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«Πάσαν ομορφιά 
Ε λλάδα , έσύ τήν έχεις!»

Κ. Παλαμάς
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Αύτή τήν ήμέρα τήν ολόδροση διαλέξαμε yta ν’ άρχίσουμε τον περίπατό μας 

■στήν Ελλάδα. ’Ακόμη άκούγονται τα ξεφωνητά, άπό τ’ άγόρια καί τις κοπελούδες, 
-πού βγήκανε νά χαροΰνε της Μαγιάτικης δροσιάς τό μεθύσι στα περίχωρα της ’Α
θήνας.

Καί μεϊς περπατάμε γοργά για νά φτάσουμε στο σημείο πού ορίσαμε γιά τό 
ξεκίνημα. Ή  ώρα είναι τώρα 6. Ό  ήλιος άνέβηκε κι’ δλας καί κάνει τούς δροσοστα- 
λαχτΐτες νά λάμπουν σαν διαμαντόπετρες πάνω στις φυλλωσιές των δένδρων.

Τά τουριστικά λεωφορεία γεμίζουν γρήγορα μέ τις κυρίες, τούς άξιωματικούς 
καί τούς δοκίμους, πού παίρνουν τις θέσεις των καί άμέσως ξεκινάνε. Κάνουμε όλοι 
το σταυρό μας σά νά δόθηκε σύνθημα καί άποχαιρετάμε τήν ’Αθήνα, τήν ολόφωτη, 
τρέχοντας προς τήν Ελευσίνα, άνάμεσα στις άνθισμένες δάφνες, στις τριανταφυλ
λιές, στις άνεμώνες πού γελούν σπαρμένες στα χωράφια, άναπνέοντες τ’ άρώματα 
πού σκορπίζουν οί πασχαλιές, οί κρίνοι, οί ύάκινθοι καί οί λεμονανθοί.

Δεν κυττάζουμε πίσω μας, γιατί φοβούμαστε μήπως άπό τον Παρθενώνα, 
πού φαντάζει τώρα ολόχρυσος κάτω άπό τις πρωινές άχτΐδες τοΰ ήλιου, ξεπροβάλ
λουν οί θεές, πού χιλιάδες χρόνια κοιμούνται έκεΐ μέσα καί μάς μαγέψουν μέ τά 
κάλλη τους...
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Μπήκαμε τώρα στους ελαιώνες μέ την άσημένια φυλλωσιά καί βγαίνοντας 
στο Σκαραμαγκά χαιρετάμε τή γαλάζια θάλασσα. 'Ο Σαρωνικός μέ τα χαριτωμένα 
άκρογιάλια του ξετυλίγεται μπροστά μας...

’Απολαμβάνουμε τοϋτο το πρωινό. Ό  βυθός της θάλασσας στρώθηκε μέ 
άσήμι... Αυτή είναι ή άκρογιαλιά της ’Αττικής, μέ τις νεράιδες καί τις γοργόνες τις 
άφρόπλαστες.

...Μά περάσαμε κι’ όλας τον ’Ισθμό καί μπροστά μας ξεπρόβαλε ό Κορινθιακός 
κόλπος...

ΤΩ !... τί μαγεία έτούτη την έποχή... Αύτή ή διαδρομή στήν Κορινθιακή καί 
’Αχαϊκή παραλία είναι ονειρώδης. Οί λεμονιές, οί πορτοκαλιές ολάνθιστες άρωματί- 
ζουν σέ βαθμό άσύγκριτο τήν άτμόσφαιρα. Καί στο πέρασμα άνοίγουν διάπλατα τά 
μάτια σου, τά μάτια της ψυχής νά συλλάβουν τό υπέροχο σύμπλεγμα του πεύκου, 
τής λεύκης, του πλάτανου, τής ιτιάς, τής άγράμπελης... Κι’ όταν ή πνοούλα έρχεται 
άνάλαφρη άπ’ τή θάλασσα, ή άρπα τής φύσης παίζει πάνω στά κλαδιά τή δική της 
μουσική, πού φτάνει στά κατάβαθα τής ψυχής σου.

’Εδώ συνταιριάζουν τά τρία άπέραντα στοιχεία, ή ολοκάθαρη θάλασσα, τό 
πράσινο καί ό γαλάζιος ουρανός. ^

Τρέχουμε... τρέχουμε καί θαυμάζουμε... ένώ σέ μιά στιγμή άκόύγεται τό βιολί 
καί τό άκορντεόν, πού ό δόκιμος μουσικός κ. Μπουκουβάλας καί ό ονειροπαρμένος 
βοηθός του κ. Β... μαγεμένοι άπό τή φύση, τά κάνουν νά ψάλλουν μαζί μέ τά πουλιά 
έναν ΰμνο στο Θεό... '

—Κιάτο—Ξυλόκαστρο—Άκράτα—Διακοφτό—Αίγιο—Ρίο ... Stop...
** *

ΡΙΟΝ—ANT ΙΡΙΟΝ—ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
’Αλλαγή σκηνοθεσίας. Τά πούλμαν προχωρούν πάνω στο «φέρρυ—μπότ» 

γιά νά περάσουμε άπό τήν Πελοπόννησο στη Στερεά Ελλάδα. Αύτό τό στενό είναι 
τά Μικρά Δαρδανέλλια, έτσι πού πλαισιώνονται άπό τά παληά βενετσιάνικα φρούρια, 
τά όποια στέκουν τό ένα άπέναντι στο άλλο... "Υστερα άπό μισή ώρα πατάμε στή 
Στερεά 'Ελλάδα καί πηγαίνουμε ολοταχώς γιά τον πρώτο σταθμό μας, τό Με
σολόγγι .

'Η  'Ιερή πόλη. Τό χιλιοτραγουδισμένο«Μ εσολόγγι»!! Τό μικρό λιμνοχώρι 
πού έγραψε σελίδες άφάνταστου ήρωϊσμοΰ κατά τήν Ελληνική Έπανάστασι.

Πέρασαν άπό κεϊ πολλοί άφέντες... Οί Βενετοί, ό Όρλώφ, ό Άλή Πασσάς 
τών Ίωαννίνων, κι’ ύστερα ό Σουλτάνος. Μά τό 1821, τό Μεσολόγγι μέ τό Μάρκο 
Μπότσαρη καί 500 πολεμιστές ξεσηκώθηκε κι’ έδιωξε κάθε κατακτητή. Τό δεύτερο 
χρόνο, τό 1822, άνήμερα τά Χριστούγεννα, 20.000 τοΰρκοι μέ τον Όμέρ-Βρυώνη 
καί τον Κιουταχή κάνανε έπίθεσι μά οί Μεσολογγϊτες τούς τσάκισαν κυριολεκτικώς.

Καί τότε κατέβηκε εκεί ό Λόρδος Βύρων, πού πέθανε ύστερα άπό δυο χρό
νια τραγουδώντας τήν Ελληνική λευτεριά!

'Ο Κιουταχής όμως ξανάρθε μέ 30.000 στρατό καί πολιόρκησε τό Μεσολόγγι 
στενά. ’Αλλά όλες οί έπιθέσεις του έσπαγαν στον άτσάλινο προμαχώνα τής ψυχής 
τών Μεσολογγιτών. Κι’ ήρθε κατόπιν σέ βοήθεια τών Τούρκων ό Ίμπραήμ μέ 10.ΟΟΟ 
Άραπάδες καί βλέποντας τό Μεσολόγγι γέλασε... λέγοντας στον Κιουταχή τό περί
φημο εκείνο... « Έ !!! αύτό τό φράχτη δέν μπορείς νά πάρης; Ντροπή σου- σέ δέκα 
πέντε μέρες θά τον πάρω μοναχός μου...».

Μά πέρασαν οί δεκαπέντε μέρες... πέρασαν μήνες καί ό φράχτης άντεχε... 
ώς που στις 10 τού ’Απρίλη τού 1826 έγινε ή έξοδος τών ελεύθερων πολιορκημένων 
κι’ ύστερα ό δαυλός τού Χρήστου Καψάλη έκανε νά ύψωθή στον ουρανό ή Ελληνική 
δόξα καί ή θέλησι γιά τή λευτεριά, πού κίνησε τό θαυμασμό όλου τού κόσμου. Τό 
Μεσολόγγι χάθηκε τότε, μά ό χαμός του άνάστησε τήν 'Ελλάδα.
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Τ’ άκρογιάλια καί τή λιμνοθάλασσα τοϋ Μεσολογγίου, τα ξερονήσια του τό 
Κλείσοβο καί το Βασιλάδι, τά βουνά του τό Ζυγό καί τή Βαράσοβα, τραγούδα ό 
Παλαμάς στο ποίημά του «ή δόξα, στό Μεσολόγγι»...

Καί παρουσιάζει τή δόξα να φεύγη άπό τά Ψαρά καί νά πηγαίνη στό Μεσο
λόγγι γιά νά τό στεφάνωση, μά δέ βρίσκει ούτε τά λίγα χορτάρια πού είχαν μείνει 
στών Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, παρά μονάχα ένα φως, ένα φως πού είχε πλημμυ
ρίσει τά άγια χώματα. Καί τελείωνε ό ποιητής :

«Ά π ό  τό φως αύτό, στοΰ κοντυλιού μου 
τήν άκρη, πήρα κι’ έσκυψα νά γράψω, 
χάραξα ενα ονομα, είπα στούς αιώνες :
ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ...»

Μέ συγκίνησι καί έθνική περηφάνεια πήγαμε καί προσκυνήσαμε τό ηρώο 
τοϋ Μεσολογγίου, καταθέτοντας ένα .δάφνινο στεφάνι, εις ένδειξιν της εύγνωμοσύνης 
μας στούς άθάνατους νεκρούς.

Οί δόκιμοι μπροστά στό ήρώο τω ν αθανάτων τοϋ Μεσολογγίου μέ τό στεφάνι 
πού κατέθεσαν μέ εΰλάβεια.

Σταθήκαμε μπροστά στις προτομές τών ηρώων νοιώσαμε τό μεγαλείο της 
ψυχής τών άνθρώπων εκείνων καί καθώς ό καθηγητής κ. Κ. Πετρονικολός μάς εξη
γούσε καί μάς οδηγούσε στούς τάφους τών ήμιθέων τοϋ Μεσολογγίου, δάκρυα γέμισαν 
τά μάτια δλων μας.

'Ο κ. Πετρονικολός μάς έδειξε καί τήν περίφημη Τάπια «τερίμπιλε» (Tapia 
teribile). Κι’ δταν τον ρωτήσαμε γιατί αυτό τό ιστορικό σημείο είναι άπερίφρακτο, 
έτσι πού νά κινδυνεύη καμμιά φορά άπό...οικοπεδοποίηση, μάς είπε πώς δεν υπάρχει 
πίστωσις γιά νά φυτευθοΰν πάνω στήν τάπια αύτή μερικά δένδρα καί νά περικλεισθή 
μ’ ένα κιγκλίδωμα.

Οί άξιωματικοί καί οί δόκιμοι της ’Αστυνομικής Σχολής ευχαρίστως θέτουν 
στή διάθεσι παντός άρμοδίου γιά τό σκοπό αύτό 1.000 δραχμές.
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ΑΓΡΙΝΙΟΝ—ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ—ΑΡΤΑ—ΛΟΥΡΟΣ
Τά πούλμαν μπαίνουν τώρα στήν καταπράσινη πεδιάδα, πού στολίζεται από 

ττολλές λίμνες, τήν Τριχωνίδα, τήν ’Αμβράκια κι’ άλλες μικρότερες. Κι’ ό ’Αχελώος 
τρέχει άνάμεσα στα πλατάνια χαρίζοντας ομορφιά καί δροσιά.

Περνώντας έ'τσι πλάγι καί πάνω άπό τις λίμνες καί τά ποτάμια θυμήθηκα κείνα 
πού γράφει ό κ. Στασινόπουλος γιά το «πνεύμα της λίμνης», πού είναι ήρεμο καί σο

βαρό, πού εύλογεϊ το μόχθο των άνθρώπων καί απαλύνει τούς σκληρούς χειμώνες της 
ζωής... "Ολα άνασαίνουν καί ζοϋν μέσα στο ήρεμο πνεύμα της λίμνης... "Ετσι ρεμ
βάζοντας φτάσαμε κι’ δλας στο Άγρίνι. Είναι πιά μεσημέρι. Πήγαμε λοιπόν στά 
εστιατόρια νά γευματίσουμε. Πλούσια καί καθαρά έστιατόρια, μέ άφθονα καί καλομα- 
γειρεμένα φαγητά, φανερώνουν πώς ή πόλις αύτή έχει νοιώσει τήν άξια τού πολι
τισμού. Μετά τό φαγητό ξεκινάμε γιατί ό προορισμός μας τήν πρώτη ήμέρα είναι 
νά φτάσουμε στά Γιάννενα. Συνεχίζουμε λοιπόν τή πορεία μας προς τήν ’Αμφιλοχία.

Περνώντας τον ’Αχελώο καί τή λίμνη Άμβράκια άνάμεσα στήν πλούσια βλά- 
στησι μακαρίζουμε τούς κατοίκους πού ζούν έκεϊ ευτυχισμένοι.

’Αλλά είναι όνειρο πραγματικό καί ή διαδρομή μας στήν παραλία τού Άμβρα- 
κικοΰ, στον περίφημο Καρβασαρά. Δεξιά μας φαντάζουν μακρυά ό Τυμφρηστός καί 
τό Παναιτωλικό μέ χιονισμένες τις κορφές τους. Κι’ άριστερά ή καταγάλανη θά
λασσα περικλεισμένη σ’ ένα άέρινο φόντο πού μοιάζει σάν άραχνοόφαντο πέπλο.

Μά!! νά τώρα προχωρούμε παράλληλα σέ ένα άλλο ποτάμι. Είναι ό "Αρα
χθος... Πλησιάζουμε στήν "Αρτα. Ό  κάμπος της "Αρτας!! Είναι όνειρο ή διαδρομή

Στό χιλιοτραγουδισμέυο γεφϋρι τής Ά ρτας.
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άνάμεσα στους πορτοκαλεώνες ! ’Ανοίγουμε δλα τά παράθυρα καί απολαμβάνουμε τδ 
άρωμα, πού έχει γεμίσει την άτμόσφαιρα. ’Ακόμη δεν έχουνε τρυγίσει το χρυσό 
καρπό καί τά δέντρα είναι κάτασπρα σαν χιονισμένα άπό τον άνθό.

"Ετσι προχωρώντας στον άρωματισμένο κάμπο, φτάνουμε στήν "Αρτα μέ τό 
ιστορικό γεφϋρι της.

"Εχει μεγάλη ιστορία ό τόπος αύτός καί τά λείψανα άπό τά τείχη της άρχαίας 
πόλεως φανερώνουν τη δύναμί της.

Σταθήκαμε γιά λίγο καί καμαρώσαμε άπό τό γεφϋρι της τον "Αραχθο, πού 
κυλούσε ήρεμος άνάμεσα. στά πλα
τάνια καί τήν πλούσια χλωρίδα.

Μέσα δμως στο πρόγραμμα 
τής έκδρομής μας είναι καί ή έπί- 
σκεψις του υδροηλεκτρικού έργοστα- 
σίου «Λούρου».

...’Εμπρός λοιπόν γιά τό Λούρο.
Πάνω στά ίχνη ένός παληοΰ 

ρωμαϊκού ύδραγωγείου, έξω άπό τή 
Φιλιππιάδα τής ’Ηπείρου, ό σύγχρο
νος πολιτισμός έδημιούργησε μιά 
τεχνητή λίμνη γιά τήν παραγωγή 
ήλεκτρικής ένεργείας. Ή  ώραία αύ- 
τή μικρή λίμνη, χωρητικότητος
1.050.000 κυβικών μέτρων, έσχη- 
ματίσθη μέ ένα φράγμα στή συμ
βολή τού ποταμού Λούρου καί τών 
πηγών 'Αγίου Γεωργίου. Τά νερά 
της κινούν τό 'Υδροηλεκτρικό ’Ερ
γοστάσιο Λούρου τής Δ.Ε.Η.

Τό έργοστάσιον αύτό, λειτουρ
γεί άπό τό Μάρτη τού 1954 καί 
παρέχει ήλεκτρική ένέργεια στις πόλεις καί τά χωριά τής ’Ηπείρου. Μέ τήν πα- 
ροχή φτηνού ήλεκτρισμοΰ γιά φωτισμό, άρδεύσεις καί κίνησι μικρών βιομηχανιών, 
έξασφαλίζεται ή αύξησις τού εισοδήματος καί ή ΰψωσις τού βιοτικού έπιπέδου τής 
περιοχής. 'Η  ισχύς τού σταθμού Λούρου σήμερα είναι 5.000 KW, προβλέπεται δμως 
ή προσθήκη μιας άκόμη μονάδος τών 4.000 KW.

'Ένα τοξοειδές φράγμα ύψους 22 μέτρων καί μήκους 97 μέτρων, κατασκευα
σμένο άπό σκυρόδεμα, συγκρατεΐ τά νερά καί σχηματίζει τήν τεχνητή λίμνη. Τό 
φράγμα αύτό είναι ένα άπό τά ωραιότερα θεάματα, γιατί άφίνει τά πλεονάζοντα 
νερά νά ύπερχειλίζουν τήν στέψη του καί νά κυλούν σχεδόν κατακορύφως μέ λευκούς 
άφρούς σάν ένας μακρύς καταρράχτης.

Ά πό τήν τεχνητή λίμνη, τό νερό οδηγείται σέ μιά σήραγγα διαμέτρου 2.70 
μέτρων καί μήκους 1.453 μέτρων. 'Η  σήραγξ αύτή διασχίζει τό βουνό, είναι δέ έπεν- 
δυμένη μέ σκυροκονίαμα καί ή κατασκευή της έχρειάσθη έργασία 18 μηνών, μέ 
έναλλασσόμενα συνεργεία ήμέρας καί νυκτός. Στήν άλλη πλευρά τής βουνοπλαγιάς, 
ή σήραγξ καταλήγει σ’ ένα ύδατόπυργον διαμέτρου 10 μέτρων καί ύψους 18 μέτρων, 
προορισμός τού οποίου είναι ν’ άπορροφα τήν τεράστια ύδραυλική πίεσι, πού άνα- 
πτύσσεται δταν διακοπή ή έλαττωθή άποτόμως ή λειτουργία τού εργοστασίου.

Τό νερό περνά έπειτα εις τό χαλύβδινο άγωγό πτώσεως, πού διακρίνεται 
στή βουνοπλαγιά καθώς κατηφορίζει προς τό έργοστάσιο. "Εχει διάμετρο 2,40 
μέτρα στή κορυφή καί 2,10 μέτρα στή βάση, είναι δέ κατασκευασμένος άπό χαλύ-

Τό ήλίκτρικόν έργοστάσιον τοΰ Λούρου.
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βδινα ελάσματα ήλεκτροσυγκολλημένα. Στη βάση του, μόλις φθάση στο υπόγειο 
του έργοστασίου, ό άγωγός πτώσεως διακλαδίζεται σέ δύο βραχίονες, οί όποιοι κα
τευθύνουν τό νερό στά πτερύγια των άντιστοίχων στροβίλων.

Μετά τήν εκμετάλλευση της πτώσεως του γιά την κίνησι του έργοστασίου, 
τό νερό άποδίδεται στήν κοίτη τοϋ ποταμού, χωρίς καμμίαν άπώλειαν καί χρησιμο
ποιείται άπό τούς γεωργούς της περιοχής, γιά ποτίσματα των καλλιεργειών.

Τό συγκρότημα τοϋ στάθμου περιλαμβάνει έπίσης οκτώ κτίρια, στά όποια 
κατοικεί τό προσωπικόν τοϋ στάθμου. Στήν κατασκευή τοϋ έ'ργου αύτοϋ άπησχο- 
λήθησαν 860 έργάται, τεχνίτες καί μηχανικοί. Τό προσωπικό του άποτελεΐται άπό 
δώδεκα μηχανικούς καί τεχνίτες πού κατοικούν σήμερα σέ ώραιότατες βιλίτσες, έξω- 
πλισμένες μέ δλα τά σύγχρονα μέσα πολιτισμού.

Ό  εξαίρετος διευθυντής τοϋ έργοστασίου κ. Λεωνίδας Μελισσουργός καί ό 
υποδιευθυντής κ. Γ. Έμμανουηλίδης μας έξήγησαν λεπτομερώς τή λειτουργία τοϋ 
έργοστασίου καί τό ιστορικό της κατασκευής του.

Μετά τήν έπίσκεψή μας στο Λοΰρο προχωροΰμε γιά τά Γιάννενα.
*

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Μιά διαδρομή πάνω στο Ξεροβοΰνι καί τον Τόμαρο, δυο άγρια βουνά πού 

βρίσκονται κάτω άπό τήν οροσειρά της Πίνδου καί τά πανύψηλα βουνά τοϋ Άθα-

Τό κάστρο μέ τό  τζαμί τοϋ Ά λη  Πασσα, τό  όποιου έχει γίνει τώ ρα Μουσείου,
μέ τή  Λίμνη τω ν Ίωανυίνων.

μάνικα (2930 ύψ.) καί τών Άγράφων. Στο δρόμο μας κάναμε ενα σταθμό έκεΐ πού 
ό άείμνηστος Βασιλεύς Κωνσταντίνος στά 1912—1913 είχε τό Στρατηγείο του, στο 
χάνι τοϋ Έμίν—’Αγά.

Σταθήκαμε γιά ν’ άποτίσουμε φόρο τιμής μπροστά στο υπέροχο μνημείο τών 
πεσόντων ήρώων κατά τις μάχες τών Ίωαννίνων καί τοϋ Μπιζανίου. ’Έχει πιά νυ
χτώσει δταν φτάνουμε στά Γιάννενα, τά κατακαϋμένα Γιάννενα.

Έ κεΐ είναι ό πρώτος σταθμός μας.
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Μείναμε στο καινούργιο ξενοδοχείο «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» τοΰ κ. Σπύρου Σουρέλη. 
"Ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο, πού τιμά τον ιδρυτή του καί τον τόπο. Τελείως 
συγχρονισμένο πού φαντάζει ολόφωτο καί μυρίζει Ελλάδα καί ’Ήπειρο. 'Όλα έχουν 
γίνει σέ στύλ καθαρά τοπικό. Τάπητες, διάκοσμος, κουρτίνες, έπιπλα, άπλίκες πού 
μοιάζουν λάμπες, τα πάντα συνθέτουν ένα σύνολο γραφικώτατο. Θά έπρεπε να μι- 
μηθοΰν το τοπικό αύτό ντεκόρ όλα τα έπαρχιακά ξενοδοχεία, γιατί ή καλαισθησία 
στήν Ελλάδα μέ τό τοπικό χρώμα κάθε επαρχίας, είναι κάτι τό έξαίρετο.

Τό πρωί τής Παρασκευής συγκεντρωθήκαμε για να πάμε νά έπισκεφθοϋμε

ίκόνες άπό τό σπήλαιο τω ν στα- 
τοϋ Περάματος Ίωαν- 

νίνων.

\νω  : Οί λίμνες μέ τά  νούφαρα, 
άτω  ; 'Η μικρά πολιτεία μέ τά  

κυπαρίσσια.

τό σπήλαιο μέ τούς σταλαχτΐτες, πού βρίσκεται έξω άπό τά Γιάννενα, στο Πέραμα. 
Κείνο πού είδαμε εκεί ξεπερνάει τη φαντασία. Νομίζαμε πώς θά δούμε μιά σπηλιά μέ 
σταλαχτΐτες, μά είδαμε ένα ολόκληρο βασίλειο στά έγκατα τής γής, είδαμε παλάτια 
κρυστάλλινα, πολιτείες μαρμαρένιες, κοιλάδες, βουνά, κάμπους, λίμνες, άγάλματα, 
δέντρα κι’ ό,τι μπορεί νά πλάση ή φαντασία τού άνθρώπου, γιά ένα φανταστικό παρα
μύθι. Νά κάνη κανείς περιγραφή είναι άδύνατο.. Μόνο όταν ζήση μιά ώρα μέσα στο 
Βασίλειο αύτό τής φύσης, όπως ζήσαμε μεΐς, μπορεί νά νοιώση τό μεγαλείο πού έχουν 
τά μεγάλα σπήλαια.

Μετά τήν έπίσκεψή μας στο σπήλαιο μέ τούς σταλαχτΐτες, γυρίσαμε πάλι στά 
Γιάννενα καί έπισκεφθήκαμε τό μουσείο τοΰ, τόπου, πού, βρίσκεται στήν όχθη τής 
λίμνης., Ά πό εκεί ό ξεναγός μας κ. Σωτήριος Ζοΰμπος, έπιμελητής τού Μουσείου 
Ίωαννίνων, μας έδειξε τά ιστορικά φρούρια καί μάς έφερε κοντά στά χρόνια τού 
Άλή Πασσά.
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Κι’ ή φαντασία μας ζωντανεύει τώρα, έτσι καθώς βλέπουμε τή λίμνη, την παι
νεμένη λίμνη της κυρά—Φροσύνης, 8λους τούς θρύλους. Ζωντανεύει στον ιερό τούτο 
τόπο τα μαρτύρια, τό ξεχείλισμα τού πόνου καί τού πόθου της Ελληνικής ψυχής, 
πού έχουν άποθανατίσει τα κλέφτικα τραγούδια.

'Η  φαντασία ξαναγυρίζει επίμονα στα περασμένα καί συγχωνεύει τις εποχές. 
Σμίγει τά διαστήματα σαν να ήταν χτές, σήμερα, τώρα.

Κυττώντας έτσι κάτω στα ήρεμα νερά τής λίμνης, βλέπουμε τις σκιές τού 
’Αλή Πασσα, τού Ταχήρ... Βλέπουμε τό Βελή-Γκέκα, τό Θανάση Βάγια, τό Γιου- 
σούφ Άράπη κι’ ολα τά λυσσασμένα σκυλιά τού ’Αλή.

Βλέπουμε στά βαθειά τής λίμνης τις δεκαεφτά νεοστεφάνωτες νυφοϋλες, τις 
Γιαννιώτισσες μέ τή πεντάμορφη Κυρά-Φροσύνη τους μπροστά, πού σέρνουν τό χορό, 
στεφανωμένες τώρα μέ νούφαρα καί πολυτρίχια... ΤΩ ! Γιάννενα! κατακαϋμένα Γιάν- 
νενα!!...

Μά ή ώρα πλησιάζει νά συνεχίσουμε τήν πορεία.
’Αποχαιρετούμε τον εξαίρετο Δήμαρχο κ. Σακκά καί ξεκινάμε γιά τή Γουμέ- 

νιτσα, κατεβαίνοντας τήν οροσειρά τού Τόμαρου. Τά πούλμαν τρέχουν παράλληλα 
στις όχθες τού ποταμού Καλαμά, πού έγινε ιστορικός τό 1941, γιατί εκεί άντιστά- 
θηκαν οί "Ελληνες μέ τό Δαβάκη στις ορδές τού Μουσουλίνι.

'Η  ώρα είναι 7 τό άπόγευμα καί τό Φέρρυ—Μπότ τής Κερκύρας είναι έτοιμο 
γιά ν’ άποπλεύση. 'Ο καιρός είναι καλός κι’ ή θάλασσα ήσυχη. ’Έτσι μέ κέφι καί 
χαρά άντικρύσαμε ύστερα άπό τρεις ώρες πορεία τό μαγικό νησί, τήν Κέρκυρα. Μά 
είναι πιά νύχτα καί δμως μάς υποδέχτηκε ό εξαίρετος ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' 
κ. Σταυρόπουλος, ό όποιος άναπλήρωνε τον Διευθυντή Κερκύρας κ. Άντωνιάδη 
καί μάς έτακτοποίησε στά ξενοδοχεία γιά ν’ άναπαυθοΰμε.

** *
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
"Ωρα 5 τό πρωί. Ξυπνήσαμε κι’ δλας καί άπό τά παράθυρά μας καμαρώνουμε 

καί θαυμάζουμε τήν Κέρκυρα.
Τήν είπαν νύφη τού Ίονίου. Δέν έχουν άδικο. Ή  Κέρκυρα, ή πόλις, τό νησί 

ολόκληρο, μοιάζει πάντα σάν μιά νέα νυφούλα γλυκειά, χαρούμενη, ευγενική, χαρι
τωμένη καί καταστόλιστη. 'Η  φύση θέλησε νά φιλοτεχνήση μέσα στο Ίόνιο πέλαγος 
κι’ άπέναντι στά άγρια ’Ηπειρώτικα βουνά ένα κομψοτέχνημα. Κι’ έκαμε τήν Κέρ
κυρα...

'Ο Όδυσσέας έκεϊ βρέθηκε στο γυρισμό του κι’ ό "Ομηρος περιγράφοντάς τή 
σκηνή αύτή ένοιωσε τήν άνάγκη νά γίνη λυρικός. 'Η  Ναυσικά, ή πριγκηποπούλα, 
κι’ οί παρθένες τής συνοδείας της άκόμη παίζουν άνάλαφρα στ’ άκρογιάλια τού 
νησιού.

Μά ή ώρα είναι 7 καί μεϊς τώρα μέ τά λεωφορεία μας τρέχουμε προς τήν Πα- 
λαιοκαστρίτσα.

Πόσο πλούσια ή φύση σκόρπισε στό νησί αύτό τό πράσινο! Οί έληές γεμάτες 
καρπό άκόμη, οί βουκαμβίλιες καί οί γλιτσΐνες απλώνουν τά κλωνάρια τους στήν 
παραλία καί φιλούνε τή Θάλασσα. ’Αρώματα άπό τούς πορτοκαλεώνες, άπό τά τριαν
τάφυλλα, τά γαρύφαλα, τά νούφαρα. "Ετσι καθώς περνάμε τά άπειρα λιμανάκια της 
πού μοιάζουν σάν φιόρδ δέν χορταίνουμε τή βλάστησι καί τό ήμερο νόημα δλου τού 
νησιού.

Κάπου άντικρύζουμε κομψές άχυροκαλύβες στήν παραλία, στά δμορφα λιμα- 
νάκια. Είναι οί κατασκηνώσεις πού τακτοποιούνται τώρα νά δεχτούν τις Γαλλίδες, 
οί όποιες θά παραθερίσουν έδώ τούτο τό καλοκαίρι.
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’Έτσι, γοητευμένοι άπό τις άπειρες φυσικές καλλονές του νησιού φτάσαμε στο· 
Μοναστήρι της Παλαιοκαστρί- 
τσας. Κυττάζουμε άπό έκεϊ 
και μένουμε εκστατικοί μέ τό 
θέαμα πού άντικρύσαμε. ’Έτσι 
έξηγιέται γιατί οί Αύτοκράτο- 
ρες κι’ οί Βασιλιάδες χρόνια 
πολλά έρχονταν στήν Κέρκυ
ρα νά περάσουν το καλοκαίρι 
τους καί έχτισαν τα παλάτια 
τους έδώ.

Πάμε τώρα για το ’Α
χίλλειο, το άνάκτορο πού έ
χτισε ή αύτοκράτειρα Έλισ- 
σάβετ καί πού το άγόρασε 
άργότερα ό Κάϊζερ.

Δέν ξαίρω αν 6 παρά
δεισος, όπως τον φαντάζεται ό 
καθένας μας, είναι καλλίτερος 
άπύ τούτο έδώ το κομμάτι.

Το Άχίλλειον χτισμένο 
πάνω στην πλαγιά τού βουνού, 
πνιγμένο στήν οργιαστική βλά
στηση, βουτώντας τά πόδια 
του στή γαλάζια θάλασσα καί 
άγναντεύοντας το πέλαγος, 
δίνει την εντυπωσι τού Μα- Κοπέλλες μέ τοπικές ενδυμασίες, πέρνουν νερό άιτ’ τή 
γευτικοΰ παλατιού των πα- βρύση στή Παλαιοκαστρίτσα.
ραμυθιών. Κι’ όταν κανένας
περπατάει μέσα στις τεράστιες αίθουσες μέ τά άγάλματα, τις ζωγραφιές, τά

έπιπλα των αύτοκρατόρων, 
μέσα στά ιδιαίτερα διαμερί- 
σματά τους καί βγαίνει υ
στέρα στις βεράντες καί στούς 
έξωτικούς κήπους, άντιλαμ- 
βάνεται γιατί τό νησί αυτό τό 
ύμνησαν καί τό βάφτισαν πα
ραμυθένιο, μαγευτικό, ουρά
νιο, γιατί τό παρομοίασαν μέ 
τήν ’Αφροδίτη πού βγαίνει 
μέσα άπό τήν άφρισμένη θά
λασσα.

Ό  Άχιλλέας, ό ήρωας 
πολεμιστής, στέκει ολόρθος 
στο βάθρο του κρατώντας τήν 
άσπϊδα καί τό δόρυ καί πιο 
πέρα ό ίδιος χτυπημένος στή 
φτέρνα πέφτει μέ μιά έκφρα
ση οδύνης καί πόνου.

...Τί νά πρωτοθαυμάση
Παραλία τής Γαρίτσας. κανείς έδώ!...
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’Επιστρέφουμε λοιπόν καταμαγεμένοι στην πόλη της Κερκύρας, γιά νά περι-
πλανηθοϋμε σέ κάθε γωνιά 
της, στο Mon — Repo, στο 
Ποντικονησι, στο Κανόνι, 
στο Παληό Φρούριο, στην 
παραλία τής Γαρίτσας. Τά 
πάντα μάς κάνουν νά μένουμε 
εκστατικοί καί νά μακαρίζου
με τούς ανθρώπους πού κα
τοικούν τό ευλογημένο αυτό 
νησί, της γαλήνης, της ψυχι
κής ηρεμίας, τής ομορφιάς.

'Η  Κέρκυρα, όπως ξαί- 
ρουμε, είναι καί ή πρώτη πό
λις τής Ελλάδος, όπου ή ’Α
στυνομία Πόλεων έγκατεστά- 
θη. ’Έτσι γιά μάς τούς άστυ- 
νομικούς άποτελεΐ την άφε- 
τηρία τής σταδιοδρομίας μας.

Γιαυτό, άπό την πρώτη 
στιγμή πού φτάσαμε στην 
Κέρκυρα, συνεννοηθήκαμε μέ 
τον αίδεσιμώτατο ιερέα τής 
εκκλησίας τού 'Αγίου Σπυρί
δωνος νά γίνη παράκλησις στις 
4 μ.μ. καί νά άνοιχθή τό σκή
νωμα τού 'Αγίου γιά νά προ- 
σκηνύσουμε. ’Έτσι στην ώρι- 

σμένη ώρα όλοι οί δόκιμοι, οί άξιωματικοί καί τά μέλη των οικογενειών τους

Οί Μοΰσεζ. "Ενα κομμάτι άπό τό περιστήλιο τοΟ 
Αχίλλειου.

Τό Ποντικονησι.
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•συγκεντρωθήκαμε στήν έκκλησία και προσκηνύσαμε μέ δέος καί εύλάβεια τό λείψανο 
τοϋ 'Αγίου Σπυρίδωνα.

Τό βραδάκι δειπνήσαμε στα κομψά έστιατόρια τής Κέρκυρας, περιπλανηθή- 
καμε λίγο στά καντούνια της μέ τα μεσαιωνικά πανήψυλα κτίρια καί άποσυρθήκαμε 
ν’ άναπαυθοϋμε πολύ άργά.

*
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Κυριακή πρωί, μπήκαμε στο Φέρρυ—Μπότ καί άποχαιρετάμε την Κέρκυρα 

πού μας έδωσε τή χαρά τής ομορφιάς καί τής ήρεμίας. Φτάνουμε στήν 'Ηγουμενίτσα 
καί άπό έκεΐ άμέσως ξεκινάμε γιά τά Γιάννενα, περνάμε άπό τό Πέραμα καί προχω
ρούμε στο Μέτσοβο, ανεβαίνοντας διαρκώς τήν Πίνδο. Περνάμε την περιώνυμη 
Κατάρα, δπου οί πλαγιές άκόμη είναι σκεπασμένες μέ χιόνια καί προχωρούμε προς 
τήν Καλαμπάκα.

Έ ν δψει τά Μετέωρα!!!
Τί άντίθεσις προς τήν Κέρκυρα πού άφήσαμε τό πρωί!...

*
ΜΕΤΕΩΡΑ
Σάν τεράστιοι δράκοντες στέκονται ολόρθοι οί βράχοι των Μετεώρων. Κεΐ 

πάνω ή επιμονή καί ή πίστις των 
μοναχών τής ύΧριστιανωσύνης έ
στησε τούς βωμούς τής προσευ
χής. ’Απορεί κανείς, πώς κατώρ- 
θωσαν οί άνθρωποι αύτοί νά δη
μιουργήσουν μιά πολιτεία χριστια
νική στις βραχοκορφές αυτές, πού 
είναι άμφίβολο αν καί οί άετοί 
ακόμη μπορούσαν νά. σταθούν.

Μά σήμερα ό πολιτισμός 
καί ό τουρισμός μάς έφερε άνετα 
έκεΐ πάνω, στο Μοναστήρι τού 
Βαρλαάμ, μέ τά λεωφορεία, γιατί 
έγινε ένας δρόμος ώραιότατος πού 
διευκολύνει τήν άνάβασι τών αύ- 
τοκινήτων μέχρι τή βάσι τής έκ- 
κλησιάς.

’Έτσι καί μεΐς άπολαύσαμε 
τό άγριο θέαμα άπό τή κορυφή 
τού βράχου.

Κατεβαίνουμε κατόπιν καί 
μπαίνουμε στο κάμπο τής Θεσ
σαλίας, πηγαίνοντας ολοταχώς στά 
Τρίκαλα δπου καί θά διανυκτε- 
ρεύσουμε.

Φθάσαμε στις £> τό βράδυ
κ α ί άφοΰ δε ιπ νή σ α μ ε  ̂ σ τά  ώ ρ α ΐα  Μετέωρα : Ή  Μονή τοϋ Βαρλαάμ,
εσ τ ια τό ρ ια  κα να μ ε μ ια  βόλτα  στην
πόλι, πού είχε ζωηρή κίνησι λόγω τής Κυριακής.

*

ΛΑΡΙΣΑ—ΛΑΜΙΑ
Τρέχουμε τώρα στον άπέραντο Θεσσαλικό κάμπο, πού φαντάζει σάν θαλασσα 

μέ τον πλούσιο καταπράσινο τάπητα τού σιταριού. 'Ο Πηνειός σχίζει σάν ολόχρυσο
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ζωνάρι τή γη και την ποτίζει διαρκώς. Φτάνουμε στή Λάρισα, κάνουμε ένα σταθμό 
καί έναν περίπατο στο Άλκαζάρ, τον ολάνθιστο κήπο καί προχωρούμε προς τά Φάρ
σαλα. ’Από έκεϊ περνώντας τήν οροσειρά τής ’Όρθυος φτάνουμε στή Λαμία, την 
πατρίδα τοϋ Διάκου. Προσκυνάμε τδ μνημείο δπου μαρτύρησε ό ήρωας τής ’Αλα
μάνας καί αισθανόμαστε μικροί μπροστά στο μεγαλείο τής θυσίας έκείνων πού μάς 
χάρισαν τήν ελευθερία.

*

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ—ΑΘΗΝΑ
Βγαίνοντας άπό τή Λαμία προχωρούμε προς τις Θερμοπύλες. Είδαμε το υπέ

ροχο μνημείο, πού στήθηκε στον ιστορικό τούτο τόπο μέ τήν προσφορά τών^ξενη-

Πρό τοϋ άγάλματος τοΟ Λεωνίδα είς τάς Θερμοπύλας.

τεμένων Ελλήνων. *0 Λεωνίδας όρθιος, υπέροχος, αιώνιος, στέκεται έκεϊ κρατώντας 
τήν άσπϊδα μέ τήν έπιγραφή «Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ». Καί κάτω ή μνημειώδης; 
φράσις «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ».

ΤΩ ! Ελλάδα αιώνια!! Σέ κάθε βήμα σου συναντάει κανείς τούς βωμούς, τούς; 
τάφους, τά ήρώα, πάνω στά όποια θεμελιώθηκε ή έννοια τής έλευθερίας. Τί σού 
χρωστά ή άνθρωπότης ολόκληρη ! !

Καί τώρα περνώντας τον Μπράλο φτάνουμε στή Λειβαδιά καί άπό έκεϊ ολο
ταχώς μέσω Θηβών—Κριεκουκίου—Κάζας, μπαίνουμε στήν ’Αθήνα καί άντικρύ- 
ζουμε άπό μακρυά τον ολόφωτο Παρθενώνα.

Ή  ώρα είναι 9.30' μ.μ. άκριβώς. Τά πούλμαν σταματούν έξω άπό τον κήπο· 
τού Μουσείου. 'Η  έκπαιδευτική μας εκδρομή τελείωσε.

Είδαμε καί θαυμάσαμε πολλά. Νοιώσαμε καί πιστέψαμε ότι ή Ελλάδα μας 
είναι μιά άπό τις πιο ωραίες χώρες τού Κόσμου, είναι ή ωραιότερη Χώρα τού Κόσμου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΡΧ ΙΜ Α Ν Δ ΡΙΤΗ Σ
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ΕΚΤΡΟΠΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΙ

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ
'Ομιλία γενομένη την 2-5-1957 είς την αίθουσαν

------  τοϋ «Παρνασσού», παρουσία της Α.Μ. τοϋ Βασιλέως, -------
ύπο τοΰ τ. Άστυν. Δ /ντοΰ και ήδη Βουλευτοϋ ’Αθηνών 

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μεγαλειότατε,
'Η  ελπίς τής έπιβιώσεως καί τής προόδου ένός Λαοϋ, είναι ή Νεολαία αύτοϋ.
Κάθε Κράτος, πού ένδιαφέρεται διά τα ιστορικά αύτοϋ πεπρωμένα, επιδει

κνύει πρωτίστως το άμέριστον αύτοϋ ενδιαφέρον ύπέρ τής σωματικής, ήθικής καί 
πνευματικής ευεξίας τής Νεολαίας του, μέ τήν αυτήν έπιμέλειαν, λεπτότητα καί 
φροντίδα, μέ τάς οποίας ένας φιλανθής άνθοκόμος περιποιείται τά ωραία καί ευώδη 
άνθη τοϋ κήπου του, καλλιεργών καί άπο- 
καθαίρων αύτά άπο τάς άκάνθας καί λοιπά 
παράσιτα, τά όποια άπειλοϋν νά τά κατα
πνίξουν.

’Αποτελεί ή Νεολαία κάθε Λαοϋ τό 
φυτώριου αύτοϋ. ’Απο αυτό θά άναπηδή- · 
σουν οί ήγέται καί τά στελέχη τής αΰ- 
ριον. Είς αυτό καλλιεργοΰνται αί ήθικαί 
καί πνευματικαί άξίαι, αί όποϊαι θ’ άπο- 
τελέσουν τήν καλυτέραν έγγύησιν τής εύη- 
μερίας του, τής προόδου καί τοϋ πολιτι- 
<τμοΰ του. ’Εκεί θά σφυρηλατηθοΰν ή ’Ε
θνική ύπερηφάνεια, ή φιλοπατρία, ή έφε- 
<τις διά τήν πρόοδον καί τήν έργατικότητα 
καί ή ήθική διάπλασις τοΰ χαρακτήρος 
των. Προσόντα ικανά νά δημιουργήσουν 
καί στερεώσουν τήν δόξαν τής Πατρίδος 
των είς όλους τούς τομείς τής άνθρωπίνης 
δραστηριότητος.

Είναι δηλαδή ή Νεολαία, ή πηγή,
-έκ τής όποιας άρδεύεται τό "Εθνος καί ή- 
τις μολυνομένη δύναται νά όδηγήση αυτό 
είς τήν καταστροφήν καί τον όλεθρον. Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

’Αλήθεια ίστορικώς βεβαιωμένη, ώ- 
■στε νά μή χρήζη έπιχειρημάτων ή άπόδειξίς της.

Άτυχώς όμως, είς πάσαν άνθρωπίνην κοινωνίαν, άκόμη καί είς τάς πλέον 
προηγμένας, ένδημεΐ ή άσθένεια ή κατατρύχουσα ήθικώς καί σωματικώς ένα μικρόν 
ή μέγα τμήμα τής Νεολαίας της.

Παρ’ ήμϊν, κατά τό διάστημα τής Κατοχής, οί Κατακτηταί μετήλθον ώς γνω
στόν όλα τά άνήθικα καί άπάνθωπα μέσα διά νά κάμψουν τήν ήρωϊκήν άντίστασιν 
τοϋ Λαοϋ μας. 'Η  πείνα, αί όμαδικαί έκτελέσεις καί τά άπάνθρωπα καί βάρβαρα 
μέτρα των, συμπαρομαρτούντων καί των έκ τοΰ πολέμου δεινών, έσχον ώς άποτέ-

1. Τήν διάλεξιν έτίμησαν διά της παρουσίας των οί Υπουργοί των Οικονομικών, Δ ι
καιοσύνης, Εμπορίου καί Προνοίας. Ό  πρόεδρος καί άντιπρόεδρος Άρείου Πάγου, Καθηγηταί 
άνωτάτων Πνευματικών Ιδρυμάτων καί πλήθος εκλεκτού κόσμου
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λεσμα την μείωσιν των ήθικών άξιων, την έξαθλίωσιν των ηθών, την άμβλυνσιν της 
Κοινωνικής αλληλεγγύης, την έφεσιν προς την πλεονεξίαν κα'ι τον εΰκολον πλουτι
σμόν καί τον άκρατον έγωϊσμόν.

Πάντα ταϋτα έσχον δυσμενεστάτας επιδράσεις επί τής νεότητος.
Οί γονείς των άπορωτέρων τάξεων, άπορροφημένοι καθημερινώς μέ τό τρο

μερόν πρόβλημα τής έπιβιώσεως τών οικογενειών των, ή το φυσικόν νά άδιαφορή- 
σουν διά την διαπαιδαγώγησιν τών τέκνων των.

Έ κ παραλλήλου τα παιδιά, στερηθέντα τής οικογενειακής άγωγής, καί μή 
φοιτήσαντα ή φοιτήσαντα πλημμελώς εις τα Σχολεία, λόγω τών τότε συνθηκών, δεν 
έτυχον τής σχολικής άγωγής, ήτις μεγάλως συντείνει είς τήν διαμόρφωσιν του χα- 
ρακτήρος των καί διάπλασιν του ήθους των.

'Ωσαύτως πολλά παιδιά, στερούμενα τών μέσων έπιβιώσεως των, άλλα δέ 
τελείως άπορφανισθέντα, ήναγκάσθησαν πολύ ένωρίς νά κατέλθουν εις τον σκληρόν 
άγώνα τής βιοπάλης καί νά έπιδοθοϋν εις μικροεμπόρια καί άλλας προχείρους έργα- 
σίας καινά ύποστοϋν δλας τάς επιβλαβείς επιδράσεις του πεζοδρομίου.

'Ολόκληρος τότε στρατιά τοιούτων παιδιών, πολλάκις καί μέ την άνοχήν τών 
γονέων των, έπεδίδετο εις έπαιτείαν, μικροκλοπάς, άρπαγάς καί μικροαπάτας.

Ένδεικτικώς ένταϋθα.άναφέρω ότι κατά τό 1943 ότε προϊστάμεθα τής Άστυν. 
Δ /νσεως ’Αθηνών, καθημερινώς κατηγγέλλετο μεγάλος άριθμός κλοπών γυναικείων 
τσαντών, είς κεντρικώτατα τών ’Αθηνών σημεία έπιβιβάσεως καί άποβιβάσεως 
έπί τών ολίγων τότε μεταφορικών μέσων.

Ποιος δέν ένθυμεΐται τούς περιφήμους άνηλίκους «σαλταδόρους» τής Κατο
χής ; Έ κ τής ’Αστυνομικής μου τότε ύπηρεσίας, διεπίστωσα μεταξύ πλείστων άλλων 
περιστατικών καί περίπτωσιν 80 περίπου παιδιών, ήλικίας 9—14 έτών, άτινα έφώρ- 
μων καθ’ ομάδας κατά τήν στιγμήν τής άνόδου τών έπιβατών καί ότε ουτοι διηγγωνί- 
ζοντο διά νά είσέλθουν είς τά οχήματα, άπέκοπτον διά ξυριστικής λεπίδος τούς ιμάν
τας τών τσαντών τών γυναικών καί οΰτω εκλεπτον αύτάς.

Ή το δέ τοιαύτη ή τόλμη των, ώστε έξωθι τού Άσρακείου καί προ τών όμμά- 
των άστυνομικής δυνάμεως 30 άνδρών, εύρεθείσης εκεί έκτάκτως, έκλάπησαν 10 
τσάντες καί τό περιεχόμενόν των διενεμήθη ύπό τών μικρών κλεπτών έπί τόπου, 
μέ πλήρη άδιαφορίαν έκ τής παρουσίας τής άστυνομικής δυνάμεως.

’Αλλά, ώς νά μή έφθανον όλα αύτά τά κακά, έτερος έχθρός έκαραδόκει νά συμ- 
πληρώση τό άπαίσιον έργον τής διαφθοράς καί τής ήθικής έξαθλιώσεως τής νεότητος, 
διά νά τήν καταστήση εύάλωτον λείαν του.

'Ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ς  έχων πλήρη έπίγνωσιν του τεραστίου κέρδους, όπερ 
θά προσεκτάτο διά τοϋ προσηλυτισμού τής Νεολαίας, εύθύς ώς τό έπέτρεψαν αί συν- 
θήκαι, έκμεταλλευόμενος τήν βαναυσότητα καί τά άπάνθρωπα έγκλήματα τών 
κατακτητών, ώς καί τήν ήθικήν καί υλικήν έξαθλίωσιν τών μαζών, τήν άναλγησίαν 
τών τότε πλουτισάντων, τον δοσιλογισμόν καί τον άπαίσιον μαυραγοριτισμόν, άρχίζει 
τό έργον του.

Γνωρίζει πόσον ευπλαστος είναι ή παιδική ψυχή καί τήν ροπήν τοϋ νέου προς 
τά υψηλά ιδεώδη καί τούς ένθουσιασμούς του.

Μέ άπατηλά συνθήματα ύπέρ Πατρίδος καί ’Ελευθερίας, έντάσσει τό παιδί 
είς τάς ποικιλωνύμους καί ύπό διαφόρους μεταμφιέσεις οργανώσεις του. Τό οπλίζει, 
καί τό έθίζει είς τόν χρήσιν τών όπλων.

’Έρχεται κατόπιν ό διαφωτιστής, καί έκμεταλλευόμενος τήν άπειρίαν καί 
παρθενικήν ψυχήν του, χύνει έντέχνως μέ τά σαγηνευτικά κηρύγματα τής Κοινωνικής 
ίσότητος, καί τής καταργήσεως τής άνθρωπίνης έκμεταλλεύσεως, τό. άπαίσιον δηλη- 
τήριόν του.

Δυστυχώς καί ή μεταπολεμική περίοδος δέν υπήρξε καλλιτέρα διά τήν Νεολαίαν
μας.
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Μετά τό προδοτικόν κίνημα του Δεκεμβρίου, καθ’ δ δεν ύπήρξεν μικρά ή συμ
βολή τή$ ήδη δηλητηριασθείσης Νεολαίας μας, ήρχισε μέ δλην την εξοντωτικήν του 
άγριότητα ό πόλεμος των άναρχικών.

Αί. καταστροφαί καί ή έρήμωσις της υπαίθρου ύπό των κομμουνιστικών 
συμμοριών, ή εις τά άστικά κέντρα συρροή έκατοντάδων χιλιάδων συμμοριοπλήκτων, 
συνέβαλε μεγάλως εις τήν εκρυθμον κατάστασιν, ήτις έσχε σοβαρωτάτας συνέπειας 
έπί τής ήθικής άναπτύξεως τών νέων.

Μέσα εις τήν άχλύν τοϋ έμφυλίου σπαραγμού καί της καταστροφής, μέσα εις

Στιγμιότυπου από τήυ όμιλίαυ τοϋ κ. Δημ. Βραυοποΰλου εις του «Παρυασσόυ».

έν περιβάλλον φόβου, άγωνίας, πόνου, αίματος καί δακρύων, τά παιδιά τής μεταπο
λεμικής περιόδου, δεν ήτο δυνατόν νά τύχωσι καλλιτέρας άγωγής.

’Αλλά καί πολλοί άλλοι παράγοντες συνέβαλλον καί συμβάλλουν εις τήν ήθικήν 
κατάπτωσιν τής νεότητος.

Γονείς εκφυλισμένοι ήθικώς καί σωματικώς, δημιουργούν άνθρωπίνας υπάρ
ξεις καταδικασμένας έκ τών προτέρων εις τήν σωματικήν καί διανοητικήν άναπη- 
ρίαν, έπιρρεπεΐς προς τήν έγκληματικότητα καί εχθρούς τής Κοινωνίας.

'Η  πτώσις τών ήθικών άξιών, ή έλλειψις έπαρκοϋς Κοινωνικής άλληλεγγύης, 
ή έ'λλειψις τής οικογενειακής έπιβλέψεως, λόγω άπασχολήσεως τών γονέων εις τάς 
έργασίας των, ή ροπή προς τον ταχύν καί εΰκολον πλουτισμόν, προς τάς σαρκικάς 
άπολαύσεις, ή άδιαφορία προς τήν δυστυχίαν τών άλλων καί ή μανία προς κορεσμόν 
τών εγωιστικών παθών, άπαντα κακά άπότοκα τής Κατοχικής περιόδου, συνέβαλον 
μεγάλως εις τήν έπίτασιν τής άνηθικότητος μερίδος τών νέων, διότι τά παιδιά, λόγω 
τής μιμητικής των προδιαθέσεως, ακολουθούν τάς πράξεις, τάς έξεις καί συνήθειας 
τών μεγάλων.

Ήσχολήθην μέ τό πρόβλημα τούτο άπό τής άπελευθερώσεως καί έντεύθεν, 
δτε διετέλεσα Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς καί ’Αθηνών, καί ώς έκ τούτου 
διά ειδικής υπηρεσίας, είδικώς προς τούτο έκπαιδευθείσης, παρηκολούθησα τήν τρα-
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•γακήν εικόνα τής ήθικής καί σωματικής καταπτώσεως ένός νοσοϋντος μέρους τής 
Νεολαίας μας, άμα δέ τήν (αντικοινωνικήν καί εγκληματικήν αύτοΰ δράσιν.

Έ κ  ταύτης διεπίστωσα τα κάτωθι :
Τό θέαμα έν Άθήναις καί Πειραιεϊ μεγάλου άριθμοϋ άνηλίκων συχναζόντων 

εις τά ύποπτα καί κακόφημα κέντρα καί άσχημονούντων άνά τάς ρύμας καί τάς 
οδούς, ώς καί των περιφερομένων εις τά άπομεμακρυσμένα σημεία των πόλεων, ήτο 
σύνηθες.

Ό  άριθμός των επιδιδόμενων εις τούς άνωτέρω χώρους, εις άκολασίας καί 
ανήθικους πράξεις, δεν ήτο εύκαταφρόνητος, ώς έπίσης καί ό άριθμός των παιδιών 
των έπιδιδομένων εις τήν έπαιτείαν καί άλητείαν.

Δέν ήσαν όλίγαι αί περιπτώσεις, καθ’ άς κατελήφθησαν να συχνάζουν εις μυ
στικούς οίκους ανήλικα κοράσια.

'Ωσαύτως καί αί περιπτώσεις άποπλανήσεως καί έκ μέρους ενηλίκων καί 
άνηλίκων καί έπί μικρών ετι παιδιών, άμφοτέρων τών φύλων, δέν ήσαν σπάνιαι.

Πολλάκις κατελήφθησαν άνήλικοι διανυκτερεύοντες εις διάφορα μεταφορικά 
χερσαία καί πλωτά μέσα, ή διατρίβοντες εις καφωδεία καί χοροδιδασκαλεία.

Έπίσης μεγάλος άριθμός άνηλίκων έπεδίδετο δημοσίως εις τήν χρήσιν οινο
πνευματωδών ποτών, είς τήν χαρτοπαιξίαν κ.λ.π.

Δυστυχώς δέ άρκεταί έσημειώθησαν περιπτώσεις χρήσεως ύπό τών άνηλίκων 
ναρκωτικών, μέ τάς τεράστιας καί θλιβεράς συνέπειας έπί τής σωματικής καί ψυχικής 
αύτών καταστάσεως.

'Ομοίως άξιοσημείωτος υπήρξε καί έξακολουθεΐ καί έσχάτως παρατηρουμένη, 
ή διάπραξις σοβαρών έγκλημάτων, μέ δράστας παιδιά νεαράς ήλικίας.

’Αλλά πέραν τών άναφερθεισών ήδη έπιδράσεων, δέν πρέπει νά παροραθή καί 
σημαντικών έτέρων παραγόντων ή συμβολή, εις τήν έκτροπήν τής παιδικής ψυχής 
άπό τον ορθόν δρόμον.

Ο ΰ τ ω
Ή  πενία άποτελεΐ ένισχυτικόν παράγοντα τής παιδικής διαφθοράς τών άπο- 

ρωτέρων στρωμάτων τοϋ πληθυσμού.
Δέν είναι δυστυχώς μικρός ό άριθμός τών γονέων, οίτινες ύπό τό άδυσώπητον 

ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως, ώθοΰν τά άνήλικα τέκνα των εις τον βιοπορισμόν 
τού πεζοδρομίου, μέ όλας τάς συμπαρομαρτούσας έπιδράσεις του, εις τήν έπαιτείαν 
καί ένίοτε καί είς τήν κλοπήν, τήν πορνείαν καί είς αύτό άκόμη τό έγκλημα.

'Η  έπίδρασις τοϋ κινηματογράφου, ιδιαίτατα δέ τών έργων μέ έντονον σεξουα
λικόν ρεαλισμόν, ώς καί πλείστων άστυνομικών ταινιών, είς τάς όποιας ό νέος διδά
σκεται τήν μεθοδικήν καί άριστοτεχνικήν διάπραξιν τοϋ εγκλήματος άφ’ ένός, καί 
άφ’ έτέρου ή ήρωποίησις τοϋ έγκληματιού, συντελούσης καί τής άχαλινώτου φαντα
σίας τής παιδικής ψυχής, ρεπούσης έξ ιδιοσυγκρασίας είς τήν περιπέτειαν, ύπήρξε 
καί είναι σοβαρός παράγων ήθικής έκτροπής τής νεότητος προς τον τυχοδιωκτισμόν, 
τήν ευκολον ζωήν, τάς σαρκικάς άπολαύσεις καί τό έγκλημα.

Δέν έπιθυμώ νά σάς κουράσω άναφέροντας παραδείγματα, άφοϋ καθ’ έκάστην 
τά διαβάζετε είς τάς 'Ημερήσιας ’Εφημερίδας.

Είς τό αύτό άγει ή άνάγνωσις περιπετειωδών άναγνωσμάτων καί τών ποικιλο- 
νύμων άσέμνων περιοδικών, ξενογλώσσων καί μη, τά όποια βρίθουν άσέμνων εικό
νων καί κατακλύζουν τάς προθήκας τών περιπτέρων

Κ α ί  τ έ λ ο ς
Τό Καφενεΐον, ή Χαρτοπαικτική Λέσχη, ό 'Ιππόδρομος, άποτελοΰν έπίσης 

παράγοντας φθοροποιούς διά τήν διάπλασιν τής παιδικής ψυχής.
Μελετήσαντες τότε άπό τής υπευθύνου άστυνομικής σκοπιάς μας έν πάση 

λ.επτομερεία τήν ύφισταμένην κατάστασιν, ώς καί τά αίτια ταύτης, έσκέφθημεν νά
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προβώμεν εις τήν λήψιν ώρισμένων μέτρων, άν οχι προς ριζικήν έξάλειψιν τοΰ κακού, 
τουλάχιστον εις τήν μερικήν περιστολήν αύτοΰ, έν τή περιωρισμένη άρμοδιότητι 
ήμών, ώς έκτελεστικών του Κράτους οργάνων.

Γνωρίζοντες τάς δυσκολίας α'ίτινες θά παρουσιάζοντο κατά τήν άντιμετώπισιν 
που σοβαρωτάτου τούτου Κοινωνικού προβλήματος, έμελετήσαμεν έπισταμένως τα 
ληπτέα μέτρα, διά νά είναι άφ’ ένός μέν άποτελεσματικά, άφ’ έτέρου δέ νά μή έχουν 
αντίθετα άποτελέσματα.

Γνωρίζομεν έκ πείρας, δτι αΐ άπαγορεύσεις πολλάκις προκαλοϋν άντιδράσεις, 
•αί όποϊαι έχουν χειρότερα άποτελέσματα.

’Επίσης γνωρίζομεν κάλλιστα, δτι τδ ζήτημα δέον νά άντιμετωπισθή, μετά 
τής μεγαλυτέρας λεπτότητος, διά νά άποφευχθοϋν ενδεχόμενοι ψυχικοί τραυματισμοί 
των παιδιών καί νά προληφθοϋν οίκογενειακαί τραγωδίαι.

Γνωρίζομεν καλώς τό φιλότιμον, τήν εύθυξίαν, τήν υπερηφάνειαν καί τήν αξιο
πρέπειαν της νεαράς ήλικίας, ήτις δεν έπρεπε νά τραυματισθή άπό τά τυχόν άστοχα 
μέτρα., ή τήν μή εΰστροφον ένέργειαν τών εντεταλμένων διά τήν έφαρμογήν τών 
μέτρων τούτων οργάνων, διότι άμα τραυματισθή ή φιλοτιμία τοϋ νέου, χάνει τήν ευ
αισθησίαν του, έξοικειώνεται προς τον διασυρμόν καί τήν διαπόμπευσιν, παύει πλέον 
νά επηρεάζεται άπό εκείνα τά συναισθήματα, τά όποια τον συνεκράτουν, καί ή άπό- 
■στάσις άπό τήν πώρωσιν δεν είναι μακρά.

Μέ γνώμονα δθεν τά άνωτέρω, συνεστήσαμεν κατ’ άρχάς παρ’ έκάστη ’Αστυ
νομική 'Υπηρεσία τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς καί μετέπειτα έν Άθή- 
ναις, ών τότε προΐστάμεθα, είδικάς τής προστασίας τής νεότητος περιπόλους, οί 
άνδρες τών οποίων έπελέγησαν καί έξεπαιδεύθησαν προς τοϋτο καί παρά τών Προϊ
σταμένων των καί παρά ειδικών Καθηγητών τής ’Εγκληματολογίας, τής Παιδαγω
γικής καί τής ’Ιατρικής.

’Αποστολή τών ομάδων τούτων, ών προιστατο πάντοτε Διοικητής ή 'Υποδιοι
κητής τής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας καί ουδέποτε κατώτερος βαθμοφόρος, ήτο ή 
παρακολούθησις τών νέων καί ή έπέμβασις οσάκις έπεβάλλετο, άναλόγως έκάστης 
περιπτώσεως.

Διά μέν τάς μικράς παρεκτροπάς, ό επικεφαλής τής περιπόλου Διοικητής 
ή 'Υποδιοικητής, ήρκεΐτο έπί τόπου είς συστάσεις καί νουθεσίας μετά τής άπαιτου- 
μένης λεπτότητος προς τούς παρεκτρεπομένους, δι’ άλλας δέ μείζονος βαρύτητος 
παρεκτροπάς, ό έπικεφαλής τής όμάδος μετά τάς έπί τόπου συστάσεις καί νουθεσίας 
προς τούς παρεκτρεπομένους, έλάμβανε τά στοιχεία τών γονέων των καί άφηνε τού
τους έλευθέρους, χωρίς ποτέ νά τούς προσαγάγη εις τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα.

Βραδύτερον δέ έκάλει είδικώς τάς μητέρας, διά τε τάς νέας καί τούς νέους καί 
•άπηύθυνε τάς δεούσας συστάσεις. Διά τήν λεπτήν αυτήν άποστολήν προετιμάτο ή 
μητέρα άντί τοΰ πατρός προς άποφυγήν άκροτήτων. Μόνον είς τάς περιπτώσεις 
σοβαρών παραβάσεων υφισταμένων Νόμων, οίτινες έπέβαλλον τήν σύλληψιν, προσή- 
γοντο οί παρεκτρεπόμενοι είς τό Τμήμα, προς άποφυγήν δέ διαπομπεύσεως πάντοτε 
δι’ αύτοκινήτων, άπαγορευομένης ρητώς τής χρήσεως χειροπέδης.

'Ως προς δέ τά παιδιά τά στερούμενα γονέων, ή κηδεμόνων, τά όποια έπεδί- 
δοντο είς τήν αλητείαν, ταϋτα προσήγοντο είς τό Τμήμα καί παρεδίδοντο είς τό 
"Ασυλον ’Αλητόπαιδων ή·εΐς ’Αναμορφωτικόν "Ιδρυμα Κορυδαλλού, ή είς τήν ’Επαγ
γελματικήν Σχολήν ’Εθνικού 'Ιδρύματος Λέρου.

Κατωτέρω παραθέτομεν τον άριθμόν τών άνηλίκων, οίτινες κατελήφθησαν 
παρεκτρεπόμενοι κατά τά τελευταία 5 έτη τής αστυνομικής μας θητείας, ώς καί τό 
είδος τής παρεκτροπής είς δ ύπέπεσαν κεχωρισμένως.

’Επί συνόλου 4.235 άνηλίκων :
— 325 έξήσκουν υπαίθρια έπαγγέλματα, παρά τό νεαρόν τής ήλικίας των.
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— 145 έπεδίδοντο είς ακολάστους πράξεις.
— 479 κατελήφθησαν εντός μυστικών οϊκων καί κακοφήμων κέντρων, 

ενιοι δέ έξ αυτών κάτω τών 14 ετών.
— 287 κατελήφθησαν έντός υπόπτων κέντρων.
— 1.215 είς άκραϊα καί άπομεμακρυσμένα σημεία τής πόλεως, επιδιδόμενοι είς 

άκολάστους πράξεις.
— 795 είς δεμόσια κέντρα άνευ συνοδών.
— 479 κατελήφθησαν οίνοποτοϋντες καί χαρτοπαίζοντες.
— 350 κατελήφθησαν έπαιτοΰντες καί άλητεύοντες.
— 160 κατελήφθησαν περιφερόμενοι ύπόπτως έξωθι κακοφήμων κέντρων.

Κατόπιν καί έν Άθήναις, κατά μήνα Νοέμβριον 1952, έγκαινιάσαμεν έπί 
παρουσία τών τότε 'Υπουργών Δικαιοσύνης καί Παιδείας, την ίδρυσιν Σχολής Έ κ- 
παιδεύσεως ’Αστυνομικών ’Οργάνων Προστασίας τής Νεότητος, δπου προθύμως 
έδέχθησαν καί έδίδαξαν Καθηγηταί Πανεπιστημίου καί άλλων Άνωτάτων ’Εκπαι
δευτικών 'Ιδρυμάτων, ώς καί ’Ανώτατοι Λειτουργοί τής ’Εκκλησίας καί τοϋ Κρά
τους.

Οί στατιστικοί καί γραφικοί πίνακες οί καταρτισθέντες βάσει τών άνωτέρω 
δεδομένων, μάς έδειξαν διά μέσου τών τελευταίων ετών παρεκτροπήν τής Νεότητος 
έκ τής ευθείας όδοΰ.

Δέον νά σημειωθή, δτι κατά τούς εαρινούς καί θερινούς μήνας, παρατηρεϊται 
σημαντική αυξησις τών παρεκτροπών, όφειλομένη είς καθαρώς φυσιολογικούς παρά
γοντας.

’Εν τή εφαρμογή τών μέτρων τούτων ύπό τών παιδονομικών ομάδων, διεπι- 
στώθη δτι πολλοί άνήλικοι, προς άποφυγήν τής άστυνομικής έπιβλέψεως, ήρχισαν 
νά καταφεύγουν είς άπόκεντρα καί άκραϊα σημεία τών πόλεων, διά νά συνεχίσουν 
την άκοσμον ζωήν των καί νά έπιδίδωνται είς τάς κακάς των έξεις

’Αλλά κατόπιν τής παρακολουθήσεως τούτων ύπό τών ειδικών περιπόλων καί 
είς τά σημεία ταϋτα, τό κακόν τούτο ήρχισε σχετικώς νά περιστέλληται.

'Ωσαύτως ώς διεπιστώσαμεν, τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών παρεκτρεπομένων 
νέων προήρχετο έκ τών Προσφυγικών Συνοικισμών καί έν γένει έκ τών Λαϊκών Συνοι
κιών, ένθα ή πενία καί ή ένδεια παρατηρεϊται είς μεγαλυτέραν κλίμακα, καί αί όποϊαι 
είναι ή κυριωτέρα άφορμή τής ήθικής καταπτώσεως τών Νέων.

Βεβαίως δεν πρέπει νά παροράται τό γεγονός δτι ή άστυνομική διακρίβωσις 
τών ήθικών έκτροπών τής Νεολαίας διά τάς άπορους τάξεις είναι εύχερής, καθί
σταται δμως άδύνατος διά τό έκτρεπόμενον τμήμα τών νέων τών εύπορων τάξεων, 
τμήμα διαθέτον άφθονα τά υλικά μέσα προς κάλυψιν του άπό τήν άστυνομικήν παρα- 
τήρησιν.

Έ π ’ αύτοϋ είναι έξ άντικειμένου άδύνατος ή ύπαρξις στατιστικών στοιχείων, 
χωρίς δμως νά έχη διαφύγει τής προσοχής παντός έρευνητοϋ ή έσχάτως 
παρατηρουμένη ήθική έκλυσις ενός τμήματος τής Νεολαίας αύτής τής κατηγορίας, 
ή εύθύνη τής οποίας κατά μέγιστον ποσοστόν άνήκει είς τούς γονείς.

Διότι δσον ή ένδεια άποτελεϊ κίνητρον έκτροπής, έξ ΐσου καί ή άλόγιστος 
παροχή υλικών μέσων είς τό παιδί, άπό κακώς έννοουμένην άγάπην τών γονέων 
προς αύτό, είς τό αύτό άποτέλεσμα άγει.

Ή  τελευταίως παρατηρουμένη συνήθεια είς τάς εύπορους τάξεις τών χορευ
τικών «πάρτυ» τής Νεολαίας τής κατηγορίας αύτής, άτινα όργανοϋνται είς τάς οικίας, 
μέ ύποχρεωτικήν άπουσίαν τών γονέων έξ αύτών, τών τελευταίων ύποκυπτόντων 
είς τήν τοιαύτην άξίωσιν τών παιδιών των, έχει νά έμφανίση κρούσματα σοβαρών 
έκτροπών.

"Αφθονος κατανάλωσις οινοπνεύματος, μακράν πάσης έπιτηρήσεως, ό αίσθη-
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σκασμός των μοντέρνων χορών, καί ό πιθηκισμός των μιμήσεων έξ άλλων γοήτων 
του εξωτερικού, ιδού τό κλίμα ύπό τό όποιον βλαστάνει τό άνθος τής ήθικής έκλύσεως 
μιας μερίδος των νέων τής τάξεως αυτής.

Μετά τάς άνωτέρω διαπιστώσεις, ας ίδωμεν μέ άδράς γραμμάς, πώς άσκεϊται 
σήμερον από πλευράς Κρατικής καί ’Ιδιωτικής Κοινωνικής άντιλήψεως, ή μέριμνα 
διά τό παιδί καί ή πρόνοια διά τήν ορθήν διαπαιδαγώγησή» του, διά νά καταλήξωμεν 
έν συνεχείς εις τά συμπεράσματα καί τάς κατά τήν γνώμην μας άπαραιτήτους ένερ- 
γείας, αίτινες όλοκληρούμεναι βάσει συνεποϋς προγραμματισμού θά άποτελέσουν 
άνασχετικόν φραγμόν τών διαπιστωθεισών έκτροπών καί θά μάς διασφαλίσουν έν 
τή μεγίστη πλειοψηφία της, μίαν Νεολαίαν σωματικώς καί ψυχικώς εΰρωστον, 
θεμέλιον ισχυρόν τής αύριανής πορείας του ’Έθνους μας.

Οΰτω άπό Κρατικής πλευράς έχομεν :
1) Πεντήκοντα οκτώ Ειδικά Δικαστήρια ’Ανηλίκων, μέ συμπαράστασιν 

190 ειδικών επιμελητών άνηλίκων, άμισθων εθελοντών, διοριζομένων ύπό του 
'Υπουργείου Δικαιοσύνης, έπιλεγομένων μεταξύ προσώπων έξαιρέτου ήθους, άρτιας 
μορφώσεως, καί πλήρους γνώσεως τής ψυχολογίας του παιδιού, οί όποιοι παρακο
λουθούν τούς ανηλίκους τούς εμφανίζοντας ροπήν προς τήν έγκληματικότητα, έν 
συνεχή έπαφή μέ τό οικογενειακόν καί τό σχολικόν των περιβάλλον.

2) Τρία ’Αναμορφωτικά Σχολεία, έξ ών δύο άρρένων εις Πειραιά, καί εν 
Θηλέων εις ’Αθήνας, δυνάμεως έξακοσίων περίπου παιδιών συνολικώς, εις τά όποια 
φοιτούν παιδιά άποστελλόμενα έκεϊ, είτε προληπτικώς, ώς έμφανίζοντα ροπήν προς 
τό έγκλημα, είτε κατασταλτικώς, βάσει άποφάσεων τών Δικαστηρίων ’Ανηλίκων.

Τά άποτελέσματα αύτών τών ’Αναμορφωτικών Σχολείων, ύπήρξαν μέχρι 
σήμερον άριστα, εις τρόπον ώστε ή προς τήν αυξησιν τού άριθμοΰ των στροφή τής 
Κρατικής Προνοίας, νά καθίσταται έπιβεβλημένη.

3) Δύο Σωφρονιστικά 'Ιδρύματα ’Ανηλίκων, εις ά άποστέλλονται άνήλικοι 
καταδικαζόμενοι διά σοβαράς ποινικάς παραβάσεις, έν δι’ έφήβους εις- Πτυχία- 
Κερκύρας, καί έτερον μετεφηβικής ήλικίας εις Κασαβέττειαν Βόλου.

Τά έν λόγω Σωφρονιστικά 'Ιδρύματα είναι έπαρκή διά τον άριθμόν τών τροφί
μων των άνηλίκων έγκληματιών, οί όποιοι άπασχολοΰνται καθ’ δλην τήν ημέραν, 
έν ουσιαστική έλευθερία εις τό ύπαιθρον, κυρίως εις γεωργικάς έργασίας, διαθέτουν 
μικράς βιομηχανικάς καί βιοτεχνικάς έγκαταστάσεις καί έχουσιν άποδώσει κατά μέγι- 
στον ποσοστόν των εις τήν Κοινωνίαν έντιμους πολίτας, μή έμφανίσαντας έκτοτε 
ύποτροπήν έγκληματικήν.

4) Περίπου μίαν έξηκοντάδα 'Εταιρειών Προστασίας ’Ανηλίκων καί άποφυ- 
λακιζομένων ’Οργανώσεις ήμικρατικάς, αί όποΐαι εύρίσκονται εις στενήν έπαφήν μέ 
τό οικογενειακόν περιβάλλον τού άνηλίκου τού παρουσιάζοντος έφεσιν προς τό έγκλημα 
καί τήν άνηθικότητα, τον βοηθούν εις τήν έπαγγελματικήν του άποκατάστασιν διά 
τής έξευρέσεως έργασίας καί δωρεάν παροχής εις αυτόν έργαλείων καί ένδυμάτων 
καί τού παρέχουν τήν ήθικήν των συμπαράστασιν εις τά πρώτα του βήματα τής έντι
μου κοινωνικής του ζωής.

Τά Συμβούλια αύτά, διορίζονται άπό τό Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης.
Οί πόροι των προέρχονται κυρίως άπό ίδιωτικάς χορηγίας μέ μικράν Κρατικήν 

ένίσχυσιν, καί ιδιαιτέρως τά τών ’Αθηνών καί Πειραιώς μέ έπί κεφαλής τάς λαμπράς 
Έλληνίδας, Κυρίας Γκινοπούλου, Δηλαβέρη καί ’Αλευρά, διεκδικοΰν ένα σοβαρόν 
ποσοστόν δραστηριότητος καί άγαθοποιοΰ γονίμου έργασίας εις τήν πρόνοιαν τού 
παιδιού.

5) Τό διά τού Ν. 2330/53 συσταθέν Συντονιστικόν Συμβούλιον τού 'Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, εις τό όποιον μετέχουν 45 έκπρόσωποι Κρατικών 'Υπηρεσιών καί 
’Ιδιωτικών ’Οργανώσεων, άσχολουμένων μέ τήν πρόνοιαν τού παιδιού, μέ έκτελε-
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στικόν Γραφεΐον ένδεκαμελές, τό όποιον συντονίζει, προγραμματίζει καί κατευθύ
νει την όλην έπί μέρους δραστηριότητα των ποικιλωνύμων Κρατικών,'Ημικρατικών 
καί ’Ιδιωτικών ’Οργανώσεων, Προστασίας του Παιδιού.

’Όργανον απαραίτητον, άπό την εύρυθμον λειτουργίαν τοϋ οποίου πολλά έπε- 
τεύχθησαν καί πολλά προσδοκώνται, διότι διά της καθολικής έποπτείας θά είναι εις 
θέσιν νά οργάνωση εις τό μέλλον καί μίαν στατιστικήν υπηρεσίαν, ή όποια σήμερον 
δεν υπάρχει καί ή όποια θά άποτελή άνά πάσαν στιγμήν τον καθρέπτην τοΰ προβλή
ματος τής νεότητος καί τών άποτελεσμάτων τής συντελουμένης έργασίας.

Ά πό πλευράς ιδιωτικής, έχομεν τά έξής σημαντικωτέρας ’Οργανώσεις :
1) Τό Πατριωτικόν 'Ίδρυμα, τό όποιον είχε τά τελευταία χρόνια τήν ευτυχίαν 

νά διοικήται άπό τήν μεγάλην Έλληνίδα Λίναν Τσαλδάρη, έχει εις τό ένεργητικόν 
του τήν παροχήν δεκάδων χιλιάδων παιδικών μερίδων συσσιτίου, καί τήν δημιουργίαν 
δεκάδων κατασκηνώσεων παιδιών καθ’ έκαστον θέρος, εις τάς όποιας μέσα εις τό 
υγιεινόν περιβάλλον τής υπαίθρου, μέ στελέχη είδικώς εκπαιδευμένα, τά παιδιά τών 
άπορων τάξεων άναπνέουν καθαρόν άέρα, διαιτώνται καλώς, άναπτύσσουν τό τςνεΰμα 
τής ομαδικής ζωής καί τής άλληλεγγύης, φρονιματίζονται έθνοπρεπώς καί άπολαμ- 
βάνουν τήν χαράν τής παιδιάς καί τής στοργής τοΰ περιβάλλοντος.

2) Τό ’Εθνικόν Συμβούλιον Έλληνίδων, τό όποιον παρέχει Ελληνοπρεπή 
αγωγήν εις τάς άπορους νέας, τάς προσανατολίζει έπαγγελματικώς καί τάς παρέχει 
τήν ήθικήν καί υλικήν του συμπαράστασιν.

3) Τάς οργανώσεις τής Χ.Α.Ν. καί τής Χ.Ε.Ν., έξ ών ή τελευταία μάλιστα 
διαθέτει εν άριστον μέγαρον έν Άθήναις, εις τό όποιον ευρίσκουν εύθηνήν καθαράν 
τροφήν οί άποροι καί έργαζόμενοι νέοι καί νεάνιδες, άνετον διαμονήν εις τά ευήλια 
δωμάτια, άπαστράπτοντα άπό καθαριότητα, ψυχαγωγικά όργανα έξαίρετα, άναγνω- 
στήριον καί αϊθούσας υποδοχής, καί άποτελοϋν τήν τελευταίαν λέξιν τής άρχιτεκτο- 
νικής καί αισθητικής.

4) Τήν Όργάνωσιν «Μέριμνα τών ’Ανηλίκων», διευθυνομένην άπό μίαν 
έξαίρετον Έλληνίδα, τήν Κυρίαν Ψάλτη, ή όποια διαθέτει καί μικρόν οίκοτροφεΐον, 
γιά άγόρια, πού έργάζονται ή σπουδάζουν καί παρέχει δωρεάν υγιεινήν τροφήν 
εις τά τελείως άπορα, καί εις άλλα έναντι έλαχίστης έπιβαρύνσεώς των.

5) Τό Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ύπό τήν γενικήν ’Αρχηγίαν τής Α.Μ. τοΰ 
Βασιλέως μας καί τών Έλληνίδων 'Οδηγών, τών όποιων τό ύπέροχον ’Εθνικόν 
έργον είναι τόσον πασίγνωστον καί ή συμβουλή των εις τήν σωματικήν καί πνευμα
τικήν άλκήν τής Ελληνικής Νεότητος τόσον ρωμαλέα, ώστε παρέλκει άνάλυσις 
εύρυτέρα, τοΰ ρόλου τον όποιον διαδραματίζουν.

'Ομοίως ή Εκκλησία μας, όπως πάντοτε, οΰτω καί τώρα ύπό τήν πεφωτισμένην 
ηγεσίαν τοΰ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος, Ποιμένος 
ώλοκληρωμένης πνευματικής συγκροτήσεως καί άκτινοβολίας, καταβάλλει μεγάλας 
καί ύπερανθρώπους προσπάθειας διά τήν άνύψωσιν τοΰ θρησκευτικοΰ συναισθήματος 
καί τήν έδραίωσιν τής πίστεως παρά τώ Λαώ, διά τών θείων κηρυγμάτων της, τής 
ίδρύσεως τών παντός έπαίνου Καταχητικών Σχολείων, καί Φάρων Έλληνικοΰ Φωτός.

Πλήν όμως πρέπει είς τήν προσπάθειάν της ταύτην νά έχη συνεπίκουρον τό 
Κράτος καί τήν Κοινωνίαν, ώς πράττει σήμερον ή Χριστιανική "Ενωσις ’Επιστημόνων 
καί λοιποί Σύλλογοι, έάν θέλωμεν νά ’ίδωμεν τήν Νεολαίαν μας έγκολπουμένην τούς 
θείους λόγους τοΰ Εύαγγελίου, καί άποβάλλουσαν οΰζω τάς κακάς καί έγκληματικάς 
έξεις καί ροπάς της.

6) Παραλλήλως οί Σύλλογοι γονέων καί Κηδεμόνων, ή Γωνιά τοΰ Παιδιοΰ, 
ή Πρόνοια διά τό Παιδί, ό Σύνδεσμος Προστασίας Παίδων, ή Εταιρεία Προστασίας 
’Αναπήρων Παίδων, ή Πανελλήνιος 'Ένωσις Προστασίας Νεότητος, ή Όργάνωσις 
Φίλες τοΰ Κοριτσιοΰ, ή Παιδική Στέγη, ή Όργάνωσις Ήθικοΰ Έξοπλισμοΰ τής
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Νεότητος, οί "Ομιλοι Κυριών φίλων των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί πλειάς ολόκληρος 
παρεμφερών Σωματείων, συμβάλλουν έν τώ μετρώ τών δυνατοτήτων των εις την 
προσπάθειαν τής βοήθειας καί του ηθικού έξοπλισμοΰ τής Ελληνικής Νεότητος.

’Επίσης τεραστία είναι ή συμβολή είς την προστασίαν τής Νεότητος του Λυ
κείου τών Έλληνίδων, ύπό την Δ/νσιν τής υπέροχου Έλληνίδος Κυρίας Τριανταφυλ- 
λίδου.

Άφήκα τελευταίας, άκριβώς διά νά τάς έξάρω, τάς μεγάλας εις σύλληψιν, 
άριστοτεχνικάς εις όργάνωσιν καί έκπληκτικάς διά την ιστορίαν τοϋ Ελληνικού 
’Έθνους εις άποτελέσματα, πρωτοβουλίας τών Λαοφιλών Βασιλέων μας, υπέρ τοϋ 
Παιδιού, τάς έπιτελουμένας ύπό τήν άμεσον, άγρυπνον καί στοργικήν προσωπικήν 
Των έπιμέλειαν καί φροντίδα, άντιστοίχως ύπό τών ύπ’ Αύτών όργανωθέντων 'Ιδρυ
μάτων, «Βασιλικού ’Εθνικού 'Ιδρύματος», καί τής «Βασιλικής Προνοίας».

Δέν άποτελεΐ ύπερβολήν, ούτε πηγάζει άπό ύποκειμενικούς αισθηματικούς 
παράγοντας ή διαπίστωσις, ότι άπό ίδρύσεως τοϋ ελευθέρου Ελληνικού Κρά
τους, ο ύ δ ε ί ς , ούτε φορεύς τής ’Εξουσίας ύπήρξε, εϊτε όραματιστής ιδιώτης 
φιλάνθρωπος, ό όποιος νά συνέλαβε, μέ τόσην καθολικότητα τό πρόβλημα τής Ε λ 
ληνικής Νεότητος καί νά έχώρησε μέ τόσον πρακτικόν πνεύμα, τέ τόσην πίστιν καί 
ενθουσιασμόν, άνευ τυμπανοκρουσίας καί θορύβου είς τήν θεραπείαν του.

Κράτος καί ίδιώται, άς άντλήσουν διδάγματα άπό τάς δύο αύτάς πρωτοβουλίας, 
τών οποίων τούς καρπούς έδρεψε, δρέπει καί θά δρέπη τό ’Έθνος, τοΰ οποίου ένα τερά
στιον τμήμα τής χρυσής του Νεότητος διεσώθη άπό τον κρημνόν, ουσιαστικά διηρ- 
πάγη άπό τό χείλος του, χάρις είς τά δύο αύτά 'Ιδρύματα τών Σεπτών Βασιλέων μας, 
διά νά άποτελέση αΰριον τήν χρυσήν παρακαταθήκην τής Πατρίδος, τό ρωμαλέον 
ύπόβαθρον τής μελλοντικής ’Εθνικής μας έξελίξεως.

Τά έργα τά έπιτελεσθέντα ύπό τών δύο αυτών 'Ιδρυμάτων, είναι άρκετά διά νά 
καλύψουν τον χώρον δεκάδων διαλέξεων.

Άμυδρώς, εις τον περιωρισμένον χρόνον μας, θ ά τ ά  δ ι ε ξ έ λ θ ω μ ε ν .
Τό ’Εθνικόν Βασιλικόν 'Ίδρυμα, διευθυνόμενον ύπό Διοικητικού Συμβουλίου, 

άποτελουμένου άπό τούς κορυφαίους έκπροσώπους τής ’Εκκλησίας καί τών Γραμμά
των, τούς οποίους διαθέτει ή Χώρα μας, προεδρεύεται ύπό τής Λ.Μ. τοϋ Βασιλέως 
Παύλου, ό όποιος—είναι χαρακτηριστικόν—ουδέποτε μέχρι σήμερον άπουσίασε 
συνεδριάσεως αύτοΰ, παρά τάς πολλαπλάς Ύψηλάς άπασχολήσεις Του.

Οί πόροι του καθαρώς ιδιωτικοί.
Έθελοντικαί είσφοραί, δωρεαί ίδιωτικαί, κληροδοτήματα καί κονδύλια έκ τής 

«Βασιλικής Προνοίας».
Συνήγειρε ή Βασιλική Πρωτοβουλία τήν Λαϊκήν ψυχήν. Καί άρδεύει ανεξάν

τλητα άπό τοΰ πλουσίου τον χρυσόν, άπό τοΰ πτωχού τό έθελοντικόν ύστέρημα.
Έκρατήθη τό "Ιδρυμα μακράν πάσης κομματικής χροιάς. Άθλος διά τήν 

Ελλάδα, είς τήν οποίαν τό Πολιτικόν μικρόβιον είναι διαδεδομένον καί είς τον τε- 
λευταΐον της κάτοικον.

Τοΰτο έπετεύχθη, χάρις είς τήν σιδηράν θέλησιν τοΰ ’Άνακτος, χάρις είς τό 
σεβασμόν καί τήν άγάπην πού είναι ικανός νά άκτινοβολή γύρω Του καί νά έμπνέη.

Δεκάδες Παραρτημάτων τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος είς τήν Ελληνικήν ’Επαρχίαν, 
πλαισιώνουν τήν Κεντρικήν.του Διοίκησιν καί εισφέρουν τήν δραστηριότητά των καί 
τήν πολύτιμον πείραν των.

'Ο Γεωργικός Τομεύς, μέ δεκάδας Γεωργικών Σχολείων, άπετέλεσε τό φυτώ- 
ριον, τό όποιον κατ’ έτος πλουτίζει τήν Ελληνικήν ύπαιθρον μέ χιλιάδας άγροτόπαι- 
δας, πλήρως κατηρτισμένους είς τάς συγχρόνους έπιστημονικάς καλλιεργητικάς 
μεθόδους, οί όποιοι άπέκτησαν είς αυτά παραλλήλως γνώσεις 'Ιστορίας, Γεωργαφίας, 
Φυσικής, Θρησκευτικών καί ’Αγωγής, είς τρόπον ώστε νά άποτελοΰν είς τά χωριά
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των ύγιά Κοινωνικά κύτταρα, άκτινοβολοΰντα εις το περιβάλλον των, φορείς προόδου 
καί εκπολιτιστικής άνόδου, σκαπανείς άναπτύξεως τής γεωργικής μας καί γενικώ- 
τερον τής Εθνικής μας Οικονομίας.

Δέν υπήρξε τομεύς δράσεως εις τον όποιον νά μή έχη άπλωθή ή μέριμνα τοϋ 
Έθνικοΰ 'Ιδρύματος.

Σχολεία Μηχανικής Καλλιέργειας παρέχουν κατά χιλιάδας νέους τεχνικούς 
χειριστάς καί συντηρητάς των γεωργικών μηχανημάτων.

Έκπαιδευταί μελισσοκόμοι τοϋ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος, διατρέχουν την Ελληνι
κήν ύπαιθρον καί διδάσκουν έπιτοπίως τούς χωρικούς μας.

Περίπου 15 έκατομμύρια δενδρυλλίων κατά την οκταετίαν 1947—1955, έφυ- 
τεύθησαν χάρις εις την πρωτοβουλίαν τοϋ Έθνικοΰ 'Ιδρύματος διά τήν άναδάσωσιν.

Καί το κυριώτερον :
Έδημιουργήθη παράδοσις καί τώρα εύχερώς κινητοποιείται προς τήν κατεύ- 

θυνσιν αύτήν, ή Τοπική Λιοίκησις καί αί ποικιλώνυμοι Ίδιωτικαί ’Οργανώσεις.
Δεκάδες ολόκληροι Τεχνικών Σχολών ίδρύθησαν εις τά διάφορα επαρχιακά 

Κέντρα, είς τάς οποίας τά άπορα παιδιά μας, έκπαιδεύονται άρτίως εις τριακοντάδας 
περίπου πρακτικών τεχνικών ειδικοτήτων.

Κορωνίδα δμως τών άνωτέρω άποτελοΰσιν αίΒασιλικαίΤεχνικαίΣχολαί Λέρου.
Παρέλαβαν νέους άπο το πεδίον τής μάχης, μέ το δπλον άνά χείρας καί τήν 

κάννην έστραμμένην κατά τής Πατρίδος των. Νέους χωρίς πίστιν είς τον Θεόν, τήν 
Πατρίδα καί τον εαυτόν των.

’Αντί τοϋ Στρατοδικείου, τοϋ άποσπάσματος καί τής καθείρξεως είς τάς φυλα- 
κάς, ή Α.Μ. ό Βασιλεύς, έπέλεξε τάς Σχολάς Του, τής Λέρου.

’Επικίνδυνον το πείραμα, Θρίαμβος δμως τοϋ εύγενοϋς όραματιστοΰ το άπο- 
τέλεσμα.

’Άνευ πειθαναγκασμού, μέ τήν Θείαν Διδασκαλίαν, μέ υπομονήν, μέ σύστημα, 
μέ τήν έλευθέραν επιλογήν τής τέχνης άπο τό ίδιο το παραπλανημένο παιδί, μέ άθλη- 
σιν, Χριστιανικόν κήρυγμα καί πολλήν στοργήν, αγάπην καί φροντίδα, μία δεκας 
χιλιάδων νέων άπεφοίτησε από τάς Σχολάς έξωπλισμένη μέ μίαν τέχνην.

Καί τό καταπληκτικώτερον, ούδεμία σχεδόν υποτροπή ένεφανίσθη έκτοτε είς 
τάς χιλιάδας αύτάς τών νέων, οί όποιοι άποτελοΰν ζωντανά παραδείγματα είς τα 
χωριά των, τοϋ τί μπορεί νά έπιτελέση ή ορθή άντιμετώπισις τοϋ θέματος, δταν 
άσκήται μέ πίστιν καί φανατισμόν καί όχι μέ έξαλλωσύνην.

Θά ειχον πολλά ν’ άναφέρω διά τό πλοίον «Μαχητής» τοϋ Έθνικοΰ 'Ιδρύμα
τος, τάς Τεχνικάς Σχολάς Καταδίκων ’Ανηλίκων τής Κώ, διά τάς Οίκοκυρικάς Σχολάς 
τής Κρήτης, τής Κατερίνης, τής Λέρου καί τής Σάμου, άπο τις οποίες βγήκαν μέχρι 
σήμερα πέντε έως Ιξ χιλιάδες νέες κοπέλλες, στελέχη πού διδάσκουν οίκοκυρική, 
οικιακή οικονομία, υγιεινή βρεφών, στις χιλιάδες άγροτολέσχες τοΰ Έθνικοΰ 'Ιδρύ
ματος, τις έγκατεσπαρμένες σέ κάθε γωνιά τής Ελληνικής υπαίθρου. Διά τον 
μορφωτικόν τομέα, διά τάς Έθνικάς Εστίας τοΰ Βασιλικού Έθνικοΰ 'Ιδρύματος, 
διά τον τουριστικόν, τον καλλιτεχνικόν καί τον Κοινωφελή τομέα.

"Απαντα τά άνωτέρω, τά όφείλομεν είς τον Βασιλέα μας.
'Ο χρόνος δέν έπαρκεΐ δυστυχώς. Καί πρέπει όλίγαι γραμμαί νά άφιερωθοΰν 

είς τήν «Βασιλικήν Πρόνοιαν», σύλληψιν καί επίτευγμα τής στοργικής Μάννας τοΰ 
Λαοΰ μας, τής Μεγάλης καί Σεπτής Βασίλισσάς μας.

Χιλιάδες άνταρτόπαιδα καί άνταρτόπληκτα παιδιά, ορφανά, παιδιά άπορα, 
βρήκαν καί βρίσκουν τροφή ύγιεινή, διαπαιδαγώγησιν ήθικήν καί έθνοπρεπή, σύμ
μετρον σωματικήν καί ψυχικήν άνάπτυξιν, μέσα στις θαυμάσια ώργανωμένες Παιδο- 
πόλεις τής Βασιλικής Προνοίας, πού φέρουν τήν σφραγίδα τοΰ άφανοΰς, τοΰ Σεμνοΰ
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μόχθου της Βασιλίσσης μας, τής άπέραντης στοργής καί άγάπης Της προς δλα τά 
πτωχά παιδιά τής Ελλάδος μας.

Σχολεία μοντέρνα, υγιεινά, μέ άρτια εποπτικά μέσα, φυτρώνουν καθημερινώς 
εις την Πρωτεύουσαν καί εις τήν Ελληνικήν ύπαιθρον, χάρις εις τήν Βασιλικήν 
Πρόνοιαν.

Κέντρα Βρεφών καί Παιδικής χαράς.
Πρέπει μόνον νά γίνουν ακόμη περισσότερα, άλλά χρειάζονται χρήματα καί 

πρέπει αυτά νά τά δώσουν οί πλουσιώτεροι, διά νά λείψουν τά δυστυχήματα τών παι
διών τών έργαζομένων μητέρων, πού τά εγκαταλείπουν μέσα εις τούς δρόμους κατά 
τάς ώρας τής έργασίας των.

'Ο όμιλών αισθάνεται ώς Έλλην ύπερηφάνειαν, διά το ύπο τών Βασιλέων μας 
συντελούμενον εργον ύπέρ τοϋ παιδιού τής Ελλάδος. Έργον διά τύ όποιον ώς μονα
δικόν άλλά πολύτιμον έπαθλόν Των οί Βασιλείς μας, έχουν έξασφαλίσει τήν εύγνωμο- 
σύνην καί τήν άγάπην τοϋ Λαού Των.

Άναλύσαντες τά πορίσματά μας έπί τών αιτίων τά όποια προκαλοΰν τάς 
ήθικάς έκτροπάς ένός τμήματος τής Ελληνικής Νεότητος, ώς καί τοϋ τί έχει έπι- 
τελεσθή εις τον τομέα τής Κοινωνικής Προνοίας τοϋ Παιδιού, άπό πλευράς Κρατι
κής καί ’Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κρίνομεν σκόπιμον νά προβώμεν έν κατακλεΐδι 
εις ώρισμένας ύποδείξεις μέτρων ήθοπλαστικής, προληπτικής καί κατασταλτικής 
μορφής, ώς καί μέτρων οργανωτικών, τά όποια εφαρμοζόμενα μέ άγρυπνον συνέπειαν 
καί παρακολούθησιν, θέλουσι περιορίση εις φυσιολογικά όρια τάς διαπιστωθείσας 
έκτροπάς. Οΰτω κατά τήν έμήν άντίληψιν ανάγκη τά ληφθοΰν τά κάτωθι μέτρα :

Α'. Μ έ τ ρ α  π ρ ο λ η π τ ι κ ά  κ α ί  κ α τ α σ τ α λ τ ι κ ά .
Νά άπαγορευθή ό γάμος είς άτομα πάσχοντα έκ ψυχικών ή μεταδοτικών διά 

τής κληρονομικότητος νοσημάτων καί νά καθιερωθή τό ιατρικόν πιστοποιητικόν διά 
τούς μέλλοντας νά έλθωσιν είς γάμου κοινωνίαν, προς περιστολήν τοϋ έκτής κληρονο
μικότητος κινδύνου.

Νά άπαγορευθή ή παραμονή νέων καί νεανίδων ήλικίας 18 ετών καί κάτω 
άνευ κηδεμόνων εις καφενεία, οινοπωλεία, σφαιριστήρια, χοροδιδασκαλεία καί άλλα 
κέντρα διασκεδάσεως.

Δέον νά σημειωθή ότι είς τήν κατ’ εξοχήν φιλελευθέραν καί Δημοκρατικήν 
χώραν, τήν Ελβετίαν, μόλις προ ήμερών καθιερώθησαν είδικαί ταυτότητες διά τούς 
μή συμπληρώσαντας τό 18ον έτος τής ήλικίας των Έλβετόπαιδας, προς ευχερή 
άσκησιν έλέγχου άστυνομικοϋ κατά τήν είσοδόν των είς θεάματα, δημοσίους χορούς, 
κέντρα νυκτερινά, μπάρ κλπ., όπόταν καί άπαιτεΐται καί ειδική έγγραφος άδεια τών 
γονέων ή κηδεμόνων των.

Νά άπαγορευθή ή είσοδος καί παραμονή είς τούς ίδιους είς κακόφημα ή ύποπτα 
κέντρα.

Νά τύχη αύστηράς εφαρμογής ό Νόμος περί Κινηματογράφων, ό άπαγορεύων 
τήν είσοδον άνηλίκων είς έργα άκατάλληλα δι’ αυτούς.

Ταυτοχρόνως νά ίδρυθοΰν, μερίμνη τοϋ Υπουργείου Παιδείας, κινηματογράφοι 
καί θέατρα άποκλειστικώς παιδικά, άπαγορευομένης τής εισόδου ενηλίκων είς αυτά, 
πλήν τών συνοδών τών παιδιών.

Νά έφοδιασθοΰν δέ τά Σχολεία τής ύπαίθρου με μικράς μηχανάς κινηματογρα
φικών προβολών καί ταινίας μορφωτικάς καί ψυχαγωγικάς τών παιδιών, ύποχρεου- 
μένων τών διδασκάλων άπαξ τής έβδομάδος νά οργανώνουν μίαν τοιαύτην προβολήν.

Νά έξετάζωνται ύπό τών Καθηγητών τά αίτια τής άδικαιολογήτου άπουσίας 
τών μαθητών έκ τών Σχολείων των, κατά τάς ώρας τών μαθημάτων των.

Προϋπόθεσις δμως προς έπιτυχίαν τούτου είναι ή έξάλειψις τοϋ αίσχους, άκόμη 
καί έν μέσαις Άθήναις, νά στεγάζωνται Σχολεία είς άνθυγιεινάς άποθήκας καί πρώην
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σταύλους και εις αίθούσας μικράς νά στιβάζωνται, δίκην ποιμνίου ζώων, έκατοντάδες 
παιδιών της Δημοτικής καί της Μέσης Έκπαιδεύσεως.

Δημιουργία Γυμναστηρίων καί Γηπέδων άθλήσεως, 'ίνα έχω μεν όχι μόνον ώραϊα 
σώματα αλλά καί ωραίας ψυχάς, Παιδικοί Κήποι μέ όργανα ψυχαγωγίας, Παιδικοί 
Σταθμοί διά τάς έργαζομένας μητέρας.

Νά θεσπισθοϋν βαρύταται ποινικαί κυρώσεις διά τάς πράξεις άσελγείας ένη- 
λίκων έπί άνηλίκων, άμφοτέρων των φύλων, ώς καί διά τα πληθυνόμενα κρούσματα 
παιδεραστίας καί ομοφυλοφιλίας, έπί των οποίων όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, ότι 
πλημμελής είναι σήμερον ή δίωξις καί άνύπαρκτος σχεδόν ό κολασμός.

Νά άπαγορευθή τό χαρτοπαίζειν εις τούς νέους καί νεάνιδας ηλικίας 18 ετών 
καί κάτω, εις δημόσια κέντρα.

Νά άπαγορευθή ή χρήσις οινοπνευματωδών ποτών εις νέους καί νεάνιδας ηλικίας 
18 ετών καί κάτω.

Νά άπαγορευθή ή παρακολούθησις ύπό τών νέων καί νεανίδων κάτω τών 18 
έτών θεατρικών επιθεωρήσεων.

Νά άπαγορευθή ή εκθεσις ύπό τών περιπτέρων βιβλίων καί περιοδικών, έκδι- 
δομένων έν τή άλλοδαπή καί ημεδαπή καί περιεχόντων άσέμνους εικόνας. (Παρά
δειγμα «Χτυποκάρδι» κυκλοφορία 70 χιλιάδων).

’Αναγνωστικόν κοινόν κατά πλειοψηφίαν άνήλικοι μαθηταί καί μαθήτριαι.
Β'. Μ έ τ ρ α  ή θ ο π λ α σ τ ι κ ά .
Εις τό Σχολεΐον νά δίδωνται τακτικώς διαλέξεις μέ θέματα πατριωτικού καί 

χριστιανικού περιεχομένου, διά νά τονωθή εις τά παιδιά τό αίσθημα τής φιλοπατρίας 
καί τής άγάπης προς την θρησκείαν.

Ένίσχυσις καί διάδοσις μεταξύ τής Νεολαίας περιοδικών Πατριωτικών καί 
Χριστιανικών, μέ επιστημονικά θέματα εκλαϊκευμένα, μέ έκλεκτά διηγήματα καί 
ποιήματα καί γενικώς, νά ένισχυθή ή διάδοσις ωφελίμων βιβλίων.

Εις τά Σχολεία νά δίδωνται διαλέξεις προς τον σκοπόν νά άναπτυχθή ή άγάπη 
τού παιδιού προς τό ύπαιθρον, προς τά πτηνά καί τά ζώα καί προς τήν άλήθειαν καί 
γενικώς προς τήν διάπλασιν τού χαρακτήρος τών μαθητών καί μαθητριών.

Τά Θέατρα καί οί Κινηματογράφοι, όταν τά έργα των είναι πατριωτικού καί 
ήθοπλαστικού περιεχομένου, νά δίδωσιν είδικάς παραστάσεις εις τούς μαθητάς καί 
άλλους νέους ήλικίας κάτω τών 18 έτών, μέ μειωμένα εισιτήρια, άπηλλαγμένα άπό 
φόρον δημοσίων θεαμάτων, ένώ ταυτοχρόνως ή ’Εργατική Εστία νά δίδη δωρεάν 
εισιτήρια εις τά άπορα παιδιά τών έργαζομένων, προς παρακολούθησιν θεατρικών παι
δικών παραστάσεων καί κινηματογραφικών τοιούτων, ήθοπλαστικού καί μορφωτικού 
περιεχομένου, ώς πράττει μέχρι σήμερον διά τούς ένηλίκους έργαζομένους.

'Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός, νά διαθέση περισσοτέρας ώρας καθ’ έκάστην διά 
τούς νέους καί νεάνιδας, μέ ήθοπλαστικάς καί πατριωτικάς διαλέξεις ή μέ ωφέλιμα 
διηγήματα.

Προϋπόθεσις όμως άπαραίτητος προς συντονισμόν καί έπιτυχίαν μιας τοιαύτης 
σταυροφορίας ύπέρ τού παιδιού, είναι ή δημιουργία ένός Αύτονόμου Κρατικού 
’Οργανισμού Νεότητος.

"Ολοι οί λοιποί κλάδοι τής Δημοσίας ζωής έρχονται εις δευτερούουσαν μοίραν, 
όταν τεθούν εις σύγκρισιν μέ τον άκρογωνιαΐον αύτόν λίθον τής ’Εθνικής μας ύπάρ- 
ξεως, πού λέγεται παιδί.

Τό 'Υπουργεΐον Παιδείας έχει τήν άρμοδιότητα έπί ένός μόνον Τμήματος 
τών νέων μας τού μαθητιώντος.

'Η  γενική πρόνοια είναι άλλου 'Υπουργείου τομεύς.
"Ενας ’Οργανισμός δστις θά έχη ώλοκληρωμένην άρμοδιότητα γιά τό παιδί, 

τό σχολικό καί τό έξωσχολικό, μέ τήν πρόνοιάν του, μέ τον ώλοκληρωμένον προγραμ-
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ματισμόν, καί τήν μελέτην τοΰ θέματος του παιδιού, μέ τήν ιδίαν του στατιστικήν 
υπηρεσίαν, μέ συγκεντρωμένους τούς πόρους του.

Αυτός θά πρέπη να άποτελή τον έπιτελικον έγκέφαλον καί το μόνιμον συντονι
στικόν όργανον, μιας ειρηνικής μάχης, τήν μάχης διά τήν διάσωσιν καί τήν προστα
σίαν της Νεότητος.

"Ολοι οί παράγοντες οί όποιοι άσκοΰν, ή δύνανται ν’ άσκήσουν τήν ευεργετικήν 
των έπίδρασιν επί της Νεότητος, μέ πίστιν, ζήλον καί ενθουσιασμόν, ας στρατευθοϋν 
εις αυτόν τον ώραΐον άγώνα, ό όποιος ταυτίζεται μέ τον άθάνατον άγώνα τής έπιβιώ- 
σεως τής φυλής μας.

'Η  ’Εκκλησία, τό Σχολείου, τό Ραδιόφωνου, αί Φιλανθρωπικαί ’Οργανώσεις, 
ό Τύπος, αί ’Εκπολιτιστικά! ’Οργανώσεις, αί Συνδικαλιστικά! Ενώσεις, οί Σύνδε
σμοι Κηδεμόνων καί Γονέων, τά ’Αθλητικά Σωματεία, τά Σώματα Προσκόπων καί 
'Οδηγών, ας έπιλέξουν τά ίκανώτερα καί φλογερώτερα στελέχη των, τά όποια νά 
επανδρώσουν τον οργανισμόν αύτόν άφιερώνοντα όλοκληρωτικώς εις αύτόν τάς; 
δυνάμεις των.

Οί Λαοφιλείς Βασιλείς μας έχάραξαν τον δρόμον μέ τό υψηλόν Των παράδειγμα.
"Ας ένωτισθώμεν όλοι, Πολιτεία καί πολϊται άπό αύτό.
Τοΰ παιδιού ή προστασία δέν είναι καί δέν πρέπει νά είναι τοΰ χωροφύλακος 

καί τοΰ άστυφύλακος έ'ργον. Είναι έ'ργον τής Κοινωνίας έν τω συνόλω της καί τοΰ 
κάθε άτόμου χωριστά.

Καί νΰν ύπέρ πάντων ό άγων διά τήν χρυσήν Νεολαίαν τής Ελλάδος.

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Ή  λύσις τοΰ Άστυνομικοΰ προβλήματος τοΰ 95ου τεύχους, υπό τον 

τίτλον «Τό μαγνητόφωνο προδίδει...» είναι ή εξής :
Αύτό πού έκανε έντύπωσι στον Συνεργάτη μας, δέν ήτο κάτι τό όποιον 

ακούσε στο μαγνητόφωνο, άλλά κάτι πού δέν ακούσε. Δηλαδή τούς 12 «με
ταλλικούς» κτύπους τοΰ ρολογιοΰ.

’Εάν πράγματι τό άδίκημα έλάμβανε χώραν μεταξύ 11.50'—12.20', 
τότε θάπρεπε τήν 12ην ώραν τό ρολόϊ πού βρισκόταν πάνω στο τραπέζι, 
νά κτυπήση 12 φορές, όπως έκτύπησε μ ί α, όταν ό Συνεργάτης μας μπήκε 
στο γραφείο τοΰ κ. Μπένου.

Ή  ήχοληψία είχε σκηνοθετηθή. Ό  κ. Μπένος εΐχεν επινοήσει ένα θαυ
μάσιο πράγματι ισχυρισμό, πλήν... :

Έ κ  των άναγνωστών μας άπέστειλαν ορθήν λύσιν ο ί :
1) Άστυφύλαξ Ψαράκης ’Εμμανουήλ καί 2) Παναγιωτόπουλος Κων

σταντίνος, ιδιώτης.



ΔΙΚ ΑΣΤΙΚ Η  ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ

Η ΑΓΡΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ T0V ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Γ. ΠΟΛΚ 
ΚΑΙ Η ΕΞΙΧΝΙΑΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 

Γ Ρ Α Φ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ
'Υπό τοϋ Καθηγητοϋ της Δικαστικής Γραφολογίας

__________________  καί έταίρου της Διεθνούς ’Ακαδημίας Έγκλημα- __________________
τολογίας κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟ Υ Ν . ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

Εννέα ολόκληρα έ'τη συμπληροΰνται, άφ’ δτου ύπό τάς σφαίρας κομμουνι
στών ένεργούντων κατ’ επιταγήν τοϋ Κ.Κ.Ε. έπιπτε δολοφονούμενος έν Θεσ/νίκη 
ύπό μυστηριώδεις συνθήκας την 8 Μαίου 1948 καί μάλιστα όλίγας εβδομάδας μετά την 
τραγικήν δολοφονίαν τοϋ τότε 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης Χρ. Λαδά, ό παγκοσμίου 
φήμης δημοσιογράφος Γεώργιος Πόλκ, άνταποκριτής τοϋ Ραδιοσταθμού «Κο- 
λούμπια» καί πολλών διεθνών πρακτορείων ειδήσεων. Αί συνθήκαι ύπό τάς οποίας 
έξετελέσθη τό μυσαρόν τοΰτο έγκλημα, ώς καί οί δράσται αύτοΰ, άπεκαλύφθησαν μετά 
τρίμηνον καί τή συνδρομή μόνον τών μεθόδων της Δικαστικής Γραφολογίας.

I .  'Η  δολοφονία τοϋ δημοσιογράφου Πόλκ προυκάλεσε τεράστιον παγκόσμιον 
ενδιαφέρον, συγκινήσασα ιδιαιτέρως καί μάλιστα βαθύτατα τήν ’Αμερικανικήν, 
ώς καί τήν Ελληνικήν δημοσίαν γνώμην, ένεκα ιδίως καί τών κατά τήν έποχήν έκει- 
νην έπικρατουσών πολιτικών συνθηκών. 'Η  συγκίνησις τής δημοσίας ’Αμερικανικής 
γνώμης έφθασε μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε ν’ άσχολοΰνται συνεχώς έπί μήνας 
δλαι αί εφημερίδες καί οί ραδιοφωνικοί σταθμοί, άλλ’ άκόμη ν’ άσχοληθή έπί τής 
δολοφονίας ταύτης διά μακρών καί αυτό τό ’Αμερικανικόν Κογκρέσσον καί ν’ άπο- 
σταλή εντεύθεν, έκτος τών άλλων καί αύτός ό στρατηγός Ντόνοβαν, ό κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου διατελέσας άρχηγός τών ’Αμερικα
νικών μυστικών ύπηρεσιών, μέ τήν έντολήν παρακολουθήσεως τών ένεργειών προς 
διαλεύκανσιν τοϋ έγκλήματος.

I I .  Κατά τήν έποχήν έκείνην ή Ελλάς, ήτις είχεν έξέλθει καθημαγμένη καί 
οΐκονομικώς παντελώς κατεστραμμένη, έκ μιας τρομακτικής τετραετούς έξαντλη- 
τικής διπλής έχθρικής κατοχής δύο μεγάλων καί άδυσωπήτων αυτοκρατοριών, ήγω- 
νίζετο άπεγνωσμένως δι’ όλων τών μικρών καί περιορισμένων δυνάμεών της προς 
κατάπνιξιν τού κομμουνιστικού συμμοριτοπολέμου, τού άρξαμένου άπό τού Μαρτίου 
1946 καί διά τού όποιου έπεδιώκετο ή έπικράτησις τού κομμουνιστικού κόμματος 
καί ή ύπαγωγή τής 'Ελλάδος εις τό σιδηροϋν παραπέτασμα. Ό  συμμοριτοπόλεμος 
έσυνεχίζετο καί ή χώρα έκ τών δηώσεων καί τών παντός είδους καταστροφών καί τοϋ 
έξανδραποδισμοϋ τού άκριτικοΰ πληθυσμού της ύπό τών συμμοριτών καί έκ τών 
διεξαγομένων μαχών ήρημοΰτο, μέ άμεσον κίνδυνον ολοσχερούς καταρρεύσεως καί 
έπικρατήσεως τών κομμουνιστών, ένεκα καί τής προς αυτούς παρεχομένης άφθό- 
νως παντοειδούς βοήθειας ύπό τών γειτονικών κομμουνιστικών κρατών. Τότε, έπι 
τή βάσει μέν τού σχεδίου Μάρσαλ, έν συνδυασμώ καί προς τό έξαγγελθέν δόγμα Τροΰ- 
μαν προς άνάσχεσιν τής έξαπλώσεως τού κομμουνισμού, αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι 
τής "Αμερικής έσπευσαν νά παράσχουν οικονομικήν βοήθειαν, ό δέ οργανισμός τών 
'Ηνωμένων ’Εθνών νά έγκαταστήση έν Θεσ/νίκη ειδικήν έπιτροπήν προς παρακολού
θησή καί διαπίστωσιν τής ύπό τών διαφόρων κομμουνιστικών κρατών παρεχομένης 
εις τούς συμμορίτας συνδρομής. Διά τής χορηγουμένης ’Αμερικανικής βοήθειας ήδυ- 
νήθη ή 'Ελλάς νά προμηθευθή τά απαραίτητα προς καταστολήν τής ανταρσίας έφό- 
δια, τής όποιας πλέον τό τέρμα προοιωνίζετο ταχύ καί άσφαλές. Διακοπή όμως οία- 
δήποτε τής συνεχιζομένης άμερικανικής οικονομικής βοήθειας θ’ άνέτρεπε τάς έν
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λόγω προβλέψεις. ’Ακριβώς προς τον σκοπόν τούτον, της έπιτεύξεως δηλαδή της δια
κοπής της άμερικανικής ταύτης οικονομικής βοήθειας καί τής έντεϋθεν έπιδιωκομέ- 
νης καταρρεύσεως ύπό τα όγκούμενα πλήγματα των συμμοριτών, έχρησιμοποιή- 
θησαν μύρια όσα καταχθόνια μέσα καί δη καί τοιαΰτα προς έπηρεασμόν τής δημο
σίας άμερικανικής κοινής γνώμης έναντίον τής Ελλάδος, ήτις παρέσχεν έαυτήν ολο
καύτωμα εις τον συμμαχικόν αγώνα κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον υπέρ 
τής ’Ελευθερίας. Δεν πρέπει έπίσης νά λησμονήται, ότι την εποχήν έκείνην έπεκράτει 
εις τήν ’Αμερικήν, αν μή άμιγές, πάντως όμως ζωηρόν συνοδοιπορι^κόν πνεύμα μέ 
έκδηλον έναντίον τής Ελλάδος προκατάληψιν, καλλιεργουμένην έπιμελώς ύπό τών 
διαφόρων συνοδοιποριακών κύκλων.

I I I .  Τότε έν τώ μέσω τών συνεχιζομένων έκ τού συμμοριτοπολέμου φλογών, 
έφθασε κατά Μάρτιον 1948 εις τήν Ελλάδα ό Πόλκ, ώς άνταποκριτής τοϋ μεγάλου 
Ραδιοσταθμού «Κολούμπια» καί άλλων δι
εθνών πρακτορείων ειδήσεων, προς παρα
κολούθησή τών διεξαγομένων μαχών. 'Ο 
Πόλκ ήτο παγκοσμίως διάσημος διά τάς 
συνταρακτικάς δημοσιογραφικάς του έπι- 
τυχίας καί διά τήν κατά τήν διάρκειαν τού, 
πολέμου περιπέτειάν του, καθ’ ήν συλλη- : 
φθείς αιχμάλωτος καί βαρέως τραυματι- 
σθείς εις τάς επιχειρήσεις τού Ειρηνικού 
κατώρθωσε, μετά δραματικόν άγώνα,, νά 
διαφύγη.'Ο Πόλκ, άπότοΰ έτους 1947, έπα- 
νειλημμένως είχεν έκδηλώσειτήν επιθυμίαν 
νά έπιτύχη μίαν συνέντευξιν μετά τού τό
τε άρχηγοΰ τών συμμοριτών Μάρκου, τήν 
οποίαν ό ίδιος είχε χαρακτηρίσει, ότι θά 
άπετέλει τό έπιστέγασμα τής δημοσιογρα
φικής του σταδιοδρομίας. Προς τον σκοπόν 
τούτον άπετάνθη εις διάφορα πρόσωπα, διά 
τών οποίων έπεζήτησεν επαφήν μετά σο
βαρών κομμουνιστικών παραγόντων, δυ- 
ναμένων νά τού διευκολύνουν μίαν άνάβα- 
σιν «είς τό βουνό», ΐνα εκεί συναντήση εις 
τό «Άρχηγεΐον του» τον Μάρκον, άπό τον 
όποιον θά έλάμβανε μίαν συνέντευξιν, τήν 
οποίαν θά μετέδιδε διά τού Ραδιοσταθμού 
G.B.S. Αί έπίμονοι προσπάθειαι τού Πόλκ 
διά τον άνωτέρω σκοπόν έφθασαν μέχρι τής ήγεσίας τού Κ.Κ.Ε., ήτις άπεφάσισε νά 
έκμεταλλευθή καταλλήλως υπέρ τών σκοπών της τήν τοιαύτην του ζωηράν έπιθυ- 
μίαν. Τήν 7 Μαΐου 1948 φθάνει ό Πόλκ είς τήν Θεσ/νίκην, είς έκτέλεσιν τής έμμονου 
έπιδιώξεώς του καί τό εσπέρας τής 8-5-48 εξαφανίζεται έκ τού ξενοδοχείου «’Α
στάρια» ένθα διέμενεν, άφ’ ου προηγουμένως ήλθεν είς επαφήν μετά διαφόρων κομ
μουνιστών καί δή μεταξύ άλλων καί μετά τοϋ έν Θεσ/νίκη δημοσιογράφου Γρηγ. 
Στακτοπούλου, ’Αγγλομαθούς, άποφοίτου τού ’Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσ/νίκης, 
άνταποκριτοΰ τού Πρακτορείου Ρώϋτερ, συντάκτου τής έφημερίδος «Μακεδονία» 
τής Θεσ/νίκης καί γνωστού διά τάς μετά τών κομμουνιστών σχέσεις.

IV . Τήν 11 Μαΐου 1948 είς τό Γ' ’Αστυνομικόν Τμήμα Θεσ/νίκης φθάνει 
φάκελλος μέ τήν χειρόγραφον έπιγραφήν «Προς 3ον τό τρίτο Άστινομικόν 
Τμήμα’Ενταύθα» περιέχον τήν, μέ άδιάβροχον κάλυμμα έντός ζελατίνης, ταύτότητα
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τού πολεμικού άνταποκριτοϋ, τοϋ δημοσιογράφου Γεωργίου Πόλκ και δελτίον τής 
’Αμερικανικής άεροπορικής έταιρείας «Παναμέρικαν» άνευ ένδείξεώς τίνος τοϋ άπο- 
στολέως. Τοΰτο έμβάλλει άμέσως εις άνησυχίαν τάς Άστυνομικάς Άρχάς, αί όποΐαι. 
άναζητήσασαι τον Πδλκ εις το ξενοδοχεΐον του πληροφορούνται, δτι ούτος δεν έθεάθη 
άπό τής έσπέρας τής 8 Μα'ιου, χωρίς να έχη ειδοποιήσει ποϋ θά μεταβή. Αί πρώτα'- 
άστυνομικαί ερευναι στρέφονται προς τούς έπικοινωνήσαντας μετά τοϋ Πόλκ "Ελ
ληνας καί ξένους, παρ’ ών ζητείται ή παροχή πάσης διαφωτιστικής πληροφορίας. 
Τότε ένομίσθη, δτι πράγματι ό Πόλκ, έκτελών το σχέδιόν του προς μετάβασιν εις 
τό Άρχηγεΐον των συμμοριτών, θά έφθανεν εις τάς μέχρις ολίγων χιλιομέτρων έξω 
τής Θεσ/νίκης τότε εόρισκομένας γραμμάς τών κομμουνιστών. Ούτως εΐχον τά 
πράγματα, δτε μετά οκτώ ήμέρας άπό τής έξαφανίσεως καί δή την Κυριακήν 16 Μαΐου· 

τό πτώμα τοϋ Πόλκ επιπλέον εντός τοϋ λιμένος καί είς μικράν άπό τής προ
κυμαίας τοϋ Λευκοϋ Πύργου άπόστασιν, μέ τάς χεΐρας δεδεμένας. Τό έγκλημα δμως 
καλύπτεται ύπό σκότους, λόγω τοϋ μεσολαβήσαντος πολυημέρου χρονικού διαστή
ματος, μεταξύ τοϋ φόνου καί τής άνευρέσεως τοϋ πτώματος, καθ’ δ οί ένοχοι ειχον

δλην τήν άνεσιν νά έξαφανίσουν τά: 
ίχνη τοϋ εγκλήματος των.

V . 'Η  γενομένη άμέσως έρευ
να ύπό τών ’Αρχών είς τό δωμάτιον 
τοϋ ξενοδοχείου του έφερεν είς φώς 
δτι ό Πόλκ δι’ έπιστολών του προς 
τούς έν’Αμερική προϊσταμένους του 
έδήλου δτι άφίκετο είς Θεσσαλονίκην 
καί δτι έθεώρει μεγάλην επιτυχίαν 
νά φθάση είς τό «στρατηγεΐον» τοϋ 
Μάρκου, έστω καί μέ «δεμένα τά 
μάτια», ώς χαρακτηριστικώς έγρα- 
φεν.

Αί κινητοποιηθεΐσαι ΔικαστικαΙ 
καί Άστυνομικαί Άρχαί ήρεύνων

Ή  έιπγραφή του φακέλλου, έντό? τοϋ όττοίου π Ρ ^  πδσαν_ κατεύθυνσ ιν, π ρ ό ς  δ ια - 
έστάλη ή τα υτότη ; τοϋ δολοφονηθέντο; Γ, Πόλκ. φ ω τισ ιν  τοϋ  εγ κ λ ή μ α το ς , εξ ετα ζο -

μένων δλων τών πιθανών εκδοχών, 
χωρίς δμως καί νά προκύψη θετικόν καί διαφωτιστικόν τι στοιχεΐον, ικανόν καί 
κατάλληλον νά όδηγήση είς τήν άποκάλυψιν τοϋ τρόπου τελέσεως ώς καί τών δρα
στών. Τότε, ώς άπό συνθήματος, δλοι οί κομμουνιστικοί ραδιοσταθμοί τοϋ παρα
πετάσματος καί οί κύκλοι τών συνοδοιπόρων, ήρξαντο μίαν, άνευ προηγουμένου, 
άγρίαν καί συκοφαντικήν κατά τής Ελλάδος έπίθεσιν άποδίδοντες είς τάς επισήμους 
ταύτης Άρχάς τήν έκτέλεσιν τοϋ έγκλήματος, διά νά έμποδισθή, τάχα, ή μετάβασις 
τοϋ Πόλκ είς τό άρχηγεΐον τών κομμουνιστοσυμμοριτών καί μέ τον προφανή σκοπόν 
τοϋ έπηρεασμοΰ τής ’Αμερικανικής δημοσίας γνώμης, πρός διακοπήν τής χορηγου- 
μένης οικονομικής βοήθειας «άφ’ οδ οί ’Αμερικανοί σκοτώνονται στήν 'Ελλάδα». 
Παρ’ δλον τό άνόητον τοϋ κομμουνιστικού τούτου ισχυρισμού, ή άναταραχή είς τήν 
’Αμερικήν ήτο μεγίστη, συνεπικουρούσης είς τοΰτο καί τής τότε έκεΐ έπικρατούσης. 
συνοδοιποριακής προδιαθέσεως. Συμφέρον έκ τής δολοφονίας τοϋ Πόλκ μόνον οί 
συμμορίται ήδύναντο νά προσδοκούν καί δχι ή 'Ελλάς, ή οποία πρός άπόκρουσιν τής 
συντονισμένης έπιθέσεως τών κρατών τοϋ κομμουνιστικού μπλοκ εΐχεν άνάγκην τής 
βοήθειας δλου τού έλευθέρου κόσμου καί ιδίως τής Αμερικής. Τό γεγονός άλλως τε 
τής άποστολής έντός φακέλλου τής ταύτότητος τού δολοφονηθέντος είς τά ς ’Αστυ- 
νομικάς Άρχάς έλάλει σαφώς περί αυτού, διότι διά τής εύθύς μετά τήν δολοφονίαν



Ή  έξιχνίασις διά της Δικαστικής Γραφολογίας τής δολοφονίας του Γ. Πδλκ 4675

αποστολής ταύτης έπεζητεΐτο ύπό των δολοφόνων νά καταδειχθή, δτι ή δολοφονία 
έγένετο έν Θεσ/νίκη καί άρα ούχί ύπό των συμμοριτών εις ους έπρόκειτο νά μεταβή. 
Ά ν , τούναντίον, ή δολοφονία τοΰ Πόλκ έξετελεΐτο ύπό οίωνδήποτε άντικομμουνι- 
■στών, τότε, ώς εύνόητον, άφ’ ένός μέν ούτοι θά είχον όλον τον προς τοϋτο άναγκαΐον 
χ̂ρόνον διά νά θάψουν τό πτώμα τοΰ δολοφονηθέντος εις μέρος άσφαλές καί δεν θά 

-έρρίπτετο εις τήν θάλασσαν διά ν’ άναδυθή μεθ’ ημέρας τινάς, άφ’ ετέρου δέ δέν θά 
•έστέλλετο τό δελτίον ταύτότητος έντός φακέλλου εις τάς Άστυνομικάς Άρχάς, τής 
οποίας ή αποστολή έδείκνυεν δτι ή δολοφονία έγένετο εις Θεσ/νίκην. 'Η  έξαφάνισις 
τοΰ Πόλκ θά άπεδίδετο τότε ευθέως καί άμέσως εις τούς συμμορίτας, εις τό άρχη- 
γεϊον τών οποίων, ώς ήτο γνωστόν, έσκόπει νά με
ταβή. Προς άποφυγήν τούτου καί προς έπίτευξιν 
τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού, ήτοι τής άποδόσεως τής 
δολοφονίας εις τάς Άρχάς τοϋ Ελληνικού Κράτους 
■ή κομμουνιστική ήγεσία διέταξε τον Στακτόπου- 
λον νά στείλη άμέσως τήν ταύτότητα τοΰ δολοφο
νηθέντος, διά νά κάμη πιστευτόν δτι ή δολοφονία 
•έλαβε χώραν έντός τής πόλεως τής Θεσ/νίκης καί 
•δτι αυτή άρα έξετελέσθη ύπό προσώπων ένεργούν- 
των κατ’ εντολήν αύτών. Καί ό Στακτόπουλος, έκ- 
τελών τήν ληφθεΐσαν διαταγήν, έβαλε τήν μητέρά 
που νά γράψη τήν διεύθυνσιν διά ν’ άποφευχθή ή 
άφεσις οίουδήποτε ίδικοΰ του ίχνους.

V I. Καί τό στυγερόν τούτο έγκλημα, τό ό- 
■ποΐον προύκάλεσε τον άποτροπιασμόν τής Ελληνι
κής Κυβερνήσεως καί παντός Έλληνος, ώς προσ- 
βάλλοντος καιρίως τό πατροπαράδοτον αίσθημα τής 
φιλοξενίας, δπερ άποτελεΐ εν έκ τών κυρίων χαρα
κτηριστικών τοΰ Ελληνικού λαού, παρέμενε, παρ’ 
δλας τάς συνεχείς, άοκνους, τών έπιληφθεισών άρ- 
μοδίων ’Αρχών προσπάθειας, άνεξιχνίαστον. 'Η 
κατά τής Ελλάδος δυσφορία τής ’Αμερικανικής 
κοινής γνώμης, ήν έφρόντιζον παντί τρόπω νά ύπεκ- 
καίουν καί νά έπαυξάνουν τά κομμουνιστικά κράτη, 
έγιγαντοΰτο διά τήν μή άποκάλυψιν τών δραστών.
<0  στρατηγός Ντόνοβαν έπί κεφαλής διαφόρων ει
δικών παρηκολούθει τάς καταβαλλομένας προς έξι- 
χνίασιν προσπάθειας, δυσανασχετών έμφανώς διά τήν
άποτελμάτωσιν τών σχετικών ερευνών. Ούτος, μάλιστα, άποδεικνύων έν τούτω τήν 
■δυσπιστίαν του προς τάς ένεργείας τών Άνακριτικών καί Αστυνομικών ’Αρχών καί 
διά νά μειώση ταύτας, προεκήρυξεν άμοιβήν έκ πολλών χιλιάδων δολλαρίων, δι’ δν τινα 
ήθελε συντελέση εις τήν έξιχνίασιν τής δολοφονίας τού Πόλκ καί ήν τινα δμως άμοι
βήν ούδείς έκ τών συντελεσάντων εις τήν άνακάλυψιν τών δολοφόνων τοΰ Πόλκ 
έδέχθη μετέπειτα νά λάβη. Διέρρευσε τρίμηνον άπό τής δολοφονίας καθ’ δ έξητάσθη- 
σαν έκατοντάδες μαρτύρων, ήρευνήθησαν διάφοροι έκδοχαί καί ύποθέσεις, ώς καί γρα- 
φαί πολλών προσώπων προς έξιχνίασιν τοΰ γράψαντος τήν χειρόγραφον, έπί τού 
φακέλλου, δι’ ου έστάλη τό δελτίον ταύτότητος τού δολοφονηθέντος, διεύθυνσιν ήτοι 
τού μοναδικού ίχνους, δπερ άφήκαν οί δολοφόνοι, άφ’ ού ό γράψας τήν διεύθυνσιν 
καί έσωκλείσας τό δελτίον ταύτότητος τοΰ Πόλκ, θά έγνώριζεν οπωσδήποτε τούς αυ
τουργούς ή τούς συνεργούς τής δολοφονίας, δοθέντος δτι έντός τού φακέλλου έτέθη ή 
ταύτότης τοΰ δολοφονηθέντος, χωρίς δμως νά προκύψη έντεΰθεν θετικόν καί διαφω-

' 0_Γρηγόριος Στακτόπουλος
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τιστικόν στοιχεϊον καί χωρίς νά διαπιστωθή ό γράψας ταύτην ή άλλη οίαδήποτε 
σοβαρά ένδειξις προς άποκάλυψιν του τρόπου τελέσεως καί των δραστών τοΰ άποτρο- 
παίου τούτου έγκλήματος. Αί Δικαστικαί Άρχαί καί αί Άστυνομικαί τοιαΰται της 
Θεσ/νίκης καί των ’Αθηνών, έσυνέχιζαν μετ’ άδαμάστου επιμονής τάς προσπάθειας 
προς έξιχνίασιν, χωρίς νά παραλείπουν την διερεύνησιν καί της μικροτέρας λεπτο
μέρειας, ώς καί την έξέτασιν καί της πλέον άπιθάνου έκδοχής.

V II. 0(5 τως ειχον τά πράγματα ότε κατά τάς άρχάς τοΰ Αΰγούστου 1948 
έκλήθησαν διά πολλοστήν φοράν προς έξέτασιν οί υπάλληλοι τοΰ ξενοχείου «ΑΣΤΟ- 
ΡΙΑ» καί ό δημοσιογράφος Γρηγ. Στακτόπουλος, οστις λόγω τών στενών, μετά τών 
κομμουνιστών, σχέσεών του είχε γεννήσει άορίστους ΰπονοίας συμμετοχής εις τήν 
δολοφονίαν ή πάντως γνώσεως τοΰ τρόπου καί τών προσώπων παρ’ ών αυτή έξετε-

λέσθη. Τήν 14 Αΰγούστου ένεργεΐ- 
ται έ'ρευνα εις τήν οικίαν άπάντων 
τών ύποπτων. Τότε κατά τήν ενέρ
γειαν τής έν λόγω έρεύνης καί είς 
τήν οικίαν τής μητρός τοΰ Στακτο- 
πούλου, μεθ’ ής οδτος διέμενεν, έ- 
σχε τήν εύτυχή έμπνευσιν ό ένερ- 
γήσας τήν έρευναν μοίραρχος Τσώ- 
νος, ύπό τήν δικαιολογίαν λήψεως 
άποδείξεως διά τήν άπόδοσιν τών 
κατασχεθέντων, νά ζητήση χειρό
γραφον άπόδειξιν τής μητρός Στα- 
κτοπούλου μέ τό βνομα καί τήν 
διεύθυνσιν ταύτης, ώς είχε πράξει 
καί διά πολλούς άλλους τών οποίων 
έπίσης αί γραφαί έξητάσθησαν γρα- 
φολογικώς έν άντιπαρ άβολη προς 
τήν γραφήν τής έπιγραφής του φα- 
κέλλου. 'Η  Στακτοπούλου βεβαία 
οδσα ότι ούδεμία ύπήρχε κατ’ αύ- 

τής ύπόνοια, άφ’ οδ μάλιστα έπεστρέφοντο εις αυτήν τά κατασχεθέντα «ώς έκ 
παρεξηγησεως γενομένης τής κατασχέσεως». Οί άμέσως τότε έπιληφθέντες τής 
γραφοτεχνικής διερευνήσεως τής έπιγραφής τοΰ φακέλλου έν άντιπαραβολή προς 
τάς γραφάς διαφόρων ύποπτων, διεπίστωσαν κατά τρόπον σαφή καί άνενδοίαστον, 
ότι ή έπί τοΰ φακέλλου έπιγραφή, πλήν τοΰ άριθμητικοΰ ψηφίου «3» καί τής συλλαβής 
«ον», ήτοι ολοκλήρου τοΰ «3ον», έγράφη διά χειρος τής’Άννης Στακτοπούλου, μητρός 
τοΰ Γρηγορίου Στακτοπούλου καί ότι τό ψηφίον «3» καί ή συλλαβή «ον» έγράφησαν 
διά τής χειρος άλλου προσώπου. Ή  διά τής έν λόγω ύπευθύνου καί πλήρως ήτιολο- 
γημένης γραφολογικής έκθέσεως γενομένη διαπίστωσις καί ή έντεΰθεν άποκάλυψις 
ότι ή ’Άννα Στακτοπούλου έγραψε τήν έπί τοΰ φακέλλου χειρόγραφον διεύθυνσιν καί 
ότι μετ’ αύτής συνειργάσθη καί δεύτερον, άλλο, διάφορον πρόσωπον, άπετέλεσε τον 
μίτον τής ’Αριάδνης διά τήν έξιχνίασιν τοΰ μυσαροΰ τούτου έγκλήματος καί «έ θ ε- 
σ ε ν  α ΰ τ η  τ ά ς  β ά σ ε ι ς  τ ή ς  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  ά ν α κ ρ ι τ ι κ ή ς  
έ ρ ε ύ ν η ς  κ α ί  ά π ε τ έ λ ε σ ε  τ ή ν  ά φ ε τ η ρ ί α ν  τ ή ς  ο ρ ι σ τ ι κ ή ς  
κ α ί  π λ ή ρ ο υ ς  δ ι α λ ε υ κ ά ν σ ε ω ς  τ ή ς ύ π ο θ έ σ ε ω  ς», ώς έπακριβώς 
άναφέρει ή γενομένη διά τοΰ τότε 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης Γεωργίου Μελά, τήν 
17 ’Οκτωβρίου 1948, έπίσημος άνακοίνωσις τής Ελληνικής Κυβερνήσεως.

V III . Είς τήν μακράν καί ήτιολογημένην έκθεσιν τής γραφοτεχνικής διερευ- 
νήσεως ερμηνεύεται, μεταξύ τών άλλων καί ό έμφανιζόμενος είς τήν γραφήν τής έπι-

Ή  έπί τής άποδείξεως παραλαβής τώ ν «κατε- 
σχημένων» γραφή καί υπογραφή τής "Αννας 
Στακτοπούλου, έξ αφορμής τής όποιας άπεκαλύφθη 
τό  σκοτεινόν έγκλημα τής δολοφονίας τοΰ Γ. Πόλκ.
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γραφής τοϋ φακέλλου τρόπος καί ή γραφική άταξία, ώς άποτέλεσμα προκληθέν έκ τής 
ύπάρξεως εντός τοϋ φακέλλου, καθ’ όν χρόνον έγράφη ή έπιγραφή, άλλων αντικειμέ
νων, ήτοι τοϋ έντός ζελατίνης δελτίου ταυτότητος τοϋ δολοφονηθέντος. Καθωρίσθη 
έπίσης ότι τό ψηφίον καί ή συλλαβή «3ον», άτινα φέρονται επί τής έπιγραφής προηγού
μενα τοϋ «τρίτον Άστινομικόν Τμήμα» δεν έγράφησαν διά τής χειρός τής ’Άννης 
Στακτοπούλου, άλλα διά χειρός τίνος καί δή άφ’ ού είχεν ήδη γραφή ή διεύθυνσις 
«Προς τό τρίτον Άστινομικόν Τμήμα Ένταΰθα», προστεθέντων τούτων μεταγενε
στέρους προς εύχερεστέραν ένδειξιν τοϋ παραλήπτου, προς όν άπηυθύνετο ό φάκελλος. 
'Ό τι δέ τό «3ον» προσετέθη έκ των υστέρων δείκνυται έξ άλλου καί έκ τής ύπαρχούσης 
προφανούς γλωσσικήν χασμωδίας, ήτις δεν θά έσημειοΰτο άν έτίθετο ευθύς έξ αρχής

’Αριστερά : Ό  έκτελεστής Ά δάμ Μουζενίδης, μέλος τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ. Δεξιά : Ό  συνεργός
Ευάγγελος Βασβανας.

καί έν συνεχεία, οπότε τό «3ον» θά είπετο τής λέξεως «τρίτον» καί ή διεύθυνσις θά 
είχε τότε «Προς τό τρίτον 3ον Άστινομικόν Τμήμα Ένταΰθα». Τό μέν γεγονός ότι 
τό «3ον» προηγείτο ήτο άπόδειξις ότι έτέθη έκ των υστέρων, ή δέ διάφορος τούτου 
διαμόρφωσις, ότι τοΰτο έγράφη διά χειρός άλλου προσώπου καί ούχί τής τοιαύτης 
τής Άννης Στακτοπούλου, ήτοι διά τής γραφοτεχνικής διερευνήσεως διεπιστώθη 
καί καθωρίσθη ότι τό κύριον μέρος τής έπιγραφής «Προς τό τρίτον Άστινομικόν 
Τμήμα Ένταΰθα» έγράφη διά χειρός τής Άννης Στακτοπούλου καί ότι τό «3ον» 
έγράφη διά τής χειρός άλλου προσώπου καί κατά συνέπειαν ότι μέ τήν δλην γραφήν 
τής έπιγραφής τοϋ φακέλλου, δι’ ού έστάλη τό δελτίον ταυτότητος τοϋ δολοφονηθέν
τος Πόλκ, ήσχολήθη ούχί εν άλλά δύο διάφορα πρόσωπα, έκ των οποίων τό έν ήτο 
ή Άννα Στακτοπούλου.

Μετά τήν έν λόγω έπιστημονικήν διαπίστωσιν καί την, έκ τοϋ αιφνιδιασμού 
τής Άννης Στακτοπούλου έκ των ώς άνω γραφοτεχνικών διαπιστώσεων τάς οποίας
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-αυτή έξέλαβεν ώς ομολογίας του έν άπομονώσει κρατηθέντος τότε υίοϋ της, άποκάλυ- 
ψιν, δτι τω δντι ούτως εΐχον τά πράγματα, ή ανάκρισής, μέ βάσιν τήν ώς άνω διαπί- 
•στωσιν, ήδυνήθη νά διαλευκάνη πλήρως τό σκοτεινόν έγκλημα, άπεδειχθέντος δτι 
τοϋτο έξετελέσθη ΰπό των κομμουνιστών Βασβανά καί Μουζενίδη, διαφυγόντων, 
■ επί παρουσία του Στακτοπούλου.

IX. Κατά τήν ένώπιον του Κακουργιοδικείου Θεσ/νίκης κατ’ ’Απρίλιον 1949 
■διεξαχθεϊσαν πολυήμερον δίκην, άπεκαλύφθησαν δλαι αί συνθήκαι, ύφ’ ας έξετελέσθη 
ή μετά διαταγήν της ήγεσίας τοϋ κομμουνιστικού κόμματος άγρια δολοφονία τοϋ 
■άτυχους Πόλκ, λαβοϋσα χώραν έντός λέμβου εις ήν παρεσύρθη ούτος διά τήν έντός 
τοϋ κόλπου τής Θεσ/νίκης μετάβασιν εις τό Λιτόχωρον (γραμμήν των συμμοριτών) 
καί άφ’ού έδέθησαν αΐ χεΐρες αύτοΰ καί έδέθη καί μανδήλιον έπί τών οφθαλμών του

καί μάλιστα διά περιστρό
φου καί έξ έπαφής, έπιβλη- 
θείσης εις τον Στακτόπου- 
λον τής ποινής τών ισοβίων 
δεσμών. Πάντως παρέμεινε 
σκοτεινόν τό έργον του τότε 
υπαλλήλου εις τήν υπηρε
σίαν πληροφοριών τοϋ έν 
Θεσ/νίκη Προξενείου Ράν- 
ταλ Κόατς, δστις ευθύς ά
μα τή άναδύσει του πτώ
ματος τοϋ δολοφονηθέντος 
Πόλκ, άνεχώρησε κατε
σπευσμένους έξ Ελλάδος διά 
φαινομενικής του μεταθέ- 
σεως είς Νορβηγίαν, χωρίς 
ν’ άποτολμήση ούτος εκ- 
τοτε νά διέλθη έντεΰθεν καί 
δι’ δν έλέχθη δτι είχε παί
ξει ρόλον είς τό δλον συγ
κλονιστικόν δράμα διά τοϋ

οποίου έπεδιώκετο ή διακοπή τής ’Αμερικανικής βοήθειας, ή ένίσχυσις τών συμ
μοριτών καί ή πιθανή έκ νέου έκ τής ’Αγγλίας έξάρτησις ημών, δτε καί θά κατηύ- 
θυνεν, ώς έπεδίωκεν αδτη, ήμάς κατά βούλησιν.

X. "Αμα τω πέρατι τής δίκης, ήτις έκίνησε παγκοσμίως ζωηρότατον ένδια- 
φέρον, οί παρακολουθήσαντες ταύτην στρατηγός Ντόνοβαν καί Ρ. Πόλκ, νεώτερος 
άδελφός τοϋ δολοφονηθέντος καί δημοσιογράφος καί ούτος, διεδήλωσαν τήν πλήρη 
ίκανοποίησίν των, διά τον τρόπον τής λειτουργίας τών Ελληνικών Δικαστικών καί 
Αστυνομικών ’Αρχών καί διά τήν έξαίρετον ταύτην έπιτυχίαν τής Δικαστικής Γραφο- 
λογίας προς έξιχνίασιν τοϋ σκοτεινού τούτου έγκλήματος, άνευ τής έφαρμογής τής 
οποίας άσφαλώς θά παρέμενε τοϋτο είσέτι άνεξιχνίαστον, μέ καταστρεπτικά διά τον 
τότε άγώνα ύπάρξεως τής Ελλάδος έναντίον τών ξενοκινήτων έπιθέσεων τών συμ
μοριτών καί μέ άπροβλέπτους περαιτέρω διεθνείς συνέπειας.

X I . Μετά ολόκληρον, άπό τής διεξαγωγής τής δίκης, τριετίαν ό γνωστός άρ- 
θρογράφος Ούώλτερ Λίππμαν, ώς πρόεδρος τής έπιτροπής «'Τπερποντίων Συγγρα
φέων» έδημοσίευσιν έκθεσιν σχετικώς μέ τό στυγερόν τοϋτο έγκλημα. Είς ταύτην 
γίνεται δεκτόν ύπό τής έπιτροπής, ώς άποδεδειγμένον, τό δτι ό Πόλκ έδολοφονήθη 
ύπό τών κομμουνιστών καί δτι είς τήν δολοφονίαν ένείχετο καί ό Στακτόπουλος, ώς 
υιαί ή όρθότης τής ένεργείας τών Ελληνικών ’Αρχών.

Ό  κατά τήν δίκην παραστάς άδελφός τοϋ δολοφονηθέντος 
κ. Ρ. Πόλκ (αριστερά) μετά τοϋ κ. Ά ριστ. Πουλαντζα (δεξιά).
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X II. Δέον ακόμη νά σημειωθή ότι τά, προηγουμένως τότε, υπό τοϋ στρατηγού 
Ντόνοβαν καί λοιπών επισήμων ’Αμερικανών έκφρασθέντα παράπονα, περί βραδύτη
τας, τάχα, έξιχνιάσεως τών δραστών τής δολοφονίας, ήσαν προφανώς αδικαιολόγητα 
καί τοΰτο διότι τό διαρρεΰσαν τρίμηνον διάστημα δύναται νά θεωρηθή ότι, ύπό τάς 
τότε, συνωμοτικάς μάλιστα, συνθήκας ύφ’ ας τοΰτο έξετελέσθη ήτο πολύ μικρόν. 
Καί τοΰτο, διότι εις παρομοίαν καί μάλιστα περιωρισμένης έκτάσεως περίπτωσιν, 
τούτέστιν διά τό έν ’Αμερική κατά τό 1934 λαβόν χώραν έγκλημα της άρπαγής καί 
τοΰ φόνου τοΰ τέκνου τοΰ διασήμου αεροπόρου Λίντμπεργκ άπητήθησαν 14 ολό
κληροι μήνες, όπερ καί τοΰτο έξιχνιάσθη διά τής Δικαστικής Γραφολογίας έκ τήςδια- 
πιστώσεως ομοιοτήτων τής γραφής τοΰ δολοφόνου Χάουπτμαν προς σημειώσεις 
φερομένας έπί δεσμίδων χαρτονομισμάτων παρά τοΰ Ειδικοΰ έν Σικάγω Δικαστικοΰ 
Γραφολόγου Osborn, άφ’ οδ όμως έδαπανήθησαν διά τάς σχετικάς έρεύνας πολλά 
έκατομμύρια δολλαρίων καί ήσχολήθησαν, καθ’ όλους τούς μακρούς τούτους μήνας, 
πλέον τών 10.000 άστυνομικών. 'Υπό τάς συνθήκας ταύτας ή έν Έλλάδι έξιχνίασις 
τής δολοφονίας τοΰ Πόλκ διά τής Δικαστικής Γραφολογίας, ή έπιτευχθεϊσα έντός 
τριμήνου μόνον, δύναται, μετά βεβαιότητος, νά ύποστηριχθή ότι ήτο έκπληκτικώς τα
χεία καί άποδεικνύει αυτή προσθέτως ότι καί αί έν Έλλάδι χρησιμοποιούμεναι, ύπό 
τών προς τοΰτο αρμοδίων καί ειδικών, μέθοδοι τής Δικαστικής Γ ραφολογίας ούδα- 
μώς ύστεροΰν τών έν τή άλλοδαπή έφαρμοζομένων.

Α. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

Τονίζουμε καί π ά λ ι: Μή προσπερνάτε τά τραμ άπό τά αριστερά. ’Εκτός 
τοϋ ότι απαγορεύεται απολύτως, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος νά συγκρουσθήτε 
μέ άλλο όχημα πού έρχεται κανονικά άπό τό- άντίθετο μέρος ή νά ά κ ρω τη - 

ριάσετε κανένα διαβάτη.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. — 'Ιστορία.
2. —'Η  άπεργία οπλον τοΰ εργάτου.
3. —Σκοπός τής άπεργίας.
4. — Sabotage.
5. — Lock— out.
6. — Boycottage.
7. —’Αποτελέσματα τής άπεργίας.
8. —Αίτια κηρύξεως τής άπεργίας.

*
*  *

1 . 'Ιστορία.
Πότε έγινε κατά πρώτον άπεργία, είναι άγνωστον. 'Η  αρχή των άπεργιών 

χάνεται μέσα εις τα βάθη των αιώνων. Πολλοί θεωρούν ώς απεργίαν την έπανάστα- 
σιν τοΰ Σπαρτάκου, οπότε οί δούλοι τής Ρώμης άνήλθον εις τό ιερόν δρος. Τοΰτο δμως 
ήτο χωριστικόν κίνημα καί δχι άπεργία. Άπεργία ήτο μάλλον ή στάσις των ειλώ
των εις τήν Σπάρτην, δπου ουτοι έγκαταλείψαντες τάς θέσεις των έφυγαν εις τά δρη 
ζητοϋντες τήν λύτρωσίν των άπό τον βαρύν ζυγόν των Δωριέων.

Πραγματικαί δμως άπεργίαι εμφανίζονται κατά πρώτον έν Ευρώπη τον 14ον 
αιώνα, άλλ’ ήσαν μικραί κατά τό πλεϊστον άπεργίαι τών χειρωνακτών. 'Η  άπεργία 
γίνεται οπλον τοΰ εργάτου άπό τοΰ μέσου του 18ου αΐώνος προς ύπεράσπισίν του 
άπό τήν τυραννίαν τοΰ εργοδότου. Γνωσταί άπεργίαι είναι ή τών αρτεργατών εις 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας (1740) ή τών σιδηροδρομικών, ομοίως εις τάς 'Ηνωμέ
νας Πολιτείας (1877), αί έν Έλλάδι τοΰ 1879 καί τοΰ 1883 εις Σΰρον, Πειραιά, 
’Αθήνας καί Λαύριον, ή έν Γαλλία τών σιδηροδρομικών τοΰ 1910, αί τών ναυτεργα- 
τών, έργατών μεταφοράς, άνθρακεργατών, κατά τά έτη 1911—1913 κτλ. κτλ.

Είς τήν Ελλάδα αί μέχρι τοΰ 1914 άπεργίαι είχαν ώς σκοπόν τήν άναγνώ- 
ρισιν τών έργατικών σωματείων, κατόπιν δέ ήρχισαν άνακινούμενα ζητήματα μισθών, 
όκταώρου, κτλ. Ή  μεγίστη άπεργιακή κίνησιςέν Έλλάδι έγένετο κατά τά έτη 1924— 
1926 οπότε έγένοντο αί άπεργίαι τών ναυτεργατών, καπνεργατών, ήλεκτροτεχνιτών, 
αρτεργατών, σιδηροδρομικών καί υποδηματοποιών. Κατά τό 1927 συνέβησαν δύο πολι- 
τικαί άπεργίαι, τών έπαγγελματιών καί τών αυτοκινητιστών αί όποιαι άπέτυχον. Κατά 
τά έτη 1930—1934 έξερράγησαν άπεργίαι καπνεργατών, σταφιδοπαραγωγών, ήλεκ- 
τροτεχνιτών καί άλλαι.

2 . Ή  άπεργία δπλον τοΰ έργάτου.
Ή  άπεργία είναι δπλον τοΰ έργάτου κατά τοΰ έργοδότου. Ή  θέσις τοΰ έργά

του είναι κατά βάθος μειονεκτική άπέναντι τοΰ έργοδότου. Ναι μέν ό έργάτης ήμ- 
πορεϊ όπότ’ αν θέλη νά κατάργηση τό συμβόλαιόν του μέ τον έργοδότην, άλλά τότε 
όρθοΰται ένώπιόν του τό φάσμα τής άνεργίας καί τής πείνης. Ή  άναβολή τής παρα
γωγής δι’ άπολύσεως έργατών, δεν είναι τόσον έπιζήμιος διά τον έργοδότην δσον ή 
στέρησις τοΰ άρτου είς τον έργάτην.

3 . Σκοπός της άπεργίας.
Σκοπός τής άπεργίας δέν είναι ή καταστροφή τοΰ κεφαλαίου έξ έχθρότητος, 

άλλά ή δικαιοτέρα κατανομή τών κερδών μεταξύ τών δύο συντελεστών τής παρα
γωγής, έργασίας καί κεφαλαίου. 'Η  άπεργία είναι τό μόνον, τό ίσχυρότατον δπλον 
τοΰ έργάτου, ώς συνόλου, έπειδή δέ είναι καί τό τελευταϊον καταφύγιόν του, έχει

(1) Βιβλιογραφία : Ν. Ν. Σαριπόλου : Συνταγματικόν Δίκαιον. Θ. Γ . ’Αγγελοπούλου : 
Παραδόσεις 'Υπαλληλικού καί Διοικητικού Δικαίου. Charles Gide : ’Αρχαί Πολιτικής Οίκονο- 
μίας (μετάφρ. Σ. Κορώνη). In s titu tio n s  du progr£s social. W. S om bart : To Προλεταριά- 
τον. Σ τ. Σεφεριάδου : Διεθνές Δημόσιον Δίκαιον.
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καί την συμπάθειαν της κοινωνίας, ήτις συμπάθεια είναι τό σημαντικώτατον στοι- 
χεϊον της έπιτυχίας μιας άπεργίας.

Ή  χρήσις της άπεργίας έχει καί την δυσάρεστον πλευράν της, δταν έχη παρα
λόγους άξιώσεις άπό τον έργοδότην, λ.χ. δταν ζητήται ή έξασθένησις της παραγωγής 
διά τής έσφαλμένης άντιλήψεως δτι διά τής αύξήσεως ταύτης έλαττοϋται ό άναγκαϊος 
άριθμός των έργατών.

4 . S a b o ta g e .
"Ετερα μέσα εξαναγκασμού τοϋ έργοδότου ύπδ των έργατών είναι τό sabo

tage, δηλ. ή καταστροφή μηχανημάτων καί πρώτων υλών, έμπρησμός καί ετερα μέσα 
μέ άμεσον άποτέλεσμα τήν παραλυσίαν τής μη ύποχωρούσης έπιχειρήσεως.

’Ενίοτε ή άπεργία κηρύσσεται άνευ προειδοποιήσεως καί άνευ έξαντλήσεως 
δλων τών ειρηνικών μέσων προς πρόληψιν δυσαρέστων. 'Η  άπεργία πολλάκις δεν 
περιορίζεται είς τήν λήψιν δλων τών άπαιτουμένων μέτρων προς επιτυχίαν, είς τήν 
ένίσχυσιν τών οικογενειών τών άπεργών καί είς τήν παρεμπόδισιν πάσης άπεργο- 
σπαστικής κινήσεως. Ή  παρεμπόδισις έπεκτείνεται καί κατά παντός εργάτου έπι- 
θυμοϋντος νά έργασθή, ώς μή άνήκοντος είς άπεργήσαν σωματεΐον καί έπομένως 
ένισχυομένου τοϋ έργοδότου ύπ’ αύτοϋ κατά τήν διάρκειαν τής άπεργίας.

Προηγουμένως άναφέραμεν δτι ή κοινωνία διάκειται εύμενώς, κατά τό πλεΐ- 
στον, υπέρ τών άπεργών. Τοϋτο δμως συμβαίνει προκειμένου περί άπεργών βιο
μηχανίας ειδών όχι τής πρώτης άνάγκης, άλλως δταν θίγωνται τά κοινωνικά συμφέ
ροντα ιδίως τών άπορωτέρων τάξεων δι’ άπεργίας άρτεργατών, έργατών φωταερίου 
ή ήλεκτρισμοΰ, σιδηροδρομικών κλπ. τότε οί άπεργοί είναι δλως άσυμπαθεϊς.

5 . L ock  - out.
'Η  άπεργία θεωρείται ΰπό τής κοινωνίας ώς θεμιτόν μέσον τής ΰποστηρίξεως 

τών έργατικών συμφερόντων μόνον μέχρι σημείου τινός, άρα πρέπει νά θεωρήται 
καί ή χρήσις τών προστατευτικών μέσων ύπό τών παραγωγών ώς θεμιτή. Κατά 
τών παραλόγως άπεργούντων έργατών, οί έργοδόται έφαρμόζουν τό Lock - out, 
δηλαδή διακοπήν έργασιών, είτε μεμονωμένως είτε κατόπιν συννενοήσεως μετ’ άλ
λων συναφών έπιχειρήσεων κλείσιμον τών έργοστασίων καί άπόλυσιν τών έργατών 
οί όποιοι μένουν ούτως άνεργοι. Οί έπιχειρηματίαι οί καταφεύγοντες είς τό Lock
out προκαλοϋν τήν έχθρότητα τής κοινωνίας, είτε διότι τό μέτρον τοϋτο είναι φο
βερόν κατά τοϋ έργάτου, δστις κατά βάθος ζητεί τήν βελτίωσιν τής θέσεώς του, είτε 
διότι άμέσως ή έμμέσως θίγονται καί τά κοινωνικά συμφέροντα. ’Επειδή έν τή πε- 
ριπτώσει ταύτη κινδυνεύει ή γαλήνη τής κοινωνίας, έπεμβαίνει τό Κράτος κατά τών 
έργοδοτών τούτων, δσον καί αν είναι δεδικαιολογημένη ή χρήσις τοϋ μέτρου αύτοϋ 
καί τοιουτοτρόπως τό Lock - out δέν γίνεται συχνά, ούτε φέρει τά δυσάρεστα άπο- 
τελέσματα τής άπεργίας, έφ’ δσον ευθύς άμέσως παρεμβαίνει τό Κράτος.

’Απεργία καί Lock - out άναγνωρίζονται ώς δικαίωμα τής έργασίας καί τοϋ 
κεφαλαίου. Καί τό μέν Lock - out μένει άτιμώρητον, δσον άφορα δμως τήν άπερ- 
γίαν, μολονότι υπάρχουν διατάξεις έναντίον της, μένουν άνεφάρμοστοι, διότι ή έφαρ- 
μογή των συχνά ήθελεν έπιφέρει άντί καταστολής μεγαλειτέραν έξέγερσιν. ’Αντί 
λοιπόν τής έπιβολής ποινής είς τούς άπεργούς τό Κράτος τούς έπιστρατεύει, δτε 
έπιβάλλεται ό στρατιωτικός νόμος, ή τούς άντικαθιστα διά στρατιωτών. Τοϋτο, 
έννοεΐται, γίνεται διά νά μή ύποφέρη ή κοινωνία έκ τής άπεργίας.

6. B o y c o tta g e .
Είδος άπεργίας είναι τό Boycottage (άποκλεισμός), έκ τοϋ ονόματος τοϋ 

άγγλου Boycott, είς δν, έπειδή κακομετεχειρίσθη τούς ’Ιρλανδούς, οδτοι ήρνοϋντο 
πάσαν έπικοινωνίαν. 'Ο άποκλεισμός, καί δή ό έμπορικός, φέρει σοβαρώτατα άπο- 
τελέσματα είς βάρος τών ύπ’ αύτοϋ προσβαλλομένων έπιχειρήσεων, μάλιστα δέ δταν 
χρησιμοποιήται έναντίον μιας παραγωγής δι’ έθνικούς λόγους. Ό  άποκλεισμός τών 
’Ιαπωνικών προϊόντων έν 'Ηνωμέναις Πολιτείαις, έκλόνισε τήν ’Ιαπωνικήν βιομηχα-
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νίαν. Μεγαλύτερου κλονισμόν ύπέστη ή ’Αγγλική βιομηχανία έκ του αποκλεισμού 
των προϊόντων της εις τάς ’Ινδίας. Οί τοιοΰτοι άποκλεισμοί, προκειμένου περί χω
ρών κυριαρχίας ξένου κράτους, δύνανται νά χαρακτηρισθοϋν ώς έπανάστασις.

7 . ’Αποτελέσματα τής απεργίας.
'Η  απεργία συντελεί εις την αΰξησιν των άποδοχών των έργατών καί εις την 

εν γένει βελτίωσιν τής θέσεώς των. Δεν υπάρχει άμφιβολία ότι ή έπιδίωξις τής βελ- 
τιώσεως τής θέσεως τοϋ εργάτου είναι προτιμοτέρα μέ μέσα ειρηνικά καί όχι μέ 
βίαια, τά όποια γεννούν έχθρότητα μεταξύ έργατών καί έργοδοτών. Είναι έν τούτοις 
γνωστόν ότι γενικώς ό εγωισμός καί ή πλεονεξία καθιστούν τον έργοδότην άναίσθη- 
τον οσον άφορα τήν ίκανοποίησιν τού έργάτου, γίνεται όμως οδτος λογικώτερος καί 
όλιγώτερον έγωϊστής όταν σκεφθή τά άποτελέσματα μιας πιθανής άπεργίας εις τήν 
έπιχείρησίν του. ’Εάν έλειπε τό μέσον τής άπεργίας, δέν θά έφερεν άποτέλεσμα ό 
ειρηνικός διακανονισμός τών έργατικών δικαιωμάτων,όσον δίκαια καί λογικά αν ήσαν.

'Η  αΰξησις τών άποδοχών τών έργατών διά τής άπεργίας δέν είναι πάντοτε 
ασφαλής. Δύναται μία έπιχείρησις νά προτιμήση νά σταματήση ή νά πληρώνη ήμε- 
ρομίσθια μεγαλύτερα τού άναλόγου κέρδους. Έν παρομοία περιπτώσει οί άπεργή- 
σαντες μένουν άνεργοι κλειομένης τής έπιχειρήσεως. Πρέπει λοιπόν μία άπεργία 
νά κηρύσσεται μόνον όταν κατόπιν προσεκτικής έξετάσεως τής καταστάσεως τών 
προσβληθησομένων ύπ’ αύτής έπιχειρήσεων, άποδειχθή ότι θά φέρη άποτέλεσμα. 
Απεργία άποτυγχάνουσα άπομακρύνει τον χρόνον τής έκπληρώσεως τού έπιδιω- 
κομένου σκοπού, οσον καί αν είναι λογικός. Αολλάκις όμως συμβαίνει καί τό άντί- 
θετον. Διά τού χρόνου ό έργάτης θά έπιτύχη ό,τι έπεδίωκε διά τής άποτυχούσης 
άπεργίας, διότι ό έπιχειρηματίας υπολογίζει περισσότερον τήν ζημίαν τήν προκύ- 
πτουσαν έκ μιας διενέξεως μετά τών έργατών ή ό έργάτης. Τό βάρος τής αύξήσεως 
τού ήμερομισθίου δέν τό ύφίσταται πάντοτε ό έργοστασιάρχης, όταν δυνηθή νά τό 
ρίψη εις βάρος τών καταναλωτών, οπότε όμως δυνατόν νά δυσφορήση ή έπιβαρυ- 
νομένη κοινωνία. 'Η ύπαιτιότης τής έπιβαρύνσεως τών προϊόντων δέν θά καταλο- 
γισθή ύπό τής κοινωνίας εις βάρος τών έργατών άλλά τού κεφαλαίου, κατά τού οποίου 
υπάρχουν διαρκώς έτοιμα όπλα έκ τής δημοκρατίας, τά όποια όμως δέν προκύπτουν 
πάντοτε έκ τής ύπαγορεύσεως τής συνειδήσεως. Έάν ό καταναλωτής δέν διαμαρτύ
ρεται διά τήν ύπερτίμησιν, καταφεύγει εις άλλα μέσα, λ.χ. μειώνει τήν κατανάλωσιν 
τών ύπερτιμηθέντων ειδών,οπότε προκύπτει ζημία εις τούς συντελεστάς τής παραγωγής.

8 . Αίτια κηρύξεως άπεργίας.
'Η  κήρυξις μιας άπεργίας δύναται νά άποφασισθή άνά πάσαν στιγμήν καί 

δι’ οίανδήποτε αιτίαν. Πρέπει όμως μία άπεργία νά μελετάται καί νά διευθύνεται 
άπό ύποκινητάς καλής πίστεως. Δέν άπεργοΰν μόνον οί ώργανωμένοι έργάται άλλά 
καί οί άνοργάνωτοι. Πολλάκις μία άπεργία κηρύσσεται μόνον έκ πνεύματος άλληλεγ- 
γύης καί ένισχύσεως προς άλλα άπεργήσαντα συγγενή σωματεία. 'Ο κυριώτερος 
σκοπός μιας άπεργίας είναι ή έπιτυχία τών έπιδιωκομένων άλλά ταυτοχρόνως καί 
ή μή άναίτιος δημιουργία άντιπαθειών. Υπάρχουν όμως λόγοι ύπαγορεύοντες τήν 
κήρυξιν άπεργίας μέ πρόβλεψιν άποτυχίας, όταν δι’ αύτής έπιδιώκεται διατύπωσις 
διαμαρτυρίας. Κακώς μελετηθεΐσα , άπεργία ήμπορεϊ νά έπιφέρη διαίρεσιν μεταξύ 
τών έργατών, άποκλεισμόν μερικών μετά τήν λήξιν ταύτης, κλπ. Γενίκευσις τής 
άπεργίας καθιστά τούς έργοδότας λογικωτέρους, διότι απειλούνται άπό μείωσιν τής 
χρησιμότητος τής παραγωγής των άντικαθισταμένης ύπό άλλης. Άπεργίαι άμελέ- 
τητοι καί άσκοποι δύνανται νά προκαλέσουν κλείσιμον, όταν μάλιστα συμβαίνη νά 
ύπάρχη παρακαταθήκη τής παραγωγής εις ποσότητα ικανήν νά καλύψη τήν κατα- 
νάλωσιν δι’ άρκετόν χρόνον, χωρίς νά τήν άποθαρρύνη. ’Ενίοτε συμβαίνει νά συνεχί
ζεται έν μέτρω μία παραγωγή διά νά μή σταματήση καί καταδικασθοΰν οί έργάται 
εις άνεργίαν, έπίσης δέ διά νά μή έπέλθη φθορά εις τά άκινητήσαντα μηχανήματα.

(Συνεχίζεται)
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Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Σ  Σ Ο Λ Ω Μ Ο Σ
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ 
1 8 5 7 - 1 9 5 7
'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Β'

--------------------------------  κ. Σ Ω Τ . ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΥ --------------------------------

I . Τά εκατόχρονα και ή έπικαιρότητα.
Μέ τήν ευκαιρία τοΰ Πανελληνίου γιορτασμού των εκατόχρονων άπό τή 

μοιραία ημερομηνία τής 9/21 Φεβρουάριου 1857, ήμερα τοΰ σωματικού θανάτου 
τοΰ Έθνικοΰ μας Βάρδου, άς στρέψωμε ευλαβικά τή σκέψη μας, άπό τις στήλες 
τοΰ περιοδικοΰ μας αύτοΰ,πρός τή μεγάλη 
προσωπικότητα καί τό έργο τοΰ ’Ανθρώ
που καί Ποιητοΰ.

Είναι βέβαια δύσκολο να κατορθώση 
κανείς να άγκαλιάση ολόκληρο τό νόημα 
τοΰ Σολωμικοΰ βίου καί τοΰ πνευματικοΰ 
έργου τοΰ ποιητοΰ, μέσα στα πλαίσια τής 
απλής μελέτης καί να τό γνωρίση σέ ολο 
του τό πλάτος.

Πολλοί είναι οί άξιοι έρευνητέςπού 
μέχρι σήμερα μέ θαυμασμό καί δέος σκύ
ψανε πάνω στήν πνευματική του προσφο
ρά καί προσπαθήσανε νά μάς παρουσιάσουν 
τούς χαρακτήρες πού κλείνει ό ποιητής 
στους κόσμους τής εργασίας του αυτής.
Μά ωστόσο είναι άληθινό πώς κάθε φορά 
πού έπιχειρεΐ κανείς νά πλατύνη τον ορί
ζοντα τής γνώσης του καί νά δοκιμάση 
τήν εύαισθησία του μέ τήν μελέτη τής 
προσωπικότητας καί τοΰ έργου του, ξα
φνιάζεται, γιατί βλέπει ένα καινούργιο κό
σμο νά ξανοίγεται μπροστά του καί νά 
τον καλή. "Ενα κόσμο πολύπλευρο πού 
ή κάθε του πλευρά είναι λουσμένη μέ ξε
χωριστό φως (-1).

' Η καρδιά μας όμως χτυπάει δυνα
τά άπό ιδιαίτερη συγκίνηση εξετάζοντας 
σήμερα μία άπό τις πλευρές αύτές, γιατί έχει σχέση μέ τον "Ελληνα σάν Χριστιανό 
καί σάν Πατριώτη, μέ τόν'Έλληνα πού χρόνια καί χρόνια πάντοτε, είτε μέ τό ντου
φέκι, είτε μέ τον τίμιο ίδρωτα τής δουλειάς, κάτω άπό κάθε είδους περιστάσεις

1. «Γιά μένα 6 Σολωμός είναι ό μ ο ν α δ ι κ ό ς  π ο ι η τ ή ς  μ α ς .  Στό έργο του 
βρίσκει κανείς όλα τά άληθινά σημάδια της ποίησης, τήν παρουσία δηλαδή τής μορφής, τον 
άδιάκοπο θαυμασμό καί τήν ιστορία μιας ψυχής. Τέτοια πράγματα δέν υπάρχουν σέ κανενός 
άλλου έρ γ ο ...  'Ο  Σολωμός θά μείνη άσειστος στήν 'Υψηλή θέση όπου τόν άνέβασε ή άγνή 
καί άκοίμητη λαχτάρα του — φως άσβεστο είς τούς αιώνας τό τραγούδι του—θά λάμπη μπρός 
στους τάφους των δοξασμένων νεκρών» (Γ. Άποστολάκη «Τά Τραγούδια μας», σελΐς 326).

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
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μάχεται «για τοϋ Χρίστου την πίστη την 'Αγία καί για της Πατρίδος την ελευθε
ρία». Μέ τον 'Έλληνα όπως τον έχει άνεβάσει ό ποιητής ψηλά στά σύνορα της ’Ιδέας, 
της ’Απόλυτης ’Ιδέας, δίνοντάς του μια τέτοια μορφή ώστε να προσφέρεται υπό
δειγμα πανανθρώπινο.

Είναι ό άνθρωπος ό άσύγκριτα άνώτερος, ό άκατάφθαστος, ό μακρυά από τις 
μικρότητες της καθημερινής ζωής, ό υποκείμενος στους ερεθισμούς, στά κεντρί- 
σματα, στις διεγέρσεις καί τούς γλυκούς πειρασμούς τής ύλης, μά έλευθερωμένος 
άπ’ αυτούς. Είναι ό ούσιαστικά νικητής.

'Ο ’Άνθρωπος, ή Θρησκεία, ή Πατρίδα, νά τί είναι αύτό πού άπασχολεΐ πε
ρισσότερο τον ποιητή.

'Ένα όραμα, τό όραμα τής τελειότητος τοϋ ανθρώπου, καί ένας σκοπός μέ 
κέντρο τήν Πίστη, τήν Ελλάδα, τον άνθρωπισμό, ξεπηδάει προς τον ουρανό μέσα 
άπό τό έργο του πού μάς άφησε άσυμπλήρωτο. Τον ’ίδιο σκοπό άλλωστε έχει τάξει 
νά διακονήση σ’ δλη του τή ζωή. Μόνος του μάς το μαρτυράει στούς γιομάτους αισθη
τικές παρατηρήσεις στοχασμούς του. Νά ποιόν έθεσε γιά προορισμό στο έργο του. 
«Κάμε έτσι ώστε εις αύτό νά ένσαρκωθή τό ούσιαστικώτερο καί ύψηλότερο περιε
χόμενο τής αληθινής φύσης, ή Π α τ ρ ί δ α  καί ή Π ί σ τ ι ς» καί άλλου: «ό θεμε
λιώδης ρυθμός ας στυλωθή στο κέντρο τής Έ θ ν ι κ ό τ η τ ο ς  καί ας ύψωθή κά
θετα» (Εισαγωγικοί Στοχασμοί στούς ’Ελεύθερους Πολιορκημένους). Τούτο μαρτυ
ράει πιο καθαρά άκόμη ή ίδια Εύαγγελική του ζωή, πηγή μυστική τής άκατάπαυ- 
στης άγαθωσύνης του.

Καί επέτυχε νά μάς συνεπαίρνη καί νά μάς κεντρίζη τήν ψυχή καί τό πνεύμα 
υποσυνείδητα γιά άλλους κόσμους, στούς κόσμους του, πού είναι παρμένοι άπό τις 
περιοχές τής ’Ιδέας, μά πού είναι σαρκωμένοι έτσι, μέ τόση δύναμη, ώστε νά μήν 
τούς παραλλάζουμε άπό κόσμους πραγματικούς, δσες φορές τραγουδάμε στίχους 
του, άπό όποιοδήποτε κομμάτι τής ποιητικής του προσφοράς. Καί κατορθώνεται 
τοϋτο τό σημαντικό μέ τήν μελέτη τοϋ έργου του. Νά θεμελιώνωνται στερεά μέσα 
μας κανόνες Έθνικοθρησκευτικής άγωγής καί φωτοδότρας, άνθρώπινης. Καί τότε 
νοιώθουμε πώς καί ή δική μας θέση θά έπρεπε νά είναι κάπου εκεί ψηλά, συνταιρια
σμένη μέ τά νοήματα τής άνωτερότητας καί ή πορεία μας νά φωτίζεται άπό τό πνεύμα 
τής αιώνιας ’Αλήθειας καί τής άκατάλυτης ’Ιδέας. Καί ή άφορμή τής παρόρμησής 
μας γίνεται «φλόγα φριχτή καθολικού πολέμου» (Δ. Σολωμοϋ «'Η Έλληνίδα μη
τέρα») γιά τήν άποτίναξη τής σκλαβιάς τής ύλης, τοϋ βραχνά των γλυκών πειρα
σμών της. Καθολικός λοιπόν πόλεμος, άσταμάτητος καί άνελέητος καί προς τά έσω- 
τερικά στοιχεία καί προς τούς έξωτερικούς εχθρούς, μέ μόνο σκοπό «δπως έκείθε 
φανερωθή άπείραχτη καί άγια ή διανοητική καί ήθική παράδεισος» (Ίακ. Πολυλά 
«Σολωμοϋ άπαντα»).

Είναι λίγο παράξενο πώς μελέτες γιά τήν προσωπικότητα καί τό έργο τοϋ 
’Εθνικού μας ποιητή, ξεκινημένες άπό τον γιορτασμό τών εκατόχρονων άπό τοϋ 
θανάτου του, έρχονται σέ φώς στον πιο κατάλληλο καιρό.

Είναι οδυνηρό νά όμολογιέται τό κατάντημα τών καιρών μας. Μά τί μ’ αύτό; 
έτσι πρέπει. Είμαστε σκοτισμένοι άπό μιά θεληματική, συχαμερή σύγχιση ιδεών 
και άντιλήψεων πάνω στο βασικό ζήτημα τοϋ προορισμού τής άνθρώπινης άποστο- 
λής μας καί· τοϋ τρόπου τής εκπλήρωσής της. Μιά νύχτα, πού πάντα είναι θολερή, 
πλακώνει τις ψυχές μας. Καί άπορρημένοι συμφωνούμε μέ τον σπουδαίο κριτικό 
τοϋ Σολωμικού έργου, σάν «βλέπουμε καί άκοΰμε καθημερινώς άνθρώπους άρπαγ- 
μένους άπό σημερινές θεωρίες Νιχιλισμού, 'Υλισμού κλπ., νά ύμνολογοΰν έναν ποιητή 
πού ή εθνική, Θρησκευτική καί Φιλοσοφική του Πίστη ήταν κάθε άλλο παρά δική 
τους, νά τον ύμνολογοΰν χωρίς νά φροντίζουν νά τον γνωρίσουν, νά λέγουν καί νά 
ξαναλέγουν τή λέξη ’Αληθινό ή ’Αληθές, πού αυτός εννοούσε τόσο άντίθετα άπ’ αυτούς,
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χωρίς ποτέ νά το σημειώσουν, χωρίς καν νά ύποψιασθοΰν αυτή την άντίθεση, από 
τό άπειρο χάσμα. Τρανότερη άπόδειξη της σύγχισης πού βασιλεύει στά πνεύματα 
σ’ αύτή τή δυστυχισμένη έποχή πού διατρέχουμε, θαρρώ πώς δεν μπορεί νάύπάρχη» 
(Γ. Καλοσγοϋρος «Σολωμοϋ άπαντα» σελίς 275). Νά λοιπόν πού προβάλλει μπρο
στά μας καί τό δικό μας χρέος: Νά φέρουμε εμείς τό άσπρογάλιασμα πού νά προ- 
μηνύη τήν άνατολή μιας νέας ημέρας. Δεν είναι άλλωστε άκατόρθωτο δσο δύσκολο 
κι’ αν δείχνη. Πάλι ό ίδιος ό ποιητής παρηγορητικά προτρέπει άφοϋ,

«φυτρώνει καί στο σκότος του 
τοϋ Παραδείσου τ’ άνθι».

(’Από τήν «Έλληνίδα Μητέρα»).
II. 'Ο Χριστιανός.
Πολυτιμότερο παράδειγμα γιά τις κατοπινές γενηές τοϋ ’Έθνους δέν ύπάρχει 

άλλο άπό τήν ίδια τή ζωή τοϋ Σολωμοϋ. Μέ τή ζωή του αύτή άπέδειξε πώς είχε 
βγή νικητής άπό «τον τρομερό άγώνα μέ τήν τυφλή οργή των άνελευθέρων εχθρών 
τοϋ φωτός». Μέσα του έκλεινε μιά ψυχή άκοίμητη, ταραγμένη, φιλέρευνη 

«Τά στήθια του καί ή θάλασσα ποτέ δέν ήσυχάζουν»
Πώς θά ήσύχαζε τήν ταραχή τών στηθιών του; Πώς θά καταστάλιαζε στήν 

άναζήτησή του; Πώς θάφερνε ένα θετικό άποτέλεσμα μέ τήν έρευνά του; Νάτος 
πάλι μέ ένα στίχο καί κλείνει τον τρόπο, τό μέσο, γιά τήν τελείωση τοϋ σκοπού 
του. Μέ

«πάντα άνοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τά μάτια τής ψυχής μου».
(’Από τούς «Έλευθ. Πολιορκημένους» Στιχ. Β).

Καί άπό τήν άναζήτησή του αύτή άντλοΰσε μιά δύναμη δημιουργική, άλληλέγ- 
γυα μέ τήν πίστη του, στήν οποία καί χρωστούσε τήν έμπνευσή του. Διάχυτο σ’ 
δλο του τό έργο τό ολόθερμο συναίσθημα τής Πίστης, τής ’Ελπίδας τής ’Αφοσίω
σης. Πίστευε βαθειά στο Θεό καί ύποστήριζε τήν πίστη του. Se non c’ e Dio, che 
c’ e denque? ρωτοΰσε ("Αν δέν ύπάρχη Θεός, τί λοιπόν υπάρχει; δπως ό στενός του 
φίλος Πέτρος Κουαρτάνος μάς πληροφορεί). 'Η  έρώτησή του αύτή δέν ήταν τίποτε 
άλλο, δέν ήταν ή ύπολειπόμενη καί στερνή καταφυγή τής ερευνητικής του ψυχής 
σάν βρισκότανε κάτω άπό τήν επήρεια τής άμφιβολίας, δέν ήταν τ’ άπάνεμο λιμάνι 
προσόρμησής του, μά ήταν ή συγκεφαλαίωση δλης τής βλέψης του, ή ολοκλήρωση 
τής άκλόνητης πεποίθησής του. ΤΗταν τό υφάδι μέ τό όποιο ΰφαινε στον καμβά 
τής κοσμοθεωρίας του τό μεγαλείο τής Θεότητας.

'Η  Θεότητά του αύτή δέν ήταν κάτι τό άφηρημένο, κάτι πού ενώ «δλα μι
λούν γιά τό Θεό» (Σολωμοϋ ’Ιταλικά ποιήματα) γιά τον καθένα είναι καί διαφο
ρετικό. Δέν είναι άκόμη τό έσωτερικά άσχηματοποίητο πού βασίζεται στο δέος 
πού προκαλοΰν οί άνεξήγητες καί άκατάβλητες φυσικές δυνάμεις, ούτε άκόμα μιά 
άϋλη καί άπρόσωπη ρυθμιστική δύναμη. Είναι ό ίδιος ό Θεός τής Χριστιανωσύνης. 
"Ο Θεός τής ’Αλήθειας καί τής ’Αγάπης. 'Ο Χριστός, πού άνασταίνεται τήν ήμέρα 
τής Λαμπρής καί συμμαζώνει μέ

«τό φώς τής χαράς καί νέους καί γέρους καί κόρες 
«Κι’ δλους μικρούς καί μεγάλους».

'Ο Χριστός πού τιμωρεί δταν τό βέβηλο χέρι τού άπιστου ’Αγαρηνού μολύ
νει τήν μέρα τήν γέννησής Του,

«Κίνησε στο Μεσολόγγι τήν ήμέρα τού Χριστού».
(«"Υμνος εις τήν ’Ελευθερίαν»).

Ό  Χριστός πού χάρισε καί τήν ελευθερία στούς πιστούς του, τήν ελευθερία 
πού δέ βγαίνει άπό τή γή.
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«’Ά ! Τό φως πού σέ στολίζει σαν ήλιου φεγγοβολή 
και μακρόθεν σπινθηρίζει, δεν είναι, δχι, άπό τή γη»·
("Οπως ευλαβικά τραγουδάει είς τον «"Υμνον είς την ’Ελευθερίαν»).

★
'Η  ψυχή και ή πέρα άπδ τον τάφο ζωή φαίνεται πώς πολύ τον εϊχε άπασχο- 

λήσει. Βέβαια μπορεί πάντοτε νά υπάρχουν πλάσματα:
«Σαν τριαντάφυλλο δροσάτο 
οπού άνοίγει αυγερινό».

(Άπό τήν «’Ωδή είς Μοναχήν»).
Έν τούτοις τραγική είναι ή καθημερινή σιωπηλή άγωνία του βέβαιου θα

νάτου καί
«φριχτή ’ναι ή ώρα πού άνθρωπος 
βαριά ψυχομαχφ».

(Άπο το ποίημα «Ώδή είς Μοναχήν».
"Εστω κι’ άν στή ζωή ήταν ό γίγαντας, έστω καί αν οί ύπολειπόμενοι μέσ’ το 

μοιρολόοϊ του τονίζοντας τύ άναπόφευκτο τοϋ βρίσκουν πώς :
«Μακρύς ό λάκκος π ’ άνοιξε 
καί κλεϊ τον γίγαντά μου».

(Άπο το ποίημα «'Η Έλληνίδα μητέρα»), 
καί γι’ αυτούς ή ΐδια μοίρα, το ϊδιο πάντα : το φθαρτό,

«Βλέπεις τούτους τούς τάφους; Καμμιά μέρα 
έδώ μέσα καί σύ θέ νά κοιμάσαι».

(Άπο το ποίημα «'Ο Λάμπρος—Το παράπονο τής Μαρίας»).
Αυτή είναι ή αιώνια μοίρα τοϋ κόσμου. Καί ή έσωτερική του λύτρωση, πού 

βρίσκει τήν έκφρασή της μέσα στήν Χριστιανική Πίστη, συνταιριάζεται μέ το μή
νυμα πού φέρνει ή μυστηριακή καί άνεξιχνίαστη φύση των δσων πέρα άπο τον τάφο 
υπάρχουν καί πού οΐ αισθήσεις δεν είναι ικανές νά τά συλλάβουν. ’Έτσι άρκεΐται νά 
οραματίζεται τή μελλούμενη ζωή καί νά τήν σκέφτεται άφοΰ 

«γλυκό ’ναι της Παράδεισος 
νά μελετάς τά κάλλη»,

. (Άπο το ποίημα ((’Ωδή είς Μοναχήν») 
καρτερώντας καί προετοιμαζόμενος

«έως δτου άπό ψηλά θέλει βουίσει 
ή σάλπιγγα ή στερνή νά σέ ξυπνήση».

(Άπο τό ποίημα «'Ο Λάμπρος—Τό παράπονο τής Μαρίας»).
Σ ’ δλο του τό έργο φαίνεται ξεκάθαρα τό κυνήγημα γιά τήν επίτευξη τής Τε

λειότητας καί γιά τό διαρκές άνέβασμα προς τό άνώτερο έπίπεδο τοϋ ψυχικοΰ καί 
πνευματικού κόσμου. Καί μέ τόν λυρισμό των στίχων του άναπλάθει τή φοβερή 
σύγκρουση άνάμεσα γήινης καί μελλούμενης ζωής. 'Η  μιά είναι ή ’Ανάγκη καί ή 
άλλη τό Χρέος. Τό Χρέος δηλαδή σάν φωνή τής συνείδησης, σάν τήν πνοή πού φύ- 
σηξε ό Θεός, ό Πλάστης.

Ό  τρόμος τοϋ χαμοΰ πού τυραννεΐ τή σάρκα, γιατί σ’ αυτήν άναφέρεται, κατα- 
φρονιέται μέ άποστροφή μπροστά στο μεγαλείο τής άποπνευμάτωσης καί τής κατά
χτησης τής ισορροπίας στή συνείδηση. Μοναδικός σκοπός ή έπικράτηση τοϋ κόσμου 
τής ψυχής καί τοϋ πνεύματος. Γιατί φιλοσοφικώτατα:

«χαρές καί πλούτη νά χαθούν, καί τά βασίλεια, κι’ δλα 
τίποτε δέν είναι άν στητή μέν’ ή ψυχή κι’ ολόρθη».

(Άπό τήν «Έλληνίδα Μάννα», άπόδοση Γ. Καλοσγούρου).
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’Έτσι δπως άκριβώς δ Χρίστος έδίδαξε: «Τί ωφελεί τον άνθρωπον εΐ κερδίση 
τον κόσμον δλον, την δέ ψυχήν αυτού άπολέση;»

Νά λοιπόν ό «Χριστιανός» κατά τον Σολωμό. “Οχι εκείνος μέ την ισχνή και 
έπιπόλαιη θρησκευτικότητα, παρά αύτός πού ξεπερνάει τά σύνορα του φθαρτού κα'ι 
μέ τήν άγνή του Πίστη στο Χριστό γίνεται ό κλητός «τού Βασιλείου τής ’Αλήθειας 
και της ’Αγάπης».

III. Ό  Πατριώτης —'Ο “Ανθρωπος.
’Από τήν αρχή ώς τό τέλος τού Σολωμικού έργου, έντονα, άδρά καί ποιητι- 

κώτατα, πότε μέ σελίδες δοσμένες μέ τήν έξαρση καί τό πάθος τού λυρισμού, πότε 
άκόμα μέ άπλούς σέ ομορφιά έπικούς στίχους, ή μέ μοσκοβολημένες άπό 'Ελλάδα 
περιγραφές, ξεπροβάλλει ό πατριωτικός χαρακτήρας τού “Ελληνα, σά συνέχεια τρισ- 
ένδοξων προγόνων :

«ΤΩ ! τρακόσοι σηκωθήτε 
καί ξανάλθετε σ’ εμάς 
τά παιδιά σας θέλ’ ίδήτε 

πόσο μοιάζουνε μέ σάς»,
(’Από τον «'Ύμνον εις τήν ’Ελευθερίαν»), 

μέ τήν βαρειά κληρονομιά τής ένδοξης πρωτοπορειακής καί ήρωϊκής φυλής, γιομάτος 
μέ τά χαρίσματα καί στολίδια τής ψυχής εκείνων, μά καί φορτωμένος μέ τά προαιώ
νια καί ολέθρια μειονεκτήματά τους. Καί ό νέος χαραχτήρας δέν σταματάει εκεί 
στο επίπεδο πού είχε φτάσει τότε, παληά. Ούτε άφανίζεται άπό τά βάσανα τής άκρας 
οδύνης, τής φτώχειας, τής άγρύπνιας, τής γύμνιας, τού χωρίς δρια άπελπισμού καί 
τούς έξευτελισμούς τού βάρβαρου δυνάστη στά άτέλειωτα τετρακόσια μαύρα χρό
νια τής σκλαβιάς. Είναι δ,τι καλύτερο βγήκε άπό τό ζύμωμα των κοκκάλων, τού 
αίματος, των δακρύων καί τού ίδρωτα άντάμα μέ τον πόθο τής λευτεριάς καί τής 
άνάστασης. Είναι ό Φοίνικας ό ξαναγεννημένος μέσα άπ’ δ,τι καλύτερο έμεινε στο 
χωνευτήρι τού προηγούμενου ολοκαυτώματος του, ό καινούργιος, ό τελειοποιημέ
νος. Δέν είναι οί Θεότητες καί οί 'Ημίθεοι των άρχαίων προγόνων του. Στο «ή τάν 
ή έπί τάς» τής άρχαίας μάννας, νά! σήμερα πού ή μάννα:

«ζώνει έκείνη τό σπαθί μές τό βυζί άποκάτου,
κι’ όμπρός! σημαία καί σπαθί, ψυχή, ψυχή καί Νίκη...».

(Άπό τήν «Έλληνίδα Μητέρα» σέ άπόδοση Γ. Καλοσγούρου).
Πιό ρεαλιστικός. 'Η  μορφή τού πονεμένου μά ιδανικού ηρώα.
Κυριώτερο στοιχείο του ή ’Α ρ ε τ ή .  ' Η άρετή άνταμωμένη μέ τήν άντρειω- 

σύνη του. Καί χωρίς άμφιβολία, δπως μάς δίνεται στο έργο του, δέν άντιπροσωπεύει 
δημιουργήματα ποιητικής φαντασίας. Οΰτε είναι κατεβασμένος άπό τή σφαίρα τού 
’Ιδανικού καί άναγκαστικά προσγειωμένος στά στενά δρια τού Ελληνικού καλου- 
πιοΰ. Οΰτε είναι κάτι τό ούτοπιστικό. Είναι άπλούστατα ή χειροπιαστή πραγμα
τικότητα καί παρμένος άπό τις μορφές πού κινιοΰνται μέ τήν λερή φουστανέλλα 
στο χώρο τής άνάστασης τού Γένους. 'Ο καθημερινός "Ελληνας δπως ζή καί παλεύει 
ασταμάτητα γιά νά στεριώση τά θεμέλια τής κατακτημένης ζωής καί λευτεριάς 
του. Ο Έλληνας των γενηών τού 1821. Σήμερα υπερασπιστής στο «ένδοξο άλω- 
νακι», άλλοτε πυρπολητής τής Τουρκικής Ναυαρχίδας, άλλοτε ό κουρσάρος τής 
Τριπολιτσάς, άλλοτε τό άντικείμενο τού ολοκαυτώματος τής Χίου, άλλοτε ό πυρπο- 
λημενος των Ψαρρών, άλλοτε ό άδάμαστος πολεμιστής τού Σουλίου καί άλλοτε τό 
κουφάρι τού σεμνού ηρώα τού Μπότσαρη.

Σταθμός καί ορόσημο ό χαραχτήρας τούτος γιά τις έπιδιώξεις καί τά όνειρα 
των γενηών πού έρχονται καί πού δέν είναι άλλες παρά έκείνων :

«τού κόρφου καί τής άγκαλιάς άγαπημένο βάρος»
(Άπό τήν «Έλληνίδα Μάννα»),
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έπιδίωξή τους νά φτάσουν στο σταθμό τους καί όνειρο νά ξεπεράσουν τό ορόσημο.
Παντού διάχυτο στο έργο του τό πνεύμα της θυσίας. ’Ατρόμητοι μπροστά 

στήν άριθμητική υπεροχή τοΰ έχθροϋ πάντοτε :
«Εΐν’ έτοιμα, στήν άσπονδη πλημμύρα των άρμάτων, 
δρόμο νά σχίσουν τά σπαθιά, κι’ έλεύθεροι νά μείνουν 
έκεΐθε μέ τούς άδελφούς, εδώθε μέ τό χάρο»

(’Από τούς «’Ελεύθερους Πολιορκημένους», Στιχ. Γ '), 
«...κεϊ πού οί χείμαροι τοΰ έχθροϋ τρομακτικά βρυχίζουν».

(’Από τήν «Έλληνίδα Μάννα»).
Καί ό χαραχτήρας τους σφυρηλατιέται στο άμόνι της στέρησης, τής πείνας 

καί γύμνιας :
«άκρα τοΰ κόσμου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, 
λαλεϊ πουλί, παίρνει σπειρί κι’ ή μάννα τό ζηλεύει, 
τά μάτια ή πείνα έμαύρισε, 
στά μάτια ή μάννα πνέει»...

(’Από τούς «’Ελεύθερους Πολιορκημένους», Σχ. Β '),
τής έξαθλίωσης :

«Στέκει ό Σουλιώτης ό καλός 
παράμερα καί κλαίει:
’Έρμο τουφέκι, σκοτεινό, 
τό σ’ έχω ’γώ στο χέρι; 
όπου σύ μούγινες βαρύ 
κι’ ’Αγαρηνός τό ξέρει».

(’Από τούς «’Ελεύθερους Πολιορκημένους»),
τοΰ έξωτερικοϋ πειρασμού :

«Μάγεμα ή φύσις κι’ όνειρο 
στήν ομορφιά καί χάρη...
όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει...

(’Από τούς «’Ελεύθερους Πολιορκημένους»), 
τοΰ τρόμου : «’Αργείε νάρθη έκείνη ή μέρα

κι’ ήσαν όλα σιωπηλά, 
γιατί τάσκιαζε ή φοβέρα 
καί τά πλάκωνε ή σκλαβιά.»

(«"Τμνος εις τήν ’Ελευθερίαν»),
τής καταστροφής :

«Καί στήν κόμη στεφάνι φορεΐ 
γινομένο άπό λίγα χορτάρια 
ποδχαν μείνει στήν έρημη γή...»

(«"Τμνος στά Ψαρά»),
τής φιλοζωίας :

«...τά μάτια δείχνουν έρωτα γιά τον άπάνου κόσμο...», 
τής άκαιρης φιλοδοξίας :

«'Π  διχόνοια πού βαστάει ένα σκήπτρο ή δολερή».
(’Από τούς «’Ελεύθερους Πολιορκημένους»), 

τής πνευματικής στειρότητας :
«Δυστυχής παρηγοριά 
μόνη σοό μείνε νά λες 
περασμένα μεγαλεία 
καί διηγώντας τα νά κλαϊς»

(«"Τμνος είς τήν ’Ελευθερίαν», στροφή S ),



Διονύσιος Σολωμδς 4689

της έθνικής άναξιότητας :
«...απ’ τό λείψανο αύτό 
ας μακραίνουν οί προδότες»,

(«’Ωδή εις Λόρδον Βύρωνα»).
Καί άπ’ αυτήν τήν πάλη βγαίνει άπρόσβλητος καί άκλόνητος, μεγάλος θριαμ

βευτής, μέ τήν
«γλυκειά κι’ ελεύθερη ψυχή 
σαν νάτανε βγαλμένη, 
κι’ ύψωναν μέ χαμόγελο 

τήν δψη τή φθαρμένη».
(’Από τούς «’Ελεύθερους Πολιορκημένους»).

Γιατί δσο πιο δυνατές είναι οί έξωτερικές εναντιότητες, δσο πιο άνήμερα είναι 
τα εσωτερικά θεριά, δσο πιο σκληρή είναι ή πάλη, τόσο πιο ψηλά είναι τό άνέβασμα 
στήν έξαόλωση καί στον θρίαμβο.

«'Ο θρίαμβος προϋποθέτει τήν πάλη καί γιά νά είναι άληθινός, τά έναντιώ- 
ματα πρέπει νά φθάσουν στο άκρον. 'Ο θρίαμβος δέν φανερώνεται παρά μέσα στο 
πάθος. Δυνάμεις έξωτερικές πού βρίσκουν άνταπόκριση στις έσωτερικές της ψυχής, 
ενεργούν άκούραστα νά τή ρίξουν στο βάραθρο. ’Ακούραστη καί άφευχτη πολεμάει 
ή ’Ανάγκη τον άνθρωπο, άλλά ό άνθρωπος έχει τον τρόπο νά τήν νικήση. 'Η  δύναμή 
της φθάνει ώς τήν τελεία καταστροφή του, πού αύτός δέν μπορεί νά άποφύγη. ’Αλλά 
«αν ή ήθική αντίσταση έμεινε σταθερή ώς τό τέλος, βγαίνει ή ζωή, βγαίνει τό πνεύμα 
ελεύθερο (Ίακ. Πολυλά «"Απαντα Σολωμού»). 'Ο ήρωϊσμός τους είναι τό κορύ
φωμα της συνέπειας. Μέ ξεχωριστή άπλα μάς δίνεται ή διάκριση της άνωτερότητας 
τού "Ηρώα άπό τον χωρίς άγνά αισθήματα πολεμιστή. Γιατί ήρωας δέν είναι ό πο
λεμιστής πού κρατώντας ένα ντουφέκι πέφτει στή μάχη καί πολεμάει, γιατί έτσι 
τδφερε ή ανάγκη της έπιβίωσης ή ή άνάγκη της μιας όποιαδήποτε λύτρωσης ή 
ακόμα ό άποκλεισμός άλλης συμφερότερης λύσης. Ούτε εκείνος πού μπροστά στον 
κίνδυνο τού άφανισμοΰ δέχεται τον συμβιβασμό, τήν ταπείνωση της ύποταγής καί 
τήν άθλια ζωή τού σκλάβου. 'Ήρωας είναι εκείνος πού ένώ πρώτα άπ’ δλα είναι 
ά ν θ ρ ω π ο ς  καταφέρνει νά λευτερωθή άπό τή φωνή της σάρκας—πού μέ μιά 
επιταγή ενστίκτου πολλές φορές οδηγεί άντίθετα στήν βούληση—καταφρονεί τό 
φθαρτό του σαρκίο καί ενεργεί κατά τό ήθικό του χρέος, τό χρέος πού πηγάζει 
άπό δ,τι επιβάλλει ή καθάρια συνείδηση τού «'Έλληνα» τού «ανθρώπου». Αύτός 
πού δέν δειλιάζει ούτε στήν υλική υπεροχή τού έχθροΰ, ούτε καί στο φόβο της εξα
φάνισής του. Αύτός πού μέ τό θέλημά του διαλέγει τό δρόμο της ’Αρετής, τον ίδιο 
δρόμο προς τήν άθανασία. Καί τέλος αύτός πού άν έπιζήση δέν συντροφεύει τή ζήση 
του τήν κατοπινή μέ τήν άδιαφορία καί περιφρόνηση τών Νόμων τού Θεού—γιατί 
τότε ξεψυχάει μέ «τό στόμα άνοιχτό καί δχι εις τήν άνάπαψη τού Κυρίου» (άπό τό 
ποίημα «ό Λάμπρος—ό θάνατος τού Λάμπρου»), άλλά ζή σάν άνθρωπος μέ βαθειά 
τή γνώση τής άποστολής του.

*
Νά λοιπόν πώς προβάλλει μπροστά μας καί ό "Ελληνας καί άνθρωπος τού 

ποιητή μας. Σκληρός πολεμιστής, ζυμωμένος στήν άδιάκοπη πάλη γιά τήν κατά- 
κτηση τής ήθικής ελευθερίας Στον άγώνα του αύτόν «δέν τούς βαραίνει ό πόλεμος 
άλλ’ έγινε πνοή τους» (άπό τούς «Έλευθ. Πολιορκημένους»), γιατί :

«Παλληκάρια μου οί πόλεμοι 
γιά σάς δλοι είναι χαρά 
καί τό γόνα σας δέν τρέμει 
στούς κινδύνους έμπροστά».

(«"Υμνος εις τήν ’Ελευθερίαν», στρ. 141).
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Σ ’ αύτό τον ιερό πόλεμο δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και ό μαχητής 
«...άκατάπαυστα γυρεύει 
ή τήν νίκη ή την θανή».

(«'Ύμνος εις τήν ’Ελευθερίαν»)
Για τούτο καί έπειδή γνωρίζει γιατί μάχεται καί έπειδή μάχεται θεληματικά 

τον άγώνα του τον ωραίο, ή ορμή του είναι τόση πού:
«Δυστυχιά του, ώ, δυστυχιά του 

όποιανοϋ θέλει βρεθή 
στο μαχαίρι του άποκάτου 
καί σ’ εκείνο άντισταθή».

(«Ύμνος εις τήν ’Ελευθερίαν» στροφή 31).
Μά τα άνώτερα αισθήματα, μέ τα όποια είναι κοσμημένος, βρίσκουν πάντα 

τον τρόπο να εκδηλωθούν καί μέσ’ τή μάχη άκόμη. ’Έτσι είναι υπέροχος δταν: 
«Μεγαλόψυχο τό μάτι 

δείχνει πάντα όπως νικεΐ, 
καί ας εϊν’ άρματα γεμάτη 
καί πολέμιαν χλαλοή».

(«'Ύμνος εις τήν ’Ελευθερίαν» στρ. 36).
Αύτός λοιπόν είναι ό «'Έλληνας». Των συνανθρώπων του κέρδισε τήν έκτίμηση: 

«παλληκαρά καί όμορφονιέ, γειά σου, καλέ, χαρά σου! 
άκου! νησιά, στεριαΐς της γης, έμαθαν τδνομά σου».

(’Από τους «Έλευθ. Πολιορκημένους»).
Τής πατρίδας τήν δίκαιη καί αιώνια άναγνώριση. Δικαιωματικά πάντοτε: 

«...έχουν δάφνη στο κεφάλι πού δεν θέλει μαραθή» .
(’Από τήν «’Ωδή εις Λόρδον Βύρωνα»).

★
Σέ καιρούς σαν τούς σημερινούς πού ζοΰμε καί δπου τό Πνεύμα βρίσκεται 

σέ σύγκρουση μέ τήν "Υλη καί άγωνίζεται σέ σκληρό άγώνα νά κράτηση τον άνθρωπο 
στο δρόμο της άρετής, ή σπουδή τού έργου καί της προσωπικότητας τού ’Εθνικού 
μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού γίνεται υψηλό μάθημα Χρέους καί προς τήν πατρίδα 
καί προς τον άνθρωπο γενικώτερα. Μοναδική έπιδίωξη ή έξασφάλιση καί διατήρηση 
τής ’Ελευθερίας, τής Πίστης, τής ’Αρετής, τού Νοήματος τής Ελλάδας μας μέ μια 
λέξη. Τής Ελλάδας «μ’ δλα τά πλούτια πώχει» καί τής οποίας κάθε φτωχού της 
τόπου:

«δόξα χ’ή μαύρη πέτρα του καί τό ξερό χορτάρι».



(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Ο ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
4. —Ή  πειθαρχία (κανονισμός και παράδοσις).
5. —Ή  στέγασις.
6. —Ή  απροθυμία προσελεύσεως νέων.

** *
4 . 'Η πειθαρχία (κανονισμός και παράδοσις).
'Η  πειθαρχία έχει εξαιρετικήν σημασίαν διά τήν άστυνομικήν υπηρεσίαν. 

*0 άστυνομικός, εΐτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, έχει καθήκον να έξασφαλίζη τήν 
έννομον τάξιν, ώστε τα μέλη της κοινωνίας τήν οποίαν υπηρετεί νά διαβιοΰν νομιμο- 
•φρόνως. ’Αλλά, καθώς είναι εύνόητον, διά νά πραγματοποιήση τήν άποστολήν του 
αυτήν, πρέπει ό ίδιος νά είναι ύπεράνω πάσης υποψίας. Δι’ αυτό αί Άστυνομικαί 
Ά ρχαί (Police Authorities) (Σ.Μ. Επιτροπή ’Ασφαλείας των ’Οργανισμών Το
πικής Αύτοδιοικήσεως) έχουν θεσπίσει αυστηρούς κανονισμούς πού διέπουν τόσον 
τήν υπηρεσιακήν δσον καί τήν έξωϋπηρεσιακήν συμπεριφοράν τοϋ άστυνομικοϋ. 
Εις τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν, εις τήν ’Αστυνομίαν τοϋ Σίτυ καί εις τάς 
’Αστυνομίας των Κομητειών, ό ’Αρχηγός έκάστου ’Αστυνομικού Σώματος είναι 
υπεύθυνος διά τήν έξασφάλισιν τής πειθαρχίας. Εις τά ’Αστυνομικά Σώματα τών 
"Υποκομητειών ή άρμοδιότης αύτή ενασκείται ύπό τής ’Επιτροπής (Watch Com
m ittee) ’Ασφαλείας τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως. Εις τήν πράξιν 

’ όμως αί Έπιτροπαί αύταί αποτελούν μάλλον συμβουλευτικά όργανα τοϋ ’Αρχηγού 
τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος. ( 'Η  τυπική αύτή άρμοδιότης τών ’Επιτροπών ’Ασφα
λείας πρόκειται νά άφαιρεθή άπό αύτάς καί νά μεταβιβασθή εκεί δπου ούσιαστικώς 
ανήκει, συμφώνως προς τάς προτάσεις τής ’Επιτροπής τού Λόρδου ’Όκσεϋ).

'Ο ’Αρχηγός ’Αστυνομικού Σώματος έχει έξαιρετικώς μεγάλην έξουσίαν επί 
τών «ύπ’ αυτόν» καί άπό καιρού εις καιρόν ή ’Αστυνομική Συνομοσπονδία έπα- 
-ναλαμβάνει τάς προσπάθειας της, διά νά μειώση τήν έξουσίαν του. Τό μοναδικόν 
μέσον πρ,ύ θά μπορούσε νά ύποκαταστήση τον ’Αρχηγόν εις τάς άρμοδιότητας πει
θαρχικού ελέγχου είναι τό Συλλογικόν Όργανον ή άλλως πως, τό όνομαζόμενον Πει
θαρχικόν Συμβούλιον, συνθέσεως καί τρόπου έργασίας τών Στρατοδικείων. Τό πει
θαρχικόν Συμβούλιον, ώς ιδέα καί θεωρητικώς είναι άριστον, πλήν όμως εις τήν πρά- 
ξιν δεν θά είναι πιο εύπρόσδεκτον άπό τό σύστημα πού σήμερα Ισχύει. Κάποιος πρέ
πει νά είναι υπεύθυνος διά τήν πειθαρχίαν καί ό ’Αρχηγός τού Σώματος είναι τό κα- 
ταλληλότατον πρόσωπον. Παρέχεται, δπως είναι φυσικόν νά παρέχεται, δικαίωμα 
«προσβολής» κατά τών άποφάσεων τόΰ ’Αρχηγού εις τό Άνώτατον Πειθαρχικόν 
’Όργανον, καί τέτοιο είναι ό 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών.

Κατά τό έφαρμοζόμενον σήμερον σύστημα πειθαρχίας, ό άστυνομικός πού 
υποπίπτει εις έλαφρά παραπτώματα ειδοποιείται ύπό τών άμέσως προϊσταμένων 
που, οί όποιοι προσπαθούν νά τον νουθετήσουν διά νά άποφύγη είς τό μέλλον τήν
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έπανάληψιν του παραπτώματος πού έκανε. ’Εάν δμως δεν συμμορφωθή καί ύπο- 
πέση πάλι εις παράπτωμα, τότε ή «ύπόθεσις» άναφέρεται εις τον ’Αρχηγόν. Αυτός, 
άναλόγως του παραπτώματος—καί τέτοια ελαφρά παραπτώματα είναι π.χ. καθυ- 
στέρησις έν τη άναλήψει υπηρεσίας κ.ά.—προβαίνει εις συστάσεις, εΐτε έπιβάλλει 
εις τον παραβάτην ποινήν έπιπλήξεως ή προστίμου. "Ολαι αί σοβαρώτεραι περι
πτώσεις άναφέρονται κατ’ εύθεϊαν εις τον ’Αρχηγόν, ό όποιος έπιβάλλει άναλόγως 
καί πάλιν της σοβαρότητος έκάστης την δέουσαν ποινήν πού ό νόμος προβλέπει, 
χωρίς ν’ άποκλείεται καί αύτή ή άπόλυσις έκ του ’Αστυνομικού Σώματος. Έξαί- 
ρεσιν της διαδικασίας αυτής άποτελοϋν τά Σώματα των 'Τποκομητειών, των οποίων 
οΐ ’Αρχηγοί διά τάς άποφάσεις των έχουν άνάγκην έγκρίσεως τής ’Επιτροπής ’Ασφα
λείας (Watch Committee) διά κάθε έπιβαλλομένην ποινήν.’Εάν ένας άστυνομικός 
διαπράξη ποινικόν άδίκημα, έστω καί αν τούτο άποτελή παράβασιν των ’Αστυνο
μικών Κανονισμών, παραπέμπεται εις τό άρμόδιον ποινικόν δικαστήριον, όπως άκρι- 
βώς καί ό κοινός πολίτης. ('Οπωσδήποτε, όμως, ό παραβάτης άστυνομικός τιμω
ρείται—καί δικαιολογημένος—αύστηρότερον). Μετά τον ποινικόν κολασμόν, ακο
λουθεί άπαραιτήτως καί ό πειθαρχικός έλεγχος άπό τον ’Αρχηγόν τού Σώματος.

Έχουν καθιερωθή ώρισμένα μέσα διασφαλίσεως τών άστυνομικών έκ τών 
άδικαιολογήτων παραπομπών των εις τά δικαστήρια καί έκ τής άπρεπούς μεταχει- 
ρίσεως αυτών ύπό τών προϊσταμένων των. ’Εναντίον τού κατηγορουμένου πρέπει 
νά διατυπωθή σαφής καί δχι άόριστος κατηγορία.—π.χ. «ολιγωρία» άπλώς—καί 
νά άναφέρωνται εις τό σύνολον αί λεπτομέρειαι τής πράξεως ή τής παραλείψεως διά 
τήν οποίαν κατηγορεΐται. ’Επίσης έπιτρέπεται νά χρησιμοποίηση άλλον άστυνομι- 
κόν, ώς βοηθόν του, διά ν’ άντιμετωπίση τό κατηγορητήριον καί νά ύπερασπίση τον 
εαυτόν του. Δύναται νά καλέση καί νά έξετάση άπλώς ή καί «κατ’ άντιπαράστασιν» 
μάρτυρας. Έ χε ι δικαίωμα νά προσφύγη εις τον 'Υπουργόν τών ’Εσωτερικών διά 
πρόστιμον ή άλλην ποινήν πού τού έπεβλήθη ύπό τών αρμοδίων Πειθαρχικών ’Ορ
γάνων καί δι’ αυτήν άκόμα τήν ποινήν τής άπολύσεως ή τού ύποβιβασμοΰ. 'Ο 'Υ
πουργός τών ’Εσωτερικών έχει αρμοδιότητα ν’ άποδεχθή τήν προσφυγήν, νά τήν 
άπορρίψη, νά έπαυξήση ή νά μειώση τήν έπιβληθεΐσαν ποινήν ή νά παραπέμψητήν 
υπόθεσιν εις τό «έκδικάσαν» αυτήν οργανον διά τήν «έπανεκδίκασίν» της. Πρέπει 
ν’ άναφερθή έδώ οτι εις τον 'Υπουργόν τών Εσωτερικών, κατά μέσον όρον, ύποβάλ- 
λονται οκτώ προσφυγαί τό χρόνο.

'Ο πειθαρχικός κώδιξ είναι βεβαίως αυστηρός, άλλά ή αύστηρότης αύτή εΐνα1 
επιβεβλημένη. Έκτος τών σοβαρών περιπτώσεων, όπως «ή μή έκτέλεσις διατα
γής» ή «άνάρμοστος συμπεριφορά», υπάρχουν καί άλλαι, όπως «τά σχόλια έν υπη
ρεσία» ή «παραποίησις τών επισήμων έγγράφων», έστω καί εις τό έπίσημον ση- 
μειωματάριον άστυφύλακος, ή «άσκησις εμπορίας τίνος ή επαγγέλματος». 'Ο άστυ
νομικός πρέπει ν’ άποφεύγη έσφαλμένας παραπειστικάς καί άνακριβεΐς άναφοράς 
ή καταθέσεις καί πάντοτε ν’ άναφέρη πραγματικά γεγονότα. Κατά τήν διάρκειαν 
τής υπηρεσίας του δεν έπιτρέπεται νά «πίνη» οινοπνευματώδη ποτά, ούτε νά εισέρ
χεται είς «μπάρ» ή καφενεία όταν είναι «έν στολή», εΐτε έν ύπηρεσία εΐτε έκτος 
υπηρεσίας, έκτος αν ύπάρχη ειδική ύπηρεσιακή αιτία. ' Η οικία είς τήν οποίαν κατοι
κεί πρέπει νά έξετασθή ύπό τού άξιωματικοΰ καί νά λάβη τήν «κεκανονισμένην 
άδειαν».

At διατάξεις αύταί είναι είς τό σύνολόν των άπαραίτητοι καί λογικαί καί δεν 
είναι δυνατόν νά λεχθή ότι οί κανονισμοί αυτοί είναι αύστηροί ή έφαρμόζονται μέ 
αυστηρότητα, όπως συμβαίνει μέ τον π.χ. Ναυτικόν Κώδικα Πειθαρχίας. Άλλά ή 
άτομική εύθύνη τού άστυνομικοΰ καί τό γεγονός ότι αύτός συχνά έργάζεται «μεμο
νωμένος» άπαιτοΰν τον καθορισμόν ομοιομόρφου υπηρεσιακής συμπεριφοράς, 
πράγμα πού είναι δύσκολον νά έπιτευχθή κατ’ άλλον τρόπον. ’Έτσι έγεννήθη ή «’Α
στυνομική Παράδοσις» τής συνηδειτής πειθαρχίας, πού είναι αντίθετος τής πειθαρ-
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χίας πού επιβάλλεται, διά των «έν χρήσει» μέσων. 'Ο άστυνομικος πού παραβαίνει 
τον άγραφον άστυνομικόν νόμον ύφίσταται τάς συνέπειας της παραβάσεως, αί όποϊαι 
συνίστάνται εις τήν περιφρόνησιν τοϋ παραβάτου άπό τούς σύναδέλφους του καί τούς 
άμέσως προϊσταμένους του, έστω καί αν το θέμα δεν λάβη τον δρόμον τοϋ πειθαρ
χικού ελέγχου, ήτοι της συστάσεως ή της έπιπλήξεως. Εις τοΰτο συντείνει καί ή 
κλειστή «άστυνομική κοινότης» των πόλεων, διά τήν οποίαν ένα τέτοιο παράπτωμα 
έχει μεγίστην σημασίαν.

5. Ή  στέγασις.
"Ενα σημαντικό θέμα πού επηρεάζει τήν ζωή τοϋ άστυνομικοΰ—ένα άπο 

έκεΐνα πού δεν είναι δυνατόν να παραλειφθοΰν—είναι ή στέγασις. Παρέχεται βεβαίως 
εις αυτόν κατοικία ή επίδομα κατοικίας. Ή  σπουδαιότης τοϋ θέματος έγκειται εις 
τήν άνάγκην, όπως ό άστυνομικος κατοική εις τήν περιοχήν τοϋ’Αστυνομικού Τμή
ματος πού υπηρετεί. Καί τοΰτο διότι δεν υπάρχει άλλος καλλίτερος τρόπος πού νά 
τον διευκολύνη νά γνωρίση τούς κατοίκους, πράγμα πού είναι ούσιώδες εις τήν ’Α
στυνομικήν 'Υπηρεσίαν. Ά πο πλευράς άρχής, μία τέτοια τοποθέτησις τοϋ άστυνο- 
μικοϋ άνάμεσα εις τήν «Κοινότητα» πού υπηρετεί καί της οποίας είναι ενεργόν μέλος

ενδιαφέρον διά τήν έξασφάλισιν καταλλήλου στέγης εις τούς άστυνομικούς, άλλά έπι- 
διώκετο ή «τυπική ίκανοποίησις των ύπο των νόμων όριζομένων» καί μόνον. Μιά 
τέτοια τακτική προεκάλεσε έντονα παράπονα καί λίγο πριν άπο τον Δεύτερον Παγκό
σμιον Πόλεμον ήρχισαν νά σκέπτωνται τό ζήτημα αμτό καί νά καταβάλλουν σοβαράς 
προσπάθειας διά τήν ικανοποιητικήν λύσιν του. Ή  έναρξις τοϋ πολέμου έσταμάτησε 
τήν κίνησιν αύτήν, ή δέ στενότης στεγαστικών χώρων της μεταπολεμικής περιόδου 
έδυσκόλευσε τήν λύση του. Ή  σημερινή (1950) όμως κατάστασις παρουσιάζεται 
βελτιουμένη καί ή άνάγκη έξασφαλίσεως καταλλήλου κατοικίας των άστυνομικών 
έχει τύχει ειδικής προσοχής. Αιτία τής μεταστροφής είναι καί ή άπροθυμία προσε- 
λεύσεως νέων εις τά ’Αστυνομικά Σώματα, διά τήν δημιουργίαν τής οποίας καί ή 
έλλειψις άνέσεων έχει παίξει πρωταρχικό ρόλο.

6. Ή  άπροθυμία προσελεύσεως νέω ν.
Σοβαρός καί υπολογίσιμος άνταγωνιστής τής ’Αστυνομίας καί των άλλων κλά

δων πού διαθέτουν έμμισθους υπαλλήλους είναι αί Βιομηχανίαι. Οί ειδικευμένοι 
έργάται άμείβονται καλλίτερα άπό τούς άστυφύλακας, έργάζοντοι πιο λίγες ώρες 
καί έχουν περισσότερα «προνόμια» ύπό μορφήν «καντίνας», άθλητικών γηπέδων καί 
όργάνωσιν μερίμνης. 'Η  πολιτική τής Κυβερνήσεως διά τήν πλήρη άπασχόλησιν 
σημαίνει έπίσης ότι δι’ αυτούς πού έργάζονται άντί «πινακίου φακής» άξίζει καί 
επιβάλλεται νά ληφθή φροντίς διά τήν βελτίωσιν των όρων έργασίας. Καί τοΰτο διότι 
τώρα πιά δέν ύπάρχει τό φάσμα τής άνεργίας, πού θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθή 
ώς «άγκλίτσα» γιά νά συγκρατή τό «κοπάδι». Συνέπεια των άνωτέρω είναι ότι δύ
σκολα άνευρίσκονται νέοι προς κατάταξιν εις Υπηρεσίας όπως ή ’Αστυνομία, τής 
οποίας τό «πινάκιον» περιλαμβάνει μόνον «φακήν» κι’ αύτήν όχι «εΰγεστον». "Ολα 
τά ’Αστυνομικά Σώματα τής χώρας αυτής έχουν δύναμιν κατωτέραν τής οργανικής 
κατά 12.000 άνδρας.

Αί δυσκολίαι άνευρέσεως νέων διά νά καταταγοΰν εις τάς άστυνομικάς τάξεις 
είναι σοβαραί. Πλήν όμως έχουν καί τήν εύεργετικήν των πλευράν, ότι δηλ. έπιβάλλουν 
τήν ποιοτικήν βελτίωσιν των ήδη ύπηρετούντων άστυνομικών. Αύτοί πού κατατάσ
σονται εις τήν ’Αστυνομίαν, παρ’ ότι θά μπορούσαν νά πάνε σ’ άλλο κλάδο, π.χ. 
εις τήν βιομηχανίαν, άποβλέπουν νά σταδιοδρομήσουν ώς άστυνομικοί καί ν’ «άνέ- 
βουν», χωρίς νά λείπουν καί αύτοί πού κατατάσσονται άπό τάς γνωστάς «ρωμαν- 
τικάς» άντιλήψεις τών κλασσικών καί συγχρόνων άστυνομικών μυθιστορημάτων. 
Σήμερον αί συνθήκαι εις τά περισσότερα ’Αστυνομικά Σώματα είναι έξαιρετικαί καί 
αί παρατηρούμεναι ελλείψεις οφείλονται εις οίκονομικάς δυσκολίας.  ̂Συνεχίζεται)



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Προήχθησαν εις τον βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου, οί έν μονίμω διαθεσι- 
μότητι τελοϋντες Άρχιφύλακες : Ζώρζος ’Ιωάννης, ’Αναγνώστου Νικόλαος, Φρα- 
γκάλης ’Εμμανουήλ, Τσάφας Κωνσταντίνος, Γιαννόπουλος Πέτρος καί Ήλιόπου- 
λος Εύστράτιος.

—Παρητήθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, οί άστυφύλακες : ’Αγγέλου 
’Ιωάννης, Κοπανάκης Μενέλαος, Κουρκουτας Κωνσταντίνος.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Πει
θαρχικού Συμβουλίου, οί : Άρχιφύλαξ Κοντοπύργιας Νικόλαος καί Άστυφύλαξ 
Δρακωνάκης Βασίλειος. «

*
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—'Η  έκπομπή τής ’Αστυνομίας εξακολουθεί πάντα να συγκεντρώνη τήν άγάπη 
καί τον θαυμασμό τοϋ κοινοΰ, μέ τά όμορφα προγράμματά της καί τον απαλό ρυθμό
τηζ· , , , , ,Χιλιάδες άκροαταί περιμένουν κάθε Τετάρτη άπόγευμα στήν ’Αθήνα, καί
κάθε Πέμπτη στήν Πάτρα, ν’ άκούσουν τήν φωνή της ’Αστυνομίας πού μίλα στήν
καρδιά τους, πού τούς συγκινεΐ καί τούς ενθουσιάζει, πού τούς διδάσκει καί τούς
τέρπει συγχρόνως.

Έ τσ ι κάθε βδομάδα στα Γραφεία τής 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών 
τής ’Αστυνομικής Σχολής, φθάνουν δεκάδες συγχαρητήρια γράμματα, πού άντι- 
προσωπεύουν όλες τις κοινωνικές τάξεις καί όλες τις συνοικίες τών ’Αθηνών, τοΰ 
Πειραιώς καί τών Πατρών. Μέσα σ’ αύτές τις ευοίωνες συνθήκες τά άστυνομικά 
προγράμματα συνεχίζονται μέ ολοένα μεγαλύτερη επιτυχία.

*
—Στο πρόγραμμα τής 10-4-1957 έπανελήφθη ή άλησμόνητη έπιτυχία τής 

εκπομπής τής ’Αστυνομίας: «'Ο κόκκινος δολοφόνος τοΰ 'Υπουργού», σέ
κείμενο τοΰ Άστυν. Δ/ντοΰ κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτου. Τό ζωντανό αύτό καί υπέροχο 
σκέτς τοΰ κ. ’Αρχιμανδρίτου, στο όποιο έλαβαν μέρος έκλεκτοί καλλιτέχναι τοΰ 
Βασιλικού Θεάτρου, έστάθη άφορμή ν’ άκουσθοΰν τά πιο ενθουσιώδη σχόλια 
γιά τήν άστυνομική έκπομπή. Τό σκέτς αύτό κατόπιν επιμόνων παρακλήσεων άνα- 
μεταδόθη καί άπό -τό ραδιοφωνικό Σταθμό Πατρών καί Κερκύρας.

*—Ή  έκπομπή τής 17-4-1957 έματαιώθη, λόγω τής μεταδόσεως κατ’ εκεί
νην τήν ώραν τής 'Ιεράς ’Ακολουθίας τής Μ. Τετάρτης.

—Πανηγυρική, κεφάτη, χαρούμενη ή έκπομπή τής 24-4-57, ένθουσίασε τούς 
άκροατάς της καί θεωρήθηκε σάν μιά άπό τις καλύτερες έκπομπές τής ’Αστυνομίας.

Μέ ωραιότατα λογοτεχνικά σκίτσα άπό τήν Χριστιανική Ζωή καί τήν άνοιξη 
καί γλυκές μελωδίες δημιούργησε ένα βελούδινο σύνολο ομορφιάς καί τέχνης. Στο 
πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν τραγούδια όλων τών γούστων, παληά, μοντέρνα, 
λαϊκά, δημώδη καί έλαβαν μέρος ή Ρένα Βλαχοπούλου, ή Μάγια Μελάγια, ή Έλσα 
Λάμπο, ό Βάγγος Παπούλιας, ό Σώτος Παναγόπουλος, ή μαντολινάτα Τσιλίφη 
καί ό Άρχιφύλαξ Μάνθος Φελώνης. Μετεδόθη δέ καί διδακτικό άπόσπασμα τοΰ 
ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, σέ κείμενον Άρχιφύλακος Σπύρου Πηλοΰ.

*5j« $
ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ

Είς τό 94ον τεΰχος (σελ. 4565) έκ παραδρομής άνεγράφη Ε. Χανδρής, 
αντί τοΰ όρθοΰ Σ. Χανδρής. Είς τό 95ον τεΰχος (σελ. 4631) έπίσης άνεγράφη έκ 
παραδρομής κ. Άλεξ. Πίσσας, άντί τοΰ όρθοΰ κ. Άλεξ. Πίσπας καί είς σελ. 
4636 τοΰ ίδιου τεύχους άνεγράφη έσφαλμένως 'Υφηγητής Πανεπιστημίου κ· Έλ. 
Πρόκος, άντί τοΰ όρθοΰ Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Έλ. Πρόκος.
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