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'Υπό κ. Σ . ΠΗΛΟΥ
«Μάννα! Δεν βρίσκεται
λέξη καμμία,
νάχη στόν ήχό τη ς,
τόση αρμονία...»

I ljip p ii; άϊος 1960...
...Χιλιάδες άστρα τρεμοσβήνουν ψηλά, πάνω στήν σκοτεινή άπερανΙ*κ τωσύνη τοΰ ούρανοΰ...
... 1α βλέπω απο το α,νοιχτο παράθυρο τής φτωχικής μου κάμαρας,
μέσα στήν όποια εχει τρυπώσει ή γαλήνη τής προχωρημένης νύχτας...
ν Είμαι μονος... Με συντροφεύουν μονάχα οί σκιές πού ξεπετάγονται άπο κάθε
γωνιά τοΰ κήπου μου, πού σφιχταγκαλιάζουνται, πού παραδίνονται σ’ ένα παοάξενο χορό...
Καπνίζω... Κι’ ο καπνός τοΰ τσιγάρου μου σαν μια ψιλόλιγνη άέρινη στήλη
ανεβαίνει ψηλά προς την οροφή, καί χάνεται κάπου κοντά στόν ήλεκτρικό λαμπτήοα...
Σαββατόβραδο... Ή έκτη ημέρα...
Κι’ αύριο Κυριακή... Κυριακή 8 Μαΐου...
Αυτή η Κυριακή έχει μια εντελώς ξεχωριστή σημασία γιά σάς, γιά μένα, γιά
κάθε άνθρωπο... Γιατί συμπίπτει μέ την παγκόσμια Γιορτή τής Μάννας... 'Απλά
έφτασα στο θέμα μου, δίχως ποίηση, δίχως ρωμαντικούς προλόγους... Τό ξέρω..
Μά συμβαίνει νά γράφω υστέρα από μια φοβερή τρικυμία πού μέ τσάκισε... Δάκρυα
άλλα δεν έχω... Λόγια δέν βρίσκω... Είμαι κουρασμένος, ανήμπορος, δίχο)ς διά
θεση... πριν λίγη ωρα έκλεισα ενα άλμπουμ. Έ κεΐ μέσα ένα σωρό φωτογραφίες
τ/]ζ μαννας μου, απο τ α μιχροι τυ)ς γρονια ίσαμε τις τελευταίες ττ)ς στιγμές, μέ τυλτιμμύρισαν πόνο, μέ συνέτριψαν...
Καί τώρα δέν έχω άλλο τί νά προσθέσω... Άρνιέται τό χέρι μου νά μέ υπη
ρέτηση... Η καρδιά μου δέν λέει νά μιλήση πιά...
Μά, αύριο ξημερώνει ή γιορτή της...
Κάποιο λουλούδι πρέπει νά τής προσφέρω...

Iff
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Χρέος μου είναι... Καί καθήκον μου επιτακτικό...
Γι’ αύτό προτιμώ νά παραχωρήσω τή θέση μου σε κάποιον άλλον... να του φι
λοξενήσω στη στήλη μου τό πονεμένο τραγούδι του... να αντιγράψω λίγες φράσεις
απ’ το ημερολόγιό του, σαν εύλαβικό μνημόσυνό στην παγκόσμια μέρα τής Μαννας...
Είναι ένας φίλος μου... Πολύ φίλος μου... Σαν ένας δεύτερος εαυτός μου... Είναι ένας
φίλος μου ορφανός... ’Έχασε τή μάννα του, πριν λίγα χρονιά. Και στάθηκε κάποτε
νά τή χαιρετήση, γράφοντας έτουτα τά απλά λόγια :
((...’Απόψε σέ θυμήθηκα, γλυκειά μου μάννα...’Απόψε σε ζητάω με παράπονο...
’Απόψε ή σκιά σου γυροφέρνει μέσα στήν κάμαρα μου, και με συντροφεύει,
καί μου μιλά...
Μάννα, πού βρίσκεσαι; Μάννα, τί κάνεις; Σε ποιες μακρινές χώρες ταξιδεύει
ή άγια ψυχή σου ;
Μάννα, μ’ άκοΰς ;...
Μά, καί βέβαια πρέπει νά μ’ άκοΰς, καλή μου μαννα ! ! !
Τί σημασία έχει αν μάς χωρίζη μια άβυσσος; Ίπαρχει πιο απέραντη άβυσσος άπ’ τή δική σου τήν άγάπη ;
”Ω ! ή άγάπη σου ! ! ! Καί πόσα δεν είπαν γι’ αυτήν ! ! ! Ποσά τραγούδια δεν
έγραψαν!!!... Γιατί ή άγάπη σου, μάννα, δεν συγκρινεται με καμμια άλλη αγαπη
στή ζωή...
Ζώ στη σκιά σου_ Σ’ εσένα προσεύχουμαι κάθε αυγουλα και κάθε δειλινό...
’Εσύ γεμίζεις τή ζωή μου, ομορφαίνεις τά όνειρα. Γλυκεία μου μαννα.
'Η μεγάλη, ή άπέραντη νύχτα πού σέ κυκλώνει δεν σ’ αφήνει να ιδής τη γή...
Δέν σ’ άφήνει νά ίδής τά παιδιά σου, τον άντρα σου, ο,τι αγάπησες πολύ—
Κι’ ο;.ως... πέρα στή μακρινή χώρα τής ’Αθανασίας, εκεί όπου γεννήθηκαν οι
καρδιές καί πού ταξιδεύουν τά όνειρα τών ανθρώπων, εκεί, στο χάος τής ζων
τανής καί μελωδικής άνυπαρξίας μπορούν νά φτάσουν οί προσευχές μας...
Καί, καθώς κατευθύνονται προς τό Θεό, σάν θυμίαμα τής ψυχής μας, μπορείς
νά τις άκούσης...
Γιά σένα προσεύχουμαι, μαννούλα... 'Όπως τόσες φορές προσευχήθηκες κι
εσύ γιά μένα σάν ήσουνα κοντά μου, σάν ήμασταν μαζί...
"Αχ! Νά μπορούσα νάβλεπα γιά μια άκόμα, γιά μιά ύστερη φορά τα δυο σου
μάτια, νά μέ φωτίση τό χαμόγελό σου, ν’ άκούσω τή φωνή σου ! ! !
Μάννα!! ! Δέν μπορώ, μοΰ είναι άδύνατο νά σέ ξεχάσω ! ! !
Ζής ! ! ! Καί θά ζής παντονεινά μέσα μου, θλιμμένο τραγούδι τής χαράς μου...
’Αλήθεια, καλή μου μάννα... θυμάσαι;
...Παιδάκι ήμουνα τότε_ Παιδί μικρό καί άμυαλο... Μια μέρα—μεσημέρι
ήτανε, θυμάσαι;—ξεχάστηκα στο δρόμο παίζοντας κι’ άργησα να γυρίσω σπίτι...
Κι’ εσύ, κυττάζοντας τό ρολόϊ μέ άγωνία, μέ καρτερούσες στή θύρα... Έπερασε ένα λεπτό, κι’ άργησε τό παιδί σου— Κι’ άλλο... κι’ άλλο... Δεν έλεγα ναρθώ...
Συννέφιασε τό βλέμμα σου... Πέντε ολόκληρα λεπτά είχα αργήσει— Κι
άρχισε νά σιγοπέφτη, άργά άργά, μιά δροσερή, ψιλή βροχουλα...
^
Κι’ έσύ μέ καρτερούσες... Μιά τρικυμία είχε ξεσπάσει μέσα σου.... Καί πόσα
δέν πέρασαν άπ’ τό μυαλό σου !! ! Καί πόσα δέν βάνει στο νοΰ της μια μαννα π’ αγα
π ά !! !...
Καί τότες ! !! ’Άνοιξες άξαφνα τήν πόρτα κι’ ώρμησες μέσα στους λασπωμέ
νους δρόμους νά τρέχης, νά μ’ άναζητας... βράχηκες, μάννα, βράχηκες... Μα που να
νά τό προσέξης! !! ’Έτρεχες... ’Ανάμεσα άπ’ αύτοκίνητα καί άδιάφορους ανθρώ
πους, έτρεχες... Μερικοί στέκονταν νά σέ κυττάζουν μέ οίκτο... «Είναι τρελλή, η
δύστυχη!!!» είπε κάποιος... Καί δυο άνόητα παιδιά σέ περιγέλασαν...

Μάννα
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Μά έσύ δεν είχες μάτια για νά ΐδής, ούτε αύτιά για ν’ άκούσης... Μονάγα
καρόια είχες... Γιά ν’ άγαπας...
Κ ι ετρεχες... Ολο έτρεχες μέσα στους δρόμους, τραβώντας γιά τό σχολείο
μου.... Και, μεσα^στή^βιασύνη σου,^ δεν πρόσεχες τριγύρω σου τίποτε, καί κανένα...
Ξτσι οεχτηκες το κτύπημα... ’Από τη γο^νιά του δρόμου ένα βιαστικό αύτοκίνητο
επεσε πάνω σου... Σ έρριξε κάτω πληγωμένη... Περίεργοι μαζεύτηκαν τριγύ
ρω σου... Σε κύκλωσαν διαβάτες... 'Ένας γιατρός έσκυψε επάνω σου...
Ομως εσυ δεν είχες καιρό για χάσιμο...Τούς έσπρωξες όλους καί, βρεγμένη,
ματωμένη, πνιγμένη στη λάσπη και στον ίδρωτα σηκώθηκες κι’ ώρμησες ξανά
μπροστά...
Στάθηκαν όλοι απορημένοι νά σέ κυττάζουν... Είπαν πώς σάλεψε τό λογικό
σου.... Σε φώναςαν... Ετρεξαν ξοπίσω σου... Μά, που νά σέ προφτάσουν; Φτερά
είχαν τα^πόδια σου... Κι’ έτρεχες^., όλο έτρεχες.... βάφοντας, σταλαματιά —σταλαματια, την άσφαλτο μέ τό άγιο αίμα σου...
,
Πλησίαζες στο ^σχολείο, σαν μέ συνάντησες νά παίζω βώλους σέ μιά μικρή
πάροδο... Μαννα, θυμάσαι;... Επεσες πάνω μου, μ’ άγκάλιασες, μέ γέμισες αίματα,
με φίλαγες, κι’ έκλαιγες... άδιάκοπα έκλαιγες...
«Τί έχεις μαννούλα; Γιατί κλαϊς; Είσαι ματωμένη;»
ματ
σε ρώτησα με τρεμουλιαστή φωνή...
Κι ^εσυ μου χαΐδεψες με στοργή τά μαλλιά καί μούπες μέ καλωσύνη:
«Δέν έχω τίποτε, άγόρι μου γλυκό... Δέν κλαίω... Είναι οί στάλες τής βρο
χής πού μούσκεψαν τά μάτια μου...».....
Κι ύστερα... Μαννα, θυμά.σαι;... 'Ένα βράδυ... ένα ήσυχο βράδυ, ανοιξιά
τικο, γαληνεμένο... Μέσα στήν καμαρούλα μου... Ό πυρετός έκαιγε τό πρόσιυπό
μου.... Ξαπλωμένος στο κρεβάτι τάβλεπα όλα θαμπά γύρω μου.... Σαν σέ ομίχλη...
Κι όμως.... θυμάμαι... θυμάμαι εσένα, κάτω από τό ωχρό φως τού καντηλιού...
Τα ματια σου είχαν βουρκώσει— Πήγαινες κι’ ερχόσουν άδιάκοπα... Μέ σκέπαζες,
μέ φίλαγες, μέ ρώταγες αν πονώ... 'Όμως, στ’ άλήθεια... Έσύ πονοΰσες δέκα φορές
περισσότερο...
Αντε, αγάπη μου, νά κοιμηθής.... Θά. μείνω έγώ κοντά του, σου είπε μιά
στιγμή ό πατέρας...
Μά, έσύ άγρίεψες !
5 ' <(Να. κοιμηθώ είπες; Νά κοιμηθώ; Δέν βλέπεις πόσο υποφέρει τό παιδί;
Εμεν«· _εχει αναγκη.... Κανένα άλλο... Έ γώ πρέπει νά ξαγρυπνήσω πλάι του...
Εδώ είναι ή θέση μου. Κοντά του...».
Ναι! Κοντά μου... Ολο κοντά μου... Σ’ ολη μου τή ζοαή... Γελούσα καί γέλαγες μαζί μου.... Εκλαιγα κι εκλαιγες... Πονοΰσα καί σπάραζε ή καρδιά σου...
Ποιο ήταν τό μυστικό εκείνης τής παντοδύναμης θυσίας σου;... Μονάχα, ή
αγάπη σου; Μά, κι’ άλλοι άνθρωποι μ’ άγαποΰν... 'Όμως κανείς έτσι... Κανένας
σάν κι’ εσένα...
Κι’ άλλοτε.... Σάν έδινα εξετάσεις στο γυμνάσιο... Ά π ’ τά χαράματα ξυ
πνούσες... Ετοίμαζες τό γάλα μου, κι’ άνοιγες τό βιβλίο...
«Γιά ξαναπές μου, άγόρι μου, αύτό τό κεφάλαιο...».
Καί τώλεγα... Καί τάκουγες σάν μαγεμένη... Σάν ν’ άκουγες μιά μελωδία...
Κρεμόσουν άπ’ τά χείλη μου... Μ’ άγκάλιαζες υστέρα στοργικά... Κι’ ήταν τόσο
ζεστή ή άγκαλιά σου, μάννα!!! Κι’ ήταν τόσο άπέραντη... Έμοιαζε μέ ολόκληρο
τον ούρανό, μ’ 6λα μαζί τ ’ άστέρια.... Καί μέ τά λούλουδα καί μ’ όλα τά πουληά...
Ερχόσουνα μαζί μου στο σχολείο... Καί στεκόσουν στήν πόρτα νά μέ καρτερής.... Τώρα μονάχα μπορώ νά μαντεύσω τήν άγωνία σου... Έπήγαινες κι’ ερχό
σουν... 'Ησυχία δέν έβρισκες... ώσπου έβγαινα έγώ... Έκάρφωνες τό βλέμμα σου στο
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δικό μου_ Πάσχιζες νά καταλάβης τί ένοιωθα, τί έκανα, πώς πήγα— Κι όταν
" αμυαλο
"
'
Πετοϋσες
κοριτσάκι...
Ηετο
σουύ έλεγα πώς έγραψα καλά, γινόσουν ξαφνικά' ένα
ριούλα...
άπ ’ τή χαρά σου... ’Έπαιζες μαζί μου... Γελούσες... Πήδαγες σαν μαθςτριου
Γιατί, μάννα, θυσιαζόσουνα άδιάκοπα για μένα; ’ Ημουνα άρα γε αςιος τής
άγάπης σου;. . . .
,
Μπροστά έγώ ν’ άλαφροπερπατώ τρικλίζοντας τα πρώτα βήματα μέσα
στους δρόμους τής ζωής.... Καί ξοπίσω εσύ νά μ’ άκολουθής σάν σκλάβα.... Νά
ύπομένης_ Νά θυσιάζεσαι... Νά μή παραπονιέσαι— Μοναχα ν αγαπάς...
Μάννα! ! ! Δεν υπάρχει πιο άγια μορφή απ’ τή δική σου.... Δέν αγαπώ τίποτε
πιο πολύ στή ζωή άπό σένα... Τίποτε δεν αξίζει σ αυτόν τον κοσμον όσο εσυ...
’Εσύ πού μέ γέννησες, πού μέ ανάθρεψες, πού με κράτησες με περηφανεια στα σπλάγ
χνα σου, πού μου έδωσες τό αίμα σου, που θυσίασες τη ζωη σου για μένα, που μ εθρεψες, πού μέ φρόντισες, πού μ’ έμαθες νά άγαπώ και να πιστεύω...
Πόσο χαίρουμαι πού γιορτάζεις μιά τέτοια μεοα σαν κι αυτή!
Γιορτάζεις μέσα στήν άνοιξη, μέσα στα λουλούδια, τα χρώματα, τα κελαηδησματα τών πουληών, τήν άνάστηση τής φύσεο^ς.... Καί μήπως εσύ δεν είσαι, γλυκεία
μου μάννα, ή ’ίδια, ή παντοτεινή άνοιξη τής ζωής, η ομορφιά και το κεντρικό της
νόημα.;
’Ώ ! Νά μπορούσες νά ξαναγύριζες, βασίλισσα τής άγάπης, μέσα στο δικό
σου μικρό βασίλειο ! ! ! Νά ξαναγύριζες κοντά μου, όπως μια φορά ! ! !
Μάννα, σέ ζητάω μέ παράπονο... Ποιος σε πήρε απο κοντά μου; Σε ποιον
νά λέω τις λύπες καί τις χαρές μου; Μέ ποιόν νά μοιράζουμαι τον πόνο καί τήν
ευτυχία μου;
Θυμάμαι εκείνο τό μεσημέρι... Ή ταν ή πιο άσχημη στιγμή τής ζωής μου...
Σέ πήρε ό χάροντας στήν κατάμαυρη αγκαλιά του και τρεχοντας σ’ εφερε μακρυα...
Τή μίσησα εκείνη τή στιγμή... Καί μίσησα μαζί της και τη μέρα... Ο ήλιος
δέν μ’ άρέσει πιά... Σάν λάμπη ψηλά στον ούρανό, σβήνουν τά φώτα τής καρδιάς
μου... Καί μόνον σάν φτάση τό σούρουπο ζώ, καί χαίρουμαι, καί νοιώθω εύτυχια...
Γιατί μπορώ νά σ’ ανταμώνω στά όνειρά μου— Ή νύχτα σ’ αντικατέστησε μέσα
στήν καρδιά μου....Τή λάτρευσα, γιατί μπορεί νά σέ φέρνη κοντά μου...
Μ άννα!!! Θέλω χίλιες φορές νά πώ σήμερα αύτή τή λέξη, πού, χρόνια καί
χρόνια τώρα, δέν έχω τό δικαίωμα νά την προφέρω...
Μάννα, ΤΙΠΟΤΕ καί ΚΑΝΕΙΣ δέν μπορεί νά σέ φτάση. Γιατί ΕΙΣΑΙ Η
ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ.... Γιατί είσαι ή μοναδική μου ευτυχία...».
** *
'Απλό, απέριττο τό ήμερολόγιο τού ορφανού φίλου μου.... Δέν έχει φώτα καί
πολυτέλεια, δέν έχει λάμψη καί μεταξωτά...
Κι’ όμως! Είναι γεμάτο άπό άνθρωπιά, άπό λατρεία γιά τή μάννα... ’Ίσως
νά μή ξέρη νά τήν τραγουδήση όμορφα... ’Ίσο^ς καί νά μή μπορή, γιατί ό πόνος εκμη
δενίζει τή σκέψη καί τή λογική του —
Μά, ξέρει ν’ άγαπα_ Ν’ άγαπά πολύ...
Μ άννα!!!... Δέν θυμίζει μονάχα ένα πρόσωπο... Ζωντανεύει τον κόσμο
όλο... Είναι μικρή Παναγιά τής Δημιουργίας.... Είναι τό οξυγόνο πού αναπνέουμε,
τό φώς τού κόσμου, τό αλάτι τής γης...
Είναι ή δύναμή μας.... ό φύλακας άγγελός μας... ή χαρά καί ή εύτυχια μας..
Σ. ΠΗΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΘΗΝΑΙ-ΒΡΥΞΕΛΑΑΙ-ΑΟΝΔΙΝΟΝ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑΙ
Ύτ:ό κ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
11ως είπατε κύριε; Δεν με πιστεύετε; Δικαίωμά σας είναι. Φαίνεται πώς
θα σάς ευχαριστούν ακόμη τά παραμύθια του ’Ιουλίου Βέρν, πού διαβάζαμε όταν
είμαστε μαθητούδια, μα που κι αυτά ξεπεράστηκαν πιά. ’Αλλά εγώ έ'χω μάρτυρες
πρόσωπα επίσημα, τα οποία δέχονται νά προσυπογράψουν όσα θά σάς διηγηθώ.
Είναι οι αγαπητοί μου συνάδελφοι καί φίλοι κ.κ. Πάνος Μπαρδόπουλος δ/ντής υπη
ρεσίας αλλοδαπών, Θωμάς Νούσιας δ/ντής υπηρεσίας προστασίας έθνικοϋ νομίσμα
τος και ο κ. 1ασιοπουλος δ/ντης προσωπικού Άστυν. Πόλεων τού 'Υφυπουργείου
Εσωτερικών. J ώρα λοιπόν θά μέ πιστέψετε ασφαλώς.
Ε λοιπόν ! ”Αν θέλετε διαβάστε καί την περιγραφή μιάς ήμερησίας εκδρομής
σέ πέντε μεγάλες προ^τεύουσες τής Ευρώπης.
ΑΘΗΝΑΙ—ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ—ΛΟΝΔΙΝΟ—ΠΑΡΙΣΙ—ΡΩΜΗ—ΑΘΗΝΑΙ

Μάλιστα! Στις 8 Μαΐου, ήμερα Κυριακή, ώρα 9.25' καί μέχρι 24ης ώρας
ανεβήκαμε στους ουρανούς καί κατεβήκαμε στή γή 4 φορές· καί τό βραδάκι κοιμη
θήκαμε στο σπιτάκι μας. Καί ιδού π ώ ς:
Ή ’Αεροπορική Εταιρία ((’ Ο λ υμ π ια κ ή », πού τιμάει τό Ελληνικό όνομα,
απόκτησε το πρώτο της άεριωθούμενο τύπου Κομήτης 4 Β. Κάνοντας τά εγκαίνια
προσκαλεσε τους εκπροσώπους τού τύπου καί μερικούς εκπροσώπους τού κράτους
στον τομέα τών υπηρεσιών κινήσεως αλλοδαπών, συναλλάγματος καί αστυνομίας,
να μετασχουν στήν ήμερησία έκδρομή σέ πέντε Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. ’Έτσι,
χάρις στις ευγενικές φροντίδες τού κ. Ν. Χριστοπούλου, προϊσταμένου τού αερολιμέ
νας Ελληνικού γιά τήν ’Ολυμπιακή Εταιρία, βρεθήκαμε στις 9 καί 25' λεπτά τής
Κυριακής 8 Μαΐου μέσα στον Κομήτη, 70 άνθρωποι. Πολλοί ταξίδεψαν γιά πρώτη
φορά μέ αεροπλάνο καί όπως μάς διαβεβαίωσαν, περίμεναν τον...κομήτη γιά νά
ταξιδέψουν στούς αιθέρες, γιατί τά χαμηλά όψη τά θεωρούσαν κατάλληλα μόνο γιά
τούς...μικρούς. Ά ς είναι!... ξεκινάμε... Σ’ ένα λεπτό τής ώρας νάμαστε κιόλας
πάνω από τον Ο μηττό. Καί τότε μιά γλυκειά φωνίτσα άκούγεται αμέσως νά μάς
λεη από τό μικρόφο:>νο. (( Ο πλοίαρχος κ. Ίωαννίδης καί τό προσωπικό σάς εύχεται
τό καλώς ώρίσατε, στο άεροσκάφος τής ’Ολυμπιακής 'Εταιρίας τύπου Κομήτη.
«Μοναδικός μας σκοπός είναι νά σάς προσφέρουμε τή μεγαλύτερη εξυπηρέτηση,
» καί ελπίζομε νά τό κατορθώσουμε. Το σκάφος θά φθάση στις Βρυξέλλες μετά
» τρεις ώρες. Σάς εύχαριστοΰμε». Έπανελήφθη ό χαιρετισμός σέ Γαλλική καί
’Αγγλική γλώσσα.
Μά νά κιόλας βρισκόμ.αστε πάνω από τά σύνεφα.
«...Παρακαλώ μιά καραμελίτσα καί μία τσίχλα κύριοι». Είναι ή δ/νίς Χριστίνα
Γεωργίου, ή πρώτη χαριτωμένη ξανθιά συνοδός μας. ΙΙέρνουμε τήν καραμελίτσα
μας καί τήν τσιχλίτσα μας... Μά όλο άνεβαίνουμε καί όλο προχωρούμε. Κυττάζουμε
κάτω καί προσπαθούμε νά κατατοπιστούμε πού βρισκόμαστε. Καί τότε ή γλυκειά
φωνίτσα μάς άναγγέλλει. «Κυρίες καί κύριοι αύτή τή στιγμή πετοΰμε πάνω άπό τάς
Πάτρας». Πώς; ’Ά ! ναι! μάλιστα.
...Μά τώρα άρχίζει τό βάσανο τού... φαγητού. Οί χαριτωμένες κοπέλλες
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συνοδοί, ή Χριστίνα, ή Ελευθερία Σταμούλη καί ή Γκρέτη Dinek φορέσανε τις
γαλάζιες ποδιές τής νοικοκυράς κι’ άρχισαν το σερβίρισμα...
'Ένας δίσκος μέ τδ πρωινό... Τον περιεργάζεται ό κ. Τασιόπουλος. Βούτυρο,
ζαμπόν, δύο αύγά όμελέττα, τυρί, μαρμελάδα, γάλα, καφές κλπ. κλπ. Σκέπτεται
τή δίαιτά του γιά τη χοληστερίνη. Πιστός στις έπιταγές του κ. Πάγγου (είναι ό
γιατρός μας)... άπέχει. 'Η συνοδός Χριστίνα τον συμβουλεύει νά φάη, γιατί, όπως
λέη , άπεδείχθη ότι τό μεγάλο ύψος στο όποιο βρισκόμαστε θεραπεύει τά πάντα καί
τον κοκκίτη των παιδιών καί όλες τις παθήσεις των... κυρίων τής ηλικίας μας..
’Επακολουθεί καφεδάκι κλπ. κλπ.
...Καί ή γλυκεία φωνίτσα μάς πληροφορεί, σέ τρεις γλώισσες : «Κυρίες μου καί
» κύριοι, τοπική ώρα 10 καί μισή. Πλησιάζουμε στη Ζυρίχη, όπου θά προσγειω» θοΰμε σέ μίση ώρα».
Έ ν πρώτοις άρνούμεθα νά γυρίσουμε τά ρολόγια μας στην τοπική ώρα, άφοϋ
όταν φτάσουμε στην ’Αθήνα θά έχουμε πάλι τή δική μας ώρα. "Υστερα, γιατί νά μπερ
δευτούμε στους λογαριασμούς γιά τό χρόνο των άποστάσεων πού διανύουμε; Μένει
λοιπόν ή ώρα η Ελληνική, δηλαδή 11 καί μισή.
Κυττάζουμε κάτω, βλέπουμε πολλές λίμνες, άνάμεστα στους
κάμπους καί στά χιονισμένα οροπέδια. Βρισκόμαστε λοιπόν στην
Ελβετία... Κυττάζοντας τις πολλές λιμνοΰλες τής χώρας αύτής,
πού μοιάζουν σάν χάντρες άπό ένα πολύχρωμο περιλαίμιο περα
σμένο στό λαιμό μιας ωραίας κυρίας, θυμήθηκα ένα βιβλίο μέ
τον τίτλο «'Η χώρα μέ τις γαλάζιες λίμνες» τού λογοτέχνη καί
Συμβούλου τής ’Επικράτειας κ. Μιχάλη Στασινοπούλου, όπου
είναι γραμμένοι ύμνοι γιά τό πνεύμα τής λίμνης μέ τά γαλά
ζια νερά.
«Τό πνεύμα τής λίμνης, γράφει, φτερουγα πάνω άπ’ αυτή τή χώρα. 'Ένα πνεΰ» μα ήρεμο καί σοβαρό, πού εύλογεί τό μόχθο των άνθρώπων καί απαλύνει τούς
» σκληρούς χειμώνες τής ζωής. Οί χιονοθύελλες καί οί καταιγίδες, θάλεγε κανείς,
» ότι κατεβαίνουν καί ήμερεύουν στις όχθες τών λιμνών κι’ εκεί χάνεται ό θυμότ τους
» καί γίνεται όνειρο καί συλλογή, όμοια καθώς οί γαλανοί ποταμοί κατεβαίνουν
)>θυμωμένοι κι’ άφρίζοντες άπό τά βουνά καί χύνονται κι’ ήσυχάζουν καί ξανασαί» νουν μέσα στήν ήμερη καί πλατειά τής λίμνης άγκαλιά...
« ’Εδώ στών λιμνών τά περίχωρα, κάθε κίνηση, είναι πάντα ήρεμη καί μαλακή
» καί καμπύλη, ένω στις στεγνές τις στεριές ή κίνηση έχει κάτι τό σκληρό καί τό
» τσακισμένο καί τό νευρικό. Είναι ή διακύμανση τού ρεμβαστικοΰ αύτοΰ νερού,
» πού δίνει σ’ όλα τή μαλακή γραμμή της καί τον καμπύλο τόνο της...
«Τά βουνά πού περιστοιχίζουν τις λίμνες μπορούν νά έχουν τήν πιο διαφορετική
» όψη. "Οταν είναι ήμερα καί καταπράσινα καί προσιτά, όπως
» είναι στήν άνατολική λίμνη τού Ίντερλάκεν, ζώνουν τή λί» μνη μ’ ένα δροσερό πράσινο στεφάνι. "Οταν όμως, γύρο.»
» στη λίμνη υψώνονται ολοένα πανύψηλα βουνά, πού άπομα» κρύνονται καί χάνονται γαλανά καί χιονισμένα στό στερέω» μα τού ουρανού, τότε τό πνεύμα τής λίμνης είναι πιο άσύλληπτο, είναι πιο ξένο,
» πιο μακρυνό.
«Φτερουγάει άνάμεσα στον άσημένιο καθρέφτη της καί στήν άστραφτερή
«λευκότητα τών κορυφών κι’ ή πνοή του είναι μακρυνή, καί φέρνει στήν ψυχή ένα
» παγωμένο ρίγος. Τις κρύες νύχτες τού χειμώνα μιά μυστική άνταπόκριση θά
» γίνεται άνάμεσα σ’ αύτά εδώ τά ήσυχα μά γεμάτα άλπικές αναμνήσεις νερά καί
» σ’ εκείνες τις αιώνιες πηγές εκεί πάνω, πού ή παγωμένη τους ψυχή δέ σταματά
» ποτέ νά χτυπά καί νά γίνη ζωή σ’ όλη τή χώρα, νά κινή τις γαλάζιες φλέβες της
» καί τά σφιχτοδεμένα της νεύρα. Μιά μυστική άνταπόκριση άνάμεσα στό νερό τής
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» λίμνης καί των βουνών τά χιόνια, μέ άγγελιοφόρο την άδιάκοπη ψιλή βροχή τής
» χειμωνιάτικης νύχτας.’Από τά ψηλά βουνά κατεβαίνουν οΐ άναμνήη σεις στήν όχθη τής λίμνης, νά στοχαστούν καί ν’ άναλογιστούν τά
» περασμένα».
Ολες αυτές τις λίμνες, μέσα στο θαύμα τής φύσεως πού λέ
γεται Ελβετία τις βλέπουμε άπό ύψος 10 χιλιάδων μέτρων καί πιο
πολύ. 'Όλα, έδώ, μας φαίνονται μικρούτσικα, άλλά ωραία. Είναι ένα
φυσικό έγχρωμο σινεμασκόπ μέχρις εκεί πού φτάνει τό μάτι μας. Μέ
τή διαφορά, ότι δέν κινούνται οΐ εικόνες όπως γίνεται στο σινεμά,
κινουμεθα εμείς καί μάλιστα πιο γρήγορα άπό τήν ταχύτητα τής
ταινίας.
«...Το ουισκυ σας παρακαλώ...)) καί πάλι μάς συνεφέρνει ή φωνή τής συνοδού
μας, τής μελαχροινής καλόκαρδης Ελευθερίας άπ’ τή Θεσσαλονίκη. Ό κ. Μπαρδόπουλος πιστός στα...πάτριά, δέν δέχεται τό ούΐσκυ καί παρακαλεϊ νά τού φέρουν
λίγη...ρετσίνα Σπατανέϊκη.,.Τόν κυττάζει χαμογελαστή ή ’Ελευθερία καί τού λέγει
«πολύ ευχαρίστως θά παραγγειλουμε αμέσως». Πραγματικά, ή παραγγελία έγινε μέ
τον ασύρματο απο τον πλοίαρχο κ. Ίωαννίδη, πού είναι φίλος τού κ. Μπαρδοπούλου
και δεν μπορούσε να τού χαλάση τό χατήρι. 'Όταν λοιπόν φτάσαμε στήν ’Αθήνα
τα μεσάνυχτά,έτρεξε η ’Ελευθερία καί τού προσέφερε...ένα ποτηράκι μέ ρετσίνα...
Μα τώρα ξανοίγεται κάτω ένα πανόραμα, πού μάς κάνει νά μένουμε εκστατικοί.
Πετάμε πάνω απ’ ολα τα συγκροτήματα των Ελβετικών "Αλπεων, πού τά βλέπουμε
σχεδόν σ όλη την έκταση, λόγω τού ύψους στο όποιο βρισκόμαστε, σάν έναν απέραντο
ζωγραφικό πίνακα. Θαυμάζουμε τή φύση. 'Όλα χιονισμένα, όλα κάσασπρα. Ό συ
νάδελφος κ. Νούσιας, όταν άντίκρυσε τις τεράστιες χιονισμένες έκτάσεις, άθελά του
άρχισε να φορή τήν καπαρντίνα του. Τον είδα καί τον έρώτησα γιατί ντύνεται ένω
κάνει τόση ζέστη στο αεροπλάνο... "Α ! ν α ί! ξέχασα, μοΰ λέει. Προφανώς τό τόσο
χιόνι τού προκάλεσε κρυάδες...
...Καί πάλι ή γλυκειά φωνίτσα στο μικρόφωνο.
«Κυρίες μου καί κύριοι σέ πέντε λεπτά θά προσγειωθούμε στις Βρυξέλλες.
Ευχαριστώ)).
...Ναί! έχει προβάλλει ή περίφημη αύτή πρωτεύουσα τής χώρας τού Γουλιεμου Τελλου, με τούς μεσαιωνικούς πύργους της, μέ τούς ανδρείους πολεμιστές
που φορούνε πανοπλίες καί κρατούνε τόξα καί άσπίδες καί άρκεβούζια ν’ άποκρούουν κάθε εχθρό. Μά άντικρύζοντας τούς σημερινούς Ελβετούς συνερχόμεθα καί βλέ
πουμε ότι τό πνεύμα τού πολέμου κοιμάται μέσα στις βαθειές χαράδρες τ ώ ν’Άλπεων
και στά γαλανά νερά τών ποταμών καί τών λιμνών.
—Προσγείωσις ομαλή, όμαλωτάτη. Μπράβο κ. Ίωαννίδη.
Κατεβαίνουν όλοι οί έπιβάτες στο άεροδρόμιο μέ τό κρυστάλλινο παλάτι του.
Μάς καλωσορίζει ό επιτετραμμένος τής Ελληνικής πρεσβείας κ. Μιχ. Κοντακης καί μάς οδηγεί στις αίθουσες τού άεροδρομίου. Τά κτίρια είναι φτιαγμένα
απο ατσάλι καί κρύσταλλο. Προχωρούμε μέσα. Πολιτισμός παντού, μά παντού!
Στήν είσοδο τού μεγάρου ύπάρχουν ωραιότατα ύψηλά μεταλλικά καθίσματα, πού
κυλούν σέ ρόδες άπό καουτσούκ. ’Ανεβαίνει ή μικρή—δεσποινίδα ή ή κυρία—καί ό
συνοδός σπρώχνει τό αμαξάκι πού άθόρυβα καί ελαφρά μεταφέρει τον άνθρωπο ή
τις άποσκευές του μέσα στήν αίθουσα τού τελωνείου κλπ. Οί αίθουσες κατακάθαρες,
πολιτισμένες- άγοράσαμε μερικά ένθύμια, χαρήκαμε τή χάρι καί τον πολιτισμό πού
συναντούσε κανείς παντού καί αφού χαιρετίσαμε τό φίλο μας κ. ’Αλβέρτο Δρακόπουλο τής «A IR FRANS» πού ήταν ό επί τού άεροσκάφους πολύπειρος συνταξι
διώτης, μπήκαμε καί πάλι στον κομήτη στις 13 καί 30' (τοπική ώρα 12.30')....
«...Κυρίες μου καί κύριοι, ό κυβερνήτης κλπ..., ψάλλει ή γλυκειά φωνίτσα...
σέ 35' λεπτά θά φτάσουμε στο Λονδίνο. Εύχαριστώ...)). Ξανά καί πάλι καραμελίτσα
καί τσίχλα.
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"Υστερα μεζεδάκια μέ ούΐσκυ κλπ. κλπ. Καί νά πού πετάμε παν<» απο το
Λονδίνο. Κυττάζουμε τον Τάμεση πού σχίζει την πόλη στη μέση. Κυτταζουμε,
κοιτάζουμε αδιάκοπα... καί τί δεν κυττάζουμε... εύτυχώς δεν υπήρχε ομίχλη και
έτσι προσγειωθήκαμε στις 14 ή ώρα κατά τό μισημέρι (τοπική ώρα 13) στο τεράστιο
αεροδρόμιο τού Λονδίνου. Με πούλμαν μάς μετάφεραν στο κτίριο του σταθμού και
έχει μείναμε μιάμισυ ώρα στις τεράστιες καί πολύπλοκες αίθουσες, πλατφόρμες,
πλατείες κλπ. των κτιρίων αυτών. Τά πάντα είναι μηχανοκίνητα. Παντού κινητές
κλίμακες, κινητοί μεταφορείς γιά τά μπαγάζια. Παντού ρυθμός.
Περιμένουμε στο σαλόνι των επιβατών τράνζιτ καί παρατηρούμε τα γκαρ
σόνια. Πολλά... πλίζ άκούμε καί θέγκ-γιοΰ... Μά τί τά θέλετε, όλα αύτά τά πρόσωπα
πού κινούνται έδώ μέσα έχουν μιά παγεράδα, πού σέ κάνει νά χάνης τό κέφι σου,
κι’ άς σού λένε χίλιες φορές πλίζ καί θέγκ-γιοΰ. Λείπει τό χαμόγελο, ή ζεστή καρ
διά, ή σπιρτάδα, τό ξέσπασμα, αν θέλετε, πού φανερώνει ζωντάνια. Κάποτε ματ
οδηγούν στο ρεστωράν νά φάμε βιαστικά, γιατί τό αεροπλάνο σέ 17' λεπτά θά αναχωρήση... Περίεργο... στο τραπέζι δέν υπάρχουν πετσέτες... μήτε καν χαρτοπε
τσέτες. Μάς σερβίρουν καί τρώμε βιαστικά. Προσωπικώς, όταν έτρωγα μοΰ κό
πηκε ή όρεξη απότομα, γιατί είδα τον προϊστάμενο τών σερβιτόρων νά παίρνη με
τά χέρια του μπιφτέκια από τήν πιατέλα καί νά τά βάζη στά πιάτα...Τό έδειξα στους
συναδέλφους μου καί ομολογώ ότι σκέφθηκα, πά>ς πολλές φορές εμείς στην
Ελλάδα είμαστε πολύ αυστηροί στά ζητήματα αύτά. Συνέβη καί μιά άλλη μικρή
αταξία πού μάς έκανε έντύπωση. Αύτο τό άντελήφθη ή κ. Οΐκονομάκου, ή Έλληνίδα
συνοδός τής « ’Ολυμπιακής», ή οποία μάε συνώδευε καί μέ κάποια χαιρεκάκια μάς
λέει ((ευχαριστιέμαι... γιατί εσείς σ~ό δικό μας τό άεροδρόμιο μάς ψένετε τό ψάρι
» στά χείλη !». Τί νά πούμε; φαίνεται πώς κείνη τήν ώρα συγκριτικώς μέ τό αερο
δρόμιο τού Λονδίνου είχε δίκηο... ’Ά ς είναι.
"Ωρα 17 (τοπική 16) άπογειωνόμαστε άπό τό άεροδρόμιο τού Λονδίνου.
Άλλο άριστουργηματικό θέαμα μάς περίμενε. 'Η κάτοψη τού Λονδίνου μέ τον Τά
μεση κι’ υστέρα ή Μάγχη.
...Στό'μικρόφωνο καί πάλι ή γνωστή μας γλυκειά φωνή. Καλοσωρίσματα για τους
νέους επιβάτες καί ειδοποίηση ότι μετά 45’ λεπτά τής ώρας φτάνουμε στο Παρίσι.
’Επακολουθεί καραμελίτσα, τσίχλα, καφές, λεμονάδες κλπ. κλπ.
Απολαμβάνουμε άπό τούς αιθέρες τό πανόραμα τής γής, πού παίζει κρυφτουλη
κάτω άπό τά σύννεφα. Σέ μιά στιγμή μάλιστα απλώνεται κάτω μας ένα άπέραντο
κατάλευκο σεντόνι. Ή ταν μιά νέφωση πού έμοιαζε σάν χιόνι, στρωμένο όμως ίσια
μέ κάποιο τεράστιο μηχάνημα τής φύσης.
Τούρα ξεπροβάλλει ή περιοχή τού Παρισιού.
"Ωρα 17 καί 45', άφοΰ πετάξαμε πάνω άπό τή χαριτωμένη Γαλλική πρωτεύουσα
καί θαυμάσαμε μιά κάτοψι καταπληκτικά ωραία, προσγειωθήκαμε καί τρέςαμε
στά κτίρια τού σταθμού ν’ άγοράσουμε μερικά ενθύμια. Οι γαλλιδούλες, πάντα χα
ριτωμένες καί γελαστές, μάς εξυπηρέτησαν.
Τά μεγάφωνα μάς ειδοποιούν νά πάμε στον κομήτη. 'Η ώρα είναι 19. Πετάμε
στά 36.000 πόδια. 'Ο ήλιος μπαίνει άπό τό παραθυράκι στο αεροπλάνο. Πετάμε
καί πάλι πάνο) άπό τό Παρίσι καί θαυμάζουμε τις γαλλικές άλπεις, πού θέλησε-τά
περάση ό Μουσολίνι γιά νά κτυπήση πισόπλατα τή Γαλλία στά 1939. Ώμορφιά
αφάνταστη πού δέν τήν χορταίνουμε. Αλλά, νά σου καί πάλι ή συνοδός μας ή Γκρέτη
μέ τά μεγάλα εκφραστικά άμυγδαλωτά μάτια. Καραμελίτσα, τσιχλίτσα καί υστέρα
δίσκος μέ λογής-λογής λιχουδιές βάζουν σέ μπελάδες τον κ. Τασιόπουλο, πού στο
τέλος άποφάσισε νά παραβή τούς κανόνες τής δίαιτας.
Τώρα πετάμε πάνω άπό τήν Άδριατική θάλασσα. ’Έχουμε ήλιο στά 36.000
πόδια. Μά ή ώρα είναι 20 καί 10'. Περίεργο, στήγή πρέπει νάέχη νυχτώσει. ’Έτσι
είναι... γιατί τώρα δέν βλέπουμ.ε τίποτε κάτω μάς. Μιά πυκνή νέφωση μάς κρύβει
τά πάντα.
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...Στο μικρόφωνο καί πάλι ή γνωστή φωνίτσα...
_ «Κ υρίες μου κα ί κύριοι πλησιάζουμε στη Ρώμη. Σέ δέκα λεπτά 0ά προσγειω))υουμε, ττροσόεθ'/^τε παρακαλώ. Ε ύ^αριστώ ».

, Αύτά τά 10 λεπτά τής ώρας μάς μεταφέρουν άπό τό βασίλειο του ήλιου στο
βασίλειο τής νύχτας. Πραγματικά, ενώ είχαμε ΰψος μεγάλο, άρχισε νά κατεβαίνη τό
αεροπλάνο,, και μπαίναμε σιγά-σιγά στο μισοσκόταδο. Πίσω μας φάνηκε ή σελήνη,
νατουθε μας αρχίσαμε νά διακρίνουμε τά φώτα τήε Ρωμαϊκής πρωτεύουσας κι’
έτσι μπήκαμε στή νύχτα απολαμβάνοντας φωτισμένη τή Ρώμη. Σέ λίγο προσγειω
θήκαμε σ γο αεροδρόμιο μέ βροχή, οπότε έγινε χρήση τής πολυθρύλητης όμπρέλλας
που εσερνα μαζί μου.
, Μείναμε στη Ρώμη μια ώρα καί στις 19 καί 20' νάμαστε πάλι μέσα στον
κομητη μας. Πάνω στο τραπεζάκι βρίσκω ένα λεύκωμα τού τουρισμού μέ ωραιό
τατο έγχρωμο έξώφυλλο, πού παριστάνει ένα κομμάτι τού Παρθενώνα καί πάνω ό
.ι.λος Grece. Ιό ξεφυλλίζω αχόρταγα. ’Έχει πάμπολλες θαυμάσιες φωτογραφίες'
και έγχρωμα σκίτσα μέ λεζάντες γραμμένες στή γαλλική. Ή αρχαία Ελλάδα καί
ή σύγχρονη. Η πόλη, το^βουνό, καί ό κάμπος, ή ζωή, τά έργοστάσια, τά πλοία μας,
οι λαι'κες τεχνες, τα λιμανία μας, ή κοινωνική μας ζωή, τό ύπαιθρο, παρελαύνουν σ’
iVa σύμπλεγμα ^αριστουργηματικό καί στο τελευταίο φύλλο τού έξωφύλλου μιά
νεα, μια εξωτική Ελληνική ομορφιά, μέ μακεδονικό κουστούμι.
,. ^ ~α θελετε, το καμαρώνω τό λεύκωμα αυτό, τό χαϊδεύω, τό κυττάζω ξανά
και ξανα και όλο νοιωθω περηφανεια. Καί κάνω κριτική, ύστερα άπό όσα είδα στήν
ημερήσια εκδρομή μας μέ^τόν κομήτη τής « ’Ολυμπιακής». Ή Έλλαδίτσα μας είναι
.ο καμαρωτού κοσμου. Είναι ενα ατίμητο σμαράγδι, πλούσιο σέ αισθήματα καί σέ
καρδιάς Μέ^ ψυχή πού τη νοιώθεις νά σέ χαϊδεύη γλυκά καί νά σέ νανουρίζη. Δέκα
τρεις ώρες έφυγα μακρυά σου καί σέ νοστάλγησα γλυκειά μου Έλλαδίτσα καί τώρα
σε βλέπω με πιο πολύ αγάπη, γιατί τό άξίζεις. Κι’ άς γκρινιάζουμε πολλές φορές
κ,ι
*ξε π Ροσβάλλουμε καί άς σέ τραυματίζουμε μόνοι μας οί ανόητοι! Είσαι στο
λίδι στην οικουμένη καί τώρα πού οί κομήτεςτής « ’Ολυμπιακής» μέ τάγαλάζια φτερά
τους θα πετοΰν στούς ουρανούς, θά σου φέρνουν προσκυνητές, γιατί θά γίνης όπο^ς
καί τον παληο καιρό, όπως πάντοτε τό προσκύνημα τής οικουμένης.
•γΚυρίες μου καί κύριοι πλησιάζουμε στάς ’Αθήνας. Σέ 15' λεπτά θά προσ
γειωθούμε...».
. ύΐ^ραβο Χρισ.ινα μας. Ελα να σε φιλήσουμε. Είσαι καί εσύ ένας άγγελος
γιά την Ελλαδα, εϊσαστε όλες οί κοπέλλες, πού πετάτε μέ τούς κομήτες τής«Όλυμπιακής» στα περατα τού κοσμου, άγγελοι τού Ελληνισμού καί μέτήν « ’Ολυμπιακή»
φλόγα φωτίζετε τά σκοτεινιασμένα πνεύματα νά στρέψουν τό βλέμμα τους στήν
Ελλαδα και να δουν τους θησαυρούς, τούς πνευματικούς, τούς φυσικούς, τούς ψυ
χικούς, τούς αιώνιους.
~ Καρα Θεού είναι η φωτισμένη ’Αθήνα μας μέ τά προάστειά της. Κάνουμε
ενα ^κύκλο γύρω της καί προσγειωνόμαστε στο χαρούμενο άεροδρόμιό μας,, πού
πολύ σύντομα θα είναι τό πιο ωραίο καί τό πιο εξυπηρετικό τής Εύρώπης.
r
Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τους πλοίαρχους κ.κ. Παύλον Ίωαννίδην καί
Χαρ. Καλογεριδην, τον συγκυβερνητη κ. Κ. Ανταχοπουλο καί τούς μηχανικούς κ.κ.
Α. Παπαγεωργίου κάί Εύγ. Βεργίδη. Σφίγγουμε τό χέρι μ’ όλη μας τήν καρδιά καί
εύχαριστοΰμε τούς^ φροντιστάς κ.κ. Κ. Μαυροειδή καί Π. Κόρακα, πού πραγματικά
μάς έδωσαν καί φάγαμε τον... κόρακα.
'Τελευταίες οί τρείς χαριτωμένες κοπέλλες μάς άποχαιρετοΰν γελαστές κατά
τήν έξοδο καί μείς τις καμαρώνουμε, γιατί μάς αποδείξανε ότι οί Έλληνίδες συνα
γωνίζονται καί ξεπερνούν τις ξένες συνοδούς, γιατί έκτος άπό τήν ομορφιά, είναι
γεμάτες ευγενικά αισθήματα καί καλωσύνη. Κατεβήκαμε τις σκάλες καί πατήσαμε
τ° Ελληνικό χώμα, εύχαριστώντες τό Θεό καί τήν « ’Ολυμπιακή» Εταιρεία, πού
μάς άςιιοσε νά κάνουμε τό υπέροχο καί πραγματικά ούράνιο αύτό ταξίδι.
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"Υστερα από αύτά, χαρούμενοι, ξεκούραστοι καί γεμάτοι εντυπώσεις ξεκινή
σαμε για τά σπίτια μας.
ν;
’Έτσι τελείωσε μια εκδρομή στις πρωτεύουσες τής Ευρώπης, που επραγματοποιήθη σέ 14 ώρες.
r
,
Ά θ ή ν α ι — Β ρυξέλλαι — Λονδΐνον — Παρίσιοι — Ρώ μη
Α θηναι.
Σας εύχαριστώ.
'Υστερόγραφου

:

ΑΘΗΝΑΙ - ΒΗΡΥΤΟΣ
Την περασμένη Πέμπτη, 12 Μαΐου, στις τρεις η ωρα μετά το μεσςμερι,
πήραμε μια πρόσκληση τής « ’Ολυμπιακής» Εταιρείας που μας την εστειλε ο διευ
θυντής αύτής κ. Χριστόπουλος, ή οποία έ'γραφε τά εξής:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
« Ή « 'Ο λυμπιακή» 'Ε ταιρεία σας παρακαλεΐ όπως εναρεστηθήτε καί τιμή» σητε το γεϋμα της εις το Κέντρον Καζίνο τής Βηρυτόν τον Λιβάνου^ την 10 μ.μ.
» ώραν τής Πέμπτης 12 Μ αΐου 1960. Μεταφορά εκ τον αεροδρομίου ’Αθηνών
» διά τον νέον αεριωθουμένου «Κ ομήτης 4 Β ».
’Αποδεχτήκαμε τήν πρόσκληση καί πήγαμε άμέσως στο άεροδρόμιο γιατί ή
αναχώρηση από τήν ’Αθήνα ώρίσθη στις 3 και 30 μ. μ. ακριβώς και η άφιξη
στήν πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, στις 4 και 55 μ. μ.
Επιβιβαστήκαμε, άνέβηκε στους αιθέρες ό «Κομήτης», έγινε ό χαιρετισμός
από τον πλοίαρχο κ. Μάριο Μανέττα με τό πλήρωμα του σκάφους, ήτοι τους κ.κ.
Σ. Παπαδόπουλο συγκυβερνήτη, Δ. Μιχαηλίδη καί Μ. Μογιαννάκη μηχανικούς.
Οΐ νέες συνοδοί μας ή ’Ιωάννα Δημητρίου και ή Τζένη Ραίση μας εφεραν καραμελίτσες, τσίχλες κλπ. κλπ. καί νά σου στο άεροδρόμιο τής Βηρυτού μέ τούς κέδρους
τού Λιβάνου. Μαζί μας αύτή τή φορά ήταν καί ό κ. Μαριάκης πού φρόντιζε για όλα
μέ βοηθό τό συμπαθέστατο οργανωτή τής εκδρομής καί φίλο κ. Παπανικολόπουλο.
Τούτη τή φορά μας έδωσαν καί διερμηνέα στήν... άραβική γλώσσα τή συνοδό
Σαπφώ Καβαδία πού μάς έμαθε νά λέμε σαμπάϋ έλχεΐρ, σαϊντά μασαλά καί άναμπαχέμπα άχλαμαζουζαχλάμα, μέ τήν ωραία άνατολίτικη προφορά.
Στο θαυμάσιο αεροδρόμιο τής Βηρυτού μέ τή μοντέρνα και πολυτελέστατη
επίπλωση μάς ύπεδέχθη ό πρεσβευτής κ. Άντωνόπουλος καί άφοΰ τακτοποιηθή
καμε στο ξενοδοχείο μας, τό βράδυ στις 8 καί μισή μάς πήγαν στο περίφημο Καζίνο.
Θαυμάσαμε τό τεράστιο αύτό ύπερμοντέρνο καί ύπερπολυτελέστατο συγκρότημα,
στο όποιο συχνάζουν οί μαχαραγιάδες καί οί ζάπλουτοι.’Εκεί ή « ’Ολυμπιακή» παρεθεσε στούς εκδρομείς γεύμα στο όποιο παρεκάθησαν διακεκριμένα πρόσωπα τής
κοινωνίας τού Λιβάνου, όπως ό εΐσαγγελεύς του Άρείου Πάγου καί άλλοι δικα
στικοί, οί γενικοί δ )νταί υπουργείων, οί διπλωματικοί άντιπρόσωπσι, ό πρόεδρος
τής Ελληνικής παροικίας καί πολλοί ά.λλοι.
'Ομολογουμένως τό συγκρότημα αύτό,τό περιβάλλον του, ό εξοπλισμός-^ου
από πάσης π?,ευράς καθώς καί τά ψυχαγωγικά του προγράμματα μεταφέρουν τούς
εύτυχεΐς τουρίστες στά μυθικά παλάτια τής Χαλιμάς, μέ τή διαφορά ότι τις όδαλΐσκες τής έπο/ής εκείνης, τις άντικαθιστοΰν σύγχρονες γαλλίδες πού άναπαριστάνουν
σέ μοντέρνους ρυθμούς τις ονειρεμένες χίλιες καί μιά νύχτες.
Καί τό πρωί τής Παρασκευής, 13 Μαΐου, ώρα 9 καί 30' παρόντες στά γραφεία
μας στήν’Αθήνα γιά δουλειά.
......... Καί πού είμαστε άκόμη ! ! ! .................
Σίγουρα μέ τήν « ’Ολυμπιακή» θά ταξιδέψουμε καί στον ’Άρη. Το εύχόμαστε
καί τό περιμένουμε μέ όλη μας τήν καρδιά.
Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΕΙΣ ΜΕ Γ ΑΑΗΝ Β Ρ Ε Τ Α Ν Ν Ι Α Ν
'Υπό τοϋ διευθυντοϋ τοϋ έθνικοϋ συμ------------- ----------- βουλιου κοινωνικών ύπγρεσιών Μεγ.
Βρεταννίας κ. GEORGE HAYNES

Ό δρος κοινωνική πρόνοια, όπως χρησιμοποιείται έν Μεγ. Βρεταννία, καλύπτει ένα
ευρύ τομέα υπηρεσιών προς
πρός τον λαόν. Δ ι’ &
υΛυΛ«λ.ν «,υ-ιαι
νο
ια. ευρυ^
εύκολίαν
αύταί ουνανται
δύνανται νά
διαιρεθούν^ εις δυο μέρη. Πρώτον τάς ύπηρεσίας δι’ οικονομικήν βοήθειαν καί δεύ
τερον τας υπηρεσίας υγιεινής καί προνοίας, αί όποΐαι προορίζονται διά τήν βοήθειαν
τών ευρισκόμενων εις εΐδικήν^άνάγκην. Οι δύο αυτοί τύποι υπηρεσιών έχουν σχέσιν
° ,ε P ^„Ρ°ζ τ °ν άλλον, όμοΰ δέ αποτελούν έν συνοπτικόν σχέδιον προνοίας δι’ δλας
τας τάξεις, ευρεως γνωστόν ώς κράτος προνοίας.

γματικοτητα τό αποκορύφωμα των προσπ^ν^ων κ umov ετών οια την αντιμετωπισιν διάφορων ειδών κοινωνικών καί προσωπικών αναγκών. Ή νομοθεσία τής
πολεμικής και τής αμέσως μεταπολεμικής περιόδου έσχέτισε τάς διαφόρους αύτάς
υπηρεσίας μεταξύ των,^ επεξέτεινε πολλάς έξ αυτών εις μεγαλυτέραν κλίμακα καί
υψηλότερα επίπεδα καί εΐσήγαγε νέα μέτρα τά όποια κατέστησαν δυνατήν τήν
ωφέλειαν μεγάλης πλειοψηφίας τοϋ λαού.
19ου
έργαίίρωτυρουΛίας περίφημων σκαπανέων ως της Φλώρενς Ναιτινγκαίηλ,
Σάϊηφτσμπουρυ, Μπαρνάρντιο, Μπάρνεττ, Όκτάβια Χίλλ καί πολλών άλλων. Αί
εθελοντικά ι οργανώσεις συνεισέφερον τά μέγιστα εις αύτήν τήν έξέλιξιν, πολλαί
Γων οποίων ευρισκονται εις στενήν συγγένειαν προς τήν Εκκλησίαν.
Η έργασία αύτή τών σκαπανέων ουδέποτε περιωρίσθη εις μικρόν τμήμα
τής κοινοτητος, ύπεστηρίχθη δέ διαφοροτρόπως άπό έπαγγελματίας, έπιχειρηματιας, μέλη τών πολιτικών κομμάτων, έπαγγελματικάς οργανώσεις, τοπικούς παite-pic, ωρισμενων προικιμενων με χαρίσματα ηγετών, άνόρων καί
γυναικών, με κατανοησιν και ευσπλαχνίαν, οι όποιοι άντελήφθησαν τάς άνάγκας,
εςηγ/)σαν τον τροπον αντιμετωπισεως το^ν και έξήγειραν τήν συνείδησιν τοϋ λαοΰ,
ή ^οποία τελικώς εξεφράσθη δι’ ενεργειών τών κυβερνήσεων καί συνεχώς αύξανομένης ύπό τοϋ κράτους παραδοχής τών εύθυνών του.
Είναι επίσης σημαντικόν νά άναφέρωμεν τον σπουδαΐον ρόλον τον όποιον
έπαιξεν εις αυτήν την αναπτυξιν ή βαθυτέρα μελέτη τών κοινωνικών προβλημάτων.
Αι ερευναι, αναζητήσεις, επιθεωρήσεις και η εξερευνητική έργασία επηρέασαν κατά
πολύ ι/]ν^ πορείαν των πραγμάτων. Ο εφοπλιστής Τσάρλς Νπούθ, οστις άπεσύρθη
απο τας επιχειρήσεις του διά ν’ άφιερώση τήν ζωήν του εις τήν μελέτην τής πενίας
εις to Λονδϊνον, ήτο ό μεγάλος σκαπανεύς τής κοινωνικής μελέτης τής άμερολήπτου ερεύνης τών γεγονότων. Τό μνημειώδες έργον του συντελεσθέν εντός περιόδου
μεγαλυτερας τών 20 ετών, έσχεν μεγίστην έπίδρασιν επί τής κοινής γνώμης καί
απετέλεσε τήν άρχικήν έπίδρασιν έπί τής κοινωνικής νομοθεσίας τών αρχών τοϋ
παρόντος αίώνος. Τό παράδειγμά του ήκολουθήθη έκτοτε άπό ένα αύξανόμενον
αριθμόν κοινωνικών επιστημόνων, κοινωνιολόγων καί κοινωνικών έργατών εις
πολλάς χώρας. 'Η γνώσις καί ή κατανόησις είναι ή απαραίτητος προεισαγωγή
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δι’ αποτελεσματικήν κοινωνικήν δράσιν. Το έργον τοΰ Γσαρλς Μπουθ συνεπληρωθη 40 καί πλέον έτη άργότερον άπό ένα βοηθόν του, ό οποίος συνέχισε την εργασίαν
τοΰ διδασκάλου του εις τάς κοινωνικάς μελετάς καί ό όποιος εκαμε την πλέον ενδιαφέρουσαν έκθεσιν τής πολεμικής περιόδου εις την Βρεταννίαν. Γο όνομα του είναι
Λόρδος Μπέβεριτζ.
'Η έκθεσιε τοΰ Λόρδου Μπέβεριτζ άφεώρα κυρίως τό πρόβλημα τής. πενίας
καί την πρόληψίν της. Αΐ κύριαι συστάσεις του άφεώρουν την δημιουργίαν ενός εθνι
κού καί συνοπτικοΰ σχεδίου, το όποιον θά έξησφάλιζε εν βασικόν ελαχιστον οριον
οικονομικής βοήθειας όλων των άτόμων, τό εισόδημα των οποίων ήτο ανεπαρκές
διά νά καλύψη τάς βιωτικάς των άνάγκας. Έπαρουσίασε μέ άξιολογον φιλαρεσκειαν
την περίπτωσιν ενός ενοποιημένου συστήματος εθνικής άσφαλίσεως, καλυπτονταος
την έπιδότησιν τής ανεργίας καί άσθενείας, τάς συντάξεις χηρείας και γήρατος,
βοηθήματα διά τά παιδιά, επιδόματα μητρότητος, βοηθήματα εις όρφανα και απο
ζημιώσεις εργατικών ατυχημάτων. Αί βασικαί προτάσεις του εγενοντο δεκται
άπό την εθνικήν κυβέρνησιν τής πολεμικής περιόδου (Τσώρτσιλ) και σνυνεπληρώθησαν άπό τήν έργατικήν κυβέρνησιν τής ειρηνικής περιόδου (’Ά ττλυ).
'Υπάρχουν τρεις μέτοχοι εις τό σχέδιον αυτό τής συνοπτικής κοινωνικής
άσφαλίσεως. Τό κράτος, ό εργοδότης καί ό εργάτης. "Εκαστος εξ αυτών συνεισφέρει
εις το εθνικόν κεφάλαιον έκ τοΰ όποιου καταβάλλονται τά επιδόματα. Η ασφαλισις
τοΰ συζύγου καλύπτει τήν σύζυγον καί τά τέκνα του. Καλύπτεται επίσης και ο
αυτοαπασχολούμενος, υπάρχει δέ πρόβλεψις καί δι εκείνον όστις δεν έχει αναγκην
νά κερδίση τά προς τό ζεϊν. Άπό άπόψεως σκοπού είναι άληθές ότι τα περιλαμβάνει
όλα, αρχίζει μέ επιδόματα μητρότητος καί καταλήγει μέ επιδόματα δι’ έξοδα κη
δείας. Άπό εκεί προέρχεται καί αύτό πού λέγουν «άπό τοΰ λίκνου μέχρι τοΰ τάφου».
Αί βασικαί άρχαί είναι αί εξής :
1) Είναι σχέδιον συνεισφοράς. 'Ο καθείς πληρώνει καί ό καθείς ωφελείται.
2) Τό βάρος καταμερίζεται μεταξύ τοΰ εργάτου, τοΰ εργοδότου και τοΰ
κράτους.
3) Παρέχει ένα βασικόν έλάχιστον οριον εισοδήματος προς συντήρησιν. Δεν
ύποκαθιστά όμως τήν άτομικήν προσπάθειαν.
4) Παρέχει έπιπροσθέτως προς τάς άσφαλιστικάς προβλέψεις έν σχέδιον
εθνικής βοήθειας, τό όποιον δίδει οικονομικήν ένίσχυσιν εις εκείνους τήν οποίων το
εισόδημα καί τά ασφαλιστικά έπιδόματα είναι άνεπαρκή δι’ ένα έλάχιστον οριον
καθημερινής έπιβιώσεως, καταργοΰν κατ’ αύτόν τον τρόπον τάς προβλέψεις τοΰ
παλαιού νόμου περί πενίας, όστις έχρονολογεΐτο άπό τής εποχής τής βασιλίσσης
Έλισσάβετ τής Λ'—προ τριακοσίων δηλαδή ετών.
Ό Μπέβεριτζ έκαμε ώρισμένας υποθέσεις επί τής εργασίας καί τών κοινω
νικών υπηρεσιών, αί όποΐαι δέν ήσαν μέν θέμα τής «έκθέσεως» του, ήσαν όμως
θεμελιώδεις διά τάς συστάσεις του. Αί βασικαί υποθέσεις του ήσαν αί άκόλουθοι:
α ) "Οτι κύριος άντικέιμενικός σκοπός τής κυβερνητικής πολιτικής πρέπει νά
είναι ή έξασφάλισις πλήρους άπασχολήσεως εις τήν χώραν. ’Επιστροφή εις τήν
παρατεταμένην καί βαρεΐαν εργασίαν, χαρακτηριστικού τής περιόδου 1920—1939,
θά κατέστρεφε τό εθνικόν σχέδιον άσφαλίσεως.
β) "Οτι πρέπει νά ύπάρχη καθολική υπηρεσία υγείας δικαιωματικώς προσιτή
εις πάντας.
Άμφότεραι αί υποθέσεις αύταί έγένοντο δεκται παρά τής κυβερνήσεως καί
μεγάλης μερίδος τοΰ κοινού. Ό βρεταννικός λαός είναι τυχερός, διότι ή προίτη
ύπόθεσις (α) άπεδείχθη κατορθωτή. Ό Μπέβεριτζ ώρισε τον άριθμόν 7 % ώς τό
εθνικόν ποσοστόν άνεργίας έξ. ολοκλήρου τής δυνάμεως τών εργατών. Ύψηλότερον
τούτου θά ήτο επικίνδυνον. 'Ο παρών άριθμός είναι κάτω τοΰ 3 %. Ούτω ή άρχική
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°“τ“\ πενίας—παρατεταμένη άπασχόλησις—έχει άποσυρθή από ϊην σύγχρονον
σκηνην εν Μ. Βρεταννία.
, Η δεύτερα ύπόθεσις (β) διά μίαν εθνικήν υπηρεσίαν υγιεινής έγένετο έπίσης
Χατ5 ™ 1948 έ-ραγματοποιήθη με τήν νέαν ύπηρίσίαν"νοσοκομείων καί
γ-νικης^ ιατρικής, η οποία εφερε κατ ούσίαν άπαντα τά νοσοκομεία τής γώρας κασέσοκ-οΠτ'0Τ πεΡ^ σθτ. Τ υ ς τ “ ν [Α
αΤΡ“ ν ύπ° ^ γενικήν διεύθυνσιν'τού κράτους
μ^σφ ιΟΌ Υπουργείου Υγιεινής. Αύτή ήτο ή πλέον συζητήσιμος έξ όλων τών άλλαγοον εις το νεον κράτος προνοίας. Έ ξέφυγε άπό τήν παράδοσιν, δημιουογήσασα
-ας σχεσε^ις^ μεταξύ των ιατρών καί τού ιατρικού έπαγγέλματος ύφ’ όλας τάς άπόΠ ν αφ>.εν°^ Ι ων Τ?πΐκών αΡΧών καί του κράτους, ,άφ’ έτέρου. Μετά άπό
λλας αρχικας δυσκολίας, τελικως έφηρμόσθη καλώς. Σκοπός της ύπήρξεν ή κα
λύτερα δυνατή ιατρική υπηρεσία δι’ όλους. Ό σκοπός αύτός έπεκτείνεται κατ’ έτος
καθώς η ιατρική επιστήμη αναπτύσσεται καί αί παλαιαί άνάγκαι άντικαθίστανται
υπο νέων. Ια παιδια είναι υγιέστερα, υπάρχουν όμως περισσότεροι γέροντες Αί
επιοημιαι περιωρισθησαν κατά πολύ, τά προβλήματα όμως διανοητικής υγιει
νής εγενοντο πλέον επείγοντα. Ή φυματίωσις σχεδόν έξηφανίσθη, άλλ’ ό καρκινος ηυξηθη. Το συνολικόν κόστος αύξάνει ταχέως καί ή θεραπεία ή παρεχομένη
υπο των ινστιτούτων υποκειται εις συνεχή αλλαγήν.
Αι προτάσεις Μπέβεριτζ καί ή καθιέρωσίς των παρέχουν τήν κλείδα διά τήν
κατανόησή Γης κοινωνικής προνοίας έν Μ. Βρεταννία, άποτελοΰν όμως μέρος μόνον
wjp όλης εικονος Προσφατως εγένοντο εξελίξεις καί είς άλλους τομείς τής ζωής
Γης^κοινοτητος. Ια ακόλουθα είναι μερικά άπό τά κύρια χαοακτηοιστικά τών βα
σικών υπηρεσιών.
11
1
, 0 Ε'ς 7'^ έκ™κδευσιν έλαβε χώραν σταθερά έπέκτασις τής προβλέψεως τής
απευθυνόμενης προς ολοκληρον τήν κοινότητα. Τό έτος άποχωρήσεως άπό τό σχολειον ανηλθεν εις εν υποχρεωτικόν κατώτατον όριον δι’ όλα τά παιδιά, εις τά 15 καί
βαυμιαιως εις τα 16. Τό σχολικόν σύστημα άνεδιουργανώθη διά νά παοάσγη κατωτεραν^ (μέχρι 11 χρονών) καί μέσην (15 έως 16 χρονών) έκπαίδευσιν εις ολα τά
παιδια.^ υλονεν και περισσότερα παιδιά παραμένουν εις τά γυμνάσια μέχρι τής ήλικιας των 18 χρόνων. Νέα πανεπιστήμια άνηγέρθησαν καί ό συνολικός' μαθητικός
πληθυσμός ανηλθε^ σημαντικώς. Άνοικοδομήθησαν νέα σχολεία καί μορφωτικά
ιδρύματα πασης φυσεως,^αί άνάγκαι όμως εξακολουθούν νά υπερτερούν τάς ποοβλεφεις και με την παρούσαν μεγάλην αυξησιν τού παιδικού πληθυσμού ή Βρεταννια αντιμετωπίζει ένα μεγάλον άριθμόν σοβαρών προβλημάτων κατά τά ποοσενή
ολίγα ετη.
k Λ1
„ Το πρόβλημα τό όποιον τυγχάνει προς τό παρόν τής πλέον ζωηράς εξονυχι
στικής εξετασεως εκ μέρους τού κοινού είναι ή θέσις τής νεολαίας τού έθνους.
Πιναι γενικώς παραδεδεγμένον ότι οί σημερινοί νέοι εύρίσκονται είς εύνοϊκήν θέσιν
εν συγκρισει με εκείνους τής προπολεμικής γενεάς. Είναι υγιέστεροι καί καταλληλό
τερος προς εργασίαν^από οίανδήποτε προηγουμένην φοράν. "Εχουν καλυτέρας προοπτικας ^εξευρεσεως εργασίας. Έχουν έπίσης περισσότερα χρήματα εις τά θυλάκια
των και εκτίθενται (ως συμβαίνει είς τούς νέους πολλών χωρών) είς τάς κοινωνικάς
πέσεις ενός μεταβατικού πολιτισμού, είς τον όποιον τά παλαιά υποδείγματα συ
μπεριφοράς συζητουνται δημοσίως καί νέα πειθαρχία καταλαμβάνει τήν θέσιν εκείνης τήν οποίαν ή νεολαία άπορ ρίπτει.
, ' Η έθν-κή υπηρεσία νεότητας έπαιξε άπό τής εποχής τού πολέμου ένα δευτερευοντα ρολον εις την δημοσίαν πολιτικήν. Τό φορτίον έπί τών εθελοντικών έόογανωσεων υπήρξε βαρύ. Παρούσα πρόθεσις είναι ή διόρθωσις τής άποτυχίας αύτής.
Η κυμερνησις πρόκειται ^συντόμως νά άναγγείλη τήν πολιτικήν της έπ’ αυτού τού
θέματος και φαίνεται μάλλον βέβαιον, 6τι τούτο θά άπαιτή μεγάλην έπέκτασιν
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των δραστηριοτήτων των τοπικών αρχών καί τών εθελοντικών οργανώσεων εις τ/)ν
υπηρεσίαν τών νέων.
;
Μία άπό τάς πλέον έντυπωσιακάς εξελίξεις εις τήν^ κοινωνικήν πρόνοιαν της
Μ. Βρεταννίας, άπό τής εποχής του πολέμου, έλαβε χωράν εις τον τομέα τής εργασίας
διά τούς αναπήρους καί άνικάνους. Την έκθεσιν Μπεβεριτζ ηκολουθησε μια άλλ/)
επίσημος άνασκόπησις τών αναγκών εκείνων, οι οποίοι κατέστησαν αναπ/jpoi καια
την διάρκειαν του πολέμου, στρατιωτών και πολιτών, θεωρηθεντος ως σημαντικού
τομέως τού ολικού προβλήματος όλων τών μελών τής κοινοτητος^ τών^ πασχοντων
άπο σοβαράν αναπηρίαν, έκ γενετής ασθένειας ή ατυχήματος. Η ανασκοπησις
αυτή τών αναγκών δλων τών αναπήρων ώδήγησεν εις νεαν νομοθεσίαν, η οποία κα
τέστρωσε μίαν νέαν καί συνοπτικήν προσέγγισιν ολοκλήρου τού προβίνηματος τής
θεραπείας καί άποκαταστάσεως. Τούτο συνεπήγετο την συνεργασίαν τών νοσο
κομείων, ιατρών, βιομηχανίας, τοπικών αρχών, εις εν επίπεδον εντατικής δρασεως
το όποιον είναι καινούργιο εις την ιστορίαν μας. Θα χρειασθουν πολλά ετ/] δια να
επιτευχθούν τά ιδανικά τά όποια άπαντώνται εις το σχεδιον. Γίνεται όμως ικανο
ποιητική πρόοδος. Αί τοπικαί άρχαι είναι ωπλισμεναι με νέας δυνάμεις και καθή
κοντα. Αί έθελοντικαί όργανοόσεις, αί όποιαι έκ παραδοσεως ασχολούνται με ^την
έργασίαν αυτήν, ηύξησαν κατά πολύ τάς ευκαιρίας πρακτικής και ειδικευμένης
υπηρεσίας.
'Ως έκ τούτου ή γενική κατάστασις δύναται νά περιγραφή ως μία συστηματι
κή σχετική πρόοδος εις τούς βασικούς τομείς τής ανθρώπινης πρόνοιας. Απαι
τεί όλους τούς πόρους τούς οποίους δύνανται νά παράσχουν το κράτος, η κοινοτης
καί ή βιομηχανία. Προσφέρει μίαν νέαν βάσιν συνεργασίας μεταξύ κράτους, τοπικών
άρχών καί εθελοντικών οργανώσεων. ’Απαιτεί περισσότερον πεπειραμένην ηγεσίαν,
καλυτέραν διοίκησιν καί ύπεράνω όλων κοινότητα σθεναραν και μέ αυτοπεποιθ/)σιν,
ή όποια νά συμμετέχη προθύμως εις τάς υπηρεσίας ώς κινητήριος δύναμις διά μίαν
καλυτέραν ζωήν καί οχι ώς παθητική καταστασις.
Ειδική προσοχή έχει δοθή εις τήν προπαρασκευήν τών ηγετών καί κοινωνικών
εργατών, οί όποιοι είναι απαραίτητοι διά τήν σταθεράν άνάπτυξιν τού προγράμματος
εις τήν υπηρεσίαν τής νεότητος, τήν έργασίαν διά τούς άνικάνους, τούς διανοητικώς
άσθενεΐς, τούς υπερήλικας, τάς προβληματικάς οικογένειας, τούς ηθικώς ασταθείς,
τούς άμελεΐς κ.λ.π.
Ό ρόλος τών έκπαιδευομένων μισθωτών καί έθελοντών κοινωνικών εργατών
κερδίζει ταχέως τήν έπίσημον καί κοινήν έκτίμησιν ώς ζωτικόν στοιχεΐον εις όλους
τούς τομείς, όπου τά προβλήματα τής κοινωνικής καί προσωπικής δυσαρμονίας είναι
πλέον οξέα.
Τελικώς παρατηρεΐται μία αύξουσα ένημερότης τής ανάγκης διά μακροχρό
νιον σχέδιον καί διά μίαν θεμελιωδεστέραν καί στρατηγικωτεραν προσέγγισιν, δια την
πρόληψιν τών κοινωνικών κακών.
Ή δημιουργία 15 πόλεων έν Μεγ. Βρεταννία άπό τής έποχής τού πολέμου,
παρέχει τήν καλυτέραν άπόδειξιν τού ορθού τρόπου στρατηγικής προσεγγισεως,
ή οποία περιλαμβάνει τήν συνεργασίαν διαφορετικών συνεισφορών διά τήν δημιουρ
γίαν ισορροπημένων, προοδευτικών κοινοτήτων.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΛΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΑ
______

Τπί> του διευθυντοΰ της σχολής πολιτοφυλακής
Γουατεμάλας, κ. ANGEL KAMOS DENIA

Ή χρήσις χημικών καί άκτινολογικών άντιδραστηρίων κατά τήν έξέτασιν
των δακτυλικών άποτυπωμάτων δέν είναι πλέον νεωτερισμός, ούτε διά τούς ειδι
κούς τής δακτυλοσκοπίας, οΰτε διά το κοινόν.

Έ
πάντοτ
μογής μέσων

να μενη απαρατήρητος εις τούς οφθαλμούς τών προσώπων, τά όποια έχουν λόγους
να υποπτεύωνται.
Πολυάριθμοι είναι αί έγκληματικαί ύποθέσεις εις τάς οποίας οί άνάκριταί
φαίνονται πολύ στενοχωρημένοι έργαζόμενοι έπί εγγράφων καί πειστηρίων, τά
οποία εύρίσκονται είτε εντός τών διαμερισμάτων του θύματος ή τών διαμερισμάτων
τών δραστών εγκληματικής πράξεως.
Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ή έξέτασις γίνεται πάντοτε κατά τρόπον κλασ
σικόν καί ενίοτε είναι άληθές ότι σπανίους ό άνακριτής καταφεύγη εις ειδικά άντιδραστήρια, οία αί φθορίζουσαι ούσίαι, αί όποΐαι είναι πολύ άποτελεσματικαί
αλλ’ αί όποΐαι σχεδόν πάντοτε έχουν τό μειονέκτημα νά αφήνουν ’ίχνη έμφανή κατά
τήν τεχνικήν εργασίαν.
Κατά τίνα τρόπον οί άνακριταί θά δυνηθώσιν ν’ άναζητήσωσιν έν ίχνος, όταν ή
ή εργασία πρέπη νά παραμείνη μυστική καί όταν χειρίζωνται τά έγγραφα καί τά
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πειστήρια χωρίς νά πρέπη νά φθείρωσι καί χωρίς νά δυνηθή τις νά ύποπτευθή τήν
εργασίαν τήν οποίαν επ’ αύτών επραγματοποιησαν,
^
λτ
'
Αύτό είναι το πρόβλημα μέ τήν λύσιν τοϋ οποίου άπησχοληθημεν. Μετά
αακοάν πείραν έφθάσαμεν εις τήν άνεύρεσιν συνθέσεως απλής καί αποτελεσματικής,
ή οποία δύναται νά χρησιμοποιηθή εις πάσαν στιγμήν καί άπό οΐονδηποτε ερευνητήν
έστω καί μή ειδικόν.
,
,
,
'Ως έτονίσαμεν όμως, οτι ή μέθοδος αυτή απαιτεί μεγαλην λεπτότητα και
καθαριότητα έν τή έφαρμογή, λόγω τής έπιδράσεως τής υγρασίας επι των αντιδρα
στηρίων μας.
,
, ,
,
Το άποτέλεσμα των προσπαθειών τούτων κατεληςεν εις την χρησιμοποιησιν
ενός προϊόντος όνομαζομένου Ioal, τό όποιον είναι σύνθεσις μεταλλικού ιωδίου και
υδατάνθρακας (τοϋ γνωστού ύπό τό όνομα άμυλον). Ή σύνθεσις αϋτη απαρτίζεται
έκ τής άναμίξεως ενός μέρους μεταλλικού ιωδίου καί πέντε μερών άμυλου, το οποίον
άφήνωμεν νά άναμειχθή μέχρις ού σχηματισθή μία κονις εντονως ^μελαινα. ^
;
Ή κόνις αυτή δέον νά τίθηται έντός ύαλίνου σωλήνος και οστις να κλειη
ερμητικώς καί εί δυνατόν νά είναι προφυλαγμένος άπό τήν άκτινοβολιαν τοϋ φωτός
καί τοϋ ήλιου.
,
,
Ή χρησιμοποίησις τοϋ αντιδραστηρίου Ioal είναι ως θα ίδωμεν απλουστατη.
"Οταν εύρισκώμεθα προ έγγράφων, τά όποια εξεταζόμενα μέ μεγεθυντικόν
φακόν ύπό έντονον πλάγιον φως, άποκαλύπτουν κατά τρόπον πιθανοφανή την πα
ρουσίαν ιχνών δακτύλων, πρέπει νά ένεργήσωμεν ώς ακολούθως : ^
Πρωτίστως θά άποφύγωμεν νά τοποθετήσωμεν τό άντικείμενον πλησίον
τοϋ στόματός μας, διά νά τό προστατεύσωμεν άπό τά μικροσκοπικά μόρια του σίελου
καί ιδίως άπό τάς άναθυμιάσεις τάς προκαλουμένας άπό τήν άναπνοήν. Θα ριψωμεν
κατόπιν μετά μεγάλης προσοχής ποσότητά τινα άντιδραστηρίου επί του μέρους εις
τό όποιον υποτίθεται ότι εύρίσκονται τά άποτυπώματα καί θά κινήσωμεν έλαφρως τον
χάρτην διά νά διευκολυνθή ή κανονική διανομή τοϋ άντιδραστηρίου εις τό ύποπτον
μέρος τοϋ χάρτου. Πρέπει τότε νά άναμείνωμεν ολίγα λεπτά. Μετά ταΰτα^αφαιρουαεν τό άντιδραστήριον διπλώνοντες τό χαρτί, ώστε ή ώρισθεϊσα κονις ^να συγκεντοωθή καί νά πέση έπί τοϋ δοχείου. 'Όταν ή εργασία αυτή περατωθή, εάν ίχνη απο
τά άποκαλυφθέντα εμφανίζουν μερικά σημεία πολύ έντονα, πρέπει νά τα καθαρισωμεν μετά μεγάλης έπιδεξιότητος μέ τό κλασσικόν πινέλο που αποτελεΐται^ απο τρί
χας καμήλου. Θά προκύψη τότε μία είκών τελεία, λίαν κατάλληλος διά μίαν καλήν
φωτογραφίαν. "Οταν τό έγγραφον φωτογραφηθή, πρέπει νά έξαφανίσωμεν τα ίχνη
τοϋ άντιδραστηρίου. Προς τό σκοπόν τούτον σύρωμεν ελαφρώς επι τής επιφάνειας
τοϋ χάρτου μικρόν τεμάχιον βάμβακος, τό όποιον έχει τήν ιδιότητα νά^συγκρατή τό
άντιδραστήριον. 'Η κίνησις αυτή επαναλαμβάνεται 3 έως 4 φοράς, έως ου ξαναφανή μόνον ή χαρακτηριστική σκιά τήν όποιαν παρουσιάζει οίονδήποτε χαρτί, το
τό όποιον έχουν έγγίσει τά δάκτυλα τής χειρος.
^
(
,
Τό έγγραφον, τό όποιον μετεχειρίσθημεν όντως, δεν ύφίσταται βλάβην και
δεν προσλαμβάνει ούδέν ύποπτον χρώμα, έν άντιθέσει. μέ δ,τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιή τις άτμούς ιωδίου, τοϋ όποιου ή έφαρμογή είναι δύσκολος και τά αποτελέ
σματα ούχί πάντοτε ικανοποιητικά.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ

Ε Γ Κ Λ Η ΜΑ Τ Ι Κ Ο Ί " Η Σ
ΝΑΡΚΩΤΙ ΚΑ

Από το περιοδικόν «Life» κατά
- ------------------------ μεταφρασιν και διασκευήν τ ο υ __________________
Άστυν. Δ /ντοΰ Β' κ. Δ . ΜΟΡΟΥ

_Τα ναρκω τικά αποτελούν τον πιο ϋπονλο κίνδυνο και την
πιο μεγάλη καί θανάσιμη απειλή πού γνώρισε ποτέ η άνθρωπότης. Τα κέρδη άπό την εμπορία των ναρκωτικών είναι τε
ράστια, άλλα καί oi κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι.

, ; ^·ν
ν^·
οποιαδηποτε άπό τις θερμές χώρες του κόσμου, καί άν
το έδαφος τής χωράς αυτής τύχη νά είναι κάπως γόνιμο καί εύφορο, μπορείτε νά
καλλιεργησητε ένα αρκετα όμορφο φυτό, ύψους 1.20 μ. περίπου, γνωστό μέ το όνομα
υ π ν ο φ ο ρ ο ς μήκων (Papaver Somniferum).
Οταν το φυτό αυτό άνθιση και πέσουν τά πέταλα τών μεγάλων άνθέων του,
παραμένει
.cvei ενα περικάρπιο μέτριου μεγέθους, όταν δέ το περικάρπιο αύτό χαραχθή
μέ μαχα
χαιρι, εκρεει ενα γαλακτώδες υγρό. Αν αύτό τό ρευστό γαλάκτωμα άφεθή
φευη
ρωθή

κ*1 -----,ι Λαιιρ-,-αυια, μεταφορά και εμπορία αυτου. Λί συναλλαγές
σε όπιο και τών^παραγωγων αυτού είναι μια ύπόθεσις εξαιρετικά πολύπλοκος, δύ
σκολος και επικίνδυνος και αποτελούν τον πιο επικερδή κλάδον τής εγκληματικής
δραστηριότητος τού διεθνούς υποκόσμου : τ ό λ α θ ρ ε μ π ο ρ ί ο υ ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν.
Γο διεθνες έγκλημα, ως ελεγχθη στο δημοσιευθέν εις προηγούμενου τεύχος
τοΰ^περιοδικο ^Ιον άρθρον, είναι η μεγαλύτερη καί επικερδέστερη αφανής εμπορική
κερδοσκοπική επιχείρηση. Απο όλες τις εκδηλώσεις τής εγκληματικής δραστηριότη-

^ ^ Η παραγωγή, κατεργασία, επεξεργασία καί έμ,πορία των ναρκο^τικών, είναι
μώι εξαιρετικά περίπλοκος έπιχείρησις καί άποτελεΐ έ'ργον των διεθνών εγκληματι
κών κύκλων, ^πού διευθύνονται άπό μερικούς δόλιους, καταχθόνιους, σκοτεινούς καί
σατανικούς τυπους τού διεθνούς υποκοσμου, μέσα στους οποίους συγκαταλέγονται
καί τα μέλη τής διαβόητης έγκληματικής όργανώσεως μαφία.
^Σέ κάθε τοιαύτη συναλλαγή, τά κέρδη πάντοτε είναι τεράστια' όμως, τό
τελικό αποτέλεσμα, είναι πάντοτε ή άθλιότης καί ή καταστροφή.
Ενα μεγάλο μέρος τής διεθνούς παράνομης παραγωγής σέ ναρκωτικά, διο
χετεύεται σ^ις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό αποτελεί τήν μεγαλύτερη αιτία τής
ηυξΐ]μενης εγκληματικότητας. Ομως με την βοήθεια καί των αστυνομικών τών
άλλων χωρων, η υπηρεσία όιωξεως ναρκωτικών των 'Ηνωμένων Πολιτειών έχει
κηρύξει καί διεξάγει μέ επιτυχία ένα άμίληκτο καί εξοντωτικό πόλεμο κατά τών
λαθρεμπόρων τών ναρκωτικών ολοκλήρου τού κόσμου.
'Υπάρχουν διάφορα είδη ναρκωτικών, άπό διάφορα μέρη τού κόσμου. Τό κάθε
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ναρκωτικό, έχει τήν προέλευσί του και τά ιδιαίτερα του αποτελέσματα πάνω σ αυ
τούς πού κάμουν χρήσι αυτού (τούς τοξικομανείς). 1 παρχουν όμως δυο κυρίες κα
τηγορίες. Τά καταπτωτικά, πού μειώνουν, χαλαρώνουν και παραλύουν τις σωματι
κές, πνευματικές καί ψυχικές ικανότητες τού τοξικομανούς και δίδουν σ αυτόν
ένα αίσθημα, ότι εύρίσκεται σέ πολύ καλή κατάστασι, και τα διεγερτικά ή τονω
τικά πού τονώνουν καί ανυψώνουν απατηλά τό αίσθημα τού τοξικομανούς περί τής
δυνάμεως, ισχύος καί υπεροχής του.
’Από τά καταπτωτικά, τά πιο σπουδαία είναι τά οπιώδη—το οπιο και τα
παράγωγά του. 'Όλα τά οπιώδη, έκτος βέβαια των συνθετικών τοιουτων, που δεν
συμπεριλαμβάνονται στήν κατηγορία των ναρκωτικών, προέρχονται απο τον υπνοφόρο μήκωνα (παπαρούνα), πού είναι συγγενής τής κατηγορίας τής οικιακής πα
παρούνας καί πού αναπτύσσεται καί ευδοκιμεί κυρίως στήν Μέση ’Ανατολή και
Νοτιοανατολική ’Ασία. Μέ κατάλληλη χημική επεξεργασία, τό όπιο δίδει μιά
ποικιλία ναρκωτικών, όπως ή μορφίνη, κοντεΐνη ή ηρωίνη κ.λ.π. 'Η ηρωίνη απο
τελεί τό πιο δραστικό ναρκωτικό καί είναι επίσης τό πιο άκριβό τοιούτον. 'Η ήρωΐνη έ'χει μιά τέτοια έπίδρασι, ώστε ένας ήρωΐνομανής θά διεκινδύνευε καί τήν ζο^η
του γιά μιά δόσι, πρέζα ή «φιξ», όπο^ς άποκαλεΐται. Τά άμεσά της αποτελέσματα
είναι υπνηλία, άδιαφορία καί χαυνότης. Τακτική καί καθ’ έξιν χρήσις οδηγεί σέ
ήθική, ψυχική, πνευματική καί φυσική κατάπτωσι, ώς καί στήν άλλαγή τής
προσωπικότητος. Ή χρήσις γίνεται δι’ εισπνοής, άλλά κυρίως δι’ ενέσεων καί τ ’
άποτελέσματά της είναι περισσότερο δραστικά καί άμεσα, όταν είσάγεται άπ' εύθείας στο αίμα μέ ενδοφλέβιες ενέσεις.
Τά καταπτωτικά ναρκωτικά πού γίνεται χρήσις σέ πολύ εύρεΐα κλίμακα,
προέρχονται άπό τό θηλυκό φυτό, γνωστόν ώς ινδική κάνναβις (τό αρσενικό φυτό
τής κατηγορίας αυτής χρησιμοποιείται γιά τήν κατασκευήν σχοινιών). Ή κάναβις
πού καλλιεργείται στο Μεξικό, παράγει τήν μαριχουάνα.
Άπό την ίδια κάνναβι στήν Μέση ’Ανατολή παράγεται τό χ α σ ί ς καί στις
’Ινδίες τό ναρκωτικό πού καλείται τσάρας, κάντζα καί μπχάνγκ (charas, canja,
bhang).
"Ολα τά ναρκωτικά πού παράγονται άπό τήν ινδικήν κάνναβιν έχουν 'ένα.
κοινό γνώρισμα. Είτε καπνίζονται, είτε ρουφώνται, είτε άλλως πως εΐσάγονται στον
οργανισμό, δίδουν στον πότη ένα παράξενο ψευδαίσθημα τής ανυπαρξίας.. Τό πά
τωμα μπορεί νά φαίνεται ότι παίρνει διάφορες κλίσεις καί τό διυμάτιο οτι παίρνει
μεγάλες διαστάσεις. ’Έπειτα, άλλες όρματικές ψευδαισθήσεις κυριεύουν τον πότη :
π.χ. βλέπει πιο ζούηρά τά χρώματα, πιο λαμπερό τό ύπάρχον φώς καί επικρατεί
επίσης σ’ αυτόν, τό αίσθημα τού άνευθύνου καί παρατεταμένου χρόνου.
Το πιο ισχυρό καί δραστικό ναρκωτικό άπό τά παραγόμενα άπό τήν ινδικήν
κάναβιν, είναι το χ α σ ί ς. Τό χασίς παράγεται άπό τις λεπτές άνθώδεις τολύπες
(άνθώδη τσαμπιά) τού φυτού αυτού. Τά άνθώδη αυτά τσαμπιά όταν ωριμάσουν κα
λά, εκρέουν μιά κολλώδη κίτρινη ρητίνη πού μυρίζει λίγο σάν τήν μέντα. 'Όταν δέ,
ή ρητίνη αυτή παίρνει μαύρο χρώμα, σημαίνει, ότι έφθασε δ καιρός τής συγκομιδής
καί άφού τρυγηθοΰν, απλώνονται προσεκτικά σέ χονδρά βαμβακερά πανιά, άπό _τά
όποια νά μπορή ν’ άποκολληθή ή ρητίνη αύτή, άμα ξηραθή. 'Η πρώτη αυτή άκατέργαστος ύλη πού συγκεντροΰται άπό τον τρυγηθέντα καί άποξηραθέντα καρπό
τής καννάβεως, είναι ισχυρή καί λίαν δραστική' συνεχής δέ ταύτης χρήσις., μπορεί
νά όδηγήση τον ά.νθρωπο στήν τρέλλα.
Ή μαριχουάνα, τοποθετείται μέσα στά σιγάρα καί καπνίζεται, τό χασίς
όμως καί τά άλλα παράγωγα τής καννάβεως καπνίζονται βέβαια μέσα στά σιγάρα
ή μέ τούς ναργιλέδες, άλλά επίσης μασσιέται όπως οί τσίχλες καί μερικές φορές
άκόμη πίνονται μέ τό τσάι ή τον καφέ.

Διεθνής έγκληματικότης—Ναρκωτικά
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Απο την άλλη κατηγορία των ναρκωτικών, δηλ. τά τονωτικά η διεγερτικά,
το πιο ισχυρό και δραστικό είναι ή κοκαΐνη, πού παράγεται άπό τά φύλλα ενός
αμνωδουςφυτου ονόματι κ ό κ α καί πού άναπτύσσεται καί ευδοκιμεί στο Περού,
Πολιβια και Ιαβα. Ώ ς ναρκωτικό, ή κοκαΐνη προκαλεΐ ενα αίσθημα πλήρους μέθης.
Ui περουβιανή ινδοί θεωρούν τήν κοκαΐνη σάν μιά πηγή θεϊκής δυνάμεως καί
υπάρχει η προληψις ότι, αν μασσήσουν φύλλα τής κόκα, θά μπορούν να έργασθούν
π ι° εντατικά και πιο σκληρά, χωρίς πολύ τροφή καί ύπνο. "Ομως οί κοκκαϊνομανείς,
—
V~l '7' ο ~
^Φ°σκτάται πολύ γρήγορα, παρουσιάζουν συμπτώματα κάθε άλλο
,ιαρα θεϊκής δυνάμεως. Τά πρόσωπά τους κιτρινίζουν γρήγορα, τά χείλη τους γί
νονται ωχρά, στά μάτια τους σχηματίζονται κόκκινοι κύκλοι, τό δέ βάδισμα καί
ομιλία τους γίνονται άσταθή. 'Η συνεχής χρήσις επί μακράν, καθιστά αυτούς παραλογους και σχεοον τταράφρονας.
Οι περουβιανοί, απολαμβάνουν το άρωμα τής κοκαΐνης μασσώντας φύλλα
ι θ£’ κοκαι 0 εξαγόμενη όμως στο εξωτερικό κοκαΐνη παράγεται διά κατεργασίας
των φύλλων, οπότε τό^ προϊόν αύτό λαμβάνει μορφήν κρυσταλιζέ. 'Η χρήσις της
γίνεται είτε δι^ εισπνοής, είτε δι’ ενέσεων, είτε διά ραντισμού τής τροφής. Άναφερεται, ότι κάποια ώραιοτάτη σύζυγος ενός ΐταλού βιομηχάνου, έκαμε χρήσι κο
καΐνης, ρί/ιτουσα στο φαγητό της άπό μιά ιδιαίτερη αλατιέρα, όπως γίνεται μέ τήν
χρήσι τού ά.λατος.
'
1
,
^άτι παρόμοιο μέ τήν κοκαΐνη, σέ αποτελέσματα, είναι τό προϊόν φυτού τής
Ανατολικής ’Αφρικής, πού οί μαύροι ονομάζουν «m ira», οί δέ ’Άραβες «kh at».
Πολύ μικρές ποσότητες άπό αύτά τά τελευταία ναρκωτικά, οχι δέ καί πολύ μεγά
λες τοιαύτης κοκαΐνης, είσάγονται στις 'Ηνωμένες Πολιτείες.
, ,
κυΡ*·° ναρκωτικό που εισαγεται κατά μεγάλες ποσότητες καί ανησυχεί
τις* αμερικανικές αρχές, είναι ή ήρωΐνη.
„
^\L0Cνα μεταφερθή μια μικρή ποσοτης ήρωΐνης, άπό μιά περιοχή τής Τουρκίας
οπού το πρώτον παράγεται ώς όπιο, στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μπορεί νά
παραδοθή σ’ ενα έφηβο προς χρήσιν, σ’ ένα αθλητικό γήπεδο, μεσολαβεί ένας ολό
κληρος κοσμος σε πολλές χώρες. Η καλλιέργεια τού ύπνοφόρου μηκωνος καί ή
παραγωγή οπίου, απαγορεύεται στά περισσότερη μέρη τού κόσμου./"Ομως, στήν
Ιουρκία, τό όπιο θεωρείται σάν ένα ιστορικό καί εθνικό ποοϊόν καί'σάν μιά πηγή
εθνικούς πλούτου, άπό μακροϋ δέ ήδη χρόνου ή Τουρκία έφοδιάζει τις 'Ηνωμένες
Πολιτείες με το^περισσότερο όπιο, πού έχουν άνάγκη γιά φαρμακευτικούς σκοπούς.
βέβαια δεν εμποδίζει να εχη στενή συνεργασία μέ τούς άμερικανούς, κατά
ιθΰ αντιναρκωτικοΰ αγώνος, που διεξάγουν οί τελευταίοι. Οί περιπλοκές στήν
Τουρκία άρχίζουν μέ τήν υπερπαραγωγή οπίου. Σύμφωνα μέ τούς τουρκικούς νό
μους, οί τούρκοι άγρότες πρέπει νά πωλήσουν όλες τις παραγόμενες ποσότητες
ο/αου στο κράτος. Πολλοί όμως παραγωγοί παράγουν όπιο σέ μεγαλύτερες ποσό
τητες απο αυτές που η κυβερνησις προτίθεται νά συγκεντρώση, έτσι δέ παρουσιά
ζοντας σ αύτους έμποροι σύριοι καί λιβανέζοι, πού άναλαμβάνουν ν’ αγοράσουν τά
πλοονασματα τους και μαλιστα σε τιμές μεγαλύτερες άπ’ αύτές πού προσφέρει ή
κυβέρνησις. Μιά συνιθισμένη τιμή γιά 10 κιλά άκατεργάστου οπίου, είναι 500 δολλάρια. βγάζοντας όμως αύτό λάθρα κοντά στά σύνορα τής Συρίας καί τού Λιβάνου
ή τιμή του φθάνει τά 700 δολλάρια.
Στή Βηρυττό, τό άκατέργαστο όπιο υποβάλλεται σέ ειδική επεξεργασία καί
μετατρέπεται σέ άκατέργαστη μορφίνη. Τά 10 κιλά οπίου άποδίδουν 1 κιλό άκατέργαστης μορφίνης.^ Στην μορφήν αυτήν, είναι περισσότερο ευχερής ή λαθρεμπορία
από^6,τι ^ οττιο, διότι τό ένα κιλό κρύπτεται καί μεταφέρεται εύχερέστερα.' Η τιμή
κατά κιλό τής ακατέργαστης^ αύτής μορφίνης, άνέρχεται σέ 1.50θ"δολλάρια. Καθαρή
μορφίνη, είτε δι ιατρικήν χρήσιν, είτε δια χρήσιν έκ μέρους τοξικομανών, παράγεται
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εύκολα άπό τήν άκατέργαστη τοιαύτη. 'Όμως, τα κέρδη είναι ασυγκριτως μεγαλύ
τερα σέ ήρωΐνη, παρά σε μορφίνη καί επειδή οι λιβανεζοι στερούνται καταλλήλων
τεχνικών καί χημικών έργαστηρίων, γιά τήν μετατροπή τής ακατέργαστης μορφίνης
σέ ηρωίνη, αποστέλλουν λάθρα αυτήν στο εξωτερικό.
' Η μετατροπή του οπίου σέ ακατέργαστη μορφίνη είναι μια άπλή επεξεργα
σία, άλλα ή μετατροπή τής άκατέργαστης μορφίνης σέ ήρω'ίνη, είναι μια λεπτή
δύσκολη καί πολύπλοκη τοιαύτη. Έκτος τής ύπαρξεως λαθραίου χημικού καταλλή
λου εργαστηρίου, εξοπλισμένου μέ όλα τά απαραίτητα τεχνικά μέσα, απαιτούνται
καί χημικοί επιστήμονες, πρόθυμοι νά άναλάβωσι ένα τοιοΰτο παράνομο και τόσο
έπικίνδυνο έργο καί πού ή αμοιβή τους άνέρχεται σέ 100 δολλαρια κατα κιλό. Στη
Μασσαλία καί τό Παρίσι, λειτουργούν τοιαΰτα μυστικά παράνομα εργαστήρια. Ή
Γενική ’Ασφάλεια τού Παρισιού, πού συνεργάζεται μέ τις άμερικανικές αρχές κατά
τού άντιναρκωτίκοΰ άγώνος, έχει ανακαλύψει τοιαΰτα παράνομα εργαστήρια, ενα
κατά μέσον όρον κατ’ έτος, κατά τά τελευταία δέκα χρόνια.
Τήν Γαλλία, όπως καί τήν ’Ιταλία, δέν τήν απασχολεί σοβαρά το πρόβλημ,α
τών τοξικομανών, ούτε δέ καί έχει κανένα ιδιαίτερο ένδιαφέρον μέ τα ναρκωτικά
καί έτσι, μπορούν νά είσέρχωνται καί έξέρχωνται στή χώρα, χωρίς μεγάλους κιν
δύνους έκ μέρους τής άστυνομίας. Κάποιος εύρωπαΐος άστυφύλαξ σέ γενομένη συζήτησι, άπήντησε ώς έξής : «Γιατί μπορούμε καί παίρνομε έλεύθερα ασπιρίνη γιά
τον κεφαλόπονο μιας άλλης μορφής)).
Έν τούτοις, ή Γενική ’Ασφάλεια τού Παρισιού έχει καταπολεμήσει το
πρόβλημα τών ναρκωτικών, μέ τό συνηθισμένο της θερμόν ένδιαφέρον, τήν έξαιρετικήν της δραστηριότητα καί συχνά, μέ έξαιρετικώς λαμπρά αποτελέσματα. "Ενα
παράδειγμα τής άξιεπαίνου δράσεώς της, υπήρξε ή άνακάλυψις καί έξάρθρωσις
πολύ πρόσφατα μιας συμμορίας άπό 106, πού διενήργει λαθρεμπόριο ναρκωτικών,
σέ μεγάλη κλίμακα, άπό τή Μέση ’Ανατολή στή Μασσαλία. 'Η άνωτέρω συμ
μορία λαθρεμπόρων είχε τήν έδρα της στή Μασσαλία καί ένήργει τακτικά άποστολές ήρωΐνης στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. 'Η Γενική ’Ασφάλεια έκ τής παρακολόυθήσεως καί πληροφοριών, ήχθη στο συμπέρασμα, ότι ό κύκλος ήτο πολύ μεγάλος
καί ασφαλώς θά υπήρχε τηλεγραφική επικοινωνία μεταξύ λαθρεμπόρων. Ώρίσθησαν λοιπόν τέσσαρες δραστήριοι καί πεπειραμένοι άστυνομικοί, νά μελετήσουν καί
διερευνήσουν 1.200.000 τηλεγραφήματα πού είχαν διαβιβασθή άπό τά τηλεγρα
φικά γραφεία τής Μασσαλίας. ’Έπειτα άπό έρευνες 15 εβδομάδων, άνεκάλυψαν
ότι, κάποιο μικρό καφενεδάκι, έπαιρνε πολλά τηλεγραφήματα, συχνά δέ άπευθυνόμενα προς κάποια «Ζοζέττα». "Οταν διεπίστωσαν, ότι ή «Ζοζέττα» είχε λάβει
τρία εύχετήρια τηλεγραφήματα γιά τά γενέθλιά της, τήν ίδια έβδομάδα άπό κά
ποιαν όνόματι «Σολάνζ», συμπέραναν ότι ή τό όνομα Ζοζέττα ήτο πολύ κοινό
μεταξύ τών πελατών τού καφενείου καί συμπτωματικά τρεις διάφορες εόρταζαν τά
γενέθλιά τους τήν ίδια έποχή ή ότι ή Σολάνζ ήτο πολύ ξεχασιάρα.
Μιά έρευνα στα δρομολόγια τών πλοίων, φανέρωσε ότι ή Ζοζέττα έλάμβανε
τηλεγραφήματα ολίγον προ τής άφίξεως ώρισμένων πλοίων καί ότι διεβίβαζε αυτά
στήν Κούβα κατά τήν άναχώρησι πάλιν ώρισμένων πλοίων. Τό καφενεδάκι έτέθη
ύπό άγρυπνο, άφανή παρακολούθησι καί πριν περάση άρκετός χρόνος, κάποιος
λαθρέμπορος ναρκωτικών, πού ή ’Ασφάλεια ύπωπτεύετο, ένεφανίσθη. Έπηκολούθησε αιφνιδιαστική έρευνα σέ διάφορα μέρη, άποτέλεσμα δέ υπήρξε ή άνακάλυψις
ναρκωτικών σέ μεγάλες ποσότητες, ή σύλληψις τών κυριωτέρων λαθρεμπόρων καί
ή έξάρθρωσις τής συμμορίας ολοκλήρου.
Μετά τήν μετατροπή τής άκατέργαστης μορφίνης σέ ηρωίνη στο Παρίσι ή
τήν Μασσαλία,— άπό ένα δέ κιλό άκατέργαστης μορφίνης παράγεται ένα κιλό
ήρωΐνη—άποστέλλεται στήν ’Ιταλία, ή δέ τιμή της κατά κιλό άνέρχεται πλέον στά
5.000 δολλάρια.
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Η σπεσιαλιτέ (είδικότης) των ίταλών στήν διοχέτευσι του δηλητηρίου του
λευκοΰ θανατου στις χώρες καταναλώσεως, είναι άσυναγώνιστος καί άκαταμάχητος.Την Ιταλία, όπως καί την Γαλλία, δεν την άπασχολή πρόβλημα τοξικομα
νών, όμο^ς ή ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza), αποδέχεται
^ ν παρουσία 2.000 διεθνών λαθρεμπόρων ναρκωτικών στήν ’Ιταλία, πού δρουν
ποικιλοτρόπως.
Πράγματι, ή Ιταλία κάποτε είχε χαρακτηρισθή ώς «αεροπορικός μεταφορευς των λαθραιως μεταφερομένων ναρκωτικών», λόγω τής γεωγραφικής της θέσεοος, μετας,υ των χωρών τής παραγωγής καί των χωρών τής καταναλώσεως. 'Υπάρ
χουν πολλές εμμεσες σχέσεις καί δεσμοί μεταξύ του ιταλικού' υποκόσμου καί τού
αμερικανικού τοιούτου, ή δέ συνεργασία τους σ’όλες τις εγκληματικές εκδηλώσεις
είναι λίαν στενή. Η ιταλική δραστηριότης σέ λαθρεμπορικές συναλλαγές ναρκωτι
κών, δεν συγκεντροΰται στή Νεάπολι, ώς άπό όλους έπιστεύετο, άλλα στο Μιλάνο.
Οι μιλανεζοι λαθρέμποροι διοχετεύουν τήν ήρωΐνη μέ πλοία άπό τήν Νεάπολι,
Γένοβα, Παλέρμο ή άεροπορικώς άπό τον άερολιμένα τής Ρώμης. Τελικός προορι
σμός σχεδόν πάντοτε των αποστολών, είναι ή Νέα 'Υόρκη, στήν παραλία τής οποίας
φθάνει μέ τιμή άξίας κατά κιλό 16.000 δολλαρίων.
Γα προσδοκώμενα κέρδη, δέν τελειώνουν βέβαια έδώ. 'II ήρωΐνη πέρνα άπό
πολλά χέρια άλληλοδιαδόχως στήν ’Αμερική, πριν φθάση στον καταναλωτή.
Ενα κιλό ηρωίνης, άφού «κοπή» κατά τήν έκφρασι τών λαθρεμπόρων, πολλές
φορές δίδει 70.000 δόσεις (πρέζες ή φίζες όπως λέγωνται έχει) πού πωλοΰνται
τελικά η κάθε μιά, 5 δολλάρια. Τά 10 κιλά λοιπόν, ό τούρκος άγρότης έπώλησε
500 δολλάρια, πωλοΰνται τώρα στήν κατανάλωσι άντί 350.000 δολλαρίων.
Αυτά τά μυθώδη κέρδη εξηγούν γιατί ή ’Αμερική είναι ό μεγαλύτερος καί
κυριωτερος στόχος τών λαθρεμπόρων στο δυτικό ήμισφαίριο, στον τομέα τών ναρ
κωτικών. Σύμφωνα μέ τις στατιστικές τής υπηρεσίας διώξεως τών ναρκωτικών,
υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες 45.957 τοξικομανείς. ’Επειδή ή ’Αμερική
είναι χώρα εύημεροΰσα σήμερα οίκονομικώς όσο καμμιά άλλη, οί τοξικομανείς
έχουν οικονομικήν ευχέρειαν νά διαθέσουν τ ’ άπαιτούμενα χρήματα γιά τήν προμή
θειαν τών ναρκωτικών, σ’ αυτές τις υψηλές τιμές ή μπορούν άκόμη εύκολα νά έξεύρουν ταύτα διά κλοπών καί άλλων εγκληματικών ενεργειών.
’Αποτέλεσμα τής οικονομικής αύτής εύχερείας καί τής μεγάλης ώς έκ τού
του ζητήσεως τών δηλητηριωδών αύτών προϊόντων, είναι ή προσπάθεια τών λαθρεμπόρων, όπως διοχετεύουν όλες τις παραγόμενες ποσότητες στήν ’Αμερική
καί μή διαθέτουν στήν κατανάλωσι σ’ άλλες χώρες, όπου τά κέρδη βέβαια εΐναι
πολύ μικρότερα.
Οί περισσότεροι τών τοξικομανών στήν ’Αμερική, σχεδόν τά 90 % αύτών,
κάμουν χρήσιν ήρωΐνης καί ό μέσος όρος τών διατιθεμένων παρ’ αύτών χρημάτων
γιά τήν άγορά ταύτης, άνέρχεται σέ 20 δολλάρια κατά τοξικομανή τήν ημέρα. Πολ
λοί άπ’ αύτούς βέβαια διαθέτουν καί διπλάσια. Έ ξ όλων τών τοξικομανών τής
’Αμερικής τά 45 % έχουν συγκεντρωθή στή Νέα 'Υόρκη. ’Εκ τών υπολοίπων
δέ, οί περισσότεροι πάλιν εύρίσκονται στά τρία μεγάλα άστικά κέντρα, Λος ’Ά ντζε
λες 14 %, Σικάγο 13 % καί Ντιτρόϊτ 5 %, τό δέ έναπομένον μικρό ποσοστόν, σέ
διάφορες άλλες πόλεις. ’Επί τού συνόλου πάλιν τών τοξικομανών, 59 % εΐναι μαύροι.
’Έχει ύπολογισθή ότι, όλοι οί τοξικομανείς τής ’Αμερικής, δαπανούν κατ’
έτος περισσότερα άπό 500 εκατομμύρια δολλάρια γιά τήν προμήθεια τών άναγκαιούντων σ’ αύτούς ναρκωτικών, δηλ. είναι οί καλύτεροι καταναλωτές σ’ όλο τον
κόσμο.
Οί τοξικομανείς, εΐναι οί πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι τού κόσμου, διότι
αί στιγμιαίες ηδονές πού απολαμβάνουν στο άρχικό στάδιο, όταν παίρνουν τήν
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δόσι τους (πρέζα), διαρκούν πολύ λίγο, πολύ δέ γρήγορα χάνουν καί αύτή τήν ικα
νότητα τής προσωρινής άπολαύσεως των ηδονών του δηλητηρίου, διότι καταντούν
έρμαια τού πάθους των, υποφέρουν τρομερά ψυχικώς καί διανοητικούς καί αισθά
νονται φοβερούς σωματικούς πόνους, μέχρις ότου πάρουν τήν δόσιν τους (πρέζαν),
άλλα ούδεμίαν άπόλαυσιν αισθάνονται πλέον, παρ’ απλώς καταπραμνονται δι’ ολί
γον τά φοβερά τους μαρτύρια, μέχρις δτου παρέλθη ή νάρκωσις καί έπακολουθήση
μια νέα κρίσις πόνων, μαρτυρίων καί βασανιστηρίων.
Μέ τήν πάροδο τού χρόνου καί άπό τά αλλεπάλληλα τρυπήματα καί ενέσεις,
σχηματίζονται αποστήματα στά. χέρια καί πόδια τους καί επέρχεται έμφραξις
τών φλεβών. Δεν μπορούν νά έργασθοΰν, χαίρουν πλήρους ανυποληψίας καί περιφρονήσεως παρά πάντων, ακόμη δέ καί σέ λίγα νοσοκομεία γίνονται δεκτοί προς
θεραπείαν. Έν τώ μεταξύ διαπράττουν άφθονες κλοπές για νά εξοικονομήσουν
τ ’ απαραίτητα χρήματα, ί'να ικανοποιήσουν το άθλιο πάθος τους.
Καίτοι δέν ύπάρχοι προθεσιε διαψεύσεως έκ μέρουε τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών, τού γεγονότος ότι οί άμερικανοί τοξικομανείς πληρώνουν το μεγαλύτερον
μέρος τού φοβερού αύτοΰ φόρου τού λευκού θανάτου, εϊμεθα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν, ότι καί μερικές άλλες χώρες θά έχουν ασφαλώς κάποιο μεγαλύτερο αριθμό
τοξικομανών, άπ’ό,τι οί στατιστικές τους παρουσιάζουν καί θά τάς άπασχολή κάπως
σοβαρώτερα τό πρόβλημα τών ναρκωτικών. Πολύ λίγες άπό τής αμερικανικές υπη
ρεσίες πού απασχολούνται μέ τό θέμα τών ναρκωτικών, πιστεύουν π.χ. ότι ό αριθμός
τών τοξικομανών στήν Μεγάλη Βρεταννία είναι τόσο περιωρισμένος, ώστε ν’ άνέρχωνται μόλις σέ 442, ούς αί πρόσφατες στατιστικές αναφέρουν, ή ότι ή Γαλλία έχει
300 μόνον τοξικομανείς καί ή ’Ιταλία 360.
Αί αρμόδιες βρεταννικές αρχές, χαρακτηρίζουν τό πρόβλημα τών ναρκω
τικών ώς μηδαμινό—«εξαιρέσει βέβαια μεταξύ τών μαύρων καί τών καταγομένων
από τήν ανατολή». ’Αλλά αν άφαιρέσωμε αύτές τις κατηγορίες, λέγουν οί άμερικανοί, ασφαλώς καί ό αριθμός τών τοξιμονανών στήν Αμερική θά περιωρίζετο λίαν
σημαντικά. Αί βρεταννικές στατιστικές, βασίζονται κυρίως στις αναφορές τών για
τρών. 'Όσον αφόρα τήν Γαλλία καί ’Ιταλία, λέγουν, οί στατιστικές μπορεί βέβαια
νά είναι εσφαλμένες, πάντως όμως ή ροπή καί συνήθεια χρήσεως τών ναρκωτικών,
ποτέ δέν είχε λάβει εκεί μεγάλες διαστάσεις, καί τούτο οφείλεται κατά ένα μέρος
στο ότι οί γάλλοι καί Ιταλοί είναι πάρα πολύ άφοσιωμένοι στά κρασιά τους καί δέν
κάμουν τήν ανοησία νά έγκαταλείψουν αυτά, γιά τις ηδονές τής πίπας καί τού ναρ
γιλέ ή τής ύποδερμικής εύτυχίας. "Ολα σχεδόν τά οπιώδη ναρκούτικά πού φθάνουν
στις ανατολικές ακτές τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, όλη-ή κοκαΐνη πού εισέρχεται
εκεί και ένα μεγάλο ποσοστό τής μαριχουάνας, διοχετεύοται στήν κατανάλωσι άπό
την μαφία, αύτή τήν μυστηριώδη, δόλια, σκοτεινή καί σατανική έγκληματική οργά
νωση γιά τήν οποία θά μιλήσωμε στο προσεχές καί τελευταίο άρθρο τής διεθνούς
έγκληματικότητος.
'Η μαφία είναι τόσο πανίσχυρος πού πολλοί άπό τούς αρμόδιους πιστεύουν
ότι, καί αί συναλλαγές σέ ναρκωτικά, πού φθάνουν άπό τις δυτικές άκτές, ελέγχονται
απ’ αυτή. Πάντως, αυτό δέν είναι αληθές. Ιό λαθρεμπόριο σέ ναρκωτικά μέσω τού
ειρηνικού ωκεανού, είναι προφανώς έ'ργον άλλων δολίων, σκοτεινών καί σατανικών
οργανώσεων, τών κινέζων, πού προμηθεύονται τό άκατέργαστο όπιο άπό τούς καλ
λιεργητές τής έρυθράς Κίνας, Μπούρμας καί Λάος.
Το ακατέργαστο όπιο των τελευταίων χωρών, μετατρέπεται σέ ακατέργαστη
μορφίνη στην Ραγκούν καί σέ πολλές άλλες πόλεις καί άπ’ έκεΐ άποστέλλεται στο
Χονγκ-Κονγκ και Σιγκαπούρη, όπου υπάρχουν κατάλληλα εργαστήρια καί μετατρεπεται σε ηρωίνη. Άπο εκεί λαθραίως διοχετεύεται στις 'Ηνωμένες Πολιτείες,
Καναδά, Ιαπωνία, Φλιππίνας καί Νότιο ’Αμερική καί σέ τιμές παρόμοιες μέ τήν
ήρωΐνη τής Ευρώπης.
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Ά λλη σοβαρά έπίσης πηγή εφοδιασμού των “Ηνωμένων Πολιτειών δι’ ήρωΐνης, είναι το Μεξικό. 'Αγρότες των βορειοανατολικών πολιτειών του Μεξικού, ιδι
αιτέρως δέ τής Ντουράνγκο, Σιναλέας καί Σονόρας, καλλιεργούν μεγάλες εκτάσεις
ύπνοφόρου μήκωνος καί συχνά, καμουφλάρουν τήν άπό άέρος άναγνώρισιν, διά τής
καλλιέργειας στον ίδιο άγρό ενός φυτού όνόματι alfalfa, πού τ’ άνθη του μοιάζουν
πολύ μέ τής παπαρούνας. “Η μεξικανική άστυνομία εργάζεται σκληρά γιά νά κατα
πολεμήσω τήν παράνομη καλλιέργεια τής παπαρούνας, ραντίζουσα τούς αγρούς μέ
κηροζίνη καί καίουσα αυτούς, όταν διαπιστώση καλλιέργεια ύπνοφόρου μήκωνος
(παπαρούνας). Παρ’ όλα αύτά, υπολογίζεται ότι οί λαθραίες εξαγωγές σέ ηρωίνη,
άποφέρουν περισσότερα άπό 2 έκατομμύρια δολλάρια κατ’ έτος στούς μεξικανούς
λαθρέμπορους.
’Ακατέργαστο όπιο, συχνά διοχετεύεται στις “Ηνωμένες Πολιτείες άπό τό
Μεξικό, άπό γυναίκες άμερικανίδες μεξικανικής καταγωγής, πού εισέρχονται στο
Μεξικό νά ψωνίσουν καί έπιστρέφουσαι μεταφέρουν μιά-δυό πλάκες άκατέργαστο
όπιο, μεταξύ τών άλλων ειδών πού άγοράζουν. ’Ιταλοί λαθρέμποροι επωφελούνται
τών θαλασσίων ρευμάτων καί ρίπτουν συχνά στή θάλασσα άπό τά πλοία, δέματα μέ
ναρκωτικά πού έπιπλένουν καί φθάνουν σ’ ένα συμφιονημένο μέ τούς παραλήπτες
μέρος στις άκτές.
Πράκτορες τής υπηρεσίας διώξεως ναρκωτικών τών “Ηνωμένων Πολιτειών,
άνεκάλυψαν προσφάτους ένα έξυπνο τέχνασμα πού χρησιμοποιούσαν οί λαθρέ
μποροι στο Σάν Φραντζίσκο, γιά νά βγάλουν τήν ηρωίνη άπό τό πλοίο. “Ένας εκφορ
τωτής πού φορούσε μιά μακρυά μάλλινη μπέρτα μέ κουκούλα, άνέβηκε σ’ ένα πλοίο
πού είχε άφιχθή, φαινομενικά γιά νά βοηθήση κατά τήν έκφόρτωσι. Στο πλοίο ήτο
ένας ναύτης πού φορούσε μιά τελείως όμοια μπέρτα. Σέ μιά στιγμή πού εύρέθησαν
σέ μέρος ώστε νά είναι άπολύτως άθέατοι, άλλαξαν τις μπέρτες τους καί άκολούθως
6 έκφορτωτής έξήλθε στήν άποβάθρα μέ τήν μπέρτα τού ναύτου, πού περιείχε ήρωΐνη
κρυμμένη μέσα στις φόδρες, όπου ήταν ραμμένη. "Αλλοι λαθρέμποροι κατεληφθησαν νά έχουν κρυμμένη ήρωΐνη σέ ειδικές κρύπτες, σέ « β ί β λ ο υ ς» πού μετέ
φεραν παπάδες. Μερικές γυναίκες μπορούν θαυμάσια νά χρησιμοποιηθούν ώς μετα
φορείς, λόγω τών σωματικών των καμπυλοτήτων. Σέ σχετική συζήτηση κάποιος
πεπειραμένος πράκτωρ έλεγε ότι μιά ευρο^στη γυναίκα μέ άνάλογες σωματικές
καμπυλότητες, θά μπορούσε νά κρύψη έπάνω της μέχρι 4 κιλά ήρωΐνης. Εύτυχώς,
λέγει, υπάρχουν πολύ λίγες κατάλληλες κυρίες πού είναι μεμυημένες σ’ αυτές τις
βρωμοδουλειές.
“Ένας αιγύπτιος ελεγκτής στά σύνορα, παρετήρησε κάποτε ένα κοπάδι άπό
καλοθρεμμένες καμήλες πού διέσχιζαν τά σύνορα. Μιά έξέτασι άπό πλησιεστερα
άπεκάλυψε, ότι οί λαθρέμποροι είχαν ξυρίσει τής καμήλες στις πλάτες, είχαν κολ
λήσει έπάνω πακέττα μέ χασίς καί έπάνω σ’ αύτά είχαν κολλήσει τά μαλλιά κατά
τρόπο πού δεν μπορούσε εύκολα νά γί,νη άντιληπτό τό τέχνασμά τους.
“Η τέχνη τής έρεύνης προς άνεύρεσιν κρυμμένων ναρκωτικών, είναι μιά πολύ
λεπτή καί δύσκολη ύπόθεσις, άπό πεπειραμένους όμως καί ειδικευμένους σήμερα
πράκτορες' μπορεί νά λεχθή ότι φθάνει στο τέλειο, όταν όμάς ειδικών ερευνητών
παίρνει κατά μέρος ολόκληρο πλοίο νά τό έρευνήση γιά ν’ άνακαλύψη λίγα κιλά ναρ
κωτικών. Οί ερευνητές, μπορεί νά ερευνούν ημέρες ολόκληρες, μέ μακρυούς συρμάτιτινους καθετήρες, μικρούς λοστούς, έκτυφλωτικά φώτα καί καθρέφτες προσηρμοσμένους στο άκρον καταλλήλων οργάνων. Στήν ’Αγγλία, τον περασμένο Αύγουστο,
ή άστυνομία θαλάσσης ένήργησε μιά εξαντλητική καί σχολαστική έρευνα σ’ένα
πλοίο 5.809 τόννων. "Επειτα άπό έρευνες 4 ημερών, άνεκάλυψε ποσότητα 160 κι
λών χαοίς, τήν μεγαλύτερη πού παρουσιάσθη στά βρεταννικά χρονικά. Τά δύο
τρίτα αυτού, ήτο κρυμμένο κάτω άπό ένα ψευδοπυθμένα μιας δεξαμενής σαβούρας,
πού ήταν σκεπασμένη μέ 6 ΐντζες λάδι, στο διαμέρισμα τού μηχανοστασίου.
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'Η μεγαλύτερη ύπηρεσία διώξεως άποκλειστικώς τοΰ λαθρεμπορίου ναρκω
τικών, είναι ή ύπηρεσία διώξεως ναρκωτικών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, μέ προϊ
στάμενον τον γενικόν επιθεωρητήν Harry Anslinger. Οί 280 πράκτορες τοΰ Anslinger, είναι διεσπαρμένοι σέ επίκαιρα σημεία σ’ δλη την ’Αμερική, όχι μόνο νά
παρακολουθούν ύποπτες τυχόν κινήσεις στούς μεγάλους λιμένες καί αερολιμένες,
άλλα επίσης ν’ ανακαλύπτουν καί τις σπείρες τών λιανοπωλητών τούν ναρκωτικών
στις μεγάλες πόλεις. ’Επί πλέον, πράκτορες τής ύπηρεσίας αύτής εύρίσκονται εγκα
τεστημένοι σέ διάφορες χώρες στο εξωτερικό, μέ προορισμό νά βοηθούν τις αστυ
νομικές άρχές τών χωρών αύτών, στόν άγώνα τους όπως άνακαλύψουν τό λαθρε
μπόριο ναρκωτικών στις πηγές τους.
Τό έργο αύτών στο έξωτερικό είναι βέβαια πολύ λεπτό καί δύσκολο, γιατί
ούδεμία πραγματική δικαιοδοσία έχουν έξω τών συνόρων τής χώρας τους. Έν τούτοις οί πράκτορες τής Ρώμης μόνον, έβοήθησαν σέ περισσότερες άπό 600 συλλήψεις
για. ναρκωτικά, κατά τά. τελευταία 9 χρόνια.
"Ενας πράκτωρ τής ύπηρεσίας αύτής στο έξωτερικό μοχθεί καί διακινδυ
νεύει νά εξιχνιάση μερικούς άπό τούς πιο πανούργους, σατανικούς, θρασείς καί
επικινδύνους διεθνείς εγκληματίες καί όταν φθάση ή κατάλληλη στιγμή γιά τήν
συλληψι, πρεπει νά συνεργάζεται μέ τις τοπικές άστυνομίες, διότι τά δικαιώματα, του
σε ςένες χώρες περιορίζονται μόνο στή συλλογή πληροφοριών. Ό ρόλος του είναι
πολύ περιορισμένος, δηλ. ένός ιδιωτικού ντέντεκτιβ καί άπαιτεΐται νά συνδυάζη
πολλά προσόντα καί ικανότητες. Οί 280 πράκτορες τοΰ Anslinger συγκεντρώνουν
πράγματι εξαιρετικά καί άσυνήθη προσόντα καί ικανότητες. Πολλοί άπ’ αυτούς
είναι νομομαθείς. "Ολοι τους μιλούν εύχερώς τουλάχιστο μιά. ξένη γλώσσα, έκτος
τής άγγλικής. Έχουσι άνωτέραν πνευματικήν μόρφωσιν καί εύρυτάτην εγκυκλο
παιδικήν τοιαύτην. Τυγχάνουσι άριστοι οδηγοί αυτοκινήτου, άριστοι σκοπευταί
καί έχουν τήν ικανότητα νά εισχωρούν καί νά. προσαρμόζωνται σ’ όλους τούς κοι
νωνικούς κυκλους. Γιά. νά. μπορούν νά δράσουν έπιτυχώς καί νά παίξουν τον ρόλον
τους άριστα πρέπει νά είναι ικανοί, λέγει ό άνώτερος επιθεωρητής τής ύπηρεσίας
αύτής Charles Siraguza «νά μιλούν σαν άνθρωποι τοΰ πεζοδρομίου, αλλά, καί ώς
τζέντλεμεν». Έτοιμότης καί εύστροφία πνεύματος, σύνεσις, θάρρος, ψυχραιμία καί
αποφασιστικότης είναι προσόντα πού συγκεντρώνουν άπαντες οί έν λόγου πράκτορες, ■
το δε απαραίτητο και ουσιώδες προσόν, πού δέν μπορεί νά λείπη άπ’ αύτούς είναι ή
«ανεξάντλητος ύπομονή».
'Όλα αυτα τα προσόντα καί ικανότητες έτέθησαν υπό δοκιμασίαν προ ολί
γων μηνών, όταν δύο πράκτορες τής ύπηρεσίας αύτής ήλθαν σ’ έπαφή καί συνειργασθησαν με την αστυνομία τοΰ, Μεξικού, προκειμένου νά έξαρθρώσουν μιά σπείρα
λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο Μεξικό-Σίτυ.
'Η ύπόθεσις στήν πραγματικότητα άρχισε στήν Νέα Ύόρκη, όταν ό Reynoldo Maduro, ένας πράκτωιρ τής ύπηρεσίας διώξεως ναρκωτικών τών Ηνωμένων
Πολιτειών πορτορικανός τήν καταγωγήν, έπληροφορήθη άπό ένα πληροφοριοδότη
τουί ότι ένας λαθρέμπορος μαριχουάνας έφθασε στήν πόλι μέ 250 λίτρες μαρι
χουάνα.
—
Ο λαθρέμπορος ενηργει πωλησεις σ ενα ρεστωράν στή λεωφόρο Άμπερνταμ και διεμενε σ ενα ξενοδοχείο εκεί κοντά. Ο Maduro καί ό πληροφοριοδότης
του, πήγαν στο έστιατόριο καί βρήκαν τό λαθρέμπορο βυθισμένο σέ συζήτησι μέ
διάφορά προσιυπα, πελάτες του προφανώς. Επωφελούμενοι τής εύκαιρίας αύτής,
πήγαν στο ξενοδοχείο πού διέμεινε ό λαθρέμπορος καί άπό τον διευθυντήν αύτοΰ
έμαθαν το όνομα του, καθώς επίσης και τα ονοματα διαφόρων προσώπων μετά όποια
ούτος είχε ελθει σε τηλεφωνική επικοινωνία. Όλα αύτά τά. πρόσωπα έτέθησαν ύπό
αύστηράν παρακολούθησή. Ό Maduro, μέσω τοΰ πληροφοριοδότου του, κατώρθωσε
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να επιτυχή ένα ραντεβού μέ τον λαθρέμπορο Escabi πού ήτο πορτορικανός. 'Όταν
ο ίΐρακτωρ Maduro και ό λαθρέμπορος Escabi συνηντήθησαν σ’ ένα διαμέρισμα στην
7οην οδον τής^Νεας 'Τόρκης, δ Escabi προσεφέρθη νά τού πωλήση αντί μαριχουά
νας κοκαΐνη. Η παραδοσις θά εγίνετο στο Μεξικό, ώς συνεφώνησαν. Ό Escabi
θά. μπορούσε βέβαια νά συλληφθή άμέσως, μέ την κατεχομένη μαριχουάνα. Ό
πράκτωρ Maduro, όμως, έσκέφθη ότι έπρεπε ν’ άνακαλύψη την πηγή καί πήγε στο
Μεξικό. Στο Μεξικό—Σιτυ δ Maduro έγκατεστάθη σ’ ένα ξενοδοχείο πού έμεινε καί
ένας άλλος πράκτωρ τής ’ίδιας υπηρεσίας, δ Τζαίημς Attie. Ό Attie, πού ήτο σύριος την καταγωγήν, είχε έλθει στο Μεξικό γιά κάποια άλλη ύπόθεσι, όταν δέ έμαθε
ότι είχε έλθει εκεί καί ό συνάδελφός του Maduro, παρέτεινε τήν εκεί παραμονήν του,
χωρίς βέβαια να ελθη σε εμφανή επαφή μαζί του ή άλλως πως νά φανερωθή ότι έγνωρίζοντο. Ό λαθρέμπορος Escabi έφερε άμέσως τά δείγματα στον Maduro, έπρόκειτο δέ γιά ήρωΐνη καί όχι κοκαΐνη.
Επηκολούθησαν μακρυές διαπραγματεύσεις καί παζαρέματα. Οί λαθρέμπο
ροι τοιουτων εμπορευμάτων είναι πάντοτε καχύποπτοι καί λαμβάνουν λίαν σχολα
στικά προφυλακτικα μέτρα, ερχόμενοι σέ πολυήμερες διαπραγματεύσεις καί έξακριβωσεις ταυτοχρόνως.
Τελικά ό Maduro έπληροφορήθη ότι ό Escabi έφωδιάζετο τά ναρκωτικά άπό
κάποιον αραβα ονοματι Asaf. Τότε ο Maduro έσκέφθη νά παρουσιάση τον συνά
δελφο του Attie που ήτο ως έλέχθη σύριος, ώς συνεργάτην του πού διέθετε τά χρή
ματα. Ο Attie πού όμιλεί τέσσαρες γλώσσες εύχερώς καί άπταίστως, χαιρέτισε
τον Asaf θερμότατα στήν αραβική καί δ Asaf ικανοποιημένος τότεάπήντησε : «τώρα
δεν ανησυχώ, γιατί είσαι πράγματι Άράπης σάν καί μένα».
Μετά άπό τήν γνωριμία τους, ό λαθρέμπορος Asaf πρότεινε έμπιστευτικά
στον Attie άν μπορούσε ν’ άπαλλαγή άπό τον Maduro, θά άπηλλάσσετο καί αύτός
απο τον Escabi, οπότε σάν δυο καλοί άραβες μπορούσαν νά κάμουν χρυσές δου
λείες. Ιέλος, χώρισαν καί συνεφώνησαν νά συναντηθούν έπειτα άπό μιά ώρα σέ
κάποιο έστιατόριο. Στο διάστημα αυτό δ πράκτωρ A ttie φρόντισε νά ένημερώση
μέ τά σχέδιά του τήν μεξικανική άστυνομία καί τον Dor Oscar Rabasa, μεξικανό
αντιπρόσωπον τής επιτροπής παρακολουθήσεως ναρκωτικών στά 'Ηνωμένα ’Έθνη.
Ο Attie έμαθε τότε ότι δ Asaf είναι ή πιο έξέχουσα έγκληματική προσωπικότης
στο Μεξικό, οτι είναι πανίσχυρος καί ότι έχει ισχυρούς δεσμούς άκόμη καί μέσα
στην τοπική αστυνομία. Οί Attie καί Asaf συνηντήθησαν πάντως στο ραντεβού
τους στο εστιατόριό. 1 ρήγορα δ Attie άντελήφθη ότι παρηκολουθεΐτο άπό κάποιον
μουστακοφόρο άραβα, πού έκάθητο στο παραπλεύρους τραπέζι. Στήν άρχή ό Attic
δεν έκαμε νΰξιν γ ι’ αυτό. Έν του μεταξύ ήλθε στο εστιατόριο ένας γέρων, καί άφοΰ
συνεστήθη σ’ αύτόν, τον ήρώτησε άγγλιστί γιά τήν Νέα 'Ύορκη, απ’ όπου δ Attie
είχε δηλώσει ότι προέρχεται. Ό γέρων έβεβαίωσε τον Asaf κατόπιν τόύν έρωτήσεων που έκαμε στον Attie, ότι πράγματι πρέπει νά προέρχεται άπό τήν Νέαν
1 όρκην. Κατόπιν και παλιν οι Asaf καί Attie πήγαν σέ διάφορα εστιατόρια διαδο
χικούς, συζητοΰντες καί παρακολουθούμενοι πάντοτε άπό τον μουστακοφόρο άραβα.
Γέλικα ο Attie παρεπονέθη στον Asaf γιά τον ένοχλητικόν αύτόν τύπον, δ δέ τελευ
ταίος είπε «ά ! αύτός είναι ένας δικός μας».
Στο τελευταίο ρεστωραν που πήγαν, άλλοι πελάτες τού εστιατορίου χαιρέ
τησαν τον Asaf μέ κάποιον σεβασμό καί θαυμασμό, σάν άλλον «Al-Capone».
Εν τουτοις παρα τις συνεχείς συζητήσεις των, έχρειάσθη αρκετός χρόνος
νά κλείσουν μιά συμφωνία καί ένα ραντεβού γιά τήν παράδοσι 3 κιλών ήρωΐνης,
αντί τού συμφωνηθεντος ποσού τών 37.500 δολλαρίων. Τώρα καί οί τέσσαρες, οί
πράκτορες Maduro καί Attie καί λαθρέμποροι Escabi καί Asaf συνηντήθησαν στο
σαλόνι τού ξενοδοχείου τού Attie καί άπ’ εκεί πήγαν σ’ ένα διαμέρισμα ένός άλλου
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ξενοδοχείου εκεί κοντά. 'Ο Asaf παρουσίασε τρία δέματα καί ό Attie έδοκίμασε τό
εμπόρευμα (ήρωίνη), σέ ζεστό νερό νά διαπιστώση αν διαλύεται αμέσως, γεγονός
πού αποτελεί άπόδειξιν τής γνησιότητος τής ηρωίνης. Οι πράκτορες είχαν στα
χέρια τους τώρα τά πειστήρια τής εγκληματικής δράσεως των λαθρέμπορων.
'Ο Escabi εστάλη έξω νά παρακολουθή μήπως παρουσιασθή καμμιά ύποπτος
κίνησις τής αστυνομίας. Τότε ό Attie καί ό Maduro έβαλαν τον Asaf στο μέσον
καί έσυραν τά όπλα τους. «Θά μέ σκοτώσητε, ένα πατέρα μέ έπτά παιδια;» ανέ
κραξε μέ αγωνία ό Asaf. «Ναι έβροντοφώνησε ό Attie», καίτοι άμφότεροι οί πρά
κτορες εύρίσκοντο σέ αμηχανία, γιατί τά δικαιώματα, τους ήσαν πολύ περιωρισμενα,
δηλ. θά έπρεπε νά τον παραδώσουν μέ τά πειστήρια στην τοπική αστυνομία. Ο
Asaf άρπαξε τό αυτόματό του καί βλοσυρά έκραξε : «πυροβολήστε καί σάς παίρνω
καί τούς δυό σας μαζί μου, στον άλλο κόσμο». 'Η ύπόθεσις έβαινε προς την κατα
στροφήν. 'Ο Attie μέ έτοιμότητα τότε, κύτταξε προς τόν Asaf καί μέ σταθερό καί
πειστικό τόνο είπε : «λυπούμαι πολύ. "Ακόυσα κάποιον θόρυβο καί νόμισα ότι ήσαν
τό σύνθημα πού έδωσες νά μου επιτεθούν καί μοΰ πάρουν τά χρήματα που φέρω
μαζί μου». Καί παίζοντας κορώνα γράμματα καί την ζωήν τους ακόμα, έβαλε το
όπλο του στή θήκη του. 'Ο Asaf έφάνη διστακτικός προς στιγμήν αλλά έπείσθη, ότι
έπρόκειτο γιά παρεξήγησι καί άφησε καί αύτός τό όπλο του. Τέλος ό Attie δικαιο
λογήθηκε οτι δέν είχε όλα τά χρήματα μαζί του καί πρότεινε νά πάνε στο ξενοδο
χείο του, πράγμα πού έδέχθη ό Asaf. Καί οί τρεις τους τώρα πήγαν πράγματι στο
διαμέρισμα τού Attie. ’Εκεί ό Maduro άφησε τούς δυό στο διαμέρισμα καί πήγε
στο δικό του, νά φέρη τά υπόλοιπα χρήματα, ένώ στην πραγματικότητα πήγε και
τηλεφώνησε στην αστυνομία νά σπεύση, μάλιστα δέ εκείνην τήν στιγμήν ό Escabi
πού εύρίσκετο έξοο καί παρακολουθούσε, τηλεφώνησε στον Maduro αν τέλειωσε ή
ύπόθεσις καί εις άπάντησιν πώς όλα είναι έν τάξει εϊσήλθε στο ξενοδοχείο. Σε λίγα
λεπτά κατέφθασε ή άστυνομία καί τούρα ό Escabi καί ό «Α1—Capone» τού Μεξικού,
βρίσκονται στις φυλακές.
Τά αρχεία τής υπηρεσίας διώξεως ναρκωτικών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών,
αριθμούν πολλές δωδεκάδες παρομοίων περιπτώσεων καθώς καί τά αρχεία τών υπη
ρεσιών διώξεως ναρκωτικών άλλων χωρών. Έν τούτοις πρέπει νά λεχθή ότι το λαθρεμδόριο ναρκωτικών, επισύρει άκόμη τό άμείωτον ένδιαφέρον τών διεθνών λα
θρεμπόρων, λόγω τών μεγάλων κερδών πού παρουσιάζει καί οί παράνομες συναλ
λαγές στον τομέα αύτόν εύρίσκονται σέ υψηλόν καί ανησυχητικόν διά τήν κοινωνίαν
επίπεδον.
'Ο Anslinger εΐσηγήθη τήν υποχρεωτικήν θεραπείαν τού τοξικομανών στα
νοσοκομεία καί αυστηρές ποινές στούς λαθρέμπορους, λέγων ότι, όπου οί νόμοι είναι
αύστηροί καί σκληροί, υπάρχει κάμψις τής λαθρεμπορικής δραστηριότητος και
τοξικομανίας.
"Οταν στο Όχάϊο π:χ. έθέσπισαν ώς ελάχιστο όριο ποινής φυλάκισι 20 χρό
νων γιά μιά πρώτη παράβασι τού νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών, τό λαθρεμπόριό
τών ειδών αυτών έμειώθη κατά 80%. "Οταν έπίσης στήν Κολούμπια έθεσπίσθη
υποχρεωτική εισαγωγή τών τοξικομανών στά νοσοκομεία, ό αριθμός τών καθ’ "εξιν
τοξικομανών από 200 έμειώθη στούς 60 εντός δύο ετών.
Καί άλλες χώρες έπίσης έψήφισαν αύστηρούς νόμους. 'Η Αίγυπτος επιβάλλει
φυλάκισι μέχρι 25 ετών, άκόμη καί στούς μικροεμπόρους ναρκωτικών. Τό Μεξικό
τώρα, έπιβάλλει φυλάκισι άπό 1—10 χρόνια καί ό Καναδάς μέχρι 14 τοιαΰτα. Μέσα
στά τελευταία πέντε χρόνια, χώρες έπίσης πού ήσαν πηγές ανεφοδιασμού σέ ναρ
κωτικά, όπως ή Ταϋλάνδη, Ίνδίαι καί ’Ιράν, έχουν θέσει έκτος νόμου καί τήν έμπορίαν ναρκωτικών καί τήν καλλιέργειαν τού ύπνοφόρου μήκωνος (παπαρούνα).
'Ο Anslinger, είναι πεπεισμένος ότι ή τοξικομανία μειούται συνεχώς στις
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Ηνωμένες Πολιτείες και 0α τεθή υπό τον απόλυτον έλεγχον των αρμοδίων αρχών.
Υπαρχουσι δικαιολογητικά στοιχεία γιά τις αισιόδοξες προβλέψεις του. Κατά το
1900, ένας αμερικανος στους 400 ήτο τοξικομανής, σήμερα όμως είναι ένας στους
-ι.ΟΟΟ. Ομως, οι λογοι τής αισιοδοξίας του προχωρούν ακόμη πιο βαθειά, άπό τις
στατιστικές.
Σύμφωνα με τις αντιλήψεις τής υπηρεσίας διώξεους ναρκωτικών των 'Ηνω
μένων Πολιτειών, το περίφημο αυτό συνέδριο τής διεθνών εγκληματικών προσωπι
κοτήτων στο^ Απαλατσιν τής Νέας 'Υόρκης κατά τό 1957, είχε ιός κύριο θέμα έξειασεως ((ω εμπόριό τών ναρκωτικών», γιά τό όποιο ένδιεφέρετο τά μέγιστα. Τό
συνέδριο, που έφερε 64 άρχοντες του διεθνούς υποκόσμου σέ μιά άπομεμακρυσμένη
πολυτελή Βιλλα τού διαβόητου Γκιουζέπε Μπάρμαρα—πού έθεωρεΐτο ό σκοτεινός
και καταχθόνιός άνθρωπος και ο νους πού ήλεγχε ολόκληρη την έγκληματική δρα
στηριότατα ^πολλών πολιτειών—στην βόρειο περιοχή τής Νέας 'Υόρκης, διεκόπη
αψ° τ Ή επεμβασι τής αστυνομίας, άλλα οί συμμετασχόντες σ’ αύτό προτίμησαν νά
πάνε φυλακή, παρα να ομολογήσουν τούς σκοτεινούς σκοπούς αύτού του συνεδρίου.
1ο μυστικό εν τουτοις εχει αποκαλυφθή : Παρά τά τεράστια κέρδη τών παρελθόνοι<^'ψ στον τομέα τών ναρκωτικών, βρίσκουν οί λαθρέμποροι ότι σήμερα οί
κίνδυνοι ςεπερνοϋν τις ανταμοιβές τους καί έζήτουν την έγκατάλειψι τού τομέως
αυτού, γιατί είχαν μεγάλως τρομοκρατηθή.
Αν και άλλοι λαθρέμποροι διεθνείς έξαναγκασθοΰν ν’ ακολουθήσουν την
αποφασι τών συνελθοντων στο ανωτέρω εγκληματικό συνέδριο, έλπίξομεν ότι ό
απεχθέστερος τύπος τής διεθνούς εγκλήματος θά εχη κατανικηθή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟ ΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

’Απαγορεύεται αύστηρώς ή στάθμευσίζ τών αυτοκινήτων σέ διπλή ή τριπλή σειρά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΑ
- ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΝ '
ΕΔ. ΧΟΥΒΕΡ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝ. Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ -

________________ 'Υπό ’Αστυνόμου Β' κ. Δ . ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ-------------------------------------------------------------------------------------------------------(Συνέχεια £κ τοϋ
προηγουμένου)

6. Δακτυλικά αποτυπώματα τύπου τ έ ν τιτ-ά ρ ς .

Τό σχέδιον 77 δεικνύει έτέραν περίπτωσιν τύπου τέντιτ-άρς. "Αν ή κολποειδής
γραμμή εις το έν λόγω σχέδιον ήτο κ ά θ ε τ ο ς, υπήρχε δυνατότης καταμετρήσεως
μιας τουλάχιστον γραμμής, διότι αύτη θά έλαμβάνετο έκ τοϋ ένός σκέλους τής κα-

Σχέδιον 77

_·»
Σχέδιον 78

μπύλης τοϋ προ τοϋ δέλτα ευρισκομένου καί επί τοϋ έτέρου σκέλους τής κολπώσεως
θά έτοποθετεΐτο το κέντρον.
Ή μελέτη τοϋ σχεδίου αύτοΰ δεν παρουσιάζει δυσκολίες. Δεν παρατηρεΐται
άπόκλισις των γραμμών των εκατέρωθεν τοϋ δέλτα, όπερ σχηματίζεται έκ τοϋ μ.ι-

**'

ι*Υ

Σχέδιον 78α

Σχέδιον 79

κροϋ δικράνου τής διαχωριζομένης γραμμής. Τό κέντρον εις τό σχεδίασμα αυτό
φυσικά εύρίσκεται έπί τοϋ κέντρου τής κορυφής τής καμπύλης καί επομένως δεν
ομοιάζει προς τα διάφορα σχήματα των κέντρων των λούπς, άτινα τοποθετούνται
έπί τ ώ έτέρου σκέλους τής κολποειδούς γραμμής, δηλαδή τής γραμμής τής έναντι
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ι°5
ευρισκόμενης και επι του ύψους του χώρου τής καμπύλης τής κολπώσεως
του ονομαζομένου—ώμος—τής κολποειδούς γραμμής. Επομένως ό τύπος τού
σγε ιου^ 7 / εγει μιαν κολπωσιν και εν δέλτα, άλλ’ ελλείπει το τρίτον βασικόν στ)μεΐον,^ η καταμετρούμενη γραμμή, διό καί δεν δύναται νά καταταχθή εις την ομάδα
τού τύπου των λούπς. Τά αποτυπώματα των σχεδίων 78 καί 78α δίδονται ως

παράδειγμα τού τυπου τοον τεντι-αρς. Τά δύο αυτά δακτυλικά αποτυπώματα έχουν
πολλάς κοινάς ομοιότητας.
Εκαστον έχει τρεις προς τ ’ άνω κατευθυνομένας καί τερμ,ατιζούσας γραμμάς
ύπό μορφήν σφηνός, άλλ’ έλλείπει παντάπασιν ή κολποειδής γραμμή. ’Αλλά εις τό

Σχέδιον 81α

θετεΐται επί τής μικράς καί προς τά κάτω ληγούσης γραμμής. "Οταν δακτυλικόν
αποτύπωμα άποτελεΐται έκ δύο ληγουσών γραμμών καί ενός δέλτα, άλλ’ έκ τού
οποίου ελλείπει ή καμπύλη κολποειδής γραμμή—ουδέποτε επιτρέπεται νά συγχέμεν την καταμετρουμενην καμπύλην γραμμήν του τύπου τών λούπς μετά τής χα
ρακτηριστικής γραμμής τής άνηκούσης εις τον τύπον τού τέντι-άρς. 'II καταμετρουμεν/) γραμμή τού τυπου του τεντιτ-άρς είναι απλώς συμβατική καί έγένετο ινα
επι τη βασει αυτής ενεργεΐται κατ’ επιστημονικόν τρόπον ή ταξινόμησις τών άποτυπωμάτων τού τύπου τού τέντιτ-άρς καί επομένως ή γραμμή αυτή δεν έχει καμμίαν
σχέσιν με την καμπύλην (κελποειδή) γραμμήν τού τύπου τών λούπς. Διό ουδέποτε
πρεπει νά λησμονούμε ότι διά νά καταμετρηθή μία γραμ,μή εις τον τύπον τών λούπς,
η γραμμή αύτη δέον νά άποτελεΐται έκ μιας καμπύλης τής οποίας ά μ φ ό τ ε ρ α
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τ ά σ κ έ λ η δέον ν ά τ έ μ ν ω ν τ α ι η ν ά ά π τ ω ν τ α ι τ η ς εκ
του κ έ ν τ ρ ο υ
του δέ λ τ α σ υ ρ ο μ έ ν η ς ν ο η τ ή ς ε υ θ ε ί α ς
κ α ί π ρ ο ς τδ κ έ ν τ ρ ο ν τ ο υ α π ο τ υ π ώ μ α τ ο ς κ α τ ε υ θ υ ν ο 
μέ ν η ς γ ρ α μ μ ή ς . 'Η καταμετρθυμένη γραμμή ή άναφερομένη ώς τοιαυτη
εις τον τύπον του τέντιτ-άρς, οπερ έχει, ληγούσας μεμονωμένας γραμμάς και ουχι
καμπύλας, είναι πλασματική, δηλαδή δημιουργεΐται διά τής πλασματικής ένώσεως
των ληγουσών μεμονωμένων γραμμών διά νοητής καμπύλης γραμμής επί τώ σκοπώ
μόνον τοποθετήσεως τοΰ κέντρου καί άποκτήσεως ούτω καταμετρουμένης γραμμής.

Σχέδιον 81 β

Σχέδιον 81γ

"Αν οί κανόνες ουτοι γίνουν κτήμα (κατανοηθούν πλήρως) ύπό τών δακτυλοσκόπων,
έλαχίστας δυσκολίας ούτοι θά συναντούν διά τήν κατάταξιν των δακτυλικών άποτυπωμάτων εις τον κατάλληλον τύπον. Οΰτω, βάσει τών ανωτέρω έκτεθέντων, τά σχέ
δια 79 καί 79α δεικνύουν τύπους τέντιτ-άρς, διότι έχουν μέν ταΰτα δύο βασικά
σημεία έκ τών τριών, άτινα απαιτούνται διά νά καταταχθή εν δακτυλικόν άποτύ-

Σχέδιον 82

Σχέδιον 82α

Σχέδιον 83

πώμα εις τήν ομάδα τοΰ τύπου τών λούπς, άλλ’ ελλείπει τό τρίτον, δηλαδή ή κολπο
ειδής θηλοειδής γραμμή.
Γό σχέδιον 79 τοΰ δακτυλικού άποτυπώματος έχει τήν μορφήν τοΰ τύπου
τοΰ λούπ, διότι υπάρχει κολποειδής γραμμή συνδεδεμένη μετά τού δέλτα, άλλα τούτου
ένεκεν δεν καταμετραται μία τούλάχιστον κολποειδής γραμμή. ’Εάν σύρωμεν τήν
νοητήν εύθεΐαν γραμμήν από τό κέντρον τοΰ έν λόγω άποτυπώματος, (όπερ κέντρον
εύρίσκεται έπί τής κορυφής τής μεμονωμένης εντός τής κολπώσεως γραμμής)
προς το δέλτα τοΰ άποτυπώματος, ή ευθεία αΰτη γραμμή δεν συναντά—δεν τέμνει
καμπύλην τινά γραμμήν καί επομένως ούδεμία γραμμή καταμετραται. 'II ύπάρχουσα εντός τής κολπώσεως είναι μεμονωμένη γραμμή καί ούχί καμπύλη (κολπο-
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εώης). Διο ο τυ,.ος ούτος χαρακτηρίζεται ώς τέντιτ-άρς. Δέον επίσης νά γνωρίζωμεν
οτι /ιρεπει να μεσολαβή κενόν μεταξύ του δέλτα καί τής καταμετρουμένης γραμμήε,
δηλαδη να μην υπαρχη ούδέν έτερον σχήμα γραμμής. Τό σχέδιον 79α είναι επίσης
τυπου τεντιτ-αρς διότι δεν υπάρχει κολποειδής γραμμή. Ή διαχωριζομένη (διανθίγόμενη ) γραμμή συνέχεται μετά πολλών άλλων όμοιων καί πρός την κολποειδή
γραμμήν δια μιας εύθείας γραμμής μεταξύ του δέλτα καί του κέντρου.'Η κολποειδής
γραμμή δεν τεμνεται έλευθέρως. Δεν μεσολαβεί κενόν διάστημα μεταξύ του «δέλτα»
και της κολποειδούς γραμμής. Επομένως ό τύπος ούτος κατατάσσεται εις τήν ομάδα
του τεντιτ-αρς διότι έχει μέν δύο έκ των βασικών σημείων των λούπς, δέλτα καί
κο πωσιν, αλλ ελλείπει τό τρίτον, δηλαδή ή καταμετρούμενη'γραμμή. Τό σχέδιον

80 δεικνύει τύπον τεντιτ-αρς. Ό τύπος ούτος δμως συνδυάζει τά χαρακτηριστικά
δυο τύπων. Διότι εις το σημειον α σχηματίζεται γωνία, λόγω συναντήσεως τής
γραμμής α μετά τής γραμμής β.
Αλλ υπαρχουν και δυο εκ των κυρίων σημείων του τύπου των λούπς, δηλαδή
δέλτα και μία καταμετρουμένη γραμμή, έλλείπει όμως τό τρίτον, ήτοι ή κολποειδής
γραμμή.^Τά δακτυλικά άποτυπώματα 81 έως καί 81γ είναι τύπου τέντιτ-άρς, συνεπεια τών προς τα άνω κατευθυνομένων γραμμών, αίτινες γραμμαί σχηματίζουν γωνιας εις το κεντρον των δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Το αποτύπωμα τού σχεδίου 82 είναι τέτιντ-άρς.Ή παρουσία έστι» καί ελα

φριάς ^προς τά άνω κατευθυνομένης γραμμής—σφήν—είναι στοιχεΐον σοβαρόν, όπερ
επιτρεπει τον χαρακτηρισμόν και κατάταξιν τού άποτυπώματος αύτοΰ εις τον τύπον
τού τεντιτ-άρς.^ Το ^ά.κρον τής κατευθυνομένης πρός τά άνω γραμμής (σφηνός) δέον
να καταλογή ^εις ^το κεντρον τού αποτυπώματος, διότι άν συνεχίζη ή γραμμή τήν
πορείαν της, ως εις to άποτύπωμα 82α, ή έννοια τής γωνίας τών 45® ή περισσοτέρων
μοιρών δεν νοείται, διο και το δακτυλικόν αύτό άποτύπωμα πλέον χαρακτηρίζεται καί
κατατάσσεται εις τον τύπον τού άπλοΰ άρς.
Ία σχέδια 83, 83α καί 83β δεικνύουν τύπους απλού άρς. Τό σχέδιον 83γ
δεικνύει τύπον τέντιτ-αρς. Τό σχέδιον 84 δεικνύει άπλόν άρς, διότι ή σημειουμένη
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διά του γράμματος Α γραμμή είναι τμήμα τής συνεχιζομένης καμπυλοειδούς γραμμής
Β. Τό σχέδιον 84α δεικνύει τύπον τέντιτ-άρς, διότι ή σημειουμένη διά του γράμματος
Α γραμμή είναι άνεξάρτητος καί προς τά άνω βαίνουσα καί τερματίζουσα καί διότι
δεν άποτελεΐ τμήμα τής συνεχιζόμενης καμπυλοειδούς γραμμ.ής Β. Τό σχέδιον 85
καί 85α δεικνύουν τύπους απλού άρς. Τό σχέδιον 85α δεν δύναται νά χαρακτηρισθή
ώς τύπος λούπ, διότι συμφώνως προς τούς κανόνας οΐτινεςδιέπουντόν τύπον των λούπς
ή κολποειδής γραμμή δέον νά καταλήγη ή νά τείνη νά καταλήξη εις τό έναντι σημεΐον
τής αφετηρίας αύτής ή πέραν αύτοΰ. ’Αλλά τό έν άκρον τής κολπώσεως τού σχεδίου
85α καταλήγει εις τό άντίθετον σημεΐον τής άφετηρίας, διό καί δεν λογίζεται ή γραμ
μή αυτή ώς κολποειδής γραμμή. Τά σχέδια 85β καί 85γ δεικνύουν τερματιζούσας
προς τά άνω γραμμάς ύπό τήν αύτήν σχεδόν γωνίαν συγκρινόμεναι αί γραμμαί αύται
μετά των οριζοντίων γραμμών των αυτών σχεδίων. Τό σχέδιον 85β δεικνύει τύπον
άπλού άρς καί τό 85γ τύπον τέντιτ-άρς.
Ή διαφοροποίησις (ό διάφορος χαρακτηρισμός) τού τύπου τών έν λόγω σχε
δίων είναι άναγκαΐος, διότι άν τού σχεδίου 85β τό δακτυλικόν αποτύπωμα κατά τήν
ώραν τής λήψεως άποτυπωθή επί τού δακτυλοσκοπικού δελτίου πλαγίως (λοξώς)

ώστε τό άκρον τής τερματιζούσης γραμμής νά εύρίσκεται πλησιέστερα τών οριζον
τίων γραμμών, πιθανόν νά μή ύπάρχη τρόπος άσφαλούς προσδιορισμού τής θέσεως
τών οριζοντίων γραμμών τού τύπου, καί είδικώτερον εις άς περιπτώσεις τό δακτυλι
κόν άποτύπωμα έχει άποτυπωθή έπί τού δακτυλοσκοπικού δελτίου μερικώς καί
ούχί τό δλον σχήμα αύτοΰ, δηλαδή μέχρι τής 1ης φάλαγγος. Έν άλλαις λέξεσι,
δυνατόν τού δακτυλοσκόπου (ταξινόμου) νά μή παρέχωνται τά μέσα, λόγω κακής
λήψεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων νά διαπιστώση ότι υπάρχει ή ού γραμμή
τις περί τό κέντρον τού δακτυλικού αποτυπώματος καί ότι ή γραμμή αύτη κατευθύνεται προς τά άνω καί ύπό τήν κατάλληλον γωνίαν, δηλ. 45 έως 90° καί ότι αυτή
τερματίζει έν τω κέντρω τού δακτυλικού άποτυπώματος, καί τήν οποίαν γραμμήν
ώνομάσαμεν «σφήνα». Διό, προς μεγαλυτέραν ασφάλειαν, τό άποτύπωμα τού σχεδίου
85β χαρακτηρίζεται ώς τύπος άπλού άρς μόνον.
Εις τό άποτύπωμα τού σχεδίου 85γ δέν ενδιαφέρει ό τρόπος τής άποτυπώσεώς
του κατά τον χρόνον τής λήψεως καί τού δακτυλοσκοπικού δελτίου, διότι ή προς τά
άνω πορευομένη καί λήγουσα έν τώ κέντρω τού άποτυπώματος γραμμή-σφήν—είναι
πάντοτεν κατάδηλος καί διότι μεταξύ αυτής καί τών ύπ’ αύτήν αμέσως οριζοντίων
γραμμών μεσολαβεί κενόν σημεΐον, έόστε μετ’ άσφαλείας δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τό σχέδιον τού έν λόγω δακτυλικού άποτυπώματος καί νά τό κατατάξωμεν
εις τον τύπον τού τέντιτ-άρς. Ά λλ’ άν αί γραμμαί άμφοτέρων τών πλευρών τής ληγούσης γραμμής άκολουθοΰν ή ρέπουν προς τήν αύτήν κατεύθυνσιν, τό δακτυλικόν
άποτύπωμα κατατάσσεται εις τον τύπον τού άπλού άρς.
(Συνεχίζεται)

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΟΤΘΙΚΟΥ
ΡΥΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
'Υπό Δ/δος ΧΑΡΟΥΛΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Σ ^ χ ω ρ α μας αρκεί να ζητησης και θαυρης ανάμεσα στα πλούσια ιστορικά
της μνημεία όλες τις εποχες τού πολιτισμού καί της τέχνης. ’Από την νεολιθική επο
χή ως .α σήμερα, η πατρίδα μας άλλοτε σαν δημιουργός έδωσε κι’ άλλοτε φιλοξε
νών ιας κράτησε μια πολύμορφη δημιουργία. Κι’ όσο για τις μορφές πού στάθηκε
fc-ννη.ρα νθυς, ^καμμια γη δεν τής παραβγαίνει σε πλούτο πού κάποτε φτάνει τον
πληθωρισμό. Τις μορφές όμως πού υιοθέτησε ή βίαια δέχτηκε, αταίριαστα στο κλίμα
και στις παραδόσεις της, θα τις συναντήσουμε στή μορφή ενός αγώνα επιβολής
πάνω σε παλαιότερα πρότυπα.
(Οι τεχνες που ήρθαν απο χώρες ςένες καί πλούσια μάς άφησαν κατάλοιπα
civai η ρωμαϊκή και αργότερα η γοτθική. 'Η πρώτη κρατα παντού τήν συνέχεια των
Ελληνιστικών χρόνων, 6 γοτθικός ρυθμός έχει σαν προηγούμενο τήν βυζαντινή
αρχιτεκτονική καί πάνω της προσπαθεί νά έπιβάλλη τό σχήμα του. Δέν είναι επα
ναστατικός ρυθμός, διαφοροποιεί μόνο παληές παραδόσεις.
Στους ξέμακρους τόπους τής χώρας μας, πού οί έπιδρομές τών δυτικών ήταν
συχνές και κάποτε ολέθριες, θα συναντήσουμε άναμνηστικά μιά.ς δύσκολης έποχής.
Στην Κύπρο, στην ’Αμμόχωστο, προβάλλει^ή Μητρόπολη σαν δώρο τού βορ
ρά. που στεκει μονο κι αταίριαστο στο κλΐμα^τοΰ νη σ ιο ύ.Η πρόσοψη μέ τις τρεις

Ό "Αγιος Μάμας Κύπρου

μεγάλες πόρτες, που περιβάλλονται από τεθλασμένα τόξα, συναγωνίζεται σέ μεγαλο
πρέπεια τα πυργόσχημα πλάγια. Τόξα διαρκώς επαναλαμβάνονται τό ένα ψηλότερ’
απο το άλλο, ίυστε ολόκληρη ή όψη νά γίνεται μιά διακοσμητική επιφάνεια.

8176

Χαρ. Τζαβέλλα—'Η παρουσία του Γοτθικού ρυθμοϋ στην 'Ελλάδα

Ή Κύπρος έχει πολλά νά πή, έχει πολλά νά δώση άπό τούς χρόνους αυτούς.
Στήν 'Αγία Παρασκευή του Γεροσκηποΰ καί στον Περιστεριώνα Μόρφου, στις δυο
τούτες εκκλησίες πού ξεφεύγουν μέ τούς τρούλους άπό την βυζαντινή παράδοση,
0ά δούμε καμπαναριά μέ τρεις καί τέσσαρας ορόφους. Καί τό καμπαναριό πού μοι ί ζει πύργος είναι δάνειο άπ’ τή δύση.
Τά ανοίγματα μάλιστα τού καμπαναριού τής 'Αγίας Παρασκευής έχουν ατό
επάνω μέρος μια καμπύλη πού θυμίζει τήν αγγλική δυναστεία των Tydor. Αύτό
είναι τό τόξο τής «ασθενούς καμπυλότητος». Λέγεται πώς τό τόξο αύτό φανερώνει
τήν ήθική κατάκτωση τού αγγλικού λαού μετά ένα μεγάλο λοιμό. Πόσο απλώνεται
ό άνθρωπος κάποτε !
Ό "Αγιος Μάμας, ό τόσο άγαπητος "Αγιος τής Κύπρου, στήν εκκλησία, του
στήν κωμόπολη Μόρφου έχει μιά στοά μέ τέσσαρα πελώρια γοτθικά τόξα. Είναι, ή
γοτθική τέχνη, ή δίχως υπερβολή, ή τέχνη πού γεννήθηκε άπό τήν ομίχλη τού βορ
ρά καί υποτάχτηκε στο φως τού νότου.
Τό κωδωνοστάσι τού 'Αγίου Μύρωνα τής Κρήτης είναι άρά γε κι’ αύτό μα
κρινή ανάμνηση των Ενετών ;
Γι’ αύτούς πολλά θά μάς πή μιά πανάρχαια σέ ιστορία έκκλησιά τής Εύβοιας.
Μέσα στή Χαλκίδα υψώνεται ή παλαιοχριστιανική έκκλησιά τής 'Αγίας Παρασκευής.
'Ένας άρχαίος ναός έχει δεχτή πάνω στά ερείπιά του τό χριστιανικό τούτο προσκύ
νημα·
Πάνω άπό τά παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα ξεπετιοΰνται μέ άνεση καλο
γραμμένα τά γοτθικά τόξα.
Ό συγκερασμός των αιώνων μάς δίνεται εδώ μέ ιδανικό τρόπο.
Στο μακρινό "Αγιο ’Όρος, άρά γε, τί άγέρι φύσηξε κι’ έτσι παράξενα Εναλλάσ
σονται τά τόξα τής Μονής τού Παντοκράτορα ; Μοιάζει το κλασσικό βυζάντιο
ν’ άπλώνη φιλικά τό χέρι στούς τεχνίτες πού είδαν καί θαύμασαν τις ξένες χώρες.
Κι’ ό Μυστράς; ’Ανάμεσα στή νεκρή πολιτεία του, πού είναι ολόκληρη ένα
κομμάτι βυζαντινής καρδιάς, όλο κάτι θά βρής, κΓ ίσως θαυμάσης άκόμα, πού νά
μιλά γιά τούς Γουλιέλμους άρχοντες τού τόπου.
’Αλλά καί δώ πάνω στο αττικό χώμα θά έρθη καί θά ριζώση ή τύχνη τι ού
έφεραν οι σταυροφόροι. Είναι ή Μονή τού Δαφνιού, μάρτυρας αυτών των <<έπισ; έψεων». Στο χαμηλό κτίσμα, πού σήμερα στεγάζει τό μουσείο, θά βρούμε τά «- εθλασμενα» τόξα νά στηρίζουν μιά ολόκληρη στοά. Δεν άρνήθηκε ούτε τό Βυζαντι
νό μας μουσείο νά φιλοξενήση διάφορα άρχιτεκτονικά μέρη άπό γοτθικά χτίσματα.
Η αφομοιωτική δύναμη τού λαού μας είναι γνωστό πόσο πάντα στάίηκε με
γάλη. Μια φορά ακόμα τό φανέρωσε. Δανείστηκε μιά πινελιά, μιά σκιά, ένα κάτι
για να συμπλήρωσή τον πίνακα μιας μακραίωνης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
X4POK/1/L Τ Ζ .*Β Ε Λ /'A

ΗΜΗΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ;

4ωρο 22-2
'Τπο Δοκ. Ύπαστυνόμου κ. ΧΑΡ . ΣΤΑΜΑΤΗ
«Ζωή ’ναι νά παλεύης μέ στοιχειά
πού είναι μ έσ’ στο νοϋ καί στη
καρδιά σου».

"Ιψεν

... Ενα μικρό φτωχικό γραφείο περιποιημένο... *Η επίπλωση άπέριττη, λιιοδιαι lt\, θαλεγε κάνεις. Ενα τραπέζι, μια καρέκλα, δυό-τρεις εικόνες στο τοίχο,
ενα^/]λεφωνο πάνω στο γραφείο... Ενα βιβλίο ανοιχτό, μια πέννα, ένα δοχείο μέ
μελάνι...
>^'· εναζ άνθρωπος, καθισμένος στην καρέκλα, γυρίζει ά.ργά-άργά τις σελίδες
του άνοιχτοϋ βιβλίου...
_^άς παρουσιάζουμε τον τηλεφωνικό μας θαλαμο. Τό γραφείο του τηλεφωνηιθυ μας αν /προτιμάτε. Και φυσικά, τον αστυφύλακα τηλεφωνητή. Είναι τό γραφείο
τούτο ο δέκτης του «εςω κοσμου» με τον νόμον. Είναι ή απάντηση στην ερώτηση,
ή λύση τής απορίας, ό χώρος άπό τον όποιο ένα άπεγνωσμένο S.O.S. παίρνει την
στερεοτύπη απάντηση «Σπεύδω ταχέως. Μην άνησυχής...».
( Ενας αστυφύλακας επικοινωνεί μ’ ολους εσάς. Σηκώνει τό ακουστικό καί
σάς δίνετε ολοψυχα. Ενας είναι αυτός και εσείς οί άλλοι πολλοί, πάρα πολλοί.
—Γ . ’Αστυνομικόν Τμήμα εδώ, Παρακαλώ;
—Ποιο φαρμακείο διανυκτερεύει;
—Τό τάδε...
—Ευχαριστώ πολύ...
—Παρακαλώ...
—Αύτός είναι ό ένας.
'Ο "Αλλος.
—...Ά κου παιδί μου (αγουροξυπνημένος προφανώς). Δεν μου λές, μπορώ νά
κοιμηθώ ή όχι;;;
—Μπορείτε κύριε...
—Είσαι βέβαιος;
—Μα... ’Εάν δεν έχετε αϋπνίες...
“ Αεν έχει «μα» ούτε «εάν...». ’Έχει ότι δεν μπορώ νά κ ο ι μ η θ ώ . Στείλτε
ένα-δυό νά σφάξουν αύτά τά κοκόρια.
Καταλαβαίνει ο τηλεφωνητής. ’Αλλά κάνει πώς δεν καταλαβαίνει καί απορεί.
] Ιώς είπατε; Έ δ ώ 1/ ' Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν Τ μ ή μ α κύριε !
Ευχαριστώ πολύ ! Μέ φώτισες ! Τό ξέρω παιδάκι μου ότι είναι ’Αστυνομικόν
I μήμα. ’Αλλά ελάτε νά πιάσετε τά κοκόρια... ’Ή , πιάστε τον γείτονα ποϋ τά έχει...
Θέλω νά κοιμηθώ. (Δίδεται οδός, άριθμός όνοματεπώνυμον τού άδικουμένου καί του
άδικοΰντος...).
Είναι άλήθεια νά άπορή κανείς μ’ αυτά τά συμπαθητικά...δίποδα. "Ο,τι ώρα
τους αρέσει κατά την διάρκειαν τής νύχτας, αφυπνίζονται τινάζουν αριστοκρατικά
τις φτεροΰγες τους, ορθώνουν τό άνάστημα τους σέ ύπερεγωϊστικό τόνο καί άφήνουν
τις νότες τους νά ξευθοϋν μέσα στη νύχτα. Κι’ όποιον... πάρει ό χάρος. Φαίνεται νά
έχουν κολακευθή πολύ μέ τό νά θεωρούνται άπό πολλούς άνθρώπους ώς ξυπνητήρια.
Με τό νά πιστεύουν ότι «...ρολόι δέν είμαι, τις ώρες μετρώ...». ’Αλλά πότε ενερ
γούν ώς ξυπνητήρια; Πότε άγνοούν νά ξυπνήσουν τον άφέντη τους; ’Αρχίζουν άπό
τις 11 τό βράδυ καί σταματάνε τό πρωί στις 7 !!!... Κι’ αύτός ό ευλογημένος σάν
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τΐ είδους ξυπνητήρια βλέπει τά κοκόρια μ,έσα στην καρδιά τής ’Αθήνας και συντηρεί
5-6 στην ταράτσα τής πολυκατοικίας; "Αν ήτανε στην επαρχία έ; Κάτι πάει κι έρ
χεται.
Έ ν πάση περιπτώσει καί για νά μή σάς κουράζω με τις φιλοσοφικές μου
αντιλήψεις για τά κοκόρια, ένας άστυφύλακας φεύγει για τον τόπο των πετεινών.
Φυσικά, ούτε για νά τούς πιάση,.ούτε γιά νά τούς «σφάξη» απλώς για να καθησυχάση τον άγουροξυπνημένο άνθρωπο πού μάς τηλεφωνεί και να τον διαβεβαίωση
δτι αύριο θά καλέσουμε τον κάτοχο τών πετεινών και...όλα θα πάνε μελι-γαλα.
'Η φωνή πού μάς καλεΐ τώρα είναι γλυκευά, μελωδική.
Σάς παρακαλώ... μέ συγχωρεΐτε... "Εχει σταματήσει το ρολοι μου και εχω
άρκετές άϋπνίες... Μπορείτε νά μού πήτε τί ώρα είναι;
—Εύχαρίστως. Μία καί δέκα κυρία μου.
—"Οχι «κυρία μου...». Δεσποινίς νά λέτε... ('Η φωνή ακούεται πο?ιυ χαδιαρικη... πολύ γλυκειά, κάπως νωχελική...).
—Μέ συγχωρεΐτε. Δεν τό ήξερα... Θέλετε τίποτα άλλο;
—"Αχ ! πλήττω τρομερά κύριε... "Εχω μοναξιά... Δεν μου λέτε ξέρετε απο
μοναξιά;;;
'Ο τηλεφωνητής μας όμως είναι ένα ντροπαλό χωριατόπαιδο. Καί προτιμά
νά κλείση τό τηλέφωνο λέγοντας ευγενικά:
—Καλή νύχτα σας δεσποινίς μου.
Κρίμα! "Ισως ή γλυκεία μελωδική φωνούλα νά άνήκε σέ καμμιά αιθέρια
ύπαρξη πού νά στριφογύριζε στά ροζ ζεστά της συντονάκια. Τό φώς τού δωμα
τίου της θά.τανε χαμηλωμένο, μουντή θάταν ή ατμόσφαιρα τού πράσινου ύπνοδωμάτιου καί ό ύπνος θ’ άρνιόταν νά τής σφαλίση τά βλέφαρα... «Ί ί ψυχροί άνθρωποι
αυτοί οί άστυνομικοί...». Θά σκέφθηκε. "Ισως νά σχημάτισε άλλο αριθμό γιά νά
διασκεδάση τή θλίψη της.
Καλά θά έκανε. Καί εύτυχώς πού άφησε το τηλέφωνό μας. Γιατί δεν πέρασε
ένα λεπτό καί ό διαπεραστικός του ήχος αντήχησε πάλι.
—Γ' ’Αστυνομικόν Τμήμα. Λέγετε παρακαλώ.
Μιά λαχανιασμένη φωνή ικετεύει.
—Σάς θερμοπαρακαλώ κύριέ μου... "Εχετε τήν καλωσύνη νά. ειδοποιήσετε
τον ιατρό κ. Πολυχρονόπουλο; Νά. τού πήτε ότι είναι άρρωστο τό παιδί τής κ. Παπαδοπούλου καί είναι ανάγκη νά έλθη αμέσως, γιατί τό παιδί κινδυνεύει...
—Μάλιστα κυρία μου. Μείνετε ήσυχη. Θά τον ειδοποιήσουμε άμέσως...
ΚΓ άμέσως ξαναχτυπάει τό τηλέφωνο.
«Έδηλώθη ήμΐν έξαφάνισις του ... Χαρακτηριστικά...»
«Κατηγγέλθη οτι τήν 20.30' τής σήμερον, έκλάπη έκ τής όδοΰ II. άριθ. Χ.,.τό
ύπ’ άριθ. 2222 ποδήλατον, άνήκον εις τον... κ.λ.π.». «ΙΙαύσατε αναζητήσεις διά. τήν
άνεύρεσιν τού Γ.Δ. άνευρεθέντος ύπό οργάνου του ΛΘ' παραρτήματος άσφαλείας...».
«Άστυφύλαξ Π 32 τής 15ης σκοπιάς. Έσημειώθη έναρξις πυρκαϊάς εις τό
επί τής όδοΰ Α., άριθ. Β. κατάστημα, τό πυρ...». Λαμβάνονται τά. ένδεδειγμένα μέτρα,
καί τό τηλέφωνο ξαναχτυπά... καί ό άγώνας συνεχίζεται...
Αύτά καί άλλα συμβαίνουν κατά, τό τετράωρο 22-2 στον τηλεφωνητή μας.
"Ολες οί πλευρές τής ζωής παρελαύνουν από τό ακουστικό του. Καί οί εύθυμες καί
οί τραγικές καί οί σοβαρές καί οί κοσμικές. Αύτός δέ, σημειώνει, καταγράφει τις
κινήσεις τού κόσμου του εγκλήματος, τής διαφθοράς καί τής παραμονίας. ’Αναγράφει
τά. συμβάντα, εκείνα πού άλλα άστυνομικά. τμήματα ζητούν. Γίνονται συνδυασμοί,
διασταυρώσεις, οδηγιών καί πληροφοριών.
Μά τό άποψινό του τετράο^ρο ήταν παράξενο. Πρωτότυπο ίσως...
Καί ή προ^τοτυπία έγκειται στο τελευταίο τηλεφώνημα τού τετραώοου 22-2.

Βρεχόΐ. Οι αστραπές ξεσχίζουν την κατάμαυρη νύχτα καί οί δρόμοι έχουν πλημ
μυρίσει, και πράγμα άσυνηθιστο, το τελέφωνο δεν χτυπά. Φαίνεται ν’ αδρανούν οί
κακοποιοί, αν και σέ νύχτες σαν καί την αποψινή εύρίσκονται στο ζενίθ των ενερ
γειών τους. Νύχτες σαν καί τήν αποψινή είναι το βασίλειό τους. Νομίζουν ότι, έμείς
σταματάμε τις ενέργειες μας, όταν ό Θεός χαλάη τον κόσμο άπό τή βροχή. Καί άποτολμοΰν να δράσουν, οπότε αντιλαμβάνονται πόσο φοβερά γελάστηκαν...
Γή νεκρική ήσυχία του Τμήματος ταράζει τό χτύπημα τού τηλεφώνου. 'Ο
τηλεφωνητής αφήνει τις σκέψεις για τό άν Οά μπή στή Σχολή Άρχιφυλάκων ή όχι,
καί σηκούνει τό ακουστικό.
Από τήν άλλη άκρη του σύρματος άκούγεται μια αδύνατη πονεμένη φωνούλα
πού τήν κόβουν οί λυγμοί.
^ .—’Αστυνομία εκεί;
—Μάλιστα. Στή διάθεσί σας...
—’Ακούστε κύριε. ’Απόψε έφυγε ό μπαμπάς... Είπε ότι δεν θά ξαναγυρίση
ποτέ πια... Καί γώ τον αγαπάω τον μπαμπά, μου, δεν μπορώ νά ζήσω χωρίς αύτόν...
Ούτε καί ή μαμά μ,ου μπορεί νά ζήση χωρίς τό μπαμπά... Λέει ότι θά πάρη δηλητή
ριο γιά νά πεθάνη...
Ό τηλεφωνητής κυττάζει προς τό γραφείο τού άξ/κοΰ τής υπηρεσίας. Τό
θέμα πού τίθεται είναι λεπτό... Μά ό άξ/κός υπηρεσίας είναι κυκλωμένος τώρα άπό
3-4 άτομα πού φωνάζουν, χειρονομούν, άπειλοΰν ό ένας τον άλλον...
—’Από πού τηλεφωνείς μικρούλα μου; ΓΙώς λένε τό μπαμπά σου;
—Τον λένε Νίκο Αθηναίο. Καί τηλεφωνώ άπό τό σπίτι μας, Λυκείου 81.
—'Ωραία..; ’Εσύ πόσων χρονών είσαι;
—Πηγαίνω στήν τρίτη τάξι τού Δημοτικού...
—’Έχεις άλλους στο σπίτι;
—’ Οχι. Μόνον εγώ μέ τή μαμά μου είμαι. Δεν εχω άδέλφια...
—Καλά. Κοιμήσου τώρα ήσυχα καί μή φοβάσαι γιά τό μπαμπά σου. Θά
γυρίση πάλι. Μήν άνησυχής...
—Δεν θά γυρίση ποτέ σάς λέω. Βρήκε ένα γράμμα στήν στάντα τής μαμάς
τό άπόγευμα, τήν παρακολούθησε καί τήν βρήκε κάπου μ’ έναν άλλον άνδρα... Τώρα
τσακωθήκανε τή χτύπησε κι’ έφυγε... Μέ φίλησε ό μπαμπάς φεύγοντας καί μού είπε
νά γίνω ένα καλό κορίτσι κι’ όχι σάν τή μαμά μου... ’Ά ν πάρη καί ή μαμά ςιου δη
λητήριο καί πεθάνη τότε τί θά κάμω έγώ;... (Οί λυγμοί δυναμώνουν καί τ ’ άναφυλλητά φτάνουν μέ τραγική μεγαλοπρέπεια στο ακουστικό).
'Η αιώνια ιστορία. 'Ιστορία πού άρχισε άπ’ τούς προ^τόπλαστους καί συνεχί
ζεται άναλλωίωτη μέχρι των ήμερων μας.
’Ίσοος ή μικρούλα νά μεγαλοποιή τά πράγματα. Τά βλέπει μέ τό μυαλουδάκι
τών εννέα της χρόνων. ’Αλλά εδώ βρίσκεται τό δύσκολο τής αποστολής μας. Νά
προσπαθούμε νά νοιώθουμε τον άνθρωπο τών πέντε τών οκτώ, τών εννέα, τών είκοσι,
τών σαράντα καί τών εξήντα χρόνων... Νά γινώμαστε τηρετές τού νόμου, άλλάκαί,
νά ξεφεύγουμε άπ’ τον άχαρι καί μονόπλευρο αύτό ρόλο καί νά γινώμαστε διαπαιδαγωγητές, κήρυκες τής ηθικής, άπόστολοι τού ιδανικού... Τά καταφέρνουμε; Μάλ
λον να ι! 'Η κοινή γνώμη, έντυπη καί προφορική, πάντοτε μάς χειροκροτεί.
'Ο κανονισμός μάς Χέει ότι στά ζητήματα έκεΐνα τής ήθικής πού δέν έρχονται
σέ άμεση σύγκρουση μ.έ τό νόμο—καί ιδίως στά οικογενειακά ζητήματα—δέν πρέπει
νά έπεμβαίνουμε. Αρμόδιοι σ’ αύτά τά ζητήματα είναι οί ίδιοι οί πρωταγωνισταί,
τά ήθικοπλαστικά συγγράμματα, οί διάφορες ενώσεις,' έταιρεΐες καί σωματεία,
τά δ ι κ α σ τ ή ρ ι α τέλος. Καί τό ζήτημα πού μάς θέτει ή μικρούλα τών εννέα
χρόνουν, είναι ζήτημα δικαστηρίου σέ λίγο. Α πιστία γιά τον ευέξαπτο μεσογειακό
λαό μας, σημαίνει διαζύγιον-, έγκλημα τις πιο πολλές φορές. Σπανίζουν οί εξαιρέ
σεις, εκείνοι πού συγχωρούν, πού παραβλέπουν.,.
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Σέ μας όμως τίθεται τό ζήτημα τής κατα στάσεως πού δη μ ιουργήθηκε υστέρα
άπό την έγκατάλλειψη. Ή μητέρα απειλεί ν’ αύτοκτονήση, ή μικρούλα βλέπει τον
δλεθρο μέ τά μάτια τής ψυχής των εννέα της χρόνων.
Μή μου πάτε ότι μπορεί νά νοηθή ρεαλισμός στην περίπτωση αύτή.
Φαίνεται ότι έτσι σκέφθηκε 6 τηλεφωνητής μας καί απάντησε στη μικρούλα.
—Δώσε μου τή μαμά σου μικρούλα μου στο τηλέφωνο.
Άκούγονται κοριτσίστικες φωνές προς τή μαμά, επικλήσεις, ένας ελαφρός
θόρυβος πού μαρτυρεί ότι ή μικρή τραβάει τή μητέρα της ποος τό τηλέφωνο. Κι’
υστέρα:
—Δεν έρχεται κύριε. ’Έχει πέσει μπρούμυτα στο κρεβάτι καί κλαίει...
’Άφησέ την. Θάρθουμε εμείς εκεί...
—Σά.ς ευχαριστώ. Αύτό ήθελα καί γώ. Ξέρω ότι όταν έρθετε ίσιος νά διορ
θωθούν όλα...
'Ο τηλεφωνητής κάνει τήν έμφάνισί του, στήν πόρτα τού γραφείου αξιωματικού
υπηρεσίας. « ’Αναφέρω κύριε Ύπαστυνόμε ότι... Μάς ζητάει μια μικρούλα εννέα
ετών...)).
’Αφήνω το «δελτίο συμβάντων» καί μαζί μέ τον τηλεφωνητή ξεκινάμε για
το σπίτι πού ένας ρωμηός έγκατέλειψε ! Ξεκινάμε για νά σταματήσουμε τά δάκρυα
τής μικρής καί ν’ άποτρέψουμε το νά γράφουν οί εφημερίδες αύριο ότι : «...Ά πεπειράθη ν’ αύτοκτονήση δι’ αγνώστους λόγους ή...)) ή ότι «οί λόγοι τού άπενενοημένου
διαβήματος ήσαν οί...)). Τον τηλεφωνητή θ’ άναπληροί κατά τό διάστημα τής άπουσίας του ό άξ/κός υπηρεσίας. Καί ίσως άν άργήσουμε, νά γράψη μόνος του τό υπό
λοιπο δελτίο συμβάντων. Κι’ ίσως νά παρουσιασθοΰν καί περιπτώσεις άλλες πού θ’
απαιτούσαν πολλά άτομα. Θά τά κανονίση όμως όλα μόνος του. Για μάς δέν υπάρ
χουν ούτε όρια ενεργητικότητας, οΰτε όρια κάματου. Δουλεύουμε κι’ ενεργούμε
παντού καί πάντοτε. 'Ωροδείκτες καί ωράρια εργασίας τ ’ αφήνουμε γιά τούς άλλους,
γιά εκείνους πού μπορούν νά ξέρουν ότι ((στις 2 μ.μ. διακόπτω τήν εργασία μου,
άρα στις 5 μ.μ. θά εύρίσκωμαι εκεί...». Γιά μάς υπάρχει πάντοτε τό άγνωστο τό
τί θά φέρη ή μιά στιγμή καί τί θά έπακολουθήση στήν άλλη, αύτό εναπόκειται στήν
όψη πού παρουσιάζει από τή μιά στιγμή ώς τήν άλλη ό κινητός καί άκίνητος κόσμος
πού επιτηρούμε.
Φτάνουμε... Καί διαπιστώνουμε ότι τά πράγματα είναι άκριβώς όπως τά είπε
ή μικρούλα στον τηλεφωνητή. Φαινόταν άλλως τε ότι έτσι πράγματι ήτανε... Γι’
αύτό καί δέν έκανε τήν επαλήθευση.
'Υπάρχει ή εγκατάλειψη. 'Υπάρχει καί μιά τραγική κατάσταση πού έδημιουργήθη σάν επακόλουθο τού ιδιώνυμου τούτου εγκλήματος. 'Η γυναίκα έξακολουθεί
νά κλαίη, άδιαφορώντας γιά τήν παρουσία μας. 'Η μικρούλα μάς παρακαλεΐ τρα
βώντας τις μακρυές πλεξούδες της:
—Φέρτε μου πίσω τό μπαμπά μου... Κάντε τή μαμά μου νά μή πάρη τό δηλη
τήριο ...
Τήν καθησυχάζουμε. Τής λέμε ότι θά γυρίση 6 μπαμπάς της, ότι ή μητέρα
της δέν θά πεθάνη... "Οτι όλα θά διορθωθούν.
Ξαφνικά σηκώνεται εκείνη ή μαμά... Μάς κεραυνοβολεί μέ τό βλέμμα της
καί μάς λέει έπιτακτικά.
—Νομίζετε ότι εκείνο πού δέν κατώρθωσα έγώ θά τό κατορθώσετε εσείς.
Δέν μπόρεσα εγώ νά κρατήσω τον άνδρα μου κοντά μου καί θά μοΰ τον φέρετε τώρα
εσείς;... Μή κοπιάζετε άδικα κύριοι...
Μιλάει σά γυναίκα πού ξέρει καλά τή θέση της. Κι’ άπ’ ό,τι βλέπουμε είναι
μια γυναίκα αρκετα εςυπνη, αρκετα ωραία, μια γυναίκα που ή ολη της εμφάνιση
καί ό τρόπος πού όμιλεί άφήνουν νά έννοήσουμε καί γιά τή ζωή της. Φαίνεται λοιπόν
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ότι άνήκει στις γυναίκες πού σκέπτονται ελεύθερα, πού ενεργούν ελεύθερα καί πού το
παρελθόν τους... έγγυάται καί για το μέλλον τους... Τώρα ποιο είναι το παρελθόν
της καί μέ βάση αυτό εννοούμε καί το μέλλον, αυτό είναι άλλη ιστορία... 'Ιστορία
αποκλειστικά δική της καί θάναι άδιακρισία νά σχολιάσουμε τό τί θέλουμε καί σέ τί
συμπεράσματα καταλήγουμε παρατηρώντας τή γυναίκα ετούτη πού κλαίει, για την
έγ.ιατάλδίψή της.
—ιιΔέν κουραζόμαστε άδικα κυρία μου. Ποτέ δέν κουραζόμαστε άδικα εμείς.
Φτάνει νά δείχνετε καί σείς λίγη κατανόηση καί όλα διορθώνονται. Φυσικά το νά
κρ στήσειε ή όχι τον άνδρα σας κοντά σας είναι ζήτημ.α αποκλειστικά δικό σας.
'Hi ικανότητα αυτή άνήκει σέ σάς. Μά καί μεϊς μέ τον τρόπο μας, έλπίζω ότι κάτι
θά κατορθώσουμε. Θά σάς βοηθήσουμε κυρία μου νά επιτύχετε αύτό πού νομίζετε
ιός άκατόρθωτο. 'Όταν ξέρουμε ότι είλικρινά μετανοιώσατε για κάτι πού έγινε,
γιο: κάτι πού κάνατε ύπακούοντας σέ φωνές καί παρορμήσεις ξένες, άπό εκείνα πού
συ ιιστούν τό ιδανικό τής οικογένειας, τής Ελληνικής οικογένειας, πού θέλει άμόλυντη
τή ι τιμή της. Συγχωρεΐστε μας πού επεμβαίνουμε μ’ αυτό τον τρόπο, στα οικογε
νειακά σ:ις ζητήματα άλλά ή κορούλα σας μάς είπε άπ1 τό τηλέφωνο μερικά πράγμα
τα. Μάς είπε...
—Τήν ακόυσα. Καί δέν τήν εμπόδισα γιατί—γιά νάμαι ειλικρινής—αισθανό
μουνα έπιτακτική τήν ανάγκη νά έχω κάποιο σύμμαχο, κάποιο πού νά γνωρίζη
τον πόνο μου καί νά μέ βοηθήση. Κι’ άπ’ όλους τούς άλλους προτιμώ εσάς γιά συμμά/ους. Προτιμώ τήν ’Αστυνομία πού ζημιώνεται καθημερινά μέ τούς πόνους καί
τις χαρές, μέ τήν εύτυχία καί τή δυστυχία μας. ’Εσείς βλέπετε, άκοΰτε, οπότε
μαθαίνετε τόσα πολλά άπό μάς πού καταφεύγουμε στά γραφεία καί στις σκοπιές
σα ; καί ζητάμε τή συμβουλή σας, τή βοήθεια, τήν επέμβασή σας. Καί εκείνοι πού
βλίπουν τόσα πολλά, πού παρακολουθούν τον παλμό τής κοινωνίας μας καί τό ρυθμ.ό
τή ; ζωή:: μας, δέν μπορεί παρά νά άποκτήση πείρα, γνώσεις... καί γίνονται ικανοί
γιά νά εξυπηρετούν σ’ ό,τ ι δ ή π ο τ ε τ ο ν σ υ ν ά ν θ ρ ω π ο π ο ύ π άσ X ε 1 ··;
Έ λοιπόν. ’Ήμουνα μιά γυναίκα πού ζούσα μέσα στήν αμαρτία. Ζοΰσα μέσα
στή λάσπη σάν τό άγριόχορτο. Ευρισκα τότε όμορφη τή λάσπη εκείνη καί τή χαι
ρόμουνα τήν ομορφιά τής λάσπης...
"Ως που βρέθηκε έκείνος. ’Εκείνος πού μέ τράβηξε άπό το βούρκο γιατί μ’
άγχπάει μ’ όλη τή δύναμη τής ψυχής του. Μουδωσε τ ’ όνομά του, μ’ έκανε γυναίκα
το ι καί μοΰ χάρισε τήν εύτυχία. Τή βρήκα τήν εύτυχία κοντά του, τήν ένοιωσα σ’ όλη
τη ; τήν έκταση κι’ έγινε ακόμα πιο μεγάλη ή εύτυχία μου όταν έφερα στον κόσμο
αύ τό τό αγγελούδι πού άπόψε σάς κάλεσε κοντά μας.
Ζούσα αύτά τά δέκα χρόνια μέσα στο πιο γλυκό όνειρο. Τον άγάπησα καί γώ
μ’· όλη τή ψυχή καί τίποτα δέν φαινόταν ικανό νά σκιάση τον ούρανό τής εύτυχίας
μας. Τίποτα δέν φαινόταν, ως που μιά μέρα τον είδα μέ κάποιαν άλλη. Ή ταν μιά
όμορφη πλούσια. σέ κάλη άντίζηλός μου, πού τον έκανε ν’ άλλάζη, νά μου φέρεται
κάπως βάναυσα στήν άρχή, άπότομα όρκος καί τυραννικά άργότερα. "Αρχισε νά μέ
παραμελψ], νά γίνεται παράξενος στις επιθυμίες καί στούς τρόπους του. Καί μιά
νύχτα, γύρισε στο σπίτι άργά τό πρω ί. "Οταν τον παρατήρησα γιά τή διαγωγή του
μέ χτύπησε καί μ.ού είπε ότι κατήντησα άνυπόφορη, ότι άν δέν σκεπτόταν τό παιδί
μας θά έφευγε...
Τότε ξύπνησε μέσα μου ή δίψα γιά τήν έκδίκησι. Δέν άργησε νά βρεθή ό άλλος,
έκείνος πού θά τον έκανε νά γίνη πάλι όπως καί πρώτα. Νόμισα πώς μέ τό νά τον
πληρώσω μέ τό ίδιο νόμισμα, θά κατώρθωνα νά τον επαναφέρω καί νά κερδίσω
τή ι εύτυχία πού έχασα.
Πήγα τό άπόγευμα μέ κείνον. Μά ό άντρας μου μέ παρακολούθησε μέ βρήκε
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μαζί του καί έγινε τό αντίθετο άπ’ δ,τι περίμενα. ’Έγινε αύτό πού σας είπε, ή κοοούλα
μου άπ ο το τηλέφωνο.
’Έχασα τή μάχη κύριοι. Έ φυγε για πάντα τώρα... 'Υπάρχει τρόπος νά τον
κερδίσω μήπως; Πές τε μου...
Μάλιστα κυρία μου. 'Υπάρχει τρόπος νά τον ξανακερδίσετε άν θάψετε οριστικά
τις μοντέρνες ιδέες πού υπονομεύουν την οικογενειακή ενότητα. Σάς αγάπησε καί
σάς άνέσυρε άπό το βούρκο μ.έ τόσον ήρωϊσμό, σάς χάρισε τή γαλήνη καί τή θαλ
πωρή, καί σείς τρέξατε μέ το πρώτο ολίσθημά του νά τού δώσετε μιά τόσο τραγική
εκδίκηση!... Δεν θά ήταν πιο φρόνιμο νά προσπαθήσετε μέ τόσα άλλα τίμια καί
εύγενικά μέσα νά τον επαναφέρετε κοντά σας; Καταφύγατε στο πιο επιπόλαιο, στο
πιο ακατάλληλο μέσον, άκούγοντας τή φωνή εκείνων πού κάθε άλλο παρά μιάν ιδα
νική καί χριστιανική οικογένεια οραματίζονται. Κάνατε ένα πολύ μεγάλο λάθος, ένα
λάθος πού φθάνει στα όρια τού εγκλήματος κατά τής οικογενειακής τιμής.
Μά το λάθος ανήκει καί στούς δυό σας. Κι’ εκείνος έχει άδικο. Εκείνος,
έκανε τήν έγκληματική επιπολαιότητα ν’ άφήση την οικογένεια πού δημιούργησε
τόσο άνθρωπινά καί τόσο έξιδανικευμένα, καί νά φύγη. Μέ το νά σάς άνασύρη άπο
τήν λάσπη πού είπατε καί νά σάς χαρίση τό φωτοστέφανο μιας ιδανικής μητέρας
καί συζύγου, έκαμε τό πλέον θεάρεστο έργο. Μά μέ τό νά εγκατάλειψη τόσο άπονα
γυναίκα καί παιδί καί νά φύγη χωρίς νά άναλογισθή τις συνέπειες πού ή πράξη του
αύτή θά είχε ώς έπακόλουθο, έκαμε τό άπεχθέστερο έγκλημα ενώπιον Θεού καί
ανθρώπων. Καί δσον άφορά αυτόν, μείνετε ήσυχη. Θά τον βρούμε, θά τον καλέσουμε
στο γραφείο μας καί νά είσθε βέβαιη ότι θά τον επαναφέρουμε κοντά σας. Μά εσείς,
αγαπήστε μ’ όλη σας τήν καρδιά τό παιδί σας. Καί προσπαθήστε νά νοιώσετε βαθειά τήν άποστολή τής οικογένειας στήν κοινωνία μας. Φαίνεται ότι ούτε σείς, άλλα
ούτε κι’ ό άνδρας σας έχετε έμβαθύνει στο νόημα πού πηγάζει άπο τή δημιουργία τής
οικογένειας. Αύτό μαρτυρούν οί πράξεις καί των δυό σας, οί επιπόλαιες άποφάσεις
πού λάβατε μόλις ξέσπασε κάποια καταιγίδα. ’Εκείνος έγκατέλειψε τήν οικογενεια
κή του έστία γιατί σάς βρήκε μ’ έναν άλλον. Καί σάς βρήκε μ’ έναν άλλον επειδή
έσεΐς πιστέψατε ότι ό έβραϊκός νόμος είναι ό υπέρτατος συντελεστής πού ρυθμίζει
τά πάντα μέ τό πνεύμα τής έκδικήσεως. Καί προχωρήσατε άκόμα πιο πολύ, εσείς !
Σκεφθήκατε ν’ άφαιρέσετε τή ζωή σας, επειδή έγκαταλειφθήκατε, άδιαφορώντας
καί γιά τό έναντι τού έαυτοΰ σας έγκλημα καί γιά τήν τύχη στήν όποια θ’ άφήνατε
αύτό τό άθώο πλάσμα. ’Αγνοήσατε τό τεράστιο ηθικό καί κοινωνικό βάρος πού
έπωμισθήκατε άπό τή στιγμή πού ενωθήκατε μέ τά δεσμά τού υμεναίου. Καί δέν
συνειδητοποιήσατε τό Ευαγγελικό: «Ούς ό Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μή χωριζέτω...».
Δέν φιλοδοξούμε νά γίνουμε κατήγοροί σας κυρία μου. ’Ίσως νά μή ταιριάζη
αύτό στήν άποστολή μας. ’Εδώ όμως, στήν περίπτωσή σας, πρέπει νά ξεφύγουμε
άπ’ τό ρόλο πού συνηθίσαμε καί νά κάνουμε μιά μεγάλη παρένθεση. Γιά τό καλό σας,
γιά τήν ευτυχία σας καί τήν οικογενειακή σας γαλήνη, θά σάς δώσουμε μιά συμβουλή
καί έσείς σταθμίσατέ την καί κάνετε εκείνο πού θά σάς πή ή συνείδησή σας.
Διαγράψτε λοιπόν για πάντα αύτό πού κατήντησε μόδα γιά τά περισσότερα
ζευγάρια ! Τήν ιδέα τής έκδικήσεως! Διώξτε την γιά πάντα αύτή τή νοσηρή ιδέα,
θάφτε την οριστικά καί άντεπιτεθήτε μέ άλλα όπλα. Μέ τά όπλα τής πραγματικής
άγάπης, μέ τή στοργή σας, μέ τήν άφοσίωση στο σύζυγό σας. Καί νά είσθε βέβαιη
ότι αύτός θ’ άφήση κάθε άλλη σκέψη γιά τήν άλλη καί θά γυρίση κοντά σας. Τό νά
τού βάλετε τήν ιδέα γιά δήθεν φίλο, γιά τον άλλον, αύτό είναι μιά εξαίρεση τού
καθένα πού συνιστάται άπό πολλούς ώς «συνταγή εύτυχίας» σέ ώρισμένες περι
πτώσεις. Στή δική σας περίπτωση ομο^ς δέν ταιριάζει αύτό. Σείς άκολουθήστε τον
κανόνα κι’ άγνοήστε τήν εξαίρεση.
Αύτά γιά τή μελλοντική σας ζωή. Γιά τή ζωή πού θά κάνετε μέ τον άντρα σας
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που θα ξαναγυριση. Σας το υπόσχομαι, ότι. θά ξαναγυριση διότι γνωρίζουμε τούς
λογους που ώθησαν καί τούς δυό σας στην αποψινή επιπολαιότητα. Θά τον καλέσουμε αύριο απο τή δουλειά του καί θά τά πούμε στο φτωχικό μας γραφείο ήσυχαήσυχα. Θα κερδίσουμε, σάς τό δηλώνουμε! ! !...
Χαίρετε κυρία μου».
Φεύγοντας κοντοσταθήκαμε στην πόρτα καί κυττάξαμε τή μικρούλα. Είχε
αποκοιμηθή σ ενα καναπέ καί στα χείλη της διαγραφόταν ένα αγγελικό χαμόγελο
καθώς ψελλιζε ακατανόητες λέξεις. Κάποιο όνειρο, άπ’ αυτά πού βλέπουν τά παιδιά
σε παρόμοιες καταστάσεις, θά έβλεπε ασφαλούς...
Λες νά κερδίσαμε; μέ ρώτησε ό τηλεφωνητής, ένω γυρίζαμε στο Τμήμα
κατά τις τρεις περίπου τό προλί.
—Πιστεύω ν α ί! τού άποκρίθηκα. Αύριο πού θάρθη στο Τμήμα ό φίλος μας θά
τον περιλάβη ό κ. Β, ό ...Ύπαστυνόμος. Αυτός δέν είναι υπηρεσία τό πρω'ί; Έ ! Θά
τον πειση οπωσδήποτε νά γυρίση στή γυναίκα του καί στο παιδί του. Τον θυμά.σαι,
με κείνο τό ζευγάρι πού είχε πιο σοβαρούς λόγους χωρισμού;.. Μέ κείνο πού ένωσε
τή βραδυά πού βρήκε τήν ευτυχία του κι’ αυτός, άρχιφύλακας ακόμα; Δέν ξέρεις
ποσο τον θαύμασα τότε ! ! Μέ πόση πειστικότητα ανέλυσε τήν κατάσταση τού καθ’
ενός χωριστά καί μέ πόση φιλοσοφημένη αντίληψη τούς ένωσε γιά πάντα... Κι’ είχε
κι ένα τοσο μεγάλο δρά.μα στήν καρ δ ιά!!!... ’Εκείνο τό δράμα πού αργότερα τό
έδωσα στον Άρχιφύλακα X ..., παίρνοντας άλλη θέση...
Φθάσαμε στο Τμήμα καί άναφέραμε στον άξιωματικό υπηρεσίας. "Υστερα
κατευθυνθήκαμε στό -τηλεφωνικό μας θάλαμο. ’Ανοίξαμε τό βιβλίο τηλεφοονημάτων
και ο τηλεφωνητής τού τετράωρου 22-2 αντέγραψε άπ’ τό χαρτί πού τουδαισε ό
άξιωματικός υπηρεσίας.
«...Καλέσατε παρακαλούμεν τακτική προσκλήσει τον επί τής οδού Β... άρ.
Γ.. διατηροΰντα κατάστημα κ. Νικόλαον Άθηναΐον, όπως αυριον καί άπό ώρας
ΤΟ- 13ης προσέλθη εις τά γραφεία μας καί παρουσιασθή ένώπιον τού Ύπαστυνόμου κ. Β ...».
Καί τό μεσημέρι τής άλλης ήμέρας στις 13.45' πηγαίνοντας ν’ άναλάβω υπη
ρεσία, ένα ζευγάρι σφιχταγκαλιασμένο κατέβαινε τις σκάλες τού Τμήματος. ’ Ηταν...
ε κ ε ί ν ο ς καί έ κ ε ί ν η ! !... "Ενα μικρό κοριτσάκι τούς έσπρωχνε απαλά μέ τά
δυό του χεράκια καί γελούσε εύτυχισμένο.
Καί μού φάνηκε πέος ή εικόνα τού Θεανθρώπου είχε πάρει πιο γελαστή όψη
καθώς διάβαζα γιά χιλιοστή φορά τήν επιγραφή πού ήταν τοποθετημένη κάτω άπ’
τήν εικόνα τού Χριστού:
«Πάντα νωρίς καί πάντα άργά
καί πάντα αυτός κερδίζει
πού ξέρει στά χαλάσματα
κάποιο ναό νά χτίζη».
’Έβαλα τό σήμα τής υπηρεσίας καί έτρεξα στήν αίθουσα αλλαγής. ~Ηταν εκεί
καί ό τηλεφωνητής...
X. ΣΤ AMATIIΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τ ο π ω νυμ ικ ά τ ω ν οδών Α θ η ν ώ ν κ α τ ’ ά λ φ α β η τ ικ ή ν σ ειρ άν
Βαλαωρίτου.

Πάροδος της όδοΰ Κριεζώτου 9, στο Κολωνάκι.
Ό ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ένας άπό τους πιο τρανούς ποιητάς της νεώτερης Ελλάδος, γεννήθηκε την 2 Αύγούστου 1824 στη Λευκάδα, οπού και πέθανε
την 24 ’Ιουλίου 1879. Τ’ όνομά του τ ’ οφείλει στο χωριό Βαλαώρα τής Ευρυτανίας
άπό το όποιο κατήγετο ή οΐκογένειά του. Στην οΐκογένειά του, άνήκουν πολλοί άρματωλοί, σπουδαιότεροι των όποίονν ήσαν, ό Χρίστος Βαλαωρίτης καί ό γυιός του Μοσχος, γνωστοί άπό την εκστρατεία τοϋ Μοροζίνη (1687).
Γυιός τοϋ Ίωάννου Βαλαωρίτη, βουλευτοΰ τής Ίονίου Βουλής καί γερουσιαστοΰ κατά τό 1852, ό Αριστοτέλης παρηκολούθησε φιλολογικές σπουδές στην
Ιόνιο ’Ακαδημία, υπήρξε δέ μαθητής τοϋ Άσωπίου Κων/νου καί τοϋ Οίκονομίδου.
Στο Παρίσι καί στήν Πίζα τής ’Ιταλίας παρηκολούθησε νομικές σπουδές, τό δέ
1848 άνηγορεύθη διδάκτωρ τοϋ δικαίου. Παρ’ όλα αυτά έγκαταλείποντας τό δί
καιον, αφιερώθηκε σέ ιστορικές καί φιλολογικές μελέτες καί ιδιαίτερα στη ποίησι.
Τό 1852 παντρεύτηκε στην Βενετία τή κόρη τοϋ Αιμίλιου Τυπάλδου, Έλοϊζία.
Στα ποιήματα, του δικρίνεται ό άρματολισμός. 'Η ποίησίς του είναι συνυφασμένη μέ
την προαιώνια πολιτική τοϋ ’Έθνους. 'Η ιστορία τής τουρκοκρατουμένης Έλλαδος
καθώς καί οί αγώνες τοϋ Έλληνισμοΰ, έπέδρασαν σημαντικά, στήν ποιητική του
δημιουργία.
Ά λ λ ’ όμως καί ή εθνική δράσις τοϋ Βαλαωρίτη, οτό ίδιο δοξασμένο καί λα
μπρό επίπεδο βρίσκεται. Τό 1857, βγήκε βουλευτής στήν ’Ιόνιο Βουλή καί άγωνίσθηκε για τά κυριαρχικά δικαιώματα των Έπτανησίων. ’Ελάχιστο φόρο τιμής, στις
τόσες γιά τήν πατρίδα προσφορές, αποτελεί ή άνέγερσις τής προτομής του στον έθνικό κήπο,στήν δέ Λευκάδα τοϋ άνδριάντος του.
Βαλέστρα.

Πάροδος τής Λ. Συγγροΰ 117, στον "Αγιο Σωστή.
Ό Βαλέστρας, Κορσικανός φιλέλλην, γεννήθηκε τό 1790 καί υπηρέτησε ώς
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λοχαγός των γρεναδιέρων, στο στρατό του Ναπολέοντος. Το 1814 βρίσκεται στην
Κρηι/] κοντά στον πατέρα του, που ήτο έμπορος. "Οταν ξέσπασε ή Έπανάστασις,
βρισκόταν στην Τεργέστη. Έ κεΐ τον πήρε ό Δημ. 'Υψηλάντης για νά του άναΟέση
την οργανωσι του Ελληνικού τακτικού στρτοΰ, πού θά έγίνετο.
, Μαζί με τον Ελληνα Παν. Παρασκευά, άνέλαβε πράγματι το έργο αύτό.
—
.τις 20 Μαρτίου 1822, βρίσκεται στο Λουτρό της Κρήτης καί από έκεΐ στον "Αγιο
Γεώργιο, κοντά στον αρμοστή ’Αφεντούλη. Στην Κρήτη, πολεμώντας τούς Τούρ
κους, συνελήφθη καί άποκεφαλίσθηκε.
Βα λέττα .

Πάροδος τής οδού Νυμφαίου 2, στοϋ Θών.
Ο Βαλεττας Σπυρίδων γεννήθηκε στη νήσο "Ιο των Κυκλάδων, το 1793. Τό
ιι° ic. ,^εΟανε, δεν μ.άς είναι γνωστό. Σπούδασε στο Παρίσι, όπου καί μετέφρασε τό
έργο τού Ρουσσώ «περί τής άνισότητος των «ανθρώπων», μέ τό ψευδώνυμο «Δημητριος ^Αριστομένης» και τούτο επειδή έφοβεΐτο μήπως χαρακτηρισθή ώς άθεος.
Τό καιρό τής Έπαναστάσεως τού 1821, βρισκόταν στήν Ελλάδα. Τό 1843 διετέλεσε
'Υπουργός Παιδείας.
Β α λ λ ιά ν ω ν .

Πάροδος τής οδού Δέρπφελ 6, στα Πατήσια.
’Οφείλει τήν ^ονομασία της, στή γνωστή οικογένεια μεγαλεμπόρων, τραπεζι
τών και εθνικών εύεργετών, ή οποία κατήγετο από τήν Κεφαλληνία. "Ηκμασαν
τον 19ον αιώνα καί έξ αύτών διεκρίθησαν. ιδιαίτερα οί άδελφοί : 1) Βαλλιάνος Μα
ρίνος ή Μαρης. Είναι ο ιδρυτής του οικου Βαλλιάνων καί συνέβαλε στήν άνέγερσι
τής εθνικής Βαλλιανείου βιβλιοθήκης των ’Αθηνών. 2) Βαλλιάνος Παναγής. Βοή
θησε χρηματικά^στήν άνέγερσι ιερατικής σχολής καί μέ 3.000.000 χρυσές δραχμές
στην ανεγερσι τής Βαλλιανείου βιβλιοθήκης. Επειδή είναι ό σπουδαιότερος χρημαδοτης δια την ανεγερσι τής βιβλιοθήκης, μπροστά σ’ αυτήν άνηγέρθη μαρμάρινος
ανδριας του και 3) Βαλλιάνος Ανδρεας, ο οποίος μαζί μ.έ τούς προηγουμένους,
βοήθησε στην άνέγερσι τής εθνικής βιβλιοθήκης. Στον πρόδρομο τής βιβλιοθήκης,
υπαΡΧουν 01 ανδριάντες τού Μαρή καί τού Άνδρέου, σαν ελάχιστο δείγμα των με
γάλων υπηρεσιών των.
Β α λ τ ε τ σ ίο υ .

Πάροδος τής οδού Υπποκράτους 57, στή Νεάπολι.
( Πήρε τ ’ ονομα σ’ άνάμνησι τής μεγάλης καί ιστορικής μάχης τού Βαλτετσίου,
πού έγινε στις 12-13 Μαΐου 1821. Στή μάχη αύτή, ό Θ. Κολοκοτρώνης, μαζί μέ
άλλους οπλαρχηγούς καί 3 χιλιάδες περίπου "Ελληνες, κατέστρεψε 10 χιλ. Τούρκους,
επί κεφαλής τών οποίων ήσαν ό Μουσταφας—Μπέης, καί ό Βαρδουνιώτης Ρουμπής.
Η νίκη τών Ελλήνων στο Βαλτέτσι, ήτο ή πρώτη σημαντική νίκη τού ιερού
αγωνος κι απεδειξε την σθεναρότητα των Ελληνικών ψυχών στή φωτιά- τού πο
λέμου, για τήν άπόκτησι τού πιο πολύτιμου δώρου στον άνθρωπο, τήν ελευθερία.
Το Βαλτέτσι εμείνε στην ιστορία σαν φωτεινό παράδειγμα προς μίμησι για κείνους
πού, ποθώντας τήν ελευθερία, είναι έτοιμοι νά θυσιασθοΰν γ ι’ αύτή. 'Η μάχη τού
Βαλτετσίου, ο.«.ως και τόσες άλλες του μεγάλου 21, χαρισαν στούς "Ελληνες τήν
ποθητή ελευθερία, για τήν οποία πάντα οί "Ελληνες ξέρουν νά πολεμούν καί νά νικούν.
( Σ υνεχίζεται)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

‘Τπδ QtL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια από τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

--«Γ ια τί πρέπει κάποτε νά τά μάθης...» του απάντησε αποφασιστικά, καί
πλησιάζοντάς τον του έκλεισε τό μάτι σιγοψιθυρίζοντας:
—«’Ακούσε... ’Απόψε, μή κοιμηθής αμέσως... Θά έρθιυ νά σέ βρω../Θά σου
μάθω...»
—«’Ό χ ι!» Την διέκοψεν ό ’Αλέν Ρομπέρ «αύτό είναι βρωμερό!!!».
—«Βρωμερό είπ ες;...» το πρόσωπό της σκλήρυνε, τά μάτια της έμειναν
ακίνητα... ’Έμοιαζε μέ μαθήτρια πού την έπιασαν νά είναι άτακτη... Καί ό Άλέν
Ρομπέρ ένοιωσε ξαφνικά, άθελα του, φόβο καί λύπη μαζί... Γ ι’ αύτό προσπάθησε νά
δικαιολογηθή :
—-«’Ακούσε Ζερμαίν ! Πρέπει...» πήγε νά τής πή— ’Αλλά εκείνη δεν θέλησε
ν’ άκούση... Σήκωσε τό κεφάλι της καί είπε μέ πείσμα καί μίσος:...
—«"Αν μομίζης ότι είναι αστείο νά κάνω στην ηλικία μου, δλη τή μέρα, την
υπηρέτρια σ’ αυτούς τούς άποκρουστικούς γέρους, είσαι πολύ γελασμένος... Μήπως
θέλεις νά μέ συμβουλέψης νά βρω μιάν άλλη δουλειά;...».
Σταμάτησε ξαφνικά, γέρνοντας τό κεφάλι πάνω στον ώμο της... ’Έμοιαζε
σάν νά μονολογούσε, σάν ν’ απαντούσε σέ κάποιον άόρατο κατήγορο, καθώς συνέ7άζε :
'
—«Κ ι’ άν δέν ήμουν εγώ. μήπως δεν θά ήταν μια άλλη πού Οάκανε δ,τι κάνω
έγο>;».
Ή Ζερμαίν είχε φύγει από πολλή έυρα, δταν ό "Αλέν Ρομπέρ άνασήκωσε τό
κεφάλι. Καί τό μόνο πού είδε μέσα στο σκοτάδι, πού είχε έν τω μεταξύ πέσει,
ήταν τό άσεμνο σχέδιο στον τοίχο, πού δέν έκρυβε πιά γιά τό παιδί κανένα μυστήριο...
Ή πρώτη επαφή του μέ τή ζωή είχε πραγματοποιηθή... Το παιδί ένοιωσε πολλή
ντροπή μέσα του... ’Έφτυσε πάνο} στο σχέδιο, καί μέ τό μακρύ μανίκι του άρχισε
νά τό τρίβη, γιά νά τό σβύση.... Τά μάτια του έκαιγαν καί ένοιωθε ένα κόμπο στον
λαιμό του σάν νά πνιγότανε... Δέν κατάλαβε δτι αύτό ήταν ή αρχή ένος ψυχικού ξε
σπάσματος, μιας μπόρας πού έπλησίαζε... Δέν κατάλαβε δτι σέ λίγο θάκλαιγε...
Αλλά, μόλις τό αΐσθάνθηκε, έτρεξε στο πρώτο πάτωμα νά βρή εκεί τον παππού
γιά τον όποιον τού είχε μ.ιλήσει ό Φερνάν... Τον βρήκε εύκολα καί, πιάνοντάς του
τό χέρι, φούναξε :
—
—«Μ ισέλ!... ’Ιωάννα!...».
Ό γέρος άρχισε τότες νά κλαίη, ένω κουνούσε τό κεφάλι... Καί τό παιδί έκανε
το ίδιο, χωρίς ν’ άφήση τό χέρι του... Έ τσι τού δόθηκε ή εύκαιρία νά ξεσπάση,
χωρίς ντροπή...
’Έτσι είχε τήν ψευδαίσθηση δτι συγκινεΐται μαζί μ’ ένα παππού καί δυο μι
κρά παιδιά!! !
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Σ τιγμές_ στιγμές ό γέρος τραύλιζε μέσα στα δάκρυά του ακατάληπτες
ιστορίες.
«Ο Μισέλ καί ή ’Ιωάννα πρέπει νάναι πεθαμ ένοι!!!» συλλογίστηκε το
παιδί και τα κλαμματά του διπλασιάσθηκαν... ’Έτσι άπόμειναν κι’ οί δυο νά κλαΐνε με όλη τους την καρδιά, μέχρις ότου κτύπησε το καμπανάκι του δείπνου... Ό
Αλεν Ρομπερ έφυγε τότε χο;>ρίς καμμιά εξήγηση_ "Οταν έφτασε στην πόρτα,
εγυρισε ακόμα μια φορά για νά χαιρετήση τον παππού_ Τον κύτταξε, καί τού"
φανήκαν αστείες οί γκριμάτσες πού έκανε καθώς έκλαιγε... Άλλα αύτό δεν τού γέν
νησε την επιθυμία νά γελάση...
... Ο Αλεν Ρομπερ. δεν κατέβηκε στο εστιατόριο... ’Ανέβηκε γρήγορα στο
θαλαμο, ώστε να είναι βέβαιος ά π ο τ ύ λ ω ς β έ β α ι ο ς , ότι θά κοιμηθή αμέ
σως !!!...
... Αλλα οι σκέψεις πού τού είχε προκαλέσει ή Ζερμαίν καί πού τις είχε πα
ραμερίσει η ξαφνικιά θύελλα τής λύπης, ξανάβγαιναν τώρα όλες μαζί...
Να ήταν, τάχα, άλήθεια ότι είχαν κάνει τέτοιο πράγμα, όπως τά ζώα στην
αγροικία των Ντεροΰ... Αυτή η σκέψη άπασχολοϋσεν επίμονα το παιδί...
...Να είχε έρθει, λοιπόν, στον κόσμο κατά τύχη;... Κανείς δεν τον είχε, άρά
γε, επιθυμήσει, κανείς δεν εΐχε ονειρευτή τή γέννησή του;_ Κι’ ίσως ποίν νά γεννηθή να προσπάθησαν οί γονείς του ν’ απαλλαγούν άπ’ αύτόν !!!... Καί γ ι’ αύτό
τον έγκατέλειψαν μόλις σχεδόν γεννήθηκε!!!...
Αύτές οί αδυσώπητες σκέψεις μαστίγωναν αλύπητα, δίχως κανένα απολύ
τως οίκτο, την φτωχή καρδιά του... Προαισθάνθηκε ότι θάκλαιγε καί πάλι.... Γι’
αυτό προσπάθησε νά συγκρατηθή, φωνάζοντας σέ βοήθεια τήν ύπερηφάνειά του,
τον έγωϊσμό του, τό μίσος του... ’Άρχισε νά βρίζη χαμηλόφωνα τήν μάννα καί τον
πατέρα του...
Νά ή αρχή τού κατήφορου τόσουν καί τόσων π α ιδ ιώ ν!!!... Ποιος φταίει γ ι’
.αύτό άρά γε ;...
Ενώ όμως ό μικρός Άλέν Ρομπερ συνέχιζε νά βρίζη τούς γονείς του, ήρθε
στο μυαλ.ό του ή Μάμυ πού, τήν ίδια στιγμή, περίμενε κι’ αύτό τό παιδάκι της καί
ένοιωσε ντροπή... ’Ένοιωσε σάν ιεροσυλία τήν στάση του καί σταμάτησε...
Τότε ό χείμαρρος των σκέψεοον του βρήκε άλλη διέξοδο...
...Γιατί, τάχα, ή μητέρα του νά μήν τον άγαπα; 'Ηταν άπό άδιαφορία; Μά
οχι... Τον άγαποΰσε... Τον λυπότανε... Καί νά ή απόδειξη: Οί εφημερίδες πού τού
στέλνει τακτικά— Τότε τί συμβαίνει, λοιπόν; Φταίει ή αθλιότητα καί ή κακία τού
κόσμου πού τήν άνάγκασαν νά τον εγκατάλειψη ! ! !.... Αύτή ή σκέψη ελάφρωσε
λιγάκι τήν ταραγμένη συνείδησή του... Καί τον έκανε νά ήρεμήση... ’Αλλά γιά λίγο
μονάχα...
Γιατί νά πάλι, μετά λίγα λεπτά πού ξαναγύρισε τό άσεμνο σχέδιο στο μυαλό
του— Καί άρχισε νά τον τυραννάη ή σκέψη ότι οί γονείς του είχαν κάνει αύτό τό
ποά.γμα... Τό μυαλό του δεν έπαυε νά τού παρουσιάζη ντροπιασμένες λεπτομέρειες,
όλες φανταστικές__
■ Τά άλλα παιδιά ανέβηκαν μέ φασαρία, άλληλοκτυπήθηκαν μέ μαξιλάρια,
άλληλοβρίστηκαν— Καί ό 'Αλεν Ρομπερ έμενε πάντα, ακίνητος, άδικα προσπα
θώντας νά κοιμηθή... 'Ο ύπνος δεν ερχόταν νά τον άπαλλάξη άπ’ τούς εφιάλτες...
...Ό Ά λέν Ρομπέρ αγωνιζότανε απεγνωσμένα νά κοιμηθή... ’Ήθελε ν’ άποφύγη τή νυκτερινή συνάντηση μέτ ή Ζερμαίν... ’Έκλεινε τά μάτια μέ πείσμα καί
έσφιγγε τις γροθιές.... Μά, ό ύπνος δεν ερχόταν νά τον γλυτώση άπ’ τον τυραννικό
εφιάλτη πού τον αναστάτωνε... ’Έτσι, σέ λίγο, ακούσε τήν πόρτα ν’ άνοίγη σιγάσιγά καί κάποιον νά πλησιάζη άθόρυβα πατώντας επάνω στις παντούφλες τών κοι
μισμένων παιδιών καί σκουντουφλώντας.... Ξαπλώθηκεν ό μικρός Ρομπέρ μέ τήν.
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Q. Cesbron: Χαμένα σκυλιά χωρίς περιλαίμιο

κοιλιά καί προσποιήθηκε τον κοιμισμένο, μιμούμενος μ’ επιτυχία τήν άθώα αναπροή ενός παιδιού πού κοιμάται αμέριμνα...
Κάποιος έπλησίασε... Ή ταν ή Ζερμαίν.... ’Έσκυψε επάνω του.... τον φώναξε
ψιθυριστά_ τον σκούντησε_ ’Ένοιωσε τή ζεστή της σάρκα καί αναστατώθηκε
σύγκορμος. Τά χέρια του τρεμούλιασαν καθώς έφερε στη θύμησή του τά δυό της
στήθη.... Μιά φωνή άκούγονταν μέσα του.... Μιά φωνή προστακτική, άγρια,
ζεστή πού έ'βγαινε άπο μέσα του, άπο τά βάθη τής ύπάρξεώς του, άπο τήν καρδιά
καί τις αισθήσεις του_ Κι’ αυτή ή φωνή τον πρόσταζε νά σηκωθή καί ν’ άκολουΟήση τή Ζερμαίν. "Ολο του το σώμα το έπιθυμ.οΰσε.... ’Αλλά πάνω στήν κρίσιμη
στιγμή τού άποφασιστικοΰ άγώνα ένα ορομα πρόβαλε στη φαντασία του... Μια
γλυκειά μορφή...
Ή ταν ή Μάμμυ καί το μικρό παιδί της...
Καθώς φαντάστηκε τήν εικόνα της ένοιωσε γαλήνη. Ή τρικυμία εκόπασε...
Είχε ξεφύγει άπ’ τά νύχια τής αμαρτίας...
’Έτσι συνέχισε τήν υποκριτική του αναπνοή...
Ή Ζερμαίν άπογοητεύθηκε... "Ακούσε τά ελαφρά της βήματα ν’ άπομακρύνωνται_ Τήν είδε ύστερα κρυφά νά στέκεται δυό κρεβάτια πάρα κάτω... Τήν
ακούσε νά συνεννοήται κρυφά μέ κάποιον, κι’ ύστερα τήν είδε νά βγαίνη απ το
θάλαμο... ’Αλλά οχι μόνη της.... Τήν άκολουθοΰσε ό Φερνάν μέ πουκάμισο. «Πάνε
νά κάνουν αυτό !» συλλογίστηκε μέ αηδία ό φτωχός Ρομπέρ, κι’ ένοιωσε ένα δυνατό
ρίγος νά διαπερνά τό σώμα του_ τού γεννήθηκε τότε ή επιθυμία νά σηκωθή, νά
πάη ν’άκούση στήν πόρτα_ Μιά νέα, πιο φοβερή τρικυμία είχε ξεσπάσει μέσα του...
Μά, πάλι μιά άόρατη δύναμη, άγνωστη καί ακατανόητη, τον συγκράτησε
στο κρεβάτι_ "Οταν είναι κανένας μόνος καί έρημος στον κόσμο δεν πρέπει ποτέ
νά δίδη αφορμές γιά νά τον περιφρονοΰν_ Ή εκτίμηση τού κόσμου σ’ αύτες τις
περιπτούσεις άναπληροϊ τή χαμένη οικογένεια...
Λογικές σκέψεις ετούτες, αταίριαστες στήν ηλικία τού μικρού Ά λέν Ρομπέρ...
Ινάτι άλλο τον συγκρατοΰσε,ένώ τά δυό φαντάσματα τής φαντασίας του, ένωμενα
σ’ ένα παράξενο σύμπλεγμα τον καρτερούσαν σ’ ένα άγνωστο κόσμο...
Ή μάχη δινότανε αδυσώπητα... Ή μάχη τού καλού μέ τό κακό... τού Θεού
μέ τό διάβολο...
Ό μικρός Άλέν Ρομπέρ ζαλισμένος είχε αρχίσει ν’ άποκάμη... όταν.... ξα
φνικά, άνεπάντεχα, μεγαλόπρεπα.... μέσα άπο τά βάθη τής μοναξιάς του, τής λύ
πης, τής ντροπής, τής άμφιβολίας του μιά σκέψη ξεπετάχτηκε μέσα του, μιά νέα
μορφή, μιά οπτασία...
Ξεπετάχτηκε σάν τό νερό άπ’ τό συντριβάνι... ξεπήδησε μέσα του μέ τόση
δύναμη πού τον έκανε νά άνησηκωθή στο κρεβάτι του, ενώ ή καρδιά του κόντεψε
νά σπάση άπ’ τούς γρήγορους κτύπους της....
...Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ!!!... Τό μυαλό του φωτίστηκε, ή καρδιά του κα
θάρισε.... Ή ταν ή πρώτη φορά πού μπόρεσε νά μπή στο τρομακτικό βάθος αύτής
τής φράσεως... Ή ταν ή πρώτη φορά πού μπόρεσε νά έξηγήση τ ’ άκατανόητα ετού
τα λόγια.. .Ή Α γία Παρθένος μέ τή λευκή της άμφίεση συμβόλιζε τήν αγνότητα,
τήν καθαρή σκέψη καί τό άμόλυντο μυαλό...
Ή Ά για Παρθένος δέν είχε γνωρίσει όλες αύτές τις βρωμιές... Είχε μείνει
αγνή... Είχε τό δικαίωμα νά σέ κυττάζη κατά πρόσωπο... ’Έτσι, ή μορφή αυτή τον
ξέπλυνε όλότελα άπ’ τούς ρύπους καί τον άπάλλαξε άπ’ τούς εφιάλτες...
Κρεμάστηκε επάνω της.... Τής πρόσφερε τήν καρδιά του, τής ζήτησε τήν
βοήθειά της...
όΣυνεχίζεται)
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
, Προηχθησαν οι κάτωθι αστυνομικοί υπάλληλοι ώς ακολούθως : Εις τον
ραθμον του ’Αστυνόμου Α' τάξεως κατ’ εκλογήν ό μέχοι τοΰδε ’Αστυνόμος Β'
ιαξεως κ. Παπαναγιωτου Χρηστός, εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Β' τάξεως
κατ αρχαιότητα ό μέχρι^ τούδε ’Τπαστυνόμος Α' τάξεως κ. Κουμπης Παναγιώ
της, εις τον βαθμόν του Άνθυπαστυνόμου οί άρχιφύλακες: κ.κ. Δασκαλάκης Πα
ναγιώτης καί Πολίτης ’Απόστολος.
,
Παρητηθησαν^ του Αστυνομικού Σώματος ό άρχιφύλαξ Κυριακόγκωνας
I εωργιος, ο υπαρχιφυλαξ Βασιλάκης Σπυρίδων καί οί άστυφύλακες : Καλλίνικος
Νικόλαός, Μιχαλοπουλος Παναγιώτης καί Χιντάκηε Μιχαήλ.
—Διεγράφησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος ό 'Τπαστυνόμος Β' κ. Μπεζεντακος Νικόλαος και οι αστυφύλακες : Γραμματικός Γεώργιος, ’Ιατρού ’Αθανάσιος
και Μελας Γεώργιος.
%
ΑΣΤΤΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
,
ΚήΦ^κην Γην Μαίου ε.ε. ελαβε χώραν εις την ’Αστυνομικήν Σχολήν
αγιασμός επι τή ενάρςει των μαθημάτων τής ΙΕ' ’Εκπαιδευτικής Περιόδου τής Σ/ο-

01 νέοι δόκιμοι Ύπαστυνόμοι, φωτογραφούμενοι μετά τοΰ Διοικητοΰ τω ν κ. Έμμ. Άρχοντουλάκη, τοΰ Υποδιοικητοΰ, τοΰ Κοσμήτορος κα'ι τω ν διμοιριτών των.

λής Ύπαξιωματικών, παρουσία όλων των ’Αξιωματικών τής Σχολής καί αντι
προσωπείας των δευτεροετών δοκίμων Γπαστυνόμων. Προς τούς νέους δοκίμους
ύπαστυνόμους ώμίλησεν ό Διοικητής τής Σχολής κ. Έμμ. Άρχοντουλάκης, ύπο-
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Ειδήσεις καί πληροφορία'.

γραμμίσας μέ παραστατικότητα τα καθήκοντα και τας υποχρεώσεις των καί συ^
στήσας εύγένειαν, εύγενή άμιλλαν, μελέτην καί άφοσίωσιν εις τά ελληνοχριστιανικά
ιδεώδη.
** *
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙ
ΚΟΥΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΤΘΕΝΤΑΣ ΕΙΣ Η. Π. Α.
Την 29 ’Απριλίου έ.έ. εις τήν Λέσχην ’Αμερικανικών ’Αξιωματικών του
Μ.Τ.Σ. έγένετο ειδική τελετή, κατά τήν οποίαν ό ’Αμερικανός Πρέσβυς κ. Μπρίγκς
έπέδουσε εις τούς άξιωματικούς τοϋν Σωμάτων ’Ασφαλείας και υπάλληλους άλλων
Κρατικών 'Χπηρεσιών, οι όποιοι μετεκπαιδευθησαν εις ΙΊ.Π.Α. πτυχία ((καλής
έπιδόσεως».
Κατά τήν τελετήν ώμίλησαν : ό ’Αρχηγός τής έν Έλλάδι ’Αμερικανικής

Οί τιμηθέντε; διά πτυχίω ν «καλής έπιδόσεως» μετά τω ν κ. κ. Φόρλογκ, Νέρη, Μακρυνιώτη
καί Ρακιντζή.

'Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας, ό ’Αμερικανός Πρέσβυς, καί ό Πρόεδρος τού Κέν
τρου Παραγωγικότητος καί Διευθυντής Τεχνικής Βοήθειας του 'Υπουργείου Συν
τονισμού κ. Ήλίας Κριμπας, οί όποιοι άνεφέρθησαν εις τούς δεσμούς πού συνδέουν
τάς δύο χώρας καί έξήραν τήν σημασίαν τών άποτελεσμάτων τών τοιουτων επισκέ
ψεων.
Κατά ταύτην παρευρέθησαν επίσης πολλοί επίσημοι, Καθηγηταί τού Πανε
πιστημίου καί τού Πολυτεχνείου. Έ κ μέρους τού ’Αστυνομικού Σώματος παρεστησαν δ Άρχηγεύων ’Επιθεωρητής τού ’Αστυνομικού Σώματος κ. Ν. Νερης, ο
Γενικός Διευθυντής παρά τοή> 'Υφυπουργείου ’Εσωτερικών κ. Ν. ’Αρχιμανδρίτης και
ό Αστυνομικός Διευθυντής ’Αθηνών κ. Θ. Ρακιντζής. ’Εκ μέρους δέ τού Σώματος
τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής ό ’Αρχηγός αυτού κ. Μακρυνιωτης.

ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
■ Δι αποφασεως του κ. Υφυπουργού Εσωτερικών άπενεμήθη ήθική καί υλική
αμοιβή εις τον αστυφύλακα Καλποΰζον Γεώργιον, διότι ούτος σκοπός πύλης τής
κεντρικής εισοδου τοΰ Αεροδρομίου Ελληνικού τυγχάνων, κατά τό 4ωρον 2—6 τής
^ 1960, χάρις εις την εξαιρετικήν του παρατηρητικότητα καί του ενδιαφέ
ροντος προς την υπηρεσίαν άντελήφθη τούς: 1) Τριανταφύλλου Άνδρέαν καί 2)
1 ςίτζιράν^Σπυριδωνα ωθούντας τό ύπ’ άριθμ. 36409 Ι.Χ. αύτοκίνητον επί τής Λεωφ.
Β. Γεωργίου, το οποίον ουτοι προ ολίγου είχον άφαιρέσει έκ τής οικίας τοΰ εμπόρου
Πασπατη Γειοργιου (Λυκαβηττού 1), οΰς καί συνέλαβεν διαπιστωθέντος έκ τής
ανακρισεως, ότι ούτοι συνεργαζόμενοι μεθ’ ετέρων έξ νεαρών προσώπων είχαν
διαπραξει ετέρας κλοπάς αυτοκινήτων.
){ΐ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΤΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Κατα μήνα Ιούνιον πας συνταξιούχος, όστις έδηλωσεν, ή 0ά δηλώση μέχρις
12 Μαιου I960, ως ορίζει ο νόμος, ότι επιθυμεί νά γίνη μέλος τοΰ ταμείου ύγείας,
θα προσελθη εις τον λογιστήν τού κλάδου ύγείας μετά τού βιβλιαρίου συντάξεώς
του, ινα τού κανονισθή ή νόμιμος μηνιαία κράτησις καί καταθέση εις τήν εθνικήν
τράπεζαν την συνδρομήν του άπό 1—1—1960 συμφώνως τώ νόμω, καθιστάμενος
ουτω μέλος τού κλάδου ύγείας.
I οιουτοτροπως τά μέν μέλη τής οικογένειας του, άτινα δεν προστατεύονται
ουδαμώς υπο τού Κράτους, θά προστατεύωνται ύπό τοΰ ταμείου ύγείας κατά τό ποσοστον, το παρεχόμενου ύπό τοΰ Κράτους διά τά μέλη τών οικογενειών των έν ένεργεια, τοΰ ύπολοίπου ποσοστού βαρύνοντος τά μέλη τοΰ συνταξιούχου. Αύτοί δέ
ούτοι προσωπικώς οί συνταξιούχοι, μέχρι τής προταθείσης παρ’ ημών τροποποιήσεως τού νομού, θά άκολουθοΰν τήν διαδικασίαν τοΰ 'Υπουργείου 'Υγιεινής την καθοριζομένην διά τούς συνταξιούχους, τοΰ ταμείου ύγείας άναλαμβάνοντος έκ τών
υστέρων νά καταβάλη τήν συμμετοχήν τοΰ ταμείου εις τον συνταξιούχον.
’Ήτοι 6 μέν συνταξιούχος άστυνομικός έξομοιοΰται προς τά μέλη οικογένειας
τών εν ενεργεια υπαλλήλων καί μόνον, 6 τρόπος τής διαδικασίας είναι διάφορος καί
τούτο μέχρι τής τροποποιήσεως τοΰ νόμου, τά δέ μέλη τοΰ συνταξιούχου, άτινα δέν
προστατεύονται ύπό τοΰ δημοσίου, θά προστατεύωνται ύπό τοΰ κλάδου ύγείας, καθ’ ό
ποσοστόν προστατεύει τό δημόσιον τά μέλη τών έν ένεργεία δημοσίων ύπαλλήλων,
τοΰ υπολοίπου ποσοστού βαρύνοντος τά μέλη τοΰ συνταξιούχου.
$* $
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Οί επιτυχίες τής εκπομπής της ’Αστυνομίας Πόλεων, συνεχίζονται,
ανάμεσα σέ ενθουσιώδη σχόλια χιλιάδων ακροατών, πού τέρπονται, συγκινοΰνται
καί διδάσκονται άπό τά έκλεκτά ραδιοφωνικά αστυνομικά προγράμματα.
—Μέ κινηματογραφικές μελωδίες άνοιξε καί έκλεισε τό πρόγραμμα τής
23/4/1960 κατά τό όποιο μεταδόθηκαν καθοδηγητικές ύποδείξεις προς τό κοινό,
πάνω σε αστυνομικά καί κοινωνικά ζητήματα γενικωτέρου ενδιαφέροντος καί λαογραφικά σκίτσα άπ’ τή γιορτή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. ’Επίσης μετεδόθησαν δημοτι
κά καί νησιώτικα τραγούδια, καθώς καί διδακτικό άπόσπασμα τοΰ ήμερολογίου
τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τό δόκιμο 'Υπαστυνόμο Σπΰρο ΙΙηλό, μέ αφηγητή
τον έκλεκτό πρωταγωνιστή τοΰ θεάτρου μας Δημήτρη Χόρν.
*
—Πανηγυρικό καί έπιτυχεμένο τό πρόγραμμα τής 30 ’Απριλίου, ήταν αφιε
ρωμένο στήν Πρωτομαγιά, μέ περιγραφικά στιγμιότυπα άπ’ τή γιορτή τών λουλουδιών καί μέ έργατικά συνθήματα. Στο πρόγραμμα αύτό έλαβε μέρος το Τρίο Μέλλοντυ, ή ηθοποιός Ελένη Κριτή, ό Χρίστος Πύρπασος καί ό Δημήτρης Ζάχος μέ τό
συγκρότημά του. ’Επίσης μετεδόθη, γραμμένο άπό τό δόκιμο 'Υπαστυνόμο Σπ.
Πηλό καί διδακτικό, άντικομμουνιστικό άπόσπασμα τοΰ ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας.

KOMHTH2 4-Β

