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ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
Τ Η Σ Α. Μ.

Τ Ο Υ Β Α Σ ΙΛ Ε Ω Σ ΤΩ Ν ΕΛ Λ Η Ν Ω Ν Π Α ΥΛ Ο Υ
Ε Π Ι Τ Ω Ν Ε Ω Ε Τ Ε Ι 1960

«’Απευθύνω επί τώC Νέω ’Έ χ ει
θερμόν χαιρετισμόν καί τάς ε γ 
καρδίους εύχάς μου προς δλους
τούς "Ελληνας εις
την πατρίδα καί α
πανταχού της Ο ι
κουμένης.
» 'Η άνθρωπότης εισέρχεται εις
τό Νέον ’Έ το ς
υπό σϋνθήκας π λέ
ον ευοίωνους τού
προσφάτου παρελ
θόντος. Ή κατα
δίκη της βίας καί
ό πόθος διά τήν
έδραίωσιν τής ε ι
ρήνης, εύχομαι καί
ελπίζω να καταστώσι κοινή συνείδησις όλων των
Εθνώ ν. Τό β ιο τ ι
κόν επίπεδον των
λαών εξακολουθεί να ανέρχεται
σχεδόν πανταχοϋ. Ή έπίγνωσις
τής ευθύνης τών εύημερούντων
λαών διά τήν βελτίω σιν τών ό

ρων ζωής τών υστερούντων κα
θίσταται δσημέραι ίσχυροτέρα.
»Δ ιά τήν πατρίδα μας τό άρχόμενον έτος, ώς
καί τά επόμενα,
θά αποτελόσουν
περίοδον δύσκο
λου ειρηνικής προ
σπάθειας, ή οποία
π ρ έ π ε ι οπωσδή
ποτε νά έχη έκβασιν ευτυχή.
» Ί Ι 'Ελλάς ο
φείλει νά ένταχθή
κατά τρόπον έτι
όργανωτ ι κ ώτερον
εις τήν Οικονο
μικήν Κ ο ινω νία ν
τών Ευρωπαϊκών
Κρατών. Τό απο
φασιστικόν τούτο
διά τό μέλλον τού
Έ θνους γεγονός
καθιστά τήν λύσιν τών οικονομι
κών προβλημάτων μας έτι μάλ
λον έπείγονσαν. ”Οταν διά τής
κατά φυσικήν ανάγκην στάδιά-
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Εύχαί επί τώ Νέω ’Έ τει

κής άναπτνξεως φθάση ή οικο
νομία μας εις τό σημείον νά συμβαδίζη μέ τάς άνεπτνγμένας οι
κονομίας των άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, Οά σημειωθώ σταθμός
μεγίστης σημασίας διά τό ”Εθνος.
» ’Ά ς ονομάσωμεν τό 1960 έ 
τος αναδημιουργίας. ’Ά ς τό καταστήσωμεν έτος αναδημιουργί
ας. Τό επιτάσσει ή Πατρίς.
» ’ Εν δψει τών σημαντικών
τούτων εξελίξεων όφείλομεν ολοι
οί "Ελληνες νά πειθαρχήσωμεν
εις τάς έπιταγάς τιον καιρών.
Διά τοιαύτας αναδημιουργίας δεν
αρκεί ή θέλησις τών Κυβερνή
σεων. ’Απαιτείται καί ή ενεργός
συμβολή τών λαοον.
» ’ Αντλούντες αστείρευτους δυ
νάμεις από τάς άρετάς τής φυ
λής, είμα ι βέβαιος δτι θά έπιδείξωμεν την εργατικότητα, την
επινοητικότητα, τό πρακτικόν
πνεύμα, τό όποιον τοσάκις έπεδείξαμεν εις την μακράν ιστο
ρίαν μας. Ε ίμ α ι βέβαιος δτι ή

έγκαινιασθείσα οργανική συστη
ματική έρευνα και έπίλνσις τών
βασικών προβλημάτων μας θά
σννεχισθή καί θά προαχθή μέ τήν
συνδρομήν δλων τδον παραγόντων
τής κοινωνίας μας. ''Άς μή έπαναπαυθώμεν εις τό γεγονός δτι
συνεχώς προοδεύομεν.
» Πάντοτε άποστολή τών 'Ε λ 
λήνων ύπήρξεν ούχί νά ακολου
θούν αλλά νά είναι πρωτοπόροι.
»Μ έ πίστιν εις τον Πανάγα
θου Θεόν, μέ άκλόνητον προσήλωσιν εις τά δημοκρατικά Ιδα
νικά τού 'Ελληνοχριστιανικού πο
λιτισμού ημών καί μέ έπίγνωσιν
τής κρισιμότητας τής ιστορικής
ταύτης στιγμής, άς άφίσωμεν νά
λάμψη καί πάλιν τό μεγαλείον
τής 'Ελληνικής ψυχής, προσφέροντες έκαστος εις τήν κοινήν
’ Εθνικήν προσπάθειαν, δ,τι καλύ
τερον έχει.
Εύχομαι εις δλους υγείαν, α
γάπην καί πρόοδον».
Π Α Υ Λ Ο Σ Β.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Τ Ο Υ Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ ΤΩ Ν Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν κ . Ε Υ Α Γ . ΚΑ Λ Α Ν ΤΖΗ
Π Ρ Ο Σ ΤΑ ΣΩ Μ Α ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν ΕΩ Ε Τ Ε Ι 1960

«Διαβιβάζω τάς εύχάς τον
Προέδρου της Κνβερνήσεως κ.
Κ. Καραμανλή ε 
πί τω Νέω νΕ τει.
»Χάρις εις την
καταβαλλο μ έν η ν
μεθοδικήν, επίμο
νον και καρποφόρον προσπάθειαν
κ α θο λ ικ ή ς άνασ ν γ κ ρ οτήσεως
τής Χ ώ ρ α ς , ο
ΓΕλληνικός Λαός
προσβλέπει μ έ
πλήρη εμπ ιστο
σύνην προς τό
μέλλον τον, δη
μιουργεί υπό την
πεφωτιμένην η γ ε 
σίαν τον Π ρω θυ
πουργού τάς υ
γιείς προϋποθέσεις μονίμου εσω
τερικής γαλήνης, άδιαταράκτου
πολιτικής σταθερότητος, οικονο
μικής προόδου και κοινωνικής
δικαιοσύνης.
»Τ ά Σώ ματα ’Ασφαλείας εμ 
φορούμενα από την άκλόνητον
πίστιν προς τα ιδανικά , από τό
πνεύμα τής θυσίας εις τό καθή
κον και από σεβασμόν προς τούς
Νόμους, διαδραματίζουν σπον-

δαϊον ρόλον εις την εσωτερικήν άνάπτνζιν τής Χώρας, φρουρούν τα
τούς δημοκρατι
κούς θεσμούς από
τούς
εργαζομέ
νους νπονλως διά
την ά ν α τ ρ ο π ή ν
των, έξασφαλίζοντα την δημοσίαν
τάξιν, ή οποία άποτελεί την πρώτην π ροϋπόθεσιν
διά νά προκόψη
ό Λαός, και προστατενονταεις τον
αγώνα τής ζωής
τούς ά δ ν ν ά τ ο ν ς
και άδικουμένονς.
» Ε ίς τούς βα 
θμοφόρους και όπλίτας τής Χωροφνλακής, τής Αστυνομίας Π ό 
λεων και τής Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, εύχομαι δπως κατά
τό Νέον ’Έ το ς συνεχίσουν την
ατομικήν των πρόοδον καί οδηγήσουν τά Σώματα ’ Ασφα
λείας εις νψηλότερον επίπεδον
ποιοτικής έπιδόσεως καί εθνι
κής καί κοινωνικής χρησιμότητο ς ».
Ε. Κ Α Λ Α Ν Τ Ζ Η Σ

ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΝΕΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ
'Ομιλία γενομένη τήν 26-11 -1954 εις το άμφιθέα-------- τρον της Φιλολογικής Σχολής ύπό του Κοσμήτορος ----------------ταύτης Καθηγητοϋ κ. Γ . ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
καί τέλος)

Διά του σημερινού, όχι μόνον έν Έλλάδι, άλλα καί εις τά πλεΐστα των Εθνών,
εκπαιδευτικοί) συστήματος, έπχειροΰμεν τήν γνώσιν μόνον του έξωτερικοϋ κόσμου,
ήτις επιμελώς άποθησαυρίζεται καί μάλιστα μετ’ άκριβείας πολλάκις εκφράζεται καί
αποδίδεται. Ί όν νουν όμως, τό οργανον τής ψυχής, τό ίδιον γνώρισμα έχον τ ό ν ο ε ί ν
ε α υ τ ό ν κ α ι γ ν ω ρ ί ζ ε ι ν ε α υ τ ό ν καί αύτοσυνειδησίαν παρέχον, τον Νουν,
«όν», κατ’ ’Αριστοτέλη, «δέδωκεν 6 Θεός ώς οργανον τής ψυχής προς καλλιέργειαν
τοΰ εσωτερικού άνθρώπου», τον Νουν, δι’ ού γνωρίζομεν τον έαυτόν μας, κρατοΰμεν
ώς προς τό σπουδαιότατον τοϋτο σημεϊον ά χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η τ ο ν . Παραμελοϋμεν
δήλα δή εις την έκπαίδευσίν μας τήν S σ κ η σ ι ν τ ή ς α ύ τ ο σ υ ν ε ι δ η σ ί α ς,
δΓ ής αυξάνει ή γνώσις περί ημών αύτών, περί τής φύσεως τοΰ ’Εγώ μας.Παραμελοΰμεν τήν δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν τ ο ΰ έ α υ τ ο ϋ μ ας , ήτις προέρχεται έκ τής διαπλάσεως τής έσωτερικής μας ζωής, συμφώνως προς έν ιδεώδες, παραμελοϋμεν τήν
όλοκλήρωσιν τής προσιυπικότητος μ,ας, ήτις έπέρχεται άν γνο^ρίσωμεν τον έαυτόν
μας καί άν χρησιμοποιήσωμεν τον εντός ήμών κρυπτόμενον καί άχρησιμοποίητον
ψυχικόν δυναμισμόν μας. Παραμελοϋμεν τήν άπόκτησιν τής α υ τ ο γ ν ω σ ί α ς ,
τήν αύτοσυνειδησίαν, ήτις είναι ή άνωτέρα δύναμις τής άνθρωπίνης ύποστάσεως,
ήτις είναι έκ τών ών ούκ άνευ διά τήν μόρφωσιν τοΰ άνθρώπου.
Λησμονοΰμεν ότι διά τής άσκήσεως τής αύτοσυνειδησίας μανθάνομεν ότι ύπάρχομεν ως ελεύθερα πρόσωπα, ζώντα, ένεργοΰντα, διά τής γνώσεως δέ ταύτης τοΰ εγώ
ημών δυναμεθα νά γνωρίσωμεν καλύτερον καί τά έκτος ήμών καί νά διαστείλωμεν
αυτα αφ’ ημών. ’Έ τι πλέον όμως τούτου διά τής αύτοσυνειδησίας μας έρευνώντες
εαυτούς, σκάπτοντες ένδον κατά τον Μάρκον Αύρήλιον, άνακαλύπτομεν τό έν ήμΐν
θειον καί γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν τ ή ν Θ ε ό τ η τ α .
Τό έν ΐσχύϊ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ν σ ύ σ τ η μ α , δεν θά είμεθα άδικοι άν τό
είπωμεν, ε κ ο λ ο β ω σ ε τ ο ν Ν ο ΰ ν , στερήσαν αύτόν τών πτερύγων τής έλευθεριας του, ΐνα ό ά ν θ ρ ω π ο ς έ ρ ω τ ώ ν έ α υ τ ό ν καί γνωρίζων, τό Σύμπαν
ερμηνευση, τήν θέσιν καί σχέσιν του εις αύτό καί τήν έν παντί αλήθειαν γνωρίσγ) καί
τήν εκ ταύτης πηγάζουσαν όλβιότητα καί τήν εύτυχίαν άπολαύση.
Τ ί χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι λοιπόν;
α) Ε ξ ε ι ς καί άσκησις εις τό έναρέτως ζήν δι’ αύτοελέγχου καί αύτοκριτικής.
β ) Προβολή ι δ α ν ι κ ώ ν πού νά έμπνέουν, νά φορτίζουν, νά ηλεκτρίζουν τήν
νεότητα καί νά όδηγοΰν αύτήν εις τον λ ι μ έ ν α τ ή ς τ ι μ ή ς κ α ί τ ο ΰ κ α θ ήκ ο ν τ ο ς.
γ ) Αύτόβουλος ώθησις προς άμιλλαν εις τήν κτήσιν τής άρετής τής μαθητικής
νεοτητος δια π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ω ς β ρ α β ε ί ο υ ά ρ ε τ ή ς , διπλώματος μέ χρυσά
γράμματα εις τούς έπ’ άρετή διαπρέποντας μαθητάς.
δ) Π ρ ο σ ο χ ή τ ο ΰ δ ι δ α σ κ ά λ ο υ εις τήν δ ι ά γ ν ω σ ι ν -ί η ς η
θ ι κ ή ς π ρ ο δ ο υ τών μαθητών του καί ό χ ι μ ό ν ο ν τής εις τά μ α θ ή μ α τ α
έ π ι δ ό σ ε ώ ς του.
ε ) Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ο ί κ ο υ κ α ί σ χ ο λ ε ί ο υ εις τήν παρακολούθησιν
τής έπιδεικνυομένης προόδου εις τήν ή θ ι κ ή ν δ ι α β ί ω σ ι ν .
Ταΰτα δε παντα συστηματικώς νά συντονίζωνται.
Τας απαιτήσεις ταυτας π λ η ρ ο ί τ ό ν έ ο ν σ ύ σ τ η μ α ά γ ω γ ή ς , τό
οποίον άπό ημερών έτολμήσαμεν νά προβάλωμεν καί όπερ, έφαρμοσθέν εις 13 Σχολεία
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καί δύο κατασκηνώσεις έκ χλιάδων νέων, έ π έ φ ε ρ ε κ α ρ π ο ύ ς ά ν ε λ π ί σ τ ω ς θ α υ μ α σ τ ο ύ ς , τούς όποιους θά άκούσετε εντός ολίγου.
Καί ταϋτα μέν, πλήν άλλων δευτερευόντων, περί των οποίων διελάβομεν εις τό
μόλις κυκλοφόρησαν τεύχος τού «Προμηθέως», χρειάζεται ή σχολική κοινωνία προς
μόρφωσιν ό ν τ ω ς ή θ ι κ ώ ν χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν καί άποτροπήν τού παντοίου
εγκλήματος.
Τ ί δέ ή ε ν ή λ ι κ ο ς Ε λ λ η ν ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α ε χ ε ι ά ν ά γ κ η ν
προς ή θ ι κ ό ν ε ξ ο π λ ι σ μ ό ν της;
'Η σημερινή Ε λλη νικ ή κοινωνία έ'χει ά ν ά γ κ η ν ι δ ε ο λ ο γ ί α ς , ήτις νά
παρέχη έλπίδα καλυτέρας, εύτυχεστέρας ζωής, ικανής νά δίδη ικανοποιητικήν άπάντησιν καί θεραπείαν εις π ρ ο β λ ή μ α τ α β α σ ι κ ά κ α ί θ ε. μ ε λ ι ώ δ η , τά ό
ποια τον άνθρωπον απασχολούν έντόνως καί των όποιων ή λύσις δύναται ένσυνειδήτως νά καταπαύση τήν διαρκή σήμερον αγωνίαν αύτοΰ, τρέχοντος διαρκώς άνευ
άναπαύσεως προς όσον τό δυνατόν καί περισσότερον ά.νευ τέρματος ύλικήν άπόλαυσιν,
πλήν άτυχώς χωρίς ποτέ νά μείνη ικανοποιημένος· χρειάζεται ιδεολογίαν, πού νά τον
κατευθύνη εις λιμένα ειρηνικής καί πραγματικής εύτυχίας.
Καί τά προβλήματα αυτά, τά βασικά καί θεμελιώδη, τά όποια άπασχολοΰν καί
περιμένουν λύσιν καί διαφωτισμόν, είναι κοινωνικά, οικονομικά, θρησκευτικά, ήθικά,
προβλήματα δηλ. διαφωτισμού εις τήν κατανόησιν τού Κόσμου, Μακροκόσμου καί Μικροκόσμου, τής ίιειτουργίας καί τού νοήματος αύτών, τής ύπάρξεως Θεού καί τής
έννοιας Αύτοΰ, τής άξίας ή μή τού οικονομικού παράγοντος ώς κατευθυντηρίου δυνάμεως τού πνευματικού καί θρησκευτικού βίου, τής πηγής καί τής άξίας τής ζωής,
τού προορισμού τού άνθρώπου, τό μέγα κοινωνικόν πρόβλημα τής άναδιοργανώσεως
τής κοινωνίας καί σμικρύνσεως τής μεγάλης διαφοράς μεταξύ πτωχών καί πλουσίων,
καί πλεΐστα άλλα.
Καί ό διαφο^τισμός ούτος σήμερον επιβάλλεται έπιτακτικώτατα καί ά.νευ χρονο
τριβής έν οψει τού υπό τής άντιθέτου ιδεολογίας ύλιστικοΰ διαφωτισμού διά πάσης
δυνατής προπαγάνδας εμμέσως ή άμέσως έπιβαλλομένης.
Καί πρέπει νά γίνη ό διαφωτισμός αύτός όχι μόνον εις τά Σχολεία Μέσης καί Ά νωτέρας έκπαιδεύσεως, δι’ άλλαγής τού προγράμματος τής διδακτέας ύλης καί εισα
γωγής εις πάσας τάς Σχολάς τής Μέσης παιδείας μαθήματος σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ο υ ς
κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ί α ς, άλλά διαφωτισμός έπιτακτικώς άμεσος πρέπει νά γίνη πάν
των τών ένηλίκων άνδρών καί γυναικών δι’ ομιλιών καί διαλέξεων καθ’ εβδομάδα ή
δεκαπενθήμερον τουλάχιστον εις τά σχολικά κτίρια ή εις άλλας αίθούσας, τά καλού
μενα κ ο ι ν ω ν ι κ ά κ έ ν τ ρ α. Καί τούτο, ίνα μή ό,τι τό Σχολεΐον ορθόν, ήθικόν,
επωφελές παράγει, ήμείς οί μεγάλοι, ή ενήλικος κοινωνία, μέ τό κακόν παράδειγμά
μας προ παντός, άσβόλης πληροΰμεν, κατηγοροΰντες τον διδάσκαλον εκ εί οπού πταίσται εΐμεθα ήμείς, ή άδιάφορος, ή άπονος προς τά παιδιά μας κοινο^νία.
Εις τάς αίθούσας αύτάς, έκτος τών άλλων διαλέξεων έπί τών άνιυτέρω κοινωνι
κών προβλημάτων, καί κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς θά πρέπη νά λειτουργή μέ έθνικάς
καί έπιστημονικάς, θρησκευτικάς καί προς οδηγίαν τών νέων καί νεανίδων ήθοπλαστικάς καί διδακτικάς ταινίας. Εις τό κέντρον τούτο θά ήδύνατο νά λειτουργή καί β ι β λ ι ο θ ή κ η μέ προσελκυστικά καί μ.ορφωτικά βιβλία, οια τά έν τή βιβλιογραφία
τής Ο .Η .Ε .Ν ., προς οδηγίαν καί μόρφο^σιν τών νέων καί νεανίδων, καί προς έπωφελή
χρήσιν τού έλευθέρου χρόνου άνδρών καί γυναικών, φθειρομένων σήμερον εις τά καφε
νεία καί τάς χαρτοπαικτικάς, έντός καί έκτος τού οίκου, λέσχας.
Διά τού διαφωτισμού τούτου έπί πάντων τών ώς άνο:> προβλημάτων ό μαθητής
καί ό έργάτης καί ό άνήρ καί ή γυνή καί οί μεγάλοι καί οί έ'φηβοι δύνανται νά όδηγηθώσιν ίνα σχηματίσωσι τό σχέδιον τής ζωής ή τής π ε ρ ί τ ο ύ β ί ο υ φ ι λ ο σ ο 
φ ί α ς τ ω ν , τασσόμενοι έλευθέρως καί ένσυνειδήτως καί αύτοβούλως εις τήν ορθήν
παράταξιν καί γινόμενοι έλπιδοφόροι στρατιώται προς πραγμάτωσιν ένός νέου καλυ-
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τέρου κόσμου, τον όποιον ιδιαιτέρως ή όργωσα, προς μεταβολήν πλήρης χαριτων νεοτης μας οραματίζεται καί άπαιτεΐ.
Τό παμμέγιστον τούτο εργον προς άμφοτέρας τάς κατευθύνσεις τού ήθικοϋ εςοπλισμοΰ, είναι εργον ούχί ενός άνδρός, άλλο: πολλών. Είναι ανάγκη ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς
ε ύ ρ υ τ ά τ η ς , κατευθυνομένης εκ τίνος κέντρου, έπεκτεινομένης διά παραρτημά
των, επί κεφαλής των οποίων νά. τεθώσιν άνδρες καί γυναίκες δυναμικοί, εμπνευσμέ
νοι, πρόθυμοι ποός μελέτην καί μάθησιν των ύποδεικνυομένων μέτρων καί μεθόδων
ήθ ικοϋ έπανοπλισμοΰ καί κατευθύνσεως τής έν υπνω καί μαρασμοί καί αδιαφορία ϋπερ
τοΰ γενικού καλού κατά κανόνα διατελούσης Ελληνικής σήμερον κοινωνίας.
Καί τό εργον τούτο άνέλαβεν ή Ο .Η .Ε .Ν ., έν άρχή μέ μίαν δωρεάν μόνον 500
δραχμών ενός πτωχού Καθηγητού Γυμνασίου, ΓΊαπανικολάου όνόματι.
ΙΙρός τον σκοπόν τούτον πεντήκοντα άνδρες (Καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου,
Δικαστικοί, Στρατηγοί, καί άλλοι άνώτεροι "Ελληνες, άνέλαβον ν ό μ ω την ίδρϋσιν
τής Ο .Η .Ε .Ν ., τής όποιας σκοπός έν εύρυτέρα έννοια είναι, έπαναλαμβάνομεν, η
πλήρωσις τών ανωτέρω αναγκών και προς τάς δύο κατευθύνσεις τού έπανοπλισμοΰ
σχολικής καί ενηλίκου κοινωνίας προς θεραπείαν ή μάλλον πρόληψιν όσον τό δυνατόν
τών προηγουμένως άναφερθέντων έγκλημάτων καί γενικώτερον τών παθολογικών φαι
νομένων τής Κοινωνίας.
Την τοιαύτην πλήρωσιν ή Ο .Η .Ε.Ν . έπιχειρεΐ:
1) Διά μεταδόσεως εις τούς έχοντας ανάγκην έκ τών ηγετών τής κοινωνίας
διά τού οργάνου αύτής «ΙΊρομηθέως» καί διά βιβλιογραφίας ΐδεοκρατικής καί διά τών
παραρτημάτων αύτής εις τό κοινόν, τών έκ τής επιστημονικής έρεύνης και τής φιλο
σοφίας αληθειών έπί τών ανωτέρω προβλημάτων.
2) Δ ι’ ομιλιών άνά δεκαπενθήμερον εις τά παραρτήματα αύτής,—καί υπάρ
χουν εις τάς ’Αθήνας 28 τοιαΰτα παραρτήματα, όσα καί τά ’Αστυνομικά Τμήματα,
άναμένοντα ταγούς καί έμπνευσμένους πνευματικούς ήγέτας.
3 ) Διά μεταδόσεως τών αύτών αληθειών έπί τοΰ παρόντος, καί λέγομεν έπί
τού παρόντος, διότι εΐσέτι ούτε ό κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς ούτε ό τ ύ π ο ς εύηρεστήθησαν νά μάς βοηθήσωσι,-διά π ρ ο β ο λ ή ς π ι ν α κ ί δ ω ν ή θ ο π λ α σ τ ι κ ώ ν α π ο φ θ ε γ μ ά τ ω ν , άναρτωμένων εις πάντα τά κεντρικά σημεία συγκεντρώσεως τοΰ Λαού. Είναι δέ τά αποφθέγματα αύτά, τινά τών όποιων καί εις τά δι
καστήρια καί τά λεωφορεία καί τά Σχολεία έτέθησαν, σπόροι ήθικής προς γνώσιν
τοΰ ηθικού καί τοΰ δικαίου, τούς όποιους, ώς λέγει ό Πλούταρχος, οί κορυφαίοι τής
φιλοσοφίας άναπτύσσουν εις μέγαν άριθμόν τόμων, ή είναι σύντομοι φράσεις κανόνων
τοΰ βίου, αί όποΐαι δύνανται εύκόλως νά έντυπώνωνται εις την μνήμην καί νά έπανέρχωνται κατά συνήθειαν εις τον νοΰν όταν ή ανάγκη τό καλή.
Την έκ τών άποφθεγμάτων τούτων ωφέλειαν καί σημασίαν θά κατανοήση πας
τις, αν λάβη ύπ’ όψιν τά πορίσματα έρεύνης έπί 109 φοιτητών, οίτινες έκλήθησαν νά
άπαντήσωσιν άνωνύμως, άλλ’ ένόρκως έπί τών εξής πέντε έρωτημάτων:
α) Σ έ ώδήγησαν εις τον ορθόν δρόμον αί άνηρτημέναι εις τό Πανεπιστήμιον
έπιγραφαί; (’Απαντήσεις: Ναι 72, "Οχι 27).
β) ΙΊοίαι έξ αύτών περισσότερον; (’Απαντήσεις: Πάσαι 27, Άγνότης 37,
Αύτοκριτική 13 κ .λ .π .).
γ ) Έγέννησαν συζήτησίν τινα εύμενή sic τον κύκλον Σας; (’Απαντήσεις: Ναι
77, ’Ό χ ι 21).
δ) Σ έ άπέτρεψαν ποτέ άπό συγκρούσεως ή άμφιβολίας περί τοΰ πρακτέου;
(’Απαντήσεις: Ναι 57, ’Ό χ ι 19).
ε) ΕΙργάσθητε προσωπικώς διά την καλήν έπίδρασιν τών επιγραφών τούτων εις
τούς άλλους; (’Απαντήσεις: Ναι 45, όχι 53).
Τον ήθικόν έξοπλισμόν ή Ο .Η .Ε.Ν . έπιχειρεΐ:
Δ ι ’ ά σ κ ή σ ε ω ς τ ώ ν ά ρ ε τ ώ ν, αΐτινες κατά παράδοξον τρόπον εις
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τά Σχολεία μας Δημοτικά καί Γυμνάσια κ α τ ά κ α ν ό ν α δεν ασκούνται. Ή δέ
τοιαύτη άσκησις κατορθοΰται:
α) Διά της καθ’ έκάστην εσπέραν συνήθειας των μαθητών προς Πυθαγόρειον
αυτοκριτικήν μέ τάς γνωστάς τρεις έρωτήσεις. 1) Τ ί έκαμα σήμερον (Τ ί δ’ έρρεξα).
2) Τ ί άμαρτίαν έκαμα (Π. ή παρέβην)· 3 ) Τ ί άπό ό,τι έπρεπε νά κάμω, παρέλειψα
νά τό κάμω; (Τ ί δέ μοι δέον οΰκ έτελέσθη;) Καί δπερ σπουδαιότερου,
β) Διά τής κατά Σάββατον αύτοκρισίας καί βαθμολογίας εις τάς έξης δώδεκα
άρετάς του ((Δελτίου άσκήσεως αρετών», τ.έ. θρησκευτική διαβίωσις, εγκράτεια, καθαριότης, εύπρεπής συμπεριφορά, θάρρος, συμβολή εις τό γενικόν καλόν, σεβασμός
προς τούς νόμους, φιλεργία, συνεργατικότης, τάξις καί άκρίβεια, δικαιοσύνη, φιλαλή
θεια.
Π ο ι α τα α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τής ε φ α ρ μ ο γ ή ς του δ ε λ τ ί ο υ
τούτου;
Τό δελτιον τής άσκήσεως των άρετών έφηρμόσθη εις 15 σχολεία του Κράτους
καί τάς θερινάς κατασκηνώσεις’Αθηνών καί Ευρυτανίας, εφαρμόζεται δέ καί σήμερον
εις τά σχολεία άπό τής Σκοτούσης μέχρι του Ταινάρου καί άπό Κερκύρας μέχρι τής
Κώ.
’Ιδού τά πορίσματα:
Έ κ θ ε σ ις ’ Ε π ι θ ε ω ρ η τ ο ϋ
Δημοτικών
Σχολείων
Κ ώ
Δ ω δ ε κ α ν ή σ ο υ κ. Δ. ’ Ι ω σ ή φ.
Ή υποδοχή τής οποίας έτυχε τό μέτρον έν τή Περιφερεία παρά τών γονέων,
υπήρξε θ α υ μ α σ ί α, τά δέ αποτελέσματα έκ τής εφαρμογής ώς προς τήν βελτίωσιν
τών μαθητών ά ρ ι σ τ α . Κατωτέρω παραθέτομεν περικοπάς τινας σχετικών εκθέ
σεων τών κ.κ. Διευθυντών τών Σχολείων.
1) Διευθυντής Δημ. Σχολείου Καρδαμαίνης Κώ: «Ο ι γονείς έξέφρασαν τον
έθνουσιασμόν των διά τήν σπουδαιότητα καί διά τά εύεργετικά άποτελέσματα, τά όποια
παρετήρησαν εις τά τέκνα τ<»ν, έκ τής εφαρμογής τού μέτρου τούτου».
2) Διευθυντής Δημ. Σχολείου Ζιάς Κ<ώ: ((Σάς εύχαριστοϋμεν, κ. δάσκαλε,
πού θέλετε νά μά.ς κάμετε τά παιδιά μας άνθρώπους. 'Ο Θεός νά τού δίνη χρόνια αυτού
πού σκέφθηκε έκτος άπό τά γράμματα νά μά.ς τά κάνη καί καλά παιδιά».
3) Διευθυντής Α' Δημ. σχολείου Χώρας Καλύμνου: «Τό μέτρον τούτο είναι
π ρ ά γ μ α τ ι ά. ρ ι σ τ ο ν , καθ’ ότι άποβλέπει εις τήν δημιουργίαν μιας ήθικής διαβιώσεως τών μαθητών».
4) Διευθυντής Β ' Δημ. Σχολείου Πυλίου Κώ>: (('Ο σκοπός έπετεύχθη μετά
σχεδόν λαμπρών άποτελεσμάτων».
’Έ κ θ ε σ ι ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ΰ Δ η μ ο τ. Σ χ ο λ ε ί ο υ Σ κ ο τ ο ύ σ η ς
Σ ε ρ ρ ώ ν : «ΙΙαρετηρήθη άρκετά ικανοποιητική μεταβολή σχεδόν εις όλους τούς άσκηθέντας μαθητάς καί εις ολας τάς άρετάς τόσον εις τό Σχολεΐον, όσον καί κατ’
οίκον καί έν τή κοινωνία... ’Ιδιαιτέρως σημειοΰμεν τό εξής περιστατικού: Οί κάτοικοι
τού χωρίου είναι γηγενείς (σλαυόφωνοι) καί πρόσφυγες προερχόμενοι έκ Καυκάσου.
Μεταξύ των όχι μόνον δέν έχουσιν άναπτυχθή μέχρι τοϋδε κοινωνικαί σχέσεις, άλλ’
άντιθέτως υποβόσκει μίσος, τό όποιον άτυχώς καλλιεργείται ύπό τών ιδίων εις τάς
άπαλάς ψυχάς τών τέκνων των. Διά τούτο σχυχνά δημιουργούνται έπεισόδια μεταξύ
τών μαθητών γεγενών καί προσφύγων. Τό θλιβερόν τούτο φαινόμενου, άν δέν έξηφανίσθη τελείως, πάντω ς όμως περιοορίσθη εις μέγαν βαθμόν.
Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Νικολόπουλος, έφαρμόσας τό δελτίον άσκήσεως
άρετών εις τάς θερινάς κατασκηνώσεις τού Δήμου, ώς εις τό συνέδριον τών Δήμων
καί Κοινοτήτων τής 14 ’Οκτωβρίου έ.έ. είπεν : ((Τά άποτελέσματα τής έφαρμογής
τού συστήματος τούτου τού Καθηγητοΰ κ. Σακελλαρίου άπέδωκεν άριστα άποτελέ
σματα. Οί γονείς δέ τών παιδιών έλθόντες εις τό Δημαρχεΐον, μέ ηύχαρίστησαν οχι
μόνον διά τό βάρος πού έπήραν τά παιδιά το^ν άλλα πολύ περισσότερον διά τήν μετά-
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βολήν πού παρετήρησαν εις την ήθικήν συμπεριφοράν των, όταν έπέστρεψαν εις τά
σπίτια των. ’ Εγώ δέ το άπόγευμα σήμερον θά βραβεύσω 19 έξ αύτών δσα μοι υπεδείχθησαν ώς άξια έπιβραβεύσεως διά την άρίστην τούτων συμπεριφοράν».
Τέλος ό άρχηγός τής Κατασκηνώσεως Εύρυτανίας κ. Κ. Κιούσης, έφαρμόσας
το διάγραμμα άσκήσεως άρετών γράφει : «'Η εισαγωγή του διαγράμματος ασκησεως άρετών εις τά ώργανωμένα σύνολα, σχολεία, κατασκηνώσεις, κ.λ.π. αποτελεί
ή θ ι κ ή ν έ π α ν ά σ τ α σ ι ν εις τά μέσα αγωγής των Έλληνοπαίδων. ’Ιδού έν
συντόμω τά άποτελέσματα τής έφαρμογής των διαγραμμάτων άσκήσεως άρετών εν
τη κατασκηνώσει :
α) "Ηλλαξεν άποτόμως ή άτμόσφαιρα τής κατασκηνώσεως, διότι έτέθησαν
κριτήρια έναρέτου ζωής, έλεγχος καί άξιολόγησις τών -καλών πράξεων.
β) Έδημιουργήθη άμέσως στίβος εύγενοϋς άμίλλης διά το βραβεϊον άρετής
τών άτόμων, τών ομάδων καί τών κοινοτήτων.
γ ) Ό δημοσία γενόμενος αυτοέλεγχος επηρέασε κατά πολύ τήν συμπεριφοράν
τών κατασκηνωτών καί έβελτίωσε τήν διαγωγήν των.
δ) Τόσον οί όμαδάρχαι, δσον καί οί κοινοτάρχαι ήναγκάσθησαν νά προσέξουν
ιδιαιτέρως τήν συμπεριφοράν ένός έκάστου έκ τών κατασκηνωτών προς άλλήλους.
Γενικώτερον δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι το σύστημα τούτο προήγαγε τήν αύτοσυνειδησίαν καί τήν αύτοαγωγήν. ( Πρβλ. «Προμηθεύς» ’Έτος Δ' τεϋχ. Ιον, 1954).
Εις τάς κρισιμιοτάτας ημέρας, τάς όποιας διέρχεται ό κόσμος καί δή κατά μείζονα λόγον ένεκα τού πολέμου, τής κατοχής, καί ιδιαιτέρως τού συμμοριτοπολέμου
καί ή Ε λλά ς, έπιτακτικωτάτη είναι ή άνάγκη ταχέος ήθικοΰ έπανοπλισμοΰ νέων καί
ενηλίκων μέ νέα, «σύγχρονα μέσα», μέ νέαν έπαρκή ιδεολογίαν καί μέ καρποφόρους
μεθόδους άσκήσεως τών άρετών καί μορφώσεως τού χαρακτήρος, προς προστασίαν
τής νεότητος, σωτηρίαν τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού καί έξόρμησιν τού ’Έ 
θνους προς νέας κατευθύνσεις.
"Αν τά πορίσματα, τά όποια σας άνέφερα προηγουμένοος, πορίσματα έξ έφαρ
μογής έπί χιλιάδων μαθητών, καθώς καί τό καθημερινώς έκδηλούμενον διαφέρον εις
460 μέχρι σήμερον άποσταλέντα εις Ιίμηνον μόνον διάστημα έγγραφα έξ δλης τής
Ελλάδος, παρά Νομαρχών, Διευθυντών Σχολείων καί ’Επιθεωρητών ζητούντων φώς
καί οδηγίας προς ήθικήν άναμόρφωσιν τής νεότητος, είναι άρκετά, ώς φρονοΰμεν, νά
πείσουν πάντα ένδιαφερόμενον διά τήν Ελληνικήν νεότητα δτι δύναται νά έχη εις
χεϊρας του σύστημα έκπαιδεύσεως συμπληρώνον τό υφιστάμενον.
“Αν διά τού νέου συστήματος τούτου άγωγής τών Έλληνοπαίδων, άκόπου,
άδαπάνου, Ελληνικού σωστικού, τέρποντος παιδιά, γονείς καί διδασκάλους, τά έλαττώματα τής Φυλής δύνανται νά έλαττωθοΰν.
"Αν τό δνειρον καί κήρυγμα άπό 2500 έτών περίπου τού Πυθαγόρου καί τού
Πλάτωνος, τ.έ. δτι σ κ ο π ό ς τ ή ς ά γ ω γ ή ς ε ί ν α ι ή ά σ κ η σ ι ς , μ ό ρφωσις
τ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς , δύναται, αν τό θελήσωμεν, νά πραγματωθή,
τ ό τ ε έ λ θ ε τ ε μαζί μας, άγαπητοί μας φίλοι καί φίλοι τής Ελληνικής νεότητος,
πλαισιώσατε καί ύποστηρίξατε τάς προσπάθειας έγκριτων Ελλήνω ν, τών μελών
τής Ο .Η .Ε .Ν ., άγωνισθήτε εις τά παραρτήματα αυτής, συνεργασθήτε, μεΤ ήμών
ίνα έπιτυγχανομένης τής ήθικής άνασυγκροτήσεως τής νεότητος καί τού δλου ’Έ 
θνους, πρωτοπορήση ή Ε λλά ς, ή αιώνια διδάσκαλος τών ’Εθνών, καί διαλάμψη καί
πάλιν εις τήν νέαν έξόρμησιν της, πού ή ιστορία της, τό ένδοξον παρελθόν καί τά πε
πρωμένα της έπιβάλλουν προς δημιουργίαν μεταξύ τών ’Εθνών πρώτον τής ’Ανατο
λικής λεκάνης τής Μεσογείου ένός νέου Ελληνικού πολιτισμού.
Γ. Σ Α Κ Ε Λ Λ Α ΡΙΟ Υ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο Σ Κ Ο Π ΙΑ
'Υπό ’Αστυνόμου Β'

------------------- κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ -----------

__________________
(Σ υνέχεια καί τέλος)

Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

3. Έμφάνισις διά κρυστάλλων Ιωδίου.
4. Έμφάνισις λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων διά νιτρικόν άργυρον.
5. Έμφάνισις λανθανόντων άποτυπωμάτων έπι χάρτου διά νινιδρίνης.
*

*

*

3 . Έ μ φ ά ν ισ ις διά κ ρυ σ τά λλω ν ιω δ ίο υ .
'Όταν αί κρύσταλλοι τού ιωδίου εύρεθοΰν κατά τό μάλλον καί ήττον ύπο υψη
λήν θερμοκρασίαν, ούχί βεβαίως ύπερβολικήν, έξαχνοΰνται, δηλαδή μεταβάλλεται
ή στερεά αύτών μορφή διά της θερμάνσεως είς άτμούς. Οί άτμοί ούτοι άπορροφώνται
ύπο των τυχόν λ ι π α ρ ώ ν ούσιών αίτινες έχουσι άφεθή επί τής επιφάνειας του
χάρτου. "Οθεν άν επί του χάρτου ύπάρχουσι λανθάνοντα δακτυλικά άποτυπώματα
ταϋτα θά καταστώσι εμφανή λόγω της άπορροφήσεως των άτμών τοϋ ιωδίου ύπο
των λιπαρών ούσιών τών έχόντων άφεθή επί τής έπιφανείας του χάρτου, συνεπεία
τής έκκρίσεως αύτών μετά του ΰδατος—ίδρώτος—μέσω τών πόρων τών θηλοειδών
γραμμών τών δακτύλων τών χειρών δι’ ών έθίγη ό χάρτης.
'Η άπόχρωσις τών θηλο
ειδών γραμμών τών εμφανιζό
μενων οΰτω δακτυλικών άπο
τυπωμάτων είναι φαιοκίτρινη.
Τά διά τών άτμών τοϋ ιωδίου
καταστάντα ορατά λανθάνοντα
δακτυλ. άποτυπώματα, μετά
πάροδον ολίγης ώρας έξικνουμένης μέχρι κατ’ άνώτατον 6ριον δύο ωρών, άφ’ ής παύσει
ή έπίδρασις τών άτμών τοϋ
ιωδίου βαθμιαίως άποσβέννυνται καί καθίστανται καί πά
λιν άφανή. Ά λ λ ’ άν καί έκ
νέου εύρεθώσι ύπο τήν έπίδρασιν τών άτμών του ιωδίου
καί πάλιν καθίστανται ορατά.
Τούτο δύναται νά έπαναληφθή
πολλάκις. Διό όταν άσχολούμεθα μέ έμφάνισιν λανθανόν
των δακτυλικών άποτυπωμά
των δι’ άτμών ιωδίου παρίσταται άνάγκη νά έχωμεν
έτοίμην φωτογραφικήν μηχα
Είκών ( 1) Α'.
νήν ίνα ούτω προβώμεν εις ‘Υάλινον μικρόν όργανον έμφανίσεως λανθανόντων δα
κτυλικών άποτυπωμάτων δι’ άτμών Ιωδίου.
τήν άμεσον φωτογράφησιν αύ
τών καί τά καταστήσω μεν
ουτω μονίμως ορατά. Οί κρύσταλλοι τοϋ ιωδίου πωλοΰνται είς τά φαρμακεϊα ή τά καταστήματα πωλήσεως φαρμακευτικών προϊόντων. Άναλόγως
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του μεγέθους καί του αριθμού των εγγράφων άτινα πρόκειται νά ύποβληθώσι εις την διά των ατμών του ιωδίου διερεύνησιν προς άνεύρεσιν τυχόν
επ αυτών λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων γίνεται χρήσις καί του
καταλλήλου οργάνου δι’ ού διοχετεύονται οί ατμοί του ιωδίου. Τά όργανα ταΰτα
είναι διάφορα, άλλα δύο συνήθως ώς δείκνυται εις τάς εικόνας (1) καί (2).
Τό διά τοΰ γράμματος Α' σημειούμενον άποτελεΐται συνήθως έξ ύαλίνων σωλήνων
καί έξ ελαστικού. Επί τού ύαλίνου σωλήνος τοποθετούνται οί κρύσταλλοι τού ιωδίου
καί εις ιδιαιτέραν θέσιν ύγροσκοπική τις ουσία (χλωριοΰχον
άσβέστιον όνομαζομένη). 'Η ούσία αυτή έχει την ιδιότητα ν’
απορροφά γενικώς την έν τώ
αέρι υγρασίαν, είδικώτέρον δέ έν
τή προκειμένη περιπτώσει καί
την υγρασίαν τής αναπνοής, εις
ήν περίπτο^σιν ό διασκορπισμός
των έν τώ σωλήνι ατμών τοΰ
ιωδίου ένεργεΐται δι’ αυτής προς
ταχυτέραν διερεύνησιν τού χάρ
του. Διότι έν τή περιπτώσει ταύτη ή υγρασία τής αναπνοής ένουμένης καί μετά μικράς ποσότητος σιέλου δυνατόν νά έκχυθή
ύπό μορφήν σταγόνων ύδατος
έπί τού έγγράφου καί νά προκαλέση κηλίδα. 'Ο σωλήν ό προς
την πλευράν τού έγγράφου περιέ
χει τούς κρυστάλλους τοΰ ιωδίου
οΐτινες άφ’ ενός μέν διά τής θερ
μοκρασίας τής αναπνοής, άφ’ ε
τέρου δέ καί τής θερμοκρασίας
τού σούματος τοΰ διερευνητοΰ διό
Εϊκών (2 ) Β'.
τι καί διά τής παλάμης τής χειΘάλαμος έμφανίσεως δι’ ατμών ιωδίου λανθανόντων
ρός του ό διερευνητής περιβάλλει
δακτυλικών άποτυπωμάτων.
τον σωλήνα εις ό σημεΐον εύρίσκονται οί κρύσταλλοι τοΰ ιω
δίου, επιταχύνει την εξαχνωσιν αυτών καί διά τής καταλλήλου μετακ,ινήσεως
τοΰ σωλήνος τους κατευθύνει προς τά διάφορα σημεία τής έπιφανείας τοΰ διερευνωμένου χάρτου. Ί ό οργανον τούτο χρησιμοποιείται οσάκις πρόκειται νά διερευνηθή
μικρός αριθμός έγγραφων, διότι το ποσον των κρυστάλλων τοΰ ιουδίου τούς οποίους
δύναται νά περιλάβη είναι μικρόν.
Αν τα έγγραφα και εις αριθμόν καί εις μέγεθος είναι μεγάλα, χρησιμοποίοΰμεν
το διά τοΰ γράμματος Β σημειούμενον οργανον—θάλαμον—τοΰ οποίου ή μία τούλάχιστόν πλευρά φέρει ύαλον μετακινουμένην. Μέσω τής ύάλου ό έρευνητής παρακολουθή την επιδρασιν των ατμών τού ιωδίου καί τήν πρόοδον τής έμφανίσεως τών
δακτυλικών αποτυπωμάτων καί όταν διαπιστώση τήν κατάλληλον εις ζωηρότητα
εμφανισιν αυτών αφαιρεΐ τον χάρτην καί προβαίνει εις τήν άμεσον φωτογράφησιν
τοιν ορατών κατασταντων πλέον δακτυλικών άποτυπωμάτων. Έ ν τή περιπτώσει
ταυτη οι κρύσταλλοι τού ιωδίου τοποθετούνται έντός μικρού ύαλίνου σκεύους δπερ
δύναται νά θερμαίνεται διά τής τοποθετήσεως αύτοΰ λ.χ. έπί κοινής ήλεκτρικής
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λυχνίας ϊνα έπιταχύνεται ούτω ή έξάχνωσις των κρυστάλλων του «υδίου.
Τά προς διερεύνησιν έγγραφα άναρτώνται έκ των καταλλήλων σημείων των
ευρισκομένων εντός του όλου έσω χώρου τοϋ θαλάμ,ου του οργάνου.
"Αμα τή άναρτήσει των ύπό διερεύνησιν τεμαχίων του χάρτου καί την τοποθέτησιν του σκεύους ή σκευών των φερόντων τούς κρυστάλλους του ιωδίου ό θά
λαμος κλείεται καλώς—ερμητικώς. Έ π ί παντός σημείου τής όλης έπιφανείας του
χάρτου έφ’ ής υπάρχει μικρά ή μεγάλη ποσότης λιπαράς ούσίας άναφαίνονται ύπό
κιτρίνην—φαιάν άπόχρωσιν κηλίδες ως καί θηλοειδείς γραμμαί δακτυλικών αποτυ
πωμάτων αί δημιουργηθεΐσαι έκ λιπαρών ουσιών. Αί κηλίδες αύται ώς καί τα
δακτυλικά αποτυπώματα άποσβέννυνται αν ό χάρτης τοποθετηθή εις ρεύμα αερος,
οιον έμπροσθεν άνεμιστήρος κ.λ.π. ώς καί άλλαχού άναφέρομεν.
Τά διά τών ατμών τού ιωδίου καταστάντα εμφανή λανθάνοντα δακτυλικά
αποτυπώματα καθίστανται μονίμως ορατά ου μόνον διά τής φωτογραφήσεως άλλα
καί διά τής καταλλήλου έπιχρίσεως διά τής κοινής αμυλώδους κόλλας ήν χρησιμο
ποιούν οί σιδηρωταί τών υποκαμίσων κ.λ.π.
’ Επίσης ή μονιμότης επιτυγχάνεται δι’ έπιθέσεως λεπτών πλακών έξ αργύ
ρου ότε τό δι’ ιωδίου έμφανισθέν αποτύπωμα μεταφέρεται μονίμως έπί τής πλακος
ή διά τής τοποθετήσεως τού χάρτου έφ’ ού το άποτύπωμα μεταξύ δύο ύαλίνων
πλακών κ.λ.π. Αί μέθοδοι αύται βεβαίως δεν δύνανται νά έφαρμοσθώσι πάντοτε καί
ιδιαιτέρως εις περιπτώσεις καθ’ άς ό χάρτης άποτελεϊ έγγραφον ή πρόκειται νά
έξετασθή καί ύφ’ έτέρου πραγματογνώμονος καί έπομένως δέον νά έχη ούτος την
φυσικήν του έμφάνισιν. Ούχί άπαντα τά έπί τού χάρτου τυχόν υπάρχοντα λανθά
νοντα δακτυλικά αποτυπώματα θά καταστώσι ορατά διά τής έπιδράσεως (άπορρόφησις) τών ατμών τού ιωδίου εί μή μόνον τ ά ό φ ε ί λ ο ν τ α τ η ν ΰ π α ρ ς ι ν
τ ω ν ε ι ς τ ά ’ί χ ν η
τ ώ ν λ ι π α ρ ώ ν ο υ σ ι ώ ν αίτινες ούσίαι ώς και
τό ύδωρ (ίδρώς) έκτος τής έξατμίσεο^ς φυσικά άπορροφώνται καί ύπό τού χάρτου
ταχέως.
Διό τά διά τών άτμών τού ιωδίου καθιστάμενα ορατά έπί χάρτου ύπάρχοντα
λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν δύνανται νά άφέθησαν προσφάτως :
Δηλαδή: α) αν ό χάρτης έχει λίαν, στιλπνήν έπιφάνειαν (γκλασέ) πέραν τών δύο
εβδομάδων, 'β) ’Ά ν ό χάρτης έχει τραχεϊαν πως (μάτ) έπιφάνειαν κατ’ άνώτατον
οριον μέχρι 10 ημερών, γ ) "Αν ό χάρτης είναι δημοσιογραφικός, πολυγράφου κ.λ.π.
κατ’ άνώτατον οριον μέχρι 5 ημερών.
’Αλλά τό θέρος συνήθως λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα έπί τού χάρτου
σπανίως έμφανίζονται,πέραν τών 24 ωρών άφ’ ής άφέθησαν. ’Επίσης ύπάρχοντα
λανθάνοντα έπί χάρτου δακτυλικά άποτυπώματα δεν καθίστανται ορατά διά τής'
χρήσεως τών ειδικών έμφανιστικών, τών δακτυλικών αποτυπωμάτων, κόνεων,
άν έχουν παρέλθη ήμέραι τινές (δύο έως τρεις) άφ’ ής άφέθησαν. 'Υποστηρίζεται
ύπό πολλών συγγραφέων δακτυλοσκόπων δτι τό πρόσφατον τής έγκαταλείψεως τών
λανθανόντων έπί χάρτου δακτυλικών άποτυπωμάτων δύναναται νά διαπιστωθή
άν χρησιμοποιήσωμεν διά την έμφάνισιν αυτών α) τας συνήθεις ειδικας κονεις εμφανίσεως λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων καί β) τούς άτμούς τών κρυστάλ
λων τού ιωδίου.
"Αν ή χρήσις μιας έκ τών δύο άναφερθεισών μεθόδων άποβή αναποτελεσματι
κή, μόνον ή χρήσις τού νιτρικού άργύρου ή τής νινιδρίνης δύναται πλέον νά καταστήση ταύτα ορατά. Τούτο οφείλεται εις τό δτι μετά πάροδον άρκετών ημερών (πέραν
τών 15) τά μόνα στοιχεία τών έπί τού χάρτου έναπομεινάντων ουσιών τών λανθα
νόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων είναι τά χλωριοΰχα άλατα καί αί λευκωματώδεις
ούσίαι.
"Οθεν τά έπί τού χάρτου ύπάρχοντα λανθάνοντα δακτυλικά άποτυπώματα
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τά άφεθέντα jLpo μακροΰ χρόνου διά του νιτρικού άργύρου ή τής νινιδρίνης δύνανται νά καταστούν ορατά.
'Οσάκις λοιπόν ανακύπτουν ή πρόκειται νά άνακύψουν ερωτήματα περί του
χρονου εγκαταλειψεως τυχόν επί χάρτου υπαρχόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων,
η καλλίτερα μέθοδος προς έμφάνισιν καί έλεγχον τής ηλικίας αυτών είναι οί άτμ,οί
του ιωοιου.
Η χρήσις τών ατμών τοϋ ιωδίου προκρίνεται διότι δεν παρακωλύει, αν αυτή
αποβή αναποτελεσματική, -την χρήσιν τοϋ νιτρικού άργύρου ή τής νινιδρίνης.
Η χρήσις τών ειδικών έμφανιστικών κόνεων, δι’ ών όντως δυνάμεθα νά καταστήσωμεν εμφανή τά προσφάτως έγκαταλειφθέντα λανθάνοντα έπί τοϋ χάρ
του δακτυλικά αποτυπώματα δεν προκρίνεται διότι αυτή αποβαίνει εις βάρος τής
καθαροτητος και σαφήνειας τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.
Δηλαδη άν αΰτη αποβή άναποτελεσματική καί μετέπειτα έφαρμόσωμεν οίανδηποτε εκ τώ λοιπών μεθόδων ή καθαρότης καί σαφήνεια τών ιδιαιτέρων χαρακτη
ριστικών τών δακτυλικών άποτυπωμάτων θά είναι μειωμένη αρκετά ενοχλητικά.
Τουτου ένεκεν ή διερεύνησις τοϋ χάρτου προς άνεύρεσιν τυχόν έπ’ αύτοΰ μή
ορατών δακτυλικών άποτυπωμάτων διά τών άτμών τοϋ ιωδίου προηγείται πάντοτε
τοον λοιπών μεθόδων, διότι άν προηγηθοΰν αί άλλαι μέθοδοι, ή διά τών άτμών τοϋ
ιοοδιου διερεύνησις άποκλείεται. Η μικρά χρονική παραμονή τών χειρών τοϋ διερευνητοΰ υπο την έπίδρασιν τών άτμών τοϋ ίο^δίου δεν προκαλεΐ βλάβην έπί.τοϋ δέρ
ματος, αλλ η παρατεταμένη καί συνεχής τοιαύτη προκαλεΐ ερεθισμόν κατά τό μάλ
λον και ήττον ενοχλητικόν. ’Επίσης οί άτμοί τοϋ ιωδίου δύνανται νά προκαλέσουν
καταστροφήν (οξειδο^σιν) τών πέριξ τοϋ οργάνου ευρισκομένων μεταλλικών άντικειμ.ενων, διό πάντοτε οί κρύσταλλοι οσάκις δεν χρησιμοποιούνται δέον νά τοποθετούν
ται εντός φιαλών φερουσών έπίσης ύάλινα πώματα.
4.
Έ μ φ ά ν ισ ις λανθανόντων δα κ τυ λικ ώ ν άποτυπω μάτω ν διά ν ιτ ρ
κού άργύρου.
Η εμφανισις διά τοϋ νιτρικού άργύρου τών έπί χάρτου τυχόν άφεθέντων καί
μή ορατών δακτυλικών άποτυπωμάτων έπιτυγχάνεται λόγω τής παρουσίας τών χλωριούχων άλάτων, άτινα ώς προαναφέραμεν άποβάλλονται μετά τοϋ υδατος (ίδρώτος)
μεσω τών πόρων των θηλοειδών γραμμών συνεπεία τής έφιδρώσεως, κυρίας αιτίας τής
δημιουργίας των μή έμφανών δακτυλικών άποτυπωμάτων. Τά άλατα ταΰτα ένούμενα μετά τών άλάτων τοϋ
νιτρικού άργύρου προκαλοΰν
αντίδρασιν καί δημ,ιουργοΰν
τα άλατα τού χλωριούχου άογύρου.
Ό χλωριοΰχος άργυρος ε ί
ναι ουσία λευκή, ούχ ήττον ό
μως είναι ύπερβολικά ευαί
σθητος εις τό φώς, συνεπεία
τής έπιδράσεως τού -οποίου
διασπάταιεις ά.ργυρονκαίχλώριον. Αί θηλοειδείς γραμμαί
τών μή ορατών δακτυλικών ά
ποτυπωμάτων καθίστανται μονίμως όραταί διά τής έπιδρά
σεως.τού νιτρικού άργύρου, εχουσι δέ έρυθρωπήν-φαιάν τήν άπόχρωσιν.Ή έμβάπτισιςτού χάρτου έντόςτοΰ διαλύμα
τος τού νιτρικού αργυρου επιφερει διαλυσιν τών τυχόν λιπαρών ή ελαιωδών ουσιών τών
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ευρισκομένων έπίτής έπιφανείας του χάρτου. Διό ώς προαναφέραμεν ό χάρτης ύποβάλλεται κατ’ αρχήν εις τήν διά των ατμών του ιωδίου διερεύνησιν, πρδς έμφάνισιν τυχόν
έπ’ αύτοΰ υπαρχόντων λανθανόντων δακτυλικών αποτυπωμάτων. "Αν διαθέτωμε τά.
άπαραίτητα σκεύη ό τρόπος της διερευνήσεως καί έμφανίσεως τών επί τοϋ χάρτου
δακτυλικών άποτυπωμάτων διά του διαλύματος του νιτρικού αργύρου είναι απλούς
καί ταχύς. 'Η εργασία αυτή γίνεται ώς έξης : Έμβαπτίζομεν τό φύλλον τού
χάρτου εντός τού διαλύματος τού νιτρικού άργύρου καλώς, ώστε νά διαβραχη
καί διαποτισθή πλήρως ή όλη επιφάνεια αύτοΰ, είτα τον τοποθετούμε μεταξύ δύο
φύλλων απορροφητικού χάρτου καί κατόπιν άναρτώμεν τον χάρτην εις κατάλληλον
θέσιν διά νά άποξηρανθή.
Μετά τήν άποξήρανσιν τον έκθέτομεν εις φυσικόν ή τεχνητόν φωτισμόν.'Όταν
τό δακτυλικόν αποτύπωμα άποκτήση τήν κατάλληλον ζωηρότητα άπομακρύνομε τον
χάρτην έκ τής έπιδράσεως τού φωτός καί προβαίνομεν εις τήν φωτογράφησιν τού
αποτυπώματος. Τό διάλυμα τού νιτρικού άργύρου δεν απαιτεί μεγάλην ακρίβειαν
ποσοτικής άναλογίας διά νά έπιφέρη ικανοποιητικά άποτελέσματα.
Έ κ τής εφαρμογής, έν τή πράξει, έ'χει διαπιστωθή ότι διάλυσις 3 % επιφέρει
ικανοποιητικά άποτελέσματα, αν καί εις ώρισμένας περιπτώσεις καί άνω τών 10%
είναι αναγκαία. Τό ΰδιορ δι’ ού διαλύεται ό νιτρικός άργυρος δέον νά είναι άπεσταγμένον.
Πολλάκις εντός τού διαλύματος τού νιτρικού άργύρου ρίπτομεν καί μικράν
ποσότητα καθαρού οινοπνεύματος. Τό οινόπνευμα, άφ’ ενός μέν επιταχύνει τήνάποξήρανσιν τού χάρτου, άφ’ έτέρου δέ εις άς περιπτώσεις τό κείμενον είναι χειρόγραφον
καί διά μελάνης γεγραμμένον περιστέλλει τήν διάχυσιν τής μελάνης. Τό διάλυμα
αυτό βεβαίως είναι πλέον δαπανηρόν καθ’ όσον τό οίνόπνευμ,α κατά τήν χρήσιν εξατμί
ζεται·.
Τό διάλυμα τού νιτρικού άργύρου δύναται έπιτυχώς πολλάκις νά χρησιμοποιηθή αν φυλάσσεται μακράν τής έπιδράσεως τού φωτός, ήγουν έντός φιάλης μελαίνης
άποχοώσεως. Τήν ικανότητα τού διαλύματος προς έμφάνισιν τών λανθανόντων
δακτυλικών άποτυπωμάτων τήν διαπιστοΰμεν καθ’ έκάστην χρήσιν διά προηγουμένων
δοκιμών. Νιτρικόν άργυρον καί άπεσταγμένον ύδωρ δυνάμεθα εις μικράς ποσότητας
νά προμηθευθώμεν έκ τών φαρμακείων, εις μεγαλυτέρας δέ έκ τών φαρμακαποθηκών.
Τό κοινόν πόσιμον ύδωρ δεν έπιτρέπεται νά χρησιμοποιηθή διά τήν διάλυσιν
τού νιτρικού άργύρου, διότι συνήθως τό ύδωρ τούτο περιέχει χλωριούχα άλατα άτινα
παρεμποδίζουν τήν δράσιν τού νιτρικού άργύρου.
Ή εργασία τής διερευνήσεως τού χάρτου προς άνεύρεσιν καί έμφάνισιν τυχόν
έπ’ αύτοΰ δακτυλ. άποτυπωμάτων ένεργεΐται εις χώρον μή φωτιζόμενον καλώς.
Μία λεκάνη έμαγιέ ή έκ πλαστικής ύλης διαστάσεων 24X 30 έκ. θεωρείται διά τάς
πλείστας τών περιπτώσεων κατάλληλος. Ό χάρτης έμβυθίζεται όπως ειπομεν πλήρως
έντός τού διαλύματος, ώστε νά διαβραχη καλώς ή όλη αύτοΰ έπιφάνεια.
Μετά ταΰτα τοποθετείται έπί άπορροφητικοΰ χάρτου καί κατόπιν εις μέρος
καθαρόν ινα άποξηρανθή καλώς καί κατόπιν έκτίθενται εις φυσικόν ή τεχνητόν φώς.
Ή έμφάνισις τών τυχόν έπ’ αύτοΰ λανθανόντων άποτυπωμάτων συντελεΐται ταχέιος
άν ό χάρτης έκτεθή εις ηλιακόν φώς ή τεχνητόν, αλλά μπλε άποχρώσεως ή ύπό τό ύπερ
ιώδες. ’Ά ν ό φωτισμός είναι μικράς έντάσεως αύξάνομεν τήν δόσιν άργύρου, δηλαδή
ή ποσοτική άναλογία τών 3 % τού νιτρικού άργύρου δύναται νά φθάση μέχρι 10% .
Ά ν ό άριθμός τών τεμαχίων τού χάρτου είναι μεγάλος δεν έκτίθενται εις τό φώς
ταυτοχρόνως άπαντα, διότι εΤς διερευνητής δεν δύναται νά παρακολουθή εις όλα συγ
χρόνως τά φύλλα τού χάρτου τήν πρόοδον τής έμφανίσεο^ς τών δακτυλικώιν άποτυ
πωμάτων.
Ό χλωριοΰχος νιτρικός άργυρος θά καταστήση όρατάς τάς θηλοειδείς γραμμάς,
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των δακτ. άποτυπωμάτων τ ω ν ό ο ε ι λ ό ν τ ω ν τ ή ν ΰ π α ρ ξ ί ν τ ω ν ε ι ς
τ η ν π α ρ ο υ σ ί α ν μ ό ν ω ν τ ω ν χ λ ω ρ ι ο ύ χ ω ν α λ ά τ ω ν . 'Όταν ό
διερευνητής διαπίστωση ότι ή όλη μορφή των δακτ. αποτυπωμάτων έχει αποκτήσει
τήν άπαιτουμένην ζωηρότητα και σαφήνειαν άπομακρύνει τον χάρτην έκ τής έπιδράσεως του φωτός, διότι άν συνεχισθή αυτή τό δακτυλ. αποτύπωμα 0ά καταστή υπερ
βολικά σκοτεινόν καί τέλος θά καταστραφή.
Διό μετά τήν πλήρη έμφάνισιν τοϋ δακτ. αποτυπώματος ό χάρτης τίθεται εν
τός φακέλλου μή διαπερατού ύπό τού φωτός καί τοποθετείται εις σημεΐον μή έπηρεαζόμενον ύπό τοϋ φωτός έως ότου καταστή δυνατή ή φωτογράφησις τού δακτυλ.
άποτυπώματος. Εις τήν περίπτο^σιν τής έμφανίσεως των λανθανόντων δακτ. άποτυπωμάτων διά νιτρικού αργύρου ή άμεσοί φωτογράφησις αύτών δέν είναι άναγκαία
ώς εις τήν περίπτωσιν τής έμφανίσεως αύτών διά των άτμών τού ιωδίου, διότι ή
διάρκεια τής διατηρήσεως των διά τού νιτρικού αργύρου έμφανισθέντων δακτ. άποτυπωμάτων έξικνεΐται μέχρι 10 ετών άν ό χάρτης βεβαίου φυλάσσεται εις σημεΐον μή
προσβαλλόμενον ύπό φυσικού ή τεχνητού φωτός.
Δυνάμεθα όμως νά καταστήσωμε αμετάβλητον, δηλαδή μή έπηρεαζομένην
πλέον ύπό τού φωτός, τήν εικόνα τών έμφανισθέντων διά τοϋ νιτρικού αργύρου δακτ.
αποτυπωμάτων, άν τον χάρτην έμβαπτίσωμεν έπί τρία έως 5 λεπτά έντός διαλύ
ματος ύποθειώδους νατρίου (ύποσουλφίτ). Μετά ταϋτα τον ύποβάλλομεν εις πλύσιν
διά ποσίμου ύδατος καί άποξήρανσιν. Τό δάλυμα τού ύποθειώδους νατρίου χρησιμο
ποιείται διά τήν στερέωσιν τών φωτογραφιών.
Εις ας περιπτώσεις ό χάρτης άποτελεΐται έκ τεμαχίων μεγάλων διαστάσεων,
οίον χάρτης έφημερίδων ή χάρτης χρησιμοποιούμενος διά περιτυλίξεις δεμάτων κλπ.
έπιχρίομεν πλέον διά τού διαλύματος τού νιτρικού άργύρου τήν όλην έπιφάνειαν αυτού.
'Η έπίχρισις δύναται νά γίνη διά ποικίλων μέσων ώς καί διά τών κοινών ψηκτρών
τών χρησιμοποιουμένων ύπό τών ελαιοχρωματιστών. Ή ψήκτρα αυτή δέν κατα
στρέφει τά τυχόν ύπάρχοντα έπί τού χάρτου λανθάνοντα άποτυπώματα διότι τά ένούμενα μετά τού νιτρικού άργύρου ά.λατα έ'χουσι άπορροφηθή καί εύρίσκονται έντός τής
χαρτομάζης. Τά διαβραχέντα διά τού διαλύματος τού νιτρικού άργύρου έγγραφα χρήζουν μεγάλης προσοχής ΐνα μή καταστραφοΰν—σχισθοΰν.
Εις άς περιπτώσεις ό χάρτης εύρίσκεται έπικολλημένος έπί μεταλλικού κυτίου
ή έπίχρισις διά τού διαλύματος τού νιτρικού άργύρου δύναται νά γίνη διά τεμαχίου
βάμβακος ή καταλλήλου ψήκτρας. ’Έγγραφα τών οποίων δέν επιτρέπεται διά δια
φόρους λόγους ή παραλλαγή τής άρχικής φυσικής αύτών έμφανίσεως, ή διερεύνησις
προς άνεύρεσιν τυχόν έπ’ αύτών λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτων δέν ένεργεΐτα ι διά τού νιτρικού άργύρου. Παν έγγραφον μετά τήν έμβάπτισιν ή έπίχρισιν αυτού
διά τού διαλύματος τού νιτρικού άργύρου άποκτα άπόχρωσιν ιώδη σκούραν ήτις δυσκόλως καί ούχί πολλάκις άκινδύνως δύναται νά άπαλειφθή.
Το ύτου ένεκεν ό ένεργών τήν διερεύνησιν δέον νά φέρη χειρόκτια έξ έλαστικοΰ
διότι ό νιτρικός άργυρος έπικάθηται καί έπί τού δέρματος καί τών ονύχων καί διά νά
άπαλειφθοΰν τά ’ίχνη αύτοΰ θά παρέλθη μάκρος χρόνος. ’Επίσης σταγόνες αίτινες θά
έπικαθίσουν έπί τών ένδυμάτων, ουδέποτε άπομακρύνονται, διά τής παρόδου-δέ τοϋ
χρόνου καθίστανται σκοτεινότεραι.’Άν έπιθυμοΰμεν νά άπομακρύνωμεν έκτοΰέγγράφου τά διά τού νιτρικού άργύρου έμφανισθέντα δακτυλικά άποτυπώματα δέον νά χρησιμοποιήσωμεν έτερον διάλυμα έκ νιτρικού ύδραργύρου.
Έντός τού διαλύματος αύτοΰ έμβαπτίζομεν τό έγγραφον μέχρις ότου έξαφανισθοΰν τά ίχνη τών θηλοειδών γραμμών. Μετά ταΰτα τό έγγραφον ύποβάλλεται εις
πλύσιν καλήν δι’ ήπίως ρέοντος καθαρού ποσίμου υδατος διά ν’ άπομακρυνθοΰν τά
ίχνη τού νιτρικού ύδραργύρου διότι ή παραμονή αύτών έπί τού έγγράφου θά έπιφέρη
τήν καταστροφήν αύτοΰ. 'Η χρήσις τού διαλύματος τού νιτρικού άργύρου καί τού νι-
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τρικού υδραργύρου δεν επιφέρει βλάβην τινά εις τον διερευνητήν. Ούχ ήττον όμως το
διάλυμά, του νιτρικού υδραργύρου είναι καυστικόν καί ώς έκ τούτου καλόν είναι ό διε
ρευνητής νά φέρη χειρόκτια, ιδίως όταν τά έγγραφα είναι πολλά.
5.
Έ μ φ ά ν ισ ις λανθανόντω ν α π οτυπ ω μά τω ν επ ί χάρτου διά ν ιν ιδ ρ ίν η ς .
Ως καί αλλαχού άναφέρομεν ή ήμετέρα υπηρεσία χρησιμοποιεί άπό τού έτους
19ο5 δια την εμφάνισιν των έπί χάρτου τυχόν υπαρχόντων λανθανόντων δακτυλικών
ή παλαμικών αποτυπωμάτων καί την χημικήν ουσίαν ήτις ονομάζεται : «Νινιδρίνη».
Τα μέχρι σήμερον αποτελέσματα δύνανται νά θεοφηθούν, ώς λίαν ικανοποιη
τικά. Η νινιδρίνη εμφανίζει τά. λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα τά περιέχοντα
την πλέον ελαχίστην ποσότητα έκ των έκκρινομένων μέσω τώ>ν πόρων των θηλοειδών
γραμμών ουσιών, δηλαδή τάς λευκωματώδεις ούσίας αιτινες αντιπροσωπεύουν τά
0.045 0/ο.’Αλλά παρά τήν έλαχιστοτάτην ποσότητα τών λευκωματωδών ουσιών ή
νινιδρίνη επιδρά καί καθιστά εμφανή τά τυχόν έπί τού χάρτου λανθάνοντα δακτυλικά,
αποτυπώματα, έστω καί αν άφ’ ής άφέθησαν έχουν διαρρεύσει αρκετά έτη. Τούτο
αποδεικνυει την δραστικότητα τής νέας ταύτης χημικής ούσίας. Λεπτόμερεστάτην
και εμπεριστατωμένην περιγραφήν περί τής καταλληλότητας καί ικανότητας τής νινιδρινης να καθιστά ορατά τά λανθάνοντα έπί τού χάρτου δακτυλικά, άποτυπώματα έχει
δημοσιεύσει έν τώ γερμανικώ περιοδικώ «A rchiv ftir K rim inologie» τον ’Απρί
λιον 1955, ό παρά τή Δ .Ε .Υ . χημικός—αστυνόμος—κ. Μενέλαος Κορνηλάκης.
Ο χάρτης έπιχρίεται καλώς κατ’ έπανάληψιν διά τεμαχίου βάμβακος έχοντας

Έμφάνισις δακτυλικών αποτυπωμάτων επί χάρτου, δ ι’ αλουμινίου καί
διά μαύρης κόνεως (φούμο).

έμβαπτισθή εις τό έξ άκυτόνης διάλυμα τής νινιδρίνης καί μετά ταΰτα τοποθετείται
εις καθαρόν καί κατάλληλον σημεΐον. Τά τυχόν λανθάνοντα έπ’ αυτού δακτυλικά άποτυπώμ,ατα δεν καθίστανται αμέσως ορατά, άλλα μετά πάροδον πολλών ώοώιν έστω
καί άν ό χάρτης έκτεθή εις το ηλιακόν ή τεχνητόν φώς.
Δυνάμεθα όμως νά έπιταχύνωμεν τήν εμφάνισιν αυτών άν τοποθετήσωμεν τον
χάρτην εις χώρον μέ ύψηλοτέραν τής συνήθους θερμοκρασίαν. Πάντωις ή φυσιολογική
έμφάνισις τών διά τής νινιδρίνης έπί χάρτου λανθανόντων δακτυλ. άποτυποομάτων
έπιτυγχάνεται ύπό κανονικήν θερμοκρασίαν έντός 24 ώρών. Τό διάλυμα τής νινιδρίνης
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δέν παρίσταται ανάγκη νά φυλάσσεται εις ειδικήν φιάλην, διότι δεν προσβάλλεται ύπό
του φωτός.
Οόχ ήττον όμως άφ’ ής τά λανθάνοντα επί του χάρτου δακτυλικά άποτυπωματα καταστώσι ορατά ό χάρτας δέον νά μή έγγίζεται πλέον διά των χειρών διότι
εμφανίζονται νέα έπ’ αύτοϋ άποτυπώματα.
Α ί θηλοειδείς γραμμαί λαμβάνουν άνοικτήν ιώδη άπόχρωσιν, δηλαδή παραπλησίαν προς τήν άπόχρωσιν των διά νιτρικού άργύρου έμφανισθέντων. Τήν αυτήν
άπόχρωσιν άποκτα καί ή όλη επιφάνεια τοϋ χάρτου αν αυτη έχη έπιστρωθή διά ζωικής
κόλλας. Επομένως αν τό έ'γγραφον δέν επιτρέπεται δι’ οίονδήποτε λόγον νά άποβαλη
τήν άρχικήν φυσικήν αύτοΰ μορφήν, ή διερεύνησιςπρόςάνεύρεσιν τυχόν έπ’αύτοϋ λανθανόντων δακτυλικών άποτυπωμάτ<υν ένεργεΐται διά των άτμών τοϋ ιωδίου. ’Επίσης
τό κείμενον τοϋ εγγράφου θά ύποστή μικράν τινά άλλοίωσιν—διάχυσιν—άν είναι
γεγραμμένον διά μελάνης ή μελαίνης μολυβδίδος.
Δέν ύφίσταται δυνατότης άφαιρέσεως έκ τοϋ χάρτου της άποχρώσεως τής νινιδρίνης. Διάλυμα 0,5 ° / 0 έ'ως 0,8 ° / 0 εντός άσετόν θεωρείται ώς λίαν άποδοτικόν. Τά
μέχρι τοΰδε άποτελέσματα έκ της χρήσεως τής νινιδρίνης θεωρούνται ώς ικανοποιη
τικά, διότι έκ των μέχρι τοΰδε καταστάντων ορατών διά τής νινιδρίνης λανθανόντων
έπί χάρτου δακτυλικών άποτυπωμάτων, κατ’ έπανάληψιν διεπιστώθησαν οί άγνωστοι
δράσται.
Διά τής νινιδρίνης δέν δύνανται νά έμφανισθοϋν τά τυχόν υπάρχοντα έπί τής
στιλπνής έπιφανείας τοϋ χάρτου λανθάνοντα δακτυλικά άποτυπώματα διότι ώς γνω
στόν ή ολική ή μονομερής στίλπνωσις τοϋ χάρτου γίνεται διά ζωικής κόλλας, δηλαδή
ούσίας πλούσιας εις λευκωματώδεις ουσίας. Τά έπί τής στιλπνής έπιφανείας τοΰ
χάρτου λανθάνοντα δακτυλικά άποτυπώματα έμφανίζονται άριστα : α) διά των άτμών
τοΰ ιωδίου, β) διά τών ειδικών κόνεων έμφανίσεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων
καί γ ) διά τοΰ νιτρικοΰ άργύρου.
‘

Δ. ΚΑΤΣΙΜ Α ΓΚ ΛΗ Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή προσπερνάτε ποτέ άλλο αύτοκίνητο κοντά σέ διασταύρωσι, σέ διαβάσεις πεζών, σέ κα
μπές, σέ γωνίες οδών ή όταν φθάσετε στο τέρμα ενός ανηφορικού δρόμου. Ό όδηγός πού
προσπερνφ χωρίς νά βλέπη ακριβώς τί γίνεται έμπρός του άποτελεΐ άληθινό κίνδυνο γιά τήν
τροχαία.

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ
’Απόψεις τοΰ Προέδρου της Διεθνούς Έ γ κληματολογικής ’Επιτροπής κ. ΛΟΥΒΑΖ

Περιοδικά καί σποραδικά καί σέ διάφορες χώρες του κόσμου βλέπομεν καμπάνιες στον τύπο εναντίον τής Αστυνομίας, κατηγορουμένης ότι χρησιμοποιεί συστη
ματικά, άθεμίτους καί άπανθρώπους μεθόδους εναντίον των κατηγορουμένων.
Κατά την έν Παρισίοις τον Σεπτέμβριον 1931 συνελθοΰσαν'Γενικήν Συνέλευσιν,
έλέγομεν τά κάτωθι κυρίως έν τή 6η εκθέσει ημών.
'Η Έγκληματολογική ’Αστυνομία όλων τών χωρών τοΰ κόσμου αισθάνεται
βαρύνουσαν άφ’ έαυτής την υποψίαν τής κατά τας δικαστικας ανακρίσεις προσφυ
γής αυτής εις μεθόδους αύθαιρέτους, άθεμίτους, ενίοτε δέ καί άπανθρώπους. Ή φήμη
αυτή είναι ψευδής καί άδικος, ως κάθε κρίσις ή οποία άπό εν μεμονιυμένον γεγονός
έξήγεν γενικά συμπεράσματα, ώς έπίσης κάθε ισχυρισμός μεροληπτικός. Είναι ανω
φελές νά ύπογραμμισθή πόσον ή φήμη αύτή άποβαίνει βλαβερά εις τούς οργανισμούς
τής δικαστικής άστυνομίας. 'Υποσκάπτει τήν έμπιστοσύνην, τής οποίας αι υπηρεσίαι των έδει νά άπολαύωσιν έκ μέρους τών καλών πολιτών. Μ ειοΐ την εκτιμησιν, ήν
δέον νά τρέφωσιν αί άρχαί έναντι τής άστυνομίας. Ε κνευρίζει κατα τας ενεργειας των
τά μέλη της, τά όποια βλέπουν ουτω έαυτά άδίκως καί διαρκώς καθιστάμενα ύποπτα.
Είναι άληθές οτι αΐ τοιαΰται επιθέσεις προέρχονται συνήθως έκ μέρους άτόμων τά
όποια έχουσι σπουδαίους λόγους νά μή άγαπώσι τήν Έγκληματολογικην ’Αστυνο
μίαν, ιδία λόγω τοΰ ότι αυτή συνέβαλεν εις τήν καταδίκην των έπί άδικήμασιν άι

οπού των επιστημονικών ενδείξεων έλλειπουσών μόνη ή πεποίθησις καί ή λογική τοΰ
άστυνομικοΰ άνακριτοΰ έλυσαν τό πρόβλημα, ότι ο αστυνομικός εκείνος θα εχρειασθη νά προβή εις έξωδικαστικάς ένεργείας διά νά φθάση εις τό άποτέλεσμα αύτό.
Είναι έκπληκτικόν, ότι πρόσωπα, τά όποια ουδέποτε διετελεσαν εν επαφή μετά των
υπηρεσιών μας άκούοντα ένίοτε εις κακοβούλους διαδόσεις τεινουσι προς αυτας ευηκοον ούς.
Κατά τήν διάρκειαν τής ρηθείσης Συνελεύσειος τοΰ 1931 ή Επιτροπή έλαβεν
κατόπιν συζητήσεως τήν άκόλουθον άπόφασιν.
«Ή κοινή γνώμη πιστεύει κατά τ ι μέρος ένεκα τής άγνοιας τών παρά ταΐς
δικαστικαϊς άστυνομίαις χρησιμοποιουμένων μεθόδων, ότι αύται περιλαμβάνουν
αθέμιτα καί άπάνθρωπα μέσα. 'Η Δ .Ε .Ε .Α . διαμαρτύρεται κατά τής τοιαύτης μομφής,
ή όποια είναι ολως άδικος.
’Από μηνών τινων παρατηροΰμεν, ότι έν τή Δυτική Εύρώπη δημοσιεύονται
έν τώ περιοδικω τύπω άρθρα καί έκδίδονται βιβλία τείνοντα νά σταθεροποιήσουν
τήν πεποίθησιν, ότι, όταν ή άστυνομία εύρίσκεται προ κατηγορουμένου ολίγον δια
τεθειμένου νά όμολογήση γεγονότα, τα οποία διεπραξεν η ου, ποιείται χρήσιν πιεστι
κών μέσων, στερήσεοον, έκβιασεων, οτε μεν εξ οκνηρίας, οτε δε εξ αγνοιας τών τε
χνικών άνακριτικών μεθόδων, πάντοτε κατά παραβίασιν τοΰ άστυνομικοΰ κώδικος
καί τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου.
Είναι άρκούντως περίεργον νά διαπιστώση τις, ότι πολλαί τών τοιούτων επι-
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θέσεων ήδη έκτεταμέναι προβάλλουν τά έπιχειρήματα τής χρήσεως pentothal ή
άλλων μέσων τεινόντων νά θίγωσι την ατομικήν ελευθερίαν «έκβιάζοντα την συνεί
δησήν» καίτοι τά τοιαύτα μέσα ουδέποτε έχρησιμοποιήθησαν υπό τής Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας.
'Ο ύπό των συγγραφέων των τοιούτων δημοσιευμάτων έπιδιωκόμ.ενος σκοπός
θά τύχη εύ/ερεστέρας κατανοήσεως εάν ε’ίπωμεν, ότι όλα τά δημοσιεύματα παραβάλωσι «τάς άστυνομικάς μεθόδους» μέ την πάντοτε μεθοδικήν, έπιστημονικήν καί θεμιτέαν άνάκρισιν τού άνακριτου ή του δικαστικού λειτουργού.
Τό συμπέρασμα των δημοσιευμάτων μαντεύεται, άν δεν είναι ρητώς έκπεφρασμένον. 'Η αστυνομία δεν θά ώφειλε νά λαμβάνη μέρος- εις άναζητήσεις καί
δικαστικάς άνακρίσεις, τού έργου τούτου άνατιθεμένου άποκλειστικώς εις δικαστι
κούς λειτουργούς. Είναι δλως περιττή ή έπέκτασις του λόγου επί των καταστρεπτι
κών συνεπειών, αί όποΐαι προκύπτουν έκ παρόμοιας άποφάσεως. Τήν ήμέραν καθ’ ήν
ή δικαστική ή ή Έγκληματολογική ’Αστυνομία δεν θά έλάμβανε πλέον μέρος εις τήν
άνάκρισιν ή δεν θά συνειργάζετο πλέον εις τήν δικαστικήν άνάκρισιν σχεδόν μόνα τά
αύτόφωρα άδικήματα, τά διαπραττόμενα ύπό γνωστού προσούπου, θά παραπέμποονται προ τού δικαστηρίου. ’Από τής στιγμής εκείνης άριθμός τις κακοποιών θά καταστή ικανός νά δρα έν πλήρει άτιμωρησία. Λόγου χάριν οί μεταχειριζόμενοι άπατηλάς μεθόδους ή περιπεπλεγμένην τεχνικήν έξ επαγγέλματος κακοποιοί ώς durs
(ψημμένοι, σκληροί) ή ώργανοψέναι κλπ. καλώς έξωπλισμέναι σπεΐραι.
Δεν φανταζόμεθα, ότι παρομοίαν ατιμωρησίαν θά άπεφάσιζον αί Κυβερνήσεις
καί οί νομοθέται.
Ά λ λ ’ έξ αντιθέτου μετά λύπης πρέπει νά ε’ίπωμεν, ότι από καιρού εις καιρόν
έρχεται εις φώς εις κάθε γεωγραφικόν μήκος καί πλάτος ύπόθεσις καθ’ ήν άστυνομικός τις έχρησιμοποίησε μεθόδους, τάς όποιας ή Commission κατεδίκασεν επισή
μους. Έξεφράσαμεν έπ’ αυτού τάς προσωπικάς γνώμας μας διαδοχικώς δέ εις τά
ήμέτερα έργα «Τεχνική καί Τακτική» καί «Ψυχολογία καί Έγκληματικότης». Έ γράφομεν έκεϊ:
’Ακόμη καί ό δράστης φρικτοΰ έγκλήματος δέον νά γίνη άντικείμενον καλής
μεταχειρίσεως, καθ’ ότι εάν ποινή τις θά έπρεπε νά έπιβληθή έν όνόματι τής κοινω
νίας, τό δικαίο;μα τούτο άπόκειται εις μόνον τό δικαστήριον. 'Ο αστυνομικός δεν έχει
το δικαίωμα ν’ αύξάνη προώρους τήν ποινήν αύτήν.
Είναι αύτονόητον ότι δεν έπιτρέπεται κακή μεταχείρισις κατηγορουμένου προ
σώπου. Καθ’ όσον γνωρίζομεν ούδεμία άστυνομία άξια τού ονόματος της είναι ένοχος
τοιούτων κτηνωδών πράξεων. Γνωρίζομεν καλώς ότι, συμβαίνει πολλάκις, κατηγο
ρούμενοι έχοντες ομολογήσει εις τήν άστυνομίαν, δικαιολογοΰσιν εις τούς δικηγό
ρους το;ν την τοιαύτην λιποψυχίαν το»; λέγοντες ότι ή ομολογία των έξεμαιεύθη δι’
άπειλών καί ξυλοδαρμών ακόμη.
Δεν σκοποΰμεν νά ε’ίπωμεν ότι οί δικηγόροι ένθαρρύνουσι τάς τοιαύτας κατα
θέσεις, ούδέ πιστεύομεν τοιούτό τι, άλλά δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι συνήγοροί τινες
τείνουσιν εις τοιούτου είδους κατηγορίας, ύπεράγαν εύήκοον ούς, οί μέν διότι^όλίγην
έχουσι πείραν τών μ,εθόδων τών εγκληματιών, οί δέ διότι, τούτο στηρίζει, άριστα
τήν δημηγορίαν των.
Ά λ λ ’ ή άλήθ εια έχει ούτως : 'Όλοι οί μεγάλοι προϊστάμενοι τής άστυνομίας
(και είχομεν τήν εύκαιρίαν νά τό διαπιστώσωμεν κατά τήν έν Παρισίοις συνεδρίαν
τής Commission Internationele de polis Criminelle) οπού έξητάσαμεν τό ζήτημα,
έξέδοσαν αΰστηροτάτας διαταγάς, ϊνα μή χρησιμοποιούνται παρά τών υποδεεστέρων
των τοιαΰται μέθοδοι και γνωρίζομεν έξ ΐσου, ότι οί τελευταίοι ούτοι γνωρίζουσι νά
σεβωνται τας διαταγας εκείνοον. ’ Εξ ά.λλου έάν μεμονωμένη περίπτωσις διεπιστοΰτο,
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ό παραπτωματίας άστυνομικός δεν Οά έβράδυνε νά έπισύρη έναντίον εαυτού αύστηράς
κυρώσεις.
Προσθέτομεν, δτι ή πρόοδος τής ποινικής νομοθεσίας ού μόνον δεν έπιτρεπει
πλέον παρομοίαν έπαίσχυντον τακτικήν, άλλ’ ότι ή έποπτεία είναι τοιαύτη, ώστε
παρομοία τακτική θά άπεκαλύπτετο πάραυτα. 'Η ύπεράσπισις, ό τύπος, ή δημοσιοτης τών δικαστικών ενεργειών θά διέχυον την εϊδησιν άνά τό κοινόν. Τό τελευταϊον
αυτό θά παρουσίαζε τοιαύτην άντίδρασιν κατά τοιαύτης άπαραδέκτου συμπεριφοράς,
ώστε ή ύπηρεσία εις τούς κόλπους τής οποίας υπηρετούν τοιαϋτα όργανα θά παρεδίδετο εις την περιφρόνησιν, χάνουσα κάθε γόητρον.
'Όταν άστυνομικοί προϊστάμενοι άκούουν περί υφισταμένων, οϊτινες συγχρό
νως παραβαίνουσι τον νόμον καί παρακούουσιν εις έπανειλημμένας δοθείσας διαταγάς δι’ άπανθρώπου καί αθεμίτου συμπεριφοράς των έναντι κατηγορουμένων
άτόμων καθήκον των είναι, όπως προς τό συμφέρον τών υπηρεσιών των καί τής δι
καιοσύνης νά πληροφοροίσι πάραυτα τάς δικαστικάς άρχάς περί τοιούτων πράξεων.
"Ατομον υιοθετούν τοιαύτας μεθόδους δέν είναι άξιον νά άνήκη ε ις ’Αστυνο
μικόν Σώμα, τού όποιου σκοπός είναι ή έννομος προστασία τής ζωής και τής περιου
σίας τών πολιτών, τοΰθ’ οπερ άποτελεί την εύγενεστέραν τών προσπαθειοίν, την
οποίαν θά ήδύνατό τις νά εύχηθή καί την οποίαν συμφέρον είναι νά τηρήται άπό μεμονωμένας παρεκτροπάς άνθρώπων τινών.
Ε ίμ α ι πεπεισμένος, ότι μεταξύ τών πολυαρίθμων άντιπροσώπων οΐτινες προσήλθον έδώ έξ όλων τών ’ Ηπείρων, δέν εύρίσκεται είς, ό όποιος νά μή παραδέχεται
τάς ύπ’ έμοΰ άνωτέρω έξαγγελεθείσας άρχάς, αλλά είναι όλοι πεπεισμένοι ότι αί αθέ
μιτοι μέθοδοι μόνον είς τό αίσχος, την άτιμίαν καί την άποτυχίαν άγουσιν.
'Η ’ Επιστημονική καί Τεχνική ’Αστυνομία ή μάλλον αύτό τό όποιον άποκαλούμεν « ’Αστυνομική Τεχνική», ή γνώσις τής Έγκληματολογικής Ψυχολογίας, μάς
παρέχουν όλα τά μέσα διά νά λύσωμεν τά πολυπλοκώτερα έγκληματολογικά προ
βλήματα. 'Η ζωηρά ίκανοποίησις, τήν όποιαν μάς παρέχουν α'ι άναζητήσεις διά τής
χρησιμοποιήσεως τής τεχνικής αύτής, είναι πολύ πλέον σημαντική άνταμοιβή, έκείνης
τήν όποιαν δύνανται νά προκαλέσουν αί αυθόρμητοι όμολογίαι.
Δ ι’ ένα άληθή άστυνομικόν αί ώραΐαι άναζητήσεις δέν είναι αί άφορίΰσαι εγκλή
ματα έντυπωσιακά, άλλά έκεΐναι αί όποΐαι τού έπέτρεψαν διά τών συμπερασμάτων
του, τών συλλογισμώιν του, διά τής έργασίας του τής επιμελούς καί καρτερικής νά
φέρη είς άμηχανίαν τον ένοχον.
Άναγνωρίζομεν, ότι ένέχει σημασίαν, ινα ή επιτροπή καταστήση άκουστήν
-την φωνήν της καί λάβη σαφή θέσιν έναντι τού προβλήματος τούτου.

Ο Α Η Γ Ο Ι ΑΙΑ Τ Η Ν . . . Α Ν Α Κ Α Λ Υ Φ Ι Ν
ΚΟ Μ Μ Ο ΥΝ ΙΣΤΩ Ν, Φ Α ΣΙΣΤΩ Ν ΚΑΙ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΚΩ Ν
-Α Π Ο Ψ Ε ΙΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ TOY Ο .Η .Ε .—
Δημοσίευμα έφημερίδος
«Βραδυνή» της 27-7-57

Εις τδ άνώτατον δυνατόν σημεΐον της έφερεν ή νέα μεγάλη διαταραχή της διε
θνούς πολιτικής άτμοσφαίρας την άπδ έτών τώρα επικρατούσαν σύγχυσιν ιδεών καί
πραγμάτων εις τδ πεδίον της πολιτικής ζωής. Ά πδ σαφή διαστρελβωτικήν τής πραγ
ματικότητας καί τούς ίδιους σκοπούς εξυπηρετούσαν πρόθεσιν οί μέν, άπδ εγκεφα
λικήν νεφέλωσιν οί δέ, άπδ διανοητικήν άδράνειαν οί άλλοι, έχομεν άποκτήσει τήν
κόμμοδην κακήν συνήθειαν νά δίδωμεν πολιτικούς, ίδια, χαρακτηρισμούς εις τόν άντίπαλον, πού δεν άνταποκρίνονται πάντοτε πρδς τήν επιστημονικήν καί ιδεολογικήν
πολιτικήν πραγματικότητα. Άναλόγως τής θέσεως, πού έπιθυμοΰμεν νά ύποστηρίξωμεν άποκαλοΰμεν άσυλλόγιστα τδν άντιφρονοΰντα «μοναρχοφασιστήν» ή «κουκουέν» ή «έθνικώς άπαράδεκτον», φρονοϋντες, άνοήτως, δτι... έλύσαμεν τοιουτοτρό
πως τδ πρόβλημα καί δτι... κατετροπώσαμεν τδν άντίθετα άπδ ημάς φρονοϋντα.
Τδ κακδν δεν περιορίζεται εις μίαν συγκεκριμένην χώραν—τήν Ελλάδα, άς
εΐπωμεν—άλλ’ έχει καταστή διεθνές, δπως φαίνεται, φαινόμενον πού άποκτά ιδιαι
τέραν έκάστοτε οξύτητα μόλις ή έθνική ή ή διεθνής πολιτική άτμόσφαιρα θολωθή
άπδ τήν έξέλιξιν των γεγονότων.
Χαρακτηριστικόν τής ούτως δημιουργουμένης καταστάσεως είναι δτι ένα
πραγματικά διεθνές ή μάλλον παγκόσμιον πολιτικόν περιοδικόν, δπως «'Ο Κόσμος
των 'Η νω μένοι ’Εθνών», πού οί δεσμοί του, ιδεολογικοί, τούλάχιστον, μέ τδν Ο.Η.Ε.
είναι γνωστοί επί έτη τώρα, άγωνίζεται μέ άντικειμενικότητα νά άποσαφηνίση τάς
βασικάς πολιτικάς έννοιας, καταβάλλον ειλικρινή προσπάθειαν νά «ξελαγαρίση» τά
θολωμένα πολιτικά πράγματα τής έποχής. Ούτως, τδ 1947 ήδη άφιέρωσεν δλόκληρην
μελέτην εις τήν έννοιαν «Κομμουνισμός», τήν οποίαν μελέτην ήκολούθησεν άλλη, τάς
άρχάς τού 1948, μέ θέμα «Καπιταλιστική Δημοκρατία», ά.λλη τδ αύτδ έτος περί
«Σοσιαλισμού» καί άλλη πάλιν, ύστερώτερα, περί «Φασισμού».
’Αντικειμενικά! ίστορικαί καί θεωρητικά! μελέται υπήρξαν αί έρευναι αύταί
τού διεθνοπολιτικοΰ περιοδικού, τδ όποιον, τώρα, προφανώς διά νά τάς συμπληρώση
καί «πρακτικοποιήση», δημοσιεύει εις τδ τελευταΐον φύλλον του, έναν «τυφλοσούρ
την», θά έλέγαμεν, περί Φασισμού, Κομμουνισμού καί Δημοκρατίας, τού οποίου
θεωροΰμεν έκτάκτως έπίκαιρην καί χρήσιμην τήν παράθεσιν άπδ τών στηλών μας.
Παραπέμπον διά τήν θεωρητικήν εις τδ θέμα έμβάθυνσιν εις τάς παλαιοτέρας έρεύνας
του, τδ έν λόγω περιοδικόν δίδει εις τήν παρούσαν μελέτην του τάς γενικάς, άντικειμενικάς, πρακτικάς γραμμάς τών τριών αύτών βασικών πολιτικών κατευθύνσεων,
προσθέτον άκόμη, κατά τήν προσφιλή εις τούς ’Αμερικανούς συνήθειαν, καί ένα είδος
«τέστ» άς εΐπωμεν, πού ήμπορεΐ νά μάς χρησιμεύση ώς ένας... «Μετρητής Γκέϊγκερ», πού άνακαλύπτει τήν κρυμμένην ραδιενέργειαν διάτήν.,.άνακάλυψιν τού Δημο
κράτου, τού Κρυπτοφασιστοΰ ή τού Κρυπτοκομμουνιστοΰ, έστω καί μέσα εις ημάς
τούς ίδιους...
*
* *
Φ α σ ισ τής, μάς λέγει, είναι άνθρωπος ό όποιος άρνεΐται τήν ισότητα άνθρώπων, έθνών, φυλών καί φύλων. ’Ακολουθεί τυφλά τδν «θριαμβευτικόν» ήγέτην του
καί ζητεί τήν αυτήν τυφλήν ύπακοήν άπδ εκείνους, τών όποιων πολιτικώς, διοικη-
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τικώς κλπ. ήγεΐτα ι δ ’ίδιος. Βασικώς χαρακτηρίζεται άπδ ένα—ειλικρινές ή προσποιη
τόν;—σύμπλεγμα άνωτερότητος ώς προς τήν φυλήν του, άπό μίσος έναντι τής δημο
κρατικής διαδικασίας, άπό άντιδραστικήν καί άντιεπιστημονικήν πνευματικήν στά
σιν καί διάθεσιν, άπό φανατικήν άντίθεσιν προς οίανδήποτε διεθνή συνεργασίαν καί
άπό άπόλυτον μισαλλοδοξίαν έναντι τοϋ άντιφρονοΰντος. Δεν ευνοεί απλώς τήν έξόντωσιν των κατά τήν γνώμην του «κατωτέρων» φυλών καί γενικώς παντός άντιφρονοΰντος, άλλα καί διακρίνεται άπό ιδιαιτέραν κλίσιν προς τήν ωμότητα, τον σαδισμόν,
τά βασανιστήρια καί τήν δολοφονίαν. 'Ο άριθμός τών συγκεκριμένων βασανιστη
ρίων, τά όποια διέπραξε ή τών οποίων διέταξε τήν έκτέλεσιν καί ό βαθμός τής προ
σωπικής του συμμετοχής εις αύτά είναι διά τούς Φασιστάς τό μέτρον τής προσω
πικής δυνάμεως, τού θάρρους, τής.,.άνδροπρεπείας του «καλού)) Φασιστοΰ καί τής
πίστεως καί άφοσιώσεούς του προς τό σύστημα.
Ώ ς προς τά μέσα καί τάς μεθόδους του, ό Φασιστής είναι ελεύθερος νά έκλέξη
όποιο μέσον καί όποιαν μέθοδον νομίζει ότι εξυπηρετούν άποτελεσματικώς τον άντικειμενικόν σκοπόν του, ό οποίος είναι ό θρίαμβος τής φασιστικής ιδέας καί τού φα
σιστικού ηγέτου—« ’Αρχηγού», «Φύρερ», «Ντοΰτσε», καί όπως άλλως καλούνται
εις τάς διαφόρους χώρας όπου έπεκράτησαν οί φασιστικοί άρχιτύραννοι. Τό ψεύδος,
ή άπάτη, δ έκβιασμός, ή διαφθορά καί τά σεξουαλικά οργιά είναι τά κυριώτερα βοη
θήματα τού Φασιστοΰ εις τήν δράσιν του καί έπιδίωξιν τών σκοπών του.
Δυσχερής είναι εις τήν σημερινήν μας εποχήν, ή όποια βασικώς έχει ηθικώς
καί πολιτικώς καταδικάσει τον Φασισμόν, ή άνακάλυψις τών πολυαρίθμων, πού υπάρ
χουν άκόμη, κρυπτοφασιστών. Τά βασικά των γνωρίσματα όμως δεν ήμπορεί νά τά
άποκρύψουν ούτοι εύχερώς. 'Η φανερή καί έπίμονη έμμονή του εις τήν θεωρίαν περί
άνωτέρων καί κατωτέρων φυλών, ή έξ ίσου φανερή καταφρόνησίς του άτόμων, πού
άνήκουν εις τάς κατά τήν γνώμην του κατωτέρας αύτάς φυλάς καί ή θεωρία του, ότι
αιμα, έδαφος—τής χώρας του—μυστικισμός καί νομιμοφροσύνη είναι αί ύψηλότεραι
άνθρώπιναι άξίαι τον άποκαλύπτουν εύχερώς. Ώ ς κύριον χαρακτηριστικόν τού δημο
κρατικού συστήματος ορίζει ό Φασιστής τήν πολιτικήν διαφθοράν, διαφθοράν πού
συνήθως παρουσιάζει ώς συνέπειαν έβραιομασο'νκών επιρροών. Τήν ευθύνην διά τον
δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον άποδίδει εις τούς Εβραίους καί πάντοτε υποστηρίζει
τό δικαίωμα τών πτωχών—«τών μή έχόντων καί κατεχόντων», όπως λέγει—Κρα
τών, νά φθάσουν καί μέχρις επιθετικού πολέμου διά νά άποκτήσουν τον «ζωτικόν
χώρον», πού «χρειάζονται». Ούδέποτε θά παραδεχθή, έξ άλλου, ό Φασιστής τό βα
σικώς υγιές τής Δημοκρατίας, ούδέποτε θά άναγνωρίση τήν ισοτιμίαν Σλάβο^ν, Μαύ
ρων, Έβραίο^ν, Άσιατών, καί ’Αφρικανών μέ τάς «άνωτέρας» φυλάς. Πάντοτε δέ
συγχέει τάς έννοιας : «λαός» καί «φυλή».
*
* *
'Ο Κ ο μ μ ο υ ν ισ τή ς πιστεύει καί άποβλέπει εις τήν έγκαθίδρυσιν ένός κοινωνι
κού συστήματος ύπό τό οποίον τό Κράτος, ώς σύνολον, κατέχει καί έξουσιάζει πάσαν
ιδιοκτησίαν καί όλα τά μέσα παραγωγής. 'Η κοινωνία αυτή θά πραγματοποιηθή,
κατ’ αυτόν, υστέρα άπό μίαν μεταβατικήν περίοδον διακυβερνήσεως, τήν δικτατορίαν
τού προλεταριάτου, καί άφοΰ αυτή θά έχη συμπληρώσει τήν συντριβήν τού μηχανι
σμού τού καπιταλιστικού Κράτους καί κάθε «άστικοΰ» καταλοίπου. Ό χρόνος κατά
τον όποιον θά διαρκέση ή Δικτατορία τού Προλεταριάτου, τήν όποιαν θά διαδεχθή ή
«άταξική κοινωνία», μέσα εις τήν όποιαν ή «κυβέρνησις» δέν θά είναι παρά άπλή
«διοικητική υπηρεσία» δέν καθορίζεται. Τά 90 % περίπου τών εις 20.000.000 ύπολογιζομένων έγγεγραμμένων μελών τών διαφόρων Κ .Κ . τής γής είναι σήμερον «στα
λινικοί)) κομμουνισταί. Ούτοι πιστεύουν ότι ή Σοβιετική Έ νω σις είναι ή μητέρα τού
παγκοσμίου προλεταριάτου καί ότι οί ήγέται της άποτελοΰν τήν Άνωτάτην ’Αρχήν
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τού παγκοσμίου κομμουνισμού. 'Η αύθεντική ερμηνεία του Μαρξισμού, ό καθορισμός
τής τακτικής καί τής στρατηγικής εις τον παγκόσμιον ταξικόν αγώνα καί ή διαμόρφωσις καί έκάστοτε άλλαγή τής «γραμμής» είναι προνόμιον άναφαίρετον των ηγετών
των Σοβιέτ.
'Η μέθοδος τών κομμουνιστών είναι ή φανερή προπαγάνδα τών ιδεών τοϋ κομ
μουνισμού, τακτική των δέ είναι τα «ηνωμένα μέτωπα» μέ μή κομμουνιστικάς δυνά
μεις. 'Η διάρκεια τών «ηνωμένων μετώπων» δεν είναι καθωρισμένη καί κατά κανόνα
είναι βραχεία. Τά «μέτωπα» αυτά διαλύονται ή όταν οί Κομμουνισταί αδυνατούν
πλέον νά τά κρατήσουν υπό τον έλεγχόν των ή όταν έχουν συμπληρώσει τον παρα
μερισμόν, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, τών μή κομμουνιστικών μελών. Νόμοι καί ηθική
τής «καπιταλιστικής» κοινωνίας δεν είναι δεσμευτικοί διά τον Κομμουνιστήν, διά
τον όποιον επίσης πάντοτε ό «σκοπός άγιάζει τά μέσα».
Διά την άνακάλυψιν καί άποκάλυψίν του ήμποροϋν νά χρησιμεύσουν τά έξης
δεδομένα : 'Υπεράνω προσωπικής του ζωής, αγάπης καί φιλίας ό Κομμουνιστής
τοποθετεί τό Κόμμα. Τήν ιδιότητά του ώς μέλους τοϋ Κόμματος ήμπορεϊ νά συγκαλύψη όταν τό έπιβάλλη ή περίστασις, κατόπιν όμως οδηγίας καί εντολής τοϋ Κόμ
ματος. Ουδέποτε θά έπικρίνη ό Κομμουνιστής, έκτος εάν έκτελή συγκεκριμένη» εντο
λήν κομματικής ή εθνικής κατασκοπίας, όποιανδήποτε ενέργειαν τών Σοβιέτ ή τοϋ
Στάλιν. Ή μπορεϊ νά μήν λάβη μέρος εις συζήτησιν φανερά, όμως ποτέ δεν θά. έπι
κρίνη τήν Μόσχαν. ’Ασφαλή γνωρίσματά. του είναι ή ανέκκλητη έκ μέρους του καταδίκασις τοϋ Φιλελευθερισμοϋ, τοϋ Σοσιαλισμοΰ, του Τροτσκισμού καί—τελευταίως—
τού Τιτοϊσμού καί ή πρόβλεψις τής καταρρεύσεως τής καπιταλιστικής κοινωνίας.
Ή μπορεϊ νά συνεργασθή μέ συντηρητικούς, ιδία τεχνικούς, τούς οποίους θεωρεϊ
ώς... μηχανάς πού ήμποροϋν νά είναι χρήσιμαι εις οίανδήποτε μορφήν κοινωνίας,
καμμιά όμως συνεννόησις δέν υπάρχει δι’ αυτόν μέ τούς φιλελευθέρους.
Ούδέποτε, τέλος, θά παραδεχθή ένας Κομμουνιστής ότι ή Σοβιετική 'Ένωσις
ή μία από τάς «Λαϊκάς Δημοκρατίας» υπέχει οίανδήποτε ευθύνην διά. τήν παρούσαν
παγκόσμια» κρίσιν. Ούδέποτε θά έπικρίνη έναν συγκεριμένον πολιτικόν ηγέτην τής
Ρωσίας ή μιας δορυφόρου χώρας. Ούδέποτε θ’ άναγνωρίση τήν άτομικήν ακεραιό
τητα ενός «άποστάτου» τοϋ κομμουνισμού. Ούδέποτε θά παραδεχθή ότι αί Κυβερ
νήσεις τών «Λαϊκών Δημοκρατιών» είναι τυφλά όργανα τής Μόσχας. Καί ούδέποτε
θά όμολογήση δημοσία τον φόβον, πού τον κατέχει, ότι είναι δυνατόν νά... έκκαθαρισθή ό ί'διος μίαν ημέραν !
*
* *
Δ ημοκρά της είναι έκεΐνος πού πιστεύει ότι θεμέλιον τής έλευθέρας κοινωνίας
είναι ή άντιπροσωπευτική κυβέρνησις ή όποια άντλεΐ τό κύρος καί τήν έξουσίαν της,
άμέσως ή έμμέσιυς, άπό τάς ψήφους τών πολιτών ενός Κράτους. Πιστεύει εις τήν
έλευθερίαν τοϋ λόγου, τού συνέρχεσθαι καί τής θρησκείας.
Εις ό,τι άφορα εις την οικονομικήν δημοκρατίαν καί εις τήν κοινωνικήν δικαιο
σύνην, οί Δημοκράται, ώς άτομα, είναι άνεπανορθώτιυς διηρημένοι. Αί πεποιθήσεις
των σχετικώς ποικίλλουν εις ποικιλωτάτας συνθέσεις καί διαθέσεις άπό τής ιδέας τής
έλευθέρας επιχειρήσεωις μέχρι τών άντιλήψεων τής Σχεδιασμένης Οικονομίας xgιί τοϋ
Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δέν υπάρχει κοινός παρονομαστής οικονομικής ή κοι
νωνικής φιλοσοφίας μεταξύ τών καθ’ έκαστον Δημοκρατών. Τό μόνον πού έχουν
κοινόν είναι ή πίστις των εις τήν έλευθερίαν τού άτόμου, καί έπί τό δικαίωμα πού έχει
κάθε άτομον νά συμμετέχη εις τήν διακυβέρνησιν τής κοινότητος.
Ώς προς τάς μεθόδους των, οί περισσότεροι Δημοκράται περιορίζουν τήν δράΐσιν των εις τό νά. ψηφίζουν κατά τάς έκάστοτε έκλογάς, σπανίως δέ καταβάλλουν
συγκεκριμένην καί έντονην προσπάθειαν διά. τήν διάδοσιν τοϋ δημοκρατικού ΐδεώ-
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δους. Σπανίως ό Δημοκράτης προσπαθεί νά έξασκήση τήν ((δυναμικήν» ίσχύν του Φασιστοϋ ή του Κομμουνιστοϋ. 'Η βασική μέθοδός του διά τον προσηλυτισμόν άντιφρονούντων είναι ή παιδεία καί ή πειθώ. 'Οπωσδήποτε θά άρνηθή ό σωστός Δημοκράτης
νά χρησιμοποίηση μή δημοκρατικά μέσα διά νά έπιτύχη τους άντικειμενικους σκο
πούς τής δημοκρατικής κοινωνίας. Κατά τό μάλλον καί ήττον, ή δημοκρατική μέθο
δος είναι μέθοδος παθητική, έξικνουμένη ώστόσον εις άνώτερα ΰψη κατά έποχας
έκτάκτου ανάγκης.
Νά «άνακαλύψης» ή νά «άποκρύψης» τον Δημοκράτην δεν χρειάζεται. Διότι
«Κρυπτοδημοκράται» κατά τήν μέθοδον των «Κρυπτοφασιστών» ή ((Κρυπτοκομμουνιστών», δεν υπάρχουν. Τό κύριον χαρακτηριστικόν, πάντως, του Δημοκράτου είναι
ή ανοχή του των πολιτικών ιδεών τών μή συμφωνούντων μέ αύτόν, ή έλλειψις πασης
μισαλλοδοξίας, ή... άδράνειά του καί ή... παθητικότης του. Πάντοτε υποστηρίζει ο
Δημοκράτης τήν έξέλιξιν καί ούδέποτε θά χρησιμοποιήση τήν βίαν. Θά έφαρμόση
πάντοτε τον νόμον, ώς τον άνώτατον ρυθμιστήν άνθρωπίνων σχέσεων. Ούδέποτε, ες
έξ άλλου, θά παραδεχθή ότι ή δημοκρατική κοινωνία δεν είναι ικανή νά έξαλείψη τάς
κοινωνικάς ή φυλετικάς διακρίσεις, τήν άδικίαν καί τήν οικονομικήν έξαθλιωσιν.
Ούδέποτε θά παραδεχθή ότι οποιοσδήποτε ολοκληρωτισμός είναι ικανός νά φέρη
ευτυχίαν εις τον κόσμον. Ούδέποτε θά δεχθή τήν κατάλυσιν τοϋ δικαιώματος τής
ψήφου καί τον περιορισμόν τών θεμελιωδών ελευθεριών τοϋ ατόμου.
Ούδέποτε θά παραδεχθή ό Δημοκράτης ότι ή βία ήμπορεΐ νά έπιλύση τά προ
βλήματα τοϋ κόσμου καί τών ανθρώπων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑ ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟ ΥΣ

"Οταν σας σταματήση ό άστυφύλαξ ή τό φωτεινό σήμα, δέν —ρέπει νά προσπαθήτε νά μπήτε
μέσα στά άλλα σταματημένα αυτοκίνητα γιά νά εξασφαλίσετε τήν προτεραιότητα κατά τήν
έκκίνησι. Αύτό απαγορεύεται καί προκαλεΐ συχνά δυστυχήμ.ατα.

ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α T O Y F.B.I.
--------------------------------

Έ κ τοϋ περιοδικού «The Police
Chief», κατά μετάφρασιν 'Τπαστυνόμου Α' κ. ' Δ Η Μ . ΛΙΟΝΤΟΥ

-------------------------------

Κατά τον τρέχοντα μήνα εις το Radio city Music H all τής Νέας Ύόρκης θά
έμφανισθή εις τδ κοινόν, κινηματογραφικόν έργον, μέ θέμα τήν ιστορίαν τοϋ F .B .I.
«T h e F .B .I. story». To έργον τοϋτο έγυρίσθη άπδ τήν κινηματογραφικήν εταιρίαν
«W arner Broth ers» βάσει πραγματικών γεγονότων τοΰ παρελθόντος.
Ή επιτυχία τοϋ έργου τούτου οφείλεται εις τήν στενήν συνεργασίαν τοϋ F .B .I.
μετά των διασήμων ήθοποιών τοΰ Χόλλυγούντ Jim m y Stew art και Vera Miles ως
καί τή έποπτεία τοϋ διευθυντοΰ τής έταιρίας «W arner B roth ers» Mervyn L e Roy,
ένός έκ των διασήμων παραγωγών τής ’Αμερικής.
Τδ έργον αύτδ παρουσιάζει τήν δράσιν καί τάς επιτυχίας ένός λαγωνικού τοΰ
F .B .I. καθ’ δλην τήν διαδρομήν τής τριακονταετούς αύτοΰ υπηρεσίας καί τής οικο
γένειας του. 'Ωσαύτως παρουσιάζει σειράν επιτυχιών τοΰ F .B .I. κατά τήν περίοδον
τής εφαρμογής τών νόμων
προς καταστολήν τής έγκληματικότητος, δπως είναι π.χ.
αί πασίγνωστοι εις τδ κοινόν
υποθέσεις :«B ab y F ace» Nel
son, «P re tty R oy» Floyd,
«M achine G un» Kelly, «M a»
B ark er καί Ja c k Graham.
Έντύπωσιν καί φρίκην προκαλεΐ βεβαίως ή έγκληματικότης ενός νεαρού, δ ό
ποιος έτοποθέτησε ωρολο
γιακήν βόμβαν καί άνετίναξεν
εις τδν άέρα αεροσκάφος μέ
44 έπιβάτας, διά νά είσπράξη τήν ασφάλειαν ζοκής τής
έπιβαινούσης εις αύτδ μητρός του.
’Ε πί πλέον τδ film αύ
Ό Διευθυντή; τοϋ F .B .I. κ. J . Ε. Hoover μετά τώ ν : 1)
τδ παρουσιάζει επιτυχίας
Mervyn Le R oy καί 2) Jim m y Stew art.
τοΰ F .B .I. έν σχέσει μέ τή
δράσι τών Ναζί εις τάς Νοτίους καί Κεντρικάς Πολιτείας τών Η .Π . τής ’Αμερικής
κατα τήν περίοδον τοΰ Β ' Παγκοσμίου πολέμου, ώς καί τήν πάταξιν τής μετέπειτα
κομμουνιστικής προπαγάνδας.
Τδ γύρισμα τής ταινίας έγένετο εις τα στούντιος τής W arner Brothers έν
B a rlan t τής Καλλιφορνίας. ’Επίσης πολλαί σκηναί έλήφθησαν εις τοπικά σημεία
τής Νέας Ύόρκης καί Ούασιγκτώνος, εις τήν ’Εθνικήν ’Ακαδημίαν τοΰ F .B .I. καί
εις τήν Ναυτικήν Βάσιν Quantico τής Πολιτείας Βιργινίας.
Εις ολόκληρον τδ έργον τά γεγονότα είναι πραγματικά καί ούχί φανταστικά.
'Η ιστορία τοΰ F .B .I. είναι μία συνεχής πάλη διά τήν έφαρμογήν τών νόμων,
μεσω πολλών περιπετειών καί αγώνων διά τήν έκπλήρωσιν τής σοβαράς άποστολής
του έναντι τοΰ ’Έθνους. Κατεβλήθησαν παρ’ αύτοΰ μεγάλαι προσπάθειαι διά τήν κα
ταστολήν τής έγκληματικότητος καί άντιμετώπισιν τών έχθρών τής έλευθερίας τών
'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής.
Α. ΛΙΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΘΡΕΜ ΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΑΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ Σ Υ Ν Ο Ρ Α
"Υπό τοΰ έν Βρυξέλλαις Άστυνόμου Α' κ. F. FRAiVSSEN

Μία έκ των συνεπειών τοΰ πολέμου ύπήρξε και ή κατάργησις τής έλευθέρας
έμπορίας τοΰ συναλλάγματος εις δλας σχεδόν τάς χώρας.
Έ κ τούτουπροέκυψε μία άθέμιτος εμπορία εις μεγάλην κλίμακα προ τής όποιας
αί 'Τπηρεσίαι τής Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας δεν δύνανται νά παραμένωσιν
άδρανεϊς.
Πράγματι, εις δλα τα κράτη, ό έλεγχος τής κυκλοφορίας τοΰ νομίσματος κα
τέστη άναγκαΐος προς έξασφάλισιν τής οικονομικής ισορροπίας καί, κατ’ ακολουθίαν,
τής κοινωνικής ισορροπίας.
'Ο χρυσός καί τό συνάλλαγμα άποτελοϋσιν απανταχού σήμερον πραγματικόν
έθνικόν κεφάλαιον, ή δέ έμπορία των επιφέρει εις κάθε έθνος ζημίαν τόσον σοβαραν
δσον καί ή παραχάραξις νομισμάτων. Τό λαθρεμπόριον τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ συναλ
λάγματος είναι άλλωστε ιδιαζόντως επικερδές δι’ έκείνους, οί όποιοι τό διενεργούν.
Τείνει νά άποβή μία ύπεξαίρεσις «πολυτελείας».
Έ ξ άλλου, κατά τό πλεϊστον, λαθρεμπορικαί πράξεις ποιας τίνος σοβαρότητος,
άνακαλυφθεΐσαι ύπό των άρχών, υπήρξαν έργα διεθνών οργανώσεων χρησιμοποιουσών τό αύτοκίνητον, μέσον κατ’ εξοχήν κατάλληλον διά την δολίαν διασκέλισιν τών
συνόρων προς μεταφοράν συναλλάγματος ή άλλο^ν αντικειμένων, οια τά κοσμήματα
καί τά ναρκωτικά.
Πρό τίνος έδέησε νά άσχοληθώμεν μέ μίαν ύπόθεσιν τοΰ είδους τούτου έν Βρυξέλλαις καί κατεπλάγημεν άπό
την-αγχίνοιαν την έπιδειχθεϊσαν
ύπό τών απατεώνων προς άπόκρυψιν τοΰ συναλλάγματος άπό
τά ομματα τών οργάνων τοΰ Τ ε
λωνείου.
Έ ν προκειμένω έκρατήθησαν
εις τά σύνορα καί ήρευνήθησαν
δύο αυτοκίνητα. Τό πρώτον αύ
τοκίνητον είχε τρεις κρύπτας, δύο
ύπό τά καθίσματα έμπροσθεν και
την τρίτην έντός τοΰ καλύμμα
τος τοΰ ψυγείου. Τά πρόσθια κα
θίσματα ήδράζοντο επί ενός ένκαρσίου κοίλου στηρίγματος.' Η
ταπετσαρία τών καθισμάτων, ό
ταν ταΰτα εύρίσκοντο εις την κα
Α1 ύπό τά καθίσματα κρύπται.
νονικήν των θέσιν, έκάλυπτε το
μέρος τοΰτο τοΰ σκελετού (chas
sis) τοΰ αυτοκινήτου. Εις τό ύψος τοΰ μεσαίου τμήματος έκάστου καθίσματος καί
προς τό οπίσθιον μέρος, ό ιδιοκτήτης τοΰ οχήματος ειχεν άποκόψει επί τοΰ κοίλου
εγκαρσίου στηρίγματος δύο ορθογωνίους πλάκας (διαστάσεων 2 5 x 1 0 έκα τ.), αΐτινες
ακολούθως ειχον προσαρμοσθή έκ νέου διά κοχλιών.
Ή τρίτη κρύπτη είχε κατασκευασθή εις τό άνώτερον μ,έρος τοΰ ψυγείου διά
τής προσαρμογής μιας μεταλλικής πλακος αποτελουσης τον πυθμένα του κυτιου και
έχούσης τό σχήμα τοΰ ψυγείου εις τό μέρος τοΰτο.
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F. Franssen : Άπάται είς τά σύνορα

Διά να φθάσωμεν είς την κρύπτην αύτήν έπρεπε νά άνυψώσωμεν το κάλυμμα
του κινητήρος του αύτοκίνήτου καί νά άφαιρέσωμεν τούς κοχλίας μιας χαλύβδινης
πλακός ήτις έσχημάτιζε το στόμιον του ανοίγματος.
Εις τας θεσεις ταύτας ήτο δυνατόν νά άποκρυβή ό χρυσός κεκλεισμένος έντδς
μικρών σακκιδιων απο ύφασμα, όμοιων προς τά χρησιμοποιούμενα υπό των Τρα
πεζών.
Οσον αφόρα την κρύπτην μέ την όποιαν ήτο έφωδιασμένον τό δεύτερον αύτοκινητον, δυναμεθα να ειπωμεν ότι αΰτη ήτο τελεία καί ότι άπό άπόψεως τεχνικής ήτο

Αΐ εντός τού ψυγείου κρύττται Α' καί Β'.

καλώς μελετημένη. Ή το πράγματι κατεσκευασμένη είς τό έσωτερικόν τής άποθήκης
τής βενζίνης.
Εις το όχημα τούτο προεβλέπετο οπίσθιος χοίρος άποθηκεύσεως όπου ύπήρχεν
ανταλλακτικός τροχός προσηρμοσμένος δι’ ενός μηχανισμού ασφαλείας. 'Ο πυθμήν
τού χώρου τουτου απετελεϊτο άπό μίαν πλάκα εχουσαν τό αύτό πλάτος μέ τον σκελε
τόν τού αυτοκινήτου καί προσηρμοσμένην επ’ αύτοΰ διά κοχλιών.
Οταν εσηκώσαμεν την πλάκα ταύτην, άπεκαλύψαμεν την αποθήκην τής βενςΐνης, τοποθετημενην εγκαρσίως προς τον σκελετόν καί στερεωμένην διά δύο μετάλ
λινων συνδέσμων, περισφιγγοντων ταινίας έκ πιλήματος προς παρεμπόδισιν τής
φθοράς.
Κατα την διάρκειαν τής έξετάσεως τού οχήματος διεπιστώσαμεν ότι ή ταινία
τού πιλήματος, ή τοποθετημένη υπό τον δεξιόν μετάλλινον σύνδεσμον, έν άντιθέσει
~Ρ°ξ T7JV τοποθετημένην υπό τον απέναντι σύδεσμον, παρουσίαζεν έκδηλον φθοράν.
^ ' -rj - ταινίαν ταυτην του πιλήματος ευρισκοντο δύο κοχλίαι συγκρατοΰντες μίαν
ορθογώνιον πλάκα, άποκεκομμένην εντός τού άνωτέρου τμήματος τής άποθήκης
βενζίνης.^ Η πλαξ αυτή απετελει το κάλυμμά κυτιου τοποθετημένου είς τό έσωτερικόν
τής έν λόγω άποθήκης.
Επειδή τό κυτίον τούτο δεν ήτο στεγανόν, ή εντός τής άποθήκης βενζίνη εΐχεν
εισρευσει εντός τού κυτίου. Κατά τήν στιγμήν τής λύσεως τής άποθήκης βενζίνης,
ήτις είχε διασκευασθή κατά τον άνω τρόπον, άνευρέθησαν πολλά χιλιόγραμμα χρυ
σών κερμαιων περιεχόμενα εντός σακκιδιων εξ υφάσματος, εμβαπτισμένων εντός
τής βενζίνης.

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

Τό

ν α ρ κ ω τ ι κ ό
(Τριστάν Μπερνάρ)
’Ελεύθερη διασκευή Δ.Μ.Κ.

Σ έ μία μονοκατοικία, λίγο απόμερη, στα κάτω Πατήσια, κάθεται μία ήλικιωμένη κυρία, μέ μόνη συντροφιά μιας έπίσης ηλικιωμένης υπηρέτριας.
'Η φήμη, γύρω στη γειτονιά, τή φέρνει σαν άρκετά εύπορη, άλλα κανείς δεν
ξέρει τί εισοδήματα έχει καί άπό που, συγκεκριμένα, προέρχονται τά χρήματα πού
διαθέτει για την συντήρησί της καί τά έξοδα τού σπιτιού της. '
Κείνο τό βραδάκι,—ήταν καλοκαίρι άκόμη—ή γρηά υπηρέτρια μπήκε βια
στική στη κάμαρα τής κυρίας της, καί μέ κομμένη φωνή, διακόπτοντας τό διάβα
σμα μιας απογευματινής εφημερίδας τής κυρίας της, φωνάζει :
—Κυρία!, ένα παιδί, έφερε αύτή τή στιγμή αύτό τό τηλεγράφημα. Είναι λέει
για μένα. Γιά ρίξτε μιά ματιά; Τ ί νά συμβαίνη ;
Ή κυρία ’πήρε τό χαρτί καί τό κύτταξε. ~Ηταν πραγματικά έντυπο τού τηλε
γραφείου, καί διάβασε, άρκετά δυνατά, γιά ν’ άκούση καί ή υπηρέτρια.
— « ’Ασθενώ άνάγκη έλθης άπόψε σπίτι. Στόπ. ή κόρη σου».
—Μπά!, μπά!, Θεός φυλάξει! ή κόρη μου λέει, ειν’ άρρωστη. ;Τι νάχη μουρ
μούρισε ή γρηά.
—Ε ΐν ’ αύτή πού κάθεται στο Μοσχάτο; ρώτησε ή κυρία.
—Ναι κυρά μου. Τώρα τ ί νά κάνω;
—Έ ! Τ ί νά κάνης; Νά πάρης τον ηλεκτρικό καί νά πας. Νά! πάρε καί τά
ναϋλά σου. Καί λέγοντας αύτά ή κυρία έβγαλε άπό τή τσέπη της καί τής έδωσε
ένα χαρτονόμισμα.
—Εύχαριστώ πολύ, κυρία. Ψιθύρισε ή γρηά ύπηρέτρια. Καί σέ λίγο, είπε
δυνατότερα, μ’ ένα ιδιαίτερο τόνο, πού έδειχνε βαθειά τό ένδιαφέρο της.
—Μά νά φύγω καί νά σάς άφίσω μονάχη, κυρία;
—Έ ! Τ ί φοβάσε μή μέ κλέψουνε; Είπε μέ χαμόγελο ή ηλικιωμένη κυρία.
Καί συνέχισε : «Π ιστεύω νά μήν είναι σοβαρά άρρωστη ή κόρη σου καί νά γυρίσης
τό πρωΐ».
—Βέβαια, βέβαια, τή διέκοψε, ή υπηρέτρια. Τό πρωί, δ,τι καί νά συμβαίνη
θά γυρίσω νωρίς, κ ι’ έπειτα θά ΐδοΰμε τί θά γίνη, άν είναι άνάγκη...
—Καλά λοιπόν, άπάντησε ή κυρία. Κλείδωσε τή πόρτα υπηρεσίας καί πάρε
τό κλειδί μαζί σου. "Αντε πήγαινε πριν νυκτώση καί προσπάθησε νά γυρίσης τό
πρωΐ ’νωρίς.
—Καλά, κυρία, σ’ εύχαριστώ. Τό πρωί θά ε ιμ ’ εδώ πριν τις έφτά.
Καί άφοΰ ντύθηκε πρόχειρα ή γρηά υπηρέτρια, καληνύχτησε τή κυρία της καί
έφυγε.
Μένοντας μόνη ή κυρία, συνέχισε τό διάβασμα τής εφημερίδας της γιά λίγο,
καί έπειτα, σαν σκοτείνιασε, σηκώθηκε καί πήγε καί άνοιξε τό παράθυρο πούβλεπε
στο δρόμο, νά πάρη λίγη βραδυνή δροσιά. Ά π ό ’ κ εϊ είδε νά στέκουν στή πόρτα τού
σπιτιού δύο άνθρωποι πού ’βαστοΰσαν ένα καλάθι μέ μπουκάλια, καί μάλιστα κείνη
τή στιγμή ό ένας χτυπούσε τό κουδούνι τής πόρτας. "Οπως ήταν φυσικό, τούς ρώ
τησε τί θέλουν.
—’Έχουμε παληό μποτιλιαρισμένο κρασί, πολύ ωραίο. Είναι άπό τά κατασχεμένα τού Τελωνείου, καί τό πουλάμε φτηνά. Θέλετε ένα-δύο μπουκάλια; Φέρτε
ένα ποτηράκι νά δοκιμάσετε, είπε ο ένας.
—Ή δοκιμή δωρεάν. Ά ν σάς άρέση πέρνετε, πρόσθεσε ό δεύτερος.
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To ναρκωτικό

'Η -ηλικιωμένη κυρία, πού (ραίνεται, σαν άγαποΰσε λίγο κρασάκι στο φαΐ της,
τούς απάντησε.
—Γιά σταθήτε νάρθω στην πόρτα.
’Έκλεισε πάλι το παράθυρο καί σέ λίγο βρέθηκε στην έξώθυρα, βαστώντας
ένα ποτηράκι τού κρασιού. ’Άνοιξε το τζάμι, καί πέρασε το χέρι της μέ το ποτήρι
λέγοντας :
—Για βάλτε μου λίγο να δοκιμάσω.
’Αμέσως ό ένας έβγαλε απ’ το καλάθι ένα μπουκαλάκι ανοιγμένο, γέμισε το
ποτηράκι τής κυρίας καί της το δίνει λέγοντας :
—Είναι γλυκόπιοτο, σαν κεφαλωνίτικη ρομπόλα, κυρία. Πιέτε το άφοβα...
—'Η ηλικιωμένη κυρία, τό παίρνει, τό δοκιμάζει, καί χωρίς δισταγμό τό κα
τεβάζει ολόκληρο. ’Αφού το έπιε, φάνηκε ευχαριστημένη καί σαν γυναίκα, άρχισε
να παζαρεύη για ν’άγοράση ένα μεγαλούτσικο μπουκάλι. Τέλος συμφωνήσανε, καί
δταν ό ένας έκανε νά σκύψη για νά βγάλη το μπουκάλι άπό τό καλάθι τους, κ’ εκείνη
άνοιγε τη πόρτα, θυμήθηκε, πώς δεν ,βαστούσε λεφτά στην τσέπη της—τά είχε
δούση στην υπηρέτρια—καί άφίνοντας τη πόρτα άνοιχτή έγύρισε, καί προχωρόντας
προς τό βάθος τού σπιτιού, έλεγε :
—Μία στιγμή νά. σας φέρω τά χρήματα.
Οι πωληταί των κρασιών μπήκαν μέσα, έκλεισαν την πόρτα καί τό τζάμι
της, άφισαν τό καλάθι μέ τά μπουκάλια εκεί, καί, σαν νοικοκυραΐοι, προχώρησαν στο
διάδρομο. Στο δεύτερο άριστερά. δωμάτιο, πού ήταν ή κρεβατοκάμαρα τής κυρίας,
την είδαν ξαπλωμένη σέ μία πολυθρόνα, νά τριβή άλαφρά τό μέτωπό της. Στάθηκαν
στη πόρτα, έπιφυλακτικά. 'Η κυρία ούτε φάνηκε πώς άντελήφθηκε την παρουσία
τους, άλλα σέ λίγο, τό χέρι της πού έτριβε τό μέτούπο έπεσε άτονα, έγειρε τό κεφάλι
της, καί κοιμήθηκε βαθειά.
Ήταν φανερό πώς αύτό περίμεναν κ ι’ αυτοί.
—Έ ν τάξει, ψιθύρισε ό ένας.
— Ας μην άνάψουμαι φώτα, έχω τό φαναράκι μου,πρόσθεσε έ άλλος- καί σέ
λίγο συνέχισε :
—Γρήγορα νά ψάξουμε... Δέν ξέρεις καμμιά φορά μπορεί νά γυρίση ή υπη
ρέτρια...
ΑρΧί·σαν να ψάχνουν παντού. Στο κομ,ό δέν βρήκαν τίποτα, αν καί τό άδειασαν συστηματικά πετώντας τά έσώρρουχα, άλλα στο κρεβάτι καί άλλα κάτω.
Επειτα άνοιξαν τη ντουλάπα. Στο άπάνω μέρος βρήκαν ένα κουτί ροζ δεμένο μέ
κορδελλίτσα, τού ίδιου χρώματος, τό άνοιξαν βιαστικά. Μερικές παληές επιστολές
και κάτι φακελλάκια μέ μπούκλες μαλλιών καί μικρά σημειώματα : «10 χρονών»,
χρονών»... «25 χρονών». Στή γωνιά όμως βρήκαν ένα πορτοφόλι. Τό άνοιξαν
βιαστικά, αλλά δέν είχε παρά μία άπόδειξι εξοφλημένη καί τρία δεκάρικα... Αύτό
ήταν όλο. Εψαξαν στο μπουφέ, μέχρι καί τά συρτάρια τής κουζίνας... άλλά άλλο άπό
μερικά ψιλά, πού θά. ήταν τό χαρτζηλίκι τής υπηρέτριας, δέν βρήκαν. Γύρισαν στην
κρεββατοκαμαρα και αφού σήκωσαν τά στρώματα κ ι’ έψαξαν καί τό κρεβάτι της,
την ξάπλωσαν σ’ αυτό καί έψαξαν καί τη πολυθρόνα πού καθότανε καί είχε άποκοιμηθή. Αλλα και κει δέν ήταν τυνερώτεροι. Ποιος ξέρει πού φύλαγε τό κο
μπόδεμα ή κυρίά.
—
Μη έχοντας τιποτ’ άλλο νά κάμουν έφυγαν βλαστημώντας γιά την άτυχία τους.
Βλαστημώντας γύρισε καί ή γρηά υπηρέτρια τό πρωί, γιατί δέν τη βρήκε τή
κόρη της στο σπίτι της, στο Μοσχάτο. Τό τηλεγράφημα θά. ήταν ψεύτικο τής είπε
μια γειτονισα, μακρυνή συγγενής τους. Ή κόρη της ήταν πολύ καλά καί είχε πάει
με το άνδρα της δυο μερες πριν, στον άδερφό του, πού είχε μαγαζάκι καί σπίτι στή
Βουλιαγμένη.

Τό ναρκωτικό
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Ή υπηρέτρια διανυκτέρευσε στο σπίτι αύτής τής γειτόνισας (γιατί τό σπίτι
τής κόρης της, ήταν σέ άρκετή άπόστασι άπό τό σιδηροδρομικό σταθμό καί ή γρηά
δεν έβλεπε καλά τή νύχτα γιά νά γυρίση) καί τό πρωί σηκώθηκε νωρίς καί έφυγε καί
στις 7 1/2 άνοιξε τή πόρτα ύπηρεσίας καί μπήκε στο σπίτι τής κυράς της. Στήν
άρχή δεν κατάλαβε τ ί νά συνέβηκε, βλέπωντας άνω κάτω τα πάντα. Σαν μπήκε όμως
στη κρεβατοκάμαρα καί είδε τή κυρά της νά κοιμάται άκόμα βαθειά, ύποπτεύθηκε
δτι κάτι σοβαρό έγινε. Πήγε νά την ξυπνήση καί τό κατώρθωσε μέ πολύ κόπο,
τραντάζοντάς την. Τέλος ή κυρία ξύπνησε καί τής διηγήθηκε τ ί είχε συμ.βή μέ τούς
άνθρώπους πού πουλούσαν το κρασί.
'Η υπηρέτρια μή ξέροντας τ ί είχαν κλέψει, έπρότεινε νά πάη άμέσως στήν
’Αστυνομία γιά νά τούς πιάσουν. Μέ άπορία της όμως είδε πώς ή κυρά της (πού φαί
νεται πώς έν τώ μεταξύ είχε βεβαιωθή ότι δέν τής είχαν κλέψει παρά τις 30 δραχμές)
δέν έδειχνε νά ήταν σύμφωνη καί μέ κατάπληξι τήν ακούσε σέ λίγο νά τής λέη :
—’Ά ! αύτοί οί άνθρωποι μοΰ κάμανε μεγάλο καλό! Δέν ξέρω τ ί μου ’δωσαν,
νά πιω, άλλά είναι ή πρώτη νύχτα πού κοιμήθηκα καλά, ύστερα άπό τρία χρόνια!
Είχα δοκιμάση τόσα φάρμακα παύ μοΰ ’χαν δώσει οί γιατροί χωρίς άποτέλεσμα.
"Αν μπορούσες νά τούς βρής, θά τούς έδινα ευχαρίστως ένα πεντακοσάρικο νά μοΰδιναν λίγο άπ’ αύτό τό ναρκωτικό τους...
Ή γρηά υπηρέτρια σταυροκοπήθηκε, καί μουρμούρισε κάποια προσευχή,
νομίζοντας, ίσως, πώς ή κυρά της τά είχε χαμένα.
Δ.Μ.Κ.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΚΧΟΥ
'Η μεγαλυτέρα άντιαλκοολική εκστρατεία άπό τής έποχής τής ποτοαπαγορεύσεως ήρχισεν άπό κοινού άπό τούς θεατρικούς κύκλους, τάς θρησκευτικάς οργανώσεις καί τά συνδικάτα των γονέων.
Διά νά βοηθήση τούς ’Αμερικανούς νά άπαρνηθοΰν τά ποτά—πρόσφατοι
στατιστικαί μαρτυρούν δτι το άλκοόλ. είναι υπεύθυνον δι’ έλάττωσιν τής παρα
γωγής, διά πολυάριθμ,α αύτοκινητικά δυστυχήματα καί πρό παντός, δι’ ένα
νέον κύμα έγκληματικότητος—ό δόκτωρ Ρόμπερτ Σίλιγκερ, τού νοσοκομείου
Τζών Χόπκινς, διετύπωσε τό άκόλουθον έρωτηματολόγιον :
1) Πίνετε, διότι είσθε άκοινώνηαος;
2 ) ’Έ χετε τήν συνήθειαν νά πίνετε δλας τάς ημέρας τήν ιδίαν ώραν;
3 ) Πίνετε ένίοτε διά νά άποκτήσετε έμπιοτοσύνην προς τον εαυτόν σας;
4) ’Έ χετε ήδη χάσει χρόνον έκ τής έργασίας σας κατόπιν υπερβολικής
μέθης;
5) Προτψ,άτε νά πίνετε μόνος;
6) 'Η φήμη σας έχει κηλιδωθή άπό τήν συνήθειάν σας νά πίνετε;
7) 'Υποφέρετε άπό τύψεις τήν έπομένην τής μέθης σας;
8)
'Έ πάθατε ποτέ άπώλειαν μνήμης όφειλομένην εις τό άλκοόλ;
Κατά τον δόκτορα Σίλιγκερ καί ένα μόνον «ναι» ώς άπάντησις εις τάς
ερωτήσεις αύτάς σημαίνει δτι έχετε πάρει ήδη τον μοιραΐον κατήφορον τού άλκοολισμοΰ.
Δύο «ναι» : ’Έ χ ετε μεγάλας πιθανότητας νά γίνετε άλκοολικός. Ε π τ ά
εκατομμύρια ’Αμερικανοί, συμφώνως προς αύτό τό «τέσ τ», άνήκουν εις αύτήν
τήν κατηγορίαν.
Τρία «ναί» : ’Έ χ ετε ήδη φθάσει εις τό χαρακτηριστικόν στάδιον τού άλκοολισμοΰ. Είσθε ένας άπό εκείνους, έξ αιτίας των οποίων τ ό ’Αμερικανικόν Έ 
θνος έχαοε, τό 1959, 352 εκατομμύρια ωρών έργασίας καί, κατά συνέπειαν,
πλέον των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών.
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Σ ιγώ σ ’ αδρανής ηρεμεί τον άπειρον
Αιγαίου ή θάλασσα ή ομαλή.
Κ αμμία πνοή δεν ταράττει ζέφυρου
Τοϋ πόντου τήν εκτασιν τήν νωγελή.
Υ πόκω φ ος αν εις τής πέραν ηπείρου
Τάς ακρας ακούεται Θρονς νά λαλή.
Τό κνμα έκπέμπον βοήν οίμογής
Τά κράσπεδ’ άσπάζετ’ εκείνης τής γης.
( ’Α,πό τον «Π λάνητα» τοϋ Δ. Ν. Β ερναρδάκη)
*

*

*

Άφίνοντας τή Χ ίο καί μ—κίνοντας στή λεσβιακή θάλασσα, δεν μπορείς να μη
θυμηθής τούς στίχους αυτούς τού ποιητή. Σέ θέλγει ή άδράνεια τής θάλασσας μόλις
περάσης το «Κάβο ντ’ δρο» μεταξύ Χίου καί Λέσβου καί ή θέα των άπέναντι ’Ασια
τικών άκτών σέ κάνει νά θυμηθής ένα έπος καί μια καταστροφή. "Εναν τιτάνειο πο
λιτισμό καί μια πτύχωση άπό πνιχτό σκοτάδι βαρβαρισμοϋ, πού εκδηλώθηκε πριν
άπό σαρανταπέντε χρόνια καί συνεχίζεται στις ημέρες μας.
Βρισκόμαστε στην περιοχή τοϋ Αίολισμοϋ. Είμαστε κάπου οχτακόσιες ψυχές
πάνω στο πλοίο. ’Αφετηρία μας υπήρξε ή ’Αττική γή, τέρμα ή Αιολική. Θέλουμε τρεις
ώρες ταξίδι άκόμα ώς που νά πλευρίσουμε στο λιμάνι τής Μυτιλήνης, κι αυτό μας
κάνει δλους νά. στρέφουμε τό βλέμμα προς δλες τις κατευθύνσεις. II ώς νάναι το νησί
τής Σαπφοϋς; Τ ί θά βρούμε εκεί πού θά πάμε;
Λόγια, άνησυχίες καί σκέψεις τοϋ κάθε ταξιδιώτη πού πηγαίνει σέ μέρη άγνω
στα. Μά δλα αύτά είναι δευτερεύοντα καί μέ πολλή λίγη σημασία ζητήματα. Τό τί
θά βρούμε, είναι κάτι πού δέν πρέπει νά μά.ς άπασχολή. ’Αξία έχει τό τί έχουμε αυτή
τή στιγμή, τή στιγμή πού διαβαίνουμε τήν αιολική περιοχή.
Λένε δτι τό υποκειμενικό στοιχείο ερμηνεύεται καλλίτερα. Γιά τους άλλους,
δέν είσαι τόσο βέβαιος, γιά τό τ ί σκέπτονται, τί βλέπουν, πώς εννοούν καί νοιώθουν.
"Αβυσσος ή άνθρώπινη ψυχή οσο καλά κι’ άν τή γνωρίζης. Λοιπόν, έρμήνεψε τους
στοχασμούς σου, τις εντυπώσεις σου, καί δώσε γιά τούς άλλους μόνον 6,τι βλεπεις
επιφανειακά. ’Έ τσι θά. είσαι πιο άληθινός.
**
*
’ Εγώ είμαι άληθινά μεθυσμένος άπό συγκίνηση. Βρίσκομαι στή πολύτιμη
περιοχή τών Άποστόλοον τοϋ Αιολικού Πολιτισμού καί σκέφτομαι δτι, δταν πατήσω
τό πόδι μου στή Λέσβο, τότε θά βρίσκωμαι στήν πατρίδα τοϋ Αιολικού Πολιτισμού
καί πνεύματος.’Αλλά, άφοΰ μιλώ γιά Αίολισμό, θά πρέπη νά πώ τό τί άκριβώς εννοώ.
’ Εννοώ λοιπόν μονάχα τήν τοπικήν έκδοχή του Αίολισμοϋ. Τή περιοχή αύτή πού ξα
νοίγεται μπροστά μου, πού άγκαλιάζουν οί Άδραμυτινές άκτές καί πού λέγεται Λε
σβιακή χώρα. ’Ακόμα, εννοώ τις άντίπερα όχθες πού ρίζωσε καί ξεχύθηκε όΑιολικός
Πολιτισμός : Τό Ά ϊβα λ ί, τά Μοσχονήσια, τό Δικελί, τό Άδραμύτι, πού γειτονεύουν
καί άντικρύζονται μέ τά Λεσβιακά χωριά περισσότερο άπ’ δτι αύτά άναμεταξύ τους.
"Ολη αύτή ή περιοχή τών Μικρασιατικών παραλίων καί τής Λέσβου, δσο κ ι’ άν χωρί
στηκε στά τελευταία χρόνια σέ Ελληνική καί Τουρκική, δέν παύει νά. είναι γνήσια
Ελληνική. Στις ψυχές τώ>ν ανθρώπων πού έζησαν τον ενιαίο Αιολικό Πολιτισμό,
υπάρχει μιά άδιάκοπη παρουσία καί μιά σωστή ψυχική άνταπόκριση. 'Υπάρχει με-
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γα.λη ψυχική συγγένεια, —ου είναι άποτέλεσμα τής συγγένειας καταγωγής. "Ολη ή
Αιολική περιοχή, τα ντισια και τ ’ άκρογυάλια του Άδραμυτινοΰ κόλπου, έχουν την
ίδια μοίρα, την ίδια ζουη. Η Λέσβος υπήρξε πάντα ή Μητρόπολη, πού σκορπίσθηκε
ο πληθυσμός της και βρήκε στ’ αντικρυνά μέρη μιαν άνετη ζωή. Οί άποικοι Μυτιληνιοι δημιούργησαν το σπουδαιότερο χωριό στην Άδραμυτινή ’Ανατολή, τό Ά ϊβαλι. Η αδιάκοπη και ζωηρή επικοινωνία των κατοίκων των άνατολικών ακτών μέ
τους Λεσβιους, δημιούργησαν τόσες (αλληλεπιδράσεις, τόση ανάμιξη πληθυσμού,
που είναι δύσκολο να ξεχωρίσης κατά τ ί διαφέρουν οί Ά ϊβαλιώ τες καί οί Μοσχονη
σιώτες, μέ τούς ντόπιους Λεσβίους.
Καθώς το πλοίο προχωρεί προς τό λιμάνι τής Μυτιλήνης, ένα σωρό σκέψεις
μούρχονται στο μυαλό. Σκέπτομαι πώς ή στενή λουρίδα τής θάλασσας πού χωρίζει
τα μέρη αυτα, δεν μπορεί νά μας κάνη νά. θέσουμε αντιρρήσεις καί να διαμφισβητήσουμε την ταυτότητα και τή στενή συγγένειά τους. Σάν έπικύρωση γιά όλα αύτά,
μούρχεται στο νοΰ ο Ήλίας Βενέζης, ό σοφός ακαδημαϊκός μας, πού γεννήθηκε μέν
στο Αίβαλι, σπούδασε όμως καί μεγάλωσε καί δημιουργήθηκε στή Μυτιλήνη. 'Ένας
άλλος λογιος, ο καθηγητής τής Γαλλικής καί Τουρκικής, Κ. Σταυρίδης, γεννήθηκε
στη Μυτιλήνη μα μεγάλωσε στο Ά ϊβα λ ί. 'Ο Κόντογλου, είναι Ά ϊβαλιώ της. Ό αρ
χαιολόγος Σ . Πελεκιδης, γεννήθηκε στο Δ ικελί, μά είναι άπό τή Λέσβο ή καταγωγή
του. ’ Επίσης ό Σημηριώτης καί άλλοι πολλοί...
Ο «Κολοκοτρωνης» σφυρίζει καί οί σκέψεις πάνε περίπατο. "Ισο,ις νάναι καλ
λίτερα έτσι. Ταξίδι έκανα, οχι... αναδρομή στα περασμένα. ’Αλλά βλέπετε, τά περα
σμένα είναι τόσο στενά δεμένα μέ τά σημερινά.
Ας πάρουμε όμως τις βαλίτσες νά κατεβοϋμε, γιατί τό πλήθος δέν αστειεύεται.
Εμπρός λοιπον. Προσγειωσις στήν πραγματικότητα : Στο σημερινό τμήμα τής
Αιολικής γής, στη Λέσβο μόνον, γιατί δέν άποκλείεται αν πλησιάσουμε προς τήν
απέναντι ακτή—έστω καί νοερώς—νά μας μπουμπουνίσουν καμμιά κανονιά. "Η νά
μας παρουν σαν ψαραδες πού ψαρεύουμε στά «χωρικά» τους νερά καί νά μά.ς περιποιηθοϋν όσο μπορούν περισσότερο σε κανένα μπουντρούμι τού Ά ϊβα λί. Βλέπετε,
όσο κ ι’ άν λαμπη τό Αιολικό πνεύμα, οί Ά σιάτες είναι πάντα Άσιάτες.
*
* *
Πρέπει νά ομολογήσω ότι ήρθα στή Λέσβο μόνο γιά τή... Σαπφώ. ’Απ’ τά
νεανικά μου χρόνια μέ συγκινούσε ή μυθική αυτή μορφή τής Μούσας πού τραγού
δησε τον έρωτα κατά τον 7ον αιώνα. Τραγούδησε πιο πολύ τον Ά δω νι ή Σαπφώ, μέ
τό δικό της μέτρο πού λέγεται ά δ ώ ν ε ι ο :
« Κ ατθνάσκει Κνθερεΐ, αβρός "Α δω νις■ τίκ ε θείμεν;
Κ α ττν π τεσ θ ε κόραι, και κατερύκεσθε χιτώ νας...»
( Π εθαίνει ό όμορφος ”Αδω νις, Κ υθέρεια' τ ί νά κάνουμε;
Κ ορίτσια στηθοδέρνεστε, ξεσκίστε και τά ροϋχα σας).
Ό "Αδωνις, γιά τον όποιο ή Σαπφώ τραγούδησε τά πιο σπαρακτικά τραγού
δια της, είναι ό Φάωνας, νέος πού όμορφος καί ελκυστικός. Φτερούγιζαν λοιπόν γύρω
του οί έριτες καί οί γυναίκες τον κυνηγούσαν. Τον έρωτεύθηκε παράφορα ή θεά ’Α 
φροδίτη, καί όταν ό Φάωνας φθάνει στήν παρακμή τού βίου του, τού δίνει μιά μαγική
άλοιφή. ’Αλείφεται μ ’ αύτήν ό Φάωνας καί ξανανοιώνει. Οί έροιτες κ ι’ οί γυναίκες
πού τον άποχαιρέτησαν όταν ήταν ένας θλιβερός γέρων, τον τριγυρίζουν πάλι τώρα.
Τον κρατα στήν αθανασία ή ’Αφροδίτη μέ τή μαγική άλοιφή καί γεύεται τον έρωτα
το θεσπεσιο. Τον ερωτεύεται όμως καί ή μούσα Σαπφώ. Δίνεται μεγάλη μάχη μεταξύ
Κυθέρειας ’Αφροδίτης καί Σαπφοΰς, χωρίς νά έξουδετερωθή καμμιά άπό τις δυό.
Γεύονται έτσι καί οί δυό τον έρωτα τού Φάωνος (φθαρτού), πού τώρα, μέ τό μαγικό
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φίλτρο της ’Αφροδίτης έγινε "Αδωνις (’Άρχων—άφθαρτος). "Ομως, φθονερή μοίρα
μίσεψε τον έρωτα των δύο γυναικών καί ό "Αδωνις χτυπήθηκε άπό ενα αγριογού
ρουνο σέ κάποιο απ’ τά αναρίθμητα κυνήγια του, καί ξεψύχησε στην αγκαλια της
’Αφροδίτης. ’Απαρηγόρητη ή Σαπφώ, κλαίει τώρα τον θάνατο τού ωραίου νέου, που
λατρεύτηκε έκτοτε ώς Θεός στα Συριακά παράλια, στα παράλια τής Φοινίκης, στην
Κύπρο, Λέσβο καί ’Αττική...
Καταλαβαίνετε λοιπόν την απογοήτευση πού δοκίμασα όταν δεν βρήκα πουθενά
τη Σαπφώ. Κάπου-κάπου, σέ λιγοστά καταστήματα καί γραφεία τής Μυτιλήνης,
βρίσκεις την εικόνα τής Σαπφοΰς καί καταλαβαίνεις ότι αύτή δεν έχει καμμια σχέση
μέ την μυθική Σαπφώ. Οί πίνακες πού είδα είναι κακότεχνοι καί παρουσιάζουν τη
Σαπφώ σαν μια σημερινή γυναίκα ελευθερίων ηθών καί... τίποτα παραπανω. Μονο
στο πάρκο τής Μυτιλήνης βλέπει ό επισκέπτης ένα υποτυπώδες άγαλμα τής Σαπφοΰς, ν’ άγκαλιάζη τον "Αδο^νι καί νά στέκεται γεμάτη έκσταση κ ι’ αισθησιασμό.
’Αντίο λοιπόν μυθολογία. ’Αντίο φαντασία. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να προ
σγειωθώ, για νά δώ τίποτα άπό τά σημερινά άξιοθέατα τού νησιού.
Πηγαίνω προς τό Κάστρο μέ τή συντροφιά μου. ’Όμορφο τούτο τό Κάστρο
μέ τήν οδοντωτή κορυφή του,-τούς πύργους του, τις πολεμίστρες. "Ενα μεγάλο πεύκο
σμίγει στήν κορυφή του μέ τήν Ελληνική σημαία. Μέσα σέ τούτο τό Κάστρο γινηκε
μεγάλο μακελειό κατά τήν απελευθέρωση τού νησιού, τό 1912. Σφάχθηκαν
άρκετοί Τούρκοι, σφάχθηκαν καί "Ελληνες, μά ή σημαία μας στήθηκε άπό τότε χωρίς
νά μετακινηθή μέχρι σήμερα, εκτός άπό τήν περίοδο τής κατοχής. Βλέπεις άπό δώ
όλες τις δαντελωτές άκτές πού σφίγγει ή θάλασσα καί καταλαμβάνεσαι άπό άγαλλίαση. Βλέπεις τά γύρω υψώματα κατάφυτα άπό έληές, πεύκα καί όπωροφόρα δένδρα
κάθε λογής, καί οραματίζεσαι τον κήπο τής Έ δέμ. Κάτω, στήν προκυμαία, μεγάλη
κίνηση. Είναι δειλινό, καί οί Μυτιληνιοί κάνουν τον περίπατό τους δίπλα άπό τά ψαρο
κάικα, τις τράτες καί τά ένα-δυό πλοία πού έκτελοΰν τή συγκοινωνία μέ τήν πρωτεύ
ουσα τού Κράτους. Πιο κεϊ, στήν άπέναντι πλευρά τής παραλίας, μερικοί ψαράδες
μπαλώνουν τά δίχτυα τους.
Μένουμε μιά νύχτα στήν πόλη τής Μυτιλήνης. Μαγευτικά όμορφη ή νύχτα
τούτη, μ.ά ό κόσμος μαζεύτηκε στά σπίτια άπό τις ένηά ή ώρα. Λιγοστοί περιπατηταί, ξένοι όλοι σχεδόν, άνταμώνουμε στήν παραλιακή λεωφόρο. ’Ακούω νά λένε
ότι ή έπαρχία άπεχθάνεται τή νυχτερινή ζωή καί δέν τό πιστεύω. Πιστεύω μόνον
πώς τούτος ό κόσμος έχει πολλή δουλειά αύριο στά κτήματα, στά λιγοστά εργοστά
σια, στο ψάρεμα. Γ ι’ αύτό, νομίζω, χάθηκε καί τόσο νωρίς.
*
* *
Πρω'ί παίρνουμε τό λεωφορείο γιά τή Λεσβιακή ύπαιθρο. Πηγαίνουμε γιά τή
Πηγή, ένα χωριουδάκι πού άπέχει μιά ώρα μέ τό λεωφορείο. Διαβαίνουμε άνάμεσα
άπό δάση έληάς καί μακαρίζουμε τούς κατοίκους πού τά καλλιεργούν, έχοντας ύπ’
όψιν άλλες περιοχές τόσο άγονες. Παραβάλλω τήν περιοχή τούτη λ.χ. μέ την ορεινή
Ρούμε?α) καί μέ καταλαμβάνει δέος. ’Ε κεί βλέπεις ξερόβραχα, άγονο έδαφος, ένώ_έδώ
άνθεΐ καί θάλλει τό κλαρί τής Άθηνάς. Καί είναι τόσο πλούσιο τό εύλογημένο τούτο
δέντρο καί τόσο άποδοτικό.
Νά ή Πηγή. Είναι κλεισμένη μέσα σέ έξη λόφους γεμάτους άπό έληές, πού
έμποδίζουν νά τήν δής πριν μπής στήν άκρη τού χωριού. Σπίτια δίπατα, μικρά, κατάλευκα άπ’ τον άσβεστη. "Ενα παληό τζαμί μάς θυμίζει δυσάρεστους καιρούς. Σταμα
τούμε κάτω άπ’ έναν θεόρατο πλάτανο καί κατεβαίνουμε. Μάς υποδέχονται καμμιά
εικοσαριά βρακοφόροι γερόντοι, καπνίζοντας άρειμάνια καί έχοντας μπροστά τους
άρκετά «καραφάκια». Τό ούζο, έδώ, άντικαθιστα τή ρετσίνα τών ’Αθηναίων. Πίνουν
ούζο καί μόνον ούζο. Ντόπια είναι ή παραγωγή, καί μάς προσφέρουν άρκετό χωρίς
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νά δεχθούν λεπτά. Τδ γευόμαστε καί ζητάμε τούς δικούς μας φίλους, τούς συγγενείς
νά πά.με νά ξεκουρασθοΰμε λίγο... ’Ά μ ’ δε I Οί γερόντοι επιμένουν καί μάς αναγκά
ζουν νά καθήσουμε κάτω άπ’ τον πλάτανο. Μάς ρωτούν γιά το ταξίδι μας καί παραγ
γέλνουν άπό... ένα καραφάκι γιά τον καθέναν ! Έδώ τά μπλέξαμε. 'Όσοι είναι «γέρα
ποτήρια» τά καταφέρνουν κάπως, οί άλλοι όμως καθόμαστε σάν αιχμάλωτοι, περιμένοντας τή μοιραία καταδίκη μας. Κ ι’ ή καταδίκη έρχεται ύπό μορφήν περιποιήσεως : « Ε β ίβ α » , «καλώς ώρίσατε» καί δός του άδειασμα το ποτήρι. Ξαναγέμισμα,
«εβίβα» καί πάλι τά ΐδια...
Κάνει ζέστη καί ζητάμε τρεΐς-τέσσερις κανένα μπουκάλι μπύρα. ’Αδύνατον !
Είναι έξωστρακισμένο ποτό ή μπύρα έδώ καί έκτος αύτοϋ, «όσοι την πίνουν δεν είναι
άνδρες !! !» . Φαντάζεσθε την έκπληξή μας. Νά θέτουν ύπό άμφισβήτησιν τον άνδρισμό μας επειδή ζητάμε μπύρα, είναι όμολογουμένως κάτι πού δεν τό περιμεναμε.
Μείναμε στή Πηγή μιά βδομάδα. Τούτο τό χωριό είναι πραγματικά μιά μεγάλη
πηγή νερού, λαδιού καί ουζου. Νερά υπάρχουν άφθονα, λάδι υπάρχει πολύ, ούζο
άρκετό. ’Αξέχαστη θά μείνη γιά πάντα στο νοΰ ή φιλοξενία καί τό φιλότιμο τών
κατοίκων. Κανένα σπίτι δεν έμεινε πού νά μήν μάς καλέση «σέ τραπέζι». Και «τό
τραπέζι» τό ποικίλουν έδώ νόστιμες μυντζίθρες, κεφαλοτύρια, γιαούρτι έξοχο, ψάρια
φρεσκότατα, ψητό άπό «καραμάνικο» αρνί. ’Αναρωτιέμαι γιά τό... πότε δουλεύουν
αύτοί οί άνθρωποι. Τετρακόσιες οικογένειες είναι στο χωριό καί υπάρχουν περί τά
είκοσι καφενεία. Καί σέ όλα, πίνεται άπό τήν αύγή τού Θεού ούζο, ούζο καί μόνον
ούζο. 'Η μπύρα θεωρείται... γυναικείο ποτό καί ή ρετσίνα είναι άνύπαρκτη. Κάπουκάπου βλέπει κανείς μερικά σφραγισμένα μπουκάλια ρετσίνας, νά φιγουράρουν στά
ράφια τών καφενείων καί τών παντοπωλείων. Καί αυτά παραμένουν άζήτητα. Βαρέλι
μέ ρετσίνα δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε ένα, έστω γιά δείγμα!...
Πάμε τώρα στήν έκκλησία τού χωριού. Είναι τής Ζωοδόχου Πηγής καί τής
'Αγίας Παρασκευής μαζί. Στέκομαι έκστατικός μπροστά στο «άγιασμα»—στήν
πηγή τού νερού πού βγαίνει μέσα στήν ’Εκκλησία—καί στή χρυσωμένη εικόνα τής
Παναγίας πού βρίσκεται πάνω άπ’ τή πηγή. Ζ ω ο δ ό χ ο ς Π η γ ή , όνομα καί
πράγμα. Καί τό νερό τούτο γιατρεύει, μάς λένε, όλους όσους τούς πονούν τά μάτια
τους. Α ρ κ εί νά πληθοΰν μ’ αύτό...
Γεμίζει κάθε γιορτή ή ’Εκκλησία άπ’ τούς κατοίκους τού χωριού. "Υτερα, οί
καλοί Πηγιώτες ξεχύνονται στούς δρόμους καί στήν πλατεία τού χωριού, χορεύοντας
καί πίνοντας τό ρακί τους.
*
*

*

Μου λένε ότι τό νησί τής Σαπφοΰς είναι πολύ λησμονημένο άπό τούς κατοίκους
τών πόλεων, καί ότι έχει αξιοθέατα τόσα, όσα κανένα άλλο νησί μας. Γιά άπόδειξη,
μου φέρνουν τήν ορεινή τοποθεσία «Ταύρος» πού άπέχει έξ ώρες μέ αύτοκίνητο άπ’ τή
Μυτιλήνη. Πάμε λοιπόν στον Ταύρο. Καί τ ί νά δούμε. 'Ένα τοπίο πού τό όμοιο του
δέν πιστεύω νά ύπάρχη σέ πολλά άντίγραφα. Έδώ συναντοΰνται γή καί ουρανός,
θάλασσα καί δάση, σέ μιά άπροσμέτρητη μαγεία καί άρμονία. Είναι ένα ύψωμα άπότομο, μέ τό ξωκκλήσι τού 'Αγίου Χαραλάμπους στήν κορφή. ’Από πάνω, ό ούρανός
σκυθρωπός, κάτω ή θάλασσα άκύμαντη, άσάλευτη. Πλούσια βλάστηση σέ θάμνους
κάθε είδους, σέ έληές πελώριες, σέ πεύκα πανύψηλα, σέ βαλανιδιές μέ κισσούς, σέ
κυπαρίσια. Θαυμάζεις τούτη τήν εναλλαγή τού πράσινου καί δέν μπορείς νά έξηγήσης τή... συνύπαρξη τόσων άνόμ,οιων φυτών καί δέντρων. Γύρω-γύρω, άκοΰς τις
φωνές τών τσοπάνων καί τό βραδάκι άναρίθμητες φωτιές φωτίζουν τήν περιοχή.
Είναι οί φωτιές τών τσελιγκάδων. Έδώ ή φύση συνθέτει μιά άληθινή μυσταγωγία,
μία πρωτόφαντη άρμονία τών στοιχείων πού στόλισαν τή γή άπό τήν πρώτη ημέρα
τής Δημιουργίας. Είναι ή πιο ορεινή καί ή πιό κτηνοτροφική περιοχή τού νησιού. Έδά>
πάνω, μοΰ λέγει ένας συγγραφεύς τής Μυτιλήνης καί φιλόλογος καθηγητής

7792

X. Σταμάτη: Μυτιλήνη

συναμα, πρέπει να ζήσης το πανηγύρι πού^γίνεται κατά τά μέσα Μαΐου. Είναι «κ ι
νητό» τό πανηγύρι καί τό κανονίζει κάποιος σύλλογος. Λοιπόν, εδώ μαζεύεται δλο
το νησί τις τρεις ημέρες πού διαρκεΐ τό πανηγύρι.’Έρχεται ό κόσμος μέ αυτοκίνητα,
με καρρα, με άλογα, μέ μουλάρια καί γαϊδουράκια.! ό βράδυ τής πρώτης ημέρας του
πανηγυριού, ό Δεσπότης, βοηθούμενος καί άπό τό «Δήμιο» σφάζει έναν Ταύρο πού
τρέφεται όλο τό χρόνο γ ι’ αύτή τή θυσία. Τό κρέας τού Ταύρου διαβάζεται απ’ τόν
Δεσπότη καί θεωρείται έ'τσι ιερό. Μετά την σφαγή λοιπόν, τεμαχίζεται σέ πολλά κομ
μάτια καί διανέμεται στους προσκυνητάς. Πρέπει νά σημείωσης ότι ό Ταύρος ζυγίζει
πολλές φορές και τετρακόσιες οκάδες. Παίρνουν λοιπόν οί πανηγυριώτες άπό ένα κομ
μάτι και το μαγειρεύουν τή νύχτα στήν ύπαιθρο. Φυσικά, σφάζουν καί πολλά δικά
τους ζώα, αλλα είναι απαραίτητο να πάρη ή κάθε οικογένεια καί άπό ένα κομμάτι
τού ιερού Ταύρου. Επακολουθεί ένα τριήμερο βακχικό όργιο, σάν εκείνα τής άρχαίας
εποχής τού εΐδωλολατρικοΰ καιρού νά πούμε. Γιατί, τό έθιμο τούτο, έρχεται κατ’
ευθείαν άπό τήν άρχαιότητα/Γό τί γίνεται λοιπόν στις τρεις εκείνες ήμέρες, είναι
άλλο πράγμα. Γλέντια όλονύκτια, χοροί άπό τούς νησιώτες μας, τραγούδια, ξεφάντωμα. Γο πνευστά χαλούν τον κοσμο και χιλιάδες ’Αθηναίοι πού παρευρίσκονται
δεν ξέρουν σέ ποιά παρέα νά πρωτοπάνε. Πρέπει νά ξέρης ότι οί νησιώτες μας, τό
θεωρούν προσβολή νά σέ καλέσουν στή παρέα τους καί νά μήν πας. Λοιπόν σέ καλούν
όλοι και δεν ίςερεις ποιον να πρωτοευχαριστήσης. Τήν τρίτη ήμέρα τού πανηγυριού
γίνονται αγώνες όλων τών ειδών, άκόμα καί μουλαροδρομίες καί γαΐδουροδρομίες.
Οι νικηται παίρνουν για επαλθο άπό ένα μαντήλι πού το προσφέρουν δροσερές καί
νεες κοπελλες. ’Επακολουθούν υστέρα οί ομαδικοί χοροί, πού μπορείς νά χορέψης
μέ όποιαδήποτε κοπέλλα... σέ θελήσει, τόν χορό τής τράτας καί τό «τσιφτεντέλι».
Αρκεί να ξερής τους χορούς. I ο νοΰ σου όμως, γιατί ό χορός αυτός, προκειμένου
για ξένους ίδιους, εγκυμονεί κινδύνους. ’Αποβλέπει πιο πολύ στο νά χορέψης έναν
ά.λλο χορό : Τό χορό τού Ήσαία...
Νοιώθω άνατρίχιασμα άκούγοντας τά τελευταία λόγια τού καθηγητοΰ. Καί
φεύγω καταγοητευμενος απο τήν τοποθεσία τού Ταύρου, υποσχόμενος νά γυρίσω
οπωσδήποτε τού χρόνου τό Μάη γιά νά παρακολουθήσω τό πανηγύρι καί νά χορέψω
μ όποια κοπελλα μέ καταδεχτή. Κ ι’ ότι... βρέξει άς κατεβάσει σχετικά μέ τόν συ
μπαθή ερημίτη Ήσαΐα...
Δυο μέρες άργότερα βρίσκουμαι στή Σκαμνιά. Είναι ένα ειδυλλιακό χουριό,
καταπρασινο και βαθυστόχαστο. Ισως, γιατί εδώ γεννήθηκε ένας μεγάλος σύγχρονος
πεζογράφος, ό συγγραφεύς τής «Δασκάλας μέ τά Χρυσά μάτια», τής «Ζωής έν τάφμ>», τού « ’Αργοναύτη», τού «Βασίλη ’Αρβανίτη», τής «Παναγιάς τής Γοργόνας»...
Είναι τό χωριό τού Στράτη Μυριβήλη, πού δοξάζει τά σύγχρονα Ελληνικά γράμματα
στον τοπο μας καί στο ’Εξωτερικό. Φεύγω γρήγορα όμως γιατί σέ δυο ήμέρες πρέπει
νά συνεχίσου τά μαθήματά μου στήν ’Αστυνομική Σχολή... Φεύγοντας, περνώ άπ’ τό
Μόλυβο, τό χωριό πού γεννήθηκε ό φωτισμένος ΐδεολόγος καί πρωτοπόρος τής πνευματικής μας αναγέννησης, ο Αργυρής Έφταλιώτης. Δέν έχουμε καιρό όμως νά στα
θούμε. Σταματώ γιά λίγο στήν Άγιάσο, νά 0ώ «τό γεφύρι τού Τσίγκου», καί στήν
Αγία. Παρασκευή «τό γεφύρι τής κρεμαστής». Θαυμάζω, ονειροπολώ, καί τρέχω
με τό αυτοκίνητο γιά τή Μυτιλήνη πάλι. Ό «Κανάρης» μέ περιμένει γιά νά διάσχιση
το Αιγαίο καί νά μέ φέρη στον Πειραιά πρωί—πρωΐ, στις εξ καί μισή.
( Καλή μέρα Αθήνα, λοιπον. Ήρθα χωρίς τή Σαπφού, άλλά χορτασμένος άπό
τη μαγεία και το φώς τού κομματιού αύτοΰ τής Αιολικής γής. Καί πιο πολύ, χορτασμενος απ το γαλάζιο χρώμα τών νησιών πού άντίκρυσα στή μετάβαση καί -στήν
επιστροφή. Ο Ζέφυρος τού Αιγαίου δέν θά πάψη ποτέ νά μοΰ ψιθυρίζει τις όμορφες
στιγμές^ενος ταξιδιού που εζησα με ολη μου τήν ψυχή. Τού ταξιδιού γιά τή Μυτιληνη, τη γαλάζια χώρα τού θρύλου καί τής πανέμορφης πραγματικότητας.
X. ΣΤΑΜ ΑΤΗ Σ

ΘΕΜΑΤΑ Τ ΡΟ Χ Α ΙΑ Σ

Κοπή της Βασιλόπιττας
καί διανομή των δώρων
στους υπαλλήλους
της Τροχαίας ’ Αθηνών
Το Σάββατο 9.1.1960 εις τάς 11 π.μ. διεξήχθη εις το ’Αστυνομικόν Κατά
στημα της 'Τποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών μια σεμνή τελετή κατά
τήν διάρκεια τής οποίας έκόπη ή πίττα καί έν συνεχεία διενεμήθησαν προς τούς α
στυνομικούς υπαλλήλους τής Τρο
χαίας τά ύπό του κοινού τής Πρωτευούσης προσφερθέντα, τήν παραμονή τής πρωτοχρονιάς, δώρα.
Τήν τελετήν έτίμησαν διά τής
παρουσίας των ό 'Υφυπουργός ’ Ε 
σωτερικών κ. Ευάγγελος Καλαντζής,
ό Στρατηγός κ. Νάτσινας, ό Στρα
τηγός Γενικός Διευθυντής Χο^ροφυλακής κ. Βαρδουλάκης, ό Άρχηγεύων
’ Επιθεωρητής ’Αστυνομίας κ. Νέρης,
δ Γενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας κ.
’Αρχιμανδρίτης, ό ’Αστυνομικός Δ ι
ευθυντής ’Αθηνών κ. Ρακιντζής, ό
Διοικητής Γενικής ’Ασφαλείας ’Α
θηνών κ. Καραμπέτσος, καί οί ’Α 
στυνομικοί Διευθυνταί Α' κ.κ. Καρανάσος καί Μουρούσιας. ’Επίσης
παρέστησαν έκ τής ’Αμερικανικής
’Αποστολής οί κ.κ. Τζάκσον καί
Έ ϊλ ς. Έ ξ άλλου έτίμησαν τήν τε
λετήν διά τής παρουσίας των έκπρόσοοποι τού ’Αθηναϊκού τύπου ώς οί
κ.κ. Εύσταθ. Θωμόπουλος, οί αδελ
φοί Κ. καί Γ. Παπαχριστοφίλου καί
ό Σταμ. Τσούτας.
Ή τελετή διεξήχθη εις μεγάλην
αίθουσαν τού ’Αστυνομικού Κατασ ιη μ α ιο ς .ής 1 ροχαιας όπου, rficu , q Υφυπουργός των Εσωτερικών κ. Καλαντζής
συγκεντρωμένα κα ι τα ξιθετημενα , §ν& κόπτει τήν πίτταν τής Ύποδιευθύνσεως Τροέπ ιμελεία επιτροπής άντιπροσωπευ- χαίας ’Αθηνών κατά τήν ήμέραν τής διανομής των
τικής τού συνόλου των υπαλλήλων
δώρων εις τούς υπαλλήλους της.
τής έν λόγω 'Υ πηρεσία ς, τά δώρα.

Προ τής κοπής τής πίττας ό Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Θ. Ρακιντζής
λαβών τον λόγον καί άπευθυνόμενος προς τον παριστάμενον κ. 'Υφυπουργόν άνέπτυξε, διά βραχέων, τό κατά τό παρελθόν έτος έπιτελεσθέν ύπό τής Τροχαίας ’Αθηνών
έργον, τό όποιον έχαρακτήρισεν ώς γόνιμον, έν συνεχεία έξήρεν τήν διά τήν έπιτυχίαν
τού έργου συμβολήν τού συνόλου τών ’Αξιωματικών καί κατωτέρων υπαλλήλων
τής 'Υπηρεσίας αύτής καί άπένειμεν τον δίκαιον προς αυτούς έπαινον.
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’Απάντων ό κ. 'Υφυπουργός έξέφρασε την ευαρέσκειάν του προς τούς υπαλλή
λους τής Τροχαίας, τούς οποίους έχαρακτήρισεν ώς άθλητάς καί πρωτεργάτας τοϋ
εκπολιτισμού των συγχρόνο^ν ’Αθηνών. Περατώσας την βραχείαν ομιλίαν του ό
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κ. ι φυπουργος, εκοψε την πίττα και οιενειμε τα πρώτα τεμάχιά εις τους επισημωτερους των παρισταμένων.
Έ ν συνεχεία δ κ. 'Υφυπουργός καί οί λοιποί προσκεκλημένοι είς τήν τελετήν,
παρέστησαν είς τήν έναρξιν τής κληρώσεως καί διανομής μεταξύ των υπαλλήλων,
των ύπό τού ’Αθηναϊκού κοινού προσερθέντων 8ώρων.
’Αφού παρηκολούθησαν έπ’ ολίγον τήν κλήρωσιν οί προσκεκλημένοι ώδηγήθησαν έπειτα ύπό τού Διοικητοΰ τής Τροχαίας ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' κ. Χατζηελευθερίου είς το γραφεϊον του δπου ύπήρχεν ήδη πλουσιώτατος μπουφές καί τούς
προσεφέρθησαν μεζέδες καί ποτά. Κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής είς τον χώρον
δπου δ μπουφές, διεξήχθησαν, είς ατμόσφαιραν, έξαιρέτου έγκαρδιότητος, ένδιαφέρουσες συνομιλίες μεταξύ των προσκεκλημένων καί τού Διοικητοΰ καί τών ’Αξιωμα
τικών τής J ροχαίας. Ί π ό τών τελευταίων ύπεβλήθησαν αιτήματα, προς τον κ. 'Υ 
φυπουργόν, τα όποια ηύδόκησεν νά υίοθετήση, κατόπιν μάλιστα τής έκθύμου ύποστηρίξεώς των καί ύπό τού κ. Ρακιντζή. "Ωστε ή τελετή πλήν τής επιτυχίας τής
εθιμικής της πλευράς, άπέδωσεν καί πρακτικά οφέλη.
’Ήδη δεν θά ήτο, ίσως, άσκοπος μία σύντομος περιγραφή τού τρόπου διανομής
τών δωρων. Τά ύπό τού κοινού προσφερόμενα δώρα παραλαμβάνονται καί καταγρά
φονται λεπτομερώς, ύπό είδικώς προς τούτο συγκροτουμένης επιτροπής, καί έν συνε
χεία κατανέμονται εις μέρη ίσα προς τον άριθμόν τών υπαλλήλων τής Τροχαίας καί
ισοδύναμα, κατά το δυνατόν, από άπόψεως αξίας μεταξύ των. Κατ’ έξαίρεσιν ύπάρχουν και ωρισμένα (8—10) διακεκριμένα δώρα άξίας μεγαλειτέρας, κατά πολύ, τού
μέσου όρου. Έ φ ’ ενός έκάστου τών κλήρων τοποθετείται άριθμός. ’ Εντός κληρωτίδος
τοποθετούνται λαχνοί ισάριθμοι προς τό συνολον τών ύπαλλήλων καί ήριθμημένοι
απο τού 1 μέχρι τού 450 περίπου. Άρχομένης τής κληρώσεως προσέρχεται ένας έκα
στος εκ τών υπαλύνήλων καί ανασύρει έκ τής κληρωτίδος ένα λαχνόν, άποκαλύπτει, ε
νώπιον τών μελών τής έπιτροπής, τον άριθμόν του καί παραλαμβάνει έν συνεχεία τό
αντιστοιχούν προς τον άριθμόν του δώρον. Κατ’ αύτόν τον δημοκρατικώτατον τρό
πον διανομής εξισοΰνται, ως προς τήν μερίδα έκ τών δώρων, δλοι από τού Διοικητοΰ
μέχρι τού τελευταίου ύπαλλήλου καί όλοι έχουν τις αυτές πιθανότητες νά κερδίσουν
άπλοϋν ή έναν έκ τών έλαχίστων διακεκριμένων κλήρων. Βεβαίως ή κλήρωσις παρακολουθεΐται μέ άρκετόν ενδιαφέρον, άλλά πέραν τού ύλικοΰ κέρδους, τό όποιον βε
βαίως δεν στερείται πρακτικής σημασίας διά μετριώτατα άμοιβομένους βιοπαλαιστάς
ως οι αστυνομικοί, προβάλλει δλως ιδιαιτέρως ή ηθική άξια ή άπορρέουσα έκ τής έπί
μακραν σειράν ετών διατηρησεως τού ά.κρως πολιτισμένου καί εύγενοΰς έθίμου τής
καθ’ έκάστην παραμονήν νέου έτους καταθέσεως δώρων παρ’ οδηγών καί πεζών προ
τών βάσεων τών άστυφυλάκων—ρυθμιστών τής κυκλοφορίας. Τό έθιμον τούτο μεταφυτευθέν, ύπό ομάδας διακεκριμένων ’Αθηναίων, έκ τού έξωτερικοΰ είς τάς ’Αθήνας,
προ 25ετιας, περίπου καί συνεχιζόμενου έκτοτε άποτελεί χειρονομίαν ιδιαιτέρως
ενισχυτικην τού ηθικού τής ύπαλλήλων τής Τροχαίας, διότι έρμηνεύεται παρ’ αύτών
ώς εύγενής έκδήλωσις τής εύγνοψοσύνης τών ’Αθηναίων προς έκείνους, οί όποιοι
μή φειδώμενοι κόπων καί θυσιών, είς πολλάς περιπτώσεις, άδιαλείπτως καί ύψηλοφρόνως φροντίζουν διά τήν έμπέδωσιν τής κυκλοφοριακής τάξεως, εύρυθμίας καί άσφαλείας είς τάς πολυσυχνάστους καί αύτοκινητοβριθείς δδούς τής Πρωτευούσης. ’Αλλ’
άκόμη ερμηνεύεται, τό περί ού ό λόγος έθιμον, ώς έμπρακτος άνανέωσις τών αισθημά
των άγάπης καί εμπιστοσύνης τών ’Αθηναίων προς τούς τροχονόμους των.
Εθιμα ως το αναφερομενον αμβλύνουν τάς μοιραίως ύφισταμένας αντιθέσεις
μεταςυ Αστυνομίας και κοινού, προάγουν το πνεύμα τής έπ’ άγαθώ τού κοινωνικού
συνόλου κατανοήσεως καί συνεργασίας μεταξύ των καί κυρίως, κατ’ άναμφισβήτητον
τρόπον, άποδεικνύουν τό ύψηλόν πολιτιστικόν έπίπεδον τού Λαού.
Α.Γ.Ν.

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΣ

Ο ΡΚΩ Μ Ο ΣΙΑ Α ΡΧ ΙΦ ΥΛ Α Κ Ο Ν ΙΣ Τ ' Ε Κ Π Α ΙΔΕΥ ΤΙΚ Η Σ Π ΕΡΙΟ Α Ο Υ
- ΚΟΠΗ Β Α Σ Ι Λ Ο Π Ι Τ Τ Α Σ Ύπό Δοκ. 'Τπαστυνόμου κ Σ . ΠΗΛ ΟΥ

—Τήν Πέμπτην, 31/12/1959, στο προαύλιο της ’Αστυνομικής Σχολής, πού
είχε κατάλληλα διακοσμηθή, έλαβε χώραν σεμνή τελετή ορκωμοσίας 120 νέων ’Αρχιφυλακων τής 16ης Εκπαιδευτικής περιόδου, ίερουργοΰντος τού πανοσ. Α ρ χ ι
μανδρίτου κ.κ. Έλευθεριάδη, εφημερίου 'Ιερού Ναού 'Αγίας Βαρβάρας καί μέ τή
συμμετοχή τής εκλεκτής χορωδίας τής Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως.
Παρέστησαν ό ’Επιθεωρητής τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ν. Νέρης, ό
Γεν. Διευθυντής ’Αστυνομίας Πόλεων 'Υπουργείου ’Εσωτερικών κ. Νικ. ’Αρχιμαν
δρίτης, οί ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Κεφαλάς καί Δασκαλόπουλος, άντιπροσωπεΐαι ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών, οί κ.κ. Καθηγηταί τών Σχολών, οί κ.κ. βαθμοφόροι
τής Σχολής καί τά μέλη τών οικογενειών τών νέων Άρχιφυλάκων.
Μετά τήν ορκωμοσίαν μίλησε προς αυτούς ό Διοικητής τής Σχολής κ. Έ μ .
Άρχοντουλάκης, ό όποιος παραστατικά ύπεγράμμισε τά καθήκοντα καί τις ύπο-

Ό ’ Επιθεωρητής τής ’Αστυνομίας κ. Ν. Νέρης, ό Γεν. Δ/ντής Άστυν. Πόλεων Υπουργείου
’ Εσωτερικών κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτης καί ό Διοικητής τών ’Αστυνομικών Σχολών κ. Έμμ.
Άρχοντουλάκης, έν μέσω τών νέων Άρχιφυλάκων καί τών κ.κ. καθηγητών των.

χρεώσεις αότών άπέναντι τών κατωτέρων των, τού ’Αστυνομικού Σώματος καί τής
Ελληνικής πατρίδος. 'Η ομιλία έχει ώς εξής :
((Κύριε ’Αρχηγέ,
» Σάς εύχαριστοΰμεν θερμώς διά τήν τιμήν τής παρουσίας Σας κατά τήν ση» μερινήν τελετήν τής ορκωμοσίας τών 120 νέων άρχιφυλάκων.
» Νέοι Άρχιφύλακες,
» Διά τού όρκου πίστεως προς τήν Πατρίδα καί τον Βασιλέα τον όποιον
)) έδώσατε προ ολίγου, έγίνατε βαθμοφόροι τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
» Είναι τό πρωτοχρονιάτικο δώρον, τό όποιον μέ μεγάλην χαράν καί εύχα» ρίστησιν σάς προσφέρει ή Σχολή, ώς άνταμοιβήν τών κόπων καί προσπαθειών σας
» κατά τήν δεκάμηνον έν τή Σχολή έκπαίδευσίν σας.
» Ό βαθμός τού Άρχιφύλακος έχει ιδιαιτέραν σημασίαν εις τήν ’Αστυνομίαν.
» Δέν προτίθεμαι νά σάς αναπτύξω τά καθήκοντα καί τάς υποχρεώσεις τού
» βαθμού σας.
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)) Αυτά σάς άνεπτύχθησαν μέ ιδιαιτέραν επιμονήν καί προσοχήν, κατά την
» διάρκειαν τής έκπαιδεύσεώς σας, έκ μέρους των εκλεκτών καθηγητών σας, προς
» ούς καί εκφράζω τάς θερμάς μου ευχαριστίας καί την βαθεΐαν εύγνωμοσύνην τής
» Σχολής καί του Σώματος.
» Σήμερον άπλώς επιθυμώ νά σάς είπω, ότι ή φύσις των καθηκόντων σας
» θά σά.ς φέρη εις άμεσον καί καθημερινήν επαφήν μέ τους υφισταμένους σας, με
» τούς άστυφύλακας, μέ τον άκρογωνιαΐον λίθον δηλαδή τού Άστυνομιού Οικοδο)) μήμοιτος.
)) Οί αστυφύλακες άποτελοϋν τήν μεγάλην πλειονότητα τών μελών του Ά » στυνομικοϋ Σώματος, ή δέ συμβολή των εις τάς προσπάθειας τού Σώματος ϊνα
» άνταποκριθή πλήρως εις τήν άποστολήν του, είναι σοβαρωτάτη.
» Διά τούτο έχετε καθήκον σοβαρόν νά τούς παρακολουθήτε εις (Λας τας
» εκδηλώσεις τής δημοσίας καί ιδιωτικής των ζωής καί διά συνεχών συμβουλών,
)) νουθεσιών, οδηγιών καί συστάσεων νά τούς συγκρατήτε καί νά τούς κατευθυνε» ται εις τήν έντιμον καί ενσυνείδητον έκτέλεσιν τών καθηκόντων των.
» Νά τούς άγαπάτε καί νά τούς ενισχύετε ηθικώς καί νά έργάζεσθε μέ ζήλον
» μαζί διά τήν επιτυχίαν τού σκοπού προς τον όποιον άποβλέπει ή ’Αστυνομία, διά
» τήν συντήρησιν δηλαδή τής ύποστάσεως τής ΙΙατρίδος, τήν διατήρησιν τής δη» μοσίας τάξεως καί ασφαλείας καί τήν κοινωνικήν καί πολιτιστικήν έξέλιξιν τού
» Ελληνικού λαού.
» Νά προσέξετε ιδιαιτέρως το ζήτημα τής συμπεριφοράς σας καί τής συμπε» ριφοράς τών κατωτέρων σας έναντι τών πολιτών.
» Δεν έπιτρέπεται ή κακή συμπεριφορά, έλαχίστων ευτυχώς αστυνομικών,
» νά σκιάζη τήν αϊγλην τής ’Αστυνομίας καί νά δίδη έκάστοτε αφορμήν εις δυσμενή
» σχόλια τού τύπου καί τής κοινής γνώμης εις βάρος τής αξιοπρέπειας καί τού κυ» ρους τού Σώματος.
» Πρέπει νά γίνη συνείδησις όλων μας οτι μόνον μέ τήν εύγενή συμπεριφο» ράν μας, ή ’Αστυνομία θά άποκτήση τήν φιλίαν τού κοινού καί τήν βοήθειαν αύτοΰ
)) εις τό έπίμοχθον καί ΐδιότυπον έργον της.
»Αύτό πρέπει νά είναι ό προσανατολισμός όλων μας.
» Νέοι Άρχιφύλακες.
» Σάς βλέπω όλους νά άτενίζετε προς τάς άνωτέρας βαθμίδας τής ίεραρχι» κής κλίμακος τής ’Αστυνομίας.
» Σάς εύχομαι νά πραγματοποιηθούν τά. όνειρά σας, οί πόθοι σας, αί φίλο
υ δοξίαι σας.
» Δέν άρκοΰν όμως οί όραματισμοί καί αί εύχαί διά νά σταδιοδρομήσετε και
» νά έξελιχθήτε εις τήν ’Αστυνομίαν.
» Αύτό θά έξαρτηθή άπό τήν πειθαρχικότητα, κατάρτισιν, έργατικότητα,
» δράσιν καί άπόδοσίν σας.
» Θά ευδοκιμήσετε έάν καί ώς άτομα καί ώς αστυνομικοί σταθήτε εις υψηλόν
» επίπεδον διαγωγής, αξιοπρέπειας καί έντιμότητος καί έάν γενικώς έκτελήτε το
» καθήκον σας, σύμφωνα μέ τήν ύπόσχεσιν πού έδώσατε προ ολίγου εις τον Θεόν
» διά τού όρκου σας.
» Μόνον έτσι θά πραγματοποιηθούν οί όραματισμοί σας.
)) Μέ τήν πεποίθησιν ότι θά φανήτε άντάξιοι τών προσδοκιών τού Σώματος,
» Σάς εύχομαι λαμπράν σταδιοδρομίαν καί εύτυχές τό Νέον ’Έτος.
» Ζήτω ό Βασιλεύς».
Καί ή όμορφη τελετή έκλεισε μέ παρέλαση τών νεορκισθέντων, τήν όποιαν
ήκολούθησε δεξίωσις εις τάς αίθούσας τής Σχολής. Κατ’ αυτήν προσεφέρθησαν
ορεκτικοί μεζέδες καί άφθονη μπύρα. Οί έξελθόντες έτοποθετήθησαν ώς ακολούθως:
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Α '. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν
Διεύθυνσιν
’ Αθηνών:
Αγγελόπουλος Παναγιώτης,' Άδαμόπουλος Γεώργιος, Άλεξόπουλος ’Α 
ναστάσιος, Άλεξόπουλος Γεώργιος, Άνδριτσόπουλος Γεώργιος, Άντωνόπουλος
Γεώργιος, Άντωνόπουλος Ιωάννης, Αντίοχος Διονύσιος, Βασιλόπουλος Γεώργιος,
Βλάχου ’Αθανάσιος, Βουλγαρίδης Νικόλαος, Γεωργιάκης Μιχαήλ, Γιαννακόπουλος
Νικόλαος, Γκέκης Ιωάννης, Γκουρβέλος Άδάμ, Νταλιάνης Παναγιώτης, Δημόπουλος ’Ιωάννης, Ζάννης ’Αναστάσιος, Ζιάνης Νικόλαος, Ζουριδάκης Στυλιανός,
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Κάϊλας Λουκάς, Καλαμπόκης Σπυρίδων, Κανακάρης
Kcov/νος, Ιναραθανάσης Κων/νος, Καραμπάτσος Θεόδωρος, Κατσαρέας Γεώργιος,
Καρακωνσταντόπουλος Αλέξανδρος, Κολεύρης Κων/νος, Κάλλιας Γεώργιος, Κοκκινάκης Γεώργιος, Κοκοβίλας Νικόλαος, Κολάτος ’Ιωάννης, Κοτταρίδης Ήλίας,
Λαψάνης Κων/νος, Λεπεσιώτης Γεώργιος, Λέκκας Θεόδωρος, Λιάσκας Παντελής,
ν\ιάσκος Λουκάς, Λύρης Παναγιώτης, Μάλλιος Δημήτριος, Μαρίνος Χρίστος,
Μάρκου Παναγιώτης, Μουντζουρώνης Κων/νος, Μπαφοϋτσος'Δημήτριος, Μπεληγιάννης Απόστολος, Μπόβης Νικόλαος, Μποσινάκης ’Εμμανουήλ, Μπότσης Γ ε
ώργιος, Μπούσης Θεοφάνης, Ναξάκης ’Αντώνιος, Νικητόπουλος Χρίστος, Νικολόπουλος Δημήτριος, Νομικός ’Ιάκωβος, ΓΙαπαδάκης Χρίστος, Παπαδόπουλος
Διονύσιος, Παπαθανασίου ’Ιωάννης, Παπασπηλιόπουλος Κωνσταντ., Πασχάκης
Παναγιώτης, Παυλάκης ‘Ιωάννης, Πάτσης Νικόλαος, Ροδιτάκης ’Ιωάννης, Σαλοΰρος Κων/νος, Σαμαράς Νικόλαος, Σκούρας Γεώργιος, Σπανός Γεώργιος, Σπηλιόπουλος Παναγιώτης, Στάμου Κων/νος, Σταυρουλάκης Νικόλαος, Τζώτζης Ευάγ
γελος, Τηλιγάδας Γεώργιος, Τομαδάκης Εμμανουήλ, Τσιατούρας ’Αθανάσιος,
Φειδάς Βασίλειος, Φιλτίσης Δημήτριος, Χαραλαμπόπουλος ’Αθανάσιος, Χριστόπουλος Δημήτριος και Χριστόπουλος Χρίστος.
Β '. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν
Διεύθυνσιν
Πειραιώς:
Άρφανάκος Μιχαήλ, Βασιλείου Δημήτριος, Δίπλας Βασίλειος, Θεοδωρολέας Κυριάκος, Καρπογιάννης Χρίστος, Καραγιάννης Χαράλαμπος, Καραμίντζιος
Γεώργιος, Κουκουνάκης Γεώργιος, Κυριακόγκωνας Γεώργιος, Λεβαντής Κων/νος,
Μακκός Σπυρίδων, Μπούρας ’Ιωάννης, Ούρανός Μιχαήλ, Μαντελάκης Γεώργιος,
Παλαιοδήμος Κων/νος, Τσαλτάκης Δημήτριος, Τσίντζος Κων/νος καί Φουντουκόπουλος Χρίστος.
Γ '. ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν
Διεύθυνσιν
Π ατ ρών :
Βεργανελάκης Γεώργιος, Γιαννούκος Δημήτριος, Θεοδιυρόπουλος Παναγιώ
της, ’ Ιωνάς Ιωάννης, Κατσίκας Παύλος, Καψοκαβάδης ’Αλέξανδρος, Κοκκινάκης
Νικόλαος, Λιόντος ’ Ιωάννης, Μεσιακάρης Βασίλειος, Νικολακόπουλος Δημήτριος,
Παπαδόπουλος Δημήτριος, Πετρόπουλος Σωτήριος καί Τζανετουλάκος Παναγιώ
της·
Δ '. Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν
Κερκύρας:
Γεωργής Λάμπρος, Κάντας Σπυρίδων, Κωνσταντινίδης Βασίλειος, Ααμπρόπουλος Μαρίνης, Μαυροειδής Γεώργιος, Μιαρής Γεράσιμος, Μπουζαλάς Λευκά
δας, Παπαχαραλάμπους ’Ιωάν., Παναγόπουλος Χρίστος, Σταυρορράβδης Άνδρέας,
καί Τζουρμπάκης Γεώργιος.
*
* *
—’ Εξαιρετική έπιτυχία έσημείωσε καί εφέτος ή καθιερωμένη γιορτή τής
βασιλόπιττας στήν ’Αστυνομική Σχολή, πού έλαβε χώραν σέ στενό οικογενειακό
κύκλο την νύκτα τού Σαββάτου, 9/1/1960. Κατ’ αυτήν έπεκράτησε πλούσιο κέφι
καί παρουσιάσθηκαν διάφορα αυτοσχέδια άστυνομικά νούμερα άπό μ,αθητάς τής
Σχολής. Στο έπιτυχημένο αυτό γλέντι, πού έγινε στήν αίθουσα τελετών τής Σχολής,
μέσα σέ μια ταιριαστή διακόσμηση έλαβαν μέρος ό Διοικητής τής Σχολής κ. Άρχοντουλάκης, οί κ.κ. ’Αξιωματικοί τής Σχολής καί οί μαθηταί 'Τπαστυνόμοι μέ τις

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Τπό QIL. CESBR O N , κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

r - Κ ι’ αν δεν μπορής νά κάνης απολύτως τίποτα γ ι’ αύτό το άγριο παιδί κ ι’ αύτό
το μαρτυρικό σκύλο, για όλα γενικώς αυτά τά χαμένα παιδιά, πού δεν είναι άσφαλώς
δικά σου, τότε διατί δεν κλείνεις μ’ αδιαφορία αύτο τό βιβλίο ; Δια τί δεν τόκλεισες
άπ’ την αρχή ;
...Ό Ά λέν Ρομπέρ κ ι’ 6 σύντροφός του τρυπώνουν σ’ ένα γκαράζ... γλυστροϋν
μέσα σ’ ενα αυτοκίνητο,...ξαπλώνονται ό ένας δίπλα στον άλλον καί (είναι ή μόνη
χάρη πού τούς έ'μεινε) αποκοιμούνται...
...Τό άλλο πρωί, βγαίνοντας άπ’ τό γκαράζ, βρέθηκαν μέσα σέ μια πόλη
χλιαρή... 'Ο ήλιος τού προσεχούς Μαρτίου είχε έρθει νά κάνη μιά βόλτα πάνω στον
Δεκέμβριο... Οί άνθρωποι καί τά πουλιά έπεφταν στην παγίδα, αλλά όχι καί τά δένδρα...
Περνώντας άπό μιά βιτρίνα μαγαζιού ό Ά λέρ Ρομπέρ έρριξε μιά ματιά στο
τζάμι καί άποτραβήχτηκε έκπληκτος... Δεν μπόρεσε ν’ αναγνώριση τον εαυτό του
πού καθρεφτίζονταν μέσα...
’ Ηταν τόσο άλλαγμένος ! τόσο αισιόδοξος ! Χαμογελούσε! Καί είχε μιάν ελ
πίδα άνεξήγητη στην καρδιά του ότι όλα θά πάνε στο τέλος καλά. Γιά πρώτη φορά
στη ζωή του ένοιωθε την ευεργετική έπίδραση μιας γλυκείας ελπίδας...
Σκεφτόταν ότι αυτή την ώρα, οί σύντροφοί του στο Τερνεραί ήταν στην τάξη
μέ τό κεφάλι γυρισμένο προς τον ήλιο, όπως κάνουν τά λουλούδια... ένω αυτός είχε
την απόλυτη ελευθερία νά σταματήση σ’ ένα άρτοποιεΐο, νά διάσχιση όποιον δρόμο
προτιμά, νά διαλέξη ένα όποιοδήποτε μαγαζί καί νά μπή μέσα... ν’ άγοράση ένα
γλυκό ή καί νά καθήση καί σ’ ένα παγκάκι άκόμα... ’Αλλά όχι! ’Ό χ ι! Στο Παρίσι
δέν πρέπει νά κάθεται κανείς ποτέ πάνω σέ παγκάκι. Είναι τόσο επικίνδυνο ! ! !
Ήταν πρωΐ... "Ενα ηλιόλουστο χειμωνιάτικο πρωινό... Κ ι’ ό Ά λέν Ρομπέρ
ένοιωσε την επιθυμία νά πλυθή, νά φρεσκαρισθή, λιγάκι.. Μά, πώς; Στη δύσκολη
οίκογένειές του. Ποικιλία ορεκτικών μεζέδων, κρασί, φρούτα καί γλυκά άπετέλεσαν τό εκλεκτό μενού της βραδυάς. Στο γλέντι συμμετείχαν καί διάφοροι καλλιτέχναι όπως ό Γιάννης Βέλλας, ό Περικλής Βάγια, ό Κανδηλιώτης, 6 Γιώργος Πάρης,
ό Πάνος Άναστασόπουλος, ό Κώστας Πικέας καί άλλοι, πού έψυχαγώγησαν όμορ
φα τούς καλεσμένους τής Σχολής.
Ή γιορτή άνοιξε μ’ ένα σύντομο χαιρετισμό τού κ. Άρχοντουλάκη, ό όποιος
καί εξήγησε τήν προέλευση τού εθίμου τής βασιλόπιττας, καί παρετάθη μέχρι τό
πρωί τής Κυριακής μέσα πάντοτε σ’ ένα γιορταστικό καί εύχάριστο περιβάλλον.
Τούς χορευτικούς ρυθμούς έξετέλει, μέ πολλή έπιτυχία ή ορχήστρα τής ’Αστυνομίας
Πόλεων, ύπό τήν διεύθυνσι τού Μαέστρου 'Υπαστυνόμου κ. Μπουκουβάλα, καί
τό υπέροχο συγκρότημα λαϊκών χορών τού κ. Κουσιάδη πού καταχειροκροτήθηκε.
Σ ΠΗΛΟΣ
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αυτή στιγμή θυμήθηκε το άρωμα πού είχε μαζί του... Ήταν πραγματική σανίδα
σωτηρίας...
’Αντί για τουαλέττα λοιπόν, ερριξε τρεις σταγόνες άρωμα: μια στο μέτωπο,
μια στο δεξί καί μια στο άριστερό αύτί του.
Κ ι’ υστέρα ένοιωσε τον εαυτό του ανάλαφρο. Καί βάλθηκε να κουβεντιαση
μέ τον σκύλο για τό μέλλον τους! «Το λοιπόν, φιλαράκο μου» ψιθύρισε μέ τά μάτια
μισόκλειστα άπ’ τον δυνατό ήλιο «σήμερα θά βρω όπως δήποτε τούς γονείς μου..
Είμαι απόλυτα βέβαιος. Έ ξ άλλου έχω καί τό σχέδιό μου...».
Στάθηκε λιγάκι συλλογισμένος... Κάποια σκιά βάρυνε έξαφνα στή σκέψη του...
—« Κ ι’ αν δεν πετύχω; έ! άπλούστατα» συνέχισε νά μονολογή «άν δεν πετύχω
κ ι’ αύτή τή φορά, ξαναγυρίζω πίσω στο Τερνεραί μ’ ένα άλλο φορτηγο. Ο « Ασπρο
Δόντι» θά μέ τσάκιση, βέβαια. Τό ξέρω. ’Αλλά ή ’Αρχηγός θά μέ συγχώρηση στο
τέλος. 'Ο Μάρκ κ ι’ εγώ θά υιοθετήσουμε τον σκύλο, κ ι’ οί άλλοι σύντροφοι θα τον
δεχτούν ευχαρίστως. Κ ι’ υστέρα... ’Έ ! κ ι’ υστέρα βλέπουμε...».
Λέγοντας αύτά άρχισε νά περπατάη μέσα στήν πολυάνθρω>πη πόλη...
Σ έ μιά στιγμή σταμάτησε μπροστά σ’ ένα χάρτη τού Παρισιού, σε καποια
έξοδο τού μετρά... Καί άρχισε νά μελετάη τό δρόμο πού έπρεπε ν’ ακολουθηση αυτή
τή μέρα... Δέν είχε, άλλως τε, τήν ευχέρεια νά παίρνη λεωφορεία, αφού είχε το σκύλο
μαζί του... ’Έπρεπε νά μετακινήται πάντοτε μέ τά πόδια...
’Αλλά, ξαφνικά, κρύος ίδρωτας τον περιέλουσε... ’Από μ,ακρυα ακούσε μια
φωνή, πού τού φάνηκε τρομερή... μιά φωνή αμείλικτη πού ολοένα πλησίαζε...
—«Ζητήστε τήν «Ω ΡΟ Ρ»... ΓΙάρτε τον «Π Α Ρ ΙΣ ΙΝ Ο »... ή τον «Ο ΊΜ Α »...
Θά βρήτε μέσα τις συνταρακτικές λεπτομέρειεε τής μεγαλύτερης αποδρασεως τής
έποχής μας... 'Ο σκύλος πού τοσκασε από τήν Μελούν... ’Εφημερίδες ες ες εεες...».
Ή φωνή τού εφημεριδοπώλη έξακολούθησε, έπί πολλή ώρα, να καρφωνη
βέλη στήν καρδιά τού μικρού δραπέτη... 'Ο Άλέν Ρομπέρ χλώμιασε... "Απλωσε με
χέρι πού έτρεμε, ένα καινούργιο χαρτονόμισμα στον εφημεριδοπώλη και ζητησε
μιά εφημερίδα... Τράβηξε υστέρα τόν σκύλο, κάτοιι απο μια βαθεια και σκοτεινή
αυλόπορτα "καί διάβασε, ένω στήν καρδιά του ξέσπασε μιά άγρια χειμωνιάτικη κα
ταιγίδα:
« ...Ε Ν Α Σ Π Ε ΙΡ Α Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Σ Κ Υ Λ Ο Σ Δ Ρ Α Π Ε Τ Ε Υ Ε Ι Α Π Ο ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΙΩΝ
Τ Η Σ Μ Ε Λ Ο ΥΝ —Τ Ο Υ Ε Ι Χ Α Ν Μ Ε Τ Α Φ Υ Τ Ε Υ Σ Ε Ι Π Ο Λ Λ Α Ο Ρ ΓΑ Ν Α, Κ Α Ι ΙΔ Ι Α ΙΤ Ε Ρ Ω Σ
Ε Ν Α ΤΡΙΤΟ Α Σ Θ Ε Ν Η ΝΕΦΡΟ—Π Ο ΙΟ Σ ΘΑ Ξ Α Ν Α Β Ρ Η Τ Ο Ν Κ Α Ν Τ Υ ;...».

'Ο ’Αλέν Ρομπέρ ένοιωσε μιά ξαφνική χαρά... Καί, σκύβοντας προς τον σκύλο,
μουρμούρισε: «Κ α ν τ ύ ! ! !» Τό ζωο τρεμουλιασε σύγκορμο... πηδησε ως το πρό
σωπό τού παιδιού... άρχισε νά τού γλύφη τά νύχια καί τά χέρια...
"Υστερα έπεχείρησε νά συνέχιση τό διάβασμα... Τότε είδε νά πέφτη πάνω
στήν εφημερίδα μιά σταγόνα... "Εβρεχε λοιπον; Ο χ ι! Απλούστατα είχε πεσει
άπό τό μέτωπό του πού είχε σκεπασθή άπό ιδρώτα.
Συνεχίζοντας τό διάβασμα ό ’Αλέν Ρομπέρ, ένοιωσε μιάν _άνακούφιση...
'Ο συντάκτης τής είδήσεως ήταν φαίνεται πονοψυχος άνθρωπος... Ηταν αγανακτισμένος άπό τήν σκληρότητα αυτών των πειραμάτων και ευχότανε να μην ς,αναγύριζε ποτέ πια ό Καντύ στο Νοσοκομείο...
—«Κ α ν τ ύ !!!..,.».
Καθισμένος δίπλα του, μέ τό κεφάλι σκυμμένο σάν νά καταλάβαινε τήν κρισι
μότητα τής θέσεώς του ό σκύλος, μέ τά αύτιά τεντωμένα, σ’ αύτά περίμενε μέ άγωνία τήν απόφαση του αφεντικού του, δεχτηκε αυτό το ονομα με πηδήματα χαράς
καί ευγνωμοσύνης... τό δέχτηκε σάν ένα κομμάτι ζάχαρη...
( Συνεχίζεται)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ύπό 'Τπαστυνόμου Α' κ. I . Ρ Α 'Γ Κ Ο Υ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών ’Αθηνών κατ’ Αλφαβητικήν σειράν
Ά ρ μ έ ν η Βραΐλα .
Πάροδος της Λ. Αλεξάνδρας 23, στοϋ Γκύζη.
0 Αρμενης Βράϊλας, "Ελλην φιλόσοφος, πολιτικός κοί νομομαθής, γεννήθηκε
στην Κέρκυρα τό 1812 καί πέθανεστό Λονδίνο τό 1884. Σπούδασε στο έξωτερικό
νομικές επιστήμες καί γυρίζοντας στην Κέρκυρα, ήσκησε τό επάγγελμα του δικη
γόρου, αρκετα ευδόκιμα. I ο 1840 διιυρίσθη δικαστής στη Ζάκυνθο, άργότερα
δε υποθηκοφυλαξ στη Κέρκυρα. Άναμιχθείς στους πολιτικούς αγώνες, κατωρθωσε,^ μαζί μ’ άλλους, νά μεταρρύθμιση τό Σύνταγμα τής Ίονίου Πολιτείας.
I ο 1850 εξελεγη, αντιπρόσωπός τής Θ’ Βουλής. Ιό 1854 έγινε καθηγητής τήε Φιλο
σοφίας^ στην Ιόνιο ’Ακαδημία, ίο 1865 έγινε Σύμβουλος τής ’Επικράτειας. Άπότό
J867, υπηρέτησε ώς πρεσβευτής στο Λονδίνο, Πετρούπολη Παρίσι. Πήρες μέρος τό
1880, σ . ς διασκεψι των μεγάλων, στο Βερολίνο. ’Αξιόλογη είναι ή συγγραφική του
εργασία, γύρω άπό φιλοσοφικά θέματα.
Α ρ μ ο δ ίο υ .
Από ’Αθήνας 46, στήν Κεντρική αγορά των ’Αθηνών.
Αρμόδιός ο Αθηναίος, μαζί μέ τον Άριστογείτονα, σκότωσε τον γυιό τού
Π εισιστρατου, ίππαρχον (βλ. καί ’Αριστογείτονος).
Α ρ μ ο ν ία ς.
Πάροδος Γΐύθωνος 1, στή Κυψέλη.
Η Αρμονία, κόρη τοϋ ’Άρη καί τής ’Αφροδίτης, σύζυγος δέ τοϋ Κάδμου,
θεωρείται ώς ή πρώτη μητέρα των Θηβαίων καί ώς σύμβολο οικογενειακής γαλήνης.
Κατ’ άλλον μΰθον, ήτο κόρη τοϋ Δία καί τής Ήλέκτρας. Ά πό σύμβολο τάξεως στή
φύσι, έγινε σύμβολο τάξεως στη Πολιτεία. Ά πό τον μύθο τής Αρμονίας, ένεπνεύσθησαν πολλοί καλλιτέχνες, ιδίως όμο^ς ό "Ελλην Γύζης, μέ τήν γνωστή του «Αρμονία».
Ά ρνης.
Απο Άλκμάνος 17, στά Ήλύσια.
Κατά τήν μυθολογία ή Ά ρνη ήτο τοποθεσία στον "Αδη ή στά «τάρταρα τής
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γης», όπου υπήρχε ή «βρύση τής λησμονιας, ή τής άρνησιάς». Πίνοντας άπό το νερό
τής βρύσης αύτής οί νεκροί, λησμονούσαν τούς ζώντες συγγενείς των.
’ Α ροα νίω ν.
Διασταύρωσις τής οδού Όβρένοβιτς στά παληά Σφαγεία.
’ Οφείλει την ονομασία της, στο γνωστό ορος τής Ά χαΐας, τον Χελμό, που
στην κορυφή του υπάρχει ανώμαλο έπίμηκες οροπέδιο.
Ά ρ ρ ια ν ο ϋ .
Πάροδος τής οδού Έρατοσθένους 9, στο Στάδιο.
Άρριανός ό Φλάβιος, περίφημος φιλόσοφος, ιστορικός καί γεωγράφος, γεν
νήθηκε στην Νικομήδεια τής Βιθυνίας κατά τό 95 μ. X . Π πήρξε μαθητης τοϋ Επικτήτου. ’Ερχόμενος στην ’Αθήνα, έγινε ’Αθηναίος πολίτης κ ι’ έλαβε την επωνυμία
«νέος Ξενοφών».
Στην ’Αθήνα έξετιμήθη ιδιαίτερα άπό τον Άδριανό, ό όποιος αργότερα τον
κάλεσε στον Ρώμη καί τον προήγαγε στ’ ανώτατα αξιώματα.' Γοτε πήρε και το
Ρωμαϊκό όνομα Φλάβιος, όνομα αύτοκρατορικής οικογένειας. Διετέλεσε για 6 χρο
νιά τοπάρχης (b eg atu s) τής Καππαδοκίας. Την εποχή αυτή έπεχείρησε τον περίπλουν τού Εΰξείνου Πόντου. Ό Άρριανός, ακολούθησε τον Ηροδοτο τοσο στις
εκφράσεις, όσο καί στά. συντακτικά σχήματα.
’ Α ρσ ά κη.
Πάροδος τής οδού Πανεπιστημίου 49, στο ’Αρσάκειο (Δικαστήρια).
Ό ’Απόστολος Άρσάκης, μέγας, τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Αθη
νών, ευεργέτης, γεννήθηκε την 6ην ’Ιανουάριου 1792 στο χωριό Χοταχοβα τής Β.
’ Ηπείρου. Τό 1813, έγινε διδάκτωρ ιατρικής στο Πανεπιστήμιο τής Χάλλης τής
Σαξωνίας. Νέος ακόμη έδειξε δείγματα φιλολογικής μορφώσεως και πρώιμης δια
νοητικής ωριμότητας. Άπό τό 1836—1839 ήτο Γραμματευς τής Επικράτειας
στήν Μολδοβλαχία. Τό 1860 έγινε 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής Ρουμανίας και
γιά λίγο πρόεδρος τού 'Υπουργικού Συμβουλίου. ’Έ γινε αρκετα γνωστός απο τις
δωρεές του, στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Πέθανε στις 16 Ιουλίου 1874.
Ά ρ τ έ μ ιδ ο ς .
Πάροδος τής όδοΰ Έρμοϋ 96, στο Μοναστηράκι.
Μυθολογικά, ή Ά ρ τεμ ις, ήτο κόρη τού Δία καί τής Λητούς, δίδυμη δέ αδελφή
τού Απόλλωνος. 'Η Λητώ, διωκομένη άπό τήν ζηλότυπη "Ηρα, κατέφυγε στή
Δήλο, όπου στους πρόποδες τοϋ όρους Κύθνου, γέννησε τον Απόλλωνα και την
Ά ρ τεμ ι. Ή Ά ρ τεμ ις , θεά τοϋ Όλύμπου, είναι μητέρα τ-ής φύσεως. Έθεωρεΐτο
cος προστάτης τής νεότητος, τής παρθενίας, τής μητρότητάς καί τοϋ γάμου.
’ Α ρ τ εμ ισ ίο υ .
Άπό Κεραμεικοΰ 112, στήν Λαχαναγορά.
Τό Άρτεμίσιον, είναι άκρωτήριο στήν Β.Α. άκρη τής Εύβοιας. Πήρε τ ’ όνομα
άπό τον έκεΐ στήν αρχαιότητα ναό τής «Προσηώας» (τής προς Άνατολάς) Ά ρ τ έ
μιδος.
Τό Άρτεμίσιον, έγινε γνωστό γιά τήν ναυμαχία τοϋ 480, μεταξύ Ελλήνων
(ύπό τήν αρχηγίαν τοϋ Εύρυβιάδη) καί Περσών. Σ ’ αύτήν, πήρε μέρος καί ό Θ εμι
στοκλής τών Αθηνών καί ό Άδείμας τών Κορινθίων, νικήθηκε δέ ό Περσικός
στόλος.
Ά ρ τεμ ω νο ς.
Πάροδος τής όδοΰ Χερσίφρονος 33, στον Ά γ ιο ’Ιωάννη Βουλιαγμένης.
'Ο ’Αρτέμιον, μηχανικός σύγχρονος τοϋ Περικλέους, είναι ό εφευρέτης τών
πολιορκητικών μηχανών, τις όποιες χρησιμοποίησε στην εκστρατεία τού Περικλέους κατά τής Σάμου (440—439 π .Χ .).
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’Ά ρ τ η ς .
Άπό Λαρίσης 2, στον ’Ερυθρό Σταυρό.
’Οφείλει την ονομασία της, στή γνωστή πόλι της ’Ηπείρου. Ή ’Άρτα έχει
μεγάλη ιστορική σημασία καί υπήρξε σπουδαίο κέντρο Βυζαντινής τέχνης. Βρίσκεται
στην αριστερή όχθη τοϋ ποταμού Άράχθου.
Ά ρ τ ο τ ίν η ς .
’Από 'Υμηττού.
Πήρε τ ’ όνομα προς τιμήν τής γνωστής κωμοπόλεοος τής έπαρχίας Δωρίδος,
που βρίσκεται στις πηγές τοϋ Εύήνου ποταμού καί στα πλάγια των Βαρδουσιών.
Στην Άρτοτίνα γεννήθηκαν 6 Σκαλτσοδήμος, ο Ά θ. Διάκος κ. ά. οπλαρχηγοί τής
Επαναστάσειος. ’Ε κ εί κοντά σώζεται ή μονή Ίωάννου τοϋ Προδρόμου, στήν οποία
μόνασε ο Διάκος, πριν άναμιχθή στήν Έπανάστασι.
Ά ρύβου.
Πάροδος τής όδοϋ Φιλολάου 91, στο Παγκράτι.
Ό Άρύβας, βασιλεύς των Μολοσσών τής ’ Ηπείρου (390 π .Χ .), ήτο αδελφός
τής Όλυμπιάδος, συζύγου τοϋ Φιλίππου.
Ά ρύτης.
Πάροδος τής όδοϋ Φερπίο^νος 88.
Άρυτη ή Ά ρήτη, ή φιλόσοφος, κόρη τοϋ ίδρυτοΰ τής Κυρηναϊκής Σχολής,
’Αρίστιππου, διαδέχθηκε τον πατέρα της στο αξίωμα τοϋ Σχολάρχου τής Κυρηναϊ
κής Σχολής.
Α ρχελάου.
Στο τέρμα τής όδοϋ Άμύντα, στή συνοικία Ριζάρη.
Αρχέλαος 6 ’Αθηναίος, φιλόσοφος, έζησε τό 2ο ήμισυ τοϋ Ε ' π.Χ. αίώνος
Ρυιος τοϋ Απολλοδιορου, ήτο μαθητής τοϋ ’Αναξαγόρα τοϋ Κλαζομενίου. 'Ο ’Αρ
χέλαος, πίστευε ότι ή γή είναι σφαιροειδής, ό κόσμος φθαρτός, τό παν δέ άπειρον.
Ά ρχέρμου.
’Από Χρυσοθέμιδος 9, στή Γούβα.
Ό ’Αρχέρμος, Χίος άγαλματοποιός, γυιός τοϋ Μικκιάδου καί πατήρ των
επίσης αγαλματοποιών, Βουπαλου και Άθηνιδος, έζησε περί τά μέσα τοϋ Σ Τ '
/l.X. αιώνος. Ειργαζετο, έχοντας για υλικό το μάρμαρο. Γνωστό του έργο είναι ή
«Νίκη τοϋ Άρχέρμου» πού βρέθηκε στή Δήλο.
Ά ρ χ ι γένους.
Πάροδος τής οδοΰ Γούβας 32, στον Ά γ ιο ’Ιωάννη Βουλιαγμένης.
Ό Άρχιγένης, διαπρεπής Έ λλην ιατρός—χειρουργός άπό τήν Άπαμι ια
.ης Συρίας, έζησε κατά τούς χρόνους τοϋ
του Τραϊανού στή
στη ±πομη
Ρώμη. Ό Άλέξανδι
\εξανδρος
δ Τραλλιανός λέγει ότι ό Άρχιγένης υπήρξε «θειότατος εΐπερ τις καί άλλος».

’ Αρχιλόχου.
Πάροδος τής όδοϋ Πίσσης 3, στοΰ ΦΙΞ.
'Ο Αρχίλοχος, σπουδαίος ποιητής άπό τή Πάρο, έζησε περί τά μέσα τοϋ
Ζ π.ν. αΐίιΐνΟίΓ ναι F.lAjr/t Γι ■ nrnrm'fli m'r'?r\r\r '—
ί ’\\ι fwn
ζοΰσε
με
πόλεμο εναντίον των Ναξίων.
(Συνεχίζεται)

■
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Ύ π ’ άριθ. 955117-11-1959
« ’Εάν ή ύπ ’ άριθ. 9355/1959 ά πόφασις τοΰ 'Υπουργού Σ υγκοινωνιών καί Δη
μοσίων "Εργων, δι’ ής ανατίθενται αστυνομικά καθήκοντα εις τεχνικούς ύπα λ λή λοτς τού Υ π ο υ ρ γ είο υ τούτου διά τάς έν αυτή αύτοκινητιστικάς παραβάσεις τρο
χαίας κινήσεως, είναι νόμ ιμ ο ς » .
Έ πί τοΰ πρόσθεν ερωτήματος τό Νομικόν Συμβούλιου έγνωμοδότησεν ώς άκολούθως :
Έ κ τοΰ συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 2 καί 32 τοΰ Ν. 4841/1930 «περί αύτοκινήτων, κυκλοφορίας αύτών καί υποχρεώσεων των οδηγών» σαφώς προκύπτει δτι οί έπί τοΰ ελέγ
χου της κυκλοφορίας αύτοκινήτων οχημάτων τεταγμένοι τεχνικοί ύπάλληλοι τοΰ 'Υπουργείου
Συγκοινωνίας άσκοϋσι άστυνομικά καθήκοντα άναγόμενα εις ζητήματα τεχνικής καί οικονομικής
φύσεως τών αυτοκινήτων οχημάτων, έξ ου λόγου καί παρέχεται ή έπ’ αύτών άρμοδιότης εις την
παρά τώ ' Γπουργείω Συγκοινωνίας Διεύθυνσιν τών Σιδηροδρόμων, ζητήματα δέ τροχαίας κινήσεως έν γένει, ώς τ ’ άφορώντα τήν εύταξίαν εις την κίνησιν τών οχημάτων έν ταϊς πόλεσι, τάς σταθ
μεύσεις, τάς διαδρομάς καί την κυκλοφορίαν αύτών διά τών διαφόρων οδών, τά τής καθαριότητας,
τα. τής συμπεριφοράς τών οδηγών αύτών καί λοιπά συναφή, ρυθμίζονται ϋπό τών κατά τόπους
,Αστυνομικών άρχών δι’ άστυνομικών διατάξεων προς τοϋτο έκδιδομένων καί έγκρινομένων ύπό τοΰ
'Υπουργού τών ’Εσωτερικών, πλήν τών έξαρτωμέμων έκ τής διά τοΰ Ν.Δ. τής 16 ’Οκτωβρίου
1925 κυρωθείσης συμβάσεως «περί παροχής ήλεκτρικοΰ ρεύματος καί μεταφορών» καί τών ύπό τών
άρθρων 21 καί 22 τοΰ ρηθέντος νόμου προβλεπομένων, άτινα πάντως δέν σχετίζονται προς τά
διαληφθέντα τής άστυνομικής άρμοδιότητος θέματα (βλ. άρθρ. 4 καί 46 συμβάσεως καί άρθρ. 2
Ν. 3463/1928 εις ό τό άρθρον 21 έν τέλει τοΰ Ν. 4841/1930 παραπέμπει).
Έ ξ άλλου κατά τά άρθρα 2 § Ια, ε’ , 122 ηθ καί 123 τοΰ διά τοΰ Δ /τος τής 30-6/30-9-1931
Κωδ. Νόμου 4971/1931 «περί Όργανισμοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων», ήτις κωδικοποίησις έκυρώθη διά τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 941/1943 έπελθούσης οΰτω εις τάς διατάξεις τοΰ όργανισμοΰ νομοθε
τικής άνανεώσεως μεταγενεστέρας τών διατάξεων τοΰ Ν. 4841 /1930, εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων,
ώς έντεταλμένην τήν διαφύλαξιν τής δημοσίας ειρήνης, -ησυχίας καί τάξεως καί τήν προστασίαν
τών προσώπων καί τών περιουσιών τών κατοίκων ανήκει ό έλεγχος καί ή δι’ άστυνομικών δια
τάξεων ρύθμισις τών ζητημάτων τών άφορώντων τήν εις τάς οδούς κίνησιν, τάξιν καί κυκλοφορίαν
τών οχημάτων.
Επομένως ή ύπ’ άριθ. 9356/1959 άπόφασις τοΰ Υπουργού Συγκοινωνιών καί Δημοσίων
Έργων, δι’ ής άνατίθενται εις τεχνικούς υπαλλήλους τοΰ 'Υπουργείου τούτου καθήκοντα ελέγχου
έπί τής κυκλοφορίας τών πάσης φύσεως αύτοκινήτων έκτελούντων παρανόμους μεταφοράς επιβα
τών έπί κομίστρω κατ’ έπιβάτην, παρανόμους σταθμεύσεις καί λοιπάς τροχαίας κινήσεως παρα
βάσεις, έλέγχεται ώς καθ’ ύπέρβασιν τοΰ Νόμου έκδοθεΐσα καί ώς τοιαύτη άνίσχυρος πρός έφαρμογήν.

—Παρητήθη του ’Αστυνομικού Σώματος ό 'Υπαστυνόμος Α ' κ. Παπαβασιλείου Γεώργιος. Εις τούτον άπενεμήθτ) ό βαθμός τοϋ ’Αστυνόμου και εξεφράσθη ή
ευαρέσκεια του κ. Αρχηγού τής ’Αστυνομίας διά την μακροχρόνιον έν τω ’Αστυνο
μικό) Σώματι εύδόκιμον. υπηρεσίαν του.
—Διά Β .Δ . άπηλλάγησαν των καθηκόντων των άπό 1-1-1960 οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι καταληφθέντες ύπό του ορίου ηλικίας :
1) ’Αστυνομικοί Διευθυνταί κ.κ. Λιαρομμάτης Γεράσιμος, Ζαγκλής Δημήτριος, Κορωνάκος Διονύσιος, Κουτσουρούμπας Σπυρίδουν, Γεωργίου Βασίλειος,
Πουλικάκος Παντελής, Τσίπης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Γεώργιος, Λουκάκης
’Εμμανουήλ, Παυλόπουλος Βαλσάμης, Παπακωνσταντίνου Διονύσιος καί 'Υ γειο
νομικός Διευθυντής Β ' ’Αλεξίου Ζήσης.
2) ’Αστυνόμοι κ.κ. Τσέκος ’Αθανάσιος, Άσημάκης Γεώργιος, Μάντζαρης
’Αναστάσιος, Βαλσαμίδης Βασίλειος, Γκόγκας Σπυρίδων, Άντωνάκης ’Εμμανουήλ,
Άγγελόπουλος Χρήστος, Κροκίδης ’Αλέξανδρος, Βασιλόγιαννης Ευστάθιος, Σισμάνης ’Αθανάσιος, Φράγκος Βασίλειος, Άναστασιάδης ’Ιωάννης, Γαβριήλ Γεώργιος,
Θεοδωράκης ’Ιωάννης καί Φαρμάκης Παντελής.
3) 'Υπαστυνόμοι κ .κ . Φρόνιμος Κωνσταντίνος, Δημητριάδης Άστέριος,
Λαμπρόπουλος ’Αριστομένης, Φόλας Στέφανος καί Τρύφωνας Γεώργιος.
4) Άνθυπαστυνόμοι κ.κ. Περουκανέας Δημήτριος, ΚΙΙραβάς Σωκράτης, Λιακάκος Ιωάννης, Λυκάκης ’Ανδρέας, Παιδακάκης Γεώργιος, Ζαφειράκος Δημήτριος,
Άσημάκης Παναγιώτης, Κυρογιαννάκος Πέτρος, Νομικός Άνδρέας, Μάϊνος Θεόδιυρος, Τζουβάρας Βησσαρίων, Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Ζαφειριάδης Χρίστος,
ΙΙολυζωγόπουλος Άνδρέας, Καλονάρος Παναγιώτές, Μπούμπουκας Νικόλαος καί
Προβατάς Νικόλαος.
,5) Άρχιφύλακες : Φουντουκόπουλος Νικόλαος, ’Έρωτας Κυριάκος, Τριανταφύλλου Χαράλαμπος, Ινωστόπουλος Γεώργιος, Άναγνωστόπουλος Θεόδωρος,
Παπαγγελής Βασίλειος, Ινανάκης Φίλιππος, Σαγιαδινός Κωνσταντίνος, Δημόπουλος
’ Ιωάννης καί Κοντός Σπυρίδων.
6) 'Υπαρχιφύλακες: Γιαννακούλιας Παναγιώτης, Ξάνθης Κωνσταντίνος,
Τζαρμάδος Στυλιανός, Κιτσάκης Νικόλαος, Ντουφεξής Παναγιώτης, Εύαγγελινός
Παναγιώτης, Μιχελάκος Αθανάσιος, Χανιώτης Λάμπρος, Κουτσαύτης ’Αριστεί
δης, Γεωργουλόπουλος Άνδρέας, Εύαγγελόπουλος Άνδρέας, Τουμπανάκης Βασί
λειος, Δρόσος Παναγιώτης, Κονταρας Ήλίας, Μποΰλος Χαράλαμπος, Άρναούτης
Μιχαήλ, Γκρίμπας Κωνσταντίνος, Καρδαράς ’Απόστολος, Παπανικολάου Δημοσθέ
νης, Σκυλακάκης Παναγιώτης, Χαραλαμπόπουλος ’Ιωάννης, Κορογιάννης Νικόλαος,
Βρακάς Λάμπρος, Τζεφεράκος Μιχαήλ καί Γραμμ.ένος Κωνσταντίνος.
7) Αστυφύλακες : Νικολούδης Ευάγγελος.
—Διά Β. Διατάγματος προήχθησαν εις τον βαθμόν του ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάξεως έκ των έν ισχύϊ πινάκων προακτέων έτους 1959, προς πλήρωσιν κενών
θέσεων, οί κάτωθι Αστυνομικοί Διευθυνταί Β' τάξεως :
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Καραχάλιος ’Ιωάννης, Μουρούσιας Άνδρέας καί
Γεωργακόπουλος Παντελής.
β) Κατ’ άρχαιότητα : κ.κ. Πανέτσος ’Ιωάννης, Μπαρδόπουλος Παναγιώτης,
Παπαδόπουλος ’Αριστείδης καί Άδαμόπουλος Άδάμ.
—Εις τον βαθμόν πού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' τάξεως οί ’Αστυνόμοι Α'
τάξεως.
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α) Κατ εκλογήν : κ.κ. Στρατης ’Αθανάσιος, Δουβάρας Δημήτριος, Δημητρακοπουλος Χρηστός, Μόρος Δημήτριος, Ταμωλάκης Γεώργιος, Τσακρής Νικόλαος
καί Παπαγιάννης Γεώργιος.
β) Κατ’ αρχαιότητα : κ.κ. Λαδάς Γεώργιος, Κούκουρας ’Ιωάννης, Κανέλλος
Γεώργιος καί Γάτσης Ιωάννης.
Εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Α.' τάξεως οί Αστυνόμοι ΕΓ τάξεως :
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Σούτης Κωνσταντίνος, Σκάρπας Θεόδιυρος, Λυράκης
Ιωάννης, Κουλουριωτης Δημήτριος, Τ'αλλίδας Νικόλαος, Ινυρκΐτσος Γεώργιος,
Παπασταθόπουλος ή Παπαστάθης Βάϊος, Σπυρογιαννόπουλος Χρηστός καί ΙΤαπαλεξόπουλος Γεώργιος.
β) Κατ’ αρχαιότητα : κ.κ. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Πάρχας Ιωάννης,
Φίλιππου Άνδρέας, Γσουρά.ς ’Αντώνιος, Κοτρώτσος ’Αγησίλαος καί Μητσάκης
Δημήτριος.
—Δ ι’ άποφάσεως του κ. Υπουργού ’ Εσωτερικού προήχθησαν οί κάτωθι
αστυνομικοί υπάλληλοι έκ των έν ΐσχύ'ι πινάκων προεκτέιυν έτους 1959 προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, ώς άκολούθως :
Εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Β ’ τάξεως οί Ύπαστυνόμοι Α’ τάξεως :
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Σΐνος Άνδρέας, Κολλινιάτης Βασίλειος, Βλαχοδήμος
Τηλέμαχος, Κουρουμπλής Παναγιώτης, Κοντός Ευάγγελος, Άδαμόπουλος ΤαξιάρΧ’θώ Τζάθας ’ Ιωάννης, Τριανταφυλλόπουλος Χαράλαμπος, Άλισαφάκης Ευστρά
τιος, Δαβακης Μιχαήλ, ΙΙαπαδέας Δημήτριος, Μιχελής Σπυρίδων, Σφέτσος Ξενο
φών, Ντζουμάνης Γεώργιος, Πασπάτης ’Αντώνιος καί Γιαννακάκης Μύρων.
β) Κατ’ αρχαιότητα : κ.κ. Μαραβέλιας Γεώργιος, Μαλλιαρουδάκης Ευάγ
γελος, Τριλιανός Κωνσταντίνος, Μανωλόπουλος ’Ιωάννης, Γεωργουλόπουλος Ήλίας,
Βοϊβόνδας ’Αθανάσιος, Ευθυμίου Χρηστός, Τσαλτάκης Θεόδιορος, Άρχατζηκάκης
’Ελευθέριος καί ’Αβραάμ Ήλίας.
—Εις τον βαθμ.όν τού Άνθυπαστυνόμου οί Άρχιφύλακες :
α) Κατ’ έκλογήν : κ.κ. Άντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Κυριακόπουλος Ά ν 
δρέας, Γραμμένος Δημήτριος, Τσαντίλης Πολύκαρπος, Κατριγάρης Αθανάσιος,
Δρούγας ’ Ιωάννης, Καμπούρης Μιχαήλ, Σιδηρόπουλος Άχιλλεύς, Τσάκας Άγγελος,
Φουστέρης Δημήτριος καί Τριανταφυλλόπουλος Βασίλειος.
β) Κατ’ αρχαιότητα : κ.κ. Οικονόμου Χρηστός, Ντονάς Χρηστός, Γιατράκος
I εωργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Κουρκουτάς Βασίλειος, Μαστρογεωργίου
Αθανάσιος καί Μηλιώνης Δημήτριος.
*
* *
ΕΠ ΓΓΤΧΟ Ν ΊΈ Σ Ε ΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧ Ο Λ ΙΙΝ ΑΡΧΙΦΤΛΑΚΩΝ
— Γην 6ην Δεκεμβρίου 1959, διενεργήθη διαγωνισμός εις το μάθημα τών
Ελληνικών διά την Σχολήν Άρχιφυλάκων. ’Εκ τών μετασχόντων έπέτυχον οί κάτωθι
252 άστυφύλακες : Μανταλιά.ς Θεοφάνης, Κωτσόβολος ’Άγγελος, Ταβουλαρέας
Σωτήριος, Τζιμοράγκας Γεώργιος, Τσατάλας Κωνσταντίνος, Τόλλιας Γεώργιος,
Τσαντήλης Δημήτριος, Τσιρώνης Αθανάσιος, Τζουμέρκας Παναγιώτης, Τόγιας
Αθανάσιος, Τζιαβέλας Φώτιος, Τζουβέλης Κωνσταντίνος, Τασάκος Κωνσταντίνος
I ασιόπουλος ’Αντώνιος, Ήλιάδης Φιλήμων, Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Χάγιος
’Ιωάννης, Χιώτης Στέργιος, Χρονόπουλος Ήλίας, Χαραλαμπάκης ’Εμμανουήλ, Χολέβας Νικόλαος, Χαβέλλας Ίσ>άννης, Ξεροβασιλά.ς ’Ιωάννης, Χριστόπουλος Iicovσταντϊνος, Χειλάκης Κωνσταντίνος, Χρυσανθόπουλος Χρηστός, Χουλάκης Χαρά
λαμπος, Σταθάτος Παναγιώτης, Παναγιωτόπουλος Χρηστός, Ποωτογεράκης ’ Ιωάν
νης, Παπαγγελής Κωνσταντίνος, Πιερακάκης Γεώργιος, Παπαδάς Ήλίας, Πέππας
Νικόλαος, Παγκαλάκης Γεώργιος, Πατουχέας Ήλίας, Παπαδημητρόπουλος Ά ν-
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δρέας, Πρωτόπαππας Κωνσταντίνος, Πουρνάρας ’Αθανάσιος, Παπαστεφάνου ’Ιωάν
νης, Παπαϊωάννου ’Ιωάννης, Πρικάκης ’ Ιωάννης, Καβούρης Παναγιώτης, Καραμπούλης Γεώργιος, ΙΊαπαδόπουλος Νικόλαος, Φράγκος ’Ιωάννης, Φραγκούλης
Βιργίλλιος, Καπούτσης Κωνσταντίνος, Φονταλής Σπυρίδων, Μεγαλακάκης Κων
σταντίνος, Μαρκάκης Χαράλαμπος, Μπαϊρακτάρης ’Επαμεινώνδας, Μασαούτης
Νικόλαος, Μπάκας ’Απόστολος, Ματσούκας ’Ιωάννης, Μπρίνιας ’Απόστολος, Μπασιάκος Νικόλαος, Μαρκάκης ’Αντώνιος, Μπλουγούρας Γεώργιος, Μικέδης Γεώρ
γιος, Μιχιώτης Κωνσταντίνος, Μανουράς ’Ιωάννης, Σολομός Διονύσιος, Μπρακατσέλος Νικόλαος, Μπλέτσας Γεώργιος, Μπίκος Δημήτριος, Μυλωνάς ’Ιωάννης,
Μπουρούνης Δημήτριος, Κουρμπέτης Πολύβιος, Κορτσαλός Δημήτριος, Κακούνης
Κωνσταντίνος, Ρίγκος Νικόλαος, Ρουμάνας ’Ιωάννης, Κο:>τσόπουλος Κωνσταντίνος,
Καγκουράς Παναγιώτης, Κολώνιας ’Αθανάσιος, Ινοκκινάκης ’Ιωάννης, Κωνσταντόπουλος ’Αθανάσιος, Καλφακάκος Δημήτριος, Κόρακας Ευάγγελος, Κούφης Γεώρ
γιος, Κοντογεωργάκος Κωνσταντίνος,- Καψωμενάκης Γεώργιος, Κοτίνης ’Ιωάννης,
Νταλάκας Κωνσταντίνος, Κολοβέας Δημήτριος, Καντόλας Νικόλαος, Καραγιάννης
Δημήτριος, Κουλούκης Σπυρίδων, Κουτσοκώστας Άνδρέας, Καραμπίνας Θεμιστο
κλής, Ντούβρας Κωνσταντίνος, Νικολάου Κωνσταντίνος, Πουλόπουλος Κωνσταν
τίνος, Πατερίτσας Γεώργιος, Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Γκάσιος Δημήτριος, Γεωργιτσανάκος Κυριάκος, Γιαννακόπουλος Γρηγόριος, Γαμβράς Θωμάς, Βασιλείου
Δημήτριος, Λουζιώτης Χρηστός, Λινάρδος Ευάγγελος, Λιακόπουλος Χρηστός,
Λαμπρόπουλος Γεώργιος, Λιακόπουλος Ήλίας, Λάγιος Στυλιανός, Λύσσαρης Ή λίας, Βασιλείου Γεώργιος, Γκιώνης Γεώργιος, Διαμαντόπουλος Άνδρέας, ’Ελαφρός
Σπυρίδων, Δουβίκας Σωτήριος, Δασενάκης Γεώργιος, Δελλάκος Ήλίας, Οικονόμου
Δημήτριος, Λαλάκος Γεώργιος, Λαζανάς Άνδρέας, Θεοδώρου Χριστόφορος, Παγώνης Χαράλαμπος, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος, Δασκαλάκης Κωνσταντίνος.
Δόσχορης Γρηγόριος, Δουκάκης Κωνσταντίνος, Δημητρακόπουλος Δημήτριος, Ανα
γνώστου ή Παππάς Ήλίας, Άσημακόπουλος Γρηγόριος, Αύγουστϊνος Νικόλαος,
Άναστασόπουλος ’Ιωάννης, Άθανασόπουλος Σπυρίδων, Πουλημένος Σωτήριος,
Πισπιρΐγκος Ξενοφών, Πετρόπουλος Βασίλειος, Παναγόπουλος Ήλίας, Αύλωνίτης
Σπυρίδων, Άρκουδέας Νικόλαος, Άγγελόπουλος Κωνσταντίνος, Άδάμ Γεώργιος,
Μπακής Παναγιώτης, Μανοϋσος Παναγιώτης, Μούζουλας Γεώργιος, Άπονωμεριτάκης Στέφανος, Άογύρης Φώτιος, Μπότσης Αλέξανδρος, Μπούσιος Δημήτριος,
Φλώρος Λάμπρος, Κώτσης Ευστάθιος, Κονυλάκης Ευστράτιος, Καραστάθης Χοήστος, Σπυρούλιας ’Ιωάννης, Σινόπουλος Άγγελος, Άγγελάκος Θωμάς, Σκωλίκης
Μιχαήλ, Σταθακόπουλος ’Απόστολος, Σιβίκος Νικόλαος, Σταμάτης ’Ιωάννης, Σ ιμώνης Γεώργιος, Άργύρης Νικόλαος, Άναγνωστάκης Κωνσταντίνος, Βλαχόπουλος
Δημήτριος, Βαλσαμάς Γεώργιος, Σφαλτός Δημήτριος, Σπανογιάννης Αθανάσιος,
Σωνίδης Κωνσταντίνος, Σκοπελίτης Άγγελος, Βαρλάμης Δημοσθένης, Γκίκας
Αθανάσιος, Γκέκος Νικόλαος, Βαβούλης Άργύριος, Παρλαβάντζας ’Αλέξανδρος,
ΓΙαραράς Μάρκος, Παλαντάς Δημήτριος, Σουροπάνης Εύάγγελος, Μασγάλας Κων
σταντίνος, Αθανασίου Στέφανος, Καλαϊτζίδης Θεοχάρης, Τζιούκρας Χαράλαμπος,
Ιίοντογιάννης Ηρακλής, Φαράντος Αθανάσιος, Μπαρούνης Αντώνιος, Τσώτας
’Ιωάννης, Τράσσης Βασίλειος, Μπίλλιας Χαράλαμπος, Κοΰκκος Άνδρέας, Φρουδαράκης Εμμανουήλ, Μανώλης Άνδρέας, Μπούρας Χρήστος, Κιζίρης Βασίλειος,
Κωστάκης ’ Εμμανουήλ, Κωτσίρης Παναγιώτης, Κουλαμάς Ήλίας, Κώτσης Θωμάς,
Κώης ’ Ιωάννης, Κακαβάς Διαμαντής, Κυριακόγκωνας Γεώργιος, Κοκμοτός Χαρά
λαμπός, Κοτρωνιάς Ζώης, Νάνης Μιχαήλ, Ντερμπεντέρης Κωνσταντίνος ή ’Ιωάννης,
Ρεμπελάκης Κλέαρχος, Γεωργίου Γεώργιος, Σκόπας Αναστάσιος, Γλεντζάκος
Γεώργιος, Σπυρόπουλος Πέτρος, Βούτσινος Κωνσταντίνος, Γκούμας Ιωάννης,
Νινάσιος Βασίλειος, Σταματόπουλος Βασίλειος, Γεωργακόπουλος Νικόλαος, Γαλανόπουλος Γεώργιος, Β?,αχονικολός Αλέξανδρος, Στασινός Σπυρίδων, Σιδέρης Γεώρ-

γιος, Γιαννόπουλος Στέφανος, Σάμιτας Γεώργιος, Βογιατζής ’ Ιωάννης, Γεωργίου
Χρηστός, Γκρίτζαλης Νικόλαος, Σεφερλής Παναγιώτης, Σπηλιόπουλος Κωνσταντί
νος, Σπανός Διαμαντής, Λάϊος Χρηστός, Λιάπης Μιχαήλ, Καλαϊτζίδης Κωνσταντί
νος, Καμαρινός Κωνσταντίνος, Μπούκας Διονύσιος, Μπιμπίκος Πέτρος, Λερουνης
’Ιωάννης, Μπερζελέας Ή λιος, Δημακάκος Θεόδωρος, Γράψιας Παναγιώτης, Ά λεξόπουλος Γεώργιος, Γιαλαμάς Νικόλαος, Άμπελιώτης Ευάγγελος, Βενάρδος Δη μη
τριός, Παπαδόπουλος Νικόλαος, Πάλκος Θεόδιορος, Μαντζουράτος ’Αθανάσιος,
Μαλαντάρας Νικόλαος, Τσαλίκης Παναγιώτης, Σπανάκος Παναγιώτης, Σαπουντζής
Δημήτριος, Σταθάκος Δημήτριος, Τζανέλης Γεώργιος, Σκλέπας Γεώργιος, Φιλιόπουλος Φίλιος, Σταματογιάννης Σπυρίδων, Δρακοπαναγιωτάκης Δημήτριος, Σαλακας Παναγιώτης, Καραγιάννης Χαράλαμπος, Πουλημένος Σπυρίδων καί Αύγουστίνος Δημήτριος.
Οί ανωτέρω έπιτυχόντες καλούνται όπως προσέλθωσιν πρός συνεχισιν των
εξετάσεων των καί εις τα υπόλοιπα μαθήματα εις την ’Αστυνομικήν Σχολήν Ά ρχιφυλάκων (Λεόντειος Σχολή )ώς άκολούθως : Τήν Κυριακήν 24 Ιανουάριου 1960
και ώραν 8.30' πμ. διά τό μάθημα τού Ποινικού Νόμου, τήν Δευτέραν 25 ’ Ιανουάριου
1960 καί ώραν 17 μ.μ. διά τό μάθημα τής Ποινικής Δικονομίας, τήν 1 ριτην 26
’ Ιανουάριου 1960 καί ώραν 17 μ.μ. διά τό μάθημα Πρακτικής καί ’Επιστημονικής
’Αστυνομίας καί τήν Τετάρτην 27 ’Ιανουάριου 1960 καί ώραν 17 μ.μ. διά τό μάθημά
τού ’ Οργανισμού καί Κανονισμού ’Αστυνομικού Σώματος.
*
ΡΑΔΙΟΦΩ ΝΙΚΑΙ ΕΚ Π Ο Μ Π Α Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ
—Τά αστυνομικά ραδιοφωνικά προγράμματα τής ’ Εκπομπής Αστυνομίας
Πόλεων, σε επιμέλεια πάντα Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων 1 πουργείου ’ Εσωτερικών, συνεχίζονται μέ μεγάλη επιτυχία καί άνάμεσα σέ ενθουσιώδη
σχόλια χιλιάδων άκροατών.
—Τό Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα τής 25/12/1959, όπως το πρωτοχρο
νιάτικο τής 1/11/1 9 6 0 , ύπήχθησαν σέ ενα κοινό πανηγυρικό πρόγραμμα των ’Ε 
νόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας πού παρουσίασεν ο Κεντρικός Ραδιο
φωνικός Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων μέ εξαιρετική καλλιτεχνική επιτυχία.
*
—Πλούσια, κεφάτη, πανηγυρική ή ’ Εκπομπή τής 8 /1 /1 9 6 0 ενθουσίασε καί
άφισε έκλεκτές αναμνήσεις, χάρη στήν ποικιλία των ρυθμών της, την συγκνιτητικη
πρόζα της καί τά όμορφα τραγούδια της. Κατ’ αυτήν μετεδόθη και συγκινητικό
άπόσπασμα τού ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπ’ τό δόκιμο 'Υπαστυνόμο Σπΰρο Πηλό, μέ τίτλο « ’Ανταπόκριση άπ’ τή γωνιά τού δρόμου».
*
* *
ΑΝ ΑΓΚΑΙΑ Δ ΙΕ Υ Κ Ρ ΙΝ Η Σ ΙΣ

Πόλεων, αίτινες άντεστάθησαν ηρωικότατα κατά των κομμουνιστών.

συναδέλωων αστυνομικών, οί όποιοι έξιστορήθησαν έν πάση λεπτομέρεια εις το πε
ριοδικόν « ’ Αστυνομικά Χρονικά», ύπό τού Διευθυντοΰ τούτου κ. Ν. Άρχιμανδρίτοι
* *
ΕΥΧΑ1 Ε ΙΣ ΕΟ ΡΤΑ ΖΟ Ν ΤΑ Σ
Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά επί τή έπετείω τής ονο
μαστικής του έορτής εις τον διακεκριμένου συνεργάτην των κ. Ίωάννην Παπαζαχαρίου, Καθηγητήν τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών καί
Καθηγητήν τής’ Αστυνομικής Σχολής.

Κάθε Παρασκευή
"Ωρα 1.30' -2 μ. μ.
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