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— Σέ κάθε σελίδα καί σέ κάθε 
παράγραφο τής παγκόσμιας ιστο
ρίας θά άνταμώσης κάποιον "Ελ
ληνα, μόνο του ή μέ άλλους, νά 
πρωταγωνιστή σέ κάθε μεγαλειώ
δη φάση τοΰ πανανθρώπινου βίου. 
Και αυτό γιατί ό Ελληνικός λαός, 
άπό τότε που εμφανίστηκε στη 
γη  ίσαμε σήμερα, δέν σταμάτησε 
ποτέ νά πολεμά, καί νά κερδίζη 
την ελευθερία καί το ψωμί του μέ 
ιδρώτα καί μέ αίμα... Χρόνια καί 
χρόνια τώρα ετούτος ό πανέμορ
φος λαός στέκει στο διεθνές αυτό 
σταυροδρόμι του βράχου του, μέ 
τό όπλο στο χέρι, θεματοφύλακας 
παληός των ιδανικών τής άνθρω- 
πότητος.

12ΑΝ ΜΑΚΡΥΠΑΝΝΗΣ
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Σάυ χιλιάδες άστραπτες μια-μια οί σελίδες τής ιστορίας του θά 
φωτίζουν πάντα τή θύμηση των περασμένων, χοορις ό κονιορτός 
των χρόνων πού κυλάνε νά μπορή νά την σκεπάση στην ομίχλη
τής λήθης... , ,

Σ’ αύτόν έλαχεν ό κλήρος νά μεσουρανη δίχως ποτέ να ουη,^να 
σκαρφαλώνη πάνω στά δύσβατα μονοπάτια τής μοίρας των λαών, 
γιά νά άνοίγη τούς νέους δρόμους τής δόξας, νά προβλέπη κ̂άθε 
παγκόσμια αύγή, πίσω άπό τά γειτονικά του βουνά, όπως ό ήλιος 
κάθε πρωί...

Δεν είναι μονολιθικός καί υπερφίαλος σωβινισμός μιας επηρμε- 
νης ράτσας αύτή ή διαπίστωση... Είναι το αγέρωχο καθρεφτισμα 
τής πραγματικότητος, σκέτο, δίχως ρωμαντισμό, όπως τό παρου
σιάζουν οί αιώνες, τό παρελθόν, τά  γεγονότα καί οΐ περιστάσεις... 
Είναι ή καταπληκτική πορεία ενός ταπεινού μα ρωμαλέου λαού, που 
δίχως ποτέ νά ύπολογίζη τή ζωή καί τό συμφέρον του, ξεκινά α
συγκράτητος γιά νά κατακτήση με τήν πίστη καί τον ενθουσιασμό 
του ό,τι δεν είναι δυνατό νά κατακτήσουν οί μηχανές καί ή ποσό
τητα τής μάζας, πού δεν τήν ηλεκτρίζει τό ρεύμα τής αύτοθυσίας...

“Οπότε ή σάλπιγγα μιάς μεγάλης στιγμής σημάνει προσκλη
τήριο, φτάνει πάντα αύτός, ό φτωχός κι’ ονειροπαρμένος Ελληνας, 
άφτιαχτος καί άτημέλητος, τραγουδώντας καί πιστεύοντας, μέ το 
ντουφέκι στόν ώμο... Καί τραβά πάντα έκεϊ πού τον σπρώχνουν τά 
πεπρωμένα του, άποφασισμένος νά νικήση ή νά σκοτωθή...

Πότε εδώ... Πότε έκεϊ... Πάντα κάπου θά τον άνταμώσης... άλ
λοτε νά άνεβαίνη Γολγοθάδες... άλλοτε νά τρέχη Μαραθώνιους... άλ
λοτε νά πλέη σέ Σαλαμϊνες... κΓ άλλοτε νά γίνεται ό άμνός τού Θεού 
«ό αίρων τάς άμαρτίας τού κόσμου»...

Αύτό άκριβώς είναι τό κεντρικό καί τό βαθύτερο νόημα τής ε
πετείου πού σήμερα γιορτάζει τό Πανελλήνιο... τής μεγάλης και Ι
στορικής επετείου, πού έχει στηθή γιά  πάντα, μέσα στή θύμηση ό
λων τών ανθρώπων τής γής, σάν βωμός, σάν σταθμός καί σάν 
Σύμβολο...

Πολλά είπανε καί πολλά έγραψαν γιά  τήν 25η Μαρτίου 1821... 
Ή άπαρίθμηση τών σκηνών εκείνου τού τιτάνειου αγώνα δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά μιά επανάληψη, μιά ρητορική επανάληψη αύτής 
τής εποποιίας... "Ας ξεχάσουμε λοιπόν τά γεγονότα, καί ας στα
θούμε στά διδάγματά τους, πού μόνον αύτά ολοκληρώνουν καί ά- 
ξιοποιούν τήν δόξα τής φυλής μας...

'Η 25η Μαρτίου τού 1821 θυμίζει ένα υπέροχο θαύμα... Τό θαύμα 
τής Ελλάδος, όταν αύτή, φτωχή καί ρημαγμένη, σήκωσε τό μικρό 
της ανάστημα, καί μέ τήν πίστη τών παιδιών της γκρέμισε τον 
μισητό τύραννο στήν ιστορική άφάνεια καί τήν καταστροφή...
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Τα άλλα, οι τοτγοι, τα πρόσαπτα και οί χρονολογίες, δεν έ
χουν ξεχωριστή σημασία... Ενδιαφέρουν μονάχα τους ιστορικούς, 
τούς μαθητάς των σχολείων, καί τούς δασκάλους...

Είτε στη Μάνη, είτε στην ’Αλαμάνα, είτε στήν Τριπολιτσά, εϊτε 
στο Σούλι, εϊτε στα Δερβενάκια, είτε στη Γραβιά διαδραματίστηκαν 
οί φάσεις τού μεγάλου άγώνα, τό πράγμα δεν ενδιαφέρει... Εκείνο 
πού έχει σημασία είναι που έγιναν πάνω στήν Ελλάδα, την μικρή 
κι αλυσόδετη Ελλάδα, που «την έσκιαζε ή φοβέρα καί τήν πλά
κωνε ή σκλαβιά»... Κι ύπάρχουν άκόμα εκατοντάδες χωριά, ραχού
λες,̂  ακρογιάλια καί πόλεις, πού δεν τά άναφέρει ή ιστορία, καί πού 
πρόσφεραν τον εαυτό τους γιά  τήν ένδοξη καί αΐματοβαμένη σκη
νοθεσία εκείνης τής ανείπωτης δόξας...

Κι άν αυτός που πολέμησε λεγόταν Κολοκοτρώνης ή Μαυρο- 
μιχάλης, Όδυσσεύς Άνδρούτσος ή Παπαφλέσσας, Γερμανός ή ’Αθα
νάσιος Διάκος, κλέφτης ή άρματωλός, κΓ αύτό δεν έχει αξία ξεχω
ριστή... Ολα τα  πρόσωπα εκείνης τής εποχής έχουν προτεραιότητα 
στή διεκδήκηση τής νίκης... Μά πάνω ά π ’ όλους στέκει ό "Ελληνας... 
Αύτος έχει μοναχα σημασία... Ο Ελληνας ό παληός, ό χτεσινός, ό 
σημερινός, ό αιώνιος... ΚΓ αύτός, μονάχα αύτός, διεκρίθη στήν έπα- 
νάσταση, μ’ όποιοδήποτε επώνυμο καί όνομα, γνωστός ή άγνωστος, 
τιμημένος ή άφανής...

Ούτε οί χρονολογίες προσθέτουν τίποτε περισσότερο στήν ου
σία. των γεγονότων, πού ξέσπασαν σάν θύελλα ά π ’ τό Μωρηά καί 
τήν Ρούμελη, ά π ’ τήν Θεσσαλία καί τήν Ήπειρο, ά π ’ τή Μακεδο
νία καί τά νησιά μας...

Σημασία έχει μονάχα ή στιγμή εκείνη... σάν ίστορική στιγμή... 
σαν Ελληνική επετειος... σαν παγκόσμια άνάμνηση... Τό πνεύμα έ- 
δάμασε τήν ύλη... Ή  πίστη εξουθένωσε τή βία... Ή  ανδρεία ύπερ- 
ίσχυσε των μηχανών... Ό  Θεός συνέτριψε τον Μαμωνά... Ή ελευ
θερία συνέτριψε τή σκλαβιά... Ή δικαιοσύνη έπεβλήθη τής αδικίας...

Δεν ήταν άποτέλεσμα μαθηματικών υπολογισμών καί ακριβών 
στρατηγικών σχεδίων, διδαγμένων σέ μεγαλόπρεπες στρατιωτικές 
άκαδημίες, ή νίκη... Δεν ήταν ή άξιοποίηση τής άριθμητικής ύπε- 
ροχής τών πυκνών στρατιών καί τών άπεράντων παρατάξεων... 
Δεν ήταν ό θρίαμβος τών μέσων...αλλά τού σκοπού... Ό  θρίαμβος 
τής Ελληνικής ιδέας, αιώνιο παράδειγμα γιά  μάς καί γιά τούς άλλους...

Μιά χούφτα "Ελληνες, άοπλοι, γυμνοί καί πεινασμένοι, ξεχύθη
καν σάν ένας άδάμαστος σίφουνας καί σάρωσαν τά πάντα... Τούς 
στρατούς καί τά φρούρια... τίς πυριτιδαποθήκες καί τά κάστρα, τήν 
τυραννία καί τούς τυράννους...

Πώς ξεσηκώθηκαν; πώς πολέμησαν; πού βρήκαν τό Θάρρος νά 
Θυσιαστούν; πώς νίκησαν;... Μά, μέ τό κρυφό σκολειό καί τούς τα-
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πεινούς ιερωμένους... Μέσα στις εκκλησίες βρεθήκανε τα όπλα...
τΗταν ή πίστη καί ή αδάμαστη Θέληση...ή άδολη φιλοπατρία 

καί ή παντοδύναμη γενναιότης.
Κι3 ήταν ακόμα καί οΐ νεκροί πρόγονοι, πού όπως πάντα στην 

Ελλάδα άνασταίνονται σέ κάτι τέτοιες στιγμές καί κυκλώνουν τούς 
τάφους τους γιά νά τούς κρατήσουν Ελληνικούς, καί ξαναπεθαίνουν 
πολεμώντας τον εχθρό...

Κι3 ήταν άκόμη τά χωράφια καί οι ραχούλες, οΐ λίμνες και οι 
ποταμοί, οί παραλίες καί οί κάμποι, τά φαράγγια καί οί κοιλάδες 
πού πήραν άξαφνα ζωή καί γίνανε μανιασμένοι βρυκόλακες γιά νά 
κυνηγήσουν τον κατακτητή...

Κι’ εκείνος έφυγε ντροπιασμένος... Τόβαλε στά πόδια, άνήμπο- 
ρος ν3 άντισταθή, χωρίς νάχη τή δύναμη νά σταθή όρθιος μέσα στον 
τρομακτικό σεισμό τής επαναστάτημένης Ελλάδος.

Κι3 ύστερα, καί πάλι τραγουδώντας, ρίχτηκε ό Έλληνας στη 
δουλειά, γιά νά ξαναχτίση τό χαλασμένο σπίτι του, πάνω στη 
γέφυρα αύτή τής γής, πού ενώνει καί χωρίζει λαούς καί ιδεολογίες...

Τό έχτισε καί τό ξαναγκρέμισε ό ίδιος λίγο άργότερα... Γιατί 
καί πάλι ξαναπολέμησε γιά  τήν λευτεριά του... Τό 12... Τό 13... 
Τό 18... Τό 22... Κι3 ύστερα ξανά... ξανά... τό 40... Τό 44... Τό 47... 
Ό  Έλλην άγωνίζεται καί πολεμάει πάντοτε.

3Ώ ! Ό σοι άγαπάνε τήν ελευθερία, πρέπει νά άγαπούν μαζί καί 
τήν Ελλάδα... Γιατί είναι ένα καί τό αύτό πράγμα οί δύο λέξεις...

Μάχες καί αίματα... δοκιμασίες καί άγώνες... νίκες καί θρίαμ
βοι... Αύτή είναι μέ δυο άπλά λόγια ή ιστορία τής Ελλάδος, πού 
μέσα της, αιώνιο φωτεινό άστέρι, θά λάμπη πάντα ή 25η Μαρτίου 
του 1821...

Σ . Π .
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Ε Π Ι  Τ Η  Ε Π Ε Τ Ε ΙΩ  Τ Η Σ  25ης Μ Α Ρ Τ ΙΟ Υ  1821

« 'Η  25η Μαρ τίου μας καλεΐ καί 
παλιν να στρέψωμεν τήν σκέψιν μας 
εις το μεγα παρελθόν των ηρωικών 
αγωνων καί, θυσιουν. ’Αλλά μας καλεΐ, 
επίσης να άτενίσωμεν τό μέλλον μέ 
έντονώτερον αίσθημα 
ευθύνης.

Ό  Ε λληνικός λαός 
δεν παρέλειψε ποτέ 
τήν έκτέλεσιν τοΰ ι 
στορικού του χρέους, 
εις ώρας κινδύνου τής 
πατρίδος. Οί κίνδυνοι 
όμως δεν είναι πάν
τοτε ορατοί. Καί δεν 
προέρχονται μόνον α
πό έξωτερικούς ε χ 
θρούς καί έπιδρομάς.
'Υπάρχουν καί οί ύ 
πουλοι εχθροί τής ε
λευθερίας, έναντίον 
τω ν όποιων οφείλο- 
μεν νά άγωνιζόμεθα 
μέ πίστιν καί σ τα 
θερότητα, εάν θέλω- 
μεν νά έξασφαλίσω- 
μεν τό μέλλον τοΰ 
Ε λληνικού γένους.
Ά λ λ α  καί δ δημιουρ
γικός μόχθος έν ώρα ειρήνης πρέπει 
νά συναγωνίζεται εις έντασιν τούς π ο 
λεμικούς αγώνας.

Ή  Ε λ λ ά ς  είναι χώ ρα  μέ πολλάς 
δυνατότητας άναπτύξεω ς. Ό μονοοΰν- 
τες καί εργαζόμενοι, καταπνίγοντες 
τά  αρνητικά στοιχεία  τοΰ χαρακτήρος 
μας καί καλλιεργοΰντες τάς άρετάς

τοΰ γένους, τήν φιλοτιμίαν καί τήν έφευ- 
ρετικοτητα, τήν ' γενναιοφροσύνην καί 
την προς τον πλησίον άλληλεγγύην, 
είναι δυνατόν νά έπιτελέσωμεν εντός 
ελάχιστων έτώιν βήματα προόδου, τά  

όποια θά έντάξουν 
τήν Ε λ λ ά δα  εις τήν 
σφαίραν τών οικονο
μικούς έξειλιγμένων 
χωρών. Α ί άντικει- 
μενικαί προϋποθέσεις 
έχουν ήδη έν πολλοΐς 
δημιουργηθή καί έ- 
ξακολουθοΰν δημιουρ- 
γούμεναι διά σειράς 
βασικών έργων, επί 
τών όποιων καλού- 
μέθα δλοι νά άνεγεί- 
ρωμεν τό νέον οικο
δόμημα τής κοινωνι
κής καί οικονομικής 
ζωής μας. Λαός, ό 
όποιος είναι πνευμα
τικούς καί ηθικούς τό 
σον άνεπτυγμένος, ώς 
δ Ε λληνικός, πρέπει 
νά δημιουργήση τούς 
αντιστοίχους ορούς 
υλικής ζωής.

Οι ήρουες τοΰ 21 καί τούν συνεχών 
εκτοτε σκληρών αγώνων τοΰ έθνους 
μ.άς επιβάλλουν νά άναδειχθώμεν αντά
ξιοι αύτών, άγρυπνοΰντες διά τήν ασφά
λειαν τής πατρίδος καί μοχθοΰντες διά 
την προοδον καί ευημερίαν τοΰ έθνους, 
τοΰ οποίου τό ονομα έξηγίασαν διά τής 
θυσίας των».

Κ . Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ
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Ε Π Ι Τ Η  Ε Π Ε Τ Ε ΙΩ  Τ Η Σ  25ης Μ ΑΡΤΙΟ Υ 1821

«Προ πέντε αιώνων είχε πιστευθή 
άπδ τον κόσμο, ότι. την 29ην Μαίου 
τοϋ 1453 οί καμπάνες της 'Α γίας Σ ο
φίας έσήμαναν πενθίμως, μαζί μέ τον 
θάνατον τοϋ τελευταίου αύτοκράτορος, 
τοϋ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τον 
αιώνιον ύπνον του Ελληνικού γένους.

Ά λ λ ’ ό συναγερ
μός τής 25ης Μαρ
τίου τοϋ 1821 προε- 
κάλεσε κατάπληξιν 
εις ολόκληρον την άν- 
θρωπότητα, ή όποια 
διηρωτήθη τότε πώς 
μία δράξ άνθρώπων, 
πτω χώ ν, μέ πενιχρό
τατα μέσα, έτόλμη- 
σαν νά υψώσουν τό 
άνάστημά των, έναν
τ ι τοϋ όγκου μιας αυ
τοκρατορίας μέ π α 
νίσχυρου στρατόν, έ- 
φωδιασμένον μέ τε 
λειότατα όπλα για  
την εποχήν έκείνην 
καί μέ άνεξαντλή- 
τους πηγάς εμψύχου 
ύλικοΰ.

Ε ίχ ε  λησμονήσει 
τότε ή άνθρωπότης 
ότι οί 'Έλληνες άπετέλεσαν άεί- 
ποτε φαινόμενου έθνικοΰ ψυχοδυναμι
σμού.

Τ α  γεγονότα τοϋ 1821 απέδειξαν ότι 
οί φυσικοί, οί ιστορικοί καί οί λογικοί 
άκόμη νόμοι, δέν ισχυσαν διά τούς 'Έ λ 
ληνας. 'Η  ψυχή τών Ε λλήνω ν άντιμε- 
τώ πισε τήν ΰλην καί τήν ένίκησεν.

’Ε π ί 400 έτη εις τα  στήθη τών Ε λ 
λήνων έγίνοντο αί φοβεραί έκεΐναι άνα- 
μοχλεύσεις τών ηφαιστείων, τα  όποια 
έτοιμάζοντο νά έκραγοΰν χωρίς νά 
υποπτεύεται κανείς τον χρόνον.

Καί τό 'Ελληνικόν ηφαίστειου έξερ-

ράγη τήν 25ην Μαρτίου τοϋ 1821. 
Καί άφισε νά άπλωθή γύρω του τό μή
νυμα τής λυτρώσεως τοϋ γένους. Καί 
τό Λάβαρου τής 'Α γ ία ς  Λαύρας έρρι- 
πίσθη μέ τήν αναπνοήν τών γενναίων 
καί έγένετο δύναμις παρασύρουσα μέ 
ορμήν θυσίας καί μεγαλείου" καί ή 

πρώτη ζητωκραυγή, 
μετά τον όρκον, έ
γινε θούριου καί πα ι- 
άν, καί έξαρσις, ή 
όποια ήγγισε τά  ό
ρια κάποιας θείας έμ- 
πνεύσεως, άπό έκεί- 
νας τάς οποίας μό
νον οί "Ελληνες γνω 
ρίζουν νά μεταπλά
θουν εις μεγαλουργή- 
ματα.

Ο ΰτω εις αιώνας 
αιώνων θά σελαγίζη 
εις τό στερέωμα πά μ 
φωτου σύμβολου τό 
1821, ως ανυπέρβλη
τος άθλος.

Γύρω του προβάλ
λουν αί μεγάλαι μορ- 
φαί πού τό ένέπνευ- 
σαν, τό έδικαίωσαν, 
τό έτίμησαν καί τό 

παρέδωσαν ώς υποθήκην ευψυχίας εις 
τούς έπερχομένους. Γύρω του τά  κλέη 
τών μεγάλων στιγμών τοϋ άγώνος, οί 
ήμίθεοι, οί ναυμάχοι, οί πολεμισταί, ό 
σάλαγος τών έξορμήσεων, ή βοή τής 
μάχης, ή πάλη, ή σύγκρουσις, γύρω 
των αί γυναίκες πού μεταφέρουν βόλια, 
τά  παιδιά πού βιάζονται νά όρμ,ήσουν 
εις τον αγώνα.

'Ό λ α  σήμερα είναι άγγελικά καί ό
μορφα όπως ή 'Ε λλά ς.'Ό λα  είναι έλαφρό- 
τερα καί φωτεινά όπως ό ουρανός της. 
"Ολα ευτυχισμένα όπως τό μέλλον της».

Ε Υ Α Γ Γ . Κ Α Λ Α Ν Τ Ζ Η Σ
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'Υπό τοΰ ’Ιατρού — Προέδρου τής 
’Εθνικής 'Εταιρείας Κοινωνικής 
’Αλληλεγγύης κ. ΧΡ. ΤΣΑΧΑΓΕΑ

( Σ υνέχεια  έκ τοΰ προηγουμένου κα ί τέλο ς)

Ε ίναι αξιον παρατηρησεως τό δτι μία κάποια στοιχειώδης οικονομία άνε- 
πτυχθη στις περιοχές οπού επικρατούσε σχετικώς μεγαλύτερη ελευθερία ή αυτο
νομία. Ε τσι, ενώ οι εύφορες πεδιάδες έπένοντο καί έστέναζαν κάτο:> ά π ’ τον διπλό 
ζυγό των τσιφλικούχων και του κατακτητοΰ, οί ορεινές περιοχές καί οί άγονες νη
σίδες τοΰ Α ρχιπελάγους πολλές φορές έφθαναν σέ κατάστασι πραγματικής ευημερίας. 
Τα μεταλλοχωρια της Χ αλκιδικής, τα  24 ήμι-αύτόνομα χω ριά τοΰ ΙΊηλίου, τά  24 
χωρία τοΰ Συρακου και τα  40 χωρία τοΰ Ζαγορίου—γιά  νά άναφέρωμε τά  πιο κτυ- 
πητα  παραδείγματα ανέπτυξαν ζωηρό έμπόριον καί μπόρεσαν νά διατηρήσουν 
μια καποια οικονομική δυνατότητα την όποιαν άξιοποίησαν έν συνεχεία προς όφε
λος τοΰ αγώνος. Σημειωτεον ότι σ’ αυτές τις ορεινές περιοχές διεδόθησαν κατά 
κανόνα ευρυτερα τα  γραμματα, μέ την βοήθεια των έμπορευομένων καί των Ε λ λ η 
νικών κοινοτήτων τοΰ εςωτερικοΰ. Ά ντ ιθ έτω ς, στά μεγάλα κέντρα, καί ιδίως στην 
Πολι, το Φαναριον, η παιδεία διετήρησε τον Θρησκευτικό καί σχολαστικό χαρα
κτήρα της και αποτελοΰσε προνόμιο τής ίθυνούσης τάξεω ς, δηλαδή τοΰ άνωτέρου 
κλήρου, των δραγουμάνων καί λίγων άρχοντικών οικογενειών.

Δεν είναι βεβαίως δυνατόν να όμιλήσωμε περί ώρισμένης κατά τό διάστημα 
τοΰτο οικονομικής και ειδικώς αγροτικής πολιτικής τοΰ Τουρκικοΰ κράτους, κυρίως 
αυταρχικοΰ και θρησκευτικού. Καί ναι μέν οί Τοΰρκοι έθέσπισαν τον νόμον περί 
γαιών και το κτηματολογιον, με σκοπό νά τονώσουν την κατά  τόπους γεω ργία , αλλά 
η εφαρμογή των παρεμεινε σκιώδης μέσα σέ μία γενική ατμόσφαιρα στρατοκρατική 
καί θεοκρατική. ’Έ τσ ι, ή λαϊκή κοινωνική άθλιότης διαιο^νίζετο, άλλά αύτή ακριβώς 
η καταστασις στην οποία ευρίσκοντο οί πτο:>χοί άγροτοκαλλιεργηταί καί οί άκτήμο- 
νες, εδημιουργησε με την πάροδο τοΰ χρόνου μία ψυχολογία καθαρά μαχητική.

φτώ χεια και η κακομοιριά, ό παντοτινός σύντροφος, έπροκάλει τήν άγανάκτησι 
τών ραγιάδων, παρ’ όλο πού ή κατάστασις δέν έπέτρεπε άμεση γενική μεταβολή. 
Έ κ το ς  τοΰ ότι οί Τοΰρκοι τοπικοί άρχοντες ήσαν έτοιμοι νά πνίξουν στο α ίμα κάθε 
καθολική έξέγερσι, ήταν πολύ δύκολο ένα μαζικό ξεσήκωμα, διότι χρειαζόταν ιδεο
λογική προπαρασκευή καί συνεννόησις τών καταπιεζομένων πληθυσμών μιας ολο
κλήρου τούλάχιστον γεω γραφ ικής περιοχής. Οί βιωτικές όμως συνθήκες τών ραγιά
δων κάθε άλλο παρά εύνοοΰσαν μια έξέγερσι τοποθετημένη στά πλαίσια μιας με
λετημένης στρατηγικής. Οί άγρότες ήσαν σκορπισμένοι στά κτήματα, καί έλλειπε 
στήν έργασία το^ν ό μαζικός χαρακτήρ πού σφυρηλατεί καί έξασφαλίζει μία δράσι 
κοινή. ’'Α λλωστε, τό κράτος τών συνηθειών ενός νωχελοΰς παρελθόντος, ή δεισι
δαιμονία, ή θρησκοληψία καί ή μοιρολατρεία τούς έσυνήθιζαν στήν υποταγή, μέ μόνα 
ιδανικά τήν έπιδ ίω ξι περισσοτέρων άσημάντων στοιχειωδών προνομίων... Έ κ το ς  
τούτου, έχρειάζοντο άρκετά όπλα καί έξάσκησις στήν πολεμική τέχνη, πράγμα  δύ
σκολο νά πραγματοποιηθή μέ τ ις  ανύπαρκτες οικονομικές δυνατότητες τοΰ λαϊκοΰ 
στοιχείου. ’Έ τσ ι λοιπόν, ή μαζική έξέγερσις κατεδικάζετο ά π ’ τήν ρεαλιστική π ρ α γ 
ματικότητα καί μόνο τοπική άντίδρασις καί διαμαρτυρίες μπορούσαν νά υποκινη
θούν. ’Αλλά, πα ρ ’ οτι οί βασικές προϋποθέσεις διεγράφοντο άμφίβολες, σέ μία μεγά-
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λη μάζα του λαού, δσο αύξανε ή καταπίεσις, έσφυρηλατήθη μία νοοτροπία αντι- 
στάσεως κατά τής συνεχιζομένης άδικίας, βασιζομένη στήν άντίληψι ότι. αν ο μαζικός 
ένοπλος αγών έπρεπε νά άναβληθή για  εύθετότερη χρονική περίοδο, η ατομική δράσις 
διεγράφετο περισσότερο έξασφαλισμένη καί κατορθωτή. ’Έ τσ ι, εγεμισαν τα  βουνά 
τής Ε λλάδος από κ λ έ φ τ ε ς ,  πού δεν ήσαν δλοι έγκληματικά στοιχεία ή φυγο- 
ποινΐτες, ή δέ κλεφτουργιά προβάλλει στήν ιστορική άναδίφησι τής Παλιγγενεσίας 
σαν ή πρώτη σοβαρή προσπάθεια μιας κοινωνικής καί εθνικής αναπροσαρμογής. 
'Η  λαϊκή μούσα, πιστό φερέφωνο τής ιστορίας, γ ι ’ αύτό ύμνησε ποτέ παθητικά και 
πότε μέ λυρική έξαρσι τα  ολοκαυτώματα καί τό λεβέντικο φρόνημα τής νέας ταξεως 
των κλεφτών:

—«Βασίλη, κάτσε φρόνιμα, νά γίνης νοικοκύρης,
γιά  ν’ άποκτήσης πρόβατα, ζευγάρια κ ι’ αγελάδες, 
χωριά κ ι’ άμπελοχώραφα, κοπελιά νά δουλεύουν.

—Μάννα μ’ έγώ δεν κάθομαι νά γένω νοικοκύρης, 
νά κάνω άμπελοχώραφα, κοπελιά νά δουλευουν 
καί νάμαι σκώάβος των Τουρκιον, κοπέλι στους γεροντους».

’Ά λλο δημοτικό τραγούδι πάλι λέγει:
« Έ γ ώ  ραγιάς δέν γένομαι, Τούρκους δεν προσκυνάω, 

δεν προσκυνώ τούς άρχοντες καί τούς κοτζαμ,πασήδες, 
μόν ’καρτερώ τήν άνοιξι, νάρθοΰν τά  χελιδόνια, 
νά βγουν οί βλάχες στά βουνά νά βγουν οί βλαχοποΰλες».

Κ ι’ ό αγωνιστής τού εΐκοσιένα Κασομούλης έπιγραμματικά τονίζει στα «Σ τρατιω 
τικά ένθυμήματα»:
«Πολλοί "Ελληνες ραγιάδες, μή ύπομένοντες τάς άδικίας τών διοικητών Τούρκων, 
τά  βαρειά δοσίματα καί τούς τυραννικούς προεστούς, πάντοτε έφοβέριζαν με το 
«σηκώνομαι κλέφτης».
Τό μίσος τών κλεφτών κατά τών Τούρκων καί τών προεστών τούς ώδηγοϋσε σε 
συντονισμένη ατομική ή ομαδική δρά.σι. Γ ιά νά έκδικηθοΰν κατέβαιναν απ τα βουνά 
καί έλήστευαν τούς πλουσίους, αδέιαζαν τά  σπίτια  τών κοτζαμπάσηδων και τους 
έπαιρναν, αύτούς ή τούς δικούς των, στο βουνό γ ιά  νά έπιτύχουν λύτρα. ’Εννοείται 
δτι καί οί Τούρκοι πασάδες καί μπέηδες δέν εΰρισκαν έλεος, οί δέ τυραννικότεροι 
ή σκληρότεροι έξετελοΰντο μέ πρώτη ευκαιρία. ’Ά ν  πάλι σέ κανένα μέρος οι Τούρκοι 
έσφαζαν ή κατεδίκαζαν κανένα χριστιανό, οί κλέφτες έκδικοΰντο κατά κανόνα τον 
άδικο χαμό μέ άντίποινα άδυσώπητα, δπως μά.ς περιγράφουν οί χρονικογράφοι τής 
εποχής.

Μ προστά στήν κατάστασι αυτή, οί κατζαμπάσηδες άντέδρασαν μ όλα των 
τά μέσα, καί τό άποτελεσματικώτερο στάθηκε ή διάσπασις τών κλεφτών. ’Έ πεισαν 
τήν Τουρκική κυβέρνησι δτι έπρεπε κατά τό παλαιό σύστημα νά δημιουργηθοΰν 
ένοπλα σώματα χριστιανών, τά  όποια νά τεθούν σέ άμείλικτη καταδίωξι τής κλε- 
φτουργιά.ς. ’Αλλά, γιά  νά άποδειχθή άποτελεσματικό τό μέτρο, έπρεπε τά  καταδιω
κτικά αύτά σοόματα νά πλαισιωθούν κυρίως άπό κλέφτες πού θά έπαιρναν άμνηστία 
καί θά είχαν πλουσιοπάροχη άμοιβή, πρωτοβουλία δράσεως καί σχετική ασυδοσία 
στις ορεινές περιοχές. Ο ί Τούρκοι έδέχθησαν τήν πρότασι μέ αποτέλεσμα να ξεπη- 
δήση ή τάξις τών ά ρ  μ α τ ω λ ώ ν ,  πού ήσαν οί περισσότεροι παλαιοί κλέφτες. 
’Έ τσ ι ή δρά.σις τής κλεφτουργιάς περιωρίσθηκε, τουλάχιστον προς τό παρόν, μεχρις 
δτου ή φορά τών πραγμάτων καί τής θείας δίκης ή ισάξια άνταπόδοσις έφεραν τους 
άρματωλούς, μέσα στήν σύγχυσι πνευμάτων καί καταστάσεων, πολυτίμους συμμάχους 
τού ηρωικού σώματος τής κλεφτουργιάς καί σπουδαία μαχητική έθνική δύναμι στήν 
ιερή ύπόθεσι τού άγώνος.

Καί ή λαϊκή μούσα, στο μεσοδιάστημα τών ιστορικών αύτών μεταπτώσεων, 
δέν σταματά νά διασαλπίζη τήν άνάγκη κοινωνικής άναμορφώσεως, πού άρχίζει νά
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προβαλλη δειλα-δειλα στον ορίζοντα, στέλνοντας έντονο τδ προμήνυμα μιας γενικής 
f j J a<7L XK' αζ ι°λόγησι αλλαγής... Κ άποιος ζητεί χάρι ά π ’ την Θεοτόκο νά ύπάγη 

να ιδή πώ ς περνούν οί πλούσιοι καί πώ ς οΐ φτω χοί στον ούρανό. Καί τί βλέπει; 
«Κάθονταν η φτωχολογιά στον ήλιο, στο προσήλιο, 

κι οι πλούσιοι έκυλιόντανε στην πίσσα, στο σκοτάδι.
Εκειτονταν κ ι’ ο Εξαρχος σε μ ι’ άκρη άκουμπισμ.ένος, 

και τους φτωχούς αγνάντευε καί τούς παρακαλοΰσε:
ϊ ι“  τττάρτε τ ’ άσπρα μου, δόστε μου μια λαμπάδα, 

εδώ τα  άσπρα δεν περνούν, λαμπάδες δεν πουλιώνται.
’Έ ξα ρχε , εσύ το ήξερες π ώ ς ήσουν γ ι ’ άλλον κόσμο.
Δε λεημονοΰσες τους φτωχούς, δέ βοήθαγες τσ ’ άρρωστους.
Θυμάσαι όντας έπαιρνες τά  δέκα δεκαπέντε 
κ εβανες στο κρασί νερό καί μέσ’ στ’ αλεύρι στάχτη;».

Ενα άλλο πάλι δημοτικό τραγούδι παρουσιάζει ένα δημογέροντα νά. κάμη 
εςομολογησι σε αυτοκριτική σκιαγραφία τής δράσεώς του:

«’Εκείνον τον παληό καιρό καί τό παληό ζαμάνι, 
μ ’ εϊχεν ή χώρα προεστό, μ ’ εΐχεν ή χώρα πρώτον.
Κ ι’ αυτα ριχνα τό δόσιμο καί τό βαρύ τεφτέρι, 
δέκα στούς πλούσιους έρριχνα, στις χήρες δεκαπέντε, 
στη δόλια τή φτωχολογιά έρριχνα τριανταπέντε.
Κ ι’ η φτώ χεια  κλάψαν έκαμε, κλάψαν άπό τ ’ έπένα, 
και ο πασας επροσταξε, μ ’ ώκοψαν τό κεφάλι», 

κυτο το λαϊκό ψυχολογικό υπόβαθρό, πού διψούσε γ ια  άπόδοσι κοινωνικής 
δικαιοσύνης, στηριχθηκε, θεμελιώθηκε καί τράφηκε, ό αέναος ανακαινιστικός παρά
γων της δυναμεως των κλεφτών και των αρματιολων. Τό νά άποδούση κανείς σ’ αύ- 
τους μονο «τακτική» και «στρατηγική» αξιολόγησι, θά. ήταν μία παραγνώρισις τής 
πραγματικοτητος καί ίσ ω ς άκόμη καί μία παραχάραξις τής ιστορίας. Δ ιότι οπούς 
πολύ ορθώς παρατηρεί ο G u stav e  L eb o n , «οί πόλεμοι παριστοΰν την ορατή έξωτε- 
ρικευσι αόρατων δυνάμεων που συγκρούονται συντριπτικά». Οί ψυχολογικές δυνά
μεις υπήρςαν πάντοτε οι πραγματικοί ηγετα ι των λαών, καί μεταμορφωνόμενες σε 
θρησκευτικες, πολίτικες η κοινωνικές πεποιθήσεις, οδηγούν ανάλογα μέ τήν κατεύθυν- 
σί τους τούς πολιτισμούς στήν πρόοδο ή στήν καταστροφή. ’Έ τσ ι οί κλέφτες κ ι’ 
αρματωλοι, πρώ τοι επιβλητικοί αναμορφωταί τής νέας τάξεοος πραγμάτω ν, ήσαν αύτή 
ή θαυμαστή ψυχολογημένη δύναμις πού επέβαλαν οί στιγμές. "Οσον άφορα τό 
ερώτημα άν ήσαν πραγματικο ί ήρωες εμπνευσμένοι ά π ’ τήν φλόγα τού π α τρ ιω τ ι
σμού, όπως ά πα ιτή  ή ρωμαντική σκοπιά τής ιστορίας, ή άπλοι λησταί πού ζοΰν 
μιά χιμαιρική αυτοτέλεια στις θάλασσες κα ί στά ορη, πιστεύομε άδίστακτα ότι ή 
Ε λληνική  φύσις είναι πολύ ποικίλη καί πολυσύνθετος, ώστε νά μπορή νά περιλάβη 
συγχρόνως τά  πλέον άντιφατικά συναισθήματα καί τ ις  πιο άπίθανες καί άλληλοσυγ- 
κρουόμενες ψυχολογίες. Δεν είναι λοιπόν εκπληκτικόν ή περίεργον ότι, οί απλές καί 
πρωτόγονες φύσεις τών άρματωλών πού πότισαν μέ τό α ϊμα  τους τις χιονοκορφές καί 
τούς κάμπους, ήσαν φύσεις μ ικτές, ιδιοσυγκρασίες ληστών άλλά συγχρόνως καί 
ηρώων κοινωνικής κα ί εθνικής εποποιίας. Τό υπόστρωμα τού άγώνος των, άκμαϊο 
καί άτρο^το άπό κάθε πρόχειρη άξιολόγησι, θά στέκεται φάρος άσβυστος καί σύμβολο 
τής άντιστάσεως τού έθνους, άντιστάσεως κοινωνικής, άντιστάσεοος ηθικής καί εθνικής, 
πού θά φέρνη πάντα ευλαβικά στήν σκέψι μας ό άντίλαλος τών στίχων τού Ραγκαβή:

«Τον κόσμο ό δόλος διοικεί 
κ ’ ή άδικ’ ειμαρμένη, 
τά  πλούτη έχουν οί κακοί 
κ ι’ έδώ στούς βράχους κατοικεί 
ή άρετή κρυμμένη.
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Μεγάλοι έμποροι πωλοΰν 
τά  έθνη σάν κοπάδια 
την γή προδίδουν και γελούν, 
έδ’ όμως τ ’ άρματα λαλούν 
στ’ άπάτητα λαγκάδια».

Μέσα άπ’ το εργαστήριο αύτό των εθνικών ιδανικών,που σταθήκαν τα  σώματα 
τής κλεφτουργιας καί τά  άρματωλίκια, θα ξεπηδησουν αργότερα οι κοινωνικές ανα
μορφωτικές ιδέες των μεγάλων μορφών των αγωνιστών του πεδίου τής τιμής^, του 
Διάκου καί του Άνδρούτσου καί τοΰ Παπαφλέσσα, τής Μπουμπουλίνας και τοϋ 
Μιαούλη καί τοΰ Καραϊσκάκη, τοΰ λαοΰ καί τοΰ κλήρου που βγήκε στο κλαρί αρμα
τωμένος γ ια  την ύπόθεσι τής λευθεριάς.

Θά άποτελοΰσε άσέβεια προς την άκαδημαϊκότητα καί την ενημερωσι τοΰ 
ακροατηρίου μας νά τονίσωμε τά  κοινωνικά διδάγματα που ξεπροβάλλουν γεμάτα 
φλόγα καί ζωογόνο δύναμι ά π ’ τό κήρυγμα τοΰ Κοραή, τοΰ Ρ ήγα  τοΰ Φερραιου 
καί των μεγάλων πνευματικών διδασκάλων τοΰ γένους, που σκόρπισαν πέρα ως 
πέρα στο πανελλήνιο τά  συνθήματα τά  έμπνευσμενα απ’ την γ ιγαντια ια  εποποιία 
τής γαλλικής έπαναστάσεως καί προσαρμοσμένα στα Ελληνοχριστιανικά ιδανικα. 
Θά άποτελοΰσε την ίδια άσέβεια ή άνάλυσις καί άξιολόγησις τοΰ κοινωνικοΰ και εθ- 
νικοΰ ευαγγελίου μιας άλλης μεγάλης πνευματικής μορφής, τοΰ ’Ανωνύμου τοΰ 
"Ελληνος, πού έκλεινε την «Ε λληνική  νομαρχία» προτρέποντας τούς άγωνιστάς 
νά έχουν την άρετή γ ιά  οδηγό των επιχειρημάτων των, και σκοπος των να είναι το 
γενικό καί οχι τό μερικό καλό. ’Εκείνο πού πρέπει νά τονισθή ιδιαίτερα για  να ρι- 
ζώση σιγά-σιγά στην έθνική συνείδησι είναι ότι στην ηθική καί κοινωνική αναμορ- 
φωσι τής άναγεννωμένης πατρίδος πρωταρχικό ρόλο έπαιξε παραλληλα με το κή
ρυγμα καί τό καριοφύλι... «Οί άνθρωποι τής σκέψεως, λέγει ό μεγάλος κοινωνιο
λόγος Gustave Lebon, προετοιμάζουν τούς άνθρώπους τής δράσεως. Δεν τους αν
τικαθιστούν ποτέ...».

Θρεμμένοι άπ’ τήν λαϊκή άπαίτησι γιά  μιά κοινωνική αποκαταστασι, οι 
οπλαρχηγοί είχαν τό κοινωνικό «πιστεύω» των και δεν επαψαν ποτέ να το υποστη
ρίζουν. ’Έ τσ ι, ό ήρωϊκός Ιίανάρης θά άρνηθή μετά τήν άπελευθέρωσι τήν τιμητική 
σύνταξι πού τοΰ προσφέρεται γ ιά  νά είναι ελεύθερος να καμη αμείλικτη κοινωνική 
καί συνταγματική κριτική. Κ ι’ ό πολυθρύλητος γέρος του Μόρια, όταν απεδυθη 
στον άγώνα είχε άπόλυτα συνειδητοποιήσει τον μεγάλο σκοπο του σαν μια γ ιγαντι- 
αία προσπάθεια προς ολοκληρωτική άναγέννησι τής Ε λληνικής φυλής. Ε ίχε συλ- 
λάβει τό νόημα τής κοινωνικής άναμορφώσεως όταν π .χ . έλεγε, εμπλεκόμενος στον 
έμφύλιο άγώνα πού ήταν λαϊκή άξίωσις εναντίον τών προκρίτων: «Δεν έδιώξαμε 
τον Τούρκο γιά  νά κάτσουν αυτοί».

Δεν μπορεί κανείς νά άμφισβητήση τό ότι κάθε λόγος του καί κάθε πράςις 
του ήταν ποτισμ.ένα ά π ’ τήν βαθειά άγάπη του προς τήν πατρίδα καί τήν ευημερία 
της. ’Έ τσ ι, επί Καποδιστρίου, άν καί στενός συνεργάτης τής κυβερνήσεως για την 
επιβολή τοΰ νόμου, δεν έδίστασε νά κατηγορήση τό βεβιασμένο τών ένεργειών γ ια  
τήν εισαγωγή ευρωπαϊκών θεσμών στήν μόλις άπό τις φλόγες βγαλμένη Ε λλάδα. 
«Μοΰ χάλασες τήν Ε λλά δα , είπε κάποτε στον κυβερνήτη. Γ ια τί έπρεπε νά τό καμης 
πέντε φράγκικο καί δεκαπέντε νά τό άφίσης τούρκικο καί πάλι μετά 20 χρόνια να 
τό κάμης δέκα φράγκικο καί νά τό άφίσης δέκα τούρκικο. Καί πάλι μετά 20 χρονιά 
νά τό κάμης δέκα πέντε φράγκικο καί νά τό άφίσης πέντε τούρκικο, ώστε μετά 
είκοσι άλλους τόσους χρόνους νά γίνη όλο φράγκικο». 'Υπεδείκνυε έτσι την κατα 
στάδια εισαγωγή τών μεταρρυθμίσεων. Ό  άγράμματος αυτός άνθρωπος, πού μόλις 
ήξερε νά συλλαβίζη σάν νά ήθελε ή μοίρα νά άποδείξη άλλη μιά φορά ότι ή δύναμις 
τοΰ άνθρώπου στήν ζωή δεν καθορίζεται ά π ’ δ ,τι ξέρει, άλλα ά π ’ ο,τι θέλει, είχε σα- 
φεστάτη άντίληψι τοΰ σκοποΰ τής μορφώσεως καί τής άξίας πού προκύπτει άπ’ αύ-
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τη . Αποτεινόμενος στους μαχητάς ε ίπε  κάποτε έπιγραμματικώ τατα: « Ή  προκοπή 
σας και ή μαθησίς σας νά μή γίνη σκερπάνι μόνο γ ια  τό άτομό σας, άλλα νά κυττάξη 
το καλό τής κοινότητας και μέσα στο καλό αυτό βρίσκεται καί τό δικό σας», λόγια 

υ^ , ° υν, (ήεΎ°Αη υποθήκη του Περικλεούς προς τούς ά.ρχαίους ’Αθηναίους: 
«Κ ως μεν γαρ φερομενος άνήρ τό καθ’ εαυτόν, διαφθειρομένης τής πατρίδος ούδέν 
ήσσον ξυναπολλυται, κακοτυχών δέ έν τή  εύτυχούση πολλώ μάλλον διασώζεται». 

Αυτ«<- a — ........... ι -  ~ < ·> ~ * . . . .
εθνική άπελευθερ

ος ακριβώς^ ο κοινωνικός αγών των οπλαρχηγών, παράλληλα προς την 
Λευθερωτικη δράσι, εαν δεν εδικαιώθη σ’ όλη του την εκτασι, τούλάχιστον

TO E sX lV Y )L L a  ν ι ά  νήϋττ . n i r /  τ γ π Λ ΑΛ ^  . . λ  —λ _L ______ _

εστερουντο οικονομικής καταρτίσεως καί δεν έλυσαν τό ζωτικώ τερο ά π ’ τά  σύγχρονα 
προβλήματα,^ το ζητημα  τής διανομής τών έθνικών γαιώ ν, οί όποιες ανήκαν προη
γουμένως στο Τούρκικο κράτος, σέ ιδρύματα καί σε φονευθέντας Τούρκους ίδιώτας. 
Τ α  κτήματα αύτά αποτελούσαν τό ήμισυ τής καλλιεργησίμου στήν Ε λ λ ά δ α  έκτά- 
σεως,την στιγμή που τ α 5/ βτών Ε λληνικώ ν αγροτικών οικογενειών ήσαν άκτήμονες. 
, Χρειασθηκε η ευεργετική επίδρασις καί ή σθεναρά στάσις τών αγωνιστών τής 
επαναστασεως γ ια  να ψηφισθή ό νόμος τοϋ βουλευτικού τού 1822 καί τά ψηφίσμα
τα^ τού 1827 και τοΰ^ 1829 που προεβλεπαν την παραχώρησι γής στους μαχητάς 
που ησαν ακτημονες, ενορ το ψήφισμα τού 1832 έπέτρεψε την παραχώρησι κτημάτων 
και^στα ορφανα, τ ις  χήρες και τα  θύματα τού άγώνος. "Ολα αύτά μπορεί ελάχιστα 
να έγιναν πράξις, όπως συμβαίνει μέ τό πλεΐστον τών νόμων στήν Ε λλ ά δα , γεγονός 
παν ιω ς μακρυα απο κάθε αμφισβητησι παραμένει τό ότι σύνθημα πού έρριξαν οι 
πρω τεργαται τ/)ς αλλαγής για  μια κοινωνική μεταρρύθμίσι ήταν ή σπορά πού ύπο- 
σχοταν έστω και φ τω χική  μιά μελλοντική συγκομιδή...

) Τώρα που το προστατευτικό πέρασμα τών χρόνων έχει σκεπάσει μέ τό πέπλο 
τής άντικειμενικότητος τήν εικόνα τής τότε εποχής, μπορούμε άφοβα νά δ ιαπιστώ 
σουμε ότι ολόκληρη η ιστορία τής τουρκοκρατίας καί τής έπαναστάσεως είναι 
χαραγμένη άπο βαθειες καί άσβυστες γραμμές τής δυστυχίας τού Ε λληνικού λαού,

’Αλλά ή κατάστασις αύτή, τότε όποος καί τώρα, υπήρχε σάν μία πολιτική π ραγματι- 
κότης καί τά  αποτελέσματα ήταν άδύνατο νά μή φανερωθούν, νά μή δυναμώσουν 
μέ τό πέρασμα τού χρόνου καί νά μήν άφίσουν άνεξίτηλες τ ις  συνέπειές τους στήν 
πολίτικη κίνηση τής τότε  εποχής. Κ αί αυτή ακριβώς τήν κατάστασι πρέπει νά ξεκα
θαρίσουμε καί νά προβάλουμε τήν άλήθεια, δτι είναι αστήρικτη ή π ίστιςστήν θεοποίησι 
καί τό αλάθητο τής Ε λλ η νικ ή ς φυλής. Τ ά  έλαττώ ματά μας πλούσια σέ έκτασι καί 
ποιότητα, έφάνησαν καί στήν τουρκοκρατία καί στήν έπανάστασι, ή δέ άνθρωπο- 
λογία καί ή κοινουνική ψυχολογία πού έργάζονται γ ιά  μιά άνακαίνισι τού τόπου μας 
επιβάλλουν νά τά  φέρουμε εις φως. ”Α λλωστε, 8σο περισσότερο μελετά κανείς τήν 
ιστορία ενός λαού, τόσο περισσότερο νοιώθει τήν δύναμι νά τον άγαπήση. Κ αί μόνο
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ζωή του χωρίου η 
πού σπινθηρίζει ά

η την άστική έμπορική δημιουργικότητα των πόλεων ζή ένας 
)luu άπό άνεξαρτησία καί φυσική καί πνευματική ευκινησία, άςιο ^
τις πλέον σκιερές πράξεις ομαδικής άθλιότητος, άλλα καί γ ια  τ ις  πιο φωτεινές 
εξάρσεις άτομικής άρετής, τότε θά έννοήσωμε πώ ς καί γ ιατί ό λαος^αυτός μπορεί  ̂να 
νάση πολλές φορές τήν συνοχή μιας οργανω μένης πολιτικής ζωής και να εκπεσηχάση πολλές φορές τήν συνοχή μιας ωργανωμ; 
ίσως σε πράξεις κοινωνικής άθλιότητος, άλλα
ά
ο
σωρ

δέν μπορεί να παύση νά είναι

ιδεολογικό ύπόστρωμα του 21, όπως πολλά οφείλει σ αυτό καί ό σημερινός κοινωνι
κός όραματιστής καί άναμορφωτής. Δημιουργία του παρελθόντος το^παρον, είναι 
άναπλαστική δύναμις του μέλλοντος καί όταν μελετά κάνεις τις^ αλλαγές που 
έγιναν, συχνά προαισθάνεται τις άλλαγές πού θά επακολουθήσουν. Το αύριο είναι^η 
άνθησις του σήμερα καί του χθές καί ή ιστορική άναδίφησις παίρνει ταύτοχρονα την 
χροιά τής μελλοντικής πρωτοπορείας.

Έ λέχθη  μέ άναμφισβήτητη ορθότητα ότι τό 21 δέν ήταν διολου άγων ταξικός^, 
αλλά εθνικός άπελευθερωτικός. Θα έπρεπε να προσθεσωμεν τον τεράστιο κοινωνικό 
άντίκτυπό του, άφου πρόβαλλε ά π ’ τήν πρώτη στιγμή σάν κίνημα πανανθρώπινο, 
σάν φωνή γ ιά  ένα άγώνα συνειδήσεως πού ορθωνόταν ενάντιον τοϋ πνεύματος της 
βίας. 'Όσον άφορα τό άπώτερο ιδεολογικό του υπόβαθρο, εσταθη πάντοτε αναλλοίωτο 
τό πνεύμα τής έλευθερίας, πλαισιωμένο καί δυναμωμένο ά π ’ τά  χριστιανικά ιδανικα.

τού Χριστού τήν π ίστη  τήν άγια, 
τής πατρίδος τήν ελευθερία».

καρι
μίαν έαυτώ».

’Απέναντι 
άθάνατο Έ λλην
έγγραφα τής διπλω ματίας καί τόν αντίλαλο της ιαχής 
τό κοινωνικό ιδεώδες πού ενώνονται άρμονικά σέ ένα χριστιανικό συγκερασμό καί 
τίθενται στήν άναδιάρθρωσι καί έξυπηρέτησι τής αιώνιας άνθρωπίνης άξιος...Τήν 
στιγμή αύτή πού ή χθεσινή άξιολόγησις φορτώνει στούς ώμους μας βαρεία ύποχρέω- 
σι γ ιά  μιά νέα δημιουργία, άς άτενίσωμε μέ εμπιστοσύνη τό μέλλον πού διαγρά
φεται έλπιδοφόρο στον ορίζοντα χωρίς ολιγωρίες καί άπαισιοδοξίες, άλλά καί χωρίς 
άρρωστημένους ενθουσιασμούς:

«Καίομαι, στάκτη γίνομαι καί πάλι ξανανοιώνω».
Α ύτή είναι ή μοίρα τού Ελληνικού έθνους, πού τό συντροφεύει ά π ’ τά  πρώτα του 
βήματα, γ ιά  νά μάς θυμίζη ’ίσως άδιάκοπα μιά διαπίστωσι καί ένα καθήκον.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 
- Κ. Κ. Ε .  ΚΑ Ι  Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Μ Ο Σ -

'Γπό ’Αστυνόμου Β' κ. A . ΚΩΣΤΑΡΑ

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε Ι Σ
(Συνέχεια έκ του 

προηγουμένου καί τέλος)

Ατ Ζ 1τ ο Γ τ ϊν  %  ? “ ! όβ7 α™ τική ς  γραμμής το ϋ  Κ .Κ .Ε . εις τό νποκατάσζα-
γ > λ / ' καί V οκδηλωσις της εις τον συνδικαλιστικόν τομέα
Q π : Τ π^ τθ ί  συνδικ? λισ( ικν  πάλη μεταξύ δύο παγκοσμίω ν όμοσπονδιών. 
q Λ  ” 1 ?ι ι°ε°λογικα ι αρχαι τοϋ «ελευθέρου δημοκοατικον συνδικαλισμού»

10 Σ ύ Ι κ ω σ ϊ  ώεολο7 ικων aQX™ στηρίζετα ι δ κομματικός (κομμουνιστικός) συνδικαλισμός. 
' δύο κ ό σ μ ο υ ^  σννδικαλίοτικ^ς ^α σ τη ρ ιό τη το ς  καί συνδικαλιστικής ζωής εις τούς

τ °ύ  Κ .Κ .Ε . (Ε .Δ .Α .)  να πορενθοϋν αί μάζαι προς τά  αοιστερά.

ν%ΤΖςμΖ % β Ζ Τ ανσίς ^  κΐνδύν°ν ^  ^  ^  ή άψ*πνΐσίς Τΐ1ς συ-
*

*  *

, ,6 \  Δ ι ° χ ε τ € υ σ ις  τής  τακτικής καί Οργανωτικής γ ρ α μ μ ή ς  τοϋ  Κ . Κ . Ε .
εις το υ π ο κ α τα σ τα τό ν  του τήν  Ε . Δ . Α .  καί έκ δή λ ω σ ίς  της είς τον  σ υ ν -  
οικ α λιστικ ον  τ ο μ έ α . J

, Π οιοι είναι ο̂ ί στόχοι τοϋ διεθνούς κομμουνισμού καί τοϋ Κ .Κ .Ε . έξετέθη 
κατα to δυνατόν ανωτέρω. Διά νά περάση ή κομμουνιστική δημαγω γία έ'ποεπε 
να ανοιχθη ο δρομος καί νά εύρεθή ό τρόπος. Καί τον ευρεν. Δημιουργεΐται έ κ τ ω ν  
σπλάχνων του, ώς έλέχθη, τό ύποκατάστατόν του ή Ε .Δ .Α . πού έπρεπε καί 
παλιν να παιςη  τον ρόλον τοϋ Δουρείου "Ιππου. Πολλά περί ταύτης θά ήτο δυνατόν 
να γράφωσιν, αλλά ένδιαφερόμεθα νά τονίσωμεν ενταύθα τό βασικόν στοιχεΐον τοϋ 
βασικού σκοπού της. ΙΙρώτον στοιχεΐον ή οργανωτική καί τακτική  γραμμή τοϋ Κ. 
Κ .Ε ., το δεύτερον^στοιχεΐον ή εφαρμογή δ ι’ αυτής τοϋ σχεδίου «για  τό πιάσιμο» 
εις την παγίδα  τοϋ ανύποπτου λαοΰ. Έ χ ο μ εν  έμπροσθεν μας τό πρώτον πανελλαδι
κόν συνεδριον της Ε .Δ .Α . ’Ακόμη όμως καλλίτερα καί τήν έκθεσιν τής εκτελεστικής 

τ ης 4 · Ε · τ ^ ς Ε .Δ .Α . Ε ίς τήν συνέχειαν των διακηρύξεων των ολομελειών 
τής Κ .Ε . τοϋ Κ .Κ .Ε . και εις την αναφερθεΐσαν έκθεσιν γράφονται: «Βασική διαπί- 
στωσις τοϋ συνεδρίου μας είναι οτι ή ιδέα τής άλλαγής έχει κατακτήσει τις πιο πλα
τείες μάζες και ότι έχει προωθηθή σοβαρά καί σέ σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ά  σ τ ρ ώ μ α -  
' ή τ ,^_ν π  ° ^ , ε ω y ,κ  χ  1 σ τ, 1 ς α γ ρ ο τ ι κ έ ς  μ ά ζ ε ς ,  οΐ όποιες ρίχνονται 
στον αγώνα με υψηλη αγωνιστική διάθεση. Ή  πολιτική απόφαση τοϋ συνεδρίου μας 
αναφέρει: To Α ' πανελλαδικό συνέδριο τής Ε .Δ .Α . συνήλθε σέ μιά στιγμή πού ή

, Ει’ ^  ψεΡω με ευλαβικά την μνημη μας σ’ αυτούς, πού, πέρα ά π ’ τήν στρατιω- 
τικη τους αξία και την αγωνιστική αξιολογησι, στάθηκαν μέσα στον αγώνα τοϋ 21 
οί πιο αγνοί όραματισταί μιας καινούργιας Ε λλάδος, στέλνοντάς τους καί τήν ιερή 
διαβεβαίωσι μαζί μέ τον εθνικό ποιητή:

«Κι^ αν πεσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο και σέ γκρεμό κατρακυλίσαμε 
πού πιο βαθύ καμμιά δέν είδε χώρα,
Ε ίναι γ ια τ ί μέ τοϋ καιροΰ τό πέρασμα 
όμοια τρανό μάς μέλλεται ένα άνέβασμα 
προς ΰψη ούρανοφόρα».

X . Τ Σ Α Χ Α Γ Ε Α Σ
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βασική άντίθεση γύρω άπό την οποίαν κινούνται οί έσωτερικες μας εξελίξεις είναι 
όξύτερη παρά ποτέ άλλοτε, μέ άποτέλεσμα νά ωριμάζουν άποφασιστικοί αγώνες γ ια  
το άνοιγμα τού δρόμου προς τήν «ά λ λ α γ  ή». Και περαιτέρω: ^«Δεν θα πρεπει να 
υπάρχουν ή νά δημιουργοΰνται προβλήματα πού νά περνούν χωρις^τη δίκη μας π α 
ρουσία. Δεν πρέπει νά υπάρχουν προϋποθέσεις γ ιά  ξέσπασμα άγώνων δίχω ς εμείς 
νά παίξουμε πρωτοπορειακο ρόλο».

’Αλλά καί ή συνδικαλιστική δραστηριότης δεν λησμονεΐται. Δ ι’ δ και τονίζεται. 
«Κεντρικόν καθήκον τού κόμματός μας, των οργανώσεων μας, παραμένει /] γνώση, 
ή μελέτη των λαϊκών προβλημάτων, τό σφίξιμο τών δεσμών μας με τ ις  λαϊκές ορ
γανώσεις, ή πιο άποφασιστική επίδρασή μας στήν άνάπτυξη μαζικών λαϊκών ^αγώ
νων. Αύτό σημαίνει, ότι οί οργανώσεις μας θά πρέπει στο πιο σύντομο χρονικο διά
στημά καί μεθοδικά νά άναπτύξουν τις δυνάμεις τους έστω καί αν είναι μικρές, προς 
τούς τόπους δουλειάς καί τις μαζικές λαϊκές οργανώσεις, ν ά  π ρ ο ω θ η σ ο υ ν  
τ ι ς  θ έ σ ε ι ς  τ ο υ ς  σ τ ά  σ υ ν δ ι κ ά τ α  κ α ί  τ ο ύ ς  σ υ ν ε τ α ι ρ ι 
σ μ ο ύ ς .  ' Η προβολή τών καθημερινών προβλημάτων, ή ζύμωση γύρω απο αυτα 
μέσα στις ένδιαφερόμενες μάζες, ή κινητοποίηση τής οργάνωσης και τών λαϊκών 
δυνάμεων, γιά  τή λύση τους, είναι ή κατεύθυνση πού πρεπει να ακολουθήσουν οι 
οργανώσεις μας».

Τ ί περισσότερον θά έλεγον ή λέγουν αί όλομέλειαι τής Κ .Ε . τού Κ .Κ .Ε .; 
Ούδέν. Ά ναντιρρήτως τά  κείμενα τά διαπνέει ό ίδιος νους, ή ιδία βούλησις, ή ίδια 
έκδήλωσις.

’Ιδού, διατί, δταν συλλαμβάνωνται τά  άνώτατα συνδικαλιστικά στελεχη της 
Ε .Δ .Α .— (Κ .Κ .Ε .) (βλ. περίπτωσιν Γ. Στεργίου, Π. Καραγκιώνη κ .λ .π .), έντονοι αι 
διαμαρτυρίαι έντός καί έκτος τής Ε λλάδος μέ μοναδικόν σκοπόν : α) τήν ματαίωσήν 
τής άμύνης τού έθνους καί β) τήν μή διακοπήν τής κομματικής συνδικαλιστικής 
δραστηριότητος τοιούτων πεπειραμένων στελεχών, καθ’ ήν στιγμήν «ανεσκουμπω- 
θη» διά τήν ιδεολογικήν διαφωτιστικήν έξόρμησιν, τήν σταθερωτέραν όργανωσιν, 
τήν συγκράτησιν καί τήν παγίδευσιν τού συνόλου τών εργατικών καί συντηρητικών 
μαζών τής χώρας.

7 . ’ Ακατάπαυστος συνδικαλιστική πάλη μεταξύ δύο παγκοσμίων 
ομοσπονδιών.

Ό  πιστός ερμηνευτής τών αποφάσεων καί γραμ,μών τής Μ όσχας ύπήρξεν απο 
τού έτους 1921 μέχρι καί τού 1945 ή «κόκκινη συνδικαλιστική διεθνής» (Προφιν- 
τέρν).

Σήμερον όμως τό παγκόσμιον στρατηγεϊον τού κομμουνισμού είναι ή προα- 
ναφερθεΐσα παγκόσμιος συνδικαλιστική ομοσπονδία, μέ γενικόν γραμματέα τον 
Γάλλον Λουΐ Σαγιάν καί, άπό τήν οποίαν έκπορεύονται τά  συνθήματα καί αί γραμμαι 
διά τήν διεθνή συνδικαλιστικήν δραστηριότητα καί έπανάστασιν. 'Η  ομοσπονδία, 
αυτή, καθ’ δλην τήν ζωήν τής Κόμινφορμ (κομμουνιστικό γραφείο πληροφοριών) 
κατέστη δργανόν της, εύθυγραμμιαθεΐσα άπολύτως προς τάς θέσεις καί τά  προπα
γανδιστικά συνθήματά της, είναι δέ ήδη στενώς συνδεδεμένη μέ τον παγκόσμιόν 
κομμουνισμόν.

Ευτύχημα δμως δύναται νά θεωρηθή διά τον έλεύθερον κόσμον καί διά τον 
ελεύθερον δημοκρατικόν συνδικαλισμόν, ή ϊδρυσις τής διεθνούς συνομοσπονδίας τών 
ελευθέρων εργατικών συνδικάτων, ήτις έγένετο κατόπιν άποφάσεως τών ηγετών 
τών έλευθέρων έργατικών συνδικάτων, κατά τήν έν έτει 1949 συνοδόν των εις Λον- 
δΐνον, καί, μετά τήν διαπίστωσιν τής έξαρτήσεως τής Π .Σ .Ο . άπό τήν Σοβιετικήν 
"Ενωσιν.

Ή  έν λόγω διεθνής συνομοσπονδία δέν έπεζήτησε νά πολιτικοποιήση τό π α γ-
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κοσμιον εργατικόν κίνημα, άλλ’ οΰτε καί ν’ άναμιχθή’ εις τά  εσωτερικά των εθνι
κών εργατικών κινημάτων.
ν , ”? θε? εν αποκρυσταλλωμένους π ραγματικούς. σκοπούς, οί όποιοι διέπουν την 
ζωήν των εργατών καί τάς σχέσεις των μέ τούς έργοδότας των, δημοσίους η ΐδιω- 
τικους καθώς και μέ το κράτος, διακηρύσσουσα τά  δικαιώματα των ατόμων, την 
ελευθερίαν της σκεψεως, της έκφράσεως, τήν ελευθερίαν του συνεταιρίζεσθαι καί 
τήν ελευθερίαν της εργασίας καί τήν επιλογήν αυτής.

Με την συνομοσπονδίαν ταύτην, τήν άποτελούσαν τεραστίαν παγκόσμιον 
κοινωνικήν δυναμιν^ είναι συνδεδεμένος καί ό ΐδικός μας ελεύθερος δημοκρατικός 
συνδικαλισμός, τον οποίον εκφράζει ήδη ή έθνική ρεφορμιστική έργατοϋπαλληλική 
παραταξις. ,

συν-8 . Ποΐαι αί ίδεολογικαί άρχαί τοϋ «ελευθέρου δημοκρατικού 
δικαλισμοϋ».
, ε"ϊκ^ηματικώ ς αφελής, εαν τ ις  ενόμιζεν ότι διά νά καρποφορήση επ’
αγαθω οιαδηποτε προσπάθεια, δεν πρέπει νά εδράζεται επ ί ισχυρών βάθρων καί δεν 
πρεπει να εξικνεΐται άπό μίαν βαθείαν πίστιν άπό ένα ιδεολογικόν «πιστεύου».

αναόιοργανωσις τοϋ εργατικού κινήματος, δ) Τ γ ιή ς  συνδικαλιστική συνείδησις. ε) 
Συνέπεια προς την ακολουθουμενην τακτικήν, στ) ’Ιδεολογική άντίθεσις προς τον 
vmiirniiMim,™, .........Λ ̂ .........  "  ̂ ν ' Μεθοδικότης

ι καταστα-
, , ' ' ...................... , Ε π ιδ ίω ξ ις

συνεργασίας μετά των αρμοδίων παραγόντων καί τήν θέσπισιν κοινωνικών μεταρ
ρυθμίσεων. ια) ’Α πόλυτος ελευθερία έλέγχου καί κριτικής τω ν διοικήσεων τών ερ
γ α τ ικ ο ί συνδικάτων, ιβ ) ’Απόλυτος έλευθερία λόγου, εντός τών εις τά  καταστατικά 
διαγραφομένων πλαισίων, ιγ )  Ή  άναγνώρισις, 6 σεβασμός καί ή πειθαρχία τής μειο
ψηφίας εις τας αποφάσεις της νομίμους και κανονικούς συγκροτημένης πλειοψηφίας 
καί ιδ) άμετάθετος ή άπόφασις περί τής διαρκούς ένότητος, προς άποφυγήν τής δια- 
σπάσεως του συνδικαλιστικού κινήματος.

9 . Έ πΙ ποιων ιδεολογικών αρχών στηρίζεται ό κομματικός (κομ
μουνιστικός) συνδικαλισμός.

Ό  κομμουνιστικός συνδικαλισμός απέχει πολύ άπό του νά θεωρηθή ελεύθερον 
έργατικόν κίνημα, διότι τον διέπουν αί έξής ίδεολογικαί κατευθύνσεις: Ια) Δεν εκ
φράζει ιδίαν βούλησιν, δεν έχει αύθυπαρξίαν, δεν είναι αύτοτελής καί αυτόνομος, 
β) Ε ίναι ένα «κομμάτι» τοϋ κομμουνιστικού κόμματος, άρα απολύτως έξηρτημένος 
άπό τό κόμμα, γ )  Τ ά  ήγετικά  του στελέχη οπωσδήποτε μετέχουν καί εις τήν διοί- 
κησιν τοϋ κομμουνιστικού κόμματος, δ) Ό  κομμουνιστικός συνδικαλισμός δέν απο
βλέπει εις τίποτε άλλο, εΐ μή εις τήν έπανάστασιν καί εις τήν έγκαθίδρυσιν τής δι
κτατορίας τοϋ προλεταριάτου, ε) Ε ίναι κίνημα πολιτικόν, δέν είναι έργατικόν καί 
στ) ’Α ποτελεί μόνον σατανικήν μέθοδον άποσπάσεως τής εργατικής βουλήσεως, 
διά τήν συγκρότησιν καί έπιβολήν τοϋ κομματικού κράτους εις τούς κόλπους τοϋ 
οποίου δέν άναγνο^ρίζεται ή άντιπολίτευσις.

10. Σύγκρισις τής συνδικαλιστικής δραστηριότητος καί συνδικαλι
στικής ζωής εις τούς δύο κόσμους.

Είναι, λοιπόν, δυνατή βάσει τών προαναφερθεισών κατευθύνσεων ή συναγωγή
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ΐς τούς δύο 
ικά-

αφών συμπερασμάτων, περί τής κρατούσης συνδικαλιστικής ̂  ζωής εις τους^ 
όσμους. Ε ις τά  ελεύθερα άστικά-δημοκρατικά καθεστώτα και εις τα  ολοκληρωι 
ικτατορικά τοιαϋτα.

Καί έρωτώμεν, μόνον εις δύο σημεία τους κομμουνιστας 
δα'ίτας—κομμουνιστάς. Πότε οΐ έργάται των ολοκληρωτικών 
τώ τω ν έδοκίμασαν την μεγάλην χαράν ενός άναφαιρέτου, υψι

το οποίον κοσμεί 
ά π  ε ρ γ  ί α ς , ότ 
θέρου συνδικαλισμού; Θά μάς α 
την 
όλα.

ήν μεγαλην χαραν 
■ήν έλευθέραν άνθρωπότητα,

έδαΐτας καί τους 
δεσποτικών καθε- 

ψίστου δικαιώματος, 
δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς  τ ή ς  

έλευ-α π ε ρ γ ί α ς ,  όταν δεν ικανοποιούνται αί προβαλλόμεναι διεκδικήσεις τού ^ελευ-
χπαντήσουν: Τ ά  κομμουνιστικά καθεστώτα εδραίωσαν

νά διαμαρτυρηθούν διά την στυγνήν έκμετάλλευσιν τού εργατικού των μοχθου. Ε ις 
την Σοβιετικήν "Ενωσιν αί επιχειρήσεις αποτελούν ένα είδος κρατικού καπιταλισμού 
μέ φορείς μίαν γραφειοκρατικήν κάσταν άνωτάτων υπαλλήλων εκμεταλλευόμενων
με · ,· ■ , ,τούς εργαζομένους ανθρώπους.

Μ ήπως, έπίσης, έχουν τό δικαίωμα οί έργάται τών κομμουνιστικών καθεστώ
των διά τήν έπιλογήν τής έργασίας των καί τού τοπου αυτής, μήπως απολαμβάνουν 
τήν χαράν τού διαλόγου των κοινοβουλίων του ελεύθερου κοσμου, τ/]ς ελευθ^ρο^υ 
πίας, τής έλευθέρας σκέψεως καί τών ελευθέρων στοχασμών; Ο χι. Τ α  συνδικάτα

. . .  Λ. ____' __  / __Σ Αλα/μ ιι/ λμ INJ'TV.'WJ 'TCI C

σιν τού έργατικού μόχθου. ’Αλλά καί πέραν αυτών και 
στημα έργασίας είναι εξαντλητικόν καί άπάνθρωπον.

Καί πρέπει νά γνο^ρίζουν ότι «ούκ έπ ’ άρτω ζήσεται μόνον άνθρωπος». Δε-
\ ................. - ϊ -  . . Δ  lL............... .... .  .1  , ^  Λ Λ /-  . ι λ Λ /·  λ/ λ/1 ί -Α  γ γ τ γ \ 11 c f Π 'Τ Ι  P V fl1 )V  XOCt

τίνους 
κυ-

_  ένα-
τένισιν τής πατρίδος, συνθέτει τήν δικαίωσιν καί τον λόγον τής ύπάρξεώς των. Δεν 
άρνοΰνται τον άνθρωπον. Τά άνθοώπινα δικαιώματα θεωρούνται και είναι αναπαλ
λοτρίωτα. Τό άτομον είναι σεβαστή καί αύθύπαρκτος προσωπικότης. Οί νομοί, 
είναι νόμοι απρόσωποι, απαύγασμα τής βουλησεως τού ελεύθερου λαού και αποβλέ
πουν εις τήν προάσπισιν τών συμφερόντων τού έθνους καί τής κοινωνίας και όχι εις 
τήν υπηρεσίαν τού κόμματος.

Ε ις τάς δημοκρατίας ή βία δεν έχει θέσιν. Αύτή είναι ή σύγκρισις τών δύο 
κόσμων.

Είναι δέ τραγικώς άνυπόφορος ή έπιδίωξις τού Κ .Κ .Ε ., δηλαδή τής έγκλημα- 
τικής αυτής μειοψηφίας, νά έπιβληθή διά τής έπαναστάσεως καί τής βίας, όπως επε- 
βλήθη τό Κ .Κ .Σ .Ε . προ 43 έτών έπί λαού 200 εκατομμυρίων, ένω τά μέλη τού κόμ
ματος δεν ύπερέβαιναν τά 500.000. ’Έ μελλε δέ μετά πάροδον τόσων έτών ό κομμού-
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νιστικος Ρω σικός στρατός νά άποβή δ δημιουργός κομμουνιστικώ ν καθεστώτων, 
εις τας γνωστάς χώ ρας του σίδηρου παραπετάσματος.

Έ ν  τοσούτω, καί προς άπόδειξιν τη ς εις τάς κομμουνιστικάς χώρας έπικρα- 
τουσης καταστασεως άναφέρομεν καί μερικά παραδείγματα : α) Τερματισθέντος 
του εις Κορέαν πολέμου, έγένετο ώς ήτο φυσικόν ή ανταλλαγή των αιχμαλώτων.
Ε κ  των 25.000 Κ ινέζων αιχμαλώ τω ν, 14.000 ήρνήθησαν νά επιστρέφουν εις την 

πατρίδα των (τοΰτο σημαίνει δτι ακόμη καί των α ιχμαλώ τω ν ή ζωή εις τάς έλευ- 
θερας χώρας, είναι πολύ καλλιτέρα άπό τήν κανονικήν ζωήν τω ν πολιτών του κομμου
νισμού). β) Η έν έτει 1956 έξέγερσις τών Ούγγρων, γ )  Τ ά  γεγονότα τών εργατών 
τής ανατολικής Γερμανίας καί τού Πόζναν Πολωνίας, δ) Α ί χιλιάδες κομμούνιστο- 
συμμοριτών, οί όποιοι νοσταλγούν τήν έπάνοδον εις τήν Ε λ λ η ν ικ ή ν  πατρίδα καί ε) 
αι χιλιάδες φυγάδων πρός τήν δύσιν.

1 1 .  Π ροσπάθεια  τοΰ  Κ , Κ . Ε .  ( Ε . Δ . Α . )  νά  π ο ρ ε υ θ ο ΰ ν  αί μ ά ζα ι  προς  
τά  αριστερά .

Οί πάντες γνοορίζουν, ότι ή κομμουνιστική προπαγάνδα άποβλέπει εις τό νά 
πεισθή ο λαός ότι μόνον τό Κ .Κ .Ε . (Ε .Δ .Α .)  αγω νίζεται διά τήν έξαφάνισιν τής 
δυστυχίας, τής άνισότητος καί τής κοινωνικής άθλιότητος, ασχέτω ς τοΰ εάν έσκεμ- 
μενως καί δολίως έπεσσώρευσεν, αύτό τούλάχιστον, τόσα δεινά έπί τού Ε λληνικού 
λαού, που ούδεμία άλλη χώρα τοΰ κόσμου έδοκίμασεν. Έ π εδ ίω ξ ε  προφανώς, τήν 
προλεταριοποίησιν όλης τής Ε λληνικής χώρας.

Καί σήμερον τό ενδιαφέρουν όλαι αί τάξεις τοΰ λαού, εργατοϋπάλληλοι, 
αγροται, μ ικροπωληταί, μικρέμποροι, σπουδάζουσα νεολαία, βιοτέχναι, έλεύθεροι 
επαγγελματία ι, διανοούμενοι, καί αύτοί οί δημόσιοι υπάλληλοι τού κράτους. Ό  
Λένιν τό 1921 εις τό συνέδριον τοΰ κομμουνιστικού κόμματος τής Ροοσίας καθώ- 
ρισεν αύτό τό καθήκον καί είπεν: «όταν προλεταριοποιήσουμε τή  μεσαία τάξη, ή άν 
κατορθώσωμεν νά τήν άπομφ φύνω μεν άπό τις άστικές της προλήψεις καί άπό τήν 
σύνθεσή της μέ τά  όργανα πού στηρίζουν τά  πλουτοκρατικά καθεστώ τα, ή υπόθεση 
τής επανάστασης είναι υπόθεση χρόνου, πού θά καθορίσουν οί ’ίδιοι οί κομμουνιστές. 
Τ ά  αστικά καθεστώ τα στηρίζονται στή μεσαία τάξη. Α ύτή είναι ό εχθρός μας, α ύ- 
τ  ή ν θ ά  π ρ έ π ε ι  ν ά ύ π ο τ ά ξ ω μ ε ν  ή ν ά τ ή ν  ε ξ α φ α ν ί σ ο υ -  
μ ε ».

Προσπαθεί μέ μίαν άτελείωτον, μελετημένην καί έντονον προπαγάνδαν νά 
δημιουργήση τήν έντύπωσιν ότι άποτελεΐ τό μοναδικόν πρόμαχον τών λαϊκών ελευ
θεριών, τής έπιλύσεως τών λαϊκών προβλημάτων, τών προβλημάτω ν όλων τών τά 
ξεων, τών όποίοον άσφαλώς τήν λύσιν ούδέποτε εύχεται, θύστε νά δημιουργήση τάς 
δυνατότητας διαβρούσεως, διεισδύσεως καί υποταγής αυτών.

’Ενίοτε ένθαρρύνεται άκόμη περισσότερον, καί, άπό τά ς διασπάσεις τών άντι- 
κομμουνιστικών στοιχείων, έκμεταλλευόμενον δέ τάς περ ιπτώ σεις, ένισχύει τήν πάλην 
καί τον ανταγωνισμόν μεταξύ τών άντιπάλων του. "Ενα άλλο όπλον τό οποίον χρη
σιμοποιεί ό κομμουνισμός είναι ή κατασυκοφάντησή τών πάντω ν διά νά έπιτύχη 
τήν φθοράν τών άντιπάλων του. Πρός επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ αύτοΰ, έκτος τών 
«φραξιών» του καί τώ ν ιδίων του δυνάμεων, επιστρατεύει καί ένα άλλον πραγματικόν 
κίνδυνον διά τάς έργατικάς ενώσεις καί τήν συνεπή συνδικαλιστικήν των πορείαν, 
τούς συνοδοιπόρους. Π ρόκειται περί κατηγορίας άνθρώπων συμπαθούντων τον 
κομμουνισμόν, δισταζόντων όμως έπισήμω ς νά έκδηλωθοΰν, άσυνειδήτων έν πολλοΐς, 
οί όποιοι ε ίτε άπό φιλοδοξίαν, ε ίτε άπό συμφέρον, ή άλλην τινά  άντίθεσιν, συνεργά
ζονται μέ αυτόν, κ α τ’ ούδεμίαν δέ περίπτοοσιν στρέφονται έναντίον του.

Δύναταί τ ις  νά χαρακτηρίση καί αύτούς πολύ έπικινδύνους, καθ’ όσον, πλήν 
τών άλλων, διασπούν τήν ένότητα τών έργατών καί τών συνδικαλιστικών των όργα-
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νώσεων, αυτούς δέ οί έπαγγελματία ι κομματικοί συνδικαλισταί, οί οποίοι πληρώνον
ται από τό κόμμα καί έχουν οικονομικήν άνεσιν, προσεταιρίζονται διά την επιτυχίαν 
των δολίων σκοπών των.

1 2 .  Καθήκον μ.ας ή έπ ισήμανσις  τοΰ  κ ινδύνου  καί τής απειλή ς  καί ή 
ά φ ύ π ν ισ ις  τής συνειδ ή σ εω ς τοΰ  έθνου ς .

Α ί τυραννίαι δεν έπιζοΰν. Σήμερον, όμως, ύπαρχουν, υψωνουσαι μαλιστα 
κάτω από τό άσύστολον ψεύδος καί την απάτην την σημαίαν τής ελευθερίας. 'Ο  κίν
δυνος είναι προφανής. Τά απατηλά συνθήματα τής ολοκληρωτικής των προπαγάν
δας συσκοτίζουν την σκέψιν των ανθρώπων.

Καπηλεύεται τά  ιδεώδη τής ειρήνης, τής έλευθερίας καί τής κοινωνικής δι
καιοσύνης, τά  μεγάλα αγαθά των ανθρώπων, καί, άγωνίζεται, δήθεν, εν ονοματι των 
ιδεωδών τούτων.

Ό  μεγάλος στόχος τοΰ Κ .Κ .Ε .— (Ε .Δ .Α .) είναι τώ ρα τά  εύρέα στρώματα 
τοΰ μοχθοΰντος λαοΰ, τον όποιον ζητεί νά ύποτάξη καί αύτοΰ τά  συμφέροντα πάντοτε 
ύπενόμευσεν. 'Ο  Ελληνικός λαός έζησε τον κομμουνισμόν ώς πολιτικόν κίνημα, 
ώς φιλοσοφικόν ρεύμα, ώς ένοπλον επιβουλήν των ελευθεριών του καί ώς έγκλημα. 
"Εκαστος "Ελλην, οφείλει νά ένθυμήται τήν μεγάλην άλήθειαν πού είπε τό 1944 ό κο
ρυφαίος Βρεταννός συνδικαλιστής ηγέτης κ. Γουώλτερ Σ ίτριν: « 'Ο σο υπαρχουν 
άνθρωποι έχουν χέρος νά άγωνίζωνται εναντίον τοΰ κομμουνισμού, πού δεν είναι τ ί
ποτε άλλο, παρά μ.ία καλώς (οργανωμένη σπείρα δολοφόνων, εγκληματιών καί βα
σανιστών».

'Η  έννοια τοΰ καθήκοντος είναι εύρεΐα, οόστε, σύν το ις άλλοις, χρειάζεται 
ορθωσις τοΰ αναστήματος τοΰ κράτους, τών ατόμων, των οργανώσεων, διά νά 
συντελεσθή ή λαϊκή άντίδρασις κατά τοΰ κομμουνισμού. 'Ο  λαός δεν πρέπει νά μά
χεται ακαθοδήγητος καί μέ μόνον έφόδιον τήν έθνικήν του π ίστιν εναντίον τοΰ κομ
μουνισμού, ό όποιος μεθοδικώς υπονομεύει τάς έλευθερίας του καί τήν έθνικήν του 
ακόμη άμυναν. Τό Κ .Κ .Ε . πιστεύει εις τούς Σλαύους, «στή Ρούσικη πατρίδα» καί 
όχι εις τήν Ε λλάδα. Ό  Δημοσθένης ειπεν: «Εις τήν άμυναν καί σωτηρίαν τής πα- 
τρίδος οφείλεται πας κόπος καί άγων καί κίνδυνος καί πάσα θυσία».

Ό  κομμουνισμός είναι έπανάστασις, δεν είναι πολιτικόν ρεΰμα.
Καί άποτελεΐ άναπόδραστον άνάγκην ή γενική κινητοποίησις, ούχί μ.όνον 

τώ>ν υλικών, άλλά κυρίως τών αιωνίων πνευματικών καί ηθικών δυνάμεων τοΰ πάν
τοτε άγωνιζομένου καί πάντοτε νικώντος έλευθέρου Έλληνικοΰ λαοΰ.

Λ . Κ Ω Σ Τ Α Ρ Α Σ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
Έκ •του περιοδικού «Life», κατά

--------------------------------μετάφρασιν καί διασκευήν’Α στυν._____________________
Δ/ντοΰ Β' κ. Δ . ΜΟΡΟΥ

To περιοδικόν L ife , σε σειρά άρθρων, αποκαλύπτει το  μέγεθος 
τή ς  παγκόσμιας εγκληματικής δραστηριότητος, πού υποσκάπτει και 
κατατρώ γει ολόκληρη την ανθρωπότητα, σ’ δλους τούς τομείς, κα
θώς και τούς άτέλειω τονς αγώνες των καταδιωκτικώ ν αρχών όλων 
των χωρών καί ιδιαιτέρως τής διεθνούς όργανώπεως εγκληματολο
γ ι ώ ν  άναζητήσεων, πού είναι γνω στή  μ έ  τον τίτλων "ΙντερπολI.

Το διεθνες έγκλημα, είναι η μεγαλύτερη καί επικερδέστερη διεθνής αφανής 
εμπορική κερδοσκοπική έπιχείοησις. Σέ καιρούς οικονομικής ευδαιμονίας, όπως σή
μερα, πού κυκλοφορεί άφθονο χρήμα, τό είδος τής δραστηριότητος αύτής ανθεί.

Κάθε χρόνο, ή παγκόσμια  αυτή εγκληματική δραστηριότης στοιχίζει πολλά 
δισεκατομμύρια δολλάρια εις βάρος τού συνόλου τής άνθρωπότητος, καθώς καί άοθο-

. . ϊεμα. που φεύγει απόψε άπό την Γένοβα, μ.πορει νά προκαλέση ένα
φονο τον άλλο μήνα στο Σ ικάγο. "Ενα κλεμμένο αυτοκίνητο αύριο, άπό ένα δημόσιο 
δΡ°μ°_τθΰ χΝήαλλας τ ής ’Αμερικής, μπορεί νά χαθή κυριολεκτικά άπό τό πρόσιυπο 
τ·ήζ γής και να ξαναεμφανισθή στη Νοτιο ’Αμερική όπου θά έχη μεταφερθή λαθραίως 
διαλελυμένο καί όπου θά συναρμολογηθή καί πλασαρισθή προς πώλησι. Τό χαρτονό
μισμά. μιας λίρας πού δεχεται ένας καταστηματάρχης στο Λονδίνο, μπορεί νά έχη 
κατασκεύασθή απο ενα παραχαρακτη τον περασμένο μήνα στο Παρίσι.

Οι επαγγελματιες τ έ το ιο ι διεθνών εγκληματικών
κεφαλοι και σκληροτράχηλοι, κ έχουν μ ια  μονον προοπτική ; «τό χρήμα». Τό εύρΐ 
των δίκτυο έχει έπεκταθή σ’ ολόκληρο τον κόσμο, έχει άφθονες . διακλαδώσεις καί 
πράκτορες, και παρουσιάζεται τριπλάσιο σέ όγκο καί έκτασι, έν συγκοίσει προς τις 
μεγαλύτερες διεθνείς νόμιμες εμπορικές ή άλλες οργανώσεις.

Οι ποικιλίες στην έγκληματική δραστηριότητα είναι άτέλειωτες.
Γά προϊόντα τού διεθνούς έγκλήματος ταξιδεύουν μέσου τών ώκιωκεανων, των
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ρακεχαραγμενα νομίσματα, άλλά επίσης μηχανήματα παντός είδους, αυτοκίνητα, παι- 
δικα^ παιγνια , π ισ τω τικές επιστολές, καφές, καθώς καί μικρά παιδιά πού πωλοϋν- 
τα ι ώς σκλάβοι. Ό ,τ ιδ ή π ο τε  καί άν είναι τά  προϊόντα καί όποιαδήποτε τά  χρησιμο
ποιούμενα μεταφορικά μέσα, ό έπιδιωκόμενος σκοπός πάντα είναι ό ίδιηο-‘ «Τό 
γρήγορο παράνομο κέρδος, ό ταχύς παράνομος πλουτισμός».

του κινημ,ατογραφου και τής τελεοράσεους καί άποκαλύπτει τάς μεθόδους καί tc 
επιτεύγματα μ ιά ς |ό μ ά δ ο ς ' άνθρώπων, προουρισμένο»; γ ιά  τήν καταπολέμησι τού 
διεθνούς έγκλήματος σέ διεθνή κλίμακα, τής μοναδικής στο είδος της λαμπράς όργα- 
νώσεως, γνωστής υπό τό ονομα ’Ίντερπολ.

Τα_αλλα αρθρα που θα επακολουθήσουν, θά πραγμ,ατευθοΰν τ ις  περίπλοκες
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τοΰ λαθρεμπορίου, τά  λίαν καταστρεπτικά άποτελέσματα του όλονέν όγκοϋμένου 
διεθνούς εμπορίου των ναρκωτικών καί τ ις  γοητευτικές καί σαγηνευτικές εγκληματι
κές προσωπικότητες πού φέρουν τον επίζηλο γ ι’ αυτούς τίτλο τοΰ διεθνούς έγκλημα- 
τίου.

'Έ νας άπό τούς πολλούς φανταστικούς μύθους πού περιβάλλει το διεθνές έγ 
κλημα, είναι ότι διευθύνεται άπό μία ύπερ-έγκληματική όργάνωσι κακοποιών, 
μέ διακλαδώσεις καί υποκαταστήματα σ’ όλες τις κυριώτερες πόλεις τοΰ κόσμου. 
Τέτοια όργάνωσις καί τέτοια ώργανωμένη δραστηριότης δέν ύφίσταται στον κόσμο 
των εγκληματιών. 'Υπάρχουν ίσως 12.000 διεθνείς εγκληματίες, πρώ της κατηγορίας 
καί διεθνούς φήμης καί ένας αριθμός 500 φορές μεγαλύτερος άπο κακοποιούς κατώ 
τερης κατηγορίας, πού παίζουν μικρότερους ρόλου; σ’ όλη αύτή την εγκληματική 
δράσι. Ά λ λ α  όταν καθένας άπο αυτά τά  έξ εκατομμύρια τώ>ν κακοποιών, δρα μαζί 
μέ άλλους ώς συμμορία, σχηματίζονται αί στρατιές τών έγκληματιών, κατά ένα προ
σωρινό καί τυχαίο τρόπο. Γ ιά νά δράσουν 30 μαζί, είναι κάτι τό άσύνηθες καί μιά 
συμμορία 120 θεωρείται ένας πολύ μεγάλος κύκλος. Έ ν  πάσει περιπτώ σει, οσάκις 
εμφανίζονται κίνδυνοι, διαλύονται οι συμμορίες καί οί σπείρες κατά τον πιο αθό
ρυβο τρόπο. Μία μόνο έξαίρεσις υπάρχει, μέ την περίφημο «μ  α φ ί α» πού είναι 
ίσω ς ή μοναδική εγκληματική όργάνωσις, πού θά μπορούσε νά κληθή «διεθνές 
εγκληματικό συνδικάτο». ’Αλλά ακόμη καί αύτή ή μαφία, έχει μιά περιωρισμένη 
δράσι μέσα στο διεθνή εγκληματικό κόσμο, γ ια τ ί ή δραστηριότης της συγκεντροΰται 
καί περιορίζεται αποκλειστικά σχεδόν στήν ’Α μερική, την ’Ιταλία καί Σικελία.

ΙΙολλοί διεθνείς εγκληματίες είναι έξ επαγγέλματος κλέπτες πορτοφολίων, 
κλέπτες κοσμημάτων, άπατεώνες καί πλαστογράφοι, τά ονόματα τών οποίων είναι 
λίαν γνωστά στις άστυνομικές αρχές τών διαφόρων χωρών. ’Ά λλοι πάλι είναι 
έξ επαγγέλματος μεταφορείς. Ούτοι είναι εφοδιασμένοι μέ μιά μικρή βιβλιοθήκη 
άπό διαβατήρια, χρήσιμα διά το λαθρεμπόριό των άπό χώρα σέ χώρα. 'Ό μ ω ς, ένας 
μεγάλος άριθμός άπό τούς διεθνείς εγκληματίες, είναι τοιοΰτοι έκ περιστάσεως, ώς 
έμποροι άξιοπρεπεΐς, υπάλληλοι αεροπορικών καί άτμοπλοΐκών εταιρειών καί 
κρατικοί άκόμη λειτουργοί, πού δέν μ,πορούν ν’ άνθέξουν στον πειρασμό τοΰ εύκολου 
κέρδους.

Γ ιά  τούς έπαγγελματίες, ή ύφήλιος είναι πολύ μικρή καί περιορισμένη π ε
ριοχή, γ ια τ ί υπάρχουν βέβαια ορισμένα μέρη έπ ’ αυτής πού μπορούν νά δράσουν. 
'Η  Ευρωπαϊκή "Η πειρος λ.χ. ελκύει πάρα πολύ αυτούς, όχι όμο^ς καί οί Βρεταννι- 
κές νήσοι. 'Η  Μεσόγειος είναι μιά περιοχή πού μπορούν ν’ άναπτύξουν μιά εξαι
ρετική δραστηριότητα, τό μεγαλύτερο όμως μέρος τής ’Α φρικής διόλου δέν τούς 
ελκύει. Α ί ορεινές περιοχές τής Νοτίου Α μερ ική ς, οί ’Α νατολικές άκτές αυτής, οί 
μεγάλοι λιμένες τών 'Η νωμένων Πολιτειών καί ώρισμένες Α σ ια τ ικ ές  πόλεις, ελκύουν 
πολύ τούς διεθνείς κακοποιούς, ή Αυστραλία όμως είναι σάν νά μή ύπάρχει γ ι’ αύτούς. 
’Ε πίσης κανένα ενδιαφέρον δέν παρουσιάζουν γ ι ’ αύτούς αί Σκανδιναβικές χώρες 
καί οί χώρες πού βρίσκονται πίσοο άπό τό σιδηροΰν παραπέτασμα. Ό  Ειρηνικός 
’Ωκεανός θεωρείται ώς μία περιοχή πού εύκολα μπορούν νά διαφύγουν άπό τήν άστυ- 
νομική καταδίωξι.

Μέσα σ’αύτόν, τον περιέργως περιωρισμένον κόσμο, οί διεθνείς εγκληματίες 
πρέπει ν’ άνταποκρίνωνται γρήγορα στις εναλλασσόμενες συνθήκες. Οί κλοπές αυ
τοκινήτων π .χ ., είναι πολύ επικερδείς έπιχειρήσεις καί παρουσιάζουν συνεχώς· άνο
δον, άλλα τό εμπόριο τών λευκών δούλων παρουσιάζει σημαντική κάμψιν. Οί σύγχρο
νοι καί προοδευτικοί τρόποι δράσεως τών άστυνομικών άρχών, έχουν υποχρεώσει 
τούς διεθνείς εγκληματίες νά μετακινούνται συνεχώς, άλλά έχουν επίσης ύποχρεώσει 
αύτούς νά είδικεύωνται καί νά προσπαθούν συνεχώς νά έξελίσσωνται. 'Έ να  καλό π α 
ράδειγμα είναι ή κλοπή τών τράβελ—τσέκς (ταξιδ. επ ιτα γές), ένα έγκλημα πού
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εχει πολύ μεγάλη έπίδρασι στούς ταξιδ ιώ τες καί τούς τουρίστες. Μ έχρι προσφάτους, 
ένας διεθνής ποντικός ξενοδοχείων, πού θεωρείται μία Ουγγρική εΐδίκευσις, είσήρ- 
χετο στο δωμάτιο τού ξένου μέσα στο ξενοδοχείο, καθ’ δν χρόνον ούτος απούσιαζε 
και εκλεπτε τα  τσεκς, ή ένας κλέπτης πορτοφολίων πού θεωρείται μια 'Ισπανική εΐ- 
δίκευσις, άφαιροΰσε τό στέλεχος μέ τά  τσεκς άπό τήν στέπη τού ξένου, καθ’ δν χρό
νον αύτός^χάζευε^σ-τόν πύργο τού ’Ά ϊφ ελ . Καί στις δύο περιπτώσεις ό δράστης θά 
προσπαθούσε νά έξαργυρώση τά τσεκς διά πλαστογραφίας, μια πολύ επικίνδυνη δια
δικασία, ̂ έπειτα από τήν έγκαιρη είδοποίησι των τραπεζών καί καταστημάτων.

Σήμερα, αύτή έπιχείρησις ακολουθεί άλλην γραμμήν μέ τούς διαφόρους ει- 
Hp% -%  ειδικός είναι ο κλέπτης που μπορεί νά χρησιμοποίηση καί πάλι 

τις ίδιες μεθόδους γ ια  να κλεψη τα  τσέκς, όπως καί πρότερον. Τό έ'ργο του όμως τε- 
ύ,ειώνει σ’ αύτο τό σημείο. 'Α πλώ ς πω λ ει τά τσέκς γ ια  15 %  τής ονομαστικής των 
αςιας^ σένα δεύτερο ειδικό, τον μεσάζοντα τής έπιχειρήσεως. Ό  δεύτερος ειδικός, 
δηλαδή ό μεσάζων, παραδίδει τά  τσέκς σέ μια ομάδα άλλων ειδικών, τήν «σπείραν 
. ojv αωλητων», που πρεπει να εκτελεση το πιο δύσκολο καί επικίνδυνο μέρος τής ό- 
λης ε«ιχειρ/)σεως. Γην διάθεση τοίν τσεκς. Ενα ταξιδιω τικό τσέκ υπογράφεται άπό 
τ °ν κάτοχο, άπαξ όταν αγοράζει αυτό άπό τήν τράπεζα, καί έκ νέου πάλι όταν τό 
πωλεΐ. Η σπείρα που διαθετει (ποΛ εΐ) αυτα, ακολουθεί δύο μεθόδους: I ) Μ πορεί 
ν’, άπαλείψη τήν γνήσια πρώτη υπογραφή τού κατόχου, μέ μιά πολύ λεπτή εργασία 
με χημικές ουσίες, ^καί V άντικαταστήση αυτήν μέ τήν υπογραφή τού έγκληματίου 
που πρόκειται να^ είσπραξη το τσεκ ή 2) μπορεί νά χρησιμοποιήση ένα δεξιοτέχνη 
πλαστογράφο, πού θά πλαστογραφήση τήν αρχική υπογραφή τού θύματος, μπροστά 
στά προσεκτικά καί πεπειραμένα μάτια τού τραπεζιτικού υπαλλήλου, κατά τήν έξαρ- 
γύρωσι τού τσέκ.

Τό όλον έργον των ειδικών, δεν τελειώνει μέ τήν πώλησι του τσέκ. ’Εάν τό 
τσεκ χρησιμοποιηθή γ ια  την πληρωμη διάφοροί άγορασθέντων ειδών, τά είδη ταύτα 
άναλαμβάνουν νά διαθέσουν στο εσωτερικό ή καί στο εξωτερικό, άλλοι, ειδικευμένοι 
στο έργο αύτό.

, Το διεθνές έγκλημα, δέν παρουσιάζεται πάντοτε ύπό τήν καθαρή μορφή τού 
εγκλήματος, γ ια τ ί κά τι πού θεωρείται παράνομο σέ μιά χώρα, μπορεί σέ άλλη νά 
θεωρήται νόμιμό. Κάθε συμμέτοχη στην ’Αμερική στο εμπόριο των ναρκωτικών, 
θεωρείται^ παράνομος πράξις καί ό άναμιγνυόμενος στις επιχειρήσεις αυτές θεωρείται 
εγκληματίας. 1 παρχουν όμως χώρες, στις όποιες αί άσχολούμενοι μέ τά  ναρκωτικά 
δεν τιμωρούνται, διότι δεν θεωρούνται αί ένέργειές τοον παράνομες. Γ ί.χ . σεβάσμιοι 
και λίαν αςιοπρεπεΐς Γούρκοι αγρότες, καλλιεργούν νόμιμα πολλά στρέμματα άπό 
ειδικές παπαρούνες (ύπνοφόρος μύκω ν), άπό τις οποίες βγαίνει τό οπιον, κατόπιν 
αδειας τής κυβερνησεως, όπως νόμιμα καλλιεργούν οι άγρότες τής Νεμπράσκας τό 
σιτάρι γ ια  νά παραχθή το άλεύρι.

, II ΖΡόσ'-ζ οπίου (κάπνισμά) θεωρείται νόμιμός άκόμη, σέ ώρισμένες πε- 
ριοχες τών^ Ινδιών. Οι γυναίκες της Μακεδονίας χρησιμοποιούν καί σήμερα ναρκω
τικά  για  νά άρωματίσουν τά ζυμαρικά το^ν.

Ν όμοι π ού  ενθα ρρύ νου ν  τό έγ κ λ η μ α

Σε μερικές χώ ρες, το διεθνες έγκλημα ενθαρρυνεται συνήθως άπό άπηρχαιω - 
μένους καί άναχρονιστικούς νόμους, ή άπό παντελή έλλειψι νόμων. 'Η  'Ισπανία  π .χ . 
είναι μιά πτω χή  χώ ρα σέ αύτοκίνητα. Π αράγει ελάχιστα τοιαύτα. Σ τά  νόμιμα εΐσα- 
γόμενα άπό τό έξωτερικό αύτοκίνητα, επιβάλλει δασμό 150%  καί έτσι δημιουργείται 
μεγάλο ενδιαφέρον στούς λαθρέμπορους, νά εισάγουν λάθρα καινουργή αύτοκίνητα 
ή κλεμμένα τοιαύτα, λόγω  τού μεγάλου κέρδους. ’Επίσης ή ιδία χώρα επιβάλλει 
βαρύ δασμό σε διάφορά μηχανήματα και εξαρτήματα εΐσαγόμενα έκ τού εξωτερικού
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καίτοι ή ιδία δέν παράγει τοιαΰτα. ’Αποτέλεσμα της τοιαυτης τα χτικής υπήρςε κά
ποτε νά είσαχθή λάθρα, μια ολόκληρος ηλεκτρογεννήτρια, που ήτο απαραίτητος σε 
κάποιο σοβαρό καί ζωτικό έργο, διότι 6 δασμός που επρεπε να πληρωθη ήτο κατα- 
θλιπτικός. Στην Βραζιλία τά  δασμολόγια ορίζουν επίσης δασμούς καταθλιπτικους στα 
είσαγόμενα είδη καί έτσι οί απέραντες άκτές της, έχουν καταστή θεατρον λαθραίων 
εισαγωγών σιγαρέττων, οΰΐσκυ, νάϋλον καί αυτοκινήτων. (Οι λαθρέμποροι πολλα- 
κις ανταλλάσσουν τά άνω προϊόντα των μέ τόννους Βραζιλιανού καφέ, που τον αγο
ράζουν σέ τιμές πολύ χαμηλότερες από τις  πραγματικές καί έ'τσι τα  κέρδη των είναι 
τεράστια).

Ό  μετακινούμενος πληθυσμός εύνοεί πολλάκις τον διεθνή εγκληματία. Ιο  Λον
δίνο, πού μέχρι σήμερα ήτο άπηλλαγμένο άπό τά  προβλήματα των ναρκωτικών, αρ
χ ίζει ν’ άνησυχή τώρα μέ την χρήσι τής μαριχουάνας, πού άρχισε να εμφανίζεται με- 
ταϊ,ύ των νεαρών ’’Α γγλων (10—18 χρόνων), άπό τον καιρό τής πρόσφατης μετανα- 
στεύσεως κατοίκων τής Τ ζαμάικας καί τών Βρεταννικών ’Ινδιών, που συνη
θίζουν νά κάμουν χρήσιν τών ναρκωτικών. Α ί νήσοι τής Βρεταννίας, εν τουτοις, απο
τελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα, τού πώ ς ή γεωγραφική θέσις και ο έμφυτος σεβα
σμός προς τον νόμο, μπορούν ν’ αναχαιτίσουν τον διεθνή εγκληματία.

'Η  Βρεταννική παράνομος συναλλαγή σέ αγαθά, περιορίζεται σε λίγους σχε- 
τικώ ς λιμένες καί αερολιμένες καί έτσι είναι εύκολος ή παρακολουθησις και επιβλεψις. 
Οί Βρεταννικές τελωνειακός αρχές ασκούν αυστηρό έλεγχο στους εισερχόμενους 
αλλοδαπούς καί οί άκρως εύγενείς τελωνειακοί ελεγκτές, έχουν εκπαιδευθή και 
είδικευθή ν’ ανακαλύπτουν τον ένοχο, ακόμη καί άπό τις άσήμαντες κινήσεις τών χει- 
ρών του, τών ματιών του καί τήν παραμικρότερη νευρικότητα πού ένας ένοχος μπο
ρεί νά έκδηλώση. Καθ’ δν χρόνον ένας τελωνειακός ελεγκτής ενεργεί ενα έλεγχον, 
στην τύχη , τών αποσκευών, ένας δεύτερος μπορεί νά στέκεται παραπλευρως και να 
περιεργάζεται καί μελετά τον κάτοχο τών άποσκευών, ένας δέ τρίτος που ισταται 
στην έξοδο μπορεί νά ζητήση εύγενώς νά ένεργήση μιά σωματική έρευνα την ωρα 
πού ο ταξιδιώτης θά εξέρχεται.

’Ά λλες χώρες έχουν καταστή κέντρα εγκληματικής δραστηριότητας εξ αίτιας 
τής γεωγραφικής τιον θέσεως. Τό Λίβανο, στο ανατολικό άκρον τής Μεσογείου, 
υπήρξε ένα διεθνές εμπορικό κέντρο άπό τούς χρόνους τών Φοινίκων.

' I I Ούραγουάη, κειμένη μεταξύ τής Βραζιλίας καί ’Αργεντινής, είναι ένα κα
τάλληλο λιμάνι γ ιά  τούς εγκληματίες πού φεύγουν άπό τις γειτονικές χωοες και 
ένα επίσης κατάλληλο τραπεζιτικό καί διαμετακομ ισ τικό  κέντρο, γ ια  κοκαΐνη που 
φεύγει γ ιά  τήν Νότιο ’Α μερική  καί Οπιο πού έρχετα ι άπό τήν Μέση ’Ανατολή.

Ό ποιεσδήποτε καί άν είναι αί τοπικές καί γεωγραφικές συνθήκες, οσονδηποτε 
αυστηροί καί άν είναι οί νόμοι καί όσονδήποτε σκληρά καί ά.ν εργάζεται η αστυνο
μία. ένας παράγων υπερτερεί όλων αύτώ>ν. στο ανθούν διεθνές έγκλημα: « Η ευκαιρία 
γιά  το κέρδος».

Οί εγκληματίες θά φθάσουν στά άκρα καί θά διακινδυνεύσουν τά  παντα, ήταν 
αυτή ή ευκαιρία ύφίσταται.

'Η  Γαλλική ασφάλεια άνεκάλυψε προσφάτους μιά εύρεΐα σατανική σπείρα 
λαθρεμπόρων, πού χρησιμοποιούσε γιά  τις μεταφορές χρυσού τό στρατιωτικό τα 
χυδρομείο. 'Ο  χρυσός (τεμάχια) άπεστέλλετο άτμοπλοΐκώς σέ δέματα, πού .φαινο
μενικά άπεστέλλοντο σέ άξιωματικούς πού υπηρετούσαν στην Σαϊγκόν καί Ινδονη
σία. προερχόμενα δήθεν άπό τάς συζύγους των. Τά δέματα έφεραν τά  συνθηματικά 
γράμματα τών διευθύνσεων καί σκοπίμως έταχυδρομούντο μέ έλλιπή γραμματό
σημα, ώστε νά επισύρουν τήν προσοχήν τ<ών ταχυδρομικών υπαλλήλων που ήσαν 
μεμυημένοι. Τό σατανικό σχέδιο άπεκαλύφθη μόνο διότι, συμπτωματικά, μερικά 
δέματα έπεσαν στά χέρια ενός υπαλλήλου πού δέν ήτο μεμυημένος. 'Ό ταν αυτός



Διεθνής έγκληματικότης 8021

α/ιετανθη σ τ /jv διευθυνσι αποστολέως διά τήν συμπλήρωσι των ταχυδρομικών τελών, 
διεαίσι,ωθτ) ότι ο απηστολευς ήτο ανύπαρκτος. Ά λ λ α  πριν αύτό συμβή, περί τούς δύο 
τοννους χρυσού, υπελογισθη, όπως εξηχθησαν άπό τήν Γαλλία, πού άπέφερε στούς 
λαθρέμπορους ένα κέρδος περισσότερο άπό ένα δισεκατομμύριο Γαλλικά φράγκα.

Δίοθνης συναλλαγή σε γυναίκες είναι ακόμη λίαν επικερδής, αλλά τό ειδεχθές 
και επονείδιστο εμπόριό τής λευκής σαρκός, έπαυσε νά διεξάγεται όπως διεξήγετο 
στο παρελθόν, λογω^ τής εςελίξεως καί χειραφετήσεως τής γυναίκας. Δεν είναι 
πλέον πολύ εύκολο να δελεάσουν μιά άγνωστο γυναίκα νά ριφθή καθαρά στή ζωή 
τής πορνείας, άπό τήν οποία δεν θά μπορέση π ιά  νά ξεφύγη, καί έτσι, δ άλλοτε 
έμπορος τών λευκών γυναικών άντικατεστάθη τώρα άπό τον θεατρικό άντιπρόσωπο 
και τον καλλιτεχνικό πράκτορα.

Γ ια  να παρασυρη γυναίκες γ ιά  τά  νυκτερινά κέντρα τής Βηρυττοΰ καί τού 
Χαλεπιου π .χ ., όπου πλούσιοι Αραβες πηγαίνουν νά σπαταλήσουν χρήματα, ό «καλ
λιτεχνικός πρακτω ρ» δημοσιεύει αγγελίες στις Εύρωπαϊκές εφημερίδες, ότι 
ζητούνται μοντέλα, χορεύτριες ή τραγουδίστριες γ ιά  νυκτερινά κέντρα. ’Εάν ένα 
κορι.σ ι α κ α ν τςσ γ. οτι εχει τα  ζητούμενα προσόντα, δύναται νά ταξιδεύση άμέσως 
και υπογράφει παραυτα ένα συμβόλαιο. ’Εάν δεν έχει π ιστοποιητικό ότι έχει καλ
λιτεχνικά προσόντα, διδάσκεται άμέσως τήν τέχνη νά κλωτσά τά  πόδια, καί λαμ
βάνει αμέσως π ιστοποιητικό περί τώ ν καλλιτεχνικών του προσόντων καί άκο- 
λουθως ταξιδεύει μέ έξοδα τού καλλιτεχνικού πράκτορος. Σ τή  Βηρυττό καί στο 
Χ αλέπι προσλαμβάνεται σένα νυκτερινό κέντρο νά έργασθή ούς χορεύτρια, εάν μπο- 
ρή να^ κουνηση λίγο τα  ποδιά της ή ως τραγουδίστρια, άν μπορή ν’ άνοιξη λίγο 
το στόμα της. ’Αλλά τό κύριο έργο της, γίνεται άμέσως ή πορνεία. ’Αναμιγνύεται 
με τούς πελάτες, ενθαρρύνει καί συντροφεύει αυτούς νά κάμουν μεγάλη κατανάλωσι 
ποτών (κονσομασιόν) καί δέχεται νά περάση τό βράδυ της μέ αύτούς, μετά άφοΰ 
κλείση τό κέντρο.

Α κόμ η  πιο σιχαμερό, απαίσιο, ειδεχθές καί διεφθαρμένο, είναι τό εμπόριο τών 
παιδιών στήν Ν ιγηρία.

 ̂ Αύτό τό λίαν επικερδές άνθρωποεμπόριο, διενεργεΐται κοντά στά άνατολικά 
και δυτικά σύνορα τής χώρας αύτής, όπου μαύρα παιδιά  4—12 χρόνων άπάγονται 
καί πωλοΰνται στο Ν τάχομε καί στο Καμερούν, γ ιά  νά γίνουν ύπηρέτες σπιτιών ή 
εργάτες άγρών. Μ ερικές φορές τά  άπαχθέντα παιδιά, ουδέποτε διασχίζουν τά  σύνορα, 
αλλα πωλοΰνται σε κάποιον πιστό της φυλής τών Σουλου, πού πιστεύει ότι άν θυσιά- 
ση κάποια άνθρώπινη ύπαρξι στο Θεό, θά γίνη πλούσιος ή ότι τρώγοντας μερικά κομ
μάτια άπό τό σφαγιασθέν παιδί, μπορεί νά ξανανεωθή ή νά ζήση περισσότερα χρόνια. 
Ή  τρέχουσα τιμή  είναι 200 λίρες ή 846 δολλάρια κάθε παιδί.

Ο διεθνής εγκληματίας δέν χρειάζεται νά είναι ένας μ.εγάλος επιχειρηματίας 
γ ια  να κερδίση άρκετά χρήματα. "Ενας ναύτης πού υποκύπτει στον πειρασμό τού εύ
κολου κέρδους μπορεί ν’ άγοράση ένα δέμα 12 ο ύ γγ ιές ’Ινδική κάναβι άπό τήν οποία 
παράγεται ή μαριχουάνα, στή Ραγκούν, άντί 4.20 δολλαρίων. Ό τα ν  έ'λθη σένα λ ι
μάνι στην Α γγλία  μπορεί να πώληση το δέμα αυτό αντί 22 δολλαρίων σέ κάποιον πού 
θά έλθη έπάνω στο πλοίο καί πού αναλαμβάνει τον κίνδυνο νά τό βγάλη εξω. Ά ν  
ό ναύτης άναλαμβάνει νά δ ια τρέξη  τον κίνδυνο νά τό βγάλη στήν παραλία, μπορε? 
να το πουλήση 44 δολλάρια, δηλ. τού άποφέρει ένα κέρδος μεγαλύτερο άπό 5 0 0 %  
σύμφωνα μέ τήν τιμή τής άγορας.

1' αύτοκίνητα προσφέρουν άφάνταστες ευκαιρίες γιά  κέρδος σέ μερικά μέρη 
του κόσμου. Β γάζοντας λαθραία, π .χ . αύτοκίνητα άπό τήν Γερμανία, είναι μιά 
μεγάλη καί λίαν^έπικερδής δουλειά, περίπου δέ 2.000 πρόσωπα έχουν συλληφθή άπό 
τις  Γερμανικές άστυνομικές άρχές ώς λαθρέμποροι. V olksw agens, O pels καί M er-



■

8022 Δ. Μόρου

cedes πωλοϋνται 2—3 φορές άκριβώτερα στην Έ λλαδα καί. την Τουρκία, απ ό,τι 
στοιχίζουν στην Γερμανία.

Σ τη  Μέση ’Ανατολή ή άναλογία είναι 3—4 φορές περισσότερό και στην Νοτιο 
’Αμερική 6—8 φορές περισσότερο. Ά ν  το αυτοκίνητο είναι κλεμμένο, το κέρδος ̂ βέ
βαια είναι τεράστιο. 'Έ νας έ'ξυπνος κλέπτης προσφάτως, ετηλεγραφησε σε πεντε 
άντιπροσωπεΐες ένοικιάσεως αυτοκινήτων στή Ζυρίχη, καί εζητησε απο την κάθε 
μια να παραδώση άπό ένα M ercedes σέ πέντε Ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας μια 
ώρισμένη ημέρα. Α ί άνύ?τοπτες άντιπροσωπεΐες παρέδωσαν τα  5 αυτοκίνητα, και 
όταν ό χρόνος τής ένοικιάσεως είχε λήξει, τ ’ αυτοκίνητα εΐχον ήδη εξαφανισθή.

ιέτ  όπως λένε οί Τούρκοι: στον κίνδυνο νά προδοθή άπό τούς ίδιους τους συνεργά
του καί στον κίνδυνο των ξαφνικών κοινωνικοπολιτικών αλλαγών. Η Χαβανα 

στικό της έμπόριο, τήν απόλυτα ελεύθερη διενεργεια τυχη- 
καί ελεύθερη πορνεία, ύπήρξε επί πολλά χρόνια ενα καταλ-

κισμε 
τας
π .χ . μέ τό τεράστιο τουριστ 
ρών παιγνίων, τήν φανερή και

δίον άναπτύξεως μεγάλης δραστηριότητος έκ μέρους τών εγκληματιών.  ̂ ^  
Οταν ό Κάστρο κατέλαβε τήν αρχή δι’ έπαναστάσεως, οι τουρίστες ετρομο-

ληλο

υποκοσμο
της άστυνομίας, όσο λόγω τής πολιτικής άναταραχής.

Υ πάρχουν όμους καί άλλοι κίνδυνοι. Κάποιος Λιβανέζος επέταξε στην Ά θηνα  
άπό τήν Ζυρίχη, πριν άπό λίγες έβδομάδες. Στον ’Αερολιμένα του Ελληνικού ελι- 
ποθύμησε καί μετεφέρθη άμέσως στο Νοσοκομείο, όπου όμως άπέθανε. Η ιατρο
δικαστική αυτοψία καί νεκροτομή άπεκάλυψαν ότι ό θάνατος προήλθεν άπο θρόμβωση 
ώφείλετο δέ κατά, ένα μεγάλο μέρος στο βαρύ κορσέ πού φορούσε και που περιείχε 
1.500 μηχανές Ε λ β ετ ικ ώ ν  ωρολογίων.

Σέ κάποιον όνόματι Zellingold, άνετέθη νά ταξιδεύση στις Ινδίες με ενα αυ
τοκίνητο, στις κρύπρες τού οποίου ύπήρχον κρυμμένες 550 λίρες χρυσές. Ο Zellin- 
gold πήγε στις ’Ινδίες χω ρίς νά τού συμβή κάτι, άλλα έκεΐ δέν κατώρθο^σε να ελθη 

επαφή μέ τό πρόσωπο στο όποιο θά παρέδιδε τις λίρες. Ά πεφασισε τότε να επι- 
τρέψη στην πατρίδα του καί έσκέφθη ότι, έ'πειτα άπό τούς κινδύνους που όιετρες;
Σ. . ’ύ IT . X _   _ . 1    . '  —  L . !    έ _ Λ ί   . .  β  — Σ r  , . Σ ι ι «Π Λ /Μ  rz ι \η·Γ\ Τ Γ \'δέν άξιζε τον κόπο νά έπιστρέψη τις λίρες. Οί λαθρέμποροι, όταν έμαθαν αυτό 

κατήγγειλαν στήν άστυνομία ώς λαθρέμπορο καί συνελήφθη. Ούτος ωμολογησι

Co
Γ όν
τά

παντα και κατο^νομασε 
φθησαν καί αυτοί.

ιούς λαθρέμπορους χρυσού πού μέ τήν σειρά τους συνελή-

Μιά άλλόκοτη μποτίλλια ούΐσκυ

’Ακόμη καί οί ευφυέστεροι τών ανθρώπων μπορούν νά σφάλλουν, ακόμη και τα 
πιο σατανικά σχέδια μπορεί νά. μή πάνε τόσο καλά.

"Ενας Γάλλος έμπορος άρχαιοτήτων, είσήρχετο στούς ’Αγγλικούςαλίμενες 
κάθε λίγες έβδομάδες, επί 30 μήνες περίπου, κρατώντας πάντοτε στά χέρια του μια 
άλλόκοτη μποτίλλια μέ Σ κω τσέζικο ούΐσκυ, πού πάντοτε πρόθυμα έδήλωνε στους 
τελωνειακούς καί συνωδεύετο άπό ένα μικρό κορίτσι, πού έφερε επίσης μιά μεγάλη 
κούκλα. Στήν π ραγματικότητα  ή μποτίλια τού ούΐσκυ καί ή κούκλα περιεΐχον Γαλ- 
λικό άρούμα, έπάνω στο όποιον ή ’Α γγλία  βάζει πολύ βαρύ δασμό. Ό  έμπορος άρ- 
χαιοτήτων είχε συνδεθή φιλικά μέ τούς τελωνειακούς υπαλλήλους καί τούς υπαλλήλους 
ελέγχου διαβατηρίων, οί όποιοι τον θεωρούσαν σοβαρό, αξιοπρεπή καί έκτος πάσης 
ύπονοίας. Μιά ήμερα μέσα στο τελωνείο έπήλθε ή μοιραία άποκάλυψις. Σύμπτωμα-
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τικα  και εξ απροσεξίας, του έπεσε ή μποτίλλια τού ούίσκυ στο δάπεδο του τελωνείου 
καί άπεκαλύφθη τδ  περιεχόμενό της.

Αν βέβαια, ό μόνος τρόπος γ ια  νά συλληφθοΰν οί κακοποιοί, ήσαν παρόμοιες 
ατυχείς συμπτώ σεις, τότε ό κόσμος θά ήτο γεμάτος άπό κακοποιούς παντός είδους. 
Ούτε επίσης θά ήσαν άκρως αποτελεσματικά μέτρα, ό αυστηρός τελωνειακός έλεγ
χος, οι προβλεπομενες άπό τούς νόμους αύστηρές ποινές, ή άγρυπνος παρακολούθη- 
σις και η απεινής δίω ξις έκ μέρους δραστήριων τοπικώ ν αστυνομικών άρχώ ν.'Ό λα  τ ’ α
νωτέρω δεν θ' αρκοΰσαν άπλούστατα, γ ια τ ί ό διεθνής εγκληματίας κ ινείτα ι συνεχώς. 
Μόλις αντιληφθή ότι τά  πράγματα  δεν πάνε καί τόσο καλά, μετακινείτα ι άμέσως 
αλλαχού. Π αράδειγμα κτυπητό είναι ή συλληφθεΐσα διεθνής σπείρα των Λιβανέζων 
λαθρέμπορων ναρκω τικώ ν καί ή κατάσχεσις 52 κιλών χασίς, παρά τής Γενικής ’Α σφα
λείας ’Αθηνών, πού υπήρξε μιά πρωτοφανής επιτυχία  τής Ε λλ η νική ς ’Α στυνομίας 
Πόλ εων καί γενικώ ς στά άστυνομικά χρονικά.

Η επ ιτυχία  αύτή οφείλεται άποκλειστικά καί μόνο στή μεθοδική, συστηματι- 
κη και αθορυβο παρακολούθησι τών άφικνουμένων έκ τού Λιβάνου, ύπό των Ε λ 
λήνων αστυνομικών, πού μέ τήν επ ιτυχ ία  των αύτή έγραψαν ακόμη μιά. σελίδα λα
μπρής δρασεως στή γεμάτη  άπό τέτο ια  δρά.σι καί υπέροχες έπιτυχίες ιστορία τής 
Ελληνικής ’Α στυνομίας Πόλεων. "Ο πω ς όμως όλος ό κόσμος έπληροφορήθη, ή 

σπείρα αυτή, λόγω  τώ ν άτυχιών πού είχε  στήν ’Αθήνα καί γενικώς στήν Ε λλ ά δα  
γ ια  την διαθεσι τού εμπορεύματος τού λευκού θανάτου, ήτο έτοιμη ν’ άναχουρήση. 
Σήμερα, αν πρά γμ α τι ή σπείρα αύτή κατώρθωνε νά διαφύγη στή Ρώ μη ή τό Π αρίσι 
ως επροτιθετο νά πράξη κατά τήν ομολογία τών συλληφθέντων, μέσω τής "Ιντερπολ, 
θα μπορούσε νά συλληφθή κατά τήν διαδρομήν στήν ’Ιταλίαν ή τήν Γαλλίαν, ενώ 
στο παρελθόν, όταν δεν ε ίχε  ίδρυθή ή "Ιντερπολ καί μεσολαβούσε άρκετός χρόνος, ϊνα 
ή αστυνομία τής μ ιας χώρας εΐδοποιήση τήν άστυνομία έτέρας χώρας, οί δράΐστες 
τής ως άνω σπείρας θά είχαν διαθέσει τό έμ,πόρευμά των άκινδύνως στή Ρ ώ μ η , τό 
Παρίσι και αλλού, καί θά είχαν έπιστρέψει στήν πατρίδα το^ν πριν ή άστυνομία μας 
επικοινωνήση μέ τήν Γαλλικήν καί ’Ιταλικήν τοιαύτην.

Λ ογω  τών δυσκολιών πού παρουσιάζοντο στή δίω ξι τού διεθνούς εγκλήματος, 
τα  διάφορά κράτη έφθασαν στο συμπέρασμα ότι, ό μοναδικός τρόπος γ ιά  τήν έπι- 
τυχή διω ξι τού συνεχούς όγκουμένου, λόγω  τής έξελίξεως, διεθνούς εγκλήματος, ήτο 
η στενή συνεργασία τώ ν αστυνομικών τών διαφόρων χωρών καί έτσι δημιουργήθη- 
κε αύτή ή λαμπρή διεθνής όργάνωσις διώ ξεως τού εγκλήματος, ή γνωστή "Ιντερπολ.

"Ομως, καίτοι τό όνομα ’Ιντερ π ο λ  σημαίνει διεθνής άστυνομική όργάνωσις 
διωξεως εγκληματιώ ν, ή ’Ιντερπολ  δεν είναι μιά διεθνής άστυνομική δύναμις, 
όπως μερικοί κ ινηματογραφικοί παραγοίγοί τήν έχουν παρουσιάσει. 'Η  όργάνωσις 
αυτή πού είναι έγκατεστημένη σένα άρχοντικό καί έπιβλητικό παλαιό ο ίκημα τής 
οδού Π ω λ Βαλερυ, στήν καρδιά τού Παρισιού, είναι ένα κέντρον ύπερτηλεπικοινω- 
νιών γ ια  τ ις  άστυνομίες ολοκλήρου τού κόσμου. Κ αίτοι χρησιμοποιεί μερικούς 
λαμπρούς και έμπειρους άστυνομικούς, ούδείς ά π ’ αύτούς ένήργησε έστω καί μία 
σύλληψι γ ιά  λογαριασμό τής ’Ίντρεπολ, άπό τής ίδρύσεώς της τό 1923.

Η ’Ίντρεπολ εξυπηρετεί 63 κράτη στήν Εύρώπη, τήν Ά σ ία , τήν ’Αφρική, 
την Βόρειό καί Ν ότιο ’Αμερική, μέ τό πλήρες καί τέλειο άρχείο της, μέ τό τέλειο 
ιδιαίτερο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο καί μέ τούς εγκεφάλους τών μελών της. Κάθε 
χωρά έχει τούλάχιστο ένα έμπειρο άστυνομικό ά>ς άντιπρόσωπό της στήν ’Ιντερπολ. 
Οι αντιπρόσωποι τώ ν διαφόρων χωρών, μ.έλη τής "Ιντερπολ, συναντοΰνται περιοδικώς 
σε συνελεύσεις ταύτης, κανονικά όμως εργάζονται έκαστος στήν άστυνομία τής χ ώ 
ρας του. 'Ό τα ν  παρουσιασθή μιά περίπτιυσ ις σοβαρά, τότε εργάζονται π ιά  γ ιά  τήν 
"Ιντερπολ.

"Οταν ή άστυνομία τής Κ οπεγχάγης π .χ . έχει ύπονοίας οτι κάποιος κακο
ποιός που κ α τα ζη τε ί ευρίσκεται στο Ρίο ντέ Τζανέϊρο, ό Δανός άντιπρόσω πος τής
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’Ίντερπολ, απευθύνεται στη διεθνή αύτή όργάνωσι καί αυτή θά ζητήση πληροφορίες 
άπό τον άντιπρόσωπο τής Βραζιλίας. Ό  τελευταίος θά έκδώση διαταγές προς 
τις αστυνομικές αρχές του τόπου του, διά τήν ενέργειαν σχετικών αναζητήσεων 
καί ερευνών. Αύτό σήμερα φαίνεται φυσικόν καί άπλοϋν, άλλα  πριν δημιουργηθή 
ή ’Ίντρεπολ ή διαδικασία ήτο διάφορος. 'Η  Δανική αστυνομία άπευθύνετο στο 1 -  
πουργείο τών ’Εσωτερικών, το 'Υπουργεΐον τόϋν ’Εσωτερικών στο Ίπουργείον το^ν 
Ε ξω τερ ικ ώ ν , το 'Υπουργεΐον τών ’Εξωτερικών άπευθύνετο στή Βραζιλιανή Πρεσ
βεία τής Κ οπεγχάγης, αυτή πάλιν άπηυθύνετο στο 'Υπουργεΐον ’Εξωτερικών του 
Ρίο ντέ Τζανέϊρο, τό 'Υ πουργείο’Εξωτερικών σ το 'Υ π ο υ ρ γε ίο ’Εσωτερικών, και το 
τελευταίο θά έξέδιδε διαταγές προς τις αστυνομικές άρχές διά τήν ενεργειαν τών 
ερευνών καί αναζητήσεων, προς άνεύρεσιν του ύποπτου. Ό  άναζητούμενος όμως 
ύποπτος σ’ αύτό τό διάστημα, μπορούσε νά έχη φθάσει στον "Αγιο Φραγκίσκο με 
ένα φορτηγό άργοκάραβο. Τό επιτελείο τής ’Ίντερπολ, πού τό έργο της είναι να διε
ρευνά τά σοβαρά εγκλήματα καί νά μεριμνά γ ιά  τήν σύλληψι τών διεθνών κακοποιών 
οπουδήποτε καί άν εύρίσκωνται, άποτελεΐται άπό 59 πρόσωπα. 'Ό λα , έκτος απο 
14 πού εργάζονται στο τηλεπικοινωνιακό της κέντρο ή διευθύνουν τό ειδικό Τμήμα 
διώξεως πλαστογράφων καί παραχαρακτών στή Χάγη, έργάζονται στο ’Αρχηγείο 
πού βρίσκεται στο Παρίσι. Πολλοί άπό τούς άνωτέρω, είναι παλαιοί έμπειροι ’Α ξιω
ματικοί τής Γαλλικής ’Ασφαλείας, παρεχωρήθησαν δέ άπό τήν Γαλλική Κυβερνησι 
στην ’Ίντρεπολ.

Ή  όργάνωσις αύτή, έχει ένα έτήσιο προϋπολογισμό 138.000 δολλάρια, για 
ν’ άνταποκριθή στο τεράστιο καί λίαν σοβαρό έπιτελούμενον έ'ργο.

'Η  ’Ίντερπολ συγκεντρώνει αγγελίες καταζητουμένων άτόμων μέσω 21 ρα
διοσταθμών ολοκλήρου τού κόσμου καί λαμβάνει επίσης περί τις 55.000 δελτία 
έγκληματικότητος κατά χρόνο. Τηρεί εν τέλειο άρχεΐο τών διεθνών κακοποιών, που 
περιλαμβάνει 400.000 ονόματα (120.000 πραγματικά ονόματα καί 280.000 ψευδώ
νυμα).

’Επίσης τηρεί ενα ιδιαίτερο άρχεΐο, τών πιο διασήμων εγκληματιών τού κό
σμου, πού περιλαμβάνει κορυφαίους άρχοντας τού εγκλήματος.

'Η  ’Ίντερπολ, μέ τό σύστημα πού έργάζεται, έχει συνεχή καί άμεσο επαφή 
μέ όλες τις αστυνομίες μέλη της, καί χρησιμοποιεί τά  καλλίτερα καί τελειότερα 
δίκτυα διερευνήσεως καί πληροφοριών σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί τα 
επιστημονικά ιδεώδη συστήματα ταξινομήσεως τής Γερμανικής άστυνομίας, τά 
ειδικά επιστημονικά μέσα τού ’Αμερικανικού θησαυροφυλακίου καί τά Βρεταννικα 
καταπληκτικά εργαστήρια έξερευνήσεως τού εγκλήματος, πού έχουν ιδιαιτέραν ει- 
δίκευσιν στά δηλητήρια, κηλΐδες αίματος, κηλίδες άπό λιπαρές ούσίες, κονιορτους 
καί στά βότανα.

'Ό μ ω ς, ή ’Ίντερπολ διαθέτει καί μερικές πηγές δικές της. Μία άπ’ αυτές, 
είναι ένας ιδιοφυής καί πολυπράγμων άξιωματικός τής άστυνομίας τού Παρισιού, 
πού υπηρετεί άπό 12ετίας τώρα στήν ’Ίντερπολ, όνόματι Louis Beaulieu. Ούτος 
εφεύρε δικό του σύστημα ταξινομήσεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων καί έφερε 
πολλές άλλες καινοτομίες στο γραφείο του. 'Η  μεγαλύτερή του όμως έπιτυχία και 
θρίαμβος, είναι ή μέθοδος τής άναλύσεως τού π ρ ο φ ί λ .

Έ πενοήθη αύτό, άπό τό σύστημα τής βασικής ονοματολογίας γιά  τήν περιγρα
φή τού ανθρώπου, πού είχε μάθει κατά τήν φοίτησί του στήν ’Αστυνομική ’Ακαδη
μία.

Τό όνειρο τού B eau lieu  ήτο νά βρή ένα τρόπο γιά τήν έξακρίβωσι τής ταυτό- 
τητος τού άτόμου άπό τις φωτογραφίες, πού θά έστέλλοντο άπό διάφορες χώρες 
καί πού θά είχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των, λόγω τών φωτογραφικών τεχνικών 
μέσων καί τών άλλαγών πού γρήγορα είναι δυνατόν νά παρουσιάσουν, οί άνθρωποι.

Διήρεσε λοιπόν ό Beaulieu, τό άνθρώπινο προφίλ σέ εξ ζώνες καί ύποδιαίρεσε
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τ /Π κάθε ζώνη σε 2 8 τυπους, αναλογα μέ τά  χαρακτηριστικά, π .χ . προεξέχον π η 
γούνι., κεκλιμένο μέτω πο, κλισις (κυρτω σις) ρινός καί τά  τοιαΰτα. Σύμφω να μέ 
τ ις  σκέψεις του Beauheu, ό εγκληματίας μπορεί π .χ . ν’ άλλάξη το χρώ μα καί το 
σ ιυλ των μαλλιών του ή μπορεί να μεταμορωθή άπό ένα τραύμα στη μύτη ή μπορεί 
να φορεση γυαλια, όμως δεν μπορεί ν’ άλλάξη το σύνολον τής κατατομής τού προ
σώπου του. Ολες αυτές όμους τ ις  σκέψεις του, την μέθοδό του καί τό σύστημά του, 
επρ=.(ν=. να τ  απόδειξη στους Π ροϊστάμενους του, καί δ ι’ αύτό δεν είπε τίποτε  επί 
πολλά χρόνια, μέχρις ότου ήλθε ή άναμενομένη κατάλληλος περίπτω σις.

II αστυνομία τού 'Αλγεριού συνέλαβε κάποιο μελαχροινό φαλακρό καί έ
στειλε τίς^ φωτογραφίες αυτού στην ’Ίντερπολ προς διακρίβωσι τής ταυτότητάς του.
Ο Beaulieu ανελυσε το προφίλ, εθεσε κάτω  τό σύστημά του καί πήγε στο αρχείο 

του. Βρήκε λοιπον τότε ότι, σύμφωνα με το σύστημά του οί φωτογραφίες αύτές άντε- 
πεκρινοντο σε κάποιον με πολλά μαλλιά καί μουστάκι, πού είχε ένα λίαν βεβαρυμένο 
μητρώο ως κλέπτης και απατεων. Δεν υπήρχε ούδέ ή έλαχίστη όμοιότης μεταξύ τών 
φωνογραφιών που εσταλησαν απο το ’Α λγέρι καί αύτοΰ μέ τό εγκληματικόν παρελ
θόν. Εν τουτοις ο Beaulieu εδειξε τ ις  φωτογραφίες στους προϊσταμένους του, οί 
οποίοι ξέσπασαν στα γέλια εις βάρος του, όταν αύτός τούς είπε ότι «είναι έν καί τό 
αύτο πρόσωπό στις δύο φωτογραφίες». ’Α πτόητος ό Beaulieu, χωρίς ν’ άπογοη- 
τουθή και με π ισ τ ι στις σκεψεις του, εζητησε από τ ό ’Αλγέρι τά  δακτυλικά αποτυπώ 
ματα του φερομενου υποπτου, προς παραβολήν μέ τ ’ αποτυπώ ματα τού σεσημασμέ
νου κακοποιού. Ή  παραβολή δέν άφισε π ιά  καμμιά αμφιβολία. Ά π ό  τότε, όταν 
ο Beaulieu λεγει, οτι δυο διάφορες φωτογραφίες δείχνουν ένα καί τό αύτό πρόσωπον, 
κανείς δέν δ ιαμφ ισβητεί τό γεγονός.

Το κύριο εργον τής ’ Ιντερπολ, είναι ή παρακολούθησις τών διεθνών κακοποιών 
και η ενημερωσις τών αστυνομιών τών διαφόρων χωρών διά την λήψιν τών ένδει- 
κνυομενων προληπτικών, καί κατασταλτικώ ν μέτρων. Π .χ . όταν ένας γνωστός διε
θνής απατεων ή κλέπτης κοσμημάτων έξα φανίζεται άπό την γενέτειράν του, ή άστυ- 
νομια τής Χ ωράς αυτής στελλει σχετικήν αγγελίαν στήν ’Ίντερπολ καί ή τελευταία 
διαβιβάζει εγκυκλίους στις αστυνομίες των χωρών όπου μπορεί νά κατέφυγε.
Οταν πρόκειται να λ.αβη χωράν μεγάλη διεθνής συγκέντρωσις, όπως π .χ . ή στέψις 

Βασιλέων ή μια θρησκευτική τελετή διεθνούς σημασίας, ή ’Ίντερπολ επισημαίνει 
που βρίσκονται οι διεθνείς κλέπτες πορτοφολιων καί άν δέν εύρεθώσ.ι στά μέρη τής 
μονίμου διαμονής τω ν, διαβιβάζει εγκυκλίους προς τις αστυνομικές αρχές τής χ ώ 
ρας που πρόκειται να λαβή χώραν ή διεθνής συγκέντρωσις, έφιστώσα τήν προσοχήν.

Ποσο αποτελεσματικό, τό σύστημα αύτό μπορεί νά είναι, διεπιστώθη στήν 
διεθνή εκθεσι τών Βρυξελλών τό 1958. Προληπτική παρακολούθησις τών ύποπτων 
πριν η εκθεσις άνοιξη, άγρυπνος παρακολούθησις εις τούς λιμένας καί άερολιμένας 
εισόδου υπο τής Β ελγικής αστυνομίας τή βοήθεια καί τών αστυνομιών άλλων χω - 
ρων. απετρεψε τήν είσοδο μεγάλου άριθμοΰ κακοποιών στήν εκθεσι. 'Ό τα ν  ή έκ- 
θεσις άνοιξε, μια ειδική υπηρεσία διώ ςεω ς κλεπτών πορτοφολιων διετέθη διά τήν 
άγρυπνο παρακολουθησι και προληπτική σύλληψι των τυχόν ύποπτων. ’Α ποτέλε
σμα τής άγρυπνου παρακολουθήσεως καί έγκαιρου είδοποιήσεως έκ μέρους τής ’Ί ν 
τερπολ υπήρξε να μη υπερβή ο μ,έσος όρος, τ ις  δύο κλοπές ημερησίους, παρά τις 200.000 
μέχρι 700.000 έπι σκεπτούν κάθε ημέρα.

1 ό πιο δύσκολο καί δραματικό έργο τής ’Ίντερπολ είναι ή παρακολούθησις 
και καταδίωξις ένός ειδικευμένου κακοποιού κατά μήκος τών συνόρων. Μ ιά πρό
σφατη περίεργη, ύπόθεσις, υπήρξε ή καταδίω ξις τού I ia u s  F lecken , ένός Γερμανού 
που έφέρετο ώς ύποπτος δολοφονίας ένός κοριτσιού 16 χρόνουν, γ ιά  14.500 μάρκα 
που είχε κλέψει άπό τον προϊστάμενον του, τή προτροπή τού F lecken . Τό π τώ μ α  
τού κοριτσιού ευρεθη κατα μήκος μιας εθνικής οδού τής Κολωνίας καί ή αστυνομία 
άρχισε τις έρευνες καί αναζητήσεις γ ιά  τον F lecken , ώς δολοφόνου.
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'Έ νας ταβερνιάρης κοντά στα Ε λ β ετ ικ ά  σύνορα, άνέφερε δτι είδε κάποιον 
πού έμοιαζε μέ τον καταζητούμενον μέσα σένα λεωφορείο. Η Γερμανική αστυνο
μία αμέσως μέσω τής ’Ίντερπολ εζητησε την βοήθειαν τής Ελβετικής, τής Αυστρια
κής και ’Ιταλικής αστυνομίας, στέλλουσα φωτογραφίες τοΰ καταζητούμενου.

Ό  F lecken  έθεάθη αργότερα στο T osens του Ίυρόλου, οπού ενοίκιασε ένα 
δωμάτιο σέ ιχιά πανσιόν υπό τό όνομα L audm esser. Η οικοδέσποινα που είχε ιδή 
την φωτογραφίαν τοΰ καταζητουμένου, έσπευσε να ειδοποίηση την αστυνομίαν, αλλα 
ό F lecken  έφυγε άφοΰ έκλεψε ένα διαβατήριο από κάποιον ένοικον W a rn e rP a r th .  
Την άλλη ημέρα έθεάθη σένα λεωφορείο κοντά στά ’Ιταλικά σύνορα, όχι όμως^και 
πάλιν εγκαίρως. Γρήγορα πήγε στη Φλωρεντία με το ονομα L au d m esse r και εκεί 
έπεισε τον διευθυντή μιας Γερμανικής εταιρείας, ότι ήτο υπάλληλος τοΰ Ίπουργειου 
των ’Εσωτερικών τής Βόννης και ότι είχε πέσει θΰμ.α ληστείας και ε ίχε  αναγκην 5.000 
λιρεττών. Πήρε τις 5.000 λιρέττες, άλλα ό διευθυντής τής εταιρείας  ̂ άργότερα 
άνησυχήσας, έπεκοινώνησε μέ το 'Υπουργείου ’Εσωτερικών την ίδιαν ημέραν τηλε- 
φωνικώς, καί έπληροφορήθη ότι δεν υπάρχει υπάλληλος με το ονομ,α L audm esser. 
Κατέφυγε τότε στήν ’Ιταλική άστυνομία. Ο H e c k e n  εθεαθη και παλιν στο Παλ.εο- 
μο καί Σικελία χρησιμοποιών τό διαβατήριο του W arn e r P a r tl l  σε μια άλλη πανσιόν. 
'Η  ’Ιταλική άστυνομία έσπευσεν άμέσως αλλά καί πάλιν έφθασε αργα, γ ιατί είχε 
φύγει έν τιυ μεταξύ. Έ νήργησε έν συνεχεία έρευνες σέ όλες τις πανσιόν, τή βοήθεια 
δέ τών φυτογραφιών πού είχε λάβει άπό τήν ’Ίντερπολ, τον συνέλαβε καί βρίσκεται 
τώρα στις φυλακές τοΰ Παλέρμου, έν άναμονή των σχετικών διατυπώσεων δια την 
εκδοσίν του.

Ί Ί  ’Ίντερπολ άγωνίστηκε μέ μερικούς άσσους καί άρχοντας τοΰ διεθνοΰς υπο
κόσμου. 'Έ νας άπ’ αυτούς-υπήρξε ένας διάσημος πλαστογράφος, πού έταξίδευε σέ 
πολλές χώρες μέ μιά πολυτελέστατη καί πολύ ακριβή ώς έφαίνετο βαλίτσα, έντυ- 
πωσιακά δέ βαρειά. Κανείς ξενοδόχος δέν μπορούσε νά τον ύποπτευθή. Η βαλίτσα 
ήτο άπό πλαστική ύλη καί ήτο γεμάτη νερό. "Οταν έγέμιζε τήν πόλι στήν οποίαν 
πήγαινε μέ πλαστά τσέκς, ό πλαστογράφος άδειαζε τό νερό άπό τήν βαλίτσα στο ςε- 
νοδοχεΐο, τήν έδίπλο^νε καί τή τοποθετούσε κάτω  άπό τό σακκάκι του και εξηρχετο 
χωρίς νά πληρώση τον λογαριασμό. "Ομως, ή άποκλειστικότης στον τρόπο ένεργείας 
M odus O perand i, βοήθησε πολύ γιά τήν σύλληψί του. 'Η  εγκύκλιος τής ’Ίντερπολ, 
ούς προς τον τρόπο δράσεως, τον βρήκε στή Νίκαια.

"Ενα άκόμη μεγαλύτερο άστέρι καί ταλέντο τοΰ έγκληματολογικοΰ πανθέου 
υπήρξε ό 77ετής A ttilio  P o lla s tri άπό τήν Γένοβα, πού τώρα βρίσκεται στις φυλακές. 
Ούτος υπήρξε λίαν δεξιοτέχνης παραχαράκτης, ε ίχε άρχίσει δέ άπό τήν παραχάρα- 
ξι Ισ πα ν ικώ ν κερμάτων. Κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο, ό P o lla s tri ήσχολήθη μέ τήν 
κατασκευή πλαστών Γαλλικών καί Ε λβετικώ ν φράγκων, λιρεττών καί δολλαριων.

Τά προϊόντα του υπήρξαν τόσο τέλεια, ώστε κάποτε ή Ιταλική κυβέρνησις 
ήναγκάσθη ν’ άποσύρη τής κυκλοφορίας ολόκληρη έκδοσι τραπεζογραμματίων τών 
50 καί 100 λιρεττών. ’Από τήν φυλακή έγραψε στήν ’Ιταλική τράπεζα οδηγίες γ ιά  
τήν κατασκευή τραπεζογραμματίων, ώστε νά μή είναι δυνατή ή πλαστογράφησίς 
των. Ποτέ δέν πήρε άπάντησι βέβαια στις έπιστολές, όμως, οί νέες έκδόσεις τών 500 
καί 1.000 λιρεττών, παρουσιάσθησαν πολύ βελτιωμένες κατόπιν τών εισηγήσεων καί 
οδηγιών τοΰ P o lla s tri.

Ά π ό  τις διάφορες ποικιλίες τοΰ διεθνοΰς έγκλήματος πού άντιμετωπίζει ή 
’Ίντερπολ τό λαθρεμπόριο είναι τό έπικρατέστερο.

Αυτό ελκύει καί θέλγει περισσότερο άπό όλες τις άλλες ύποπτες καί παρά
νομες δραστηριότητες, τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ υποκόσμου, περιλαμβάνει άφθονες 
ποικιλίες ειδών, πού άποτελοΰν άντικείμενο λαθρεμπορίου καί άποτελεΐ τήν πιο έπι- 
κερδή διά τον υπόκοσμο εγκληματική έπιχείρησι, διά δέ τήν άνθρωπότητα ολόκληρο 
τήν πιο έπικίνδυνη, καταστρεπτική καί φθοροποιό δύναμι. . r . . n p n .-.
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3 . Κ αχαμέτρησις γραμμώ ν τνττον λούπς.

** *
3 .  Κ α τα μ έτρ η σ ις  γ ρ α μ μ ώ ν  τ ύ π ο υ  λού πς .

ν 'Α ·1 παρεμβαλλόμενα!, μεταξύ τοϋ δέλτα καί του κέντρου θηλοειδείς γραμμαί 
δια λογους υποταξινομησεως των δακτυλικών αποτυπω μάτω ν τοϋ τύπου τω ν λούπς 
κα ιαμετροΰνται. Α ι παρεμβαλλομεναι μεταξύ τοϋ δέλτα καί του κέντρου γραμμαί 
δεν καταμετρούνται άπασαι, άλλα μόνον δσαι τέμνονται ή άπτονται της έκ τοϋ κέν-

Σχέδιου 35 (γραμμαί 12) Σχεδίου 36 (γραμμαί 2)

Σχεδίου 38 (γραμμαί 7) Σχεδίου 39 (γραμμαί 4) Σχεδίου 40 (γραμμαί 7)

το κ ε ν τ  ρ ο ν του αποτυπώματος. Προς αποφυγήν λανθασμένης κατευθύνσεως τής 
νοητής ευθείας εκ τοϋ δέλτα, καί προς το κέντρον τοϋ αποτυπώματος πορευομένης
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γρααμής, υπάρχουν ειδικοί μεγεθυντικοί φακοί 3—4 μεγεθύνσεων ε/α τής ύαλου .ων ό
ποιων είναι εγχαραγμένη δι’ έρυθράς ή μελαίνης άποχρώσεως ή εύθεια αυτή γραμμή.

Σχέδιον 41 (γραμμαί 15) . Σχεδίου 42 (γραμμαί 16) Σχεδίου 43 (γραμμαι 9)

Ε ις άς περιπτώσεις ή εύθεια γραμμή τέμνει διαχωριζομενην (διανοιγομενςν )-διχα 
λα-γραμμήν τά δίκρανα υπολογίζονται ο ς̂ δυο θηλοειδείς γραμμαι. Εις ήν ,.ορί

Σχεδίου 44 (γραμμαί 3) Σχεδίου 45 (γραμμαί 9)
>·»·

Σχεδίου 46 (γραμμαί 20)

ττωσιν 
ϊής νησίδος

ή εύθεια γραμμή τέμνει τήν άποκαλουμένην «νησίδα» γραμμήν, αί γρ 
ίδος υπολογίζονται ώς δύο επίσης γραμμαι. Μικραι διακεκομμεναι γρ

αμμαι
γραμμαί

Σχέδιον 47 (γραμμαί 6) Σχεδίου 48 (γραμμαί 2) Σχεδίου 49 (γραμμαί 8)

καί στίγματα—τελεΐαι—τεμνόμεναι ή άπτόμεναι τής εύθείας υπολογίζονται ως 
θηλοειδείς γραμμαί, έφ’ όσον τό πάχος αύτών είναι ΐσον μετά του πάχους των πε-
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ριβαλλουσών αυτας ετερο:>ν θηλοειδών γραμμώ ν. 'Η  τυχόν δ ’αωοοά 
οφειλομένη εις τήν ποσότητα της μελάνης ή εις τήν πίεσιν του δακτί

ου πάχους ή 
υλου κατά την

Σχεδιον 50 (γραμμαϊ 14) Σχέδιον 51 (γραμμαϊ 5) Σχεδίου 52 (γραμμαϊ 12)

ώραν της ληψεως τοΰ δακτυλικού 
καί ή τυχόν υπαρξις ακαθαρσιών

αποτυπώ ματος, δέον να λαμβάνεται ύπ’ όώιν, 
Α ι εικόνες των δακτυλικών άποτυπωμάτοκν

ώς
35

έως και 64δ δεικνύουν δακτυλικά άποτυπώ ματα τύπου λούπς.
"Οθεν ό άναγνώστης δύναται να σπουδάση εν έκαστον έξ αύτών έπί τώ  σκοπώ

Σχεδίου 56 (γραμμαϊ 14) Σχεδίου 57 (γραμμαϊ 16) Σχεδίου 58 (γραμμαϊ 18)

άσκήσεως περί τήν τοποθέτησιν τοΰ δέλτα καί τοΰ κέντρου εις τό 
μεΐον βάσει τών κανόνων των διεπόντων τό «δέλτα» καί τό κέντρον.

κατάλληλον ση- 
’Ε πίσης ό άνα-
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γνώστης δύναται νά άσκηθή καί νά έπαληθεύση τον αριθμόν των καταμετρούμε
νων γραμμών των παρεμβαλλόμενων μεταξύ τοϋ δέλτα και του κέντρου. Το σχε ιον

Σχεδίου 59 (γραμμαΐ 2) Σχεδίου 60 (γραμμή 1)
eWi*·

Σχεδίου 61 (γραμμή 1)

65 δεικνύει τά  διάφορα σχήματα ύπό τά  όποια δυνατόν νά έμφανισθοΰν αί θηλοειδείς 
γραμμαΐ εις τον τύπον των λούπς καί τάς οποίας ό δακτυλοσκόπος δέον να συμπερι-

Σχέδιου 62 (γραμμαΐ 2) Σχεδίου 63 (γραμμαΐ 8) Σχεδίου 64 (γραμμαΐ 13)

λάθη κατά την καταμέτρησιν εις ην περίπτωσιν ή έκ τού κέντρου το υ δέλ τα  πρός^τό 
κέντρον τού άποτυπώματος συρομένη νοητή ευθεία γραμμή τέμνει η άπτεται αυτών.

K tN TPO W  | 
ατοτγΐπι*Λτη£

Σχεδίου 65 Σχεδίου 66

Αί έν τώ  σ /εδίω  66 δεικνυόμενα.', διακεκομμέναι ασθενέστεραι λεπτοτεραι γραμμαΐ 
πολλάκις δημιουργοϋνται ένεκα άσθενείας, συνεπεία τής οποίας διασπώνται ή εκτρι-
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βονται ξεφτίζουν—α ι θηλοειδείς γρα μμ α ί των δακτυλικών άποτυπω μάτω ν. Έ ν ίο - 
τ=- επίσης μ ικροταται κα ι δια της μελάνης χρωσμέναι άκαθαρσίαι δημιουργούν τοι- 
αυτης μορφής σ χήμ ατα  γραμμών μ,εταξύ τών θηλοειδών γραμμών. Α ί γραμμαί 
αύται φυσικά δεν υπολογίζονται πανταπασιν κατά την καταμέτρησιν. Ε ις την εικόνα

Σχεδίου 67

67 το έμπροσθεν τών άποκλινουσών προσδιοριστικών του χώρου του τύπου του δα
κτυλικού άποτυπώ ματος γραμμών «σ τίγμ α » —τελεία—δέν λαμβάνεται ώς σημεΐον 
τοποθετήσεως τού δέλτα, διότι τό σ τ ίγμ α  τούτο δέν έχει τό αυτό πάχος ώς καί αί 
περί αύτό λοιπαι θηλοειδείς γραμμαί καί τό μέγεθος αύτοΰ είναι υπερβολικά μικρόν. 
Ε π ο μ ένω ς άν τό δάκτυλον δέν χρωσθή καλώς 
διά τής μελάνης κατά τον χρόνον τής λήψεως 
τού άποτυπώ ματος άσφαλώς τό σ τ ίγμ α —τελεία 
—δέν θά ά.ποτυπωθή επ ί τού χάρτου. Ε ις ας π ε 
ριπτώσεις το κεντρον τού δακτυλικού άποτυπώ 
ματος τοποθετείτα ι επ ί γραμμής, ήτις γραμμή 
δίκην—σφηνος—άπόφυσις—άπτετα ι τού κέντρου 
τής έ'σω πλευράς τή ς έσωτάτης καμπύλης τής 
θηλοειδούς γραμμής, τό πρώτον σκέλος τή ς καμ
πύλης αυτής γραμμής, δηλαδή τό προς τήν πλευ
ράν τού δέλτα, καταμετρείτα ι τότε όταν τό δέλτα 
τού δακτυλικού άποτυπώ ματος εύρίσκεται κ ά τω 
θι τής εύθείας γραμμής τής σχηματιζούσης ορ
θήν γωνίαν, τής εύθείας συρομένης έκ τού ση
μείου τής στηρίξεως τής έ'σω γραμμ,ής—σφη- 
νός,—επί τής έσω κοίλης κορυφής τής καμπύ
λης. Τά σχέδια 68 καί 69 δίδονται ώς παρά
δειγμα τού προαναφερθέντος κανόνος. "Αν τό 
δέλτα εύρίσκεται εις τό σημεΐον Α  ή μία γραμ
μή δηλαδή τό έν σκέλος τής κολπώσεως υπολογίζεται κατά τήν καταμέτρησιν, άν 
τό δέλτα εύρίσκεται εις τό σημεΐον Β τό προς τήν πλευράν τού δέλτα σκέλος τής 
κολπώσεως δέν δύναται νά καταμετρηθή καί έπομένως τό δακτυλικόν αύτό άποτύ- 
ποηα,α δέν δύναται νά καταταχθή εις τήν ομάδα τών λούπς.

Σχεδίου 69

(  Σ υν ε χ ί ζ ετ α ι )



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΐΕΏ Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Α  

ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑ ΑΓΓΕΙΑ

Ύπδ Δ /8ος ΧΑΡΟΥΛΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑΑ

Στή σημερινή έκφρασι «τέχνη» κλείνονται οί τρόποι πού έκφράζετοα ό καλλι
τεχνικός νους. 'Ο  λόγος 6 πεζός ή ποιητικός, ή ζωγραφική, ή γλυπτική μέ τό ποι
κίλο υλικό της, ή μουσική σύνθεσι κ ι’ ακόμα κάτι νεώτατες επιτεύξεις τεχνικής καί 
λιγώτερο καλλιτεχνίας μέ ράκη (ρακογραφία) καί άλλα πού δεν άπαριθμίζονται ή 
καί άλλα πού ακόμα δεν γνωρίσαμε θά καταταγοϋν στήν αληθινά επιεική ιστορία 
τής τέχνης.

Μέ τον ίδιο ένθουσιασμό καί οί παλαιότεροι κάτοικοι τής γής αδίστακτα ύψω
ναν σέ τέχνη δ,τι τούς ξεκούραζε αισθητικά.

Καί οί αναλογίες του πολιτισμού προς τό καλλιτεχνικό αισθητήριο ισχύουν
πάντα.

Δέν θά μας απασχολήσουν θέματα προϊστορικής άγγειογραφικής τέχνης, 
το κεφάλαιο τούτο είναι άξιο ιδιαίτερης άναπτύξεως. Τήν αγγειογραφία θά τήν 
δούμε στή νέα της μορφή πού παρουσιάζει μετά τήν δωρική κάθοδο.

Τά άγγεϊα των χρόνων πού ακολουθούν δηλ. τού 9ου καί 8ου π .Χ . αιώνων, 
τά χαρακτηρίζομε μέ τον γενικό τίτλο, «γεωμετρικά». Τήν ονομασία έλαβαν από 
τήν διακοσμησί τους, τόσο δέ ο διάκοσμος αυτός είναι χαρακτηριστικός ώστε ολό
κληρη ή εποχή στήν όποια άναφέρονται αύτά τά αγγεία ώνομάσθηκε «γεωμετρική».

Γεωμετρικά τής αττικής συναντάμε σέ μεγάλα μεγέθη ταφικής χρήσεως, 
δηλ. οί τεράστιοι αύτοί γεωμετρικοί αμφορείς ^χρησιμοποιούντο σάν μνήματα.

Κατά τό σχήμα μοιάζουν μέ πελώριο αυγό πού στηρίζεται σέ άπλή καί μ,ικρή 
αναλογα βασι καί πού κατά τήν επάνω άπόληξί του συνεχίζεται ένας ψηλός κυλιν
δρικός λαιμός. Στο εύρύτερο μέρος τού άγγείου υπάρχουν οί λαβές παράλληλες 
στή βάσι.

Αυτή ή επιβλητική άπλότης τού σχήματος δέν είναι άνεξήγητη, πηγάζει από 
το πνεύμα τής εποχής, άπό τό πνεύμα πού έδημιούργησε τον δωρικό ρυθμό, τούς 
μαθηματικούς φιλοσόφους σάν τον Θαλή καί Βλαστό, τελευταίο καί μοναδικό άνέ- 
δειξε τον Πλάτωνα. 'Η  αυστηρή γραμμή χαρακτηρίζει τήν άρχαιότητα άπό τούς 
γεωμετρικούς ώς τούς χρόνους τού Παρθενώνα. Τόποι χαρούμενοι, λίγες ιωνικές 
κολώνες, ανάσασμα δροσιάς τό κορινθιακό κιονόκρανο. Καί δέν είναι μόνο τό περί
γραμμα τού άγγείου απλό, τον ίδιο χαρακτήρα έχει καί ό διάκοσμός του.

Μέ βάσι τήν εύθεΐα γραμμή ό άνθρώπινος νοΰς γίνεται πλάστης των πιο δια- 
κοσμητικών σχεδιασμάτων πού καλύπτουν εντελώς τήν επιφάνεια. 'Η  διάταξις, τής 
διακοσμήσεως είναι κ ι’ αύτή αύστηρά μαθηματική. Πολλές ζώνες διαφόρου πλάτους 
χο^ρίζουν τό αγγείο σέ ισάριθμες έπιφάνειες, έτοιμες νά δεχθούν τό ποικίλο σχεδία
σμα.

Ό  μαίανδρος σ’ δλες του τις μορφές, ό διπλός μαίανδρος, τό zig-zag (κατά 
νεώτερη ορολογία), τρίγωνα, ρόμβοι, απλές, μαύρες κοκκίδες κλεισμένες σέ πυκνές 
παράλληλες γραμμές, τό «ζατρικοειδές» κόσμημα πού μοιάζει στά τετράγωνα τού 
σκάκι, σκεπάζουν το μεγαλύτερο μέρος τών αμφορέων, δέν άποτελοΰν δμως τον
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κύριο διάκοσμο. Α υτός περιορίζεται σε μ ιά μικρή επιφάνεια ανάμεσα στις δυο λαβές 
και το θέμα του είνα ι σχετικό με την χρησιμότητα  του αγγείου.

Ο θρήνος γ ια  τον νεκρό μάς δίνεται έκφραστικά μέ λιτές ευθείες πάντα γραμ- 
μ.ες. Ί α  σώ ματα σχηματίζονται από ένα τρίγω νο στη θέσι του έπάνω κορμού καί 
με δυο γραμμές κάθετες δίνονται τά  πόδια. Κ αμμιά  προοπτική λύσις, καμμιά  ιδιαί
τερη τεχνική προσπάθεια.

Δεν είναι όμως τό μόνο γεω μετρικό δείγμα  οί ταφ ικοί αμφορείς. 'Έ ν α  σεβα
στό ποσον από οικιακά σκεύη συναντάμε στα μουσεία, όπω ς μικρά δοχεία, ©ιάλες 
(αγγεία  πού μοιάζουν μέ πολύ μικρές φρουτιέρες), πυξίδες καί μέ τόλμη θά χαρακτη
ρίζαμε άλλα σάν ψωμιέρες κλπ.

’Ανάλογά μέ τήν κατα γω γή  τους τά  α γγε ία  τούτα παρουσιάζουν διαφορετικό 
τροπο διακοσμήσεως. Τ ά  άττικά  έχουν, σάν τούς άμφορεΐς, κατάκοσμη τήν επιφ ά
νεια, με τα  γεω μετρ ικά  σχέδια, στις πυξίδες δέ ή λαβή τού σκεπάσματος έχει άντι- 
κατασταθή από πήλινα άγαλματίδια  ζώων, ολόκληρο τέθριππο είναι δυνατό νά σχη
ματίσουνε.

Τα κυκλαδικά γεω μετρ ικά  έχουν τον διάκοσμο στό έπάνω μέρος τού αγγείου, 
ενώ το κάτω  μένει αδιακόσμητο καί δ πηλός είναι άνοιχτόχρωμος.

ί α πρωτοκορινθιακά άρκοΰνται κάποτε στις πυκνές παράλληλες προς τήν βάσι

γραμμές. 'Η  ομορφιά τούτη μά.ς προοιω νίζει τήν μοναδική ποιοτική άκμή πού μέλ- 
λεται νά έχουν τά  προϊόντα αύτής τής πόλεως.

Κ ατά τον 7ον π .Χ . αιώνα μιά τάσ ι γ ιά  πιο μαλακές γραμμές παρατηρεΐται. 
Τ ά  ζώ α πού παρεμβάλλονται στά γεω μετρ ικά  σχέδια παρουσιάζουν τέχνη αναπτυγ
μένη, γνώ σι ανατομική τού σώματος, άλλά προ πάντοον κίνησι, παλμό. Σ χη μ α το 
ποιημένα άνθη κάνουν δειλά τήν έμφάνισί τους. Τ ά  γω νιώ δη σχέδια αποφεύγονται 
καί τήν θέσι τους παραχωρούν σέ ποικιλόμορφες σπείρες καί έλικες.

'Ο  άνατολίζων ρυθμός έχει γενικευθή.
Ε ίναι ό ρυθμός πού γέννησε ή φαντασία καί ή μυστικοπάθεια των Ίώ ν ω ν .
Ό  άνθρωπος δεν εμφανίζεται στις παραστάσεις, στό βασίλειο τώ>ν ζώ ω ν καί 

των φυτών άναζητα 6 σχεδιαστής τά  θέματά του.
Των φυτών ή άναγνώρισι είναι δύσκολη κ ι’ αυτό γ ια τ ί δέν ενδιαφέρει τούς 

’Ίω νες ή άπόδοσι τής φύσεως άλλά μιας ιδανικής ομορφιάς όπως αύτοί τήν ζούν.



803 i Χαρ. Τζαβέλλα : Γεωμετρικά καί άνατολίζοντα άγγεϊα

Μ εγάλοι καινοτόμοι γίνονται στις παραστάσεις των ζωων. Κ άτοχοι των αναλογίων 
καί τής τεχνικής τους παιχνιδίζουν καί τό παιχνίδισμά τους γίνετα ι δημιουργία.

Μέ πόδια καί ούρα λιονταριού, κεφαλή και φτερά αρπακτικού, ζωντανεύουν 
την σφίγγα .

Το ελάφι το βρίσκουν διακοσμητικό μ.ε το λυγερό κορμί και τα  πλούσια κέρατα, 
αγαπούν δέ νά τό επαναλαμβάνουν με τον ίδιο τροπο πολλές φορές στο ίδιο αγγείο.

Τ ά  μεγέθη των ζώων δεν διαφοροποιούνται. Σ έ μια διακοσμητικη ζώνη (απο
ρεί νά εναλλάσσονται σφ ίγγες καί χήνες στο αυτό μεγεθος όλα.

Τ ά  πάντα είναι διακοσμητικά. Τό βή
μα γ ια  τ ις  καθαρά, άνατολίζουσες μορφές 
έχει γίνει.

'Η  Ρόδος, ή Κύπρος, ή Χ ίος άλλα 
καί ή Κόρινθος καί ή Σ πάρτη μάς δίνουν 
πλούσια θέματα σ’ αυτήν την τεχνοτροπία.

’Ή δ η  βρισκόμαστε στά μέσα τού 7ου 
προς τον 6ον π .Χ . αιώνα.

Παράλληλα μέ τά  άνατολίζοντα ά γ- 
γ ε ία  συναντάμε τις πήλινες σαρκοφάγους 
των Κλαζομενών, μέ τον γνωστό διάκο
σμο τω ν σχηματοποιημένων φυτών καί 
τών φανταστικών ζώων. Τ ά  σχέδια κα
λύπτουν σχεδόν ολόκληρη την εξωτερική 
επιφάνεια , τά. πλάγια , τό σκέπασμα όσο 
κα ί τά  χείλη πού δέχονται τό σκέπασμα 
τής σαρκοφάγου γίνονται χώροι πού ό 
τεχνίτης καλλιτέχνης εκμεταλλεύεται όσο 
μπορεί.

Πρωτοκορινθιακόν ά χγεΐον  άυατολίζοντος Πλησιάζοντας στό 600 π .Χ . χάνουμε
ρυθμού (650-625 π .Χ .) τ(χ γεω μετρικά σχέδια ενώ τον χώρο άνά-

μεσα στις μορφές τώ ν ζώων τον καλύπτει 
πλήθος άπό ρόδακες καί φυλλόσχημα ανθέμια, ενώ την θέσι τών λαβών αντικαθι
στούν ανάγλυφες γυναικείες μορφές.

Τό χαρακτηρ'ιστικώτερο μοτίβο τής περιόδου είναι ή άνά δύο παράστασι τών 
ζώων καί ακριβώς κατά φορά αντίθετη άλλα σέ όμοια στασι ζωγραφισμένα. Ο τρό
πος αύτός, πολύ διακοσμητικός, έχει τήν κατα γω γή  του στήν Περσία, όπως καί ή 
ονομασία του «έραλδικός» μας μαρτυρα.

Σ τά  Κορινθιακά τού 575-550 π .Χ . θά δούμε τήν τρομακτική μορφή τής μέ
δουσας καί τέλος τά λακωνικά θ’ άνοίξουν τον δρόμο στήν άττική  μελανόμορφη άγ- 
γειογραφία πού θά μά.ς δώσει τά  ωραία δείγματα της.

'Η  σύντομη άναδρομή μας στά χρόνια τών γεω μετρικών και ανατολικών ρυ
θμών μάς έδωσε μόνο μία φευγαλέα εικόνα τής άγγειοπλαστικής τους δημιουργίας, 
άλλα μάς πείθει γ ιά  τήν πνευματική καί ιδιαίτερα αισθητική καλλιέργεια τών Ε λ
λήνων έκείνων, πού μέ τόλμη κράτησαν τον χρωστήρα κ ι’ έσυραν τις γραμμές τ ις  
πρώτες καί άναλοίωτες. —

X .  Τ Ζ Α Β Ε Λ Λ Α
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Π ΡΩ ΤΟ Ν  

Κ ΕΦ Α Λ ΑΙΟΝ  Β'

Τ οπω νυ μ ικ ά  τω ν  οδώ ν "Αθηνών κατ’ α λφ α β η τικ ή ν σειράν
Α ύτοκρ ατείρα ς  Α Ικατερίνης Β' .
Πάροδος τής οδού Κακλαμάνου 17, στοΰ Κυνοσάργους.
Η Αικατερίνη Β ', αύτοκρώτειρα της Ρωσίατ, γεννήθηκε στις 2 Μ αΐου του 

1729, στο Σ τεττινο  τη ς Πρωσίας καί πέθανε στις 6 Σεπτεμβρίου 1796, άφίνοντας 
ως διάδοχο της τον πρ ίγκη πα  Παύλο. Ά π ό  τους Ρώσσους ώνομάσθηκε «Μ εγάλη» 
απο δε τούς Εύρωπαίους θαυμαστάς της, «Σεμίραμις του Βορρά». Γερμανικής κα
τα γω γή ς υπήρξε σύζυγος του μεγάλου Δουκος Πέτρου του Ό λ σ τά ϊν  Γόττορπ.

Οταν πέθανε ή αύτοκράτειρα τής Ρωσσίας Ελισσάβετ, άνήλθε στο θρόνο 
ο ανηψιος της Π έτρος, σύζυγος τής Α ικατερίνης, τού οποίου ή πολιτεία υπήρξε ανόη
τη  και ελεεινή. Α σ τέρ α  άπό τον στραγγαλισμό του Πέτρου, ή Αικατερίνη άνεκηρύ- 
χθη αυτοκρατειρα καί επέδειςε σύνεσι καί δ ιπλω ματικότητα. Βοήθησε σημαντικά 
στη καλλιέργεια τής ιδέας, γ ιά  την άνεξαρτησία τής Ε λλ ά δος.

Α ύτοκράτορος Β α σιλείου  Β' ( Β ο υ λ γ α ρ ο κ τ ό ν ο υ ) .
Πάροδος τής οδού Ίπποκρά τους 147, στη Νεάπολι.
Ό  Βασίλειος Β '—ό Βουλγαροκτόνος—γυιός τού Ρωμανού Β ' καί τής Θεο- 

φανοΰς, γεννήθηκε τό 956 καί υπήρξε αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου άπό τό 936, μαζί 
με τον μικρότερο αδελφό του K ojv/vo . Λ όγω  όμως τής νεαράς του ηλικίας, άνήλθον 
στο θρόνο οί στρατηγοί: α) Ν ικηφόρος Φ ωκάς (963-969) καί β) Τσιμισκής Ι ω ά ν 
νης (969-976). "Ύστερα άπό τον θάνατο τού Τσιμισκή έγινε αύτοκράτωρ ό Β ασί
λειος Β '. σε ήλικία 20 χρόνων.

Καθυπόταξε τον έπαναστατήσαντα στρατηγό του Βάρδα τον Σκληρόν, ύστερα 
δε απ’ αυτόν, τους Βουλγάρους. Έ ξ  αιτίας των νικηφόρων αγώνων του κατά  των 
Βουλγάρων, ώνομάσθηκε Βουλγαροκτόνος. "Οταν ήλθε στην ’Αθήνα, μπήκε στο ναό 
της Θεοτοκου (Π αρθενώνα), ευχαρίστησε την Θεοτόκο γ ιά  τις νίκες του καί αφιέ
ρωσε λαμπρά καί μεγάλης αξίας άναθήματα.

Ε το ιμα ζόμενος νά έκστρατεύση στη Κ άτω ’Ιταλία , πέθανε στις 15 Δεκεμ-
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βρίου, 1025, σέ ηλικία 70 χρόνων. Θάφτηκε, σύμφωνα μέ παληά του επιθυμία, στο 
ναό της μονής τοϋ Θεολόγου, στο σημερινό προάστειο Μ ακρυχωρι.

Α ύτοκράτορος Ν ικ ο λ ά ο υ .
Σ το  τέρμα τής όδοΰ Στρογκόνωφ, στη 11 άντειο Σχολή.
'Ο  Νικόλαος Α ', Π αύλοβιτς, πού είναι γνωστός ώς «σίδηρους τσάρος» γεν

νήθηκε τό 1796 καί πέθανε το 1855. Τ ριτότοκος γυιός τοϋ Αύτοκράτορος Παύλου 
Α ', έγινε αύτοκράτωρ τής Ρω σίας τό 1826. ‘Υπήρξε ό πλέον άντιπροσιοπευτικος 
τύπος τής θεοκρατικής άπολυταρχίας καί ύπέρμαχος τοϋ δεσποτισμοϋ. Ή τ ο  θρη
σκόληπτος καί συνέδεε τό μέλλον τής Ρω σίας μέ την ’Ορθοδοξίαν. "Υστερα άπό την 
κατάληψι τής Τεχεράνης, την νίκη κατά των Περσών καί την συνθήκη τοϋ Ίουρκ- 
μάν-τσά ϊ, έκήρυξε τον πόλεμο κατά τής Τουρκίας ‘Ο πόλεμος αύτός εΐχεν ως αποτέ
λεσμα, μεταξύ των άλλων, ν’ άναγνωρισθή έπισήμω ς ή Ε λλ η ν ικ ή  ανεξαρτησία απο 
τούς Τούρκους, μέ την συνθήκη τής Ά νδριανουπόλεως (2 /1 5  Σεπτεμβρίου 1829). 
"Υστερα άπό διάφορες πολεμικές του έπιτυχίες, έκήρυξε τον Κ ριμαϊκό πόλεμο  κατα 
των συμμάχων ’Α γγλίας, Γαλλίας καί Τουρκίας, στο τέλος τοϋ όποιου καί πέθανε.

Α ύτοκρατόρω ν ’Α γ γ έ λ ω ν .*
(Βλέπε ’Α γγέλων Αύτοκρατόρων).

Α ύ τ ο μ έ δ ο ν τ ο ς .
Πάροδος τής όδοΰ Εύφορίωνος 7, στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
‘Ο Αύτομέδων ήτο ηνίοχος τοϋ Ά χ ιλ λ έω ς  καί αχώ ριστος φίλος του, κατη- 

γετο δέ άπό τη  Σκύρο. Μ ετά τον θάνατο του Ά χ ιλ λ έω ς, υπηρέτησε τό γυ ιο του 
Νεοπολέμου καί έγγονο τοϋ Ά χιλ λέω ς, Πύρρον. Προσηγορικά, σήμερα η λεςις 
Αύτομέδων, σημ.αίνει τον έπιδέξιο καί χαριτωμένο άνθρωπο.

’Α φ α ί α ς .
Α διέξοδος τής όδοΰ Δουκίσσ. Π λακεντίας 38, στον ’Ερυθρό Σταυρό.
‘Η ’Α φαία ή Ά φ α  (άφανέρωτη), ήτο κρητικής κ ατα γω γής άρχαιοτάτη θεό- 

της. Κόρη τής Ιίάρμης, άπό τον Δία, θέλοντας νά άπαλλαγή άπό τις  ερωτικές επ ι
θέσεις τοϋ Μίνωος, έπεσε «ές δίκτυα άφειμένα επί ιχθύων Θήρα». Οί ψαράδες που 
γλύτωσαν την Α φ α ία , έπλεον προς τον Σαρωνικόν. Γοητευμένοι όμως και αυτοί 
άπό την ομορφιά της καί επειδή ή Α φ α ία  δέν ένέδιδε στις επιθυμίες των, τήν ανά
γκασαν νά πέση στήν θάλασσα. Τελικά όμως διεσώθηκε, άφοΰ βγαίνοντας στήν ςηρά, 
κρύφθηκε σέ μια σπηλιά τής Α ίγίνης.

Οί Α ίγινήτες τιμώ ντες τήν παρθένο τής έκτισαν ιερό (600 π .Χ .) στον τοπο, 
όπου κατά τήν παράδοση άποβιβάσθηκε. ‘Ο ναός αύτής σώ ζεται άκόμη καί συγκεν
τρώνει πολλούς Τουρίστες.

Ά φ ί δ ν ο ι ί ω ν .
Ά π ό  τήν οδόν Βασιλείου τοϋ Μεγάλου 38, στο Ρούφ.
’Οφείλει τήν ονομασία σέ μια άπό τις  δώδεκα άρχαιότατες πόλεις τής Α τ τ ι 

κής, ή όποια βρισκόταν κοντά στά σημερινά Κιούρκα (Ά φ ιδνα ί).

(Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘ ΝΗ Σ; ΛΟ ΓΟ ΤΕΧ ΝΙΑ

1 jio QIL. ClvSBHON, χατα μεταφρασιν « ’Α στυνομικών Χρονικών»

( Συνέχεια από τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ Τ '

ονομα αύτής τής πόλεως σάν μια γροθιά πολύ δυνατή και λι- 
■ δέν μπόρεσε νά καταλάβη το βαθύτερο νόημα

μη

ρα

Π εταξε έτσι τό 
σ^ήν τύ χη ... 'Ο  Ά λ έν  Ρ ο μ π

c/.j.r^ ιης λεςεω ς... Χ ίλ ια  δυο πραγματα  στριφογύριζαν στο μ,υαλό του...
„ t ° μτϊΐενη... τα  στρατιω τάκια ... Κ άτι τούς ε ίχε  είπή ό Τομαβάκ γ ι ' αυτό... 
Α .  ναι! Καπό ια μάχη  ̂ε ίχε  γ ίνε ι έκεΐ μεταξύ "Α γγλων καί Γερμανών... Τ ώ ρα θυ- 
ις υ ςκ ε  καλα... Ε τσ ι αδίστακτα  απάντησε:

«"Αν την γνω ρίζω  την Κ ομπιένη; Μ άλιστα. Τή γνωρίζω ...)).
«Κι εχεις πά ει κ ι’ όλας στήν Κ ομπιένη; Δεν είναι έτσ ι;» .

—«’Ό χ ι! ! » .
—«Αές ψέμματα. "Ε χε ις  π ά ε ι! ...» .
—«’Ό χ ι !».
—« Ν α ί!».

V Ά λεν  Ρομπέρ  άπηύδισε... Τέλος πάντων άφοΰ δεν θά μιλούσε γ ιά  το Τερνε- 
ν. άς συμφωνηση μαζί του γ ιά  νά τον ευχαρίστηση καί νά τον άφίση ήσυνο..

—«"Αν θ έλετε !...».
«Τ ι θα πή άν θέλω ;.. Ενα ναί ή ένα δχι, ζητάω  νά μού π ή ς... Π ήγες 

λοιπόν στην Κ ομπιένη ;» .
Ό  ’Αλέν Ρομπέρ  δεν ήξερε τ ί  νά π ή ... Συλλογίστηκε δμως δτι άν ξεμπέρδευε 

γρήγορα θά μπορούσε νά πάη νά κοιμηθή... ΚΓ έπειτα  όταν φώναζε ό χοντρός βρω
μούσε ακόμα πιο πολύ... Γ ιά νά τον ξεφορτωθή λοιπόν συμφώνησε...

—«Μ ά λισ τα !».
—«Π ή γες προχτές στις πέντε τό π ρω ί.. "Ε τσ ι;» .
—«’Έ τ σ ι !».
—«Π έντε τό π ρ ω ΐ πλατεία  Γ α μ βέττα  έ;».
—«’Α κ ρ ιβ ώ ς!».
Ά λ λ α  εκείνη τή  στιγμή έπενέβη ό Ε π ιθ εω ρ η τή ς Μαρσέλ, ψιθυρίζοντας στο 

κόκκινο καί τρ ιχω τό  αύτί του συναδέλφου του: «Ν ομίζω  δτι δέν κάνεις τίποτα ... 
Ν υστάζει τόσο πολύ ώστε θ’ άπαντήση σ’ δ ,τι δήποτε μ ’ ένα «ναί». ’Ά λ λ ω ς  τε  τώρα 
σ’ ακούει σάν τό π α ιδ ί πού τού λένε μιά ιστορία...».

Α λ λ ά  ό άλλος ήταν άνένδοτος..
« Ά φ ισ έ  με νά προχωρήσω ! ! !...».
Καί προχώ ρησε...
"Ετσι, στις τέσσερις τό πρω ΐ, ό Ά λ έν  Ρομπέρ, άπό: «ναί!» σέ: «να ί!»  βρι

σκότανε συνένοχος κλοπής στήν Τ ράπεζα ... Σ τ ις  εννέα ή ώρα, ή Ε ισ α γγελ ία  τής 
Κ ομπιένης, άφοΰ ειδοποιήθηκε έδινε διαταγή νά φέρουν τό παιδί, πού τής παραδό
θηκε στις τρεις τό άπόγευμα...
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’Αλλά ό Δ ικαστής ’Ανηλίκων είχε τήν έδρα του στο Μ πωβαί, καί δέν μπορούσε 
νά έξετάση τον Ά λέν  Ρομπέρ πριν άπό τήν έπομένη...

’Έ τσ ι, έπειδή στήν περιφέρεια, δέν υπήρχε Κέντρον ή Π αιδική  Ε σ τ ία , ό Δ ι
καστής τής Κομπιένης παρέδωσε τό παιδί, γ ια  προσωρινή φύλαξη, σ’ ένα ’Ά συλο 
Γερόντων, ’Αναπήρων καί ’Ανιάτων τής περιοχής. Αύτό έσήμαινε δτι ή 'Υ πηρεσία 
’Ανηλίκων είχε  προοδεύσει σημαντικά. Γ ια τί, πριν λίγα χρόνια, θά τό είχαν κλείσει 
στή φυλακή... σ’ ένα μικρό, υπόγειο κελλί, μαζί μέ άλλους έντεκα πού θά καταγινό
ταν νά διώξουν τά  ποντίκια ή ν’ άκοΰνε εγκληματικές διηγήσεις μεγάλίον κακοποιών 
ή νά παίζουν άνήθικα παιχνίδια . ’Ή ,  καλύτερα, θά τον περιώριζαν πίσο^ άπό τούς ψη
λούς τοίχους τού Ψ υχιατρείου, μέσα στο λάκκο μέ τούς τρελλούς...

. .. 'Ο  Ά λέν  Ρομπέρ περπάτησε άνάμεσα σέ ένα σωρό μεγάλες καί μικρές, 
ξύλινες καί χάρτινες, φανταχτερές καί άπλές διακοσμήσεις. 'Ο  σκύλος σερνότανε 
στο δάπεδο πού είχε στρωθή άπό πεταμένα κάστανα, άπό φυστίκια, άποτσιγαρα, 
χαρτιά  άπό γλυκά... Σάν έφτασαν κοντά στήν Κοσμική Ρ ουκέττα  σταμάτησαν... 
Τό παιδί, άφοΰ έρριξε μιά βιαστική ματιά  πάνω  στή λαμπερή ερημιά τής ’Αγοράς, 
σκαρφάλωσε τά  σκαλοπάτια τού χειριστηρίου, άνασήκωσε τήν πρασινοκίνητη τέντα 
πού σκέπαζε τά  βαγονέττα καί πού άπό κάτω  της, μιά ώρα πριν, τά  ζευγάρια άγκα- 
λιαζόντουσταν κρυφά, κα ι γλύστρησε μέ τον Καδδύ μέσα, όπου κυριαρχούσε ένα 
αηδιαστικό άρωμα πού έφερε ταραχή στον Ά λ έν  Ρομπέρ...

"Υστερα εγίνηκε σιω πή...
Τό παιδί ξάπλωσε κοντά στο σκύλο καί άποκοιμήθηκε... Ν ά (επί 

μιά ήσυχη γωνιά ! ! !
Κ αί όμως... Λ ίγο υστέρα, ξαφνικά βήματα άντήχησαν, φωνές τάραξαν τή 

σ ιω πή, ηλεκτρικά φανάρια έχυσαν ολόγυρα φως. Ή Ιταν ό έπιθεωρητής Μαρσέλ, 
τής ’Αστυνομίας ’Ανηλίκων, πού μπήκε μέσα επί κεφαλής μιας μεγάλης δυνάμεως... 
Καί, ψάχνοντας εδώ κ ι’ έκεΐ, άνακάλυψε τό κοιμισμένο παιδί μέ τό σκύλο του...

Δέν ήταν ή πρώτη φορά πού ό έπιθεωρητής Μαρσέλ έμπαινε εδώ μέσα... Κάθε 
βράδυ, σάν τήν άγρότισσα πού κάνει τό γύρο στις κρυψώνες όπου πάνε καί γεννούν 
οί κότες της, ό ’Επιθεω ρητής έπήγαινε άπό πλατεία  σέ αίθουσα άναμονής για  νά 
μαζέψη τά  παιδιά πού τοχαν σκάσει άπό κάπου καί πού ήταν τόσο περήφανα γ ι' 
αύτό τό καταφύγιο πού είχαν άνακαλύψει... Ά π ’ όπου κ ι’ αν άρχιζε, ή περιοδεία του 
πάντα τελείωνε στήν ’Α γορά...

...Τό παιδί κοιμότανε βαθειά... Μ ονάχα ό σκύλος ήταν ξύπνιος άκόμα... ’Αλλά 
δέν γαύζισε... Μονάχα παρατηρούσε μέ θοίωρμένο βλέμμα όλους αυτούς τούς παρά
ξενους τύπους μέ τά  φανάρια πού στέκονταν όίώγυρα...

Δ ίπλα στον ’Επιθεωρητή στέκονταν χαρούμενος ό δημοσιογράφος... Χαρού
μενος γ ια τ ί ε ίχε έξασφαλίσει ένα ένδιαφέρον ρεπορτάζ γιά  τήν εφημερίδα του...

—(Ά ύτός είναι ό Καδδύ !» φώναξε θριαμβευτικά, «βλέπετε; Καλά δέν τά  
κατάφερα; Μεγάλη επιτυχία  μ,ου γ ιά  τά  αύριανά φύλλα... ’Αλλά, δέν θά ξυπνήσουμε 
τό πα ιδί;»

—<(’Ό χ ι  άκόμα!» είπεν ό ’Επιθεωρητής συλλογισμένος «το κακόμοιρο τό 
παιδί! Πόσα τράβηξε!..» .

Σ τάθηκε λίγο σοβαρός κ ι’ αμίλητος... Κ ι’ υστέρα διέταξε: _
—«Μπρικάρ !».
—« Δ ια τά ξετε!»
—«Φέρε καί τούς ά.λλους γ ιά  νά μεταφέρουν τον σκύλο...».
Κ ι’ ενώ δ άστυφύλακας άπομακρύνονταν χαιρετώντας, ρώτησε μ’ ένδιαφέρον 

ό δημοσιογράφος:
—«Πού θά τον πάτε;»

( Συνεχίζεται)



ι κ ό λ α ο ς  Ζ έ ρ β α ς
t 1 7ην Μ αρτίου εγκατελειψε τον γηϊνον κόσμον καί μετέστη εις τά  Ου

ρανία ό Αστυνόμος Α  Νικόλαος Ζέρβας, αφήνοντας π ίσω  ένα μεγάλο καί δυσανα
πλήρωτο κενό...

( ® θάνατος του εβυθίσε σε πένθος ολόκληρον την αστυνομικήν οικογένειαν, 
^ής οποίας ο μεταστας υπήρξεν επιλεκτον μέλος. Οί άρεταί του, αί ίκανότητές του 
και η αγάπη του γ ια  την αστυνομία, τον είχαν κατατάξει μεταξύ των ολίγων καί εκ
λεκτών αξιω ματικώ ν τού ’Α στυνομικού Σ ώ μ ατος, έν μέσω του όποιου διεκρίθη 
και ήγαπήθη όσον ολίγοι.

, Τπηρς,εν έντιμος, πράος, εύγενής, πλημμυρισμένος πίστιν καί ευσυνειδησίαν 
και παντού οπού υπηρετησεν αφήκεν εκλεκτές αναμνήσεις.

Γην σορόν του ήκολούθησαν οί: Σ τρα τη γός κ. Ά λ . Νάτσινας, ό Ά οχηγεύω ν 
κ. Νικ. Νέρης, ό τ . ’Α ρχηγός Α . Π . κ. ’Α.
—αμπανςς, ο 1 ενικός Διευθυντής ’Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Ν. ’Α ρχιμανδρίτης, ό ’Α στυνομι
κός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Θεόδ. Ρακιντζής, 
ό ^Διοικητής Γενικής Ασφαλείας ’Αθηνών κ.
Ε ύάγγ. Κ αραμπέτσος, πολλοί Δ ιευθυνταί, ’Α 
στυνόμοι καί λοιποί αστυνομικοί υπάλληλοι, 
καθά>ς καί άντιπροσω πεϊα ι του Στρατού —Χ ω 
ροφυλακής καί ’Α στυνομίας Πόλεων.

-Στεφάνους κατέθεσαν ή ’Αστυνομική Δ ιεύ- 
θυνσις Α θηνώ ν καί ή 'Τποδιεύθυνσις Γενικής 
’Ασφαλείας ’Αθηνών.

Τον έπικήδειον έκ μέρους τών υπαλλήλων 
τής ’Α στυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών έξε- 
φώνησε ό ’Αστυνόμος Α ' κ. Λεωνίδας Παρίσης, 
είπών τά  έξής:

« 'Έ νας ακόμη ! 'Έ να ς νεκρός εις τούς ανα
ρίθμητους άγωνιστάς, πού έπεσαν εις τον βω
μόν τής Π ατρίδας, δ ιά τή ν  τιμήν καί τό καθήκον.

Ναι, 'Έ να  π α λ η κ ά ρ ι! "Ενας λ εβ έντη ς! "Ε 
νας "Ελληνας ’Α ξιω ματικός. Ό  Ζέρβας Νικό
λαος τού Γίαναγιώτου, ’Αστυνόμος Α ' τάξεως. "Επαυσε νά ζή καί νά ύπάρχη με- 
^αξυ μας. Επαυσε να κτυπα  η πλούσια, η άδολη καρδιά του.

, Εφυγε ο συνάδελφος. Α πεδημησε προς Κύριον, διά νά συναντήση εκεί αγα
πητούς φίλους καί συνιδεάτας εις τούς ευγενικούς έν τή ζωή αγώνας του. Ή  α κ τι
νοβολία τής αληθινής αγάπης του προς τά  ιδανικά, π ο ύ ’έπλημμύριζαν τήν ψυχή του, 
ήτο διάχυτος εις^την μορφήν του, εις τους λόγους του, εις τάς κινήσεις του, εις πάσαν 
ενέργειαν του καί μέ το χαμόγελο εις τά  χείλη του, έσβυσε ή αναπνοή του.

( Ε ίχε  διανυσει την ζωη του, εις τον κόσμον αυτόν ώς άληθινός χριστιανός. 
Γεννήθηκε το 1908 εις το χωριον Ρωμύλιον τής Π υλίας άπό γονείς αγρότες. 'Υ περή
φανο χωριατόπουλό τελείωσε τό Γυμνάσιον εις τήν Πύλον καί διδάχθηκε νά θυ- 
σιάζηται διά τά  ιδανικά πού λέγονται οικογένεια, πατρίδα  καί θρησκεία.

Καί τό  ̂ εφερεν ή μοίρα νά γίνη διώ κτης εκείνων πού πολλές φορές, εις τήν 
σημερινή - ωη, επιδιώκουν να τα  ισοπεδώσουν. Οταν κατάλαβε πω ς έγινε άνδρας

f ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
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ξεκίνησε διά την Κ αλαμάτα και εκεί κατατάχθηκε έθελοντης δεκανευς εις το 9ον 
Σύνταγμα Πεζικού.

Τον Δεκέμβριον 1930 κατετάγη εις τό Σ ώ μ α  τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Με 
τδ κεφάλι ύψηλά, μέ τήν επιμονή καί μέ την επιμέλεια, του έγινε αρχιφυλαξ το 1935 
καί κατά τον Νοέμβριο τού 1940 ώρκίσθηκεν ’Α ξιωματικός, Υπαστυνομος Β 
τάξεω ς τής Σχολής τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

Δεν χάρηκε τον βαθμόν του. Ή τ α ν  ή εποχή τού Ιταλό- Ελληνικού πολέμου 
καί κατόπιν έπηκολούθησεν ή κατοχή.

Τό 1943 προήχθη εις 'Υπαστυνόμον Α ', καί κατά τό 1947 έλαβε τον βαθμόν 
τού ’Αστυνόμου Β 7 τάξεω ς. "Ολον τον συμμοριτοπόλεμον τον έζησε ως υπευθυνος 
καί ώς προϊστάμενος εις διαφόρους δύσκολους Υ πηρεσίας τής ’Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεοκς ’Αθηνών. ’Από τού 1952 έγινε ’Αστυνόμος Α '.

Ά πέθα νε εις τάς επάλξεις τού καθήκοντος, αμυνόμενος τής κοινωνίας, εναν
τίον τών κακοποιών καί τών έχθρών τού ’Έθνους. Απέθανεν όμως υπερήφανος, με 
τό όπλον άνά χεΐρας. Καί τό έκράτησε γερά καί πολύ σταθερά και κατα τον πόλεμόν 
τού 1940—1941 όπο^ καί πολύ πρωτύτερα διά νά προστατεύση την τιμήν, την ζωήν 
καί τήν περιουσίαν τών πολιτών καί τό κοινωνικόν σύνολον, αλλα και κατα την 
κατοχήν, κατά τήν άπελευθέριυσιν καί τήν διάρκειαν τού εθνοκτόνου και ξενόδουλου 
κομμουνιστικού κινήματος τον Δεκέμβριον τού 1944, φθάσας μέχρις αεροδρομίου 
Ελληνικού καταδιώκουν τούς εχθρούς. Κ αί κατόπιν καθ’ όλην την διάρκειαν τού 
συμμοριτοπολέμου, ύπηρετήσας αλλού ώς προϊστάμενος ομάδων, αλλού ως υπευ
θυνος υπηρεσιών, άλλου ώς Διοικητής Τ μημάτω ν τής ’Α στυνομικής Διευθυνσεως 
’Αθηνών καί άλλοΰ ώς έπιτελής ’Α ξιωματικός.

Έ σπούδασε εις τήν Σχολήν Ε θν ικ ή ς Ά μύ νη ς, εις τήν Σχολήν Γενικής Μορ- 
φώσεως ’Α ξιωματικών καί μετεκπαιδεύθη εις τήν Μεγάλην Βρεταννίαν με δαπανας 
τής τεχνικής βοήθειας τό 1953 επί έξ εβδομάδας.

Τού άπένειμεν ή 'Υπηρεσία παράσημα καί μετάλλια, ώς τον ’Αστυνομικόν 
Σταυρόν καί τό τών Έ ξαιρέτω ν Πράξεων, τον Άργυροΰν μετά ξιφών, το Αναμνη
στικόν Μετάλλιον καί άλλα.

Σήμερα τό Σώ μα τής ’Αστυνομίας Πόλεων πενθεί τον έξαίρετον, τον ιδανικόν 
καί τον λαμπρόν ’Α ξιωματικόν, τον συνάδελφον μας Νικο Ζέρβα.

’Ιδιαιτέρως πενθεί ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις ’Αθηνών καί εις εμε ανετεθη 
ύπο τού άξιοτίμου Κυρίου Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, αυτήν την στιγμήν, 
τό σκληρόν καθήκον νά έκφωνήσω τον έπικήδειον, νά απευθύνω τον ύστατον χαιρε
τισμόν τών ’Α ξιωματικών, τών βαθμοφόρων καί όλων τών υπαλλήλων τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.

"Ομως ό Νικόλαος Ζέρβας είναι πάντοτε ζωντανός μέσα εις τήν ψυχήν μας, 
μέσα εις τήν καρδιά μας, μέσα εις τήν άνάμνησίν μας καί μέσα εις τήν συναδελφικην 
αγάπην όλων μας. Δ ιότι υπήρξε άφωσιωμένος π ιστά  εις τό καθήκον του, ύπήρξεν 
ακούραστος, έντιμος καί πιστός εργάτης καί ένας πραγματικός λάτρης τής Ελληνικής 
ιδέας. ’Ά γρυπνος φρουρός τής τιμής καί τού μεγαλείου τής 'Υ πηρεσίας καί τής π α 
τρίδες. 'Υπήρξε πράος, αθόρυβος καί εύγενής. Παρήγορος καί πονόψυχος, ευσεβής 
καί χρηστός οικογενειάρχης. Ε ίναι πατήρ αξιωματικού τού Πολεμικού Ναυτικού, 
Σημαιοφόρου τής Σχολής Δοκίμων, καί θυγατρός Ίδετοΰς. Μ αζί μέ τήν ένάρετον 
σύζυγόν του άνέστησαν καί έσπούδασαν τά  τέκνα των καί έπροστάτευον άπό μικρας 
ηλικίας καί τάς δύο όρφανάς θυγατέρας τού αδελφού του.

Ή  ανεξερεύνητος βουλή τής Θείας Προνοίας έστέρησε αύτούς άπό τον προ
στάτην των.

’Αλλά αγαπημένε ’Αστυνόμε, συνάδελφέ μας Νίκο. Τό υπερήφανο καί 
θερμό δάκρυ, ο απέραντος πόνος τών ’Α ξιωματικών τής ’Αστυνομίας, άνωτέρων καί
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συνάδελφων σου κα ι τω ν κατω τέρω ν υπαλλήλων, δλων, ολοκληρώνει αύτδν τον ύστα
τον χαιρετισμόν κα ί με την εκφρασιν τής βαθύτατης λύπης προς την σύζυγόν σου, 
,ιοος τα^ τέκνα σου, π ρ ό ςτο ύ ς  συγγενείς καί προς τούς συμπολίτας σου, άπό μέρους 
t ou κυρίου Αστυνομικού Διευθυντού, τω ν ’Α ξιω ματικώ ν καί των υπαλλήλων όλο;>ν 

τ 3ς Α στυνομικής Διευθυνσεως ’Α θηνών, ιδιαιτέρως δέ τής 'Υποδιευθύνσεως Γενι- 
κής Ασφαλείας εις την δυναμιν τής οποίας υπηρέτησες, τόσον εύδοκίμως.
, , Κ αι η Α στυνομική Διευθυνσις Αθηνών καταθέτει, δ ι’ έμού, στέωανον άνθέων, 
απο κήπους όχι μόνον τω ν Α θηνώ ν, αλλά όλης τής Ε λλ η ν ικ ή ς Π ατρίδάς, τήν όποίαν 
τοσον π ίσ τα  υπηρέτησες.

Κ αι πριν σου έ ίπ ω  το «Α ιώνια ή μνήμη σου» πολύκλαυστε καί πεφιλημένε 
συνάδελφε, ’Α στυνόμε, θέλω νά δώσω τήν διαβεβαίωσίν μας οτι, όλοι ημείς, μέ 
υπερηφάνειαν^θα ένθυμούμεθα ότι υπήρξες καθ’ όλα άριστός' καί ώς οικογενειάρ
χη - και ως α ς ιω μ ατικος τής Α στυνομίας Πόλεων καί ό·τι δεν σέ έδάμασεν ό χρόνος 
μέσα εις την ακμήν τής ηλικίας σου καί τής δραστηριότητός σου, άλλα ή επάρατος 
νοσος /ι,ου μ ασ τίζε ι την ανθρωπότητα καί απλώνει τούς πλοκάμους της εις όλας τάς 
κοινωνικας τά ξεις, αδιακρίτω ς ηλικίας, ή οποία συνεμάχησε μέ τούς μόχθους τού 
επα γγέλμα τος σου.
, Ε ύχόμεθα ^δέ όλοι οί συνελθόντες έν τώ  Ηερώ Ν αώ τής Μ ητροπόλεως τών 
Αθηνών, όπως ο Π αναγαθος Θεός, παρέχει βάλσαμον παρηγοριάς εις τήν άπορ- 

φανισθεΐσαν οικογένειαν σου, εις όλους τούς προσφιλείς οικείους σου καί δεόμεθα, 
i)j. ,ο χώ μ α  τής^ Α ττικ ή ς γής, το όποιον μετ' ολίγον θά καλύψη τήν γλυκείαν μορ
φήν σου, είναι ελαφρον, η δέ μνήμη σου αϊωνία αγαπημένε μας καί αλησμόνητε 
Αστυνόμε Νικόλαε Ζέρβα.

Αίωνία σου ή μνήμη».

, %  ̂ * 7- « Α Σ Τ 1  Ν Ο Μ ΙΚ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α » , διερμηνεύοντα τά  αισθήματα όλων τών 
ανδρών τής Α στυνομίας Πόλεων εύχονται όπως ό Θεός κατατάξη τήν ψυχή του 
εν σκηναίς δίκαιων, χαριση δε εις τους οικείους του τήν έξ υψους παρηγοριάν.

Ας είναι ελαφρη η ’Α ττική  γή πού τον σκεπάζει.



ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο Ν

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Ε Θ Ν ΙΚ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
Ε Θ Ν ΙΚ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Β' Λογαριασμός
Δ Α Ν Ε ΙΑ
Α Κ ΙΝ Η Τ Α

Μεΐον άποσβέσεις
Ε Π ΙΠ Λ Α  Κ Α Ι Σ Κ Ε Τ Η  

Μεΐον αποσβέσεις 
Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η
Χ Ρ Ε Ω Σ Τ ΙΚ Ο Σ  Λ Ο ΓΑ ΡΙΑ Σ Μ Ο Σ 
Λ Ο ΓΑ ΡΙΑ ΣΜ Ο Ι Τ Α Ξ ΕΩ Σ Χ Ρ Ε Ω Σ Τ ΙΚ Ο Ι

10ος ΓΕΝ ΙΚ Ο Σ ΙΣΟ Λ Ο ΓΙ 

Κ α τά σ τα σ ις  τ ή ς  3Ι η ς

1.005.000—
195.075—

70.183— 
45.916,30

7.375.741.35 
540.813,05

2.659.414.35
2.337.529.35

809.925—

24.266,70 
2.625—  

117,35 
14.433.882—

28.184.314,15

Ε Σ Ο Δ Α

Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ ΙΣ  ΟΙΚΟΝΟ 

’Από 1ης ’Ιανουάριου με

I. Κ Α ΤΑ Β Ο Λ Α Ι Η ΣΦ Α Λ ΙΣΜ Ε Ν Ω Ν
1. Τακτικαί

α) Έ κ  κρατήσεως 2 έπΐ τοϋ λαμβανομένου παρ’ 
έκάστου μετόχου μηνιαίου βασικού μισθού (ορ
γανικού )

βΐ Έ ξ  ήμίσεως βασικού μισθού παρ’ έκάστου με
τόχου

γ) Έ κ  διαφοράς μισθοϋ ενός μηνός συνεπεία προα- 
αγωγής, άπονομής μισθοϋ άνωτέρου βαθμ.οϋ ή οι
κονομικής διαβαθμίσεως μετόχου

2. Ειδικά!
α) Κράτησις έπΐ άποζημιώσεως εκτός έδρας 
β ) » » » συμβουλίων καί επιτροπών
γ) » » αμοιβών νόμουν «περί λαθρεμπορ.
δ ) » » δικαιωμάτων έκτελέσεως Ποινικού δι

κογράφων
ε) Κράτησις επί άμοιβών δ ι’ έκτέλεσιν ειδικής 

υπηρεσίας
II. Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α Ι Ε ΙΣ Φ Ο Ρ Α Ι
α) Έ κ  τής διαθέσεως αστυνομικού ένσήμ,ου 
β ) Έ κ  δικαιωμάτων σφραγίσεως μέτρων καί σταθμών 
γ )  Έ κ  δωρεών
δ ) Έ ξ  άπομενόντων κλασματικών υπολοίπων έκ τών 

άποδόσεων επί τών άμοιβαίων στοιχημάτων ιπ 
ποδρόμου

ε) Έ κ  παραβολών θεάτρων καί κινηματογράφων
III . Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ  ΕΣΟ ΔΑ
IV . Π Ρ Ο Σ Ο Δ Ο Ι .Π ΕΡΙΟΎ ΣΙΑ Σ
α) Τόκοι καταθέσεως δψεως παρά τή Τραπέζη Ε λλάδος 
β) » βεβαιουμένων εσόδων τοκοχρ /κώς έξοφλουμένων 
γ )  Τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων 
δ) Ε νο ίκ ια  διαμερισμάτων

ΕΛΛΕΙΜ Μ Α Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ  1959

Ό  Διευθυντής 
I. Π Α Ν Ε Τ Σ Ο Σ

2.933.464,55
2.684.432,35

2.434.038,45 

174.135—

76.258,90

12.063—  
15.830,60 
15.156—

5.451—

200.531,60

249.032.20

1.594.840—
26.046,60

3.000—

1.401.651,60
43.710—

288.932,40

153.636,95
90.716,50

3.069.248,20

132,70
533.284,85

6.536.130,30
3.435.360,05

9.971.490,35

Έ ν  Ά θήναις τή 31η 
■Ο Πρό 

Ν. ΝΕ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
ΣΜ ΟΣ ΕΤΟΥΣ 1959 

Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  1959

1. Κ ΕΦ Α Λ ΑΙΟΝ
2. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ
3. Τ.Υ.Μ .Ο.Α.
4. Λ Ο Γ Α ΡΙΑ Σ Μ Ο Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ  Π ΙΣ Τ Ω Τ ΙΚ Ο Ι

Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Ν

10.883,233,05 
71.698,35 

2.795.500,75 
14.433.882 —

28.184.314,15

ΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1959

χ ρ ι  31ης Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  1959

I. Π Α Ρ Ο Χ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο ΙΑ Σ
α ) Χορηγή'^ί-ς έφ’ άπαξ βοηθήματος εις 218 διανρα-

φέντας μετόχους "  9.259.180 —
Ρ) Επιστροφής κρατησεως εις 17 διαγραφέντας

μετόχους μή δικαιουμένους βοηθήματος 36 929 50
II. ΔΑ Π Α Ν Α ! Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Ε Ω Σ  ’
α. ) Μισθοδοσία νομικού συμβούλου καί προσωπικού
β) Ά π ο ζ  ημίωσις μή άστυν. μελών διοικ. συμβουλίου 
γ )  Διά 'Γ0ν προμήθειαν γραφικής ΰλης κ .τ.τ. 
δ) » » » εντύπων βιβλίων κ .τ.τ.
ε) - -» συνόρομας εφημερίδας κυβερνήσεως 
στ) » διάφορα έξοδα 
ζ) Τηλεφωνικά τέλη
η ) Ενοικιον κατ ισομοιριαν μετά του κλάδου υγείας
θ ) ’Α ποζημίωσις καθαρ. κ ατ’ ίσομοιρίαν μετά τοϋ κλάδου υγείας 
I) χνοινοχρηστα κατ ισομοιριαν μετά του κλάδου υγείας
II I . ΔΑ Π Α Ν Α Ι Π Ε ΡΙΟ Υ Σ ΙΑ Κ Ω Ν  ΣΤ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Ν  
α) Μισθοδοσία προσωπικού ακινήτου
β ) Φιυτισμός άκινήτου 
γ )  Καθαριότης »
δ ) Θέρμανσις »
ε ) "Υδρευσις »
στ) Συντήρησις »
ζ )  Συντήρησις άνελκυστήρος ακινήτου 
η) Φορολογικά!, υποχρεώσεις »
θ ) ’Ασφάλιστρα πυρός η
ι) Συμβολαιογραφικά καί χαρτόσηιια
IV. Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε ΙΣ  Α Κ ΙΝ Η Τ Ο Υ '
V. » Ε Π ΙΠ Λ Ω Ν
V I. ΔΑ Π Α Ν Α Ι Π Ρ Ο Λ Η Π Τ ΙΚ Η Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ω Σ
V II. Ε Ν ΙΣ Χ Υ Ε ΙΣ  Α ΣΤΥ Ν ΟΜ ΙΚΟ Υ  ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΙΟΥ
V III. Δ ΙΑ Φ Ο ΡΟ Ι Δ Α Π Α Ν Α Ι

Π Α Ρ Ο Χ Α Ι Κ Α Ι Δ Α Π Α Ν Α Ι

14.400 —
7.875 —  

255 —  
2.043.—  

683,50 
2.932,95 
6.577,30 
5.075 —  
1.085,40 

315,05

12.851,15 
792,80 
124,25 

1.898,70 
722,55 

1.743,50 
1.318,90 

40.353 —

9.296.109,50

41.242,20

59.804,85

26.010 —  
6.565,60 

541.758,20

Δεκεμβρίου 1959
εδρος
Ρ ΙΙΣ

'Ο  Λ ογιστής 
Γ . Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Σ

9.971.490,35



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ :  Sc
Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σ ώ ματος οί αστυφύλακες: Δημητρακοκου 
λος ’Αθανάσιος, Π απαγγελόπουλος Κ ωνσταντίνος, Ίζώ ρ τζη ς  Δημητριος και .? α- 
τζη  αντων άκη ς Μ ιχαήλ.

Ε Π ΙΤ Υ Χ Ο Ν Τ Ε Σ  Ε ΙΣ  Τ Η Ν  Σ Χ Ο Λ Η Ν  Υ Π Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ω Ν

MiyV, 27)’ Κ6λλιας Π αν., 28) Δημόπουλος Γ εώ ργ., 29) Π απαγεωργόπουλος Γεώρ., 
JO ) M a p y a p m  
τόπουλος Κων
o 7 )  IvGO »σθ£ρεθΙ<^ ι   ̂ι<λ ·  ̂ /  j.tj. ! » « « «  > Λ / .· ρ  k 7 ~  -  /  1 '  ~ f  ' , 4 υ. /  /  \
Παν. 41) Τζανάκης Σ τυλ ., 42) Κουτέρης Γ εω ργ., 43) Παναγοπουλος Ηλ 44) 
Άνδρινόπουλος Διον., 45) Ντζούρας Δ ημ ., 4 6 ) Πυροβολάκης Κων 47 ) Καρα- 
βας Σ τγ., 48) Μ ανέττας Γ εώ ργ., 49) Νιχολοπουλος Δημ.. xcci 50) Πέτρου 11ακ

Ε Γ Κ Α ΙΝ ΙΑ  Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Την 23.3.60 έγένοντο τά  εγκαίνια του νέου ’Αστυνομικού Κ αταστήματος 

του ΙΒ ' ’Αστυνομικού Τμήματος Π ειραιώς. Τό οίκημα κείμενον επί τής όδου 
Διον. Μ πιχάκη 5 (πλατεία Ά γ .  Ίωάννου Ρ έντη ), είναι νεόδμητον, ήμιτριοροφον 
μέ συγχρονισμένους βοηθητικούς χώρους καί πληροί δλας τάς άπαιτουμ,ενας άνεσεις.

Κ ατά την εορτήν των έγκαινίων παρέστησαν ό ΓΥστυν. Δ /ντή ς Π ειραιώς 
κ. Γ. Κ οντογιώργος, δστις καί ώμίλησεν σχετικώ ς, ο Δ /ντη ς  Ασφαλείας ΓΙει^ 
ραιώς, πολλοί ανώτεροι καί κατώτεροι άξ-κοί, εκπρόσωποι πολιτικώ ν αρχών και 
άλλοι επίσημοι.

Μ ΙΑ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΣ
'Υ πο τού κ. Δ. Σταθοπούλου τακτικού αιμοδότου έλάβομεν την κατω τέρω

έ'κκλησιν τον οποίαν ευχάριστους δημοσιεύομεν: ( ,
«Πολλές καί σοβαρές είναι οί καθημερινές άνάγκες πού άντιμετωπιζουν οι 

μοχθούντες καί γενικώτερα οί λαϊκές τάξεις, σοβαρώτερη καί σημαντικότερη 
δμως άπό δλες αύτές είναι ή στιγμή πού ένας άπορος άρρωστος θα χρειασθή αν- 
θρώπινο «αΐμα» διά νά σωθή καί πού θά το προσφέρη ένας εθελοντής ̂ αιμοδότης.

Στον τομέα αυτής τής εύγενοΰς κοινωνικής αποστολής τού τακτικού εθελοντού 
αιμοδότου άνέλαβα τήν πρωτοβουλίαν νά μεταδώσω αύτή τήν θεάρεστη^ πραξι με 
πάντα τρόπον σέ δλους τούς συνανθρώπους μας. Η επι δωδεκαετίαν έμπρακτος 
συμμετοχή μου μέ άναβιβάζει σήμερον εις τήν πρωτεύουσαν θέσιν^τοϋ ^εθελοντού 
αιμοδότου, άφοϋ άπό τού 1948 έχω προσφέρει πλέον απο 106 κιλά αίματος μου και 
μοί έχουν άπευθυνθή πλεΐστα  δσα ευχαριστήρια καί συγχαρητήρια έγγραφα.

Δέν είναι καθόλου δύσκολο σέ κάθε απόλυτα ύγιή άνθρωπο, άνδρα ή .γυναικα, 
20-60 έτών, νά προσφέρη δύο φορές τον χρόνο λίγο άπό τό α ΐμα του, χωρίς κανένα
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^ του ή ™  έλά^ σ τ° ^  6 ^  μονον λεπτά  τη ς ωοας. 1
’Α μ ύ ν ο μ α ι  πρός ολους τούς ύ γ ιε ΐς  διά νά μιμηθοΰν άλλους έθελοντάς αίαο- 

_  ζ και να τους ακολουθήσουν σ’ αύτήν τήν κοινωνική άποστολήν. 'Ό λ ο ι μ α ζ ί 'θ ά  
,ροσφερω μεν λ ίγο  από τό «αίμα» μας πού θά σώση ασφαλώς δυστυχείς άπόοους 
Φρωσ ιούς  ̂ η  ̂ εγχειρ ιζο  μένους συνανθρώπους μας.

Δεν υπάρχει άλλη εύγενέστερη καί πολυτιμ ότερη  άνθρωπίνη προσφορά ποός 
ενα άρρωστο, από τήν πράξι τής έθελοντικής αιμοδοσίας, είναι ή έμ π ρ α κ το ς έκδή- 
λ ω σ ις^ ο υ  ευγενους συναισθήματος τής συμπόνοιας καί τής φιλαλληλίας, πού δ η μ -

κ α θ ^ ρ ι ν ^ τ ο ί fco- Γ  ^  ^  ^  ^  * * * * *  ^ -ν ο π ο ίη σ ι στήν

νΓ> " ° σ̂  θε^ ) σουνΤ νά άνταποκριθουν στήν κοινωνικήν μου ταύτην εκκλησιν διά 
να προσφέρουν λίγο α ίμ α  των δύνανται οίανδήποτε ήμέραν καί ώραν νά έκπληρώσουν 
α υ τθν ι-ήν Οεαρεστον κοινωνικήν πράξιν εις τά  εξής κέντρα :

, n ~ 1 \  \ ?^ΡεΡε^ κ ο ν  Κέντρον Α ιμοδοσίας ’Αθηνών (Ίπποκρά τειον Νοσο- 
κομειον). 2 ) Β Περιφερειακόν Κέντρον Α ιμοδοσίας ’Αθηνών (Γεν Λ αϊκόν Nr το 
κομειον « Β Α Σ 'Α Ε Τ ν  Π Α Υ Λ Ο Σ». I )  Περιφερειακόν Κέντρον Α ίμ ο δ ο σ ^ς ^Γ ίε ι- 
ραιώς (Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεΐον). 4 ) Σ ταθμός Α ιμοδοσίας (Μαιευτήοιον 

οζανδρας) 5 ) Περιφερειακόν Κέντρον Α ιμοδοσίας Θεσσαλονίκης (Κεντρικόν 
Νοσοκομεΐον Θ εσσαλονίκης). 6 ) Σταθμούς Α ιμοδοσίας εις διαφόρους έπαρχίαε. 7) 
Σταθμόν Α ιμοδοσίας Ν εα Ιωνίας (Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεΐον « 'Α γ ία  ’Ό λ γ α » ) 

Κέντρον Α ιμοδοσίας ( 'Α γία  Α ικατερίνη) ’Αθηνών. 9 ) Νοσοκο- 
μειον Ε  Ε .^  Αθηνών. 10) Α σκληπιεΐον Βούλας Ε .Ε .Σ . (Βούλα). 11) Κέντρον 
Αιμοδοσίας Ε .Σ .Σ . (Σταθμός Α ' Βοηθειών) Θεσσαλονίκην. 12) Σταθμούς Α ιμο
δοσίας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εις διαφόρους έπαρχίας. 13) Κέντρον Α ί-

? Ρ̂ η ς Μ · Τ · Σ τ Ρατοΰ· 14) Μ αιευτήρων ωΜαρίκα
ίΤ1* ( Ελε^τας Βενιζελου). 15) Θεραπευτηριον «Ευαγγελισμός». 16) Γεοουλά- 

;ειον ίδρυμα—Νοσοκομεΐον «Σμπαρούνη». 17) Σταθμόν Α ' Βοηθειών Πειοαιώς 
Κέντρον Αιμοδοσίας. ‘

, Σ 4 μεΐ“ .σατε ίδι^ τέ Ρως ,°τί· πριν από τήν αιμοδοσίαν θά έξετασθή ή ύγεία 
σας και θα εςυπηρετηθητε αμέσως. , ι ί -

Α ίμα ζητούν πολλοί άποροι άρρωστοι, δυνάμεθα άκίνδυνα ήμεΐς νά τό ποοσ- 
φερωμεν. Α σφαλώς θα τους χαρίσωμεν τήν ζωή.

*
5jt 5jC

Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ  Δ ΙΑ  Τ Ο  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Ν  Μ Α Σ

Παρά τού κ. Χρ. Τσαχαγέα, Ια τ ρ ο ύ —Προέδρου τής ’Εθνικής Ε τα ιρ ε ία ς

ί ο Γ έ Γ σ ' π ί  συ4εργάτ0υ, τ ° 5 π εΡιο^ κοΰ ^  έλάβομεν τήν κάτω -,^ρω επιστολήν, ην ευχαρίστως οημοσιευομεν:
«’Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Μέ όλως ιδιαιτέραν συγκίνησιν άνέγνωσα εις τό τελευταΐον τεύχος τού ένκρί- 
του περιοδικού^ σας τας ευχας τάς όποίας εΐχετε τήν εύγενή καλωσύνην νά μού άπευ- 
συν^τε επι τή ονομαστική μου εορτή. '

, Σ “ ς ευλαρ!·στω θερμότατα διά τήν λεπτήν χειρονομίαν σας ταύτην καί εύχομαι 
,Α^ρη επιτυχίαν^ του υπέροχου αγώνος τού έκλεκτοΰ περιοδικού σας διά τό νέον έτος 
K b l ,  εντός του πλαισίου του λαμπρού έκπολιτιστικοΰ έργου τού Σ ώ ματος τής 
Αστυνομίας Πόλεων. Π ιστευσατε ειλικρινώς «τι τό περιοδικόν σας έπεβλήθη ήδη 

δια μ ν  αρτιότητα του ̂  εις την περιοδικήν βιβλιογραφίαν τού τόπου. Τό διαβάζω 
πάντοτε  ̂με ιδιαίτερον ενδιαφέρον καί σιγκίνησιν καί ε ίμα ι ένθουσιασμένος έκ τής 
τελοΐας εμφανισεως του, τής^ποικιλίας του, τής σοβαρότητός του καί τής ποω τοτυ- 
πιας εις το είδος του, η οποία και τού προσδίδει ιδιαιτέραν άξίαν.
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Θ ά ή μην ιδιαιτέρως εύτυχής νά βοηθήσω τήν άξιέπαινον προσπάθειαν σας και 
θέτω εις τήν διάθεσίν σας διά δημοσίευσιν εις τό περιοδικόν σας ολας τας όιαλε,εις 
μου επ ί πρωτοτύπων κοινωνικών θεμάτων, αί όποΐαι νομίζω δτι ενδιαφέρουν αμέσως 
τό εκλεκτόν άναγνωστικόν κοινόν σας.

Δ εχθήτε καί πάλιν, αξιότιμε κ. Διευθυντά, τάς θερμάς εύχαριστίας μου μαζί 
μέ τά ειλικρινή συγχαρητήριά μου καί τήν έκφρασιν τής εξαιρέσου έκτιμησεως μου».

Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ ΙΑ  Ν ΕΩ Ν  Α ΣΤΥ Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν
”—·Τήν 3'1ην Μαρτίου έ.ε. ώρκίσθησαν 216 νέοι αστυφύλακες τού 195°υ  Ε κ 

παιδευτικού Τμήματος. Οί νεοορκισθέντες αστυφύλακες είναι οί κάτω θι: Α μπατζής 
Ά θ α ν ., ’Αναστασίου Κ ων/νος, Ά νέστος Ά νδρ ., Βαρελάς Ευθ., Βλάχος Ανόρ., 
Γεωργόπουλος Γεώ ργ., Γιολδάσης Σερ., Δικόπουλος Ίω ά ν ., Δουβανας ^Α ποστ., 
Δρακόπουλος Παν., Καβρουλάκης Ν ικ., Κακλαμάνος Δ ημ., Καλαμαρας Αντ. 
Κ αλατζής Λάμπρος, Καλύβας Ίω ά ν ., Καραγιάννης Κ ων/νος, Καραΐσκος Παν., 
Καραμπέτσος Παρ., Κ ατσαΐτης Δ ημ., Κ ιαχτύπης Παν., Κ οκμοτός Π αν., Κουζιλος 
Γ εώ ργ., Λ επίδας Δημ., Λουκάς Χρ., Λουρίδας Θεοδ., Μ αγκλαρας ΙΙιερρος, Μανια- 
κάκης Έ μ μ .,  Μανουράς Βασ., Μαύρης Τωανν., Μητσέας Γ εώ ργ., Μ πακογιαννης 
Ίω ά νν ., Μ παλανίκας Χ ρ., Μπαρμπούνης Κ ων/νος, Οικονόμου Κ ων/νος, Π αναγιω- 
τόπουλος Ν ικ., Παπαηλιοΰ Σταύρος, Παπαθανασίου Βασ., Π α π α μ ικ ρ ό ς^ Ιω α ν 
Παπαναστασίου Γεώργ., Παπασπηλίου Ίω ά ν ., Παραχρήστου Εύθύμ., Π αππας Ινων/ 
νος. Π ιπερίδης Ν ικ., ΙΊιτζάς Γεώργ., Πολυχρονόπουλος Ά θ α ν ., Σκαντζης Ευθ., 
Σπανόπουλος Ν ικ., Σπυριδάκης Στυλ., Σπυρόπουλος Σπυρ ., Γασουλας Παν., 
Τόγκας Γεώ ργ., Τόλιας Ίω ά ν ., Τσακίρης Εύθ., Τσακόπουλος Γεώ ργ., Τσιούκας 
Π αν., Φαλελλάκης Μάρκος, Φίλιος Δ ημ., Φ ραγκιαδακης Ν ικ., Χαλβατζαρας Α χιλ., 
Χ ατζημανώλης Έ μ μ .]  Ά γ γελ ή ς  Δημ., ’Αντωνίου Γεώργ., ’Αντωνίου Λουκάς, 
Ά ντω νόπουλος Δαν., Βλάχος Ίω ά ν ., Γιαννακούρης Γεώ ργ., Γκρίτζαλης 11αν., 
Γλυμής Εύθ., Γρούσπας Γεώργ., Δημητρούλιας Σταύρος, Δ ιαμάνης Βασ Ευστα
θίου Π αν., Ζουριδάκης Ζ αχ., Ή λιόπουλος Προκ., Θωμόπουλος Ίω α ν ., Κακκαβας 
Φ ώτιος, Κάκκος Θεόδ., Καλαντζής Ν ικ., Καμπούρης Χρ., Καρδάρας Πολυχρ., Καρα- 
γιάννης Π αν., Καραλάς Σοφοκλής, Κατσαρέας Σ ω τ., Κατσέρης Π αν., Κατσίμπρας

Διον., Κωστοϋρος Ν ικ ., Λιακόπουλος Ά θ α ν ., Λιανός Εύθ., Μαζαράκος Παν., 
Μακαρόνας Γεώργ., Μ ανιδάκης Έ λευθ., Μανώλης Χριστόφ., Μ οσχάκης Κων/νος, 
Μήτσου Λουκάς, Μ παλάσκας Μ ιχ., Μωϋσής Γερασ., Νικάς Σ ω τηρ ., Νιτσιος Βασ., 
Ν ταλαμάγκας Σ ω τ., Πανουργιάς Ίω ά ν ., Π απαγεωργόπουλος Ν ικ ., Παπαϊωάννου 
Γεώργ., Παπανικολάου Λάμπρος, Παπατσοΰτσος Ίω ά ν., Π άτσαλης Ίω α ν ., Π ε- 
τρόπουλος Φ ώ τ., Π ιπεράκης Έ μ μ ., Πολιτόπουλος Ά π ό σ τ ., Προσαλέντες Βασ., 
Ράλλης Χαο., Ρέγκλης Ίω α ν ., Σαμούρης Θεοδ., Σαρδέλης Ά π όσ τ.,^  Σκλάβος 
Δ ημ., Σκόπας Δημ., Σκούρας Παν., Σταματελόπουλος Ν ικ., Στάμου Γεώργ., Σ τε-



φανής Κων^/νος, Γζιάνης Ίω ά ν ., Στεφάνής Νικ., Χ ατζής Γεώργ., Χριστοδουλό- 
πουλος Ιωαν., Αερικος Ν ικ., Βασιλόπουλος Θεόδ., Βεντούρης Θρασ., Γκαβογιάννης 
Δημ., Γρυλλακης Σταύρος, Δελίνης Ά ν δ ρ ., Ή λ ία ς  Ά λ έξ ., Ίασιμόπουλος Ά λκ ία ς, 
Καραντωνης Αθαν., Κανελλόπουλος Ά θ α ν ., Κασιμάτης Ή λ ., Κιοΰλος Θεόδ., 
Κολλιας Βασ., Κοπανιτσάνος Ά θ α ν ., Κουτσοχέρας Δημ.., Λαλιώτης Χρ., Λογοθέτης

Μαυρομάτης Ά λ ε ς ., Μενιουδάκης Έ μ μ ., Μουρίκης Δημ., Μ πικάκης Ίο:>αν., 
Μ ωραιτης Γεωργ., ε^υνός Γεώργ., Οίκονομέας Χρ., Ο.ίκονομίδης Κων/νος, Πανα- 
γιωτοπουλος Παν., Π απαδάκης Π αν., ΓΙαπαδόπουλος Δ ημ., Παπαπαΰλος Δημ., 
Παυλου Χαρ., Ρεντζής Δ ημ ., Σακκάς Φ ώ τ., Σελιώτης Ά νδρ ., Σουλινιώτης Κων/νος, 
Σταθοπουλος Παν., Σωτηρίου Λ άμπρος, Τσανάκας Ίω ά ν ., Τσατάς Βασ., Ταιτίνης 
Κων/νος, Τσουμπος Φ ιλ., Τσούνης Σ ω τήρ., Τσούπρος Γεώργ. καί Φωτόπουλος 
Διονύσιος.

*

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ ΙΣ  ΤΟ Υ  Κ Λ Α Δ Ο Τ  Υ Γ Ε ΙΑ Σ

Η κατα νομον προθεσμία, ίνα οί συνταξιούχοι, αστυνομικοί καί διοικητικοί 
υπάλληλοι Αστυνομίας Πόλεων όηλώσωσι συμμετοχήν εις τον Κλάδον 'Υ γείας λήγει 
τήν 11 Μαΐου 1960.

Ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως εγκαίρως ύποβάλωσι δήλωσιν.

ΡΑ Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Α ! ΕΚΠΟΜ ΓΙΑ1 Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  ΠΟΛΕΩΝ

— Η Εκπομπή τής Α στυνομίας Πόλεων εξακολουθεί μέ τήν ϊδια πάντοτε 
μεγάλη επιτυχία τα εκλεκτά ραδιοφωνικά της προγράμματα, πλαισιωμένη άπό τήν 
αγαπη καί τήν προτίμηση χιλιάδων ακροατών.

*
-Στην Εκπομπή τής 2 7 /2 /1 9 6 0 , πού άνοιξε καί έκλεισε μέ κινηματογραφική 

μουσική, μετεδοθησαν οί πιο ένδιαφέρουσες κοινωνικές έπικαιρότητες τού 15νθη- 
μερου. Ετσι μετεδοθησαν περιγραφικά στιγμ ιότυπα άπό τήν άνοιξιάτικη ζωή καί 
τη φύση, σκίτσα άπό τό καρναβάλι, καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω 
σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος καί όμορφα τραγούδια ξένα καί 'Ελληνικά. 
’Εντύπωση καί συγκίνηση προκάλεσε ένα σύντομ,ο ραδιοφωνικό στιγμιότυπο μέ 
τον αποθανοντα μεγάλο καλλιτέχνη Βασίλη Λογοθέτίδη, μαγνητοφωνημένο λίγο 
προ τού θανάτου του. ’Επίσης εξαιρετικό ένδιαφέρο προξένησε μαγνητοφο^νημέ- 
νη περιγραφή τής σεμνής τελετής πού ώργάνωσε καί παρουσίασε στον «Παρνασσό)) 
η Χριστιανική 'Έ νωσις Γυναικών ’Η θικής Εξυψώσεως μέσα στά πλαίσια τής Π α
νελληνίου Ά ντιαλκοολικής Σταυροφορίας, καί τής όποιας περιγραφή έδημοσιεύθη 
σέ προηγούμενο τεύχος των «Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν ».

*
—Τά προγράμματα τής 5ης καί 12ης Μαρτίου I960  ήταν άφιερωμένα στον 

σκοπο αστυφύλακα, τού οποίου άνεπτύχθησαν λεπρομερώς 6λα τά καθήκοντα σέ 
κάθε υπηρεσιακό 4ωρο. Κατά τις  εκπομπές αύτές μετεδοθησαν τραγούδια κατ’ 
εκλογήν τών ακροατών τ ής  Α στυνομικής ’Εκπομπής καί έλαβαν μέρος ή ’Ορχήστρα 
Μεταξα, τό Τρίο Ιίιττάρα, τό Τρίο Μ πελκάντο, ό Τώνης Μαρούδας, ή Μ πέμπα 
Κυριακίδου, ή ’Ά ννα Φόνσου, ή Ζαΐρα καί ή Μαντολινάτα Τσιλίφη. ’Επίσης δημο
τικά συγκροτήματα.

*
ΕΥΧΑΙ Ε ΙΣ  Ε Ο Ρ Τ Α Ζ Ο Ν Τ ΑΣ

—«Τά Α στυνομ ικά  Χρονικά» υποβάλλουν τάς θερμάς εύχάς τ ων  έπί τή ονο
μαστική του εορτή εις τον Έ ξοχώ τατον 'Υφυπουργόν Έσωτεοικών κ. Ευάγγελον 
Καλαντζήν.

’Επίσης εύχονται χρόνια πολλά έπί τή ονομαστική των εορτή εις τούς Α σ τ υ 
νομικούς Διευθυντάς κ.κ. Καραμπέτσον Εύάγγελον καί ’Αναστασίου Ευάγγελον, 
ώς καί τούς λοιπούς εορτάζοντας κ.κ. αξιωματικούς καί κατωτέρους υπαλλήλους.




