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Ε Υ Χ Η  

Γ Ι Α  ΕΙΡΗΝΗ  
ΚΑΙ  ΦΙΑΙΑ ΕΝ ΕΑΕΥΘΕΡΙΑ.

Τά μαύρα σύνεφα πού σκεπάζουν τη διεθνή ατμόσφαιρα ύστε
ρα άπό το τέλος τού Β' παγκοσμίου πολέμου, κινούνται διαρκώς α
πειλητικά πρός δλες τις κατευθύνσεις.

Καί κάθε ποΰ άνατέλλει το νέον έτος εύχόμεθα νά φωτίση ό Θεός 
τά πνεύματα των άνθρώπων πού διευθύνουν τις τύχες τοΰ κόσμου 
καί νά βοηθήση νά βρούνε τό δρόμο τής άγάπης καί τής ειρήνης.

”Ω !! Θεέ μου, εμείς, οι άπλοι άνθρωποι, σέ Σένα, έχουμε πλέον 
άποθέσει τις ελπίδες μας.

Έ σύ πού δεν είσαι ύλη, άλλά πνεύμα, ίδέα καί νόημα βοήθησε
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στην αναγέννηση τής ανθρώπινης συνειδήσεως, που τραυματισμένη 
βαρειά, ψυχορραγεί, σε πλατείες περιοχές τοϋ κόσμου τούτου.

Πρόβαλε στά μάτια μας την ομορφιά τής ιδέας καί βοήθησε τούς 
λίγους πιστούς Σου νά ενσωματώσουν τό πνεύμα Σου σε νέες, αδρές 
και πλατείες συνθέσεις, πού θά μπορούν νά εκφράζουν την ιδέα τής 
διαπαιδαγωγήσεων τού σύγχρονου ανθρώπου καί νά νικήσουν τήν 
επίδραση τής υλιστικής βίας καί τού τρόμου.

“Ολοι οί άνθρωποι άτενίζουν έναγωνίως τό ύψος τής ιδέας τής 
Ειρήνης, πού φαντάζει στούς αιθέρες σαν μιά άσύλληπτη ομορφιά 
καί άποτελεΐ τον κατάβαθο πόθο τής ζωής όλων των ανθρώπων 
τού κόσμου τούτου καί κείνων που ζούν ελεύθερα καί κείνων πού 
σκλάβοι τής Ολης σέρνονται σά σκουλίκια σέ τούτη τή γή.

Βοήθησε Θεέ μου, νά ξεπροβάλουν νέες ιδέες, πού νά χύνουν 
τήν όμορφιά τους σάν φως πρωινό, στά έργα τού άνθρώπου καί νά 
τά ποτίζουν ώς τό τελευταίο μόριο, σάν ένα ζωντανό οργανικό 
σύνολο, σάν μιά αληθινή πολυεδρική σύνθεση. Γιατί τό πιστεύουμε, 
οτι νέες μορφές τής ζωής βγαίνουν μόνον άπό νέες ιδέες.

‘Η ειρήνη λοιπόν, μέσα στά πλαίσια τού άμοιβαίου καί ειλι
κρινούς σεβασμού, είναι τό ύπέρτατον συμφέρον όλων των ΈΘνών 
καί ό μόνος δρόμος πού απομένει στήν άνθρωπότητα, ή όποια 
άπηλλαγμένη άπό τό φόβο καί τό άγχος, θά έπιδοθή σέ δημιουρ
γικά έργα πολιτισμού καί προόδου.

Ό  Πρόεδρος των Η. Π. τής ’Αμερικής κ. Άϊζενχάουερ, όταν 
στίς 15 Δεκεμβρίου 1959 μίλησε στή Βουλή των Ελλήνων, καθώ- 
ρισε μέ άπλές λέξεις τό πανανθρώπινο αίτημα τής Ειρήνης, λέγον
τας τά εξής :

«Έπιτρέψατέ μου νά μιλήσω μέ λίγα λόγια γιά μιάν υπόθεση 
» πού είναι κοντά στήν καρδιά μου. Κοντά στήν καρδιά όλων έκεί- 
» νων πού πιστεύουν στήν άδελφωσύνη, τήν άξιοπρέπεια, τή Θεία 
» προέλευση καί τό πεπρωμένο τού άνθρώπου ώς τέκνου τού Θεού, 
» πλασθέντος κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν.

«Ή υπόθεση αυτή ε ί ν α ι  ή ε ι ρ ή ν η  κ α ί  ή φ ι λ ί α  έν 
» ε λ ε υ θ ε ρ ί α .  Ό  ελληνικός καί ό άμερικανικός λαός έχουν κοινή 
» καί βαθειά αφοσίωση στήν ειρήνη. "Εχουμε επίσης άπό κοινού τήν 
» πεποίθηση ότι πρέπει νά διατηρήσουμε τίς προϋποθέσεις άπό τίς 
» οποίες ό άντικειμενικός σκοπός τής ειρήνης μπορεί νά έπιδιωχθή 
» άποτελεσματικά.

«Πρέπει νά είμαστε ισχυροί στρατιωτικώς, οίκονομικώς, πνευ- 
» ματικώς, άναπτύσσοντες καί διατηροΰντες τέτοια ισχύ, άπαρνού- 
» μενοι γιά πάντα τή χρήση επιθετικής βίας. Θά κερδίσουμε τό είδος 
» τής ειρήνης πού επιθυμούμε μέ φιλία έν ειρήνη. ’Εννοώ ειρήνη
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» ή οποία είναι δημιουργική, δυναμική, δημιουργούσα παγκόσμιο 
» κλίμα, τό όποιο θ’ άπαλλάξη τους ανθρώπους καί τις κυβερνή- 
» σεις τους από τό αφόρητο βάρος των εξοπλισμών, θά τους άπε- 
» λευθερώση άπό τον τρομερό φόβο παγκόσμιου πολέμου καί όλο- 
» κληρωτικής καταστροφής.

«’Εννοώ φ ι λ ί α ,  ή όποια είναι αυθόρμητη καί θερμή, που 
» πηγάζει άπό μιά βαθειά πεποίθηση ότι όλοι εμείς έχουμε μεγαλύ- 
» τερη φροντίδα για τή βελτίωση τής ζωής, γιά νά δώσουμε στά 
» παιδιά μας ευρύτερες ευκαιρίες καί λαμπρότερη ελπίδα, παρά για 
» νά καταστρέψουμε άλλήλους.

«’Εννοώ ε λ ε υ θ ε ρ ί α ,  στήν όποια υπό την κυριαρχία τού 
» νόμου, κάθε άνθρωπος θά έχη τό δικαίωμα καί μιά λελογισμένη 
» ευκαιρία νά ζήση τή ζωή του όπως θέλη, νά έκλέξη τό δρόμο, νά 
» δημιουργήση τό πεπρωμένο του, όπου τά ’Έθνη θά είναι ελεύθερα 
» άπό καχυποψίες καί έλλειψη εμπιστοσύνης, ικανά ν’ άναπτύξουν 
» τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους γιά τό καλό τών λαών τους.

«Σ’ αύτή την ύπόθεση τ ή ς  ε ι ρ ή ν η ς  κ α ί  φ ι λ ί α ς  έν 
» ε λ ε υ θ ε ρ ί α ,  οΐ "Ελληνες συμβάλλουν με όλη τους τήν καρδιά, 
» τό πνεύμα καί τή δραστηριότητά τους. Ενωμένοι μέ τούς έλεύθε- 
» ρους άνθρώπους τού κόσμου, μπορούν νά βοηθήσουν τήν άνθρω- 
» πότητα ν’ άπολαύση τήν πληρότητα τής ζωής, τήν οποία ώρα- 
» ματίσθησαν οί σοφοί τής άρχαίας Ελλάδος. Ή  έξασφάλισις ειρήνης 
» έν ελευθερία αποτελεί τό κλειδί γιά τή βελτίωση τής τύχης τών 
» άπανταχοϋ άνθρώπων. Σε μιά δίκαιη είρήνη θ’ άνθιση ή φιλία 
» μεταξύ όλων τών λαών καί τών άνθρώπων».

"Ετσι άπλά καί καθαρά τοποθετείται τό ζήτημα τής παγκό
σμιας ειρήνης.

’Άς γίνη λοπόν σύμβολό μας γιά τον καινούργιο χρόνο, πού 
σήμερα προβάλλει στον ορίζοντα τής γής, ή όμορφιά τής ιδέας τής 
ειρήνης καί κάθε άλλου ιδανικού, πού θά σφυραλατή τήν άγάπη 
στούς άνθρώπους καί στά "Εθνη καί θά έπεξεργάζεται τήν ύλη 
πάνω σε νέα πρότυπα πλούσια σέ αισθήματα καί σέ εύτυχία.

*  Ε Ι Ρ Η Ν Η *
ΓΙΑ ΣΕΝ Α· ΓΙΑ ΜΕΝΑ· ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ·

Αύτό άς είναι τό σύνθημά μας γιά τό νέο χρόνο, για πάντα. 
Καί πάνω στο ιδανικό αύτό άς άρχίσουμε νά χτίζουμε τον καινούρ
γιο κόσμο, ένα κόσμο όμορφο γιά όλους.

Ν. ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΗ Σ
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Διευθυντή; Α' τάξεω; (έκ τών πρώτων 

στελεχών τη ; ’Αστυνομία; Πόλεων).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ κ . Θ. ΡΑΚΙΝΤΖΗ 

ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. Δ)ΝΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τον ’Οκτώβριον του 1952 άνέλαβον τήν Διοίκησιν τής 'Ύποδιευθύνσεως Γενι
κής ’Ασφαλείας, τήν οποίαν διώκησα έπί πέντε καί πλέον συναπτά έτη. Καθ’ δλον 
αυτό τό μακρόν διάστημα, χάρις εις τήν απόλυτον συμπαράστασιν, άφοσίωσιν εις 
τό καθήκον, άγάπην προς τήν Πατρίδα, Κοινωνίαν καί ’Αστυνομίαν, ομόνοιαν καί 
σύμπνοιαν τών τότε συνεργατών μου κ.κ. ’Αξιωματικών καί κατωτέρων υπαλλήλων, 
ή Ύποδιεύθυνσις Γενικής ’Ασφαλείας άντεμετώπισε κατά τον έπιτυχέστερον καί 
άποτελεσματικώτερον τρόπον τό κοινόν έγκλημα καί κατέφερε πλειστάκις καί 
άλληλοδιαδόχως σκληρά πλήγματα κατά τοϋ έχθροΰ τοϋ ’Έθνους, τοϋ κομμουνι
σμού.

Πολλάκις ό ήμερήσιος τύπος περιγράφων τάς επιτυχίας, έν τή εξιχνιάσει 
τοϋ κοινόΰ έγκλήματος, έχαρακτήρισε τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων ώς μίαν τών καλ- 
λιτέρων ’Αστυνομιών τής Ευρώπης καί έπί μήνας ό σταθμός τών συμμοριτών, όλο- 
φυρόμενος, ώμίλει περί τών «μεγάλων στραπάτσων», ώς έχαρακτήριζε τάς συλλή
ψεις άνωτέρων καί άνωτάτων στελεχών πού ύπέστησαν οί παράνομοι μηχανισμοί 
του εις τήν Πρωτεύουσαν. ’Αποτελεί τίτλον τιμής διά τήν ’Αστυνομίαν ’Αθηνών ή 
δοθεΐσα διαταγή τής ήγεσίας τών Κ/Σ «νά φύγουν τ ’ άνώτερα καί άνώτατα στελέχη
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των παρανόμων μηχανισμών άπό τήν ’Αθήνα», προς πρόληψιν συλλήψεως.
Πολλάκις διήλθον μετά των τότε συνεργατών μου στιγμάς σκληρας άγωνίας 

καί δοκιμασίας, τάς οποίας όμως διεδέχοντο στιγμαί άφθάστου ψυχικής ίκανοποιήσεως 
διότι αί πολύμοχθοι καί μέχρις αύτοθυσίας προσπάθειαί των έστέφοντο ύπό έπιτυ- 

χίαζ· Έ ν  Συνεχεία άνέλαβον τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, τήν οποίαν 
διώκησα έπί τριετίαν καί πλέον.

Καθ’ όλον τό μακρόν τούτο διάστημα ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις, χάρις εις 
τήν βαθεϊαν συναίσθησιν τής άποστολής άπάντων τών ύπαλλήλων της, τήν άφοσίωσίν 
των προς τό καθήκον, τήν άγάπην των προς τήν Πατρίδα καί τό ’Αστυνομικόν Σώμα 
άντεμετώπισεν έπιτυχώς:

α) Μέγαν άριθμόν θεμάτων, τάξεως καί άσφαλείας, ποικίλλης μορφής, ώς 
δίς έκλογάς, άφίξεις 'Υψηλών Προσώπων, συλλαλητήρια, άπεργίας κλπ.

β) Θέματα άναγόμενα εις τήν ’Αστυνόμευση/ τής Πόλεως, ώς καθαριότητα, 
έπαιτείαν καί άλητείαν, μικροπωλητάς, σταθμεύσεις καί κυκλοφορίαν αυτοκινήτων.

’Επέλυσε πολλά θέματα άπό πολλών έτών υφιστάμενα καί άναγόμενα είς τήν 
εύπρέπειαν τής Πόλεως καί είς τήν κυκλοφορίαν, ώς τήν κατάργησιν άδειών μικρο- 
πωλητών κατά τό 11άσχα καί τον περιορισμόν τούτων κατά τάς έορτάς τών Χριστου
γέννων.

Κατεβλήθη συνεχής, επίμονος καί άποτελεσματική προσπάθεια ώστε νά έξυ- 
ψωθή τό κύρος τής ’Αστυνομίας καί νά δημιουργηθή συναίσθημα εμπιστοσύνης τού 
κοινού προς ταύτην.

'Η  έτι πλέον καί είς άνώτερον 
’Αστυνομίας άπετέλεσε παγίαν επιδίωξιν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, έπιτευ- 
χθέντων λίαν ικανοποιητικών άποτελεσμάτων.

'Η πειθαρχία έτηρήθη είς υψηλόν έπίπεδον.'Η εμπιστοσύνη τών δικαιουμένων 
προς τήν διοίκησιν ήδραιώθη.

Παραδίδων τήν Διοίκησιν τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, προκειμένου ν’ 
άναλάβω καθήκοντα ’Αρχηγού τού ’Αστυνομικού Σώματος αισθάνομαι βαθυτάτην 
τήν ύποχρέωσιν νά έκφράσω τάς θερμάς μου ευχαριστίας προς άπαντας τούς συνερ- 
γάτας μου κ.κ. ’Αξιωματικούς καί κατωτέρους ύπαλλήλους διά τήν συμπαράσταση/, 
ήν μοί παρέσχον καί τήν άφοσίωσίν περί τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, ήν 
έπεδείξαντο.

’Απευθύνω είς άπαντας τούς συνεργάτας μου τήν θερμήν σύστασιν όπως μετά 
μεγαλυτέρου ζήλου καί άφοσιώσεως συνεχίσωσι τό βαρύ έ'ργον των χάριν τής Πατρί- 
δος,τής ’Αστυνομίας καί αυτών τών ιδίων, νά είναι δέ βέβαιοι ότι τά προσόντα ταύτα 
θά έκτιμηθώσι προσηκόντως.

έπίπεδον έξύψωσις τού ήθικοΰ έπιπέδου τής

Ο
ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΤΗ Σ Τ Η Σ  ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ  

ΘΕΟ Δ. ΡΑ ΚΙΝ ΤΖΗ Σ  
Ά στυν. Δ /ντής Α'
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Τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια υπηρέτησα στην ’Αστυνομία Πόλεων. Έ ζησα 
μαζί μέ τούς άστυφύλακας καί τούς συναδέλφους μου άξιωματικούς άλησμόνητες 
ημέρες άγώνων,γιά τά ιδανικά τη ς’Αστυνομίας καί ηύτύχησα νά ϊδω τά ιδανικά αυτά 
πραγματοποιούμενα.

'Η  άγάπη του πολίτου προς τον άστυφύλακα άπετέλεσε το βάθρο πάνω στο 
όποιο έστήθη τό νέο σύμβολο της ’Αστυνομίας Πόλεων καί το σύμβολο αυτό άκτινο-

βολεΐ έκτοτε καί ύποδειγματίζει τούς πάν- 
τας. ’Αλλά καί ή δική μας άγάπη προς τον 
πολίτη μάς έθέρμαινε, όταν άντιμετωπίζα- 
με τούς πάσης φύσεως εγκληματίας, τούς 
στασιαστάς κατά τής έννόμου τάξεως καί 
τούς κομμουνιστάς χωρίς νά ύπολογίζουμε 
τη σωματική μας άκεραιότητα καί τή 
ζωή μας.

Στον άγωνιστικό αύτό ’στίβο έπεσαν 
πολλοί καί ή σκέψις μου στρέφεται προς 
αύτούς, τούς άγαπητούς νεκρούς.

Ευχαριστώ,τό Θεό γιατί μέ αξίωσε 
ν’ άποχωρίσω της ’Αστυνομίας Πόλεων 
πλήρης ύγείας, άφοΰ έξήντλησα τά χρονικά 
όρια τής ήλικίας στο βαθμό τοϋ ’Αστυνομι
κού Διευθυντοΰ Α' τάξεως καί εύχομαι 
στούς συναδέλφους, όλων των βαθμών ν’ α
ξιωθούν καί αυτοί τής ιδίας μέ εμένα ευ
τυχίας.

'Ο στίβος τών εύγενών άγώνων σ’ ό
λους τούς τομείς τής άστυνομικής δραστηριότητος, πρακτικούς καί πνευματικούς, μάς 
έ'χει εφοδιάσει μέ άφάνταστον πλούτον γνώσεων τάς οποίας δέν θά παύσωμεν νά 
προσφέρωμεν προς τούς νεωτέρους ιδίως άστυνομικούς, διότι ή πείρα ήμών τών πα
λαιών άστυνομικών άποτελεΐ τό καλλίτερου απόθεμα, όπόθεν δύνανται οί πάντες 
ν’ άντλώσιν διδάγματα καί πρότυπα δημιουργικής δράσεως.

Εύχομαι προς όλους τούς αστυνομικούς ύγείαν, ευτυχίαν καί πραγματοποίηοιν 
τών ιδανικών έπιδιώξεών των στούς κόλπους τής ’Αστυνομίας Πόλεων πού τόσο 
άγάπησα.

Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
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1 9  6 1
'Υπό κ. Σ Π . ΠΗΛΟΥ

Στον άπέραντο κόσμο τής Αίωνιότητος έστέφθηκε χτες βράδυ ένας καινούρ
γιος ’Άρχοντας... 'Ο Νέος Χρόνος...

Καί στο άνοιγμα τής Αυλαίας τής Ζωής, άνάμεσα σέ πυκνά χειροκροτήματα 
καί επευφημίες εκατομμυρίων άνθρώπων, άνέβηκε στον ολόχρυσο θρόνο του, χαρού
μενος, φωτεινός, σκορπίζοντας ολόγυρα ένα σωρό υποσχέσεις...

Οί σειρήνες των βαποριών, οί καμπάνες των ναών, οί ιαχές του πλήθους υπο
γράμμισαν γιορταστικά τή στέψη του... Χίλιες ελπίδες καί άλλα τόσα όνειρα γεννή
θηκαν μαζί του, καθώς άνοίχτηκε στην πρώτη σελίδα άθικτος, πεντακάθαρος, παρ- 
θενικός ό καινούργιος ημεροδείκτης.

1η ’Ιανουάριου 1961...
...'Ένας νέος μήνας... ένας νέος χρόνος... μιά νέα έλπιδοφόρα ζωή...
'Ο χρόνος πού έφυγεν έστάθηκεν άτυχος... Έσκόρπισεν άγωνία, προβλήματα, 

φόβους... Μά ό καινούργιος ΐσως νά διώξη τον βραχνά άπ’ τ ’ άνθρώπινα στήθη... 
1η ’Ιανουάριου 1 9 6 1 .. .

Κάθε κακό, κάθε έφιαλτικό, διαλύθηκε σάν καπνός... Κι’ άπόμεινε μονάχα 
σάν φιγουράτο κάρτ-ποστάλ ή φάτνη του Θεοϋ τής Ειρήνης, των παιδιών τά κάλαντα, 
οί εύχές, ή βασιλόπιττα, τά όμορφοστολισμένα σπίτια, οί χαρούμενες καρδιές....

Μά, ή ζωή συνεχίζει τό διάβα της, άδιάφορη στις προσδοκίες τών άνθρώπων... 
Πολύ γρήγορα, σέ λίγες μέρες, ολα ετούτα τά «καινούργια» καί τά «έλπιδοφόρα» 
θά ξεχαστοϋν... 'Η  άντιπολίτευση τής ρουτίνας θά φθείρη καί τον καινούργιο Ά ρ 
χοντα... Τά δεινά τής ζωής θά άμαυρώσουν τή λάμψη του... 'Ο βραχνάε πού φεύγει 
θά ξαναθρονιαστή στις καρδιές... Καί πάλι τά πλήθη θά σταθούν νά ζητωκραυγάσουν 
τήν νέα άλλαγή τού χρόνου πού θά διαδεχθή τον σημερινό...

Καί πάλι κάλαντα... Καί πάλι εύχάς... Καί πάλι έλπίδες...
Καί πάλι... καί πάλι... καθώς τά χρόνια θά γκρεμίζωνται ένα-ένα στήν άβυσσο 

τού παρελθόντος.,.
Μά, τί άξια έχει τί θά γίνη αύριο; Είναι τόσο ορμητικός έτοΰτος ό χείμαρρος 

τής σημερινής χαράς, ώστε ολα πνίγονται μέσα του... Χάνονται... Σβήνουν... 
Καί κάθε άπαισιόδοξη σκέψη φαίνεται άνεδαφική...

’Αρχιμηνιά, λοιπόν, κι’ αρχιχρονιά... Οί στήλες τών έφημερίδων καί τά εξώ
φυλλα τών περιοδικών πανηγυρίζουν... Οί χαρούμενοι άνθρωποι στήνουν μιά γουστό
ζικη φιέστα ένθουσιασμοΰ... Καί οί εύχές πού ανταλλάσσονται είναι γαλάζιες...

Γαλάζιες άς γίνουν κι’ ετούτες οί λίγες γραμμές, διακονώντας τό χιλιοτρα- 
γουδισμένο τής Πρωτοχρονιάς έθιμο...

1η ’Ιανουάριου 1961...
Είθε ό καινούργιος χρόνος νά κυριαρχήση έπιβλητικά πάνω στά μίση τών 

ανθρώπων... Νά καταφέρη, δ,τι δέν κατάφεραν δλοι οί άλλοι.,. Νά σιγήση τά τύ-
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μπανα τοϋ πολέμου, νά φράξη τις μπούκες των κανονιών, νά έπουλώση τις πληγές 
τοϋ παρελθόντος, νά φέρη την Ειρήνη στην Οικουμένη... Μια άτελεύτητη γλυκεία 
ειρήνη, πού την ησυχία της νά την διακόπτουν μονάχα οΐ μηχανές των εργοστασίων, 
τά τραγούδια τής δουλειάς, των πουλιών τά τιτιβίσματα.

Είθε πάνω στά χαλάσματα νά οίκοδομηθή ένας νέος, όμορφος κόσμος, χωρίς 
μίση καί σφιγμένες γροθιές, χωρίς δάκρυα καί οίμωγές, χωρίς αγωνίες καί πολεμικά 
σαλπίσματα...

Είθε άκόμα αυτόν τον χρόνο νά σπάσουν οί αλυσίδες τών σκλάβων, νά γκρε
μιστούν τά κάτεργα τών λαών, νά βρουν την λευτεριά τους όλοι οί σκλαβωμένοι 
λαοί...

1η Ίανουαρίου 1961...
Είθε πάνω στά τραπέζια τών συμβουλίων τών Μεγάλων νά στηθή ή φτωχική 

φάτνη τής ’Αγάπης, κι’ ό μικρός Χριστός νά στρέψη τήν σκέψη τών άνθρώπων πρός 
τά άνω... Πρός τήν "Ανω 'Ιερουσαλήμ, άπ’ όπου άκούγονται οί ψαλμωδίες τών 
άγγέλων καί τών άπλοϊκών βοσκών οί προσευχές...

Είθε τό Δίκηο, ή Δημοκρατία κι’ ό Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός νά γίνη 
ό θεμέλιος λίθος μιας νέας, άδελφωμένης κοινωνίας... Καί τά σιδερένια παραπετά
σματα τής βίας νά σωριαστούν σ’ ερείπια.

1η Ίανουαρίου 1961. . .
Ό  πολύπαθος καί μαρτυρικός Ελληνικός Λαός, αιώνια αισιόδοξος καί ρωμαντι- 

κός, λησμονώντας τήν πίκρα του γιά όσα ύπέστη καί ύφίσταται άπό άδίστακτους 
έχθρούς του, ποθεί μιάν ειρήνη άληθινή... Καί έ'χει ριχτή χαρούμενος στο έ'ργο τής 
’Αναδημιουργίας τής Πατρίδας του.

Ή  καινούργια Ελλάδα χτίζεται... Ά π ’ άκρο σ’ άκρο τής χώρας μας άντηχεΐ 
τό τραγούδι τής δουλειάς...

Είθε αύτό τό χρόνο ν’ άνθιση τό ’Εθνικό όνειρο του λαοϋ μας... Νά δικαιωθούν 
οί ευγενικές προσδοκίες του...

Καί ή εύημερία καί ή προκοπή νά συνοδέψη τά βήματά του πρός τά εμπρός...
1η Ίανουαρίου 1961...
Ό  καινούργιος χρόνος βρίσκει τήν ’Αστυνομία Πόλεων στο γνώριμο χαρά

κωμα τής Δημοκρατίας μας...
Κάτω άπό τή σκιά τοϋ Παρθενώνος οί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 

στέκουν άγρυπνοι φρουροί τών ιδανικών τοϋ λαοϋ μας, προστατεύοντες τις έλευθε- 
ρίες του...

Καί γύρω άπό τό χαράκωμα αύτό, άμέτρητοι παληοί καί νέοι τάφοι θυμίζουν 
τις θυσίες τής ’Αστυνομίας Πόλεων, προσφορά στο βωμό τοϋ Καθήκοντος...

’Έ τσι στο πανηγυρικό προσκλητήριο τής Πρωτοχρονιάς είναι πολλοί οί δε- 
δικαιολογημένως άπόντες...

Είναι οί νεκροί, πού έπεσαν γιά τό μεγαλείο τής Ελλάδος... Κι’ είναι κι’ οί 
ζωντανοί πού, παλαίμαχοι πιά, παραστέκουν σάν παράδειγμα ’Αρετής, ύστερα άπό 
μακρά καί εύδόκιμη υπηρεσία...

Σ ’ όλους τούτους τούς Μεγάλους Άπόντες ας στείλουμε εύλαβικά τή σκέψη 
μας, άπό εύγνωμοσύνη γιά όσα προσέφεραν στο ’Αστυνομικό Σώμα καί στήν Ε λ 
ληνική πατρίδα...

1η Ίανουαρίου 1961...
Είθε ό καινούργιος Χρόνος νά είναι χρόνος δημιουργικός γιά τήν ’Αστυνο

μία Πόλεων... Νά φέρη τή δικαίωση στούς ωραίους άγώνες της... Νά φέρη τήν εύτυ- 
χία σέ κάθε άστυνομική οικογένεια, σέ κάθε άστυνομικό υπάλληλο άνεξαρτήτως 
βαθμοΰ.

1η Ίανουαρίου 1961...
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'Ένας άκόμα άγωνιστικός χρόνος προστίθεται στο περιοδικό αυτό... Νέοι 
ωραίοι δρόμοι τό περιμένουν...

Είθε να τούς διαβή μέ τήν ίδια αγωνιστική έπιτυχία, όπως μέχρι σήμερα... 
Καί είθε να έξακολουθή πάντα νά διακονή τά ’Αστυνομικά ’Ιδανικά μέ τήν ΐδια 
άποφασιστικότητα καί έπιτυχία...

1η Ίανουαρίου 1961....
Τό περιοδικό έτοΰτο νοιώθει τήν υποχρέωση νά στείλη συγκινημένο τή σκέψη 

του προς τον ιδρυτή καί διευθυντή του... Στον άνθρωπο πού έμόχθησε γιά νά προσ- 
φέρη στήν ’Αστυνομία τήν άνθηση μιας όλοφώτεινης πνευματικής Δημιουργίας, 
γιά τήν οποίαν θά νοιώθουν κάποτε πολλή περηφάνεια οί άστυνομικοί τής αυριον....

Τό περιοδικό ετούτο νοιώθει καθήκον του νά τού ύποβάλη τις πιο διαλεχτές 
ευχές του, πού είναι μαζί καί ευχές ολοκλήρου τού ’Αστυνομικού Σώματος γιά 
κάθε χαρά, ύγεία καί ευτυχία...

Καί θέλει άκόμα νά τον'διαβεβαιώση ότι πάντα θά τον θυμάται μ’ ευγνωμοσύ
νη... Καί πάντα θά μείνη ιδανικό καί παράδειγμα εργασίας, δημιουργικότητος καί 
άρετής...

Καί θέλει άκόμα νά τον διαβεβαιώση ότι πάντα θά τον θυμάται μ’ ευγνωμοσύνη...
Τά έ'ργα του θά διηγούνται πάντοτε σέ κάθε νέο άστυνομικό γιά τό τί μπορεί 

νά έκτελέση ό άνθρωπος, όταν κυριαρχείται άπό ιδανικά καί πίστη...
1η Ίανουαρίου 1961...
’Αρχιμηνιά κι’ άρχιχρονιά...
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» στέλνουν σέ κάθε αναγνώστη τους τις 

πιο διαλεχτές εύχές τους...
Εΐθε ό Καινούργιος Χρόνος νάναι γιά όλους χρόνος χαράς, ευτυχίας καί προό

δου...
Σ Π . Π Η Λ Ο Σ
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'Υπό τοϋ ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πό>εων 

έ. ά. κ. Ν ΙΚ . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ  ,

1. ’Οργάνωση και δράση των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών τής Μ. Βρεταννίας 
κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο (1914—1918).

2. Δραστηριότης τής ίντέλλιτζενς σέρβις στην 'Ελλάδα κατά την περίοδο προ τοϋ Β' 
παγκοσμίου πολέμου και κατά τή διάρκεια τούτου (1939—1945).

*
*  *

1. ’Οργάνωση καί δράση των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών 
τής Μ. Βρεταννίας κατά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο (1914—1918).

Τις παραμονές τής έκρήξεως τοΰ Α' παγκοσμίου πολέμου τοϋ 1914 ή αγ
γλική μυστική υπηρεσία πληροφοριών λειτουργούσε ώς έξης (φαίνεται δέ δτι καί 
τώρα έχει τήν ϊδια διάρθρωση):

ι) 'Τπήρχεν ή «υπηρεσία πληροφοριών τοϋ υπουργείου στρατιωτικών», 
ή οποία εΐχεν ένα «ειδικό τμήμα» πού έλέγετο άπό τά μέλη του «μυστική υπηρε
σία» (S .S .) ήτοι Secret Service.

Ή  μυστική αύτή υπηρεσία εΐχεν άναλάβει τό βαρύ έργον νά συγκεντρώνη 
πληροφορίες άπό τις έχθρικές καί άπο τις ουδέτερες χώρες. 'Η ίδια άνελάμβανε 
καί έκτελοΰσε τις πλέον επικίνδυνες καί τίς αύστηρά έμπιστευτικές αποστολές.

ιι) 'Τπήρχεν ή «ναυτική υπηρεσία πληροφοριών», πού έξηρτάτο άπό τό ναυ
αρχείο. 'Η μυστική υπηρεσία τοΰ ναυτικού έσημείωσε θαυμάσιες έπιτυχίες κατά τον 
Α' παγκόσμιο πόλεμο τοΰ 1914-1918. ’Αρχηγός της κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου 
αύτοΰ ήταν ό ναύαρχος σερ Ούΐλιαμ Ρέτζινανλτ Χώλ. Ή  υπηρεσία αύτή, πού θά 
μποροΰσε νά λέγεται « ν α υ τ ι κ ή  υ π η ρ ε σ ί α  π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  τ ή ς  
ξηρ ας», συμπληρώνετο άπό μιά πλωτή κατασκοπεία «τήν ίντέλλιτζενς φλήτ». Κάθε 
μοίρα τοΰ άγγλικοΰ στόλου είχε πλήρη καί άνεξάρτητη υπηρεσία πληροφοριών.

ιιι) 'Τπήρχεν ειδική υπηρεσία πληροφοριών στο υπουργείο τών εξωτερικών, 
στο φόρεϊν όφφις, ή γνωστή ώς I.S. (intelligence service) ήτοι υπηρεσία νοημοσύνης 
ή διανοίας ή συνέσεως.

ιυ) 'Τπήρχεν υπηρεσία πληροφοριών στο ύπουργεϊο τών άποικιών, τό όποιο 
διεξήγαγε μυστικό πόλεμο στήν ’Αφρική καί τήν ’Ασία, καί γενικώς παρακολουθούσε 
τίς κινήσεις στις άπέραντες βρεταννικές άποικίες.

Ή  οργάνωση τής μυστικής αύτής υπηρεσίας τών άποικιών έφθανε μέχρι 
σημείου, πού προκαλοΰσε κατάπληξη καί έτσι έξηγεΐται πώς μιά φούχτα άγγλων 
κατώρθωναν νά συγκρατοΰν καί νά ηγεμονεύουν σέ τόσα εκατομμύρια άνθρώπων.

Οί πράκτορες τής ύπηρεσίας αύτής παρακολουθούσαν καί τίς πλέον έκκεν- 
τρικές ιδιοτροπίες τής ζωής τών διαφόρων μαχαραγιάδων καί βασιλέων, ώστε όταν 
αύτοί έταξίδευαν στήν ’Αγγλία τούς ύπεδέχοντο μέ πραγματικά βασιλικές τιμές καί 
'ικανοποιούσαν όλες γενικώς τίς άπαιτήσεις καί τίς συνήθειές τους, χωρίς αύτοί να 
έχουν διατυπώσει καμμιά σχετική έπιθυμία. ’Αναφέρω μιά περίπτωση, τήν άκόλουθη:

'Ένας άπό τούς μαχαραγιάδες τών ίνδιών είχε άδυναμία σ’ έναν ώοισμένο 
έλέφαντα μέ τον όποιο συνήθιζε νά βγαίνη κάθε μέρα περίπατο. "Οταν λοιπόν έπε- 
σκέφθη τό Λονδίνο οί αγγλοι έφεραν καί τον έλέφαντα μαζί, έπειδή δέ ήταν ενδεχόμε
νο νά μήν έχη συνηθίσει τό ζώο νά κυκλοφορή σέ πολυσύχναστα μέρη, φρόντιζαν 
ώστε οί δρόμοι στούς οποίους θά πήγαινε νά έχουν έλαττωμένη κυκλοφορία.

Κατά παρόμοιο τρόπο ικανοποιούσαν καί όλες τίς άλλες συνήθειες καί ιδιοτροπίες
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τών ήγεμόνων των διαφόρων φυλών, πού κατοικούσαν στις άγγλικές αποικίες..
υ) 'Υπήρχεν υπηρεσία πληροφοριών στο υπουργείο τού έμπορίου, πού κατα

σκόπευε τήν οικονομική κίνηση όλων τών χωρών καί διεξήγε τον άόρατο οικονομικό, 
όπως τον έλεγαν τότε, πόλεμο.

υι) 'Υπηρχεν ειδική υπηρεσία τής σκώτλαντ γυάρντ, ή οποία ήσχολεϊο μέ 
τήν άντικατασκοπεία καί τής οποίας άρχηγός, κατά τή διάρκεια τού Α' παγκοσμίου 
πολέμου, ήταν ό σερ Μπαζίλ Τόμσον.

Σ ’ αυτόν οφείλει πολλά ή ’Αγγλία γιά τή νίκη της κατά τον πόλεμο τούτο, 
πέθανε δέ το 1939.

Σήμερα οί πράκτορες τής ίντέλλιτζενς σέρβις είναι είδικώς εκπαιδευμένοι 
τόσο γιά τήν κατασοπεία, όσο καί γιά τήν άντικατασκοπεία.

Παλαιότερα, προ 60 δηλαδή ετών, οί πράκτορες δεν ήσαν πολύ επιδέξιοι καί 
γιαυτο έπεφταν σέ σφάλματα, πάθαιναν δηλαδή γκάφες, πού πολλές φορές ήσαν 
κωμικές.

Μέ τον καιρό ή κατάσταση έβελτιώθη καί τις παραμονές τού Α' παγκοσμίου 
πολέμου τού 1914-1918 το προσωπικό τής άγγλικής υπηρεσίας πληροφοριών άπε- 
τελεΐτο από ίκανωτάτους έκπαιδευμένους ειδικά πράκτορες, οί όποιοι κατά τή διάρ
κεια τών εχθροπραξιών έσημείωσαν καταπληκτικές έπιτυχίες έναντίον ένός εχθρού, 
εξαιρετικά έξυπνου, ό όποιος κατείχε κατά βάθος τή νεώτερη τεχνική τής κατασκο
πείας.

Ή  πρώτη μεγάλη έπιτυχία τής υπηρεσίας αύτής ήταν ή σύλληψη, στις 4 Αύ
γουστου τού 1914, είκοσι ένός γερμανών κατασκόπων, πού έπρόκειτο νά δράσουν 
στο άγγλικό έδαφος.

Επίσης στήν ίντέλλιτζενς σέρβις άνήκει ή τιμή τής άποκρυπτογραφήσεως 
τού περίφημου τηλεγραφήματος Τσίμμερμαν, τό όποιο προκάλεσε τήν είσοδο τών 
Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής στον πόλεμο αύτό.

Ή  ίντέλλιτζενς σέρβις επίσης έπέτρεψε στήν ’Αγγλία νά κατακτήση τις πετρε
λαιοφόρες πηγές τής εγγύς ανατολής.

"Αλλοτε πάλιν, ή ίντέλλιτζενς σέρβις, κατώρθωσε ν’ άφαιρέση άπό τίςάποσκευές 
τού Φόν Πάππεν, τότε γερμανοΰ στρατιωτικού άκολούθου στήν Ούάσιγκτων, όλη 
τήν έμπιστευτική αλληλογραφία του καί κυρίως τον κατάλογο τών γερμανών κατα
σκόπων, πού δούλευαν στις 'Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής.

Πρέπει έπίσης νά ξέρουμε ότι κατ’ αρχήν οί διάφορες μυστικές ύπηρεσίες 
πληροφοριών δέν δίνουν στή δημοσιότητα ποτέ τις διάφορες έπιτυχίες ή άποτυχίες 
τους. Γιαυτο άπειρα γεγονότα, πού διεπίστωσαν καί έθεσαν ύπ’ οψει τών κυβερνή- 
σεών τους, παρέμειναν καί θά παραμένουν θαμένα μέσα στά άπαραβίαστα άρχεϊα 
τών υπηρεσιών αυτών.

Έπίσης γενικός καί άπαράβατος κανόνας τής ίντέλλιτενς σέρβις είναι ότι, 
ούδέποτε διαψεύδει, ούτε επιβεβαιώνει τις έπιτυχίες ή άποτυχίες της, φροντίζει δέ 
πάντοτε μέ κάθε τρόπο νά περιφρουρή καί ν’ άποτρέπη τήν άποκάλυψη όχι μόνο τών 
στελεχών της άλλά καί τών άμισθων ή εμμίσθων πληροφοριοδοτών της. Λόγω τών 
αρχών αυτών, τις όποιες τηρεί άπόλυτα, απολαμβάνει μεγάλης εμπιστοσύνης, όχι 
μόνο άπό τον άγγλικό λαό άλλά καί άπό τούς πολίτες ξένων χωρών καί γιαυτο οί άμι
σθοι πράκτορές της είναι πολλοί.

Στο σημείο αύτό θ’ άναφέρουμε μιά άπό τις περιπτώσεις εύφυεστάτης, γιά 
νά μή πούμε πανούργου δράσεως τής ίντέλλιτζενς σέρβις, τήν περίπτωση τής ναυμα
χίας τής Γιουτλάνδης (Σκάγερακ), ή οποία έχει ώς έξής:

Στις 31-5-1916 ό άγγλικός μητροπολιτικός στόλος (χόουμ φλήτ) ύπό τόν 
άρχιναύαρχο Τζέλικο, άναμετρήθηκε μέ τό γερμανικό στόλο ύπό τό γερμανό ναύαρχο
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Φόν Σπέερ. Καίτοι υπερείχε καθ’ δλα ό άγγλικδς στόλος, έν τούτοις κατά τήν ναυμα
χία αύτή ύπέστη σοβαρές ζημίες, άπό τό γερμανικό στόλο, πού τελικά κατώρθωσε νά 
διαφυγή. Τό πρωί της έπομένης ημέρας, ήτοι στις 1-6-1916 τό γερμανικό ναυαρχείο 
ανήγγειλε τήν .καταστροφή του άγγλικοΰ στόλου. Στο Λονδίνο ή ε’ίδηση αύτή προ- 
κάλεσε κατάπληξη, γιατί ό ναύαρχος Τζέλικο ελπίζοντας σέ νέα συνάντηση του μέ τό 
γερμανικό στόλο έτήρησε σιωπή καί δέν ειχεν άνακοινώσει τίποτε απολύτως.

'Η είδηση λοιπόν αύτή προεκάλεσε ραγδαία πτώση των άγγλικών χρεωγρά- 
φων στο χρηματιστήριο τής Νέας 'Υόρκης.

Κατά, τό μεσημέρι τής ίδιας ήμέρας (1-6-1916) έλήφθη στο άγγλικό ναυαρ
χείο ή έ'κθεση τοΰ Τζέλικο μέ τήν οποία άνέφερεν ούτος δτι ό άγγλικός στόλος δέν 
κατεστράφη ούτε ύπέστη ανεπανόρθωτες ζημίες, δπως άφηνε νά έννοηθή τό άνα- 
κοινωθέν τού γερμανικού ναυαρχείου.

Τότε ό άρχηγος τής ίντέλλιτζενς σέρβις έπενέβη στο ναυαρχείο καί ζήτησε 
νά μήν άνακοινωθή άμέσως ή έκθεση τοΰ Τζέλικο καί νά μείνη τό κοινό μέ τήν πρώ
τη έντύπωση τής καταστροφής τοΰ άγγλικοΰ στόλου γιά νά συνεχισθή ή πτώση των 
χρεογράφων, δπως καί έγινε. ’Αμέσως δόθηκαν οδηγίες στούς πράκτορες τής ίντέλ- 
λιτζενς σέρβις, οί όποιοι άγόρασαν πολλά χρεώγραφα. Λίγο πριν κλείση τό χρηματι
στήριο τής Ν. 'Υόρκης τό άγγλικό ναυαρχείο προέβη σέ άνακοίνωση τής έκθέσεως 
Τζέλικο, οπότε τά χρεώγραφα έσημείωσαν άμέσως μεγάλη άνοδο στις τιμές. ’Έτσι 
μέ τό εύφυέστατο αύτό τέχνασμα τής ίντέλλιτζενς σέρβις μέσα σέ λίγες ώρες κέρδισε 
τό άγγλικό θησαυροφυλάκιο 54.000.000 στερλίνες.

—Έ χ ει μείνει ως καταπληκτικό στήν 'ιστορία τής ((ίντέλλιτζενς» τό τέχνασμα 
πού έχρησιμοποίησε στον τελευταίο πόλεμο γιά νά ξεγελάση τούς γερμανούς ώς 
προς τό σημεϊον δπου έπρόκειτο νά γίνη άπόβαση στήν Εύρώπη. 'Η ιστορία πού θά 
σάς διηγηθοΰμε, μοιάζει μέ μυθιστόρημα, είναι δμως πέρα γιά πέρα αληθινή, μάλιστα 
έγινε κινηματογραφικό φίλμ, πού προεβλήθη προ διετίας καί στήν Ελλάδα. Γιά 
δσους δέν τό είδαν, άναφέρουμε μέ λίγα λόγια τήν καταπληκτικήν αύτή ιστορία. 
Λίγους μήνες προ τής συμμαχικής άποβάσεως στήν ’Ιταλία, τό αρχηγείο τής «ίντέλ- 
λιτζενς» σκέφθηκε δτι θά έπρεπε νά στρέψη τήν προσοχή των γερμανών προς άλλη 
κατεύθυνση. ’Ήθελε συγκεκριμένως νά τούς κάνη νά πιστέψουν δτι ή άπόβαση θά* 
γινόταν στήν Ελλάδα. ’Άν τό κατώρθωνε, τότε οί γερμανοί, δχι μόνο δέν θά άπέσυ- 
ραν άπό έκεΐ δυνάμεις, άλλ’ άντιθέτως θά μετέφεραν καί άλλες άκόμα, όπόταν ή 
’Ιταλία θά έμενε μέ λίγο στρατό κι’ έτσι ή άπόβαση θά έπετύγχανε, άψοΰ οί σύμμα
χοι δέν θ’ αντιμετώπιζαν μεγάλες δυνάμεις. Κατέστρωσαν τότε ένα σχέδιο πού ό 
χαρακτηρισμός του ώς σατανικό δέν μπορεί ν’ άποδώση τήν πραγματικότητα.

Τί έκαναν; Κατ’άρχήν εξήγησαν καί στον ίδιο τον πρωθυπουργό Τσώρτσιλ, 
άλλά καί στούς αρχηγούς των επιτελείων, τί ζητούσαν άπό αύτούς. Ούτε λίγο, ούτε 
πολύ, τούς έπεισαν νά βάλουν τις υπογραφές τους κάτω άπό ψεύτικα σχέδια άποβά- 
σεων στήν Ελλάδα. Τά σχέδια αύτά, μαζί μέ έγγραφες διαταγές πού έπίσης είχαν 
ύπογραφή άπό τούς άρχηγούς των επιτελείων, έπρεπε νά μεταφερθοΰν στήν ’Αφρική, 
γιά νά λάβουν έκεΐ γνώση οί Άϊζενχάουερ, Μοντγκόμερυ καί Άλεξάντερ. Αύτό ήταν 
τό πρώτο μέρος τοΰ σχεδίου.

’Άρχισε τώρα τό δεύτερο. 'Η «ίντέλλιτζενς» ξεχώρισε έναν άξιωματικό τοΰ 
άγγλικοΰ στρατού, τοΰ είπε δτι θά πήγαινε σέ μιά άποστολή ύψίστης εθνικής σημα
σίας καί τον κάλεσε τήν τάδε μέρα καί τήν τάδε ώρα νά βρίσκεται στο ύπουργεΐο 
στρατιωτικών. Πράγματι παρουσιάστηκε, άλλά άπό εκείνη τή στιγμή, ήταν ούσια- 
στικά έθελοντής—αιχμάλωτός της. Τον έβαλαν σ’ ένα διαμέρισμα μέ τήν έντολή νά 
μή βγή άπό κεΐ καί νά μή δώση σέ κανένα σημεία ζωής. Σχεδόν ταυτοχρόνως άρχισε 
άπό τούς ανθρώπους τής «ίντέλλιτζενς», στά νεκροτομεία καί τά νοσοκομεία, ή ανα
ζήτηση ένός πτώματος ή ένός άρρώστου έτοιμοθάνατου, πού νά είχε τά ίδια άκριβώς
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χαρακτηριστικά μέ τον άξιωματικό πού ήταν απομονωμένος άπο τον κόσμο. Δεν άργη
σαν να τον ευρουν. Ήταν ένας νέος πού ψυχομαχούσε άπο πνευμονία καί όταν πέθανε, 
παρέλαβαν τό πτώμα του καί το άσφάλισαν σ’ ένα ψυγείο.

Δεν είναι, επαναλαμβάνουμε, παραμύθι αύτή ή ιστορία. Την άπεκάλυψε το 
ίδιο το υπουργείο των στρατιωτικών της Μεγάλης Βρεταννίας, μετά τον πόλεμο. 
Δύο άνδρες τής «ιντέλλιτζενς» όταν βρέθηκε το πτώμα πού είχε τά χαρακτηριστικά 
τού άξιωματικοΰ, πήγαν στο διαμέρισμα πού ήταν κλεισμένος εκείνος, καί τού ζή
τησαν νά βγάλη τήν στολή του καί ν’ άφήση μέσα στις τσέπες όλα τά προσωπικά 
του άντικείμενα, τά κλειδιά, τό πορτοφόλι του, τά λεφτά του, άποκόμματα άπο 
εισιτήρια θεάτρων, τά πάντα. Τό έκανε μέ τή μεγαλύτερη προθυμία, γιατί, φυσικά 
τού εξήγησαν ότι κάποια σπουδαία υπόθεση πρέπει νά έξυπηρετηθή μέ όλες αύτές 
τις διαδικασίες.

Μόλις πήραν τή στολή, πήγαν στά γραφεία τους καί έκεΐ μέ κάθε μυστικό
τητα τή φόρεσαν στο πτώμα. Ό  άγνωστος αυτός νέος, είχε άπο έκείνη τή στιγμή 
ταυτότητα, ήταν ό τάδε νεκρός ξιωματικός τού άγγλικοϋ στρατού. Τήν έπομένη 
στις έφημερίδες όπου τό ύπουργεΐο στρατιωτικών άνεκοίνωνε τούς θανάτους τών 
στρατιωτικών στά διάφορα πεδία τών μαχών, προσέθεσε ότι μεταξύ τους συγκατα
λέγεται καί ό άξιωματικός πού άναφέραμε προηγουμένως «πεσών έν τή έκτελέσει 
τού καθήκοντος εις άεροπορικόν δυστύχημα».

’Αρχίζει τώρα ή τρίτη καί πλέον δραματική φάση τού τεχνάσματος τής «ίν- 
τέλλιτζενς». Τό πτώμα άνασύρθηκε καί πάλι άπο τό ψυγείο όπου τό είχαν τοποθετήσει 
ντυμένο. Στο μπράτσο του πέρασαν μία άλυσίδα, σάν χειροπέδες καί στην άλλη άκρη 
έβαλαν ένα χαρτοφύλακα μέ τά πλαστά σχέδια τής άποβάσεως, πού έπρόκειτο δήθεν 
νά μεταφερθοΰν άπο τήν ’Αγγλία στή Βόρειο ’Αφρική, γιά νά παραδοθοΰν έκεΐ στον 
Άϊζενχάουερ, τό Μοντγκόμερυ καί τον Άλεξάντερ. Τό πτώμα, μέ τό χαρτοφύλακα 
δεμένο στο χέρι του, έτοποθετήθη σέ έναν μακρύ κύλινδρο γεμάτο άπο ξηρό πάγο καί' 
μετεφέρθη σ’ ένα λιμάνι τής ’Αγγλίας όπου περίμενε ένα ύποβρύχιο. Ό  κυβερνήτης 
τού υποβρυχίου είχεν έντολή νά παραλάβη τό περίεργο αύτό κιβώτιο καί, μαζί, έναν 
άνθρωπο τής «ιντέλλιτζενς». Είχε άκόμα καί ένφράγιστες διαταγές πού τις άνοιξε 
μόλις ξεκίνησαν καί διαπίστωσε ότι έπρεπε νά φτάση σ’ ένα ώρισμένο σημείο άνοι- 
χτα τής Ισπανίας καί έκεΐ άκριβώς στο στίγμα πού τού προσδιώριζαν, νά εΐδοποιήση 
τον επιβάτη του ότι έφτασαν καί νά ύπακούση στις έντολές του.

Οί άνδρες τού πληρώματος έβλεπαν τό στενόμακρο κουτί, χωρίς κανείς άπο 
αυτούς νά γνωρίζη τό περιεχόμενό του. Γιά νά τούς ξεγελάσουν μάλιστα είχαν γράψει 
άπ’ έξω μέ ζωηρά γράμματα: «Προσοχή! Μηχανήματα άκριβείας». Τό ύποβρύχιο 
ποτέ έν καταδύσει, πότε στήν έπιφάνεια έσκιζε τά νερά μέ τό μακάβριο φορτίο του. 
Τέλος μία νύχτα ό κυβερνήτης ειδοποίησε τον επιβάτη του, ότι έ'φθασαν στο προκα- 
Θωρισμένο σημείο. 7Ηταν δέ περασμένα μεσάνυχτα- άμέσως ό δεύτερος διέταξε 
μερικούς ναύτες νά άνεβάσουν στο κατάστρωμα το στενόμακρο κιβώτιο μέ τά «μη- 
χανήματα» καί έν συνεχεία νά κατεβοΰν όλοι στό κύτος τού υποβρυχίου. "Εμεινε 
μονος του μέ τόν κυβερνήτη καί τον παρεκάλεοε νά τον βοηθήση στό άνοιγμα. 'Όταν 
το ανοιξαν ό κυβερνήτης έκανε τρομαγμένος μιά κίνηση προς τά πίσω. Μία άκτίδα 
φεγγαριού φώτισε τό χλωμό πρόσωπο τού πτώματος. Κατόπιν τό τράβηξαν έξω καί 
το πεταξαν στή θάλασσα. Ξανάβαλαν τό κιβώτιο στο ύποβρύχιο καί ξεκίνησαν πίσω 
γιά τήν ’Αγγλία.

Γ  ιατί έρριξαν έκεΐ τό πτώμα τού δήθεν άξιωματικοΰ; Γιατί στήν Ισπανία καί 
ειδικά στήν περιοχή όπου έπρόκειτο νά έκβραστή το πτώμα, υπήρχαν πολλοί πράκτο- 
Ρ££ της -, ερμανικής κατασκοπείας. Ειδικοί τού βρεταννικοϋ ναυτικού έπιτελείου, 
απο τους χάρτες τών θαλασσίων ρευμάτων είχαν άποφανθή ότι ένα πτώμα πού θά 
ριχθή στό σημείο έκεΐνο, άσφαλώς θά έκβραστή στά ισπανικά παράλια.
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'Η συνέχεια ήταν αύτή πού είχε προβλέψει ή «ίντέλλιτζενς». Το πτώμα έξε- 
βράσθη, οί γερμ.ανοί πράκτορες πού είχαν εκεί πλήρες δίκτυο, πήραν δχι μόνο το 
χαρτοφύλακα άλλα καί δ,τι άντικείμενο είχε πάνω του ό νεκρός «αξιωματικός». 
Κατάπληκτοι άπό τά κείμενα των διαταγών τά έ'στειλαν άμέσως στο Βερολίνο. 
Καί κεϊ άνεστατώθησαν. ’Επειδή ύπωψιάστηκαν 6τι μπορούσε νά είναι τέχνασμα τής 
«ίντέλλιτζενς», άρχισαν μια γρήγορη, άλλα συστηματική έ'ρευνα, γύρω άπό τήν 
υπόθεση. Οί πράκτορές του στο Λονδίνο, φυλλομετρώντας, τις εφημερίδες, είδαν 
δτι πράγματι τό υπουργείο στρατιωτικών εΐχεν άναγγείλει τό θάνατο τού άξιωματικοΰ 
αυτού. Πήγαν στο σπίτι του δπου διεπίοτωσαν δτι όλοι οί δικοί του πενθούσαν. 
Καί πραγματικά πενθούσαν άφοΰ 6 άνθρωπος ήταν φυλακισμένος σ’ ένα διαμέρισμα 
γιά νά μή προδοθή. ’Έκαναν άναλύσεις στις υπογραφές τών διαταγών, κάλεσαν γρα
φολόγους καί έπείσθησαν δτι δλα ήσαν κανονικά καί γνήσια. Τούτο άκριβώς ήταν 
τό λάθος τους. 'I I  επιτυχία αύτή τής ίντέλλιτζενς σέρβις, συνετέλεσεν ώστε τό γερ
μανικό επιτελείο νά προωθήση στρατό στο Βαλκάνια, ενώ ή ’Ιταλία πού ήταν ό 
πραγματικός στόχος τής άποβάσεως έμεινε σχετικά άδύνατη. ’Ε κεί όπως είναι 
γνωστό έγινε υστέρα άπό λίγο καιρό ή συμμαχική άπόβαοη.

Θύμα τής ίντέλλιτζενς σέρβις θεωρείται άπό πολλούς άγγλους καί ξένους 
ό ?.όρδος Κίτσενερ.

'Ο λόρδος Κίτσενερ ύπήρξεν ένας έξαίρετος στρατιώτης τής ’Αγγλίας, νικητής 
τού Σουδάν καί τού πολέμου τών Μπόερς τής Ν. ’Αφρικής, καθώς καί δημιουργός 
τού άγγλικοΰ στρατού.

Τό 1916 ήταν υπουργός τών στρτιωτικών τής Μ. Βρεταννίας καί άποφάσισε 
όπως τό θέρος τού ίδιου έτους ταξιδέψη άτμοπλοϊκώς στη Ρωσία γιά νά τήν ένισχύση 
στήν πολεμική της προσπάθεια μέ άγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις, θέτοντας αυτές 
ύπό τή διοίκηση τών ρούσων. Τά τολμηρά σχέδιά του κατά τήν εποχή εκείνη ίσοδυ- 
ναμοΰσαν μέ άληθινή αίρεση καί σωστή επανάσταση, κατά τών άγιωτέρων παραδό- 
σεων τής άγγλικής πολιτικής.

Στις 6 ’Ιουνίου τού 1916 ό λόρδος Κίτσενερ πήγε στο Σκάπα Φλόου καί 
έπεβιβάσθη τού καταδρομικού «Χαμπσάϊρ». Λέγεται δτι στο πλοίο αύτό έφορτώ- 
θησαν μέ μεγάλες προφυλάξεις καί ύπό τήν έπίβλεψη άξιωματικοΰ μερικά κι- 
βούτια άγνώστου περιεχομένου. Το σκάφος μέ επιβάτη τον υπουργό τών στρατιωτι
κών τής ’Αγγλίας έφυγε άπό τό λιμένα του Σκάπα Φλόου καί δέν έφτασε ποτέ στον 
προορισμό του, άλλά ούτε καί ξαναγύρισε στή βάση τους. Στήν άνοιχτή θάλασσα τό 
είδαν οί ψαράδες νά καίγεται καί νά βυθίζεται υστέρα άπό δυνατή έκρηξη, παίρνοντας 
μαζί του καί τό λόρδο Κίτσενερ.

Μέχρι σήμερα δέν άνεφέρθη τίποτε σχετικό μέ τά αίτια τής βυθίσεως τού 
σκάφους αυτού.

Παρ’ δλη τή μυστικότητα, πού όπως άναφέραμε προηγουμένως τηρεί ή ίντέλ- 
λιτζενς σέρβις, σχετικά μέ τή δράση τών πρακτόρων της, έν τούτοις τά κατορθώματα 
ώρισμένων κατασκόπων είτε γιά λόγους σκοπιμότητος, είτε γιατί άνεκαλύφθησαν, 
έγιναν γνωστά καί γύρω άπό αύτά ή φαντασία τών διηγηματογράφων καί τών σενα
ριογράφων έδημιούργησαν τά περίφημα μυθιστορήματα καί τά κατασκοπευτικά 
κινηματογραφικά έργα.

Είναι γνωστό δτι κανένας κατάσκοπος δέν μπορεί νά συνέχιση τό έργο του 
άπό τή στιγμή πού θά γραφή στις εφημερίδες τ ’ δνομά του καί θ’ άρχίσουν νά τον 
δείχνουν στο δρόμο. 'Η άρχή τής ίντέλλιτζενς σέρβις είναι νά θέτη σέ άποστρατεία 
τούς χρησιμώτερους πράκτορές της μόλις άπό τυχαίο γεγονός ή άπό άδεξιότητα 
άποκαλυφθή ή προσωπικότητά τους.

Είναι άλήθεια δτι ή άποστράτευση γίνεται πολλές φορές κατά περίεργο τρόπο.
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’Έ τσι ό γνωστός Λώρενς, κατά τή διάρκεια τής σταδιοδρομίας του πέθανε έπίσημα 
τέσσαρες φορές πριν άπό τον τελευταίο θάνατό του.

Υπάρχει 6μ.ως ένας πράκτωρ τής ΐττέλλιτζενς σέρβις, ό όποιος καίτοι εργά
στηκε πάρα πολλά χρόνια κατώρθωσε νά διατηρήση αύστηρή μυστικότητα. Πρόκειται 
γιά τό μυστηριώδη «Ρ.Η .» μέ τό όνομα Σαΐντ Τζών Μπρίσζερ Φίλμπυ, πού άσφα- 
λώς είναι ψευδώνυμο.

Μετά τό τέλος τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου ή ΐντέλλιτζενς σέρβις, συνέχισε τή 
δράση της μέ τον ’ίδιο ρυθμό εκεί όπου ύπήρχεν άπειλή γιά τά βρεταννικά συμφέροντα.

Αυτή έκανε διάρρηξη στά γραφεία τής λευκορωσικής άποστολής, πού ήσαν 
στο Παρίσι, έπί κεφαλής τής οποίας εΰρίσκετο ό ρώσος στρατηγός Όζνομπίτσιν. 
Σκοπός τής όργανώσεως αυτής ήταν ή δημιουργία ενός λευκορωσικοΰ κράτους στά 
πολωνολιθουανικά σύνορα. Κατά τις δύο όμως μετά τά μεσάνυχτα μία ομάδα άπό 
ενόπλους μπήκε στά γραφεία, συνέλαβε τον στρατηγό Όζνομπίτσιν καί παρέλαβε 
τά άρχεΐα.

Μετά τέσσερες ώρες ή γαλλική άστυνομία είχε στά χέρια της τά έγγραφα, 
γιά τή συνεργασία τοϋ ρώσου στρατηγού μέ τήν γερμανική κατασκοπεία.

2. Δραστηριότης τής ΐντέλλιτζενς σέρβις στήν 'Ελλάδα κατά τήν 
περίοδο πρό τοϋ Β' παγκοσμίου, πολέμου άλλα καί κατά τή διάρκεια 
τούτου (1939—1945).

Κατά τήν περίοδο πρό τοϋ Β ' παγκοσμίου πολέμου, άλλά καί κατά τή διάρκεια 
τοϋ πολέμου τούτου ή ΐντέλλιτζενς σέρβις εΐχεν απλώσει τά δίχτυά της σ’ όλες τις 
χώρες, πρό παντός όμως στις χώρες τοϋ άξονος, δηλαδή στή Γερμανία, τήν ’Ιταλία, 
τή Βουλγαρία, τήν ’Ιαπωνία καθώς καί στις ούδέτερες χώρες.

Ό  γερμανός κατάσκοπος στήν Ελλάδα, Χάνς Ρήγκλερ γράφοντας στά άπο- 
μνημονεύματά του γιά τήν κατασκοπεία στήν 'Ελλάδα όπου καί ό ίδιος δού
λεψε ώς στέλεχος τοϋ γερμανικού κλιμακίου άναφέρει ότι ή ΐντέλλιτζενς σέρβις 
διέθετε 500 περίπου καλούς πράκτορες στήν Ελλάδα ξένους καί ντόπιους, καί ότι 
έπί κεφαλής τοϋ κλιμακίου ήταν ό γυιός τοϋ γνωστού άγγλου πολιτικού λόρδου 
Μπάλφουρ, Δημήτριος Μπάλφουρ, ό όποιος είχε χειροτονηθή παπάς καί είχε διορι- 
σθή εφημέριος στήν έκκλησία τού νοσοκομείου «Εύαγγελισμός» γνωστός, ώς παπά- 
Δημήτρης, γιά τον όποιο μάλιστα γράφει τά έξής: «ό Δημήτρης Μπάλφουρ σπού- 
» δασε πολιτικές έπιστήμες καί κατόπιν έγινε άνώτερος υπάλληλος τού φόρειν όφφις. 
» Κατά τό 1934—1935 παρουσιάζεται ώς ορθόδοξος παπάς στήν Πολωνία καί άρ- 
» γότερα εμφανίζεται ώς εφημέριος μιάς κεντρικής έκκλησίας ορθοδόξων στ/] Βαρ
ύ σοβία. “Οταν έτελείωσε τήν άποστολ.ή του εκεί άνέλαβε νέα άποστολή στήν Έ λ - 
» λάδα. Τό έκκλησάκι τού « Ευαγγελισμού» ήταν τό καλύτερο πόστο γιά τήν έπιτυχία 
» τών σκοπών του. Ό  «Ευαγγελισμός» ήταν τό νοσοκομείο τής καλής τάξεως τών 
» ’Αθηνών, ή δέ συνοικία πού τό περιέβαλε, ήταν ή συνοικία τής άνώτερης έπίσης 
» τάξεως. Ό  «πατήρ Δημήτριος» όπως τον ήξεραν όλοι είχε μάθει άπό παιδί πολύ 
» καλά τά Ελληνικά καί τά μιλούσε χωρίς τήν παραμικρή παραφθορά. “Οταν τον 
» ακούε κανείς νά μιλά Ελληνικά νόμιζε πώς ήταν γεννημένος "Ελληνας. ΤΗταν έπί 
» πλέον ψηλός, πολύ ωραίος, εύσταλής, γλυκύς τήν ομιλία καί λεπτός στούς τρόπους. 
η ’Έ τσ ι μπορούσε νά κινήται προς δύο κατευθύνσεις: πρώτον νά κάνη συντροφιά 
» στούς υπουργούς, διπλωμάτες, στρατηγούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς πού 
» πήγαιναν νά νοσηλευθοΰν στον «Ευαγγελισμό». Τις ώρες τής άρρώστειας, τού 
» πυρετού, τής αύτοσυγκεντρώσεως, τής άνίας καί τού πόνου, τά άνασταλτικά κέν- 
» τρα τού εγκεφάλου δέν είναι πολύ σταθερά καί ό άνθρωπος αισθάνεται τήν άκατα- 
» νίκητη άνάγκη νά μιλήση σε κάποιον καί πολλές φορές νά πή πράγματα πού δέν 
» πρέπει. Έ κτος αυτού όμως ό «πατήρ Δημήτριος» μπορούσε νά κυκλοφορή εύκολα 
» στά σπίτια τών πολιτικών, διπλωματών καί τής άνωτέρας τάξεως, πού ήσαν στις
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» συνοικίες Κολωνακίου καί Ρηγίλλης, νά πιάνη σχέσεις μέ τις κυρίες καί χάρις στή 
» γοητεία του άφ’ ένός καί τή φυσική φλυαρία των γυναικών άφ’ έτέρου νά παρακο
ή λουθή άπό τα παρασκήνια δλη τήν πολιτική, διπλωματική καί στρατιωτική κατά- 
» στάση».

Σχετικώς μέ τήν άποστολή τοϋ «παπα-Δημήτρη» ό Ρήγκλερ γράφει καί τα 
έξης: «Σ’ ενα πόλεμο ή ’Αγγλία πίστευε ότι ή Ελλάδα θά καταληφθή άπό τά 
» στρατεύματα τοϋ άξονος μέσα σέ δύο το πολύ βδομάδες. Στήν περίπτωση αυτή 
» ή ίντέλλιτζενς σέρβις έ'πρεπε νά έχη ώργανωμένο δίκτυο κατασκοπείας γιά νά 
» οργάνωση κινήματα άντιστάσεως πρώτον, καί δεύτερον νά παρακολουθή τις κινή- 
» σεις τών γερμανών καί τών ίταλών. Ό  Μπάλφουρ φόρεσε τό ιερατικό σχήμα γιά νά 
» συνδεθή εύκολώτερα μέ παπάδες, καλογήρους καί δεσποτάδες καί νά όργανώση 
» μεταξύ αυτών ένα δίκτυο κατασκοπείας, πού θά ήταν άδιάβλητο καί θά είχε1; έλευ- 
» θερία κινήσεων σέ περίπτωση γερμανοιταλικης κατοχής. Τό ίδιο είχε κάνει ό 
» Μπάλφουρ καί στήν Πολωνία». Έ ν  συνεχεία άναφέρει δτι μετά τήν απελευθέρωση 
τής Ελλάδος ό Δαυίδ Μπάλφουρ έ'βγαλε τά ράσα καί άνέλαβε ύπηρεσία στήν άγγλική 
πρεσβεία ’Αθηνών ως πρώτος σύμβουλος καί κατόπιν εστάλη πρεσβευτής στή Μαδρίτη 
δπου καί ύπηρετεΐ άκόμη.

Σχετικώς μέ τή δράση τής ίντέλλιτζενς σέρβις στήν Ελλάδα κατά τήν εποχή 
εκείνη ό τότε άστυνόμος, δστις διετέλεσε προϊστάμενος τοϋ άγγλικοΰ τμήματος τής 
ύπηρεσίας άλλοδαπών μοϋ έ'δωσε τις άκόλουθες πληροφορίες:

Κατά τά έτη 1938—1941 ύπηρετοΰσαν ώρισμένοι διπλωματικοί καί προξενι
κοί υπάλληλοι, οί όποιοι άνήκον στήν ίντέλλετζενς σέρβις ώς έπίσημα δργανα αυτής. 
Οί υπάλληλοι αυτοί ήσαν οί έξής:

ι) Ό  Ούΐλλιαμ Έ ϊντς ώς προϊστάμενος γραφείου. Οδτος έθεωρεϊτο άπό 
τή γερμανική κατασκοπεία δτι ήταν ό σπουδαιότερος άπό δλους καί δτι διέθετε συνο
λικά στήν Ελλάδα μεγάλο αριθμό πρακτόρων.

ιι) Ό  Κράουφορντ, προξενικός υπάλληλος, ό όποιος ήταν ταμίας καί ύπο- 
προϊστάμενος τοϋ κλιμακίου ίντέλλιτζενς σέρβις στήν Ελλάδα. Ούτος διέθετε μεγάλα 
ποσά γιά νά στρατολογήση πράκτορες κατά τής Γερμανίας άπό μέλη (άνδρες καί 
γυναίκες) τής γερμανικής παροικίας ’Αθηνών καί ιδίως μεταξύ τών έλληνογερμανών 
(φόλκς—ντόϋτς, ήτοι Ελλήνων γερμανικής καταγωγής) καί

ιιι) Οί άδελφοί Μπόντ καί Γουήλς ό όποιος μάλιστα γνώριζε καλά τήν έλλη- 
νική γλώσσα.

Έκτος άπό τά έπίσημα, τρόπον τινά, όργανά της αύτά ή ίντέλλιτζενς σέρβις 
διέθετε καί άνεξάρτητους πράκτορες πού διέμεναν μόνιμα σέ μιά χώρα ή περιήρχοντο 
διάφορες χώρες μέ διάφορες πλαστές ταυτότητες.

Σχετικώς μέ τον Μπάλφουρ γιά τον όποιο άναφέραμε δσα γράφει ό Χάνς 
Ρήγκλερ στά άπο μνημονεύματά του, ό άστυνόμος κ. Δ. Καραμπας μέ έπληροφόρησε 
τά έξής:

Ό  Δημήτρης Μπάλφουρ, γόνος τής μεγάλης οικογένειας τών Μπάλφουρ τής 
’Αγγλίας ήταν άνεξάρτητο στέλεχος τής ίντέλλιτζενς σέρβις στήν Ελλάδα, καί ειχεν 
έξάρ τηση άπ’ εύθείας άπό τήν κεντρική ύπηρεσία τοϋ Αονδίνου. Είχε μεγ άλη μόρφωση, 
γ'νώριζε μαζί μέ πολλές γλώσσες καί τή ρωσική. Ήταν περιπετειώδης τύπος καί 
εΐχεν έπιβλητική εμφάνιση. Ειχεν άσπασθή τήν ορθοδοξία καί πήγε στο "Αγιον 
’Όρος δπου έχειροτονήθη ίερεύς. ’Από έκεϊ ήλθε στάς ’Αθήνας καί περιέργως έτοπο- 
θετήθη ώς εφημέριος στο παρεκκλήσιο τοϋ νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» χωρίς τοΰτο 
ν’ άπασχολήση καμμία τοπική αρχή.

*0  Παπαδημήτρης, λόγω τών πολλών προσόντων του, δέν έβράδυνε νά μπή 
στήν ανώτερη κοινωνία τών ’Αθηνών (Ελληνική καί ξένη) καθώς καί στούς πνευμα
τικούς κύκλους καί μέσω αυτών στούς πολιτικούς καί διπλωματικούς κύκλους μέ τούς
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οποίους έδημιούργησε στενό σύνδεσμο. Ή  δράση του στους κύκλους αυτούς ήταν 
αθόρυβη βέβαια, ύπήρξεν όμως σοβαρωτάτη. Τον ’Απρίλιο τοΰ 1941 μέ τήν άνα- 
χώρηση καί των τελευταίων άγγλων, ό ΙΙαπαδημήτρης έ'φυγε για τή Μέση ’Ανατολή. 
"Οταν εύρίσκετο στο Κάιρο συναντήθηκε μέ κάποιον "Ελληνα, άλλα δεν φορούσε 
πλέον τα ράσα ούτε καί είχε γενειάδα και όταν τον ρώτησε σχετικά τού άπάντησε 
δτι πηγαίνει στη Μόσχα ως μέλος άγγλικής άποστολής.

Ό  ΙΙαπαδημήτρης ξαναγύρισε στάς ’Αθήνας, όχι μέ τα ράσα πλέον, άλλα ως 
διπλωμάτης καί Β ' γραμματεΰς τής άγγλικής πρεσβείας ’Αθηνών κατά τον ’Οκτώ
βριο τού 1944, άμέσως μετά τήν άποχώρηση των γερμανών. Ύπήρξεν ό πολιτικός 
σύμβουλος τού στρατηγού Σκόμπυ καί έπαιξε σπουδαίο ρόλο, κατά τό Δεκεμβριανό 
κίνημα τού 1944 καί τήν υπογραφή τής συμφωνίας τής Βάρκιζας μεταξύ τής Ε λ 
ληνικής κυβερνήσεως καί τοΰ Κ .Κ .Ε ., γιατί ήταν ό μόνος, άπό άγγλικής πλευράς πού 
γνώριζε τήν Ελληνική πραγματικότητα.

'Ο Παπαδημήτρης, κατά τήν προπολεμική περίοδο τής παραμονής του στην 
Ελλάδα, ούδεμία επαφή είχε μέ τό γραφείο τής ίντέλλιτζενς σέρβις στάς ’Αθήνας, 
αλλά διατηρούσε επαφή άπ’ ευθείας μέ το Λονδίνο.

’Εκτός άπό τον Μπάλφουρ ή Ελληνική υπηρεσία άλλο δ απών είχε διαπιστώσει 
τή δράση καί ένός άλλου άνεξαρτήτου πράκτορος τής ίντέλλιτζενς σέρβις όνόματι 
Σαντεριάν Άρτίν άρμενικής καταγωγής καί άργ ότερα Λαντέρ ’Αρθούρου άγγλικής 
ύπηκοότητος.

'Ο πράκτωρ αύτός τής ίντέλλιτζενς σέρβις όταν άπεκαλύφθη άπό τον άρμόδιο 
άξιωματικό τής υπηρεσίας άλλοδαπών, άρχικώς άρνήθηκε ότι έχει σχέση μέ καμμιά 
υπηρεσία πληροφοριακή. "Οταν όμως τοΰ έδειξαν άπτές αποδείξεις άναγκάστηκε ν’ 
άποκαλύψη τήν ιδιότητά του καί νά βοηθήση τήν Ελληνική ύπηρεσία τού κέντρου 
άλλοδαπών ’Αθηνών. 'Ο πράκτωρ αύτός είχε τομέα δράσεως τή Δωδεκάνησο καί 
τή Λιβύη καί άπό τή Σοβιετική "Ενωση τήν περιοχή τού Καυκάσου.

Πρέπει νά σημειωθή καί πάλι ότι γενικά οί άγγλικές μυστικές ύπηρεσίες δέν 
φανερώρουν ποτέ τις έπιτυχίες τους καί μόνον όταν ώρισμένες ύποθέσεις γίνωνται 
γνωστές άπό δίκες ή άπό άλλα περιστατικά φτάνουν στή δημοσιότητα. Γιαυτό άκρι- 
βώς άπειρες έπιτυχίες δέν πρόκειται νά γίνουν ποτέ γνωστές καί μόνο τ ’ άποτελέ- 
σματα τών επιτυχιών αυτών θά φανερώνουν πόσο έβοήθησησαν οί μυστικές υπηρε
σίες στή συντριβή τών δυνάμεων τοΰ κακού καί στή νίκη τών δημοκρατιών.

Κατά τήν εξέταση τών διαφόρων θεμάτων τής κατασκοπείας καί άντικατα- 
σκοπείας θ’ άναφέρουμε διάφορες έπιτυχίες, άλλά καί άποτυχίες τής ίντέλλιτζενς 
σέρβις πού έγιναν γνωστές είτε άπό διάφορες δίκες, είτε άπό τά άπομνημονεύματα 
στελεχών τών υπηρεσιών τής γερμανικής κατασκοπείας, γιατί, όπως έπανειλημ- 
μένα τονίσαμε, οί άγγλικές ύπηρεσίες ούδέποτε φέρνουν στή δημοσιότητα τις διά
φορες περιπτώσεις τών υπηρεσιών τους, άλλά τις κρατούν γιά πάντα μυστικές.

Ν. ΑΡΧΙΜ ΑΝΔΡΙΤΗ Σ

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στάν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφ ή.



ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΙ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΦΩΣ
__________________ 'Υπό Jam es Daniel, κατά μετάφρασιν καί προσαρμογήν___________________

έκ τοϋ «Reader’s Digest» (Σεπτ. 1960) τοϋ Τμημα- 
τάρχοο της ’Εθνικής Τραπέζης κ. ΙΩΑΝΝ. ΝΟΥΣΙΑ

Στην εποχή μας οι άνθρωποι, έγιναν άπλοι καί θετικοί.
Δέν πιστεύουν πια σέ άδειανές κουβέντες. Δεν πιστεύουν σέ θεωρίες, γιατί 

μπλέκεται ή σκέψις τους καί δέν μπορούν εύκολα να ξεχωρίσουν καθαρά την αξία 
τής λογικής, πού περικλείουν τά θέματα.

’Από αύτή την αρχή ξεκινάει ό διάσημος άμερικανός ειδικός καί πραγματεύε
ται τό παραπάνω θέμα, τό όποιο είναι τό πιο σοβαρό σ’ ολο τον κόσμο.

Είναι τό πρόβλημα τοϋ χρυσού.
Μάς λέγει σάν έπίγραμμα ότι κάποτε αί 'Ηνωμένες Πολιτείες είχαν την με

γαλύτερη ποσότητα χρυσού άπό όλα τά κράτη. Σήμερα όμως τά άδέσμευτα άποθέ- 
ματά τους έχουν σχεδόν έξανεμισθή.

'Η  εσωτερική άξια τού δολλαρίου όλο καί γίνεται μικρότερη.
Φτάσαμε σέ μιά αβέβαιη νομισματική κατάστασι.
Ό λοι οί πολίτες των 'Ηνωμένων Πολιτειών περιμένουν νά γλυτώσουν πώς 

καί πώς άπό τήν άποθαρρυντική αύτή κρίσι.
Πελεκήσανε τό γρανιτένιο βράχο τού νησιού M anhattan κι’ έφτιαξαν ένα 

υπόγειο χώρο μέ βάθος πέντε πατώματα κάτω άπό τό ισόγειο τού κτιρίου τής F e 
deral Reserve Bank of New York ( Τραπέζης αποθεμάτων χρυσού τής Νέας 
'Υόρκης). __

’Εκεί στα 5 υπόγεια διαμερίσματα, πού έχουν τά πατώματά τους πελεκητά 
στά βράχια, βρίσκεται ένας θησαυρός συγκεντρωμένου καθαρού χρυσού. Καλά πού 
μπορούν καί τό βαστούν τά βραχώδη πατώματα τών 5 διαμερισμάτων, πού στηρί
ζονται στη γή. ’Εάν τον βάζαμε σέ 5 άνώγεια διαμερίσματα ένός κτιρίου ειδικά κτι
σμένου ν’ άντέχη σέ βάρος, τότε τά πέντε διαμερίσματα θά κατρακυλούσαν τό ένα 
κατόπιν τού άλλου άπό τήν πίεσι τού μεγίστου βάρους τού χρυσού. Ό  χρυσός έχει 
ειδικό βάρος 19,32 ενώ τό νερό πού πέρνουμε γιά βάσι τού ειδικού βάρους έχει 1 
μονάδα.

Σ ’ αύτά τά ύπόγεια πού είναι καλλιτεχνικά ώπλισμένα μέ χονδρές άτσάλινες 
πλάκες φυλάσσονται 10.000 τόννοι καθαρού χρυσού σέ πλινθόσχημες μπάρες, τού 
όποιου ή άξια υπολογίζεται σέ 10 δισεκατομμύρια χρυσά δολλάρια.

’Επί πλέον τά θησαυροφυλάκεια, πού βρίσκονται στο Fort Knox τής πολι
τείας τού Κεντάκυ περιέχουν 12.500 τόννους χρυσό. Γιατί όλος αύτός ό χρυσός πού 
βρίσκεται στά άτσαλοντυμένα κατώγια έπηρεάζει τη ζωή καί τήν περιουσία τών 
άμερικανών πολιτών ;

Ό  χρυσός πού βρίσκεται στά θησαυροφυλάκεια τού Fort Knox τού Κεντάκυ 
άνήκει στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. Ό  χρυσός όμως τής 'Ομοσπονδιακής Τραπέζης 
τής Νέας 'Υόρκης (Federal Reserve Bank) δέν είναι δικός μας. Πολύς άπ’ αύτόν 
κάποτε ήταν δικός μας, σήμερα όμως άνήκει σέ ξένα κράτη.

Ό  χρυσός πού βρίσκεται στά κατώγια τής Federal Reserve Bank of New 
Yorlk σέ μάς σήμερα είναι μόνον μιά χρυσόχρωμη παρηγοριά. Στά τεράστια υπό
γειά της ύπάρχουν 96 άτσαλένια θησαυροφυλάκεια. Στο καθένα άπ’ αύτά φυλάσσε
ται χωριστά ό χρυσός κάθε κράτους ή κάθε διεθνούς οικονομικού οργανισμού. Στην 
πόρτα άπό κάθε θησαυροφυλάκειο ύπάρχει μία μετάλλινη έπιγραφή πού μάς λέει
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Στό υπόγειο αυτό θηααυροφυλάκειο τη ; Τραπέζης ’Αποθεμάτων Χρυσοϋ τής Ν. Ύόρ- 
κης (Federal Reserve Bank of New York), φυλάσσονται 8.808 ράβδοι χρυσού βά

ρους 123% τόννων καί αξίας 123.414.268,55 χρυσών δολλαρίων.
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πόσος χρυσός είναι τοποθετημένος μέσα σ’ αύτό. Κάποτε τα έπεσκέφθηκα. Διάβασα 
σέ μιά επιγραφή χρυσός 500.000.000 δολλάρια. Σέ μια άλλη χρυσός 40.000.000 
δολλάρια.

Έκτος άπό τα άποθέματά τους αυτά τοΰ χρυσοϋ, τά ξένα κράτη καί τούς ξέ
νους οικονομικούς οργανισμούς, τά έ'χομεν πιστώσει έδώ μέ 19 δισεκατομμύρια 
δολλάρια καί πλέον γιά άμεσες ή έ'μμεσες άπαιτήσεις των σέ χρυσό, πού έχουν εις 
βάρος μας. Αί άπαιτήσεις τους αυτές φτάνουν τούς 19.000 τόννους χρυσό.

Κάνοντας ενα σοβαρό συλλογισμό καταλήγουμε νά πούμε δτι αύτός είναι 
όλος ό χρυσός πού έχουν σήμερα αί 'Ηνωμένες Πολιτείες !

Προ 10 έτών, τό 1950, έδώ ήταν συγκεντρωμένοι 35.000 τόννοι χρυσοϋ. 
Άπό αύτον 25.000 τόννοι ήταν δικοί μας.

Έ δώ  τά ξένα κράτη γιά νά σώσουν τό χρυσό τους άπό τό δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο, μάς έστειλαν μόνον 10.000 τόννους. Έ π ί πλέον τά ξένα κράτη είχαν άπαι- 
τήσεις εις βάρος μας σέ χρυσά δολλάρια 8.000 τόννους χρυσοϋ άπό εξαγωγές των 
εμπορευμάτων στις 'Ηνωμένες Πολιτείες.

Επομένως άπό τις 35.000 τόννους χρυσοϋ, μάς έμεναν 17.000 τόννοι, πού 
ήταν δικός μας.

Άπό τούς 17.000 τόννους χρυσοϋ χρειαζόμαστε μονάχα 11.000 τόννους γιά 
νόμιμο κάλυμμα της χάρτινης χρηματικής κυκλοφορίας μας. Οί άλλοι 6.000 τόννοι 
χρυσοϋ μάς μένανε πλεόνασμα. Σήμερα σχεδόν δέν έχομε καθόλου πλεόνασμα. Οί 
έξυπνοι τραπεζίτες στον κόσμο μέ τή λογιστική σκέψι τους άντιλαμβάνονται ότι, 
έάν τά ξένα κράτη ζητήσουν ταυτόχρονα άπό τις 'Ηνωμένες Πολιτείες νά έξοφλή- 
σουν τις άπαιτήσεις των σέ χρυσό, τότε τό Κράτος μας δέν θά είχε ούτε τό νόμιμο 
σέ χρυσό κάλυμμα τής χάρτινης χρηματικής κυκλοφορίας μας, τό όποιον εύρίσκεται 
στο Fort Knox. Τί θά συνέβαινε μέ τή δραστική αύτή άναστροφή τής θέσεως τοΰ 
χρυσοϋ καλύμματος ;

Έ π ί 10 χρόνια—1950 έως 1960,—οί 'Ηνωμένες Πολιτείες έστελναν πολλά 
δολλάρια στο έξω :ερικό γιά νά πληρώσουν τά έμπορεύματα, τά όποια είσήγαγον. 
"Εστελναν πολλά δολλάρια σέ ύποανάπτυκτες χώρες γιά νά άναπτύξουν τούς κλά
δους τήε παραγωγής των ή σέ χώρες τών οποίων ή οικονομία κατεστράφη έντελώς 
κατά τον β' παγκόσμιον πόλεμον. "Εστελναν πολλά δολλάρια στο εξωτερικό γιά τά 
άμερικανικά στρατεύματα πού υπηρετούν σέ ξένες χώρες μάλλον γιά ξένα συμφέ
ροντα. Διέθεταν πολλά δολλάρια γιά τουριστικά ταξίδια. "Εστελναν πολλά δολλάρια 
σέ ξένες χώρες γιά ιδιωτικές τοποθετήσεις. "Εστελναν δολλάρια πολύ περισσότερα 
σέ ξένα κράτη άπό έκεϊνα πού έμπαιναν στή χώρα μας, είτε γιά πληρωμή τών έξα- 
γομένων εις αύτά εμπορευμάτων μας, είτε διά μερίσματα τών ιδιωτικών τοποθε- 
τήσεών μας σέ ξένες χώρες, είτε γιά επιστροφή όφειλομένων δανείων τους, είτε γιά 
επαναπατρισμό ιδιωτικών τοποθετήσεών μας, γιά τήν οικονομία τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Άπό τό 1950—1957 δέν δίδαμε καί τόση σημασία στά χρεωστικά υπόλοιπα 
τοΰ ισοζυγίου τών έξωτερικών λογ/σμών μας. Κατά τό 1958 όμως μείναμε κατά
πληκτοι άπό τό χρεωστικό μας υπόλοιπο, τό όποιον έφθασε στά 3 1/2 δισεκατομμύ
ρια δολλάρια. Τό 1959 μάς συνεκλόνισε πιο πολύ τό άνοιγμά μας, τό όποιον ανέ
βηκε στά 5 δισεκατομμύρια δολλάρια. Οί περισσότεροι άμερικανοί ταράχθηκαν όταν 
καταλάβανε ότι ύπάρχουν δύο είδη δολλάρια διάφορα μεταξύ τους. Τό δολλάριο 
τής ντόπιας συναλλαγής, τό όποιον δίδει ό ένας στον άλλο, δέν είναι παρά ένα κομ
μάτι πράσινο χαρτί ή μιά κακογραμμένη συμπλήρωσι σ’ ένα έντυπο έπιταγής καί 
λέγεται τής εσωτερικής κυκλ.οφορίας μας. ’Έπειτα είναι τό δολλάριο, πού δίνομε 
στά ξένα κράτη. Αύτό γιά τον ένα η γιά τον άλλο λόγο μπορεί νά μετατραπή καί 
νά πληρωθή σέ χρυσό, άπό τό θησαυροφυλάκειο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί 
άπό μάς πιστεύανε ότι άπό τό 1933 έπαυσε ή κυκλοφορία τοΰ χρυσοϋ δολλαρίου.
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’Από τότε είχε σέ μας τήν ισχύ της ή άναγκαστική κυκλοφορία. Ό  νόμος είχε (απα
γορεύσει στους άμερικανούς πολίτες νά παρουσιάζουν χάρτινα δολλάρια στό θη- 
σαυροφυλάκειο των 'Ηνωμένων Πολιτειών καί νά ζητούν τήν άνταλλαγή τους μέ 
χρυσός

'Ο νόμος όμως αύτός έπέτρεπε στους ξένους κομιστάς χάρτινων δολλαρίων 
νά τ ’ άνταλλάσσουν μέ χρυσά.

Στη διαδρομή όμως τοϋ χρόνου φάνηκε ότι ή νομισματική αύτή εύνοια γιά 
τούς ξένους κατέληγε εις βάρος μας μέ κακές συνέπειες.

'Ο χρυσός είναι ό μόνος παγκόσμιος τύπος νομίσματος καί όχι μονάχα σή
μερα, άλλά καί πριν άπό χιλιάδες χρόνια. 'Ο χρυσός είναι σπάνιο μέταλλο. ’Από τό 
1492, άπό τήν εποχή τού Κολόμβου, πού άνακαλύφθηκε ή ’Αμερική, ας ύποθέσουμε 
ότι ό χρυσός πού βρέθηκε στον κόσμο φτάνει σ’ ένα σωρό όγκου άπό 13 κυβικά 
μέτρα.

'Η  σπάνις τοϋ μετάλλου αύτοΰ έξηνάγκασε τά κράτη νά μεταχειρισθοϋν τό 
πολύπλοκο νομισματικό σύστημα, τό όποιον έχουμε σήμερα, δηλαδή τό χαρτονό
μισμα, τήν έπιταγή καί τήν πίστωσι (προθεσμιακή πληρωμή). Αύτά χρησιμοποιού
με σήμερα γιά νόμισμα στίε έμπορικές δοσοληψίες μας.

Παρ’ όλες όμως τις διαδοχικές άλλαγές, ό χρυσός παρέμεινε ή τελική έξα- 
σφάλισι τοϋ νομίσματος.

Κατά τό 1800 τό νομισματικό αύτό σύστημα καταστάλαξε στή χρυσή βάσι. 
Τήν έφήρμοσε πρώτα ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας, ή οποία τότε ήταν ιδιωτικό ίδρυμα. 
Έ δω κε στήν άγγλική λίρα σταθερή άξια, στηριγμένη στό βάρος καί στήν καθαρό
τητα τοϋ χρυσοϋ, πού ώρισε ό νόμος καί τό νομισματοκοπείο.

'Η Τράπεζα τής ’Αγγλίας έτσι έκυκλοφόρησε γιά χρήμα σ’ όλο τον κόσμο 
τή χρυσή λίρα, ή όποια παραμέρισε τον άνομισματοποίητο χρυσό άπό τις έμπορικές 
συναλλαγές.

’Άλλα κράτη έκοψαν έπίσης χρυσά νομίσματα. Κατέληξε δέ όλος ό κόσμος 
νά έχη τό νομισματικό σύστημα τής χρυσής κυκλοφορίας.

Στήν ουσία, αύτή ήταν ή ελεύθερη έπιχείρησι τοϋ αιώνα τοϋ χρυσοϋ.
Μέ τό νομισματικό αύτό σύστημα τά κράτη συνεφώνησαν μεταξύ τους ν’ αλ

λάξουν τά χάρτινα νομίσματά τους μέ χρυσό. Τά κεφάλαια έτσι είσέρρεαν ελεύθερα 
άπό τή μιά χώρα στήν άλλη. Μέ τό σύστημα αύτό τά παγκόσμια πλεονάσματα τής 
βιομηχανικής παραγωγής έγιναν έννέα φορές μεγαλύτερα σ’ έναν αιώνα. Ο ί'Η νω
μένες Πολιτείες άπό μιά άσήμαντη άποικία τοϋ 1777 έφθασαν νά είναι σήμερα 
ή μεγαλύτερη δ ύ ν α μ η  στον κόσμο.

’Αλλά τό νομισματικό σύστημα τής χρυσής κυκλοφορίας έσπασε στον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο. 'Ο πόλεμος έμείωσε τήν εμπορική καί τραπεζική δύναμι τής 
’Αγγλίας καί χαλάρωσε τήν προσπάθεια τής ριζικής άλλαγής τών μέσων συναλλα
γής·

Στή Ρωσία ή κομμουνιστική κυβέρνησι πήρε τό χρυσό άπό τό ρωσικό λαό 
καί ό Λένιν ύπέσχετο σ’ αύτόν ότι θά κατασκευάση δημόσια αποχωρητήρια, τά 
όποια θά έχουν έπένδυσι άπό πλάκες καμωμένες άπό τό πολύτιμο αύτό μέταλλο, 
γιά νά δείξη τήν αντιπάθεια τής ρωσικής έπαναστάσεως προς τό χρυσό, διότι ό 
χρυσός ήταν σύμβολο τοϋ καπιταλισμού, τής κεφαλαιοκρατίας. ’Αλλά φάνηκε ψεύ
τικο τό τέχνασμά του. Σκάβει τά Ούράλια γιά νά βρή περισσότερο τέτοιο πολύτιμο 
μέταλλο, γιατί τον έσφιξαν οί διεθνείς πληρωμές σέ χρυσό.

'Ο Χίτλερ καί ό Μουσσολίνι άπομακρύνθηκαν άπό τή χρυσή βάσι, μόλις 
ήρθαν στήν ’Αρχή. ’Επίσης ή ’Αγγλία έφυγε άπό τή χρυσή βάσι τό 1931. Στήν ’Αμε
ρική ό Φραγκλΐνος Ροΰσβελτ κατήργησε τό σύστημα τής χρυσής κυκλοφορίας. Τό 
1933—1934 μάζεψε όλο τό χρυσό στις 'Ομοσπονδιακές Τράπεζες. Έξηνάγκασε 
όλους τούς άμερικανούς πολίτες νά παραδώσουν στό Κράτος όλο τό χρυσό τους,
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είτε σέ νομίσματα, είτε σέ ράβδους. Ξεχώρισε όμως τά χρεώγραφα των δημοσίων 
άμερικανικών δανείων καί ύπέσχετο να τά έξοφλήση σέ χρυσό. Τέλος έκανε ύποτί- 
μησι του δολλαρίου καί στο έσωτερικό καί στο εξωτερικό. ’Από τό 1792 έως το 
1934 οί 'Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνανε 20,67 δολλάρια για μια ούγγιά χρυσοΰ 
Troy. Μια ούγγιά χρυσού τύπου Troy είναι ίση μέ 373,24 γραμμάρια. ’Από τότε 
πληρώνουμε 35 δολλάρια τήν ούγγιά χρυσοΰ Troy.

Σήμερα μέ τήν κερδοσκοπική άναταραχή ή ούγγιά χρυσοΰ έχει 35,55 έως 
35,70 δολλάρια. Τό επιχείρημά του ήταν οτι θά ηβξανε τις έξαγωγές τής χώρας 
μας. Τά ξένα κράτη μέ τον χρυσό πού θά πωλοΰσαν στις 'Ηνωμένες Πολιτείες θά 
έπαιρναν δολλάρια' πιο πολλά άπό πριν μέ τά όποια θά μπορούσαν νά άγοράσουν 
περισσότερα έμπορεύματα άπό τό κράτος μας. ’Αλλά άτυχώς ή ιστορία απέδειξε 
τό άντίθετο.

Κατά τά τελευταία 30 χρόνια (1930—1960) τά ξένα κράτη άντέδρασαν στην 
ύποτίμησι τού νομίσματος μας. "Αλλα κράτη άγωνίσθηκαν νά αύξήσουν τις έξα
γωγές τους καί νά μειώσουν τις εισαγωγές τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οικο
νομική καθυστέρησι, άπό τήν άντίδρασι αύτή, γινόταν πιό καταπιεστική. Ή  άνερ- 
γία ηύξανε καί ή οικονομία δέν άναλάμβανε μέχρι τό 1930 καί τότε μόνον άπό τήν 
ύποκίνησι ένός νέου πολέμου, ό όποιος φαινόταν οτι θά είναι πολύ κοντά. Σέ λίγο 
ό Χίτλερ θά έπλημμύριζε μέ τις στρατιές του τά κράτη τής Ευρώπης, τά. όποια 
άπό πρόβλεψι έστελναν τό χρυσό τους στήν ’Αμερική. Τά άποθέματα χρυσοΰ τού 
’Εθνικού θησαυροφυλακείου μας άνέβηκαν άπότομα άπό 6.000 τόννους σέ 19.000 
τόννους χρυσάφι, στις παραμονές τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.

Ή  συσσώρευσι σέ μας καί ή άνιση αύτή κατανομή τού χρυσοΰ μεταξύ των 
διαφόρων κρατών, μάς έφερε σέ πολύ μεγάλη δυσχέρεια.

Τά ξένα κράτη ζητούσαν ν’ άγοράσουν άπό μάς περισσότερα έμπορεύματα 
άπό κείνα πού θά μάς πωλοΰσαν. "Οταν δέν είχαν πλέον χρυσό νά μάς πληρώσουν 
τό άνοιγμα πού παρουσίαζε ό λογαριασμός τους, ή άμεση προσπάθειά μας ήταν νά 
τούς δώσωμε δάνεια.

Δέν πέρασε όμως πολύς χρόνος καί καταλάβαμε ότι μέ τήν τακτική πού άκο- 
λουθούσαμε, φθάναμε στον κίνδυνο νά κερδίσωμε τον πόλεμο καί νά χάσωμε τήν 
ειρήνη, διότι οί σύμμαχοί μας δέν θά μπορούσαν νά. βαστάξουν τά ύπέρογκα χρέη 
τους. Δέν είχαμε πιά ούτε τήν εύχέρεια νά ζητήσουμε άπό τά ξένα κράτη νά μάς εξο
φλήσουν τά δάνεια πού τούς δώσαμε. ’Αφού κανένας ξένος πλέον δέν μπορούσε νά 
πληρώση ούτε τό κόστος των εμπορευμάτων μας, τά οποία έπρόκειτο νά εξαχθούν 
σέ άλλες χώρες, έπεσε τό βάρος αύτό στο φορολογούμενο άμερικανό πολίτη. Ή  
άνοχή μας νά μή ζητούμε άπό τούς ξένους νά μάς πληρώσουν τά δάνειά τους σέ 
χρυσό καί νά ρίξουμε τό βάρος στον άμερικανό φορολογούμενο άρχισε λίγο πριν 
άπό τις καταστροφές πού πάθαμε στο Πέρλ—Χάρμπορ. Ά ρχισε μέ τό νόμο περί 
δανεισμού καί έκμισθώσεων. Καί είχαμε ξεκινήσει πρώτα νά δίνουμε στή Μεγάλη 
Βρεττανία. Στή διάρκεια τού πολέμου μεγαλώσαμε τό σχέδιο τού δανεισμού καί έκ- 
μισθώσεων καί περιλάβαμε όλους τούς συμμάχους -μας έκτος άπό τον Καναδά. 
Μετά τον πόλεμο τό σχέδιο αύτό τής οικονομικής βοήθειας τό είπαμε U.N. R.A. 
"Επειτα τό είπαμε σχέδιο Marshall, κατόπιν F.O.A. καί υστέρα I.C.A.

Συνεχίζοντας έτσι μέ τά διάφορα αύτά καί κάπως χρήσιμα σχέδιά μας καί 
μετά τή φανταστική άνάρρωσι τού έξαγωγικού εμπορίου τής Εύρώπης, παρατη
ρήσαμε ότι τό άποτέλεσμα ήταν νά μεταφέρουμε χρυσό ή τίτλους σέ χρυσό έξω άπό 
τις 'Ηνωμένες Πολιτείες. Μερικές άπό τις μ,εταφορές αύτές τών άξιών μας βρίσκανε 
τό άντίκρυσμά τους. Συνεχίζοντας όμως αύτή τήν τακτική άντιληφθήκαμε ότι. 
προέκυπτε ένα μεγάλο χρεωστικό υπόλοιπο στο ισοζύγιο τών. λογαριασμών μας 
έξωτερικοΰ.
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Τό έλλειμμα αυτό ώδηγοΰσε σέ διαρροή χρυσοϋ καί σέ αΰξησι των άπαιτή- 
σεων εις χρυσόν των ξένων κρατών; τις όποιες είχανε εις βάρος μα.

Μέσα στις 'Ηνωμένες Πολιτείες μετά τή νομισματική άνατροπή, ή οποία 
έγινε τό 1930, καταργήθηκε ό αυτόματος καί άπρόσωπος έλεγχος, τον όποιον έξα- 
σκοΰσε ό χρυσός στή χάρτινη νομισματική κυκλοφορία μας καί στον τιμάριθμο.

Μας έφυγε τό σταθμιστικό μέτρο άπό τά χέρια μας.
Τό Κογκρέσσο (ή Βουλή καί ή Γερουσία) καθώριζε τήν εσωτερική άξια καί 

τήν άγοραστική ικανότητα τοϋ δολλαρίου, άνάλογα μέ τις περιστάσεις. Μας είναι 
γνωστό ότι τό χρήμα μ ό ν ο  τ ο υ ,  είναι ένα κομματάκι χρωματιστό χαρτί, πού 
δεν μάς χρησιμεύει σέ τίποτε. Τή συναλλακτική του δύναμι τή δίνει ό νόμος, άλλα 
καί ή δύναμι τοϋ νόμου δέν είναι άρκετή άμα τό χρωματιστό αυτό χαρτάκι δέν έχει 
γιά άσφάλειά του τό νόμιμο καί άνάλογο χρυσάφι. Δέν τό πιστεύει ό κόσμος, τό 
λέει ψευτονόμισμα, άνυπόληπτο, άπατηλό μέσο πληρωμής. ’Αλλά καί κάτι άκόμη 
περισσότερο συμβαίνει : Είτε χρυσό νόμισμα έχουμε, είτε χάρτινο νόμισμα έγγυη- 
μένο μέ χρυσό, πάλι δέν μάς χρησιμεύει όταν δέν υπάρχουν ή σπανίζουν τά είδη, 
τά όποια πρέπει ν’ άγοράσουμε μ’ αύτό γιά νά ικανοποιήσουμε τις άνάγκες τής 
ζωής μας. Επομένως ή άξια του είναι σχετική. Είναι συμβολικό μέτρο. Τήν άξια 
του τήν πέρνει αύτόματα γιά ν’ άντικρύση τήν άξια των πραγμάτων πού μάς χρειά
ζονται γιά νά ζήσουμε. "Οταν όμως αύτά εντελώς δέν ύπάρχουν, είτε γερό είναι τό 
νόμισμα, είτε άδύναμο σέ τίποτε δέν μάς ωφελεί. ('Ημείς εδώ στήν Ελλάδα μπο
ρούμε νά καταλάβουμε καλλίτερα τό παράδειγμα αύτό άπό τήν εποχή τής Γερ
μανικής κατοχής. Χρήμα ήταν, είδη όμως δέν ήσαν. Τί θά ρίχναμε στο στομάχι 
μας νά ζήσουμε ; Πληθωρικά τραπεζογραμμάτια τής Τραπέζης τής Ελλάδος ή 
χρυσές άγγλικές λίρες ; Είναι φτιαγμένος άπό τή φύσι ό άνθρώπινος οργανισμός 
νά άφομοιώνη άνόργανες ουσίες, χαρτιά καί μέταλλα γιά νά συντηρηθή ; Νά λοιπόν 
πού ή άξία χρήσεως καί ή άνταλλακτική άξια τοϋ χρήματος γιά μάς τότε ήταν ίση 
μέ τό μηδέν. Γ ι’ αύτό οΐ άνταλλαγές γίνονταν πράγμα μέ πράγμα).

Τό Κογκρέσσο τοποθετεί τή μέγιστη αυτή δύναμι στο νόμισμα μέ τον έλεγχο 
πού κάνει στά έσοδα καί στις δαπάνες τοϋ δημοσίου προϋπολογισμού. Μέ τήν 
άνοχή του όμως στά ελλείμματα, τά όποια όδηγοΰν σέ συνεχή αΰξησι τοϋ δημο
σίου χρέους, ξεφύτρωσε ένα δυσάρεστο φαινόμενο, τό όποιο ποτέ δέν παρουσιάσθηκε 
όταν ϊσχυε τό προ τοϋ 1930 νομισματικό μας σύστημα. Αύτό τό κακό οικονομικό 
φαινόμενο πού μάς ήρθε ξαφνικά είναι ό πληθωρισμός, ό όποιος δέν φαίνεται άμέ- 
σως στήν επιφάνεια τής χάρτινης χρηματικής μας κυκλοφορίας, γιατί τον κρύβει 
τό ισοζύγιο τοϋ εξωτερικού έμπορίου μας.

’Επί 150 χρόνια ή κυβέρνησι στή χώρα μας δανειζόταν καί περίμενε ευκαιρίες 
νά έξοφλήση τά χρέη της σέ χρυσό. Μιά φορά μονάχα σταματήσαμε τά χρεωλύσια, 
όταν ήταν ό έσωτερικός πόλεμος τάξεων καί φυλών μέ τον Πρόεδρο Λίνκολν, τό 
1861. Τότε κρατήσαμε τον πόλεμο έκείνο μέ άκάλυπτα, χάρτινα δολλάρια, τά 
οποία λεγόντανε «Greenbacks», διότι γιά χρυσό κάλυμμά τους είχαν μονάχα τό 
πράσινο χρώμα τοϋ χαρτιού των !

'Η προσδοκία μας όμως γιά νά μπορέσουμε νά πληρώσουμε τό δημόσιο χρέος 
μας σέ χρυσό, άπό τις περιστάσεις, μάς άπεθάρρυνε καί έτσι αί υποχρεώσεις γιά 
τά δάνειά μας μεταφέρονται άπό τή μία γενεά σέ άλλες γενεές πού δέν γεννήθηκαν. 
Παρ’ όλα ταϋτα ή κυβέρνησίς μας άπό τό 1933 δανειζόταν χωρίς περιορισμό. Τό 
δημόσιο χρέος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τό όποιον, καθώς μάς είναι γνωστό, 
σήμερα φτάνει στά 250.000.0000.000 δολλάρια. 'Ο διευθυντής τού δημοσίου προϋ
πολογισμού Maurice Stans τό άναβιβάζει μαζί μέ τά μελλοντικά ελλείμματα 
καί τά χρεωλύσια σέ 750 δισεκατομμύρια δολλάρια. Τό δημόσιο χρέος γίνεται πιο 
επιζήμιο όταν τό 'Υπουργείο τών Οικονομικών άναγκάζεται άπό τό Κογκρέσσο 
νά πουλήση στις Τράπεζες χρεώγραφα σέ χρυσό. "Οταν όμως ή 'Ομοσπονδιακή
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Τράπεζα άγοράζη δημόσια χρεώγραφα σέ χρυσό είναι σά νά προσθέτη χρυσό στά 
άποθέματά της.

Ή  αύξησις αύτή των άποθεματικών μπορεί νά φτάση στο έπταπλάσιο όταν 
δίδη δάνεια ρευστοϋ κεφαλαίου σέ ιδιωτικές Τράπεζες ή σέ ιδιώτες. 'Ο τρόπος αύτός 
του δανεισμού δίνει τήν ευχέρεια στους τραπεζίτες, στους κεφαλαιούχους καί στους 
έμπορους, νά αυξήσουν εύκολώτερα τά κεφάλαιά τους, παρά άν ηόξάνοντο οί τιμές 
των έμπορευμάτων ή οί μισθοί καί τά ήμερομίσθια. Παρ’ όλα ταΰτα τό θλιβερό 
άποτέλεσμα είναι ότι τό δολλάριο έχασε μεγάλο μέρος τήςάγοραστικήςτου δυνάμεως. 
Μ έ τ η  μ ε ί ω σ ι  α υ τ ή  τ ο ϋ  δ ο λ λ α ρ ί ο υ  έ χ α σ α ν  π α ρ ά λ λ η λ α  
σ έ  ά γ ο ρ α σ τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α  οί  μ ι σ θ ο ί ,  τ ά  η μ ε ρ ο μ ί 
σ θ ι α ,  ο ί  κ α τ α θ έ σ ε ι ς ,  ο ί  σ υ ν τ ά ξ ε ι ς  κ α ί  οί  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  
α σ φ α λ ί σ ε ι ς  ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν  ά μ ε ρ ι κ α ν ώ ν .  
' Η κ α τ α σ τ ο λ ή  τ ο ϋ  π λ η θ ω ρ ι σ μ ο ύ  σ έ  μ ά ς  ε ί ν α ι  π λ έ ο ν  
ε π ι β ε β λ η μ έ ν η  γ ι ά  νά β ρ ο ύ μ ε  τ ή ν  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  μ α ς  
έ ξ υ γ ί α ν σ ι .  "Οταν γίνη τό πρώτο βήμα προς αύτή, θά προχωρήσουμε μέ ταχύ
τητα καί δραστηριότητα, όπως έκανε ή Γερμανία τό 1920 μέ τή Denomination 
καί Restabilisation of Money and National Debts and the repercussion of 
foreign expenses to those who are directs or indirectly profited of them.

Οί Ηνωμένες Πολιτείες κατά τό 1960 άντιμετωπίζουν τις πιο δύσκολες 
αποφάσεις σχετικά μέ τό νόμισμά τους.

'Η άπόφασίς μας θά είναι ή νά συνεχίσουμε τον πληθωρισμό, ο π ό τ ε  θ ά 
δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ μ ε  μ ί α  δ ι ε θ ν ή  κ ρ ί σ ι  ( έ να χ ά ο ς )  σ έ ό λ α  
τ ά  ν ο μ ί σ μ α τ α  τ ώ ν  ξ έ ν ω ν  κ ρ α τ ώ ν ,  τ ά  ό π ο ι α  ε ί ν α ι  σ υ ν 
ο δ ε μ έ ν α  μ έ  τ ό  δ ο λ λ ά ρ ι ο  — θά κάνουμε τούς ξένους κομιστάς μας 
άπαιτήσεων σέ χρυσό νά χάσουν τήν έμπιστοσύνη τους στο δολλάριο μας καί θά 
αυξήσουμε επίσης καί πάλιν τήν διεθνή ένδεια—ή νά. σταματήσουμε τον πληθωρι
σμό καί νά λάβουμε συνετά μέτρα στον κρατικό προϋπολογισμό μας καί στον έλεγ
χο τής πίστεως. Ευτυχώς πού όλο καί γινόμαστε πιο ενήμεροι τών συνεπειών αύτοΰ 
του δύσκολου, τοϋ τρομεροΰ προβλήματος μας.

Τά τελευταία άντιπληθωρικά μέτρα μας έχουν άναχαιτίσει τή διαρροή τοϋ 
χρυσοϋ, άλλά τό μεγάλο χρεωστικό ύπόλοιπο τοϋ ισοζυγίου μας τών λογαριασμών 
έξωτερικοΰ εξακολουθεί νά μάς τρομάζη. Έάν αύτή ή αβέβαιη νομισματική κατά- 
στασί μας δέν τακτοποιηθή, κανένας μας δέν μπορεί νά. προείπη μέχρι πότε οί ξέ
νοι κομισταί μας θά θελήσουν νά συγκεντρώσουν χάρτινα δολλάρια καί δέν θά πα
ρακινηθούν άπό φόβο σύντομα νά ζητήσουν τήν άνταλλαγή των μέ χρυσό.

Στο έτος αύτό πού θά γίνουν έκλογές, ό ’Αμερικανικός λαός θά συμβάλη 
στήν εφαρμογή γιά μιά ύγιά δημοσιονομική πολιτική, ύποστηρίζοντας τούς υπο
ψηφίους εκείνους, οί όποιοι εύνοοϋν τήν οικονομική άνάπτυξι τής χώρας μας μέ τή 
σταθερή διατήρησι τών τιμών. ’Ε π ί σ η ς  θά. ά κ ο ύ σ η μ έ α π α ι σ ι ο 
δ ο ξ ί α  ε κ ε ί ν ο υ ς  τ ο ύ ς  ύ π ο ψ η φ ί ο υ ς  π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς ,  οί  ό
π ο ι ο ι  θ ά  θ ε λ ή σ ο υ ν  ν ά  χ α ρ ά ξ ο υ ν  τ ή ν  π ο λ ι τ ι κ ή  τ ή ς  
α ύ ξ ή σ ε ω ς  τ ο ϋ  δ η μ ο σ ί ο υ  χ ρ έ ο υ ς  κ α ί  τ ο ϋ  π λ η θ ω ρ ι 
σ μ ο ύ .  ’Αλλά, καθώς μάς λέγει ή επιτροπή τής οικονομικής άναπτύξεως τής Γ ε 
ρουσίας κατά τις συζητήσεις της τών προβλημάτων μας αύτών, ή πρώτη γραμμή 
άμύνης μας στο εσωτερικό είναι ή άντιπληθωρική πολιτική. Καί πράγματι δέν 
μπορούμε νά εξακολουθήσουμε γιά πολύ διάστημα έξάγοντες χρυσό άξίας 2.000.
000.000 δολλαρίων κάθε χρόνο, όπως είδαμε μέ κατάπληξι κατά τό 1958 τήν τρο
μερή αύτή διαρροή. *

Θά αντιμετωπίσουμε μέ σθένος τήν ασύμφορη αύτή διαρροή καί θά συγκρα
τήσουμε σταθερή τήν τιμή τοϋ δολλαρίου μας απέναντι τοϋ χρυσοϋ.

/. ΝΟΥΣΙΑΣ
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Α'. Τ α ξ ι ν ό μ η σ έ ς  τ μ ή μ α τ ο ς  έ ν α ν τ ι  ά ν τ ί χ ε ι ρ ο ς  (ύ π ο- 
0 έ ν α ρ).

Ό  χαρακτηρισμός καί ή κατάταξις του τύπου των παλαμικών άποτυπωμάτων 
γίνεται επί τή βάσει των κανόνων οίτινες διέπουν τα δακτυλικά άποτυπώματα, δη
λαδή τοΰ σχήματος των γραμμών, της παρουσίας ή άπουσίας δέλτα, τοϋ κέντρου 
αυτών κ.λ.π., άλλ’ έν τη περιπτώσει τών παλαμικών άποτυπωμάτων καί ό τύπος 
καί ή δευτέρα καί ή τρίτη ταξινόμησές παρίστανται μόνον δι’ άριθμών, ήγουν κατά 
την ταξινόμησιν τών παλαμικών άποτυπωμάτων δεν χρησιμοποιοΰμεν παντάπασιν 
ώς σύμβολα γράμματα. Ή  πρώτη ταξινόμησις δίδεται μ ό ν ο ν  καί π ά ν τ ο τ ε  
β ά σ ε ι  τ οϋ τ ύ π ο υ  τ ο ϋ  π α λ α μ ι κ ο ΰ  ά π ο τ υ π ώ μ α τ ο ς ,  άρα διά 
τής πρώτης ταξινομήσεως χαρακτηρίζεται ό τύπος τοϋ παλαμικοΰ άποτυπώματος. 
Ή  δ ε υ τ έ ρ α  κ α ί  τ ρ ί τ η  τ α ξ ι ν ό μ η σ ι ς ,  α ' ί τ ι ν ε ς  κ α ί  ε ί ν α ι  
αί  ύ π ο τ α ξ ι ν ο μ ή σ ε ι  ς—ύ π ο δ ι α ι ρ έ σ ε ι ς  — τ ο ΰ  α ύ τ ο ϋ  ά π ο τ υ 
π ώ μ α τ ο ς  δ ί δ ο ν τ α ι  ά ν α λ ό γ ω ς  τ ών  ά π  ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  τ ή ς  
κ α τ α μ ε τ ρ ή σ ε ω ς .  α )  διά τοΰ φέροντος τούς τέσσαρας κύκλους, μετρικού 
οργάνου, β) διά τοΰ μετρικού οργάνου τοΰ ήριθμημένου άπό τό 0-9 καί γ) διά τοΰ 
μετρικοΰ οργάνου τοΰ ήριθμημένου άπό τό 1-6. "Οθεν, άπαντα τά μετρικά όργανα 
χρησιμοποιούνται μόνον κατά τήν δευτέραν ή τρίτην ύποδιαίρεσιν τής ταξινομήσεως 
τών παλαμικών άποτυπωμάτων. Λεπτόμερέστερον ή ταξινομόησις τών τριών τμη
μάτων τών άποτυπωμάτων τής παλάμης έχει ώς εξής:

I. ’Έ κ τ α σ ι ς  τ μ ή μ α τ ο ς  ύ π ό  τ ο ν  ά ν τ ί χ ε ι ρ α .
1) "Αν ό τύπος είναι άρς, ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 1 (είκ. 175 α-2). 

Ώ ς γνωστόν ό τύπος τοΰ έν λόγω άποτυπώματος, δηλαδή τοΰ άπλοΰ άρς, δέν διακρί- 
νεται σαφώς έκ τοΰ σχήματος τών γραμμών, τοΰ δέλτα καί τοΰ κέντρου, άλλά μόνον 
έκ τών ιδιορρυθμιών τών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών σημείων τών θηλοειδών αύτοΰ 
γραμμών καί τής παρουσίας ή άπουσίας (επ’ έλαχίστων περιπτώσεων) καρπικοΰ 
δέλτα (δρα είκ. 175α).

Ή  δευτέρα ταξινόμησις άρχεται έκ τοΰ κέντρου τοΰ καρπικοΰ δέλτα καί έπε- 
κτείνεται καθ’ όλην τήν έκτασιν τών κάτωθι αύτοΰ γραμμών, δηλαδή τών προς τον 
καρπόν παραλλήλων γραμμών τοΰ αύτοΰ άποτυπώματος. Τό κέντρον τοΰ κυκλικού 
μετρικοΰ οργάνου τοποθετείται έπί τοΰ κέντρου τοΰ καρπικοΰ δέλτα ότε παρατηροΰ- 
μεν μέχρι τίνος κύκλου καλύπτονται παράλληλοι γραμμαί τοΰ παλαμικοΰ άποτυπώ
ματος. Τοΰ κύκλου αύτοΰ τον άριθμόν τον λαμβάνομεν καί τον καταχωροΰμεν εις τήν 
οικείαν στήλην ώς δευτερεύουσαν ταξινόμησιν τοΰ παλαμικοΰ αύτοΰ άποτυπώματος. 
"Οθεν ή μικροτέρα ταξινόμησις δύναται νά είναι τό (1) καί ή μεγαλυτέρα τό (4), 
διότι τέσσαρας κύκλους έχει τό μετρικόν αύτό οργανον (δρα είκ. 176).

Τό έν λόγω μετρικόν όργανον χρησιμοποιείται μόνον διά τήν δευτερεύουσαν 
ταξινόμησιν τών άποτυπωμάτων τής έκτάσεως τοΰ ύποθέναρος καί δή μόνον διά τάς 
κάτωθι τοΰ καρπικοΰ δέλτα παραλλήλους γραμμάς τοΰ άποτυπώματος. Εις ούδεμίαν 
άλλην περίπτωσιν χρησιμοποιείται.

Παλαμικά άποτυπώματα, άτινα δέν έχουν καρπικόν δέλτα λαμβάνουν ώς 
δευτέραν ταξινόμησιν τον άριθμόν έπίσης 1. Μία διευκρίνισις όμως θεωρείται άνα-



8888 Δ. Κατσιμαγκλή

γκαία έπί τοΰ σημείου αύτοϋ, δηλαδή δίδεται ώς δευτέρα ταξινόμησις τό 1 είς ας 
περιπτώσεις δεν διακρίνεται παντάπασιν καρπικόν δέλτα, διότι όντως δεν υπάρχει 
καί ούχί διότι δεν έλήφθησαν καλώς τα παλαμικά άποτυπώματα, ήγουν δέν άπετυ- 
πώθη τό ύπάρχον καρπικόν δέλτα.

Έ ν  τή τελευταία ταύτη περιπτώσει τα ούτως ληφθέντα παλαμικά άποτυ-

Είκ. 175

πώματα δέν ταξινομούνται, διότι θεωρούνται ώς παντάπασιν άκατάλληλα προς τον 
σκοπόν αυτόν. Δέν έπακολουθεϊ τρίτη ταξινόμησις καί έπομένως ή ταξινόμησις τοΰ 
άποτυπώματος τοΰ έν λόγω τμήματος θεωρείται λήξασα καί άρχεται τοΰ δευτέρου 
τμήματος δηλαδή τοΰ της βάσεως.

2) ’Άν ό τύπος είναι λούπ ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 2. Άκραΐον
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λούπ του οποίου τό άνοιγμα των κολπώσεων κατευθύνεται προς τήν πλευράν τοΰ 
τμήματος τής βάσεως τής παλάμης καί ή κορυφή τοΰ κέντρου αύτοΰ, (ώς έπί τό 
πλεϊστον) προς τήν ώλενικήν πλευράν (προς τον ωτίτην) ή επ’ ελάχιστων περιπτώ
σεων καί προς τήν καρπικήν πλευράν-ράντιαλ (δρα εΐκ. 175β καί 175γ).

Ή  δευτέρα ταξινόμησις ένεργεϊται έπί τή βάσει τής άποστάσεως μεταξύ τοΰ 
καρπικού δέλτα καί τοΰ κέντρου του λούπ. 'Η  άπόστασις αΰτη καταμετράται διά τοΰ 
ήριθμημένου άπό τό 0-9 οργάνου, του μη- 
δενός τοποθετουμένου έπί τοΰ κέντρου τοΰ 
καρπικού δέλτα των δέ λοιπών αριθμών 
κατευθυνομένων προς τό κέντρον τοΰ λούπ.
'.0 άριθμός τοΰ οργάνου, δστις εδρηται νά 
συμπίπτη έπί τοΰ σημείου εις δ τό κέντρον 
τοΰ άποτυπώματος, καταχωρεΐται εις τήν 
οίκείαν στήλην ώς δευτερευούσα ταξινό- 
μησις.

"Οταν τό κέντρον τοΰ άκραίου λούπ 
δεικνύει κάμψιν, είτε προς τήν πλευράν τοΰ 
καρπικοΰ δέλτα, εΐτε προς τήν πλευράν 
τοΰ άντίχειρος—ράντιαλ—ό τύπος οδτος 
τοΰ παλαμικοΰ άποτυπώματος λαμβάνει 
καί ώς τρίτην ταξινόμησιν, αύθαιρέτως, 
τον άριθμόν 8 (δρα εΐκ. 175γ).

3 ) "Αν δ τύπος είναι λούπ καί τό
άνοιγμα τών κολποειδών αύτοΰ γραμμών 
κατευθύνεται προς τήν ώλενικήν πλευράν 
(τον ώτίτην) τής παλάμης καί ή κορυφή 
τοΰ κέντρου αύτοΰ κατευθύνεται προς τό 
τμήμα τοΰ άντίχειρος, ώς πρώτη ταξινό- ΕΙκ. 176
μησις δίδεται τό 8.

Έ ν τοιαύτη περιπτώσει υπάρχουν δύο δέλτα εις τό έν λόγω άποτύπωμα τό έν 
προς τήν πλευράν τοΰ καρποΰ καί τό έτερον προς τήν πλευράν τής βάσεως. Ώ ς  
δευτέρα ταξινόμησις δίδεται ό άριθμός δστις άνευρίσκεται κατόπιν τής καταμετρή- 
σεως τής άποστάσεως μεταξύ τοΰ καρπικοΰ δέλτα καί τοΰ κέντρου τοΰ λούπ διά 
τοΰ άπό 0 μέχρι καί 9 ήριμθμημένου οργάνου. Δεν έπακολουθεϊ τρίτη ταξινόμησις, 
(δρα εΐκ. 175δ).

4) "Αν ό τύπος είναι γόρς ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 4. Ώ ς  δευτέρα 
ταξινόμησις δίδεται ό άριθμός δστις άνευρίσκεται κατόπιν καταμετρήσεως τής 
άποστάσεως μεταξύ τοΰ καρπικοΰ δέλτα καί τοΰ κέντρου διά τοΰ άπό 0 μέχρι καί 9 
ηριθμημένου οργάνου. 'Όταν τό γόρς είναι «έλλειπτικοΰ» τύπου καί τούτου ένεκεν 
υπάρχουν δύο κέντρα, ή καταμέτρησις ένεργεϊται μεταξύ καρπικοΰ δέλτα καί τοΰ 
πλησιεστέρου προς αυτό κέντρον. Δεν έπακολουθεϊ τρίτη ταξινόμησις (δρα εΐκ. 175ε 
καί 175στ).

5) "Αν ό τύπος είναι δίδυμον γός, ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 5. Ώ ς  
δευτέρα ταξινόμησις δίδεται ό άριθμός, δστις άνευρίσκεται κατά τήν καταμέτρησιν 
τής άποστάσεως μεταξύ τών κέντρων τών δύο λούπς διά τοΰ άπό 0 μέχρι καί 9 ήριθ- 
μημένου οργάνου. Δέν έπακολουθεϊ τρίτη ταξινόμησις ( δρα εΐκ. 175ζ, 175η καί 175Θ).

6 ) "Αν ό τύπος είναι άρς ή τέντετ-άρς, ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 6. 
Η βάσις τοΰ τύπου τοΰ άποτυπώματος δέον νά εδρηται προς τήν κερκιδικήν πλευράν

τής παλάμης (προς τον άρτίχειρα). Ώ ς  δευτέρα ταξινόμησις δίδεται τό (1) αν είναι 
τύπος άρς, τό (2) αν είναι τύπος τέντιτ-άρς.
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Δεν επακολουθεί τρίτη ταξινόμησές (δρα είκ. 175ι καί 175κ).
7) ’Άν ό τύπος προσομοιάζη προς λούπ καί τδ άνοιγμα των κολπώσεων 

αύτοΰ κατευθύνεται προς τον καρπόν καί ή κορυφή τοϋ κέντρου αύτοΰ προς τήν 
ώλενικήν πλευράν τής παλάμης (τον ωτίτην) ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 7. 
'Ως δευτέρα ταξινόμησις δίδεται ό άριθμός δστις άνευρίσκεται κατά τήν καταμέτρησιν 
της άποστάσεως μεταξύ κέντρου καί τοϋ ΰπερθεν αύτοΰ δέλτα διά τοϋ άπό 0 μέχρι 
καί 9 ήριθμημένου οργάνου. Δέν έπακολουθεϊ τρίτη ταξινόμησις (δρα εΐκ. 175λ).

8 ) ’Άν ό τύπος είναι σύνθετος (κομποζίτ), δλαι αί μορφαί των συνθέτων τύ- 
πων-κομποζίτ- των παλαμικών άποτυπωμάτων ή των τύπων οίτινες δέν δύνανται νά 
καταταχθοϋν εις ούδένα άπό τούς προαναφερθέντας τύπους, ήτοι άπό τοϋ ένός (1) 
μέχρι καί τοϋ επτά (7) ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 8. Δέν έπακολουθεϊ δευτέρα 
ή τρίτη ταξινόμησις (δρα είκ. 175μ. καί 175τ). Αδτη εϊναι ή δλη ταξινόμησις ήτις 
δύναται νά δοθή είς τον τύπον τοϋ άποτυπώματος τοϋ . ύποθέναρος τμήματος τής 
παλάμης. Όθεν τά άποτύπωμα τοϋ τμήματος τοϋ ύποθέναρος δύναται νά έμφανισθή 
ύφ’ ένός έκ των 8 περιγραφέντων τύπων καί άναλόγως αύτοΰ θά λάβη τήν πρώτην 
ταξινόμησιν ήτις καί καταδεικνύει.τον τύπον είς δν τοΰτο άνήκει. 'Η δευτέρα καί ή 
τρίτη ταξινόμησις δίδονται κατόπιν καταμετρήσεως τής μεταξύ δέλτα καί κέντρου 
άποστάσεως καί τοϋ ύψους τοϋ κέντρου τοϋ άποτυπώματος.

II. Τ  μ ή μ α τ ή ς  β ά σ ε ω ς  τ ή ς  π α λ ά μ η ς .
Ή  σαρκική έ'κτασις τοϋ τμήματος τής παλάμης ή όνομαζομένη «βάσις» (είκ. 

177α-ι), δηλαδή τό τμήμα τό εύρισκόμενον είςτό μέσον τής παλάμης καί έξ ού φύονται 
οί τέσσαρες δάκτυλοι ήτοι: ό δείκτης, ό μεσαίος, ό παράμεσος καί ό ώτίτης, ύποδιαιρεΐται 
καί είς μεσοδακτυλίους περιοχάς άπό τοϋ δείκτου μέχρι καί τοϋ ώτίτου. Ή  ύποδιαί- 
ρεσις αυτή λαμβάνεται ύπ’ δψιν κατά τήν δευτέραν καί τρίτην ταξινόμησιν των άπο
τυπωμάτων τοϋ έν λόγω τμήματος. "Οθεν ή πρώτη ταξινόμησις δίδεται βάσει τοϋ 
τύπου τοϋ παλαμικοΰ άποτυπώματος, ή δευτέρα δίδεται άναλόγως τής θέσεως τοϋ 
τύπου έπί των μεσοδακτυλίων περιοχών άπό τοϋ δείκτου μέχρι καί τοϋ ώτίτου καί ή 
τρίτη άναλόγως τοϋ ύψους τοϋ κέντρου τοϋ άποτυπώματος, τοϋ ύψους καταμετρου- 
νου διά τοϋ ήριθμημένου οργάνου άπό τό 1-6. Είς άς περιπτώσεις ό τύπος τοϋ άποτυ
πώματος τοϋ τμήματος τής βάσεως τής παλάμης δέν έ'χει άποτυπωθή καλώς καί 
τούτου ενεκεν δέν δύναται μετά βεβαιότητος καί άσφαλείας νά ταξινομηθή λαμβά
νει αύθαιρέτως ώς πρώτην άριθμητικήν ταξινόμησιν τό (0). Εννέα έτεραι πρώται 
άριθμητικαί ταξινομήσεις δύνανται νά δοθοΰν είς τό άποτύπωμα τοϋ έν λόγω τμήμα
τος τής παλάμης, ήτοι:

1) Ά ν  ό τύπος είναι λούπ, ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 1. Ή  δευτέρα 
ταξινόμησις δίδεται έπί τή βάσει τής θέσεως τοϋ άποτυπώματος έν τή μεσοδακτυλίω 
περιοχή καί ή τρίτη συμφώνως τοϋ ύψους τοϋ κέντρου αύτοΰ. Οιον, εν λούπ είς τήν 
δευτέραν μεσοδακτύλιον χώραν, δηλαδή μεταξύ δείκτου καί μεσαίου δακτύλου, 
λαμβάνει ώς δευτέραν ταξινόμησιν τό 2, είς τήν τρίτην μεσοδακτύλιον χώραν, δηλαδή 
μεταξύ μεσαίου καί παραμέσου λαμβάνει τό 3, είς τήν τετάρτην μεσοδακτύλιον χώ
ραν, δηλαδή μεταξύ παραμέσου καί ώτίτου λαμβάνει τό 4. Ή  καταμέτρησις τοϋ 
ύψους τοϋ κέντρου τοϋ άποτυπώματος ένεργεϊται διά τής τοποθετήσεως τής γραμ
μής (τής μεταξύ τοϋ 1 καί τοϋ 2) τοϋ μετρικοΰ οργάνου τοϋ ήριθμημένου άπό τό 1-6, 
έπί τών κέντρων τών δύο δέλτα, άτινα περιβάλλουν τον τύπον τοϋ λούπ. Ό  άριθμός 
οστις εΰρηται έκ τής καταμετρήσεως τοϋ ύψους τοϋ κέντρου τοϋ άποτυπώματος 
λαμβάνεται καί καταχωρεΐται είς τήν οίκείαν στήλην ώς τρίτη ταξινόμησις (δρα είκ. 
177α).

2) Ά ν  ό τύπος είναι τέντετ-άρς ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 2. Ή  δευ
τέρα ταξινόμησις έξαρτάται έκ τής θέσεως τοϋ άποτυπώματος καί ή τρίτη ταξινό-
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μησις λαμβάνεται έκ τής καταμετρήσεως τοϋ ύψους του κέντρου τοϋ άποτυπώματος 
(δρα είκ. 177β).

"Οθεν τύπος τέντετ-άρς, κάτωθι της βάσεως τοϋ δείκτου λαμβάνει ώς δευτέ- 
ραν ταξινόμησιν τδ 1, κάτωθι τοϋ μεσαίου ώς δευτέραν ταξινόμησιν τό 2, κάτωθι 
τοϋ παραμέσου τδ 3 καί κάτωθι τοϋ ωτίτου ώς δευτέραν ταξινόμησιν τδ 4. Τδ ύψος: 
Διά την καταμέτρησιν τοϋ υψους τοϋ τύπου τοϋ τέντετ-άρς χρησιμοποιείται ώς είδο-

ΕΙκ. 177

μεν τδ ήριθμημένον οργανον άπδ τδ 1 μέχρι καί τοϋ 6, καί ή πρώτη αύτοΰ γραμμή, 
δηλαδή ή μεταξύ τοϋ 1 καί 2 τοποθετείται έπί τοϋ κέντρου τοϋ κάτω δέλτα τοϋ 
τέντετ-άρς καί τοϋ δέλτα τοϋ ευρισκομένου πρδς την ώλένιον πλευράν της παλάμης, 
δηλαδή τοϋ δέλτα τοϋ ευρισκομένου κάτωθι τοϋ ώτίτου. 'Ο άριθμδς δστις άντιστοιχεϊ 
μέχρις ού έξικνεΐται ή κορυφή τοϋ τέντετ-άρς λαμβάνεται καί καταχωρεΐτάι είς τήν 
οίκείαν στήλην ώς τρίτη ταξινόμησις (δρα είκ. 174η).

3 ) "Αν υπάρχουν δύο λούπς, ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 3. 'Ο άριθμδς 
τής δευτέρας ταξινομήσεως έξαρτάται έκ τής μεσοδακτυλίου θέσεως—δευτέρας, 
τρίτης ή τετάρτης—καί τοϋ πρώτου καί τοϋ δευτέρου λούπ, άλλ’ ούδέποτε καί των 
δύο λούπς εντός τής αύτής έκτάσεως. Οϊον, έν λούπ εις τήν δευτέραν μεσοδακτύλιον 
χώραν λαμβάνει τδν άριθμόν 2 καί τδ έτερον εις τήν 4ην μεσοδακτύλιον χώραν λαμβά
νει τδν άριθμόν 4, δτε ώς δευτέραν ταξινόμησιν δίδομεν τδν άριθμόν 6 (2—4 = 6 ). 
'Ως τρίτη ταξινόμησις δίδεται ό άριθμδς τοϋ υψους τοϋ λούπ προς τήν ώλένιον πλευ
ράν τής παλάμης (προς τον ώτίτην) τοϋ οποίου ή καταμέτρησις ένεργεϊται κατά τον 
προαναφερθέντα τρόπον καί ό προκύπτων άριθμδς καταχωρεΐται είς τήν στήλην τής 

'τρίτης ταξινομήσεως.
4) "Αν είναι δύο λούπς, έντός τής ιδίας μεσοδακτυλίου περιοχής, ώς πρώτη 

ταξινόμησις δίδεται τδ 4. Έ π ί τή βάσει των εντός τής αύτής μεσοδακτυλίου θέσεως 
λούπς δίδεται ό άριθμδς τής δευτέρας ταξινομήσεως. Δέν επακολουθεί ή τρίτη ταξι- 
νόμησις (δρα είκ. 177δ).

5) "Αν ό τύπος είναι άπλοΰ άρς, ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τδ 5. Δέν 
επακολουθεί δευτέρα, ουδέ τρίτη ταξινόμησις (δρα είκ. 177ε).
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6) "Αν ύπάρχη είς. τύπος λούπ καί εις τέντετ-άρς, ώς πρώτη ταξινόμησές 
δίδεται τό 6. 'Η  δεύτερα ταξινόμησές δίδεται άναλόγως τής θέσεως τοϋ λούπ έν τή 
μεσοδακτυλίω περιοχή καί ή τρίτη συμφώνως τοϋ άποτελέσματος τής καταμετρή- 
σεως τοϋ δψους τοϋ κέντρου αύτοΰ (6ρα είκ. 177στ).

Ά ν  ύπάρχουν τρεις τύποι λούπς, ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 7 καί 
ώς δευτέρα ό άριθμός τής καταμετρήσεως τοϋ δψους τοϋ λούπ, τοϋ ευρισκομένου 
εις τήν τετάρτην μεσοδακτύλιον περιοχήν.

"Αν ύπάρχουν τρία λούπς καί τέντετ-άρς ώς δευτέρα ταξινόμησις δίδεται έπί 
τή βάσει τοϋ δψους (τοϋ λούπ ή τοϋ τέντιτ-άρς), δπερ εύρίσκεται προς τήν ώλένιον 
πλευράν τής παλάμης (προς τον ώτίτην). Έ ν  τή περιπτώσει ταύτη, δηλαδή δτι 
υπάρχει συνδυασμός λούπς καί τέντιτ-άρς δίδεται καί ώς τρίτη ταξινόμησις τό 2 
(δρα είκ. 177δ καί 177η).

8 ) Ά ν  ύπάρχη συνδυασμός τοϋ μακροΰ διασταυρουμένου λούπ κάτωθι ένός 
ή περισσοτέρων δακτυλικών δέλτα, δηλαδή δέλτα έπί τής βάσεως των δακτύλων, 
ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 8. Δεν επακολουθεί δευτέρα ή τρίτη ταξινόμησις 
(δρα είκ. 177θ ).

9) Ά ν  ύπάρχουν έν ή περισσότερα γόρς, εΐτε κατά μόνας, είτε έν συνδυασμω 
μετά λούπς ή τέντετ-άρς, ώς πρώτη ταξινόμησις δίδεται τό 9. 'Ως δευτέρα ταξινόμη
σές δίδεται ό άριθμός τής μεσοδακτυλίου θέσεως τοϋ γέρς ή των γόρς κατά τον 
γνωστόν τρόπον, δηλαδή τής 1 καί 3 περιπτώσεως. Δεν έπακολουθεΐ τρίτη ταξινόμη
σές (δρα είκ. 177ι).

(Συνεχίζεται)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

“Απαγορεύεται άπολύτως νά σταθμεύη τό ένα αυτοκίνητο Απέναντι τοϋ άλλου στόν αυτό 
δρόμο, δηλ. καί στίς δύο πλευρές τοϋ δρόμου καί ατό αύτό ύψος.



ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΤΑΥΡΕΙΟΝ ΑΙΜΑ
ΚΑΙ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ*
'Υπό τοΰ τ. καθηγητοϋ τής Ίατροδικα- 
στικής f  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑ

Είναι γνωστή ή δραματική ζωή τοΰ μεγάλου ’Αθηναίου καί μεγάλου Έ λλη- 
νος, τοΰ Θεμιστοκλέους. Άφοϋ έσιυσε τήν Ελλάδα γενόμενος ό αίτιος τής έν Σαλα- 
μϊνι νίκης κατηγορήθη ως προδότης καί μή δυνάμενος να διασωθή είς ούδεμίαν 'Ε λ
ληνικήν περιφέρειαν, κατέφυγεν είς τον άσπονδον εχθρόν, τον βασιλέα τής Περσίας, 
ήτο δέ τότε τοιοϋτος ό υιός τοΰ Ξέρξου, ό Άρταξέρξης. 'Ως θειον δώρημα έδέχθη 
ουτος τον είς αύτόν καταφυγόντα Θεμιστοκλή μέ τον άπώτερον σκοπόν να χρησιμο
ποίηση αύτόν είς νέαν κατά τής Ελλάδος έκστρατείαν. Έτίμησεν αύτόν πολυτρόπως 
καί εδωκεν είς αύτόν εύρείας περιοχάς περί τήν Μαγνησίαν τής Μικράς ’Ασίας. 
Ά λλ’ ό Θεμιστοκλής είχε πλήρη άντίληψιν τοΰ σκοποΰ των τοιούτων περιποιήσεων 
καί είς τα τέκνα του ελεγεν «ώ π α ϊ δ ε ς  ά π ω λ ό μ ε θ α  ά ν , ε ί  μ ή  ά π ω λ ό -  
μ ε θ α».

Καί πράγματι, μετά χρόνον ικανόν δ Μέγας Βασιλεύς ήθέλησε νά χρησιμοποιή- 
ση τον Θεμιστοκλή είς νέας επιχειρήσεις εναντίον τής Ελλάδος. Τότε, ώςλέγεται, ό 
Θεμιστοκλής, διά νά άποφύγη τήν άτιμίαν τοΰ προδότου, ηύτοκτόνησε λαβών δη- 
λητήριόν τι καί κατά τήν έπικρατεστέραν φήμην τ α ύ ρ ε ι ο ν  α ί μ α .  ’Επί τού
του ό Πλούταρχος είς τήν βιογραφίαν τοΰ Θεμιστοκλέους λέγει: «Βουλευσάμενος 
έπιθεΐναι τω βίω τήν τελευτήν πρέπουσαν, έθυσε τοΐς θεοϊς καί τούς φίλους συνα- 
γαγών καί δεξιωσάμενος, ώς ·μέν ό πολύς λόγος, αίμα ταύρειον πιών, ώς δ’ ένιοι, 
φάρμακον έφήμερον προσενεγκάμενος, έν Μαγνησία κατέστρεψε πέντε προς τοΐς 
εξήκοντα βεβιωκώς έτη».

Δεν θά συζητήσωμεν έδώ, έάν είναι άληθής ή γνώμη ότι προς αύτοκτονίαν 
δ Θεμιστοκλής έχρησιμοποίησε τ α ύ ρ ε ι ο ν  α ί μ α .  Πολλοί άμφισβητοΰν τοΰτο 
καί δ Πλούταρχος αύτός δίδει καί έτέραν γνώμην, ότι δ Θεμιστοκλής ηύτοκτόνησε 
λαβών φάρμακον έφήμερον. 'Ως προς τήν γνώμην ταύτην δ γνωστός τοξικολόγος 
καί ιστοριοδίφης Lewin φρονεί ότι τό έφήμερον δύναται νά είναι όξύτατον δηλητή- 
ριον ή τουναντίον άλλο κατά μικράς δόσεις έπί ήμέρας διδόμενον.

"Ας δεχθώμεν όμως τήν πρώτην φήμην περί αύτοκτονίας, διά τ α υ ο ε ί ο υ  
α ί μ α τ ο ς  καί ας συζητήσωμεν έάν όντως δι’ αίματος ταύρου είναι δυνατόν νά έπέλ- 
θη αύτοκτονία καί δή θανατηφόρος.

'Η ιδέα τοΰ έπικινδύνου τής πόσεως αίματος ταύρου άναφέρεται ύπό πολλών 
συγγραφέων άρχαίων, έπειδή όμως δεν συμβιβάζεται μέ τάς σημερινάς μας έπιστη- 
μονικάς γνώσεις, προεκάλεσε μεγάλας συζητήσεις καί διάφοροι γνώμαι έξεφράσθη- 
σαν καί ταύτας πρόκειται νά συζητήσωμεν.

'Η π ρ ώ τ η  γ ν ο ύ μ η  είναι ότι όντως πρόκειται περί πόσεως αίματος 
ταύρου προσφάτου καί δίδεται περιγραφή τής συμπτωματολογίας τής πόσεως τοι- 
ούτου.

Ουτω Νίκανδρος ό Κολοφώνιος, συγγραφεύς τοΰ 3ου αίώνος π .Χ ., γράψας 
έκτος άλλων τά Άλεξιφάρμακα γράφει (στίχος 312):

*  Έ κ  των αρχείων της Φαρμακευτικής.
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«’Ήν δέ τις αφροσύνη ταύρου νέον αίμα πάσηται 
στρευγεδόνι προδέδουπε δαμαζόμενος καμάτοισιν, 
ήμος πιλνάμενον στέρνοις κρυσταίνεται ειαρ 
ρεΐα, θρομβοΰται δέ ένί τεύχεϊ γαστρός- 
φράσσονται δέ πόροι, τό δέ θλίβεται ένδοθι πνεύμα 
αύχένος έμπλασθέντος, δ δέ σπαδόνεσιν άλύων 
δηθάκις έν γαίη σπαίρει μεμορυχμένος άφρω».

'Ο δέ σχολιαστής του Νικάνδρου γράφει έπί των άνω στοίχων: «Τό ταύ- 
ρειον αίμα φησί Πραξαγόρας πίνόμενον πήγνυσθαι έν τώ στήθει καί θρομβοϋσθαι, 
έπειτα, συνεχομένων των πνοών, θνήσκειν ποιεί, ού λανθάνειν δέ πίνόμενον, ώσπερ, 
καί τα άλλα δηλητήρια πολλάκις άγνοοΰνται· έ'στι γάρ εύτονώτερον τοϋ των άλλων 
ζώων αίματος—ώς ’Αριστοτέλης—διό καί άφρόνως είπεν' τινές άποκαρτεροϋντες 
πίνουσιν αύτό καί τελευτώσιν».

Τέλος ό Διοσκουρίδης (πρώτος αιών μ .Χ .) περιγράφει οΰτω τήν συμπτωματο
λογίαν της δηλητηριάσεως διά αίματος ταύτου, είς τό περί δηλητηρίων βιβλίον του: 
«Αίμα ταύρου νεοσφαγές ποθέν δύσπνοιαν έπιφέρει καί πνιγμόν, έμφράττον τούς 
περί τά παρίσθια καί τήν κατάποσιν πόρους μετά σπασμού ισχυρού- εύρίσκεται δέ 
έπ’ αυτών ή γλώττα έρυθρά καί όδόντες βεβαμμένοι καί θρομβία μεταξύ αυτών. Έ φ ’ 
ών τον έ'μετον παραιτούμεθα, τών θρόμβων μάλλον έν τώ στομάχω σφηνουμένων διά 
τό μετεωρίζεσθαι αύτούς κατά τήν ολκήν. Δίδονται δέ δσα δύναται τήν πήξιν διαλΰ- 
σαι τού αίματος καί τήν κοιλίαν ύπάγειν>").

Τήν γνώμην περί τής δηλητηριώδους δυνάμεως τού αίματος τού ταύρου άνα- 
φέρουν καί άλλοι συγγαφεϊς. Οότω ό Ηρόδοτος λέγει διά τον τελευταΐον βασιλέα 
της Αίγύπτου Ψαμμήνιτον, τον ύπό τών Περσών κατανικηθέντα καί αίχμαλωτισθέν- 
τα: «Άπιστάς γάρ Αιγυπτίους ήλω, έπεί δέ έπάϊστος γένετο ύπό Καμβύσεω, αίμα 
ταύρου πιών άπέθανε παραχρημα».

Ό  ’Αριστοφάνης εις τούς 'Ιππείς του παριστα τόν Νικίαν καί τον Δημοσθένην 
άπηλπισμένους διά τήν έπικράτησιν τού Κλέωνος καί τόν πρώτον λέγοντα:

Βέλτιον ήρΐν αίμα ταύρου πιεΐν 
ό Θεμιστοκλέους γάρ θάνατος άνετώτερος.

Διόδωρος ό Σικελιώτης (90 π .Χ .) λέγει οτι ό Πηλίας έθανάτωσε τόν πατέρα 
τού Ίάσωνος άναγκάσας αύτόν «πιεΐν αίμα ταύρου».

'Ο Στράβων (60 π .Χ .) άναφέρων τινα θέσιν τής Φρυγίας λέγει: «'Ηνίκα Μίδαν 
αίμα ταύρου πιόντα άπελθεΐν είς τό χρεών».

Τέλος ό Παυσανίας είς τά ’Αχαϊκά, διηγούμενος περί τών ίερειών ναού τίνος 
τής θεάς Γαίας, λέγει δτι διά νά προσληφθούν ώς τοιαΰται έπρεπε νά δώσουν δείγμα 
άγνότητος, διό «πίνουσαι αίμα ταύρου δοκιμάζονται- ήν δ’ άν αύτών τύχη μή άλη- 
θεύουσα αύτίκα έκ τούτου τήν δίκην έσχε».

Ό  Σοφοκλής έπίσης παριστα τήν Ελένην λέγουσαν:
«Έμοι δέ λώστον αίμα ταύρειον πιεΐν 
καί μή τι πλείους τών δ’ έχειν δυσφημίας».

Κατόπιν τόσων άναφορών καί έκθέσεων τής συμπτωματολογίας καί τής 
θεραπείας, ευρέως έκτιθεμένης ύπό τού Νικάνδρου καί τού Διοσκουρίδου, θά ώφειλέ 
τις νά δεχθή ώς άναντίρρητον ότι τό ταύρειον αίμα τού Θεσμιστοκλέους καί τών 
άλλων συγγραφέων ήτο όντως αίμα ταύρου νεοσφαγοΰς. Είς τήν άποδοχήν όμως 
τού τοιούτου άντιτίθενται πάσαι αί σύγχρονοι έπιστημονικαί ήμών γνώσεις.

Γνωρίζομεν όντως ότι τό αίμα, πάντων τών ζ(»ων, είναι έξόχως θρεπτική 
ούσία, διό καί δέν άπορρίπτεται, άλλά σχηματίζονται δι’ αυτού, είτε φάρμακα διά
φορα, είτε τροφαί (αιματηρά λουκάνικα). Βεβαίως ύποτίθεται ότι προς αυτοκτονίαν
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έλαμβάνετο μέγα ποσόν αίματος άλλα καί οίαδήποτε τροφή εις μέγα ποσόν λαμβα- 
νομένη δύναται να προκαλέση κακά έκ τοΰ ληφθέντος ποσοϋ καί ούχί πράγματι 
έκ δηλητηριώδους τίνος ίδιότητος τής τροφής.

Φόρτοι γαστρικοί μετ’ επικινδύνων άποτελεσμάτων δύνανται να έπέλθουν— 
καί άναφέρεται οτι έπήλθον—μετά βρώσιν υπερβολικής ποσότητος κρέατος, άρτου καί 
κυριώτερον αυγών. Ευτυχώς εις τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων πληρώσεως τοϋ 
στομάχου ύπό οίασδήποτε τροφής άφθονου, έπέρχεται συνήθως σωτήριος εμετός καί 
τοιοΰτος θά ήτο εύλογώτερον νά άναμένεται επί πόσεως αίματος, είτε ύγροΰ, εΐσέτι, 
είτε καί θρομβωθέντος διά την άηδίαν. Μέτρια δέ ποσότης αίματος δεν θά ήτο δυνα
τόν νά προκαλέση κακά, διότι καί άν δεν άπεβάλλετο δι’ έμέτου, θά έχρησίμευε ώς 
άριστον τροφικόν υλικόν. Γνωστόν έπί τούτου δτι, θεωρηθέντος τοϋ αίματος ώς θερα
πευτικού μέσου κατά τής φυματιώσεως, πλεΐστοι έν Εύρώπη μετέβαινον εις τά σφα
γεία καί έκεΐ, ώς άπό πηγής καλλιρρύτου, έπινον αίμα, άδιαφοροΰντες, καί δικαίως, 
άν τοΰτο ήτο ταύρου ή άλλου σφαγίου, έφ’ δσον εις τήν πραγματικότητα δεν υπάρχει 
διαφορά συστατικών επίσημος, αί δέ πράγματι ύπάρχουσαι βιολογικαί διαφοραί 
αιμάτων διαφόρων ζφων δέν έχουν θέσιν άναφορικώς προς τό έξεταζόμενον θέμα.

Δέν είναι λ.οιπόν δυνατόν νά άποδεχθώμεν τήν γνώμην τών άρχαίων συγγρα
φέων καί άλλων, δτι πράγματι αίμα ταύρου νεοσφαγοΰς έχρησιμοποιεΐτο προς αυ
τοκτονίαν ή δηλητηρίασιν κατ’ επιταγήν.

Δ ε υ τ έ ρ α  γ ν ώ μ η .  Νεώτεροι έξετασταί τόΰ ζητήματος καί δή διακε- 
κριμμένοι τοξιλολόγοι, διεκήρυξαν δτι, άν δεχθώμεν δτι δντως περί αίματος έπρό- 
κειτο, άδιάφορον άν ταύρου ή άλλου ζφου, έδει νά δεχθώμεν δτι τό αίμα άφήνετο νά 
ύποστή τήν συνήθη μικροβιακήν σήψιν καί πινόμενον τότε προεκάλει τά συνήθη φαι
νόμενα δηλητηριάσεως, έκ λήψεως άποσυντεθεισών τροφών. Ή  ύπόθεσις αυτή 
εύσταθεΐ έπιστημονικώς.

Είναι γνωστόν δτι διάφορα μικρόβια δύνανται άναπτυσσόμενα έπί τροφών 
νά προκαλέσουν βαρυτάτας, θανατηφόρους πολλάκις, δηλητηριάσεις. Τοιαΰτα μικρό
βια περιεγράφησαν πολλά, έπ’ έσχάτων καί ό σταφυλόκοκκος—φοβερωτάτη δμως 
είναι ή άνάπτυξις τοΰ Bacillus botulinus τοΰ προκαλοΰντος τήν άλλαντίασιν, ή χρη
σιμοποίησή τοΰ οποίου τελευταίως φέρεται ώς μέσον έξοντώσεως τών πληθυσμών 
έν περιπτώσει πολέμου. Ή  εύλογος δμως αΰτη έξήγησις δτι πρόκειται περί σηση- 
πότος αίματος, άντιβαίνει προς τήν νοημοσύνην κοινών άνθρώπων, αίτινες δέν θά 

' προέκρινον ώς μέσον αύτοκτονίας αίμα ύποστάν σήψιν, έξ ού έκινδύνευον άσφα- 
λώς ίσως νά άσθενήσουν, ούχί δμως καί άσφαλώς νά θανατωθοΰν. Δέν λαμβάνομεν 
ώς λόγον άπορρίψεως τής ιδέας ταύτης τήν άποκρουστικότητα τοιούτου πο- 
τοΰ. Έχομεν ύπ’ δψιν παραδείγματα άνθρώπων αύτοκτονησάντων διά πόσεως 
επίσης άποκρουστικών κατά τήν πόσιν δηλητηρίων ώς φαινικοΰ οξέος, νιτρικοΰ 
οξέος καί άλλων, βενζίνης κ.λ.π. Ούτοι δμως άποφασίσαντες νά αύτοκτονήσουν λαμ
βάνουν άσφαλώς θανατηφόρον δηλητήριον, ένώ διά τής χρήσεως σεσηπότος αίματος 
δέν παρέχεται πάντοτε ή άσφάλεια τοΰ έπιδιωκομένου θανάτου. Δέν εύσταθεΐ έπίσης 
ή γνώμη δτι έπρόκειτο περί αίματος ταύρου πάσχοντος άνθρακα.

Τ ρ ί τ η  γ ν ώ μ η .  Καί πάλιν τοξικολόγοι διακεκριμένοι προέτειναν δτι 
μετά τοΰ ταυρείου αίματος άνεμιγνύετο χώμα, ένέχον άνθρακικόν κάλιον καί νά- 
τριον, έξ ού προέκυπτε σχηματισμός κυανιούχου καλίου, μεγίστης, ώς γνωστόν, 
δηλητηριώδους δυνάμεως. Δέν φαίνεται άξια ύποστηρίξεως ή γνώμη αυτή. Οί 
άρχαΐοι θά ήσαν οπωσδήποτε τόσον ευφυείς, ώστε νά άντιλαμβάνωνται δτι τά προσ
τιθέμενα είς τό αίμα συστατικά ήσαν τά δηλητηριώδη καί ούχί αύτό τοΰτο τό αίμα, 
οί έξ αύτών δέ άποφασίσαντες αύτοκτονίαν θά είχον τήν εύκολίαν νά λάβουν τά 
πρόσθετα στοιχεία καί ούχί ταΰτα άναμεμιγμένα μετά αίματος. ’Αλλ’ ουδέ ή προ- 
βαλλομένη άντίδρασις είναι εύνόητος χημικώς.
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Τ ε τ ά ρ τ η  γ ν ώ μ η .  Ταύτην έξέφερεν Αιγυπτιολόγος τις Γερμανός, 
ό Oefele (’Ιατρική Πρόοδος 1898). Ούτος μελετών πάπυρον εις δν ήσαν άνανεγραμ- 
μένα τά ονόματα διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών, άφ’ ένός μέν εις την επίσημον 
γλώσσαν, τήν τών ιερέων, άφ’ έτέρου δέ εις τήν δημώδη άνεϋρεν έναντι τής λέξεως 
γονή ταύρου τήν δημώδη έκφρασιν φόν κανθάρου" δεχόμενος δέ ότι τό γονή σημαίνει 
καί αΐμα άγεται εις τήν έξίσωσιν γονή ταύρου=αίμα ταύρου=φόν κανθάρου. ’Απο
δίδει δέ οδτω τήν δηλητηρίασιν τήν έκ ταυρείου αίματος εις λήψιν κανθαρίδων. Τήν 
γνώμην ταύτην κατεπολέμησεν ό Καθηγητής της Φαρμακευτικής Χημείας Άν. Δαμ- 
βέργης, καθ’ δν τό φόν κανθάρου δέν σημαίνει πράγματι τό φόν τοϋ κολεοπτέρου 
τούτου εντόμου, άλλα τον κοπρανώδη βώλον, δν ό Σίσυφος ούτος τής έντομολογίας, 
κυλίει διηνεκώς. Προσφυώς δέ ό Δαμβέργης παρατηρεί δτι τό ώόν κανθάρου δέν 
άναφέρεται εις τήν κανθαρίδα άλλ’ εις τον κάνθαρον, τον γνωστόν σκαραβαίον τών 
Αιγυπτίων. ’Εάν ή γνώμη τοϋ Oefele έγίνετο παραδεκτή, δτι δηλαδή τό ταύρειον 
αίμα έσήμαινε σκεύασμα κανθαρίδων, ή έξήγησις τής δηλητηριάσεως θά ήτο εύκο
λος, δοθέντος δτι μεγάλη είναι ή δηλητηριώδης δύναμις τών κανθαρίδων, θανατη
φόρος πολλάκις, καίτοι ούχί ταχύτατα, άλλα μετά πάροδον άρκετών ωρών ή καί 
ήμερών, όφειλομένη κυρίως εις τήν άναπτυσσομένην έκ τοϋ δηλητηρίου όξυτάτην 
νεφρίτιδα. Αί παρατηρήσεις δμως τοϋ Δαμβέργη καταρρίπτουν έκ θεμελίων τήν 
γνώμην τοϋ Oefele.

Π έ μ π τ η  γ ν ώ μ η .  Τήν μάλλον παράδοξον γνώμην ύπεστήριξεν ό έν 
Αΐγύπτω ομογενής Γ. Άρβανιτάκης.

Ούτος στηριζόμενος έπί τοϋ δτι ή λέξις ταΰρος σημαίνει ούχί μόνον τό γνω
στόν ζφον, άλλά καί τά έξωτερικά γεννητικά όργανα τοϋ άνθρώπου, έπομένως καί 
τό αίδοΐον τής γυναικός, δέχεται δτι τό άπό τούτου έκρέον αΐμα τής έμμήνου πε
ριόδου είναι τό ταύρειον αίμα τών άρχαίων, τό τόσον πολυθρύλλητον. Διά νά έξη- 
γήση δέ τάς διά τοϋ αίματος τής έμμήνου περιόδου δηλητηριάσεις δέχεται δτι αΰται 
οφείλονται είτε εις τήν έν τώ αίματι τούτω ύπάρχουσαν μεγάλην ποσότητα άρσενι- 
κοϋ, είτε εις άγνωστόν τινα ούσίαν, ήν τινες δέχονται ύπάρχουσαν έν τώ αίματι τής 
έμμήνου περιόδου καί τήν οποίαν ώνόμασαν έμμηνοτοξίνην. Άμφότεραι δμως αί 
έξηγήσεις αύται δέν εύσταθοΰν. Τήν εις άρσενικόν μεγάλην περιεκτικότητα τοϋ 
αίματος τής έμμήνου περιόδου κατέδειξε ό περιώνυμος Γάλλος χημικός—βιολόγος 
Armand Gautier. Κατά τοΰτον ένώ εις τό αίμα τής γενικής κυκλοφορίας δέν υπάρ
χουν βίμή άπειροελάχιστα ίχνη άρσενικοΰ, εις τό αΐμα τής έμμήνου περόδου υπάρ
χουν εις μεγάλην ποσότητα, ύπολογισθεΐσαν εις Omm, 28 άρσενικοΰ κατά λίτρον 
αίματος. Δεχόμενοι ώς άληθεϊς—ώς πράγματι είναι—τούς προσδιορισμούς τοϋ 
Gautier πειθόμεθα δτι ή γνώμη τοϋ Άρβανιτάκη, δτι δηλητηρίασις διά ταυρείου 
αίματος έσήμαινε δηλητηρίασιν δι’ αίματος έμμήνου περιόδου καί αΰτη δηλητηρία- 
σιν δι’ άρσενικοΰ δέν στηρίζεται τοξικολογικώς. ‘Ως εΐρηται κατά Gautier εις έν 
λίτρον αίματος ύπάρχουν Omm, 28 άρσενικοΰ έπομένως καί έν ολόκληρον λίτρον 
αίματος έμμήνου περιόδου έάν έλάμβανε, ό Θεμιστοκλής, φέρ’ είπεϊν, ή εις άρσε
νικόν ποσότης τοϋ ποτοΰ μόλις θά άντεστοίχει εις συνήθη δόσιν θεραπευτικών κατα- 
ποτίων, ώς τά τοϋ Πίγκ κ.λ.π.

Διά νά εύρεθή δμως, έ'στω καί έν λίτρον αίματος έμμήνου περιόδου θά άπη- 
τοΰντο πλείονες γυναίκες, δοθέντος δτι τό ποσόν τοϋ αίματος τής έμμήνου περιόδου 
συνήθως δέν ύπερβαίνει τά 100 γραμ. ή έστω τά 400, ώς πολλοί δέχονται, ουδέ 
είναι δυνατόν άπαν τό αΐμα τής περιόδου νά συλλεγή. ’Εάν δέ ληφθή ύπ’ δψιν δτι 
ή δηλητηριώδης δόσις τών άρσενικούχων σκευασιών εις μεταλλικόν άρσενικόν ύπο- 
λογιζομένη είναι 0,10 καί άνω, λαμβάνομεν ιδέαν τοϋ άριθμοΰ τών γυναικών αϊτινες 
θά άπητοΰντο, συγχρόνως έμμηνορροοΰσαι, διά νά έπαρκέσουν εις τήν χορήγησιν 
τής άναγκαίας ποσότητος αίματος έμμήνου περιόδου προς δηλητηρίασιν. Μόνον
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σουλτάνοι καί μεγάλοι πασάδες, διατηροΰντες μεγάλα χαρέμια, θά είχον προνομια- 
κώς τό μέσον της αυτοκτονίας διά αίματος τοιαύτης προελεύσεως.

Ή  έτέρα ύπόθεσις του Γ. Άρβανιτάκη, δτι εις τό αΐ̂ ζ,α τής εμμήνου περιόδου 
υπάρχει έντονον δηλητήριον κληθέν έμμηνοτοξίνη, συνεζητήθη πολύ πρό τινων έτών 
(Presse Medicale 1935 No 97). Άνεφέρθησαν μάλιστα περίεργα περιστατικά. 
'Τπό τοϋ Schick π.χ. δτι άνθη όγιά μαραίνονται ταχύτατα εάν τεθούν είς χεΐρας 
γυναικός έμμηνοροούσης ή καί άν τοιαύτη γυνή είσέλθη είς αίθουσαν ένθα υπάρχουν 
άνθη. Έπίσης'ύπό ΤΊιοπιββηκ.λ.π. δτι ή άνάπτυξις των φυτών έπίσχεται επί παρουσία 
γυναικών έμμηνορροουσών, ώσαύτως δέ καί ζυμώσεών τινων. Εννοείται δτι οΐ 
ταϋτα ύποστηρίζοντες δεν γενικεύουν την κακοποιόν δύναμιν της εμμηνορρυσίας 
είς πάσας τάς γυναίκας, άλλ’ είς προνομιούχους τινάς.

’Άλλοι δμως έρευνηταί είς παρόμοιας φυτοφαρμακολογικάς έρεύνας άσχολη- 
θέντες υποστηρίζουν τά άντίθετα. Οΰτω ο Soch ποτίζων φυτά άνθοφόρα (φούξιες, 
δάλιες) δι’ άποπλυμάτων αίματος έμμήνου ροής επέτυχε καλυτέραν την άνάπτυξιν 
αυτών. Εύνόητος ή χρησιμότης τοιούτου λιπάσματος. "Οπως δέ πάντοτε συμβαίνει 
άλλοι, ώς ό Fleiner, υποστηρίζουν δτι οΰτε καταστρεπτικήν, άλλ’ ούτε καί ευεργε
τικήν έπίδρασιν έχουν έπί τής φυτοπαραγωγής αί έμμηνορροοϋσαι γυναίκες καί τό 
έξ αυτών αίμα τής έμμήνου περιόδου.

Δεν εύσταθεΐ δθεν ή ευφυής, άλλά καί περίεργος γνώμη τοϋ Άρβανιτάκη, 
δτι τό ταύρειον αίμα τών άρχαίων ήτο τό αίμα έμμήνου ροής γυναικών. Ούδεμιάς 
δέ πίστεως είναι άξια ή διαβεβαίωσις αύτοϋ δτι καί νυν έν Αίγύπτω αί γυναίκες 
τών φελλάχων χορηγούν προς δηλητηρίασιν τό αίμα τής περιόδου των καί ούχί 
προς μαγγανείαν.

'Οσηδήποτε ποσότης αίματος μιας περιόδου μιας γυναικός δέν θά έπήρκει 
νά προκαλέση θανατηφόρον δηλητηρίασιν άνθρώπου, έκτος άν ή μυθολογουμένη 
έμμηνοτοξίνη είχε δύναμιν παρομοίαν προς τήν διφθεριτικήν ή τετανικήν ή κάλλιον 
τήν βοτουλικήν τοξίνην.

Κατελήξαμεν οδτω σχολιάζοντες τάς μέχρι τοϋ νϋν έκφρασθείσας γνώμας 
περί τής ύποστάσεως τοϋ ταυρείου αίματος, νά άπορρίψωμεν πάσας ώς μή δυναμέ- 
νας νά έξηγήσουν τί ήτο τό περίφημον αυτό αίμα.

'Η τοιαύτη δμως άπόρριψις παλαιοτέρων γνωμών δέν λύει τό ζήτημα- ούδέ 
πρέπει νά άρνηθή τις δτι σκεύασμά τι, καλούμενον ταύρειον αίμα, έχρησιμοποιεΐτο 
ύπό τών άρχαίων προς δηλητηρίασιν, συνήθως δέ δι’ αυτοκτονίαν. ’Εκ τών άνωτέ- 
ρω δμως έβεβαιώθημεν δτι δέν πρόκειται πράγματι περί αίματος ταύρου, ήδη δέ 
διακηρύσσομεν δτι ούδέ καν περί αίματος πρόκειται. 'Ημείς παραδεχόμεθα δτι 
πρόκειται περί ουσίας τίνος δηλητηριώδους, χρώματος έρυθροΰ, δυναμένου νά άνα- 
παραστήση τό αίμα άπό άπόψεως χρώματος, μεγάλης δέ δηλητηριώδους δυνάμεως.

Πολλαί τοιαΰται ούσίαι, γνωσταί παρά τοΐς άρχαίοις, είτε όρυκταί, είτε φυ- 
τικαί δύνανται νά ύποτεθοΰν. Τοιαΰται όρυκταί ούσίαι είναι τό κιννάβαρι (θειούχος 
υδράργυρος), ή έρυθρά σανδαράχη (θειοΰχον άρσενικόν) κ.λ.π. Φυτικαί δέ ούσίαι 
πλείονες ίσως δύνανται νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν, δηλητηριώδεις δέ. Οΰτω καί νϋν πολ
λά φυτά, ών τινα δηλητηριώδη, φέρονται ύπό τό δημώδες όνομα αίματόχορτο. 
Τοιαΰτα είναι πολλά.

Έ κ  τούτων τό Sanguisorba officinalis άνήκει είς τήν οικογένειαν τών ρο- 
δανθών, πολλά είδη τής οποίας χαρακτηρίζονται έκ τής ίδιότητος άναπτύξεως κυα
νίου είς βαθμόν δηλητηριώδη.

’Επί τούτων σημειοΰμεν τό κάτωθι, ώς παράδειγμα τοϋ πόσον ευκόλως είκών 
τις μεταφορικώς έφαρμόζεται είς άλλην. Είς πολλάς έπαρχίας τής Ελλάδος φύεται 
είδος τι άκάνθης, τό στέλεχος τής οποίας κοπτόμενον άφήνει νά έκρεύση χυμός έρυ- 
θρωπός. 'Ο λαός κατεσκεύασε τήν παράδοσιν δτι έκ τοιαύτης άκάνθης έσχηματίσθη
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τοϋ σταυρωθέντος Ίησοϋ ό άκάνθινος στέφανος καί δτι ό έκρέων ερυθρός χυμός 
παριστα τό έκ των πληγών του Σωτήρος έκρεΰσαν αίμα. Δέν κατώρθωσα δυστυχώς 
να εξακριβώσω τό επιστημονικόν όνομα της άκάνθης ταύτης διά νά γνευρίσω άν 
πρόκειται περί δηλητηριώδους φυτοΰ.

Άλλα καί μήκητες δηλητηριώδεις, έρυθρωπής χροιάς, δύνανται νά ληφθοϋν 
ύπ’ οψιν ώς άπαρτίζοντες τό αίμα τοϋ δηλητηριώδους σκευάσματος, δπερ οΐ άρχαΐοι 
έχαρακτήριζον διά της έπωνυμίας ταύρειον αίμα.

Ώ ς  προς τον έπιθετικόν προσδιορισμόν ταύρειον, νομίζομεν δτι ούτος εκφρά
ζει τήν βιαιότητα τοϋ δηλητηριώδους σκευάσματος. Έ ν τη άρχαία Ελληνική μυ
θολογία ό ταΰρος αντιπροσωπεύει τήν βιαιότητα καταιγίδος. *0  ταΰρος τής Κρήτης 
(ό Μινώταυρος), ό Μαραθώνειος ταΰρος, οί χαλκόποδες καί πΰρ άναφυσώντες ταΰ- 
ροι τοϋ πατρός της Μήδειας Αΐήτου, ό Μολόχ τών Φοινίκων, ό άνθρωπόμορφος 
ούτος ταΰρος, έκπροσωποΰν τήν έπί τούς άνθρώπους ένσκήπτουσαν τεράστιας δυ- 
νάμεως καταιγίδα.

’Αλλά καί νϋν ό λαός έπονομάζει τον βίαιον καί όξύθυμον, ταΰρον μαινόμενον. 
Καθ’ ήμάς λοιπόν ή λέξις ταύρειον εις τό άναφερόμενον δηλητήριον τών άρχαίων 
δέν σημαίνει τό προερχόμενον έκ ταύρου, αλλά τό συμπεριφερόμενον ώς τό έν μα
νιακή έξερεθίσει ζώον τοΰτο.

Οί άρχαΐοι ήμών πρόγονοι δέν ήσαν άμοιροι γνώσεων τοξικολογίας. 'Η Μή
δεια καί ή Κίρκη άντιπροσωπεύουν τάς γνώσεις περί δηλητηριωδών ούσιών, άσα- 
φεΐς είσέτι καί άκαθορίστους. Άργότερον καθορίζονται καί κατ’ δνομα ούσίαι δη
λητηριώδεις.

Εις τον Ίπποκράτην, Νίκανδρον τον Κολοφώνιον, τον Διοσκουρίδην, τόν 
Γαληνόν, τόν Θεόφραστον καί άλλους άνευρίσκομεν ονόματα δηλητηρίων λίαν ένερ- 
γών, τήν συμπτωματολογίαν αύτών, τά κατ’ αύτών θεραπευτικά μέσα. 'Ο Σωκρά
της, ό Δημοσθένης καί άλλοι είναι άπτά δείγματα γνώσεο,ις καί χρησιμοποιήσεως 
δηλητηρίων, λίαν τοξικών.

Έχοντες οί άρχαΐοι ήμών πρόγονοι τόσον πλούσιον υλικόν δηλητηριωδών 
ούσιών, είτε ορυκτών, είτε.φυτικών, θά ήτο παιδαριώδες νά προσφεύγουν Si’ έ'γκλη- 
μά ή αυτοκτονίαν εις αίμα ταύρου νεοσφαγοΰς, άπιθάνου ένεργείας καί άπαιτοΰντος 
δαπάνην ικανήν, άν έπρόκειτο τις νά έξεύρη ίδιον ταΰρον, έκθέτοντος δέ τόν έπιχει- 
ροΰντα αύτοκτονίαν εις τήν δημοσία κατάδειξιν τών σκοπών του προς αύτοκτονίαν, 
ένώ συνήθως οί αύτοκτόνοι κρύφα προμηθεύονται δηλητήριον καί κατά μόνας λαμ
βάνουν αυτό.

t  ΓΡ . Κ Α Τ ΣΑ Σ



H m i l l  1  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ! ΑΠΥΝΟΜΙΚΗΣ H O M E  ΕΝ E M I
'Ως είναι γνωστόν εις δλον τον αστυνομικόν κόσμον, άπό μακροϋ χρόνου, 

εΰρίσκεται είς τήν ' Ελλάδα ’Αμερικανική ’Αστυνομική ’Αποστολή μέ επικεφαλής τον
βεττεράνον κ. Milles Furious, τέως ’Αρχηγόν τής 
’Αστυνομίας του Σικάγου.’'Αν καί ή άποστολή αΰτη 
άποτελήται άπό έλάχιστα μέλη, έν τούτοις δύναται 
νά ύποστηριχθή δτι, τά αποτελέσματα τής μέχρι 
τοϋδε δράσεώς της είναι λίαν ικανοποιητικά ιδίως 
είς τον τομέα τής βελτιώσεως των μεταφορικών 
μέσων καί των μέσων τηλεπικοινωνίας, τά όποια 
μέχρι τοϋδε ήσαν καί έξακολουθοϋν νά είναι πενι- 
χρώτΛτα. Σήμερον δμως δλοι μας γνωρίζομεν δτι 
τόσον ή ’Αστυνομία Πόλεων, δσον καί ή Χωρ/κή 
διαθέτουν μικρόν μέν άριθμόν μεταφορικών μέσων, 
άλλά καινουργήν καί έφωδιασμένον μέ τά πλέον 
σύγχρονα μέσα τηλεπικοινωνίας. Είναι περιττόν 
νά έξαρθή ή μεγάλη σημασία τών μέσων τελεπι- 
κοινωνίας καί ή βοήθεια τήν οποίαν παρέχουν διά 
τήν έπιτυχή άσκησιν τής άστυνομεύσεως ιδίως είς 
τάς συγχρόνους μεγαλουπόλεις, άλλά καί είς τήν 
ύπαιθρον χώραν. ’Από τής πλευράς αύτής νομίζο- 
μεν δτι ή προσπάθεια τής ’Αμερικανικής Άστυνο- 
άσφαλώς θά άποδώση πολύ περισσότερα καί είς

Ό  αρχηγός τής ‘Αποστολής Κ· 
Μ. Furloug.

μικής ’Αποστολής επετυχε και 
τό μέλλον διότι ή προσπάθεια 
συνεχίζεται. ’Εσχάτως δμως 
τό ενδιαφέρον τής ’Αμερικανι
κής’Αποστολής έξεδηλώθη και 
είς έτερον τομέα τής ’Αστυνο
μίας. Παρεδώθησαν είς τήν 
Δ/νσιν τών Έγκληματολογι- 
κών 'Υπηρεσιών, δηλαδή εις 
τήν υπηρεσίαν τής οποίας ή 
άποστολή είναι νά παρακολου- 
θή καί νά έφαρμόζη τας επι- 
στη μάνικάς καί τεχνικάς μεθό
δους διερευνήσεως τοΰ τοπου 
τοϋ εγκλήματος καί βάσει αυ
τών ν’ άνακαλύπτωνται οι ά
γνωστοι δράσται τών εγκλη
μάτων, νέα επιστημονικά όρ
γανα καί υλικά, ήτοι φορηταί 
συσκευαί περιέχουσαι τα απα
ραίτητα καί σύγχρονα μέσα 
άνι χνεύσεως, περισυλλογής,
διατηρήσεως καί έκμεταλλεύ- 
σεως τών ιχνών τοϋ τόπου τοΰ 
εγκλήματος, είδικαί φωτογρα- 
φικαί μηχαναί λήψεως δακτυ
λικών άποτυπωμάτων, κηλίδων 
αίματος, σπέρματος, εγγράφων Τά παραδοθέντα είς τήν Δ.Ε.Υ. όργανα καί μηχανήματα
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I. Συμπέρασμα.

*
*  *

1 . ‘ Ιστορική Ιρευνα.
"Οταν γίνεται λόγος διά την Πολιτικήν "Αμυναν, πολλοί έχουν τήν γνώμην 

ότι αύτή είναι ύπόθεσις πού άπασχολεΐ τά διάφορα Κράτη, κατά τά τελευταία μόνον 
έτη ή τουλάχιστον ολίγον προ τοϋ Β ' παγκοσμίου πολέμου καί ότι μάλιστα καί εις 
αυτόν τον τομέα δέν έκάμαμεν τίποτε άλλο παρά ν’ άντιγράψωμεν, όσα γράφουν τ’ 
άλλα Κράτη.

Πλανώμεθα, όμως, πολύ έάν έχωμεν καί ημείς οί "Ελληνες τοιαύτην γνώμην 
διότι καί εις τον τομέα αυτόν προηγήθημεν των άλλων λαών καί διότι τά θέματα 
Πολιτικής Άμύνης έχουν Ελληνικήν τήν καταγωγήν.

Τήν μεγαλυτέραν άπόδειξιν της άληθείας αυτής δίδει ή προσφάτως έλθοϋσα 
είς φως επιγραφή τής Τροιζήνος, ή οποία είναι άφ’ ενός μέν τό πλέον καθαρόν φως 
διά τήν 'Ιστορίαν των Περσικών Πολέμων καί άφ’ ετέρου μία μεγάλη άπόδειξις ότι 
τά μέτρα Πολιτικής Άμύνης (Άεραμύνης) δέν έλήφθησαν προσφάτως, άλλά είναι 
έργον τών ’Αρχαίων Ελλήνων καί μάλιστα τών ’Αθηναίων.

"Οπως είναι γνωστόν άπό τήν Ελληνικήν 'Ιστορίαν οί ’Αρχαίοι ’Αθηναίοι 
έν δψει τής έπερχομένης τότε Περσικής λαίλαπος, άπεφάσισαν νά λάβουν όλα τά 
δυνατά μέτρα όχι μόνον προς άντιμετώπισιν τοΰ έχθροϋ εις τό πεδίον τής μάχης 
άλλά καί προς προστασίαν τοϋ άμάχου πληθυσμού.

Μέχρι τώρα έγνωρίζομεν, βάσει τών στοιχείων πού μάς άφησαν οί ’Αρχαίοι 
"Ελληνες συγγραφείς 'Ηρόδοτος καί Πλούταρχος, ότι οί ’Αρχαίοι ’Αθηναίοι, προκει- 
μένου νά διασφαλίσουν τάς οικογένειας των έκ τών έπερχομένων Περσών, μετέφερον 
αύτάς, καί μάλιστα έν σπουδή, είς Σαλαμίνα καί Τροιζήνα.

Ή  προσφάτως, όμως, έλθοϋσα είς φώς έπιγραφή τής Τροιζήνος καί αί έν 
συνεχεία ταύτης γενόμεναι έρευναι ύπό τοΰ ’Αμερικανού ’Αρχαιολόγου Μάϊκλ 
Τζαίημσον καί ή έν συνεχεία δημοσιευθεΐσα είς τό άμερικανικόν περιοδικόν « Ε σ π ε
ρία» έκθεσίς του μάς πληροφορούν ότι ή διαταχθείσα τότε έκκένωσις τών’Αθηνών 
εγένετο βάσει σχεδίου τό όποιον θά έζήλευον πολλοί έκ τών έπιτελών τών 'Υπηρε
σιών Πολιτικής Άμύνης τών διαφόρων χωρών.

κλπ., φορηταί συσκευαί υπεριώδους φωτός προς διερεύνησιν έκτος τών άλλων καί 
τοΰ τόπου όπου έξερράγη πυρκαϊά, προς άνίχνευσιν τυχόν εύφλέκτων χρησιμοποιη- 
θέντων άπό τον έμπρηστήν, ειδικά μικροσκόπια καί διάφορα άλλα όργανα χρήσιμα 
δι’ ενα σύγχρονον άστυνομικόν έργαστήριον, ώς τό τής Δ/νσεως τών Έγκληματολο- 
γικών 'Υπηρεσιών. 'Η άξια τών οργάνων αύτών, μηχανών καί λοιπών ειδών, κατά 
τούς μετριωτέρους υπολογισμούς, υπερβαίνει τάς εκατόν (100.000) χιλ. δραχμάς.

Δ. Κ.
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'Ως άναφέρει ό άρχαιολόγος Μ. Τζαίημσον εις την εκθεσίν του, ή εύρεθείσα 
έπιγραφή εις την Τροιζήνα, περιέχει ψήφισμα τού Αρχαίου Δήμου ’Αθηναίων 
έκδοθέντος κατόπιν είσηγήσεως τοϋ Θεμιστοκλέους, διά τοϋ οποίου άφ’ ενός μέν 
καθωρίζετο ή λεπτομερής διαδικασία τής έκκενώσεως τής πόλεως των ’Αθηνών 
υπό τοϋ αμάχου πληθυσμοΰ, άφ’ έτέρου δέ ή διαδικασία τής έπανδρώσεως των 
διακοσίων πολεμικών πλοίων (τριήρεων), τα όποια διέθετον οί Άθημαΐοι.

Τό ψήφισμα αυτό, κατά τον Μ. Τζαίημσον, πρέπει νά έξεδόθη κατά τάς άρχάς 
τοϋ ’Ιουνίου τοϋ 480 π .Χ . καί ότι ή άπόφασις περί έκκενώσεως τών ’Αθηνών προ 
τής ναυμαχίας τοϋ ’Αρτεμισίου καί τής μάχης τών Θερμοπυλών έρχεται εις άντί- 
θεσιν μέ πολλάς φιλολογικάς πηγάς, αί όποίαι την τοποθετοΰν μετά άπό τάς δύο αύτάς 
στρατιωτικάς καί ναυτικάς συγκρούσεις. Προφανές ότι ούτοι συγχέουν την έκκένω- 
σιν αύτήν μέ την προκήρυξιν ή οποία έθετεν εις πλήρη εφαρμογήν τά μέτρα τοϋ 
ψηφίσματος. Εις τήν προκήρυξιν αυτήν δέον ν’ άποδοθή καί ό πανικός τον όποιον 
άναφέρουν ό 'Ηρόδοτος καί δ Πλούταρχος καί όστις έρχεται είς άπόλυτον άντίθεσιν 
μέ τάς ψύχραιμους άποφάσεις τοϋ ψηφίσματος.

2 . ΑΙ διατάξεις τοΟ ψηφίσματος τής Τροιζήνος.
Τά σπουδαιότερα σημεία τοϋ ψηφίσματος τούτου μετεφράσθησαν ώς άκο- 

λούθως ύπό τοϋ Μ. Τζαίημσον: «'Η  Βουλή καί ό Δήμος, κατόπιν προτάσεως τοϋ 
Θεμιστοκλέους, υίοΰ τοϋ Νεοκλέους Φρεαρρίου, άπεφάσισαν όπως έμπιστευθοΰν 
τήν πόλιν εις τήν ’Αθήναν τήν Δέσποιναν τών ’Αθηνών καί εις όλους τούς Θεούς, 
διά νά τήν διαφυλάξουν καί τήν προασπίσουν άπό τον βάρβαρον προς χάριν τής 
χώρας. Οί ίδιοι οί ’Αθηναίοι καί οί ξένοι οί όποιοι κατοικούν εις ’Αθήνας νά μετα
φέρουν τάς γυναίκας καί τά παιδιά των εις τήν Τροιζήνα... Τοϋ άρχηγέτου τής 
χώρας... Οί γέροντες καί τά κινητά υπάρχοντα νά μιταφερθοΰν. είς τήν Σαλαμίνα. 
Οί Ταμίαι καί αί ίέρειαι νά παραμείνουν είς τήν Άκρόπολιν διά νά προστατευθοΰν 
τά υπάρχοντα τών Θεών.

»"Ολοι οί άλλοι ’Αθηναίοι καί όσοι ξένοι είναι είς στρατεύσιμον ηλικίαν νά 
έπιβιβασθοΰν είς τά διακόσια πλοία, τά όποια έχουν έτοιμασθή, καί ν’ άμυνθοΰν 
έναντίον τοϋ Βαρβάρου, μαζί μέ τούς Λακεδαιμονίους, τούς Κορινθίους, τούς Αίγι- 
νήτας καί όλους τούς άλλους οί όποιοι θέλουν νά συμμετάσχουν είς τον κίνδυνον, διά 
τήν ελευθερίαν αύτών τών ιδίων καί τών υπολοίπων Ελλήνων....

» Οί στρατηγοί νά διορίσουν άμέσως άπό αυριον 200 τριηράρχους, ένα διά 
κάθε πλοίον, άπό εκείνους πού κατέχουν πατρικήν γήν είς ’Αθήνας καί νόμιμα τέ
κνα, καί οί όποιοι δέν είναι άνω τών 50 έτών. Είς τούς άνδρας αυτούς τά πλοία θά δο
θούν μέ οίκλήρον. Νά έπιλέξουν άκόμη 20 πεζοναύτας διά κάθε πλοίον, ήλικίας 20-30 
έτών, καί 4 τοξότας, νά κατανείμουν ύπαξιωματικούς είς τά πλοία, άμέσως μόλις 
κληρωθούν οί τριηράρχαι.

»Οί στρατηγοί έπίσης νά καταγράφουν τά ονόματα τών πληρωμάτων είς 
λευκούς πίνακας, λαμβάνοντες τά ονόματα άπό τούς ληξιαρχικούς καταλόγους, καί 
τών ξένων άπό τάς καταστάσεις τού πολεμάρχου.

Νά άναγράψουν τά ονόματα άφοΰ κατανεμηθή ό συνολικός άριθμός είς 200 ϊσας 
τάξεις καί έπάνω άπό έκάστην τάξιν νά γραφή τό όνομα τής τριήρους καί τού τριη
ράρχου καί τών ύπαξιωματικών, οδτως ώστε έκάστη τάξις νά γνωρίζη είς ποιαν 
τριήρην θά έπιβιβασθή.

»Καί όταν κατανεμηθοΰν όλαι αί τάξεις νά γίνη ή κλήρωσις διά τάς τριήρεις, 
ή Βουλή καί οί στρατηγοί νά συμπληρώσουν τήν έπάνδρωσιν τών 200 πλοίων, άφοΰ 
θυσιάσουν εξευμενιστικήν θυσίαν είς τον Δία τον Παγκράτην', καί είς τήν ’Αθήναν 
τήν Νίκην καί τον Ποσειδώνα, τον Άσφάλειον.

»'Όταν όλοκληρωθή ή έπάνδρωσις τών πλοίων, μέ εκατόν άπό αύτά νά δρά-
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μουν εις τό Άρτιμήσιον της Εύβοιας καί μέ τα άλλα εκατόν να μείνουν είς τα ανοικτά 
της Σαλαμίνας καί τής υπολοίπου ’Αττικής καί να φυλάγουν τήν χώραν.

» Διά νά είναι ηνωμένοι οί ’Αθηναίοι είς τήν άμυναν κατά του βαρβάρου, 
δσοι εΐχον σταλή εις εξορίαν διά δέκα χρόνια νά υπάγουν εις τήν Σαλαμίνα, προκει- 
μένου ν’ άποφασίση δι’ αύτούς ό Δήμος...».

3. Άρτια όργάνωσις των Αθηναίων.

Διά νά γίνουν δλαι αύταί αί προετοιμασίαι, αί όποϊα-ι αναγράφονται είς τό 
ψήφισμα των ’Αθηναίων, έχρειάζετο άρτια όργάνωσις, τόσον των πολιτικών υπηρε
σιών δσον καί τών στρατιωτικών.

Καί έπειδή ό λόγος περί Πολιτικής ’Αμύνης, δεν θά ήτο δυνατόν νά μετακινη
θούν τόσαι χιλιάδες άμάχου πληθυσμού είς τήν Τροιζήνα καί τήν Σαλαμίνα καί 
μάλιστα μέ τά πρωτόγονα μέσα τής εποχής εκείνης, χουρίς νά έχη γίνει προηγουμέ
νως όργάνωσις καί σχέδια άραιώσεως υπό ειδικής υπηρεσίας, ή οποία δέν θά έλέγετο 
βεβαίως Πολιτική Άμυνα, άλλά τά καθήκοντα καί άρμοδιότητες αύτής ήσαν τά ίδια 
μέ τήν σημερινήν όργάνωσιν Πολιτικής Άμύνης.

’Επίσης δέν θά ήτο δυνατόν, ό άραιωθείς αύτός πληθυσμός τών ’Αρχαίων 
’Αθηνών, νά παραμείνη έπί έν καί πλέον έ'τος είς Σαλαμίνα καί Τροιζήνα, μέ συνέ
πειαν ν’ άπωλέσουν. δύο θεριστικάς περιόδους, χωρίς νά έ'χουν έτοιμασθή προηγου
μένως ειδικοί χώροι (κέντρα υποδοχής άραιουμένων) διά τον στρατωνισμόν αύτοϋ 
καί δέν ειχον άποθηκευθή τεράστιαι ποσότητες τροφίμων διά τον επισιτισμόν τών 
πολεμοπαθών αύτών ’Αθηναίων δ,τι δηλαδή προβλέπουν σήμερον αί όδηγίαι καί τά 
σχέδια περί άραιώσεως του άμάχου πληθυσμού, αΐτινες έ'χουν έκδοθή ύπό τών 
Υπηρεσιών Πολιτικής Άμύνης τών διαφόρων χωρών.

4 . Συμπέρασμα.

Έ ξ  δλων τούτων καταδεικνύεται δτι καί κατά τήν εποχήν τών Μηδικών Πολέ
μων έλειτούργησαν είς τάς ’Αθήνας, καί μάλιστα κατά τρόπον υποδειγματικόν, 
Ύπηρεσίαι Πολιτικής Άμύνης (Άεραμύνης).

Δέν είναι, λοιπόν, ή Πολιτική Άμυνα έπινόησις τής εποχής μας, ούδέ καν 
είσήχθη παρ’ ήμΐν έξωθεν. Είναι καί αυτή μία Ελληνική έπινόησις, δπως δλαι αί 
έπιστήμαι, αί πολιτειακαί καί πολιτικαί εκδηλώσεις.

Καί διά τήν Πολιτικήν Άμυναν έχει ίσχύν τό ύπό τού άγγλου σοφού Μαίην 
λεχθέν δτι «εξαιρέσει τών τυφλών νόμων τής φύσεως, ούδέν έν τώ κόσμω κινείται 
τό όποιον νά μήν έχη Ελληνικήν τήν καταγωγήν».

Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Ι  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ύπό Ύπαστυνέμου Α' κ. I .  Ρ Α Ί'Κ Ο Υ  

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Βουρνάζου Χρήστου.
Πάροδος τής όδοϋ ’Αναστασίου Τσόχα 26, απέναντι άπό τό Ίπποκράτειο
Νοσοκομείο.
Πήρε τήν ονομασία αύτή, προς τιμήν τοΰ Χρήστου Βουρνάζου, ό όποιος έχρη- 

μάτισεν επί 20ετίαν μέλος καί πρόεδρος τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου ’Αθηνών, καί 
υπήρξε διαπρεπής νομικός. 'Ο γυιός του, ’Αλέξανδρος Βουρνάζος, διετέλεσε καθηγη
τής τής χημικής τεχνολογίας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς καί ’Ακαδημαϊ
κός.

Βουταδών.
Πάροδος τής όδοΰ Πειραιώς, όπισθεν τής Λαχαναγοράς.
’Οφείλει τήν ονομασία στον αρχαίο ομώνυμο Δήμο τής ’Αττικής, ό όποιος 

ανήκε στήν Αΐγηίδα ή κατ’ άλλους στήν Οΐνηΐδα κι’ άργότερα στήν Πτολεμαίδα 
φυλή, καί βρισκόταν μεταξύ τοΰ Κηφισοΰ καί τής περιοχής τοΰ Διπύλου. 'Η επωνυ
μία αύτή τοΰ άρχαίου Δήμου, οφείλεται σέ αρχαιότατο γένος ’Αθηναίων ευπατριδών, 
άπό τοΰ όποιου προήρχοντο οί Έτεοβουτάδαι, γόνος τών όποιων ύπήρξεν ό πολιτι
κός καί ρήτωρ τών ’Αθηνών, Λυκοΰργος.

Βουτιέ.
Βρίσκεται στή συνοικία Φιλοπάππου κι’ είναι πάροδος τής όδοΰ Ρούμελης 1. 

Ό  Βουτιέ Γάλλος φιλέλλην έ'λαβε μέρος στήν Έπανάστασι τοΰ 1821 κι’ άφησε άξιό- 
λογα ιστορικά άπομνημονεύματα. Πήρε μέρος στήν πολιορκία τής Τριπολιτσά.ς κι’ 
άργότερα στήν άνεπιτυχή έναντίον τοΰ Ναυπλίου έπίθεσιν. Έπιστρέφοντας για λίγο 
στήν Γαλλία επανήλθε στήν Ελλάδα τό 1826 καί πήρε μέρος στήν εκστρατεία τοΰ 
Κωλέττη (Λοκρίδα) ώς διοικητής 200 τακτικών.

Βουτιερίδη Ή λία.
Παράλληλος τής όδοΰ Έφταλιώτου, στο συνοικισμό Έλληνορούσσων.
Ό  Βουτιερίδης Ήλίας, πολεμιστής, ποιητής, δημοσιογράφος καί ιστορικός
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της νέας Ελληνικής λογοτεχνίας, γεννήθηκε στα Σουλινά τής Ρουμανίας, το 1874. 
Μετέσχε ώς έθελοντής, στην Κρητική Έπανάστασι τοϋ 1897, τής οποίας έγραψε 
την ιστορία. Συνειργάζετο στο περιοδικό «Νουμας» τοϋ Δ. Ταγκοπούλου, μέ διά
φορα ψευδώνυμα.

Ύπήρξεν ένας άπο τούς άξιολόγους άγωνιστάς τής δημοτικής καί δυο φορές 
έξελέγη πρόεδρος τής Ένώσεως Συντακτών ’Αθηναϊκών έφημερίδων. Δίδαξε στην 
δραματική σχολή τοϋ Έθνικοΰ Θεάτρου καί διετέλεσε γραμματεύς τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης. Πέθανε τό 1941.

Βουτσινά.
Βρίσκεται μεταξύ τών περιφερειών 'Υμηττού καί 'Αγίου ’Αρτεμίου καί δια- 

σταυροΰται μέ τήν όδό ’Αλφειωνίας 7.
'Ο Βουτσινάς ’Ιωάννης, Έλλην λόγιος’καί έμπορος, ιδρυτής τοϋ Βουτσιναίου 

ποιητικού διαγωνισμού, γεννήθηκε στην 'Οδησσό κατά τό πρώτο ήμισυ τοϋ 19ου 
αίώνος. Μέ τον ύπ’ αύτοΰ ίδρυθέντα ποιητικόν διαγωνισμόν ό όποιος συνεστήθη τό 
1861 στήν ’Αθήνα, καί διήρκεσε μέχρι τό 1876 προσέφερε άνεκτίμητες υπηρεσίες 
στα Ελληνικά γράμματα.

Βουτυρά.
Πάροδος τής όδοΰ Παπαντωνίου 36, στο τέρμα τής όδοΰ Άχαρνών.
’Οφείλει τήν ονομασία στον Βουτυρά Σταΰρο, 'Έλληνα δημοσιογράφο, φιλό

λογο καί συγγραφέα, ό όποιος γεννήθηκε τό 1841 στο χωριό Τσεγγέλκιοι τοΰΒοσπό- 
ρου καί πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1923. 'Υπήρξε ιδρυτής τοϋ «Νεολόγου» τής Κωνσταντι
νουπόλεως καί έχοντας ιόν τίτλον τοϋ «μεγάλου ύπομνηματογράφου» διηύθυνε τήν 
έξωτερική πολιτική τοϋ Πατριαρχείου. ’Ασχολήθηκε μέ μεταφράσεις ξένων συγγρα
φέων κι’ έγραψε 'ιστορικά κι’ άλλα έργα.

Βραΐλα Άρμένη. ^
'Ο Βραΐλας Άρμένης Πέτρος, φιλόσοφος πολιτικός καί διπλωματικός γεν

νήθηκε στήν Κέρκυρα τό 1812 καί πέθανε τό 1884 στο Λονδίνο. Τό 1848 ίδρυσε στήν 
Κέρκυρα τό κόμμα τών Συνταγματικών ή Μεταρρυθμιστών, έχοντας ώς πρόγραμμά 
του τήν ένωσι τών Επτανήσων μετά τής 'Ελλάδος, υστέρα άπό συνεννόησι μέ τούς 
’Άγγλους κι’ δχι μέ βίαια μέτρα, όπως ζητούσαν οί Ριζοσπαστικοί. Χρημάτισε δύο 
φορές πρόεδρος τής Ίονίου Γερουσίας, τό δέ 1854 έγινε καθηγητής τής Φιλοσοφίας 
στήν Ίόνιο ’Ακαδημία. Μετά τήν προσάρτησι τών Επτανήσων, έξελέγη βουλευτής 
καί διετέλεσε πρεσβευτής σέ πολλές πόλεις. ’Έγραψε πολλά φιλοσοφικά έργα, 
όπο^ τά «περί τών πρώτων ιδεών καί αρχών», «περί ενότητος τών λογικών στοιχείων 
κ.λ.π.

Βρανά.
Πάροδος τής όδοΰ Γιοβάνοβιτς στο συνοικισμό Έλληνορώσσων.
’Οφείλει την ονομασία, στήν μεγάλη Βυζαντινή οικογένεια Βρανά, τής όποιας 

πολλά μέλη διεκρίθησαν ώς στρατηγοί καί ναύαρχοι.
Βρασίδα.
Βρίσκεται στά 'Ηλύσια κι’ είναι πάροδος τής όδοϋ Διοχάρους 2.
'Ο Βρασίδας Σπαρτιάτης στρατηγός, γυιός τοϋ Τέλλιδος διεκρίθηκε γιά τήν 

στρατηγική του ιδιοφυία καί τά πολεμικά του κατορθώματα, τήν εποχή τής πρώτης 
δεκαετίας τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου. Σκοτώθηκε τό 422 π.Χ. στήν Άμφίπολι 
τής Μακεδονίας, πολεμώντας τούς ’Αθηναίους.

(Συνεχίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Τπό QIL. GESBRON, κατά(]μετάφρασιν «Άστυνομικών^,Χρονικών»
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

—«Καλήν άντάμωσιν, άδελφούλα» λέει ό Μάρκ ένώ τής σφίγγει τό χέρι πολύ 
δυνατα- και προσθέτει πολύ σιγά : «τί έχει για επάγγελμα ;».

-—«’Αξιωματικός τού ναυτικού».
—«Κι’ εγώ επίσης», άπαντα ό Μάρκ μέ μια πολύ παράξενη λογική, «θά γίνω 

αεροπόρος!».
Ό  «Παρά νά» μασσουλίζει σιωπηλώς· ό Σελεστέν (πού λέγεται «δέσμιον 

άερόστατον» είναι λιγάκι σκυθρωπός- ή άρχηγός Φρανσουάζ άρνήθηκε τό περιστέρι, 
πού ήθελε νά τής κάνη δώρο.

—«Μ’ άφού θά ξαναγυρίση μόνο του έπειτα!...».
—«Κι’ εγώ επίσης ξαναγυρίζω σέ οκτώ ημέρες! Στην άπουσία μου ζήτησε 

άπό τον Μπουφαλό νά σου δανείση τό « Ό  Μικρός Πρΐγκιψ»... Μισέλ έλα εδώ : 
’Έχω  κάτι νά σοϋ πώ... Νά πλένεσαι πίσω άπό τ’ αύτιά, παρ’ όλο πού δεν θά είσαι 
έδώ!» τού ψιθυρίζει.

ΙΙερνάει τό χέρι της πάνο> άπό την βούρτσα τών μαλλιών τού Βελούδου, πού 
βγάζει άπό την τσέπη του την φυσαρμόνικα, ή οποία κολλάει ολόκληρη άπό ζά
χαρη (τόσο καλά νά παίζης στις άρχές!). Αυτό δεν είναι παρά ένα: «καλήν άντά- 
μ<οσι άδέλφια μου!» Ό  Κολόμπο, ό μικρός νέγρος, βγάζει ένα μο.ντήλι, λιγάκι 
βρώμικο άλλά πού, δίπλα στά μάγουλά του, φαίνεται κάτασπρο... «’Ά ς φύγη τ ’ 
αμάξι γρήγορα—γρήγορα! «σκέπτεται ή Φρανσουάζ», πού τό χαμόγελό της γίνεται 
πολύ εύθραυστο. Φεύγει! ’Ανάμεσα άπό τό θολωμένο τζάμι βλέπει άκόμη τον Μάρκ 
νά ρίχνη τά μάτια του μέ κίνησι ίδια μέ τήν δική της... Ό  Ραντάρ χαιρέτα στρα
τιωτικά... Ό  Κολόμπο σκουπίζει τά μάτια του... ’Έπειτα τίποτε άλλο έκτος άπό 
νεκρά δένδρα- ό δρόμος κάνει στροφή.

Τά παιδιά ξαναβρίσκουν τον χειμώνα, έντελώς ξαφνικά. Καθένα γυρίζει, 
πικραμένο, λιγάκι ζηλιάρικο επειδή βλέπει, ότι κι’ οί άλλοι είναι τό ίδιο λυπημένοι 
όπως αύτό. Τεντώνουν τις γροθιές, βρίζει ό ένας τον άλλον χωρίς λόγο, άλλ’ όχι 
χωρίς κακία. Στήν άκρη τού δρομάκου, άνάμεσα στ’ άδύνατα καί μαύρα δένδρα, 
ό άρχηγός Ρομπέρ, μαύρος κι’ άδύνατος άνησυχεΐ κιόλα, μέ μεγάλες χειρονομίες.

’Ενώ περνά μπρος άπό τό γκαράζ, ό Μπουφαλό νομίζει ότι ονειρεύεται- τό 
παληό του αυτοκίνητο έντελώς ξαναφτιαγμένο! Κι’ ό μύλος γυρίζει, τ ’ άνασηκω- 
μένα πτερά του ! Μέ τό κεφάλι μέσα στον κινητήρα καί τά χέρια λαδωμένα ώς τούς 
άγκώνες δυο άγόρια σκύβουν πάνω στο θαύμα μέ τόση προσοχή πού δέν άκοΰνε 
τον Μπουφαλό. Αυτός τούς άναγνωρίζει άπό τά ύποδήματα, τό σβέρκο. 'Ο Καΐδ κι’ 
ό Πάουλο (ό άνίκητος). «Τά ξανάφτιαξαν ! Είναι λιοντάρια!...». Μέ τήν καρδιά 
φουσκωμένη άπό περηφάνεια άλλά κι’ άπό νοσταλγία («'Ιερή Μπιντούλ»), ό Μπου
φαλό πάει νά φέρη τό νέο στον «’Άσπρο Δόντι», πού καλεϊ τον Πάουλο.
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—Έπεσκεύασες τό άμάξι, γερούλη μου! βλέπεις καλά δτι μια μέρα θά είσαι 
ό καλύτερος μηχανικός!... Πάρε τά πεντακόσια φράγκα, πού συμφωνήσαμε...

—Δεν τά θέλω, αρχηγέ!
—Γιατί Πάουλο ;
—Δέν υπάρχει λόγος, εγώ... τό έπεσκεύασα γιά νά σκάσουμε στά γέλοια!
Ό  «’Άσπρο Δόντι» τον κυττάζει μ’ άνησυχία... Δέν καταλαβαίνει!... 'Ο 

άλλος άντέχει αύτό τό βλέμμα. 'Η μοίρα του κρέμεται άπό ένα τρεμούλιασμα των 
ματιών... ’Ό χι! Δέν θά δειλιάση. «"Οπως θέλης, γερούλη μου!». Ό  «Άσπρο Δόντι» 
τακτοποιεί τό καινούργιο του χαρτονόμισμα, πού τοϋ φαίνεται στο έξης χωρίς 
άξια. Τί μπορεί αύτό τό παιδί νά προτιμά άπό αύτό; τήν περηφάνειά του; τό αίσθημα 
ότι έπανόρθωσε μιά παληά κλεψιά; ή μάλλον...;».

Αλλά τό τηλέφωνο κτυπά. Είναι τό μαιευτήριον σύμφωνοι! περιμένουν τήν 
Μάμυ αυριον, 24 Δεκεμβρίου... καινούργιο κουδούνισμα: Τό Ντανφέρ—Ροσερώ 
ειδοποιεί ότι αύριο ξαναγυρίζει ό Άλέν Ρομπέρ... Λοιπόν καλά! άκόμη μιά φορά 
κουδουνίζει... έμ.πρός!... Λύτην τήν φορά είν’ ό κύριος Προβίνς πολύ σκεπτικός- 
τό 'Υπουργικό Συμβούλιο επιμένει πάνω σ’ ένα σχέδιο Διατάγματος Εκπαιδευτών 
πού άπαιτεϊ άπ’ αυτούς, νάχουν δίπλωμα...

■—Τ ί ήλιθιότης! άλλά τότε, ό Μπουφαλό;...
—Ό  Μπουφαλό κι’ εκατό άλλοι, πού είναι καμωμένοι γιά τό επάγγελμα 

αύτό καί πού θά τούς άντικαταστήσουν μέ... μέ άρχηγούς Ρομπέρ!
—Είν’ ένας καλός τύπος, ξέρετε...
—Τό γνωρίζω. Άλλά παίζουμε ένα πολύ σφιγμένο παιγνίδι ώστε αύτό δέν 

μάς μαλακώνει, «Άσπρο Δόντι» ! Δέν πρόκειται κάθε φορά γιά ένα καλό τύπο, 
άλλά γιά είκοσι παιδιά, πού θά χαθούν ή δέν θά χαθούν!... Άλλωστε, σήμερα είν’ 
ή μέρα κακών ειδήσεων ό δικαστής Λαμύ...

—...άφήνει το δικαστήριον άνηλίκων;
—Νομίζω ότι αύτήν τήν φορά, έχει άποφασισθή, θά όνομασθή σύμβουλος εις 

ίό Έφετεΐον.
—Έ ν τούτοις, αν ζητούσε νά μείνη...
—Έ χ ει κιόλα καθυστέρησιν δέκα έτών στή σταδιοδρομία του κανονικά! 

δέν μπορεί τό ίδιο... όχι! αύτό πού θά ήταν λογικό, άποτελεσματικό, δίκαιο, θά ήταν 
προαγωγή στήν ίδια θέσι, όπως γιά ώρισμένους άξιωματούχους. Άλλά τό κατα
στατικόν τού Δικαστικού σώματος δέν τό προβλέπει.

-Τά καταστατικα, πάντοτε τα καταστατικα
Ό  Μπουφαλό, πού τόν άνησυχεΐ πάντα τό τηλέφωνον αύτό τον καιρό έρχεται 

καί μαθαίνει τά νέα, έπειτα, κατάπληκτος, φεύγει γιά νά πάη νά τά διηγηθή όλα 
στον Τομαβάκ.

—Μήν άνησυχής. Θά προβλεφθή άσφαλώς μιά ένταξις.
—’Ένταξις ;
—Μιά έξέτασις, πού θά έπέχη θέσιν πτυχίου γιά τά παιδιά σάν καί σένα, θά 

σέ προπαρασκευάσω εγώ γιά αύτήν !
—Ά χ , γερούλη μου, άν ήξερες τί τεμπέλης πού είμαι! Ό  Τομαβάκ άνάβει 

τήν πίππα του καί, γιά νά ήσυχάση αύτό τό δυστυχισμένο πρόσωπο νικημένου 
πυγμάχου :

—Πές μου λοιπόν, θά πας στήν λειτουργία τά μεσάνυκτα αύριο βράδυ; ('Η 
συνταγή είναι καλή: νά καλής σέ βοήθεια τού άνδρός τό παιδί, πού ήταν...).

—Λ έε!
(Συνεχίζεται)



Σ π υ ρ ί δ ω ν  Γ α λ α ν ό ς
('Ο  διακεκριμένος Καθηγητής πού έφυγε)

Έάν ή ’Αστυνομική Σχολή έχει αΐγλην καί άξίαν καί δικαίως συγκαταλέγε
ται μεταξύ των άνωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων τής χώρας, αύτό οφείλεται πρω- 
τίστως καί εις το δτι εις αύτήν διδάσκουν καί προσφέρουν τάς πολυτίμους γνώσεις 
των, σοφοί διδάσκαλοι καί διακεκριμένοι έπιστήμονες, γνωστοί ού μόνον εις το Πα
νελλήνιον, άλλα καί έκτος των στενών ορίων τής φιλτάτης Πατρίδος.

Είς τήν κορυφήν τής πυραμίδος τών διδασκάλων αύτών ΐστατο έπί εικοσαε
τίαν ολόκληρον, ό γνωστός τοϊς πάσι Καθηγητής τής Χημείας τών τροφίμων, εις 
τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, Σπυρίδων 
Γαλανός. 'Ο βαθυστόχαστος, ό μειλί
χιος καί εύγενής Καθηγητής Γαλανός, 
ό όποιος όμως άπό τής 20/12/1960 
έπαυσε να ζή. Δεν υπάρχει μεταξύ 
μας. /Η βάσκανος μοίρα έκοψε τό 
νήμα τής ζωής του. Άπέθανεν εις η
λικίαν 64 έτών. Δέν εύρίσκετεται κον
τά μας καί δέν θά μεταδίδη πλέον 
άπό τής έδρας τών ’Αστυνομικών Σχο
λών τάς πολυτίμους γνώσεις του, τάς 
συμβουλάς καί τάς ιδέας του, μέ τό 
γνωστόν είς όλους μας «χιούμορ» καί 
γλαφυρότητα.

' Η πολιτεία ολόκληρος τού Σπυ
ρίδωνος Γαλανού υπήρξε γόνιμος. Τό
σον γόνιμος, ώστε ελάχιστοι σύγχρονοι 
συνάνθρωποί του να δύνανται να συγ- 
κριθούν μαζί του.

ΤΙΙτο άπόγονος τού μεγάλου Ίν- 
δολόγου Δημ. Γαλανού, έγεννήθη δέ 
είς τάς ’Αθήνας τό έτος 1896. Έ -  
σπούδασεν ώς υπότροφος τού Πανε
πιστημίου μας είς Βερολΐνον καί Μο
νάχον. Ταχέως άνήλθε τήν κλίμακα τής 
επιστήμης, είς ήν έτάχθη, καί τό 1936 
έγινε τακτικός Καθηγητής καί Δ/ντής 
τού έργαστηρίου τής Χημείας τών τροφίμων είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. ’Από 
τού 1929 ήτο μέλος τού Άνωτάτου Χημικού Συμβουλίου, άπό δέ τού 1935 μέλος 
τού Άνωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου. ’Εκτός αύτών ήτο καί Καθηγητής είς 
τήν 'Υγειονομικήν Σχολήν Αθηνών καί τάς Σχολάς Αστυνομίας Πόλεων καί 
Χωροφυλακής.

Ήσχολήθη έπί σειράν έτών μέ τήν μελέτην διαφόρων ελληνικών τροφίμων 
καί προϊόντων, ώς τού βουτύρου, έλαίου, γλεύκους κλπ. Είς τό έξωτερικόν έδημο- 
σίευσεν έργασίας γνικωτέρου ένδιαφέροντος (προσδιορισμός κρεατίνης, έοευναι 
έπί τού κακάο καί τών φλοιών αυτού κλπ.). Είναι συγγραφεΰς πολυτίμων διά τήν 
ελληνικήν βιβλιογραφίαν συγγραμμάτων, κυριώτερον τών οποίων είναι ή πεντάτο
μος «Χημεία τροφίμων καί ευφραντικών», είς ήν, έκτος τών συμπερασμάτων τής

+ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΝΟΣ
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νεωτέρας διεθνούς βιβλιογραφίας περιέχεται δλη ή πολυετής πείρα τοΰ συγγραφέως.
Συνεργάτης, έκ των πρώτων, των ’Αστυνομικών Χρονικών ό άποθανών 

Καθηγητής έδημοσίευσεν εις αυτά μελέτας σπουδαίου ένδιαφέροντος καί σημασίας, 
αΐτινες θά κοσμούν έσαεί τάς σελίδας του.

Αύτή υπήρξεν έν δλίγοις ή ζωή καί ή δρασις τοΰ Σπυρ. Γαλανού του μεγάλου 
διδασκάλου τών Άστυν. Σχολών. Καί επάνω εις τάς επάλξεις αύτάς έπεσε. Προώ- 
ρως έκόπη τό νήμα τής ζωής του. Άπεβίωσεν εις ήλικίαν δράσεως καί ένερ^ητικό- 
τητος. Ό  θάνατός του άφήκε δυσαναπλήρωτον κενόν, ού μόνον εις τό Πανεπιστήμιον 
καί εις τάς τόσας Σχολάς καί ιδρύματα εις ά προσέφερε τάς γνώσεις καί υπηρεσίας 
του, άλλά καί εις ολόκληρον τήν κοινωνίαν γενικώς.

Είναι άνθρώπινον ό θάνατος τοΰ πατρός νά προκαλή πόνον καί οδύνην εις τούς 
οικείους. 'Ο θάνατος τοΰ διδασκάλου πόνον καί λύπην εις τούς μαθητάς καί ό θάνα
τος τοΰ έπιστήμονος στενοχώριαν καί έλλειψιν εις ολόκληρον τήν κοινωνίαν, ή οποία 
τόσον έχει τήν άνάγκην του. ’Αποτελεί δ*μως παρηγοριάν ή ήθική λάμψις τήν οποίαν 
ό άποθανών καταλίπει. Καί παρηγοριάν δτι ούτος ηύδόκησε νά ίδη άπογόνους τι
μώντας τό δνομα "εκείνου καί συνεχίζοντας τήν δρασιν του. Πράγματι ό υιός του κ. 
Δημήτριος Γαλανός 'Τφηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί Καθηγητής αύτός 
πλέον εις τήν Σχολήν 'ΐπαστυνόμων, ουνεχίζων τό εργον έκείνου, τιμά τον άείμνη- 
στον πατέρα. Εύχόμεθα εις τούτον νά άνέλθη τόσον υψηλά, δσον καί ό πατήρ έπ’ 
άγαθώ τής οικογένειας του, τής έπιστήμης καί τής κοινωνίας.

'Τποκλινόμενοι προ τής τετιμημένης μνήμης τοΰ σεβαστού μας Καθηγητοΰ 
Σπυρίδωνος Γαλανού καί τού νωπού τάφου πού ήνοίχθη εις τήν ’Αττικήν γήν καί 
εΐσήχθη τό σκήνωμά του, έκφράζομεν προς τούς οικείους του έξ ονόματος τοΰ ’Αστυ
νομικού κόσμου καί ιδία τών πολυαρίθμων αξιωματικών τοΰ Σώματος, οί όποιοι 
είχον τήν εύτυχίαν νά διατελέσωσι μαθηταί του, τά σύλληπητήριά μας, καί συμ- 
μετέχομεν όλοψύχως εις τό πένθος των, ευχόμενοι εις τον ΰψιστον δπως παράσχη εις 
αυτούς τήν παρηγοριάν του.



Νικόλαας Ράπτης 8909

Ν ι κ ό λ α ο ς  Ρ ά π τ η ς
Στις 24 Δεκεμβρίου 1960, ξημερώνοντας τά Χριστούγεννα καί ένώ στή Βη

θλεέμ έγεννατο ό Χριστός, στο Νοσοκομείου «ΕΥΑ ΓΓΕΛ ΙΣΜ Ο Σ» πέθανε ό ’Αστυ
νόμος Α' Ράπτης Νικόλαος.

Ό  άποθανών γεννήθηκε στις Καροΰτες τής Δωρίδος τό 1908 καί κατετάγη 
στήν Άστυν. Πόλεων τό 1932. Έφοίτησε στή 
Σχολή 'Τπαστυνόμων Β ' τάξεως άπό τήν όποια 
καί έξήλθε στις 12-3-43.

Υπηρέτησε σέ διάφορες ’Αστυνομικές'Υπη
ρεσίες καί έπί μίαν ΙΟετίαν στήν 'Υποδ/νσι 
Γενικής ’Ασφαλείας. ’Από του 1953 ώς ’Αστυ
νόμος Β ' έΐοποθετήθη στή Γενική Έποπτεία 
’Αγορανομίας.

'Υπήρξε διαλεκτό μέλος τής ’Αστυνομικής 
οικογένειας καί διεκρίνετο γιά τή προσήλωσί 
του στο καθήκον, τήν ευσυνειδησία του καί τήν 
έργατικότητά του.

Έξετιμάτο ιδιαιτέρως άπό τούς προϊστα
μένους του, έ'χαιρε σεβασμού παρά των υφιστα
μένων του καί γενικώς ή παρουσία του στο 
’Αστυνομικό Σώμα ήτο άρκετά. άξιαγάπητη.

’Αστυνομικός υποδειγματικός, χαρακτήρας 
ακέραιος, διαλεκτός αξιωματικός, σεμνός άν
θρωπος.

Γιά τις πολλές του υπηρεσίες τού άπενεμήθησαν τρία τιμητικά μετάλλια.
'Ο θάνατός του έσκόρπισε λύπη σέ ολους μας.
'Η θύμησί του θά μείνη παντοτεινά σάν πρότυπο αρετής, τιμιότητος καί έργα- 

τικότητος.
'Η νεκρώσιμη άκολουθία έψάλη τήν 26-12-60 στο Μητροπολιτικό Ναό. 

ΓΙαρευρέθησαν φίλοι καί γνωστοί, άστυνομικοί καί πολίτες. Τον έπικήδειο έξεφώ- 
νησε ό ’Αστυνόμος Β ' κ. Σταματόπουλος Γεούργιος, ό όποιος έξήρε τό έργο τού άπο- 
θανόντος.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» διερμηνεύοντας τό βαθύ πόνο τού άστυ- 
νομικοϋ κόσμου έκφράζουν προς τήν οίκογένειάν του τά βαθειά συλλυπητήρια καί 
εύχονται στο Θεό όπως τούς χαρίση τήν έξ ύψους παρηγοριάν.

Τό χώμα τής ’Αττικής γής πού σκέπασε τον άξέχαστο ’Αστυνόμο, άς είναι 
ελαφρό καί ή μνήμη του αΐωνία.

t  Ν. ΡΑΠΤΗΣ



ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος οί αστυφύλακες: κ.κ. Βαγγαλάτης 
Παναγιώτης και Σαββίδης ’Αναστάσιος.

—Διεγράφησαν του ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας οί: 'Υπαστυνό 
μος Α' κ. Παπαγεωργίου Εύάγγελος καί άστυφύλαξ κ. Παπαγεωργίου Δημήτριος.

*
Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοϋ ’ Εσωτερικών προήχθησαν έκ των έν 
ίσχύϊ πινάκων έτους 1960 οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι προς πλήρωσιν ύφιστα- 
νων κενών οργανικών θέσεων ώς άκολούθως: 1) Εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Β' 
τάξεως κατ’ εκλογήν ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Γεώργιος ’Άρνος καί 2) Εις τον βαθμόν 
τοϋ Άνθυπαστυνόμου οί άρχιφύλακεςκ.κ. Τράγαρης Γεώργιος καί Καρναβέζος Δημή- 
τριος, άμφότεροι κατ’ εκλογήν.

** *
Α Μ Ο Ι Β Α Ι

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική καί υλική 
αμοιβή εις τον άστυφύλακα κ. Παναγιωτόπουλον Παναγιώτην, διότι ούτος διατεταγ
μένος εις υπηρεσίαν έν πολιτική περιβολή τήν 4-10-1960 άπό 19,20 έως 7ης ώρας, 
τήν 22,30' ώραν άντιληφθείς τον κλέπτην Τριανταφφύλου ’Αναστάσιον, δστις άπε- 
πειράτο να διαρρήξη τό Ταμεΐον τοϋ ’Εργοστασίου Μεταλλοβιομηχανίας «Άστήρ» 
έτέθη εις καταδίωξιν του καί κατώρθωσε να συλλάβη τούτον καίτοι τραυματισμένος 
καί αίμορραγών λόγω πτώσεώς του έκ προσκρούσεως έπί σιδηρών αντικειμένων έν 
τώ προαυλίω τού έργοστασίου.

*$ *
ΕΥΧΑ Ι ΕΙΣ  ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

—Τα «’Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται Χρόνια Πολλά έπί τή Έπετείω  τής 
ονομαστικής των έορτής εις τούς διακεκριμένους συνεργάτας των κ.κ. Χρήστον Γιώ- 
την τ. Έφέτην, Γενικόν Γραμματέα Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, Χρή
στον Τσαχαγέαν, Ίατρόν-Πρόεδρον τής ’Εθνικής Εταιρείας Κοινωνικής ’Αλλη
λεγγύης, Ίωάννην Παπαζαχαρίου καθηγητήν Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πο
λιτικών ’Επιστημών, Ίωάννην Νούσιαν Τμηματάρχην Εθνικής Τραπέζης καί 
Ίωάννην Λουκάν καθηγητήν ’Αστυνομικής Σχολής.

’Επίσης εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς κ.κ. Χρήστον Γραμμένον, ’Εμ
μανουήλ Άρχοντουλάκην, Βασίλειον Άναστασόπουλον, Ίωάννην Πανέτσον, Ίωάνν. 
Καραχάλιον, Ίωάνν. Χυτήρην, Ίωάνν. Δασκαλόπουλον Ίωάνν. Γάτσην, Ίωάνν. Κε
φάλαν ώς καί άπαντας τούς κ.κ. άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς υπαλ
λήλους.

*
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ειδοποιούνται άπαντες οί συνταξιούχοι τής ’Αστυνομίας Πόλεων, όπως με- 
ταβώσιν εις τά ’Αστυνομικά Τμήματα τής Περιφερείας των καί σφραγίσωσιν



διά της υπηρεσιακής σφοαγΐδος εις τδ έμπρόσθιον άνω μέρος όλα τά φύλλα του συν
ταγολογίου των, άναγράψωσιν δέ έφ’ δλων των φύλλων καί τον αριθμόν μητρώου 
των, τον όποιον είχον εις την ’Αστυνομίαν.

Κατά την εκδοσιν συνταγών υπό των ’Ιατρών, οί συνταξιούχοι νά ζητώσιν 
όπως ούτοι θέτωσιν έπ’ αυτού καί την άτομικήν των σφραγίδα, κατά δέ την Ικτέλεσιν 
τών συνταγών ό παραλαμβάνων τά φάρμακα, θά φέρη μεθ’ εαυτού καί τήν ’Αστυνο
μικήν του ταυτότητα, διά νά άναγράψωσιν οί Φαρμακοποιοί έπί τών συνταγών τον 
αριθμόν τής ταυτότητάς των ως καί τδ όνοματεπώνυμον τού παραλαμβάνοντος τά 
φάρμακα.

*
*  *

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Πάντα επίκαιρη, διδακτική καί εύχάριστη, ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, συνεχίζει τά έπιτυχημένα ραδιοφωνικά της προγράμματα, άνάμεσα σέ 
συγκινητικές εκδηλώσεις αγάπης χιλιάδων άκροατών.

—'Η εκπομπή τής 29/10/60 ήταν άφιερωμένη στήν εθνική επέτειο τής 28ης 
’Οκτωβρίου τού 1940. Στο πρόγραμμα αύτό μετεδόθησαν εθνικά συνθήματα, έμβα- 
τήρια καί έπίκαιρο κείμενο, μέ τον τίτλο: «'Η Πίνδος» γραμμένο άπό τον’Αστυνομικό 
Διευθυντή κ. Νικόλαο ’Αρχιμανδρίτη, πού άρεσε ξεχωριστά καί ενθουσίασε.

*
—Στήν Έπομπή τής 5/11/60, πού άνοιξε καί έ'κλεισε μέ κινηματογραφική 

μουσική, μετεδόθησαν καθοδηγητικές υποδείξεις προς τό κοινό πάνω σέ θέματα άστυ- 
νομικοΰ ένδιαφέροντος όπως π.χ. τοκογλυφίας, προφυλάξεως τού κοινού άπό έγκα- 
ταλελειμμένα πυρομαχικά, δράσεως άπατεώνων, δράσεως κομμουνιστών. Τά θέματα 
ήταν παρμένα άπό τό ’Αστυνομικό Δελτίο. ’Επίσης μετεδόθη καί διδακτικό άπόσπα- 
σμα τού 'Ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον 'Υπαστυν. Β ' κ. Σπόρο 
Πηλό, πού άναφέρονταν στή δράση ώρισμένης κατηγορίας κλεπτών, μέ τόν τίτλο: 
«Κλοπή... έ'ρωτας.. .φαντασία...».

*
—Τά προγράμματα τής 12ης καί 19ης Νοεμβρίου ήταν άφιερωμένα στό ’Α

στυνομικό Δελτίο, μέ χαρακτηριστικές ειδήσεις κλοπών, άπατών, παραμελήσεως 
έποπτείας άνηλίκων, άγορανομικών παραβάσεων, καί κομμουνιστικής κινήσεως. 
Στις έκπομπές αυτές μετεδόθησαν δημοτικά καί νησιώτικα τραγούδια, καθώς καί 
διδακτικά άποσπάσματα, τού ήμερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένα άπό τόν 
'Υπαστυν. Β ' κ. Σπΰρο Πηλό.

*
—Τά προγράμματα τής 3ης καί 17ης Δεκεμβρίου ήταν άφερωμένα στήν έθνική 

επέτειο τής συντριβής τών κομμουνιστών τό Δεκέμβριο τού 1944, μέ στατιστική 
τών καταστροφών πού έπροξένησεν ό κομμουνισμός στήν Ελλάδα καί πατριωτικά 
συνθήματα. Μετεδόθησαν επίσης εμβατήρια καί δημοτικά τραγούδια, ένώ κατά τό 
πρόγραμμα τής 10ης Δεκεμβρίου έ.έ'. άνεμετεδόθη ή επιμνημόσυνος δέησις πού 
έψάλη εις τό Σύνταγμα Χωρ/κής Μακρυγιάννη, ύπέρ τών πεσόντων ’Αξιωματικών 
καί άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τού Πυροσβεστικού Σώματος κατά τήν 
ξενοκίνητη κομμουνιστική άνταρσία τού Δεκεμβρίου τού 1944. ’Επίσης μετεδόθη καί 
ή ομιλία τού 'Υφυπουργού τών Εσωτερικών κ. Εύαγγέλου Καλαντζή, πού εκφωνή
θηκε κατά τήν έπινημόσυνον αυτή δέηση. Τό πρόγραμμα έκλεισε μέ τραγούδια τής 
Ελληνικής λεβεντιάς.

(Τά προγράμματα παρουσιάζει ό 'Υπαστυνόμος Β ' κ. Σπόρος Πηλός).



Κάθε Σάββατο 

"Ωρα 12.30' -1 μ. μ.

ΠαρακολουΘήτε την Εκπομπή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων από 

το Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


