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ΧΡΟΝΙΚΑ
ΗΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ



Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ  

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
«Εις τήν ένδοξον καί λαμπράν Ελληνικήν ιστορίαν, ή 25η Μαρτίου τοϋ 

1821 άποτελεΐ ένα φωτεινόν σταθμόν, εις τον όποιον συγκεντρώνεται ολόκλη
ρον τό άνυπέρβλητον μεγαλεΐον της άθανάτου Ελλάδος, της άρχαίας, της νεωτέ- 
ρας καί της συγχρόνου.

'Ο άνισος άγών των υποδούλων ραγιάδων πρός τόν πολυάριθμον καί ισχυ
ρόν κατακτητήν μένει ως αιώνιον δίδαγμα διά τούς λαούς περί τοϋ τί ή μπορεί 
να έπιτελέση τό άνθρώπινον πνεύμα όταν κυριαρχήται άπό πίστιν, ύψηλοφροσύ- 
νην καί ιδανικά.

'Ο  υπόδουλος Ελληνισμός, μέ μοναδικόν 8πλον τό άκαταμάχητον άγωνι- 
στικόν κάλλος της ψυχής του, έξηγέρθη ώς είς άνθρωπος καί συνέτριψε τα δε- 
σμά του, ύπό τα κατάπληκτα ομματα των λαών τής Γής.

'Η  μακρά δουλεία, ή βία, ή τυραννία, αί σφαγαί, οί άπαγχονισμοί, τό παι
δομάζωμα, αΐ πιέσεις των κατακτητών δεν ήδυνήθησαν να κάμψουν την πίστιν 
των Ελλήνων, διότι αΐ καρδίαι έφλογίζοντο άπό τόν πόθον τής Ελευθερίας.

'Η  Ελλάς ένίκησε, όπως νικά πάντοτε, όπως γνωρίζη νά νικά.
Τό θαΰμα τοϋ 21, τό όποιον έζησε τό ’Έθνος μας κατά τήν σημερινήν ή- 

μέραν, δεν είναι απλώς ένα ιστορικόν, στρατηγικόν επίτευγμα.
’Αντιπροσωπεύει εις τήν ζωήν τών λαών ένα πολύτιμον ήθικόν δίδαγμα. 

Τό δίδαγμα τής αιώνιας καί άσυναγωνίστου υπεροχής τής ψυχής, τοϋ πνεύμα
τος καί τών πανανθρώπινων ιδεωδών έναντι τής φθαρτής ύλης καί τών μηχανών.

’Ά ς ε’ίμεθα ύπερήφανοι, ώς Λαός, διότι ήμεΐς ή 'Ελληνική ’Ιδέα, αΐ άνθρώ- 
πιναι πολιτιστικαί άρχαί, άπό άρχαιοτάτων χρόνων χρησιμεύουν ώς φωτοδό- 
ται τής Οικουμένης, είς τάς μεγάλας στιγμάς τής άνθρωπότητος. Διότι ή Ε λλη
νική 'Ιστορία δεν έτερματίσθη τό 21. ’Ακολουθούσα καί άντιγράφουσα τάς εν
δόξους παλαιάς σελίδας της έδημιούργησε καί εξακολουθεί δημιουργούσα, νέ
ους θρύλους καί ήρωϊσμούς.

Σήμερα ή Κύπρος μας, μέ έπικεφαλής τόν Εθνάρχην Μακάριον, έλεύθερη 
χάριν είς τούς άγώνας τοϋ ήρωϊκοΰ ΔΙΓΕΝΗ καί τής Ε.Ο.Κ.Α. εκπροσωπεί 
τήν πανέμορφη καί άκατάλυτη Ελληνική ’Ιδέα, διδάσκουσα διά μίαν άκόμη 
φοράν είς τούς λαούς, πώς κατακτάται ή έλευθερία καί όπόσα καί όποια σπου
δαία καί θαυμαστά δύναται νά έπιτελέση ή άνθρωπίνη ψυχή δταν σφυρηλατήται 
είς τό άμόνι τοϋ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

"Ας άποτίσωμεν εύλαβώς φόρον τιμής πρός τούς μαρτυρικούς νεκρούς μας, 
οί όποιοι προσέφεραν τήν ζωήν των ώς άντάλλαγμα τής ίδικής μας ελευθερίας 
καί έπότισαν μέ τό "Αγιον αιμα των τό άειθαλές δένδρον τής ’Ανεξαρτησίας μας.

Κατά τήν σημερινήν ’Εθνικήν ’Επέτειον τής 25ης Μαρτίου τού 1821 
άπευθύνομαι πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας τής Χώρας μας, τήν Βασιλικήν Χω
ροφυλακήν, τήν ’Αστυνομίαν τών Πόλεων καί τό Πυροσβεστικόν Σώμα, τούς 
άγρύπνους αύτούς καί ενσυνειδήτους φρουρούς τής ήσυχίας καί τής άσφαλείας τού 
Λαού μας, διά νά έκφράσω πρός αύτούς τήν εμπιστοσύνην καί τήν έκτίμησίν μου.

ΕΙσθε οί άφανεις συνεχισταί τών παραδόσεων τού "Εθνους μας πρός ύ- 
μάς, καί πρός τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις τής Πατρίδος μας, στρέφεται σήμερον 
μέ άγάπην ή σκέψις τού Ελληνικού Λαού.

Μέ πίστιν είς τόν Θεόν, ήνωμένοι πέριξ τού Ελληνικού θρόνου καί ύπό 
•τήν φωτεινήν ήγεσίαν τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Κων/νου Καραμανλή, 
άς έξακολουθήσωμεν μέ τήν ίδιαν αύταπάρνησιν νά ύπηρετώμεν τόν ύπέροχον 
Λαόν μας. φρουροΰντες άγρύπνως τάς ελευθερίας του».

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ — ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΠΡΟΣ
Ε. Κ Α Λ Α Ν Τ ΖΗ Σ
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Ύπο χ. Σ . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Ή θανάσιμη απειλή του ολοκληρωτικού άφανισμοΰ τής Φυλής 
μας, είχε διαγράψει τό άπαίσιο σχήμα της στον θολό ορίζοντα τής 
μαρτυρικής Χώρας μας. Πηχτό κι’ άδιαπέραστο σκοτάδι σκλαβιάς 
πίεζε άσφυκτικά τ’ άλυσσοδεμένα στήθη τής Ελλάδος φέρνοντας 
πνιγμό, άσφυξία.

Ό  καταχτητής, αΐμοβόρο γεράκι, είχε μπήξει τό σουβλερό του 
ράμφος στο σκελετωμένο, μ’ άκατάβλητο, κορμί του σκλάβου καί 
ρούφαγε άχόρταγα αίμα άπό τήν ψυχή του.

Τετρακόσια ολάκερα χρόνια ρούφαγε, αύτό όμως δεν σωνόταν!
’Εκεί πού άπόμεναν λίγες σταγόνες κι’ 'Ιστορία έφτιανε τά σά

βανα κι’ άνοιγε τον τάφο νά θάψη τήν Χώρα τής δόξας καί τού 
πνεύματος, νέο αίμα, σφριγηλό αίμα, άνάβλυζε άφθονο άπό τήν ά- 
στείρευτη πηγή τού άφθάστου μεγαλείου των προγόνων μας.....

Κι’ έσερνε τό σκλαβωμένο γένος τ ’ άποκαμωμένα του βήματα 
στήν πυρωμένη Σαχάρα τής δουλείας.....

Κι’ άνηφόριζε, φορτωμένο τόν ’Εθνικό σταυρό τού πάθους του, 
τον βραχώδη Γολγοθά του, άνασηκώνοντας πού καί πού τό κου
ρασμένο του κεφάλι περήφανα, γιά ν’ άγναντέψη τό φως τής ’Ανά
στασης, πού ρόδιζε στο μάκρος πέρα.....  Πότε σωριαζόταν λιπόθυμο
καί πότε τιναζόταν μ’ άπίθανη δύναμη, γιομάτο πείσμα, ίδια πύρινη
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γλώσσα φωτιάς πού λόγχιζε, σαν αστραπής θυμός, τη θεοσκότεινη 
νύχτα τής σκλαβιάς.

Ό  κόσμος όλος με την άνασεμιά κομμένη και μάτι ανήσυχο πα
ρακολουθούσε τό χαροπερπάτημα τής Φυλής μας.

Ό  άγέρας τής δύσης στ’ άθλα κυματιστά φτερά του έφερνε τον 
επιτάφιο θρήνο, τό μοιρολόι τής παγκόσμιας ψυχής, γιά τον έπερ- 
χόμενο θάνατο τής γαλάζιας Χώρας μας.....

Ξαφνικά όμως, σάν άπό Θαύμα, όπως συμβαίνη στά παραμύθια, 
έπαψε τό κλάμα κι" έγινε γιά λίγο ησυχία, λες καί δεν άνάπνεε ή 
γή, λές καί σταμάτησε νά χτυπά ή ανθρώπινη καρδιά.....

Μετά, ή συγκλονιστική μουσική, ή πολεμική ιαχή τού ύμνου 
τής λευτεριάς, σεισμός κοσμοσειστικός, δόνησε γή καί ούρανούς. 
Κι’ άντήχησε τήν ημέρα τού Εύαγγελισμού τής Παναγίας μας, τήν 
25 Μαρτίου 1821, ό φοβερός καί μεγαλειώδης όρκος: « Ε λευ θ ερ ία  
ή Θ άνατος. . . » .

Έκεΐ πάνω στά μαρτυρικά Καλάβρυτα, στήν λεβέντικη άετο- 
φωλιά τής Μονής τής "Αγιας Λαύρας, ή Ελληνική ψυχή κυκλωμέ
νη άπό τό άνοιξιάτικο καταπράσινο κάλλος, έδωσε τούτο τον υπέ
ροχο όρκο. Πλαισιωμένη άπό τό "Αγιο ράσο τού Παλαιών Πατρών 
Γερμανού κΓ άπό τό πάνσεπτο λάβαρο τής Μονής πήρε τήν άπελ- 
πισμένη καί ήρωϊκή άπόφαση: «Νά ζήση ελεύθερη ή νά πεθάνη ε
λεύθερη !».

Ώχρίασαν οί Φιλισταϊοι τής 'Ελληνικής ύποθέσεως κΓ έχυσαν 
τό δηλητήριο τής χολής τους για νά δηλητηριάσουν τον άέρα τής 
άνεξαρνησίας, πού έπνεε όλο καί με πιο δυνατή ένταση. Πανικόβλη
τοι, απαίσια φαντάσματα, φίδια φαρμακερά, μαζεύτηκαν νά ξορκί
σουν τή θεά τής Ελευθερίας, που έστηνε τά παλάτια της στούς 
γαλάζιους Ελληνικούς ούρανούς!

Μάταια όμως. Ό  Θεός κΓ Ιστορία έγραψαν μέ αίμα Ελληνικό 
τό συμβόλαιο τής Λευθεριαςϋ Τού πεπρωμένου ή πνοή έκανε νά 
φουντώση ή σπίθα, πού κρυφόκαιγε στά στήθη τού γένους μας, νά 
γίνη πυρκαϊά, πού τα πυρωμένα φτερά της άπλωσε σ’ όλη τη γή μας.

Τότε κόπηκαν οί άλυσσίδες τής σκλαβιάς καί στον μικρό Ελλη
νικό βράχο διαδραματίστηκαν γεγονότα άσύλληπτα γιά άνθρώπινο 
νού. Πιάστηκαν σ’ έναν άγώνα ζωής καί θανάτου τό άπαλό φώς τού 
Παρθενώνα μέ μισητό εχθρό τό πηχτό ’Ασιατικό σκοτάδι: Οί σκελε
τωμένοι σκλάβοι, άοπλοι, πεινασμένοι, σκιές μεθυσμένες άπό τού πό
θου τής άνεξαρτησίας τό γλυκό κρασί, νίκησαν τά πάνοπλα αίμο- 
βόρα ’Ασιατικά στίφη!

Κάθε κομμάτι Ελληνικής γής, κάθε λιθάρι, έγινε βωμός, ’Εθνικό 
θυσιαστήριο πού πάνω σ’ αύτό, τά άθάνατα νειάτα τής άσβυστης
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Φυλής μας, έγιναν αίμα—κόκκαλα—σάρκες—φωτιά κι5 υστέρα... ΔΟΞΑ  
-Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ !!! ...

Τότε, μέσα στην αντάρα του χαλασμού, ανοίχτηκαν οί τάφοι 
των προγόνων μας κι’ οί ψυχές του Μιλτιάδη, του Θεμιστοκλή, του 
Λεωνίδα, του Παλαιολόγου καί τόσων άλλων ήρώων μπήκαν στά 
κορμιά Νεοελλήνων. "Ετσι άπό την σμίξη, άπό την άνήκουστη σμίξη 
τής άρχαίας καί τής 
νέας ψυχής ξεπρόβα- 
λαν οί εκπληκτικές μορ
φές τοϋ Γέρου του Μω- 
ρηα, τοΰ Διάκου, του 
Μπότσαρη, του Καρα- 
ϊσκάκη, του Άνδρού- 
τσου, του Κανάρη,του 
Μιαούλη κλπ. κλπ.
’Αμέτρητη στρατιά η
μιθέων, που έδωσαν 
καί την τελευταία τους 
πνοή, γιά ν’ άναστή- 
σουν τό μισοπεθαμέ
νο κι’ ακρωτηριασμένο 
κορμί τής χιλιοβασα- 
νισμένης Χώρας μας.

Μέσα σ’ αυτή τήν 
κοσμοχαλασιά, μέσα 
άπό τήν στάχτη κΓ 
άπό τά χαλάσματα, 
άπό τό αίμα κι’ άπό 
τους τάφους, άπό τους 
αμέτρητους νωπούς 
τάφους, πήδησαν οί 
δόξες του Μανιακίου,
__ ~ Ό  Παλαιών Πατρων Γερμανοί ϋψώνων τήν σημαίαντου Βαλτετσίου, της Τη5 Έλευθερίαξ
Γραβιάς, τής ’Αλαμά
νας, των Δερβενακίων, τοΰ Γέροντα, τοΰ Μεσολογγίου κλπ. Διά
πυροι σταθμοί ’Εθνικής έξάρσεως, άφθάστου ψυχικοΰ μεγα
λείου...

Γιγαντομαχίες, ποϋ ή άντάρα τους υψώθηκε στοΰ Θεοϋ τό 
θρόνο! Άθλοι πρωτάκουστοι οπήν ανθρώπινη άκοή ! Μάχες—μάχες 
ποΰγιναν θρύλοι, ποϋ αντέγραψαν τις Θερμοπύλες, τη Σαλαμίνα, 
τό Μαραθώνα..,
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Μέσα άπό τις πύρινες αυτές δοκιμασίες πέρασε ή αδάμαστη 
Φυλή μας γιά να γευθή τής Λευθεριάς τον θεϊκό καρπό.

Ή πορεία της θύμιζε θύελλα, τυφώνα. Γκρέμισε στο ασυγκρά
τητο διάβα της τό εϊδωλο τής σκλαβιάς καί στην θέση του ύψωσε 
τον ύπέροχο άνδριάντα τής Ελευθερίας, καμωμένον άπό τις ψυχές 
αύτών πού έπεσαν στήν προσπάθεια τους νά τον λαξεύσουν, νά 
τον άνεγείρουν!

25 Μαρτίου 1821 σήμανε τό εγερτήριο τής σκλαβωμένης Ε λ
ληνικής ψυχής. Χρόνια κύλισαν σε πόνους και δοκιμασίες, σέ δάκρυα 
καί άναστεναγμούς. Χρόνια μαύρα πούφεραν όμως τό φως, τό άνέ- 
σπερο φως τής ’Ανεξαρτησίας τής Ελληνικής Χώρας μας.

Ή παλληκαρίσια άπόφαση των προγόνων μας έγινε τό κέν- 
τρισμα, πού κέντρισε κΓ άφύπνισε όλους τούς σκλάβους τής Βαλκα
νικής. Τούς έδειξε τό δρόμο πού οδηγεί στήν άνεξαρτησία.

Θεού πρόνοια είναι τό άρχίνημα τής ’Εθνικής μας Έπαναστά- 
σεως νά ταυτισθή μέ τήν "Αγια ή μέρα τής ένσαρκώσεως τού Θεαν
θρώπου. Τήν ημέρα, πού ό "Αγγελος έμήνυσε εις τήν Παρθένον τό 
κοσμοσωτήριο γεγονός τής συλλήψεως τού Θείου βρέφους, "Αγγε
λος τού Θεού έσπειρε τον σπόρον τής Ελληνικής ’Ελευθερίας. Είναι 
κι’ αύτό τεκμήριο τής άγάπης καί προστασίας τής Θεότητος προς 
τή γλυκειά πατρίδα τού Πνεύματος.

Ό  σπόρος αύτός, άφοΰ ποτίσθηκε μέ αίμα κΓ έτράφη μέ κόκ- 
καλα των σκλάβων, έγινε πελώριο δένδρο, στη σκιά τού όποιου 
ζή καί κινείται έλεύθερη πιά ή Ελλάδα μας.

"Επεσαν οί πρόγονοί μας, άλλά έζησε ή Χώρας μας. Σήμερα 
25 Μαρτίου 1959, οί σκιές των ήρώων έλαφροπετοΰν γύρω μας.

"'Ας άνάψουμε τό καντήλι τής ψυχής μας κΓ άς άφίσουμε τά 
χείλη νά βροντοφωνάξουν :

«Σάς χρωστάμε αιώνια εύγνωμοσύνη. Ημίθεοι, θά ζήτε άθά- 
νατοι μαζί μας. Μάς δωρήσατε ’Ελεύθερη Ελλάδα· σάς δωρίζουμε 
τήν ψυχή μας, τό λογισμό μας».
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
*Τπό Δρος του Δικαίου καί Συμβούλου τού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Δ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

(Συνέχεια έκ τού 
προηγουμένου)

2. Πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τον πόνου αΐ διάφοροι ΘρησκεΙαι καί τα  φιλοσο
φικά συστήματα.

*Η« He
2 . Πώς αντιμετωπίζουν τό πρόβλημα τοϋ πόνου αί διάφοροι θρη- 

σκεϊαι καί τά φιλοσοφικά συστήματα.
Ποίαν στάσιν λαμβάνουν οί άνθρωποι έναντι τοϋ πόνου;
Ό  άνθρωπος πάντοτε έζήτησε νά άπελευθερωθή άπό τον πόνον. Αί μεγαλύ- 

τεραι πνευματικαί προσπάθειαι των άνθρώπων συνδέονται μέ τό ζήτημα αυτό. 
’Αλλά όλαι αί προσπάθειαι τής προχριστιανικής άνθρωπότητος άπέβησαν μάταιαι, 
διότι δεν κατώρθωσαν νά δώσουν ικανοποιητικήν άπάντησιν στο μεγάλο αυτό πρό
βλημα.

'Ο  κυριώτερος τρόπος άπελευθερώσεως τοϋ άνθρώπου άπό τό ηθικόν κακόν 
καί τον πόνον έθεωρεΐτο ότι ήτο ν’ άρνηθή ό άνθρωπος την ΰπαρξίν του.

Ό  Β ο υ δ ι σ μ ό ς  εδωκε την άπόλυτον μορφήν στήν προσπάθειαν αυτήν. 
'Ο  Βουδισμός συνέλαβε τήν έ'ννοιαν τής ζωής ώς πόνον. Τον δέ πόνον τον θεωρεί 
δτι είναι συνέπεια πράξεων μας εις προηγουμένην ζωήν μας σύμφωνα μέ τον Νόμον 
τής Κάρμα. Ό  Βουδισμός ζητεί νά κόψη τήν ρίζαν τοϋ κακοΰ, δι’ αύτό καί προσπαθεί 
νά κόψη τήν έπιθυμίαν τής ζωής. Μέ τόν τρόπον αυτόν παύει κανείς νά ύπάρχη καί 
νά πονή. Τό φάρμακον δμως τοϋ Βουδισμοΰ στοιχίζει πολύ άκριβά, διότι ΐσοδυναμεϊ 
μέ αυτοκτονίαν.

Ά ν  δμως ήστόχησε στο φάρμακον ό Βουδισμός, έκαμεν έν τούτοις ορθήν διά- 
γνωσιν, διότι ή ρίζα των δυσκολιών μας εΰρίσκεται στάς επιθυμίας μας. ’Αλλά τό 
κατάλληλον φάρμακον μόνον ό Χριστός ήμπορεΐ νά τό δώση, διότι μόνον Αυτός 
τάς πονηράς καί βλαπτικάς έν γένει έπιθυμίας μας άντικαθιστα μέ άλλας ύψηλοτέ- 
ρας. Είναι άδύνατον ν’ απαλλαγή κανείς άπό μίαν έπιθυμίαν μέ τήν προσπάθειάν του 
δπως τήν καταστρέψη, παρά μόνον δταν τήν έκφράση εις μιάν ύψηλοτέραν μορφήν. 
"Ενα παράδειγμα : Ή  άγάπη, δταν είναι προσηλωμένη στήν σάρκα έκφυλίζεται καί 
γίνεται πάθος σαρκικόν πού υποδουλώνει τό πνεύμα. "Οταν δμως ή άγάπη προση
λώνεται εις μίαν Θείαν προσωπικότητα, δπως είναι τοϋ Ίησοΰ Χριστού, τότε άνυ- 
ψώνεται εις μίαν άνωτέραν μορφήν άγάπης, πού θεραπεύει τόν πόνον.

Ό  Βουδισμός κατώρθωσε νά συλλάβη μερικάς μόνον άναλαμπάς τής άλη- 
θείας σχετικώς μέ τόν πόνον, αλλά ή ουσιαστική άλήθεια πού λυτρώνει τοϋ έξεφυ- 
γεν.

Ό  ’Ι ν δ ο υ ι σ μ ό ς ,  θεωρεί δπως καί ό Βουδισμός, δτι δλαι αί άνισότητες 
καί άδικίαι αύτής τής ζωής είναι τό αποτέλεσμα τοϋ Νόμου τής Κάρμα, δτι δηλαδή 
οφείλονται εις κάποιαν αμαρτίαν πού έ'γινε εις προηγουμένην ζωήν.

"Εναντι τοϋ πόνου καί των δεινοπαθημάτων έν γένει τηρεί στάσιν έντελώς ά- 
διάφορον, έπιδεικνύει πλήρη απάθειαν.

’Αλλά υπάρχει καί μιά άλλη στάσις πού διαφέρει ριζικά άπό τήν Βουδιστικήν 
άποψιν κι’ αύτή είναι ή άποψις τής Βεδικής Σχολής πού άποτελεϊ τήν κυριωτέραν 
φιλοσοφίαν στάς ’Ινδίας. Σύμφωνα μέ τήν άποψιν αυτήν, ή σωτηρία τοϋ άνθρώπου 
άπό τά δεινά καί τόν πόνον πραγματοποιείται δταν ό άνθρωπος άποκτήση τήν γνώσιν 
(Γκυάνα) δτι είναι Θεός. Τότε παύει νά ύπάρχη αμαρτία, κακόν, πόνος.
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Μέ την άντίληψιν αυτήν τοϋ Βενταντισμοΰ καταργοΰνται δλα τά δεινά καί μαζί 
μέ αύτά ό πόνος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον μ’ ενα τεράστιον πήδημα φθάνομεν άπό τήν άπόλυτον 
άπαισιοδοξίαν τοϋ Βουδισμού στην άπόλυτον αισιοδοξίαν τοϋ Βενταντισμοΰ. Άλλα 
δπως κάθε υπερβολή, ομοίως κι’ αύτή καταλήγει στην αύτοτιμωρίαν.

'Ο Μ ο υ σ ο υ λ μ α ν ι σ μ ό ς ,  θεωρεί δτι δλα, καλά ή κακά άντιπροσωπεύουν 
τήν Βουλήν τοϋ Θεοϋ, ό όποιος εχει προδιαθέσει κάθε τι πού συμβαίνει στήν γην 
μας. Διά τοΰτο ό πιστός οφείλει νά ύποκύπτη στόν Θειον θέλημα.'Η στάσις αύτή 
παρήγαγε τήν μοιρολατρικήν υποταγήν των Μουσουλμάνων στο θέλημα τοϋ Θεοϋ, 
«τό κ ι σ μ έ τ » .

’Αλλά είναι βλασφημία κατά τοϋ Θεοϋ τό ν’ άποδίδωμεν κάθε κακό πού μας 
συμβαίνει στόν Θεόν. Έ ξ  άλλου, τό δόγμα, δτι αί άνισότητες καί τά δεινά άποτελοΰν 
τό θέλημα τοϋ Θεοϋ ομοιάζει μέ ναρκωτικόν καί παραλύει κάθε τάσιν προς τήν 
ήθικήν πρόοδον καί έν γένει προς τον πολιτισμόν.

Ο ΐ ’Ι ο υ δ α ί ο ι  πιστεύουν δτι ό Θεός δεν θά έπιτρέψη νά ταλαιπωρηθή 
ό δίκαιος καί δτι ό Θεός θά δώση εις αυτόν διπλάσια διά τάς άπωλείας του καί δτι 
θά τον ίκανοποιή μέ μακράν ζωήν καί ευτυχίαν δπως άκριβώς συνέβη καί στόν 
’Ιώβ. Πιστεύει δηλαδή δτι οΐ δίκαιοι σώζονται άπό κάθε δεινοπάθημα καί συνεπώς 
τούς φείδεται ό πόνος.

’Αλλά ή άποψις αυτή δέν συμφωνεί διόλου μέ τήν πραγματικότητα. Έ ξ  άλλου, 
ή Καινή Διαθήκη μάς έμφανίζει τελείως διαφορετικήν στάσιν τοϋ Κυρίου μας καί 
συνεπώς καί ήμών προς άντιμετώπισιν τών θλίψεων καί τοϋ πόνου διά τήν οποίαν 
θά γίνη λόγος στήν ειδικήν παράγραφον δπου θά έκθέσωμεν τήν Χριστιανικήν άπο- 
ψιν.

'Η  ά ρ χ α ί α  Ε λ λ η ν ι κ ή  Φ ι λ ο σ ο φ ί α  έζήτησε νά λάβη θέσιν 
άπέναντι τών θλίψεων καί τοϋ πόνου.

Οΐ Έ  π ι κ ο ύ ρ ι ο ι προσεπάθησαν μέ «ναρκωτικά» νά καταπραΰνουν τον 
πόνον, νομίζοντες δτι ή πηγή τών πόνων μας θά πρέπει ν’ άναζητηθή στήν άταξίαν 
τής φαντασίας μας έν σχέσει μέ τήν πραγματικότητα καί τάς δυνατότητας πού μάς 
παρέχει. Δι’ αυτό συνιστοΰσαν νά κρατώμεν τάς ιδέας πού μάς κάνουν ευτυχείς καί 
ν’ άποδιώκωμεν έκείνας πού μάς προκαλοΰν θλίψεις.

Διά τον θάνατον έ'λεγαν δτι δέν τον φοβούνται διότι ποτέ δέν θά συναντηθούν 
μαζί του, άφοΰ έν δσω μέν ζοΰν στήν ζωήν αύτήν ό θάνατος θά λείπη, όταν δέ έλθη 
τότε πλέον έκεΐνοι δέν θά υπάρχουν.

Οΐ Σ τ ω ϊ κ ο ί έδέχοντο δτι ό άνθρωπος είναι ένας τροχός μηχανής μέσα 
στο Σύμπαν. ’Εκείνο πού δι’ αυτούς είχε σημασίαν είναι ή άρμονία τοϋ κόσμου καί 
τίποτε άλλο.

Οί Στωϊκοί ,έπίστευαν δτι άπολυτρώνονται άπό τό κακόν καί τον πόνον άν 
έτήρουν στάσιν άπαθείας καί άδιαφορίας προς τον πόνον. 'Έν δέ άπό τά μέσα διά ν’ 
άπαλλαγοΰν άπό τον πόνον, συνίστατο είς τήν κατάργητιν τής άτομικότητος καί 
στο βύθισμά των εις τό άπρόσωπο «κοσμικόν» στοιχεΐον, δηλαδή στήν έξαφάνισίν 
των είς τό Σύμπαν. Μέ περιφρόνησιν δέ έφώναζαν πρός στόν πόνον: «Πόνος είσαι 
μιά λέξις...». ’Αλλά ή άλαζονική αύτή στάσις των πρός στήν σκληράν πραγματικό
τητα τοϋ πόνου, ούτε έξηγεΐ, άλλ’ οδτε μετριάζει ή έξουδετερώνει τ ’ άποτελέσματά 
του.

Καί οί Στωϊκοί λοιπόν προσεπάθησαν μέ άναισθητικά ή μάλλον μέ παραλογι- 
σμούς νά λησμονήσουν τον πόνον. "Οσον δμως καί άν τόν ήρνήθησαν δέν έπέτυχαν 
τίποτε άλλο παρά νά έξαπατοΰν τόν εαυτόν τους. Μέ τήν στάσιν των δέ αύτήν οί 
Στωϊκοί, ένώ ένόμιζαν δτι έξησφάλιζαν μίαν άξιοπρεπή ζωήν, στήν πραγματικότητα 
άπηρνοΰντο τήν άξίαν τής ζωής καί έξεδήλωναν τήν βαθεΐαν άπαισιοδοξίαν καί άπελ- 
πισίαν των.
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'Ο  σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς  σ κ ε π τ ι κ ι σ μ ό ς  κ α ί  ό θ ε τ ι κ ι σ μ ό ς  πού 
ούσιαστικώς άποτελεΐ άρνησιν τοΰ Θεοΰ, ούτε άγνοεϊ, ούτε άπαρνεϊται τό κακόν καί 
τόν πόνον. Προσπαθεί δμως να τον κατάργηση! Καί έπιχειρεί να τό κάμη μέ τα δύο 
(αποτελεσματικά δπλα πού διαθέτει ό άνθρωπος. Μέ τάς δυνάμεις τής Επιστήμης 
καί μέ τήν δύναμι τής ώργανωμένης άλληλεγγύης.

Δι’ αύτό ή μόνη του άπασχόλησις είναι πώς ν’ αύξήση τήν παραγωγήν, πώς 
ν’ άνοιξη νέας πηγάς πλούτου, πώς νά κάμη τήν ζωή καλύτερη καί πώς νά όργανώση 
τήν φιλανθρωπίαν καί άλληλεγγύην καί τότε, άσφαλώς ελπίζει δτι, θά περιορισθή 
άν μή θά καταργηθή ό πόνος. Μέ τήν δύναμιν τής ’Επιστήμης πού έθεωρείτο σαν 
θαυματουργική, έπιστεύετο δτι είχεν εύρεθή ή μαγική ράβδος μέ τήν οποίαν ή άν- 
θρωπότης θά ώδηγεϊτο πλέον στον χρυσοϋν αιώνα. Πόσον δμως γρήγορα καί σκληρά 
διεψεύσθησαν τα ούτοπιστικά αύτά δνειρα I Οί δύο αιματηρότατοι παγκόσμιοι πό
λεμοι πού έγιναν στον αιώνα τής άποθεώσεως τής ’Επιστήμης καί αί φοβεραί προε- 
τοιμασίαι πού γίνονται μέ τά άπείρως καταστρεπτικώτερα σύγχρονα δπλα μαρτυ
ρούν διά τήν οΐκτράν άποτυχίαν τής ήθικοποιητικής δυνατότητος τής ’Επιστήμης, 
ή οποία ενώ αύξάνει τήν γνώσιν δέν βοηθεΐ εις τήν μεταβολήν τής καρδίας, τήν 
οποίαν μόνον ή πίστις είς τόν Χριστόν κατορθώνει.

’Αλλά ό σύγχρονος άθεϊσμός κάμνει ένα χονδροειδές σφάλμα. Νομίζει δτι τό 
κακόν άπό τό όποιον ζητεί ν’ άπελευθερώση τήν άνθρωπότητα είναι έξωτερικόν. 
Δέν κατορθώνει ν’ άντιληφθή δτι τό κ α κ ό ν  ά π ό  τ ό  ό π ο ι ο ν  ύ π ο φ έ -  
ρ ε ι  ή ά ν θ ρ ω π ό τ η ς  ε ί ν α ι  ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ν ,  ε ί ν α ι  ή θ ι κ ή ς  φ ύ 
σε  ω ς . Δέν ήμπορεΐ νά διακρίνη δτι ό κόσμος είναι γεμάτος άπό δάκρυα καί αίμα 
έπειδή κυριαρχεί ό έγωϊσμός. Αύτά είναι αί κυριώτεραι αίτίαι τής δυστυχίας τοϋ 
άνθρώπου. ’Αλλά ό εγωισμός δέν θεραπεύεται μέ ορρούς καί μέ φάρμακα. Τήν 
θεραπείαν τοΰ έγωϊσμοϋ μόνον ή Χριστιανική πίστις, δπως έσημειώσαμεν ήμπορεί 
νά τήν έπιτύχη.

Ό  σύγχρονος άθεϊσμός νομίζει δτι θά καταργήση τόν πόνον καί μέ ένα άλλον 
τρόπον. Δηλαδή μέ τήν όργάνωσιν τοΰ άλτρουϊσμοΰ πού βασίζεται στήν άνθρωπίνην 
άλληλεγγύην.

’Αλλά καί στον τομέα αυτόν διαπράττει τό ίδιο σφάλμα. Διότι νομίζει δτι 
άρκεΐ ή ενστικτώδης κίνησις συμπάθειας πού αισθάνεται ό άνθρωπος δταν βλέπη 
τόν συνάνθρωπόν του νά ύποφέρη ώστε νά έξαλειφθή ή δυστυχία καί ό πόνος...

'Ως επί τό πλείστον δμως τό αίσθημα αύτό είναι έξωτερικόν καί πρόσκαιρον 
πού δέν άργεΐ νά σβύση μέ τό πρώτο φύσημα τοΰ έναντίου άνέμου. 'Η  πείρα τής 
ζωής μάς άποδεικνύει δτι διά νά είναι άποτελεσματική ή κοινωνική άλληλεγγύη 
χρειάζεται κάτι περισσότερον άπό τό αυτόματον καί τό άναγκαστικόν. Τό κάτι δέ 
αύτό πρέπει νά είναι θεληματικόν, νά προέρχεται δηλαδή άπό τόν έσωτερικόν κόσμον 
τής καρδιάς, ή οποία προηγουμένως πρέπει νά έχη άναγεννηθή.

Τοΰτο δέ επιτυγχάνεται όχι μέ άναγκαστικήν έπιβολήν, άλλά δπως μάς δι
δάσκει ή 'Αγία Γραφή (δρα Εύαγγέλιον Ίωάννου Κεφάλαιον γ ' έδάφ. 3-8, 16) 
δταν ή καρδιά μας άπαλλαγή άπό τόν έγωϊσμόν καί τάς κακίας της, δταν καθαρισθή 
άπό τάς άμαρτίας της καί άναγεννηθή. ’Αλλά τήν ριζικήν αυτήν μεταβολήν τής καρ
διάς μόνον ή άληθινή πίστις εις τόν Χριστόν ώς Λυτρωτήν μας ήμπορεΐ νά κατορ- 
θώση ή οποία προϋποθέτει ειλικρινή μετάνοιαν. "Ολα τά άλλα μέσα είναι μάταια. 
'Όταν ή καρδιά μας άναγεννηθή καί φωτισθή άπό τό "Αγιον Πνεύμα τότε ξεχειλίζει 
άπό άγάπην καί εύσπλαγχνίαν τότε γίνεται ή συμπάθειά μας προς τόν πάσχοντα καί 
τόν πονεμένον άνθρωπον, πάσχουσα άγάπη. Τότε ήμπορεΐ νά σηκώση τά βάρη τών 
άλλων μέ χαράν, χάριν ’Εκείνου πού έσήκωσε καί τά ίδικά μας τά βάρη, καί τούς 
ίδικούς μας τούς πόνους.

(Συνεχίζεται)
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6 . Ά ρχα ί τής προπαγάνδας.
Έ κ  των μέχρι τοοδε λεχθέντων σαφώς προκύπτει δτι ή προπαγάνδα τίθεται 

εις την υπηρεσίαν τοΰ έπιδιωκομένου σκοποΰ (πολίτικου—οικονομικού—κοινωνικού— 
θρησκευτικού—πολεμικού) εις τον όποιον είναι ύποτεταγμένη καί παρά τοΰ όποιου 
φωτίζεται κατά τον προγραμματισμόν, σχεδίασιν καί διεξαγωγήν της.

Διά τής προπαγάνδας διανοίγεται εις αγωγός εντός τοΰ όποιου προσελκύονται 
άπροσώπως καί άφθόνως οΐ οπαδοί καί διαμορφοΰνται εις ρεύμα, ή δύναμις τοΰ όποιου 
κατευθύνεται προς ύποστήριξιν τού έπιδιωκομένου σκοποΰ.

Γίνεται φανερόν δτι δπως δι’ δλους τούς άγώνας ειρηνικούς τε καί πολεμικούς 
δέον νά τηρούνται ώρισμέναι άρχαί ουτω καί εις την άσκησιν τής προπαγάνδας.

Παραθέτομεν έν συντομία τάς κυριωτέρας :
α) Έ π ι κ α ι ρ ό τ η ς .  'Ο  προπαγανδιστής είναι πάντοτε ένήμερος άπό 

άπόψεως ιδεών καί γεγονότων, καταστάσεων, άντιδράσεων, καί έκμεταλλευσίμων 
περιπτώσεων. 'Ο κατάλληλος χρόνος καθ’ όν θά έξαπολυθή ή προπαγάνδα έν συν- 
δυασμώ προς άλλας ένεργείας τεινούσας προς την έκπλήρωσιν τού αυτού σκοπού 
ενέχει μεγάλην σπουδαιότητα.

Κατά τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον οί Γερμανοί συμπεραίνοντες δτι μ ία ’Αμερι
κανική Μεραρχία, εύρισκομένη εις χώρον άναπαύσεως έπρόκειτο ταχέως νά έμπλακή 
εις τήν μάχην διέδοσαν έπιτηδείως δτι έπρόκειτο δλοι νά μεταφερθώσιν εις ’Αμερικήν, 
ένίσχυσαν δέ τάς διαδόσεις μέ ύπαινιγμούς εις τό ραδιόφωνον. ’Ολίγον βραδύτερον 
δταν οΐ άνδρες έμαθον δτι ή Μεραρχία έπρόκειτο νά έπανέλθη είς τό πεδίον τής μάχης 
τό ήθικόν των έ'πεσεν είς έπικίνδυνον σημεΐον.

Κατά τον μήνα ’Απρίλιον τοΰ 1956 τό Ύπουργεΐον Προεδρίας Κυβερνήσεως 
παρουσίασε τον Κύπριον Κορωνίδην εις "Ελληνας καί ξένους δημοσιογράφους, ένώ- 
πιον τών όποιων άπεκάλυψε τάς ’Αγγλικάς έν Κύπρω ωμότητας. Ό  Κορωνίδης είχε 
διαφύγει έκ Κύπρου προ διμήνου καί πλέον άπό τής ώς άνω ημερομηνίας, ένοσηλεύετο 
δμως εις Νοσοκομεϊον μέχρι τότε. Αί έφημερίδες σχολιάζουσαι τήν μετά δίμηνον 
άφήγησιν τών παθημάτων του κατέκριναν τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν διά παράλειψιν 
καί άμέλειαν καί έτόνιζον δτι ώφειλε νά γνωρίζη δτι ή έπικαιρότης έχει μεγάλην 
σημασίαν καί δτι έάν δ,τι έγινε μετά δίμηνον έγένετο ευθύς άμέσως θά εΐχεν άμεσώ- 
τερα άποτελέσματα έπί τής Διεθνούς κοινής γνώμης.

Ή  διάψευσις μιας εΐδήσεως έάν δεν γίνη σχεδόν άμέσως μέ τήν δημοσίευσιν 
παύει νά έχη καί άποτελέσματα.

β) Κ α θ ο λ ι κ ό τ η ς .  'Η  έ'κτασις καί τό περιεχόμενον τής προπαγάνδας 
πρέπει νά περιλαμβάνη δλον τον στόχον. Ούδεμία κοινωνική τάξις καί ούδέν άτομον 
πρέπει νά διαφύγη τής έπιδράσεως καί ούδέν θέμα έξ δσων άπασχολοΰν τον στόχον 
τής προπαγάνδας πρέπει νά παραλειφθή.

'Ολόκληρος ή προπαγάνδα δέον νά προσφέρηται ύπό μορφήν έκλαϊκευμένην. 
Τό έπίπεδον ταύτης δέον νά είναι ό χαμηλότερος κοινός παρονομαστής τοΰ κοινού 
προς τό όποιον άπευθύνεται. 'Η  προπαγάνδα δέν πρέπει νά έρευνα τήν άντικειμενικήν 
άλήθειαν. Θεμελιώδης όρος έπιτυχίας της είναι ή συστηματική μονόπλευρος στάσις 
έναντι έκάστου θέματος.

γ )  Έ  ν ό τ  η ς. Πρέπει νά ύπάρχη ένιαία κατεύθυνσις καί γραμμή προπαγαν-
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διστικής δραστηριότατος όλων των άσχολουμένων μέ τήν προπαγάνδαν "καί ένιαΐον 
τό όλον περιεχόμενον της προπαγάνδας. "Οπως εις όλους τούς τομείς της άνθρωπίνης 
δραστηριότητος ουτω καί εις τήν προπαγάνδαν ούδέν μόνιμον καί στερεόν είναι δυ
νατόν να έπιτευχθή, εάν δεν συντονισθώσιν αί προσπάθειαι, τα μέσα καί αί 
Τήν σοβαρότητα της αρχής ταύτης άντελήφθη πρώτος ό Γκαϊμπελς ουτινο 
φροντίς ύπήρξεν ή δημιουργία ένός 'Υπουργείου προπαγάνδας.

'Ο Λένιν έξετάζων τό πρόβλημα τοϋτο έγραφε: «'Η  ένότης τής προπαγάνδας 
» δέον όπως πάση θυσία πραγματοποιείται καί χάριν τής ένότητος των έπαναστα- 
» των δέον να είναι έξησφαλισμένη ή απαραίτητος ένότης τοϋ συνήθους λεξιλογίου».

Τα ολοκληρωτικά κράτη εις τό σημεΐον τοϋτο εύρίσκονται εις πλεονεκτικήν 
θέσιν έναντι των δημοκρατικώς κυβερνωμένων λαών.

Ή  έφημερίς «ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ» τής 15-6-958 δημοσιεύουσα άνταπόκρισιν 
τοϋ ’Αμερικανού G unther γράφει τά εξής σχετικά μέ τον μηχανισμόν τής κομμου
νιστικής προπαγάνδας :

Φύλαξ τής ίερας φλογός
«Τό «Ά γκίτ-Π ρόπ», ό κομματικός μηχανισμός πού κατευθύνει τήν κομμου- 

» νιστικήν δημαγωγίαν καί προπαγάνδαν, είναι ό «Φύλαξ τής ίερας φλογός». Δεν 
» χαράσσει αύτό τήν κομματικήν γραμμήν, αλλά τήν διασπείρει. Διατηρεί πλέον 
» τών 6.000 σχολών καί διαθέτει 357.000 έπαγγελματίας προπαγανδιστάς καί δημα- 
» γωγούς. "Εκαστος τούτων είναι έφωδιασμένος μέ μίαν «'Αγίαν Γραφήν» τοϋ κομ- 
» μουνισμοϋ—ένα βιβλίον 824 σελίδων τιτλοφορούμενον «'Οδηγός διά τον Προπα- 
» γανδιστήν καί τον ’Αγκιτάτορα». Τό βιβλίον τοϋτο έπανεκδίδεται άπό καιροΰ εις 
» καιρόν άπαλλασσόμενον άπό υλικόν πού δεν είναι πλέον τοϋ συρμοΰ καί συγχρο- 
» νιζόμενον άναλόγως τής έκάστοτε τροπής τής κομματικής γραμμής».

δ) Π ε ι σ τ ι κ ό τ η ς .  Τό μέγιστον τής επιτυχίας τής προπαγάνδας έγκειται 
εις τό νά ύποβάλη εις τήν μάζαν τήν προπαγανδιζομένην ιδέαν άπολύτως, χωρίς ν’ 
άφίση κενά καί άμφιβολίας. Τό κενόν καί ή άμφιβολία συνεπάγονται τήν έπίκλησιν 
τής λογικής καί κρίσεως καί όδηγοΰν εις τήν άντικειμενικήν άλήθειαν, ένώ ή προπα
γάνδα βασίζεται έπί τής υποκειμενικής τοιαύτης.

'Η  πειστικότης έξασφαλίζεται διά τής κατοχής καί έπεξεργασίας τοϋ θέματος, 
διά τής πραγματικής έπιβολής κατά τρόπον άναντίρρητον καί άξιωματικόν, διά τής 
έπιμόνου καί ομοιομόρφου έπαναλήψεως διά τής άπλής καί συντόμου διατυπώσεως.

'Η  έπανάληψις παίζει σπουδαϊον ρόλον, πλήν όμως ή σπουδαιότης αυτή δεν 
πρέπει νά ύπερβάλλεται ή νά παρανοήται. 'Η  έπανάληψις συμβάλλει εις τήν σταθε- 
ροποίησιν τών γνώσεων καί συνηθειών. Ουτω, διά τής έπαναλήψεως ή προπαγάνδα 
έπηρεάζει διαφόρους ψυχικάς λειτουργίας καί συμβάλλει είς τό νά γίνη αισθητή αΰτη. 
Είναι γνωστόν ότι, όσον συχνότερον έπαναλαμβάνεται είς έρεθισμός, τόσον αυξά
νονται αί πιθανότητες νά γίνη άντιληπτός.

Ό  Λεμπόν ύπεγράμμισεν είς τήν ψυχολογίαν τοϋ όχλου «οτι πάσα προπαγάνδα 
» ιδεών δέν δύναται νά έκτελήται εί μη μόνον διά τής τριλογίας: «Διαβεβαίωσις—έπα- 
» νάληψις—πειθώ».

'Η  προπαγάνδα σφυροκοπεΐ τάς συνειδήσεις τών ατόμων καί δέν έπιτρέπει 
τήν δημιουργίαν διακένων. 'Υποστηρίζεται ύπό διαφόρων ότι 10 ° /0 μόνον τών άτό- 
μων έκφεύγουν τής ομαδικής ψυχολογίας λόγω ένός κριτικοΰ πνεύματος.

'Ο προπαγανδίζων περιορίζει τό περιεχόμενον τής προπαγάνδας του είς τά 
στοιχεία έκεΐνα, τά όποια θά προκαλέσουν εύνοϊκάς μάλλον παρά δυσμενείς διά τον 
σκοπόν του άντιδράσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπον έξασφαλίζεται, ώστε νά δημιουργη- 
θοϋν όλιγώτεραι συγκρούσεις ιδεών είς τον έσωτερικόν κόσμον τοϋ δεχομένου τήν 
προπαγάνδαν.

ε ) Ε ύ μ έ ν ε ι α  π ρ ο ς  τ ο ν  σ τ ό χ ο ν .  'Η  προσβολή τών ιερών καί 
οσίων τοϋ αντιπάλου, τών ’Εθνικών του ήθικών αξιών καί παραδόσεων,τής φιλοτιμίας

μέθοδοι. 
; πρώτη
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κσί εθνικής του υπερηφάνειας διεγείρει την μαζικήν άγανάκτησιν εις ένα γενικόν 
αίσθημα δυσφορίας και αποτροπιασμού καί έπιφέρει δλως άντίθετον άποτέλεσμα του 
έπιδιωκομένου.

Άντιθέτως ό σεβασμός τούτων καί ό εύμενής προγραμματισμός τής προπα
γάνδας έλκύει καί έπιτυγχάνει του σκοπού της.

'Η  τόσον πλήρως προπαρασκευασθεΐσα καί τόσον έντέχνως άσκηθεϊσα Γερμα
νική προπαγάνδα παρά τα άναμφισβήτητα ψυχολογικά άποτελέσματα κατά τήν προ- 
παρασκευήν καί πρώτην φάσιν του β' παγκ. πολέμου εΐχεν εις τό σημείον τοΰτο τήν 
Άχίλλειον πτέρναν της. « Ό  περιούσιος Λαός» ή «υπεροχή του Γερμανικού λαοϋ» 
τό κατά κόρον επαναλαμβανόμενον: « Ή  Γερμανία ύπεράνω όλων», «τό Γ' Ράιχ» 
έδημιούργησαν τάς πρώτας ψυχολογικάς άντιδράσεις έκτος τής Γερμανίας. Ή  άντί- 
δρασις αυτή άνδρωθεϊσα έκ τής συμπεριφοράς των Γερμανικών δυνάμεων κατοχής 
τής κατειλημένης Εύρώπης, είς ήν δέν έβλεπον έναρμονισμόν καί συνέπειαν των πρά

ξεων μετά των κηρυγμάτων περί τής νέας ήθικής 
τάξεως, ώπλισε τήν Εύρώπην μέ άντιγερμανικόν 
ψυχολογικόν πνεύμα καί έδημιούργησε τό γενικόν 
κλίμα τής καταδίκης.

Έ ξ  άντιθέτου ή προπαγάνδα των συμμά
χων, ήτις κατά κόρον άπήτει τήν άνευ δρων πα- 
ράδοσιν των Γερμανών προεκάλει τήν δυσφορίαν 
των καί τήν συσπείρωσιν πέριξ τών ’Αρχηγών των.

Κατά τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον, οί ’Α
μερικανοί έδοκίμασαν προκηρύξεις παραδόσεως εις 
τούς ’Ιάπωνας άρχικώς μέ τήν λέξιν «παραδίδο- 
μαι» καί άνέγραφον τά πλεονεκτήματα, άτινα συ- 
νεπήγετο ή προσέλευσίς των είς τάς Άμερικανι- 
κάς γραμμάς. Ούδείς αιχμάλωτος άνεφέρθη είς τον 
τομέα είς δν έρρίφθησαν αί ώς άνω προκηρύξεις. 
Έξετυπώθησαν νέαι προκηρύξεις καί άντί τής λέ- 
ξεως «παραδίδομαι» άνεγράφετο «έγκαταλείπω τήν 
άντίστασιν» καί τότε οί ’Ιάπωνες ήρχισαν νά προ
σέρχονται άθρόως. Διεπιστώθη δτι καίτοι πολλάκις 
εύρέθησαν είς δυσχερή θέσιν δέν ήνείχοντο νά πα
ρουσιάζονται γελοίοι προσερχόμενοι μέ τήν προ- 
κήρυξιν «παραδίδομαι».

Σχετικώς μέ τό θέμα τούτο, τής καλής δηλο
νότι άπηχήσεως τής προπαγάνδας πρός τούς είς ούς 
άπευθύνεται, ή έφημερίς «ΒΗΜΑ» τής 7-7-1957 
έγραφε τά έξής: « Ό  Βέλγος 'Υπουργός ’Εθνικής 
» Άμύνης προεκάλεσεν είς τήν Βελγικήν Βουλήν 

» ζωηράν περιέργειαν, δταν έδήλωσεν δτι τό Έπιτελεΐον ώργάνωσεν άνατρεπτικήν 
» προπαγάνδαν είς μερικάς μονάδας τού στρατού. Έσπευσε φυσικά νά προσθέση 
» δτι επρόκειτο «περί άσκήσεως». ’Από τίνος χρόνου οί άλεξιπτωτισταί ένός τάγμα- 
» τος τού Βελγικού Στρατού εδρισκον είς τούς σάκκους τών άλεξιπτώτων ή εντός κι- 
» βωτιων τροφίμων προκηρύξεις άνατρεπτικοΰ περιεχομένου. Αί προκηρύξεις καταρ- 
» τισθε ισαι άπό τό Έπιτελεΐον εΐχον ώς σκοπόν «νά εθίσουν τούς άλεξιπτωτιστάς 
» εις παρόμοια τεχνάσματα καί ν’ άποδείξουν αν αί άντιδράσεις τών άνδρών θά ήσαν 
» όρθαί. Ή  άσκησις, έξηκολούθησεν ό Υπουργός, απέδωσε τούς καρπούς της, δο- 
» θέντος δτι δλαι αί προκηρύξεις παρεδόθησαν ύπό τών στρατιωτών είς τούς άξιω- 
» ματικούς των».

'Η προκήρυξις αΰτη Αναγράφει 
«έγκαταλείπω τήν άντίστασιν» 
καί συνιστφ είς τούς ’Αμερικανούς 
στρατιώτας νά παρουσιάζουν Α
μέσως τούς προσερχομένους ’Ιά
πωνας είς τόν Αξιωματικόν των.
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ΤΥΧΗΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
'Υπό J. Gibsons, ΔιευΟυντοϋ ’Αστυνομίας

------------------------------- Φιλαδέλφειας ’Αμερικής, κατά μετάφρασιν —■--------------------------------
’Αστυνόμου Α' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ (Συνέχεια έκ τοϋ προ-

ηγουμένου καί τέλος)

Αύτή ή παράξενος πράγματι άντίληψις καί νοοτροπία των δικαστών ν’ άπο- 
φαίνωνται ότι οί κατηγορούμενοι είναι ένοχοι διαφόρων εγκληματικών πράξεων καί 
ποτέ νά μη αποστέλλουν αυτούς στις φυλακές, είναι αιτία έπαναλαμβάνω της προ
κλητικής έκ μέρους δλου τοΰ υποκόσμου περιφρονήσεως τοϋ Νόμου, π. χ. 'Ο  Φά- 
κελλος τοΰ Μίτσελ Κόεν δεικνύει δτι ούτος συνελήφθη 36 φορές άπό τό 1934 
καί τις 32 φορές ή το για παραβάσεις τοΰ Νόμου περί τυχηρών παιγνίων. Δέκα 
εννέα φορές άπηλλάγη άπό τα πρωτοδιακά δικαστήρια. Σέ 11 περιπτώσεις άνε- 
βλήθη κατ’ έπανάληψιν ή δίκη καί σέ μιά έτιμωρήθη διά χρηματικής ποινής.

Έ ν τώ συνόλω τέλος έχει 9 καταδίκες χωρίς νά έχη στολή οΰτε μιά ήμέρα 
ακόμη στη φυλακή. Μέ τις 9 αύτές καταδικαστικές άποφάσεις, έπεβλήθησαν στον 
Κόεν ασήμαντες μηδαμινές καί γελοίες χρηματικές ποινές, έν συνόλω 1.400 δολ- 
λαρίων. Πρόδηλον λοιπόν τυγχάνει, δτι ούδένα φόβο μπορεί νά έχη ό Κόεν προς 
τον Νόμο. "Αν άκόμη έξετάσωμε καί τά έπιβληθέντα χρηματικά πρόστιμα θά 
διαπιστώσωμε δτι, καί αυτά άκόμη δέν προσαρμόζονται άνάλογα μέ την έγκλη- 
ματική του δράσι. Φυσικό καί εύνόητο τυγχάνει δτι ό υπότροπος έγκληματίας νά 
τιμωρήται μέ βαρύτερες ποινές. Καί δμως στήν περίπτωσι τοΰ Κόεν, βλέπομε 
τά πέντε πρώτα πρόστιμα νά είναι 100 δολλάρια έκαστον, τό 6ον ν’ άνέρχεται στά 
350 άλλά τό 7ον καί 8ον νά κατέρχωνται καί πάλι στά 100.

’Επίσης ό Φάκελλος τοΰ Ρίνκενσον δεικνύει δτι τό πρώτο πρόστιμο ήτο 
500 δολλάρια, τό δεύτερο 300, τό 3ο 500 τό 4ο 500, τό 5ο 100 τό 6ο 100 καί τό 
7ον 100. 'Υπάρχουσι παρόμοιαι φάκελλοι πάρα πολλοί, άλλ’ αύτό δέν είναι τό ένδια- 
φέρον θέμα. Είμαι βέβαιος δτι καί σέ άλλες πόλεις, ύπάρχουν άπειρες παρόμοιες 
περιπτώσεις, πού φανερώνουν τις ακατανόητες άντιλήψεις τών δικαστών κατά την 
επιβολήν ποινών στους ένοχους παραβάσεων τοΰ Νόμου περί τυχηρών Παιγνίων. 
Στον τυχόντα άστυφύλακα γεννάται ή εδλογος καί λογική απορία «"Οσο περισσό
τερο υπότροπος είναι ό ένοχος τόσο έλαφρότερα τιμωρείται». Βέβαια δέν θέλω νά 
πώ δτι δλοι οί δικασταί άκολουθοΰν αύτή τήν τακτική, έπιβολής γελοίων προστίμων 
στους ένοχους.

'Υπάρχουν μερικοί στήν Πόλι μου, πού συμφωνούν μέ μένα, δτι δηλ. τά τυχη- 
ρά παίγνια έχουν πάρει τόσο μεγάλη έκτασι καί οί διευθύνοντες αύτά είναι τόσο 
πανίσχυροι, ώστε οί ένοχοι πρέπει ν’ άποστέλλωνται στις φυλακές. Οί δικασταί 
δμως πού σκέπτονται έτσι είναι έλάχιστοι, καί τό λυπηρό γιά τήν Κοινωνία, 
είναι δτι αύτοί, οί σκληροτράχηλοι δικασταί δπως συνηθίζουν νά τούς άποκαλοΰν, 
έκδικάζουν έλάχιστες υποθέσεις τυχηρών παιγνίων. "Ας ύποθέσωμεν δτι μία 
ΰπόθεσις τέτοια έχει όρισθή νά έκδικασθή άπό ένα τέτοιον αυστηρό δικαστή, 
παρατηρεΐται τότε, δτι αίφνιδίως άσθενεΐ ό κατηγορούμενος ή ό δικηγόρος άπο- 
σχολεΐται κάπου άλλοΰ, καί έν πάση περιπτώσει θά εΰρη μία άπό τις πολλές

’Ενέχει μεγάλην σπουδαιότητα ή τελεία γνώσις τοΰ περιβάλλοντος ένθα πρό
κειται νά άναπτυχθή ή δραστηριότης τών προπαγανδιστών.

Τά διάφορα ’Ινστιτούτα σφυγμόμετρήσεως τής κοινής γνώμης «Callop» διά 
τών διαφόρων πειραματισμών των, άποκαλύπτουν τάς σταθεράς πεποιθήσεις καί τον 
προσανατολισμόν τών μαζών, έναντι τών πολιτικών, κοινωνικών, καί ήθικών προ
βλημάτων.

(  Συνεχίζεται)
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δικαιολογίες για νά έπιτύχη άναβολή τής δίκης. Κατά τδ 1920 όταν ήμουν άστυφύ- 
λαξ τοϋ Τμήματος Τάξεως, πίστευα δτι οί δικηγόροι τής ύπερασπίσεως, μπορού
σαν να κάμουν έπιλογή τοϋ δικαστοΰ πού θά έδίκαζε μιά ύπόθεσί των.

Γνωρίζω σήμερα δτι, στις μεγαλουπόλεις λαμβάνονται έκ μέρους τής Δικαιο
σύνης δλα τ ’ άπαιτούμενα αυστηρά μέτρα προς αποφυγήν τοιούτων συναλλαγών 
μετά των δικηγόρων. ’Αλλά ή ύπεράσπισις πάντα βρίσκει διαφόρους τρόπους ώ
στε ν’ άποφεύγη τήν έκδίκασι μιας ύποθέσεως, άπό δικαστή οΰχί τής άρεσκείας 
της.

Δεν κατηγορώ τούς δικηγόρους πού προσπαθούν νά κάμουν, δτι μπορούν 
γιά τούς πελάτες των. ’Αλλά δεν μπορώ επίσης νά έπευφημήσω καί χειροκροτήσω, 
δλες τις άποφάσεις τών δικαστηρίων γιά παραβάσεις τών Νόμων περί τυχηρών 
παιγνίων.

"Οταν Ινας δικαστής συνεδριάζει καί έκδικάζει μιά ύπόθεσι, πρέπει νά κρίνη 
αύτήν σύμφωνα μέ τά πραγματικά στοιχεία ενοχής ή μή τοϋ κατηγορουμένου. 
’Αλλά οί δικασταί δπως καί πας άλλος, σαν άνθρωποι, μπορούν νά έπηρεασθοϋν άπό 
τούς καιρούς. "Εχω συζητήσει μέ πολλούς δικαστάς καί έχω διαπιστώσει τις 
άντιλήψεις των, δτι δηλ. δεν θεωρούν τις παραβάσεις περί τυχηρών παιγνίων πρά
ξεις άξιες νά επισύρουν ποινές φυλακίσεως, συγκρίνοντες αυτές μέ άλλα σοβαρά 
άδικήματα πού άπασχολοΰν καθημερινώς σήμερα τά δικαστήρια.

Φρονώ δμως, δτι διά τούς δικαστάς πού σκέπτονται ώς άνωτέρω, υπάρχει 
καί ζήτημα ήθικής ευθύνης. 'Ο ένοχος πού μπορεί νά έπιτυγχάνη μιά τόσο έπι- 
εική καί ευνοϊκή μεταχείρησι έκ μέρους τών δικαστηρίων, έπειτα μάλιστα άπο τήν 
διαπίστωσι, δτι πρόκειται περί ύποτρόπου στήν διάπραξι παραμοίων έγκληματικών 
πράξεων, δέν είναι δυνατόν, παρά νά συνηθίση νά περιφρονή τον Νόμον, ένώ αν 
ή μεταχείρησίς του ήτο αυστηρή καί άνάλογος άφ’ ενός τών πράξεων του καί άφ’ 
ετέρου τοϋ έγκληματικοΰ παρελθόντος του, ασφαλώς θά είχε συνηθίσει νά σέβεται 
καί τον Νόμο καί τήν Κοινωνία.

’Αναφέρω, λέγει, τό όνομα ένός άλλου έκ τοϋ πανθέου τοϋ ύποκόσμου, τοϋ 
Mike Switz, πού άπό υπάλληλος ένός μπάρ άπεφάσισε νά έξελιχθή σέ έπιχειρηματία 
απηγορευμένων στοιχημάτων 'Ιπποδρομίου, Ποδοσφαίρου κ.λ.π.

’Από τό 1941 μέχρι τό 1949 κατεδικάσθη 6 φορές γιά παράνομα στοιχήματα. 
Αί ποινές πού έπεβλήθησαν δείχνουν δτι ή ίδια παράξενη νοοτροπία έπικρατοϋσε 
και στούς δικαστάς πού δίκασαν τις υποθέσεις του. Τά πρόστιμα άρχισαν άπό 100 
δολλάρια, κατήλθαν στά 25 άνήλθαν στά 500 κατήλθαν καί πάλι στά 25 καί έκ νέου 
στά 100. Τό 1950 ένα 'Ομοσπονδιακό άνώτερο δικαστήριο ένήργησε μιά έρευνα 
προς διαπίστωσι δεσμών μεταξύ διεφθαρμένων ’Αστυνομικών καί ’Επιχειρημα
τιών τυχηρών παιγνίων καί έκάλεσε τον Mike νά καταθέση ώς μάρτυς.

'Ο Mike διά ν’ άποφύγη τήν Ιξέτασι, περιφρονών τούς Νόμους έξηφανίσθη 
προς Νότον. ’Επί 20 περίπου μήνες έκρύπτετο ώς ψαράς στή Φλωρίδα. Κατά τήν 
επιστροφήν του παρεπέμφθη στο δικαστήριο γιά δυο παραβάσεις τοϋ Νόμου πε- 
ρι τυχηρών παιγνίων. Έ νας αυστηρός δικαστής αυτή τή φορά, τον κατεδίκασε σε 
φυλάκισι 23 μηνών, λέγων δτι, ή Δικαιοσύνη έκαμε πρακτικώς δτι μπορούσε να 
τον έπαναφέρη στήν ευθεία όδό, μέ έπιεική προς αύτόν μεταχείρισι.

’Ασφαλώς δμως ή αυστηρή αυτή άπόφασι, μπορεί νά έπεβλήθη πολύ άργά, 
ενώ μιά αυστηρή άπόφασι στήν άρχή τής εγκληματικής του δράσεως θά έκαμε αυ
τόν νά αισθάνεται πράγματι σεβασμό προς τον Νόμο.

Ά ν  πάρωμεν, συνεχίζει, μιά όποια δήποτε μεγάλη πόλι, θά συναντήσωμε άσφα- 
λώς παρόμοιους τύπους σαν τούς άναφερθέντας, άνωτέρω τύπους τής Φιλαδέλφειας, 
ασφαλώς δέ καί σ’ αυτούς θά συναντήσωμεν πάλι τήν ίδια παράξενη μεταχείρισι 
αυτών, έκ μέρους τής Δικαιοσύνης. Στή Φιλαδέλφεια κατά τό περασμένο έτος αι
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συλλήψεις γιά παραβάσεις τοϋ Νόμου περί τυχηρών παιγνίων, λαθρεμπορίου οι
νοπνευματωδών ποτών, καί προσβολής τών ηθών άνέρχονται σέ 25.000. 'Ο  άρι- 
θμός αυτός υπερβαίνει τις συλλήψεις τοϋ 1957 κατά 22 ο)ο. Αί συλλήψεις γιά τυχη
ρά παίγνια είναι 5 φορές περισσότερες άπό τις συλλήψεις διά οινοπνευματώδη 
ποτά καί προσβολή τών ήθών.

Καί τί συμβαίνει μ’ αυτή τήν αΰξησι κατά 33ο)ο ; Ό  άριθμός τών κρατη- 
θέντων γιά νά δικασθοϋν, παρουσιάζεται μειωμένος κατά 8 ο)ο. Πώς συμβαίνει 
αυτό, όταν ή ’Αστυνομία ένεργεϊ περισσότερες συλλήψεις, οί δικασταί νά παραπέμ
πουν σέ δίκη όλιγωτέρους;

Δέν λέγω, ότι γιά κάθε σύλληψι υπάρχουν άδιάσειστα στοιχεία ένοχης, ώ
στε ό δικαστής νά παραπέμψη κάθε κατηγορούμενο σέ δίκη. Μπορεί βεβαίως μερι
κές συλλήψεις νά ένεργοΰνται βάσει υπονοιών καί νά μή υπάρχουν έπαρκή άπο- 
δεικτικά στοιχεία ένοχης τοϋ δράστου. ’Ό χ ι όμως στο βαθμό αυτόν, ώστε νά ύπάρ- 
χη αΰξησις 33 ο)ο στις συλλήψεις καί μείωσι 8 ο)ο τών παραπεμπομένων σέ δίκη.

Δέν δύναμαι πάντως νά γνωρίζω έπακριβώς ποία είναι ή άρμόζουσα άπάντησις 
έπ’ αύτοΰ τοϋ ερωτήματος. Εκείνο όμως πού γνωρίζω είναι ή άκολουθουμένη 
σήμερον τακτική έκ μέρους τών δικαστηρίων, ή παράξενη δηλ. έπιεικής μετα- 
χείρισις τών πανισχύρων επιχειρηματιών τυχηρών παιγνίων, άποτελεΐ μεγάλη 
χαρά γι’ αύτούς καί μεγάλη άποθάρρυνσι γιά τήν ’Αστυνομία.

’Αποτελεί σκάνδαλο καί πρόκλησι γιά τό κοινό αίσθημα.
Μερικοί άπό τούς άνδρες μου μου άναφέρουν ότι, οί έπιχειρηματίαι τυχηρών 

παιγνίων, όλοι οί χαρτοπαϊκτες καί όλος ό υπόκοσμος γελούν προκλητικά εις βά
ρος των, όταν τούς συλλαμβάνουν, καί λέγουν «αύριο θά τά πούμε». Προσάγονται 
εις τό Τμήμα, καταχωροΰνται στά βιβλία, καί τούς δίδεται κλήσις ΐνα τήν έπομένην 
παρουσιασθοϋν στο δικαστήριο. Τό άπόγευμα τής ιδίας ημέρας εύρίσκονται καί πάλι 
στ’ άπόκρυφα άντρα τους, συνεχίζοντες τό επικερδές παράνομο έργο τους. Γνωρίζω 
καλά αυτό τό τροπάριο πού έπαναλαμβάνεται πάντοτε μηχανικά, ότι δηλ. ή ’Αστυ
νομία τούς συλλαμβάνει άδικα καί τούς ενοχλεί συνεχώς ενώ είναι άθώοι.

Θά σάς άναφέρω τήν περίπτωσι τοϋ 25ετοΰς A. Povenzano. Μέσα σέ ένά- 
μισυ χρόνο συνελήφθη 6 φορές γιά διενέργεια παρανόμων 'Ιπποδρομιακών στοιχη
μάτων. 'Η  πρώτη σύλληψις τήν 13-9-56 κατέληξε σέ απαλλαγή. "Ολες τις άλλες 
φορές έκρίθη ένοχος καί κατεδικάσθη. Θέλετε όμως νά μάθετε καί τις καταδίκες; 
Τήν πρώτη φορά κατεδικάσθη σέ πρόστιμο 75 δολλαρίων, τήν δεύτερη 100 δολλα- 
ρίων, τήν τρίτη 50. Οί άλλες δύο ύποθέσεις έκρεμοΰν άκόμη. Θά μπορούσα νά μνη
μονεύσω άπειρες περιπτώσεις, πού οί δράστες, εντός ενός μηνός έχουν συλληφθή 
4—5 φορές. Παρόμοιες άπειρες περιπτώσεις θά ύπάρχουν άσφαλώς στ’ άρχεϊα όλων 
τών ’Αστυνομιών τών μεγαλουπόλεων.

Σκεφθήκατε ποτέ τί πρέπει νά ύποθέση ένας άστυνομικός, όταν μέσα σέ μιά 
βδομάδα, μπορεί νά συλλάβη ένα άτομο γιά τυχηρά παίγνια γιά 4η καί 5η φορά; 
Τί άλλο θά ύποθέση βέβαια, αυτός καί οί συνάδελφοί του, παρά ότι, διώκοντας τούς 
παρανόμως διενεργοΰντας τυχηρά παίγνια, κάμνει μιά τρύπα μέσα στή θάλασσα.

Θά ήμουν ένας ψεύτης αν έλεγα ότι ή τακτική αυτή δέν άπογοητεύει καί δέν 
άποθαρρύνει στο έργο του, κάθε άστυνομικό. Καί θά ήμουν επίσης, ένας άκόμη 
μεγαλύτερος ψεύτης αν έλεγα, οτι δέν εύρέθησαν άστυνομικοί νά ύποκύψουν σέ δε
λεαστικές προτάσεις καί νά διαφθαροΰν άπό τούς πανισχύρους επιχειρηματίας τοι- 
ούτων επιχειρήσεων.

Κάθε πόλις ζή μέ τούς τύπους της, μέ τούς ψιθύρους καί τις φήμες της, μέ τις 
ιστορίες της, ότι αύτό καί αυτό γίνεται κλπ. Μιά 'Ομοσπονδιακή ’Επιτροπή ’Ε
ρευνών, είχε συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες προ έτών, καί μοϋ άπέστειλε 
ανώνυμο επιστολή, πού μέ πληροφορούσε ότι δύο ’Αστυνομικά Τμήματα τής Φίλα-
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δελφείας, συνεργάζοντο μέ χαρτοπαικτικά συγκροτήματα, τά όποια έπλήρωναν σ’ 
αύτά 168.000 δολλάρια έτησίως. Τό λυπηρό είναι ότι παρά την άθόρυβο, επίμονο καί 
έξονυχιστική άνάκρισι καί ερευνά, πιάσαμε μόνο τον καπνό καί οχι τη φωτιά. Πα
ρόμοιες άόριστες πληροφορίες μάς στέλνονται πολλές φορές, άλλα οχι θετικά καί 
αποδεικτικά στοιχεία.

Κάθε φορά πού μυρίζομαι κάτι τό ύποπτο, καθώς έπίσης κάθε φορά πού δια
πιστώνω παραβίασι των Κανονισμών έκ μέρους άνδρών της ’Αστυνομίας, πού μπορεί 
νά θεωρηθή ύποπτος, προσπαθώ νά κάμω ότι μπορώ νά άνακαλύψω τυχόν βρωμιές. 
’Από τότε πού έγινα Διευθυντής της ’Αστυνομίας της Φιλαδέλφειας απέλυσα περισ
σότερους άπό 200 άστυνομικούς γιά άναξιοπρεπή διαγωγή καί διαφθορά χαρακτήρος, 
ύπεβίβασα άλλους 100 καί έτιμώρησα μέ άργία άνω άπό 1000. ’Έκρινα στάσιμους 
’Αξιωματικούς, μετεκίνησα Διοικητάς καί κατωτέρους.

Τό έμπιστευτικό μου ’Επιτελείο είχε διαταγές νά παρακολουθή τις κινήσεις 
ώρισμένων άνδρών κατά τών όποιων ύπήρχον ύπόνοιες. Δέν μπορώ νά πώ ότι στο 
θέμα αύτό όλοι οί άνδρες μου παρέμειναν πιστοί τής άποστολής των. Ξεύρω ότι οί 
πανίσχυροι έπιχειρηματίαι τυχηρών παιγνίων ρίχνουν συνεχώς τά δίχτυα των μέσα 
σ’ αυτούς.

Καί τό τραγικό είναι ότι καθ’ ήν στιγμήν είχα βάλει χέρι, σέ μερικούς μέ τέ
τοια στοιχεία, ώστε νά μπορώ ν’ άποπέμψω αύτούς άπό τό ’Αστυνομικό Σώμα άλλοι 
τήν ίδια στιγμή συνεργάζοντο μ’ αύτούς προδίδοντες τις ένέργειές μου.

Τό μεγαλύτερο δέ κακό σ’ αύτές τις περιπτώσεις, είναι οτι, ό ίδιος ό Νόμος 
έχει οπλίσει μέ ισχυρά καί πειστικά επιχειρήματα τούς διεφθαρμένους επιχειρημα
τίας τυχηρών παιγνίων, ώστε νά μολύνουν καί διαφθείρουν μ’ αύτά τον χαρακτήρα 
ένός άστυνομικοϋ.

’Άν ό άστυνομικός ήτο πεπεισμένος άπό τήν πείρα του ότι μιά σύλληψι μέ 
άποδεδειγμένα στοιχεία ένοχής, θά κατέληγε νά στείλη τον κατηγορούμενο στή 
φυλακή, θά ήτο πολύ δύσκολο νά δελεασθή καί έπηρεασθή άπό τούς έπικινδύνους 
αύτούς διαφθορείς τών πάντων. Γνωρίζων όμως ότι ή σύλληψις θά έχη ώς συνέπεια 
τήν άπαλλαγήν ή τήν τιμωρίαν τοΰ ένοχου μέ ελαφρό πρόστιμο, είναι πολύ εύκολώ- 
τερο νά παρασυρθή καί νά σκεφθή ότι δέν άξίζει τον κόπο νά μοχθή αύτός, άφοΰ ούδέν 
πρόκειται νά προσφέρη μέ τήν αύστηρότητά του καί τήν άκεραιότητά του.

Μή νομίσετε ότι, μέ τις άνωτέρω σκέψεις μου θέλω νά συγχωρήσω καί νά 
δικαιολογήσω αύτούς πού γίνονται έπιλήσμονες τών καθηκόντων των καί συνεργά
ζονται μέ τούς διενεργοϋντας τυχηρά παίγνια, άδιαφόρως ποια αίτια τούς ώθησαν. 
Οί άνδρες αύτοί δέν έχουν θέσιν πλέον στήν ’Αστυνομίαν καί τυγχάνουν τελείως άκα- 
τάλληλοι διά τά έργα των.

Γνωρίζω οτι ούδέν έλαφρυντικόν δύναται νά ύπάρξη ύπέρ αύτών, γνωρίζω ότι 
έφ’ όσον άπεδείχθησαν άσυνείδητοι, διεφθαρμένοι καί ένοχοι, δέν δύνανται πλέον νά 
περιβάλλωνται μέ τήν ιδιότητα τοΰ άστυνομικοϋ, καί ούδεμία έπιείκεια έπιτρέπεται 
προς αύτούς. Γεννάται όμως έδώ τό έρώτημα γιά τήν ένοχή τών προσώπων πού στοι
χηματίζουν καί συμμετέχουν στά τυχηρά παίγνια.

’Εάν δέν υπήρχαν οί στοιχηματίζοντες καί οί παίζοντες τά χρήματά των, 
άσφαλώς δέν θά υπήρχαν καί ώργανούμενα παράνομα τυχηρά παίγνια. ’Αλλά γνωρί- 
ζομεν καλώς καί σείς καί εγώ, ότι τό στοιχηματίζειν καί παίζειν είναι άνθρώπινο. 
'Η  ’Αμερικανική ’Ακαδημία Κοινωνικών καί Πολιτικών ’Επιστημών πού έκαμε 
μελέτη καί έρευνα έπάνω σ’ αύτό τό θέμα, άναφέρει ότι, 50.000.000 ένήλικες στήν 
’Αμερική χαρτοπαίζουν καί στοιχηματίζουν συστηματικά.

Αύτό δέν μέ έκπλήττει, άλλά έκεϊνο πού έκπλήττει καί τρομάζει καί έμέ καί 
τον καθένα, είναι τό μέγεθος πού ή μελέτη καί ή έρευνα άναβιβάζει τά ποσά πού παί
ζονται σέ στοιχήματα κάθε χρόνο. Τά ποσά αύτά άνέρχονται στον τρομακτικόν 
άριθμόν 8.000.000.000 δολλαρίων. Προσθέσατε στο ποσόν αύτό καί τά έκατομμύ-
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ρια δολλαρίων πού ρίπτονται στα λαχεία καί τα έκατομμύρια τοιούτων πού παί
ζονται στα παντός είδους τυχηρά παίγνια καί θ’ άντιληφθήτε τί τρομακτικόν, άγριο 
καί άδηφάγο θηρίο έχει καταστή το ώργανωμένο παίγνιον.

Ρωτήστε έναν όποιοδήποτε αστυνομικό μιας μεγαλουπόλεως, αν ό κόσμος 
μπορεί να σταματήση νά παίζη καί νά στοιχηματίζη, ή καλλίτερα ρωτήστε ένα ψυχί
ατρο. Άμφότεροι θά σας απαντήσουν : «ό κόσμος θά παίζη καί θά στοιχηματίζη 
ό,τιδήποτε καί αν λέγουν οί Νόμοι».

Τί πρόκειται νά πράξωμε έπάνω σ’ αύτό τό θέμα; Σας απαντώ, δτι δύο πράγ
ματα έχουμε νά έκλέξουμε.

"Η πρέπει νά ένισχύσουμε τό Νόμο καί νά έφαρμόσωμεν αυτόν πιστά καί 
μέ άκρα αύστηρότητα, άποστέλλοντες στις φυλακές τους ένοχους διοργανωτάς 
τυχηρών παιγνίων ή νά νομιμοποιήσουμε τήν διενέργεια αύτών.

Δαπαναται κάθε χρόνο ένα σεβαστό κονδύλι δολλαρίων στη Φιλαδέλφεια μόνο, 
γιά τή δίωξι των τυχηρών παιγνίων. 'Υπολογίζεται ότι ή ’Αστυνομία πού άσχολεΐ- 
ται μέ τό έργο αύτό στοιχίζει στη Πολιτεία 2.000.000 δολλάρια έτησίως. Σέ πέντε 
χρόνια μπορεί νά στοιχίζη 5.000.000 δολλάρια καί είμαι βέβαιος οτι θά φθάσωμε 
νά δαπανώμεν στη Φιδαδέλφεια άσκοπα 2Ο.0ΟΟ.ΟΟΟ δολλάρια έτησίως γιά τή δίωξι 
τών τυχηρών παιγνίων, κάμνοντες μιά τρύπα στο νερό. Έ φ ’ όσον θά έξακολουθήση 
νά έπικρατη ή ούχί ορθή άντίληψις στούς δικαστικούς, δτι ποινές φυλακίσεως δέν 
δύναται νά δικαιολογηθούν στις παραβάσεις τού Νόμου περί τυχηρών παιγνίων, 
ούδείς περιορισμός μπορεί νά έπέλθη στήν κατά τρόπο λίαν άπειλητικά διά τήν 
κοινωνίαν παρατηρουμένην έπέκτασιν λειτουργίας παντός είδους άπηγορευμένων 
τυχηρών παιγνίων. Προσωπικώς δέν έχω μεγάλη έλπίδα δτι τά δικαστήρια θ’ άλλά- 
ξουν τακτική. Καί έφ’ δσον τά δικαστήρια δέν θ’ άλλάξουν τήν τακτική των θά πρέπει 
ν’ άλλάξη ό Νόμος. Δέν μπορούμε νά έξακολουθοΰμε μή προσαρμοζόμενοι μέ τήν 
πραγματικότητα. Μόνο οί διενεργοΰντες παρανόμως τυχηρά παίγνια όφελοΰνται. 
Άκολουθοΰντες τήν τακτική αύτήν ένθαρρύνουμε τήν περιφρόνησι τού Νόμου μέ 
άτιμωρησία, καί γινόμεθα αίτιοι διαφθοράς τής κοινωνίας.

'Η  νομιμοποίησις τών τυχηρών παιγνίων θ’ άφαιροΰσε τά τεράστια κέρδη 
άπό τούς διενεργοΰντας αυτά ύπέρ τής Πολιτείας. Στήν Πολιτεία μου, καθώς καί σ’ 
άλλες τοιαύτες, αύτό θά μπορούσε νά γίνη διά τής δημιουργίας Κρατικών καζίνων 
καί στοιχημάτων. Στή Νέα 'Υόρκη ό Δήμαρχος W agner πιστεύει δτι, ή πόλις του 
θά μπορούσε νά έχη έσοδα άπό έκατομμύρια δολλαρίων αν θά έχορήγη άδειας λει
τουργίας κέντρων τυχηρών παιγνίων. Στήν πόλι μου πολλά ανώτερα δικαστήρια 
άνησυχοΰν σοβαρώς μέ τις άτέλειωτες δίκες τυχηρών παιγνίων καί έζήτησαν τήν 
νομιμοποίησι τις διενεργείας των. Τό ίδιο έχει γίνει καί σ’ άλλες πόλεις καί Πολι
τείες.

Ξεύρω δτι αύτό, είναι κόκκινο πανί γιά τις νομοθετικές έξουσίες σ’ δλη τή 
Χώρα. Ξεύρω έπίσης δτι μιά Νομοθετική ’Επιτροπή τό 1954 στήν Νέα 'Υόρκη άπε- 
φάνθη δτι ή νομιμοποίησι τών στοιχημάτων καί λοιπών τυχηρών παιγνίων, πρα- 
κτικώς είναι συμφέρουσα, άλλά «κοινωνικώς, πολιτικώς καί οΐκονομικώς, δέν κρί- 
κρίνεται σκόπιμος». ’Έ χω  άκούσει τούς άστήρικτους ισχυρισμούς, δτι ή νομιμοποίησι 
τής διενεργείας τυχηρών παιγνίων στήν Νεβάδα προκάλεσε συρροή άπατεώνων καί 
κακοποιών καί κατέστησε τήν έφαρμογή τού Νόμου δυσκολώτερη. ’Αλλά αυτά λέ
γονται καί διασπείρονται άπό τούς έχοντας συμφέροντα καί μόνον. Σ ’ άλλες χώρες 
έπικρατοΰν άλλες ιδέες καί άντιλήψεις.

'Η  ’Αγγλία χορηγεί άδειες στούς διενεργοΰντας Ίπποδρομιακά, Ποδοσφαιρικά, 
Κυνοδρομικά κλπ. στοιχήματα ύπό τον Κρατικό πάντοτε έλεγχο. Δέν έχουν άκουσθή 
ιστορίες χαρτοπαικτικών κλπ. Αύτοκρατοριών, ν’ άνθίζουν στο Λονδίνο ή σ’ όποιο- 
δήποτε άλλο μέρος τών Βρεττανικών Νήσων.

Οί «Τάΐμς» τής Νέας 'Υόρκης προσφάτως ανέγραψαν δτι, μετά άπό 30ετή πείρα
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των νομίμως διενεργουμένων τυχηρών στοιχημάτων στην ’Ιρλανδία, «ό περισσότερος 
κόσμος συμφωνεί, ότι ό καλλίτερος τρόπος για τήν παρακολούθησι των τυχηρών 
παιγνίων είναι αύτός».

Στή Γαλλία, λέγουν οί «Τάϊμς», τό νόμιμο στοίχημα, έγένετο δεκτόν σαν 
κάτι άπαραίτητο στή ζωή.

Μ’ αύτό δεν θέλουμε νά ποϋμε ότι έκεϊ δέν υπάρχουν παραβάσεις τοϋ Νόμου περί 
τυχηρών παιγνίων. Στο Λονδίνο κατά τό 1957 οί συλλήψεις άνήλθαν σέ 6.000, για 
παρόμοιες παραβάσεις. Λάβετε όμως ύπ’ δψιν ότι τό Λονδίνο Ιχει 9.000.000 πληθυσμό 
ένώ ή Φιλαδέλφεια έχει 2.500.000 μόνο. Καί αΐ συλλήψεις μας είναι 2 1/2 φορές 
περισσότερες. Καί κάτι άλλο άκόμη. Στο Λονδίνο καί σ’ όλη τή Μεγάλη Βρεττανία, 
ώς καί στις Χώρες για τις όποιες μιλήσαμε πιο πάνω, αΐ παραβάσεις δέν υποθάλπονται 
καί παροτρύνονται άπό τα χαρτοπαικτικά συνδικάτα. Μόνο τά ώργανωμένα, παρά
νομα χαρτοπαίγνια, κυβοπαίγνια, στοιχήματα καί άλλα τυχηρά παίγνια διαφθείρουν 
συνειδήσεις καί χαρακτήρας άστυνομικών καί λοιπών Κρατικών λειτουργών, καί 
έπιστρατεύουν όλο καί περισσοτέρους άπατεώνας καί κακοποιούς, διότι ελέγχουν 
τεράστια χρηματικά ποσά, ώστε ν’ άποτελοϋν ένα σοβαρό καί έπικίνδυνο παράγοντα 
της ζωής μιας μεγαλουπόλεως.

’Αφού λοιπόν τά δικαστήρια, μέ τις επικρατούσες αντιλήψεις, ότι τά τυχηρά 
παίγνια δέν μπορούν νά θεωρηθούν σπουδαίες καί σοβαρές παραβάσεις τού Νόμου, 
άξιες νά έπισύρρουν ποινήν φυλακίσεως καί άφοΰ διά τής τακτικής των δέν βοηθούν 
εις τό νά συνηθίσουν οί πολίτες νά σέβωνται τον Νόμο, θά πρέπει νά δοκιμάσουμε 
ένα νέο τρόπο, ένα νόμιμο σύστημα διενεργείας στοιχημάτων καί άλλων τυχηρών 
παιγνίων ύπό τον έλεγχον βέβαια τού Κράτους.

"Ας ένθυμηθώμεν τί έγίνετο κατά τό 1920 μέ τήν ποτοαπαγόρευσι. Οί πανί
σχυροι λαθρέμποροι είχαν φθάσει στο σημείο νά έλέγχουν τήν οικονομική καί πο
λιτική ζωή τής Χώρας, καί μέσα στις μεγαλουπόλεις διεξήγοντο σκληρές καί αιμα
τηρές μάχες μεταξύ συμμοριών καί Κρατικών οργάνων. ’Ασφαλώς καί σήμερα διε- 
νεργούνται λαθραίες εισαγωγές ποτών άπό ανθρώπους πού προσπαθούν ν’ άπο- 
φύγουν τήν πληρωμή τών δασμών.

Ά λλ’ αύτές, είναι άσήμαντες, λίαν περιορισμένης έκτάσεωςκαί ούδένα φόβον 
προκαλοΰν, έν συγκρίσει μέ τό διενεργούμενο τότε λαθρεμπόριο, άπό τά πανίσχυρα 
συνδικάτα τών λαθρεμπόρων, πού ήλεγχαν μυθώδη χρηματικά ποσά.

Θά ύπάρξη, είμαι βέβαιος, μεγάλη καταπολέμησι ένός τοιούτου νομίμου συ
στήματος διενεργείας τυχηρών παιγνίων. Γνωρίζετε όμως άπό ποιους θά καταπολε- 
μηθή μέ λύσσα; Ά πό  τά μεγάλα συνδικάτα τά όποια έλέγχουν σήμερα όλες αύτές 
τις παράνομες έπιχειρήσεις, διότι γνωρίζουν ότι, μέ ένα νόμιμο ύπό Κρατικόν έ
λεγχον σύστημα διενεργείας τυχηρών παιγνίων, θά παύσουν νά πραγματοποιούν 
τά σήμερον πραγματοποιούμενα τεράστια χρηματικά κέρδη, καί ότι τυχόν παρα
βάσεις τού Νόμου ύπό τό φώς τής δημοσιότητος πλέον, θά κολάζονται άσφαλώς πολύ 
αύστηρότερον άπό τά δικαστήρια.

’Αποτέλεσμα ένός τοιούτου συστήματος, νομίζω θά είναι:
1) Ή  άνάπτυξις τού συναισθήματος σεβασμού πρός τον Νόμο.
2) 'Η  κατάργησις τού ειδικού αυτού παρανόμου νομισματοκοπείου τών συνδι

κάτων τών παντός είδους κακοποιών.
3) Ή  έξοικονόμησις έκ τού προϋπολογισμού έκατομμυρίων δολλαρίων δαπα

νουμένων άσκόπως γιά τή δίωξι τών παρανόμως διενεργουμένων τυχηρών παι- 
γνίων.

Πλέον τούτου, τά τεράστια έσοδα τού Κράτους, έξ ένός παρομοίου Κρατικού 
συστήματος, θά ήτο δυνατόν νά διατεθούν πρός βελτίωσιν Σχολείων, Γεροκομείων 
καί άλλων ’Ασύλων καί προ παντός πρός βελτίωσιν καί δημιουργίαν νέων ’Αναμορ
φωτικών 'Ιδρυμάτων Προστασίας καί Άναμορφώσεως ’Ανηλίκων ’Εγκληματιών.
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2. —Ή  ύπόθεσις Σεζνέκ.

*
*  *

«Τις όύναται νά Ισχυριαθή δτι ουδέποτε θέλει γίνει τό θύμα δικα
στικής πλάνης;».

«Ανριον δταν θά έγερθής τής κλίνης σου, οί χωροφύλακες Ισως κτνπή- 
» σονν την θνραν σου διά νά σέ αυλλάβουν ώς ένοχον εγκλήματος, τό οποίον 
» ουδέ διεννοήθης, αί βαρύτεραι των ενδείξεων συνεσσωρεύθησαν ίσως έπϊ 
» τής κεφαλής σου κατ’ άφάνταστον συνδυασμόν μοιραίων συμπτώσεων... 
» Πρέπει διά νά απόδειξης την άθφότητά σου, νά συνάντησης κατά την έξέ- 
» λιξιν τής ύποθέσεώς σου τά έξης εξαιρετικά δντα : ανακριτήν μη προκατει- 
» λημμένον, μάρτυρες ειλικρινείς και άκριβολόγους, δημοσιογράφους διακρι- 
» τικους καί μή παρασυρομένους από την επιθυμίαν τοϋ κολακενειν τό πλή- 
» θος, και τέλος πραγματογνώμονας εντελώς αμερόληπτους. Πρέπει προσέτι 
» διά νά άποφνγης την άδικον καταδίκην, νά συνάντησης κατά την επ' άκροα- 
» τηρίφ διαδικασίαν πρόεδρον άμερόληπτον καί μή αυμμαχοϋντα μετά τής 
» κατηγορούσης άρχής, εισαγγελέα περιφρονοϋντα τά τεχνάσματα τής εν- 
» γλωττίας τά άναπληροϋντα πολλάκις τήν έλλειφιν άποδείξεων περί τής ένο- 
» χής τοϋ κατηγορουμένου. Πρέπει νά έκλέξης ώς συνήγορον 'δικηγόρον μεγά- 
» λης άξίας, πρέπει νά δώσης απαντήσεις επιδέξιας, τό πρόσωπό σου νά κι- 
» νήση τήν συμπάθειαν τών δικαστών, οί ένορκοι νά είναι άπιαλλαγμένοι πάσης 
» επικινδύνου προλήψεως καί πρόκαταλήφεως, είς όλα δέ ταϋτα νά προστεθή 
» τό μυστηριώδες άλλά πανίσχυρου στοιχείου, δπερ καλοΰμεν τύχην καί δπερ 
» θέλει συμπληρώσει τό έργοντής σωτηρίας σου. Εϋχον τέλος άθώε κατηγο- 
» ρούμενε, όπως ή Θεία πρόνοια άπομακρύνη από τον θλιβερόν δρόμον τής 
» δίκης σου τήν υστερικήν γυναίκα ή τό ψευδόμενον παιδίον ή τον πνευματι- 
» κώς πάσχοντα μάρτυρα καί τά παράδοξα εκείνα δντα τά κυριαρχούντο 
» διά τής δυνάμεως τής υποβολής, είτε εν έγρηγόρσει, είτε έν υπνώσει, επί 
» τής θελήσεως τών άλλων ανθρώπων...».

ΓΚΙΓΕΡΜΕ

1. ΕΙσογωγή.
Αύτά έδίδασκε μέ ιδιαίτερη επιμονή ό Καθηγητής της Επιστημονικής Ά να- 

κριτικής εις τό κεφάλαιον τοϋτο «τής διά μαρτύρων άποδείξεως». Καί δλοι, δσοι 
πέρασαν από τή Σχολή Άρχιφυλάκων καί άπό τή Σχολή 'Τπαστυνόμων, θυμούνται 
τον Καθηγητήν τους στο μάθημα αύτό, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν κ. Κωνσταν
τίνον Τσίπην. 'Υπήρξε ένας τέλειος δάσκαλος καί είναι ένας εξαίρετος προϊστάμενος.
Ολοι δσοι τον γνωρίσαμεν σάν προϊστάμενο, τόν σεβόμεθα, άλλα δσοι τόν γνωρί

σαμε καί σάν δάσκαλο, τόν άγαποΰμε καί τόν σεβόμεθα.
Δεν πιστεύω νά είναι κανείς μαθητής του πού νά μή θυμάται τό εναρκτήριο 

μάθημά του.
«Κύριοι,
«Μετά πολλής ίκανοποιήσεως, άλλά καί συγκινήσεως άνέρχομαι καί πάλιν 

» έπί τό βήμα τοΰτο, άπό τοϋ οποίου καλούμαι νά επικοινωνήσω μεθ’ υμών, δι’ εν 
» ευτυχέστερον τής ’Αστυνομίας μέλλον. Γνωρίζω δέ καλώς δτι κατευθύνομαι έπί 

σκοπόν βαρυτάτης ευθύνης, άλλά καί τών άριστων ελπίδων.
«Βαθεΐαν έπί τούτοις αισθάνομαι εύγνωμοσύνην προς τούς κ.κ. Προϊσταμε- 

» νους τοϋ Σώματος, δτι ουτω περί έμοΰ έκρινον...».
"Αν σήμερα τά ξαναθυμόμαστε αύτά, είναι σάν ένας ελάχιστος φόρος τιμής
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προς τον Καθηγητήν μας αύτόν, άλλα καί διά να δώσουμε δύο περιπτώσεις δικα
στικής πλάνης.

Ή  μία συνέβη στή Γαλλία καί ή άλλη στην ’Ιταλία. Καί οί δύο περιπτώ
σεις, στερούνται παντελώς των πορισμάτων τής επιστημονικής έξερευνήσεως του 
έγκλήματος καί στηρίζονται στις μαρτυρικές μόνον καταθέσεις. Ή  άφωνος μαρτυ
ρία των ιχνών δέν ήκούσθη καθόλου σ’ αυτές.

« 'Η  φωνή τών πραγμάτων σιγά την φωνήν τών προσώπων», άναφέρει ό κ. 
Γιώτης στο σύγγραμμά του «Άνακριτική». 'Ο  Λοκάρντ πάλι λέγει, «είναι άξίωμα 
» άναμφισβήτητον, ότι οΐ μόνοι μάρτυρες, οϊτινες δέν σφάλουν ποτέ, οόδέ ψεύ- 
» δονται, είναι οί άφωνοι μάρτυρες, ύπό τον όρον νά γνωρίζη τις να τούς έρμηνεύη». 
Αυτά όμως δέν τά έλαβε κανείς ύπ’ οψει του τότε, γιατί είτε δέν τά γνώριζε, είτε 
δέν ήθελε νά τά γνωρίζη. Σήμερα όμως, χωρίς νά έχουν έκλείψει τελείως οί δικαστι
κές πλάνες, μέ την εισαγωγήν μάλιστα του δόγματος τής ήθικής άποδείξεως, κα
νείς δέν είναι δυνατόν νά παραγνώριση τήν άξίαν τών άφώνων μαρτύρων, ούτε ό δι
καστής, ούτε ό άνακριτής, ούτε ό κατηγορούμενος.

2 . Ή  ύπόθεσις Σεζνέκ.
Ό  Πιέρ Κεμενέρ, έ'μπορος ξυλείας στο Λατερνώ τής Βρετάνης στή Γαλλία 

καί ό Γουλιέλμος Σεζνέκ ιδιοκτήτης ενός μικρού πριονιστηρίου στο Μορλαί τής 
Βρετάνης, γνωριζόντουσαν άπό τήν εποχή τού πρώτου μεγάλου πολέμου. Μεταξύ

τους είχε άναπτυχθεί μιά μεγάλη φιλία. Μιά μέρα ό 
Κεμενέρ είχε προτείνει στο Σεζνέκ νά τού πωλήση 
τό άγρόκτημάτου πού είχε στο Πλουριβώ γιά 115.000 
φράγκα, προκειμένου νά άγοράση μιά παρτίδα άμε- 
ρικανικών αυτοκινήτων.

—Σύμφωνοι τού είπε ,ό Σεζνέκ. ’Εδώ έχω μό
νον 80.000. "Οταν φθάσουμε στο Παρίσι, θά μπορέσω 
νά πάρω άπό τήν Τράπεζα τά υπόλοιπα χρήματα.

Στις 22 Μαίου τού 1923, τό πρωί ξεκίνησαν οί 
δυο φίλοι γιά τό Παρίσι μέτό αύτοκίνητο τού Σεζνέκ. 
Στις 24 Μαΐου έκαναν τήν έμφάνισί τους στή Ρέν, 
παίρνοντας τό δρόμο γιά τό Παρίσι, άφοΰ προγευμά
τισαν σ’ ένα καφέ-μπάρ. ’Από τή Ρέν όμως μέχρι τό 
Παρίσι, ό Κεμενέρ έξηφανίσθη. Δέν βρέθηκε πουθε
νά, οΰτε ζωντανός ούτε νεκρός.

Στις 4 ’Ιουνίου, μή έχων ειδήσεις ό άδελφός 
τού Κεμενέρ, Ζάν, πηγαίνει νά βρή τον Σεζνέκ γιά 
νά μάθη γιά τον άδελφό του.

—Τον άφισα στο Ούντάν, τον Πιέρ, γιατί λόγω 
τών συχνών βλαβών τού αύτοκινήτου μου, κόντευε νά 
χάση ένα σπουδαίο ραντεβού μέ τούς προμηθευτάς 
του στο Παρίσι. Μοΰ είπε ότι θά πάρη τό τραίνο.

Στις 13 ’Ιουνίου, ό Ζάν Κεμενέρ πήρε ένα τηλεγράφημα άπό τή Χάβρη. 
«Θά γυρίσω έπειτα άπό λίγες ήμέρες. Μήν άνησυχής, Πιέρ».

Ή  έξαφάνισις τού Πιέρ Κεμενέρ κατηγγέλθη στήν ’Αστυνομία.' Ο ’Αστυνό
μος Βιντάλ καί ό 'Υπαστυνόμος Μπονύ, άνέλαβαν τήν ύπόθεσι καί άρχισαν τις άνα- 
κρίσεις. "Εθεσαν μιά τεκμαρτή ημερομηνία τής έξαφανίσεως τού Κεμενέρ, τήν 24 
Μαΐου, καί χωρίς περιστροφές κατηγόρησαν τον Σεζνέκ γιά δολοφόνο.

—’Εσύ έστειλες τό τηλεγράφημα άπό τή Χάβρη.
—Δέν είναι δυνατόν. Στις 13 ’Ιουνίου ήμουν στο δικηγόρο μου στο Σαίν- 

Μπριώ. Πώς είναι δυνατόν νά ήμουν τήν ίδια ήμέρά στή Χάβρη;

Ό  δολοφονηθείς Πιέρ Κεμπέρ
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'Ο  δικηγόρος παρεδέχθη.
—Μάλιστα, μέ έπεσκέφθη ό Σεζνέκ άλλα στις 14 Ιουνίου καί οχι στις 13.
Ο Υπαστυνομος Μπονυ σε μια αίθουσα τοϋ σιδηροδρομικού στάθμου της 

Χάβρης άνεκάλυψε τη βαλίτσα τοϋ Κεμενέρ. Στο εσωτερικό της βρέθηκε ή πράξις 
πωλήσεως τοϋ Πλουριβώ γραμμένη 
στή γραφομηχανή. 'Η  υπογραφή 
τοϋ Κεμενέρ, όπως διεπίστωσε ένας 
έμπειρογνώμων, ήτο πλαστογραφη- 
μένη κατά τον χονδροειδέστερο τρό
πο.

—Κύριε ’Αστυνόμε, έλεγε μέ 
πεποίθησι ό Μπονύ στο Βιντάλ, τον 
έχουμε στο χέρι τον Σεζνέκ. Αυτός 
είναι ό δολοφόνος. Σκότωσε τό Κε
μενέρ, έκρυψε τό πτώμα του, πλα
στογράφησε τό πωλητήριο τοϋ κτή
ματος τοϋ Πλουριβώ καί βάσταξε 
καί τις 80.000 φράγκα. Καθαρή 
ληστεία μετά φόνου.

Τό αυτοκίνητου τοΰ Σεζνέκ—Σύμφωνοι Μπονύ, άλλα πρέ
πει νά βροΰμε καί τη γραφομηχανή 
μέ τήν οποία γράφτηκε τό πωλητήριο. R ||

—Θά τή βροϋμε καί αύτή. Γ ’ ' P w r · ?  7
Πράγματι η γραφομηχανή βρέθηκε στο πριονιστήριο τοΰ Σεζνέκ στό*Μορλαί, 

έπειτα άπο πολλές έρευνες. Μία πωλήτρια της Χάβρης κατέθεσε ότι αναγνωρίζει 
τό Σεζνέκ ώς τον αγοραστή τής γραφομηχανήν, από μιά φωτογραφία πού τής έδει
ξαν.

’Έ τσι ένα θλιβερό φθινοπωριάτικο πρωινό, στις 24 ’Οκτωβρίου τοΰ 1924, 
ό Σεζνέκ παρουσιάσθη μπρος στούς δικαστάς του. Συνολικά έξετάσθησαν 139(;) 
μάρτυρες άπο τούς οποίους οί 4 μόνον ΰπερασπίσεως. Αύτοί έβεβαίωσαν ότι είδαν 
τον Κεμενέρ μετά τήν τεκμαρτήν ήμερομηνίαν τοϋ έγκλήματος. Άφωνος μάρτυς... 
ούδείς. ’Αλλά καί οί μάρτυρες τής ΰπερασπίσεως δέν έγιναν, πιστευτοί, γιατί ένας 
άπο αυτούς ό Φρανσουά Λέ 'Έρ, ταχυδρόμος στο επάγγελμα, είχε μερικές προηγού
μενες καταδίκες άσχετες μέ τό έγκλημα τής ψευδομαρτυρίας! ’Έ τσι λοιπόν τό δι
καστήριο άπέρριψε όλες τις μαρτυρίες των υπερασπιστών καί μέ τό αΐτιολογικόν 
ότι τις βρίσκει σάν έπιτήδεια κατασκευάσματα. Δέχτηκε μόνον τις τοιαΰτες κατη
γορίες. 'Η  ένθερμος ύπεράσπισις τοΰ δικηγόρου Κάν δέν μπόρεσε νά άποτρέψη τή 
καταδίκη σέ ισόβια καταναγκαστικά έργα τοΰ Σεζνέκ. Καί οί τελευταίες του λέ
ξεις ήσαν :

—Είμαι τελείως αθώος. ’Εγώ μέν κανένα έγκλημα δέν έκανα, σείς δέ έγκλη- 
ματείτε καταδικάζοντας Ινα άθώο. Ό  Θεός ας σάς φωτίση.

*0 σάλος πού είχε δημιουργηθή κατά τή διάρκεια τής δίκης ήταν έπόμενο νά 
καταπέση μετά τή καταδίκη του. ’Αλλά... τό ίδιο πλήθος πού ήθελε νεκρό τον Σεζ
νέκ κατά τή διάρκεια τής δίκης, τώρα ώρύετο γιά τήν άθωότητά του. Πόσο ευπα
θής είναι ή αλλαγή τών συναισθημάτων τών ανθρώπων!!! Ό  τύπος χαλοΰσε τον 
κόσμο καί διεπίστωνε μιά τερατώδη δικαστική πλάνη. Καί ό Σεζνέκ μετεφέρθη μέ 
σπουδή στή «νήσο τοΰ διαβόλου», στή Γουιάνα.

Χρονογραφικώς νά τί είχε συμβεΐ αμέσως μετά τή δίκη. Μετά τή καταδίκη, 
• δικηγόρος τοΰ Σεζνέκ παρεδέχθη ότι είχε κάνει λάθος στήν ήμερομηνία τής έπι- 
«κέψιως τοΰ πελάτου του. Παρεδέχθη ότι τον έπεσκέχθη στο Σάν Μπριώ στις 13
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καί δχι στις 14 ’Ιουνίου καί έπομένως δεν ήτο δυνατόν νά είναι αύτδς πού έστειλε 
το τηλεγράφημα άπό τη Χάβρη. Μια άπό τις αρχές της κατηγορίας καταρρίπτεται 
έτσι αλλά πολύ αργά!!! ’Έπειτα, ό δικαστής τοϋ Πλουβιέρ, Έρβέ, ένδιεφέρθη για 
τήν ύπόθεσι αύτή καί άρχισε νά κάνη έρευνες προ τής δίκης. Το πλήρωμα ένός μικρού 
άλιευτικοϋ κατέθεσε σ’ αύτον δτι το βράδυ τής 24 προς 25 Μαΐου, ένώ ψάρευσαν 
κοντά στο κτήμα τοϋ Κεμενέρ, ακόυσαν τον κρότο τριών πυροβολισμών. Ό  δικα
στής αυτός έστειλε τις μαρτυρικές αύτές καταθέσεις στούς ένεργοϋντας τήν άνά- 
κρισι, αλλά αύτοί ίσχυρίσθησαν δτι ποτέ δέν τις έλαβαν. Ζήτησε τότε νά κληθή ώς

μάρτυς, κατά τήν έκδίκασιν τής 
ύποθέσεως, αλλά ούτε καί αύτο 
έγινε. 'Ο  Έρβέ, πού όπως φαί
νεται ήταν άξιος υπηρέτης τής 
δικαιοσύνης, κατάλαβε μετά τήν 
δίκη δτι ό Σεζνέκ έπεσε τό όλι- 
γότερο θύμα μιας σκοτεινής μη
χανορραφίας καί άρχισε σύντονες 
έρευνες γύρω άπό τήν ύπόθεσι. 
Έξήτασε τή γραφομηχανή τοϋ 
Σεζνέκ καί άπέδειξε δτι δέν υ
πήρχαν σ’ αύτήν ρινίσματα ξύλου 
δπως ήταν φυσικό νά ύπάρχουν, 
άφοΰ βρέθηκε άπό τον 'Υπαστυ- 
νόμο Μπονύ στο πριονιστήριο. 
’Ακόμη δτι, χωρίς κανείς νά ξέ- 
ρη πώς, ή γραφομηχανή βρέθηκε 
τήν προηγουμένη τής άνακαλύ- 
ψεώς της στο πριονιστήριο τού 
καταδικασθέντος. Κάτι άλλο ά- 
κόμη. 'Η  υπάλληλος πού είχε 
«πωλήσει» τή γραφομηχανή, ή-

«Ή στιγμή τή? συλλήψεως τοΟ Σεζνέκ

ταν προσωπική στενή φίλη τοϋ ’Αστυνόμου Βιντάλ καί επί πλέον ή φωτογρα- 
φία|πού τής έπεδείχθη γιά νά άναγνωρίση τόν Σεζνέκ ήταν παραποιημένη. 'Ο 
'Ερβέ κατόπιν δλων αυτών τών διαπιστωθέντων κενών τής άνακρίσεως, βέ
βαιος δτι θά ήταν ή αιτία νά γίνη μιά άναθεώρησις τής ύποθέσεως, έσπευσε 
νά άνακοινώση τά πορίσματα τών ερευνών του εις τήν ’Αστυνομίαν καί μά- 
μάλιστα στον ’Αστυνόμο Βιντάλ. Τό άποτέλεσμα τών άνακοινώσεων ήταν τραγικό 
γιά τόν άτυχή δικαστή. Δέν πέτυχε τίποτε άλλο παρά νά τόν χαρακτηρίσουν τρελλό 
καί νά τόν κλείσουν στο τρελλοκομεϊο όπου έμεινε δύο μήνες. "Εγινε μεγάλος θόρυ
βος κατόπιν αυτού, άλλά ό θόρυβος σέ λίγο κόπασε. 'Ο Έρβέ ήναγκάσθη νά παραι- 
τηθή καί έβαλε σάν σκοπό τής ζωής του νά έξιχνιάση τή σκοτεινή αύτή ύπόθεσι. 
« 'Η  καταδίκη τοϋ άθωου περιέχει βασάνους καί άγωνίας άληθώς άφαντάστους. 
» Καί συγκινεΐται μέν πολλάκις ή εύμετάβλητος τοϋ πλήθους ψυχή διά τήν τύχην 
» άθωου άδίκως καταδικασθέντος, ή δέ κοινή γνώμη μετά πάθους ίσως άσχοληθή 
» περί αύτοΰ πλήν φεϋ μετ’ ού πολύ, άλλα γεγονότα μάλλον ενδιαφέροντα αύτήν δέν 
)) θά βραδύνωσι νά στρέψωσι άλλαχοΰ τήν προσοχήν της καί αί διαμαρτυρία', τοϋ άδί- 
» κως καταδικασθέντος δέν θά ευρωσι τοϋ λοιποΰ άλλην ήχώ άπό τήν ήχώ τής φυ- 
» λακής» (Γκιγερμέ).

'Ο καιρός πέρασε, χωρίς πιά κανείς νά ένδιαφερθή γιά τήν ύπόθεσι Σεζνέκ. 
ΤΗρθε ό πόλεμος καί ή κατοχή τής Γαλλίας. Τό 1945 δμως, ό'Υπαστυνόμος Μπονύ
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κατηγορήθη ώς συνεργάτης των Γερμανών καί κατεδικάσθη σέ θάνατο. Πριν δμως 
τυφεκισθή στο Βινσέν ώμολόγησε :

«’Έ χω  μιά μόνο μεγάλη τύψι συνειδήσεως. ’Έκανα να καταδικασθή ένας αθώος: 
» ό Σεζνέκ»...

Δυο χρόνια μετά, τό 1947, ό Σεζνέκ άφέθη ελεύθερος, άφοϋ έξέτισε 24 ολό
κληρα χρόνια φυλακής. Γυρίζοντας στο 
σπίτι του ό πρώην κατάδικος, νόμισε 
πώς θά ήσυχάση, άλλά βρέθηκε μπρος 
σέ μιά κατάστασι έκρυθμη. 'Η  γυναί
κα του είχε πεθάνει άγωνιζομένη νά 
άποδείξη τήν άθωότητά του. 'Η  μία 
του κόρη πέθανε άφοϋ πρώτα είχε γ ί
νει μοναχή. 'Ο γυιός του ό Άλμπέρ 
είχε έξαφανισθεΐ. 'Η  κόρη του Ζάν, 
είχε παντρευτεί τον Φρανσουά Λέ "Ερ, 
αυτόν πού στη δίκη του είχε παρου- 
σιαθεΐ ώς μάρτυς ύπερασπίσεως, ά
φοϋ προηγουμένως ύπήρξε έπί χρόνια 
ερωμένη του. 'Ο  Λέ Έ ρ  στις 3 ’Ο
κτωβρίου 1948 δολοφονείται άπό τή 
γυναίκα του, τήν οποία έξέδιδε καί 
είχε γίνει κοινή πόρνη. 'Η  κόρη τους 
ή Ίουλιέτα ορκίζεται νά έκδικηθή τον 
θάνατο τοϋ πατέρα της καί ξεσπα στο 
Σεζνέκ ώς υπεύθυνο τής νέας αύτής 
τραγωδίας. Έ τσ ι ό Σεζνέκ δέν μπό
ρεσε νά βρή τή γαλήνη οΰτε στο σπί
τι του. 'Η  καρδιά του έξασθενημένη 
άπό τις πολλές πίκρες έθραύσθη, πριν 
αύτός μπορέση νά βρή στοιχεία τά 
όποια θά τοϋ έπέτρεπαν μιά άναθεώ- 
ρησι τής δίκης του καί τήν άποκατά- 
στασί του. Καί σέ λίγο πέθανε άφοϋ ή 
ζωή του ύπήρξε βασανισμένη άπό μιά

Ό  Σεζνέκ όταν είσήλβε στις φυλακές

Ό  Σεζνέκ όταν έξήλβε των φυλακών

άδικη τιμωρία. Σέ ενα κοιμητήριο τής Βρετάνης όπου θάφτηκε, βρήκε λίγη ει
ρήνη. 'Οπωσδήποτε άιζο ένα σύνολο βεβαίων γεγονότων σχηματίζει κανείς τήν 
πεποίθησι δτι ό Γουλιέλμος Σεζνέκ υ7τήρξε θΰμα μιας φρικτής συνωμοσίας, έξυφα- 
σμένης προς ζημίαν του άπό πρόσωπα πού καί σήμερα άκόμη μένουν στή σκιά.

(Συνεχίζεται)
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 
ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΞ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
----------------  Ύπό τοΰ Ύπαστυνόμου Α' χ. ΔΗΜ. Κ . ΝΤΖΙΩΡΑ _________

Προκειμένου ν’ άποδοθή ή έννοια τοΰ μαθήματος τοϋ Ούσιαστικοΰ Ποι
νικού Δικαίου, τοϋ διδασκόμενου είς τάς Άστυνομικάς Σχολάς, χρησιμοποι
είται και μάλιστα εις εύρυτάτην κλίμακα, ό κοινδς δρος Ποινικός Νόμος. Πε
ραιτέρω, 6 αυτός δρος χρησιμοποιείται προκειμένου περί διατάξεων ποινικής φύ- 
σεως καί είς τον Ποινικόν Κώδικα διαλαμβανόμενων. Οΰτω, οΰ μόνον κατώτεροι 
αστυνομικοί, άλλα καί ’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας, έτι δέ καί άλλοι νομικοί, μή 
έξαιρουμένων άκόμη καί των δικηγόρων, όμιλοΰν περί τ ο ΰ  μ α θ ή μ α τ ο ς  τ ο ϋ  
Π ο ι ν ι κ ο ϋ  Ν ό μ ο υ ,  περί εγκλήματος ή εγκλημάτων (κακώς γίνεται χρήσις 
τοΰ δρου «άδίκημα») προβλεπομένων υπό τοϋ Π ο ι ν ι κ ο ϋ  Ν ό μ ο υ  κλπ.

Ουτος δμως είναι δρος κ α τ ’ ε ξ ο χ ή ν  ά τ υ χ ή ς .  Διότι, ώς γνωστόν, 
ν ό μ ο ν  άποτελοΰν διάταξις ή διατάξεις προστατεύουσαι συγκεκριμένον έννομον 
άγαθόν ή άποσκοποΰσαι είς τήν έξυπηρέτησιν ώρισμένης τίνος έννόμου σχέσεως, 
οπότε καί όμιλοΰμεν περί νόμου π ο ι ν ι κ ο ϋ  ή νόμου ά σ τ ι κ ο ΰ κλπ. Οϋτω, 
ποινικοί νόμοι είναι λ.χ. οί τοιοΰτοι περί κλοπής, άπάτης, ύπεξαιρέσεως, μοιχείας, 
διγαμίας κλπ., άστικοί δέ οί ρυθμίζοντες λ.χ. τά τοΰ διαζυγίου, τής επιτροπείας ή 
κηδεμονίας, τά τής προικός κλπ.

Τό σύνολον δμως των διατάξεων των επί μέρους νόμων, κατά λογικήν συνέ
πειαν, δεν είναι δυνατόν νά συνιστ* πάλιν Νόμον, αλλά Κώδικα Νόμων, δστις 
Κώδιξ, αν περιέχη διατάξεις ποινικοϋ περιεχομένου χαρακτηρίζεται ώς ποινικός, 
άν περιέχη τοιαύτας αστικής φύσεως ώς άστικός, άν εμπορικής φύσεως, ώς έμ- 
πορικός κλπ.

Ταΰτα, σημειωτέον, ούδένα πρέπει νά ξενίσουν, καίτοι, έπί εκατονταετίαν 
καί πλέον, ύπό τήν ίσχύν τοΰ καταργηθέντος δικαίου μας, έχρησιμοποιεΐτο ό δρος 
Π ο ι ν ι κ ό ς  Ν ό μ ο ς  καί ούχί Π ο ι ν ι κ ό ς  Κ ώ δ ι ξ .  Τοΰτο ώφείλετο είς 
τό γεγονός, δτι ό αντίστοιχος Γερμανικός δρος «Κ ώδιξ», άπεδόθη είς τήν Ελληνι
κήν, κατά τήν μετάφρασιν του (διότι ώς γνωστόν ό Π.Ν. οόδέν άποτελεΐ ή μετά- 
φρασιν τοΰ Γερμανικοΰ Κώδικος, έ'ργον τοΰ μεγάλου Γερμανοΰ Νομοδιδασκάλου 
καί φιλοσόφου Feuerbach, διά τοΰ άνακριβοΰς δρου «Νόμος». (Χ)

Ή  ανακριβής αυτή άπόδοσις έγένετο συντόμως αντιληπτή, ή τροποποίησις 
δμως δέν έκρίθη σκόπιμος, λόγω τής έν τώ μεταξύ εόρείας διαδόσεώς της καί κατά 
τρόπον ένσυνείδητον υίοθετήσεώς της, ύπό τών ερμηνευτών τοΰ δικαίου μας, με
ταξύ τών οποίων καί ό άείμνηστος Καθηγητής Κων/νος Κωστής (δστις καί μόνον 
αύτός (2)έντός έκατονταετίας ολοκλήρου συνέγραψε π λ ή ρ η  ‘ Ερμηνείαν τοΰ

1. Τό αύτό συνέβη μέ τόν Εμπορικόν Κώδικα, προελθόντα έκ τοϋ Code Comercial 
δστις έλαβε τόν τίτλον: « ’Εμπορικός Νόμος».

2. Τά κύρια γενικά έργα τής 'Ελληνικής έπιστημονικής βιβλιογραφίας, ύπό την ίσχύν 
τοϋ Π.Ν. έκδοθέντα, είναι τά κάτωθι : 1. Ν. Σαριπόλου : Σύστημα της έν Έλλάδι ίσχυούσης 
ποινικής νομοθεσίας, πεπαλαιωμένου καί μέ μικράν ερμηνευτικήν άξίαν. Κ.Ν. Κωστή: Ερμηνεία 
τοϋ έν Έλλάδι ίσχύοντος Ποινικοϋ Νόμου. Τρίτομον έργον συγχρονισθέν ύπό τοϋ Α γγ. Μπου- 
ροπούλου καί άποτελοΰν καί σήμερον άκόμη οδηγόν τών δικαστηρίων μας, τις οίδε δέ μέχρι πότε 
είς τοΰτο οί πλεϊστοι θά προσφεύγωμεν, άν οί νεώτεροι δέν έπιχειρήσουν πλήρη καί όλοκληρωμέ- 
νην έρμηνείαν τοΰ νέου δικαίου μας. Τ. Ήλιοπούλου : Σύστημα Ελληνικού Ποινικοϋ Δικαίου 
(Γενικόν Μέρος μόνον). Ήλιοπούλου—Χωραφα: Μικρόν τμήμα τοΰ Είδικοΰ Μέρους. X. Τζωρ- 

τζοπούλου : ’Εγχειρίδιου Ούσιαστικοΰ Ποινικοϋ δικαίου, περιλαμβάνον μόνον έν τμήμα τοϋ Γε-
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έν Έλλάδι Ισχύοντος Ποινικού Νόμου, άτυχώς δέ ούδείς έτερος) καί των 
Ελλήνων νομικών γενικώς.

Όρθώς έπομένως όμιλοϋμεν ήδη περί Νέου Ποινικού Κωδικός ['καί 
ούχί Ποινικού Νόμου. Πλήν, τό άντίστοιχον μάθημα, τό διδασκόμενον εις τάς 
Σχολάς 'Υπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων δεν είναι ό Ποινικός Κώδιξ, ώς τα άρθρα 
42 τοϋ Κανονισμού τής Σχολής 'Υπαστυνόμων καί 10 του τοιούτου τής Σχολής 
Άρχιφυλάκων, διαλαμβάνουν.

Διότι ό ερμηνευτής τοϋ Ούσιαστικοΰ Ποινικού Δικαίου, εις την Σχολήν 'Υ
παστυνόμων, δεν περιορίζεται απλώς εις τήν ξηράν ερμηνείαν τών άρθρων τοϋ Ποι
νικού Κώδικος, άλλα χωρών έτι περαιτέρω—πολλώ μάλλον τώρα, οπότε ή φοίτη- 
σις είναι 18μηνος—διδάσκει Ποινικόν Δίκαιον, ύπό τήν εύρεΐαν τοϋ δρου 
έννοιαν. Διότι, ή άναγκαία καί άναπόφευκτος έξέτασις τής Ιστορικής έξελίξεως 
τών ειδικών επί μέρους θεσμών, ή άντιπαραβολή τούτων προς αντιστοίχους διατά
ξεις τοϋ Π.Ν. καί μάλιστα ενίοτε προς όμοιας άλλοδαπών δικαίων, ή συσχέτισίς 
των προς συναφείς τοιαύτας άλλων κλάδων τοϋ δικαίου (Άστικοΰ, Εμπορικού, 
Ποιν. Δικονομίας κλπ .), ή συνύφανσις αυτών προς άναλόγους διατάξεις τών καλου- 
μένων βοηθητικών τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου έπιστημών (Κοινωνιολογίας, Εγκλημα
τολογίας, ’Ιατροδικαστικής κλπ .), ένί λόγω, ή ύπό κορυφαίων καί διακεκριμένων 
επιστημόνων (ώς είναι οί κ.κ. Τούσης καί Γάφος) βαθυτέρα σπουδή καί έρευνα 
τών προβλημάτων τής νεωτέρας δογματικής Ποινικής ’Επιστήμης, δεν συνιστοΰν 
Ποινικόν Κώδικα, άλλα Π ο ι ν ι κ ό ν  Δ ί κ α ι ο ν ,  έ ν τ ή  άκριβεστάτη τοϋ δρου 
έννοια.

Έ π ί τή βάσει παρομοίων σκέψεων, πρέπει νομίζω ν’ άχθώμεν εις τό ορθόν 
συμπέρασμα, δτι καί εις τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων διδάσκονται, ούχί Ποινικός 
Κώδιξ, άλλα Σ τ ο ι χ ε ί α  Π ο ι ν ι κ ο ύ  Δ ι κ α ί ο υ ,  αν δχι Ποινικόν Δίκαιον, 
άφοϋ άπό τίνος καί είς αυτήν ή φοίτησις είναι 9μηνος.

Τέλος, είς τήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων, νομίζομεν δτι ό ορθότερος δρος, προς 
άπόδοσιν τοϋ έξεταζομένου μαθήματος, είναι Μ α θ ή μ α τ α  Π ο ι ν ι κ ο ύ  Κ ώ 
δ ι κ ο ς ,  διότι καί μερική έστω άνάπτυξις δλων άνεξαιρέτως τών διατάξεων τοϋ 
Ποινικοΰ Κώδικος, δεν είναι δυνατή, είς τό τόσον σύντομον χρονικόν διάστημα 
τής λειτουργίας τής Σχολής.

νικοϋ Μέρους. Τοϋ ίδιου : Σχόλια έπί τινων έγκλημάτων (μόνον) τοϋ Είδικοΰ Μέρους. Ν. Χωραφα: 
'Ελληνικόν Ποινικόν Δίκαιον (Γενικόν Μέρος) Ή λ. Γάφου : Ποινικόν Δίκαιον (Γενικόν Μέρος).

Μετά τήν θέσιν είς ίσχύν τοϋ Νέου Κώδικος ή παρ’ ήμϊν έπιστημονική κίνησις, είς τό πεδίον 
τοϋ Ούσιαστικοΰ Ποινικοΰ Δικαίου δέον να κριθή περισσότερον έπαρκής της προηγουμένης.Ό Καθη
γητής Χωραφας ήσχολήθη μέ τήν διεξοδικήν καί τήν διακρίνουσαν αυτόν έπιστημονικήν οξύνοιαν, 
άνάπτυξιν τοϋ Γενικοΰ Μέρους (μόνον) τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου. 'Ωσαύτως καί ό Καθηγητής Καρα- 
νίκας συνέγραψε έγχειρίδιον τοϋ Γενικοΰ Μέρους τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου. ’Αξιόλογος δέον να θεωρη- 
θή καί ή έρμηνεία τοΰ Γενικοΰ Μέρους τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος τοΰ παρ’ Άρείω Πάγω Δικηγόρου 
Σταΐκου. Τέλος ό Καθηγητής Γάφος ήρξατο ερμηνείαν, κατά τρόπον πλήρη άπό πάσης πλευράς, 
τοΰ Είδικοΰ Μέρους τοΰ Νέου Κώδικος. Ά ς  έλπίσωμεν δτι ή τόσον σπουδαία αδτη έργασία του 
θά όλοκληρωθή, πρός δφελος τής νομολογίας καί της επιστήμης γενικώς.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΙΧΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙ ΩΝ
-  ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

'Υπό ’Αστυνόμου Β'
------------------------ κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ----------------------------

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου 
και τέλος)

Δευτέρα περίπτωσις.
£ Άριθμ. 4851. Τ ό, δικαστηρίου των έν ΆΟήναις Έφετών (τριμελές). Δικά-
ζον κατ’ άντιμωλίαν τούς κατηγορουμένους.....  άναβάλεΐ; άορίστως^τήν έκδίκασιν
της κατ’ αύτών ύποθέσεως. Διατάσσει κρείσσονας άποδείξεις.....  καί|δπως ένεργηθη
πραγματογνωμοσύνη ύπό της Δ.Ε.Τ. «περί τοϋ αν τα ΐχνη εγκοπής των τεμαχίων 
καρποφόρων δένδρων διά πελέκεως ταυτίζονται μέ τα Ϊχνη εγκοπής διά πελέκεως τοϋ 
τεμαχίου άγριελαίας ώς έπενεχθέντα διά τοϋ αύτοϋ κοπτικοΰ οργάνου παρουσιάζοντος 
χαρακτηριστικάς^άνωμαλίας άκμής—κόψης.

Ταυτότης αυλακώσεων καί προεξοχών. Γυωμάτεμσις θετική. Α' Κορμός άγριελαίας
Β' Κορμός μηλέας.

Διά την άνωτέρω ύπόθεσιν συνέταξα την σχετικήν πραγματογνωμοσύνην τής
οποίας τό συμπέρασμα ήτο.....  «έκ τής δλης λεπτομερούς καί έπισταμένης διά τοϋ
μικροσκοπίου συγκριτικής έξετάσεως, μεταξύ των ύπαρχόντων ιχνών, έπί των ση
μείων των τομών τών καρποφόρων δένδρων (μηλέα) καί τών ύπαρχόντων ιχνών 
έπί τών τομών τοϋ τεμαχίου τής άγριελαίας (δείγμα ιχνών υπόπτου εργαλείου), 
προέκυψαν στοιχεία ταυτότητος ικανά νά πείσωσι ήμάς δτι τά τέσσαρα (4) μεγάλα 
καί τό εν (1) μικρόν τεμάχια τών καρποφόρων δένδρων εχουσι """ω ς άποκοπή^διά
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τοϋ αύτοΰ εργαλείου, δι’ ού έχει αποκοπή καί ό κορμός της άγριελαίας». Διά της ύπ’ 
άριθ. 1000/58 άποφάσεως τοϋ αύτοΰ δικαστηρίου ό εις έκ των κατηγορουμένων κατε- 
δικάσθη εις 4μηνον φυλάκισιν.

Κορμοί μηλεοδένδρων καί άγριελαίας (δείγμα). Γνωμάτευσή Θετική. 
Περίπτωσις τρίτη.
Ήσχολήθην έπίσης μέ δύο άλλας όμοιας υποθέσεις (άποκοπη δένδρων

Άνομοιότηξ: Γνωμάτευσή άρνηνική. Κορμοί μηλεοδέν . 'ω  5 Α' πειστήριου. Β' δείγμα.



6864 Δ. Κατσιμαγκλή

μηλεών) αλλά τό άποτέλεσμα της έξετάσεως άπέβη άρνητικόν. Πιθανόν τοϋτο να 
οφείλεται εις τό δτι τά ύποπτα έργαλεΐα μετά την χρήσιν των καί μέχρις δτου κατα- 
σχεθώσι όπό της αρμόδιας άρχής να ύπεβλήθησαν ύπό των κατόχων των εις νέαν 
δξυνσιν—άλόνισμα, οπότε εκλείπει τελείως ή δυνατότης διαπιστώσεως ταυτότητος 
μεταξύ ιχνών τόπου'άδικήματος καί νέων ιχνών ύποπτου εργαλείου.

Είναι τό μεγαλύτερον μειονέκτημα τών ιχνών τών εργαλείων έν συγκρίσει 
μετά τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, τά όποια μόνον προσκαίρως δύνανται νά έξα- 
φανισθοϋν, διότι’έπανεμφανίζονται μετ’ ολίγον τάαύτά καθ’δ ουδέποτε μεταβάλλονται.

Περίπτωσις τέταρτη.
'Ο  [άνακριτής του Α' Άνακριτικοΰ Τμήματος ’Αθηνών διά τού ύπ’ άριθ. 

146/10-4-58 έγγράφου του άπέστειλλεν ήμΐν μήνυσιν του X. κατά τού Ψ . κα-
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Τά δύο κάθετα άκρα τών φύλλων ’Απόλυτος προσαρμογή τών καθέτων
τά  άποκεκομμένα διά μηχανικού πλευρών — άκρων — τών δύο φύλλων

μέσου. χάρτου τής μηνύσεως.

τοίκουr ’Αθηνών άποτελουμένευν έκ δύο αύτοτελών φύλλων χάρτου μεγέθους 
20Χ30’νέκ. καί γεγραμμένην διά γραφομηχανής επί τώ τέλει δπως έξετάσωμεν καί 
άποφανθώμεν «άν τά δύο ταϋτα φύλλα άποτελοΰν ένιαΐον δίφυλλον άποκοπέν και εν 
καταφατική περιπτώσει ποια τά σημεία τά άποδεικνύοντα τοϋτο (τυχόν σημεία
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προσαρμογής) ή άν είναι ανεξάρτητα καί άσχετα προς άλληλα». Ώ ς  δήλον γίνεται 
έκ τοΰ ανωτέρω έρωτήματος ό κ. ’Ανακριτής έπιθυμεΐ να βεβαιωθή : άν ή έν λόγφ 
μήνυσις άπετελεΐτο κατ’ άρχάς έξ ένιαίου σώματος δίφυλλου χάρτου καί μετά ταϋτα 
άπεσχίσθη διά χειρός ή άπεκόπη διά μαχαιριδίου, ξυριστικής λεπίδος κ.λ.π. ή άπετε
λεΐτο έκ δύο άνεξαρτήτων προς άλληλα φύλλων χάρτου. Κατ’ άρχήν έξητάσθη ή 
δυνατότης τοΰ τεχνικού ελέγχου δηλαδή άν τά δύο φύλλα χάρτου ήσαν καθ’ δλας τάς 
διαστάσεις αυτών άκέραια καί δεν παρουσίαζον έλλείψεις, διαφοράς ή χάσματα, έξ 
ών δυνατόν νά καθίστατο δυσχερής ό τεχνικός έλεγχος. Ούχ ήττον όμως έκ τοΰ Ιλ ίγ
γου διεπιστώθη ότι τά δύο οριζόντια καί τά δύο κάθετα άκρα των φύλλων ήσαν άπο- 
λύτως εύθύγραμμα καί οόδεμίαν άνωμαλίαν παρουσίαζον. Τό έτερον κάθετον άκρον 
άμφοτέρων των φύλλων παρουσίαζεν κυματοειδές περίγραμμα γεγονός καταμαρτυ
ρούν άποκοπήν αυτών ούχί διά συνήθους χαρτοκοπτικοϋ «μηχανήματος» ούδέ διά

Τά σημεία προσαρμογής 
έν μεγεθόνσει.

Τά σημεία προσαρμογής 
έν μεγεθύνσει.

χειρός «άπόσχισιν» οπότε θά έμφανίζοντο πλέον κατάδηλα τά σημεία τοΰ άποχωρι- 
σμοϋ, αλλά διά μικρού καί μεγάλης κοπτικής ίκανότητος έργαλείου, προφανώς διά 
ξυριστικής λεπίδος. Κατόπιν τών άναφερομένων διαπιστώσεων συμπλησιάσαμεν τάς 
δύο κυματοειδείς καθέτους πλευράς—άκρα τών δύο φύλλων χάρτου τής μηνύσεως καί 
παρετηρήσαμεν οτι ή δεξιά πλευρά τού ενός φύλλου χάρτου προσηρμόζετο άπολύ- 
τως καί καθ’ δλας τάς οδοντώσεις, έφ’ ολοκλήρου τού μήκους, προς τήν άριστεράν 
κάθετον πλευράν τοΰ έτέρου φύλλου χάρτου τής μηνύσεως καί έντεΰθεν κατελήξαμεν 
εις τό συμπέρασμα δτι : Τό γεγονός τής άπολύτου καί καθ’ δλας τάς οδοντώσεις 
(έσοχαί-έξοχαί) προσαρμογής τών πλευρών τών δύο φύλλων χάρτου δέν δύναται νά 
οφείλεται εις τυχαίαν σύμπτωσιν, άλλά καταδεικνύει κατά τρόπον άνεπίδεκτον 
άμφισβητήσεως δτι τά δύο (νύν) άνεξάρτητα άλλήλων φύλλα χάρτου προ τοΰ άπο-



Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τήν 26ην Μαρτίου έ. έ., ώρκίσθη ενώπιον του έξοχωτάτου 'Υφυ
πουργού ’Εσωτερικών κ. Ευαγγέλου Καλαντζή, ό νέος ’Αρχηγός του Πυροσβε
στικού Σώματος, τ. ’Αρχηγός ’Αστυνομίας, κ. Νικ. Μπουραντάς.

‘Ο κ. Μπουραντας έπί τη άναλήψει των καθηκόντων άπηύθυνε τήν κατωτέρω 
έμπνευσμένην 'Ημερησίαν Διαταγήν, προς τούς ύπ’ αυτόν άξιωματικούς καί άν- 
δρας τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος:

«Μέ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν καί υπερηφάνειαν άναλαμβάνω σήμερον τήν 
’Αρχηγίαν τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος, τήν οποίαν μοΰ ένεπιστεύθη ή Κυβέρνησις.

’Αξιωματικοί καί ’Άνδρες τού Πυροσβεστικού Σώματος.
'Ο ορκος τον όποιον σήμερον έ'δωσα καί τον όποιον καί σείς έδώσατε, όταν

ένετάχθητε είς τό λαμπρόν Σώμα, είς τό ό
ποιον υπηρετείτε, άποτελεΐ τήν επίσημον διά 
βίου ένωσιν μέ τήν Ελληνικήν Πατρίδα, 
τήν άγιωτέραν καί ένδοξωτέραν Πατρίδα τού 
Κόσμου, τήν γην τών Θεών, τήν κοιτίδα 
τοϋ άληθοΰς άνθρωπίνου πολιτισμού, ήτις έ- 
ξέθρεψε τούς διαπρεπεστέρους άνδρας της 
ιστορίας της σκέψεως καί της ελευθερίας.

Πρέπει ν’ άποτελή βίωμα τής ζωής μας, 
ότι ΰπεράνω όλων οφείλει να παραμένη μόνη 
καί πρώτη, πανίσχυρος καί ολοκληρωτική, 
μία καί άδιαίρετος ή άφοσίωσίς μας προς τήν 
Πατρίδα. Μόνιμος σκέψις μας ας είναι ή 
καλλιέργεια τού πνεύματός μας, ή βελτίωσις 
τών ικανοτήτων μας, ή διατήρησις καί έπαύ- 
ξησις τής σωματικής μας άντοχής, ώστε νά 
εΐμεθα πράγματι οί άγρυπνοι καί επιδέξιοι 
φύλακες τού περιφήμου αυτού ιερού χώρου 
είς τον όποιον φυλάσσεται τό πολυτιμώτερον 
άγαθόν, ή Ελληνική κοινωνική καί πολιτική 
ελευθερία.

Δεν πρόκειται νά σάς δώσω διά τής παρούσης συμβουλάς. Γνωρίζετε κάλλιον 
παντός άλλου τάς υποχρεώσεις σας προς τήν Πατρίδα, προς τήν κοινωνίαν καί προς 
τήν έννοιαν τού καθήκοντος.

Σήμερα θά σάς είπω μόνον :
Κ ύ ρ ι ο ι ,

Ή  σημερινή έποχή, είναι κρίσιμος διά τήν άνθρωπότητα καί κίνδυνοι πολλοί 
υπάρχουν διά τήν ειρήνην τού κόσμου άλλά καί διά τήν έλευθερίαν καί υπαρξιν τών 
πολιτισμένων ’Εθνών.

"Ας συσπειρωθώμεν μέ πίστιν, γύρω άπό τον έ'νδοξον θρόνον τού Βασιλέως 
μας, ύψηλόφρονες καί άποφασιστικοί, ώστε άν ή άνάγκη τό καλέση νά άμυνθώμεν 
σθεναρώς ώστε νά διατηρήσωμεν τήν ίεράν κιβωτόν τής ’Ελευθερίας άλώβητον 
καί άμόλυντον άπό τούς βαρβάρους τών οποίων τήν σκοτεινήν σκέψιν ήνώχλησε 
πάντοτε τό εκτυφλωτικόν φώς τής Ελληνικής Πατρίδος.

Είθε ό ΘΕΟΣ, δστις πάντοτε έπροστάτευσε τό ’Έθνος μας, νά μάς άξιώση 
νά φανώμεν πάντοτε άντάξιοι τής έμπιστοσύνης τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος τού 
Βασιλέως καί τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως».

Ό  ’Αρχηγός 
Ν. Μ ΠΟ ΥΡΑΝ ΤΑΣ



ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
-'Υπό 'Υπαστυνόμου Α'

--------------------------  κ. Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ---------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

1. Σύστασις τής 'Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 1Ενέργειας.
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*  *

1 . Σύστασις τής Ελληνικής Επιτροπής ’ Ατομικής ’ Ενέργειας.
Αί διαρκώς σημειούμεναι πρόοδοι καί έφαρμογαί εις τον τομέα τής άτομικής 

ή  πυρηνικής ένεργείας δεν ήτο δυνατόν ν’ άφίσουν άδιάφορον τήν Χώραν μας. Π αερό
στατο, ώς έκ τούτου, έπιτακτική ή ανάγκη τής συστάσεως μιας ειδικής 'Υπηρεσίας, 
ή όποια θά εϊχεν ώς άποστολήν τήν μελέτην καί παρακολούθησιν των θεμάτων άτο
μικής ένεργείας.

Κατόπιν πολλών συζητήσεων, επί τών εις άλλας Χώρας έφαρμοζομένων, 
συνεστήθη τό πρώτον έν έτει 1954, διά τοϋ Νόμου 2750/54, κατά τό ’Αμερικανικόν 
πρότυπον, ή Ελληνική ’Επιτροπή ’Ατομικής Ένεργείας (Ε .Ε .Α .Ε .), ή οποία άποτε- 
λεΐ αύτοτελή Δημοσίαν 'Υπηρεσίαν, έδρεύουσαν έν Άθήναις καί ύπαγομένην άπ’ 
ευθείας εις τον 'Υπουργόν Συντονισμού.

2 . Σκοπός τής Ε .Ε.Α.Ε.
'Η  Ελληνική ’Επιτροπή Άτομικής Ένεργείας, άναδιοργανωθεΐσα διά τού 

Νομοθετικού Διατάγματος 
3891/1958, εχει ώς σκοπόν: 

α) Να ύποκινή, ύποστηρί- 
ζη καί ένεργή έπιστημονικάς 
καί τεχνικάς έρεύνας προς 
χρησιμοποίησιν τής πυρηνικής 
ένεργείας εις τούς διαφόρους 
τομείς τής έπιστήμης, τής 
βιομηχανίας, τής γεωργίας 
καί τής Εθνικής Άμύνης.

β) Νά μετεκπαιδεύη έπι- 
στήμονας καί τεχνικούς είς 
τό έσωτερικόν τής Χώρας ή 
τό έξωτερικόν προς ίκανοποί- 
ησιν τών προκυπτουσών άναγ-
κώ ν έκ τώ ν πάσης φύσεως έ- Ό  Καθηγητή; τοϋ Πολυτεχνείου κ. θ . Κουγιουμτζέλης,
©αρμογών τή ς πυρηνικής έ- έπιθεωρών τά εργαστήρια τής Ελληνικής ’Επιτροπής 
νεργείας. Άτομ.κής Ένεργείας.

γ ) Να μελετά, όργανώνη καί έλέγχη τά άναγκαΐα μέτρα προς έξασφάλισιν 
της προστασίας τών προσώπων και τών άγαθών έναντίον τών έκ τής ραδιενέργειας 
άποτελεσμάτων.

δ) Να υποστηριζη ή ενεργή έρεύνας προς άνακάλυψιν ραδιενεργών μεταλλευ
μάτων εις τό Ελληνικόν υπέδαφος.

ε) Να αντιπροσωπευη τήν Ελλάδα εις τούς άντιστοίχους οργανισμούς τών
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άλλων Κρατών, ώς καί τα διεθνή συνέδρια ή διεθνείς ’Οργανισμούς ’Ατομικής ’Ενέρ
γειας.

στ) Να διαφωτίζη διά βιβλίων, περιοδικών, εντύπων, εκθέσεων καί διαλέ
ξεων το κοινόν, έπί ζητημάτων σχετιζομένων μέ τάς εΐρηνικάς έφαρμογάς τής πυ
ρηνικής ένεργείας.

ζ ) Νά παρέχη συμβουλευτικήν καθοδήγησιν εις τάς Κρατικάς Ά ρχάς ώς 
καί τά Δημόσια ή ’Ιδιωτικά 'Ιδρύματα ή ’Οργανισμούς, Ίδιωτικάς Βιομηχανίας ή 
άλλας επιχειρήσεις, έπί τών έφαρμογών τής πυρηνικής ένεργείας.

η) Νά λαμβάνη όλα τ ’ άναγκαΐα μέτρα όπως ή Χώρα έκμεταλλευθή τάς 
παρεχομένας δυνατότητας έκ τής πυρηνικής ένεργείας.

3 . ’ Αποκλειστικά! αρμοδιότητες τής Ε .Ε .Α .Ε .
'Η  'Ελληνική ’Επιτροπή ’Ατομικής Ένεργείας έχει άποκλειστικήν αρμοδιό

τητα διά :
α) Τήν κατάρτισιν προγραμμάτων έπί τών έφαρμογών τής πυρηνικής ένερ

γείας έν Έλλάδι.
β) Έγκατάστασιν καί έκμετάλλευσιν άντιδραστήρων ισχύος, έξαιρέσει τών 

έγκαθισταμένων έπί πολεμικών καί έμπορικών πλοίων ή αεροσκαφών.
γ ) Τήν παροχήν άδειας εισαγωγής, λειτουργίας καί έκμεταλλεύσεως πειρα

ματικών άντιδραστήρων, δι’ έκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς, πέραν καί έπί πλέον 
πάσης άλλης άπαιτουμένης άδειας λειτουργίας.

δ) Τήν άσκησιν ελέγχου καί έποπτείας έπί τών πάσης φύσεως έγκαταστά- 
σεων τών έχουσών άμεσον ή έμμεσον σχέσιν μέ τήν πυρηνικήν ένέργειαν, ώς καί τών 
έγκαταστάσεων χρησιμοποιήσεως ραδιενεργών στοιχείων ή ισοτόπων.

ε) Τήν παροχήν άδειας εισαγωγής καί έκμεταλλεύσεως ραδιενεργών ισοτό
πων.

στ) Τήν άσκησιν έλέγχου έπί τής πωλήσεως καί διαθέσεως εις τήν ήμεδαπήν 
ή άλλοδαπήν οίασδήποτε ποσότητος ραδιενεργών ορυκτών προερχομένων έκ τον 
Ελληνικού υπεδάφους.

4 . ’Όργανα Διοικήσεως τής Ε.Ε.Α.Ε.
’Όργανα διοικήσεως τής Ελληνικής ’Επιτροπής ’Ατομικής Ένεργείας είναι :
α) 'Η  Διοικούσα Επιτροπή. Αυτή είναι ένδεκαμελής καί άποτελεΐται άπό 

τον Πρόεδρον, επτά Καθηγητάς τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων τής 
Χώρας καί άπό ενα έκπρόσωπον τών 'Υπουργείων Συντονισμού, Οικονομικών 
καί Εθνικής Άμύνης.

Ή  Διοικούσα ’Επιτροπή ασκεί όλας τάς έξουσίας τής Ε.Ε.Α .Ε. καί κατευ
θύνει τήν δραστηριότητα αυτής.

β) 'Η  Γνωμοδοτική ’Επιτροπή. Αΰτη άποτελεΐται έξ είκοσι μελών, τά όποια 
είναι Καθηγηταί Πανεπιστημίων καί άντιπρόσωποι διαφόρων Δημοσίων 'Υπηρε
σιών.

Ή  Γνωμοδοτική ’Επιτροπή έχει ώς αρμοδιότητα τήν παροχήν έπιστημονι- 
κών καί τεχνικοοικονομικών συμβουλών προς τήν Διοικούσαν Επιτροπήν, έπί 
θεμάτων σχετιζομένων μέ τήν πυρηνικήν ένέργειαν καί τά πυρηνικάς έφαρμογάς δι’ 
ειρηνικούς καί άμυντικούς σκοπούς.

γ ) 'Ο Γενικός Γραμματεύς. Ώ ς  τοιοΰτος έχει διορισθή ό έκ τών μελών τής 
Διοικούσης ’Επιτροπής Καθηγητής τού Πολυτεχνείου κ. Κουζιουμτζέλης, οστις 
θεωρείται ώς αύθεντία εις τά θέματα τής πυρηνικής ένεργείας έν Έλλάδι. Ούτος 
προίσταται τών υπηρεσιών τής Ε .Ε .Α .Ε ., εΐσηγεΐται τά θέματα είς τήν Διοικούσαν 
’ Επιτροπήν καί μεριμνά διά τήν εφαρμογήν τών άποτελεσμάτων αυτής.
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5 . Περιπτώσεις άστυνομικοΰ ενδιαφέροντος.
α) Συμφώνως προς τό άρθρον 6 τοϋ Ν.Δ. 3891 /58, άπαγορεύεται ή κατασκευή, 

εισαγωγή καί ή κατοχή παντός τεχνητώς ραδιενεργού στοιχείου ή ραδιενεργών 
ισοτόπων ή ένώσεων τούτων, ώς τό ούράνιον, κοβάλτιον κ.τ.λ., άνευ προηγουμένης 
άδειας της Διοικούσης Επιτροπής τής Ελληνικής ’Επιτροπής ’Ατομικής Ένερ
γείας.

β) 'Η  αίτησις διά τήν χορήγησιν άδειας εισαγωγής τεχνητώς ραδιενεργών 
υλικών υποβάλλεται προ τής παραγγελίας τών αΐτουμένων προς εισαγωγήν ειδών.

γ )  Δύναται, κατ’ έξαίρεσιν, να χορηγηθή ή αΐτουμένη άδεια εισαγωγής καί 
δι’ εΐδη παραγγελθέντα ή άφιχθέντα, εις έξαιρετικάς περιπτώσεις έπειγούσης άνά- 
γκης, έφ’ όσον ταΰτα εΐσάγωνται παρά Στρατιωτικών Νοσοκομείων ή Νοσηλευτικών 
'Ιδρυμάτων.

δ) Οί κατέχοντες τεχνητώς ραδιενεργά υλικά, όφείλουσι να δηλώσωσι ταΰ
τα εις Ε .Ε .Α .Ε ., έντός προθεσμίας έξ μηνών καί νά έφοδιασθώσι διά τής κεκανο- 
νισμένης άδειας κατοχής. 'Η  ταχθεϊσα προθεσμία λήγει τήν 7 Μαίου 1959.

ε) ’Εκείνοι οΐτινες εισάγουν ή κατέχουν τα άναφερθέντα ραδιενεργά υλικά, 
άνευ άδειας τής Ελληνικής ’Επιτροπής ’Ατομικής Ένεργείας, τιμωρούνται διά φυ- 
λακίσεως, μή μετατρεπομένης εις χρηματικήν, τα δέ παρανόμως είσαχθέντα κα
τάσχονται καί δημεύονται.

6 . *0 αξιόλογος ρόλος τ ή ς Ε .Ε .Α .Ε .
'Η  Ελληνική ’Επιτροπή ’Ατομικής Ένεργείας, κατόπιν τής νέας άναδιορ- 

γανώσεως της, καλείται νά παίξη έναν άξιόλογον ρόλον διά τήν Βιομηχανικήν, Γεωρ
γικήν, ’Ιατρικήν καί έν γένει ’Επιστημονικήν πρόοδον τής Χώρας, εις τό νέον καί 
άνεξάντλητον τομέα τής πυρηνικής ένεργείας, συμβάλλουσα οδτω άποτελεσματικώς 
εις τήν ’Εθνικήν ’Άμυναν καί τήν άνοδον τοΰ μορφωτικού καί βιωτικοΰ έπιπέδου 
τοΰ Ελληνικού λαοΰ.

Γ. Κ ΑΝ ΕΛΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Στις Θερμοπύλες
Στών Θερμοπυλών τά χώματα 
είναι κόκκαλα θαμένα, 
πού άνήκουνε στά σώματα 
πού έπέσαν δοξασμένα.

*
Μάρτυρες γιά τήν Ελλάδα 
φευ! έπέσαν οί γενναίοι, 
γιά νά μήν σβυστή ή δάδα 
τοΰ πολιτισμού πού καίει.

Γ . Γεωργακόπουλος



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ

'Τπό άρχιφύλακος Τ. Kramer,
____________  κατά μετάφρασήν 'Τπαστυνόμου Α ' --------------------

κ. Χ Ρ . ΠΑΤΣΟΥΡΗ

Ό  άρχιφύλαξ Τζαίημς Κράμερ, υπηρετών εις το Κεντρικόν 'Αστυ
νομικόν Τμήμα τον Πόρτσμοϋμ (Χάντς—’Αγγλίας) συνέλεξε στοιχεία 
περί τών Σωμάτων ’Αστυνομίας Πόλεων διαφόρων χωρών και έδημοσίενσε 
σειράν άρθρων περί τούτων εις την «’Αστυνομικήν Έπιθεώρησιν», έκδι- 
δομένην εις Βρεταννίαν. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» συγχαίρουν τον κ. 
Κράμερ και αρχίζουν άπό τον παρόντος τεύχους τήν δημοσίευσιν αυτών 
μέ απόλυτον πεποίθησιν ότι ή γνώσις λεπτομερειών περί τής ’Αστυνομίας 
τών άλλων χωρών είναι άπαραίτητον συμπλήρωμα τής πλήρους 'Αστυνο
μικής καταρτίσεως.

1 . Σ Τ Ο Κ Χ Ο Λ Μ Η

Ή  «έν στολή» δύναμις της ’Αστυνομίας της Στοκχόλμης (Stockholms- 
Poliskar) άνέρχεται εις 1.197 άρχιφύλακας καί άστυφύλακας, ό δέ πληθυσμός 
της πόλεως είς 800.000 κατοίκους περίπου. Οί υποψήφιοί, προς κατάταξιν εις τάς 
τάξεις της δέον νά έχουν ηλικίαν 21 έ'ως 30 ετών καί άνάστημα τούλάχιστον 1,77 μ. 
Διά την προσέλκυσιν τών υποψηφίων χρησιμοποιείται εύρείας έκτάσεως «διαφήμη- 
σις». Οί έπιλεγόμενοι ώς κατάλληλοι έξ αύτών προσλαμβάνονται καί διατίθενται 
είς τά ’Αστυνομικά Τμήματα. Μετά τήν έκτέλεσιν πραγματικής άστυνομικής υπη
ρεσίας ένός έτους άποστέλλονται εις τήν «Κρατικήν ’Αστυνομικήν Σχολήν», δπου 
παρακολουθούν άστυνομικά μαθήματα τοϋ βαθμού των διάρκειας 21 εβδομάδων. 
Είς τήν ιδίαν Σχολήν άποστέλλονται ούτοι, δταν άργότερον άποκτήσουν τά προσόν
τα διά νά ύποστοϋν έκπαίδευσιν είς τά μαθήματα τοϋ βαθμού τοϋ 'ΐπαστυνόμου 
καί μετέπειτα τοϋ ’Αστυνόμου.

Αί άποδοχαί τών άστυφυλάκων άνέρχονται είς 5.200 έως 7.800 δρχ. τών δέ 
άρχιφυλάκων είς 8.300 έως 11.150 δρχ. Οί έκτελοϋντες σκοπιάς ή περιπολίας κατά 
τάς εξαιρέσιμους ημέρας λαμβάνουν ειδικόν έπίδομα διά τήν υπηρεσίαν των. Τό 
έπίδομα τοΰτο έχει καθορισθή είς 6 δρχ. δι’ έκάστην ώραν άπό της 4ης μ.μ. τοϋ Σαβ
βάτου ή της προτεραίας τών έορτών μέχρι της 9ης π.μ. της Δευτέρας ή της έπομέ- 
νης έργασίμου ημέρας. Οί αστυνομικοί έχουν δικαίωμα συντάξεως μετά 30ετη υ
πηρεσίαν ή άμα τή συμπληρώσει τοϋ 57ου έτους της ηλικίας των.

Οί άστυφύλακες καί άρχιφύλακες φέρουν άνοικτήν στολήν μετ’ υποκαμίσου 
χρώματος άνοικτοϋ φαιοΰ καί μέλανος λαιμοδέτου. Δι’ άμυντικούς μόνον σκο
πούς ούτοι φέρουν πιστόλιον καί ξίφος, καθώς έπίσης καί Βρεττανικοΰ τύπου άστυνο- 
μικήν ράβδον. Κατά τον χειμώνα άξιωματικοί ώρισμένων βαθμών φέρουν δερμάτι
νους έπενδύτας καί «κάπες». Αί γυναίκες άστυνομικοί κατά τό θέρος φέρουν τοϋ 
αύτοΰ τύπου πηλίκιον, ώς αί συνοδοί τών άεροσκαφών.

'Η  ύπηρεσία τοϋ σκοποΰ άστυφύλακος είναι όκτάωρος ήμερησίως αί δέ άλλα- 
γαί άρχονται τήν 7 π.μ., 10 π.μ., 3 μ.μ., 6 μ.μ. καί ΐ ΐ  μ.μ. Έκάστην έβδομάδα 
ούτος έργάζεται κατά μέσον δρον 48 ώρας. Κατά κανόνα ό άστυφύλαξ· διατίθεται 
είς υπηρεσίαν οκτώ ώρας, πλήν δμως κατ’ αύτάς δέν έκτελεϊ περιπολίαν συνεχώς, 
αλλά καί υπηρεσίαν Τμήματος. Είς ώρισμένας περιπτώσεις οί έν ύπηρεσία σκοποϋ 
άστυφύλακες συνοδεύονται καί υπό άστυνομικών κυνών.
R Ή  'Υπηρεσία Έγκληματολογικών ’Αναζητήσεων (Γενική ’Ασφάλεια) της 
’Αστυνομίας της Στοκχόλμης διαθέτει δύναμιν έξ ένός Δ/ντοΰ Β' (Assistant 
Commissioner), 14 ’Αστυνόμους, 99 Ύπαστυνόμους, 165 Άρχιφύλακας, Ντέτε-
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ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣΤΙΞ
-  5.000.000 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ -

Άναδημοσίευσις έκ της έφημερίδος
-----------------------------------  «’Απογευματινή» της 30-10-58 ------------------------------------

Το πάθος τοΰ ποτοΰ έχει κυριεύσει πέντε έκατομμύρια άνδρες καί γυ
ναίκες, στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, σέ τέτοιο βαθμό πού νά έχουν καταντήσει 
σκλάβοι του. Καί δυστυχώς ό άριθμός αύτός αυξάνει μέ ρυθμό 200 χιλιάδων κάθε 
χρόνο! Ή  άρρώστεια πού ενεδρεύει μέσα στο άλκοόλ είναι ένας τύραννος, ό όποιος 
διαλέγει κατά τρόπον άνεξήγητον, τον ένα στους δεκαέξ άνθρώπους καί τον κάνει νά 
χάνη τον έλεγχο τοΰ έαυτοϋ του. Γ ι’ αυτόν άκριβώς τον λόγο, στήν ευρύτερη έννοια 
τοΰ πράγματος, ήπορεϊ νά πή κανείς πώς δεν είναι τό άλκοόλ ό «φταίχτης». Είναι ό 
άλκοολισμός. Γ ι’ αύτό καί ύπάρχουν πολλοί πού, άδιάφορο πόση ποσότητα θά πιοΰν, 
δέν άποκτοΰν τή συνήθεια, ό οργανισμός τους δηλαδή δεν «εθίζεται» στο ποτό.

"Οπως καί ή μορφίνη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα άποτελεϊ κάποιος γιατρός άπό την Νέα 'Υόρκη, 

ό όποιος γιά καθαρώς έπιστημονικούς σκοπούς άπεφάσισε νά άποδείξη στον ίδιο τον 
εαυτό του πειραματιζόμενος, δτι τό άλκοόλ ήταν τό ίδιο «έθιστικό» δπως καί ή 
μορφίνη. Έφόρτωσε, λοιπόν, τό «πόρτ-μπαγκάζ» τοΰ αύτοκινήτου του μέ μπουκάλια 
ούΐσκυ καί έφυγε γιά την Νέα ’Αγγλία όπου καί κλείσθηκε σ’ ένα δωμάτιο τελείως 
μόνος.

’Επί ένα μήνα συνεχώς·, πρωί-βράδυ, έπινε καί τραγουδοΰσε, τραγουδοΰσε κι’ 
έπινε. Δέν ένοιωθε δμως ευτυχής. Στο τέλος τοΰ μηνός έπέστρεψε στο ιατρείο του στήν 
Νέα 'Υόρκη καί βάλθηκε νά μετρήση άπό τήν πρώτη στιγμή τις νευρικές καί εγκεφα
λικές του άντιδράσεις καί τήν φυσική του έν γένει κατάστασι. Τό μόνο πού μπόρεσε 
νά διαπίστωση θετικά ήταν πώς δέν ήθελε ούτε νά ξαναδή ποτό στά μάτια του.

’Εκείνο πού άπέδειξε τό πείραμα—καί πού δέν είναι κάτι καινούργιο—είναι δτι 
ό άλκοολισμός δπως καί ό καρκίνος, δέν έμφυτεύεται απλώς στον καθένα μέ φυσιο
λογικά μέσα μόνο.

Πειράματα καί σταυροφορία.
Πειράματα, έξ άλλου, πού έγιναν μέ ζώα άπέδειξαν τελείως τό άντίθετον. 

"Ενας έλέφας επί παραδείγματι παθαίνει σοβαρούς στομαχικούς σπασμούς, άν έκτεθή 
γιά άρκετή ώρα στο κρύο καί άρχίζει νά «ούρλιάζη» άπ’ τον πόνο. Τό μόνο φάρμακο 
γιά νά τοΰ περάσουν οί πόνοι είναι νά πιή ένα κάδο μέ «τζίν» ή «τζίντζερ». "Αν δμως 
πιή αύτό τό φάρμακο ένα δυο φορές άκόμη, γίνεται άλκοολικός, πού ζήτα μέ κάθε 
τρόπο νά ίκανοποιήση τό πάθος του, άλλοιώς υποφέρει άφάνταστα.

κτιβ (Σ.Μ. έκτελοΰντας υπηρεσίαν έν πολιτική περιβολή) έκ τών οποίων 12 βαθμο
φόροι γυναίκες—άστυνομικοί καί μόνον 33 άστυφύλακες, έξ ών 5 γυναίκες. 'Η  όλη 
έργασία της 'Υπηρεσίας αύτής κατανέμεται. εις -τήν Γραμματείαν, πέντε Έγκλη- 
ματολογικάς Διευθύνσεις, τήν Δ/νσιν ’Αλλοδαπών καί τήν Διεύθυνσιν ’Ελέγχου 
Διαβατηρίων. Έκάστη τών Έγκληματολογικών Διευθύνσεων είναι άρμοδία St’ έν 
έκ τών κάτωθι άντικειμένων: 1) ’Ανθρωποκτονίας, 2) Κλοπάς, 3) Διαρρήξεις πά- 
σης κατηγορίας, 4) Άπάτας καί 5) Γενικώς καταζητούμενα πρόσωπα, στρατιω- 
τικάς υποθέσεις κ.λ.π.

(Συνεχίζεται)
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Τό ίδιο^συμβαίνει^καί μέ τις γάτες. Άντιθέτως, τά ποντίκια είναι περισσότερον 
έγκρατή, ίσως για τον φόβον της γάτας.

Ό  άλκοολισμός στον άνθρωπο αποτελεί βασικώς άσθένειαν τοϋ εγκεφάλου" 
άπό της άπόψεως ότι ό έγκέφαλος είναι ένα φυσιολογικόν οργανον υποκείμενον στις 
εναλλαγές της κυκλοφορίας τοϋ αίματος, ενα ψυχολογικόν οργανον υποκείμενον σέ 
ψυχικές καί συγκινητικές έντάσεις καί ένα κοινωνικόν οργανον.

'Ό πως ή σύφιλις έτσι καί ό άλκοολισμός καταπολεμείται φανερά σήμερον σαν 
άσθένεια πού άπαιτεΐ θεραπείαν. ΙΙοΐοι είναι σύμμαχοι τής ιατρικής στον άγώνα της 
εναντίον τοϋ άλκοολισμοί»; Οί υπάλληλοι καί οί έπιχειρηματίαι, οί έργατικοί ήγέται, 
οί διδάσκαλοι καί οί δικηγόροι. Κοντά σ’ αυτούς όμως, είναι καί οι ίδιοι οί άστυνομι- 
κοί.

Καί είναι χαρακτηριστικόν, ότι οί ένθερμότεροι πολέμιοι τοϋ άλκοολισμοϋ είναι 
οί αλκοολικοί πού άποτοξινώνονται.

Περισσότεροι άπό 150 χιλιάδες τέτοιων θεραπευμένων άλκοολικών οφείλουν 
τήν σωτηρία τους στήν όργάνωσιν «’Αλκοόλικ Άνόνυμους», τής οποίας ή έπιτυχής 
δραστηριότης εκτείνεται σέ όλη τήν επικράτεια των 'Ηνωμένων Πολιτειών. Έ ξ  αιτίας, 
όμως, τοϋ ότι ή όργάνωσις αύτή βοηθεΐ μόνον εκείνους πού είναι διατεθειμένοι νά 
άκολουθήσουν τό αυστηρότατα ώργανωμένο πρόγραμμα εντατικής θεραπείας, πολλοί 
άλκοολικοί τήν άποφεύγουν. ’Αλλά, χάρις στις προσπάθειες διαφόρων οργανώσεων 
καί άτόμων σέ όλη τήν χώρα, ή άσθένεια τοϋ άλκοολισμοϋ καταπολεμείται σήμερα 
μέ τόση δραστηριότητα όσο ποτέ άλλοτε.

Μερ ικές « εύεργεσ ίες ».
'Ένας λόγος, όμως,πού ό άλκοολισμός είναι τόσο «δύσκολη» άσθένεια, είναι ότι 

ό φορεύς του, τό αλκοόλ, είναι ένα «διπρόσωπο» κατασκεύασμα" ένα υγρό πού κάνει 
καί καλό καί κακό, πού θεραπεύει ή καταρρακώνει τον άνθρωπο. Πράγματι, τό άλ- 
κοόλ έχει κάποιαν θεραπευτικήν άξία, τό ίδιο όπως έχη καί βλαβερά άποτελέσματα.

"Αν καί δέν μπορή νά πή κανείς ότι τό άλκοόλ άποτελεΐ θεραπευτικόν μέσον 
γιά κάθε άσθένειαν, σέ μέτριες δόσεις μπορεί νά προσφέρη—στον μή «έθισμένον» 
πότην—ξεκούρασι άπό τον κάματο τής ήμέρας, βοηθεΐ στήν άνακούφισι των πόνων 
τής ρευματοειδούς άθρίτιδος, άνοίγει τήν ορεξι, ύποβοηθεΐ τήν χώνευσι καί έχει άπο- 
δειχθή άποτελεσματικό γιά τήν καταπολέμησι ώρισμένων συμπτωμάτων τοϋ κοι
νού κρυολογήματος.

Πέρα, όμως, άπό αύτά τά ευεργετικά άποτελέσματα, οί βλαβερές του συνέ
πειες, ιδίως σέ άνθρώπους πού έκτελοΰν έπικίνδυνες εργασίες—αύτοκινητιστάς, έρ- 
γάτας μηχανουργείων κλπ.—είναι προφανείς. Προ πάντων αυτό ισχύει γιά τούς 
οδηγούς λεωφορείων ή ταξί, πού δέν έχουν στο κάτω-κάτω κανένα δικαίωμα νά έκθέ- 
τουν σέ κίνδυνο τήν ζωήν των άνθρώπων πού μεταφέρουν άπλώς γιά νά κάνουν 
«τό κέφι τους», ικανοποιώντας ένα πάθος τόσο επικίνδυνο.
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ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
'Υπό δοκ. άστυφύλακος

------------------------------ κ. Α θ . ΑΝΤΙΟΧΟΥ ------------------------------------

Μέ άνυπομονησίαν καί καρτερικότητα άναμένομεν να παρέλθη όλίγος καιρός 
πού|άπέμεινεν ακόμη, διά να έξέλθωμεν της ’Αστυνομικής Σχολής.

Γεγονός πάντως είναι ότι έν τή Σχολή σχεδόν άπεκοπίσαμεν τάς βάσεις καί 
συνεχίζομεν νά πλουτίζωμεν έτι περισσότερον τάς γνώσεις μας, χάρις εις τάς φρον
τίδας καί τό άπαράμμιλον ενδιαφέρον των κ.κ. καθηγητών καί έκπαιδευτών μας, 
τούς οποίους όφείλομεν νά εύγνωμονοϋμεν καί πάντοτε ένθυμούμεθα, διότι μέ τήν 
διδακτικήν των ικανότητα καί τά πολλά άλλα προσόντα των, ένεφύσισαν εις ήμας 
πολυτίμους, διά τήν έκτέλεσιν της υπηρεσίας μας, αυριον, γνώσεις καί πληροφορίας, 
άτινας ώς άστυνομικά όργανα όφείλομεν νά γνωρίζωμεν.

Έ ν τή Σχολή έδιδάχθημεν καί έξακολουθούμεν νά διδασκόμεθα, πράγματα, 
τά όποια πριν είσέλθωμεν, ούτε καν είχομεν έστω καί τήν παραμικράν πληροφορίαν 
περί αυτών. Πράγματι ή ’Αστυνομική Σχολή είναι, ας τό άποκαλέσωμεν, ένα με- 
γάλον, ένα άνώτερον Πανεπιστήμιον, είναι μιά πηγή ώραίων καί πολυτίμων δι
δαγμάτων καί έγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Πολλές φορές κάνω τήν σκέψιν καί 
φρονώ ότι κάθε πολίτης, όχι μόνον στο τόπο μας, άλλά καί σέ κάθε γωνιά τής γής, 
θά έπρεπε νά φοιτήση εις αύτό τό Πανεπιστήμιον, διότι ό κόσμος, τότε, ίσως νά ήτο 
κάπως διαφορετικός. Τό έγκλημα, ή διαφθορά, ή πορνεία καί άλλαι συναφείς 
προς αύτάς πράξεις, θά περιωρίζοντο.

Βεβαίως τό μέτρον τοϋτο δέν είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή. Δέν λέγω 
βέβαια ότι θά έπρεπε, όλος αυτός ό κόσμος νά κλειστή μέσα είς σχολάς διά νά μάθη 
τά ’Αστυνομικά καθήκοντα, θά έπρεπε όμως, στά πάσης φύσεως έκπαιδευτικά ι
δρύματα, τό Κράτος, νά μεριμνήση, ώστε άνώτεροι άστυνομικοί υπάλληλοι νά δι
δάσκουν στους μαθητάς, τούς αυριανούς συντελεστάς τής κοινωνίας, έκτός τών 
ειδικών οδηγιών τροχαίας καί τάς ύποχρεώσεις των έναντι τών νόμων τοϋ Κράτους, 
εις ό διαβιοϋν, νά μάθουν νά τούς σέβωνται ώςκαί τάς συνέπειας πού θά ύφίσταντο 
κατά τήν μή εφαρμογήν τω·ί έν περιπτώσει παραβάσεώς των. Δυστυχώς τό θέμα 
τούτο είναι άνεξάντλητον, έγώ δέ, τήν ταπεινήν μου γνώμην έκφέρω καί ας μέ συγ
χωρήσουν έκεΐνοι πού νομίζουν ότι θά έπρεπε νά είναι κάπως άλλοιώς καί όχι έτσι, 
ας μέ συγχωρήσουν έπίσης καί έκεΐνοι πού έτυχε νά διαβάζουν τά λόγια τούτα, 
διότι όμολογουμένως παρεσύρθην είς άλλο θέμα.

"Ας ένθυμούμεθα λοιπόν πάντοτε όπου καί νά εύρισκώμεθα, τά ώραΐα λόγια, 
τά πλούσια διδάγματα τών καθηγητών μας, Διοικητικού καί διδακτικού προσωπι
κού, άς ένθυμούμεθα τά έκ πείρας παραδείγματά των καί μ’ αύτά καί άλλα πολλά 
έφόδια, άς ξεκινήσωμεν μέ θάρρος καί αύτοπεποίθησιν διά τον μεγάλον δρόμον 
τού καθήκοντος.

ΤΗλθαμε έδώ μέσα, παιδιά άπό διάφορα μέρη τής Χώρας μας καί φτιάσαμε 
μιά κοινωνία δική μας, ξεχωριστή κοινωνία. 'Ο  καθένας άπό ήμας είχε διαφορετι
κές άντιλήψεις, άλλος έλαττώματα, άλλος προτερήματα, άλλά όλοι μαζί ζούσαμε 
τό ίδιο όνειρο, είχαμε τις ίδιες φιλοδοξίες, άλλά όλα αύτά μέ τήν φροντίδα τών κ.κ. 
διμοιριτών μας 'Υπαστυνόμων καί διδακτικού προσωπικού, άφομοιώθησαν είς μίαν 
ώραίαν καί ύπέροχον ιδέαν, είς έπιδιώξεις καί όνειρα τέτοια πού μέ λίγη φροντίδα 
καί έπιμονήν θά τά έπιτύχωμεν.

"Ας έχωμεν λοιπόν έμπιστοσύνην στο έπάγγελμα πού διαλέξαμε καί άς πα- 
ραδειγματισθώμεν άπό διάφορα άλλα περιστατικά πού είχαμε τήν ευτυχίαν νά άκού-
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σωμεν άπό τά στόματα των κ.κ. διμοιριτών μας καί έν πολλοΐς νά τό διαπιστώσω- 
μεν. "Ας άτενίσωμεν μέ εμπιστοσύνην καί καρτερικότητα τον μεγάλον, τον εύθύν 
δρόμον πού άνοίγεται εμπρός μας καί μέ πεποίθησιν, άς ξεκινήσωμεν αισιόδοξοι 
διά την πραγματοποίησιν των ονείρων μας. "Ας έχωμεν έμπιστοσύνην εις τό ’Α
στυνομικόν Σώμα καί άς τό άγαπήσωμεν. ’Αξίζει νά τό άγαπήσωμεν. Καιγόταν 
φθάση ή μεγάλη ημέρα, ήμερα της όρκωμοσίας, άς ύψώσωμεν την δεξιά μας καί 
άς νοιώσωμεν βαθύτερα τά λόγια, πού άπό τά σπασμωδικά, άπό ρίγη συγκινήσεων 
χείλη, θά άναφωνώμεν. Θά είναι πράγματι συγκινητική έκείνη ή στιγμή, πού μέ 
τόση λαχτάρα καί χαρά άναμένομεν. Καί άς μήν ξεχνώμεν ότι τά λόγια έκεϊνα θά 
είναι ύπεύθυνα έναντι του Βασιλέως, έναντι της Κοινωνίας, έναντι τής Θρησκείας, 
τής Τιμής τής Οικογένειας, παντός προσώπου, καί κυρίως έναντι του Σώματος, 
εις τό όποιον στηρίζεται ή έσωτερική άσφάλεια τής Πατρίδος, καί πού θά έχωμεν 
τήν τιμήν, μετά άπό όλίγας ώρας νά έκπροσωποϋμεν. "Ας μή ψευσθώμεν λοιπόν, 
έναντι τόσων καί τόσων ωραίων ύποσχέσεων. "Ας μήν ξεχνώμεν επίσης ότι τον 
όρκον αύτόν τόν έδωσαν χιλιάδες προ ήμών συνάδελφοί μας καί πού πολλοί άπ’ αύ- 
τούς, δι’ αύτόν έμαρτύρησαν, δι’ αύτόν έκλαυσαν, δι’ αύτόν έπόνεσαν καί τέλος δι’ 
αύτόν έθανατώθησαν ένδόξως. "Ας είναι λοιπόν τό παράδειγμα τους φωτεινό μετέωρο 
δι’ ήμάς, καί άς ύποσχεθώμεν εις αύτούς ότι δέν θά τούς έντροπιάσωμεν καί ότι 
θά τούς μιμούμεθα πάντοτε, εις ωραίας πράξεις, εις πράξεις καθήκοντος καί αυτο
θυσίας. Καί έπειτα φεύγοντας άπό τήν Σχολήν άς σφίξωμεν θερμά τά χέρια τών 
πνευματικών μας αύτών πατέρων, τών ’Αξιωματικών μας καί άς τούς δώσωμεν 
τήν ύπόσχεσί μας ότι έξερχόμενοι τής Σχολής, θά έκπληρώσωμεν μέ πίστιν τό άνα- 
τιθέμενον βαρύ έργον τής άστυνομεύσεως, τό όποιον έμπιστεύεται εις ήμάς ή 
Πολιτεία καί οτι θά έφαρμόσωμεν μέχρι κεραίας ο,τι αυτοί μέ τόση στοργή μάς 
έδίδαξαν.

Καί τώρα κάτι μεταξύ μας κ.κ. συνάδελφοι : Δέν θά πρέπει νομίζω τά χρή
σιμα αύτά βιβλία πού μάς έδωσαν καί πού έξακολουθοϋν νά μάς δίδουν τή βοήθεια 
τών κ.κ. καθηγητών μας, πολυτίμους πληροφορίας διά τήν ένάσκησιν τών καθη
κόντων μας ώς άστυνομικών υπαλλήλων, δέν θά πρέπει έπαναλαμβάνω νά κλείσουν, 
νά μπουν σέ κάποιο μπαούλο καί νά μή ξανανοίξουν ποτέ πιά. Τά βιβλία αύτά θά 
μάς χρησιμεύσουν καί θά μάς καθοδηγούν πάντοτε διά τήν άκριβή καί δικαίαν έκ- 
τέλεσιν τών καθηκόντων μας, έφόσον τά συμβουλευόμεθα πάντοτε καί έκεϊνα πρό
θυμα θά μάς δίδουν τάς συμβουλάς των. Τά βιβλία αύτά θά μάς βοηθήσουν διά τήν 
έπιδίωξιν καί πραγματοποίησιν τού σκοποΰ^δι’̂ όν^είσήλθομεν έν τή Σχολή.

Α. ΑΝΤΙΟ ΧΟ Σ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ. Γ. ΓΡΙΒΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Ό  Γενικός Διευθυντήςς ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης έπί τη 

ευκαιρία της ’Εθνικής ’Επετείου της 25ης Μαρτίου έπεσκέφθη τον ’Αρχηγόν τής 
Ε.Ο.Κ.Α. ’Αντιστράτηγον κ. Γ. Γρίβαν καί τον παρεκάλεσε νά δώση μίαν συνέν- 
τευξιν διά την ’Αστυνομίαν Πόλεων.

Ό  κ. ’Αρχιμανδρίτης, καταφανώς συγκινημένος είπε στον Διγενή : 
«Στρατηγέ μου,

Οί άνδρες του Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, που συνδέονται μαζί σας μέ 
κοινούς εθνικούς άγώνας, καί οί ό
ποιοι πάντοτε εύρέθησαν μέ θαυμα
σμόν παρά τό πλευράν σας, κατά 
τον Κυπριακόν άπελευθερωτικόν α
γώνα, ύποβάλλουν τήν παράκλησιν 
νά σάς άκούσουν άπό τήν εκπομπή 
τους αυτή, μέ τήν ευκαιρία τής ’Ε
θνικής ’Επετείου τής 25ης Μαρτίου 
του 1821, τής οποίας τήν Δόξαν έ- 
νεθύμισαν καί άντέγραψαν οί πρόσ
φατοι ήρωϊκοί αγώνες τής θρυλικής 
Ε.Ο.Κ.Α., υπό τήν φωτεινήν καί 
έμπνευσμένην άρχηγίαν σας.

Θά είχατε τήν καλωσύνην, Στρα
τηγέ μου, νά πήτε δυο λόγια γιά 
τούς άστυνομικούς μας;».

'Ο σεμνός αγωνιστής είπε μέ γα
ληνεμένη πίστη ετούτα τά ύπέροχα 
καί τόσο τιμητικά γιά τούς άστυνο- 
μικούς λόγια :

«'Υπό τήν σκιάν τής ιστορίας τής 
αίωνίας Ελλάδος ό Ελληνικός Κυ
πριακός Λαός έ'πραξε τό καθήκον 
του καί διεκρίθη. Καί διακριθείς, 
έδικαιώθη. Ό  ήρωϊκός αγών του έ- Φωτογραφία τοΰ θρυλικού Διγενή άφιερωμένη 
τερματίσθη, άλλ’ αί θυσίαι του καί ή «’ΑστυνομικήΧρονικά»,
πίστις του θά ένθυμίζουν πάντοτε εις τούς Λαούς τό μεγαλεΐον τής Ελληνικής ψυχής.

Αισθάνομαι υπερηφάνειαν δι’ αυτό καί συγκίνησιν άμετρον, τήν οποίαν έπηύ- 
ξησεν ή ενθουσιώδης υποδοχή πού μοΰ έπεφύλαξεν ό Ελληνικός Λαός κατά τήν 
έπιστροφήν μου εις τήν Πατρίδα άποτίων φόρον τιμής προς τον σκληρώς δοκιμα- 
σθέντα άλλά νικήσαντα Κυπριακόν Λαόν.

Σήμερον, οτε τό Ελληνικόν ’Έθνος είς παλλαϊκόν συναγερμόν, εορτάζει 
τήν έπέτειον τής άνεξαρτησίας του ας πλημμυρίση κάθε Ελληνική καρδιά πίστιν 
είς τό μέλλον τής Φυλής μας καί πεποίθησιν ότι ή Ελλάς ποτέ δέν θά πεθάνη, όσον 
σκληρά καί αν δοκιμάζεται ένίοτε.

'Όσον άφορα τούς τόσον συμπαθείς μου άνδρας τοΰ Σώματος τής Άστυν. 
Πόλεων, επιθυμώ νά έξάρω τον πατριωτισμόν των, τήν υποδειγματικήν προσήλω- 
σίν των είς τό καθήκον, καί τήν άφοσίωσίν των είς τά άθάνατα ιδεώδη τοΰ Έλληνο-
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χριστιανικού Πολιτισμού. "Οπότε έχρειάσθη, οί άστυνομικοί μας έδωσαν δείγματα 
της άξίας των καί των ικανοτήτων των καί άπέσπασαν την άγάπην καί τήν έκτί- 
μησιν τοϋ κοινού, εις την υπηρεσίαν τοϋ οποίου έπί έτη καί έτη άγωνίζονται τον 
άγώνα της τάξεως καί της άσφαλείας.

Κατά την περίοδον της ξενικής κατοχής οί άνδρες τοϋ ’Αστυνομικού Σώ
ματος έστάθησαν εις τό ύψος τής άποστολής των καί προσέφεραν πολυτίμους υπη
ρεσίας εις τήν Πατρίδα. Τό γνωρίζω αυτό καλά, καί ή προς αυτούς έκτίμησίς μου 
είναι άπεριόριστος. Τήν ώραίαν αυτήν ιστορίαν των συνεχίζουν μέ αύταπάρνησιν καί 
είναι άξιοι παντός επαίνου.

Τούς εύχαριστώ διά τήν βοήθειαν τήν οποίαν κατά καιρούς μοϋ προσέφεραν 
καί τούς εύχομαι έπιτυχίαν εις τό δύσκολον έργον των.

Τούς εύχαριστώ όλους».

" Υ μ ν ο ς  σ τ ή ν  ’Ά ν ο ι ξ ι
Τής ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΥ

"Ανοιξις! "Ομορφο γλυκοχάραμα ζωής. Γλυκό χαμόγελο τής δημιουργίας 
στήν Πλάση. Ή  φύσις μέ χίλιες φωνές μάς μιλάει. Βελούδινη ή άτμόσφαιρα απαλά 
τήν ψυχή μας χαϊδεύει. Σάν τραγούδι οί μέρες κυλάνε κι’ οί νύχτες λάμπουν άπό 
φως. "Ολα γύρω, είναι ένα ποίημα ήχων, γραμμών καί χρωμάτων. Γαλάζιο ατλάζι 
ή θάλασσα φωτίζεται τις νύχτες άπό άσημένιο φεγγάρι. *Η εύωδιά τών ρόδων πλημ
μυρίζει τον άέρα. Οί αισθήσεις μεθούνε άπό εικόνες, τό μυαλό μας τρέχει-τρέχει, 
γυρεύει άγνωστους ορίζοντες, ποθεί κάτι καινούργιο. Σ ’ ένα άνθισμένο χάος πετάει 
ή ψυχή μας γιά νά σμίξη μέ τις ψυχές τών λουλουδιών καί νά φτιάξουν μιά αιθέρια 
μελωδία. Γυρεύει ένα θρόνο μέ λουλούδια, λουλούδια μυρωμένα άπό τής άνοιξης τό 
άρωμα καί νά θρονιαστή έκεϊ, νά γίνη βασίλισσα ολόκληρης τής φύσης κυρίαρχος 
τής γής, τοϋ κόσμου, τών λουλουδιών. Πότε πάλι, θέλει νάγίνη ένας άόρατος μουσι
κός, νά συνθέση συμφωνίες άτέλειωτες, πού θά παίζουν τις πρωινές ώρες τά ζευγάρια 
τών άηδονιών.Ώ! "Ανοιξις, θεά τών εποχών, πώς κάνεις τις καρδιές άλλοτε νά με
λαγχολούν κι’ άλλοτε νά ξεχειλίζουν άπό εύτυχία! "Αλλοτε ή ζωή νά φαίνεται μαύρη, 
κι’ άχαρη κι’ άλλοτε νά φαίνεται έλπιδοφόρα, χαρωπή.

Μά τις πιο πολλές φορές ακύμαντη γαλήνη βασιλεύει παντοΰ, θείος άνασα- 
σμός ένα λουλουδένιο όνειρό. Θείες κι’ άσύλληπτες ομορφιές μέ χρυσά όνειρα εύτυ- 
χίας μάς λικνίζουν.

Ναι, ή ζωή, πού είναι ένας δρόμος πάνω στον όποιο τρέχομε καί δέν γνωρί
ζομε πόσο μακρύς είναι γιατί χάνεται πίσω άπ’ τά βουνά καί τά λαγκάδια τοϋ 
άγνώστου, γίνεται γλυκειά, ποθητή, όταν εσύ προβάλλης κι’ ό ολόλαμπρος σου 
ήλιος άπλώση τις χρυσές άκτϊνες του στή φύση.

"Ανοιξις βασίλισσα, πού όσο βασιλεύεις, γεμίζεις τις καρδιές μας μέ όνειρα 
ρωμαντικά καί, όταν φεύγης μάς άφίνεις ένα εύγενικό κέρδος· μιά δέσμη άπό ανα
μνήσεις χαραγμένη βαθειά στό ημερολόγιο τής ζωής.

’Από τήν ομίχλη τοϋ άγνώστου εισορμάς σάν μιά θωριά παράξενη μές στις 
καρδιές μας καί άφοΰ γίνης κυρίαρχος τοϋ είναι μας φεύγεις μακρυά, γιά νά ξανάρ- 
θης πάλι, ύστερα άπό ένα χρόνο, καί νά πρωταγωνιστήσης σέ μιάν άλλη καμπή τής 
ζωής μας. Ή  ψυχή μένει εκστατική μπροστά στή θωριά σου καί τά χείλη ψιθυρί
ζουν στόν αποχωρισμό σου- «χαΐρε! Α νοιξις Θεά, μέ τό καλό νά μάς ξανάρθης».



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητική σειρά
Αίνείου.
’Από Φρύνης 42, στο Παγκράτι.
Γυιός τοΰ Δαρδανίδου Άγχίσου καί της ’Αφροδίτης, έγγονος τοϋ Κάπυος 

καί της Θεμιστής (Βλ. ’Αγχίσου), μαθήτευσε κοντά στο περίφημο Κένταυρο Χεί- 
ρωνα τοϋ Πηλίου. Ό  Αινείας, δεν ήθελε να γίνη ό Τρωϊκός πόλεμος, πήρε όμως μέ
ρος σ’ αύτόν σαν άρχηγός των Δαρδανιδών καί έπέδειξε εξαιρετικά προσόντα. 
Κατά μιά εκδοχή, γυρίζοντας άπό τη Τροία, βρίσκεται στην ’Ιταλία όπου καί παν
τρεύεται την κόρη τοΰ Βασιλέως τοϋ Λατίου, Λατίνου κι’ έτσι γίνεται πρόγονος 
των Ρωμαίων, της φυλής των Λατίνων.

Αίνιανος.
Πάροδος Πατησίων 67, στό Μουσείο.
Οί Αΐνιάνες, γνωστή οικογένεια άπό τό Μαυρίλο τοΰ Τυμφρηστού τής Φθιώ- 

τιδος, διεκρίθησαν στην έπανάστασι τοΰ 21. Πλέον γνωστοί είναι ό Γεώργιος καί 
ό Δημήτριος, παιδιά τοΰ Παπα-Ζαχαρία Αίνιάν.

Αίνου.
Ά πό Λ. Βουλιαγμένης 137, στον "Αγιο ’Ιωάννη Βουλιαγμένης.
Ό  Αίνος, άρχαία πόλις τής Θράκης στις έκβολές τοΰ 'Έβρου, ήτο αποικία 

των Αίολέων. Τον ’Οκτώβριο τοΰ 1922 ή πόλις παραδόθηκε στη διασυμμαχική 
επιτροπή καί έκτοτε έγκατεστάθησαν έκεϊ οί Τοΰρκοι.

Αίξωνέων.
Πάροδος 3 'Ιεραρχών 19, στ’ Ά νω  Πετράλωνα.
Οί Αίξωνεϊς, κάτοικοι τής Αΐξώνης—άρχαίου δήμου τής ’Αττικής τής Κεκρο- 

πίας φυλής εΰρισκομένης όπου ή σημερινή Γλυφάδα—ήσαν περιβόητοι γιά τόν φι- 
λόνικο χαρακτήρα τους, γ ι’ αυτό καί ή παροιμία «’Αληθώς εϊ Αίξωνεύς». ΤΗτό 
άπό τούς μεγαλυτέρους καί πλουσιωτέρους δήμους.
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ΑΙολέων.
Πάροδος 3 'Ιεραρχών 120, στ’ "Ανω Πετράλωνα.
Οί Αίολεϊς, μιά άπό τΙς τέσσερες φυλές της άρχαίας Ελλάδος (’Αχαιοί, 

"Ιωνες, Δωριείς, Αίολεϊς), ή σαν κατά τή μυθολογία άπόγονοι τοϋ Αίολου, άδελφοΰ 
τοϋ Δώρου καί τοϋ Ξούθου καί γυιοΰ τοϋ Έλληνος άπό τον όποιο και οί κάτοικοι 
πήραν τ ’ όνομα 'Έλληνες. 'Ο  Έλλην ήτο γυιός τοϋ Δευκαλίωνος καί τής Πύρρας, 
βασιλέων τής νοτίου Θεσσαλίας κι’ είχε τρεις γυιούς: τον Δώρο, τό Ξοΰθο καί τον 
Αίολο. ’Από τον Ξοΰθο γεννήθηκε ό ’Αχαιός καί ό "Ιων. 'Ο  Δώρος, ό Αίολος, ό 
’Αχαιός καί ό "Ιων είναι οί γενάρχαι τών τεσσάρων φυλών.

Περί τής καταγωγής τών Ελλήνων καί τών φυλών υπάρχουν πολλές εκδοχές. 
Πάντως, οί Αίολεϊς διεδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην άρχαία Ελληνική ιστορία. 
Διεκρίθησαν στην επική, λυρική ποίησι καί γενικώτερα στο πνεϋμα (Άκταΐος, 
Σαπφώ—οί μεγαλύτερη πΟιήτρια όλου τοϋ κόσμου, όλων τών αιώνων—Τέρπανδρος, 
Άρίων, Πιττακός ό σοφός κ .ά .).

ΑΙόλου.
Κεντρική οδός τών ’Αθηνών (Βλ. προηγουμένη όδό).
ΑΙσχίνου.
Πάροδος Λυσικράτους 16, στοϋ Μακρυγιάννη.
'Ο Αισχίνης, ρήτωρ ’Αθηναίος ύπέρμαχος τής μακεδονικής μερίδας τών ’Α

θηναίων, δεινός πολιτικός, άντίπαλος τοϋ Δημοσθένους, γεννήθηκε τό 389 καί πέ- 
θανε τό 314 π.Χ. στή Σάμο. Είκοσι χρόνια ό Δημοσθένης καί ό Αισχίνης ή σαν άντι- 
μέτώποι στις πολιτικές των επιδιώξεις. Στή πραγματικότητα όμως ό Δημοσθένης 
ήταν άσύγκριτα άνώτερος. Γυιός τοϋ Άτρομήτου καί τής Γλαυκοθέας, έπέδρασε 
σημαντικά, παρά τή κακή του φήμη, στο λαό τής έποχής του.

ΑΙσχύλου.
Πάροδος Εύριπίδου 53, στο κέντρο τών ’Αθηνών.
Ό  Αισχύλος, γυιός τοϋ ίερέως Εύφορίωνος, γεννήθηκε στήν ’Ελευσίνα τό 

525 π.Χ. κι’ είναι ό μεγαλύτερος τραγικός ποιητής τής Ελλάδος καί όλων τών αίώ- 
νων. Πραγματικός δημιουργός καί οργανωτής τοϋ άρχαίου θεάτρου, θεωρείται ώς 
ό μεγαλύτερος ποντίφιξ τής τραγωδίας. Σάν ποιητής, μουσικός, άρχιτέκτων, μη
χανικός, σκηνοθέτης, άρχηγός τοϋ χοροΰ καί δραματοποιός, υπήρξε άσυναγώνιστος.

Είναι άδελφός τοϋ ήρωος τοϋ Μαραθώνος Κυναιγείρου. Πολέμησε καί ό ίδιος 
στο Μαραθώνα, στή Σαλαμίνα, στις Πλαταιές. Πέθανε στή Γέλα τής Σικελίας τό 
456 π.Χ ., άφίνοντας στήν Ανθρωπότητα μιά καλλιτεχνική καί πνευματική κληρονο
μιά. Κανένας δραματουργός δέν μπόρεσε νά φθάση τό βάθος καί τό ύψος του. 'Υ 
πήρξε άσύγκριτα δημιουργικός άπό κάθε άποψι. Ά πό  τα 70 δράματά του σώθηκαν 
μόνον 7: οί Πέρσαι, Προμηθεύς δεσμώτης, Προμηθεύς πυρφόρος, Προμηθεύς λυό
μενος, Ε π τά  έπί Θήβαις, Όρεστεια καί 'Ικέτιδες. Οί κάτοικοι τής Γέλας χάραξαν 
πάνω στο τάφο του τό έπίγραμμα πού μόνος του είχε συνθέσει, προαισθανόμενος τό 
θάνατό του «Αισχύλον Εύφορίωνος Άθηναΐον τόδε κεύθει μνήμα καταφθίμενον πυ- 
ροφόροιο Γέλας· άλκήν δ’ εύδόκιμον Μαραθώνιον άλσος αν είποι καί βαθυχαιτήει 
Μήδος έπιστάμενος» πού έξηγεϊται έλεύθερα: Τοΰτο τό μνήμα τής σιτοφόρου Γέ
λας κρύπτει τά λείψανα τοϋ Αισχύλου τοϋ Εύφορίωνος τοϋ Αθηναίου’ διά τήν άλκή 
του μπορεί νά σας πή τό περίφημο δάσος τοϋ Μαραθώνος καί ό άλαζών Μήδος πού 
τήν ξέρει».

Αϊσωνος.
Πάροδος Θερμοπυλών 60, στο Μεταξουργείο.
Ό  Αΐσων, γυιός τοϋ Κρητέως καί τής Τυροΰς, παντρεύτηκε τήν Πολυμήλα
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γάνωσε τήν Άργοναυτική έκστρατεία κι’ έφερε άπό τήν Κολχίδα τό Χρυσόμαλλο 
δέρας.

Αισώπου.
Ά πό Καραϊσκάκη 15, στοΰ Ψυρρή.
'Ο  Αίσωπος, θεωρείται σάν ό πιο διάσημος μυθοποιός των αρχαίων 'Ελλή

νων. Σύγχρονος των 7 σοφών, κατήγετο άπό τή Θράκη ή τή Φρυγία. Κατά τον Πλού
ταρχο, ήτο άσχημος, τραυλός καί καμπούρης, είχε όμως πνεύμα εφευρετικό καί εύ
στροφο. 'Η  έλληνική παράδοσις τοποθετεί τον Αίσωπο τήν έποχή τοϋ Κροίσου.

Αιτωλίας.
Ά πό Λ. Κηφισσίας 141, στούς Αμπελοκήπους.
'Η  Αιτωλία, ανατολική χώρα τοϋ ποταμού Αχελώου, περιλαμβάνει σήμερα 

τό ΒΑ τμήμα τοϋ νομοΰ Αΐτωλ/νίας. Οί Αΐτωλοί παρουσιάζονται τελευταΐοιστό 
ιστορικό προσκήνιο. Στον άγώνα της Έπαναστάσεως τοϋ 21 ποοσέφεραν ανεκτίμη
τες υπηρεσίες.

Αίτωλικοϋ.
Πάροδος Ίωαννίνων 77, στο Κολωνό.
Πρόκειται για τή γνωστή κωμόπολι κοντά στο Μεσολόγγι, στή νησίδα τής 

λιμνοθαλάσσης Κυνίας, ή οποία έπικοινωνοί μέ τή ξηρά, μέ λιθόκτιστες καί πολύ- 
τοξες γέφυρες. Τό Αίτωλικό έμφανίζεται ιστορικά τον ΙΖ '. αιώνα μέ τό όνομα Ά ν- 
τελικό ή Ανατολικό.

ΑΙτωλοΰ Κοσμά.
Πάροδος Αργυρουπόλεως 29, στο τέρμα Ίπποκράτους.
'Ο  Κοσμάς ό Αΐτωλός, γεννήθηκε τό 1714 στο Μέγα Δένδρο τής Αιτωλίας, 

άπό πατέρα Ήπειρώτη υφαντή. 'Υπήρξε μεγάλη θρησκευτική καί ήθική φυσιο
γνωμία. Τά πρώτα γράμματα έμαθε στή Σιγδίτσα τής Παρνασσίδος άπό τό Γερά
σιμο Λίτσικα. Φοίτησε καί στήν Άθωνιάδα Σχολή έχοντας σάν δασκάλους τον Παν. 
Παλαμάν, τον Εύγένιο Βούλγαρη καί τό Νικόλαο Ζερτζούλη,τό Μετσοβίτη.

Πηγαίνοντας στή μονή Φιλοθέου έγινε μοναχός πέρνοντας τό όνομα Κοσμάς, 
άντί τοϋ κοσμικού του Κώστας. Ύπέστη μαρτυρικό θάνατο δι’ άπαγχονισμοΰ στο 
Κολικόντασι τήν 24 Αύγούστου 1779 κατόπιν διαταγής τοϋ Κούρτ—Πασσά. Τι- 
μάται σάν άγιος, εΐδικώτερα δέ στήν ’Ήπειρο, γιά τήν οποία υπήρξε ευεργέτης καί 
άναμορφωτής.

Ακαδημίας.
Κεντρικωτάτη οδός των Αθηνών.
Φέρει καί τ’ όνομα Ρούσβελτ προς τιμήν τοϋ άλλοτε Προέδρου τών Η.Π. ’Α 

μερικής Φραγκλίνου Ρούσβελτ. ’Οφείλει τήνΆνομασία της στο κτίριο τής Α καδη
μίας, πού βρίσκεται περίπου στο κέντρο της (περί τής ’Ακαδημίας σέ ξεχωριστό 
κεφάλαιο).

’ Ακαδήμου.
Στήν άγορά τών ’Αθηνών, πάροδος Πειραιώς . 60.
'Ο Άκάδημος, Αθηναίος ήρως, είναι ό ιδρυτής τής άρχαίας Ακαδημίας, ή 

οποία απείχε 6 στάδια άπό τήν ’Αθήνα, δυτικά, κοντά στο Κηφισό.
’ Ακακιών.
Πάροδος ’Ηπείρου 58.
Πρόκειται γιά τό γεγονός τών φυλλοβόλων δένδρων πού συχνότατα συναντά- 

ται στις δενδροστοιχίες τών ’Αθηνών. Κατάγεται άπό τήν Αυστραλία καί περιλαμ-
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βάνει πάνω άπό 400 είδη δένδρων. 'Η  κυανόφυλλη άκακία, αύτή πού συναντάται 
στήν ’Αθήνα, είσήχθη για πρώτη φορά στήν Ελλάδα το 1833 άπό τον Π. Γεννάδιον. 
Είναι δένδρο ταχείας άναπτύξεως άλλα και άρκετά εύθραυστο.

Άκάμαντος.
Ά π ο  ’Αποστόλου Παύλου 31, στα Ά νω  Πετράλωνα.
'Ο  Άκάμας, γυιος τοϋ Θησέως άπο τή Φαίδρα, άδελφής της πρώτης συζύγου 

του, ήτο βασιλεύς μέρους της ’Αττικής, υστέρα δέ άπο το θάνατο τοΰ Μενεσθέως 
καί των ’Αθηνών. Μαζί μέ τον άδελφό του Δημοφώντα, πήρε μέρος στύ Τρωικό 
πόλεμο. Πριν κηρυχθή ό πόλεμος αύτός, γνώρισε τή κόρη τοΰ Πριάμου Λαοδίκη, 
μέ τήν οποία άπέκτησε τον Μούνιχον ή Μούνιτον. Στη Κύπρο μαζί μέ τήν Φάληρον, 
έκτισε τή πόλι Άκαμαντίδα. ’Εκεί καί πέθανε τραυματισμένος μέ τύ ίδιο του τύ 
ξίφος, πέφτοντας άπο τ ’ άλογό του.

’ Ακαρνανίας.
Πάροδος Φειδιπίδου 5, στούς ’Αμπελοκήπους.
Πρόκειται για τό δυτικά τοΰ ’Αχελώου τμήμα τοΰ νομοΰ Αίτ/νίας. Σήμερα 

έχει δυο έπαρχίες: Βονίτσης—Ξηρομέρου καί Βάλτου.
Μέ τή διέλευσι των Δωριέων άπό τήν ’Ακαρνανία κατά τήν άρχαιότητα, χύ

θηκε νέο αίμα στο προϋπάρχον των Πελασγών καί τών άγνώστων αύτοχθόνων. 'Η  
’Ακαρνανία άναφέρεται συχνά στις διάφορες ιστορικές έποχές τής άρχαιότητος κα
θώς καί τής Τουρκοκρατίας. Οί Άκαρνάνες είναι άνδρεΐοι, άξιοι πολεμισταί καί φι
λόξενοι.

’ Ακαρνάνος.
Πάροδος άπό λεωφ. Ύμητοΰ 185, στή Γούβα.
'Ο Άκαρνάν, κατά τήν μυθολογία, ήτο γυιος τοΰ Άλκμαίονος καί τής Καλλιρ

ρόης κόρης τοΰ ’Αχελώου. Ά π ’ αυτόν φαίνεται πήρε τ ’ όνομα καί ή ’Ακαρνανία.
Άκάστου.
Ά πό Φαιδριαδών 133, στή Κυψέλη.
'Ο  Άκαστος, γυιος τοΰ Πελίου καί τής Φιλομάχης, πήρε μέρος στήν Άργο- 

ναυτική εκστρατεία μέ άρχηγό τον έξάδελφό του Ίάσονα. Αργότερα έγινε βασιλεύς 
τής Ίωλκοΰ. Παντρεύτηκε τήν Άστυδάμεια ή όποια κρυφά άγαποΰσε τον Πηλέα, 
βασιλέα τής Φθίας (Φθιώτις), χωρίς όμως νά βρίσκη άνταπόκρισι στο αίσθημά της. 
'Ο  Πηλεύς, έκστρατεύοντας έναντίον τής Ίωλκοΰ, έξ αιτίας τών έναντίον του συκο
φαντιών τοΰ Άκάστου, κατέστρεψε τήν Ίωλκό άφοΰ σκότωσε τον Άκαστό καί τή 
γυναίκα του Άστυδάμεια.

Άκομινάτου.
Πάροδος Αγίου Κωνσταντίνου 48, στο Βάθη.
Πήρε τό όνομα προς τιμήν τοΰ Άκομινάτου Μιχαήλ τοΰ Χωνιάτου, τελευταίου * 

ορθοδόξου Μητροπολίτου τών ’Αθηνών, πριν άπό τήν κατάκτησι τών Φράγκων. Γεν
νήθηκε στις Χώρες τής Φρυγίας κατά τό 1140. Πατρίδα του ήτο ή άρχαία Κολοσσαί, 
στήν οποία συνεκροτήθη μιά άπό τις πρώτες χριστιανικές εκκλησίες. (Ά π . Παΰλος 
προς Κολασσαιεϊς).

’Έγινε Μητροπολίτης ’Αθηνών κατά τό 1175. Κατοικοΰσε στό παρά τά Προ
πύλαια τής Άκροπόλεως οίκημα τών Μητροπολιτών, είχε δέ σάν μητροπολιτικό 
ναό τή Παναγία τήν Άθηνκότισσα τοΰ Παρθενώνος. Μετά τή Φραγκική κατάληψι 
(1205) έφυγε στό Μονή Προδρόμου τής Κέας όπου καί πέθανε τό 1220.

( Συνεχίζεται)



Ή πανέμορφη Νεάπολη
Ύπά ’Αστυνόμου Β' χ, Π . ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

"Οσες πιο πολλές φορές επισκέπτεται, κανείς τή Νεάπολη τόσο πιο όμορφη καί 
χαριτωμένη φανερώνεται μπροστά του.

Είναι μια παληά πολιτεία πού παρά τα γεράματά της προβάλλει μπροστά στά 
ματια τοϋ ταξιδιώτη σάν μιά πανέμορφη άρχόντισσα πού ή ηλικία της δέν άφήρεσε 
τίποτα άπό τή γοητεία των νεανικών της χρόνων.

Σέ όλη τήν ’Ιταλία είναι γνωστό τό δίστιχο :

Πρώτα νά ΐδής τή Νεάπολη 
κι’ έπειτα νά πεθάνης.

Δέν ξέρει τί νά πρωτοθαυμάση κανείς μέσα σ’ αυτή τήν ωραία πολιτεία. "Ολα 
έδώ είναι γελαστά καί όμορφα. Τά πολυόροφα άρχοντικά της σπίτια πού διατηρούν 
τή μεσαιωνική τους μορφή συ
ναγωνίζονται μέ τήν άγέραστη 
καί ρωμαλέα μορφή τους σέ ο
μορφιά καί έπιβλητικότητα 
τις πολύχρωμες μοντέρνες πο
λυκατοικίες πού ξεπετιοΰνται 
σωστοί ούρανοξύστες καί άγ- 
γίζουν μέ τό πελώριο άνάστη- 
μά τους τον καταγάλανο καί 
Έλληνικώτατο Ναπολιτάνικο 
ουρανό.

"Αν μέσα στή Νεάπολη τά 
παληά κτίρια έπισκιάζουν μέ 
τήν έπιβλητική μορφή τους τις 
λιγοστές έδώ κι’ έκεί έμφα- 
νίσεις τής μοντέρνας άρχιτε- 
κτονικής δέν συμβαίνει τό ί 
διο όμως μέ τον παραλιακό 
τομέα καί τά έξοχικά προάστια 
όπου τά μοντέρνα πολυόροφα κτίρια άποτελοϋν τήν συντριπτική πλειοψηφία άνάμεσα 
στά λιγοστά παλαιά μαυροκαπνισμένα κτίρια πού δειλά προβάλλουν τή μορφή τους 
στριμωγμένα άνάμεσα σέ ολόφωτες πολυκατοικίες.

Οί δρόμοι της Νεάπολης ολοκάθαροι, στρωμένοι μέ τετραγωνικά πετράδια 
καλλιτεχνικώτατα συναρμοσμένα σέ τρόπο πού σχηματίζουν πολύμορφα συνθέματα, 
απαστράπτουν στήν πρωϊνή άντηλιά σάν πελώριοι καθρέφτες πού δέν μουντώνουν 
άπό τό άνεβοκατέβασμα χιλιάδων αύτοκινήτων πού τρεχαλάνε σά δαιμονισμένα 
άπάνω στή γυαλιστερή μορφή τους. ’Ανάμεσα στις φωτόλουστες όλοπράσινες πλατείες 
της ξεχωρίζει ή γραφική Πλατεία τοϋ Δημαρχείου μέ τις καταπράσινες δενδροστοι-

χωρισμοϋ των, προφανώς διά λεπίδος ξυριστικής μηχανής, άπετέλουν έν ένιαΐον 
σώμα διφύλλου χάρτου. Προς άπόδειξιν τών άναφερομένων τεχνικών στοιχείων τοϋ 
έλέγχου έπισυνάπτομεν καί φωτοτεχνικάς μεγεθύνσεις έξ ών άποδεικνύονται έναρ- 
γέστατα τά άποδεικτικά στοιχεία τοϋ ένός καί εις ενιαίου (πρώην) αύτών σώματος.

Δ, Κ ΑΤΣΙΜ ΑΓΚ ΛΗ Σ
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χίες, τούς λουλουδοσπαρμένους κήπους, τά πελώρια συντριβάνια πού ιριδίζουν μέσα 
σέ μιά αφάνταστης γραφικότητας πολυχρωμία καί μέ έκεΐνα τά μουντά προύντζινα 
άγάλματα, πού το γιγαντιαΐο άνάστημά τους σημειώνει μέ κτυπητή έκφραση την 
άκαταδάμαστη δύναμη της Ρωμαϊκής κοσμοκρατορίας.

Στη δυτική πλευρά τής Πλατείας παρατάσσονται μέ σκυθρωπή μεγαλοπρέπεια 
το πελώριο Καστέλλο Νουόβο μέ τήν έπιβλητική μορφή του, τά μεγαλόπρεπα παλά
τια των Ναπολιτάνων Βασιλέων τοϋ περίφημο θέατρο Σαν Κάρλο καί πιο έπάνω το 
τεράστιο συγκρότημα τής Γκαλλερίας Ούμβέρτου, ή Ναπολιτάνικη αυτή Άλάμπρα 
τούς κρατεί άκόμη τήν πρωτοπορεία μέ το γιγαντιαΐο άνάστημά της καί τήν καλλι
τεχνική της τελειότητα άνάμεσα στά άρχιτεκτονικά μέγαρα τής Νεάπολης.

'Ένα γύρω στή Πλατεία σέ κάθε μπούκα των δρόμων ξανοίγονται τά φωτεινά 
στόμια των υπογείων διαβάσεων, πού συντομεύουν το δρόμο στούς βιαστικούς Ναπο
λιτάνους.

Πάνω άπό τή Πλατεία στή κορφή ενός καταπράσινου λόφου φαντάζει σά βασι
λικό διάδημα τό ιστορικό μοναστήρι τοϋ Σάν Μαρτίνο μέσα στο όποιο στεγάζεται 
ένα άπό τά πλουσιώτερα μουσεία τής ’Ιταλίας.

’Από τή κορυφή αύτοϋ τοϋ λόφου τό μάτι άγκαλιάζει ολόγυρα όλη τή πανέμορφη 
πολιτεία. Προς τήν ’Ανατολή ό άγέραστος Βεζούβιος, σβυστός τώρα άλλά πάντα άπει- 
λητικός υψώνει τό πλατύστηθο άνάστημά του άνάμεσα άπό τά καταπράσινα τοπία 
τής Πομπηίας καί τοϋ Τέρρο ντέλ Γκρέκο.

Στις καταπράσινες πλαγιές του, μέ τή θεριεμένη άπό τό άνεκτίμητο λίπασμα τής 
λάβας βλάστηση σκαρφαλώνουν άψηφώντας τον κίνδυνο ολόλευκες βαλλίτσες πού 
άναδιασμένες μέ τό ώχρό τους χαμόγελο συνθέτουν φανταχτερά περιδέραια στον 
αυχένα τοϋ κοιμισμένου λιονταριού.

Στο βάθος τοϋ ορίζοντα λίγο δεξιώτερα ξανοίγονται οί δαντελλωτές άκτές τοϋ 
Σορρέντο καί άκόμη πιο βαθειά μέσα στή θάλασσα υψώνουν τό τραχύ άλλά μεγαλό
πρεπο άνάστημά τους οί γραφικοί βράχοι τοϋ Κάπρι. Αυτό τό μικρό νησί μέ τις άπό- 
τομες καί άγριωπές πλαγιές πού κατεβαίνουν βαθειά προς τήν θάλασσα σά νάναι 
κομμένες μέ τό μαχαίρι καί μέ τούς άλλόκοτους γυμνούς βράχους πού σχηματίζουν 
παράξενα σχήματα άποτελεΐ μαζί μέ τό Βεζούβιο τή πιό χρυσοφόρο τουριστική πηγή 
τής ’Ιταλίας.

Δεξιά άπό τή Νεάπολη εκεί κάτω προς τή θάλασσα απλώνεται νωχελικά ή 
γραφική συνοικία τής Σάντα Λουτσίας καί πιό κάτω πρός τή Δύση φαντάζει σάν 
μαγικός κήπος τό Ποσίλυτο, ένα καταπράσινο ύψωμα, κατάφυτο άπό μιά πυκνή 
τροπική βλάστηση. ’Επάνω στο γραφικό αύτό ύψωμα ή φύση έχει ξομπλιάσει μιά 
πανέμορφη ζωγραφιά, ομοια πού δέν βρίσκεται σέ κανένα άλλο μέρος τής ’Ιταλίας. 
’Εκεί στήν παραδεισένια αυτή ομορφιά πού οί άρχαΐοι 'Έλληνες ονόμαζαν Παυσίλυπο 
ό μεγάλος Λατίνος ποιητής Βιργίλιος έγραψε τά ((γεωργικά καί άλλα ποιήματα πού 
ήσαν εμπνευσμένα άπό τήν παραμυθένια αύτή γή, πού είχε τήν τιμή τελευταία νά 
δεχθή στά σπλάχνα της καί τό σώμα τοϋ μεγαλόπνευστου ποιητή.

Αύτή είναι ή Νεάπολη. Μιά πόλη όμορφη καί γελαστή. Τά τοπία της είναι ένα 
αρμονικό συνταίριασμα πού συνθέτει τήν άριστουργηματική μορφή τής πανώριας 
πολιτείας.

Οί άρχαΐοι "Ελληνες πού τήν έκτισαν έκεΐ στής Καμπανίας τήν όνειροφάνταχτη 
γή πού στήν άρχαία εποχή άποτελοΰσε τμήμα τής Μεγάλης Ελλάδος είχαν μέσα στή 
ψυχή τους βαθειά χαραγμένο τό αίσθημα τοϋ κάλλους καί τής άρμονικής τελειότητος.



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύπδ QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τά προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Μά δέν ήταν μονάχα αύτδς ό λόγος... ΤΗταν καί κάποια ζήλεια άκόμα... 
Γιατί τά έγκαταλελειμμένα παιδιά, έζήλευαν τά ορφανά... Γιατί τά ορφανά είχαν ένα 
σπίτι... Είχαν μιά θέση μέσα στον κόσμο... Μπορούσαν, όποτε ήθελαν, να πάνε 
σ’ ένα Κοιμητήριο καί νά δουν τό οικογενειακό τους όνομα γραμμένο πάνω σέ μιά 
πέτρα!!! Δεν ήταν λάθος των ορφανών αν οί γονείς τους είχαν έξαφανιστή ! Κανείς 
δεν μπορούσε νά τά κατηγορήση... "Ισα - ίσα πού όλοι τά λυπούνται... ’Ενώ δεν 
νοιώθουν τά ίδια αισθήματα οί άνθρωποι γιά γονείς πού έγκαταλείπουν τά παιδιά 
τους, πού δεν ζητούν νά τά ξαναδοΰν, πού δεν νοιάζονται νά μάθουν σέ ποιόν μοιά
ζουν !..

..."Ετσι τά έγκαταλελειμμένα παιδιά δεν μιλούσαν ποτέ σέ κανένα ή καί με
ταξύ τους γιά τούς γονείς τους... Γιατί τούς σκεπτόντουσταν μόνοι τους, μόνος του 
καθένας, μέ τή βοήθεια τής φαντασίας τους...

Ν α ί! Καθένας έκτιζε χωριστά τό εΰθραστο παλάτι του.
—*0 πατέρας μου είναι γιατρός, συλλογίζονταν τό ένα «μεγάλος μάλιστα 

γιατρός. Διαφορετικά, δέν θά μοΰ άρεσε τόσο νά πηγαίνω στο Νοσοκομείο καί ν’ 
άναπνέω τον αιθέρα...».

—« Ή  δική μου ή μητέρα» φανταζόταν ένα άλλο «είναι ήθοποιός στο θέα
τρο... Γ ι’ αύτό κι’ ό δάσκαλος μοΰ είπεν ότι έχω πάρει κι’ έγώ άπ’ τή μάννα μου 
κάποιο ταλέντο...».

—«'Ο πατέρας ό δικός μου», ξανάλεγε ένα τρίτο, ένω έκύτταζε στον κα- 
θρέπτη, κάθε πρωί, τή σπασμένη μύτη του «ό πατέρας μου είναι ασφαλώς πυγμά
χος... 'Ο  πρωταθλητής τού κόσμου...».

..."Ετσι τά παιδιά έκλεβαν καί κατεβρόχθιζαν τις άθλητικές έφημερίδες καί 
τις θεατρικές στήλες τών περιοδικών... Καί δός του καί έκοβαν φωτογραφίες... Καί 
μ’ αυτές γέμιζαν τά συρτάρια τών τραπέζιών τού κοιτώνος τους... Συγχρόνως έ
ψαχναν στις αγγελίες τών έφημερίδων καί στούς τηλεφωνικούς καταλόγους γιά νά 
βροΰν καί ν’ άντιγράψουν διευθύνσεις διαφόρων προσώπων πού έτυχε νά είναι συ
νώνυμοι τους...

"Ολους τούς Ρόμπερ τού Παρισιού, ό ’Αλλέν Ρομπέρ, τούς είχε αντιγράψει 
σ’ ένα κατάλογο, πού τον έφερνε πάντοτε μαζί του... Είχε μάλιστα αρχίσει νά τον 
μαθαίνη άπ’ έξω...

—«Ρομπέρ Α., χειροΰργος όδοντίατρος. 23, δδός Σαμπιονέ».
—«Ρομπέρ Α., μόδες. 113, λεωφόρος Πίκπου».
— «Ρομπέρ Α., κομμωτής κυριών. 7, πλατεία Ντυμπενικούρ».
Μά όχι... Δέν μπορούσε νά τούς μάθη όλους άπ’ έξω, γιατί ήταν πολλοί... 

Καί, έδώ πού τά λέμε εύτυχώς πού ήταν πολλοί... Γιατί άν ό κατάλογος περιεΐχεν 
ένα μονάχα Ρομπέρ, αύτός θά ήταν προφανώς ό πατέρας του... Καί τότε,
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δεν θά είχε πια τό δικαίωμα να τον περιμένη περισσότερο στο Τερνεραί... Θά 
έπρεπε τότε νά φύγη, νά πάρη τό τραίνο, έπειτα τό μετρό... Νά ρωτήση σέ ποιόν 
όροφο μένει, νά κτυπήση τήν πόρτα... "Οταν ό Άλλέν Ρομπέρ σκεπτότανε αύτή 
την άναπόφευκτη στιγμή, ή καρδιά του κτυποϋσε τόσο δυνατά, ώστε τήν άκου- 
γε ν’ άντηχή σ’ όλο του τό σώμα.

—Καθώς λοιπόν τά παιδιά τής Δημοσίας βοηθείας έκαναν σιωπηλά τον πε
ρίπατό τους μέσα στά νεκρά δάση του Τερνεραί, έκτιζαν, κάθε Κυριακή, λιγάκι 
πιο ψηλά τά ευθραστα οίκοδομήματά τους... "Υψωναν μιά κρυστάλλινη, παραμυ
θένια πολιτεία μέσα σ’ αυτόν τον λευκό καί μαϋρο χειμώνα, πού τον γέμιζε μόνον 
ή γνυμνή κραυγή του κόρακα, όταν διέσχιζε τήν παγωμένη ερημιά.

Κι’ όμως τά παιδικά αύτά παλατάκια τής φαντασίας τους ήσαν τόσο άσταθή ! 
Άρκοϋσε μιά μονάχα κλωτσιά γιά νά γκρεμιστούν... Άρκοϋσε μιά μονάχα κακόβου
λη λέξη γιά νά διασκορπισθή στους άνέμους ή φανταστική αύτή στρατιά των γονέων, 
ποΰμοιαζαν μέ καλά φαντάσματα... Κι’ ένα τέτοιο έργο έπεχείρησε νά τό άναλάβη 
ό Πιέρ Μερλερέν...

’Επειδή δηλαδή ό Μάρκ τώρα τού άντιστεκότανε καί δεν ύπήκουε, καί επειδή 
ό ’Αλέν Ρομπέρ θαύμαζε τον Μάρκ, ό Κάϊδ μισούσε τό άγριο άγόρι...

Μιά Τρίτη βράδυ ό Κάϊδ, συνάντησε μιά ομάδα άπό παιδιά τής βοηθείας, 
καθισμένα σέ κύκλο πάνω στο χορτάρι, πίσω άπ’ τήν Αίθουσα τού Σχολείου, τά 
όποια τραγουδούσαν σοβαρά τό τραγουδάκι: «Τά μάτια τής μητέρας μου...)).

Ό  Άλλέν Ρομπέρ είχεν άκούσει αυτό τό τραγουδάκι στο ραδιόφωνο τού Κλε- 
μανσώ, καί τό είχε μάθει στούς άλλους:

«Τά μάτια τής μητέρας μου, τά μάτια τής μαννούλας μου.
Τά μάτια τής μητέρας μου, τά μάτια τής μαννούλας μου.
'Η  καρδιά τής μητέρας μου, ή καρδιά τής μαννούλας μου.
Είναι γιά μένα, πιο πολύ κι’ άπ’ τή ζωή μου...».

... Τά παιδιά ξανάλεγαν αυτήν τήν μελωδία δέκα φορές, είκοσι φορές, συνέ
χεια... Καί τραγουδούσαν μέ φωνή ξεφτισμένη άπ’ τή συγκίνηση, σιγά - σιγά σάν 
νά ψιθύριζαν κάποιο ώραΐο μυστικό, σάν ένα μαγικό σύνθημα... «Τά μάτια τής 
μητέρας μου»... Κάθε φορά πού ό Άλλέν Ρομπέρ άκουγε αύτό τό τραγούδι έννοιωθε 
δάκρυα στά μάτια...

—«Θά ήθελα πολύ νά τά δώ αύτά τά μάτια τής μητέρας σου!» είπεν ειρωνικά 
ό Πιέρ Μερλερέν, πού στεκόταν όρθιος, πελώριος, δίπλα στο δέντρο... Τήν φράση αύ
τή τήν είχε πή στον Άλλέν Ρομπέρ, διακόπτοντας τό νοσταλγικό τραγούδι...

"Ολοι σηκώθηκαν τότες άγανακτισμένοι, κι’ ό ’Αλέν Ρομπέρ προχώρησε προς 
τον Κάϊδ μέ σφιγμένες τις γροθιές του πού μέλις εξείχαν άπ’ τά μακρυά μανίκια 
του.

—«Ναί!» ξανάπεν ό μεγάλος, «θά μάς άρεσε πολύ νά δούμε πώς είναι τά μά- 
τιά τής μητέρας σου !!!...» .

—«Γιατί τό λές αύτό; Τι νομίζεις; "Εχω κι’ εγώ μητέρα, όπως όλος ό κόσμος!» 
απάντησε πειραγμένος ό Άλλέν Ρομπέρ...

—«...Μήν περηφανεύεσαι γ ι’ αύτό» συνέχισεν ειρωνικά καί χαιρέκακα ό Κάϊδ 
—«"Αν αύτή σ’ άφισε σκοπίμως, αύτό σημαίνει...».

—«Αύτό σημαίνει ότι δέν ήξερε τί ήταν ή ζωή στήν Βοήθεια...Αύτό είναι όλο...»
—«ΜπάΜΙ Τί λές;... Γιά σκέψου!!!...».
—«Τί νά σκεφτώ; ’Εγώ έχω δίκηο κι’ όχι έσύ... "Αν ή μάννα μου ύποχρεώ- 

θηκε νά... μέ άφίση (Δέν ήθελε νά προφέρη τήν λέξη: « ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η » ,  γιά 
νά μήν κατηγορήση τή μητέρα τους. "Αν λοιπόν ύποχρεώθηκε νά μ’ άφίση αύτό συ
νέβη έξ αιτίας τής χωριατιάς τών άλλων...».

—«’Εξ αιτίας τής άδιαντροπιάς τού πατέρα σου, θέλει νά πής...».
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—«’Ά ν ήταν έδώ ό πατέρας μου θά σοϋ είχε κι’ δλας σπάσει τή μούρη!!! 
’Αλλά...».

—«Γιατί; Μήπως τάχα είναι άθλητής ό πατέρας σου; ή εκατομμυριούχος;... 
Φτωχέ μου φίλε, πόσο είσαι άφελής!!!... Δυστυχώς ό πατέρας σου είναι ένας φτω
χός, ένας κακομοίρης... ’Εάν δέν ήταν έτσι, τότε ΐσως νά είχες άκούσει νά μιλάνε 
γ ι’ αυτόν... ’Αλλά είναι ένας φουκαράς, γεμάτος ψείρες, πάμφτωχος... Δέν άποκλεί- 
εται νά τόνέχης συναντήσει είκοσι φορές αυτόν τον πατέρα σου στο σπίτι των βλάχων, 
άπ’ όπου μάς ήρθες...».

—«’'Αν σ’ άκουγε, θά διασκεδάζαμε όλοι καλά, στο λέω» είπε τό πληγωμένο 
παιδί παραπονιάρικα, έτοιμο νά κλάψη...

—«Τότε, μπορείς νά μοϋ έξηγήσης, γιατί αυτός ό τζέντλεμαν ό πατέρας σου 
ν’ άφίση τή μητέρα σου νά ξεπέση;».

—«’Από ποϋ βγάζεις τό συμπέρασμα δτι δέν ζοΰν μαζί;...».
—« Έ !  τότε!, μπορείς νά μοϋ έξηγήσης γιατί σ’ άφισαν νά ξεπέσης έσύ; 

γιατί σ’ έριξαν στον τενεκέ των σκουπιδιών, σάν νά ήσουν βρώμικο σκουπίδι;...».
Τό ίδιο άκριβώς σκεπτότανε τό παιδί πάντα, όταν μονάχος συλλογιζότανε την 

τύχη του... Τούς ίδιους άκριβώς συλλογισμούς έκανε... Μά, δέν έπρεπε καί νά όμο- 
λογήση τήν ταπείνωσή του... Γ ι’ αύτό, έσπευσε ν’ άπαντήση στον κακό μεγάλο μ’ 
έτοϋτα τά λόγια, χωρίς οί άλλοι νά μπορούν ν’ άναγνωρίσουν τή φωνή του, πού ήταν 
σπασμένη άπ’ τόν πόνο:

—«Αύτό έγινε γιατί ήμουν πολύ μικροκαμωμένος, γιατί δέν μπορούσαν νά μέ 
κρατήσουν... ’Αλλά καί τούς δικούς σου τούς γονείς δέν τούς βλέπουμε συχνά...».

Ό  μεγάλος έρρίγησε... ’’Ηταν άλήθεια... Δέν είχε καμμιά έπίσκεψη άπ’ τή μέρα 
πού ήρθε... ’Έ τσι όταν, έπί τέλους, βρήκεν ό Άλλέν Ρομπέρ μιά πληγή, έπεσε επάνω 
της μέ λύσσα :

—«Δέν τολμάς νά τούς δείξης τούς γονείς σου!!!... Φαντάζομαι πόσο πολύ 
«έν τάξει» είναι... Αυτοί λοιπόν σ’ έμαθαν νά κλέβης;...».

Οί άλλοι τής βοήθειας, άνακουφισμένοι άπ’ αύτήν τήν άντεπίθεση τοΰ Άλλέν 
Ρομπέρ, έπανέλαβαν σχεδόν έν χορώ:

—«Αύτό είναι... Καί βέβαια αύτό είναι... Σέ έμαθαν νά κλέβης... βρωμοκλέ
φτη!!!... Δέν έχουμε καμμιά δουλειά μέ τούς κλέφτες έμεϊς οί άλλοι...)).

—«Κι’ εσάς δλους τούς άλλους μόνο καί μόνο γιά καθαρό άέρα σάς έτοποθέ- 
τησαν έδώ;» ρώτησεν ό Κάϊδ, πού ύπεχώρησε ξαφνικά ένα βήμα καί τούς έκύτταζεν 
δλους γύρω-γύρω... «’Εσείς οί άλλοι, άσφαλώς δέν έχετε κάνει καμμιά πονηριά στο 
σπίτι τών φτωχών άνθρώπων, πού σάς μεγαλώνουν έπί πληρωμή !!!» είπε πειρακτικά 
ό Κάϊδ, ένώ οί άλλοι ένοιωσαν μιά συγκίνηση μέσα τους... ’Επωφελήθηκε λοιπόν ό 
Κάϊδ άπό τήν στιγμιαία αύτή άδυναμία τους καί συνέχισε πιο προκλητικά :

—«Ναί! Έ π ί πληρωμή!!! Ψέμματα; Μάς κοστίζετε πολύ άκριβά... Κανείς 
δέν σάς ήθελε, άν δέν πληρωνότανε !!!...

Ποιοι είναι αύτοί οί «περιβόητοι» γονείς σας;... Άνθρωποι πού δέν ξέρει κα
νείς άπό ποϋ έρχονται, άνθρωποι πού δέν έχουν οΰτε καν δνομα... «Άλλέν Ρομπέρ» 
ώραΐο δνομα. ’Αλλά γιά πές μου έσύ Ρομπέρ, ποιο άπ’ τά δυο αύτά είναι τό οικογε
νειακό σου δνομα; Ξέρεις; Μπορείς νά μάς πης; Ποιό;...».

—«Αύτό έδώ !!!...»  άπαντάει τό άγόρι καί του τραβάει μιά γερή γροθιά κατά
μουτρα...

Ό  Κάϊδ κλονίζεται... Δέν τό περίμενε ποτέ αύτό... Δέν περίμενε ποτέ νά του 
έπιτεθή ό άλλος, δυο φορές πιο κοντός άπ’ αύτόν... Καί περισσότερο τόν έξαγριώνει 
τό δτι μετά τήν έπίθεσή του αύτή τό μικρό παιδί δέν τό βάζει στά πόδια, άλλά μένει 
έκεί, έτοιμο, μέ τά μάτια λαμπερά, τό στόμα μισάνοιχτο, τά φρύδια μαζεμένα, περή
φανο, καί άποφασισμένο νά έπωφεληθή άπ’ τόν αιφνιδιασμό τοΰ μεγάλου... Άλλά καί 
τά άλλα παιδιά τής βοήθειας άγριεύουν κι’ αύτά μέ τή σειρά τους... (Συνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Βασιλικού Διατάγματος προήχθησαν οί κάτωθι άξιωματικοί προς 
πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων ώς άκολούθως :

1) 'Ο ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Κουτρούλης Γεώργιος, εις τον βαθμόν του 
’Αστυνόμου Α' τάξεως κατ’ άρχαιότητα καί

2) 'Ο 'Τπαστυνόμος Α ' τάξεως κ. Ταραβήρας Δημήτριος, εις τον βαθμόν 
του ’Αστυνόμου Β' τάξεως κατ’ έκλογήν.

—Άπηλλάγη τών καθηκόντων του διά λόγους υγείας ό 'Τπαστυνόμος Α' κ. 
Μάρκου Σπυρίδων.

-—Διεγράφη του ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως του ’Αστυνο
μικού Συμβουλίου ό 'Τπαστυνόμος Β' κ. Άναστασιάδης Μιχαήλ.

-—Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος ό ύπαρχιφύλαξ Γραμμένος 
Θωμάς καί οι αστυφύλακες : Δανιήλ Άργύριος καί Κόκκαλης Παναγιώτης.

*He He
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΤΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Ή  έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κυκλωμένη άπό τήν άγάπη καί 
τον θαυμασμό τών άκροατών της, προσφέρει- πάντα στους φίλους της διαλεχτά 
ραδιοφωνικά προγράμματα, λογοτεχνικά, μουσικά καί διδακτικά, πού τέρπουν, 
συγκινοΰν καί καθοδηγούν τό κοινόν.

—Μέ άργεντίνικα ταγκό άνοιξε καί έκλεισε τό πρόγραμμα τής 18/3/1959, 
κατά τό όποιο μεταδόθηκαν σκίτσα άπ’ τη φύση καί τη νυκτερινή ζωή, καί καθο- 
δηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ άστυνομικά ζητήματα. Έ τσ ι, άνα- 
πτύχθηκεν ό τρόπος προλήψεως τών νυκτερινών κλοπών, ή ’Αστυνομική Διάταξις 
«περί μέτρων κοινής ήσυχίας», ή έκπολιτιστική συμβολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
στή σύγχρονη κοινωνία, καί ύπογραμμίστηκεν ή κοινωνική ύποχρέωσις τών πολι
τών νά συνδράμουν τά έχοντα άνάγκην βοήθειας πρόσωπα. Στήν έκπομπή αύτή 
έ'λαβε μέρος ή Έ λίζα Μαρέλλη, ή Μαντολινάτα Τσιλίφη, ό Τώνης Μαρούδας, δημο
τικά συγκροτήματα, καί ή Ρένα Βλαχοπούλου σ’ ένα πότ-πουρί έλαφρών Ελληνικών 
τραγουδιών.

—Πανηγυρικό, ευχάριστο, έπιτυχημένο τό πρόγραμμα τής 25/3/59, ήταν 
άφιερωμένο στον Εύαγγελισμό τής Θεοτόκου, μέ εκκλησιαστική μουσική καί κα- 
τανηκτικά τροπάρια, καί στήν Εθνική ’Επέτειο τής 25ης Μαρτίου τού 1821, μέ 
Θούρια καί συνθήματα πατριωτικού περιεχομένου. Στήν έκπομπή αύτή μετεδόθη 
καί έμπνευσμένος χαιρετισμός προς τά Σώματα ’Ασφαλείας τού Έξοχωτάτου έπί 
τών ’Εσωτερικών 'ΐφυπουργού κ. Ευαγγέλου Καλαντζή. ’Επίσης μετεδόθη καί, 
ό εις άλλην στήλην τού περιοδικού δημοσιευόμενος χαιρετισμός τού ’Αρχηγού τής 
Ε.Ο.Κ.Α. Διγενή προς τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, προσωπική έπιτυχία τού Γενικού 
Δ/ντοΰ τού 'Τπουργείου ’Εσωτερικών κ. Νικολάου Άνχιμανδρίτου, ό όποιος καί 
προσεφώνησε τόν Στρατηγόν Γρίβα. Τό πανηγυρικό πρόγραμμα έκλεισε μέ δημοτι
κά τραγούδια.

***
ΕΤΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

—Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται εις τόν έξοχώτατον έπί τών ’Εσω
τερικών 'Τφυπουργόν κ. Ευάγγελον Καλαντζήν χρόνια πολλά έπί τή όνομαστική 
του έορτή.

’Επίσης εύχονται Χρόνια Πολλά έπί τή όνομαστική έορτή εις τούς εορ
τάζοντας συνεργάτας τού περιοδικού κ.κ. Τανάγραν "Αγγελον, Κλεισιούνην Ά γ 
γελον καί Σαράντην Χανδρήν, εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Ευάγγελον 
Καραμπέτσον, Εύάγγελον ’Αναστασίου καθώς καί είς άπαντας τούς λοιπούς κ.κ. 
άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς.
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