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Ό  ακοίμητος φρουρός τής πατρίδος, 6 "Ελληνας στρατιώτης, 

πάνω στα κακοτράχαλα βουνά των συνόρων μας, έτοιμος πάν

τοτε νά άμυνθή κατά πάσης εξωθεν έπιβουλής και νά προ- 

στατευση τά ιερά και άπαραβίαστα δικαιώματα μας
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«Ουδέποτε τό κομμουνιστικό κόμμα ήγωνίσθη γιά 
υγιείς αρχές, οϋτε καί ακολούθησε ποτέ πολιτική πού 
έξυπηρετεΐ τήν ανθρωπότητα. Τό κόμμα αυτό είναι τό 
πλέον άχαρο καί διεφθαρμένο έπεισόδιο στην παγκό
σμιο πολιτική ιστορία,

Guy Aldred, Έφημ. «Κύαμος», 1943

Τον Αύγουστο τοΰ 1949 οί ένοπλες εθνικές δυνάμεις συνέτριψαν κατά κρά
τος στις κορυφές του Βίτσι καί τοΰ Γράμμου τούς συμμορίτες. Τά ξενοκίνητα όρ
γανα τοΰ κομμουνισμού, πανικόβλητα, έλεεινά καί τρισάθλια, ζήτησαν σωτηρία 
στις χώρες τού παραπετάσματος.

'Η  Ελλάς άνέπνευσεν. 'Η  φυλή μας διετήρησεν, άκόμη μιά φορά, τήν τρι
σχιλιετή ύπόστασί της. Το έλληνικο έθνος σώθηκε ώς έκ θαύματος.

Τέσσερα χρόνια περίπου κράτησε ό συμμοριτοπόλεμος. Μοναδικός του σκο
πός ήταν ή βιαία ένταξις της Ελλάδος στο στρατόπεδο τού σιδηρού παραπετάσμα
τος. Πρόλογός του ήταν ή Δεκεμβριανή έπανάστασις. Τον θλιβερό του επίλογο όλοι 
τον ξέρουμε, γιατί υπήρξε γιά τήν πατρίδα μας χαράς ευαγγέλιο, νίκης περίτρανης 
σάλπισμα.

'Η  νίκη εκείνη ύπήρξεν άποτέλεσμα των μεγάλων άρετών τοΰ Έλληνος στρα
τιώτου. Στους μέχρι τότε θρύλους, στά ήρωικά κατορθώματα καί στά ολοκαυτώ
ματα των Ελλήνων πολεμιστών, προσετέθησαν μέ χρυσά γράμματα τά ονόματα 
τών θρυλικών βουνών «Γράμμος -  Β ίτσ ι»  .

'Η  Πολιτεία μας, σάν έλάχιστο δείγμα τρανής εύγνωμοσύνης στά ήρωικά
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της παιδιά, πού μέ τή θυσία τους έδωσαν σ’ έμας τύ δικαίωμα να αναπνέουμε ε
λεύθερα, μακρυά άπο την δυσωδία του κομμουνιστικού όχετοϋ, καθιέρωσε την 3η 
Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου σαν μέρα γιορτής των άρετών τοΰ "Ελληνος πολεμιστοΰ.

Ή  νίκη των εθνικών ενόπλων δυνάμεων στύ Γράμμο καί στύ Βίτσι, ή εθνική 
αυτή έπέτειος, άποτελεϊ έναν άπο τούς νεώτερους σταθμούς τής ιστορίας μας.

*0 κομμουνιστοσυμμοριτισμος μέ τίς καταστροφές, τα άποτρόπαια έγκλή- 
ματα καί το παιδομάζωμα θέλησε να μεταβάλη σέ ερείπια τον μαρτυρικό τούτο τό
πο. Σκοπός του ήταν ή έξαφάνισις τοΰ ελληνικού στοιχείου, γιατί μόνον έτσι θά 
μπορούσε να έπιτύχη στα άνόσια σχέδιά του.

'ϊπελόγιζε δμως χωρίς τον οικοδεσπότη, χωρίς τον άφέντη. Γιατί 6 αφέν
της, ή έλληνική δηλαδή ψυχή, ζωντανεμένη στα στήθια των Ελλήνων στρατιω
τών, ώρθωσε περήφανα τό άνάστημά της καί φώναξε «”Ο χ ι» .

"Οχι, δεν θά περάσης. Έ δώ  είναι Ελλάδα. Σ ’ αυτήν έδώ τή χώρα γεννήθηκε 
καί άνατράφηκε ή ελευθερία. Αυτή έδώ ή χώρα είναι ποτισμένη μέ αίμα πού χύθηκε 
γιά τήν έλευθερία. Σ ’ αυτήν έδώ τήν χώρα δέν έχει θέσι ή τυραννία. ’Εδώ ύψώνεται 
ένας Παρθενώνας.

Καί νίκησε ή έλληνική ψυχή καί θριάμβευσε ξανά 6 'Έλληνας πολεμιστής. 
Δέν έχει σημασία αν χρειάστηκε νά γίνουν πολλές θυσίες. Σημασία έχει δτι κρατή
θηκε στή θέσι της, ψηλά στήν Άκρόπολι τοΰ Ελληνισμού, ή γαλανόλευκη. "Εμει
ναν άλώβητα τά πανάρχαια ιδανικά της φυλής μας. 'Η  έλευθερία δέν γονάτισε, δέν 
λύγισε. Νίκησε άγώνα τραχύ, νίκησε νίκη μεγάλη.

Τον Αύγουστο τοΰ 1949 στις βουνοκορφές τοΰ Γράμμου καί τοΰ Βίτσι άν- 
τήχησε ξανά ένα καινούργιο καί άποφασιστικό «’Ό χ ι » . 'Ο άντίλαλος τοΰ «”Ο χι»  
αύτοΰ συνέτριψε τον κομμουνιστικό συρφετό καί έσωσε τήν Ελλάδα άπο τον ά- 
φανισμό. 'Η  ύλη δέν νίκησε τό πνεΰμα. Τό σκοτάδι δέν μπόρεσε νά νικήση τό φώς.

'Ο  Γράμμος, τό Βίτσι καί ή Μουργκάνα θά παραμείνουν στο πέρασμα τοΰ 
χρόνου σάν φωτεινά σύμβολα καί θά όδηγοΰν τούς έπιγενομένους σέ νέους άγώνες 
γιά τήν έλευθερία, τήν άνεξαρτησία καί τήν άκεραιότητα τής πατρίδος μας. Θά 
φωτίζουν τον δρόμο τοΰ καθήκοντος καί θά σφυρηλατούν τήν έλληνική ψυχή.

Βαρύ τό τίμημα τής έλευθερίας. Οΐ τόσες καί τόσες δμως θυσίες δέν πήγαν 
χαμένες.

Μέ τήν εύκαιρία αύτής τής έπετείου ας στρέψουμε εύγνώμονα τή σκέψι στούς 
ήρωικούς μας νεκρούς καί άποτίοντας φόρον τιμής ας τούς ύποσχεθοΰμε δτι θά φα
νούμε καί έμεΐς άντάξιοι συνεχιστές των, αν κάποτε ή μοίρα τό θελήση...

Δέν θά παραδώσουμε τά ιερά καί τά δσια στούς έχθρούς τής φυλής, δποιοι 
καί αν είναι αυτοί.

Κλείνοντας τ ’ αυτιά μας στά γλυκόηχα συνθήματα τών κομμουνιστών, στίς 
σειρήνες τοΰ διεθνοΰς κομμουνισμού, είμαστε έτοιμοι νά πεθάνουμε μέ τό δπλο 
στά χέρια, φτάνει νά μείνη τοΰτος ό τόπος άτόφιος καί άλέκιαστος άπό κάθε βαρ- 
βαρικό μίασμα.

7. Ρ Α Ί  ΚΟΣ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Δ ΙΑ  Τ Η Ν  Ν Ε Ο Τ Η Τ Α

•Υπό τοΰ Καθηγητοϋ της ’Εγκληματολογίας είς 
τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

4 )  Π ύ λ η  τ ο ΰ  έ ξ ε υ τ ε λ ι σ μ ο ΰ  τ ω ν  τ ι μ ί ω ν  κ α ί  ή θ ι κ ώ ν  
ά τ ό μ ω ν.

’Ανάλογους έπίσης κινδύνους περιέχει καί μία άλλη συγγενής τακτική διαφό
ρων κινηματογραφικών ταινιών, αί όποΐαι παρουσιάζουσι τούς μέν σαθρούς ήρωάς 
των ώς εύφυεϊς καί ικανούς, ένώ άπό της άλλης πλευράς γελοιοποιούν τούς τίμιους 
καί ήθικούς, τοϋτο δέ ιδίως είς κωμωδίας. Τοιουτοτρόπως όμως καί πάλιν δημιουρ- 
γοϋνται ψευδείς έντυπώσεις καί γεννάται εις τήν ψυχήν τών νεαρών θεατών συμ
πάθεια προς τήν σαθράν εύφυίαν καί ικανότητα καί περιφρόνησιν προς τήν τιμιό
τητα καί τήν ήθικήν.

5) Π ύ λ η  τ ή ς  π ρ ο β ο λ ή ς  π ο λ υ τ ε λ ο ύ ς  ζ ω ή ς .
Λίαν έπικίνδυνος πύλη προς τήν διαφθοράν είναι καί ή σκηνοθεσία φαντασιώ

δους, άκολάστου καί ήδυπαθοϋς π ο λ υ τ ε λ ο ύ ς  ζ ω ή ς .  ΙΤλοΰτος ζωής, πο
λυτελείς κατοικίαι, ονειρώδεις επιπλώσεις, καταπλήσσουσαι άμφιέσεις, άποστίλ- 
βοντα κοσμήματα, συνεχείς διασκεδάσεις, αύτοκινητοδρομίαι, ταξίδια, πλήθος υ
πηρετών καί υπηρετριών, άνέσεις, γενικώς κατακλυσμός ευτυχίας. Καί γενικώς 
παρουσιάζεται ή εΐκών μιας ψευδοΰς «μεγάλης ζωής», καθ’ ήν οί ήρωες καί αί ή- 
ρωίδες άπολαμβάνουσι τήν χλιδήν χωρίς καν μάλιστα νά έργάζωνται καί να κερδί- 
ζωσι τα προς τό πολυτελώς ζήν κατόπιν μόχθου καί ίδρώτος.

Τό τραγικόν άποτέλεσμα είναι ότι κατ’ αυτόν τον τρόπον παρουσιάζεται ψευ
δής εΐκών τής ζωής, ήν άποθαυμάζουσιν οί νεαροί θεαταί, νέοι καί νεάνιδες, ένώ 
άπό τής άλλης πλευράς κτίζεται έντός τής ψυχής των άφ’ ένός μία λίαν έπικίνδυ
νος «φυγοπονία» καί άφ’ ετέρου υλιστική κοσμοθεωρία καί τάσις προς θησαυρισμόν 
διά παντός τρόπου, έ'στω καί διά τής έκπορνεύσεως προκειμένου περί νεανίδων, έστω 
καί διά τής όδοϋ τών έγκλημάτων κατά τής περιουσίας προκειμένου περί νέων. Καί 
πέραν όμως τούτου έντός τής ψυχής τών νεαρών άτόμων, άτινα άντικρύζουσιν έπί 
τής οθόνης ένα προκλητικόν πλούτον, καί τά όποια είναι τυχόν τέκνα πενήτων, δια- 
βιοΰντα ύπό συνθήκας μιας θλιβεράς κατοικίας, υποσιτισμού, άσθενειών, γογγυσμών 
καί άγωνιών καί σκληράς τραχείας έργασίας, σπείρεται έν μίσος κατά μιας άδικου 
κοινωνίας. Καί τοιουτοτρόπως ή ψυχή αΰτη χάνει τό φώς της, τό όποιον λέγεται 
αγάπη προς τον πλησίον. Καί περαιτέρω οΰτω πως θεμελιοΰται καί διά τοΰ τρόπου 
τούτου τό άντιανθρώπινον φαινόμενου τοΰ μίσους καί τής πάλης τών τάξεων καί τής 
έχθρότητος μεταξύ τών συνανθρώπων.

Δυστυχώς δέ, ώς διαπιστοϋται καί ύπό τής ’Εγκληματολογίας, «τό θέλγη
τρου πολυτελούς ζωής άνευ τοΰ κόπου έργασίας είναι τό κλασσικόν αίτιον τοΰ πλεί- 
στου τών έγκλημάτων κατά τής περιουσίας. Διό ταινίαι προβάλλουσαι ήδυπαθή καί 
πολυτελή ζωήν άνευ έργασίας, παρακολουθούμεναι συχνάκις, διαφθείρουσιν ήθικώς 
πληθύν νεαρών άτόμων, άτινα άλλως θά διήγον βίον έντιμον». («Κωνσταντίνου Γ. 
Γαρδίκα. ’Εγκληματολογία. Τόμος Α '. “Εκδ. δ '. Άθήναι. 1959». σ. 324). Τοϋτο 
δ’ άπέδειξαν καί έρευναι, αί όποΐαι διεξήχθησαν ένάμερικανικοΐς σωφρονιστηρίοις, 
διότι έδείχθη ότι τό έν τρίτον περίπου τών καταδίκων άνηλίκων έτέλεσαν τά έγκλή- 
ματα αυτών, «ΐνα ζήσωσι βίον πολυτελή, δν άπευθαύμαζον έν κινηματογραφικαΐς 
ταινίαις» («Κ.Γ. Γαρδίκα. Αυτόθι).
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6) Π ύ λ η  τ ή ς  π ρ ο β ο λ ή ς  π ε ρ ι π ε τ ε ι ώ ν .
Τέλος είδικώτερος επιπρόσθετος κίνδυνος γεννάται διά τούς άγοντας την α

νώριμο ν ήλικίαν τής φαντασίας, τής μυθομανίας καί τοϋ πόθου τής περιπετειώδους 
ζωής καί έστερημένους έν ταύτώ πείρας, ώσαύτως έκ μιας άλλης τακτικής των πα
ραγωγών κινηματογραφικών ταινιών, οί όποιοι παρουσιάζουσι φανταστικά περι
πετειώδη ταξίδια καί περιπετειώδεις άνά τούς ωκεανούς καί άνά τον κόσμον περι
πλανήσεις. Κατ’ αύτον τον τρόπον όμως ή οθόνη δημιουργεί ψευδή εμπειρίαν περί 
τής περιπετειώδους ζωής, ένώ ταυτοχρόνως εξάπτει έπίσης την προς περιπέτειαν 
ροπήν τής άνωρίμου νεότητος, προωθούσα ταύτην εις τάς τοσοϋτον έπικινδύνους 
εγκαταλείψεις τυχοθηρικάς τής οικογενειακής εστίας, εις άσκοπους περιπλανήσεις, 
άνά την χώραν ή καί άνά τον κόσμον, εις γηίνας ή θαλασσίας άλητείας κ.ο.κ.

Γ '. Ε ί δ ι κ α Ι  δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς :
’Ανάγκη όμως, πριν ή φθάσωμεν εις το τελικόν τμήμα τής πάλης εναντίον 

τών έκ τού κινηματογράφου κινδύνων, όπως προβώμεν καί εις ώρισμένας είδικάς 
σχετικάς διαπιστώσεις, ήθικών κινδύνων, άφορώσας ένθεν μέν εις τά παρακολου- 
θοϋντα τον κινηματογράφον μικρά παιδία, ένθεν δέ εις τούς παρακολουθοϋντας τήν 
οθόνην παθολογικούς άνηλίκους.

1) ’Η θ ι κ ο ί  κ ί ν δ υ ν ο ι  δ ι ά  τ ά  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ΰ ν τ α  τ ο ν  
κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ν  μ ι κ ρ ά  π α ι δ ί α .

Καί έν πρώτοις ώς προς τά μικρά παιδία. Οί γονείς λοιπόν καί ό πολύς κό
σμος φαντάζονται ότι ταΰτα, μή δυνάμενα ώς έκ τής μικρας ηλικίας των νά άντι- 
ληφθώσι τάς θεωμένας σκηνάς τοϋ κινηματογράφου, δεν δέχονται άντιστοίχους 
συγκινήσεις καί δέν βλάπτονται.

Έ ν τοσούτω ή άλήθεια είναι μία άλλη: ’Ή τοι ή θέα σκηνών τραχείας καί κυ- 
νικής βίας, σκληρότητος καί βαναυσότητας, συγκρούσεων, τραυματισμών, πυροβο
λισμών, έμπρησμών κτλ. ή ή θέα γενετησίων σκηνών προκαλεΐ είς τά παιδία θολάς 
έντυπώσεις, διεισδυούσας εις τά βαθύτερα ψυχικά στρώματα αύτών. Καί θά έλθη 
άργότερον ή έποχή, σύν τή βαθμιαία προόδω τής ηλικίας καθ’ ήν αί βυθισθεϊσαι 
αύται έντυπώσεις εις τό υποσυνείδητον θά άναπηδήσωσι μετ’ ισχύος ώς συγκεχυ- 
μέναι καί ώχραί άναμνήσεις είς τήν ψυχικήν έπιφάνειαν καί θά άσκήσωσι μίαν ΰπου- 
λον λανθάνουσαν καί ίσχυράν βλαπτικήν έπιρροήν (Boeck). (Σχετικώς καί «Κων
σταντίνου Γ. Γαρδίκα. ’Εγκληματολογία. Τόμος Α '. δ' Άθήναι, 1959». σ. 324 
ύποσ. 1).

2) ’Η θ ι κ ο ί  κ ί ν δ υ ν ο ι  δ ι ά  τ ο ύ ς  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ϋ ν τ α ς  τ ο ν  
κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ν  π α θ ο λ ο γ ι κ ο ύ ς  ά ν η λ ί κ ο υ ς .

Καί κατά δεύτερον λόγον έν σχέσει προς τήν έπιρροήν τοϋ κινηματογράφου 
είδικώς έπί τών παρακολουθούντων παθολογικών άνηλίκων, οί όποιοι καί φοιτώσι 
συχνότερου είς τούς κινηματογράφους. Τό θέμα άφορα πρώτον είς τούς θεωμένους 
τάς σκηνάς ό λ ι γ ο φ ρ ε ν ε ΐ ς  ή ά μ β λ ύ ν ο α ς .  Ουτοι, υφιστάμενοι ίσχυρώς 
τήν έκτεταμένην υποβλητικήν έπιρροήν τών πάσης φύσεως κτηνωδών σκηνών βα- 
ναύσου γενετήσιας βίας ή σκηνών βαναύσου καί τραχείας αίματηρας βίας κατά τής 
ζωής, τής σωματικής άκεραιότητος ή κατά τής ιδιοκτησίας ή σκηνών έμπρησμοϋ, 
άφομοιοΰσι ταύτας πλήρως καί τείνουσι νά έπαναλάβωσι τάς σκηνάς οίονεί μηχα
νικώς.

Τό θέμα άφορα δεύτερον είς τούς ψυχικώς νοσοΰντας άφ’ ένός καί είς τούς ψυ- 
χικώς άνωμάλους άφ’ ετέρου. Έ ν προκειμένω ή έντύπωσις έκ τών φρικτών κινημα
τογραφικών σκηνών είναι ποικίλη άναλόγως τοϋ είδους τής ψυχικής νόσου ή τοϋ 
είδους τής ψυχικής άνωμαλίας. Πάντως έν είναι βέβαιον ότι ή έντύπωσις πλαναται



Οί έκ τοΰ κινηματογράφου κίνδυνοι διά την νεότητα 773

έντός των σκοτεινών στρωμάτων τοΰ υποσυνειδήτου, ίνα ϊσως μεταβληθή μίαν η
μέραν εις κινητήριον δύναμιν προς άπομίμησιν. Αίφνης κατ’ αυτόν τον τρόπον οί 
έκ των ψυχικώς νοσούντων μελαγχολικοί θεαταί ή οί έκ των ψυχικώς άνωμάλων 
καταθυμικοί δύνανται μηχανικώς νά παρωθηθώσιν εις άνατριχιαστικάς αυτοκτο
νίας. ’Ή  λ.χ. οί έκ τών ψυχικώς νοσούντων παρανοϊκοί, ΰπομανιακοί ή άλλοι καί οί 
έκ τών ψυχικώς άνωμάλων έκρηκτικοί, φανατικοί άγωνισταί ή άλλοι δύνανται μη
χανικώς νά παρωθηθώσιν είς πράξεις κτηνώδους βίας. "Η λ.χ. οί έκ τών ψυχικώς 
νοσούντων πάσχοντες έξ έπιληπτικών ισοδυνάμων καί έξ έπιληπτικής λυκοφωτι- 
κής καταστάσεως δύνανται κατά την στιγμήν τών κρίσεων αύτών νά καταστώσιν 
άνεύθυνοι μηχανικοί μιμηταί τών κινηματογραφικών σκηνών βαναύσου καί κτηνώ
δους βίας. "Η λ.χ. οί έχοντες γενετήσιας ανωμαλίας άνήλικοι θεαταί, άναλόγως τοΰ 
είδους τής άνωμαλίας, ιδιαιτέρως έλκύονται ίσχυρώς κατά τάς γενετήσιας κρίσεις 
των προς οίονεί μηχανικήν άπομίμησιν λ.χ. ύπό σαδιστών ένός άλγολαγνικοϋ στραγ
γαλισμού ή άκρωτηριασμοϋ κ.ο.κ.

Υ. Πάλη κατά τών κινδύνων τοΰ κινηματογράφου.
1. Γενικώς.
Ά λλ’ άς έλθωμεν είς τό τελευταΐον τμήμα τής π ά λ η ς  έ ν α ν τ ί ο ν  τ ώ ν  

κ ι ν δ ύ ν ω ν  έ κ  τ ο ΰ  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ .
Άφήνομεν όμως εις τήν Γαλλίδα Odette Philippon προηγουμένως, ή οποία 

έν έτει 1950 συνέγραψεν έπιστημονικά πορίσματα κατόπιν μιας παγκοσμίου συγ
κριτικής έρεύνης έπί τής νεανικής διαφθοράς ύπό τον δίκαιον τίτλον: «La jeunese 
coupable vous accuse», νά χαρίση μίαν βραχύλογον παραστατικήν συγκεφαλαίω- 
σιν. (Σχετικώς: «’Αδελφότητος Θεολόγων «ή Ζωή». Κινηματογράφος καί νεότης. 
Άθήναι. 1954» σ. 11):

« Ή  σύγχρονος νέα γενεά, άνατεθραμμένη μέ τά σύγχρονα φίλμς, δεδομένου 
δτι εκατομμύρια νέοι φοιτούν είς τούς κινηματογράφους καθ’ έκάστην έβδομάδα, 
γεννά νευρικούς, αισθησιακούς καί φιλήδονους, παθολογικώς άναλγήτους ή βίαιους, 
όνειροπόλους ή άνθρώπους τών περιπετειών, διανοητικώς άνισορρόπους, έξοικειω- 
μένους είς τήν τραχεΐαν βίαν, τήν τρομοκρατίαν καί τήν ληστείαν. "Ο,τι πολυτι- 
μότερον έχει μία χώρα, ή νεότης της, είναι παραδεδομένον είς οικονομικά συμφέ
ροντα άνεξέλεγκτα, άτινα πλήττουν τάς ζωτικάς αύτής δυνάμεις μέ συνενόχους οι
κογένειας, αί όποϊαι φαίνεται δτι είναι τυφλαί, έφ’ δσον σιωπούν καί δεν διαμαρτύ
ρονται, καί τό Κράτος, τό όποιον άπό μακροϋ αδιαφορεί».

Τό θέμα δέ τών ένδεικνυομένων μέτρων πάλης κατά τών κινδύνων τού κινη
ματογράφου θά έρευνήσωμεν νϋν έν βραχυλογία, αφού προηγουμένως άναφερθώ- 
μεν είς τάς ομάδας διαφόρων κοινωνικών ομάδων καί άποχρώσεων, τάς οποίας εύ- 
ρίσκομεν έναντιουμένας κατά τής πάλης καί άφοϋ άναφερθώμεν έν συνεχεία καί είς 
τά παρ’ αύτών προβαλλόμενα άντίθετα έπιχειρήματά των.

2. 'Ομάδες έναντιουμένων κατά τής πάλης εναντίον τών κίνδυνων έκ τοΰ 
κινηματογράφον.

Θά φανή λοιπόν άπίστευτον, άλλά πάντως κακή τή μοίρςι συναντώμεν κύ
κλους άτόμων, τά όποια άντιδρώσιν έναντίον τής πολιτικής κατά τών κινδύνων τού 
κινηματογράφου, τινές δέ έξ αύτών έχουσιν άληθώς τοιαύτην δύναμιν, ώστε παρα- 
λύουσιν άκόμη καί τά στοιχειώδη μέτρα πάλης έναντίον τών τοιούτων κινδύνων.

α ') Ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς  ύπό κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ώ ν  κ α ί  λ ο γ ο τ ε χ ν ι 
κ ώ ν  κ ύ κ λ ω ν .

Καί έν πρώτοις μίαν τοιαύτην άντίδρασιν άσκοΰσι κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ο ί  κ α ί  
λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ο ί  κ ύ κ λ ο ι ,  οί όποιοι έπιμένουσι νά εχωσιν άποφασιστικήν 
καί αυθεντικήν γνώμην έπί τών θεμάτων τού κινηματογράφου. Τοιουτοτρόπως οί
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κύκλοι οδτοι παρασύρουσιν άφ’ ένός μέν τάς έπιτροπάς προληπτικού ελέγχου των 
κινηματογραφικών ταινιών εις καλλιτεχνικά καί λογοτεχνικά κριτήρια,, τά δέ δι
καστήρια, τά έκδικάζοντα κινηματογραφικάς παραβάσεις εις άπαλλαγάς τών κα
τηγορουμένων, εμφανιζόμενοι ώς άπό περιωπής βαρύνοντες μάρτυρες ύπερασπί- 
σεως.

Έ ν τοσούτω τό έκπληκτικόν έν προκειμένη είναι δτι δεν έχει έπαρκώς νοηθή 
δτι τό θέμα τών επιτροπών προληπτικού έλέγχου τών κινηματογραφικών ταινιών 
καί της έκδικάσεως τών κινηματογραφικών παραβάσεων δεν είναι παντάπασι λο
γοτεχνικόν καί καλλιτεχνικόν, άλλά άποκλειστικώς καί μόνον ήθικόν.

Δεν παραγνωρίζομεν βεβαίως καί τήν άξίαν της ώραιότητος, ήν ένσαρκώνου- 
σι τά καλλιτεχνικά δημιουργήματα, πολλώ δέ μάλλον έν τη ήμετέρα πατρίδι, ή ό
ποια έγέννησε τούς άθανάτους θείους καί ουρανίους καλλιτέχνας της γλυπτικής, 
τής άρχιτεκτονικής, τής λογοτεχνίας κ.τ.λ.

Ά λλ’ ή τοιαύτη πλευρά έπ’ ούδενί λόγω πρέπει νά άγάγη εις τήν κατάργησιν 
τών ήθικών καί παιδαγωγικών κριτηρίων καί εις τήν δήθεν διά μιας καλλιτεχνι
κής οδού τροφοδοσίαν τής διαφθοράς, άλλ’ άπλώς οδηγεί μίαν έχουσαν φρόνησιν καί 
νοΰν πολιτείαν είς τήν θέσπισιν, παραλλήλως προς τον θεσμόν έπιτροπών προλη
πτικού ήθικοΰ καί παιδαγωγικού έλέγχου τών κινηματογραφικών ταινιών καί είς 
τήν δημιουργίαν τού θεσμού έπιτροπών προληπτικού καλλιτεχνικού έλέγχου τών 
κινηματογραφικών ταινιών, τών δύο πτυχών ούχί άνταγωνιζομένων, άλλά συνεργα- 
ζομένων διά τήν ήθικήν άφ’ ενός καί τήν καλλιτεχνικήν άφ’ έτέρου έξύψωσιν.

β') Ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς  έ κ  μ έ ρ ο υ ς  τ ώ ν  έ χ ό ν τ ω ν  Ι σ χ υ ρ ά  οι 
κ ο ν ο μ ι κ ά  σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α  έ κ  τ ώ ν  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ω ν .

Φανατικήν καί άνένδοτον δμως άντίδρασιν, δυστυχώς όλοκληρωτικώς σα- 
ρώνουσαν τήν πολιτικήν κατά τών κινδύνων έκ τών κινηματογράφων είς τάς διαφό
ρους χώρας, δυστυχώς δέ καί παρ’ ήμΐν, άσκοΰσιν οί έχοντες ισχυρά ο ι κ ο ν ο 
μ ι κ ά  συμφέροντα έκ τών κινηματογράφων. Θησαυρισταί καί κερδομανείς καρ- 
χαρίαι τού πλούτου, οι όποιοι, κινούμενοι άποκλειστικώς ύπό τού έλατηρίου τού 
κέρδους, «έχουν ώς μόνον κριτήριον τήν έμπορικότητα τών ταινιών» (Θεοφ. Πα
πακωνσταντίνου). Οδτοι, δντες χρηματοδόται έφημερίδων, ύποδουλώνουσι ταύτας 
κατασιγάζοντες τον έξ αύτών έλεγχον ή οντες χρηματοδόται τών διαφόρων διεκδι- 
κούντων τήν έξουσίαν πολιτικών κομμάτων ύποδουλώνουσι τάς έκάστοτε κυβερνή
σεις διά τών κομματικών χρηματοδοτήσεων, καί τοιουτοτρόπως θέτουσιν άφανώς 
έκποδών πάσαν κρατικήν πολιτικήν έναντίον τών έκ τού κινηματογράφου κινδύ
νων, άπαλλασσόμενοι ούσιαστικώς καί τών πλέον πενιχρών ένοχλήσεων.

Δείγμα καί τούτο ύποδουλώσεως τής ήθικής είς τον θεόν τού άργυρίου, τον 
Μαμωνάν.

γ ' ) ’Α ν τ ί δ ρ α σ ι ς  έ κ  μ έ ρ ο υ ς  τ ώ ν  έ μ φ α ν ι ζ ο μ έ ν ω ν  ώς  
π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ώ ν .

Σοβαράν ωσαύτως άντίδρασιν κατά τής πολιτικής έναντίον τών κινδύνων έκ 
τού κινηματογράφου συναντώμεν έκ μέρους τών δήθεν π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ώ ν  δ ι α 
ν ο ο υ μ έ ν ω ν .

Οί κύκλοι δ’ οδτοι, θεωροΰντες τά ήθικά κριτήρια ώς πεπαλαιωμένα, άπο- 
φαίνονται άφ’ υψηλού δτι δέν πρέπει νά έκτεθή ή Ελλάς είς τά δμματα τής διεθνούς 
κοινής γνώμης ώς ύποανάπτυκτος, έφαρμόζουσα άναχρονιστικήν καί πεπαλαιωμέ- 
νην πολιτικήν κατά τού κινηματογράφου. Τοιουτοτρόπως δμως καί οί κύκλοι οό- 
τοι έπηρεάζουσι διά μιάς τοιαύτης φοβίας τήν κοινήν γνώμην, τάς έπιτροπάς προ
ληπτικού έλέγχου τών κινηματογραφικών ταινιών καί τέλος τά έκδικάζοντα τάς 
κινηματογραφικάς παραβάσεις ποινικά δικαστήρια.

Δείγμα κάμψεως τής ήθικής χάριν ένός δήθεν προοδευτικού πνεύματος.
(ΣυτβχΙζβται)
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ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΕΝΑ ΛΕΠΡΟ  
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΜΕΡΙ ΤΟΥ
------------------'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ------------------

Σκαλίζοντας τα πρώτα μου αρχεία για τδ αστυνομικό ρεπορτάζ καί τις πρώ
τες μου σημειώσεις για τα παληά εγκλήματα, πού άπησχόλησαν πριν πολλές δεκα
ετηρίδες τήν ’Αστυνομία για τη διαλεύκανσί τους, βρίσκω άρκετά στοιχεία για ένα 
έγκλημα πού έγινε στον Πειραιά κατά τά τέλη Ίανουαρίου τοϋ 1924 καί πού κα
θώς φαίνεται είναι καί τδ πρώτο έγκλημα πού άνεκάλυψε καί διαλεύκανε ή ’Αστυ
νομία Πόλεων, πού είχε παραλάβει τη ν ’Ασφάλεια καί τήν Τάξι στη γειτονική με- 
γαλόπολι λίγους μήνες προηγουμένως, τδν Μάιο τοϋ 1923. ΤΗταν ένα έγκλημα σα
τανικό, πού μέ είχε άναγκάσει έκεΐνο τδν καιρδ νά κατέβω κάτω στδν Πειραιά καί 
νά κάνω ρεπορτάζ γιά τήν πρώτη μεγάλη επιτυχία τοϋ Τμήματος Γενικής ’Ασφα
λείας Πειραιώς, τδ όποιον διηύθυνε τδν καιρδν εκείνο ό τότε άστυνόμος καί ήδη συν- 
ταξιοΰχος άστυνομικδς διευθυντής κ. Παναγιώτης Καλκάνης, μέ διευθυντή τής ’Α
στυνομίας τδν ύπέργηρο συνταξιοΰχο τώρα Ά ρχηγδ κ. ’Ιωάννη Καλυβίτη.

’Εκείνα τά χρόνια, μετά τή Μικρασιατική καταστροφή, δταν τά κύματα τής 
προσφυγικής δυστυχίας τής διωγμένης άπδ τήν ’Ιωνία είχαν κατακλύσει κυρίως 
τήν ’Αθήνα καί τδν Πειραιά, πριν άκόμα άρχίση ή διοχέτευσις αυτών πρδς τήν υ
πόλοιπη Ελλάδα, ό άμερικανικός ’Ερυθρός Σταυρός εϊχεν έγκαταστήσει ένα πρό
χειρο νοσοκομείο σέ μεγάλες καί μικρές σκηνές, πού τις είχε στήσει κάπου έξω 
άπδ τδν Πειραιά, μέ άποκλειστικό σκοπό νά νοσηλεύη τούς δυστυχισμένους πρόσ
φυγες. Μέσα σ’ αυτό τδ νοσοκομείο, πού οί γιατροί, οί νοσοκόμοι καί τδ ύπηρετι- 
κδ προσωπικό ήταν βέροι Ρωμηοί, γιατί οί ’Αμερικανοί πλήρωναν μόνον τά έξοδα, 
γινόντουσαν δεκτοί δλων τών ειδών οί άρρωστοι, ώς καί οί λεπροί άκόμα, οί όποιοι 
δμως έμεναν άνά ένας ή άνά δύο σέ χωριστά τσαντήρια, στήν άκρη τοϋ νοσοκομείου.

Καί άκριβώς σ’ ένα τέτοιο τσαντήρι τδ πρωινό τής 30 Ίανουαρίου 1924, ένώ 
έκανε ένα φοβερό διαβολόκρυο, βρέθηκε πεθαμένος ένας νοσηλευόμενος λεπρός, ό 
Διονύσης Κλάδης. Τδ ξυλιασμένο πιά κορμί του βρέθηκε μπρούμυτα πεσμένο μπρο
στά στδ ντιβάνι-κρεβάτι του καταμέλανο. Μερικοί νοσοκόμοι, πού πήγαν νά δώσουν 
στδν λωβιασμένο τδ πρωινό ρόφημα καί τδν βρήκαν πεθαμένο, ειδοποίησαν τούς 
γιατρούς καί αύτοί,άφοΰ έρριξαν μιά ματιά στδ πτώμα τοϋ νεκροΰ, έβγαλαν τδ συ
μπέρασμα: «Θάνατος έκ ψύξεως».

—Μά γιατρέ δέν βλέπεις κάτι μελανιές στδ λαιμό του καί κάτι κτυπήματα; 
παρατήρησε’ κάποιος νοσοκόμος.

Μά ό γιατρός δέν είχε καιρό γιά χάσιμο ώστε νά τά προσέξη. Καί έβγαλε τήν 
άπόφασί του.

—Στις τελευταίες του στιγμές πού θά τουρτούριζε έπεσε άπδ τδ ντιβάνι του 
κάτω μπρούμυτα πεθαίνοντας καί έγιναν οί αμυχές καί τά μικροτραύματα. Δέν τδν 
βλέπετε πώς έχει μελανιάσει άπδ τδ κρύο;

'Η  άδεια ταφής έβγήκε μέ αύτή τή δικαιολογία καί ό φουκαράς ό Διονύσης 
Κλάδης, ό λωβιασμένος, θάφτηκε τήν άλλη μέρα 31 Ίανουαρίου σέ μιά άπόμερη 
γωνιά, στδ μοναδικό νεκροταφείο τής Άναστάσεως στδν Πειραιά.

"Υστερα άπδ τρεις μέρες δμως ένας κύριος παρουσιάστηκε στδ διοικητή τής 
Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς άστυνόμο κ. Καλκάνη.

—Μέ συγχωρήτε κ. διοικητά γιά τήν ένόχλησι. Λέγομαι Νίκος Κοντομητρό- 
πουλος. Είμαι διαχειριστής στδ νοσοκομείο τοϋ άμερικανικοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ
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καί ήλθα να σας καταγγείλω ότι κάποιο στυγερό έγκλημα φαίνεται οτι έγινε στο 
νοσοκομείο μας καί δεν τό πρόσεξαν οί γιατροί.

—Λέγετε, κύριε, σάς άκούω. Τί συμβαίνει; ρώτησε ό κ. Καλκάνης.
—Νά, πέθανε στις 30 ’Ιανουάριου, σέ μια σκηνή του νοσοκομείου μας κά

πως άπομονωμένος, ένας φουκαράς λεπρός. Διονύσιο Κλάδη τον λέγανε. Καί μόλις 
σήμερα τό πρωί παρουσιάσθηκαν σέ μένα κρυφά δυο νοσηλευόμενοι στο νοσοκο
μείο μας λεμβούχοι, πού έμεναν σέ δίπλα σκηνές, ένας ’Αλέξανδρος Πετρόπουλος 
καί ένας ’Αλέξανδρος Φάρκης,καί μοΰ είπαν ότι ό θάνατος του Κλάδη δέν προήλθε 
άπό ψΰξι, όπως είπανε οί γιατροί μας, πού φαίνεται ότι τον έξήτασαν έντελώς πρό
χειρα, άλλά άπό στραγγαλισμό. Τον έπνιξαν κάτι νοσοκόμοι μας γιά νά του κλέ
ψουν τις οικονομίες. Τό κεμέρι πού εΐχε άπάνω του.

—"Ωστε έχουμε στραγγαλισμό μέ ελατήριο τη ληστεία, είπε ό κ. Καλκάνης. 
Πάμε άμέσως στο νοσοκομείο σας νά άρχίσω άνακρίσεις. ’Αλλά μέ τρόπο ώστε 
νά μήν ύποψιασθοϋν οί δράστες τίποτε καί μάς φύγουν.

Καί ό διοικητής τοΰ Τμήματος ’Ασφαλείας Πειραιώς κ. Καλκάνης, άφοϋ ά- 
νέφερε την καταγγελία τοΰ διαχειριστοϋ τοΰ νοσοκομείου στον διευθυντή τής ’Α
στυνομίας κ. Καλυβίτη, έγκατεστάθη σέ μιά μεγάλη σκηνή, πού έχρησίμευε ως γρα
φείο τοΰ νοσοκομείου τοΰ άμερικανικοΰ Έρυθροϋ Σταυρού, καί άρχισε τις άνακρί- 
σεις του, άφοΰ φρόντισε έγκαίρως νά διαδοθή ότι ή άνάκρισις γινότανε γιά κάτι σεν
τόνια πού είχαν δήθεν κλαπή άπό τήν ιματιοθήκη τοΰ νοσοκομείου, οπού στήν πρα
γματικότητα δέν είχε γίνει καμμιά άπολύτως κλοπή.

Πρώτος εξετάσθηκε ό βαρκάρης Άλέκος Πετρόπουλος. Καί νά τί είπε :
—’Ενώ κοιμώμουνα στο τσαντήρι μου, κοντά στο τσαντήρι τοΰ μακαρίτη τοΰ 

Κλάδη, άκουσα, στις 2 τά ξημερώματα τής 30 τοΰ Γενάρη, βήματα άνθρώπων έξω 
άπό τό διάδρομο πού μάς χωρίζει. Περπατούσαν άνθρωποι καί τράβηξαν προς τό 
τσαντήρι τοΰ λωβιασμένου Κλάδη. Μά υστέρα άπό ένα λεπτό τής ώρας άκουσα ένα 
φοβερό μουγγρητό. Πώς κάνει τό βόδι όταν τό σφάζουν οί μακελλάρηδες; Τό μουγ- 
γρητό αύτό όσο πήγαινε καί έσβηνε καί υστέρα άκούστηκε ένα «ντούπ», σαν κάτι 
νά έπεφτε μέσα στο τσαντήρι τοΰ φουκαρά τοΰ Κλάδη. Στο άναμεταξύ έσπρωξα καί 
ξύπνησα σιγά-σιγά καί τον άλλο συνάδελφός μου, τον βαρκάρη Άλέκο Φάρκη καί 
άκουσε κι’ αυτός. Τοΰ είπα όμως νά κάνη μώκο καί νά μήν βγάλη άχνα, μήπως ή- 
τανε τίποτε κακούργοι καί μάς σκοτώνανε καί μάς. "Υστερα μισανοίξαμε μιά χα
ραμάδα στο άνοιγμα τοΰ τσαντηριοΰ μας καί έπειδή είχε φεγγάρι είδαμε νά βγαί-

κόμοι στο νοσοκομείο μας, τον Άνέστη Κόνσουλο, παιδί πράγμα 14 χρόνων, τον 
άδελφό του Άντώνη, πού είναι δυο χρόνια μεγαλύτερος του καί πού κατάγονται άπό 
τήν Νέαν ’Έφεσο καί άλλον έναν πρόσφυγα νοσοκόμο, τον Κώστα Χαλιμαντά, 20 
χρόνων. Σιγοκουβεντιάζανε, άλλά ό άνεμος έρχότανε άπό τό μήρος πού βαδίζανε 
καί έτσι έρχότανε ή ομιλία τους σέ μάς.

—Πόσα ; ρώτησε ό μικρός ό Κόνσουλος.
—Πέντε, άπάντησε ό Χαλιμαντάς.
—Πεντακοσάρικα ή χιλιάρικα; ξαναρώτησε.
—Χιλιάρικα... Σωθήκαμε.
'Ο  Άνέστης Κόνσουλος ζήταγε άμέσως τό μερίδιό του. Μά ό άδελφός του 

ό Άντώνης τον καθησύχασε.
—Κάτσε βρέ ήσυχος καί δέν θά σέ άδικήσουμε. Αύριο θά πάη ό Χαλιμαντάς 

στον Πειραιά καί θά κάνη λιανά καί θά πάρης τό μερίδιό σου. Πρόσεξε όμως μή 
βγάλης άχνα πουθενά γιατί χαθήκαμε.

'Ο κ. Καλκάνης έξήτασε άμέσως καί τον Άλέκο Φάρκη, ό όποιος έπεβεβαίωσε 
τήν κατάθεσι τοΰ Πετρόπουλου καί υστέρα ένήργησε κεραυνοβόλα. Έ πιασε άμέσως
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και τον Άνέστη και τον Άντώνη Κόνσουλο. ’Έγιναν κατακίτρινοι καί οί δύο σαν 
το φλωρί. 'Ο  Χαλιμαντάς δέν βρέθηκε στο νοσοκομείο. Είχε φύγει το πρωί πού 
βρέθηκε νεκρός ό Κλάδης καί δέν ξαναγύρισε. 'Ο  Άνέστης καί ό Άντώνης στήν 
άρχή άρνήθηκαν δτι ξέρουν τίποτε. Μά έπεσαν σέ ενα - σωρό αντιφάσεις καί δταν 
εξετάσθηκαν σέ άντιπαράστασι μέ τούς δυο αύτόπτες μάρτυρες, τον Άντώνη Πε- 
τρόπουλο καί τον Άντώνη Φάρκη, άναγκάσθηκαν νά ομολογήσουν. Βρήκαν δμως 
τη δικαιολογία νά πουν δτι έ'μειναν έξω καί φύλαγαν «τσίλιες» καί δτι μέσα στο 
τσαντήρι μπήκε μονάχα ό Χαλιμαντας, πού έπαιξε τον Κλάδη ενώ κοιμώτανε βα- 
ρειά. Άλλα φαίνεται δτι καί ό Άντώνης Κόνσουλος δταν ό Κλάδης άρχισε νά μουγ- 
γρίζη σαν το βόδι μπήκε μέσα καί έδωσε κι’ αυτός ένα χέρι για νά βοηθήση στο 
στραγγαλισμό. "Υστερα τά δύο άδέλφια άρχισαν νά καταριούνται τον Χαλιμαντά.

—Μάς την έσκασε ό άτιμος, έλεγαν. Αύτος έπήρε τά πέντε χιλιάρικα πού βρή
καμε στο κεμέρι τού λωβιασμένου πού κρεμότανε άπο το λαιμό του. Μάς είπε δτι 
θά κατέβαινε στον Πειραιά νά τά κάνη ψιλά γιά νά τά μοιράσουμε καί μην τον εί
δατε.

Μά ή Γενική Ασφάλεια Πειραιώς έπρεπε νά δέση καλά την ύπόθεσι. Δέν 
μπορούσε νά άρκεσθή μονάχα σέ καταθέσεις μαρτυρικές καί σέ ομολογίες κατηγο
ρουμένων. Έπήρε έντολή άπο τον Εισαγγελέα Πειραιώς καί ιατροδικαστή, έκαμε 
εκταφή τού πτώματος τού Κλάδη καί προσεκτική νεκροτομή άπο τήν οποίαν βγή
κε «στραγγαλισμός καραμπινάτος», δηλαδή κάτι παρά πάνω άπο οφθαλμοφανής. 
Επίσης άμυχές άπο νύχια έν ζωή καί κτυπήματα καί τραύματα μεταθανάτια δταν 
μετά τον στραγγαλισμό τούς έπεσε άπάνω το πτώμα.

’Έψαξα άρκετούς μήνες τώρα τις έφημερίδες τού 1924. Μά δέν βρήκα στοι
χεία δτι πιάστηκε ό Χαλιμαντάς, πού φαίνεται δτι, έχοντας τά πέντε χιλιάρικα άπο 
το κεμέρι τού λεπρού πού είχε στραγγαλίσει, έφυγε άπο τον Πειραιά καί χάθηκε σέ 
κάποια επαρχία μέσα στήν άναμπουμπούλα τής προσφυγιάς καί τής δυστυχίας. Τήν 
εποχή έκείνη ήταν άλλως τε εύκολα καί τά έγκλήματα καί ή άτιμωρησία τών δο
λοφόνων. Ή  άνθρώπινη ζωή δέν είχε τότε καμμιά σημασία.

Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 

μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτότους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 

πνευματική τροφή.
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Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Έ κ  τοΰ άμερικανικοϋ περιοδικοί)

-------------------------------- «Reader’s Digest», κατά μετάφρασιν -------------------------------
Άρχκρύλακος κ. Κ Ω Ν . ΛΑΨΑΝΗ

'Ο  θεσμός των 'Ορκωτών Δικαστηρίων δεν είναι βέβαια τέλειος, ή πείρα ό
μως έχει άποδείξει δτι άποτελεΐ τήν μεγαλυτέραν έγγύησιν κατά της τυραννίας καί 
της άδικίας.

Κάθε χρόνο 1.500.000 περίπου ’Αμερικανοί πολΐται έγκαταλείπουν τάς έπαγ- 
γελματικάς των άσχολίας διά νά συμμετάσχουν ώς ένορκοι εις 'Ορκωτά Δικαστήρια. 
Μερικοί άπασχολοϋνται μόνον όλίγας ημέρας εις τό δικαστήριον, ενώ άλλοι, έπιλεγέντες 
νά δικάσουν μίαν σοβαράν καί πολύπλοκον αστικήν ύπόθεσιν ή ποινικήν τοιαύτην, 
άπασχολοϋνται έπί εβδομάδας καί ολοκλήρους πολλάς φοράς μήνας. Έτησίως οί 
ένορκοι ’Αμερικανοί πολΐται άπασχολοϋνται συνολικώς έπί 15 εκατομμύρια εργα
σίμους ήμέρας, πράγμα τό όποιον στοιχίζει εις αύτούς ή τούς έργοδότας των 300 
έκατομμύρια δολλάρια. Δύναται δέ νά λεχθή δτι αί προσωπικαί αύταί θυσίαι τών ’Α
μερικανών πολιτών άποτελοΰν μέρος μόνον τοΰ συνολικοΰ κόστους, τό όποιον άπαι- 
τεΐται διά την διατήρησιν τοΰ θεσμοΰ τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων. Πολυάριθμοι 
δικαστικοί υπάλληλοι εργάζονται εντατικά διά τήν επεξεργασίαν, τον έλεγχον καί 
τον τελικόν καταρτισμόν τών πινάκων τών ενόρκων. Οί μισθοί τών δικαστών, δι
καστικών υπαλλήλων, στενογράφων καί βοηθών αυξάνουν μέ τάς υπερωρίας τών προ
σώπων αυτών κατά τάς συνεδριάσεις τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων.

Τοιουτοτρόπως καί εις τάς μικράς άκόμη πόλεις έν 'Ορκωτόν Δικαστήριον 
είναι δυνατόν νά στοιχίση εις τούς φορολογουμένους άρκετάς έκατοντάδας δολλαρίων. 
Εις την Νέαν 'Υόρκην, δπου μία δίκη Όρκωτοΰ Δικαστηρίου διαρκεΐ κατά μέσον 
δρον 4 περίπου ήμέρας, ή δίκη αυτή στοιχίζει περί τις 3.000 δολλάρια.

’Επειδή ακριβώς τά 'Ορκωτά Δικαστήρια είναι δαπανηρά καί αί συνεδριάσεις 
των πολυήμεροι, οί άνυπόμονοι μεταξύ ήμών έχουν έπανειλημμένως ζητήσει τήν 
άντικατάστασιν τών δικαστηρίων τούτων ύπό απλών τακτικών τοιούτων, άλλά τό 
αίτημά των έχει έπιμόνως άπορριφθή. Διότι οί ’Αμερικανοί πολΐται θεωροΰν τον 
θεσμόν τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων ώς εν έκ τών σπουδαιοτέρων δικαιωμάτων τοΰ 
ανθρώπου, ώς τήν μεγαλυτέραν έγγύησιν δι’ ΐσην δικαιοσύνην δι’ δλους. 'Ο  θε
σμός οδτος είναι άνυπολογίστου αξίας, διότι ή πείρα μάς έχει διδάξει δτι ίσταται ώς 
φρουρός δλων τών έλευθεριών μας.

Τά πρώτα 'Ορκωτά Δικαστήρια συνεκροτήθησαν εις τήν ’Αγγλίαν προ 900 
έτών περίπου, ό σκοπός των δμως δέν ήτο ώς σήμερον, ή περιφρούρησις δηλαδή τών 
έλευθεριών τοΰ ατόμου. Εις τήν πραγματικότητα ήσαν όργανα ένός ξένου τυράννου, 
τοΰ Γουλιέλμου τοΰ Κατακτητοΰ. Διά νά μή άποφύγη τήν βαρεΐαν φορολογίαν κανέ
νας αγρός καί καμμία άγέλη ζώων ό ισχυρός αύτός μονάρχης ώρισε δι’ έκαστον φέ- 
ουδον καί δι’ έκαστον χωρίον δωδεκαμελή έπιτροπήν, τής οποίας τά μέλη ήσαν 
ύποχρεωμένα νά βεβαιώσουν ένόρκως τά περιουσιακά στοιχεία τών περίοικων των. 
Αί έπιτροπαί αύταί, αί όποΐαι άπετέλεσαν τήν άπαρχήν τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων, 
μέ τάς άποφάσεις των διά τήν φορολογίαν τών πολιτών, κατέληξαν εις τον καταρτι
σμόν τοΰ πρώτου φορολογικοΰ καταλόγου τής ’Αγγλίας κατά τό έτος 1086. ’Αλλά 
οί έλεύθεροι Βρεττανοί συντόμως άντελήφθησαν κάτι, τό όποιον ό Νορμανδός κατα- 
κτητής δέν είχε προβλέψει. Τά 'Ορκωτά Δικαστήρια, σχηματιζόμενα άπό ίδικούς των 
γείτονας, προσέφεραν εις αύτούς τούς μικροϊδιοκτήτας τήν εύκαιρίαν νά άντιμετωπί- 
σουν τούς άρπαγας τής γής Νορμανδούς εύγενεΐς τιτλούχους. ’Επειδή, δηλαδή, ήσαν
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συχνόταται αί άντιδικίαι διά κτηματικάς διαφοράς μεταξύ φεουδαρχών καί μικροϊ- 
διοκτητών, οί τελευταίοι προσέφευγαν εις τά 'Ορκωτά Δικαστήρια, μόνα αρμόδια 
νά άποφαίνωνται εις ποιον έν τεμάχιον γης ή άλλο περιουσιακόν στοιχεΐον νομίμως 
άνήκεν. Τοιουτοτρόπως, δηλαδή, ένώ ό Γουλιέλμος ό Κατακτητής ώρισε τά πρώτα 
'Ορκωτά Δικαστήρια (έπιτροπάς έξ άγροτών) μέ άποκλειστικόν σκοπόν την ε’ί- 
σπραξιν βαρείας φορολογίας, αυτά, έπιλαμβανόμενα καί τών κτηματικών διαφορών, 
ωφέλησαν τούς μικροΐδιοκτήτας, διότι τούς έπροστάτευον άπό τάς άρπακτικάς δια
θέσεις τών φεουδαρχών.

Κατά τον 12ον αιώνα τά διά τάς άστικάς διαφοράς 'Ορκωτά Δικαστήρια ά- 
πέσπασαν την έμπιστοσύνην τοΰ λαοϋ εις τοιοϋτον βαθμόν άστε οί "Αγγλοι νά θεω
ρήσουν τον θεσμόν αύτόν ώς την βάσιν τών ελευθεριών τοΰ άτόμου, δταν τό έτος 
1215, κατόπιν πολλών άγώνων, κατώρθωσαν νά πείσουν τον βασιλέα Ίωάννην νά 
τούς παραχωρήση τό Σύνταγμα «Magna Carta», διά τοΰ οποίου άνεγνωρίζετο ή προ
σωπική καί πολιτική ελευθερία τών "Αγγλων. Εις αυτό τό Σύνταγμα διά πρώτην 
φοράν γραπτώς ένεφανίζετο ή 'ιστορική ύπόσχεσις κατά τήν οποίαν: «Ούδείς ελεύ
θερος πολίτης φυλακίζεται ή άποστερεΐται της προστασίας τών νόμων ή εκπατρί
ζεται ή άλλως πως κακοποιείται παρά μόνον συμφώνως προς άπόφασιν δικαστικήν, 
λαμβανομένην άπό άνθρώπους μέ ίσα δικαιώματα (ενόρκους) καί συμφώνως προς 
τον νόμον τής πατρίδος».

Κατά τήν διάρκειαν τών 400 επομένων ετών οί ’Άγγλοι έπεδόθησαν είς συ
νεχείς άγώνας ώστε νά υποχρεώσουν τούς διαδόχους τοΰ βασιλέως Ίωάννου νά τη
ρήσουν τό Σύνταγμα αύτό. Τήν μεγαλυτέραν των νίκην οί Ά γγλο ι έπέτυχον κατά 
τό έτος 1670 δταν ό Κουάκερος W illiam Penn έκατηγορήθη έπί διαταράξει της 
κοινής ήσυχίας, έπειδή ώμίλησε προς συγκεντρωθέν πλήθος είς δημοσίαν οδόν, μετά 
τό κλείσιμον τοΰ κέντρου «Κοινωνία τών Φίλων», ύπό τών κυβερνώντων. Οί άπο- 
τελοΰντες τά 'Ορκωτά Δικαστήρια άντελήφθησαν δτι ή έλευθερία τοΰ λόγου διέ- 
τρεχε κίνδυνον καί παρά τό γεγονός δτι δεν ήσαν Κουάκεροι (μέλη τής αυτής χρι
στιανικής όργανώσεως, είς τήν οποίαν άνήκεν ό κατηγορηθείς W illiam Penn) 
έψήφισαν υπέρ τής άθωώσεως τοΰ W illiam  Penn, πλήν ό πρόεδρος τοΰ δικα
στηρίου, ύπείκων είς τάς έντολάς τών κυβερνώντων, δέν άπεδέχθη τήν έτυμηγορίαν 
τών ένορκων καί ένέκλεισεν αύτούς είς τό κρατητήριον έπί τρεις συνεχείς ήμέρας, 
χωρίς τροφήν καί ύδωρ. ’Επειδή δέ οί ένορκοι ούτοι έν συνεχεία έπέμειναν πεισμό- 
νως είς τήν άρχικήν των άπόφασιν, τής άθωώσεως δηλαδή τοΰ W illiam Penn, ένε- 
κλείσθησαν είς τάς φυλακάς, πλήν προσφυγόντες είς τό Άνώτατον Δικαστήριον 
ήθωώθησαν, διότι καί οί 12 δικασταί έψήφισαν ύπέρ τής άθωώσεώς των. Κατ’ αύ
τόν τον τρόπον έπαγιώθη ή άρχή καθ’ ήν: ή έτυμηγορία τών ένορκων περί άθωώσεως 
τοΰ κατηγορουμένου δέν είναι δυνατόν νά τίθεται κατά μέρος, ό δέ κατηγορούμενος, 
άπαξ άθωωθείς ύπό τοΰ Όρκωτοΰ Δικαστηρίου, δέν είναι δυνατόν νά ύποβληθή είς 
νέαν δίκην διά τήν αύτήν αιτίαν.

Καί κατά τήν διάρκειαν άκόμη τής έπαναστάσεώς των οί ’Αμερικανοί ήθελον 
νά είναι βέβαιοι δτι ούδεμία κυβέρνησις πλέον θά έσκέπτετο νά τούς άποστε- 
ρήση τής προστασίας τοΰ θεσμοΰ τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων. ’Αμέσως δέ ένα μή
να μετά τήν άνακήρυξιν τής άνεξαρτησίας τοΰ άμερικανικοΰ "Εθνους, ή Πολιτεία 
τής Πενσυλβανίας υίοθέτησεν έν νέον Σύνταγμα, τό όποιον προέβλεπε περί 'Ορκω
τών Δικαστηρίων, τόσον διά τάς ποινικάς, δσον καί διά τάς άστικάς ύποθέσεις. Τό 
παράδειγμα δέ τοΰτο ήκολούθησαν καί πολλαί άλλαι Πολιτεΐαι, μεταξύ τών οποίων 
καί ή Πολιτεία Ντελαγουάρε.

"Οταν δμως συνήλθεν ή Έθνοσυνέλευσις, ή οποία κατήρτισε τό Σύνταγμα τοΰ 
"Εθνους Ιξ έτη μετά τήν λήξιν τής έπαναστάσεώς, οί άντιπρόσωποί της κατηνάλω- 
σαν σχεδόν ολόκληρον τό θέρος τοΰ 1787 είς συζητήσεις σχετικάς μέ τον διαχωρι-
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σμόν των εξουσιών των καθ’ έκαστα Πολιτειών άφ’ ένδς καί τής 'Ομοσπονδιακής 
κυβερνήσεως άφ’ έτέρου. Μόνον δέ κατά τάς τελευταίας όλίγας ήμέρας τής Έθνο- 
συνελεύσεως αυτής συνεζητήθη καί τό θέμα τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων, καί έν 
σπουδή οί άντιπρόσωποι τοϋ ’Έθνους έθεσαν μίαν διάταξιν εις τό Σύνταγμα, καθ’ 
ήν δλα τα άδικήματα δέον νά δικάζωνται ύπό 'Ορκωτών Δικαστηρίων.

Κατ’ αυτόν δμως τον τρόπον οί άντιπρόσωποι τοϋ ’Έθνους έδειξαν δτι δεν 
είχον σφυγμομετρήσει καλώς την κοινήν γνώμην, έδειξαν, δηλαδή, δτι δεν είχον άντι- 
ληφθή τάς διαθέσεις τοϋ λαοϋ, τήν άφοσίωσιν καί τήν έμπιστοσύνην πού έτρεφεν ό λαός 
προς τά 'Ορκωτά Δικαστήρια. Ή  έλλειψις άκριβώς εις τό Σύνταγμα λεπτομερών δια
τάξεων διασφαλιζουσών άμεμπτον διαδικασίαν καί ή έλλειψις διατάξεως προβλε- 
πούσης τήν έκδίκασιν καί τών άστικών υποθέσεων ύπό τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων, 
προεκάλεσαν τήν άντίδρασιν τοϋ λαοϋ καί τήν έκ ταύτης καθυστέρησιν τής έπικυ- 
r ώσεως τοϋ Συντάγματος. 'Η  έπικύρωσις δέ τοϋ Συντάγματος έγένετο άφοϋ προη
γουμένως έπηνέχθησαν ώρισμέναι βελτιωτικαί τροποποιήσεις εις ώρισμένας δια
τάξεις καί προσετέθησαν άλλαι, διασφαλίζουσαι τά δικαιώματα τών πολιτών.

Τοιουτοτρόπως ό θεσμός τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων υπήρξε τό μόνον έκ 
τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου, τό όποιον έτυχε πολλαπλής έγγυήσεως. Τό άρθρον 
3 τοϋ Συντάγματος προβλέπει περί τής άρμοδιότητος τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων δι’ 
δλας τάς ποινικάς υποθέσεις. Ή  τροποποίησις τοϋ άρθρου 6 προβλέπει περί τοϋ δι
καιώματος τοϋ κατηγορουμένου νά δικασθή ύπό τοϋ 'Ορκωτοϋ Δικαστηρίου, δικά- 
ζοντος μετ’ άπολύτου άντικειμενικότητος καί περί τών δικαιωμάτων τοϋ κατηγο
ρουμένου δπως: 1) έξετασθή κατ’ άντιπαράστασιν προς τούς μάρτυρας, 2) παρου- 
σιάση ίδικούς του μάρτυρας, οΐτινες ήθελον καταθέσει ύπέρ αύτοϋ καί 3) νά παρα- 
στή εις τό δικαστήριον μετά συνηγόρου. 'Η  τροποποίησις τοϋ άρθρ. 7 επεκτείνει τήν 
άρμοδιότητα τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων επί δλων τών διαφορών τοϋ εθιμικού 
Δικαίου, έφ’ δσον πρόκειται περί ποσού άνω τών 20 δολλαρίων. Δύναται δέ νά λε- 
χθή δτι καί αί 50 άμερικανικαί Πολιτεΐαι εις τούς θεμελιώδεις των νόμους έχουν 
διατάξεις παρόμοιας, διασφαλιζούσας τον θεσμόν αυτόν.

Κατά τάς τελευταίας δεκαετίας τά άμερικανικά Δικαστήρια έχουν καθιερώ
σει αύστηράν διαδικασίαν διά τον καταρτισμόν τών πινάκων τών ένορκων. Οί άρ- 
διοι ύπάλληλοι τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων καταρτίζουν κατ’ άρχήν μεγάλους π ί
νακας ύποψηφίων ένορκων, τούς όποιους ύποψηφίους λαμβάνουν άπό φορολογικούς 
καταλόγους, έκλογικούς καταλόγους, τηλεφωνικούς τοιούτους ή καταλόγους συν
δρομητών διαφόρων έντύπων. 'Η  έκήογή τών ύποψηφίων ένορκων γίνεται είτε 
εις τήν τύχην, είτε διά κλήρου, εις τρόπον ώστε οί έκλεγόμενοι νά άποτελοϋν τρόπον τινά 
τήν κοινήν γνώμην τής περιοχής. Ά πό  τούς πρώτους αύτούς πίνακας καταρτίζον
ται διά κλήρου μικρότεροι πίνακες, οί όποιοι έξετάζονται άπό τούς άντιπροσώπους 
τών άντιδίκων. Άμφότεραι αί πλευραί τών άντιδίκων έχουν άπεριόριστον τό δικαίω
μα νά έλέγξουν τον πίνακα τών ένορκων καί νά προκαλέσουν θέμα έξαιρέσεως οίου- 
δήποτε ύποψηφίου έκ τών ένορκων, διά τον όποιον κατά τήν έρευναν ήθελεν άποδει- 
χθή δτι ούτος έχει συμφέρον τ ι έν σχέσει μέ τό άποτέλεσμα τής δίκης ή δτι 
συνδέεται κατά κάποιον τρόπον μέ τον ένα έκ τών άντιδίκων ή δτι είναι προκατει
λημμένος έναντίον ένός άντιδίκου ή έναντίον τής φυλής εις τήν όποιαν ό άντίδικος 
άνήκει ή αν άποδειχθή δτι ό ένορκος ούτος έχει ήδη προ τής διεξαγωγής τής δίκης 
άποκρυσταλλώσει γνώμην περί τοϋ τις έκ τών άντιδίκων εύρίσκεται έν δικαίω. Ά μ - 
φότεραι έπίσης αί πλευραί τών άντιδίκων δύνανται νά ζητήσουν δπως ένεργηθή έ
ρευνα, δταν ύποπτευθοϋν δτι έχει άσκηθή βία, άλλά δέν δύνανται νά τήν άποδείξουν.

Κατά τήν διάρκειαν τής δίκης λαμβάνονται αύστηρά μέτρα, διά τών οποίων 
οί ένορκοι άπομονώνονται άπολύτως άπό τάς διαφόρους διαδόσεις, φήμας καί σχόλια 
σχετικώς μέ τήν δικαζομένην ύπόθεσιν, ούτως ώστε νά είναι τελείως άνεπηρέαστοι
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έν τή λήψει της άποφάσεώς των. ’Επίσης εντός της αιθούσης των ένορκων υπάρχει 
καί ένας σημαντικός άλλος παράγων, δστις έγγυάται περί της πλήρους καί άντικει- 
μενικής έξετάσεως τής ύποθέσεως άπό πάσης πλευράς, διότι ούδεμία άπόφα- 
σις δύνατΛι νά ληφθή, χωρίς την ομόφωνον γνώμην καί των 12 ενόρκων. 'Η  διάφορος 
δέ γνώμη ενός έκ των ενόρκων δεν είναι ποτέ δυνατόν νά τύχη περιφρονήσεως καί νά 
τεθή κατά μέρος. ’Εάν ύποτεθή δτι ώρισμένοι ένορκοι δεν ένθυμοϋνται καλώς κατα
θέσεις μαρτύρων ή των άντιδίκων ή εν οίονδήποτε άποδεικτικόν στοιχεΐον προσπο- 
ρισθέν ένώπιον τοϋ δικαστηρίου, άλλοι ένορκοι θά τούς παράσχουν τάς δεούσας διευ- 
κρινήσεις καί λεπτομερείς πληροφορίας διά πάσαν σημαντικήν πτυχήν της δικαζο- 
μένης ύποθέσεως. Μερικοί ένορκοι ίσως έρμηνεύσουν κακώς ώρισμένα σημεία τής 
δίκης, οί άλλοι δμως ένορκοι θά προσπαθήσουν νά τούς διαφωτίσουν καί νά τούς ύπο- 
δείξουν τήν ορθήν σειράν τών πραγμάτων.

Παρ’ δλας δμως αύτάς τάς πολλαπλάς έγγυήσεις, διά τών όποιων κατοχυρώ
νεται ό θεσμός τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων, είναι δυνατόν τά 'Ορκωτά Δικαστήρια, 
συγκροτούμενα έξ άνδρών καί γυναικών χωρίς νομικήν μόρφωσιν, νά δικάζουν υπο
θέσεις τόσον έπιτυχώς μέ ορθήν καί άντικειμενικήν κρίσιν, δσον οί έξ έπαγγέλματος 
δικασταί; 'Η  καταφατική άπάντησις εις τό μεγάλο αυτό έρώτημα βασίζεται εις 
τό γεγονός δτι εις 700 δικαστήρια, μεταξύ τών οποίων πλεΐστα δσα'Ομοσπονδιακά, 
οί δικασταί συνεργάζονται μέ τό Ίνστιτοϋτον Σπουδών 'Ορκωτών Δικαστηρίων τής 
Νομικής Σχολής τοϋ Σικάγου. Προ έτών εις Η .Π .Α . έγένετο τό εξής πείραμα: ’Επί
4.000 ποινικών ύποθέσεων, αίτινες έξεδικάσθησαν ύπό 'Ορκωτών Δικαστηρίων, οί 
δικασταί (δχι οί ένορκοι) κατέγραψαν τάς άποφάσεις τάς όποιας θά έλάμβανον Six 
τάς ύποθέσεις αύτάς, έάν έδίκαζον αυτοί μόνοι των, χωρίς τούς ένορκους. Κατό
πιν δταν έγένετο παραβολή αυτών τών ύποθετικών άποφάσεων τών δικαστών μέ 
τάς άποφάσεις τάς πραγματικάς, τάς οποίας έλαβον οί ένορκοι επί τών ιδίων 4.000 
ύποθέσεων, κατεδείχθη δτι κατά ποσοστόν 80%  αί άποφάσεις τών δικαστών ήσαν 
σύμφωνοι άπολύτως προς τάς άποφάσεις τών ένορκων. "Οσον δέ άφορά εις τό ύπό- 
λοιπον 20%  τών άποφάσεων, οί δικασταί άπεδέχθησαν δτι αί άποφάσεις τών ένορ
κων δέν ήσαν άποτέλεσμα κακής άπονομής δικαιοσύνης, άλλά άπλώς κακής έκτι- 
μήσεως τών μαρτυρικών καταθέσεων καί έν γένει τοϋ άποδεικτικοΰ ύλικοϋ.

Τό σημαντικώτερον δέ είναι δτι κατά τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας υπήρ
χε διαφωνία μεταξύ δικαστών καί ένορκων, κατά 90 % ή διαφωνία αυτή ώφείλε- 
το εις τό γεγονός δτι οί ένορκοι έψήφιζον ύπέρ τής άθωώσεως τοϋ κατηγορουμένου. 
Διότι εις τάς ποινικάς υποθέσεις κυριαρχεί ή άρχή τών ένορκων καθ’ ήν: ούτοι δέν 
πρέπει νά καταδικάσουν τον κατηγορούμενον, έκτος έάν πεισθοΰν άπολύτως δτι δέν 
ύπάρχει ούδςν ίχνος αμφιβολίας περί τής ένοχής αΰτοΰ. 'Η  περί δικαίου συνείδησις 
τοϋ αμερικανικού λαοΰ βασίζεται έπί τής πεποιθήσεως δτι είναι πολύ προτιμότερον 
νά άθωώνωνται μερικοί ένοχοι παρά νά καταδικάζωνται άθώοι, οί όποιοι έκ δι
καστικής πλάνης νά χάνουν τήν έλευθερίαν των.

"Οπως πας άλλος θεσμός, τοιουτοτρόπως καί τά 'Ορκωτά Δικαστήρια, δε
δομένου δτι άποτελοϋνται άπό άνθρώπους, δέν είναι άλάνθαστα. Πάντως ή πείρα 
τών 900 έτών μάς έχει έδραιώσει τήν πεποίθησιν δτι άποτελοϋν τό κάλλιστον μέσον 
άπονομής δικαιοσύνης καί ίσως έπί πλέον τήν μοναδικήν εΐσέτι κατοχύρωσιν καί 
έγγύησιν κατά τής άδικίας. Πλειστάκις τά 'Ορκωτά Δικαστήρια, άντιπροσωπεύον- 
τα κατ’ ουσίαν τήν κοινήν γνώμην, άπετέλεσαν τό μοναδικόν μέσον ύπερασπίσεως 
κατά σκληρών, πιεστικών καί άναχρονιστικών νόμων. Κατά τον 18ον αιώνα καί 
τάς άρχάς τοϋ 19ου εις τήν ’Αγγλίαν τά 'Ορκωτά Δικαστήρια ήσαν έκεΐνα τά όποια 
κατήργησαν, κατά τρόπον έμμεσον, τάς άπανθρώπους τιμωρίας τοϋ άκρωτηριασμοϋ, 
τής αποκοπής τής γλώσσης, τοϋ στιγματισμοϋ, τού έκπατρισμοΰ κ.τ.λ., διότι άπλώς 
δέν έπρόκειτο νά κηρύξουν ένοχον κάποιον ό όποιος έκλεψεν έν τεμάχιον άρτου δταν
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ή κλοπή αύτή θά έσήμαινε άπαγχονισμόν ή εξορίαν εις Αυστραλίαν. Εις τάς έν ’Α
μερική άποικίας των "Αγγλων τό δικαίωμα τής διά τοΰ τύπου κριτικής των πράξεων 
των δημοσίων άνδρών καθιερώθη κατ’ αρχήν ύπό τοϋ 'Ορκωτού Δικαστηρίου, το ό
ποιον ήρνήθη νά καταδικάση τον Tohn Peter Zenger, όταν οδτος κατά τό έτος 1735 
έκατηγορήθη ώς λιβελλογράφος. Σήμερον υπάρχει ή έπαναστατική τάσις τής κοινής 
γνώμης διά τήν κατάργησιν τής θανατικής ποινής καί έχει μάλιστα επιβάλλει εις 
δλας τάς Πολιτείας όπως άναγνωρίσουν εις τούς ένορκους καί τούς δικαστάς τό δι
καίωμα νά έπιβάλλουν μικροτέρας τής θανατικής καταδίκης ποινάς είς τάς υποθέ
σεις κακουργημάτων πρώτου βαθμού.

Τέλος τά 'Ορκωτά Δικαστήρια είναι εκείνα τά όποια έθεσαν φραγμόν είς τήν 
έξ ύπερβολικοΰ ζήλου ώρισμένων άστυνομικών υπαλλήλων τάσιν νά προσπαθούν νά 
έκμαιεύουν τήν ομολογίαν τοΰ κατηγορουμένου διά παρανόμων μέσων καί μεθόδων. 
Διότι οί ένορκοι άπεχθάνονται τά μέσα αύτά προς έκμαίευσιν τής ομολογίας τοϋ κα
τηγορουμένου καί πάντοτε δεικνύουν μεγάλην προθυμίαν διά τήν άπαλλαγήν τοΰ 
κατηγορουμένου, δταν άντιλαμβάνωνται δτι ό κατηγορούμενος έχει ομολογήσει τήν 
ενοχήν του κατόπιν κακοποιήσεώς του.

'Η  μεγίστη αύτή κοινωνική άποστολή τοΰ θεσμοΰ των 'Ορκωτών Δικαστη
ρίων, ή διασφάλισις δηλαδή πολλών άτομικών έλευθεριών, έχει γίνει άρκούντως άν- 
τιληπτή ύπό τών συγχρόνων ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ό  Χίτλερ, γνωρίζων δτι 
ή άνεξαρτησία καί εύρεΐα δικαιοδοσία τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων άπετέλει σο
βαρόν έμπόδιον είς τούς σκοπούς τοΰ ναζιστικοΰ κόμματός του, κατήργησε τελείως 
τον θεσμόν τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων. Είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν επίσης δεν 
ύπάρχουν σήμερον 'Ορκωτά Δικαστήρια.

Οδτω, λοιπόν, άνατρέχοντες είς τάς σελίδας τής ιστορίας βλέπομεν, δτι ό θε
σμός τών 'Ορκωτών Δικαστηρίων ύπήρξε τό πλέον άποτελεσματικόν δπλον, τό 
όποιον διαθέτει τό όπλοστάσιον τής Δημοκρατίας κατά τής τυραννίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Προσέχετε Ιδιαιτέρως τά μικρά παιδιά, δέν μπορείτε νά είσθε βέβαιοι διά τάς κινήσεις των. 
'Οταν τά βλέπετε νά παίζουν είς τόν δρόμον ή είς τά πεζοδρόμια, έλαττώνετε τήν ταχύτητα 
τοϋ αυτοκινήτου σας, γιά νά είσβε βέβαιοι ότι δέν 6ά συμβή δυστύχημα καί στήν άνάγκη

κορνάρετε δυνατά



ΞΕΝΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ -Μ Π ΙΆ Ϊ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν 

—  Χουάιτχέντ « Ή  Ιστορία τού F.B.I.», κατά μετάφρα- —
σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνίχ«ια έχ τοδ
■' - — ι ......... προηγουμένου)

Ό  Φόρμπς ΐσχυρίσθηκε δτι έτέλει έν διαζεύξει μέ τήν σύζυγό του καί ή στρα
τιωτική υπηρεσία δεν χορηγούσε οικογενειακά επιδόματα σέ παρόμοιες περι
πτώσεις. Ό  Φόρμπς ΰποσχέθηκε νά ΰπηρετήση κανονικά δλη τη θητεία του καί νά 
δείξη καλή διαγωγή. Κατόπιν τούτου τοϋ συγχωρήθηκε ή λιποταξία του καί έστάλη 
στις Φιλιππίνες, δπου μάλιστα προήχθη σέ λοχία. Οί συνάδελφοί του τον άποκαλοΰ- 
σαν «ό Γουίλλυ άπό τό ναυτικό» καί οί στρατιώτες ήταν ένθουσιασμένοι μαζί του.

Ό  Φόρμπς άνέλαβε έργασία ώς επιστάτης κάπου στις νοτιοδυτικές Πολιτείες, 
δπου έκανε καί πολιτική. Ά πό  τή στιγμή έκείνη άρχισε νά άναδεικνύεται σέ δεινό 
ρήτορα καί νά παρουσιάζεται ώς άνθρωπος μέ έξαιρετικά προσόντα καί πνευματι
κές ικανότητες.

Πρό τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου ό Φόρμπς είχε πάει στή Χονολουλοΰ δπου 
άνακατεύθηκε μέ τήν πολιτική στή Χαβάη καί σέ λίγο άνέλαβε διευθυντής των έκεϊ 
δημοσίων έργων. Ή  προνομιούχος αύτή θέσις τον έφερε μεταξύ των προσκεκλη
μένων της δεξιώσεως πού έδόθη κατά τήν υποδοχή τοϋ γερουσιαστοΰ Χάρντιγκ, 
πού ειχεν έπισκεφθή έπισήμως τή Χαβάη. Ωραίες κοπέλλες τοϋ νησιοΰ, σύμφωνα 
μέ τά έθιμα, στόλισαν μέ άρωματώδη στεφάνια καί γιρλάντες τον τράχηλο τοϋ γε- 
ρουσιαστοΰ καί ώργανώθηκαν υπαίθρια πάρτυ. "Οταν ό Χάρντιγκ άναχώρησε άπό 
τή Χαβάη, είχε συνάψει τέτοιες σχέσεις μέ τον Φόρμπς, ώστε έκάλει καί προσεφώ- 
νει ό ένας τον άλλον μέ τά μικρά των ονόματα. Ό  «Τσάρλυ» Φόρμπς προσεκλήθη 
νά έπισκεφθή τον Χάρντιγκ στή Μάριον τοϋ Ό χάϊο , δποτε ήθελε.

Μετά ήρθε ό πόλεμος. Ό  Φόρμπς ύπέβαλε αϊτησι καί ζήτησε νά καταταγή 
μέ τον βαθμό τοϋ ταγματάρχου, πράγμα πού έγινε. Κανένας δέν σκοτίσθηκε νά 
έλέγξη τό παρελθόν τοϋ Φόρμπς καί τή λιποταξία του. Πολέμησε στήν πρώτη γραμ
μή στή Γαλλία καί κέρδησε τό μετάλλιον έξαιρέτων πράξεων καί τον γαλλικό πολε
μικό σταυρό προαχθείς σέ άντισυνταγματάρχη.

"Οταν τελείωσε ό πόλεμος ό Τσάρλς Φόρμπς έπέστρεψε στήν ’Αμερική. Έ κεϊ 
άρχισε νά όργανώνη μιά έπιχείρησι στο Σήττλ, δταν τό 1920 άρχισε νά άνατέλλη 
στον ορίζοντα τό πολιτικό άστρο τοϋ Χάρντιγκ.

Ό  Φόρμπς ήταν ένας τυχοδιωκτικός τύπος. ΤΗταν άπό τούς πρώτους πού έπε- 
σκέφθηκαν τον Πρόεδρο στή Μάριον μετά τήν προεδρική έκλογή. Λέγεται δτι ό 
Φόρμπς ζήτησε άπό τον Πρόεδρο ν’ άναλάβη τό ναυτικό επιμελητήριο, άλλά τε
λικά ό Χάρντιγκ τοϋ είπε: «Τσάρλυ, δέν κάνεις γιά τή δουλειά αύτή. "Εχω δμως μιά 
άλλη έξ ϊσου καλή θέσι γιά σένα. Πρόκειται νά οργανώσουμε δλους τούς έφέδρους 
προς προστασία των συμφερόντων των. Μέ τις έπιτυχίες πού είχες στο στρατό νο
μίζω πώς θά τά καταφέρης. Μπορείς νά άναλάβης τή δουλειά αύτή αν θέλης».

Καί φυσικά ό Φόρμπς ήθελε. Ώ ς  διευθυντής τοϋ πλέον πολυδάπανου όργανι- 
σμοΰ τοϋ κράτους, σπατάλησε μέσα σ’ ένα χρόνο πάνω άπό 450.000 δολλάρια γιάνά 
γίνη ό «σπουδαίος» άνθρωπος της περιόδου. "Ενας δημοσιογράφος έγραφε άργότερα: 

«Οί άδηλοι πόροι τοϋ Φόρμπς ήταν πολλοί. Μόνον ό κανονικός μισθός του 
ήταν 10.000 δολλάρια τό χρόνο. Ζοϋσε πολυτελέστατα, έδιδε πάρτυ τά όποια έμει
ναν ιστορικά γιά τις έγκάρδιες φιλοφρονήσεις καί τήν σπατάλη πλούτου. Ή  οΐκο- 
γένειά του διαβιοΰσε στήν Ευρώπη».

’Ενώ άλλοι περίμεναν στήν ουρά γιά νά γίνουν δεκτοί άπό τον Πρόεδρο, ό
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Φόρμπς ήταν έλεύθερος νά μπαίνη αύθαίρετα στο γραφείο του και. νά καλή τον 
Πρόεδρο μέ τό μικρό του όνομα. Μέ τήν εύφυία του καί τό πνεύμα του, έδιδε κά
ποια ξεκούρασι στον Πρόεδρο άπό τά βάρη τής θέσεώς του, πού κούραζαν το άγα- 
θό πνεύμα του. 'Όλοι οί κάτοικοι τής Ούάσιγκτων τό ήξεραν αυτό. Φυσικά ό Φόρμπς 
εκμεταλλευόταν προς όφελος του τήν έκτίμησι αυτή.

Ό  Φόρμπς ήταν άπολύτως βέβαιος ότι τό Κογκρέσσο θά ένέκρινε τά 17.000. 
000 δολλάρια γιά τό νοσηλευτικό πρόγραμμα τής όργανώσεως παλαιμάχων καί 
παρεκίνησε ένα φίλο του ν’ άναλάβη νά προμηθεύση στήν όργάνωσι τά άναγκαΐα υ
λικά γιά τήν άνέγερσι νοσοκομείου καί θά είχε ένα κέρδος 34%  άπό τον άνάδο- 
χο άρχιτέκτονα. ’Ακόμα πριν εξαγγελθούν οί διαστάσεις τού νοσοκομειακού συγκρο
τήματος, όπως άποδείχθηκε άργότερα, ό Φόρμπς είχε δωροδοκήσει τον άρχιτέ- 
κτονα.

Ό  Φόρμπς καί οί φίλοι του πραγματοποίησαν ένα ψυχαγωγικό ταξίδι μέ τήν 
πρόφασι «έξευρέσεως» καταλλήλου χώρου προς άνέγερσι τού νοσοκομείου. Φήμες 
κυκλοφορούσαν ότι ό Φόρμπς καί μιά φίλη του κυρία πήδησαν σέ μιά πισίνα μέ τά 
ρούχα τους—καί ότι ό Φόρμπς δανείσθηκε 5.000 δολλάρια σ’ ένα παιγνίδι πόκερ— 
πού δέν τά ξαναεπέστρεψε. Έλέγετο άκόμη ότι άπό τήν άνοικοδόμησι τού νοσοκο
μείου προέκυψεν ένα κέρδος έκ 450.000 δολλαρίων, έκ των οποίων ό Φόρμπς έλαβε 
τά 150.000. 'Τπήρχαν έπίσης μυστικές συναλλαγές στις όποιες οχι μόνον ό Φόρμπς, 
άλλά καί ό νομικός σύμβουλος τής όργανώσεως παλαιμάχων, Τσάρλς Κρέημερ, 
ήταν άνακατεμένος.

Τό Νοέμβριο τού 1922 ό Φόρμπς ύπέγραψε ένα συμβόλαιο προς διάθεσι των 
πλεονασμάτων στρατιωτικών νοσοκομειακών ειδών, πού ήταν εναποθηκευμένα στη 
Πέρρυβιλ τής Μέρυλαντ.

'Η  κυρία Κρέημερ έστειλε ένα τηλεγράφημα στο σύζυγό της, πού βρισκόταν 
στη Δυτική ’Ακτή, πού έλεγε: «... Νομίζω ότι είναι άνάγκη νά έπιστρέψης άμέσως. 
Σκέψου ό συνταγματάρχης είναι άπατεών. ’Έ χει διατάξει τήν έκκαθάρισι στή Πέρ- 
ρυβίλ έντός αυτής τής έβδομάδος..,».

"Οταν οί ύπάλληλοι τού F.B .I. άρχισαν τή σχετική έρευνα, άπεκάλυψαν όλα 
τά μαρτυρικά στοιχεία πού έπιβεβαίωναν τό μεγάλο σκάνδαλο, τό όποιο είχαν ξε
σκεπάσει κατ’ άρχάς οί συγκλητικοί. Σέ χρονικό διάστημα δύο μηνών είχαν μετα- 
φερθή άπό τήν Πέρρυβιλ 155 φορτία αυτοκινήτων άπό τά στρατιωτικά πλεονάσμα
τα. ’Ανάμεσα στά είδη αύτά ήσαν 98.955 πιτζάμες, πού είχαν συγκεντρωθή άπό 
τον άμερικανικό Ερυθρό Σταυρό κατά τήν διάρκεια τού πολέμου. Στά επίσημα 
βιβλία ήταν καταχωρημένα 2.000 σεντόνια. Στήν αγορά όμως βρέθηκαν πάνω άπό
83.000 καινουργή σεντόνια, πού είχαν προωθηθή στήν κατανάλωσι. Τά σεντόνια 
αύτά έπωλοΰντο προς 27 σέντς τό καθένα, ενώ ταυτοχρόνως ή κυβέρνησις τά αγό
ραζε προς 1.03 δολλάρια.

Οί προϊστάμενοι τής'Υπηρεσίας Προστασίας Δημοσίας 'Υγείας έξανέστησαν 
βλέποντας τά εφόδια αύτά νά διοχετεύωνται στήν άγορά, τήν στιγμή πού προωρί- 
ζονταν γ ι’ αύτούς καί τούς ήταν άπολύτως άπαραίτητα. Τελικά, οί διαμαρτυρίες 
τους κατώρθωσαν νά φθάσουν στον Πρόεδρο Χάρντιγκ, μέσω τού στρατηγού Τσάρλς 
Σώγιερ, πού ήταν ό γιατρός τού Λευκού Οίκου. 'Ο Χάρντιγκ έξέδωσε δύο διαταγές 
γιά νά σταματήση ή μεταφορά τού υλικού άπό τή Πέρρυβιλ, άλλά καί οί δύο δια
ταγές άγνοήθηκαν.

Τελικά, όταν πλέον τό σκάνδαλο άρχισε νά άποκαλύπτεται, ό Χάρντιγκ κάλε- 
σε τον Φόρμπς στο Λευκό Οίκο. Λέγεται ότι ό Χάρντιγκ άρπαξε άπό τό γιάκά τον 
Φόρμπς καί κουνώντας τον δυνατά τού είπε: «Παλιοψεύτη. Μέ γέλασες δυο φορές». 
'Ο  Φόρμπς είχε παυθή άπό τή στιγμή εκείνη. Βγήκε άπό τό Λευκό Οίκο ωχρός καί 
τρέμοντας.
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To F.B.I. παρακολούθησε μέ μεθοδικότητα τήν πορεία τοΰ πλεονάζοντος υ
λικού άπό άποθήκη σέ άποθήκη. Ήλέχθησαν τά βιβλία τοΰ Στρατού, τοΰ Ναυτικού, 
της 'Υπηρεσίας Προστασίας Δημοσίας 'Υγείας καί τοΰ Γραφείου Παλαιμάχων για 
νά έξακριβωθή ή ποσότης καί ή άξια τοΰ καταχρασθέντος ύλικοΰ. « 'Η  συνολική 
άξία τοΰ παρανόμως πωληθέντος ύλικοΰ άνήρχετο σέ 400.000 δολλάρια».

Ό  Φόρμπς εστάλη στή φυλακή για τέσσερα χρόνια καί τοΰ έπεβλήθη πρόστι
μο 10.000 δολλαρίων. 'Ο  Τσάρλς Κρέημερ αύτοκτόνησε.

Έ νώ  έξελίσσοντο τά γεγονότα αύτά, ό υπουργός Δικαιοσύνης ήνωχλεϊτο συ
νεχώς άπό άναφορές παραπόνων πού τοΰ ύπεβάλλοντο σχετικώς μέ τήν κακή διοί- 
κησι των ομοσπονδιακών φυλακών της Άτλάντα. 'Ο Στόουν κάλεσε στο γραφείο 
του τον Χοΰβερ καί μελέτησαν μαζί τά παράπονα αύτά.

—Νομίζω ότι θά πρέπει νά τήν έρευνήσης τήν ύπόθεσι αύτή, είπε ό Στόουν. 
Οί άναφορές αυτές φαίνεται νά περιέχουν κάτι τό θετικό.

'Ο  Χοΰβερ συμφώνησε μέ τή γνώμη τοΰ ύπουργοΰ.
'Ο Χοΰβερ ανέθεσε άμέσως σέ ώρισμένους ύπαλλήλους τήν έξέτασι της έπι- 

κρατούσης καταστάσεως στις φυλακές τής Άτλάντα. Μέσα σέ δυο ήμέρες οί ύπάλ- 
ληλοι διεπίστωσαν ότι ό δεσμοφύλαξ Α.Ε. Σάρταιν, ήσχολεϊτο περισσότερο μέ τά 
κέντρα διασκεδάσεως, παρά μέ τήν τήρησι τών κανονισμών τών φυλακών.

'Η  πρώτη άναφορά έλεγε τά έξης:
«Έθεάθησαν φυλακισμένοι νά κυκλοφορούν στο προαύλιο τών φυλακών, 

άφρούρητοι,μέχρι τις 10 ή ώρα τό βράδυ...Επιτρέπεται σέ φυλακισμένους νά έξέρ- 
χωνται στήν πόλι φέροντες στολήν καταδίκου καί χωρίς νά συνοδεύωνται άπό φρου
ρούς... Φυλακισμένοι έθεάθησαν νά κάθωνται στις βεράντες κατοικιών της Άτλάν- 
τα... Ε π τά  φυλακισμένοι έθεάθησαν νά κάθωνται στήν αυλή τής κατοικίας τοΰ δε- 
σμοφύλακος... Ταχυδρόμος τών φυλακών είναι ό Γκρέϊντυ Γουέμπ, ό όποιος επί 
25 χρόνια δέν κάμνει τίποτε άλλο άπό τοΰ νά κλέβη τά δέματα τών κρατουμένων, 
οί δέ βοηθοί του είναι όλοι κατάδικοι πού έφυλακίσθησαν γιά παράβασι τών νόμων 
περί ταχυδρομείου».

Κατά τον έλεγχο τής έντός τών φυλακών έπικρατούσης καταστάσεως, άπο- 
καλύφθηκε άπό τούς ύπαλλήλους τής F.B .I. ένα μεγάλο σκάνδαλο: κατάδικοι μέ 
βαρειές ποινές πλήρωναν στούς ύπευθύνους τών φυλακών άπό 1.500 μέχρι 5.θ0θ 
δολλάρια γιά «μικρές έξυπηρετήσεις», γιά νά έχουν δηλαδή τό προνόμιο καί τό δικαίω
μα νά συγκεντρώνωνται στο γκαράζ τοΰ δεσμοφύλακος καί νά παίζουν πόκερ 50 
δολλάρια τήν παρτίδα. Τό πιο συνταρακτικό όμως άπ’ όλα ήταν τό γεγονός ότι καί 
ό εφημέριος τών φυλακών ένείχετο σέ δωροδοκίες.

'Ο δεσμοφύλαξ Σάρταιν καί οί άλλοι ύπεύθυνοι τών φυλακών προσεπάθησαν 
νά παραπλανήσουν τήν ένεργουμένη έρευνα. Φοβέρισαν τούς μάρτυρες καί κατέβα
λαν προσπάθειες νά βροΰν φυλακισμένους, οί όποιοι θά διέψευδαν τις πληροφορίες 
πού είχαν δοθή στούς ύπαλλήλους τοΰ F.B .I. Παρ’ ολη όμως τήν άντίδρασί τους, 
οί ύπάλληλοι τοΰ F.B .I. συνέχισαν τή δουλειά τους καί έφεραν σέ φώς τήν πρα
γματική κατάστασι τών φυλακών.

'Ο  εφημέριος έκάμφθη καί ώμολόγησε. Άνέφερε στούς ύπαλλήλους τοΰ F. 
Β.Ι. ότι σέ μιά περίπτωσι πήγε σ’ ένα ξενοδοχείο τής Άτλάντα όπου συνάντησε τούς 
άντιπροσώπους τής σπείρας Σαβάνα, τά μέλη τής οποίας είχαν καταδικασθή γιά 
παράβασι τοΰ νόμου περί οινοπνευματωδών ποτών. Ε κ ε ί συμφωνήθηκε νά κατα
βληθούν 10.500 δολλάρια άπό τή σπείρα στον εφημέριο καί ό εφημέριος τούς δια
βεβαίωσε ότι οί έπτά άπό τούς καταδικασθέντας τής σπείρας θά έτύγχανον ειδικής 
μεταχειρίσεως, όταν θά έμπαιναν στις φυλακές τής Άτλάντα. ’Αργότερα, συνέχισε 
ό εφημέριος, πήγε μαζί μ’ ένα φίλο τοΰ δεσμοφύλακος Σάρταιν, τον Λώρενς Ρίηλ,
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στή Σαβάνα, δπου ό τελευταίος είσέπραξε τις 10.500 δολλάρια άπό τά όποια ό 
έφημέριος έλαβε 2.100 ώς μερίδιο.

Ό  Τζώρτζ Ρέμους Σινσινάτι, γνωστός ώς «ό βασιλεύς των λαθρεμπόρων» 
καί ό Έμανουέλ Κέσλερ «ό εκατομμυριούχος λαθρέμπορος», κατέθεσαν στούς υ
παλλήλους τοϋ F .B .I. δτι πλήρωσαν στούς υπευθύνους των φυλακών άπό 2.000 μέχρι
5.000 δολλάρια για να έχουν ξεχωριστή τροφή, ξεχωριστά δωμάτια ΰπνου καί ει
δική μεταχείρισι. Δύο άλλοι λαθρέμποροι κατέθεσαν δτι πλήρωσαν 2.500 δολλάρια 
ό καθένας για νά παίρνουν τό φαγητό τους στο διαμέρισμα τοϋ έφημερίου.

"Ενας άλλος κατάδικος κατέθεσεν δτι είχε χρησιμοποιηθή ώς «μεσάζων» σέ 
μια συμφωνία, κατά την όποια ό δεσμοφύλαξ προσέλαβε στην ύπηρεσία των φυλα
κών ώς οδηγό αυτοκινήτου τον Τσέσλεϋ Τοΰτεν, πού ήταν μέλος της σπείρας 
Σαβάνα.

Ό  κατάδικος έλεγε στην κατάθεσί του:
«...Άφοΰ μιλήσαμε μέ τον δεσμοφύλακα, ήρθα σέ επαφή μέ τον Τοΰτεν καί 

είπα στον Τοΰτεν... δτι έάν τοϋ άρεσε ή δουλειά θά μεσολαβούσα... Ό  Τοΰτεν εί
πε: «Δέχομαι... Μ’ άρέσει ή δουλειά. Πόσα ζητείς;» Εκείνη τη στιγμή δεν μποροΰσα 
νά τοΰ πώ, άλλα θά τού έλεγα άργότερα... Γύρισα πίσω καί τό είπα στο δεσμοφύλακα... 
Αύτός ρώτησε: «Πόσα νομίζεις δτι μποροΰμε νά τούς ζητήσωμε;» Έ γώ  είπα, δεν 
ξέρω. Έ γώ  άπλώς μεταβίβασα τις παραγγελίες σου στον Τοΰτεν. Ξέρω μόνο δτι ό 
Τοΰτεν είναι άδύνατος καί λεπτός καί θέλει νά βγή έξω... Μετά ό Σάρταιν είπε: 
«Τί λες γιά 2.000 ή 2.500 δολλάρια;»... Πήγα στον Τσέσλεϋ Τοΰτεν καί τοΰ τό 
είπα. Αύτός άρνήθηκε νά πληρώση περισσότερο άπό 2.000 δολλάρια. «Έ ν τάξει, 
σύμφωνοι», τοΰ είπα έγώ. ...Μεταβίβασα τη συμφωνία μου στον Σάρταιν καί τοΰ 
εξήγησα δτι ό Τοΰτεν δεν έδινε περισσότερα άπό 2.000 δολλάρια.' Έ τσ ι ή συμφω
νία κλείσθηκε καί ό Τοΰτεν άνέλαβε οδηγός αύτοκινήτου τοΰ γιατροΰ τών φυλακών. 
Τά χρήματα παρεδόθησαν μέσω έμοΰ στον δεσμοφύλακα, ό όποιος τά πήρε καί τά 
έβαλε στην τσέπη του...».

Ό  δεσμοφύλακας Σάρταιν καί ό φίλος του Λώρενς Ρίηλ, παραπέμφθηκαν σέ 
δίκη γιά δωροδοκία έκ μέρους τών κρατουμένων. 'Ο  Ρίηλ καταδικάσθηκε σέ ένα 
χρόνο καί μία ημέρα φυλακή καί ό Σάρταιν σέ δέκα οκτώ μήνες, ό πρώην δεσμοφύ
λαξ έλαβε τον άριθμό 24207 (τοΰ καταδίκου) καί βρέθηκε μαζί μέ τούς καταδίκους 
άπό τούς όποιους πριν έπαιρνε χρήματα γιά νά τούς παρέχη ειδικά προνόμια. Ό  
έφημέριος δέν είσήχθη σέ δίκη, άλλά ό έπίσκοπός του τον άπεμάκρυνε πάραυτα άπό 
την ύπηρεσία τών φυλακών.

"Οταν έληξε ή έρευνα τής ύποθέσεως τών φυλακών τής Άτλάντα, οί ύπάλ- 
ληλοι τοΰ F.B .I. είσηγήθηκαν καί τις άναγκαϊες μεταρρυθμίσεις στή διεύθυνσι καί 
λειτουργία τών φυλακών.

Κατά την έποχή έκείνη ή κυβέρνησις άσκοΰσε ένα χαλαρώτατο έλεγχο στις 
τράπεζες καί τούς χρηματιστηριακούς ο’ίκους, μέ συνέπεια νά παρατηρούνται με
γάλες άπάτες καί καταχρήσεις. 'Ο  διευθυντής τοΰ χρηματιστηρίου τής Νέας 'Υόρ- 
κης διεμαρτύρετο: «Θεωρείται μεγαλύτερο έγκλημα νά καταληφθή ένας νά κλέ
πτη ένα καρβέλι ψωμί, παρά νά πωλήση ένα πλαστό γραμμάτιο άξίας ενός έκατομ- 
μυρίου δολλαρίων».

ΤΗταν ό χρυσοΰς αιών τών άπατεώνων. To F.B .I. ρίχθηκε στή μάχη καί άρ
χισε νά συλλέγη τά άπαραίτητα στοιχεία μέ τά όποια θά πολεμούσε τούς άπατεώ- 
νας. Σέ μιά περίπτωσι στή Γεωργία, ένας υπάλληλος τοΰ F.B .I. παρίστανε τον «τρε
λό» γιά νά μπορέση νά όδηγήση ένώπιον τοΰ δικαστηρίου ένα άπατεώνα τραπεζί
τη, ό όποιος, γιά νά ξεφύγη τήν τιμωρία, προσεποιεΐτο τόν πνευματικώς άνάπηρο.

(Συνεχίζεται)
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L O N G  B E A C H
Ύπδ χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

( Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ή  μεγάλη ακρογιαλιά-Πετρελαιοπηγές-Μέγαρο διοικήσεως-Πάρκα.
'Ύστερα άπό μια διαδρομή 60 χιλιομέτρων μέ τδ αυτοκίνητο φτάσαμε στην 

περίφημη καί γνωστή σ’ δλον τον κόσμο παράλια πόλι τοϋ Λόγκ Μπήτς. 'Η  πόλις 
αυτή είναι γνωστή σ’ ολα τα κράτη, γιατί κάθε χρόνο γίνεται ή εκλογή της «Μίς 
ύφήλιος». ’Αλλά πριν έπισκεφθοΰμε τήν κοσμική αυτή καί όμορφη παραλιακή πόλι, 
τήν πύλη των διεθνών καλλιστείων, μάς εκανεν έντύπωσι κάτι πού είδαμε σ’ δλη 
τήν περιοχή γύρω άπό τήν πόλι. Ή τα ν  οί άμέτρητες αντλίες πετρελαίου. 'Ο  σύν
τροφός μου καί ξεναγός μου κ. Στήβ Κάλλας μοϋ έξήγησε τότε δτι ή περιοχή αυτή 
είναι κατ’έξοχήν πετρελαιοφόρος. Περίεργος είναι ό τρόπος πού άνεκαλύφθη, δτι κά
τω άπύ τήν περιοχήν αύτή ύπάρχουν άφθονα πετρέλαια, πού έγινε τύ έτος 1912, 
χωρίς ν’ άνοιξη κανείς πηγάδι, άλλά ύστερα άπύ μία τεράστια φυσική έκρηξι κατά 
τήν όποιαν άπό το ρήγμα πού άνοίχτηκε πετάχθηκε σέ μεγάλη έκτασι άκάθαρτο 
πετρέλαιο. Φυσικά οί κάτοχοι της γης έκείνης καί δλης της γύρω περιοχής ξύπνη
σαν πλούσιοι, γιατί άμέσως άνοιξαν σέ άτελείωτες σειρές πηγάδια καί τοποθέτησαν 
τις άντλίες, οί όποιες τόσα χρόνια τώρα ρυθμικά κινούνται καί τραβούν άπό τά 
σπλάχνα τής γής τό «μαύρο χρυσάφι», δπως πολύ ωραία τό ώνομάσανε. Είναι τόσα 
πολλά τά πηγάδια μέ τις άντλίες καί οί δεξαμενές γιά τά πετρέλαια πού βγάζει ή 
περιοχή αύτή, ώστε άπό μακρυά, ή άπό τήν ταράτσα τού όκταωρόφου μεγάρου τού 
διοικητηρίου τής πόλεως βλέπει κανείς ένα τείχος άπό κολώνες σιδερένιες καί άπό 
δεξαμενές νά τήν περιζώνουν, πού μέσα στήν ομίχλη, δίδουν τήν έντύπωσι ενός τεί
χους περιέργου καί έξωτικοΰ. Βέβαια δέν είναι μόνον ή περιοχή αύτή πού κρύβει 
στό ύπέδαφός της τό «μαύρο χρυσάφι». Σ ’ δλη σχεδόν τήν Καλλιφόρνια, ύστερα άπό 
γαιοτρύσεις πού κάνανε, βρήκαν πετρέλαια, καί γ ι’ αύτό δταν ταξιδεύση κανείς στις 
διάφορες περιοχές τού βορρά, ή τού νότου, προς τά άνατολικά ή τά δυτικά τής εύ- 
λογημένης αύτής πολιτείας, βλέπει μέσα στις εύφορώτατες καί κατάσπαρτες πεδιά
δες τις άντλίες τού πετρελαίου, πού μοιάζουν σάν τεράστιες σιδερένιες άκρίδες νά 
σηκώνουν ρυθμικά τό κεφάλι τους καί νά τό κατεβάζουν πάλι, ρίχνοντας μέ τήν προ
βοσκίδα τους τό πετρέλαιο στις δεξαμενές. "Ανθρωποι δέν φαίνονται πουθενά γιατί 
τά μηχανήματα αύτά δέν θέλουν έπίβλεψι. 'Απλώς κάθε ώρισμένη μέρα πηγαίνουν 
τά πετρελαιοφόρα αύτοκίνητα, παίρνουν τό πετρέλαιο καί τό μεταφέρουν στά διυ
λιστήρια, ό δέ ιδιοκτήτης τους πιστώνεται μέ τήν άξία του στήν τράπεζα. Πολλές 
πετρελαιοπηγές ούτε καν αύτοκίνητα μεταφοράς τού πετρελαίου χρησιμοποιούν, γιατί 
άπό τις δεξαμενές τό πετρέλαιο διοχετεύεται μέ σχετικές σωληνώσεις στά διυ
λιστήρια. ’Ακόμη καί στή θάλασσα ύπάρχουν πετρελαιοπηγές καί μάλιστα, δπως 
μοΰ είπαν, ώρισμένες άπό αυτές είναι πλουσιώτατες καί βγάζουν πετρέλαιο σέ ύ
περβολικές ποσότητες. Σέ ώρισμένες περιοχές, πού θά τις άναφέρω σέ άλλο άρθρο 
μου, γιατί βρίσκονται στή βόρεια Καλλιφόρνια, τό υπέδαφος είναι γεμάτο άπό υγρα
έριο (γκάζι) καθαρώτατο, τό όποιο μέ σωλήνα πού περνάνε στή γή τό διοχετεύουν 
κατ’ εύθεϊαν στήν εταιρεία υγραερίων, πού τό διαμοιράζει στά σπίτια.

Τούτος ό φυσικός πλούτος τής Καλλιφορνίας μοΰ έφερε στό νοΰ τήν περίφη
μη θεωρία τού Μάρξ «περί υπεραξίας», κατά τήν οποία κάθε πράγμα έχει άξία μό
νον γιατί περιέχει άνθρώπινη εργασία. Καί διερωτάται κανείς· ή άνθρώπινη εργα
σία υπάρχει στό πετρέλαιο δταν μόνο του σπάζη τό φλοιό τής γής, καί φτειάχνει 
έτσι φυσική πηγή, ή δταν τό γκάζι βγαίνη άπό μιά σχισμάδα τής γής καί πηγαίνει 
κατ’ εύθεϊαν στή γκαζιέρα;



5βή Ν. ’Αρχιμανδρίτου

Ά λλ’ ας πάμε τώρα στον παραλιακό χώρο του Λόγκ Μπήτς. Πριν προχω
ρήσουμε στήν παραλία έπισκεφθήκαμε μερικά καταστήματα πού βρίσκονται στον 
παραλιακό δρόμο καί είναι δλα πολυτελέστατα. Πήραμε κάτι σέ μια καφετερία, καί 
κατόπιν εισχωρήσαμε στο χώρο οπού υπάρχει ένα Λούνα Πάρκ, μέ παντός είδους 
παιγνίδια για μικρούς καί μεγάλους. ’Αρχίζει κανείς άπό τα ήλεκτροκίνητα αυτο
κινητάκια μέχρι τή σκοποβολή σέ διαφόρους στόχους, πού δίνουν στον έπιτυγχά- 
νοντα κέρδος. Παράλληλα ύπάρχουν καί οί μόνιμες εγκαταστάσεις για τά μικρο- 
μάγαζα πάσης κατηγορίας καί τά διάφορα μπάρ, τις μπάρες, δπως τις λένε έδώ, 
δπου οί διάφοροι επισκέπτες κάθονται καί πίνουν μπϋρες καί διάφορα άλλα ποτά. 
Τό περίεργο είναι δτι οί περισσότερες άπό τις μπάρες αυτές δέν σερβίρουν φαγητό, 
ούτε μεζεδάκι, άλλά τά ποτά τά πίνουν οί πελάτες ξηροσφύρι, μέ τις σχετικές συνέ
πειες, δηλαδή μεθύσι, καυγάδες κλπ. Δέν μάς έλειψε κι’ έδώ τό ξάφνιασμα. Δια
βάζουμε μιά έπιγραφή «Μπάρ Ελληνικόν». Μπαίνουμε μέσα καί μιλάμε στον ιδιο
κτήτη ελληνικά. Είναι ένας τετραπέρατος Πελοποννήσιος, ευχάριστος τύπος, πού 
μάς δέχεται καί μάς περιποιείται καλόκαρδα. Καί δεύτερο ξάφνιασμα: Μέ πλησιά
ζει ένας σχετικά νεαρός πελάτης μέ χαιρετάει καί μου λέει: «Καλώς ώρίσατε κ. ’Αρ
χιμανδρίτη, τί κάνετε, είστε καλά ;». Τοϋ άνταποδίδω τό χαιρετισμό καί τον ρωτώ 
ποιος είναι. Έπρόκειτο γιά ένα φοιτητή της κτηνιατρικής πού μέ έγνώριζε 
ώς άστυνομικόν, καί πού άπό πέντε χρόνια προσπαθεί νά σπουδάση, μά δέν 
πετυχαίνει τίποτε. Αυτό τό ζήτημα τών Ελλήνων φοιτητών, πού έρχονται στήν 
’Αμερική νά σπουδάσουν μέ υποτροφίες ή μέ έξοδα τών γονέων τους θά μέ άπασχολή- 
ση είδικώς, γιατί ακόυσα πολλά, δχι καί τόσο έπαινετικά, γιά νά μή πώ δτι ακόυσα 
κατηγορίες σοβαρές, άπρεπους κοινωνικής συμπεριφοράς, πού έκθέτουν καί τούς 
ίδιους, άλλά καί τή χώρα μας, τήν Ελλάδα.

Ή  κίνησις στο χώρο αυτό τών παιγνιδιών είναι ζωηροτάτη, δλη σχεδόν τήν 
ήμέρα. Πιο πέρα είναι ή μεγάλη έκτεταμένη παραλία, δπου σπάνε τά κύματα τοϋ 
Ειρηνικού ’Ωκεανού. 'Ο Ουρανός έδώ είναι γαλανός σάν τής Ελλάδος, άλλά τις 
περισσότερες πρωινές ώρες κάπως μουντός καί μέ καταχνιά. Καί ή θάλασσα είναι 
γαλανή, αν καί σέ μερικά σημεία δείχνει μαυρισμένη άπό τά πετρέλαια πού φαίνε
ται δτι ξεχύνονται είτε φυσικά, είτε άπό τά πηγάδια, πού έχουν άνοίξει μέσα στή 
θάλασσα. Γιατί πετρέλαιο δέν βγάζουν μόνο άπό τήν ξηρά, βγάζουν καί άπό τά πη
γάδια πού άνοίγουν στο βυθό τής θάλασσας καί ύπάρχουν πολλά τέτοια στήν Καλ- 
λιφόρνια.

Είναι ή ώρα 11.30' καί ή παραλία είναι γεμάτη άπό κολυμβητάς πάσης 
ήλικίας, φύλου καί φυλής. Όμπρέλλες πολύχρωμες είναι στημένες παντού καί ή ή
λιοθεραπεία στήν ωραία άμμουδιά γίνεται κανονική. Υπάρχει ζωή καί κέφι αρκε
τό, ιδίως στή νεολαία πού δροσίζεται στά νερά τοϋ Ειρηνικού, τά όποια δμως εί
ναι πάντοτε κρΰα. Επειδή συχνά στήν παραλία αυτή ξεσπάει κΰμα άπό τόν άπέραν- 
το ωκεανό έχουν κτίσει ένα προστατευτικό τείχος γιά τούς κολυμβητάς, ώστε νά 
προφυλλάσσωνται τόσο άπό τά κύματα, δσο καί άπό τούς καρχαρίες.

Τό ίδιο έχει γίνει καί στή ναυτική βάση (τήν πολεμική) τοϋ Λόγκ Μπήτς, 
δπου έχουν κτίσει μέσα στή θάλασσα προστατευτικό τείχος καί έχουν δημιουργή
σει έτσι ένα λιμάνι στο όποιο μπαίνουν καί άγκυροβολοΰν τά πολεμικά πλοία.

’Εκεί στον άπέραντο παραλιακό χώρο, πού είναι τεχνητός, γιατί τόν έδημι- 
ούργησε ή πολιτεία, βγάζοντας άπό τή θάλασσα τεράστιες ποσότητες χώματος καί 
δημιουργώντας έτσι νέους χώρους άπό τήν έπιχωμάτωσι τής παραλίας, έχουν δημι- 
ουργηθή ωραιότατα πάρκα καί κέντρα τουριστικά. ’Ανάμεσα στά πάρκα αυτά γ ί
νονται καί οί γιορτές γιά τήν έκλογή τής «Μις ύφήλιος». "Οταν δηλαδή συγκεντρω
θούν δλες οί καλλονές μπαίνουν σέ άνοιχτά αύτοκίνητα ντυμένες καί κυκλοφορούν 
στούς παραλιακούς δρόμους, δπου ό κόσμος τις βλέπει καί τις χειροκροτεί. Κατό
πιν, τήν ώρισμένη ώρα, πηγαίνουν στή μεγάλη αίθουσα τοϋ δημοτικού μεγάρου, δ-
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που υπάρχει ή γέφυρα της ομορφιάς, άπό την οποία περνούν οί καλλονές με μαγιώ, 
μπροστά άπο τά μέλη της ελλανοδίκου επιτροπής. 'Η  τυχερή παίρνει τό στέμμα και 
τήν χλαμύδα της «Μις ύφήλιος».

Μίλησα προηγουμένως γιά τδ δημοτικέ μέγαρο. Τό μέγαρο αυτό είναι μέ
σα στά δύο κτιριακά συγκροτήματα των δημοσίων διοικητικών υπηρεσιών, δηλαδή 
τοϋ διοικητηρίου, τών δημοτικών υπηρεσιών, τών οικονομικών υπηρεσιών, τών δι
καστηρίων κλπ. Τά δύο αύτά συγκροτήματα έκτίσθησαν προ 4 ετών στά γήπεδα 
πού τά έδημιούργησαν μέ τήν έπιχωμάτωσι της παραλίας. Τό χώμα τό αντλούσαν 
μέ τεράστια μηχανήματα άπο τό βυθό της θαλάσσης. ’Έ τσι σέ μιά επίπεδη μεγάλη 
επιφάνεια έδημιουργήθησαν κήποι καί έκτίσθησαν τά δύο αύτά συγκροτήματα από 
σίδερο καί κρύσταλλο. Τό κάθε κτίριο είναι όκταώροφο παραλληλόγραμμο. "Ολες 
οί πλευρές του είναι κρυστάλλινες, έκτος άπο μία πού είναι άπο τσιμέντο μέ ω
ραιότατες διακοσμήσεις. Τό σχέδιο είναι άριστοτεχνικώτατο.

Σέ κάθε όροφο τοϋ κτιρίου είναι έγκατεστημένη καί άπο μιά υπηρεσία. Τά 
πάντα λάμπουν άπό τά υλικά πού έχουν χρησιμοποιηθή γιά τή κατασκευή του. 
Μπαίνοντας άπό τήν κυρία είσοδο προχωρούμε προς τήν κυλιομένη κλίμακα, γιατί 
τό άνέβασμα άπό τον ένα όροφο στον άλλο γίνεται έκτος άπό τό ασανσέρ καί μέ ω
ραιότατες εύρύχωρες κυλιόμενες κλίμακες. 'Όταν βγαίνη κανείς άπό τήν κυλισμέ
νη κλίμακα, σέ όλους τούς ορόφους βρίσκεται σέ ένα τεράστιο χώλλ, πού έκτείνεται 
σ’ ολόκληρη τήν άνατολική πλευρά τοϋ κτιρίου. ’Επιγραφές δείχνουν τις υπηρεσίες 
πού υπάρχουν στόν όροφο αυτό, τά γραφεία καί γενικώς καθοδηγούν τούς πολίτες. 
’Αλλά έκεΐνο πού κάνει έντύπωσι είναι ότι σέ κάθε όροφο καί άμέσως μόλις βγή 
κανείς στο χώλλ διαβάζει σέ μιά πόρτα τή λέξι «men», πού σημαίνει άνδρες καί 
σέ παράπλευρη πόρτα τή λέξι «women», πού σημαίνει γυναίκες. Πρόκειται 
γιά τά αποχωρητήρια. ’Ανοίγουμε τήν πόρτα καί μπαίνουμε στο χώρο τών άνδρών. 
"Ενα χώλλ εύρυχωρότατο μέ καθρέφτες καί νιπτήρες μέ σαπούνι σέ ειδικά αυτό
ματα δοχεία, μέ χαρτοπετσέτες καί έταζέρες γιά τήν περίπτωσι πού θέλει νά ξυ- 
ρισθή κανείς. Τά πάντα άπό πορσελάνη καί άνοξείδωτο μέταλλο. Οί καμπίνες τών 
αποχωρητηρίων τό ίδιο πολυτελέστατες. ’Οσμή καμμία, γιατί υπάρχει σύστημα 
έξαερισμοϋ τέλειο. ’Επίσης υπάρχει σ’ όλο τό κτίριο σύστημα «air codition», 
έτσι πού σ’ όλους τούς χώρους τό καλοκαίρι υπάρχει δροσιά καί τό χειμώνα ζέστη. 
Αυτό σημαίνει πολιτισμός. Σημειώνω ότι παντού, στά μαγαζιά, στά κέντρα, στούς 
δημόσιους χώρους, στά θέρετρα καί οπού φαντασθή κανείς μέρος όπου μπορεί νά 
συχνάζουν κφί λίγοι έστω άνθρωποι, υπάρχουν αποχωρητήρια μέ όλες τις ευκολίες 
(δηλαδή ζεστό καί κρύο νερό, σαπούνι, πετσέτες κλπ.).

Μέ τις κυλιόμενες κλίμακες ανεβήκαμε έως επάνω στήν ταράστα, ή όποια 
είναι ένας κήπος μέ δένδρα, λουλούδια, καθίσματα κλπ. καί άποτελεί κατά ένα τρό
πο δημόσιο πάρκο. ’Εκεί πηγαίνουν οί πολίτες, κάθονται καί απολαμβάνουν μιά 
υπέροχη θέα, τοϋ ώκεανοϋ, τής παραλίας καί τής πολιτείας. 'Υπάρχει καί σχετικό 
μπάρ, τό οποίο σερβίρει αναψυκτικά, καφέ καί διάφορα σάντουιτς ή γλυκά. 'Υπάρ
χει εκεί εγκατεστημένο καί σύστημα ραδιοφώνου, πού μεταδίδει συνεχώς μιά άπα- 
λή καί οχι κουραστική μουσική.

Πραγματικά θαυμάζει κανείς τον πλοϋτο, γιατί τά μέγαρα αύτά στοιχίζουν 
κολοσσιαία ποσά, τά οποία όμως οί πολιτείες τής ’Αμερικής τά διαθέτουν χωρίς 
δυσκολία, όπως χωρίς δυσκολία τά εισπράττουν άπό τούς πολίτες καί άπό τις έπι- 
χειρήσεις πού άνήκουν στο κράτος, όπως είναι τώρα ή εξαγωγή χρυσού κ.λ.π. κ.λ.π. 
’Εννοείται ότι επειδή δέν είναι εύκολο νά πηγαίνουν όλοι στο Αόγκ Μπήτς γιά τά 
μπάνια τους, παντού υπάρχουν ώραιότατες κολυμβητικές δεξαμενές, όπου οί κά
τοικοι παίρνουν τά μπάνια τους. "Αλλες δεξαμενές είναι δημόσιες, άλλες άνήκουν σέ 
ιδιωτικές επιχειρήσεις καί άλλες είναι ατομικές—ή τών μοτέλ ή τών ξενοδοχείων 
κ.λ.π. (Συνεχίζεται)
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Εις το παρόν σημείωμά μας θά άσχοληθώμεν, δι’ ολίγων, μέ την Βιέννην.
Τριήμερος σχεδόν παραμονή είς αύτήν μάς έπέτρεψε να παρατηρήσωμεν κά

τι άπό την ζωήν της.
Αί πληροφορίαι μας περί των φυσικών καλλονών της Βιέννης καί της περιο

χής της ήσαν κάπως ύπερβολικαί. “Οχι, βεβαίως, δτι ή Βιέννη δεν είναι ωραία πό
λις καί μεγαλοπρεπής, άλλα καί άλλαι μεγαλοπόλεις δεν υστερούν π. χ. ή δική 
μας πρωτεύουσα μέ τό γύρω της τοπίον δχι μόνον άμιλλάται, άλλα άδιστάκτως 
φρονοϋμεν δτι είς πολλάς περιπτώσεις υπερέχει. Ά κτάς μέ τό ΰπέροχον θέαμα τοϋ 
Σαρωνικοΰ, άπό Βουλιαγμένης μέχρι Καστέλλας, ούδαμοϋ παρετηρήσαμεν ώραιο- 
τέρας. ’Επίσης ή Πεντέλη μέ τήν Έκάλην κ.λ.π. άν δέν είναι τοποθεσίαι ώραιό- 
τεραι τοϋ Κάλεμπεργκ-προαστίου της Βιέννης—δέν είναι καί ήσσονος σημασίας.

Ταΰτα ίνα μή νομισθή δτι περιγράφοντες, ίσως ζωηρότερον, παν δ, τι τό ώ- 
ραϊον παρετηρήσαμεν, λησμονοΰμεν έκεϊνο τό όποιον καί ή πατρίς μας προσφέρει.

'Η  Βιέννη είναι τεραστίας έκτάσεως πόλις, διότι καταλαμβάνει χώρον 150 
περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων. Είναι δηλαδή μία άπό τάς μεγαλυτέρας είς 
έ'κτασιν πόλεις της Ευρώπης.

Ίδρύθη ύπό τών Ρωμαίων επί Αύγούστου. ’Επί 400 σχεδόν έτη ήτο καθα- 
ρώς Ρωμαϊκή πόλις. 'Η  εξαιρετικής σημασίας θέσις της προύκάλεσε άμέριστον τό 
ένδιαφέρον τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων. Ώνομάζετο τότε Βιντομπόνα. Μετά 
τήν κατάρρευσιν τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, ή Βιέννη κατελήφθη ύπό τών θύν
νων, Όστρογότθων κ.λ.π. ’Από τής εποχής τής ’Αναγεννήσεως, ιδία έπί Άψβούρ- 
γων, κατέστη κέντρον πολιτικής εξουσίας είς τήν Ευρώπην καί μητρόπολις τών τε
χνών καί τών επιστημών, παγκόσμιον δέ κέντρον έμπορίου. Τήν μεγαλυτέραν άνά- 
πτυξίν της καί τήν τεραστίαν φήμην της άπέκτησε κατά τούς δύο προ τοϋ Α ' παγ
κοσμίου πολέμου αιώνας. Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη δτι τό ελληνικόν στοιχεΐον, 
τό όποιον κατέφυγεν εκεί μετά τήν ύποδούλωσιν τής Ελλάδος, συνετέλεσε τά μέγι
στα είς τήν πρόοδον τής Βιέννης. Σχεδόν ολόκληρον τό διαμετακομιστικόν έμπό- 
ριον ’Ανατολής καί Δύσεως εύρίσκετο είς έλληνικάς χεϊρας. Ό  μεγαλύτερος τρα
πεζιτικός οργανισμός τής Βιέννης ήτο ό τοϋ Έλληνος Γεωργίου Σίνα. 'Ομοίως ό 
περίφημος εμπορικός οίκος Σβάρτς, ήτο έπιχείρησις έλληνική!! Δέν λησμονοΰ
μεν, βεβαίως, καί τόν πολύν Μέττερνιχ, άλλά δέν είναι έργον ίδικόν μας νά κρίνωμεν 
τά αίτια τοϋ τόσον μεγάλου μισελληνισμοΰ του κατά τήν ελληνικήν Έπανάστασιν.

Σήμερον ή Βιέννη έχει νά έπιδείξη πληθύν ιστορικών μνημείων τής έποχής 
εκείνης. Έντύπωσιν προκαλεϊ δτι ή παλαιά Βιέννη παραμένει άναλλοίωτος, δπως 
ήτο προ αιώνων, ώς δέ μάς έπληροφόρησαν καταβάλλεται ιδιαιτέρα προσοχή διά 
τήν διατήρησίν της ώς ιστορικής πόλεως. Τεράστιαι πολυκατοικίαι άνεγείρονται 
είς τά περίχωρα, είς τρόπον ώστε νά μή θίγεται τό κέντρον τής πόλεως.

"Εχει νΰν πληθυσμόν ύπερβαίνοντα τούς 1.800.000 μονίμους κατοίκους. Πα- 
ραλλήλως δμως έχει καί τεράστιον κινητόν πληθυσμόν. Είς τάς οδούς τής Βιέννης 
συναντώνται δλαι σχεδόν αί φυλαί.

Η μ ε ίς  έφθάσαμεν είς Βιέννην τάς άπογευματινάς ώρας. Μία μικρά διένε- 
ξις μέ τόν διευθυντήν τοϋ ξενοδοχείου μάς έφερεν είςέπαφήν μέ τό οίκεϊον ’Αστυνο
μικόν Τμήμα. ’Εκεί εύρίσκετο είς ύπαξιωματικός ό όποιος έξετέλει, προφανώς, 
καθήκοντα αξιωματικού Τμήματος καί τρεις άστυφύλακες είς τήν αίθουσαν άναμονής 
έν έπιφυλακή. 'Β  ύπόθεσίς μας, καίτοι κατά τά παρ’ ήμϊν κρατούντα ήτο άστυνο- 
μικής άρμοδιότητος, έν τούτοις άπό τηλεφώνου έκλήθη ό άρμόδιος ύπάλληλος τοϋ
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τουριστικού γραφείου, δστις έσπευσε δι’ αυτοκινήτου, έπελήφθη της ύποθέσεως καί 
έ'δωσε την δέουσαν λύσιν, ήν άπεδέχθη ό ξενοδόχος άδιαμαρτυρήτως. Τό συμβάν δέν 
είχε σημασίαν, άλλα συνετέλεσεν εις τήν γνωριμίαν μέ τον έν λόγω υπάλληλον, γνώ
στην της γαλλικής, τον όποιον έχρησιμοποιήσαμεν, επ’ άμοιβή, ώς ξεναγόν μας. 
Ή  ξενάγησίς του υπήρξε πολύ καλή, μάς παρέσχε δέ ένδιαφερούσας πληροφορίας 
διά την Βιέννην. Δέν έφείδετο κολακευτικών εκφράσεων διά τήν δράσιν του Δήμου 
Βιέννης.

Μάς έπληροφόρησεν, άλλάτό διεπιστώσαμεν καίήμεΐς έξ έπισήμων στοιχείων, δτι 
ό Δήμος τής Βιέννης είναι κολοσσιαίος οικονομικός οργανισμός. 'Ο  μεγαλύτερος τής 
Ευρώπης. Έ χ ε ι έτήσιον προϋπολογισμόν ύπερβαίνοντα τά 15 δισεκατομμύρια δραχ
μών. "Ολαι αΐ έπιχειρήσεις κοινής ώφελείας άνήκουν εις τον Δήμον, ώς ή ΰδρευσις, ό 
φωτισμός, τό φωταέριον, οί τροχιόδρομοι, τά λεωφορεία, ό ήλεκτρικός σιδηρόδρο
μος κ.λ.π. ’Επίσης οί μεγαλύτεροι κινηματογράφοι καί τά θέατρα. Τά τεράστια 
χρηματικά ποσά, τά όποια εισπράττει, τά διαθέτει προς συντήρησιν τοϋ όδικοΰ δι
κτύου καί διατήρησιν εύαγών ιδρυμάτων, αλλά κυρίως διά τήν άνέγερσιν πολυκα- 
κατοικιών, άς παραχωρεί εις τούς δημότας του μέ μηνιαΐον τοκοχρεωλύσιον. Κατά 
τά τελευταία 10 έτη άνήγειρεν, ώς μάς έλέχθη, περί τάς 70.000 πολυκατοικίας ! 1 
Αύτά καί άλλα πολλά, ιδία νοσοκομ:ιακή καί ιατροφαρμακευτική περίθαλψις τών 
άπορωτέρων τάξεων, είναι τό ενεργητικόν τοϋ Δήμου Βιέννης. ’Ή δη, ώς διεπιστώ- 
σαμεν καί ήμεΐς, έχει έπιδοθή εις τήν διάνοιξιν πολλών υπογείων διαβάσεων.

Ώ ς  πρός τά συγκοινωνιακά μέσα τοϋ Δήμου (τροχιόδρομοι, λεωφορεία, ήλεκ
τρικός σιδηρόδρομος), παρετηρήσαμεν δτι διατίθενται πάμπολλα, τά όποια καλύ
πτουν τάς τεράστιας άποστάσεις τής πόλεως καί έξυπηρετοΰν τον πληθυσμόν κατά 
τρόπον όμολογουμένως πλήρη, χωρίς ταλαιπωρίας καί δή κατά τάς ώρας τής μεγά
λης κινήσεως. Εφαρμόζεται τό σύστημα τοϋ ένός εισιτηρίου τών 3 σελλινίων (3.60 
δραχμαί) διά μίαν κατεύθυνσιν άπό τοϋ ένός εις τό άλλο άκρον τής πόλεως καί μέ 
εναλλαγήν τών οχημάτων κατά βούλησιν, δηλαδή νά καλυφθή άπόστασις άπό Φα
λήρου μέχρι Κηφισιάς. 'Η  κίνησις εντός τής πόλεως μέ χρήσιν τών τροχιοδρόμων 
καί λεωφορείων είναι εύχερεστάτη καί χωρίς μεγάλην δαπάνην. Οί τροχιόδρομοι 
κινούνται συνεχώς μέ μοναδικόν τέρμα τήν άφετηρίαν, ήτις εύρίσκεται εις τά προ
άστια. Αί λεωφορειακαί γραμμαί έχουσιν δλαι άφετηρίαν τήν κεντρικωτάτην πλα
τείαν τοϋ 'Αγίου Στεφάνου. Οί έπισκέπται κατατοπίζονται εύκόλως ώς πρός τήν 
χρήσιν τών συγκοινωνιακών μέσων, διότι υπάρχουν πλεΐσται καθοδηγητικαί πινα
κίδες εις δλας σχεδόν τάς κεντρικάς οδούς.

Ιδιω τικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν, έν συγκρίσει, πολύ ολίγα, διότι είναι δυ
σχερής καί έχει ή στάθμευσις.

Ταξί υπάρχουν άρκετά. Είναι δλα χρώματος μαύρου μέ μίαν κιτρίνην λωρί
δα εις τό μέσον. Δέν παραλαμβάνουν έπιβάτας καθ’ οδόν, άλλά άπό τάς στάσεις των, 
αί όποϊαι εύρίσκονται είς δλας σχεδόν τάς γωνίας τών οδών, διαθέτουσαι καί τηλέ- 
φωνον.

'Η  διαβίωσις εις τήν Βιέννην ποικίλλει. 'Υπάρχουν έστιατόρια μέ πολύ εύ- 
θηνάς τιμάς. Ό  επισκέπτης κατατοπίζεται άπό τούς τιμοκαταλόγους οί όποιοι ά- 
παραιτήρως είναι άνηρτημένοι είς τήν είσοδον. Τά εστιατόρια είναι πολύ καλαίσθη
τα καί διαθέτουν μεγάλην ποικιλίαν φαγητών. Μετά τήν 9ην νυκτερινήν τά φαγητά 
σχεδόν έξαντλοΰνται. Είς έν άριστον έστιατόριον παρά τήν πλατείαν 'Αγίου Στε
φάνου, δπου πολλάκις έγευματίσαμεν, έπληρώσαμεν δι’ έν πλήρες γεΰμα, έκ κρέα
τος μετά μπύρας, περί τάς 35 δραχμάς. ’Εντυπωσιακή είναι ή έπιμέλεια μέ τήν 
όποιαν παρασκευάζονται τά φαγητά καί ή άκρα καθαριότης.

’Επίσης είς τήν Βιέννην ύπάρχουν καί καφενεία - μπάρ, δπου ό πελάτης δύ-
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ναται νά καθήση, νά άναγνώση έφημερίδα, νά γράψη έπιστολάς κ.λ-π., χωρίς ένό- 

χλησΐν'Έσημειώσαμεν ιδιαιτέρως τον σεβασμόν τον όποιον παρετηρήσαμεν διά την 
νυκτερινήν ήσυχίαν. Οί κάτοικοι της Βιέννης άποσύρονται ενωρίς εις τάς οικίας 
των. Ή  κίνησις όμως έξακολουθεΐ νά είναι αρκετά μεγάλη, λόγω της πληθώρας των 
θεάτρων καί κινηματογράφων, άλλά κυρίως διότι είναι πολλοί οΐ ξένοι οί όποιοι πε
ριέρχονται τάς οδούς διά νά άπολαμβάνουν την νυκτερινήν ζωήν τής Βιέννης.

Πάντως όλα σχεδόν τά νυκτερινά κέντρα εύρίσκονται εις τά προάστια, παρά 
τον Δούναβιν, μακράν κατωκημένων τόπων.

Εις τά προάστια, έκτός των άλλων κέντρων, λειτουργούν καί τά λεγάμενα 
Χοΐριγκεν. Είναι κέντρα μέ οψιν κοσμικής ταβέρνας. Έ χουν ώραϊον κήπον σκεπα- 
σμένον μέ κληματαριές, πασχαλιές, ή άλλα άναρριχητικά. Πολλά δένδρα ή άνθώ- 
νες περιβάλλουν τον χώρον. Εις τό μέσον έ'χουν τοποθετηθή μικρά τραπεζάκια μέ 
καθίσματα ή παγκάκια. Φωτισμός ολίγος, ήμίφως. Δύο-τρεϊς όργανοπαϊκται έκ- 
τελοϋν βιεννέζικα βάλς. Οί θαμώνες διασκεδάζουν μέ μεγάλην ευθυμίαν, άκολου- 
θούντες συνήθως τον λικνιστικόν ρυθμόν του βάλς. Έπεσκέφθημεν έ'να τοιοΰτον 
κέντρον εις τό προάστιον Χέϊτζιγκ, άλλά ό συνωστισμός ήτο τόσον μεγάλος καί ή 
έξυπηρέτησις δι’ ήμάς τούς... πάντοτε βιαστικούς τόσον μηδαμινή, ώστε αί έκεΐ- 
θεν εντυπώσεις μας παν άλλο ή ευχάριστοι.

Αυτά έν όλίγοις ώς προς τήν ζωήν τής Βιέννης. ’Ή δη θά έκθέσωμεν περιλη- 
πτικώς τάς εντυπώσεις μας διά τά άξιοθέατα, όσα ήδυνήθημεν μέ τόν ξεναγόν μας 
νά έπισκεφθώμεν. Είναι τόσον πολλά, ώστε διά τήν έπίσκεψίν των άπαιτοΰνται ήμέ- 
ραι πολλαί.

Πρώτη έπίσκεψίς μας ήτο εις τόν μητροπολιτικόν ναόν του 'Αγίου Στεφάνου.
Ό  ναός οδτος θεωρείται άπό τούς ώραιοτέρους, γοτθικού ρυθμού, τής Ευ

ρώπης. Περίφημος είναι ό άμβων μέ τά ώραΐα ψηφιδωτά καί τά άνάγλυφα διά των 
όποιων κοσμείται. Επίσης καί τό κολοσσιαΐον άρμόνιον. Συνέπεσε νά άκούσωμεν 
τό άρμόνιον αυτό, διότι τήν ήμέραν αύτήν, ώς καί τάς έπομένας, ήτο ή καθορισθεΐσα 
περίοδος διά τήν πρώτην Μετάληψιν των τέκνων των Καθολικών, τά όποια έ'χουν η
λικίαν 12-14 έτών. Εκατοντάδες άμαξαι άνθοστόλιστοι ώς καί αύτοκίνητα μετέφερον 
τούς νεαρούς αυτούς Καθολικούς, διά τήν πρώτην κοινωνίαν.Έπρόκειτο περί φαινο
μένου τό όποιον μάς έπροξένησεν έντύπωσιν. Ή  πομπή ήτο μεγαλοπρεπής. Παρέ- 
στημεν καί εις τήν εντός τού ναού τελετήν.

Περίφημον είναι καί τό κωδωνοστάσιον τού ναού αύτού. Ή  φήμη ότι άπό 
τό ύψος του προβάλλεται πανοραματική ή Βιέννη μάς παρεκίνησε νά άνέλθωμεν 418 
βαθμίδας διά νά άπολαύσωμεν τό θέαμα. Έπλανήθημεν, διότι ένομίσαμεν ότι ή άνά- 
βασις πραγματοποιείται μέ άνελκυστήρα, ούχί πεζή..., ώστε, όταν, επί τέλους ά- 
νήλθομεν κάθιδροι ούδεμίαν επιθυμίαν είχομεν νά παρατηρήσωμεν τά πέριξ.

Άναχωροΰντες έκείθεν έπεσκέφθημεν μίαν άπό τάς παλαιοτέρας οδούς τής 
Βιέννης: τήν οδόν τών Ε λ λ ή ν ω ν  ! ! Διατηρείται άπό τήν εποχήν καθ’ ήν ήτο 
εγκατεστημένη έκεΐ ή παροικία τών Ελλήνων. Πλησίον εύρίσκεται ή πλατεία 
Χόχεμαρκτ. Ή  πλατεία αυτή είναι άκριβώς εις τό σημεΐον έκεΐνο πού έκτίσθη 
ύπό τού Όκταβίου (Αύγούστου) τό πρώτον στρατόπεδον τών Ρωμαίων. Κάτωθι 
τής πλατείας ύπάρχουν υπόγεια, όπου διατηρούνται τά ερείπια τών πρώτων οικιών.

Έ ν συνεχεία έπεσκέφθημεν τό άνάκτορον Χόφμουργκ. Είναι συγκρό
τημα τεραστίων οικοδομημάτων. Εις τήν αυλήν παρετηρήσαμεν συμπλέγματα ά- 
γαλμάτων μέ τούς άθλους τού Ήρακλέους, όπως άκριβώς τούς περιγράφει ή έλ- 
ληνική μυθολογία. Έ κεΐ εύρίσκεται καί τό περίφημον παρεκκλήσιον, όπου κατά και
ρούς έλάμβανον μέρος εις τήν χορωδίαν οί διάσημοι μουσικοί Γκλούκ, Μόζαρτ, 
Σοΰμπερτ, κ.λ.π. ’Εκεί λειτουργεί καί ή διάσημος άνά τήν ύψήλιον παιδική χορω-
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δία τής Βιέννης.'Η χορωδία αδτη συνεχίζει έκάστην Κυριακήν να έκτελή έκκλησια- 
στικούς ΰμνους.

Έπεσκέφθημεν άκολούθως το Πανεπιστήμιον τής Βιέννης. Τεράστιον κτί- 
ριον, ρυθμοΰ ’Αναγεννήσεως (’ίσως μάς δοθή ή εύκαιρία εις ετερα σημειώματα να 
όμιλήσωμεν περί των κυριωτέρων ρυθμών, Δωρικού, ’Ιωνικού, Κορινθιακού, Ρω 
μαϊκού, Βυζαντινού, Γοτθικού, Μπαρόκ, ’Αναγεννήσεως ή Ροκοκό κ.λ.π. διότι δταν 
έπισκέπτεταί τις τάς ίστορικάς πόλεις τής Ευρώπης είναι άπαραίτητον να γνωρί- 
ζη ολίγα περί των ρυθμών). Εις τό Πανεπιστήμιον τής Βιέννης φοιτούν σήμερον 
περί τούς 12.000 φητηταί. Πολλοί τούτων είναι ξένοι. Εις την αυλήν του Πανεπι
στημίου υπάρχει εν άγαλμα τό όποιον μάς συνεκίνησεν. Είναι έν άγαλμα γυναικός 
μέ άρχαίαν έλληνικήν ένδυμασίαν. Εις τό βάθρον είναι έγγεγραμμέναι έλληνιστί αί 
φράσεις: «ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΑΧΕΛΩΙΣ ΕΙΜΙ» επί τής μιάς πλευράς. ’Επί δέ τής 
έτέρας «ΥΠΝΟΣ ΕΜΟΣ ΜΕΝ Ο Ν Ε ΙΡΟ Σ -Ο Ν Α Ρ  ΔΑΥ ΓΝΩΣΙΣ ΕΤΥΧΘΗ».

Πλησίον του Πανεπιστημίου εύρίσκεται τό Δημαρχείου, θαυμάσιου καί τερά
στιον μέγαρον γοτθικού ρυθμοΰ. ’Έ χει μήκος 160 μ. καί πλάτος 130 μ. ’Έναντι άκρι- 
βώς τού Δημαρχείου εύρίσκεται τό Βασιλικόν Θέατρου, τό όποιον κατεστράφη μέν 
κατά τον τελευταίου παγκόσμιον πόλεμον, άλλα άνηγέρθη ήδη καί παρουσιάζει θαυ
μάσιου σύνολον. Πολύ πλησίον εύρίσκεται καί ή Βουλή. Πανομοιότυπος σχεδόν μέ 
τήν έλληνικήν—τήν παλαιάν έν νοείται—.Τό κτίριον είναι καθαρώς ελληνικού ρυ
θμοΰ (Κορινθιακού αν καλώς ένθυμοΰμαι). ’Έμπροσθεν άκριβώς τής εισόδου έχει 
τοποθετηθή τό έξαιρετικής τέχνης άγαλμα τής Παλλάδος Άθηνάς.

’Έναντι τής Βουλής ύπάρχει εις έκ τών ώραιοτέρων κήπων τής Βιέννης. Εις 
τό μέσον τού κήπου εύρίσκεται ό ναός τού Θησέως, ελληνικού ρυθμοΰ. Τά συμ
πλέγματα τών άγαλματίων τού κήπου είναι επίσης παραστάσεις άπό τήν έλληνι
κήν μυθολογίαν.

’Άλλο κτίριον άξιον προσοχής είναι τό Μουσείου φυσικής ιστορίας καί τέ
χνης. Περιέχει άξιολόγους συλλογάς αί όποϊαι έχουν σχέσιν καί μέ τήν Ελλάδα. 
Δυστυχώς ό χρόνος δέν μάς έπέτρεψε τήν είσοδον είς τό Μουσείου αυτό.

Πλησίον εύρίσκεται ή Κρατική ’Όπερα τής Βιέννης, μία από τάς ώραιοτέρας 
καί ένδοξοτέρας τού κόσμου. Ά λλο εξαιρετικής καλαισθησίας μέγαρον είναι τό 
τού Μουσικού Συλλόγου, δπου ως γνωστόν δίδονται συναυλίαι τών γνωστοτέρων 
ορχηστρών τού κόσμου.

Έπεσκέφθημεν έν συνεχεία τήν ώραιοτάτην πλατείαν Σβάρτσμπεργκ, τής 
όποιας οί θαυμάσιοι πίδακες προκαλοΰν τό ενδιαφέρον τών έπισκεπτών. ’Όπισθεν 
αυτής υπάρχει τεράστιος εις έκτασιν κήπος καί ολίγον ύψηλότερον τό άνάκτορον 
Μπελβεντέρε. Τό άνάκτορον τούτο είναι άπό τά ωραιότερα οικοδομήματα τού κό
σμου είς ρυθμόν Μπαρόκ.

Μετά ταΰτα μετέβημεν, εύλαβικοί προσκυνηταί, εις τήν έλληνικήν εκκλη
σίαν τής Α γίας Τριάδος. 'Η  ώραιότης καί ή καλλιτεχνική διακόσμησις τής εκ
κλησίας αυτής προκαλεΐ έντύπωσιν. ’Έ χει άνεγερθή άλλωστε δαπάναις τών πλου
σίων Ελλήνων τής Βιέννης άπό τον άρχιτέκτονα Χάνσεν καί διακοσμηθή άπό 
τον διάσημου ζωγράφον Τίρς. 'Η  έκκλησία αύτή αποτελεί έν άπό τά άξιολογώ- 
τερα μνημεία τής Βιέννης. Οί έπισκέπται κατά χιλιάδας συρρέουν εκεί διά νά 
θαυμάσουν τό καλλιτέχνημα αύτό. Εϊχομεν τήν έντύπωσιν δτι έκεί θά ύπήρχον 
"Ελληνες διά νά μάς ένημερώσουν είς τάς λεπτομέρειας. Ούδείς υπήρχε... καί 
ό συντηρητής τής έκκλησίας ήτο Αυστριακός, μή όμιλών έτέραν γλώσσαν πλήν 
τής γερμανικής.

Τέλος έπεσκέφθημεν τό δάσος (διότι δέν πρόκειται περί κήπου) Πράτερ, τό 
όποιον καλύπτει έκτασιν 10 χιλιομέτρων.

’Εκεί άλλοτε ήτο περιοχή κυνηγίου. Είς τό δάσος αύτό υπάρχουν τά περιφη-
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μότερα κέντρα διασκεδάσεως της Βιέννης, διαθέτοντα θαυμασίαν μουσικήν. Επίσης 
πολλά έστιατόρια, ζυθοπωλεία κ.λ.π. Λέγουν δτι ή μπύρα ή οποία προσφέρεται 
έκεϊ είναι ή καλυτέρα της Αυστρίας. Παραλλήλως τό δάσος αύτδ είναι μία άπέραν- 
τος παιγνιούπολις διά μικρούς καί... μεγάλους. Διά την έπίσκεψιν των άξιοθεάτων 
τοϋ Πράτερ διατίθενται ειδικά τραινάκια.

Μέ την έπίσκεψιν τοϋ Πράτερ έληξε καί ή ξενάγησις της ημέρας.
Την έπομένην έπεσκέφθημεν τά περίφημα άνάκτορα τοϋ Σέμπρουμ. Τά 

άνάκτορα αυτά ήσαν έπί αιώνα το κέντρον της πολιτικής κινήσεως ολοκλήρου τής 
Ευρώπης. Μάς είπαν δτι ή τεραστία επιτυχία τοϋ Μέττερνιχ νά κατευθύνη έπί 40 
έτη την τύχην τής Εύρώπης ώφείλετο εις το δτι συνεκάλει εις τά άνάκτορα ταϋτα 
συνέδρια των προσωπικοτήτων τής Εύρώπης, τούς παρείχε πρωτοφανή μέσα δια- 
σκεδάσεως καί έπετύγχανεν ουτω νά έπιβάλη τάς άπόψεις του...

Αύτά έν όλιγοις διά την Βιέννην, διότι ή πόλις αυτή έχει τόσα πολλά νά έπι- 
δείξη, ώστε δέν είναι έφικτύν εις περιληπτικά σημειώματα καί μέ σύντομον έπί
σκεψιν νά ίσχυρισθώμεν δτι τά είδομεν έν τή όλότητί των.

Δ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ

*

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή ξεχνάτε ποτέ, δη τό προσπέρασμα έχει καί τού* κινδύνου* του καί πρέπει νά γίνεται 
μέ μεγάλη προσοχή. 'Οταν μάλιστα προσπερνάτε άλλο σταματημένο αύτοκίνητο πού σάζ 
έμποδίζει νά βλέπετε πρό* τά δεξιά σα*, πρέπει νά έλαττώνετε τελείω* τήν ταχύτητα, 

ώστε νά σταματάτε άμέσω; άν παραστη άνάγκη.
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Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ
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Ε ΙΚ Ο Σ Ι Χ Ρ Ο Ν Ω Ν  Α Π Ο  Τ Ο  Θ Α Ν Α Τ Ο  Τ Ο Υ

-------------------- Ύπό 'Τπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΗ ---------------------
(Συνέχβια άπό τ6 προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Μέ τό μεγάλο τρίπτϋχο τής « ’Α σ ά λ ε υ τ η ς  Ζ ω ή ς » ,  τοΰ « Δ ω - 

δ ε κ ά λ ο γ ο υ  τ ο ΰ  Γ ύ φ τ ο υ »  καί  τής « Φ λ ο γ έ ρ α ς  τ ο υ  Β α σ ι λ ι ά »  
ολοκληρώνεται σχεδόν καί ή κεντρική μορφή τής Παλαμικής Ιδέας, δπως ολοκλη
ρώνεται καί ή χρυσή εποχή τής νεοελληνικής ήρωικής άλλα καί τεχνικής ποιήσεως 
στά 1910. 'Ο Κωστής Παλαμάς έδωσε ώς τότε, δ,τι τδ υψηλότερο μπορούσε νά δώ
σει ή πλούσια πνευματική του παρακαταθήκη, δόξασε τον τόπο καί υμνήθηκε ό 
ίδιος δσο κανένας άλλος τής γενιάς του καί ολόκληρης τής Οικουμένης.

Βρίσκεται στήν καμπή τής ήλικίας του πλέον, μά οί στοχασμοί του δεν παύουν 
νά γιγαντώνονται καί νά ζητάνε μέ διάρκεια τήν πραγματοποίηση τοϋ ονείρου πού 
πρωτοσυνέλαβε στο Μεσολόγγι. Στά πενήντα τρία του χρόνια, δυο χρόνια δστερα 
άπό τήν έκδοση τής «Φλογέρας τοϋ Βασιλιά», έρχονται δύο άκόμα συλλογές του νά 
σκορπίσουν δ,τι άπόμεινε άπ’ τις ιδέες του καί νά τραγουδήσουν άξέχαστα περα
σμένα άλλά καί μελλούμενα. Αυτές οί ιδέες φανερώνονται στή συλλογή « Π ο λ ι 
τ ε ί α  κ α ί  Μ ο ν α ξ ι ά »  καί άνείπωτη νοσταλγία προβάλει στήν άλλη συλλογή, 
τούς « Κ α η μ ο ύ ς  τ ή ς  λ ι μ ν ο θ ά λ α σ σ α ς » ,  πού καί τά δύο έκυκλοφό- 
ρησε στά 1912.

Στήν « Π ο λ ι τ ε ί α  κ α ί  Μ ο ν α ξ ι ά »  του είναι διάχυτο το σπινθηρο- 
βόλο πνεΰμα τής «’Ασάλευτης ζωής», μιάς ζωής πού εξακολουθεί νά τήν βλέπει 
πραγματικά άσάλευτος άπό το κελλί τής όδοΰ ’Ασκληπιού 3. Έμπνέεται ταυτόχρονα 
άπό τήν «Πολιτεία» τήν ζωή τήν συντροφική, πού ζεΐ μέ τά βιβλία του καί τήν ’Α
θήνα του, καί άπο τή «Μοναξιά» τή μοναχική ζωή τοΰ ύποσυνείδητου έγώ του. Ποι
ητής τής θέσης καί τής άντίθεσης ό Παλαμάς, ένας ποιητής μέ άρκετο ιδεολογικό 
συμβολισμό στά έργα του, άρέσκεται νά παίζει τις ιδέες του στον στίχο μέ κραυγή 
καί άντίλαλο. Κραυγή στήν «’Ασάλευτη ζωή» τό καλό καί άντίλαλος τό κακό, ή 
καί άντίστροφα άν θέλωμε. Τό ίδιο, κραυγή στον «Δωδεκάλογο τοϋ Γύφτου» μέ 
τον Άποκρίσάρη καί άντίλαλος ό ίδιος μέ τό «Έ γώ » του, τον γύφτο του. Κάτι το 
ίδιο καί στήν «Φλογέρα τοΰ Βασιλιά», μέ απόκριση τή μελλούμενη γενιά τοΰ έλ- 
ληνισμοϋ καί τό σύντομο άνέβασμα. "Ομως στήν «Πολιτεία καί Μοναξιά» ή θέση 
καί ή άντίθεση τοΰ γίνονται πότε Λάμιες πού ζητοΰν νά τον πνίξουν καί πότε Μοΰσες 
πού τον τριγυρίζουν χαρούμενα μέ τό τραγούδι καί τούς χορούς των. Έ δώ  τό μοι- 
ρόγραφτο τον κυβερνάει περισσότερο καί δέν τον άφήνει νά διαλέξει τά τραγούδια 
του, δπως αύτός θά τά ήθελε. ’Αντίμαχος είναι ό λόγος τοΰ ποιητοΰ στήν «Πολιτεία 
καί Μοναξιά», μέ άποτέλεσμα νά παίρνει πρώτη θέση ή Μοναξιά στά καλά καί τις 
«ντροπές)) τής Πολιτείας. ’Αλλά δέν μπορεί οΰτε τό ένα ν’ άπαρνηθεΐ ούτε τό άλλο 
ν’ άγκαλιάσει. Κι’ άπό τά δύο έχει άνάγκη, άλλά κι’ άπό τά δύο ζητάει νά ξεφύγει. 
Θέση πραγματικά τραγική στον ποιητή, άφοΰ άναγκάζεται νά προσφεύγει στήν Πο
λιτεία γιά νά χαίρεται τά πνευματικά παιδιά του, πού όνειρόθρεφτα τοΰ γεννάει η 
μοναξιά, καί δστερα νά προσφεύγει στή Μοναξιά γιά νά έπεξεργασθεΐ τήν ιδέα τής 
Πολιτείας. Μοναξιά καί Πολιτεία βρίσκονται άταίριαστα δεμένα μέσα του, δύο 
καλά καί δύο άσχημα τό ένα άπό τό άλλο στοιχεία τής ζωής τής συντροφικής καί 
τής μοναχικής.
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’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην «Πολιτεία καί Μοναξιά» παρουσιάζουν οΐ ΰμνοι 
του προς την 'Ελλάδα. Πρέπει νά λεχθή έδώ δτι δσες φορές ό Παλαμάς άφήνει τις 
άλλες ιδέες του γιά νά καταπιαστεί μέ τδ μεγάλο θέμα πού λέγεται «Ελλάδα», 
τότε το πνεύμα του λάμπει μέ σπάνια καθάρια ομορφιά. Πουθενά στο έργο του ολό
κληρο δέν θά συναντήσωμε περισσότερο ενθουσιασμό καί περισσότερη άγάπη σέ 
άλλο στοιχείο της ποιητικής του ιδέας, δσο στο έθνικό καί ηρωικό στοιχείο τοΰ εθνι
σμού. "Αν πάρουμε μέσα άπό τούς τόσους βαθυστόχαστους στίχους της «Πολιτείας 
καί Μοναξιάς» τό κομμάτι εκείνο πού έχει τίτλο « Ε λ λ η ν ι κ ό ς  " Υ μ ν ο ς  τ ο ΰ  
Μ ι σ τ  ρ ά λ », θά δοΰμε δτι ή Πολιτεία καί ή Μοναξιά έφεραν δχι μόνο πρωτοφα
νή θέση καί άντίθεση στο έργο του ολόκληρο, άλλά άπρόσμενα σοφή καί πάνω άπ’ 
δλα άρχαγγελική ωδή γιά τις αιώνιες άξιες τοΰ έλληνισμοΰ. Μερικοί στίχοι μάς 
πείθουν άπόλυτα νομίζω καί γιά τοϋτο:

Τ ’ άνάκρουσμα τ ’ άκοϋτε τής άρχαίας Πυθίας;
«Νίκη στών ημίθεων τ’ άγγόνια»! Ά πό  τήν ’Ίδη 
ώς στής Νίκαιας τ’ άκρογιάλια ξανανθίζουν 
αιώνιες οί ελιές. Μέ τ ’ άρματα στά χέρια 
έμπρός! Τά όψη των βουνών άς τ’ άνεβοϋμε, 
τούς Σαλαμίνικους άντίλαλους ξυπνώντας !
Ά ν  πρέπη νά πεθάνουμε γιά τήν Ελλάδα,
Θεία είναι ή δάφνη ! Μιά φορά κανείς πεθαίνει !

Τό Μαραθώνειο πεζοδρόμο άκολουθώντας 
κι’ άν πέσουμε, τό χρέος μας έχουμε κάμει.
Καί μέ τό αίμα τοΰ προγόνου μας Λεωνίδα 
τό αίμα μας, θριάμβων αίμα ταιριασμένο 
θά πορφυρώση τον καρπό τον κοραλλένιο 
καί τό σταφύλι τό κρεμάμενο στο κλήμα.
Κι’ άν πρέπη νά πεθάνουμε γιά τήν Ελλάδα,
Θεία είν, ή δάφνη ! Μιά φορά κανείς πεθαίνει !

’Αποκορύφωμα τής ηρωικής μουσικής τοΰ Κωστή Παλαμά είδαν πολλοί στούς 
στίχους αύτούς τοΰ ποιητοΰ. 'Η  απύθμενη φιλοπατρία του, ό δρόμος τής θυσίας καί 
τής δόξας προβάλλουν τόσο άνάγλυφα σέ μουσικές φράσεις, ζοΰν ηρωισμοί καί με
γαλεία τής πάντοτε άθάνατης Ελλάδος. Ά λλά καί στο περίφημο καί δυναμικό ποί
ημα « Σ ά λ π ι σ μ α »  τής Πολιτείας καί Μοναξιάς χαράζονται άθάνατες πολι
τικές υποθήκες μέ εκπληκτική ζωντάνια, υποθήκες γιά τις όποιες ή Ελλάς τοΰ είναι 
αιώνια εύγνώμων.

Τή Σάλπιγγα, τή Σάλπιγγα γαΰρα στο χέρι δράξε 
κι’ ένα μεγάλο κράξιμο μέ τή φωνή της κράξε.
Φύσηξε μ’ δλο τό βορηά πού άκοΰς βαθειά στά στήθη 
καί προς τά πλήθη σάλπισε καί σύναξε τά πλήθη.
Καί σάν Προφήτης φάνταξε, σά γόης άγνάντια στάσου 
κι’ ώς καί τούς νόμους άλλαξε μέ τά σαλπίσματά σου.
Καί ξύπνα μέσ’ στις μαλακές ζωές των άδυνάτων, 
των έργων τήν τραχειά ορμή, τή δίψα των θανάτων ...

Άλλά ό μεγάλος τοΰ Γένους ποιητής, ό ποιητής τόσων μεγάλων οραμάτων 
καί εύγενικών επιδιώξεων, στρέφει στήν «Πολιτεία καί Μοναξιά» καί άλλου τό τρα
γούδι του, σέ εΐδικώτερα έθνικά προβλήματα καί θέματα. Στρέφει μέ εύλάβεια τούς 
στίχους στο χ λ ’.οτραγουδισμένο νησί τής Κύπρου, στίχους πού τούς αφιερώνειστόν
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πατέρα της ελληνικής λαογραφίας Ν. Πολίτη. 'Ο ύμνος αυτός στο νησί της ’Αφρο
δίτης άποτελεϊ ένα άπό τα πολλά του άφιερώματα στον άλύτρωτο Ελληνισμό : 

Καλώς μάς ήρθατε παιδιά ! Στην Κύπρο την άέρινη, 
στήν Μακαρία τη γη,
στάζει τό μέλι διαλεχτό σαν πρώτα; ’Ακόμα γίνεται 
τ’ όλόγλυκο κρασί;
'Η  χαρουπιά ή όλόχλωρη λέει τά παλιά καί τ ’ άξια 
τής άργυρής έλιάς;
Καί τ ’ άηδονάκι τραγουδεϊ στήν εύωδιά τοΰ λάδανου 
τά πάθη τής καρδιάς;
Καλώς μάς ήρθατε παιδιά ! Στήν Κύπρο τήν πολύχαλκη, 
στήν καρποφόρα γή.
’Ακόμα ή Μοίρα τής οργής, ή Μοίρα δλων τών όμορφων, 
ξεσπάει καί καταλεΐ;
Λυσσάει μέ τήν άναβροχιά, μέ τήν άκρίδα μαίνεται 
χτυπάει μέ τή σκλαβιά ;
Σ τ’ ωραίο πολύπαθο κορμί ή άγνή ψυχή δεν έσβησε ;
Πέστε το έσεϊς παιδιά !
Καλώς μάς ήρθατε παιδιά ! Στήν Κύπρο τήν άέρινη, 
στή Μακαρία τή γή.
Σ τ’ ωραίο πολύπαθο κορμί ή άγνή ψυχή δεν έσβησε.
Καί ζεϊ, καί ζεϊ, καί ζεϊ !...

Στήν άλλη συλλογή τοΰ 1912, στους « Κ α η μ ο ύ ς  τ ή ς  λ ι μ ν ο θ ά λ α σ 
σ α ς » ,  προβάλει ή μαγεμένη νοσταλγία τής μικρής πατρίδας. Φλογοστεφάνωτες 
καί στρογγυλοφέγγαρες ψαροπούλες, τό καλοκαίρι μέ τις πάσσαρες καί τούς έρωτες 
πού παραμονεύουν, τά γιασεμιά, ό άη-Συμιός, ό ξακουστός Μπαταριάς, οί νεράιδες, 
ό πλάτανος, οί έλιές, τά ξωτικά, δλα άναδίδουν τό θυμίαμα τής νοσταλγίας στον ποι
ητή τών πενήντα τριών χρόνων καί άποτελοϋν τά άθάνατα μνημεία τής παλαμικής 
τέχνης, τά εύγενικώτερα άραβουργήματα τοΰ άθάνατου λυρικοΰ λόγου τής ελλη
νικής ποιήσεως. 'Ηρωικός ψάλτης τοΰ Μεσολογγίου μέ τά νεανικά του « Τραγούδια 
τής Πατρίδας » καί μέ τό « Μεσολόγγι », λυρικός ύμνωδός τώρα ό Παμαμάς μέ 
τούς μαγεμένους στίχους τών « Καημών τής λιμνοθάλασσας », δπου τήν θαυμαστή 
σειρά τών ήρωικών τραγουδιών διαδέχονται παράδεισοι ειδυλλίων, νεράιδες σέ ολό
λευκα άκρογιάλια πού παίζουν στούς άφρούς καί βουτάνε στο βυθό, λίμνες ονειρεμέ
νες μέ έρωτες καί σάτυρους καί νύμφες πού παίζουν καί χορεύουν, σειρήνες καί γορ
γόνες ποΰ ζοΰνε τήν εύλογημένη ώρα τοΰ Λυρισμού καί τής μεγάλης έλληνικής στι
γμής....

** *
'Η  έξόρμηση τοΰ 1912 επαληθεύει 'όσα. όραματίσθηκε δταν μέ τά άθάνατα έπη 

του ξύπνησε στον έλληνισμό Διόνυσους καί ’Απόλλωνες, Δίες καί Άφροδίτες, ήρωι- 
κά Βυζάντια καί θρυλικούς ’Ακρίτες καί Διγενήδες, άρματολούς καί κλέφτες τών 
βουνών καί γίγαντες τών θαλασσών τής μετά τό 1821 εποχής. Έ ρχεται ή νίκη τών 
ήμίθεων τοΰ βαλκανικού πολέμου καί ή ψυχή του πλημμυρίζει έθνική υπερηφάνεια, 
μιά ύπερηφάνεια τόσο δίκαιη άφοΰ πρώτος αύτός έβαλε τό θεμέλιο στήν μεγάλη 
έξόρμηση γιά τις έθνικές διεκδικήσεις τοΰ έλληνισμοΰ, άφοΰ πρώτος αύτός είδε στο 
πέσιμο τό άνέβασμα καί στήν στάχτη τή ζωή. Πανηγυρίζει λοιπόν τόσο δίκαια ό 
Παλαμάς πάνω στο μεγάλο κατόρθωμα τών έλληνικών δπλων, πάνω στήν κατάληψη 
τής Θεσσαλονίκης, τής ιερής καί ήρωικής αυτής εστίας τοΰ Βουλγαροκτόνου.' Η 
συμφωνία ή ήρωική τής « Φλογέρας τοΰ Βασιλιά » βλέπει εδώ νά εκπληρώνεται ένα
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σημαντικό μέρος της καί ό Παλαμάς γράφει τοϋτο τό εμπνευσμένο άρθρο στην «’Α
κρόπολη » τοϋ Γαβριηλίδη, μέσα στις ιαχές καί τούς ένθουσιασμούς της 27 ’Οκτω
βρίου 1912 :

« Χαρά μεγάλη χαίρεσαι, βασίλισσα τής Μακεδονίας, πρώτη χώρα, ύστερ’ άπό 
τή μεγάλη Πόλη, πού μπροστά της δείχνεσαι Πατρίκισσα σωστή στο πλάϊ της Αύ- 
γούστας.

Π ο λ υ τ ί μ η τ η  κ α ί  κ λ ε ι ν ή  π ό λ ι ς .
Αιώνες όλους έσύ πηγή άστείρευτη τής 'Ελληνικής Φυλής, καί για τα στρα

τιωτικά της κατορθώματα καί γιά τή δύναμή της τήν έκπολιτιστική. Σέ ζωγραφίζει 
ή Ιστορία να κρατάς μέ τό ένα χέρι τό σπαθί, μέ τό άλλο τό Βαγγέλιο. Χώρα άπό 
τές δυνατώτερες καί τές πλουσιώτερες τής Χριστιανωσύνης.

Ό  Παύλος κήρυξε σέ σένα τό νέο Θεό, κι’ εσένα διάλεξε λημέρι του ό Στρα
τιώτης "Αγιος, τού κόκκινου άλογου ό τροπαιοφόρος καβαλάρης. Ζωγράφοι ξακου
στοί καί λογοτέχνες φύτρωσαν άπό τά χώματά σου. Παλληκαριά καί βιομηχανία, 
έμπόριο, τέχνη, θρησκεία, ό νους ό 'Ελληνικός πρόκοψε μέσα στά κάστρα σου, χύ
θηκε άπό τούς δρόμους σου. Τής θρησκείας καί τής Τέχνης, τοϋ έμπορίου καί τοϋ 
πολέμου οί χρυσόπορτες νά πού ξανοίγονται διάπλατες. Δέξου ! ! ...............................

«Είναι γιά τό Βυζαντινό αύτοκράτορα ή γιά τον "Ελληνα κληρονόμο τοϋ θρό
νου οί στίχοι τούτοι άπό τή « Φλογέρα τοϋ Βασιλιά » καί τό ποίημα είναι γιά νά 
ξαναπαραστήσουν τήν εικόνα ώρισμένης ιστορικής εποχής ή τήν δόξα άκέριας τής 
Ελληνικής Φυλής ;

Κι’ άπάνου άπ’ όλα ή δόξα του πάει προς τή χώρα πού είναι
τό Πάγγαιο τό λογάρι της κι’ είν’ ή Θεσσαλονίκη
Βασίλισσά της κι’ ή Έδεσσα μάννα της, βρυσομάννα,
κ ι ’ έ ν α ι  τ ο ϋ  Σ λ ά β ο υ  τ’ ό ν ε ι ρ ο  κ α ί  τ ο ϋ  Ρ ω μ η ο ϋ
ή λ α χ τ ά ρ α .
Απλώνεται κι’ οργώνεται κι’ άνθίζει καί πατιέται 
στή μέση τοϋ ’Αλιάκμονα καί τοϋ Άξιοΰ πού πάντα 
ποτάμια ντεληπόταμα, Βαρδάρι καί Βιστρίτσα, 
δέ στέκουν, όλο ξέχειλαν κι’ άγιεύουνε καί τρέχουν 
καί τή φυλάγουν καί τή ζοΰν τή χώρα.....

Κι’ άπάνου άπ’ όλα ή δόξα του πάει κι’ έρχεται στή χώρα, 
καί διαβατάρα άπό παντοΰ σπιτώθηκε έδώ, κι’ ήρθε !...

Κι’ άφοΰ άγωνίστηκε τρανός τό δοξασμένο άγώνα, 
στάθηκε. ’Ανάπαψη ; Ποτέ !!... ».

Ό  ίδιος ένθουσιασμός καί πολύ μεγάλη υπερηφάνεια κατακλύζουν τον Παλα- 
μά καί όταν τά έλληνικά στρατεύματα συνεχίζουν τήν έπική πορεία τους καί κατα
κτούν ολόκληρη τήν έλληνική "Ηπειρο, ολόκληρη τή Μακεδονία καί έν συνεχείς 
τή Θράκη στά μετέπειτα χρόνια.

Τά χρόνια περνούν καί ό ποιητής έξακολουθεΐ νά δίνει μέ τούς στίχους του 
καταρράκτες άπό έλληνικό φως.

Μιά άφιέρωση πού βρίσκουμε στούς « Β ω μ ο ύ ς » ,  στή συλλογή πού έκυ- 
κλοφόρησε ό ποιητής τό 1915, φανερώνει τήν μεγάλη άνησυχία πού φέρνει τό βά
ρος τής ήλικίας στον εθνικό μας τραβαδοΰρο. Νά είναι τάχα άνησυχία γιά τήν τύχη 
τοϋ έργου του, άνησυχία γιά τον εαυτό του ή άνησυχία γιά τά μελλούμενα τής νέας 
γενηάς, πού τόσο ήρωικά καί έξιδανικευμένα τά όραματίσθηκε; Κάτι άπ’ όλα δεί-
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χνουν οί στίχοι στο ποίημα « Ά  φ ι έ ρ ω σ η » των « Βωμών », δταν ό ποιητής, 
βλέποντας τα μεγάλα προβλήματα πού γεννώνται τριγύρω του έκμυστηρεύεται : 

...Μια νύχτα μοΰ είπε : «Έ λα ! » Καί μου έδειξε το μνήμα.
Κι’ άκόμα το παντέχω κι’ άκόμα λαχταρώ, 
μεγάλο, θαρρεμένο, τό τελευταίο το βήμα, 
μαζί σου πρύς του ωραίου θανάτου το χορό.
Μά εσύ καί τοΰ κράχτη λόγου δρκου σου άπαρνήτρα, 
σαν πρώτα ζεΐς καί στέκεις καί δεν ταράζεσαι, 
καί του περιβολιού σου τα ρόδα καί τα κίτρα 
πάντα, "Ανοιξη, Μητέρα, πλούσια τά γνοιάζεσαι.
Καί σέ προσμένω άκόμα σάν τη φωνή τού κράχτη.
”Α ! Τ ί μοΰ γνέθεις, Μοίρα, στο μαύρο σου τ ’ άδράχτι !

Βαθειά άλληγορικο το ποίημα αύτο άπεδόθη άπδ πολλούς σέ άνησυχία τοΰ 
ποιητοΰ για το έργο του καί τον ίδιο τόνέαυτό του, άλλά άπο πολλούς επίσης στα δσα 
έπρομηνοΰσε ό μεγάλος πρώτος παγκόσμιος πόλεμος καί ή έσωτερική κατάσταση 
τών ελληνικών πραγμάτων. Καί οί δύο άπόψεις έχουν τήν βάση τους, άφοΰ ό Παλαμάς 
έγραψε πολλά ποιήματα καί άρθρα του καί για τούς πολιτικούς άγώνες τοΰ "Εθνους.

** *
Τά χρόνια πού έπακολουθοΰν δεν παύουν νά προσφέρουν στίχους τοΰ ποιητή 

μέ μυστικούς κόσμους τών περασμένων καί τής έποχής του, παραμυθένιες χώρες 
πού ζοΰν καί καρποφορούν. Οί σοφές σκέψεις, πολιτείες ήρωικές, σκληρές πραγμα
τικότητες μέ οργιαστική πάντοτε φαντασία. Θρύλοι καί παραδόσεις ζωντανεύουν 
κόσμους τοΰ έλληνισμοΰ καί ή ψυχή τοΰ Γένους δέν παύει νά θερμαίνεται, νά ζωο
γονείται, νά άναπτερώνεται καί νά παρασύρεται στις υψηλές κορφές τών αιωνίων 
ιδεών του. Έ χ ε ι τιμηθή ό ποιητής άπο το 1914 μέ το ’Εθνικό ’Αριστείο τών Γραμ
μάτων καί Τεχνών καί ή Πολιτεία τοΰ έχει δώσει τήν τιμητική θέση πού τοΰ αρμόζει.

’Από τό 1913 έχει έκδόσει καί τό μοναδικό του δράμα «Τρισεύγενη» καί πλή
θος κριτικών έργων του γιά τον Κρυστάλλη (1894), γιά τον Σολωμό (1901), τά 
κριτικά «'Οράματα», σέ δύο τόμους τοΰ 1904 — 1907, τά άλλα κριτικά γιά τον ’Α
ριστοτέλη Βαλαωρίτη, τον Βιζυηνό καί τον ’Ιούλιο Τυπάλδο στά 1914 καί 1916. 
’Ακολουθεί τό λαογραφικό κριτικό βιβλίο « Πώς τραγουδάμε τό θάνατο τής κόρης » 
στά 1918, οί « Πεζοί δρόμοι » σέ τρεις τόμους τοΰ 1929 — 1832 καί πολλά άλλα 
κριτικά δοκίμια καί μεταφράσεις. Καί αύτά χωρίς νά λείπουν οί διαδοχικές ποιητι
κές συλλογές, άφοΰ τούς « Βωμούς » τοΰ 1915 διεδέχονται τά « Παράκαιρα » καί 
τά « Δεκατετράστιχα » τοΰ 1919, οί « Πεντασύλλαβοι καί τά παθητικά κρυφομι- 
λήματα » τοΰ 1925, οί « Δειλοί καί σκληροί στίχοι » τοΰ 1928, τά « Περάσματα 
τών τετραστίχων » καί ό « Κύκλος τών τετραστίχων » στά 1929, ή « Ξανατονι- 
σμένη μουσική » στά 1930, « Περάσματα καί χαιρετισμοί » στά 1931, «'Ισπα
νία » στά 1934, « Νύχτες τοΰ Φήμπου » στά 1935 καί άλλα. Παντοΰ στις συλ
λογές προβάλλει ή Ελλάδα δλων τών έποχών, πόθοι καί αισθήματα τών μεγάλων 
καί τών ταπεινών άνθρώπων, δλα προσωποποιημένα σέ μιά ζωή ξεχωριστά δική 
τους. Οί φιλοσοφικές άλήθειες, τό κήρυγμα τής αύτοθυσίας, τής άρετής καί τοΰ 
ήρωισμοΰ, είναι στοιχεία διάχυτα στά στενά δρια δλων αυτών τών συλλογών τοΰ 
ηρώα ποιητή.

Τό άποκορύφωμα τής μετά τά 1915 ήρωικής προσφοράς τοΰ Παλαμά ίσως 
εύρίσκεται στούς « Δ ε ι λ ο ύ ς  κ α ί  σ κ λ η ρ ο ύ ς  σ τ ί χ ο υ ς »  τοΰ 1928, 
δπου ό ποιητής βροντοφωνεΐ μέ τό τόσο γνώριμο μέτρο :

Ε λ λ ά δ α ,  ά κ έ ρ ι ο ς  ό ά ν θ ρ ω π ο ς  ε ί ν α ι  δ ι κ ή  σ ο υ  γ έ ν ν α !
(Συνεχίζεται)
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ΕΟΡΤΗ ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΗΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
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'Υπό κ. ΚΩΝ. ΑΚΡΙΒΟΥ

Είκοσι σκηνές, κάτω άπο τήν σκιά των πεύκων, εκατό μέτρα άπο την θάλασ
σα. Μία σημαία πού κυματίζει άπο τήν λεπτή-λεπτή αύρα πού στέλνει το κύμα.

Διακόσιες χαρούμενες φωνές, φωνές παιδικές, φωνές άθώες, να τί είναι ή 
κατασκήνωσις τοΰ Αρχηγείου της ’Αστυνομίας Πόλεων στον "Αγιο Άνδρέα. Μια 
χαρούμενη πολιτεία, μία πολιτεία ιδανική, χωρίς τον θόρυβο της πόλεως, 
τήν άγωνία της καθημερινής ζωής.

Ψυχαγωγίες καθ’ ομάδες καί κατά κοινότητες, άνιχνευτικά παιχνίδια, δια
γωνισμοί, πίγκ-πόγκ, βόλεϋ, μπάσκετ, σκάκι, ντάμα, δίνουν τήν έντύπωσι ότι βρί
σκεσαι σέ μιά ονειρεμένη πόλι. "Ολα σφύζουν άπο ζωή ! Καί πάνω άπο όλα τά στε
λέχη. "Ολα μέ τήν άγάπη, το παράδειγμά τους προς τά παιδιά, τά πρωινά συνθή
ματα, τις μορφωτικές ομιλίες, τήν προσευχή πρωί καί βράδυ, συνεχίζουν τήν αγω
γή καί τήν μόρφωσι πού δίνει το σχολείο καί τό σπίτι. Καί στο τέλος ή έπισφράγι- 
σις τόσων καί τόσων προσπαθειών, πού μόνον όσοι τις ύφίστανται το καταλαβαίνουν, 
είναι ή άποχαιρετιστήριος εορτή.

Το πρώτο μέρος τής έορτής άνοιξε μία προσευχή τών παιδιών καί μία μι
κρά είσήγησις τής ύπαρχηγοΰ. ’Ακολούθως ή όμαδάρχις Μελετοπούλου Χρυσούλα, 
άπέδωσε πολύ όμορφα το ποίημα «Ελληνόπουλο», γιά νά άκολουθήση το ύπο τήν 
διεύθυνσι τής δίδος Ντίνας Ζαχαρίου τραγούδι «Γιά σέ γλυκειά πατρίδα μου».

Το βάρος, όμως, τοΰ ψυχαγωγικού μέρους ήταν το κωμικό σκέτς «'Η  κληρο
νομιά τοΰ μπάρμπα Θωμά». Πρόκειται γιά δύο απατεώνες οί όποιοι θέλουν νά σφε- 
τερισθοΰν τήν περιουσία ένος πλουσίου γέροντος, τοΰ μπάρμπα Θωμά καί γ ι’ αύτο 
άκριβώς τον νοσηλεύουν σπίτι τους όταν πλησιάζη το τέλος του. Τούς δυο άπατεώ-

νες πολύ ωραία παρέστησαν ή 
’Ολυμπία Γκίκα καί ή ’Ιωάννα 
Λεμπέση, ένώ τον κύρ Άνα- 
στάση έπαιξε ή Κωστούλα 
Γκίκα.

'Ικανοποιητικές ήσαν στον 
ρόλο τους ή ’Ελπίς Μπιτούνη, 
ώς ιατρός, ή Ελένη Σιδέρη 
καί ή Στέλλα Κοκκολάκη, ώς 
συμβολαιογράφος καί βοηθός 
συμβολαιογράφου. Στο ίδιο 
μέρος τοΰ προγράμματος ή 
Ελένη Σαραντάκου καί ή ’Ελ
πίδα Μπιτούνη, άπέδωσαν 
πολύ όμορφα ή πρώτη τό 
ποίημα «'Π  μάννα ξαγρυ- 
πνάει» καί ήδευτέρατήν «Δια- 

Στιχμιότυπον άπό τό «Κρίμα» τού Γ. Δροσίνη. θήκη» τοΰ Σουρή. "Αν όμως
ό μπάρμπα Θωμάς έδωσε τό

σο κέφι, τό «Κρΐμα»τοΰ Δροσίνη, πού Ιπηκολούθησε, χρωμάτισε έντονα τήν γιορτή.
'Η  δίς Ρέννα Μπεχράκη, κράτησε πολύ ικανοποιητικά τον ρόλο τοΰ άνθρώ- 

που πού εξομολογείται, ένώ οί δύο άλλοι ρόλοι τοΰ «Παπά» καί τοΰ «Έτοιμοθα-
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νάτου», έδωσαν ένα σοβαρό φόντο στο «Κρίμα». Μετά τό ποίημα «Προσευχή» 
άπό τήν Μαρία Καλογεροπούλου, έκλεισε πολύ όμορφα το πρώτο μέρος της γιορτής.

Το δεύτερο μέρος άνοιξε πάρα πολύ ωραία ένα γκρούπ άπό τέσσερες κοπελ- 
λίτσες, οί όποιες άπέδωσαν χορεύοντας τό γνωστό βαλς «Τα κύματα του Δουνά- 
βεως». ’Ακολούθησε τό ποίημα «Δάσος» άπό την Ελένη Τριανταφυλλοπούλου καί 
τό κωμικό σκέτς «Έ ν τάξει πατριώτη».

’Αλλά τό βαρύ πυροβολικό της γιορτής, ήταν ή «Συγχώρησις». Είναι μία 
άληθινή ιστορία γιά τον "Αγιο 
Διονύσιο, γραμμένη άπό τον 
Άνδρέα Μαρτζώκη.

Προς τό τέλος τοϋ δευτέ
ρου μέρους ό άρχηγός των κα
τασκηνώσεων ’Αστυνόμος Α ' 
κ. Ν. Άθανασόπουλος στον λό
γο του είπε μεταξύ άλλων τά 
εξής:

«’Αξιότιμοι κύριοι, άγαπη- 
τά μου παιδιά. ’Επί τή λήξει 
τής δευτέρας κατασκηνωτικής 
περιόδου, άπευθύνω τον πλέον 
εγκάρδιον χαιρετισμόν μου πρός 
άπαντας καί εύχομαι πρός ύ- 
μάς καί τάς οικογένειας σας 
πάσαν ευτυχίαν καί χαράν.

Είμαι βέβαιος ότι ή σημε
ρινή μας έορτή σάς έχάρισεν 
ώραίας συγκινήσεις καί θά ήσθάνθητε μεγάλον ενθουσιασμόν καί ύπερηφάνειαν διά 
τήν ελληνικήν γενεάν πού έρχεται.

’Επίσης θά διαπιστώσατε άκόμη ότι ή κατασκήνωσις είναι χαλκεΐον, διά τήν 
διάπλασιν τοϋ παιδιού, διότι αυτή ώς ιδιότυπος οργανισμός, ένώ έχει έντονον τον 
χαρακτήρα τοϋ σκοπού πρός παροχήν περιθάλψεως εις τό παιδί, ΐνα τοιουτοτρόπως 
έπιτευχθή ή βελτίωσις τής ύγείας του, συνδυάζει μέ έξ ίσου έντονον χρείαν τον σκο
πόν τής διάπαιδαγωγήσεως τού παιδιού.

...Χαιρετίζω όλους τούς παρισταμένους καί εύχομαι όπως όλοκληρωθή καί 
βελτιωθή άκόμη ή παιδική κατασκήνωσις τής ’Αστυνομίας Πόλεων, εις τήν λει
τουργίαν τής οποίας συμβάλλει τά μέγιστα κατ’ έτος ό ’Αρχηγός τού Σώματος κ. 
Θεόδωρος Ρακιντζής. ’Επίσης είμαι ύποχρεωμένος νά ευχαριστήσω καί δημοσία τόν 
άξιότιμον Δήμαρχον Πειραιώς κ. Ντεντιδάκην, όστις κατ’ έτος συμπαρίσταται εις 
τάς άποχαιρετιστηρίους εκδηλώσεις μας, παραχωρών προθυμότατα τά υλικά μέσα 
διά τήν επιτυχίαν τών εορτών, τήν άρμοδίαν υπηρεσίαν τού ύπουργείου Κοινωνι
κής Προνοίας, διά τήν παραχώρησιν τού χώρου καί τήν συμβολικήν χρηματικήν 
ένίσχυσιν, καί τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Χωροφυλακής, παρά τώ 'Υφυπουργείω ’Ε 
σωτερικών, διά τήν διάθεσιν τών σκηνών πρός στέγασιν τών κατασκηνωτών.

Θά ήτο παράλειψις, νά μήν συγχαρώ καί εύχαριστήσω έκ τής θέσεως ταύ- 
της τήν άκούραστον καί εκλεκτήν βοηθόν μου δίδα ’̂Ιωάνναν ’Ακριβού, ύπαρ- 
χηγόν, ήτις, λόγω τής μορφώσεώς της, τής μακροχρονίου κατασκηνωτικής πείρας 
καί τής θέσεώς της έν τή κοινωνία, τυγχάνουσα έπιμελήτρια τού Δικαστηρίου 
’Ανηλίκων ’Αθηνών, συντελεί κατ’ έτος μεγάλως είς τήν επιτυχίαν τής λειτουργίας 
τών δύο κατασκηνωτικών περιόδων. ’Επίσης οφείλω νά ευχαριστήσω καί δημοσίως 
τόν κ. Κωνσταντίνον Άκρίβον, τελειόφοιτον Φυσικής, υιόν συνταξιούχου Άστυνο-

Στιγμιότυπον άττό τήν «Συγχώρησι» τοϋ Α. Μαρτζώκη.
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μικοϋ Διευθυντοϋ, δστις έπΐ σειράν ετών προσφέρει τάς υπηρεσίας του εις τήν κα- 
τασκήνωσιν, ώς ύπαρχηγός ταύτης καί δστις διά την επιτυχίαν της σημερινής 
έορτής συνετέλεσε τά μέγιστα. Περαίνων άναφωνώ Ζήτω ή Ελλάς—Ζήτω ό Βα
σιλεύς».

Τήν άποχαιρετιστήριον έορτήν έτίμησαν μέ τήν παρουσία των ό ’Αστυνομι
κός Διευθυντής Α' κ. Δημοσθένης Χανδρινός, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Νικό
λαός Μπιτούνης, άξιωματικοί της Χωροφυλακής καί τής ’Αεροπορίας, ό δημοτι-

Καλλιτέχυε;, εύγενώ; ττροσφερθέντεξ, ψυχαγωγούν τούς προσκεκλημένου; καί τΐ; μικρέ; 
κατασκηνώτριε;, εΐ; τά; παιδικά; κατασκηνώσει; τη; ’Αστυνομία; Πόλεων, εί; τον "Αγιον

Άνδρέαν ’Αττική;.

κός Σύμβουλος Πειραιώς κ. Π. Ίσμαήλος, ό Διευθυντής του ’Αναμορφωτηρίου Κο
ρυδαλλού κ. Προκοπίδης, οί ’Αστυνόμοι κ. Παπαλυμπέρης, Πλεύρης, Γεωργίου, καί 
άλλοι άξιωματικοί καί κατώτεροι άστυνομικοί υπάλληλοι, άντιπροσωπεία άπό τις 
γειτονικές κατασκηνώσεις, οί γονείς τών κατασκηνωτριών καί πλήθος κόσμου.

’Εδώ στον "Αγιο Άνδρέα, ύστερα άπό λίγο καιρό θά πάψουν νά άκούγωνται 
οί χαρούμενες φωνές τών παιδιών. Τά δένδρα θά λένε μόνο τό παγωμένο τραγούδι 
του βοριά καί ή φουρτουνιασμένη θάλασσα θά φθάση πάλι ψηλά-ψηλά μέχρι τά σύρ
ματα τής κατασκηνώσεως. Τότε θά εχη κλείσει μιά σελίδα άκόμη τής ζωής τόσων 
άνθρώπων, οί όποιοι άργότερα θά γίνουν ώριμοι άνδρες καί νοικοκυρές, μέ παιδιά καί 
σπιτικό.

Οί άναμνήσεις δμως αύτών τών ωραίων ημερών, θά μείνουν άνεξίτηλα γραμ
μένες στις καρδιές δλων αύτών τών άνθρώπων. Κι’ αν άκόμη τά χρόνια περάσουν 
τό μέρος αύτό πού ώργώθηκε άπό τήν γεμάτη ζωή παρουσία τόσων άνθρώπων, θά 
θυμίζη σε δλους αύτές τις γεμάτες ήλιο ήμέρες...

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ
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τ ο ϋ  'Α ρ χ η γ ε ίο υ  'Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Π ό λ ε ω ν

'Τπδ Ύπαστυν. Α' χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ Ι ΚΟΥ

"Οπως πέρυσι έτσι καί εφέτος το Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον τοϋ ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων, μετέβη εις Κέρκυραν καί Πάτρας καί προέβαλε δωρεάν 
σειράν κινηματογραφικών ταινιών, βάσει προγράμματος τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας. Τόσον είς τήν Κέρκυραν, δσον καί εις τάς Πάτρας, ή παρουσία τοϋ Κι
νηματογραφικού Συνεργείου καί αί ύπ’ αύτοΰ δοθεΐσαι παραστάσεις ένεθουσίασαν 
τό κοινόν των δύο πόλεων καί προεκάλεσαν τά ευμενέστατα σχόλια τόσον τοϋ κοι- 
νοΰ, δσον καί των τοπικών έφημερίδων.

Τά κατωτέρω παρατιθέμενα σχόλια τοϋ Κερκυραϊκοΰ καί Πατραϊκοΰ τύπου, 
παρέχουν ζωηράν τήν εικόνα τής έπιτυχίας, τήν οποίαν καί έφέτος έσημείωσε τό 
Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον.

Νά τί γράφει σχετικώς ή έφημερίς «Κερκυραϊκή» της 20-8-63:
«Τάς πλέον άγαθάς καί ενθουσιώδεις εντυπώσεις άφήνει τό άπερχόμενον σή

μερον διά Πάτρας Κινηματογραφικόν Συνεργεϊον τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεων.

Έφθασεν εις τήν Κέρκυραν εις μίαν έποχήν μεγάλης τουριστικής κινήσεως, 
μέ άποτέλεσμα τά περισσότερα προγράμματά του νά παρακολουθήσουν καί χιλιά
δες ξένοι έπισκέπται τής Κερκύρας, οί όποιοι έξεδήλωσαν τήν χαράν των άλλά καί 
τήν έκπληξίν των διά τό μικρόν «Σινεάκ» τό όποιον έλειτούργησεν εις τήν πόλιν 
μας. Καί άπό τής πλευράς αυτής ήτο λίαν ωφέλιμος καί άξιόλογος ή προσφορά τοϋ 
’Αστυνομικού Συνεργείου προς τήν πρώτην τουριστικήν πόλιν τής Ελλάδος.

’Αλλά καί τό Κερκυραϊκόν κοινόν κατέκτησε κατά πανηγυρικόν τρόπον ό 
κινηματογράφος τής ’Αστυνομίας μέ άποτέλεσμα νά συγκεντρώνωνται εις έκάστην 
προβολήν άνω τών 3.000 θεατών, πάσης τάξεως καί ήλικίας.

Αί ταινίαι του ήσαν θαυμάσιαι. Πολλαί άπ’ αύτάς έχουν κερδίσει διεθνή βρα
βεία, δπως άναφέρεται επί τών τίτλων των. ’Έγχρωμοι, διδακτικαί, τουριστικαί, 
μουσικαί καί ψυχαγωγικαί αί προβληθεΐσαι ταινίαι, προσέφερον μίαν έκλεκτήν 
πνευματικήν τροφήν είς τό Κερκυραϊκόν κοινόν. Έντύπωσιν προεκάλεσεν ή υπό 
θαυμασίας μαντολινάτας έκτέλεσις Κερκυραϊκών ασμάτων τά όποια έγοήτευσαν τό 
κοινόν μας.

Πλούσιος ό άπολογισμός τών πεπραγμένων τοϋ Κινηματογραφικού Συνερ
γείου τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων καί είναι άξιος παντός επαίνου ό δρα
στήριος καί φιλοπρόοδος ’Αρχηγός τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κύριος Θεόδωρος 
Ρακιντζής διά τήν δημιουργίαν τού τόσον άποδοτικοΰ αυτού Συνεργείου τής χαράς, 
τό όποιον τιμά τό ’Αστυνομικόν Σώμα καί άποτελεΐ σπουδαΐον συντελεστήν διά 
τήν καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν καλών σχέσεων ’Αστυνομίας καί κοινού.

'Η  ’Αστυνομία Πόλεων μέ τόν μικρόν αυτόν κινηματογράφον της, άποδει- 
κνύει δτι έχει άντιμετωπίσει σοβαρώς καί κατά τόν πλέον ψυχολογημένον τρόπον 
τά μεγάλα λαϊκά αιτήματα τής εποχής μας.

Τήν προβάλλομεν ώς παράδειγμα κοινωνικής δραστηριότητος. Καί τήν συγ- 
χαίρομεν είλικρινώς καί άνεπιφυλάκτως».

'Η  «Έφημερίς τών Ειδήσεων» τής Κερκύρας τής 20-8-63, είς τό καθημε
ρινόν της χρονογράφημα, γράφει μεταξύ άλλων τά εξής:

«....Σκοπός πού κινείται τό συνεργείο τή ς’Αστυνομίας Πόλεων δεν είναι μονά
χα ή προσφορά μιας ταινίας μορφωτικής, ψυχαγωγικής, μουσικής, τύπου «ζουρνάλ», 
ή δτι άλλο, πού λίγο-πολύ καθένας μπορεί νά τή δει προ πάντων τό καλοκαίρι πού
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τό εισιτήριο είναι στα μέτρα καί των μικρών ακόμα παιδιών. Μια προσπάθεια γ ί
νεται. Μια προσπάθεια άξια κάθε προσοχής, κάθε επαίνου...

... Γνωρίζουμε τον αστυφύλακα μέ τό μαστίγιο στο χέρι. 'Ο  μπαμπούλας 
τών μικρών παιδιών. Φόβος καί τρόμος. Κι’ άπομένει ύστερα ένα κατάλοιπο στην 
ψυχή κι’ δταν άκόμα μεγαλώσουμε. Γιατί καί τότε έπιτελώντας τό «δυσάρεστο 
χρέος» σέ άντιδικία πάντοτε θά βρεθεί μαζί μας. Πόσες φορές δέ μέ βαρεία τήν καρ
διά καί μέ πικρή δυσαρέσκεια... Είναι τό καθήκον.

’Από κεΐ καί πέρα δμως δταν τραβηχτεί ή αύλαία, δταν φύγει τό πηλίκιο, 
ή στολή καί τό ριγωτό περιβραχιόνιο, ό άστυφύλακας δέν είναι πιά άστυφύλακας. 
Είναι ό συνάνθρωπος. Κι’ αυτός ό συνάνθρωπος, παρέργως έρχεται νά μάς έπισκε- 
φτεΐ, νά επικοινωνήσει μαζί μας, νά μάς καλέσει σέ μιά συμφιλίωση προβάλλον- 
τάς μας ένα έργο μορφωτικό, ψυχαγωγικό, μουσικό, τύπου «ζουρνάλ», δ,τι. Δέν μάς 
καλεΐ νά έκστασιαστοϋμε μπροστά στήν οθόνη του. 'Η  πρόσκλησή του είναι ή 
πρόσκληση τοϋ άνθρώπου προς τόν άνθρωπο. Τού άνθρώπου πού έμείς τον νομί
ζουμε άψυχο ρομπότ. Τύχαμε στην παράσταση κι’ ακούσαμε τούτο τό παραστατι
κό άπό έξάχρονα χείλη.

—Μπαμπά, είναι καί καλοί οΐ άστυφύλακες άφοΰ δείχνουν σινεμά χωρίς 
χρήματα;

Δέν είναι «καί καλοί» οί άστυφύλακες, δχι. Είναι άπλώς σάν κι’ έμάς καλοί. 
Καί ξέρουν νά σέβωνται. ’Ασύγκριτες σέ ποιότητα οί ταινίες οί έφετεινές. ’Οκτώ 
φορές βραβευμένη ή μία. ’Επιβεβαίωση στοΰ λόγου τό άσφαλές ή συρροή τού κό
σμου. Πάνω άπό 2.500 άτομα, αν τό μάτι μας έκοψε καλά, σέ μιά άπό τις προβολές 
παρακολουθήσαμε. ’Ενθουσιασμός καί άπό τό θέαμα καί άπό τό άκουσμα...».

Τέλος ή έφημερίς τών Πατρών «Πελοπόννησος» τής 21-8-63, γράφει εις σχε
τικόν της σημείωμα.

«Άφίχθη χθές ενταύθα τό κινηματογραφικόν συνεργεϊον τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων έπί τώ σκοπώ δπως προβή εις τήν προβολήν ψυχαγωγικών, μορφωτικών 
καί πατριωτικών ταινιών εις τάς συνοικίας τών Πατρών.

Πέρυσι, ως γνωστόν, τάς προβολάς αύτάς είχον παρακολουθήσει χιλιάδες 
συμπολιτών, άποκομίσαντες άρίστας εντυπώσεις».

/. ΡΑΊ-ΚΟΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
Επιστημονικήν καί Εγκυκλοπαιδικήν ύλην τω ν, κατέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τών άστυνομι- 
κώ ν, οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον αύτών.



(Σ υνέχεια  έκ του προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των δδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Κοκκίνου Νικολάου.
Πάροδος τής όδοϋ Γιαννούλη Χαλεπά, στο τέρμα τής λεωφορειακής γραμμής 

“Ανω Πατησίων (Κυπριάδου).
Ό  Νικόλαος Κόκκινος, συνθέτης λαϊκών τραγουδιών μέ γνήσιο έλληνικό 

χρώμα καί άπηλλαγμένων τών ξένων έπιδράσεων, ως «ό Μάης», «’Άν μ’ άγαποΰ- 
σες», «Πεταλούδα» κλπ., γεννήθηκε στην ’Αθήνα τό 1861 καί άπέθανε τό 1918.

Κόκκου Δημητρίου.
Πάροδος τής όδοϋ Μιστριώτου 25, μια στάσι μετά την πλατεία Κολιάτσου.
Ό  Δημήτριος Κόκκος, ποιητής καί κωμειδυλλιογράφος, γεννήθηκε στην 

Άνδρίτσαινα τό 1856, πλήν κατήγετο από τη Νάξο. Διετέλεσε συνεργάτης τών 
σατιρικών εφημερίδων «Ρωμηός», «Ραμπαγας», «’Άστυ», «Μη χάνεσαι» καί τής 
«Άκροπόλεως». Το 1891, καί ένώ σέ κάποιο θέατρο έπαίζετο τό έργο του «ή Λύρα 
τοΰ Γέρο Νικόλα», ένας λοχίας θεατής, νομίζοντας ότι ό Κόκκος μέ τον ήρωά του 
έσατίριζε τον πατέρα του, έπυροβόλησε καί έπλήγωσε θανάσιμα τον ποιητή, πού 
παρηκολούθει τήν παράστασι.

Κολοκοτρώνη Γενναίου.
Πάροδος τής όδοϋ Βεΐκου 110, άπέναντι στη «Παιδική Χαρά» τοΰ Κουκάκη.
Ό  Γενναίος Κολοκοτρώνης, (τό πραγματικό του όνομα ήταν ’Ιωάννης), γυιός 

τοΰ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, γεννήθηκε στή Ζάκυνθο τό 1804. Τό 1821, μαζί μέ 
τον άδελφό του Πανο, άπεβιβάσθη στή Πελοπόννησο. ’Από τις πρώτες αψιμαχίες 
του μετά τών Τούρκων έδειξε εξαιρετική γενναιότητα, γ ι’ αύτό καί άπεκλήθη Γεν
ναίος. Πήρε μέρος στή πολιορκία τών Πατρών, στή μάχη τών Βασιλικών καί στους 
άγώνες έναντίον τοΰ Δράμαλη καί τοΰ Ίμπραήμ. Τό 1833 έφυλακίσθη από τήν Ά ντι- 
βασιλεία. Τό 1835 τοΰ άπεδόθη ό βαθμός τοΰ συνταγματάρχου καί τό 1841 τοΰ 
στρατηγοΰ. Τό 1843 κατέπνιξε τό κίνημα Παπουλάκου. Τό 1848 καί τό 1852 κατέ- 
στειλε τις ταραχές καί μετά τήν Ναυπλιακή έπανάστασι. Τό 1862, όντας πρωθυ
πουργός, προσεπάθησε νά διατηρήση στο θρόνο τον ’Όθωνα. Μετά τήν έξωσι τοΰ 
’Όθωνος κατέφυγε στήν ’Ιταλία. Έπιστρέφοντας στήν Ελλάδα διωρίσθη άπό τον
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Γεώργιο Α ' πρόεδρος της Επιτροπής τοΰ Άγώνος. Άπέθανε τό 1868 στην ’Α
θήνα. ’Από τον γάμο του μέ την Φωτεινή Τζαβέλλα (άδελφήν τοΰ Κίτσου), άπέ- 
κτησεν ένα γυιό, τον Θεόδωρο, καί πέντε θυγατέρες.

Κολοκοτρώνη Θεοδώρου.
Πάροδος τής όδοΰ Σταδίου 9, κοντά στην ομώνυμη πλατεία.
'Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ό πρώτος στρατιωτικός ηγέτης τής έπαναστά- 

σεως τοΰ 1821, ό θρυλικός Γέρος τοΰ Μωρία, γυιός τοΰ Κωνσταντή καί τής Τσατ- 
ζιας (τό γένος Κοτσάκη) Κολοκοτρώνη, γεννήθηκε τό 1770 στο Ραμαβούνιο τής 
Μεσσηνίας. Σέ ήλικία 15 χρόνων έγινε άρματολός στήν έπαρχία Λιονταριού. Σέ 
ήλικία 20 χρόνων ένυμφεύθη τήν Κατερίνα Καρούσου.

Τό 1810, ευρισκόμενος στήν υπηρεσία των ’Άγγλων τής Έπτανήσου, έδρασε 
έναντίον των Γάλλων καί για τήν άνδρεία του προήχθη σέ ταγματάρχη. Μυηθείς 
άργότερα στήν Φιλική Εταιρία, μετέβη τον ’Ιανουάριο τοΰ 1821 στή Μάνη καί 
προετοίμασε, μαζί μέ τούς Μανιάτες οπλαρχηγούς, τό κίνημα πού έξεδηλώθη τον 
Μάρτιο τοΰ 1821 στήν Καλαμάτα, απ’ αύτόν καί τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. 
Ή  πτώσις τής Τριπόλεως (Σεπτέμβριος 1821), έργο δικό του, υπήρξε σημαντική 
για τούς 'Έλληνες νίκη. Ή  Πελοποννησιακή γερουσία τον διώρισε στρατηγό.

Τον ’Ιανουάριο τοΰ 1822 κατέλαβε τήν Άκροκόρινθο καί τον ’Ιούλιο συνέτριψε 
στα Δερβενάκια τον Δράμαλη. Τήν 30η Νοεμβρίου 1822 κατέλαβε τό Ναύπλιο, 
άλλα υστέρα άπό λίγους μήνες ή Β'. Έθνοσυνέλευσις τοΰ Άστρους, έξ αιτίας διαμά
χης των άνδρών τής έπαναστάσεως, τοΰ άφήρεσε τον τίτλο τοΰ αρχιστρατήγου. Τό 
1825 ό Κολοκοτρώνης καί άλλοι 24 πρόκριτοι, ένεκλείσθησαν στις φυλακές τοΰ Προ
φήτου Ήλιοΰ τής "Υδρας (κυβέρνησις Γ. Κουντουριώτη - I. Κωλέτη). Άπεφυλα- 
κίσθη μετά τετράμηνο (18 Μαΐου 1825), υστέρα άπό τήν εισβολή τοΰ Ίμπρα- 
ήμ (12 Φεβρουάριου 1825) καί τήν κατάληψι ύπ’ αύτοΰ τής Σφακτηρίας (11 Μα
ΐου). Ή ταν δμως άργά, γιατί ολόκληρη ή Πελοπόννησος, ιδίως μετά τήν συντριβή 
των 600 τοΰ Παπαφλέσσα στο Μανιάκι (20 Μαΐου), εύρίσκετο στή διάθεσι των Αι
γυπτίων. Παρά ταΰτα ό Κολοκοτρώνης έπολέμησε τον Ίμπραήμ τρία ολόκληρα χρό
νια, άφοΰ έν τώ μεταξύ τον ’Απρίλιο τοΰ 1826 ή Ιίμελής ύπό τον Άνδρέα Ζαΐμη 
κυβερνητική επιτροπή τον άνεγνώρισε καί πάλιν ώς άρχιστράτηγο.

'Υπεστήριξεν ένθερμα τήν πολιτική τοΰ Καποδίστρια καί μετά τήν δολοφο
νία τούτου άπετέλεσε μέλος τής τριμελοΰς επιτροπής καί έπρωτοστάτησε στήν εκ
λογή τοΰ "Οθωνος. ’Αργότερα έκατηγορήθη άπό τήν άντιβασιλεία γιά στάσι καί, κα- 
ταδικασθείς σέ θάνατο, ένεκλείσθη στο Παλαμήδι. "Οταν ένηλικιώθη ό ’Όθων ό 
Κολοκοτρώνης έτυχε χάριτος καί διωρίσθη Σύμβουλος τής ’Επικράτειας. Ό  Γέρος 
τοΰ Μωρία άπέθανε τήν 4 Φεβρουάριου 1843, άπό άποπληξία. Νά πώς ή δημοτική 
μοΰσα έμοιρολόγησε τον Κολοκοτρώνη :

« Σέ κλαΐνε χώρες καί χωριά 
σέ κλαΐνε βιλαέτια, 
σέ κλαίει καί ή Ντρομπολιτσά 
μαζί μέ τήν ’Αθήνα ».

(Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικίες καί προάστια τών ’Αθηνών).
Κολοκυνθοΰς.
’Αρχίζει άπό τήν οδό Πειραιώς 54, άπέναντι στο Δημοτικό Βρεφοκομείο.
Πήρε τήν ονομασία αύτή επειδή οδηγεί στήν συνώνυμη συνοικία τών ’Αθη

νών, πού βρίσκεται δυτικά τοΰ κέντρου τής πόλεως καί σέ άπόστασι 3,5 περίπου χ ι
λιομέτρων. Τόσον ή Κολοκυνθοΰ, οσο καί τά Σεπόλια, ήσαν ανέκαθεν τά άθηναΐκά 
προάστια τών λαχανόκηπων καί άνθοκήπων. Σχετικώς μέ τήν ονομασία «Κολοκυν
θοΰ», ό Δημήτριος Καμπούρογλους τήν αποδίδει στον ιερέα Δημήτριο Κολοκύνθη,
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ό όποιος κατά πάσαν πιθανότητα τον 17ον αιώνα έκτισε την έκεΐ εκκλησία της Κοι
μήσεως της Θεοτόκου. ’Αντίθετα άλλοι την άποδίδουν στα έκεϊ παραγόμενα άφθονα 
κολοκύθια, ή στό δτι, σέ κάποια πλημμύρα τοϋ Κηφισού, παρεσύρβησαν οί κολοκυ- 
θιές άπό τό ρεϋμα μέχρι την εκκλησία, ή όποια, υστέρα από αύτό, έχαρακτηρίσθη 
ώς «Παναγία ή Κολοκυθιώτισσα».

Κολοφώνος.
Πάροδος της όδοϋ Άχαρνών 169, άπέναντι στή στάσι 'Αγίου Μελετίου.
Ή  Κολοφών ή ό Κολοφών, άρχαία ’Ιωνική πόλις της Μικράς ’Ασίας, εύρί- 

σκετο βορείως τής ’Εφέσου καί ήκμασε ώς ναυτικό καί βιομηχανικό κέντρο. Τό 430 
π.Χ. ύπήχθη στούς Πέρσες καί τό 188 π.Χ. περιελήφθη στό κράτος τής Περγάμου. 
ΙΊατρίς τοϋ Μιμνέρμου, τοϋ Ξενοφάνους, τοϋ Έρμησιάνακτος καί των ζωγράφων 
Διονυσίου καί Διονυσοδώρου, συγκαταλέγεται μεταξύ των έπτά πόλεων τής άρχαιό- 
τητος, πού διεξεδίκουν την τιμή να θεωρούνται ώς πατρίς τοϋ 'Ομήρου.

Κολχίδος.
Πάροδος τής όδοϋ Πλειώνης 3, όπισθεν τοϋ Σ Τ ' στρατιωτικοΰ νοσοκομείου, 

στον "Αγιο Δημήτριο ’Αμπελοκήπων.
Ή  Κολχίς ή Κολχική, άρχαία χώρα τοϋ Καυκάσου, εύρίσκετο στα άνατολικά 

παράλια τοϋ Εύξείνου καί κατωκεΐτο άπό άνεξάρτητες φυλές. ’Έγινε περιώνυμη στήν 
έλληνική μυθολογία γιά τήν έναντίον της άργοναυτική έκστρατεία προς άπόκτησιν 
τοϋ χρυσομάλλου δέρατος. Μέχρι τοϋ 1ου π.Χ. αίώνος, διωκεΐτο άπό μικρούς ηγε
μόνες, άργότερα όμως κατέστη φόρου υποτελής στούς Ρωμαίους.

Κολωνίας.
Πάροδος τής όδοϋ Μυκάλης 12, κοντά στήν 'Αγία Παρασκευή τής Νέας 

Σμύρνης.
'Η  Κολωνία, περιοχή τής Β. ’Ηπείρου, εκτείνεται στά νότια τής Κορυτσάς, 

μεταξύ αυτής καί τής Κονίτσης. Τον Δεκέμβριο τοϋ 1912 κατελήφθη άπό τον ελληνι
κό στρατό. Τον Α' παγκόσμιο πόλεμο διετέλεσε προσωρινώς υπό γαλλική κατοχή. 
'Ύστερα άπό τήν λήξι τοϋ πολέμου καί κατόπιν επιμονής των ’Ιταλών παρεχωρήθη 
στήν ’Αλβανία. Κατά τή διάρκεια τοϋ έλληνοϊταλικοΰ πολέμου ή περιοχή κατελήφθη 
έξ ολοκλήρου άπό τον ελληνικό στρατό.

Κολωνοϋ.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Πειραιώς 44 καί τελειώνει στή πλατεία Μεταξουργείου.
’Οφείλει τήν ονομασία σέ τρεις συνώνυμους δήμους τών άρχαίων ’Αθηνών, 

ήτοι στούς :
1) Κολωνόν τον Άγοραΐον ή Μίσθιον ή ’Εργατικόν, πού εύρίσκετο κοντά 

στό ναό τοϋ 'Ηφαίστου (σημερινό Θησείο). ΤΗταν ό πολυπληθέστερος τών ομωνύ
μων δήμων καί άνήκε στήν Αΐγηίδα φυλή. Έ κ εϊ εύρίσκετο τό περιώνυμο 'Ηλιοτρό
πιο τοϋ Μέτωνος.

2) Κολωνόν τον "Ιππειον, πού εύρίσκετο έκεΐ δπου καί σήμερα εύρίσκεται ή 
γνωστή συνώνυμη συνοικία τών ’Αθηνών. ’Ανήκε στήν Λεοντίδα φυλή καί έκαλεϊτο 
"Ιππειος, γιατί εύρίσκετο έκεΐ ό ναός τοϋ 'Ιππείου Ποσειδώνος, καθώς έπίσης βω
μός τής Ίππείας ’Αθήνας καί τά ηρώα τοϋ Περιθόου καί τοϋ Θησέως, τοϋ Οΐδίπο- 
δος καί τοϋ Άδράστου, άκόμη δέ καί ναός τών Σεμνών ή Ευμενιδών, έντός άλσους, 
στό όποιο, κατά τήν Σοφόκλειο τραγωδία, έξηφανίσθη ό τυφλός Οιδίπους. 'Ο  δή
μος αύτός κατέστη περιώνυμος άπό τήν τραγωδία τοϋ Σοφοκλέους «Οιδίπους έπί 
Κολών ώ ».

3) Κολωνόν τον « έτερον », πού άνήκε στήν Άντιοχίδα φυλή άρχικώς, άρ
γότερα δέ στήν Πτολεμαΐδα. Ποϋ άκριβώς εύρίσκετο δέν έχει έξακριβωθή.

(Συνεχίζεται)
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Π άλιν τά κομμουνιστικά πράγματα «έν όργασμώ». Άγανακτισμένοι πολί
τες συγκεντρώθηκαν αυτό τον καιρό κα'ι διεκήρυξαν δτι κανείς δεν θά τολμήση νά 
μιάνη τήν Ελληνική Μακεδονία. ’Αφορμή βεβαίως οί τόσον γνωστές δηλώσεις ’Εμ
μανουήλ Γλέζου στή Μόσχα, γιά τις όποιες έπελήφθη ή Δικαιοσύνη. Άγανακτι- 
σμένα άρθρα καί σχόλια από των στηλών των έφημερίδων καί του περιοδικού τύπου 
έπεσήμαναν πάλιν καί έστηλίτευσαν πολλά άπό τά κομμουνιστικά «τερτίπια» αυ
τών τών ήμερών, πάντοτε δέ έν συνδυασμώ μέ ήμάς, τούς τεταγμένους στήν περι- 
φρούρησιν της άσφαλείας καί τάξεως. Θά έχρειάζοντο πολλές σελίδες νά καταχω- 
ρηθοΰν εδώ έλάχιστα άπό τά όσα έλέχθησαν καί έγράφησαν γιά τό μέγα θέμα της 
έσωτερικής άσφαλείας της χώρας, θέμα πού τό διογκώνουν τελευταίως έκεΐνα πού 
άπεδόθησαν στον Γλέζο, αί κινήσεις τών πάσης φύσεως «ειρηνιστών» καί πολ
λά άλλα. Άφοΰ δμως διά τάς δηλώσεις Γλέζου καί δι’ άλλα τινά έπελήφθη ή Δικαι
οσύνη, ας μείνωμε ολίγον σέ ένα μόνον σχόλιον μεγάλης πρωινής έφημερίδος, σχετι
κόν μέ τούς «είρηνιστάς» καί άλλα τινά. ’Αντικατοπτρίζεται στο σχόλιον αυτό ή ά- 
γανάκτησις της κοινής γνώμης διά μερικά άπό έκεΐνα πού, τό «άστυνομικόν κράτος»
μας, δπως τό θέλουν οί κομμουνισταί, άνέχεται ώς πραγματική Δημοκρατία.

** *
Σημειώνει λοιπόν ό σχολιαστής: «Καλώς νά μάς έλθη ή κυρία Άμπατιέλου 

»διά νά ίδή τον σύζυγόν της εις τάς φυλακάς, αλλά βάνω τό χέρι μου στο Εύαγγέ- 
»λιο δτι δέν έρχεται δι’ αύτό. "Ερχεται κατ’ έντολήν τών κυρίων της διά νά γίνη έπί- 
«κεντρον έπεισοδίων. "Ας τήν παραλάβη λοιπόν ή ’Αστυνομία, ας τήν όδηγήση μέ- 
»χρι τών φυλακών διά νά ΐδή τον έπί προδοσία τής πατρίδος του κατάδικον σύζυ- 
»γόν της, παρουσία Αστυνομικών οργάνων, καί άς τήν συνοδεύση πάλιν ή Άστυνο- 
»μία μέχρι τοϋ άεροπλάνου, νά πάη στό καλό. Δικαιότερον βεβαίως θά ήτο νά κρα- 
»τηθή ή κυρία, ή οποία είναι Έλληνίς ύπήκοος, καί νά είσαχθή είς δίκην δι’ δσα 
»είς βάρος τής Ελλάδος κάμνει είς τό έξωτερικόν. Διά νά γίνη δμως κάτι τέτοιο, 
«πρέπει νά είμεθα κράτος 100 τοΐς 100. Δυστυχώς, τό ποσοστόν τών κρατικών μας 
«χαρακτηριστικών είναι μικρότερον. ’Αλλά ή εϊδησις τής έπισκέψεως τής κυρίας 
»τοϋ καταδίκου έδημοσιεύθη τήν ιδίαν ήμέραν μέ μίαν ύπόθεσιν τυμβωρυχίας: έγι- 
»ναν, λέγει, τά έγκαίνια τών γραφείων τής «Δημοκρατικής Ένώσεως Νέων Γρηγό- 
»ρης Λαμπράκης». Διά τόν θάνατον τοϋ Λαμπράκη έλυπήθησαν δλοι οί "Ελληνες, 
»άνεξαρτήτως κοινωνικών φρονημάτων. Έχάρησαν μόνον δι’ αυτόν οί ήγέται τοϋ 
»κομμουνισμοΰ, διότι κομματικώς τούς συνέφερεν. ’Ιδού π.χ. δτι έκμεταλλευόμε- 
»νοι τήν μνήμην του, βαπτίζουν τώρα μίαν άκόμη όργάνωσίν των δημοκρατικήν, 
»ένώ βεβαίως είναι κομμουνιστική. Τό κακόν, είναι δτι προστατεύεται είς τήν Έ λ - 
»λάδα κάθε τίτλος καί κάθε λέξις πού άποτελεϊ έμπορικόν καί βιομηχανικόν «σή- 
»μα κατατεθέν», άλλά δέν προστατεύεται τό σήμα τής Δημοκρατίας. Σφετερίζονται 
»τόν τίτλον καί οί χείριστοι τών έχθρών της».
Α  ι ( ( ***

·*»·ύτή ή άπόπειρα άνθρωποκτονίας κατά τής υπερηλίκου Ρωσίδος ήλθε νά κα-
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ταδείξη πόσον τραγελαφική καί άβυσσαλέα είναι πράγματι ή ψυχή τοΰ άνθρώπου. 
Άπεπειράθη να φονεύση τήν γραίαν ή νεαρά φοιτήτρια Α.Λ. των 22 έτών, διότι έπί- 
στευε σέ μίαν δλως ΐδιόμορφον «ευθανασίαν», συνισταμένην στο δτι ένας άνθρωπος 
πού υποφέρει στήν ζωήν είναι άξιος θανάτου. Καί μάλιστα άξιος θανάτου δχι διότι 
πάσχει άπό άνίατον άσθένειαν, δχι διότι εκείνος έπιζητεΐ καί ικετεύει να τον φονεύ- 
σουν, διά ν’ άπαλλαγή άπό τάς όδύνας καί τούς έν γένει σωματικούς πόνους, άλλά 
διότι κάποιος άλλος τδν βλέπει «δυστυχή» ύπό τό ΐδικόν του πρίσμα καί πιστεύει 
δτι δεν άξίζει γ ι’ αύτόν ή ζωή... Αύτό άποδεικνύει τουλάχιστον ή άστυνομική προ- 
ανάκρισις καί άπό αύτό ξεκινά τό κϋμα των συζητήσεων πού ξεσήκωσε ή συνταρα
κτική πράγματι ώς προς τά αίτια άπόπειρα. Φυσικά, έργον τής ψυχιατρικής επι
στήμης είναι νά καταδειχθή έάν ένας υγιής τον νοϋν άνθρωπος—ή δράστις έπί του 
προκειμένου—ήμπορεί νά έχη παρόμοιον «φιλοσοφικόν πιστεύω» γιά τον συνάν
θρωπόν του.
Ε *%

λαμψε καί πάλιν ό τομεύς των άνθρώπων τοΰ «λευκοΰ θανάτου». "Ενας 
«ευυπόληπτος» καί «ανώτερος πάσης ΰπονοίας» φαρμακοποιός, ό Κ.Κ. των 35 έ
τών, κατελήφθη ύστερα άπό συστηματικήν περίσφιγξιν τοΰ άστυνομικοΰ κλοιοΰ 
νά έπαληθεύη τήν πληροφορίαν καί νά διενεργή λαθρεμπόριον ναρκωτικών εύρείας 
έκτάσεως. Τό «τελευταΐον θΰμα» του νέος ύψηλός-λιγνός, ηλικίας 35 έτών καί αυ
τός, πού, δπως ένας συντάκτης άπογευματινής έφημερίδος έξιστορεΐ, «...άκούμπησε 
στον πάγκο τοΰ φαρμακείου δυο χέρια πού έτρεμαν έλαφρά:

«—"Εχεις καθόλου;...
«—Δέν έχω τέτοια πράγματα έγώ...
«—"Εχω ξεμείνει καί τό πληρώνω δσα-δσα...
«—Φΰγε γιατί θά ειδοποιήσω τήν ’Αστυνομία...
« Ό  Α... πήρε ύφος φοβισμένο, τον έξελιπάρησε, άλλά ούτε αύτό έπεισε τόν 

Κ. Τόν έψαξε έξωτερικά νά δή μήπως κρατά πιστόλι, καί ύστερα τοΰ ζήτησε ταυ
τότητα γιά νά διαπιστώση δτι είναι πολίτης καί δχι άστυνομικός. Έπείσθη δέ μό
νον δταν είδε τήν πολιτική ταυτότητα μέ τήν οποία είχε έφοδιασθή...

«—Πόσα λεφτά διαθέτεις ;
«—Τέσσερα !
«—Εκατοστάρικα ;
«—"Οχι: Χιλιάρικα.
« Ό  Κ... έξηφανίσθη στο ιδιαίτερο τοΰ φαρμακείου καί σέ λίγο γύρισε μέ ένα 

μικρό δεματάκι.
«—Μορφίνη σέ άμποΰλες, δπιο καί κοκαΐνη...
« Ό  Α... άπλωσε τά τρεμάμενα χέρια του, έδωσε τά χρήματα, πήρε τό δεμα

τάκι μέ τά ναρκωτικά καί συνεστήθη:
«—'Υπαστυνόμος Ματσάγγας τής 'Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών... «Τά χέ

ρια του δέν έτρεμαν πιά, άλλά τώρα έτρεμε σύγκορμος ό φαρμακοποιός...
"Ας μή νομισθή δτι παρέθεσα τό άπόσπασμα αύτό γιά «διαφήμιση» τοΰ άγα- 

πητοΰ συναδέλφου, πού προ καιροΰ έδρασε παρομοίως ώς «γυρολόγος» στήν... Νάξο. 
Δέν έχουμε ανάγκην ονομαστικής προβολής οί άστυνομικοί, άφοΰ κάθε καλή μας 
ένέργεια παρακολουθεϊται καί άμείβεται άπό τήν 'Υπηρεσία δεόντως. "Αν τό παρέ
θεσα αύτό τό άπόσπασμα τό έκαμα διά νά φανή πώς συγκινεΐται ή κοινή γνώμη μέ 
τις έπιτυχεΐς άστυνομικές ένέργειες, πώς μάς βλέπουν καί, γενικώτερον, πόση προ
σπάθεια, έμπνευσις, εύστροφία, ετοιμότητα κ.λ. κ.λ. άπαιτοΰνται διά νά έχη αίσιον 
τέλος μιά δύσκολος άποστολή μας.

Σέ άλλους τομείς τοΰ λαθρεμπορίου ναρκωτικών συνέβησαν πολλά ακόμη.
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Λ.χ. συνέβη «νά πέση πάνω στην περίπτωση» καί άλλος, ό τοξικομανής καί λαθρέ
μπορος Γ.Μ. των 30 ετών, καί νά πώληση σε καταλλήλως ένεργοϋντα αστυνομικόν 
πέντε γραμμάρια ηρωίνης άντί 600 δραχμών. Δύο ετών φυλάκισις πού τοϋ έπεβλή- 
θη άπύ το αυτόφωρον τριμελές θά τον συνετίση άσφαλώς, άλλά καί θά σώση τόσα 
άλλα υποψήφια θύματα... κατά τον χρόνον της φυλακίσεως τουλάχιστον. Συνέβη 
άκόμη νά άρέσουν Ιδιαιτέρως στον «φιλανθή» Α.Κ. τών 45 ετών οί... κανναβουριές, 
δι’ αύτο δέ καί νά καταληφθή καλλιεργών μέ κάθε επιμέλεια στις γλάστρες του εν
νέα άπό αύτές. ’Έρευνα στο εσωτερικόν της οικίας του έφερε στο φώς καί 95 γραμ
μάρια κατειργασμένου χασίς. Άκόμη συνέβη νά καταληφθή κρύπτων ό Π.Α. τών 
32 έτών 16 γραμμάρια χασίς εντός λάκκου. Καί άλλα πολλά συνέβησαν, έκ τών ό
ποιων άποδεικνύεται οτι ό λευκός θάνατος θά έξακολουθή γιά πολλά χρόνια άκόμη 
νά έχη τούς... θαυμαστάς του.

Π, ** *
Πτωχείαν παρουσίασε ό τομεύς των διαρρηκτών-κλεπτών αύτές τις ημέρες. 

Ώχριοϋν μπροστά στά μεγάλα «αστέρια» άλλων δεκαπενθημέρων: Ό  σεσημασμέ
νος Δ.Κ. τών 29 έτών πού, τρέφων ιδιαίτερη άδυναμία στο ουίσκυ, ένήργησε 36 κλο- 
πές-διαρρήξεις παντοπωλείων καί μπάρ, άφαιρών προ πάντων φιάλες μέ τό νέκταρ 
της Σκωτίας. Ό  σεσημασμένος έπίσης πορτοφολάς Α.Κ. ή Γάλλος, έτών 64, ό ό
ποιος δραπετεύσας άπό τόν Τύρναβον όπου ήτο εκτοπισμένος, έφθασε στάς ’Αθήνας 
καί έκλεψε τό πορτοφόλι... άστυνομικοΰ έν πολιτική περιβολή. ’Έπεσε δηλαδή κι’ 
αύτός «έπάνω στήν περίπτωση» γιά νά συλληφθή δεόντως. Ώχριοΰν άκόμη καί ε
κείνοι οί θρασείς διαρρήκται εξ καταστημάτων τής όδοϋ Σωκράτους, εκείνος ό φέ- 
ρελπις Α.Α. τών 15 έτών, πού έκλεψεν άπό συνασθενή του στο «Τζάννειον» Πειραιώς 
1.050 δραχ. καί έξηφανίσθη, έκεΐνος δ «φιλόμουσος» πού έκλεψε κλουβί μέ 6 κα
ναρίνια άπό υπάλληλον τοϋ Ε .Ι.Ρ . καί άλλοι πολλοί.

Κ *
*  *

άμψιν παρουσίασαν καί οί άλλοι τομείς τής έγκληματικότητος μέ έξαίρεσιν 
ίσως τόν τομέα τής άπάτης. 'Ο  γενικός καί διεθνής όρος «απάτη κατά τάς ιπποδρο
μίας» έχει τήν θέσιν του νομίζω στο άποκαλυφθέν σκάνδαλον «ντοπαρίσματος» τοϋ 
φαληρικοϋ ιπποδρόμου. Δύο άτομα κατελήφθησαν έκεϊ έπ’ αύτοφώρω κατά τήν 
άστυνομικήν έπέμβασιν νά άποπειρώνται ένεσιν διεγερτικού φαρμάκου εις τήν «’Ο
λυμπιάδα», εις φορβάδα δηλαδή πού ήθελαν νά φέρουν πρώτην κατά τήν ιπποδρομίαν 
καί ως έκ τούτου νά κερδίσουν μεγάλα ποσά. Περίεργον είναι έν τούτοις τό ότι ένώ 
ή χορήγησις τοϋ διεγερτικού άπεφεύχθη, ή «’Ολυμπίάς» ήλθε πρώτη. Ά πό  τόν το
μέα τής άπάτης ξεχωρίζει άκόμη καί δ πολύπλευρος Α.Μ. τών 22 έτών, ό όποιος 
παρουσιαζόμενος ώς ιδιαίτερος τοϋ πρώην ύπουργοΰ τών Οικονομικών έξηπάτησε 
πλήθος άφελών μέ υποσχέσεις διορισμών σέ δημόσιες θέσεις καί ευνοϊκήν έπίλυ- 
σιν τών ύποθέσεων αυτών, καρπωθείς σημαντικά ποσά. ’Ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν επτά ποδοσφαιρισταί, άπό τούς όποιους ό άπατεών αύτός έλαβεν άνω τών 20. 
000 δραχμών μέ τήν ύπόσχεσιν ότι θά τούς διώριζεν άργομίσθους καί συγχρόνως 
θά παραχωρούσε στον καθένα άπό ένα κατάστημα στον σιδηροδρομικόν σταθμόν 
'Ομονοίας άντί εύτελεστάτου ένοικίου...

Α ***
πό τά ολίγα τοϋ τομέως τών ήθών πρέπει ν’ άναφερθή μία ύπόθεσις μα

στροπείας τών Πατρών. Έ κεϊ, ένας προ διμήνου άφιχθείς άπό τήν Αύστραλίαν «με- 
γαλοεπιχειρηματίας», ό Χ.Γ. τών 34 έτών, άνοιξε τό συνώνυμον τοϋ άθηναϊκοΰ κέν
τρου «Κόπα Καμπάνα)) καί ταυτοχρόνως άρχισε νά έκδίδη στούς πελάτες νέες γυ
ναίκες. Δύο άπό αύτές τις γυναίκες «είδίκευσεν» ό έπιχειρηματίας αύτός καί στό 
νά άφαιροΰν άπό τούς πελάτες τά πορτοφόλια τών. Πρέπει νά άναφερθοΰν καί τρεις
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κακοποιοί άνηλίκων κοριτσιών στην πρωτεύουσα, οί Γ .Γ. των 18, Π.Ζ. των 21 και 
Σ.Κ. των 32 ετών, οΐ όποιοι άπεπλάνησαν νέας 14,13 και 16 ετών. Καί άπό τα ολί
γα τών «διαφόρων» άλλων τομέων ας σημειωθή εκείνη ή πρωτοφανής περίπτωσις 
μητρικής άστοργίας στον Πειραιά, όπου ή ίερόδουλος Ε .Ψ . τών 22έτώνδέν ήρκεϊτο 
να έγκαταλείπη χωρίς τροφήν καί άβοήθητον τον έξαετή υιόν της καί νάάναχωρή προς 
άναζήτησιν αγοραίου έρωτος ήμέραν καί νύκτα, άλλα κατέκαυσε τό σώμα του μέ 
αναμμένο κηρί τελευταίως, όταν ό μικρός έτόλμησε νά παραπονεθή περισσότερον 
καί νά τήν παρακαλέση δέ κλαίγοντας νά μήν τον έγκαταλείψη έκ νέου καί νά του 
δώση κάτι παραπάνω γιά τροφή. Περίπτωσις δηλαδή, πού μέ άλλες πολλές άνά- 
λογες μητρικής άστοργίας δυστυχώς, πρέπει νά άναφέρεται ώς... παράδειγμα κατά 
τήν έορτήν τής «ήμέρας τής μητέρας»...
Α ***

ριθμοί καί συμπεράσματα. Τέσσερα χρόνια συνεπληρώθησαν στις 14 Αύ- 
γούστου άπό αύτής τής ήμερομηνίας του 1959, οπότε ίδρύθη ή υπηρεσία τής ’Α 
μέσου Δράσεως ’Αστυνομίας Πόλεων. Μικρός στατιστικός πίναξ τής τετραετίας 
μάς δίδει τούς κατωτέρω άριθμούς, έξ οδ συμπεραίνεται ότι ή ΐδρυσις τής νευραλ- 
γοϋς αύτής ύπηρεσίας ύπήρξεν εν τών μεγίστων καί σημαντικωτέρων βημάτων διά 
τήν άστυνόμευσιν μεγαλοπόλεων, καί ότι ή όλη δράσις κατά τήν τετραετίαν δύνα- 
ται νά χαρακτηρισθή ώς άληθώς λαμπρά. ’Ιδού οί άριθμοί ουτοι, οί όποιοι δύναν- 
ται νά συγκριθοϋν μέ τούς άριθμούς πού παρετέθησαν.—βλ. καί σχετικά σχόλια πού 
έγένοντο—τον περισινόν Αύγουστον έδώ, στά «’Αστυνομικά Χρονικά», μέ τήν ευ
καιρίαν συμπληρώσεως τριετίας τότε. Εις 601.943 άνήλθον συνολικώς αί υποθέ
σεις λοιπόν κατά τάς οποίας άπησχολήθη ή ’Άμεσος Δράσις στά τέσσερα αύτά χρό
νια. Άναλυτικώς έχομεν: Πλημμελήματα 15.805, πταίσματα 126.461, συστάσεις 
244.465, συμβάντα 84.889, προτάσεις άφαιρέσεως άδειών οδηγών αύτοκινήτων 
42.304. ’Έχομεν επίσης 88.019 κλήσεις στο «100» προς παροχήν βοήθειας διά 
περιπτώσεις άλλας εκείνων πού στον πίνακα άναφέρονται. Ά ν  διαιρεθούν λοιπόν αί 
601.943 περιπτώσεις άπασχολήσεως τής ’Αμέσου δράσεως μέ τάς 1460 ήμέρας τών 
τεσσάρων έτών, έχομεν πλέον τών 412 επεμβάσεων ή άπασχολήσεων γενικώς ή- 
μερησίως. Πάντως, ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζουν μερικοί άριθμοί άπό τά 
διάφορα συμβάντα καί άδικήματα, όπως 1.995 πυρκαϊαί, 11.178 συγκρούσεις μέ 
ύλικάς ζημίας, 5.246 τραυματισμοί έξ αύτοκινήτων, 4.376 περιπτώσεις ελέγχου 
κέντρων τεχνικών παιγνίων, 9.341 παροχαί πρώτων βοηθειών, 10.880 προσαγω- 
γαί άτόμων έκ διαφόρων αιτιών, 1.206 άνευρέσεις κλαπέντων οχημάτων, 965 πε- 
ρισυλλογαί οίνοφλύγων κ.λ. κ.λ. ’Επίσης 11.927 περιπτώσεις ύπερβολικής ταχύτη- 
τος, 14.349 άντικανονικής πορείας, 18.061 παρανόμων σταθμεύσεων, 12.225 πα
ρανόμων διελεύσεων, 2.194 έπικινδύνου όδηγήσεως, 1.556 έκτυφλωτικών φώτων, 
1.909 άσκοπου χρήσεως ήχητικών οργάνων, 6.397 έκπομπής καυσαερίων, 13.484 
άθεωρήτων άδειών κυκλοφορίας καί ίκανότητος όδηγοϋ, 1.416 στερουμένων άδειας 
ίκανότητος καί κυκλοφορίας, καί άκόμη 503 περιπτώσεις οικοδομικών παραβάσεων, 
958 περί καθαριότητος κ.λ. κ.λ.

*$ $
"Αλλος μικρός στατιστικός πίναξ τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως 

’Αθηνών καταδεικνύει ότι τά αύτοκινητιστικά δυστυχήματα έμειώθησαν κατά τό 
πρώτον έξάμηνον τοΰ 1963 έν συγκρίσει μέ τό άντίστοιχον του 1962. Συνέβησαν 
2.512 έν συνόλω άτυχήματα κατά τά όποια έθανατώθησαν 31 άτομα, έτραυματί- 
σθησαν σοβαρώς 169 καί έλαφρώς 2.583, ένώ κατά τό πρώτον έξάμηνον τοΰ 1962 
συνέβησαν 2.711 άτυχήματα, έφονεύθησαν 37 άτομα καί έτραυματίσθησαν βαρέως 
καί έλαφρώς 2.788. Τό σύνολον τών κυκλοφοριακών παραβάσεων γενικώς άνήλθε 
πάντως έφέτος κατά τό Α ' έξάμηνον εις 82.169, πράγμα πού δηλοΐ ότι άνω τών
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456 τροχαίων παραβάσεων λαμβάνουν χώραν καθημερινώς στό κέντρο της πρω- 
τευούσης. 'Ως προς τήν συχνότητα παρατηρεΐται ή μεγαλυτέρα τοιαύτη κατά τάς 
ημέρας Σάββατον καί Παρασκευήν καί ώρας 12-14 καί 18-20, ώς προς τήν... προ
τεραιότητα δέ υπαιτίων οχημάτων τα σκήπτρα κατέχουν τά Ι.Χ. καί άκολουθοΰν 
τα μοτοποδήλατα, οί μοτοσυκλέττες καί σκούτερ κ.λ.

Τ ***
ό μικρόν μας άπάνθισμα τώρα άπό τήν πάντοτε όγκωδεστάτην ξένην άστυ- 

νομικήν εΐδησεογραφίαν. Τόν τελευταίο καιρό λοιπόν:
* 'Η ... μεγαλυτέρα ληστεία του αΐώνος» έγένετο ολίγον έξω του Λονδίνου, 

όταν είκοσι περίπου μασκοφόροι εΐσώρμησαν στήν ταχυδρομικήν άμαξοστοιχίαν 
Λονδίνου-Γλασκώβης, έκτύπησαν, άκινητοποίησαν καί έδεσαν μέ χειροπέδες τούς 
οδηγούς, άποσυνέδεσαν τά δέκα τελευταία βαγόνια—μέσα στά όποια είργάζοντο 70 
ταχυδρομικοί υπάλληλοι πού δεν άντελήφθησαν τίποτε—καί ήνάγκασαν τούς μη
χανοδηγούς νά ξεκινήσουν πάλιν. 'Ωδήγησαν λοιπόν τά δύο βαγόνια 500 μέτρα πιο 
κάτω καί έρριψαν τούς 120 σάκκους μέ χρήματα σέ ένα ή περισσότερα φορτηγά αυ
τοκίνητα, πού εύρίσκοντο κάτω άπό τήν γέφυραν. Ή  όλη έπιχείρησις, «στρατηγι
κή», καί μέ κάθε λεπτομέρεια προμελετημένη, διήρκεσε 15 μόνον λεπτά, τά άφαι- 
ρεθέντα δέ χρήματα άναβιβάζονται στο ποσόν των 3.500.000 λιρών, ήτοι σέ 290 
έκατομμύρια έλληνικών δραχμών περίπου. 'Η  ύπόθεσις πρέπει νά είναι γνωστή σέ 
όλους άπό τά εκτεταμένα δημοσιεύματα τών έφημερίδων, ας πούμε όμως έδώ ά- 
κόμη ότι τό μεγαλύτερο άνθρωποκυνηγητό της άστυνομικής ιστορίας έχει έξαπο- 
λυθή αυτές τις ήμέρες άπό τήν Σκώτλαντ Γυάρντ. Θρύλοι καί άνεξέλεγκτες φήμες 
κυκλοφορούν καθημερινώς έπί τής ύποθέσεως, τό βέβαιον όμως είναι ότι μέχρι στι
γμής δέν έχει διαλευκανθή ή ύπόθεσις.

* Λησταί καί στήν Κολομβίαν έπετέθησαν αλληλοδιαδόχους εναντίον τριών λεω
φορείων τού Κάλυτας, έλήστευσαν 42 χωρικούς πού μετέβαιναν στήν άγορά καί έν 
συνεχεία τούς έφόνευσαν. Συνελήφθησαν όλοι. Καί στο Κάϊρον, τρεις λησταί 22-25 
ετών εΐσέβαλον στο ΐατρείον 'Έλληνος οφθαλμιάτρου, άπέκοψαν τό τηλεφωνικόν 
καλώδιον καί άφοΰ έφίμωσαν τόσον τόν ιατρόν όσον καί δύο πελάτιδας, άπεχώρησαν 
συναποκομίσαντες τό ποσόν τών 300 αιγυπτιακών λιρών. Στήν Νέαν 'Υόρκην, έξ 
άλλου, πέντε λησταί προσωπιδοφόροι εξουδετέρωσαν τό προσωπικόν καί εΐσήλθον 
στά γραφεία άκτοπλοϊκής εταιρείας, άπό τήν όποιαν άφήρεσαν 25.000 δολλάρια 
(750.000 δραχμές.). "Ας κλείσω «τών ληστειών τό άνάγνωσμα» όμως μέ τρεις άλ
λους ληστάς τού Χόλλυγουντ, οί όποιοι άφοΰ άφήρεσαν τεράστιας άξίας εμπορεύ
ματα άπό κατάστημα μέ πειστικόν «άλλοθι», μέ αυτοκίνητο κλεμμένο καί μέ πλα
στόν άριθμό κ.λ. κ.λ. συνελήφθησαν τήν ώρα πού παρέδιδαν τά εμπορεύματα καί εΐσ- 
έπρατταν άπό τόν κλεπταποδόχο 52.000 δολλάρια. (1.560.000 δραχμές). Είχαν 
παρατηρηθή όλες τους οί κινήσεις, κατά τήν διάπραξιν τής ληστείας, άπό άστυνο- 
μικούς έπιβαίνοντας έλικοπτέρου καί μέ ειδικά κυάλια νυκτός. «Έ στι δίκης οφθαλ
μός» λοιπόν.

* Τά σκήπτρα τής άπάτης κατέλαβαν παγκοσμίως δύο ’Ιταλοί «άσσοι τών άσ
σων». Άναζητοΰντες «κορόϊδα» στήν πλημμυρισμένη άπό τουρίστας Ρώμην, επέ
τυχαν νά πωλήσουν τό Κολοσσαΐον σέ ’Αμερικανόν «φωστήρα» τών «Μπίζνες». 
Τιμή μόνον 1.800 φράγκα!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «X»
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— At’ άποφάσεως του κ. ’Αρχηγού της ’Αστυνομίας, προήχθησαν είς τον βα
θμόν τοϋ 'Υπαρχιφύλακος, προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, 
οί ’Αστυφύλακες κ.κ. ’Ιωάννης Σπέγγος καί ’Ιωάννης Βρώτσος.

—Έ κ  τών λαβόντων μέρος υποψηφίων διά την Σχολήν 'Υπαστυνόμων, έπέτυ- 
χον, κατά σειράν έπιτυχίας, οΐ κάτωθι Άρχιφύλακες καί ’Αστυφύλακες, οίτινες καί 
καλούνται δπως την 20ήν Σεπτεμβρίου 1963, ήμέραν Παρασκευήν καί άπό 8ης 
μέχρις 9ης π.μ. ώρας, παρουσιασθώσιν εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν 'Υπαστυνό
μων Β', διά διετή έν αύτή έκπαίδευσιν.

1) Ά ρχ. Διαμαντής Κακαβάς, 2) Ά ρχ. Χρήστος Καραστάθης, 3) Ά ρχ. Πα
ναγιώτης Χατζημιχαήλ, 4) Ά ρχ. ’Ιωάννης Τζούβελης, 5) Ά ρχ. ’Ιωάννης Παπαθανα
σίου, 6) Ά ρχ. Νικόλαος Άλεξανδρόπουλος, 7) Ά ρχ. Κωνσταντίνος Μηχιώτης, 
8) Ά ρχ. Μάρκος Παραράς, 9) Ά ρχ. Φώτιος Τζιαβέλας, 10) Ά ρχ. Παύλος Λα- 
γιάκος, 11) Ά ρχ. Νικόλαος Σαμαράς, 12) Ά ρχ. ’Αθανάσιος Καραντώνης, 13) Ά ρχ. 
Εύάγγελος Γιαννικόπουλος, 14) Άστυφ. Χαράλαμπος Ζιανίκας, 15) Ά ρχ. Γεώρ
γιος Ααλάκος, 16) Ά ρχ. Σπυρίδων Λορεντζάτος, 17) Ά ρχ. Ηρακλής Μητσοσκού- 
ρας, 18) Ά ρχ. Ή λίας Αιακόπουλος, 19) Ά ρχ. Κωνσταντίνος Κοντογεωργάκος, 20) 
Ά ρχ. Σπυρίδων Αύλωνίτης, 21) Άστυφ. Βασίλειος Βρεττέας, 22) Ά ρχ. Φρίξος 
Δαμαλάς, 23) Ά ρχ. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, 24) Ά ρχ. Ξενοφών Πισπιρΐγκος, 
25) Ά ρχ. Ή λίας Αύσσαρης, 26) Ά ρχ. Νικόλαος Γεωργακόπουλος, 27) Ά ρχ. ’Α
λέξανδρος Καρακωνσταντόπουλος, 28) Άρχιφύλαξ Φώτιος Άργύρης, 29) Ά ρχ. 
Γεώργιος Σιδέρης, 30) Ά ρχ. Διονύσιος Παπαδόπουλος, 31) Άρχιφύλαξ Σπυρί
δων Καντάς, 32) Ά ρχ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης, 33) Ά ρχ. Νικόλαος Άργύρης, 
34) Ά ρχ. Χρήστος Παταριάς, 35) Ά ρχ. Παναγιώτης Δαλιάνης, 36) Ά ρχ. Χρυ
σόστομος Παπαγεωργίου, 37) Ά ρχ. Νικόλαος Ποθάκος, 38) Ά ρχ. ’Ιωάννης Κώης, 
39) Ά ρχ. Κωνσταντίνος Ζωητός, 40) Ά ρχ. Ή λίας Κοτταρίδης, 4 ΐ ) ’Αρχ. Κωνσταν
τίνος Κακούνης, 42) Ά ρχ. Νικόλαος Δεφίγγος, 43) Ά ρχ. Χρήστος Παππάς, 44) 
Ά ρχ. ’Ιωάννης Τσώτας καί 45) Ά ρχ. Κωνσταντίνος Κουβελιώτης :

—Έ κ  τών λαβόντων μέρος υποψηφίων διά τήν Σχολήν Άρχιφυλάκων, έπέτυ- 
χον, κατά σειράν έπιτυχίας, οί κάτωθι ’Αστυφύλακες, ο'ίτινες καλούνται δπως τήν 
20ήν Σεπτεμβρίου ήμέραν Παρασκευήν καί άπό 8ης μέχρις 9ης π.μ. ώρας, παρου- 
σιασθώσιν εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν Άρχιφυλάκων, δι’ έννεάμηνον έν αύτή έκ- 
παίδευσιν:

1) Δημήτριος Ρεντζής, 2) Χαράλαμπος Ζιανίκας, 3) ’Απόστολος Δάβαλος, 
4) Δημήτριος Δημόπουλος, 5) Χρήστος Μπαλανίκας, 6) Κωνσταντίνος Ραφτό- 
πουλος, 7) Βασίλειος Τσιούτσιας, 8) Χρήστος Λινάρδος, 9) Νικόλαος Φουρτινά- 
κης, 10) Βασίλειος Γεωργιάδης, 11) Σάββας Ταμαμίδης, 12) ’Ιωάννης Χήνας, 13) Σα- 
ράντος Άντωνάκος, 14) Κωνσταντίνος Άλαμάνος, 15) Νικόλαος Τσίτουρας, 16) 
Άνδρέας Δήμας, 17) Παναγιώτης Μακρής, 18) ’Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, 19) 
Δημήτριος ’Αντωνίου, 20) Χρήστος Νάτσιος, 21) ’Εμμανουήλ Χατζημανώλης, 
22) Δημήτριος Τσαούσης, 23) Κωνσταντίνος Κωνσταντάκος, 24) Θεοδόσιος Λύ
ρας, 25) ’Ιωάννης Άντωνάκος, 26) Ή λίας Καραματσούκης, 27) Δημήτριος Λεπί
δας, 28) Βασίλειος Βρεττέας, 29) Παντελής Καλλιανιώτης, 30) Βασίλειος Καχιου- 
τέας, 31) Θεόδωρος Κάκος, 32) Άγαθόνικος Άποκωρίτης, 33) Γεώργιος Καρα- 
μπούλης, 34) Δημήτριος Χούτας, 35) ’Αντώνιος Άλεξόπουλος, 36) Πάνος Διονυ- 
σόπουλος, 37) Νικόλαος Στέκας, 38) Κωνσταντίνος Τούμπας, 39) ’Εμμανουήλ 
Πηγουνάκης, 40) Θωμάς Κουλαρμάνης, 41) Άνδρέας Καββαδίας, 42) Σωτήριος 
Βότσης, 43) Σταύρος Πισινάρας, 44) Σωτήριος Ταβουλαρέας, 45) Νικόλαος Πα
παχρήστου, 46) Σπυρίδων Ξηρομερίτης, 47) Γρηγόριος Φιλιππόπουλος, 48) Γε
ώργιος Λουριδάς, 49) Χαράλαμπος Παπαδάκης, 50) Γεώργιος Σταυρουλάκης, 
51) ’Ελευθέριος Σιδηρόπουλος, 52) Κωνσταντίνος Ήλιόπουλος, 53) Παναγιώτης
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Ξυμιαλής, 54) Περικλής Άνδρουτσόπουλος, 55) ’Ιωάννης Τόλιας, 56) Πανα
γιώτης Κίσσας, 57) Παντελής Κυριακόπουλος, 58) Παναγής Νιάρχος, 59) ’Εμμα
νουήλ Φρουδαράκης, 60) Δημήτριος Δαλμήτσος, 61) Νικόλαος Δουφεξής, 62) ’Α
θανάσιος Μπαμπίλης, 63) Γεώργιος Έλευθεριανός, 64) Σίμων Παπαδογεώργος, 
65) Παναγιώτης Κανούσης, 66) Νικόλαος Άποστολόπουλος, 67) Γεώργιος Μυ
λωνάς, 68) ’Ιωάννης Μπικάκης, 69) Νικόλαος Νάκος, 70) Παναγιώτης Σεφερ- 
λής, 71) Κωνσταντίνος Τσιτίνης, 72) Πανταζής Κωστόπουλος, 73) ’Ιωάννης 
Μιχαλής, 74) Δημοσθένης Τσίτσας, 75) Παναγιώτης Κόττος, 76) Κωνσταντίνος 
Ρουμελιώτης, 77) Δημήτριος Λουκόπουλος, 78) Κυριάκος Γεωργιτσανάκος, 79) 
Παναγιώτης Μητσέλος και 80) Αιμίλιος Κουρουπάκης.

***
Π Α ΡΑ ΙΤ Η ΣΕ ΙΣ—Α Π Ο ΛΤΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος: 1 ) ό ’Αστυνόμος Α' τάξεως κ. 
Σπυρίδων Τριανταφύλλου, εις δν ό κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, διά τήν μακρο
χρόνιον έν τώ Άστυνομικω Σώματι εύδόκιμον υπηρεσίαν του, έξέφρασε τήν ευαρέ
σκειάν του, 2) οί Ύπαρχιφύλακες κ.κ. ’Ιωάννης Ελευθερίου καί Φραγκίσκος Μασ- 
τραχάς καί 3) ο ί ’Αστυφύλακες κ.κ. Εύστράτιος Μπίθαρης, Ευστράτιος Τσαγκα
ρούλης, Δημοσθένης Ποϋλος, Σπυρίδων Σπυρόπουλος, Νικόλαος Άερικός, Ταξιάρ
χης Αύρας καί Ελευθέριος Μητρολιός.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος: 1) ό Άρχιφύλαξ κ. ’Ιωάννης 
Παυλάκης καί ό Άστυφύλαξ κ. Ευάγγελος Χρονόπουλος, διά λόγους πειθαρχίας 
καί 2) ό Ύπαρχιφύλαξ κ. Χρίστος Παπαχριστόπουλος καί ό Άστυφύλαξ κ. 
’Ιωάννης Περουλάκης, διά λόγους υγείας.

*
ΤΟ Π Ο Θ ΕΤΗ ΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. Ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικόν, έτοποθετήθησαν οί κά
τωθι άξιωματικοί, λόγω υπηρεσιακόν άναγκών, ώς άκολούθως:

Α) Εις ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών: 1) Ύπαστυνόμος Α' κ. ’Ιω
άννης Σποΰλος, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών, 2) Ύπαστυνόμος Β' 
κ. Κωνσταντίνος Καννής, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας καί 3) Ύ 
παστυνόμος Β' κ. ’Ιωάννης Καραχάλιος, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πει
ραιώς.

Β) Εις ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πειραιώς, ό Ύπαστυνόμος Α' κ. Νικόλαος 
Κουτούγερας, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύρας.

Γ) Εις Γενικήν Διεύθυνσιν ’Εθνικής ’Ασφαλείας, ό Ύπαστυνόμος Α ' κ. 
Κωνσταντίνος Μαργαρώνης, έκ τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.

Δ) Είς ’Αστυνομικήν Σχολήν, ό ’Αστυνόμος Β' κ. Άνδρέας Κουτάκης, έκ 
τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.

*j|C $
ΤΙΜ ΗΤΙΚΑΙ Δ ΙΑ Κ ΡΙΣΕΙΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Δι’ έγκυκλίου διαταγής τοϋ Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης, άπενεμήθη εις τον 
’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως κ. Γεώργιον Ταμιωλάκην, τό ’Αναμνηστικόν 
Μετάλλιον ’Εθνικής ’Αντιστάσεως.

—Διά Β.Δ. άπενεμήθη ό Σταυρός των Ταξιαρχών τοϋ Βασιλικοϋ Τάγματος 
τοϋ Γεωργίου Α' εις τούς κάτωθι κ .κ .’Αστυνόμους Α' τάξεως: 1) Άλκιβιάδην 
Όλύμπιον, 2) Κωνσταντίνον Τεόπουλον, 3) Χρήστον Μπακογιάννην, 4) Νικόλαον 
Αΐλιανόν, 5) Δημήτριον Σαγρόπουλον, 6) Κωνσταντίνον Λούρην7) Σωτήριον Καλο- 
γερόπουλον, 8) ’Ελευθέριον Γιαννακόπουλον, 9) Άλκιβιάδην Παπαποστόλου, 10) 
Κυριάκον Μανωλέαν, 11) Δημήτριον Κατσιμαγκλήν, 12) Ίωάννην Πουρναρόπου-



Ειδήσεις καί πληροφορίαι 8ΐί>

λον, 13) Ήλίαν Μπουντάν, 14) Χρηστόν Μαρινόπουλον, 15) Στέφανον Χατζάκην, 
16) Παναγιώτην Μπουρτζϊκον, 17) Γεώργιον Σπηλιώπουλον καί 18) Ίωάννην 
Κορρέν.

—Διά τοΰ αύτοϋ Β.Δ. άπενεμήθη ό Σταυρός των Ταξιαρχών τοϋ Βασιλικού 
Τάγματος τοϋ Φοίνικος εις τούς κάτωθι κ.κ.: 1) Δημήτριον Καραμαρίαν, άστυκτη- 
νίατρον, ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α ' τάξεως, 2) Νικόλαον Πάγκον, υγειονομικόν 
’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως, 3) Ίωάννην Παπαϊωάννου, υγειονομικόν 
’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' τάξεως καί 4) εις τούς ’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β' 
τάξεως κ.κ. Σπυρίδωνα Τσάλταν, ’Αθανάσιον Βλαχάκην, Κωνσταντίνον Άνδρεό- 
πουλον, Παύλον Μπούραν, Διονύσιον Τζϊνον, Γεώργιον Παναγούλιαν καί Κυριά
κον Σπυριούνην.

—Ωσαύτως άπενεμήθη ό Χρυσοϋς Σταυρός τοϋ Βασιλικού Τάγματος τοΰ 
Φοίνικος εις τούς κάτωθι κ.κ. ’Αστυνόμους Β' τάξεως: 1) Εμμανουήλ Σκαλιδά- 
κην, 2) Ήλίαν Άρβανιτάκην, Ίωάννην Παπαϊσιδώρου, 4) Δημήτριον Κοντογεωρ- 
γάκην, 5) Φωκίωνα Σιαδήμαν 6) Σεραφείμ Παπακώσταν, 7) Παναγιώτην Καλτσάν, 
8) ’Αντώνιον Παπανδρέου, 9) Θωμάν Τσάντζαλον, 10) Γεώργιον Ζερμπΐνον, 11) 
Δημήτριον Μπελέκιον, 12) Νικόλαον Δεβοϋρον, 13) Εύθύμιον Σταθόπουλον, 14) 
’Αδαμάντιον Γαϊτανίδην, 15) Λάζαρον Ντεμίρην, 16) Ίωάννην Δήμου ή Παπα- 
γεωργίου, 1 7 ) ’Αθανάσιον Τσαναήν, 18) Βασίλειον Λατουσάκην, 19) Θωμάν Γιαν- 
νοΰτσον, 20) Εύάγγελον Άγγελήν, 21) Άνδρέαν Κουτάκην καί 22) Χαράλαμπον 
Μπεκρήν.

—'Ομοίως άπενεμήθη ό ’Αργυρούς Σταυρός τοϋ Β. Τάγματος Γεωργίου εις 
τούς κάτωθι κ.κ.: 1) ’Αστυνόμον Β' τάξεως Γεώργιον Τσαπατσάρην καί 2) Ύ πα- 
στυνόμους Α ' τάξεως Ίωάννην Μπάμπον, Στυλιανόν Μακράκην, Γεώργιον Δημου- 
λάν, Ματθαίον Φάκαν καί Δημήτριον Κατσίγεραν.

*
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών, άπενεμήθη ήθική καί 
υλική άμοιβή εις τον ’Αστυφύλακα κ. Παναγιώτην Ίωάννου, διότι τήν 14ην ώραν 
τής 27-5-63, ευρισκόμενος έν τή οικία του έπ ίτώ  άκούσματι κραυγών γυναικός τίνος 
καλούσης είς βοήθειαν, έσπευσεν επί τόπου καί επέτυχε τον άφοπλισμόν, σύλληψιν 
καί προσαγωγήν εις τό οΐκεϊον άστυνομικόν τμήμα τοΰ σεσημασμένου κακοποιού 
Κωνσταντίνου Γεωργιάδου, καθ’ ήν ώραν ούτος έπετίθετο κατά τοΰ βουστασιάρχου 
Νικολάου Σκουρή διά μαχαίρας, προκαλέσας οΰτω διά τής ώς άνω πράξεώς του 
τά εύμενή σχόλια τοΰ κοινού υπέρ αύτοΰ καί τοΰ Σώματος.

*sic s|c
ΠΑΡΑΣΗΜ ΟΦΟΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΟΥ

—Κατόπιν προτάσεως τοΰ Γενικού Νοσοκομείου Κώ «'Ο Ιπποκράτης» 
καί είσηγήσεως τοΰ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, άπενεμήθη ό χρυσούς Σταυ
ρός τοϋ Βασιλικού Τάγματος τοΰ Φοίνικος εις τον έθελοντήν αιμοδότην κ. Δημήτριον 
Σταθόπουλον, όστις έχει χορηγήσει δωρεάν μέχρι σήμερον 134 κιλά αίματος διά κιν
δυνεύοντας συνανθρώπους του. Εις τόν αυτόν αιμοδότην τό 1959 άπενεμήθη ό Ά ρ- 
γυροΰς Σταυρός τοΰ Βασιλικοΰ Τάγματος τοΰ Γεωργίου τοΰ Α ', τό δέ 1957 ό Ε λ 
ληνικός ’Ερυθρός Σταυρός τώ άπένειμε τό χρυσοΰν μετάλλιον τών έξαιρέτων πρά
ξεων.

Προσφάτως ό κ. Σταθόπουλος προσέφερεν εις τό περιφερειακόν κέντρον αι
μοδοσίας τοΰ Μαιευτηρίου «’Αλεξάνδρα» καί εις μνήμην τοΰ άποβιώσαντος 
τήν 15 ’Ιουνίου έ.έ. ύγειονομικοΰ άξιωματικοΰ, Άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ Β ' Γεωρ
γίου Γριτσοπούλου, 700 γραμμάρια αίματος. Ό  έν λόγω αιμοδότης προσέφερε
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μέχρι σήμερον, ύπέρ υπαλλήλων του Αστυνομικού Σώματος, 6 κιλά καί 700 γραμ
μάρια αίματος.

*
ΕΥΧΑΙ ΕΙΣ  ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» έπί τή ονομαστική των εορτή εύχονται χρόνια 
πολλά εις τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Α' κ. Παναγιώτην Καραμπούλην, εις τούς 
’Αστυνομικούς Διευθυντάς Β' κ.κ. Παναγιώτην Λυκούσην καί Παναγιώτην Ά να- 
γνωστόπουλον, ώς καί εις άπαντας τούς κ.κ. άξιωματικούς καί κατωτέρους αστυνο
μικούς υπαλλήλους.

** *

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Σ α μ α ρ τ ζ ή ς
Τήν 18-8-1963 άπεβίωσε καί έκηδεύθη έν Πάτραις ό τέως ’Αστυνομικός 

Διευθυντής Α' Κωνσταντίνος Σαμαρτζής. *0 έκλιπών, έκ των πρώτων στελε
χών τοϋ Σώματος, διετέλεσε, κατά τό άπώτερον παρελθόν, Διευθυντής τής ’Αστυ
νομίας Κέρκυρας καί Πατρών.

Εις τήν κηδείαν του, γενομένην έκ τοϋ ίεροϋ ναοΰ 'Αγίων ’Αγγέλων τοϋ Α' 
νεκροταφείου, παρέστησαν άντιπροσωπεία άξιωματικών τής ’Αστυνομικής Διευθύν- 
σεως Πατρών, μέ έπί κεφαλής τον 'Υποδιευθυντήν, Άστυν. Διευθυντήν Β 'κ. Ταμιωλά- 
κην Γεώργιον, ό Διευθυντής τή ς ’Αστυνομίας,’Αστυνομικός Διευθυντής Α ' κ. Πά- 
νος Καραμπούλης καί πλήθος κόσμου τής Πατραϊκής κοινωνίας, παρά τής όποί- 
ας, ό θανών έξετιμάτο ιδιαιτέρως. Ό  κ. Διευθυντής τής ’Αστυνομίας, καταθέτων 
στέφανον έξ άνθέων, έκ μέρους τής Διευθύνσεως εις τήν σορόν του έκλιπόντος, 
προέπεμψεν αύτόν, εΐπών τά άκόλουθα:

« Ό  προ ήμών, νεκρός πλέον, σεβάσμιος, Κωνσταντίνος Σαμαρτζής, ύπήρξεν 
εκλεκτός άξιωματικός, έκ τών πρώτων στελεχών τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, τά όποια διά τής πλήρους, έπιστημονικής καί έπαγγελματικής, μορφώ- 
σεώς των καί διά τής άνεπτυγμένης κοινωνικής προβολής, έθεμελίωσαν τάς βάσεις 
τής έξελίξεως καί τής προόδου αυτοΰ.

Ώ ς  ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' τάξεως, διφκησεν, έπί μακρόν, τήν ένταΰ- 
θα ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν τής οποίας έχω τήν τιμήν νά προΐσταμαι ήδη, 
προκαλέσας διά τής έμμονής είς τό καθήκον, τό ένδιαφέρον τής ήγεσίας τοϋ 

Άστυνομ'κοΰ Σώματος, διά τής σοβαρότητος δέ, τής καρτερίας καί τής καλωσύνης, 
του, τήν αγάπην καί τήν ευγνωμοσύνην τής εύγενοΰς Πατραϊκής κοινωνίας, 
παρά τής οποίας καί έξετιμήθη πάντοτε άπείρως.

Ή  Διεύθυνσις τής ’Αστυνομίας, καταθέτει δΓ έμοΰ, τον στέφανον τοΰτον, ώς 
έσχατον φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης, προς τον πλείστας δσας προσενεγκόντα, 
πρός ίκανοποίησιν τών σκοπών αύτής καί τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, γενικώτερον, 
ύπηρεσίας, έκλιπόντα, άνώτατον άξιωματικόν Κωνσταντίνον Σαμαρτζήν καί εύχεται 
έκ βάθους καρδίας, όπως άπερχόμενος τοϋ προσκαίρου τούτου κόσμου, εύρη κα
τάλληλον πρός άνάπαυσιν αύτοΰ χώρον.

ΑΙωνία του ή μνήμη.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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τό Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


