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’Εθνικής Εταιρείας Κοινωνικής 
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Η αναδιφησις του παρελθόντος υπήρξε τό μεγαλύτερο οπλο τού νοοΰντος 
άνθρώπου για την κατάκτησι του νέου του προσανατολισμού. ’Από την άνάγκη τής 
αξιοποιησεως τού οπλου τουτου εδημιουργήθη ή ιστορία, πού προβάλλει ώς θεμελιω- 
μεν η V w T w rr.r  iv r/ n c r . iM  c\inr ,/Τη!Α μ π »\/- iy r /ί λ-·λ /- ; κ- - λ ι \ __ _— Λ Ζ  

και
, . .. . . . - χαραςις

θυνσεων που προορίζονται, γιά τό μέλλον.
Καί αύτή ή άξιολόγησις έχει την άξία συνειδήσεως κοινωνικής καί βιολογικής. 

Διότι η ζωη που εξελίσσεται μέ αέναη ταχύτητα κλείνει αναπόσπαστα μέσα της τά 
σπέοπερματα τού παρελθόντος, άφοΰ αύτό δίδει γένεσι στις δυνάμεις πού διαμορφώνονται 
σε κάθε στιγμή στο παρόν. Λαός πού θά άπεφάσιζε νά σταματήση τήν άναδίφησι 
τής ιστορίας του θά έπρεπε νά άρχίση νά ξανακτίζη τήν ζωή του άπό τό χάος...

Στήν έξυπηρέτησι τής συνειδητοποιήσεως των δυνάμεων ενός ’Έθνους διά τής 
γνώσεως τής ιστορίας του ή προσοχή πρέπει νά στρέφεται μέ ιδιαίτερη προσήλωσι 
στις περιόδους κατά τις όποιες έτελέσθησαν οί μεγάλοι άγώνες άνακαινίσεως καί 
προόδου, οί όποιοι ώδήγησαν έπειτα άπό μία παρακμή σέ μία νέα κατάστασι, εν
νοούμε τούς μεγάλους σταθμούς τής ιστορίας.

Στην μακραίωνα ιστορία της Ελληνικής Φυλής ένας άπό τούς προσφάτους 
μεγάλους σταθμούς είναι ό άγων τής άνεξαρτησίας, μέ τον όποιον ό Ελληνικός κό
σμος χάραξε τήν άνάγκη μιας νέας έποχής, προβάλλοντας αποφασιστικά τήν θέλησί 
του νά ζήση ελεύθερος ή νά άποθάνη. ’Αποτέλεσμα μακράς καί επιμόνου καλλιέργειας 
τής ’Εθνικής συνειδήσεως, ή Ελληνική Έπανάστασις ήτο ή έκφρασις τής ωριμό
τητας, τής ζωτικότητος καί τής ήθικής υπεροχής τού ύποδουλωθέντος ’Έθνους έναντι 
τού βαρβάρου κυριάρχου καί κατακτητοΰ.

’Ά ς ξαναφέρωμε γιά μιά στιγμή τήν σκέψι μας στό υπόστρωμα τού όρμη-
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μεθ ό 2ος, ό εκπορθητής του Βυζαντίου, δταν συνήλθε απο την μέθη τής μεγάλης 
έπιτυχίας, έθέσπισε σειρά μέτρων πού ευνοούσαν την διατηρησι τοϋ Εθνικού χαρα- 
κτήρος των ύποδούλοίν καί την τόνο^σι των ιδανικών τής Φυλής. Παρέχω ρήσε τα 
γνωστά πολιτικά καί έκκλησιαστικά προνόμια άνεγνώρισε έπισήμως την ορθοδοξία 
καί έπέτρεψε την συγκρότησι Ελληνικών κοινοτήτων με ιδιαίτερα διοικητικά δι
καιώματα. Οί λόγοι βεβαίως πού τον παρώθησαν εις τήν παραχωρησιν τών προνο
μίων τούτων δεν ώφείλοντο ούτε εις τήν μεγαλοψυχίαν του ούτε εις πολιτικήν άπει-

διότι δεν υπήρχε Τουρκικός πληθυσμός αρκετός να εποικιση τις περιοχές που θ̂α 
έστεροϋντο τού αύτόχθονος στοιχείου. ’Έτσι παρέμεινε ή δευτέρα διέξοδος τού εκ- 
τουρκισμοϋ τών Ελληνικών πληθυσμών, ή οποία και εθεωρηθη ως σημαντική πλου- 
τοπαραγωγική πηγή τής ’Οθωμανικής οικονομίας, δεδομένου ότι οι Ιοΰρκοι, φύσει 
πολεμοχαρείς καί νωχελεΐς γιά ειρηνική διαβίωσι, ήσαν τελείως ακατάλληλοι για 
παραγωγικές εργασίες, συνηθισμένοι νά ζοϋν άπο τα λάφυρά και την καρπωσι τών 
κυριευομένων χωρών. 'Ο Σουλτάνος λοιπον στην πραγματικότητα εχρησιμοποιησε 
τούς χριστιανικούς πληθυσμούς ώς μέσα οικονομικής προωθήσεως τής αχανούς αυτο
κρατορίας. Τούς ώνόμασε ραγιάδες (ό όρος εσημαινε περίπου κτήματα τού βασιλεως) 
καί τούς διεχώρισε πολιτικώς καί κοινωνικώς άπο τούς Μωαμεθανούς, σχηματίζον
τας ένα λαόν ολόκληρον αιχμαλώτων πού είχαν άποκλειστικόν προορισμόν νά εργα- 
ζιυνται γιά τον άφέντη των, ευρισκομένων σέ πολύ κατώτερη μοίρα έν σχεσει με τους 
Τούρκους υπηκόους καί στερουμένων πλείστων ανθρωπίνων στοιχειωδών δικαιω
μάτων, μέ άναπότρεπτον άντίκτυπο καί σ' αύτή άκόμη τήν κοινωνική ζωή.

Άναφορικώς μέ τό καθεστώς τής άγροτικής ιδιοκτησίας, κατά τό Κοράνιον, 
ό Καλίφης (Σουλτάνος) είναι 6 κύριος τού εδάφους, ως αντιπρόσωπός τού θεού, στον 
όποιον δικαιωματικώς ανήκει όλη ή γή και τα επ’ αυτής. Αλλα, με την αμερο?^ςπτΐ) 
έρευνα προκύπτει ότι ή Τουρκική κατοχή δεν αλλαξε σημαντικά τις οικονομικές 
σχέσεις, οί όποιες επικρατούσαν κατα την Βυζαντινή εποχή στην ύπαιθρο και τις 
πόλεις πού άποτελοΰν σήμερα τά όρια τής Ελληνικής ’Επικράτειας. Οι μεγάλοι ιδιο- 
κτήται είχαν ήδη έγκατασταθή στήν αγροτικήν Ελλάδα, καί μέ αυτούς οί δουλοπά
ροικοι, άπο τούς πρώτους χρόνους τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οί Τούρκοι ήνέ-
λΘ'ό

γεωργοί είχαν . . .
κατοικίας καί έργασίας, άκόμη καί νά είσέρχωνται ελεύθερα γιά μόνιμη έγκατάστασι 
στις πόλεις. Τον "Ελληνα ή Φράγκον ή σπανιώτερον Σλαΰον άρχοντα άντικατέστησε 
σιγά-σιγά ό Τούρκος, καί τον Βυζαντινόν φροντιστήν τών αύτοκρατορικών κτημάτων 
ό Τούρκος ή Τουρκαλβανός σούμπασης.

"Ας ριξιό με τώρα μιά σύντομη ματιά στις βασικές αρχές τού Τουρκικού φε- 
ουδαρχισμοΰ. Σύμφωνα μέ τό ίσλαμικό δημόσιό δίκαιο, τα κρατικα κτηματαγκαι τα 
αδέσποτα (μαχλούλ) περιήλθαν στον Σουλτανον, ο οποίος τα εμοιραζε εις διακεκρι
μένους Τούρκους πολεμιστάς ώς ζ ι α μ έ τ ι α , δηλαδή μεγάλα φεουδαρχικά τμή
ματα, καί τ ι μ ά ρ ι α ,  δηλαδή μικρότερες .φεουδαρχικές περιφέρειες.'Υπήρχε γενικά 
τριών ειδών άκίνητη ιδιοκτησία: 1) τά μ ο ύ λ κ, πού ύστερα απο την κατακτησι
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ενός μέρους έγιναν ιδιοκτησία μουσουλμανική καί πλήρωναν τό δέκατο. 2)Ο ί έ ρ ζ ι 
χ α ρ α τ ς, γαιες που τις εξούσιαζαν μή μουσουλμάνοι καί πλήρωναν διπλό φόρο, τό 
χαρατζι καί το δέκατο, καί 3) οί γαίες έ ρ ζ ι μ ι ρ ί , δηλαδή κρατικές πού παρε- 
χωροΰντο υπο τοϋ Σουλτάνου στους πολεμιστάς ύπό μορφήν ισοβίου καρπώσεως. 
Γενικά στην Τουρκοκρατουμένη Ελλάδα κυριαρχεί, στις πεδινές περιοχές ή μεγάλη 
ιδιοκτησία, που ανήκει στο Κράτος, στα μοναστήρια, τούς μεγάλους Τούρκους 
άρχοντας και τους χριστιανούς προεστούς, ένω στις ορεινές περιοχές ή μικρή χωρική 
ιδιοκτησία. Κξαιρεσι βεβαίως άποτελοΰσε ή ένετοκρατουμένη περιοχή τής 'Ελλάδος, 
στην οποία ισχυαν οι φεουδαρχικές οικονομικές συνθήκες τής Δυτικής Ευρώπης, σέ 
πιστό αντίγραφο στήν διαφύλαξι καί έφαρμογή τους.

Τα ζιαμετια διευθύνοντο άπό ένα ζαΐμην καί άπέδιδον πλούσια εισοδήματα, 
ενω των τιμαρίων προιστατο ένας σπαχής καί ήσαν πτο^χότερα στήν άπόδοσί τους. 
Στην αρχή και τα δύο άποτελοΰσαν ένα είδος περιοχής είσπράξεως τής δεκάτης, 
η οποία ανήκεν εις τον Σουλτάνον, ένω ή νομή άνήκεν στούς'κατόχους, έναντι τής 
παροχής των στρατιωτικών των υπηρεσιών. Σιγά-σιγά όμως έγιναν άληθινά τσιφλί
κια, διότι εδοθη δικαίωμα προτιμήσεως κατά τήν διαδοχήν στούς υιούς τοίν ζαίμη- 
δων και απαχηδων. ’Εξ άλλου, οί τελευταίοι ήσαν ελεύθεροι καί νά τα παραχωρήσουν 
ή ενοικιάσουν σε τρίτους, χριστιανούς καί νά εισπράττουν άπ’ αύτούς όχι μόνο τούς 
κανονισμένους φόρους, μά καί έκτάκτους φόρους γιά λογαριασμό τους, τήν σ α λ α- 
Ρ ι α , φορο εις είδος έπί τών κατοικίδιων ζώων καί τήν σ π έ ν τ ζ α, ένα είδος 
φορου χρησιδανεισμοΰ. Δέν έλειπαν έξ άλλου καί οί καταχρήσεις εξουσίας, ιδίως άπό 
τότε που εχαλαρο_>θησαν οί σχέσεις μεταξύ τής Πύλης καί τών τοπικών διοικητών, 
όπως επι Άλή Πασσά στήν ’Ήπειρο, καθώς καί άπό άλλους Τούρκους μπέηδες ή 
ακόμη και Ελληνες επιστάτες, ώστε πολλά χωριά μετεβλήθησαν σέ τσιφλίκια, παρά 
τις σχετικές αντίθετες διατάξεις τής Τουρκικής νομοθεσίας. ’Επίσης άρκετά κτήματα 
που ανήκαν σε ιδιώτες ή μοναστήρια περιήλθαν σέ μουσουλμανικά φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, τα λεγομενα βακούφια, άλλά αύτά ήσαν σχετικώς λίγα, άφοϋ μετά τήν 
απελευθερωσι σωζόταν στήν μικρή τότε Ελλάδα 503 μοναστήρια. Τά βακουφικά 
κτήματα εξηροϋντο τής κληρονομικής μεταβιβάσεως, πλήν τών διτελών βακουφικών, 
δηλαδη εκείνων στά όποια ό μισθωτής έναντι καταβολής έμπροθέσμου προσθέτου 
ενοικίου (ίδζαρέϊ μουεδζελέ) αποκτούσε διαρκές δικαίούμα χρήσεο^ς.

Μέσα σ’ όλη αύτή τήν φεουδαρχική όργάνωσι, ό αγρότης δέν έβλεπε άσπρη μέρα, 
η δε ζωη του ήταν γεμάτη βάσανα, όταν μάλιστα δέν είχε τήν τύχη νά είναι ιδιοκτή
της αλλα έμενε κολλιγας ή σκλάβος τοϋ τσιφλικά. Καί δέν πρέπει επίσης νά λησμο
νούμε ότι ό ραγιάς άγρότης, έκτος άπό τον Τούρκο άγά καί τον μπέη πού έτρεφε μέ 
όλο τον μόχθο καί τήν προσωπική του έργασία, ήταν ύποχρεωμένος νά δίνη καί άλλες 
εισφορές, πού έπέβαλλαν κάθε τόσο οί χριστιανοί δυνάσται του, ό τσιφλικάς, ό κο- 
τζάμπασης, ό άνώτερος κλήρος καί τά μοναστήρια.

Άλλα, και οί μικροδιοκτήτες άκόμη, πού καλλιεργούσαν Τουρκικά κτήματα, 
δεν ευρισκοντο σε καλύτερη μοίρα, γιατί πάντοτε ό Τούρκος άγάς καί μπέης, καί ό 
Έλλην κοτζάμπασης καί δεσπότης τούς έπαιρναν μέ χίλια δυο προσχήματα ή καί 
άπροκάλυπτα τό περίσσευμα τής έσοδείας των καί συχνά άκόμη καί τό ίδιο τό ψωμί των. 
Ά λλωστε, ή μικροιδιοκτησία ήταν διαδεδομένη μόνο σέ λίγες άπόμερες ορεινές πε
ριοχές, καθώς είδαμε. Στά εύφορα μέρη τών κάμπων, τήν γή ένέμοντο οί τσιφλικά
δες καί οί χριστιανοί άρχοντες, πού έβαζαν άλλους νά καλλιεργούν τά χο^ράφια τους, 
σύμφωνα μέ τήν έξής συμφιονία πού έπικρατοΰσε στήν Ηπειρωτική καί Νησιωτική 
Ελλάδα καί πού παρέμεινε καί άρκετά μετά τήν έπανάστασι τού 21:

Στο πρώιτο σύστημα, τό μεσακάρικο, ό γεωργός καλλιεργούσε τό ξένο κτήμα 
μέ δικά του έξοδα καί άφοΰ στο τέλος πλήρωνε τήν δεκάτη καί έβγαζε τά έξοδα, 
μοιραζόταν τά κέρδη μέ τον ιδιοκτήτη τής γής. Στο δεύτερο σύστημα,τό τριτάρι-
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ό αγρότης καλλιεργούσε άποκλειστικά μέ δικά του έξοδα, ο δε ιδιόκτητης εδι- 
ϋτο τό Ιν τρίτον έπί τής άκαθαρίστου παραγωγής. Στο τελευταίο και πιο πολύ 

το γεώμορο ή άποκοπή, ό γεωργός έπιβαρυνόταν με όλα τα 
, τό μερίδιο του ιδιοκτήτου και την εξασφαλισι της σποράς. 
5ρκοι επέβαλλαν πολλές^ άγγαρεϊες στους άγρότες ραγιάδες, 

’ . π .— , ... ''ΤΓ'λ'λ.ν,Με·/- έ'π-όΔίγλλαν σε

κ°, Ο
καιουτο τό έν τρ 
καθιερωμένο σύστημα

ης ακαθαρίστου παραγωγής, 
ό γεώμορο ή άποκοπή, ό γεωργός

οδα καί τούς φόρους,
Σέ πολλά μέρη οί Τούρκοι , _ . . . )
πιτάξεις των κτηνών των, ενώ συγχρόνως καί οί "Ελληνες άρχοντες επέβαλλαν^ σε 

κάθε άγρότη την καλλιέργεια γής για λογαριασμό τους, τό λεγόμενό παρασπόρι, 
πού ήταν κανών σχεδόν σ’ ολόκληρη την ηπειρώτικη Ελλαδα. Εξ άλλου, όπως εί
δαμε, ένα μεγάλο μέρος τής ευφόρου γής ήταν ιδιοκτησία των μοναστηριών καί των

β> ΐ[3λυι_Λ. ι \_ω /  ι  '  '  I ’  — 3 ·) ·    ~ ι  ~ ~ ι  ·

έκφρασις μιας βαρείας τοκογλυφίας. ’Αργότερα τό κακό πήρε τόσο μεγάλες διαστά
σεις ώστε ό Ρήγας Φερραΐος συμπεριέλαβε στο σχέδιο συντάγματος του ειδική ρήτρα 
πού άπαγόρευε έμμέσως τον άνατοκισμόν.

"Οπως βλέπομε, τό μεγαλύτερο μέρος τού άγροτικού πληθυσμού ήταν ύπο- 
τεταγμένο στούς Τούρκους καί “Ελληνας φεουδάρχας. Οί άλλοι, ό κατώτερος λαός

πού λειτουργούσαν κατοχυρωμένες νομοθετικώς καί παρίσταναν έν είδος διοικητικής 
άποκεντρώσεως. Κάθε μεγάλη περιοχή βεβαίως υπαγόταν στή δικαιοδοσία ένός
πασα, απο τον οποίον και
Τ£ζ "ZIC

ςαρτωντο οι τοπικοί. Τούρκοι άρχοντες καί οί διοικοΰν- 
κοινότητες προεστοί. Στις πόλεις καί τά μεγάλα άγροτικά κέντρα, οί κάτοχοι 

μεγάλων περιουσιών ώνομάζοντο ό τ ζ ά κ ι α , καί άποτελοΰσαν την οικονομική 
άοιστοκρατία τού τόπου. Τό πλέον έξέχον πρόσωπον τής κοινότητος ήταν ο προεστός

• - -  · · · · - · ' δέ
σα

ή δημογέρων, πού ή Τουρκική ορολογία άναφέρει ώς κ ο τ ζ ά μ π α σ η, ιδιαίτερα 
στήν Μακεδονία καί Θράκη τ σ ο ρ μ π α τ ζ ή .  'Η εκλογή τού κοτζάμπαση άνάμε 
άπ’ τούς τιτλούχους τών ότζακίων έδημιουργοΰσε πολλούς κομματικούς άνταγωνι- 
σμούς καί προστριβές, συχνότατα δέ δεν επικρατούσε ή θέλησις τών κατοίκων, αλλα 
ή καλπονοθεία. "Ενα άπό τά βασικά δημόσια καθήκοντα τών δημογερόντων ήταν 
νά εφαρμόζουν τούς φορολογικούς νόμους τού Κράτους, ορίζοντες τό φορολογικον 
ποσοστόν πού έπρεπε νά καταβάλλη κάθε κάτοικος στο δημόσιον ταμεΐον. Επίσης 
είχαν τήν άρμοδιότητα νά επιλύουν τις διαφορές τών κατοίκων, νά δικάζουν, επι
βάλλουν ποινές κ.λ.π., ή δέ σκληρότης των έναντι τών χωρικών πληθυσμών έφθανε 
πολλές φορές μέχρι καί συνεργασίας μέ τον κατακτητή προς τιμωρίαν των. Διότι 
ήταν μοιραίο, ή υπαρξις τής μεγάλης άγροτικής ιδιοκτησίας καί τού καθεστώτος
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των προκρίτων νά δημιουργήση φυσιολογικά τήν συνείδησιν κοινωνικής τάξεως, 
τής οποίας τα συμφέροντα συνεταυτίσθησαν μέ τάς επιδιώξεις τής τουρκικής αγρο
τικής ολιγαρχίας. 'Ο φτωχός αγρότης άπ’ τήν άλλη μεριά, μέ τήν νοοτροπία τής 
κληρονομικής δουλοπαροικίας καί τής πικρίας τής άγγαρείας καί τής ύλικής καί 
ήθικής άθλιότητος, άποτελοϋσε μία φυσικά έπιβαλλομένη άντίδρασι. Οί συνθήκες 
τής ζωής δεν ήταν δυνατόν παρά νά διαπλάσσουν δύο τάξεις, μέάδιάλλακτα αντίθετες 
κατευθύνσεις σ’ όλα τά εθνικά καί πολιτικά δεδομένα εκείνης τής έποχής. Κάτω άπ’ 
τήν συντριπτική δύναμι των άλληλοσυγκρουομένων συμφερόντων καί μέ τήν έπί- 
δρασι τής διαμορφώσεως κοινής συνειδήσεως καί κοινού βίου, δέν ήταν δυνατόν παρά 
όλες οι άντιθέσεις στά ενδότερα τής κάθε τάξεως νά συγχωνευθοϋν σιγά-σιγά μέσα 
στήν κοινωνική καί οικονομική προσπάθεια γιά άλλαγή. Καί ό άγων των τάξεων 
αυτών, καλύπτει μέ τήν μαύρη σκιά τής δυστυχίας πού έσπειρε γύρω του, ένα μεγάλο 
τμήμα τής ιστορίας του τόπου επί τουρκοκρατίας. 'Ο δέ κατ’ ανάγκην συνδυασμός 
τοϋ κοινοτικού συστήματος προς τήν έπικράτησιν τής τάξεως των κοτζαμπάσηδων, 
τούς έδινε άκόμη πιο θλιβερή καί αυταρχική παντοδυναμία. «Οί κοτζαμπάσηδες ή 
προύχοντες, γράφει ό Φωτάκος εις τά ’Απομνημονεύματά του τής Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως, δέν ήσαν λαοπρόβλητοι, καθώς τινές γράφουσι καί λέγουσιν, άλλ’ ήσαν 
ένα σώμα ένωμένον διά τοϋ μεταξύ των συμφέροντος. Είχαν καί αύτοί σύστημα, αν 
και τούτο εδιαιρεΐτο εις δύο, έκαστον τών οποίων παρηκολούθει καί ύπηρέτει τήν διαί
ρεσην και τήν φατρίαν τών Τούρκων καί μέ τό φρόνημα τούτων έτρεχε. ’Επειδή δέ 
οί "Ελληνες είχαν πνεύμα περισσότερον τών Τούρκων καί έγνώριζαν γράμματα, 
ένεκα τούτου έφαίνετο ότι καί πολιτικώς αύτοί έδιοικοΰσαν, διότι αύτοί έδιδαν συμ- 
βουλάς καί σχέδια διά νά τά έφαρμ.όζουν οί Τούρκοι προς τό συμφέρον των καί διά νά 
καταβάλλουν τούς εναντίους των δηλ. τήν φατρίαν τών άλλων Τούρκων ή τών άκο- 
λουθούντων αύτούς Ελλήνων. Έκάστη φατρία ήθελε νά έχη τήν εξουσίαν διά νά 
διοική τον τόπον καί διά νά πλουτή καί διά νά τήν άποκτήση έστελλε εις τήν προ -̂ 
τευουσαν, έδραν τοϋ Σουλτάνου, πληρεξουσίους της, τούς οποίους καταχρηστικώς 
ώνόμαζον τοιούτους διά νά προστατεύσωσι κατά τό φαινόμενου τούς ραγιάδες άπό 
τάς καταχρήσεις τοίν Τούρκων, ενώ άληθώς έστέλλοντο προς τον σκοπόν νά άπομα- 
κρυνουν τούς άντιπάλους των άπό τήν έξουσίαν καί νά τήν λάβωσιν αύτοί. "Ολα τά 
έξοδα όσα έγίνοντο διά τήν άποστολήν τών τοιούτων πληρεξουσίων καί τήν διαμονήν 
των εις τήν Κωνσταντινούπολή άπό τον ’ίδιον ράγιάν έπληρούνοντο, όπως οί Τούρκοι 
καί οί λεγόμενοι κοτζαμπάσηδες ήθελαν». Αύτά γράφει ό Φο^τάκος σχετικώς μέ τούς 
δημογέροντας, θά πρέπει δέ νά προστεθή ότι τόσο μεγάλη ήταν σ’ αύτούς ή συνεί- 
δησις τής τάξεως τιον καί τόσο πολύ ή τάξις αύτή συνέπιπτε μέ τήν Τουρκική ολι
γαρχία, ώστε φορούσαν τά ’ίδια μέ τούς Τούρκους ένδύματα καί έμιμοΰντο τήν εξω
τερικήν έμφάνισίν των, ώστε ή προφανώς ύπερβολική γνώμη τού Menbelsohn, 
ό όποιος τούς ονομάζει «Χριστιανούς Τούρκους» έχει μεγάλη δόσι άληθείας. Ό  δέ 
άπλοϋς καί άπέρριττος στρατηγός Μακρυγιάννης μέ φρίκη εκφράζεται γιά τήν σκλη
ρότητα τών πιέσεων τού κοτζαμπασισμοΰ. Νά τί γράφει γιά τον Γιάννη Νοταρά, 
μεγάλο προύχοντα τής Κορινθίας: «Πάγο;) μίαν ημέρα εις τό κονάκι του, τον βρίσκω 
καί τυραγνούσε ένα πολίτη, τέτοιον τυραγνισμόν δέν τον ήξευραν νά τού κάμνουν 
μήτε οί Κατζαντωναΐοι όποΰσαν λησταί. Δεμένος ό πολίτης... καί τού γύρευαν χρή
ματα. Τότε συχάθηκα όλως διόλου τό Ρωμαίϊκο, ότι μάθαμε όλοι τήν ληστείαν γενι
κώς. Τού μίλησα αύτοΰ τού εύγενή ότι δέν είναι καλά τά τοιαΰτα, ότι όταν βλέπουν 
εσάς οπού κάνετε τοιαΰτα, οί άλλοι οί μικροί θά φάνε ζωντανούς'άνθρώπους. Σάς 
λέγω, ώς τίμιος άνθρωπος, είχα ώς τότε μεγάλο σέβας καί σ’ αύτούς καί τούς συχά
θηκα νά μήν τούς βλέπω, κι’ άναθεμάτησα τήν λευτεριάν όπου θά κάμωμε μ’ αύτούς 
όλους».

’Αλλά, καιρός είναι νά ξαναγυρίσωμε πίσω, γιά νά ολοκληρώσουμε τήν περί-
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γραφήν τής οικονομικής έξουθενώσεως των ραγιάδων μέ τα πολυσχιδή συστήματα 
τής φορολογίας. Οί υπάρχοντες φόροι διετηρήθησαν ολόκληροι απο τους Τούρκους 
κατακτητάς, μόνο πού άπλουστεύθηκε λίγο ή διαδικασία τής επιβολής των. Την 
εϊσπραξι άνέλαβαν οί σπαχήδες, ή οί ένοικιασταί, "Ελληνες, Εβραίοι, Αρμένιοι, ή 
’Αλβανοί, ή τέλος οί κοτζαμπάσηδες των κοινοτήτων.

Στις ένετοκρατούμενες περιοχές, κυρίως τά Ίόνια νησιά και στην Κρητη,^η 
φορολογική πίεσις ήταν βαρυτάτη, καθίστατο δέ άκόμη πιο δυσβάστακτη με την 
εφαρμογή τής αρχής τής κυριάρχου (Dominante), κατα την οποία όλα τά είδη 
εισαγωγών καί εξαγωγών έπρεπε νά περάσουν πρώτα άπο την κυρίαρχο πολι. Μέντην 
παρακμή τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας πληθαίνουν οί έκτακτοι φόροι̂  (άβανιες), 
οί καταχρήσεις τών υπαλλήλων, οί πιέσεις τών τοπικών φρουρών, οι οποίοι συνήθως 
είσέπρατταν διόδια για ό'ικο των λογαριασμό στα περασματα τιον βουνών (δ~ρ 
βένια) καί προ πάντων οί πιέσεις τών είσπρακτόριυν τών φορών. Και οι πιεσεις 
αυτές γινόταν φυσικά εις βάρος τών πτωχών Ελλήνων, αφού οι λίγοι Τούρκοι κάτοι
κοι τών σημερινών Ελληνικών περιοχών ήσαν άπηλλαγμένοι τού μεγαλύτερου μέρους 
τών φόρων έπειδή ειχον τά βάρη τής στρατιωτικής υπηρεσίας. Οι Τούρκοι εισε- 
ποατταν κυρίως τούς εξής φόρους: α) τήν δεκάτην, ή οποία έποίκιλλε στα διάφορά 
κτήματα, άλλά καί άναλόγως τών περιφερειών. Πριν άπό τήν Έπαναστασι, ^ανηρ- 
χετο στήν Νότιο Ελλάδα στο 1 /10 για τούς Μουσουλμάνους και το 1/7 για τους 
Χριστιανούς, ενώ στή Μακεδονία είχε όρισθή στο Χ/2 τής παραγωγής. r

β) Τον κεφαλικόν φόρον (χαράτζι), ο όποιος εισεπρατετο α π ολους τους 
μή Μουσουλμάνους καί έκυμαίνετο άναλογα με την περιουσιακή καταστασι τού 
φορολογουμένου μεταξύ 1-4 δραμίων άργύρου τον χρόνο.

γ ) Τον τελωνειακόν δασμόν, ό όποιος είχε καθορισθή σε 4% για τους Μου
σουλμάνους, 5% για τούς Ραγιάδες καί 3% για τούς Εύρωπαιους επι όλων τών 
είσαγομένων καί εξαγομένων προϊόντων στις τουρκοκρατούμενες περιοχές.

δ) Ειδικούς έξαγωγικούς φόρους, όπως τής σταφίδος ( 3%)  καί τού καπνού 
(6%), ό όποιος μετά τον νόμο τού 1696 έπλήρωνε καί βαρειά εισφορά καταναλω- 
σιως.

ε) Φόρους οικοτεχνίας, όπως τό ρεσμικουβάν (φόρος μιλισσών), το ρεσμι 
(φόρος τών μύλων) κ.ά.

στ) Τά νόμιμα πρόστιμα καί τις άβανίες. ’Εκτός απ’ τους Κρατικούς φορους 
κατεβάλλοντο όπως είδαμε καί άρκετοί άλλοι, έκλησιαστικοί και κοινοτικοί. Αλλα 
πρέπει νά ύπολογίσιυμε καί τά παρανόμως ύπό τών τοπικών άρχών, τών ενοικιαστών 
τών κτημάτων ή τών Ελλήνων δημογερόντων είσπραττόμενα έπί πλέον ποσά, τα 
όποια έφθαναν πολλές φορές τό ήμισυ τού συνόλου τών Κρατικών φορών.

'Όσον άφορα τούς κατοίκους τής ένετοκρατουμένης Ελλάδος, δέν φαίνεται 
νά εύρίσκοντο σέ καλύτερη μοίρα άπ’ τούς υπηκόους τής έρυθράς ημισελήνου. Η 
ιερά Δημοκρατία τών δόγηδιυν επέβαλλε διά νομοθεσίας πού εφαρμοζόταν με αμεί
λικτη σκληρότητα, οχι μόνο άμέσους φόρους (Gravezze) ύπό μορφήν δεκάτης σε κάθε 
εισόδημα καί στρεμματικής φορολογίας (Campatico ), άλλά καί εμμέσους φόρους καί 
τελωνειακά δικαιώματα, ώς καί εκτάκτους φόρους (Aggionti), που επεβαλλοντο 
συνήθως σέ περιπτώσεις πολέμων καί έκτάκτων άναγκών.

Ή  βαρειά λοιπόν φορολογία στάθηκε σαν ένας κύριος παράγων τής οικονομικής 
άθλιότητος τών υποδούλων πληθυσμών. Ά λλά δέν ήταν καί ό μόνος. Η αναπτυςις 
τού εμπορίου καί τής ναυτιλίας έπέφερε τήν συγκέντρωσι χρήματος σέ ωρισμενα 
ναυτικά καί εμπορικά κέντρα τής Ελλάδος, όπου είχαν συγκεντρωθή οι ολίγοι κε
φαλαιούχοι μέ άξιόλογα γιά τήν έποχή εκείνη άποθέματα σέ χουσα νομίσματα. Στις 
περισσότερες όμως περιφέρειες υπήρχε έλλειψις χρήματος, τό όποιο μαζευόταν στην 
πρωτεύουσα τής αύτοκρατορίας ή φυλαγόταν στο βάθος τής κασέλλας τών χωρικών.
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Αυτή όμως ακριβώς ή έλλειψις βιομηχανικού κεφαλαίου στήν Ελληνική περιφέρεια 
είχε τις αναπόφευκτες συνέπειες της. 'Ο άστισμός είχε μονομερή σύνθεσι, έφ’ όσον 
απαρτιζόταν άπό έφοπλιστάς (καραβοκυραίους) καί έμπορους. Ή  βιομηχανία εύ- 
ρισκετο ακόμη στα σπάργανα, στο στάδιο τής χειροτεχνίας. Γι’ αύτό καί ή τεχνική 
ήταν πολύ καθυστερημένη. Ά φ ’ έτέρου, ή ελλειψις όδικοΰ δικτύου καί εσωτερικής 
αγοράς, έφ’ όσον ή μεγαλυτέρα μερίς του πληθυσμού ήσαν άκτήμονες, έμπόδιζε τήν 
μεγαλύτερα αναπτυξι τής οικοτεχνίας, τα λιγοστά προϊόντα τής οποίας άπερροφώντο 
κυρίως απ’ τήν Εύρωπαϊκή αγορά. ’Έτσι, τό έμπόριο περιωρίσθηκε αναγκαστικά σέ 
μεταφορές γεωργικών προϊόντων, όπως μεταφορά σιτηρών άπ’ τήν Ρωσσία καί άλ
λων καταναλωτικών αγαθών. "Οταν όμως σέ μία χώρα δεν υπάρχουν διαθέσιμα κε
φαλαία για τονο^σι τής οικονομίας, ή πρόοδος βαδίζει μέ βήμα σημειωτόν ένώ ή φε
ουδαρχική όργάνωσις παραμένει άκλόνητη καί ισχυρή. 'Ως έκ τούτου, οί μορφές τού 
κοινωνικού και πολιτικού βίου εύρίσκονται ακόμη υπό τήν έπίδρασι τών παλαιών 
αντιλήψεων καί άντιδρούν στήν άρχή σέ κάθε προσπάθεια γιά συγχρονισμένη μεταλ
λαγή. 'Η στάθμη τού βιωτικοΰ έπιπέδου διετηρεΐτο σέ πολύ χαμηλά πλαίσια, ένώ 
είχε αρχίσει νά άνεβαίνη στήν Εύρώπη, στήν άρχή μένει γιά τήν τάξι τών εύγενών, 
έπειτα για τούς πλουσίους αστούς καί τέλος γιά τήν μεγάλη μάζα αστών καί χωρικών, 
κατά τον Beaujour, τό ημερομίσθιον στήν Ελλάδα άνήρχετο κατά τό τέλος τού 18ου 
αιώνος σέ 20-25 παράδες γιά τούς εργάτες τών αγροτικών περιοχών. Γιά-νά κερδίση 
μονο το ψωμί τής χρονιάς του, ό χωρικός έπρεπε νά έργασθή 40 ημερομίσθια. Κρέας 
έτρωγε μονο 4 φοράς τον χρόνο, τό Πάσχα, τά Χριστούγεννα, τού 'Αγίου Γεωργίου 
και τού 'Αγίου Δημητρίου. Έκέρδιζε τήν έτήσια τροφή του μ.έ 80 ημερομίσθια, μέ 
160 καί τής γυναίκας του καί μέ 200 καί τού παιδιού του. Καί νά φαντασθή κανείς 
ότι ικανοποίησις άλλων αναγκών άπεκλείετο, διότι ή θρησκοληψία τής εποχής μέ 
την σωρεία τών έορτών-άργιών περιώριζε τάς έργάσψ,ες ημέρες σέ 220 μόνο τον 
χρόνο. 'Η εύθύνεια τής ζωής συντελούσε στήν χαμηλή στάθμη τής διαβιώσεως, διότι 
οί τιμές τών αγροτικών προϊόντων ήταν άπίστευτα χαμηλές. ΓΙαρά τήν γονιμότητα 
τής γής, το πείσμα τής άγάπης μέ τήν οποία οί κάτοικοι τήν καλλιεργούσαν, ό τοίχος 
ζοΰσε σέ κατάστασι μαρασμού καί άτονίας. 'Ο Pouqueville, ό όποιος έταξίδευσε 
σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα λίγο πριν άπ’ τήνΈπανάστασι, περιγράφει μέ τά μελανώ
τερα χρώματα τήν εικόνα άθλιότητος τής ζωής τών αγροτών, καί ιδίως τών κολλή- 
γων, τήν όποιαν αποδίδει σέ δύο χαρακτηριστικές μάστιγες τής έποχής έκείνης, τήν 
καταστρεπτικήν πανώλην καί τά φέουδα καί τιμάρια. Δέν ήταν σπανία ή περίπτωσις 
νά μεταχειρίζωνται άνθρώπους γιά υποζύγια, άφοΰ ή συντήρησίς των ήταν πιο οικο
νομική. Καί ό Pouqueville περιγράφει τήν σκηνή στήν Πελοπόννησο ζεύγους άρο- 
τριώντων άποτελουμένου άπό ένα όνο καί μία γυναίκα, γιά τήν όποια, τονίζει, ό 
σύζυγος της εφρόντιζε λιγώτερο άπό ό,τι έφρόντιζε γιά τό υποζύγιό του.

Τό κοινωνικό σύστημα πού έπέβαλαν οί κατακτηταί άπαιτοΰσε σκληρή έρ- 
γασία γιά όλους τούς ραγιάδες, άφοΰ οί Τούρκοι φύλαγαν μεθοδικά γιά τον έαυτό 
τους και τούς συνεργάτες των "Ελληνας τις λίγες θέσεις μιας ύποανεπτυγμένης διοι- 
κήσεως καί όλα τά άξιώματα μιας πολυτελούς στρατιωτικής ιεραρχίας.'Ο κλήρος, μή 
προερχόμενος άπό ευγενή καταγωγή, όπως στήν Δύσι, έργαζόταν χειρωνακτικώς, 
προ πάντων στά χωριά, όπως άλλωστε καί σήμερα. Είναι έπιτακτική ύποχρέωσις 
τού άμερολήπτου έρευνητοΰ—καί οί διαπιστώσεις είναι όμόφοιινες προς τήν κατεύθυν- 
σιν αύτή-νά κάμη μία άναγκαία διάκρισι τών διαβαθμίσειον τού κλήρου, προκειμένου 
νά καταλήξη σέ ύγιές συμπέρασμα ποια υπήρξε κατά τήν τουρκοκρατία ή δράσις τής 
'Ελληνικής Εκκλησίας. ’Εάν μέ τήν διάλυσι τής άχλύος τής σκοπιμότητος τήν όποια 
έπιφερει ή κοινωνιολογικά έδραιιομένη ιστορική έρευνα, βέλη έπιτιμητικά ρίπτονται 
σήμερα κατά τής στάσεο^ς τού άνωτέρου κλήρου στήν κρίσιμη εκείνη περίοδο τού 
Γένους, τής στάσεως τού άνωτέρου κλήρου στο σύνολό του, πού δέν μπορούν νά άντι-
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σταθμίσουν τά ήρωϊκά ολοκαυτώματα 3-4 μόνον ιεραρχών, ή ίδια άναγνώρισις ανή
κει, μέ αντίθετη άξιολόγησι στην τοποθέτησι του κατωτέρου κλήρου στο πλαισιον 
τής γενικής δοκιμασίας καί των δεινών τής συντριπτικής κατοχής. Πλησίον του λαοϋ 
στήν καθημερινή ζωή του, άκουγε όλους τούς παλμούς τής ψυχής του, έδοκίμαζε όλες 
τις αγωνίες, τά όνειρα καί την άποθάρρυνσι τής δουλείας του. Οί πρόσοδοί του λιτές 
καί άνεπαρκεΐς, τον ανάγκαζαν νά ποτίζη μέ τον ιδρώτα του καί την άγροτική διαβίω- 
σι το έδαφος πού θά ποτίση άργότερα καί μέ το αίμα του, όταν θά έλθη έλπιδοφορο το 
σάλπισμα του «νυν υπέρ πάντων ό άγών».

’Αλλά, έκτος άπό τούς άνδρες αγρότες, καί οί γυναίκες άκόμη έργάζοταν 
σκληρότατα, άκόμη καί σέ βαρείες χειρωνακτικές έργασίες, γιά νά άναπληρώνουν 
τούς άνδρες πού ήσκοϋντο στά όπλα ή έλάμβαναν μέρος σέ καταδρομές.

'Η μόνη τάξις ή όποια έμενε πραγματικά αμέτοχος τής οικονομικής άθλιοτη- 
τος ήταν ή τάξις τών κοτζαμπάσηδων, στήν οποία αναγκαστικά έπανερχόμεθα, καί 
τήν οποία μία απ’ τις έγκυρότερες γνώμες, ή γνώμη τοΰ μεγάλου διδασκάλου του 
γένους Κοραή, χαρακτηρίζει επιγραμματικά: « Γελώ καί μήθέλων, οσάκις συλλογισθώ 
ότι τούς νυν όνομαζομένους καί νομιζομένους ά.ρχοντας τών Γραικών προσφυέστατα 
■ήθελε τις συγκρίνει μέ τά πολλά εκείνα τετράποδα, όσα βλέπομεν εις τάς αύλάς τών 
μακελειών τρεφόμενα, λακτίζοντα, δάκνοντα, τρώγοντα συναλλήλως, έως να 
φθάση έκάστου ή φοβερά τής σφαγής ώρα καί τότε ό Σουλτάν χασάπης παραδίδει 
ά.κριτον καί άνεξετάστως εις τοΰ δημίου τάς χεΐρας τον ύψη?ιότατον άρχοντα, διά νά 
τον πληροφορήση μέ τήν άκαταμάχητον άπόδειξιν τής μαχαίρας ότι δέν ήτο πλην 
ουτιδανόν καί κτηνώδες άνδράποδον». 'Ο δέ Φωτάκος, εις τά ’Απομνημονεύματα, 
θέλοντας νά δείξη τήν υπεροψία καί κουφότητα τής μισητής αυτής τάξεως, άναφέρει 
ότι ό Άνδρέας Μεταξάς, πρόκριτος, έγκληθείς ύπό τοΰ Δημητρίου Σαλταφέρα, 
ένοικιαστοΰ τών φόρων, ότι έξύβρισεν, ήπείλησε καί έμαστίγο^σε τον άδικηθέντα, 
ήρνήθη νά έμφανισθή ενώπιον τοΰ δικαστηρίου, καί άπηύθυνε προς τοΰτον επιστολήν 
στήν οποία έχαρακτήριζε τον μηνυτή «άχρεΐον καί άπειθή, μή έχοντα τό δικαίωμα να 
σύρη εις τά δικαστήρια έντιμον πολίτην καινά βιάζη αύτόν νάέξομοιοΰται μέέκεΐνον». 
'Η παροιμιώδης αυτή άπάντησις δίδει τό μέτρον τής κοινωνικής δικαιοσύνης στήν 
εποχή εκείνη, είναι δέ εύνόητον ποια θά ήταν ή θέσις τοΰ ραγιά στο ιδεολογικό υπόβα
θρο μιας τέτοιας κοινωνίας...

Στήν προσπάθεια νά άξιολογήσωμε συμπερασματικά τήν κοινωνική καί οι
κονομική διάρθρωσι τής τουρκοκρατίας, πρέπει νά όμολογήσωμε άδίστακτα ότι η 
υποδούλωσις συνεκράτησε μέν στήν αρχή τήν έπί Βυζαντίου άποκορυφιυθεΐσα πα
ρακμή τών επαρχιών, πού άποτελοΰν σήμερα τήν Ελληνική ’Επικράτεια, άλλ’ ότι 
κατήντησε στο τέλος δυσβάστακτη καί εξαντλητική. Κυρίως τοΰτο έγινε μετά τις 
επαναστάσεις τοΰ Όρλώφ καί τοΰ Άλή Πασά, στις όποιες έλαβαν μέρος καί οί κά
τοικοι πολλών περιφερειών. 'Η κατοχή αύτή έπεβράδυνε τήν διάδοσι τοΰ πνεύματος 
τής ’Αναγεννήσεως καί κατόπιν τών προόδων τών έπιστημών, σ’ όλες τις χώρες που 
ήσαν υπό τήν ’Οθωμανική κυριαρχία, καθώς άλλοοστε καί στήν ’ίδια τήν Τουρκία.

(  Συνεχίζεται)
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2. *Α ποτυπώματα τύπου λούπς.
** *

2. Αποτυπώματα τύπου λούπς.
Εις την διάλεκτον της δακτυλοσκοπίας ώς καί εις την συνήθη χρήσιν ή λέξις 

λουπ σημαίνει θηλοειδή γραμμήν καμπύλην—κολποειδή—ήτις καμπύλη γραμμή 
ανήκει εις το τρίτον σύστημα των θηλοειδών γραμμών. Αί κολποειδείς θηλοειδείς 
γραμμαι παρατηρούνται εντός του χώρου του τύπου του δακτυλικού αποτυπώματος, 
δηλαδή τού περιβαλλόμενου ύπο των «αφοριστικών» τής έκτάσεως του τύπου του 
δακτυλικού αποτυπώματος θηλοειδών γραμμών. Αί θηλοειδείς αύται κολποειδείς 
γραμμαι εισέρχονται εντός τού χώρου τού τύπου τού δακτυλικού αποτυπώματος 
εκ τής μιας ή τής άλλης πλευράς, διαγράφουν ήμισυ περίπου κύκλον περί το κέντρον 
αυτου και ουτω άν συνεχίζουν τήν πορείαν των δύνανται να καταλήγουν εις το έ'ναν- 
τι τής αφετηρίας αυτών σημείον η πέραν αύτοΰ. Έκ τώ>ν ανωτέρω καταφαίνεται ό
τι το κύριον καί διακριτικόν γνώρισμα τής όμάδος τών λούπς είναι ή κολποει
δής γραμμή. Ά λλ ’ έκτος τής κολποειδούς γραμμής ό τύπος τών λούπς δέον νά έ'χη 
και έτερα δύο κύρια σημεία. Τά σημεία ταΰτα είναι : α ) έν δέλτα, β) μία κατα-

Σχέδιον 29 Σχέδιον 29α Σχέδιον 29β

μετρουμένη γραμμή. 'Ο τύπος τών λούπς είναι ό πλέον συχνός τύπος τών δακτυλι
κών αποτυπωμάτων, διό καί άντιπροσωπεύει τά 65% τού συνόλου τών τύπων τών 
δακτυλικών άποτυπωμ,άτων. "Οθεν έν δακτυλικόν άποτύπωμα δύναται νά χαρακτη- 
ρισθή καί νά καταταχθή εις τον τύπον τώιν λούπς δταν έχη : α) μία πλήρη κολποειδή 
γραμμήν, β) ένα δέλτα, γ ) μία καταμετρουμένη γραμμή. Εϊπομεν δτι κολποειδής 
θεο^ρεΐται ή θη?νοειδής γραμμή ή είσερχομένη είτε έκ τής μιας είτε έκ τής άλλης 
πλευράς έντός τού χώρου τού τύπου τού δακτυλικού άποτυπώματος καί ήτις κάμπτου- 
σα προς τά ίσοι σχηματίζει καμπύλην, ήτις άπτεται ή διέρχεται τής συρομένης έκ
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τοΰ κέντρου του δέλτα καί προς τό κέντρον του «αποτυπώματος ευθείας γραμμής 
καί τερματίζει, ή τείνει νά τερματίση έναντι τής αφετηρίας αύτής ή πέραν αυτής. 
’Άρα κολποειδής γραμμή θεωρείται επίσης καί ή καμπύλη τής οποίας το έν σκέλος 
αν καί δέν έξικνεΐται μέχρι τοΰ έναντι σημείου τής αφετηρίας φθάνει εν τουτοις μέχρι 
τοΰ σημείου εκείνου ώστε νά τέμνεται ή νά άπτεται τής νοητής ευθείας γραμμής 
τής συρομένης έκ τοΰ κέντρου τού δέλτα καί προς τό κέντρον τοΰ δακτυλικού αποτυ
πώματος κατευθυνομένης καί τής όποιας καμπύλής γραμμής το ελλειπες σκέλος τεί
νει νά τερματίση εις τό έναντι σημεΐον τής αφετηρίας τοΰ ετερου σκέλους. Ωςκολ- 
πωσις θεωρείται τό τμήμα εκείνο τής θηλοειδοΰς γραμμής, το οποίον κοιλοΰται ή 
κυρτοΰται επί τοΰ άνωτάτου σημείου τής θηλοειδούς γραμμής, το αποκαλουμενον 
«ώμος» των κολποειδών γραμμών. 'Η κολποειδής—κοίλη—αύτη γραμμή δέον να 
είναι έλευθέρα, δηλαδή νά μήν ένοΰται (στηρίζεται) μετά τής αμέσως άνωθεν αυτής 
γραμμής διά γραμμής τίνος σχήματος «άποφύσεως» ύπό ορθήν γωνίαν. Εξηγήσεις 
τινές θεωρούνται άπαραίτητοι ώς προς τήν έννοιαν τής ένωσεως—στηριςεως τής 
μιας κολπώδους μετά τής άλλης διά γραμμής σχήματος (σφηνός) «αποφυσεως» 
ύπό ορθήν γωνίαν. Μετά μεγάλης προσοχής δέον νά εξετάζονται αι διάφοροι περι
πτώσεις εις ας διαπιστοΰται ένωσις διά γραμμής σχήματος «άποφύσεως» μεταξύ 
τών καμπύλων τών κολποειδών γραμμών, ύπό ορθήν γωνίαν. Άναποφευκτως εις 
τοιαύτας περιπτώσεις παραλλάσσει τό σχήμα τής καμπύλης. Ώ ς παράδειγμα δί
δεται τό σχέδιον 29 εις τό όποιον παρατηροΰμεν ότι ενίοτε ή έσω κολπωσις ε-

νοΰται—στηρίζεται επί τής αμέσως ΰπερθεν αύτής κολπώσεως ύπό ορθήν γωνίαν 
καί ή ένιοσις αυτή συντελεϊται εις τό τμήμα τής καμπύλης τό άποκαλούμενον «ώμος» 
τής κολποειδούς γραμμής. ’Αλλά δυνατόν ή ένωσις—τό στήριγμα—τής έσω μετά τής 
αμέσως άνωθεν αύτής κολποειδούς γραμμής νά συντελεϊται ύπό τήν μορφήν τήν 
άπεικονιζομένην εις τό σχέδιον 29α. ’Εν τοιαύτη περιπτώσει ή καμπύλη—κολποει
δής—γραμμή άλλοιοΰται τοσοΰτον, ώστε νά θεωρήται ώς μή ύπάρχουσα πανταπα- 
σιν. Σημειωθήτω ότι ό άνωτέρω κανών ισχύει καί διά τάς καμπύλας γραμμάς τού 
τύπου τών γόρς, ώς τούτο δείκνυται εις τάς εικόνας τών σχεδίων 29β καί_29γ. 
Διό είναι άναγκαΐον όπως, δακτυλικά άποτυπώματα μορφής ώ>ς έν τοΐς σχεδίοις 
29 καί 29β άπεικονιζόμενα κατατάσσονται εις τον τύπον όπως ταΰτα εμφανίζον
ται εις τάς εικόνας 29α καί 29γ. Σκόπιμον κρίνομεν νά συστήσωμεν εις τούς άνα- 
γνώστας τήν μετά προσοχής σπουδήν τοΰ σχεδίου 29δ. Εις τό σχέδιον 29δ ή διά τοΰ



Δακτυλοσκοπία 7961

γράμματος Α σημειουμένη γραμμή εισέρχεται έκ τής μιας πλευράς έντός του χώρου 
ιθυ ιυπου του δακτυλικού αποτυπώματος καί φθάνουσα μέχρι του ανώτατου σημείου 
κάμπτει προς τα έσω καί σχηματίζει ουτω καμπύλην ήτις τής επιτρέπει : α) να 
συνάντηση τήν εκ του δέλτα συρομένην ευθείαν καί προς τό κέντρον τοΰ άποτυπού- 
ματος πορευομένην νοητήν γραμμήν καί β ) να τερματίση εις το σημεϊον τοΰ γράμ- 
ματος^Β,  ̂ δηλαδή εις το έναντι σημεϊον τής αφετηρίας αύτής. "Οθεν ή γραμμή αΰτη 
πληροίς δλουςτούς ορούς του κανόνος τής καμπύλης—(κολποειδούς)—θηλοειδούς 
γραμμής τοΰ τύπου των λούπς. Αί γραμμαί Γ—Γ καί Ε—Ε είναι αί προσδιοριστι 
και ιοΰ χώρου τοΰ τυπου γραμμαι. Ά λλ ’ ώς έχομεν προαναφέρει υπάρχει άπειρία

οεν

εισερχομενην εκ τής μιας πλευράς, σχηματίζουσαν καμπύλην εις το άνώτατον ση 
μειον του χώρου τοΰ τύπου τοΰ δακτυλικού άποτυπώματος, ήτις καμπύλη της έπι
τρεπει να κάμη νοητήν τήν εύθεΐαν γραμμήν τήν συρωμένην έκ τοΰ κέντρου τοΰ 
οελτα και  ̂προς το κεντρον τοΰ δακτυλικοΰ άποτυ7ΐωματος πορευομένην. Ά λλ ’ ή 
γραμμή αΰτη δεν τερματίζει εις τό έναντι σημεϊον τής άφετηρίας αύτής, ούχ’ ήτ- 
τον όμως τείνει να τερματίση προς τό σημεϊον αύτό. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή 
έννοια τής καμπύλης κολποειδούς γραμμής κατά τήν ορολογίαν τής δακτυλοσκοπίας

είναι πλήρης, διο και το σχεδιον τοΰ δακτυλικοΰ αύτοΰ άποτυπώματος χαρακτη
ρίζεται ώς τύπος λούπ μετά μιας καταμετρουμένης γραμμής. Εις τό σχέδιον 30α 
παρατηροΰμεν τό αύτό σχήμα καμπύλης ώς καί εις τό σχέδιον 30, ή μόνη διά
φορά έγκειται εις το ότι η είσοδος και έξοδος τής κολποειδούς γραμμής είναι 
άντίθετος.

Εις το σχεδιον 30β παρατηροΰμεν θηλοειδή τινά γραμμήν είσερχομένην 
εντός τοΰ χώρου τοΰ τύπου τοΰ δακτυλικοΰ άποτυπώματος έκ τής μιας πλευράς καί 
φθανουσαν εις το ανωτατον σημεϊον αύτοΰ κάμπτει άριστερά καί οΰτω σχηματί
ζει καμπύλην. Έντος τής ελλειποΰς ταύτης κολπώσεως εύρίσκονται δύο άνεξάρτη- 
τοι γραμμαί, αϊτινες καταλήγουν καί αύται εις τό ΰψος τοΰ χώρου τοΰ ώμου τής 
κολπωσεο^ς. Έ πί τή βάσει τοΰ διέποντος τό κέντρον κανόνος, γνο^ρίζομεν δτι τό
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έκ του κέντρου του δέλτα συρόμενης εύθείας νοητής γραμμής, ο:>στε̂  να τεμνη η 
να σ.πτεται αύτοΰ. Τούτου ένεκεν ό τύπος του έν λογω σχεδίου δεν κατατάσ
σεται εις τον τύπον τών λούπς, άλλα προτιμάται η καταταςις του εις τον ι 
πον τοΰ τέντιτ—άρς, διότι έλλείπει είς έκ των βασικών τριών κανόνων, οιτινες δι 
πουν τον τύπον τών λούπς. ’Επί ποιου σημείου θα τοποθετηθή το δέλτα και το κε 
τρον έν τή δακτυλοσκοπία ενέχει μεγίστην σημασίαν. Μια εσφαλμένη τοποθετησις 

; σχεδίου 30β δυνατόν νά έπιτρέψη τον χαρακτηρισμόν καί τήν κατά-
______ γ ______ ~ , — , ,  λ ,/τ·/-. κ· r - i/ -  r - r .M  'τ /\'τ τ γ λ ) -t / a v j  'k n n r r .C .  r \ T L  Ο 0  ΖΥ .

υ-
διέ-
κέν-

του δέλτα του
ταξιν του δακτυλικού αυτού αποτυπώματος εις τον τύπον τών λούπς. Ετι 
τοΰ σημείου είς ό θά τοποθετηθή τό δέλτα καί τό κέντρον θα εξαρτηθή και ο αρι
θμός τών καταμετρουμένων γραμμών : α) είς τα τού τυπου τών λούπς και εντεύθεν 
ό χαρακι 
τής τοπο
ταται ό χαρακτηρισμός τοΰ τύπου τών γόρς ώς «1» (ινερ)
«Μ» (Μίτινγκ). ( ν ,

Είς τό σχέδιον 30δ δείκνυται διά τοΰ γράμματος Α ή κολποειδής γραμμή και

ών καταμετρουμένων γραμμών : α) εις τα του τυπου των λούπς και εντευσεν 
ικτηρισμός αύτών ώς «I» (ινερ) ή «Ο» (άουτερ) και β) εκ τοΰ^σημειου 
ποθετήσεως τού δέλτα άρχεται και ή «προεκτεινόμενη» γραμμή εξ̂  ής εξαρ- 
6 ναοακτηοισαοε τοΰ τύπου τών γόρς ως «1» (ινερ) ή «Ο» (άουτερ) ή

διά τών γραμμάτων Β καί Γ αί προσδιοριστικαί τοΰ χώρου τοΰ τύπου γραμμαί, διά 
δέ τών Δ καί Ε τό δέλτα καί τό κέντρον. Συμφώνως τών προαναφερθέντων κανόνων, 
άν έκ τοΰ σημείου τοΰ κέντρου τοΰ δέλτα σύρωμεν τήν νοητήν εύθεΐαν γραμμήν 
προς τό σημεΐον τοΰ κέντρου τοΰ δακτυλικού αποτυπώματος, ή γραμμή αυτή δέον 
νά τάμη άμφότερα τά σκέλη τής κολποειδούς γραμμής. Έν τω αύτώ σχεδίω δεί- 
κνυται καί ή περίπτωσις καθ’ ήν τό εν σκέλος τής κολποειδούς γραμμής δεν περα- 
τοΰται είς τό έναντι σημεΐον τής αφετηρίας τής κολποειδούς γραμμής, άλλά τείνει 
όπως, δηλαδή κατευθύνεται νά τερματίση είς αύτό. Τούτου ένεκεν ή καμπύλη αυτή 
θεωρείται ώς πλήρης κολποειδής γραμμή καί επομένως τό δακτυλικόν αύτό̂  άποτύ- 
πωμα χαρακτηρίζεται καί κατατάσσεται είς τήν ομάδα τών λούπς. Τό σχέδιον 30 
απεικονίζει όμοίαν τής προαναφερθείσης πεοιπτώσεως, άλλ’ υπάρχει ουσιώδης με
ταξύ των διαφορά, ήτις διαφορά έγκειται είς τό ότι μετά τον σχηματισμόν τής κα
μπύλης τό κατερχόμενον σκέλος τής κολποειδούς γραμμής δεν τείνει—δεν κατευθύ- 
νεται—νά τερματίση προς τό έναντι σημεΐον τής αφετηρίας αυτοΰ, αλλ αντιθετως. 
Τούτου ένεκεν ή καμπύλη αυτή γραμμή δεν θεωρείται ώς κολποειδής και επομένως 
ό τύπος τοΰ δακτυλικού άποτυπώματος αύτοΰ δεν χαρακτηρίζεται ώς λουπ αλλ 
ώς τέντιντ—άρς. Διά νά θεωρηθή μία καμπύλη ώς κολποειδής γραμμή είς τόν̂  τύ
πον τών λούπς δέον τούλάχιστον άμφότερα τά σκέλη αύτής νά τέμνωνται η να
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άπτωνται τής έκ του κέντρου του δέλτα συρομένης καί προς το κέντρον του 
αποτυπώματος κατευθυνομένης νοητής εύθείας γραμμής, έτι δέ τδ έλλειπές σκέ
λος τής κολποειδούς γραμμής νά συνεχίζη ή νά τείνη—να κατευθύνεται—νά τερ
ματίση προς τδ έ'ναντι σημεΐον τής άφετηρίας τής κολποειδούς γραμμής, ΐνα ουτω 
παρέχεται τδ δικαίωμα τής καταμετρήσεως τής μιας τούλάχιστον θηλοειδούς γραμ
μής, ήτις δέον νά παρεμβάλλεται απαραιτήτους μεταξύ του δέλτα καί του κέντρου 
του δακτυλικού αποτυπώματος. Τδ σχέδιον 31 δεικνύει κολποδειδή γραμμήν εΐσερ- 
χομένην έκ τής μιας πλευράς έντός χώρου τού τύπου τού δακτυλικού άποτυπωματος 
καί κατευθυνομένην πρδς τδ άνώτατον σημεΐον αυτού δπου καί κάμπτει καί σχη-

Σχέδιου 32

ματίζει ουτω καμπύλην, ήτις τής επιτρέπει νά τερματίση εις τδ έναντι σημεΐον τής 
έκκινήσεώς της. "Οθεν έχομεν μίαν πλήρη κολποειδή γραμμήν και επομένως δυναμεθα 
νά κατατάξωμεν τδ δακτυλικδν αύτδ αποτύπωμα εις τον τύπον των λουπς. Γο σχε- 
διον 32 εις τδ κέντρον αυτού απεικονίζει θηλοειδή γραμμήν σχήματος θύλακος. 
Σημειωθήτω 6τι ή διά τού Α δεικνυομένη γραμμή δεν άρχεται έκ τού άκρου έξ ού 
άρχονται καί δλαι αί λοιπαί θηλοειδείς γραμμαί τού αποτυπώματος αυτού, αλλά τδ 
γεγονός τούτο έν τή προκειμένη περιπτώσει ούδεμιαν σημασίαν έχει. Διο η γραμμή 
Α θεωρείται ώς πλήρης κολποειδής γραμμή, διότι άρχομένη έκ σημείου έντδς τού 
χώρου τού τύπου τού δακτυλικού αποτυπώματος ευρισκομένου σχηματίζει μίαν 
καμπύλην τής όποιας τέμνονται άμφότερα τα σκέλη υπο τής ευθείας νοητής γραμ
μής τής συρομένης έκ τού κέντρου τού δέλτα και τής πορευομενης προς το κέντρον 
τού δακτυλικού αυτού άποτυπώματος. Έ τ ι δέ τδ σχέδιον 32 δεικνύει, ότι η̂  γραμ
μή αυτή τείνει—κατευθύνεται— νά τερματίση εις τδ έναντι σημεΐον τής έκκινή- 
σεώς της. "Οθεν τδ σχήμα τής καμπύλης αυτής γραμμής πληροί τούς ορούς τής κολ
ποειδούς θηλοειδούς γραμμής καί τουτου ενεκεν το αποτύπωμα κατατασσεται εις 
τήν ομάδα των λούπς, κ.αθ1 ο πληρουνται ολοι οι οροί και οι κανόνες οι διέποντες 
τδν τύπον των λούπς. Τά σχέδια 33 καί 34 δεικνύουν έτέρας μορφής ^καμπύλην 
γραμμήν, δηλαδή γραμμήν εισερχομενην εντός του χώρου τού τυπου τού δακτυλι
κού άπυτυπώματος κάμπτουσα και τερματιζουσα ακριβώς επι τού σημείου τής
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αφετηρίας, ετι δέ καί ένουμένην επί πλέον μετά του ετέρου σκέλους επί του σημείου 
αύτοϋ. !,Αν καί εις τά σχέδια 33 καί 34 τά σχήματα των γραμμών είναι διάφορά 
των προηγουμένων, έν τούτοις καί εις τάς περιπτώσεις αύτάς αίγραμμαί αύται θεο:>- 
ροϋνται ως πλήρεις κολποειδείς γραμμαί, διότι αν σύρωμεν έκ του κέντρου του δέλ
τα την νοητήν εύθεϊαν γραμμήν προς τό κέντρον Γ τοΰ ά.ποτυπώματος αυτου,οια- 
πιστοϋμεν ότι άμφότερα τά σκέλη τής καμπύλης γραμμής τεμνονται υπο τής νοη

τής εύθείας γραμμής καί ενεκεν τούτου έχομεν: α) δέλτα, β) καταμετρουμένας 
γραμμάς καί γ) κέντρον. Συνιστάται εις τούς άναγνώστας όπως προσπαθήσουν 
νά καθορίσουν τάς τον χοίρον τοΰ τύπου του δακτυλικού άποτυπώματος προσδιορι- 
ζούσας θηλοειδείς γραμμάς, επί τω σκοπώ διαπιστώσεο^ς τής αιτίας τής τοποθε- 
τήσεως τοΰ δέλτα εις δ σημεΐον έτοποθετήθη καί κατόπιν νά έφαομόσουν τούς διέ- 
ποντας τό δέλτα κανόνας.

(  Συνεχίζεται)

Οί ά στυνομ ικο ΐ πού μελετούν συνεχ ώ ς προσφέρουν 

μεγάλη υπηρεσία  στήν κ ο ινω νία  κα ί στον εα υτό ν  το υς.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δ ίνουν εκλεκτή  

π νευμ α τ ικ ή  τ ρ ο φ ή .



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΙ

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΣΜΠΑΝΤΕΝ
Έκ του περιοδικού «The Police chief», κατά
μετάφρασιν Ύπαστυνόμου Α' κ. Δ . ΛΙΟΝΤΟΥ ----------------

Εις τήν Γερμανικήν πόλιν Wiesbaden (Βισμπάντεν) ίδρύθη τήν 8ην Μαρτίου 
1951 ή Κεντρική Έγκληματολογική Υπηρεσία (Bandeskriminalem) τής Δυτικής 
Γερμανίας, δια τήν άποτελεσματικωτέραν καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος.

Κατ αρχήν άς μοι επιτραπή πριν είσέλθω εις τήν περιγραφήν τής όργανώ- 
σεως του εγκληματολογικου τούτου γραφείου, νά έ?<θέσω έν όλίγοις, ποια ήτο ή 
προτερα καταστασις έν Δυτική Γερμανία άπδ άπόψεως έγκληματικότητος.

Η Ομοσπονδιακή Γερμανία μετά τον β' παγκόσμιρν πόλεμον διηρέθη εις 
τρεις συμμαχικας ζοονας, ήτοι: εις τήν ’Αμερικανικήν, τήν ’Αγγλικήν καί τήν Γαλ
λικήν. Εις εκαστην ζώνην ή Γερμανική ’Αστυνομία εύρίσκετο έξ ολοκλήρου εις χεΐ- 
ρας των οικείων συμμαχικών δυνάμεων, ύπό διαφορετικήν οψιν τής σημερινής όρ- 
γανωσεως και διοικησεώς της. 'II ’Αμερικανική ζώνη περιελάμβανε έννέα νομούς 
(Lander) διατελοϋντας ύπό τήν ’Αμερικανικήν Στρατιωτικήν Διοίκησιν ('Υπηρεσία 
Δημοσίας ’Ασφαλείας), ώς εξής: α) ’Αστυνομία των νομών (Χωροφυλακήν), β)

Μία άποψι; τοΰ κτιρίου της Κεντρική; Έγκληματολογικη; Υπηρεσία; εΐ; τήν πόλιν 
Βισμπάντεν τη ; Δυτική; Γερμανία;.

Δημοτικήν ’Αστυνομίαν, εις πόλεις άνω των 5 χιλιάδων κατοίκων, ώς καί τά έγκλη- 
ματολογικά γραφεία Μονάχου, Βρέμης, Βισμπάντεν καί Στοχάλδης, τά όποια δεν 
ήσαν αυτοτελή καί ύπήγοντο άπ’ ευθείας εις τήν ’Αμερικανικήν στρατιωτικήν διοί
κησην.

'Η Γαλλική ζώνη περιελάμβανε τούς νομούς (Lander) Souther, Baden, 
Southern Wurttemberg-Hohenzollern καί Rhineland-Palatinate.

"Απασα ή δύναμις τής Χουροφυλακής, Δημοτικής ’Αστυνομίας, Έγκληματο- 
λογικών 'Υπηρεσιών καί άλλων ’Αστυνομικών 'Υπηρεσιών ήτο Κρατική.

Τά τρία Έγκληματολογικά Γραφεία τών νομών Breiburg (Μπρέϊμπουργκ), 
Tubingen (Ταμπίγκεν), Coblenz (Κόμπλεντς) ήσαν αυτοτελή.

'Η ’Αγγλική ζώνη περιελάμβανε τάς περιοχάς τών νομών (Lander) Ham-
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burg (Αμβούργου), Saxony (Σαξονίας), North Rhin-Westiphalia (̂Βορρειου 
Ρήνου—Βεστφαλίας καί Seleswick-Holctein (Σελλουίση -Χολσταϊν), αιτινες τε
λούσαν ύπο τήν άμεσον εξουσίαν των στρατιωτικών δυνάμεων, ήτοι: η προπολεμική 
Γερμανική Διοίκησις τής ’Αστυνομίας είχε καταργηθή καί ύπήχθη εις τήν ’Αγ
γλικήν Στρατιωτικήν Διοίκησιν. 'Η ’Εκτελεστική εξουσία τής Αστυνομίας ήτο κατ 
άρχάς εις χεΐρας τής ’Αγγλικής Στρατιωτικής Διοικήσεως. Αργοτερον όμως^ανε- 
τέθη αυτή εις ένα αρχηγόν δστις ήτο υποχρεωμένος νά ελέγχεται και να εκτελή τας 
διαταγάς ’Άγγλου ’Αξιωματικού Δημοσίας Ασφαλείας, ήτο δέ υπεύθυνος έναντι
τής ’Αγγλικής Στρατιωτικής Διοικήσεως.  ̂ t r

Τήν 1/12/1946 κατόπιν άποφάσεως τής Στρατιωτικής Διοικησεως^η εξουσία 
άνετέθη εις τούς οικείους Νομάρχας. Δια μεταγενεστερας αποφασεως υπ^αριθ. 135/ 
3/3/48 άνετέθησαν εις τούτους άπαντα τα θεμελιώδη κυριαρχικά καθήκοντα. Η 
’Αγγλική Στρατιωτική Διοίκησις ειχεν ιδρύσει μονον έν Έγκληματολογικον 1 ραφεΐον 
καί έτήρει τούτο ύπο τήν άμεσον εξουσίαν της. ; μ

'Όταν ή δύναμις τής Γερμανικής’Αστυνομίας περιήλθεν εις χεΐρας των 1 ερμα- 
νικών άρχών, ίδρύθησαν κατά νομούς Έγκληματολογικα Γραφεία, άτινα συνειργά- 
ζοντο ατενώς μεταξύ των καί έξηρτώντο άπο τούς οικείους Νομαρχας. Η ποικιλία 
τών τριών συμμαχικών δυνάμεων καί ό διαφορετικός τροπος διοικήσεως τής Γερ
μανικής 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας, έπέφερε σύγχυσιν εις την αστυνομευσιν και 
ουτω ή έγκληματικότης ηύξήθη έπικινδύνως. Π.χ. εις το έδαφος τής Αγγλικής 
ζώνης επί πληθυσμού 23.000.000 περίπου κατοίκων κατα το έτος 1947 όιεπρα- 
χθησαν 2.272.167 εγκλήματα εις βαθμόν κακουργήματος καί^ πλημμελήματος, zc, 
ών 572 άνθρωποκτονίαι έκ προμελέτης και αποπειραι, και 3.785 ληστείες και αρ
παγές. Συγκρίνοντες το έτος 1955, βλέπομεν ότι έπί πληθυσμού 52.000.000 κα
τοίκων ολοκλήρου τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανίας, διεπράχθησαν μόνον 1.600.000 
περίπου αδικήματα εις βαθμόν κακουργήματος και πλημμελήματος, μεταξύ ιών 
οποίων ήσαν 27 άνθρωποκτονίαι έκ προμελέτης καί άποπειραι, 3.685 ληστείες και 
άρπαγές.

'Η Γερμανική ’Αστυνομία καθώς και αι Έκληματολογικαι 4 πηρεσιαι τής 
Γερμανίας μετά τον α' παγκόσμιον πόλεμον ήσαν εις χεΐρας τών πόλεων, αντιθετως 
σήμερον συμφώνως προς μεταγενεστέρους νομούς, ^χυται υπάγονται εις τους νομούς 
(Lander). Κατά γενικόν κανόνα αί τελευταΐαι αΰται αποτελούν την σπονδυλικήν 
στήλην τής ’Αστυνομικής ’Αρχής έκάστης περιοχής. Ολαι αι Εγκληματολογικαι 
'Τπηρεσίαι τών διαφόρων περιοχών έχουν αυτοτελή διοίκησιν, ήτοι, έκαστος νομος 
έχει τήν ίδικήν του Έγκληματολογικήν Υπηρεσίαν, ητις αποτελεί το κεντρον και 
τήν σπονδυλικήν στήλην τής περιοχής’ διά τήν συγκέντρωσιν τών πληροφοριών καί 
έν γένει διά τάς εργασίας περί τήν καταπολέμησιν τής εγκληματικοτητος.  ̂ ^

"Απασαι αί έν λόγω ’Εγκληματολογικαι 1 πηρεσιαι συνεργάζονται στενώς με 
τήν Κεντρικήν Έγκληματολογικήν 'Υπηρεσίαν (Bundeskriminalamt) της Δυτικής 
'Ομοσπονδιακής Γερμανίας, τής οποίας ή δικαιοδοσία επεκτεινεται εις απασαν τςν 
περιοχήν τής χώρας, μέ τάς κάτωθι αναφερομενας αρμοδιότητας . , , , ,

Α '. Συγκέντρωσις καί άντιπαραβολή όλων τών πληροφοριών και ιχνών επι 
τών διαπραχθέντων έγκλημάτων εις περιοχας έκαστου νομού (Lander) και ολοκλή
ρου τής δυτικής Γερμανίας. ___ ( (

Β'. ’Εφοδιασμός διά μέσων τών ’Αστυνομικών Καταδιωκτικών Άρχών^εκα- 
στου Lander καί παροχή εις ταύτας πληροφοριών διά τήν ταχυτεραν και καλυτεραν 
διαχείρισιν τών υποθέσεων έφ’ ών έπιλαμβανεται.  ̂ ν

Γλ Παροχή πληροφοριών προς τα δακτυλοσκοπικα αρχεία και φωτογραφικά 
τμήματα τών Έγκληματολογικών καί άλλων Καταδιωκτικών Αστυνομικών Υ 
πηρεσιών.
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Δ . Δια του άρθρου 7 του κώδικος της 'Ομοσπονδιακής Γερμανίας, παρέ
χεται το δικαίωμα εις τήν Κεντρικήν Έγκληματολογικήν 'Υπηρεσίαν (Bundes- 
krim inalanit) να διατηρή ειδικόν τμήμα, το όποιον να έχη άμεσον επαφήν μέ τάς 
εις το εξωτερικόν Εγκληματολογικάς 'Υπηρεσίας καί ίδια μετά τής εις Παρισίους 
Διεθνούς ’Αστυνομίας (Interpol).

Απασαι αι εκθέσεις καί δελτία των Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών καί 
αρμοδίων Αρχών τα όποια συντασσονται κατά τήν έφαμογήν τών νόμων, εξετάζον
ται μετά προσοχής πρώτον παρά τώ>ν οικείων Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών 
τών νομών (lander) και εν συνεχεία υποβάλλονται εις τήν Κεντρικήν Bundeskri- 
rninalamt ~Ρ°ζ πληρεστέραν ένημέρωσιν της. Αυτή έπιλαμβάνεται πάραυτα επί 
τών υποθέσεων δια τών αρμοδίων τμημάτων της, συγκρίνει άπαντα τά εισερχόμενα 
μ.ετ άλλων υπαρχουσών υποθέσεων καί έν συνεχεία παρέχει αμέσους πληροφορίας 
εις την αιτούσαν Αρχήν. Δια τήν καλυτέραν καταπολέμησιν τής έγκληματικότητος, 
έκτος ̂ τής ενημερωσεως καί παροχής πληροφοριών προς άπάσας τάς Έγκληματο- 
λογικας Υπηρεσίας τής Δυτικής Γερμανίας, ή Κεντρική ’Εγκληματολογική 'Υπη- 
ροσια ενισχύει ̂ ενίοτε τας τοπικας Υπηρεσίας δι’ ειδικευμένου προσωπικού της καί 
επιτυγχάνει την  ̂ άμεσον, πλήρη καί συντονισμένην εργασίαν. Κατά διαστήματα, 
εις την Κεντρικήν Bundeskriminalamt γίνεται σύσκεψις τών προϊσταμένων τών 
lander και εξετάζονται όλα τά άπασχολοΰντα τάς 'Υπηρεσίας τουν εγκλήματα καί 
υποθέσεις ως και αι μέθοδοι καταπολεμησεως τούτων καί τά έν χρήσει επιστημονικά 
και τεχνικά μέσα. Ία  πορίσματα τών συσκέψεων κοινοποιούνται εις άπάσας τάς Έ γ- 
κληματολογικας Υπηρεσίας καί τίθενται εις έφαρμογήν έν συνεργασία.

Οργάνωσις τής Κεντρικής Έγκληματολογικής 'Υπηρεσίας.
Η οργάνωσις τής Κεντρικής 'Ομοσπονδιακής Έγκληματολογικής 'Υπηρε

σίας έχει ώς εξής:
 ̂A . Δ ι ο ί κ η σ ι ς κ α ί  β ο η θ η .  τ ι κ α ί  ύ π η ρ ε σ ί α ι :  Εντός τής 

διοικήσεως ?χιτουργοΰν κατά πρου- 
τοτυπον όργάνωσιν άπαντα τά "ypa- 
φεΐα της καί τά βοηθητικά τοιαΰτα 
εξωπλισμένα μέ όλα τά επιστημο
νικά καί τεχνικά μέσα ώς π.χ. τά 
μέσα μεταβιβάσεως.

ΒΊ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ά  ί υ π ο 
θ έ σ ε ι ς :  Τή έπιβλέψε ί του οι- 
κείου διοικητοϋ λειτουργούν τά. 
άρμ-όδια γραφεία τών τμημάτων 
δι’ ειδικευμένου προσωπικού" τή 
βοήθεια τών επιστημονικών καί 
τεχνικών μέσων προβαίνουν εις τήν 
συγκέντρωσιν καί μελέτην όλων 
τών διαπραχθέντων έγκλημάτουν "Αποψις τοϋ δακτυλοσκοπικοΟ τμήματος τής Κεντρι- 
έφ’ ολοκλήρου τής περιοχής τής κής Έγκληματολογικής Υπηρεσίας.
Δυτικής Γερμανίας.

Γ'. Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ά !  υ π ο θ έ σ ε ι ς :  Εντός τής διοικήσεως λειτουργεί 
τό Εθνικόν Κεντρικόν Γραφεΐον τοϋ διεθνούς έγκληματολογικοϋ οργανισμού (IN
TERPOL), έχον άμεσον επαφήν μέ τό έν Παρισίοις Κέντρον τής INTERPOL.

Δ'. Έ  γ χ λ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ό ν ’ Ι ν σ τ ι τ ο ϋ τ ο ν :  Τό έν λόγω ίν- 
στιτοϋτον διαιρείται εις τρία τμήματα: α) Ερευνών καί χρησιμοτήτων, β) Έκπαι- 
δεύσεως καί βιβλιοθήκης καί γ) Άρχεΐον συγκεντρώσεως έκπαιδευτικοΰ ύλικοΰ.
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'Τπδ του πρώτου τμήματος έρευνών καί χρησιμοτήτων έρευνώνται και μελετώντας 
τα αί'τια του έγκλήματος, ώς καί ό προσωπικός χαρακτήρ του έγκληματίου. Ειδική 
προσοχή καταβάλλεται διά τήν βελτίωσιν τής θέσεως των άνηλίκων. Ετερον κα
θήκον του έν λόγω τμήματος είναι ή σύγκρισις καί χρησιμοποίησις των εγκληματι
κών εφευρέσεων, δικαστικών άποφάσεων, διατριβών καί άλλων σχετικών δημοσιεύ
σεων. ; ν ,

'Υπό τοϋ δευτέρου τμήματος γίνεται ή συστηματοποιησις και μελετη^της 
έγκληματολογικής τεχνικής καί ή καταπολέμησίς της διά τής έκπαιδεύσεως. Πληρης 
συνεργασία μετά τής Δικαιοσύνης, ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων τής  ̂χωράς, Πα
νεπιστημίων καί ’Επιστημονικών Ινστιτουτοον εντός τής χωράς και εις ιο εξω
τερικόν. ν ;

Τό τρίτον τμήμα είναι επίσης έπιφορτισμένον μέ την δημοσιευσιν των . 
α) Schriftenreihe des Bundeskriminalamt Wiesbaden (collections) και β) 
Arleitstagungen (lectures διαλέξεις).  ̂ (

To πρώτον είναι μία σειρά βιβλίων, έκδιδόμενον τρις κατ έτος και δεν διατί
θεται προς πώλησιν εις τό κοινόν. 'Η έκδοσις τών έν λόγω βιβλίων αναφέρει όλας 
τάς έπισήμους μελέτας καί συστηματικάς πληροφορίας επί τής ερευνης και προλη- 
ψεως του έγκλήματος. , , , ,

Τό δέ έτερον, τών διαλέξεο^ν (lectures) περιέχει ομιλίας που δίδονται κατα 
περιόδους εις τό Bundeskriminalamt ύ-εό διαφόρων ειδικών έπιστημόνων Γερμα
νών καί ξένων. 'Έκαστον βιβλίον άναφέρει ώφε?άμους επιστημονικας διαλέξεις 
ώς καί συγχρόνους έγκληματολογικάς μεθόδους καί μελετάς.

ΕΥ ' Υ π η ρ ε σ ί α  έ ξ α κ ρ ι β ώ ε ω ς τ α υ τ ο τ η τ ο ς . Η υπηρεσία 
αύτη διαιρείται εις τρία τμήματα: α) Δεκαδακτυλικόν Άρχεΐον, β) Κεντρικόν 
Γραφεΐον Έξακριβώσεως ταυτότητος καί γ ) Μονοδακτυλικον Άρχεΐον.

Διά του άρθρου 826 τοϋ Γερμανικού Κωδικός παρέχεται τό δικαίωμα εις την 
Έγκληματολόγικήν 'Υπηρεσίαν ώς καί εις άλλας Άστυνομικας Αρχας, όπως λαμ- 
βάνουσι φωτογραφίας καί δακτυλικά αποτυπώματα, παντός ύποπτου παραπεμπο- 
μένου εις άνάκρισιν καί γενικώς εις έξέτασιν.  ̂ )

'Η λήψις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων καί φωτογραφιών γίνεται εις δι- 
πλούν, ήτοι: Τό πρωτότυπον τηρείται εις τά Αρχεία τοϋ οικείου Εγκλη ματολογ ι- 
κοΰ Γραφείου, ένθα ή διαμονή τοϋ υπό άνάκρισιν προσώπου καί άντίγραφόν του 
υποβάλλεται εις τήν Κεντρικήν ’Εγκληματολογικήν 'Υπηρεσίαν.

Τό Δακτυλοσκοπικόν Γραφεΐον μετά τήν λήψιν τών αποτυπωμάτων υποχρε- 
οΰται πάραυτα νά ένημερώση καί τό οίκεΐον Γραφεΐον εις δ διαμένει το δακτυλοκο- 
πηθέν άτομον, παρέχον εις τοΰτο λεπτομερείς πληροφορίας ώς καί εις έτερα τοιαΰτα, 
έφ’ όσον συντρέχουσι λόγοι. 'Ομοίως συμφωνως προς το πρόγραμμα ανταλλαγής 
πληροφοριών μετά τών Έγκληματολογικών ’Αρχών τοϋ εξωτερικού επι διεθνών 
έγκλημάτων, τό Bundeskriminalamt άποστέλλει μέσω τοϋ οικείου τμήματος πλη
ροφορίας, δακτυλικά άποτυπώματα καί φωτογραφίας καταδιωκομένων ή καταζη
τούμενων έν τώ έξωτερικώ άτόμων, μέ άποκλειστικόν σκοπόν τήν καταπολεμησιν 
τής διεθνοΰς έγκληματικότητος.

'Η κατα/ώρησις τών άποτυπωμάτων γίνεται κατά το αριθμητικόν και αλ
φαβητικόν σύστημα. Τόσον ή ταξινόμησις όσον κι’ ή καταχώρησις τών έντυπων 
έπιτυγχάνεται πλήρως παρά τον φόρτον έργασίας. ’Έργον τοϋ Κεντρικού Γραφείου, 
έξακριβώσεως ταυτότητος είναι ή πλήρης διο.πίστωσις τών πραγματικών στοιχείων 
παντόε υπόπτου άτόμου, χρησιμοποιεί δέ προς τοΰτο συν τοΐς αλλοις και μάρτυρας. 
Έν Δυτική Γερμανία τό Μονοδακτυλικόν άρχεΐον καί παλαμών τηρείται: α) Εις τάς 
Άστυνομικας Διευθύνσεις έχούσας πληθυσμόν άνω τών 100.000 κατοίκων, δι 
άτομα έντός τής περιφέρειας των. β) Εις τό Έγκληματολογικόν Γραφεΐον τών νομών
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(lander), δι’ άτομα εντός τής περιφέρειας των. καί γ) Εις τήν Κεντρικήν Έγκλη- 
ματολογικην 'Υπηρεσίαν, δι’ άτομα τά όποια άπησχόλησαν ταύτην μέσω των lan
der ολοκλήρου τής Δυτικής Γερμανίας καί τοϋ έξωτερικοΰ.

Η ταξινομησις καί καταχώρησις των μονοδακτυλικών άποτυπωμάτων καί 
παλαμης επιτυγχάνεται συμφώνως προς τούς κανόνας του Berlin system.

’Αστυνομικόν Χημεΐον.
Εκαστον lander τής δυτικής Γερμανίας έχει καί ίδικόν του Χημεϊον μέ πλήρη 

έξοπλισμόν.
, Τό̂  μεγαλύτερου τούτων εις εξοπλισμόν καί επιστημονικόν ύλικόν, υπάρχει 

εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν (Bundeskriminalamt) τό όποιον καλείται ίνστιτοΰ- 
τον και ασχολεΐται μέ όλα τά ύπό έξέτασιν έγκληματολογικά θέματα του ’Έθνους. 
Το ινστιτοΰτον τούτο διαιρείται εις 4 (τέσσαρα) τμήματα: α) Έξετάσεως πυροβό
λων όπλων και ιχνών, β) Έξετάσεως ιχνών, οργάνων καί εργαλείων, γ ) έξετάσεως 
φυσικών καί έγκλημ ατολογικών 
εκθεμάτων καί δ) έξετάσεως βιο
λογικών έκθεμάτων ώς καί παντός 
είδους πειστηρίων.

'Η έξέτασις τών ιχνών συμπε
ριλαμβάνει κονιορτόν υποδημάτων, 
αποτυπώματα ελαστικών, σημάν
σεις άντικειμένων, δι’ ών έτελέσθη 
τό έγκλημα, σιδηροσωλήνων, συρ
μάτων, θυρών, παραθύρων κ.λ.π.

'Η τ ο ξ ι κ ο λ ο γ ι κ ή  έ ξ έ -  
τ α σ ι ς . Δύναται να διακριθή ώς 
άκολούθως: "Υπαρξις ποσότητος 
δηλητηρίων επί πτωμάτων, πε- 
ριεχόμενον στομάχου (ύγρόν στο
μάχου, έμμετοι, έκκρίσεις κ .λ .π .), 
νοθεύσεις τροφίμων, αναλύσεις φαρ
μάκων κ.λ.π.

'Η β ι ο λ ο γ ι κ ή  έ ξ έ τ α -  
σ ι ς : "Υπαρξις οινοπνεύματος,
ηρωίνης ή άλλων ναρκωτικών επί 
τού αίματος, άμβλώσεων, άποβο- 
λών κ.λ.π. Μέθοδος έξετάσεως αί- 
τίο^ν πυρκαϊών ώς καί έκρήξεων καί ειδική έξέτασις τών συμπτωματικών αιτίων 
προκλήσεως τούτων καί στατιστική κατάταξίς των.

Τό γ' τ μ ή μ α  μελετά ολα τά είδη τής έγκληματολογικής έρεύνης εις τον 
τόπον τής τελέσεως τού έγκλήματος : ένεργεΐ βιολογικάς εξετάσεις, βοτανικάς, 
βιολογικάς, χώματος, κονιορτοΰ, λεκέδο^ν κ.λ.π.

Τό τ ε λ ε υ τ ά  ϊ  ο ν τ μ ή μ α  έξετάζει τά τελούμενα έγκλήματα διά τής 
γραφής (πλαστογραφία, απάτη, έκβίασις, έξύβρισις, δυσφήμησις κ.λ.π.), τό άνοιγμα 
έπιστολών, χρόνον χρησιμοποιηθείσης μελάνης χειρογράφων, τυπογραφικών έγ- 
γράφων καί άλλων σχετικών.

Ραδιοτηλετπκοινωυίαι τοϋ τμήματος τής Interpol είς 
τήν Κεντρικήν Έγκληματολογικήν Υπηρεσίαν.

'Υπηρεσία ερευνών.
Αυτή διαιρείται εις τρία (3) τμήματα: α) Καταζητουμένων άτόμων. β) Δημο

σιεύσεων 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας καί γ ) Άπολεσθέντων άντικειμένων.
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Τό πρώτον τμήμα τηρεί βιβλίον καταζητουμένων προσώπων (Deutsches 
Fahnclungshuch) εις το όποιον καταχωροΰνται άπαντα τά καταδιωκομενα άτομα 
δυνάμει ενταλμάτων συλλήψεων καί παρακολουθούμενα τοιαϋτα. Τό βιβλίον τούτο 
τηρείται κατ’ άπόλυτον άλφαβητικήν σειράν καί διαιρείται εις δύο τμήματα. Τό 
πρώτον αναγράφει τά καταδιωκόμενα άτομα, δυνάμει ενταλμάτων συλλήψεων και 
έκδίδεται εις 18.200 άντίτυπα καί τό δεύτερον τών ύπό παρακολούθησιν άτόμων 
εις 13.550 άντίτυπα, άμφοτέρων έκδιδομένων άνά τρίμηνον. ’Επί πλέον καταρτί
ζεται άρχεΐον φωτογραφιών έγκληματιών καί υπόπτων ατόμων, αι οποιαι απο- 
στέλλονται ύπό τών 'Υπηρεσιών έξακριβώσεως ταυτότητος.

Τό δεύτερον τμήμα κυκλοφορεί τό περιοδικόν 'Ομοσπονδιακής ’Αστυνομίας 
(Bundeskriminalblatt) δπερ έκδίδεται τρις τής έβδομάδος, μέ 11.850 άντίτυπα, 

καί διανέμεται εις άπάσας τάς Άστυνομικάς καί Δικαστικάς 'Ίπηρεσίας.
Τό τρίτον τμήμα περιλαμβάνει έν Γ ε ν ι κ ό ν  Ε ύ ρ ε τ ή ρ ι ο ν  απο-  

λ ε σ θ έ ν τ ω ν  ά ν τ ι  κ ε ι μ έ ν ω ν  ώς καί τον άριθμόν κλαπέντων οχημάτων 
(Deutscher Sachfahugsnachweis) έκδιδόμενον άνά τετράμηνον μέ 3.600 άντίτυπα.

'Υπηρεσία πληροφοριών.
'Η υπηρεσία πληροφοριών είναι έπιφορτισμένη μέ την συλλογήν πληροφοριών, 

άφορωσών την τέλεσιν τών διαφόρο ν̂ έγκλημάτων, τόπον διατριβής τών ένοχων και 
γενικώς τήν συλλογήν στοιχείων προς πρόληψιν καί καταστολήν τών εγκλημάτων. 
"Απαντα τά εισερχόμενα δελτία συγκρίνονται μετά τών εις τούς φακελλους ευρισκο
μένων τοιούτων καί ταξινομούνται μεθοδικώς καί άναλόγως τού είδους τού εγκλή
ματος, ώς καί τής χρησιμοποιηθείσης μεθόδου τελέσεώς του π.χ. κλέπται διαχωρί
ζονται άναλόγως τού είδους τής κλοπής καί τής μεθόδου. Έκ τών εισερχόμενων 
τούτων δελτίων καί ταξινομήσεων ή 'Υπηρεσία Πληροφοριών παρέχει πληροφορίας 
εις άλλας 'Υπηρεσίας καί παραδίδει στοιχεία εις τούς έπιληφθέντας τών υποθέσεων 
ύπαλλήλους.

'Υπηρεσία ’Ασφαλείας.
Καίτοι αί ύπηρεσίαι τών lander καί γενικώς δλαι αί Άστυνομικαί 'Υπηρεσίαι 

τής Δυτικής Γερμανίας ήσαν ύπεύθυνοι διά τήν άσφάλειαν τού Προέδρου, τών με
λών τής Κυβερνήσεως καί τής Βουλής, μέχρι τού έτους 1951 δέν ύπήρχεν είδικώς 
έκπαιδευμένη άστυνομική δύναμις διά τήν προστασίαν των. Έκτοτε, ήτοι απο τού 
έτους 1951, ή Κεντρική Έγκληματολογική 'Υπηρεσία (Bundeskriminalamt) 
άνέλαβε τήν προστασίαν το:>ν καί ώργάνωσεν Ειδικήν 'Υπηρεσίαν διά τον σκοπον 
τούτον ώς άκολούθους :

1) Προσωπική φρουρά διά τήν προστασίαν τού Προέδρου, Καγκελλαρίου και 
μελών τής Κυβερνήσεως.

2) Προσωπική φρουρά διά τήν προστασίαν τών έπισήμων ξένων φιλοξενου- 
μένων ύπό τής Κυβερνήσεως.

3) Φρουρά διά τήν έπίβλεψιν καί προστασίαν τού Προέδρου, του Καγκελλα
ρίου καί τών μελών τής Κυβερνήσεως κατά τάς συνεδριάσεις καί τήν μετάβασίν των 
εις τό εξωτερικόν.

4) Φρουρά διά τήν προστασίαν τών άντιπροσώπων ξένων κρατών καί γενι
κώς τών μή έπισήμως άφικνουμένων προσώπων έν Δυτική Γερμανία.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ

_________ ____ 'Υπό τοΰ Καθηγητοϋ του Ε.Μ.Π.
κ . ΑΓΓΕΛ. Γ . ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Το συναίσθημα τοΰ ομαδικού μίσους άλλοτε παρουσιάζεται μέ τή μορφή τοΰ 
φυλετικοΰ και ά.λλοτε τοΰ ταξικοΰ μίσους στα ολοκληρωτικά Κράτη. Οί μάκρυνες 
ψυχολογικές πηγές τοΰ όμαδικοΰ αύτοΰ καί τυφλοΰ πάθους σχηματίζονται στη θολή 
νοοτροπία τοΰ πρωτογόνου ανθρώπου. Τά μέλη των αγρίων φυλών πιστεύουν πώς 
αποτελούν ένα σώμα, πώς έχουν τό ίδιο μυθικό αίμα καί πώς ή γειτονική τους φυλή 
είναι τό ίδιο ενιαία καί άδιαίρετη στο έγκλημα καί στήν εύθύνη. Συνεπώς κάθε 
πραξι ενός μέλους τής πρωτόγονης φυλής αντανακλά στο άνθρώπινο σύνολό της καί 
πρεπει να πληρώνεται, άν είναι κακή, μέ τό αΐμα ολόκληρης τής φυλής τοΰ ένοχου.
Η επιβίωσι τής πρωτογόνου αύτής άντιλήψεως για τήν ομαδική καί άδιαίρετη εύ- 

θυνη ενός μυθικοΰ εγκλήματος στή σύγχρονη νοοτροπία, μάς εξηγεί τό συναίσθημα 
τοΰ φυλετικοΰ καί του ταξικοΰ μίσους στήν εποχή μας. Για να ίκανοποιηθή τό πάθος 
αυτό πρεπει νά εξοντωθή ολόκληρη ή οικογένεια θρησκευτική τών Εβραίων ή ολό
κληρη η οικογένεια τών ανθρώπων τής Δύσεως πού ζοΰν από τά αστικά επαγγέλματα. 
Αύτός είναι 6 τρόπος πού σκέφθηκαν οί Χιτλερικοί καί οί Μπολσεβίκοι πριν αρχί
σουν τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις τους κατά τών χιλιάδων καί εκατομμυρίων 
θυμάτων τους.

'Ένας άνθρωπος φιλειρηνικός καί λογικός μπορεί νά μεταβληθή σέ φανατικό 
και παράλογο, ικανό γιά εγκλήματα έναντίον αθώων, μόλις μπολιαστή μέ τις θεω
ρίες αυτές τοΰ μίσους στις συναθροίσεις τών υστερικών οπαδών τής ομαδικής έξον- 
τωσεως τών αντιπάλων τους πού τήν άποκαλοΰν «έπανάστασι» τών Άρίων ή τών 
Προλεταρίων. 'Ο πρώτος όρος γιά τήν ψυχολογική αυτή αλλαγή είναι ένα συναίσθη
μα δυσαρέσκειας τοΰ νεοπροσηλύτου. Μιά επαγγελματική, κοινωνική ή έρωτική 
ατυχία τον κάνει νά αισθάνεται πώς έ;σπασε κάποιο νήμα πού τον κρατούσε ενωμένο 
με την κοινωνία, πού θά καταδικάση. Ή  δυσαρέσκειά του δημιουργεί στήν ψυχή 
του ένα κενό. Κάποιο γεγονός τον έχει ξεκαρφώσει άπό τή ζωή τών άλλων καί είναι 
προετοιμασμένος νά τούς θεωρήση ξένους καί αργότερα έχθρούς του. Είναι μόνος 
στον κόσμο καί όλοι οί άλλοι είναι ό κόσμος πού τον έσπρωξε στήν πικραμένη του 
μοναξιά. 'Η μετάστασί του άπό τή νομιμοφροσύνη στήν έξέγερσι οφείλεται βασικά 
σέ ένα γεγονός κοινωνικό. 'Η μελαγχολία του μπορεί νά τον όδηγήση στήν αυτοκτο
νία, πού άποτελεί καί αύτή μιά απελπιστική λύσι τοΰ προσωπικού δράματος τοΰ 
χωρισμού του άπό τούς άλλους άνθρώπους. Σέ περιόδους μεγάλης οικονομικής κρί- 
σεως τών κοινωνιών οί αύτόχειρες πολλαπλασιάζοντας όπως καί οί άντάρτες κατά 
τοΰ νόμου, πού τον δέχονται ώς λογικό τρόπο γιά τή ρύθμισι τών διαφορών τους τά 
υπόλοιπα μέλη τής κοινο^νίας.

Στήν κρίσιμη αυτή ώρα τοΰ άπελπισμ,ένου καί ξεκομμένου άνθρούπου, τον 
πλησιάζει ένα τρίτος. Είναι ό προπαγανδιστής. Τοΰ κερδίζει τήν προσωπική έμπι- 
στοσύνη, δημιουργεί μ.ιά στενώτερη επαφή μαζί του, τοΰ εξηγεί πώς ή προσωπική 
του άποτυχία οφείλεται σέ μιά γενική συνωμοσία ολόκληρης κατηγορίας άνθρώπων 
πού λέγονται Εβραίοι ή αστοί καί τον φέρνει σέ έναν καινούργιο κύκλο άνθρώπων πού 
τοΰ ξαναλένε τά ίδια πράγματα, τοΰ δίνουν καί διαβάζει φυλλάδια καί τοΰ εμπνέουν 
τήν άντίληψι πώς είναι ό άνθρο^πος τής εμπιστοσύνης τους. 'Ο δυσαρεστημένος 
εντάσσεται τώρα σέ μιά νέα κοινότητα καί τό κενό πού αισθανόταν γεμίζει μέ τήν 
ύπόσχεσι μιας μελλοντικής ευτυχίας του. Στο νέο περιβάλλον αισθάνεται πέος δέν 
είναι άνάξιος, γιατί τοΰ άναθέτουν πλασματικές εύθΰνες καί σπουδαιοφανείς άποστο-
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λές. Του δίνουν κάποιο βαθμό καί τον φέρνουν σέ άμεση ρήξι μέ τά όργανα του 
Κράτους, δταν λ.χ. τοϋ δίνουν νά μοιράση τή νύχτα προκηρύξεις ή νά γράψη στους 
τοίχους συνθήματα. Είναι οί πράξεις του παράνομες καί ό ίδιος το ξέρει, αλλα απο 
τή συμπεριφορά του άπέναντι στους κινδύνους τής συλλήψεως, τής δίκης και τής 
φυλακής, πιστεύει πώς έξαρτάται ή άνάδειξίς του στο κόμμα πού άνήκει. Οί παληοι 
του δεσμοί χαλαρώνονται, ή οικογένεια του φαίνεται τώρα στά μάτια του ξένη, οι 
φίλοι του άνόητοι. Καί στο βάθος τής ψυχής του θεριεύει ή φιλοδοξία πως κάποτε 
θά έκδικηθή δλους αυτούς πού τον περιφρόνησαν, γιατί θά γίνη πιο σπουδαίος και πιο 
ισχυρός άπό τούς προσωρινούς του προϊσταμένους. Είναι τοορα αποστολος μιας 
κομματικής θρησκοληψίας, έτοιμος για μεγαλύτερες θυσίες, άλλά καί σκληρότητες 
απέναντι σέ δ,τι πιστεύουν καί άγαποϋν οί άλλοι. ’Άν τδ κόμμα τοϋ άναθεση να 
κλέψη ένα υπηρεσιακό μυστικό καί νά τοϋ τό παραδώση, νά μάθη μια πληροφορία 
έμπιστευτική γιά την άμυνα τής πατρίδας του καί νά την μεταφέρη στον υπεύθυνο 
πού τον προστάζη νά κάμη ένα μποϋκοτάζ στο εργοστάσιο πού δουλεύει, να συνερ- 
γήση σέ μιά καταστροφή ή σέ ένα έγκλημα δέν θά τά άρνηθή, γιατί έχει χάσει το 
δικαίωμα καί τή θέλησι νά όρίζη τον έαυτόν του καί την κρίσι του. Είναι υπνωτισμέ
νος καί ένεργεΐ χωρίς νά έξουσιάζη τις λογικές καί ηθικές του δυνάμεις. Ά ν τον 
δικάσουν γιά τις πράξεις του καί το κόμμα τοϋ παραγγείλη νά θυσιασθή, θα δεχθή 
καί τό θάνατο, έστω καί άν δέν μπορεί νά δικαιολογήση στη συνείδησι του τους λογους 
πού ύπαγορεύουν αύτή την αύτοκαταδίκη, πού τοϋ ζητούν. Τό κόμμα τον θέλει τώρα 
ώς έπιχείρημα προπαγάνδας γιά νά δείξη τή θηριωδία τοϋ Κράτους πού τον τιμωρεί, 
τον θέλει θΰμα γιά νά δημιουργήση μέ τό αίμα του ένα χαντάκι μίσους πού θά χωριση 
τούς ομοϊδεάτες του άπό την κοινωνία πού καταπολεμούν. Μιά μαζοχιστικη υστερία 
γιά καταδίκες, διώξεις, φυλακίσεις, έκτοπισμούς τροφοδοτεί καθημερινά την παρα- 
ταξι τοϋ μίσους καί τό χάσμα μεταξύ κοινωνίας καί συνωμοτών γίνεται μεγαλύτερο. 
'Ο συμβιβασμός έχει άποκλεισθή. Μία διέξοδος υπάρχει: Ό τάφος. "Ενας απο τους 
δυο άντιπάλους πρέπει νά λείψη, γιά νά συντελεσθή ή έκκαθάρισις.

Μέ τή συστηματική καλλιέργεια τής ψυχοπαθολογικής αύτής καταστάσεως 
ό προσήλυτος πού έγινε οπαδός, μέλος, καί υπεύθυνος έπειτα σέ κάποια μαθητική 
ομάδα τοϋ κόμματός του, έχει παύσει νά είναι έξατομικευμένος άνθρωπος. ’Έχει 
γίνει μαζοχικός άνθρωπος. Είναι δηλαδή τό μόριο μιας μάζας, δίχως προσωπικότητα 
καί δίχως ηθική οντότητα, τό νούμερο μιας αγέλης πού άγεται καί φέρεται σύμφωνα 
μέ τούς άνέμους των συμφερόντων τοϋ άλάνθαστου άρχηγοΰ, πού λέγεται Χίτλερ 
ή Στάλιν, ή σύμφωνα μέ τήν πολιτική πού εξυπηρετεί τήν ύπόθεσι τοϋ κόμματος.

Ή  πρωτόγονη έκείνη νοοτροπία, πού παρατηρήσαμε στις άγριες φυλές, ανα- 
ζεΐ τούρα καί τό μέλος τοϋ κόμματος χάνοντας τήν άτομικότητά του συγχωνεύεται 
μέ τήν άγέλη της, εκμηδενίζει τήν προσωπική του ελευθερία καί κρίσι καί αρχίζει 
νά αισθάνεται καί νά δρα ομοιόμορφα μέ τούς μοιραίους συντρόφους τής άθλιότητος 
του. Στήν πραγματικότητα ό μαζικός άνθρωπος έχει χάσει τά στοιχεία τοϋ πολιτι
σμού καί έχει μεταβληθή σέ πρωτόγονο άνθρωπο.

Στή θολή του σκέψι, τή δηλητηριασμένη άπό τήν υποβολή καί τήν προπαγάνδα, 
βλέπει ολόκληρο τον πολιτισμό σάν ένα ανοσιούργημα. Είναι πρόθυμος νά βαλη 
φωτιά στά μουσεία, στις βιβλιοθήκες, νά άνατινάξη ιστορικά μνημεία, παλατια, 
βουλευτήρια, γέφυρες, λιμάνια, νά κάψη συγκομιδές, νά σκοτώση άνθρώπους πού δέν 
άνήκουν στο δικό του στρατόπεδο. Τίποτα πιά δέν τον συγκινεΐ. Ή  στοργή, η αλ
ληλεγγύη, ό έρωτας, ή φιλία, ή συμπόνοια άποτελοΰν γ ι’ αυτόν άστικές αισθηματολο
γίες. Ή  θρησκεία, ή ήθική, ή ποίησι, ή τέχνη, ή φιλοσοφία, ή έπιστήμη, άποτελοΰν 
δηλητήρια πού άποκοιμίζουν τό λαό. Τίποτα δέν βρίσκει έλεος στήν θηριωδία του. 
Ή  μάννα του, ή γυναίκα του, τά παιδιά του, οί φίλοι του, οί γνωστοί του, ή κοι
νωνία ολόκληρη εύθύνονται γιά ένα έγκλημα πού δέν έγινε, παρά μονάχα στήν ψυχή
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3. Ποιον ρόλον διεδραμάτισε το Κ.Κ.Ε. μέσα εις την 'Ελληνικήν έργατοϋπαλληλικήν 
τάξιν.

*· Π οϊαι α ί προσπάθεια ι τον Κ.Κ.Ε. προς σνγκράτησιν των εργατικών μαζών και δρ- 
γανώσεων.

5. ΙΙοΊαι α ί μέθοδοι τοϋ Κ.Κ.Ε. προς άπόσπασιν τής εμπιστοσύνης τών εργατών.
6. Σατανικόν τέχνασμα τον Κ.Κ.Ε. ή δήμιου >γ ία τής Ε.Δ.Α. Έθεσεν οΰτω τον ένα 

πόδα επί τοϋ εσωτερικόν τής ’Ελλάδος και τον έτερον εις το σιδηροϋν Παραπέτασμα.
** *

3. Ποιον ρόλον διεδραμάτισε τό Κ.Κ.Ε.  μέσα εις τήν Ε λληνικήν  
έργατοϋπαλληλικήν τ ά ξ ιν .

Τό Κ.Κ.Ε., ώς κόμμα ξένον καί όχι Ελληνικόν, διότι άπεδέχθη τούς διατυ- 
πωθέντας 21 ορούς τής Γ' Κομμουνιστικής Διεθνούς ή Κόμιντερν (έκ τών λέξεων 
Κομμουνιστίτσεσκυ Ίνταρνατσιονάλ) καί προσεχώρησεν εις αύτήν, γενόμενον, ούτως 
εξάρτημα ενός οργανισμού, ό όποιος ουδέποτε έξέφραζεν έλευθέρως την ομαδικήν 
βουλησιν τών διαφόρων τμημάτων του,—καθ’ οσον κατέστη έν άπλοΰν δργανον τής 
εςωτερικής πολιτικής τού Σοβιετικού Κράτους διά τού όποιου έπαίζετο ό ηγεμο
νικός του ρόλος —άπό τής ίδρύσεώς του, δέν έξυπηρέτησε τήν Ελληνικήν έργατο
ϋπαλληλικήν τάξιν άλλά τής έπεσσώρευσε δεινά.

Οί ήγέται του, οί όποιοι έλησμόνησαν ότι τα πανανθρώπινα ιδανικά έβλάστη- 
σαν και εκαρποφόρησαν εις τό γόνιμον έδαφος τής μικράς Ελλάδος, έγένοντο άπλώς 
διά τών ολοκληρωτικών ιδεών καί πράξεων των—διότι αί ίδέαι καί αί πράξεις συνι- 
στοΰν τας δύο μεγάλας πηγάς άπό τάς όποιας γνωρίζονται οί άνθρωποι καί οί λαοί— 
—πράκτορες τού Διεθνούς Κομμουνισμού, μητραλοΐαι καί προδόται τής Πατρίδας.

Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, εις ύλην τήν πορείαν ένεφάνισε τήν έπα- 
ναστατικήν καί διασπαστικήν του τακτικήν εις τό Ελληνικόν ’Εργατικόν Κίνημα. 
Τό 1919 καταλαμβάνει τήν Γενικήν Συνομοσπονδίαν ’Εργατών Ελλάδος, ή όποια

του, καί είναι έτοιμος νά ένεργήση ομαδικές καταστροφές καί έκτελέσεις έξ ονόματος 
μιας ιστορικής ανάγκης, πού δέν τήν κατάλαβε ό ίδιος ποτέ μέ τή δική του λογική.

Τώρα πιά τό ψυχολογικό κλίμα για τήν ομαδική έξολόθρευσι έ'χει προετοίμα- 
σθή. Φθάνει μόνον τό κόμμα νά καταλύση τις άρχές καί νά πάρη τήν έξουσία γιά νά 
έγκαταστήση τό ολοκληρωτικό καθεστώς. Το έγκλημα πού θά πλήξη τά πλήθη 
τών άθώων είναι προετοιμασμένο άπό τό μίσος. Εβραίοι ή άστοί, άδιάφορο, τά θύ
ματα έχουν έπισημανθή στις συνωμοτικές συνεδριάσεις τών πυρήνων τής φονικής 
θρησκοληψίας. Ναζισμός ή κομμουνισμός, δέν έχει σημασία ό τίτλος, είναι ή ψυχική 
έπιδημία πού οδηγεί στή συμφορά άπό τά κρεματόρια ή τά Δεκεμβριανά.

Ό  δυσαρεστημένος άπόκληρος, πού συναντήσαμε στήν άρχή έχει γίνει τώρα 
ένας Νέρων πού περιμένει νά ίδή νά πυρπολείται ή Ρώμη γιά νά κορέση τό πάθος 
του. Είναι δ έκτελεστής τών παραγγελμάτων τού φυλετικού ή ταξικού μίσους. 
’Αλλά έπρεπε νά περάση τά στάδια πού περιγράψαμε γιά νά καταλήξη άπό τή νομι
μοφροσύνη στο έγκλημα.

Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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ίδρύθη κατά τον μήνα Σεπτέμβριον του έτους 1918, δτε συνεκροτήθη τδ Πανελλα
δικόν Εργατικόν Συνέδριον καί καθοδηγεί αυτήν, μέχρι καί τοΰ έτους 1926. 'Η Συν
ομοσπονδία εύρισκομένη ύπό κομμουνιστικόν έλεγχον, προσεχώρησεν έπισήμως κατά 
τό δεύτερον Πανελλαδικόν Συνέδριον (Σεπτέμβριος 1920) εις φανεράν συνεργασίαν 
μέ τό Κομμουνιστικόν ’Εργατικόν Κόμμα.

Κατά τό αύτό έτος, τά έξτρεμιστικά στοιχεία τής Γ.Σ.Ε.Ε., έν όνόματι των 
εντολών τοΰ Διεθνούς Κομμουνισμού, συνδέουν ταύτην μέ την Προφιντέρν (Κόκκινη 
Συνδικαλιστική Διεθνή)'ύπό τήν καθοδήγησιν τής οποίας μεταβάλλεται εις άβουλον 
δργανον τής ήγεσίας τοΰ Κ.Κ.Ε., τό όποιον, ώς καί χυτή, ύπετάγη εις τήν άξίωσιν 
τοΰ Βουλγαρικού Κομμουνισμού καί έξεδηλώθη υπέρ τής αύτονομίας τής Μακεδονίας. 
Τοΰτο είναι προς μεγάλην τιμήν...των μεγάλων συντρόφων Δημητρώφ καί Τσεγκάλκεφ 
εκπροσώπων τότε τοΰ Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος εις τήν Γ' Διεθνή.

Καί παρά ταΰτα, ές αφορμής τοΰ μεγάλου μας έχθροΰ τού διχασμού, ό όποιος 
συνέτριψε τάς έθνικάς έργατικάς δυνάμεις, έν μεγίστω βαθμώ, τά έθνικόφρονα ανώ
τατα συνδικαλιστικά στελέχη, τό Κ.Κ.Ε. επέτυχε νά κράτη δέσμιον τό εργατικόν 
κίνημα μέχρι καί τοΰ 1926 ώς έλέχθη.̂

Κατά τον Μάρτιον τοΰ 1926 έκλήθη τό Γ' Πανελλαδικόν Συνέδριον των ’Ερ
γατών κατά τό όποιον έπεκράτησεν ή ρεφορμιστική (συντηρητική) παράταξις, ήτις 
καί έλαβε άπόφασιν προσχωρήσεως εις τήν δευτέραν διεθνή τοΰ Άμστερντάμ.

’Αλλά τό Κ.Κ.Ε. δέν ήθελε τήν ενότητα τής εργατικής τάξεως άγωνιζόμενον 
από τήν βάσιν έως τήν κορυφήν, καί, ουτω έσύρθη εις τό Δ' Πανελλαδικόν Συνέδριον 
εν έτει 1928. ’Έδωσε τήν μάχην, άλλα τήν έχασε, καί, κατά τρόπον θορυβώδη άπε- 
χωρησαν οί αντιπρόσωποί του τοΰ ώς άνω Συνεδρίου, οί όποιοι χαρακτηρίσαντες 
τό Συνέδριον ώς νόθον, συνεκρότησαν τό «δμελές Συνδικαλιστικό Γραφείο». ’Επει
δή όμως δέν κατώρθωσε νά έπιβληθή εις τάς έργατικάς μάζας τό Κ.Κ.Ε. άπεφάσισεν 
εν έτει 1929 τήν ίδρυσιν τής Ένωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας τών ’Εργατών, 
καί τών Ενωτικών Εργατικών Κέντρων, έκτοτε δέ, δέν τό άπησχόλει τίποτε άλλο, 
εΐ μή αί άπεργίαι, πολλάς δέ τοιαύτας μέ σατανικήν μέθοδον καί όργάνωσιν έξαπέ- 
λυσε κατά τής οικονομικής ζωής τής χώρας, κατά τά ετη 1931—1936.

Κατά τά έτη ταΰτα, διαπιστώσαν οτι οί οπαδοί τοΰ Τροτσκυσμοΰ (Άρχειο- 
μαρξισται) απετέλουν έμπόδιον εις τήν συνδικαλιστικήν του πορείαν, έξεπέλυσε μίαν 
πρωτοφανή εις αγριότητα τρομοκρατίαν εναντίον τών στελεχών καί ακόμη έδολοφό- 
νησεν ή δια ποικίλων συνωμοτικών μεθόδων ήχρήστευσεν, δίδον δείγματα άμειλί- 
κτου πολέμου εναντίον τών αντιπάλων του.

Εις τήν προλεχθεΐσαν χρονικήν περίοδον έγιναν αί περισσότερα.', δυναμικαί κι
νητοποιήσεις, εκηρύχθησαν απειράριθμοι άπεργίαι καί έχύθη τό περισσότερον ερ
γατικόν αίμα, δια νά ό7ιθκληρωθή ή αρχή τοΰ Λένιν: «Τό αίμα πού χύνεται στους 
)) εργατικούς αγώνες είναι ή καλλίτερη υλη γιά τό οικοδόμημα τοΰ επαναστατικού 
» κομμουνισμού».

’Από τής 4ης Αύγούστου 1936, ό κομ.μουνισμός εύρών τον «δάσκαλόν» του, 
εν τώ προσώπω σθεναρού Κυβερνήτου καί τοΰ 'Τπουργοΰ ’Εργασίας, Άνωτάτου Συν
δικαλιστικού Στελέχους,Άριστείδου Δημητράτου, δστις έκράτησε καί τήν θέσιν τότε 
τοΰ Γενικού Γραμματέως τής Γενικής Συνομοσπονδίας ’Εργατών Ελλάδος, άσπαί- 
ρει, εισέρχεται εις τήν παρανομίαν, πλήν ούδέν κοτορθώνει, διότι ή έργατική τάξις 
έπανεΰρε τον εθνικόν της δρόμον.

Τα τής περιόδου τής κατοχής τής χώρας είναι γνωστά, καθώς είναι γνοκττόν, 
ότι απο το ’Εργατικόν Δυναμικόν αύτής έστρατολόγησε διά τών παραπλανητικών 
και απατηλών συνθημάτων του πολλ.ούς, τούς όποιους ένέταξεν εις τάς πλέον συνω- 
μοτικας εγκληματικάς οργανώσεις του, καί, ή δρασις τών οποίων ύπήρξε καταστρο
φική διά τον Ελληνικόν λαόν.
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Κατα το έτος 1944, ένεργείαις του τότε 'Τπουργοΰ ’Εργασίας Κομμουνιστοΰ 
Πορφυρογενη Μιλτιάδου, γίνονται διορισμοί κομμουνιστικών στελεχών εις τήν Γ.Σ. 
Ε.Ε., δια τών οποίων ήρχισεν έ'κτοτε ή πολιτική του μίσους, ή κομμουνιστική άδιαλ- 
λαξια, η οποία κατεληξεν εις τήν σφαγήν 250 περίπου έθνικοφρόνων έργατικών στε
λεχών ανώτερων καί κατωτέρων, άπό τούς έκδικητάς του Ε.Λ.Α.Σ., ένώ ό Γενικός 
Γραμματευς της Κ. Θεός ήγαλλετο, έως ότου έγκατέλειψε τήν χώραν καταφυγών εις 
τας Χωράς του Παραπετάσματος.

Τρανωτάτην άπόδειξιν τής άπολύτου έξαρτήσεως τής διορισμένης ήγεσίας 
τής Γ.Σ.Ε.Ε., από τό «Κ.Κ.Ε.», άποτελεΐ τό γεγονός, ότι μετά τήν συντριβήν τών 
ελασιτών υπο τών εθνικών δυνάμεων, ήκολούθησεν εις τ 
και επανήλθε μετά τήν συμφωνίαν τής Βάρκιζας.

Ο προαναφερθείς κομμουνιστής συνδικαλιστής ήγέτης Κ. Θέος προβλέπων τάς 
συνδικαλιστικάς καί πολιτικάς εξελίξεις βάσει καί τών εντολών του ΚΚΕ, έδημιούρ- 
γησε τον ΕΡΓ.Α.Σ. (Εργατικός ’Αντιφασιστικός Συνασπισμός), του όποιου έτέθη 
επι κεφαλής και επεδίωκεν, άπό σκοπού, τήν δημιουργίαν ενιαίου εργατικού κινήματος.

Μέ τον ΕΡΓ.Α.Σ. ένεφανίσθη ό κομμουνισμός εις τό δον Πανεργατικόν Συνέ- 
δριον (’Ιανουάριος 1946), αί παρατάξεις όμως Ε.Ρ.Ε.Π. (’Εθνική Ρεφορμιστική Έρ- 
γατοϋπαλληλική Παράταξις) μέ ήγέτην τον Φώτην Μακρήν καί τό Ε.Μ.Ε. (’Εθνι
κόν Μετωπον ’Εργαζομένων) μέ ήγέτην τον τ. Υπουργόν Θεοχαρίδην Δημήτριον δεν 
μετεσχον τού Συνεδρίου καί συνεκρότησαν τήν Α' ’Εθνικήν Συνδικαλιστικήν Συνδιά- 
σκεψιν, κατα την διάρκειαν τής όποιας έχάραξαν ένα πρόγραμμα’Εθνικής Συνδικαλι
στικής πορείας, προς άντιμετώπισιν τής κομμουνιστικής άπειλής καί δραστηριότητος.

Τα επακολουθήσαντα γεγονότα (έγκλήματα καί άνταρσίαι του Κ.Κ.Ε.) συ- 
νεβαλον εις τό νά άποκοποΰν μεγάλαι έργατικαί μάζαι άπό τον κομμουνισμόν, κατά 
τα 9ον, ΙΟον καί λοιπά μέχρι σήμερα λαβόντα χώραν Πανεργατικά Συνέδρια (13ον 
το τελευταϊον), έξελέγησαν καί εκλέγονται οί ήγέται τής ’Εθνικής Συνδικαλιστικής 
παραταξεως, δαλαδή τού ελευθέρου Δημοκρατικού Συνδικαλισμού, έπ’ αύτών δέ 
κρινομεν τήν έπέκτασίν μας, έν τή παρούση, περιττήν.

Ο κομμουνισμός όμως μέσα εις τον συνδικαλισμόν εμφανίζεται κατά καιρούς 
με εμβλήματα πού διευκολύνουν καί δικαιολογούν αί περιστάσεις.

4. Ποϊαι αί προσπάθειαι του Κ.Κ.Ε.  προς συγκράτησιν τώ ν έργα
τικώ ν μ.αζών καί οργανώσεων.

ην Αττικήν τους δολοφονους

Κατα κορον ελέχθη, ότι ό κομμουνισμός διά νά άνεγείρη τό οικοδόμημα τής 
δικτατορίας καί τής τυραννίας χρησιμοποιεί ώς θεμέλιόν του τήν εργατικήν τάξιν 
εκαστης χωράς. ’ Επρεπε καί μέ τά τόσα έγκλήματα έν Έλλάδι πάλιν νά κερδίση 
την εργατικήν του τάξιν. Καί, έπειδή, ήτο άνάγκη νά μ.εταμορφωθή καί νά άλλάξη 
τακτικήν, διέλυσε τον ΕΡΓ.Α.Σ. καί δημιουργεί: α) τό Ε.Σ.Κ.Ε. (Ενιαίο Συνδι
καλιστικό Κίνημα Ελλάδας), β) τό Κ.Ε.Σ. (Κίνημα’Ελευθέρου Συνδικαλισμού) 
μέχρι τού 1950, όπότε γενομένης καί τής εισόδου εις τήν Βουλήν ίδικής του Κοινοβου
λευτικής όμάδος, έγκαταλείπει τό Κ.Ε.Σ. καί δημιουργεί τό Δ.Σ.Ιί. (Δημοκρατικό 
Συνδικαλιστικό Κίνημα). Ήκολούθησε κατά γράμμ,α τάς συμβουλάς τού Μπουχάριν 
και τού Λενιν, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ακόμη καί άν ύπό τήν έπίδρασι ώρισμένων 
κοινωνικών συνθηκών έκφυλισθή ό επαναστατικός Μαρξισμός, πρέπει νά βρή τρό
πους νά έπιζήση.

Αύτή, όμολογουμένο^ς, υπήρξε καί παραμένει ή μεγάλη τέχνη τού κομμου
νισμού. Προσαρμογή καί άλλαγή μορφής καί πορείας. Δι’ αύτό, καί, έπειδή δέν έλέγ- 
χει πλέον το Συνδικαλιστικόν Κίνημα τής χώρας, τό 1956 έγκαταλείπει τό σύνθημα 
« Ενιαίο Μετο:>πο απο τα κάτω εναντία στήν ηγεσία» καί δίδει τήν νέαν γραμμήν 
«Μ ιά  Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α ,  έ ν α  ’Ε ρ γ α τ ι κ ό  Κ έ ν τ ρ ο ,  έ ν α  κ λ α δ ί -
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» κ ο  Σ ι ο μ α τ ε ΐ ο  γ ι ά τ η ν  κ α τ ά χ τ η σ η  τ ω ν  μ α ζ ώ ν  κ α ι  γ ι α  
» τ ή ν  μ ε τ α β ο λ ή  τ ω ν  Σ υ ν δ ι κ ά τ ω ν  σε  ό ρ γ α ν α  ε π α ν α σ τ α τ ι -  
» κ ο ϋ ά γ ώ ν α γ ι α τ ο ν  κ ο μ α ο υ ν ι σ μ  ο».

Εις την αυτήν ολομέλειαν ό ’ίδιος έρριψε τδ άνάθεμα εναντίον του Ζαχαριαδη 
καί τής τακτικής του, δηλονότι έκαυτηρίασε τον προσανατολισμόν τής παλαιάς κα- 
θοδηγήσεως τοϋ Κ.Κ.Ε., καί ουτω άποδεικνύεται δτι ανέκαθεν τα ανώτατα ηγετικά 
κομμουνιστικά στελέχη δεν κάμνουν τίποτε άλλο, παρά νά ρίπτουν τα σφαλματα των 
τό ένα εις τήν πλάτην του άλλου (βλ. καί ύπόθεσιν Μάρκου Βαφειαδη, οστις εκατη-

τον σκοπον της τοι-
γορήθη διά φραξιονιστικήν δράσιν μετά τάς άποτυχίας του).

’Αλλά πρέπει νά είναι κανείς άφελής διά νά μή αντιλ,ηφθή το „ ,
αύτης στροφής του Κ.Κ.Ε.,καί, δεν είναι άλλος από τήν προσπάθειαν τοϋ να ξαναπα- 
ρη τό έργατικόν κίνημα καί δι’ αύτό ρίπτει τό σύνθημα τής ενοτητος. Την ενότητα 
τήν προπαγανδίζει, αλλά ούτε τήν θέλει ούτε και την πιστεύει. Η συνδικαλιστική 
ένότης προϋποθέτει ενότητα σκοπών, τακτικής, επιδιώξεων και μέσων.^Δεν εινα̂ . 
όμως δυνατόν νά ύπάρξη ένότης τών οργάνων τοϋ Κομμουνιστικού Συνδικαλισμού 
καί τών άγωνιστών καί οπαδών τοϋ έλευθέρου Δημοκρατικού Συνδικαλισμού. Η 
άλήθεια όμως είναι καί τούτο τό γνωρίζει ο κομμουνισμός, ότι αι μάζαι των εργαζο
μένων βαθέως συγκινοΰνται άπό τό σύνθημα τής ένότητος. Και κοντά εις το σύνθημα 
τής ένότητος επιδιώκει τήν «ειρήνευση», τήν «συνδικαλιστική ομαλοτητα» και «τις 
συνδικαλιστικές έλευθερίες». 5 t

Καί τά προβλήματα τών εργαζομένων; Περί τούτων δεν έχει κανένα ενδιαφέ
ρον. Δεν έχει συμφέρον νά προωθηθούν καί έπΑυθοΰν τα προβλήματα των. Διαρρη
γνύουν τά ίμάτιά των, δήθεν υπέρ τής επιλυσεως τών εργατικών αιτημάτων, αλ,λ 
εις καμμίαν περίπτωσιν δέν άγωνίζονται έντιμα και ειλικρινα, καμνουν μονον αγώνα 
φθοράς καί θυματοποιήσεως. Αύτό είναι τό έργον τών επαγγελ,ματικών οργανωτών 
καί καθοδηγητών, νά παρασύρουν τήν έργατικήν τάξιν εις μαχητικούς αγώνας και προς 
τούτο επιστρατεύουν δλας τάς σατανικάς μεθόδους των.

5. ΠοΙαι αί μέθοδοι τοΰΚ  Κ.Ε.  προς άπόσπασιν τής εμπιστοσύνης 
τών έργατών.

Άλλοίμονον, έάν ό κομμουνισμός δέν ελέγχει τάς έργατικάς οργανώσεις, αλλ’ 
έπηρεάζει τάς έργατικάς μάζας.

Διαθέτων τεραστίαν κομματικήν όργάνωσιν καί μέσα, διοχετεύει τα συνθη- 
ματά του κατά τρόπον έπιτυχημένον καί προγραμματισμένον. Προκειμένου νά άπο- 
σπάσουν τήν εμπιστοσύνην τών μαζών οί πράκτορες τού κομμουνισμού, μετέρχονται 
άριστοτεχνικάς μεθόδους. Μέσα εις τα εργοστάσιά, τας επιχειρήσεις και τα Σωμα
τεία, εις τάς συσκέψεις, γνωμοδοτικά συμβούλ,ια και τας συνελεύσεις τών Εργατικών 
Σωματείων, είναι υποδείγματα συναδέλφων. "Οταν άνακύψουν ζητήματα διεκδι
κήσεων έκδηλώνονται άδιαλΔάκτως ύπέρ τών έργατών, καί έπιδεικνύουν άγωνιστι- 
κάς έκδηλώσεις, έχοντες δέ καί τήν κομματικήν γραμμήν, υποδεικνύουν λύσεις, αί 
όποΐαι εις καμμίαν περίπτωσιν δέν είναι συμβιβαστικαί.

Είναι δμως ή αύτή ή στάσις των έναντι τών έργοδοτών; "Οχι. ’Ενώπιον τού
των οί κομματικοί πράκτορες έμφανίζουν πειθαρχίαν καί δουλικότητα. Καταδικάζουν 
τούς αντιπάλους αυτών, καί δημιουργούν τάς προϋποθέσεις πάθους έναντίον των.

Τό αύτό κάμνουν καί προκειμένου περί τών οπαδών τού Κ.Κ.Ε. Οί μαχητικοί 
καί χρήσιμοι διά τούς περαιτέρω κομμουνιστικούς άγώνας, έπισημαίνονται καί προ- 
δίδονται, μέ τον άπώτερον σκοπόν τήν άπόλυσίν των άπό τό έργοστάσιον ή τήν έπι-
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χειρησιν. Και το επιτυγχάνουν. ’Έτσι, το άπολυόμενον μαχητικόν στοιχείου, άνήρ ή 
γυνή, καθίσταται έκτοτε αιχμάλωτον εις τον κομματικόν μηχανισμόν.

Ας μη λησμονηθή, ότι ο κομμουνισμός ρίπτει τά δίκτυά του καί ψαρεύει τάς 
καταλλήλους και δυναμικας εργάτριας, τάς φανατίζει καί έτσι έπιτυγχάνει την διείσ- 
δυσιν αναμεσα εις τας εργαζομένας γυναίκας καί καθίσταται ό κυριάρχος των σκέ
ψεων και εκδηλώσεων των. Άλλα καί πέραν αύτών, προκειμένου νά καθυποτάξη 
τον γυναικείου πληθυσμόν, φροντίζει μεθοδικώς διά την άπόσπασιν τής ψυχής τής 
γυναικείας νεολαίας, των οικοκυρών καί των μητέρων. Τί κάμνει εις τάς άλλας κα
τηγορίας δεν είναι θέμα τής παρούσης μελέτης. ’Ενταύθα, μάς ενδιαφέρει ή κατη
γορία των εργατοϋπαλλήλων τής χώρας.

Το Κ.Κ.Ε. ουδέποτε ελησμόνησε καί κατά γράμμα έφήρμοσε την μεγάλην δι- 
δαχην υποθήκην τού θεμελιωτοΰ τής στρατηγικής καί τακτικής τού διεθνούς Μπολ- 
σεβικισμοΰ τού Αενιν. Είπεν ο Λένιν: «Τά κομμουνιστικά κόμματα καί οί κομμου- 
» νιστές όλου τού κόσμου διά νά επιτύχουν τούς σκοπούς των, δεν θά πρέπει νά δι- 
» στάζουν νά μετέρχωνται τά πάντα, όλα τά τεχνάσματα καί τό ψεύδος καί τον δόλον 
» καί την απάτην».

Εντεύθεν, η εξαπολυσις τού οχληρού βόμβου τής προπαγάνδας μέ τον θόρυβον 
και την έπανάληψιν τής οποίας (είπεν καί ό Χίτλερ ή μνήμη των μαζών είναι βραχεία 
καί ή έπανάληψις χρήσιμος) προσπαθεί νά ύποκαταστήση την άληθινήν θέλησιν τής 
ολοτητος, αδιαφορεί δέ προς τό ήθικόν περιεχόμενόν της, προκειμένου νά έξασφαλίση 
έναντι τών άντιπάλων ένα τακτικόν πλεονέκτημα.

'Η ολοκληρωτική, λοιπόν, αΰτη προπαγάνδα αποτελεί συνεχή κυνικήν άρνησιν. 
"Ενας είναι ό σκοπός, ή άπόσπασις τής ψυχής εύρέων στρωμάτων τού λαού, διά τής 
αέναου προβολής ψευδών γεγονότων, παραποιουμένων τών πραγματικών γεγονότων, 
ασυστολοον αποκρύψεων καί συκοφαντιών εναντίον τών πάντων. Καί μόνον οί κομμου- 
νισταί είναι "Αγιοι καί ειλικρινείς!

Άλλοίμονον, εκεί όπου έπεκράτησαν. Καί πλήν τών άλλων, θά φέρουν εις την 
πλάτην των καί τό αιώνιον στίγμα τής προδοσίας τού λαού τον οποίον κατέστρεψαν.

Κατά τάς φοβεράς ενόπλους έξεγέρσεις προς επιβολήν τής στυγνής δικτατο
ρίας των, ό λαός, ό εργαζόμενος λαός, ύπέστη τά πάνδεινα, ύπέστη την φρικίασιν τής 
θηριότητός των, συρθείς ώς πρόβατον επί σφαγήν. Ά ρα τό Κ.Κ.Ε. είναι εχθρός 
τών εργατών. Καί ενώ βοοΰν εις τά πέρατα τού κόσμου αί θηριωδίαι καί τά έγκλή- 
ματά των, ή κομμουνιστική προπαγάνδα τί ισχυρίζεται; Εις τήν διαπασών επαναλαμ
βάνει ότι έξυπηρέτησεν, ότι προστατεύει τά συμφέροντα καί τά δικαιώματα τού λαού.

6. Σατανικόν τέχνασμα τοΰ Κ.Κ.Ε.  ή δημιουργία τής Ε.Δ.Α.  
"Εθεσεν ούτω τον ένα πόδα επί τοΰ έσωτερικοΰ τής Ελλάδος καί τον 
έτερον εις τό σιδηροΰν Παραπέτασμα.

Δεν είναι ό σκοπός ν’ άπαριθμηθοΰν, έν τή παρούση μελέτη, τά σημεία εκείνα, 
εις τά οποία παρουσιάζεται άπόλυτος ιδεολογική καί πολιτική συγγένεια τής Ε.Δ.Α. 
μέ τό έν παρανομία Κ.Κ.Ε., γνωστόν δέ είναι ότι αυτή ένεφανίσθη εις τό προσκή
νιου τής Ελληνικής πολιτικής ζωήε κατά τον Αύγουστον τοΰ έτους 1951.

’Επιδίωξίς μας είναι νά άποδειχθή τό ένιαΐον τής γραμμής Κ.Κ.Ε.—Ε.Δ.Α., 
έναντι τών εργαζομένων τάξεων τής χώρας. Αέγομεν τών εργαζομένων τάξεων 
καί έννοοΰμεν όλας τάς τάξεις, διότι άφέθη διά τό παρελθόν ό παλαιός ελιγμός, ή 
παλαιά τακτική τού Κ.Κ.Ε., δηλονότι ή δημιουργία έργοστασιακών, έπαγγελμα- 
τικών όμοιοεπαγγελματικών καί κλαδικών Κ.Ο.Β. ώς καί έργατοϋπαλληλικών αχ
τίδων κ.λ.π., καί ήδη άγωνίζεται διά τό ((αγκάλιασμα)) όλων τών έργαζομ,ένων τά
ξεων, καθώς καί τών απομάχων αυτής (συνταξιούχων όλο̂ ν τών κατηγοριών).

'Ως φιλόστοργος, δθεν, μήτηρ παρουσιάζεται σήμερον ή Ε.Δ.Α. κάτω άπό
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την λεοντήν τής οποίας εύρίσκεται ό ρόχθων έχθρός τοΰ Ελληνικού λαοϋ, το Κ.Κ.Ε. 
καί άμιλλάται δήθεν, εις τον αγώνα τής προσφοράς υπηρεσιών, δια την επιβιωσιν 
τοΰ εργαζομένου Λαοϋ.

’Ιδού τά κείμενα:
Άφίνομεν εις την ιστορίαν τάς άλλας ολομέλειας τοΰ Κ.Κ.Ε., διότι εις όλας 

έπαναλαμβάνεται ή άναμάσησις τών ιδίων επιχειρημάτων καί συνθημάτων καί ερχο- 
μεθα, ούχί εις την παλαιάν πολιτικήν γραμμήν τοΰ Ζαχαριάδη, άλλ’ εις την νεαν 
πολιτικήν καί οργανωτικήν γραμμήν τής νέας ηγεσίας του, ή οποία προβάλλεται 
ώς σύνθημα, τής «7ης πλατείας ολομέλειας» τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. (Φεβρουάριος 19ο7 )

Λέγει ή νέα στρατηγική γραμμή τής προγραμματικής διακηρύξεως τοΰ ΚΚΕ : 
«Ό  χαραχτήρας, ό άστικοδημοκρατικός καί έθνικοαντιϊμπεριαλιστικος τής «αλλα- 
» γής» καθορίζει καί τις κινητήριες δυνάμεις αυτής τής αλλαγής, οι οποίες είναι.
)) οί έργάτες, οί άγρότες, τά φτωχά εργαζόμενα στρώματα τοΰ πληθυσμ,οϋ τών πο
υ λέων καί τής υπαίθρου, τά μεσαία στρώματα (έπαγγελματιών, βιοτεχνων, μικρε- 
» μπόρων) ή έθνική διανόηση, άλλα καί ή έθνική αστική τάξη».

Διά τής νέας στρατηγικής γραμμής τοΰ Κ.Κ.Ε. αποφεύγεται σκοπίμως η^χρή- 
σις τής λέξεως «επανάσταση» πού ήτο λίαν προσφιλής εις τον καθαιρεθεντα αρχη
γόν του Ζαχαριάδην καί χρησιμοποιείται ό όρος «ΑΛΛΑΙ Η». Μήπως και η Ε.Δ.Α. 
δεν κόπτεται μέ αυτήν καί τό σύνθημα τής «αλλαγής» δεν διασαλπίζει; Η νεα όμως τα
κτική τοΰ Κ.Κ.Ε. είναι σύμφωνος μέ εκείνην τοΰ Ζαχαριάδη' συνίσταται, δηλονότι, εις 
τήν εφαρμογήν τής τακτικής τ ο ΰ  β α σ ι κ ο ΰ κ ρ ί κ ο υ ,  και, δια τούτου εν
νοείται, ή προβολή τοΰ προβλήματος εκείνου τοΰ κοινωνικού προς επιλυσιν, το 
όποιον είναι βασικόν, συγκινεϊ καί απασχολεί περισσότερα κοινωνικά στρώματα.

Καί βλέπει κανείς, συμφώνως μέ τά ανωτέρω, τό Κ.Κ.Ε.—Ε.Δ.Α. να καθα- 
πτεται τών ιερών καί οσίων τών έργαζομένων τάξεων τής χωράς, να επιδίωξη την 
συνδικαλιστικήν ενότητα, τήν δημιουργίαν πατριωτικοΰ—πανεθνικού μετώπου, να 
προβάλη—εις έκτέλεσιν τοΰ Κρουστσεφικοΰ δόγματος (20ον Συνεδριον Κ.Κ.Σ.Ε.) 
περί τής δυνατότητος τοΰ εΐρηνικοΰ κοινοβουλευτικοΰ περάσματος εις τον σοσιαλι
σμόν—κομμουνισμόν—, έκ νέου εις έφαρμογήν τήν δυνατότητα τής διά τής τακτικής 
τής κοινοβουλευτικής πάλης άνόδου εις τήν έξουσίαν, καί, ούχι δια τής επαναστασεως.

Δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τήν τακτικήν αύτήν, εξ ίσου επικίνδυνον, δα
λίαν καί παραπλανητικήν διά τον Ελληνικόν Λαόν, διότι το Κ.Κ.Ε. Ε.Δ.Α. προ
σπαθεί νά τον δελεάση. νά τον παρασύρη καί νά τον χρησιμοποίηση ως οργανον 
του διά τήν επιτυχίαν τών στρατηγικών του σκοπών, άμεσων και απώτερων.

Καί ή 8η 'Ολομέλεια τής Κ.Ε. τοΰ Κ.Κ.Ε. (’Ιανουάριος 1958) καταπιάνεται 
μέ τό Συνδικαλιστικόν μας κίνημα καί λέγει: «'II δουλειά μας στο συνδικαλιστικό 
» κίνημα θά προωθείται όλο καί πιο πολύ σέ βαμ.θό πού, ξεπερνώντας τις δεξιες 
» καί σεχταριστικές άντιλήψεις θά παλαίβουμε γιά νά έξασφαλισθή η δημοκρατική 
» λειτουργία τών συνδικάτων, νά άναπτυχθή τό ενδιαφέρον τών εργατών για τα 
» Σωματεία τους, νά όργανωθοΰν οι άνοργάνωτοι εργάτες στα Συνδικάτα. Και οι 
» πρόσφατοι, όπως καί οί προηγούμενοι άγώνες τής εργατικής τάξης επιβάλλουν 
» στούς κομμουνιστές νά σηκώσουν άκόμα πια ψηλά τή σημαία τής ενότητας δρα- 
» σης τής εργατικής τάξης, οί κομ,μουνιστές ν’ άνεβάζουν τον πρωτοπορειακό ρόλο 
» της, σάν τής πιο άποφασιστικής δύναμης στο πατριωτικό μέτωπο τοΰ λαοΰ»

(  Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Σ  Σ Τ Α  Α Λ Σ Υ Λ Λ Ι Α
Τκό 'Υπαστυνόμου Α' κ. Γ , ΚΑΡΟΥΖΟΥ

, Ενας χρονος πέρασε α—ο τότε πού έγινε ή άπόπειρα δο?\οφονίας του 
αστυφυλακος Ιωαννου Ζυγουρακη άπό τον ’Αντώνιο Μουζακίτη στο άλσος 
ι ?)ς Καισαριανής. 1 ο γεγονος αυτό μάς ήλθε στή μνήμη ζωηρό, μαζί μέ άλλα, για 
να μάς δωστ, την αφορμή να ασχοληθούμε με τό θέμα αύτό καί νά γράψουμε μερικά 
πραγματα. για τα συμβαινοντα στα αλσύλλια καί τούς κινδύνους πού μάς επιφυλάσ
σουν αυτα

Τό
τό

αιματηρό αυτό επεισόδιό με τον αστυφύλακα Ζυγουράκη δεν είναι βέβαια 
τρωιο ούτε το̂  τελευταίο που συνέβη στα διάφορα αλσύλλια. Μέ φρίκη όλοι θά 

θυμωμαστε την απόπειρα δολοφονίας τού υπαρχιφύλακος Εύαγγ. Καμπέρη άπό 
Εουλγαρ.ο φυγαδα Βορις Στογιανωφ, τη δολοφονία του Προβελέγγιου καί τέλος 

ιού Δεγλερη, ως και τον τραυματισμό τής συνοδευομένης άπό τον τελευταίο φίλης 
του, που ̂ έγινε προ έςη περίπου χρόνων στο δάσος τού Καβουριού—Βουλιαγμένης, 
απο τον ηδονοβλεψία Στεφανοπουλο, ο οποίος άπό την έγκληματική του έκείνη έπι- 
χείρησι έγινε γνωστός ώς «Δράκος τής Βουλιαγμένης».

/ Αν κάνεις ^προσπαθηση να θυμηθή παρόμοιες περιπτώσεις άσφα?^ώς θά βρή 
αρκετες, κάθε μια^απο τις οποίες παρουσιάζει τις ’ίδιες σχεδόν συνθήκες τελέσεως 
αλλα διαφορετικά αποτελέσματα, που αρχίζουν άπό μιά μικροσυμπλοκή ή ξυλοδαρμό 
και φθάνουν κάποτε μέχρι τή δολοφονία.

Ολα τά άλσύλλια έχουν νά παρουσιάσουν τά γεγονότα τους. Σάν άστυνομικοί 
όλοι γνωρίζουμε οτι τα αλσύλλια αποτελούσαν και άποτελουν τά «ευπαθή» σημεία 
τής περιφε^ρειας κάθε Αστυνομικού 1 μηματος καί άποσποΰν πάντοτε τις ιδιαίτερες 
φροντίδες επιβλεψεως και ελεγχου τόσον την ημέραν όσον καί την νύκτα.

Καί κατά μέν τήν ήμέρα διάφοροι διεστραμμένοι τύποι (έπιδεξιομανεΐς) 
καταλαμβάνουν κατάλληλες θεσεις και επιδεικνύουν στις διερχόμενες γυναίκες ή 
στά παιδιά τά γεννητικά τους όργανα ή κάθονται άπέναντι άπό σπίτια, των οποίων τά 
παραθυρα ή οι πόρτες βλέπουν,προς το άλσος καί κάνουν τό ίδιο, ενώ έξ άλλου διά
φορα̂  ερωτικά ζευγάρι α βρίσκουν το καταφύγιό τους στ’ άπόμερα σημεία των άλ- 
συλλιων για να επιδοθοΰν στις ερωτικές τους διαχύσεις ύπό τά βλέμματα μάλιστα 
των ατόμων που διέρχονται απ’ εκεί ή πού εξέρχονται σέ περίπατο άναψυχής, προσ- 
βαλλοντα κατ αυτόν τον τροπον την δημοσία αιδώ. Τέλος διάφοροι άλλοι τύποι 
διατρέχουν τα αλσύλλια και ενοχλούν τις γυναίκες πού συνοδεύουν μικρά παιδιά 
προσπαθοΰντες νά συνάψουν ερωτικές σχέσεις μέ αύτές.

Κι όταν η ήμερα αφινει την θεσι της στή νύχτα, τότε πιά τά πράγματα άλλά- 
ζουν. Ί α αλσύλλια με την πυκνή τους φυλλωσιά και τό σκοτάδι τους προσφέρ
υπηρε 
σ·

προσφέρουν την
τΐ]ρεσια^τους σε κάθε είδους ανηθικοτητες. Είναι λυπηρά ή διαπίστωσις άλλά δυ- 
.υχώς είναι η πικρή αλήθεια. Μαθήτριες ή και κορίτσια μεγαλύτερης ηλικίας συνο- 

δευομενα απο τους εκλεκτούς τής καρδιά.ς τους, οδηγούνται στά σκοτεινά άλσύλλια 
γιά νά επιβεβαιώσουν ό ένας στον άλλον i'— — λ  -’._ι _ιην αγαπη τους, κι έτσι σιγα-σιγα απο το

τικης
λοΰσαν

7)C c Ο CO -

βρ σχολείο ή
έχει έπισκεφθή κάποια φίλη της ή συμμαθήτριά της γιά νά διαβάσουν τά μαθήματά 
τους, ενώ τις ώρες αυτές ή ιδία λαμβάνει άλλου είδους μαθήματα!

π
τά
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Άλλα τά άλσύλλια δέν φιλοξενούν έπιμελώς μόνον τά ερωτικά ζευγάρια που 
βρίσκουνε έκεΐ τήν ήσυχία τους μακρυά άπό τά μάτια των άλλων γιά νά κανουν ό,τι 
κάνουν, άπεναντίας άποδεικνύεται άπό τά συμβαίνοντα ότι αποτελούν πολλές φορές 
και τό αγαπητό καταφύγιο τύπων διεστραμμένων σεξουαλικώς και άλλων κακοποιών, 
οί όποιοι βρίσκουν εύκολα τά θύματά τους καί πρόσφορο τό έδαφος γιά να δρασουν.

Καί πρώτα-πρώτα οί τύποι Στεφανοπούλου—Μουζακιτη και πολλών αλλων 
όμοιων τους, οί όποιοι περιφέρονται στά άλση για να δουν και να... ικανοποιηθούν. 
Καί οί τύποι αύτοί δέν είναι ήσυχα άρνάκια πού άρκοϋνται μόνο σ’ αύτο. Δυστυχώς 
άνθρωποι κάθε κοινωνικής τάξεως, ενώ τήν ήμερα τους βλεπει κάνεις ν ασχολούνται 
ήσυχοι στις δουλειές τους, μόλις τούς πιάσει το σκοτάδι επαναστατεί ο εαυτός του, 
άφαιρούν τήν μάσκα τού καλού καί φορούν την άλλη τού κακού και διεστραμμένου 
γιά νά πάρουν βόλτα τά άλσύλλια προς άναζητησι θεάματος. Και οι τσεπες τους δυ
στυχώς δέν είναι άδειες, άλλά καμμιά φορά φιλοξενούν ή ένα περίστροφο ή ένα μαχαίρι 
ή άλλο εργαλείο, γιά νά τό χρησιμοποιήσουν ή κατά τήν ώρα τής σεξουαλικής τους 
όργήε, επί τή θέα τών όσων συμβαίνουν έρωτικώς, ή σε ώρα αναγκης προς αμυνα τους. 
Άλλά καί στήν πρώτη περίπτωσι καί στήν δεύτερη, τής άμύνης, τά αποτελέσματα 
δέν είναι καθόλου ευχάριστα. Κι’ έτσι τά έρωτικά ζευγαράκια γιά νά άποφύγουν τά 
βλέμματα τών άλλων καί τό κοινωνικό σκάνδαλο καταφεύγουν στα σκοτάδια τού άλ
σους, όπου, άντί νά αισθανθούν τά γλυκόζεστα τσιμπήματα απο τα βέλη τού γυιοΰ 
τής Αφροδίτης... πού τά σκορπίζει έκεΐ χωρίς φειδώ...αισθάνονται την ψυχρή καννη 
τού περιστρόφου κάποιου διεστραμμένου πού σκορπίζει τό θάνατο καί τό κοινωνικό 
σκάνδαλο καί πού τά οδηγεί ή στο νεκροτομείο η σε κανένα νοσοκομείο. Δυστυχώς 
δέ οί κάννες τού περιστρόφου δέν σκορπούν τις φωτιές τους μονον κατα τού ερωτικού 
ζευγαριού πού θά θελήση νά τούς άποφύγη καί νά διακόψη τήν συνέχεια τής ίκανοποιη- 
σεως τής διαστροφής τους, άλλά καί του αστυνομικού εκείνου, ο οποίος θα θέληση 
νά τούς κάνη έλεγχο, όπως ακριβώς έγινε μέ τον Μουζακιτη. Είναι δε άξιο ν ανα- 
φερθή ή καταπληκτική δεξιοτεχνία μέ τήν όποια κινούνται οί άνθρωποι αύτοί, οι 
οποίοι άλλοτε συρόμενοι στο έδαφος, άλλοτε κρυπτόμενοι πίσω απο τους κορμούς 
τών δένδρων ή άναρριχόμενοι σ’ αύτά, άναζητοΰν τό θέαμα πού θα τους προσφερθή 
γιά νά ικανοποιήσουν τή διαστροφή τους.

Κι’ αύτά γιά τούς διεστραμμένους σεξουαλικώς τύπους. Άλλά τά άλση πολλές 
φορές μετατρέπονται καί σέ τόπους άκολασίας γυναικών ελευθερίων ηθών.

Στή μνήμη μας έρχεται μιά περίπτωσις πού είχε συμβεί πριν λίγα χρόνια σε 
κάποιο άλσος τής Πρωτευούσης, τήν όποια μάς διηγήθηκε κάποιος συνάδελφος, 
καί πού μαρτυρεί περί τού τί είδους άνηθικότητες μπορεί νά κρύπτουν τά άλσύλλια. 
Στήν κορυφή λοιπόν τού άλσους αυτού πού είναι κάπως άπότομη, υπάρχει μιά σπη
λιά, τήν όποια μιά γυναίκα έλευθερίων ηθών είχε μετατρέψει σέ άντρον άκολασίας. 
'Η γυναίκα αύτή ώδηγοΰσε μέχρι τού σημείου αυτού τούς έπισκέπτες της, πού ήσαν 
συνήθους διάφοροι στρατιώτες ή άτομα κατωτέρας κοινωνικής τάξεως, καί τούς 
όποιους έξασφάλιζε άπό περιπάτους της στήν πόλι. ’Έτσι έγινε γνωστή ή κρύπτη 
της, στήν όποιαν τήν έπεσκέπτοντο οί πελάτες της, οί όποιοι άντί μικράς άμοιβής 
έδέχοντο τις θωπείες της. Σημειωτέον ότι ή γυναίκα αύτή βρισκόταν σέ ήμιπρωτο- 
γονο κατάστασι κι’ όταν οί άστυνομικοί έπέδραμαν γιά νά τήν συλλάβουν τούς έπε- 
τέθη μέ πέτρες. Τέλος συνελήφθη καί ένεκλείσθη σέ άναμορφωτήριο.

Τά άλσύλλια όμως δέν φιλοξενούν μόνον αύτές τις άνηθικότητες, άλλά καί λο- 
γής-λογής κακοποιούς. Πιστεύουμε ότι σέ όλων τή μνήμη θά έρχωνται παρόμοιες 
περιπτώσεις, κατά τις όποιες κακοποιοί παρουσιαζόμενοι ώς αστυνομικοί, όπλοφο- 
ροΰντες μάλιστα, κάνουν έλεγχο στά ζευγάρια, άφαιρούν τις ταυτότητές τους και τα 
διατάσσουν νά τούς ακολουθήσουν καί καθ’ οδόν άπαιτοΰν διάφορα χρηματικά ποσά 
γιά νά τά άφίσουν έλεύθερα. Τά ζευγάρια τότε φοβούμενα τό σκάνδαλο πού θά έπα-
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κολουθηση από τήν προσαγωγή τους στο ’Αστυνομικό Τμήμα—έντύπωσι την όποιαν 
καθ’ οδόν οί κακοποιοί, καταλλήλως έχουν καλλιεργήσει—υποκύπτουν στις άξιώσεις 
τους καί καταβάλλουν τά ζητούμενα ή καί όλιγώτερα ανάλογα μέ τήν θρασύτητα των 
κακοποιών, οί όποιοι άλλοτε άσκοΰν καί σωματική βία ή απειλή μέ τά φερόμενα 
υπ αυτών όπλα. Γό δυστύχημα είναι ότι παρόμοιες περιπτώσεις ελάχιστες γίνονται 
γνωστές στήν ’Αστυνομία, γιατί οί παθόντες νομίζοντες ότι άπό τις ενέργειες τής 
Ά σ  τυνομίας πού θά επακολουθήσουν γιά τήν άνακάλυιΐπ τών δραστών θά έκτεθή ή 
ηθική τής συνοδού των. αποσιωπούν τά συμβάντα κ ι’ έτσι τά γεγονότα επαναλαμ
βάνονται.

’Αλλά καί ποιος είναι έκεΐνος πού νομίζει, δτι τά πράγματα θά φθάσουν μέχρις 
εδώ και δεν θα προχωρήσουν στο χειρότερο, δηλαδή ύπό τήν απειλή τού περιστρόφου 
καί τής σωματικής βίας δεν θά προσπαθήσουν νά καταστήσουν ανίκανο τον συνοδό 
γιά νά βιάσουν τήν γυναίκα;

Δέν έχει περάσει πολύς καιρός πού στο άλσος τού Λυκαβηττού, στις αρχές 
τού λόφου προς τό Μαράσλειο, έγινε ένα παρόμοιο έπεισόδιο, εις βάρος μάλιστα ένός 
άστυφύλακος, τον όποιο 3-4 άτομα άφοΰ συνέλαβαν καί τον κατέστησαν άνίκανο 
ν’ άντισταθή, άπεπειράθησαν νά βιάσουν τήν γυναίκα πού συνώδευε. Τό ευτύχημα 
στήν περίπτωσι αύτή είναι δτι ό αστυφύλακας διετήρησε τήν ψυχραιμία του καί 
άντιστάθηκε μέ δλες του τις δυνάμεις καί μέ τά δόντια άκόμη καί κατώρθωσε έτσι 
κατά τήν ώρα τής πάλης του μέ αύτούς, νά δώση τήν ευκαιρία στήν γυναίκα νά φύγη. 
αύτός δέ νά τρέξη παρά τά τραύματά του καί νά συλλάβη ένα άπό τά άτομα αύτά, 
τά όποια όταν είδαν δτι άπέτυχε τό σχέδιό τους έτράπησαν εις φυγήν. Νομ,ίζομεν δέ, 
αν δέν μάς άπατα ή μνήμη, δτι τά άτομα αύτά έδήλωσαν άστυνομικήν ιδιότητα. 
’Αλλά τό έπεισόδιο αύτό δέν είναι καί τό μοναδικό. 'Απλώς ήλθε στή μνήμη μας καί 
τό άναφέρομεν σάν παράδειγμα.

Έ ξ άλλου πάμπολες είναι οί περιπτώσεις κλοπής ή άρπαγής τσαντών, ενδυ
μάτων καί λοιπών άλλο^ν ειδών τών ερωτικών ζευγαριών, τά όποια άπορροφημένα 
στις διαχύσεις τους τά άφίνουν άνεπιτήρητα, έτσι ώστε οί κλέπτες βρίσκουν τήν 
εύκαιρία γιά νά δράσουν. Δέν έχει περάσει πολύς καιρός, τό 1955 άν θυμώμαστε κα
λά πού στο άλσύλλιο τού Θησείου συνελήφθη ένας κλέπτης γυναικείων τσαντών, 
όνόματι Γεωργακίου, ό όποιος επωφελούμενος αύτής τής καταστάσεως. χρησιμο- 
ποιών πολλές φορές ειδική άρπάγη (σύρμα) καί συρόμενος μέχρι τού σημείου όπου 
εύρίσκοντο τά ζευγάρια, άφαιροΰσε τις τσάντες τών γυναικών ή άλλα αντικείμενα. 
"Οταν συνελήφθη καί ώμολόγησε τις κλοπές, ώδήγησε τούς αστυνομικούς σέ κά
ποιο ξεροπήγαδο, κάτω άπό τό βράχο τού Άρείου Πάγου, κοντά στήν ’Ακρόπολη 
μέσα στο όποιο έρριχνε τις τσάντες, άφοΰ προηγουμένως άφαιροΰσε τό περιεχόμενό 
τους. ΓΙρός μεγάλη δέ κατάπληξι τών άστυνομικών έβγαλε άπό τό πηγάδι αύτό 
περίπου 60 τσάντες ενώ στο Θ' Παράρτημα ’Ασφαλείας τού Θησείου, είχαν καταγ- 
γελθή έλάχιστες κλοπές, άπό τούς παθόντας. Καί δέν είναι βέβαια ό Γεωργακίου ό 
μοναδικός κλέπτης τών ειδών αύτών. ’Απεναντίας δλα τά Παραρτήματα ’Ασφαλείας 
έχουν νά παρουσιάσουν παρόμοιες φυσιογνωμίες καί πολλές τέτοιες περιπτώσεις.

Πολλοί λοιπόν είναι οί κίνδυνοι πού φιλοξενούν τ ’ άλσύλλια πού άρχίζουν άπό 
μιά κλοπή τσάντας ή άλλων άντικειμένων (ενδυμάτων κ .λ .π .) τών επισκεπτών τους 
μέχρι τού πλέον άπιθάνου έγκλήματος.

Έ ξ άλλου πολλοί άλήτες βρίσκουν άγαπητό κατάλυμα μέσα στ’ άλση, προ 
παντός τό καλοκαίρι, άλλά καί τον χειμώνα άκόμη, ένώ πολλοί άλλοι καταδιωκόμενοι 
βρίσκουν τό καταφύγιό τους στ’ άλση γιά νά άποφύγουν έτσι τον έλεγχο τών άστυνο
μικών. Καί τρανό παράδειγμα περί αότοΰ άποτελεΐ ή άπόπειρα δολοφονίας τού ύ- 
παρχιφύλακος Καμπέρη άπό τό Βούλγαρο φυγάδα Βόρις Στογιάνωφ, ό όποιος κατέ
φυγε στο άλσος τού Λυκαβηττού γιά νά κρυφτή καί άπ’ εκεί νά συνέχιση τήν πορεία
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του προς τδ Παραπέτασμα. ’Αλλά μήπως καί κομματικά ραντεβού δεν εξασφαλίζουν 
τά άλση ανενόχλητα; Πιστεύουμε δτι άν συνελαμβάνετο ζών 6 Στογιάνωφ θα απε- 
κάλυπτε δτι στο άλσος του Λυκαβηττού, έπραγματοποίησε συναντήσεις με παράγον
τας τού Κ.Κ.Ε. Τδ παρελθδν μάς πληροφορεί δτι πολλά κομματικά ραντεβού οι κομ- 
μουνισταί τά έπραγματοποίησαν στά διάφορα άλσύλλια τής Πρωτευουσης.

Ξεχάσαμε άκόμη νά άναφέρουμε τούς μικροκλέπτες (μπουκαδόρους), οι οποίοι 
άπδ την ήμέρα παρακολουθούν τά σπίτια πού βρίσκονται κοντά στά άλσύλλια για να 
ξεκινήσουν άπ’ έκεΐ στή νυχτερινή τους έπιχείρησι, χρησιμοποιώντας τα και ως «πε
ράσματα».

Μέ δσα γράψαμε πιδ πάνω δεν θέλουμε νά πούμε ούτε και να δημιουργήσουμε 
την έντύπωσι δτι στά άλσύλλια επικρατεί άνησυχητική κατάστασις. ’Απεναντίας απο 
άπόψεως άστυνομικοΰ ενδιαφέροντος, χάρις στάς άοκνους προσπάθειας καί τδ ιδιαί
τερο ενδιαφέρον έπιτηρήσεως των μερών αυτών άπδ τούς άστυνομικούς ’Ασφα
λείας καί Τάξεως έπικρατεΐ ζηλευτή τάξις γιά την οποία μπορούμε νά είμαστε υπερή
φανοι. Τά σποραδικά γεγονότα πού συμβαίνουν στά άλσύλλια δεν μπορούν ν’ αλλάξουν 
την καλή έντύπωσι πού έχει δημιουργηθή.

’Επίσης θέλουμε νά σημειώσουμε στδ τέλος τής καμπάνιας αυτής τα εξής: 
Νομίζουμε δτι φανήκαμε κάπως αυστηροί καί ρεαλισταί μέ τα δσα γράφουμε, πάν
τως δεν μπορούσαν ν’ άναφερθοΰν διαφορετικά τά γεγονότα, κι’ έτσι μεταφεραμε 
ωμή τή πραγματικότητα τής καταστάσεως πού έξιστοροΰμε.

Τέλος δσα γράψαμ,ε άναφέρονται σέ περασμένα γεγονότα, σκοπος μας δε είναι 
νά υπενθυμίσουμε τούς κινδύνους πού μάς επιφυλάσσουν τά άλση καί τους οποίους 
πρέπει νά έχουμε ύπ’ δψει μας όταν πηγαίνουμε γιά έλεγχο στά μέρη αυτά, ώστε να 
ενεργούμε μέ κάθε σύνεσι καί προφυλακτικότητα.

Γ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, δτι τδ προσπέρασμα έχει καί τούς κινδύνους του καί πρέπει νά γ ί
νεται μέ μεγάλη προσοχή. 'Όταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημενο αύτοκι- 
νητο πού σάς εμποδίζει νά βλέπετε προς τά δεξιά σας, πρέπει νά ελαττώνετε τε

λείως τήν ταχύτητα, ώστε νά σταματάτε αμέσως άν παραστή άνάγκη.



ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

(Συνέχεια έχ τοΰ προηγουμένου xotl τέλος)

Γ ε ν ικ α ί  χυκ λ ο φ ο ρ ια κ α ί  μ ε λ ετ α ι
 ̂ Αί γενικαί χυκλοφοριακαί μελέται μέ βάσιν μίαν ερρυτάτην προοπτικήν 

όια τας μελλουσας ν’ άνακύψουν κυκλοφοριακάς άνάγκας έχουν ώς άντικείμενον.
α) Διανοίξεις οδικών αρτηριών εις τάς πόλεις.

, , β) Χαράξεις εκμοντερνισμενων αρτηριών μεγάλης κυκλοφοριακής ΐκανότητος 
και εςασφαλιζουσών μεγάλην ταχύτητα άποκλειστικώς δι’ αυτοκίνητα (ώς οί αυτο
κινητόδρομοι Γερμανίας) μέ διασταυρώσεις επί διαφόρου επιπέδου, μέ έλεγχον καί 
περιορισμόν των ύπερφαλαγγίσεων προς περιορισμόν τών ατυχημάτων.

γ) Κατασκευή αρτηριών περιμετρικής κυκλοφορίας.
δ) Κατασκευή σταθμών ή υπογείων πολυορόφων σταθμών αύτοκινήτων Ι.Χ.

’Εξοπλισμός τών οδών
Ο εξοπλισμός τών οδών έχει όλως ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν άσφάλειαν 

τής κυκλοφορίας.
Ο εξοπλισμός τών οδών σκοπόν έχει νά παράσχη βοήθειαν προς τούς οδηγούς 

των διάφορων οχημάτων διά τήν ασφαλή χρήσιν τών οδών, τούτο δέ έπιτυγχά- 
vc.ox δια τής προειδοποιησεως των περί τών κρατουσών κυκλοφοριακώιν συν
θηκών (μονόδρομοι, άπαγορεύσεις στροφών—διελεύσεων, όρια ταχύτητος κλπ .). Έξ 
άλλου διά τού εξοπλισμού τών οδών διά αυτομάτως λειτουργούντων φωτεινών σημά
των ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας, επιτυγχάνεται ταχεία, οικονομική καί άσφαλής 
κυκλοφορία. Με την αυξησιν τής ταχύτητος τών μεταφορικών μέσων κατέστη έπι- 
τακ.ικώς αναγκαίος ο ες,οπλισμος τών οδών, αποτελεί ό εξοπλισμός αύτός έναν ίδιαι- 
τερως σοβαρον κλάδον της κυκλοφοριακής τεχνικής.

Επιτυγχάνεται δε ο εξοπλισμός τών οδών διά τών εξής μέσων:
1. Με πινακίδες:^ α) πληροφοριακές, β) προειδοποιητικές, γ ) απαγορευτικές.
2. Με διαγραμμίσεις τών οδοστρωμάτων (διαβάσεις πεζών, χυκλοφοριακαί 

λωρίδες, τος,α κατευθύνσεο^ν).
ο. Με αυτόματόν φωτεινήν σηματοδότησιν, ή οποία εναρμονίζει τήν κίνησιν 

πεζιυν καί οχημάτων επί διασταυρουμένων οδών κατά τρόπον ορθολογιστικόν, ό όποιος 
άποτρέπει τήν ταύτόχρονον κίνησιν κυκλοφοριακών ρευμάτων, τά όποια άλλως θά 
αλληλοσυγκρουοντο. Εξ άλλου δια του τρόπου αυτού εξασφαλίζεται, συνεχάς καί 
ιαχεια κινησις οχημάτων ανευ ουδεμιας απώλειας χώρου και χρονου (πράσινο κύμα) 
και κατα συνέπειαν αυξάνεται ή κυκλοφοριακή ίκανότης τώ>ν όδοίν.

4. Με πασσάλους φέροντας άνταυγαστήρας καί τοποθετημένους εις επικινδύ
νους καμπάς.

5. Μέ αντανακλαστικά καρφιά κατά μ,ήκος τοΰ άξονος τής οδού.
6. Μέ στηθαία ασφαλείας ελαστικά ή έξ άλλης ύλης.
Προκειμένου νά έπιτευχθή ό σκοπός τοΰ εξοπλισμού τών οδών—ανάγκη όπως 

αι ενδειςεις: α) είναι σαφείς, β) τοποθετούνται εις ικανήν άπόστασιν προ τοΰ κιν
δύνου ή τών κυκλοφοριακών συνθηκώ>ν περί τών οποίων προειδοποιούν εις τρόπον



7984 Κυκλοφοριακή τεχνική

ώστε νά παρέχηται ο άναγκαΐος χρόνος πρόςλήψιν μέτρων παρά των οδηγών ή πεζών.
Έ ξ άλλου προς έπιτυχίαν τών σκοπών του εξοπλισμού σημασίαν έχει η εκ

λογή τοΰ καταλλήλου ύλικοϋ σημάνσεως ώστε τά προειδοποιητικά μέσα (πινακίδες 
κ.λ .π .): α) νά εφελκύουν ζωηρώς τήν προσοχήν οδηγών καί πεζών, β) να αντέχουν 
εις τάς άτμοσφαιρικάς επιδράσεις καί γ ) εις τάς επιδράσεις κυκλοφορίας και την 
καταστροφικήν μανίαν ώρισμένων βανδάλων.

Ή  κυκλοφοριακή τεχνική εν Έλλάδι
Ενδεχομένως οί αιωνίως μεμψίμοιροι θά καταγγείλουν ώς προόρως σπεύδον- 

τας τούς εΐσηγουμένους τήν καθιέρωσιν τής κυκλοφοριακής τεχνικής καί έν Έλλάδι, 
λόγω τοΰ σχετικώς μικρού είσέτι άριθμοΰ τών έν τή χώρα κυκλοφορούντων οχημάτων.

’Άν όμοος προσέξουν τά συμπτώματα τής κυκλοφορίας, δηλαδή ΰψωσιν τοΰ 
δείκτου αύτοκινητιστικών δυστυχημάτων άφ’ ενός καί αύξησιν τών κυκλοφοριακών 
δυσχερείων άφ’ ετέρου, ’ίσως άλλάζουν γνώμην οί μεμψίμοιροι.

’Άν ληφθή ύπ’ όψιν ότι ό κυκλοφοριακός φόρτος επί τής λεωφ. ’Αμαλίας εις το 
ύψος τής Πύλης Άδριανοϋ έχει φθάσει τά 60.000 οχήματα ήμερησίως, ενώ εις τάς 
Βρυξέλλας τό σημεΐον τοΰ μεγίστου κυκλοφοριακοΰ έδέχετο, κατά τήν έποχήν τής 
Διεθνούς Έκθέσεως, μόνον 40.000 οχήματα ήμερησίως, άγόμεθα τότε εις το συμπέ
ρασμα ότι εις τό σημεΐον τοΰ μεγίστου κυκλοφοριακοΰ φόρτου έχομεν κυκλοφορίαν 
κατά 50% άνωτέραν τοΰ αντιστοίχου σημείου τών Βρυξελλών, εις τάς οποίας, κατα 
τεκμήριον, ή κυκλοφορία ύπήρξεν ιδιαιτέρως έντονος κατά τήν περίοδον τής Έκθέσεως.

’Άλλη δικαιολογία τής προσφυγής εις τά φώτα τής κυκλοφοριακής τεχνικής 
είναι ό παρά τάς υπέρογκους οΐκονομικάς έπιβαρύνσεις εντατικός ρυθμός αυξησεως 
τοΰ άριθμοΰ τών εις τήν χώραν εΐσαγομένων αυτοκινήτων, ιδίως I. X. ΈΙ μέση 
έτησία αόξησις τής κυκλοφορίας εις τάς οδούς τής Πρωτευούσης είναι 25%. Εξ 
άλλου ή αυξησις τών εις τήν χώραν εισερχομένων αύτοκινήτων ξένων περιηγητών 
όχι μόνον προβλέπεται νά είναι σημαντική, άλλά καί επιδιώκεται νά είναι τοιαυτη.

’Άν λοιπόν, σήμερον έχομεν άνησυχητικά συμπτώματα εις τήν διεξαγωγήν 
τής κυκλοφορίας, ευχερές είναι νά συναχθή τό άσφαλές συμπέρασμα ότι έντός ολί
γων ετών θά ίσχύση τό κυκλοφοριοκόν άδιαχώρητον μέ όλας τάς δυσμενείς συνέ
πειας επί τής οικονομικής ζωής τής χώρας, άν εγκαίρως δεν προσφύγωμεν εις τάς 
ύπηρεσίας τής κυκλοφοριακής τεχνικής.

'Η κυκλοφοριακή τεχνική εις τήν χώραν μας έχει κάμει δειλά-δειλά τήν έμ- 
φάνισίν της προ ολίγων μόλις ετών, δεδομένου οτι κατα τα ετη 1952 19ο3 έγιναν
αί πρώται κυκλοφοριακαί έρευναι παρά τοΰ 'Υπουργείου Δημ. ’Έργων τή συνδρομή 
τής Τροχαίας ’Αθηνών. Ή  έρευνα αυτή άπέβλεπεν εις τήν μέτρησιν τοΰ κυκλοφορια- 
κοΰ φόρτου τών οδών του κέντρου των ’Αθηνών, βασει δε των στοιχείων τα οποία 
προέκυψαν. Έ ξ αυτής, κατηρτίσθη ό πρώτος κυκλοφοριακός χάρτης τοΰ κέντρου* 
τής Πόλεως. Ανάλογες μετρήσεις διεξάγονται καί κατά τήν παροΰσαν περίοδον.

'Ο συστηματικός εξοπλισμός ιδία τών υπεραστικών οδών δι’ άντανακλαστικών 
καθοδηγητικών πινακίδων καί ή έγκατάστασις 10.000 περίπου άντανακλαστικών 
πασσάλων εις έπικινδύνους καμπάς άποτελεΐ μίαν έκ τών πρώτων πρακτικών και 
κοινωφελών εφαρμογών τής κυκλοφοριακής τεχνικής.

Ή  κατασκευή νέων οδικών άρτηριών ιός π.χ. τής όδοΰ Λαρίσσης-Τεμπών- 
Κατερίνης καί ή μελέτη προς χάραξιν άλλων άρτηριών τής υπαίθρου προς ίκανρποίη- 
σιν τών συγχρόνων μεταφορικών καί συγκοινωνιακών άπαιτήσεων, αποτελοΰν πα- 
ρήγορον σημεΐον διά τήν εύόδιυσιν τοΰ έργου τής κυκλοφοριακής τεχνικής.

Εις τάς ’Αθήνας βάσει τών προαναφερθεισών μετρήσεων τοΰ 1952—1953 και με
ταγενεστέρων κατεστρώθη ή μελέτη μονοδρόμων καί πρασίνου κύματος, τά όποια εν 
συνδυασμώ λειτουργοΰντα, θά άμβλύνουν σημαντικώςτό όξύκυκλοφοριακόν πρόβλημα.
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δια τής επιταχυνσεως του ρυθμού τής κυκλοφορίας, ή οποία ουτω θά καταστή οί- 
κονομικωτέρα καί εύρυθμοτέρα.

Αι δαπαναι έργων τώυ οποίων τήν έκτέλεσιν υπαγορεύουν τά πορίσματα τής 
κυκλοφοριακής τεχνικής είναι, εν τελευταία αναλύσει, παραγωγικαί όσον καί άν 
φαίνωνται εκ πρώτης δψεως σημαντικαί.

Κυκλοφοριακή τεχνική καί ’Αστυνομία
Το κυκλοφοριακον πρόβλημα, εν Άθήναις, έχει ήδη περιέλθη εις ωριμότητα 

τοιαυτην ώστε να καθίσταται πλέον σαφές ότι είναι ανάγκη αναπόδραστος όπως μή 
αρκουμεθα πλέον, δια την επιλυσιν του εις τον εμπειρισμόν καί μόνον, άλλα νάπρο- 
σφύγωμεν εις τά επιστημονικά φώτα τής κυκλοφοριακής τεχνικής.

Είναι πλέον εκδηλος η αναγκη όπως άναζητήσο^μεν τάς λύσεις των ποικίλων 
πτυχών τοϋ κυκλοφοριακοΰ προβλήματος δι’ επιστημονικών μεθόδο ν̂ καί στηρίξωμεν 
τας αποφάσεις μας επί έπιστημονικών δεδομένων.

Βασική επιδίωξις, προκειμενου να προσεγγίσωμεν' λύσεις, θά πρέπει νά είναι 
η κατα ορθολογιστικόν τροπον ρυθμισις τής κυκλοφορίας, αΰτη δέ δύναται νά έπιτευ- 
χθή μονον δι επιστημονικών ερευνών και μελετουν αί όποίαι, άκριβώς, άποτελοϋν το 
άντικείμενον τής κυκλοφοριακής τεχνικής.

Δεν θα ήτο υπερβολή νά λεχθή οτι άκόμη καί ή τοποθέτησις μιας πινακίδος 
προαπαιτεί συστηματικήν παρατήρησιν καί μελέτην.

'Η ρύθμισις τής κυκλοφορίας άφορα έν γενικαΐς γραμμαΐς:
1. Τούς οδηγούς καί τά οχήματα των.
2. Ί ους κανονισμούς κυκλοφορίας, δηλαδή τούς βασικούς κανόνας χρήσεως 

τών οδών (θέσις τού οχήματος επί τής οδού, ταχύτης, πορεία προτεραιότης, δικαιώ
ματα, καθήκοντα πεζών—οδηγών κ .λ .π .).

3. Ί άς εΐδικάς ρυθμίσεις τής κυκλοφορίας εις ώρισμένας περιπτώσεις χώρου και 
χρονου (τελεταί-πανηγύρεις-παρελάσεις-άνωμαλίαι λόγω έκτελέσεως έργων κ.λ.π.).

Διά τήν άντιμετώπισιν τής επιστημονικής ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας καθί
σταται αυτόχρημα άναγκαία ή άρμονική καί συνεχής συνεργασία τών 'Υπηρεσιών 
μετά τού εκάστοτε φορέως τής κυκλοφοριακής τεχνικής. 'Οσημέραι καθίσταται ο
φθαλμοφανές δτι ή έμπειρία καί μόνη δεν άρκεΐ διά τήν λυσιτελή άντιμετώπισιν 
τών προβλημάτων. Φορεύς τής κυκλοφοριακής τεχνικής είναι ό αρμόδιος μηχανικός 
τής κυκλοφορίας, ό όποιος είναι συνήθως, υπάλληλος τού 'Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων. Εύχής έργον θά ήτο νά ένταχθή εις τήν δύναμιν τής Τροχαίας λαμβάνων 
αστυνομικήν ιδιότητα ώς συμβαίνει μέ τούς ιατρούς τής υπηρεσίας. Διότι δέν εί
ναι νοητόν ό φορεύς τής κυκλοφοριακής τεχνικής νά κεΐται εκτός τής Τροχαίας, ή 
οποία καί μόνη θεωρείται, ύπό τής κοινής γνώμης, υπεύθυνος διά τήν καλήν ή κα
κήν λειτουργίαν τής κυκλοφορίας. Είναι άναπόδραστος ή ανάγκη τού οργανικού 
συνδέσμου τής επιτελικής υπηρεσίας ώς είναι τό γραφείον μηχανικού κυκλοφορίας 
μετά τής εκτελεστικής τοιαύτης, ώς είναι ή 'Υπηρεσία Τροχαίας Κινήσεως.

'Η ώς άνω οργανική σύνδεσις καθίσταται έπί τοσοΰτον μάλλον άναγκαία καθ’ 
όσον άποτελεί ήδη κοινήν συνείδησιν ή πεποίθησις δτι παρήλθεν πλέον ή εποχή τών 
εύκολων λύσεων τής νοοτροπίας «πονάει δόντι-βγά.ζει δόντι».

Τά προβλήματα δέν λύονται μέ άρνήσεις μόνον καί απαγορεύσεις. Χρειάζεται 
προσπάθεια δημιουργική, ή όποια θά άποδώση καρπούς μόνον τή βοήθεια ενός επιτε
λείου μελετών, ύπό τάς διαταγάς τού Διευθυντοΰ τής Τροχαίας καί διά καταλλήλου 
τεχνικού εξοπλισμού καί κυρίΐυς διά έπαρκοΰς, άπό ποιοτικής καί ποσοτικής άπό- 
ψεως, ύλικοΰ τής Τροχαίας.

Α. Γ. Ν.



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

'Υ π ό τής Δ/5ος ΧΑΡΟΥΛΑΣ ΤΖΑΒ5ΛΛΑ

Δεν έλλειψε ποτέ άπό τον άνθρωπο ή ικανότητα νά δημιουργή νέες μορφές. 
Τό περιεχόμενό τους άναζητα στο παρελθόν. Καί γυρίζει πίσω, πάρακει από την ιστο
ρική του ζωή, στήν αρχή τής γνώσης του για τις δυνάμεις του κόσμου, τις δυνάμεις πού 
ή άδυναμία του έπλασε.

Ό  Θεός, ή άρρητη έννοια του Θεού, χαρίζει τή λύτρωση στήν άγωνία του. 
*0 Θεός, πού είναι άνθρωπος στα πάθη, υπεράνθρωπος στήν ισχύ, άνυπερβλητος στήν 
ομορφιά, αθάνατος. ’Εκείνο πού ποτέ ό άνθρο^πος δεν θά φθάσει γίνεται Θεός, λα
τρεύεται. 'Ο μύθος συνοδεύει τήν πίστη του. Πρέπει όλα νά έχουν μιά ερμηνεία, 
πώς άνατράφηκαν, που κατοικούν, μέ τί γεμίζουν τήν άτέρμονη ζωή τους.

Τροφή όλα τούτα στήν φαντασία τής κάθε έποχής. 'Όλη ή αρχαία τέχνη, από 
τά λαμπρά οικοδομικά της έργα, τήν μοναδική γλυπτική της, μέχρι τά μικρά είδήλια, 
δήλια των τάφων, είναι ένας ύμνος στούς άθανάτους.

Στά χρόνια πού άκολουθοΰν τήν ρωμαϊκή αυτοκρατορία οί ελεύθερες καλλιτε
χνικές τάσεις πνίγονται μέσα στήν ατμόσφαιρα τής νέας θρησκείας. Πρέπει να περα
σουν αιώνες, νά μχταβληθή ό ποίίτος θρησκευτικός φανατισμός σέ συνείδηση κι 
άφοβα πιά ό νοΰς νά κινηθή στις έποχές τοίν ηρώων, τών μουσών, Θεώ>ν καί ήμιθέων.

Μέσα σ’ αυτήν τήν νέα περίοδο βρίσκομε νά ξαναζούν τά αρχαία θέματα. Ή  
μορφή τους μόνον έχει τήν σφραγίδα τού διαφορετικού τής εποχής πνεύματος.

’Έτσι, οί ολύμπιοι μέ τό κάλλος καί τήν παράδοξη ζωή τους έμπνέουν τήν νεω- 
τερη κλασσική ζωγραφική.

'Η εποχή τού αυστηρού περιγράμματος τών βυζαντινών έχει περάσει, τώρα 
μιά δροσιά καί χάρη σκορπίζει από τις μορφές τών αιωνίων. Σ’ αύτά τά θέματα οί 
καλλιτέχνες ανέπτυξαν, θάλεγα, τήν προσωπικότητά τους. Οί προσωπογραφίες τών 
εύγενών, τούς μετέβαλαν τήν τέχνη σέ άριστη τεχνική, ή μόδα τής έποχής στο ν’ 
άποδίδωνται οί λεπτομέρειες τόσο πού τό κύριο θέμα νά πνίγεται στό πλήθος τους, 
μετέβαλε τό έλεύθερο καλλιτεχνικό φρόνημα σ’ έναν υπηρετικό νοΰ τού τύπου.-

Καί ό τύπος ρυθμίζει τή ζωή. Στό άγιογραφικό θέμα, όσο κι’ άνίτολμα, κι’ άν 
έπαναστατή ακόμα, τον περιορίζει ό σεβασμός τού πιστού. Ό  μύθος τά ελευθερώνει 
όλα. Ό κοσμογονικός μύθος άποδεσμεύεται κι’ άποδεσμεύει.

'Η άναδρομή στά παληά καί ό καλλιτεχνικός όραματισμός λυτρώνουν τήν ψυχή. 
Ό  Leonard da Vinci στον πίνακά του «Ή  Λήδα καί δ Κύκνος» παρουσιάζει μιά 
σύνθεση τής ερωτικής ιστορίας τού πολυμήχανου Δία.'Ο πελώριος Ζεύς-Κύκνος τρυ
φερά μέ τις φτεροΰγες του άγκαλιάζει τό αρμονικό σώμα τής Λήδας, αύτή, μέ κίνηση 
πού θά ήταν σκληρή άν δέν τήν συνώδευε ένα χαμόγελο, προσπαθεί ν’ άπομακρύνη 
τον τολμηρό έπισκέπτη κρατώντας τον από τον λιγερό λαιμό. _

Τό χέρι τής Λήδας καί δ λαιμός τού Κύκνου έκφράζουν όλον τον δυναμισμό τού 
δημιουργού.

Τό ίδιο θέμα καί μέ όμοια επιτυχία πραγματεύεται δ Correge.
’Αλλά καί δ Tiziano άσχολεΐται μέ τις μεταμορφώσεις τού απατρός θεών τε καί
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ανθρώπων». Στον πίνακα τοΰ Μουσείου τής Βιέννης ή Δανάη άφίνει τό σώμα της 
νά λουσθή στη χρυσή βροχή πού μέσα στά μόριά της έχει άναλυθή ό Ζεύς. Καί ό Cor- 
rege πάλι αποδίδει το, ’ίδιο θέμα καί μέ τρόπο πειστικό, (Gabrie Borghese).

Ή  παιδική ήλικία τοΰ Δία έδωσε θέμα στις δημιουργίες τοΰ Jordaens. Στο 
Μουσείο τοΰ Λούβρου είκονίζεται ό Θεός, σαν μικρό παιδί, μέσα σέπλούσια βλάστηση, 
ενώ μια νύμφη αρμέγει τήν’Αμάλ
θεια (τό ζώον πού μέ τό γάλα του 
τον άνέθρεψε), καί ό Παν τοΰ 
παιχνιδίζει χαρούμενα.

Πόσο γίνονται ολα απλά!
Θέματα μέ ηρωικούς χαρακτή

ρες έπνέουν τον Moreau. Ό  Προ- 
μηθεύς, δέσμιος, άτενίζει στο χάος 
που σκίζουν βουνοκορφές. Τό γε
ράκι, ό εκτελεστής τής ποινής. 'Ο 
Moreau μάς πείθει γιά τήν τραγι
κότητα τής μοίρας τοΰ Προμηθέα, 
άκόμα πείθει γιά τήν έγκατάληψη 
πού ακολουθεί τήν εύεργεσία.

Οί θεοί τοΰ πολέμου, δ ’Άρης 
καί ή Άθηνά, συχνά συντροφεύον
ται καί άλληλοβοηθοΰνται. Ό  Ve- ’Αφροδίτη, ”Epcos καί ’Άρη; (Borbone).
ronege δεν διστάζει νά παρουσιά-
ση τούς ήρωές του μέ ένδύματα όπλα τής εποχής του, δ David όμως, στον
πίνακα τοΰ Λούβρου, μέ τήν γνωστή μορφολογική τελειότητα, δένει τούς συντρό
φους πολεμιστάς μ.έ τις άνετες κινήσεις των χεριών καθώς ή ’Αθήνα σπεύδει προ

φανώς νά βοηθήση τον ’Άρη σέ 
κάποιον αγώνα του.

'Ο ’Έρωτας καί ή ’Αφροδίτη, 
περισσότερο καί άπο τούς πρώτους 
πιστούς τους, λατρεύονται άπό τούς 
νεωτέρους μύστες τής τέχνης. 'Ο 
Botticelli, μέ τήν πολύ γνωστή 
σύνθεση τής γεννήσεως τής θεάς 
καθώς καί μέ τήν σύνθεση τής Α 
φροδίτης τοΰ ’Άρη καί τών ερώ
των δ Bordone, μέ τήν Αφροδίτη 
τον ’Έρωτα καί τον ’Άρη σέ μορ
φές ρεαλιστικές μέ ανθρώπινη έκ
φραση καί στάση, δ Poussin μέ τις 
καλλίγραμμες γυμνές μορφές τής 
θεάς, όπως σέ δυο έργα του τις δί
νει σέ στάση πού πολύ φαίνεται να 
έχη μελετήση, δ Valazquez, μέ 

τήν γυμνή ’Αφροδίτη μπροστά, στον καθρέφτη (δέν διστάζει νά δικαιολογή τον κα
θρέφτη στούς χρόνους τής μυθολογίας), δ Tiziano, μέ τήν ’Αφροδίτη τής Φλωρεν
τίας καί τής Νεαπόλεως, δ Veronege, δ Natoire, δ όίο^'ίοηβκαί τέλος δ Rubens, 
μέ τις πολύμορφες συνθέσεις του, καθάις τήν θεά συνοδεύουν ό ’Έρως, δ Βάκχος καί 
ή Δήμητρα (Kassel) ή Σάτυροι καί Νύμφες (Βρυξέλλαι), κλείνουν τον κύκλο τών 
υμνητών τής νεότητας καί τής αιώνιας ομορφιάς.
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'Ο Rubens έμπνέεται σέ σύνθεση με τήν παράσταση του Ποσειδώνα καί τής 
’Αμφιτρίτης. Στον πίνακα τοΰτο, έκτος των κυρίων μορφών πού ίσως είναι οί λιγώ- 
τερο ενδιαφέρουσες, εντύπωση προκαλεΐ ή πλαισίωση του ζεύγους. Θηρία του δάσους 
καί γοργόνες, Σάτυροι μέ πελώρια θαλασσινά όστρακα, βλάστηση στεριανή καί ιστία 
πλοίου δένονται μέ τόλμη.

Μοναδικός στάθηκε 6 Rubens στην άπόδοση βακχικών σκηνών. Οί Σάτυροι, μέ 
σκούρο δέρμα καί λιπόσαρκοι, έρχονται σέ άντίθεση μέ τις λευκές καμπυλόγραμμες 
μαινάδες. Τήν πουπουλένια σάρκα τους συνοδεύει βλέμμα γλυκό καί άπνευμάτιστο. 
Στα μάτια τών Σατύρων, άντίθετα, διαφαίνεται όλη ή δαιμόνια ιδιότητά τους. Πε
ρισσότερο είδηλιακή ή σύνθεση τού Poussin μέ Σατύρους καί Μαινάδες (Kassel). 
Τήν σύντομη άναδρομή μας στή ζωή τών θεών θά κλείσει τό έργο τού Giordano 
μέ τήν άρπαγή τής Περσεφόνης. Οί δαίμονες, πού ακολουθούν τον Πλούτωνα, έχουν 
τήν μορφή πού τούς έδωσε πιά ό Dante, ενώ οί περίτρομες συμπαίκτριες τής Περ
σεφόνης έρχονται σέ άντίθεση τών πρώτιυν μέ τήν τρυφερή ομορφιά τους.

Ί ό στοιχείο τής νοητικής καί μορφολογικής άντιθέσεως υπάρχει σχεδόν παντού.
I. νωστό μάς είναι πά>ς ή μυθολογία δέν σταματά στούς αθάνατους. 'Η φαν

τασία δέν έχει κορεσμό. Οί Μούσες, οί "Ηρωες, οί βασιλείς προσθέτουν μέ τήν ζωή 
τους νέους κύκλους στον κόσμο τού μύθου. Σ’έκφραστικώτατο σχεδίασμα ό Fragouard 
παρουσιάζει τήν Τερψιχόρη. Στή χορευτική της κίνηση τό άνέμισμα τού πέπλου 
και το τοςο τού σώματος μάς φέρνει στή μνήμη τήν όρχουμένη μαινάδα τού Σκόπα.

Ίον Ένδυμίονα 6 Girodet (Λούβρο) άποδίδει, υπερβολικός στην απαλότητα 
τού σώματος, στον διαρκή ύπνο του.

Κατά πολύ παράδοξο τρόπο ό Rubens, σέ πίνακα τού Μουσείου τής Δρέσδης, 
ζωντανεύει τον 'Ηρακλή. Δέν έμπνέουν τον μεγάλο καλλιτέχνη οί άθλοι καί ή άρετή 
τού ήρωα, μιά στιγμή άνθρώπινη γίνεται τό θέμα. 'Ο 'Ηρακλής, μεθυσμένος, μέ τό 
δυνατό κορμί παραδομένο στά διονυσιακά ρίγη, άγκαλιάζει τον Πάνα καί τις όμορφες 
άκολούθους του.

Είναι ή ποίηση τής άδύναμης ώρας.
Ο I ραγικός Οΐδίππους, άπό άνώνυμο πίνακα τού Λούβρου, στέκει σκεπτικός 

μπροστά στην άδυσώπητη Σφίγγα. Στήν ’Απολλώνια ομορφιά του τίποτα δέν προοιω
νίζει τά μελλούμενα δεινά.

Ο Delacroix σέ μοναδικής.έκφράσεως μορφή μάς δίνει τήν Μήδεια. Μέ δυνα
τές εναλλαγές σκιάς κατορθώνει ν’ άποδώση όλη τήν σκληρότητα τής μητρικής ψυχής 
της. I ό σύννεφο πού σκεπάζει τά μάτια καί τό μισάνοιχτο στόμα, πού δέν ξαίρεις άν 
θα ξεσπάσει σέ κραυγή ή θά ό?\θκληρώση κάποιο κακό χαμόγελο, σέ κρατούν έκ- 
στατικό.

Γήν ιστορημένη άπό τούς μεγάλους ζωγράφους μυθολογία θά τελειώσουμε μέ 
τον πίνακα τού Τ ibaldi (Βολωνία). 'Ο βασιληάς τής ’Ιθάκης καί ό Κύκλωπας Πολύ- 
<T3riF0ib στή δραματική στιγμή τής τυφλώσεως, είναι τό θέμα. 'Η άγωνία, δ πόνος 
τεντώνουν τό σώμα τού γίγαντα, τό δείχνουν μετέωρο. "Ολα είναι πειστικά στήν 
τραγικότητά τους.

’Έτσι είδαν, αΐσθάνθηκαν, άγάπησαν οί νεώτεροι κλασσικοί τήν άρχαία'Ελληνι
κή μυθολογία.

Στις μορφές τών μύθων προσωποποίησαν τήν δική τους δύναμη.
Ζωντάνεψαν έννοιες, άλήθειες, πού ή στενόκαρδη εποχή τους είχε καταδικάσει.
’Εμείς άπομένουμε βουβοί, τολμώντας ερμηνείες. _

X. ΤΖΑΒΕΛΛΑ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σ ύ σ τ α σ ι ς
' Γ;;'/ Δοκ. Ύπαστυνόμου κ. X . ΣΤΑΜΑΤΗ

Ίο μανάβικο του μπάρμπα-Θωμά βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο κεντρικών 
δρόμων. Είναι ένα περιποιημένο μαγαζάκι, κατακάθαρο καί πλούσιο στα εΐδη του.

Περιποιημένοι καί καθαροί είναι κ ι’ οί δυο υπάλληλοι του μπάρμπα-Θωμα. 
Κι’ ό ίδιος είναι πλούσιος σέ χαμόγελα καί φιλοφρονήσεις, σ’ έμπορικό πνεύμα καί 
σέ πάμπολλα ευρήματα για νά δικαιολογιέται όταν τού κάνουμε παρατηρήσεις.

Γνωστός σ’ όλη την περιφέρεια για τό χιούμορ καί τή θρησκευτικότητα, πού 
από μικρό παιδί έχει άποκτήσει—όπως λέει. Άλλα κι’ άπ’ τη μεγάλη του δίψα γιά τό 
κέρδος φέρνεται σ’ όλους τούς πελάτες μέ πολλή οικειότητα. ’Εγκάρδιες χειραψίες, 
ενικός σ’ όλους—αύτό έλειψε δά, νά μίλα καί στο πληθυντικό... Χτύπημα στη πλάτη 
μόλις βάζει στα χέρια τού πελάτη τή χαρτοσακκούλα μέ τό περιεχόμενο, ξεπροβό
δισμα ώς τή πόρτα τού καταστήματος...

Είναι ό τύπος τού άνθρούπου της «πιάτσας» καί μ’ όλα κείνα τα χαρακτηριστι
κά στοιχεία πού κάνουν τον έμπορο. Συναγωνίζεται τούς όμοιους στη περιφέρεια 
καί δεν εννοεί μέ κανένα τρόπο ν’ άφίση τον άνθρωπο πού μπήκε στο μαγαζί του νά 
φύγη μέ άδειανά χέρια. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι νά ψωνίση. Διαφορετικά τό παίρ
νει ζήτημα φιλοτιμίας κι’ άποδίδει στον εαυτό του άνικανότητα περί τά εμπορικά 
καί πειστικά ζητήματα...

Μέ μάς όμως τούς άστυφύλακες πού περνάμε τακτικά έξω άπ’ τό μαγαζί του, 
έχει πολλές σκοτούρες. Καθαρίζει μέν τό πεζοδρόμιο έγκαίρως, τοποθετεί τά είδη 
του κανονικά, μά μπαίνοντας μέσα τον βρίσκουμε μεγάλο παραβάτη. ’Έχει κι’ αύτός 
τις αδυναμίες του βλέπετε...

Δέν μπορεί νά καταλάβη ότι είναι δυνατό νά ύπάρχη σ’ όλη την ’Αθήνα μαγα
ζάτορας τού είδους του πού νά ζυγίζη σωστά. Μιά καί δέν τοίχοι σέ καλό νά είσ- 
-πράξη όσο αξίζει τό κάθε πράγμα χωρίς νά τσοντάρη κάτι παραπάνω.

’Ακόμα πιστεύει ότι τό ν’ άφίση ανοικτό τό μανάβικο είκοσι λεπτά, μισή 
ώρα περισσότερο, δέν είναι δά καί σοβαρό ζήτημα... «Τίποτα δέν είναι απόλυτο» 
μάς λέει τακτικά. «Ό  κόσμος θέλει νά ψκυνίση όταν εγώ πάω νά κλείσου... Τί νά τούς 
κάνω; Νά τούς άφίσω χωρίς φρούτα; ’Εσύ παιδί μου τρως χωρίς νά έχης φρούτο 
■στο τραπέζι σου; Είναι άμαρτία νά τούς άφίσω έ τ σ ι!! ! . . .» .

Φυσικά παίρνει συχνά κλήσεις καί στο δικαστήριο πληρώνει γιά πρόστιμο τις 
εισπράξεις πολλών ήμερών. Μ’ όλ’ αύτά όμως, δέν σκοπεύει νά έλθη σέ λογαριασμό. 
Πηγαίνει «κόντρα)) στο νόμο καί ξεχνάει όσα παθαίνει άπό τις παραβάσεις πού κάνει.

Σάν μάς βλέπει λοιπόν νά περνάμε έξω άπ’ τό μανάβικο οπλίζεται μέ τό πιο 
υποχρεωτικό χαμόγελο.'Υποκλίνεται κι’ έρωτά εύγενέστατα: «πώς είναι ή υγεία σας 
κ. άστυφύλακα», κλείνει συγχρόνως τό μάτι πονηρά γιά καμμιά χαριτωμένη πεταλου- 
δίτσα πού περνά άδιάφορη καί σοβαρή δήθεν... Κι υστέρα άρχίζει τά παράπονα:

«Γιατί βρέ παιδιά μέ κυνηγάτε. Φτωχός οίκογενιάρχης είμαι καί γώ, τό 
ψωμί μου κυττάω νά βγάλω. Χάλασε ό κόσμος άν παρέμεινα λίγο πιο πάνω άνοιχτός 
τό βράδυ; "Υστερα τί παθαίνει δ πελάτης άν δώση καί καμμιά δεκάρα παραπάνω. 
Τό κατάστημα έχει έξοδα. ’Εφορία, νοίκι, φώς, υπαλλήλους καί τόσα άλλα πράγματα 
δέν άφίνουν καθόλου κέρδος. ’Έρχεστε καί σείς κοντά σ’ αύτά καί μοΰ κάνετε μήνυση. 
’Επειδή λέει άργησα νά κλείσω ένα τεταρτάκι ή μισή ώρίτσα ! ’Ή μέ καταγγέλνετε 
επειδή δέν έβαλα πινακίδες στά είδη μου... ή επειδή άντί γιά μισή οκά έδωσα 175 
δράμια. Έ  δέν είναι σοβαρά πράγματα αύτά παιδιά μου... ’Εγώ πού μέ βλέπετε 
πολέμησα στήν ’Αλβανία, τραυματίσθηκα ! ! !...Τό παιδί μου σκοτώθηκε στο Γράμμο 
καί τό κορίτσι μου χρόνια καί χρόνια περιποιείται τούς τραυματίες στο Νοσοκομείο...
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Γιατί μέ κυνηγάτε; Θέλετε νά κλείσω τό μαγαζί μου, θέλετε ν’ άφίσω τά παιδιά μου 
νηστικά».

Τά λέει δλα τούτα μέ τόση αύτοπεποίθηση. Καί προσπαθεί νά μάς πείση ότι 
έχει δίκηο ! ! ! . . .  Έ  ! ’Ή γιά πολύ κουτούς μάς παίρνει 6 μπάρμπα-Θωμάς ή βλέπει τά 
πραγματα άπ' τήν άνάποδη. 'Οπωσδήποτε πιστεύει δτι το δίκη ο είναι μέ το μέρος 
του καί κάθε τόσο—δταν μάς μιλά γιά τό «δίκηο» του—στραυροκοπιέται κυττάζοντας 
προς τον ούρανό καί μάς ρίχνει πολλά κρίματα γιά τήν αδικία μας.

Σήμερα δμως ό μπάρμπα-Θωμάς είναι διπλά παραβάτης. ’Έκανε δυο παρα
βάσεις πολύ σημαντικές κι’ δλα δείχνουν δτι θά τον οδηγήσουμε στο αυτόφωρο. Καί 
κεί... βαρύς θά πέση ό πέλεκυς τής Θέμιδος.

Γιά νά τον πιάσουμε έπ’ αύτοφώρω σέ μεγάλη παράβαση καί γιά νά τού δώ
σουμε ένα καλό καί τελευταίο μάθημα, άποφασίσαμε νά του παίξουμε ένα «παιχ
νίδι» τραγικό γ ι’ αύτόν. Τον είχαμε δή πολλές φορές νά κάνη βιαστικές κινήσεις καί 
τακτοποιήσεις πάνω στά είδη του, μόλις έβλεπε δτι πλησιάζαμε στο κατάστημα. 
Ί ρεΐς-τέσσερις φορές συνέβη αύτό καί παρακολουθώντας τον διαπιστώσαμε δτι μ.ό- 
λις μάς έβλεπε, άλλαζε τις πινακίδες τψ.ών μέ κάτι ά.λλες πού είχε κλεισμένες στο 
συρτάρι του μπεζαχτά του. Κάποτε μάλιστα, πρόφθασε τό μάτι μου νά δή δτι ή πινα
κίδα πού έκρυψε στο συρτάρι έγραφε 7.50 ενώ εκείνη πού τοποθέτησε μόλις μέ είδε 
εγραφε 6.50. ’Έκανα πώς δεν κατάλαβα τίποτα τό ύποπτο καί συνέχισα τό δρομολόγιό 
μ,όυ, ενώ ο μπαρμπα-Θωμ.άς μου έκανε βαθειές υποκλίσεις καί μέ συμβούλευε νά 
προσέξω τό συνάχι μου γιατί «...εγκυμονεί κινδύνους...».

'Η γειτονιά μας, εδώ είναι φτωχή καί συνοικιακή κι’ οΐ νοικοκυρές πού ψωνί
ζουν δέν καταλαβαίνουν καί πολλά άπ’ τις τιμές των ειδών. Έκτος αύτοΰ έχουν τυφλή 
εμπιστοσύνη στο μπάρμπα-Θωμά γιατί είναι «άνθρωπος τού Θεού». Πηγαίνει κάθε 
Κυριακή στην ’Εκκλησία τ ’ "Αη-Γιάννη δπου βοηθά καί τον άριστερό ψάλτη καί 
στον ζητιάνο πού θά μπή στο μαγαζί, δλο καί κάτι θά δώση. Τό χαμόγελό του 
μαζί μέ τήν πλούσια καλή του καρδιά, σκλαβώνουν τούς πελάτες του. Κοντά σ’ αύτά, 
βαφτίζει τακτικά παιδάκια φτωχών οικογενειών πιάνοντας έτσι «κουμπαριά» μέ 
πολλούς. Γίνεται καί προξενητής ό μπάρμπα-Θωμ,άς, πραγματοποιώντας πολλά συ
νοικέσια κι’ έτσι αποκτά καθημερινώς δλο καί πιο πολλούς «συμπεθέρους». ’Αλλά 
καί στις ταβέρνες τά βράδυα φέρεται ανοιχτοχέρα, κερνώντας γνωστούς κι’ αγνώ
στους κατοσταράκια καί μαρίδες... Πέρυσι, τόβαλε πείσμα νά κάνη πελάτη καί τό 
Δήμαρχο τής συνοικίας. Καί τό κατόρθωσε ό αθεόφοβος γιατί προξένεψε μιά τρίτη 
του ξαδέλφη μ’ έναν όμορφο καί λεβεντόκορμο γυρολόγο... 'Ο μανάβης δέ πού έχασε 
τον Δήμαρχο απο πελάτη του, κήρυξε άνοιχτόν τον πόλεμον κατά του μπάρμπα-Θωμά. 
Δυσφημίζει τα είδη του, λέει πολλά γιά τό κορίτσι του πούναι νοσοκόμα. Γιά τό 
μπαρμπα-Θωμά δμοος... πέρα βρέχει. ’Αρκεί πού έκαμε κείνο πού ήθελε. Κι’ ό κυρ- 
Δήμ,αρχος δέν είναι δά κι’ ευκαταφρόνητος πελάτης...

Σήμερα λοιπον βάλαμε στή μέση τό μπάρμπα-Θωμά δυο άστυφύλακες, μέ 
σκοπο να τον κάνουμε ένα τίμιο κι’ άξιοπρεπή έπαγγελματία. Τον έχουμ,ε στριμώ- 
ξει μπροστά σέ δυο τρανταχτές παραβάσεις κι’ ή καρδιά μου σχίζεται βλέποντάς 
τον στη δύσκολη θέση πού τον φέραμε. Έγώ μέ τή στολή κι’ ένας συνάδελφός μου 
με πολίτικα, γίναμε αφορμή νά δή πιο λογικά τά πράγματα ό μπάρμπα-Θωμάς καί 
να μάς δωση τ ο λ ο γ ο  τ ή ς  τ ι μ ή ς  τ ο υ  δτι στο εξής θά γίνη πιστός τηρητής 
τού νόμου.

Μπήκε λοιπον ο Νιονιος—νεοφερμένος στο Τμήμα—μέ πολιτικά γιά ν’ άγο- 
ραση δήθεν δυο οκάδες μήλα. Κάπου εκεί κοντά βρισκόμουνα καί γώ κείνη τήν ώρα, 
περιπολώντας.

Ο Νιονιος ζητησε δύο οκάδες μήλα, άλλά τό μάτι του έτρεχε προς δλες τις 
κατευθύνσεις τού εσωτερικού τού καταστήματος. Κείνη τήν ώρα ό μπάρμπα- 
Θωμάς ζύγιζε τριακόσια δράμια ζάχαρη σέ μιά κυρία καί μόλις είδε τό Νιόνιο, τού
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χαμογέλασε ευγενικά, φωνάζοντας ότι σέ μισό λεπτό θά είναι στη διάθεσή του. 
f A o 7UX.Ee: V Q T iv o n r/  -tyi 'v r / n 'rn r r / v x r is m A  η  ά-ττ ’ /τ-λ Τ ' ~ ~  _ λ . . >/ ^Αρπαξε γρήγορα τη χαρτοσακκούλα άπ’ τό τάσι τής ζυγαριάς, την έκλεισε 

και την έδωσε με ηγεμονική αβρότητα στήν κυρία. 'Η ζυγαριά τότε έχασε άπότομα 
προς τό μέρος τών σταθμών, κάνοντας μεγάλον θόρυβο καί τό τάσι πετάχτηκε κάτω. 
Τά μάτια του Νιόνιου έπεσαν στο μέρος πού ήταν τοποθετημένο τό τάσι. "Ενα αικοό 
σιδερένιο αντικείμενο, περίπου πενήντα δράμια, φάνταζε προκλητικά...

ο μπαρμπα-Θωμάς, εδωσε τα ρέστα κείνη τη στιγμή στήν κυρία κ 
πρόσεξε το τάσι που έπεσε. Κατευθύνθηκε κατόπιν στο Νιόνιο, πήρε μιά μ_ 
χαρτοσακκούλα^ κ ι’ άρχισε νά βάζη μέσα ένα-ένα τά... σάπια μήλα, διαλέγοντας 
με τροπο απ’ το σωρό πού έγραφε μέ μικρά καί κακογραμμένα ώτκρία: 8.60

και δεν 
μιά μεγάλη 

τα
έγραφε μέ μικρά καί κακογραμμένα ψηφία: 8.60.

Κείνη τή στιγμή φάνηκα καί γώ στήν πόρτα τού μανάβικου... Έ  ! "Οτι και 
να πώ, δεν μπορώ να δωσω τήν τρομάρα καί τό πρασίνισμα του μπάρμπα-Θωμά.. 
Διευθύνθηκε^ σαν ηλεκτρισμένος στο μπεζαχτά, τράβηξε ένα χαρτονάκι καί επωφε
λούμενος άπ’ τό̂  δήθεν γύρισμα τής πλάτης μου, τό τοποθέτησε βιαστικά στο σο̂ ρό 
τών μήλων κι έρριξε το άλλο χαρτόνι κάτω, σκεπάζοντάς το μέ μιάν έο 
Κείνο πού τοποθέτησε, έγραφε: 7.40.

’ Εκανα ^πώς δεν πρόσεξα τις ένέργειές του καί τό βλέμμα μου καρφώθηκε 
στο σκελετό τής ζυγαριά.ς πού μου έδειξε μέ τρόπο ό Νιόνιος.

μέ μιάν εφημερίδα.

Συνέχισε νά βάζη τά μήλα στή χαρτοσακκούλα μέ τό πρόσωπο κατακόκκινο 
ι ι ματαια προσπαθούσε νά δώση στή μορφή του εκείνη τή μακαριότητα καί τά 
ιυκεια καλοσύνη πού συνήθως είχε. Οί δυό του υπάλληλοι, ασχολούνταν κείνη τήν 

„ ρα με κάτι τακτοποιήσεις στο βάθος τού καταστήματος... 
e Ο πελάτης ο Νιονιος—πήρε τά μήλα δίνοντας ένα εικοσάδραχμο. Τό πήρε 
ο μπαρμ,πα-Θωμάς, πήγε στο συρτάρι του καί γύρισε δίνοντας 2.80 ώς ρέστα.
Εκείνος στάθηκε τότε σκεφτικός δήθεν καί κυττάζοντας τήν πινακίδα πού έγραφε 

7.40. Κατόπιν έκανε νά πή κάτι, μά ό μπάρμπα-Θωμά.ς τον πρόλαβε βάζοντας τό 
δάχτυλο καθετα στη χοντρή του μύτη και στο στόμα καί βγάζοντας ένα σύριγμα 
πολύ σιγανό.

—... Σςςςςςτ (κι’ έδειχνε προς τό μέρος μου...).
{ Εγω κυττοΰσα τ αξιοθέατα τού δρόμου... ( !)  σταμάτημένος στήν είσοδο. 
'J i  κόγχη τού ματιού μου όμως, γύριζε καί πλανιόταν στο σιδερένιο αντικείμενο πού 
ήταν στο σκελετό τής ζυγαριάς. ’Αγρυπνούσα μή τυχόν καί τό αρπάξουν οί υπάλληλοι 
η ό παμπόνηρος ό μπάρμπα-Θωμάς πού ή σβελτάδα καί ή ταχυδακτυλουργία του 
ήταν σπουδαίες...

./r ^ το άκουσμα τού «^υςςςςςςτ...» δεν κρατήθηκα, είχα σκοπό μέ τον Νιόνιο νά 
παιςουμε ένα πολύ τραγικώτερο παιχνίδι στο μπάρμπα-Θωμά, μά προτίμησα νά 
δούσω τέλος στο άκουσμα τού «Σςςςςςςςτ!)).

'Η ... ληστεία ήταν καταφανής. Κείνος ό άνθρωπος λήστευε μέ τον πιο επαί
σχυντο τρόπο τον κοσμάκη. Τού άξιζε μεγάλη τιμωρία... "Ομως... γνωρίζαμε τό 
άνθρωπο, ϋεραμε ότι στην ψυχή εκείνου τού ανθρώπου κρυβόταν μιά έπιπόλαιη 
δίψα για^ κέρδη, ανάμικτη μέ πολλήν ανθρωπιά. Ξέραμε ότι πήγε πάρα πολλές 
φορές στο δικαστήριο κι είχε πληρώσει «τα μαλλοκέφαλά του». Ξέραμε ακόμη ότι 
ολα αυτα δεν σταθήκαν ικανα να τον συνετίσουν. Οί συστάσεις πού τού έγιναν τόσο 
και τοσο̂  καιρό, έγγραφες καί προφορικές, δεν καρποφόρησαν. Μοιραία λοιπόν, 
τις συστάσεις διαδέχθηκαν οι μηνύσεις και σήμερα πού θά τον πηγαίναμε στο αύ- 
τοφωρο μέ τήν κατηγορία δύο τόσο σοβαρών παραβάσεων, ό Θεός ήξερε πώς θά 
ξεμπέρδευε.

Σήμερα πήγαμε οι δυο μας να τον πιασουμε παραβάτη καί νά τού κάνουμε τήν 
τ ε λ ε υ τ α ί α  κ α ί  μ ε γ ά λ η  σ ύ σ τ α σ η .

Οι παραβάσεις που διαπιστώσαμε όμως, δέν έπιδέχονταν σύσταση. Έ ν τού- 
τοις, λαμβανοντας υπ οψιν «το ιστορικόν» τού μπάρμπα-Θωμά, αποφασίσαμε νά
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γίνουμε ’μείς παραβάτες του καθήκοντος καί να προσπαθήσουμε να τον φέρουμε 
στον ίσιο δρόμο. Καί πετύχαμε μια μεγάλη υπόσχεση, άποσπάσαμε τον όρκο «έπι 
τω λόγω τής τιμής του)) καί πιστεύουμε ότι ένας άλλος μπάρμπα-Θιομάς γεννήθηκε. 
’Εκτός... έκτος αν τα πράγματα μέ την πάροδο τού χρόνου μάς διαψευσουν...

Στό άκουσμα έκείνου του μακρόσυρτου καί γεμάτου πρωτοφανούς άναιδείας 
«Σςςςςτ !», άφισα την υποκρισία καί διευθύνθηκα κατ’ εύθείαν στο μπαρμπα-Θωμά.

Γιά έλα δώ μπάρμπα-Θωμά.
Τό κατακίτρινο χρώμα τής όψης του καί τό τρεμούλιασμα των χεριών του, 

φανέρωναν τήν πάλη πού γινόταν μέσα του. Καί γιά πρώτη φορά είδα τούτον τον 
άνθρωπο πού όλες τις ώρες κελαϊδοΰσε, νά καταλαμβάνεται άπό έναν άνευ προηγου
μένου...γλωσσοδέτη.

—Ορρρρ...σσσ...τ...εεε κ άσσσ.τττ...υφυλλλ...α...κα.
Τί είναι τούτο δώ στή ζυγαριά σου;
—Πόσο πουλάς τά μήλα;
—! ! ! !
—Μίλησε μπάρμπα-Θωμά.! λέγε!...
—Λυπήσου με... Λυπήσου με... Μη μοΰ κλείνεις τό σπίτι... Τά παιδια μου κ. 

αστυφύλακα... Τά παιδιά μου... "Αν μέ μηνύσεις δεν μού φτάνει όλο τό μαγαζί! ! !!... 
Δεν τό ξάνα κάνω... ποτέ!... "Επεσε σ’ έναν πάγκο ζητώντας έλεος, συγχώρηση...

Πολύ συχνά συμβαίνει νά βρισκώμαστε μπροστά σέ μιά τέτοια κατασταση. 
'Ο παραβάτης γίνεται ό πιο ταπεινός, ό πιο δουλοπρεπής άνθρωπος στή γή. Παρακα- 
λεΐ, κλαίει, υπόσχεται ν’ άλλάξη. Καί μείς άνθρωποι μέ συναισθήματα άνθρώπινα, 
ένεργοΰμε άνάλογα μέ κείνο πού διαβάζουμε στά μάτια τού παραβάτη, συνδυάζοντας 
καί τή φωνή τού καθήκοντος.

Στά μάτια τού μπάρμπα-Θωμά διάβασα ότι αυτός ό άνθρωπος κάτι άλλο ήθελε 
γιά νά συνετισθή. Κατάλαβε ότι είχε άνάγκη άπό μιά προσεκτική άνάλυση τών ενερ
γειών του, άπαριθμίζοντας τά ύπέρ καί τά κατά.

—Γιά σήκω μπάρμπα-Θωμά καί κάθησε στό ταμείο σου... 'Ωραία... Δεν 
μάς λές τώρα, πόσες συστάσεις σοΰ έγιναν πριν πας στό δικαστήριο;

—Πολλές, πάρα πολλές...
—Καί προχθές σ’ ακόυσα πού έλεγες στον τσαγκάρη τήν ώρα πού ψώνιζα 

πάλι, ότι οί αστυνομικοί σοΰ έχουν μ,ανία καί όλο μηνύσεις σοΰ κάνουν... πεταχτηκε 
■ό Νιόνιος.

—Πόσες φορές πήγες στό δικαστήριο γιά τις παραβάσεις σου;
—Πολλές.
—Θυμάσαι πόσα πλήρωσες ώς τώρα;
—Πολλά ! Δέν θυμάμαι πόσα, άλλά πάντως πολλά...Τώρα όμως πού θά μέ ξανα- 

πάτε ούτε ξέρω πόσα θά δώσω... Λυπήσου με ! Συγχώρεσέμε καί δέν τό ξανακανω...
—Μά κι’ άν σοΰ τό συγχωρήση ό άστυνομικός, δέν σοΰ τό συγχωρώ έγω, επε- 

νέβη ό Νιόνιος. Θά σέ μηνύσω οπωσδήποτε έγώ !...
—Κύριε άστυφύλακα, σώστε με! Κάντε τόν...
—"Ασε τά παρακάλια. Πρέπει νά ξέρης ότι, έμεΐς όταν αναγκαζόμαστε νά 

μηνύουμε στενοχωρούμαστε πιο συχνά άπό σάς. 'Η μήνυση γίνεται μόνον εκεί πού 
βλέπουμε ότι δέν υπάρχει πιθανότητα νά συνετίσουν οί συστάσεις, οί συμβουλές. 
Κι’ αύτό συμβαίνει μέ σένα... "Ακουσέ με: "Αν μοΰ ύποσχεθής ότι θά συμμορφωθής 
οχι γιατί φοβάσαι τό δικαστήριο άλλά έπειδή αύτό πού κάνεις είναι άτιμόζ είναι 
άδικο, είναι κλεψιά μεγάλη, τότε θά σοΰ τό συγχωρήσω...

—Τό υπόσχομαι!
—Ψέμματα λέει κύρ άστυφύλακα, έπενέβη ξανά ό Νιόνιος. Τό υπόσχεται γιατί 

φοβάται τό δικαστήριο...’Εγώ πάντως θά τόν μηνύσω. Δέν τοΰ τό συγχωρώ. Άστυ- 
•νομικός εσείς καί θά τοΰ χαρίσετε μιά τέτοια παράβαση; Δέν έχετε δικαίωμα νομίζω...
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—Λοιπόν μπάρμπα-Θωμά;
Κύριε αστυφύλακα... λυπηθήτε με! Αύτός ό κύριος είναι πολύ άγριος... 

παιδί μου, δεν έχεις καρδιά; ό αστυνομικός είναι πιο συγκαταβατικός... "Ε καί τί 
εχασες; Χαλασε ο κοσμος άν σου πήρα παραπάνω δύο-τρείς δραχμές; Τό μαγαζί 
εχει έξοδα! Νοίκι, Εφορία, <οώς, νερό, υπαλλήλους!...

Τί έχασα; "Ακου μέ πόση άναίδεια τό λέει! Τό ξέρεις κύριε οτι έγώ είμαι 
ένας φτωχός υπάλληλος καί έχω τού κόσμου τις υποχρεώσεις; Κι’ δτι οί δυό-τρεΐς 
δραχμές πού μου πήρες συ παραπάνω, είναι τό ψωμί τοΰ σπιτιού μου καί ότι μ’ αύτές 
θαπαιρνα ένα μπουκάλι γάλα για τ ’ άρρωστο άδελφάκι μου ; ’Ενώ τώρα δεν θά τό 
πάρω;.. Αυτά τά λίγα πού εσύ δεν θεωρείς «κλεψιά» τά βάζει κατά μέρος ό άλλος 
για να μπορέση νά πάρη τό φάρμακο τής μάννας του. Καί μέ τόσα λίγα πού βάζει 
καθημερινώς κατά μέρος ή κοπέλλα, θά μπορέση νά κάνη κάτι πού βλέπει στά όνειρά 
•της μόνον... Είσαι κλέφτης!...

Και πού νά τό φαντασθώ !... Πού νά βάλω στό νοΰ μου τέτοια πράγματα γιά 
Σ’ έβλεπα τακτικά στην εκκλησία, νά ψέλνης μέ τόση κατάνυξη μάλιστα.σένα...

Ακουγα που λεγανε ότι είσαι ένας τίμιος άνθρωπος... Καί σήμερα διαπίστωσα τό 
αντίθετο. Είσαι ένας Φαρισαίος καί τίποτα άλλο!... "Αν τό μάθη ή συνοικία, κανείς 
πια δεν θα ξαναπατήση εδώ. Σου έχουν όλοι έμπιστοσύνη γιατί σε κρίνουν άπ’ τά 
θεαματικά έργα σου... Βαπτίσεις, μεγάλους σταυρούς καί λόγια... λόγια... "Επρεπε 
ή ’Αστυνομία νά σέ ξεσκεπάση κύριε, νά δείξη όλη την ύποκρισία σου ! Καί τώρα, νά 
ό αστυνομικός πού είναι πρόθυμος νά σοΰ κάνη πάλι σύσταση καί νά σου τά συγχω- 
ρηση όλα!... Γόσες καί τόσες φορές σοΰ έκαναν συστάσεις, σοΰ είπαν νά γίνης καλός 
άνθρωπος. Μα εσύ άψήφισες τά λόγια τους κι’ άπ’ όσα στήν εκκλησία άκουγες, 
τίποτα δέν έκανες. Σοΰ κάνει σύσταση τώρα τό όργανο τοΰ νόμου, γιά νά βγής αύριο 
και να λες ότι οί άστυνομικοί σοΰ κάνουν μόνον μηνύσεις, σέ κυνηγοΰνε.

Μά έγώ θά σέ καταγγείλω κύριε. Δέν άνέχομαι αύτή την κατάσταση. Ό  αστυ
νομικός άς σέ συγχωρήση υστέρα άν μπορή... Κύριε άστυφύλακα δώστε μου τά στοι
χεία του.

Λέγομαι Θωμάς Ντούρης τοΰ Γεωργίου ετών 60, είπε ό μπάρμπα-Θωμά.ς. Καί 
συνέχισε: Πρέπει νά μοΰ κάνετε μήνυση κι’ οί δυό.

Πάντως υπόσχομαι στό εξής... νά γίνο.) άλλος άνθρωπος. Θά πληρώσω δί
καια τό πρόστιμο πού θά μοΰ βάλη τό δικαστήριο... Θά ζήσω όμο̂ ς άπό δώ καί πέρα, 
σαν τίμιος άνθρωπος. Θά ξαναρχίσω άπ’ την άρχή. 'Υπόσχομαι καί στον άστυνομικό 
και σε σά.ς κύριέ μου, ότι θά κάνω μόνον ότι λέει ό νόμος.

Συγχωρήστε με πρώτα κι’ οί δυό σας, κι’ υστέρα κάντε μου τή μήνυση... θάναι 
ή τελευταία...

Φάνηκα άχάριστος στούς άστυνομικούς, πού μοΰ κάνανε τόσες καί τόσες συ
στάσεις, πριν μέ πά.νε στό δικαστήριο. Θέλησα νά τούς ξεγελάσω... έτσι νόμιζα, 
ότι μπορώ νά ξεφύγω... Τοόρα όμως καταλαβαίνω ότι οΰτε άπ’ την επιτήρηση τοΰ 
αστυνομικού ξέφυγα, ούτε άπ’ τοΰ πελάτη... Ευχαριστώ παιδιά μου. Κι’ οί δύο σας 
μοΰ δώσατε νά καταλάβω πολλά πράγματα. ’Από αύριο ένας άλλος μπάρμπα-Θω- 
μά.ς θά γεννηθή... Θά κλείσω τοόρα γιά νά πάω νά συζητήσω λίγο καί μέ τον έαυτό 
μου... 'Η τιμωρία πού θά μοΰ βάλη τό δικαστήριο αύτή τή φορά, θά είναι ό εξα
γνισμός. Καί θάναι μεγάλη, έ;... "Ετσι πρέπει. Νάναι πολύ μεγάλη ή τιμο^ρία μου...

Κι’ άν σοΰ κάνω σύσταση μπάρμπα-Θο^μά; Προφορική δμο̂ ς γιατί αύτή δέν 
γράφεται...

—Κι’ άν καί γιο δέν σέ μηνύσω; Τί είδους φιλοσοφία θά κάνης γιά τον κόσμο, 
γιά τή ζωή...

"Ενα χοντρό δάκρυ πού λαμπύρισε άργοκυλώντας στά μάγουλά του, ήταν 
ή άπάντηση. Πήραμε τή χαρτοσακκούλα μέ τά μήλα καί φύγαμε, άφίνοντας τό 
μπάρμπα-Θωμά νά μάς κυττάζη άναυδος άπ’ τό ταμείο του...

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των οδών 'Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν
Ά τ σ λ ε υ .
’Από Κόχραν 33, στον "Αγιο Σώστη.
Ό  "Ατσλεϋ Σίρλεϋ, "Αγγλος διπλωμάτης, γεννήθηκε τό 1871 στή Βριστόλη. 

'Ως άνταποκριτής έφημερίδος του Λονδίνου, παρηκολούθησε την Κρητική Έπανά- 
στασι (1896) καθώς καί τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο ή1897). Διετέλεσε υπάλληλος 
τής ’Αγγλικής Πρεσβείας των ’Αθηνών. Τό 1918 ώνομάσθηκε άπό την Ελληνική 
Κυβέρνηση ιππότης του Τάγματος τοΰ Σωτήρος. Στο Α' Παγκόσμιο πόλεμο, διε- 
δραμάτισε σπουδαίο ρόλο, ως μυστικοσύμβουλος τής ’Αγγλικής Πρεσβείας. Τό 
1924 έγινε έπίτιμοε διδάκτωρ των γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Πέθανε
τό 1936.

Ά τ τ α λ ε ία ς .
Πάροδος τής δδοΰ Δεριγνύ 51, στή Π?^ατεϊα Κυριάκου. ■
Ή  ’Αττάλεια, πόλις στή νότιο άκτή τής Μ. ’Ασίας, κτίσθηκε τό 158 π.Χ. 

άπό τον βασιλέα τής Περγάμου "Ατταλον τον Β'. Βρίσκεται στήν περιοχή τής αρ
χαίας Παμφυλίας. Στους Βυζαντινούς χρόνους, ήτο ένα άπό τά σπουδαιότερα λι
μάνια τοΰ Κράτους. Τό 1919 κατελήφθη άπό τούς ’Ιταλούς, τό δέ 1920 δόθηκε 
στούς Τούρκους. Πριν άπό τήν άνταλλαγή των πληθυσμών, διέμεναν εκεί 13.000 
"Ελληνες, άσχολούμενοι μέ τό έμπόριο καί τήν ναυτιλία.

Ά τ τ ά λ ο υ .
Πάροδος τής όδοΰ Άναξάρχου 21 στή Γούβα.
"Ατταλος ό Β', ό Φιλάδελφος, γυιός καί διάδοχος τοΰ Άττάλου Α' τοΰ_Σω- 

τήρος, γεννήθηκε τό 220 π.Χ. καί διετέλεσε βασιλεύς τής Περγάμου άπό τό 159- 
138 π.Χ. 'Τπεστήριξε τά γράμματα καί τις τέχνες, στόλισε τήν Πέργαμο μέ ώραΐα 
οικοδομήματα, άνήγειρε δέ στήν ’Αθήνα τήν φερώνυμη στοά. 'Η στοά αυτή βρίσκε
ται περίπου 250 μ. προς τά Δ. τής πύλης τής ’Αγοράς, στά ’Ανατολικά τοΰ Κερα- 
μεικοΰ. ’Έχει μήκος 111,60 μ., πλάτος δέ 90 μ. καί βάθος 20 μ. Χρησιμοποιείτο δι’
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εμπορικούς σκοπούς. ΙΙτο ενα απο τά ωραιότερα κτίρια καί ανακαλύφθηκε άπό τις 
ανασκαφες της αρχαιολογικής εταιρείας.

’Α ττ ικ ή ς .
Παράλληλος τής οδού Δημητσανης, στον "Αγιο Δημήτριο ’Αμπελοκήπων.
Οφείλει ^την ονομασία της στήν ομώνυμη χερσόνησο τής Στερεάς Ελλάδος.

^Πολλές ήσαν οι επωνυμίες τής ’Αττικής στήν αρχαιότητα. Έλέγετο ’Ακτή 
(εζ α!ήΐας τοον εκτεταμένων ακτών της), Άκτική, Ά τθίς (άπό τ ’ όνομα κόρης του 
βασιλεως Κραναοΰ), Μοζοπία (άπό τον βασιλέα Μόζοπο), ’Ιωνία καί Ίάς, Ποσει- 
δωνία κ.ά.

Οί κάτοικοί της διηροΰντο κατ’ άρχήν σέ 4 φυλές, ό Κλεισθένης όμως τις 
άνεβιβασε σέ δέκα. Έρεχθηίδα, Πανδιονίδα, Αίγηίδα, Άκαμαντίδα, Λεοντίδα, 
Οινηίδα, Κεκροπίδα, Αίαντίδα, Ίπποθοοντίδα καί ’Αντιοχίδα. Κάθε φυλή είχε δέκα 
δήμους, το 200 π.Χ. ύπήρχον 184 δήμοι. Οί πιο γνωστοί δήμ.οί ήσαν οί εξής: Αίξωνή 
(Γλυφαδα), Αναγυροΰς (Βουλιαγμένη), "Αθμονον (Άμαρούσιον), Φλύα (Χαλάν- 
δριον πατρις τοϋ Ευριπίδου), 'Αλυμοΰς ("Αλιμος—κατοικία Θουκυδίδου), Παιανία 
(Λιόπεσι πατρίς του Δημοσθένους), Μυρρινοΰς (Μαρκόπουλο), Κορυδαλλός 
(Σκαραμαγκας), Παλλήνη (Χαρβάτι) Άραφηνίδες Ά λαί (Ραφίνα), Πρασσιαί 
(Πορτο-Ραφτη), Ποταμός (Κερατέα), Μαραθών, Ρυμνοΰς (Β. τοϋ Μαραθώνος), 
’Ανάφλυστος (Άνάβυσσος), Δεκέλεια (Τατόϊ), Γαργητός (Γαρητό), ’Αλωπεκή 
( Αμπελόκηποι ή Φάληρο), Άχαρναί (Μενίδι), Κηφισία, Θορικός, Σφητός (Κορωπί) 
κ.λ.π.

Α ύγερ ινοΰ .
Συνεχεία τοϋ τέρματος τής όδοΰ Τσέλιου Δήμου, στοΰ Θών.
Ό Δημήτριος Αυγερινός, καταγόμενος άπό έγκριτη ’Αθηναϊκή οικογένεια, 

γεννήθηκε στην ’Αθήνα τό 1790. Πήρε μέρος στον άγώνα τής άνεξαρτησίας καί σκο
τώθηκε το 1823 στα Προπύλαια τής Άκροπόλεως, σέ μία έξοδο των μαχητών τοϋ 
Γκούρα.

Α ύ λη τώ ν .
Πάροδος τής όδοΰ Έρμου 1 ΙΟβ, στή πλατεία Άσωμάτων.
Πήρε τ ’ όνομα προς τιμήν τών παιζόντων τον αύλόν, στις θυσίες καί έορτές. 

Οί Αύλήται καί κυρίως οί Αύλήτριδες, έπαιρναν μέρος στα συμπόσια τών αρχαίων, 
παίζοντας τον αύλό.

Α ύλίδος.
Πάροδος τής όδοΰ Καισαρείας 16, στο Γουδί.
Ή  Αύλίς, άρχαία πόλις τής Βοιωτίας, βρισκόταν κοντά στον Ευριπο. ’Έγινε 

γωστή, γιατί σ’ αύτή συγκεντρώθηκαν οί δυνάμεις τών Ελλήνων καί μέ τήν ηγεσία 
τοϋ Άγαμέμνονος, έξεστράτευσαν κατά τής Τροίας. Στήν Αύλίδα έγινε επίσης, ή 
γνιυστή θυσία τής ’Ιφιγένειας, προς τιμήν τής Άρτέμιδος. Σήμερα, σώζονται ε
λάχιστα καί ασήμαντα ’ίχνη τής άρχαίας Αύλίδος.

Α ύ λώ νο ς .
Συνέχεια τοϋ τέρματος τής όδοΰ Σεπολίιυν, στον "Αγιο Μελέτιο Σεπολίων.
Ό  Αύλών (Άλβανιστί-Βλιώρα ή Βλιόνες, Τουρκιστί-Ναυλώνα), είναι πόλις 

καί λιμήν τής Β. ’ Ηπείρου, νοτίως τοϋ Δυρραχίου καί βορείως τών 'Αγίων Σαράντα. 
Σήμερα, βρίσκεται στήν κυριαρχία τοϋ ’Αλβανικού κράτους. Σημαντική καί άξιό- 
λογη είναι ή ιστορία τοϋ λιμένος τοϋ Αύλώνος, ιδίως κατά τήν βυζαντινήν εποχήν 
καθώς καί στο πόλεμο τοϋ 1940.

(  Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υπό QIL. CESERON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

—« Έ ! ’Εσύ έκεΐ... Τί ζήτας;..».
—«Τον Γκαρνσέ!».
—«’Έφυγε το μεσημέρι για την Μασσαλία... Έφυγε... Άκοΰς; ’Εμπρός! 

Δρόμο! Δίνε του λοιπόν!».
...Ξανάφυγε εξαντλημένος, μέ τό κεφάλι βαρύ, την κοιλιά άδειανή νά διαμαρ

τύρεται... Μερικές φορές, στο δρόμο αύτό τής εξαντλητικής καί μαρτυρικής περι- 
πλανήσεως, ένοιωθε τον Καδδύ βαρύ, δυσκολευότανε νά τον τραβά....

—«Κυράγιο, φίλε μου! Κουράγιο! Θά τακτοποιηθούν τά πράγματα... Δεν 
πρέπει νά τυραννιέσαι έτσ ι! Αύριο... ’Έχω τό σχέδιό μου γιά αύριο ! Κουράγιο άκόμα 
λίγο ! !!» .

Και, περπαντώντας κουρασμένα, έβάδιζε άθελά του στο περισσότερο φως, 
στον πιο πολύ θόρυβο, στον περισσότερο κόσμο... ’Από λεωφόρο, σε λεωφόρο... 
Άπό επιγραφή σέ επιγραφή...

’Έτσι έφτασε στην ’Αγορά τού Θρόνου...
...Χώθηκε έκεΐ μέσα μέ άνακούφιση... ’Εδώ κανείς δέν τούς παρατηρούσε...· 

Καί ή φασαρία σκέπαζε τά παράπονα τού Καδδύ...
Τό παιδί διέσχισε σάν σέ όνειρο την πόλη αύτή πού την άποτελοΰσαν χρωματι

στά πανια, δυνατά φώτα καί τρομερές φωνές...
—«Έδώ τό πραγματικό άμάξι τού Χίτλερ ! ! !».
—« Έδώ τά σπάμε δλα. 10 φράγκα ή σφαίρα...».
—«Νά ή σύγχρονη ρουκέττα... Συγκίνησις, άνεσις, άσφάλεια...».
—«Καταρΐψτε τό άεροπλάνο μέ τό άληθινό πολυβόλο!».
—«'Η άμαξοστοιχία-φάντασμα, άναχωρεΐ!».
—«Πίκ-Νουγκά! Πίκ-Νουγκά! Ό  λαβύρινθος μέ τούς καθρέφτες!!..».
—« Η φιλήδονη Βαντα! ! Τό μιούζικ-χώλλ μέ τις φώκιες! Ταινίες άπαγ·ορευ- 

μενες στά παιδιά! Πλησιάστε!.. Πλησιάστε!.. ’Ελάτε νά δήτε γυμνές τις καλλονές 
μας... ’Ελάτε νά χαρήτε τή διάσημη Ρίτα τού Παναμά! Θεάματα πού δέν θά ξεχά- 
σετε ποτέ. Θεάματα τέχνης καί ρεαλισμού! Πλησιάστε! Πλησιάστε !...».

...Τό άγόρι πλησίασε, καί άφέθηκε θεληματικά νά παρασυρθή άπό τό πλήθος. 
Μια παράξενη στενοχώρια τον είχε κυριεύσει. Αισθανότανε την καρδιά του νά^κτυπά 
μέσα στην κοιλιά του ! Αύτό άκριβώς ένοιωθε πριν άπό κάθε μεγάλη στιγμή τής 
ζωής του...

Πλησίασε στήν πόρτα... Μιά χοντρή έβγαζε εισιτήρια... Τον είδε καί τον 
ρώτησε, κάνοντας πώς κυττάζει άλλου.

—«Είσαι τουλάχιστον δεκάξη χρονών εσύ;...» ’Αντί γ ι’ άπάντηση ό Άλέν
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Ρομπέρ έβγαλε κο ίτη ς  πρότεινε ένα καινούργιο χαρτονόμισμα... Αύτό ήταν άρκετό 
°Χι μοναχα να τον^αφήση νά. περάση άλλά καί νά του χαμογελάσω κι’ δλας...
, ··· ατω απο μια βρώμικη σκηνή στεκόντουσαν όρθιοι ένα σωρό άνθρωποι
εργατικοί. „ Ο Αλεν Ρομπέρ πήρε τον Καδδύ στην άγκαλιά του, άπό φόβο μήν τον 
πατήσουν οι γείτονες...J Ανάμεσα σ’ ένα αγκώνα καί ένα σκούφο, άνάμεσα σέ μυρω
διές ίδρωτα και καπνού, άνάμεσα στον κόσμο αύτόν πού στριμογνότανε μέ σβη- 
σμενα βλέμματα γύρω από̂  τήν σκηνή, ό Άλέν Ρομπέρ ένοιωσε πολύ άσχημα... 
Διεκρινε τοτε^ενα μέρος τής εξέδρας πού τό μισόκρυβε ένα παραπέτασμα... Καί 
σπρώχνοντας έφτασε ώς εκεί. Κάθισε, βάζοντας τό σκυλί νά καθήση μπροστά στά 
ποδιά του.

, «Πυρωμένη σ ά ρ κα !!!...»  άνήγγειλε μιά κοπέλλα μέ ρόμπα. Τό πανί απομα
κρύνθηκε τρίζοντας επάνω στό σύρμα καί φάνηκαν δύο γυμνές γυναίκες μέ πρόστυχο 
βάψιμο, που ^στέκονταν άκίνητες σέ μιά στάση πού φάνηκε άκατανόητη στό άγόρι 
και ή οποία έκανε να γελούν οι διπλανοί του. Τό παραπέτασμα έκλεισε.

Δ ^  ,^ <ύ>τοίί’ *α ι/τα θύματά τ ο υ ! ! !»  ξαναφώναξε ή κοπέλλα μέ τή ρόμπα.
Αυτή τη φορά τεσσερα κορίτσια ̂ γυμνά έφτειαχναν ένα περίεργο σύμπλεγμα.

, < ί ^ ι σ μ ε ν ο ς  ο Ρομπέρ, ξεχνώντας νά καταπιή τό σάλιο του, παρατηρούσε 
αυτα^τα ποδιά,^τους μηρούς, τις κοιλιές καί περισσότερο αύτά τα γυμνά στήθη πού 
δεν είχε ποτέ ξαναδή. Θά ταδινε ολα γιά νά μπορέση νά τά άγγίση μονάχα μιά 
φορά I I— Και οι̂  σκηνές άλλαζαν συνεχώς... Στό ίδιο μοτίβο όμως...

—«Τό θανάσιμο φ ιλ ί ! ! ! . . .» .
«Οί έκτροχιασμένοι στά ντροπιασμένα πάθη το υ ς !!!» .

Δίπλα^στο παιδί, οι άλλοι εσκαγαν στά γέλοια, ενώ τά κορίτσια επάνω στήν 
ί,ςεδρα^τους ερριχναν, ^καθως εφευγαν, ένα βλέμ.μα ταπεινό καί περιφρονητικό μαζί...

, Επειτα το πανί άνοιξε και φανερώθηκε μιά γυναίκα, ντυμένη μέ μαύρο που
κάμισο. ^Ενας απο τους θεατας ανεβηκε στη σκηνή μέ τό τσιγάρο στό στόμα, καί 
άρχισε νά τή γδύνη. Δέν to καράφερνε όμως καλά. Γι’ αύτό τον οδηγούσε στις 
κινήσεις του το κορίτσι μέ ύφος κατσουφιασμένο καί υπάκουο... Καί, ξαφνικά, ό 
Αλεν Ρομπέρ παρατήρησε ότι ήταν ?ανθή καί ότι τό κτένισμά της ήταν ϊδιο μέ τής 
Φρανσουάζ.
f Π'ό μαύρο πουκάμισο επεφτε αποκαλύπτοντας σιγά-σιγά τά στήθη της πού 
ετρεμαν σε κάθε κίνηση... Το παιδί άφησε μιά πνιγμένη φωνή καί σπρώχνοντας 
με τους αγκώνες ετρες,ε προς την έςοδο... Μά, πριν νά βγή, άκουσε πίσω του ένα 
θί,ατη να μουρμουριζη αναβοντας το τσιγάρο του: «100 φράγκα γιά νά δή κανείς 
αυτό τό πορνείο; Σάν δέν ντρέπουνται! ! ! » .

’Έξω, μιά ξαφνική βροχή, κρύα καί ορμητική, περίμενε τό παιδί... Μέ τό 
κεφάλι ανασηκωμενο, παραδοθηκε στον κατακλυσμό μέ άνακούφιση... Σάν νά μπο
ρούσε ή βροχή νά τον ξεπλύνη... άπ’ αύτά τά «Θεάματα Τέχνης»... Σάν νάθελε ν’ 
άνακατέψη τις σταγόνες τής βροχής μέ τά δάκρυά του πού κυλούσαν στά μάγουλά 
του... Γιατί το παιδί εκλαιγε... Εκλαιγε από αηδία, άπό τύψεις, άπό απογοήτευση...

... Η βροχή δυνάμωσε ξεπλένοντας τήν ’Αγορά, βρέχοντας τις σκοποβολές, 
μουσκεύοντας τά αριστουργήματα τού μιούζικ-χώλλ, πνίγοντας τις ψησταριές... 
Το πλήθος έφευγε σιωπηλά, μέ τούς γιακάδες άνασηκούμένους... Τά παιδιά φώναζαν. 
«Περιμένετε λοιπόν!» καί οί καταστηματάρχες έκλειναν τά μαγαζιά τους μουρμου
ρίζοντας.

Ό  Καδδύ άρχισε νά τρέμη άπό τό κρύο... Ό  Άλέν Ρομπέρ τον τύλιξε μέσα 
στο μπλουζακι του, καθο^ς ετρεχε μέσα στους βρεγμένους δρόμους. Πέρασε έτσι 
τρεχοντας κοντά απο τον Λέοντα τού Χερβούργου πού ήταν μόνος του άνάμεσα 
στούς λαμπερούς άλΓήρες του, καί τέντωνε προς τον ουρανό μιά γροθιά μέ δερμ.άτινο- 
βραχιόλι.
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«Καλός καιρός για τούς άθλητάς!» σκέφθηκε τό παιδί, «όμως τόσο κακός 
για τούς ζωγράφους! ! !» πρόσθεσε αμέσως, βλέποντας όρθιος δίπλα σ’ ένα πλατανι, 
ένα σιωπηλό καλλιτέχνη των πεζοδρομίων νά παρατηρή μέ σπαραγμό τό νερό τής 
βροχής πού άκρωτηρίαζε βανδαλικά καί έσβησε στό τέλος τον «Καθεδρικό Ναο τής 
Σάρτρ», πού είχε ό φτωχός ζαιγράφος, μέ τόσους κόπους σχεδιάσει μέ χρώματα! ! !...

'Ο Άλέν Ρομπέρ κατέφυγε κάτω άπό τή βιτρίνα ένός καφφενείου πού δίπλα 
στην επιγραφή του έγραφε: «Πρόχειρο φαγητό σέ κάθε ώρα».

Ό  καταστημαράρχης βγήκε γιά ν’ άνεβάση τις τέντες του.
—«Θά ήθελα ένα μεγάλο σάντουιτς γιά τό σκύλο μου καί... καί... και τίποτα 

γιά μένα ! ! ! ! » .
'Ο καταστηματάρχης ζάροισε τό ένα μόνο φρύδι, ένω κατέβαζε το κεφάλι, 

άκριβώς σάν τον Καδδύ... 'Ο Άλέν Ρομπέρ έβγαλε τότε ένα καινούργιο χαρτονόμισμα, 
καί ό άλλος ά.λλαξε πρόσωπο... «Τά καινούργια χαρτονομίσματα είναι οί καραμελλες 
των μεγάλων !» είπε μέσα του τό παιδί.

Στά γειτονικά κάγκελλα, μέσα στό φως τού δρόμου, ή ρεκλάμα μιας μπρι
γιαντίνης έδειχνε μιά ξανθή γυναίκα, πού έμοιαζε λιγάκι στην ’Αρχηγό Φρανσουάζ... 
'Η καρδιά τού παιδιού κτύπησε άγρια, ένω ή βροχή έκανε ώστε ή ξανθή κοπελλα 
φαινόταν νά κλαίη...

...'Η μπόοα σέ λίγο σταμάτησε τό ’ίδιο απότομα όπως είχε έρθει, άλλα η 
άγορά πού έρημ,ώθηκε δέν ξανάναψε πιά τούς πολυελαίους της...

Μονάχα τά ωχρά φώτα φώτιζαν τώρα τά μουσκεμένα βουλεβάρτα...
'Η Ρίτα τού ΙΙαναμά, ό Τίγρης Πασάς, ή φιλήδονη Βάντα... ’ίσως τώρα να

είχαν πιά άποκοιμηθή...
—« ’Έλα Καδδύ πά.με!)).
—«Έ ν τάξει... Θά κοιμηθής άμέσως μόλις άπαντήσης σέ δυό-τρεΐς μικρές 

ερωτήσεις πού θά σοΰ κάνω».
—«Τότε κάνε γρήγορα!» παρατήρησεν ό Άλέν Ρομπέρ μέ αδιαφορία... Περι- 

φρονοϋσε κ ι’ δλας αύτόν τον τύπο... 'Η μυρουδιά του τού γεννούσε τήν έπιθυμία να 
κάνη έμετό... Αυτός πειράχτηκε μέ τήν απάντηση τού παιδιού καί μέ τη στάση του. 
Κι’ άλλάζοντας ύφος, άγρίεψε, φωνάζοντας:

—«"Ωστε θέλεις νά κάνουμε καί γρήγορα; έ; Κι’ έγώ τό ’ίδιο θέλω... Νά ξεμπερ
δέψω μιά ώρα γρηγορώτερα άπό σένα... Κι’ οί δυο τό ’ίδιο θέλουμε... Μονάχα ένα 
πράγμα νά έχης ύπ’ οψη σου... "Οτι δηλαδή έ γ ώ  δ ι α τ ά ζ ω  έ δ ώ  !..».

—«’Όχι έσύ, ά λ λ ά  έ κ ε ί ν ο ς ! ! ! »  άπάντησε ήσυχα τό παιδί, δείχνοντας 
μέ τό βρώμικο δάκτυλό του τον ’Επιθεωρητή Μαρσέλ, πού ύπέφερε στη γωνία...

—« ’Απάντησε, παιδί μου, σέ δ,τι σέ ρωτάει! ! !)) έπενέβη παρακλητικά ό Ε π ι
θεωρητής Μαρσέλ... Κι’ ύστερα σκύβοντας στ’ αύτί του συναδέλφου του είπε: «Με 
τό καλό προχώρησε... Μή τό άγριεύης ! ! !»... Ό  άλλος πήρε πάλι πιο ήσυχο ύφος.

—«Ά πό πού είναι αύτά τά χαρτονομίσματα;», ρώτησε.
—«'Ο Κλεμανσώ μάς τά έδωσε» άπάντησε τό παιδί...
—«Ό  Κλεμανσώ;». "Ωστε μ.άς κοροϊδεύεις κι’ δλας; ξέσπασε δ χοντρος 

νομίζοντας δτι έννοεί τον παληό έκείνο Γάλλο πρωθυπουργό. «Μήπως τάχατες θέλεις 
νά παίξουμε καί τά στρατιωτάκια;»...

'Ο μικρός τον κύτταζε κατάπληκτος... Τί ήθελε άρά γε νά πή... Πάντως πολύ 
θά τδθελε τό παιδί νά παίξη αύτό τό παιχνίδι...

Αδιάφορος γιά τήν έκπληξη τού Άλέν Ρομπέρ, ό χοντρός ’Επιθεωρητής τον 
ρώτησε απότομα:

—«Γνωρίζεις τήν Κομπιένη;...».
(  Συνεχίζεται)



Ε ΙΔΗΣΕ ΙΣ  <& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθη τοΰ Αστυνομικού Σώματος 6 άστυφύλαξ Ξενοκώστας Δημ.
*

ΑΜΟΙΒΑ1 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργοΰ Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική καί 

υλική αμοιβή εις τούς: 1) 'ίπαστυνόμον Α' κ. Φασούλκαν Γεώργιον, 2) Άρχιφύ- 
λακα Κωνσταντακόπουλον Γεώργιον καί 3) Αστυφύλακας: Τσιλιμίγκραν Νικόλαον, 
Καναβον Άνδρέαν, Λάγιον Μιλτιάδην, Δρούκαν ’Ιωάννην καί Λουκόπουλον Πανα
γιώτην, διότι οί άνωτέρω υπό τήν έπιδεξίαν καθοδήγησιν τοΰ Διοικητοΰ καί 'Υπο- 
διοικητοΰ των (Γενικής ’Ασφαλείας Πατρών) ’Αστυνόμων Β' κ. κ. Παναγιωτοπού- 
λου Νικολάου καί Μπίκου Ίωάννου, εις ούς άπενεμήθη ωσαύτως έπαινος, έργασθέν- 
τες μετά ζήλου, μ,εθοδικότητος καί πολύ πέραν των κεκανονισμένων ωρών εργασίας, 
έπιδειξάμενοι δέ καί ίδιάζουσαν επιμέλειαν περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, 
έπέτυχον τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας καλλιεργητών, έμπορων καί ποιου- 
μένων χρήσιν ινδικής καννάβεως (χασίς) έφ’ ών κατεσχέθη ποσότης 1127 γραμμα
ρίων τοιαύτης.

—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τοΰ αύτοΰ κ. 'Τφυπουργοΰ ’Εσωτερικών άπενεμή
θη ήθική καί υλική άμοιβή εις τούς: 'Υπαστυνόμον Α' κ. Γιαννημάραν Κωνσταν
τίνον, άρχιφύλακα Παπακωνσταντίνου Νικόλαον, ύπαρχιφύλακα Βουτσινάν Εύάγ- 
γελον καί άστυφύλακας: Χατζησίμον Εύάγγελον καί Ζαλαχώρην ’Αναστάσιον, διότι 
ούτοι έργασθέντες εις τον τομέα τής άρμοδιότητός του έκαστος, μετ’ εξαιρετικού 
ζήλου, προθυμίας καί μεθοδικότητος, πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ωρών εργα
σίας καί έπί πολλάς ήμέρας, επέτυχαν τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν σπείρας κλε
πτών καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτών διαπραχθεισών ύπέρ πεντήκοντα κλοπών 
έκ-καταστημάτων έν τή περιφερεία ’Αθηνών—Πειραιώς καί Προαστείων.

Διά τής αυτής ώς άνω άποφάσεως άπενεμήθη έπαινος εις τούς: ’Αστυνομι
κόν Διευθυντήν Β' κ. Παπασταφίδαν ’Αγησίλαον, ’Αστυνόμον Α' κ. Θάνον Πανα
γιώτην, ’Ανθυπαστυνόμον κ. Μαυρουδέαν Κωνσταντίνον καί άστυφύλακας: Μιχα- 
λόπουλον Νικόύιαον, Χατζήν Κωνσταντίνον, Μαρκόπουλον Βασίλειον καί Γιαμπά- 
νην Ίωάννην, διότι άπαντες ύπό τήν καθοδήγησιν καί κατεύθυνσιν τοΰ πρώτου 
έργασθέντες άόκνως καί μεθοδικώς, συνέβαλον τά μέγιστα εις τήν άνακάλυψιν τής 
έν λόγω σπείρας καί τήν έξιχνίασιν τών ύπ’ αυτών διαπραχθεισών κλοπών.

*❖  *
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ! ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τήν τελευταία Κυριακή τής Άποκρηάς 27.2.60, στήν ’Αστυνομική Λέσχη 
Πειραιώς διωργανώθη ψυχαγωγική συνεστίασις τών υπαλλήλων τής ’Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Πειραιώς. Κατ’ αυτήν παρέστησαν ανώτεροι καί κατώτεροι αξιωμα
τικοί καί κατώτεροι υπάλληλοι τής Διευθύνσεως, ώς έπίσης καί επίλεκτα μέλη 
τής Πειραϊκής κοινωνίας. Τήν βραδυά έποίκιλλαν διά τής έμφανίσεώς των όνομα
στοί καλλιτέχναι. Ή  διασκέδασις παρετάθη μέχρι τών πρωϊνών ωρών. Ή  δλη 
διοργάνωσις καί ή τάξις τής έορτής ένεποίησαν άρίστην έντύπωσιν.

*
ΕΐΧΑΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά « ’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται χρόνια πολλά έπί τή ονομαστική του 
εορτή εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Θεόδιυρον Ρακιντζήν, Αστυνομικόν 
Διευθυντήν ’Αθηνών.



Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12.30' -1 μ. μ.
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