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'ϊπ ό  κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Έλατε, νά πάμε εκεί, στής Πίνδου τ ’ άγρια καί κακοτράχαλα 
βουνά, δπου υπάρχει τό ιερό μας τέμενος του 1940 καί 1941.

Ανεβαίνοντας, ας ξεχάσουμε για  μιά στιγμή, τις υλικές μορφές 
που μας περιβάλλουν, κι’ άνάβοντας τό καντήλι τής ψυχής μας, ας 
όραματισθοΰμε τό Ελληνικό μεγαλείο.

Τοϋτοι εδώ οί βράχοι, υψώνονται τώρα σ’ ένα πελώριο μνημείο, 
δπου συγχωνεύονται καί συμβολίζονται τριών χιλιάδων ετών άθλή- 
ματα του Ελληνικού "Εθνους, που άπό την πορεία τής ‘ Ιστορίας έτά- 
χθη νά προμαχή πάντα γιά τά υψηλότερα ιδανικά, τά οποία δημιουρ
γούν τούς πολιτισμούς καί ενσαρκώνουν τήν ευγένεια τού άνθρωπίνου 
γένους, τήν ελευθερία καί τη δικαιοσύνη.

’Ώ !... κάθε φορά πού βρισκόμαστε σ’ έναν άπό τούς τόσους ιε
ρούς μας τόπους, ό στοχασμός μας άνυψώνεται στά ούράνια καί άκοΰ- 
με νά ήχούνε μέσα στή ψυχή μας ή άνδρεία τών Ελλήνων, καί βλέπουμε 
σάν σε όνειρο, νά διαβαίνουν φάλαγγες άτέλειωτες πολεμιστών. Καί
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καθώς ανεβαίνουμε διαρκώς προς τά Οψη έτσι συνεπαρμένοι καί όνει- 
ροπόλοι, άκοΰμε άπό τά βάθη 25 αιώνων απόκοσμες φωνές, παιάνες, 
θούρια, τύμπανα, σάλπιγγες καί βούκινα· καί βλέπουμε νά περνούν 
με ασπίδες καί περικεφαλαίες, χιλιάδες μαχητές τού Μαραθώνα, τής 
Σαλαμίνας καί των Πλαταιών. Βλέπουμε ακόμη τούς Μακεδόνες, σέ 
ατέλειωτες πυκνές φάλαγγες, νά προχωρούν στούς βάρβαρους λαούς 
με τη γαλάζια φλόγα τού πολιτισμού καί άπό κοντά τους Βυζαντινούς 
Θωρακοφόρους, νά κρατούν στο ένα χέρι τό Σταυρό καί στ’ άλλο τό 
κοντάρι. Μά πάνω άπ’ όλους αύτούς έρχεται ό ξακουσμένος Διγενής 
με τούς άκριτες του, πού ψάλλουν μέ πίστη καί κατάνυξη τη 'Υπερ- 
μάχω Στρατηγω τά ν ικητήρ ια ...

Κι’ ανακατεύονται σέ τούτο τό όραμα, κείνοι πού στο πέρασμα
των αιώνων πολέμησαν τό 
Χοσρόη, τούς "Αραβες, τούς 
Σλαύους, τούς "Αβαρούς τούς 
Γότθους κΓ άλλους πολυά
ριθμους εχθρούς, ποικίλους 
στήν όψη καί στ’ όνομα, ό
μοιους όμως πάντα στήν ου
σία, γιατί όλοι ήσαν αντί
μαχοι των συμβόλων καί των 
ιδεών, πού άπό τό Θεό τά
χθηκαν οί "Ελληνες νά ύπερα- 
σπίζουν μέσα στούς αιώνες. 

ΚΓ όταν μες την όχλοβοή 
άκούγονται τά φλάμπουρα τού 21, βλέπουμε μέ ορθάνοιχτα τά μάτια 
τής ψυχής μας, τή νεώτερη αύτή γενιά τών Ελλήνων νά χτυπιέται 
μέ έχθρό σκληρό, γιά  νά βγάλη άπό τον πολύχρονο λήθαργο τό Γέ
νος. ’Αστράφτει στο Βαλτέτσι, στήν Τριπολιτσιά, στά Δερβενάκια, 
στή Γραβιά, στο Μεσολόγγι καί σέ κάθε ταμπούρι τό καριοφίλι καί 
λάμπει στις θάλασσες ό δαυλός.

ΚΓ ύστερα προβάλλει στο βάθος ετούτων τών βουνών ένα ασύγ
κριτο καινούργιο όραμα.

Λένε, πώς άπό τό 1940, κάθε χρόνο, τούτες ακριβώς τίς μέρες τού 
Όκτώβρη κατά τό σούρουπο, πάνω στά δασωμένα καί άγρια βουνά 
τής Πίνδου, οί βοσκοί άκοΰνε απόκοσμες φωνές κι’ αντάρες, πού ό 
αντίλαλος άπό τίς πλαγιές, τά φαράγγια καί τούς βράχους, σκορπί
ζεται στούς αιθέρες σέ χιλιάδες μουσικές κλίμακες.

Λένε ακόμη, πώς σάν βραδυάζει, βλέπουν γυναίκες σέ μιά ατέ
λειωτη σειρά νάναι φορτωμένες μέ βαρειά κιβώτια στήν πλάτη τους, 
νά σκαρφαλώνουν πέτρα τήν πέτρα στις βουνοκορφές σιγοτραγου-
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δώντας ρυθμικά τό τραγούδι του μόχθου"καΙ τής νίκης... Και μπρο
στά, βαδίζει μιά όλοφώτεινη σιλουέττα, που γεμίζει μέ λάμψεις αστρα
φτερές τά βήματά τους... Αυτή τήν Όδηγήτρα^άκολουθεϊ σταθερά καί 
σίγουρα ή μεγάλη πομπή των γυναικών...

νΩ!... σείς γυναίκες τής Ελλάδος, πόσες φορές δέν σχίσατε τό 
μαΰρο σκοτάδι γιά  νά δημιουργήσετε Θαύματα, πού έγιναν θρύλοι 
καί παραμύθια αληθινά γιά  όλη τήν ανθρωπότητα...

Καί τά ξημερώματα οί βουνοκορφές τραντάζουν... Χιλιάδες τόν- 
νοι σιδερικών καί φωτιάς ρίχνονται στά βράχια τους από τον αντί-
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νομο εχθρό... κι’ οί φλόγες ξεπετιώνται στο γαλάζιο ουρανό μας... 
Κι’ έπειτα, έκεϊ ατά κορφοβούνια στήνονται τά μπαϊράκια τους, άγέ- 
ρωχα και άπειλητικά... Μά τότε άκούγεται ό άλαλαγμός που τρεις 
χιλιάδες χρόνια τώρα άντηχει σε τούτον εδώ τον τόπο...

Καί οί στρατιές των άνθρώπων τού Μιλτιάδη καί τού Λεωνίδα 
ξεπετάγονται ολόρθοι, ντυμένοι τή στολή τού τσολιά καί τού στρα
τιώτη καί τρέχουν... τρέχουν... τρέχουν σάν σίφουνας στον εχθρό...

"Α!... ναί... σάν παραμύθι μοιάζει καί τούτη ή Ιστορία τού 1940.
Φάνηκε τότε πώς ειχεν έρθει ή ώρα νά χαθή όλη ή Εύρώπη καί 

μαζί της ή άθάνατη αύτή Χώρα.
Μά καί πάλι ό "Ελληνας μαχητής στέκεται άκλόνητος στή θέση 

του, κι’ ό κόσμος όλος κρατάει τήν αναπνοή του. Καί λέει στοάς άλα- 
ζόνες νικητές « ’Ό χ ι»  καί πηγαίνει μέ τούς νικημένους· καί τούς φυσά 
στά πρόσωπα τήν άγια του πνοή· καί τούς κάνει νικητές. Καί έτσι 
σώζει τήν Εύρώπη.

"Ε 1!! πώς; δέν τό πιστεύετε;
Καί όμως είναι άλήθεια!... "Αν ίσως ζούσαμε ύστερα άπό 100 χρό

νια καί διαβάζαμε αύτή τήν ‘ Ιστορία δέν θά τήν πιστεύαμε άσφαλώς. 
Μά τώρα!... Τά είδαμε μέ τά μάτια μας, τά ζήσαμε, είμαστε καί μεϊς 
έκεϊ πάνω.

Νά! ίδές τε τά κομμένα ποδάρια μας. Νά καί τό σκοτάδι τών μα
τιών μας! Νάμαστε όλοι οί άνάπηροι, περνάμε σέ ύπερήφανη φάλαγγα 
μπρος στον μεγάλο τάφο τού "Αγνωστου στρατιώτη μας καί στέλ
νουμε χαιρετισμούς σέ κείνους, πού έδωσαν τή ζωή τους για τό παναν
θρώπινο ιδανικό τής Ελλάδος.

’Αλλά ίσως έχετε δίκηο! Πώς νά πιστέψετε γιά  άληθινό τό παραμύ
θι αύτό;

"Ολη ή Εύρώπη ήταν τότε πτώμα, πού τό σκέπαζε ή σημαία μέ 
τον τρομερό άγκυλωτό σταυρό τών Ναζί. Καί ή ’Αγγλία κρεμόταν 
άπό μιά τρίχα. Καί ή ’Αμερική έβλεπε μέ φόβο τούτο τό κακό καί δίστα
ζε νά πολεμήση. Κι’ ή Ρωσία έσφιγγε τρομαγμένη τό φιλικό χαρτί που- 
χε ύπογράψει μέ τό Χίτλερ, γ ιατί αίσθανόνταν τή συμφορά νά πλησιάζη.

Καί τό τε !!!... τότε άκριβώς, στο τρομερό αύτό χάος, είδαμε τον 
τσολιά νά πετάη άπό βουνό σέ βουνό καί νά μαθαίνη τούς φασίστες 
καί τούς ναζί, πώς τά τάνκς καί τά άεροπλάνα καί τά κοκορόφτερα 
καί οί μπόμπες, όσες κι’ άν είναι, δέν άξίζουν τίποτε μπρος στήν Έλ-· 
ληνική ψυχή.

Κι’ άναγάλλιασαν τά βουνά καί πρασίνισαν οί κάμποι, κι’ άνά- 
σανε ό κόσμος Ελλάδα, κι’ οί αιθέρες σκόρπισαν στά πέρατα τής ύφη- 
λίου χαρούμενα τό όνομα τής Μάννας τών ’Εθνών, καί ύπερηφανευτή- 
κανε οί άνδρες όλου τού ελεύθερου κόσμου, κι’ εύχηθήκανε δύναμη καί 
καρδιά οί γυναίκες κι’ έψάλλανε ύμνους οί μεγάλοι Κυβερνήτες τού
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κόσμου καί ακούστηκαν παιάνες στά κοινοβούλια καί έγραψε διθύ- 
ραμβους ό τύπος, καί στις λαγγαδιές καί στά φαράγγια, σ’ όλη τη 
γη καί τόν ούρανό αντήχησε άπό τά ραδιόφωνα όλου του κόσμου 
μία φωνή «υπάρχει ή Ε λλά δ α !»

Κι’ έσώθη ό κόσμος... Μά! έπεσε ή Ελλάδα...
Τό πέσιμό της όμως ήταν ύπερήφανο, ήταν γεμάτο δόξα, έτσι 

πού ό Χίτλερ ό αγέρωχος κατακτητής αναγκάστηκε τότε νά πή τού
τα τά λόγια στο κοινοβούλιό του:

«Ή Ιστορική δικαιο
σύνη με υποχρεώνει νά δια
πιστώσω ότι άπό όλους 
τούς αντίπαλους, τούς ο
ποίους αντιμετωπίσαμε, ό 
"Ελληνας στρατιώτης ιδίως, 
πολέμησε με ύψιστο ήρωϊ- 
σμό καί αύτοθυσία».

Τά μαύρα σύννεφα τής 
κατοχής σκέπασαν κατόπιν 
τό γαλάζιο μας ούρανό.

Νέα ερείπια γέμισαν 
τούτο τόν όμορφο τόπο, 
πού μετεβλήθη σε γή Μα
διάμ. (Πεδία τού χάροντα 
καί λειμώνες ασφόδελοί γ ί
νανε οί εύφορες πεδιάδες μας.
Γέμισαν άπό νεκρούς τά βά
θη τής γής καί οί πυθμένες 
τής θάλασσας.

Καί [άκούστηκε τότε ό 
ψαλμός τού ’Δαυίδ:

Τά γόνατά μου ή σθένη σαν
άπό νηστείας καί ή σάρξ μου ήλλοιώθη
δΓ έλαιον...

Καί νόμισαν οί εχθροί, ότι ή Ελλάδα έπεσε οριστικά, ότι εξαφανί
στηκε πλέον, ότι έσβυσε άπό τό χάρτη τής γής... άλλά, γελάστηκαν.

Μέσα στον τάφο τής κατοχής έμεινε ολοζώντανη καί καθάρια σάν 
τό κρύσταλλο ή συνείδηση τού λαού καί στο εικονοστάσι τής ψυχής 
μας έκαιε διαρκώς τό καντήλι πού φώτιζε τήν εικόνα τής Παναγίας 
καί τήν εικόνα τής Πατρίδας.

Σάν τό κερί έτροφοδοτεΐτο ή φλόγα τής ’Ελευθερίας άπό τήν ίδια 
τήν ύπαρξή μας.
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Kod άνάμεσα στην ερειπωμένη τούτη χώρα, στέκονταν ή δόξα 
όλομόναχη στεφανωμένη μέ λίγα άγριολούλουδα ποδχαν μεί
νει στήν έρημη γη μ α ς ...

"Ετσι και ή τωρινή γενεά, στάθηκε στις επάλξεις τής ελευθερίας 
καί αγωνίστηκε μέ την ’ίδια υπομονή, τήν ίδια επιμονή καί τήν ίδια 
πίστη, όπως όλες οί περασμένες γενεές των Ελλήνων.

Κι’ όσο ανεβαίνουμε στή κορυφή του ίεροΰ αυτού βράχου, τόσο 
βλέπουμε πιό καθαρά όλα τά σύμβολα του Ελληνικού "Εθνους. ’Εδώ, 
ή ψυχή πλανιέται άθέλητα στά ιδανικά τής Φυλής μας καί ξαναβρί
σκει όλες τις άρετές, στις όποιες άφιερώθηκε άπό 3.000 χρόνια ή σκέψη 
καί ή άνδρεία των Ελλήνων. Έδώ άναπνέεις Ελλάδα, σκέπτεσαι 
Ελλάδα, διδάσκεσαι Ελλάδα καί σάν νά χειραγωγείσαι άπό τήν ί
δια τήν Ελλάδα ακολουθείς τον ίσιο καί τον όρθό δρόμο σέ ό,τι έχει 
ήθικώτερο καί υψηλότερο γιά  τήν εθνική μας πίστη, τήν άμετακίνητη 
καί τήν αδιάφθορο, πού ούτε ή βία μπορεί νά τήν λυγίση, ούτε ό δό
λος νά τήν πλανέψη, ούτε ό χρόνος νά τήν μαράνη.

Καί πάνω στήν ψηλότερη κορφή τού βουνού, κάτω άπό ένα φω
τεινό στεφάνι, μιά ολόλευκη πλάκα σκεπάζει τόν άπέριττο τύμβο των 
ήρωϊκών νεκρών μέ τήν επιγραφή:

«Κείνος μονάχα αξίζει νά έχη ζωή
καί ελευθερία, πού κάθε μέρα αγωνίζεται
γιά  νά τις κατακτήση».

Αύτή τήν εντολή έχουν χαραγμένη στο μέτωπο τους όλοι οί 
"Ελληνες, οπουδήποτε κι’ άν βρίσκωνται καί μ5 αύτή όρθιοι στις επάλ
ξεις άντιμετώπισαν κάθε φορά τούς επιδρομείς, τούς κατακτητάς καί 
τούς τυράννους.
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ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

«Συμπληρούνται 19 έτη όατό 
τής τραγικής άλλά και ενδόξου 
αυγής, κατά την οποίαν το Ε λ 
ληνικόν "Εθνος ΰπέστη από μέ
ρους πανίσχυρων αντιπάλων ά
δικον έπίθεσιν. Τό πνεύμα τής 
αυτοθυσίας, τό όποιον κατά την 
ώραν εκείνην έπέ- 
δειξεν ό Ελληνι
κός Λαός, θά άπο- 
τελέση διά πολ- 
λάς γενεάς την 
μεγαλυτέραν ά- 
πόδειξιν ότι ή 
Ελληνική Φυλή 
διασώζει διά μέ
σου των αιώνων 
τάς ήθικάς δυνά
μεις καί τάς ΰψη- 
λάς έκείνας άρε- 
τάς, διά των ό
ποιων κατ’ έπα- 
νάληψιν ήνδρα- 
γάθηοε καί έδη- 
μιούργησε τόν ύ- 
πέροχον πολιτι
σμόν, τον συνδεό- 
μενον μέτό όνομα τής Ελλάδος.Ά- 
πετέλεσε τήν ευλογίαν τής ιστο
ρίας μας ή ίκανότης των Ε λλή
νων νά καταπνίγουν εις ώρισμέ- 
νας κρίσιμους στιγμάς τάς κακίας 
των, νά λησμονούν τά μίση, τά

όποια τους χωρίζουν καί νά ά- 
φιερώνωνται όλοψύχως είς τους 
Ιερούς υπέρ Πατρίδος αγώνας. 
’Από τήν εποχήν των Περσικών 
πολέμων μέχρι τοΰ πολέμου τοϋ 
1940, τούτο υπήρξε τό μυστικόν 
τής έπιβιώσεως τής Φυλής μας 

έν μέσω τόσων 
περιπετειών. Αυ
τή ή έξαρσις, τής 
οποίας πρόσφα
τος έκδήλωσις ύ- 
πήρξεν ό άγων 
διά τήν άπελευ- 
θέρωσιν τής Κύ
πρου, ας εύχηθώ- 
μεν ότι, προϊόν
τος τού χρόνου, 
θά άποτελέση τό 
σταθερόν γνώρι
σμα καί την μό
νιμον αρετήν τής 
Φυλής μας. Είναι 
ανάγκη ή αρετή 
αυτή νά εκδηλώ
νεται όχι μόνον 
είς τάς ώρας τών 

εθνικών κινδύνων, άλλά καί είς 
τάς μακράς περιόδους τών ειρη
νικών αγώνων, τούς οποίους 
όφείλομεν όλοι ήνωμένοι νά διε- 
ξάγωμεν διά τήν ευημερίαν του 
"Εθνους».

Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Ε . ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

«Σήμερον, 19ην επέτειον, τής 
28ης ’Οκτωβρίου 1940, στρέφο- 
μεν εύγνώμονα την σκέψιν προς 
τούς πρωτεργά· 
τας τής Μεγάλης 
αυτής ’Εθνικής ’Ε
ποποιίας.

Την νύκτα τής 
28ης ’Οκτωβρίου 
τό ιστορικόν «Ο 
Χ Ι »  , ώς αστραπή 
διέσχισε τόν ορί
ζοντα τής Οικου
μένης διά νά φω
τίση τό σκότος 
τής αγωνίας καί 
ανανέωση είς την 
μνήμην τής άν- 
θρωπότητος, ότι 
ή Ελλάς ΐσταται 
διά μέσου τής πο- 
λυκυμάντου ιστο
ρίας της, από των Θερμοπυλών 
μέχρι σήμερον, ώς αιώνιος Βρά
χος είς τόν όποιον θραύεται ή δύ- 
ναμις του κακού.

Τό Ελληνικόν "Εθνος δεν έπαυ
σε ποτέ νά απειλή ται καί νά 
άγωνίζεται.

Οί έχθροί του, πότε φανεροί καί 
πότε κρυφοί, πότε κραδαίνοντες 
μάχαιραν καί πότε άνεμίζοντες 

κλάδον έλαίας, δο
λιεύονται πάντοτε 
την ϋπαρξίν του.

Τά Σώματα ’Α
σφαλείας — τότε — 
όπως δλον τό ’Έ
θνος — έστάθησαν 
είς την έπαλξιν 
τού άγώνος καί 
έδικαίωσαν τάς 
παραδόσεις των.

Σήμερον έπιφορ- 
τισμένα μέ σημαν
τικόν τομέα τής 
’ Εθνικής ’Ασφαλεί
ας, άντλούν άπό 
τήν ’Εποποιίαν 
τού 1940, τό δί
δαγμα νά ΐσταν- 

ται πάντοτε είς τό ύψος τού 
’Εθνικού χρέους, ύπεραμυνόμενα 
των έλευθεριών τής ζωής καί 
τής ασφαλείας τού Ελληνικού 
Λαού».

Ο ΥΦΥΠ ΟΥΡΓΟΣ  
ΕΥΑΓ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

'Υπό Άστυν. Δ/ντοϋ Β'
---------------------------------------  χ ΚΩΝ. ΤΟΥΖΕΝΗ ---------------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου και τέλος)
7. Τεκμήρια προσόντων—'Ενιαία κρίσις.
8. Πώς θά χαρακτηρίσου μεν ένα αξιωματικόν.
9. Συμπέρασμα.

** *
7. Τεκμήρια προσόντων—Ενιαία κρίσις.
Πέραν των ώς άνω προαναφερθέντων, ήτοι τής έπαρχους άμέσου άντιλήψεως 

καί τής (αντικειμενικής κρίσεως, εκείνος, οστις προτείνει ή κρίνει ένα υφιστάμενόν του 
πρέπει νά χρησιμοποιήση καί ώρισμένα στοιχεία — τεκμήρια τρόπον τινά, άποδει- 
κνύοντα τήν ΰπαρξιν προσόντων τοϋ κρινομένου—τά αυτά δι’ δλους, ΐνα έπιτύχη ένι- 
αίαν κρίσιν, ή οποία παρουσιάζει τήν μεγαλυτέραν δυσχέρειαν, άλλα καί έχει ιδιαι
τέραν σημασίαν διά τά άτομα καί τήν υπηρεσίαν.

Τ  ά τ ε κ μ ή ρ ι α  έκ των όποιων ό προϊστάμενος θά συναγάγη τά προσόντα 
ένός άξιωματικοΰ είναι πολλά, έναπόκειται δέ εις τήν ικανότητα καί τήν διαγνωστι
κήν δύναμιν νά έκτιμήση ταΰτα καί νά καταλήξη εις άσφαλή συμπεράσματα.

Άναφέρομεν ένδεικτικώς τινά τούτων ώς π.χ. τά ατομικά τοϋ άξιωματικοΰ 
έγγραφα, ή έν γένει υπηρεσιακή καί κοινωνική συμπεριφορά του, αί πράξεις του, ή 
έπαγγελματική του κατάρτισις ή υπηρεσιακή του άπόδοσις κλπ.

Εύνόητον δτι δεν μπορούν νά τεθούν γενικοί κανόνες άναλύσεως των τεκμη
ρίων, διότι έκαστον άτομον έχει τήν άτομικότητά του τήν προσωπικότητά του.

Θά προσπαθήσωμεν δμως νά δώσωμεν μερικά σημεία έξ ών μπορούμε νά πλη- 
ροφορηθοΰμε πώς θά χρησιμοποιήσουμε μερικά έκ των τεκμηρίων.

Π.χ. άπό τ ο ν  ά τ ο μ ι κ ό ν  φ ά κ ε λ λ ο ν  τοϋ άξιωματικοΰ τό α τ ο 
μ ι κ ό ν  τ ο υ  β ι β λ ι ά ρ ι ο υ  καί τό δελτίον άσθενειών καθώς καί έκ τής προ
σωπικής άντιλήψεως τοϋ κρίνοντος έξάγομεν τό συμπέρασμά μας περί των σωμα
τικών, πνευματικών καί ψυχικών προσόντων τοϋ κρινομένου. Λέγοντες υ π η ρ ε 
σ ι α κ ή ν  κ α ί  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ν  πρέπει νά έννοοΰμεν τήν 
έν γένει στάσιν καί τον τρόπον έκδηλώσεως τοϋ κρινομένου έναντι τοϋ περιβάλλοντος 
του (τοϋ προϊσταμένου του, τών υφισταμένων του, τών άνωτέρων του, τών όμοιο- 
βάθμων του).

"Ας ύποθέσωμεν δτι ό άξιωματικός τής ’Αστυνομίας εΰρίσκεται εις τό ση
μείου Α'. Α ί σχέσεις αύτοΰ δύνανται νά διακριθώσιν εις τέσσαρας κατηγορίας : 
α) σχέσεις προς τούς άνωτέρους, β) σχέσεις προς τούς συναδέλφους του, τούς όμοιο- 
βάθμους του, γ ) σχέσεις προς τούς υφισταμένους του, δ) σχέσεις προς τό κοινόν.

'Η  στάσις τοϋ άξιωματικοΰ εις τάς έν γένει έκδηλώσεις του τάς ύπηρεσιακάς 
καί τάς νοητικάς μάς πληροφορεί περί τών άρχών του, τοϋ χαρακτήρος του, τοϋ 
ήθους του, τής προσωπικότητάς του.

Ή  έν γένει συμπεριφορά τοϋ άξιωματικοΰ είναι ένα άπό τά άσφαλέστερα στοι
χεία διαπιστώσεως τών προσόντων του. "Οσον μικροτέρα είναι ή διαφορά βαθμοΰ καί 
ύπηρεσιακή άπόστασις, τόσον καλλίτερου παρακολουθοΰμεν τήν συμπεριφοράν τοϋ 
κρινομένου. 'Υπάρχει δμως, ώς γνωστόν εύρυτάτη ποικιλία χαρακτήρων δι’ ο καί 
άπαιτεΐται διαγνωστική ίκαυότης μεγάλη, παρατήρησις προσεκτική, ώστε ή διαπί- 
στωσις προσόντων νά είναι άσφαλής. 'Ομοίως α ί π ρ ά ξ ε ι ς  τοϋ άξιωματικοΰ 
ήτοι ή έν τή έκτελέσει τής υπηρεσίας του πραγματοποιουμένη έργασία, είναι τό ση-
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μαντικώτερον τεκμήριον διαπιστώσεως των προσόντων τοϋ άξιωματικού. «'Έκα
στος κατά τά έργα αύτοϋ».

At π ρ ά ξ ε t ς—έ ρ γ  α ενός άξ /κοϋ δέον νά εξετάζονται ποσοτικώς κ υ- 
ρ ί ω ς δμω ς π ο ι ο τ  ι κ ώ ς. Επ ίσης ιδιαιτέρα προσοχή άπαιτεΐται νά διακρί- 
νωμεν τά έλατήρια ή κίνητρα των πράξεων. "Αν μία πράξις έχει κίνητρα αγνά καί 
άδολα είναι προτιμωτέρα μιας άλλης ή οποία έχει ταπεινά έλατήρια. Τό παραγό- 
μενον έργον πρέπει νά είναι προϊόν βαθείας συναισθήσεως του καθήκοντος καί τής 
υψηλής αποστολής τοϋ άξ/κοΰ καί ούχί ν’ άποβλέπη εις υπηρεσιακήν διαφήμησιν ή 
πρόσκτησιν εύνοίας των προϊσταμένων του.

Μόνον αί έξ άγαθής ποοαιρέσεως πράξεις, α ί  π ρ ά ξ ε ι ς  τ ο ϋ  ά τ ό μ ο υ  
μ έ ά ρ χ ά ς, τοϋ πράττοντος τό καθήκον του, διότι πρέπει καί όχι διότι ή δταν 
συμφέρει είναι ένδεικτικαί πραγματικής άξίας.

Πολλοί επιδεικνύουν ύπέρμετρον ζήλον έν τή ενασκήσει τής υπηρεσίας των έν 
αναμονή κρίσεως προς προαγωγήν, ή τοποθετήσεώς των εις υπηρεσίας έξ ών προ- 
σδοκοΰσι πάσης φύσεως ωφελήματα. Εις τήν περίπτωσή αυτήν όσονδήποτε καλά 
άποτελέσματα καί αν έχουν στεροΰνται ταΰτα άξίας. Δ ιότι έν τή ούσία τά έλατήρια 
είναι συμφεροντολογικά καί δταν έκλειψη τό συμφέρον, θά έκλειψη καί ό ζήλος καί ή 
άπόδοσις.

’Επίσης δέον νά τονισθή ότι υπάρχουν πολλαί περιπτώσεις άξ/κών ύπηρετούν- 
των εις υπηρεσίας τοιαύτας είς άς ώς έκ τής φύσεώς των υπάρχει κάποια έ λ λ ε ι -  
ψ ι ς  ά π τ ώ ν  έ ρ γ ω ν .  'Η  τοιαύτη έλλειψις άξιολόγων απτών πράξεων δεν 
μπορεί νά σημαίνη κατ’ άνάγκην καί έλλειψιν ίκανότητος. Είναι πιθανόν, καί έκ 
πείρας τό γνωρίζομεν δλοι νά μή έδόθη εις ένα άξ/κόν ευκαιρία νά παρουσιάση πρά
ξεις σοβαράς έντόνως προβαλλομένας διότι παρά τήν έπιθυμίαν του έχρησιμοποιήθη 
εις άλλους τομείς δράσεως. Θά είναι λοιπόν άδικον νά καταδικάσωμεν ένα υφιστά
μενόν μας διότι δέν έχει νά παρουσιάση ώρισμένην δράσιν άφοΰ ήμεΐς δεν τοϋ έδώ- 
σαμεν τήν ευκαιρίαν. Ό  άξ/κός οδτος εύλόγως θ’ άρνηθή νά ύπερητή εις «άφανεϊς 
θέσεις».

"Αλλωστε πάντες οί άξ/κοί δέν δύνανται νά ύπηρετοΰν εις έπικαίρους θέσεις 
διότι ό άριθμός των θέσεων αύτών είναι περιωρισμένος καλόν δέ θά είναι κατά τήν 
κρίσιν μας νά έχωμεν ύπ’ όψιν μας τό «έ κ α σ τ ο ς έ φ’ ώ έ τ  ά χ θ η ». "Αλλωστε
ολοι μας πρέπει νά ξεύρουμε δτι αί διάφοροι Άστυνομικαί 'Υπηρεσίαι δέν χωρίζονται 
άπό τον νόμον εις έπικαίρους καί μή, άλλ’ οΰτε καί άπό τήν πράξι καί δτι κάθε υπη
ρεσία έχει τή δική της θέσι μέσα στο σύνολο. ’Αποτελεί ή κάθε μιά ένα «γρανάζι» 
τοϋ δλου άστυνομικοΰ μηχανισμοΰ. Είναι φυσικό, αν ένα άπό αύτά δέν λειτουργή 
καλά νά πάσχη δλος ό μηχανισμός.

’Εδώ μπορούμε νά έπαναλάβουμε αύτό πού είπαμε καί εις άλλην μελέτην μας, 
δτι είναι άπαραίτητος ή έ ν α λ λ α γ ή  τ ώ ν  ρ ό λ ω ν .  ’Εκείνος ό άξ/κός μπορεί 
νά θεωρηθή ό καλλίτερος δταν είναι «έ ν α λ λ ά ξ ι μ ο ς». Οί χρησιμοποιούμενοι 
οι’ ένα μόνον ρόλον π.χ. Διοικητοΰ Τμήματος, άξ/κοϋ ’Ασφαλείας, Τροχαίας κλπ. 
ή έπιτελικοΰ, δ ι ό τ ι  ε ί ν α ι  α κ α τ ά λ λ η λ ο ι  δι’ άλλα καθήκοντα πρέπει νά 
τίθενται είς ήσσονα μοίραν έναντι όμοιοβάθμων των «έναλλαξίμων» εις ποικίλους 
ρόλους διοικητικούς, έπιτελικούς, έκπαιδευτικούς, ειδικούς κλπ.

Γενικώς ή π ο λ υ μ έ ρ ε ι α  καί  ή έ ν α λ λ α ξ ι μ ό τ η ς ε ί ς  ποικίλα κα
θήκοντα π ρ έ π ε ι  ν ά  θ ε ω ρ ε ί τ α ι  ώς  σ τ ο ι χ ε ΐ ο ν  υ π ε ρ ο χ ή ς  έ
ν α ν τ ι  τ ή ς  μ ο ν ο μ ε ο ε ί α ς .  'Η  έφημερίς «Ελληνική ’Αστυνομία» είς τό 
φύλλον της τής 11/12/953, έξ άφορμής διαταγής τοϋ τότε 'Υπουργού τών ’Εσω
τερικών δπως άντικατασταθοΰν οί έπί πολλά έτη ύπηρετοϋντες είς είδικάς υπηρεσίας 
έγραφε μεταξύ άλλων καί τά εξής :

«Στά  πρώτα χρόνια τής ’Αστυνομίας Πόλεων είχε καθιερωθή ή ’Αρχή τοϋ
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πρώτου ’Αρχηγού τοϋ Άστυν. Σώματος άειμνήστου Σερ Φρεδ. Χαλίντεϋ δτι δεν 
πρέπει νά υπάρχουν είδικαί όπηρεσίαι διά τούς άστυνομ. υπαλλήλους. Άτυχώς δμως 
αί κοινωνικαί άνάγκαι έπέβαλλον την δημιουργίαν των ειδικοτήτων καί εις τήν ’Α
στυνομίαν».

«Το δτι δμως αί είδικαί ύπηρεσίαι τοϋ Άστυνομ. Σώματος έπεβλήθησαν έκ 
τής φοράς των πραγμάτων δεν σημαίνει δτι πρέπει νά ύπηρετοΰν τά ί'δια πάντοτε 
πρόσωπα είς αύτάς διότι ούδείς είναι αναντικατάστατος σήμερον.

«Ε ίνα ι πολλοί οί αστυνομικοί υπάλληλοι οί έπί σειράν ετών ύπηρετοΰντες εις 
μαχίμους υπηρεσίας ένω τουναντίον άλλοι συνάδελφοί των ύπηρετοΰν πάντοτε είς 
είδικάς υπηρεσίας είς τάς οποίας έξειλίχθησαν κατά πολλούς βαθμούς».

'Ως προς το πρώτον σημεΐον είμεθα απολύτως σύμφωνοι μέ τον συντάκτην 
τής έφημερίδος, ώς προς τό δεύτερον όμως σημεΐον, μπορούμε νά σημειώσουμε έδώ 
έκεΐνο πού είπαμε καί πιο πάνω. "Οτι δηλ. δεν φταίνε πολλές φορές οί ίδιοι οί ύπάλ- 
ληλοι παραμένοντες είς είδικάς υπηρεσίας' καί δτι έάν θεωρείται μειονέκτημα νά 
υπηρέτη κανείς έπί μακρον είς είδικάς υπηρεσίας, έξ ΐσου θά πρέπει νά θεωρείται 
μειονέκτημα τύ νά υπηρέτη τις έπί μακρον είς μαχίμους υπηρεσίας, τινάς μάλιστα 
τών όποιων, λόγω τής κοινωνικής προβολής των, έπιδιώκουν οί ένδιαφερόμενοι καί 
παραμένουν είς αύτάς έπί πολλά έτη έξελισσόμενοι κατά πολλούς βαθμούς!

Τό άρθρον 7 τοϋ Ν .Δ. 2923/54 σχετικού μέ τάς προαγωγάς άξιωματικών κα
θορίζει δτι «προτείνονται καί κρίνονται οί άξ/κοί άπό τοϋ βαθμοΰ τοϋ Συν/ρχου 
καί άνω ώς παραμένοντες είς τον αύτόν βαθμόν (δηλ. μη προακτέοι) οί μ η  δ ι α- 
θ έ τ ο ν τ ε ς  ε ύ ρ ε ΐ α ν  έ π ι τ ε λ ι κ ή ν  κ α τ ά ρ τ ι σ ι ν  κ α ί  ι κ α ν ό τ η τ α  
ά π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή ς  δ ι ο ι κ ή σ ε ω  ς». Έάν ληφθή ύπ’ όψιν ή γ ε ν  ι- 
κ ό τ η ς  τ ώ ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  τ ώ ν  β α θ μ ώ ν  ι δ ί α  ’Α σ τ υ ν ό μ ω ν  
κ α ί  Δ / ν τ ώ ν  γίνεται καί παρ’ ήμΐν άντιληπτή ή μεγάλη σημασία τής άνωτέρω 
διατάξεως, ή όποια άπαιτεΐ έναλλαγήν τών ρόλων.

"Ενα άλλο στοιχεΐον τό όποιον πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψιν μας προκειμένου 
νά έκτιμήσωμεν τάς πράξεις ενός κατωτέρου μας είναι τ ά  μ έ σ α  τ ά  ό π ο ι α  
δ ι α θ έ τ ε ι  δ ι ά  τ ή ν  έ κ τ έ λ ε σ ι ν  τ ή ς  ύ π η ρ ε σ ί α ς  τ ο υ  κ α θ ώ ς  
κ α ί  τ ο ν  χ ρ ό ν ο ν  έντός τοϋ οποίου έπιτυγχάνει ώρισμένα αποτελέσματα. Έάν 
ύποθέσωμεν δτι τό α' έ'ργον παράγει εις άξ/κός μέ πλούσια είς τήν διάθεσίν του 
μέσα καί μέ άνεσιν χρόνου, τό ΐδιο δέ έ'ργόν παράγει έτερος άξ/κός μέ πενιχρά μέσα 
καί έντός περιωρισμένου χρόνου, ασφαλώς τό ύπό τοϋ δευτέρου παραγόμενον έργον, 
ύπηρεσιακώς έξεταζόμενον, είναι μεγαλυτέρας άξίας.

'Ομοίως δταν ό Διοικητής ένός Τμήματος ή 'Τπηρεσίας έχει άριστον καί έπι- 
λεγμένον προσωπικόν, ένω έτερος δέν έχει προσωπικόν ΐσης ίκανότητος, τό παραχθέν 
παρ’ άμφοτέρων έργον πρέπει νά έκτιμηθή άναλόγως.

Έ τερα τεκμήρια ίκανότητος είναι οί τ ί τ λ ο ι  σ π ο υ δ ώ ν  περί ών άνε- 
φέραμεν δταν έγένετο λόγος περί πνευματικών προσόντων.

Τό ε ί δ ο ς  τ ή ς  έ κ τ ε λ ο υ μ έ ν η ς  ύ π η ρ ε σ ί α ς  συχνά δέν έπιτρέπει νά κατα- 
δειχθοΰν δλαι αί ικανότητες ένός άξ/κοϋ ή ένός ατόμου γενικώς. "Ενας άριστος 'Υπα- 
στυνόμος π.χ. καί ένας καλός, θά έκτελέσουν τά καθήκοντα άξ/κοϋ ύπηρεσίας άποδο- 
τικώς μέ δ ι α φ ο ρ ά ν  ά ν ε π α ί σ θ η τ ο ν .  Έάν δμως δοθή είς αύτούς δυσκολώτερον 
έργον π.χ. ή άνάκρισις έπί μιας σοβαράς ύποθέσεως, ή λήψις μέτρων τάξεως καί 
άσφαλείας ύπό προσωπικήν των ευθύνην, ή μελέτη ένός ύπηρεσιακοϋ διοικητικού ή 
άστυνομικοΰ θέματος καί ή έπ’ αυτών υπεύθυνος είσήγησις, άνώτερα έκπαιδευτικά 
καθήκοντα κλπ., θά ίδοΰμε δτι ή κλιμάκωσις τής διαφοράς θά είναι α ι σ θ η τ ή .

Έ κ  τών άνωτέρω μπορούμε νά συμπεράνουμε δτι ή έλλειψις άξιολόγων πρά
ξεων, ή ή παντελής έλλειψις πράξεων δέν σημαίνει άναγκαίως καί έλλειψιν άξίας. 
Ενδέχεται ό κρινόμενος νέ κέκτηται δυνατότητας, τάς οποίας δ έ ν  έ δ ό θ η  εύ-
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κ α ι ρ ί α ν ά έ κ δ η λ ώ σ η .  Είναι ζήτημα προσωπικότητος τοϋ κρίνοντος ή ορθή 
έρμηνεία των τεκμηρίων, ή άληθής διάγνωσις των προσόντων, ώς καί ή προσπά
θεια διαγνώσεως των δυνατοτήτων τοϋ κρινομένου, διότι τότε μόνον θά έκτιμήση 
όρθώς την αξίαν του.

8. Πώς θά χαρακτηρίσω μεν ενα αξιωματικόν.
'Ο οργανισμός τοϋ Σώματος εις τό άρθρον 119 λέγει ποιοι « χ α ρ α κ τ η ρ ί -  

ζ ο ν τ α ι»  ώς προακτέοι κατ’ έκλογήν, ώς προακτέοι κατ’ αρχαιότητα ώς μή ποοα- 
κτέτοι καί ώς στάσιμοι.

Ή  λέξις «χαρακτηρίζονται» ενταύθα τ ί σημαίνει; Σημαίνει ότι ό προτείνων 
ή κρίνων άφοΰ λάβη ΰπ’ οψιν καί έκτιμήση μετά τής προσηκοόσης προσοχής τά κατά 
τ ’ άνωτέρω διαπιστωθέντα προσόντα τοϋ υφισταμένου του, τον κατατάσσει εις μίαν 
των άνωτέρω κατηγοριών δηλαδή τ ο ν  β α θ μ ο λ ο γ ε ί  ήτοι καθορίζει εις ποιον 
ποσοστόν κέκτηται τά παρ’ αΰτοϋ διαπιστωθέντα προσόντα υφιστάμενός του. Έργον 
καί τοϋτο δυσχερές, ΐσως δυσχερέστερου τής άναζητήσεως καί διαπιστώσεως των 
προσόντων. .

Υπάρχουν πολλά συστήματα καί πολλαί μέθοδοι βαθμολογίας. 'Ως π.χ. ή 
ταξινόμησις κατά κατηγορίας (A, Β , Γ , Δ , Ε )  ένθα τό Α' έξαίρετος, τό Β ' λίαν 
καλός, τό Γ ' Καλός, το Δ ' Σχεδόν καλός καί Ε ' κάτω τοϋ μέτριου. 'Η  βαθμο- 
λόγησις μέ άριθμούς μέ βαθμολογικήν κλίμακα 1—20 ώς συμβαίνει εις τάς Σχολάς. 
Ό  χαρακτηρισμός απλώς τοϋ υποψηφίου ώς άρίστου, λίαν καλοΰ, καλοΰ, κλπ., ώς 
έχει καθιερωθή διά τάς διαδοχικάς σημειώσεις. Είναι δύσκολος ή εκλογή τοϋ 
ένός ή τοϋ άλλου συστήματος, ή εκλογή κλίμακος καί μονάδος βαθμολογήσεως, 
ή έξεύρεσις μονάδος μετρήσεως ή έκτιμήσεως ένός προσόντος.

"Απασαι αί άνωτέρω μέθοδοι βαθμολογήσεως παρουσιάζουν μειονεκτήματα 
ή πλεονεκτήματα συγκρινόμεναι μεταξύ των.

Προκειμένου νά βαθμολογήσωμεν τά άστυνομικά καί διοικητικά προσόντα 
τών υποψηφίων διά τάς Σχολάς Άρχιφυλάκων καί Ύπαστυνόμων μεταχειριζόμεθα 
βαθμολογικήν κλίμακα άπό 1—20. "Οταν πρόκειται νά χαρακτηρίσωμεν τούς άξ/κούς 
άρκούμεθα νά τούς κατατάξωμεν εις μίαν τών ύπό τοϋ νόμου άναφερομένων κατηγο
ριών ήτοι κατ’ έκλογήν, κατ’ άρχαιότητα, μή προακτέων καί στάσιμων.

Εις τήν ποώτην περίπτωσιν οί ύποψήφιοι ναί μέν βαθμολογούνται κεχωρισμέ- 
νως είς έκαστος παρά τών αρμοδίων προϊσταμένων των έν τελευταία όμως βαθμίδι 
ό ’Αρχηγός προκειμένου περί τών ύποψηφίων άρχιφυλάκων, ή τό Πειθαρχικόν Συμ
βούλιου κατωτέρων προκειμένου περί τών ύποψηφίων Ύπαστυνόμων συντάσσει τον 
τελικόν πίνακα βαθμολογίας. ’Επίσης κατά τήν έν τη Σχολή φοίτησίν των χρησι
μοποιείται ή άριθμητική κλίμαξ βαθμολογίας προσόντων προσφερομένη καλύτερον 
είς τήν περίπτωσιν ταύτην διότι άπαντες βαθμολογούνται άπό έν καί τό αύτό προ
σώπου, ποοϋπόθεσις μή ύπάρχουσα διά τήν βαθμολόγησιν τών προσόντω τών άξ/κών.

Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν διά τής κατατάξεως τών άξ/κών είς μίαν τών 
ύπό τοϋ ’Οργανισμού τοϋ Σώματος προβλεπομένων κατηγοριών πάλιν γίνεται μία 
άνάλυσις τών προσόντων τών άξ/κών ύπό τών καθ’ ιεραρχίαν προϊσταμένων των. 
Ό  τρόπος ούτος τής βαθμολογήσεως παρέχει τό πλεονέκτημα ότι δέν παρίσταται 
άνάγκη μετρήσεως ή ύπολογισμοΰ, όπως είς τήν άριθμητικήν κλίμακα, άλλά άρκεΐ 
μία νοερά έκτίμησις διά ν’ άνεύρωμεν τον βαθμόν τοϋ εξεταζόμενου προσόντος.

Ό  βαθμός έκάστου προσόντος δύναται νά προσδιορισθή έν σχέσει προς τον 
βαθμόν ύφ’ δν τό ύπ’ οψιν προσόν συναντάται είς τό σύνολον τών βαθμολογουμένων 
άξ/κών. "Αν π.χ. θέλομεν νά καθορίσωμεν τον βαθμόν μορφώσεωε ένός άξ/κοΰ 
έχοντος γνώσεις Γυμνασίου. Θά τόν καθορίσωμεν έν συσχετίσει προς τόν βαθμόν μορ- 
φώσεως τοϋ συνόλου τών άξ/κών. ’Εάν π.χ. οί λοιποί είναι κατωτέρας μορφώσεως 
τότε ό έχων απολυτήριον Γυμνασίου είναι υψηλής μορφώσεως, έάν καί οί λοιποί
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έχουν άνωτέραν τοϋ Γυμνασίου μόρφωσιν τότε ό μέ απολυτήριον Γυμνασίου είναι 
μέσης μορφώσεως. ’Εδώ όμως πρέπει να σημειώσωμεν ότι ό προτείνων τον υφιστά
μενόν του έπειδή είναι αδύνατον νά γνωρίζη τάς γραμματικάς γνώσεις όλων των 
άξ/κών τοϋ Σώματος θά βαθμολογήση τό προσόν τής μορφώσεως τοϋ ύπ’ αύτοΰ 
προτεινομένου έν συσχετισμό» μέ την μόρφωσιν των άξ/κών τούς οποίους γνωρίζει, 
τούς οποίους έχει ύπ’ όψιν του. 'Η  συσχέτισις φυσικά θά γίνη μεταξύ προσώπου της 
αυτής κατηγορίας τής αυτής σειράς. Σχετικώς μέ τό θέμα τοΰτο ή έγκύκλιος 9α τοϋ 
Α .Σ .Δ .Υ . «περί τρόπου καταρτίσεως τών εκθέσεων περί τής υπηρεσιακής ίκανό- 
τητος τών ύπαλλήλων» αναγράφει τά έξής : « 'Η  έκθεσις ύπηρεσιακής ίκανότητος 
άποτελοΰσα τό κυριώτερον μέσον προς έπίτευξιν δικαίας καί ΐσης μεταχειρίσεως τών 
ύπαλλήλων έν τή κρίσει περί παντός θέματος τής ύπηρεσιακής αυτών καταστάσεως, 
δέον νά εΐκονίζη μέ άπόλυτον άντικειμενικότητα την όλην υπηρεσιακήν πολιτείαν 
καί ποιότητα τοϋ υπαλλήλου, κρινομένου ού μόνον καθ’ έαυτόν, αλλά καί έν συσχε
τίσει προς πάντας τούς όμοιοβάθμους ύπαλλήλους τοϋ αύτοΰ κλάδου, τούς ύπό τον 
αυτόν κρίνοντα τελοΰντας».

"Οπως άνωτέρω καθωρίσαμεν τον τρόπον έργασίας διά νά έκτιμήσωμεν την 
άξίαν ένός προσόντος μεταξύ μιας όμάδος άνθρούπων τής αυτής κατηγορίας κατά 
τόν ίδιον τρόπον πρέπει νά έξετάσωμεν κάθε προσόν καί νά τό συσχετίσωμεν προς τά 
λοιπά, όμοια ή άντίθετα τοϋ αύτοΰ προσώπου.

Άφοΰ γίνη καλή σύνθεσις έκάστου προσόντος καί διαμορφώσωμεν πιστήν 
εικόνα τοϋ κρινομένου φροντίζομεν ώστε νά γίνη καλή στάθμισις έκάστου μερικοϋ 
προσόντος, ή τελική έκτίμησις τοϋ συνόλου αύτών, καί ή κατάταξις τοϋ άξ/κοΰ είς 
τήν προσήκουσαν βαθμίδα άξίας. ’Εάν λάβωμεν ύπ’ όψιν μας καί μάλιστα άποδώ- 
σωμεν ιδιαιτέραν σημασίαν είς έν προτέρημα του ή έλάττωμά του καί άποσιωπή- 
σωμεν άλλα ευμενή ή δυσμενή στοιχεία δέν θά είμεθα άκριβοδίκαιοι. ’Εάν π.χ. ό 
κρινόμενος ώς προκύπτει έκ τοϋ φακέλλου του έχει ύποπέσει είς παραπτώματα τρα- 
χύτητος καί λάβωμεν ύπ’ οψιν μας μόνον τό γεγονός αυτό, χωρίς νά τό συνδυάσωμεν 
προς τά άλλα προτερήματά του ή προς τάς συνθήκας ύφ’ άς ύπέπεσεν είς τό παρά
πτωμά του σχηματίζομεν έσφαλμένην εικόνα τοϋ άξ/κοΰ αύτοΰ. Καθώς καί άντι- 
στρόφως έάν έχωμέν ύπ’ όψιν μας μόνον τά εύμενή ύπέρ τοΰ κρινομένου στοιχεία ή 
έν συγκεκριμμένον γεγονός όπερ κατά τό παρελθόν έλήφθη ύπ’δψιν άγνοοΰμεν δέ ά
παντα τά διά τόν κρινόμενον δυσμενή στοιχεία, δέν είμεθα άκριβοδίκαιοι.

Οί χαρακτηρισμοί δέον ν’ άπορρέουν λογικώς έκ γεγονότων ήλεγμένης άντι- 
κειμενικής άκριβείας καί εύάριθμα τοιαΰτα χαρακτηριστικά γεγονότα σκόπιμον είναι 
νά παρατίθενται προς ύποστήριξιν τών χαρακτηρισμών, ούχί δ’ έξ άπλών ύπονοιών, 
άντιθέτων εισηγήσεων, σχολίων, ή πληροφοριών ούδ’ έκ μεμονωμένων τυχαίων ή 
άσημάτων περιστατικών.

Μποροΰμε ν’ άποφύγουμε τόν έσφαλμένο χαρακτηρισμό ένός ύφισταμένου 
μας έάν προσπαθήσουμε νά δώσουμε τήν καλλιτέρα άπάντησι στά έξής : «Δύναται 
ό κρινόμενος νά διοικήση μονάδα τοΰ βαθμοΰ του καί μέ ποιον βαθμόν ίκανότητος 
συγκρινόμενος μέ όμοιοβάθμους του έχοντας τά αύτά έτη άξ/κοΰ».

«Δύναται ό κρινόμενος νά χρησιμοποιηθή είς είδικάς ύπηρεσίας ή είς έπιτελικάς 
τοιαύτας καί νά έκτελέση καθήκοντα άνάλογα τοΰ βαθμοΰ του καί μέ ποιον βαθμόν 
ίκανότητος συγκρινόμενος προς όμοιοβάθμους του έχοντας τά αυτά έτη άξ/κοΰ».

Είναι φανερόν ότι θά πρέπει νά βαθμολογήσωμεν υψηλότερα τούς άξ/κούς 
οί όποιοι είναι ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ο ύ ς  έ ν α λ λ ά ξ ι μ ο ι  ε ί ς  ά μ φ ο τ έ ρ ο υ ς  
τ ο ύ ς  ρ ό λ ο υ ς ,  άπό έκείνους οί όποιοι είναι μονομερώς ικανοί είς ένα μόνον. 
"Οταν άναφέρω άνωτέρω «νά διοικήση μονάδα τοΰ βαθμοΰ του» έννοώ καί τούς 'Υπα- 
στυνόμους διότι καί αύτοί είς τήν άλλαγήν των, είς τά Παραρτήματα ’Ασφαλείας 
είς τά λοιπά καθήκοντα είς ά διατίθενται άσκοΰν διοίκησιν ύπό εύρυτέραν έννοιαν, 
λαμβανομένης τής λέξεως.
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9. Συμπέρασμα.
’Από όλα οσα άνωτέρω έξεθέσαμεν δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν τά έξης :
Έ ν  έκ των σπουδαιοτέρων καθηκόντων τοΰ ήγήτορος είναι και ή έκφρασις 

της γνώμης του περί τής υπηρεσιακής ίκανότητος των υφισταμένων του. 'Η  ένσυνεί- 
δητος καί προσεκτική, άλλά καί άπηλλαγμένη παντός συναισθηματισμού, έκτέλεσις 
τοΰ καθήκοντος τούτου έχει άμεσον σχέσιν προς τ ό  σ υ μ φ έ ρ ο ν  τ ω ν  ά τ ό- 
μ ω ν  ά λ λ α  κ α ί  τ ή ς  υ π η ρ ε σ ί α ς .

Οί προτείνοντες καί κρίνοντες ε ί μ ε θ α  υ π ε ύ θ υ ν ο ι  έναντι τοΰ Σώ 
ματος, άλλά καί έναντι τής κοινωνίας διά την ποιότητα των άξ/κών τοΰ Σώματος, 
όλων γενικώς είδικώτερον όμως έκείνων οίτινες προορίζονται νά καταλάβουν ηγε
τικές θέσεις.

Ή  διαπίστωσις των προσόντων των άξ/κών καί ή βαθμολόγησις αύτών άπαι- 
τε ΐ διαγνωστικήν ικανότητα μεγάλην, καλήν έκτίμησιν τών διαφόρων παραγόντων 
καί π ρ ο  π α ν τ ό ς  ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ η τ α  κ α ί  ά π ρ ο σ ω π ο λ η ψ ί α ν .

Διά νά είναι κατά τό άνθρωπίνιυς δυνατόν ορθός ό χαρακτηρισμός ένός άξιω- 
ματικοΰ καί ή βαθμολόγησις άσφαλής καί άξιόπιστος άνάγκη ν’ άκολουθή ώρισμέ- 
νας άρχάς. "Ητοι : α) νά είναι άναλυτική ώς συμβαίνει εις τό παρατεθέν υπόδειγμα 
διά τάς ενόπλους δυνάμεις. Βαθμολογοΰνται τά μερικά προσόντα, έν συνεχεία βα
θμολογείται ή όμάς προσόντων (ήθικά—πνευματικά, κλπ .) καί κατόπιν βαθμολογείται 
ή όλη ύπόστασις τοΰ κρινομένου.

β ) Νά είναι συγκριτική: "Οσον καί αν κρίνεται κεχωρισμένως έκαστος άξ/κός 
πάλιν προκειμένου νά βαθμολογήσωμεν τοΰτον κατ’ άνάγκην θά τον συγκρίνωμεν 
μέ τούς συναδέλφους του διά νά διαπιστώσωμεν τά άντίστοιχα προσόντα.

γ )  Νά είναι άντικειμενική δηλαδή άπηλλαγμένη πάσης υποκειμενικής Ιπηρείας. 
δ) Νά είναι έμπεριστατωμένη έξετάζουσα άπαντας τούς παράγοντας, 
ε) Νά είναι πλήρης δηλ. νά μή παραλείπη οΰτε τά προσόντα άλλ’ ούτε τά 

έλαττώματα.
στ) Νά χρησιμοποιή τό ίδιον μέτρον δι’ όλους.

Κ. ΤΟΥΖΕΝ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ ,  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Ο Δ Η Γ Ο Υ Σ

'Όταν συναντασθε μέ άμαξα ή μέ καβαλάρηδες μή κορνάρετε συνεχώς καί μή κάμετε έξα- 
τμίσεις, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος νά γίνΛν δυστυχήματα μέ τό ξάφνιασμα τών άλόγων.
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1. Γενικά.
2. Μέθοδος.
3. Γνώμιι ειδικών.
4. Έ ργασνηριακή έξέτασις.

**  *
1. Γενικά.
Περί τά τέλη τοΰ μηνός ’Απριλίου τοΰ έτους 1956 έξεμέτρησε τό ζην είς την 

πόλιν της Γαλλίας A ix-le-Bain  εις έκτω ν πλέον πανούργων καί ίκανοτέρων πλα- 
στογράφων γραμματοσήμων της έποχής μας, ό ’ Ιωάννης Σπεράτι.

Ό  Σπεράτι έγεννήθη τό 1884 εις την πόλιν «P isto ia»  της ’ Ιταλίας. Ένυμφέ- 
φθη Γαλλίδα καί άπό τό έτος 1909 έγκατεστάθη μονίμως έν Γαλλία. Ό  Σπεράτι τό 
πρώτον ήσχολήθη μέ την «πώλησιν άρτου καί μακαρονίων», άλλα διαπιστώσας ενω
ρίς τάς καλλιτεχνικάς του ικανότητας έγκατέλειψε τήν ταπεινήν εργασίαν τοΰ πω- 
λητοϋ «άρτου καί σπαγέτου» καί έγκατεστάθη είς εν ήσυχον καί μαγευτικόν χωρίον

Τό γραμματόσημου τοϋ Ναπολέοντο;, έκδόσεω; 1852. ’Α ρ ι σ τ ε ρ ά  παραγωγής Σπε
ράτι. Δ ε ξ ι ά  γνήσιον.

έπί των όρέων τής Σαβοΐας, όπου καί ήρχισε να έκτυπώνη σπανίων έκδόσεων γραμ
ματόσημα. Τό 1908 ό Σπεράτι είχεν δώσει πρός δημοσίευσιν τάς φωτογραφίας 
μερικών γραμματοσήμων είς έν περιοδικόν τέϋν φιλοτελιστών μεγάλης κυκλοφορίας, 
πρός τον σκοπόν άνευρέσεως άγοραστών. Α ί καλλιτεχνικαί αύται άσχολίαι τοϋ Σπε
ράτι δεν ήσοιν γνωσταί μέχρι τοΰ έτους 1940 δτε ούτος έπεδίωξε ν’ άποστείλη είς Λι- 
σαβώνα 19 πολύτιμα γραμματόσημα. Έπεζήτησε δέ νά γίνη περί αύτών μία μικρά 
δημοσιότης καί τό έπέτυχεν.

Τά έν λόγω γραμματόσημα έξητάσθησαν κατόπιν έντολ.ής τών γαλλικών τε- 
λωνιακών άρχών άπό ειδικούς έμπειροτέχνας «περί τά γραμματόσημα» καί έπί τή 
βάσει της γνωμχτεύσεως αύτών τό τελωνείου τοΰ έπέβαλε πρόστιμου 300.000
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φράγκων διότι προσεπάθησε νά έξάγγ] παρανόμως «Πολύτιμα»..... άντικείμενα εκ της
χώρας-Γαλλίας.

'Ο Σπεράτι έδραξε την ευκαιρίαν της δημοσίας αυτής άνακοινώσεως, ότι δη
λαδή εις την κατοχήν του εόρίσκονται άνεκτιμήτου άξίας γραμματόσημα καί δηλοϊ 
ότι ταΰτα εϊναι ειδικής του κατασκευής, εις τήν πράξιν δέ ταύτην προέβη διά ν’άπο- 
δείξη καί δημοσίως πόσον άνίκανοι εϊναι οί ονομαζόμενοι «έμπειροτέχναι». Ούδείς 
όμως έκ των εμπειροτεχνών καί τεχνοκριτών παρεδέχθη ότι τα γραμματόσημα ήσαν 
πλαστά. 'Ο καθηγητής Λοκάρ εις τον όποιον παρεδόθησαν ταΰτα προς έξέτασιν, δι’ 
έγγράφου έκθέσεώς του άπεφάνθη (12 ’ Ιουλίου 1943 καί 4 ’ Ιανουάριου 1944) ότι τά 
υπό τήν κρίσιν του τεθέντα γραμματόσημα εϊναι γνησιώτατα. Τό 1943 εϊς έμπορος 
μεγάλου καταστήματος γραμματοσήμων είςτό  ’Άμστερνταμ τής 'Ολλανδίας εϊχεν υ
ποβάλει μήνυσιν εναντίον τοΰ Σπεράτι εις τά Γαλλικά δικαστήρια διότι, ώς ίσχυ- 
ρίζετο, τά πλαστά γραμματόσημα τά όποια ήγόρασε, εις δημόσιον πλειστηριασμόν έν 
Άμστερ,ντάμ, πιστεύσας ότι έπρόκειτο περί γνησίων, ήσαν προϊόντα τοΰ εργαστηρίου 
τοΰ Σπεράτι. Ή  πράξις αυτή, δηλαδή 0Tt τά έν λόγω γραμματόσημα ήσαν πλαστά, 
ό 'Ολλανδός έμπορος τό έπληροφορήθη άπό ’Άγγλον συνάδελφόν του εις δν ό Σπεράτι 
τό πρώτον προσέφερε ταΰτα πρός πώλησιν. 'Ο Ά γγλος γραμματοσημόφιλοςή φιλοτελι
στής έξετάσας καί διαπιστώσας ότι έπρόκειτο περί πλαστών ήρνήθη νά τά άγοράση. 
• Ά πό τοΰ_ έτους 1943 καί μέχρι τοΰ 1945 ή σύζυγος τοΰ υίοΰ τοΰ Σπεράτι προ

σεπάθησε νά πωλήση διάφορα γραμματόσημα καί εις τό Παρίσι καί εις τήν Μασσα
λίαν. Αυτή ίσχυρίζετο ότι τά γραμματόσημα προήρχοντο εκ τίνος ιδιωτικής συλλογής.

Τό γνήσιον δέ τής όλης αυτής συλλογής έπεβεβαιώθη άπό τούς ειδικούς πραγ- 
ματογνώμονας τών γραμματοσήμων.

Ε ις Σουηδός τεχνοκρίτης ήγόρασε έν γραμματόσημον τών τριών φράγκων χρώ
ματος κίτρινου έτους έκδόσεως 1885. Τοΰ έν λόγω γραμματοσήμου ύπήρχε εν μό
νον άντίτυπον, κατά τον Σπεράτι, λόγω τοΰ λάθους τό όποιον εϊχεν γίνει εις τό χρώμα 
κατά τον χρόνον τής έκτυπώσεως. Τό γραμματόσημον αυτό έφέρετο ότι, προ τοΰ δευ
τέρου παγκοσμίου πολέμου, εύρίσκετο εις τήν συλλογήν τοΰ Βασιλέως Καρόλου τής 
Ρουμανίας. Ό  Σπεράτι κατόπιν πολυετοΰς παρανόμου δράσεως εύρέθη έπί τέλους 
άντιμέτωπος τής άστυνομίας, τών διαφόρων πραγματογνωμόνων καί τεχνοκριτών 
καί ήγωνίσθη λυσσωδώς υπέρ έαυτοΰ, ιδιαιτέρως δέ κατά τήν τελευταίαν δίκην τοΰ 
έτους 1953 ήτις καί έλαβε διεθνή δημοσιότητα. Κατά δημοσιογραφικάτ πληροφορίας 
ό Σπεράτι έδώρησε τήν συλλογήν του (περί τά 600 τεμάχια) εις τήν φιλοτελικήν 
Εταιρείαν τής ’Αγγλίας καί ύπεσχέθη ότι δέν θά ένεργήση πλέον οίασδήποτε φύσεως 
νέαν έκτύπωσιν. Τή εύγενή παραχωρήση τής ’Αγγλικής φιλοτελικής εταιρείας τινά 
έκ τών γραμματοσήμων τής συλλογής τοΰ Σπεράτι έξετέθησαν .εις Παρισίους εις 
μίαν έκθεσιν κατά τό έτος 1955. 'Ο Σπεράτι έδώρηοε πράγματι τήν συλλογήν του 
ουχί όμως τά όργανα καί τάς μεθόδους τάς όποιας έχρησιμοποίει διά τήν έκτύπωσιν 
τών γραμματοσήμων, πλήν ενός χειροκινήτου μικροΰ τυπογραφείου.

'Ο Λοκάρ ό έπίσημος πραγματογνώμων, δηλαδή ό διορισθείς ύπό τοΰ Δ ι
καστηρίου 0τε ό Σπεράτι έδικάζετο κατόπιν υποβολής σχετικής μηνύσεως ύπό τών 
Γαλλικών τελ ωνειακών άρχών, διά τήν εις τήν άρχήν τοΰ παρόντος μνημονευθεΐσαν 
περίπτωσιν, εϊπεν ότι κατά τήν έξέτασιν καί σύγκρισιν τών έν λόγω γραμματοσήμων, 
διά μεγεθυντικοΰ φακοΰ καί διά τοΰ μικροσκοπίου ούδεμίαν διεπίστωσε διαφοράν 
μεταξύ τών ώς πλαστών φερομένων καί τών άναμφισβητήτου γνησιότατος γραμματο
σήμων. Τήν έλαχίστην διαφοράν, εις τάς διαστάσεις, ήν διεπίστωσε, τήν θεωρεί άνα- 
πόφευκτον, άν ιδιαιτέρως ό πλαστογράφος έχρησιμοποίησε φωτογραφικάς μεθόδους 
άναπαραγωγής. 'Η  έξέτασις ύπό τό ύπεριώδες φώς έδιυσε τάς αύτάς ακριβώς άπο- 
χρώσεις. Έ τ ι  δέ (κατά τήν κατάθεσιν τοΰ Λοκάρ) μεταξύ τοΰ γνησίου 'Ισπανικοΰ 
γραμματοσήμου τών 2 πεννών καί τών έκτυπωθέντων ύπό τοΰ Σπεράτι δέν ύπήρχεν 
διαφορά εις τό πάχος τοΰ χάρτου ουδέ έν χιλιοστόν τοΰ μυριοστοΰ.
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2. Μέθοδος.
"Οθεν αυτομάτως άνακύπτει το ερώτημα κατόπιν της τόσον καταπληκτικής 

επιτυχίας τοϋ διαβοήτου πλέον καταστάντος πλαστογράφου Σπεράτι: Δ ιά ποιας με- 
. θόδου καί διά τινων μέσων οδτος έπετύγχανε τά τόσον τέλεια άποτελέσματα;

'Ο Σπεράτι ουδέποτε άνεκοίνωσε τ ί είς τούς οικείους του, εις τούς φίλους του, 
εις τήν άστυνομίαν η το δικαστήριον «περί της μεθόδου» τής έκτυπώσεως των γραμ
ματοσήμων. 'Ότε τον έπεσκέφθη είς τήν βίλλαν του ή «Λαμπρά Σελήνη» παρά το 
αίξ-λές-Βαίν, (τ’ όνομα έδόθη άπο τούς δημοσιογράφους οί'τινες τον έπεσκέφθησαν τύ 
1945), ό Διευθυντής τής Διεθνούς’Αστυνομίας κ. ’Ίσναρτ, οστις καί είχε μικράν συνο
μιλίαν μετ’αμτοΰ δεν ήδυνήθη καί ούτος νά λάβη ουδέ τήν παραμικράν πληροφορίαν 
άπο τον Σπεράτι.

Ό  Σπεράτι, λέγει ό κ. "Ισναρτ, κατ’ άρχάς ήτο σιωπηλός, κατόπιν μετεβλήθη 
είς φιλόφρονα καί όμιλιτικώτατον, άλλά ούδέ μία λέξιν άνέφερε περί των οργάνων 
καί των μεθόδων τάς οποίας έχρησιμοποίει διά τήν έκτύπωσιν των γραμματοσήμων. 
Τό μόνον τύ όποιον κατ’έπανάληψιν έπανελάμβανε καί ύπεστήριζεν έντόνως καί μέ 
πάθος ήτο το ότι δεν ήτο....«πλαστογράφος», άλλά καλλιτέχνης καί ότι εϊχεν συντε- 
λέσει είς τήν δημιουργίαν τής «καλλιτεχνικής φιλοτέλειας». Τά μελλοντικά σχέδιά του 
καί ή φιλοδοξία του ήσχν ν’έκδόση μερικά βιβλία τά όποια θά περιήχον μίαν εκατοντά
δά άπο τάς έκδόσεις του. Α ί εκδόσεις αδται δυνατόν νά τιτλοφορηθούν «ό Ρουμπέν 
των Φιλοτελιστών». Έκάστη συλλογή δέον νά άριθμηθή καί νά υπογραφή ύπ’αυτού, 
δι’έκαστον δέ γραμματόσημου τής συλλογής αυτής θά γίνη μ,ία περιληπτική περιγρα
φή δι’ής μετ’έμφάσεως θά τονίζεται «γνησιώτατα».’Αρκετά τεμάχια εκ των συλλογών 
αυτών δύνανται νά χρησιμοποιηθούν προς «διδασκαλίαν» άποκλειστικώς τών πραγμα- 
τογνωμόνων καί είς τούς οποίους δυνατόν νά δοθούν άκριβεϊς άλλά «άκρως έμπιστευ- 
τικής» φύσεως πληροφορίαι. Ό  Σπεράτι ήτο υπερβολικά υπερήφανος διά τό «ταλέν
το» του, δηλαδή διά τήν έξαπάτησιν τών πλέον φημισμένων άνά τον κόσμον ειδικών 
(τήν «άκαδημίαν τών φιλοτελιστών τών Παρισίων», τήν «Βασιλικήν έταιρείαν τών φι
λοτελιστών» τήν «ενωσιν τών πραγματογνωμόνων-φιλοτελιστών τού Λονδίνου», τον 
κ. «Διάνα Γκάλβεζ», τον κ. Κρούγκερ κ .λ .π .). Ό  Σπεράτι έδήλωσεν είς τον κ. ’Ίσ
ναρτ ότι οί άναφερθέντες ήδύναντο αν τον ήκουον νά είχον δημιουργήσει ολόκληρον 
περιουσίαν άπο τά «καλλιτεχνικά του δώρα», άλλά είναι άξιοι τής τύχης των, λόγω 
τού υπερβολικού έγωϊσμοΰ ύπό τού οποίου κατέχονται. "Οτε ό ’Ίσναρτ έζήτησε τήν 
γνώμην του διά έν γραμματόσημου τό όποιον κατείχε καί τό όποιον τού παρέδωσε, ό 
Σπεράτι έβαλε τάς περιφήμους «μεγεθυντικάς διόπτρας» του, τό έξήτασε περί τό έν 
λεπτόν, ώθησε έπιδεξίως ταύτας πρός τό μέτωπόν του καί εΐπεν ύπερηφάνως : «είναι 
έν έκ τών έργων μου». Οί οφθαλμοί του έλαμπον άπο ειρωνικήν διάθεσιν όταν ήρώτησε 
τον κ. ’Ίσναρτ πότε καί άπο ποιον τό ήγόρασε. 'Ο κ. ’Ίσναρτ τού έδήλωσε ότι αυτό 
άποτελεϊ άτομικόν του μυστικόν καί προσεπάθησε καί πάλιν νά τον πείση νά τού ό- 
μιλήση περί τού τρόπου καί τών μέσων άτινα έχρησιμοποίησεν διά τήν έκτύπωσίν του. 
'Ο κ. ’Ίσναρτ τού έδήλωσε ότι αύτός νομίζει ότι έχρησιμοποίει φωτοχαλκογραφικήν 
μέθοδον καί ότι έκαστον γραμματόσημου έξετυπώνετο χωριστά, άλλά δέν ήδύνατο νά 
είκάση τον τρόπον τού συνδυασμού τών χρωμάτων, τό πώς έγένοντο αί διατρήσεις έπί 
τών άκρων, ή υδατογραφία, ή ποιότης τού χάρτου, κ.λ.π. 'Ο Σπεράτι άπήντησεν ότι 
καί αύτός άγνοεΐ πάντα ταΰτα καί ότι προτίθεται νά γράψη βιβλίου «οί φιλοτελισταί 
άνευ πραγματογνωμόνων» καί μάλλον έν δεύτερον «τά άπόρρητα τών πραγματογνω- 
μόνων» είς τά όποια θά έκθέεη τήν έργασίαυ του έν πάσει λεπτομερεία. Τά βιβλία ταΰ
τα δύνανται κατ’αύτόν νά τυπωθούν είς τρεις γλώσσας άπο 5.000 άντίτυπα είς έκάστην. 
'Η  έργασία αΰτη—έκτύπωσις — υπολογίζει ότι θά κοστίση 5.000 φρ. Γαλλικά καί 
έκαστος τόμος θά περιέχη έν έπί πλέον δώρου, «έν άντίτυπον άπο τον Ρουμπέν».

'Ο Σπεράτι συνέχισεν ότι προτίθεται μέρος τής έργασίας του νά τό άφιερώση 
είς τήν συγγραφήν βιβλίου «Νέαι έπιστημονικαί μέθοδοι πρός άποκάλυψιν.......πλα-
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στογραφιών». Καί μετ’έμφάσεως έδήλωσεν ότι δύναται νά άναπαράγη πανομοιοτύπως 
οίονδήποτε γραμματόσημον τδ όποιον δυνατόν νά έχη έκτυπωθή λιθογραφικώς, τυ- 
πογραφικώς, φωτο-χαλκογραφικώς κ.λ.π. Δέον νά γνωρίζητε κ.’Ίσναρτ, είπεν ύπερη- 
φάνως ό Σπεράτι, δτι δύναμαι ν’ άναπαράγω τάς χαράξεις επί της πλακάς του χαλκού.

3. Γνώμη ειδικών.
Τό 1945, κατά τήν διάρκειαν της δίκης, παρά τάς λεπτομερείς καί επιμόνους δι- 

ερευνήσεις οΰδέν στοιχεΐον ένοχοποιητικόν άνευρέθη προς κατάσχεσιν καί επειδή 
ούδέποτε καί εις ούδένα ό Σπεράτι είχε τ ι άνακοινώσει, αί μέθοδοι της εργασίας του 
άποτελοϋν είσέτι «μυστήριον». Προς τον σκοπόν τούτον ό κ. ’Ίσναρτ άπετάνθη εις 
τούς πλέον γνωστούς πραγματογνώμονας καί τεχνοκρίτας, οΐτινες εΐχον έξετάσει 
έπισήμως ή άνεπισήμως τά έ'ργα του Σπεράτι καί έζήτησε τήν γνώμην αυτών περί των 
πιθανών μεθόδων καί μέσων άτινα έχρησιμοποίει ό Σπεράτι διά τήν έ'κδοσιν τών 
γραμματοσήμων. ’Αλλά κατ’άρχήν εκθέτει αυτός ούτος τήν γνώμην του. Εύρίσκον- 
ται εις τήν κατοχήν μου, λέγει ό κ. ’Ίσναρτ, δύο άντικείμενα, έργα τών χειρών τοΰ 
Σπεράτι. Τό πρώτον είναι εν γραμματόσημον έκτυπωμένον έπί μέλαινος μεγάλου 
φύλλου χάρτου. Έ π ί τοΰ άνω τμήματος αύτοϋ φέρει τήν λέξιν «κοπιράϊτ» καί έπί του 
κάτω τμήματος τήν υπογραφήν « ’Ιωάν. Σπεράτι» διά μολυβδίδος γεγραμμένην. Τό 
δεύτερον είναι μία επιστολή τήν οποίαν μοΰ άπέστειλεν ό Σπεράτι τον Μάϊον τοΰ 
1945, δτε ήμουν έπικεφαλής της όργανώσεως έκθέσεως «πλαστών» καλλιτεχνικών 
έργων εις τό Παρίσι. Έ ν τη επιστολή του ταύτη ό Σπεράτι έγραφεν δτι δύναται νά 
έπιτρέψη εις τήν επιτροπήν νά έκθέση μερικά γραμματόσημα έκ της «ιδιωτικής» του 
συλλογής. Έ κ  τών συνομιλιών τάς οποίας είχα μέ τον Σπεράτι έσχημάτισα τήν γνώ
μην δτι έπρόκειτο περί άλλοκότου «άνθρώπου». Προφανώς μετά τον θάνατόν του, δεν 
θά δυνηθώμεν νά γνωρίσωμεν αν αί πράξεις του ώφείλοντο εις κυνισμόν, αφέλειαν ή 
έλλειψιν γνώσεως τής ευθύνης.

Ό  πρόεδρος τής ένώσεως φιλοτελιστών καί ειδικός πραγματογνώμων έν τοΐς 
Γαλλικοϊς Δικαστηρίοις καί έμπορος γραμματοσήμων κ. Μίρο, δστις πρώτος άπε- 
φάσισε νά θέση τέρμα εις τήν παράνομον δράσιν τοΰ Σπεράτι διά τής ύποβολής κατ’ 
αύτοϋ μηνύσεως, περιγράφει ώς εξής τον Σπεράτι. ’ Ητο εις έφυέστατος άλλά κατ’έπάγ- 
γελμα κακοποιός. Πριν ύποβάλλω κατ’αύτοΰ μήνυσιν ό Σπεράτι εύρίσκετο εις Δικα
στικούς άγώνας, λόγω ύποβολής κατ’ αύτοϋ μηνύσεων έκ μέρους διαφόρων εμπόρων 
καί συλλεκτών γραμματοσήμων, τόσον έν ’ Ιταλία, δσον καί έν ’Αγγλία. Κατά τήν έ- 
ποχήν αυτήν ό Σπεράτι δέν ώμιλοΰσε περί «άναπαραγωγής καλλιτεχνημάτων». Τό 
μόνον τό όποιον ύπεστήριζεν ήτο τό δτι «είναι φιλοτελιστής καλλιτέχνης» καί δτι 
αυτός είναι «ό Ρουμπέν τών φιλοτελιστών». Μερικά έκ τών γραμματοσήμων του ήσαν 
δντως ύπερβολικά καλλιτεχνικώς έκτυπωμένα, διό ήσαν καί άκρως έπικίνδυνα, δη
λαδή δέν ήδύνατό τις νά διαπιστώση εύκόλως δτι έπρόκειτο περί πλαστών. Τούτου 
ένεκεν έξηπατήθησαν καί άπλοι άνθρωποι, άλλά καί ειδικοί πραγματογνώμονές καί οί 
πλέον διάσημοι συλλέκται γραμματοσήμων τής Γαλλίας, ’ Ιταλίας 'Ισπανίας κ.λ.π.

'Ότε διεπιστώσαμεν δτι ό Σπεράτι έξετύπωνε σπανίων έκδόσεων γραμματόση
μα έμελετήσαμεν έπισταμένως τά έργα αύτοϋ καί ουτω κατέστημεν ίκανώτεροι 
ώς προς τήν διακρίβωσιν τών έκ τοΰ έργαστηρίου αύτοϋ προερχομένων γραμματο
σήμων. Κατά τήν γνώμην μου ή έπιτυχία τοϋ Σπεράτι οφείλεται εις άγνωστα εις η
μάς μέσα καί μεθόδους έργασίας. Είναι άληθές δτι μερικοί άνθρωποι έχουν καταπλη- 
κτικάς ικανότητας άπομιμήσεως καί έχουν έπίσης τήν ικανότητα νά μετέρχωνται 
λίαν έπιτυχώς πολλά έπαγγέλματα λ.χ. τοϋ φωτογράφου, χαράκτου, χημικοΰ κ.λ.π. 
(Σημείωσις: Οί παραχαράκται τών Ελληνικών πεντηκονταδράχμων τό 1954 έξέ- 
μαθον τήν τέχνην τής τσιγκογραφίας έντός μηνός τόσον τέλεια ώστε νά καταστοΰν 
ικανοί νά έκτυπώσουν χαρτονομίσματα μέ τριχρωμίαν λίαν έπιτυχώς). Μεταξύ αύτών 
συγκαταλέγεται καί ό Σπεράτι. Ούτος εΐχεν καταπληκτικήν ικανότητα άπομιμήσεως
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καί έκτυπώσεως παλαιών καί σπανίων έκδόσεων γραμματοσήμων. ’Άν καί ήτο υπερ
βολικά καυχηματίας ήδυνήθη να ένταφιάση μετά τοϋ σώματός του τήν ένοχον δρα
στηριότητα του καί νά τήν καταστήση οΰτω «μυστήριον». Ίσχυρίζετο λ.χ. ότι είναι 
ικανός νά άναπαράγη οίονδήποτε γραμματόσημον, άλλ’ όμως ούδέποτε έξετύπωσε 
γραμματόσημα άτινα ήσαν έκτυπωμένα διά χαλκογραφίας.

Ό  κ. Ντόμπους, πολιτικός μηχανικός καί μέλος τής άκαδημίας φιλοτελιστών 
τών Παρισίων ειπεν τά έξης διά τά έργα τοϋ Σπεράτι: Ήσχολήθην τό πρώτον μέ 
τον Σπεράτι κατά τήν διάρκειαν τής δίκης του, έν Παρισίοις, διότι διωρίσθην ύπό τοϋ 
Δικαστηρίου ώς πραγματογνώμων. Έ κ  τής έξετάσεοις τών πλαστών γραμματοσήμων 
διεπίστωσα τήν άρίστην έκτύπωσιν αυτών καί έσχημάτισα τήν γνώμην ότι καί ό 
πλέον ικανός εμπειροτέχνης ήδύνατο νά έξαπατηθή, άν έξήταζε ταΰτα άνευ τών ορ
γάνων άτινα ημείς σήμερον διαθέτομεν, προς τον σκοπόν τούτον.

Δέν πιστεύω νά ύπάρξη έμπειροτέχνης δστις έξετάζων τά έργα τοϋ Σπεράτι 
νά μήν όμολογήση ότι πρόκειται πράγματι περί καταπληκτικής ίκανότητος άτόμου,

Μικρογραφία δι’ ακτινών X γραμματο
σήμου Ναπολεοντοξ.

Μικρογραφία δι’ άκτίνων X Ρουμανικού 
γραμματοσήμου.

δικαιούμενου έπαξίως νά άναγνωρισθή ώς ό μεγαλ.ύτερος πλαστογράφος τής 'Ιστορί
ας. ’Αρκετά έκ τών έργων του είναι τέλεια από πάσης άπόψεως. Κατά τήν γνώμην 
μου τό πλέον ενδιαφέρον σημεΐον τής εργασίας τοϋ Σπεράτι είναι ό χάρτης έπί τοϋ 
οποίου έξετύπωνε τά σπανίων έκδόσεων γραμματόσημα. Διεπιστώθη δηλαδή ότι ου- 
τος ήγόραζε παλαιά βιβλία καί ιδιαιτέρως παλαιά γραμματόσημα (μικράς άξίας φυ
σικά) ιδιαιτέρως δέ τών διαφόρων Κρατών τής Γερμανίας, έκ τών οποίων άφοΰ προ
ηγουμένως άπήλειφε διά χημικής λευκαντικής τίνος ουσίας τάς παραστάσεις κατόπιν, 
έπί τοϋ χάρτου αύτών έξετύπωνε τάς είδικάς του παραστάσεις. Είς μερικά γραμμα
τόσημα διεπιστώσαμεν διά τοϋ υπεριώδους φωτός, ύπό τάς είδικάς του παραστάσεις 
τάς παλαιάς παραστάσεις. Αυτή ήτο ή μέθοδος τήν όποιαν έχρησιμοποίει διά τήν έκ- 
τύπωσιν ώρισμένων γραμματοσήμων τώ * οποίων ό χάρτης έφερε «υδατογραφίας», 
διότι ό Σπεράτι ούδέποτε κατεσκεύασε χάρτην φέροντα υδατογραφίαν. 'Ο Σπεράτι όταν 
έπεθύμει νά πλαστογραφήση γραμματόσημον έπί τοϋ όποιου ύπήρχεν ή ακυρωτική 
σφραγίς, άπήλειφε διά χημικής λευκαντικής ούσίας τάς παραστάσεις τοϋ γραμμα
τοσήμου καί τήν σφραγίδα καί έτύπωνε τάς είδικάς του παραστάσεις. ’Νομίζω ότι 
έχρησιμοποίει φωτολιθογραφικήν μέθοδον διά τάς έκτυπώσεις τών γραμματοσήμων 
του. Ε ίς τινας περιπτώσεις διεπίστωσα ότι τό μέγεθος τών γραμματοσήμων διέφε- 
ρεν έλαφρώς. Τοΰτο δέον νά όφείλ.εται είς τήν διαβροχήν καί τήν συνεπεία ταύτης 
ρίκνωσιν τοϋ χάρτου λ.όγω τής χρήσεως τής λευκαντικής χημικής ούσίας.
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Έχρησιμοποίει μελάνην—χρώματα—διαφόρων άποχρώσεων, ενίοτε δέ λίαν 
έπιτυχώς. Έ κ  της έξετάσεως τοΰ γραμματοσήμου «Νέα 'Τόρκη» (μαϋρο φόντο μέ 
τό πορτραΐτο του λαφαγιέτ καί την υπογραφήν του Δ/ντοΰ τοϋ Ταχυδρομείου δι’έρυ- 
θράς μελάνης) διεπίστωσα δτι την υπογραφήν τοϋ Δ/ντοϋ τοϋ ταχυδρομείου ό Σπε- 
ράτι την είχε έκτυπώσει διά της λιθογραφικής μεθόδου. 'Η  διαφορά τοϋ χρώματος 
διεπιστώθη ύπό τό υπεριώδες φως. Κατά την γνώμην μου ό Σπεράτι ήτο ευφυέστατος 
άλλά ούχί πάντοτε καί άρκετά προσεκτικός καί συνετός, ώστε τά έργα αύτοΰ νά μην 
φέρουν τά ίχνη τής πλαστογραφίας. 'Ως παράδειγμα άναφέρω τά 50 γραμματόσημα 
τής Σουηδίας άτινα έξετύπωσε. Εις την πραγματικότητα είχεν έκτυπωθή έν μόνον 
τοιοΰτον γραμματόσημον, διότι είχε γίνει λάθος εις τήν άπόχρωσιν (είχεν έκτυπωθή 
έπί κίτρινου χάρτου). Ό  Σπεράτι έν τή προκειμένη περιπτώσει είχεν άπλούστατα χρη
σιμοποιήσει λευκαντικήν χημικήν ουσίαν διά τής οποίας μετέβαλεν τήν μπλε άπό- 
χρωσιν πεντήκοντα γραμματοσήμων εις κιτρίνην. Έ τερα γραμματόσημα έφερον 
διάφορα σύμβολα ανυπάρκτων ταχυδρομικών υπηρεσιών, ένίοτε δέ καί άναληθεΐς 
ήμερομηνίας. 'Ο Σπεράτι ίσχυρίζετο ότι όλα τά ύπ’αΰτοΰ έκτυπωθέντα γραμματόσημα 
φέρουν άόρατον σημεϊον, άλλ’ούδέποτε τό διεπίστωσα.

'Ο κ. Ζαρίσκι, έμπορος καί ειδικός έμπειροτέχνης έπί τών γραμματοσήμων 
έδήλωσε τά εξής: ’Έχω μίαν μεγάλην πείραν εις ό,τιάφορατά γραμματόσημα καί π ι
στεύω ότι είμαι είς έκ τών ίκανωτέρων εμπειροτεχνών έπί τών ζητημάτων αυτών, άλ
λά ομολογώ ότι καί έγώ έξηπατήθην καί δυστυχώς.......ούχί άπαξ. Μερικά έκ τών
γραμματοσήμων τοϋ Σπεράτι ήσαν τελειότατα. Σήμερον φυσικά οί τεχνοκρίται καί 
οί έμπειροτέχναι είναι είς θέσιν νά διαγνώσουν τά πλαστά έργα, άλλά μερικοί συλλέ- 
κται έξακολουθοΰν νά κάνουν λάθη.

Έ π ί τοϋ γραμματοσήμου λ.χ. τής «Νέας Ύόρκης» ή λέξις «ειρήνη» είς τήν έκ- 
δοσιν τοϋ Σπεράτι είναι εύθεΐα, ένώ είς τό γνήσιον είναι καμπύλη. Τό ήμισυ τής παρα- 
στάσεως -τοϋ χάρτου-τής έπαρχίας «Κουλούβια» έχει έκτυπωθή διά μέλανος χρώμα
τος μέ τήν λέξιν «Βογκίτα» (ή πρωτεύουσα) είς μπλέ άπόχρωσιν. Τοΰτο καί μόνον 
άποτελεΐ άπόδειξιν τής πλαστότητος, διότι ή λέξις αυτή ούδέποτε έτυπώθη διά μπλέ 
άποχρώσεως. Προσεπάθησα νά έξακριβώσω τήν μέθοδον τήν οποίαν έχρησιμοποίει 
ό Σπεράτι είς συνομιλίαν τήν οποίαν είχον μετ’αύτοΰ, άλλ’άπέτυχον. Μοΰ έπέδειξε 
εν παχύτατον σημειωματάοιον τοϋ όποιου τό κείμενον ήτο διά γραφομηχανής γεγραμ- 
μένον, ίσχυρίζετο δέ ότι τοΰτο περιεΐχεν έν πάση λεπτόμερίία τάς χρησιμοποιηθείσας 
ύπ’αύτοΰ μεθόδους, άλλά ήρνήθη νά μοΰ τό παραδώση, ούδέ μέ έπέτρεψε νά τό λάβω 
είς χεΐρας μου καν.

Εικάζω ότι έφωτογράφιζε πρώτον τό γραμματόσημον τό όποιον ήθελε νά έκ- 
τυπώση, μετέφερε τήν φωτογραφίαν έπί ζελατίνης καί έξ αυτής έτύπωνε τάς παρα
στάσεις έπί παλαιοΰ χάρτου ή έπί τοϋ χάρτου τοϋ γνησίου γραμματοσήμου. 'Ο Σπ ε
ράτι ήγόραζε μικράς άξίας γραμματόσημα, τών οποίων άπήλειφε τάς παραστάσεις 
διά λευκαντικής ούσίας καί έπί τοϋ χάρτου αύτών έτύπωνε μεγαλυτέρας άξίας γραμ
ματόσημα. Ούδέν γνωρίζω περί τοϋ τρόπου τής συνθέσεως τών χρωμάτων κ.λ.π. Δέν 
γνωρίζω αν έχη άληθείας ό ισχυρισμός του ότι έχρησιμοποίει άόρατόν τ ι σημεϊον 
προς άναγνώρισιν αύτών. 'Ο Σπεράτι μοΰ έδήλωσεν ότι είναι υπερήφανος διά τήν ι
κανότητά του καί οτι ήδύνατο νά πλαστογράφήση οίονδήποτε γραμματόσημον. Τήν 
έργασίαν δέ αύτήν τήν έκαμνε έπί 25ετίαν. Κατά τήν γνώμην μου ό Σπεράτι ήτο καυ- 
χηματίας υπερβολικά καί ή μεγαλυτέρα του έπιτυχία τήν οποίαν καί άναγνωρίζω 
είναι ή έκτύπωσις τοΰ Γαλλικοΰ γραμματοσήμου τοΰ ένός φράγκου. 'Ο Σπεράτι νο
μίζω δύναται νά θεωρηθή ώς ό καλλίτερος καί ό ίκανώτερος πλαστογράφος γραμμα
τοσήμων τοΰ κόσμου καί δύναται νά συγκριθή μέ τον «Λούκας» τον μεγαλύτερον 
πλαστογράφον υπογραφών.

'Ο κ. Δαρτεριέ έμπειροτέχνης γραμματοσήμων, 6στις καί είδικώς έμελέτησε 
τάς έκτυπώσεις τοΰ Σπεράτι μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής έδήλωσε τά έξής:
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'Η  πρώτη έπιτυχής άπομίμησις'γραμματοσήμου τοϋ Σπεράτι έλαβε χώραν προ 
πεντήκοντα έτών. ’Αλλά κατά την έποχήν εκείνην ό Σπεράτι έπειραματίζετο καί 
τά πειράματα διήρκεσαν επί πολλά έτη χωρίς νά έπιτύχη ικανοποιητικόν τ ι άποτέλε- 
σμα, ή μάλλον χωρίς νά έπιτύχη άποτέλεσμα όπερ θά τοϋ έξησφάλιζε τήν μη άμεσον 
διαπίστωσιν της πλαστότητος των γραμματοσήμων.

Φαίνεται δέ δτι ό Σπεράτι έμαθήτευσε λίαν έπιτυχώς καί έλαβε πολυτίμους 
συμβουλάς, κατά τήν παραμονήν του εις Παρισίους, άπό έναν συμπατριώτην του. 
Έ κτοτε ή πρόοδος τήν οποίαν έσημείωσε ήτο όντως καταπληκτική. Τά έργα του 
έκ πρώτης 8ψεως έθεωροϋντο γνήσια άπό τούς έμπειροτέχνας φιλοτελιστάς. Τό γε
γονός τοϋτο έσυνεχίσθη μέχρι της έποχής καθ’ήν ό συνάδελφος κ. Μίρο μέ τήν βοή
θειαν όλων των έμπορων καί έμπειροτεχνών των γραμματοσήμων ένήγαγεν τον 
Σπεράτι ένώπιον της Γαλλικής Δικαιοσύνης, δηλαδή τό έτος 1945. 'Ο Σπεράτι διά 
νά άποσείση τήν κατηγορίαν τοϋ πλαστογράφου ήγωνίσθη όντως ύπερανθρώπως καί 
προσεπάθησε νά πείση τό δικαστήριον ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά είς ταπεινός

Ρουμανικόν γραμματόσημον έκδόσεως 1868—1870. Αριστερά έργου τών χει- 
ρών τοϋ Σπεράτι. Δεξιά γνήσιον.

έργάτης «καλλιτέχνης φιλοτελιστής». Ά λ λ ’αί προσπάθεια! του άπέβησαν έπί ματαίω. 
’’Ητο καιρός πλέον νά ύποστή τάς συνέπειας τής μακροχρονίου παρανόμου δράσεώς 
του, διό καί έκηρύχθη ένοχος καί κατεδικάσθη.

Ό  Σπεράτι κάποτε προέτεινε—ύπό τύπον άστειότητος καί σοβαρού— εις τόν 
Θεόδωρ. Τσάμπιον νά συνεργασθοϋν. Τό άποτέλεσμα βεβαίως ήτο νά τόν έκδιώξη 
κακήν κακώς έκ τοϋ γραφείου του ό κ. Τσάμπιον. ’Αποτέλεσμα τής προσβολής ήν 
ύπέστη έκ τής συμπεριφοράς τοϋ Τσάμπιον ήτο ή άπόφασις τής συγγραφής 
τοϋ βιβλίου εις δ (κατά τόν Σπεράτι) άπεδείκνυε 6τι ήδύνατο νά άπομιμηθή οίονδή- 
ποτε γραμματόσημον καί ή άπομίμησις νά μήν διαπιστωθή καί άπό τούς πλέον ίκα- 
νωτέρους έμπειροτεχνίτας. Πρό 1θ έτών έγραψα έν άρθρον εις τήν «έφημερίδα τών φι
λοτελιστών», δι’ού έφιστοΰσα τήν προσοχήν αυτών καί ύπεστήριζον ότι ό Σπεράτι τήν 
συγγραφήν τοϋ περιβοήτου αύτοϋ βιβλίου, τήν χρησιμοποιεί ώς άπειλήν κατ’αυτών 
καί άποβλέπει μόνον εις συλλογήν χρημάτων.

Αί άπομιμήσεις τών γραμματοσήμων τοϋ Σπεράτι ήσαν έπικίνδυνοι δτε ένε- 
φανίζοντο είς τό έμπόριον. Μερικά έξαύτών ήσαν τόσον έπιτυχή, ώστε άνευ ούδεμιας 
έπιφυλάξεως ήδύναντο νά θεωρηθοΰν ώς γνήσια. ’Αλλά τά περισσότερα έφαίνοντο ά-
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πλώς γνήσια, διότι ή προσεκτική έξέτασις άπ’εκάλυπτε τά κοινά σφάλματα των πλα- 
στογράφων. Εΐδικώτερον αί αποχρώσεις αύτών ήσαν υπερβολικά φωτειναί καί πολύ 
πυκνή ή σύνθεσις των χρωμάτων αύτών καί τούτου ενεκεν έγένοντο εύκόλως άντιλη- 
πτά. Ούδέν γνωρίζω περί των μεθόδων καί περί των μέσων άτινα έχρησιμοποίει ό 
Σπεράτι διά τήν έκτύπωσιν των γραμματοσήμων του. 'Υποθέτω δτι έχρησιμοποίει 
φωτο-χαλκογραφικάς μεθόδους. Ούδέν δύναμαι νά εΐπω περί τοϋ τρόπου δι’οδ έπε- 
τύγχανε τον συνδυασμόν των χρωμάτων. ’Αλλά τό μεγαλύτερον δι’έμέ πρόβλημα μέ 
τό όποιον μέ άπησχόλησεν ό άνθρωπος αύτός τον όποιον άποκαλοϋν (κακώς κατά τήν 
γνώμην μου) «Μάγον» καί «Μεγαλοφυΐαν» είναι ό συνδυασμός τοϋ χάρτου έπί τοϋ 
όποιου έκαμνε τάς εκτυπώσεις τών έργων του. Παλαιότερον ό χάρτης κατεσκευάζετο 
έκ ρακών καί έπομένως δέν είχεν τήν αυτήν ποιοτικήν σύστασιν, ούδέ πόρους, ώς ό 
κατασκευαζόμενος σήμερον έκ χόρτου, ξύλου κ.λ.π. Αΰτη είναι μία άπό τάς κυρίας 
αιτίας δι’ών πολλάκις μάς έξηπάτησε ό Σπεράτι, δηλαδή οσάκις ή εξέτασις τών γραμ
ματοσήμων έστηρίζετο είς τήν διά τής άφής έξέτασιν τοϋ χάρτου μεταξύ άναμφι- 
σβητήτως γνησίου γραμματοσήμου καί παραγωγής Σπεράτι. Ούχ ήττον όμως παρ’ 
δλας τάς άναφερθείσας έπιφυλάξεις πιστεύω δτι τά έργα τοϋ Σπεράτι συγκαταλέγονται 
μεταξύ τών καλλιτέρων πλαστογραφηθέντων μέχρι σήμερον.

'Ο κ. Γκάντον, σχεδιαστής καί χαράκτης γραμματοσήμων έκ τών διασημοτέ- 
ρων τής σήμερον, είπεν τά έξής: Δέν γνωρίζω τίποτε τό θετικόν περί τής μεθόδου 
καί τών μέσων ών έποιειτο χρήσιν ό Σπεράτι διά τήν έκτύπωσιν τών γραμματοσήμων. 
'Υποθέτω δτι. πρώτον έλάμβανε φωτογραφίαν τοϋ γνησίου γραμματοσήμου, έμεγένθυ- 
νε κατόπιν τήν φωτογραφίαν αύτοΰ, ένήργει τήν απαραίτητον έπιδιόρθωσιν—ρετούς— 
έπί τής μεγεθύνσεως καί έσμίκρυνε κατόπιν τό μέγεθος μέχρι τοϋ φυσικού. Μετά 
ταΰτα ή έκτύπωσις δέον να ενεργεί .ο διά φωτο-χαλκογραφικής μεθόδου. ’Αλλά πό- 
θεν έπρομηθεύετο τον κατάλληλον χάρτην, τήν μελάνην-χρώματα-δέν δύναμαι νά 
είπω τι.

Βεβαίως δι’ έν άτομον, τό όποιον γνωρίζει τάς τεχνικάς μεθόδους τάς οποίας 
χρησιμοποιούν εις τά άρμόδια έργαστήρια διά τάς έκτυπώσειτ τών γραμματοσήμων 
καί διαθέτει τά κατάλληλα δργανα, ή έργασία αΰτη δέν είναι καί υπερβολικά δύσκολος, 
καί έπομένως δύναται νά είναι καί έπιτυχής έκτος τών γραμματοσήμων εκείνων ά
τινα έχουν έκτυπωθή διά τής μεθόδου τής χαλκογραφίας. ' Η μέθοδος αΰτη είναι άμί- 
μητος. 'Ο Σπεράτι μίαν ήμέραν μέ έπεσκέφθη εις τήν οικίαν μου καί μοϋ έζήτησε νά 
τοϋ γράψω τον... «πρόλογον» τοϋ βιβλίου του «ή τεχνική τής έκτυπώσεως γραμ
ματοσήμων». ’Άνθρωπον μέ τόσον μεγάλον κυνισμόν δέν είχον γνωρίσει. ('Ο κ. 
Γκάντον είναι ό κρατικός σχεδιαστής καί χαράκτης τών γραμματοσήμων τής Γαλ
λίας). Χαράκτης φίλος μου δστις έκτυπώνει Γαλλικά γραμματόσημα μοϋ είπεν δτι 
έξήτασε εν άπό τά έχοντα τήν μεγαλυτέραν έπιτυχίαν έργα τοϋ Σπεράτι καί έσχη- 
μάτισε τήν γνώμην δτι προφανώς ό Σπεράτι έχρησιμοποίει φωτο-χαρακτικάς μεθό- 

,8ους καί τήν έπιδιόρθωσιν —ρετούς —τήν ένήργει έπί τοϋ κλισέ διά χαρακτικοϋ τ ί
νος λεπτοϋ έργαλείου. Τό γραμματόσημον τό όποιον έξήτασε ό φίλος μου ήτο δν- 
τωε έν έξαιρετικόν άντίτυπον άπό πάσης έπόψεως έξεταζόμενον. Μοϋ έδήλωσεν δέ 
δτι αμφιβάλλει αν θά ήδύνατο, καταβάλλ.ων τήν μεγαλυτέραν δυνατήν προσπά
θειαν, νά τό έκτυπώση καλλίτερον. Ή  δυσκολία βεβαίως μιας έκτυπώσεως κατ’ 
«άπομίμησιν» δέν έγκειται τόσον είς τήν έπιτυχίαν τής «όμοιότητος» μεταξύ 
«γνησίου καί άπομιμηθέντος», άλλά είς τήν έπιτυχίαν τής «ταυτότητος». ’Αλλά 
καί πλεΐστοι συλλέκται καί έμποροι γραμματοσήμων είς τούς οποίους ό κ. 
’Ίσναρτ έδωσε, χωρίς νά τούς έπιστήση τήν προσοχήν ή νά τούς δηλώση δτι πρό
κειται περί γραμματοσήμων κατεσχεθέντων μετά τήν καταδίκην τοϋ Σπεράτι, 
τά έδέχθησαν άνεπιφυλάκτως ώς γνήσια. 'Ο κ. ’Ίσναρτ έξήτασεν έπίσης μή 
τυχόν ό Σπεράτι έγκχτέλειψε διαθήκην είς τήν οποίαν δυνατόν νά περιέγραφε 
τήν χρησιμοποιηθεΐσαν μέθοδον ή χειρόγραφον ή βιβλίον τό όποιον, κατά τούς
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ισχυρισμούς του, έπεθύμει νά έκτυπο)ση διά νά πλήξη τούς άσπονδους εχθρούς του, 
τούς «έμπειροτέχνας» καί «τεχνοκρίτας». Προς τον σκοπόν τούτον ό κ. ’Ίσναρτ 
έπεσκέφθη τήν θυγατέρα του Σπεοάτι κ. Ρόκαρδη ήτις ειπεν τά έξης: « 'Ο  πατήρ μου 
νομίζω δτι ήρχισε νά έκτυπώνη γραμματόσημα άπό ήλικίας 20-22 ετών. Έδείκνυε 
μεγάλον ενδιαφέρον διά τά γραμματόσημα άπο τής παιδικής του ήλικίας. 'Ο άνά- 
δοχός του «Πρίγκηψ Κολ.όννας» εοΰ είχεν άφίσει μίαν ώραιοτάτην συλλογήν «γνη
σίων» γραμματοσήμων, τήν οποίαν ό πατήρ μου έχρησιμοποίει ώς πρότυπον. Ό  
πατήρ μου έσπούδασε χημείαν εις τήν ’Ιταλίαν καί Γερμανίαν καί ήρέσκετο νά πειρα
ματίζεται. Μεταξύ των εγγράφων άτινα έγκατέλειψε εύρίσκονται άφθονοι μελέται 
καί όδηγίαι χημικών μεθόδων, αίτινες δύνανται λίαν τελεσφόρως νά χρησιμοποιηθούν 
εις τήν βιομηχανίαν λ.χ. παραγωγήν ’ Ιατρικών φαρμάκων. Εύρίσκετο δέεις διαπραγμα
τεύσεις μέ διαφόρους οΐκους τής Ελβετία ς διά τήν πώληοιν τών εφευρέσεων αυτών.

Πολλοί πιστεύουν δτι ό πατήρ μου έτύπωνε γραμματόσημα. Αύτο είναι άναλη- 
θές. 'Ο πατήρ τού πατρός μου ήτο Ά ξ/κός τοΐΓ’ Ιταλικοϋ Στρατού καί ό πατήρ τής 
μητρός μου Δικηγόρος. 'Ο άδελφος τού πατρός μου ήτο έμπορος γραμμχτοσήμων ε ις  
τήν ’Ιταλίαν, άλ- 
λά σπανίως συν- 
ηντώντο.Επίσης 
σάς δηλώ δτι ό 
πατήρ μου ούδέ- 
ποτε κατεδικά- 
σθη εις ’ Ιταλίαν 
καί δλα τά γραμ
ματόσημα τά ε ί
χε μόνος του σχε
διάσει καί κατα
σκευάσει, αν καί 
το γεγονός αύ- 
τό άμφισβητεΐ- 
ται παρά τινων.
'Ο  πατήρ μου ού- 
δέν άναφέρει εις 
τήν διαθήκην του
περί τής μεθόδου καί τών οργάνων άτινα έχρησιμοποίει διά τήν κατασκευήν 
καί έκτύπωσιν τών γραμματοσήμων, τον ήκουα δέ νά λέγη δτι ούδέναν θεω
ρεί....... ικανόν νά έφαρμόση τάς μεθόδους του. ’Επίσης έφοβεϊτο μή τυχόν τάς
μεθόδους αύτάς τά ύποκλέψουν καί τάς θέσουν εις έφαρμογήν οί «παραχαράκται» ! ! !  
Ουδέποτε είδον τον πατέρα μου κατά τάς ώρας τής έργασίας του. Εΐργάζετο 
πάντοτε μόνος. Πάντοτε ήσχολεϊτο μεθοδικώς καί μέ εΐδικάς έρεύνας καί διά τής 
λεπτής καί μεγάλης πνευματικής του ΐκανότητος, τής καρτερίας ήτις τον διέκρινε, 
τών χημικών καί τεχνικών γνώσεων τάς οποίας κατεΐχεν, κατεσκεύαζε τά σχέδια 
καί διά τών ΐδικών του μεθόδων έξετύπωνε τάς γνωστάς περιφήμους άναπαοαγω- 
γάς του. Μετεχειρίζετο τον χάρτην κατά ποικίλους τρόπους χάρις εις τάς χημι- 
κάς του γνώσεις. Έχρησιμοποίει ύπεριώδες φώς, ήδύνατο νά. καταστήση τεχνικώς ά- 
κάθαρτον εν γραμματόσημου καί νά τό έκκαθαρίση διά τού γνωστού μηχανήματος 
άποξηράνσεως τής κόμης τών γυναικών. ’Αλλά δεν γνωρίζω άρκετά περί τής μεθόδου 
αύτής διά νά σάς τήν περιγράφω. Νομίζω δτι έχρησιμοποίει δύο φωτογραφίας δι’έ
καστον γραμματόσημου χωριστά καί μετέφερε αύτάς έπί εύαισθήτων ύαλίνων πλα
κών ή έπί κάτ-φίλμς. Ουδέποτε τον ειδον νά χαράση ή νά σχεδιάζη γραμματόσημου. 
Έ ν τώ έργαστηρίω του ύπήρχον άρκεταί μεγάλαι φιάλαι μέ διαφόρους χημικάς ού- 
σίας καί διάφορα κυτία. ’Επίσης κατεΐχεν καί έν μικρόν χειροκίνητον πιεστηρίου τό

Ό  Σπεράτι ενώπιον τη ; Γαλλικής Δικαιοσύνης.
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όποιον άπέστειλε εις την ’Αγγλίαν, όταν άπέστειλε καί την όλην του συλλογήν. Ά -  
νεΰρον έναν ώρισμένον άριθμόν άρνητικών καί θετικών πλακών, φωτογραφικάς μηχα- 
νάς, άλλα γενικώς τά όργανα τα όποια εΰρέθησχν εις την κατοχήν του δεν ήσαν πολλά. 
’Επίσης μετά τον θάνατόν του άνεΰρον εναν ούρισμένον άριθμόν πλαστών γραμματο
σήμων επί έπιστολών. ΕΙχεν μεγάλην ικανότητα ό πατήρ μου εις τήν άπομίμηοιν πα
λαιού τύπου χάρτου, γραμματοσήμων, τών συμβόλων των διαφόρων ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, τοϋ παλαιού τύπου τήν γραφήν κ.λ.π. Επ ίσ ης είμαι εις θέσιν νά σάς εΐπω 
ότι τό παρά τών φιλοτελιστών διαδιδόμενον οτι ό πατήρ μου έπώλησε εις υψηλόν πρό- 
σωπον τής Σουηδίας τό εν γραμματόσημον τό όποιον εΐχεν έκτυπωθή λανθασμένως 
τό 1885 είναι άναληθές. Ό  πατήρ μου δεν έτύπωσε τό έν λόγω γραμματόσημον κατά 
τήν εποχήν αύτήν καί έπομένως δεν τό έπώλησε καί εις τον υψηλόν ξένον. Μόνον πολύ 
βραδύτερον ό πατήρ μου κατεσκεύασε έν τοιοϋτον γραμματόσημον προς «άνάμνησιν» 
διότι δέν είχε τοιοϋτον γραμματόσημον εις τήν συλλογήν του. Τοϋτο άλλ.ωστε διε- 
ψεύσθη καί έκ μέρους τών Σουηδών ’Επισήμων, οίτινες έδήλωσαν ότι τό έν λόγω 
γραμματόσημον δέν ήγοράσθη έκ τοϋ πατρός μου. Μέχρι σήμερον έχω λάβει εναν τε
ράστιον άριθμόν προτάσεων έκ διαφόρων οίκοον ή μεμονωμένων προσώπων οίτινες, 
άλλοι μέν προτείνουν νά ίδρύσωμε μίαν Εταιρείαν ή νά πωλήσω ή νά έκθέσω τά 
γραμματόσημα τοϋ πατρός μου, άλλοι δέ νά ιδρύσω εν μουσεϊον. Μεταξύ τών άπι- 
θάνων καί άστείων αύτών προσφορών ύπάρχουν καί προσφοραί άγοράς τών περιφή- 
μων «μεγεθυντικών διοπτρών» τοϋ πατρός μου».

4. ’Εργαστηριακή έξέτασις.

Ό  κ. ’Ίσναρτ άπέστειλε εις τό άστυνομικόν έργαστήριον τής Γαλλίας έν γνή
σιον γραμματόσημον τοϋ Ναπολέοντος, έκδόσεως 1852, ίνα συγκριθή μετά τοϋ ό
μοιας έκδόσεως τοϋ Σπεράτι. Τό άποτέλεσμα τής έξετάσεως έ'χει ώς εξής:

Έξέτασις ύπό τό ύπεριώδες φώς: Ό  χρωματισμός τοϋ γνησίου γραμματοσήμου 
παραμένει ό αύτός, ένώ τοϋ ύπό τοϋ Σπεράτι έκτυπωθέντος μεταβάλλεται εις μέλανα. 
Έξέτασις ύπό τό υπέρυθρον φώς: Άμφότερα τά γραμματόσημα ένεφανίσθησαν μέ 
τήν αύτήν άπόχρωσιν. Έξέτασις δι’άκτίνων X : Διαφορά άποχρώσεως παρετηρήθη εις 
τάς σκιάς. Τό γνήσιον ήτο πλέον σκοΰρον καί ώρισμέναι ίνες ήσαν κεναί καί ξηραί, 
ένώ τοϋ πλαστού ήσαν πλήρεις καί ύγραί. Ό  χάρτης δέν ήτο τής αυτής πυκνότητας. 
’Αλλ ή έξέτασις αΰτη τών γραμματοσήμων έγένετο μετά τον θάνατον τοϋ Σπεράτι 
καί περιωρίσθη μόνον έπί τριών τεμαχίων. Εις ποιον συμπέρασμα δύναταί τις νά 
καταλήξη μελετών, τούς άθλους τοϋ περιβοήτου πλέον καταστάντος Σπεράτι, τήν ζωήν 
του, τον θάνατόν του καί έπί τή βάσει τής γνώμης τήν όποιαν έξέφρασαν όσοι έκ τών 
ειδικών ήσχολήθησαν καί έμελέτησαν τά έργα του; Ούδείς δύναται ν’άμφισβητήση 
ότι ό Σπεράτι ήδυνήθη νά έξαπατήση έπί σειράν έτών έναν μεγάλον άριθμόν άτόμων 
μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται έμπειροτέχναι, τεχνοκρίται καί συλλέκται 
γραμματοσήμων. Έ ξ  άλλου δέν υπάρχει νομίζομεν άντίρρησις ότι έν τή πράξει οί 
«πλαστογράφοι» κατ’άρχήν ένεργοΰν τήν πλαστογραφίαν χάριν «διασκεδάσεως» καί 
«τέρψεως» τοϋ ίδιου των έαυτοΰ. "Αν καί ό Σπεράτι δέν ήρνήθη ότι τάς άπομιμήσεις 
τάς έκαμνε προς άπόκτησιν χρημάτων, οσάκις βεβαίως ή περίπτωσις παρουσιάζε- 
το πρόσφορος καί κατάλληλος ή ευκαιρία. Ούχ ήττον όμως τό πλέον περίεργον πράγμα 
είναι ό κυνισμός καί ό ναρκισσισμός όστις τον διέκρινε καί ή δημοσιότης τήν όποιαν 
έδιδε ώς προς τάς ικανότητάς του νά δημιουργήση—άναπαραγάγη-οίονδήποτε τύπον 
γραμματοσήμου.

Δυστυχώς πολλάκις άπέδειξε καί έν τή πράξει τάς ικανότητάς του αύτάς ό 
Σπεράτι. ’ Ιδιαιτέραν ήδονήν ήσθάνετο ό Σπεράτι οσάκις έξηπάτα τούς έμπειροτέ- 
χνας καί τεχνοκρίτας, έπεδίωκε δέ πάντοτε νά τούς άντιμετωπίζη μή φειδόμενος 
κόπου, καί ούδεμιάς δαπάνης. Ό  Σπεράτι έδρα μεταξύ τών συνόρων τής νομιμότητος
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καί της παρανομίας, άλλα καί οσάκις έξήρχετο των ορίων της νομιμότητος, ουδέποτε 
έπαυε να διαλαλή δτι είναι «καλλιτέχνης» καί τίποτε άλλο.

Έ ξ  άλλου πολύν θόρυβον έδημιούργησε περί τοϋ «μυστικοϋ» (αν υπήρξε μυστι
κόν) των μεθόδων τάς οποίας έχρησιμοποίει διά τάς έκτυπώσεις του, άλλα τό 
μυστικόν τό ένεθυμήθη δτε ήγγικεν ό θάνατος.

’Αλλά καί αυτό τό περίφημον μυστικόν δέν άνεκοινώθη διότι ούδέναν θεωρεί 
άξιον να τόν διαδεχθή, κατά την θυγατέραν του.

Εις ώρισμένους έμπειροτέχνας ό Σπεράτι άφήκεν άμφιβολίας ώς προς τά 
όργανα καί τάς μεθόδους τάς οποίας έχρησιμοποίει.

Εις άλλους έγκατέλειψε θλιβεράς άναμνήσεις, λόγω των λοιδωριών τάς οποίας 
έχρησιμοποίησεν έναντίον των 
διά τά λάθη τά όποια έκαμον 
κατά τήν έξέτασιν των έργων 
του.

Ά λ λ ’οί άσκοΰντες τό ε
πάγγελμα του έμπειροτέχνου 
κ.λ.π. δέον εις τό μέλλον νά 
έργάζωνται μέ μεγαλυτέραν 
σύνεσιν, περίσκεψιν καί προ- 
σοχήν, έχοντες πάντοτε προ 
οφθαλμών τό σκληρό μάθημα 
τό όποιον έλαβον οί ίδιοι ή 
οί συνάδελφοί των άπό τον 
Ίωάννην Σπεράτι. Δέον έπί- 
σης νά μήν λησμονούν δτι έ
χουν καί υποχρεώσεις, δηλα
δή δτι πρέπει νά παρακολου
θούν άγρύπνως τούς κατευ- 
θύνοντας τάς φυσικάς των ι
κανότητας ή τάς έπιστημονι- 
κάς καί τεχνικάς των γνώσεις 
έναντίον των φιλήσυχων καί 
τιμίως έργαζομένων πολιτών 
καί γενικώς διά νά ζοϋν εις 
βάρος της κοινωνίας. Οΰδείς 
άρνεϊται βεβαίως δτι τό έ- 
πάγγελμα τοϋ έμπειροτέχνου 
κ.λ.π. δέν είναι ευκολον, ουδέ 
απλόν, άλλά ή τελεσφόρως 
άσκησις αύτοΰ άπαιτεΐ πολλά Ό Σπεράτι άπολογούμενο;.
προσόντα, κυρίως μεγίστην η 
θικήν άντοχήν, γνώσεις έπισ'Γ'όμονικας και τεχνικάς.

Σήμερον υπάρχουν καί έμπειροτέχναι καί τεχνοκρίται μεγάλης ίκανότητος καί 
έπιστημονικής καταρτίσεως οίτινες δύνανται άναντιλέκτως νά διαπιστώσουν καί τάς 
πλέον τελειοτέρας παραποιήσεις, ιδιαιτέρως δέ διά της έφαρμοκής τών χημικών έ- 
πιστημονικών μεθόδων.

’Αλλά τ ί πρόκειται νά συμβή άν παρουσιασθή εϊς νέος «καλλιτέχνης» τύπου 
Σπεράτι, δστις χρησιμοποιώ» τάς μεθόδους αΰτοϋ, έτι δέ καί παλαιάς κατασκευής 
χάρτην καί τάς τελείας της σήμερον μεθόδους άναπαραγωγης καί έκτυπώσεως καί 
έντείνων καί κατευθύνων κυρίως τάς προσπάθειας του προς δύο άσθενή σημεία: 
Τήν άπάλειψιν τών παραστάσεων τών γραμματοσήμων καί τήν σύνθεσιν τών χρωμά
των μελάνης;
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Υπό χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Είναι διεθνής ή σταυροφορία για τήν πρόληψι των άτυχημάτων. "Ολες οΐ σχε
τικές οργανώσεις των ’Εθνικών Κρατών ήνώθησαν καί έπρογραμμάτισαν μια έκστρα- 
τεία ή όποια καλύπτει όλους τούς τομείς τής ανθρώπινης δράσεως, δπου είναι δυνατό 
νά συμβή ατύχημα.

Έ π ί κεφαλής έτέθησαν σημαίνουσες προσωπικότητες. Στην Δυτική Ευρώπη 
ή έναρξις τοϋ άγώνος κατά τοϋ ατυχήματος έγινε άπό τον Πάππα ’ Ιωάννη καί στήν 
Ελλάδα άπό τόν Μακαριώτατο ’Αρχιεπίσκοπο ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Θεό
κλητον.

Ή  βαθύτερη έννοια τής σταυροφορίας αυτής τών ιδιωτικών οργανώσεων κατά 
τοϋ άτυχήματος γενικώς καί ιδιαιτέρως κατά τοϋ τροχαίου άτυχήμ,ατος, τό όποιο 
κατέχει τήν προύτη θέσι σ’ όλες τίς Χώρες τής Οικουμένης, είναι δτι έ'γινε πλέον συ- 
νείδησις στο πολύ κοινόν δτι κάθε άνθρωπος, ώς άτομο, καί δλοι μαζί ώς σύνολον 
πρέπει νά ένισχύσούν τό Κράτος στήν άγιον ιώδη προσπάθειά του νάπροστατεύση 
τή ζωή.

Γιατί, δντως, αποτελεί θλιβερή διαπίστωσι δτι πλειστάκις ή μή τήρησις τών 
νόμων καί τών κανόνων, οί όποιοι ρυθμίζουν καί καθορίζουν τά τής κινήσεως πεζών 
καί οχημάτων, ύπήρξεν ή αιτία νά βαφή ή άσφαλτος μέ αίμα δχι μόνον άθώων αλλά 
κατά πρώτο λόγο έκείνων οί όποιοι άδιαφόρησαν προς τίς υποδείξεις τής Πολιτείας 
καί τών αρμοδίων οργάνων της.

Τώρα αυτοί, οί ίδιοι οί πολίτες, άφοΰ συνεκρότησαν οργανισμούς προλήψεως 
άτυχήματος σ’ δλο τόν κόσμο, άνέλαβαν τήν ΰποχρέωσι νά συνεργασθοϋν στο μέλ
λον ένεργώς καί στενά μέ τήν Πολιτεία γιάτήν έξαφάνισι, εάν είναι δυνατόν, τοϋ άτυ
χήματος.

Χαιρετίζουμε τήν πρωτοβουλία αυτή, γιατί πιστεύουμε άπόλυτα, δτι ή συνερ
γασία τών πολιτών μέ τά αρμόδια όργανα τοϋ Κράτους, ήάμοιβαία κατανόησις, ή άλ- 
ληλοβοήθεια καί ή πίστις δτι κάθε διάταξις πού ρυθμίζει τήν κυκλοφορία τών πεζών 
καί τών οχημάτων είναι άπαύγασμα μακράς πείρας καί μελέτης, θά συντελέση στήν 
έλάττωσι καί τελικά στήν έξαφάνισι τοϋ τβοχαίου άτυχήματος.

’Επιμένουμε στήν άποψίν μας αυτή, γιατί πιστεύουμε άπόλυτα δτι όσαδήποτε 
έργα καί αν γίνουν άπό τήν Κυβέρνησι, καί δπως ό καθένας άντιλαμβάνεται καί βλέπη 
υπάρχει οργασμός τεχνικών εργασιών στήν Ελλάδα κατά τήν περίοδο αυτή, δέν θά 
πετύχουμε νά εξαφανίσουμε τό τροχαίο άτύχημα, όταν οί πολίτες, είτε πεζοί είναι, 
είτε οδηγοί, δέν θελήσουν νά. συμμορφωθούν ποος τούς κανόνες τής κυκλ.οφορίας.

"Ας ουνεργασθοΰμε λοιπόν δλοι, γιά νά επιτύχουμε τήν άναστολή τής αιματο
χυσίας. Καί ας θεωρήσουμε τήν καθιέοωσι εβδομαδιαίων διαφωτίσεων κατά τοϋ 
άτυχήματος, ώς άριστον οιωνόν γιά τήν επιτυχίαν τοϋ κοινοϋ σκοποΰ.

Ά λλ ’ άς μή ξεχνάμε δτι ή σταυροφορία κατά τοϋ άτυχήματος πρέπει νά είναι 
συνεχής, μελετημένη, επίμονος καί πολιτισμένη, άπό δλους γενικώς.

Οί δάσκαλοι στο Σχολείο, οί ιερείς στις ’Εκκλησίες, οί γονείς στο σπίτι, οί 
εργοδότες στις εργασίες, οί έπαγγελματίες πάσης κατηγορίας, οί άνδρες τέλος τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, ας μή λησμονούν δτι έχουν ύποχρέωσι εν όνόματι τής ζωής τών 
συνανθρώπων καί αυτών τών ιδίων νά γίνουν πιστοί θεράποντες ενός συνεχούς άγώ
νος κατά τού άτυχήματος. "Ας εύχηθοΰμε όπως, ώς έπακόλουθον τού άγώνος κατά τού 
άτυχήματος, είναι ή έλάττωσις καί τελικά ή έξεφάνισις τού αίματος καί τών δακρύων 
καί ή έπικράτησις τής ζωής καί τής χαρας.
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ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙ Α
Δημοσίευμα έφημερίδος 

«’Έθνος» της 27-9-1959.

'Ο άναγνώστης κ. Σταύρος Α. Πουλουλίδης μοΰ γράφει τά έξης: 
« ’Αξιότιμε κ. Χαιρόπουλε,

Διάβασα προ ήμερων στο άγαπημένο «Έθνος» τό καθημερινό σας χρονογρά
φημα, με τον τίτλο «Ίαβερισμός» καί ομολογώ δεν τό χόρτασα μέ μιά φορά! Τό 
ξαναδιάβασα 2, 3 φορές γιατί ήταν άληθινά εμπνευσμένο. ’Έπρεπε τό κομματάκι 
αυτό νά τυπωθή άπό τον σύλλογο των «Φίλων της ’Αστυνομίας» σέ χιλιάδες άντί- 
τυπα καί νά μοιραστούν στα άστυνςμικά όργανα.

Διαβάζοντας, κ. Χαιρόπουλε, τήν παράγραφό σας: « 'Ο  άστυνομικός πρέπει νά 
διαθέτη εύρύτητα άντιλήψεως—καί πολλοί άνώτεροι ιδίως, άπό τους δικούς μας 
τήν έχουν καί μέ τό παραπάνω», θυμήθηκα τήν παρακάτω περίπτωσι:

'Ένα γειτονόπουλό μου, φτωχόπαιδο 17 χρόνων περίπου, έκλεψε κάτι ήλεκτρι- 
κά καλώδια. Ή  οίκογένειά του ήταν βουτηγμένη στή δυστυχία. 'Η  αδελφή του, 
20 χρόνων κορίτσι, έτοιμαζόταν νά κάνη έγχείοησι στήν καρδιά. 'Η  μάννα του, άρ
ρωστη κ ι’ αυτή, ξημεροβραδυαζόταν πάνω στις σκάφες. Τό μικρό του άδελφά- 
κι, 8 χρόνων, έ'μενε μακρυά σέ Πρεβαντόριο. 'Ο νέος ήταν φιλότιμος. Δούλευε 
σκληρά τό καλέμι τοϋ ηλεκτρολόγου καί πολλές φορές είδε τά τρυφερά του χέρια 
νά ματώνωνται, παλεύοντας μέ τό μπετόν.

"Ώρες - ώρες τον παίρναν τά κλάματα καί καταριόταν τήν τύχη του. Δούλευε 
—γιά νά μάθη τήν τέχνη—σχεδόν άπλήρωτα, 10 δρχ. τήν ήμέρα. Καί όταν έπεσε 
στο φτωχικό του ό κεραυνός, ό Κώστας—γιατί έτσι τον λέγανε—ξαφνιάστηκε, 
κόντεψε νά τρελλαθή. Τήν λάτρευε τήν άδελφή του, έπρεπε οπωσδήποτε νά τήν βοη- 
θήση. Σ έ ποιόν νά πή τήν πόνο του; ’Από ποιόν νά ζητήση βοήθεια;

’Έπεσε στά πόδια τοϋ άφεντικοΰ του. Τοϋ ζήτησε 500 δρχ. δανεικές γιά 
τήν έγχείρησι. «Τρελλάθηκες, ρέ πιτσιρίκο, ποϋ νά τήν βρω αύτήν τήν περιουσία; 
Βάλτε τίποτα άμανάτι. Προικιά δέν έχει ή άδελφή σου; Ά πό μένα, νά ένα πενην
τάρικο, νά κάνης τή δουλειά σου...». Αυτή ήταν ή άπάντησις. 'Ο Κώστας δέν ά
πλωσε τό χέρι του. Κύτταξε μονάχα μέ μίσος τό άφεντικό του καί μέ σβυσμένη 
φωνή είπε: «Κράτησε τά λεφτά σου. ’Εγώ θά τά βρω μόνος μου».

Τώρα ό Κώστας, ό κλέφτης, στέκεται μπροστά στον ’Αστυνόμο καί ιστορεί 
τή ζωή του. Τά είπε όλα. Δέν έκρυψε τίποτα. « ’Έκλεψα, είπε μιά στιγμή, γιά νά σώ
σω τήν άδελφή μου. Τ ί έπρεπε νά κάνω; Χτύπησα όλες τις πόρτες καί τις βρήκα 
κλειστές. Δέν είμαι κλέφτης. Γιά τήν άδελφή μου...» κ ι’ άρχισε νά κλαίη.

Ά θελα τό βλέμμα τοϋ ’Αστυνόμου έπεσε στή βιβλιοθήκη του, στά νομικά του 
βιβλία. Ε ίχε μπροστά του έναν κλέφτη.’Έπρεπε νά έφαρμοσθή ό νόμος. 'Ο Κώστας, 
άκίνητος στήν ίδια θέσι, μέ τό κεφάλι σκυφτό, περίμενε τήν άπόφασι.

'Ο ’Αστυνόμος ήξερε καλά τήν οικογενειακή τραγωδία του."Ολα ήταν έτσι, 
όπως τά είπε, άληθινά. Γύρισε μιά στιγμή καί τον ξύτταξε: «Κώστα, σήκωσε τό 
κεφάλι σου ψηλά. Ά ν  μοΰ δώσης τον λόγο σου ότι ποτέ ξανά δέν θά κλέψης, 
είσαι ελεύθερος νά φύγης. Δέν θέλω νά σέ φέρουν πάλιν έδώ έτσι ντροπιασμένο». 
'Ο  Κώστας κύτταξε τον ’Αστυνόμο θαρρετά, κατάματα καί μέ άντρίκια φωνή, σχε
δόν φωναχτά, είπε: «Σάς τ ’ ορκίζομαι!» .

’Έσφιξε τό χέρι τοϋ ’Αστυνόμου γεμάτος χαρά καί μέ τό μέτωπο ψηλά ξεκί
νησε γιά τό φτωχόσπιτό του.

Σ έ λίγο μιά κοπέλλα μέ πληγωμένη καρδιά—δέν ήταν πολύς καιρός πού 
έκανε τήν έγχείρησι—χτύπησε τήν πόρτα τής ’Αστυνομίας:
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ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ-
(Δημοσίευμα έφημερίδος 
«Ελευθερία» της 9-8-59)

------------------------------- 'Υπό κ. ΕΜΚΙΟ S E R V A D IO ----------------------------------

'Η  λέξις «υπνωτισμός» υποβάλλει, καί σήμερα άκόμη, σέ πολλούς ανθρώπους, 
τήν εικόνα ενός μυστηριώδους άνθρώπου, μέ στεγνό πρόσωπο καί υποβλητικό βλέμ
μα πού, μόλις κυττάξη τό υποκείμενό του, τό μαγνητίζει καί τό κάνει νά ένεργή ω
σάν αύτόματο. Οί άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι πρόκειται περί μιας μυστικής δυνά- 
μεως του ύπνωτιστοΰ, περί ενός «ρευστού», πού πολύ λίγοι άνθρωποι κατέχουν, όπως 
καί πολλοί λίγοι είναι έκεΐνοι πού ήμπορούν νά άντισταθοΰν στην δύναμί του.

'Η  πεποίθησις αύτή, πού σπεύδομε νά βεβαιώσωμε ότι είναι τελείως έσφαλμέ- 
νη, χρονολογείται άπό τον δέκατο όγδοο αιώνα, καί είχε ώς κύριον έκπρόσωπό της 
τον Βιενέζο ιατρό καί φιλόσοφο Φραγκίσκο - ’Αντώνιο Μέσμερ, πού έδρασε προ πάν
των στο Παρίσι, όπου έζησε κατά τά τέλη τού δεκάτου έβδομου αίώνος μέχρι των 
πρώτων δεκαετιών τού δεκάτου ογδόου.

Ό  Μέσμερ, πού ήταν πολύ πλούσιος καί φιλάνθρωπος έξ ιδιοσυγκρασίας, ε ί
χε άρχίσει νά άποδεικνύη τις επιδράσεις πού ήμποροϋσε νά Ιχη στον οργανισμό 
ενα είδος σιδήρου, πού, κατά τήν γνώμην του, περιείχε περισσότερο άπό κάθε άλλο 
άντικείμενο μεγάλες δόσεις ένός υποθετικού «ρευστού», πού αναδύεται άπό όλα τά 
ουράνια καί γήϊνα σώματα. ’Έπειτα, άλλαξε γνώμη, διότι έπείσθη ότι ό καλύτερος 
τρόπος γιά νά συμπυκνώση καί νά προκαλέση τήν εκροή τού «μαγνητικοΰ ρευστού» 
ήταν ή έπίθεσις τών χειρών καί τών δακτύλων. Τότε άρχισε νά «μαγνητίζη» τούς 
άσθενεΐς του, περνώντας έλαφρά τά χέρια του έκ τών άνω πρός τά κάτω σέ πολύ 
μικρή άπόστασι άπό τό σώμα τους, ή φέρνοντάς τους σέ επαφή μέ άντικείμενα επί 
τών οποίων είχε έκτελέσει τήν ίδια κίνησι. "Ετσι έγεννήθη ό «ζωικός μαγνητισμός», 
έν άντιθέσει μέ τον «ορυκτό μαγνητισμό». Τά γεγονότα έφαίνοντο νά τον δικαιώνουν" 
οί άσθενεΐς ήσθάνοντο υπνηλίαν, εξέφραζαν τά πιο περίεργα αισθήματα, έπάθαιναν 
«κρίσεις» καί άρκετοί έθεραπεύοντο.

’Ενώ όμως οί μάζες τον επευφημούσαν, οί άσθενεΐς του τον ευλογούσαν καί ή 
φήμη του έφθανε ώς τά άστέρια, οί Άκαδημίες τών ’Επιστημών καί οί ’ Ιατρικές 
Άκαδημίες έπαιρναν θέσιν εναντίον του, τον έχαρακτήριζαν τρελλό, αν οχι καί τσαρ
λατάνο. Ματαίως οί πιό πιστοί όποδοί του προσεπάθησαν νά κρατήσουν υψηλά τήν 
σημαία τού «ζωικού μαγνητισμού». Ό  Μέσμερ άναγκάσθηκε νά έγκαταλείψη τό 
Γαλλικό έδαφος καί έπέρασε τά τελευταία χρόνια της ζωής του τελείως λησμονημένος.

—Κύριε ’Αστυνόμε, τον άδελφό μου τον πιάσατε γιά κλοπή;
—"Οχι. Ποιος τό είπε; 'Ο άδελφός σας είναι ένα τίμιο παλληκάρι. Τον κά- 

λεσα νά τον γνωρίσω. Πηγαίνετε νά ησυχάσετε... Σάς περιμένει στο σπίτι...
Τά νομικά βιβλία τού ’Αστυνόμου μεΐναν κλειστά. ’Ανοίχτηκε μονάχα διά

πλατα ή καρδιά του, μπροστά στον άνθρώπινο πόνο...
Μέ άπειρη έκτίμησ ι 

Σταύρος Α. Πουλουλίδης 
'Οδός ’Ισμήνης 17

Είναι τόσο όιχορφα, τόσο συγκινητικά, τόσο βαθιά άνθοώπινα όσα γράφει ό 
καλός άναγνώστης, πού δεν μοΰ μένει παρά νά προσυπογράψω—έπικροτών καί συγ- 
χαίρων...

ΧΡ. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ



*0  υπνωτισμός πάλιν εις τό προσκήνιον « 3 ί

"Αν, δμως, λησμονήθηκαν οί θεωρίες τοϋ Μέσμερ, τά φαινόμενα του «ζωϊκοΰ 
μαγνητισμού» δεν ήταν δυνατόν νά σβήσουν επειδή τά είχαν καταδικάσει οί Άκαδη- 
μίες και οί ’Επιστημονικές 'Εταιρείες. "Ενας θαρραλέος Σκώτος Ιατρός, ό Τζαίημς 
Όπραίντ, «ξανά ανακάλυψε», κατά τά τέλη τοϋ ΙΗ'αΐώνος, αύτοΰ τοϋ είδους τά φαι
νόμενα καί τά έξέθεσε. Προσέθεσε, μόνο, δτι τό «ρευστόν» τοϋ Μέσμερ δεν ήταν παρά 
νευροψυχικές έκδηλώσεις πού προκαλοΰνται ή άπό φυσικά μέσα (ώς οπτικοί ή ακου
στικοί μονότονοι έρεθισμοί), ε ίτε διά τής πειθοΰς τοϋ λόγου.’Επίσης, έπρότεινε τον 
δρον «υπνωτισμός», λόγω τοϋ δτι οί άσθενεϊς περιέπιπταν εις μίαν κατάστασιν άνά- 
λογη μέ τον ύπνο, παρ’ δλον δτι εύρίσκοντο εις συνεχή καί άποκλειστική «σχέσι» 
μέ τον υπνωτιστή. "Ετσι, μέ τό δνομα τοϋ «ύπνωτισμοΰ», πού γρήγορα έπεκράτησε, 
τά φαινόμενα πού είχε άνακαλύψει ό Μέσμερ επανήλθαν στήν έπιφάνεια καί άπησχό- 
λησαν πολύ τήν κοινήν γνώμην τοϋ περασμένου αίώνος.

Ποια ήσαν αύτά τά φαινόμενα; 'Η  υπνωσις, αντίθετα άπό δ,τι γενικώς πιστεύ
εται, δέν έχει καθ’ έαυτήν τίποτε τό μαγικό ή τό ύπερφυσικό. Βασίζεται σέ μίαν σχε- 
τικώς άπλήν τεχνική πού προκαλεΐ, σέ ώρισμένα άτομα, μιά προσωρινή καί μερική με
ταβολή τής προσωπικότητάς των. Τό ύποκείμενο ξαναγίνεται, κατά κάποιον τρόπο, 
παιδί. Άποσπάται τελείως άπό τό περιβάλλον του καί προσκολλάται τελείως στόν 
υπνωτιστή του, σέ κατάστασι πλήρους έγκαταλείψεως καί ψυχικής έξαρτήσεως. 'Η  
κατάστασις αύτή τοϋ προκαλεΐ, πολλές φορές, προσωρινές μεταβολές στά αισθήματα, 
στις ιδέες ή στήν συμπεριφορά του. Σ έ  ώρισμένα άτομα έπιτυγχάνονται σκληρύνσεις 
των μυώνων καί πλήρης άναισθησία ή άναλγησία. Τό γεγονός αύτό παρουσιάζει έξαι- 
ρετικόν ενδιαφέρον γιά τήν χειρουργική, τήν ορθοπεδική ή τήν οδοντιατρική, άλλά εκεί 
πού έχει νά επίδειξη πραγματικώς εντυπωσιακά αποτελέσματα, είναι πρό πάντων ή 
ψυχιατρική καί ή ψυχολογία. Πράγματι, μέ τον υπνωτισμό είναι δυνατόν νά θεραπευ- 
θοΰν ώρισμίνες διαταραχές ψυχολογικής φύσεως, νά αλλάξουν ώρισμένες συνήθειες 
τοϋ άσθενοΰς κ.ο.κ.

"Οσοι εκπλήσσονται σήμερα γιά τά άποτελέσματα τοϋ ύπνωτισμοΰ—πού δια
νύει μία νέα περίοδο δόξης υστέρα άπό πολλές δεκαετίες άφανείας—δέν γνωρίζουν ή 
έχουν λησμονήσει τό τ ί συνέβαινε πριν άπό ογδόντα ή εκατό χρόνια. 'Η  υπνωσις, 
π.χ., σέ ώρισμένες χειρουργικές έπεμβάσεις, πού παρουσιάζεται σήμερα σάν κάτι τό 
νέο καί τό εντυπωσιακό, έφηρμόζετο καί πρό έκατό έτών. Τό 1829, ό Γάλλος ια
τρός Κλοκέ άνέφερε στήν ’Ιατρική ’Ακαδημία ώρισμένες έγχειρήσεις, πού είχε έκ- 
τελέσει σέ ασθενείς πού είχε «μαγνητίσει». Καί τό 1842, ό "Αγγλος ιατρός Ούώρντ 
παρουσίασε στήν Βασιλική Ίατροχειρουργική ’Ακαδημία τοϋ Λονδίνου μίαν έκθεσιν 
έπί άνωδύνων εγχειρήσεων πού είχε έκτελέσει ό ’ίδιος σέ υπνωτισμένα άτομα. ’Αλλά 
τήν μεγαλύτερη φήμη απέκτησε ένας άλλος "Αγ'γλος ιατρός, ό δόκτωρ Έσντάϊλ πού, 
κατά τά μέσα τοϋ 14ου αίώνος, έξετέλεσε έκατό έπεμβάσεις ορθοπεδικής φύσεως μέ 
εξαιρετικά άποτελέσματα. Θά πρέπει νά παραδεχθούμε δτι έμπρός σέ παρόμοιας τόλ
μης επεμβάσεις ώχριοΰν οί σημερινές όδοντοεκτομές έπί υπνωτισμένων άσθενών 1

Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι σήμερα παρατηρεΐται ένα νέο «κΰμα» ένδιαφέροντος 
γιά τον υπνωτισμό. Οί πραγ·ματεΐες έπί τοϋ θέματος αυτού πολλαπλασιάζονται ένώ 
τά έπιστημονικά περιοδικά άσχολοΰνται μέ ολοένα αύξανόμενο ένδιαφέρον. Πρό ολί
γων μηνών ή ’Αμερικανική ’Ιατρική Ετα ιρεία  καθώς καί ή Βρεταννική ’Ιατρική ’Α
καδημία έπήραν τελείως άντίθετη θέσιν έπ’ αύτοΰ τοϋ θέματος άπό έκείνη πού είχαν 
λάβει οί Άκαδημίες πού κατεδίκασαν τον Μέσμερ. Καί τά δύο αύτά έξέχοντα ιδρύ
ματα άνεγνώρισαν τήν άποτελεσματικότητα τοϋ ύπνωτισμοΰ σέ ώρισμένους τομείς 
τής θεραπευτικής, εΐτε ώς άναισθητικόν, ή ώς κυρίως θεραπευτικόν μέσον.

Οί λαϊκές προλήψεις πού κυκλοφορούν έπί τοϋ ύπνωτισμοΰ οφείλονται, ώς έπί 
τό πλεΐστον, στις θεαματικές παραστάσεις τών υπνωτιστών πού δέν είναι, βεβαίως, 
τής μόδας πιά, άλλά πού έγνώρισαν ημέρες δόξης μέχρι τοϋ 1930, οπότε είχαν άρ-
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χίσει νά γίνωνται οί πρώτες μελέτες έπί των άποτελεσμάτων τού υπνωτισμού άπο 
μέρους σοβαρών έπιστημόνων. Τήν έποχήν έκείνη παρουσιάζοντο στις σκηνές των 
θεάτρων οί «ύπνωτισταί» μέ φράκο καί πλήθος κοσμημάτων καί έκτελοϋσαν πειρά
ματα ύπνωτιστικής υποβολής καί «μεταβιβάσεως τής σκέψεως».

’Εκείνο δμως πού πιστεύεται άκόμα, είναι δτι ό υπνωτιστής είναι ένα άτομο 
προικισμένο μέ εξαιρετικές ιδιότητες, μέ είδικές υπερφυσικές «δυνάμεις» καί πώς 
το υπνωτισμένο άπο αύτόν υποκείμενο δέν ήμπορεΐ μέ κανένα τρόπο νά άντισταθή 
στις επιθυμίες του καί γίνεται τυφλό όργανό του. Άλλα ή πραγματικότης είναι τε
λείως διαφορετική.Άπο τον ύπνωτιστή δέν «άναδύεται» άπολύτως τίποτε, το παν δέ 
έξαρτάται άπο το εύεπηρέαστο του υποκειμένου, άπο την διάθεσί του νά ύπνωτισθή. 
Ό  υπνωτιστής, βεβαίως, πρέπει νά είναι άτομο πού νά άσκή κάποια γοητεία καί 
κάποιο κύρος στο υποκείμενο. Προ πάντων, δμως, πρέπει νά έχη γνώσιν τής τεχνικής 
τού υπνωτισμού καί νά τήν έφαρμόζη μέ ήρεμία καί άποφασιστικότητα. ’Επίσης, τά 
άποτελέσματα τού υπνωτισμού έξαρτώνται καί άπο τήν ήθικο - ψυχική προσωπι
κότητα τού ΰπνωτιζομένου. "Εχει άποδειχθή, σέ πολλά πειράματα, δτι ώρισμένα υ
ποκείμενα πού είναι άπολύτως ευπειθή στις διαταγές τού ύπνωτιστοΰ του, μέχρι ση
μείου νά γίνωνται τυφλά όργανά του, προβάλλουν άνυπέρβλητη άντίστασι δταν τούς 
ζητούν νά έκτελέσουν πράξεις πού άντιτίθενται στις βασικές ήθικές τους άρχές. Ε ί
ναι, επίσης, γεγονός, πώς κανένα άτομον δέν είναι δυνατόν νά ύπνωτισθή χωρίς τήν 
συγκατάθεσί του.

Τά φαινόμενα τού ύπνωτισμοΰ έχουν δεχθή τις πιο διαφορετικές έρμηνεϊες. Πρό
κειται περί μιας καταστάσεως πού ομοιάζει μέ; τον ύπνο, άλλά καί τελείως διαφορε
τικής άπο αυτόν, άφοΰ τό υπνωτισμένο υποκείμενον δέν ονειρεύεται άλλά παρακολου
θεί μέ πλήρη συνείδησι έκεϊνο πού τού λέει ό υπνωτιστής, ό δέ «ύπνος» του, διαφέρει 
άπολύτως—δπως δείχνουν τά ήλεκτροεγκεφαλογραφήματα—άπο τον φυσιολογικό 
ύπνο. Κατά τήν γνώμη ώρισμένων μελετητών, ό υπνωτισμός είναι ένα φαινόμενο πού 
ήμπορεΐ νά περιγραφή μόνον μέ τήν ψυχολογική ή ψυχοπαθολογική ορολογία. Κατά 
τον περασμένο αιώνα, π.χ., διάσημοι γάλλοι .νευροψυχίατροι, δπως ό Ζανέ καί ό 
Γκροσσέ, τό άπέδωσαν σέ «διχασμό» τής προσωπικότητος (πού κατά τον Ζανέ, είναι 
άποτέλεσμα υστερικής νευρώσεως). Κατά τήν ψυχαναλυτική σχολή, ό ύπνωτισμός δέν 
είναι τίποτε άλλο άπο μία μερική έπαναδοομή τού υποκειμένου σέ παιδικές καταστά
σεις έξαρτήσεως καί εύπιστίας, ένώ ό υπνωτιστής είναι, γ ι ’ αυτόν μία εικόνα τού παν
τοδυνάμου γεννήτορος στον όποιον έχει άπόλυτον έμπιστοσύνην. Αύτές δμως, καί πολ
λές άλλες ψυχολογικές θεωρίες δέν κατορθώνουν νά δικαιολογήσουν ώρισμένες βαθειές 
μεταβολές, καί σωματικές άκόμα, πού έπιτυχάνονται διά τής ύπνώσεως καί άφίνουν 
άκάλυπτο τό νευρολογικό καί φυσιολογικό κενό πού άφίνει αυτό τό ζήτημα.

Έ ξ  άλλου, οί σοβιετικοί νευρολόγοι καί άνακλαστολόγοι ερμηνεύουν, μέ βάσι 
τήν θεωρία τού Παυλώφ, τον ύπνωτισμό ώς άποτέλεσμα ένός ιδιαιτέρου τύπου «προσ- 
διοριζομένων άνακλαστικών» πού έξαρτώνται άπο το κεντρικό νευρικό σύστημα.
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...Στην υπηρεσία τής ειρήνης...
'Υπό Δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. Σ. ΠΗΛΟΥ

...’Από πολλή αβεβαιότητα κυριαρχείται ή έποχή μας... "Ενας τυραννικός φό
βος την συνέχει... 'Η  άπειλή ενός νέου πολέμου... Κάθε φορά πού κάποιοι άφρονες 
εμπρηστές άνάβουν έδώ κ ι’ εκεί πολεμικές φωτιές κ ι’ ηχούν άπροσδιόριστα άπό 
μακρυά τα τύμπανα τοϋ αίματος, πλημμυρίζουμε δέος... Δέος άγωνίας...

Οί δύο πόλεμοι πού πέρασαν σάν σίφουνας άπό πάνω μας, άφισαν πίσω τους 
πολλές πληγές... Χαλάσματα άφισαν καί συμφορά... ’Έ τσι τό φάσμα μιας καινούρ
γιας, άδυσώπητης θεομηνίας, λύνει τα γόνατά μας καί μάς φέρνει πανικό...

Κουρασμένος ό μέσος συνετός άνθρωπος του καιρού μας, αυτός πού λάτρευσε 
καί θεοποίησε την ειρήνη καί πόθησε μια ήσυχη ζωή δίχως αίματα, δίχως πο
λεμικές ιαχές καί ομοβροντίες, τσακισμένος άπ’ τα δεινά της ζωής, άπ’ τήν αστάθεια 
τής εποχής του, άπ’ τούς έφιάλτες πού τον κυκλώνουν, άφίνει κάθε τόσο τά σύνερ
γα τής δουλειάς του, καί στρέφει μέ φρίκη τό βλέμμα του προς τον διεθνή Ουρανό 
πού τον σκεπάζουν κάποια σύννεφα... προμήνυμα τής τρομερής καταιγίδας...

’Αναστενάζει, φοβάται, μελαγχολεί... Καί μέσα στή βαρειά άγωνία πού τον 
λυγίζει, φέρνει στή θύμησή του καί νοσταλγεί κάποιες όμορφες φράσεις πού μέ τόση 
φιλειρηνική διάθεση καί τόση αισιοδοξία συνέταξαν κάποτε οί λαοί τής γής, ύστερα 
άπ’ τον τρομακτικό τυφώνα τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου...

Πόσο γλυκά, πόσο αρμονικά, πόσο μελλωδικά άντηχοϋν έτούτες οί καλογραμ
μένες φράσεις, μέσα στήν καρδιά τής Άνθρωπότητος! ! ! . . .  Μοιάζουν μέ τις στροφές 
ενός ποιήματος... Μοιάζουν σάν παραμύθι...

... Μία φορά κ ι’ ένα καιρό, τελείωσε κάποτε κι’ ό Δεύτερος Παγκόσμιος 
Πόλεμος... Οί εχθροί τής ειρήνης είχαν συντριβή... Τά σύμμαχα ’Έθνη είχαν παραδο- 
θή στο τρε>λό μεθύοι τής νίκης... Οί στρατιώτες πετοΰσαν τις στολές καί τράβαγαν 
κατά τά χωριά τους, γιά νά ξανασφίξουν στά χέρια τό άρορτο, νά ξαναποτίσουν τή 
γή, νά πάρουν τον κασμά καί νά κτίσουν μιά καινούργια Πολιτεία... Πόσο όμορφα 
άρχίζει τό παραμύθι! ! !

Κ ι’ όμως! ! !
Δέν ήταν όλότελα πανηγυρική ή άτμόσφαιρα... ’Εκείνοι πού γε>οΰσαν, ε

κείνοι πού γλένταγαν, εκείνοι πού ζούσαν άμέριμνοι τό πανέμορφο κ ι’ εύχάριστο φι
νάλε τής νίκης, ήταν πολύ λίγοι... ΤΗταν ή εξαίρεση... Οί πιο πολλοί πονοϋσαν... Οί 
πιο πολλοί στή μεγάλη σκηνή τής νίκης εύρέθηκαν νά ποζάρουν μέ φόντο έρείπια, 
πτώματα, καταστροφή...

Τότες λοιπόν... ’Εκείνη τήν έποχή πού ήταν ζυμωμένη μέ κλάμμα καί ζητω
κραυγές, τότες άκριβώς πού άλλοι έ'θαβαν τά πτώματα των νεκρών τους κ ι’ άλλοι 
ύψωναν τό ποτήρι «εις υγείαν τών μεγάλων μας συμμάχων»... τότες άκριβώς έγινε 
ή σύνθεση αυτού τού ποιήματος, πού είναι γεμάτο άπό νοσταλγία καί σεβασμό γιά 
τά ώραιότερα ιδανικά τού άνθρωπίνου γένους...

Πανήντα "Εθνη μαζεύτηκαν στον "Αγιο Φραγκίσκο γιά νά κουβεντιάσουν γιά 
τόν πόλεμο καί γιά τήν Ειρήνη, νά βροΰν μία λύση στά προβλήματα τής ζωής, νά 
δοόσουν μία συνταγή στις έπερχόμενες γενεές πώς νά διατηρούν μέ άμοιβαΐες υποχω
ρήσεις καί πνεύμα άγάπηε τήν Ειρήνη, πού έμεΐς τήν κερδίσαμε μέ αίμα, μέ μπόμπες, 
μέ τορπίλες, μέ κρυοπαγήματα, μέ τάφους, μέ πείνα καί συμφορά...

Μίλ.ησε λοιπόν ό ένας... Ε ίπε τή γνώμη του ό άλλος... Έπρότεινε μιά λ.ύση 
δική του ένας τρίτος... Καί ή κουβέντα άναψε... ·
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Κ ι’ δταν κουβεντιάζη κανένας πάντοτε κάτι βρίσκει νά κάνη καλλίτερο... Τδ 
κακδ είναι δταν άπομονώνεται και κλείνει τις στράτες της συνεργασίας...

Κ ι’ εκείνοι ο'ι 50 άντιποόσωποι βρήκαν μια ιδανική λύση...'Ίδρυσαν μια Παγ
κόσμια, άντιπολεμική οργάνωση... Τον ’Οργανισμό των 'Ηνωμένων ’Εθνών, τον 
Ο .Η .Ε ., δπως συνηθίσαμε νά τον άποκαλοϋμε...

Μεγάλη επιτυχία τους ετούτη...
Καί πρός πιστοποίηση των καλών τους προθέσεων, συνέταξαν, άνέγνωσαν, έ- 

βεβαίωσαν καί ύπάγραψαν ένα Καταστατικό Χάρτη, πού άρχιζε μ’ ετούτα τά πανέ
μορφα κ ι’ έλπιδοφόρα λόγια:

« . . . ‘Ημείς οί λαοί των 'Ηνωμένων Έθνων 
αποφασι σμέ νοι

"Οπως σώσωμεν τάς έπερχομένας γενεάς άπό την μάστιγα τού πολέμου, ήτις, 
δίς εις τό διάστημα μιας γενεάς, έπεσσώρευσεν άφατον θλίψιν εις την άνθρωπότητα,

"Οπως διακηρύξωμεν έκ νέου πίστιν εις τά θεμελιώδη δικαιώματα τού άνθρώ- 
που, εις την άξιοπρέπειαν καί την άξίαν τού άνθρώπου, εις την ισότητα τών δικαιωμά
των άνδρών καί γυναικών καί ’Εθνών μεγάλων καί μικρών,

"Οπως καθιερώσωμεν δρους ύφ’ οΰς ή Δικαιοσύνη, ό σεβασμός πρός τάς υπο
χρεώσεις αΐτινες πηγάζουσιν έκ τών συνθηκών καί άλλων πηγών τού Διεθνούς Δικαίου, 
δύνανται νά τηρηθώσι, καί

"Οπως εύνοήσωμεν την κοινωνικήν πρόοδον καί καλλίτερα επίπεδα ζωής έντός 
μεγαλυτέρας ελευθερίας,

Καί πρός τούτο
Νά ειμεθα άνεκτικοί καί νά ζώμεν έν ειρήνη μετ’ άλλλήλων ώς καλοί γείτονες
Νά ένώσωμεν τάς δυνάμεις μας πρός διατήρησιν τής Διεθνούς Ειρήνης καί 

άσφαλείας,
Νά έξασφαλίζωμεν διά τής παραδοχής άρχών καί τής καθιερώσεως μεθόδων, 

δπως ή ένοπλος βία μή χρησιμοποήται εί μή έν τώ κοινώ συμφέροντι, καί
Νά χρησιμοποιώ μεν τον Διεθνή Μηχανισμόν διά τήν προαγωγήν τής Οικονο

μικής καί Κοινωνικής Προόδου άπάντων τών λαών,

Ά π ε φ α ο ί ο α μ ε ν
Νά ένώσωμεν τάς προσπάθειας ήμών διά τήν έπίτευξιν τών σκοπών τούτων. 

Επομένως αί οΐκεϊαι Κυβερνήσεις ήμών δι’ άντιπροσώπων συνελθόντων έν τη πό- 
λει τού 'Αγίου Φραγκίσκου, έπιδειξάντων τά πληρεξούσια αύτών εύρεθέντα έν 
άπολύτω τάξει, συνεφώνησαν επί τού κάτωθι Χάρτου τών 'Ηνωμένων ’Εθνών καί, 
διά τού παρόντος, ίδρύουσι Διεθνή ’Οργανισμόν δστις θέλει έπονομασθή: «'Η νωμέ
να Έ θνη».

Αύτό είναι τό γλυκόλαλο παραμύθι πού φέρνει στή θύμησή του καί νοσταλγεί 
ό άνήσυχος καί άνεμοδαρμένος άνθρωπος τής εποχής μας...

Θυμάται άκόμα καί χαμογελά πικρά μέ πόσες έπευφημίες έγινε δεκτή ή σύγ
χρονη έτούτη άμφικτυονία άπό τό ταλαιπωρημένο γένος τών άνθρώπων ! !!

Πόσο δμορφο παραμύθι! ! !  Τ ί ωραία πού θάτανε νά τέλειωνε καί σάν παρα- 
μ ύ θ ιΐ! !  Δηλαδή, κ ι’ έζησαν αυτοί καλά κ ι’ εμείς καλλίτερα...
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Μά, δεν αποκλείεται, να τελείωση μέ φωτιές, μέ αίμα, μέ λάκκους, μέ καινούρ
για χαλάσματα...

Κ ι’ ό Ο .Η .Ε .;...Γκ ι’ οΓυποσχέσεις;...Γκαί τα κηρύγματα; και οί έπευφημίες; 
και ή αισιοδοξία; καί οί ζητωκραυγές;... Φιλολογία ήτανε δλα; Έμπαιγμός; Τ ί μάς 
χρειάζονται λοιπόν δλα έτοϋτα τά μεγάλα καί άκριβά; Γ ιατί να διατηρούμε ένα ’Ορ
γανισμό αποτυχημένο; Δεν τον διαλύουμε; Στάσου δμως, κουρασμένε διαβάτη, να 
σκεφθής... Για τό Θεό, στάσου...

"Αν αύριο θά γίνη πόλεμος, θά φταίη ό Ο .Η .Ε .;’̂ Τί είναι λοιπόν αυτός ό ’Ορ
γανισμός; Μήπως τάχα μιά Παγκόσμια Κυβέρνηση, ικανή νά έπιβάλη πολιτική στά 
κυρίαρχα Κράτη καί νά ενεργή ανεξάρτητα άπ’ τή θέλησή τους;

"Α ! Δεν είναι έ'τσι φίλε... "Αν σκέφτεσαι έτσι, δεν λαμβάνεις ύπ’ δψει σου τήν 
Παγκόσμια πραγματικότητα καί άγνοείς τον ούσιώδη πολιτικό ρόλο των 'Η 
νωμένων ’Εθνών, σάν μεσολαβητοΰ καί τή σημασία του γιά τήν παροχή ενός μοναδι
κού πλαισίου καί μιας βάσεως συνεχών διαπραγματεύσεων μέ τις όποιες οί διαφορές 
μπορούν νά διευθετούνται ή νά προλαμβάνωνται...

’Αντάμωσε βέβαια στο δρόμο άναποδιές πολλές ό Ο .Η .Ε... βρήκε άντιξοότητες... 
τουφραξαν τό δρόμο προκαταλήψεις, μίση, ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, μικρότητες 
πολιτικές... Καί υπήρχαν θέματα τά όποια δέν μπόρεσε νά έπιλύση σάν τό περιβόη
το ζήτημα τοϋ άφοπλισμοΰ... "Ομως τά προώθησε... Καί αύτό.είναι μιά σημαντική 
προσφορά στον τομέα τής Ειρήνης...

Ναί! Δέν τ ’ άρνιέται κανείς... ’Αδύναμος στάθηκε μπροστά σέ μερικές άσυ- 
γκράτητες φιλοδοξίες... Ό μω ς είναι άλήθεια δτι προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες 
στήν ’Ανθρωπότητα...

Τό παράδειγμα τής Κορέας είναι άρκετά πειστικό...
Μιάν δμορφη ελπίδα άντιπροσωπεύει... Κ ι’ έχει πολλές επιτυχίες στο ένεργη- 

τικό του ό ’Οργανισμός τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, στά 14 χρόνια της ζωής του...
Μιά άπ’ αύτές είναι ό ειρηνικός διακανονισμός τών διαφορών ’Ινδονησίας καί 

'Ολλανδίας... Κ ι’ άκόμα ή ίδρυση τοϋ ’Ισραήλ, ή κατάπαυση του πυρός στό Σουέζ, 
στο Κασμίρ, στό Λάος...

Παράλληλα τά 'Ηνωμένα "Εθνη, μέ τις ειδικές διεθνείς οργανώσεις τους, κα- 
τήρτισαν πολύπλευρα προγράμματα τεχνικής βοήθειας γιά δλα τά "Εθνη, έβοήθησαν 
στήν λύση τών οικονομικών προβλημάτων δλων τών περιοχών τής Γής, προμήθευ- 
σαν τρόφιμα, εξοπλισμό καί τεχνική εκπαίδευση, γιά τή συντήρηση έκατομμυρίων 
παιδιών καί μητέρων, βοήθησαν δύο εκατομμύρια πρόσφυγες στήν αποκατάστασή 
τους, έδωσαν ξεχωριστή σημασία στήν κωδικοποίηση τοϋ Διεθνούς Δικαίου, ανέπτυ
ξαν άξιόλογη δράση, επί διεθνούς επιπέδου, στήν καταπολέμηση τών ναρκωτικών, 
προσπάθησαν νά καταστήσουν κοινά τά επιτεύγματα τής επιστήμης καί τις κατακτή
σεις τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος. Αυτά είναι μερικά από τά έπιτεύγματα τών 'Ηνω
μένων ’Εθνών καί τών ειδικών όργανώσεών τους. Πολλά βεβαίως άκόμη ύπολοίπονται 
νά γίνουν γιά νά εκπληρωθούν οί σποποί τοϋ Καταστατικού Χάρτου τοϋ Ο .Η .Ε. 
Ά λ λ ’ έπίσης πολλά έχουν ήδη έπιτελεσθή.

Στά χρόνια έτοϋτα πολλοί στάθηκαν επικριτές τών 'Ηνωμένων ’Εθνών. Τά 
κατηγόρησαν σάν ανίκανα νά επιβληθούν καί έθεώρησαν τον ’Οργανισμό τους σάν 
άποτυχημένο.

Πίσω δμως άπ’ αύτές τις αιτιάσεις κρύβεται ή πλάνη, ή κακοπιστία ή ή άγνοια.
Χρειάζεται ό Ο .Η .Ε. Είναι μιά έγγύησις, μιά ελπίδα τέλος πάντων. Καί δπως 

είπε παραστατικά ό Γενικός Γραμματεΰς του κ. Ντάγκ Χάμμερσκέλτ:
« . . .  Χρειαζόμεθα τον ’Οργανισμόν αύτόν κατά τήν παρούσαν κατάστασιν, διά 

»νά έκμεταλλευώμεθα τάς πιθανότητας τάς οποίας μάς προσφέρει. Τον χρειαζόμεθα 
»ώς εκτελεστικόν δργανον. Τον χρειαζόμεθα έξ άλλου, διότι προσφέρει έποικοδομη-
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»τικάς ευκαιρίας εις τάς διεθνείς άποπείρας διευθετήσεως των συγκρούσεων συμφε- 
χρόντων. Καί τον χρειαζόμεθα ώς θεμέλιον καί πλαίσιον διά τραχείας προσπάθειας, 
»αί όποΐαι καταναλ'σκουν χρόνον, διάνα εύρεθοΰν τρόποι έξωεθνικοΰ ή ίσως άκόμη 
»καί υπερεθνικού—έπηρεασμοϋ διά τήν πρόληψιν μελλοντικών συγκρούσεων.

« 'Η  κατάργησις τοΰ ’Οργανισμού τούτου, λόγω δυσχερείων ή άποτυχιών, θά 
χέσήμαινε, μεταξύ άλλων, δτι καταργούμε τήν έλπίδα μας δι’ άνάπτυξιν μεθόδων 
«διεθνούς συνυπάρξεως, αί όποΐαι θά παράσχουν καλλιτέρας εύκαιρίας έπικρατήσεως 
»τής άληθείας, τής δικαιοσύνης καί τοΰ καλού...».

Καί δμως...
Ναι μέν, άλλά...
'Ο ’Οργανισμός των 'Ηνωμένων ’Εθνών βεβαίως άγωνίζεται σάν πιστός καί 

εύουνείδητος φρουρός τής Ειρήνης... ’Αλλά, παρά ταΰτα, ή εποχή μας κυριαρχείται 
άπό πολλή άβεβαιότητα... 'Ένας τυραννικός φόβος τήν συνέχει... 'Η  άπειλή ενός 
νέου πολέμου... Κάποιος ανόητος Νέρων ζητάει νά καύση τή γή, γιά ιά  τήν οίκοδο- 
μήση ωραιότερη... 'Ένα στρατόπεδο δούλων έργάζεται καταχθόνια γιά τον έξανδρα- 
ποδισμό τού ανθρωπίνου γένους..., Οί φλόγες τής Ούγγαρίας δεν έ'σβησαν άκόμα... 
Τ ις πήρεν ό άνεμος τοΰ έγκλήματος καί τις έφερε άλλοΰ... ’Ίσως στή Μέση ’Ανατολή 
ή στο Λάος...

'Ο ’Ελεύθερος Κόσμος στέκει θεατής μιας άπίθανης μανίας καταστροφής...
Κάπου — κάπου ό μεθυσμένος τύραννος τής στέππας ρίχνει λίγο νερό στή 

βότκα του... Μά, δέν είναι δυνατόν νά θεραπευθή ό χρόνιος αλκοολισμός τοΰ μίσους 
του...

Τ ί φταίει ό κουρασμένος άνθρωπος τής εποχής μας πού λάτρευσε καί θεοποίησε 
τήν Ειρήνη καί πόθησε μίαν ήσυχη ζωή δίχως αίματα, δίχως πολεμικές ιαχές καί 
ομοβροντίες;

Πώς νά προφυλαχθή άπ’ τήν μανία τοΰ Νέρωνος;
’Ά !  μήν άνησυχής, φτωχέ καί τυραννισμένε άνθρωπε... Μήν τρομοκρατείσαι... 

’Αντίκρυ άπ’ τον μανταλωμένο Πύργο τού Μυστηρίου, εκτείνεται ό ’Ελεύθερος Κό
σμος, μέ σύμβολό του τό Σταυρό... «Έ ν  τούτω» θά νικήση...

Πλάϊ στον Ο .Η .Ε. άγρυπνεΐ τό Ν.Α.Τ.Ο. ’Αγρυπνούν οί στρατοί τής Δύσεως...
Μή στέκης λοιπόν θεατής... βοήθησε τήν ’Ελευθερία καί τήν Δικαιοσύνη πού 

κινδυνεύουν... Μή πλ.ανιέσαι άπ’ τις σειρήνες τοΰ μίσους... Πύκνωσε τις τάξεις τών. 
οπαδών τής άγάπης... Καί άν θέλης Ειρήνη, «προπαρασκευάζου προς πόλεμον». 
Μονάχα έτσι θά τον άποφύγης... Τή γλώσσα τής διπλωματίας μπορεί νά τήν έμπαίζη 
τό λυσσασμένο θεριό... Τή γλώσσα δμως τής δυνάμεως δέν τολμάει νά την περι- 
φρονήση...

'Υπό αυτές τις προϋποθέσεις χαιρέτισε τά δέκα τέσσαοα χρόνια τοΰ Ο .Η .Ε. 
μέ ήρεμία, μέ σύνεση καί μέ τήν άμετάκλ.ητη άπόφαση νά ύπηρετήσης τά άνθρώπινα 
ιδανικά, θυσιάζοντας έστω καί τή ζωή σου...

Σ. ΠΗΛΟΣ



Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΗΡΑΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΚΑΙ ΖΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Άθήναι τfj 10 'Οκτωβρίου 1959 

’Αδελφούλη μου, καλέ μας Κωστάκη

'Η  μαννούλα μας άπό χτές κρατάει στα χέρια της το γράμμα σου, τό σφίγγει 
στην άγκαλιά της, δπως σ’ έσφιγγε πριν σέ πάρουν οί κομμουνιστοσυμμορίτες, τό 
φιλεΐ κχί κουβεντιάζει μ’ αυτό :

«Κωστάκη μου, χρυσό μου παιδί, έλα νά μέ δής πριν πεθάνω... έλα παιδάκι
μου».

"Ολοι κλαϊμε μαζί της, καί γώ... καί ή άδελφούλα μας ή Μάρω, πού τώρα είναι 
15 χρόνων κοπέλλα, δροσερή σαν τό κρύο νερό. Γ ιατί ό πατέρας δεν υπάρχει πιά, Κω
στάκη μου.

Θυμάσαι... δταν ήρθαν κείνο τό πρωϊνό οί κομμουνισταί νά μάς πάρουν, έγώ 
πρόλαβα καί κρύφτηκα στις θημωνιές, μά σύ δεν μπόρεσες νά ξεφύγης καί σέ πήραν. 
"Ησουν τότε 10 χρόνων παιδάκι καί φώναζες κλαίγοντας, —μαννούλα μου—μαννούλα 
μου..., μά κείνοι σέ τραβούσαν, καί δταν ή μητέρα ετρεξε καί σ’ άγκάλιασε γιά νά σέ 
κρατήση, τήν χτύπησαν στο κεφάλι καί την άφισαν άναίσθητη...Καί τον πατέρα, σάν 
γύρισε άπό τό χωράφι καί θέλησε νά τρέξη νά σέ πάρη πίσω στο σπίτι μας, τον... 
σκότωσαν, μέ δυο ντουφεκιές... Σ έ είχαμε χαμένον Κώστα μου... Νομίζαμε πώς είχες 
πεθάνει πιά... Μά νά! σήμερα, μάς έδωσες τη μεγαλύτερη χαρά. Μάθαμε πώς ζής. 
Κ ι’ έτσι... έλπίζουμε στο Θεό, δτι μιά μέρα θά σέ δούμε καί θά σέ άγκαλιάσουμε. Μά 
πρέπει γρήγορα... γρήγορα... πριν πεθάνει ή μαννούλα μας, πού άπό τόν άδικο χαμό 
τού πατέρα, καί τό άρπαγμα τό δικό σου, έχει γεράσει καί ό ερχομός σου θά της έδινε 
δύναμη καί θάρρος.

Μά... Κωστάκη μου... σάν σκούπισα τά δάκρυα άπό τά μάτια μου κ ι’ άρχισα 
νά διαβάζω τό γράμμα σου, πάγωσα... κάτι σάν άνατριχίλα πέρασε τό κορμί μου καί 
δέν μπορούσα νά μιλήσω...

—«Π ές μας, Γιάννη μου, τ ί γράφει ;... τ ί γράφει»; ρωτάει ή μαννούλα μας... 
Καί γώ τότε, κλαίγοντας πάλι... μά τώρα άπό λύπη, άπό πόνο, της λέω... «Μαννούλα ! ! !  
...γράφει πώς είναι καλά, πώς μάς θυμάται δλους καί πώς... θά προσπαθήση νά έρθη 
στήν Ελλάδα νά μάς ίδή...». Τής είπα ψέμματα Κωστάκη μου... γιατί τό γράμμα σου 
δέν έγραφε αύτά πού τής είπα γιά νά μή τήν φαρμακώσω.

Τό γράμμα σου μιλάει, μονάχα γιά κομμουνισμό, πού ή μαννούλα μας τόν γνώ
ρισε μόνο μέ τό θάνατο τού πατέρα καί τό χαμό τό δικό σου. Έ γώ  δμως, πού τώρα 
έχω τελειώσει τό Γυμνάσιο κατάλαβα πολύ καλά, πώς μιά πιο μεγάλη συμφορά άπό 
τήν άπαγωγή σου μάς βρίσκει σήμερα. Γ ιατί τότε οί κομμουνιστοσυμμορίτες πήραν 
τό κορμί σου μονάχα, μά τώρα βλέπω πώς κατάφεραν νά πάρουν καί τήν ψυχή σου... 
Μ ά! Κώστα μου, τέσσερις ολόκληρες σελίδες γράφεις γιά τήν κεφαλαιοκρατική συ
νωμοσία τού ’Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού καί τού Ν .Α.Τ.Ο ., γιά τή ζωή στή Σοβιε
τική 'Ένωση καί γιά τόσα άλλα πράγματα, γνωστά πιά σ’ δλους μας άπό τό Βουλ
γαρικό ραδιόφωνο καί τις μπροσούρες, πού κυκλοφορούν οί κομμουνιστές, καί δέν 
βρήκες δυο λέξεις νά γράψης γιά τόν πατέρα μας, πού σκοτώθηκε προσπαθώντας νά 
σέ σώση, γιά τή μαννούλα μας, πού άπό τό χαμό σου κλαίει διαρκώς καί γιά μάς 
άκόμη τ ’ αδέλφια σου πού τόσο σ’ άποζητάμε ;

Πώς μπόρεσαν οί κομμουνιστές καί ξερίζωσαν άπό τήν ψυχή σου τήν άγάπη 
πού είχες γιά δλους μας ;... Θυμάσαι ;... "Ησουν 10 χρονών, μονάχα, μά ήσουν ό



7546 ’Επιστολή προς Ελληνόπουλο πού το πήραν κατά το παιδομάζωμα

πρώτος μαθητής'στό σχολείο... Ό  δάσκαλος έλεγε πώς θά γίνης'μεγάλος άνθρωπος. 
Έσύ, κάθε πρωί μέ τή γλυκεία φωνούλα σου, έλεγες στην τάξη, πρίν άρχίση τό μά
θημα, τήν προσευχή στο Θεό... Σ τ ις  γιορτές, έσύ πάντα κρατούσες μέ τόση χαρά καί 
περηφάνεια τή σημαία του Σχολείου καί άνέβαινες στήν έδρα γιά ν’ άπαγγείλης τόσο 
ωραία τά ποιήματα γιά τήν Πατρίδα, γιά τήν Ελλάδα μας. Καί τώρα ; Μέσα σέ 
οχτώ χρόνια πού ζής αύτοϋ στή Ρωσία σβύσανε δλα αύτά τά ώραΐα ιδανικά της ψυ
χής σου ; χάθηκαν δλα... μά δλα... καί πήρε τή θέση τους τύ μίσος, πού μέ τόση σκλη
ράδα φαίνεται άπό τά γραφόμενά σου νά φωλιάζη μέσα σου ;

’Ό χι Κωστάκη μου... Δέν θέλω νά πιστέψω πώς έπαψες πιά νά μας βλέπης 
σάν άγαπημένη οικογένεια, δπως είμαστε πάντοτε καί μάς βλέπης τώρα σάν νού
μερα, γιά νά κάνης προπαγάνδα στον κομμουνισμό. Ε μ ε ίς  πάντως, δτι κ ι’ αν συμβή 
θά σέ άγαπάμε... Θά κλαίμε γιατί πήραν τήν ψυχή σου αυτοί πού δέν πιστεύουν σέ 
τίποτα, μά θά σέ άγαπάμε, ώς πού μιά μέρα θά νοιώσης καί σύ νά λυγίζηή καρδιά σου 
καί θ’ άποζητήσης εκείνο πού θέλουν νά πνίξουν μέσα σου, θ’ άποζητήσης τήν άγάπη 
μας.

Μή νομίσης δμως Κωστάκη μου, πώς μέ συνεπήρε ό αισθηματισμός. ’Ό χ ι! 
’Εγώ τώρα θά φύγω, θά πάω στήν ’Αθήνα, δπου θά δουλεύω σ’ ένα εμπορικό κατά
στημα καί θά μπορώ νά σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο γιά νά γίνω γιατρός, γιατί 
δπως θυμάσαι ίσως, πάντα μ ’άρεσε νά γιατρεύω τόν πόνο τών άλλων παιδιών, δταν 
δλα μαζί παίζαμε τόσο χαρούμενα στο χωριουδάκι μας, κάτω άπό τά'μεγάλα πεύκα 
καί τις βαλανιδιές. Μά μέ αυτή μου τήν επιστολή, θέλω νά σέ κάνω νά πιστέψης δτι 
έκεΐνα πού γράφεις γιά τόν Ν .Α.Τ.Ο ., πώς άποτελεΐ δήθεν τήν κεφαλαιοκρατική συ
νωμοσία κατά τής άληθινής δημοκρατίας, καί κατά τής ειρήνης δέν είναι αλήθεια.

"Ολα αύτά είναι προπαγάνδα πού τήν κάνουν σέ σάς εκεί δπου δέν μπορείτε 
νά δήτε τ ι γίνεται στον άλλο κόσμο, στις άλλες χώρες τής πραγματικής δημοκρα
τίας, τής αληθινής ελευθερίας.

"Αν σάς άφιναν νά κάνετε έστω καί ένα ταξίδι μονάχα στήν Ελλάδα μας θά 
βλέπατε δτι εδώ, δπως καί σ’ δλα τά Κράτη πού έκαμαν τόν Ν.Α.Τ.Ο. υπάρχει 
ελευθερία καί πραγματική δημοκρατία.

Μά πώς δμως είναι δυνατό νά καταλάβης ποιά είναι ή άληθινή δημοκρατία 
καί ελευθερία, άφοϋ δέν μπορείς νά συγκρίνης τή δημοκρατία καί τήν έλευθερία, 
πού έχετε σείς, μέ τήν έλευθερία καί τή δημοκρατία πού έχουμε μεΐς ;

’Εμείς πάντως γνωρίζουμε πολύ καλά τήν Σοβιετική δημοκρατία καί τις 
έλευθερίες σας, γιαυτό θά σοΰ περιγράψω τή δική μας δημοκρατία καί έλευθερία γιά 
νά μπορέσης νά κάνης σύγκριση μονάχος σου.

Ή  δημοκρατία ή δική μας, Κωστάκη μου, ή άληθινή δημοκρατία, πού άπό 
τά πολύ παληά χρόνια γεννήθηκε στήν Ελλάδα, έξασφαλίζει σ’ δλους τούς πολίτες, 
ίσα δικαιώματα στή ζωή.

’Εδώ ό καθένας ήμπορεΐ νά ζήση δπως θέλη καί δπου θέλει, ήθικά βέβαια καί 
τ ίμ ια - γιατί κείνοι πού προσπαθούν νά ζήσουν άτιμα καί νά γίνουν εγκληματίες έχουν 
νά κάνουν μέ τούς νόμους τού Κράτους. ’Έ τσ ι, δταν κανείς είναι έργατικός καί κάνει 
φρόνιμη ζωή προοδεύει καί φτάνει πολύ ψηλά σάν άνθρωπος, σάν έπιστήμονας, σάν 
νοικοκύρης καί μπορεί νά γίνη βουλευτής, υπουργός, στρατηγός, βιομήχανος, έμπο
ρος, γαιοκτήμονας, συγγραφέας, γιατρός, ζωγράφος, μηχανικός καί δ,τι άλλο προ
τιμήσει...

Τό πιο σπουδαίο είναι πώς ό καθένας μπορεί νά δουλεύη καί νά ζή σ’ δποιο 
μέρος θέλει- στήν πρωτεύουσα, νά πούμε, ή σ’ άλλη πόλι ή χωριό. "Ε !.. .  Κωστάκη 
μου. Πές μου εΐλικρινά τώρα έσύ. Μπορεί, εκεί πού είσαι, νά διαλέξη κανείς δποιο 
επάγγελμα τού άρέσει καί νά ζήση σ’ δποιο μέρος θέλει ;

Ξαίρω πολύ καλά, πώς αύτό δέν μπορεί νά γίνη, γιατί τό Σοβιετικό Κράτος
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έχει απόλυτη έξουαία νά κανονίζη αυτό δλα έτοϋτα τά ζητήματα, χωρίς να λαβαίνη 
ύπ’ οψι του τις επιθυμίες τοϋ κάθε άνθρώπου.

Και δέν είναι μόνο αυτά, πού δείχνουν τη διαφορά της δικής μας δημοκρα
τίας άπό τή δική σας.

"Οπου κ ι’ αν θελήσης νά προσέξης στη ζωή, την πνευματική καί την κοινωνική, 
θά βρής χτυπητές διαφορές, πού φανερώνουν ολοκάθαρα, δτι έδώ υπάρχει μιά ελευ
θερία, πού εξασφαλίζει άπόλυτα τ ’ άνθρώπινα δικαιώματα, στην ελεύθερη σκέψη καί 
στην άπόλαυση της ζωής μέσα στά ηθικά Χριστιανικά πλαίσια τής άγάπης καί τής 
άλληλοβοηθείας. ’Ενώ στη Σοβιετική 'Ένωση, δπου ζής, δέν μπορεί κανείς μήτε τις 
σκέψεις του νά διατυπώση έλεύθερα, μήτε καί νά ζήση σύμφωνα μέ τις Χριστιανικές 
ή άλλες ήθικές άντιλήψεις, πού τις λένε έκεϊ «άστικές προλήψεις», δπως είναι ή ά- 
γάπη, πού πρέπει νά έχη ό πατέρας καί ή μάννα στά παιδιά τους καί τά παιδιά στούς 
γονείς.

Γ ιά  νά καταλάβης πόση πνευματική ελευθερία ύπάρχει έδώ, σοϋ λέω δτι δποτε 
θέλουμε, άκοϋμε τήν εκπομπή, πού κάνει στήν Ελληνική γλώσσα ό ραδιοφωνικός 
σταθμός τής Μόσχας καί πού σχεδόν πάντοτε λέει τά ίδια σχεδόν πράγματα δπως μέ 
κείνα δπου μας έγραψες.

Δέν φαντάζομαι δμως ν’άφισαν ποτέ σας τά Ελληνόπουλα, πού σας πήραν 
τόσο σκληρά άπό έδώ, ν’ άκούσετε τις έκπομπές τοϋ ραδιοφωνικού στάθμου τής 
’Αθήνας. Γιατί τότε θά μάθαινες πόσο πάλεψε ή Ελλάδα, γιά νά πάρη πίσω τά παι
διά της, έσάς, πού μέ τό άπαίσιο παιδομάζωμα, σάς στέρησαν τήν έλευθερία καί τήν 
άγάπη τής οικογένειας, τής τίμιας Ελληνικής οΐκογενείας. "Ολη ή οικουμένη Κώστα 
μου καταδίκασε τό έγκλημα αύτό τοϋ κομμουνισμοϋ, τό παιδομάζωμα.

Θά μαθαίνατε καί κάτι άλλο άκόμη. Πώς ή Σερβία, δπου στήν άρχή μέ τον 
κομμουνισμό της μας χτύπησε καί βοήθησε στο παιδομάζωμα, τώρα είδε τήν άλή- 
θεια καί μάς έδωσε πίσω τά Ελληνόπουλα πού βρίσκονταν έκεϊ. Θ’ άκουγες πόσο 
σπαραχτικές ήσαν οί στιγμές, δταν τό τραίνο έφτασε στό πρώτο Ελληνικό χωριό. 
Βγήκαν τά παιδιά κλαίγοντας έξω καί πέσανε χάμω φιλώντας τό χώμα τής Πατρί
δας τους, κι’ δστερα ρίχτηκαν στις ανοιχτές άγκαλιές τών μαννάδων, πού τά είχανε 
γιά χαμένα καί, τά έσφιξαν τώρα μέ χαρά χαϊδεύονταςτά γλυκά τους πρόσωπα.

"Αμποτε Κωστάκη μου, νά ήσουν μαζί τους καί σύ!
Αυτά πού σοϋ γράφω Κώστα μου, είναι άλήθεια. "Οπως είναι άλήθεια, δτι 

δλοι σας έκεϊ πέρα είστε αιχμάλωτοι στή Σοβιετική "Ενωση. Εύκολα μάλιστα μπορείς 
νά τό διαπιστώσης αύτό, αν ζητήσης νά σοϋ έπιτρέψουν νά έλθης στήν Ελλάδα γιά 
νά ΐδής τή μαννούλα μας, καί μάς τ ’ αδέλφια σου.

Ε ίμαι βέβαιος δτι, δχι μονάχα δέν θά σ’ άφίσουν, άλλά θά σοϋ είποΰν πώς δέν 
είσαι καλός κομμουνιστής, γιατί έχεις άστικές προλήψεις καί άστικούς αισθηματι
σμούς, θέλοντας νά ΐδής τή μαννούλα σου καί τ ’ άδέλφια σου.

Μπορείς δμως νά μοΰ πής: «καί γιατί δέν έρχεσαι έσύ έδώ, νά μ’ έπισκε- 
φθής καί νά ΐδής πώς ζοΰμε καί μεϊς στή Σοβιετική Ένωση μέτόν κομμουνισμό μας;».

Μακάρι Κωστάκη μου νά μοΰ έπέτρεπε τό Σοβιετικό Προξενείο νά έρθω καί 
νά έξασφαλιζόμουν δτι θά μποροΰσα νά γυρίσω ζωντανός στήν Ελλάδα μας, γιατί ή 
δική μας Κυβέρνηση, ή Ελληνική, μοΰ δίνει μέ μεγάλη ευκολία διαβατήριο γιά νά 
έρθω νά σέ δώ. Θά έργαζόμουνα σκληρά καί θά έρχόμουν νά σέ βρώ καί νά σέ σφίξω 
στήν άγκαλιά μου σάν άδελφό, καί'σάν Ελληνόπουλο. Καί τό τε! τότε, θά σοϋ μιλοΰσα 
μέ δλη τή ζέστη τής καρδιάς μου κα'Γθά σέ έκανα νά ξαναδής τ ’ άγιασμένα. έκεϊνα 
χώματα τοϋ χωριοΰ μας, μέ τό ωραίο έκκλησάκι, μέ’ τό^μικρό’σκολειό μας, μέ^δλες 
τις χαρές του.

Αυτή τή ζωή Κωστάκη μου θέλει νά προστατέψη ό Ν.Α.Τ.Ο. στον όποιο 
μπήκε ευτυχώς καί ή Ελλάδα μας. '
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"Ολες οί χώρες τοϋ Ν .Α.Τ.Ο . είναι χώρες πού ποθούνε πραγματικά την ειρήνη 
και τήν ησυχία καί θέλουν νά ζοϋν ελεύθερα μέ τό δικό τους άληθινά δημοκρατικό 
σύστημα. .

Δεν έχουν σκοπό νά επιτεθούν ποτέ σέ κανένα Κράτος. Μά καί δεν θά επιτρέ
ψουν νά γίνη έπίθεση σ’ όποιαδήποτε χώρα πού είναι μέλος τού Ν.Α.Τ.Ο.

Μιά τέτοια άδικη έπίθεση, θά τήν άντιμετωπίσουν όλα μαζί τά Κράτη τού 
Ν.Α.Τ.Ο. μέ τό δικαίωμα της αυτοάμυνας, πού έ'χει κάθε άνθρωπος καί κάθε Χώρα, 
όταν κινδυνεύει ή άσφάλειά του καί ή έλευθερία του. Δέν ξαίρω Κωστάκη μου άν τό 
γράμμα μου αύτό ψτάση στά χέρια σου, γιατί λένε δτι στή Σοβιετική "Ενωση υπάρ
χει λογοκρισία καί δέν μπορεί νά παίρνη κανείς γράμμα χωρίς νά τό έξετάζη πρώτα ή 
αρμόδια ύπηρεσία τού κομμουνιστικού κόμματος.

Μά καί άν τό λάβης, πιστεύω πώς θά έχουν σβυσμένα δσα σοΰ γράφω γιά τήν 
ά>ηθινή δημοκρατία μας, δέν θά θελήσουν δμως νά σβύσουν δσα σοΰ γράφω γιά τήν 
αγάπη τής μαννούλας σου, τη δική μου τήν άγάπη καί τήν άγάπη τής άδελφούλας μας, 
τής Μάρως, πού έ'βαλε μέσα στδ γράμμα αύτό τό άγριολούλουδο τού χωριού μας, 
αφού πρώτα τό φίλησε καί τό έβρεξε μέ τά δάκρυά της.

Me την άγάπη  μας 
Σέ φιλούμε

Ή  μητέρα σου, ό άδελφός σου κα ί ι} άδελφή σου

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Τ Η Σ  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Γ Ι Α  ΤΑ  Π Α Ι Δ Ι Α

Παιδιά μή διαβάζετε ποτέ στδ δρόμο τδ βιβλίο σας. Μπορεί νά σας σκοτώση κανένα αύ· 
τοκίνητο πού δέν θά τδ προσέξετε.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

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

Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Ά νύτης.
Παράλληλος της όδοϋ Κηφισσοϋ, στη Κολοκυνθοϋ.
Ή  Άνύτη, ποιήτρια της άρχαίας Ελλάδος άπό τήν Τεγέα, έζησε κατά τον 

3ον π.Χ. αιώνα. ’Από τον ’Αντίπατρον της Μακεδονίας, άπεκλήθη «θήλυς "Ομηρος».
Άνωμερας.
Πάροδος Ραιδεστοϋ 29, στον Κολωνό (Λόφος Σκουζέ).
’Οφείλει τήν ονομασία της, σέ τόπο ή μέρος πού βρίσκεται πιο ψηλά άπό τήν 

συνηθισμένη επιφάνεια τής γής. Παράλληλα, έχομε καί τήν Κατωμέρα. Στήν Κρήτη 
Άνωμερίτες λέγονται οί κάτοικοι των ορεινών χωρίων (άνω μερών), Κατωχωρίτες 
δέ, οί κατοικοϋντες στις πεδιάδες, παράλια (χαμηλά μέρη).

’ Αξιου.
Πάροδος τής όδοϋ Ήσαΐου τών Σαξώνων 29, στοϋ Γκύζη.
’Οφείλει τήν ονομασία της, στον μεγαλύτερο ποταμό τής Μακεδονίας, τον 

γνωστό Βαρδάρη. ’Έ χει άκανόνιστη κοίτη καί διάφορα βάθη. Τό μήκος του φθάνει 
τά 333 χιλιόμετρα. Χύνεται στον Θερμαϊκό Κόλπο, κοντά στοϋ Καραμπουρνοϋ. 
Στή κοιλάδα τοϋ Άξιοΰ, έγιναν, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, πολλές μάχες, 
ή δέ στρατιωτική σημασία της, εξακολουθεί νά είναι μεγάλη.

Άπειράνθου.
’Αδιέξοδο τής όδοϋ Λέσβου, στήν πλατεία ’Αγάμων.
Ή  Άπείρανθος είναι κωμόπολις τής Νάξου. 'Η  πιο πιθανή έτυμολογία τής 

λέξεως, φαίνεται πώς είναι έκείνη, ή οποία άποδίδει τήν ονομασία, σέ κάποιον 
Φράγκον, Άπείρανθον καλούμενον, ό όποιος ένέμετο τήν περιοχήν. 'Η  ιστορία τής 
Άπειράνθου, είναι χωρίς περιπέτειες. Στο κίνημα τοϋ 1916, όταν ή νησιώτικη Ε λ 
λάδα πήγε μέ τό μέρος τής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης, ή Άπείρανθος έμεινε μέ τό 
μέρος τών ’Αθηνών. Τοΰτο είχε σάν άποτέλεσμα νά κατα>ηφθή, κατόπιν έπεμβάσεως 
τής Στρατιωτικής Διοικήσεως, μέ άρκετά θύματα. Ά πό τήν Άπείρανθο, κατήγετο 
ό Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης πού σκοτώθηκε μαζί μέ άλλους στο Γουδί, κατά τον 
χρόνο τής ομωνύμου Έπαναστάσεως τοϋ 1922.
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Ά πελλοϋ.
Πάροδος της οδού Λυκούργου 3, στη Δημαρχία ’Αθηνών.
'Ο  Άπελλής, διασημότερος ζωγράφος τοϋ Δ ' π.χ. αίώνος καί χωρίς υπερβολή 

τής άρχαιότητος γενικά, γεννήθηκε στήν Κολοφώνα τής Μ. ’Ασίας, καταγόμενος 
άπό καλλιτεχνική οικογένεια. ’Ακολούθησε τον Μ. ’Αλέξανδρο στήν ’Ασία καί έπε- 
σκέφθηκε τον Πρωτογένη, στή Ρόδο. Πέθανε στή Κώ, εργαζόμενος μίαν εικόνα τής 
’Αφροδίτης, τήν οποία καί άφισε ημιτελή.

"Εργα του είναι: ή Άναδυομένη ’Αφροδίτη, ή Θυσία τοϋ Ταύρου κ.ά.
Άποκαύκων.
Πάροδος τής όδοϋ ’Ασκληπιού 147 στήν Νεάπολι.
Οί Άπόκαυκοι, ήσαν άριστοκρατική οικογένεια των χρόνων τοϋ Βυζαντίου, 

δπως οί Κομνηνοί, Παλαιολόγοι κ.λ.π. καί ή οποία διεδραμάτισε έξέχοντα ρόλο 
στήν Βυζαντινή ιστορία, ιδίως δμως στούς χρόνους τοϋ ’Ανδρονίκου Β ' καί Ίωάννου 
Ε ' Παλαιολόγου. ’ Ιδιαίτερα γνωστός είναι ό ’ Ιωάννης (12ος αιών), πού έγινε 
Μητροπολίτης Ναυπάκτου τό 1202 καί ό όποιος πέθανε ώς απλός μοναχός στή Κό
νιτσα τό 1235.

’ Απολλοδώρου.
’Από Θ. Βρεσθένους 5, στοϋ ΦΙΞ.
Ό  Άσκληπιάδου ’Απολλόδωρος ’Αθηναίος, γραμματικός, μαθητής τοϋ 

Άρπάρχου καί των στωϊκών φιλοσόφων Διογένη τοϋ Σελευκέως, έζησε, πιθανόν, 
κατά τό 180-109 π .Χ . Τά έργα του, διακρίνονται για τήν έντεχνη συγκεφαλαιωτική 
άφήγησι καί τήν τεχνική στιχουργία. ΤΗτο κατ’ εξοχήν, ιστορικός φιλόσοφος. "Εγινε 
πολύ γνωστός, χάρις στα εις ιαμβικόν τρίμετρον συντεταγμένα «Χρονικά του».

’Απολλώνιου.
Ά πό τέρμα Ίώνων—Τρίτωνος, στ’ Ά νω  Πετράλωνα.
’Απολλώνιος ό ’Αθηναίος, άνδριαντοποιός, γυιός τοϋ Νέστορος, ήκμασε κατά 

τά μέσα τής Α' π.Χ. έκατονταετηρίδος. Είναι ό δημιουργός-καλλιτέχνης τοϋ Α πόλ
λωνος τοϋ «B elvedere» καί τοϋ άγάλματος τοϋ 'Ηρακλέους, τοϋ γνωστοΰ μέ τό δνομα 
«T orso  τοϋ Belvedere».

’Απόλλωνος.
Πάροδος τής όδοϋ Νίκης 16, στήν πλατεία Συντάγματος.
Κατά τήν μυθολογία, ό ’Απόλλων, είναι ό Θεός τοϋ έλέους, τής ψυχικής γα

λήνης, τής άνώτερης άρμονίας. Είναι ή προσωποποίησις τής λάμψεως τοϋ Ε λ λ η 
νικού ούρανοϋ, τής ομορφιάς τής Έληνικής φύσεως, συγχρόνως δέ των ύπερόχων 
διανοητικών καί αισθητικών πλεονεκτημάτων τής Ελληνικής Φυλής.

Γυιός τοϋ Διός καί τής Λητούς, γεννήθηκε στή Δήλο καί ήτο άδελφός τής 
Άρτέμιδος. Γεννήθηκε στούς πρόποδες τού δρους Κύθνου (έξ οδ καί Κύθνιος) 
κάτω άπό ένα φοίνικα.

'Ο ’Απόλλων, σκότωσε μέ τά βέλη του τον τρομερό δράκοντα Πύθωνα, γυιό 
τής Γής. Σύζυγον ό ’Απόλλων δέν εΐχεν, άπέκτησεν δμως πολλά παιδιά άπό θνητές 
γυναίκες, (’Ασκληπιός, ό μάντις "Ιαμος, ό Άμφισσος, ό Δελφός, ό ’Επίδαυρος, ό 
Κύδων, ό Μεγαρεύς κ .ά .).

Άποστολάκη Ίωάννου.
Νέα ονομασία τής οδού Νεϊγύ, στήν 'Αλυσίδα Πατησίων (Λεόντειον Λύκειον).
'Ο Άποστολάκης ’Ιωάννης, φιλόσοφος καί κριτικός, γεννήθηκε τό 1886 στήν 

Καλαμάτα. Σπούδασε στή φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, αργό
τερα δέ ώς ύπότροφος στο Βερολίνο, κλασσική φιλολογία καί φιλοσοφία. Γυρίζον
τας άπό τήν Γερμανία, ύπηρέτησεν ώς καθηγητής σέ σχολεία τών ’Αθηνών, τό δέ 
1926, έγινε καθηγητής τού Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Πέθανε τό 1947 στήν Αθήνα-

(Σ ννεχ(ζετα ι)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

*Υπ6 Q IL. C ESBR O N , κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό  προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

"Εμοιαζε λιγάκι μέ το χαμένο σκύλο, πού ό ’Αλέν Ρομπέρ είχε συναντήσειΓένα 
πρωί, κοντά στο Μέγαρο των Δικαστηρίων... ΤΗταν λευκός μέ κόκκινες κήλίδες, 
άλλα δεν ήταν καλής ράτσας...

Το παιδί είδε στην άρχή αύτές τις δυο πελώριες ουλές πάνω στη ράχη του... 
ύστερα παρατήρησε τήν ουρά του, σφιγμένη ανάμεσα στα μισολυγισμένα πόδια, πού 
έτρεμαν... Στάθηκε στο τέλος νά παρατηρή τά μαραμένα αυτιά του, τύ άπλανές 
βλέμμα του... Αυθόρμητα ό αγέλαστος ’Αλέν Ρομπέρ χαμογέλασε στο φυλακισμένο 
σκυλί... Καί τότες είδε το βλέμμα τοϋ σκύλου νά χαλαρώνη, τ’ αυτιά του νά σηκώ
νονται, καί την ουρά του νά κουνιέται σιγά-σιγά, σάν σέ χαιρετισμό...

Το ζωο, στή συνέχεια, πλησίασε μέ δυσκολία τήν πόρτα, σηκώθηκεν όρθιο 
μπροστά της  καί στήριξε τη μουσούδα του πάνω στο τζάμι, θολώνοντάς το μέ τήν άνα- 
πνοή του, πού είχε γίνει γρήγορη...

'Ο ’Αλέν Ρομπέρ έκόλλησε στο τζάμι τά χείλη του κ ι’ άρχισε νά το φίλα... 
Νά το φίλα ώρα πολλή... 'Ο  σκύλος απάντησε μ’ ένα δυνατό γαύγισμα, χαρούμενο 
καί πονεμένο μαζί...

—«Σσσσςςς! ! !  Σώπα, μή μάς άκούσουν» του είπε γλυκά ό ’Αλέν Ρομπέρ μέ 
χαμηλή φωνή... Τό ζωο βέβαια δέν άκουσε, άλλ.ά υποτάχτηκε, ένω ό Ρομπέρ συνέ- 
χιζε :

—«Θά ξανάρθω! ! !  Μήν άνησυχής! Θά ξανάρθω... Τ ί; δέντό πιστεύεις; Στο 
λόγο της τιμής μου... Σ τ ’ δρκίζουμαι! ! !  Θά ξανάρθω καί τότε θά σ’ έλευθερώσω. 
Κάτσε ήσυχα, καί περίμενέ με...».

...’Από μιάν άλλη τζαμόπορτα, ή φωτεινή φυλακή τοϋ σκύλου έβγαινε σέ μιά 
αυλή, πού ώδηγοΰσε στο δρόμο...

—«Δέν έχει κλειδαριά!» σκέφτηκε τό παιδί «έν τάξει λοιπόν». Ή  πόρτα δέν 
έχει κλειδαριά, κ ι’ ό σύρτης δέν είναι καν τραβηγμένος... Γ ιά  νά φτάση λοιπόν κανείς 
στήν αυλή καί στο δρόμο, άρκεΐ νά περάση άπ’ αύτό τό δωμάτιο, στήν άκρη τοϋ δια
δρόμου... "Ας βάλω ένα σημάδι, νά τό θυμάμαι... Νά! κάτι είναι γραμμένο πάνω 
στήν πόρτα... Γράφει «Μ Ο Ρ»... "Ο χι! «Μ Ο Ρ Γ »... Μά, ούτε... «Μ Ο Ρ ΓΚ »... Ναί! 
Ν α ι! «Μ Ο Ρ ΓΚ »... Αύτό είναι... Θά τό θυμάμαι αυτό καλά...».

Χαμογέλασεν άκόμα μιά φορά στο σκύλο, τοϋ ψιθύρισε : «Μήν άνησυχής. Θά 
ξανάρθω !» , καί άνέβηκε πάλι γρήγορα μέχρι τό δωμάτιο τοϋ Όλάφ... 'Ο Κλεμανσώ 
κοιμότανε άκόμα. ’Αλλά ό ’Αλέν Ρομπέρ σταμάτησε έκπληκτος στο κατώφλι... Τό 
αίμα του πάγωσε στις φλέβες του... Κρύος ίδρώς τον περιέλουσε... 'Ο μ α ΰ ρ ο ς 
γ ά τ ο ς  ή τ α ν ε  ξ α π λ ω μ έ ν ο ς  π ά ν ω  σ τ ο  κ ρ ε β ά τ ι !  ’Αγρίεψε, καί 
βάλθηκε νά τόνε διώξη. ’Αλλά, ό Όλάφ, άνύποπτος, διαμαρτυρήθηκε :

—«Γ ια τ ί; Ά φ ισ έ τον; Τ ί σοΰκανε; Ά σ ε  τό γάτο, καί πές μου γιά τόν σκύλο...
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Τον βρήκες λοιπόν; Τ ι θά κάνης τώρα;...».
'Ο  Ά λέν Ρομπέρ τον κύτταξεν ήρεμα :
-—«Μην άνησυχής. Μονάχα μια χάρη θέλω νά μου κάνης. "Οταν ξαναγυρίση 

ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ...».
—«ΣσσσςςςςΠ! Πάψε! Νάτην! ’Έ ρχετα ι!...»  τον διέκοψε ό Όλάφ βλέποντας 

την ’Αρχηγό Φρανσουάζ νά έρχεται. Γρήγορα, γρήγορα ό Ά λέν Ρομπέρ έσκυψε πιο 
κοντά του καί άποτελείωσε τή φράση του, χωρίς νά χάση καιρό :

—«...ζήτησέ της νά ξανάρθω ! ! ! . . .» .
’Έ τσ ι καί έγινε...
Καί σέ λίγο, έφυγαν...
Δέν είπαν ούτε μιά λέξη μέσα στο αύτοκίνητο πού τούς μετέφερε προς τό Τερ- 

νεραί... 'Η  νεαρή γυναίκα σεβότανε τη σιωπή, πού νόμιζε δτι τρεφότανε άπό τις ’ίδιες 
σκέψεις μέ τις δικές της... Μιά λέξη, μιά μονάχα λέξη θά έφθανε νά κάνη νά τρέξουν 
τά δάκρυά της...

Έ ν τούτοις καθώς έφθαναν, τ ’ άγόρι ρώτησεν άπότομα :
—« ’Αρχηγέ ! Τ ί σημαίνει : «Μ Ο Ρ Γ Κ ;»... Μά... τ ί έχετε; Είπα κανένα κακό;... 

Τ ι συμβαίνει;...».
—«Τ ίπ ο τα !!!»  άπάντησεν εκείνη μέ σπασμένη φωνή... «Μ Ο Ρ ΓΚ » είναι τό 

μέρος... Μόργκ σημαίνει ύπεροψία...».
Μά, τό παιδί διαμαρτυρήθηκε :

—«Δέν είναι μονάχα αύτό... Πρέπει νά σημαίνη καί κάτι άλλο... Σας παρα
καλώ, σας ικετεύω, ’Αρχηγέ. Πέστε μου... Πέστε μου τ ί άλλο σημαίνει;...».

'Η  ’Αρχηγός Φρανσουάζ στάθηκε λιγάκι συλλογισμένη... Έγύρισεν ύστερα 
τό κεφάλι προς τά έξω, άφισε τό βλέμμα της νά πλανηθή πάνω στον γκρίζο ούρανό, 
άναστέναξε βαθειά, καί στό τέλος είπε άργά-άργά, σάν νά προφήτευε κάποια συμ
φορά :

—«Σημαίνει ακόμα τ ό  μ. έ ρ ο ς  δ π ο υ  ά π ο θ έ τ ο υ ν  έ κ ε ( ν ο υ ς 
π ο ύ  π ρ ό κ ε ι τ α ι  ν ά  π ε θ ά ν ο υ ν ! ! ! » .

Στό βάθος τοϋ κήπου του Τερνεραί, υπήρχε ένα κιγκλίδωμα, πού συνόρευε μέ 
τό δάσος... "Ενα παράξενο φυτό ήταν άλλοτε πλεγμένο άνάμεσα στά κάγκελά του... 
Τώρα τό φυτό έτοϋτο είχε άποσπάσει τό κιγκλίδωμα άπό τά στηρίγματά του καί τό 
κρατούσε σκουριασμένο πάνω άπό τό έδαφος, στις άκρες των κλαδιών... Αύτό ήταν 
τό ίδιο περίπου πράγμα μέ την άπόφαση τοϋ Ά λέν Ρομπέρ νά βρή τήν ελευθερία 
του... μιά άπόφαση πού είχε θεριέψει μέσα του, τον είχε κυριεύσει ολόκληρο, καί 
ζοϋσε στη θέση τή δική του... βέβαια, άκουγε τά μαθήματα τού Τομαβάκ, καί τις 
εξηγήσεις τού Μπουφαλό... δάνειζε τσίχλες στον «παρανά»... άνταπέδιδε στον Ραν
τάρ τον στρατιωτικό του χαιρετισμό... άκουγε τον Βελούδο νά πα(ζη τή φυσαρμό
νικά του... άπόφευγε πάντα τον Κάϊδ... Τίποτα δέν φαινότανε δτι είχε  άλλάξει... 
"Ομως μέρα καί νύκτα, επίμονα, αδιάκοπα, άπαιτητικά μιά μονάχα λέξη στριφογύ
ριζε μέσα στό κεφάλι του... «Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ !» Καί κάθε πρωί, ή πρώτη-πρώτη σκέψη 
του ήταν : ό  σ κ ύ λ ο ς  τ ο ύ  Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ !... ’Επ ί δυο μέρες δίσταζε νά 
έμπιστευθή στον Μάρκ τήν απόφασή του... Αύτό πού τον συγκρατοϋσε ήταν ό άνο- 
μολόγητος φόβος του δτι ό μεγάλος θά τον κοροΐδευε, ή δτι θά κατάφερνε νά τον πείση 
νά μή φύγη... θυμότανε πάντα τά κοροϊδευτικά λόγια του :

«...Ν ά ξαναβρής τούς γονείς σου μέ τήν βοήθεια τών ταινιών άπό χαρτί τών 
έφημερίδων; Λές; Σώ ώ ώ πα!!!». ’Έ τσ ι άπεφάσισε νά μή μιλήση στον Μάρκ... Κ ι’ 
δμως! ! !  Ή  συνείδησή του τον έτυπτε... Γιά νά τήν έλαφρύνη λοιπόν άνακάλυψε 
μιά «λογικοφανή» πρόφαση, κάνοντας τόν εξής συλλογισμό :

—« Ά ς  τά βάλλουμε κάτω τά πράγματα μέ προσοχή. Ά ν  μιλήσω γ ι’ αύτό
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στον Μάρκ, θά θελήση νά φύγη μαζί μου, άφοϋ είναι φίλος μου... Καί όπως συμ
βαίνει νά τον έχουν φέρει στο Τερνεραί οι χωροφύλακες, κινδυνεύει νά πάη φυλακή... 
’Ενώ εγώ δεν διατρέχω τέτοιον κίνδυνο... "Ολα θά τακτοποιηθούν γιά μένα μόλις 
ξαναβρώ τούς γονείς μου, καί δεν θά έχω άνάγκη νά δώσω λογαριασμό σέ κανένα...».

'Η  Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ! ! ! . . .
Τό σχέδιο καταστρώθηκε... ’Επί τέλους... 'Η  ώρα έφτασε...
Τό μόνο πράγμα πού άρνηότανε νά σκεφτή ήταν ή Μόργκ... αυτός ό θάλαμος 

των έτοιμοθανάτων τον γέμιζε φρίκη... Καί τό μόνο πρόσωπο πού άπέφευγε νά σκε- 
φθή ήταν ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ... Πρασπαθοϋσε άπό τώρα νά τήν ξεχάση... Πά
σχιζε νά τήν μισήση...

Τό βράδυ ύποκρινότανε δτι κοιμάται, δταν ή ’Αρχηγός περνούσε κοντά άπό τό 
κρεβάτι του... Κ ι’ δταν εκείνη έσκυβε καί τού φιλούσε τον κρόταφο, ένοιωθε τήν 
έπιθυμία νά τήν κτυπήση... « Τ ί θάλεγε ή μητέρα μου!» συλλογιζότανε αναστατω
μένος... « Τ ί θά έλεγε σάν μέ έβλεπε νά δέχωμαι έτσι τά χάδια μιάς ξένης; Νά μέ 
φιλά, σάν νά ήμουνα παιδί της;... Τ ί έχω έγώ μ’ αυτή; τ ί μάς ένώνη; 'Η  ΐδια δεν τού 
είχε πή χωρίς οίκτο δτι έπρόκειτο ν’ άφίση τό Τερνεραί καί νά τον εγκατάλειψη...

...Έ τσ ι ένα βράδυ πού ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ τού είπε στοργικά :
—«Κάνεις πώς κοιμάσαι; έ ; Γ ια τ ί;...» . ’Εκείνος πετάχτηκε δρθιος, άγριεμμέ- 

νος... Καί της είπε σκληρά :
—«Γ ια τ ί έτσι μ’ αρέσει...».
’Εκείνη έκανε δτι δεν πρόσεξε τό θυμό του καί τον ρώτησε πιο μαλακά :
—«Δεν θέλεις λοιπόν, παιδί μου, νά σέ φ ιλ ί;...».
—«Γ ια τ ί νά μέ φιλάς;...».
—«Γ ια τ ί σέ αγαπώ πολύ...».
—«Μ ’ άγαπάς; ΜΕ ΠΟΙΟ Δ ΙΚ Δ ΙΩ Μ Α ;;;» .
Ράγισεν ή καρδιά της ’Αρχηγού, προσποιήθηκε δτι δέν πρόσεξε τήν άχάριστη 

σκληρύτητά του καί έστράφηκε προς τά άλλα παιδιά :
—«Καλή ’σπέρα σέ όλους...».
"Αλλως τε στο μεταξύ τά πέντε τελευταία παιδιά της σειράς, βλέποντας τήν 

’Αρχηγό νά παρατείνη τήν παραμονή της κοντά στον Ά λέν Ρομπέρ, άρχισαν νά δια
μαρτύρονται :

—« Έ !  ’Αρχηγέ! Μάς ξεχνάτε εμάς!...».
’Ακόμα καί ό Κολόμπος, ό μικρός νέγρος, τήν έφώναζε μέ μιά φωνή πλημμυ

ρισμένη παράπονο, αλλά καί πόνο μαζί :
_ « Ά - η - γ έ ! ! ! . . .  Ά - η - γ έ ! ! ! . . .  Ά - η - γ έ ! ! ! . . . » .
Αυτή δέν άπάντησε τίποτε... ’Αναστέναξε ελαφρά... Διέσχισε τό θάλαμο... 

Στάθηκε στήν άκρη, καί είπε μαλακά :
—«Σωπάστε τώρα... Κοιμηθήτε... Σβύνω τό φως...».
Καί μόλις ό θάλαμος βυθίστηκε στο σκοτάδι, άπομακρύνθηκε μέ άργά, κου

ρασμένα βήματα... "Υστερα μπήκε στο δωμάτιό της, κάθισε σέ μιά καρέκλα καί έ
κρυψε τό πρόσωπό της μέσα στά χέρια της... Καί τά χέρια της πίσω άπ’ τά μαλ,λιά 
της, πού ξανάπεφταν... Αυτό έπαναλήφθηκε πολλές φορές... Συγχρόνως μονολογούσε 
άπελπισμένη :

—«...Δέν μπορώ πιά... Δέν άντέχω... Δέν μπορώ... Κ ο υ ρ ά σ τ η κ α . . .  
Είναι τόσο σκληρά αυτά τά παιδιά! ! !  πολύ σκληρά... πολύ σκληρά... Θεέ μου, γιατί 
λοιπόν; Ε ίχε δίκηο ό γιατρός δταν μέ συμβούλευε νά μή προσκολλάμαι πολύ σ’ αυτά... 
Νά τώρα ό απολογισμός... Ένας πολ.ύ πρόχειρος άπολογισμός... 'Ο μικρός μου ό 
Όλάφ είναι στο νοσοκομείο... κ ι’ ό Ά λέν Ρομπέρ μοϋ άρνιέται τό δικαίωμα νά τον 
ά^απώ... Σάν μαχαιριά αντήχησε μέσα στήν καρδιά μου ή έρώτησή του : «Μ ’ άγα- 
πφς; Μέ ποιο δικαίωμα;»... Καί μέ τ ί ύφος μοΰ τό είπεν αυτό;... Τ ί νά κάνω; Τ ί νά
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κάνω, Θεέ μου; Φώτισέ με... Συμβούλευσέ με... Πές μου... Νά μιλήσω για τόν Ά λέν 
Ρομπέρ στο «"Ασπρο Δόντι» ή στη Μάμυ; Ποιο τάχα Οάναι τό άποτέλεσμα... Τότε 
τ ί νά κάνω; Μάννα μου, δεν μπορώ... δεν άντέχω άλλο... δεν μπορώ π ιά ! ! ! . . . » .

Κ ι’ 6μω<:... "Αν άνοιγε ξαφνικά την πόρτα της θάβρισκε όρθιο πίσω της τόν 
Ά λέν Ρομπέρ, δυστυχισμένο, άναποφάσιστο, έτοιμο νά ζητήση συγνώμη, ν’ άπο- 
καλύψη τό σχέδιό του, νά τ ’ άπαρνηθή... ’Αλλά κ ι’ αν αυτός ό ίδιος, μιά στιγμή άργό- 
τερα, έσπρωχνε αυτή τήν πόρτα, θά ευρισκε τή νέα κοπέλλα νά γράφη ένα άκόμα 
σ’ αυτόν... ένα άκόμα άνώνυμο, άπ’ τά πολλά πού έγραφε τακτικά στο μικρό παιδί.....

'Η  διαδρομή φάνηκε πολύ μακρινή στήν ’Αρχηγό Φρανσουάζ, άλ.λά πέρασε 
γρήγορα γιά τόν Ά λέν Ρομπέρ... Γ ιατί ό Ά λέν Ρομπέρ δέν σταμάτησε οδτε στιγμή 
νά συλλογίζεται ένα σωρό πράγματα γιά τήν σημερινή δραπέτευσή του πού τόσο καλά 
είχε σχεδιάσει... Οί τσέπες του ήταν γεμισμένες μ ’ όλα του τά... ταξιδιωτικά εφό
δια ( ! ) . . .  Δηλαδή μέ σπάγγους, ζάχαρη, τό μικρό φιαλίδιο μέ τή ζάχαρη... Καί, πρό 
παντός στήν επάνω άριστερή τσέπη, κοντά στήν καρδιά του, έφύλαξε μέ στοργή, μέ 
συγκίνηση, μέ σεβασμό τις έξη ταινίες άπ’ τό χαρτί, πού νόμιζε ότι ήταν γραμμένες 
άπό τό χέρι τών γονέων του... Κ ι’ άκόμα άλλη μιά προετοιμασία...

Σάν σωστός άπατεώνας είχε φορέσει επάνω του όλα τά ρούχα του... "Ετοιμος 
γιά τό μεγάλο ξεκίνημα... Καί τώρα έκανε μέσα στο μυαλό του, άκόμα μιά φορά, τήν 
προβολή τής ταινίας τής δραπετεύσεώς του... : «το δωμάτιο... οί δυο αίθουσες... ή 
σκάλα... ό διάδρομος... ή Μόργκ... ή αύλή... ή ...».

—« Τ ί διηγείσαι λοιπόν;...» τόν ρώτησε ξαφνιασμένη, καθώς τόν άκουσε νά 
μιλά σχεδόν δυνατά, παρασυρμένος άπ’ τόν ένθουσιασμό του...

—« ’Εγώ; τ ίπ ο τα !!!»  διαμαρτυρήθηκεν έκεΐνος καί προσποιήθηκε τόν άδιά- 
φορο, γυρίζοντας άπό τό άλλο μέρος... Αυτή ένόμισε ότι τής θύμωσε πάλι καί συλλο
γίστηκε :... « ’Απόψε πρέπει νά μάθω τ ί τού συμβαίνει, τ ί έχει μαζί μου... Θά εξη
γηθώ άπόψε μαζί του, μόλις γυρίσουμε στό Τερνεραί... Τ ί νά συμβαίνη άραγε; Δέν 
πάνε ούτε οκτώ μέρες πού διαβάζαμε μαζί τόν «Μικρό Πρίγκιπα», καί τώρα μοΰ μ ι
λάει τόσο σκληρά, τόσο εχθρ ικά !!!... Ά !  Δέν έχει... Ά πόψε θά μάθω...».Καί δέν 
ε ίχ ε  άδικο... Αυτό τό βράδυ έπρόκειτο νά μάθη... ’Αλλά όχι αύτά πού περίμενε εκείνη... 
Θά μάθαινε κάτι άλλο, πιο συγκλονιστικό... Θά μάθαινε τή δραπέτευσή του... πού 
νά το φαντασθή ή καημένη ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ!!!... Βρήκαν τόν Όλάφ άκόμα 
πιο άδύνατο, πιο άπομακρυσμένο άπ’ τον κόσμο, καί τό Κλεμανσώ πολύ πιο γέρο 
άπ’ δ,τι τόν είχαν άφίσει... Τό φύλλο τής θερμοκρασίας, στά πόδια τού κρεβατιού, 
έμοιαζε μέ μιά άλυσίδα άπό κορυφές, πιο άπότομες άπό μέρα σέ μέρα...

—« ’Εγώ νομίζω ότι αύτό είναι καλό», είπεν ό Κλεμανσώ στήν ’Αρχηγό, «ό 
πυρετός άποδεικνύει ότι ό οργανισμός του άγωνίζεται κατά τού κακού... Δέν νομί
ζετε;...».

—«Ν αί! ναί! άσφαλώς!» άπάντησεν αύτή μέ φωνή λιγάκι βραχνή...
Φίλησε όστερα τό μικρό παιδί στά λ.αμπερά του μάτια... Κ ι’ έπειτα βγήκεν, 

όπως τήν άλλη φορά, καί ό γέρος άποκοιμήθηκε... 'Ο Ά λέν Ρομπέρ έσφιξε τό χέρι 
τού Όλάφ, άλλά τό παράτησεν άμέσως γιατί έκαιγε...

Ό  Όλάφ γύρισε καί τόν κύτταξε μέ έπιμονή :
—« Τ ί έγινε; πές μου; Διηγήθηκες τήν ιστορία μου στούς φίλους μας;...».
Ό  Ά λέν Ρομπέρ έσπευσε νά τόν καθησυχάση :
—«Βεβαιότατα... Μήν άνησυχης... Τούς τά είπα όλα...».
"Εγινε ύστερα σιωπή, πού τή διέκοψε σέ λίγο ό Ά λέν Ρομπέρ, βγάζοντας άπό 

τήν τσέπη τούτο σπάγγο πού είχε κρυμένο.
(Συνεχίζεται)



ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Μ Ε Τ Ρ Α  ΠΡΟΣ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ι Ν  Τ Η Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Ύ π ’ άριθ. 3983/13-9-1959

Π Α Υ Λ Ο Σ
ΒΑ ΣΙΛ ΕΥ Σ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ύπ’ οψει τάς διατάξεις του άρθρου 35 τοϋ Συντάγματος καί τήν άπό 20 Αύγούστου 
1959 σύμφωνον γνώμην της κατά τήν παράγραφον 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου 35 Ειδικής ’Επιτροπής έκ 
Βουλευτών, προτάσει τοϋ Ήμετέρου 'Υπουργικοΰ Συμβουλίου άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :

Ύ πηρεσίαι Έρεύνης Παραπόνων.

" Α ρ θ ρ ο ν  1.—1. Παρ’ έκάστιρ Υπουργείω συνιστώνται δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου Ύ - 
πουργοΰ, δημοσιευομένης είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, μία ή πλείονες Ύττηρεσίαι Έρεύ- 
νης Παραπόνων, έργον των οποίων είναι ή διά των άρμοδίων Υπηρεσιών καί τοϋ 'Υπουργοΰ έξέτα- 
σις καί θεραπεία παραπόνων τών πολιτών.

2. Προϊστάμενοι τών 'Υπηρεσιών τούτων ορίζονται έκ τών παρά τώ 'Υπουργείω ύπηρε- 
τούντων ’Επιθεωρητών ή άλλων, διοικητικού κλάδου, ύπαλλήλων έπί 2ω ή 3ω βαθμώ. Οδτοι 
δύνανται προσθέτως πρός τά καθήκοντα αύτών ώς Προϊσταμένων τών 'Υπηρεσιών τούτων νά 
άσκοΰν καί τά καθήκοντα έτέρας έν τώ 'Υπουργείς θέσεως.

3. Δ ι’ άποφάσεως τοϋ οικείου 'Υπουργοΰ ορίζεται καί τοαναγκαιοΰνπρός έπάνδρωσιν τών ώς 
άνω 'Υπηρεσιών προσωπικόν, λαμβανόμενον έκ τών παρά τώ 'Υπουργείω ύπηρετούντων, έξ ών 
άπαραιτήτως εις ύπάλληλος έπί 5ω ή 4ω βαθμώ.

4. Αί Ύττηρεσίαι Έρεύνης Παραπόνων ύπάγονται ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοϋ 'Υπουργοΰ, 
δν ένημερώνουν τακτικώς περί τοϋ έργου των οί Προϊστάμενοι αύτών, δι’ ύποβολής έκθέσεως κατά 
μήνα ή καί έκάστοτε προφορικώς.

Κεντρική 'Υπηρεσία Έρεύνης Παραπόνων.

" Α ρ θ ρ ο ν  2.—1. Συνιστάται παρά τώ ΙΙροέδρω τής Κυβερνήσεως, Κεντρική Ύττηρεσία 
Έρεύνης Παραπόνων, ήτις έποτττεύεται ύπό ένός ή καί πλειόνων μελών τοϋ Α .Σ .Δ . Υ. ή τοϋ Ε λεγκ τ ι
κού Συνεδρίου ή Γενικών Επιθεωρητών ή Επιθεωρητών Διοικήσεως, όριζομένων ύπό τοϋ Προέ
δρου τής Κυβερνήσεως.

2. Οί ώς άνω έποπτεύοντες άκροώνται, καθ’ ήμέραν καί ώραν τακτήν, τών άναφερομένων είς 
τήν Ύττηρεσία ν πολιτών, έπιλαμβάνονται τής έξετάσεως τών ύποβαλλομένων ύπ’ αύτών παραπό
νων ή διαβιβάζουν ταύτα είς τάς οικείας Υπηρεσίας Έρεύνης Παραπόνων τών Υπουργείων, παρα- 
κολουθοΰντες είς τήν δευτέραν ταύτην περίπτωσιν, τήν διδομένην είς ταΰτα συνέχειαν, άμα δέ καί 
τήν κίνησιν καί τό καθ’ δλου έργον τών Υπηρεσιών τούτων.

3. Α ί παρά τοϊς Ύπουργείοις Ύττηρεσίαι Έρεύνης Παραπόνων έπιλαμβανόμεναι ύποθέσεων 
παραπεμπομένων ύπό τής Προεδρίας τής Κυβερνήσεως ή τής παρ’ αύτώ Κεντρικής Υπηρεσίας, 
ύποβάλλουν καί είς ταύτας τό πόρισμα τών ένεργειών των.

Γραφεία Πληροφοριών καί Παραπόνων παρά Νομαρχίαις.

" Α ρ θ ρ ο ν  3.—1. Συνιστάται παρ’ έκάστη Νομαρχία Γραφείον Πληροφοριών καί Παρα
πόνων ύπαγόμενον ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοϋ Νομάρχου, έργον τοϋ όποιου είναι ή διά τών άρμο
δίων Υπηρεσιών καί τοϋ Νομάρχου έξέτασις καί θεραπεία παραπόνων τών πολιτών.

2. Προϊστάμενος τοϋ Γραφείου ορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου Νομάρχου ύπάλληλος Α' 
κατηγορίας τής Νομαρχίας έπί 5ιρ τουλάχιστον βαθμώ έφόσον ύπηρετεΐ τοιοΰτος, δυνάμενος νά άσκή 
προσθέτως καί τά καθήκοντα έτέρας έν τή Νομαρχία θέσεως.

3. Ό  Προϊστάμενος τοϋ Γραφείου ένημερώνει τακτικώς περί τοϋ έργου αύτοϋ τδν Νομάρχην 
δ ι’ ύποβολής σχετικής έκθέσεως κατά μήνα ή καί έκάστοτε προφορικώς, ώς καί τόν Γενικόν Ε π ι
θεωρητήν Διοικήσεως κατά τήν ύπ’ αύτοϋ έπιθεώρησιν τών έν τώ Νομώ Υπηρεσιών.
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Άνάθεσις άνακρίσεως έπί παραπόνων.

’Ά  ρ θ ρ ο ν 4.—1. ΟΙ 'ϊπουργοί δύνανται ν’ αναθέτουν καί εις μέλη τοΰ Άνωτάτου Συμ
βουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών ή τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ώς καί εις Γενικούς Έπιθεωρητάς 
Διοικήσεως ή Έπιθεωρητάς Διοικήσεως την διενέργειαν ένορκου διοικητικής άνακρίσεως έπΐ παρα
πόνων τών πολιτών περί πλημμελούς ένεργείας ή έπιληψίμου πρώξεως ή παραλείψεως τών υπαλ
λήλων τών ύπ’ αυτούς Υπηρεσιών. Προκειμένου είδικώτερον περί πράξεως ή παραλείψεως ύπαλ- 
λήλου Κεντρικής ‘Υπηρεσίας έπΐ 3<ι) ή ανωτέρω βαθμώ ή διά τών ώς άνω όριζομένων όργάνων 
ένέργεια διοικητικής άνακρίσεως είναι άποκλειστική.

2. Είς τάς κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ένεργουμένας διοικητικάς άνακρίσεις έχει 
έφαρμογήν ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 155 τοϋ Ν. 1811/1951. Δημόσιοι υπάλληλοι παντός βαθμοΰ κα
λούμενοι ύπό τών ένεργούντων τήν άνάκρισιν ύποχρεοΰνται δπως παρέχουν άμελλητί τάς παρ’ αύ- 
τών ζητουμένας πληροφορίας, στοιχεία ή μαρτυρίας.

3. Ή  έπΐ τής έρεύνης ύποβαλλομένη είς τόν διατάξαντα ταύτην ‘Υπουργόν έκθεσις περιέ- 
χουσα πρότασιν διώξεως πειθαρχικού άδικήματος έπέχει θέσιν τής κατά τό άρθρον 149 παρ. 1 τοΰ 
Ν. 1811/1951 προτάσεως καί έκθέσεως τής άρμοδίας ‘Υπηρεσίας.

Πιστοποιητικά καί άλλα δικαιολογητικά.

" Α ρ θ ρ ο ν  5.—1. Διά Β. Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τοΰ άρμοδίου κατά περί- 
πτωσιν ‘Υπουργού, δύναται, είς ας περιπτώσεις άπαιτεΐται, κατά τάς κειμένας διατάξεις, ή ύποβολή 
πρός τινα ’Αρχήν, πιστοποιητικών ή άλλων δικαιολογητικών, νά όρισθή δτι, άντί τής προσκομί- 
σεως τοιούτων ύπό τού ένδιαφερομένου, ή ’Αρχή αΰτη άρύεται τά άναγκαιοΰντα στοιχεία άπ’ ευθείας 
έκ τής άρμοδίας πρός έκδοσιν τών πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών ‘Υπηρεσίας ή νά άντικαθί- 
στανται ταϋτα δι’ άλλων έπιδεικνυομένων ή κατατιθεμένων ύπό τοΰ αίτούντος έγγράφων στοιχείων 
ή δι’ ύπευθύνου τούτου δηλώσεως ή νά περιορίζωνται ταΰτα είς τά άπολύτως άναγκαϊα.

2. Δ ιά Β. Διατάγματος, έκδιδομένου προτάσει τών έπΐ τής Δικαιοσύνης καί ’Εσωτερικών 
‘Υπουργών, προβλεφθήσεται ή έκδοσις άτομικών βιβλιαρίων, δι’ ών θά άποδεικνύωνται ένώπιον 
διοικητικών άρχών ή όργανισμών τοπικής αΰτοδιοικήσεως ή άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου 
ή δημοσίων έπιχειρήσεων γεγονότα, άναγόμενα είς τήν άστικήν, στρατολογικήν, ή άλλην κατάστασιν 
τού προσώπου, ώς καί ή δημοτικότης, ή κατοικία, ή παιδεία καί τό έπάγγελμα αυτού. Διά τού δια
τάγματος τούτου καθορισθήσονται ή άρμοδία άρχή διά την έκδοσιν τών βιβλιαρίων τούτων, ό τρό
πος έκδόσεως, τηρήσεως καί ένημερώσεως αύτών, ό τύπος αύτών, τά γεγονότα δι’ έκαστον τών ό
ποιων θά καταχωρίζεται άτελώς ίδια έγγραφή περιλαμβάνουσα έν άποσπάσματι τά άναγκαϊα στοι
χεία τής άντιστοίχου βεβαιωτικής αύτών έπισήμου πράξεως, αίδιοικητικαίκυρώσεως έν περιπτώσει 
ύποβολής πλαστού ή άτελοΰς ή άνακριβοΰς βιβλιαρίου, αί προϋποθέσεις καί ή έκτασις τής άποδει- 
κτικής δυνάμεως τών έν αύτοΐς έγγραφών, τά τέλη άντικαταστάσεως τών άτομικών βιβλιαρίων ώς 
καί πάσα άλλη λεπτομέρεια διά τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος.

ΚοιναΙ αποφάσεις.

" Α ρ θ ρ ο ν  6.—1. Διά Β. διαταγμάτων, δύναται νά όρίζηται, προκειμένου περί άποφάσεων 
ή πράξεων, έκδιδομένων κατά τάς κειμένας διατάξεις τή συμπράξει πλειόνων ‘Υπουργών, δτιέκδί- 
δονται αδται άνευ τής συμπράξεώς τίνος ή τινων έκ'τούτων. Τά Β. Διατάγματα ταΰτα έκδίδονται 
έπί τή προτάσει τοΰ έπΐ τοΰ Συντονισμού καί τών κατά τάς κειμένας διατάξεις συμπραττόντων 
‘Υπουργών.

2. Προκειμένου περί, Υπουργικών άποφάσεων ή πράξεων, είς άς κατά τάς κειμένας διατάξεις 
συμπράττουν πλείονες Υπουργοί, δύναται διά κοινών άποφάσεων τών συμπραττόντων ‘Υπουργών, 
δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, νά παρέχηται ύπό πάντων είς τούς Γενι
κούς Γραμματείς ή τούς Γενικούς Διευθυντάς ή έξουσία τοΰ ύπογράφειν τή έντολή αύτών καί ύπό 
τήν διατύπωσιν « ’Εντολή Ύπουργοΰ» τάς ύπ’ αύτών έκδιδομένας κοινάς άποφάσεις ή πράξεις.

3. ‘Η παρεχομένη κατά τήν προηγουμένην παράγραφον, ώς καί κατά τήν παράγραφον 1 τοΰ 
άρθρου 12 τοΰ A. Ν. 1671 /51 «περί τοΰ ‘Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείων», έξουσία έ κ α 
σ το υ  τών έν αΰτώ άναφερομένων ύπαλλήλων δέν άποκλείει τήν έπί τών θεμάτων, δι’ ά παρέχεται, 
έκδοσιν ά π ο φ ά σ εω ν , πράξεων καί λοιπών έγγράφων δ ι’ ύπογραφής τοΰ Ύπουργοΰ.

Τύπος πράξεων τινων μή κανονιστικού περιεχομένου.

" Α ρ θ ρ ο ν  7.—1. Πας διορισμός, άναδιορισμός, μονιμοποίησις, τοποθέτησις, μετάθεσις, 
μετάταξις, προαγωγή, άποδοχή παραιτήσεως καί άπόλυσις, προκειμένου μέν περί άνωτέρων ή άνω- 
τάτων πολιτικών διοικητικών ύπαλλήλων ή στρατιωτικών καί όργάνων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
ώς καί πάσα προαγωγή είς άνωτέρους, ένεργοΰνται διά Β. Δ/γματος, προκειμένου δέ περί τών λοι
πών δι’ Υπουργικής άποφάσεως. Τά ώς άνω Β. Διατάγματα καί αί Υπουργικά! άποφάσεις δήμο-
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σιεύονται έν περιλήφει διά τής Έφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κείμεναι διατάξεις, προβλέπουσαι 
τήν ένέργειαν των ώς άνω μεταβολών δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ ή έτέρου όργάνου ή την αύτο- 
δικαίαν έπέλευσιν μεταβολών, διατηρούνται έν ίσχύΐ.

2. Διά Β. Διαταγμάτων, έκδιδομένων έπί τη προτάσει τών 'Υπουργών Συντονισμού καί τοϋ 
κατά περίτωσιν άρμοδίου, δύναται νά όρισθή δτι έφ’ ώρισμένων θεμάτων, δι’ ά αί κείμεναι διατάξεις 
προβλέπουν τήν έκδοσιν Β. Διαταγμάτων μή κανονιστικού περιεχομένου, άρκοϋν έφεξής, άντΐ τού
των, άποφάσεις τοϋ 'Υπουργοϋ ή τών οικείων ’Αρχών, δημοσιευόμεναι διά της Έφημερίδος της 
Κυβερνήσεως.

’Αρχεία—Πρωτόκολλα.

’Ά  ρ θ ρ ο ν 8.—1. Τά θέματα της τηρήσεωςύπό τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών πρωτοκόλλων τών 
εισερχομένων καί έξερχομένων έγγράφων, τής διακινήσεως, διεκπεραιώσεως καί άρχειοθετήσεως 
τούτων, ώς καί τής περιοδικής έκκαθαρίσεως τών άρχείων, ώς θέματα κατ’ ουσίαν διοικητικού πε
ριεχομένου, θά ρυθμίζωνται έφεξής διά Β. Διαταγμάτων.

2. Προκειμένου περί ρυθμίσεως άφορώσης εις πλείονα, 'Υπουργεία, τά 3 . Διατάγματα έκδί- 
δονται έπί τη προτάσει τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως καί τοϋ 'Υπουργοϋ Συντονισμού.

3. Μέχρις έκδόσεως τών Διαταγμάτων τούτων τά είρημένα θέματα έξακολουθοΰν διεπόμενα 
ύπό τών μέχρι τοΰδε κειμένων τυχόν διατάξεων.

Έ νίσχυσις προσωπικού Διο ικητικής Όργανώσεως.

’Ά  ρ θ ρ ο ν 9.—Συνιστώνται παρά τη Γενική Δ/νσει Διοικητικής Όργανώσεως τοϋ 'Υ 
πουργείου Συντονισμού 2 θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω ή 4cp, προστιθέμεναι είς τάς παρά τώ Ύπουργείφ 
τούτω θέσεις μονίμου προσωπικού Α' Κατηγορίας. Αί θέσεις αυται κατά τήν πρώτην έφαρμογήν 
τοϋ παρόντος πληρωθήσονται κατά προτίμησιν διά μετατάξεως υπαλλήλων έξ άλλων Δημοσίων 
'Υπηρεσιών, μετεκπαιδευθέντων έν τή άλλοδαπή έπί θεμάτων όργανώσεως, κατά τήν έν παρ. 2 τοϋ 
άρθρου 97 τοϋ 'Υπαλληλικού Κώδικος διαδικασίαν καί κατά παρέκκλισιν τών έν παραγράφω 1 αύ- 
τού προϋποθέσεων. Οί υπάλληλοι ούτοι μετατάσσονται έπί τώ αύτώ βαθμώ ή τώ άμέσως άνωτέρω 
τοιούτω, έφόσον έχουν τον προς προαγωγήν άπαιτούμενον χρόνον ύπηρεσίας καί τά λοιπά τυπικά 
καί ούσιαστικά προσόντα.

”Α ρ θ ρ ο ν 10.—Είς τήν διαρρύθμισιν τών οργανισμών τών 'Υπουργείων διά τών κατά τον 
Νόμον 3825/1959 Β. Διαταγμάτων, περιλαμβάνονται καί άπασαι αί μετά τήν ίσχύν τού νόμου τού
του καί μέχρις έκδόσεως τών άνωτέρω Διαταγμάτων ίδρυθεΐσαι ή ίδρυθησόμεναι τυχόν 'Υπηρεσίαι 
καί θέσεις.

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτόν τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, ό ’Αστυνόμος Β ' κ. Παπαγεωρ- 
γίου Δημήτριος καί οί άστυφύλακες: Γιαννακάρας Γεώργιος, Βασιλόγαμβρος Χρηστός 
καί Κυριακόπουλος Παναγιώτης.

**  *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

—Διά διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος άπενεμήθη έ
παινος εις τούς κάτωθι άξιωματικούς:

1) Εις τον ’Αστυνόμον Β ' κ. Άθανασόπουλον Νικόλαον, διότι ώς άρχηγός 
τής'παιδικής κατασκηνώσεως έπεδείξατο όλως εξαιρετικήν δραστηριότητα, πρωτο
βουλίαν καί ζήλον επιτυχών την ταχεΐαν όργάνωσιν έν συνεχεία δέ άοτίαν καί υποδειγ
ματικήν λειτουργίαν της το πρώτον ίδρυθείσης διά το ’Αστυνομικόν Σώμα παιδικής 
θερινής κατασκηνώσεως έν Ά γ ίω  Άνδρέα.

2) Υγειονομικόν ’Αξιωματικόν ’Αστυνόμον Α' κ. Πάγκον Νικόλαον, διότι 
ώς ιατρός τής κατασκηνώσεως κατέβαλε άοκνους προσπάθειας διά τήν παρακολούθη
σή τής υγιεινής καταστάσεως τών μετεχόντων τής κατασκηνώσεως παίδων ώστε 
κατά τήν διάρκειαν τής κατασκηνωτικής περιόδου νά διατηρηθή εις λαμπρόν σημεΐον, 
ή υγιεινή κατάστασις τούτων.

3 ) 'Υπαστυνόμον Α '. κ. Διαμαντάρην ’Εμμανουήλ, διότι διαχειριστής ών τής 
παιδικής κατασκηνώσεως έπεδείξατο έξαιρετικόν ζήλον καί δραστηριότητα περί 
τήν έκτέλεσιν τών άνατεθέντων αύτώ ειδικών καθηκόντων συμβαλών καί ούτος τά 
μέγιστα διά τήν σημειωθεϊσαν πλήρη έπιτυχίαν τής κατασκηνώσεως.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜ ΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ

—Ή  ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, σέ έπιμέλεια τής Γεν. Διευθύν- 
σεως ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, συνεχίζει μέ μεγάλη έπιτυ- 
χία τά ένδιαφέροντα καί καθοδηγητικά της προγράμματα άνάμεσα σέ ένθουσιώδεις 
πάντα έκδηλώσεις τοϋ κοινού.

—Στον πανελλήνιο έρανο τοϋ Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού ήταν άφιερωμένη 
ολόκληρη ή έκπομπή τής 16-10-1959. Στο πρόγραμμα αότό, μέ μουσική υπόκρου
ση κλασσικής μουσικής, μετεδόθησαν στιγμιότυπα άπ’τή ζωή καί τή δράση τού Έ λ- 
>ηνικού ’Ερυθρού Σταυρού, τού οποίου ύπογραμμίστηκεν ή πολύτιμη κοινωνική 
άποστολή. Μετεδόθη έπίσης ένα κλασσικό πρόγραμμα μέ συνθέσεις Τσαϊκόφσκυ, 
Μουσόρσκυ καί Γκέρσουϊν.

—Τό πρόγραμμα τής 23-10-1959 ήταν άφιερωμένο στήν Εβδομάδα προλή- 
ψεως ’Ατυχημάτων, πού μέ πολλή έπιτυχία ώργάνωσεν ό ’Οργανισμός προλήψεως 
’Ατυχημάτων. Στήν έκπομπή αυτή μετεδόθησαν καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό 
κοινό, σχετικές μέ τήν πρόληψη τών τροχαίων καί έργατικών ατυχημάτων, δημοτι
κά τραγούδια καί ξένη μουσική.

*%
ΕΥ Χ Α Ι Ε ΙΣ  ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά, έπ ί τή έπετείφ  τής ονο
μαστικής των έορτής, εις τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Δημήτριον Παπαντω- 
νίου, τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ. κ. Δημήτριον Ζαγκλήν, Δημήτριον Τσό- 
πελαν, Δημήτριον Καρανάσον, Δημήτριον Βασιλάκον, Δημήτριον Χίου, Δημή- 
τριον 'Υφαντήν καί Δημήτριον Γιαννόπουλον, ώς καί εις άπαντας τούς λοιπούς 
κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους αστυνομικούς υπαλλήλους.
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