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ΓΟΛΓΟΘΑΟ kaiANACTACIC
Ν ύχτα ξάστερη. Τό ολόγιομο -φεγγάρι, βασιλιάς περήφανος στοΰ ούρανοϋ τα 

πλάτη. Γαλήνη σ’ όλα βασιλεύει. Μόνον ένα δροσερό άεράκι χαϊδεύει τις κορφές 
των δέντρων. Τα φύλλα λικνίζονται άνάλαφρα, καθώς τό άρωμα των λουλουδιών τη 
γύρω φύσι εύωδιάζει. Τής νύχτας τή σιγαλιά, τή γεμάτη μαγεία καί όνειρο, κά
ποιο τριζόνι διακόπτει, μέ την μελωδική του συναυλία.

Μιά τέτοια νύχτα, στο ’Όρος των Έλαιών, ό Χριστός προσεύχεται γονατιστά 
στον Ούράνιο Πατέρα Του. Ξέρει πώς σέ λίγες μέρες θά άνεβή τον δρόμο τοϋ Γολ
γοθά, φορτωμένος τον σταυρό του μαρτυρίου, γιά νά σταυρωθή ανάμεσα στους λη- 
στάς καί νά άρη έτσι τις άμαρτίες του κόσμου. Σάν άνθρωπος υποφέρει στη σκέψι 
του θανάτου καί παρακαλεΐ τό Θεό λέγοντας: «Εΐ δυνατόν παρελθέτω τό ποτήριον 
τοϋτο άπ’ έμοΰ». Σάν Θεός όμως δέχεται τή θυσία, γιά νά πληρωθούν των προφη
τών οί ρήσεις καί νά λυτρωθή ή άνθρωπότης.

Μιά τέτοια νύχτα αν σηκώσης τά μάτια σου ψηλά στον ούράνιο θόλο καί δής 
^Αςήν ομορφιά των άστρων θά πάρης μιά ιδέα τοϋ ποιος είναι εκείνος πού στόλισε την 

* ί^Ετεραντωσύνη τοϋ ούρανοϋ μ’ αύτά τά περίλαμπρα πετράδια. Θά παραδεχθής τή 
(· %ία σοφία καί τό θειο μεγαλείο: Τά ίδια άκριβώς αισθήματα θά νοιώσης καί τήν 

όποιαδήποτε ήμέρα αν μέ ξάστερο λογισμό μελετήσης της θείας Προνοίας τά δημι
ουργικά θαύματα. ’Ά ν βάλης στο νοΰ σου όσα είδες κ ι’ όσα δέν μπόρεσες νά δής, θά 
νόιώσης ότι άξίζει νά στρέψης τή σκέψι σου στά ουράνια, μακριά άπό κάθε υλική 
φροντίδα καί κάθε τί ·τό γήινο, φωνάζοντας μ’ όλη τή δύναμι τής ψυχής σου : «Σ ύ 
ό Κύριός μου καί ό Θεός μου».

Προς τον Κύριο καί Θεό μας, ας στρέψουμε γιά λίγο τό λογισμό μας, έπ’ εύ- 
καιρία τής Άναστάσεως κι’ ας άντλήσουμε άπό τον Βράχο τοϋ Γολγοθά δύναμι πί- 
σεώς καί αγάπης. "Ας σεργιανίσουμε νοερά γιά λίγο τον άπέραντο καί άγνωστο κό
σμο τοϋ -άπειρου κ ι’ ας δοΰμε άπό κοντά τό θεϊκά πλασμένο κόσμο, πού μόνο ένα χέ
ρι Θεού καί μιά καρδιά γεμάτη άπό άγάπη γιά τό πλάσμα του μπορούσε νά δημιουρ
γήσω·
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Στον κόσμο αύτόν θά δούμε τήν πρώτη γέννησι των άνθρώπων καί τον θάνατο 
πού μάς προλαβαίνει., τον θάνατο πού γέννησε ή αμαρτία. Θά γνωρίσουμε τον έαυ- 
τό μας καί θά διαπιστώσουμε δτι άπό γη είμαστε πλασμένοι. ’Ά ν καί ύστεροΰμε άρ- 
κετά σέ δύναμι άπο τά άλογα ζώα, είμαστε δμως οί άρχοντες των αψύχων καί άλο
γων. Γνωρίζοντας αυτά θά προσκυνήσουμε τον Κτίστη τοϋ σύμπαντος, θά δοθούμε 
ολόψυχα στον Δεσπότη, θά ύμνήσουμε τον Πατέρα, θά άγαπήσουμε Αύτόν πού μάς 
ένεφύσησε ,τήν ζωή καί θά αισθανθούμε άςτέραντη εύγνωμοσύνη στον Μεγάλο μας 
εύεργέτη. "Ετσι, χωρίς τελειωμό, θά λατρεύουμε τον ’Αρχηγό της ζωής, της παρού- 
σης καί της μελλοντικής, γιά τήν αφθονία των άγαθών πού μάς χάρισε. "Ετσι θά δού
με άπο κοντά τό άληθινό Φως τού κόσμου.

Τό Φως τό ανέσπερο, τό Φως τού λυτρωμοΰ, τό Φως τού κόσμου πού δίνει 
ζωή καί στ’ άψυχα ακόμη, είναι τό Φως πού ξεχύθηκε άπό τον Γολγοθά καί φώτισε 
τήν βυθισμένη στήν άμαρτία άνθρωπότητα. Πάνω έκεΐ στον Γολγοθά, σέ μιά μολυ- 
σμένη άπό χλευασμούς, βλασφημίες καί ειρωνείες άτμόσφαιρα, ό Κύριος καί Σωτήρ 
τού κόσμου παρέδωσε τό πνεύμα. 'Ο δχλος πού πριν λίγες ήμέρες φώναζε κ'Ωσανά», 
τώρα μέ μιά π ρ ω τ ό γ ν ω ρ η  άγνωμοσύνη ζητάει νά κρεμάση στο σταυρό τον 
Θεάνθρωπο.

Ό  Χριστός, καίτοι σάν Θεός μπορούσε νά άποφύγη τό μαρτύριο, τό δέχθηκε 
καί τό ύπέμενε σάν κοινός άνθρωπος. Τό έκαμε γιά νά λυτρώση τον κόσμο πού τό
σο άγάπησε. Σάν κακούργος άνάμεσα στούς ληστάς ύπέφερε τούς πόνους, δέχθηκε 
τό κέντρισμα τής λόγχης τού άπιστου πραιτωριανοΰ καί χωρίς λιποψυχία παρέδωσε 
τό πνεύμα.

Τού ούρανού τά πλάτη σκοτείνιασαν. Συνθέμελα σείσθηκε ή γή. "Ανοιξαν οί 
τάφοι καί τό καταπέτασμα τού ναού σχίσθηκε στά δύο. Κι’ δλα αύτά γιά νά φωτί
ση σέ λίγο χωρίς τελειωμό ή ήμέρα τού άνεσπέρου Φωτός, ή ήμέρα τής Άναστά- 
σεως. Τό Φώς τό άνέσπερό κατετρόμαξε τούς άγνώμονες Εβραίους καί έδωσε 
φτερά στήν πίστι των Χριστιανών.

'Ο Βράχος τοϋ Γολγοθά έγινε τό σύμβολο τής ’Αθανασίας τής άνθρωπίνης 
ψυχής, ή Άκρόπολις τού Χριστιανισμού, τού λυτρωμοΰ τό φωτεινό μετέωρο. Τό Φώς 
αύτό Οάναι γιά μάς πάντοτε ή σανίδα σωτηρίας, τής ψυχικής γαλήνης τό ήσυχο λι
μάνι. 'Ο Χριστός μέ τήν Άνάστασί του φώτισε τήν βαρυφορτωμένη άπό άμαρτίες 
άνθρωπότητα καί σάλπισε τό εμβατήριο τής νίκης, πού χρόνια τώρα καθοδηγεί 
καί ποδηγετεί τό ανθρώπινο γένος. 'Ο «άποκεκυλισμένος λίθος τοϋ Τάφου» 
θάναι γιά μάς τό μονοπάτι γιά τήν αΐωνία ζωή.

Ό  Θεάνθρωπος, μέ τήν σταυρική του θυσία, δίδαξε στούς άνθρώπους τήν ά- 
γάπη. Τήν άγάπη τήν αληθινή, τήν άνθρώπινη, τήν χωρίς ιδιοτέλειες καί προκατα
λήψεις, αύτήν πού τόσο δλοι έχουμε άνάγκη.

Ψηλά στά ούράνια τά βλέμματά μας ας στρέψουμε καί δοξάζοντας τον Άνα- 
στάντα Θεό, ας προσευχηθούμε δπως τό άνέσπερό του Φώς φωτίζη γιά πάντα τις 
ψυχές μας.

Ά ναστάσεω ς ήμέρα!
Φίλοι καί εχθροί ας φιληθούμε. Μακριά τά μίση καί οί έχθρες. Ή  Ά νάστα -  

σις ας φέρη σ’ δλους τήν ψυχική γαλήνη. "Ας άκολουθήσουμε μέ πίστι τό άνέσπερό 
Φώς καί ψάλλοντας χαρμόσυνα τό «Χριστός Ά νέσ τη » , ας εύχηθοΰμε νά τύχουμε 
κ ι’ εμείς μιάς χαρμόσυνης καί εύτυχισμένης ’Αναστάσεως.

I. ΡΑ Ι  ΚΟ Σ



Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η
Ύπό κ. Ξ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ

Χ ριστός Ά νέστη ! Είναι τό μελωδικώτερον άσμα τό όποιον μέλπουν τά χείλη 
των άνθρώπων. Είναι ή βαθυτέρα γοητεία της ανθρώπινης ψυχής. Τό έψέλ- 

λισαν τά τρέμοντα χείλη της Μαγδαληνής επί του Γολγοθά καί έγινε κτήμα δλων 
των άνθρώπων. Οϋδεμία άλλη κατάκτησις έπεβλήθη δσον ή έκ τοϋ Γολγοθά έκπο- 
ρευθεΐσα καί έξαπλωθείσα επί τής γής. Καί έφ’ δσον ό κόσμος βαδίζει τον δρό
μον του, έφ’ δσον υπάρχει αίσθημα εις τάς καρδίας των άνθρώπων, τό «Χριστός 
’Ανέστη» θά είναι ή δύναμις ή οποία θά έμπνέη καί θά συγκινή την άνθρωπίνην 
ψυχήν. Θά είναι ή άνωτάτη βαθμίς τής αρμονικής κλίμακος ή οποία θά άποκορυ- 
φώνη την χαράν καί θά είναι πάντοτε έν μέσω των αιώνων τό συνεχώς άνυψού- 
μενον άνάβαθρον τής πίστεως, τής έλπίδος, τής άγάπης...

Θά είναι ή πάντοτε νέα άφετηρία τής επιμόχθου πορείας τής άνθρωπότητος, 
ή όποια θά γοητεύεται άπό τό άσμα τής Άναστάσεως καί θά καθοδηγήται άπό 
τάς λάμψεις του άφθάστου μεγαλείου της. Πάντοτε εμπρός, ύπό τό λάβαρον τοϋ 
Χρίστου θά όδεύση προς τό φως τής άληθείας, προς την ιδίαν Άνάστασιν, προς 
την κατανόησιν τοϋ άγαθοΰ, δτε τό κράτος τής ’Ιδέας θά άνιδρυθή επί τής καθολι
κής πίστεως, έπί τής καθολικής άγάπης καί τής καθολικής ειρήνης. "Εως τότε δμως 
τό «Χριστός Άνέστη» θά ψάλλεται ώς μία νίκη τοϋ Παρελθόντος, ώς μία άναγέν- 
νησις τοϋ Παρόντος, ώς μία έγγύησις τοϋ Μέλλοντος.

Μέ τό μελωδικώτατον τοΰτο άσμα θά τελήται ή ιεροτελεστία τής χαράς, 
τής πίστεως, τής έλπίδος, τής παρηγοριάς καί άνακουφίσεως. Καί ό "Αδης τοϋ 
σκότους, των άμφιβολιών, των δισταγμών, τών ταλαντεύσεων, τών άπογοητεύσεων 
θά καταλύεται.

'Η Άνάστασις τοϋ Χριστού είναι ή Ζωή, ή οποία, δσον καί άν λούεται άπό 
τά δάκρυα τής Μαγδαληνής, έχει άνάγκην τής χαράς, διά νά όδεύση εις τήν μεγά- 
λην πορείαν τ η ς ...

Ξ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ



ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τ Ο  ΔΙΚΑΙΟΝ
ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

____________________ 'Υπό τοϋ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,____________________
’Αρεοπαγίτου, ΚαΟηγη-οΰ Σχολής Ύπαστυνόμων

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

8. Μία των πλέον σταθερών καί βεβαίων άντιθέσεων εις τήν ζωήν τοϋ δικαίου, 
είναι ή χωρίζουσα τήν έμπειρικήν τάσιν άπό τήν άναλυτικήν τάσιν. Ή  ε μ π ε ι 
ρ ι κ ή  τάσις άναζητεΐ τήν αιτίαν (τον λόγον) μιας κρίσεως εις τάς συγκεκριμένας 
συνθήκας ώρισμένης καταστάσεως καί ιδίως εις τά ένδεχόμενα άποτελέσματα των 
διαφόρων δυνατών λύσεων. 'Η άλλη, ή α ν α λ υ τ ι κ ή  τάσις, επιχειρεί νά συνα- 
γάγη τήν λύσιν έξ ένός άποτελέσματος ήδη γνωστού, άναλύουσα τήν ύπ’ οψει κατά- 
στασιν ως ούσιαστικώς ταυτιζομένην προς έκείνην, ήτις έρρυθμίσθη προηγουμένως. 
'Η άντίληψις περί τής φύσεως τοϋ άνθρώπου καί τής φύσεως τών πραγμάτων αντι
στοιχεί είς μίαν εμπειρικήν, ύπό τό έκτεθέν νόημα, έξέτασιν, διότι ό καθορισμός τών 
αιτημάτων τά όποια προκύπτουν έκ τής φύσεως τοϋ άνθρώπου άφήνει έλεύθερον τό 
έδαφος διά μίαν άναζήτησιν τών αποτελεσμάτων αυτής ή έκείνης τής κατευθύνσεως.

'Η έμπείρική αΰτη τάσις άπέκτησε ηύξημένην σπουδαιότητα μέ τον πολλαπλα
σιασμόν τών νέων ζητημάτων, άτινα προεκάλεσεν ή οικονομική έξέλιξις καί εθεσε 
πρόβλημα άνάλογον προς τό πρόβλημα τής ά ξ ι ο λ ο γ ί α ς  έντή φιλοσοφία: ’Εάν 
δύο λύσεις είναι δυναταί, ποία είναι ή άξια έκάστης, ή, ακόμη, εις ποια άποτελέσμα
τα αί λύσεις αυται όδηγοϋν καί ποία είναι ή άξια τών άποτελεσμάτων τούτων ; 'Ο 
καθορισμός τών ήθικών καί κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  άξιών εύρίσκεται τοιουτοτρόπως εις 
τό κέντρον τής συγχρόνου θεωρητικής ένασχολήσεως.

9. Είς τήν άναζήτησιν καί τήν έκτίμησιν τών άποτελεσμάτων μιας έκάστης 
λύσεως έπεδόθησαν διά πρώτην φοράν, κατά τρόπον ειδικόν καί συστηματικόν, οί 
ώ φ ε λ ι μ ι σ τ  α ί. Είναι όμως άληθές, ότι καί οί ρωμαίοι νομικοί δεν ήγνόησαν 
τήν άποψιν ταύτην, λαμβανομένου ύπ’ δψιν, δτι ώριζον τό ιδιωτικόν δίκαιον ώς τό 
δίκαιον δπερ ad singulorum u t  i 1 i t a t e m s p e c t a t ,  ήσχολοϋντο δέ μέ 
τάς συνεπείας τών προτεινομένων λύσεων.

Κατά βάσιν, ύπό τό φώς ένός τοιούτου τ ε λ ε ο λ ο γ ι κ ο ύ  προσανατολισμού 
τίθεται είς τό σύγχρονον δίκαιον τό πρόβλημα τών άξιών. 'Όσον άφορα τον προσδιο
ρισμόν τών έπιθυμητών άντικειμένων, ώς είναι έπόμενον, δέν ύπάρχει ομοφωνία. 'Ο
ρισμένοι συγγραφείς πιστεύουν, δτι πρέπει νά άναζητώνται σκοποί ε γ γ ύ ς  κείμε
νοι, σκοποί άμεσου γ ε ι τ ν ι ά σ ε ω ς ,  διά τοϋ μετριοπαθούς δέ τούτου προγράμ
ματος προσδοκούν δτι πολλά δύνανται νά πραγματοποιηθούν. Καί ύποστηρίζουν, δτι 
αί άπώτεραι έπιδιώξεις γεννούν τό έρώτημα περί τού σκοπού τής άνθρωπίνης ζωής, 
έπί τού οποίου είναι άδύνατος ή σύμπτωσις τών γνωμών. 'Η κοινωνία δέον κατ’ αύ- 
τούς νά θεμελιοΰται έπί στοιχείων κ ο ι ν ώ ν  είς δλους. Ό  νομοθέτης ένεργεϊ έν ό- 
ψει μιας έπιδιώξεως εύρισκομένης έγγύς, ή όποια μάλιστα συνήθως είναι ά μ ε 
σο ς ,  ώς λ.χ. διά νά άπομακρύνη ένα κίνδυνον ό όποιος πιέζει ή διά νά άποφύγη 
μίαν προφανή άταξίαν. Καί. όταν άκόμη ή περίπτωσις ύποχρεώνει διά π ρ ο ο π τ ι 
κ ή ν  ικανής άποστάσεως, ό νόμος άποβλέπει είς έν έγγύτερον άποτέλεσμα, ώς προς 
τό όποιον είναι δυνατή ή συμφωνία μεταξύ τών νομομαθών καί τών κοινωνιολόγων.

’Εν τούτοις, ή άποψις αΰτη τών έγγυτέρων έπιδιώξεων δέν έχει έπιβληθή, καί 
όρθώς ή άναζήτησις τών . υ σ τ ά τ ω ν  σκοπών έξακολουθεΐ νά άπασχολή τον σκε- 
πτόμενον άνθρωπον. 'Η δοξασία, ή άποβλέπουσα είς τά έγγύς κείμενα άποτελέσμα
τα, έρμηνεύει πιστώς καί ισχύει μόνον δι’ δ,τι συμβαίνει κατά τήν σ υ ν ή θη πο
ρείαν τών πραγμάτων. Δέν λαμβάνει ύπ’ δψει περιπτώσεις σπανιωτέρας, αί όποιαι
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έχουν καί τήν μεγαλειτέραν σημασίαν. Εις σκοπός κοινώς παραδεκτός, υπάρχουν πε
ριστάσεις κατά τάς οποίας θά διερωτηθή τις, αν πρέπει άκόμη νά επιδιώκεται. Ουτω, 
ή υγεία τοϋ σώματος είναι σκοπός δστις εμπνέει έν σημαντικόν τμήμα της νομοθε
σίας, είτε πρόκειται περί τής άσκήσεως τής ιατρικής ή τής διοικήσεως των νοσοκο
μείων, εΐτε πρόκεται περί τής αστικής ευθύνης ή τής κοινωνικής άσφαλίσεως. Εις 
τά δρια δμως τής εύρείας ταύτης περιοχής εμφανίζονται τά ζητήματα τής ε ΐ ι θα -  
ν α σ ί'α ς, των έγχειρήσεων τοϋ έγκεφάλου, αί όποϊαι εξαφανίζουν τούς πόνους, αλ
λά προσβάλλουν την ψυχικήν ακεραιότητα κλπ. Ή  υγεία καί ή άπαλλαγή άπό τούς 
σωματικούς πόνους συνιστοϋν ύψίστους σκοπούς; "Η είναι διά τον άνθρωπον μέσον 
άπλώς δι’ ένα σκοπόν ύπέρτερον, οπότε πρέπει νά παραμερίζονται, αν δεν άντιστοι- 
χοϋν είς αύτόν τον σκοπόν ;

Περαιτέρω, αί έγγύτεραι έπιδιώξεις, έφ’ δσον είναι πολυάριθμοι, συγκρούον
ται κατ’ άνάγκην μεταξύ των. Ή  ύποχρέωσις διατροφής προς τό έξώγαμον τέκνον 
ικανοποιεί τό αίσθημα τής δικαιοσύνης, ή όποια άξιοι, έκαστος νά άναδέχεται τάς 
συνέπειας των πράξεών του καί ό άθώος νά μή στερήται καί νά μή πάσχη έκ τής 
ένεργείας τοϋ άλλου. Ή  γνώμη δμως αυτή, έπί μακρόν ύπεστηρίζετο, δτι είναι άντί- 
θετος προς τήν άνάγκην, ή οποία έθεωρεϊτο καί σοβαρωτέρα, νά προστατευθή ό γά
μος έναντι τής ούσιώδους προσβολής, υλικής καί ήθικής, ήν άπετέλει κατ’ αύτοΰ ή νο
μική άποκατάστασις τής έξωγάμου γεννήσεως. Ή  ρύθμισις είς τήν οποίαν σχετικώς 
προέβησαν πλεΐσται σύγχρονοι νομοθεσίαι, κατά τό παράδειγμα τοϋ γερμανικού καί 
ελβετικού κώδικος, δεν έστηρίχθη άναμφισβητήτως είς βαθυτέραν δικαιολόγησιν, ή 
δοθεΐσα δμως λύσις ύποδηλοΐ τήν π ρ ο τ ί μ η σ ι ν  τοϋ ένός σκοποΰ έναντι τοϋ άλ
λου, ήτοι τής δικαιοσύνης προς τό έξώγαμον τέκνον έναντι τής ένισχύσεως τοϋ θε
σμού τοϋ' γάμου.

Δεν δύναται λοιπόν νά άποφευχθή μία κ α τ ά τ α ξ ι ς  των άντικειμενικών 
σκοπών, βεβαίως αν θέλη τις νά δικαιολογή τάς υίοθετουμένας λύσεις. Καί είναι μα- 
ταία ή έλπίς νά δημιουργή δίκαιον, τό όποιον θά παρέκαμπτε πάσαν β ι ο θ ε ω 
ρ ί α ν .  Διότι, δέν άποκλείεται μέν νά γίνη συνδυασμός τών άμέσου γειτνιάσεως σκο
πών μέ τούς πλέον γενικούς καί άπομεμακρυσμένους, άλλά δέν θά κατελήγομεν τό
τε είς μίαν έσχάτην σκοπιμότητα, προσδιορίστικήν διά τό δίκαιον καί χρήσιμον διά 
τό σύνολον τών θετικών λύσεων. Καί θά ήτο άναπόφευκτον ή παραδοχή πλειόνων συν- 
τρεχουσών επιδιώξεων, τών οποίων ή πιθανή σύγκρουσις θά ώδήγει είς λύσεις τυ
χαίας καί άντιφατικάς. Συνεπώς, ή μάχη μεταξύ τών ιδεών διά τον καθορισμόν καί 
τήν άναγνώρισιν τοϋ τ ε λ ι κ ο ύ  σκοποΰ τού δικαίου, έκ τού οποίου έξαρτάται ό 
προσανατολισμός διά τήν έκάστοτε άπόφανσιν, είναι άναγκαία. Έκ τοϋ δτι δέ οί έ
σχατοι λόγοι τής παραδοχής μιας λύσεως είναι άντικείμεναν συζητήσεων, ούδόλως 
έπεται δτι θά άποκλεισθοΰν έκ τής σφαίρας τού δικαίου. "Οσοι έμμένουν είς τον έξο- 
βελισμόν τών γενικωτέρων καί υστάτων έπισκοπήσεων δίδουν τήν πρωταρχικήν θέ- 
σιν είς τήν ά σ φ ά λ ε ι α ν  τού δικαίου. Θέλουν τό περιεχόμενον τού νόμου νά μή 
προκαλή καμμίαν άμφισβήτησιν καί οΰτω ή έφαρμογή τής διατάξεως νά είναι «μ η- 
χ α ν ι κ ή», μή καταλείπουσα χώρον δι’ έκτίμησιν. 'Η άποψις αΰτη δέν φαίνεται σύμ
φωνος προς τήν λογικήν. Τό δίκαιον σχηματίζει έν σύνολον κανόνων, ή δέ άλληλου- 
χία των δεικνύει, δτι είς αύτό προέχει τό ο ρ γ α ν ι κ ό ν  σ τ ο ι χ ε ί ο  ν, καί δχι 
τό μηχανικόν. Διά τούτο τό δίκαιον πρέπει νά έχη εύκαμψίαν καί προσαρμοστικότη
τα, δεδομένου δτι πρόκειται πάντοτε καί άναγκαίως νά έφαρμόζωνται γενικοί κανό
νες είς ιδιαιτέρας περιπτώσεις.

10. 'Η έπί πλέον έπιβλητική ίσως παράδοσις, λόγω τής σταθερότητος τής κα- 
τευθύνσεώς της, είναι ή καλουμένη ά τ ο μ ι κ ι σ τ ι κ ή, ή οποία ώς άνώτατον σκο
πόν άποδίδει είς τό δίκαιον τήν προστασίαν τοϋ άτόμου καί τής έλευθερίας. ' Η κατα
γωγή τής άντιλήψεως ταύτης είναι παλαιοτάτή. 'Υπάρχει άτομικισμός είς τούς σοφι-
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στάς, εις τούς έπικουρείους καί εις τούς κυνικούς φιλοσόφους, μολονότι τό δόγμα των 
παρέμεινε εις το φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό ν  πεδίον καί δέν μετεφέρθη εις τήν σφαίραν του δικαίου. 
'Η πρώτη συστηματική έκθεσις τής θεωρίας, εις τάς νομικάς συνέπειας της, έδόθη 
ύπό τοϋ L o c k e .  Εις τον Κάντ εΰρε την πλέον τυπικήν έκφρασίν της, δεσπόζει δέ 
εις τήν νομικήν έρμηνείαν κατά τον 19ον αιώνα.

'Η θεωρία αΰτη βασίζεται έπί τής άντιλήψεως, ότι ή κοινωνία είναι μ ε τ α γ ε
ν ε σ τ έ ρ α του άτόμου, έσχηματίσθη δέ χάριν τοΰ άνθρώπου, καί δέν έγινεν ό άν
θρωπος διά τήν κοινωνίαν. 'Ο άνθρωπος είναι άξια ύπερτέρα τής κοινωνίας. "Ο,τι εξυ
ψώνει τήν άνθρωπίνην ζωήν είναι ή ε λ ε υ θ ε ρ ί α .  Διά τούτο, ή κοινωνία έχει νό
ημα όταν άποβλέπει εις τήν προστασίαν καί τήν άνάπτυξιν τής άτομικής ελευθερίας. 
Ή  φιλοσοφία αότη μεταφράζεται νομικώς διά τού πρωτεύοντος ρόλου τού άποδιδο- 
μένου εις τήν άτομικήν βούλησιν, καί εΐδικώτερον εις τήν σ ύ μ β α σ ι ν. Τό άποτε- 
λεσματικώτερον δηλαδή μέσον έξασφαλίσεως των σκοπών τού άτόμου είναι ό σ χ η 
μ α τ ι σ μ ό ς  τοΰ δ ι κ α ί ο υ ,  κατά τό δυνατόν, ύ π ό  τ ώ ν  ά τ ό μ ω ν .  'Ο 
νόμος έπεμβαίνει μόνον διά τήν συμπλήρωσιν τής έλευθέρας άποφάσεως τών μερών ή 
διά τήν άποκάλυψιν τής σιωπηρας θελήσεώς των. Τήν γραμμήν ταύτην άκολουθών 
καί ό Κάντ διαβλέπει εις τήν υποχρεωτικήν δύναμιν τής συμβάσεως μίαν «κατηγορη- 
κήν προσταγήν». 'Ο F o u i l l e e  μάλιστα έκφράζει τήν περί ής πρόκειται τάσιν 
διά τοΰ περιφήμου τύπου : Παν τό συμβατικόν είναι δίκαιον.

'Η οικονομική όμως καί κοινωνική έξέλιξις, ή πραγματοποιηθεΐσα μετά τήν νέαν 
μορφήν τής βιομηχανίας, έπέφερε σοβαρά πλήγματα κατά τής θεωρίας ταύτης. Έάν 
ή νομική έλευθερία τοΰ συμβάλλεσθαι έκδηλοΰται ύπό οίκονομικάς συνθήκας, καθ’ ας 
ό εϊς ύποχρεοΰται, διά νά ζήση, νά άποδεχθή τούς όρους τούς τιθεμένους άπό τον άλλον, 
δύναταί τις νά όμιλή άκόμη περί έλευθερίας καί προστασίας τοΰ προσώπου;' Η σημειω- 
θεΐσα άπό τών άρχών περίπου τοΰ 20οΰ αίώνος κίνησις άρχικώς άπέβλεπεν εις τήν 
προστασίαν τοΰ άσθενεστέρου κατά τοΰ ΐσχυροΰ άντισυμβαλλομένου, προ πάντων δέ έν 
τή συμβάσει έργασίας. Βραδύτερον, έν τούτοις, καί ιδίως μετά τον πρώτον παγκόσμιον 
πόλεμον, ή κίνησις αότη έλαβε τήν μορφήν μιας προϊούσης έ π ε μ β ά σ ε ω ς  τοΰ 
κράτους εις τάς οίκονομικάς σχέσεις. 'Η σύμβασις, ώς όργανον τών σχέσεων αύτών, 
δέν έχει πλέον τά πρωτεία. Αί σπουδαιότεραι επιχειρήσεις, έκεί ένθα δέν έθνικοποιή- 
θησαν, υποβάλλονται εις έλεγχον καί, πάντως, οφείλουν νά τηροΰν νόμους καί κανονι
σμούς κατά τό μάλλον καί ήττον πιεστικούς. Δέν βλέπομεν πλέον τήν σύμβασιν ώς τό 
πρωταρχικόν φαινόμενον, τό όποιον είναι ύποχρεωτικόν έκ μόνου τοΰ λόγου ότι υπάρ
χει, καί εις τό όποιον ό νόμος παρέχει τήν βοήθειάν του μόνον διά τοΰ καθορισμού τών 
θελήσεων τών μερών, τών μή διατυπωθεισών. 'Η σύμβασις εμφανίζεται σήμερον ώς 
δυνατή έντός τής περιοχής, τής όλονέν περιοριζομένης, τήν οποίαν τής παραχωρεί 
ό νόμος, δστις είναι έπομένως τό π ρ ώ τ ο ν  νομικόν φαινόμενον.

Τό αυτό συμβαίνει καί μέ τάς άλλας θεμελιώδεις έλευθερίας. Ή  ι δ ι ο κ τ η σ ί α ,  
ή οποία έθεωρεϊτο τό προπύργιου τής άνθρωπίνης άξίας, πλήττεται σήμερον άπό δλας 
τάς πλευράς. Ά φ ’ ότου καθιερώθη ή διά δημοσίαν ωφέλειαν άπαλλοτρίωσις, δέν δύναται 
νά γίνη λόγος, παρά τήν προβλεπομένην άποζημίωσιν, περί ένός άπολύτου δικαιώματος 
κυριότητος. Περαιτέρω, τό δικαίωμα τούτο, έφ’ όσον άφορα τά άκίνητα, δέν είναι έ- 
ξουσία έκφράζουσα τήν σχέσιν μόνον μεταξύ τοΰ υποκειμένου καί τοΰ άντικειμένου 
καί άποκλείουσα τό ένδιαφέρον παντός άλλου προσώπου. 'Υπάρχουν οί γείτονες, οί 
διαβαίνοντες, οΐ χρησιμοποιοΰντες ρέοντα ΰδατα, τό υπέδαφος, οί αιθέρες, ώσαύτως 
τά γενικά συμφέροντα τής άσφαλείας, τής δημοσίας υγείας κλπ. Καί πρέπει, άπό πάσης 
άπόψεως, νά έπιδιώκεται μία συνεργασία, μία σ υ μ φ ι λ ί ω σ ι ς ,  πέραν καί έ ν  α ν- 
τ ί ο ν τής θελήσεώς τών μερών. Καί εις τήν σφαίραν άκόμη τών ένοχών, όπου τά άτο
μα έχουν νά άνταλλάξουν άγαθά καί υπηρεσίας, δέν προέχει πλέον ή καθαρά άτομική 
θέλησις, διότι ύφίσταται πάντοτε μέγας άριθμός νόμων άπαγορευτικών έν σχέσει προς
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τά θέματα ταϋτα. Εντεύθεν έπεται, δτι ό σκοπδς του δικαίου δεν εξαντλείται εις μό
νην την καθιέρωσιν της έλευθερίας του συναλλάττεσθαι. Καί έγένετο ενωρίς άντιλη- 
πτόν, δτι τό πρώτον τοΰτο στάδιον δεν ήδύνατο να έπαρκέση. Οί ρωμαίοι έγνώριζον 
ήδη, δτι υπάρχει δημοσία ωφέλεια, ήτις δέν άνάγεται απλώς εις έν άθροισμα τών ιδιαι
τέρων συμφερόντων, διότι τά τελευταία ταΰτα οφείλουν να ύποχωρούν προ του γενικού 
συμφέροντος. ’Αλλά καί οί νομικοί τοϋ αρχαίου δικαίου είχον συλλάβει την έννοιαν 
τής κ ο ι ν ή ς  ώ φ ε λ ε ί α ς .

' Η ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς  δμως είς τό άτομικιστικόν δόγμα ώδήγησεν εις άκρας αντι
λήψεις, ώς είναι ή έξ ολοκλήρου υπαγωγή τών άτόμων είς την κοινωνικήν ομάδα, έκ- 
προσωπουμένην υπό τοϋ κράτους, δπερ άπολαύει δλων τών δικαιωμάτων. Είς τούς 
άρχαίους "Ελληνας συναντά κανείς τήν ιδέαν, δτι ό άνθρωπος είναι κατ’ ουσίαν τό μέλος 
τής Πόλεως. 'Η ήθική σχεδόν συγχέεται μέ τήν πολιτικήν, άφοϋ καλός άνθρωπος είναι, 
κατ’ αρχήν, ό καλός π ο λ ί τ η ς .  Ό  Πλάτων άπέβλεπε πρωταρχικώς είς τήν άρμο- 
νίαν τής Πόλεως. Καί διά τον ’Αριστοτέλη, τό άτομον έναντι τής κοινότητος είναι τό 
μέρος έντός τοϋ δλου. Οί ρωμαίοι δμως νομικοί, τών οποίων ή μεγάλη έπίδρασις οφεί
λεται άκριβώς είς τήν αϊσθησιν τήν οποίαν είχον τοϋ συνθέτου χαρακτήρος τών πραγ
μάτων, έ π ρ έ σ β ε υ ο ν  δτι, ναι μέν προηγείται ή δημοσία ωφέλεια τών ιδιωτι
κών ευχερειών, αλλά τό δίκαιον τ ε λ ι κ ώ ς ύφίσταται διά τά ά τ ο μ α .

'Οπωσδήποτε, τά δικαιώματα τοϋ κράτους ή τοϋ ήγεμόνος εύρον ύπερασπιστάς 
είς δλας τάς έποχάς. 'Η ά ν α γ έ ν ν η σ ι ς  μάλιστα είχεν έκφράσει πανηγυρικώς 
τήν άποψιν ταύτην. Μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, συνέβαλεν είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τοϋ ρόλου τοϋ κράτους, άρχικώς ή έπανόρθωσις τών καταστροφών, έπειτα δέ αί 
πολύπλοκοι συνθήκαι μιας οικονομικής ζωής, τήν οποίαν χαρακτηρίζει ή συνεχής 
έ ξ ά π λ ω σ ι ς  άκολουθουμένη άπό κρίσεις, καί ή ανάγκη μιας διαιτησίας είς τάς 
κοινωνικάς συγκρούσεις. Δύναται νά εϊπη τις δτι ή έν γένει έξέλιξις τών εκατόν τελευ
ταίων ετών καθιέρωσε τήν υποταγήν τών ατομικών συμφερόντων είς τά γενικά. Ταύ
την έτόνισε κυρίως ό Γέρινγκ, κατά τον όποιον σκοπός τοϋ δικαίου είναι ή διατήρησις 
τής κοινωνίας, τό δέ δίκαιον προϋποθέτει μίαν ί ε ρ ά ρ χ η σ ι ν  τών συμφερόντων. 
Επομένως, ή άτομικιστική φιλοσοφία άντίκειται είς τήν μακράν έμπειρίαν περί τής 
κοινωνικής αλληλεγγύης, καί τής ένεκα τής περίπλοκου μορφής τής οικονομίας άναγ- 
καιότητος τής έπεμβάσεως τοϋ κράτους.

Ή  όξύτης τών συγχρόνων συγκρούσεων κατέστησε περαιτέρω φανερόν, δτι τό 
δίκαιον δέν δύναται, ώς προς τον τελικόν σκοπόν του, νά άρκεσθή, ούτε είς τον σεβα
σμόν τοϋ προσώπου, δστις θά ήτο ξένος προς τά αιτήματα τής κοινωνικής ζωής, οΰτε 
είς τήν λατρείαν τής όμάδος, ήτις θά έθυσίαζε τό άτομον. Τό δέ κράτος ύποχρεοΰται 
νά λαμβάνη έκάστοτε θέσιν. 'Η έκλογή θά ήτο βεβαίως περιττή, αν υπήρχε τρόπος νά 
ικανοποιηθούν συγχρόνως καί μέ πληρότητα αί οίκονομικαί καί ήθικαί ζημίαι, αί 
ύλικαί καί πνευματικαί, αί άτομικαί καί σύλλογικαί. ’Αλλά έν τή πράξει, αί άξίαι 
αυται τελοΰν έν ανταγωνισμό». ’Εντεύθεν ή άνάγκη μιας σ’ υ ν θ έ σ ε ω ς .  Καί ή 
σύνθεσις είναι δυνατή, άλλά δι’ έξισορροπήσεων, διά ρήξεων ένίοτε, αί όποΐαι ύπο- 
νοοΰν άναγνώρισιν μιας ι ε ρ α ρ χ ί α ς .  Τό πνεΰμα έχει τήν προτίμησιν, ή ή υλη ; 
Τό άτομον υπερισχύει τής κοινωνικής όμάδος, τοϋ λαοΰ ή τοϋ έθνους ; Τό κράτος 
υπάρχει διά τήν κοινωνίαν ή άντιστρόφως ; Ποΐαι άξίαι παρέρχονται καί ποΐαι δέν 
θνήσκουν ; Διότι αν υπάρχουν άξίαι, αί όποΐαι δέν έξαφανίζονται, πρέπει νά έχουν 
τήν πρώτην θέσιν. ,

11. Ποια είναι δμως άπό φιλοσοφικής πλευράς ή έννοια τής α ξ ί α ς ;
’Επί μακράν περίοδον οί φιλόσοφοι έπεδίδοντο είς τήν έρευναν τής άξίας ώς έννοιας 

υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή ς .  'Υπό τήν έποψιν ταύτην, ή άξια δέν υπάρχει είς τό άντικεί- 
μενον, δπερ κρίνεται, άλλά είς τό υποκείμενον τό όποιον κρίνει. Ή  αξία θεωρείται ώς 
έν φαινόμενον συνιστάμενον, κατά τούς μέν, είς τό συναίσθημα τής εύχαριστήσεως ή



344 Σταύρου Σταυροπούλου: Τό δίκαιον καί ή φιλοσοφία των άξιων

τοϋ πόνου, ό όποιος παράγεται εις τό υποκείμενον άπό τήν παρουσίαν τοϋ άντικειμέ- 
νου, κατά τούς δέ είς μίαν έπιθυμίαν προκαλουμένην άπό τό συναίσθημα αύτό. Ούτως, 
ή άξιολογική κρίσις είναι προέκτασις τοϋ υποκειμένου εις τό άντικείμενον, έκφρασις 
μιας ένδιαθέτου καταστάσεως τοϋ υποκειμένου, καί οχι μία ουσία ύπάρχουσα εις τό 
άντικείμενον. 'Η φιλοσοφία αΰτη παρουσιάζει όλα τά μειονεκτήματα των θεωριών, 
αίτινες έχουν οίκοδομηθή έπί τοϋ συναισθήματος.'Ο νομικός κανών δεν είναι δυνατόν, 
μέ τον γενικόν καί διαρκή χαρακτήρα του, νά στηριχθή εις άτομικάς καί μεταβαλλομέ- 
νας έκτιμήσεις. Αί κρίσεις άξίας θά είχον τότε έν στοιχεϊον αύθαιρεσίας, ένώ ή βάσις 
τοϋ κανόνος δικαίου πρέπει νά είναι σταθερά. Τοΰτο επιτυγχάνεται δταν ό κανών 
π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  εις τούς άναγνωριζομένους σκοπούς, ούς υπηρετεί τό δίκαιον. 
Τό πρόβλημα λοιπόν κεΐται, έν σχέσει προς τήν κατάστρωσιν νομικών κανόνων, είς 
τήν άναζήτησιν τών άξιών εκείνων, τάς οποίας πρέπει νά προσλάβη τό δίκαιον, διά νά 
πραγματοποιήση τούς ύψίστους σκοπούς του, δηλαδή τήν έξασφάλισιν άρμονικής 
κοινωνικής τάξεως.

12. Ή  μελέτη τής έξωτερικής μορφής τών κανόνων τοϋ δικαίου έπιτρέπει νά 
άναγνωρισθή ή ύπαρξις μιας πρώτης άξίας, ήτις είναι ή ν ο μ ι κ ή ά σ φ ά λ ε ι α, 
εχουσα συνέπειας εύνοϊκάς διά τήν κοινωνίαν (τάξις, ειρήνη). 'Η έξέτασις, περαιτέρω, 
κατά βάθος τών νομικών κανόνων μάς οδηγεί ένώπιον μιας δευτέρας άξίας, ήτις είναι 
ή δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ,  άξια ούσιώδης διά τήν καλήν διευθέτησιν τών άνθρωπίνων σχέ
σεων, ώς έκ τής ίδιότητος, τήν οποίαν έχει, τής ί σ ό τ η τ ο ς. Τέλος, δταν έμβαθύ- 
νη τις είς τον σκοπόν τών κανόνων, άποκαλύπτει μίαν τελευταίαν άξίαν, δηλαδή το 
κ ο ι ν ό ν  άγαθόν, άλλως τήν κοινωνικήν πρόοδον, τον πολιτισμόν. Αί άξίαι αυται 
άπεκαλύφθησαν βαθμιαίως άπό τούς άνθρώπους καί έχουν εξοπλίσει τό δίκαιον κ α τ ά  
σ τ ά δ ι α .  Τοΰτο καταφαίνεται άπό τήν ιστορίαν τών νομικών θεωριών (έκάστη έξ 
αύτών θέτει τό βάρος είς αυτήν ή είς εκείνην τήν άξίαν).

Α ί τ υ π ο κ ρ α τ ι κ α ί σχολαί (formalisme) είναι αί παλαιότεραι έν τή ιστο
ρία, διότι έμφανίζουν τό δίκαιον ύπό τήν έποψιν τής πρώτης άξίας ήτις άνεζητήθη, 
δηλαδή τής άσφαλείας τοϋ δικαίου. Αί ί δ ε α λ ι σ τ ι κ α ί σχολαί ίδρύθησαν μετέ- 
πειτα καί άνταπεκρίθησαν είς μίαν νέαν ιστορικήν στιγμήν, δηλαδή είς έκείνην, κατά 
τήν όποιαν ή δ ι κ α ι ο σ ύ ν η  έθεωρήθη ώς κυρίως έπιδιώξιμος άξια. "Οσον άφορα 
τάς ρ ε α λ ι σ τ ι κ ά ς  σχολάς, αδται άνεφάνησαν είς μίαν περίοδον, καθ’ ήν οί άν
θρωποι ένδιεφέρθησαν ιδιαιτέρως δι’ δ,τι αύξάνει τήν κληρονομιάν τοϋ π ο λ ι τ ι 
σ μ ο ύ  καί διά τό κοινόν άγαθόν.

'Η άντινομία prima facie δέν είναι σημαντική μεταξύ τών άντιλήψεων αύτών, καί 
ή μία συνδυάζεται καί, ούτως είπεϊν, προστίθεται έπί τής άλλης. 'Η νομική άσφάλεια 
άποτελεΐ τό κύριον κρηπίδωμα, έπί τοϋ οποίου έχει άνεγερθή τό οικοδόμημα. 'Η δι
καιοσύνη είσάγεται έπειτα διά μίαν καλυτέραν διευθέτησιν τών άνθρωπίνων σχέσεων. 
Τέλος, τό κοινόν άγαθόν (ή κοινωνική πρόοδος) παρέχουν μίαν νέαν βάσιν διά τήν έξέ- 
λιξιν τών πλέον προηγμένων κοινωνιών. Καί έρωτάται : 'Η τριτολογία : α) νομική 
άσφάλεια, β) δικαιοσύνη, γ ) κοινόν άγαθόν ή πρόοδος άντιπροσωπεύει μίαν ί ε ρ αρ 
χ ι κ ή  ν τάξιν τών άξιών; Διά νά άντιμετωπισθή τό θέμα τοΰτο πρέπει νά έκτεθή ή 
έξέλιξις τών περί ών πρόκειται άξιών καί νά έρευνηθοΰν είδικώτερον τά στοιχεία των. 
Έκ τής τοιαύτης έπισκοπήσεως θά προκύψη, δτι αί έν λόγω κοινωνικαί άξίαι ένεργοΰν 
π α ρ α λ λ ή λ ω ς  καί δτι, έν περιπτώσει σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ς  μεταξύ των, δέον 
νά γίνεται στάθμισις τών σ υ ν ε π ε ι ώ ν ,  τάς οποίας συνεπάγεται, ώς προς τά προ- 
στατευόμενα σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α ,  ή κ α τ ί σ χ υ σ ι ς  τής μιας άξίας έναντι τής άλλης.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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(Συνέχιια έκ τοΰ προηγουμένου)

XV. Βοΰρλα Πειραιώς—’Άρια Πατρών—Βαρδάρι Θεσσαλονίκης.
Τά Βοΰρλα σώζονται καί σήμερα άκόμη ώς κρατική φυλακή εις τον Πειραιά 

καί λόγω τοΰ επαγγέλματος μου τά έχω έπισκεφθή τώρα καί τά ευρίσκω τελείως 
άγνώριστα. Οΰτε μοΰ έθύμισαν καθόλου τά παλαιά Βοΰρλα, τό κρατικόν πορνεΐον- 
πειθαρχεϊον πού είχα γνωρίσει κατά τό 1923 ή κατά τό 1924 έξ αφορμής τοΰ άστυ- 
νομικοΰ ρεπορτάζ. Εις εκείνο τό άντρον τοΰ άγοραίου Ιρωτος έπρεπε νά τεθή εις τήν 
πόρταν του ή επιγραφή πού έχει ό Δάντης στήν Κόλασί του. «Χάσετε κάθε ελπίδα 
όσοι μπαίνετε έδώ μέσα». Γιατί πραγματικά έχανε τον άνθρωπισμό του όποιος 
έμπαινε εκεί σ’ αυτό τό αίσχος τοΰ 20οΰ αΐώνος καί διά ήμέρας ολοκλήρους 
ήτο ψυχικώς άσθενής άπό τά αισθήματα πού έδοκίμαζε, έάν είχε καί τό έλάχιστον 
’ίχνος άνθρωπισμοΰ έπάνω του. Έκτος πιά έάν ήτο ένα άνθρώπινον κτήνος καί μό
νον, διότι κυριολεκτικής κτήνη έπρεπε νά είναι εκείνοι πού κατέφευγον έκεϊ καί εΰ- 
ρισκον ηδονήν εις έκεΐνο τό περιβάλον καί τάς τροφίμους του.

’Αλλά πριν ή προβώ εις τήν περιγραφήν των Βούρλων, τά όποια είδα καί έ- 
ζησα εις τήν νεότητά μου, είναι ένδιαφέρον νά εΐπω ύπό ποιας περιστάσεις εύρέθην 
ύποχρεωμένος νά τά έπισκεφθώ, ύπό τήν ιδιότητα τοΰ άστυνομικοΰ ρεπόρτερ. Ειχεν 
εύρεθή τότε κάπου εις τάς ’Αθήνας ένας νέος άπό τό Δαδί μέ μίαν σφαίραν περιστρό
φου εις τον κρόταφον. Θά ήμποροΰσε ωραιότατα νά θεωρηθή ότι έπρόκειτο περί αυ
τοκτονίας, άν τό τραΰμα ήταν έξ άπολύτου έπάφής καί έάν εύρίσκετο τό περίστροφού 
ή τό πιστόλιον έγγύς τής δεξιάς χειρός τοΰ πτώματος. ’Αλλά οΰτε περίστροφον οΰτε 
πιστόλιον εύρέθησαν καί τό τραΰμα εις τον δεξιόν κρόταφον προήρχετο άπό σφαίραν 
ριφθεΐσαν όχι άπό έπαφήν, άλλ’ άπό μικράν σχετικώς άπόστασιν. 'Η φορά τοΰ βλή
ματος πάντως ήτο έκ των κάτω προς τά άνω έλαφρώς καί θά έδικαιολόγει αυτοκτο
νίαν, δεδομένου ότι ό νεκρός νέος ύπέφερε άπό άγκύλωσινείς την δεξιάν χεΐρα,ή οποία 
δέν τοΰ έπέτρεπε τήν έλευθέραν χρήσιν αύτής καί έπομένως ήδύνατο νά στηριχθή ό 
συλλογισμός ότι ό αύτόχειρ, έπειδή δέν ήδύνατο νά έγείρη τελείως τήν δεξιάν καί νά 
φέρη τό περίστροφον μέχρι τοΰ κροτάφου καί μή σκεφθείς ίσως τάς τελευταίας του 
στιγμάς νά γείρη τήν κεφαλήν του προς τήν χεΐρα τήν κρατοΰσαν τό περίστροφον καί 
νά πυροβολήση, έπυροβόλησεν άπό τήν άπόστασιν έκείνην των 15-20 έκατοστών τοΰ 
μέτρου. Ναι άλλά τό περίστροφον ; Μά έάν είχε κλαπή άπό ένα άλήτην ή άπό ένα 
κλέπτην τό πολύτιμον δι’ αύτό φονικόν οργανον ;

Παράλληλα μέ τό άρμόδιον τμήμα τής Χωροφυλακής έκαμα καί έγώ τήν έ- 
ρευνάν μου περί τήν μυστηριώδη έκείνην ύπόθεσιν. 'Η Χωροφυλακή ύπεστήριζε τό 
έγκλημα καί είχε συλλάβει μερικούς ύποπτους, ό ιατροδικαστής έδίσταζε νά άποφαν- 
θή ή μάλλον δέν άπεφαίνετο κατηγορηματικώς, οΰτε διά έγκλημα, οΰτε δι’ αύτοκτο- 
νίαν, ένώ έγώ, προτρέξας κατά πολύ άπό τήν έπίσημον προανάκρισιν, δέν εΰρισκον 
κανένα δικαιολογητικόν λόγον έγκλήματος, έκτος άν αύτός είχε σχέσιν τινά μέ μίαν 
ίερόδουλον, φίλην τοΰ φερομένου ώς θύματος. Ό  νεκρός νέος πάντως δέν ήτο σωμα
τέμπορος, άλλ’ απλώς μετέβαινε εις τό διαφθορεϊον τής νέας έκείνης καί τήν έπροτι- 
μοΰσεν,είχα δέ μάθει άπό ένα φίλον του ότι τήν προτεραίαν τοΰ θανάτου του τής είχε 
γράψει έκτεταμένην έπιστολήν. ’Έπρεπε λοιπόν μέ κάθε θυσίαν νά τήν άνεύρω, διά 
νά λάβω άντίγραφον τής έπιστολής τοΰ νεκροΰ καί νά ίδω τί έγραφε. Τήν άνεζήτη- 
σα εις τό διαφθορεϊον καί έμαθα έκεϊ ότι πριν νά εύρεθή τό πτώμα τήν ειχεν άρπά- 
ξέι ή ’Αστυνομία καί ίσως νά τήν είχε κλείσει εις τό νοσοκομεϊον μεταδοτικών νοση-
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μάτων Άνδρέου Συγγροΰ. Έπήγα εκεί ώς δημοσιογράφος, άλλ’ έστάθη άδύνατον 
νά είσέλθω, διότι ύπήρχεν αύστηροτάτη διαταγή τοϋ άειμνήστου καθηγητοΰ του Πα
νεπιστημίου Φωτεινού νά μή εισέρχεται κανείς, μη άσθενής. Κατέφυγα είς αύτόν, άλλ’ 
έστάθη άδύνατον νά τον πείσω καί έδέησε πλαγίως πως νά μάθω ότι ή άναζητουμέ- 
νη ύπ’ έμοΰ ίερόδουλος, την γνωριμίαν της οποίας μέ τό θύμα καί την άποστολήν τής 
έπιστολής δεν είχε μάθει άκόμη ή προανάκρισις, εύρίσκετο έγκλειστος εις τά Βούρ
λα τού Πειραιώς, λόγω ποινής, διότι είχε δεχθή πελάτην εις άπηγορευμένην δι’ αυ
τήν ημέραν, λόγω τακτικής καί συνήθους άδιαθεσίας. Καί έτσι εύρέθην είς τά Βούρ
λα. Τήν εύρον, έλαβα είς τήν κατοχήν μου τήν επιστολήν καί είδα ότι ό νέος έκεΐνος 
ήτο νευρασθενής καί ότι τής έγραφεν ότι θά ηΰτοχειριάζετο. Καί τήν επιστολήν 
έκείνην τήν κατέθεσα είς τό άρμόδιον τμήμα Χωροφυλακής, αφού έλυσα δημοσιογρα
φικούς τό «μυστήριον», διά νά λήξη καί τυπικώς ή άνάκρισις.

Μά είδα όμως καί έζησα τήν πραγματικήν έκείνην κόλασιν. Τά Βούρλα, ήτο 
μιά μεγάλη, μιά πελώρια μάντρα μέ πολύ υψηλούς τοίχους, πραγματικό φρούριο. Μιά 
μεγάλη δίφυλλη πόρτα υπήρχε διά νά μπή κανείς ή νά βγή άπό αύτά. Είς τήν πόρτα 
χωροφύλακες καί ένας ένωμοτάρχης ή ύπενωμοτάρχης έπί κεφαλής διά νά έλέγχη 
κάθε είσερχόμενον άνδρα καί νά τού κάνη σωματική έρευνα, μήπως τυχόν φέρει πε- 
ρίστροφον ή μάχαιραν καί δημιουργήσει ζητήματα, άπειλάς, έκβιάσεις, τραυματι
σμούς, ή μήπως φέρει ναρκωτικά. Προχωρούσε κανείς καί άντί διά μικρά δωματιά- 
κια, όπως είς τό Γκάζι, ύπήρχον καζαρμοειδή διώροφα οικήματα, τά δωμάτια των 
οποίων κατελάμβανον αί τιμωρημέναι ίέρειαι τής ’Αφροδίτης, αί όποΐαι ύπερέβαι- 
νον πολλάκις τήν έκατοντάδα. Είς τό μέσον των Βούρλων εύρίσκοντο καί τρία άλλα 
μονώροφα οικήματα τά έντευκτήρια-καφενεΐα καί εστιατόρια συγχρόνως.

Είσήλθον είς ένα άπό αύτά άναζητών τήν ίερόδουλον πού μέ ένδιέφερε διά τό 
ρεπορτάζ μου καίέφριξα.ΤΗτο ή χυδαιοτέρα προθήκη τού σαρκικού έρωτος πού μπορεί 
κανείς νά φαντασθή. Μέσα στήν πελώρια σάλλα ύπήρχον διάφορα τραπέζια πού έκάθην- 
το ανάμικτα, άνδρες καί πόρναι, πού έπιναν καφέ ή γλυκά τού κουταλιού ή λουκούμια 
ή έτρωγαν καί έκάπνιζαν. Τά οινοπνευματώδη ποτά άπηγορεύοντο αύστηρώς. 'Η ατ
μόσφαιρα, άπό τά χνώτα, τούς καπνούς, τήν άπλυσιά τών άνθρώπων τού λιμανιού 
πού έρχόντουσαν νά δοκιμάσουν τον έρωτα, ήτο όχι μονάχα άηδιαστική, άλλά κάτι 
περισσότερον. Άλλά νά είς τήν άκραν τού έντευκτηρίου ή προθήκη τού έμπορεύμα- 
τος. Δύο πανύψηλα ξύλινα σκαλοπάτια, πέρα ώς πέρα άκουμπισμένα είς τον τοίχον 
άπό τήν μιάν πλευράν τής αιθούσης προς τήν άλλην. Κάτι άνάλογον μέ τά ύψηλά μαρ
μάρινα σκαλοπάτια πού ύπάρχουν είς τά καθαριστήρια τών υποδημάτων. Καί είς τον 
έπάνω πάγκον νά κάθηνται γυναΐκες-πόρναι ήμίγυμνες, ξεστηθιασμένες καί μέάνοικτά 
τά πόδια νά άκουμβοΰν είς τό κάτω σκαλοπάτι. Τά πέρα ώς πέρα αύτά σκαλοπάτια 
ήσαν είς όψος περισσότερον τού ένός μέτρου καί πεντήκοντα έκατοστών καί αί χωρίς 
κάτω έσώρρουχα έκεΐναι γυναίκες μέ άνοικτά τά σκέλη έδείκνυον είς τούς διερχομέ- 
νους έκεΐθεν καί έμπρός άπό τά τραπέζια πελάτας έκεΐνο πού _ό Σπόρος Μελάς άπο- 
καλεΐ «σπήλαιον τής άνθρωπίνης άναδημιουργίας». Καί ό ύποψήφιος πελάτης έγνώ- 
ριζε τί έμπόρευμα λευκής σαρκός θά ήγόραζεν άντί μιας δραχμής πού θά έπλήρωνε.

Αί γυναίκες έκεΐναι έγελοΰσαν, έκάπνιζαν, έλεγαν διάφορα αισχρόλογα, έπρο- 
καλοΰσαν τούς πελάτας νά τούς δώσουν ένα τσιγάρον καί νά τάς προτιμήσουν, έκθειά- 
ζουσαι τό τί ήδύναντο νά προσφέρουν. Καμμία δέν ήδύνατο νά άρνηθή νά προσφέρη 
τον έρωτα είς αύτό τό κρατικόν άντρον τής διαφθοράς, άρκεΐ ό πελάτης νά είχε νά 
πληρώση τό άντίτιμον, τήν μίαν δραχμήν. Άλλά καί ή δραχμή αύτή δέν έδίδετο είς 
τήν έκλεγομένην γυναίκα καί έκ τών ύστέρων, άλλ’ έκ τών προτέρων είς ένα χωροφύ
λακα, ό όποιος έκρατοΰσεν ένα μεγάλο κατάστιχον μέ τά ονόματα έκάστης τροφίμου 
είς τάς σελίδας του. Είς τό «τεφτέρι» αύτό άνέγραφε τάς πιστοχρεώσεις. Άπό τό 
εν μέρος τάς εισπράξεις, τάς οποίας έδικαιοΰτο ή έγκλειστος ίερόδουλος, καί άπό τό 
άλλο μέρος τάς γενομένας δι’ αυτήν δαπάνας διά τό συσσίτιόν της, διά τά πλυστικά
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της κ.τ.λ., ώστε -κατά τήν έξοδόν της νά λάβη τάς εισπράξεις της. Διότι ό πελάτης 
δεν έπλήρωνε αυτήν διά τον λόγον μήπως άποσπάση καί αύτά τά έλάχιστα χρήματα 
ό σωματέμπορος ό όποιος θά άνεζήτει καί έκεΐ τήν λευκήν σκλάβαν το υ .Ά ! προ παν
τός τό Κράτος-προαγωγός της έποχής έκείνης ήθελε καθαρούς λογαριασμούς μέ τάς 
τροφίμους τοΰ κρατικού διαφθορείου των Βούρλων.

Εννοείται ότι όσην ώραν έμεινα εις τό καφενεΐον-έντευκτήριον, μέχρις ότου 
συναντήσω τήν τρόφιμον πού μέ ένδιέφερε καί λάβω τάς πληροφορίας διά τήν αύτο- 
κτονίαν, άντελήφθην καί τήν γνώριμόν μου έκεΐ μυρωδιάν τοΰ χασίς, διότι έκαπνί- 
ζοντο «τσιγαριλίκια», δηλαδή σιγαρέττα περιέχοντα «τσίκαν», μικράν δηλαδή καί 
λεπτήν ποσότητα χασίς μέσα εις τον καπνόν. Κατώρθωναν λαθρέμποροι νά τά 
περνούν άπό τήν μύτην των φρουρών. Καί κοίταζα έκεΐνο τό φοβερό καί άηδιαστικό 
θέαμα των πορνών καί τών πελατών, ένώ τά αύτιά μου κατεσπαράσσοντο άπό τά 
χασικλίδικα τραγούδια τής έποχής έκείνης :

’Ά ν είσαι μάννα καί πονεΐς, 
έλα στ’ Άνάπλι νά μέ δής.
’Έλα στ’ Άνάπλι δυο σκαλιά 
καί μή λυπάσαι τά λεφτά.
’Έλα στά παραπήγματα 
καί μή λυπάσαι χρήματα.

Καί ή άπαραίτητος ρεφραίν:
— ’Εμείς κι’ αν τό φουμάρουμε

κανένα δέν πειράζουμε.
Καί θυμάμαι ότι έφυγα άηδιασμένος, ένώ, όσην ώραν έμεινα, πότε έκλεινα άπό 

καιρού εις καιρόν τά μάτια μου διά νάμή βλέπω τό φοβερό έκεΐνο θέαμα τοΰ γυναικείου 
σαρκοπωλείου ή διά νά τό βλέπω λιγώτερο, πότε έβούλωνα διά λίγο τ ’ αύτιά μου πού 
τά έσπάραζαν τά βραχνά χαχανητά τους καί τά χασικλίδικα τραγούδια τους καί πότε 
έβούλωνα τά ρουθούνια μου διά νά έχω λιγώτερη τή μυρωδιά άπό τήν βρώμα τού 
ιδρώτα καί τών άπλύτων κορμιών.

Τήν Ά ρια  τών Πατρών,-τήν είχα δή πολύ προτήτερα, τήν άνοιξι τού 1919, ό
ταν ύπηρετοΰσα έκεΐ στρατιώτης εις τον άλλο πόλεμο. Δέν είχε τό άηδιαστικό θέαμα 
τού Γκαζιού καί τών Βούρλων. Κάτω άκριβώς άπό τά Ψηλά ’Αλώνια, όπου έγίνετο 
τότε ό άριστοκρατικός περίπατος τών Πατρών, όλη ή φτωχική συνοικία άπό μικρο- 
σκοπικά σπιτάκια, πολλά άπό αύτά άπό μοναχικές καμαρούλες, κατείχετο άπό τάς 
λαϊκάς ίεροδούλους τής Πελοπονησιακής πρωτευούσης. Δέν ήσαν έντελώς περιωρι- 
σμέναι, άλλά δέν έπετρέπετο καί νά κυκλοφορήσουν έντός τής πόλεως. Τρόφιμοι ήσαν 
έκούσιαι άπό τάς χειροτέρας άπό άπόψεως μορφής όλης τής Ελλάδος, αί όποΐαι ήτο 
άδύνατον νά προσελκύσουν πελατείαν καί εις λαϊκά άκόμη διαφθορεία καί κατέφευ- 
γον εις τά καμαράκια τής Άριας τών Πατρών διά νά έκδοθοΰν άντί δραχμής καί μό
νον εις τούς άνθρώπους τοΰ λιμένος^καί εις τούς έργάτας τών άποθηκών καί τών έρ- 
γοστασίων τής σταφίδος. ’Εντός τής πόλεως τών 50.000 κατοίκων δέν υπήρχε παρά 
ένα καί μόνον διαφθορεΐον, εις τήν οδόν Κορίνθου,τών 15 χρυσών δραχμών, μέ τιμήν 
χρυσής λίρας 23,80 δρχ. παρακαλώ καί πέραν αύτοΰ ή Ά ρια, μία ολόκληρη πόλις, μέ 
τά καφενεία της, τά παντοπωλεία της, τά οινομαγειρεία της, τά μαστιχοπωλεΐατης, 
τό οδζον ήτο. άγνωστον άκόμη, καί τά άλλα μικρομαγαζάκια της. Τά σπιτάκια της 
πεντακάθαρα διότι ή Χωροφυλακή ήταν πραγματικός κέρβερος σ’ αύτά τά ζητήμα
τα. 'Υπεχρέωνε τάς τροφίμους κάθε πρωί νά σφουγγαρίζουν τά πατώματα καί νά τά 
πλένουν υστέρα μέ νερό καί ώχρα. Κάτοικοι τής συνοικίας μόνον αί τρόφιμοι καί οί 
έρασταί των. Τήν νύκτα δλην άντηχοΰσαν τά γλέντια καί τά τραγούδια μέ τά βιολιά 
καί τά τραγούδια ή τάς λατέρνας καί έπακολουθοΰσαν τά σαρκικά οργιά. Οί φόνοι 
μεταξύ τών άγαπητικών εις τήν ήμερησίαν διάταξιν.

'Ομολογώ ότι νύκτα δέν έτόλμησα νά έπισκεφθώ τήν Άριαν, διότι δέν είχα
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Τά κρούσματα τοϋ τεντυμποϊσμοΰ πληθύνονται σέ ολα τα ευρωπαϊκά κράτη. 
’Έπειτα άπό τήν ’Αμερική, πού ένας μεγάλος άριθμός τέντυμπόϋς καί τέντυγκέρλς 
τρομοκρατεί τις μεγάλες πόλεις, οί ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν γεμίσει άπό τούς 
άναιδείς καί θρασείς νέους πού μιμούνται τά ’Αμερικανόπουλα. Εύτυχώς εις τήν Ε λ 
λάδα, τό φρούτο αύτό τοϋ «πολιτισμού», μολονότι έκαμε τήν έμφάνισί του, δεν ευδο
κίμησε.'Η ψυχοσύνθεσις τοϋ Έλληνος, οί άγνές παραδόσεις, άλλα καί ό νόμος 4.000 
πού τιμωρεί αυστηρά τον τεντυμποϊσμό έθεσαν ένα φραγμό στήν μιμητική διάθεσι.

Πολλά είναι τά κρούσματα. Ποικίλες είναι οί μορφές ύπό τάς οποίας παρουσιά
ζεται ό τεντυμποϊσμός, άγοριών καί κοριτσιών, νεαράς ήλικίας. Τελευταία έκαμε τήν 
έμφάνισί του ένα νέον είδος τέντυμπόϋς. Οί νέοι καί οί νέες μέ τά πέτσινα σακκάκια 
—Σκίν Κνούταρς—τούς άποκαλοΰν στή Σουηδία καί ’Αγγλία, πού τρομοκρατούν 
τούς διαβάτες στούς κεντρικούς δρόμους. Πολλοί άπό αυτούς διαθέτουν μικρά αυτο
κίνητα ή σκοΰτερς πού τρέχουν μέ διαβολεμένη ταχύτητα. ’Ακριβή στατιστικά 
στοιχεία τού νέου αυτού είδους των τέντυμπόϋς σέ κάθε χώρα δέν υπάρχουν. Τό 
βέβαιον είναι δτι ό άριθμός τους έχει αύξηθή σέ άνησυχαστικό επίπεδο, ώστε κάθε 
χώρα νά λαμβάνη καί αυστηρότερα μέτρα. Στήν Ελλάδα, δυστυχώς, είχαμε δυό-τρία 
τέτοια κρούσματα τεντυμποϊσμοΰ. Νέοι πού έπέβαιναν σέ μοτοσακό ή καί αύτο- 
κίνητα πλεύριζαν στο πεζοδρόμιο γυναίκες καί άφαιροΰσαν τις τσάντες, άναπτύσ- 
σοντες έν συνεχεία μεγάλη ταχύτητα. Φυσικά καί οί τύποι αυτοί εξουδετερώθηκαν 
άπό τήν ’Αστυνομία, άλλά τίποτα δέν αποκλείει τήν μεμονωμένη έπανάληψι παρο
μοίων κρουσμάτων. Βλέπετε ό κινηματογράφος, τά τελευταία χρόνια, μαζί μέ τήν 
χαλάρωσι ώρισμένων άρχών διαπαιδαγωγήσεως των νέων, τροφοδοτεί τά «άνήσυχα 
νειάτα» μέ κόλπα τέντυμπόϋς άλλων χωρών.

Κατά τά διεθνή στοιχεία πρώτη ή Σουηδία έλαβε αύστηρά μέτρα κατά του

καμμίαν ορεξιν νά δοκιμάσω έπί τού σώματός μου τήν κάμαν ή τον λάζον κανενός 
σωματέμπορου, άλλά χάριν δημοσιογραφικής περιέργειας έπεσκέφθην τά σπιτάκια 
έκεΐνα ένα άπομεσήμερο καί ένθυμοΰμαι, ότι, όταν είσήλθον εις ένα άπό αύτά, ή άπο- 
κρουστική τήν μορφήν καί έν άμαρτίαις γηράσασα τρόφιμός του μέ ήρώτησε ποίου 
είδους έρωτα έπιθυμώ. Συγκεκριμένα μοΰ έθεσε τό έρώτημα :

* —Φράγκο ή δίφραγκο; χ
Καί χωρίς νά τής άποκαλύψω ότι δέν ήμουν πελάτης της άλλά δημοσιογράφος 

καί έπιθυμών νά γνωρίσω τί είδους διαφορά υπήρχε μεταξύ τού ένός καί τού άλλου 
άγοραίου έρωτος, είπα άπλώς :

—Δίφραγκο.
Καί τότε μέ μίαν φοβεράν χειρονομίαν μοΰ άπεκάλυψε τά γυμνά της νώτα καί 

μοΰ έδωσε νά καταλάβω ότι άντί διδράχμου έπωλοϋσε τήν παρά φύσιν ηδονήν. Καί 
έξελθών έξω έκαμα εμετόν άπό τήν άηδίαν.

Κάτι άνάλογον προς τήν ’Άριαν τών Πατρών ήτο καί εις τήν Θεσσαλονίκην τό 
Βαρδάρι. 'Η Χωροφυλακή δηλαδή εις τήν Μακεδονικήν πρωτεύουσαν διά νά μή ε ί
ναι τά πορνεία διασκορπισμένα μέσα εις τήν πόλιν, τά είχαν υποχρεώσει νά είναι εις 
μίαν ώρισμένην συνοικίαν έξω τής πόλεως, εις τό Βαρδάρι. ’Εκεί έκτος τών χαμαιτυ- 
πίων ήσαν καί μεμονωμένα', κοιναί γυναίκες, διαμένουσαι εις οίκίσκους καί έξασκοΰ- 
σα.ι τό επάγγελμά τον; ύπό τήν προστασίαν πάντοτε τού απαραιτήτου σωματέμπο
ρου, ό όποιος έκαρποΰτο δλας τάς εισπράξεις των,. . . (Συνεχίζεται)
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νέου αύτοϋ κοινωνικού κινδύνου. Διότι κοινωνικός κίνδυνος είναι ή δράσις των επο
χούμενων τέντυμπόϋς. ’Έτσι έδόθη έντολή εις τά άστυνομικά όργανα νά συλλαμβά
νουν τούς νέους, άγόρια καί κορίτσια κάτω των 18—20 χρόνων, πού κυκλοφορούν 
τις βραδυνές καί νυχτερινές ώρες άνευ λόγου στούς δρόμους. Διότι κατά κανόνα, 
έκτος έλαχίστων πολύ «ζωηρών» πού θέλουν νά εντυπωσιάσουν τούς φίλους τους 
καί ν’ άναδειχθοΰν, οί τέντυμπόϋς δρουν τις νυχτερινές ώρες ύπό την προστασία 
τού σκοταδιού καί κακοποιούν ή τρομοκρατούν τις γυναίκες κυρίως . Καί μηχανεύε
ται ή άρρωστημένη φαντασία τους χίλια-δυό κόλπα. Τό μέτρον αυτό της σουηδικής 
’Αστυνομίας φαίνεται ότι άπέδωσεν ικανοποιητικά άποτελέσματα, διότι περιωρί- 
σθησαν σημαντικά τά κρούσματα. ’Άλλωστε έδωσε τήν δυνατότητα καί στούς γονείς 
καί κηδεμόνες των νέων, κατόπιν των γενομένων συστάσεων, νά ένδιαφερθοΰν περισ
σότερο γιά τά ύπ’ αυτών προστατευόμενα παιδιά. Κάτι άνάλογο έφήρμοσε καί ή έλλη- 
νική ’Αστυνομία καί έφαρμόζει μέ τις συχνές «παγάνες» σέ ύποπτα σημεία καί κέντρα. 
*0 νέος πού άκόμη δέν έχει παρασυρθή, δέν έχει διαποτισθή, κατά την ορολογία, 
άπό τό μικρόβιο τού τέντυμπόϋ, μέ τήν πρώτη έπαφή του μέ τό άστυνομικό όργανο 
άντιλαμβάνεται τον κακό δρόμο πού άκολουθεΐ καί έγκαταλείπει τήν «παρέα». 
Διότι πρέπει νά τονισθή ότι ούδέποτε ό τέντυμπόϋ δρά μόνος του. Πάντοτε δυό- 
τρεΐς ή καί περισσότεροι μαζί.

’Εδώ καί λίγα χρόνια έσημειώθησαν κρούσματα τεντυμποΐσμοΰ καί εις τήν 
κατ’ έξοχήν συντηρητική χώρα, τήν Ελβετία. Τά κρούσματα αύτά, μολονότι οί 
Ελβετοί φημίζονται διά τήν προοδευτική -ψυχαναλυτική τεχνική τους, τά άντεμε- 
τώπισαν μέ φυλακίσεις καί μάλιστα σέ κλειστές φυλακές προπολεμικού τύπου. Οί 
ψυχαναλυταί καί παιδαγωγοί, δικαιολογοΰντες τήν άπόφασί τους περί φυλακίσεως 
τών τέντυμπόϋς, άντί έφαρμογής τού ψυχαναλυτικού συστήματος της άνακαλύψεως 
τών αιτίων πού οδηγούν τούς νέους σέ τοιούτου είδους παρεκτροπές, έτόνισαν ότι ή 
έπιβολή αυστηρών ποινών φυλακίσεως, παρ’ οτι δέν θεωρείται σήμερα σύγχρονον 
σωφρονιστικόν σύστημα, άπέδωσε πολύ καλά άποτελέσματα καί τά κρούσματα 
περιωρίσθησαν σημαντικά.

Εις τήν ’Αγγλίαν τά πράγματα είναι άκόμη σοβαρώτερα. Περίπου 33.000 
άγόρια καί κορίτσια, ήλικίας 14—17 έτών, κατεδικάσθησαν μέσα σ’ ένα χρόνο γιά 
διάφορες παραβάσεις. ’Αριθμός άνησυχαστικός, πού έφερε άναστάτωσι εις τις άρμό- 
διες ύπηρεσίες. Καί άπό τον άριθμόν αύτόν τά 50% άπασχολοΰν γιά δεύτερη καί 
τρίτη φορά τά δικαστήρια. Αρμόδιος τού ύπουργείου Δικαιοσύνης έπί τής παιδικής 
έγκληματικότητος εις συνέντευξί του έδήλωσεν ότι ύπάρχουν πολλοί τρόποι μέ τούς 
οποίους οί δικασταί άντιμετωπίζουν τήν παιδική έκκληματικότητα,πού φθάνει άπό τήν 
προσβολή τών ήθών, τήν διάρρηξι, τον έκβιασμό μέχρι τού φόνου. Πρώτα-πρώτα, 
άνάλογα μέ τήν εγκληματική πράξι, εφαρμόζεται ή έπιτήρησις καί ή παρακολούθησις 
τού μικρού έγκληματίου έπί κάποιο χρονικόν διάστημα. ’Ακολουθεί τό κλείσιμο σέ 
ειδικό Άναμορφωτήριον καί γιά τά παιδιά «σκληρού» χαρακτήρος σέ «Κέντρα κρα- 
τήσεως», όπου ύποβάλλονται σέ αυστηρή έκπαίδευσι, άνάλογα μέ τον χαρακτήρα καί 
τήν ψυχοσύνθεσι έκάστου.

Συμπέρασμα όμως τών έφαρμοζομένων συστημάτων εις τήν ’Αγγλία καί τά 
εύρωπαϊκά κράτη είναι ότι δέν ύπάρχει άσφαλής σωφρονιστική μέθοδος πού θά 
έπαναφέρη εις τον ίσιο κοινωνικό δρόμο όλους τούς παραβάτες. Κάθε παιδί, άγόρι 
ή κορίτσι, θέλει τή δική του μεταχείρισι. Μία μέθοδος πού άπέδωσε ικανοποιητικά 
άποτελέσματα σέ ένα άγόρι ή κορίτσι ή ομάδα νέων, σέ άλλο άποδίδει τά άντίθετα 
άποτελέσματα. ’Έχει όμως γίνει παραδεκτόν ότι ό αυστηρός περιορισμός μέ παράλ
ληλη ψυχιατρική καί ψυχαναλυτική άγωγή άποδίδει καλά άποτελέσματα καί επα
ναφέρει τήν πλειονότητα εις τον ορθό δρόμο.

Γενικά’ σέ όλες τις χώρες έφαρμόζονται ποικίλα συστήματα, άπό τά πλέον
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πανάρχαια μέχρι των συγχρόνων σωφρονιστικών διά νά άναγκάσουν τούς τέντυ- 
μπόϋδες ν’ άλλάξουν τρόπο συμπεριφοράς. Εις τήν 'Ισπανίαν οί τέντυμπόϋς—γκα- 
μπίρος όπως άποκαλοΰνται—τιμωρούνται μέ πρόστιμο άπό 500—2.500 δρχ. Εις τήν 
Νότιο’Αφρική οί νεαροί ταραξίαι έγκλείονται σέ ειδικά άσυλα «σωτηρίας» όπου έκ- 
παιδεύονται. Εις τήν Ρωσίαν, οπού οί τέντυμπόϋδες ονομάζονται «προϊόντα ξένης 
ιδεολογίας» τιμωρούνται αυστηρά, έφ’ οσον υποπίπτουν εις παραβάσεις. "Οσοι νέοι 
κυκλοφορούν μέ στενά παντελόνια συλλαμβάνονται καί κουρεύονται.

Τό μέτρο τού κουρέματος των τέντυμπόϋς δεν εινε ρωσική έφεύρεσις. Πρώτη 
ή Ελλάς έφήρμοσε τό μέτρον σέ δύο νεαρούς πού έρριξαν γιαούρτι εις τό πρόσωπο 
μιας γυναίκας. "Οπως καί ή διαπόμπευσις εις τούς κεντρικούς δρόμους μέ τήν 
πινακίδα «είμαι ένας τέντυμπόϋ» είναι ελληνική έπινόησις, πού άπέδωσεν άριστα 
άποτελέσματα. Τσαλακώνεται έτσι ό εγωισμός του καί ξεπέφτει στά μάτια καί τήν 
έκτίμησι των άλλων. Μετά άπ’ αύτό είναι βέβαιον ότι ό νέος αύτός χάθηκε γιά τήν 
παρέα του.

Φυσικά τό πρόβλημα τής παιδικής έγκληματικότητος καί του τεντυμποϊσμοΰ 
δέν είναι άπλοΰν. Πολλές φορές δέν εύθύνονταιτά ίδια τά παιδιά γιά τάς πράξεις τους. 
Κοινωνικές συνθήκες, τρόποι καί συνθήκες ζωής, άδιαφορία των γονέων, οικονομική 
άνέχεια, άδιαφορία διαπαιδαγωγήσεως, έχουν δημιουργήσει διάφορα συμπλέγματα 
στά αγόρια καί τά κορίτσια, πού μέ πράξεις τέντυμποϋσμού έκδικοΰνται τήν ίδια 
τήν κοινωνία τής όποιας είναι μέλη. ’Αλλά καί ή κοινωνία έχει εύθύνη καί ύποχρέωσι 
γιά τά παραστρατημένα αύτά παιδιά.'Η καλωσύνη καί ή κατανόησις, οπωσδήποτε, 
θά οδηγήσουν εις τήν άνάνηψιν καί θά φέρουν στο σωστό δρόμο εκείνα πού παρεκ
τρέπονται. "Αν τό μέτρο αύτό δέν άποδώση, τότε ή διαπαιδαγώγησις, καί έστω καί 
ή φυλάκισις, είναι τό άναγκαΐον έπακόλουθον. Οί νέοι πού χάνουν τήν ελευθερία τους, 
τις συνήθειές τους, μοιραίως θά σκεφθούν ώριμότερα στή φυλακή. Θά διαπιστώ
σουν ότι δέν είναι άσύδοτα κύτταρα τού κοινωνικού συνόλου πού μπορούν νά κινούνται 
καί νά δρούν κατά τις ορέξεις τους. Οί νέοι, όπως καί οί μεγάλοι, διέπονται άπό κοι
νωνικούς νόμους πού είναι τό έπιστέγασμα πείρας πολλών ετών, πού δέν δύναται 
τό άτομον άτιμωρητεί νά παραβαίνη. Οί ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχίατροι, έγκληματο- 
λόγοι έχουν ύποχρέωσι νά εξετάσουν καί νά έρευνήσουν τά φαινόμενα, τις άνησυχίες 
τής παιδικής ψυχής, νά μελετήσουν τά προβλήματά τους καί νά υποδείξουν τις 
κατάλληλες προληπτικές καί θεραπευτικές λύσεις. Τό έργον φυσικά αύτό έκφεύγει 
τής αρμοδιότητας τού άστυνομικοΰ οργάνου, άν καί δέν παραγνωρίζεται καί ή συμ
βολή τούτου διά τήν καταστολήν τής έγκληματικότητος. Διότι ό νεαρός παραβάτης 
τού νόμου τήν πρώτη έπαφή θά έχη μέ τό άστυνομικόν δργανον καί ανάλογα μέ τή 
συμπεριφορά τούτου θά είναι καί οί άντιδράσεις του, πού θά τό ώθήσουν εις τήν συμ- 
μόρφωσι καί τό σεβασμό τών κοινωνικών κανόνων ή τήν άδιαφορία καί τήν «έπα- 
ναστατική» εκδικητική ένέργεια.

Είναι εύτύχημα γιά τον τόπο μας, ότι τό φρούτο τού τεντυμποϊσμοΰ δέν 
ευδοκίμησε. ’Αλλά αύτό δέν είναι άρκετόν. ’Αρκετοί είναι οί νέοι πού κατέχονται 
άπό έγκληματικές διαθέσεις, ή έκδήλωσις τών όποιων δέν πραγματοποιείται άπό τό 
αίσθημα τού φόβου τής φυλακίσεως. 'Υπάρχει δμώς καμμία έγγύησις, ότι δέν 
θά εκδηλωθούν οί διαθέσεις αύτές εις τό μέλλον όταν τό κλίμα θά είναι κατάλληλον; 
Διά τον λόγον αυτόν τό καλύτερον θά ήτο άντί τού φόβου τής φυλακίσεως νά ένσταλ- 
λάξωμε εις τις ψυχές τών νέων τό μίσος καί τον άποτροπιασμόν προς τά φθορο
ποιά ξένα συστήματα, πού είναι άντίθετα προς τις ελληνικές παραδόσεις. Καί τό 
έργον αύτό είναι τής Πολιτείας, τού Σχολείου καί τής ’Εκκλησίας πού πρέπει νά 
συνεργασθοΰν μέ τούς γονείς διά τήν καλή διαπαιδαγώγησι τών νέων.

ΔΗΜ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ
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’Από τό γαλλικό περιοδικό «Constellation*, κατά με- 
τάφρασιν Άστυν. Διευθυντοϋ Β' κ. ΔΗΜ. ΜΟΡΟΥ

«Περισσότερο άπό μισός αιώνας πέρασε, άπό ένα ζεστό άποπνικτικό καί ομιχλώδες 
άπόγευμα, πού διεπράχθη ενα ειδεχθές, άπαίσιο καί φρικιαστικό έγκλημα, στους βάλ
τους του Ποντίνς της Ιταλίας. Μέσα στην κουζίνα μιας παληας άγροκατοικίας, ένας 
νεαρός χωρικός κατέσφαξε άγρια ενα κοριτσάκι 12 χρόνων. Την Μαρία Γκορέτι. "Ε
πειτα άπό σαράντα χρόνια, τό 1952, ή Μαρία Γκορέτι κατετάγη, άπό την Καθο
λ ική ’Εκκλησία, μεταξύ των'Α γίων. Στήν θρησκευτική αύτή τελετή, εύρίσκετο πα
ρών ό φονηάς, πού έπειτα άπό φυλάκισι 30 χρόνων, έχει σήμερα άποσυρθή σ’ ένα 
μοναστήρι».

** *
Τό μοναστήρι των καπουτσίνων τού Μασεράτο, ύψώνεται κάτασπρο, πάνω στήν 

ήλιοκαμμένη καί άλατοποτισμένη άκτή της Άδριατικής.
'Ο ήγούμενος, ένα ψηλός καί μέ άσκητικό πρόσωπο καλόγηρος, κούνησε έλαφρά 

τό κεφάλι του :
—...’Ιδού ό καλόγηρος Serenelli είπε- έκεΐ κάτω στον κήπο. "Ομως, δεν ξέρω αν 

θά δεχθή να μιλήσετε. ’Έπειτα, είναι πολύ γέρος, περίπου ογδοντάρης.
Καθισμένος κάτω άπό μιά λεμονιά, στήν άγονη βουνοπλαγιά του Μασεράτο, βρι

σκόταν ένας γέρος φαλακρός, τυλιγμένος καί κουβαριασμένος μέσα στο χονδρό μάλ
λινο ράσο του, ξεσπειρίζοντας σιγά-σιγά τις χάνδρες τοϋ κομπολογιοϋ του. Αύτός ό 
καλόγηρος, ό ’Αλέξανδρος Serenelli, υπήρξεν ένας δολοφόνος. Είχε σκοτώσει άγρια 
ένα μικρό κοριτσάκι. Είχε σκοτώσει μιά 'Αγία, πριν καί ό ’ίδιος γίνη ένα είδος 'Αγίου. 
Αύτό συνέβη προ έξήντα άκριβώς χρόνων, όταν ή μικρή Μαρία Γκορέτι, ή άγνή καί 
άθώα κοπελλίτσα, ύπέστη γενναίως καί άνδρείως τό φοβερό καί τρομερό μαρτύριό της. 
'Ο γεροκαλόγηρος άνεσήκωσε τό γερασμένο καί ρυτιδωμένο πρόσωπό του καί μέ άτέ- 
νισε έρωτηματικά.

—Έρχομαι άπό τήν ’Αμερική, τοϋ εΐπα σιγά καί παρακλητικά, καί διέσχισα θά
λασσες καί ώκεανούς γιά νά σέ ΐδώ.

Στήν άρχή φάνηκε διστακτικός, τελικά όμως, είπε μέ χαμηλή φωνή.
—Έρχεσθε νά μοΰ μιλήσετε γ ι’ «Α ύ τ ή ν» ;
—Γι’ «Α ύ τ ή  ν» καί γιά σάς τοϋ άπήντησα.
—Σέ λίγο, θά τήν συναντήσω, είπε. Μέ έχει συγχωρήσει. Μέ περιμένει έκεΐ ψηλά 

στον ούρανό. Δέν άρκοΰν τά 60 χρόνια γιά νά έξαγνισθώ καί έξιλεωθώ, άλλά ξέρω ότι 
πρέπει νά ξανασυναντηθοΰμε.

’Ιδού ή τραγική ιστορία τοϋ φονηά τής μικρής 'Αγίας, όπως τήν άκουσε ό Pietro 
Donati άπό τον ΐδιο.

** *
'Η άποπνικτική άτμόσφαιρα καί ή βρωμερή δυσοσμία πού έβγαινε άπό τά έλη 

καί τά τέλματα των βάλτων τοϋ Ποντίνς, ήταν τέτοια, πού ό ’Αλέξανδρος δέν μπορούσε 
νά τήν ύποφέρη. 'Η άφόρητη ζέστη αύτοΰ τοϋ καλοκαιριού τοϋ 1902, τήν καθιστούσε 
ακόμα πιο άηδιαστική. Νά είναι 20 χρόνων καί νά είναι καταδικασμένος νά εργάζεται 
σκληρά σ’ αύτή τήν άγονη καί βρώμικη γή, αύτό γιά τον ’Αλέξανδρο, προοιώνιζε τήν 
καταραμένη καί άναθεματισμένη ζωή τού σκλάβου πτωχού χωρικού, άπό τήν οποία 
κανένας καί ουδέποτε θά μπορούσε νά τον άπαλλάξη.

—’Αλέξανδρε, έλα κάτώ γρήγορα νά πάρης τό πρόγευμά σου... Σέ περιμένει πολύ
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δουλειά στον αγρό, ακούστηκε ή φωνή τοϋ πατέρα του, πού είχε ήδη σηκωθή. 'Ο πα
τέρας Τζιοβάνι Serenelli, έκάθητο στο τραπέζι και έτρωγε χωρίς νά μιλά. ' Η καρ
διά τοϋ ’Αλέξανδρου, άρχισε νά κτυπά δυνατά, όταν φάνηκε ή Μαρία.

—Καλημέρα Σάντρο, είπε ή Μαρία μέ την γλυκειά καί μελωδική φωνή της. ’Αμέ
σως, σοΰ φέρνω τήν πολέντα (κουρκούτι), μέ φρέσκο γάλα, καί τοϋ χαμογέλασε μέ τον 
συνήθη χαρούμενο καί άθώο τρόπο τοϋ άγνοΰ μικρού κοριτσιού.-

'Ο ’Αλέξανδρος, προσεπάθησε νά διαγνώση σ’ αυτό, κάτι περισσότερο, καίτοι 
έγνώριζεν ότι ήταν τό συνηθισμένο άγνό καί άθώο χαμόγελο τής Μαρίας προς όλους. 
Τήν κοίταξε πονηρά καί λαίμαργα νά πηγαίνη καί νά έρχεται άπό τον φοΰρνο στο 
τραπέζι. 'Η Μαρία, ήμέρα μέ τήν ήμέρα, γινόταν μιά μικρή ώριμη γυναίκα. Δεν 
ήταν άκόμη 12 χρόνων, αλλά ή σκληρή δουλειά της νοικοκυράς, τήν είχε σχηματί
σει καί ωριμάσει πρόωρα. ΤΗταν υποχρεωμένη νά φροντίζη γιά δυο οικογένειες. 
Τήν οίκογένειά της Γκορέτι καί τήν οικογένεια Serenelli.'Η μητέρα της Άσσούντα, 
είχε χάσει τον άνδρα της, πού πέθανε άπό ελονοσία, πρόωρα καί ή ορφανή Μαρία 
είχε πολλά μικρότερα άδέλφια.

'Ο Τζιοβάνι Serenelli, στενός φίλος τοϋ φτωχού Γκορέτι, είχε μείνει χήρος μ’ ένα 
μεγάλο γυιό καί είχε άναλάβει ύπό τήν προστασία του τήν ορφανή οικογένεια τοϋ άπο- 
θανόντος φτωχοΰ φίλου του, ύπό τήν ιδίαν στέγην. ’Έτσι λοιπόν ή μικρή Μαρία είχε 
νά φροντίζη γιά μιά πολυμελή οικογένεια. Κανείς δέν θά πίστευε ότι θά μπορούσε νά 
τά καταφέρη τόσο καλά. Μέ τις μακριές ξανθές πλεξούδες της, μέ τό γλυκό, άγνό καί 
άθώο προσωπάκι της, είχε μιά ιδιαίτερη ομορφιά, πού άποτελοΰσε έξαίρεσι καί παρα
φωνία, μέσα στούς σκληρούς, άγριους καί τραχείς χωρικούς.

Ό  Τζιοβάνι Serenelli είχε σηκωθή άπ’ τό τραπέζι, καί άπό τήν πόρτα φώναξε.
—Κάμε γρήγορα, σέ περιμένω έξω.
Αυτή τήν στιγμή, ό ’Αλέξανδρος, βρέθηκε μόνος μέ τήν Μαρία, όπως τό επιθυ

μούσε καί τό έπεδίωκε καί όπως σπάνια συνέβαινε.
—Μαρία, τής είπε δειλά καί μέ τρέμουσα φωνή, άφησε τή δουλειά μιά στιγμή. 

Θέλω νά σοΰ μιλήσω.
'Η Μαρία στράφηκε προς αυτόν χαμογελαστή όπως πάντα.
—Ναί ; είπε.
"Ομως, τού ’Αλεξάνδρου τού κόπηκε ή φωνή καί δέν ήξερε τί νά είπή. Καί σαστι

σμένος έτραύλισε:
— Μαρία έγινες μεγάλη κοπέλλα καί ξέρεις... σ’ άγαπώ πολύ.
Οί λέξεις όμως, δέν βγήκαν καλά-καλά άπό τό στόμα του καί δέν μπόρεσε νά είπή 

τίποτε άλλο. Γιά νά κρύψη δέ τήν σύγχυσι καί τήν ταραχή του, έβγαλε ένα κουτί 
καραμέλλες άπό τήν τσέπη του καί τό προσέφερε στή Μαρία, λέγοντας: «πάρτο είναι 
γιά σένα», καί έφυγε γρήγορα, χωρίς ν’ άκούση τις ευχαριστίες τής κοπέλλας, ή όποια 
δέν άντελήφθη τίποτα τό ύποπτο καί πονηρό στήν παράξενη στάσι του, γιατί τον θεω
ρούσε σάν μεγαλύτερο άδελφό της. Μέσα στον καυτερό ήλιο, καταράστηκε μιά άκόμα 
φορά τον εαυτόν του ό ’Αλέξανδρος, πού δέν είχε τό κουράγιο νά μιλήση καθαρά καί 
ν’ άπαιτήση άπό τήν Μαρία αύτό πού θεωρούσε σάν δικαίωμά του. ’Έβλεπε ότι τό πά
θος του είχε γίνει πολύ ισχυρό καί ότι δέν μπορούσε νά τό κυριαρχήση.

'Η σκέψις νά διαφθείρη καί νά κάμη τήν Μαρία δική του, έστω καί διά τής βίας 
αν παρίστατο άνάγκη, κυριαρχούσε μέσα του. ’Έπρεπε νά γίνη αύτό καί μάλιστα σή
μερα, έλεγε μονολογών. Μάλιστα σήμερα, όταν βρεθή καί πάλι μόνος μαζί της. "Οταν 
τό μεσημέρι θά τοϋ έφερνε τό γεύμα στον άγρό, θά τήν έξηνάγκαζε μέ τρόπο ν’ άπο- 
μακρυνθή άπό τούς άλλους μαζί του, καί τότε...

Ό  ’Αλέξανδρος ήξερε κατά βάθος, ότι διέφερε άπ’ όλους τούς άλλους χωρικούς 
τού βάλτου καί ότι ήταν άνώτερος άπ’ οςύτούς. ΤΗταν ό μόνος σχεδόν έκεΐ, πού γνώ
ριζε νά διαβάζη. Είχε μάθει κρυφά καί άργά τήν νύκτα νά διαβάζη καί διάβαζε δ,τι 
τού έπεφτε στά χέρια του, εφημερίδες, περιοδικά, αισθηματικά ρομάντζα κλπ. Ό  κό-
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σμος πού άνεκάλυπτε σ’ αύτά τ ’ αναγνώσματα, ήταν πολύ διαφορετικός, άπό τούς άγρο- 
τοεργάτες τοϋ κόμητος Massoleni, πού ζοϋσαν μέσα στην έξαθλίωσι καί την μιζέρια 
καί στούς όποιους κι’ αυτός άνήκε. 'Όταν τα έξοδα μιας μόνον δεξιώσεως τοϋ κόμητος 
θ’ άρκοΰσαν νά θρέψουν όλους τούς εργάτες του, ό ’Αλέξανδρος έβλεπε ότι θά ήταν ύπο- 
χρεωμένος νά ζήση σάν σκλάβος μέσα στην μιζέρια καί τήν αθλιότητα καί νά γεράση 
πρόωρα σάν τον πατέρα του, άκόμη δέ καί νά πεθάνη πρόωρα άπό τήν έλονοσία μέσα 
στούς βαλτώδεις άγρούς τοϋ κόμητος, όπως ό Λουίτσι, ό φτωχός πατέρας της Μαρίας.

Μέ τις σκέψεις αυτές, όλα του τά βράδυα ώνειρεύετο τήν Μαρία. Τά βιβλία πού 
έδιάβαζε καί πού μιλούσαν γιά έρωτες, έθέριευαν περισσότερο τό σεξουαλικό του πάθος. 
’Ασφαλώς, όπως οί άλλοι χωρικοί τής ήλικίας του, θά μποροΰσε νά ίκανοποιήση καί 
νά κορέση τό πάθος του, μέ κορίτσια τοϋ έλαφροΰ κόσμου, πού συναντοΰσαν σε πόλεις 
καί χωριά, άλλά ήταν πολύ περήφανος. Στην αρχή έβλεπε τή Μαρία σάν μιά μικρή 
άδελφή του, μιά όμορφη, γλυκειά καί θεοσεβούμενη κοπελλίτσα,πού δεν έκαμε τίποτε 
άλλο, παρά νά μιλά συνεχώς γιά τό Θεό, τον Χριστό, τούς 'Αγίους καί τήν Παναγία. 
'Όμως, σιγά-σιγά, άρχισε νά κυρίαρχη μέσα του τό κτηνώδες πάθος καί ή βδελυρή 
έπιθυμία νά κατακτήση αύτή τήν όμορφη κοπελλίτσα.' Η άγνότης καί ή άθωότης της 
τον τραβούσαν, όπως τό κόκκινο πανί τραβά τον ταΰρο.

Δεν είχε καμμιά αμφιβολία, οτι αύτή ή φτωχή κοπελλίτσα θά έδέχετο. "Αν όμως 
παρ’ έλπίδα ήρνεΐτο, άνθίστατο καί καλοΰσε βοήθεια ; Ό  ’Αλέξανδρος είχε διαβά
σει τήν ιστορία μιας χωρικής τοϋ Σιβιταβέτσια, πού έφονεύθη άπό κάποιο νεαρό, 
τρελλό άπό τό πάθος του νά τήν κατακτήση, όταν αύτή ήρνήθη. Τότε, άν ήρνεΐτο, 
θά έσκότωνε καί αυτός τήν Μαρία, παρά νά ύποχωρήση, έσκέφθη. Μέ κάθε τρόπο, 
αυτό έπρεπε νά τελειώση γρήγορα, ΐσως άμέσως. Δέν τοϋ ήτο δυνατόν νά περιμένη 
περισσότερο.

'Η μικρή Μαρία έτοίμαζε τις καραβάνες μέ τήν πολέντα (κουρκούτι),πού θά πή
γαινε στούς εργάτες. "Αν καί έξεπλάγη μέ τήν άσυνήθιστη προσφορά τοϋ κουτιού μέ 
τις καραμέλλες έκ μέρους τού ’Αλεξάνδρου, άπέδωσε τούτο στήν γενναιοδωρία καί 
εύγένειά του. Ποτέ δέν πέρασε άπό τό μυαλό της κακή καί πονηρή σκέψις.

Ή  μητέρα της Άσσσούντα, πού ύπήρξε θρησκόληπτη καί ευλαβής, τής είχε είπή 
όταν άκόμη ήτο 7 χρόνων:

—"Αν συμπτωματικά άκούσης αισχρά καί κακά λόγια, νά τά ξεχάσης άμέσως.
Τότε ή Μαρία τής άπήντησε :
— Θά προτιμήσω νά μοΰ κοπή ή γλώσσα, παρά νά έπαναλάβω τά κακά λόγια 

πού θ’ άκούσω.
Ή  σκέψις ότι, όταν κάποιος άμαρτήση, δέν θά πάη στον παράδεισο, τής έκαμε κακό. 

Σέ ήλικία 9 χρόνων, όταν ό πατέρας της πέθανε άπό έλονοσία, έδοκίμασε μεγάλη θλΐψι. 
'Η ιδέα όμως ότι πήγε στον παράδεισο, όπου θ’ άκολουθοΰσε καί ή ύπόλοιπη οικογένεια, 
τήν άνεκούφισε. 'Η μιζέρια καί οί στερήσεις, δέν άπεθάρρυναν καί δέν έκλόνισαν 
τήν παραδειγματική αύτή κοπελλίτσα, πού ποτέ δέν είχε γνωρίσει τήν έλαχίστη χαρά.

Έργαζομένη σκληρά ολόκληρες ώρες στο σπίτι ή Μαρία, δέν είχε παρά μόνο μιά 
σκέψι. Τήν Κυριακή πού θά πήγαινε στή Θεία λειτουργία, στήν έκκλησία τής Εύαγ- 
γελιστρίας καί όπου θά έξαγνίζετο, μεταλαμβάνουσα τήν Θεία κοινωνία.

Φέρνοντας τις καραβάνες στούς εργάτες, άρκετά βέβαια βαρειές γιά τήν ήλικία 
της, μετρούσε τις ημέρες. ~Ηταν Τετάρτη καί έμειναν άκόμη 4 ολόκληρες ήμέρες γιά 
τήν Κυριακή, πού θά έλάμβανε τήν Θεία Κοινωνία.

Ό  ’Αλέξανδρος τήν είδε νά πλησιάζη καί τον κατέλαβε ένας παράξενος ένθουσια- 
σμός καί παροξυσμός. ΤΗταν καταϊδρωμένος. Τό μάζεμα τών οσπρίων ήταν μιά 
σκληρή δουλειά, μέσα στον καυτερό ήλιο τού ’Ιουλίου.

Μόλις μοίρασε τις καραβάνες, τής έκαμε νεύμα καί τήν παρέσυρε προς τον άγρό.
—Έ λα νά μέ βρής στον έγκαταλελειμμένο σιτοβολώνα, στο άλλο άκρο τού άγροΰ, 

είπε μέ μιά υπόκωφη φωνή. "Εχω κάποιο σοβαρό μυστικό νά σοΰ έμπιστευθώ.
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'Η Μαρία τον άκολούθησε χωρίς δυσπιστία καί χωρίς νά προμαντεύση τίποτα 
τό κακό.

—Μαριέττα, είμαστε μόνοι. Μπορούμε νά κάνωμε αύτό πού θέλομε. Κανείς δεν 
θά έλθη νά μάς άναζητήση έδώ. Κανείς δέν θά μάθη αύτό πού θά κάνωμε, τής ψιθύ
ρισε μόλις βρέθηκαν μόνοι. Τά μάτια του έφαίνοντο σάν νά έκαιγαν.

'Η Μαρία τον παρακολουθούσε χωρίς νά καταλαβαίνη.
■—Τί θέλεις νά είπής ’Αλέξανδρε ; Τί θά μπορούσαμε νά κάνωμε, πού θά έπρεπε νά 

τό άποκρύψωμε απ’ τούς άλλους ;
'Ο ’Αλέξανδρος προχώρησε άκόμη περισσότερο προς αυτήν. Τά λόγια του ξεπηδού- 

σαν σταθερά καί μέ άκρίβεια άπό τά χείλη του. 'Η Μαρία αύτή την φορά τά καταλά
βαινε ολα, καί τά λαίμαργα βλέμματά του καί τά παράξενα φερσίματά του άπέναντί 
της, καί ύπεχώρησε μέ τρόπο.

—"Οχι ’Αλέξανδρε... Δέν θά τό κάνης αύτό... Είναι κακό... Είναι άμαρτία με
γάλη... Σκέψου την ψυχή σου ’Αλέξανδρε.

—Είσαι δική μου, φώναξε μέ μιά πνιγμένη βραχνή φωνή, είσαι δική μου καί πρέ
πει νά μοϋ παραδοθής.

-—’Αλέξανδρε σέ ικετεύω... δέν είμαι, παρά ένα μικρό παιδί.
Έπεχείρησε νά τήν άρπάξη άπό τούς ώμους, άλλά ξέφυγε.
—Χωρίς τον πατέρα μου καί έμένα θά πεθαίνατε άπ’ τήν πείνα σύ καί ή οΐκογέ- 

νειά σου, είπε, κοιτάζοντάς την άγρια καί άπειλητικά. Ποιος θά μπορούσε νά προ- 
στατεύση μιά χήρα μέ έξ παιδιά; ’Άν άρνηθής, ή αν πής τίποτε στήν μητέρα σου, θά 
πώ τού πατέρα μου νά σάς διώξη.

'Η μικρή έγινε κάτωχρη.
—’Αλέξανδρε, γιά τον Θεό, γιά τήν άγάπη τού Κυρίου, δέν πρέπει ν’ άμαρτήσωμε, 

δέν πρέπει νά λερώσωμε τις ψυχές μας, άπήντησε ή μικρή Μαρία.
Αύτή τή φορά όμως, τρελλός άπό τό πάθος ό ’Αλέξανδρος, τήν άρπαξε καί έπεχεί

ρησε νά τήν φιλήση. ' Η μικρή κατώρθωσε καί πάλι νά ξεφύγη καί έτρεξε έξω, μακριά 
άπ’ τον σιτοβολώνα. Δέν είχε τήν δύναμι ούτε νά τήν κρατήση, άλλ’ ούτε καί νά τήν 
καταδιώξη καί νά τήν συλλάβη έκ νέου. Τήν κοίταξε καθώς άπομακρυνόταν καί πα
ρέλυσε άπό τον καυτερό ήλιο. Τούλάχιστο αύτή τήν φορά τής μίλησε. Τήν άλλη 
φορά θά τελειώση, γιατί άλλοιώς...

Τις δυο ήμέρες πού πέρασαν, μετά άπ’ τό άνωτέρω συμβάν, Πέμπτη καί Παρα
σκευή, τρομοκρατημένη ή Μαριέττα φρόντιζε νά μή ξαναβρεθή μόνη μέ τον ’Αλέξαν
δρο. "Ομως, τήν 5 ’Ιουλίου, ό ’Αλέξανδρος ξύπνησε μέ κάποιο παράξενο προαίσθημα. 
Θά έπρεπε νά τελειώση αύτή ή ιστορία σήμερα, διελογίζετο.

"Ολη τήν ήμέρα μάζευε όσπρια, κάτω άπ’ τον καυτερό καί ανυπόφορο ήλιο. Τό 
μεσημέρι, κανείς δέν είχε τήν δύναμι νά μιλήση μέσα στήν ζεστή, ύγρή καί άποπνι- 
κτική άτμόσφαιρα τού σπιτιού. Μόλις τελείωσε τό γεύμα, ό Τζιοβάνι Serenelli, πού 
είχε μιά κρίσι τής άρρώστιας του (έλονοσίας), πήγε καί σωριάστηκε πάνω στούς σάκ- 
κους μέ τά φασόλια, κάτω άπ’ τήν πέτρινη σκάλα στήν αύλή, όπου ευρισκε λίγη δρο
σιά. Σέ λίγο θά πήγαινε καί ή Άσσούντα (μητέρα τής Μαρίας) νά πάρη τό μεσημβρινό 
της ύπνο. 'Η Μαρία δίδασκε τήν κατήχησι στά τρία μικρότερα άδελφάκια της, τον 
"Αγγελο, τον Μαριάνο καί τήν μικρή Έρσίλια. Σέ λίγο, θά πήγαιναν καί αύτά έξω στον 
άγρό νά παίξουν.

—Μαριέττα, τό ύποκάμισσό μου είναι ξεσχισμένο. Θά έχης τήν καλωσύνη νά μού 
τό μπαλώσης; εΐπεν ό ’Αλέξανδρος μέ προσποιητή φυσική φωνή.

'Η μικρούλα δέν τολμούσε ν’ άπαντήση. 'Η μητέρα της τήν έπέπληξε λέγοντας:
— Μά τί σέ πιάνη λοιπόν Μαριέττα, γιατί δέν άπαντάς στον’Αλέξανδρο; Κάμε 

γρήγορα αύτό πού σοΰ ζήτησε. ’Εγώ είμαι πεθαμένη άπ’ τήν κούρασι καί πάω νά κοι
μηθώ λίγο.

(Συνεχίζβται)
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΕΦ-ΜΠΡΑΪ
Έκ τοΰ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

--------------------------Χουάιτχέντ «Ή  Ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρα-__________________
σιν Άστυφώλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια έκ τοϋ

" 1 προηγουμένου)

Τό πρώτο μικρό σύννεφο έκαμε τήν έμφάνισί του, ύπό τό σχήμα μιας 
επιστολής μέ ημερομηνία 5-8-1918, μέ άποστολέα τον γραμματέα πολέμου 
Μπαίηκερ, ό όποιος πληροφορούσε τον Γκρέγκορυ ότι : «οί λιποτάκτες άπό τις 
δύο καταγραφές, κατά τήν ΙΟην ’Ιουνίου 1918, άνήρχοντο είς 308.489...». Δη
λαδή ένας άριθμός πού άντιστοιχοΰσε σέ είκοσι πέντε μεραρχίες άνδρών, πού 
άπέφευγαν τήν στρατιωτική υπηρεσία, σύμφωνα μέ τούς άριθμούς τοΰ γραμματέως 
πολέμου. *Η έπιστολή διαβιβάσθηκε στον προϊστάμενο τοΰ Γραφείου ’Αναζητήσεων, 
Μπιελάσκι, τοΰ οποίου οί ύπάλληλοι—δπως καί ό Α.Π.Σ.—είχαν συνεργασθή μέ τα 
στρατολογικά γραφεία καί τις επιτροπές κατατάξεως γιά τήν άνακάλυψι των «φυ- 
γοστράτων», δηλαδή αύτών πού άπέφευγαν νά καταγραφοΰν ή νά ένημερώσουν τά 
στρατολογικά γραφεία, καί των λιποτακτών πού δέν έσπευδαν νά καταταγοΰν δταν 
έκ αλοΰντο.

'Ο Μπιελάσκι έκινήθη γιά νά βοηθήση τά στρατολογικά γραφεία σέ μεγαλύτε
ρη κλίμακα τώρα. Ένήργησε δοκιμαστικά ένα έλεγχο προς άνακάλυψι λιποτακτών 
στο Πίτσμπουργκ, χρησιμοποιώντας τήν τοπική ’Αστυνομία καί τον Α.Π.Σ., πού α
πέδωσε καλά άποτελέσματα.

'Ο Μπιελάσκι άνέφερε στον Γκρέγκορυ: «Ειδικά αύτό τό κοσκίνισμα πού έγι
νε τελευταία στο Σικάγο καί στή Βοστώνη, άπεκάλυψεν δτι 500 καί 800 άνδρες άντι- 
στοίχως, εύρέθησαν λιποτάκται, ένώ είχαν κληθή προς /.ατάταξιν».

Τώρα ό Γκρέγκορυ άπεφάσισε νά «κτενίση» τή Νέα 'ΐόρκη ,τό  Μπροΰκλιν, τή 
Τζέρσεϋ Σίτυ καί τή Νιούαρκ. 'Η έπιχείρησις άνετίθετο στον προϊστάμενο τοΰ Δια
μερίσματος, Ντέ Γούντυ. Κατ’ άρχάς ώρίσθηκαν οί ήμερομηνίες 29, 30, 31 Αύγού- 
στου, άλλά οί δυσκολίες όργανώσεως τής τεράστιας αύτής έπιχειρήσεως άνάγκασαν 
στήν άναβολή τών ενεργειών γιά τις 3, 4, 5 Σεπτεμβρίου.

Έζητήθη άπό τις έφημερίδες νά δημοσιεύσουν τήν κοινοποίησιν, δτι δλοι οί 
άνδρες ήλικίας άπό 21 μέχρι 31 έτών, έπρεπε νά φέρουν μαζί τους τά στρατολογικά 
τους πιστοποιητικά—δπως ήταν καί ό νόμος—καί εκείνοι πού ήσαν έκτος τοΰ άνω- 
τέρω ορίου ήλικίας, έπρεπε νά έχουν μαζί τους έπίσημα πιστοποιητικά άπό τά όποια 
νά προέκυπτε ή ήμερομηνία γεννήσεώς των. Τό εύρύ κοινό δμως δέν προειδοποιήθη
κε γιά τον έλεγχο πού θά έλάμβανε χώρα.

'Ως χώροι συγκεντρώσεως τών συλλαμβανομένων λιποτακτών ώρίσθηκαν με
ρικοί στρατώνες. Γιά τήν μεταφορά τών ύποπτων διατέθηκε ολόκληρη φάλαγξ αύ- 
τοκινήτων. Ειδοποιήθηκαν στρατολόγοι καί έθελονταί τοΰ Άμερικανικοΰ Προστα- 
τευτικοΰ Συνδέσμου νά έτοιμασθοΰν γιά τον έλεγχο καί τήν έπιλογή τών συλλαμβα
νομένων.

"Οταν ή ώρα πήγε μηδέν, ό Ντέ Γούντυ είχε τις δυνάμεις του έτοιμες προς δρά- 
σιν: 35 ειδικοί υπάλληλοι τοΰ Γραφείου ’Ερευνών, 2.000 μέλη τοΰ Άμερικανικοΰ Προ- 
στατευτικοΰ Συνδέσμου, 1.350 στρατιώτες καί έθνοφρουροί, 1.000 ναΰτες καί μερι
κές έκατοντάδες άστυνομικοί. Τό μεγαλύτερο μέρος τής δυνάμεως αύτής, έννοεΐται, 
άπασχολήθηκε στή Νέα 'Υόρκη καί στο Μπροΰκλιν.

Ό  έλεγχος άρχισε στις 7 ή ώρα τό πρωί τής Τρίτης, 3 Σεπτεμβρίου. Στο τέ
λος τής τρίτης ημέρας, είχαν συγκεντρωθή περί τούς 50.000 άνδρες, πού είχαν βρε- 
θή στά θέατρα, τά εστιατόρια, τούς δρόμους, στούς σιδηροδρομικούς σταθμούς. Πολλές 
φορές, μάλιστα, οί ύποπτοι συνελαμβάνοντο ύπό τις άποδοκιμασίες τοΰ δχλου. Στρα-



'356 Μετάφρ. ‘Αναστασίου Βογιατζή

τιώτες μέ έφ’ όπλου λόγχη σταματούσαν άνδρες στους δρόμους καί τούς ζητούσαν 
τά πιστοποιητικά στρατολογίας. Τά μέλη τού Α.Π.Σ. «συνελάμβανον» υπόπτους. 
Πολλοί επαρχιώτες επισκέπτες της πόλεως, οί όποιοι είχαν ξεχάσει τά χαρτιά τους, 
ώδηγοΰντο κ ι’ αύτοί στους χώρους συγκεντρώσεως. ’Ανήσυχες γυναίκες έψαχναν νά 
βρουν τούς χαμένους συζύγους των. Εργάτες συνελαμβάνοντο καθώς άποχωροΰσαν 
άπό τήν έργασία τους. Πολλοί άναγκάζονταν νά στέκωνται έπί ώρες όρθιοι, χωρίς 
τροφή καί χωρίς νά μπορούν νά τηλεφωνήσουν, γιά νά ζητήσουν βοήθεια ή ν’ άποδεί- 
ξουν τήν άθωότητά τους.

Νά πώς μιά έφημερίδα τής Νέας Ύόρκης περιέγραφε μιά τέτοια σκηνή σ’ ένα 
σιδηροδρομικό σταθμό:

«Μόλις συγκεντρώνονταν 50 ή 100 άτομα, ένας λοχίας τούς διέτασσε νά μποΰν 
στή γραμμή. ’Εδώ δοκίμαζαν γιά πρώτη φορά τί θά πή πειθαρχία. Έάν είχαν απο
σκευές, άπηγορεύετο νά τις μεταφέρη άχθοφόρος, άλλά τις μετέφεραν οί ίδιοι οί κρα
τούμενοι, πού ώδηγοΰντο μέ στρατιωτικό βήμα άπό τό σταθμό στο 69ο Τάγμα Έμ- 
πέδων. Πίσω άπό κάθε ομάδα βρισκόταν ένας λοχίας. Έάν κανένας άπό τούς συλλη- 
φθέντας έδειχνε σημεία κοπώσεως, ή άκουμποΰσε κάτω τις άποσκευές του, τότε ά- 
κουόταν ή στεντόρεια φωνή τού λοχίου: «Άναλάβατε ! ’Εμπρός μάρς !»

'Η έφημερίς «Κόσμος» τής Νέας 'Υόρκης άπεκάλεσε τον έλεγχο αυτό «τερα
τώδη παραβίασι τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων» καί «αισχρή κατάχρησι τής έξου- 
σίας». ’

Στή Γερουσία έλαβε τό λόγο ό γερουσιαστής Χίραμ Τζόνσον άπό τήν Καλλι- 
φόρνια: «Τό νά έξευτελισθοΰν 40.000 πολίτες, νά διαπομπευθοΰν ύπό τήν άπειλή τών 
λογχών καί νά φυλακισθοΰν, απλώς διότι έθεωρήθησαν ύποπτοι, είναι ένα θέαμα πρω
τοφανές στά χρονικά τής Δημοκρατίας».

Μερικοί γερουσιασταί μίλησαν καί ύπερασπίσθηκαν τον στρατολογικό έλεγχο. 'Ο 
γερουσιαστής Μάϊλς Πόϊντέξτερ άπό τήν Ούάσιγκτων, έδήλωσε ότι οί πολίτες έπρε
πε νά είναι πρόθυμοι νά ύποστοΰν μιά δοκιμασία γιά νά βοηθήσουν έτσι καί νά διευκο
λύνουν τήν άνακάλυψι καί σύλληψι τών φυγοστράτων καί λιποτακτών. Μιά τελική άνα- 
φορά τού Μπιελάσκι, σχετικώς μέ τον στρατολογικό έλεγχο, εγραφεν ότι 1.505 άνδρες 
έστάλησαν προς κατάταξι, ενώ 15.000 κατεγράφησαν ώς φυγόστρατοι καί ένημερώ- 
θηκαν τά άρμόδια στρατολογικά γραφεία.

Τό βάρος τής δημοσίας γνώμης ήταν κατά τού βαναύσου τρόπου μεταχειρίσεως 
τών φυγοστράτων. 'Ο πρόεδρος Γουίλσων άναγκάσθηκε νά ζητήση εξηγήσεις άπό τον 
Γκρέγκορυ, ό όποιος άπάντησε: « ’Εγώ φέρω πλήρως τήν ευθύνη». Κατέκρινε τις παρά
νομες μεθόδους, άλλά, είπε, δέν ήταν δυνατόν νά γίνη διαφορετικά γιά νά άνακαλυφθοΰν 
οί φυγόστρατοι.

*0 πόλεμος τελείωσε τήν 11η Νοεμβρίου 1918 καί έτσι άνεστάλησαν όλες αί 
τοιούτου είδους ενέργειες. Τήν 1η Φεβρουάριου 1919, καταργήθηκε έπισήμως ό 
’Αμερικανός Προστατευτικός Σύνδεσμος.

’Απ’ όλη αυτή τή δράσι κατά τών λιποτακτών προέκυψε καί κάτι καλό. Οί ύπεύθυ- 
νοι τού υπουργείου Δικαιοσύνης καί τού Γραφείου ’Ερευνών διαπίστωσαν ότι οί 
πολιτοφύλακες καί οί ερασιτέχνες ντέτεκτιβς δέν έχουν καμμιά θέσι στήν εφαρμογή 
τού νόμου, άκόμα καί σέ καταστάσεις έκτάκτου καί έπειγούσης άνάγκης.

IV. Ό  νέος έχόρός, ό κομμουνισμός
Ή  ώρα πλησίαζε μεσάνυχτα. Ή  νύκτα ήταν άστρόφεγγη, ήσυχη, ζεστή καί ειρη

νική. Τά φώτα έσβυναν τό ένα κατόπιν τού άλλου στις μοντέρνες κατοικίες τής οδού 
R, τής Ούάσιγκτων. 'Ένα αυτοκίνητο προχωρούσε στούς δενδροφυτευμένους δρόμους 
καί τελικά μπήκε σ’ ένα γκαράζ τής οδού R, άριθ. 2131. 'Ο βοηθός τού ύπουργοΰ
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των Ναυτικών, Φράνκλιν Ροΰζβελτ, βγήκε άπό τό αύτοκίνητο καί μπήκε στο σπίτι 
του. Στον ίδιο δρόμο ήταν ή κατοικία τοϋ νέου ύπουργοΰ της Δικαιοσύνης, Μίτσελλ 
Πάλμερ, πού μέ τή γυναίκα του, είχαν σβύσει τα φώτα της βιβλιοθήκης των, ή οποία 
βρισκόταν στον πρώτο όροφο καί είχαν άποσυρθή έπάνω. Ετοιμάζονταν να κοιμηθούν. 

ΤΗταν 11.15' μ.μ. ή ώρα, 2 ’Ιουλίου 1919.
Οί Πάλμερς ξαφνιάσθηκαν άπό ένα γδούπο πού ακόυσαν κάτω. Τούς φάνηκε σαν 

κάτι βαρύ να είχε ριφθή εναντίον της κυρίας εισόδου της κατοικίας των. Μετά ή 
κατοικία έσείσθηκε άπό μια τρομερή εκρηξι. Ή  πίεσις τών άερίων άνετίναξε την προ
σόψι τοϋ σπιτιού, διέλυσε τή βιβλιοθήκη, διέρρηξε την οροφή, έθραυσε τα παράθυρα 
καί έρριξε κάτω τούς πίνακες άπό τούς τοίχους. Τα παράθυρα της προσόψεως κατα
στράφηκαν στήν κατοικία τοϋ Ροΰζβελτ, καθώς έπίσης καί τής έπομένης κατοικίας.

Δύο οικοδομές πιο πέρα άπό την κατοικία τοϋ Ροΰζβελτ ήταν ή κατοικία τοΰ 
γερουσιαστοΰ Κλώντ Σουώνσον, της οποίας έ'σπασαν όλα τά τζάμια τών παραθύρων. 
Τα πέριξ τοΰ τόπου της έκρήξεως κτίρια, μέχρι άκτΐνος δύο τετραγώνων, ύπέστησαν 
διάφορες ζημιές.

’Ανάμεσα στά συντρίμματα τής έκρήξεως βρέθηκαν τεμάχια άπό τά πτώματα καί 
ενδύματα δύο άνδρών, άνήκοντα κατά πάσαν πιθανότητα στούς σαμποτέρ, πού έπεσαν 
θύματα τής σατανικής ένεργείας των. "Ενα άλλο τεμάχιο άπό σάρκα έκσφενδονίσθηκε 
καί μπήκε άπό τό παράθυρο μέσα στήν κατοικία τοΰ Νορβηγού πρεσβευτοΰ, πού ήταν 
μερικά κτίρια πιο πέρα άπό τήν κατοικία τοΰ Ροΰζβελτ.

Ή  εκρηξις τής όδοΰ R συνωδευόταν άπό άλλες όκτώέκρήξεις κατά τή νύκτα έκείνη 
—στή Φιλαδέλφεια, Πίτσμπουργκ, Νέα Ύόρκη, Βοστώνη, Κλήβελαντ, Νιούτονβιλ 
καί Πάτερσον. Στον τόπο τής έκρήξεως, σέ όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οί άστυνομι- 
κοί άνεύρισκαν προκηρύξεις μέ τό άκόλουθο περιεχόμενο :

«Οί σκοποί τών δυνάμεων πού θέλουν νά σταματήσουν έδώ στήν ’Αμερική τήν 
παγκόσμια έπανάστασι, δέν είναι μυστικοί. Οί δυνάμεις αυτές πρέπει νά σκεφθοΰν ότι 
πρέπει νά δεχθοΰν τή μάχη τήν οποία αύτοί έπεζήτησαν. ΤΗρθε ή ώρα πού ή λύσις 
τοΰ σοσιαλιστικού προβλήματος δέν έπιδέχεται άναβολή. "Ηδη ό ταξικός άγώνας έχει 
κηρυχθή καί δέν μπορεί νά σταματήση,παρά μέ τή νίκη τοΰ διεθνοΰς προλεταριάτου...»

"Ενα κΰμα φόβου καί άγανακτήσεως διέτρεχε τή χώρα. Πριν άπό ένα μήνα είχαν 
σταλή ταχυδρομικώς ώρολογιακές βόμβες σέ έξέχουσες προσωπικότητες. Μιά άπό 
τις βόμβες αυτές είχε έκραγή καί είχε πληγώσει ένα ύπηρέτη τοΰ γερουσιαστοΰ Τόμας 
Χάρντγουϊκ τής Γεωργίας. Κανένα άλλο άτομο δέν τραυματίσθηκε άπό τις βόμβες 
αύτές.

Οί δράστες τριάντα οκτώ έπεισοδίων μέ ώρολογιακές βόμβες —πού είτε είχε προ- 
ληφθή ή έκρηξίς τους, είτε είχαν έκραγή—είχαν έπισημάνει ώς υποψήφια θύματά τους 
τρία μέλη τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου, ένα άνώτατο δικαστικό, τέσσερες γερουσια- 
στάς, δύο μέλη τής Βουλής, ένα περιφερειακό δικαστή καί δύο κυβερνήτες. 'Υποψήφια 
θύματα ήταν έπίσης 6 Τζών Ροκφέλλερ καί ό Μόργκαν, τά σύμβολα τοΰ άτομικοΰ 
πλούτου (Μ-

'Η έφημερίς «Κόσμος» τής Νέας Ύόρκης έγραφε : «Οί δολοφονίες λαμβάνουν 
χώρα στήν ’Αμερική άνοικτά καί προκλητικά... Δέν υπάρχει περιορισμός τών δολοφο
νικών παροτρύνσεων, έκτος αν παρεμβληθή ό πόλεμος». Ή  έφημερίς «Ρέκορντ» τής

1. Μεταξύ τών υποψηφίων θυμάτων St’ έκρήξεως βομβών, συμπεριελαμβάνοντο ό γερου
σιαστής Λή "Οβερμαν, πρόεδρος της Συγκλήτου τής Γερουσίας, ό όποιος είχε προβή σέ μιά 
έρευνα σχετικώς μέ τόν μπολσεβικισμό στήν Ευρώπη, ό γερουσιαστής Γουΐλλιαμ Κίγκ, μέλος 
τής έπιτροπής τοϋ "Οβερμαν, ό βουλευτής Τζών Μπουρνέτ, πρόεδρος τοϋ συμβουλίου τής 
υπηρεσίας άλλοδαπών, ό δικαστής Κένεσαμπ Μ. Λάντις, άπό τό Σικάγο, ό δικαστικός Όλιβερ 
Βέντελ Χόλμς, ό ταγματάρχης Τζών Χάΐλαν άπό τή Νέα 'Τόρκη, δ διευθυντής τών Ταχυδρο
μείων "Αλμπερτ Μπάρλεσον καί 6 υπουργός ’Εργασίας Γουίλλιαμ Γουΐλσων.
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Φιλαδέλφειας έβλεπε στις ωρολογιακές βόμβες τό έ'ργο «άτόμων μέ μπολσεβίκικες 
ιδέες καίμέ σχέδια ριζικών μεταβολών». Καί οΐ «Τάϊμς»τής Νέας' Υόρκης τίςάποκα- 
λοΰσαν απλώς «έργα τοΰ μπολσεβικισμοΰ» ή της «Παγκοσμίου ’Εργατικής Ένώσεως». 
'Η κοινή γνώμη έλεγενδτιοί συνωμότες πιθανόν να βρίσκονταν μεταξύ τών 9.000.000 
άλλοδαπών της χώρας. Τα «Εσπερινά Νέα» τοϋ Μπούφαλο έγραφαν δτι ήρθε ή 
ώρα να μάθουν αυτοί οί άλλοδαποί τί θά πή «Άμερικανισμός» καί οΐ «Τάϊμς» συμφω
νούσαν δτι κάτι έπρεπε νά γίνη «γιά νά σταματήση ή άκατάπαυστος εισροή τοΰ κακο
ποιού στοιχείου στήν ’Αμερική καί νά φανή ή άλήθεια».

'Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Πάλμερ, άποφάσισε νά λάβη μιά σειρά μέτρων. Διώ- 
ρισε τον Φράνσις Γκάρβαν άπό τή Νέα 'Υόρκη ώς βοηθό του καί τοΰ άνέθεσε τήν διε
ξαγωγή δλων τών άνακρίσεων καί έκδικάσεων, τών σχετικών μέ τον έν λόγω πρόβλημα. 
Διώρισε επίσης τον J. Φλύνν, πρώην προϊστάμενο της Μυστικής 'Υπηρεσίας, ώς 
διευθυντή τοΰ Γραφείου ’Ερευνών, στή θέσι τοΰ Μπρούς Μπιελάσκι, πού είχε παραι- 
τηθή πριν από ένα χρόνο.

Ό  Πάλμερ ίδρυσεν έπίσης —ύπό τις διαταγές τοΰ Γκάρβαν— τήν Γενικήν 'Υπη
ρεσίαν Πληροφοριών, μέ προϊστάμενον τον 24ετή ειδικόν βοηθόν τοΰ ύπουργοΰ Δικαιο
σύνης, ’Έντγκαρ Χοΰβερ. _'Ο νεαρός Χοΰβερ έλαβε τήν εντολή νά μελετήση τά άνα- 
τρεπτικά στοιχεία έντός τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, νά καθορίση τήν άκτΐνα δράσεώς 
των, καί τά μέτρα πού έπρεπε νά ληφθοΰν προς καταπολέμησίν τω ν (1).

Τόν γενικό έλεγχο τον ένεργοΰσε τό Γραφεΐον ’Ερευνών μέ προϊστάμενο τον 
Φλύνν, τοΰ οποίου οί ύπάλληλοι άπέστελλον προς τήν Γενικήν 'Υπηρεσίαν Πληρο
φοριών άντίγραφα δλων τών αναφορών πού άφοροΰσαν τούς κομμουνιστάς καί τούς 
αναρχικούς, καθώς έπίσης καί τάς συνδικαλιστικάς οργανώσεις, ώς π.χ. τήν Παγκό
σμιον ’Εργατικήν Έ νω σ ιν (2).

"Οταν ό Χοΰβερ άρχισε τή μελέτη του, ύπήρχαν τρεις έξτρεμιστικές ομάδες —οί 
κομμουνισταί, οί άναρχικοί καί ή Παγκόσμιος Εργατική "Ενωσις. 'Η Π.Ε.Ε. πίστευε 
σέ ένα έκβιομηχανισμένο κράτος— ένα κράτος ελεγχόμενο άπό τούς εργάτες— καί τά 
μέλη της είχαν υιοθετήσει τήν βία γιά τήν έπίτευξι τοΰ σκοποΰ των. Οί άναρχικοί δέν 
πίστευαν σέ κανένα είδους κράτος καί είχαν ώς σκοπό τους τήν άνατροπή κάθε κυ- 
βερνήσεως, διότι τις θεωροΰσαν όλες ώς καταπιεστάς τών άνθρωπίνων έλευθεριών.

"Οταν ό Χοΰβερ άρχισε νά μελετά τή δράσι τών κομμουνιστών, διέκρινε κάτι τό 
όποιο έφαίνετο δτι ήταν μιά καθαρή συνωμοσία πού κατευθυνόταν άπό τή Μόσχα καί 
είχε σκοπό νά άνατρέψη μέ τή βία καί τή δύναμι κάθε μή κομμουνιστική κυβέρνησι 
άνά τόν κόσμο - συμπεριλαμβανομένης βέβαια καί τής άμερικανικής κυβερνήσεως.

( Συνεχίζεται)

1. Κύριος βοηθός τοϋ Χοΰβερ στή μελέτη αύτή ήταν ό Τζώρτζ Ρούτς, ό όποιος είχε 
προσληφθή στήν υπηρεσία τοϋ Γραφείου ’Ερευνών τό 1918. Τό 1923 παρητήθη άπό τήν υπη
ρεσία γιά ν ’ άναλάβη έργασία στήν έταιρία Η. Κ. Φρίγκ Κόουλ. Ό  Ρούτς είχε γνωρισθή μέ 
τόν Χοΰβερ δίαν φοιτοΰσαν στή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου της Ούάσιγκτων, καί άπό 
τότε μέχρι τό 1938, δτε άπεβίωσε, ήταν ένας άπό τούς στενώτερους φίλους τοΰ Χοΰβερ.

2. Δώδεκα ήμέρες μετά τήν ϊδρυσι της Γενικής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών, ό Διευθυντής 
Φλύνν έτόνιζε στούς ειδικούς ύπαλλήλους του : «Τό Γραφείο άπαιτεϊ μιά θαρραλέα καί μέ κατα- 
νόησι έρευνα στις τάξεις τών άναρχικών καί τών μπολσεβίκων, καί συνεχή έπαγρύπνησι πρός 
πρόληψιν άλλαγής τοϋ παρόντος συστήματος διακυβερνήσεως τής χώρας, διά τής βίας, τήν 
πρόληψιν άνταρσιών καί επαναστάσεων, ρϊψιν βομβών καί παρομοίων ένεργειών». Στήν διαταγή 
του ό Φλύνν έτόνιζε τήν ιδιαίτερη προσοχή πού άπαιτεΐτο προς τούς άλλοδαπούς, . οί όποιοι 
έάν προέβαιναν σέ παράνομες ένέργειες, ύπέκειντο σέ άπέλασιν.
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ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

-----------------------------Ύττό τ. Άνθυπαστυνόμου χ. Γ .  ΔΟΥΚΑΚΗ-----------------------------

'Ο μικρές κλεφταράκος, ό χαμαιλέων της άκτής Ξαβερίου, ό Χαρτσας—πού 
τρύπωνε άθέατος καί ρήμαζε τα ξύλινα καΐκια μέ διάφορες μικροκλοπές—μεγάλωσε, 
έγινε ένας γεροδεμένος άνδρας πού έξελίχθηκε σέ επικίνδυνο κλέφτη και τρομοκράτη 
του λιμανιού.

Γεννημένος κακοποιός ό Χαρτσας, μέ μια βάρκα πού πάντοτε εξοικονο
μούσε, «έκτένιζε» μέρα καί νύχτα τό λιμάνι, άπό τού Τσελέπη μέχρι τον προλι
μένα. 'Ορμητήριό του είχε το Βασιλικό Περίπτερο κ ι’ άπ’ έκεΐ ξεκινούσε για τις 
μόνιμες δεξαμενές, τις δεξαμενές Βασιλειάδη, την Έλευθέρα Ζώνη καί την ’Α
κτή Ξαβερίου.

Γύρω σ’ αύτά τα ντοκ έψαχνε κι’ εύρισκε ποτό άπ’ όλα τά άραγμένα καράβια 
πού είχαν παροπλισθή. Τά προτιμούσε ό Χαρτσας γιατί αύτά τού ήταν εύκολη καί 
άσφαλής έπιχείρησις. Οί γέροι «μπατσιμάνηδες»—οΐ φύλακες των καραβιών—ήταν 
γ ι’ αυτόν άκίνδυνοι.

Τριγύριζε μέ τή βάρκα του τό παρωπλισμένο καράβι κ ι’ όταν εύρισκε την 
ευκαιρία, άν δέν υπήρχε ανεμόσκαλα, πετοΰσε τον γάντζο του καί μέ την χαρακτη
ριστική σβελτωσύνη του πηδούσε σάν αίλουρος πάνω στο κατάστρωμα καί σάρωνε 
δ,τι βρισκόταν στην κουβέρτα. Κάβους, σίδερα, καραβόπανα κι’ 0,τι υπήρχε γύρω 
του τά πετούσε στη βάρκα καί γινόταν άφαντος. ’Ά ν καμμιά φορά τύχαινε νά γίνη 
άντιληπτός άπό τον «μπατσιμάνη», γιά νά μή πιαστή άπ’ τις λιμενικές άρχές έγκα- 
τέλειπε τή βάρκα, πού δέν ήταν βέβαια δική του, έπιανε τον κάβο πού ήταν δεμένος 
στο μουράγιο καί σέ λίγα δευτερόλεπτα βρισκόταν στην παραλία καί χανόταν ανά
μεσα στούς περαστικούς.

Ό  Χαρτσας μέρα μέ τή μέρα έπλούτιζε τό παθητικό του μέ καινούργια 
αδικήματα, μέ διαρρήξεις, εκβιασμούς, τραυματισμούς, δολοφονίες, εμπορία ναρκω
τικών, σωματεμπορία, βιασμούς καί ό,τι άλλο άδίκημα αναφέρει ή ποινική νομοθεσία.

Τό απόγευμα τής 28 Νοεμβρίου 1933, ό ύπαστυνόμος Γιαννόπουλος μέ δύο 
άστυφύλακες έφυγαν άπό τό τμήμα τους μέ πρόγραμμα νά περιμαζέψουν τούς χασο
μέρηδες κι’ άλλα κοινωνικά κατακάθια άπό τά ύποπτα κέντρα τής περιφερείας τού 
Α' άστυνομικού τμήματος.

Είχε γιά καλά σουρουπώσει όταν ό ύπαστυνόμος μέ τούς άστυφύλακες, περνών
τας άπό τό Βασιλικό Περίπτερο γιά νά βγοΰν στήν άκτή Ξαβερίου, δέχθηκαν ξαφνικά 
στή γωνιά τού δρόμου ένοπλη έπίθεσι άπ’ τον περιβόητο Χαρτσά. ’Ασφαλώς έκεΐνο 
τό βράδυ ήταν κατάφορτος άπό ναρκωτικά κι’ όπως βρέθηκε έγκλωβισμένος, γιά 
νά μπορέση νά διαφύγη, άδειασε τις σφαίρες τού περιστρόφου του κατ’ επάνω τους.

Οί άστυνομικοί άντεπυροβόλησαν, μά ό Χαρτσας κατώρθωσε νά διαφύγη 
καί νά γίνη άφαντος μέσ’ άπ’ τά στενά δρομάκια τής συνοικίας.

'Η έπίθεσις τού Χαρτσά έγινε μέ τέτοιο πείσμα καί μανία πού ό ύπαστυνόμος 
καί οί άστυφύλακες όταν έπέστρεψαν στο τμήμα άποροΰσαν πώς μπόρεσαν καί 
γλύτωσαν. ’Αμέσως καί μέ αστραπιαία ταχύτητα κινητοποιήθηκε ολόκληρη ή 
δύναμις τής Γενικής ’Ασφαλείας σέ καταδίωξί του, μά ό Χαρτσας είχε έξαφανισθή.

Ό  ύπαστυνόμος Γιαννόπουλος πήρε ζήτημα τιμής τήν έξουδετέρωσι τού 
Χαρτσά άπό τήν περιφέρειά του. ’Έτσι κυνηγημένος ό Χαρτσας άναγκάσθηκε νά έγ- 
καταλείψη τή συνοικία του, τά 'Τδρέϊκα, έκεΐ πού εύρισκε προστασία κοντά σέ άλ
λους κακοποιούς φίλους του, καί νά φύγη μακριά άπό τούς διώκτες του.
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Πέρασαν άρκετές ημέρες δταν ό διοικητής τοϋ τμήματος μακαρίτης Νικόλαος 
Τσαγκλής, ό «ζόρικος», 8πως τον έλεγαν οί κακοποιοί, πήρε τήν πληροφορία δτι 
ό Χαρτσάς κρυβόταν στήν ’Ελευσίνα καί δτι άπ’ έκεϊ είχε κανονίσει να φύγη μέ 
καΐκι για τά Δωδεκάνησα. Μά δέν πρόλαβε. Στις 12 Νοεμβρίου 1933, συνελήφθη 
στήν Ελευσίνα, στο σπίτι ένός φίλου του, άπό τον ϊδιο τον Τσαγκλή, μαζί μέ τούς 
ύπαστυνόμους Γιαννόπουλον καί Ταβουλάρην καί τον άφτυφύλακα Γρηγορίου.

—Νάχης χάρι Νικολάκη πού είμαι έγώ μαζί, άλλοιώς αύτοί έδώ θά σέ καθά
ριζαν καί μέ το δίκιο τους, τοϋ είπε ό διοικητής.

'Ο Χαρτσας ύστερα άπό μερικούς μήνες βγήκε άπό τις φυλακές Συγγροΰ 
χειρότερος άπό πρώτα, πιο αίμοβόρος καί πιο έπικίνδυνος. Ξαναγύρισε στα παλιά 
του στέκια κι’ άρχισε πάλι τά ίδια. Κλοπές άπό τό λιμάνι, παλληκαρισμούς στά 
καμπαρέ τής Τρούμπας καί εκβιασμούς στις γυναίκες των κακόφημων σπιτιών. Μ’ 
αύτά νόμιζε πώς ξαναζωντάνευε τούς σκληροτράχηλους κακοποιούς τής παλιάς έπο- 
χής. Λογάριαζε δμως χωρίς τον ξενοδόχο. Τον κυνηγήσαμε τόσο, πού άναγκάσθηκε 
νά έγκαταλείψη τον Πειραιά καί νά τραβήξη σέ άλλες περιφέρειες, έκεϊ δπου ήταν 
άγνωστος.

’Έπαιρνε τώρα τά μέτρα του ό Χαρτσας γιατί ήξερε πώς κάθε τόσο τόν άκο- 
λουθοΰσε κάποιο ένταλμα συλλήψεως καί φοβόταν μή πέση πάλι στά χέρια τής 
’Αστυνομίας.

Παρ’ δλα αύτά, μέ κατάλληλες προφυλάξεις, έκανε ξανά τήν έμφάνισί του στον 
Πειραιά, πότε στήν άκτή Ξαβερίου καί στο Βασιλικό Περίπτερο, καί πότε στή’Δρα
πετσώνα γιά νά φουμάρη τή τσίκα του. Σάν μαγνήτης τόν τραβούσαν οί ντεκέδες 
τοϋ Καπλάνα καί τοϋ Κάντζου, οί καμουφλαρισμένοι σέ φτωχά καφενεδάκια μέ 
λίγα βρώμικα ξύλινα τραπέζια, μερικές σαραβαλιασμένες καρέκλες, μιά λατέρνα 
καί τόν άπαραίτητο μπαγλαμά, τό μεράκι τοϋ χασισοπότη.

Μαστουρωμένοι, δπως λέγεται στή γλώσσα τους, ζοΰσαν έκεϊ μέσα τόν φαν
ταστικό παράδεισο τοϋ χασισιοΰ, καί μέ τό μικροσκοπικό έγχορδο, τόν μπαγλαμά, 
πού οί μελαγχολικές νότες του άκομπάνιαραν τις βραχνές φωνές τους, τραγουδούσαν 
τά δικά τους παράξενα τραγούδια τής χασικλίδικης μούσας:

Θά πάω νά μαστουρωθώ καί τή χαρά μου νάβρω 
μέσ’ τό ντεκέ τοϋ Σόλωνα ποδχει τό φίνο μαΰρο.

Μέσα σ’ αύτά τά άντρα κι’ άνάμεσα στούς χαλκοπράσινους θαμώνες των, 
τριγυρίζουν σάν μέλισσες γύρω άπό τήν κυψέλη, οί έμποροι ναρκωτικών."Οπως έμαθα 
άπό τυχαία συνάντησι μ’ έναν πράκτορά μου, καί ό Χαρτσάς ήσχολεΐτο τελευταία 
γιά καλά μέ τό εμπόριο τοϋ λευκοΰ θανάτου. Αύτό δέν μοΰ φάνηκε παράξενο, καί 
ό πράκτοράς μου συνέχισε νά μοΰ άραδιάζη μερικά γνωστά ονόματα άπό τή σπεϊρα 
πού ώργάνωσε καί έγινε άρχηγός.'Ο καθένας τους είχε καί τό στέκι του στις γνώρι
μες περιοχές πού γίνονταν κρυφά τό παζάρευμα. Στή Δραπετσώνα, στή Κρεμμυ- 
δαροϋ, στοΰ Ξαβερίου, στ’ άπόκρημνα βράχια τής Πειραϊκής, στή Παλιά Κοκκι- 
νιά καί στο συνοικισμό πίσω άπό τά τσιμεντάδικα. Δύσκολη τώρα ή παρακολού
θησή τοϋ Χαρτσά καί τής συντροφιάς του. Στο μεταξύ δμως, άπό πληροφορίες 
άλλης πηγής, είχαμε μάθει τόν κρυψώνα τών ναρκωτικών, πού βρισκόταν μέσα 
σ’ ένα έγκαταλελειμμένο σλέπι (μαούνα), στον προλιμένα, κοντά στο κόκκινο φανάρι.

’Έτσι ένα πρωί ό προϊστάμενος τής όμάδος μας ύπαστυνόμος Καλλικρίδας, 
έγώ καί οί συνάδελφοί μου Χαρμικίλης καί Χατζητσομπάνης, ξεκινήσαμε άπό τό 
τμήμα γιά τό έγκαταλελειμμένο σλέπι.

Σταθήκαμε δμως άτυχοι, γιατί πριν λίγες μέρες ό Χαρτσάς ήλθε σέ διχόνοια 
μέ τούς συντρόφούς του, γιά τή μερίδα τοϋ λέοντος πού έπαιρνε προνομιακά άπό τά
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κέρδη. Αύτό τον έκανε νά άλλάξη κρυψώνα άπό φόβο μή κανείς απ’ αύτούς τον 
προδώση στην ’Αστυνομία. Ό  Χαρτσάς δεν μπορούσε νά χωνέψη την άνταρσία των 
συντρόφων του καί σαν υπεύθυνο έθεώρησε τον φίλο του Έγνάτιο.

— Αυτόν θά τον ξεκάνω, έλεγε στον κύκλο του κάθε τόσο.
Τό βράδυ της 14 Νοεμβρίου 1934 ξεκίνησε μέ δύο περίστροφα στις τσέπες, 

όπως συνήθιζε, γιά νά συναντήση τον Έγνάτιο. Εκείνο τό βράδυ ό Έγνάτιος κα
θόταν ξένοιαστος καί φουμάζιρε τό ναργιλέ του σ’ ένα καφενεδάκι της άκτής Ξα- 
βερίου, όταν ξαφνικά είδε τον Χαρτσά μπροστά του μ’ ένα περίστροφο στο χέρι.

—'Ώστε θέλεις καί μεγαλύτερο μερτικό ; Πάρτο. Καί μέ μιά ριπή ό Έγνά
τιος έπεσε νεκρός, ενώ εκείνος χανόταν σάν σκιά άνάμεσα στά σκοτεινά δρομάκια 
της συνοικίας του, τά 'Τδρέϊκα.

Λίγα λεπτά μετά τό έγκλημα ολόκληρη ή δύναμις της ’Ασφαλείας Πειραιώς 
κινητοποιήθηκε γιά τη σύλληψι τοϋ δολοφόνου, μά ό Χαρτσας είχε έξαφανισθή.

Τήν ύπόθεσι τοϋ φόνου τοϋ Έγνατίου ό διοικητής τοϋ Α' άστυνομικοΰ τμή
ματος άνέθεσε στον ύπαστυνόμο ’Αγησίλαο Γιαννόπουλο. Ό  ύπαστυνόμος έβαλε 
τά δυνατά του ν’ άνακαλύψη τά ίχνη του κι’ άρχισε τις άναζητήσεις του άπ’ τήν 
περιφέρεια πού έγινε τό έγκλημα. Έ χει ήταν γνωστός ό δολοφόνος. ’Από τούς 
συγγενείς καί τούς φίλους του ήταν άδύνατο νά πάρη λέξι. "Ολοι είχαν κλειστό τό 
στόμα τους, θές άπό ύποσφήριξι, θές άπό φόβο, γιατί ήξευραν τον αίμοβόρο καί επι
κίνδυνο Χαρτσά.

"Οσο περνούσαν οί μέρες, τόσον ό ύπαστυνόμος μέ τούς βοηθούς του άστυ- 
φύλακες πελαγοδρομούσαν μέ τις άλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες πού έπαιρναν. 
Ώ ς τόσο κάποιος πράκτορας πληροφόρησε τον ύπαστυνόμο πώς ό Χαρατσάς είχε 
φιλενάδα εγκατεστημένη σ’ ένα δωμάτιο μιας παρόδου της λεωφόρου Χατζηκυ- 
ριακοΰ, τή Μαίρη, μιά εικοσάχρονη, λεπτή καί όμορφη κοπέλλα.

Χωρίς καθυστέρησι ό Γιαννόπουλος, τράβηξε γιά τή συνοικία της. "Οπως τρι
γύριζε στη γειτονιά, ψάχνοντας νά βρή τό σπίτι πού έμενε ή Μαίρη, είδε νά βγαίνη 
άπό μιά αυλόπορτα ή κυρά Λένα. Ό  ύπαστυνόμος τή γνώριζε καλά καί ήξερε έπί- 
σης πώς της άρεσε νά μαθαίνη τί γίνεται γύρω της καί νά βγάζη δελτίο κου
τσομπολιού της γειτονιάς.

Πήγε κοντά της καί τή ρώτησε γιά τή Μαίρη.
'Η κυρά Λένα, ενήμερη σ’ όλα, τό μόνο πού δέν ήξερε ήταν τό μέρος πού 

πήγαινε καί συναντούσε τό φίλο της.
—"Εννοια σου κ. Γιαννόπουλε, θά τό μάθω κι’ αύτό.
Άπό τότε ή πανέξυπνη αυτή γυναίκα έγινε αχώριστη φίλη τής Μαίρης, πού 

άνίδεη έπεσε στήν παγίδα καί τής έμπιστεύθηκε τό μυστικό. Οί πληροφορίες πού 
έδωσε ή κυρά Λένα στον ύπαστυνόμο ήταν θετικές, κι’ όπως διεπίστωσε, ή Μαίρη 
συναντούσε τον Χαρτσά στήν όδό Λιοσίων, στο κέντρο τοϋ Γκραβαρά.

*
2 Δεκεμβρίου 1934.
"Οταν τό μεσημέρι πήγα στο τμήμα νά ύπογράψω λήξι τής ύπηρεσίας μου, 

κ ι’ αύτό άπό συνήθεια, έρριξα μιά ματιά στον πίνακα ανακοινώσεων. Είδα να ύπάρχη 
μιά διαταγή τού ύποδιοικητοΰ κ. Μπουραντά ή όποια έλεγε : «'Ο ύπαστυνόμος 
Γιαννόπουλος ·καί οί άστυφύλακες Δουκάκης, Σκλαβιάδης καί Χωρικής, εις τάς 
3 μ.μ. νά εύρίσκωνται άνυπερθέτως στο τμήμα».

(Συνβχίζεται)
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(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

’Άρθρον 18.
 ̂ Ποδήλατα.

Ποδήλατα είναι οχήματα, δύο ή περισσοτέρων τροχών, κινούμενα διά μυϊ
κής δυνάμεως ύπό ποδοστροφάλων ή άλλων συστημάτων.

"Αρθρον 19.
Μοτοποδήλατα.

Μοτοποδήλατα είναι οχήματα ποδήλατα δύο ή περισσοτέρων τροχών, κινού
μενα κυρίως διά κινητήριου μηχανής καί έχοντα τά κέάτωθι χαρακτηριστικά :

α) Κυλινδρισμον κινητήρος έως 50 κυβικά έκατοστά.
β) Ίσχύν ίππου έως 1,5 κατά D.I.N.
γ ) Βάρος κινητήρος έως 16 χιλιόγραμμα ετοίμου προς λειτουργίαν (εις την 

αρχήν τοΰ σωλήνος εξαγωγής).
δ) Δυνατότητα προς άνάπτυξιν ταχύτητος έπί επιπέδου όδοΰ μέχρι 40 χι

λιομέτρων ώριαίως.
"Αν οίονδήποτε τών χαρακτηριστικών τούτων είναι μεΐζον τών ώς άνω κα- 

θοριζομένων μεγίστων ορίων τά οχήματα χαρακτηρίζονται ώς μοτοσυκλέτται.
"Αρθρον 20.

Μ οτοσυκλέτται.
Μοτοσυκλέτται είναι οχήματα κινούμενα δι’ ιδίας δυνάμεως δύο ή τριών 

τροχών, έχοντα χαρακτηριστικά κινητήρος μεγαλύτερα τών μοτοποδηλάτων καί 
διακρίνονται εις :

α) Προοριζομένας διά μεταφοράν προσώπων.
β) Τρίτροχους προοριζομένας διά μεταφοράν πραγμάτων.
γ ) Προοριζομένας δι’ ειδικήν χρήσιν ή δι’ είδικάς μεταφοράς.
Αί μέγισται διαστάσεις μετά του φορτίου τών μοτοσυκλεττών καθορίζονται 

ώς εξής : Πλάτος, 1,50 μέτρα, ύψος 1.80 μέτρα, μήκος 4 μέτρα.
Τό ώφέλιμον φορτίον τών προοριζομένων διά την μεταφοράν πραγμάτων καί 

τών δι’ ειδικήν χρήσιν μοτοσυκλεττών ορίζεται έκάστοτε ύπό τής αρμόδιας υπηρε
σίας του 'Τπουργείου Συγκοινωνιών, μή δυνάμενον πάντως νά είναι μεγαλύτερον 
τών 350 χιλιογράμμων.

"Αρθρον 21.
Α ύτοκίνητα.

Είναι οχήματα 4 τούλάχιστον τροχών, κινούμενα διά κινητήρος, διακρίνοντα1 
δέ εις :

α) Αύτοκίνητα προοριζόμενα διά τήν μεταφοράν προσώπων, εννέα κατ’ 
άνώτατον δριον θέσεων μετά τής τοΰ όδηγοϋ (έπιβατηγά).

β) Αύτοκίνητα είδικώς διασκευασμένα, προοριζόμενα διά τήν μεταφοράν 
οκτώ καί άνω προσώπων μετά τοΰ όδηγοΰ (Λεωφορεία).

γ ) Αύτοκίνητα προοριζόμενα διά τήν μεταφοράν προσώπων καί πραγμάτων, 
δ) Αύτοκίνητα προοριζόμενα διά τήν μεταφοράν πραγμάτων (φορτηγά), 
ε) Αύτοκίνητα προοριζόμενα διΤ είδικάς χρήσεις ή μεταφοράς, έ.φώδίασμένα 

σταθερώς δι’ εξαρτημάτων καταλλήλων διά τον προορισμόν των.
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στ) 'Οδικούς έλκυστήρας (ρυμουλκά), προοριζομένους μόνον διά τήν έλξιν 
ετέρων οχημάτων.

ζ ) Αυτοκίνητα προοριζόμενα διά τήν μεταφοράν προσώπων καί άποτελού- 
μενα έκ δύο αυτοτελών οχημάτων, έξ ών το έν είναι έφωδιασμένον διά κινητήριου 
μηχανισμού.

η) Αύτοκίνητα άρθρωτά συντιθέμενα έξ ένος οδικού έλκυστήρος (ρυμουλκού) 
καί ένος έπικαθημένου ρυμουλκουμένου οχήματος, προοριζόμενα δέ διά τάς μετα
φοράς τάς άναφερομένας εις τάς περιπτώσεις ύπο στοιχεία β, γ, δ καί στ τού πα
ρόντος άρθρου.

θ) Αύτοκίνητα — Συρμοί έκ δύο οχημάτων σταθερώς συνδεδεμένων, ούχί 
άκάμπτως όμως, καταλλήλων διά φόρτωσιν καί μεταφοράν πραγμάτων, έξ ών το 
έν έλκει το έτερον.

’Άρθρογ 22.
’Οχήματα ηλεκτροκίνητα διά κεραίας.

Είναι τά κινούμενα δι’ ήλεκτροκινητήρος τροφοδοτουμένου έξ έναερίου ήλεκ- 
τροφόρου γραμμής έκτος σιδηροτροχιών, διακρίνονται δέ εις :

α) Λεωφορεία προοριζόμενα διά τήν μεταφοράν προσώπων, 
β) Φορτηγά προοριζόμενα διά τήν μεταφοράν πραγμάτων, 
γ ) Προοριζόμενα δι’ είδικάς χρήσεις καί εΐδικάς μεταφοράς, κατά τά έν τή 

παραγράφιρ ε' τού προηγουμένου άρθρίτυ προσδιοριζόμενα.
’Άρθρον 23.

Ρυμουλκούμενα.
Είναι οχήματα στερούμενα ιδίας κινητήριου δυνάμεως καί συρόμενα ύπο 

έτέρων μηχανοκινήτων οχημάτων, διακρίνονται δέ εις τά προοριζόμενα : 
α) Διά μεταφοράν προσώπων, 
β) Μεταφοράν πραγμάτων, 
γ ) Μεταφοράν προσώπων καί πραγμάτων.
δ ) Δι’ εΐδικάς χρήσεις ή εΐδικάς μεταφοράς κατά τά έν τή παραγράφω ε' 

τού άρθρου 21 τού παρόντος προσδιοριζόμενα.
Ήμιρυμουλκούμενον ή έπικαθήμενον ρυμουλκούμενον είναι το έλκόμενον 

όχημα, ούτινος έκ κατασκευής μέρος τού βάρους του ή τού ώφελίμου φορτίου του 
έπιπίπτει έπί τού έλκοντος οχήματος.

Έλκόμενα οχήματα ούχί πλέον τών δύο τροχών, προοριζόμενα διά τήν μετα
φοράν άποσκευών, έργαλείων ή παρεμφερών άντικειμένων, άποτελοΰν, έφ’ όσον δεν 
δημιουργούν κίνδυνον διά τήν κυκλοφορίαν, έξαρτήματα τού έλκοντος οχήματος 
καί δεν υπάγονται εις τήν κατηγορίαν τών ρυμουλκουμένων.

"Αρθρον 24.
’Αγροτικά μηχανήματα.

1. ’Αγροτικά μηχανήματα κινούμενα δι’ ιδίας δυνάμεως. Εις ταύτα ύπάγονται : 
α) Γεωργικοί έλκυστήρες πάσης φύσεως, ώς τροχοφόροι διαξονικοί (τετρά

τροχοι ή τρίτροχοι), τροχοφόροι μοναξονικοί (κηπευτικοί, δίτροχοι ή μονότροχοι), 
άλυσότροχοι, ήμιαλυσότροχοι, μηχανόροτρα καί αύτοκίνητα μηχανήματα έλξεως 
διά συρματόσχοινου.

β) Μηχαναί έκτελέσεως γεωργικών έργασιών, ώς χορτοκοπτικαί, χορτοδετικαί, 
βαμβακοσυλλογής, θεριζοαλωνιστικαί, έκκοκκίσεως, έξαγωγής γεωμήλων,ψεκαστήρες.

2. Ρυμουλκούμενα άγροτικά μηχανήματα. Εις ταύτα υπάγονται :
α) Τά χρησιμοποιούμενα διά τήν κατεργασίαν τού έδάφους, τήν σποράν, 

τήν διανομήν λιπασμάτων, τήν περιποίησιν καί προστασίαν τών φυτών, τον θερι
σμόν, αλωνισμόν,, έκκοκκισμον καί δεματοποίησιν.

β) ’Οχήματα μεταφοράς διά γεωργικάς άνάγκας.
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Άρθρον 25.
Τροχιόδρομοι.

1. Είναι οχήματα κινούμενα έπί σιδηροτροχιών δι’ ήλεκτροκινητήρος τρο- 
φοδοτουμένου έξ ήλεκτροφόρου γραμμής, προοριζόμενα διά την μεταφοράν προσώ
πων ή καί πραγμάτων.

2. Διά Βασιλικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τοϋ έπί τών Συγκοι
νωνιών 'Υπουργού, δύνανται νά έπεκταθώσιν έπί τροχιοδρόμων έν δλω ή έν μέρει 
διατάξεις τοϋ παρόντος Κωδικός.

’Άρθρον 26.
Μηχανήματα Έ ρ γω ν.

Είναι οχήματα κινούμενα δι’ ιδίας δυνάμεως ή ρυμουλκούμενα, προοριζόμενα 
διά την κατασκευήν καί συντήρησιν οδικών ή άλλων τεχνικών έργων. Εις ταΰτα 
συμπεριλαμβάνονται καί τά προοριζόμενα διά τήν άποκατάστασιν της κυκλοφορίας, 
καθαρισμού οδών, ώς καί τά χιονοσάρωθρα, χιονομεριστικά, τά διαστρωτικά άμμου 
καί τά παγοθραυστικά.

"Αρθρον 27.
Διαστάσεις καί βάρη οχημάτων.

1. Τό μέγιστον δριον τών διαστάσεων καί τών βαρών τών έπί πάσης όδοΰ 
κυκλοφορούντων οχημάτων, ώς καί τού φορτίου αύτών, καθορίζεται έκάστοτε διά 
Βασιλικού Διατάγματος, έκδιδομένου προτάσει τού 'Υπουργού Συγκοινωνιών.

2. Τά άκρα τών άξόνων καί πλημνών τών τροχών άπαγορεύεται νά έξέχωσι 
της έξωτερικής περιμέτρου τού οχήματος.

3. Ή  διάταξις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχει έφαρμογήν, προκει- 
μένου περί μηχανημάτων έργων, γεωργικών μηχανημάτων καί ζωηλάτων οχημά
των, στερουμένων άλεξιβορβόρων ή έχόντων αμάξωμα μη έξέχον τών τροχών, δι’ 
άτινα έπιτρέπεται δπως τά άκρα τών άξόνων καί τών πλημνών έξέχωσι τού έπιπέ- 
δου της στεφάνης τών τροχών κατά 25 έκατοστά τού μέτρου κατά μέγιστον δριον.

4. "Οστις θέτει εις κυκλοφορίαν όχημα βάρους καί διαστάσεων πλέον τού 
κατά Νόμον όριζομένου ή τού οποίου τά άκρα τών άξόνων καί πλημνών τών τροχών 
έξέχουσι της έξωτερικής περιμέτρου τιμωρείται διά προστίμου τουλάχιστον δύο 
χιλιάδων μεταλλικών δραχμών.

Άρθρον 28.
Έ λξις όχημάτω ν.

1. Ούδέν δχημα, πλήν τών Μηχανημάτων ’Έργων ή τών γεωργικών μηχα
νημάτων, έπιτρέπεται νά έλκη περισσότερα τού ενός οχήματα.

2. 'Η έλξις μηχανοκινήτου οχήματος έπιτρέπεται ύπό έτέρου μόνον αν τό 
έλκόμενον δεν δύναται νά κινηθή δι’ ιδίων μέσων, λόγω βλάβης ή έλλείψεως κυρίων 
οργάνων, καί αν δεν δημιουργήται έκ τούτου κίνδυνος είς τήν κυκλοφορίαν.

3. 'Ο οδηγός ό παραβαίνων τάς άνωτέρω διατάξεις τιμωρείται διά προστί
μου τούλάχιστον χιλίων μεταλλικών δραχμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’.
ΟΧΗΜΑΤΑ, ΖΩΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Άρθρον 29.
Σύστημα τροχοπεδήσεως ζωηλάτων όχημάτων.

Διά Β. Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τού έπί τών Συγκοινωνιών Υπουρ
γού, δύναται νά έπιβληθή εϊς τινας κατηγορίας ζωηλάτων οχημάτων ό έφοδιασμός
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διά συστήματος πεδήσεως, εύχρήστου καί άποτελεσματικοϋ, έπενεργοϋντος έπί 
τοϋ οχήματος καί ούχί έπί τοϋ έδάφους.

’Άρθρον 30.
Σύστημα φω τισμού καί όπτικής σημάνσεως ζωηλάτων όχημάτων.

Τα ζωήλατα οχήματα επιβάλλεται δπως έφοδιάζωνται διά συστήματος 
φωτισμού έκ δύο λευκών φώτων εις το έ'μπροσθεν καί έκ δύο ερυθρών εις τό όπι
σθεν τμήμα αύτών. ’Αντί τών έρυθρών δύναται νά τοποθετηθώσιν άντανακλαστήρες 
ερυθρού φωτός.

’Άρθρον 31.
Στεφάναι εις τροχούς τώ ν ζωηλάτων όχημάτων.

1. Τά ζωήλατα οχήματα βάρους έν πλήρει φόρτω μέχρις 3.000 χιλιογράμ- 
μων, επιτρέπεται νά φέρωσι μεταλλικάς στεφάνας εις τούς τροχούς, μόνον δταν τό 
βάρος των δέν ύπερβαίνη τό 150πλάσιον τοϋ πλάτους τών στεφάνών, έκφραζόμενον 
εις έκατοστά, άλλως τά οχήματα ταϋτα έπιβάλλεται νά φέρωσι τροχούς μετ’ έλα- 
στικών.

2. Τό πλάτος τής μεταλλικής στεφάνης έν ούδεμια περιπτώσει έπιτρέπεται 
νά είναι μικρότερον τών 50 χιλιοστών, μετρούμενον κατ’ εύθεϊαν παράλληλον προς 
τούς άξονας τών τροχών καί μεταξύ τών μετωπικών έπιφανειών τούτου. Αί στεφά
ναι δέν έπιτρέπεται νά στερεώνται έπί τών τροχών δι’ ήλων μέ κεφαλήν έξέχουσαν 
τής έπιφανείας αύτών, ήτις έπιφάνεια έπιβάλλεται νά είναι συνεχής κυλινδρική 
άνευ προεξοχών, γωνιών ή διακοπών.

3. Άρμόδιαι Άρχαί διά τήν βεβαίωσιν τών έν τοϊς προηγουμένοις άρθροις 
καθοριζομένων δρων καί προϋποθέσεων κυκλοφορίας τών ζωηλάτων όχημάτων 
είναι αί κατά τόπους άστυνομικαί, δυνάμεναι νά ένεργώσιν έτησίας έπιθεωρήσεις 
τούτων, κατόπιν άποφάσεως τού οικείου Νομάρχου, ύποχρεωτικώς δέ πάντως άπαξ 
άνά πενταετίαν.

Άρθρον 32.
Πινακίδες ζωηλάτων όχημάτων καί ποδηλάτων.

1. Τά ζωήλατα οχήματα έπιβάλλεται δπως φέρωσιν εις έμφανές μέρος πινα
κίδας εις ας θά σημειοϋνται :

α) Τό όνοματεπώνυμον καί ή διεύθυνσις έν τή πόλει ή χωρίω τής κατοικίας 
τοϋ ιδιοκτήτου.

β) Ό  άριθμός μητρώου τοϋ οχήματος.
γ ) Τό βάρος τοϋ οχήματος έν πλήρει φορ,τίω καί τό πλάτος τών μεταλλικών 

στεφάνών τών τροχών εις έκατοστά.
2. Έ πί τών πινακίδων τών ποδηλάτων σημειοϋνται ό άριθμός μητρώου μετά 

διακριτικού σήματος, άριθμοϋ ή γράμματος, έμφαίνοντος τήν Κοινότητα ή τόν 
Δήμον, έν ώ κατοικεί ό ιδιοκτήτης.

3. Ό  τρόπος καί ή διαδικασία κατασκευής καί χορηγήσεως τών πινακίδων, 
τά τής άντικαταστάσεως αύτών έν περιπτώσει άπωλείας, καταστροφής ή φθοράς, 
ή άξια ή καταβαλλομένη ύπό τών ένδιαφερομένων, ό τύπος ώς καί πάσα άλλη λεπτο
μέρεια διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος άρθρου ρυθμίζονται διά κοινών άποφάσεων 
τών Υπουργών ’Εσωτερικών καί Συγκοινωνιών.

4. Έν είδικώ μητρώω, τηρουμένω έν έκάστω Δήμω ή Κοινότητι, καταχω- 
ροΰνται τά ζωήλατα οχήματα καί τά ποδήλατα τά άνήκοντα αύτοϊς.

Άρθρον 33.
Σύστημα τροχοπεδήσεως, φω τισμού καί όπτικής σημάνσεως ποδηλάτων.

1. Τά ποδήλατα έπιβάλλεται δπως φέρωσιν έλαστικά έπίσωτρα, νά είναι 
δέ έφωδιασμένα διά δύο συστημάτων τροχοπεδήσεως, ανεξαρτήτων άλλήλων, άμε-



366 I. Ράϊκου : *0 νέος Κώδιξ 'Οδικής Κυκλοφορίας

σου καί αποτελεσματικής έπενεργείας έπί έκαστου των τροχών, δι’ ένός κώδωνος 
καί δι’ ένος λευκοϋ ή κίτρινου φωτός έμπροσθεν καί ένός έρυθροϋ φωτός καί άντα- 
νακλαστήρος όπισθεν.

'Ομοίως άντανακλαστήρ κίτρινου φωτός έπιβάλλεται όπως τοποθετήται επί 
έκαστου των ποδομοχλών.

2. Ποδήλατα χρησιμοποιούμενα είς άθλητικούς άγώνας δύνανται να μην 
είναι έφωδιασμένα διά κώδωνος ή διά τοϋ συστήματος οπτικής σημάνσεως τής προη- 
γουμένης παραγράφου.

"Αρθρον 34.
Αί λεπτομέρειαι καί ό τρόπος τής εφαρμογής τών έν τοΐς άρθροις 29 έως 33 

όριζομένων θέλουσι καθορισθή διά Βασιλικών Διαταγμάτων, έκδιόομένων προτάσει 
τοϋ έπί τών Συγκοινωνιών 'Υπουργοΰ καί διά τών οποίων καθορισθήσεται καί ό 
χρόνος ένάρξεως τής εφαρμογής τών άνωτέρω διατάξεων.

"Αρθρον 35.
"Οστις θέτει εις κυκλοφορίαν ζωήλατον όχημα ή ποδήλατον μη πληρούν τούς 

όρους τούς καθοριζομένους έν τοΐς άρθροις 29 έως 33 τοϋ παρόντος τιμωρείται διά 
προστίμου μέχρι χιλίων πεντακοσίων μεταλλικών δραχμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ελ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Συστήματα τροχοπεδήσεως αύτοκινήτω ν, ήλεκτροκινήτων μετά κεραίας, 

μοτοσυκλεττών, μοτοποδηλάτων καί ρυμουλκουμένων.
"Αρθρον 36.

1. Τά αυτοκίνητα καί τά ήλεκτροκίνητα μετά κεραίας έπιβάλλεται νά είναι 
έφωδιασμένα διά δύο συστημάτων πεδήσεως, άνεξαρτήτων άλλήλων, έκάτερον τών 
οποίων νά δύναται νά λειτουργή καί έν περιπτώσει βλάβης τοϋ έτέρου, ή δι’ ένός 
συστήματος μέ δύο άνεξαρτήτους διατάξεις έξυπηρετήσεως , δυναμένας νά έπενερ- 
γώσι διά κεχωρισμένων μέσων μεταβιβάσεως έπί τών άντιστοίχων έπιφανειών 
πεδήσεως καί δι’ ών νά δρώσιν έπί τοϋ αύτοϋ τυμπάνου ή δίσκου πεδήσεως.

Ή  πέδησις δέον νά άσκήται έπί δύο τούλάχιστον τροχών κειμένων έκατέρω- 
θεν καί συμμετρικώς προς τον κατά μήκος άξονα τοϋ οχήματος.

"Εν μέρος τών έπιφανειών πεδήσεως δέον νά δρα άπ’ εύθείας έπί τών τροχών 
ή έπί στοιχείων άτινα συνδέονται άπ’ εύθείας μετά τούτων, άνευ τής παρεμβολής 
άλύσεων, λυομένων συνδέσμων ή στοιχείων άνηκόντων εις τό σύστημα μεταβιβά- 
σεως τής κινήσεως έκ τοϋ κινητήρος είς τούς τροχούς, έξαιρέσει τής περιπτώσεως 
καθ’ ήν τό στοιχεΐον τοϋ συστήματος μεταβιβάσεως τής κινήσεως (πλήν τής άλύ- 
σεως) έχει τοιαύτην κατασκευήν ώστε οίαδήποτε βλάβη του νά μην έπηρεάζη την 
πέδησιν τών έν λόγω τροχών.

Τό έν τών συστημάτων πεδήσεως δέον νά ένεργή καί ώς πέδη σταθμεύσεως, 
διά τής οποίας νά είναι δυνατή ή άκινητοποίησις τοϋ οχήματος καί έπί τής μεγίστης 
κλίσεως τής όδοϋ, άνευ τής βοήθειας τοϋ κινητήρος.

Τό σύστημα πεδήσεως δέον νά ρυθμίζεται ευκόλως ή νά έχη έφοδιασθή 
δι’ αυτομάτων ρυθμιστικών συσκευών, νά είναι δέ ταχείας ένεργείας καί ίκανώς 
ισχυρόν ώστε νά συγκρατή τό όχημα κατά τρόπον άσφαλή.

(Σ υνεχ ίζετα ι)
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ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ 1821
ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΙΔΑΓΜΑ ΤΟΥ θ . ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

------------------------------*Τπό Ύπαστυνόμου Β' χ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ-------------------------------
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

** *
« Π ρ ο σ έ ξ α τ ε  σ ’ α υ τ ό  έ κ ε ΐ  κ ά τ ω . :  ’Ι δ ο ύ  ή ε ν α ρ ξ ι ς

μ ι α ς  τ ε ρ ά σ τ ι α ς  έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς  !», ειπεν ό Μέττερνιχ όταν ό άσυλ- 
λήπτου μεγέθους καί μεγαλείου ξεσηκωμός των 'Ελλήνων άρχισε. Καί άρχισε ό 
συγκλονιστικός πανελλήνιος σεισμός τής έπαναστάσεως ύπό τόσον δραματικάς 
συνθήκας. Χωρίς καμμία ξένη βοήθεια, χωρίς τήν συμπαράσταση κραταιών δυνά
μεων, άλλά άπεναντίας μέ εχθρότητα των ισχυρών τής γής σ’ εκείνους πού έσάλπιζαν : 
«Έ  λ ε υ θ ε ρ ί α !  Θ ρ η σ κ ε ί α !  Π α τ ρ ί ς  ! ’Ι δ ο ύ  τ ό  έ μ β λ η μ α  
ή μ ώ ν». Στην προκήρυξη τοϋ 'Ύψηλάντη τήν 23ην Φεβρουάριου 1821 οτι «"Λ π α σ α 
ή Γ ρ α ι κ ι ά  ύ ψ ω σ ε  σ ή μ ε ρ ο ν  τ ά ς  σ η μ α ί α ς  ά π ό  δ λ α  τ α  μ έ ρ η  
τ ο ϋ  ζ υ γ ο ΰ  τ ή ς  τ υ ρ α ν ν ί α ς ,  ζ η τ ο ΰ σ α  τ ή ν  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν  τ η ς .. . .» , 
στην άλλη προκήρυξη τοϋ ίδιου «Κ ι ν η θ ή τ ε ,  ώ ά δ ε λ φ ο ί ,  κ α ί  θ έ λ ε τ ε  
ί δ ε ΐ  μ ί α ν  κ ρ α τ α ι ά ν  δ ύ ν α μ ι ν  ν ά  ύ π ε ρ α σ π ι σ θ ή  τ ό  δ ί κ α ι ό ν  
μ α ς....» , ή Ελλάς άντεμετώπισε τήν άδιαφορίαν καί δυστυχώς τήν οργήν τών 
μεγάλων. Μόνος ό ελληνισμός, μέ τον έπίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερμανόν, 
ό όποιος ύψωσε τήν σημαία τής έπαναστάσεως στήν 'Αγία Λαύρα τήν 25ην Μαρ
τίου, μέ τήν θυσία τοϋ ’Αθανασίου Διάκου στή γέφυρα τοϋ Σπερχειοϋ, μέ τον θρυ
λικό Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Όδυσέα Άνδροϋτσο καί τον Γεώργιο Καραϊ- 
σκάκη (*), μέ Μιαούληδες καί Κανάρηδες καί Μπουμπουλίνες, μέ ολοκαυτώματα 
άπ’ άκρου σέ άκρον τής χώρας, κατώρθωσε νά έκδιώξη τον κατακτητή καί νά 
έγκαταστήση τήν έλευθερία στήν άφετηρία τής κοσμικής έξουσίας της. Χρειά- 
σθηκε νά ποτισθή μέ τό αίμα τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε' τό δένδρο τής έλευ- 
θερίας, νά λάμψουν ώς σάπφειροι ή Τριπολιτσά, τό Μανιάκι, τό Μεσολόγγι, τά 
Ψαρά, ή Χίος καί γενικώτερα δλα τά σημεία τοϋ ξερόβραχου, νά μεταβληθή σέ 
άπέραντο νεκροταφείο ή γή τοϋ Παοθενώνος, ώσπου ν’ άνθίσουν τά άγριολούλουδα 
πού έγέμισαν τό χάσμα τοϋ σεισμοΰ. Χρειάσθηκαν άγώνες καί θυσίες πού μόνον 
Έλληνες μπορούσαν νά πραγματοποιήσουν, ώσπου νά μεταβληθή ή παγκόσμιος 
κοινή γνώμη καί τό κΰμα τών άνεπισήμων φιλελλήνων νά διαδεχθή ή έπίσημος 
συμπάθεια καί συμπαράστασις τών Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Δίδαγμα 
αύτό έκ τών μεγίστων, ένα δίδαγμα πού άκολουθεϊ δλους τούς άγώνας τού έλλη- 
νικοϋ ’Έθνους άπό τότε μέχρι σήμερα. Δίδαγμα γιά νά παραδειγματίζωνται οί

1 . Τά κατω τέρω  λόγ ια  άπηύθυνεν ό στρατάρχης της Ρούμελης προς τούς συντρόφους του  
ώ ς ύστατον χαιρετισμόν, μετά  τόν θανάσιμον τραυματισμόν του κ ατά  τήν μάχην τώ ν ’Α θηνών. 
Διεσώθηκαν χάρις στον άγω νιστή  Χριστόφορον Περραιβόν :

« ’Α δελφοί, συστρατηγο ί κ α ι σ τρ α τ ιώ τα ι 1 ’Ε γώ  άποθνήσκω ευχαριστημένος δ ιότι έπλή- 
ρωσα τά  πρύς τήν πατρίδα χρέη μου, καθ ’ δσον α ί φ υσ ικα ί δυνάμεις μέ έσυγχώρεσαν, συμβουλεύω  
κ α ί σας νά άγαπατε τήν Πατρίδα. Ό  θάνατός μου δεν πρέπει νά σας δειλιάση, μ άλιστα  νά σάς 
δείξη τρομερούς πρύς τούς έχθρούς. Μή φοβήσθε τούς Τούρκους, αύτο ί βλέποντάς σας τρέμουν, 
δέν τολμούν νά πλησιάσουν. Μή λυπήσθε, Έ λληνες, διά τον θάνατόν μου, ή τ ιμ ή  κ α ί τό καύχημα  
τώ ν παλληκαριών ε ίνα ι νά τά  κράζουν σφαχτάρια  κ ι’ δχι ψοφήμια. Δέν έχετε χρείαν ξένων οδη
γ ιώ ν  διά τόν αγώνα σας. Ό  πόλεμος τόν όποιον κάμνομεν ε ίνα ι δίκαιος, ε ίνα ι άναγκαΐος. Τό άνί- 
κητον δπλον της ελευθερίας ε ίνα ι ή καταφρόνησις τοϋ θανάτου κ α ί μ άλιστα  δταν όδηγηται άπό τήν  
πολεμικήν εμπειρίαν σας κ α ί γνω στή ν σας ανδρείαν. Σ υγχωρήστε με, άδελφοί, καθώ ς κ α ί έγώ  
συγχω ρώ  ύμάς δλους, μ ικρούς κ α ί μεγάλους. Ό  Θεός θέλ’ ε ίνα ι πάντοτε μ αζ ί σας, δταν έσεϊς  
συμφώ νω ς έπ ικαλεΐσθε τό δνομά του δ ιά τό καλόν της Π ατρίδος. Ύ γ ιε ια ίνετε  ά ξ ια  παλληκάρια  
κ α ί πολυπαθέστατο ι σύντροφοι.......» .
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Ιπιγενόμενοι καί νά πορεύωνται τήν δύσκολο άτραπό του μαρτυρίου, πού οδηγεί 
στη δόξα, τό μεγαλείο καί την άθανασία.

** *
Τό ελληνικόν Γένος έγραψε τις λαμπρότερες σελίδες ήρωισμοΰ καί δόξης 

κατά τήν έπανάσταση του 1821. Έλαμψε κατά τό μεγάλο εκείνο ορόσημο της 
ΰπάρξεώς μας ό ψυχισμός καί τό μεγαλείο της φυλής, συστατικά πού έφεραν τήν 
μεγάλη συνέχεια τοϋ ελληνισμού στο παγκόσμιο προσκήνιο, κατηύγασαν καί 
έθάμπωσαν καί έδίδαξαν ολόκληρη τήν άνθρωπότητα. Καί ή ελληνική γενεά τού 
σήμερα στρέφεται μέ ιερή συγκίνηση προς τό συγκλονιστικό έπος τού 1821, δπως 
τό ίδιο έστρέφοντο μέχρι τώρα οί γενεές των πατέρων καί δπως δμοια θά στρέφων- 
ται αιώνια οί έπερχόμενες γενεές.

Έ νας λόγος τού θρυλικού άρχηγοΰ τού τιτανίου εκείνου άγώνος, τού Θεοδώ
ρου Κολοκοτρώνη, θά φέρνη πάντοτε ρίγη ενθουσιασμού καί υπερηφάνειας στις 
ελληνικές ψυχές άλλά καί θά σκορπίζη ’ίσως κάποιον σκεπτικισμό γιά τον χαρα
κτήρα τής αΐωνίας ελληνικής φυλής. Ό  λόγος αυτός έκφωνήθηκε άπό τό θρυλικό 
Γέρο τού Μωρηά μιά ήμέρα τής μεταπελευθερωτικής περιόδου, δταν, άνεβασμένος 
τυχαία στον λόφο τής Πνύκας άποθεώθηκε άπό τούς νέους των ’Αθηνών καί στή 
μεγάλη έπιμονή τους άναγκάσθηκε νά μιλήση. ’Ά ς άκούσωμε καί σήμερα, οί νέοι 
"Ελληνες προ πάντων, τά λόγια εκείνου τού μεγάλου άγωνιστοΰ. Διεσώθηκαν χάρις 
στον Τερτσέτη καί πρέπει νά έχουν τήν θέρη πού άρμόζει σέ δλων τις καρδιές, μέ 
διαχωρισμό φυσικά εκείνων των στοιχείων πού καί ό θρυλικός Γέρος, σάν άνθρωπος 
μέ άδυναμίες, έβλεπε άπό τήν σκοπιά του :

«Παιδιά μου ! Εις τον τόπον τούτο, δπου εγώ πατώ σήμερα, έπατούσαν καί 
έδημιουργοΰσαν τον παλαιό καιρό άνδρες, μέ τούς οποίους δέν είμαι άξιος νά συγ- 
κριθώ, καί ούτε νά φθάσω τά ίχνη των ! ’Εγώ έπιθυμοΰσα νά σας ΐδώ, παιδιά μου, 
είς τήν μεγάλη δόξα τών προπατόρων μας, καί έρχομαι νά σάς εΐπώ δσα εις τον 
καιρόν τού άγώνος μας, καί προ αύτοΰ καί ύστερα άπ’ αύτόν, ό ’ίδιος έπαρατήρησα.

Είς τον τόπον τόν όποιον κατοικοΰμεν, έκατοικοΰσαν οί παλαιοί "Ελληνες, 
άπό τούς όποιους εμείς καταγόμεθα καί έλάβαμε τό όνομα τούτο. Αύτοί διέφεραν 
άπό ημάς εις τήν θρησκείαν, διότι έπροσκυνοΰσαν τις πέτρες καί τά ξύλα. ’Αφού 
ύστερα ήλθεν εις τόν κόσμον ό Χριστός, δλοι οί λαοί έπίστευσαν είς τό Εύαγγέλιό του 
καί έπαυσαν νά λατρεύουν τά είδωλα. Δέν έπήρε μαζί του, ούτε σοφούς, ούτε προκο
μένους, άλλ’ άπλοΰς άνθρώπους, χωρικούς καί ψαράδες, καί μέ τή βοήθεια τού 
'Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τις γλώσσες τού κόσμου, οί όποιοι μολονότι δπου 
έπήγαιναν εΰρ ίσκαν εναντιότητες, καί οί βασιλείς καί οί τύραννοι τούς κατέτρεχαν, 
δέν ήμπόρεσε κανένας νά τούς κάμη τίποτα. Αύτοί έστερέωσαν τήν πίστη.

Οί παλαιοί "Ελληνες, οί πρόγονοί μας, έπεσαν είς τήν διχόνοιαν καί έτρώ- 
γονταν μεταξύ τους καί έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οί Ρωμαίοι καί έπειτα άλλοι 
βάρβαροι καί τούς ύπέταξαν. "Υστερα ήλθαν οί Μουσουλμάνοι, καί έκαμαν δ,τι 
ήμποροΰσαν διά νά άλλάξη ό λαός τήν πίστιν του. ’Έκοψαν γλώσσες είς πολλούς 
άνθρώπους, άλλ’ έστάθη άδύνατον νά τό κατορθώσουν. Τόν ένα έκοπταν, ό άλλος 
τό Σταυρό του έκαμνε.

Είς αύτήν τήν δυστυχισμένην κατάσταση μερικοί άπό τούς φυγάδες γραμμα
τισμένους έμετάφραζαν καί έστελναν είς τήν 'Ελλάδα βιβλία. Καί είς αυτούς πρέπει 
νά χρωστούμε εύγνωμοσύνη, διότι εύθύς δπου κανένας άνθρωπος άπό τό λαό μάν- 
θανε κοινά γράμματα, έδιάβαζεν αυτά τά βιβλία καί έβλεπε ποιους είχαμε προγό
νους, τί έκαμεν ό Θεμιστοκλής, ό ’Αριστείδης καί άλλοι πολλοί παλαιοί μας καί 
έβλέπαμε καί είς ποιαν κατάσταση εύοισκόμεθα τότε. "Οθεν μάς ήλθεν είς τό νού 
νά τούς μιμηθοΰμε, καί νά γίνωμε εύτυχέστεροι. Καί έτσι έγινε καί έπροώδευ- 
σεν ή Εταιρία.

" Οτ α ν  ά π ο φ α σ ί σ α μ ε  ν ά  κ ά μ ω μ ε  τ ή ν  ’Ε π α ν ά σ τ α σ η ,
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δ ε ν  έ σ υ λ λ ο γ ι σ θ ή κ α μ ε ,  ο ύ τ ε  π ό σ ο ι  ε ϊ μ ε θ α ,  ο ίΐ τ ε  ό τ ι  ο ί  
Τ ο ύ ρ κ ο ι  έ β α σ τ ο ϋ σ α ν  τ ά  κ ά σ τ ρ α  κ α ί  τ ά ς  π ό λ ε ι ς ,  ο ύ τ ε  
κ α ν έ ν α ς  φ ρ ό ν ι μ ο ς  μ ά ς  ε ΐ π ε « π ο ϋ  π ά τ ε  ε δ ώ  ν ά  π ο λ ε μ ή 
σ ε τ ε  μέ  σ ι τ α ρ ο κ  ά ρ α β α  β α τ σ έ λ  α»,  ά λ λ ά ,  ώ ς  μ ί α  β ρ ο χ ή  
έ π ε σ ε  ε ι ς  ό λ ο υ ς  μ α ς  ή ε π ι θ υ μ ί α  τ ή ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  μα ς .  
Κ α ί  ό λ ο ι ,  κ α ί  ο ί  κ α π ε τ α ν α ΐ ο ι ,  κ α ί  ο i π ε π α ι δ ε υ μ έ ν ο ι ,  
κ α ί  ο ί  έ μ π ο ρ ο ι ,  μ ι κ ρ ο ί  κ α ί  μ ε γ ά λ ο ι ,  ό λ ο ι  έ σ υ μ φ ω ν ή σ α μ ε  
κ α ί  έ κ ά μ α μ ε  τ η ν  ε π α ν ά σ τ α σ η  f1).

Εις τον πρώτο χρόνο τής έπαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια, καί όλοι 
τρέχαμε σύμφωνοι. 'Ο ένας έπήγεν εις τον πόλεμο, ό αδελφός του έφερνε ξύλα, ή 
γυναίκα του έζύμωνε, τό παιδί του έκουβαλοΰσε ψωμί καί μπαρουτόβολα εις το 
στρατόπεδον καί εάν αυτή ή ομόνοια έβαστοΰσεν ακόμη δυο χρόνια, ήθέλαμε κυριεύ
σει καί τήν Θεσσαλία καί τήν Μακεδονία, καί ΐσως έφθάναμε καί έως τήν Κωνσταν
τινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τούς Τούρκους, όπου άκουγαν "Ελληνα καί έφευγαν 
χίλια μίλια μακρά. Άλλά δέν έβάσταξεν. 'Ηλθαν μερικοί καί ήθέλησαν νά γίνουν 
μπαρμπέρηδες εις του κασίδη τό κεφάλι. Μάς πονοΰσε τό μπαρμπέρισμά τους. 
Μά τί νά κάμωμε ; Είχαμε καί αύτουνών τήν άνάγκη. ’Από τότε ήρχισεν ή διχό
νοια καί έχάθη ή πρώτη προθυμία καί ή ομόνοια. Καί όταν έλεγες τον Κώστα νά 
δώση χρήματα είς τάς άνάγκας του ’Έθνους ή νά ύπάγη εις τον πόλεμον, τούτος 
έπρόβαλλε τον Γιάννη. Καί μ’ αυτόν τον τρόπον κανείς δέν ήθελε οΰτε νά συνδράμη, 
ούτε νά πολεμήση. Καί τοϋτο έγίνετο, επειδή δέν είχαμε έναν άρχηγό καί μία κεφαλή. 
Άλλά ένας έμπαινε πρόεδρος έξη μήνες, έσηκώνετο ό άλλος καί τον έρριχνε, καί 
έκάθητο αύτός άλλους τόσους καί έτσι ό ένας ήθελε τοϋτο, καί ό άλλος τό άλλο. 
’Ίσως όλοι ήθέλαμε τό καλό πλήν καθένας κατά τήν γνώμην του. "Οταν προστά
ζουνε πολλοί, ποτέ τό σπίτι δέν χτίζεται, ούτε τελειώνει. 'Ο ένας λέγει, οτι ή πόρτα 
πρέπει νά βλέπη είς τό άνατολικό μέρος, ό άλλος είς τό άντικρυνό, καί ό άλλος είς

1. Σέ κάποια άλλη ομιλ ία  του ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μέ θέμα τό 18 2 1 , τονίζε ι απλά : 
« Ή  έπανάστασις ή έδική μας δέν ομοιάζει μέ κ αμ μ ία  ά π ’ όσες γ ίνοντα ι τήν σήμερον είς τήν Εύ- 
ρώπη. Τής Ε ύρώπης α ί επαναστάσεις έναντίον τω ν διοικήσεών τω ν ε ίνα ι έμφύλιος πόλεμος, ό 
έδικός μας πόλεμος ήτον ό πλέον δίκαιος, ήτον έθνος μέ άλλο έθνος, ήτον μέ ένα λαό, δπου ποτέ 
δέν ήθέλησε νά άναγνωρισθή ώς τοιοΰτος, οΰτε νά όρκισθή, παρά μόνον ό ,τι έκαμε ή βία. Ο ΰτε ό
Σουλτάνος ήθέλησε ποτέ νά θεωρήση τόν έλληνικό λαό ώ ς λαό, άλλ’ ώς σκλάβους__  Ό  βασιλεύς
μας έσκοτώθη, κ αμ μ ία  συνθήκη δέν έκαμε, ή φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο μέ τούς Τούρ
κους κ α ί δυό φρούρια ήτον πάντοτε άνυπότακτα ......Ή  φρουρά τοΰ βασιλέως μας ήτο οί λεγόμενοι
Κ λέφτο ι, τά  φρούρια ή Μάνη κ α ί τό Σ ούλι κ α ί τά  βουνά... *0 κ ό σ μ ο ς  μ ά ς  έ λ ε γ ε  τ ρ ε λ -  
λ ο ύ ς ,  ή μ ε ϊ ς  ά ν  δ έ ν  ε ϊ μ ε θ α  τ ρ ε λ λ ο ί  δ έ ν  έ κ ά ν α μ ε  τ ή ν  έ π α ν ά σ τ α σ η  
δ ι α τ ί  ή θ έ λ α μ ε  σ υ λ λ ο γ ι σ θ ή  π ρ ώ τ ο ν  δ ι ά  π ο λ ε μ ο φ ό δ ι α ,  κ α β α λ α -  
ρ ί α  μ α ς ,  π υ ρ ο β ο λ ι κ ό  μ α ς ,  π υ ρ ι τ ο θ ή κ ε ς  μ α ς ,  τ ά  μ α  γ α ζ ί α  μ α ς ,  ή θ έ 
λ α μ ε  λ ο γ α ' ρ ι ά σ ε ι  τ ή ν  δ ύ ν α μ η  τ ή ν  έ δ ι κ ή  μ α ς ,  τ ή ν  τ ο υ ρ κ ι κ ή  δ ύ ν α μ η .  
Τώρα οπού ένικήσαμε, δπου έτελειώ σαμε μέ καλό τόν πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, έπαινόμεθα. 
Ά ν  δέν ευτυχούσαμε ήθέλαμε τρώ γει κατάρες, άναθέματα. 'Ο μοιάζαμε σά νά ε ίνα ι είς ένα λιμένα  
πενήντα—έξήντα  καράβια φορτωμένα, ένα άπό αύτά  ξεκόβει, κάνει πανιά, πηγα ίνε ι είς τήν δου
λειά  του μέ μ ιά  μεγάλη φουρτούνα, μέ μεγάλο άνεμο π ηγα ίνει, πουλεϊ, κερδίζει, γυρ ίζει όπίσω  σώο. 
Τότε άκοϋς δλα τά  τά  έπίλοιπα καράβ ια  νά  λέγουν : « ’Ιδού άνθρωπος, ιδού παλληκάρια, ιδού 
φρόνιμος κ α ί δχι σάν έμεϊς  οπού καθόμεθα έτσ ι δειλοί, χα ϊμένο ι», κ α ί κατηγοροϋνται οί καπετα- 
να ϊο ι ώ ς «άνάξιό ι». Ά ν  δέν ευδοκιμούσε τό καράβι ήθελε είποϋν : «Μ ά τ ί  τρελλός νά  σηκωθή μέ 
τέτο ια  φουρτούνα, μέ τέτοιον άνεμον, νά χαθή ό παλιάνθρωπος ! Έ πήρε τόν κόσμο είς τόν λαιμό  
του)).

Ή  άρχηγία ένός στρατεύματος έλληνικοϋ ήτο μ ία  τυραννία, διότι έκαμνε κα ί τόν αρχηγόν 
κ α ί τόν κριτήν κ α ί τόν φροντιστήν· κ α ί νά τοΰ φεύγουν κάθε μέρα κα ί πάλι νά έρχωνται. Νά βαστάη  
ένα στρατόπεδο μέ ψέματα, μέ κολακείες, μέ παραμύθια, νά  τοΰ λείπουν κ α ί ζωοτροφίες κ α ί πολε
μοφόδια κ α ί νά  μήν άκοΰν κ α ί νά  φω νάζη ό άρχηγός. ’Ενώ είς τήν Ευρώπη ό άρχιστράτηγος δια- 
τά ττε ι τούς στρατηγούς, οί στρατηγο ί τούς συνταγματάρχας, οί ουνταγματάρχαι τούς ταγματάρ- 
χας, κ α ί οΰτω  καθεξής. ’Έ κανε τό  σχέδιό του κ α ί έξεμπέρδεψε. Νά μοΰ δώση ό Β έλιγκτω ν 40 .000  
στράτευμα τό έδοικοΰσα, άλλ’ αύτουνοΰ νά τοΰ δώσουν 500 Έ λληνες δέν ήμποροΰσε οΰτε μ ιά  ώρα 
νά το ύς  δ ιο ική σ η ........
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τον βορρέα, σαν νά ήταν το σπίτι εις τον αραμπά καί να γυρίζη καθώς λέγει ό καθέ
νας. Μέ τοϋτο τον τρόπο δεν κτίζεται ποτέ το σπίτι, άλλα πρέπει νά είναι ένας άρχι- 
τέκτων, οπού νά προστάζη πώς θά γενή. Παρομοίως καί εμείς έχρειαζόμεθα έναν 
αρχηγό καί έναν άρχιτέκτονα, δστις νά προστάζη καί οί άλλοι νά ύπακούουν καί νά 
άκολουθοΰν. ’Αλλ’ έπειδή εϊμεθα εις τέτοια κατάσταση, έξ αιτίας της διχόνοιας, 
μας έπεσε ή Τουρκιά έπάνω μας, καί κοντέψαμε νά χαθούμε, καί εις τούς στερνούς 
έπτά χρόνους δέν κατωρθώσαμε μεγάλα πράγματα.

Εις αυτή τήν κατάσταση έρχεται ό Βασιλεύς, τά πράγματα ησυχάζουν, 
καί τό εμπόριο, καί ή γεωργία, καί οΐ τέχνες άρχίζουν νά προοδεύουν, καί μάλιστα 
ή παιδεία. Αυτή ή μάθησις θά μας αύξήση καί θά μάς εύτυχήση. ’Αλλά διά νά αύξή- 
σωμεν, χρειάζεται καί ή στερέωσις τής πολιτείας μας, ή οποία πρέπει νά γίνεται 
μέ τήν καλλιέργεια καί μέ τήν ύποστήριξη τοϋ Θρόνου. 'Ο Βασιλεύς μας είναι νέος 
καί συμμορφώνεται μέ τον τόπο μας. Δέν είναι προσωρινός άλλ’ ή βασιλεία του 
είναι διαδοχική, καί θά περάση εις τά παιδιά των παιδιών του, καί μέ αύτόν καί 
σείς καί τά παιδιά σας θά ζήσετε. Πρέπει νά φυλάξετε την πίστη σας, καί νά τήν 
στερεώσετε, διότι, όταν έπιάσαμε τά άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως καί 
έπειτα ύπέρ Πατρίδος. "Ολα τά ’Έθνη τοϋ κόσμου έχουν καί φυλάττουν μιά θρησκεία. 
Καί αύτοί οί Εβραίοι, οί όποιοι κατατρέχοντο καί μισούντο άπό δλα τά "Εθνη, 
μένουν σταθεροί εις τήν πίστη τους. Νά μην έχετε πολυτέλεια καί νά μην πηγαίνετε 
εις τούς καφενέδες καί εις τά μπιλιάρδα. Νά δοθήτε εις τάς σπουδάς σας, καί καλύ
τερα νά κοπιάσετε ολίγον δυο καί τρεις χρόνους, καί νά ζήσετε ελεύθεροι εις τό επί
λοιπο τάς ζωής σας, παρά νά περάσετε τεσσάρους, πέντε χρόνους τή νεότητα σας 
καί νά μείνετε άγράμματοι. Νά σκλαβωθήτε εις τά γράμματά σας. Νά άκούετε 
τάς συμβουλάς τών διδασκάλων καί τών γεροντοτέρων καί, κατά τήν παροιμία, 
μύριε ήξευρε καί χίλια μάθαινε. 'Η προκοπή σας καί ή μάθησή σας νά μην γίνη σκε- 
πάρνι μόνο διά τό άτομό σας, άλλά νά κοιτάζη τό καλό τής Κοινότητος, καί μέσα εις 
τό καλό αύτό εύρίσκεται καί τό δικό σας. ’Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, 
έξ αιτίας τών περιστάσεων, έμεινα άγράμματος, καί διά τοϋτο σάς ζητώ συγχώρεση 
διότι δέν όμιλοί καθώς οί διδάσκαλοί σας. Σάς είπα δσα ό ίδιος είδα, έγνώρισα, 
διά νά ώφεληθήτε άπό τά περασμένα καί άπό τά κακά άποτελέσματα τής διχόνοιας, 
τήν οποίαν νά άποστρέφεσθε, καί νά έχετε ομόνοια. ’Εμάς, μή μάς τηράτε πλέον. 
Τό έργο μας καί ό καιρός μας έπέρασε. Καί αί ήμέραι τής γενεάς ή όποια σάς άνοιξε 
τό δρόμο, θέλουν μετ’ ολίγον περάσει. Τήν ήμέρα τής ζωής μας θέλει διαδεχθή ή 
νύχτα τοϋ θανάτου μας, καθώς τήν ήμέρα τών 'Αγίων Άσωμάτων θέλει διαδεχθή 
ή νύχτα καί ή αυριανή ήμέρα. Εις έσάς μένει νά ισάσετε καί νά στολίσετε τον τόπο, 
όπου έμεΐς ελευθερώσαμε, καί διά νά γίνη τοϋτο, πρέπει νά έχετε ώς θεμέλια τής 
πολιτείας τήν ομόνοια, τήν θρησκεία, τήν καλλιέργεια τοϋ θρόνου καί τήν φρόνιμον 
ελευθερίαν».

Αύτά είπε, μέ τήν άδολη ψυχή του, ό θρυλικός Γέρος τοϋ Μωρηά στούς νέους 
τής εποχής του. Περικλείουν, νομίζω, ολόκληρο τον ψυχισμό καί τό μεγαλείο τοϋ 
1821 καί έπί πλέον άποτελοϋν ίερή ύποθήκη γιά όλες τις γενεές. "Ας διαφυλάξωμε 
στις καρδιές τό έπος καί τήν μαρτυρία τών προγόνων καί άς ένστερνισθοϋμε τήν 
σοφία τών λόγων, τήν διδαχή τής πείρας άπό τά στόματα εκείνων πού έδημιούρ- 
γησαν τήν Νεοελληνική Γενεά. Είναι χρέος μας, αν θέλωμε νά ποτίζωμε τό δένδρο 
τής ’Ελευθερίας καί νά άνθίζη ή Δόξα, ή Τιμή καί τό Μεγαλείο τής Φυλής. Καί 
δταν δέν θέλωμε νά μειώνεται ή ηρωική συμφωνία τών στίχων :

Ά π ’ τά κόκκαλα βγαλμένη, 
τοίν Ελλήνων τά ιερά 
καί σάν πρώτα άνδρειωμένη 
χαΐρε, ώ χαΐρε, ’Ελευθερίά.

X. ΣΤΑΜΑΤΗΣ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
Καρυταίνης.
Πάροδος τής όδοϋ Ρόδου, άπέναντι στον κινηματογράφο «Δώρα» τής όδοϋ 

Λιοσίων.
'Η Καρύταινα ή Καρίταινα, χωριό τής έπαρχίας Γορτυνίας, είναι κτισμένη 

στις πλαγιές βουνοΰ, που κοντά του ρέει ό Αλφειός ποταμός καί έχει περί τούς 500 
κατοίκους. Την ονομασία της, κατά πάσαν πιθανότητα, τήν πήρε άπό κάποια Χαρί- 
ταινα, γυναίκα δηλαδή κάποιου Χαρίτου. Τον καιρό τής Φραγκοκρατίας ήταν ισχυρό 
φρούριο καί έδρα βαρωνείας. Ή  συμβολή των Καρυτηνών στήν έπανάστασι του 1821 
ύπήρξε μεγάλη, μέ ήγήτορες τούς Κολοκοτρωναίους. Μερικοί ξένοι ώνόμασαν τήν 
Καρύταινα, λόγω τής θέσεώς της, «Τολέδον τής Ελλάδος». (Συνώνυμη οδός υπάρ
χει στήν Καλλιθέα).

Καρύτση ή Καρύκη Θεοδώρου.
Πάροδος τής όδοϋ Κολοκοτρώνη 4, στον ομώνυμο ναό των ’Αθηνών.
'Ο Θεόδωρος Καρύτσης, μέλος άρχαίας άρχοντικής οικογένειας τών ’Αθηνών, 

κληρικός τοϋ 16ου αίώνος, διετέλεσεν επίσκοπος ’Αθηνών καί Πατριάρχης Κωνσταν
τινουπόλεως έπί έπτάμηνον (1595), μέ τό όνομα Θεοφάνης ό Α'.

Καρύων.
Πάροδος τής όδοϋ Χαλκιδικής 29, κοντά στήν πλατεία καί τήν εκκλησία τοϋ 

Προφήτη Δανιήλ (Μεταξουργεϊον).
Πρόκειται γιά τήν γνωστή κωμόπολι, τήν πρωτεύουσα τής αύτοδιοικήτου μο

ναστικής ομοσπονδίας τοϋ 'Αγίου "Ορους. Σ’ αύτήν εδρεύει ό γενικός διοικητής 
τοϋ 'Αγίου "Ορους, πού διορίζεται άπό τό έλληνικόν ύπουργεϊον Εξωτερικών, οί 
διάφορες άλλες πολιτικές άρχές, ή 'Ιερά Κοινότης καί ή 'Ιερά Επιστασία, στις όποιες 
μετέχουν άντιπρόσωποι τών 20 Μονών. ’Εκεί έλειτούργει παλαιότερα ή «Άθωνιάς 
Σχολή». Αί Καρυαί βρίσκονται στο κέντρο τής χερσονήσου τοϋ "Αθω κι’ έχουν σήμερα 
περί τούς 450 άροενες κατοίκους.
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Κατά τήν παράδοσι αί Καρυαί έκτίσθησαν άπδ τον Μ. Κωνσταντίνο καί κα- 
τεστράφησαν άργότερα άπό τον Ίουλιανό τον Παραβάτην. 'Ιστορικά άναφέρονται 
άπό τον ΙΟον αιώνα. ’Επίνειο των Καρύων είναι ό δρμος της Δάφνης. Έ κεΐ υπάρχει 
τό τελωνείο τοϋ 'Αγίου "Ορους καί έκεΐ προσεγγίζουν τά πλοία πού έκτελοΰν τήν 
θαλασσία συγκοινωνία τοϋ 'Αγίου "Ορους μέ τήν υπόλοιπη Ελλάδα.

Καρυωτάκη Κ ω νσταντίνου.
Πάροδος της όδοΰ ’Εμμανουήλ Λυκούδη 21, κοντά στήν πλατεία Παπαδια- 

μάντη, στή συνοικία Κυπριάδου.
'Ο Κώστας Καρυωτάκης, ποιητής καί κύριος έκπρόσωπος τής πρώτης γενεάς 

των Ελλήνων ποιητών τοϋ μεσοπολέμου, γεννήθηκε στήν Τρίπολι το 1896 καί ηύ- 
τοκτόνησε στήν Πρέβεζα, βληθείς μέ σφαίρα περιστρόφου, το 1928. Μέ τήν απαισιό
δοξη ποίησί του έπηρέασε ποικιλοτρόπως τήν σύγχρονη έλληνική ποίησι. 'Η μελαγ
χολία καί ή έκ τής ζωής άπογοήτευσίς του, σε συνδυασμό μέ τήν έπαρχιακή ζωή 
τής Πρεβέζης, οπού είχε μετατεθή (ήταν νομαρχιακός ύπάλληλος), τον ώδήγησαν 
στήν άπεγνωσμένη πράξι τής αυτοκτονίας.

Κασαμπα.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, κοντά στο τέρμα τών 

λεωφορείων Καισαριανής.
'Ο Κασαμπάς ή Τουργκουτλόν-Κασαμπά, είναι πόλις τής Τουρκίας, στο νομό 

Μαγνησίας, βορειοανατολικά τής Σμύρνης, σ’ άπόστασι 60 περίπου χιλιομέτρων, κ ι’ 
έχει περί τις 18 χιλιάδες κατοίκους. Πριν άπό τήν Μικρασιατική έκστρατεία διέμενον 
έκεΐ τρεις χιλιάδες 'Έλληνες, άποτελοΰντες ιδιαίτερη συνοικία μέ οκτώ σχολεία καί 
άλλα ιδρύματα. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει καί στή Ν. Σμύρνη, κοντά στή πλατεία 
Σκαντζουράκη).

Κασομούλη Νικολάου.
’Αρχίζει κοντά άπό τήν ’Αρμενική Εύαγγελική ’Εκκλησία τοϋ Δουργουτίου 

καί τελειώνει στήν έκκλησία τοϋ 'Αγίου Ίωάννου Βουλιαγμένης.
’Οφείλει τήν ονομασία στον γνωστό άγωνιστή τής έπαναστάσεως τοϋ 1821, ό 

όποιος έγραψε απομνημονεύματα αύτής. 'Ο Νικόλαος Κασομούλης, γυιός τοϋ Κων
σταντίνου, γεννήθηκε στήν Σιάτιστα τό 1795 καί πέθανε τό 1872. Έπολέμησε στήν 
’Αττική, στο Μεσολόγγι καί άλλαχοΰ, μετά δέ τήν άπελευθέρωσι διετέλεσεν, έπί Κα- 
ποδιστρίου, έκτακτος στρατοδίκης, φρούραρχος τών ’Αθηνών έπί "Οθωνος κ.λ.π. Τό 
1832 ήρχισε νά συγγράφη τό έργο του « ’Ενθυμήματα στρατιωτικά τής Έπαναστά- 
σεως τών Ελλήνων άπό τοϋ 1821-1833», τό όποιον έπεράτωσε τό 1841. Τά απομνη
μονεύματά του αύτά, έξεδόθησαν σέ τρεις τόμους, τό 1940-1941, άπό τον γνωστό 
Ναυπάκτιο λογοτέχνη, μακαρίτη Γιάννη Βλαχογιάννη.

Κ άσου.
Πάροδος τής όδοΰ Κύπρου 121, κοντά στήν πλατεία Κυψέλης.
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησί τοϋ Δωδεκανησιακοΰ συμπλέγματος, πού βρί

σκεται μεταξύ Κρήτης καί Καρπάθου. "Εχει έκτασι 66 τετρ. χιλιομ. καί 1500 περί
που κατοίκους. 'Η Κάσος είναι κατ’ έξοχήν ναυτική περιοχή. Κατά τήν διάρκεια τής 
έπαναστάσεως τοϋ 1821 έβοήθησε ποικιλοτρόπως τις θαλάσσιες έπιχειρήσεις. Τό 
1911 κατελήφθη άπό τον στρατό τοϋ Άμέλιο καί παρέμεινε στήν ιταλική κατοχή 
μέχρι τοϋ 1947, δ'ταν δηλαδή τά Δωδεκάνησα ένεσωματώθησαν στήν Ελλάδα.

Κασπίας.
Πάροδος τής όδοΰ Φρυγίας 10, άπέναντι στο "Αλσος Συγγροΰ (Κουπονίων).
Πρόκειται γιά τή μεγαλύτερη λίμνη τοϋ κόσμου (έπιφάνεια 438.670 τετραγ. 

χιλιόμετρα), πού βρίσκεται μεταξύ Ρωσίας καί ’Ιράν καί έχει αλμυρό νερό. Πρόκει-
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ται δηλαδή για εσωτερική Θάλασσα. Σ’ αύτήν εκβάλλουν πολλο'ι ποταμοί, μεταξύ των 
οποίων ό Βόλγας καί ό Ούράλης. ’Έχει πλουσίαν αλιείαν ί 
λαμβάνεται αυγοτάραχο, χαβιάρι κ.ά.

Μέχρι τοϋ 1921, στήν Κασπία Θάλασσα, δυνάμει παλαιού προνομίου (12-10- 
1813), μόνον ή Ρωσία έδικαιοΰτο νά διατηρή πολεμικό στόλο. “Εκτότε υπάγεται στήν 
κυριαρχία άμφοτέρων των παρακτίων έπικρατειών, δηλαδή της Ρωσίας καί της Περ
σίας.

Κ ασσαβέτη.
Πάροδος της όδοΰ Φιλαδέλφειας 28, άπέναντι στή στάσι «Λυσιατρεϊον» τής 

όδοΰ Πατησίων.
Πήρε τήν ονομασία προς τιμήν τής συνώνυμης οικογένειας τής Ζαγοράς Βόλου, 

τής οποίας τό μέλος όνόματι 'Ιερώνυμος, άνέλαβε τον έπαναστατικό άγώνα τοϋ Γέ
νους στή Θεσσαλία καί έγένετο πρόεδρος τής προσωρινής κυβερνήσεως. Μετά τήν 
προσάρτησι τής Θεσσαλίας στήν ελεύθερη Ελλάδα, έξελέγη, τιμής ενεκεν, βουλευ
τής (1881). "Εγγονοι αύτοΰ είναι οί μετέπειτα πολιτικοί ’Αλέξανδρος καί Τζών Κασ- 
σαβέτης. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στήν Κηφισιά).

Κασσάνδρας.
Πάροδος τής όδοΰ Χαλκιδικής 52, κοντά στή διασταύρωσι τής λεωφόρου Κων

σταντινουπόλεως καί τής 'Ιεράς όδοΰ, στο Βοτανικό.
'Η Κασσάνδρα ή ’Αλεξάνδρα, ήταν, κατά τήν μυθολογία, κόρη τοϋ βασιληά 

τής Τροίας Πριάμου καί τής Εκάβης. Μετά τήν άλωσι τής Τροίας ύπό των Ελλή
νων καί κατά τήν διανομήν των λαφύρων, ή Κασσάνδρα έλαχε στον Άγαμέμνονα, ό 
όποιος απέκτησε μαζί της δυο παιδιά, τον Πέλοπα καί τον Τηλέδαμον. "Οταν ό ’Α
γαμέμνων τήν έφερε στις Μυκήνες, ή γυναίκα του Κλυταιμνήστρα, μαζί μέ τον Αΐ- 
γισθο, έφόνευσαν τόσον αύτήν καί τά παιδιά της, όσον καί τον Άγαμέμνονα.'Η Κασ
σάνδρα άποτελεΐ σημαντικό πρόσωπο τής τραγωδίας τοϋ Αισχύλου « ’Αγαμέμνων».

Κασσιανής.
Πάροδος τής όδοΰ Φαναριωτών 28, κοντά στο τέρμα 'Ιπποκράτους.
'Η Κασσιανή ή Κασσία ή Εικασία, Βυζαντινή ποιήτρια καί λογία τοϋ Θ' αΐώ- 

νος, έκτισε τήν φερώνυμη μονή τής Κωνσταντινουπόλεως (Μονή Εικασίας), στήν ό
ποιαν ένεκλείσθη, γενομένη μοναχή, ύστερα άπό τήν αποτυχία της, όπως έκλεγή σύ
ζυγος τοΰ αύτοκράτορος Θεοφίλου, γεγονός πού οφείλεται στήν γνωστή άπάντησι πού 
έδωσε στον αύτοκράτορα: «άλλά καί διά γυναικός πηγάζει τά κρείττονα», όταν ό 
Θεόφιλος είπε τό γνωστό: «διά γυναικός έρρύη τά φαΰλα». Ή  Κασσιανή έγραψε ποι
ήματα, ιδιόμελα δοξαστικά καί τό γνωστότατο τροπάριο τής Μ. Τρίτης: «Κύριε, ή 
έν πολλαΐς άμαρτίαις περιπεσοΰσα γυνή...».

Κασσιόπης.
Πάροδος τής όδοΰ’Ελευθερωτών 32, κοντά στή πλατεΐαΚύπρου τής Χαραυγής.
Ή  Κασσιόπη, πόλις καί ακρωτήριο τής Κέρκυρας, βρίσκεται στο Β.Α. μέρος 

τοΰ νησιοΰ, προς τή πλευρά τής ’Αλβανίας. ’Εκεί ύπήρχε σημαντικός ναός τοΰ Διός 
Κασίου. Στή πόλι αύτή διέμενε γιά αρκετό διάστημα ό Κικέρων.

Κ ασταλίας.
Πάροδος τής όδοΰ Κυψέλης 98, κοντά στήν πλατεία Κυψέλης.
Πρόκειται γιά τή γνωστή συνώνυμη ιερή πηγή των Δελφών, πού ή ονομασία 

της οφείλεται στήν δελφική νύμφη Κασταλία, ή όποια καταδιωκομένη άπό τον ’Α
πόλλωνα κατέφυγε καί έκρύβη στή πηγή αύτή. Ή  Κασταλία πηγή, πού άπεκαλύφθη 
το 1870, βρίσκεται κοντά στή δημοσία όδό Δελφών-’Αραχώβης, στις ύπώρειες τής 
καλουμένης Ύαμπείας πέτρας, ήτοι στο ανατολικό βραχώδες τμήμα τής φάραγγος

χθύων, άπό τούς οποίους
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των Φαιδριάδων, πού σήμερα λέγεται Φλεμποΰκος. 'Η άποκαλυφθεϊσα τό 1957 νέα 
κρήνη άνάγεται στις αρχές τοΰ ΣΤ' π.Χ. αίώνος. Κατά τούς ελληνιστικούς καί ρω
μαϊκούς χρόνους έπιστεύετο ότι τό νερό τής Κασταλίας πηγής, τής πηγής τοΰ μου- 
σηγέτου ’Απόλλωνος, προεκάλει σ’ αυτούς πού τό έ'πινον, ποιητικές, προφητικές καί 
μαντικές ικανότητες.

Κ αστελλίου.
Πάροδος τής όδοϋ Ψυχάρη 58, στο Γαλάτσι.
Τό Καστέλλιον ή Καστέλλι, είναι κωμόπολις τής έπαρχίας Κισσάμου, τοΰ νο

μού Χανίων κ ι’ έχει περί τούς 2100 κατοίκους. Κτισμένη στη θέσι τής άρχαίας Κισ- 
σάμου, τό 1555 ώχυρώθη άπό τούς Ενετούς, οί όποιοι την περιέκλεισαν μέ φρούριο, 
γ ι’ αύτό άλλωστε ώνομάσθη Καστέλλι Κισσάμου. Κατά την διάρκεια τής έπαναστά- 
σεως τοΰ 1821 συνήφθησαν έκεΐ διάφορες μάχες. Τον Νοέμβριο τοΰ 1866 οί 'Έλλη
νες έπολιόρκησαν τό φρούριο, χωρίς όμως ουσιαστικό άποτέλεσμα. Τότε έφονεύθη 
ό ταγματάρχης Φρουδάκης.

Καστελλορίζου.
Πάροδος τής όδοΰ Κυψέλης 63, κοντά στη στάσι Σκύρου.
Πρόκειται γιά τό γνωστό νησί των νοτίων Σποράδων τοΰ Αιγαίου πελάγους, 

πού άπέχει 78 μίλλια άπό τή Λίνδο τής Ρόδου. Τό άρχαΐο όνομα τοΰ νησιού ήταν 
«Μεγίστη», κατ’ άλλους μέν άπό τον πρώτο οικιστή της Μεγιστέα, κατ’ άλλους δέ 
λόγω ότι ήταν «μεγίστη», μεταξύ των γειτονικών νησιών. Την ονομασία Καστελλό- 
ριζο πήρε κατά τά τέλη τοΰ 14ου αίώνος, άπό τό φρούριο πού έκτισεν ό όγδοος τών 
μαγιστόρων τών Ροδίων ιπποτών (Ίωαννιτών), πάνω στο Κοκκινωπό βράχο τοΰ 
λιμένος. Πρώτοι 'Έλληνες κάτοικοι τής νήσου υπήρξαν οί Δωριείς. Τό Καστελ- 
λόριζον, υστέρα άπό πολλές περιπέτειες, ένεσωματώθη στην Ελλάδα τό 1947, μαζί 
μέ τά Δωδεκάνησα. Οί κάτοικοί του, γύρω στούς 1000, άσχολοΰνται κυρίως μέ την 
αλιεία καί τήν σπογγαλιεία. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στή Καλλιθέα καί Ν. ’Ιωνία).

Καστοριάς.
Πάροδος τής 'Ιεράς όδοΰ 62, στο Βοτανικό.
Πρόκειται γιά τή γνωστή πρωτεύουσα τοΰ ομωνύμου νομού τής δυτικής Μα

κεδονίας, πού άπέχει άπό μέν τήν ’Αθήνα 552 χιλ., άπό δέ τήν Θεσσαλονίκη 212 χιλ. 
'Η Καστόρια, έκτίσθη τον 6ον αιώνα, τήν εποχή τοΰ ’Ιουστινιανού Α', στή θέσι τής 
άρχαίας πόλεως Κηλήτρου. Μετά τήν φραγκική κατάκτησι τής Κωνσταντινουπόλεως 
(1204), ή Καστόρια ύπήχθη στο δεσποτάτο τής ’Ηπείρου. Τό 1330 κατελήφθη άπό 
τούς Σέρβους, πού τήν έκράτησαν μέχρι τό 1385, οπότε κατεκτήθη άπό τούς Τούρ
κους καί παρέμεινε σ’ αύτούς μέχρι τό 1912.

Τό όνομά της πήρε άπό τούς κάστορες, πού ζοΰσαν κοντά στή λίμνη τής Όρε- 
στιάδος. Τόσο κατά τήν βυζαντινήν έποχήν, όσον καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους 
ή Καστόρια κατέστη όνομαστή άπό τις πολυάριθμες εκκλησίες της (περί τις 70). 
Σήμερα ή πόλις έχει περί τις 10.200 κατοίκους.

Κατερίνης.
Πάροδος τής όδοΰ Σπύρου Πάτση 123, στο τέρμα τής λεωφ. γραμμής Βοτα

νικού.
Ή  Κατερίνη, πρωτεύουσα τοΰ νομού Πιερίας, έχει σήμερα περί τις 28.000 

κατοίκους, είναι έδρα τοΰ Μητροπολίτου Κίτρους καί βρίσκεται στις ύπώρειες τοΰ 
Όλύμπου. Τήν Κατερίνην άπηλευθέρωσεν ό έλληνικός στρατός, άπό τον τουρκικό ζυ
γό, τήν 25-10-1912. 'Η πόλις παρουσιάζει μεγάλη έμπορική κίνησι, άφ’ ένός μέν 
λόγω τής εύφορίας τής περιοχής, άφ’ έτέρου δέ λόγω τής θέσεώς της.

(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

** *
Τά τελευταία χρόνια του περασμένου αιώνα 6 Κωστης Παλαμας έχει φτάσει 

στο μεσουράνημα της ποιητικής του προσπάθειας. Γύρω του συσπειρώνονται και 
συγκεντρώνονται οί λαμπρότερες λογοτεχνικές φυσιογνωμίες τής εποχής. ’Έτσι 
σχηματίζεται και παίρνει συνείδηση του έαυτοΰ της ή νεοελληνική σχολή τής νεω- 
τέρας ’Αθήνας καί μαζί τής νεωτέρας Ελλάδος, ή σχολή τής ποιητικής καί δημο
σιογραφικής πλειάδος τού Κωστή Παλαμα. Ή  σχολή αυτή άναζητάει οπωσδήποτε 
άγνότερη ομορφιά στήν Τέχνη καί μιά βαθύτερη συγκίνηση στον στίχο, άπορρίπτον- 
τας δλα τά κοινολογημένα πεζά καί άμουσα γνωρίσματα πού κυριαρχούσαν στή δια
νόηση τής εποχής έκείνης, χαρακτηρισμένης περισσότερο άπό τή δημοσιογραφία. 
Μερικά λαμπρά ονόματα των ποιητών καί διηγηματογράφων τής ποιητικής πλειά
δος, δίνουν το μέτρο γιά το τί είχε κατορθώσει ό Παλαμας στά τριάντα οκτώ του 
χρόνια. Θ’ άναφέρουμε λ.χ. τον Πέτρο Βασιλικό (Κωνσταντίνο Χατζόπουλο), τον 
’Αριστομένη Προβελέγγιο, τον Παύλο Νιρβάνα, τον Γεράσιμο Μαρκορά, τον ’Ιω
άννη Γρυπάρη, τον Λάμπρο Πορφύρα, τον Μιλτιάδη Μαλακάση, τόν Γιάννη Βλα- 
χογιάννη, τόν Νικόλαο Έπισκοπόπουλο, τόν Γιάννη Καμβύση, τόν Γρηγόριο Ξενό- 
πουλο, τόν Σπήλιο καί Κώστα Πασσαγιάννη, τόν Κωνσταντίνο Μάνο, στους οποίους 
πρέπει νά προστεθούν καί ό Λορέντζος Μαβίλης, ό ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 
ό Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ό ’Ανδρέας Καρκαβίτσας, ό 
Στέφανος Μαρτζώκης, άφοΰ κ ι’ αυτοί σάν λογοτεχνικές καί ποιητικές φυσιογνω
μίες βρίσκονται μέσα στά χρονικά δρια τής εποχής πού χαρακτηρίζεται κυρίως άπό 
τήν πνευματική καί ποιητική παρουσία τού Κωστή Παλαμα. ’Αναντίρρητα δέν 
πρέπει ν’ άγνοηθή άπό τήν ποιητική αύτή διαύγεια τής Ελλάδος τού τέλους τού 
19ου αιώνα καί ό ιστορικός καί κριτικός ’Εμμανουήλ Ροίδης.

’Ανάμεσα σέ δλη τήν λαμπρότητα τής νεοελληνικής αυτής ποιητικής γενεάς 
έμελλε νά λάμψει καί νά προηγηθή πρώτο άπ’ τά καλύτερα τό άστρο τού Κωστή 
Παλαμα. Φθινόπωρο τού 1898, είκοσι άκριβώς χρόνια άπό τόν κεραυνό τού Θεο
δώρου Όρφανίδη γιά τά « ’Ερώτων ’Έπη» τού Βουτσινείου διαγωνισμού, ό Παλαμας 
ζεΐ τήν πραγματικά άπέραντη- σέ μεγαλωσύνη νίκη τού μεγάλου ποιητή. Ό  θρίαμ
βος τού Κωστή Παλαμα δίνεται άπό τό « ’Ά στυ», πού ζητάει νά γίνει ψηφοφορία 
μεταξύ τών Ελλήνων ποιητών μέ τό έρώτημα: «Ποιος είναι ό μεγαλύτερος τών 
Ελλήνων ζώντων Ποιητών». Πρέπει νά πούμε έδώ πώς ή διενέργεια τής ποιητικής 
αύτής εκλογής είχε σάν παράδειγμα έ'να παρόμοιο ποιητικό δημοψήφισμα τήν έποχή 
εκείνη στή Γαλλία, μέ τήν εκλογή ώς «Πρίγκιπος τών ποιητών» ενός άπό τούς 
Γάλλους ποιητάς. 'Η τιμητική αύτή διάκριση είχε δοθή στή Γαλλία στον ποιητή 
Βερλαίν καί στο διάδοχό του Μαλλαρμέ. Τήν εκλογή αύτή στήν Ελλάδα τήν έκέρ- 
δησε ό Κωστής Παλαμας καί παραμερίστηκαν άρκετά σεβαστές φυσιογνωμίες, 
δπως ό Γεράσιμος Μαρκοράς καί ό ’Αριστομένης Προβελέγγιος.

Γύρω άπό τό ποιητικό αύτό δημοψήφισμα, πού καθιέρωσε καί στεφάνωσε 
το έργο τού ποιητοΰ τόσων καί τόσων στοχασμών, άκούστηκαν οΐ πιο έγκυρες γνώ
μες άπό τούς άνθρώπους πού έδημιούργησαν τήν νεοελληνική ποιητική παράδοση.
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Πρώτος ό Πέτρος Βασιλικός (Κ. Χατζόπουλος), γράφει στο «Ά στυ» της 18 
Δεκεμβρίου 1898 :

«Δίχως πρωτοτυπία δυνατή, ό κ. Μαρκορας άκολουθάει την παράδοση τοΰ 
Σολωμοΰ, πώχει πηγή της άκόμα ή νεώτερη ποίησή μας, στο έ'ργο όμως του κ. 
Παλαμά παίρνει νέα ζωή καί νέο κάλλος, δυναμώνεται μ’ έντονώτερα καί συνθε- 
τώτερα στοιχεία ή παράδοση αυτή. ’Ακόμη εκείνο πού ξεχωρίζει κι’ άναδείχνει 
περισσότερο τή φυσιογνωμία τοΰ Παλαμά είναι ή άναντίρρητη έπίδρασή του στη 
νέα γενεά...».

Ό  Λάμπρος Πορφύρας ύστερα γράφει στο « ’Ά στυ» τής 20 Δεκεμβρίου 1898 : 
«Δίχως άλλο ό Κωστής Παλαμάς. Τό σκοτεινό μεγαλείο τοΰ λόγου του καί οί συμφω
νίες οί οοφές των ρυθμών του έσφιχτόδεσαν μέσα τους τήν υψηλή μουσική σκέψη, 
την πλέον ομορφη καί τήν πλέον πρωτάκουστη. Καί είναι ή ποίησή του για μάς κάτι 
σαν τό άνοιγμα τό πρωϊνό τοΰ παραθύρου, πού κελαϊδεΐ τόσο θαυμαστά στο βιβλίο 
του κάπου ένας γοργός ’ίαμβος άγκαλιασμένος τον χαριτωμένο άνάπαιστο. Είναι 
γιά τήν ποίησή μας κάτι σάν τό πρωινό άνοιγμα τοΰ παραθύρου. Έ  ρ ρ ι ξ ε φ ώ ς. 
Καί τό φώς τό νέον, τό φώς τό δροσερόν, πού έγλίστρησε μέσα κι’ έπλημμύρισε 
τον μισοφωτισμένο περίβολο τής Τέχνης, άνέδειξε λαμπρότερα τα ιερά συντρίμματα 
τοΰ Σολωμοΰ καί τις, σκληρές γραμμές τών άγαλμάτων τοΰ Κάλβου. Κι’ άκόμα 
εξαπλώθηκε κι’ άχνοφώτισε τό σκοτεινό έως τώρα μονοπάτι τής νέας τέχνης......

Θ’ άκούσουμε άκόμη καί τον άνθρωπο πού περισσότερο άπό κάθε άλλον άντι- 
προσώπευε τήν σύγχρονη καλλιέργεια, τον Παΰλο Νιρβάνα, να άποφαίνεται στο 
«Ά στυ»  τής 20 Δεκεμβρίου 1898 : «ψηφ ίζω  τον Κωστήν Παλαμάν, διότι περισ
σότερον άπό τον Μαρκοράν καί τον Προβελέγγιον, παρουσιάζει ένα σύστημα ποιη
τικόν, σύστημα ιδέας καί ρυθμοΰ καί γλώσσης, διότι έδωκεν άκόμη μίαν κατεύθυν- 
σιν εις τήν νεοελληνικήν ποίησιν καί έγέννησε μίαν άντίδρασιν άπό τήν οποίαν προ
βάλλει σήμερον άριστοκρατική καί ευχάριστος ή ποίησις τοΰ Πορφύρα, τοΰ Γρυ- 
πάρη, τοΰ Βασιλικοΰ, τοΰ Μαλακάση...».

"Οπως πάντα, δέν έλειψαν καί οί πολέμιοι στο έργο τοΰ Κωστή Παλαμά. 
Κοντά στά τόσο έπαινετικά λόγια τοΰ Βασιλικοΰ, τοΰ Πορφύρα καί τοΰ Νιρβάνα, 
άκούσθηκε τό «κατηγορώ» τοΰ κριτικοΰ καί ίστορικοΰ ’Εμμανουήλ Ροίδη, πού 
προκάλεσε τά ειρωνικά σχόλια τοΰ Πέτρου Βασιλικοΰ. Γράφει λοιπόν στο περιοδικό 
«Τέχνη» ό συγγραφεύς τής «Πάπισσας ’Ιωάννας»:

« ...Ά ν  ένός μόνον νεωτέρου Έλληνος ποιητοΰ ήτο δυνατόν νά σώσω έκ γενι
κής πυρκαϊάς τά έργα, θά έπροτίμων τά τοΰ Σολωμοΰ, ως τά μάλλον όμοιάζοντα 
ή καί τά μόνα όμοιάζοντα δχι μόνον κατά τάς ιδέας, άλλά καί κατά τήν άκουστικήν 
άπόλαυσιν προς τούς μεγάλους ’Ιταλούς ποιητάς, τούς οποίους έτυχε πρώτους κατά 
τήν νεότητά μου μετά συγκινήσεως παρθένου καρδίας καί διανοίας ν’ άναγνώσω. 
’Εκ δέ τών ζώντων σήμερον ποιητών προτιμώ τον Σουρήν, άν δχι διά τήν πρωτο
τυπίαν τών νοημάτων, ώς τον κάλλιον τουλάχιστον παντός άλλου κατορθώσαντα 
νά έκφράση άκριβώς καί ζωηρώς δσα έχει νά είπη, ένώ πολλοί άλλοι, τής τελευταίας 
μάλιστα σχολής, φαίνονται άκόμη έχοντες άνάγκην έρμηνέως δπως καταστήσουν 
άντιληπτά εις τον πολύν κόσμον δσα αισθάνονται μέν ίσως, άλλά δέν κατορθοΰσιν 
άκόμη νά διατυπώσωσι μετά ποιοτικής έναργείας...».

Φυσικό ήταν νά καταπνίγει στή γενική κατακραυγή ή φωνή τοΰ Ροίδη, τότε, 
μιά φωνή πού άν δέν στρεφόταν άμεσα κατά τοΰ Παλαμά, είχε έμμεσα κάποιαν 
αιχμή άγνοιας τοΰ μεγάλου έργου πού συντελούσε ή παλαμική ποίηση.'Οπωσδή
ποτε, ή φωνή τοΰ Ροίδη άκούσθηκε μέ ευμενή σχόλια άπό πολλούς, άφοΰ άνέβαζε 
στο ύψος πού άρμοζε τήν στάθμη τής άλλης ιδέας, τής τόσο συγγενικής μέ τό ύφος 

•καί «πιστεύω» τοΰ Παλαμά, τής Σολωμικής. ’Αργότερα, ή άγνοια τοΰ παλαμι- 
κοΰ έργου άπό τον. Εμμανουήλ Ροίδη βρήκε .πολλούς ύποστηρικτάς καί περισ-
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σότερο δταν έκυκλοφόρησε ό τόσον παρεξηγημένος «Δωδεκάλογος του Γύφτου».
'Όπως καί νάναι, ή άγνοια τοϋ Κωστή Παλαμά από τον Ροίδη άποτέλεσε τό 

χαρακτηριστικό γεγονός στην ψηφοφορία για τον μεγαλύτερο άπό τούς ζωντανούς 
νεοέλληνα ποιητή. 'Ο Πέτρος Βασιλικός δέχτηκε μέ ειρωνεία την γνώμη αύτή τοϋ 
Ροΐδη καί απάντησε σέ ψυχρό ύφος άπό μέρους τοϋ άκάκου Κωστη Παλαμά.

Τελευταίος στο δημοψήφισμα ό Μιλτιάδης Μαλακάσης, ψήφισε άβίαστα τον 
Κωστη Παλαμά. Καί τον ϊδιο καιρό ό Γ. Δοοσίνης έτόνιζε εκείνο πού σέ δλη του 
τη ζοίή δεν έπαψε να ύπαστηρίζει : «Ό  π ω ς  δ λ α  τ ά  δ έ ν δ ρ α ,  έ τ σ ι  κ α ί  
τ ό  δ έ ν δ ρ ο  τ ή ς  τ έ χ ν η ς  έ χ ε ι  μ ι α  μ ο ν ά χ α  ψ η λ ό τ ε ρ η  κ ο ρ φ ή :  
τ ο ν  Κ ω σ τ η  Π α λ α μ  ά».

*
*  *

Είναι κανόνας στην άνθρώπινη μοίρα τή λύπη νά διαδέχεται ή χαρά, καί τό 
δράμα ή ευτυχία. Καί άντίστροφα. Στα τελευταία χρόνια τοϋ δέκατου ένατου αιώνα 
ό Παλαμάς γνώριζε τή μεγάλη δόξα, τό φωτοστέφανο της ευρωπαϊκής άναγνωρί- 
σεως μέσα σέ άβάσταχτο δράμα τής ψυχής καί τής καρδιάς. Δεχόταν τούς υμνους τής 
κριτικής μέσα σέ άπέραντο ψυχικό μαρτύριο καί ζοΰσε τις μεγαλύτερες ποιητικές 
στιγμές του σέ πόνο πού μόνο όσοι έχασαν κάτι άπό τή σάρκα τους, κάτι άπό τήν 
ψυχή καί τό νοΰ καί τή καρδιά μπορούν νά νοιώσουν σέ δλη του τήν έκταση. ’Ακριβώς 
στο έτος πού ό Παλαμάς άνεδεικνύετο ό μεγαλύτερος ποιητής άπό τούς τόσους συγ
χρόνους του πατέρες τής νεοελληνικής ποιήσεως, στά 1898, ή μοίρα είχε φυλάξει 
τό πρώτο καί φοβερό κτύπημα νά τοϋ καταφέρει.

Ό  Παλαμάς είχε νυμφευθή τό 1888 τήν Μαρία Βάλβη κι’ άπέκτησε τρία 
παιδιά : τό Λέανδρο, τή Ναυσικά καί τον "Αλκή (Μιχαήλ). Πέθανε ό τελευταίος 
στις 23 Φεβρουάριου 1898 άπό μηνιγγίτιδα καί σέ ήλικία μόλις τεσσάρων χρονών, 
γεγονός πού έσπειρε τον πόνο καί τή θλίψη στήν καρδιά τού ποιητοΰ δέκα περίπου 
μήνες πριν άκουστοΰν οί διθύραμβοι γιά τή νίκη του στο δημοψήφισμα. Ό  θάνατος 
τοϋ Μιχαήλ—"Αλκή Παλαμά, έγινε άφορμή νά γραφούν άπό τον τραγικό πατέρα 
οί άριστουργηματικοί στίχοι «Τ ά φ ο ς» καί « Π α ρ ά δ ε ι σ ο  ι», πού έκυκλο- 
φόρησαν σέ λίγο καί συγκεκριμένα στις 8 Μαΐου 1898. Έπρόκειτο οί στίχοι αυτοί 
τών θρήνων ν’ άφήσουν βαθειά τήν σφραγίδα τους στο πέρασμα τοϋ χρόνου.

Τό άμείλικτο κτύπημα τό δέχθηκε ό ποιητής μέ τήν καρτερία πού άρμοζε 
στο άνάστημα τοϋ μεγάλου όραματιστοΰ τοϋ Γένους. Τή θλίψη καί τον πόνο του συμ
μερίστηκαν πολλοί φίλοι ποιηταί πού έδημοσίευσαν στίχους στά έντυπα τής επο
χής, δπως ό Στέφανος Μαρτζώκης, ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου καί άλλοι. Ειδικά 
ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου έγραφε τότε γιά τήν έμπνευση τοϋ «Τάφου» :

«'Όταν άπέθανεν ό "Αλκής, δέν εΐδον τον σπαραχθέντα ποιητήν νά χύνει τά 
δάκρυα, πού θά έχυνε άλλος πατέρας. Άκουμβησμένος σέ μιά γωνιά τοϋ έρημωθέν- 
τος σπιτιού, μόνος, μέ τήν έκφρασιν τού υψηλού φιλοσοφικού άλγους είς τό θλιμ
μένου πρόσωπον, ήνοιγεν αιθέριας συγκοινωνίας μέ τον φυγόντα άγγελον, άνύψω- 
νεν ένα μαυσωλείου, έπλαττε σιγά-σιγά ένα σταλακτίτην μέ τά δάκρυα τής ψυχής 
τά κρυφοσταλάζοντα μέσα του; Μετ’ όλίγας ήμέρας ήτο έτοιμον τό βιβλίου τών θρή
νων. 'Π φιλοσοφία τής λύπης έκράτησε τά δάκρυα γιά νά τά χύσει εις λάμποντας 
στίχους καί ρυθμούς__».

(Σ υνεχ ίζετα ι)



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

Α) Κατά τον μήνα Φεβρουάριον έ.έ. καί άπό 1—28 εις Άθήνας-Πειραιά- 
Πάτρας καί Κέρκυραν :
1. Έξητάσθησαν άπό ιατρούς τής έκλογής των οΐκοι .................. 1.097 Μέλη
2. » εις ιατρεία » » »   1.722 »
3. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής τ ω ν .........  162 »
4. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια ..........................................................  30 νέα »
5. Έξητάσθησαν εις εξωτερικά ιατρεία τοϋ Ν.Α.Π. καί τοϋ

Κλάδου Υ γείας ’Αθηνών—Πειραιώς ............................................  4.917 »

’Ήτοι τό Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω.....................  7.928
6. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 5.501 συνταγαί.
7. Έχορηγήθησαν εις 2 μέλη ορθοπεδικά εΐδη άξίας 2.267 δραχμών.

’Από οικονομικής πλευράς ό μην ’Ιανουάριος 1963 έχει ώς έξής :
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Δραχμαί
’Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου »
Σ ύ ν ο λ ο ν έ σ ό δ ω ν  »

Έ ξ ο δ α

399.332.50 
262.234 -
661.566.50 

1.061.934,20

»

Β) Επειδή, παρά την ταχθεϊσαν, διά τής ύπ’ άριθ. 61 Φ. 1/9 άπό 1-1-1963 
διαταγής ήμών, μηνιαίαν προθεσμίαν προσκομίσεως έπισήμων δικαιολογητικών, 
περί τών μηνιαίων προσόδων τών άδελφών καί τών άγάμων θηλέων άδελφών τών 
μελών τοΰ Κλάδου Υ γείας, ένιοι προστάται τούτων δέν προσεκόμισαν εΐσέτι ταϋτα, 
ύπομιμνήσκομεν καί αδθις τήν όποχρέωσιν ταύτην άπάντων τών υπευθύνων, όπως, 
έφ’ όσον προστατεύουσι γονείς καί άγάμους άδελφάς, έχουσι δέ καί έτέρους άδελ- 
φούς ή άγάμους άδελφάς, προσκομίσωσιν ήμΐν τό ταχύτερον, έπίσημα άποδεικτικά 
στοιχεία, έξ ών νά προκύπτωσις αί μηνιαΐαι πρόσοδοι έξ οίασδήποτε αιτίας (βασι
κός μισθός—ύπερωρίαι—έπιδόματα κλπ .) ενός έκάστου τών άρρένων άδελφών καί τών 
θηλέων άγάμων άδελφών των. Δέν ύφίσταται ύποχρέωσις προσκομίσεως τοιούτων 
βεβαιώσεων διά τούς άδελφούς ή τάς άγάμους άδελφάς , έφ’ όσον, καθ’ ομολογίαν 
τών μελών τοϋ Κλάδου 'Υγείας, έχουσι μηνιαίας προσόδους άνωτέρας τών 2.000 
δραχμών, οπερ δέον νά δηλώσωσι δι’ αναφοράς των εις τον Κλάδον 'Υγείας.

Ό  ’Αρχηγός
ώς Πρόεδρος τον Κλάδου 'Υ γε ίας  

Θ. Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ



Τοϋ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ «X »

Ί-*ίς όσα στο προηγούμενο τεύχος έγραψα περί των συγχρόνων τεχνασμάτων καί 
επιδιώξεων των Ελλήνων κομμουνιστών, ιδού ένα δημοσίευμα μεγάλης πρωινής 
έφημερίδος των ’Αθηνών πού άποκαλύπτει άλλην, Δουρείου 'ίππου ενέργειαν καί έ- 
κείνην, διά τάς ημέρας αύτάς. Το δημοσίευμα άναφέρεται εις άνακοίνωσιν της Γενι
κής Διευθύνσεως Τύπου, υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, τονίζει δέ τά 
έξής: «Έ κ τής Γενικής Διευθύνσεως Τύπου άνεκοινώθη δτι, ή έξαγγελθεΐσα καί προ- 
»ετοιμαζομένη «Μαραθώνιος πορεία ειρήνης έν Έλλάδι», οφείλεται εις εμπνευσιν 
»τοϋ έκτος νόμου Κ.Κ.Ε. καί εις έμφανή πρωτοβουλίαν τής νεοσυσταθείσης κομμου
νιστικής μετωπικής όργανώσεως. «Σύνδεσμος νέων γιά τον πυρηνικό άφοπλισμό 
καί την ειρήνη: Μπέρτραντ Ράσσελ». Ή  «πορεία» έπρογραμματίσθη διά τήν 21ην 
« ’Απριλίου, θά έπακολουθήσουν δέ καί άλλαι έκδηλώσεις (όμιλίαι, συναυλίαι, θεα- 
«τρικαί παραστάσεις κλπ .). ’Επειδή είναι δυνατόν καλοπροαίρετοι "Ελληνες πολΐ- 
»ται νά έξαπατηθοϋν, κρίνεται σκόπιμον, άσχέτως τού αν θά πραγματοποιηθή τελι- 
»κώς ή δχι ή «πορεία», δπως δοθούν εις τήν δημοσιότητα ώρισμένα στοιχεία, άπο- 
«καλυπτικά τών πραγματικών προθέσεων καί έπιδιώξεων τών οργανωτών της.

»Ό  «Σύνδεσμος Μπέρτραντ Ράσσελ» συνεστήθη είδικώς καί ήδη ένεργεΐ διά 
»νά έξυπηρετήση τήν έκτέλεσιν τών άποφάσεων τών προσφάτως συνελθόντων 8ου 
«Συνεδρίου τού Κ.Κ.Ε. καί 2ου Συνεδρίου τής Ε.Δ.Α. περί «άναπτύξεως καί μαζι- 
«κοποιήσεως» τού λεγομένου «κινήματος ειρήνης», τό όποιον ευρισκόμενον ύπό τον 
«έλεγχον τού Κ.Κ.Ε.—Ε.Δ.Α., έχει ώς σκοπόν του τήν καθαρώς προπαγανδιστικήν 
«έκμετάλλευσιν τών φιλειρηνικών διαθέσεων τής κοινής γνώμης, έπιδιώκον ούτω 
»τόν μονομερή ψυχολογικόν καί υλικόν άφοπλισμόν τής χώρας μας έναντι τής κομ- 
«μουνιστικής άπειλής καί τήν άπόσπασίν της άπό τό ένιαΐον σύστημα τών έλευθέρων 
«λαών...

»Ό  κομμουνιστικός χαρακτήρ τής περί ής ό λόγος έκδηλώσεως άποδεικνύεται 
»καί έκ τών κάτωθι γεγονότων:

»'Η όργάνωσις τής «πορείας ειρήνης» έν Έλλάδι ύπεδείχθη τό πρώτον άπό 
»τόν τέως βουλευτήν τής Ε.Δ.Α. κ. Μ. Δραγούμην, κατά τήν διάρκειαν ομιλίας του 
»τήν 4ην ’Ιουλίου 1962 εις τά γραφεία τής Ε.Δ.Α. Πειραιώς. Βραδύτερου ένεφανί- 
»σθη ό «Σύνδεσμος Ράσσελ» καί άνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν τής «πορείας». Άμέ- 
»σως έκινητοποιήθη ύπέρ τής «πορείας» ολόκληρος ό μηχανισμός τής Ε.Δ.Α., ό δέ 
«βουλευτής της κ. Γ. Λαμπράκης μετέβη τον παρελθόντα Φεβρουάριον εις τό έξω- 
«τερικόν, είδικώς διά νά ζητήση τήν συμπαράστασιν διαφόρων διεθνών μετωπικών 
«οργανώσεων.

»Τό· δημοσιογραφικόν όργανον τής Ε.Δ.Α. προβάλλει συστηματικώς καί θο- 
«ρυβωδώς τον «ειρηνικόν μαραθώνιον» ύπέρ τού οποίου έξαπέλυσαν μεγάλην προ- 
«παγανδιστικήν έκστρατείαν ό ραδιοσταθμός τού Κ.Κ.Ε. καί οί ραδιοσταθμοί τών 
«κομμουνιστικών χωρών εις τάς ελληνοφώνους έκπομπάς των.

»Αί περισσότεραι έκ τών οργανώσεων, αί όποΐαι έδήλωσαν συμμετοχήν εις τήν 
» «πορείαν» έξαρτώνται άπό τήν Ε.Δ.Α. ή έπηρεάζονται ύπ’ αυτής.
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«Σκοποί της «πορείας», ή οποία προετοιμάζεται ύπ’ αύτάς τάς συνθήκας, εΐ- 
»ναι ή προπαγάνδισες διαφόρων κομμουνιστικών συνθημάτων, ή έντεχνος ταύτισις 
»τοϋ κομμουνισμού μέ την ειρήνην, ή άμβλυνσις της έπαγρυπνήσεως καί ή καλλιέρ- 
»γεια έπικινδύνων έφησυχαστικών αυταπατών έναντι του κομμουνιστικού έπιθετι- 
»σμοΰ, ή στρατολογία νέων οπαδών, ή δυσφήμησις της χώρας μας ώς άκολουθούσης 
»δήθεν φιλοπόλεμον πολιτικήν καί, τέλος, ή έμπρακτος άσκησις τών κομμουνιστικών 
»εΐς τον τομέα τής κινητοποιήσεως μαζών καί τής διεξαγωγής μαζικών άγώνων.

»Οί άνωτέρω έκτεθέντες σκοποί είναι τόσον διαφανείς, ώστε ούδείς θά δικαι- 
»οΰται να έπικαλεσθή άγνοιαν καί να έπιτρέψη είς τούς κομμουνιστάς να τον παγι- 
«δεύσουν».

** *
Τα σχόλια νομίζω ότι περιττεύουν. Σκοπός τών κομμουνιστών είναι καί θά 

παραμένη πάντοτε ό θόρυβος γύρω άπό ιστορικά γεγονότα, άπό προσωπικότητες, άπό 
σύμβολα καί ιδέες. Καί διά του θορύβου ή προπαγάνδα τών έρυθρών επιδιώξεων καί 
προσανατολισμών, μέ «έπαθλον» την στρατολογίαν άφελών.

Μ Ι -  * * *  .  I ΝΙεγάλη «φόρα» πήρε ό Κ.Φ. σκληρός καί άδίστακτος έγκληματίας τών 23
χρόνων, πραγματοποιώντας σέ μιά μόνον νύκτα τρεις διαρρήξεις. Καί μάλιστα οχι 
σέ άπόμερες συνοικίες καί σέ σημεία μακρινά τό ένα άπό τό άλλο, άλλά στην καρδιά 
τής ’Αθήνας, στην οδόν Σωκράτους καί σέ κοντινούς άριθμούς. Σκέφθηκε λοιπόν ό 
καλός μας φίλος ότι μέ τά «κέρδη» τής δουλειάς αύτής, πάνω άπό 27.000 δραχμές, 
θά περνούσε μιά ευχάριστη περίοδο στο πολυτραγουδισμένο νησί τών Φαιάκων, δο
κιμάζοντας πιθανώς την τύχη του καί στό... καζίνο. ’Αλλά ή κακοδαιμονία τού mo
dus operandi τον έφερε στά χέρια μας, διά νά όμολογήση τόσα καί τόσα άλλα τής 
καταπληκτικής του σταδιοδρομίας. «Θύματά» του λοιπόν, εκτός άπό τά τρία κατα
στήματα γενικού εμπορίου τής οδού Σωκράτους, καί ύποδηματοποιεϊον τής όδοΰ Στα
δίου, άλαντοποιεΐον τής όδοΰ Στρέϊτ, άνθοπωλεϊον τής όδοΰ Πινδάρου, κατάστημα 
μεταλλικών ειδών τής όδοΰ Βαλαωρίτου κτλ.Σέ όλες αύτές τις διαρρήξεις κουράσθη- 
κε άρκετά, μά βρήκε ό άνθρωπος άλλοΰ 500, άλλοΰ 150, άλλοΰ 1.000 δραχμές. Στά 
δύο άλλα όμως καταστήματα πού κουράσθηκε περισσότερο, ήτοι σέ άνθοπωλεΐο τής 
όδοΰ Σόλωνος καί σέ ξηρών καρπών τής όδοΰ Εύριπίδου, δέν βρήκε τίποτα νά ά- 
φαιρέση. ’Αδικίες τής τύχης.

Ε ***~ννέα γυναίκες κατηγορούν. Κατηγορούν τον τρομοκράτη κακοποιό Ν.Ζ. ε
τών 22, ότι ενώ πήγαιναν ήσυχες στη δουλειά τους, βαδίζοντας άμέριμνες στον δρό
μο, ένα κτύπημα καθόλου εύγενικό στήν ωμοπλάτη τις τρόμαξε καί τις έκανε νά στρα
φούν πίσω. Πιο τρομαγμένες τότε έβλεπαν τήν στυγνή μορφή τοΰ κακοποιοΰ, ταυ
τόχρονα όμως ένοιωθαν νά ξεφεύγη δυναμικά ή τσάντα άπό τά χέρια των. Πριν συν- 
έλθουν λοιπόν άπό τον αιφνιδιασμό πού έδημιουργοΰσε τό κτύπημα, τό άγριεμένο 
πρόσωπο καί ή άρπαγή τής τσάντας, ό έγκληματίας είχε άναμιχθή μέ τό πλήθος ή 
εϊχεν έξαφανισθή στήν πρώτη γωνιά τρέχοντας.Τά χαρακτηριστικά, πού οί έννέα γυ
ναίκες έδωσαν γιά τον «ώργισμένο τσαντάκια» ώδήγησαν τά άστυνομικά βήματα 
στή σύλληψη τοΰ «τρομοκράτη γυναικών», γιά ν’ άποδειχθή ότι ήταν πραγματικά 
τρομοκράτης καί ιδιαιτέρως έπικίνδυνος, μή σεσημασμένος μάλιστα καί λιποτάκτης 
στρατιώτης. Είπε λοιπόν ό Ν.Ζ. ότι άρπαξε έννέα τσάντες γυναικών μέ συνολικό πε
ριεχόμενο άνω τών 12.000 δραχμών, ότι μετά τήν άφαίρεση χρημάτων καί λοιπών 
ειδών πετοΰσε τις τσάντες σ’ ένα χείμαρρο τοΰ τέρματος Πατησίων—στον όποιον 
βρέθηκαν οί τρεις—καί άκόμα είπεν ό άνθρωπος: « 'ΐπ ελόγιζα  ότι θ’ άργούσατε νά μέ 
άποκαλύψετε». Αυτά όμως εϊναι «ψιλοδουλειές» σχεδόν. Διότι ό φέρελπις αύτός νέος
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«είπε» στην συνέχεια πώς έτοίμαζε μεγάλες διαρρηκτικές έπιχειρήσεις, πώς είχε 
κιόλας διαπράξει διαρρήξεις στα Πατήσια καί στο Μοσχάτο καί σχεδίαζε πιο «σοβα- 
ρώτερα» άκόμα πράγματα. Είχε καί ατυχίες ό άνθρωπος όπως όλοι, άφοΰ σέ εργο
στάσιο του Μοσχάτου δεν κατώρθωσε νά άνοιξη μέ την συσκευή οξυγόνου τό χρημα
τοκιβώτιο, ένα χρηματοκιβώτιο τοϋ όποιου τό περιεχόμενον θά τον έκαμνε πλούσιο 
διά μιας.

** *
’Ακόυσα νά λένε ότι οί άστυνομικοί πού ένετόπισαν καί συνέλαβον τον όλως 

επικίνδυνον αύτόν έγκληματία θά τιμηθούν άπό μεγάλο γυναικείο σωματείο σέ πα
νηγυρική έσπερίδα. Ή  επιβράβευση είναι δίκαιη. Γιατί τό νά άνακαλύψης μεγάλον 
έγκληματία άπό περιγραφές έννέα γυναικών—τόσο άλληλοσυγκρουόμενες καί τό
σο... παραστατικές—είναι άθλος άνευ προηγουμένου.

*
*  *

ά ήθη έδωσαν τό «παρών» μέ ομοβροντίες αυτές τις ήμέρες. Πέντε σωματέμπο
ροι, οί τέσσερες 28 έτών καί ό ένας 35, άπεκαλύφθησαν καί παρεπέμφθησαν στήρ Δι
καιοσύνη. "Εκτος σωματέμπορος, καί λαθρέμπορος ναρκωτικών, καί τοξικομανής, 
τοϋ οποίου ή κοινή γυναίκα πού έξεμεταλλεύετο ήρνήθη νά καταθέση εις βάρος του, 
έξετοπίσθη στο ’Άργος Όρεστικόν ώς έπικίνδυνος περί τά ναρκωτικά. 'Ο έβδομος 
καί άρχηγός τών άναφερθέντων, «σκληρός» καί «αδίστακτος» έκμεταλλευτής πορ
νών, καταζητείται νομίζω, αν δεν συνελήφθη ήδη. Έ κ παραλλήλου, νεαρά 19 έτών, 
καί άλλη νεαρά 17 έτών, κατήγγειλαν τούς έκμεταλλευτάς τής σαρκός των, 27 καί 
26 έτών άντιστοίχως, στούς συναδέλφους τοϋ Πειραιώς. Λέγει ή τών 19 έτών Α.Σ. 
ότι άπό διετίας, ότε ό Σ.Χ. τήν κατέστησε τό πρώτον έρωμένη του άπέφερε σέ αυ
τόν μέχρι σήμερον «κέρδος» διακοσίων χιλιάδων δραχμών. Λέγει καί ή τών 17 έ
τών Μ.Ο. ότι άπό τών Χριστουγέννων 1962 έγκατεστάθη άπό τον Μ.Β. σέ κακόφη
μο οίκο καί εκτοτε «έργάζεται» άκούραστα δι’ αύτόν. Καί έπί πλέον δύο πολυτελέ
στατα διαφθορεία άπεκαλύφθησαν στήν πρωτεύουσα καί σέ πολυκατοικίες τών οδών 
Σπάρτης καί Καλλιδρομίου, διαφθορεία όπου ή ρόδινη σάρκα έξετιμάτο δεόντως καί 
όπου «έβασίλευαν», στο πρώτο ή Σ.Μ., γνωστή στούς συναλλασσομένους καί σ’ έμάς 
ώς «Λίντα», στο δεύτερο δέ ή Κ.Τ. μέ τήν άνεψιά της Ε.Τ., πού έχρησιμοποιοΰσαν 
ώς «βοηθητικόν χώρον» διαμέρισμα τής όδοΰ Μάγερ. Ά ς  μή βιαστούμε νά άκολου- 
θήσωμε γνώμες πολλών κοινωνιολόγων ότι διανύομε περίοδον έπαναστάσεως στά σε
ξουαλικά ζητήματα κλ. κλ., άλλά άς πούμε ότι συμπτωματική είναι ή τελευταία συγ
κομιδή δραστών καί θυμάτων περί τό λειτούργημα τής ’Αφροδίτης.
Σ *$ *

υζυγικές άβρότητες, έν δψει τής άνοιξιάτικης πανδαισίας λουλουδιών καί έ
ρωτος: " Ε ν α ς  σύζυγος στον Πειραιά, φιλοδοξών ν’ άπαλλαγή, έκ πρώτης όψεως, 
άπό τό τρυφερόν του έτερον ήμισυ, έτοποθέτησε—ό άθεόφοβος—δύο «μασούρια» δυ- 
ναμίτιδος, μέ καψύλια καί φυτίλι, στο προσκέφαλο έ κ ε ί ν η ς. Εύτυχώς ή σύζυ
γος άνεκάλυψε αύτά τά ώραΐα πράγματα έγκαίρως, κατήγγειλε τό γεγονός σέ μάς καί 
ή φοβερά... άνατίναξις άπεφεύχθη. Μάλλον όμως πρόκειται περί σχιζοφρενούς καί ώς 
έκ τούτου περί φοβερού οικογενειακού δράματος. Ά λ λ ο ς  σύζυγος, σέ κάποιο προ
άστιο τών ’Αθηνών, γύρισε μεσάνυκτα στο σπίτι του, πλησίασε στο συζυγικό κρεβά
τι όπου έκοΐμάτο καί αύτοϋ τό «τρυφερόν έτερον ήμισυ» καί, άφοΰ τό περιέβρεξε μέ 
βενζίνη έβαλε φωτιά. Πετάχθηκε ή σύζυγος καί έντρομη βγήκε φωνάζοντας στο δρό
μο. Άποδεικνύεται πώς μάλλον μεθυσμένος ήταν ό σύζυγος.
Κ ** *

αί ολίγα άπό τήν ξένη άστυνομική είδησεογραφία τών τελευταίων ημερών : 
* Δύο μόνον γκάγκστερς, καλοντυμένοι άλλά προσωπιδοφόροι, μπήκαν τό βρά-
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δυ σέ μεγάλη εταιρεία κοσμημάτων στο Κάνσας Σίτυ. ’Ανέβηκαν ήσυχοι στον πέμ- 
πτον δροφο, ώδήγησαν έξ άτομα πού εύρίσκοντο εκεί στην άποθήκη, οπού τα έ'δεσαν 
«χειροπόδαρα», καί έφυγαν συναποκομίζοντας κοσμήματα 310.000 δολλαρίων. Ή  
αστυνομία υποπτεύεται δτι οί δράστες είναι τεχνίται κατεργαζόμενοι πολυτίμους λί
θους.

* Δύο «καλοί» νέοι τής Ρώμης, ή Α.Ρ. έτών 21 καί ό Τ.Κ. έτών 24, προκει- 
μένου νά τελέσουν γάμον, άπεφάσισαν την προηγουμένην τής τελετής να κάμουν μίαν 
άκόμη καλή «δουλειά». *Η «δουλειά» ήτο σύλληψις τής μεγάλης φαντασίας τής Α.Ρ., 
διά νά αύξηθή ή προίκα της. ’Αρχηγός καί «μούσα» λοιπόν ή νεαρά καί χαριτωμέ
νη Α.Ρ. μιας συμμορίας άπό «σκληρούς άντρες», έφθασε στον τόπο τής έπιχειρή- 
σεως, ήτοι μεγάλο κατάστημα υφασμάτων, συνοδευομένη άπό τον δυναμικό μνηστή
ρα της καί μερικούς άλλους τής συμμορίας. Έπρόκειτο νά πραγματοποιήσουν τήν 
μεγαλύτερη ίσως ληστεία των μεταπολεμικών χρόνων εκείνο τό βράδυ. Κατά κακή 
τους τύχη δμως, ή αστυνομία, πού παρακολουθούσε τά ίχνη τής φοβερής αυτής συμ
μορίας, έθεσε τέρμα στη δραστηριότητά της καί συνάμα έματαίωσε ένα γάμο πού 
διεφημίζετο ώς ό πλέον εντυπωσιακός στον υπόκοσμο τής Ρώμης. ’Αξίζει νά ση- 
μειωθή δτι τήν «επιχείρηση» εκείνη θά παρακολουθούσε ολόκληρη ή συμμορία, ή ο
ποία είχε φθάσει στο κατάστημα υφασμάτων μέ τρία πολυτελή καί κατακόκκινα αύ- 
τοκίνητα.

* Ειδικός έπί τής τηλεοράσεως ό «εντιμότατος» Τ.Σ., έτών 49, άνοιξε καί δι- 
ηύθυνε έπί δέκα οκτώ μήνες μίαν πρότυπον σχολήν... ληστείας στή Νέα 'ΐόρκη. Πλήν 
τών θεωρητικών μαθημάτων, ό «καθηγητής» καί οί ένδεκα «μαθηταί», ηλικίας 19- 
49 έτών, έπεδίδοντο τακτικώτατα καί σέ «πρακτικές έργασίες», οί όποιες, είκοσι τον 
άριθμόν, τούς είχαν άποφέρει κέρδη 250.000 δολλαρίων. «Κατά τούς άστυνομικούς, 
λέγει τό τηλεγράφημα, αί μέθοδοι πού έδίδασκεν ό Σ. ήσαν άπολύτως όρθαί. ’Έτσι, 
διά νά φυλλάσση «τσίλιες» κατά τήν διάρκειαν μιας ληστείας, ή συμμορία έχρησιμο- 
ποίει γενικώς ένα νεαρόν ζεύγος, πού, έγκατεστημένον μέσα εις ένα αύτοκίνητον έτή- 
ρει, δταν έπλησίαζεν άστυνομικός, μίαν στάσιν τόσον τολμηράν, ώστε νά άπασχολή 
τήν προσοχήν του. Κατά τό χρονικόν αύτό διάστημα, ή «όμάς έπιθέσεως» συναπεκό- 
μιζε τό χρηματοκιβώτιον τής οικίας, τήν οποίαν «έπεσκέπτετο». Τό χρηματοκιβώ- 
τιον ήνοίγετο κατόπιν εις τό έργαστήριον άπό τον διδάσκαλον καί τούς μαθητάς του 
κατά τάς διαφόρους έν χρήσει τεχνικάς».

* Δικασταί καί άστυνομικοί τής Άτλάντα αντιμετωπίζουν λυσιτελέστατα φαί
νεται τό ζήτημα τών έν μέθη έγκληματούντων. ’Αντί νά οδηγηθούν στήν φυλακή οί 
άλκοολικοί, υποχρεώνονται νά περνούν καθημερινώς άπό τό δικαστήριο ή άπό τήν 
άστυνομία καί νά λαμβάνουν-τό λευκό χάπι «άνταμπύζ», ύπό τον δρον δτι δέν θά λά
βουν ούτε σταγόνα άλκοόλ. Διότι, έάν λάβουν έστω καί έλαχίστη ποσότητα οινοπνευ
ματωδών ποτών, τά άποτελέσματα είναι: ταχυπαλμία, υψηλός πυρετός, έντονος ζά
λη, άνυπόφοροι πόνοι καί λιποθυμίες. 'Η μέθοδος οφείλεται στήν συμβουλή διακεκρι
μένου ψυχιάτρου καί έρευνητοΰ.

* Καί, γιά νά τελειώνουμε, θά πρέπει νά πούμε δτι οί Ελβετοί διαρρήκτες έ
χουν μεγάλη ύπόληψη στούς άστυνομικούς των. Μπήκαν λοιπόν οί διαρρήκτες σέ άστυ- 
νομικό τμήμα τής Ζυρίχης καί άφήρεσαν άπό τό χρηματοκιβώτιο τούς φακέλους μέ 
τούς μισθούς τών άστυνομικών, συνολικού ποσού έξακοσίων τριάντα χιλιάδων δρα
χμών περίπου (ελληνικών). Άφησαν δμως καί ένα ποσόν άλλων όγδονταπέντε χι
λιάδων, σκεφθέντες δτι δέν θά ήτο σωστόν νά τούς άφήσουν εντελώς «άπένταρους».

« X »



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΛΎΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Παρητήθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος ό Άστυφύλαξ κ. Βασίλειος Κοψα- 
χείλης.

—Άπελύθησαν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος : α) ό Άστυφύλαξ κ. Δημήτρως 
Παπαδογιωργάκης, διά λόγους πειθαρχίας καί β) ό μαθητευόμενος Άστυφύλαξ κ. 
Αθανάσιος Κοτρώνης, κριθείς άκατάλληλος προς μονιμοποίησιν, διά λόγους υγείας.

*$ %
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ύφυπουργοΰ ’Εσωτερικών, άπενεμήθη υλική καί ήθική 
αμοιβή εις τον Αστυφύλακα κ. Δημήτρων Δαλμήτσον, διότι τήν 9.45' ώραν τής 

20-1-1963, χάρις εις τήν έπιδειχθεϊσαν παρ’ αύτοΰ αύτοθυσίαν, τό άπαράμιλλον θάρ
ρος καί τήν ιδιαιτέραν ψυχραιμίαν, έπέτυχε τήν διάσωσιν έκ βεβαίου πνιγμού τής εντός 
των υπογείων άφοδευτηρίων του Δήμου Αθηναίων, παρά τήν πλατείαν Μοναστηρα- 
κίου, άποκλεισθείσης καθαρίστριας τούτων, Φιλοπούλου Γεωργίας, συνεπεία πλημ
μύρας των άφοδευτηρίων έκ τής κατακλυσμιαίας βροχής καί χαλάζης, προκαλέσας 
οΰτω, διά τής πράξεώς του ταύτης, τά ευμενή σχόλια τοΰ κοινοΰ υπέρ αύτοΰ καί τοΰ 
Άστυνομικοΰ Σώματος.

*j|c j|c

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Παναθηναϊκού Αθλητικού 'Ομίλου (Π.Α.Ο.) 
άπέστειλεν εις τήν Διεύθυνσιν Αστυνομίας Αθηνών, τήν κάτωθι δημοσιευομένην 
επιστολήν:

Προς τήν
Αστυνομικήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών 
’ Ε ν τ α ΰ θ α 
’Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Παναθηναϊκού Αθλητικού 'Ομίλου θεωρεί 
ύποχρέωσίν του νά έκφράση προς 'Υμάς καί δι’ 'Υμών προς άπαντας τούς άξιωματι- 
κούς καί άνδρας τής καθ’ 'Υμάς ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, τάς απείρους εύχάριστίας 
του διά τήν υποδειγματικήν τήρησιν τής τάξεως κατά τούς έκάστοτε διεξαγομένους 
έν τώ γηπέδω μας άγώνας.

'Η ύπό τών ύφ’ 'Υμάς άνδρών έπιδεικνυομένη ευσυνειδησία κατά τήν έκτέλε- 
σιν τής ύπηρεσίας των χρήζει ιδιαιτέρας έξάρσεως,καθ’ όσον άποτέλεσμα ταύτης ε ί
ναι ή ομαλή διεξαγωγή τών αγώνων. Ή  έπικρατοΰσα τάξις, τόσον εντός τοΰ γηπέ
δου, όσον καί εις τάς πέριξ τοΰ γηπέδου οδούς προσπελάσεως, διευκολύνει τήν άπρό- 
σκοπτον προσέλευσιν τών θεατών ώς καί τήν έν συνεχεία ταχεΐαν έκκένωσιν τοΰ γη
πέδου, χωρίς ούδ’ έπί στιγμήν νά παρεμποδίζεται ή οδική κυκλοφορία.

Προς τούς κ.κ. άξιωματικούς τής περιφερειακής 'Υποδιευθύνσεως ’Αστυνο
μίας καί τοΰ ΙΔ' ’Αστυνομικού Τμήματος, ώς καί τούς ύπ’ αυτούς άνδρας, εις τούς ο
ποίους κυρίως άνατίθεται τό βαρύ έργον τής τηρήσεως τής τάξεως έν τώ ήμετέρω 
γηπέδω, τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Παναθηναϊκού ’Αθλητικού 'Ομίλου έκφρά- 
ζει τάς ευχαριστίας του ώς καί τήν πλήρη ευγνωμοσύνην του.

Έκφράζοντες καί αυθις τήν άκραν ίκανοποίησίν μας διά τό έπιτελούμενον ύπό 
τής 'Υμετέρας ύπηρεσίας Ιργον, διατελοΰμεν

Μετά πλείστης τιμής
'Ο Γεν. Γραμματεύς 

Ξενοφών Χατζησαράντος
Ό  Πρόεδρος 

Λουκάς Πανουργιάς



384 Είδήσεις καί πληροφορίαι

ΠΕΝΘΗ

Τήν 30-3-1963 άπεβίωσενεΐς την «Πολυκλινικήν»’Αθηνών ό άρτι έξελθών της 
υπηρεσίας, λόγω ορίου ήλικίας, ’Αστυνόμος Α' Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Ή  σο- 
ρός τοϋ έκλιπόντος μετεφέρθη καί ένεταφιάσθη εις Πάτρας.

Ό  Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ό έπί σειράν ετών διατελέσας διοικητής τοΰ 
τμήματος ’Ασφαλείας Πατρών, ό εξαίρετος αξιωματι
κός, ύπέκυψεν εις τήν φοβέραν μάστιγα ή οποία πλήτ
τει ύπούλως καί θανασίμως τήν άνθρωπότητα. Πριν 
εΐσέτι άποβάλη τήν στολήν τοϋ άξιωματικοΰ τής ’Α
στυνομίας, τήν όποιαν κατά τό διάστημα της 35ετοΰς 
υπηρεσίας του δλως ιδιαιτέρως έτίμησεν, άπήλθεν τοϋ 
κόσμου τούτου, μή δυνηθείς νά άπολαύση τούς καρ
πούς τοΰ μακροχρονίου μόχθου του, τήν σύνταξίν του.

Ό  άποθανων ’Αστυνόμος έγεννήθη εις Πάτρας τό 
1906. Εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων κατέτάγη τον ’Ι
ούνιον τοΰ 1927. Τό 1943 προήχθη εΐς'Υπαστυνόμον Β' 
καίτό 1961 εις ’Αστυνόμον Α'. Τέκνον τών Πατρών υ
πηρέτησε ταύτας πιστώς έπί τριάκοντα καί πλέον έτη. 
Σοβαρός, ευπρεπής, άξιος πάσης έμπιστοσύνης άξιω- 
ματικός, άρτίως ύπηρεσιακώς καί έγκυκλοπαιδικώς 
κατηρτισμένος, διεκρίνετο διά τάς διοικητικάς του 
ικανότητας, τον ζήλον καί τήν προθυμίαν διά τήν υπη

ρεσίαν, τάς άρίστας κοινωνικάς του σχέσεις, τό έξαίρετον ήθος καί τον άδαμάντινον 
χαρακτήρα του. 'Ο άστυνομικός κόσμος, οστις καθ’ οίονδήποτε τρόπον συνειργάσθη 
μετά τοΰ έκλιπόντος, έθρήνησεν είλικρινώς τήν πρόωρον άπώλειάν του.

Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους του καί εύχόμεθα δπως ό θεός άναπαύ- 
ση τήν ψυχήν αύτοΰ «έν σκηναϊς δικαίων». "Ας είναι έλαφρόν τό χώμα τής γής τών 
Πατρών, τό όποιον έσκέπασε τήν σορόν του, καί ή μνήμη του αιώνια.

—Τήν 25ην Μαρτίου τρέχοντος έτους άπεβίωσεν 
ό Άστυφύλαξ ’Αλέξανδρος Περιστέράκης. 'Η κηδεία 
του έγένετο τήν έπομένην.

'Ο άποβιώσας έγεννήθη εις ’Αθήνας τό 1921 
καί έξήλθε τής ’Αστυνομικής Σχολής τήν 20/8/1944. 
’Από τής έξόδου του έκ τής Σχολής ύπηρέτησεν άλ- 
ληλοδιαδόχως εις διαφόρους άστυνομικάς ύπηρεσίας 
τών ’Αθηνών καί έπεδείξατο άφοσίωσιν καί ζήλον 
προς τήν ύπηρεσίαν. Σεμνός, πειθαρχικός, εύγενής 
προς πάντας, έξετιμάτο ιδιαιτέρως, τόσον υπό τών 
προϊσταμένων του, δσον καί ύπό τών συναδέλφων του. 
’Εσχάτως ύπηρέτει εις τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολο- 
γικών 'Υπηρεσιών.

Εύχόμεθα δπως ό Θεός άναπαύση τήν ψυχήν 
του καί χαρίση τήν έξ ύψους παρηγοριάν εις τούς οι
κείους του.
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