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I. Γενικαί εννοιαι.
To sabotage έν τη άρχική αύτοΰ έμφανίσει (πρβλ. κατωτ. άριθ. I I ) άπετέλει
ώς καί ή άπεργία καί τδ b o y co ttag e, έκδήλωσιν των οικονομικών άγώνων των προκαλουμένων έκ της διαταράξεως της άρμονικης συνεργασίας κεφαλαίου καί εργασίας,
συν τώ χρόνω δμως, καί ιδία κατά τδν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, κατέστη και
σύνηθες μέσον πολεμικών άγώνων, καταστρεπτικόν μέσον τεθειμένον, ώς πολλά
άλλα, εις την υπηρεσίαν τοϋ ’Ά ρεω ς.
’Αληθώς τούς οικονομικούς αγώνας τούς προκαλουμένους έκ τών μικρών άνωτέρω αιτίων, δυνάμεθα νά διακρίνωμεν εις άτομικούς τοιούτους, διεξαγομένους δηλ.
μεταξύ τών καθ’ έκαστον προσώπων (π.χ. ά.θέμιτος άνταγωνισμός) χωρίς νά έχωσιν
εύρύτερον κοινωνικόν αντίκτυπον, καί εις εύρυτέρους, κοινωνικούς οικονομικούς α
γώνας—ή άπεργία, τδ b o y co tta g e, τδ sabotage κ.λ.π. άποτελοϋσι κλασσικάς μορφάς τοιούτων ά,γώνων, καθ’ ους άντιμάχονται πρδς άλλήλας ομάδες ή ΐσχυραί ενώ
σεις.
Κοινόν γνώρισμα τών ποικιλωνύμων τούτων κοινωνικοοικονομικών άγωνων
είναι άκριβώς ή διακοπή τών οικονομικών σχέσεων τών συνδεουσών τέω ς τά ήδη
♦Σχετική
βιβλιογραφία: Sp alti:
Die Sab o tag e und die
Verlezung v ertrag lich er L eistu n g sp flich ten , O ftin g er: G esetzgeberische E in griffe in das Z iv ilrech t έν Z eit. fur Schveizeriches R e cb t 57, R i e t s c h :
Das Gesetz gegen die W irtsch affssab o tag e εις D eutsche Ju s tiz 99, G a 
in i 11 s h e g : E tym ologisch es W orterb u ch der F ran zosisch en S p rach e,
E n d e m a n n :
Die S a b o ta g e, ih r W esen und ihre stra fre c h tlich e B e deutung έν Z eit. fur die gesam te S tra fre c h ts —YVissenschaft τόμος 44.
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αντιμαχομενα μέρη (ήτις δμιυς διακοπή δεν υπάγεται κατ’ άνάγκην καί νομικήν
μεταβολήν των υφισταμένων μεταξύ των μερών σχέσεων, ώς π.χ. συμβαίνει εις τήν
περιπτωσιν τής απεργίας, παρά τήν οποίαν έξακολουθεϊ ύφισταμένη ή σχέσις μι
σθώσεως έργασίας) έπί σκοπώ προξενήσεως -ζημίας εις τον αντίπαλον καί έξαναγκασμοΰ τουτου εις ύποχώρησιν ή διεξαγωγή του άγώνος έκ μέρους π λ ε ι ό τ η τ ο ς
προσώπων αποτελεί το έτερον γνώρισμα τών άγώνων τούτο^ν. ’Ανεξαρτήτως δέ τής
λυσεως, ήν θέλει δεχθή τις άναφ,ορικώς προς το άπώτερον ζήτημα αν οί οικονομικοί
αγώνες, καθ’ έαυτούς καί in abstracto, περιέχωσι τι το παράνομον καί συνεπώς άνεπιτρεπτον, εις τήν άπασχολοΰσαν ήμάς ενταύθα περιπτωσιν τού sabotage περιέχονται πάντοτε και εν παση περιπτώσει δλα τα στοιχεία τού άδικήματος (υποκειμενικόν
και αντικειμενικόν), άφ’ ού καί ζημίαν τούτο σκοπεί καί δι’ αυτής έκδηλοΰται καί ή
προθεσις τών δρωντων εις ταύτην κατευθύνεται ( ; καταστροφαί εις τήν περιουσίαν
τού εναντίου, έκμηδένισις τής οικονομικής του ύπάρξεως).
II.

'Ο ρ ο λ ο γ ί α κ α ί π ρ ο έ λ ε υ σ ι ς .

Λεγοντες sabotage νοοΰμεν «τήν έκ προθέσεως γενομένην κακήν έκτέλεσιν
εργασίας τίνος, ή τήν έκ προθέσεως προξενουμένην ζημίαν εις έπιχειρησίν τινα ή τήν
εκ προθεσεως καταστροφήν βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εργαλείων, εμπορευμά
των κλπ., και εν γένει τήν έκ προθέσεως προξενουμένην ζημίαν εις περιουσιακά άγαθά
άλλων, επι σκοπώ έξαναγκασμοΰ τούτων εις παραδοχήν αξιώσεων τών saboteurs».
Η λεξις «sabotage» είναι Γαλλική, σχετιζομένη προς τήν λέξιν «sabot»
(botte “Γ sa v a te ) καί είσελθοΰσα εις τό γαλλικόν λεξιλόγιον ίσως κατά διασκευήν
τής τουρκικής λέξεως «cabata)). Έ ν ώ δέ άρχικώς ή λέξις «saboteur» δεν έσήμαινε
τίποτε άλλο εί μή τον «fabriqueur des sabots» καί ή λέξις «sabotage» το «faire du
b ru it avec ses sabots» σύν τώ χρόνω έξειλίχθη ή λέξις αυτή εις τήν κακήν σημασίαν,
ήν ανωτέρω εδωσαμεν ορίζοντες το sabotage, ήτις σημασία εύρίσκεται ήδη έπιβεβλημενη εν Γαλλία κατά τδ έ'τος 1897 ώς έκδήλωσις καί έννοια κοινωνικών καί οι
κονομικών αγωνων- εις το περίφημον καί έπαναστατικήν μορφήν προσλαβόν «congres
confederal de Toulouse» (1897) έτέθη ή αρχή «έναντι τών κακών μισθών κακή ερ
γασία», εκτοτε δέ ή ποιοτική, ούτως είπεΐν, τοιαύτη έκδήλωσις τού sabotage ηύρυνθη δια καταστροφικών ένεργειών έπί τής περιουσίας τών αντιπάλων, αίτινες μά
λιστα άπετέλεσαν το κυρίως περιεχόμενον τού sabotage.
Ί ο sabotage συνήθως αποτελεί τον δορυφόρον τής απεργίας, τών άπεργών μή
περιοριζομενων εις τήν άποχήν άπδ τής έργασίας, άλλ’ ένεργητικώτερον δρώντων καί
προβαινοντων εις καταστροφάς περιουσιακών άγαθών τών έναντίων, ή μή άπεχόντων
μ.εν τής εργασίας αλλα παρεχοντων χειριστήν τοιαύτην (τδ λεγόμενον sabotage
perle). Αλλα sabotage δύναται νά έκδηλωθή καί διά κατά γράμμα έκτελέσεως διατα
γών τών προϊστάμενων, έν τή έννοια δτι οί έργάται γνωρίζοντες δτι δ προϊστάμενος
αυτών, άδαής ών, έκδίδει διαταγάς αίτινες θά έπιφέρο^σι καταστροφάς εις τήν έπιχειρησιν, απέχουν, μετά συνεννόησιν μεταξύ των, άπδ πάσης ΰποδείξεως τού σφαλερού
τών διαταγών και εκτελοΰσι κατά γράμμα ταύτας, μέ αποτέλεσμα τήν έπέλευσιν
καταστροφών· καί ό τοιοΰτος έργάτης είναι saboteur, ώς καί οί αμέσως εις καταστροφας προβαινοντες, έάν τοιαΰται άποχαί άπδ τής ύποδείξεως τού ορθού καί παρακωλυσεως εκτελεσεως εσφαλμένων διαταγών έκδηλωθώσιν έν ώρα πολεμικών πεοιπετειών καί σχετισθωσι μέ επιχειρήσεις δι’ άς ίσχυρώς ένδιαφέρεται λόγω τών πο
λεμικών αναγκών τδ Κράτος (π.χ. σιδηροδρόμους, έργοστάσια κατασκευής πολεμικού
υλικού χ.λ./ι.) νοεί τις ευχερώς οποΐαι καταστροφαί είναι δυνατόν νά προέλθωσιν
έκ του οΰτω πως (δηλ. δ’ αποχής) έκδηλουμένου sabotage. Καί άναφορικώς πρδς τήν
τοιαύτην εκδηλωσιν οί Γάλλοι μεταχειρίζονται τδν όρον «perler le trav ail».
Τδ sabotage όμως δεν παρέμεινε μόνον ώς μέσον οικονομικών άγώνων, άλλ’
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εγκαίρως μετέστη καί εις άλλους τομείς, χρησιμοποιηθέν διά στρατιωτικούς καί πο
λεμικούς σκοπούς, ώς μέσον καταστροφής τής πολεμικής μηχανής του αντιπάλου, ως
τοιοΰτον δ’ άπέκτησε τελευταίως τεραστίαν σημασίαν, ευρέως χρησιμοποιηθέν παρά
των εμπολέμων.
’Ή δη κατά την εποχήν του Ναπολέοντος οί ’Ισπανοί (1 8 0 4 -1 8 1 4 ) βοηθούμενοι
ύπο των ’Ά γγλων, προβαίνουσιν εις εύρείας έκτάσεως καί συνεχείς πράξεις sa b o 
ta g e κατά των Γαλλικών στρατευμάτων, αΐτινες άπετέλεσαν μίαν συνεχώς πυορ
ροούσαν πληγήν διά τον αύτοκράτορα, σπουδαίως συντείνασαι είς τήν καταστροφήν
του. Κατά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον πράξεις sabotage εμφανίζονται ένεργούμεναι ιδία ύπο τών Σέρβων κατά τών Γερμανοαυστριακών στρατευμάτων κατοχής
μετά τήν διάλυσιν τού Σερβικοΰ στρατού. ’Ιδιαιτέρως δμο^ς άνεπτύχθη, άποτελέσαν
αυτόχρημα πολεμικόν όπλον, τό sabotage κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον—
τά διάφορα Κράτη δεόντως έκτιμήσαντα τήν άποτελεσματικότητα τού sab otage
κατά τού έχθροΰ, ώργάνωσαν ειδικά σώματα saboteu rs, ένεργούντα ιδία κατά μέσων
συγκοινωνιών τού άντιπάλου, γεφυρών, εργοστασίων κλπ. ού μόνον κατά τήν διάρκειαν
τής κατοχής προς παρενόχλησιν τού εχθρού, άλλά καί ούς προπαρασκευαστικόν μέ
σον ένάρξεως επιθέσεων καί διευκολύνσεως τών επιτιθεμένων στρατευμάτων αύτών.
Ά λλά καί μετά τήν λήξιν τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, λόγω τής δοκιμασθείσης άποτελεσματικότητος τών πράξεων sabotage, είς πλεΐστα κράτη ίδρύθησαν καί
λειτουργοΰσιν είδικαί σχολαί εκπαιδεύσεο^ς saboteurs.

I I I . Σ υγγενείς εννοιαι.
'Ομοιότητα προς τό sabotage καί πλήρη συνταύτισιν άναφορικώς προς τον έπιδιωχθέντα σκοπόν παρουσιάζει ή έν ’Ιταλία τό πρώτον ίδοΰσα τό φώς, άλλά πατα
γωδώς άποτυχοΰσα ώς έπιθετίκόν (οικονομικού άνταγωνισμοΰ) μέσον «κατάληψις επι
χειρήσεων» ύπο τών εργατών.
’Ή δη πρό τής έπιβολής τού φασιστικού καθεστώτος, λόγω τής τότε κρατούσης έν ’Ιταλία καταστάσεως, οί άγώνες τών έργατών καί αγροτών έξεδηλώθησαν
ού μόνον δι’ ίδιορρύθμο»; άπεργιών ( : λευκαί άπεργίαι, άπεργίαι τών διαλειμμάτων)
άλλά καί διά καταλήψεως καί έγκαταστάσεως έντός μεγάλων άγροκτημάτων καί
πύργων ή άλλων μεγάλων οικοδομημάτων, πενήτων αγροτών καί άρνήσεως αύτών νά
έγκαταλείψωσι τά καταληφθέντα μέχρις έπιλύσεως ύπο τού Κράτους ώρισμένων ζη
τημάτων, άφορώντων τούς καταλαβόντας, καί ίκανοποιήσεο^ς τών αιτημάτων α ύτώ ν
ή άντίστασις τών καταλαβόντων έξεδηλώθη ού μόνον διά παθητικής στάσεως, άλλα
καί ένεργητικώτερον, δι’ έπιθέσεων αύτών κατά τών ιδιοκτητών καί τ ή ς ’Αστυνομίας.
Έ ν συνεχεία ή μέθοδος αυτή οικονομικού άγώνος έπεξετάθη (1920) καί είς τάς βιο
μηχανίας καί ίδια τά μεταλλεία, χρησιμοποιηθεΐσα κατ’ άρχάς ώς άντίποινον κατά
τής άπολύσεως έργατών καί τή υποδείξει σχετικών έργατικών σωματείων καί ύπο
τήν κατεύθυνσιν αύτών προσλαβοΰσα καί πολιτικόν χαρακτήρα διά τού χρο^ματισμοΰ
τών καταλαβόντων (έπαναστατών). Κατά τής τοιαύτης στάσεως τών έργατών δεν
προεβλήθη μέν άντίστασις τις έκ μέρους τών ιδιοκτητών, πλήν ή μέθοδος αυτή τού
άγώνος κατέρρευσεν έξ ιδίας δυνάμεως- οί έργάται ήσαν φυσικά, ύποχρεωμένοι νά
κινήσωσι τά έργοστάσια, μεταλλεία κ.λ.π. άλλά τούτο ήδύναντο νά πράξωσι μόνον
διά τών ύπαρχόντων είς τήν διάθεσίν των μέσων, ή πρόσκτησις νέο^ν (καί ιδία οικο
νομικών) άπεκλείετο, καί συνεπώς ό χρόνος είργάζετο κατά τών έργατών καί ύπέρ
τών έξωσθέντων ιδιοκτητών, είς ους τελικώς οί έργάχαι, έκόντες άέκοντες, παρέδωκαν
τάς έπιχειρήσεις. Καί ούτως ό τρόπος οΰτος τού οικονομικού ανταγωνισμού, δοκιμασθείς έν τή πράξει καί παταγωδώς άποτυχών, δεν έχρησιμοποιήθη πλέον.

I V . Νομικαί συνέπειαι.
Έξετα στέον ήδη τό sabotage έν σχέσει προς τάς νομικάς αύτοΰ συνεπείας.
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Κ. Φουρχιώτη : To Sabotage έν άντιβολή —ρός τάς διατάξεις τοΰ ’Αστικού Κώδικος

Καί έν πρώτοις οί saboteurs προβαίνοντες έκ προθέσεως εις καταστροφάς ξένων
περιουσιακών αγαθών, είναι ποινικώς τιμωρητέοι επί παραβάσει τοΰ άρθρου 381
Ποινικού Κώδικος. ’Αλλά καί έξ έπόψεο^ς ’Αστικού Δικαίου οί saboteurs είναι
υπεύθυνοι, καθ’ δσον αί παρ’ αυτών προκαλούμεναι καταστροφαι περιεχουσιν όλα
τά στοιχεία τοΰ άρθρου 914 έπ. Α.Κ.
Ζήτημα δύναται να γεννηθή διά την περίπτωσιν καθ’ ήν τό sabotage έκδηλωθή ώς παροχή άκαίρου ή κακής έργασίας διά τον παρά τών εργατών θεωρούμενον
ώς κακόν μισθόν (παρά δηλ. την ύφισταμένην περί τοΰ μισθού συμφωνίαν ή συλ
λογικήν σύμβασιν). Οί έργάται, παρέχοντες ούχί τήν συμφωνηθεΐσαν ή ύπό τοΰ Α.Κ.
έπιβαλλομένην (άρθρ. 652 έπ. Α .Κ .) καί εΐθισμένην εργασίαν, ένεργοΰντες προδήλως άντισυμβατικώς καί δή ήθελημένως, τοσούτω μάλλον καθ’ όσον ό παρεχόμε
νος εις αυτούς μισθός διά την έργασίαν των είναι ό συμφωνηθείς ή ύπό τού Νόμου
(συλλογικής συμβάσεως) καθοριζόμενος' ή άντισυμβατική δ’ αότη ένέργεια τών ερ
γατών θά συνίσταται κατ’ άνάγκην εις τήν μή έγκαιρον έκπλήρωσιν ή μή προσήκουσαν έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων τών έργατών. Έ κ τούτων, ή μή έγκαιρος έκπλήρωσις τής ύποχρεώσεώς των, δέν άποτελεΐ κατά τον ήμέτερον Α.Κ. άδίκημα
(ώς καί ή παράβασις πάσης συμβάσεως καθ’ έαυτήν λαμβανομένη) καί όταν άκόμη
οφείλεται εις πταίσμα τού ύποχρέου (έργάτου) άλλ’ άποτελεΐ άντισυμβατικήν ένέργειαν διεπομένην άπό τάς περί υπερημερίας τού οφειλέτου διατάξεις, ή ένδεχομένως,
άπό τάς διατάξεις περί υπαιτίου άδυναμ.ίας προς παροχήν. ’Αλλά καί ή (έγκαιρος
μέν άλλά) μή προσήκουσα έκπλήρωσις τής ύποχρεώσεώς τών έργατών-saboteurs
(δηλ. ή κακή εργασία) διέπεται έπίσης (μετά τήν νέκρωσιν τής θεωρίας τών positiven V ertragsverlezungen) ύπό τών περί ύπερημερίας διατάξεων (:μερική μή
έκπλήρωσις) άνεξαρτήτως τοΰ πώς έκδηλοΰται ή μή προσήκουσα αυτή έκπλήρωσις (π.χ. εις άλλον τόπον, ή έλάττωμα τοΰ παρασχετέου ύλικοΰ κ λ π .). ’Εννοείται
ότι ούδέν τό κωλΰον όπως αίείςκαθαρώς άστικάς συνέπειας όφειλόμεναι ένέργειαι αδται
τών έργατών-saboteurs κηρυχθώσιν ύπό τοΰ Νόμου καί ώς ποινικά άδικήματα καί
ώς τοιαΰτα κολαζόμενα (άφ’ ού μάλιστα παρ’ αύταΐς ύπάρχει καί τό ύποκειμενικόν
στοιχεΐον, δηλ. τό πταίσμα δι’ ό ιδιαιτέρως ένδιαφέρεται τό Ποινικόν Δίκαιον). Τοΰτο
δέ γίνεται συνήθως έν ώραις πολέμου προς μείζονα άσφάλειαν τοΰ Κράτους διά τήν
εκτελεσιν τών ανειλημμένων έναντι αύτοΰ ύποχρεώσεων (πολεμικοΰ ιδία ύλικοΰ) καί
κατοχύρωσιν αύτοΰ έναντι τυχόν βραδείας ή έλαττωματικής παραδόσεως έργων
(οχυρωματικών, συγκοινωνιακών, άλλου παντοίου ύλικοΰ κλπ.).
Κ . Φ Ο Υ Ρ Κ ΙΩ Τ Η Σ

ΕΘ Ν ΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ*
ΤΗΣ

28ΗΣ Ο ΚΤΩ ΒΡΙΟ Υ
Ύ ~ ο του Καθηγητοϋ της Φιλοσοφικής Σχο
λής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Σ . Κ Ο Ρ Ρ Ε

"Εν δ έ σ ο ι μόνον π ροφ ω ν ώ , μ η ’π ι δουλ είαν π ο τ έ ζώ ν έκώ ν
ελθη ς, π α ρ ό ν σ ο ι κατΟ ανεϊν έλευθέρογ.
"Ο ταν τ ι π ρ ά τ τ η ς οσιον, α γ α θ ή ν έλ,πίδα πρόβαλλ.ε σ α ύ τώ ,
τ ο ϋ τ ο γ ιγ ν ώ σ κ ω ν ό τ ι τό λ μ η δ ίκ α ια κ α ι Θ εός συ λ λ αμ β άν ει.
Π έ ρ α ς μ έν γ ά ρ ά π α σ ιν ά ν θ ρ ώ π ο ις τ ο ϋ β ίου θ ά ν α το ς, καν
έν ο ίκ ίσ κ φ τ ις εαυ τόν κ α θ ε ίρ ξ α ς τηρη . Δ ε ι δ έ το ύ ς α γ α θ ού ς
αν δρ α ς έγ χ ειρ είν μέν α π α σ ιν ά ε ι τ ο ϊς κ α λ ο ϊς την άγ αθή ν
π ροβαλλ.ομένους ελ π ίδ α , φ έρειν δ ’ δ αν Θ εός δ ίδ ω γενναίω ς.

Οί λόγοι ούτοι, Πανοσιολογιώτατε, κ. Πρόεδρε, κυρίαι καί κύριοι, λεχθέντες
κατα την άπωτάτην άρχαιότητα, σχεδόν είπεΐν έν τη αρχή του ’Εθνικού βίου, υπό
τριών εκλεκτών σωτήρων τού Ελληνικού πνεύματος, ΐσχυσαν έ'κτοτε άδιαλείπτως
και τυγχάνουσι πάντοτε εύκαιροι καί είναι καί σήμερον έτι, καί θά είναι άσφαλώς
και αύριον άξιοι να σαλπίσωσι καί ήχήσευσιν εις τάς ψυχάς τών Ελλήνων της σή
μερον καί τής αΰριον, δ,τι ακριβώς έσήμηναν εις τούς παμπάλαιους προγόνους
των. Διότι παρά τούς μεσολαβήσαντας μακρούς αιώνας, όπως καί καθ’ ύλην την
διάρκειαν αυτών, 6 μέν λαός 6 Ε λληνικός παρά τάς σοβαράς περιπέτειας, τούς φο
βερούς κινδύνους, τάς μακράς δουλείας, τούς πολλούς καί μακρούς πολέμους καί
την συντελεσθεΐσαν μεταβολήν τού κόσμου, ιδία διά τής προόδου τού πολιτισμού,
παραμένει κατ’ ουσίαν ό αύτός, εμφορούμενος τών αυτών ύπερόχων αρετών, ό δέ
βίος ό ’Εθνικός, παρά την τεραστίαν μεταβολήν τού ανθρωπίνου βίου γενικώτερον,
εξελισσόμενος έν τή αύτή ίερα γή καί έν τώ αύτώ λαώ παραμένει καί ούτος έν ανα
λογία τινί ό αύτός, έφ’ δσον τό ’Έθνος έν άδιαλείπτω συνεχεία καθ’δλην την μακραί
ωνα ιστορίαν του είναι ήναγκασμένον νά άντιμετωπίζη έπιβουλάς, νά άποκρούη
έχθρούς, νά άγωνίζηται ύπέρ τής διατηρήσεως τής έλευθερίας του.
Είναι δέ γνωστόν εις πάντας, πλήν τών έθελοτυφλούντων καί έσκεμμένως λησμονούντων την ’Εθνικήν μας ιστορίαν, δτι εις άπάσας τάς πλείστας περιπτώσεις,
καθ’ άς τό ’Έθνος εύρέθη προ σοβαρωτάτων δυσχερεκών καί μεγάλων κινδύνων, άδιαφορήσαν διά τό μέγεθος τού κινδύνου, άγνοήσαν τάς έκάστοτε συμπαρομαρτούσας
γενικωτέρας συνθήκας καί άποβλέψαν εις μόνην την τιμήν αύτοΰ έσκέφθη καί άπεφασισε κατά τάς υποδείξεις—έπιταγάς τής μακράς αύτοΰ ιστορίας, καί ούδέποτε
απεστη τών έν άρχή μνημονευθέντων υπέροχων λόγων, ους ώς ύποθήκας κατέλιπον
εις ήμά,ς οί πανάρχαιοι έκεΐνοι πρόγονοί μας.
Καί αληθώς ! Ποσάκις κατά τήν μακράν ιστορίαν του τό ’Έθνος τό 'Ελληνικόν
δεν ήναγκάσθη νά άποδυθή άγώνας σκληρούς, άγώνας άπέλπιδας άμυνόμενον τής
έλευθερίας αύτοΰ, καί ένώ ήδύνατο προερχόμενου εις συμφέροντας πολλάκις συμ
βιβασμούς νά άποφύγη τούς άγώνας, ών ή δραματική έκβασις ήτο έκ τών προτέρων
κατάδηλος, δμως προετίμησε τον έντιμον άγώνα μετά τής οϊας-δήποτε δραματι
κής έκβάσεως παρά τον εύτελή συμβιβασμόν καί τήν έπί δροις ζωήν αύτοΰ; Τό Έ * 'Ομιλία γενομένη τήν 27-1 0 -1 9 5 9 , εις τήν (('Εταιρείαν Φίλων τοΰ Λαοϋ».
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θνος εις τάς περιπτώσεις ταύτας έσκέφθη καί έπραξε κατά τάς έπιταγάς τής με
γάλης ιστορικής αύτοΰ παραδόσεως, έχον δέ συνείδησιν τής εύγενείας του, δεν ήθέλησε ποτέ νά άμ,αυρώση ταύτην, ένθυμούμενον πάντοτε την υποθήκην του τραγικού,
καθ’ ήν «ή καλώς ζήν ή καλώς τεθνηκέναι τον εύγενή χρή». Έγνώριζε πάντοτε
το ’Έθνος, δτι οί όσονδήποτε συμφέροντας ορούς βίου έξασφαλίζοντες συμβιβασμοί
προς τούς έπιβουλευομένους την ελευθερίαν αύτοΰ, άποτελοΰσι πορείαν ή δρθότερον
έκουσίαν πορείαν προς την δουλείαν καί διά τοϋτο πάντοτε προφρόνως καί ασμένως
άπεδύετο τον υπέρ τής ελευθερίας άγώνα, προτιμών τον ένδοξον θάνατον του αι
σχρού έν δουλεία βίου. ’Ήκουσε δήλα δή πάντοτε το έθνος την υποθήκην—επιταγήν
του μεγάλου τραγικού «εν δέ σοι μ,όνον προφωνώ, μή ’πι δουλείαν ποτέ ζών έκών
έλθης, παρόν σοι κατθανεΐν έλευθέρω».
Είς πλείστας έκ τών περιπτώσεων τούτων, το ’Έθνος προασπίζον την ελευ
θερίαν του, ήναγκάσθη νά άντιμετωπίση εχθρούς ύπερτέρους, εί'ς τινας μάλιστα πε
ριπτώσεις έχθρικάς δυνάμεις άσυγκρίτως ύπερτέρας. Είς άναλόγους περιστάσεις
άλλοι λαοί, ακόμη καί κατά τούς προσφάτους χρόνους,· υπήρξαν δήθεν λογικοί.
'Υπέδειξεν είς αυτούς ή «κοινή λογική», οποία ειρωνεία!, ότι άγων τοσοϋτον άνισος
είναι μάταιος καί επομένως άσκοπος άποβαίνει ή δι’ χύτόν θυσία άνθρωπίνουν υπάρ
ξεων καί πολυτίμων άγαθών. Καί άκολουθήσαντες είς την «κοινήν λογικήν» έπορεύθησαν έκόντες επί δουλείαν. Διά τον Ελληνικόν λαόν όμως λογικήν καί μάλι
στα σιδηράν λογικήν άπετέλεσε καί άποτελεΐ ή ύπέρ τήν ζωήν καί ύπέρ παν άλλο άγαθόν λατρεία τής ελευθερίας, ή άφοσίωσις είς τήν πατρίδα καί ή έμμονή είς τήν
παράδοσιν, ή άπό τής όποιας παρέκκλισις αποτελεί δεινόν καί πάντη αδικαιολόγη
τον παραλογισμόν.
Κατέπληξαν τόν τότε κόσμον αί μυριάδες του στρατού τών Περσών καί ή
μεγάλη υλική ισχύς των. Παραλογισμόν τερατώδη άποτελεΐ κατά τήν σημερινήν
«κοινήν λογικήν» τό γεγονός, οτι ένδεκα χιλιάδες 'Έλληνες ούδ’ επί στιγμήν έδίστασαν νά άναμετρηθώισι προς τάς άναριθμήτους έκείνας έχθρικάς στρατιάς. Τό
αύτό συνέβη είς τήν περίπτωσιν τών Ρωμαίων, τάς περιπτώσεις τών πολυαρίθμων
καί πολυωνύμων βαρβάρων έπιδρομέων έκ βορρά, τήν περίπτωσιν τών Τούρκων
τοΰ 1453 καί τελευταίαν τήν τής έπιδρομής τών εκατομμυρίων λογχοφόρων καί
τών σιδηροφράκτων στρατιών τών δύο μεγάλων άξονικών αυτοκρατοριών. Είς
απασας τάς περιπτώσεις ταύτας, τό ’Έθνος τό Ελληνικόν ήγνόησε τήν «κοινήν λο
γικήν» τών άλλων λαών, δέν ύπελόγισε τό ποσοστόν τών έλπίδων επιτυχίας, δεν
κατεπλαγη έκ τής καταθλιπτικής υπεροχής τοΰ αντιπάλου, δέν έσκέφθη τό σκόπιμον ή τό μάταιον τοΰ άγώνος, δέν άναμέτρησε τάς δυνάμεις καί δέν ύπελόγισε τάς
θυσίας. ’Αντί πάντων τούτων έκρινε μόνον τό έάν ό έπιβαλλόμενος είς αύτό άγων
ήτο δίκαιος ή άδικος. Καί έφ’ όσον έπίστευεν είς τό δίκαιον τοΰ άγώνος του ένεπιστευετο τοΰτον είς τήν θείαν προστασίαν τοΰ δικαίου καί τάς ίδιας αύτοΰ δυνάμεις,
τας οποίας πολλαπλασίους καθίστα ή πίστις αύτοΰ έπί τάς ήθικάς άξίας καί έπομένως καί έπί τό δίκαιον. ’Έχον τό ’Έθνος τό Ελληνικόν έφόδιον καί όπλον τήν
πίστιν ταύτην καί τάς έκ τής πίστεως ταύτης γεννωμένας έλπίδας, διετήρησε πάν
τοτε τήν εύγένειάν του καί συνετήρησε τήν παράδοσιν του, διεφύλαξε δέ ή καί προς
καιρόν άπολεσθεΐσαν έπανέκτησε τήν έλευθερίαν του, ένεργήσαν δέ τοιουτοτρόπως,
έδειξ εν είς άπάσας τάς περιπτώσεις, ότι διατηρεί πάντοτε έν τή ψυχή του υπο
θήκην—έπιταγήν τοΰ άλλου μεγάλου άρχαίου ποιητοΰ του:
α δ ταν τ ι π ρ ά τ τη ς δσιον, αγ αθή ν ελ π ίδ α π ρόβ αλ λε σ α υ τω ,
τοϋ το γιγνώσκοον δ τι τόλμμ δ ίκ α ια κ α ί Θεός αυλ λαμ β άν ειιι.

Ή σημασία της 28ης ’Οκτωβρίου
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άπέθανε. ’Έ ζησεν ύπό τούς Ρωμαίους διά νά έπιβάλη το πνεύμα του καί τον πολι
τισμόν του εις τους κυριάρχους, έζησε τέσσαρας ολοκλήρους αιώνας ύπό τούς Τούρ
κους εν καταθλιπτική καί δυσβαστάκτίρ δουλεία, ούδέποτε όμως έλησμόνησε τήν
’Εθνικήν του ύπόστασιν, τήν ευγένειαν του, τήν ιστορίαν του καί τάς προς αύτήν υπο
χρεώσεις του. Έ ζ η σ ε καί κατά τούς τελευταίους άκόμη χρόνους ύπό διπλήν κατοχήν,
ή ζωή τής όποιας ούδόλως διέφερε τής επί Τουρκοκρατίας, παρά τήν συντελεσθεΐσαν
εν τω μεταξύ πολιτιστικήν πρόοδον, άλλ’ ούδέ τότε ούδ’ επί στιγμήν έκάμφθη ή
ψυχή του ’Έθνους, τουναντίον δ’ ήγωνίσθη γενναίως διά τήν άνάκτησιν τής ελευ
θερίας του.
Έ κ τούτων τό Ελληνικόν’Έθνος άναδείκνυται μοναδικόν σχεδόν έν τώ κόσμω,
δοθέντος ότι ούδείς άλλος λαός ήδυνήθη ποτέ νά έπιζήση, άπαξ ύποδουλο^θείς, τόσον
μακράς καί τόσον βαρείας δουλείας, έν όση καί οία επανειλημμένος έζησεν ό Ε λ 
ληνισμός.
’Εξηγούνται δέ καί ταύτα έκ τούτου, ότι ό Έ λλη ν ούδέποτε έθεώρησεν τήν
ζωήν αυτού αγαθόν πολυτιμότερου τής πατρίδος, τής έλευθερίας καί τοίν άλλων
ήθικών άγαθών. Έ π ίστευεν, ότι αποστολήν ειχεν ούχί τήν διατήρησιν τής ζω ής καί
τήν εξασφάλισιν εύμαρείας, άλλά τήν υπηρεσίαν εις ύψηλοτέρους σκοπούς καί εις
ύψηλότερα αγαθά.- ότι προς τον σκοπόν τούτον πρέπει ό άνθρωπος νά έπιχειρή παν
καλόν, εύελπιστών εις τήν έπιτυχίαν, καί άκόμη ότι εις περίπτωσιν αποτυχίας δεν
πρεπει νά απογοητεύεται, άλλά καί, έν ταύτη πρέπει νά ζή γενναίως. 'Η ζωή τού
άνθρώπου δεν κινδυνεύει έκ μόνων των δύσκολων καί επικινδύνων έπιχειρήσεων, έξ
ϊσου κινδυνεύει καί έν αυτή τή οικία. ~Ησαν δέ αί σπουδαιότερα’, έπιδιώξεις των αί
άφορώσαι εις τήν πατρίδα καί τήν έλευθερίαν αύτής. Ή προς τήν πατρίδα καί τήν
έλευθερίαν άγάπη ήσαν αί υψισται των άρετών, ή πατρίς καί ή ευδαιμονία αύτής
ήσαν τά πολυτιμότερα διά τον 'Έλληνα άγαθά καί ύπέρ τούτων εύχαρίστως έθυσίασε
πάντοτε προθύμως καί αυτήν τήν ζωήν του. Έ ξ ετέλ εσ ε δέ καί έν τούτοις καί έκτελεϊ
διά τόσων αιώνων καί σήμερον ό "Ελλην τήν έπιταγήν ένός άλλου άνδρός, τού μεγά
λου ’Αθηναίου ρήτορος, όστις κατέλιπεν αύτώ τήν μεγάλην υποθήκην:
« Π έ ρ α ς μ εν γ ά ρ α π α σ ιν ά ν θ ρ ώ π ο ις τ ο ν β ίου θ ά ν α το ς, καν εν
ο ίκ ίσ κ ω τ ις εαυτόν κ α θ ε ίρ ξ α ς τη ρη . Δ ε ι δ ε τ ο ύ ς άγ α θ ον ς
α ν δ ρ α ς έγ χ ειρ εΐν μ εν α π α σ ιν άε'ι τ ο ΐς κ α λ ο ϊς την αγαθή ν
π ρ οβ αλ λ ο μ έν ο υ ς ελ π ίδ α , φ έρειν δ’ ο αν δ Θ εός δ ίδ ω γενναίως».

Τήν τελευταίαν μεγάλην δυσχέρειαν, άπολύτως όμοίαν προς τάς πολλάς τού
μακροΰ παρελθόντος, καθ’ άς άντεμετώπισε φοβερούς κινδύνους, συνήντησε το
’Έθνος κατά τό 1940, άρχής γενομένης κατά τήν 28ην ’Οκτωβρίου, ής τήν έπέτειον
έορτάζομεν σήμερον ούχί άξίως τού μεγάλου άγώνος, ούχί άξίως των γενομένων
θυσιών, ούχί συμφώνως προς τήν Ελληνικήν παράδοσιν, ή άπό τής όποιας άπόκλισις,
πάσα άπόκλισις, έννοήσαμεν ήδη πόσον έπικίνδυνον είναι. Τό ’Έθνος, κατά τον ’Ο κ
τώβριον τού 1940, εύρέθη εις περίπτωσιν κατά τε τάς γενικάς καί τάς είδικάς συνθήκας όμοίαν προς τήν τής έπιδρομής τών Περσών ή των Ρωμαίων ή των Τούρκων.
'Η διεθνής κατάστασις κατά τό 1940 ήτο άπελπιστική. 'Ο κομμουνισμός
ειχεν άσκήσει εύρείας έκτάσεως δολιοφθοράν καί είχε συντελέσει εις τήν έξασθένησιν πολλών κρατών τής Εύρώπης, έν οις καί τής Γαλλίας. 'Ο κόσμος έζη ύπό την
διαρκή άπειλήν ένός τρομερού εφιάλτου, τής έκρήξεως ένός νέου παγκοσμίου πο
λέμου, άντελαμβάνετο δέ σαφώς, ότι αί έπιτυχίαι τής δραστηριωτάτης διπλωματίας
άπλώς άνέβαλλον καί δέν άπέτρεπον αύτόν. Είδικώς έν Έ λλά δι τά έκ τής Μικρα
σιατικής καταστροφής δεινά καί ή πολιτική αστάθεια, ειχον δημιουργήσει καταστασιν ήκιστα καλήν, άπό τής όποιας όμως έσωσεν ή άληθώς σωστική πολίτικη
τού κυβερνήτου Μεταξά. Ούδείς δύναται νά άρνηθή ότι ή κατά τον ’ Οκτώβριον
τού 1940 έκσπάσασα θύελλα, εύρεν τήν Ελλάδα μας ήνωμένην, ίκανώς έξωπλισμένην,
άλλά προ παντός ήθικώς καί ψυχικώς άκμαίαν.
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To ’Έθνος εΐχεν έπανεύρει τήν παλαιάν ευψυχίαν καί εύρωστίαν του καί ήτο
έτοιμον, άκολουθοϋν εις τά κελεύσματα της μακράς παραδόσεώς του, νά (αντιμετώ
πιση πάσαν αντιξοότητα.
Διά νά νοηθή δτι ή νέα δυσχέρεια, τήν όποιαν έκαλεΐτο νά αντιμετώπιση το
’Έθνος ήτο όμοια προς τάς πολλάς άλλας του παρελθόντος, είναι ανάγκη νά ληφθώσιν ύπ’ όψιν τά γεγονότα των χρόνοον εκείνων. 'Υπομιμνήσκεται προς τοϋτο ότι
ό εις- τήν κετρικήν Ευρώπην έκσπάσας τρομερός πόλεμος, είχε καταπλήξει τον κό
σμον καί είχε καταπτοήσει πολλούς μεγάλους λαούς. "Οτι εις διάστημα ολίγων ή
μερων μεγάλαι δυνάμεις έξουθενώθησαν, μεγάλοι καί ένδοξοι λαοί κατετροπώθησαν
καί κράτη πανίσχυρα ήναγκάσθησαν εις ταπεινωτικάς συνθηκολογήσεις. 'Ό τι οι
μικροί λαοί ήτο φυσικόν νά πτήσσουν προ τής ραγδαίας έκείνης έξελίξεως των πο
λεμικών γεγονότων καί έτι φυσικώτερον νά μή ύπολογίζωνται ούτοι ύπό των με
γάλων εμπολέμων. Εις τήν κατάστασιν αύτήν—φυσικώτατα—εύρίσκετο—κατα την
κρίσιν των μεγάλων—καί ή μικρά Ελλάς.
'Η Ε λλάς, πάλιν, εύρίσκετο δι’ άλλην μίαν φοράν εις τήν άνάγκην νά άντιμετωπίση έ'ξωθεν επιβαλλόμενου άγώνα, διά νά προάσπιση τήν άνεξαρτησίαν καί
ελευθερίαν της ! Πόσαι ομοιότητες προς τάς άναλόγους περιπτώσεις του παρελθόντος.
"Οπως οί Πέρσαι καί οΐ Ρωμαίοι καί οί Τούρκοι, μία μεγάλη δύναμις άσυγκρίτως ύπερτέρα τής Ελλάδος επιβουλεύεται τήν άνεξαρτησίαν της. Τά επιχειρήματα
τής «κοινής λογικής» αυτήν τήν φοράν είναι ισχυρότατα. Τά πρόσφατα καί ραγδαίως
έξελιχθέντα γεγονότα θά ήδύναντο νά φέρουν εις τον νουν των ύπευθύνως χειριζομένων τήν στιγμήν έκείνην τάς τύχας τού ’Έθνους δικαιολογημένου δισταγμόν.
Ό Ά γω ν ήτο άνισος. Μεγάλαι δυνάμεις είχον καταρρεύσει. Τίνα σκοπόν ήδύνατο
νά έ'χη ή άντίστασις τής μικρας Ελλάδος εις κολοσσιαίας δυνάμεις; Ένδεχομένη
άντίστασις θά άπήτει μεγάλας θυσίας καί ή έκβασις ένός άναλαμβανομένου άγώνος
ήτο έξώφθαλμον, ότι δέν ήδύνατο παρά νά είναι δραματική, τραγική.
Α λλά τύχη αγαθή, τήν Ελλάδα έκυβέρνων άνδρες άγαθοί, έν τοΐς στήθεσι
των όποιων έπαλλε καρδία Ελληνική, καί τάς ψυχάς των όποιων έπλήρου ή Εθνική
παράδοσις καί ή Ελληνική 'Ιστορία. Τά τής τύχης τής Ελλάδος έχειρίζοντο άνδρες
άξιοι τής πατρίδος καί άξιοι των μεγάλων καί ιστορικών έκείνων στιγμών. Καί συλ
λογίζονται ούχί κατά τήν «κοινήν λογικήν», αλλά κατά τήν λογικήν, τήν όποιαν επι
βάλλει ή μακραίων τού ’Έθνους 'Ιστορία, ή Εθνική παράδοσις καί τό ύπ’ αυτής υπα
γορευόμενου συμφέρον τού ’Έθνους.
Καί ήκουσαν ό Βασιλεύς καί ό Κυβερνήτης, ήκουσαν ενδομύχους καί κατενόησαν τήν φωνήν τού μεγάλου τραγικού τής άρχαιότητος:
«°Ε ν δέ α ο ι μόνον π ροφ ω νώ , μή ’π ί δουλείαν π ο τ έ ζώ ν έκώ ν
ελθης, π αρόν α ο ι κατθαν εϊν έλ εν β έρ ω » .

’Ήκουσαν, λέγω, τό άρχαΐον πρόσταγμα καί ώς "Ελληνες τό εννόησαν. ’Έ 
κλεισαν τούς δέκτας τής ψυχής, τής Ελληνικής των ψυχής, προς παν έξωθεν ερχό
μενον, ήγνόησαν τήν κατάπληξιν καί τον τρόμον καί τά δεινά, άτινα έσκόρπιζε παν
τού ό τρομερός πόλεμος, ήγνόησαν τό καταπληκτικώς άνισον των δυνάμεων, δέν
ύπελόγισαν τάς άπαιτηθησομένας θυσίας, ήγνόησαν τάς άπειλάς, καί μόνον έκριναν
καί έπίστευσαν εις τό δίκαιον τού έπιβαλλομένου άγώνος, τούτο δέ πιστεύσαντες,
έκαμαν ό,τι καί οί πρόγονοί των έπανειλημμένως κατά τό παρελθόν. Ύπήκουσαν
καί πάλιν εις τήν σχετικήν επιταγήν τού άλλου άρχαίου ποιητοΰ:
_
«όταν τ ι π ρ ά τ τη ς δαιον, αγαθή ν ελ π ίδ α π ρόβ αλ λε σ α ύ τφ ,
τού το γιγ ν ώ σκω ν δ τι τόλμη δ ίκ α ια κ α ι Θεός συλ λαμ β άν ει ».

Καί όταν έπέστη ή ιερά, ή αγία, στιγμή, καθ’ ήν έπρόκειτο τό ’Έθνος νά δείξη
έάν έχη συνείδησιν τής εύγενείας του καί τής κληρονομιάς του, όταν ήλθεν ή στιγμή
νά διαπιστωθή άν ό σημερινός Ελληνισμός είναι γνήσιος άπόγονος τού παλαιού,
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δταν ήλθεν ή μεγάλη στιγμή νά κριθή, έάν θά συνεχισθή ή θά διακοπή ή μακρά καί
ένδοξος του ’Έθνους 'Ιστορία, οί έν τή εξουσία διάδοχοι του Μιλτιάδου καί του Λ εω νίδου καί του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, διεκήρυξαν, εις τον κατάπληκτον κόσμον
ότι ή αίωνία Ε λ λ ά ς, μνήμων τής παλαιφάτου 'Ιστορίας της, είναι καί πάλιν παρούσα
εις τάς επάλξεις, διά νά σώση άπαξ έτι τήν κινδυνεύουσαν ελευθερίαν του κόσμου καί
νά διαφυλάξη τον πνευματικόν της άνθρωπότητος πολιτισμόν.
28 ’Οκτωβρίου του 1940. Βασιλεύς Γεώργιος ό Β ', Κυβερνήτης ’Ιωάννης
Μεταξας. Ε ις τάς πολλάς λαμπράς ήμερομηνίας, τάς άποτε?^ούσας σταθμούς μεγά
λους εις τήν 'Ελληνικήν καί παγκόσμιον 'Ιστορίαν προστίθεται μία ακόμη έξ ίσου
λαμπρά, καί εις τάς μεγάλας καί αθανάτους μορφάς τού Ελληνικού Πανθέου προ
στίθενται άλλαι.
'Η Ελληνική άπάντησις τού Βασιλέω ς καί τού Κυβερνήτου, έπανάληψις τού
αρχαίου «μολών λαβέ)> εις τον νέον αλαζόνα Πέρσην, πέρα τού ότι ήνοιξε νέας εύρειας
Ιιεωφόρους δόξης καί μεγαλείου εις τήν Φυλήν, τό μέν έπιστοποίησεν άπαξ έτι το
άθάνατον της Φυλής, τό δέ κατέδειξεν ότι οί ήγούμενοι αύτής κατά τήν 'Ιστορικήν
έκείνην στιγμήν καί της πατρίδος καί των κρίσιμων περιστάσεων, άξιοι άνεδείχθησαν καί εγγύς, εγγύτατα τού ύπερόχου λαού το^ν έζο,'ν, διά νά γνωρίζωσι καλώς
τήν ψυχήν του καί νά έρμηνεύσωσι τήν διάθεσιν καί τον πατριωτισμόν του κατά τον
γνωστόν πανηγυρικόν τρόπον.
'Η 28 ’Οκτωβρίου έλαβε θέσιν έν τή 'Ιστορία παρά τήν 25ην Μαρτίου. Ά ν ενέωσε τήν αϊγλην καί τήν δόξαν τής Φυλής, έλάμπρυνε τό Ελληνικόν όνομα, και
κατέστησε καί πάλιν τήν Ελλάδα σεβαστήν εις τούς φίλους καί τρομεράν εις τούς
εχθρούς.
Διότι δεν έχει σημασίαν διά τήν 'Ελλάδα καί τον Ελληνισμόν ή έπιδεικνυομένη μετ’ ολίγα μόλις έτη αχαριστία καί άγνωμοσύνη των ύπ’ αύτής εύεργετηθέντων.
'Η Ελληνική ψυχή είναι παρασκευασμένη καί δεδιδαγμένη «φέρειν γενναίως, ό αν ο
Θεός δίδω».
Σημασίαν καί άξίαν διά τήν Ε λλά δ α έχει τούτο: ότι τήν 28ην ’Οκτωβρίου τού
1940 ήδύνατο εύχερώς κατά τήν πρυτανεύουσαν τότε έν τω κόσμω «κοινήν λογικήν»
νά άποφύγη τον πόλεμον, νά άποφύγη τάς τρομεράς θυσίας, εις άς έκοΰσα υπεβλήθη,
νά άποφύγη τά έπακολουθήσαντα δεινά, έάν ήθελε νά μή πολεμήση. Ε ίχ ε πάμπολλα
παραδείγματα καί πλείστας δικαιολογίας, διά νά άκολουθήση εις αύτά. Ά λ λ ’ η
Ε λ λ ά ς τού 1940 ήτο Ε λ λ ά ς σεβομένη τήν 'Ιστορίαν της καί συγκινουμένη έξ αύτής.
Καί ώς Ε λ λ ά ς, μίαν μόνην οδόν έβλεπε προ αύτής καί τήν μόνην αύτήν οδόν ήκολούθησεν, άδιαφοροΰσα διά τά έπ’ αύτήν τρομερά έμπόδια, καί τήν τραγικήν επ ’ αύτής
πορείαν. ΤΓΙτο βέβαια, ότι τό τέρμα της θά ήτο ή γνώριμος εϊς τήν 'Ιστορίαν της
Δόξα. Σημασίαν έχει άκόμη τό γεγονός, ότι τότε έλαμψεν ή Ελληνική δόξα καί
τό Ελληνικόν μεγαλεΐον εις τό παγκόσμιον στερέωμα καί ήνάγκασε τήν άνθρωπότητα πάσαν νά άποκαλυφθή προ τού άφθάστου τούτου μεγαλείου, νά άναγνωρίση
δέ καί νά διακηρύξη, ότι εις τήν μικράν Ελλάδα οφείλει τήν σωτηρίαν της. 'Η με
γάλη καί ισχυρά άνθρωπότης άνεγνώρισε καί έστεψεν ώ>ς πρώτον μεγάλον νικητήν
τήν μικράν Ελλάδα.
Εις τήν Ε λλάδα δέ τήν άθάνατον καί αίωνίαν, τήν Ελλάδα τήν κατ’ εξοχήν
πνευματικήν, τήν 'Ελλάδα τήν συντροφευομένην άείποτε ύπό υλικής πενίας, άλλά
διαθέτουσαν άπεριόριστον άνεξάντλητον πλούτον ήθικόν καί πνευματικόν, εις τήν
Ελλάδα μας φθάνουν διά νά συντ/)ρηθή αί δάφναι αύται τού πολέμου. Είναι δάφναι
άμάραντοι, είναι δάφναι έκ γνησίου χρυσού, θύστε δεν φοβούνται ούτε τού πανδαμάτορος χρόνου τήν έπίδρασιν, ούτε τάς μικρότητας καί τήν άγνωμοσύνην των λαών.
'Η Ε λ λ ά ς δύναται έμπιστευομένη εις τήν έκ τής 'Ιστορίας αύτής άντλουμένην άκατάβλητον δύναμιν νά άποβλέψη ήσυχος προς τό μέλλον. Τό μακρότατον παρελθόν
πιστοποιεί, ότι καί αί περιπτώσεις αί δυνάμεναι νά άφανίσο^σι Κράτη καί λαούς,
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καί αύταί άκόμη διά την Ελλάδα είναι σταθμοί άνανεώσεως της δυνάμ.εως καί τής
δόξης αύτής, είναι σταθμοί αναγκαίοι εις την μακράν, άλλ’ άσφαλή πορείαν της προς
την αίωνίαν δόξαν. Καί έχει απείρους άποδείξεις, ών τελευταία, ζώσα έτι, είναι ή
τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940!
Είναι διά τούτο τεραστία ή σημασία τής 28ης ’Οκτωβρίου τοΰ 1940, καί είναι
άναγκη ’Εθνική νά έορτάζηται μετ’ άναλόγου λαμπρότητος καί έπισημότητος ή
επετειος αύτής. Είναι ανάγκη ’Εθνική, όχι μόνον διά νά δίδηται ή εύκαιρία εις τό
’Έθνος νά διαδηλοι την ευγνωμοσύνην του καί νά άπονέμη τον όφειλόμενον δικαιότατον φόρον τιμής προς τούς μεγάλους ήρωας νεκρούς καί τούς έργάτας τοΰ έπικοϋ
εκείνου άγώνος, αλλά καί, κυρίως, νά καθίσταται δυνατόν ή τοσαύτης σημασίας καί
αξίας επέτειος νά συντελή εις την συντήρησιν καί διατήρησιν τής ’Εθνικής παραδόσεως, ή δύναμις τής οποίας υπήρξε κατά τό παρελθόν, είναι σήμερον καί θά είναι
καί έν τώ μέλλοντι ή σημαντικωτάτη των δυνάμεων, ών έχει άνάγκην ή Φυλή διά
νά ζήση.
Λέγω ταύτα, εί καί κινδυνεύω νά διαταράξω τήν σεμνότητα καί ιερότητα τής
πανηγύρεως, διότι είναι κοινή πάντων άντίληψις, ότι άνίερος από τίνος καταβάλλε
ται προσπάθεια νά μή προβάλλεται εις τά όμματα του Έθνους ή έπέτειος αύτη μεθ’
όσης έπιβάλλεται μεγαλοπρεπείας καί έπισημότητος.
’Άλλοτε ευρομεν τήν ευκαιρίαν από άλλου επισήμου βήματος νά στιγματίσωμεν καί νά χαρακτηρίσωμεν ώς Έθνικώς άπαράδεκτον τήν από τής ’Εθνικής παραόοσεως αποκλισιν επί οίαδήποτε σκοπιμότητι. Σήμερον διακηρύσσομεν, ότι είναι
ύψίστη ’Εθνική ανάγκη, έπέτειοι, ώς ή τής 28ης ’Οκτωβρίου, νά είναι βαθύτατα καί
ζωηρότατα κεχαραγμέναι εις τήν ψυχήν τοΰ ’Έθνους καί τάς ψυχάς των πολιτών,
ότι άκόμη είναι ανάγκη αί εικόνες αύτών νά άνανεώνωνται καί ένισχύωνται διά διαρ
κούς καί εντόνου προβολής των επετείων, ούδείς δέ έχει τό δικαίωμα νά έπιδιώκη
την απο τής ψυχής τοΰ ’Έθνους άπάλειψιν των εικόνων αύτών, διότι τήν διατήρησιν
αυτών άπαιτεΐ τό συμφέρον τοΰ ’Έθνους, ούδείς δέ έχει θέσιν υπέρ αυτό.
'Υπομιμνήσκομεν δέ, ότι καί κατά τό παρελθόν υπήρξαν ά.νθρωποι, οίτινες,
άδυνατοΰντες νά έξαρθώσιν εις τά υψη των ’Εθνικών πτήσεων, ή έμειναν ξένοι προς
τό Έ θν ικόν μεγαλεΐον, ή καί προσεπάθησαν νά μειώσωσι τήν σημασίαν μεγάλων
πράξεων μεγάλων άνδρών. Τούς άνθρώπους τούτους ή ώς άνθρώπους μειωμένης
’Εθνικής συνειδήσεως ή ώς άνθρώπους ήττονος πνευματικότητος, ή ιστορία τοΰ ’Έ 
θνους παρείδε καί ήγνόησε, ενώ αί μεγάλαι πράξεις καί αί μεγάλαι μορφαί, παρ’ οίανδήποτε άντίδρασιν, κατέλαβον τήν ής εδικαιούντο θέσιν καί έν τή ιστορία τής
Φυλής καί έν τή ψυχή τοΰ ’Έθνους.
’Ά ς κλείσωμεν τήν παρέκβασιν ταύτην καί ας έπανέλθωμεν εις τά τής ημέρας
και τής επετείου ά.ξια. Τό ’Έθνος καί σήμερον δοκιμάζεται ένεκα κυρίως τής άγνοομοσυνης των παρ’ αύτοΰ καί κατ’ ιδίαν αύτών ομολογίαν εύεργετηθέντων ισχυρών
τής γής. Ά λ λ ’ αί τοιούτου είδους πικρίαι καί δοκιμασίαι είναι διά τήν Ελληνικήν
ψυχήν συνήθεις. ’Ά ς σκεφθώμεν καί άς πράξωμεν, όπως πάντοτε εις όμοιας περι
στάσεις έσκέφθησαν καί έπραξαν οί μεγάλοι πρόγονοί μας. Κλείσωμεν εις τάς ψυχάς
μας την Ελλάδα, τήν εικόνα καί τήν ιστορίαν τής Ελλάδος καί άπ’ αύτής ώς άπ’
άενάου καί άνεξαντλήτου πηγής, άντλήσωμεν διδάγματα καί δυνάμεις.
Ένωτισθώμεν τό παράδειγμα τών πρωτεργατών καί τών γιγαντομάχων τοΰ
πολέμου τοΰ 1940 καί εις έκεΐνο άκολουθοΰντες, άς είμεθα πάντοτε έτοιμοι νά δείςωμεν, ότι στοιχοΰμεν άπαρεγκλίτως τήν γραμμήν, τήν όποιαν έχάραξαν καί_συνεχίζομεν άξιως τήν ιστορίαν, τήν όποιαν προς φύλαξιν καί συνέχισιν μάς παρέδωκαν
καί μάς ένεπιστεύθησαν.
Σ. ΚΟ ΡΡΕΣ

ΞΕΝΑ ΕΓΚ Λ Η Μ Α ΤΑ

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΥ
Έ κ του περιοδικού «R eader’s D igest»,
----------------------------------- κατά μετάφρασιν ’Αστυνομικού Διευ- ------------------------------------θυντοϋ Β ' κ. Δ Η Μ . ΜΟΡΟΥ
Ό ’Ι σ α ά κ D o n e L e v in e , 6 μ ο ν α δ ικ ό ς ’Α μ ερ ικ α ν ό ς, Ρ ω σ ικ ή ς κ α 
τ α γ ω γ ή ς Δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ς στη Σ ο β ιε τ ικ ή Ρ ω σ ία , π ο υ είδ ικ ε ύ θ η κ ε
σ τ ις έρευνες τ ω ν 'Ισ τ ο ρ ικ ώ ν γ εγ ο ν ό τ ω ν τ α υ τή ς , κ α ι π ο υ σ ν ν έγ ρ α ψ ε
β ιβ λ ία, ώ ς : « Ή Ρ ω σ ικ ή Έ π α ν ά σ τ α σ ις » , « Α ί Β ιο γ ρ α φ ία ι τ ο ν Λ ένιν,
τ ο ν Σ τά λ ιν κ .λ .π .» , π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι εν τ α ύ θ α έ π ε ιτ α ά π ό 19 χ ρ ό ν ια τήν
π ιο κ α τ α χ θ ό ν ια , σ α τ α ν ικ ή , σκλη ρή κ α ι ά π ά ν θ ρ ω π η εγ κ λ η μ α τ ικ ή φ υ
σ ιο γ ν ω μ ία τ ω ν χρόνω ν μ α ς . Τ ον δολοφ όνο τ ο ϋ Τ ρ ό τ σ κ ν ! ! !

*
* *
«’Ά φισα τό άδιάβροχό μου πάνω στο τραπέζι, έτσι ώστε νά μπορώ νά σύρω
εύκολα τον μικρό πέλεκυ πού έκρυβα μέσα στήν τσέπη αΰτοΰ. "Οταν ό Τρότσκυ
άρχισε νά διαβά.ζη το ά.ρθρο μου, έσυρα τον πέλεκυ καί, κλείνοντας τά μάτια μου,
κατέφερα πάνω στο κεφάλι τοϋ άνύποπτου θύματος, ένα δυνατό καί τρομερό κτύπη
μα.
Ό Τρότσκυ τότε, έβγαλε μια σπαρακτική καί τρομακτική κραυγή, πού ποτέ
μου δέν θά τήν ξεχάσω. 'Ένα Α α α α α ! ! παρατεταμένο μά πολύ παρατεταμένο.
Π ετάχτηκε επάνω σάν ένας τρελλός, ώρμησε επάνω μου καί δάγκασε μέ ίώσσα τό
χέρι μου. Κύττα, μπορείς ακόμη νά παρατηρήσης τά σημάδια των δοντιών του. ’Έ 
πειτα τον έσπρωξα δυνατά, ώστε έπεσε στο πάτωμα».
Μ’ αύτά τά λόγια, ό σκληρός καί απάνθρωπος αύτός κακούργος, ή πιο σκοτει
νή καί μυστηριώδης εγκληματική φυσιογνωμία των χρόνων μας, ό ά.νθρωπος πού
επί μιά 20ετία έξακολουθεΐ νά παρουσιάζεται ώς ’Ιάκωβος M ornard, περιέγραψε
πώς έδολοφόνησε τον Λέων Τρότσκυ, εξόριστο Πατριάρχη τοϋ Μπολσεβικισμοΰ.
Ή δολοφονία διεπράχθη στις 20 Αύγούστου 1940, μέσα στή σιδηροπαραθυροκλεισμένη καί ά,γρυπνα φρουρουμένη βίλλα τοϋ Τρόσκυ,πού εύρίσκετο σένα προάστειο
τοϋ Σίτυ τοϋ Μεξικού. Ό «M ornard» συνελήφθη καί κατεδικάσθη σέ φυλάκισι
20 χρόνων, άπό τό Δικαστήριο τοϋ Μεξικοΰ, ένεκλείσθη δέ στις 'Ομοσπονδιακές
Σωφρονιστικές Φυλακές τής Χώρας αύτής.
Τον Αύγουστο τοϋ 1960, ό τρομερός αυτός κακούργος, θά είναι ελεύθερος.
Σ ’ όλο αυτό τό διάστημα άρνήθηκε μέ πείσμα ν’ άποκαλύψη τήν πραγματική του
ταυτότητα, τά κίνητρα τής δολοφονίας καί τούς πολιτικούς του δεσμούς. "Ομο^ς,
παρά τήν πείσμονα ά.ρνησί του νά μιλήση καί παρά τήν λίαν επιμελή άπόκρυψι τής
ταυτότητάς του, αυτή ήλθε εις φώς βαθμιαίως κατά τό χρονικό αυτό διάστημα. Ούτος
είναι ό R am on M ercader del R io, είναι ’Ισπανός ήλικίας τώρα 46 χρόνων, πού είχε
έκπαιδευθή στή Μόσχα στή τέχνη τής τρομοκρατίας καί δολοφονιών. Έδολοφόνησε
τον Τρότσκυ κατ’ έντολήν τής Σοβιετικής ’Αστυνομίας, τής πιο τρομακτικής, σατα
νικής καί καταχθονίου μυστικής—άστυνομικής Όργανοϋσεως, πού έγνώρισε ποτέ ή
άνθρωπότης, τής N K V D όπως άπεκαλεΐτο αύτή τότε.
'Η πείσμων άρνησίς του, νά μιλήση ή νά παραδεχθή τήν άποκαλυφθεΐσα πιά
ταυτότητά του, έπέτρεψε τούς καταχθονίους καί σατανικούς οργανωτές τοϋ έγκλήμ,ατος ν’ άποποιηθώσι καί άρνηθώσι κάθε σχέσι μ’ αύτό καί μέ τον δολοφόνο.
"Οταν ούτος συνελήφθη, ή ’Αστυνομία βρήκε επάνω του μιά τρισέλιδο δακτυλο
γραφημένη άναφορά στή Γαλλική γλώσσα, πού έφερε λίαν πρόσφατη υπογραφή και
χρονολογία, μέ μολύβι. Σ ’ αύτή τήν άναφορά άνεφέρετο, ότι είναι 6 γυιός «μιας Β ελ 
γικής οικογένειας» πού συνελήφθη κατά τό κίνημα τοϋ Τρότσκυ, καθ’ ον χρόνον αύτός
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έσπούδαλε ώς δημοσιογράφος στο Παρίσι. Ε ίχε συναντήσει τον Τρότσκυ καί είχε μαγευθή άπό τις θεωρίες καί της ιδέες του, είπε στην απολογία του, καί τελικά άπεφασισε νά τον σκοτώση, όταν 6 Τρότσκυ, ό παληός αύτός Μπολσεβίκος, προσεπάθησε
νά τον έξαναγκάση νά πάη στή Ρωσία νά διοργανώση την δολοφονία του Σταλιν.
Αύτά καί άλλα, πού ό δράστης ίσχυρίσθη ότι ήσαν τά αίτια του φόνου, άπεδείχθησαν γρήγορα τελείως ψευ
δή. Οί ά.νθρωποι, τά σχολεία καί
αί διευθύνσεις πού άνέφερε, ήσαν
άνύπαρκτα. 'Ό μως, ούδεμία λο
γική μπόρεσε νά τον κάμη ν’ άλλάξη την Ιστορ ία του.
’Επί εξ μήνες ό Mornard υ
πεβλήθη σέ μιά έντατική ψυχο
λογική έξέτασι, άπ’ τον Δόκτορα
Jose Gomez Robleda, πού διηύθυνε τό Τμήμα των ’Ιατρικών
Βιολογικών Μελετών τού Ε θ ν ι
κού ΙΙανεπιστημίου τού Μεξικού
καί τον Δόκτορα Alfonso Quiroz
Cuaron, Καθηγητήν τ ή ς ’Εγκλη
ματολογίας. Κ ατ’ αρχήν υπήρξε
Ή δολοφονία του Λ. Τρότσκυ, ϋπό τοΰ R. Mercader
φιλύποπτος προς τούς Καθηγηdel Rio.
τές, άλλλά σύν τω χρόνω έ'φθασε στο σημείο νά μιλή ελεύ
θερα προς αύτούς. Καίτοι ουδέποτε άπεκάλυψε κάτι, πού θά μπορούσε νά θεωρηθή
σοβαρό, έν τούτοις άθελά του καί έν άγνοια του, άπεκάλυψε άρκετά περί τού άτόμου του.
Οί δύο Καθηγητές βρήκαν ότι ό δολ.οφόνος, υπήρξε ένας άλλόκοτος καί άσυνήθης ά.νθρωπος καί μιά έξέχουσα ιδιοφυία καί φυσιογνωμία. Μιλούσε μέ μεγάλη
ευχέρεια καί ευγλωττία πολλές γλώσσες, ήτο γοητευτικός, σαγηνευτικός καί έλκυστικός προς τις γυναίκες, έπέσυρε εύκολα τήν έκτίμησι, εύνοια καί εμπιστοσύνη των
άνδρών καί μπορούσε νά παρουσιάζηται ώς ένας τζέντλεμαν πανταχοΰ. Είχε μιά έξαιρετική ιδιοφυία, άνώτερη πνευματική μόρφωσι καί άξιοσημείωτη αύτοπεποίθησι.
ΤΗτο ά.κρως ικανός, δραστήριος καί ενεργητικός. Έπεδείκνυε εξαιρετικόν ενδιαφέ
ρον γιά τά τυχηρά παίγνια, τά ορειβατικά σπόρ καί τά θαλάσσια τοιαΰτα. Ή μεγά
λη του έπιδεξιότης καί αί μηχανικές του γνώσεις ήσαν κάτι τό άσύνηθες καί καταπλη
κτικό. Σέ λιγώτερο άπό 4' λεπτά μπορούσε νά λύση καί συναρμολογήση έκ νέου ένα
όπλο τύπου Μάουζερ, μέ κλειστά μάτια. Αί άπαντήσεις του σέ διάφορα ερωτήματα,
ώς καί αί συζητήσεις του μαρτυρούσαν ότι είναι βαθειά ενημερωμένος μέ τής Στα
λινικές θεωρίες καί σέ πολλές περιπτώσεις έπρόδιδον τήν ειδικήν έκπαίδευσι πού είχε
λάβει στή Μόσχα. Σέ κάποιο σημείο π.χ. άνεφέρθη τό όνομα τού Καμό, πού είναι
το όνομα ένός προσώπου τελείως άγνώστου στή Δύσι, άλλά άντιθέτως είναι τό όνομα
ενός ήρωος γιά τήν N KV D , ή ιστορία τού οποίου διδάσκεται στά Σοβιετικά Σχο
λεία, ώς μάθημα διεισδύσεως καί σαμποτάζ.
'Ένα τέστ (πείραμα) στήν προφορά τού Mornard φανέρωσε ότι παρά τήν «Γα λ
λικήν του καταγωγήν», ώς ΐσχυρίζετο, ύπήρχον ίχνη ’Ισπανικής τοιαύτης καί μιά ι
διαίτερη καί κτυπητή οίκειότης προς κάθε τί τό ’Ισπανικό. Τά στοιχεία αύτά φανέ
ρωναν στο βάθος ένα ’Ισπανό κομμουνιστή.
’Αλλά μέχρι τον Σεπτέμβριο τοΰ 1950, ό Καθηγητής τής ’Εγκληματολογίας
Δον Quiroz Cuaron, δέν είχε κατορθώσει νά στήριξή σέ επίσημα καί άδιάβλητα
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στοιχεία τις υπόνοιες γιά την ταυτότητα του δολοφόνου. 'Ο Καθηγητής κατώρθωσε
επι τέλους ν’ άνακαλύψη τα έπίσημα στοιχεία πού επί μακρόν άναζητοΰσε, σ τ ’ αρ
χεία τής ’Αστυνομίας τής Μαδρίτης.
Τό σκονισμένο δελτίο δακτυλοσκοπίσεως ενός όνόματι R am on M ercader,
που είχε συλληφθή στη Βαρκελώνη τό 1935, γιά άντεθνική δράσι καί ώς οργανωτής
τής κομμουνιστικής νεολαίας, παραβληθέν μέ αύτό του δολοφόνου, άπέδειξε ότι τ ’
αποτυπώματα ανήκουν σένα καί τό αύτό πρόσωπο. Τό ίδιο συνέβη καί μέ τις φω
τογραφίες.
'Ο Δον P ab lo M ercader M arina, ένας υψηλός καί ηλικιωμένος, που ζή τώρα
αποτραβηγμένος στήν Βαρκελώνη, έ'ρριψε μια ματιά στή φωτογραφία του δολοφό
νου του Τρότσκυ. « Μ ά λ ι σ τ α » , άπήντησε, «αύτός είναι ό γυιός μου». 'Ο Δον
P ablo ούδέν έγνώριζε γιά το έκλημα του γυιοΰ του.’Έ χ ε ι άπομακρυνθή άπό πολλά χρό
νια, είπε, «δεν επιθυμώ νά έλθω σ’ επαφή μαζί του».
Έ κ τ ο τ ε άλλες περαιτέρω άποκαλύψεις ήλθον εις φως, έκ μέρους διαφόρων πρώην
κομμουνιστών, σχετικές μέ τήν παράξενη ιστορία του Ramon Mercader. ’Ιδού δέ
ή ιστορία αύτή περιληπτικά.
Ό R am on M ercader γεννήθηκε στή Βαρκελώνη τό 1913, ήτο ό δεύτερος
γυιός τής Caridad del Rio H ernandez καί τού Don P ab lo M ercader, ενός συντη
ρητικού καί φιλήσυχου πολίτου, ούχί όμιυς εύπορου.
'Η μητέρα τού R am on , μιά πνευματώδης Διευθύντρια τού Νοσοκομείου
Παίδων, ήτο μιά γοητευτική, σαγηνευτική καί μέ κτυπητή ομορφιά γυναίκα. Μιά
οξύθυμος, πεισματάρα καί άσυλόγιστος, πού στήν επικίνδυνη ηλικία τών 35 χρόνων
τής γεννήθηκε ή επιθυμία γιά περιπέτεια. Ά ρ χισ ε λοιπόν νά συναναστρέφεται τούς
μποεμηδες, επαναστατικούς καί άναρχικούς τύπους καί κατά τό 1925 έφυγε γιά τήν
Γαλλία. ’Ε κ εί ώργανώθηκε στό Κομμουνιστικό Κόμμα, εΐχε άπειράριθμες ερωτικές
περιπέτειες μέ Γάλλους ’Αρχηγούς καί καθοδηγητές τού Κομμουνιστικού Κόμματος
καί έργάσθηκε ώς μυστικός σύνδεσμος καί πράκτωρ τού Κόμματος. 'Ο R am on πού ζοΰσε πότε
μέ τή μητέρα του καί πότε μέ τον πατέρα του,
έλάτρευε τήν μητέρα του καί παρασύρθηκε γρή
γορα στις κομμουνιστικές συντροφιές. "Οταν ό
’Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε τό 1936,
αύτός καί ή μητέρα του ήσαν άπό τούς πρώτους
έθελοντές πού έσπευσαν καί πολέμησαν κατά τού
Φράνκο. Τήν εποχή αύτή, ή Garidacl M ercader,
είχε μιά καινούργια έρωτική περιπέτεια, μέ τον
Leonid E itin g o n , ένα στρατηγό τής N K V D πού
υπό τό όνομα τού Στρατηγού Κοτώφ, ώργάνιυνε
άφο^σιομένους κομμάντος καί Μονάδες Σαμποτέρ
στήν ’Ισπανία. Έ ν α ς άπ’ τούς σπουδαστές του
ήτο βέβαια καί ό R an on M ercader.
’Εκείνο πού ούτε ό R am on, ούτε ή μητέρα
του Caridad, μπορεί νά μή έγνώριζαν τήν επο
χήν εκείνη, είναι τό ότι ό E itin g o n, ήτο επίσης
ένας ’Αξιωματικός τής N K V D καί ’Αρχηγός
Ό δολοφόνος R . M ercader όπω ς εί
μιας μυστικής 'Τπηρεσίας, επιφορτισμένης μέ
ναι σήμερα σ τή φυλακή.
τήν έξόντωσι τών Ρώσων, πολιτικών εχθρών
τού Κόμματος, στις ξένες Χώρες. 'Ο ύπ’ αριθμόν δέ ένα εχθρός των καί στόχος
ήτο ό Λέων Τρότσκυ.
Ό Lev. Davidovich Bronstein, γνωστός στό κόσμο υπό τό όνομα Λέων
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Τρότσκυ, υπήρξε ο έμπνευστής καί ’Αρχηγός τής Μπολσεβίκικης Επαναστασεως του Νοεμβρίου 1917.
f-r_
'Ο Στάλιν ήτο αύτή την εποχή ένας άσήμαντος καί άσημος ύπερέτης του Λενιν, άλλα μετά τον θάνατο τοΰ Λένιν κατώρθωσε ν’ άπομονώση καί έξουδετερωση, πολιτικώς, τον Τρότσκυ, καί τό 1929 έξετόπισε αύτόν άπό την Σοβιετική "Ενωσι. Ά πο
τότε 6 Τρότσκυ έζησε ζωή ένός καταζητούμενου καί καταδιωκομένου άπο τους- δο
λοφόνους τοΰ Στάλιν, φεύγοντας^άπό τή μια Χώρα στήν άλλη. "Ενας μετά τον άλλον
οί πιστοί του σύντροφοι συνελήφθησαν ή έξαφανίσθησαν. Ό Γραμματεύς του^ εφονευθη στήν ’Ισπανία, ό γυιός του πέθανε ξαφνικά στο Παρίσι καί ή οικογένεια του είχε
πιστευθή ότι είχε δηλητηριασθή. Τελικά δέ 6 Τρότσκυ, ζήτησε πολίτικο άσυλο στο
Μεξικό.
Ή Caridad καί ό Ram on εύρίσκοντο τώρα στή Μόσχα, μέ τον Eitingon και
ό Ram on έλάμβανε άνώτερες σπουδές στις άνώτερες έκεΐ Σχολές, στην τέχνη της
τρομοκρατίας. Τά σχέδια διά τήν μεγάλην δολοφονία (τοΰ Τρότσκυ) εΐχον ήδη καταστρωθή: Ποιος θά μποροΰσε καλλίτερα καί εύκολώτερα νά έλθη σ’ έπαφή με τον
Τρότσκυ στο Μεξικό; Ό Ram on μέ τήν γνώσιν τής ’Ισπανικής έπελέγη βέβαια
άμέσως ώς ό καταλληλότερος, γιά μια τέτοια σοβαρή καί λίαν έπικίνδυνη αποστολή.
Κατά τον δόλιο καί καταχθόνιο τρόπο τής Σοβιετικής μυστικής ’Αστυνομίας, απεφασίσθη όπως ό Ram on κατορθώση καί άποκτήση τήν εύνοιαν τής οικογένειας του
Τρότσκυ, σαγηνεύοντας καί ξελογιάζοντας μιά έμπιστο κοπέλλα απο το προσω
πικό ταύτης, τήν Sylvia Ageloff, μιά Ρωσοαμερικανίδα άνήκουσα στήν έν ’Αμερι
κή ομάδα των Τροτσκυστών. Ή NKVD κανόνισε ώστε ό Ram on νά συναντηθή
«κατά τύχην» στο Παρίσι, τό καλοκαίρι τοΰ 1938, μέ τήν Sylv ia Ageloff. Νέος, ω
ραίος καί λίαν ευπαρουσίαστος, διαθέτων άφθονα χρήματα, δεν μποροΰσε, παρα να
είναι ό,τι ένα νεαρό κορίτσι ονειρεύεται. Έγένετο έτσι ό πιστός της σύντροφος, γε
γονός πού άπετέλεσε τό πρώτο βήμα γιά νά διεισδύση στο σπίτι τοΰ Τροστκυ.
'Ο Ram on ήκολούθησε τήν Sylvia στήν Νέα'Υόρκη μέ ένα πλαστό διαβατήριο,
μέ τό όνομα «Fran k Jacson ». Τό όνομα αύτό ήτο ένός Καναδού πού έφονεύθη στήν
’Ισπανία στήν Λεγεώνα τών Ξένων, πού πολέμησε εκεί κατά τών κομμουνιστών.
Ή Sylvia καί ό Ram on έγκατεστάθησαν προσωρινώς σένα διαμέρισμα στον
Γκρήν Γούϊτς Βιλλάτς. Τότε ό Ram on άνήγγειλε στή Sylvia ότι τοΰ προσεφέρθη
εργασία στο Σίτυ τοΰ Μεξικού. 'Η Sylvia τον ήκολούθησε εκεί κατά μήνα ’Ιανουά
ριον 1940. 'Ο Eitingon ήτο στο Μεξικό γιά νά έποπτεύση τήν εκτέλεση τοΰ σχεδίου
τής δολοφονίας τοΰ Τρότσκυ καί μαζί μ’ αύτόν ήτο καί ή Caridad Mercader, μη
τέρα τοΰ Ram on.
'Ο ρόλος τοΰ Ram on, είπε σέ κάποιο φίλο της ή Caridad, συνίστατο μόνον στήν
κατασκόπευσι τής Βίλλας καί τήν άνακάλυψι τοΰ συστήματος άσφαλείας αύτής, ή
οποία εύρίσκετο στο Κουγιοακάν, ένα προάστειο τοΰ Σίτυ—Μεξικό. Μεσω τής Sy l
via ό Ram on κατώρθωσε νά εΐσχωρήση στη Βίλλα τοΰ Τρότσκυ. Κατά τάς επισκέ
ψεις του έκεΐ, καίτοι δέν συνηντήθη άκόμη μέ τον Τρότσκυ, περιεργάζετο τήν Βίλ
λα καί έπαιρνε φωτογραφίες μέ φωτογραφική μηχανή πού είχε έπάνω του κρυμμένη.
Αί φωτογραφίες καί λεπτομερείς περιγραφές τής διαρρυθμίσεως καί λοιπών συνθη
κών καί λεπτομερειών τής Βίλλας, διεβιβάζοντο στή Μόσχα καί ή N KVD ταξινο
μούσε αύτό τό υλικό σέ ειδικό φάκελλο, ώς τοΰτο άπεκαλύφθη άπό τον Βλαδίμηρο
Πετρώφ πού άπεσκίρτησε άπό τό Κομμουνιστικό Κόμμα καί έζήτησε πολιτικό άσυ
λο καί προστασία τής ζωής του στήν Αύστραλία, τον ’Απρίλιο τοΰ 1954. Ό φάκελλος
αύτός περιείχε επίσης όλες τής λεπτομέρειες τής ζωής τοΰ Τρότσκυ, έβεβαίωσε ό
Πετρώφ.
Κατά τις πρωινές ώρες τής 24 Μαϊου 1940, ή Σοβιετική κατασκοπία στο
Μεξικό Σίτυ, έπεχείρησε μιά θρασυτάτη δολοφονική απόπειρα εναντίον ολοκλήρου
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Ως εκ θαύματος ό Τρότσκυ, ή γυναίκα του καί ό έγγονός του έσώθησαν καί
έπέζησαν της φονικής αύτής άποπείρας, τρυπώσαντες κάτω άπό τά κρεβάτια των.
Επειτα απ° Ανακρίσεις, αναζητήσεις καί έρευνες, ή ’Αστυνομία του Μεξικού
εξίχνιασε την δολοφονικήν αυτή απόπειρα καί περίπο δυο δωδεκάδες ενεχόμενοι, συνελήφθησαν καί άργότερα έδικάσθησαν. Πάντως ό R am on Mercadez’ παρέμεινε έκ 
τος πάσης ύπονοίας.
Τέ
R am on
στ
κε
Τρότσκυ, έχάρισε δέ στον έγγονο αύτοΰ ένα μικρό άεροπλανάκι σαν ένα δώρο. ΜόVO F.vr/r ri\iOnf.\-rrr\r tic- m ^ολΑιιλ/
_L___...Λ - I __
__ λ..
καί
δολοφο
ίχε βοηθήσει.
Η Μόσχα, απεφασισε τώρα, μια δολοφονική απόπειρα, μέ ένα μόνο εκτελεστή.
Και ο R am on επελεγη ως ο πιο ικανός καί κατάλληλος για τήν έκτέλεσι του σχεδίου.
Η Caridad φρόντισε μέ τήν N K V D να ληφθώσι όλα τά προφυλακτικά καί προστα
τευτικά μέτρα, ώ στε μετά τήν δολοφονία νά διαφύγη ό γυιός της ζών.
Ο R am on M ercad er ή uJacsoiz», ώς ούτος ήτο γνωστός σ’ όλους τούς Τρο'Ύ Γ Ι Γ
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κογενεια τοϋ Τρότσκυ, δεν παρέλειπε δέ πάντοτε νά φέρη διάφορα γλυκίσματα γιά
τήν κυρία Τρότσκυ.
Τήν 17ην Αύγούστου, ό R am on έπεσκέφθη τον αφέντη του, οποζς άποκαλοΰσε

Τήν 20 Αύγούστου ή Sy lv ia καί ό R am on συνήντησαν ένα άπ’ τούς σωματο
φύλακες του Τρότσκυ στήν αγορά καί ό R am on είπε σ’ αύτόν ότι έπρόκειτο ν’ άναχωρήσουν τήν έπομένη ημέρα γιά τήν ’Αμερική, θά πήγαιναν όμως ν’ άπαχαιρετήσουν τον Τρότσκυ. Κατόπιν δ R am on συνέστησε στή S y lv ia νά πάη νά τον περιμενη στο διαμέρισμά των, προφασισθείς κάποια επείγουσα έργασία καί θά τής τηλε
φωνούσε νά πάνε ν’ άποχαιρετήσουν τον Τρότσκυ. Ουδέποτε βέβαια γύρισε.
Τήν 5 ,2 0 ' ώραν αύτό τό άπόγευμα, ό R am on Mei’cader, έθεάθη κατευθυνόμενος προς τήν Βίλλα τοϋ Τρότσκυ, μέ τό άρθρο του συμπληρωμένο γιά νά τό δείξη
στον τελευταίο. Φορούσε ένα χακί άδιάβροχο. Ά π ό μέσα στο αδιάβροχο εΐχε κρυμ
μένο ένα μακρύ στιλέτο καί σέ μιά άπό τής τσέπες τοϋ αδιάβροχου έφερε ένα μικρό
πέλεκυ μέ τό κοφτερό μέρος προς τά κάτω , ώστε νά κρύπτεται εύκολα. Σ τή πίσω
τσέπη τοϋ παντελονιού του έφερε ένα αυτόματο των 45 χιλ. ’Ή λπ ιζε νά έκτελέση
τήν δολοφονική του άποστολήν μ’ένα συνθλιπτικό καί ισχυρό κτύπημα μέ τον πέλεκυ,
που δεν θά έκαμε σοβαρό θόρυβο καί ότι θά κατώρθωνε νά δραπετεύση γρήγορα καί
ί
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άνενόχλητα. ’Εάν κάποιο άπρόοπτο συνέβαινε, υπολόγιζε ν’ άνοιξη δρομο για να δι
αφύγη μέ τό αυτόματο πού έφερε μαζί του.

μένα κουνέλια του, άλλα τελικά έβγαλε τά γάντια της δουλειάς και προχώρησε μέσα
στην Βίλλα. Ό Ram on τον ήκολούθησε μέσα στο γραφείο, ό δέ Τρότσκυ έκλεισε
τήν πόρτα καί έκάθισε στο γραφείο του. Λ ίγες ίντσες μακρυά άπο το χέρι του, υ
πήρχε ένα αύτόματο γεμάτο, των 25 χιλ. πού εύκολα μπορούσε ν’ άρπάξη σέ περιπτωσι κινδύνου. Ό R am on στάθηκε πλαγίως άριστερά του, μπλοκάροντας το σύ
στημα συναγερμού τού σπιτιού.
|
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υμβήσει έπάνω στο παραπλεύρους του τραπέζι καί κλείνοντας τα ματια του κατε
φερε μέ μεγάλη ορμή τον πέλεκυ, στο κεφάλι τού θύματός του, βυθίζοντας τον, τρεις
σχεδόν ΐντζες μέσα στον εγκέφαλο

μησι
τιο. «Να τί μοΰ έκαναν» είπε καί σωριάστηκε στο πάτωμα.
Οί σωματοφύλακες τού Τρότσκυ ρίχτηκαν μέσα στο γραφείο, δπου ό Ramon
έστέκετο άσθμαίνων, μέ τό πρόσωπο πρισμένο καί μέ τό αύτόματο ταλαντευόμενο
στο χέρι του.
Οί φύλακες θά τον είχαν ξεκάνει άν δέν πρόφθαινε ό Τρότσκυ, πριν χάσει τις
αισθήσεις του νά πή: «’Ό χ ι, δέν πρέπει νά πεθάνη, πρέπει ν’άναγκασθή νά μιλήση».
Ευθύς άμέσως άπ’ αύτά πού είπε, έπεσε σέ άφασία, μετεφέρθη δέ στο Νοσοκομείο
καί έγένετο άμέσως έγχείρησις, πλήν μετά άπό 26 ώρες πέθανε.
Στην άλλη γωνιά τής συνοικίας αυτής, έκάθητο μέσα σένα αυτοκίνητο ή Caridad, μιά άλλόκοτη καί παράξενη παρωδία τής άνήσυχης μάννας, άναμένοντας τό γυιό
της νά γυρίση στο σπίτι, άπό τη δουλειά του.
Ό στρατηγός Eitin gon άνέμενε μέσα σ’ένα άλλο αυτοκίνητο έκεΐ κοντά. "Ο 
ταν ό συναγερμός τής ’Αστυνομίας ήχησε καί φάνηκε ένα άσθενοφόρον νά τρέχη στο
δρόμο, άντελήφθησαν καί οί δυό τους, δτι ό R am on δέν κατώρθωσε να διαφυγή απο
την τραγική Βίλλα. Ή Caridad έφυγε άμέσως καί κατευθύνθη στο ’Αεροδρόμιο,
άπ’ δπου μένα πλαστό διαβατήριο διέφυγε προς τήν Κούβα.
Ό Eitin gon έτράπη έπίσης εις φυγήν μέ τό αυτοκίνητό του προς τό Ά λ κ α ποΰλκο, δπου έπεβιβάσθη τήν νύκτα σένα Σοβιετικό φορτηγό πλοίο πού άνέμενε
στο λιμάνι. Μερικές έβδομάδες άργότερα ή Caridad καί ο E itin go n συνηντήθησαν
στή Μόσχα.
’Ε κ εί ό Λαυρέντη Μπέρια, πού ήτο τότε ’Αρχηγός τής N K V D , καί πού, μετά
τον θάνατο τού Στάλιν ήλθε ή σειρά του νά πληρώση τά άναρίθμητα εγκλήματα πού
διέπραξε, άπό τούς ίδιους τούς συντρόφους του, παρουσίασε αυτός προσωπικώς, τήν
^-Λ~ι... ’Ά πενεμήθη π'
Caridad στον V
Στάλιν.
σ' αυτήν τό παράσημο τού Λένιν, πού είναι το
άνώτερο κομμουνιστικό παράσημο καί 6 γυιός της άνεφέρθη καί άνεγράφη ώς ή ρως τής Σοβιετικής Έ ν ώ σ εω ς.
Αύτή ή παράξενη γυναίκα μίλησε περήφανα κάποτε σένα φίλο της διά τις
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μεγάλες αυτές τιμές πού έτυχε. 'Η Caridad πέρασε τά χρόνια τοϋ πολέμου στη
Σοβιετική Ρωσία, -λαμβάνουσα συνεχώς διαβεβαιώσεις άπό τον ερωμένο της στρα
τηγό Eitingon καί τούς Προϊσταμένους του, άρχοντας του Κρεμλίνου, ότι κάποιος
τρόπος διασώσεως τού γυιοΰ της 0ά έξευρίσκετο.
Ό Στάλιν έφάνη άπρόθυμος νά έκπληρώση τις υποσχέσεις του. Τελικά όμως
έπέτρεψε σ’ αύτή νά μεταβή στο Μεξικό καί οργάνωση μία άπόδρασι τοϋ γυιοΰ της.
Μετέβη πράγματι στο Μεξικό-Σίτυ τον Μάρτιο τοϋ 1945, άλλά ήτο τελείως ανίσχυρη
νά έπιτύχη τοϋ σκοπού της, ούτε δέ κατώρθωσε άκόμη νά ίδή τό γυιό της, γιατί
τά περιοριστικά μέτρα δι’ αυτήν, έκ μέρους της N KVD ήσαν τόσο αύστηρά, ώστε
δέν μπορούσε διόλου νά κινηθή ελεύθερα. 'Η N KVD με τά μέτρα αύτά άποσκοποΰσε
νά εξασφάλιση τό μυστικό της ταυτότητος τοϋ δολοφόνου, ή οποία πιθανόν ν’ άπεκαλύπτετο αν έπετρέπετο εις τήν Caridad νά κινηθή ελεύθερα. Σήμερα ή Caridad
ή ασπρομάλλα πια μητέρα τοϋ Ramon, 67 χρόνων, ζή άποτραβηγμένη καί άπογοητευμένη στο Παρίσι, άπηλλαγμένη πιά έκ τής φρεναπάτης τοϋ κομμουνιστικού πα
ραδείσου. Τά χρόνια πού έζησε στή Σοβιετιή Ρωσία, άπετέλεσαν τό φάρμακο τής
άποτσξινώσεώς της άπό τό κομμουνιστικό μίασμα. «’Έ χ ετ ε δίκαιο», έλεγε κάποτε
στή Μόσχα, σένα πατριώτη της πού πολέμησε γιά τήν ένεξαρτησία τής ’Ισπανίας
στον έμφύλιο πόλεμο τό 1936 « Γ ελ α σ τ ή κ α μ ε . ’Ε δ ώ δέν είναι παράδεισος.
Είναι κόλασις».
'Η Sy lv ia A celoff, όταν έμαθε ότι 6 ερωμένος της σκότωσε τον Τρότσκυ,
έπαθε ένα τέτοιο νευρικό καί ψυχικό κλονισμό πού χρειάσθηκε θεραπεία έπί πολλά
χρόνια, γιά ν’ άποκατασταθή ή ύγεία της.
'Ο Ram on όταν έμαθε αύτό στή φυλακή, έκλαψε, άργότερα όμως έπαυσε νά
ένδιαφέρεται γι’ αυτήν. Τελικά αύτή παντρεύτηκε καί ζή τώρα στήν Ν. 'Ύόρκη.' Η χήρα
τού Τρότσκυ εύρίσκεται άκόμη στή ζωή καί μένει στο ’ίδιο σπίτι πού δολοφόνησαν
τον ανδρα της. Ό στρατηγός E itingon πέθανε μαζί μέ τόν άφέντη του, τον Μπέρια,
κατά τήν έκκαθάρισι πού έπηκολούθησε στο Κρεμλΐνο μετά τόν θάνατο τού Στάλιν.
Ό Ramon Mercader έγένετο ύπόδειγμα καί πρότυπο φυλακισμένου στο Με
ξικό. Ά π ό τό 1952 έχει διοργανώσει στή φυλακή ένα εργαστήριο έπισκευής ραδιοφώνων. Μικρή βέβαια επιχείρηση είναι, άλλά άρκετά έπικερδής. Μέσα στή φυλακή
τού παρεσχέθησαν αρκετές άνέσεις άπό τούς έπιεικεϊς κανονισμούς των Μεξικανικών Φυλακών, έξασφαλίσας έτσι μία άνετο ζωή. Έ κ το ς τής καλής τροφής, των βι
βλίων καί άλλων άνέσεων, τού έχει έπιτραπή νά τόν έπισκέπτηται μιά νεαρά γυναί
κα, καλλιτέχνις σ’ ένα νυκτερινό κέντρο, όνόματι Roquclia Mendoza. (Στούς φυ
λακισμένους παρέχεται τό δικαίωμα συζυγικών επισκέψεων έκ μέρους τών νομίμων
συζύγων ή καί τών παρανόμως συμβιούντων, προς έκπλήρωσιν συζυγικών υποχρεώ
σεων ).
Τώρα λίαν ευτραφής καί μέ προγούλι, ό Ramon Mercader, μοιάζει σάν ένα
μπουρζουά έμπορευόμενο. ’Έ χ ει λίγους φίλους μέσα στή φυλακή, διευθύνει τό μικρό
του έργαστήριο έπισκευής ραδιοφώνων μέ μεγάλη ψυχραιμία, δραστηριότητα καί
ικανότητα, διαβάζει πολύ νευρικά καί σπασμωδικά καί μέσω μυστικών, παρανόμων
καί καταχθονίων τρόπο^ν, εύρίσκεται εις έπαφήν μέ τό κομμουνιστικό δίκτυο τής
Σοβιετικής Ρωσίας τής Χώρας τού Μεξικού.
Ούτος ούδέποτε έπαυσε νά ισχυρίζεται ότι είναι ό ’Ιάκωβος Mornard.
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1. Γενικά.
Μέθοδοι ταξινομήσεως καί άρχειοθετήσεως των δακτυλικών άποτυπο:>μάτων
υπάρχουν νυν έν χρήσει, άνά τά διάφορα Κράτη, άνω των πεντήκοντα.
'Ο Γκάλτον έκ τής έρεύνης του συνήγαγε τάς τρεις θεμελιώδεις άρχάς, έφ’
ών εδράζεται μέχρι σήμερον ή γενομένη χρήσις τής δακτυλοσκοπίας, δηλαδή ότι:
1) τά σχήματα των θηλοειδών γραμμών τών δακτυλικών άποτυπωμάτων του αν
θρώπου, παραμένουν άναλλοίωτα καθ’ ολον τον βίον. β) τά σχήματα ταΰτα ποικίλ
λουν άπείρως καί είναι διάφορα κατά τά διάφορα άτομα μέχρι άποσυνθέσεως του
δέρματος καί γ ) τά δακτυλικά άποτυπώματα έκάστου ατόμου λαμβανόμενα επί
χάρτου δύνανται νά ταξιθετηθώσι καί νά άρχειοθετηθώσι κατά σύστημα, ώστε εμπει
ροτέχνης—δακτυλοσκόπος—εις όν προσάγεται δελτίον μετά τών δεκαδακτυλικών
άποτυπωμάτων άτόμου τίνος νά δύναται εντός βραχύτατου χρόνου νά διαπίστωση
αν τά αύτά άποτυπώματα υπάρχουν έν τώ άρχείω, έστω καί αν έν τώ άρχείω έχουν
άρχειοθετηθή έκατομμύρια δακτυλικών άποτυπωμάτων.
'Ο Γκάλτον είχεν προτείνει έπίσης όπως τά δακτυλικά άποτυπώματα καταταχθοΰν εις τρεις γενικούς τύπους, ήτοι: εις τον τύπον τών άρς, τών λούπς καί τών
γόρς. Τάς παρατηρήσεις του καί τήν μέθοδόν του ό Γκάλτον έδημοσίευσε τό 1892.
Τό 1894 ή Scotland yard έν συνδυασμώ μετά τών μεθόδων του Άλφόνσου Μπερτιγιόν—δηλαδή καταμέτρησις τοΰ κρανίου, χειρών κ.λ.π.—έλάμβανε καί τά δακτυλικά
άποτυπώματα, άτινα έταξινομοΰντο καί άρχειοθετοϋντο κατάτόάπλοΰν σύστημα τού
Γκάλτον. "Ετερος πρωτοπόρος τής δακτυλοσκοπίας ό καθηγητής τής φυσιολογίας εις
τό Πανεπιστήμιον τής Μπρεσλάου (1 7 8 7 -1 8 6 9 ) Πούρκενζι-P u rk in je —όστις καί
πρώτος έσκιαγράφησε μέθοδον ταξινομήσεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, είχε
προτείνει όπως τά δακτυλικά άποτυπούματα καταταχθοϋν εις έννέα τύπους. 'Ο Χένρυ
όστις πολλά ώφελήθη έκ τών διαπιστώσεων τών Γκάλτον, Χ έρτσελ, Φώλντ κ.λ.π.
πρωτοπόρων τής δακτυλοσκοπίας έφεϋρε ιδίαν μέθοδον ταξινομήσεως καί άρχειο
θετήσεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων. 'Η μέθοδος του Χένρυ ήτις έδημοσιεύθη
τό 1900 εις Λονδίνον (G lassification and uses fin g erp rin t)ήτο άπλή καί πρακτική,
έφαρμόζεται δέ κυρίως μέχρι σήμερον βελτιωμένη εις όλας τάς άγγλοσαξονικάς Χ ώ 
ρας. Ό Χένρυ κατέταξε τά δακτυλικά άποτυπώματα εις τέσσαρας γενικούς τύπουςήτοι: Τον τύπον τών άρς, τών λούπς, τών γόρς καί τών συνθέτων. Τά συμβολικά
γράμματα άτινα έχρησιμοποίει ό Χένρυ διά τάς παραστάσεις τών τύπων τών δακτυ
λικών άποτυπωμάτων ήσαν: (Α ) "Αρς, (Τ ) Τέντιτ-άρς, (L ) Λούπς, (W ) Γόρς.
* Β ιβλιογρ α φ ία : 1) « ’Αστυνομική» 1958 Κ. Γαρδίκα. 2) ’Ιατροδικαστική, Τόμος Β ’
1934 ’Ιωάν. Γεωργιάδης. 3) 'Η Δακτυλοσκοπία Τ. Α' 1929 Νικ. Παπαδημητρίου. 4) Clas
sification and U S E S of Fingerprints 1900, London E. R . Henry. 5) Practical Finger
printing B . C. Bridges 1942 New York. 6) Fingerprint Mechanics 1951. W alter. R .
Sco tt Illinois U .S.A . 7) The Science of Fingerprints 1957 F .B .I . U .S.A . 8) The F in 
gerprint System at Scotland Y ard 1954 London F r. R . Cherlill and J . N. Bower. 9)
Traite de Criminalistique T - A. 1931, Luon. Ed. Locard.
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(C ) ΚόμποζΙτ-Composites. Διά τάς υποδιαιρέσεις των γόρς, τά: (L P ) (Lateral
p o ck ets)( γόρς μέ πλαγίας κολπώσεις καί κυκλικήν ή κυκλικάς γραμμάς εις τό
κέντρον, δίκην θύλακος), (T L ) (Twinned Loops) (γόρς μέ διπλάς κολπώσεις),
(C P ) (Central p ockets) (γόος μέ κολπώσεις καί κυκλικήν ή κυκλικάς γραμμάς
εις τό κέντρον δίκην θύλακος), (A) (A ccidentals) (γόρς έκ συμπτώσεως). Αί δέ
υποδιαιρέσεις αύτών ήσαν: ( Ι Τ ) ’Ίννερ ( Ο Τ ) ’Άουτερ, (U \ ) Ούλναρ εις τήν δεξιάν
χεΐρα, (R / ) Ράντιαλ εις τήν αριστερών. Σήμερον εις τήν Scotland yard κατατάσ
σουν τά δακτυλικά αποτυπώματα εις τούς έξης τύπους:
1) ’Ά ρς, άρς—τέντιτ. 2 ) Ούλναρ—λούπ, ούλναρ—ράντιαλ καί λούπ μέ αΐωρουμένας κολπώσεις (M utant Loop).
3 ) Γόρς: α) δίδυμον γόρς (Tw inned loops), β) Γόρς μέ πλαγίας κολπώσεις
(L ateral p ock ets), γ ) Γόρς σύνθετον ή (Com poun). δ) "Αξιτένταλ (A ccidentals).
(Ό ρα: The finger prin t system at Scotland yard. Freed. R . Cherlill. 1954
London.
Έ τέρ α άπλή καί πρακτική μέθοδος ταξινομήσεως τών δακτυλικών αποτυπω
μάτων, σύγχρονος τής μεθόδου του Χένρυ είναι ή μέθοδος τού Βιούκετιτς (V u cetich).
'Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται νυν ιδιαιτέρως εις δλας τάς Χώρας τής Δυτικής ’Α 
μερικής.
Αί μέθοδοι του Χένρυ καί του Βιούκετιτς αποτελούν τήν βάσιν δλων των νυν
έφαρμοζομένων, άνά τά διάφορα Κράτη μεθόδων, δηλαδή τής μεθόδου τού Μπερτιγιόν (B ertillio n ) (μή έφαρμοζομένη νύν έν Γαλλία) διότι από τού έ'τους 1942
εφαρμόζεται νέα μικτή μέθοδος επί τή βάσει των συστημάτων τού Χένρυ καί Βιού
κετιτς, τής μεθόδου τού Γκάστι (G asti) τής έφαρμοζεμένης άπό τού έτους 1911 έν
Ίαλία, τής μεθόδου τού Ρότζερ (R o sch e r) τής έφαρμοζομένης έν Ιαπωνία, τής με
θόδου τού ΓΙρόττετσέρ (P o ttech er) τής έφαρμοζομένης εις τήν Κίναν, τής μεθόδου
τού Λέμπεντιφ (L ebed eff) τής έφαρμοζομένης εις τήν Ρωσίαν, τής μεθόδου τού
Ό λοριζ (A loriz) τής έφαρμοζομένης εις τήν ’Ισπανίαν, τής μεθόδου τού Πάττερ
(P a tte r) τής έφαρμοζομένης εις τήν ’Ολλανδίαν κλπ. Παραθέτομεν τάς συμβολικάς
παραστάσεις των τύπων των δακτυλικών (αποτυπωμάτων τινών έκ τών άναφερομένων μεθόδων, έπιφυλασσόμενοι, ευκαιρίας δοθείσης έν τώ μέλλοντι νά περιγράψωμεν
τινάς έξ αύτών έν πάσει λεπτομερεία, ούχί βεβαίως προς άλλον σκοπόν, εΐ μή μόνον
προς έμπλουτισμόν τής σχετικής Ελληνικής βιβλιογραφίας. ’Άν δεχθώμεν δτι καί
τά δέκα δακτυλικά άποτυπώματα είναι τύπου ά.ρς αί παραστάσεις τών τύπων καί
τής ταξινομήσεως αύτών αίτινες θά άναγραφοϋν έπί τού δακτυλοσκοπικοΰ δελτίου
θά είναι :
Α, ,
~ ΤΤ
( «Γχ-,
./ ΙαΑ3α\
Διά την μέθοδον του H enry : ( Ολα αρς -------- ,
V
ΙαΑ3α/
32.1 1 0 \

δλα γόρς
Διά

,
IU IO 5\
I ολα λ ο υ π ς = ----------- ),
V
IU IO /

(

32.1
τήν

δλα λούπς

(

/

μέθοδον τού Βιοούκετιτς :

I 6666
I 6666

- 10
10

{ “Ολα ά.ρς =

/
οοοο \
ολα γορς = -------- J.
οοοο

■X

55555λ

A 1111

55555/’

,
,
V 7777\
όλα γορς = ----------- ).
1 w
V 7777/

Διά τήν αέθοδον τού Μπερτιγιόν : ( “Ολα άρς =
J 1
1
δλα λούπς =

A 1111 _

UU\
UUUUU/
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Διά τήν αέθοδον του Γκάστι: ('Όλα ά ρ ς = ΙΙΙ-ΙΠ -ΙΙΠ ), (δλα λούπς—3453 4 5 -3 3 4 5 ), (δλα γ ό ρ ς= 687-876-6678).
Διά τήν νΰν χρησιμοποιουμένην μέθοδον τής αστυνομίας τής Γαλλίας.
7777
I 3333\
I
δλα γόος
δλα λούπς
Παρίσι: ("Ολα άρς
7777
I 3333
•(6
ΙαΑ3α\
Καί διά τήν μέθοδον τοΰ Χοΰβερ :
^'Όλα αρς
σ.ί =
ΙαΑ3α/

Μ

δλα λούπς =

4S IU III 5
S IU III

δλα γόρς =

0 3 2 W III 10
I32W 000 11

"Οθεν τά σχήματα των τύπων των δακτυλικών αποτυπωμάτων των 10 δα
κτύλων δηλοΰνται ύπ’ άλλων μέν γραφείων σημάνσεως δι’ αριθμών και γραμμάτων
ύπδ έτέρων δέ διά γραμμάτων μόνον τοΰ άλφαβήτου ή άλλων συνθηματικών σημείων.
’Αλλά καί οί τύποι ούτοι διαιρούνται καί υποδιαιρούνται άναλόγως τοΰ επικρατοϋντος έκάστοτε συστήματος ταξινομήσεως. Πάντως εις ούδεμίαν Χώραν σήμερον
εφαρμόζεται αύτουσία ή αρχική μέθοδος τοΰ Χένρυ διότι καί εις αυτήν ταύτην την
’Αγγλίαν (τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν) έπηνέχθησαν τροποποιήσεις τινές
κριθεΐσαι άπαραίτητοι, ώς έκ τής έφαρμογής έν τή πράξει διεπιστώθη. Εις τήν
Χώραν ημών ό τό πρώτον διδάξας καί έφαρμόσας εις μικοάν κλίμακα τήν δακτυλο
σκοπίαν είναι ό ’Ιωάννης Γεωργιάδης, Καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής έν τω
Πανεπιστημίω ’Αθηνών, δστις ειχεν έκπαιδευθή υπό τοΰ Μπερτιγιόν έν Γαλλία.
Ό Μπερτιγιόν ώς προαναφέραμ,εν ειχεν επινοήσει ιδίαν μέθοδον ταξινομήσεως
τών δακτυλικών άποτυπωμάτων θεωρουμένην σήμερον μάλλον πλημμελή.
"Απασαι δμως αί μέθοδοι τής ταξινομήσεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων
διατηρούν τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία τοΰ Γκάλτον έπί τή βάσει τών ό
ποιων έπιτυγχάνεται καί άποδεικνύεται ή ταυτότης ενός
άτόμου, βάσει τών
δακτυλικών αύτοΰ
άποτυπωμάτων. ’Εν
τή Χώρα ήμών τό
πρώτον χρησιμοποιηθεΐσα μέθοδος ταξινομήσεως καί άρχειοθετήσεως ήτο ή
βελτιωμένη
μέθο
δος τοΰ Χένρυ. Ή
μέθοδος αυτή διε
τή
ρήθη μέ ά.ριστα
Είκών 1
Εΐκών 2
άποτελέσματα άπό
τοΰ 1921, μέχρι τοΰ έτους 1946, δτε, κατά τήν γνώμην ήμών ά,νευ άποχρώντος
λόγου διά τήν Χώραν μας, κατηργήθη καί έτέθη εις έφαρμογήν ή μέθοδος ταξινομήσεως τοΰ Δ/ντοΰ τής 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών
τής Βορείου ’Αμερικής κ. Χοΰβερ.
—
'Η μέθοδος τοΰ κ. Χοΰβερ έδράζεται έπί τής μεθόδου τοΰ Χένρυ καί θεωρείται
καί είναι επέκτασις αύτής. Ά λ λ ’ εις ώρισμένα σημεία διαφέρει, έθέσπισε δέ κανόνας
σαφεστέρους δι’ εν έκαστον τύπον δακτυλικού άποτυπώματος. Οί κανόνες ούτοι κυ
ρίως άφοροΰν τά κύρια ονομαζόμενα σημεία τοΰ τύπου τών δακτυλικών άποτυπωμά-

Δακτυλοσκοπία

7875

των, άτινα δέον νά λαμβάνη ύπ’ οψιν του ό δακτυλοσκόπος—ταξινόμος—διά νά κατατασση έν δακτυλικόν άποτύπο^μα εις μίαν έκ των τριών κυρίων ομάδων εις ας
κατατάσσονται τα δακτυλικά αποτυπώματα κατά τήν μέθοδον του Χοΰβερ. Τά κύρια
δέ ταΰτα σημεία
__________
είναι: α )α ίπ ρ ο σ διορίζουσαι τήν έκτασιν — τον χ ώ 
ρον—του τύπου του
δακτυλικού αποτυ
πώματος γραμμαί,
β) τό «δέλτα», καί
γ ) τό «κέντρον».
Ε π ίσ η ς 6 Χοΰβερ
κατήργησε καί με
τονόμασε ορισμέ
νους τύπους τού
Χένρυ. 'Η έπέΕίκών
κτασις καί αί τρο
ποποιήσεις τής με
θόδου τού Χένρυ ύπό τού Χοΰβερ θεωρούνται ώς φυσικόν έπακόλουθον, άν
<
5 >/ I
Ί
ληφθή υπ
ύπ’ όψιν
οα ότι οί πρωτοπόροι τών μεθόδων τής ταξινομήσεο^ς καί άρχειοθετήσεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτουν ειχον έξετάσει καί μελετήσει μικρόν
αριθμόν δακτυλικών άποτυπωμάτων. Σήμερον όμως μετά τήν γενικήν εφαρ
μογήν τής δακτυλοσκοπίας ώς μέσου έξακριβώσεως τής ταυτότητος, έν τοΐς άρχείοις ορισμένων μόνον Κρατών υπάρχουν ταξινομημένα καί άρχειοθετημένα δελτία
δακτυλικών άποτυπωμάτων, λ.χ. 160 εκατομμύρια εις 'Ηνωμένας Πολιτείας τής
Βορείου ’Αμερικής, 10 περίπου έκατομμύρια εις τήν ’Αγγλίαν, 3 έκατομμύρια εις
τήν Γαλλίαν κ.ο.κ. Φυσικόν ήτο έπομένως έκ τής τεράστιας έπεκτάσεως καί έφαρμογής τής δακτυλοσκοπίας νά άνακύψουν έν τή πράξει διάφοροι δυσχέρειαι καί
άπορίαι, λόγω άνευρέσεως σχημάτων θηλοειδών γραμμών μή δυναμένων εύκόλως
νά καταταχθοΰν εις τάς τρεις γνωστάς ομάδας τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.
Τάς δυσχερείας καί απορίας αύτάς έλυσεν κατά τρόπον οόχί τέλειον, άλλά κατά
τό μάλλον καί ήττον ικανοποιητικόν
' ' - /y Α ν / ν ί ^ ί · ' § χ χ 0ϋβερ) δ(,ότι
έθέσπισε ώς εϊπομεν κανόνας βάσει
τών όποιων έκαστον
δακτυλικόν άποτύπωμα κατατάσσε
ται εις ώρισμένην
ομάδα καί ταξινο
μείται καί ύποταξινομεΐται καθ’ ώρισμένον
τρόπον.
Διότι
έκ εΐ Εϊκών 6
Είκών 5
νο τ ό ό π ο ι ο ν
π ρ ο έ χ ε ι έν τή
ο ακριβής χαρακτηρισμός
δακτυλοσκοπία
είναι
τού
t\
εν δακτυλικόν
άποτύπωμα,
ή
τύπου
εις
6ν α ν ή κ ε ι
του
δέλτα,
του
κέντρου
κατάλληλος
τοποθέτησις
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καί
μετά τ αΰτ α ή
μετά
μεγίστης
προσοχής
κατα
μέτρησές
των
θηλοειδών
γραμμών
κλπ .
"Οθεν κατωτέρω θά έξετάσο^μεν καί θά άναπτύξωμεν έν πάση λεπτομέρεια
τούς κανόνας επί τή βάσει τών οποίων κατατάσσονται τά δακτυλικά αποτυπώματα
εις τάς τρεις γενικάς ομάδας καί τάς υποδιαιρέσεις χυτών, ώς καί τάς μεθόδους ταξινομήσεως τών δακτυλικών αποτυπωμάτων βάσει τής άπό του 1946 εφαρμοζόμε
νης καί έν τή χώρα ημών μεθόδου του κ. Χοϋβερ.
'Η ταξινόμησις καί ή έν τώ άρχείω ταξιθέτησις έκάστου δακτυλοσκοπικοΰ
δελτίου γίνεται άναλόγως τών σχημάτων τών θηλοειδών γραμμών τών δακτυλικών
άποτυπωμάτων τών 10 δακτύλων τού ατόμου. 'Ο Χένρυ παρετήρησεν ότι εφ
έκάστου δακτυλ. αποτυπώματος τινές έκ τών θηλοειδών γραμμών ακολουθούν την
αύτήν κατεύθυνσιν (παράλληλον), ενώ άλλαι διάφορον. Ούτος κατέταξεν γενικώς εις
τρεις κατηγορίας τάς θηλοειδείς αύτάς γραμμάς, ήτοι: α) Τών οριζοντίων, δηλαδή
τών κατά τό μάλλον καί ήττον παραλλήλως προς την πτυχήν τής άρθρώσεως ευρι
σκομένων. β) Τών καμπύλών, δηλαδή τών θηλοειδών γραμμών αϊτινες άρχόμεναι
έκ τής μιας πλευράς τού δακτυλ. άποτυπώματος καί άφοΰ διαγράψουν καμπύλην
περί τό κέντρον τερματίζουν έπί τής έτέρας πλευράς αύτοΰ, καί γ ) τών κολποειδών
ή κυκλικών ή σπειροειδών, έλλειψοειδών ή παραλλαγής τίνος τού κύκλου γραμμών.
Αί τής τρίτης κατηγορίας θηλοειδείς γραμμαί περιβάλλονται πάντοτε ύπό τών ορι
ζοντίων καί καμπύλών γραμ,μών.
’Επίσης οί έφευρέται τής ταξινομήσεως τών δακτυλικών αποτυπωμάτων,
άν καί αί θηλοειδείς γραμμαί διαμορφώνουν σχήματα έχοντα μέν άπειρον τήν
ποικιλίαν, ώστε νά μήν υπάρχουν δύο έντελώς όμοια προς άλληλα δακτυλικά άποτυπώματα, ήδυνήθησαν νά κατατά
ξουν τά δακτυλι
κά άποτυπώ'ματα
έπί τή βάσει ε 
πίσης τών σχημά
των τών θηλοειδών γραμμών εις
μίαν έκ τών τριών
γενικών ομάδων,
ήτοι: α) τήν ομά
δα τών ”Αρς, β )
την ομάδα τών
λούπς καί γ) τήν
Είκών 7
Εΐκών 8
όμ.άδα τών γόρς.
Αί τρεις αύται
γενικαι ομάδες υποδιαιρούνται εις έτέρας ομάδας αί'τινες είνα ι:
α) Τής Α' όμάδος 1) τό απλόν άρς καί 2 ) τό τέντιτ-άρς.
β) Τής Β ομαδος 3 ) το ραντιαλ-λούπ, καί 4 ) τό ουλναρ-λούπ.
ν Ύ) Τής Γ ομαδος 5 ) το απλόν γορς 6 ) τό γόρς μετά κολποειδών γραμμών
και κυκλικής ή κυκλικών γραμμών δίκην θύλακος έν τώ κέντρω αύτοΰ (C entral ροckets-L oo p s) 7) Τό γόρς μετά διπλών κολπώσεων. (Couble L oop s) καί 8 ) Τό γόρς
έκ συμπτώσεως Ά ξιτένταλ (A ccidentals). Αί εικόνες 1 έως καί 10 δεικνύουν-δια
φόρους τύπους δακτυλικών άποτυπωμάτων.
, Πριν
προβώμεν όμως εις τήν λεπτομερεστέραν άνάλυσιν τών σημείων έπί
τή βάσει τών ^όποιων χαρακτηρίζομεν καί κατατάσσομεν εν δακτυλικόν άποτύπωμα
εις ^μίαν εκ τών τριών γενικών ομάδων καί εις τάς υποδιαιρέσεις αύτών, θεωρουμεν
σκοπιμον καί άπαραιτητον νά δώσωμεν ώρισμένας έξηγήσεις έπί τής έννοιας ώρι-
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σμένων τεχνικών λέξεων, τάς οποίας οί περί τήν δακτυλοσκοπίαν άσχολούμενοι
χρησιμοποιούν κατά τήν εργασίαν των.
Διά νά καταστή δυνατός 6 χαρακτηρισμός καί ή κατάταξις ένός δακτυλικού
αποτυπώματος εις μίαν έκ των τριών γενικών ομάδων δέν είναι απαραίτητον τό όλον
σχήμα του δακτυλικού αποτυπώματος, άλλ’ ώρισμένα κύρια σημεία μόνον αύτοΰ.
Τό όλον σχήμα τοϋ δακτυλικού άποτυπώματος προς τον συγκεκριμένον αύτόν
σκοπον, δηλαδή τήν κατάταξιν αύτοΰ εις ώρισμένον τύπον καί τήν ταξινόμησιν είναι
περιττόν. Τά κύρια λοιπόν σημεία τά κρινόμενα άπαραίτητα διά νά χαρακτηρισθή,
και ταξινομηθή εν δακτυλικόν αποτύπωμα είναι: α ) « Α ί άφοριστικαί—διαχωριστικαί γραμμαί», β) «τό δέλτα» καί γ ) «τό κέντρον». Ή όλη εκτασις—περιοχή—τού
δακτυλικού άποτυπώματος εντός τής οποίας εύρίσκονται τά τρία βασικά καί κύρια
ταΰτα σημεία άποκαλεΐται «εκτασις—χώρος—τού τύπου τού δακτυλικού άποτυπώμα
τος». Ό χώρος τού τύπου τού δακτυλικού άποτυπώματος υπάρχει φυσικά έφ’ όλων
τών τύπων τών δακτυλικών άποτυπωμ.άτων, άλλ’ εις ώρισμένους τύπους, οΐον τών
άρς και τεντιτ—άρς είναι υπερβολικά δύσκολος νά προσδιορισθή. Ούχ’ ήττον όμως
ή δυσκολία αυτή δέν δυσχεραίνει τήν εργασίαν τών τεχνικών τής δακτυλοσκοπίας, διό
τι τά τρία βασικά
ταυτα σημεία τά εύρισκόμενα εις τον χ ώ 
ρον τού τύπου τού
δακτυλικού
άποτυ
πώματος, τούς είναι
άπαραίτητα διά τά
δακτυλικά αποτυπώ
ματα τών ομάδων
τών λούπς καί τών
γόρς. Εις τάς δύο
λοιπόν αύτάς ομάδας
— περιοχή — χώρος—
τού τύπου τού δακτυ
Εΐκών 9
Εΐκών 10
λικού άποτυπώματος
άποκαλεΐται ή έκτασις έκείνη, τών θηλοειδών γραμμών έντός τών οποίων ύπάρχουν: α) αί άφοριστικαί
γραμμαί, β) τό δέλτα καί γ ) τό κέντρον.
’Εντός τού χώρου τού περιβαλλομένου ύπό τών άφοριστικών τού τύπου τού δα
κτυλικού άποτυπώματος γραμμών, εύρίσκονται φυσικά καί αί τού τρίτου συστήμα
τος θηλοειδείς γραμμαί. ’Επί τή βάσει τού σχήματος καί τού αριθμού τών θηλοειδών
γραμμών τού τρίτου αύτοΰ συστήματος καί τού άριθμοΰ τών δέλτα χαρακτηρίζονται
καί κατατάσσονται εις τάς δύο αύτάς γενικάς ομάδας καί τάς υποδιαιρέσεις αύτών,
τά δακτυλικά άποτυπώματα τής δευτέρας καί τής τρίτης όμάδος.
Τά σχήματα τού τρίτου συστήματος τών θηλοειδών γραμμών, περιβάλλονται
ώς εΐπομεν έκ τών διαχωριστικών τού χώρου τού τύπου γραμμών, δηλαδή έκ τών
δύο έσωτάτουν θηλοειδών γραμμών, τού πρώτου καί τού δευτέρου συστήματος γραμ
μών, αΐτινες γραμμαί άρχόμεναι έκ τού αύτοΰ σημείου καί βαίνουσαι παραλλήλως,
μετ’ ολίγον άποκλίνουν, άποκλίνουσαι δέ περιβάλλουν ή τείνουν νά περιβάλλουν τήν
όλην έκτασιν—χώρον ,τοΰ τύπου τού δακτυλικού άποτυπώματος, έντός τής οποίας πε
ριοχής υπάρχει τό τρίτον σύστημα τών θηλοειδών γραμμών. ’Εκ πάντων τών άνωτέρω δήλον γίνεται ότι ή άκριβής κατάταξις ένός δακτυλικού άποτυπώματος εις ώρι
σμένον τύπον έξαρτάται έκ τής ίκανότητος τού δακτυλοσκόπου—ταξινόμου—νά προσδιορίση έπ’ άκριβεία τάς προσδιοριζούσας τήν έκτασιν τού τύπου τού δακτυλικού
άποτυπώματος γραμμάς. 'Η εΐκών 11 δεικνύει σχέδιον δακτυλικού άποτυπώματος
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τύπου λοϋπ καί ή ύπ’ άριθ. 12 τάς διά των γραμμάτων Α ' καί Β ' σημειουμένας γραμμας, αιτινες είναι αί άφοριστικαί τής έκτάσεως—χώρου—τοΰ δακτυλικού άποτυπώματος γραμμαί, τύπου λούπ. Το σχέδιον 12α δεικνύει τάς προσδιοριζούσας την έκτασιν του τύπου άποτυπώματος, τύπου γόρς. Αί διαχωριστικαί αύται τοΰ χώρου του
τύπου γραμμαί άρχόμεναι έκ των σημείων Α καί Β καί βαίνουσαι παραλλήλως μέ
χρι τοΰ διά τοΰ γράμματος Γ δεικνυομένου σημείου μετά ταΰτα άποκλίνουν καί οΰτω
τους παρέχεται ή δυνατότης νά περιβάλλουν την δλην έκτασιν τοΰ χώρου τοΰ τύπου
τοΰ δακτυλικού άποτυπώματος, ώς αυτή δείκνυται εις την εικόνα 13. Αί προσδιορίζουσαι την εκτασιν τοΰ τύπου τοΰ δακτυλ. άποτυπώματος θηλοειδείς γραμμαί δεν
αποτελούνται πάντοτε έκ δύο συνεχών θηλοειδών γραμμών. Έ ν τη πράξει δυνατόν
αυται να άποτελοΰνται καί έκ διακεκομμένοι θηλοειδών γραμμών. Έ ν ή περιπτώσει

αι προσδιοριστικαι του χώρου τοΰ τυπου γραμμαί είναι διακεκομμέναι, προς συνέχισιν αυτών, λαμβάνεται ή άμέσως ΰπερθεν ή κάτωθεν άκολουθοΰσα θηλοειδής γραμ
μή, έφ’ όσον, βεβαίως καί αΰτη συνεχίζει την πορείαν ώς έν τώ σχεδίω 13α δείκνυται.
Ενίοτε αι προσδιοριστικαι τοΰ χώρου τοΰ τύπου γραμμαί είναι βραχεΐαι—μικραί.
Εν τοιαυτη περιπτώσει, μεγίστη δέον νά καταβάλλεται προσοχή προσδιορισμού τής
θεσεως αυτών, οιον η δεξιά μικρά γραμμή τοΰ σχεδίου 13α ή σημειουμένη διά τοΰ
γράμματος Α—Α.
Οσάκις ανακύπτουν αμφιβολίαι ο:>ς προς τό ποια θηλοειδής γραμμή θεωρείται
διανοιγομένη—διχαζομένη — καί ποια άποκλίνουσα ας εχομεν ύπ’ δψιν μας πάντοτε
τό σχέδιον 14.
s Διανοιγομένη—διχαζομένη— (δίκρανον) άποκαλεΐται ή θηλοειδής γραμμή ήτιή εξ ωρισμενου σημείου διαχωρίζεται—σχίζεται—καί σχηματίζονται ούτω δύο
πλέον θηλοειδείς γραμμαί, αιτινες δυνατόν μετά ταΰτα νά συνεχίσουν έπί μακρόν τήν
παράλληλον πορείαν των και είτα να διαχωρισθουν—σχισθουν—καί νά σχηματίσουν
νέας διακλαδώσεις. Αποκλινουσαι αποκαλουνται αι δύο θηλοειδείς γραμμαί αιτινες
έκκινοΰσαι έξ ώρισμένου σημείου βαίνουν κατ’ αρχήν παραλλήλως ή σχεδόν παραλληλως και μετά ταυτα αποκλίνουν προ τοΰ τρίτου συστήματος των θηλοειδών γραμ
μ ή τοΰ δακτυλικού άποτυπώματος. Εντεύθεν ή μέν μία άποτελεί τήν πρώτην έκ
τών εσω γραμμήν τοΰ πρώτου συστήματος τών θηλοειδών γραμμών, δηλαδή τών ορι
ζοντίων, η δε δεύτερα την πρωτην επίσης έκ τών έσω γραμμήν τοΰ δευτέρου συ
στήματος ^τών θηλοειδών γραμμών, δηλαδή τοίν καμπύλών.
'Τπό τήν στενήν έννοιαν τών χρησιμοποιουμένων τεχνικών λέξεων έν τή δα-
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κτυλοσκοπία. μία θηλοειδής γραμμή δύναται νά διχάζεται καί ούτω νά σχηματίζη
δίκρανον, άλλ’ ή διαχωριζόμενη γραμμή ούδέποτε άποκαλεΐται άποκλίνουσα θηλοει
δής γραμμή. Εντεύθεν έκτος μιας καί μόνης έξαιρέσεως «δύο θηλοειδείς γραμμαί
προερχόμεναι έκ διαχωρισμού μιας θηλοειδούς γραμμής» ούδέποτε δύνανται νά άπο-

Σχέδιον 12α

τελέσουν τάς προσδιοριστικάς τού χώρου τού
γραμμάς. 'Η προαναφερθεϊσα έξαίρεσις είναι:
καί αΐ θηλοειδείς γραμμαί αί προερχόμεναι
γραμμής, όταν έκ τού σημ.είου τού διχασμού
αποκλίνουν καί συνεχίζει πλέον έκάστη νέαν
τοιαύτη περιπτώσει αί δύο αυται θηλοειδείς

Σχεδίου 13α

τύπου τού δακτυλικού αποτυπώματος
Άποκλίνουσαι δύνανται νά θεωρηθούν
έκ τού διαχωρισμού θηλοειδούς τίνος
βαίνουν παραλλήλως καί μετά ταΰτα
καί διάφορον τής άλλης πορείαν. Έ ν
γραμμαί, δηλαδή αί προερχόμεναι έκ

Σχεδίου 14

τού διχασμού μιας θηλοειδούς γραμμής δύνανται νά θεωρηθούν ώς προσδιοριστικαί
τού χούρου τού τύπου τού δακτυλικού άποτυπώματος γραμμαί, διότι πληρούν όλας
τάς ποοϋποθέσεις τού διέποντος τάς άποκλινούσας γραμμάς κανόνος. Αί σημειούμεναι
έν τω σχεδίω 15 διά των γραμμάτων A—Α θηλοειδείς γραμμαί άποτελοΰν τάς
αφοριστικάς τού χώρου τού τύπου τού δακτυλικού άποτυπώματος γραμμας, έστω και
άν αυται προέρχονται έκ διχασμού θηλοειδούς γραμμής. Ούχ’ ήττον όμως αί τού
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σχεδίου 15α, προερχόμενα!, έκ του διχασμού τής διά των γραμμάτων A—Α σημειουμένης θηλοειδούς γραμμής γραμμαί, δεν αποτελούν τάς άφοριστικάς τοϋ χώρου του
τυπου του δακτυλικού αποτυπώματος θηλοειδείς γραμμάς διότι, έκ του σημείου τοϋ
διχασμού τής θηλοειδούς γραμμής αύται αμέσως αποκλίνουν, δηλαδή δεν πορεύονται
πανταπασιν παραλλήλως. Ή έλλειψις του στοιχείου τής παρα?\λήλου πορείας άποστερεΐ τας εν λόγω γραμμάς άπό τοϋ νά θεωρηθούν ώς πρ'οσδιοριστικαί τοϋ χώρου τοϋ
τυπου τοϋ δακτυλικοΰ αύτοΰ αποτυπώματος γραμμαί καί άντ’ αυτών λαμβάνονται ώς
τοιαΰται αι διά των γραμμάτων Τ —Τ σημειούμεναι γραμμαί. Γωνίαι, ουδέποτε
σχηματίζονται υπό μιας θηλοειδοΰς γραμμής, αλλά μόνον έκ δύο θηλοειδών γραμμών
βαινουσώιν αντιθέτως καί συναντωμένων ε’ίς τι σημειον. Επομένους μία θηλοειδής

Σχέδιον 15

Σχεδίου 15α

Σχεδίου 16

γραμμή έμφανιζομένη ύπό μορφήν γωνίας ουδέποτε λαμβάνεται ώς προσδιοριστική
τοϋ χώρου τοϋ τύπου τοϋ δακτυλικού αποτυπώματος γραμμή. Εις τό σχέδιον 16 αί
θηλοειδείς γραμμαί Α και Β εις τό σημειον τής συναντήσεώς των σχηματίζουν γωνίαν
τινά. 'Η θηλοειδής γραμμή Β δεν βαίνει παραλλήλως τής γραμμής Δ. Ή θηλοειδής
γραμμή Α δεν αποκλίνει. ’Άρα αί θηλοειδείς γραμμαί Γ καί Δ είναι αί προσδιοριστικαι γραμμαί τοϋ χοίρου τοϋ τύπου τοϋ δακτυλικού άποτυπώματος, έν τή πεοιπτωσει ταύτη.
‘
r
Ειπομεν^ότι έντος τής περιοχής—χώρου—τής περιβαλλόμενης ύπό των ποοσοιοριζουσων την περιφέρειαν τοϋ τύπου θηλοειδών γραμμών εύρίσκονται τά δύο
ετερα κυοια καί ούσιώδη διακριτικά καί μεγάλης σπουδαιότητος διά τον χαοακτηρισμον και την ταξινόμισιν τών δακτυλικών άποτυπωμάτων σημεία. Τά σημεία ταΰτα
ειναι^το δέλτα και τό κέντρον. Τά εξαιρετικής σπουδαιότητος ταΰτα σημεία παρα
τηρούνται μονον εις την ομάδα τών: α) λούπς καί β) τήν ομάδα τών Γόος. Τό δέλ
τα δυναται να τοποθετηθή έπί τοϋ κέντρου καί άκριβώς επί τής βάσεως μιας διανοιγομενης γραμμής ή επι γραμμής παρά η έμπροσθεν καί πλησιέστατα καί εις τό μέσον
κείμενης των άποκλινουσών καί προσδιοριστικών του χώρου τοϋ τύπου τοϋ δα
κτυλικού αποτυπώματος θηλοειδών γραμμών. Διό δύναται νά τοποθετήται: α) έπί
μιας διαχωριζόμενης - διανοιγομένης - γραμμής, β) έπί μιας άποτόμως τερματιζουσης γραμμής, γ) επι ενός στιγματος-πελείας, δ) έπί μιας μικρας γραμμής ε)
·ός συναντησεως δυο γραμμών, στ) έπί σημείου τοϋ πρώτου σκέλους κολποειους ανος ^γραμμής δηλαδη τοϋ σκέλους τοϋ εύρισκομένου πληριέστερον προς* τό
μών^°ν Χαΐ εμ 'ι?0σθεν τών άποκλινουσών προσδιορισμών τοϋ χώρου του τύπου γραμΕις το σχέδιον
τό στίγμα
στίγμα-πελεία—λαμβάνεται
τοποθετήσεως
°Xedt°v 17
u t ro
τελεία λαμβανεται ώς σημειον τοποθετήσεω.
Π £ λ Τ Γ / ) ) n m ^ r i r t \ jr / r */·,
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^
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^
“
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<,υρ.σκομεν/]ς προς το σημειον των άποκλινουσών καί προσδιοριστικών τοϋ χώροι
χώρου
~
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του τυπου του δακτυλικού αποτυπώματος γραμμών. Εις ήν περίπτωσιν δεν υπήρχε
το στίγμα—τελεία—το σημείου τής γραμμής τό δεικνυόμενου διά του γράμματος
«Β » ή τό σημείου τής θηλοειδούς γραμμής τό δεικνυόμενου διά του γράμματος « Γ »

Σχεδίου 17

Σχεδίου 18

ήδύναντο νά ληφθοΰν ώς σημεία τοποθετήσεως του δέλτα. 'Ο κανών ούτος ισχύει
καί εις άς περιπτώσεις αί θηλοειδείς γραμμαί συνεδέοντο μετά μιας έκ τώ>ν δύο
προσδιοριζουσών τον χώρον του τύπου του δακτυλικού αποτυπώματος γραμμών ή
μετ’ άμφοτέρων τών αφοριστικών γραμμών ή εάν άπασαι ήσαν κεχο^ρισμέναι—α
σύνδετοι.
Εις τό σχέδιον 17 εΐπομεν δτι τό στίγμα λαμβάνεται ώς σημείου τοποθετή
σεως τού δέλτα καί επομένως ή πρώτη καταμετρουμένη θηλ. γραμμή είναι ή σημειουμένη διά τού γράμματος Γ . "Αν δεν υπήρχε τό στίγμα—τελεία—τό διά τού γράμ
ματος Β δεικνυόμενου σημείου τής γραμμής Γ ήδύνατο νά ληφθή ώς «δέλτα».
Έ ν τή περιπτώσει ταύτη ή πρώτη καταμετρουμένη γραμμή θά ήτο ή σημειουμένη διά τού γράμματος Δ. Έ ν τώ σχεδίω 17 αί προσδιοριστικαί τού χώρου τού

τύπου τού δακτυλικού άποτυπώματος γραμμάί είναι αί A—Α καί Β —Β καί ούχί
αί A—Γ καί Β —Γ .
Εις τό σχέδιον 18 έως καί 18γ αί παχεΐαι γραμμαί, δηλαδή αί A—Α καί Β —Β
είναι προσδιοριστικαί τού χώρου τού τύπου τού δακτυλικού άποτυπώματος γραμμαί
τό δέ δέλτα τοποθετείται έπί τού διά τού γράμματος Δ δεικνυόμενου σημείου.
(Σ υ ν εχ ίζ ετ α ι,)

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ

Τ Α ΦΩ Τ Α Δ Ι Α Τ Α Σ Δ Ι Α Β Α Σ Ε Ι Σ Τ Ω Ν Π Ε Ζ Ω Ν
ΚΑΙ Ο Ν Ε Ο Φ Ω Τ Ι Σ Τ Ω Σ Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν Ι Σ Τ Η Σ
(Ε ις τ ο τεύ χ ος τον Σ επ τ εμ β ρ ίο υ , τ ο ν σ τ ρ α τ ιω τ ικ ο ύ π ε 
ριοδικού « Α Ρ Η Σ » δ η μ οσ ιεύ εται τ ό κα τώ τεροο, χαριτω μ ένον
π ρ ά γ μ α τι, ανέκδοτον , π ού δείχνει Ανάγλυφα, την περ'ι το ύ
κομ μ ουνισμ ού π ίσ τιν τω ν κ α το ίκ ω ν τ ω ν « δορυφ όρω ν» τή ς
Μ όσχ ας).

Νεαρός Τσέχος χωρικός, έπεσκέφθη διά πρώτην φοράν την Πράγαν, καί πε
ρίεργος λιγάκι, έρώτησε κάποιον πού τυχαίους συνήντησε, τί λόγον έχουν αυτά τά
χρωματιστά φώτα τά τοποθετημένα εις τάς διαβάσεις γιά τούς πεζούς των μεγάλων
δρόμων καί στά σταυροδρόμια.
'Ο άγνωστος διαβάτης κατάλαβε, ότι ό έρωτών ήτο επαρχιώτης καί άφοΰ τον
πήρε παράμερα του είπε :
—Ν ά ! Τό κόκκινο φως είναι γιά νά περνούν όσοι είναι γραμμένοι στο κόμμα.
Τό πράσινο είναι γιά τούς άντιδραστικούς καί τό κίτρινο, γι’ αυτούς πού δεν έχουν
καθορίσει ακόμη τή «θέσι» τουε.
'Ο χωρικός, πού φαίνεται ότι ήταν καί νεοφώτιστος στο Κ .Κ . Τσεχοσλοβακίας,
τον ευχαρίστησε ικανοποιημένος, καί, σαν άπομακρύνθηκε ό άλλος, πήγε καί στά
θηκε στο σταυροδρόμι καί περίμενε...
’Ανάβουν τά πράσινα φώτα κι’ άμέσως ένας χείμαρρος κόσμου περνάει από τό
έ'να πεζοδρόμιο στο άλλο.
«Π ω ... π ω ! ! αντιδραστικοί πού υπάρχουν εδώ» έσκέφθηκε ό νεαρός επαρ
χιώτης.
Σε λίγο αναβουν τα κίτρινα, καί μερικοί καθυστερημένοι, τρέχουν νά περάσουν.
Τέλος αναβουν τά κόκκινα, μά δεν κουνιέται κανείς...
Τότε ο νεαρός κομμουνιστής, κορδώνεται καί υπερήφανος προχωρεί νά διασχίση τό δρόμο. Δεν προφθαίνει όμως νά φθάση μέχρι τή μέση, όταν ό σκοπός τής
Τροχαίας τον συλλαμβάνει καί τού ζητεί νά πληρώση άμέσως τό καθιερωμένο πρόστιμο των δέκα κορωνών.
Ο χωρικός διαμαρτύρεται, πως εϊν εν τάζει, αλλ’ ό αστυφύλακας είναι ανέν
δοτος και τον απειλεί να τον φυλάκιση, άν δεν πληρώσει.
Τότε 6 δυστυχής επαρχιώτης, πλησιάζει περισσότερο τον άστυνομικό καί μέ
εμπιστευτικό τρόπο τού ψυθιρίζει :
, —Βρέ σύντροφε, μήν έπιμένης... Έ γ ώ , στο ορκίζομαι, δεν μπήκα στο κόμμα
με τη θελςησί μου... Διά τής βίας u.’ έβάλανε!...
Δ. Μ. Κ.

ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΑ Ψ ΥΧΟΠΑΘΩΝ

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ Α ΠΕΚ ΕΦ Α Λ ΙΣΕ
ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΤΗΣ
Δημοσίευμα της έφημερίδος
«Άκρόπολις» της 10-1-1960

'Η Λεσβιακή κοινή γνώμη έδοκίμασε φρικίασιν μόλις έπληροφορήθη την
στυγεράν παιδοκτονίαν, ή οποία έλαβε χώραν τήν πρωίαν τής Παρασκευής εις το
φιλήσυχου χωρίον Βασιλικά. Ώ ς γνωστόν ή Μαρίκα Γρίβα, μία ωραία καί νέα χω 
ρική, άπεκεφάλισε μέ ένα μαχαίρι τής κουζίνας τό βρέφος της ήλικίας 5 μηνών.
Τό φρικοίδες έγκλημα συνετελέσθη έντός ολίγων δευτερολέπτων, μέ κινηματογρα
φικήν ταχύτητα, αιτία δέ αύτοΰ είναι ή σχιζοφρένεια τής μάννας. Ά λλα οπωσδήποτε
είναι έρευνητέον διατί ή ψυχοπαθής Μαρίκα έστρεψε
τό πάθος της κατά τοΰ τρυφερού της βλαστού. Αύτό
βέβαια θά τό έξετάση ή άνακριτική αρχή.
’Από τήν έρευναν όμως τής ύποθέσεως γεννώνται μερικά ερωτηματικά. Τό βασικώτερον έξ αυτών
είναι μήπως ή παιδοκτόνος έξετέλεσε τό έγκλημα έν
ψυχρω καί μετά άπό τό άνατριχιαστικόν θέαμα,
τό όποιον άντίκρυσε παρεφρόνησε. Αύτό, φυσικά,
αποτελεί μίαν τολμηράν υποψίαν, ή οποία όμως στη
ρίζεται εις ώρισμένα σημεία τής δραματικής αυτής
ύποθέσεως.
'Ό π ω ς μας ειπεν ό θειος τής Μαρίκας, Μιχαήλ
Χατζήμανωλάκης, ένας ευυπόληπτος καί τίμιος χω 
ρικός, όταν έφθασε στο σπίτι τού εγκλήματος μαζί
μέ τήν αδελφήν του Άφροδίτην, βρήκε τήν έξώπορτα
κλειδωμένη. Δηλαδή ή δράστις είχε συναίσθησι ότι
έκανε κάτι κακό καί έσπευσε νά κλειδώση τήν πόρτα
‘ Η ψυχοπαθή; Μ. Γρίβα, ή ο
γιά νά μή μπή κανείς. ’Επίσης μετά τον φόνον έσκέποία σέ στιγμή κρίσεως άπε
πασε τό πεντάμηνο άγοράκι της μέχρι τό λαιμό,
κεφάλισε τό βρέφος της.
ώστε νά καλύπτεται τό βαθύ τραύμα καί ολα τά αίμα
τα καί νά δίδεται ή έντύπωσις, ότι τό νήπιον έκοιμάτο. Καί ακόμη, ώς προέκυψεν
άπό τήν προανάκρισιν, ή Μαρίκα πριν άπό τον φόνον συζητούσε μέ τήν μητέρα
της, ή οποία συγκατοικούσε μέ τό ζεύγος καί εις τήν οποίαν είπε άφοΰ έβαλε τό
παιδί της νά κοιμηθή.
—Μητέρα δέν χρειάζεσαι πιά, πήγαινε νά δής τί κάνει ή γιαγιά.
—Δέν έχω καμμιά δουλειά εκεί, άπήντησε ή μητέρα της.
’Αλλά ή Μαρίκα έξηκολούθησε νά έπιμένη διά νά έπιτύχη τήν άπομάκρυνσίν
τηςΤό έκανε αύτό διότι είχε συλλάβει τήν ιδέαν τοΰ εγκλήματος καί ήθελε νά
είναι μόνη καί κατά συνέπειαν έκινεΐτο ώθουμένη άπό μίαν άπόφασιν, ή απλώς
ήθελε νά μείνη μόνη κατατρυχομένη άπό τήν μελαγχολίαν, άπό τήν οποίαν άποδεδειγμένως έπασχε, προσβληθεΐσα άμέσως μετά τήν γέννησιν τοΰ τραγικού νηπίου
ή πιθανώς καί προ αυτής;
Ή μητέρα της ’Αφροδίτη Χατζημανωλάκη κατέθεσεν ότι όταν ήθέλησε να
είσέλθη εις τό δωμάτιον τού φόνου, ή κόρη της τήν ήμ,πόδισεν. Ά ρ α ήξερε τί είχε
κάνει ή, έν πάση περιπτώσει, διατηρούσε μίαν συναίσθησιν τής τρομεράς πράξεώς
της.
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Σχιζοφρενής άπεκεφάλισε τό βρέφος της

'Η ’Αφροδίτη ειχεν επιστρέφει διότι ήκουσε μίαν κραυγήν πόνου του νηπίου,
στραφεΐσα δέ είδε την παιδοκτόνον νά ρίπτη τό μαχαίρι εις τό πάτωμα. Προσεπάθησε τότε νά είσέλθη έκ νέου, άλλα πάλιν ή Μαρίκα τον ήμπόδισε. Τότε έσπευσε
εις τον αδελφόν της Μιχάλη, ό όποιος διατηρεί καφενεΐον έκεΐ πλησίον.
—’Έλα του είπε. Φοβούμαι ότι κάτι κακό έκανε ή Μαρίκα στο μοορό.
Έσπευσαν καί οί δύο, άλλα ή παιδοκτόνος είχε κλειδώσει την εξώπορτα.
'Ο Χατζημανωλάκης καί ή αδελφή του εΐσήλθον τότε εις τό σπίτι άπό την πίσω
πόρτα τής αύλής, όπως ό ’ίδιος ό Χατζημανωλάκης μάς άφηγήθη.
Ό γαμπρός τοον Ταξιάρχης Γρίβας, ετών 30, άπό τότε πού παντρεύτηκε ήτο
άνεργος, τό ζεύγος δέ συνετηρεΐτο άπό οΐκονομικάς ενισχύσεις αυτού τού ίδιου καί
των δύο άλλων άδελφών του.
—Επειδή ή οικονομική κατάστασίς των δεν ήτο καλή, λέγει ό Χατζημανω
λάκης, τούς συμβουλεύαμε νά μή κάνουν παιδιά.Τό παιδί όμως γεννήθηκε καί άρχισε
τό δράμα. Τά μέσα τής συντηρήσεώς του έλειπαν. «Δεν είναι σωστό—λέγαμε εις τον
Γρίβα—νά μή έργάζεσαι. Πήγαινε στήν Μυτιλήνη νά δουλέψης έκεΐ. Μέ τά γράμ
ματα πού ξέρεις κάτι θά καταφέρης». Αύτός όμως, δεν ακούε. ’Ή θελε νά πωληθοΰν
δύο μικρά έλαιοκτήματα τής Μαρίκας καί επειδή αυτή ήρνεΐτο, τήν έκακομεταχειρίζετο. Τήν ήμέρα τού φόνου ή πεθερά του ’Αφροδίτη ήκουσε εις τό ύπνωδοιιμάτιον
του ζεύγους λογομαχίαν. "Οταν δέ είσήλθεν είδε τον γαμπρόν της νά κρατά τήν γυ
ναίκα του .άπό τά μαλλιά. Ή Μαρίκα τού έλεγε: «Γιατί μοΰ φέρεσαι έτσι; ’Εγώ σε
αγαπώ». "1 στερα άπό τό έπεισόδιον αύτό ή ’Αφροδίτη τού έψησε καφέ καί ό Γρίβας
έφυγε άπειλώντας ότι θά στείλη τήν γυναίκα του στο τρελλοκομεΐο.
Φυσικά κανείς δέν ήμπορεΐ νά άμφισβητήση ότι ή ψυχοπάθεια τής τραγικής
Μαρίκας είναι ή βασική αιτία τού δράματος, άλλά άσφαλώς δέν μπορεί επίσης νά
αμφισβητηθή ότι εις αύτό συνέτεινεν καί τό περιβάλλον μέσα εις τό όποιον έζη,
δηλαδη η 'ανέχεια καί οί συνεχείς καυγάδες μέ τον σύζυγόν της.
Η Μαρίκα καί ό σύζυγός της μετήχθησαν εις Μυτιλήνην καί παρεπεμφθησαν εις την εισαγγελίαν. Ο είσαγγελεύς Μουδήλος έχαρακτήρισε τήν πράξιν
ως ανθρωποκτονίαν έκ προθέσεως καί παρέπεμψε τήν ύπόθεσιν εις τον άνακριτήν,
ο οποίος, ως πληροφορούμεθα θά άποστείλη τήν Μαρίκαν εις ψυχίατρον καί θά
εςεταση ιδιαιτέρως ποιοι λόγοι εν συνδυασμώ μέ τήν σχιζοφρένειαν ώθησαν ταύτην
εις τον φόνον τού σπλάγχνου της.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ ΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΑ
ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
Ύ πο Δ /8ος ΧΑΡΟ ΥΑ ΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛ Α

'Όταν ή ερευνά ξεπεμάσει τήν ιστορία, ό ερευνητής άναγκάζεται νά ζητήση
τήν βοήθεια του μύθου.
Ό μύθος έχει καί άλήθεια, έχει ·μιά κάποια ιστορικότητα, έχει περισσότερη
όμως ψυχή, τήν ψυχή εκείνων πού τον έπλασαν εκείνων πού τον διέσωσαν καί στορ
γικά ως έμάς τον παρέδοσαν.
’Έ τ σ ι σήμερα ξαίρουμε πώς, πριν άπό τούς "Ελληνες, τον χώρο από τον Αίμο
μέχρι την Κρήτη τον κατοικούσαν τά προελληνικά φύλα των Πελασγών.
Τί ήταν οί Πελασγοί, τί θρησκείες είχαν, πώς καί πού κατοικούσαν, ,τί πολιτι
σμό ανέπτυξαν, σ’ όλα ερμηνείες προσπαθεί νά δώση ή αρχαιολογική έρευνα μέ τήν
βοήθεια τού μύθου.
Τήν ονομασία Πελασγοί πήραν οί κάτοικοι τού χώρου τής σημερινής Ελλάδος
απο τον γενάρχη τους τον Πελασγό. Αύτόν τον γέννησε ή γή εκεί κατά τά μέρη
τής ’Αρκαδίας. ’Άλλοι τον θέλουν γυιό τού Δία καί τής Νιόβης, κι’ όλα τούτα γιατί
πίστευαν πώς οί πατέρες τους ήταν αύτόχθονες μέ θειϊκή τήν προέλευσι.
Οί Πελασγοί έχουν τήν θέσι τους χρονολογικά πριν άπό τήν έξάπλωσι τών

Τρισώματο; δαίμων.

Μυκηναίων καί τού πολιτισμού τους. Σ τις δύο χιλιάδες χρόνια π.Χ . έζησαν τά φύλα
τούτα. Πολιτισμό αύτών τών χρόνων βρίσκομε σ’ ολόκληρη σχεδόν τήν Ελλάδα
όπως καί στήν ’Α ττική, σ’ αυτόν τον βράχο τής Άκροπόλεως.
Τό πρώτο τείχος τής Άκροπόλεως είναι τό Πελασγικό ή Πελαργικό ή έννεάπυλον. Τμήματα του σώζονται στήν Δ. πλευρά τού βράχου. Ό τρόπος δομής είναι
τού γνοοστού ώς «κυκλώπιου» τύπου καί τό μήκος του ήταν μεγάλο αφού βέβαιο
είναι πώς έφθανε μέχρι τού Άρείου Πάγου.
"Ενα τείχος μάς δίνει αφορμή νά έρευνήσωμε γιά τό τί ήταν αυτό πού μέ τόση
φροντίδα ήθελαν νά φρουρήσουν.
Γνωστό είναι πώς τά τείχη μιας Άκροπόλεως συχνά έχρησίμευαν γιά τήν
σωτηρία τών πολιτών αλλά καί γιά τήν άμυνα τών στρατευμάτων προκειμένου νά
μή παραδώσουν τήν πολιτεία καί τά ιερά τους στούς επιδρομείς.
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Χαρούλας Τζαβέλλα

Αυτή ή άρχή τής πολιτείας καί τά ιερά πρέπει ν’ άναζητηθοϋν μέσα στα τείχη.
'Η έδρα του άρχοντος ή αρχόντων, 6 βωμός των θυσιών, τάφοι επιφανών, αυτα
είναι πού βρέθηκαν στην προϊστορική Άκρόπολι.
Ή άνασκαφή έγινε τό 1885-90 άπό τήν ’Αρχαιολογική Εταιρεία και απο
τον έφορο Καββαδία.
Κατά τήν Β. πλευρά, πλησίον καί Α. του Έρεχθείου, βρέθηκαν λείψανα ανα
κτόρου. Δεν γίνεται λόγος διά τήν έκτασί του ή τό τελικό σχήμα του, στην αναπλασι
του θά μάς βοηθήσουν τά σύγχρονά του άνάκτορα όπως του Δημηνίου, Σέσηλου,
Τσαγκλί καί τά μέγαρα του Θέρμου. Χαρακτηριστικός σ’ αύτά ένας στεγασμένος
χώρος μέ τοίχους κατά τό μεγαλύτερο μέρος πλινθόκτιστους, μέ ξύλινα τα κεντρικά
στηρίγματα οροφής, μέ δάπεδο άπό κτυπημένο πηλό καί μέ τήν εστία σε μια γωνία.
Σέ περιπτώσεις μεγάλων άνέσεοίν διακρίνομε καί δεύτερο χώρο, όπισθεν τού κυριοος
μεγάρου, καί κάποτε δέν υπάρχει καμμία έπικοινωνία μεταξύ τών δύο οικοδομών.
Ό δεύτερος χώρος ίσως ήταν μιά άποθήκη ή οικία κάποιου υψηλού προσώπου.
Πλησίον τού ανακτόρου τής Άκροπόλεως υπάρχει μία πύλη καί κάθοδος γιά
τήν κάτω πόλι. Αυτή πρέπει νά θεωρηθή καί ή αρχική κυρία είσοδος. Μετά τήν κα
τασκευή τού Πελασγικού τείχους τό πρόπυλο μεταφέοεται εκεί πού σήμερα είναι
τά γνωστά προπύλαια καί μέ τήν ονομασία έννεάπυλον.
Προς Β. καί Δ. του Έρεχθείου διακρίνομεν δευτέρα κλίμακα, όλιγώτερον
μνημειώδη τής κυρίας πύλης άλλα ενδιαφέρουσα γιά τις λαξευμένες στο βράχο
βαθμίδες της.
Κοντά στήν μικρή είσοδο εύρίσκονται λείψανα κτίσματος γιά τήν χρήσι του
οποίου δέν μπορούμε νά εΐμεθα σαφείς. 'Ο δομή του άποτελεΐται άπό άκανονίστους
λίθους μικρούς καί μέ πηλό. Στήν ίδια θέσι υπάρχει κάτι μνημειωδέστερο, ό τάφος
ενός μικρού παιδιού. Αύτός είναι έξ ολοκλήρου άπό λίθους κατασκευασμένος κι’ αυ
τόματα ή φροντίδα τούτη τής ταφής μά.ς πείθει γιά τήν βασιλική γενιά τού νεαρού
ιδιοκτήτου του.
’Εντελώς Β . τού Έρεχθείου μά.ς άποκαλύπτονται δύο όμοιοι τάφοι, άλλά δέν
είναι οί μοναδικοί. Νοτίως τού Παρθενώνος βρέθηκαν τέσσαροι εντελώς λιθόκτι
στοι τάφοι μικρών παιδιών, άλλά καί Ν.Α. τού Παρθενώνος, εκεί πού σήμερα είναι
τό Μουσεΐον άνεσκάφησαν τρεις τάφοι, καί αυτοί λίθινοι, έξ ών 6 ένας περιείχε
ακέραιον τον σκελετόν άνδρός.
"Ισως φαίνεται παράξενο, κρίνοντας μέ τά μέτρα τού σημερινού πολιτισμού,
το πώς οι τάφοι βρίσκονται σέ τέτοια διασπορά καί κυρίως σέ χώρους πού προωρίζοντο για κατοικίες καί λατρευτικούς βωμούς. Στήν έποχή πού ερευνούμε αύτό
είναι φυσικό. Τούς τάφους τών υψηλών νεκρών, σέ σύγχρονες άκροπόλεις, τούς
συναντάμε κάτω απο τα μέγαρά τους, στούς περιβόλους διαφόρων άλλων κτισμάτων ή όπου άλλοΰ θά εξοικονομούσαν λίγο χώρο.
Η έννοια τού ομαδικού κοιμητηρίου δέν υπάρχει ακόμα. Μία απόπειρα τής
μορφής αυτής συναντούμε στην Άκρόπολι τών Μυκηνών. Οί τάφοι εδώ τών βασιλέ
ων έχουν την δική τους ξέχωρη θέσι μέ περίβολο καί άναθηματικές στήλες.
Θεμελια οικημάτων, άπό άκατεργάστους λίθους καί ωμούς πλίνθους, μέ εν
τοιχισμένα χάλκινα εργαλεία, πελέκεις, δίσκους κ.ά. βρίσκονται Ν.Α. τού Παρ
θενώνος.
( Τα αξιολογωτερα ευρήματα τής προϊστορικής Άκροπόλεως είναι όστρακα
(θραύσματα) μυκηναϊκών άγγείων καί λίθινοι πελέκεις.
; Αν οι κατόπιν οικισταί τών ’Αθηνών δέν έδειχναν τόσο ζήλο στήν οίκοδόμησι
ιήζ^ Ακροπόλεως, πολλά προϊστορικά αρχιτεκτονήματα θά έσώζοντο, πλουσιώτερα
ευρ ηματα ^Θα μσ.ς παρουσίαζαν οι ανασκαφες και η φήμη τής προϊστορικής Αθήνας
θά ήταν άντάξια τών μετά χρόνων της.

Κτίσματα καί γλυπτά της Άκροπόλεως μέχρι του ΙΙαρθενώνος
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Στις Ν. παρυφές του βράχου, ανάμεσα Ωδείου καί ’Ασκληπιείου εύρέθη τύμ
βος των μυκηναϊκών χρόνων μέ εξ νεκρούς σέ δύο σειρές καί στήν συνεσταλμένην
στάσι, δηλ. όπως περίπου είναι το έμβρυο στον μητρικό θήλακο.
Ά οά γε ή θέσις αυτή έδίδετο προς οικονομίαν χώρου ή άλλες ενστικτώδεις
πάρορμήσεις μάς δίνουν το παρόν;
"Ολ’ αυτά για χρόνους προϊστορικούς. Μέ ασφάλεια δέν θά μιλούσαμε για
τούς γεωμετρικούς χρόνους τής ’Ακροπόλεως (1000-700 π .Χ .) καθώς καί τήν
επομένη, τήν Άνατολίζουσα περίοδο.
Ό γλυπτός πλούτος τού Μουσείου μά.ς παρουσιάζει τον ψυχικό δυναμισμό
των Ελλήνων στούς μακρινούς έκείνους χρόνους
'Η σειρά των κορών μέ τό πλαστικό μειδίαμα στά χείλη, μέ τούς πολυποικιλ-

Κεφαλή του ξανθοί/ εφήβου.

'Η κόρη τοΰ Εϋθυδίκου.

Ό έφηβος του Κριτίου.

τους ιωνικούς χιτώνες, τήν οφιοειδή κόμη καί τήν άνετη στασι τού σώματος μάς
προ'αγγέλουν τήν πρόστασι τοΰ Έρεχθειου.
Ή άκριβής θέσις τών έ'ργων τούτων δέν είναι γνωστή, μεγάλη πιθανότης υ
πάρχει νά ήταν τοποθετημένα στον χώρο τών Προπυλαίων.
Έ κ το ς αυτών πλούτος αετωμάτων λαξευμένων σέ πωρόλιθο μά.ς προδίδει
πλούσιο αρχιτεκτονικό σύνολο.
Μέ βεβαιότητα θά δούμε τούς ναούς τής ’Αθήνας, τον Α' καί Β ' έκατόμπεδο.
'Η ονομασία έκατόμπεδον προήλθε έκ τοΰ μήκους τοΰ ναοΰ πού ήταν 100 αΐγινητικοί
ή αττικοί πόδες. 'Η θέσις τών έπαλλήλων έκατομπέδων ήταν άνάμεσα στον σημερινό
Παρθενώνα καί τό Έρέχθειο μέ τον ίδιο προς τον Παρθενώνα προσανατολισμό.
'Ο χρόνος κατασκευής τοΰ Α' έκατομπέδου ανάγεται στούς χρόνους τοΰ Σόλωνος.
Ό ναός αυτός δέν είχε περίστασι κιόνων στάς μακράς πλευράς, είχε μόνον άνά 4
κίονας, κατά μέτοιιπον, στον πρόνα και οπισθοδομο. Ο Β εκατομπεδος ή ο ναός του
Πεισιστράτου, μας παραδίδει ακριβέστερα τήν άρχιτεκτονική του μορφή. Έ κ τίσ θ η
κατά τό 540 π .Χ . επί τοΰ προηγουμένου ναοΰ, μέ περίστασι δωρικών κιόνων 6 χ 1 2 .
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Η εσωτερική του διαίρεσις ήταν άπλή- ό σηκός ή κυρίως ναός μέ 6 κίονες σέ δύο
σειρες καί όπισθεν αύτοΰ τρία δωμάτια λατρευτικής χρήσεως.
Η καταγωγή του σχεδίου τοϋ ναοΰ ανάγεται στά άπλά προϊστορικά μέγαρα,
αντιπροσο^πευτικό των όποιων σώζεται στην Τίρυνθο.
Στην θέσι του σημερινού Παρθενώνος, κάτω από τά κρηπιδώματα τοϋ ναοϋ,
διακρίνονται παλαιοτέρων εποχών θεμέλια.
Οταν γιά δεύτερη φορά τό 480 π.Χ . οί Πέρσαι έξεστράτευσαν κατά των
Αθηνών, βρήκαν άνυψούμενο τον προπαρθενώνα, οπούς έπεκράτησε νά λέγεται,
ο οποίος μας άφισε τά άπηνθρακωμένα τεμάχιά του. ’Αλλά καί αύτός είχε αρχίσει
να κτίζεται επι τοϋ -κρηπιδώματος άλλου παλαιοτέρου ναοΰ διαφορετικού κατά τό
υλικό και κατα το μέγεθος προς τούς μετά ναούς. Ό ναός πού κατεστράφη από
τους Περσας επροκειτο νά έχη 1 6 x 6 κίονες, δεν έτελείωσε όμως ποτέ.
t
Πέρασαν αρκετα χρόνια, Θεμιστοκλής, 'Αριστείδης, Κίμων συνέδεσαν τά
ονόματά^τους μέ πολυτάραχες έποχές, ώσπου ό Περικλής κατά τό 450 π .Χ . μέ καλ
λιτεχνικό διευθυντή και σύμβουλο τον Φειδία έπραγματοποίησε τά μεγάλα του σχέ
δια.
^ Ο αετωματικος διάκοσμος τών ναών, των προ τοϋ Παρθενώνος, εύρέθη
κατα την ανασκαφή καί είναι σαφώς χρονολογημένα προ τοϋ 480 π .Χ . καί μέχρι
τοϋ 7ου π.Χ. αΐώνος.
Κατα την παραδοσι, κατασκευαστής τών άρχαιοτέρων γλυπτών ήταν ό Δαί
δαλος ο Αθηναίος. Το ονομα τούτο μάς είναι γνωστό κι’ από την Κρήτη, Σικελία,
Ιταλία ακόμα κι απο την Αίγυπτο. Στά γλυπτά δεν έπιζεΐ καλλιτεχνική έπίδρασις
τών μυκηναϊκών χρόνουν ούτε ως άνάμνησις.
f Παλαιοτερο είναι το αέτωμα κάποιου μικρού αγνώστου ναοΰ μέ παράστασι
.οΰ ^Ηρακλεους φονεύοντας την Λερναια "Ιδρα. Ή έπεξεργασία έχει γίνει μέ ερ
γαλεία^ ξυλόγλυπτου, είναι τροπον τινα ένα δείγμα τής άποφάσεως πού έλαβαν οί
καλλιτέχνες ν αλλάξουν τα υλικά τής εργασίας τους.
,
Τελειότερο κάπως το αέτωμα μ.ε τον 'Ηρακλέα συλλαμβάνοντα τον Τρίτωνα,
.ην θηριώδη αυτη^ θαλασσια θεότητα, ή οποία έδώ είναι χρωματισμένη κόκκινη,
όπως άλλωστε συνέβαινε νά έπιχρωματίζωνται όλα τά γλυπτά τής εποχής.
,
Τμήμα άλλου αετώματος με την εισαγωγή τοΰ 'Ηρακλέους στον "Ολυμπο,
ακολουθεί χρονολογικά.
’Ενδιαφέρον γιά τήν παράστασι του είναι τό δεξιόν σωζόμενον τμήμα άετώματος με τρισωματον ον τοΰ οποίου οί τρεις κεφαλές έχουν γένεια καί πρόσχαρο
μειδίαμα, κρατουν δέ μέ τή σειρά ένα πτηνό, μία φλόγα καί ένα κυματιστό τεμάχιο
προφανώς σύμβολο τής θαλασσής. ’Αλλά καί τά κολοσσιαία συμπλέγματα τών
ζώων είναι ε7Γΐβλτ]τιχώτατα έργα.
, Έ κ τ°ς
αετωμάτων, τό πλήθος τών κορών μέ τό ευγενικό χαμόγελο δια
γράφουν την εξελιξι τής άδριαντοποιίας άπό τοΰ 6ου π .Χ . αΐώνος έως" τό 480 π.Χ .
Ιο αρχαιότερο,ολόγλυφο έργο είναι ό μοσχοφόρος τοΰ γλύπτου ή άναθέτη Ρόμβου.
Χτα τελευταία και τελειότερα τής περιόδου άνήκουν ή κόρη τοΰ Εύθυδίκου, ό περίφημος ςανθος έφηβος και τέλος τό τέλειο σέ αναλογίες σώμα τοΰ εφήβου, έργο τοΰ
ιχριτιου.
Τ ,r 7 r ‘
,
, Τ α ^ΧΡ0νια, πού τόσο σύντομα προσπαθήσαμε νά δοΰμε, άποτελοΰν, γιά τήν
ιστορία της τέχνης αιώνες τραγικών προσπαθειών γιά τήν λύτρωσι τοΰ καλλιτεχνι
κού οραματισμου. Απο το ξόανο τής θεάς, πού στέγαζε ό ναός τοΰ Σόλωνος, φθάνομε στον έφηβο του Κριτιου. Ό δρόμος τών θεών, έχει άνοιχθή. ’Από τά χέρια
του Φειδία πλασμένοι οι Ολύμπιοι θ’ άνέβουν στή ζωφόρο τοΰ Παρθενώνος, θά λαμ
πρύνουν χρυσελεφάντινοι τους ναούς τους, θά κατέβουν στή γη, θά βασιλεύσουν καί
μεσ απο ιην τέχνη θα γίνουν οι αθανατοι.
X. ΤΖΑΒΕΛ Λ Α

ΘΕΜΑΤΑ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι ΑΚ Η
ΤΕΧΝΙΚΗ
Ύ π ο 'Υπαστυνάμου Α ' χ. Α Γ Γ . ΝΤΟΝΤΟΥ

Ή αλματώδης αύξησις, μετά—ολεμικώς, της κυκλοφορίας πεζών καί ίδια
οχημάτων έπέφερε εις πολλάς μεγαλουπόλεις της Εύρώπης καζ ιδία τής ’Αμερικής,
σημαντικήν έκτροπήν έκ του μέχρι τότε υφισταμένου ρυθμού, τής, προς όλους τούς
τομείς, έκδηλουμένης άνθρωπίνης δραστηριότητος.
Ή τοιαύτη ώς άνω εκτροπή δεν παρέμεινεν άνευ συνεπειών εις βάρος τής ομα
λής κυκλοφορίας καί δυσμενών επιπτώσεων επί τής οικονομικής ζωής. Κυρίως όμως
τ ’ αποτελέσματα τής περί ής ό λόγος άναστατώσεως, ύπήρξαν κατ’ εξοχήν οδυνηρά
ώς έκ του πολλαπλασιασμού τών, εις βάρος τής άρτιμελείας άλλα καί αυτής ταύτης
τής ζωής τών ανθρώπων, αύτοκινητιστικών δυστυχημάταιν.
Καθίσταται φανερόν ότι έκ τής εντατικής κυκλοφορίας τεραστίου άριθμοΰ όχημάτων, πάσης κατηγορίας, έγεννήθησαν προβλήματα ακανθώδη, όξύτατα τά όποια
είχον ανάγκην έπιλύσεως ταχείας.
'Η προσπάθεια έπιλύσεως τών έκ τής κυκλοφορίας άπορρεόντωνπροβλημάτων
άπετέλεσεν τήν ένστικτώδη άρχικώς, άντίδρασιν τής κοινωνίας, όδηγούσης έαυτην
εις άμυναν έναντι τών έκ τής οδικής κυκλοφορίας κινδύνων. Δ ι’ ό καί τά πρώτα μέ
τρα, προς μείωσιν τών έκ τής κυκλοφορίας δυσμενών συνεπειών, ύπήρξαν, έν πολλοΐς,
αψυχολόγητα, άνευ προοπτικής, μεθοδικότητος καί συνέπειας έν τή έφαρμογή τούν.
■ Προϊόντος τού χρόνου καί πλουτιζομένης τής, έκ τής κυκλοφορίας, πείρας, αί
προσπάθειαι έπιλύσεως τών συνέπεια, ταύτης άνακυψάντων προβλημάτων, κατέ
στησαν, συστηματικαί, έστηρίχθησαν έπί έπιστημονικών βάσεων καί κατά συνέπειαν
ύπήρξαν άποδοτικώτεραι.
Αί βελτιωμένα^ καί έπί έπιστημονικών βάσεων στηριζόμεναι προσπάθειαι
έπιλύσεως τών έκ τής κυκλοφορίας άπορρεόντων προβλημάτων, εύροντήν άρτιωτεραν
των έκφρασιν εις ένα νεοπαγή κλάδον τής μηχανικής, έμφανισθέντα εις τινας χώρας
καί ιδιαίτατα εις Η .Π .Α ., τον κλάδον τής κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς ή κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α κ ής τεχνικής.
Είναι δέ κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή τ ε χ ν ι κ ή ό κλάδος τής τεχνικής, ό όποιος
έρευνα δι’ έπιστημονικών μεθόδοον τά φαινόμενα τής κυκλοφορίας καί δι’ έπίσης έπι
στημονικών μέσων έπιδιώκει νά καταστήση αύτήν ταχείαν, εύρυθμον καί άσφαλή
διά τής προλήψεως άτυχημάτων καί ζημιών.
Αί μέθοδοι τής κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή ς τ ε χ ν ι κ ή ς χαρακτηρίζονται άπό
τό τρίπτυχον: Έ ρ ε υ ν α—Μ ε λ έ τ η—Έ κ τ έ λ ε σ ι ς
έ ρ γ ω ν . Ή έπίτευξις
τής όσω τό δυνατόν μεγαλυτέρας κυκλοφοριακής άποδόσεως τού οδικού δικτύου,
έπιδιώκεται διά βελτιώσεων, καταλλήλου τεχνικού έξοπλισμοΰ καί τής έφαρμογής
μεθόδων ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας.
'Η κατασκευή νέων έργων προς άπλούστευσιν τών κυκλοφοριακών συνθηκών
οφείλει νά έδράζεται έπί σαφούς καί εύρείας προοπτικής σχετικώς προς τάς κύκλοφοριακάς άνάγκας, όχι μόνον τού άμέσου άλλά καί τού άπωτέρου μέλλοντος.
’Επειδή υπό τον όρον κυκλοφορία έννοοΰμεν σύνθεσιν τών έπί τού οδικού δι-
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κτύου κινήσεων του άνθρώπου, ύπό τάς δύο αύτοΰ ιδιότητας, την του πεζού καί τού
οδηγού οχημάτων, ή κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή τ ε χ ν ι κ ή έν τη προσπάθεια της δπως
επιλύσει τά έκ τής κυκλοφορίας άπορρέοντα προβλήματα, οφείλει να στηριχθή τόσον
εις φυσικούς, όσον καί εις ψυχολογικούς Ν ό μ ο υ ς . Δηλαδή νά μελετήση τάς ψυχολογικάς αντιδράσεις τού άνθρώπου, ώς βασικού παράγοντος της κυκλοφορίας,
αλλά καί τάς φυσικάς του δυνατότητας.
'Η διαπίστωσις κατ’ αρχήν καί ή μελέτη έν συνεχεία των έν τη κυκλοφορία
άντιδράσεων τού άνθρώπου στηρίζεται κατά σοβαρόν ποσοστόν, εις τήν εύρυτάτην
χρήσιν μεθόδων στατιστικής καί πιθανοτήτων.
' Η κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή τ ε χ ν ι κ ή αν καί νεοπαγής κλάδος τής τεχνικής
εν τω συνόλω της έχει σημειώσει, εν τούτοις, σημαντικήν άνάπτυξιν χάρις εις τήν
υιοθεσίαν καί χρήσιν των προαναφερθεισών μεθόδων στατιστικής. ’Αναπτύσσεται
δέ συνεχώς ή κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή τ ε χ ν ι κ ή χάρις εις άόκνως ένεργουμένας
θεωρητικάς (ψυχολογία) καί πειραματικάς (στατιστική) έρεύνας.
Επιστημονικός καρπός των άνωτέρω προσπαθειών ύπήρξεν ή δημιουργία
ειδικής έδρας κυκλοφορίας εις πλεΐστα Πολυτεχνεία, όχι μόνον των Η .Π .Α . άλλ’
επ έσχατων καί τής Εύρώπης, τά όποια χορηγούν ήδη τήν ειδικότητα τού κυκλοφοριολογικοΰ μηχανικού ή τεχνικού τής κυκλοφορίας.
’Από έτών ήδη εις τήν Ευρώπην κατόπιν πρωτοβουλίας κρατικών, ήμικρατικών ή καί εντελώς ιδιωτικών οργανώσεων, συνέρχονται άνά διετίαν συνέδρια μέ
αποκλειστικόν σκοπόν κυκλοφοριακάς μελέτας, αίτινες έν ύστάτη άναλύσει, προά
γουν τήν κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή ν
τεχνικήν.
Κατά τήν τρίτην Διεθνή συνάντησιν μέ θέμα τάς κυκλοφοριακάς μελέτας,
ητις ελαβεν χωράν εις Στρέζαν τής Β. ’Ιταλίας καί εις ήν εϊχον τήν ευκαιρίαν καί τήν
τιμήν νά συμμετάσχω ώς έκπρόσωπος τής Ελληνικής ’Αστυνομίας Πόλεων, μεταξύ
άλλων ανεκοινωθη καί μία πολύ ενδιαφέρουσα μέθοδος, διά τον υπολογισμόν τού
χρονου τών διαφόρων φάσεων τής αυτομάτου φωτεινής σηματοδοτήσεως, εις τρόπον
ώστε να έπιτυγχάνεται ή ελάχιστη δυνατή καθυστέρησις τής κυκλοφορίας, ή οποία
οφείλεται εις την απώλειαν χρόνου, έλαχίστου βεβαίως, κατά τήν εναλλαγήν καί
άναμονήν τών διαφόρων φάσεων.
^
Η μέθοδος στηρίζεται στήν κατανομή τών αποστάσεων, μεταξύ τών κινού
μενων οχημάτων, η οποία λαμβάνεται τή βοήθεια ήλεκτρονικής συσκευής έκ τών
πραγματικών δεδομένων και έν συνεχεία άναπαράγεται κατά τήν αυτήν τάξιν, μέ
αποτέλεσμα τον χρονικόν καθορισμόν τών φάσεων κατά τρόπον ώστε νά έκμηδενίζωνται, σχεδόν, αί καθυστερήσεις τής κυκλοφορίας.
Η συμπεριφορά τού ατομου εν τη καθόλου κυκλοφορία είναι συνηθέι
ίεστατα,

τ ι σ τ ι κ ώ ν ^ Α τ υ χ η μ ά τ ω ν , τά 8 0 % έξ αύτών οφείλονται εις ένεργείας ή
παραλείψεις τού ’Ανθρώπου ώς πεζού, ή έπιβάτου καί μόνον τά 2 0 % εις τάς όδικάς
ή κλιματολογικας συνθηκας και μηχανικας ατελείας ή βλάβας οχημάτων.
, „ Η κ υ κ% ο φ ο ρ ι α κ η τ ε χ ν ι κ ή άσχολεϊται, εις εύρεΐαν κλίμακα, μέ
τήν ερευνάν της ^συμπεριφοράς τού άνθρώπου ώς παράγοντος τής κυκλοφορίας.
Η συμπεριφορά αυτή αποτελεί την συνισταμένηντών εκδηλώσεων πολλών έσωγενών
και εςωγενών παραγόντων, τινάς τών όποιων ένδεικτικώς θ’ άναφέρωμεν κατωτέρω:
, Χ αΡή-κ ι ηρ ατομικός, Ε υ φ υ ΐ α , Β ρ α δ ύ ν ο ι α , Άντίληψις ταχεία, Έ τοιμοτης-Νηφαλιότης, Ταχύτης-άντανακλαστικών.
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Περιβάλλον, 'Οδική Κατάστασις, Κλιματολογικαί συνθήκαι, Συνθήκαι Φ ω 
τισμού—Ό ρα τότητος, Φόρτος Κυκλοφορίας.
Μεταπολεμικώς άνεπτύχθη έναc ειδικός έπιστημονικός κλάδος ό όποιος έ
ρευνα τον μηχανισμό τής άνθρωπίνης διανοήσεως, τάς δυνατότητας καί τα όρια άντιδράσεως προς τά έξωτερικά έρεθίσματα, πρός τον σκοπόν διακριβώσεως καί άπολύτου γνώσεως των προαναφερθεισών δυνατοτήτων.
Τά πορίσματα των ερευνών του επιστημονικού τούτου κλάδου κατέστησαν
πολύτιμα, διά την μελέτην, κατασκευήν καί άνάλογον προσαρμογήν των μηχανη
μάτων ή συσκευών τάς οποίας χειρίζεται ό άνθρωπος.
Μεταξύ τών μηχανημάτων αύτών είναι καί τό αύτοκίνητον καί τά λοιπά
οχήματα.
Είδικαί έξ άλλου μελέται έχουν γίνει επί σκοπώ διακριβώσεως τής ψυχολογίας
τής κυκλοφορίας, δηλαδή του τρόπου, καθ’ όν αντιδρούν ή προσαρμόζονται προς το
κυκλοφοριακόν καθεστώς οί πεζοί, οί οδηγοί, οί εποχούμενοι.
Έ ν τώ πλαισίω τών περί τήν κυκλοφορίαν ερευνών καί συζητήσεων, κατά τήν
διάρκειαν τού 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, συνελθόντος έν Κοπεγχάγη, έγένετο αισθη
τόν ότι ή κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή τ ε χ ν ι κ ή άπομακρύνεται ολίγον κατ’ ολίγον
τών στατιστικών της έρεισμάτων μέ σαφή πρόθεσιν όπως φθάσει εις ωριμότητα
τοιαύτην ώστε έγκαταλείπουσα τάς λεπτομερειακάς Στατιστικάς Έρεύνας νά δυνηθή νά στηριχθή εις σταθεράς άρχάς—αξιώματα θά έλεγεν τις — πού αποτελούν τό
άπαύγασμα έκ τής άναλύσεως τών Στατιστικών δεδομένων καί βάσει αύτών θά δύναται νά ληφθοΰν πρακτικά μέτρα θεραπείας τών κυκλοφοριακών άναγκών.
Διά τήν έκτίμησιν τών χαρακτηριστικών καί τών άναγκών τής κυκλοφορίας,
έν τινι πόλει, τόσον κατά τό παρόν, όσον καί τό μέλλον άμεσον ή άπώτερον, ανα
γκαία καθίσταται ή κατάστρωσις καί άνάπτυξις ένός σχεδίου βασιζομένου πρωταρ
χικούς εις έρεύνας.
Έ ξ αύτών άρχεται τού έργου της ή κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή τ ε χ ν ι κ ή , ώς
άλλωστε καί εις πάσαν έπιστήμην ή τεχνικήν συμβαίνει. 'Η έρευνα αποτελεί τό προστάδιον τής θεραπείας.
Αί έρευναι διεξάγονται έπί τή βάσει μετρήσεων καί στοιχείων, καθώς καί τή
βοήθεια άναλύσεως τών φυσικών, οικονομικών καί ψυχολογικών στοιχείων τής κυ
κλοφορίας.
Αί σήμερον διεξαγόμεναι έρευναι τή συνεργασία 'Υπουργείου Συγκοινωνιών
καί 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, άφοροΰν εις:
—Τον φόρτον τής κυκλοφορίας οχημάτων εις τάς κεντρικάς οδούς καί τάς
πρός Προάστεια άγούσας άρτηρίας.
—Τάς ταχύτητας καί τάς καθυστερήσεις.
—Τήν προέλευσι καί τον προορισμόν τών όχημάτιυν.
—Τήν σύνθεσιν τού κυκλοφοριακοΰ φόρτου έξ έπιβατικών, φορτηγών, λειο
φορείων αύτοκινήτων, κάρριυν, σουστών, ποδηλάτων, πεζών κ.λ.π.
—Τά άτυχήματα καί τάς αιτίας των.
—Τάς σταθμεύσεις, αΐτινες άποτελοΰν εις όλας τάς μεγαλουπόλεις τού κόσμου,
έν έκ τών βασικιυτέρων κυκλοφοριακών προβλημάτων.
—Τ ο ύ ς π ε ζ ο ύ ς .
—Τάς τάσεις καί διακυμάνσεις τής κυκλοφορίας.
—Τάς, εις βάρος τής ’Εθνικής Οικονομίας, έπιπτώσεις λόγορ κακής διεξαγω
γής τής κυκλοφορίας.
—Τάς όμαδικάς μεταφοράς.
Θά σά.ς άπασχολήσω έν συνεχεία μέ, κατά τό δυνατόν, σύντομον περιγραφήν
τών μεθόδων καί κυρίως τών πρακτικών σκοπών πρός οΰς άποβλέπουν αί πλέον
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σημαντικαί έκ των διά βραχέων προαναφερθεισών ερευνών. Φρονώ δτι ή τοιαύτη
περιγραφή καθίσταται άναγκαία διά τήν δσον ένεστι άρτιωτέραν κατανόησιν του
έργου τής κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α κ ή ς τ ε χ ν ι κ ή ς .
Τ6 βασικόν μέτρον τής κυκλοφορίας τό όποιον χρησιμοποιεί προκειμένου νά
έκτιμηθή τό μέγεθος κυκλοφορίας μιας όδοΰ έν συγκρίσει προς άλλην είναι ό κυκλοφοριακός φόρτος. Είναι δέ φόρτος, κυκλοφοριακώς, ό άριθμός των οχημάτων τά
οποία εντός ώρισμένης έκάστοτε χρονικής περιόδου διέρχονται έκ συγκεκριμένου
σημείου μιας όδοΰ."Οταν ή ύπό μέτρησιν όδός είναι διπλοΰ καταστρώματος, δύναται
νά μετρηθή ό κυκλοφοριακός φόρτος έκατέρου τών κλάδων της κεχωρισμένως.
Έ ξ άλλου δταν ή όδός είναι άπλοϋ καταστρώματος καί διπλής κατευθύνσεως μετρώνται, συγχρόνως, τά άνερχόμενα καί κατερχόμενα οχήματα.
'Η κυκλοφορία τών οχημάτων κατά τάς εργασίμους ημέρας επαναλαμβά
νεται, συνήθως, κατά τήν αυτήν τάξιν καί διέπεται ύπό ώρισμένων σταθερών κατά
τό μάλλον καί ήττον κανόνων οϊτινες ανακύπτουν έκ τής στατιστικής έρεύνης.
'Ο ωριαίος φόρτος κυκλοφορίας μετρώμενος έπί ενός καί του αύτοΰ σημείου
μιας όδοΰ, ποικίλλει άπό ώρας εις ώραν, αλλά αί ώριαΐαι αύταί διακυμάνσεις επανα
λαμβάνονται σταθερώς, άπό ήμέραν εις ημέραν έντός τής αύτής, πάντοτε, έποχικής
περιόδου. Κατά τάς μή έργασίμους, όμως, ημέρας, έορτάς, μεθεόρτια κ.λ.π. δεν
παρατηρειται σταθερότης, αλλά ποικίλαι διαφοροποιήσεις εμφανίζονται ώς έκ
τής ελλειψεως σταθερών συντελεστών (ώρα ένάρξεως τής έργασίας, ώρα λήςεως,
συνήθης διαδρομή άπό οικίας εις γραφεΐον κ.λ.π.).
Ό ημερήσιος φόρτος κυκλοφορίας μεταβάλλεται άπό έποχής εις έποχήν ή
και απο μηνός εις μήνα. Γενικώτερον δέ οί μήνες δύο διαφόρων ύπό σύγκρισιν έτών
παρουσιάζουν, κατά κανόνα, ταυτότητα φόρτου.
Αί έτήσιαι μεταβολαί του μέσου ημερησίου φόρτου παρέχουν τό μέτρον τής
γενικής μεταβολής τοΰ φόρτου τής κυκλοφορίας, ώς καί τών τάσεων αύτής.
Εις όμαλάς περιόδους ή αδξησις τοΰ πληθυσμοΰ, ή άνοδος τής οικονομικής
στάθμης, η αύξησις τοΰ άριθμοΰ τών κυκλοφορούντων οχημάτων, ή ΰψωσις τοΰ
δείκτου αυτοκινητιστικών άτυχημάτο^ν διατελοΰν, μεταξύ των, έν^άρρήκτω καί
σταθερά άλλτηλεξαρτήσει,
_Αι τάσεις τής άπό έτους εις έτος αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ τών κυκλοφορούντων οχηματο^ν, παρέχουν ασφαλή, ως έπί τό πολύ, στοιχεία διά τήν κατάστρωσιν
σχεδίων οδικών δικτύων και κατασκευήν μεγάλων τεχνικών έργων, προς διευκόλυνσιν τής κυκλοφορίας εν τώ μέλλοντι, βάσει εύρυτάτης προοπτικής.
Αι μετρήσεις ενεργοΰνται διά καταλλήλως έκπαιδευμένων παρατηρητών,
οίτινες χειρίζονται μηχανάς μετρήσεως μικροτάτου μεγέθους ή τή βοήθεια αυτό
ματων μετρητών διαφόρων τύπων.
Βάσει τών μετρήσεων τούτων συντάσσονται οί χάρται καί τά διαγράμματα
τοΰ κυκλοφοριακοΰ φορτου τών διαφόρων οδών ή πλατειών μιας πόλεως. Εις τούς
χαρτας^αυτους ο ^κυκλοφοριακός φόρτος έκφράζεται άριθμητικώς άλλά καί παραστατικώς διά λωρίδο^ν ών τό πλάτος παρέχει έναργή εικόνα τοΰ φόρτου.
,
Η πραγματική σημασία τών μετρήσεων τούτων, έγκειται άφ’ ενός μέν εις
την παροχην επαρκών στοιχείων προς συντονισμόν καί έπωφελή ρύθμισιν τής κυκλοφοριης, αφ ετερου δε εις την έξασφάλισιν τών άπαραιτήτων βάσεων δυνάμει τών
οποίων αι ύπηρεσίαι οδοποιίας θά σταθμίσουν επακριβώς καί θ’^άντιμετωπίσουν
ορθώς τας ανάγκας προς έκτέλεσιν διαπλατύνσεως, διάνοιξιν καί κατασκευήν νέων
οδών κ.λ.π.
'
( Συνεχίζεται)

Π Ο ΙΗ Τ ΙΚ Ε Σ Μ Ο ΡΦ ΕΣ

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ
- ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ 'Υπό
'Ε λ λ ά ς τ ό μ εγ α λ ε ίο σ ο υ β α σ ίλ ε μ α δει’ ε χ ει
κ α ί δ ίχ ω ς γ ν έ φ ια τ ο ύ ς κ α ιρ ο ύ ς ή δ ό ξ α σου δ ια τ ρ έ χ ε ι.
"Ο σες φ ορές ό ήλιος σ ο υ ν ά σ έ φ ω τίσ η έ ρ θ ε ι
θ έ ν ά σ' εύρη π εν τ ά μ ο ρ φ η στεφανωμένη', ορθή .

Δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. X . ΣΤΑ Μ Α ΤΗ
Κ α λ ό τ υ χ ο ι ο ί ν εκ ρ ο ί π ού λη σ μ ον άν ε
την π ικ ρ ία τή ς ζω ή ς. "Ο ντας β ν θ ή σ ει
δ ή λιος κ α ί τ δ σ ο ύ ρου π ο α κ ο λ ο υ θ ή σ ει,
μην το ύ ς κ λ α ϊς , δ κ α η μ ό ς σου ό σ ο ς κ α ί νάναι.

( ’Από τό σοννέτο « Π α τ ρ ί S α »)

ΑΝΤΙ

(’Από τό σοννέτο « Λ ή 0 η »)

ΓΙΑ ΠΡΟΛ ΟΓ Ο

Είναι, μοίρα ανθρώπινη νά γεννιούνται οί ποιηταί καί ν’ άποξεχνιώνται μαζί
μέ την προσφορά τους στής λήθης τή γωνιά. ’Ακόμα μοίρα άνθρώπινη είναι νά
παρεξηγώνται οί πνευματικοί οδηγοί στη ζωή, νά δημιουργούν συμπάθειες κι’ αν
τιπάθειες, φιλίες καί μίση καί κατόπιν νά σφαλνοΰν τά βλέφαρα γιά ν’ άφίσουν έκ
θετο στήν κρίση των άπογόνων τό μεγάλο ή τό μικρό τους έργο. Κ ι’ άν οί έπιγενόμενοι στοχαστούν τό έργο των πρωτοπορούν στο πνεύμα,
στήνουν αναθήματα καί πλέκουν έγκώμια άμα κοπάσει
ό σάλος πού γέννησαν οί στιγμές μικρότητας καί κακότητας τών συγχρόνων. "Αν όμως τό έργο δεν κατανοηθή καί ό νους δεν μπορέση νά συλλάβη τό ίδεαλιστικό καί
ψυχικό μεγαλείο του δημιουργού, στάχτη καί καταχνιά
σκεπάζει γιά πάντα την ιδεατή ύπαρξη τού ποιητή.
"Οπως καί νάναι, ό θάνατος έρχεται σάν λυτρωτής
γιά τον ποιητή. ’Αδέσμευτοι οί άνθροοποι θά κρίνουν τό
έργο του όταν αύτός δεν θά ύπάρχη καί χωρίς φόβο καί
πάθος θά τού καταμαρτυρήσουν ετούτο τό ψεγάδιασμα ή
εκείνο τό καλότυχο διανόημα. Φυσιολογική καί γεμάτη
Υ _ - 'γ >'^ Ά
^ 'VpA.ly
ιδεαλισμό ή συνέπεια αύτή, άν δεν τύχαιναν στή μέση οί
παρεξηγήσεις στο νόημα, οί απορίες στή σύλληψη καί
Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ
στήν τεχνική, οί φόβοι γιά τήν ορθή τοποθέτηση κάποιας
προσδοκίας. Μά πέρα άπό αυτό θά έλθη άναπόφευκτα
ό κανόνας τής γκρίνιας, κάποιας τόσο Ελληνικής γκρίνιας γιά τήν προσωπικότητα
καί τό έογο τού συγγραφέα, πού δεν άφισε άπ-είραχτο ούτε τον Διονύσιο Σολωμ,ό,
ούτε τον Κάλβο, τό Βαλαωρίτη καί περισσότερο τον μεγάλο’Εθνικό βάρδο τών περισινών εκατόχρονων, τον Κ ωστή Παλαμά.
Ά σ χ ε το μέ όλα αύτά πρέπει νά είναι τό έργο καί ή προσωπικότητα τού Λορέντζου Μαβίλη. Για τί ό ποιητής τής «Λ ή θ η ς», τών «ΙΤ α τ ρ ί δ ω ν» καί τό
σων άλλων βαθυστόχαστο»; σοννέτουν, ποτέ δέν φαντάστηκε τον έαυτό του ως ποιητή
ενόσω ζοΰσε. Τό άρνήθηκε αύτό καί γι’ αύτό άπέφευγε νά δημοσιεύη σοννέτα του
μέ τό όμορφο ίπποτικό του όνομα. ’Ή θ ελ ε νά δίνη ό,τι μπορούσε μέ ονόματα αγα
πημένα σέ συμβολισμό, όπως «Γραικός», «Κερκυραϊος», καί άλλα. Μεγαλύτερο
πάθος του άπ’ όλα υπήρξε όχι ή ποίηση, αλλά ή αγάπη προς τήν Ελλάδα, τήν πα
τρίδα του, γιά τήν οποία καί έδωσε τό αίμά του νέος ακόμη. Τήν Ελλάδα υπηρέ
τησε σ’ όλη του τή ζωή καί στήν 'Ελλάδα αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος άπ’ τή λι
γοστή του ποίηση. Μά. ισα-ϊσα ή αγάπη αύτή γιά τήν Ελλάδα έκαμε τόσο όμορφη
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την ποίηση του και αυτή ή Έλληνολατρεία τον ανέβασε στο ΰψος πού του άρμοζε.
Γιατί 6 Μαβίλης πρέπει νά τονισθή, υπήρξε πρώτα 'ένας μεγάλος πατριώτης,
ένας άδολος μαχητής καί ύστερα ένας μεγάλος ποιητής.
X. Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ

Κάποιο δειλινό της έξη του Σεπτέμβρη 1860, ή ’Ιθάκη θά γέννηση τον τ ε 
λευταίο εκπρόσωπο τής Έφτανησιακής Σχολής. Θά χρειαστή γιά τούτο νά έλθη
εκεί ο δον Λορεντζο Μαμπίλλυ Μπουλλενύ, 'Ισπανός εύγενής, πού από τό 1803
Ιι ε 7.Ρι το 1812 θα υπηρέτηση γενικός πρόξενος τής Χώρας του στήν Κέρκυρα.
Με την αποχώρηση από τό διπλωματικό στάδιο, ό δον Λορέντσο Μαμπίλλυ
Μπουλλενυ δεν θα επιστρέψη στήν Ισπανία άλλά θά ζητήση νά μείνη γιά πάντα
στην Κέρκυρα, τη γή των Φαιάκων πού τόσε αγάπησε στά χρόνια τής παραμονής
του. Εκεί θα νυμφευθή Κερκυραια καλλονή καί θά έπιτύχη έτσι τήν Ίονική υπη
κοότητα. Με τον καιρό, ο Παύλος Μαβίλης, δικαστής στά Κερκυραϊκά δικαστήρια,
με ακεραιότητα και αμεροληψία καί μέ αυστηρές ηθικές αρχές καί, έκτίμηση στήν
Κερκυραϊκη κοινωνία, θα παρη γιά γυναίκα του τήν ’Ιωάννα Καποδίστρια Σούφη,
ι ςν όμορφη δέσποινα που στης ες τού Σεπτέμβρη 1860 ( 1) θά γεννήση τον ποιητή
Λορέντσο Μαβίλη.

γραμματα,
ιεχνες^και τις επιστήμες, αναμεσα στούς οποίους περιελαμβάνονταν
οί ποιηταί και λογοτέχναι Γεράσιμος Μαρκορας, Στέλιος Χρυσομάλλης,' Γ . Καλο-

και τού Σαίξπηρ, ’Ιάκωβο Πολυλα. Ό Πολυλάς ένοιωσε αμέσως ότι έ>
εκεινο που
έπρεπε νά καλλιεργηθή περισσότερο άπό κάθε άλλο στον νεαρό Μαβίλν,
.........(
Κ-η ήταν
ή
πίστη του προς τήν Ελλάδα. Τήν πίστη αυτή, σάν πρωτόπλασμα, διέκρινε στό
σοννετο
'νέτο «11 α τ ρ ι δ α», πού παρά τις τεχνικές του άδυνααίες πεοιέκλεινε μεγάλη
Έλληνολα
νληνολατρεια και στοχασμό. Έμπαινε μόλις τότε στά δέκα όχτώ του χρόνια δ
.T lT Y ir
Π Τ ι7 Μ
Λ / Ο r/rr\T
---- „ Τ Ί Γ
'S N
A *‘
ποιητές,
otccv Γεγραφε
στο σοννετο
((Π<χτρίδοθ)
Μ αννα μ ον fΕ λλάδα, τ ι δεν ε ίσ α ι τ ώ ρ α
σαν π ρ ώ τ α ορθή, 'ψηλή, στεφ ανω μένη
μ ε δάφ ες, τ ι δεν ε ίσ α ι μ έ τ α δώρα
τη ς αθάν ατη ς Ν ίκης σ τολ ισ μ έν η ;

Αυτή ή αγαπη προς τήν Ελλάδα έκαμε τον Πολυλα νά έπιδοθή στήν καλλίέρι ι ^ ΰ ! ΐ Γ η η \ λ™ ,1' τθ5' ?Ργ“υ καί τής προσωπικότητας τοϋ Λαυρέντζου Μαβίλη γίγεται
L
, μέ αφορμή τα εκατό χρονιά που συμπληρώνονται έφέτος άπό της γεννησεώς του
Ή ίδια
'
αφορμή εόωσε καί τις μελέτες γιά τόν Κωστη Παλαμα καί τό Γεώργω ΔροσΠ-]

Λορέντζος Μαβίλης
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γεια του Μαβίλη προς τά ’Εθνικά ιδανικά. Καί ή εξέλιξη του μαθητου του τον έδικαί<»σε απόλυτα μέ τον καιρό.
Στα δεκαοχτώ του χρόνια βρίσκουμε τό Μαβίλη στην ’Αθήνα, φοιτητή στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου. Τά συστατικά γράμματα του Πολυλά θά τον
βοηθήσουν νά γνωρισθή μέ έξέχουσες προσωπικότητες τής πρωτεύουσας καί προ
πάντων μέ τον Χαρίλαο Τρικούπη, πού μαζί του ό Πολυλάς είχε συμπήξει τό πέ
μπτο πολιτικό κόμμα. Παρ’ όλα αύτά, στήν ’Αθήνα θά μείνη ένα χρόνο μόνον
καί τό 1879 θά φύγη στή Γερμανία, κατά σύσταση του Πολυλά. Γνωστό μας είναι
ότι στά διάφορα Γερμανικά Πανεπιστήμια έσπούδαζαν τότε όλοι οί νεαροί βλαστοί
των καλών Ελληνικών οικογενειών. Θά γνωρισθή εκεί μέ πολλούς "Ελληνες καί
Γερμανούς φοιτητάς καί θ’ άναμιχθή στά διάφορα φοιτητικά σωματεία, πού είχαν
για σκοπό τή μόρφωση ίπποτικοΰ χαρακτήρα μέ τήν πειθαρχία καί τήν σκληραγσηηση. ’Έ τ σ ι δέν θά γράψη ποτέ στούς δικούς του, πράγμα πού θά έξαναγκάση
πρώτα τον πατέρα του, ύστερα τήν μητέρα του καί τελευταία τήν αδελφή του Έ σθήρ,
νά ταξιδέψουν πολλές'φορές στή Γερμανία.
Κάποιο γράμμα τού Ή λ ία Πανταζόπουλου προς τή μητέρα του, σταλμένο
άπο τό Στρασβούργο τό 1883, μάς δίνει δυο επιτυχημένες σκιαγραφίες τής Ιωάννας
Μαβίλη καί τού υιού της Λορέντσου. Μάς πληροφορεί ό συνομήλικος τού Μαβίλη,
Πανταζόπουλος, γιά την μεγάλη ψυχή καί τήν εξαιρετική ομορφιά τής ’Ιωάννας
Μαβίλη, όπως καί γιά τό γυιό της πού ήταν εκρηκτικός καί ριψοκίνδυνος, πολύ
ζωηρός άλλ’ αριστοκράτης στούς τρόπους του, πού ομιλούσε λαμπρά πέντε γλώσσες
καί πού οί Γερμ.ανίδες φοιτήτριες τον άποκαλοΰσαν «νέον ’Απόλλωνα». Καί δέν
υπάρχει νεανική υπερβολή, εδώ στά όσα γράφει ό Πανταζόπουλος, αφού ό Μαβίλης
ήταν, έκ φύσεως τολμηρός καί γενναίος, έξυπνος καί «γεννημένος» αριστοκράτης,
πολύ φιλομαθής καί πολύ εύγενής. «Δυστυχώς, καταλήγει, ό Πανταζόπουλος,
«έμπλεξε μέ τά Γερμανικά φοιτητικά σωματεία, πίνει πολλή μπύρα, μονομαχεί
»συχνά καί παραμελεί τά μαθήματα, του...».
Στά δέκα τέσσερα χρόνια πού παρέμεινε ό Μαβίλης στή Γερμανία, παρα
κολούθησε μαθήματα φιλολογίας καί φιλοσοφίας σέ πολλά Γερμανικά Πανεπιστή
μια. Τά άριστουργήματα τού άρχαίου κλασσικού κόσμου, μαζί μέ τά φιλοσοφικά
διδάγματα του Φ ίχτε καί τήν Κατιανή φιλοσοφία, διεύρυναν τά πνευματικά του
ενδιαφέροντα καί πλούτισαν τήν ιδεολογική του υπόσταση, ποτίζοντας όμως τήν
εύαίσθητη ψυχή του μέ μιά γόνιμη φιλοσοφική απαισιοδοξία, όπως μαρτυρεί τό
ποιητικό του έργο αργότερα. Στην αρχή τής παραμονής του στή Γερμανία μετέ
φρασε κλασσικούς λατίνους στήν Ελληνική, τήν Γερμανική καί ’Ιτα λική.’Εντύπωση
έκαμαν γιά τό νεαρό τής ηλικίας του στούε μεγάλους Ευρωπαίους λογίους οί μετα
φράσεις τής «Αϊνειάδας» τού Βεργιλίου, τής «Κατάρας τού Τραγουδιστή» καί τού
«Τυφλού βασιληά» τού Οΰντλαντ, τής «Λωνώρας» τού Μπώργκερ, τής «Παριζιάνας» τού Βύρωνος, τού θρυλικού «Παράπονο τής Δήμητρας» τού Σίλλερ καί
άλλων έργων τού Σέλλεϋ καί τού Τέννυσον. Στήν Ελληνική μετέφρασε ακόμη τον
Δάντη καί τον Λεοπάρντι, μεταφέροντας έτσι στή γλώσσα μας αρκετά ξένα άρισουργήματα πού τίποτα τό αισθητό δέν έχασαν άπό τή χάρη καί τή δροσιά τού πρω
τότυπου.
Κίνητρο γιά τή μετάβαση τού Μαβίλη στή Γερμανία ήταν προ παντός ή ποίηση
τής τότε φοιτητικής ζωής, μέ τις παραδόσεις τού κώδικος τιμής καί τά άλλα με
σαιωνικά έθιμα πού άρμοζαν στις κλίσεις του καί στήν ανήσυχη φύση του. «Μου
«είναι τού?«άχιστο δύσκολο νά φαντασθώ τον Μαβίλη φοιτητή εις τό Π αρίσι!...»
γράφει ό Πανταζόπουλος, σέ άλλο του γράμμα. Παρ’ όλα αύτά, πολυάριθμα γράμ
ματα τού Μαβίλη προς τούς έδώ φίλους του, μάς δείχνουν μέ κόπο, μέ πόσον ενδιαφέ
ρον παρακολουθούσε παράλληλα τήν κατάσταση στήν Ελλάδα. Πάντοτε καί είδικω-
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τέρα στο διάστημα της δεκατετραετίας πού έμεινε στη Γερμανία, ή πίστη του έκαιε
άσβεστη προς την Εθνική ’Ιδέα, στο βωμό τής οποίας ήταν πρόθυμος νά θυσιάση τά
παντα. Μά ό καιρός τής θυσίας δεν έχει φθάσει άκόμα. Είναι καιρός μελέτης καί
δημιουργίας στην πατρίδα τού Γκαΐτε, είναι καιρός πού πρέπει ν’ άγωνισθή σκληρά
για να γινη Doctor, όπως μέ καμάρι θά μάς πή αργότερα σέ κάποιο του γράμμα.
'Ένα σοννέτο τού 1888 άπό τό Μόναχο, καθρεφτίζει τον πόνο τού ποιητή γιά
την αγαπημένη του Ελλάδα. Άναθυμάται μέ μελαγχολία την άνοιξη τής πατρίδας
του, δέκα χρόνια ύστερα άπό τον ξενητεμό του, σαν βλέπει τή Γερμανική ά.νοιξη νά
πλησιάζη. Θά μάς πή τόσο άπλά:
Κ ά θ ε μ οσχοβολιά κ α ι κ ά θ ε χρώ μ α,
κ ά θ ε πονληον κελ άη δη μ α ξυπ νάει
πόνο α τ ά φ υλλοκάρδια μου κι' ελπ ίδα
νά σου ξαναφιλήσου τ' άγ ιο χώ μ α,
νά ξαν αϊδώ κ α ί τό δ ικ ό σου Μ άη
δμορφ ή μου, καλή, γ λ υ κ εία π α τ ρ ίδ α ...

Καί λίγο πρίν έγκαταλείψει τή Γερμανία, τό 1890, ένα ά.λλο του ποίημα λάμπει
ολόκληρο άπό λατρεία στην Ελλάδα. Πόσα καί πόσα χείλη δεν τό τραγούδησαν άπό
τότε:
Π α τ ρ ίδ α σάν τον ήλιο σου, ήλιος άλλ.οϋ δέ λ ά μ π ει
π ώ ς εις τό φώς σου λ·.αχταροΰν οι θάλασσες κ ’ ο ί κ ά μ π ο ι...

Το τέλος τού ποιήματος αυτού έχει γίνει τό θούριο κάθε καλής κι’ εύγενικής
προσδοκίας μέ τούς στίχους:
Ε λ λ ά ς τό μ εγ αλ είο σου β α σ ίλ εμ α δεν εχει
κ α ί δίχω ς γνέφ ια τους καιρούς ή δ ό ξα σου δ ια τρ έχ ει.
"Οσες φορές ό ήλιος σου νά σέ φ ω τίση έρ θ ει
θά νά σ ’ εύρη πεντάμορφ η, στεφ ανω μένη ορθή.
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'Υπό 'Υπαστυνόμου Α' κ. I . Ρ Α 'Ι ’ Κ Ο Υ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Μ Ε Ρ Ο Σ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν Β '

Τοπωνυμικά τω ν οδών ’ Αθηνών κατ’ αλφ αβητικήν σ€ΐράν
’ Α σ π α σ ία ς.
Πάροδος τής όδοΰ Χρεμωνίδου 1, στο Παγκράτι.
Ή ’Ασπασία, κόρη του Ά ξιόχου άπό τή Μίλητο, άρκετά όμορφη καί εύφυής,
ήλθε στην ’Αθήνα, στην άκμή τής ηλικίας της, για ν’ άναδειχθή σέ λίγο εφάμιλλη
τής άπό την ’Ιωνία εταίρας Θαργηλίας. Λέγεται πώς όχι μόνον εταίρα ήτο, άλλα καί
«παιδίσκας έταιρούσκας έ'τρεφε».
’Έ γινε πολύ γνωστή, για τον προς αυτήν έρωτα τοϋ Περικλεούς, ό οποίος
γιά χάρι της έγκατέλειψε την γυναίκα του (445 π .Χ .) καί παντρεύτηκε την ’Ασπα
σία. ’Επίσης λέγεται πώς αύτή συνέταξε τον περίφημο «Επιτάφ ιο» τοϋ Περικλέους, πράγμα όμως πού φαίνεται πολύ άμφίβολο. Ιίατηγορήθηκε άπό τον Έ ρμιππο
γιά ασέβεια (432 π .Χ .) δύσκολα δέ την γλύτωσε άπό τήν καταδίκη ό Περικλής,
«άφείς ύπέρ αυτής δάκρυα καί διεηθείς των δικαστών».
“Οταν πέθανε ό Περικλής άπό λοιμό, παντρεύτηκε τον πλούσιο Λυσικλέα,
τον όποιον καί άνεβίβασε σέ άξιώματα ένώ προηγουμένως ήτο μέν πλούσιος άλλα
αφανής. Το πότε πέθανε, είναι άγνωστο.
’ Α σ τερ ιο ύ (Μονής).
Πάροδος τής όδοΰ Κυδαθηναίων 21, στήν Πλάκα.
Πήρε τήν ονομασίαν αύτήν, διότι ώδήγει στην Μονήν ’Αστεριού, ή ’όποια
βπισκόταν 2 1/2 ώρες μακρυά άπό τήν ’Αθήνα καί ήτο μετόχιον τής Μονής Πετράκι
των ’Αθηνών.
Ά σ τερ όπ η ς.
Πάροδος τής όδοΰ Φιλολάου 21, στο Παγκράτι.
Ή Ά στερόπη ή καί Στερόπη, μία άπό τάς Δλειάδας, ήτο κόρη τοϋ ’Ά τ λαντος καί σύζυγος (κατ’ άλλους μητέρα) τοϋ Οίνομάου, έκ τοϋ “Αρεως. Κατά
τόν ’Απολλόδωρο, ήτο κόρη τοϋ Κηφέως καί τής Τεγέας.
!
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’ Αστεροσκοπίου.
’Από Βουλευτηρίου 2, στο Θησείο.
Το Άστεροσκοπεΐον ’Αθηνών, έγινε κατόπιν είσηγήσεως τοϋ Μακεδονος
Γ. Βούρη, καθηγητοΰ των φυσικομαθηματικών στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών και
μέ έξοδα τοϋ Βαρώνου Γεωργίου Σ. Σίνα, Γενικού Προξένου τής Ελλάδος στη
Βιέννη.
Στις 26 ’Ιουνίου (8 ’Ιουλίου) 1842, έτέθη ό θεμέλιος λίθος. Τα σχέδια έγιναν
από τούς αρχιτέκτονες Schaubert καί T h . Hansen. ’Αποπερατώθηκε τό 1846
καί στοίχισε περίπου 500 χιλ. δραχμές.
Διευθυντής του κατά πρώτον, έγινε ό Γ. Βούρης (1 8 4 6 -1 8 5 5 ). "Υστερα
άπ’ αυτόν διετέλεσαν, κατά καιρούς, ώς διευθυνταί οί: 1) Ι .Γ . Παπαδάκης (Καθη
γητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών) άπό 1855-1958. 2) Γιάχαν Φρίντριχ Ζούλιους
Σμίτ (Γερμανός άστρονόμ,ος) άπό 1858-1884. 3 ) Δημ. Κοκκίδης (Καθ. Παν/μίου
’Αθηνών) άπό 1884-1890. 4 ) Δημ. Αίγινήτης (βλέπε Αίγινήτου Δ ημ.) άπό 18901934, περίπου 44 ολόκληρα χρόνια. ’Από το 1934 μέχρι τό 1942, οί τότε Κυβερνή
σεις, έθεσαν σ’ έφαρμογή διάφορες λύσεις, σχετικά μέ τό ζήτημα τοϋ Δ/ντοϋ. Τό
1942, ύστερα άπό σχετικό νόμο, τό ’Αστεροσκοπείου χωρίσθηκε σέ τρία αυτοτελή
’Ινστιτούτα (άστρονομ,ικό—μετεωρολογικό—γεωδυναμικό ), καθένα τών οποίων
διευθύνεται άπό τον οΐκεΐον τακτικόν Καθηγητήν στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών.
Εκ περιτροπής, καθένας άπό τούς τρεις Καθηγητάς, άναλαμβάνει καθήκοντα Προ
έδρου Διοικητικού Συμβουλίου καί ασκεί τυγχρόνως καθήκοντα Διοικητικού Διευθυντοΰ τοϋ 'Ιδρύματος.

Άστιγγος.
Πάροδος τής όδοΰ Έρμου 21, στούς Ά γ . Ά σωμάτους.
Ό Ά σ τιγ ξ Φραγκίσκος, άξ/κός τοϋ βρεττανικοΰ ναυτικού, υπήρξε άπό
τούς πλέον ένθουσιοόδεις φιλέλληνας, ό όποιος καί πέθανε γιά τήν έλευθερία τής
Ελλάδος.
Γεννήθηκε τό 1794. Τό 1822 άποβιβάστηκε στήν "Υδρα. ’Έφυγε άμέσως
για την Κόρινθο οπού καί κατετάχθη. Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις κατά τοϋ Δράμαλη και έπέτυχε τήν παράδοσιν τής Κισσάμου στήν Κρήτη, οπού είχε μεταβή
τό 1823, μ.έ τον Τομπάζη Μανώλη.
Η ακούραστη δραστηριότης του, ό ενθουσιασμός του, ή γενναιότης γιά τον
Ελληνικό άγοόνα, έκανε τούς ξένους καί τούς "Ελληνας νά τον θαυμάζουν. Πέθανε
στην Ζάκυνθο σέ ηλικία 34 χρονών, ύστερα άπό τραυματισμό του έξ αιτίας άναφλεςεως πυρομαχικών τοϋ σκάφους του. Κατόπιν εντολής τοϋ Καποδίστρια, άνηγερθη στο Πόρο κενοτάφιο, όπου τό 1861 έναποτέθησαν τά οστά του.

’ Αστραπόγιαννου.
Βρίσκεται στο τέρμα τής όδοΰ Μπουσίου Γ. στο Γουδί.
Ο Άστραπόγιαννος, άρματωλός τοϋ ΙΗ ' αιώνα πολεμώντας τούς Τούρκους,
τραυματίσθηκε θανάσιμα. Τότε παρεκάλεσε τό πρωτοπαλλήκαρό του, τον Λαμπέτη,
να τοϋ κόψη το κεφάλι, γιά νά μή τό πάρουν οί Τούρκοι. ’Έ τσ ι καί έγινε. 'Ο Ά ρ ιστετελης Βαλαωρίτης έγραψε περίφημο, ομώνυμο επικό ποίημα.

’’Α στρους.
Πάροδος τής όδοΰ Παλαμηδίου 29, στο Κολωνό.
Το "Αστρος, είναι κωμόπολις τής έπαρχίας Κυνουρίας τοϋ Νομού ’Αρκαδίας.
Κτισθηκε κατά τό 1821. Είναι γνιοστό, γιατί εκεί συνήλθε ή Β ' Έθνοσυνέλευσις
στις^ 29 Μαρτίου 1823, κατά τήν όποιαν έξελέγη πρόεδρος ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.
( Σ υ ν εχ ίζ ετ α ι)

ΔΙΕΘΝΗΣ Λ Ο ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ

Ύ - ό QIL. G ESBRO N , κατά μετάφρασιν ((’Αστυνομικών Χρονικών»
( Σ υ ν έχ εια α π ό τ ό π ρ οη γ ο ύ μ εν ο )

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ Τ ’

—«Νά περιμένετε στη σειρά σ α ς! Βλέπετε πολύ καλά δτι είμαι άπησχολημένη
με τον κύριο !».
( Η φράσις «κύριος» διωχετεύτηκε μέσα στην παγωνένη καρδιά του Ά λέν
Ρομπέρ σάν ήλεκτρικό ρεύμα άνάβοντας μια δυνατή φωτιά).
"Ισ τερ α ή υπάλληλος έστράφη πάλι προς τον Ά λέν Ρομπέρ, συνεχίζοντας τις
πληροφορίες της:
—«Μάλισ τα, κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, κυρία».
Καί, μέ μιά κρυφή έλπίδα, το παιδί κατευθύνθηκε προς τά εκεί... Θά έψαχνε
στον κατάλογο νά βρή δλους τούς Ρομπέρ των Παρισίων, θά αντέγραφε τις διευθύνσεις τους καί θά πήγαινε σ’ ένα-ένα σπίτι... "Ενας άπ’ αύτούς θά ήταν 6 πατέρας
του... πλησίασε...
Ή εταζέρα ήταν πολύ ψηλή καί οΐ κατάλογοι δεμένοι μέ αλυσίδες. Το παιδί
άρχισε νά ψάχνη. ’Αλλά γρήγορα άπελπίστηκε... Οί Ρομπέρ τοΰ Παρισιού ήταν,
αλλοίμονο, τόσοι πολλοί! ! !
Σκέφτηκε τότε νά σημείωση μονάχα δσους κατοικούσαν αυτή τή συνοικία...
’Αλλά, ξαφνικά, θυμήθηκε τά λόγια πού τοΰ είχε πή ό Κάϊδ γιά νά τον ταπεινώση
όταν τσακώθηκαν: «Ά λέν Ρομπέρ! Ποιο, τάχα, άπ’ τά δυο είναι το οικογενειακό
σου ονομα; Ά λ έν ; ή Ρομπέρ; Κανείς δέν μπορεί νά ξέρη !!!» ... Καί μήπως ήταν
ψέμματα... Ούτε καί ό ίδιος δέν ήξερε ποιο άπ’ τά δυο είναι τό επίθετό του... Κ ι’
αν ήταν τό Ά λ έν ; ’Έ τ σ ι ξαναπήρε τον κατάλογο, γυρίζοντάς τον στο Ά λ φ α , στή
σελίδα των Ά λ έν ... Μά κι’ αύτοί ήταν τόσοι πολλοί, όσοι καί οί Ρομπέρ...
’Έ μεινε έτσι έκεΐ άκίνητος, άδιάφορος γιά τά λεπτά πού κυλούσαν, ξένος
προς δλους έκείνους πού τον τριγύριζαν... σ’αύτούς τούς υπαλλήλους πού άντέγραφαν διευθύνσεις... σ’ αύτούς τούς άγοραστές πού έδειχναν ταυτότητες... τούς σωρούς
αύτούς των δεμάτων, των γραμμάτων, τώ>ν άρχείων, πού είχαν δλα επάνω ονόματα,
ονόματα, κατεβατά άτέλειωτα άπό ονόματα...
"Ομως ή φωνή τοΰ Καδδύ τον συνέφερε... Τον ακούσε όχι νά γαυγίζη άλλά νά
κλαίη... ’Έ τρ εξε έξω ... Ό σκύλος είχε καταληφθή άπό σπασμούς καί κυλιότανε
στο έδαφος μ.’ ένα άστεϊο τρόπο... Χαζοί είχαν σχηματίσει κύκλο καί τον παρατη
ρούσαν χωρίς νά κινούνται... "Ενα παιδί γελούσε δίπλα, δείχνοντάς τον μέ τό δά
κτυλο... 'Η κοιλιά τοΰ ζώου φούσκωνε άπότομα σάν νά έπρόκειτο νά σπάση καί γ έ
μιζε ραφές... ~Ηταν άδύνατον δλοι αύτοί οί ά.νθρωποι νά μή μάντευαν ποιο ήταν
αύτό τό σκυλί πού ύπέφερε τόσο... Άλλοοστε μερικοί κρατούσαν έφημερίδα στα
χέρια τους, ή τήν είχαν στην τσέπη τους... Στήν άρχή, δ Ά λέν Ρομπέρ, σκέφθηκε
νά τό σκάση μόνος του... ’Αλλά αύτή ή άνανδρη πράξη τοΰ φάνηκε συχαμερή...
Πήρε θάρρος, τεντώθηκε, έσπρωξε τούς περίεργους, διέσχισε τον κύκλο, έλυσε τον

7900

Q. Cesbron: «Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιο»

σύντροφό του, τον άρπαξε στά χέρια καί τόβαλε στα πόδια... Καί τρέχοντας, είχε
την εντύπωση ότι κρατούσε στά χέρια του ένα κούτσουρο,- ένα κούτσουρο που πα
ραπονιότανε...
—«Καδδύ!» τού μουρμούριζε «καλέ μου σύντροφε! Σ ’ άγαπώ ! Δεν θέλω να
ύποφέρης! ’Α κόυσες;». Δεν τολμούσε νά κάνη μιά φοβερή σκέψη, ότι δηλαδή: « Ο
Καδδύ θά πεθά.νη !»... Ε ίχε όμως τό φόβο ότι 6 σκύλος τό μάντευε...
Μά, βλέποντας τούς διαβάτες νά τον κυττάζουν περίεργα, σταμάτησε να
τρέχη ξαναπαίρνοντας ήσυχο καί φαινομενικά άδιάφορο βήμα... "Οταν κανείς είναι
φτωχικά ντυμένος, είναι καλύτερα νά μη τρέχη... Γιατί έχει πάντοτε το ύφος ότι
τό σκάει...
Παρά τον φόβο του, κάθησε πάνω σ’ ένα παγκάκι, από άγάπη προς τον Καδδύ,
κι’ αΐσθάνθηκε τότε όλη την κούραση τής μεγάλης πορείας του, τής αγωνίας και τού
φόβου του... ’Έβγαλε υστέρα τη μπλούζα του, έφάσκιωσε μ’ αυτήν τό σκύλο, και
περίμενε ένω τού μιλούσε πολύ γλυκά καί στοργικά, προσπαθώντας νά τον παρηγορήση... "Ωσπου, κάποτε, ένοιωσε τή χλιαρή γλώσσα τού σκύλου π ά ν ω σ τ ο μάγουλό
του καί τό ένα ζαρο^μένο πόδι πάνω σ τ ο χέρι του πού έμοιαζαν σάν νά τον καθη
σύχαζαν καί νά τον διαβεβαίωναν ότι ή κρίση είχε περάσει. ’Έβαλε τότε τον Κάδδύ
στά πόδια του... 'Ο σκύλος φταρνίστηκε καί τον κύτταξε μέ βλέμμα πού έσήμαινε: «Ξεκινάμε;»... Καί ξεκίνησαν...
—«'Τποφέρει!» έλεγε μέσα του τό παιδί... ’Αλλά μήπως τάχα είναι μόνον
αύτό;.. ’Από τή μιά στιγμή στήν άλλη μπορεί νάχη πάλι άγωνία... Τότε τί θά γίνη;
Ιί νά τού κάνω έγώ; Ποιά βοήθεια μπορώ νά τού προσφέρω;».
Τό παιδί παρά λίγο νά βάλη τά κλάμματα, όταν πάνω στήν ώρα, ήρθε στο
νοΰ του έκεΐνος ό δημοσιογράφος πού έγραφε ένα σο^ρό πράγματα εναντίον τών
πειραμάτων τού Νοσοκομείου, υπερασπίζοντας τον σκύλο... Αύτός ήταν ό μόνος
πού μπορούσε νά σώση τό σκύλο... Κι’ ίσο^ς 6 μόνος πού μπορούσε νά βοηθήση
τό παιδί νά ξαναβρή τούς γονείς του...
’Ακολουθώντας δρόμους ατέλειωτους, δεξιά καί άριστερά, έφθασε κάποτε
και στά γραφεία τής έφημ.ερίδος... Αυτή τή φορά δεν έδεσε τον Καδδύ, άλλά τον
ξάπλο^σε οτά ζεστά πάνω στή μπλούζα του, πάνω σ’ ένα σο^ρό άπό ξερά φύλλα,
στο βάθος μιας αύλής... "Υστερα άπομακρύνθηκε, μπαίνοντας στο οίκημα τής έφημερίδος... "Ενας ύπάλληλος τον σταμάτησε ρωτώντας τον τί επιθυμεί, κι’ όταν
άνήγγειλεν ότι «πρόκειται γιά τον Καδδύ, τον χαμένο σκύλο», τον ανέβασαν άμέσως μ.’ ένα ασανσέρ, πού έτρεχε ύπερβολικά, στήν κορυφή τού κτιρίου. Διέσχισε
γραφεία κατάμεστα άπό κόσμο πού φλυαρούσε, πού έγραφε, πού χειρονομούσε, πού
διάβαζε, καί στο τέλος μπήκε στο γραφείο τού «πονετικού άρθρογράφου» πού μέ
τις γραμμές του τις πρωινές είχε σταθή συνήγορος τού βασανισμένου σκυλιού...
Τον βρήκε νά κάθεται πίσω άπό ένα τεράστιο τραπέζι γεμάτο χαρτιά, μολύ
βια, καταλόγους, τυπογραφικά φύλλα, μελάνια, κουδούνια, τηλέφωνα... ~ΓΙταν ένας
μεγαλόσωμος τύπος, χαμογελαστός, πού έμοιαζε μέ τον «’Άσπρο Δόντι», καί πού
κάπνιζε τήν ’ίδια πίπα...
Χαμογελαστά τον ύποδέχθηκε:
—«Καλή μέρα! Γνωρίζεις τίποτα γιά τον Καδδύ;».
Ό Άλέν Ρομπέρ ένοιωσε εμπιστοσύνη.
—«Γνωρίζω πού είναι».
—«Λέγε, λοιπόν ! !!» .
_
( Σ υ ν εχ ίζεται)
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Μ ΕΤΑ ΒΟ Α Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚΩΝ
Δια Β .Δ . προηχθη εις τον βαθμόν του 'Υγειονομικού ’γ\.ξιο:>ματικοΰ ’Α 
στυνομικού Διευθυντοΰ Β ταξεως προς πλήρωσιν ύφισταμένης κενής οργανικής
θεσεως ό Υγειονομικός ’Αξιωματικός ’Αστυνόμος Α ' τάξεο^ς κ. Λάϊος Κυριαζής.
t
Παρ^τςθςσαν του Αστυνομικού Σώματος ό 'Υπαστυνόμος Β ' κ. Δεναξάς
Γεώργιος και οι αστυφύλακες: Άσημακόπουλος Γρηγόριος, Παπαθανασίου Πανα
γ ιώ τές, Τατσης Χρηστός, Χριστόπουλος Νικόλαος, Καραμίχας ’Αντώνιος, ’Ανάρ
γυρου Κωνσταντίνος, Λαζαρακης Γεώργιος καί Κοντοράβδης Προκόπιος.
~ Διεγραφησαν του Αστυνομικού Σώματος διά λόγους ύγείας ό 'Υπαστυνόμοε Α κ. Νικολόπουλος^ Γεώργιος, οί 'Υπαρχιφύλακες Γουλές Ταξιάρχης καί Λεμουσιας Χρηστός ως και ο αστυφύλαξ Παπαδημητρίου Σταμάτιος.
^ Διεγραφη του Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως του Πειθαρχι
κού Συμβουλίου ό αστυφύλαξ ’Αρβανίτης Φίλιππος.
Διεγραφη του Αστυνομικού Σώματος ό αστυφύλαξ Γιαλαμάς Νικόλαος
λόγω θανάτου.
***
Α Μ Ο ΙΒΑ Ι Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ω Ν
(
Δι^ αποφασεως τού κ. Υφυπουργού Έσιυτερικών έξεφράσθη ή ευαρέσκεια
τουτου προς τους Αστυνομικούς Διευθυντάς Α' κ. κ. Θεόδωρον Ρακιντζήν Διευθυν
τήν Αστυνομίας Αθηνών και Ευάγγελον Καραμπέτσον, Διοικητήν 'Υποδιευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας ’Αθηνών ως καί εις άπαντας τούς διατεθέντας εις υπηρε
σίαν αστυνομικούς υπαλλήλους των ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών—Π ει
ραιώς και λοιπών Υπηρεσιών κατά την άφιξιν παραμονήν καί άναχώρησιν τού
Προέδρου Η .Π . ’Αμερικής κ. Άϊζενχάουερ, διότι χάρις εις τά ληφθέντα μέτρα
έτηρηθη παραδειγματική τάξις καί ασφάλεια προκαλέσασα τον θαυμασμόν καί ευ
μενέστατα σχόλια τού έντοπίου καί ξένου τύπου.
Ωσαυτο^ς δι αποφασεως του κ. υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθησαν
αμοιβαι εις τούς κάτωθι άστυνομικούς ύπαλλήλους ώς ακολούθως:
—Α '. Έ π α ινος καί ύλική αμοιβή εις τούς: 1) Άρχιφύλακα Φουστέρην Δημήριον, 2 ) Υπαρχιφυλακα Κονδυλην Δημήτριον καί 3 ) ’Αστυφύλακας Τσέλιον Βασί
λειον, Λυγηρόν Θεοφάνην, Άναστασάκην Άριστείδην, Τσιώτραν Βασίλειον, Σκαρσουλήν Βασίλειον, Άνδρεούλην ’Αντώνιον, ΓΙετρόπουλον Βασίλειον, Σκούρτην
Ραφαήλ, Ροΰμπον Χαράλαμπον, Σπανόν Δημήτριον, Ράπτην Δημήτριον, Κ ατσιώτην Νικόλαόν, Τ αλλίδαν Λουκάν, Όρφανουδάκην Γεώργιον, Φιλιππαΐον Ίωάννην
και Μαλαματένιον Μιχαήλ, διότι ούτοι ύπό τήν καθοδήγησιν τών προϊσταμένων των,
εργαζόμενοι από δετίας καί πλέον, οίκειοθελώς εις τό τεχνικόν συνεργεΐον τής
Αστυνομίας ως ειδικευμένοι τεχνΐται ή βοηθοί καί κατανοήσαντες πλήρως τον
σκοπόν καί τήν προσπάθειαν τού κ. ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος, έπιδιώκοντος όπως αί Ύπηρεσίαι τής ’Αστυνομίας άποκτήσωσι πάση θυσία ιδιόκτητα
οικήματα προς όφελος τού Δημοσίου, έπέδειξαν καί επιδεικνύουν έξαιρετικόν ζήλον
και εργατικότητα, έπιτυχόντες διά τής προσωπικής το^ν εργασίας νά ωφελήσουν
οΐκονομικώς τό Δημόσιον εις σεβαστά χρηματικά ποσά, 6 δέ τελευταίος ώς οδηγός
τού, εις τήν διάθεσιν τού έποπτεύοντος τάς έκτελουμένας έργασίας άξιο^ματικού
υπηρεσιακού αυτοκινήτου, ειργασθη φιλοτίμως καί πολύ πέραν τών κεκανονισμένο^ν
ωρών, προσεφερε δέ καί προσωπικήν εργασίαν, ίδιους εις ήλεκτρολογικάς έργασίας.
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—Β '. ’Έπαινος εις τούς: 1) ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Καθάρειον ’Α
πόστολον 2 ) τέως ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Συνοδινόν Παναγιώτην, 3 ) Α
στυνόμους κ. κ. Γιαννόπουλον Βασίλειον, Άνδρινόπουλον ’Αναστάσιον, και Αγγελάκον Παναγιώτην, διότι οΐ δύο πρώτοι χειρισθέντες έπιδεξίως την όλην υποθεσιν,
συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τήν προώθησιν τών έκτελεσθέντων και εκτελουμενων
έπ’ ώφελεία του Δημοσίου, οί δέ ώς άνω κ.κ. ’Αστυνόμοι, εβοήθησαν σηματικώς
διά τήν έπίτευξιν τών ώς άνω (αποτελεσμάτων.
—Γ '. 'Ομοιους άπενεμήθη έπαινος εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν ’Αστυφυλά
κων καί εις τούς τέως δοκίμους αστυφύλακας τών 191, 192 καί 193 εκπαιδευτικών
τμημάτων της, διότι ώς δόκιμοι αστυφύλακες αύτής υπό τήν εποπτειαν τών βα
θμοφόρων της προσέφερον ολως έξαιρετικήν εργασίαν εις τά. έκτε?ιεσθεντα υπο του
τεχνικού συνεργείου έργα.
—Δ '. Τέλος άπενεμήθη έπαινος εις τούς δοκίμους αστυφύλακας: Τσαμην
Πέτρον, Κολοκύθαν Δημήτριον, Χουλιάρην Άλκιβιάδην, Καραγιάννην Γεώργιον,
Κόκκορην Άνδρέαν, Αύθίνον Κωνσταντίνον, Άνδρεούλην Παναγιώτην, Νικολόπουλον Γεώργιον, Χόυλάκην ’Εμμανουήλ, Κατσιφήν Παναγιώτην, Τριανταφύλλου
Θεόδωρον καί Παπαδόπουλον Παναγιώτην, διότι ούτοι ώς τεχνικοί διαφόρων ειδι
κοτήτων είργάσθησαν μέ εξαιρετικόν ζήλον καί προθυμίαν άποδώσαντες όλως εξαι
ρετικήν εργασίαν τόσον εις τά έργα τής Σχολής Ν. Φιλαδέλφειας όσον και τα τοιαϋτα τού ύπό κατασκευήν οικήματος τής Μηχανοκινήτου Ύποδιευθύνσεως.
—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τού κ. Υφυπουργού Εσω τερικώ ν άπενεμήθη
έπαινος καί ύλική άμοιβή εις τον αστυφύλακα Άθανασόπουλον Γεώργιον, διότι ούτος
άναπτύξας εξαιρετικόν ζήλον, παρατηρητικότητα καί όςυδέρκειαν κατώρθωσεν εντός
βραχυτάτου χρονικού διαστήματος νά έπισημάνη καί νά συλλάβη τον Καλφαν Δημήτριον, δράστην 15 κλοπών πορτοφολίων έκ γυναικείων ιδία τσαντών, δστις ήτο
άγνωστος τή υπηρεσία ώς μή σεσημασμένος.
*
*
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ΤΟΝ Ο .Κ .Φ .Α . Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ

Τήν Κυριακήν 3 1 -1 -1 9 6 0 καί ώραν 11.30' π.μ. εις τήν αίθουσαν τής ’Αστυνο
μικής Λέσχης Πειραιώς έκόπη ή πίττα τού 'Ομίλου Κυριών Φίλων ’Αστυνομίας Π ει
ραιώς καί έγένετο ή άπονομή τών διπλωμάτων εις 18 άποφοιτησάσας μαθήτριας τής
Σχολής Κοπεικής-Ραπτικής τού 'Ομίλου.
Προ τής κοπής τής πίττας καί τής άπονομής τών διπλωμάτων ώμίλησεν ή
Πρόεδρος τής Ο .Κ .Φ .Α . κ. Άθηνά Δηλαβέρη, ή οποία έτόνισε τάς προσπάθειας τού
'Ομίλου διά τήν άποπεράτωσιν τού άνεγειρομένου Πρεβαντορίου-’Αναπαυτηρίου, διά
τήν επαγγελματικήν κατάρτισιν τών κοριτσιών καί διά κάθε άλλην δυνατήν περίθαλψιν τ<ών άστυνομικών τού Πειραιώς, εύχαριστήσασα πάντας τούς συντρέχοντας τό
έργον τού 'Ομίλου.
Μετά τήν κ. Δηλαβέρη ή Γενική Γραμματεύς τού Ο .Κ .Φ .Α κ. Μάνια Γερανέα,
άνέγνωσε τά. πεπραγμένα ύπό τού 'Ομίλου καί ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Π ει
ραιώς κ. Γεώργιος Κοντογεώργος ηύχαρίστησε έκ μέρους τής ’Αστυνομίας διά. τό
έπιτευχθέν άποτέλεσμαί
Εις τήν λαμπράν ταύτην έορτήν παρέστησαν ό Θεοφιλέστατος ’Επίσκοπος
Θαυμακοΰ κ. Χρυσόστομος, ό 'Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γ . Άνδριανόπουλος, ό ’Επιθεωρητής τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ν. Νέρης, ό Γενικός-Διευθυντής παρά τώ 'Υπουργείω Έσο^τερικών κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης, ό Διευθυντής τής
’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Ο. Ρακιντζής, ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ.
Γ . Κοντογεώργος μετά τής κ. Κοντογεώργου εις ήν έτυχε καί τό χρυσοΰν νόμισμα
τής πίττας, 6 βουλευτής ’Αθηνών κ. Δ. Βρανόπουλος, ό βουλευτής Πειραιώς κ. Ε .

Σαββόπουλος, οί τέω ς Άστυν. Διευθυνταί κ.κ. Δ. Κάλλιας καί Ά . Κανελλόπουλος, 6
επίτιμος πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου κ. Κοιτούν Δηλαβέρης, πολλοί ανώτεροι καί κατώτεροι

Αί κ .κ . Δηλαβέρη καί Γερανέα μετά τοϋ κ. Κοντογεώργου καί άλλων επισήμων, κατά
τήν κοπήν της Βασιλόπιττας τοΰ Ο .Κ.Φ .Α . Πειραιώς καί άπονομήν διπλωμάτων Κοπτικής καί Ραπτικής εις 18 μαθήτριας τοϋ 'Ομίλου.

Α ξιω ματικοί τού ’Αστυνομικού Σώματος, μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ
Ο .Κ .Φ .Α . Πειραιώς καί πολλά έξέχοντα μέλη τής ’Αθηναϊκής καί Πειραϊκής Κοινω
νίας.
*
* *
Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Α ! Ε Κ Π Ο Μ Π Α Ι Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

ΠΟΛΕΩΝ

—'Η ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, σέ επιμέλεια πάντα Γενικής
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεοον 'Υφυπουργείου Εσωτερικώ ν, εξακολουθεί νά
προσφέρη διαλεχτά ραδιοφωνικά προγράμματα στις χιλιάδες Φιλούν της, προκαλώντας τά πιο ενθουσιώδη σχόλια του κοινού.
*
—Ή εκπομπή τής 29/1/1960, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ πιριγοαφικά σκί
τσα άπό τή Φύση καί κινηματογραφική μουσική, ήταν άφιερωμένη ολόκληρη στο
σκοπό αστυφύλακα, τού οποίου υπογραμμίστηκε τό πολύμορφο καί πολύτιμο κοινωνικώς έργο. Στο πρόγραμμα αύτό έλαβαν μέρος ή Μπελίντα, ή Ρένα Βλάχοπούλου, τό Τρίο Μπελκάντο, ή Μαντολινάτα Τσιλίφη καί τό συγκρότημα του Δημήτοη Ζάχου σέ δημοτικούς σκοπούς.
*
— Πλούσιο, εύθυμο καί ευχάριστο τό πρόγραμμα τής 5/2/60, ήταν πλαισιω
μένο άπό τό μουσικό συγκρότημα του Σπύρου Πιπεοάκη, τό όποιο συνώδευσε
τήν ’Ιωάννα Ά λ β α καί τον Νάσο Πατέτσο σ’ένα ποικίλο έλαφοό πρόγραμμα.
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