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Τά « ’Α στυνομικά Χ ρονικ ά » , έπΐ τή έπετείω  τής 
ονομαστικής έορτής τ ή ς Α . Β .  Υ.  του Δ ια δ όχου , Ά ν τ ιβ α -  
σιλέω ς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υποβάλλουν εύλαβώ ς τάς 
θερμοτέρας εύχάς τω ν διά τήν υ γ ε ία ν , εύ τυχία ν καί μα- 
κροημέρευσιν Α υτού , καί παρακαλοΰν τόν παντοδύναμον  
Θ εόν, δπως τηρή ύπό τήν σκεπήν τω ν πτερύγω ν Τ ου.

εφ*
A

nfcr*

^ρ

'gfe
φ
φ
φ
φ
Φ

• ^  #  #  # # 3Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Μ *

φ  
Φ  
Φ 
Φ  
Φ  
*  
χψ.
φ  
φ  
φ

54^4<544£>



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
15ΘΗΜΕΡΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ ΙΣ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν  
ΜΕΡΙΜΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ (ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οθ A ΡΧΙΜ A Ν Δ PI TH Σ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΛΟΣ I . ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 11 (ΤΕΩΣ ΝΕΤΓΥ 17), ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΗΛ. 881-282

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ I Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  ΈτησΙα δραχμαί 72.—Εξάμηνο? δραχμαί 36.—Τιμή τίύχου? δραχμαί 3. 
I Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ :  Έ τ η σ Ι α  δ ο λ λ ά ρ ι α  3. — Ε ξ ά μ η ν ο ?  δ ο λ λ ά ρ ι α  1,5.

ΕΤΟΣ Ζ.' ΑΘΗΝΑΙ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1?59 ΤΕΥΧΟΣ 145QN

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» έπί τή έπετείω  τής 
όνομαστικής εορτής τής A . Ε . του  Προέδρου τής 
Κ υβερνήσεω ς κ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜ ΑΝΛΗ, 
υποβάλλουν άπό μέρους τω ν άξιω ματικώ ν καί ά ν-  
δρών τοΰ Σώματος τής ’Α στυνομίας Π όλεω ν τάς 
θερμοτέρας εύχάς δι’ υγείαν καί μακροημέρευσιν επ’ 

άγαθω τοΰ Έ θ νο υ ς .
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1959)

‘Υπ6 χ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άστυν. Δ/ντοΓ. Λ 
( Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΐζ '. Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ

Π ΕΡΙΛ Η Ψ ΕΙΣ

218.—Άνακάλνψις άπό τή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών τής 
« Στενής Αυτοάμυνας ’ Αθήνας» και σύλληψις των μελών 
της. 'Εγκληματική δράσις αυτής.

** *

218. Άνακάλυψι,ς άπό τή Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών τής «Στενής 
Αύτοάμυνας ’Αθήνας» καί σύλληψις τών μελών της. Εγκληματική δρα- 
σις αυτής.

Ή  Γενική ’Ασφάλεια ’Αθηνών άπό τις αρχές τοϋ έτους 1949 έπεσήμανε την 
τρομερή έγκληματική όργάνωσι τών κομμουνιστών, τή γνωστή «Στενή Αυτοάμυνα». 
"Αρχισε μια μακρά, επίμονη, έπίπονη καί επικίνδυνη συγχρόνως παρακολούθηση 
εις τρόπον ώστε συνεκέντρωσε σοβαρά στοιχεία καί κατώρθωσε νά συλλάβη τα 
πρώτα μέλη της όργανώσεως αυτής. Κατόπιν μέ προσεκτική άνάκρισι κατά τήν 
οποία έφηρμόσθησαν όλα τά νεώτερα επιστημονικά μέσα, κατωρθώθη ν’ άποκαλυφθή 
ή τρομοκρατική καί έγκληματική δράσις της όργανώσεως αυτής, ή οποία άπό τό 
έτος 1946 είχε διαπράξει πλεϊστες δολοφονίες καί άλλες τρομοκρατικές πράξεις στήν 
’Αθήνα.

"Ολα σχεδόν τά μέλη τής όργανώσεως αυτής, 64 έν συνόλω, συνελήφθησαν 
έκτος άπό έλάχιστα πού κατώρθωσαν νά διαφύγουν στούς κομμουνιστοσυμμορίτες.

Μεταξύ τών συλληφθέντων ήσαν οί: Παντελής Κιουρτζής, Γεώργιος Κοζάνης 
ή Μπάρμπας, Ηρακλής Μπογιατζίδης, Δημήτριος 'Τφαντής, Σοφοκλής Σουλιτζι- 
δάκης, Τηλέμαχος Μετάλλινος, ’Ιωάννης ’Ίσαρης κλπ. "Ολοι αύτοί έδρασαν ύπό τήν 
καθοδήγησιν τοΰ Στέργιου Άναστασιάδη, μέλους τοϋ Π .Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε., 
πού είχε συλληφθή τον ’Ιούλιο 1949 σέ κρύπτη οικίας έπί τής όδοΰ Ί .  Σούτσου 37.

'Η  τρομοκρατική καί έγκληματική αύτή όργάνωσις είχε συσταθή άπό τήν 
ήγεσία τοΰ Κ.Κ.Ε. μέ σκοπό όπως, μέ δολοφονίες έθνικοφρόνων πολιτών ή καί προ
σωπικοτήτων, μέ σαμποτάζ καί μέ άλλες διάφορες τρομοκρατικές πράξεις, προ- 
καλέση άναστάτωσι στήν πόλι τών ’Αθηνών καί δημιουργήση κατάστασι πού θά 
μπορούσε νά διευκολύνη τή δράσι τών κομμουνιστοσυμμοριτών καί μέσα στις πό
λεις.

Ή  στενή αύτοάμυνα, άπό τις αρχές τοϋ 1946 έπηνδρώθη μέ 9 στελέχη τής 
όργανώσεως Ο.Π.Λ.Α., πού όπως είναι γνωστόν έδρασεν έγκληματικώς κατά τή 
κατοχή καί τά όποια υστέρα άπό τή συνθήκη τής Βάρκιζας είχαν καταφύγει στο
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στρατόπεδο συγκεντρώσεως των έλασιτών εις Μποΰλκες της Γιουγκοσλαυίας, όπου 
έξεπαιδεύθησαν μάλιστα σέ ειδικές σχολές για σαμποτάζ καί τρομοκρατία. Τά 
στελέχη αύτά ή σαν τά έξης : 1) Χριστόφορος Σωτηράκης, 2) 'Ηρακλής Μπογα- 
τζίδης, 3) Στυλιανός Χατζηδάκης, 4) Κων/νος Ρωμαίος, 5) Γεώργιος Κολλημένος, 
6) Σωκράτης Φαληρέας, 7) Γεώργιος Κοζάνης, 8) Σοφοκλής Σουλιτζιδάκης καί 9) 
Δημήτριος 'Υφαντής. "Ολοι αυτοί κατόπιν εντολής τοΰ Π .Γ . τοΰ Κ.Κ.Ε. μπήκαν 
λαθραία στήν Ελλάδα καί έφτασαν στήν’Αθήνα όπου ήλθαν σέ έπαφή μέ τον Νικόλαο 
Πλουμπίδη καί Κων/νο Φαρμάκη, άπό τούς οποίους πήραν τήν εντολή να οργανώσουν 
τούς τομείς τής «Στενής Αυτοάμυνας».

Ά πό  τις ομάδες αύτές πού έδρασαν ύπό τήν άμεσο καθοδήγησι των: Γεωργίου 
Κοζάνη, Γεωργίου Κολλημένου, Δημητρίου 'Υφαντή καί Χριστοφόρου Σωτηράκου 
διεπράχθησαν τά έξής έγκλήματα :

1) 'Ο φόνος τοΰ Πανωλιάσκου τήν 8/7/46. 2) 'Η  έπίθεσις διά χειροβομβί
δων κατά των θαμώνων τοΰ καφενείου «Κρυστάλ» τήν 7-8-56. 3) Ό  φόνος τοΰ τέως 
’Ενωμοτάρχου Χανιώτη τήν 17-8-46. 4) 'Ο  φόνος τοΰ Θεοχάρη παρά τον 'Ιππόδρο
μο τήν 5-9-46. 5) Ό  φόνος τοΰ καθηγητοΰ Βαρίτη τήν 11-9-46. 6) 'Ο  φόνος τοΰ 
'Υπαστυνόμου Μαρκετάκη τήν 11-9-46. 7) 'Ο  τραυματισμός τοΰ Στυλιανοΰ Γκιώνη 
τήν 11-9-46. 8) 'Ο  τραυματισμός τής Μαρίας Παπαγιαννοπούλου τήν 11-9-46. 
9) 'Ο  φόνος τοΰ στελέχους τοΰ Κ.Κ.Ε. Ίωάννου Κρυτσή τήν 9-12-46. 10) 'Ο φόνος 
τοΰ δεκανέως Ά λ. Παπαγεωργίου τήν 12-12-46. 11) 'Ο φόνος τοΰ Μεσολωρά τήν 
4-1-47. 12) 'Ο φόνος τοΰ Τάτση τήν 4-1-47. 13) Ό  τραυματισμός τοΰ Μπαξεβανάκη 
τήν 4 /1/47. 14) 'Η  άπόπειρα φόνου τοΰ Κουρετζή τόν 17-1-47. 15) 'Ο φόνος τοΰ 
άστυφύλακος Δουβή τήν 9-12-47. 16) 'Η  δολοφονία τοΰ 'Υπουργοΰ Χρ. Ααδα τήν 
1-5-48. 1 7 ) ' Η άπόπειρα φόνου τοΰ ίατροΰ Φουσιάνου τήν 16-8-48. 18) Ή  έπίθε- 
σις διά χειροβομβίδων κατά τόν χωρ)κωντής φρουράς φυλακών Χατζηκώστα τήν 
18-11-48. 19) 'Ο φόνος τοΰ ύποδηματοποιοΰ Άλιμίτση τήν 1-12-48. 20) Ή  
άπόπειρα φόνου τοΰ 'Υπαστυνόμου Κολινιάτη τήν 19-12-48. 21) 'Ο φόνος τοΰ 
άστυφύλακος Δεληγιάννη τήν 21-2-49. 22) 'Η  βιαία άφαίρεσις δυναμίτιδος βάρους 
33 κιλών έκ τών έν’Ηλιουπόλει λατομείων Σπανουδάκη τήν 7-12-47.

'Ομοίως εΐχον σχεδιάσει τις δολοφονίες πλείστων άλλων πολιτικών προσώπων 
καί έθνικοφρόνων πολιτών, οί όποιες δέν έπραγματοποιήθησαν άπό λόγους άνεξαρ- 
τήτους τής θελήσεώς των.

Διά τής άνωτέρω δράσεώς της καί διά σειράς άλλων μέτρων ή 'Υποδιεύθυνσις 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών έπέφερε τόσο πολλά σοβαρά πλήγματα στήν όλη 
οργανωτική διάρθωσι τοΰ Κ.Κ.Ε. καί τέτοια κατάπτωσι τοΰ ήθικοΰ τών μελών καί 
οπαδών του, ώστε κατέστησε άδύνατον άφ’ ένός μέν τή σοβαρά μαζική κινητοποίη- 
σι τούτων στήν πρωτεύουσα, άφ’ έτέρου τήν ένίσχυσι τών κομμουνιστοσυμμοριτών 
διά τής στρατολογίας συμμοριτών άπό τήν περιοχή πρωτευούσης. Τόσο άποτελεσμα- 
τική ήταν ή δράσις τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών ώστε άναγκά- 
σθηκε ή ηγεσία τοΰ Κ.Κ.Ε. νά προσφύγη στήν κατηγορία τής δειλίας καί τής άνι- 
κανότητος στήν ήγεσία τής ’Επιτροπής Πόλης τής Κ.Ο.Α., τήν οποία καί άντικατέ- 
στησε καί στήν ήγεσία τοΰ έν Άθήναις κλιμακίου τοΰ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοΰ οποίου 
ήγεϊτο τό άνώτατο στέλεχος Χατζηβασιλείου, μέλος τοΰ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε.

Άποκαλυπτικωτάτη επί τοΰ θέματος τούτου είναι καί ή δημοσιευθεΐσα εις τό 
φύλλον, τής 9-9-48, τής παρανόμως έκδιδομένης έφημερίδος «Ριζοσπάστης», έπιστο- 
λή τοΰ Π.Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. προς τάέν Άθήναις, Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη κ.λ.π. 
μέλη τοΰ Κ.Κ.Ε., ή οποία παρέχει ευγλωττον τήν εικόνα δράσεως στις άνωτέρω πόλεις 
καί κυρίως στήν πόλι τών ’Αθηνών όπου είχαν συγκεντρωθή τά περισσότερα στελέχη 
καί μέλη τοΰ Κ.Κ.Ε.

«Τό Π.Γ. τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. μέ βάση πληροφορίες πού πήρε γιά τήν κα-
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τάσταση πού έπικρατή στις μεγάλες πόλεις, ’Αθήνα, Πειραιά, Θεσ/νίκη, διαπιστώνει 
ότι παρά τήν προσήλωση πού δείχνουν οΐ πλατείες κομμουνιστικές μάζες στον άγώνα 
του Δ .Σ.Ε., οί κομματικές οργανώσεις καί οί κομμουνιστές στις πόλεις αυτές, 
δέν εκπληρώνουν το καθήκον τους άπέναντι στο λαϊκό δημοκρατικό κίνημα καί τον 
ένοπλο άγώνα τού Στρατού μας. Τό Π.Γ. διαπιστώνει άκόμα οτι οί οργανώσεις καί 
οί κομμουνιστές στις πόλεις αύτές δέν πραγματοποίησαν τήν άπόφασι της Γ ' ολο
μέλειας της Κ.Ε. γιά τήν κινητοποίηση καί τήν συμμετοχή του στον ένοπλο άγώ
να... μέσα στις Κ.Ο. (κομματικές οργανώσεις) στις πόλεις βρίσκουν απήχηση 
ήττοπαθείας ξένες προς εμάς άντιλήψεις πού δείχνουν έλλειψη πίστης στη δύναμη τού 
λαού καί στο νικηφόρο τέλος τού άγώνα μας, πράγμα πού μειώνει καί παραλύει τήν 
μαχητική τους απόδοση. 'Υπάρχουν έπίσης κομμουνιστές καί στελέχη τού Κ.Κ.Ε. 
πού είναι προσηλωμένοι άκόμα σέ αυταπάτες .νομιμοποίησης καί συμβιβασμού μέ 
τον μοναρχοφασισμό, πράγμα πού φέρνει τήν συνθηκολόγηση καί τήν ύποταγή μπρο
στά στον έχθρό, ύποσκάπτει τό δικό μας άγώνα καί βοηθάει τον μοναρχοφασισμό... 
Τό κόμμα μας καταδικάζει σάν προδοσία κάθε δισταγμό καί ταλάντευση σχετικά μέ 
τον ένοπλο άγώνα πού είναι σήμερα τό μοναδικό καί άποφασιστικό μέσο γιά νά συν
τρίψουμε τον μοναρχοφασισμό, νά άπαλλάξουμε τον τόπο άπό τούς Άμερικανοάγ- 
γλους ίμπεριαλιστάς γιά νά σώσουμε τό λαό καί τή χώρα μας. Ό ποιος κομμουνιστής 
δέν τό καταλαβαίνει αύτό καί δέν παίρνει μέρος στον ένοπλο άγώνα, αύτός είναι 
προδότης καί δέν έχει θέση στο Κ.Κ.Ε. Οί κομμουνιστές στις πόλεις πρέπει δίχως κα
νένα δισταγμό νά ριχτούν μέ όλες τους τις δυνάμεις καί επικεφαλής των πλατειών 
λαϊκών μαζών στον ένοπλο άγώνα. Οί Κ.Ο. καί οί κομμουνιστές στις πόλεις πρέπει: 
α) Νά οργανώσουν μέ όλα τά μέσα των μαζική έξοδο στο βουνό χιλιάδων έργαζο- 
μένων γιά τό Δ.Σ. 2) Κάθε κομμουνιστής στις πόλεις πρέπει νά όργανώση μία μα
χητική πεντάδα άπό οπαδούς μας διά τον ένοπλο άγώνα. 3) 'Η  κυρία καί βασική 
δουλειά τών οργανώσεων καί τών κομ/στών στις πόλεις είναι νά οργανώσουν τήν 
έξοδο άπό τις πόλεις γιά τό Δ.Σ. καί τον ένοπλο άγώνα μέσα στις πόλεις. 4) Κάθε 
κομμουνιστής πού μένει μέσα στις πόλεις μέ τήν μαχητική ομάδα του παίρνει ενεργό 
μέρος στον ένοπλο άγώνα μέσα στις πόλεις καί τήν σαμποταριστική δουλειά σ’ 
όλες τις έπιχειρήσεις, τά καταστήματα, τις ύπηρεσίες, τις συγκοινωνίες, τούς στρα
τιωτικούς σχηματισμούς, παντού όπου βρίσκεται καί κινείται ό έχθρός.

«Κάθε κομμουνιστής καί οπαδός τής Λαϊκής Δημοκρατίας είναι στρατιώτης 
τού Δ .Σ., οπουδήποτε καί αν βρίσκεται, όπου καί αν δουλεύει καί αν άκόμη δέν έχει 
σύνδεση μέ τήν οργάνωσή του, οργανώνει μόνος του τήν ομάδα του μέ τήν δράση τών 
άλλων μονάδων μας μέσα στις πόλεις καί μέ τον άγώνα τού Δ.Σ.... 'Όποιος καθο- 
δηγητής είτε στέλεχος δέν άφιερώνει όλες τις δυνάμεις του στον ένοπλο άγώνα καί δέν 
οργανώσει τον άγώνα αυτόν μέ όλα τά μέσα, δέν μπορεί νά έχη σχέση μέ τό Κ.Κ.Ε. 
καί πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς προδότης. Τό σύνθημα γιά κάθε δημοκρατικό καί 
πατριώτη γιά ολόκληρο τό λαό καί πρώτα άπ’ όλα γιά τούς κομμουνιστές είναι ένα 
«ΟΛΟΙ Σ Τ ’ ΑΡΜΑΤΑ. ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ Ν  ΝΙΚΗ».

’Από τις περικοπές αύτές φαίνεται ότι ή ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. άναγνωρίζει πώς 
οί κομμουνισταί τών άστικών κέντρων, έχασαν τήν μαχητικότητά τους καί τό ήθι- 
κό τους καί προσπαθεί μέ άπειλές καί μέ τήν τρομοκρατία νά σπρώξη τούτους σέ 
έκνομες καί επαναστατικές ένέργειες.

'Η  'Υποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών λόγω τής περιωρισμένης το
πικής άρμοδιότητός της δέν ήταν σέ θέσι νά π&ράσχη σημαντικές πληροφορίες στον 
μαχόμενο στρατό περί τών κινήσεων τών κομμουνιστοσυμμοριτών, προσέφερε όμως 
πολύτιμο συνδρομή στήν έκκαθάρισι τών ένοπλων δυνάμεων άπό τούς κομμουνιστάς 
στρατιώτας διά τής παροχής πληροφοριών περί τών κοινωνικών φρονημάτων καί
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συνέβαλε έτσι τά μέγιστα στην προστασία τοϋ ’Εθνικού Στρατού έκ της έ'σωθεν 
διαβρώσεώς του.

Τά ύπό της Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας καταφερθέντα κατά τοϋ 
Κ.Κ.Ε. κτυπήματα παρημπόδισαν αΐσθητώς τήν ένίσχυσιν τοϋ Δ .Σ. έκ των άστικών 
κέντρων.

’Αποτέλεσμα της δραστηριότητος της Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας 
ήταν νά στερηθή ό «Δημοκρατικός Στρατός» άπό χιλιάδες νέους συμμορίτες οί όποιοι 
καθηλώθησαν ένταϋθα λόγω τής έξαρθρώσεως τοϋ παρανόμου μηχανισμοΰ τοϋ Κ.Κ.Ε.

’Αποκαλυπτική έπί τοϋ θέματος τούτου είναι ή άπόφασις τής 5ης όλομελείας 
τής Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε. τοϋ ’Ιανουάριου 1949, έ'χουσα ουτω :

« Ό  Δ.Σ.Ε. πέτυχε νά ματαίωση δλα τά σχέδια τοϋ έχθροΰ· δέ μπόρεσε δμως νά 
πραγματοποιήση στο σύνολό της τη δική του στρατηγική έπιδίωξη, γιατί τό κόμμα 
δέ μπόρεσε νά συγκεντρώση τις απαραίτητες έφεδρεΐες πού πρόβλεπε τό στρατηγικό 
σχέδιό μας. ’Αντικειμενικά υπήρχαν δλες οί δυνατότητες νά συγκεντρώσουμε τις 
άπαραίτητες έφεδρεΐες, γιατί πολλές δεκάδες χιλιάδες "Ελληνες πατριώτες στις 
πόλεις καί στις κατεχόμενες άπ’ τον εχθρό περιοχές είναι μαζί μας καί θέλουν νάρ- 
θουν στο Δ.Σ.Ε. ’Από άδυναμία δμως καί άνικανότητα δική μας δέν μπορέσαμε νά 
υπερνικήσουμε τά έμπόδια πού μάς δημιουργεί ό εχθρός στήν κατεύθυνση αυτή μέ 
τούς έκτοπισμούς, τον άποκλεισμό των πόλεων, τήν τρομοκρατία καί νά στρατολο
γήσουμε στο Δ.Σ.Ε. καινούργιες δεκάδες μαχητές. ’Εδώ άποκλειστικά καί μόνο βρί
σκεται ή αιτία πού δέν μπορέσαμε νά συγκεντρώσουμε τις άπαραίτητες έφεδρεΐες 
καί νά πραγματοποιήσουμε ολοκληρωτικά τή βασική στρατηγική έπιδίωξή μας στό
1948».

'Η  άνωτέρω άπόφασις άποτελεΐ άναγνώρισι καί ομολογία τών ύπό τής Ύ πο- 
διευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας έπενεχθέντων κατά τού κομμουνισμού πληγμά
των.

Καί πράγματι, ή Ύποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, μέ τήν άγρυ
πνο παρακολούθησί της νυχθημερόν, μέ τήν έργατικότητα τών άνδρών της καί τήν έν- 
τατικήν κινητοποίησιν τών άναπτυχθέντων καί όργανωθέντων δικτύων πληροφοριών 
της επέτυχε τά προαναφερόμενα εύχάριστα άποτελέσματα.

(  Συνεχίζεται)
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ
— ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ ΕΛ Θ Ο Ν ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΣΥΝ ΕΔΡΙΟ Ν  

Τ Η Σ  “ INTERPOL,, ΤΟ Ν  ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΝ ΤΟ Υ  1958 —
'Τπδ τ. ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ-Δι- 

κηγόρου κ. ΔΗ Μ . ΚΟΡΕΣΗ

Τον παρελθόντα Σεπτέμβριον, ευρισκόμενος εις Λονδΐνον έσχον την εύκαι- 
ρίαν να παρακολουθήσω τάς εργασίας τοϋ έκεϊ συνελθόντος έτησίου συνεδρίου της 
Διεθνούς Όργανώσεως κατά του έγκλήματος, γνωστής ύπότό όνομα «INTERPOL».

Οί σύνεδροι ήσαν περίπου διακόσιοι καί προήρχοντο, ως εύνόητον, άπό ισα
ρίθμους Χώρας όλου τοϋ κόσμου (τής Ελλάδος, δυστυχώς, μην άντιπροσωπευο- 
μένης) τά δέ συζητηθέντα θέματα, ήσαν πολλά καί ποικίλα άφορώντα την διεθνή 
εγκληματικότητα, μεταξύ των οποίων καί πλέον ενδιαφέροντα ήσαν ή παρακολού
θησή των λαθρεμπόρων ναρκωτικών άνά τήν ύφήλιον, αί μέθοδοι περιορισμού τών 
άσέμνων εικόνων, ή κυκλοφορία τών οποίων, ώς γνωστόν, άποτελεϊ ήδη σοβαρόν 
•δημόσιον κίνδυνον εις τήν ’Αμερικήν, τό έμπόριον τής «λευκής σαρκός», ή ύπεξαίρε- 
σις τών μοντέλων μεγάλων οΐκων μόδας, ή έμπορία τών πλαστών πινάκων ζωγρα
φικής κ.λ.π.

’Αλλά μεταξύ το>ν θεμάτων αύτών, άπησχόλησεν ιδιαιτέρως τό συνέδριον 
τοϋτο καί ένα σοβαρό ζήτημα γενικωτέρου αστυνομικού ένδιαφέροντος, άφορών, τάς 
συγχρόνους μεθόδους εργασίας τής ’Αστυνομίας προς τον σκοπόν τής άντιμετωπίσεως 
τής έγκληματικής πράξεως καί συλλήψεως τοϋ έγκληματίου, καί δή κατά πόσον αί 
μέθοδοι αύται εύρίσκονται έν «υπεροπλία», έν σχέσει μέ τάς άναλόγους μεθόδους 
τάς όποιας χρησιμοποιούν οί κακοποιοί διά νά έξαπατοϋν τ’ άστυνομικά όργανα καί 
νά διαφεύγουν τήν σύλληψίν των.

Μετά μακράς συζητήσεις καί έξονυχιστικήν έρευναν συγκεκριμένων περι
πτώσεων τάς οποίας διάφοροι σύνεδροι προσεκόμισαν, ή άπάντησις εις τό έρώτημα 
αύτό, ήτο μάλλον άρνητική. Τό συνέδριον, κατέληξεν εις τό συμπέρασμα ότι καί έάν 
δεχθώμεν ότι σήμερον ή ’Αστυνομία προηγείται εις τά ζητήματα αυτά, πολύ συν
τόμους θ’ άντιμετωπίση τό ένδεχόμενον τής άχρηστεύσεως τοϋ συστήματος καί τών 
μεθόδων τών άναγομένων κυρίως εις τον τρόπον βεβαιώσεως τής ταυτότητος τοϋ 
κακοποιοΰ : « 'Η  οπλοθήκη της» έν προκειμένω θά είναι άναχρονιστικώς πεπαλαιω
μένη καί θά χρήζει άμέσου άνακαινίσεως, θά είναι δέ άπαραίτητος ή άναθεώρησις 
τών μεθόδων έργασίας της καί ή λήψις καί νομοθετικής—ίσως—προς τοϋτο μερί- 

μνηζ· Έ κ  τών συζητήσεων τούτων τοϋ συνεδρίου τής «INTERPOL» έπιστοποιήθη 
κατά τον έπισημότερον τρόπον, ότι οί σύγχρονοι έξ επαγγέλματος έγκληματίαι, 
όχι μόνον τά δακτυλικά των άποτυπώματα κατορθώνουν ν’ άλλοιώνουν ή καί τε
λείως νά μετατρέπουν άλλά καί τό χρώμα τών οφθαλμών, όπως καί τής κόμης των, 
ν’ αλλάζουν, τον όγκον καί τό βάρος τοϋ σώματός των εύκόλως καί κατά βούλησιν 
ν’ αύξομοιώνουν καί,έν γένει,τήν φυσιογνωμίαν των νά μεταμορφώνουν. Κατορθώνουν 
δηλαδή νά παρουσιάζουν μίαν άλλην προσωπικότητα, εντελώς διάφορον τής ίδικής 
των, τής γνωστής εις τήν ’Αστυνομίαν. Ούτω διά τής άλλαγής καί τοϋ ονόματος ή 
καί τής εθνικότητας άκόμη, διά τής χρήσεως πλαστής ταυτότητος ή διαβατηρίου, 
ε ξ α φ α ν ί ζ ο υ ν  τελείως τον παλαιόν έγκληματίαν καί εις άντικατάστασιν τού
του, παρουσιάζουν έν διάφορον εντελώς άτομον, μέ τελείως άγνωστα εις τήν ’Αστυ
νομίαν στοιχεία ταυτότητος. Γίνεται, δηλαδή, διά τών μέσων αύτών, πλήρης καί 
άπόλυτος μεταβολή τής προσωπικότητος τοϋ παλαιού, γνωστού καί σεσημασμένου 
κακοποιοΰ. Ό  άντικαταστάτης του αύτός είναι νέον πλάσμα, ή δέ ’Αστυνομία, ευ-
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ρίσκεται έντελώς άοπλος άπέναντί του: Οΰτε ή φωτογραφία του υπάρχει, ούτε άν- 
θρωπομετρικά στοιχεία, ούτε δακτυλικά άποτυπώματα... Καμμία ερυθρά «κάρτα» 
δεν τον καταδιώκει, καί, επομένως, δύναται έλευθέρως νά κυκλοφορή δπου δήποτε, 
χωρίς έμπόδιον, χωρίς φόβον....

Καί ή μέν μετατροπή των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ή οποία ήτο πάντοτε 
τό δνειρον καί ή κυριωτέρα έπιδίωξις των κακοποιών δλου του κόσμου, γίνεται διά 
«πλαστικής έγχειρίσεως δι’ ής κατορθοϋται ή άλλαγή τής έπιδερμίδος ή καί τοϋ 
δέρματος άκόμη. Μολονότι δμως, ή ’Αστυνομία, δι’ άλλων επιστημονικών μέσων, 
εξουδετερώνει κατά μέγα μέρος, τήν παρουσιαζομένην έν προκειμένω δυσχέρειαν 
έν τούτοις παρεμβάλλει μεγάλας δυσχερείας εις τά έγκληματολογικά γραφεία, τά 
όποια δεν διαθέτουν εύρύτερα έπιστημονικά μέσα ανθρωπομετρικού άρχείου. 
'Ως είναι γνωστόν, ό περίφημος άλλοτε γκάγκστερ Ντίλιγκερ έν ταΐς Ήνωμέναις 
Πολιτείαις τής ’Αμερικής, ό όποιος είχεν έντελώς άλλοιώσει τά δακτυλικά του 
άποτυπώματα διά τής άλλαγής τοϋ δέρματος, καί είχεν καί τήν φυσιογνωμίαν του 
μεταβάλει μέ διάφορες αισθητικές έγχειρίσεις, άνεγνωρίσθη μόνον άπό τό σχήμα τοϋ 
σκελετοϋ του.

'Η  άλλαγή, έξ άλλου, τών χαρακτηριστικών τοϋ προσώπου, γίνεται μέ ένέσεις 
μικρών δόσεων παραφίνης, ύποδορίως, ένώ ή άλλαγή τοϋ χρώματος τών οφθαλμών 
έπιτυγχάνεται εις τά νεαρά άτομα, κατόπιν διαστίξεως τής ϊριδος έκάστου όφθαλ- 
μοΰ διά λεπτοτάτης βελόνης κάτωθι τοϋ κερατοειδοΰς χιτώνος. Τό σοβαρώτατον 
δμως έπίτευγμα τής μετατροπής τής δλης έμφανίσεως τοϋ έγκληματίου έπιτυγχά- 
νεται δι’ ένδομυϊκών ένέσεων ορμονών. Δι’ αυτών έπιτυγχάνεται, έντός ολίγου σχε- 
τικώς χρόνου, τό βάρος μέν ν’ αύξηθή κατά 10-20 καί 30 άκόμη χιλιόγραμμα, ή δέ 
φωνή ν’ άλλάξη καί αύτό τό χρώμα τοϋ δέρματος νά μεταβληθή.

'Ως είναι εύνόητον, ό υποβαλλόμενος εις τήν τοιαύτην διά τών όρμονών «θε
ραπείαν» ύφίσταται ριζικήν άλλοίωσιν τής προσωπικότητάς του τοιαύτην, ώστε, 
νά καθίσταται πραγματικώς αγνώριστος, καί ώς άνωτέρω έξετέθη νά δημιουργεΐται 
μέ μίαν πλαστήν ταυτότητα ένα νέον άτομον.

Εύτυχώς, δμως, ή φύσις δέν έπιτρέπει, άτιμωρητί, κατά κανόνα τήν προσπά
θειαν τής πλαστοπροσωπείας αυτής. ’Έ χει ίατρικώς διαπιστωθή, δτι ιδίως αί ένέ- 
σεις τών διαφόρων όρμονών, είναι λίαν έπικίνδυνοι διά τήν καλήν λειτουργίαν τοϋ καρ- 
διακοΰ μυός, πολύ δέ συχνά μιά αιφνίδια καρδιακή προσβολή έπιφέρει τό τέλος, 
τών μεταχειριζομένων τάς μεθόδους αύτάς διά τήν έξαπάτησιν τής ’Αστυνομίας. 
Πρέπει νά δεχθώμεν λοιπόν, δτι καί ό Θεός προστατεύει τήν έννομον τάξιν...

Αύτά έν συντομία ήσαν τά συμπεράσματα εις τά όποια κατέληξεν τό συνέδριον 
αύτό τής «INTERPOL» ώς προς τά μέσα άτινα παρέχει ή έπιστήμη εις τούς έγκλη- 
ματίας προς έξαπάτησιν τής ’Αστυνομίας, καί τά όποια έπιβάλλουν άντιστοίχωςτήν 
λήψιν ώρισμένων άντιμέτρων ύπ’ αύτής διά τήν άμυναν κατά τοϋ έγκλήματος.

Τίνα θά είναι ταΰτα, δέν είναι βεβαίως εΰκολον ούδ’ έπιτρεπτόν—νομίζω—νά 
έκτεθοΰν δημοσία. Δύναται δμως νά λεχθή δτι πλήν τών έπιβαλομένων διεθνών πλέον 
μέτρων, προς άποτροπήν χρήσεως πλαστών ταυτοτήτων καί διαβατηρίων, οί άρμό- 
διοι, προσανατολίζονται ήδη τό μέν εις τήν φωτογράφησιν τοϋ όφθαλμοΰ, τό βάθος 
τοϋ όποιου, ώς άπεδείχθη πλέον, είναι έπίσης αύστηρώς άτομικόν εις ένα έκαστον 
άνθρωπον (ώς δηλαδή ήτο μέχρι σήμερα γνωστόν διά τά δακτυλικά άποτυπώματα) 
τό δέ, εις τήν άκτινογράφησιν τοϋ σκλετετοΰ τοϋ κακοποιού, διότι, ώς διεπιστώθη 
ήδη, τήν μέν σάρκα δύναται οδτος νά μεταβάλη κατά τό δοκοΰν, άλλά τον σκελετόν 
του όχι άκόμη.

Δ. ΚΟΡΕΣΗΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
'Υπό Ρ. Villetorte ’Αστυνόμου της Έθνι-

---------------------------κης ’Ασφαλείας τής Γαλλίας, κατά μ ε τ ά φ ρ .------------------------------
'Υπαστυνάμου Α' Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Θά ήθελα νά μεταφέρω έδώ έναν νέον άντίλαλον καί ιδία να έκφράσω τήν γνώ
μην ένός Σώματος, ενός λειτουργήματος τδ όποιον, πολύ συχνά, αποφεύγει νά έπέμ- 
βη εις συζητήσεις αρχής.

Πριν είσέλθω εις τήν ουσίαν του θέματος, θά ήτο ίσως καλόν νά παράσχω ει
σαγωγικά τινά στοιχεία είς ό,τι άφορά ιδίως τον οργανισμόν τον όποιον έχω τήν 
τιμήν νά έκπροσωπώ έδώ.

'Η  Διεθνής 'Ομοσπονδία Άνωτέρων Λειτουργών ’Αστυνομίας ίδρύθη τό 1950 
είς Μέτς τής Γαλλίας καί έχει τήν τιμήν νά άποτελή συμβουλευτικόν όργανον του 
Οικονομικού καί Κοινωνικού Συμβουλίου τών Ο.Η.Ε. καί νά συνεργάζεται μέ τήν
U.N.E.S.C.O.

'Η  'Ομοσπονδία αότή δεν έννοεΐ νά άποκαταστήση, ούτε νά αύξήση τήν δράσιν 
περισσότερον ισχυρών οργανισμών οί όποιοι ύφίστανται άπό μακροΰ καί επιδιώ
κουν σκοπούς σχέσιν έχοντας μέ τήν ’Αστυνομίαν, τήν ’Εγκληματολογίαν, τό Ποι
νικόν Δίκαιον, καί όλα τά προβλήματα κοινωνικού περιοχομένου είς τά όποια δύ- 
ναται νά έπέμβη ή ’Αστυνομία.

'Η  ήμετέρα Συνομοσπονδία, προσφέρουσα ειλικρινή συνεργασίαν είς τήν Διεθ
νή ’Επιτροπήν Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας, εύρισκομένη είς έπαφήν μέ τήν 
Διεθνή 'Εταιρείαν Εγκληματολογίας, τήν Διεθνή Εταιρείαν Κοινωνικής Άμύνης, 
τήν Διεθνή Εταιρείαν Ποινικού Δικαίου, καί άλλους σπουδαίους έπίσης οργανισμούς, 
ένδιαφέρεται διά τήν πρόληψιν τής έγκληματικότητος έν γένει, τήν δράσιν τής ’Α
στυνομίας, είς τον κοινωνικόν τομέα καί ιδιαιτέρως τήν προστασίαν τής παιδικής η
λικίας.

'Η  Συνομοσπονδία μας άκολουθοΰσα τήν γραμμήν ταύτην, υπέβαλε προ διε
τίας μίαν άναφοράν είς τήν U.N.E.S.C.O., περί τής δράσεως τής ’Αστυνομίας διά 
τήν προστασίαν τής πνευματικής υγείας τών παιδιών είς τήν Ευρώπην.

'Η  άναφορά αυτή προεκάλεσε τήν προσοχήν τών ένδιαφερομένων κύκλων, 
ήνάγκασε τήν U.N.E.S.C.O. νά έπιφορτίση τήν Συνομοσπονδίαν μας νά συστήση 
μίαν ομάδα έμπειρογνωμόνων, ή όποια νά συντάξη μίαν έκθεσιν έπί τού ίδιου θέματος.
Η όμάς αύτή τών έμπειρογνωμόνων έργάζεται τώρα.

Μετά άπό αύτά πού σάς ειπον διά τήν όργάνωσίν μας, νομίζω ότι είναι ωφέ
λιμον νά σάς κάμω μερικάς διευκρινίσεις διά τό πνεύμα τό όποιον τήν διέπει.

Κατά τήν άντίληψίν μας, τό δόγμα τής άστυνομεύσεως δέον νά τείνη είς τήν 
πρόληψιν άντί τής καταστολής καί είς τό νά πεισθοΰν οί πολΐται ότι ή ’Αστυνο
μία είναι ένα κοινωνικόν οργανον προστασίας.

Έ κ  τής άρχής ταύτης έκκινοΰντες, οί ’Ανώτεροι Λειτουργοί τής ’Αστυνομίας, 
ίδρυταί καί μέλη τής Συνομοσπανδίας μας, προσπαθούν νά δώσουν μίαν έπαγγελμα- 
τικήν μόρφωσιν είς τό προσωπικόν τό όποιον τίθεται ύπό τάς διαταγάς των καί νά 
κατευθύνουν τήν υπηρεσιακήν του δράσιν.

Έ ξ  άλλου, έπειδή έχει παρατηρηθή ότι, ή πρόληψις καί ή ηθικοπλαστική δρά- 
σις συναντά πολλάς δυσκολίας διά τούς ένηλίκους καί δεν παρουσιάζει άποτελέσματα 
άνάλογα προς τά χρησιμοποιούμενα μέσα, έπροτιμήσαμεν τήν έξ άρχής άντιμετώ- 
πισιν τού προβλήματος καί δι’ αύτό ένδιαφερόμεθα κυρίως διά τήν παιδικήν ήλικίαν.

Γνωρίζομεν, βεβαίως, τάς άντιδράσεις αί όποΐαι θά προκληθοΰν έκ τής νέας 
αύτής ιδέας περί προλήψεως, τόσον έκ μέρους τού κοινού καί τών Δημοσίων 'Υπη
ρεσιών, όσον καί έκ μιάς μερίδος άστυνομικών.
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Πολύ συχνά, ή ’Αστυνομία είναι ό λαϊκός βραχίων ό όποιος έπιπίπτει μέ, 
πολλήν ή όλίγην διακριτικότητα επί των ατόμων καί συχνά μάλιστα έκείνων των 
όποιων δέν έχει άποδειχθή ή ένοχή. Εις την δλως άδικον καί έσφαλμένην αύτήν 
εικόνα, άντιτάσσομεν την δεδηλωμένην άπόδειξιν ένός άλλου πνεύματος. Λαμβανο- 
μένου ύπ’ οψιν ότι ή καταστολή είναι τό ύστατον μέτρον τό όποιον δέν πρέπει νά έπι- 
βάλεται παρά μόνον όταν άποτύχη ή πρόληψις καί μάλιστα κατάτήν παιδικήν ήλικίαν, 
δέον νά κατευθύνωμεν τήν άστυνόμευσιν εις μίαν προσπάθειαν ευρέως προστατευ
τικήν καί προληπτικήν, ή όποια θά καθίστα τον άστυνομικόν παιδαγωγόν καί οδηγόν 
των συμπολιτών του εις τήν κοινωνικήν ζωήν. Κατά τήν άντιληψίν μας ό άστυνομι- 
κός δέον νά είναι ό ύπερασπιστής των άνθρωπίνων δικαίων. Πρέπει λοιπόν νά τον 
άπαλλάξωμεν άπό τήν παράλογον ύποθήκην ή όποια βαρύνει τό λειτούργημά του.

Δυνατόν νά μας καταλογισθή παιδικός Ιδεαλισμός, ίσως άκόμη καί ουτοπία, 
άλλ’ έπροτιμήσαμεν νά δεχθώμεν παρόμοιας κατηγορίας, έν τή έπιδιώξει άνωτέρων 
σκοπών, διά νά άποφύγωμεν τήν ελξιν της καθημερινής ρουτίνας.

Πρέπει νά εϊπωμεν, έπίσης, ότι πολύ συχνά διά τον ορισμόν της ’Αστυνομίας, 
λαμβάνεται ώς βάσις ή Δικαστική ’Αστυνομία, δηλαδή ή κατασταλτική δράσις αύτής.

Είς τήν πραγματικότητα, ή Δικαστική ’Αστυνομία, της όποιας ή σπουδαιότης 
δέν είναι συζητήσιμος, δέν είναι έν τούτοις όλη ή ’Αστυνομία.

Αί είδικαί 'Υπηρεσίαι έν τή έξερευνήσει τοϋ έγκλήματος είναι μία έκδήλωσις 
ένός οργανισμού τοϋ οποίου ή ένότης έχει μίαν γενικήν άποστολήν τείνουσαν είς 
τήν προστασίαν τού πολίτου καί τήν διατήρησιν τής κοινωνικής τάξεως. 'Η  ένό
της αύτή είναι περισσότερον καταφανής είς τάς τοπικάς Άστυνομικάς 'Υπηρεσίας, 
αί όποϊαι είς τήν Γαλλίαν φέρουν τον γενικόν τίτλον τής Δημοσίας ’Ασφαλείας.

Τήν ’Αστυνομίαν θά τήν ευρωμεν έπιλαμβανομένην είς διαφόρους κοινωνικάς 
καί οίκογενειακάς ύποθέσεις, τάς όποιας τής άναφέρουν αύθορμήτως οί πολΐται. 
’Από τά διάφορα ’Αστυνομικά Τμήματα καί Παραρτήματα ’Ασφαλείας συνεκεν- 
τρώσαμεν τά περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία διά τό πρόβλημα τό όποιον μάς 
ένδιαφέρει.

Ποια είναι τώρα ή θέσις τής ’Αστυνομίας έναντι τών άνηλίκων;
Διευκρινίζομεν ότι δέν γίνεται λόγος περί τών έγκληματιών άνηλίκων, αλλά 

τών κανονικών άνηλίκων τών όποιων αί πράξεις δέν δικαιολογούνται άπό καθαράς 
διοικητικής καί δικαστικής πλευράς.

Καταφαίνεται, πράγματι, ότι, έκτος τών χαρακτηριστικών ύποθέσεων αιτινες 
υπάγονται είς τά Δικαστήρια άνηλίκων ή τάς οργανώσεις βοήθειας, ύφίσταται ένα 
μεγάλον ποσοστόν περιπτώσεων παιδιών, παρουσιαζομένων ώς κανονικών είς τά 
ομματα τών γονέων των καί τών παιδαγωγών των, τά όποια, όταν μεγαλώσουν, γ ί
νονται έγκληματίαι, διότι δέν έγένοντο έγκαίρως άντιληπτά καί ώς έκ τούτου δέν 
έπέσυρον τήν προσοχήν τής άπληροφορήτου οικογένειας των ή έλλείψει ειδικών υπη
ρεσιών. Δέν θά κατανοηθή καλώς ότι, έκτος τού σχολείου όπου τό παιδί ύφίσταται τήν 
ένεργητικήν έπίδρασιν τής άγωγής, τής οικογενειακής εστίας ένθα δέον νά εύρίσκη 
κατά κανόνα ένα κλίμα ήθικώς άνεκτόν, τό παιδί διέρχεται τό τέταρτον τής καθημε
ρινής του ζωής είς δημοσίους τόπους: οδούς, κοινά μεταφορικά μέσα, θεάματα κ.λ.π. 
’Εκεί διαφεύγει έξ ολοκλήρου οίουδήποτε έλέγχου ή έπιβλέψεως καί εύρίσκεται 
ήθικώς έλεύθερον είς ένα κύκλον ό όποιος άδιαφορεΐ διά τό εύθραυστόν του. Μακράν 
τών φυσικών προστατών του, γονέων καί διδασκάλων, δύναται νά ίκανοποιήση κάθε 
περιέργειάντου. Πνιγμένον μέσα είς τον όχλον μιάς πόλεως, μέ τό συναίσθημα άνω- 
νυμίας, δύναται ευκόλως νά ύποκύψη είς τά ένστικτά του. ’Εν τέλει, είναι άντικεί- 
μενον βρωμερών παρακινήσεων ή πιέσεων καί δέν έχει συχνά τά φυσικά μέσα άμύνης 
διά νά άντισταθή είς αύτά. 'Η  πείρα διδάσκει ότι τά παιδιά τά όποια ζοϋν είς ένα 
κύκλον ήθικώς όγιά, καί δέν παρακολουθοϋνται ύπό παιδαγωγών, ούτε τών γονέων 
των, άναμιγνυόμενα άπροσδοκήτως είς οίασδήποτε δικαστικάς ύποθέσεις, άποκρύ-
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πτουν τάς κακάς των συναναστροφάς κατά την καθημερινήν ζωήν τήν οποίαν διέρ
χονται έκτος της κατοικίας των ή του σχολείου των. Αί πρώται διαθέσεις εις άκο- 
λασίαν, εις σεξουαλικάς παρεκκλίσεις., είς τήν ηθικήν διαστροφήν, έγεννήθησαν, ώς 
επί τό πλεΐστον, κατά τήν περίοδον αύτήν δπου τδ παιδί είναι πνιγμένον είς τδ άνώ- 
νυμον πλήθος της πόλεως. Έ κ  τούτων τεκμαίρεται δτι ή ηθική προστασία του παι
διού δέον νά έπεκτείνεται πέραν τοϋ σχολείου, πέραν του έργαστηρίου, πέραν τής έστίας.

'Η  ’Αστυνομία, ή οποία είναι έξ ύπαρχής δ φυσικδς φύλαξ τής κοινωνικής τά- 
ξεως καί των ηθικών γενικώς, άφοΰ απαλλαγή τών προλήψεων αί δποϊαι τήν χαρακτη
ρίζουν καί αύξήση τήν προστατευτικήν της άποστολήν, οφείλει νά έκπληρώση τδν 
ρόλον της ώς φυσικής προστάτιδος τών παιδιών είς δημοσίους τόπους. Έ ν  τή πρά- 
ξει εΐμεθα άρκετά μακράν μιας τοιαύτης άντιλήψεως καί νομίζομεν δτι πρέπει νά 
κάνωμεν άκόμη πολλά πριν άκόμη αυτή γίνη δεκτή ύπδ τοϋ κοινού καί τών Δημο
σίων 'Υπηρεσιών, άλλ’ είναι καιρδς νά γίνη γνωστή καί νά θέσωμεν τάς βάσεις της. 
Άφοΰ έξετέθησαν ήδη αί γενικαί άρχαί τής προστατευτικής άποστολής τής ’Αστυ
νομίας, καί έγινε προσπάθεια συστηματοποιήσεώς των, θά πρέπει νά έντοπίσωμεν 
τό θέμα μας είς δ,τι αφόρα τήν δράσιν τής ’Αστυνομίας είς τδν τομέα τών άνηλίκων.

Κατά τήν γνώμην μου, ή δρασις αδτη παρουσιάζει τρεις άπόψεις:
Κατ’ αρχήν, δημιουργίαν ένδς κλίματος έμπιστοσύνης μεταξύ τοϋ παιδιοΰ καί 

τής ’Αστυνομίας, εΐτα γενικήν δράσιν τής ’Αστυνομίας είς τδν τομέα τής διανοητικής 
υγιεινής τοϋ παιδιοΰ καί τέλος δρασις διά τήν κατ’ άτομον έρευναν τών διαφόρων πε
ριπτώσεων.

'Η  δημιουργία κλίματος έμπιστοσύνης δεν έτέθη ανευ λόγου, ώς πρώτη άπο- 
ψις. Είναι δ βασικός δρος τής δλης ένεργείας τής ’Αστυνομίας διά τάς περιπτώσεις 
αύτάς, γενικώς καί κατ’ άτομον.

Δεν πρέπει νά παραγνωρίζονται αί άπώτεραι συνέπειαι αύτοΰ τοϋ κλίματος 
έμπιστοσύνης, διότι τδ παιδί θά μεγαλώση καί ώς έκ τούτου αί κοινωνικαί σχέσεις 
μεταξύ ’Αστυνομίας καί κοινοΰ θά πάρουν μίαν δλως διάφορον δψιν.

’Εξ άλλου, δεν πρέπει ν’ άμφισβητήται δτι ή ’Αστυνομία έχει άνάγκην, κατ’ 
αρχήν νά γνωρίζη δλας τάς εικόνας αί δποϊαι συνθέτουν τδ παιδί.

Αί εικόνες αύταί ποικίλλουν άναλόγως τοϋ περιβάλλοντος, άλλά δυνάμεθα γε
νικώς νά εΐπωμεν, δτι, κατά τδν εναή άλλον τρόπον, δ άστυνομικδς παρουσιάζεται, 
κατ’ έξοχήν, ώς κατασταλτικόν κοινωνικόν δργανον.

Τδ παιδί άκούει άπδ τήν οίκογένειάν του νά γίνεται λόγος δτι πρέπει νά άπο- 
κρύψη άπδ τδ άστυνομικόν δργανον τάς άξιομέμπτους ένεργείας τοϋ πατρός, τής μη- 
τρδς ή άλλου μέλους τής οικογένειας, ή δτι θά φωνάξουν τδν ’Αστυνόμον ή τδν άστυ- 
φύλακα νά τδ παραδώσουν διότι κάμνει άταξίας. Καί είς τήν μίαν περίπτωσιν καί 
είς τήν άλλην, δ άστυνομικδς έφανίζεται ώς έχθρδς ή τουλάχιστον ώς κατασταλτι
κόν δργανον.

’Αξιοσημείωτος είναι μία πολύ συχνά διαπιστουμένη τάσις, είς τούς έκπαιδευ- 
τικούς κύκλους, νά ύποτιμηθή ή ’Αστυνομία, πράγμα δπερ καθιστά δυσχερή τήν 
ένταξιν τοϋ νέου είς τήν νομιμόφρονα κοινωνίαν δπου κυριαρχεί τδ άστυνομικόν σύμ- 
βολον, ύπδ τήν έννοιαν τής κοινωνικής πειθαρχίας.

Θά έπιμείνωμεν λοιπόν έπί τής άνάγκης νά διευκρινισθή ή έννοια τής ’Αστυ
νομίας προστάτιδος είς τήν άντίληψιν τοϋ παιδιοΰ διά μέσων απλών, άλλά πειστικών. 
Δεν έχω, ουδόλως, ύπ’ δψει νά τροποποιήσω τά έθιμα καί γνωρίζω πόσον θά ήτο 
δύσκολον νά υίοθετηθοΰν ύπδ τής Γαλλικής κοινής γνώμης ώρισμέναι τολμηραί 
πρωτοβουλίαι, αί δποϊαι έδοκιμάσθησαν είς τάς Σκανδιναυβικάς Χώρας, τήν ’Αγ
γλίαν, τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί τδν Καναδά, διά τής ίδρύσεως, έπί παραδείγ- 
ματι, παιδικών λεσχών ύπδ τήν διεύθυνσιν αστυνομικών.

'Ως πρώτον σημεΐον έπαφής μεταξύ παιδιοΰ καί ’Αστυνομίας, θά ήτο άρκετή 
ή όργάνωσις σειράς μαθημάτων είς τά σχολεία, σχετικώς μέ τήν τροχαίαν κίνησιν,
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παρουσία των διδασκάλων και καθηγητών, τα όποια νά διδάσκουν άστυνομικοί έν 
στολή.

’Από τά μαθήματα αύτά θ’ άντιληφθή τό παιδί δτι ό άστυφύλαξ, ό όποιος εύ- 
ρίσκεται εις την διασταύρωσιν, δεν είναι μόνον μία μηχανή ή όποια κινεί μίαν λευκήν 
ράβδον καί σταματά τά ποδήλατα καί τά αυτοκίνητα, άλλ’ ό φυσικός προστάτης εκεί
νων οί όποιοι θέλουν νά διέλθουν τήν οδόν καί κατανέμει την δίοδον μεταξύ πεζών 
καί οχημάτων.

Θά ήδύναντο, ίσως, νά επακολουθήσουν μετά τά μαθήματα καί μερικά σχόλια, 
ώστε νά συνηθίση τό παιδί νά έπικαλήται μόνο του τήν προστασίαν του άστυνομικοϋ 
δταν αισθάνεται δτι απειλείται καθ’ οίονδήποτε τρόπον.

’Από της πλευράς της, ή ’Αστυνομία οφείλει ν’άποφεύγη σταθερώς οίονδήποτε 
ψυχικόν τραυματισμόν τοΰ παιδιού.

Εις τήν ’Αστυνομικήν 'Υπηρεσίαν ώς θά τήν καθορίσωμεν εύθύς, άποκαλύ- 
πτονται καθημερινώς πολλαπλαϊ παρεμβάσεις θέτουσαι εις δοκιμασίαν τά παιδιά. 
'Η  πρώτη έπαφή τοΰ άστυνομικοϋ καί τοΰ παιδιού πρέπει νά είναι μάλλον κατατο
πιστική καί δέον ν’ άποδίδεται εις αυτήν ιδιαιτέρα σπουδαιότης. ’Εν πάση περιπτώ- 
σει, πρέπει νά έ'χη δσον τό δυνατόν περιωρισμένον άποτέλεσμα επί τοΰ παιδιού. Ή  
πρώτη έπαφή τοΰ παιδιοΰ μέ τήν ’Αστυνομίαν δεν πρέπει νά τοΰ δώση τήν ευκαιρίαν 
νά έξομοιωθή προς έγκληματίας ήρωας άστυνομικών μυθιστορημάτων. Αί ερωτήσεις 
προς τό παιδί δέον νά γίνωνται μετά της μεγαλυτέρας προσοχής, καί μάλιστα δταν 
πρόκειται περί μαρτυρίας εναντίον τρίτων καί περισσότερον ακόμη εναντίον τών γονέων.

'Ο καθηγητής Grassberger, από τήν Βιέννην, ό όποιος έχει έγκύψει ιδιαιτέρως 
είς τό πρόβλημα αύτό, έχει θέσει μερικάς κατευθυντηρίους άρχάς. ’Αλλά, αν καί συμ- 
φωνοΰμεν έξ ολοκλήρου μέ τήν γνώμην τοΰ διακεκριμένου αύτοΰ είδικοΰ, νομίζομεν, 
έν τούτοις δτι δεν υπάρχει άμετάβλητος κανών εις τό θέμα αύτό καί δτι τό έοωτηματο- 
λόγιον τοΰ παιδιοΰ παρέχει πολλάς ευκαιρίας είς τον αστυνομικόν νά κάμη ψυχολο
γικήν δοκιμασίαν καί νά προσαρμόση τήν συμπεριφοράν του είς εκείνην τοΰ συνομι- 
λητοΰ του.

Κατά τήν άποψίν μας, δύο κανόνες επιβάλλονται: Κατ’ αρχήν νά έμπνεύσωμεν 
είς τό παιδί εμπιστοσύνην ή όποια δεν πρέπει νά διεψευσθή καί έξ άλλου νά μήν έ- 
φαρμόσωμεν έναντίον του άατυνομικά καί διοικητικά μέτρα, έφ’ δσον βεβαίως τοΰτο 
είναι δυνατόν.

Αί άλλαι αίτίαι αί όποΐαι τραυματίζουν τον άνήλικον, έχουν σχέσιν μέ τό λυ
πηρόν ζήτημα τών συνεπειών τής συλλήψεως ένός μέλους τής οικογένειας. Δέν εί
ναι σπάνιον τό γεγονός δτι ή σύλληψις αύτή λαμβάνει έναν θεαματικόν χαρακτήρα 
ενώπιον τών παιδιών καί τής γειτονιάς.

Παρόμοιαι σκηναί άφίνουν βαθέα ίχνη είς τήν ψυχήν τοΰ παιδιοΰ καί κανείς 
δέν δύναται νά προβλέψη τάς άμέσους ή άπωτέρους συνέπειας των. Συχνά, άκόμη, αί 
συλλήψεις αύταί έχουν οίκονομικάς συνέπειας, αί όποΐαι συνδυαζόμεναι μέ το ψυ
χικόν τραΰμα τοΰ παιδιοΰ, άποτελοΰν σπουδαίους έγκληματογενεΐς παράγοντας. 
Διά τό θέμα αύτό τής επαφής τής ’Αστυνομίας καί τοΰ παιδιοΰ δέν έπαρκεΐ μία 
ομιλία. Καί έπαναλαμβάνω δτι ολίγοι κανόνες ύφίστανται διά τό θέμα αύτό καί δτι 
τό πάν έξαρτάται έκ τής έπαγγελματικής καί ήθικής μορφώσεως τοΰ άστυνομικοϋ.

Ή  έννοια τής ’Αστυνομίας προστάτιδος λαμβάνει τήν πραγματικήν της ση
μασίαν κατά τήν γενικήν δράσιν της.

Διά τό θέμα αύτό θά άναφέρωμεν τον ’Αστυνόμον δστις, ύπό τήν ιδιότητα τοΰ 
τεχνικοΰ συμβούλου τών Νομαρχών καί τών Δημάρχων, δύναται νά προκαλέση τήν 
έκδοσιν παρ’ αύτών αποφάσεων άποβλεπουσών είς τήν προστασίαν τής πνευματικής 
ύγείας τοΰ παιδιοΰ.

Παρόμοιαι άποφάσεις δύνανται νά ληφθοΰν διά τάς διαφημίσεις, τά θεάματα 
καί τήν κοσμιότητα γενικώς.
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Ά λλ’ έκτος τούτων, εύρίσκονται εις την διάθεσίν του καί άλλα μέσα καί ιδίως 
ή συνεργασία μέ είδικάς κοινωνικάς οργανώσεις καί υπηρεσίας.

Έ π ί παραδείγματι, έάν, προς τό παρόν, δεν είναι δυνατή ή λειτουργία έν 
Γαλλία άστυνομικών λεσχών διά τούς νέους, θά ήτο εύκταΐον όπως, αί οργανώσεις 
κοινωνικής προστασίας, άναλάβουν την ίδρυσιν λεσχών τοϋ είδους αύτοΰ, ή δέ ’Α
στυνομία νά βοηθήση εις τήν άνάπτυξίν των καί έξεύρεσιν τών νέων μελών των. 
"Ενας άλλος τομεύς είναι ή διαφώτισις, ώς έγινεν εις τήν Γερμανίαν, διά της διανο
μής ειδικών φυλλαδίων, πρωτοβουλία τής ’Αστυνομίας καί μέ βοήθειαν σωματείων 
προστασίας ανηλίκων καί Συλλόγων Γονέων.

Διά τών διαφωτιστικών αυτών φυλλαδίων, έπεστήθη ή προσοχή τών γονέων 
έπί τών κινδύνων οί όποιοι άπειλοϋν τά παιδιά έκτος τής οικίας καί τών σχολείων. 
Μέ τρόπον άπλοϋν έτέθησαν έρωτήματα είς τούς γονείς, προκειμένου νά διαπιστωθή 
μέχρι ποιου σημείου ήσαν ένήμεροι τής συμπεριφοράς καί τών συναναστροφών τών 
παιδιών των.

Αυτό είναι παράδειγμα, ληφθέν κατά τύχην. 'Υπάρχουν καί άλλα, έφ’ δσον 
θέλει ν’ άντλήση κανείς διδάγματα, τά όποια έφηρμόσθησαν είς άλλας Χώρας.

Είναι βέβαιον δτι, ή συνεργασία τής ’Αστυνομίας μέ τάς λοιπάς οργανώσεις, 
δύναται ν’ άποβή έξαιρετικώς καρποφόρος.

Διότι ή ’Αστυνομία είναι κάτοχος άναρριθμήτων πηγών πληροφοριών καί πα
ρατηρήσεων περί τής κοινωνικής συμπεριφοράς τών άτόμων. Παρίσταται παντού 
καί πάντοτε καί ιδιαιτέρως έκεϊ πού συγκεντρώνεται τό κοινόν.

’Έ χει είς τήν διάθεσίν της μέσα τά όποια δέν τά έχει καμμία άλλη 'Υπηρεσία. 
Διά τούτο, έπαναλαμβάνομεν δτι έάν αί πληροφορίαι καί παρατηρήσεις αύταί, τάς 
όποιας συγκεντρώνει ή ’Αστυνομία, συσχετισθούν μέ έκείνας τάς όποιας έχουν συγ
κεντρώσει οί παιδαγωγοί καί οί έκπρόσωποι τών γονέων, τό έργον τής προστασίας 
άνηλίκων, θά πρέπει νά συνοψισθή είς ένα φυλλάδιον μέ αρκετά πλούσιον καί ποικί- 
λον περιεχόμενον, τό όποιον θά διηυκόλυνε τάς Δημοσίας 'Υπηρεσίας διά τήν λήψιν 
τών γενικών μέτρων πνευματικής έξυγιάνσεως τών παιδιών.

Έάν περάσωμεν άπό τήν γενικήν δράσιν τής ’Αστυνομίας είς τήν κατ’ άτομον 
τοιαύτην, βλέπομεν δτι είς τον τελευταϊον τούτον τομέα τά δρια δράσεως είναι πε
ρισσότερον περιωρισμένα, Δέν πρόκειται νά έπιλύσωμεν γενικά ζητήματα διά γενι
κών κανόνων, άλλά μάλλον ν’ άναλύσωμεν κάθε φοράν μίαν ιδιαιτέραν περίπτωσιν, 
πάντοτε διάφορον έκείνης ή όποια προηγήθη καί έκείνης πού θά άκολουθήση.

Δέν θά έπανέλθωμεν έπί τής φροντίδος ν’ άποφευχθή ό τραυματισμός τού παι
διού ή όποια δέον νά διαπνέη πάντοτε κάθε άστυνομικόν άσχολούμενον μέ ύπόθεσιν 
άνηλίκου.

Θά εϊπωμεν απλώς δτι είς τάς διαφόρους περιπτώσεις είς τάς όποιας οφείλει 
νά έπέμβη ή ’Αστυνομία, πρέπει νά έχη ύπ’ οψει τ ’ άνωτέρω καί νά προσέχη τί μέτρα 
θά λάβη, τά μέσα τά όποια θά χρησιμοποιήση καί τήν στάσιν τήν όποιαν θά τηρήση.

Είρήσθω έν παρόδω, δτι είς κάθε περίπτωσιν πού κατηγοοεΐται άμέσως ή έμ- 
μέσως ένα παιδί καί πρόκειται νά ληφθοΰν έναντίον του διοικητικά ή δικαστικά μέ
τρα ή ’Αστυνομία οφείλει νά συμπληρώση τήν άνάκρισίν της διά μιάς άναφοράς κοι
νωνικού χαρακτήρος. Τά μέσα πληροφοριών τά όποια διαθέτει αΰτη καί τά άρχεΐα 
της τής έπιτρέπουν νά τάς συντάξη δσον τό δυνατόν τελειότερον.

Ά λλ’ ύπάρχει καί ένας άλλος τρόπος ένεργείας ό όποιος έκφεύγει τού θέματός 
μας, καθ’ δσον έπιδιώκομεν τήν προστασίαν τών ομαλών άνηλίκων καί πρόληψιν 
ένδεχομένου εγκλήματος.

Θ’ άρκεσθώμεν λ.οιπόν είς τό νά έπιβεβαιώσωμεν δτι διά τού συντονισμού τών 
πληροφοριών περί τού κάθε παιδιού καί τού οικογενειακού του κύκλου, θά ήδύναντο 
οί παιδαγωγοί, τά δργανα κοινωνικής δράσεως καί οί άστυνομικοί, ν’ άποκαλύψουν 
τάς τάσεις είς τήν έγκληματικότητα. (Συνεχίζεται)
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δ. Ράισμα ή θραϋσις ύαλοπίνακος έκ θερμοκρασίας, κρότου κ.λ.π.
6. “Αθραυστοι υαλοπίνακες.
7. Σύγκρισις θραυσμάτων υαλοπινάκων επί τ fj βάσει των ιδιοτήτων τής ύάλ.ου.
8. Έξέτασις τοϋ σχήματος των θραυσμάτων.
9. Φυσικές ’ιδιότητες τής ύαλου.

10. ”Αλλες φυσικές ιδιότητες (υπεριώδης ακτινοβολία).
11. Χημική έξέτασις ύαλου.

** *
5 . Ράισμα ή θραϋσις ύαλοπίνακος έκ θερμοκρασίας, κρότου κ . λ . π .
'Οσάκις ύαλοπίναξ έχει ραΐσει ή θραυσθή έξ έπιδράσεως θερμοκρασίας, τοϋτο 

διαφαίνεται έκ των χαρακτηριστικών μακρών κυματοειδών θραυσμάτων. Τεμάχια 
άτινα έχουν άποσπασθή συνεπείς θραύσεως έκ της θερμοκρασίας άνευρίσκονται 
γενικώς προς τήν διεύθυνσιν της εστίας τής θερμότητος. ’Εάν ώρισμένη έπιφάνεια 
τοϋ ύαλοπίνακος έχη έκτεθή κατ’ ευθείαν είς τάς φλόγας, τό τμήμα αυτό τής ύάλου 
διαρρηγνύεται. Ά λλ’ ύαλοπίνακες μεγάλου μεγέθους, ώς οί τών βιτρινών, δυνατόν 
νά θραυσθώσιν ενίοτε ανευ ούδεμιάς έξωτερικής έπιδράσεως

' II αιτία οφείλεται είς ταχεΐαν ψϋξιν, δηλαδή κατά τον χρόνον τής κατασκευής 
τής ύάλου, ήτις καθιστά μέν ταύτην σκληροτέραν,άλλά λόγω τής μη ταυτοχρόνου 
συστολής τής έξωτερικής έπιφανείας καί τοϋ έσωτερικοϋ τής μάζης, ή ύαλος ύπό- 
κειται είς αυτομάτους θραύσεις. ’Εντεύθεν συχνάκις προκαλεΐται αίφνηδία θραϋσις 
ύαλοπίνακος άνευ άλλου έξωτερικοΰ έρεθίσματος. Τό αύτό άποτέλεσμα δύναται νά 
έπέλθη συνεπεία δονήσεως ή κατόπιν χαράξεως τοϋ ύαλοπίνακος δι’ άδάμαντος ή 
έξ ίσχυροΰ κρότου. ’Επί παρομοίων περιπτώσεων τά ραίσματα τής ύάλου είναι 
σχετικώς ομαλά καί έχουν τήν έμφάνισιν τών τυπικών θραυσμάτων. Δυνατόν δμως 
ό ύαλοπίναξ νά θραυσθη έξ ολοκλήρου είς μικρά τεμάχια καί καθ’ ομαλά σχήματα. 
’Ενίοτε τά έν λόγω τεμάχια έκσφενδονίζονται είς ύπολογίσιμον άπόστασιν άπό τήν 
θέσιν τοϋ ύαλοπίνακος. Ποτήρια νεροΰ κ.λ.π. δυνατόν νά θραυσθοΰν έκ τής αύτής 
αιτίας καί κατά τον αυτόν τρόπον.

6.  ’Άθραυστοι ύαλοπίνακες.
Τό είδος τών ύαλοπινάκων τό άποκαλούμενον «άθραυστα» χρησιμοποιείται 

σήμερον εύρύτατα καί ιδιαιτέρως είς τά παντός τύπου μεταφορικά μέσα. Οί έν λόγω 
ύαλοπίνακες θραύονται πλήρως ή μερικώς είς τεμάχια σχήματος μικράς τετραγώνου 
ράβδου (δρα είκών 7) όμαλοΰ σχήματος, δηλαδή ούχί αιχμηρά, οσάκις σκληρόν 
άντικείμενον πλήξη αύτά.

’Επίσης καί τό είδος αύτό τής ύάλου δύναται νά θραυσθη έπί τοϋ πλαισίου οσά
κις άσκηθή ή άπαραίτητος πίεσις, άλλά λόγω τής ειδικής κατασκευής των καί τών 
καταλλήλων ύπολογισμών, είς περιπτώσεις συγκρούσεων δεν έκσφενδονίζονται 
ύπό μορφήν'αίχμηρών τεμαχίων καί ούτω άποτρέπεται ό κίνδυνος τραυματισμού οδη
γών καί έπιβατών.

Είς περίπτωσιν θραύσεώς των διά βλήματος παραμένουν κρεμάμενα έπί τοϋ 
πλαισίου είς δ έστηρίζετο ό ύαλοπίναξ τό πλεΐστον τών θραυσμάτων. Είς περίπτωσιν 
τυπικής μορφής θραυσμάτων αί ρωγμαί έπεκτείνονται έφ’ ολοκλήρου τοϋ ύαλοπί- 
νακος, άλλά πλησίον καί πέριξ τοϋ σημείου θραύσεως ένας μεγάλος άριθμός θρυμ
μάτων συνήθως έκτινάσσεται μακράν καί χάνεται. Ούτω ή έξέτασις τοϋ σχήματος 
τής οπής μόνον έκ τυχαίας συμπτώσεως είναι δυνατή.

’Εάν τά θραύσματα άνευρεθοΰν καί είναι δυνατή ή άναπροσαρμογή αυτών,
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τότε δυνατόν νά καταστή δυνατή ή μελέτη των επ’ αυτών ιχνών. Συχνάκις ή θραΰσις 
τών έν λόγω υαλοπινάκων δεν είναι πλήρης καί αί άκτινωταί ρωγμαί δέν έπεκτεί- 
νονται επί της πλευράς της δεχθείσης τό πλήγμα, ουδέ τα ομόκεντρα εις τήν[ μή

Είκών 7 Είκών 8

πληγεϊσαν. Εις περίπτωσιν άπουσιάσεως ομοκέντρων ρωγμών, τό γεγονός ότι τά 
άκτινωτά προύκλήθησαν μόνον επί της μιας επιφάνειας είναι σημαντικόν. "Ετερος 
τρόπος έλέγχου τών άθραύστων υαλοπινάκων είναι ό έξης : Συχνάκις οί έν λόγω 
υαλοπίνακες ύφίστανται κοίλωμα μόνον άντί θραύσεως όταν ύποστοϋν πλήγμα. 
Τοϋτο διαπιστοΰται αν έπί της επιφάνειας τοΰ ύαλοπίνακος έπιθέσωμεν εύθύν καί 
άνάλογον μέ τό μέγεθος αύτοϋ κανόνα, οπότε διαπιστοΰται εις ποια σημεία δέν έπέρ- 
χεται πλήρης έπαφή μεταξύ επιφάνειας ύαλοπίνακος καί πλευράς τοΰ κανόνος.

7 . Σύγκρισις θραυσμάτων υαλοπινάκων έπί τη βάσει τών ιδιοτή
των της ύάλου.

"Οτε μικρά τεμάχια θραυσμάτων ύάλου άνευρίσκωνται εις τό σημεΐον της 
καταστροφής ύαλοπίνακος τίνος ή φανοΰ αυτοκινήτου κ.λ.π. τό ερώτημα τό όποιον 
άνακύπτει συνίσταται εις τό «αν ύφίστανται δυνατότητες προσδιορισμού τοΰ ύαλο
πίνακος ή τοΰ φανοΰ τοΰ αύτοκινήτου» έκ τοΰ οποίου τά θραύσματα προέρχονται. 
Εις πλεϊστας περιπτώσεις ή εξαγωγή άσφαλοΰς συμπεράσματος δέν είναι εύκολος. 
'Ως συχνάκις συμβαίνει αί έκ συμπτώσεως άποδείξεις έχουν ως άποτέλεσμα μάλλον 
τάς πιθανότητας παρά τον καθορισμόν τής πραγματικής πηγής έκ τής οποίας προέρ
χεται ή ύαλος. 'Η  έκτίμησις τών έν λόγω άποδείξεων καθορίζεται από τον άριθμόν 
καί τήν φύσιν τών πειραμάτων καί τον άριθμόν τών θραυσμάτων τά όποια θά κατα- 
στή δυνατόν ν’ άναπροσαρμοσθοΰν καί νά ταυτισθοΰν τό έν παρά τώ άλλω καί εΐτα 
όλα όμοΰ μετά τοΰ ύαλοπίνακος ή τής λάμπας τοΰ ύποπτου αυτοκινήτου, γεγονός 
όπερ αποτελεί πλέον τήν βαρυτέραν καί τήν σπουδαιοτέραν τών άποδείξεων (όρα 
είκών 8).

Πολλαί έκ τών δοκιμών είναι άπλαΐ καί δύνανται νά θεωρηθούν ώς προκαταρ- 
κτικαί παρατηρήσεις, δηλαδή τοΰ τί δύναται νά γίνη προ τής λεπτομερούς έξετάσεως.

Κατ’ άρχήν βεβαίως έξετάζομεν τά θραύσματα διά τυχόν ΰπαρξιν κηλίδων 
ή μή τυχόν είναι έπικεκολλημέναι άλλαι ούσίαι καί άφοΰ βεβαιωθώμεν ότι ούδέν 
υπάρχει έπ’ αυτών τότε προβαίνομεν εις τήν δοκιμήν, έκ τής οποίας ούδείς κίνδυνος 
ύφίσταται διά τάς μετέπειτα διαφόρους λεπτομερειακάς έξετάσεις τών θραυσμάτων.

8 . Έ ξέτασις τοΰ σχήματος τών θραυσμάτων.
Είναι εύνόητον ότι τό μόνον άσφαλές συμπέρασμα προς προσδιορισμόν τοΰ 

ύαλοπίνακος έκ τοΰ οποίου προέρχεται (τό θραύσμα) έπιτυγχάνεται έάν καταστή 
δυνατή έπιτυχής προσαρμογή αύτοΰ έπί τής πλευράς τοΰ θραυσθέντος ύαλοπίνακος 
έκ τοΰ οποίου ύποτίθεται ότι προέρχεται. Τό έργον τοΰτο όμως είναι δύσκολον αν 
ούχί άκατόρθωτον, ιδιαιτέρως δέ οσάκις τά θραύσματα είναι πολύ μικρά καί ό άριθμός
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αύτών μεγάλος. "Οτε τά θραύσματα προέρχονται άπό κοινόν υαλοπίνακα αί δυσκολίαι 
αύξάνονται άκόμη περισσότερον, λόγω έλλείψεως χαρακτηριστικών, επί τη βάσει 
των οποίων νά είναι δυνατός ό καθορισμός της εμπρόσθιας ή οπίσθιας έπιφανείας 
τοϋ θραύσματος.

'Η  προσαρμογή, δηλαδή ή τοποθέτησις τοϋ ένός παρά τώάλλω των θραυσμάτων 
καθίσταται εύκολωτέρα άν τά θραύσματα προέρχωνται λ.χ. άπό ύαλον φανοϋ αύτο- 
κινήτου, διότι επί της έπιφανείας της έν λόγιο ύάλου υπάρχουν συνήθως γραμμαί 
καί ράμματα, έπί τή βάσει των οποίων καθογητεΐται 
ό προσπαθών νά έπιτύχη τήν προσαρμογήν. Έάν δεν 
είναι δυνατόν νά διαπιστωθή διά της προσαρμογής 
ό ύαλοπίναξ έκ τοϋ οποίου προέρχονται τά θραύσμα
τα, είναι συχνά δυνατόν νά καταδειχθή ή πιθανή ύα
λος, έάν τά θραύσματα φέρουν ’ίχνη τοϋ σχήματος ή 
τοϋ τύπου τής ύάλου. Τοΰτο ιδιαιτέρως δύναται νά 
συμβή μέ τούς φανούς των αυτοκινήτων είς περιπτώ
σεις αΰτοκινητιστικών δυστυχημάτων. Αί ύαλοι αυ- 
ται συνήθως έχουν άνάγλυφον ή έγγλυφον περίμετρον 
μέ γράμματα ή παραστάσεις έπ’ αύτών καί συνήθως 
ραβδωτήν έπιφάνειαν (δρα είκών 9).

Είς δλας τάς περιπτώσεις είς ας διαπιστοΰται 
δτι μεταξύ τών τεμαχιδίων τών θραυσμάτων καί τής 
ύάλου έπιτυγχάνεται ταυτότης, λόγω προσαρμογής, τό πρόβλημα πλέον έγκειται 
είς τήν ύπομονήν τήν όποιαν θά έπιδείξη ό προσπαθών νά έπιτύχη τήν άναπροσαρ- 
μογήν τών τεμαχιδίων τής ύάλου καί είς ούδέν άλλο.

Είς ήν περίπτωσιν δύο έπίπεδοι έπιφάνειαι, δηλαδή θραύσμα καί ύαλος κατά 
τήν προσαρμογήν ταυτίζονται, δυνάμεθα μετά ταΰτα νά μετρήσωμε καί τό πάχος 
αύτών. Τοΰτο άκριβέστερον έπιτυγχάνεται διά κανόνος χιλιοστομέτρου. 'Η  κατα- 
μέτρησις δέον νά ένεργήται είς πλεΐστα διάφορα σημεία τής έπιφανείας τών τε 
θραυσμάτων καί τής ύάλου, διότι πολλάκις συμβαίνει νά ύπάρχη μία άξιόλογος δια
φορά μεταξύ τοϋ πάχους τής αύτής ύάλου.

'Η  καταμέτρησις δεν δύναται νά ένεργηθή είς τάς περισσοτέρας τών περι
πτώσεων έπί θραυσμάτων φανών αύτοκινήτων μέ κυρτήν έπιφάνειαν ύάλου. Ά λ λ ’ 
έάν τό τεμάχιον τοϋ θραύσματος άποτελή μέρος φακοΰ, ή άκτίνα τής καμπύλης δύ- 
ναται νά μετρηθή διά σφαιρομέτρου. Δέον δμως νά ένθυμούμεθα δτι ή καμπύλη 
μιας κοινής ύάλου δέν είναι τόσον άκριβής όσον ένός όπτικοΰ φακοΰ.

9 . Φυσικές ιδιότητες τής ύάλου.
’Από χημικής άπόψεως ή ύαλος θεωρείται ώς στερεά, εύθραυστος καί δια

φανής μάζα κατασκευαζομένη έκ τήγματος άμμου, σόδας, άσβεστολίθου κ.λ.π., 
δηλαδή ενώσεων πλουσίων είς πυριτικόν οξύ. Ά πό  τής πρώτης έμφανίσεως τής 
ύάλου ήτο γνωστόν δτι αύτη παρουσιάζει διαφοράς καί δτε άκόμη προέρχεται άπό 
τήν αυτήν μήτραν (καλούπι).

Αί συνήθεις ύαλοι κατατάσσονται είς δύο κατηγορίας, δηλαδή άσβεστούχους 
καί μολυβδούχους. 'Η  πρώτη κατηγορία είναι ή συνηθεστέρα καί δή ή νατριασβεστοϋ- 
χος, διότι έξ αύτής κατασκευάζονται αί κοιναί φιάλαι, ύαλοπίνακες καί γενικώς τά 
ύάλινα είδη κοινής χρήσεως. Ή  μολυβδοΰχος ή κρυσταλλική, χρησιμοποιείται είς 
τήν κατασκευήν έκλεκτοτέρων άντικειμένων. Αί κοιναί ύαλοι προσβάλλονται περισ
σότερον άπό τήν έπίδρασιν τής άτμοσφαίρας καί τοϋ ύδατος.

Συνήθως αί έπιδράσεις αύται συντελούν είς τό νά έλαττωθή ή στιλπνότης 
καί ή διαφάνεια, λόγω βραδείας ύπό τοϋ ύδατος διαλυτοποιήσεως τών άλκαλίων, 
ένώ άλλαι δυσδιάλυτοι πυριτικαί ενώσεις παραμένουν ύπό μορφήν λεπτοΰ θολοΰ
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επιστρώματος. 'Η  ποιότης της ύάλου δεν έξαρταται μόνον άπό τήν χημικήν σύστα- 
σιν, άλλα καί άπό τον τρόπον της κατεργασίας, λ.χ. ή ταχεία ψήξις καθιστά αυτήν 
σκληροτέραν, άλλα πλέον εύθραυστον, ενώ ή βραδεία ψήξις τήν καθιστά περισσό
τερον έλαστικήν.

'Η  ύαλος ώς έκ τής κατασκευής της έχει ώρισμένας φυσικάς ιδιότητας ήτοι : 
Τό ειδικόν βάρος, τον βαθμόν τής σκληρότητος καί άντοχής, τον δείκτην διαθλά- 
σεως, τήν χρώσιν κ.λ.π.

Αί έν λόγω ιδιότητες έξαρτώνται έκ τής χημικής συνθέσεως των ουσιών έκ 
των οποίων έχει κατασκευασθή ή δαλος. 'Η  χημική διαφορά ήτις παρατηρεΐται εις 
τάς διαφόρους ύάλους ή καί εις τα διάφορα τμήματα του αύτοΰ τεμαχίου άντανακλα- 
ται καί έπί των φυσικών ιδιοτήτων τής ύάλου.

Αί φυσικαί ιδιότητες τής ύάλου είναι κατά βάσιν άπλαΐ καταμετρήσεις, άλλά 
μεγίστης άκριβείας καί δεν επιφέρουν βλάβην εις τήν ύαλον. Τό μόνον μειονέκτημα 
είναι δτι ό άκριβής καθορισμός τών φυσικών ιδιοτήτων τής ύάλου άπαιτεϊ λεπτά 
όργανα άρκετά δαπανηρά καί επομένως δέν δύνανται νά τά διαθέτουν όλα τά άστυνο- 
μικά έργαστήρια, άλλά τινές έκ τών φυσικών ιδιοτήτων προσδιορίζονται καί δι’ 
άπλουστέρων οργάνων. Αί φυσικές ιδιότητες ώς εΐπωμεν είναι ή πυκνότης ή (ειδικόν 
βάρος) καί ό δείκτης διαθλάσεως.

'Ο διασκεδασμός του φωτός, ό φθορισμός, τό χρώμα, ή σκληρότης, ό βαθμός 
τήξεως καί λοιπές ιδιότητες δυνατόν ν’ άποβοϋν πο?ώ χρήσιμες κατά τάς περιστά
σεις.

Άρκετά άστυνομικά έργαστήρια είναι εις θέσιν, λόγω τοϋ ότι διαθέτουν τά 
κατάλληλα όργανα, διά λεπτών τεχνικών καταμετρήσεων του ειδικού βάρους καί του 
δείκτου διαθλάσεως, νά διαχωρίσουν καί νά καθορίσουν 100 τεμάχια δειγμάτων, 
άπό ποιαν ύαλον άπεκόπησαν. Έ νω  αί δύο αδται ιδιότητες δέν διακρίνονται διά 
τούς λεπτούς διαχωρισμούς των, έν τούτοις ύπάρχουν τόσαι πολλαί (άτομικαί) 
διαφοραί, ώστε δύο σημεία δέν δύνανται νά συμπέσουν εις τάς αύτάς θέσεις. Τό γε
γονός τούτο έπιτρέπει έκαστον δείγμα νά διακρίνεται άπό έν άλλο. 'Η  πιθανότης 
νά εύρεθοϋν δύο ύαλοι, λ.χ. φιάλης μπύρας, όμοιαι είναι μία προς 25, καί δύο διαφόρων 
ύαλών μία προς 100. Αί τεχνικαί αύται μέθοδοι χρησιμοποιούνται σήμερον διά τήν 
άνακάλυψιν έγκληματικών πράξεων.

'Ο Paul L. Kirk εις τό σύγγραμμά του (Krime investgation 1952) άναφέ- 
ρει ότι θραύσματα φαιάς ύάλου άνευρεθέντα έπικεκολλημένα έπί τού σολοδέρματος 
τών ύποδημάτων άτόμου ύποπτου διαρρήξεως, διεπιστώθη ότι προήρχοντο άπό 
θραύσματα ύάλου φιάλης τά όποια έκειντο έπί τής κλίμακος, ήτις ώδήγει εις τήν 
αύλήν καί τήν όποιαν έχρησιμοποίησε ό κακοποιός, άπετέλεσαν δέ διά τήν Αστυνο
μίαν τον κρίκον τής άλύσεως καί τήν βάσιν διά τής οποίας έπέτυχεν αΰτη τήν κατα
δίκην τού κακοποιού.

'Ο αυτός συγγραφεύς άναφέρει ότι θραύσμα ύάλου έπί χειροκτίου διεπιστώθη 
ότι έταυτίζετο μέ τον θραυσθέντα διά βολίδος ύαλοπίνακα αυτοκινήτου, τό όποιον 
έχρησιμοποιήθη δι’ άρπαγήν καί ληστείαν. Τά χειρόκτια άνευρέθησαν καί κατε- 
σχέθησαν έπί ενός έκ τών δύο ύποπτων καί τό άποτέλεσμα ήτο ότι ώδήγησαν τον κά
τοχόν των εις ισόβιον κάθειρξιν. Έ π ί πολλών περιπτώσεων θραύσματα ύάλου, έπί 
τών ενδυμάτων ύποδημάτων, ρεβέρ καί άλλαχοΰ,, είναι πολλάκις ίσχυραί άποδεί- 
ξεις περί τής ένοχής τού ύποπτου.

10. Ά λ λ ε ς  φυσικές Ιδιότητες (ύπεριώδης άκτινοβολία).
'Η  έξέτασις όμοιου μεγέθους θραυσμάτων ύάλου διά τού ύπεριώδους φωτός 

προς έπιβεβαίωσιν τής ταυτότητος ή ού αυτών είναι μέθοδος εύκολος καί άρκετά 
άποδοτική. Καί μικραί διαφοραί εις τήν σύνθεσιν τών ουσιών δύνανται νά μεταβά
λουν τον φθορισμόν τής ύάλου, ώς επίσης καί τον δείκτην διαθλάσεως καί πιθανώς
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καί τήν πυκνότητα αυτής. ’Εάν διαπιστωθη διαφορά φθορισμοΰ (μή όφειλομένη 
δμως εις διαφορετικόν μέγεθος των συγκρινομένων θραυσμάτων) άποδεικνύεται 
πλέον δτι τά υπό έλεγχον θραύσματα δεν προέρχονται άπό τήν αυτήν πηγήν (ύαλον).

Πριν ή τά θραύσματα έξετασθώσι διά του ύπεριώδους φωτός αί δαλοι καθα
ρίζονται δι’ άσετόν καί μετά ταΰτα δι’ άφθονου ύδατος, ούτως ώστε τυχόν λιπαραί 
ή άλλαι ξέναι ούσίαι νά άπομακρυνθώσι έξ αυτών, δηλαδή αί ύαλοι πρέπει νά καθα- 
ρισθοϋν πλήρως πριν ή έξετασθώσι διά του υπεριώδους φωτός.

Έτέρα ίδιότης τής ύάλου, επίσης σπουδαία, είναι ό διασκεδασμός (διασκορ
πισμός), του φωτός.

Ή  ίδιότης αΰτη επίσης διαφέρει άναλόγως της χημικής συνθέσεως τής ύάλου 
καί είναι μία άπό τάς μεγίστας καί τάς πλέον σπουδαιοτέρας όπτικάς ιδιότητας των 
τε φακών καί πρισμάτων.

Διά τής σπουδής τοΰ φαινομένου τοΰ διασκεδασμοΰ ύπεδείχθη δτι ό δείκτης 
διαθλάσεως, αύξανομένου τοΰ μήκους κύματος, έλαττοΰται. Ούτω αί ιώδεις άκτΐνες 
ύφίστανται μεγαλυτέραν εκτροπήν τών κυανών, αί κυαναί μεγαλυτέραν έκτροπήν 
τών πρασίνων, αί πράσιναι τών κίτρινων καί αί κίτριναι τών έρυθρών κ.λ.π. Μόνον 
τό μέγεθος τής εκτροπής ποικίλλει διά τάς διαφόρους ουσίας. 'Ο  διασκεδασμός τών 
φακών καί ιδιαιτέρως τών πρισμάτων καταμετρείται επακριβώς. Δυστυχώς δμως 
τά δργανα τής καταμετρήσεως τοΰ δείκτου διαθλάσεως διά τά άνώμαλα καί μικρά 
θραύσματα δέν είναι πάντοτε κατάλληλα. Διά τοΰτο εις όλίγας περιπτώσεις χρησι
μοποιούνται προς τον σκοπόν τούτον.

1 1 . Χημική έξέτασις ύ ά λο υ .
'Η  χημική έξέτασις τών ύάλων είναι αυτή καθ’ έαυτή μικράς αξίας.Τά σφάλ

ματα τής άναλύσεως αν καί μικρά κατ’ αρχήν δύνανται νά αύξηθώσι κατά πολύ έξ 
αιτίας παρεκτροπών (σφαλμάτων) τά όποια έγιναν εις τό έργοστάσιον παραγωγής 
τής ύάλου, κατά τήν ποσοτικήν καί ποιοτικήν σύνθεσιν τών ούσιών αυτής. Βεβαίως 
μεγάλαι διαφοραί εις τούς διαφόρους τύπους τών ύαλών καί εις τήν χημικήν σύνθεσιν 
αύτών δύνανται φυσικά νά διαπιστωθούν.

Ή  φασματική άνάλυσις είναι μία άλλη έπιστημονική μέθοδος ήτις δύναται 
έπίσης νά χρησιμοποιηθή προς προσδιορισμόν ή οδ τής ύάλου. Τό φάσμα δύο όμοιων 
ύάλων συμπίπτει μέν, δταν δμως συμπέσουν δλοι οι παράγοντες κατασκευής τής 
ύάλου πράγμα ούχί άπίθανον, άλλά ούχί καί σύνηθες.

'Η  φασματική άνάλυσις τών κοινών ιδίως ύαλών έχει μικράς πιθανότητας 
έπιτυχίας, λόγιο τών μικρών διαφορών εις τήν σύνθεσιν τών ούσιών καί έντεϋθεν 
άδυναμίας καταγραφής τής μικράς διαφοράς αύτών έπί τοΰ φάσματος. 'Η  φασματι
κή διαπίστωσις δύναται νά καταδειχθή καί εις τον δικαστήν. Είς τάς γνωστάς ούσίας 
τής ύάλου προστίθενται πολλάκις καί άλλαι ούσίαι ως νάτριον, άνθρακκικό κάλιον, 
άσβέστιον κ.λ.π. τών οποίων τό φάσμα διαφέρει καί δυνατόν νά ύπάρχη είς τήν μίαν 
ύαλον καί νά άπουσιάζη άπό τήν άλλην καί ούτω νά καθορισθή ή άνομοιότης. Έπίσης 
καί ίχνη άλλων ούσιών άνευρίσκονται είς ώρισμένα είδη ύαλών ώς λ. χ. σίδηρος, 
τσίγκος, άλουμίνιον, άρσενικόν, χαλκός κ.λ.π. Καί τών έν λόγω ούσιών δυνατόν νά 
διαπιστωθη ή παρουσία έπί τής μιάς ή νά έλλείπουν άπό τήν άλλην ύαλον. Τά ίχνη 
τών έν λόγω ούσιών έχουν μικράν έπίδρασιν έπί τών φυσικών ιδιοτήτων τής ύάλου. 
Αί διαφοραί αύτών θά έπιδράσουν κατά τον αύτόν άκριβώς τρόπον, δπως έπιδρά 
ή σύνθεσις ήτις είναι άνάλογος μέ τήν μεγαλυτέραν είς ποσοτικήν άναλογίαν ούσίαν. 
Ούτω ή φασματική καί αί φυσικαί μέθοδοι είναι τής αύτής σχεδόν άξίας. Τό καλ- 
λίτερον πάντως είναι νά χρησιμοποιώνται καί αί δύο μέθοδοι.

'Η  δυσκολία τής φασματικής έξετάσεως έγκειται είς τό δτι τά δργανα—φα
σματογράφος—είναι ύπερβολικά άκριβά καί δτι τά πειστήρια καταστρέφονται κατά 
τήν φασματικήν άνάλυσιν.

Δ. Κ Α ΤΣΙΜ Α ΓΚ ΛΗ Σ
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Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ <*>
— ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ —

------------------------------ 'Υπό τοϋ Δικηγόρου κ. ΣΑΡ . ΧΑΝΔΡΗ ______________________

Για τό έργο του, τό μεγάλο έργο τοϋ Κωστή Παλαμά χιλιάδες πέννες κύλισαν 
πάνω σέ λευκά χαρτιά καί στόλισαν πανάκριβα τό μεγάλο Εθνικό ποιητή. "Ομως 
είναι καί ή ζωή του. 'Ο  Παλαμάς δεν ήταν ποιητής μόνον, ήταν καί σύζυγος καί 
ήταν πατέρας, ήταν καί άδελφός καί φίλος, ήταν άληθινός άνθρωπος.

Σ ’ αυτή τή ζωή τοϋ μεγάλου μας ποιητοϋ λίγες χλωμές άκτΐνες θά ρίξουμε. 
Στιγμιότυπα της ζωής του...

Στό ιστορικό σπίτι τής όδοΰ Άσκληπιοΰ άρ. 2 βρίσκουμε τον Παλαμά σύζυγο 
καί πατέρα. Παντρεμένος τήν Μαρία Βάλβη, μέ τά δύο του παιδάκια, τον Λέανδρο 
καί τήν Ναυσικά, πού άργότερα έγιναν τρία, άλλά γιά λίγο μόνο καιρό, όταν άπέ- 
κτησε τό λιγόζωο καί πολύκλαυστο άγοράκι του, τον "Αλκή τοϋ «Τάφου», ζή μιά 
ευτυχισμένη καί ποιητική ζωή, μέσα στήν γαλήνη καί τήν ησυχία πού βασίλευε 
στό άρχοντικό του. ’Από τήν έξώπορτα τοϋ δρόμου, άνοιχτή πάντα, έμπαινες σέ μιά 
στενόμακρη αυλή προχωρούσες σέ μιάν άπλή μικρή πόρτα, πάντα σχεδόν κλειστή. 
Κτυποΰσες ένα μανταδοΰρο καί συνήθως σοΰ άνοιγε μιά μικρή υπηρέτρια ή ή κυρία 
Παλαμά.

Στό σπίτι αυτό, σύχναζαν λόγιοι πολλοί, πάντα όμως λιγότεροι άπό εκείνους 
πού έσύχναζαν στοΰ Σουρή.,

Τά δυο αύτά σαλόνια τοϋ Παλαμά καί τοϋ Σουρή ήταν καί τά κυριώτερα 
φιλολογικά. Μέ τήν διαφορά πώς ήταν τοϋ Παλαμά πιο έκλεκτικώτερο, πιο συμπα
γές—όλοι ομοϊδεάτες, δημοτικιστές— ένώ στοϋ Σουρή είχε μεγάλη ποικιλία, σύ
χναζαν μαζί δημοτικιστές μέ γλωσσαμύντορες. 'Όμορφα φιλολογικά βραδυνά μέ 
συζητήσεις άπολαυστικές. Καί ήταν, στό φιλολογικό σαλόνι τοϋ Παλαμά, συχνές 
οί συζητήσεις. Καθεβραδυνές. Έ κεΐ χάλκευαν τής δημοτικής, τής λαϊκής γλώσσας, 
τής γλώσσας τοϋ Ψυχάρη, τήν ένωσι, χάλκευαν άκατάλυτη τήν ένωσι τής άπλής 
αυτής γλώσσας μέ τήν >ογοτεχνία.

Ό  ποιητής, πριν τοϋ συμβή τό θλιβερό άτύχημα τοϋ "Αλκή, ήταν φαιδρότα
τος, εύθυμότατος, ομιλητικότατος. ’Ηταν στιγμές τής ζωής τοϋ Παλαμά στό σπίτι 
του, πού φαινόταν πέρα γιά πέρα παιδί. Ό  ποιητής, το άθώο παιδί, μέ όλο τό υφοC, 

τήν απλότητα, τήν άφέλεια τοϋ παιδιού, πα ίζει!
Μεγάλη ίκανοποίησι γ ι’ αυτόν νά διηγείται άνέκδοτα παληά, άστεΐα καί πε

ριστατικά τής ζωής του. Σπαρτάριζε άπό τά γέλια άκούγοντας τά περίφημα άνέκ
δοτα τοϋ Μαλακάση ή τής κυρίας Παλαμά. "Επαιζε συχνά φάρσες. Διηγείται ό 
Ξενόπουλος πώς κάποτε παρουσιάστηκε σέ στενό κύκλο βέβ ια καί στό σπίτι του— 
ό Παλαμάς, σάν στρατιώτης μέ τά άγιοβασιλιάτικα άρματα των παιδιών του.

Ά π ’ τή μαύρη όμως μέρα, πού τοϋ πήρε ό Χάρος «τ’ ωραίο άγόρι σπλάχνο» 
του, κανείς δέν ξαναεΐδε τον πατέρα νά γελάη, όπως πρώτα.

Γεμάτος πίκρα γράφει τά ποιήματά του. Γεμάτος φιλοσοφικούς στοχασμούς 
γίνεται τό τραγούδι τοϋ «Τάφου» π ’ άρχιζει :

Τό στερνό παράπονο 
σταλάζει άπ’ τό τριγόνι, 
βόγγος άπαλώτατος 
καί κλάμμα πού παγώνει....

καί τελειώνει έτσι :
* Οί γραμμές τοϋτες είναι γραμμένες στή Δημοτική γλώσσα καί τοϋτο γιατί αυτή ήταν 

ή γλώσσα πού άγάπησε ό ποιητής. Πιστεύω θά ήταν άσέβεια μιλώντας ή γράφοντας γιά τον 
Παλαμα νά χρησιμοποιούμε άλλη γλώσσα άπ’ έκείνη, πού ό ποιητής άγκάλιασε καί ζωντάνεψε.



*0 Παλαμας σαν άνθρωπος 7049

’Ώ ! βαθύλ.αλες φωνές, 
ώ ! λόγια σοφά, πλήθια, 
ειν ο χάρος ο (ϊ9εος 
κι’ ό Τάφος είναι άλήθεια.

Νά, ή κοσμοθεωρία του Παλαμά. 'Ο  θάνατος είναι ή ουσία τοϋ Κόσμου ή πιο 
μεγάλη δύναμι, πού μπροστά της τίποτε δεν είναι ή λιγόχρονη ζωή. 'Ο 'Υπουργός 
Κων/νος Τσάτσος στο έργο του, «Παλαμας» γράφει τα έξης : «Μόνο γιατί είμαστε 
» ιστορία είναι καί ό θάνατος τραγικός. Καί ατομικότητα καί ιστορικότητα είναι 
» βαθειά ριζωμέ.ες στην Ελληνική συνείδησι καί γ ι’ αύτό καί στον 'Έλληνα Ποιητή. 
« ’Έ τσι έξηγεϊται ή φροντίδα στο παρουσίασμα τοϋ θανάτου σέ πολλαπλά άντικού- 
» σματα». Τα γεγονότα της ζωής τοϋ Παλαμά διαμορφώνουν τήν κοσμοθεωρία του. 
'Ο  θάνατος τοϋ παιδιοΰ του τοϋ διαπλάσσει τις άπόψεις καί τις γραμμές του. Ή  θλίψι 
του ζωγραφίζεται στα έργα του. Ό  ποιητής γίνεται άπό παντοτεινά χαρούμενος, 
ένας παντοτεινά θλιμμένος. 'Η  άνθρώπινη φύσι του νοτίζει τήν ποιητική. Τα γεγο
νότα της ζωής του μεγαλώνουν τούς δυνατούς στίχους του.

Καί ή θ> ίψι αυτή βρίσκει κι’ άλλα γεγονότα για νά θεμελιωθή στή ψυχοσύνθεσι 
τοϋ ποιητή. 'Ο  πατέρας καί ό ποιητής ένώνονται γιά νά ψάλλουν καί νά κλάψουν.

'Ο πατέρας τοϋ ’Άλκη τραγουδά τον πόνο του. Ή  ζωή του αχνίζει τά μεγάλα τρα
γούδια του.

Τό στενοχωρημένο ύφος έμενε σύντροφος τοϋ Παλαμά καί στις μεγάλες οι
κονομικές δυσχέρειες. Εύτυχώς πού αργότερα ό Παλαμάς διωρίστηκε στο Πανεπι
στήμιο Γενικός Γραμματεύς, θέσι πού τον έξησφάλισε οΐκονομικώς γιά πάντοτε. 
’Έγινε ένας δημόσιος υπάλληλος προνομιούχος κι’ όταν άπεχώρησε άπό τήν υπηρε
σία πήρε «χάριν τιμής» σύνταξι ίση μέ τον τελευταίο μισθό του.

Ά πό  τήν ζωή του στό Πανεπιστημιακό περιβάλλον πολλές εικόνες θά μπο
ρούσε κανείς νά παρουσιάση. Κάποτε έδιηγεΐτο τό εξής φαιδρό γυρίζοντας ένα 
βράδυ στό σπίτι του άπό μιά συνεδρίασι τής Συγκλήτου: Πρύτανιςήταν 6 ’Αλκιβιά
δης Κρασσάς, νομικός διαπρεπής, κομψός, ίνδαλμα όλων των κομψευομένων μα
θητών του. "ΜΙταν στό γραφείο τής Συγκλήτου ό Παλαμάς κι’ ό Κρασσάς. Κάποτε 
θέλησε νά φύγη ό Κραοσάς καί έζήτησε άπό τον κλητήρα τό μπαστούνι του, πού 
δέν τό βρήκε έκεϊ πού τό είχε άφίσει μέ τά άλλα του πράγματα. Μά ούτε καί ό κλη
τήρας τό βρήκε τό μπαστούνι του. "Εψαξε, άλλά πουθενά δέν υπήρχε. Σέ λίγο πα
ρουσιάζεται ό κλητήρας μέ ένα μπαστούνι—ήταν τοϋ Παλαμά.

«Μήν είναι αύτό κύριε Πρύτανι;». Μόλις τό βλέπει ό Κρασσάς άποτροπιάζεται, 
έρυθριάζει, μέ άπερίγραπτο μορφασμό φωνάζοντας.

«’Ό χ ι!  ’Ό χ ι!  Αύτό όχι!.».
Ό  ποιητής μέ τό παληό, άσπροκίτρινο οΐκτρό άπό άγριελιά μπαστουνάκι του 

κλονίστηκε. Αύτό κρατούσε πάντα στό δρόμο έκεϊ, πού ό Κρασσάς κρατούσε ένα 
κομψώτατο καί μεγαλοπρεπέστατο άπό πολύτιμο ξύλο μέ επιχρυσωμένη λαβή...

«Δέν ξέρω, λέγει ό Ξενόπουλος, κι’ ό Κρασσάς ήταν μεγάλος επιστήμονας 
» άλλά γιά τό μπαστουνάκι τού Παλαμά βεβαιότατα θά μπορούσαμε νά πούμε έκεΐνο, 
» πού έγραψε τήν διαθήκη του ό Βενιαμίν Φραγκλϊνος κληροδοτώντας τό απλό άπό 
» αγριομηλιά μπαστούνι του πού κρατούσε συνήθως στό περίπατο, στό φίλο του, 
» «τό φίλο τής ανθρωπότητας», τό στρατηγό Ούάσιγκτων: ((Καί σκήπτρο νάταν θά 
» τού άξιζε τό ίδιο».

Δέν μπορώ νά μήν γράψω καί γιά τή μεγάλη έκείνη θλϊψι πού έδοκίμασε ό 
Παλαμάς άπ’ τις επιθέσεις τού Κώστα Χατζόπουλου, τού Μιχάλη Μητσάκη καί τοϋ 
Γιάννη Καμπύση. Ό  Χατζόπουλος τον τρομοκρατούσε! "Οταν είδε ό ποιητής νά 
τον άρνιέται καί αύτός, ΐσχυριζόμενος πώς ήταν ένας εγκεφαλικός, ανειλικρινής, 
ψεύτικος ποιητής, μέ λιγοστά μόνον ειλικρινή, άληθινά λυρικά ποιήματα, ένόμισε 
γιά μιά στιγμή πώς γ ι’ αυτόν χάθηκε ό κόσμος.



7θ5θ Σαρ. Χανδρη: 'Ο Πάλαμας σάν άνθρωπος

'Ύστερα ήλθε καί τό κτύπημα του Ψυχάρη μέ το βραβείο Νομπέλ. Πολύ 
το ποθούσε ό Παλαμάς 1 "Οταν ό Ψυχάρης ήλθε την τελευταία φορά στήν Ελλάδα 
καί παρακάλεσε τούς 'Έλληνες λογοτέχνες νά συντάξουν μια πρότασι προς τη Σουη
δική Ακαδημία για νά πάρη το Νομπέλ ό Ψυχάρης, τότε ό Παλαμάς άντέδρασε, 
γιατί πίστευε πώς αυτός καί όχι ό Ψυχάρης έπρεπε νά ύποδειχθή. Κι’ αύτό έκανε 
τον Ψυχάρη γυρίζοντας στο Παρίσι νά γράψη ένα φυλλάδιο μιά κριτική τοϋ έργου 
του Παλαμά στήν ουσία όμως ένα δριμύτατο λίβελλο.

'Ένα άπό τά έπιχειρήματα πού έφερε ό Ψυχάρης γιά νά άποδείξη την ποιη
τική μηδαμινότητα τοϋ Παλαμά ήταν καί τό ότι δέν είχε ερωτικές περιπέτειες σάν 
ποιητής ό Παλαμάς. Πράγμα πού δέν είναι άληθινό, άλλά καί νά ήταν, δέν θά είχε 
καμμιά άξια σάν έπιχείρημα. ’Έ τσι στήν κριτική αυτή ξέπεφτε όχι ό Παλαμάς άλλά 
ό ίδιος ό Ψ’υχάρης.

’Αξίζει στις γραμμές τούτες νά άναφέρωμε καί μιά σελίδα τοϋ Ελευθερίου 
Βενιζέλου γιά τον Παλαμά.

«17 ’Ιανουάριου 1931
Φίλτατε ποιητά,

Λυπούμαι μεγάλως διότι άπό λάθος τοϋ γραφείου μου είχα εΐδοποιηθή ότι 
έκαλούμην ύπό τής ’Ακαδημίας εις γεΰμα διδόμενον προς τιμήν σας άπόψε ένώ ήδη 
μανθάνω ότι έπρόκειτο περί προγεύματος.

Λυπούμαι διότι τό λάθος αυτό μ’ έστέρησε της μεγάλης εύχαριστήσεωε, 
πού θά ήσθανόμην νά μετάσχω τού προγεύματος καί σάς φέρω τον φόρον της εύ- 
γνωμοσύνης, πού όλοι αίσθανόμεθα διά τον μεγάλον μας ποιητήν, ό όποΐοε μάς 
επιτρέπει εις μίαν τούλάχιστον άπό τάς ώραιοτέρας έκδηλώσεις τού άνθρωπίνου 
πνεύματος, τού ποιητικού, νά προσβλέπωμεν τούς άλλους λαούς μέ τό α’ίσθημα ότι 
δέν καθυστεροΰμεν, αίσθημα πού είναι χρήσιμον όχι διά νά γινώμεθα άλαζόνες 
άλλά διά νά άντλοΰμεν μεγαλυτέραν αύτοπεποίθησιν εις τήν Εθνικήν μας σταδιο
δρομίαν μέ τήν πεποίθησιν ότι ή εισφορά μας διά τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος 
δέν θά υπολείπεται πολύ τάς των άλλων.

Μέ ψί/.ικώτατα αισθήματα 
Ίδικός σας

’Ελευθέριος Βενιζέλος».

"Ετσι ό Παλαμάς τιμήθηκε άπ’ όλους τής έποχής του έκτος βέβαια άπό τούς 
γλωσσικά καί λογοτεχνικά άντιζήλους του.'Ο  λαός βρήκε στο Παλαμά αύτό πού δέν 
μπόρεσε νά βρή σε κανένα άλλο ποιητή. Τήν άγάπη. Am a et fac quod v is ! Αύτό 
έδωσε στή τέχνη του δ Παλαμάς. Ό  Παλαμάς είναι ποιητικός χρονογράφος τής 
Φυλής. Τραγούδησε τήν Παρρίδα, τραγούδησε τή θρησκεία, τραγούδησε τούς νέους.

'Ο  Παλαμάς έζήτησε άπό τις μούσες νά τράγουδήση τά νιάτα καί τά τραγού
δησε :

Τραγούδι τραγουδήστε μου χιλιοτραγουδισμένο, 
τραγούδι καί χλιόκαλο, 
μέ τό πανάρχαιο τό βιολί, τό μεταχειρισμένο, 
μέ τό γλυκό, γλυκό βιολί.
Τής νιότης τραγουδήστε μου τό άφρόντιστο τραγούδι, 
καί τό τραγούδι των όλόχλωρων καρδιών, 
τά μάτια, ώ μοίρες, κλείστε μου 
μέ τό βιολί των είκοσι χρόνων...

Καί είναι άλήθεια πώς τή δύναμι αύτή τήν έδωσαν οί Μούσες στο μεγάλο 
μας ποιητή. 'Η  σημερινή νεολαία όλες οί νεολαίες, όλων των εποχών άπό τότε πού 
έζησε ό Παλαμάς μεγάλωναν, μεγαλώνουν καί θά μεγαλώνουν μέ τά τραγούδια 
τού ποιητοΰ τού «Δωδεκάλογου». 'Ο  ποιητής θά μείνη ό τραγουδιστής τής νεανικής 
ζωής. Είναι ό ψαλμωδός τής νεολαίας 1 'Η  νεολαία πιο πολύ, αίσθένεται αύτή τήν



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗ
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"Λρθρον τοϋ J. Lubin, κατά μετάφρασήν έκ
----------------------- τοϋ περιοδικού «Constellation» ύπό Ά - --------------------------

στυνόμου Α' κ. ΔΗΜ . ΜΟΡΟΥ

Πριν άπό λίγους μήνες, οί ’Αμερικανικές ’Εφημερίδες άνήγγελον καί διε- 
φήμιζον μέ μεγάλους καί κτυπητούς τίτλους: « 'Η  πιο έντυπωσιακή πτήσι τοϋ 20οϋ 
Αΐώνος!

Εκατοντάδες ανθρωπίνων υπάρξεων ύπδ άπειλήν».
Τήν παραμονή πού έγένετο ή άνωτέρω δημοσίευσις, άγνωστοι είσήρχοντο 

στο Γραφείο τοϋ διασήμου γιατρού Γυναικολόγου τοϋ Λύς ’Άντζελες, E rw ard Geor- 
gett, καί τοϋ έκλεπτον τα ντοσιέ (φακέλλους) μέ τ ’ αρχεία του.

'Ο δόκτωρ G ergett, δέν είναι ένας άπό τούς συνηθισμένους γιατρούς. Είναι 
ένας διάσημος γιατρός γυναικολόγος καί έχει είδικευθή στην τεχνική γονιμοποίηση 
για τήν άναπαραγωγή τοϋ άνθρώπινου γένους.

Μέσα στα κλαπέντα καί έξαφανισθέντα αρχεία του, έκρύπτοντο τά ονόματα, 
πάνω άπό πεντακοσίων ήθοποιών, κινηματογραφικών στάρ καί άλλων έξεχόντων 
καί διασήμων προσωπικοτήτων της άνώτερης ’Αμερικανικής Κοινωνικής τάξεως, 
πού εΐχον προσφύγει καί ζητήσει τις ύπηρεσίες τοϋ άνω έπιστήμονος, για ν’ άπο- 
κτήσουν ένα παιδί, έπειδή ό σύζυγός των άπεκαλύπτετο να είναι άνίκανος να χα
ρίση αύτήν τήν χαράν καί ευτυχίαν.

Δέν άπειλεΐται όθεν μέ τήν κλοπήν, μόνον ή οίκογενιακή γαλήνη εκατοντά
δων οικογενειών: έκατοντάδες άθώες άνθρώπινες ύπάρξεις, αύτά, τά περίφημα μωρά 
τής τεχνικής άναπαραγωγής, πού δέν θά έπρεπε ποτέ νά μάθουν, τήν άλήθεια ώς 
προς τον τρόπο τής γεννήσεώς των, ρίπτονται τώρα βορά τών πιο ποταπών καί 
άχρείων έκβιαστών.

’Εν τούτοις, ή κλοπή δέν διεπράχθη διά λόγους χρημάτων. Έ πειτα  άπό λίγες 
ήμέρες, ή ’Αστυνομία έπληροφορήτο κατάπληκτος, δτι ό πραγματικός ύπεύθυνος, 
δηλ. ό ηθικός αύτουργός τής διαρρήξεως καί κλοπής υπήρξε κάποια άπό τις πελά
τισσες τοϋ δόκτορος Georgett : κάποια Κυρία ’Ιωάννα Eagle, 40 περίπου χρόνων. 
Αυτή, έπλήρωσε δύο άνθρώπους, γιά ν’ άνακαλύψουν πάση θυσία τό όνομα τοϋ σπερ- 
ματοδότου, δηλ. τοϋ άνθρώπου πού ήτο ό πραγματικός πατέρας τής μικράς κόρης 
της, πού είχε αΰτη άποκτήσει τό 1954, μέτήν μέθοδο τής τεχνικής γονιμοποίησης. 
«Βεβαιότατα ώμολόγησε, αυτή κατά τήν άνάκρισι. Είχα ύποσχεθή καί δεσμευθή 
τήν εποχή εκείνη, νά μή ζητήσω ποτέ νά πληροφορηθώ αύτό. ’Αλλά τό μυστήριο 
αύτό μοΰ έγινε ολίγον κατ’ ολίγον άφόρητο μαρτυρικό καί άνυπόφορο: ΤΗτο πιο 
ισχυρό άπό τή θέλησί μου, δέν μπορούσα πλέον νά ζώ μέσα στήν άγνοια καί έπρεπε 
νά άθετήσω τήν δοθεΐσαν ύπόσχεσι. Έ πρεπε νά μάθω. Καί πράγματι ή Κα Eagle

προσέγγισι προς τον ποιητή της. Τον λατρεύει, τον άγαπά, τον θαυμάζει! Κάτω 
άπό τις δικές του ποιητικές νότες βαδίζει τό δρόμο της γιά μιά Ελλάδα δυνατή, 
γεμάτη σφρίγος, ζωντάνια,χαρά καί εύτυχία. 'Η  νεολαία κάτω άπό τό Διγενή ’Α
κρίτα τοϋ Δωδεκάλογου λευτέρωσε τήν Κύπρο! 'Η  Νεολαία άναγεννα καί άναδημι- 
ουργεΐ τήν Ελλάδα. Τής δίνει τή θέσι πού πρέπει μέσα στά άλλα Κράτη. Τή θέσι 
τοϋ Πρωτοπόρου.

'Ο  ποιητής, ό μεγάλος ποιητής, ήταν πρώτα άπ’ δλα άνθρωπος. ~Ηταν πα
τέρας. ’Ηταν φίλος. ’Αγαπούσε όλους, μά άπ’ δλους λάτρευε τή χαρά καί τή δύναμι 
τών νέων, τών νέων πού τον τίμησαν, τον τιμοΰν καί θά τόν τιμοΰν.



7052 J. Lubin—Μετάφρ. Δη μ. Μόρου

διεζεύχθη ολίγον άργότερα τον νόμιμο σύζυγό της, γιά νά παντρευή τον «βιολογικό 
της σύζυγο».

Μιά μητέρα πού δέν μπόρεσε νά ζήση μέ τό μυστικό πού περιέβαλε τήν γέν- 
νησι του παιδιού της, ένας γάμος διαλυθείς, ένας γιατρός, καί ή πελατεία του ρίπτε- 
ται τώρα βορά τής δημοσίας περιέργειας.

Άντιλαμβάνεσθε ότι, κατόπιν αυτού τού σκανδάλου, ή κοινή γνώμη διερω- 
ταται επί της νομιμότητος τής τεχνικής γονιμοποίησης καί τεκνοποίησης.

"Αν έξακολουθήση νά διαδίδεται καί νά πραγματοποιήται όλονέν καί σέ με
γαλύτερη έκτασι, αύτό θά σημάνη τήν διάλυσι καί τό τέλος τής οικογένειας, διακη
ρύττει ό Δόκωτρ Samuel Freem an, άλλοτε Πρόεδρος τού ’Ιατρικού Συλλόγου τής 
Νέας 'Υόρκης.

«Διόλου άντιλέγουν 500 γιατροί ’Αμερικανοί, συγκεντρωθέντες στο Άτλάντικ 
Σίτυ. "Ολο τό κακό προέρχεται άπό τήν μυστικότητα καί περιέργεια πού περιβάλλει 
τήν τεχνική γονιμοποίηση καί άναπαραγωγή. Ούδεμία μορφή μπορεί νά άποδοθή 
ούτε ίατρικώς, οότε ήθικώς, υπό τόν όρον τής τηρήσεως απολύτου εχεμύθειας».

’Αλλά έρωτάται: Είναι άνθρωπίνως δυνατόν νά τηρηθή άπόλυτος μυστικότης 
καί εχεμύθεια σέ όλες τις περιπτώσεις, σένα τέτοιο μυστικό;

’Από τόν πόλεμο καί μετά, ή τεχνική γονιμοποίηση καί τεκνοποίηση έγκατέ- 
λειψε όριστικά|πλέον τό στάδιο καί τόν τομέα των πειραματικών δοκιμών καί άνα- 
ζητήσεων.

'Υπολογίζονται σήμερα σέ περισσότερα άπό 150.000, τά παιδιά τής τεχνικής 
άναπαραγωγής πού ζοΰν.

Στή Νέα Ύόρκη, μόνο, γεννώνται κάθε χρόνο περισσότερα άπό 2.000 τέ
τοια παιδιά. Άναφέρεται ή περίπτωσι μιας οικογένειας τής Νέας 'Υόρκης μέ 4 
παιδιά, πού γεννήθηκαν καί τά 4 διά τής τεχνικής συλλήψεως, καί πού τό καθένα 
έχει διάφορον πατέρα. 'Ομιλούν έπίσης γιά κάποιο γιατρό, πού έδέχθη νά χρησιμεύση 
ώς σπερματοδότης καί πού ύπολεγίζεται σήμερα, ότι τυγχάνει πατέρας 75 παιδιών, 
έπειτα δέ άπό λίγο καιρό θά είναι πατέρας άλλων 200 τοιούτων. Ειδικοί επιστήμονες 
έπεδόθησαν σέ μελέτες καί υπολογισμούς, καί άποφαίνονται, ότι ένας μέσος άν
θρωπος μπορεί νά γίνη διά τής τεχνικής ταύτης μεθόδου άναπαραγωγής, πατέρας
20.000 παιδιών. Στις ήμέρες μας, ένα ζεύγος χωρίς παιδιά στήν ’Αμερική, προσφεύ
γει μέ μεγαλύτερη προθυμία καί ευχαρίστηση στήν τεχνική γονιμοποίηση καί τε
κνοποίηση παρά στήν υιοθέτηση. Κατά τις στατικές καί τά συμπεράσματα τών πιο 
σοβαρών καί διασήμων ιατρών, τών άσχολουμένων μέ τό θέμα αύτό, ένα ζεύγος 
στά έπτά, στο Δυτικό Κόσμο, είναι καταδικασμένο στή στειρότητα" στις 60%  
δέ σχεδόν τών περιπτώσεων έξ αιτίας τού συζύγου.

'Η  τεχνική μέθοδος τεκνοποιήσεως λαμβάνει καθημερινώς μεγάλες διαστάσεις 
καί στήν Εύρώπη έπίσης. 'Υπολογίζονται σήμερα σέ 15.000 έτησίως αί γεννήσεις 
διά τής τεχνικής ταύτης μεθόδου, έκ τών οποίων 10.000 στήν ’Αγγλία, μερικές 
χιλιάδες στή Γαλλία καί χίλιες περίπου στή Γερμανία, καί ’Ιταλία. 'Ωρισμένοι γυ
ναικολόγοι διαφημίζουν άκόμη, ότι τά έξοδα τής τεχικής γονιμοποιήσεως άνέρχονται 
σέ 10.000 δολλάρια στήν ’Αμερική, σέ 100.000 Γαλλικά φράγκα στο Παρίσι, μέ
20.000 φράγκα προκαταβολή γιά τόν «βιολογικό πατέρα».

Ποία άξια όμως έχουν όλες οί εγγυήσεις, πού οί ειδικοί επιστήμονες δηλώνουν 
ότι δίδουν, καί ποιές έγγυήσεις είναι αυτές πού μπορεί νά προστατεύσουν τό όλον 
θέμα; "Ενας άπό τούς πιο διάσημους καί διακεκριμένους γυναικολόγους τής Γαλλίας 
ό καθηγητής La Come, καταδικάζει σφόδρα τήν τεχνική τεκνοποίηση, διότι, ώς 
γράφει, «είναι αδύνατον σένα γιατρό νά έγγυηθή έπιστημονικώς ότι ό εκλεγείς σπερ
ματοδότης δέν θά μεταμεληθή άργότερα άπό ένα κληρονομικό ζήτημα πού μπορεί 
νά παρουσιασθή στο μέλλον».
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Τό θέμα της διαγνώσεως της στειρότητος επίσης, δεν μπορεί μέ τίς σημερινές 
γνώσεις της επιστήμης νά τεθή έκτος αμφισβητήσεων. ’Άνοιξαν προσφάτως την 
διαθήκη του Fernanto  Victor, ιδιοκτήτου πετρελαιοπηγών στο Τέξας.

Οδτος άφήκε όλα τα αγαθά του στο γυιό του Ιωάννη ηλικίας 8 χρόνων, άπο- 
κληρώνοντας έπισήμως τον μεγαλύτερο γυιό του Γεράρδο ηλικίας 10 χρόνων. Στη 
διαθήκη, έξηγοϋσε ώς έξης, την τελευταία του επιθυμία.

«Έ ξ αιτίας τής εσφαλμένης διαγνώσεως των γιατρών, έφθασα στο σημείο 
νά πεισθώ περί της στειρότητος μου. Έδέχθην τότε άπό σεβασμό προς τήν γυναίκα 
μου, τήν τεχνική σύλληψη καί τεκνοποίηση καί ό Γεράρδος έγεννήθη. 'Ο ’Ιωάννης 
είναι ή άπόδειξις δτι οί γιατροί έσφαλαν στή διάγνωσί τους, γιατί οδτος έγεννήθη 
δυο χρόνια άργότερα». Άλλα ποια θά είναι ή μοίρα του μικρού δύστυχου Γεράρδου, 
άθώου θύματος μιας έπιπολαίας καί βιαστικής διαγνώσεως τών γιατρών;».

Πράγματι, δταν ομιλούν γιά τό άπόλυτο καί άποκλειστικό δικαίωμα της γυ
ναίκας έπάνω στο θέμα της μητρότητος, λησμονούν προφανώς, δτι δεν είναι ή μόνη 
υπεύθυνος στό ζήτημα αύτό. 'Η  τεχνική σύλληψη καί τεκνοποίηση είναι μιά πραξις 
πού δεσμεύει πέντε άνθρώπινες υπάρξεις. Τήν γυναίκα βεβαίως, άλλά καί τον σύ
ζυγο, έπίσης, τον σπερματοδότη, τόν γιατρό, καί προ παντός, τό παιδί πού*ρίπτεται 
στή ζωή μ’ αύτή τη μέθοδο, χωρίς κανείς άπ’ τούς άνωτέρω νά μπορεί ν’ άναλάβη 
τήν εύθύνη, γιά τά δεινά πού αύτό θ’ άντιμετωπίση άργότερα στή ζωή καί πού θά 
είναι άπόρροια της μεθόδου, μέ τήν οποία θά τό φέρουν στόν κόσμο. 'Όλος ό κόσμος 
συμφωνεί δτι ή ομαλή ζωή αύτοΰ τού παιδιού, ή εύτυχία ή δυστυχία καί ή δπαρξίς 
του, ολόκληρη έξαρτάται άπό τόν τρόπο διαφυλάξεως τού μυστικού τής γεννήσεώς 
του. ’Αλλά γιά τούς 4 άλλους συμμετασχόντας ή τεχνική γονιμοποίηση, δέν δημιουρ
γεί μιά κατάστασι τόσο άβεβαία, ώστε μιά μέρα ό ένας ή ό άλλος, μή δυνάμενος νά 
τηρήση πλέον τό μυστικό θ’ άποκαλύψη αύτό καί θά ξεσπάση τό σκάνδαλο μέ δλα 
τά έπακόλουθα.

Τί νά σκεφθώμεν έπίσης γιά τήν ταπείνωσι τού σπερματοδότου, άποδεχο- 
μένου έκ τών προτέρων, νά μή ένδιαφερθή ποτέ, καί ν’ άγνοή άπολύτως ένα παιδί 
πού θά είναι άποκλειστικά δικό του, μεταβάλλοντας τήν συμμετοχή του στή πράξι 
αύτή, σέ αντικείμενο έμπορίου, γεγονός πού άντίκειται προς αυτήν τήν φύσιν; Δέν 
κινδυνεύει νά μετανοιώση γ ι’ αύτό, άπό τή μιά ήμέρα στήν άλλη; 'Όταν προ ολίγου 
χρόνου πέθανε ό John Debecker, γαιοκτήμων, άφήκε στό γαμβρό του καί στόν άνε- 
ψιό του, κληρονομιά άπό 400.000 δολλάρια. Λίγες δμως ημέρες μετά πού ήνοίχθη 
ή διαθήκη, παρουσιάσθη κάποιος στούς κληρονόμους, καί άπεκάλυψε στόν σαστι
σμένο άνεψιό, δτι δέν ήτο παρά ένα παιδί βιολογικό καί δτι αύτός ήτο ό πραγματικός 
πατέρας του. Βάσει αύτοΰ ήξίου νά λάβη μερίδιο άπό τήν κληρονομιά.

’Αλλά ή τεχνική γονιμοποίηση είναι άκόμη μεγαλύτερο μαρτύριο καί άνυπό- 
φορη δοκιμασία γιά τό σύζυγο, λέγει ό καθηγητής Αύγουστος Mayer. 'Η  συζυγική 
στειρότης είναι μιά οδυνηρή καί δυσβάστακτη δοκιμασία. Ά πό  όποιονδήποτε προέρ
χεται αΰτη, τό ζεύγος πρέπει νά μοιράζεται τή δοκιμασία, αύτή καί δλες τίς πίκρες 
δπως καί δλες τίς χαρές.

'Η  μέθοδος τής τεχνικής τεκνοποίησης, δίδουσα στή γυναίκα τήν δυνατότητα 
νά βαδίση μόνη της έμπρός, πάνω στό θέμα της τεκνοποίησης, εισάγει, αυτομάτως 
μιά σπουδαία καί έπαναστατική άνισότητα στή συζυγική ζωή.

’Έ πειτα άπό μακροχρόνιες μελέτες καί έρευνες, συνεχίζει, ό καθηγητής 
Mayer, δέν βρήκα, ούτε ένα άνδρόγυνο πού νά διετήρησε τήν άρμονική συζυγική 
συμβίωσι μετά τήν άπόκτησι ένός παιδιού μέ τήν άνωτέρω μέθοδο.

Σέ μιά πρόσφατη δίκη διαζυγίου στό Μανχάττα τής Νέας 'Υόρκης, ό Πρόε
δρος τού Δικαστηρίου καί οί παριστάμενοι διάδικοι, άκουον μιά μαινομένη σύζυγο 
νά δηλώνη δημοσία καί έπισήμως. « Ό  άνδρας μου δέν έχει κανένα δικαίωμα πάνω
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στα δυό μου παιδιά, γιατί γεννήθηκαν άπο τεχνιτή σύλληψη καί γονιμοποίηση καί 
κατά συνέπειαν είναι τελείως ξένος προς αύτά».

Βέβαια οί γυναικολόγοι γιατροί πού απασχολούνται μέ το θέμα αύτο έχοντες 
διδαχθή άπο πολλά άηδή καί έκβιαστικά παραδείγματα πού τούς συνέβησαν, 
άξιοϋσι σήμερα την επίσημο, σαφή καί κατηγορηματική συγκατάθεσιν καί των δύο 
συζύγων προκειμένου ν’ άναλάβουν, νά προσφέρουν τις ύπηρεσίας των.

Πριν άναλάβουν νά εφαρμόσουν την καινούργια έπιστημονική μέθοδο προς 
τεκνοποίηση σέ μιά γυναίκα, ζητούν όπως το προσφεύγον σ’ αυτούς ζεύγος, ύπο- 
γράψη τήν παρακάτω δήλωσι.

«’Αναλαμβάνομε καί δεσμευόμεθα μέ τον λόγον τιμής, νά μη ζητήσωμε ποτέ 
άπο τον γιατρό νά μάθωμε ούτε το όνομα, ούτε άλλην τινά πληροφορίαν, ως προς 
τήν ράτσα, τήν έθνικότητα, τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τον χαρακτήρα τού 
σπερματοδότου. Εϊμεθα σύμφωνοι μετά τό πέρας τής επιστημονικής έπεμβάσεως 
προς τεκνοποίηση, νά καταστραφή καί έξαφανισθή κάθε στοιχείο καί κάθε σχετική 
πληροφορία πού άφορα τον σπερματοδότη. Ούτος οφείλει νά μείνη άγνωστος γιά 
πάντα».

’Αλλά πόσοι άνθρωποι, δίδοντες στήν άρχή τήν συγκατάθεσιν καί τον λόγον 
τιμής των δέν εύρίσκονται εις τοιαύτην θέσιν, ώστε ν’ άθετήσουν τήν ύπόσχεσι, ν’ 
άδιαφορήσουν γιά τον δοθέντα λόγον τιμής καί νά ένεργήσουν άντίθετα προς τήν 
συγκατάθεσιν πού έδωσαν;

Κατά τούς ’Αμερικανούς ειδικούς, στις 50%  των περιπτώσεων, οί δόσαντες 
τήν συγκατάθεσί των γιά μιά τεχνική τεκνοποίηση, έκλιπαροΰν καί ικετεύουν τούς 
γιατρούς, νά διακόψουν τήν άναπτυσσομένην ήδη έγκυμοσύνην, πού μέ μεγάλες 
προσπάθειες καί κόπους έπετεύχθη διά τής μεθόδου τής τεχνικής συλλήψεως.

Τρία χρόνια άργότερα, ένας άπ’ αυτούς πού άπέκτησε παιδί μέ τήν μέθοδο 
αυτή, άναστατωμένος καί έκτος εαυτού έξέσπα κατά τού γυναικολόγου γιατρού.

Θά έπρεπε, τού λέγει, νά κρεμάσουν εσένα, τον σπερμοδότη καί όλους αύτούς, 
τού είδους σου. Καί ποία άκόμη ή θέσις ένος τραγικού συζύγου πού θεληματικά 
καί μέ πλήρη πίστι, συναίσθησι καί έμπιστοσύνη έδιδε τή συγκατάθεσί του; Ή πα - 
τήθην, δηλώνει, όταν νόμισα ότι θά μπορούσα ν’ άγαπήσω ένα παιδί τεχνικής γονι
μοποίησης, κατά τον ίδιο τρόπο όπως καί ένα παιδί πού θά είχε γεννηθή άπο τον πρώ
το γάμο τής γυναίκας μου.

Αύτο δέν είναι άλήθεια δυστυχώς.
Αισθάνομαι νά είναι, ένας παρίσακτος μέσα τέ μιά παράξενη οικογένεια.
Ποτέ δέν θά μπορέσω νά δημιουργήσω άγαθές σχέσεις μ’ αύτο το παιδί.
Ή  πρόσφατη περιπέτεια καί συμφορά τού Δόκτορος Fisher, ένος ειδι

κευμένου καί διασήμου έπιστήμονος τής τεχνικής τεκνοποίησης τής Νέας 'Υόρ- 
κης, άποδεικνύει άρκούντως ποιές άνήσυχες σκέψεις καί άμηχανίες εξακολουθούν 
άκόμη νά περιβάλουν αυτές τις επιστημονικές έπεμβάσεις τής τεχνικής τεκνοποίησης.

Είχε πάρει οδτος μέρος, σέ μιά συζήτησι πού έγινε στήν τηλεόρασι, πάνω 
στο θέμα τής τεχνικής τεκνοποίησης καί άνέπτυξε τις ύπέρ τής μεθόδου ταύτης άπό- 
ψεις του. Είδε τότε όλους τούς πελάτας του, νά τον εγκαταλείπουν καί νά τον ά- 
ποστρέφωνται. «Μ α ς  έ κ θ έ τ η τ ε  τ ο ύ  έ ξ ή γ η σ α ν  α υ τ ο ί .  Σ τ ο  έ ξ ή ς  
ό λ ο ι  ο ί  ά ν θ ρ ω π ο ι  π ο ύ  γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν ,  ο τ ι  έ χ ο μ ε ν  σ χ έ σ ε ι ς  
μ α ζ ί  σ α ς  κ α ί  ε ί μ ε θ α  π ε λ ά τ ε ς  σ α ς  θ ά  δ ι ε ρ ω τ ώ ν τ α ι  π ώ ς  
γ ε ν ν ή θ η σ α ν  τ ά  π α ι δ ι ά  μ α  ς».

'Η  καλλίτερη όμως άπόδειξις, ότι ούδείς άποδέχεται καί θεωρεί τήν τεχνική 
τεκνοποίηση ώς τήν ένδεδειγμένη καί ιδανική λύσι γιά τά στείρα ζεύγη, είναι ότι, 
ούδεμία χώρα στον κόσμο, έκτος τών ’Ινδιών όπου ή μέθοδος αυτή έχει άπαγορευθή
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άπολύτως καί κατηγορηματικούς, κατέληξε άκόμη σέ θετικά καί σαφή συμπεράσματα 
καί άποφάσεις για την νομοθετικήν τακτοποίηση αυτών των παιδιών.

Στην ’Ιταλία, τό πρόβλημα αυτό, έχει τεθή κατά τρόπο περισσότερο δραματικό 
άκόμη. Στο Δικαστικό Μέγαρο τής Πάδουβας, ενώπιον ενός πολυπληθούς άκροα- 
τηρίου, ένας σύζυγος, ό Antonio Fellas, διεμαρτύρετο δημοσία καί έντόνως λέγων 
«'Η  γυναίκα μου μ’ έχει άπατήσει, είναι μοιχαλίς, αύτό τό παιδί, δεν είναι δικό μου».

'Η  γυναίκα του Κάρλα, κρατούσε στήν άγκαλιά της ένα μωρό κοριτσάκι 18 
μηνών καί έφώναζε, δτι δεν τον ήπάτησε καί δεν είναι μοιχαλίς, γιατί τό παιδί της 
τό άπέκτησε μέ την μέθοδο τής τεχνικής γονιμοποίησης. 'Ο  άνδρας της είχε άνα- 
χωρήσει μέ μία αποστολή, υπηρετών ώς Καραμπινιέρος, μιά ήμέρα δέ έμαθε ότι ή 
γυναίκα του έφερε στον κόσμο ένα καριτσάκι πού τό είχε βαφτίσει Μαργαρίτα. Ή ρ- 
νεΐτο νά πιστεύση στήν δυνατότητα τής τεχνικής γονιμοποίησης. Πώς ή Κάρλα μπο
ρούσε νά δικαιολογηθή; Είχε άναλάβει ρητήν καί κατηγορηματικήν ύποχρέωσιν έ
ναντι τού γιατρού, νά μή άποκαλύψη ποτέ τό όνομά του. Αύτός έξ άλλου ήρνεϊτο 
πεισμόνως νά παρουσιασθή καί καταθέση τήν άλήθειαν. Έφοβήτο νά πράξη αύτό, 
διότι, άφοΰ ή εφαρμογή τής μεθόδου τής τεχνικής γονιμοποίησης έγένετο χωρίς τήν 
συγκατάθεσιν τού συζύγου, ήτο δυνατόν τό δικαστήριο νά μή πεισθή περί τής άλη- 
θείας καί διέτρεχε τον κίνδυνο νά θεωρηθή ώς φίλος τής Κάρλας, ώς μοιχός δηλαδή 
καί νά καταδικασθή ώς συνεργός. 'Η  Κάρλα ήτο πιά κατεστραμμένη. Γιά πρώτη φορά 
άναμετροΰσε τις συνέπειες πού μιά τέτοια τεκνοποίηση μπορούσε νά έπισύρη, πάνω 
στήν Οικογενειακή καί Κοινωνική της ύπόστασι.

Έχρειάσθη νά συνεχισθή ή δίκη κεκλεισμένων τών θυρών, γιατί ελλείψει τής 
μαρτυρίας τού γιατρού, ή Κάρλα ώφειλε νά πείση τούς δικαστές, περιγράφουσα τις 
λεπτομέρειες τής επιστημονικής έπεμβάσεως πού είχε ύποστή.

'Η  δίκη πού διήρκησε τέσσαρα ολόκληρα χρόνια, έληξε μέ μία καταδίκη τής 
Κάρλας σέ 20ήμερο φυλάκισι γιά μοιχεία. Τό δικαστήριο άπεφαίνετο ώς εξής : 
«"Ενα παιδί πού έρχεται στον κόσμο μέ τήν μέθοδο αυτή, οφείλει νά θεωρήται σάν 
ένα παιδί ενός άγνωστου, 'καί δέν έχει τό δικαίωμα νά φέρη ούτε τό όνομα ένός πα- 
τρος κατόπιν δικαστικής άποφάσεως, οΰτε καί αύτό τής μητρός του, άφοΰ αυτή 
είναι παντρεμμένη».

Ή  άπόφασι αύτή έπικυρωθεΐσα στή Ρώμη, έδιδε σέ κάθε σύζυγο τό δικαίωμα, 
ν’ άποσύρη τήν ήδη δοθεΐσαν συγκατάθεσί του καί ν’ άρνηθή κατά οίποιαδήποτε στιγ
μή τήν άναγνώρισι τού παιδιού.

'Η  Κάρλα ήσκησε έφεσι καί ήθωώθη. ’Αλλά ό Είσαγγελεύς μέ τήν σειρά του 
ήσκησε καί αύτός έφεσι κατά τής άθωωτικής άποφάσεως, θεωρήσας ταύτην πεπλα- 
νημένην καί έτσι θά διαρκέση άλλα κανά δυο χρόνια ή δίκη. Πάντως, καί αν τε
λικά ή Κάρλα άθωωθή, είναι δυνατόν όλη αύτή ή πολύκροτος ύπόθεσις, νά μή 
έλθη μιά ήμέρα στ’ αύτιά τής μικρής Μαργαρίτας, μιας άθώας ύπάρξεως, καί τε
λείως ξένης άπό όλες αυτές τής έριδες.

Στήν ’Αμερική αί δίκες αυτού τού είδους καθημερινώς πολλαπλασιάζονται καί 
οΐ δικαστές οί ίδιοι, εύρίσκονται σέ μεγάλη άμηχανία, μή γνωρίζοντες ποιά θέσι 
νά πάρουν έναντι τού σοβαρού καί άκανθώδους αύτοΰ προβλήματος. Μιά ήμέρα τό 
άνώτερο Δικαστήριο τού ’Οντάρια άπεφάνθη σέ μιά δίκη διαζυγίου, ότι ή γυναίκα 
πού προσέφυγε στήν μέθοδο τής τεχνικής γονιμοποίησης διέπραξε μοιχεία. ’Αργό
τερα τό 1948, ό δικαστής H enry Greenberg, άνώτερος δικαστής τής Νέας 'Υόρ- 
κης, άπεφάνθη ότι, ό σύζυγος μιας τέτοιας γυναίκας, διατηρεί τό δικαίωμα έπισκέ- 
ψεως τών 4 παιδιών πού είχε άποκτήσει αότη μέ τήν τεχνική γονιμοποίηση. Καί 
προσθέτει ένα καινούργιο επιχείρημα.

«'Η  συμφωνία τού άνδρός γιά τον τεχνική γονιμοποίηση, ίσοδυναμεί μέ υιο
θέτηση». Ή  γυναίκα διαμαρτύρεται. Καταφεύγει στήν Όκλαχόμα καί άσκεΐ έκεί
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έφεσι κατά της άνω άποφάσεως. ’Εκεί τό δικαστήριο, άρνεϊται το δικαίωμα έπι- 
σκέψεως στο σύζυγο, μέ τό έξης επιχείρημα: «Δεν πρόκειται περί βιολογικού Πατρός».

Τελικά τό ’Ανώτερο Δικαστήριο της ’Αμερικής, υιοθετεί την άπόφασιν του 
Δικαστηρίου του Σικάγου, κατά την οποία, ένα παιδί πού γεννήθηκε μέ τεχνική γονι
μοποίηση, θεωρείται νόθο. Μ’ αύτή την άπόφασι αποστερούνται τού πατρός των καί 
ρίπτονται στούς δρόμους 100.000 παιδιά των 'Ηνωμένων Πολιτειών πού έχουν γεν- 
νηθή μέχρι σήμερα μέ τη μέθοδο αύτή.

Γι’ αυτό, ή διάσημος δικηγόρος L. Ungar, της Νέας 'Υόρκης ειδική στά 
οικογενειακά προβλήματα δηλώνει: «Σύμφωνα μέ τις σημερινές δικαστικές άντι- 
λήψεις, αύτά τά παιδιά στην ’Αμερική, δέν έχουν δικαιώματα ούτε κληρονομιάς 
ούτε άλλης τύχης. Τό μόνο πού μπορώ νά συμβουλεύσω γιά ένα τέτοιο παιδί, είναι, 
νά έπακολουθήση τό ταχύτερο μιά κανονική διαδικασία υιοθεσίας».

’Αλλά δέν είναι άκριβώς, αύτό πού οί ύποστηρικταί της μεθόδου τής τεχνικής 
τεκνοποίησης ίσχυρίζοντο δτι θ’ άπεφεύγετο.

Έ ν  συνεχεία μιας συζητήσεως πού ήνοίχθη άπό μιά ’Αγγλική εφημερίδα 
επί τού θέματος αύτοϋ, μιά μητέρα έγραφε: «’Έ χω  ένα χαριτωμένο άγοράκι 5 χρόνων. 
Τό λατρεύομεν, καίτοι ό σύζυγός μου δέν είναι ό πατέρας του. Μάς άρκεϊ νά τό βλέ- 
πωμεν, μόνον, γιά νά εΐμεθα εύτυχείς καί πιστεύομεν δτι έπράξαμεν πολύ καλά. Τό 
μόνο ζήτημα πού μάς βασανίζει καί μάς τυραννεϊ, είναι δτι δέν υπάρχει νόμος πού 
νά δίδη τό δικαίωμα έγγραφής στά Μητρώα, αύτών τών παιδιών. Καί σκεπτόμεθα 
δτι, ούτε ήμεΐς ούτε τό παιδί μας, θά μπορούσαμε νά έπιζήσωμεν, άν αύτό έμάνθανε 
τήν άλήθεια».

’Αλλά άν ή μοναδική σωτηρία αύτών τών παιδιών, έξαρτάται άπό τον τρόπον 
τής διαφυλάξεως τού μυστικού, δέν θά ήτο καλλίτερα ν’ άναγορευθή ή τεχνική τεκνο
ποίηση, άφού πολυάριθμα παραδείγματα μάς διδάσκουν καί μάς πείθουν δτι είναι 
άνθρωπίνως άδύνατο νάδιαφυλαχθή ένα μυστικό πού θά γνωρίζουν τέσσαρα πρόσωπα;

Έχομεν τό δικαίωμα νά έξακολουθήσωμεν νά φέρωμεν στον κόσμο παιδιά μ’ 
αύτή τήν μέθοδο, άφού σύμφωνα μ’ δλες τις σημερινές Νομοθεσίες τών διαφόρων 
Κρατών θά είναι καταδικασμένα νά ζήσουν μέσα σε μιά κατάστασι κατωτερότητος;

Κανείς νομομαθής, δέν μπορεί ν’ άπαντήση θετικά σ’ ερωτήματα τόσο ούσιώδη 
καί τόσο άκανθώδη σάν τά κατωτέρω :

Ποιος είναι ό πατέρας, κατά τον Νόμο, ένός παιδιού πού γεννάται μέ τή μέ
θοδο τής τεχνικής γονιμοποίησης.

Ποιος είναι ύπεύθυνος γιά τά κληρονομικά προβλήματα πού θά παρουσιασθοΰν 
σένα τέτοιο παιδί;

Καί ποιά είναι ή θέσις αύτοΰ τού παιδιού άπό άπόψεως κληρονομιάς.
Αύτή ή άγνοια, είναι άρκετή γιά νά βαρύνει δλα αύτά τά παιδιά ώς μιά Κοινω

νική κατάρα. Αύτό δμως φρονοΰμεν, δτι είναι επίσης άρκετόν, νά κάμη δλες τις γυ
ναίκες τού κόσμου, πού ή φύσις τις έχει έπιφορτήσει μέ τήν μέριμνα τής εύτυχίας 
τών παιδιών των ν’ άποστρέφωνται μιά μέθοδο άναπαραγωγής πού θά φέρη τήν 
δυστυχία σ’ αύτά τ ’ άνεύθυνα καί άθώα πλάσματα καί θά τά ύποχρεώση νά εύρί- 
σκωνται σ’ δλη τους τή ζωή σέ μιά κατάστασι κατωτερότητος καί λαθραίας διαβιώ- 
σεως άπό εντροπή καί αισχύνη.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ

' ϊπ ό  Άρχιφύλακος J . Kramer,
------------ -----------------------  κατά μετάφρασιν ‘Υπαστυνόμου Α' -----------------------------------

κ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΗ

3. ΠΑΡΙΣΙΟΙ
Ή  ’Αστυνομία της πόλεως των Παρισίων καί της «Νομαρχίας» τοΰ Σηκουά

να ονομάζεται. «Prefecture de Police». 'Η  ’Αστυνομία τάξεως (ένστολη κλάδος), 
γνωστή ύπό τον τίτλον «Δημοτική ’Αστυνομία» έχει οργανικήν δύναμιν 18.489 
«Φρουρούς της Δημοσίας Ειρήνης» (Gradiens de la  Paix) καί ’Αξιωματικούς. 
Συμφώνως προς τήν άπογραφήν τοΰ έτους 1954, ό πληθυσμός των Παρισίων ήτο 
2.850.189, της δέ Νομαρχίας τοΰ Σηκουάνα 5.154.834.

Είς τήν Δημοτικήν ’Αστυνομίαν γίνονται δεκτοί προς κατάταξιν νέοι ήλι- 
κίας μεταξύ 21—30 έτών (το άνώτατον δριον 35 έτών διά τούς έκπληρώσαντας 
τάς στρατιωτικάς των υποχρεώσεις) καί ύψους 1,68 μ. Το 65 % των προσλαμβα- 
νομένων προέρχεται έκ της περιοχής των Παρισίων. Πλέον τοΰ ήμίσεος αυτών κα
τατάσσεται είς τήν ’Αστυνομίαν κατ’ έπιθυμίαν των γονέων των ή κατόπιν συμ
βουλών τών άστυνομικών.

Αί μηνιαΐαι άποδοχαί, περιλαμβανομένων καί ώρισμένων προσαυξήσεων 
άνέρχονται: τοΰ μέν ’Αστυνόμου είς 6.550 δρχ. τοΰ δέ άστυφύλακος (φρουροΰ) 
είς 2.856 δρχ. μετά τήν μονιμοποίησίν του. Αί άποδοχαί αύται άφοροΰν άγάμους 
ή έγγάμους άνευ τέκνων. Οί άστυνομικοί, άναλόγως τοΰ βαθμοΰ λαμβάνουν έπί 
πλέον έπίδομα κατοικίας, κυμαινόμενον μεταξύ 590—1.176 δρχ. μηνιαίως. Οδτοι, 
προσέτι λαμβάνουν άνεξαρτήτως βαθμοΰ, έπίδομα νυκτερινής υπηρεσίας έξ 90 δρχ. 
καί άναλόγως βαθμοΰ, έπίδομα έπικινδύνου υπηρεσίας έκ 210, έως 420 δρχ. μηναίως.

Οί «Φρουροί τής Δημοσίας Ειρήνης» φέρουν στολήν χρώματος μελανοκυάνου 
μετά ύποκαμίσου χρώματος άνοικτοΰ φαιοΰ καί μελανοκύανον γραβάταν. Διά προ
σωπικήν των προστασίαν φέρουν αυτόματον πιστόλιον τών 7,65 μ.μ. καί άστυνομι- 
κήν ράβδον χρώματος λευκοΰ, τήν οποίαν χρησιμοποιοΰν καί διά τήν ρύθμισιν τής 
τροχαίας κινήσεως.

Το ’Αστυνομικόν σήμα τοΰ πηληκίου των, χρώματος έρυθροΰ άσημοχρόου 
καί κυανοΰ, παριστάνει πλοΐον καί κρίνον έπί μικράς άσπίδος μέ τά γράμματα«Ρ.Ρ.» 
έπί ήμίσεος στεφάνου έκ δάφνης. Τά άσημόχροα κομβία τής στολής των φέρουν 
μικράν άσπίδα μετά στέματος, στέφανον έκ δάφνης καί τάς λέξεις: «Δημοτική ’Α
στυνομία».

Οί Φρουροί έχουν άρμοδιότητα διά τον έλεγχον τής τροχαίας, τήν περιπο
λίαν τών οδών καί τήν τήρησιν τής τάξεως. Διά τήν τελευταίαν ταύτην άρμοδιότητα 
έχουν προπαρασκευασθή καί έφοδιασθή διά τών άπαιτουμένων μέσων, ώς Μηχανο
κίνητες Μονάδες καί ειδικά οχήματα μετά τοΰ καταλλήλου ύλικοΰ, δι’ άντιμετώ- 
πισιν ταραχωδών συγκεντρώσεων καί έσωτερικών άνωμαλιών. Είς περίπτωσιν 
κρίσιμων καταστάσεων (ώς αί τελευταΐαι ταραχαί) ή Δημοτική ’Αστυνομία βοηθεΐ- 
ται ύπό τής Δημοκρατικής Φρουράς (Garde Repulicaine), ή οποία αποτελεί τμή
μα τής Χωροφυλακής (Gendarm erie)—ειδικόν Σώμα ύπαγόμενονείςτό Ύπουργεΐον 
Πολέμου. 'Η  Φρουρά είναι παρομοία προς τήν Βρεταννικήν Ειδικήν ’Αστυνομίαν 
(Household Brigade), δεδομένου δτι αΰτη είναι υπεύθυνος διά τήν συνοδείαν καί 
άσφάλειαν τών ύψηλών προσώπων.

Τό πλέον ιδιόρρυθμον χαρακτηριστικόν τοΰ Γαλλικοΰ Άστυνομικοΰ συστήματος 
είναι ό τρόπος καταπολεμήσεως τοΰ έγκλήματος. Δι’ ήμάς, οί όποιοι είμεθα συνη
θισμένοι νά βλέπωμεν τήν ’Αστυνομίαν Τάξεως καί ’Ασφαλείας έργαζομένας ώς
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Μετά τήν ορκωμοσίαν μας
'Υπό Άστυφύλαχος κ. ΑΘΑΝ, ΑΝΤΙΟΧΟΥ

Μέ συγκίνησή καί χαράν έφτάσαμεν είς τήν μεγάλην ημέραν της εξόδου μας 
έκ της ’Αστυνομικής Σχολής.

Γεγονός πάντων είναι δτι έν τή Σχολή σχεδόν, άπεκομίσαμε τάς βάσεις καί 
έπλουτίσαμεν έτι περισσότερον τάς γνώσεις μας, τή φροντίδι καί τώ άπαραμίλλω 
ένδιαφέροντι των κ.κ. καθηγητών μας, τούς όποιους όφείλομεν νά εύγνωμονώμεν 
καί πάντοτε νά ένθυμούμεθα. Διότι, μέ τήν διδακτικήν των ικανότητα καί δι’ άλλων 
πολλών προσόντων, έδίδαξαν εις ήμάς πολυτίμους, διά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας 
μας, γνώσεις άστινας ώς ’Αστυνομικά όργανα όφείλομεν νά γνωρίζωμεν.

Έ ν  τή Σχολή έδιδάχθημεν πολλά καί σπουδαία πράγματα, τά όποια πριν 
είσέλθωμεν ήγνοοϋμεν. Πράγματι ή ’Αστυνομική Σχολή είναι, άς τό άποκαλέσωμεν, 
ένα μεγάλο, ένα άνώτερο Πανεπιστήμιον, είναι μιά πηγή ωραίων καί πολυτίμων 
διδαγμάτων καί έγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Πολλάς φοράς κάμνω τήν σκέψιν 
καί φρονώ ότι κάθε πολίτης, όχι μόνον εις τον τόπον μας, άλλά καί είς κάθε γωνίαν 
τής γής, θά έπρεπε νά φοιτήση είς αύτό τό Πανεπιστήμιον πού λέγεται ’Αστυνομία. 
Διότι ό κόσμος, τότε, ίσως νά ήτο κάπως διαφορετικός. Αί λέξεις, «έγκλημα», 
«διοφθορά», «πορνεία» καί άλλαι συναφείς προς αύτάς (λέξεις) ίσως νά έξέλιπον τών 
λεξιλογίων όλου του κόσμου. Πλήν όμως τό μέτρον τούτο είναι πρακτικώς αδύ
νατον. Δεν λέγω βέβαια ότι θά έπρεπε άκριβώς όλος ό κόσμος νά κλεισθή μέσα είς 
Σχολάς διά νά μάθη τά αστυνομικά καθήκοντα. Θά έπρεπε όμως είς τάπάσης φύσε- 
ως έκπαιδευτικά ιδρύματα, τό Κράτος νά μεριμνήση, ώστε άνώτεροι άστυνομικοί 
υπάλληλοι, νά διδάσκουν είς τούς μαθητάς, τούς αύριανούς προασπιστάς καί άναμορ- 
φωτάς τής κοινωνίας, τάς υποχρεώσεις των έναντι τών νόμων τού Κράτους, είς ό 
διαβιοϋν, νά μάθουν νά τούς σέβονται καί νά γνωρίζουν τάς συνέπειας άς θά ύπο- 
στοϋν διά τήν μή εφαρμογήν των. Δυστυχώς τό θέμα τούτο είναι άνεξάντλητον, 
έγώ δέ τήν ταπεινήν μου γνώμην έκφέρω καί άς μέ συγχωρήσουν έκεΐνοι οί όποιοι 
έχουν άντίθετον προς τήν ίδικήν μου γνώμην. "Ας μέ συγχωρήσουν έπίσης καί έκεΐνοι 
οί όποιοι έτυχε νά διαβάζουν τά λόγια αύτά διότι όμολογουμένως παρεσύρθην είς 
άλλο θέμα.

"Ας ένθυμούμεθα λοιπόν πάντοτε όπου καί νά εύρισκώμεθα, τά ωραία λόγια, 
τά πλούσια διδάγματα τών καθηγητών μας. Ά ς  ένθυμούμεθα τά έκ πείρας παραδείγ- 
ματά των καί μ’ αύτά καί άλλα πολλά έφόδια, άς ξεκινήσουμε μέ θάρρος καί αύτο- 
πεποίθησι διά τον μεγάλον δρόμον τού καθήκοντος.

’Ήλθαμε έδώ μέσα παιδιά άπό διάφορα μέρη τής Χώρας μας καί συνεκροτή- 
σαμεν μίαν κοινωνίαν ίδικήν μας, ιδιαιτέραν κοινωνίαν. Καθείς άπό ήμάς είχε δια- 
φορετικάς άντιλήψεις, έλαττώματα, προτερήματα, άλλά όλοι μαζί έζήσαμεν τό ίδιο 
όνειρον, είχαμε τάς ιδίας φιλοδοξίας καί παρουσιαζόμεθα ώς ομοιόμορφον σύνολον.

μία όμάς, φαίνεται παράξενος ό διαχωρισμός αυτών. Είς τούς Παρισίους ώς καί 
είς τήν υπόλοιπον χώραν ή ευθύνη διά τήν προανάρκισιν τών έγκλημάτων καί σύλ- 
ληψιν τών έγκληματιών άνήκει είς άλλον κλάδον τής Διοικήσεως. Τήν Διεύθυνσιν 
τής Δικαστικής ’Αστυνομίας. Αυτή διαθέτει προσωπικόν, τό όποιον έκτελεΐ υπη
ρεσίαν μέ πολιτικήν περιβολήν ύπό ιδίαν διοίκησιν—τον Διευθυντήν των. "Οταν 
συμβή εν έγκλημα «κάπου» είς τήν πόλιν, άναφέρεται είς τον Διευθυντήν τής Δι
καστικής ’Αστυνομίας, οστις καί αναλαμβάνει διά τών οργάνων του καί μεριμνά 
διά τήν προανάκρισιν.
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"Ολα μας τά όνειρα καί αί επιδιώξεις συνεκεντρ ώθησαν οότω ολίγον κατ’ ολίγον εις 
μίαν ώραίαν καί ύπέροχον ιδέαν, εις την ιδέαν τής ’Αστυνομίας των Πόλεων, την 
οποίαν όλοι εύλαβώς ήγαπήσαμεν.

"Ας έχωμεν λοιπόν ένθουσιασμόν είς την αποστολήν μας καί πίστιν εις τό 
ώραΐον έργον μας, όσον δύσκολον καί εάν είναι.

"Ας άτενίσωμεν μέ έμπιστοσύνην καί καρτερικότητα τον μεγάλον, τον εύθύν 
δρόμον πού ανοίγεται έμπρός μας καί άς ξεκινήσωμεν αισιόδοξοι διά την πραγμα
τοποίησή των ονείρων μας.

"Ας κλείσωμεν εις τάς καρδίας μας τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί άς τό άγαπή- 
σωμεν. ’Αξίζει νά τό άγαπήσωμεν. "Ας ένθυμούμεθα πάντοτε ζωηρώς την μεγάλην 
ήμέραν της ορκωμοσίας μας, ότε ύψώσαντες την δεξιάν μας, ήσθάνθημεν μίαν 
βαθυτάτην συγκίνησιν, ή οποία δεν συγκρίνεται μέ καμμίαν άλλην είς την ζωήν. 
Ή  το πράγματι αλησμόνητος εκείνη ή στιγμή. "Ας μή ξεχνούμε τον όρκον μας, ό 
όποιος μάς υπαγορεύει πίστιν προς τούς λαοφιλείς ημών Βασιλείς, προς τήν κοινω
νίαν, την θρησκείαν, τάς οίκογενειακάς παραδόσεις της Φυλής μας καί κυρίως 
πίστιν προς τό Σώμα ημών, εις τό όποιον στηρίζετε ή εσωτερική άσφάλεια τής Πα- 
τρίδος, καί τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά υπηρετώ μεν. "Ας μή ψευσθώμεν λοιπόν 
έναντι τόσων καί τόσων ώραίων ύποσχέσεων. "Ας μή ξεχνώμεν έπίσης ότι τον όρκον 
αυτόν, τον ’ίδιον έδωκαν χιλιάδες προ ήμών συνάδελφοί μας, ένιοι τών οποίων χάριν 
αύτοϋ, έμαρτύρησαν, έκλαυσαν, έπόνεσαν καί τέλος έθυσιάσθησαν ένδόξως.’Ά ς είναι 
λοιπόν τό παράδειγμά τους φωτεινόν μετέωρον διά τούς έπιγενομένους. "Ας ύπο- 
σχεθώμεν είς αυτούς ότι δεν θά προδώσωμεν τήν μνήμην των καί ότι θά τούς μιμού- 
μεθα έσαεί άκολουθοΰντες τήν οδόν τήν οποίαν εκείνοι έχάραξαν.

Έγκαταλείποντες τά μαθητικά θρανία καί εισερχόμενοι είς τον κοινωνικόν 
στίβον τών καθηκόντων μας, αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά στρέψωμεν εύγνώμονα 
τήν σκέψιν ήμών προς εκείνους οί όποιοι κατά τά τελευταία έτη έθεσαν νέας βάσεις 
δημιουργίας τής ’Αστυνομικής Σχολής.

'Ο ρυθμός τής Σχολής μας, χάρις είς τάς άκαμάτους προσπάθειας τού κ. Γε
νικού Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, κατέστη σφριγηλός καί πνευματικώς α
ξιόλογος.

Τό Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής τή ς ’Αστυνομικής Σχολής μέ τά σχολικά 
βοηθήματα τά όποια δωρεάν μάς προσέφερε μάς ένεθύμισε ότι τό ένδιαφέρον τού κ. 
Γενικού εξακολουθεί έκδηλούμενον κατά τον αυτόν πάντοτε στοργικόν τρόπον. 
Τήν πνευματικήν του αυτήν δημιουργίαν τήν έκλείσαμεν είς τάς καρδίας μας, διά νά 
μάς δίδη δύναμιν, πίστιν καί αισιοδοξίαν είςτόννέον δρόμον τής ζωής μας, τον όποιον 
άκολουθοΰμεν μέ ενθουσιασμόν καί έγκαρτέρησιν.

'Η  Κοινωνία άναμένει άπό ήμάς πολλά.
'Υποσχόμεθα νά φανώμεν άξιοι τών προσδοκιών της.

Α. ΑΝ ΤΙΟ ΧΟ Σ
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...Οί καμπάνες ξανακούστηκαν πιο δυνατά αύτή τή φορά. ’Έβγαλαν μια 
στριγγλιά, πένθιμη φωνή, πού ύστερα ό άέρας την σκόρπισε γύρω άπό το όμορφο 
χωριουδάκι της Ρούμελης.

Λίγες ώρες άκόμα, κ’ ύστερα ή φωνή θά μαλακώση, θά γίνη ζωηρή, χαρού- 
μινη, καί θά διαλαλήση στούς ήσυχους κατοίκους την Άνάστασι τού Κυρίου.

Ή  Κυρά Βαγγελιώ, μιά ψηλόλιγνη γερόντισα μέ υπολείμματα κάποιας πε
ρασμένης ομορφιάς πάνω στο πρόσωπό της σήκωσε μέ προσοχή τό πήλινο δοχείο 
μέ τό λάδι καί γέμισε ευλαβικά τήν ιερή καντήλα πού καιγόταν μπρος στο μεγάλο 
εικονοστάσι, Ικανέ τον Σταυρό της, καί ύστερα έριξε ένα ικανοποιητικό βλέμμα στο 
έσωτερικό τού σπιτιού της...

"Ολα ’κεϊ μέσα μαρτυρούσαν κάποια παληά άρχοντιά. "Ολα περιμένουν μέ 
δέος τήν μεγάλη στιγμή, τήν ιερή στιγμή τής ,’Αναστάσεως...

Στή μέση ένός μεγάλου δωματίου, πάνω σ’ ενα τραπέζι, άχνίζουν άκόμα με
ρικά τσουρέκια... "Ενα τεράστιο ταξί, φιλοξενεί κάποιο γλύκισμα μυρωδάτο, λίγο 
πιο ’κεϊ ενα μεγάλο σταυρόψωμο, καί, λίγο πιο κάτω μιά μεγάλη γυάλινη γαβάθα 
φορτωμένη μέ κόκκινα αυγά. Νά καί ή κουλούρα της έγγονής της, ζυμωμένη μέ διά
φορα καλούδια! Ν αί! Είναι γιά τήν πανέμορφη Μάρω τη ς !!!

Μά, γιατί άργεΐ τό εύλογημένο παιδί;
—«Θά πεταχτώ μέχρι τήν φιλενάδα μου, τήν Βάσω» τής είχε πή, «καί θά 

γυρίσω άμέσως». ’Αργότερα θάρθή κι’ ό Χαράλαμπος, ό γέρος της, πού πήγε στο 
κοντινό χωριό γιά νά φέρη τον γυιό τους μέ τήν γυναίκα τοι>. .ΛΑ.!., όλα κ’ δλα! 
αυτές τής μέρες τά παιδιά θέλουν τούς γονιούς τους.

Μέ κάποια γλυκειά προσμονή πλησιάζει στο παράθυρο, στυλώνει στή μύτη 
της τά γυαλάκια της καί βυθίζει τό βλέμμα της στον κάμπο πού απλώνεται 
μπρος της καταπράσινος. Τό σούρουπο άρχίζει ν’ άπλώνη τό σκοτεινό πέπλο γύρω 
άπό τά κάτασπρα σπιτάκια τού χωριού.

'Ο άέρας, μυρωμένος άπό τά φύλλα τής άνοιξης, κάνει άνάλαφρος τήν έμφάνισί 
του, καί χαϊδεύει τό ρυτιδωμένο πρόσωπο τής γρηούλας.

Μιά γλυκειά μυρωδιά, άπό θυμάρι καί βασιλικούς, άπό πεύκο καί τσαντσα- 
μίνια, σκορπιέται μέσα στο δωμάτιο.

Στριφογυρίζει τσαχπίνικα γύρω άπό τις Πασχαλιάτικες λιχουδιές, καί ύστερα 
στέκεται μέ σεβασμό μπροστά στο ξύλινο εικονοστάσι ρουφώντας λαίμαργα σάν 
πεταλούδα τό γλυκό άρωμα τού λιβανιού. '

Λάμπει τό πρόσωπο τής κυρά-Βαγγελιώς. Τό καμάρι της, ή έγγοή της έρ
χεται καμαρωτά κρατώντας στο χέρι μερικές πασχαλιές...

Τρέχει εκείνη καί τήν άγγαλιάζει τρυφερά.
«Τάμαθες γιαγιάκα»; τής λέει ή μικρή μέ κομμένη άνάσα.
-—« Ή  Δημητρούλα, παντρεύτηκε στήν ’Αθήνα μ’ έναν.πλούσιο νέο. Τ ί τύχη! 

Τήν κυττάζει προσεκτικά ή γρηούλα καί διακρίνει στο δεκαεξάχρονο προσωπάκι 
της κάποια σκιά παιδικής ζήλειας...

Μέ μιά τρυφερή κίνησι τήν τραβάει στον καναπέ, σηκώνει ύστερα τό πηγούνι 
της μέ τό ζαρωμένο της χέρι καί τήν κυττάζει μές τά μάτια...

—«Μή ζηλεύης τήν πρωτεύουσα μικρό μου, σοΰ τοχω ξαναπή. Μή σέ θα- 
μπώνη ή γυαλάδα της! Δέν είναι άληθινή! Μοιάζει σάν ενα μπιζού επιχρυσωμένο... 
Μοιάζει σάν ένα λαβύρινθο σκοτεινό, γεμάτο παγίδες... ’Αλλοίμονο σ’ αυτόν πού 
θά μπερδευτή μέσα του. Ούτε τό νήμα τής ’Αριάδνης, δέν θά μπορέση νά τού βρή 
κάποια τέλος πάντων διέξοδο.
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Πολλές άπειρες κοπέλλες τήν παθαίνουν... πολλές σοϋ λέω... Νά, δπως ή Δα
σκαλίτσα! Την ξέρεις τήν ιστορία της Δασκαλίτσας;».

Σήκωσε ή μικρή, τά μάτια της έρωτηματικά, πάνω στο χλωμό πρόσωπο της 
γερόντισας.

—«Δηλαδή... δηλαδή, γιαγιάκα, θέλεις νά πής τήν ιστορία τήν δική σου, αν 
ξέρω;..».

—«Τήν δική μου;».
—«Ναι γιαγιάκα, κάποτε άγουσα τον παππού πού σέ φώναζε: «Δασκαλίτσα», 

θέλοντας ν’ άστειευθή μαζί σου...».
Τό μαραμένο πρόσωπο της κυρά - Βαγγελιώς, πήρε ένα παράξενο ύφος, χα

μογέλασε γλυκά στήν έγγονή της, καί ύστερα, στύλωσε τό βλέμμα της στο πάτωμα 
σά νά προσπαθούσε νά ταξινομήση τις σκέψεις της.

—«Ν αί! παιδί μου. Τήν ιστορία μου! Θέλεις λοιπόν νά τήν άκούσης;».
—«*Ω! Γιαγιάκα, πόσον καλό θά μοΰ κάνης!».
—«Άκουσέ την λοιπόν!.
Κάποτε ήμουν καί εγώ νέα καί ωραία. Σάν καί σένα παιδί μου.
Είχα μιά μεγάλη πίκρα στήν ζωή μου, καί ένα όνειρο. Πίκρα γιατί έχασα 

πολύ μικρή τούς γονείς μου, καί έμενα σέ μιά έπαρχία μέ κάποια θεία μου, καί τό 
όνειρο νά γνωρίσω άπό κοντά τήν Πρωτεύουσα καί νά σπουδάσω δασκάλα.

Καί ή στιγμή έφτασε! "Ενα πρωί, έγκαταλείποντας τήν έπαρχία, ήρθα στήν 
’Αθήνα, φορτωμένη μέ χρυσά όνειρα, καί μέ περισσότερη άπειρία.

Στο διάστημα της σπουδής μου, γνωρίστηκα μ’ ένα φοιτητή τού Πολυτε
χνείου, πήγαινε γιά Μηχανικός. Είχε κάτι έπάνω του πού μ’άρεσε. "Ετσι τον άγάπησα. 
Τον άγάπησα άπό τήν πρώτη στιγμή. Τά περισσότερα βράδυα καθισμένοι πλάϊ- 
πλάϊ στήν μικρή βεράντα τού μοναδικού δωματίου πού κρατούσα προς τον Λυκα- 
βητό, πλάθαμε όνειρα γιά τό μέλλον. Πόσα όνειρα!!! Θά τελειώναμε, λέει, τίς σπου
δές μας, καί θά έργαζόμαστε καί οί δύο, γιά νά δημιουργήσουμε μιά λαμπρή οικο
γένεια.

Μέ είχε μαγέψει ή καλωσύνη καί ή άφοσίωσί του σ’ εμένα, κι’ ακόμα τό τρα
γούδι του. Τραγουδούσε τόσο ώραία!!!

Πέρασε ό καιρός μέσα σ’ ένα τρελλό καρναβάλι έρωτος, καί πάθους... Κι’ 
όταν μιά μέρα, τρελλή άπό χαρά, τον περίμενα νά τού δείξω τό δίπλωμά μου, αυτός 
δέν ήρθε.

Εξαφανίστηκε άπότομα άπό τήν ζωήν μου. ’Από κάποιο φίλο του έμαθα, 
πώς τον ξεμυάλισε κάποια γυναίκα τού θεάτρου... ’Αργότερα μοΰ τό βεβαίωσε καί 
μόνος του...

—«Θ’ άκολουθήσω τό παλκοσένικο» μοΰ είπε κυνικά, έχει τό μέσον εκείνη 
νά μέ άνεβάση ψηλά, ψηλά. Τριγύρω μου βλέπω λεφτά, δόξα, άγάπες!..».

Αυτά μοΰ είπε καί χάθηκε μέσα στο σάλο τής κοινωνίας, άφίνοντάς με ένα 
ψυχικό έρείπιο.

'Η  άτμόσφαιρα τής Πρωτεύουσας άρχισε νά μέ βαραίνη, νά μοΰ φέρνη δύσ
πνοια, ίλιγγο, στενοχώρια...

'Η  ψυχή μου ζητούσε ένα ήσυχο μέρος, ένα μέρος δίχως θόρυβο, δίχως φώτα... 
μακρυά άπό τήν άνθρώπινη υποκρισία καί τήν ψευτιά τού κόσμου. Καί ζήτησα κα
ταφύγιο σ’ αυτό εδώ τό χωριουδάκι.

Προτιμούσα τό άθώο βέλασμα τών προβάτων, άπό τό υπνωτικό άρωμα τής 
Πρωτεύουσας...

^Ηρθα λοιπόν εδώ καί άνέλαβα τήν διδασκαλεία τών μικρών πλασμάτων, μέ 
τήν άδολη καί άγνή ψυχή. Πονεμένη καθώς ήμουν άφοσιώθηκα όλότελα σ’ αύτά, 
καί κείνα πάλι, μ’ άγάπησαν σιγά-σιγά πολύ. Μ’ αγάπησαν σάν δεύτερη μαννούλα 
τους.
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Κάποτε ή Άργυρούλα ή κόρη τοϋ κύρ-Θύμιου τοϋ τσέλιγγα, μέ είπε, μπροστά 
στα άλλα τα παιδιά, «Δασκαλίτσα». Ά πό  τότε, μουμεινε αύτό τό επίθετο. 'Όλο τό 
χωριό μέ άποκαλοΰσε πάντα μ’ αύτό τό όνομα: «Δασκαλίτσα».

Ό  καιρός περνούσε πεζά, μονότονα.
Πολλά βράδυα, κλεισμένη στήν μικρή μου καμαρούλα, άφινα ελεύθερη τη 

σκέψη μου νά πλανηθή σάν βρυκόλακας, πάνω άπό τά χαλάσματα τής περασμένης 
μου ζωής.

Μπρος στά μάτια μου παρουσιαζόταν πάντα κάποια θαμπή σκιά, πουμοιαζε 
λίγο μ’ άνθρώπινο σκελετό.

Καί τότε ή άπογοήτευσις γιά τη ζωή φώλιαζε μέσα μου, σάν ένας άσήκωτος 
βραχνάς. Κάποιο πρωινό— μεγάλο Σάββατο ήταν, σάν σήμερα, παιδί μου—ένα χτύ
πημα στήν πόρτα μου, ήρθε νά μέ βγάλη άπό τις θλιβερές σκέψεις...

’Ήταν ή Άργυρούλα ποϋ μοϋ έφερνε ένα παχουλό άρνάκι, πού είχε στο λαιμό 
του μιά κόκκινη κορδέλλα. «Δασκαλίτσα» μοϋ είπε ή μικρή, χαρούμενη. «Σάς τό 
χαρίζει ό μπαμπάς μου, μαζί μέ τον άδελφό μου τον Χαραλάμπη.

'Η  καρδιά μου σκίρτησε. Ά πό τον Χαραλάμπη; Ά π ’ αύτόν τον λεβέντη, πού 
άπό καιρό τώρα μέ κυττάζει σιωπηλά, σάν νά θέλη κάτι νά μοϋ πή;

"Οταν έφυγε ή μικρούλα, πήρα τό άρνάκι στήν άγκαλιά μου, κ’ άρχισα νά τό 
χαϊδεύω τρυφερά, ένοιωθα μέσα μου μιά παράξενη χαρά. Μιά άνείπωτη άνακούφισι... 
Αύτή ή ζωούλα πού είχα στήν άγκαλιά μου, είχε σπάσει άπότομα τον πάγο τής σιω
πής καί τής άνίας.

Ξάφνου! τό μάτι μου έπεσε σ’ ένα λευκό χαρτάκι τυλιγμένο μέ προσοχή καί 
καρφιτσωμένο στήν κόκκινη κορδέλλα. Τά χέρια μου έτρεμαν σπασμωδικά όταν τό 
άνοιξα γιά νά τό διαβάσω.

Καί νά τί έγραφε: «Δασκαλίτσα, ό γυιός μου σ’ άγαπάει άπό καιρό, μά ντρέ
πεται νά σου τό πή... Θέλει νά σέ κάνη γυναίκα του... Ά ν  τον θέλης καί σύ, έλα αύριο 
τό πρωί στήν έκκλησία, μέ τήν κορδέλλα ποϋ σοΰ στέλνει, δεμένη στά μαλλιά σου».

Κείνον τον καιρό οί κοπέλλες είχαν συνήθεια νά στολίζουν τά μαλλιά τους μέ 
κορδέλλες, τις γιορτινές μέρες. Δέν ξέρω πόσην ώρα έμεινα συνεπαρμένη άπό τήν 
μαγεία αύτοΰ τοϋ άπρόοπτου γιά μένα, περιστατικοΰ. Ό  Χαραλάμπης, λοιπόν 
αύτό τό πανώρηο παλληκάρι ό γυιός τοϋ πλουσιώτερου τσέλιγκα τοϋ Χωριού μ’ 
άγαπάει έμένα!!! Σάν ψέμματα μοϋ φαινότανε! "Ενοιωθα όλο μου τό σώμα ναρκω
μένο.

"Ισως κυκλωμένη άπό τόση εύτυχία νά ξάπλωνα γιά νά ρεμβάσω, γιά.νά ονει
ρευτώ καί νάμενα έτσι ώρες πολλές άτέλειωτες μά μιά φωνούλα δίπλα μου μέ συνέ
φερε :

«Μπέ-ε. ε. ε!» Στράφηκα καί είδα τό άρνάκι μου νά μέ κυττάζη μέ τά άθώα 
του ματάκια του.

«Τί είναι χρυσό μου; Τί θέλεις; Τί; νά δέσω τήν κορδέλλα στά μαλλιά μου, 
καί νά πάω αύριο στήν έκκλησία;» —«Μπέ. ε. ε. ε. ε. ε. ε. Μπέ. ε. ε. ε!».«Καλά! 
Καλά, μωρό μου, θά πάω. Μήν άνησυχής. Θά πάω γιατί... γιατί τον Χαραλάμπη 
τόν θέλω καί έγώ». «Μπέ. ε. ε». «Σκύψε λίγο τό κεφαλάκι σου! έτσι μπράβο, θά 
πάω πού λές γιατί μοϋ άρέσει ό Χαραλάμπης. Δέν τόν άγαπώ, μά τόν θέλω. Κατά
λαβες; «Μπέ. ε. ε.» άκούστηκε πάλι ή φωνίτσα του, σάν νά μοόλεγε.

«■—Κατάλαβα! κατάλαβα Δασκαλίτσα!..».
Νάβλεπες πώς έλαμψε τό ώραϊο του πρόσωπο όταν, τήν άλλη μέρα μέ είδε 

πρωί-πρωΐ στήν ’Εκκλησία μέ τήν κόκκινη κορδέλλα στά μαλλιά!!!
—«Κι’ έπειτα; κι’ έπειτα γιαγιάκα; Γιατί σταμάτησες;».
—«Κι’ έπειτα, παιδί μου, τήν ’ίδια μέρα κι’ όλας ήρθαν καί μέ πήραν στο 

σπίτι τους, στο αρχοντικό τους».
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—«Κι’ υστέρα, γιαγιάκα;». «Κι’ υστέρα παιδί μου έγινε ό γάμος μας, μετά 
άπδ λίγες μέρες».

Ό  Παπά-Γρηγόρης, μάς διάβασε τα ιερά λόγια, κι’ υστέρα, τρία μερόνυχτα 
ή πλατεία τοϋ χωρίου τραντάζονταν άπό τά τραγούδια των χωρικών. "Ολη ή πλάση 
μοσχοβολούσε θυμάρι καί σμύρτα... Οί φλογέρες έφτειαχναν γιά μάς υπέροχους 
σκοπούς, έπάνω στις βουνοπλαγιές καί στά φαράγγια.

Είχαν λάβει μέρος καί πολλά κοντινά χωριά. "Ενας ήταν ό λεβέντης του κύρ 
Θύμιου, κι’ όλοι τον καμάρωναν. Καί ό κύρ-Θύμιος ό λεβεντοτσέλιγκας, άπλωνε τό 
χέρι του, διάλεγε τά θρεμμένα μανάρια, άπό τό κοντινό μαντρί του, καί τά σκόρπαγε 
στο πλήθος γιά νά τά φάνε, γιά νά ευχηθούν τά παιδιά του.

’Αντιλαλούσαν τά βουνά άπό τις πίπιζες καί τά κλαρίνα. Μαύριζε ό άέρας άπό 
τις πιστολιές. ’Έτριζε ή γη άπό τό τσάμικο των παλληκαριών. Καί ό γαμπρός κρα
τούσε λεβέντικα τό μαντήλι τής λυγερόκορμης γυναίκας του.

—«Νά ζήση ή Δασκαλίτσα μου !» ξεφώνιζε ό κύρ-Θύμιος «σάν τά ψηλά βουνά» 
καί τό μάτι του έπεφτε δακρυσμένο άπό χαρά, στά πανύψηλα βουνά ποΰμοιαζαν σάν 
νά είχαν φύγει άπό την θέσι τους καί νά είχαν λάβει κι’ αύτά μέρος στο τριήμερο 
τρικούβερτο γλέντι.

—Κύλησαν δέκα χρόνια άπό τότες...
Πόσο εύκολα περνούν τά χρόνια όταν συντροφεύωνται άπό ευτυχία. Ναί, ή 

άνθρώπινη χαρά μοιάζει σάν ένα γλύκισμα πού όσο νόστιμο είναι, τόσο θέλουμε νά 
τό καταπιούμε γρηγορώτερα.

Ή  ευτυχία, λοιπόν, είχε πιαστή χέρι-χέρι μέ τήν άγάπη καί τη χαρά, καί 
χόρευε έναν ξέφρενο μπάλλο, γύρω άπό τό σπιτικό μου. Στον πρώτο χρόνο έπάνω 
τής παντρειάς μου, είχα φέρει στον κόσμο ένα παχουλό άγοράκι.

Τό σχολείο μου δεν τό άφισα, δεν μπορούσα ν’ άπαρνηθώ τις αγνές ψυχούλες 
πού τόσο μ’ άποζητοΰσαν.

’Εδώ, κοριτσάκι μου, ή Δασκαλίτσα μπαίνει στο κυριώτερο μέρος τής ιστο
ρίας της.

Σέ κάθε έργο ένός βιβλίου υπάρχει πάντα κάποια σελίδα του πού μιλά πιο 
παραστατικά στά βάθη τής ψυχής μας.

Ή ταν Μεγαλοβδομάδα, σάν τώρα. Τό άπομεσήμερο, τήν ώρα πού ξεφούρνιζα 
τά Πασχαλιάτικα κουλούρια άπό τον φούρνο μας, έρχεται ό Στρατής... —« Ό  μπα
μπάς μου δηλαδή, έ γιαγιάκα;». «Μή μέ διακόπτης παιδί μου...Ναί! Ναί! ό μπαμπάς 
σου. ’Έρχεται ό Στρατής, πού λές, γεμάτος χαρά. Κάποιος κύριος λέει τοϋ είχε δώσει 
ένα κουτί σοκαλάτες καί μερικά λεφτά. ’Απόρησα. Τού έζήτησα περισσότερες εξη
γήσεις».

—«Ν αί! καλέ μαμά» μου λέει. «’Εκεί στην ρεματιά στο λιοστάσι τού μαστρο- 
Μανώλη, έχουν έρθει κάτι κύριοι άπό τήν ’Αθήνα, καί γυρίζουν μιά ταινία... Νά ίδής, 
καλέ μαμά, τί ώραΐα φορέματα πού έχουν οί γυναίκες!!!».

«Καλά, κι’ αύτά γιατί σ’ τάδωσε;» «Γιά τον κόπο μου», λέει. «Ποιόν κόπο 
σου;» «Πού έλαβα μέρος στήν ταινία». «Ποιά ταινία;». «Αύτή πού γυρίζουν... Σέ 
μιά στιγμή, ό κύριος πού σοΰ λέω, κύτταξε γύρω του όλα τά παιδιά πού είχαν μα- 
ζευτή καί κύτταζαν περίεργα, κάτι είπε στήν παρέα του, καί ύστερα μέ τράβηξε 
άπό τό χέρι, μέ πήγε έμπρός άπό έναν άνδρα, μοδπε νά πώ κάτι πού δέν τό θυμάμαι... 
Καί τσάφ, ή μηχανή έλαμψε, ύστερα μοΰ είπε, ότι, είμαι όμορφούλης. καί μέ κύτ
ταξε προσεκτικά. Κι’ ύστερα, μέ ρώτησε πώς μέ λένε. «Στρατή» τού είπα. Καί τήν 
μαμά μου Εύαγγελία. Είναι άπό κεΐ πού είσαστε καί σείς, μά τώρα είναι έδώ καί 
είναι «Δασκαλίτσα». Γέλασε αύτός, μά ξαφνικά σταμάτησε νά γελάη καί σοβαρεύ
τηκε».

«Τί είναι είπες» μέ ρώτησε. «Δασκαλίτσα!» τού είπα. Είχε σταματήσει νά 
γελά. Στεκότανε σάν λυπημένος άπέναντί μου. «Τή λένε Εύαγγελία καί είναι Δα-
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σκαλίτσα»; Μέ ρώτησε πάλι. ιιΚΓ ύστερα; Τί εγινε ύστερα παιδί μου;». «Τίποτα δεν 
έγινε μαμά, μονάχα μοϋ έδωσε αυτά».

Δεν ξέρω γιατί κείνη τήν ώρα μέ κυρίευσε, ένα παράξενο συναίσθημα, καί ούτε 
μπορούσα νά εξηγήσω τό γιατί. ’Από έκείνη τή στιγμή έμοιαζα τόσο άφηρημένη.

Τήν άλλη μέρα πήγα στη βρύση για νερό...
Καθώς κατηφόριζα μέ τό σταμνί στον ώμο, ένοιωσα μια σκιά δίπλα μου. 

Στην αρχή νόμισα πώς ήταν ή δίκιά μου σκιά. Γελάστηκα δμως. Αύτή ή σκιά πού 
μέ άκολουθούσε, δέν ήταν δική μου. Γύρισα καλλίτερα γιά νά ίδώ. Λίγο άκόμα καί 
τό σταμνί θά μοΰπεφτε.

Δίπλα μου στεκόταν εκείνος... ’Εκείνος πού είχε σκοτώσει τά πρώτα νεανικά 
μου όνειρα καί τήν πίστι μου, γιά τή ζωή τής Πρωτεύουσας...

—«Τό κατάλαβα», μου είπε μέ μιά φωνή ποΰμοιαζε σάν νάρχόταν άπό τον 
άλλο κόσμο. Είδα τό πρόσωπό σου, στο πρόσωπο τού μικρού.

’Ώ ! Θεέ μου. Γιατί έμεΐς οΐ άνθρωποι νά είμαστε αιχμάλωτοι τής Μοίρας; 
Γιατί νά μήν μπορούμε νά ξεφύγουμε άπό τά δίκτυα τη ς !

—«Καί σύ, τί τού άπήντησες γιαγιάκα;».
—«Τίποτα, παιδί μου. Τον κύτταξα περιφρονητικά... Διώρθωσα τήν στάμνα 

πού είχα στον ώμο μου καί άπομακρύνθηκα μέ γοργό, μά σταθερό, βήμα»...
’Όμορφη είναι ή ιστορία σου, γιαγιάκα. Πές μου λοιπόν τί έγινε ύστερα;».
—«ΤΗταν μεγάλη Παρασκευή. 'Όλο τό χωριό είχε βυθισθή στή θεία καί ιερή 

σιωπή πού σκορπούσε τό ενταφιασμένο σώμα τού Κυρίου... ’Ήταν μεσημέρι. Κι’ 
αφού τσιμπήσαμε μέ τον παππού σου κάτι, μή έχοντας τί άλλο νά κάνουμε ’κείνη 
τή μέρα καθήσαμε στο χαγιάτι μας, παρακολουθώντας σιωπηλά, κάποια πεταλου- 
δίτσα, πού έπαιζε παιχνιδιάρικα, μέ κάποιον κατηφέ.

Ξάφνου, μιά παρέα άπό άνδρες καί γυναίκες πού βρέθηκαν μπροστά μας, μάς 
άπόσπασε άπό τον ήσυχο ρωμαντισμό».

-—«Θά θέλαμε λίγο νερό!» μάς εΐπεν εύγενικά κάποιος άπό τήν παρέα πού 
παρουσιάστηκε...

Αύτή ή φωνή μοΰ έφερε μιά άναστάτωση στην καρδιά. «Ξεύρετε, είμαι σκη
νοθέτης. Καί γυρίζω μέ τήν καλλιτεχνική παρέα μου, μιά εξωτερική σκηνή στο 
χωριουδάκι σας...» συνέχισεν εκείνος ήσυχα.

Κολακεύθηκε ό άνδρας μου. «Δέν περνάτε μέσα; εΐπεν ένθουσιασμένος, καί 
άνοιξε τήν πόρτα, κάνοντας μιά ελαφρά υπόκλιση»...

«Γυναίκα, έφώναξε ύστερα μέ χαρά. Πιάσε κρασί άπό τό κατώι. Πιάσε καί 
κανένα νηστήσιμο, κόψε ’κείνο τό μυρουδάτο ψωμί πού ζύμωσες χθές βράδυ, νά 
περιποιηθοΰμε τούς ξένους».

"Τστερα στράφηκε σ’ αυτούς.
—«Νά μάς συμπαθάτε, κύριοι. Δέν ήρθατε σέ καλή μέρα!..». Τον καημένο!!! 

Πόσο πιο συμπαθητικός γίνεται ό άνθρωπος, δταν άνύποπτος προσφέρη τήν καλω- 
σύνη του, σ’ άνθρώπους πού θά έπρεπε νά άποστρέφεται τουλάχιστον, άν δχι νά μισή !!

Φάγανε μέ δρεξη, καί δταν, ύστερα άπό δύο ώρες, μάς χαιρέτησαν, ένοιωσα, 
μιά βαθειά άνακούφιση. «’Ωστόσο;.. ’Ωστόσο, γιαγιά;». 'Ωστόσο, παιδί μου κείνη 
τή μέρα άμάρτησα». Πώς γιαγιάκα; «Νά! έκανα κάτι, πού δέν έπρεπε νά τό κάνω». 
«Σάν τί έκανες καλή μου γιαγιάκα;».

—«Ν ά! διάβασα, κρυφά άπό τον άνδρα μου βέβαια, κάποιο σημείωμα πού μού- 
βαλλε στο χέρι, τήν ώρα πού μέ χαιρετούσε...».

—«Καί τί έγραφε τό σημείωμα γιαγιά;». «Σαχλαμάρες, παιδί μου. Τό ίδιο 
βράδυ έγραφε, στις 8 μέ περίμενε στο δημόσιο δρόμο, νά φύγουμε μαζί γιά τήν 
’Αθήνα, τώρα, πού ήταν, λέει, πλούσιος...

—«Κι’ ύστερα;... κ’ ύστερα γιαγιάκα;» «'Ύστερα έσχισα τό σημείωμα σέ 
κομματάκια, τό σκόρπισα στή διάθεσι τού χλιαρού άέρα, καί σκυμμένη πάνω άπό
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'ϊπ ό  QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε '

—« "Ακούσε... θά πας στον κινηματογράφο... Σούτ ! ! ! Αύτό στο ζητώ 
εγώ... Καί, μετά την πρώτη ταινία, άν βαρεθής, ξαναγύρισε... Κατάλαβες ;... Σύμ
φωνοι ;...».

..."Ολα τά διαθέσιμα καθίσματα τού Τερνεραί είχαν τακτοποιηθή σέ σειρές, 
στο πιο εύρύχωρο εστιατόριο...

Καί τώρα υπάρχουν έκεΐ κάθε στολής καί κάθε τύπου σοβαρεμένα παιδιά... 
θαρρείς καί πρόκειται νά λάβη χώρα κάποιο συνέδριο εφέδρων άξιωματικών... Τά 
παιδιά βιάζονται νά καταλάβουν τίς πρώτες σειρές καθισμάτων, πού τις θεωρούν 
καλύτερες θέσεις... Στή βιασύνη τους άναποδογυρίζουν μερικές καρέκλες... φωνά
ζουν... γίνεται φασαρία...

...’Αφού άπείλησε πολλές φορές ότι θά ξαναπάρη τίς ταινίες του καί θά φύγη, 
ό «"Ασπρο Δόντι», έπήρε επί τέλους τή μόνη άπόφαση πού είναι ικανή νά ξαναφέρη 
τήν ήσυχία : ’Αρχίζει την προβολή...

Τά παιδιά σταθεροποιούνται στις θέσεις τους, στέκουν άκίνητα στις καρέκλες 
τους μέ τό πρόσωπο προς τήν οθόνη, μέ τίς παλάμες τών χεριών πάνω στά γόνατα, 
όρθια, σάν αιγυπτιακά άγάλματα... Τά περισσότερα άπ’ αύτά, τήν έποχή της ελευ
θερίας τους, είχαν χορτάσει άπό φίλμς... ’Από τρεις έως ένδεκα παραστάσεις τήν 
έβδομάδα... Έ τσ ι τώρα μέσα σ’ αύτή τή γυμνή αίθουσα, πάνω σ’ αυτή τήν τόσο 
κοντινή οθόνη, μέσα στον ερεθιστικό κρότο τού κινηματογραφικού μηχανήματος, 
ξαναβρίσκουν τό συνηθισμένο τους δηλητήριο, μέ κάποια τρυφερή άπογοήτευση...

τό ματωμένο ’Ακάνθινο Στέφανο τού Θεανθρώπου ζήτησα τή συγνώμη του. Κι’ 
όταν τό βράδυ, τό μεγάλο ρολόι τού χωριού, σήμανε 8, ένοιωσα κάποιο βάρος νά 
φεύγη άπό τήν ψυχή μου, βλέποντας άπό μακρυά κάποιο αύτοκίνητο, ν’ απομακρύ
νεται άκολουθώντας μέ θόρυβο τό δημότιο δρόμο. Στηρίχθηκα στο μπράτσο τού 
άνδρα μου, παρακολουθώντας τίς κίτρινες λαμπάδες, πού τρεμόπαιζαν γύρω άπό 
τό κάτασπρο εκκλησάκι τού Αγίου Άνδρέα... "Εκανα μέ εύλάβεια τον σταυρό μου.

Τό καθήκον είχε παρασύρει, σάν άγριος άνεμοστρόβιλος, τον άνεμο τού πά
θους καί της άμαρτίας.

’Εδώ, καλό μου παιδί, τελειώνει ή ιστορία τής Δασκαλίτσας.
Ά ς  είναι ένα καλό παράδειγμα γιά σένα. Μά, καί γιά όλα τά κορίτσια τής 

ήλικίας σου. ’Αλλά, παιδί μου, γιατί κλαΐς;
■—«Νά!.. γιαγιάκα μου, έσφιξε ή καρδιά μου μέ τήν ιστορία σου... ΤΗταν τόσο 

συγκινητική!».
—«Δασκαλίτσα!» άκούστηκε έκείνη τή στιγμή ή φωνή τού Χαραλάμπη... 

«"Ανοιξε!., φέρνω καί τά παιδιά νά γιορτάσουμε όλοι μαζί, τήν Άνάστασι τού 
Σωτήρος...». t  N IN A  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
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σάν αυτούς πού έπιναν αψέντι καί πού τώρα δεν τούς έπιτρέπουν πια να πίνουν παρά 
ένα ποτηράκι ούζο κάποτε—κάποτε... Αύτή ή μεμονωμένη προβολή αποτελεί μέρος
της θεραπείας άποτοξινώσεως...'

Μερικά όμως παιδιά, μεταξύ των οποίων καί ό Όλάφ, πηγαίνουν γιά πρώ
τη φορά στον κινηματογράφο καί κάθονται σάν κολλημένα, άπ’ την κατάπληξη...

—« "Ενα είδος φωτογραφίες πού κινούνται καί μιλούν», τούς είχαν πή... 
Μά, δεν βαρυέσαι... Τίποτε άπ’ αύτά... Έ δώ  δεν .βλέπουν φωτογραφίες, αλλά άλη- 
θινά δένδρα, αληθινά ζώα...

...'Ο  Ταρζάν, έρχεται προς τά έδώ, ύστερα προς τά έκεΐ... Κινείται συνεχώς... 
Πότε άριστερά, πότε δεξιά... Κι’ ό Όλάφ κινείται μαζί του... Κυττάζει δπου κυτ- 
τάζει ό Ταρζάν, δπως τώρα προς το μέρος της κουζίνας, άπ’ δπου έρχεται ένας 
έλέφας...

Ό  Ταρζάν κρεμιέται στην άκρη ένος πελώριου σχοινιού..... παίρνει φόρα...
καί σβήν ! στον άέρα... «Πώ ! πώ !» συλλογίζεται τρομαγμένος ό Όλάφ, «θά 
τσακιστή πάνω στον τοίχο τού έστιατορίου... ’Αλλοίμονο ! ! ! Είναι τόσο μικρό τό 
πανί !... θά τσακισθή ό δύστυχος ! ! !».

’Αλλά, αντί νά τσακισθή, βουτά μέσα σ’ ένα βάλτο, κι’ ό Ο’λάφ σηκώνει τά 
πόδια γιά νά μη... πιτσιλισθή ! ! !

Ξαφνικά, δυο τίγρεις βγαίνουν άπ’ τό δάσος... ’Ό χ ι δυό... τρεις... Κι’ άλλη., 
τέσσερις... Μουγγρίζουν, άγριεύουν καί γυρνούν άπότομα τά κεφάλια κατά τό μέ
ρος τού Όλάφ... Τινάζεται αύτός άγριεμένος, ενώ άσυναίσθητα χώνει τά νύχια του 
στο χέρι τού γείτονά του...

—« "Ελα λοιπόν, κάθισε, ήσυχα έπί τέλους» ψιθυρίζει έπιτιμητικά ό ’Αλλέν 
Ρομπέρ «"Ασε τό χέρι μου... Μέ πονάνε τά νύχια σου...».

...Τώρα οί εικόνες άνακατεύονται... ένα σωρό άστραπές σχεδιάζονται πάνω 
στην οθόνη... Ό  Όλάφ νομίζει δτι είναι κυκλών, σεισμός, καταστροφή... Μά, τ ί
ποτε άπ’ αύτά... ΤΗταν άπλώς τό ΤΕΛΟΣ Τ Η Σ  Π ΡΩ ΤΗ Σ ΠΡΑΞΕΩΣ...

...Τό φώς ξαναγυρνα στην αίθουσα... ξαναγυρνα, δχι σκυθρωπό δπως συνήθως, 
άλλά εκτυφλωτικό απόψε... Τά παιδιά τεντώνονται γιά νά ξεμουδιάσουν... Ό  
«Παρά νά» ξαναβρίσκει την μαστίχα του κάτω άπό τήν πολυθρόνα... Ό  Βελοΰδος 
βγάζει τη φυσαρμόνικά του καί άρχίζει νά παίζη γλυκά... Ό  Ραντάρ κλείνει έπί 
τέλους τό στόμα του, πού τό κρατούσε άνοιχτό άπό τήν άρχή καί πού είχε τελείως 
ξεραθή... Ό  Μάρκ παίρνει μέρος στις ζωηρές συζητήσεις καί τ ’ άτέλειωτα σχόλια 
γύρω άπό τό έργο...

—« Καλό ήταν...».
—« Περίφημο... Δέν είχε κόψει τίποτε...».
-« Ε ίχ ε ς  δή τόν «ΤΑΡΖΑΝ ΣΤΗ Ν  ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ ;».
—«Στοιχηματίζω  δτι ή φυλή τών άγριων θά τόν πιάση αιχμάλωτο...».

. . .Ό  Όλάφ μένει σιωπηλός, μέ τά μάτια μεγαλωμένα... "Επειτα τά κλείνει ξα
φνικά, κρύβει τό πρόσωπό του μέσα στά χέρια του, καί άναζητα, μ’ δλες του τις δυ
νάμεις, στο βάθος της μνήμης του, εικόνες, γιά νά προβάλη στον κινηματογράφο 
τής φαντασίας του, μέχρις δτου ξαναρχίση τό έργο... "Ετσι δέν παρατήρησε δτι ό 
Άλέν Ρομπέρ, πού είχε βγή μαζί μέ άλλα παιδιά, δέν βρισκότανε πιά δίπλα του, 
δταν ό «"Ασπρο Δόντι», άφού ξανασυγκέντρωσε καί τακτοποίησε τά παιδιά, έσβησε 
καί πάλι τό φώς γιά τό δεύτερο μέρος...

.. .Ή  ’Αρχηγός Φρανσουάζ άκούει τρία δειλά κτυπήματα έπάνω στήν πόρτα 
της... άφίνει ένα στεναγμό, χωρίς νά ξέρη αν είναι άπό ικανοποίηση ή άπό έγκαρτέ- 
ρηση... κλείνει τό βιβλίο της... ρίχνει τά μαλλιά πρόςτά πίσω, μ’ ένα διπλό κίνημα 
τού κεφαλιού... καί πάει ν’ άνοιξη στο μικρό παιδί...

—...« Βαρέθηκε, λοιπόν...».



«Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιο» 7067

—« ...Ό χ ι...  ναί !... Τέλος πάντων, μ’ άρεσε καλύτερα νά ξαναγυρίσω κον
τά σας...».

—...«’Έ  ! καλά, θά βάλλουμε το ραδιόφωνο πολύ σιγά καί θά φλυαρήσουμε... 
’Έ τσι ;...».

—« ...Αύτό είναι ! ! !...» εΐπεν ό Άλέν Ρομπέρ σχεδόν χαμογελώντας «θά 
είμαι όπως ό σύζυγός σας... Ό  σύζυγος μένει πάντοτε μέ τήν γυναίκα του...».

—« Ό χ ι  !» άπαντα εκείνη γλυκά «οχι ό σύζυγός μου, άλλά ό προσκαλεσμέ- 
νος μου !... "Οταν, λοιπόν, προσκαλοϋν κάποιον, τοϋ προσφέρουν νά πιή... Γ ι’ αύτό, 
θά πάω νά φτειάξω δυο φλυτζάνια καφέ...».

Τό άγόρι υποκλίνεται μ’ έπισημότητα... ’Έ τσι νομίζει δτι πρέπει νά κάνη... 
Καί, καθώς υποκλίνεται, λέει συγχρόνως μέ κωμική σοβαρότητα :

—«...Είμαι πραγματικά γοητευμένος, κυρία μου ! ! !...».
...Μέ τη σειρά της κ ι’ εκείνη υποκλίνεται... Καί τό ξανθό παραπέτασμα των 

μαλλιών της πέφτει άκριβώς στην ώρα μπροστά στο πρόσωπό της... ’Ίσα—ίσα γιά 
νά σκεπάση τό χαμόγελό της...

—«...Κι’ έγώ έπίσης είμαι γοητευμένη, αγαπητέ κύριε ! ! !...».
. . . '« Ό  Κύριος ’Αλέν Ρομπέρ ! ! !»... Αύτή τή φράση γράφουν κι’ οί λω

ρίδες τών εικονογραφημένων περιοδικών πού λαμβάνει τό παιδί... Ό τα ν  λοιπόν τρία 
πρόσωπα στον κόσμο πού τον φωνάζουν έτσι : ό πατέρας του, ή μητέρα του, καί ή 
’Αρχηγός Φρανσουάζ...

—«Μά, νομίζω δτι έχετε καί άρωματισθή, άγαπητέ κύριε... Λόγω τιμής...» 
λέει ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ έλαφρά ειρωνικά...

Τ ό . παιδί διαμαρτύρεται :...
—«...Έ γώ  ; Τό φαντάζεσθε ;...».
’Εκείνη, χωρίς νά τοϋ δώση άπάντηση, γυρνά τήν πλάτη της, καί σκύβει κον

τά στον βραστήρα... ’Έ τσι δέν τό βλέπει νά κοκκινίζη μέχρι τ ’ αυτιά, άλλά τό μαν
τεύει... ενώ συγχρόνως ξαναθυμάται τά λόγια τοϋ γιατρού : «Μή τον άφίνετε νά 
προσκολλάται πολύ σέ σάς ! ! !...».

—«...Είναι πάρα πολύ δμορφο τό σπίτι σας !...» λέγει τό άγόρι γιά ν’ άλλά- 
ξη κουβέντα, ένώ νοιώθει κ ι’ ό ίδιος τώρα τό ενοχλητικό άρωμά του, ψιθυρίζοντας : 
«Παληοάρωμα ! Μέ ρεζίλεψες !...».

—«...Τό σπίτι μου ;... Μά έδώ δέν είναι τό σπίτι μου» λέει γλυκά ή ’Αρχηγός 
Φραντουάζ...

—«...Πώς αύτό ;...».
—«...Τό σπίτι μου είναι ένα μεγάλο σπίτι, χαμηλό, στήν δχθη του Λείγκρα... 

’Εκεί ζοϋν οί γονείς μου...».
—«’Αλλά, εσείς... εσείς δέν ζήτε ποτέ εκεί...» ξαναλέει τό παιδί μέ φωνή 

λιγάκι βραχνή...
"Ετσι ή «κατάλληλη» στιγμή φτάνει... Μερικές άντιρρήσεις είναι αρκετές 

γιά νά τεθή έπί τάπητος τό «οξύ θέμα».

εκείνη σταθερά...
Τό παιδί σηκώθηκε μέ τά φρύδια μαζεμένα... κι’ ήταν μόλις ψηλότερος, δρθιος 

άπό καθιστός...
—«...Θά φύγετε είπατε ; Καί τότε ; εμείς ;...».
—«...Μά, κι’ έσείς, δλα τά παιδιά, θά μάς έγκαταλείψετε πρώτα...».
—«...’Αλλά...».

(  Συνεχίζεται)



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ύπό 'Υπαστυνόμου Β' κ. I . ΡΑ· Ι· ΚΟΥ 
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπω νυμικά τω ν οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Ά λκυονέω ς.
Πάροδος Πειραιώς 130, στα Κάτω Πετράλωνα.
'Ο Άλκυονεύς, γυιός τοϋ Οΰρανοϋ καί της Γης, είναι ένας άπδ τούς Γίγαντες 

της Ελληνικής μυθολογίας, ό όποιος σκοτώθηκε άπό τον 'Ηρακλή κατόπιν προτρο
πής της Αθήνας.

’Αλκυόνης.
Πάροδος Πύλου 16, στή ΒΙΟ.
Ή  ’Αλκυόνη, κόρη τοϋ Αιόλου καί τής Αίγιάλης, μεταμορφώθηκε άπο τούς 

Θεούς σέ ’Αλκυόνα (ψαροπούλι), ό δέ σύζυγός της Κήϋξ, βασιλεύς τής Τραχινίας, σέ 
γλάρο.

’ Αλμέϊντα.
Ά πο Δυοβουνιώτου 50, στή συνοικία Φιλοππάπου.
Ό  ’Αντώνιος Άλμέϊντα, Πορτογαλικής καταγωγής ’Αξιωματικός (1784— 

1847), ήλθε στην Ελλάδα τό 1825, λόγω των φιλελληνικών αισθημάτων του καί 
κατατάχθηκε σαν άπλός στρατιώτης στο σώμα τοϋ Φαβιέοου. "Υστερα άπο ένα χρόνο, 
προήχθη σέ συνταγματάρχη τοϋ ίππικοΰ. Διακρίθηκε σαν άρχηγός σώματος σέ πολ
λές μάχες, ιδίως κοντά στη Τρίπολι. 'Ο  Καποδίστριας τον διώρισε επιθεωρητή τοϋ 
τακτικοΰ ΐππικοϋ καί άργότερα φρούραρχο τοϋ Ναυπλίου. Στή δολοφονία τοϋ Κα- 
ποδιστρίου, σαν φρούραρχος, συνέλαβε έναν άπο τούς δολοφόνους, τον Γεωργ. Μαυ- 
ρομιχάλην. Ό  ’Όθων τον ύποβίβασε στο βαθμό τοϋ συνταγματάρχου, άργότερα ό
μως τύν έπανέφερε γιατί κατέστειλε τήν έπανάστασι τοϋ Ν. Ζέρβα (8 Ίανουαρίου 
1837) στό Μεσολόγγι, όπου ήτο φρούραρχος. Είχε πάρει για γυναίκα τή Ζωή Μαυ- 
ροκορδάτου.

'Αλμυρού.
Πάροδος Παιωνίου 52, στό Σταθμό Λαρίσης.
Χωριό της Κοινότητος Σελίτσας τής επαρχίας Καλαμών, κοντά στά σύνορα
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Λακωνίας καί Μεσηνίας. Κοντά στον 'Αλμυρό έγινε, τον ’Ιούλιο 1826, ή όνομαστή 
μάχη της Βέργας, στήν οποία οί Μανιάτες μέ την άρχηγία των Μαυρομιχαλαίων, 
έτρεψαν σέ φυγή τούς ’Άραβες τοϋ Ίμβραήμ.

Ά λμω πίας.
Πάροδος Καρτάλη 8, στήν Πλατεία Μαβίλη.
'Η  Άλμωπία, είναι άρχαία ονομασία τμήματος τής Μακεδονίας, βορείως τής 

’Εδέσσης, όπου σήμερα τα Μογλενά. Σήμερα είναι τμήμα τοϋ Νομοΰ Πέλλης.
Ά λόπη ς.
Πάροδος Κειριαδών 89, στά Κ. Πετράλωνα.
Κατά τήν μυθολογία, ή Άλόπη ήτο κόρη τοϋ Κερκύονος καί γέννησε άπό τον 

Ποσειδώνα,τόν 'Ιπποθέοντα. Γιά τον λόγο αύτό, τοξεύθηκε άπό τον όργισθέντα πα
τέρα της καί μεταμορθώθηκε σέ πηγή πού βρίσκεται στήν ’Ελευσίνα.

Ά λτέω ς.
Ά πό Ούάσιγκτων 24, στάσις Λαναρά, Λ. Γαλατσίου.
Ό  ’Άλτης, Βασιλεύς των Λελέγων, είχε κόρη τήν Λαοθόη, ή οποία έγέννησε, 

άπό τον Πρίαμο, τον Κυκάονα καί τον Πολύδωρο.
Ά λ υ ο ς .
Πάροδος Ήριδανοΰ 12, στο Νοσοκομείο Συγγροΰ.
'Ο Άλυς, είναι ό μεγαλύτερος ποταμός τής Μ. ’Ασίας, ό όποιος πηγάζοντας 

άπό τή μικρή Αρμενία (μεταξύ Πόντου καί Καππαδοκίας) χύνεται στον Εΰξεινο 
Πόντο. Πήρε τό όνομα Ά λυς γιά τις περίφημες αλυκές του. (Στράβων). Είναι ένας 
άπό τούς ίστορικώτερους ποταμούς. Οί Τούρκοι τον ονομάζουν Κιζίλ—Ίρμάκ δηλ. 
έρυθροπόταμο, έξ αίτιας των υπερύθρων ύδάτων του.

’Αλφειού.
Διασταύρωσις Δ. Πλακεντίας, στούς ’Αμπελοκήπους.
Πρόκειται γιά τον μεγαλύτερο καί μακρότεοο ποταμό τής Πελοποννήσου. 

Πηγάζει άπό τις δυτικές υπώρειες τοϋ Πάρνωνος, μαζί δέ μέ τούς παραποτάμους 
του, Λάδωνα καί ’Ερύμανθο, χύνεται στον κόλπο τής Κυπαρισσίας, κοντά στήν Ά -  
γουλινίτσα. Πήρε τό όνομα, άπό τό γυιό τοϋ ’Ωκεανού καί τής Τηθύος (μυθολογία), 
ό όποιος έτιμάτο σάν θεότης στήν ’Αρκαδία καί ’Ηλεία. Λέγεται ότι άγάπησε τήν 
Άρεθοϋσα σύντροφο τής Άρτέμιδος. Κυνηγώντας την όμως, αυτή μεταβλήθηκε σέ 
πηγή. 'Ο ’Αλφειός τότε, τήν άκολούθησε, γενόμενος κι’-αυτός ποταμός.

Ά λφ ειω νίας.
Πάροδος Έρασινίδου 34, στή Γούβα.
Άλφειωνία είναι έπωνυμία τής Άρτέμιδος, πού έλέγετο έτσι γιατί κατά 

τή μυθολογία άγαπήθηκε άπό τον ’Αλφειό. (Βλ. καί άνωτέρω).
’Αλωπεκής.
Πάροδος 'Ηροδότου 20, στο Κολωνάκι (Μετωνομάσθηκε σέ Ελβετίας).
Ή  ’Αλωπεκή ήτο όνομαστός Δήμος τής ’Αττικής άπό τον όποιο κατήγοντο 

ό Σωκράτης καί ό ’Αριστείδης. Βρισκόταν στή σημερινή θέσι τοϋ Εύαγγελισμοΰ ή 
κατ’ άλλους προς τό Φάληρο.

’Αμαζόνων.
Πάροδος τής όδοϋ Μυκάλης 31, στο Μεταξουργείο.
Αί ’Αμαζόνες, κατά τήν μυθολογία, ήσαν έθνος πολεμοχαρών γυναικών, πού 

βρισκόταν στις άκτές τοϋ Εύξείνου Πόντου. Γιά τή ζωή τους, γράφτηκαν άρκετά. 
Πήραν μέρος στο Τρωικό πόλεμο, πλάϊ στό Πρίαμο, μέ άρχηγό τήν Πενθεσίλεια, 
τήν οποίαν έσκότωσε ό Άχιλλεύς. 'Η  παράδοσις γιά τήν ΰπαρξι καί τή ζωή τών
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’Αμαζόνων, διατηρήθηκε καί στα βυζαντινά χρόνια. 'Η  περίφημη ’Αμαζόνα, Μα- 
ξιμώ, νικήθηκε, πολεμώντας μέ τό Διγενή.

Μπορούμε νά ποϋμε, ότι ή μυθική ιστορία των γυναικών αύτών, άπό άπόψεως 
ιστορίας τοϋ πολιτισμού, φανερώνει τήν έπίδρασι τών πολεμικών Θρακικών φυλών 
τοϋ Πόντου, πάνω στή πνευματική ζωή τοϋ Πελασγικού κόσμου καί στήν ’Αρχαϊκή, 
γενικώτερα, Ελληνική τέχνη.

’Α μ α λθείας.
Πάροδος της όδοϋ Δημακοπούλου 19, στις «Τρεις Γέφυρες».

Σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, ’Αμάλθεια έλέγετο ή αϊξ πού γαλούχησε, βρέ
φος τον Δία στήν "Ιδη τής Κρήτης, όπου τον είχε κρύψει ή μητέρα του Ρέα. Τύ γάλα 
παρείχετο στο βρέφος μ’ ένα κέρατο. ’Απ’ αύτό τό γεγονός, έ'μεινε καί τό θρυλού- 
μενο «κέρας της ’Αμαλθείας», σαν σύμβολο άφθονίας άγαθών. Σ ’ ένδειξι εύγνωμο- 
σύνης, ό Ζεύς, τοποθέτησε τήν ’Αμάλθεια καί τό κέρας της, στον ουρανό, σαν άστε- 
ρισμούς. Τό δέρμα της, τό μετέβαλε σέ φοβερό όπλο, τήν Αιγίδα.

’Α μαλιάδος.
’Από Κ. Έσλιν 13, στους ’Αμπελοκήπους.
Πρόκειται για τή γνωστή πρωτεύουσα τοϋ ομωνύμου Δήμου, στο Νομό ’Η 

λείας, ή οποία είναι ή δεύτερη σέ πληθυσμό πόλις τοϋ Νομοΰ. Βρίσκεται στις υπώ
ρειες τοϋ ’Αρχαίου Άλασσαίου λόφου. Ή  πόλις, οφείλει τ ’ όνομά της, στή Βασίλισσα 
’Αμαλία, ή οποία στήν κατά τό έτος 1856 περιοδείαν της μέ τον "Οθωνα, τόσο κατεν- 
θουσιάσθηκε άπό τήν ώραιότητα τοϋ τοπίου, ώστε έξέφρασε τήν έπιθυμία της, νά 
πάρη ή πόλις τ ’ όνομά της. ’Επίσημα όμως, ή ονομασία αύτή, επικυρώθηκε τό 1885, 
μέ Βασιλικό Διάταγμα.

Κοντά στήν Άμαλιάδα, σώζεται Βυζαντινός ναός τοϋ 12ου αίώνος, στ’ όνομα 
της Παναγίας. Ή  πόλις γενικά, βρίσκεται σέ ανθηρή, σχετικώς, οικονομική κα- 
τάστασι.

’Α μ αλίας.
Ά πό  "Οθωνος 1, στά Παλαιά ’Ανάκτορα (Σύνταγα—Βασιλ. κήπος).
’Οφείλει τήν ονομασία της, στήν άείμνηστη Βασίλισσα τής Ελλάδος, Α μ α 

λία. 'Η  ’Αμαλία, γεννήθηκε στο Όλδεμβοΰργο τήν 21 Δεκεμβρίου 1818 κι’ ήτο κόρη 
τοϋ Φρειδερίκου Αύγούστου, Δουκός τοϋ Όλδεμβούργου. Τήν 10 Νοεμβρίου 1836, 
παντρεύτηκε τον Βασιλέα τής Ελλάδος "Οθωνα καί ήρθε στήν Αθήνα, στις 2 Φε
βρουάριου 1837. /

Στο σύνολό της ήτο ένα κράμα αυθορμητισμού, τρυφερότητος, ευαισθησίας, 
εύψυχίας, δυνατής θελήσεως καί ειλικρίνειας. Δέν μπόρεσαν νά δώσουν στο θρόνο 
τό διάδοχο πού τόσο επιθυμούσε ό Ελληνικός λαός. Πάνω στο ζήτημα αύτό ειπώ
θηκαν άρκετά, τό πιο σωστό όμως είναι ότι ή άδυναμία όφείλετο στον "Οθωνα, λόγω 
φυσικής του άτελείας. Τό γεγονός αύτό διαπιστώθηκε ίατροδικαστικώς ύστερα άπό 
τον θάνατο τής ’Αμαλίας, ή οποία βρέθηκε «ούσα παρθένος».

’Επηρεάζοντας άρκετά κάθε ένέργεια τοϋ "Οθωνος, πού ύπέμενε μαρτυρικά 
τό πόνο του, έγινε ή αιτία νά δημιουργήση γύρω της εχθρούς προσωπικούς. Τό θέρος 
τοϋ 1861, έκτελώντας καθήκοντα Άντιβασιλείας, έγένετο εναντίον της δολοφονική 
άπόπειρα, κοντά στο σημερινό ξενοδοχείο Κίνγκ-Τζώρτζ, άπό τον φοιτητή Δόσιο 
’Αριστείδη. Έ ν τούτοις ή ’Αμαλία, μέ τήν προσωπική της έπέμβασι, γλύτωσε άπό 
τήν θανατική καταδίκη τόν νεαρό φοιτητή.

Τό 1863, άκολούθησε τόν "Οθωνα στήν έξορία του καί πέθανε στις 20 Μαΐου 
1875 στή Βαμβέργη, άφοΰ πολύ ένωρίτερα, τό 1869, είχε πεθάνει ό "Οθων, στον 
όποιον είχε άφοσιωθή, μ’ ολη της, τήν ψυχή.

"Εργο δικό της είναι τό «Άμαλίειον Όρφανοτροφεΐον» (1855), ό Βασιλικός 
Κήπος, ή έπαυλις «Έπτάλοφος» όπου σήμερα ό Πύργος τής Βασιλίσσης κλπ.

(Συνεχίζεται)
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'Ορκωμοσία νέωνΎπαστυνόμων 
II" εκπαιδευτικής περιόδου

'Υπό Δοκίμου ‘Υπαστυνόμου Σ. ΠΗΛΟΥ

Στις 12 Μαίου τό πρωί στήν ’Αστυνομική Σχολή γίνηκε μέ πολλή επισημό
τητα ή σεμνή τελετή της ορκωμοσίας 40 νέων Ύπαστυνόμων της ΙΓ ' Εκπαιδευ
τικής περιόδου και της άπονομής σ’ αύτοΰς των σχετικών διπλωμάτων άπό τον 
'Υφυπουργόν των ’Εσωτερικών κ. Εύάγγ.ελον Καλαντζήν.

Τό προαύλιο τής Σχολής και οί αϊθουσές της ήταν στολισμένες μέ σημαίες, 
μέ θυρεούς καί άνθη, πού έδιναν μία θαυμασία όψη στο κτίριο.

Παράλληλα ή ευγένεια καί ή προθυμία όλων τών ’Αξιωματικών τής Σχολής 
πού ύπεδέχοντο τούς καλεσμένους προδιέθεταν ευχάριστα τούς πολλούς καί εκλε
κτούς καλεσμένους.

Κάτω άπό ένα ολόλαμπρο ούρανό καί μέσα σέ μια άπαστράπτουσα καθαριό
τητα καί προγραμματισμένη τάξη ή τελετή πήρε ένα συμπαθητικό γιορτινό χρώμα

Ό  Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Καλαντζής μετά τοΰ ’Αντιστράτηγου κ. Γρίβα, τών 
Βουλευτών κ. κ. Μανιαδάκη καί Βρανοπούλου ώς καί τοΰ Γενικού Διευθυντοΰ ’Αστυνο

μίας Πόλεων κ. ’Αρχιμανδρίτου κατά τήν τελετήν τής όρκομωσίας.

καί άφισε ωραίες άναμνήσεις σέ όσους τήν παρηκολούθησαν. Καί αυτοί πού τήν 
παρακολούθησαν ήταν πολλοί καί εκλεκτοί.

Παρέστησαν ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Θεόκλητος, ό όποιος καί έχοροστάτησε στήν ιεροτελεστία, ό έξοχώτατος επί 
τών ’Εσωτερικών 'Υφυπουργός κ. Ευάγγελος Καλαντζής, ό θρυλικός Διγενής, ό 
’Αρχηγός τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος κ. Ν. Μπουραντας, οί Βουλευταί κ.κ. Μα-
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νιαδάκης καί Βρανόπουλος, ό 'Τπαρχηγδς τής Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. 
Πετρόπουλος, ό ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ν. Κόκκινος, ό Γενικός 
Διευθυντής τής ’Αστυνομίας κ. Νικόλαος ’Αρχιμανδρίτης, ό Διευθυντής τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ό ’Επιθεωρητής κ. Ν. 
Νέρης, ό τέως ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κ. Σπόρου, οΐ πρώην ’Αστυ
νομικοί Διευθυνταί κ.κ. Κιόλας, Γιαννοϋτσος, Λίναρης, Κάλλιας καί Κανελόπουλος, 
ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς κ. Κορωνάκος, ό Διοικητής τής Σχολής 
Χωροφυλακής Συνταγματάρχης κ. Καρατόλος, ό Διοικητής τοϋ Πυροσβεστικού Σώ
ματος κ. Μπανάκος, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Τσίπης, Πουλικάκος, Καθά
ρειος, οί κ. κ. Τζηρίτης καί Άργυράκης, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' κ.κ. Μπαρ- 
δόπουλος, Παπανικολάου, Ταβουλάρης, Μουρούσιας, Ζασιγιώργος, Βασιλάκος, 
Χαλοΰλος, Γιαννόπουλος, Υφαντής, Παπακωνσταντίνου καί Χατζηελευθερίου, μέλη 
τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής, Άντιπροσωπεΐαι Στρατού, Ναυτικοϋ, ’Αεροπορίας 
καί Χωροφυλακής, Άντιπροσωπεΐαι τών Σχολών Εύελπίδων, Δοκίμων ’Ικάρων 
καί ’Αξιωματικών Χωροφυλακής καί πλήθος ’Αστυνόμων καί Ύπαστυνόμων Α' 
καί Β' τάξεως. ’Επίσης παρέστησαν καί έτίμησαν τήν όμορφη τελετή όλοι οί Καθη- 
γηταί τών ’Αστυνομικών Σχολών κ.κ. Κάτσας, Καψάσκης, Γλυκοφρύδης, Δεμερ- 
τζής, Γεωργόπουλος, Παπαζαχαρίου, Τούσης, Παπαϊωάννου, Τσίπης, Νικητά- 
κης, Τασιόπουλος, Γκιουζέπης, Γαλανός, ’Αργυρίου, Σπυρόπουλος, Γιαννόπουλος 
Καμπαφλής, Μαυρέας, όλοι οί ’Αξιωματικοί τής Σχολής, τό προσωπικόν αυτής καί 
μέλη τών οικογενειών τών δοκίμων.

"Εψαλλε ή χορωδία τής Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως τήν όποιαν εύγε- 
νικά έφερε στή Σχολή ό Καθηγητής τής ’Ηθικής ’Αγωγής Θεολόγος κ. Τσιτσι- 
ράγκος. Ή  Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας υπό τήν διεύθυνση τοϋ Μαέστρου 
'Υπαστυνόμου κ. Μπουκουβάλα, άπέδιδε τιμές μαζί μέ τό παρατεταγμένο στήν 
πύλη τιμητικό άπόσπασμα δοκίμων Άρχιφυλάκων.

"Υστερα άπό τήν έπαρση τής σημαίας καί τήν ’Επιθεώρηση άπό τον κ. 'Υφυ
πουργόν τών παρατεταγμένων δοκίμων 'Υπαστυνόμων καί Άρχιφυλάκων καί τών 
μελλόντων νά όρκισθοΰν Ύπαστυνόμων, έγινε ή πομπή τοϋ 'Ιεροΰ Ευαγγελίου 
μέσα σέ μια κατανυκτική εύλάβεια καί ύπό τους ήχους ώραιοτάτου έμβατηρίου 
τής Φιλαρμονικής. Κι’ ύστερα άκολούθησε ή δοξολογία καί ή ιεροτελεστία τής 
ορκωμοσίας, έν μέσω συγκινητικής άτμοσφαίρας.

Μετά τήν ορκωμοσία έχαιρέτισε τούς νέους Ύπαστυνόμους ό Διοικητής τής 
Σχολής κ. Έ μ . Άρχοντουλάκης, είπών μεταξύ άλλων καί τά έξής :
Νέοι Ύπαστυνόμοι,

«Έξέρχεσθε τής Σχολής μέ ικανήν έπαγγελματικήν κατάρτισιν καί μόρφωσιν. 
'Η  Σχολή σας έδωσε πλεΐστα όσα έφόδια. Δέν δυνάμεθα πάντως νά εΐπωμεν ότι 
ό σημερινός επαγγελματικός έξοπλισμός σας δέν έχει άνάγκην συμπληρώσεως.

« 'Η  άποστολή τοϋ ’Αξιωματικού τής Αστυνομίας είναι εύρυτάτη. Ά πτετα ι 
αΰτη όλων τών τομέων τοϋ κοινωνικού βίου καί άπαιτεΐ εύρεΐαν μόρφωσιν, ήτις δέν 
πρέπει νά περιορίζεται εντός τών έπαγγελματικών ορίων μόνον, αλλά δέον νά στρέ
φεται καί προς άλλας εύρυτέρας κατευθύνσεις.

«Μόνον διά τής εύρυτέρας πνευματικής καλλιέργειας, ό ’Αξιωματικός θά άπο- 
κτήση τήν ικανότητα τής άντιμετωπίσεως τών διαφόρων ζητημάτων μέ τήν άνω- 
τέραν έκείνην άντίληψιν τήν εξυπηρετούσαν καί τό Δημόσιον καί τό Κοινωνικόν συμ
φέρον.

«Κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων έπαφής μετά τοϋ κοινού, νά συμπερι- 
φέρεσθε λίαν εύγενώς καί κατά τρόπον υποχρεωτικόν.

« Ή  έποχή κατά τήν οποίαν ή τραχύτης καί ή βλοσυρότης άπετέλουν προσόν-
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τα άστυνομικά, παρήλθεν. Παρήλθεν έπίσης ή εποχή κατά την οποίαν ή καλή συμπε
ριφορά ένδιέφερεν ώρισμένας μόνον τάξεις.

« Ή  Κοινωνία έξελιχθεϊσα άξιοι σήμερον παρ’ οίουδήποτε καί ιδίως άπό τά 
όργανα του Κράτους εύγενή συμπεριφοράν καί πολιτισμένην μεταχείρισιν.

«Γενικώς πρέπει νά παρέχετε τον έαυτόν σας, έν παντί καί πάντοτε ώς παρά
δειγμα φωτεινόν.

Οί νέοι Ύπαστυνόμοι τής ΙΓ' ’Εκπαιδευτικής Περιόδου δίδουν τόν νενομισμένον όρκον.

«Τό παράδειγμα είναι ή ζωντανοτέρα καί άποτελεσματικωτέρα διδασκαλία 
καί συμβουλή. Οΰδέν διδάσκει όσον τό παράδειγμα.

«Διά του βίου μας καί των έ'ργων μας πρέπει νά παρέχωμεν τά ωραιότερα, 
τά λαμπρότερα παραδείγματα προς τούς ύ’φ ήμας καί προς τούς πολίτας.

«Μέ τό καθόλου παράδειγμά σας έν τώ δημοσίω, ΐδιωτικώ, οικογενειακοί καί 
κοινωνικοί βίω θά δείξετε εις τούς άλλους ποία πρέπει νά είναι ή συνείδησις τοΰ 
Έλληνος ’Αξιωματικού, ύπαλλήλου, οικογενειάρχου καί πολίτου.

«'Ο πόθος σας, ό πόθος όλων μας πρέπει νά είναι νά κρατήσωμεν τό Σώμα 
εις υψηλόν έπίπεδον διαγωγής καί νά τό όδηγήσωμεν εις ύψηλότερον έπίπεδον ποιο
τικής έπιδόσεως καί εθνικής καί κοινωνικής χρησιμότητος».

Καί κατέληξεν ώς έξής :
«Νέοι ’Αξιωματικοί,
«Διά τοΰ όρκου σας ή Πατρίς έθεσεν έπάνω σας ωραίας έλπίδας. Δικαιώσατε 

τάς έλπίδας της.
«Τηρήτασε γενικώς τόν όρκον σας.
«’Ιδιαιτέρως νά φυλάξετε τήν πίστιν σας προς τήν Πατρίδα. Προς τήν Ε λλη

νικήν Πατρίδα. Προς τήν ώραιοτέραν Πατρίδα τού κόσμου.



7074 Σ. Πηλού

«Την τελετήν της ορκωμοσίας σας έτίμησεν ένας σεμνός στρατιώτης, ό θρυ
λικός Διγενής, ό Στρατηγός Γρίβας.

«'Ο Διγενής είναι ένα ζωντανόν παράδειγμα άφοσιώσεως προς τό καθήκον 
καί τήν Ελλάδα.

Ό  Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Καλαντζής καί ό Διοικητής τής Σχολής κ. Άρχοντου- 
λάκης, όμιλοΰν προς τούς νέους Ύπαστυνόμους.

«’Ά ς άκολουθήσωμεν τό φωτεινόν παράδειγμα τοϋ Διγενή καί ας άναφωνή- 
σωμεν :

«Ζήτω ή Ελλάς.
«Ζήτω ό Βασιλεύς».

Μετά τήν ομιλίαν τοΰ κ. Άρχοντουλάκη ό κ. Καλαντζής, άπένειμεν εις τούς 
νέους 'Υπαστυνόμους τα διπλώματα τοϋ βαθμού τους καί ακολούθως πλησίασε 
στο μικρόφωνο για νά χαιρητήση τούς νέους 'Υπαστυνόμους. Ύπήρξεν γιά μια φορά 
άκόμα, θαυμάσιος καί συναρπαστικός ό κ. 'Υπουργός καί ενθουσίασε καταχειροκρο
τηθείς. Εΐδικώτερα έτόνισε τό ενδιαφέρον τόσον αύτοΰ όσον καί τοϋ Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή γιά τά θέματα των Σωμάτων ’Ασφαλείας, καταλή- 
ξας ως εξής :

« 'Η  ζωντανή είκών τής σημερινής παρατάξεώς σας, άποτελεΐ τήν καλυτέ- 
ραν άπόδειξιν τοΰ σπουδαίου έργου πού συντελεΐται εις τήν Σχολήν ταύτην τής 
’Αστυνομίας Πόλεων. Παρηκολούθησα μέ προσοχήν τά όσα ό κ. Διοικητής τής Σχο
λής εϊπεν, ώς προς τήν έπίδοσίν σας καί τό εύδόκιμον τής φοιτησεώς σας. Είμαι έξ 
εκείνων δπου βαθεΐαν συναίσθησιν έχουν περί τής άποστολής των Σχολών καί δέν 
παρέλειψα τήν δέουσαν συμπαράστασιν διά τήν πρόοδον των μορφωτικών Σχολών 
τόσον τής ’Αστυνομίας, όσον καί τοϋ έτέρου Σώματος ’Ασφαλείας, τής Χωροφυλα
κής.

«'Η πατρίς έχει εις τά Σώματα ’Ασφαλείας άναθέσει ύψίστους σκοπούς Κοι
νωνικής καί ’Εθνικής δράσεως ή έπιτυχία τών οποίων έξαρτάται άπό τήν δικήν 
σας ψυχικήν δύναμιν ώς μαχητών.

«'Ως μαχητάς τοΰ παρόντος, τής χθές καί τής αϋριον σας εμπιστεύεται ή Πολι-
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τεία τήν προστασίαν μιας μεγάλης Πατρίδος ή οποία άκούει εις τό όνομα Ελλάς. 
Ζήσω ό Βασιλεύς ! Ζήτω τό Σώμα της ’Αστυνομίας Πέλεων !».

Πυκνά χειροκροτήματα έκάλυψαν τήν σύντομη ομιλία του κ. 'Υπουργού ματά 
τήν οποίαν άκολούθησε ή καθιερωμένη παρέλασις των νεορκισθέντων καί των άλλων

Ό  Υφυπουργός ’Εσωτερικών κ. Καλαντζής, ό θρυλικός Διγενής (κ. Γρίβας) καί άλλοι έπέ- 
σημοι έν μέσω των όρκισθέντων νέων Ύπαστυνόμων.

δοκίμων των Σχολών, οί όποιοι θαυμάστηκαν γιά τό άψογο παράστημά τους καί τον 
ενθουσιασμό τους.

Καί ή άξέχαστη καί όμορφη αύτή τελετή έληξε μέ τήν συνηθισμένη δεξίωση 
τών έπισήμων.

Τό περιοδικό αύτό πού άναπόσπαστα συνδέεται μέ τήν άναγεννημένη Σχολή 
της ’Αστυνομίας Πόλεων, στέλνει τις καλύτερες ευχές του στους νέους ’Αξιωματι
κούς τής ’Αστυνομίας, εύχόμενο πρόοδο καί καλή σταδιοδρομίαν.



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α !

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά Βασιλικού Διατάγματος προήχθησαν έκ των έν ίσχύϊ πινάκων οί κά
τωθι άστυνομικοί υπάλληλοι προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων: 
1) Εις τον βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου Β' τάξεως ό μέχρι τοϋδε Ύπαστυνόμος Α' τά- 
ξεως κ. Τσιλίκας ’Αθανάσιος, κατ’ άρχαιότητα καί 2) εις τον βαθμόν τοΰ Άνθυπα- 
στυνόμου ό μέχρι τοϋδε άρχιφύλαξ κ. Παπαγγελής Θεόδωρος, κατ’ εκλογήν.

Ωσαύτως, διά Βασιλικού Διατάγματος, προάγεται εις τον βαθμόν τοΰ Βοηθοΰ 
'Υγειονομικού Άξιωματικοΰ 'Υπαστυνόμου Α' τάξεως ό άστυφύλαξ κ. Καστρήσιος 
Πέτρος, κεκτημένος τά νόμιμα προσόντα, προς πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργα
νικής θέσεως.

—Παρηρήθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ό άστυφύλαξ Μαγκαφάς Κωνσταν
τίνος.

—Διεγράφησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Πειθαρ
χικού Συμβουλίου οί άστυφύλακες : ’Ίσαρης Κωνσταντίνος, Ρούσσινος Κωνσταν
τίνος, Κάτσος Διονύσιος, Άναγνωστάκης Γεώργιος, ΙΙανταζής Θωμάς, Άθανασό- 
πουλος Βασίλειος καί Μιχελής Δημήτριος.

** *
ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ

■—Διά Βασιλικού Διατάγματος άπονέμεται τό Χρυσοΰν Μετάλλιον ’Αστυνο
μικής ’Αξίας εις τούς κ. κ. Γαλανόν Σπυρίδωνα, Καθηγητήν Χημείας Τροφίμων 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Κάτσαν Γρηγόριον, τέως Καθηγητήν ’Ιατροδικαστικής 
καί Τοξικολογίας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Σταύρου Δημήτριον, τέως ΙΙρύτα- 
νιν Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών καί Πανόπουλον Γεώργιον, 
τέως Γενικόν Διευθυντήν Γενικοΰ Χημείου τοΰ Κράτους, διότι ώς Καθηγηταί τής 
’Αστυνομικής Σχολής Ύπαστυνόμων Β' τάξεως, επί 20ετίαν συνεχώς, συνέβαλον 
διά τής διδασκαλίας των, εις τήν πλήρη επιστημονικήν καί επαγγελματικήν κα- 
τάρτισιν τών νέων ’Αξιωματικών τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, προσενεγκόντες 
οΰτω έξαιρέτους υπηρεσίας εις τήν δημοσίαν άσφάλειαν.

*
*  *

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

■—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ ’Εσωτερικών άπενεμήθησαν ήθικαί 
καί ύλικαί άμοιβαί εις τούς κάτωθι αστυνομικούς ύπαλλήλους ώς ακολούθως :

Α) ’Έπαινος εις τον Άστυν. Δ/ντήν Α ' τάξεως κ. Καραμπέτσον Εύάγγελον, 
διότι ώς Διοικητής τής 'Υποδ/νσεως Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών, κατηύθυνεν λίαν 
έπιδεξίως, εύστόχως καί μεθοδικώς τάς ένεργείας τών συμβαλόντων εις τήν άνακά- 
λυψιν κομμουνιστικού δικτύου καί σύλληψιν κομμουνιστικών ήγετικών στελεχών, 
έκ τοΰ παραπετάσματος άφιχθέντων, προς άνασυγκρότησιν τοΰ Κ.Κ.Ε. καθοδήγησιν 
τής Ε.Δ.Α. καί άνάπτυξιν τοΰ δικτύου κατασκοπίας, συντελέσας ουτω τά μέγιστα 
εις τήν επιτυχή έκβασιν τής έν λόγω ύποθέσεως.

Β) 'Ομοίως έπενεμήθη έπαινος εις τούς: 1) Άστυν. Δ/ντήν Β' κ. Καραχάλιον 
Ίωάννην, 2) ’Αστυνόμους Α ' κ.κ. Ρηγόπουλον Κανέλλον, Σακελλαρίου Βασίλειον
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καί Παπασπυρόπουλον Κων/νον, 3) 'Υπαστυνόμους Α' κ.κ. Τζαβέλαν Βασίλειον, 
Λάμπρου Βασίλειον, Κουρήν Νικόλαον καί Θεοχαρόπουλον Παϋλον, διότι ούτοι, ύπό 
την δεξιάν καθοδήγησιν τοϋ πρώτου, έργασθέντες άόκνως καί μεθοδικώς συνέβαλον 
διά της έπί μακρόν παρακολουθήσεως των έπισημανθέντων ηγετικών στελεχών τοΰ 
Κ.Κ.Ε. καί άλλων ενεργειών, ώστε νά άχθη εις αίσιον πέρας ή ως άνω ύπόθεσις.

Γ) 'Υλική άμοιβή εις τούς: 1) Άνθυπαστυνόμον κ. Κοκκινάκην Λαυκάν. 2) 
Άρχιφύλακας : Θαλάσσην Γεώργιον, Κοκορογιάννην Γεώργιον, 3 ) 'Υπαρχιφύλακας: 
Νικηφοράκην Μιχαήλ, Τσελώνην Χρηστόν, Βάμβουκαν Άριστείδην, Κλωνάρην 
Νικόλαον, Λύρην Βασίλειον, Εύαγγελινάκην ’Εμμανουήλ, Βασιλάκην Σπυρίδωνα, 
Μεθενίτην ’Αντώνιον, Παπαδόπουλον Σταύρον, Τεζάρην Άνδρέαν, Ξινάκην Νικό
λαον, Δαλιάνην Παναγιώτην, Γιαννακόπουλον ’Άγγελον, Πανόπουλον Γεώργιον 
καί Μπούραν Φώτιον καί 4) ’Αστυφύλακας : Γιαννούλην ’Αλέξανδρον, Άθανασό- 
πουλον Κωνσταντίνον, Γιαννακόπουλον Γεώργιον, Ξουραφαν Γεώργιον, Θεριστό- 
πουλον Ά λκ., Χατζηκοκολάκην ’Εμμανουήλ, Νάσην Σωτήριον, Νιάρχον Νικόλαον, 
Σαμαράν Κων/νον, Σωτηρόπουλον Κίμωνα, Άργυρόπουλον Διονύσιον, Γιαννόπου- 
λον Ίωάννην, Κυριακόγκωναν Γεώργιον, Τζαβέλαν Ίωάννην, Θανασούρην Πανα
γιώτην, Διαμαντόπουλον Τρύφωνα, Ζαφείρην Γεώργιον, Κουκουλομάτην Κυριάκον, 
Μαστραφάν Φραγκίσκον, Καρακούσην Ίωάννην, Γεωργούλιαν Διονύσιον, Παπαδά- 
κην Κων/νον, Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπον, Μηλιόν Ήλίαν, Τσονόπουλον Γεώρ
γιον, Σταματελόπουλον Δημήτριον, Γκίκαν Γεώργιον, Κουντάνην Παναγιώτην, 
Κυριαζήν Παναγιώτην, Δημόπουλον Εύθύμιον, Μπαλάσκαν Θεόδωρον, Παπασπη- 
λιόπουλον Νικόλαον, Φλώρον Γεώργιον, Κουμπαρούλην Δημήτριον, Γκρίτζαλην 
Θεόδωρον, Κοντογιάννην Βασίλειον, Καραΐνδρον Ίωάννην, Παπασημακόπουλον 
Δημήτριον, ΓΙαπαγιαννάκην Νικόλαον, Κωστάκην Γεώργιον, Μεθενίτην ’Αναστά
σιον, Παναγιωτάκον Άνδρέαν, Λούγκρην Παναγιώτην, Σπαράγγην Παναγιώτην, 
Χρηστίδην Σωτήριον, Καραγιαννόπουλον Άγγελον, Άντωνόπουλον Δημήτριον, 
Κουσκουρήν 'Ηρακλήν, Άβούρην ’Αντώνιον, Άνδρικόπουλον Ίωάννην, Άλεξόπου- 
λον Παναγιώτην, Μπινιάρην Πέτρον, Παπαβλασσόπουλον Χαράλαμπον, Ταβου- 
λάρην Γεώργιον, Έλαφρόν Σπυρίδωνα, Λιακόπουλον Ήλίαν, Πουλακίδαν Δημήτριον 
Σκούραν Όδυσσέα, Κάνταν Σπυρίδωνα, Άντώνιυναν Βασίλειον, Κοκαλιάρην ’Αν
τώνιον, Κλωστερίδην Ευάγγελον, Γυναίκα ’Αστυφύλακα Παπαγιαννάκου Ελένην καί 
Διοικητικήν υπάλληλον Σταμπολή Αικατερίνην, διότι ένήργησαν παρακολουθήσεις 
καί εξακριβώσεις κατοικιών καί ταυτότητος διαφόρων προσώπων έλθόντων εις επα
φήν, μετά τών έν τώ δικτύω κατασκοπίας έργαζομένων στελεχών τοΰ Κ.Κ.Ε. καί 
ούτω ύπεβοήθησαν τήν διαλεύκανσιν της όλης ύποθέσεως.

** *
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ  ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά, έπί τη έπετείω της ονο
μαστικής των εορτής, εις τούς Καθηγητάς τής Σχολής 'Υπαστυνόμων κ.κ. Γαρδίκαν 
Κων/νον, Κωνσταντινίδην Κων/νον Καθηγητάς Πανεπιστημίου, Γεωργόπουλον 
Κων/νον 'Υφηγητήν Πανεπιστημίου, Δεμερτζήν Κων/νον Γυμνασιάρχην, Τσίπην 
Κων/νον ’Αστυνομικόν Δ/ντήν Α ', Τουζένην Κων/νον Άστυν. Δν/τήν Β ', είς τούς 
’Αστυνομικούς Δ/ντάς Β' κ.κ. Τασιγεώργον Κων/νον καί 'Υφαντήν Κων/νον, ώς καί 
είς άπαντας τούς λοιπούς άξιωματικούς καί κατωτέρους ύπαλλήλους.

** *
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν ’Αγγελικήν Κωνσταντοπούλου. Εύχαριστούμεν γιά τά πλούσια αίσθήματά
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σας καί τά καλά σας λόγια πού κλείνουν μέσα τους τά ποιήματά σας, τά όποια ελ
λείψει χώρου δεν δυνάμεθα νά δημοσιεύσωμεν, έπί τοϋ παρόντος.

’Αστυφύλακα Καρατζάν Σωτήριον.'Η μελέτη σας έλήφθη.'Η προσπάθειάσας 
νά έκφράσετε τά αΐσθήματά σας είναι άξια συγχαρητηρίων. Χρειάζεται μεγάλη 
άκόμη προσπάθεια, για νά κριθοϋν τά δοκίμιά σας ώς άρτια καί νά δημοσιευθοϋν. 
Συνεχίσατε την μελέτην καί την εργασίαν.

** *
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

'Ο άστυφύλαξ Καλτσής Άσημάκης της ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών 
επιθυμεί νά μετατεθή άμοιβαίως μετά συναδέλφου του εις ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν 
’Αθηνών. 'Ο έπιθυμών ας έπικοινωνήση μέ τον συνάδελφόν του.

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Την μεγάλη επιτυχία τής ’Εκπομπής τής ’Αστυνομίας πιστοποιούν τά 
πολλά καί ενθουσιώδη γράμματα πού φθάνουν κάθε μέρα στά γραφεία τής 'Υπηρε
σίας ’Εκπομπών τής ’Αστυνομίας καί στά όποια καθρεφτίζεται ή συγκίνηση τοϋ 
κοινού γιά τά έπιτυχημένα άστυνομικά προγράμματα.

•  *

•—Μέ συνθήματα σχετικά μέ τό έργο τής ’Αστυνομίας, μέ την πρόληψη 
τών άδικημάτων καί μέ όμορφα ελαφρά 'Ελληνικά τραγούδια γιά κάθε γούστο, ή 
έκπομπή τής 13/5 /59, έσκόρπισε κέφι πολύ καί ευχαρίστησε ξεχωριστά.

*
—Τό πρόγραμμα τής 20/5/59 άνοιξε καί έκλεισε μέ τήν ορχήστρα Μαλάντο 

σέ όμορφα ταγκώ. Ή  έκπομπή αυτή ήταν άφιερωμένη στο καλοκαίρι μέ λογοτεχνικά 
περιγραφικά σκίτσα καί μέ καθοδηγητικές'ύποδείξεις προς τό κοινό σχετικά μέ τήν 
ήσυχία, τά μέτρα υγιεινής καί καθαριότητος καί τά μέτρα προλήψεως τών κλοπών. 
Στην έκπομπή αυτή έλαβαν μέρος ή ’Αλίκη Βουγιουκλάκη, ή Έ λίζα  Μαρέλλη, τό 
Τρίο Κιττάρα καί μετοδόθησαν νησιώτικοι σκοποί.

*
(Κείμενα, επιμέλεια κ.λ.π. : Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων

'Υπουργείου ’Εσωτερικών. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό δόκιμος 'Υπαστυνό- 
μος Σπΰρος Πηλός ).
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