγνώστου τοιαύτης.
’Εάν λάβωμεν τό αύτό πρότυ
πον μήκους κύματος, πρόκει
ται περί τής ιδίας βαφής».
’Ακόμη καί ή έπαναβαφή δεν
δόναται νά έξαπατήση τούς
ειδικούς. Τό έργαστήριον κά
ποτε προσδιώρισε εν αύτοκίνητον τύπου Κάντιλακ, παρά
τό γεγονός δτι τούτο ειχεν ε
πτάκις έπαναχρωματισθή. Οί
τεχνικοί ερευνούν έπιμελώς
καί τά πλέον άμυδρά ίχνη τά
όποια καταλείπουν οί έγκληματίαι. 'Η Βόντα Μίλεναξ έπί διάστημα πολλών μηνών έδηλητηρίαζε τον σύζυγόν της
μέ αρσενικόν καί τελικώς, είς
τάς 21 Δεκεμβρίου 1965 έστραγγάλισεν αύτόν. ’Ακο
λούθως τάς έπομένας ή μέρας
προέβη είς τήν καΰσιν τού
λειψάνου είς πυράν καυσοξύ
λων καί άνθρακος, είς ήν
■προσετίθετο καί κηροζίνη έγγύς τής είς Τέρα-’Ά λτα Δυ
τικής Βιργινίας οικίας των.
Τρεις μήνας βραδύτερον δτε
ώμολόγησε τό έγκλημά της,
αί άρχαί έξετάσασαι τό σημεΐον τής καύσεως, δεν ήδυνήθησαν νά άνεύρουν σχετι
κά ίχνη.
"Ανευ αποδεικτικών στοι

χείων ή καταδίκη έπί ανθρω
ποκτονία έκ προθέσεως έκρίνετο δυσχερής. Ούτως εκα
τοντάδες τινές λίτρων κόνεως
καί τέφρας έστάλησαν είς τό
έγκληματολογικόν έργαστή
ριον τής έφ-μπί-άϊ. ’Εκεί ειδι
κοί προέβησαν είς τήν διαλο
γήν τού άποσταλέντος υλι
κού, συγκεντρώσαντες αρκε
τά κατάλοιπα όστών καί συν
δετικού ιστού, μέ τά όποια έγέμισαν δοχεΐον χωρητικότητος ενός τετάρτου τού γαλλονίου. Τή βοήθεια τού Σ μιθσονείου ’Ινστιτούτου ’Ανθρω
πολογίας, απέδειξαν δτι τά
υπολείμματα άνήκον είς άρρενα τής ήλικίας καί σωματι
κής διαπλάσεως τού Μίλε
ναξ. «Έδιν τώρα ήδυνάμεθα
νά προσκομίσωμεν στοιχεία,
δτι έχώρησε δηλητηρίασις δι’
αρσενικού, ή ύποστήριξις τής
κατηγορίας θά ήτο πλήρης»,
εΐπεν εις αστυνομικός τού έργαστηρίου. Πρός τον σκοπόν
τούτον έχρησιμοποιήθη εν έκ
τών νεωτάτων καί πλέον κα
ταπληκτικών όργάνων τού
έργαστηρίου. 'Η Ραδιενέρ
γεια. Τεμαχίδια οστών κατέ-

Πολύ συχνά ή έξέτασις τών ιχνών είς τό έργαστήριον άποτελεΐ τήν μοναδικήν δδόν διά
τήν άνεύρεσιν τού ένόχου.

στησαν ραδιενεργά είς τρό
πον ώστε νά έκπέμψουν ακτί
νας γάμα. Διά τής μεθόδου
ταύτης άναλύσεως ή μέτρησις τής ακτινοβολίας «γάμα»
προσδιορίζει έπακριβώς τά
είς οίανδήποτε ραδιενεργόν
ύλην υπάρχοντα διάφορα συ
στατικά.
'Η ραδιενεργοποίησις έδει
ξε τήν είς τά τεμαχίδια τών
όστών καί συνδετικού ιστού
ϋπαρξιν μεγάλων ποσοτήτων
αρσενικού καί ή κ. Μίλεναξ
κατεδικάσθη δι’ ανθρωποκτο
νίαν έκ προθέσεως.
’Ολίγον πέραν τού Τμήμα
τος Φυσικής τού έγκληματολογικού έργαστηρίου, είς τήν
ήσυχον ατμόσφαιραν τού Τμή
ματος Γραφολογίας καί Τεκ
μηρίων, τήν προσομοιάζουσαν μέ ατμόσφαιραν βιβλιο
θήκης, έχει παιχθή ή τελευ
ταία πραξις τού δράματος άναριθμήτων έγκλημάτων.
Προσφάτως γυνή τις μέσω
τής έπιτροπής διακανονισμού
απαιτήσεων έξωτερικοΰ, έζήτει άποζημίωσιν διά προσγενομένας είς τήν έν Έλλάδι
περιουσίαν της ζημίας κατά
τήν διάρκειαν τού Β ' Παγκο
σμίου Πολέμου. Ώ ς άπόδειξιν
κυριότητος τής περιουσίας
παρουσίασεν έν δακτυλογραφημένον έγγραφον μέ ήμερομηνίαν Δεκεμβρίου 1940, είς
τό όποιον έσημειοΰτο ή είς
αυτήν μεταβίβασις τής περι
ουσίας παρ’ 'Έλληνος φίλου.
' ΗΈπιτροπή φιλύποπτος πα
ρέδωσε τό έγγραφον είς τήν
έφ-μπί-άϊ. Οί ειδικοί τού έρ
γαστηρίου εδρον, δτι τό έγ
γραφον είχε δακτυλογραφηθή μέ τύπον γραφομηχοινής
σχεδιασθέντα τό 1950. ’Επί
σης άπεδείχθη δτι ό τύπος
τού χάρτου τού έγγράφου εί
χε κατασκευασθή έν έτει
1958, αί δε ύπογραφαί έγράφησαν μέ στυλογράφον διάρ
κειας ό όποιος ήτο αδύνατον
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νά έχη κατασκευασθή προ
του 1943.
Αί ΐδιαι τεχνικαί έρευνας
αί όποΐαι όδηγοΰν εις τήν κα
ταδίκην των ενόχων, αποδί
δουν λευκούς τούς αθώους.
Πρό ολίγων ετών είς τό
Μπίρμιγκαμ Άλαμπάμας εις
υπάλληλος πρατηρίου καυσί
μων «μετά βεβαιότητος άνεγνώρισε» κάποιον Κάρλ Μπράντυ ώς τό άτομον, τό όποι
ον εΐχε θέσει είς κυκλοφορίαν
πλαστήν επιταγήν. 'Η αστυ
νομία τού Μπίρμιγκαμ διεβίβασε τήν επιταγήν καί δεί
γματα γραφικού χαρακτήρος
τού Μπράντυ είς τό έγκληματολογικόν έργαστήριον τής
έφ-μπί-άϊ. «‘Η επιταγή δεν έγράφη υπό τού ανθρώπου αυ
τού» έδήλωσεν εις γραφολό
γος, «αλλά ό γραφικός χαρακτήρ φαίνεται γνώριμος». Έν
συνεχεία ήρεύνησεν είς τό άρχεΐον πλαστών επιταγών. «'Η
προκειμένη επιταγή έξεδόθη
υπό γνωστής όμάδος τριών
άνδρών καί μιας γυναικός
κυκλοφορούντων πλαστάς έπιταγάς είς ολόκληρον τό νό
τιον τμήμα τής χώρας», άνέφερεν ό ειδικός είς τήν αστυ
νομίαν τού Μπίρμιγκαμ. 'Ο
Μπράντυ άφέθη έλευθερος.
Αργότερον οί δράσται συνελήφθησοιν.
Δύο έκ τών πλέον κοινών
«τεκμηρίων» τού έγκλήματος
-— αποτυπώματα ποδών καί
ίχνη έξ έλαστικών οχημάτων
— ύπεβοήθησαν είς τήν κα
ταδίκην χιλιάδων εγκλημα
τιών. ‘Η αστυνομία τού Μάντσεστερ άνεΰρεν αΐματωμένα
αποτυπώματα τακουνίων πέριξ τού σώματος ένός έπιστάτου ποινσιόν, δστις είχε ξυλοκοπηθή μέχρι θανάτου τήν
Πην Δεκεμβρίου 1967. Αί φέρουσαι τά αποτυπώματα πλά
κες τού δαπέδου άπεστάλησοτν είς τό έργαστήριον τής
ίφ - μ π ί- ά ϊ δπου ειδικοί παρέ-

βαλον τά αποτυπώματα με
τά τοιαύτα τών υποδημάτων
τού ύποπτου Τίμ Μακάρθυ.
Έγένοντο δμως τά αποτυπώ
ματα καθ’ δν χρόνον ό Μα
κάρθυ άνεΰρε τό σώμα ή καθ’
δν χρόνον διέπραττε τον φό
νον; Τό έργαστήριον άνεκάλυψε, δτι έν έκ τών άποτυπωμάτων, τό όποΐσν είχε μερι
κώς άπαλειφθή από μίαν λί
μνην αίματος τού θύματος,
εΐχε γίνει πρό τής πτώσεως
τού αίματος έπί τού δαπέδου.
'Η μαρτυρία τού έργαστηρίου έπί τού σημείου τούτου ώδήγησεν είς τήν άπόδειξιν, ό
τι τον έπιστάτην έδολοφόνησεν ό Μακάρθυ καί ό δράστης
κατεδικάσθη είς ισόβια δεσμά.
Τοιοΰτον έξειδικευμένον άνακριτικόν έργον έξακολουθεΐ νά συνιστα τήν άπλουστέραν καί πλέον σπουδαίαν συμ
βολήν τού έγκλη ματολογ ικού έργαστηρίου είς τον άδιάλειπτον αγώνα κατά τού
έγκλήματος. Κάθε ολίγα
δευτερόλεπτα κάπου είς τάς
Η.Π.Α. διαπράττεται έν έγ
κλημα καί καθ’ οίοινδήποτε

ώραν τής ή μέρας ή τής νυκτός, ειδικός τού έργαστηρί
ου θά εύρίσκεται παρά τό μικροσκόπιόν του ή θά έπιβιβάζεται αεροπλάνου μεταφέρων
είς τον χαρτοφύλακά του
αποδεικτικόν υλικόν καί πει
στήρια διά τήν δίκην.
'Ο Διευθυντής τής έφ-μπίάϊ ’Έντγκαρ Χοΰβερ περι
γράφει τούς άνδρας τού έγ
κλη ματολογικού έργαστηρί
ου ώς «ειδικούς άφωσιωμένους είς τήν άρχήν τής ανα
φοράς τών γεγονότων, ανε
ξαρτήτως τού έόιν ταΰτα ένδέχεται νά οδηγήσουν είς άθώωσιν ή καταδίκην». Πρό
μαχος τής αρχής αύτής τό
έγκληματολογικόν έργαστή
ριον έχει καταστή σύμβολον
τών αξιών έκείνων τάς οποί
ας προσφάτως εις Είσαγγελεύς έν ’Αλάσκα εύγνωμόνως έχαρακτήρισεν ώς «τήν
ικανότητα, πειθώ καί έπαγγελματικήν συνείδησιν», αϊτινες έν παντί αποτελούν σή μα
κατατεθέν τής έφ-μπί-άϊ.
( Έ κ xoOREADER’S DIGE8TJ
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ

•

’Αξιότιμοι κ. Συνάδελφοι,
Βρέθηκα τυχαία μια από τις μέρες αυτές σέ συν
τροφιά Χωροφυλάκων, οΐ όποιοι συζητούσαν γύρω από
ένα σοβαρό υπηρεσιακό θέμα. Δεν υπάρχει θέμα υπη
ρεσιακό πού νά μην συζητήται καί νά μένη άλυτο από
τά. . . ανεπίσημα αυτά υπηρεσιακά. . . συμβούλια. ..
Θά μπορούσα νά τιτλοφορήσω την συζήτησή τους
αυτή «’Εποχούμενοι Σκοποί». Διάβασαν φαίνεται οί άνθρουιοι στο προηγούμενο τεύχος τού περιοδικού «Έπιθεώρησις Χωροφυλακής» δτι τό Σώμα παρέλαβε καί
διέθεσε στις διάφορες υπηρεσίες Χωροφυλακής 40 αυ
τοκίνητα μετά Ρ ) Τ καί δτι «σύν τώ χρονω» θά επιδιωχθή δ εφοδιασμός δι’ αυτοκινήτων δλων τών υπηρε
σιών τής υπαίθρου, καί χωρίς καθόλου να καθυστερησουν, άρχισαν την. . . σύσκεψη.
— Κατ’ αυτόν τον τρόπον θά γίνεται καλλίτερα ή
άστυνόμευσις τής περιφερείας, έλεγε ο ένας καί συνεπλήρωναν οι άλλοι άπαριθμούντες τά κατά την γνώμην
των πλεονεκτήματα τού. . . έποχουμένου σκοπού τοποθέτου.
— Δεν θά ταλαιπωρούμεθα, θά ελέγχεται σέ μι
κρότερο χρόνο μεγαλυτέρα έκτασις. Δέν θά μάς δέρνη
ή βροχή καί τό χιόνι. Δέν θα μάς πειρουνιάζη ο βο
ριάς ώς τό κόκκαλο. Θά εΐμεθα παντα ξεκουραστοι καί
θά έκτελούμε πιο άνετα τήν υπηρεσία μας.
■ Αύτά καί πολλά άλλα άνεφέροντο στην κουβεντούλα τής συντροφιάς τών συνάδελφων, οί οποίοι ζήτησαν
καί τη δική μου γνώμη.
Τί νά τούς έλεγα; Είναι προς τό συμφέρον τής υ
πηρεσίας οί εποχούμενοι σκοποί τοποθέται, η οχι,
Έ γώ προσωπικά πιστεύω δτι εκείνος που διαθετει
. . . μέσον xcu «έν ^ίροχειμενο)» μεταφοριχό μέσον, αντοκίνητο, δημιουργεί ανάλογες εντυπώσεις στους πεζοπορούντας, οί όποιοι τον θεωρούν. . . αριστοκράτη! Ε
νώ ό οδοιπόρος εμπνέει έμπιστοσυνη, ζή συνεχώς^ μαζί
μέ τον υπάλληλο, τον εργάτη, τον αγρότη, τον έπαγ-

γελματία, «ζυμώνεται» μαζί τους καί γίνεται δικός τους
άνθρωπος. Ό εποχούμενος διαθέτει ένα ζευγάρι μάτια
καί μέ ορατότητα τόση δση τού επιτρέπει τό... παρμπρίζ τού αυτοκινήτου, ενώ ό πεζός διαθέτει πολλά ζευ
γάρια μάτια, ευρύτερο πεδίον όρατότητος καί έποπτείας, πράγματα τόσο απαραίτητα γιά τήν έκτέλεσι τής
υπηρεσίας μας. Τό αυτοκίνητο γιά τον σκοπό τοποθέτη
θά είναι μία περιττή, αν δχι κάτι άλλο, πολυτέλεια.
Αυτές τις σκέψεις έκανα, δταν σάν από μηχανής
Θεός εμφανίσθηκε ό φίλος μας ό Παντελής, συνάδελ
φος πανταχοΰ παρών, ετοιμόλογος καί μέ γνώμη ή ό
ποια είναι ξυράφι. Δέν έπιτρέπει αντιρρήσεις, δέν επι
τρέπει δευτερολογία σέ κανέναν. Ή ρ θ ε πάνω στην ώρα
κι άρπαξε τήν κουβέντα άπ’ τά χείλη ιμου.
— Δέν συμφωνώ, κύριοι, τούς είπε. Ό σκοπός τοποθέτης πρέπει νά ύπάρχη καί νά κινήται μέ τά ποδαράκια του, γιατί έτσι γνωρίζει πρόσωπα καί πράγματα,
γιατί έτσι αποκτά φίλους καί γνωστούς, πού τού δανεί
ζουν τ ’ αυτιά καί τά μάτια τους πολλές φορές. Αυτό
πιστεύα) έγώ, είπε ό Παντελής, καί αύτό είναι τό σω
στό. Πρέπει δλες οί υπηρεσίες τής Χωροφυλακής νά
διαθέτουν αυτοκίνητα σύγχρονα καί δχι τά από μακρού χρόνου άνήκοντα εις τή ν. . . εφεδρείαν «τζίπς»,
καί νά τά χρησιμοποιούν στις άλλες αποστολές τού Σ ώ 
ματος: "Αμεσον ’Επέμβασιν, Τροχαία, έπιτήρησιν τής
υπαίθρου, μετακινήσεις δυνάμεως, μεταγωγές καί τόσες
άλλες ανάγκες. Σ έ καμμιά ομα>ς περίπτωσι δέν πρεπει
τά αυτοκίνητα νά αντικαταστήσουν ολοκληρωτικά τό
τόσο πολύτιμο δργανο τής τάξεως, τον συμπαθέστατο
πεζό σκοπό τοποθέτη χωροφύλακα.
Αύτά άκουσα κ. συνάδελφοι καί αύτά σάς μεταφέ
ρω, μήπως καί χρησιμεύσουν σέ τίποτα. . .
Δ.Ι.Π.
ΣΗΜ .: Καί βέβαια χρησιμεύουν πάντοτε οί γνώμες
συναδέλφων καί άναγνιοστών. Περιμένουμε και
άλλες.

« θ ά εχωμεν είς τον τόπον αυτόν τήν Δημοκρατΰχν, τήν πραγματικήν Δημοκρατίαν
τοϋ λαοΰ, όχι τήν δημαγωγόν δημοκρα
τίαν ».
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΑΟΣ
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Εις περιοδείοτν Κυβερνητικού κλιμακίου της
Εθνικής Κυδερνήσεως ύπό τόν Α ' 'Αντιπρόε
δρον κ. Στυλιανόν ΓΙαττακόν άνά τήν Πελοπόν
νησον καί τήν Βόρειον Ε λλά δα εις ήν μετεί
χε καί ό ‘Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Παναγ
Τζεδελέκος, έπελύθη jav έπί τόπου πλεΐστα θέ
ματα διαφόρων νομών. Είς τήν φωτογραφίαν
ό A ' 'Αντιπρόεδρος προεδρεύων είς μίαν
άπό τάς συσκέψεις κατά τήν περιοδείαν.

ΦΛΤΟ
Ίήν 24.1.70 είς τό ξενοδοχεΐον Άπέργη Κη
φισίας πρωτοδουλίςι των ‘Ομίλων Φίλων Χω
ροφυλακής Π ροαστείων Πρωτευούσης, ώργανώθη ώραία έορτή μέ πλούσιον καλλιτεχνικόν
πρόγραμμα, διά τά τέκνα των άνδρών του Σώ
ματος. Τήν τελετήν ετίμησαν διά της παρου
σίας των ό κ. Γενικός Γραμματεύς του ‘Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάζεως, ό ’Αρχηγός Χωροφυ/ακής ή λοιπή ήγεσία του Σώματος ώς καί
πλήθος προσκεκλημένων. Μετά τό πέρας τής
έορτής διενεμήθήσαν ύπό του κ. Γενικού Γραμματέως δώρα είς τους μικρούς προσκεκλημέ
νους.

Τήν 2.2.70 μέ πάσαν έπισημότητα καί μεγαλο
πρέπειαν έορτάσθη είς Καλαμάταν ή ‘Υπαπαν
τή του Σωτήρος. Είς τάς έορταστικάς έκδηλώσεις παρέστησαν ό Γενικός Γραμμοιτεύς τού
‘Υπουργείου ’Εσωτερικών, ό Διοικητής τής
ΑΣΔΕΝ, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ό ’Ανώ
τατος Στρατιωτικός Διοικητής ΠεΛοποννήσου,
ό ’Αρχηγός τού Πυροσδεστικοΰ Σώματος, πολ
λοί έπίσημοι καί πλήθος κόσμου.

Τήν 12 2.70 ή πόλις τής Φλωρίνης έώρτασε
μέ πάσαν μεγαλοπρέπειαν τήν 21ην έπέτειον
τής άπελευθερώσεώς της άπό τούς Κ/Σ. Είς
τάς έορταστικάς έκδηλώσεις παρέστη ώς έκπρόσωπος τής Κυδερνήσεως ό Υπουργός Ε μ 
πορίου κ. Γεωργακέλος, ό Διοικητής του Α'
Σώματος Στρατού καί άλλοι έπίσημοι. Τό Σώ
μα τής Χωροφυλακής έξεπροσώπησεν ό Β'
’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ.
Λ. Σοεκελλαρίου, ό όποιος είς τήν φωτογρα
φίαν καταθέτει στέφανον είς τό μνημεΐον των

πεσόντων.

Τήν 1.2.70 έορτάσθη εις Ναύπλιον ή μνήμη
τοΟ 'Αγίου ’Αναστασίου του Ναυπλίου. Εις τήν
έορτήν παρέστησαν δ ‘Υπουργός ’Εργασίας κ.
Βογιατζής, ό Γενικός Γραμματεύς του Υπουρ
γείου Δημ. Τάξεως κ. Π. Κωτσέλης, δ ’Αρχη
γός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Καρυώτης και άλλοι έπίσημοι ώς καί πυκνόν πλήθος
κόσμου.

Τήν 8.2 70 εις τήν πόλιν του Καρπενησιού έλα
βε χώραν σεμνή τελετή έπΐ τή συμπληρώσει 21
έτών άπό τής άπελευθερώσεως τής πόλεως έκ
των χειρών των άρνησιπάτριδων Κ)Σ. ‘Ως έκπρόσωπος τής Κυδερνήσεως παρέστη ό Γενι
κός Γραμματεύς του Υπουργείου Δημ. Τάξεως
κ. Πέτρος Κωτσέλης, ό όποιος εις τήν φωτο
γραφίαν χαιρετά τόν Διοικητήν τής Δ)νσεως
Χωροφυλακής Ευρυτανίας.

ΕΠΙΚΠΙΡΠΤΗΣ
Τήν 7.2.70 είς τό κέντρον των ’Αθηνών «"Οασις» έλαδε χώραν συνεστίασις ’Αξιωματικών
τής τάξεως του 1954. Είς τήν ώραίαν αύτήν
έκδήλωσιν μετέσχον άπαντες οί ύπηρετοΟντες
είς τό λεκανοπέδιον ’Αττικής Μοίραρχοι τής
τάξεως 1954 μετά τών οικογενειών των.

■

Τήν 10.2.70 ή πόλις τού Πύργου έτίμησε τήν
μνήμην του πολιούχου της 'Αγίου Χαραλάμπους. Είς τάς έορταστικάς έκδηλώσεις τής πό
λεως παρέστη καί ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής
’Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Καρυώτης.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΣ
'Τπό : Κ. Π ΙΤ Τ Ο Τ
Ά ντισυνταγματάρχου Χωρ/κής
'Ο Νόμος της προόδου τυγχάνει θείος κανών, κύρι
ος δέ τής άνθρωπότητος δρος, δστις κατάρχει τής προσωπικότητος τοϋ περί οΰ έκάστοτε πρόκειται ανθρώπου,
ασκούντο; λειτούργημά τι έν τη πολιτεία. Ό δρος δέ
ούτος ύφ’ δν ενασκείται σημαντική επιρροή επί τής πε
ραιτέρω προαγωγής τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος καί τής
εύδοκιμήσεως τούτου είς τό ΰπ’ αυτού τελούμενον έργον
καί έπισύρεται ό θαυμασμός τής κοινωνίας είναι ή επι
μέλεια καί ή μάθησις*.
Είναι δέ επιμέλεια καί μάθησις ή έν τφ πνεύματι
τού ανθρώπου φύσει ένιδρυμένη τάσις προς ερευνητικήν
έξέτασιν παντός τού επιστητού**.
Ή τάσις δέ αΰτη προς προαγωγήν τής γνώσεως
ενυπάρχει έν παντί διανοητικώς ανεπτυγμένη) άνθρώπω.
Καί τό αίσθημα τής παρά τφ άνθρώπφ περιέργειας ούδέν άλλο είναι ή ακαταγώνιστος πόθος καί δίψα προς
κατάκτησιν νέων γνώσεων. Ή τάσις προς κατάκτησιν
νέων γνώσεων καί ή έπί τά βελτίω προαγωγή τού αν
θρωπίνου πνεύματος δημιουργεί αίσθημα θαυμασμού,
ανεξαρτήτως τού έάν έντεύθεν προέκυψεν ή ού χρήσι
μόν τι αποτέλεσμα* * *.
Εί καί τοσαύτη καί τοιαύτη τυγχάνει ή αξία καί ή
σπουδαιότης τής έπιμελείας καί μαθήσεως, δμως αύτη
πάντη ατελέσφορος αποβαίνει, έάν εις έπίτευξιν τού διωκαμένου ύπ’ αυτής σκοπού δέν συνδράμη δαψιλώς καί
έτερος πρώτιστος καί σπουδαιότατος δρος, οίος είναι ή
ύπαρξις έπιτηδείου νού. Εις άπόδειξιν τούτου έστω ή
χαρακτηριστική εκείνη περίπτωσις αρχαίου φιλοσόφου,
δστις εις γενομένην αύτφ έροπησιν πατρός νεανίου τί
νος, τίνι τρόπω ό υιός αύτού δύναται νά καταστή έγκρατής τής φιλοσοφίας, έδωκε τήν άπάντησιν: «'Ο υιός δεΐται τριών πραγμάτων, ήτοι τραπεζιδίου καί νού, πινακι
δίου καί νού, βιβλιαρίου καί νού».
’Ενταύθα δ φιλόσοφος παρεκτός τού ισχυρού νού,
διά τού «τραπεζιδίου» έννοεί τήν άΐδιον ρήσιν «φείδου
χρόνου», διά τής λέξεως «πινακίδων» έννοεί τό σημειωματάριον, έφ’ οΰ σημεωύται πάσα αίφνιδίως έπερχομένη ιδέα, διά δέ τής λέξεως «βιβλιάριον» ΰποδηλοΐ τήν
μελέτην πάσης ώφελίμου συγγραφής.
’Επειδή δέ έτέρωθεν έπωτήμη δηλοΐ πλήρη καί α
κριβή γνώσιν γεγονότων καί φαινομένων, καί έξευρεύ-

νησιν τής αιτίας αυτών, έχει ανάγκην μεγάλου αποθέ
ματος μνημονικών παραστάσεων έκ τού έξωτερικού κό
σμου άποκομιζομένων. ’Εντεύθεν προκύπτει, δτι έν έκ
τών ισχυρότερων συστατικών στοιχείων ισχυρού νού τυγ
χάνει ή ισχυρά μνήμη*. ’Άνευ μνήμης ίσχυράς αδύνα
τος ή ΰπαρξις κρίσεως ίσχυράς. Ώ ς ασκούνται πάντα
τά όργανα τού άνθρωπίνου σώματος εις πλήρη έκπλήρωσιν τού προορισμού αυτών, ούτως ασκείται καί ή έγκεφαλική έκείνη ουσία, έφ’ ής υπάρχει ή έδρα τής μνή
μης. Ή τοιαύτη ασκησις τής μνήμης συντελεΐται διά δι
ηνεκούς έπιδράσεως νέων ερεθισμών προς συγκομιδήν
καί άποταμίευσιν νέων παραστάσεων καί εικόνων, αλλά
καί διά τής άναπλάσεως τών εικόνων καί παραστάσεων,
δι’ ής έπιτυγχάνεται ούτως ή σταθεροποίησις τούτων
είς τόν έγκέφαλον, παραγομένη μέχρι μονιμοποιήσεως.
Ή συγκομιδή μεγάλου ποσού εικόνων καί παραστάσεων
έκ τού εξωτερικού κόσμου καί ή άποταμίευσις αυτών έν
τή μνήμη αποτελεί τόν «πλούτον τών γναόσεων».
'Τπό τούς ανωτέρω έκτιθεμένους δρους καί προϋ
ποθέσεις ή διά τής έπιμελείας καί μαθήσεως πρόσκτησις
καί εμπλουτισμός τών γνώσεων, δι’ ών προάγεται καί
ευδοκιμεί τό ανθρώπινον πνεύμα, συντελεΐται διά τής
διδακτικής παιδεύσεως, ού μόνον έν ταΐς Σχολαΐς καί
τφ Πανεπιστήμια), άλλ’ έτι καί διά έπακολούθου παιδεύσεως, ήγουν τής μετεκπαιδεύσεως. Έ ν τή Σχολή κυρί
ως καλλιεργούνται, διαπλατύνονται καί έμπεδούνται αί
γνώσεις διά τής συντελουμένης έπικοινωνίας μεταξύ διδασκάλων καί μαθητών, καθ’ ήν έπικοινωνίαν έκαστος
διδάσκαλος συχνάκις φέρει ώς θέμα συζητήσεως μετά
τών συνεργατών αύτού πάν έπιστημονικόν θέμα. Ή έκ
τής τοιαύτης συζητήσεως προϊοΰσα αγαθοποιός έπίδρασις έπί τού πεδίου τής μαθήσεως καθ’ ήν οί μαθηταί ίκανώς άπαρύονται έκ τής πείρας καί τής ίκανότητος τού
έπιστημονικού διδασκάλου, αλλά καί οΰτος θερμαίνεται
έκ τού σφριγώντος καί ύψηπετοΰς πνεύματος τών μα
θητών του**, τυγχάνει προφανής.
Ή συγκομιδή γνώσεων υπό τού όρεγομένου μαθή
σεως ανθρώπου δύναται καί κατ’ άλλον τινά τρόπον καί
δή καί τελεσφόρον νά συντελεσθή, ήτοι διά τής άναγνώσεως ή κάλλιον είπεΐν διά τής μελέτης άπασών συλ
λήβδην τών συγγραφών καί δή καί τών συγγραφών τών
αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων*** καί τής 'Αγίας Γρα-

* Τήν τοιαύτην έκ τής έπιμελείας καί μαθήσεως άπορρέουσαν άγαθοττοιόν έπίδρασιυ, ώς έξης περιγράφει ό
Σωκράτης : «Εί ούν επιθυμείς εύδοκιμεΐν τε καί Θαυμάζεσθαι έν τή πόλει πειρώ κατεργάσασθαι τό είδέναι ά
βούλοι πράττειν». (2ενοφ. Ά πομν. Γ, ζ, 9 καί Γ, s', 18).

* Ήμΐν ή μάθησις ούκ άλλο τ ι ή άνάμνησις τυ γ χ ά 
νει ουσα, καί κατά τοϋτον (τόν λόγον) ανάγκη πού η
μάς έν προτέρω τινΐ χρόνω μεμαθηκέναι ο νϋν άναμιμνησκόμεθα. (Πλάτωνος «ΦΑΙΔΩΝ»).
** ‘Η τοιαύτη έκ τής συζητήσεως άπορρέουσα αγαθο
ποιός έπίδρασις παρέχει δικαίωσιν είς τήν έκφρασιν του
Ίωάννου Χρυσοστόμου : «Τούτο δέ μοί τροφή καί τρυφή
ή μετά τών όμιλητών αναστροφή».
*** Ό π ο ια δέ ή έκ τών συγγραφών τούτων προκύπτουσ α ωφέλεια καταφαίνεται έκ τής φράσεως τού Γκαΐτε : «Μόνον άπό τής άρχαιότητος έλπίζεται καί προσδοκάται αληθής παίδευσις πρός άνωτέραν ανθρωπότητα καί
ανθρωπισμόν».

** «Πάντες οί άνθρωποι φύσει τού είδέναι όρέγονται».
(Αριστοτέλης).
*** «Τό μέν ούν πρώτον είκός τόν όποιανούν εύρόντα
τέχνην παρά τάς κοινός αισθήσεις θαυμάζεσθαι ύπό των
άνθρώπων, μή μόνον διά τόν χρήσιμον είναι τι των εΰρεθέντων, άλλ’ ώς σοφόν καί διαφέροντα των άλλων». (Ά ριστοτέλους μεταφραστικά A. I. 981 β. 13. κ.έ.).
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φής. Ή περιφρόνησες των συγγραφών τούτων, έξ άμαθείας έπαγομένη, αποτελεί χυδαίαν ύβριν κατ’ έκείνων,
οίτινες άνήγειρον τό περίλαμπρου πνευμυτι,κόν οικοδό
μημα, έξ δσων ήδυνήθη νά παρουσίαση ή άνθρωπότης.
Τον μελετητήν ουδόλως πρέπει νά ένδιαφέρη ή προέλευσις τής υπό μελέτην συγγραφής, αν δηλαδή ό συγ
γραφ είς τυγχάνη ημεδαπός ή αλλοδαπός καί δή αν προ
έρχεται οΰτος έκ φιλίου ή πολεμίου πρός τήν Ελλάδα
κράτους. Αί συγγραφαί άποτελοϋσι πυκνόν δάσος
από τό όποιον ό ανθροιπος διά του οξέος πελέκεως τής
μελέτης δύναται άφθόνως νά υλοτομήση. ΙΙρός τοΐς άλλοις ή μετάβασις εις τήν αλλοδαπήν πρός ποϊρακολούθησιν αυτόθι τοϋ τρόπου, καθ' δν καλλιεργείται καί ανα
πτύσσεται ή επιστήμη, αποτελεί ύψίστης σημασίας πα
ράγοντα, πρός διεύρυνσιν τοϋ πνευματικού δρίζοντος*.
Ή έκτασις τής έν τή Σχολή πνευματικής μορφώσεως, δσον δήποτε μακρά καί άν ήτο καί δσον δήποτε μέγα καί αν υπήρξε τό ενδιαφέρον τού διδασκάλου, δέν
θεωρείται επαρκής πρός δημιουργικήν παραγωγήν.
Διά ταύτης παρέχεται μόνον ή καθοδήγησις διά
τήν περαιτέρω εύδοκίμησιν τού ανθρώπου.
Έτέρωθεν δε ή έκτασις τής τοιαύτης πνευματικής
έν τή Σχολή μορφώσεως τυγχάνει παρ’ έκάστω πολύ
διάφορος. Εντεύθεν μετά τήν έν τή Σχολή βασικήν παίδευσιν άρχεται ή κατ’ ιδίαν περαιτέρω παίδευαις έξ ε
σωτερικής παρορμήσεως, έξ ι δίας άπαιτήσεως πρός γνώσιν καί κατάληψιν πλειόνων, πέραν τών μέχρι τοΰδε ε
γνωσμένων. Εις τον περιοριζόμενον έπί των έν τή Σ χο 
λή κτηθεισών βασικών γνώσεων, άποφεύγοντα πάσαν
πεοαιτέρω παίδευσιν, προσήκει ό Οξύμωρος τίτλος «α
παίδευτος έπιστήμων».
Ό υπάλληλος τής διοικητικής καί έγκληματολογικής αστυνομίας, δστις πάσαν, οίανδήποτε παίδευσιν εκ
λαμβάνει ώς κακόν άναγκαϊον, οΰτος ουδόλως ε'χει διαγνώσει τό νόημα καί τον σκοπόν τής μορφώσεως. Έκεΐνος δέ, δστις μετά τήν φοίτησιν εις τινα Σχολήν μετ’
αηδίας απορρίπτει τά βιβλία αυτού εις τινα γωνίαν καί
ούδεμίαν σημασίαν καί προσοχήν προσδίδει αυτοΐς πε
ραιτέρω, οΰτος ουδόλως έχει άντιληφθή τό νόημα καί
τον σκοπόν τής μετεκπαιδεύσεις καί αύτοδιδαχής.^ Οΰ
τος θά παραμεΐνη πάντοτε, καί δεν πρέπει νά έκπλησσε* Την τοιαύτην ωφέλειαν διακηρύσσει και ο θείος
"Ομηρος «πολλών δ' ανθρώπων ίδεν άστεα καί νόον εγνω»
( ’Οδύσσειας Α' σ τιχ 3).

ται, οργανον έκτελεστικόν άνερμάτιστον, ένώ εις τούς
έπιμελεις συναδέλφους του, βάσει τών κτηθεισών γνώ
σεων, εύρεΐα διανοίγεται πρός τά πρόσω ή οδός. Ό έγκύπτων εις τήν τράπεζαν τής ραστώνης καί τής ακηδίας,
οΰτος ούδεμιάς χαίρει ΰπολήψεως, ούτε έκ τών συναδέλ
φων του ούτε έκ μέρους τής κοινωνίας. Οΰτος προσο
μοιάζει πρός ύδατα έπιπολάζοντα, έν οίς αναπτύσσεται
καί ευδοκιμεί ή σήψις καί ή εύρωτίασις. Πρός τούτοις
καί ό στερούμενος βιβλίων καί ούτω τήν μάθησιν άποψεύγων προσομοιάζει πρός δωμάτιον ανευ παραθύρων.
Ή διά τού σφρίγους τής έπιμελείας καί μαθήσεως
συγκομιδή διαρκώς νέων γνώσεων ένέχει δλιος ιδιαιτέ
ραν σημασίαν καί βαρύτητα διά τον ήγήτορα. ’Εάν καί
οΰτος έμφανίζηται ώς ράθυμος, τότε δλη ή υπηρεσία
σήπεται καί όζει. Ό Προϊστάμενος δέον δπως ΰπορριπίζη καί έξανάπτη τό ένδιαφέρον τού υφισταμένου αυ
τού πρός μάθησιν.
Ή δλη συμπεριφορά τού προϊσταμένου τυγχάνει
δλως αποφασιστική, έάν ό υφιστάμενος θά έξελιχθή θετικώς ή άρνητικώς. Προϊστάμενος, δστις μετ’ εμπάθειάς
καί βλοσυρότητος πολλής προσβλέπει τό πρός μάθησιν
σφρίγος τών υφισταμένων αυτού καί διακωλύει τήν εύγενή τού πνεύματος καλλιέργειαν, τυγχάνει οΰτος τυ
ράννων απάντων ό κακουργότατος.
"Ο,τι συμβαίνει έν τή γεωργία, τούτ’ αυτό ακριβώς
συμβαίνει καί έπί τήν παίδευσιν. 'Ως δ’ ακριβώς διά
τής γεωργίας καλλιεργούνται διαφόρων ποιοτήτων γαΐαι
καί καθίστανται προσοδοφόροι, καίτοι αί μεν γόνιμοι
μείζονα καρπόν άποδίδουσιν, ήττονα δέ αί ξηραί καί
τραχεΐαι, ούτω συμβαίνει καί διά τής καλλιέργειας τού
πνεύματος. Τό μέγεθος τής σημασίας τής έπιμελείας καί
μελέτης ώρισε λίαν εύστόχως ό Βολταϊρος: «’Εν ούδενι
έπαγγέλματι δύναται ό οκνηρός νά ύπερβή τα όρια τού
μέτριου».
Διά τής μελέτης συμβαίνει, δτι καί εις τήν κωπη
λασίαν έναντίον τού ρεύματος. Ώ ς δ ή κωπηλασία καταπαύση ώς έρμαιον παρασύρεταί τις υπό τού ρεύματος
τήδε κακέ Ισε. Ό όκνηρος, ο την επιμέλειαν και μάθησιν
φεύγων, τυγχάνει 'ξηρός καί άγονος, μενει πάντοτε ως
χήν χαμαιπετής, ένω ό τά νάματα τής επιιμελειας και μα
θήσεως γευόμενος θέλει μεταρσιωθή ώς πανυπτερυγος
καί ΰψηπετής αετός.
Κ. Π ΙΤΤΟ Σ
Ά ντισυνταγματάρχης Χωρ/κής

.........Ό 'Έ λλψ υπήρξε πάντοτε άνδρείος και λεβέντης. "Ας ξαναποκτήσωμεν
τό λεβέντικον ελληνικόν πνεύμα. Είναι ιδικόν μας. Είναι μόνον ιδικόν μας και
πρέπει νά μείνη ώς έν οτοιχείον τον ιδανικόν τον "Ελληνος.........
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
■
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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α :

Π Α Λ Η Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ
Έ λαβα μερικά γράμματα από κα
λοπροαίρετους αναγνώστες. Τους ευ
χαριστώ γιά τα καλά τους λόγια. Οί
πιό πολλοί απ’ αυτούς διερωτώνται
γιατί δέν υπογράφω τά «χρονικά» καί
ζητούν δλόκληρο τδ δνομα. Θά προσ
παθήσω νά εξηγήσω. "Οταν δ ’Αρχη
γός μοΰ παρεχώρησε τδν χώρο τού
τον στδ περιοδικδ σκέφθηκα δτι σ’ Ινα περιοδικδ χωροφυλακής ταιριάζει
μόνον ή άλήθεια. Ή στιγνή, ή άπόλυτη, ή καμμιά φορά πικρή άλήθεια.
Είναι λοιπδν τά «χρονικά» Ιστορίες άληθινές άπό τήν αρχή ως τδ τέλος,
δπως τις είδα καί τις έζησα. Δέν ξέ
ρω άν θά μπορούσα νά τις διηγηθώ
Ιτσι απλά καί σκέτα, άν ήμουν ύποχρέωμένος νά τις δώσω Ιιπώνυμά στή
δημοσιότητα. Μιά καί δέν λιγοστεύει
λοιπδν καθόλου τήν εόθύνη μου γιά
τά γραφόμενα ή πίσω άπδ Ινα .μόνο
γράμμα τού αλφαβήτου άνωνυμίά, άς
μοΰ έπιτραπή νά τήν κρατήσω. Πέστε
το φυσική ευαισθησία άντίκρύ. στδ
πάρα πολύ φώς... ή συναίσθηση· τής
μηδαμινότητάς μου άπέναντι στδ σύ
νολο, καί αφήστε νά Ιξομολογόΰμαι
κάθε φορά, χωρίς έπιφύλαξη...
θ ά τδ καταλάβετε ίσως καλύτερα
διαβάζοντας τήν σημερινή ιστορία
παρακάτω. Μιά έξομολόγηση είναι κι
αύτή...
*
**

θρωποι δέν πέθαιναν λιγώτερο, δ
κατακτητής δέν έμοιαζε άνθρωπινώτερος, καί οί ελληνικές καρδιές δέν
χτυπούσαν λιγώτερο άγωνιακά...
Ά πδ κάμποσο καιρό είχαμε δργανωθή στήν αντίσταση. Λιγοστά πρά
γματα ακόμη. Ή πιδ σοβαρή δουλειά
ήταν ή διαφυγή τών "Αγγλων πού
είχαν άπομείνει, καί τών δικών μας
πού γιά διάφορους λόγους δραπέτευαν
στήν Μέση Ανατολή. "Αλλες άσχολίες ήταν ή συγκέντρωση πληροφορι
ών — άτακτα καί χωρίς μέθοδο α
κόμη — ή διανομή τών δελτίων μέ
τις συμμαχικές Ικπομπές, τδ γράψιμο
ατούς τοίχους — μέ γαλάζια μπογιά
βέβαια — καί ή σύνδεση μέ τά έθνικά στοιχεία ώστε νά συγκροτηθούν δμάδες ικανές γιά πιδ άξιόλογη δράση.
Τούτος δ τελευταίος λόγος ήταν
πού μας έκανε ν’ άποφασίσουμε ενα
ταξίδι στή Λάρισα — έπιχείρηση πο
λύ έπικινουνη καί καθόλου άνετη μέ
σα στον κατοχικό χειμώνα. Ή άποστολή μας ήταν πολύ ολιγάριθμη. Ή
μητέρα μου καί έγώ, πρωτοετής στδ
Πανεπιστήμιο. ’Εφόδια: δ,τι φορού
σαμε καί μιάν άλλαξιά ρούχα σ’ ένα
βαλιτσάκι μικρό. Σκοπός: Φέρναμε
μηνύματα καί προτάσεις σέ στενούς
φίλους τού πατέρα — άξιωματικούς
κι αύτούς δοκιμασμένους σ’ δλους τούς
τελευταίους πολέμους — γιατί Ικείνος είχε άκινητοποιηθή στήν ’Αθήνα
Χειμώνας 1942. Οί δυνάμεις τού άπό τούς ’Ιταλούς.
κακού είχαν έξαπολυθή άπδ τδν άΤά μηνύματα ήταν προφορικά βέ
σκδ τού Αίολου καί σάρωναν απ’ ά βαια. Βραδυές δλόκληρες μιλούσε δ
κρη σ’ άκρη τήν Ελλάδα. Ό προη-’ πατέρας, καί τά είχαμε άποστηθίσει
γούμενος χειμώνας είχε περάσει σάν καί οί δυό...
εφιάλτης. Ή πείνα, τδ κρύο, δ τρόμος,
Τδ τραίνο σταματούσε τότε στδ Λιαή αρρώστια καί δ βάρβαρος, δ άπάν- νοκλάδι, άπδ κεί μπαίναμε σέ λεωφο
θρωπος κατακτητής. Δέν υπήρχε έλε ρεία, περνούσαμε τις κορδέλλες τής
ος γιά τούς "Ελληνες, κι άν έμενε ά- "Ορθρυος καί τού Καλλίδρομου καί
κόρ,η κάποια έλπίδα, σέ κάποια μυστι ξαναπαίρναμε τδ τραίνο γιά νά δια
κ ή ς άπόκρυφη γωνιά τής ψυχής, εί σχίσουμε τδ θεσσαλικδ κάμπο. ’Οδύσ
χε τρομαγμένη καταχωνιαστή κι αύ σεια σωστή, μέ κάμποσα μπλόκα στά
τή, Ή φλόγα των Δελφών τρεμόσβυνε ένδιάμεσα. "Οταν φτάσαμε στή Λά
— πολλοστή φορά — καί ποιός μπο ρισα είμαστε ξυλιασμένοι καί κατάκο
ρούσε νά έγγυηθή πώς τώρα δέν ήταν ποι. Εύτυχώς τδ σπίτι τών συγγενών
γιφ δλότελα νά σβύση...
μας — άνήψια τού πατέρα άπδ τήν
Καί δ χειμώνας τού 1942 δέν έμοι αδελφή του —· ήταν άνετο καί ζεστό.
αζε γιά καλύτερος άπδ τδν περσινό. Τήν άλλη μέρα κιόλας άρχίσαμε τις
Τφ τρόφιμα έλειπαν τδ ίδιο, οί άν έπαφές. Δυό πράγματα θυμάμαι άπ’
3Ζ

αύτές. Τήν εύκολία μέ τήν δποία ά
νοιγε τις πόρτες τδ δνομα τού πατέρα,
καί τή φλόγα πού έπαιζε στά μά
τια τής μητέρας δσο μιλούσε. "Ημουν
κοντά της — σέ μένα έλαχε κι αύτδς
δ φοβερός κλήρος εδώ κι ένάμισυ χρό
νο — δταν έσβυσε γιά πάντα αύτή ή
φλόγα. "Εσβυσε μ’ ενα χαμόγελο, κι
όμως άπδ τότε δέν έπαψε δ κόσμος
νά μοιάζη λιγώτερο φωτεινός... "Ας
είναι...
Σέ μιά βδομάδα ή δουλειά μας εί
χε τελειώσει, άλλά γύρω μας άρχισαν
νά φυτρώνουν ύποπτες σκιές. Φίλοι
μάς ειδοποίησαν δτι οί Γερμανοί είχαν
πάρει χαμπάρι... ’Αποφασίσαμε νά
φύγουμε στή στιγμή. Τότε τά εισιτή
ρια τού τραίνου έβγαιναν μέ άριθμδ
προτεραιότητος. Καταφέραμε νά πά
ρουμε δυό γιά τήν ίδια μέρα χωρίς
νά περιμένουμε σειρά. Τούτο ήταν καί
ή καταδίκη μας. Οί Γερμανοί μάς επιασαν στδ σταθμό. 'Οδήγησαν τήν
μητέρα στήν «κομαντατούρα» κι έμένα
μ’ άφησαν στδ σπίτι μέ έντολή νά μήν
άπομακρυνθώ. Μέ τδ μυαλό μου, τότε,
σχέδιαζα γιουρούσια στις φυλακές,
καί άνατινάξεις καί μάχη μέ τούς δε
σμοφύλακες, καί κινηματογραφική άπαγωγή. "Ομως τή σωστή δουλειά
τήν έκανε δ δεσπότης τής Λάρισας,
πού πήγε δ ίδιος στδν διοικητή, Ιγγυήθηκε προσωπικά γιά τήν μητέρα
—· τήν τρίτη μέρα άρρώστησε στή
φυλακή — καί έτσι τήν άφησαν νάρθη στδ σπίτι καί νά νοσηλευθή Ικεί.
Τδ ίδιο βράδυ έγινε σύσκεψη. Ό δε
σπότης μάς προσγείωσε μέ τήν σο
βαρή άργή κουβέντα του.
Τού έκαναν τδ χατήρι γιατί τδν
είχαν άνάγκη, δμως τήν μητέρα δέν
Οά τήν άφηναν ώσπου νά μιλήση. "Η
ταν σίγουρο πώς τήν περίμενε κάποιο
στρατόπεδο στήν Γερμανία ή οί σφαί
ρες τού άποσπάσματος. "Αν καί ήξε
ρε καλά τήν δύσκολη θέση πού θά
βρισκόταν, δ δεσπότης Ιπέμεινε στα
θερά. «Φύγετε! Μήν καθυστερήτε στι
γμή!» Τά κανονίσαμε γρήγορα. Βγή
καν πάλι τά εισιτήρια, πιδ προσεκτι
κά αύτή τή φορά, μάς πήρε συνοδεία
ένας ένωμοτάρχης καί μπήκαμε στδ
βραδυνδ τραίνο. Πρέπει νά βοήθησε κι

δ θεός, κι δλα Ιγιναν ήσυχα κι εδκολα, δμως βοήθησε κι δ ένωμοτάρχης πολύ. Σέ κάθε μπλόκο έμπαινε
μπροστά: «Τούς συνοδεύω στήν ’Αθή
να γ ι’ άνάκριση. Μαυραγορίτες καί οί
δύο...» κι έδειχνε τά ψεύτικα χαρτιά
πού είχε έτοιμάσει ή Λαρισαίϊκη Χω
ροφυλακή.
Φτάσαμε στήν ’Αθήνα καί μάς φαι
νόταν σάν ψέματα. Ό πατέρας είχε
κιόλας πληροφορηθή τά πάντα. Μάς
περίμενε στον σταθμό. ΤΗρθε κι δ Iνωμοτάρχης μέχρι τδ σπίτι, μίλησε
μέ τόν πατέρα ώρα πολλή. Δέν ήταν
βέβαια γιά νά ξαναγυρίση στή Λάρι
σα. 'Ο πατέρας τού ποότεινε νά μείνη μαζί μας ώσπου νά τακτοιποιηθή,
μά δ ένωμοτάρχης άρνήθηκε χαμογε
λαστός. Είχε δικούς του στήν ’Αθήνα,
θάφευγε γρήγορα γιά τήν Αίγυπτο
ή γιά τό βουνό. Πριν μάς άποχαιρετίση παρακάλεσε νά τοϋ φυλλάξουμε έ
να σακκί άραποσίτι πού είχε μαζί του.
Δέν είχε ποΰ νά τό άφήση καί μάς
τό έμπιστεύθηκε. θαρχόταν ή θάστελνε νά τό πάρη.
Πέρασαν δυό μήνες. Ό χρόνος ή
ταν τδ ίδιο σκληρός μέ τόν περσινό.
’Αφανιστήκαμε, τσακιστήκαμε, πεινά
σαμε. Δυσκόλευε δλοένα ή κατάστα
ση. Τό χαρτονόμισμα στροβιλιζόταν
σέ άπίθανο χορό. ΟΕ μαυραγορίτες έ
παιζαν μέ τό λάδι, μέ τ’ άλεΰρι, μέ
τή λίρα. "Ενα σακκοΰλι άραποσίτι ά
ξιζε τό βάρος του άτόφιο χρυσάφι.
"Ενα σακκοΰλι άραποσίτι... Ή τα ν ή
δέκατη μέρα πού έξακολουθοΰσα νά
μένω άδέκαρος, δταν μοΰ ήρθε στό

νοϋ τό σακκί τοϋ ένωμοτάρχη. 'Ανοι
ξα τήν ντουλάπα πού τδχαμε βάλει καί
τδ είδα, θάταν ώς πέντε δκάδες... Εί
χαν περάσει δυό μήνες κι δ ένωμο
τάρχης άκόμη νά φανή... Ποιός ξέρει
τι νάγινε. Έ λ εγε πώς θά φύγη γιά
τδ βουνό ή τήν Αίγυπτο. Μπορεί νάφυγε... μπορεί νά τόν έπιασαν οΕ Γερ
μανοί... Δυό βδομάδες άδέκαρος, πεινασμένος... Άραποσίτι ένα σακκί...
Τήν άλλη μέρα ρώτησα πόσο που
λιέται τό άραποσίτι στή μαύρη άγορά. Μέ τριγύρισαν ένα σωρό λιμασμένοι έμποροι. Έ φ υ γα τρομαγμένος.
Τίς νύχτες έβλεπα έφιάλτες... καρ
βέλια, πλούσια τραπέζια, λίρες νά χύ
νονται καί νά κατρακυλάνε άστραφτερές, Γερμανούς νά θερίζουν μέ αύτόματα. τούς γκρίζους τοίχους τής φυ
λακής στή Λάρισα, τραίνα δαιμονισμέ
να, καί πάλι ταψιά μέ γουρουνόπουλα
μέ κρούστα ροδισμένη στή θράκα καί
τή φλόγα νά παίζη στής μητέρας τά
μάτια...
ΤΗταν τίς μέρες πού πήγαμε μέ δυό
-τρεις φίλου.ς στδν Μαραθώνα — μ’
ένα αραμπά πήγαμε — καί πήραμε
δπλα. ”Οχι σπουδαία πράγματα. Δυό
πιστόλια «παραμπέλουμ», τρεις άραβίδες Ιταλικές καί κάμποσες χειροβομ
βίδες έγγλέζικες. Πήρα τά δικά μου
στό σπίτι — ένα πιστόλι καί τρεις
χειροβομβίδες — καί άναζήτησα κρυ
ψώνα. 'Ύστερα άπό πολλή σκέψη, δέν
βρήκα τίποτα καλύτερο. Τάχωσα μέ
σα στό άραποσίτι, στοΰ ένωμοτάρχη
τό σακκί. Κι ύστερα γέλασα μοναχός
μου. Τώρα τό άραποσίτι ήταν σίγου

r— "Οχι, δέν έχω άδεια κυνηγιού.

ρο... δέν θά κινδύνευε νά πουληθή.
Μετά άπό τρεις μέρες, ήρθε ξαφνι
κά δ ένωμοτάρχης. Τόν ύποδεχθήκαμε έγκάρδια καί μέ έρωτήσεις άπανωτές. Είχε συναντήσει πολλές δυσκο
λίες, μά τά είχε καταφέρει τελικά.
Έ φευγε τήν άλλη έβδομάδα γιά τό
βουνό. Τοΰ έφερα τό σακκί καί τοϋδειξα καί τά δπλα μου. Έσκασε στά γέ
λια. «θά πρέπει νά βρής άλλη κρυ
ψώνα — μοΰ λέει πάντα γελαστός —
τό άραποσίτι θά τό πάρω τής μάννας
μου... είναι έδώ, καί τώρα θά μείνη
μόνη της». Μονομιάς τά μάτια μου
γέμισαν δάκρυα. Ούτε πού μπόρεσα
νά τοϋ πώ μιά λέξη δταν μάς άποχαιρέτησε. Δέν τόν ξαναείδα ποτέ. Δέν
θυμάμαι πιά τ’ βνομά του. "Αν δέν
έπεσε πολεμώντας γιά τήν πατρίδα,
σίγουρα τώρα θά είναι άξιωματικός
καί ίσως άκόμη στήν ένέργεια, γιατί
δέν ήταν τότε παραπάνω άπό 25 χρονών. Τοΰ δφείλω ίσως y-ΐά έξήγηση.
Τά δάκρυά μου ·δέν ήταν άπό τήν
συγκίνηση γιά τόν χωρισμό καί τό
άβέβαιο αδριο. Ή ταν άπό περηφάνεια καί ικανοποίηση,πού δέν πρόδωσα τήν έμπιστοσύνη του. Είχε κάνει
κάτι μεγάλο γιά τή μητέρα μου. Δό
ξα τφ Θεφ δέν έζημίωσα τήν δική
του. Είχα νικήσει τόν πειρασμό.
Προσωπική ύπόθεση θά πήτε. Σύμ
φωνοι. ’Αλλά σάς προειδοποίησα πώς
οΕ γραμμές τοΰτες είναι μιά έξομολόγηση, μπροστά στόν ένωμοτάρχη καί
σέ σάς, καί στόν Θεό...
X.

Τΐ νά τήν κάνω άλλωστε. Ψαρεύω...
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Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ

ΕΙΝΑΙ
ΕΛΛΗΝ;
•Τπό : Α. ΔΡΕΜ Π ΕΛ Α
Ταγ/ρχου Χωρ/κης

Περγαμηνή άναφέρουσα τά προνόμια τά όποια τταρεχωρήθησαν είς
τόν Κολόμβον καί τό οίκόσημόν του.

Έ ξ ιστορικών στοιχείων, άναφερομε
νών εις βιβλία διαπρεπών μελετητών ( Σ .
Κανούτα, Ν. Ύόρκη 1943 καί Δ. Σ ισιλιάνου, Άθήναι 1962), προκύπτει δτι πιθανόν
να επικρατή πλάνη, ως προς την εκ Γενούης καταγωγήν τού Χριστοφόρου Κολόμβου, του άνακαλόψαντος την ’Αμερικήν, ένω
οδτος είναι βυζαντινός ευπατρίδης.
Πολλαί χώραι προσεπάθησαν νά απο
δείξουν δτι ό Χριστόφορος Κολόμβος υπήρ
ξε τέκνον των, διά νά άποδειχθοΰν πάντα
ταΰτα μεταγενεστέρως ώς ανακριβή' ούτως
έθεωρήθη δτι είναι πορτογάλος, κορσικα
νός, γάλλος, άγγλος, νορβηγός, άρμένιος,
έβραΐος, καταλανος, Ισπανός έκ Γαλλίας,
Ισπανός έκ Μαγιόρκας.
Ισπανικά ήσαν τα πλοία, τά πληρώμα
τα καί οί πλοίαρχοι, οϊτινες έντός 34 ήμε
ρων διέπλευσαν τον μεταξύ Καναριών νή
σων καί Άντιλλών, ’Ατλαντικόν Ωκεανόν
καί ισπανικά ήσαν τά χρήματα καί έφόδια,
τά όποια έχορήγησεν ή καθολική βασίλισ
σα τής Ισπανίας ’Ισαβέλλα. *Η έπινόησις
καί ή έπιτυχία τής άνακαλύψεως όμως, ο
φείλεται εις τάς γνώσεις καί τό θάρρος ε
νός θαλασσοπόρου, γνωστού είς πολλούς,
ώς Χριστόφορος Κολόμβος έκ Γενούης ’Ι
ταλίας.
'Ο Χριστόφορος όμως ούδέποτε ειπεν
δτι κατάγεται έκ Γένοβας, ή ’Ιταλίας καίτοι υπήρχε συνήθεια τήν έποχήν έκείνην ό
πως μετά τό όνομα άναφέρεται καί ή πό
λις καί μάλιστα, έν προκειμένω, ή Γένοβα,
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κραταιά πολιτεία' ούδέποτε μετέβη είς Γέ
νοβαν διά νά τιμηθή διά τάς ανακαλύψεις
του καί δέν έγνώριζεν ιταλικά.
Ό Χριστόφορος άν ή το Γενοβέζος, πα·
ρουσιασθείς είς τήν ξένην βασιλικήν αυλήν,
έπρεπε νά συστηθή ώς Χριστόφορος έκ Γε
νούης καί νά παραμείνη γνωστός ώς Χρι
στόφορος ό Γενοβέζος. Άντιθέτως ό ίδιος
ό Χριστόφορος ομολογεί ότι είναι «ξένος»,
εύγενοΰς καταγωγής, έμελέτησε γεωγρα
φίαν, κοσμογραφίαν, γεωμετρίαν, είναι θα
λασσοπόρος καί κουρσάρος έπί 23 έτη με
τά του συγγενούς του Γεωργίου Παλαιολόγου, ναυάρχου τού γαλλικού στόλου, άποκαλεΐ τόν εαυτόν του Χριστόφορον Δισύπατον (Bisypat) καί ύπογράφει ώς Cristobal
Colon η έλληνοϊταλιστί «Χρο-Ferens», πού
σημαίνει ό φέρων τόν Χριστόν, δηλαδή τό
όνομα τού ’Ιησού Χριστού.
Οδτος λοιπόν, έπιχειρήσας τόν προς
δυσμάς τής υδρογείου έξερευνητικόν πλοΰν,
με τό πλοΐον « Σ άντα Μαρία», βοηθούμενος
έν τή καταστολή τής έξεγέρσεως των πλη
ρωμάτων ύπό τού Ισπανού πλοιάρχου Άλλόνσο Πινθόν, άνεκάλυψε τόν ’Οκτώβριον
1492 τήν ’Αμερικήν.
Είναι βέβαιον δτι υπήρξαν δύο Κολόμβοι.
Ό εις, Cristoforo Colombo, γεννηθείς
τό 1451 είς Γένοβαν τής ’Ιταλίας, λαναριστής καί τυροπώλης, αγράμματος, ταπει
νής καταγωγής (πληβείος), δστις φέρεται
πραγματοποιήσας τό 1476 είς ήλικίαν 25

έτών, ταξείδιον ε’ις Πορτογαλίαν προκειμένου νά διάθεση ιτοσότητα τυρού, έξηφανίσθη ύπό αγνώστους συνθήκας, πιθανόν διό
τι ούδε'ις ένδιεφέρετο την εποχήν έκείνην
περί τής τύχης του.
Ό έτερος Cristobal Colon, έγεννήθη τό
1439 εις τό Βυζάντιον, μορφωμένος καί θα
λασσοπόρος' τό «Κολόμβος» έσήμαινε περί
που «καπετάνιος».
Είναι άποδεδειγμένον δτι, δταν ό «ξέ
νος» Χριστόφορος ό «Κολόμβος» έφθασεν
εις Λισσαβώνα, έδήλωσεν δτι είχε θαλάσ
σιον ύπηρεσίαν 23 ετών, έγνωρίσθη καί ένυμφεύθη έντός δύο έτών την πορτογαλίδα άριστοκράτισσαν Παεστρέλλα Φιλίππα,
έμαθεν άπταίστως ισπανικά, κατεσκεύασε
χάρτας καί πλήρες σχέδιον κατακτήσεως
τής υδρογείου καί, παρουσιασθείς είς τον
βασιλέα, συνεζήτησε περί τοΰ διπλασιασμού
τού κόσμου' επειδή όμως ή πορτογαλική
βασιλική αυλή, δεν έδέχθη τήν πρότασίν
του, κατέφυγεν ακολούθως είς τήν Ισπα
νίαν.
Δεν είναι λοιπόν δυνατόν ό πρώτος, ό
Γενοβέζος, ό αγράμματος, τυροπώλης καί
λαναριστής, γεννηθείς τό 1451, άφ’ ενός νά
υπήρξε ναυτικός είς ηλικίαν δύο έτών διά
νά έχη τό 1476 θαλασσίαν προϋπηρεσίαν 23
έτών, άφ’ ετέρου νά συνδεθή άμέσως με τήν
πορτογαλικήν αριστοκρατίαν, νά γνωρίζη
έλληνικά καί λατινικά, νά κατασκευάση
χάρτας, νά έκμάθη ισπανικά καί νά έλθη
είς έπαφήν μετά τοΰ βασιλέως' άναμφισβη-

τήτως πρόκειται περί τού δευτέρου, τοΰ γεννηθέντος τό 1439 είς τό Βυζάντιον, πού ήναγκάσθη λόγω τής άλώσεως ύπό τών
Τούρκων τό 1453 τής γενετείρας του, τής
Κωνσταντινουπόλεως, είς ήλικίαν 14 έτών
νά γίνη πειρατής καί κουρσάρος με τά
πλοία τού συγγενούς του Γεωργίου Παλαιολόγου, ναυάρχου μετέπειτα τού γαλλικού
στόλου, πολεμών ούτίο τον κατακτητήν καί
τούς Β ενετούς' τό 1476 ή το ήλικίας 37 έτών
καί είχε θαλασσίαν ύπηρεσίαν 23 έτών.
'Ο ίδιος ό Χριστόφορος, ουδέποτε ειπεν
δτι είναι βυζαντινός, άλλ’ extragero (ξέ
νος) , άφ’ ενός διότι δέν είχε πλέον πατρίδα,
κατακτηθεΐσαν ύπό τών Τούρκων, άφ’ ετέ
ρου διεκινδύνευεν ώς Μλλην καί ορθόδοξος,
νά χαρακτηρισθή αιρετικός καί νά καταδικασθή παρά τής πανισχύρου Ίερας Έξετάσεως είς τον διά πυράς θάνατον- έν Ισπα
νία μόνον ρωμαιοκαθολικοί έπετρέπετο νά
διαβιοΰν.
Είς περισωθέν διάταγμα πολιτογραφήσεως τού άδελφοΰ τοΰ Χριστοφόρου, Diego,
δέν άναφέρεται δτι οΰτος είναι Γενοβέ
ζος.
Σπουδαιότερον πάντων στοιχεΐον είναι
ή μαρτυρία τού υιού τού Χριστοφόρου, Δον
Φερνάνδου, ιστοριογράφου, καθ’ ήν οΰτος
κατάγεται έκ τής αυτής οικογένειας με τον
γνωστόν ναύαρχον τού γαλλικού στόλου, έπί Λουδοβίκου ΙΑ' (1461-1483), τον Κολόμβον, τον νεώτερον Δισύπατον Παλαιολόγον,
τον έπικαλούμενονGeorges le Grec (Γεώρ
γιον τον "Ελληνα) ή Georges Paleologue
Dishypate καί ή όποια οικογένεια τών Δισυπάτων συνδέεται-διά στενής συγγένειας
μετά τών αύτοκρατορικών βυζαντινών οικο
γενειών Παλαιολόγων καί Λασκαρέων.
Επομένως δικαιολογημένως ίσως τά ι
στορικά συγγράμματα θά ήδύναντο νά άναφέρουν τον άνακαλύψαντα τήν ’Αμερικήν
ώς Χριστόφορον Δισύπατον Παλαιολόγον ή
Χριστόφορον τον Βυζαντινόν, έπικαλούμε
νον Κολόμβον.

Πορτραίτο τοΟ Κολόμδου .άπό τά άπειρα πού έφιλοτεχνήθησαν.
θεωρείται ώς ή μοναδική πιστή προσωπογραφία του μεγάλου έξερευνητοΰ.
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ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η PQ2IA ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΜ
*Υπό : ΑΠ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
Καθηγητοβ Πανεπιστημίου ’Αθηνών

’Αντί τοϋ άνωτέρω τίτλου, θά ήδυνάμεθα νά θέσωμεν «τό ’Ανατολι
κόν ζήτημα», διότι πράγματι εις τό
θέμα περί ρωσικών βλέψεων καί ενερ
γειών ώς προς τό Αίγαΐον καί τών
έπιπτώσεων τάς όποιας είχον αδται
κατά τούς τελευταίους αιώνας εις τήν
εόρωπαϊκήν πολιτικήν, περιλαμβάνε
ται σχεδόν δλοκληρωτικώς τό ’Ανατο
λικόν ζήτημα. Δύναται δμως νά λεχθή δτι Εστορικώς τό ζήτημα αότό ύπάρχει άφ’ δτου υπάρχει άνθρώπινος
βίος εις τήν Μεσόγειον. Καί αότός ό
Τρωικός πόλεμος δεν ήτο παρά μία
φάσις — ή πρώτη τήν όποιαν κατέ
γραψε, διά τών ποιητικών θρύλων, ή
μνήμη τοϋ ανθρώπου — τοΰ ’Ανατο
λικού ζητήματος. Οί "Ελληνες δταν
έκυριάρχησαν εις τό Αίγαΐον, είχον
ανάγκην έλευθέρας Ιπικοινωνίας μέ
τόν Εύξεινον καί πρός τούτο διεξήγαγον κρατερούς πολέμους έναντίον τοΰ
ασιατικού κράτους τής Τροίας, τό ό
ποιον κατείχε τά Στενά τοΰ Ε λλη 
σπόντου. Μόνον δταν όί "Ελληνες έγένοντο κύριοι τής διόδου Ελλησπόν
του — ΙΙροποντίδος -— Βοσπόρου καί
έξηπλώθησαν έλευθέρως άνά τάς βο
ρείους άκτάς τού Εύξείνου, έλυσαν
δηλαδή διά τών δπλων καί πρός όφελός των τό ’Ανατολικόν ζήτημα τής
εποχής έκείνης, έθεσαν τάς βάσεις τής
μετέπειτα πολιτικής καί πνευματικής
δράσεως τής ελληνικής εθνότητας. Αί
Άθήναι τού δου αΐώνος ώφειλον τήν
μεγάλην οικονομικήν των άκμήν εις
τήν προνομιακήν έξασφάλισιν τοΰ εμ
πορίου, μεταξύ Εύξείνου καί Αιγαίου,
χάρις εις τάς κατά τήν δδόν αυτήν
αποικίας καί ναυτικάς των βάσεις.
Σημαντικόν μέρος τών έπεισοδίων τοΰ
Πελοποννησιακοΰ πολέμου διεδραματίσθη εις τά παράλια ή εδάφη πρός
τόν Εύξεινον ή εντόξ τών Στενών, διό
τι ή Σπάρτη έγνώριζεν δτι εκεί ήτο
δυνατόν νά πλήξη τήν ’Αθηναϊκήν ίσχύν. Καί δ Φίλιππος πριν επιτύχη
τήν ήγεμονίαν έπί τής Ελλάδος, διεξήγαγε σφοδρούς αγώνας κατά τών

’Αθηναϊκών κτήσεων καί άποικιών εις
τήν Χαλκιδικήν, Θράκην καί Ε λλή 
σποντον, δηλαδή εις τήν οδόν τοΰ Εύ
ξείνου. "Οταν ή Ρωμαϊκή αύτοκρατορία έπεξετάθη άνά τήν ’Ανατολήν
καί τήν Δύσιν, μετετωπίσθη είς τά
Στενά έπικοινωνίας Αιγαίου καί Εύ
ξείνου τό κέντρον της καί έκεΐ κατέ
ληξε κατ’ άμείλικτον ίστορικογεωγραφικόν νόμον νά μεταφερθή καί ή
πρωτεύουσά της. "Οταν ή αύτοκρατορία τοΰ Εύξείνου έκλινε πρός τήν
δύσιν, Βενετοί, Γενουήσιοι καί άλλοι
ισχυροί τής έποχής έκείνης Μεσογεια
κοί λαοί πρός τά Στενά τοΰ Ε λλη 
σπόντου έστράφησαν διά τήν έλευθέραν οικονομικήν έκμετάλλευσιν των
πλουτοπαραγωγικών πηγών τοΰ Εύ
ξείνου καί τών είς τόν Εύξεινον από
τάς ρωσικάς στέππας ή από τήν ’Α
σίαν κατευθυνομένων άγαθών. Αί
Σταυροφορίαι καί ή Φραγκοκρατία έ
πί τών Ελληνικών χωρών άπετέλεσαν
κατά βάθος καί αύταί μίαν φάσιν τοΰ
’Ανατολικού ζητήματος.
Ά λλ’ από τοΰ 16ου αΐώνος συντελεΐται έκεΐθεν τών Στενών μία μετα
βολή, τής όποιας τήν τεραστίαν ση
μασίαν ήργησαν νά άντιληφθοΰν τά
νεώτερα εύρωπαϊκά κράτη καί ίσως
μόνον τώρα τήν άντιλαμβάνονται είς
δλην αύτής τήν έκτασιν. Οί τσάροι α
πορροφούν δλα τά πρός τάς άκτάς τοΰ
Εύξείνου καί τής Κασπίας ύπολείμματα τοΰ παλαιοΰ Μογγολοταταρικοΰ
κράτους καί σχηματίζουν τήν Μεγά
λην Ρωσίαν άπό τοΰ Βορείου ώκεανοΰ μέχρι τοΰ Είρηνικοΰ καί άπό τοΰ
Βεριγγείου πορθμοΰ μέχρι τοΰ Καυκάσου. Τό τεράστιον αύτό κρατικόν
συγκρότημα, δσον προχωρεί είς διοι
κητικήν όργάνωσιν καί βαθμηδόν έρ
χεται είς επικοινωνίαν μέ άλλους προοδευμένους λαούς, τόσον αισθάνεται
τήν άνάγκην έπικοινωνίας μέ τόν υ
πόλοιπον κόσμον. Τήν έπικοινωνίαν
αύτήν τήν κλείουν άλλα κράτη, έσχηματισμένα ήδη, είς άλλα έπίκαιρα ση
μεία ηπείρων καί θαλασσών, τήν Βαλ

τικήν, τήν ’Ά πω ’Ανατολήν καί τόν
Περσικόν κόλπον. ’Αλλά περισσότε
ρον δλων αισθάνεται νά άσφυκτιςί πολιτικώς καί οίκονομικώς μέσα είς τόν
Εύξεινον, δπου χύνονται οί μεγάλοι
ποταμοί, οί διασχίζοντες τάς παραγωγικάς ρωσικάς κοιλάδας καί δπου φυσιολογικώς καταλήγουν πρός διέξοδον
δλαι αί μεγάλαι πλουτοπαραγωγικαί
πηγαί τής Ρωσίας. ’Άλλωστε αί άλλαι διέξοδοι τής Ρωσίας πρός άνοικτάς θαλάσσας καί ωκεανούς ήσαν καί
δύσκολοι καί πολλάκις άχρηστοι. Ή
Βαλτική κλείεται άπό τό στενά τοΰ
Σκάγερακ καί Κάτεγακ, τά όποια
κατείρχοντο άπό τήν Δανίαν καί τά.
γερμανικά κράτη πρός τήν Βόρειον
θάλασσαν 0έ ήλέγχοντο άπό τήν ’Α γ
γλίαν. Πρός βορράν ό λιμήν τοΰ ’Αρ
χαγγέλου, έκτος τής πολύ άπομεμακρυσμένης άποστάσεως, όκτώ σχε
δόν μήνας τό έτος είναι παγωμένος
καί επομένως άχρησιμοποίητος. Δι’
αύτό ή άνάγκη διεξόδου πρός τό Αί
γαΐον ώνομάσθη ήδη άπό τής έποχής
έκε,ίνης ώς ρωσική βλέψις «πρός θερ
μήν θάλασσαν».
Ή ’Οθωμανική αύτοκρατορία άποτελεΐ τό μισητόν έμπόδιον τής έμπορικής έπικοινωνίας μέ τήν Μεσόγειον
καί τής πολιτικής έπαφής μέ τούς δυ
τικούς λαούς. Ούτω μοιραίως άνέκυψαν αύτομάτως αί κατακτητικαί βλέ
ψεις τής Ρωσίας έπί τών Στενών καί
έν γένει τών ένδιαμέσων Εύξείνου —
Αιγαίου εδαφών. Ά πό τής έποχής τοΰ
Μεγάλου Πέτρου καί ιδίως άπό τής
Μεγάλης Αικατερίνης, έγκαινιάζεται
ή νέα ρωσική πολιτική, ή κατ’ έξοχήν έθνική πολιτική τών Ρώσων, πρός
άντί πάσης θυσίας καί διά παντός μέ
σου έκμηδένισιν τών εμποδίων διά μί
αν έλευθέραν διέξοδον πρός τήν Με
σόγειον. Ά λλ’ ή έλευθέρα αύτή διέ
ξοδος είς τήν Μεσόγειον προϋποθέτει:
1) Συντριβήν τοΰ τουρκικού κράτους
τούλάχιστον είς τά εύρωπαϊκά του έδάφη. 2) Απόλυτον κυριαρχίαν έπί
τών Στενών τής διόδου Βοσπόρου —-

Προποντίδας — Ελλησπόντου καί κα
τοχήν τής Κωνσταντινουπόλεως, προ
αιώνιου κυριάρχου καί φύλακος των
Στενών. 3) Κυριαρχίαν ή έπικυριαρχίαν έπί τοΰ έλληνικοΰ Αιγαίου, άνευ
τοΰ όποιου φαίνεται άδύνατος ή θεμελίωσις δυνάμεως πρός συγκράτησιν
τής Μεσογείου, άκόμη δέ περισσότε
ρον πρός περαιτέρω έξόρμησιν.
Ούτως αναφαίνεται καί λαμβάνει
τήν πραγματικήν καί δριστικήν μορ
φήν, τήν όποιαν διατηρεί μέχρι σήμε
ρον τό Ανατολικόν ζήτημα, άφ’ ένός
τής άπό Εύξείνου έξορμήσεως μέχρι
τήν Μεσόγειον καί τής εξόδου τών
Ρώσων εις τό Αίγαϊον, άφ’ ετέρου τής
άντιδράσεως τών δυτικών Δυνάμεων.
Ή Μεγάλη Αικατερίνη όχι μόνον δεν
άποκρύπτει, άλλα καί προβάλλει έπιδεικτικώς τήν σημασίαν τήν όποιαν
άπέκτησαν αί βόρειοι άκταί τοΰ Εύ
ξείνου μετά τήν προσάρτησίν των εις
τό ρωσικόν κράτος. Μεγάλαι καί μικραί πόλεις άνέκυψαν ώς διά μαγείας
εις διάφορα έπίκαιρα σημεία, ιδίως
εις σφόμια ποταμών, ώς έπί τό πλειστον εις τάς θέσεις άρχαίων έλληνικών πόλεων. Οδτως ή ’Οδησσός έκτίσθη εις τήν μεταξύ τών έκβολών τοΰ
Δνείστερου καί τοΰ Δνειπέρου εύλίμενον τοποθεσίαν άρχαίας Ιλληνικής
πόλεως. Το Νικολάγιεφ εις σχηματιζόμενον έκ τών έκβολών τοΰ Ίνούλ
καί τοΰ Βούλ στόμιον, όπου ή άρχαία
πόλις Όλβία, ή Χέρσων εις τάς έκβολάς τοΰ Δνείπερου, ή Σεβαστούπολις
εις άσφαλή φυσικόν λιμένα τής Ν·Δ.
άκρας τής Κριμαίας, όπου ή άρχαία
χερσόνησος Ήρακλεωτική. Τό*Ροστόβ εις τά βάθη τής Άζοφικής πα
ρά τάς έκβολάς τοΰ Δόν κλπ. Ή τσα
ρίνα έγκαινιάζει πανηγυρικώς πόλεις,
μετέχει εις έορτάς καί έν γένει προ
βαίνει εις έπιδεικτικάς ένεργείας, ίνα
δείξη καί εις τούς νέους, άλλά καί εις
τόν ρωσικόν λαόν τήν σημασίαν τοΰ
Εύξείνου ώς πνεύμονος τής έθνικής
ζωής τών Ρώσων.
Ή ’Οθωμανική άύτοκρατορία ύπήρξε διά μέσου τριών αιώνων τό
πρόσκομμα διά τήν πραγματοποίησιν
τοΰ ρωσικού όνείρου καθόδου εις τό
Αίγαϊον. ’Αλλά τό έμπόδιον τοΰτο θά
κατεβάλλετο άν δέν ϋπήρχεν ή άντίδρασις τών άλλων ευρωπαϊκών δυνά
μεων. Πράγματι, πριν προλάβη ή τσα
ρική Ρωσία νά είσέλθη ώς μεγάλη
δύναμις εις τό πλαίσιον τής ευρωπαϊ
κής ζωής, είχον σχηματισθή τρεις μεγάλαι εδρωπαϊκαί δυνάμεις αί όποϊαι
κυρίως έρρύθμιζον τάς τύχας τών ευ
ρωπαϊκών λαών. Βαθμηδόν δέ δι’ έπεκτάσεως καί πρός άλλας ηπείρους, Iτεινον νά δημιουργήσουν κύκλους συμ

Γελοιογραφία της έποχής, χαρακτηριστική τοϋ ένδιαφέροντος καί τοΰ σάλου πού είχε προκαλέσει τό Άνοιτολικόν πρόβλημα.

φερόντων παγκοσμίου άκτίνος. Ή Μ.
Βρεταννία, ή Γαλλία καί ή Αύστρουγγαρία καί αί τρεις είχον θεμελιώσει
ζωτικά συμφέροντα εις τήν Μεσόγειον
δι^ δέ τήν έξυπηρέτησιν τών συμφε
ρόντων των αυ^εών, κατόπιν μακρο
χρονίων συγκρούσεων καί διαπραγμα
τεύσεων είχον φθάσει εις κατάστασιν «ισορροπίας», τής όποιας ή διατάραξις συνεπήγετο κινδύνους τελεί
ας άναστατώσεως καί νέων αιματηρών
συρράξεων πρός άποσόβησιν τής παν
τοδυναμίας μιας καί μόνης δυνάμεως
έκ τούτων. Ή Μ. Βρεταννία ιδίως είχεν δέκατα συμφέροντα νά παρεμποδίση άλλην Δύναμιν νά φθάση διά τοΰ
Αιγαίου πρός άλλας άνοικτάς θαλάσσας, διότι τοΰτο θ’ άπετέλει έμπόδιον
είς τήν αγγλικήν θαλασσοκρατίαν καί
θά έδημιούργει κινδύνους διά τάς πρός
τάς ’Ινδίας οδούς καί τήν όλην Βρεταννικήν αυτοκρατορίαν τής Ά πω
’Ανατολής. Διά τοΰτο έκηρύχθη άπροκαλύπτως υπέρ τής άκεραιότητος
τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, άκε
ραιότητος ή όποια μόνη ήγγυάτο είς
αυτήν άσφάλειαν είς τήν Μεσόγειον
καί άποσόβησιν κινδύνων διά τάς άποικιακάς κτήσεις. ΤΙ αρχή αυτή κατηύθυνε βασικώς τήν βρεταννικήν πο
λιτικήν καί μέχρις ένός σημείου κα
τευθύνει ταύτην μέχρι σήμερον. Ή
αυτοκρατορία τών Άψβουργων, φθασασα διά βαθμιαίας έπεκτάσεως μέχρι
τών πυλών τοΰ Βελιγραδιού, τήν καρ
διάν τής Βαλκανικής, όχι πολύ μα

κράν τών οχθών τοΰ Αιγαίου και τοΰ
ποθητού λιμένος τής Θεσσαλονίκης, ένεφανίζετο κατά τάς περιστάσεις προ
μαχούσα ύπέρ τής ’Οθωμανικής αυτο
κρατορίας δσάκις έπρόκειτο περί ρω
σικών βλέψεων, αί όποϊαι θά ήτο δυ
νατόν νά οδηγήσουν τήν αυτοκρατορί
αν τών τσάρων άπό τοΰ Εύξείνου εις
το Αίγαϊον, ύπονομεύουσα δμως ταύ
την οσάκις έπρόκειτο νά εξυπηρέτη
ση τά σχέδιά της έξαπλώσεως μέχρι
τοΰ Ίονίου καί τοΰ Αιγαίου. Αντετάχθη πεισμάνως καί άντέδρασε μετά
λ'ύσσης είς τήν άπελευθέρωσιν τών
Ελλήνων καί τήν συγκράτησιν έλληνικοΰ κράτους, διότι τό κράτος τοΰτο,
λόγω τής γεωγραφικής του θέσεως
καί άλλων ιστορικών ή .πραγματικών
αιτίων δέν ήτο δυνατόν νά τεθή ύπό
τήν ήγεμονίαν της, άλλά θά ύφίστατο
άπαραιτήτως τήν έπιρροήν άλλων Δυ
νάμεων. Τέλος ή τρίτη μεγάλη ευρω
παϊκή Δύναμις τής έποχής έκείνης, ή
Γαλλία, κηδεμών άλλοτε καί έπικυρίαρχος τών Σταυροφόρων, οί όποιοι εί
χον ιδρύσει φραγκογριστιανικά κρά
τη άνά τά παλαιά έδάφη τής Βυζαν
τινής αυτοκρατορίας, έπέτυχε τήν ή
γεμονίαν τοΰ χριστιανικού κόσμου τής
’Εγγύς καί Μέσης ’Ανατολής καί έξησφάλισεν έπιρροήν καί προνόμια διά
τών όποιων έξυπηρετοΰντο τά οικονο
μικά της συμφέροντα. Μετά τήν έξασφάλισιν τών προνομίων τούτων, ήδη
άπό τής έποχής τοΰ βασιλέως Φραγ
κίσκου Α ', ή Γαλλία μετέβαλλε ριζι-
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κώς πολιτικήν καί έκηρύχθη άπροκαλύπτως φίλη τής αυτοκρατορίας των
Σουλτάνων. Τήν πολιτικήν αυτήν ή
Γαλλία συνέχιζε καί έπί Γαλλικής έπαναστάσεως, έπί Ναπολέοντος, ώς
και μετέπειτα, διέκοψε δέ ταύτην ύπό
τήν πίεσιν των περιστάσεων μόνον κα
τά τήν διάρκειαν τής Ελληνικής έπαναστάσεως, δπότε άπέβλεψεν εις έξασφάλισιν έπιρροής έπί τοΰ ίδρυομένου διά συνδρομής της Ελληνικού
κράτους καί κατά τον Α ' ΙΙαγκάσμιον
πόλεμον, δτε προτάσσουσα τάς παλαιάς σταυροφορικάς παραδόσεις της έπέτυχε τήν πρόσκαιρον κατοχήν καί
κυριαρχίαν έπί τής Συρίας καί τοΰ
Λιβάνου.
"Οσον ηύξανεν ή ισχύς τής Ρωσίας
καί έξελίσσετο αδτη εις μεγάλην δύναμιν, τόσον ήσθάνετο περισσότερον
άσφυκτικόν τόν έγκλεισμόκ αυτής εις
τον Εύξεινον, ό όποιος άνευ έλευθέρας
διόδου προς τήν Μεσόγειον κατήντα
νά έμφανίζεται ώς μία λίμνη. Ούτω
ζωτικά συμφέροντα τής Ρωσίας έπέβαλλον τήν ανατολικήν πολιτικήν της
ή οποί α εδεσπο^ετο ύπδ μιας κεντρίκής ιδέας: Τής ανάγκης έξόδου είτε
δια των Στενών είτε καθ’ οίονδήποτε
άλλον τρόπον εις τό Αίγαΐον.
Τά ρωσικά σχέδια έλαβον συγκεκριμένην καί θετικήν κατεύθυνσιν, τεθέντα ένεργώς εις τήν όδον τής πραγματοποιήσεως έπί Αικατερίνης Β '.
Από τής έποχής αϋτής τό «’Ανατολι
κόν ζητημα» καθίσταται αναπόσπα
στου τμήμα τής έθνικής ιστορίας των
Ελλήνων καί όλαι αί περί αύτό στρεφόμεναι διεθνείς συγκρούσεις ή διε
θνείς διαπραγματεύσεις άναφέρονται
αμέσως εις τάς τύχας τοΰ Έλληνικοΰ
έθνους. Ή Ρωσία έπεδίωκε νά έκμεταλλευθή τό ορθόδοξον των Ελλήνων
διά νά ιδιοποιηθή τούς ιστορικούς τί
τλους των έπί των εδαφών αυτών, είτε
θέτουσα έν όνόματι τών προστατευομενων της υπό τήν έξουσίαν της τά έδάφη των, είτε δημιουργοΰσα διάφορα
ύπό ρωσικήν κηδεμονίαν κράτη καί
κρατίδια. Ή Μεγάλη Αικατερίνη κατήρτισε μεγαλεπήβολα σχέδια, τά ό
ποια αν καί ανώτερα τών τότε ρωσι
κών δυνάμεων, δέν έδίστασε νά θέση
εϊς ένέργειαν. Οί υπόδουλοι "Ελληνες
κατελήφθησαν ύπό ένθουσιασμοΰ πιστεύοντες δτι έφθασεν ή ώρα τής άπελευθερώσεως διά τής βοήθειας τής
ομοδόξου Ρωσίας. Ρωσική μοίρα ύπό
τόν Όρλώφ κατέπλευσεν εις τό Αίγαιον, ή δέ έπανάστασις τών Ε λλή 
νων άπό τήν Μάνην έπεξετάθη εις ο
λόκληρον τήν ΙΙελοπόννήσον, τήν Στερεάν Ελλάδα καί τάς νήσους τοΰ Αι
γαίου πελάγους. Παρά τάς προσκαί-

ρους έπιτυχίας καί την καταστροφήν
τοΰ τουρκικού στόλου παρά τόν Τσεσμέ, ή έπανάστασις τών Ελλήνων μή
ένισχυθεΐσα σοβαρώς υπό τών ρωσικών δυνάμεων κατεστάλη καί οι υπόδούλοι Ελληνες επληρωσαν αύτήν
διά ποταμού αίματος. Διά τής συνθήκης τοΰ Κιουτσούκ Καιναρτζή (1774)
οι Ελληνες απηλαυσαν μερικών πλεονεκτημάτων ώφελίμων διά τήν οίκονομικήν των έξελιξιν, ιδίως τήν έλευθέραν ναυσιπλοΐαν, άλλ η Ρωσία έΛαβε το δικαίωμα προστασίας τών δμοδοξων Ελλήνων, πράγμα το οποίον επετρ^πε^ κατά τούς μετέπειτα χρόνους επεμβάσεις-4>ς προσχήματα διά
τήν πραγματοποίησιν τών σχεδίων
τ’Ά ·
Έ Μεγάλη Αικατερίνη έπεχείρησε
καί δεύτερον πόλεμον κατά τών Τούρκων, κατά τήν διάρκειαν τοΰ όποιου
έπλημμύρισε καί πάλιν ή Ελλάς μέ
πράκτορας προς ύποκίνησιν καί νέας
έπαναστάσεως. Συγχρόνως ήγωνίσθη
νά παρασύρη τάς άλλας Δυνάμεις είς
τα μεγαλεπίοολα σχέδιά της προς ίδρυσιν^ ελκηνορωσικής αύτοκρατοριας έπι τών έρειπίων τής Όθωμανικής αυτοκρατορίας καί μέ αύτοκράτορα τόν έγγονόν της είς τόν όποιον είχε δώσει το όνομα Κωνσταντΐνος. Παρά τά μεγάλα άνταλλάγμαta, τά οποία παρεχωρει εις την Αύστρουγγαρίαν ^ (παρέδιδεν είς αύτήν
όλόκληρον το εσωτερικόν τής Βαλκανίκης και καθίστατο σχεδόν εξ όλοκλήρου κυρίαρχος τής Αδριατικής)
ή Αύστρουγγαρία, φοβουμένη άλλωστ& και την ενεργόν άντίδρασιν τής
Αγγλίας και τής I ακλίας, δεν έδέχθη νά εμπλεχθή εις τα σχέδια συντριβής τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας. ^ Ητο άλλωστε προφανέστατον
οτι^ τό έλληνορθόδοξον αύτό κράτος
τ^ ν_ εγγονον της Κωνσταντίνον
ήτ0 παρά έν προτεκτοράτου
πρός εξοδον τής Ρωσίας είς τό Αίγαΐον, πράγμα τό όποιον θά άπετέλει θανασιμον πκηγμα δια τά συμφέροντα
των άλλων Δυνάμεων.
Κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος,
ο τσάρος τής Ρωσίας, έπωφελούμενος
τής έκ των Ναπολεόντειων πολέμων
άναστατώσεως τής κεντρικής καί δυτικής Εύρώπης, έπεχείρησε νά έμπλοςη τους Αψβουργους εις νεα σχέδια κατακερματισμού τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τών μυστικών
οιαπραγματεύσεων έτελουν εν γνωσει
πολλοί Φαναριώται καί ιδίως ό Κωνσταντίνος 1 γηλαντης, ο όποιος ηγωνίσθη νά έξουδετερώση τάς αντιθέσεις
μεταξύ Ρώσων, Αύστριακών, ΙΙρωσων
καί Αγγλων και νά έπεκτείνη τήν

κατά τοΰ Ναπολέοντος Ιχθραν των είς
συμφωνίαν πράς λύσιν τοΰ Άνατολικοΰ ζητήματος διά τής διαλύσεως τής
’Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ό Ναπολέων, μετά τάς -νίκας του κατά τών
Ρώσων έπεχείρησε νά έπιτύχη τήν
φιλίαν καί τήν συμμαχίαν τοΰ τσάρου
έμφανιζόμενος ώς άποδεχόμενος τά
ανατολικά σχέδιά του διά συμμετοχής
τής Γαλλίας είς τά ώφελήματα. Ά λλ’
δλα αύτά είς ούδέν κατέληξαν άποτέλεσμα. 'Ο μετά τήν πτώσιν τοΰ Μ.
Ναπολέοντος συνασπισμός τών άπολυταρχικών δυνάμεων τής Ευρώπης ύπό τό όνομα. 'Ιερά Συμμαχία, διακηρύξας τήν διατήρησιν τοΰ τότε διαμορφωθέντος πολιτικοΰ καθεστώτος
τής Ευρώπης καί τήν άπόφασίν του
ένεργοΰ άντιμετωπίσεως οίασδήποτε
φιλελευθέρας κινήσεως ή έθνικής έξεγέρσεως ευρωπαϊκών λαών, ούσιαστικώς οιεκήρυσσεν ώς άπαράβατον
δόγμα καί τήν άκεραιότητα τής Ό θωμανικής αυτοκρατορίας,
"Οτε έκηρύχθη ή Ελληνική έπανάστασις, ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία δέν
έδέχοντο ούτε συζήτησιν περί παραχωρήσεως έλαφράς τίνος αύτονομίας
προς τούς άγωνιστάς "Ελληνας έναντίον τών όποιων ό Μέττερνιχ έξαπέλυε μύδρους. Τοΰτο ίνα μή έπωφεληθή ή Ρωσία καί πραγματοποιήση τό
προαιώνιον σχέδιον τής έξόδου είς τό
Αίγαΐον διά κηδεμονίας έπί τών χειραφετουμένων Ελλήνων. "Αλλωστε οι
Τσάροι δέν άπέκρυπτον τά σχέδιά
των. Τό ένόιαφέρον των διά τούς όμοδόξους "Ελληνας περιώριζον είς σχέδια αύτονου,ίας καί ούχί ανεξαρτησίας
ώς τό περίφημον «σχέδιον άποκομμάτων» διά τοΰ όποιου θά ίδρύοντο τρεΐε
αυτοδιοίκητοι ήγεμονίαι κατά τό σύστημα τής Μολδοβλαχίας, δηλαδή ύπό τήν επικυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου
καί τήν προστασίαν τής Ρωσίας. Μόνον μετά μίαν περίπου τριετίαν άπό
τής κηρύξεοις τοΰ Άγώνος, όταν οί
"Ελληνες μέ τά ήρωϊκά των κατορθώ|la ta κατέπληξαν τόν κόσμον καί συνεκλόνισαν τήν παγκόσμιον κοινήν
γνώμην, ήρχισε δέ νά ώριμάζη είς
τήν παγκόσμιον συνείόησιν ή ιδέα τής
άναγεννήσεως τοΰ έλληνικοΰ κόσμου,
αί κυβερνήσεις τής Γαλλίας καί τής
’Αγγλίας άπεφάσισαν νά άντιμετωπίσουν τον Ελληνικόν αγώνα ώς μίαν
νέαν οψιν τοΰ Άνατολικοΰ ζητήματος,
Άφοΰ έπρόκειτο οπωσδήποτε νά γίνη κάτι διά τούς "Ελληνας άντί νά
δημιουργηθοΰν αυτοδιοικήσεις καί ήγεμονίαι, αί όποϊαι θά παρεϊχον τήν
εύκαιρίαν είς τούς Ρώσους ύπό τό
πρόσχημα τής προστασίας τών δμοδόξων των νά έξέλθουν είς τό Αίγαΐον,
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1870: Τό Συνέδριον Βερο
λίνου τό όποιον έθεωρήθη
τό σημαντικώτερον πολιτι
κόν γεγονός του αίώνος.
‘Ως γνωστόν, είς τό συνέδριον τούτο άνετράπη ή
συνθήκη του *Αγ. Στεφάνου.

προτιμότερον ήτο νά ίδρυθή μία Ε λ 
λάς μικρά μέν καί δσον τό δυνατόν όλιγώτερον . όδυνηρά διά τήν ’Οθωμα
νικήν αύτοκρατορίαν, άλλά πάντως Ι
κανή νά ζήση άνευ τής ρωσικής κη
δεμονίας. Έπηκολούθησαν τότε μακραί διαπραγματεύσεις μεταξύ των
Μεγάλων Δυνάμεων, αί όποιαι Επιφανειακώς μέν έστρέφοντο περί τήν δη
μιουργίαν Ελληνικού κράτους, ουσια
στικές δέ περί τήν έξεύρεσιν λύσεως,
ή όποια δεν θά άπετέλει διατάραξιν
τής εύρωπαΐκής ισορροπίας είς τήν
/Μεσόγειον. Των υπό τό πνεύμα τούτο
διαπραγματεύσεων αποτέλεσμα ήσαν
αί άλλεπάλληλοι συνθήκαι Άγγλορωσικής συμμαχίας διά τήν ΐδρυσιν Ελ
ληνικού κράτους. Οί χειραφετούμενοι
"Ελληνες Επρεπε νά όφείλουν έξ ίσου
εύγνωμοσύνην είς τάς τρεις «προστάτιδας» Δυνάμεις, αί όποιαι άλλωστε
διά των συνθηκών αύτών Επροστάτευον οχι τόσον τόν Ελληνικόν λαόν, δσον
τά ίδιά των συμφέροντα. Τό νεοσύστατον Ελληνικόν κράτος καλόν θά ήτο νά
μή ύφίστατο οϋδεμίαν Επιρροήν, άλλ’
επειδή τούτο δεν ήτο πρακτικώς δυ
νατόν, καθιερώθησα’ν καί αί τρεις Επιρροαί προς ξξισορράπησιν.
Ή Ρωσία, μάλλον έγκαταλείπουσα
τούς "Ελληνας άπό τής Εποχής αυτής,
άφοΰ διά τής ίδρύσεως Ελληνικού
κράτους υπό τήν αίγίδα καί τών τριών
προστατίδων Δυνάμεων δεν ήτο δυνα
τόν πλέον νά συνέχιση άποκλειστικήν
Εκμετάλλευσιν διά τού δμοδόξου των,
Εξηκολούθησε πάντως νά άναζητή
πάσαν ευκαιρίαν πρός πραγματοποίη

σή τών σχεδίων της Εξόδου τΐρός τό
Αίγαίον. ’Ολίγον μετά τήν Ελληνικήν
Επανάστασιν, Επωφελουμένη νικών
τού Μωχάμετ Ά λή τής Αίγύπτόυ, τού
οποίου αί υπό τόν υιόν του Ίμπραήμ
στρατιαί προήλαυνον είς τό Εσωτερι
κόν τής Μικράς ’Ασίας, προέβαλεν
ώς προστάτης τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας καί διά τής συνθήκής τού
Χουνκιάρ Ίσκιλεσσί (’Ιούλιος 1833)
εθεσεν υπό ρωσικόν Ελεγχον τά Στε
νά τού Βοσπόρου, Ινφ τά Στενά τού
Ελλησπόντου έκλείοντο είς παν ξε-,
νον πολεμικόν. Αί άλλαι εύρωπαϊκαί
Δυνάμεις άντέδρασαν ενεργώς καί Λρό
τής απειλής πανευρωπαϊκής συρράξεως ή συνθήκη αύτή ήχρηστεύθή. Διά
νέας συνθήκης συναφθείσης τού ’Ιού
νιον τού 1841 είς τό Αονδΐνον έιεκηρύχθη τό δόγμα τής ’Οθωμανικής άκεραιότήτος καί τό κοινόν Ευρωπαϊ
κόν Ενδιαφέρον διά τά Στενά, τά ό
ποια θά εμενον μονίμως κλειστά είς
οίαδήποτε ξένα πολεμικά. Ό δλίγον
άργότερον Εκραγείς Κριμαϊκός πόλε
μος είναι καί αύτός μία σημαντική
φάσις τού ’Ανατολικού ζητήματος. Ή
Ρωσία ύπό τό πρόσχημα προστασίας
τών 'Αγίων Τόπων Εκήρυξε τόν πόλε
μον κατά τής Τουρκίας μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν κατάληψιν τής Κων
σταντινουπόλεως καί τών Στενών. Αί
άγγλογαλλικαί δυνάμεις, αί όποιαι Εσπευσαν πρός βοήθειαν τής Τουρκίας
καί μετέφερον τόν πόλεμον είς Κρι
μαίαν συνέτριψαν διά μίαν ακόμη φο
ράν τά ρωσικά σχέδια. Διά τής συν
θήκης τών Παρισίων (Μάρτιος 1865)

Επεκυρώθησαν καί πάλιν τά κυριαρχι
κά δικαιώματα τής Τουρκίας Επί τών
Στενών καί άπεμακρύνθη ή Ρωσία ά
πό τό Αίγαίον.
Ό Γωσοτουρκικός πόλεμος τού
1887-8 άπετέλει νέαν συγκεκριμένην
προσπάθειαν ύπερπηδήσεως ύπό τής
Ρωσίας τών Εμποδίων διά τήν Εξοδον
είς τό Αίγαίον. Ή διά τής συνθήκης
τού 'Αγίου Στεφάνου δημιουργία τής
μεγάλης Βουλγαρίας δεν ήτο παρά εν
μέσον ύάερφαλαγγίσεως τού φράγμα
τος Βοσπόρου - Δαρδανελλίων πρός
κυριαρχίαν πρός τό Αίγαίον μέσψ Ε
νός Ρωσικού προτεκτοράτου τής Ρω
σίας. Καί τήν φοράν αύτήν ή άντίδρασις τών άλλων εύρωπαϊκών Δυνάμεων
ώοήγησαν είς τό συνέδριον τού Βερο
λίνου, τό όποιον ήκύρωσε τήν συνθή
κην τού 'Αγίου Στεφάνου καί άπεμάκρυνε τήν Βουλγαρίαν άπό τό Αί
γαίον.
Ό τσάρος Εξακολουθεί νά τρέφη
τά σχέδια τής άμέσου εξόδου είς τό
Αίγαίον διά τής συνενώσεως τών
Σλάβων τής Βαλκανικής καί κυριαρ
χίας των έν Μακεδονία. Ύπό τήν ήγεσίαν τής Ρωσίας κατηρτίσθη ή συν
θήκη Σερβίας - Βουλγαρίας (24 Φε
βρουάριου 1912) διά τής όποιας είς
μυστικά άρθρα διεμοιράζετο σχεδόν
ολόκληρος ή ευρωπαϊκή Τουρκία με
ταξύ Σέρβων καί Βουλγάρων, χωρίς
νά λαμβάνεται καθ’ όλοκληρίαν ύπ’
οψιν ή Ελλάς. Ή σύμμετοχή τής Ε λ 
λάδος είς συνθήκας, εις τάς όποιας
ούδέν έλέγετο περί διανομής Εδαφών
καί αί περίλαμπροι Ελληνικά! νίκαι Ε-
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δημιούργησαν νέας καταστάσεις καί
άνέτρεψαν καί πάλιν τά ρωσοβαλκανικά σχέδια. Κατά την πρώτην περίο
δον του Λ ' Ευρωπαϊκού πολέμου ή
Ρωσία άπήτησεν δπως άναγνωρισθοΰν
εις αύτήν κυριαρχικά δικαιώματα έπί
της Κωνσταντινουπόλεως μετά τού
Βοσπόρου, της ΙΙροποντίδος, της Καλλιπόλεως καί Ιπεκτάσεως έπί της
Θράκης μέχρι της γραμμής Αίνου —
Μήδειας. Γάλλοι καί ’Ά γγλοι, λόγψ
της δεινής θέσεως εις την δποίαν ε?χον περιέλθει άπό τού 1916 έξηναγκάσθησαν είς ύποχωρήσεις καί σχε
δόν εις αποδοχήν των ρωσικών αιτή
σεων. Ή έπακολουθήσασα κατάρρευσις τής τσαρικής Ρωσίας καί ή χω
ριστή συνθήκη των Σοβιέτ τάς άπήλλαξε πάσης ύποχρεώσεως. Διά τής

συνθήκης των Σεβρών (Αύγουστος
1920) καθιερώθη ή έλευθερία τών
Στενών, διά δέ τής μετά τον έλληνοτουρκικόν πόλεμον συνθήκης τής Αωζάννης καί έκείνης τού Μοντρέ άνεγνωρίσθη ή έλευθερία διόδου εμπορι
κών καί πολεμικών σκαφών.
Ή Σοβιετική Ρωσία παν άλλο ή
έγκατέλειψε τά προαιώνια τσαρικά
σχέδια έξόδου είς τό Αίγαΐον. Τούναντίον διά τής κομμουνιστικοποιήσεως τών Σλαβικών κρατών, τής Βαλκα
νικής καί τής έπεκτάσεως σχεδόν κηδεμονευτικής επιρροής έπί τών αρα
βικών κρατών έπεξέτεινε τά σχέδιά
της είς τεραστίαν ακτίνα, άποβλέπουσα είς τήν πανταχόθεν περίσφιγξιν δλοκλήρου τής ’Ανατολικής Μεσογείου
ΐνα μίαν ήμέραν έπιτύχη καθολικήν

έπ’ αυτής κυριαρχίαν διά τής κεκαλυμμένης ή άπροκαλύπτου βιαίας έ
πεκτάσεως τού κομμουνισμού καί είς
τά υπόλοιπα κράτη τής περιοχής ιδί
ως τά ψαύοντα τάς δχθας τής Μεσο
γείου. Οδτω διά τάς άλλας εύρωπαϊκάς δυνάμεις καί τήν ’Αμερικήν τά Iξελισσόμενα ή απειλούμενα γεγονότα
τής ’Εγγύς καί Μέσης ’Ανατολής,
κατ’ ουσίαν δέν είναι τίποτε άλλο είμή μία νέα φάσις τού ’Ανατολικού ζη
τήματος, δηλαδή τής προσπάθειας ε
ξόδου τής Ρωσίας είς τό Αίγαΐον καί
τής διά τής κυριαρχίας είς τήν ’Ανα
τολικήν Μεσόγειον έξορμήσεως πρός
άλλους κόσμους.
ΑΠ. Β. ΔΑΣΚΑΑΑΚΗΣ

ΡΗΓΑΣ
Τό τσιγάρο που ταιριάζει στον
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Κουρασμένα έσερνε τά βήμαέά του στ’ ακρογιάλι
εκείνη τή μουντή καί συννεφιασμένη μέρα του χειμώνα.
Ή θάλασσα λυσσομανοΰσε καί ξέσπαγε άγρια στ’
άκροθαλάσσι, ενώ μια βαρεία καταχνιά είχε σκεπάσει
πληκτικά την καρδιά του.
Σκέψεις ανάκατες λογής-λογή'ς βασάνιζαν τό μυα
λό του, που μάταια προσπαθούσε ν!ά τις τιθασεύση, νά
τις βάλη σέ κάποια σειρά γιά νά μίιορέση ν’ άποφασίση.
Τά κουρασμένα βήματά του, τό σκυμμένο του κε
φάλι, τό γε,ιίάτο απαισιοδοξία ΰφος του, τό κατσουφια
σμένο του πρόσωπο, μιά γυαλάδα στά δυο καστανόμαυρα βουρκωμένα του μάτια, μαζί μέ τό απλανές βλέμμα
του, έδειχναν πώς ήταν σοβαρή ή απόφασή του...
Πώς σκέπτεται, στ’ αλήθεια, καί πώς ενεργεί πολ
λές φορές ό άνθρωπος !. . .
*
**
Στήν άκρη τής τρανής πολιτείας, εκεί πού σταμα
τά ό μεγάλος δρόμος, βρίσκεται τό φτωχόσπιτο του Κώ
στα Δαβουρλή, του φιλότιμου, καλόκαρδου, φιλόξενου
καί εργατικού αυτού ανθρώπου, 6 όποιος δέν γνώρισε
εχθρούς, μά έβλεπε δλο τον κόσμο μέ καλωσΰνη, συμ
πόνια κι αγάπη.
Τύπος συναισθηματικός ό Κώστας Δαβουρλής, πού
πάντα τον βλέπανε βουρκωμένο, όταν κάποια δραμα
τική εικόνα τής ζωής παρουσιαζόταν μπροστά του, από
τά πιο ασήμαντα ώς τά πιο δραματικά καί συνταρακτικά γεγονότα, ’Έχανε τό κέφι του στό άντΐκρυσμα ενός
σκοτωμένου πουλιού καί τό δάκρυ έβρεχε τό πρόσωπά
του, καθώς μονολογούσε: «Γιατί; Γιατί;»
Τά ίδια συναισθήματα μά σέ έντονώτερο β'ΐίήαο,
ένοιωθε, όταν από τό ραδιόφωνο ή τις έωημερίδες έπληρρφορεΐτο τό θάνατο άθώοιν παιύιών στήν Μπιάφρα από τήν πείνα καί πάθαινε ψυχικό τράκ όταν έβλε
πε στις εφημερίδες καί τά περιοδικά, σκελετωμένα κορ
μάκια μικρών παιδιών, πού τάχε ρουφήξει ή αχόρταγη
βδέλλα τής ανέχειας.
— Μά; γιατί; Γιατί; μονομολοΐϊσε τακτικά.
Στό σπίτι αυτό, πού απρόσκλητος επισκέπτης μέ
ρα καί νύχτφ ήταν ό βοριάς καί πού ό ήλιΟς δέν τό'βλεπε, κρυμμένος πίσω από τις υψωμένες περήφανα γύρωΥύρο) πολυκατοικίες, έμενε ό Ινιόστας Δαβουρλής μέ τή
γυναίκα του τήν Παρασκευή καί τά παιδιά του, τον
Γιώργο καί τή Μαρία.
Έ ν α πρόσωπο απούσιαζε. "Ηταν ή ΙΤχρονη Ε 
λένη, ή πρωτοκόρη τού Δαβουρλή, ή οποία δυο χρόνια
τώρα είχε φύγει σάν μετανάστις γιά εργασία στήν Δυ
τική Γ ερμανία.
Πόσο στ’ αλήθεια στοίχισε στή φτωχή οικογένεια
αυτός ό χωρισμός! Μά πιότερο στοίχισε στον πατέρα,
πού από τήν ήμέρα εκείνη γυρνούσε πάντα σκεφτικός,
πάντα ανόρεχτος, πάντα κακόκεφος.
Φτώχεια βασίλευε στό σπιτικό. Ή δυστυχία είχε
σκεπάσει μέ τά βαρειά πέπλα της τήν φαμελιά τού Δα
βουρλή. Ό άνεμος τής ανάγκης άρπαξε μιά μέρα καί

πέταξε μακρυά στήν ξενητιά τήν πρωτοκόρη τους τήν
Ελένη. Τά δάκρυα έτρεξαν ποτάμι εκείνη τήν ήμέρα
καί ακόμα, αν καί πέρασαν από τότε δυο ολάκερα χρό
νια, ό πόνος τής καρδιάς δέν λέει νά μαλακώση. Δυσκο
λίες στήν ζωή καί στεναχώριες είχε ή οικογένεια, πού
τις μαλάκωνε όμως ή γαλήνη κι η απέραντη καλιοσύνη
πού γλύκαινε τό πικρό ψωμί τής φτώχειας. Ποτέ δέν
ακούστηκαν φωνές, βρισιές, αντάρες. Φτώχεια, άλλά
πέρα γιά πέρα αγαπημένη οικογένεια.
*
**
Έσερνε τά κουρασμένα του βήματα στ’ ακρογιάλι
εκείνη τή μουντή συννεφιασμένη μέρα τού χειμώνα, ό
Κώστας Δαβουρλής καί συνεχώς αναρωτιόταν μέσα του:
Γιατί, γιατί; Γιατί νά λείπη από τό σπιτικό τό καμάρι
τής φαμελιάς του, ή κόρη του ή Ε λένη; Δέν θά μπορέση
νά βαστάξη τήν πίκρα τού χωρισμού ή πάντα βουρκω
μένη καρδιά του. Μέρα μέ τή μέρα όλο καί θά φαρ
μακώνεται όλο καί θά πλησιάζη στον τάφο. Ζητά ψυχι
κή γαλήνη στό έρημο ακρογιάλι ό Κώστας Δαβουρλής,
καί παρηγοριά από τήν τρανή, απέραντη θάλασσα τήν
άφέντρα π’ απλώνεται άπ’ άκρη σ’ άκρη ενώνοντας λαούς
καί χώρες μακρινές.
’Εκείνη ροπούσε νά τού πή, γιατί νά βρίσκεται
πολλές φορές ό άνθρωπος στήν σκληρή ανάγκη νά ξεσχίζη μέ τά ίδια του τά χέρια τήν καρδιά του; Ή θά
λασσα τού απαντούσε. Τού απαντούσε τό απαλό κύμα
πω', μουρμούριζε χαϊδεύοντας παραπονιάρικα τ’ άκρο
θαλάσσι, καθώς άργοκυλούσε ανάμεσα στά βότσαλα τής
ακρογιαλιάς. Αυτό τό άψυχο κύμα μέ τον δικό του τρό
πο τούλεγε: «'Τπομονή. Κάνε υπομονή. 'Όλα μιά μέρα
θά περάσουν. . .».
*
**
Ή ρθαν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, χρονιάρες
μέρες καί ό καημός τού Δαβουρλή γινόταν πιό. βαρύς κι
αβάσταχτος σάν έβλεπε αδειανή τή θέση τής πρωτοκόρης του. Μήτε ή φωτογραφία πού έστειλε από τά ξένα,
μήτε τά... μάρκα πού τούς έστειλε γιά τις χρονιάρες
μέρες, μήτε τό γράμμα πού τούς έγραφε πώς. ήταν κα
λά, μπορούσαν νά μαλακώσουν τόν πόνο του καί νά
σκορπίσουν τό φώς τής χαράς στήν σκοταδιασμένη καρ
διά τού πονεμένου πατέρα. 'Ένα μόνο γεγονός, θά γέμι
ζε χαρά τό σπιτικό καί θά δρόσιζε μέ τή βροχή τής ευ
τυχίας τήν πικραμένη οικογένεια. Ό γυρισμός. Ό γυ
ρισμός στήν πατρίδα τής ξενητεμένης κοπέλλας τους.
— Μήπως χάσω τό παιδί μου; Μήπως τό κάνω δυ
στυχισμένο; Μήπως τό παρασύρουν τά κύματα τής κα
ταστροφής, μακρυά άπ’ τό ήσυχο, γαληνεμένο λιμανάκι
τής οικογένειας; Μήπως... Μήπως... μονολογούσε συ
νεχώς.
*
**
Γύρισε στό σπιτικό του κι αύτή τή μέρα, σκεφτικός
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κι ανόρεχτος ό Δαβουρλής. Σαν διάβηκε δμως τό κα
τώφλι, μια ευχάριστη είδηση τον περίμενε. Μια είδηση
πού σκόρπισε τά μαύρα καί πληκτικά σύννεφα κι άφησε
λεύτερο τον ήλιο τής χαράς νά σκορπίση ευτυχία καί
ικανοποίηση. ’Άλλαξε μονομιάς ό ψυχικός κόσμος τού
πατέρα. Τήν αλλαγή πραγματοποίησε ένα τόσο δά χαρ
τάκι, τό γράμμα τής 'Ελένης, πού τοΰδωσε ή γυναίκα
του μέ βουρκωμένα από συγκίνηση μάτια καί χέρια πού
έτρεμαν άπό χαρά. "Αρπαξε τό γράμμα δ Δαβουρλής
καί διάβασε τούτα τά λόγια:
«’Αγαπημένοι μου γονείς, Μανούλα, Πατερούλη,
άδελφάκια μου, δεν μπορώ άλλο νά ζήσω μακρυά
σας. Μέ κούρασε ή ξενητιά. "Ολα της τά καλά
δεν μπορούν νά αντικαταστήσουν μήτε μιά άκρούλα
τού πατρικού μου, μήτε μιά πέτρα τής όμορφης χώ
ρας μας. Αιώνες μοΰ φάνηκαν τά δυο χρόνια πού
ζώ μακριά σας. Τά βάσανα τέλειωσαν. Σ έ δυο
τρεις μέρες θά βρίσκωμαι κοντά σας, στήν 'Ελλά
δα μας, στο χωριό, στο σπιτικό μας.
Καλή αντάμωση, Ελένη»
— Ετοίμασε τό σπίτι, κυρά Παρασκευή, είπε πλημ
μυρισμένος άπό χαρά δ Κώστας Δαβουρλής. Ετοίμασε
τό σπίτι. Φτιάσε γλυκά. Βάλε λουλούδια, λουλούδια παν
τού. Φώναξε φίλους, γνοίστούς καί συγγενείς. Τή μέρα
εκείνη θά τήν γιορτάσουμε σάν Πασχαλιά. Έτοΐμασέ
μου τό καλό μου κουστούμι. "Ερχεται τό παιδί μας. "Ερ
χεται ή κόρη μου, κατάλαβες;
"Αν κατάλαβε ή κυρά Παρασκευή! Τρέχει άπό τή
μιά, τρέχει άπό τήν άλλη, έτοιμάζει. Πασχαλιά έρχεται.
Τά δυο άλλα άδέλφια τρέχουν χαρούμενα στήν αυ
λή. "Ερχεται ή μεγάλη τους άδελφή, έρχεται ή Ε λέ
νη τους.
**
Τό τραίνο τού γυρισμού έφθασε στήν τρανή πο
λιτεία. "Οση πίκρα άφήνει τό τραίνο τού χωρισμού,
τόση χαρά δίνει τό τραίνο τής επιστροφής. Τό τραίνο
ιή ς επιστροφής έφθασε στολισμένο μέ τά λουλούδια τής
χαράς. Σφυρίζει καί σταματά. ’Ανήσυχα τέσσερα ζευ
γάρια μάτια ψάχνουν τούς επιβάτες πού κατεβαίνουν
καί κάποια στιγμή τρέχουν τέσσερα άτομα μ’ άνοιχτές

άγκαλιές εκεί πού άντίκρυσαν τήν πρωτοκόρη τους νά
κατεβαίνη τά σκαλιά τού βαγονιού. Έ να ... δύο... τρία
σκαλοπάτια καί ή κοπέλλα σωριάζεται στη γή. Μέ δά
κρυα στά μάτια φιλεΐ τό χώμα τής πατρίδας της, τής
πατρίδας μέ τήν περίσσια ομορφιά, τής χώρας πού δ
ήλιος τήν φιλεΐ κι άνθίζει κάθε ώρα κι είναι όμορφη
πολύ, όπως λέει δ ποιητής.
Πέντε άτομα άγκαλιασμένα έχουν πάρει τώρα τον
δρόμο γιά τήν άκρη τής τρανής πολιτείας, εκεί κοντά
στήν άκρογιαλιά πού βρίσκεται τό φτωχόσπιτο τού Δαβουρλή. Πέντε ζευγάρια μάτια χύνουν τό δάκρυ τής χα
ράς καί ξωπίσω χαρούμενος άκολουθεΐ δ... Ά ζώρ, τό
πιστό γέρικο σκυλί τής φαμελιάς. Τό φτωχόσπιτο στά
μάτια τής Ελένης δείχνει παλάτι. Χαϊδεύει τά μουχλια
σμένα άγκωνάρια του, χαϊδεύει τά λουλούδια στις γλά
στρες, τά λουλούδια της πού τάφησε σάν έφυγε, μά ε
κείνα τήν πρόσμεναν δροσερά κι δλάνθιστα μέ τήν φρον
τίδα τής κυρά Παρασκευής.
Γλέντι καί τραγούδι στο σπιτικό. Τρανή χαρά, πού
δέν μπορούν νά τήν κρατήσουν τά τέσσερα ντουβάρια,
μά ξεχύθηκε κι απλώθηκε σ’ όλη τή γειτονιά.
Ή χαρά τού γυρισμού, άφέντρα καί βασίλισσα,
διαφέντευε παντού.
♦
**
'Ολόχαρος τήν άλλη μέρα δ Κώστας Δαβουρλής,
περπάταγε στ’ άκροθαλάσσι πλάι στήν πρωτοκόρη του,
ενώ τό κύμα άνάλαφρο καθώς άργοκυλοΰσε άνάμεσα στά
βότσαλα τής άκροθαλασσιάς, μουρμούριζε: «Δέν στόλεγα εγώ; 'ΤπομΟνή, υπομονή καί ή τρανή χαρά θέ νάρθη
κάποια μέρα».
"Ετσι συμβαίνει πάντα. "Τστερα άπό τήν φουρτού
να έρχεται ή μπουνάτσα. Ή συννεφιά νικημένη θά ζητήση καταφύγιο στά βάθη τού όρίζοντα άφήνοντας ε
λεύθερο τον καταγάλανο ουρανό.
Ποτέ ή ξενητειά μ’ όλα τά καλά τής δέν θά μπορέση νά κρατήση παντοτινά κοντά της τούς ξενητεμένους μας. Σ τή σκέψη καί στήν καρδιά όλων θά ζή
πάντα ή Πατρίδα καί όλοι τους θά νοσταλγούν σάν
άλλος Όδυσσέας νά άντικρύσουν «καπνόν άναθρώσκοντα».
ΔΗΜΟΣ, I. ΙΙΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ

Μία άπόδειξις τής έξαιρετικής ίτοιμασίας των ’ Ιαπώνων δργανωτών τής διεθνούς έκθέσεως «Όσάκα
1970» περί της όποιας γράφομεν εις άλλην σελίδα. Ή φωτογραφία δείχνει μεγαλειώδη συγκέντρωσιν
τον Ιαπώνων αστυνομικών οί όποιοι λαμβάνουν δδηγίας διά τά καθήκοντά τον κατά τήν διάρκειαν της
εκθέσεως.

Μ’ δλο που σπάνια, οί πολιτικές
χρονολογίες συμπίπτουν μέ τά αισθη
τικά ρεύματα, ή νεώτερη έλληνική
ποίηση (σέ δ,τι λυρικώτερο έδωσε)
αρχίζει μέ τον καινούργιον αιώνα—
δυό τρία χρόνια νωρίτερα, μέ τό πε
ριοδικό «Τέχνη».
Δέν ξεχνούμε βέβαια τήν Ε πτανη
σιακή καλλιέργεια. ’Αλλά ή κάπως
κλειστή αύτονομία της δέν έπέτρεψε
γόνιμες έξακτινώσεις ως τήν περιο
χή τής ’Αθηναϊκής Σχολής τών ρο
μαντικών. Δέν μπόρεσε, έπίσης, νά
Ιπηρεάση ούσιαστικά τή Νέα ’Αθη
ναϊκή Σχολή, πού έγκαινιάζει τή λυ
ρική θητεία της βχι συνεχίζοντας τή
Σολινμική παράδοση, άλλα ζητώντας
τά μουσικά της πρότυπα στήν επικου
ρία τής δυτικής ποίησης τού καιρού.
Ή λυρική μούσα, τήν πρώτη δεκα
ετία τού αιώνα, προσδιορίζεται, άρνητικά, άπ’ τήν τάση της νά έγκαταλείψη τήν ήθογραφική γραφικό
τητα καί ν’ άποδεσμευθή άπ’ τούς
πλαστούς γόους τής ρομαντικής δδύνης' καί θετικά, άπ’ τήν κλίση της
πρός τή συναισθηματική ειλικρίνεια
καί τήν όνειρώδη σύσταση τών εμ
πνεύσεων. Καθώς, έν τούτοις, παρα
κολουθεί τίς άλλότριες τεχνοτροπίες
άπό ένα δεδομένο καί υστέρα, χωρίς
τήν πείρα όλόκληρης τής ξένης ποιη
τικής διαδρομής, άπολήγει νά διαι
σθάνεται μάλλον, παρά νά πραγματοποιή. Οί εκφραστικοί τρόποι της είναι
γυμνοί άκόμη άπό λυρική πειστικό
τητα. Καί μέσα στή ρέμβη της ύπεισέρχονται προεκτάσεις τού ρομαντι
σμού, άνάμικτου μ’ έπιχρίσεις φυσιολατρείας καί αισθηματικής θέρμης.
Οί ποιητές τής περιόδου αυτής —
πού μεστώνουν στήν δεύτερη δεκαε
τία — γράφουν γενικά ύπό ένα καθε
στώς όμοιομορφίας. ’Αλλά ένα διεισ
δυτικό βλέμμα δέν θά δυσκολευθή νά
συλλάβη τον ίμερο τής νέας μορφής
πού τίς έμψυχώνει. Ή τεχνική τους
άρτίιοση δέν άποτίθεται άποκλειστικά στά «δμοιοτέλευτα». ’Ενώ ή γνη
σιότητα τών ψυχικών τους παρορμήσεων έπιτρέπει μιά πρώτη διαμόρ
φωση προσωπικού ύφους. Διαπιστώ
νεται έπίσης μιά αισθητική στροφή
πρός τό άτομο. Τό θέμα άντικαθίσταται άπό τή διάθεση καί τό άντικείμενο
άπό τό υποκείμενο.
’Έστο) καί σάν πρόθεση, άρχίζει ή
έντρύφηση στις κυμάνσεις τής ψυχι
κής περιπέτειας. Τό καθολικό καί τό
γενικό παρέρχονται σχεδόν άδιάφορα.
Τό εύπαθές αύτό δργανο πού είναι δ
ποιητής δέν κατέγραψε στήν πλάκα
τής ευαισθησίας του καμμιά δόνηση
άπ’ τίς μεγάλες πού έτάραξαν τήν

Τό άρθρο τούτο του έγκριτου λογοτέχνη κ. Μιχ. Περάνθη, αποτελεί τήν εισαγωγή μιας σειράς άρθρων πού
άναφέρονται στήν νεοελληνική λογοτεχνία, τά όποια οί
άναγνώσται μας θά παρακολουθήσουν εις τά επόμενα
τεύχη. Τά άρθρα αύτά, τά όποια θά καλύψουν συνοπτικά
τήν μεταβυζαντινή περίοδο μέχρι καί τών ήμερων μας,
γράφονται είδικώς διά τήν «Έπιθεώρησιν Χωροφυλακής».
Πράγμα διά τό όποιον τό περιοδικόν μας έκφράζει γάς ευ
χαριστίας καί τήν εύγνωμοσύνην του πρός τόν έκλεκτόν
"Ελληνα διανοούμενον.
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Λογοτεχνία:
πρώτη εικοσαετία τού αιώνα μας —
μιάν ήθική άφύπνιση (1909)', μιάν
έθνική έποποιία (1912) , ένα' μεγά
λο πόλεμο (1914) , ύστερα μιά κα
ταστροφή (1922) — (οί εξαιρέσεις
είναι πολύ λίγες) . ’Ενώ άντίθετά, κα
τέγραψε δλες τίς συγκινήσεις τής μό
νωσής του καί δλες τις διαψεύσεις τών
αισθηματικών του έλπίδων.
’Έχομε, φυσικά, καί ήχους άπό πα
τριωτικά κύματα. ’Αλλά δέν πρόκει
ται γ ι’ άφομοίωση τραγικών ή μεγά
λων ώρών τού έθνους. Δέν έπήγασαν
άπό τήν άδυσώπητη άνάγκη τής έκ
φρασης δσο άπό μιά διάχυτη έπικαιρική ζήτηση. Κατά τόν ίδιο ήθελημένο
τρόπο καλλιεργήθηκε — γιά νά λησμονηθή -τ- καί ή «δημοτικιστική»
ποίηση, έκείνη τής Νουμαδικής έποχής, πού δένξεπέρασε τά δρια τού
απλού γλωσσικού κηρύγματος. Καί
μές στά ίδια πλαίσια τής προσωρινής
έντύπωσης καί τής δριστικής φθοράς
κινήθηκε άκόμη μιά ποίηση κακού
καί άναφομοίωτου ρεαλισμού, πού φι
λοδόξησε πρός στιγμήν ν’ άνανεώση
τήν ποιητική αίσθηση προσκαλώντας
μας σέ πεζές λεπτομέρειες τής όίασδήποτε ιδιωτικής του ζωής.
Ή γνήσια λυρική δοκιμή τής πρώ
της εικοσαετίας άνατρέχει σ’ δλες τίς
έξωτερικές άμφιέσεις- στήν παραδομένη μορφή τού δημοτικού στίχου,
στήν ψυχρή έπιμέλεια τής παρνασσικής λάξευσης, στήν τυχαία χρήση τού
αισθηματικού λεξιλόγιου, στή συμβο
λική γοητεία πού κρύβεται πίσω άπ’
τίς σχέσεις τών πραγμάτων.
’Αλλά κανείς δέν μπορεί νά ίσχυρισθή πώς έπέζησαν δσοι άκολούθη-

σαν τήν μιά ή τήν άλλη «σχολή» —
άν δέν έκρυβαν μέσα τους τή θέρμη
μιάς ειλικρινούς λυρικής Ιδιοσυγκρα
σίας, άν δέν πλησίαζαν έκεΐνο πού έξακολουθεΐ ως σήμερα νά άποτελή τό
ποιητικό θέλγητρο:' τήν εύαισθησία
τών άποχρώσεων, τό κλίμα τού δνείρου, τό λαό τών άναμνήσεων, τήν άποδημία, τή ρέμβη, τήν έκσταση.
Μετά τό 1920 δ ρομαντισμός άποχρωματίζεται. Νέες άγάπες πλέκον
ται μέ τίς μουσικές γνώσεις καί μέ
δσα στοιχεία μπορούν νά προσδώσουν
κάτι άπό τήν άρχική υποβολή, τή μα
κρινή, τότε πού ή ποίηση δέν ήταν μό
νο λόγος, άλλά καί μέλος καί χρη
σμός. Οί δεσμοί του μέ τήν παράδο
ση δέν έχουν δλότελα διακοπή, άλλά
τελεί φανερώτερα ύπό τήν προστασία
τού γαλλικού συμβολισμού. Τυπικά
θά μπορούσαμε νά τοποθετήσουμε τή
διάρκειά του στό 1930. ’Αλλά θά συ
ναντήσουμε προεκτάσεις του καί πιό
ύστερα, ως τίς μέρεψ μας — δπως άντίστοιχα, άπό προγενέστερα μπορούμε
νά βρούμε τά σπέρματα τής ποιητι
κής άνανέωσης πού οί καρποί της άρ
χισαν νά δένουν μετά τό 1935.
Ώ ς γνωρίσματα καθολικά, πού χα
ρακτηρίζουν κατά έ'ναν γενικό τρόπο
τόν λυρισμό μας περί τό τέλος τής τρί
της δεκαετηρίδας, θά μπορούσαμε νά
καθορίσουμε τά άκόλουθα:
α) Ή ξένη έπιρροή παύει νά έχη
έξουσιαστικό χαρακτήρα. Τά ποιητι
κά δόγματα, πού έφταναν έδώ δταν
πλέον είχαν παρακμάσει στήν πατρί
δα τους, παρακολουθοΰνται τώρα στή
γένεσή τους, καλλιεργούνται παράλ
ληλα καί παίρνουν τίς περιελίξεις πού
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επιτρέπει το Αττικό φως.
β) Ό γλωσσικός φανατισμός έχει
κοπάσει. Λέξεις παραμερισμένες, μέ
τό αίτιολογικό πώς ανήκαν στήν κα
θαρεύουσα, επανέρχονται έλεύθερες
στήν κοινωνία των φράσεων, συμβάλ
λοντας στόν λεκτικό πλοΰτο μας.
γ) Ή παράδοση φτάνει σέ ο,τι τε
λειότερο μπορούσε νά έπιτύχη. 'Ο
πατριωτικός στόμφος της άλλοτε γίνε
ται έρωτας της γενέθλιας γης. Ό ρη
χός κοινοτοπικός τόνος παραμερίζε
ται. Ή εκφραστική κατάστρωση των
συλλήψεων γίνεται μέ εικόνες.
Παρακολουθεϊται 6 έσωτερικός κό
σμος τού υποκειμένου. Άναζητεΐται
ή καθαρή ουσία τοΰ λυρισμού. Μεγα
λώνει ή αρέσκεια τής «φυγής», ή έλ
ξη τοΰ άποδημητισμοΰ, ή μέθη τής Α
ναχώρησης, ή δεσποτεία τής έλεγείας.
δ) Ό έλεγειακός τόνος τής ποίη
σης αότής είναι κάτι βαθύ καί διαπε
ραστικό στο νέο μας λυρισμό. Πικρό
προνόμιο τών βασανισμένων οι καλύ
τεροι στίχοι τους νά πηγάζουν άπό
τις καταιγίδες τών παθών, τις νερο
ποντές τών δακρύων, τά βάραθρα τής
Αγωνίας. Στίχοι - σύμβολα τών σπαραγμένων γεννητόρων τους, πού έζησαν σύντομα καί οδυνηρά, τραγικοί,
κολασμένοι ή έρημοι, καί πού είχαν
τον ήρωϊσμό νά μεταμορφώσουν τόν
κύκνειο λυγμό τους σέ γλυκύτατον ή
χο. Ή έλεγειακή τους διάθεση δια
τηρείται οξεία καί έντονη γιά μικρό
μόνο διάστημα. Προκαλεΐ ώστόσο τρυφερώτερη τήν εύνοια καί συμπαρά
σταση τής Μούσας. Ή ποίηση αύτή
τής Απελπισίας, βαθύτατα ειλικρινής,
γίνεται συχνά νοσηρή, κάποτε Αθερά
πευτα δδυνηρή, γίνεται «καρυωτακισμός». ’Αλλά μέ τήν Απομάκρυνση τής
μνήμης τοΰ αύτοκτόνου, έχασε τήν ι
σχύ της ή διαβρωτική του έπίδραση.
Καί γιά τήν ποίηση κρατήθηκε, έστω
κι άν σύγχυζε τό περίγραμμα τών ει
κόνων, μόνο δ,τι ήταν μουσική γοη
τεία, δ,τι Αποτελούσε τή λυρική μέθη.
Ή προώθηση ως τήν καινούργια
αύτή φάση πέρασε άπό ποικίλες εκ
δηλώσεις «μοντερνισμού». ’Άρχισε μέ

τόν «έλεύθερο στίχο» πού κατήργησε
τούς φραγμούς τής παραδοσιακής τε
χνικής γιά νά σκοπεύσει Απευθείας
τόν λυρικό πυρήνα. Συνεχίστηκε μέ
τήν «καθαρή ποίηση» πού κατήργησε
τά λογικά φραστικά σχήματα, χωρίς
νά ξεκόψη καί άπό τήν νοητική λει
τουργία, φιλτράροντας τή συναισθη
ματική της έκλέπτυνση σέ ζωγραφι
κής ευαισθησίας αποδόσεις. Εκδηλώ
θηκε μέ τά διαδοχικά δείγματα τής
αύτοματικής ποίησης τοΰ υπερρεαλι
σμού, πού Απέκλειε οίονδήποτε λογι
κό έλεγχο καί βάσιζε τή δύναμη τής
έκφρασης στήν παντοδυναμία τοΰ ο
νείρου. ’Έδωσε αύθόρμητα μηνύματα
άπό τόν μυστηριώδη κόσμο τού υπο
συνειδήτου —· πού πολύ συχνά δέν ή
ταν αυθόρμητα" ήταν λογικά κατα
σκευάσματα" έσκεμμένες παραδοξότητες" έξωλογικοί καρποί έκκεντρικότητας καί εντυπωσιασμού. Τέλος, πα
ρουσιάστηκε μέ ποικίλους συνδυασμούς
καί διασταυρώσεις τών παραπάνω τά
σεων, πού προκάλεσαν, στόν κύκλο
τους, ένα πλήθος συναισθημάτων καί
Αντιδράσεων — άπό τήν άρνηση καί
τή χλεύη ως τήν κατάφαση καί τόν
θαυμασμό.
'Ωστόσο, στις ειλικρινείς περιπτώ
σεις, δ ποιητικός λυρισμός άνέβλυσε
δροσερός Από τό άδυτο τοΰ έγώ, ντυ
μένος τήν παρθενική έκφραση καί τή
γοητεία τών φωτοσκιάσεων, συγγενής
Ακόμη μέ τόν λυρισμό τής παράδοσης,
πού Απλώς έφαίνονταν μεταφυτευμένος στούς νέους του κήπους. Διαβάζοντάς τον, δέν είχες πιά τήν αίσθηση
πώς πατούσες Απότομα σ’ έναν Ακα
τανόητο χώρο. Ή παράδοση, δμολογημένα ή μή, δέν παρέλειψε νά ώφεληθή Απ’ τόν καινούργιο προσανατο
λισμό. ’Αλλά καί ή «νέα ποίηση», μέ
τό Ατελεύτητο βάθος τού οίστρου της,
τήν Ανεξάντλητη φαντασία καί τήν
ρεμβώδη της σύσταση, άνοιξε τις πύ
λες τής επιστροφής στόν ρομαντισμό
— Απ’ τόν όποιον δέν είχαμε προλά
βει ν’ Απομακρυνθούμε.
Μέ γραμμή πού άρχισε ισχνή καί
πού έμέστωσε Από μουσική κι άπό πεί

ρα, δ λυρισμός μας διέγραψε — μέχρι
πριν Απ’ τόν πόλεμο — ένα μικρό κύ
κλο. Καμμιά «σχολή» άπό κείνες πού
σφραγίζουν έποχές καί πού κάτω Απ’
τούς ορούς μιας κοινωνικής Αναγκαι
ότητας υποτάσσουν οπωσδήποτε τόν
πνευματικό εργάτη, δέν μπόρεσε ν’
άναπτυχθή. Γευτήκαμε δλες τις τε
χνοτροπίες, άλλ’ δχι σάν καθεστώς,
δσο σάν Ατομικές περιπτώσεις έμπλουτισμένες στήν Αλληλουχία ποικίλων
διασταυρώσεων. Στή συγκομιδή τών
ποιημάτων αύτών ή συγκίνηση τοΰ
φθόγγου πιστοποιεί τή γνησιότητα τοΰ
οίστρου, ή Ατμόσφαιρα μεταγγίζει τόν
κραδασμό καί τό πάθος καί δ συναι
σθηματικός πλούτος ρέει σέ άψογη
εκφραστική δργάνωση.
Ή πέμπτη δεκαετία τοΰ αιώνα μας
άρχισε μέ τόν μεγάλο πόλεμο, συνε
χίστηκε μέ τήν εχθρική κατοχή καί
έκλεισε μέ τήν Αναταραχή τοΰ Αλλη
λοσπαραγμού.
"Ετσι, τό δρόσημο τού 1940 ούσιαστικά μετατοπίστηκε στό 1950. Α 
στέρα άιπ’ τή χρονολογία αύτή ξεκι
νάει μιά καινούργια φάση τοΰ ποιητι
κού λόγου μοος, Απ’ δπου έχει σβήσει
σχεδόν κάθε δείγμα παράδοσης κι δ
που τά ρομαντικά ίχνη Αντικαθίσταν
ται άπό μιά επιδεικτική κατάχρηση
άγχους. Ή μεταπολεμική αύτή ποίη
ση — πού υποστηρίζεται άπό πλήθος
Απολογητικών δοκιμίων —· παρουσιά
ζεται μέ τή μορφή μιας Απείθαρχης
πολυγραφίας, στήν όποία συγχωνεύον
ται τό κλειστό χρησμογράφημα καί
δ ερασιτεχνικός υπερρεαλισμός, ή πα
ραπλανητική εύκολογραφία καί οΐ Α
νεύθυνες Αλλοιώσεις τοΰ οίστρου.
'Ωστόσο, κάτω άπό τήν δεσποτεία
τής καινούργιας κάστας τών μουσολήπτιυν, δέν έλλειψε δ μικρός κύκλος
πού διατηρεί τήν έπαφή του μέ τή
λογική καί τήν παράδοση καί μπολιά
ζει, ρεμβαστικός καί όνειροπόλος, τήν
πείρα καί τά όργιώδη παίγνια τής Α
νανέωσης στόν κύριο κορμό τοΰ ποιη
τικού λυρισμού.
MIX. ΠΕΡΑΝΘΗΣ
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ΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΛΕΙΠΝΟ
Άγκάθα Κρίστι
θ ά ήταν γύρω στις όκτώμισυ τό
βράδυ, ένα ζεστό καλοκαιριάτικο βρά
δυ, καί καθόμασταν κουβεντιάζοντας
μέ τον Πουαρώ και τον Δρα. Χώκινς,
πού έμενε στον ίδιο δρόμο μ’ έμάς, λί
γα σπίτια πιό κάτω.
Πίταν κι έκεΐνος εργένης καί συ
χνά τά βράδυα, δταν δέν ήταν ύποχρεωμένος νά τρέξη σέ κανένα ασθενή
του, σταματούσε στό σπίτι τού Πουα
ρώ κι άν κι έμεϊς δέν είχαμε άλλη
δουλειά, έμενε καί κουβεντιάζαμε γιά
ένα σωρό πράγματα.
’Έτσι κι έκεϊνο τό βράδυ είχαμε
πιάσει κουβέντα γιά τήν χρήση των
δηλητηρίων στά έγκλήματα, κι ιδίως
γιά τή χρήση τού αρσενικού. Ή κου
βέντα ήταν ενδιαφέρουσα κι έγώ είχα
τελείως άπορροφηθή άπό τις διηγή
σεις τους, όταν ξαφνικά ή πόρτα τού
δωματίου μας άνοιξε καί μπήκε τρέχοντας μέσα μιά μεσόκοπη γυναίκα.
— "Αχ, έδώ είστε; Σάς ζητάνε,
γιατρέ. Θεέ μου, σάς ψάχνω παντού.
ΤΗταν ή οικονόμος τού Δρος Χώ
κινς, ή Μις Ράϊντερ, μιά συνήθως ή
ρεμη γυναίκα πού ήταν τό τελευταίο
πρόσιοπο πού θά περίμενα νά δω σ’
αυτήν τήν κατάσταση.
— Τί φοβερή φωνή!... Τί είναι αυ
τά πού λέτε, Μις Ράϊντερ;
—- Χτύπησε τδ τηλέφωνο, γιατρέ,
καί άπάντησα καί τότε... μιά φωνή...
βραχνή... ακούστηκε: «Βοήθεια!» φώ
ναξε, «γιατρέ, βοήθεια!». Μετά κό
πηκε ή φωνή κι έγώ ρωτούσα ποιος
είναι καί στό τέλος μοΰ άπάντησε σχε
δόν ψιθυριστά: «Φοκατίνι»... ή κάτι
τέτοιο τέλος πάντων, «Ρήτζερς Κώρτ»
Ό γιατρός πετάχτηκε πάνω άπό
τήν πολυθρόνα.
-—· Ό Κόμης Φοκατίνι, αυτός πρέ
πει νά είναι! "Εχει ένα διαμέρισμα
στό Ρήτζερς Κώρτ. Πρέπει νά πάω

άμέσως... τί νά έπαθε;...
—· ’Ασθενής σας είναι; ρώτησε δ
Πουαρώ.
-— Ναι; τον κουράρησα γιά κάτι
μικροπράγματα πριν δυό βδομάδες, ά
πάντησε δ γιατρός. Είναι ’Ιταλός άλλά μιλάει έξοχα άγγλικά.
—- Λοιπόν, έγώ σάς καληνυχτίζω,
κύριοι. Πρέπει νά πηγαίνω... έκτος
έάν... δ γιατρός άφησε τή φράση του
μισοτελειωμένη, διστάζοντας λιγάκι.
—- ’Ά ν μαντεύω σωστά, άύτό πού
έχετε στό μυαλό σας, έκανε δ Πουαρώ
χαμογελώντας, μπορούμε νά σάς συ
νοδεύσουμε πολύ ευχαρίστως, γιατρέ.
Ό γιατρός συμφώνησε μέ έύγνωμοσύνη καί κατεβήκαμε καί όί τρεις
μας τρέχοντας τις σκάλες. Στή γωνιά
τού δρόμου σταμάτησε ένα ΐαξί καί
τού δώσαμε τή διεύθυνση.
Ή πολυκατοικία είχε πρόσφατα
χτιστή καί δλα τά διαμερίσματα ήταν
πολυτελέστατα. ΤΗταν ένα είδος ξε
νοδοχείου πού νοίκιαζε μικρά, διαμερί
σματα άντϊ δωματίων.
-— Στό διαμέρισμα 11, στοΰ Κάμητα Φοκατίνι, είπε δ γιατρός στόν
θυρωρό, πού κατέβηκε μέ τό Δσανσέρ.
’Έ γινε κάποιο δυστύχημα.
Ό θυρωρός μάς κοίταξε χώρίς νά
καταλαβαίνη.
— Πρώτη φορά τ’ άκούω, έίπε. Ό
κύριος Γκραίηβς, δ καμαριέρης τού
Κόμητα, βγήκε έξω πριν άπό μισή
ώρα καί δέν είπε τίποτα.
— Είναι μόνος του τώρα;
— Ό χ ι, κύριε. Έ χ ε ι δυό κυρίους
καί γευματίζουνε. Έ γώ δ ίδιος δέν
τούς είδα, άλλά άπ' ο,τι καταλαβαί
νω, ήταν ξένοι.
Ό γιατρός χτύπησε τό κουδούνι.
Δέν πήραμε καμμιά άπάντηση καί ά
πό μέσα δέν άκουγάταν δ παραμικρός
θόρυβος. Ό γιατρός χτύπησε μιά, δυό,

τρεις φορές. Καμμιά άπάντηση.
— ’Αρχίζει νά γίνεται σοβαρό τό
πράγμα, μουρμούρισε ό γιατρός. Καί
γυρίζοντας στόν θυρωρό συνέχισε. ’Έ 
χετε άντικλεΐδι γ ι’ αύτή τήν πόρτα;
— Υπάρχει ένα στό θυρωρείο. Πη
γαίνω νά σάς τό φέρω.
— Γρήγορα καί ειδοποιήστε καί
τήν ’Αστυνομία.
Σέ λίγα λεπτά γύρισε πίσω δ θυ
ρωρός καί μαζί του καί ό διευθυντής
τού κτιρίου, πού άν καί άνήσυχος,
προσπαθούσε νά κράτηση τήν ψυχραι
μία του δσο μπορούσε.
—■Μπορείτε νά μοΰ πήτε, κύριοι,
τί συμβαίνει; ρώτησε.
— Πήρα ένα τηλεφώνημα άπό τόν
Κόμητα πριν άπό μισή ώρα περίπου,
πού έλεγε πώς τον σκοτώνανε. Άνοΐςτε γρήγορα, γιατί φοβάμαι πώς είναι
ήδη άργά.
Ό διευθυντής ξεκλείδωσε τό διαμέ
ρισμα χωρίς περισσότερη συζήτηση
καί μπήκαμε δλοι μέσα. Βρεθήκαμε
σ’ ένα μικρό χωλάκι καί δεξιά μας
ήταν μιά πόρτα πού έχασκε μισάνοι
χτη. Ό διευθυντής τής πολυκατοικίας
μάς έγνεψε πρός αύτή τή κατεύθυνση.
— Ή τραπεζαρία, είπε.
Ό Δρ Χώκινς μπήκε πρώτος κι Iμεϊς τόν άκολουθήσαμε. Στό κέντρο
τού δωματίου ήταν ένα στρογγυλό
τραπέζι καί έπάνω'βρισκόντουσαν τά
υπολείμματα ένός γεύματος. Υπήρ
χαν τρεις καρέκλες. Στή γωνιά ήταν
σωριασμένος ένας άντρας.
Στό δεξί του χέρι κρατούσε άκόμη
τό τηλέφωνο, άλλά κάποιος θά πρέπει
νά τόν χτύπησε μέ δύναμη άπό πίσω,
γιατί ήταν πεσμένος μπρούμητα. Στό
πάτωμα δίπλα του ήταν πεσμένο ένα
μάρμάρινο άγαλμα, πού δέν ήταν δύ
σκολο νά μαντέψη κανείς πώς μ’ αυ
τό είχανε καταφέρει τό θανάσιμο χτύ-
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πημα στον άνθρωπο πού κοίτονταν τώ
ρα νεκρός.
Ό γιατρός τόν εξέτασε γρήγορα
χωρίς να ιόν μετακίνηση, καί δέν
'χρειάστηκε πολύ για νά πιστοποίηση
αυτό πού φαινόταν άπό τήν πρώτη στι
γμής Ό άνθρωπος είχε μείνει στόν
τόπο.
Ό διευθυντής έν τφ μεταξύ έψαχνε
πίσω άπό τίς κουρτίνες καί τίς πόρ
τες, αλλά φυσικά δέν βρήκε τίποτε.
Κάναμε τόν γύρω τοϋ διαμερίσμα
τος. ψάξαμε στό μπάνιο καί στήν κου
ζίνα χωρίς καμμιά επιτυχία καί γυ
ρίσαμε πίσω στήν τραπεζαρία.
Ό Πουαρώ δέν μάς είχε συνοδεύ
σει στήν ερευνά μας. Τόν είδα νά στέ
κεται καί νά κοιτάζη σκεφτικός τό
κέντρο του τραπεζιού. Έ τ α ν ένα καλογυαλισμένο στρογγυλό τραπέζι άπό
μαόνι. Στό κέντρον του ήταν ένα βά
ζο μέ τριαντάφυλλα. Μπροστά στήν
κάθε θέση ήταν καί άπό ένα πετσετά
κι μέ δαντέλλα. Υπήρχε μιά φρου
τιέρα. μέ φρούτα, άλλά τά πιάτα των
φρούτων δέν είχανε χρησιμοποιηθή.
"Υπήρχανε τρία φλυτζάνια μέ τά ύπολείμματα τού καφέ, οί δυό καφέδες
ήταν σκέτος καί ό τρίτος μέ γάλα. Καί
οί τρεις άνδρες είχαν πιή ποτά. Ή
μισογεμάτη, μπουκάλα βρισκόταν στό
κέντρο τοΰ| τραπεζιού. Ό ένας τους
είχε καπνίσει πούρο καί οί άλλοι δυό
τσιγάρα. Μιά μεγάλη τσιγαροθήκη
άπό ταρταρούγα γιά τσιγάρα καί πού
ρα ήταν άνοιγμένη πάνω .στό τραπέζι.
Εκείνη ΐή στιγμή δ Πουαρώ γύρι
σε καί μπήκε βιαστικά στη μικρή
κουζίνα που ήταν δίπλα, κάτι έψαξε,
κούνησε τό κεφάλι του καί μετά γύρι
σε προς τό μέρος τού διευθυντοΰ:
— Σάς παρακαλώ, κύριε, μπορείτε
νά μοΰ έξηγήσετε πώς σερβίρονται τά
γεύματα στά διαμερίσματα;
Ό διευθυντής προχώρησε καί τού
έδειξε ένα μικρό παραθυράκι στόν τοί
χο τής κουζίνας.
-—- Αυτό είναι τό μικρό άσανσέρ
πού έχουμε γιά τούς δίσκους μέ τά
φαγητά, τού έξήγησε. Παραγγέλλετε
άπό αυτό έδώ τό τηλέφωνο καί σάς βά
ζουνε τούς δίσκους μέ τά φαγητά άπό
τήν κεντρική κουζίνα τού κτιρίου, πού
βρίσκεται στό τελευταίο πάτωμα, καί
σάς τά στέλνουνε. Οί πελάτες μας μ’
αυτόν τόν τρόπο Ιξυπηρετοΰνται πολύ
καλά. "Οταν τελειώσουμε τό κάθε
φαγητό, βάζουνε τά λερωμένα πιάτα
στό δίσκο καί τά στέλνουνε πίσω στήν
κουζίνα μέ τόν ίδιο τρόπο. Eivat εύ
κολος τρόπος καί πρακτικός.
Ό Πουαρώ συμφώνησε.
— Ά ρ α , τά πιάτα πού χρησιμο
ποιήθηκαν ίάπόψε βρίσκονται τώρα έ-
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πάνω στήν κουζίνα. Μού Ιπιτρέπετε
νά πάω νά τήν δώ;
— Πολύ εύχαρίστως, αν θέλετε...
"Ο Ρόμπερτς ό θυρωρός θά σάς όδηγήση. Μόνο πού φοβάμαι πώς δέν θά
έξυπηρετηθήτε γιατί έπάνω έχουνε έκατοντάδες πιάτα.
Ό Πουαρώ ωστόσο έπέμεινε καί άνεβήκαμε μαζί του έπάνω στήν κου
ζίνα κι έκεΐ βρήκαμε τόν μάγειρο καί
τόν ρωτήσαμε γιά τήν παραγγελία
πού είχε πάρει άπό τό διαμέρισμα 11.
— Μοΰ παραγγείλανε γιά τρία ά
τομα. Σούπα ζυλιέν στήν άρχή, μετά
φιλέττο γλώσσας νορμάντ, τουνεντό
καί ένα ρύζι σουφλέ.
-—- Τί ώρα;
— Μά, θάλεγα στις όκτώ άκριβώς.
—· Μπορώ νά ρίξω μιά ματιά στά
πιάτα;
—· "Οχι, κύριε, φοβάμαι πώς τά
πιάτα είναι τώρα πιά πλυμμένα. Για
τί; Ψάχνεται γιά δακτυλικά άποτυπώματα;
Ό χ ι άκριβώς, απάντησε ό Πουα
ρώ μ’ ένα αινιγματικό χαμόγελο. Πε
ρισσότερο μ’ ένδιαφέρει ή όρεξη τού
Κόμητα Φοκατίνι. Έ φ α γε άπ’ δλα
τά πιάτα;
— Ναί, άλλά βεβαίως δέν μπορώ
νά σάς πώ πόσο έφαγε άπ’ τό καθένα.
"Ολα τά πιάτα ήταν λερωμένα καί οί
πιατέλες άδειες. Δηλαδή... έκτός άπό
τό σουφλέ ρύζι. ’Από αυτό έμεινε άρκετό.
— Ά ! έκανε δ Πουαρώ καί φαινό
ταν ικανοποιημένος άπό τήν άπάντηση πού πήρε.
Καθώς κατεβαίναμε πίσω στό δια
μέρισμα, ο Πουαρώ παρατήρησε σέ
χαμηλή φωνή:
— ’Ασφαλώς έχουμε νά κάνουμε
μέ (ΐεθοδικό άνθρωπο.
Γυρίσαμε πίσω στό διαμέρισμα δπου ή άστυνομία είχε ήδη φθάσει.
’Ηταν ένας άξιωματικός μέ δυό άστυνομικούς. Δέν είχαμε προφτάσει νά
συζητήσουμε καθόλου μέ τούς άστυνομικούς, δταν μπήκε στό δωμάτιο έ
νας άνδρας πού έτρεμε άπό τήν ταρα
χή του. ΤΗταν 6 Γκραίηβς, ό καμαριέρής τού Κόμητα Φοκατίνι, πού μάς
διηγήθηκε πώς τό προηγούμενο
πρωί δυό άγνωστοι είχανε έρθει νά
Ιπισκεφθούνε τόν κύριό του. Πίταν ’Ι 
ταλοί καί ό μεγαλύτερος άπό τούς δυό
τους, πού θά πρέπει νά ήταν γύρω
στά σαράντα, είπε πώς λεγόταν σενιόρ
Άσκάνιο. Ό νεαρώτερος ήταν ένας
καλοντυμένος νέος κάπου είκοσι πέν
τε χρονών. Φαίνεται πώς δ Κόμης
Φοκατίνι τούς περίμενε, γιατί είπε
στόν Γκραίηβς νά τούς δδηγήση στό
σαλόνι άμέσιος καί μέ ένα τελείως ά-

σήμαντο πρόσχημα τόν έστειλε νά τού
άγοράσει κάτι.
Σ’ αότό τό σημείο δ ύπηρέτης δί
στασε λίγο καί κόμπιασε. Καθώς ό
μως δλοι μας περιμέναμε νά συνέχιση
χωρίς νά μιλάμε, ξεροκατάπιε καί πα
ραδέχτηκε πώς δέν ύπάκουσε άμέσως
στήν εντολή τού κυρίου του, άλλά άπό
περιέργεια έμεινε μέσα στήν κουζίνα
προσπαθώντας νά κρυφακούση τί λέ
γανε.
— Φαίνεται πώς ή κουβέντα ήταν
σέ πολύ χαμηλό τόνο, συνέχισε δ ύ
πηρέτης, γιατί δέν ακόυσα πολλά. Κα
τάλαβα μονάχα πώς θά πρέπει νά έ,πρόκειτο γιά χρηματικό θέμα καί πώς
υπήρχε κάτι τό άπειλητικό στόν τόνο
τής φωνής των ξένων. Ή συζήτηση
πάντως ήταν κάθε άλλο παρά φιλική
καί στό τέλος δ Κόμης σήκωσε τή φω
νή του καί μπόρεσα νά τόν άκούσω
καθαρά νά λέη: «Δέν έχω άλλό καιρό
γιά χάσιμο, κύριοι. Ά ν θέλετε αύριο
βράδυ στις όκτώ νά έρθετε νά φάμε
μαζί, τότε μπορούμε νά τά ξανασυζητήσουμε'>. Τό βράδυ τής έπομένης, οί
δυό ξένοι φτάσανε στήν ώρα ΐους καί
τούς σερβίρισα στήν άρχή πάτα καί
μετά τό φαγητό στό τραπέζι. Κατά
τήν διάρκεια τού φαγητού συζήτοΰσαν
διάφορα έντελώς τετριμμένα πράγμα
τα καί δταν στο τέλος τούς έφερα τό
ποτό καί τό άκούμπησα πάνω στό
τραπέζι καί έπίσης καί τόν καφέ, δ
Κόμης μοΰ είπε πώς δέν μέ χρειαζό
ταν πιά καί πώς μπορούσα νά πάρω
άδεια νά βγώ έξω, άν ήθελα.
— Το έκανε αυτό συχνά δταν εί
χε ξένους δ κύριός σου; τόν ρώτησε
δ άστυνομικός.
Ό Γκραίηβς άπήντησε καταφατικά
καί άκόμη πρόσθεσε οτι δέν είχε τί
ποτα άλλο νά πή έκτός άπό τό δτι δ
ταν έφυγε ήταν περίπου 8.30’ καί δτι
συνάντησε ένα φίλο του, τόν Έ ντγκαρ
Ρόουντ καί πήγανε σ’ ένα καμπαρέ.
Έ ν τφ μεταξύ είχε έρθει καί δ ια
τροδικαστής πού είχε κιόλας έξετάσει τό πτώμα, πού τώρα κοίτονταν
στόν καναπέ.
•—- Λοιπόν, είπε δ ιατροδικαστής,
ύποθέτω πώς δέν σάς μένουνε πολλά
πράγματα. Ή ύπόθεση είναι άρκετά
καθαρή. Ή μόνη δυσκολία είναι νά
άνακαλύψουμε αυτόν τόν σενιόρ Ά σκάνιο καί δέν νομίζω πώς θά μπορέ
σουμε νά βρούμε τήν διεύθυνσή του
στό σημειωματάριο τού νεκρού. 'Ωστό
σο δμως φαίνεται πώς δ Πουαρώ θά
πρέπει νά είχε δίκιο δταν είχε παρα
τηρήσει πριν πώς δ Κόμης ήταν με
θοδικός άνθρωπος.
Στό σημειωματάριο υπήρχε καθα
ρογραμμένη ή διεύθυνση «σινιόρ Ά -

σκάνιο Πάολο, ξενοδοχεΐον Γκρόβενορ».
Ό άστυνο}ιικδς πήρε τδ ξενοδοχείο
στδ τηλέφωνο, κάτι ρώτησε καί μετά
γύρισε πρδς τδ μέρος μοις.
— Ό φίλος μας έφυγε άπ’ τδ ξε
νοδοχείο του για νά προλάβη τδ τραί
νο γιά τδ Χάντιγκτον.
Τήν εξέλιξη τών γεγονότων τήν
βρήκαμε στις εφημερίδες τών έπομένων ήμερων. 'Ο σινιόρ Άσκάνιο βρέ
θηκε καί συνελήφθη μέ τήν κατηγο
ρία του φόνου τοΰ Κόμητα Φοκατίνι.
Εκείνος τά άρνήθηκε δλα. Είπε δτι
δέν έγνώριζε τδν κόμητα, δτι δεν εί
χε πατήσει τδ πόδι του στδ Ρήτζεντς
Κώρτ, ούτε τήν προηγούμενη νύχτα
τοΰ φόνου, ούτε καί :δ ίδιο τδ βράδυ.
'Ο νεαρώτερος άνδρας δέν βρέθηκε
ποτέ. Ό Άσκάνιο είχε έρθει μόνος
του στδ ξενοδοχείο «Γκρόβενορ» άπδ
τήν Ιτα λ ία δυό μέρες πριν άπδ τδν
φόνο τοΰ Φοκατίνι. Έ ν τούτοις πολύ
γρήγορα άφέθηκε ελεύθερος δ Ά σκά
νιο, γιατί δ ίδιος δ Πρεσβευτής τής
’Ιταλίας πήγε στήν αστυνομία καί στδ
δικαστήριο έδήλωσε, πώς τδ βράδυ
τοΰ φόνου δ κύριος αύτδς βρισκόταν
στήν πρεσβεία μαζί του άπδ τις οκτώ
έως τις έννέα τδ βράδυ.
Ό Πουαρώ είχε παρακολουθήσει μ’
ενδιαφέρον δλη τήν ύπόθεση, χωρίς
ώστόσο νά μιλήση καθόλου γ ι’ αύτά
πού σκεφτότανε. Γι’ αυτό δταν λί
γες μέρες άργότερα μοΰ άνήγγειλε έ
να πρωί πώς περίμενε τήν έπίσκεψη
ένδς κυρίου στις έντεκα καί πώς ού
τε λίγο ούτε πολύ δ κύριος αύτδς δέν
ήταν άλλος άπδ τδν κ. Άσκάνιο, έγώ
έπεσα άπδ τά σύννεφα.
— Θέλει νά σέ συμβουλευθή; ρώ
τησα.
— Κάθε άλλο! Έ γώ θέλω νά συμβουλευθώ αύτόν.
-— Γ ια τί;
— Γιά τδν φόνο τοΰ Ρήτζεντς
Κώρτ.
— Θέλεις ν’ άποδείξης πώς έκείνος τδν έκανε;
— Δέν δικάζεται κανείς δυδ φορές
γιά τδν ίδιο φόνο, Χάστιγκς.. Ά ! νά
τδ κουδούνι. ’Εκείνος πρέπει νά είναι.
Σέ λίγο έμπαινε στδ γραφείο μας
δ σινιόρ Άσκάνιο. Έ τα ν ένας κοντός
άδύνατος άνδρας μέ ένα βλέμμα γε
μάτο ύποψία..Έμεινε δρθιος κοιτών
τας μιά τδν ένα καί μιά τδν άλλον.
— Ό κύριος Πουαρώ;
— Καθήστε, σάς παρακαλώ, μεσιέ.
“Ωστε πήρατε τδ σημείωμά μου... Ξέ
ρετε, είμαι άποφασισμένος νά τδ λύ
σω αύτό τδ μυστήριο καί θά σάς ή
μουν εόγνώμων άν μέ βοηθούαστε δσο
μπορείτε. Λοιπόν... τήν Τρίτη στις 9

τοΰ μηνδς Ιιπισκευθήκατε τδν Κόμητα
Φοκατίνι συνοδευόμενος άπδ έναν φί
λο σας...
Σ’ αυτό τδ σημείο δ ’Ιταλός έκανε
μιά θυμωμένη χειρονομία.
— Δέν έκανα τίποτα άπ’ ολα αύ
τά. Κατέθεσα στήν άνάκριση καί έχω
δρκιστή.
— Ακριβώς. Καί έχω μιά μικρή
ύποψία πώς δέν ώρκιστήκατε τήν άλήθεια.
-—- Τί εννοείτε; Μέ άπειλείτε; Δέν
έχω τίποτα νά φοβηθώ. Έ χ ω άθωωθή.
— Πολύ καλά. Καί έγώ δέν είμαι
ήλίθιος. Δέν σάς άπειλώ πώς θά σάς
πάω φυλακή. Σάς άπειλώ μέ δημοσιό
τητα. Βλέπω πώς δέν σάς άρέσει αύτή ή λέξη. Καλά τδ .υποψιαζόμουνα...
Ελάτε τώρα. Τό-μόνο πού σάς μένει
είναι νά είστε ειλικρινής μαζί μου.
Δέν σάς ρωτώ γιά ποιό λόγο ήρθατε
στήν Α γγλία . Τδν ξέρω πολύ καλά.
’Ήρθατε μόνο καί μόνο γιά νά δήτε
τον Κόμητα Φοκατίνι.
-—- Δέν ήταν Κόμης, μούγκρισε δ
ξένος κάτω από τά δόντια του. ’Έ χω
ήδη διαπιστώσει πώς τδ δνομά του δέν
βρίσκεται στο λίμπρο ντ’ δρο.
— Φαίνεται δμως πώς δ τίτλος αύ
τδς είναι πάντα χρήσιμος σ’ έναν εκ
βιαστή.
-—· Υποθέτω πώς θά πρέπει νά εί
μαι ειλικρινής μαζί σας, είπε δ ξένος.
Ξέρετε πάρα πολλά.
■
—■Σάς τδ είπα άπ’ τήν άρχή. Ε 
λάτε τώρα κύριε Άσκάνιο,. έπισκεωθήκατε τδν Φοκατίνι τδ πρωί τής
Τρίτης, έτσι δέν είναι;
— Καί, άλλά δέν ξαναγύρισα τδ
έπόμενο βράδυ. Δέν χρειαζόταν. Θά
σάς πώ άκριβώς. Αύτδς δ παλιάνθρω
πος είχε πληροφορηθή ώρισμένα πρά
γματα γιά κάποιον πολύ μεγάλον πα
ράγοντα στήν ’Ιταλία καί φυσικά εί
χε αρχίσει νά τδν έκβιάζη. Ζητούσε
πίσω κάτι χαρτιά πού είχε κατορθώ
νει νά πάρη στήν κατοχή του. Έ γώ
ήρθα στήν Α γγλία γιά νά ξεκαθαρί
σο) αυτή τήν ύπόθεση. Τδν Ιπισκέφθηκα τήν Τρίτη τδ πρωί, άφοΰ μοΰ
κλείσανε ραντεβού μαζί του άπδ τήν
Πρεσβεία. Τδ ραντεβού τδ έκλεισε έ
νας άπδ τούς νέους γραμματείς τής
Πρεσβείας. Πρέπει νά πώ πώς δ Κό
μης φάνηκε λογικώτερος άπ’ δ,τι περίμενα, αν καί τδ ποσδν πού τοΰ πλή
ρωσα ήταν τεράστιο...
—· Μέ συγχωρείτε, πώς τοΰ τδ πλη
ρώσατε ;
— Σέ ιταλικά χαοτονομίσματα.
Μοΰ έδωσε τά χαρτί καί άπδ τότε
δέν τδν ξαναείδα.
— Καί γιατί δέν τα είπατε αύτά

δταν σάς συλλάβανε ;
— Κοιτάξτε, κύριε Πουαρώ. Είναι
πολύ λεπτή ή θέση μου καί ήμουνα άναγκασμένος νά άρνηθώ άκόμη καί
δτι τδν ήξερα.
— Καί τί έξήγηση δίνετε τότε ε
σείς γιά δ,τι συνέβη τδ άλλο βράδυ;
— Τδ μόνο πού μπορώ νά φαντασθώ είναι πώς κάποιος άλλος θά προσποιήθηκε πώς ήμουνα έγώ. Ά π ’ δ,τι
έμαθα, δέν βρεθήκανε χρήματα στδ
διαμέρισμά του.
'Ο Πουαρώ τδν κοίταξε κουνώντας
τδ κεφάλι του.
— Περίεργο, μουρμούρισε. 'Όλοι
μας έχουμε αύτήν τήν γκρίζα ούσία
πού άποτελεΐ τδ μυαλό μας καί ώστόσο
λίγοι ξέρουμε νά τήν χρησιμοποιούμε.
Καλημέρα σας, σινιόρ Άσκάνιο. Πι
στεύω τήν ιστορία σας. Εκτός αύτοΰ
έτσι περίπου τήν είχα φαντασθή κι έ
γώ. ’Ήθελα μονάχα νά βεβαιωθώ.
Αφού συνώδευσε τδν ξένο μέχρι τήν
πόρτα, δ Πουαρώ γύρισε καί κάθησε
στήν πολυθρόνα του χαμογελώντας.
—- Καί τώρα, άς ακούσουμε τί έχει
νά πή ό Κάπταιν Χάστιγκς, έκανε.
— Τί νά σοΰ πώ... Θά πρέπει κά
ποιος νά παρουσιάστηκε σάν τδν Ά 
σκάνιο...
—- Μά δέν θά μάθης νά σκέφτεσαι
ποτέ σου Χάστιγκς; Θυμάσαι τί είπα
καθώς φεύγαμε άπδ τδ διαμέρισμα έκείνο τδ βράδυ; Δέν είπα πώς οί κουρ
τίνες δέν ήταν τραβηγμένες; Είναι
καλοκαίρι, είναι άκόμη ’Ιούνιος καί
στις οκτώ τδ βράδυ είναι άκόμα φώς
έξω. Σκοτεινιάζει στις δκτώμισυ. Αύτδ δέν σοΰ λέει τίποτα; τίποτα; Νά
συνεχίσω; Ό καφές δπως είπα ήταν
πολύ μαύρος. Τά δόντια τοΰ Κόμητα
ήταν κάτασπρα. Ά π ’ αύτδ συμπεραί
νουμε πώς δ Κόμης Φοκατίνι δέν θά
πρέπει νά ήπιε καφέ. Κι ώστόσο ύπήρχε καφές καί στά τρία φλυτζάνια.
Γιατί κάποιος ήθελε νά μάς κάνη νά
σκεφτοΰμε πώς δ Φοκατίνι είχε πιεί
καφέ, ένώ έκείνος δέν είχε πιεί.
Κούνησα τδ κεφάλι μου μήν κατα
λαβαίνοντας τίποτα.
— “Ελα, έλα θά σέ βοηθήσω. Τ ί
άπόδειξη έχουμε πώς δ Άσκάνιο κι
δ φίλος του ή δυδ άλλοι παρουσιάστη
καν στδ διαμέρισμα Ικεΐνο τδ βράδυ;
Κανείς δέν τούο είδε νά μπαίνουν ή
νά βγαίνουν. Έ χουμε τή μαρτυρία Iνδς μόνον άνθρώπου καί μερικών άψύχων άντικειμένων.
— θέλεις νά πής...
-— θέλω νά πώ, πώς ή άλλη μαρτυ
ρία είναι άπδ τά μαχαίρια, τά πηρούνια καί τά άδεια πιάτα.
—- Έ ξυπνη ιδέα.
(Συνέχεια σελ, <5ή)
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ Ο Θ Ο Ν Η
ΤΑΙΝΙΕΣ
ΠΟΙ ΟΤ ΗΤ ΟΣ
ΝΑΙΔΡΑΣΕΩΣ
ΤΟ Λ ΙΟ Ν Τ Α Ρ Ι
ΤΟ Τ ΧΕΙΜΩΝΑ
(T H E L IO N
IN W IN T E R )
Παραγωγή: ’Αγγλική : (Avco Em b a s y ).
Σκηνοθεσία: ’Άντονυ Χάρβεϋ.
Σενάριο: Τζέημς Γκόλντμαν.
Φωτογραφία: Ντάγκλας Σλόκομπλ.
Μουσική: Τζών Μπάρρυ.
Πριοταγωνιστοΰν: Πήτερ Ό Τοΰλ,
Κάθριν Χέμπουρν, Τζέην
Μέρρου, ’Άντονυ Χόπκινς.
Έ γχρω μ η Παναβίζιον (σέ Ή στμανκολόρ).

Ή παρουσία της πολυβραβευμένης Κάθριν Χέμπουρν, δίνει τόνο καί
ποιότητα στήν ταινία. Ή Τζέην Μάρροου δίπλα της προσπαθεί νά
>
Ισορρόπηση τή διαφορά μέ τά νειάτα καί τήν όμορφιά της

*G θαυμάσιος πρωταγωνιστής του Χάρλεϋ, ό Πήτερ *0 Τούλ — αύτός είναι τό λεοντάρι στόν χειμώνα της ζωής του — Μνα άπό τά
άτού τής ταινίας.

Ή ’Αγγλία τοΰ 12ου αιώνα. Τό
θέμα τής ταινίας πλέκεται γύρω άπό
τήν διαδοχή τοΰ Ερρίκου τοΰ 2ου—
αυτός είναι τό «λιοντάρι» στόν χειχώνα τής ζωής του — που τήν διεκδικοΰν ό νεώτερος γυιός ’Ιωάννης καί
πρωτότοκος Ριχάρδος, ό μετέπειτα
Λεοντόκαρδος. Δολοπλοκίες, μίση, έ
ρωτες, πάθη, φιλοδοξίες. Τ Ι μεσαιω
νική ’Αγγλία είναι τό γραφικότερο
πλαίσιο για τήν σκιαγράφηση ενός
γέρου βασιλιά πού στήν δύση τής ζω
ής του δεν χάνει τον δυναμισμό του.
' Ενας Πήτερ Ό Τούλ θαυμάσιος, καί
μια Κάθρην Χέμπουρν — πρώτη φο
ρά πού παίζει μετά τον θάνατο τοΰ άλησμονήτου Σπένσερ Τρέϊσυ — αγέ
ραστη, αθάνατη καί υπέροχη, πού
πολύ δίκαια κέρδισε μ’ αυτόν τον ρό
λο της ένα ακόμη ’Όσκαρ (ή ταινία
έχει αλλα δυο βραβεία για τό σενά
ριο καί τήν εξαίσια υποβλητική μου
σική της). "Οσοι δεν τήν είδαν, νά
μήν τήν χάσουν.

ύ

Ό

Γρηγόρης

Γρηγορίυο

πάντοτε Επιμελής στό σκηνοθετικό Εργο του, προσέχει
και αύτή τή φορά στήν ποι
ότητα της έμφανίσεως των
καλλιτεχνών του. Ή φωτο
γραφία δείχνει ένα καβαλλάρη άψογο.

ίί
*

Μία καταπληκτική φωτογραφία άπό τό Εργο τού "Ωλντριτς,
μέ τΙς τρεις πρωταγωνίστριες τις όποιες ό σκηνοθέτης άξιοποιεί άριστουργηματικά. Ή ταινία διακρίνεται ιδιαίτερα για
τό Εξαίρετο χρώμα της.

Χαρακτηριστικό τής ταινίας
είναι ή Εντονη δράσις. Ή
φωτογραφία δίδει Ενα δεί

3 Γ Τ Ν Α ΙΚ Ε Σ
ΜΕ ΔΙΚΟ Τ Ο Τ Σ ΕΡΩΤΑ

γμα τής άτμόσφαιρας πού ή
δράση

αύτή

δημιουργεί;

(T H E K ILLIN G
O F S IS T E R G E O R G E )
Παραγωγή: Αμερικανική
Σκηνοθεσία:
Ρόμπερτ ’Ώλντριτς
(είναι καί ό παραγωγός)^
Σενάριο: Δούκας Κέλλερ
Μουσική: Τζέραλντ Φρήντ
Φωτογραφία: Τζότζεφ Μπίροκ
Πρωταγωνιστούν: Σουζάννα Γυόρκ,
Μπέρυλ Ρήντ, Κόραλ Μπράουν, Πατρίτσια Μεντίνα.
Ή ταινία αύτή προκάλεσε πολλές
συζητήσεις σε δσες χώρες προεβλήθη, έξ αιτίας τοΰ τολμηρού καί 6αθειά ψυχολογικού καί κοινωνικού της
θέματος. Ό ’Ώλντριτς έ'χει κάνει μιά
θαυμάσια εργασία καί ή Σουζάννα
Γυόρκ βγάζει πέρα αξία τόν δυσκολώτερο ίσως ρόλο τής καρριέρας της.
Κοντά της ή Κόραλ Μπράουν καί ή
Μπέρυλ Ρήντ δείχνουν προσόντα ικα
νά νά τις άναδείξουν σύντομα σέ με
γάλα αστέρια.

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΤΩΝ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΩΝ
Παραγωγή: Τζαίημς Πάρις
Έκμετάλλευσις: Καραγιάννης - Κ χρατζόπουλος
Σενάριο: Γ. Τζιώτης
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Γρηγορίυυ
Φωτογραφία: Δ. Παπακωνσταντής
Μουσική: Γ. Κατσαρός
Πρωταγωνιστούν: Χρηστός Πολίτης.
Βέρα Κροικικα, X. Παναγιώτου, Σ τ. Στρατής.
Μιά άκύμη ταινία πού ξεφεύγει α
πό τήν ρουτίνα των ελληνικών ται
νιών. Θέμα της οί σκληροί αγώνες
καί τά δεινά τοΰ Ελληνισμού τού
Βορρά πού ποτέ δέν έ'παψαν νά ύφίσταπαι τις άγριες επιθέσεις τών
σλαύων γειτόνων.

Ή ταινία έ'χει ένα έντονο πατριω
τικό τόνο, καί βρίσκουμε σ’ αυτήν τήν
γνήσια ελληνική παλληκαριά, τήν αύταπάρνηση, τά βαθειά, τά υψηλά, τά
εύγενικά αισθήματα. "Ολα τούτα μέ
σα σέ ατμόσφαιρα δπου λυσσομανοΰν
τά πάθη, τά μίση, ή βαρβαρότητα, ή
ωμή βία.
"Εχομε ξαναπή δτι στόν Τζαίημς
Πάρις ό ελληνικός κινηματογράφος
οφείλει τήν... Χολυγουντιανή γεύση
του, σέ δσο βαθμό τουλάχιστον τοΰ
επιτρέπουν τά σημερινά μέσα. Ή
ταινία αύτή δέν είναι βέβαια «υπερ
παραγωγή», είναι δμως μια ταινία ά
πό αύτές πού τόσο πολύ ευχηθήκαμε
στό πρόσφατο ακόμα παρελθόν νά
μπορέσουμε νά φτιάξουμε καί νά
δούμε.
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ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΡΟΜΟΥ

ENOHAQN AYNAMEQN * ZQMATQN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
"1970
Τήν 15.2.1970 είς τον χώρον τοϋ «Γκολφ» Γλυφάδος
διεξήχθη το έτήσιον πρωτάθλημα άνωμάλου δρόμου τών
Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας έπί άποστάσεως 8.000 μέτρων. Εις τούς αγώνας Ιλαβον μέρος
αί. ομάδες Στρατού, Ναυτικού, ’Αεροπορίας, Χωροφυλα
κής, Λιμενικού, 'Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού
Σώματος δΓ όκτώ άθλητών έκάστη, πλήν τού Πυροσβε
στικού Σώματος τού όποιου μετέχον εξ άθληταί.
Ή διοργάνωσις τών άγώνων άνετέθη εις τήν Σχολήν
Όπλιτών Χωροφυλακής καί ύπήρξεν άψογος από πάσης
άπόψεως, άποσπάσασα τά ευμενέστατα σχόλια τών παρευρεθέντων εις τούς άγώνας.
'Ο Διοικητής τής Σχολής Συνταγματάρχης κ. Κωνστ.
Μαλασέτας βοηθούμενος υπό τού Ύποδ) τού Άντισυνταγματάρχου κ. Δ. Κώσταινα καί άλλων ’Αξιωματικών τής
Σχολής, κατώρθωσε νά έπιτύχη άκρίβειαν συντονισμού
καί όργανώσεως μέχρι καί τής τελευταίας λεπτομέρειας.
Είς τούς άγώνας παρέστη 6 'Γποπτέραρχος κ. Καρύδης ως έκπρόσωπος τού ’Αρχηγού ’Ενόπλων Δυνάμεων,
6 Υποστράτηγος κ. Κρασάς έκ μέρους τού ’Αρχηγείου
Στρατού, ό ’Αρχηγός τού Λιμενικού Σώματος Υποναύαρ
χος κ. Τσαφάρας, ό ’Αρχηγός τού Πυροσβεστικού Σώμα
τος κ. Καραχάλιος, ό 'Γπαρχηγδς τής ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. Τσοΰγκος, άλλοι άνώτατοι, ανώτεροι καί κατώ
τεροι ’Αξιωματικοί καί πλήθος θεατών.
’Εκ μέρους τού Σώματος Χωροφυλακής παρέστησαν ό

Ό Βαγιανός, φαδορί της Χωροφυλακής, τερματίζων πρώ
τος είς τον άγωνα άνωμάλου δρόμου 8.000 μέτρων.
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ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ
ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ: Ό
χωροφύλαξ Ε Βαγιανός φωτογραφεΓται τροπαιουχος μέ
τόν Δ)τήν τής Σχο
λής 'Οπλιτών Συν
ταγματάρχην κ. Κ.
Μαλαδέταν είς τάς
άόκνους προσπάθει
ας του όποιου δφείλει μέγα μέρος του
θριάμβου του.

Α ' Τπαρχηγός τού Σώματος Υποστράτηγος κ. Ζήσιμος,
ό Α ' Επιθεωρητής Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ.
Μάλλιος, ό Ταξίαρχος κ. Άρφάνης, ό Διευθυντής τής
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Προαστείων ΙΙρωτευούσης Συν
ταγματάρχης κ. Τζαβάρας, οί Διοικηταί τών Σχολών
καί άλλοι άνώτεροι καί κατώτεροι ’Αξιωματικοί.
Μετά τήν παράταξιν τών όμάδων, τήν επαρσιν τής
σημαίας κάί τήν άπαγγελίαν τού δρκου τού άθλητοΰ ύπό
τού χωροφύλακος Ν. Δόση, Ιδόθη ή έκκίνησις τών άγώ
νων. Τήν δμάδα τής Χωροφυλακής άπετέλεσαν οι χωρο
φύλακες Βαγιανός, Νακάπουλοςν Δόσης, Μπαμπαρούτσης, Γραμματικάπουλος, Άποστολόπούλος, Άντζουλάτος καί Ζαχαράπουλος.
Από τής άρχής τής διαδρομής έτέθηέπί κεφαλής τών
άθλητών ό χωροφύλαξ Βαγιανός, ό όμοιος διετήρησε
σταθεράν πρωτοπορίαν καθ’ δλην τήν βιάρκειαν τού άγώνος καλύψας τά 2.000 μ. είς χρόνον'6 ' ,,τά 4.000 μ.
είς 14' 1 0 '' καί τά 6.000 μ. είς 18' 3ί}'' άκολουθούμενος άπό τόν στρατιώτην Κοντοσώρον κάί τόν χωροφύλα
κα Νακόπουλον.
Ό χωροφύλαξ Βαγιανός εκάλυψε τήν άπόστασιν τών
8.000 μ. είς χρόνον 24' 5 6 '' τερματίσας πρώτος, καταρρίπτων συγχρόνως καί τό παλαιόν ρεκόρ διαδρομής (ρε
κόρ ίδιου, έτους 1968, χρόνος 25' 1 3 '1 6 ). Τήν δευτέραν θέσιν κατέκτησεν δ στρατιώτης Ιγοντοσώρος (25'
2 8 " 4 ) , τήν τρίτην δ χωροφύλαξ Νακόπουλος (25'
3 6 " 8) , τήν τετάρτην δ άστυφύλαξ Παύλου, τήν πέμπτην δ χωροφύλαξ Δόσης καί τήν Ικγην δ άστυφύλαξ
Βασιλαράς.
Είς τήν δμαδικήν βαθμολογίαν έπρώτευσεν ή δμάς τής
Χωροφυλακής μέ δευτέραν τήν όμάδα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, τρίτην τήν δμάδα τού Λιμενικού Σώματος, τε
τάρτην τήν δμάδα τού Στρατού, πέμπτην τήν δμάδα τής
’Αεροπορίας, εκτην, τήν δμάδα τού Ναυτικού καί έβδόμην τήν δμάδα τού Πυροσβεστικού Σώματος.
Μετά τό πέρας τών άγώνων δ 'Γποπτέραρχος κ. Καρύδης, ως έκπρόσωπος τού ’Αρχηγού τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων, άπένειμε τά κύπελλα είς τάς νικήτριας δμάδας
καί τούς πρωτεύσαντας άθλητάς.

Ή ισχυρά όμάς άνωμάλου δρόμου της Χωροφυλακής πρωταθλήτρια 1970, μέ έπΐ κεφαλής αύτής τόν 'Υπομοίραρχον κ.
Ά ν. Γαβριήλ.

01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΏΝΕΣ
ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
"Οταν ή ’Ολυμπιακή φλόγα έσβυσε εις τό Στάδιον
τής πόλεως τού Μεξικού και οΐ αγώνες του έγιναν πια
παρελθόν, δλοι εύχήθησαν καλή άντάμωσι είς τό Μόνα
χο τό 1972. Βεβαίως τό 1972 δεν είναι αύριο, ούτε με
θαύριο.
"Εως τήν 26.8.1972 οπότε θά αρχίσουν οι αγώνες
τής προσεχούς Όλυμπιάδος είναι περίπου δύο και μισό
χρόνια. Οί προετοιμασίες όμως στήν Βαυαρική πρωτεύ
ουσα, ή όποια έπελέγη από τήν ’Ολυμπιακή Επιτροπή
διά νά φιλοξενήση τούς προσεχείς ’Ολυμπιακούς ’Αγώ
νας άρχισαν ήδη προ πολλοΰ μέ προσοχή καί μεθοδικότητα. Ή πόλις ολόκληρος ανασκάπτεται. Νέα στάδια μέ
τήν τελευταία λέξι τής τεχνικής άνεγείρονται, νέα ξε
νοδοχεία γιά τήν υποδοχή τών ξένων ετοιμάζονται, άκόμη δέ ό Δήμος τού Μονάχου κατασκευάζει καί τόν νέον
υπόγειον αιδηρόδρομον, δ όποιος θά είναι έτοιμος τό
1972 καί θά έντυπωσιάση τούς έπισκέππας τής πόλεως.
Οί άγώνες τού Μονάχου προβλέπεται δτι θά ση
μειώσουν ρεκόρ τόσον άπό πλευράς συμμετοχής άθλητών, δσο καί άπό πλευράς προσελεύσεως φιλάθλων.
Τό κλίμα, έν συνδυασμό» μέ τήν εποχή διεξαγω
γής τών άγώνων, δσον καί οί άριστες τεχνικές συνθή
κες τού σταδίου δπου θά διεξαχθούν, θά δώσουν τήν
εύκαιρίαν είς τούς άθλητάς νά διεκδικήσουν μέ πείσμα
τήν νίκη καί άσφαλώς νά επιτύχουν νέα ’Ολυμπιακά καί
παγκόσμια ρεκόρ.
’Ενώ λοιπόν ό χρόνος πλησιάζει σιγά-σιγά προς τήν
ήμεραμηνίαν τής ’Ολυμπιάδος, τά διάφορα κράτη ετοι
μάζουν τις άθλητικές των ομάδες καί οί άθληταί εντεί
νουν τις προσπάθειές των γιά νά περιληφθοΰν είς τις
’Ολυμπιακές ομάδες τής πατρίδος των.
Ή πατρίδα μας, γενέτειρα ή ίδια τοΰ μεγαλυτέρου
σήμερον άθλητικού γεγονότος άνά τόν κόσμον ολόκλη
ρον, μολονότι δεν δύναται να συναγωνισθή τά σύγχρο
να άθλητικμ μεγαθήρια τών Η.ΙΙ.Α., Ρωσίας κλπ. διά
τής ’Επιτροπής ’Ολυμπιακών Άγώνων, υπευθύνου διά
τήν συμμετοχήν τής Ελλάδος στούς άγώνες τού Μονά
χου, έχει ήδη καταρτίσει τό πρόγραμμά της μέ άντικειμενικό σκοπό μίαν κάποια διάκρισι έστω καί τιμητική
στούς άγώνες.
Οί έπιλεγησόμενοι γιά τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες
άθληταί, θά υποβληθούν είς ήλεγμένη καί συστηματική
τροπόνησι, ως καί ψυχολογική προπαρασκευή, θά τύχουν
δέ ειδικής ύποστηρίξεως γιά νά συμμετέχουν άνελλιπώς
στήν εντατική των προετοιμασίαν.
Ευχή καί κρυφός πόθος δλων είναι τό 1972 νά ίδοΰμεν Έλληνες άθλητές στο βάθρο τοΰ νικητού, για
νά ύπομνήσωμεν είς δλους τούς λαούς δτι ή ιδέα τοΰ εύγενούς άθλητισμού δέν έγεννήθη, άλλά καί ζή είς τήν
'Ελλάδα.

Φωτογραφία άπό τήν τέλεσιν τής καταθέσεως του θεμελίου λίθου του
’Ολυμπιακού χωρίου διά τούς άγώνας τοΟ 19/ 2 ή όποια έλαβε χώ
ραν μέ πλήρη επισημότητα.

Οί Γερμανοί έτοιμάζονται ήδη πυρετωδώς διά τούς ’Ολυμπιακούς
του 1972. Τό ’Ολυμπιακό χωριό θά έγκατασταθή βορείως του Μο
νάχου είς περιοχήν 3.000 τετρ. χιλιομέτρων είς τόν χώρον πού δείχνει
ή φωτογραφία.
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Δ ια σ κ εδ ά ζετε
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ Ν

ΠΡΟΒΛΗΜ Α :

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ
ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΥΣ
Ό έκατομμυριοΰχος Ρόμπερ Κάρ
σον κατά τον έλεγχον τών βιβλίων
μιας εταιρείας του διαπιστώνει δτι δ
ιδιαίτερος γραμματεύς του Τζών
Μπήμον προς τον δποΐον είχε τυφλή
εμπιστοσύνη, έχει καταχρασθή 25 χ ι
λιάδες δολλάρια τής έταιρείας. Κα
τόπιν τούτου καλεΐ τόν γραμματέα
του καί τόν προειδοποιεί δτι θά καταγγείλη τήν κατάχρησί του εις τήν
αστυνομίαν.
Ό Μπήμον έπάνω είς τήν απελπι
σίαν του άποφασίζει νά σκοτώση τόν
έργοδότην του, προσπαθώντας νά παρουσιάση τόν φόνο σάν μιά κοινή αυ
τοκτονία, πριν έκεΐνος τόν καταγγείΟ Ρ ΙΖΟΝ ΤΙΩΣ
1. Κλιμάκια παλαι άς Χωροφυλακής.
2. Μέγας Λατίνος ποιητής.
3. Άντιστρ. Ινδειξις διαβαθμισμένου
εγγράφου. —- Ά γιόπαις είς τήν
δημοτικήν. — Άντιστρ. σημαί
νουν «με κάθε λεπτομέρειαν».
4. Παραπέμπει. — “Ετσι Ονομάζει
δ ποιητής τό άλογο τής έμπνεύσεώς του. — Ασφαλίζει.
5. Εθνικό ποτό τών ’Ιαπώνων. —
Τών άγωνιστών τοΰ 1821 σπάνια
λάθευε (δημοτ.).
0. Τοΰ ζέφυρου είναι εύχάριστες. —
Ό Ά δάμ ήταν δ πρώτος (ενάρ„ ®Ρως)·
7. Άντιστρ. μερικά. — “Ενας... άκέφαλος Γάλλος Άνδρέας.
8. Χρειάζεται βουνό καί χιόνι. —
M0yov οί Ά γ γ λ ο ι έχουν τέτοιους
(ξεν.). — “Ετσι σημειοΰται συγ
κομμένα δ ’Αθλητικός “Ομιλος
Σύρου.
9. Έναντιωματικόν μόριον. — ’Α
γαπητοί στήν άρχαία ελληνική.
— Νότα.
10. “Εχει πυραμιδοειδές σχήμα.
11. Χρειάζονται γιά νά προσληφθήτε
δπουδήποτε.
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λη είς τήν αστυνομίαν.
Επωφελείται τής άπουσίας τοΰ
προσωπικού άπό τό σπίτι καί μπαίνον
τας στό γραφείο δπου βρίσκεται ό
Κάρσον άπησχολημένος μέ τάς ύποθέσεις του, τόν πυροβολεί είς τόν κρό
ταφον καί τόν φονεύει. Σβήνει τά άποτυπώματά του άπό τό πιστόλι κα^
άποτυπώνει έκεϊνα τού θύματος γιά
νά φανή σάν αύτοκτονία. Κλειδώνει
τήν πόρτα τού γραφείου τοΰ δολοφονηθέντος καί σπάζοντας τό τζάμι τού
παραθύρου πηδά στον κήπο τού σπι
τιού. Κατόπιν τηλεφωνεί στήν άστυνομία νά καταφθάση άμέσως, γιατί έ
Κάρσον βρέθηκε νεκρός στό γραφεΐον
του.
Μετά άπό λίγη ώρα βρίσκεται επί
τόπου ό άστυνόμος Ρίτσαρντ Σκώτ.
Ό γραμματεύς τόν δδηγεΐ πρώτα στόν
κήπο, τοΰ δείχνει τό παράθυρο μέ τό
σπασμένο τζάμι, καί κατόπιν προχω
ρούν προς τό σπίτι ένώ τά πόδια τού
άστυνομικοΰ πατούν τά σπασμένα γυα
λιά στό μαλακό χώμα. Επιχειρών
τας νά είσέλθη είς τό γραφεΐον δ άστυνομικός διαπιστώνει δτι αυτό είναι κλειδωμένο καί τό κλειδί βρίσκε
ται άπό μέσα. Παραβιάζοντας τήν
πόρτα βρίσκει τόν Κάρσον πεσμένο
έπάνο» στό γραφείο του μέ τό πιστόλι
δίπλα του, ένώ διακρίνεται καθαρά ή
πληγή είς τόν κρόταφο καί πίσω του
τό σπασμένο τζάμι τοΰ παραθύρου.
Ό Τζών Μπήμον παρακολουθών
τας τόν άστυνόμο στις ένέργειές του,
τοΰ δηλώνει:
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Ν No 3

— Δέν ήταν πολλή ώρα πού είχα
έπιστρέψει άπ’ έξω, καί ένώ έργαζόμουν είς τό γραφεΐον μου, άκουσα έ
ναν πυροβολισμό άπό τό γραφεΐον τοΰ
άφεντικοΰ μου. ’Έτρεξα νά μπώ άλλά εύρήκα τήν πόρτα κλειδωμένη.
Τότε κατέβηκα στόν κήπο, έσπασα
τό τζάμι τοΰ παραθύρου, τό όποιον δέν
είναι ψηλά άπό τό έδαφος, καί μπαί
νοντας εύρήκα τόν Κάρσον πεσμένο
έπάνω στό γραφείο μ’ ένα πιστόλι δί
πλα του. Διεπίστωσα δτι δέν μπορού
σε νά γίνη τίποτα γιά τόν έργοδότη
μου, δ δποίος φαίνεται δτι είχε αύτοκτονήσει, καί έτρεξα νά σάς ειδοποι
ήσω.
— Αυποΰμε, τοΰ έδήλωσε έπίσημα
δ άστυνόμος, γιατί καί γιά σάς δέν
μπορεί νά γίνη τίποτα. Κάνατε ένα
λάθος άφοΰ έδολοφονήσατε τόν προϊ
στάμενόν σας. Σάς συλλαμβάνω καί
είς τό τμήμα θά μάς έξηγήσετε τόν
λόγο καί τις λεπτομέρειες τού φόνου.
Τί λάθη έκανε δ γραμματεύς Τζών
Μπήμον, τά δποϊα άπεδείχθησαν μοι
ραία γ ι’ αύτόν;
Κ Α Θ Ε Τ Ο Σ
1. Τμήμα Χωροφυλακής μέ ειδικήν
άποστολήν,
2. Τά έξ έράνου έσοδα.
3. Διεθνής άρνησις. — Τό έργαλείο
πού τροχίζει. —· Ενδεικτικά ύπηρέσίας τοΰ Κράτους.
4. Εξήντα τήν άποτελοΰν. — Τρία
δμοια φωνήεντα. — Χωρίς αύτό
ό κόσμος θά ήταν κόλασις.
5. θετικός τοΰ μάλιστα. — Περίφημον έργον τοΰ Πιέρ Κορνέϊγ.
6. Γάλλος κωμικός πού ποτέ δέν άκούσατε τή φωνή του (ένάρθρ.) —■
Γλυστροΰν καί ξεφεύγουν.
7. ’Αόριστος άντωνυμία (δοτ.). —
Άντιστρ. τό άποτέλεσμα ποδο
σφαιρικού άγώνος.
8. Οί κακοί δαίμονες τής γρίππης.
— Ήλεκτρικώς φορτισμένα σω
ματίδια.
•—· Άντιστρ. άντιπροσωπεύει τήν
έλληνικήν όρειβασίαν.
9. Προτρέπει. — Έ νας ’Ιταλός
συμφωνεί.
10. ’Ωμός, τραχύς.
11. Νομικός δρος διά τήν άφαίρεσιν
ζωής.
(Αί λύσεις είς τήν ,σελ. 53)

μ α θ α ίν ο ν τα ς
Μ Ο Ν Ο ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
10 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ

Μπορείτε νά ένώσετε τούς έννέα
αύτούς κύκλους μέ τέσσαρες εύθεΐες
μονοκονδυλιά, χωρίς νά περάσετε δυό
φορές άπό τον ίδιο κύκλο;

Τό πρώτο τραίνο τό κατασκεύασε ό
Ά γ γ λ ο ς Στήβενσον τό 1829, και χρη
σιμοποιήθηκε στη νέα τότε γραμμή Λίβερπουλ - Μάντσεστερ. Τό πρώτο τραί
νο πού λειτούργησε στην ‘Ελλάδα είναι
τής γραμμής Αθηνών - Πειραιώς, τό
1868, ό σημερινός ηλεκτρικός.

1)
Πέτρινες σκαλιστές πλάκες
σέ σχήμα ωοειδές περίπου, τις όποιες
οί αρχαίοι Αιγύπτιοι τοποθετούσαν
ατούς τάφους. 2) Τοΰ Μίνωος. 3) Τον
Μιθριδάτην (βασιλέα τού Πόντου).
4) Στο 146 π.Χ. δταν δ Μόμμιος πατέστρεψε την Κόρινθον. 5) 'Ο
Μπραμάντ (άρχιτέκτων). 6) Στραντιβάριους, Ά μάτι, Γκουαρνέριους.
7) 7Ηταν ό Σουηδός ιππότης ντέ
Φέρσεν. 8) Άετιδεύς. 9) Ό Ούΐνστων Τσώρτσιλ γιά τούς ηρωικούς α
εροπόρους τής Ρ.Α.Φ. 10) Ό ’Ιππο
κράτης.
ΣΤΑΎΡΟΛΕΞΟΝ No 3

Στην έρημο Σαχάρα καί μερικές χώρες
τής ’Αφρικής ζεΐ μιά παράξενη άντιλόπη, πού λέγεται «άδδαξ». Τά κέρατά
της έχουν κοχλίες (όπως ή βίδα) και
σχηματίζουν μιά λύρα.

10 Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ
1. Τί ήταν οΐ παλέττες;
2. Τίνος βασιλέως τό άνάκτορον σώ
ζεται ακόμη εις την Κνωσσόν,
3. ΙΙοϊον Μικρασιάτην βασιλέα ένίκησεν ό Σύλλας εις τό Θριάσιον
Πεδίον (Ε λευσίνα);
4. Πότε ώλοκληρώθη ή κατάληψις
τής Ελλάδος υπό τών Ρωμαίων;
5. Ποιος ήταν δ κυριώτερος αντα
γωνιστής τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου;
6. Ποιοι ήσαν ο'ι τρεις περιφημό
τεροι κατασκευασταί βιολιών στόν
κόσμο;
7. Πώς λεγόταν ό Σκανδιναυός που
προσπάθησε νά βοηθήση την
Μαρία Άντουανέττα στην φυΥή της;
8. Πώς προσωνομάσθη δ νόμιμος
γυιός τοΰ Μ. Ν απολέοντος;
9. Ποιος είπε την φράσιν: «Ποτέ
τόσο πολλοί δεν ώφειλαν τόσα
πολλά σέ τόσους λίγους»;
10. Ποιος θεωρείται δ πατήρ τής ’Ι
ατρικής;

Τό βιολί θεωρείται ό «βασιλιάς» τών έγχόρδων μουσικών όργάνων. Είναι έπίσης τό
σπουδαιότερο όργανο όλόκληρης τής όρχήστρας.
Τά τελειότερα βιολιά εί
ναι τά «Άμάτι» καί τά
«Στραντιβάριους». Σήμε
ρα έλάχιστα τέτοια βιο
λιά ΰτάρχσυν στόν κό
σμο καί ή τιμή τους είναι
άστρσνομική. Καλύτεροι
βιολιστές σήμερα θεωρούνται ό Άμερικανοεβράΐος Γιεχούντι Μενουχίν καί ό
Ρώσος Δαβίδ Ό ϊσ τρ α χ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ: 1) Ένωμοτίαι.
2) Όράτιος. 3) ΠΕ — Α λάνι — Σ.
Ν. 4) "Ορα — “Ατι — ΙΚΑ. 5)
ΣΑΚΕ — Βόλι 6) Πνοές — Ό άνήρ. 7) ΑΙΝΕ — ΝΤΡΕ. 8) Σκί —
σέρ — ΑΟΣ. 9) ΜΑ — Φίλος — Σί.
10) Κωνικός. 11) Συστάσεις.
ΚΑΘΕΤΩΣ: 1) Απόσπασμα. 2)
Ερανικά. 3) NO — Άκόνι —- Κ.Γ.
4) "Ωρα —- ΕΕΕ — Φως. 5) Μάλα
— Σίντ. 6) '0 Τατί — Χέλια. 7) Τινί — ΡΟΚΣ. 8) Ίο ί — ’Ιόντα —
EOT. 9) "Ας — Σί. 10) Σκληρός.
11) Άναίρεσις.
Α ΣΤΤΝ Ο Μ ΙΚ Ο Ν ΠΡΟΒΛ ΗΜ Α
Ό Γραμματεύς δέν έσκέφθη δτι τά
τζάμια πού έπεσαν εις τον κήπον, έπρόδιδαν δτι κάποιος έξήλθε καί όχι
είσήλθεν από τό κλειδωμένο γραφεΐον.
ΜΟΝΟΚΟΝΔΤΛΙΑ

Στήν ’Αργεντινή τό θέρισμ^ γίνεται
τον ’Ιανουάριο, γιατί τό δικό τους κα
λοκαίρι πέφτει ακριβώς όταν έμεΐς έ
χουμε χειμώνα.
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ΠΡΟΑΓΩ ΓΑΙ
Δυνάμει τοΰ Ν.Δ. 383) 1969 προήθησαν εις τόν βαθμόν τοΰ 'Γπενωμαάρχου, έκτος οργανικών θέσεων, ώς
ριθέντες τελικώς άνίκανοι διά τό Σώ
α τής Χωροφυλακής διά λόγους ύείας, οί κάτωθι χωροφύλακες: 1)
αχαρουδάκης ’Ιωάννης, 2) ΚούτσιοςΓεφργιος, 3) Λιονάκης Παντελής,
γΤσατσαράγκος ’Αθανάσιος καί 5)
.αραλαμπάκης Κωνσταντίνος.
Διά τοΰ άπό 15.1.1970 Β.Δ. άπετατεύθη λόγω σωματικής άνικανότηις δ Μοίραρχος ’Αλεξίου Ευστράτιος.
Διά τοΰ άπό 15.1.1970 Β.Δ. πρόήθη εις τόν βαθμόν τοΰ Μοιράρχου δ
“πομοίραρχος Χαριζόπουλος Νικ.
Διά τοΰ από 19.1.1970 Β.Δ. προήθησαν εις την Α ' τάξιν ένδεκα (11)
Ινθυπασπισταί Β ' τάξεως καί εις τήν
τάξιν ένδεκα (11) Άνθυπασπιιαί Γ ' τάξεως.
Ούδεμία προαγωγή Ύπενωμοταρΰν καί ’Ενωμοταρχών έπραγματοκήθη κατά τόν μήνα ’Ιανουάριον,
φίστανται κενά εις τόν βαθμόν τοΰ
Ενωμοτάρχου καί Άνθυπασπιστοΰ
*1 ανάλογοι προαγωγαί θά πραγμαιποιηθώσι κατά τήν διάρκειαν τοΰ
ϊξαμένου μηνός.

ΤΟΠΟΘΕΤΗ ΣΕΙ Σ
Δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 9.1.3735 ά> 24.1.70 Διαταγής τοΰ Α.Β.Χ. έποθετήθησαν εις δργανικάς θέσεις
ΰ βαθμοΰ των, οί 43 νεοπροαχθέντες
.νθυπασπισταί. Διετάχθη μετάθεσις
ΰ Άνθυπασπιστοΰ Φλώρου Ίωάνυ έκ Σ. X. Πετριτσίου εις A. Τ. Ά γ .
.κολάου Χαλκιδικής, τοΰ Άνθυπα:ιστοΰ Γιωτάκη Στεφάνου έκ Σ. X.
πταχωρίου εις Τ. Α. Καστοριάς καί
ΰ Άνθυπασπιστοΰ Άβαρκιώτή Γε>γίου τοΰ Δημ. έκ τοΰ A. Τ . Σπηίου Ρεθύμνης εις τό Ιον A. Τ. Ήκλείου Ιδία αότοΰ δαπάνη.

ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΕΙΑΙ
Διά τοΰ άπό 15.1.1970 Β.Δ. άπείατεύθη λόγφ σωματικής άνικανότος δ Μοίραρχος Αλεξίου Ευστρ.

ΗΘΙ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ
Εις τούς κάτωθι όπλίτας άπενεμή-

θησαν u. έναντι τοΰ δνόματος ένός έκάστου ήθικαί άμοιβαί, δι’ έξαιρετικήν δραστηριότητα κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των: 1) Τπενωματάρχην Μεϊχανετσίδην Ίωάννην,
άπλοΰς έπαινος. 2) Χωροφύλακα Γιάν
νεναν ΙΤαντελήν, άπλοΰς έπαινος. 3)
χωροφύλακα Λυμπερόπουλον Κωνστ.,
πανηγυρικός έπαινος. 4) Γκοτσόπουλον Δι ον., πανηγυρικός έπαινος.
Η

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ I Σ

Διετάχθη συνεκπαίδευσις μετά συ
ναδέλφων των τής Αστυνομίας Πόλε
ων είς θέματα τροχαίας, 40 κατωτέ
ρων άξιωματικών Χωροφυλακής άπό
15.2.70 έως 23.3.70 εις τήν Σχολήν
Αστυνομίας Πόλεων.
Όμοίως είκοσι (20) άξιωματικών
είς θέματα τουρισμοΰ άπό 15.2 έως 5.
3.1970 είς τήν Σχολήν Αστυνομίας
Πόλεων.
Όμοίως 40 κατωτέρων άξιωματικών
είς θέματα άσφαλείας άπό 15.2 έως
15.4.1970 είς τήν Σχολήν Άξιωμα
τικών Χωροφυλακής.
Όμοίως 40 χωροφυλάκων ώς τρο
χονόμων είς τήν Σχολήν Όδηγών
Χωροφυλακής άπό 15.2 έως 15.4.70.
Διετάχθη έπίσης ή έκπαίδευσις:
α) 15 χωροφυλάκων άπό 10.2 έως
10.3.70 ώς μηχανολόγων - ήλεκτρολόγων αυτοκινήτων είς Κ. Σ. Ν. Ε λ 
λάδος.
β) 2 άξιωματικών άπό 10— 18.2.
70 είς Ε.Κ.Ε.Α. Λαρίσης.
γ) 1 κατωτέρου άξιωματικοΰ εις
τήν Σχολήν Στατιστικής Στρατού ά
πό 9.2 έως 4.4.70.
δ) 1 πολιτικοΰ ύπαλλήλου Χωροφυ
λακής άπό 9.2 έως 18.4.70 είς τήν
Βιβλιοθηκονομίαν είς τό Ύπουργεΐον
Προεδρίας Κυβερνήσεως.
’Ήρξατο είς τήν Εθνικήν Εστίαν
ή φιλοξενία 120 ύπαξιωματικών προερχομένων κυρίως έξ υπηρεσιών του
ρισμού. Είς τούς φιλοξενου.μένους θά
γίνουν διαλέξεις περί τουριστικών θε
μάτων καί τουρισμού γενικώτερον.
Κατά τάς διενεργηθείσας τήν 26
καί 27.1.70 συμπληρωματικάς προαγωγικάς έξετάσεις έπέτυχον οί κάτω
θι ύπαξιωματικοί καί ένετάχθησαν είς
τάς άντιστοίχους γενικάς καταστάσεις

τών έπιτυχόντων κατά τάς έξετάσεις
έτους 1969:
1) Ενωμοτάρχης Κουρέζης Θεό
δωρος τοΰ Ευαγγέλου ύπ’ ά.ά. 11α με
τά τόν ’Ενωμοτάρχην ΙΙαπαδόπουλον
Γεώργιον.
2) ’Ενωμοτάρχης Μηνάς Κωνστ.
τοΰ Ίωάννου ύπ’ ά.ά. 44α μετά τόν
’Ενωμοτάρχην Γκόλιον Στέφανον.
3) ’Ενωμοτάρχης Παπαηλιοΰ Βα
σίλειος τοΰ Νικολάου ύπ’ ά.ά. 168α
μετά τών ’Ενωμοτάρχην Στύλον Α 
θανάσιον.
4) Υπενωμοτάρχης Τσαρούχης
Γρηγόριος τοΰ Γεωργίου έγγραφόμενος πρό τοΰ Υπενωμοτάρχου Σφηναρολάκη Ευτυχίου.
Κατηρτίσθη καί κοινοποιείται είς
τάς ύπηρεσίας Χωροφυλακής τό πρό
γραμμα μετεκπαιδεύσεως - είδικεύσεως άνδρών Χωροφυλακής διά τό έ
τος 1970.
Έκλήθησαν προς έκπαίδευσιν ώς
όδηγοί αύτοκινήτων κατά τόν μήνα
Μάρτιον 1970, είς κέντρα Στρατοΰ,
34 χωροφύλακες.
Έκλήθησαν πρδς έκπαίδευσιν, ώς
χειρισταί άσυρμάτου (είς Σ.Δ. Χαϊδάρι) 40 χωροφύλακες.

Η ΚΙΝΗΣ I Σ ΤΟΥΜΗΝΟΣ
Τήν 9.2.70 δ Α ' Αντιπρόεδρος τής
Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός Παττακός
συνοδευόμενος υπό τοΰ Έπουργοΰ Δη
μοσίων Έ ργω ν κ. Παπαδημητρίου,
μετέβη είς Ναύπλιον οπού τούς ύπεδέχθη ό Υπουργός Δημ. Τάξεως κ.
Π. Τζεβελέκος, οί Νομάρχαι Πελοποννήσου, πλήθος δέ κόσμου έπεφύλαξε θερμοτάτην ύπρδοχήν είς τό Κυ
βερνητικόν κλιμάκιον. Είς Ναύπλιον
έπραγματοποιήθη σύσκεψις έπί τοΰ
θέματος τών όρίων τών Νομών Πελοποννήσου.
Τήν 8.2.70 είς τόν Ιερόν Ναόν Ά 
γιας Τριάδος Καρπενησιού έτελέσθη
δοξολογία έπί τή έπετείφ τής άπελευθερώσεως τής πόλεως χοροστατοΰντος
τοΰ Μητροπολίτου Ναυπακτίας - Ευ
ρυτανίας κ. Δαμασκηνού.
Παρέστησαν δ Γενικός Γραμματεύς
τοΰ Υπουργείου Δημ. Τάξεως κ. Κωτσέλης Π. ώς έκπράσωπος τής ’Εθνι
κής Κυβερνήσεως, δ Διοικητής τοΰ
Σ.Κ.Ε. Ύποσ) γος κ. Φραγκίσκος, δ

'Υποδιοικητή; Σ.Κ.Ε. Ταξίαρχος κ.
Τσέτσας, δ ’Ανώτερος Διοικητής Χω
ροφυλακής Στερεά; Ελλάδος Συντα
γματάρχης κ. Βλαδικας, δ Στρατιω
τικές Διοικητής Ευρυτανίας Συντα
γματάρχης κ. Κολώνης, δ Στρατηγέ;
έ.ά. κ. Ξένος, δ τέως Ά ρχηγές τής
Α.Π. κ. Καραμπέτσος, δ Νομάρχης,
δ Δήμαρχος καί σύμπας δ λαές τής
πόλεως.
Ύπέ άνδρών τής Σ.Ο.Χ. (Β' τμή
μα) προσεφέρθη ποσότης αίματος
29.600 γραμμαρίων κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ έτους 1969 διά τήν διάσωσιν κινδυνευόντων συνανθρώπων μας.
Διά τέν αύτέν ίερέν σκοπέν προσεφέρθη ύπέ των άνδρών τοΰ Π.Σ.Ο.Χ.
Κρήτης ποσότης αίματος 9.170 γραμ
μαρίων καί ύπέ άνδρών τοΰ Π.Σ.Ο.Χ.
Ρόδου ποσότης αίματος 30.900 γραμ
μαρίων.
Τήν 1.2.1970 έτελέσθη εις Ναύπλιον
μετά τής έπιβαλλομένης λαμπρότητος
καί μεγαλοπρεπείας ή λιτάνευσις τής
Ίεράς Είκόνος τοΰ Α γίου ’Αναστα
σίου τοΰ Ναυπλίου, χοροστατούντων
των Μητροπολιτών Άργολίδος κ.Χρυ
σοστόμου, Ζιχνών καί Νευροκοπίου κ.
Νικοδήμου καί Κορινθίας κ. Παντελεήμονος.
Κατά τήν τελετήν παρέστησαν δ
'Υπουργός ’Εργασίας κ. Βογιατζής, δ
Γενικές Γραμματεύς Δημοσίας Τάξεως κ. Κωτσέλης, δ ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Καρυώτης, δ Στρατιωτικές Διοικητής τής
Πελοποννήσου Υποστράτηγος κ. Πα
τσαρίσης, άπασαι αί τοπικαί Ά ρχαί
καί πλήθος κόσμου.
Τήν 2.2.70 δ Γενικές Γραμματεύς
τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
κ. Πέτρος Κωτσέλης μετέβη είς Κό
ρινθον καί έπεθεώρησε τάς υπηρεσίας
Χωροφυλακής Κορίνθου, τήν Διεύθυνσιν ’Αγροφυλακής Κορινθίας καί τέν
Πυροσβεστικόν Σταθμόν Κορίνθου, κα
θώς επίσης το A. Τ . Νεμέας, Σταθ
μούς Χωροφυλακής Ά γ . Βασιλείου,
Χιλιομοδίου καί ’Αρχαίας Κορίνθου.
Τήν 10.2.70 μετά πάσης έπισημότητος, τάξεως καί μεγαλοπρεπείας έ 
λαβε χώραν είς Πύργον ή λιτάνευσις
τής ίεράς είκόνος τοΰ πολιούχου τής
πόλεως Α γίου Χαραλάμπους, χορο
στατούντων τών Μητροπολιτών ’Ηλεί
ας κ. ’Αθανασίου, Βερροίας καί Ναούσης κ. Παύλου, Ζακύνθου κ. ’Απο
στόλου, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφαρσάλων κ. Κωνσταντίνου.
Κατ’ αύτήν παρέστησαν δ Ά ρ χη 
γές Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ.
Καρυώτης, δ 'Υποδιοικητής τής 94
Σ.Δ.Ϊ. Ταξίαρχος κ. Μητσάκος, δ Α 
νώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δ.
% Ελλάδος Συνταγματάρχης κ. Μαρού-

σης, δ Στρατιωτικές Διοικητής Πύρ
γου Άντισυνταγματάρχης κ. Σκουτερόπουλος, δ Νομάρχης ’Ηλείας κ. Ροντήρης, δ Δήμαρχος Πύργου κ. Καζάσης, δ Πρόεδρος τής Συνομοσπονδίας
Αναπήρων 'Ελλάδος, Δήμαρχοι καί
Κοινοτάρχαι τών πέριξ Δήμων καί
Κοινοτήτων καί πλήθος κόσμου.
ΔΙΑΤΑΓΑΙ
Έκοινοποιήθη πρές άπαντα τά 'Υ
πουργεία ή ύπ’ άρ. 244 άπδ 20.1.70
Εγκύκλιος τοΰ παρά τψ κ. Πρωθυ
πουργέ ’Επιτρόπου Διοικήσεως, διά
τής δποίας συνιστώνται καί λειτουρ
γούν 'Υπηρεσίαι έξυπηρετήσεως καί
έρεύνης παραπόνων πολιτών (Υ.Ε.Ε.
Π.Π.) είς άπαντα τά 'Υπουργεία, Νο
μαρχίας, Νομικά πρόσωπα καί ’Οργα
νισμούς. ΑΕ Υ.Ε.Ε.Π.Π. δέχονται τούς
πολίτας καθ’ έκάστην έργάσιμον ήμέραν καί άπδ ώρας 09.00 εως 14.00.
Οί πολΐται δύνανται διά καταγγε
λίας ή παράπονα αυτών, άναφερόμενα
είς ένεργείας ή παραλείψεις τής διοικήσεως ή είς συμπεριφοράν ύπαλλήλων αυτής, νά άπευθύνωνται είς τάς
Υ.Ε.Ε.Π.Π. τών Νομαρχιών έπί θεμά
των νομαρχιακής άρμοδιότητος καί
τών ’Οργανισμών καί Νομικών προ
σώπων έπί θεμάτων τής άρμοδιότητος
αύτών.
Ή Υ.Ε.Ε.Π.Π. τοΰ 'Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως στεγάζεται έπί τής δδοΰ Σταδίου 10, 1ος δροφος, είς Α 
θήνας, τηλέφωνον 228.737.
Ύπέ τής Διευθύνσεως Ασφαλείας,
Τμήμα Δ ', τοΰ Α.Β.Χ. έξεδόθη ύ ύπ’
άριθ. 28 Κανονιστική Διαταγή διά
τής δποίας έπέρχονται αί κάτωθι και·
νοτομίαι έπί τοΰ τρόπου άναφοράς τών
άδίκημάτων καί συμβάντων:
1) Αί Δ) σεις Αξιωματικών άναφέρουν άπ’ εύθείας είς τέ Άρχηγεΐον
τά άδικήματα καί συμβάντα τής πε
ριφέρειας των.
2) Καταργοΰνται αί λεπτομερείς
άναφοραί άδίκημάτων καί συμβάντων
πλήν ένίων σοβαρών έγκλημάτων (λήστείαι, άνθρωποκτονίαι έκ προθέσεως,
προδοσίαι κατά τής χώρας κλπ.) .
3) Τυποποιούνται αί σημαντικαί και
λεπτομερείς άναφοραί — βπως αί τελευταίαι διατηρούνται — πρές τέν
σκοπέν αυτόν αί δπηρεσίαι Χωροφυ
λακής θέλουν έφοδιασθή δΓ έντύπων
καθιστώντων λίαν συνοπτικήν τήν α
ναφοράν τοΰ άδικήματος ή τοΰ συμ
βάντος.
4) Προσδιορίζονται σαφώς διά π ι
νάκων ποια άδικήματα καί συμ.βάντα
άναφέρονται είς τάς Δ) σεις Αξιωμα
τικών, Δ) σεις Χωρ) κής ή Δ) σεις Α 
στυνομίας καί Α ρχηγείου Χωρ) κής.
5) Διά τών άνωτέρω καθιερουμέ-

νων καινοτομιών έπέρχεται σημαντι
κές περιορισμός τής άλληλογραφίαι
έπί τοΰ έν λόγψ άντικειμένου καί καταφέρεται ισχυρόν πλήγμα κατά τής
γραφειοκρατίας.
Διετάχθη ή χορήγησις είς άπαντα:
τούς δπλίτας τοΰ Σώματος Χωροφυ
λακής, ύφάσματος θερινού συμμίκτοι
διά τήν κατασκευήν θερινών στολών
όμοιων πρές τάς τοιαύτας τών Α ξ ι
ωματικών.
Άπεφασίσθη ή προμήθεια νέου τύ
που άδιαβρόχου όπλιτών, χρώματο;
κυανού, διά τέν έφοδιασμέν τών δπλιτών σταδιακώς.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Ύπέ τοΰ Τ.Α.Ο.Χ. έχορηγήθησα·
είς δπλίτας έξελθόντας τοΰ Σώματο
τήν 31.12.1969 τά κάτωθι βοηθήμα
τα: Ένωμοτάρχαι: Ζήκος Σ. δρχ. 89
856, Μπαλόπουλος Γ. 115.128, Σακέ
τας Έλευθ. 75.816, Τσιάκας Κωνσι
101.088, Παπαδομανωλάκης Ίωάν
77.187, Παπαδάκης Ίωάν. 101.088
Χαλκιαδάκης Ίωάν. 101.088. Ύπε
νωματάρχαι: Σαβοργιανάκης Εύάγ
84.204, Μαρκουλιδάκης Α. 84.204
Χωροφύλακες: Κούτσιας Κων. 71
892, Ράλλης Άνδρ. 65.901, Κρομύ
δας Βασ. 69.895, Άθανασόπουλο
Ά π . 65.901, Κογκέζος Δημ. 63.904
Δασκαλάκης Έμμ. 51.922, Νέζης X
63.904, Δριμής Γ. 71.892, Ροδόπου
λος θεόδ. 53.919, Φιστόπουλος Στέφ
67.898, Αατσώνας Νικ. 63.904, Κα
ραπιδάκης Π. 71.892, Μιχαλάκη
Ά ντ. 5.430, Κολυβάκης Στ. 69.89Ε
Κουρδουλάκης Νικ. 59.910.
Έπεστράφησαν αί κρατήσεις εί
τούς Ένωμοτάρχας Σπυρόπουλον Δο
νιήλ 9.711, χωροφύλακας: Ζήσην I
10.465, Μωϋσιάδην Ίωάν. 10.37
καί Δρακωνάκην Γ. 7.735.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Τήν 24.1.1970 άπεβίωσεν είς Ά
μαλιάδα δ Μοίραρχος Κων. Μαγκλ
νης τοΰ Δημητρίου. Ή κηδεία του ί
γένετο πάνδημος είς Άμαλιάδα,
δέ σορός του μετεφέρθη καί ένεταφιο
σθη είς Αθήνας.
Ό άποβιώσας έγεννήθη τέ ετι
1925 είς Μπουρλέσια Αίτωλοακαρν:
νιας. Κατέτάγη είς τέ Σώμα τής Χο
ροφυλακής ώς Δόκιμος Χωροφύλο
τήν 19.7.1945. Ώνομάσθη Άνθυπ
μοίραρχος τήν 11.9.1954. ΙΙροήχΙ
εί: τον βαθμέν τοΰ Υπομοιράρχου ττ
28.8.1957 καί είς τέν βαθμέν τι
Μοιράρχου τήν 1.1.1967. Ά π έ 9.
1969 καί μέχρι τοΰ θανάτου του ύπ·
ρέτε: ώς Διοικητής τής Υ.Χ. Ά μ
λιάδος.

— Ό Ύ πενομωτάρχης Δημήτριος
Γεωργακάκης έρωτα: α) Έάν δύναται νά άποστείλη συνεργασίας είς τό
περιοδικόν μας, β) ποιον ποσόν δικαι
ούται νά λάβη έφ’ άπαξ απολυόμενος
μετά 12ετή υπηρεσίαν, γ) πότε τό δι
καιούται καί δ) ποιον ποσόν δικαιού
ται έάν έκδιωχθή τής υπηρεσίας.
Άπάντησις:
1) Συνεργασίαν δύναται νά άποστεί
λη πας άναγνώστης. Αδτη θά δημο
σιεύεται έφ’ οσον κρίνεται κατάλλη
λος.
2) 'Ο συμπληρώ^ας ύπηρεσίαν 11 έτών 6 μηνών καί μιας ήμέρας ύπενωματάρχης, απολυόμενος δικαιούται νά
λάβη έφ’ άπαξ — μετά τήν αΰξησιν
15% ήτις έδόθη πατά τό τρέχον έτος
— ποσόν 120.164 δρχ. (64.556 δρχ.
άπό τό ΤΑΟΧ καί 12 μισθούς μετά
τριετιών καί πολυετίας άπό τό Δημό
σιον Ταμεΐον) .
3) Τό ποσόν τούτο καταβάλλεται είς
τον συμπληρώσαντα τόν προαναφερθέντα χρόνον, μετά τήν άπόλυσίν του.
Έ φ ’ δσον δ άπολυόμενος ύπενωματάρχης δέν συνεπλήρωσε τόν χρόνον τού
τον, τού έπιστρέφόνται μόνον αί κρα
τήσεις τόσων μηνών, δσους έχει έν ύπηρεσίφ.
4) Έ άν δ έχων συμπληρώσει 12ετή
ύπηρεσίαν είς τή\/ Χωροφυλακήν υπε
νωμοτάρχης έκδιωχθή τού Σώματος,
δικαιούται καί λαμβάνει έφ’ άπαξ.
!'
— ΣΓΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
Συνεργασίας διά . τό περιοδικόν μας
άπέστειλαν οί : ’Αμβρόσιος Αένης,
Τεροκήρυξ Χωροφυλακής, Σπυρ.
Γεωργούσης, Συνταγματάρχης έ. ά.,
Άναστ. Τίγκας, Μοίραρχος, Σπυρ.
Μαρκαντωνάτος, Μοίραρχος, Άθαν.
Μορφάκης, Υπομοίραρχος, Γ. Δημόπουλος, Υπομοίραρχος, Ν. Κουτσουμ
πής, Υπομοίραρχος, Κ. Μαρκάτος, 'Γποστράτηγος_έ.ά.,': Σπ. Γεωργακόπουλος, Συνταγματάρχης έ,ά., Δημ. ΙΙαπαδάπουλος, Άνθυπασπιστής, Ίωάν.
Κασσωτάκης, Δημοσιολόγος, Δημ.
Κόκκινος, Δημοδιδάσκαλος, Κ. Κατσάμπουλας, 'Γπομοίραρχος, Φωτ.
Τριάρχης, Άνθυπασπιστής.
(ΣΗΜ.: Ή καταχώρησις τών ονομά
των γίνεται κατά σειράν λήψεως τών
συνεργασιών τω ν).

ΒΙΒΛΙΑ — ΕΝΤΓΠΑ
Τ άκΐ| ’Α κρίτα : «Φλογισμένοι ούρανοί», πολεμικό διήγημα άπό τήν μά
χην τής Κρήτης, σελίδες 172, β'
έκδοσις, Άθήναι 1969.
Στρατηγού Χωρο/κής έ.ά. Κωνστ.
Μ α ρ κ ά του: «Επιστημονική ’Αστυ
νομία», έργον περισπούδαστον λίαν
χρήσιμον ούχί μόνον διά τούς άσκούντας τό έργον τής διώξεως τού
έγκλήματος, αλλά καί διά πάντας
γενικώς πρός προστασίαν των, άπό
τών έν τή κοινωνίφ δρώντων κα
κοποιών.
«ΙΙαιδια τής Ελλάδος παιδιά», έκδοτικού οίκου «Δημητρόπουλος - Δήμητσας», άφιερωμένον είς δλους έ
θ ν ο υ ς τούς ήρωας οί όποιοι μέ τό
αιμα τους έγραψαν τό έπος τού
1940-1941. Πρόκειται περί βιβλίου
τό όποιον συναρπάζει καί ένθουσιά-

ζει τόν άναγνώστην άπό τήν άρ/ήν
μέχρι τό τέλος. Τιμάται δρχ. 5, σε
λίδες 36, σχήμα 8ον.
«Εργατική Έπιθεώρησις», μηνιαιον
δργανον τής Εργατικής Εστίας.
«Ι.Β.Μ. ΕΛΛΑΣ», έκδοσις ένημερώσεως καί έπικοινωνίας.
Τεύχος No 81 τού περιοδικού δργάνου
τού άδελφοΰ Σώματος τής Γαλλι
κής Χωροφυλακής.
Μιά θαυμάσια έκδοσι τής Εθνικής
Τραπέζης άφιερωμένη στήν Ε λλη
νική χειροτεχνία,
έκυκλοφόρησε
προσφάτως. Εκλεκτό χαρτί — ρέτζιστρο γιά τά κείμενα, βέλβετ μάτ
γιά τούς πολύχρωμους πίνακες —
σέ έκτύπωσι Άσπιώτη ’Έλκα. Οί έ
ξοχες φωτογραφίες δφείλονται στούς
Μάκη Σκιαδαρέση, Ρωμΰλο Παρίση
καί Νίκο Κοντό.

Τ Ο Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο ΔΕΙΠΝΟ
(Συνέχεια άπό τήν σελ. 47)

— Κι αύτός δ Γκραίηβς.,.έγκληματίας, άλλά τί σύστημα...
— Τί σύστημα, φίλε μου. Κρυφάκουσε τό πρωί ένα μέρος άπό τήν κου
βέντα κι αύτό τού έφτανε γιά να καταλάβη πώς δ Άσκάνιο θά βρισκόταν
σέ δύσκολη θέση γιά νά ύπερασπίση
τόν εαυτό του. Τό επόμενο βράδυ στις
δκτώ λέει στον κύριό του πώς τόν ζη
τάνε στό τηλέφωνο. Ό Φοκατίνι π η 
γαίνει στό γραφείο του, κάθεται κι άπλώνει τό χέρι νά τραβήξη τό τηλέ
φωνο πρός τό μέρος του καί τότε δ
Γκραίηβς πού στεκότανε πίσω του,
τοΰφερε στό κεφάλι τό μαρμάρινο ά
γαλμα. Μετά τρέχει στό τηλέφωνο
τής κουζίνας καί παραγγέλλει δείπνο
γιά τρία άτομα. "Οταν έρχεται τό φα
γητό στρώνει τό τραπέζι, λερώνει τά
πιά τα' τά μαχαιροπήρουνα, τά ποτή
ρια κλπ. Πρέπει δμως νά ξεφορτωθή
τό φαγητό. Φαίνεται πώς δέν έχει μό
νο μυαλό άλλά καί καταπληκτικό στο
μάχι. Έ φ α γε τις τρεις γλώσσες, τά
τρία τουρνεντό, άλλά δέν μπόρεσε νά
φάη καί δλο τό ρύζι. Καπνίζει άκόμη
κι ένα πούρο καί δυό τσιγάρα γιά νά
συμπληρώση τό σκηνικό. Καταπλη
κτικά μεθοδικός. Μετά βάζει τούς δεϊ-

κτες τού ρολογιού στίς 8.47' καί τό
κοπανάει πάνω στό γραφείο γιά νά
μάς κάνη νά σκεφθοΰμε πώς δ φόνος
έγινε έκείνη τήν ώρα, καί παίρνει καί
τό σπίτι τού γιατρού άργότερα μιμού
μενος τήν φωνή τού κυρίου του. Ή
ιδέα είναι τόσο έπιτυχής καί σωστή
πού κανείς μας δέν σκέφτεται νά ρωτήση άν έγινε κανένα τηλεφώνημα ά
πό τό διαμέρισμα 11 έκείνη τήν ώρα.
— Εκτός βέβαια άπό τόν κύριο
Ιίουαρώ, έκανα έγώ σαρκαστικά.
— Ούτε άκόμη καί αύτός δ Πουαρώ, φίλε μου, είπε δ Πουαρώ κου
νώντας τό κεφάλι του. Τώρα θά τη
λεφωνήσω καί θά παρακαλέσω τόν
έπιθεωρητή Τζέκινς νά τό διαπιστώση. Καί τότε, άν είναι έτσι... πού δέν
μπορεί νά είναι διαφορετικά, θά πρέ
πει νά συλλάβη αύτόν τόν καταπλη
κτικό ύπηρέτη. Τόν Γκραίηβς. Γιά
νά δούμε...
Σηκώθηκα άπό τή θέση μου χωρίς
νά περιμένω νά άκούσω τό άποτέλεσμα τού τηλεφωνήματος τού Πουαρώ.
Δέν είχα καμμιά άμφιβολία πώς θά
ήταν έτσι δπως τά έλεγε. Καί φυσι
κά άργότερα έμαθα πώς ήταν έτσι.
’Ακριβώς έτσι!
aqatha cristie

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΑΣ ΕΚΠΟΜΠΑΖ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Είναι πάντοτε ενημερωτικοί, ψυχαγωγικοί, ένδιαφέρουσαι.
Μεταδίδονται : Ή ραδιοφωνική έκάστην Τρίτην ώραν 12.30 έκ τού ραδιοσταθμού τής 'Υπηρεσίας
Ένημερώσεως ’Ενόπλων Δυνάμεων.
Ή τηλεοπτική άνά δεκαπενθήμερον ήμέραν Παρασκευήν καί ώραν 19.00 έκ τού Σταθμού ’Ενόπλων
Δυνάμεων, δίαυλος 5.
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