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(Συνέχεια έχ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

13. Ή  νομική άσφάλεια έκφράζει την επιδίωξιν ένός συστήματος κανόνων έκ των 
προτέρων καθωρισμένων. Μία τοιαύτη βεβαιότης άνταποκρίνεται εις τήν έπιτακτικήν 
άνάγκην διά τα μέλη της κοινωνίας νά είναι δυνατή παρ’ αύτών ή πρόβλεψις. Πρέπει, 
δηλαδή, πας τις νά έχη ύπ’ δψει του ακριβώς τάς συνέπειας των πράξεών του καί 
συνεπώς νά δύναται νά καθορίση τί επιτρέπεται νά πράττη ή νά παραλείπη. Πρέπει πας 
τις νά δύναται επίσης νά προβλέπη, τ ί ό άλλος δικαιούται νά πράττη ή νά παραλείπη, 
ώστε νά ρυθμίζη άναλόγως τήν στάσιν του. Τοιουτοτρόπως, ή δπαρξις κανόνων ώρι- 
σμένων διευκολύνει τ ή ν  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ν  τοϋ άτόμου, άρα τήν άσκησιν τ ή ς  
έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς  του. Έ ν  τούτοις, δεν είναι επαρκής ό προσανατολισμός αύτός, 
διότι είναι δλως τυπικός καί άναφέρεται μόνον εις τήν μ ο ρ φ ή ν .  Βεβαιότητα έμφα- 
νίζει όχι μόνον ό καλός, άλλά καί ό κακός νομικός κανών. Υπάρχουν άναμφισβητήτως 
λύσεις πάντοτε. ’Ακόμη καί οί θεωρητικοί τοϋ φορμαλισμού δεν άρνοΰνται γενικώς, 
δτι τούλάχιστον εις έν ώρισμένον στάδιον έξελίξεως ενδιαφέρει τό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν  
τών κανόνων. Επισημαίνουν μόνον τήν συνήθως παρουσιαζομένην άβεβαιότητα τών 
κατευθυντηρίων ιδεών, τάς οποίας έπικαλεΐται τις διά νά προσδιορίση τό περιεχόμενον 
τών κανόνων, δηλαδή ώς πρόςτό αν, τον προσανατολισμόν δίδη ή δικαιοσύνη ή τό κοινόν 
αγαθόν. 'Ως έκ τούτου υποστηρίζουν δτι, έν άμφιβολία, πρέπει νά κλίνη τις προς τήν 
νομικήν βεβαιότητα, έφ’ δσον πρόκειται προ πάντων διά τήν ό ρ γ ά ν ω σ ι ν  τών 
κοινωνικών σχέσεων. Ή  άποψις αύτη έχει άποκρουσθή δι’ ισχυρών επιχειρημάτων. 
Μία τάξις άδικος δέν είναι τάξις, άλλά α τ α ξ ί α .  Έάν εΐς κανών ευνοϊκός διά τάς 
άπλάς καί «εύκολους» σχέσεις, ώς έκ της βεβαιότητάς του, θέτη εις κίνδυνον συμφέρον
τα θεμιτά, τί μλλο πράττει είμή νά παραγνωρίζη τον όφειλόμενον εΐς τό πρόσωπον σε
βασμόν καί οΰτω νά θυσιάζη έν μέλος της κοινωνίας, ένώ ή κοινωνία δέον νά όργανοΰ- 
ται διά τό καλόν δλων τών μελών της.

14. Ό  καθορισμός της δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς  ώς τελικού σκοπού τοϋ δικαίου 
άποβλέπει εις τον σεβασμόν τοϋ προσώπου έν τη κοινωνική ζωή. Ή  τάσις αϋτη δέν 
υποτιμά τάς άπαιτήσεις τοϋ κοινωνικοϋ βίου, άλλά έξετάζει έκ τοϋ σύνεγγυς έκάστην 
συγκεκριμένην σχέσιν καί θέλει, έν πρώτοις, τήν έ π  ι ε ί κ ε ι α ν, δηλαδή τήν ισό
τητα εΐς τήν έκάστοτε έξεταζομένην περίπτωσιν. Έάν λ.χ. ό α εδωσέ τι κατόπιν
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της ύποσχέσεως τοϋ β, ότι θά έκπληρώση αντίστοιχον παροχήν, ή έκπλήρωσις της 
τελευταίας έπιβάλλεται έν όνόματι μιας άπολύτου αρχής. 'Η  ι σ ο τ ι μ ί α  απο
κλείει (μέ τον «άριθμητικδν» χαρακτήρα της) λύσιν άντίθετον, διότι αυτή θά άντε- 
στρατεύετο εις τήν δπαρξιν μιας προδήλου ύποχρεώσεως (διά την άντιπαροχήν) καί 
θά ηύνόει άδικαιολογήτως έν άλλο πρόσωπον. 'Η  συνέπεια μιας τοιαύτης άνωμαλίας 
(έκ τής απαλλαγής άπό τήν άντιπαροχήν) θά ήτο βαρεία διά τήν κοινωνικήν ζωήν, 
άφοϋ θά ύπενομεύετο πάσα εμπιστοσύνη καί πάσα προβλεπτικότης. Τό αυτό ισχύει 
ώς προς τήν αρχήν, ή οποία υποχρεώνει εις άνόρθωσιν τής προξενηθείσης εις άλλον 
ζημίας, τούλάχιστον οσάκις ύφίσταται ύπαιτιότης.

Ή  άνωτέρω θέσις είναι παλαιά. 'Ο  ’Αριστοτέλης ειχεν ήδη διατυπώσει τήν 
άπαίτησιν τής ά ν τ α λ λ α κ τ ι κ ή ς  καλουμένης δικαιοσύνης. Διέγνωσεν δμως 
καί τάς άπαιτήσεις μιάς δ ι α ν ε μ η τ ι κ ή ς  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς .  'Η  ζωή δηλαδή 

έν κοινωνία δημιουργεί μίαν ε ξ ο υ σ ί α ν ,  ή οποία έχει τόν προσδιορισμόν νά ρυθ- 
μίζη τάς προσφερομένας υπηρεσίας καί νά όργανώνη τήν δ ι α ν ο μ ή ν  τ ω ν  ά ν- 
τ α λ λ α γ μ ά τ ω ν .  Κατά τήν κατανομήν των βαρών καί τήν παροχήν τής αμοιβής 
δέον νά τηρήται δικαιοσύνη. ’Ενταύθα δμως δεν άρκεΐ ή άριθμητική ΐσότης, διότι 
έρωτάται: Τά ωφελήματα πρέπει νά κατανέμωντα άναλόγως των παρεχομένων υπη
ρεσιών ή άναλόγως τών άναγκών; 'Η  διανεμητική δικαιοσύνη, μέ τήν έννοιαν τής 
άναλογίας, τήν οποίαν περικλείει, θέτει τό ζήτημα τής « δ υ ν α μ ι κ ή ς »  προστα
σίας τοϋ προσώπου. Δέν πρόκειται πλέον περί σεβασμού εις έκαστον έκείνου δπερ 
έχει, άλλά περί έξασφαλίσεως εις αύτόν δυνατοτήτων προόδου ίσων προς έκείνας τού 
άλλου. Αί δυνατότητες αϋται έξαρτώνται έκ τής άναπτύξεως τής κοινωνικής ζωής, 
τήν οποίαν παρακωλύει μία διανομή τών βαρών άνακόπτουσα τ ή ν  ι δ ι ω τ ι 
κ ή ν  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ν .  "Ωστε καί ή έννοια τής δικαιοσύνης είναι στενώς συν- 
δεδεμένη, παρά τό άπόλυτον δπερ άξιοι, μέ τήν άντίληψιν τήν οποίαν υιοθετεί τις περί 
τής έν κοινωνία ζωής καί τών σκοπών της.

Συμφώνως προς τόν γνώριμον εις τούς νομικούς «τύπον», ή δικαιοσύνη συνί- 
σταται εις τό νά άποδίδεται εις έκαστον τό «ίδικόν του». 'Ο  προσδιορισμός δμως έ
κείνου τό όποιον άνήκει εις ένα έκαστον γεννά σοβαρόν πρόβλημα. Ό  σεβασμός τής 
ιδιοκτησίας τού άλλου, υπαγορευόμενος υπό τής δικαιοσύνης, προϋποθέτει τήν δια
νομήν τών άγαθών, άλλ’ αύτη δέν άκολουθεϊ άπλήν άριθμητικήν ισότητα. Διότι έν- 
ταΰθα έπιδροΰν πλεϊστοι παράγοντες, οί όποιοι διαμορφοΰνται βάσει ώρισμένης άντι- 
λήψεως περί τής κοινωνικής ζωής καί περί τών μέσων, άτινα φαίνονται άναγκαΐα 
διά τήν άνάπτυξίν της. Πρέπει νά ένθαρρύνεται ή άτομική δραστηριότης, διά τής έλευ- 
θερίας εις τάς έπιχειρήσεις καί τής έλευθερίας τής ιδιοκτησίας, ή νά περιορίζεται, διά 
νά έμποδισθοΰν κτυπηταί άνισότητες καί καταχρήσεις τής οικονομικής ισχύος; Πρέ
πει νά άναγνωρίζεται τό κληρονομικόν δικαίωμα (διά νά άποφεύγωνται αί άτιμώρη- 
τοι καταδιολεύσεις, τάς όποιας ή άρνησίς του προκαλεΐ), τούλάχιστον δσον άφορά 
τούς κατ’ εύθεϊαν γραμμήν κατιόντας, ή νά άποκρουσθή έν όνόματι τής ΐσότητος; Γε
νικώς, ή δικαιοσύνη θέλει τόν σεβασμόν τού προσώπου, εις τάς σχέσεις του μετά τών 
άλλων προσώπων, καί διά τούτο θεωρείται ώς τελικός σκοπός τού δικαίου. 'Ο  σεβα
σμός δπως οδτος τού προσώπου δέν δύναται νά νοηθή χωρίς νά ληφθή ύπ’ δψιν ό ρό
λος του έντός τής κ ο ι ν ω ν ί α ς .

15. Παλαιά π α ρ ά δ ο σ ι ς  άποδίδει είς τό δίκαιον τόν σκοπόν νά άναζητή 
τό κ ο ι ν ό ν  ά γ α θ ό ν .  Τήν έκφρασιν ταύτην έχρησιμοποίησεν ό ’Αριστοτέλης, 
άντιστοιχεΐ δέ προς τήν θεμελιώδη έννοιαν τής ηθικής του φιλοσοφίας, κατά τήν ό
ποιαν, ώς έλέχθη, μία άνθρωπίνη πράξις, καθ’ δ άνθρωπίνη, έχει πάντοτε ένα σκοπόν 
καί λαμβάνει τήν άξίαν της άπό τήν άξίαν τού έπιδιωκομένου σκοπού. Θά είναι συ
νεπώς καλή, καθ’ δ μέτρον ζητεί έν άγαθόν. 'Η  έννοια τού κοινού άγαθοΰ, έμφανι- 
σθεΐσα μετά τόν πρώτον καί ιδίως μετά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, κατέστη
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λίαν ύ π ο π τ ο ς  κατόπιν των συγχρόνων γεγονότων. Έφάνη εις πολλούς, δτι δια- 
νοίγει τον δρόμον εις τον ολοκληρωτισμόν, ώς έκ της μείζονος σημασίας, την οποίαν 
οί θιασώται τοϋ κοινού άγαθοΰ αποδίδουν εις τα συμφέροντα της ό μ ά δ ο ς, έν 
άντιθέσει προς έκεΐνα τοϋ άτόμου. Ποιον είναι δμως τό περιεχόμενον της ιδέας ταύ- 
της; Έ ξ  δσων έξετέθησαν προηγουμένως έξάγεται, δτι τό δίκαιον έπιζητεΐ προ πάν
των να διευκολύνη την δημιουργίαν καί τον πολλαπλασιασμόν των κοινωνικών σχέ
σεων. Δύνανται βεβαίως να ύποστηριχθή, δτι ή άνάπτυξις της κοινωνικής ζωής κα
ταλήγει νά ώφελή τό σύνολον καί δτι άποτελεΐ άκριβώς τό άγαθόν, δπερ είναι κοι
νόν εις δλους. ’Αλλά είναι πρόδηλον, δτι ή έν λόγω άνάπτυξις προϋποθέτει θυσίας 
άτομικάς, αίτινες είναι ά ν ι σ ο ι. ’Εάν ή επιδίωξις τοϋ κοινοΰ άγαθοΰ έχη άπόλυ- 
τον προτεραιότητα, δηλαδή μίαν άξίαν σκοποΰ υστάτου, πώς θά άπαγορευθή εις την 
κοινωνικήν ομάδα νά θ υ σ ι ά σ η τά άτομα; Καί μάλιστα, έφ’ δσον «έ ξ ο υ σ ί α» 
είναι ΐδιότης άπορρέουσα έκ μιας όμάδος ή μιας τάξεως, είναι εύκολος ό πειρασμός νά 
θεωρηθούν τά συμφέροντα τής όμάδος ή της τάξεως ώς τοιαΰτα ολοκλήρου της κοι
νωνίας.

Επομένως, διά νά συνηγορήση τις υπέρ της ιδέας τοϋ κοινοΰ άγαθοΰ, πρέπει 
νά τοϋ άποδοθή μία άλλη σημασία. Βεβαίως τό δίκαιον έχει τεθή έν όνόματι της κοι
νωνίας καί οφείλει ώς έκ τούτου νά υπηρέτη τήν κοινωνικήν ζωήν διά νά διατηρήται 
ή κοινωνία, δεν δύναται δμως νά άγνοηθή δτι, κατά τήν επικρατούσαν άντίληψιν, ή 
κοινωνική ζωή δέν είναι σκοπός καθ’ έαυτόν (αύτοσκοπός), έφ’ δσον ό άνθρωπος είναι 
άξια ύψηλοτέρα καί πρέπει εις τήν κοινωνικήν ζωήν νά έξασφαλίζη τήν π ρ ό ο δ ό ν  
τ ο υ .  Τό δίκαιον οφείλει νά λάβη ύπ’ δψει τον σκοπόν τοΰτον της κοινωνίας, πέραν 
τοϋ ίδιου της σκοποΰ. "Οταν ή κοινωνία έπιτυγχάνη πραγματοποιήσεις εύνοϊκάς δι’ 
ικανόν άριθμόν πολιτών, άλλά κατόπιν κ α τ α π ι έ σ ε ω ς  τών άλλων, δέν πρό
κειται πλέον περί ενός κοινοΰ άγαθοΰ καί ή κοινωνία δέν είναι κοινωνία δι’ δλους.

'Η  μόνη λύσις έν προκειμένω εύρίσκεται εις τήν άντίληψιν, δτι ό νομοθέτης 
οφείλει νά έπιζητή τήν εύρυτέραν καί τήν πλέον συνειδητήν σ υ μ φ ω ν ί α ν  τών 
άτόμων. Τό νά έπιβληθή έν όνόματι τοΰ κοινοΰ άγαθοΰ μία θυσία, ήτις δέν δύναται 
νά γίνη δεκτή ώς ήθικώς δικαιολογημένη (διότι τό αποτέλεσμα λ.χ. διά τήν κοι
νωνίαν δέν είναι άνάλογον), θά έσήμαινε νά θυσιασθή ό άνθρωπος χάριν της κοινω
νίας, δπερ άποκλείεται. ’Εξ άλλου δμως ό άτομικισμός ήθέλησε νά έγείρη πέριξ τοΰ 
προσώπου εν ο χ υ ρ ό ν  έξ άτομικών δικαιωμάτων έντελώς άπόρθητον. Τά δικαιώ
ματα ταΰτα είναι άναντιρρήτως άπαραίτητα, άλλά πρέπει νά τά προσατενίζωμεν 
ώς σ υ ν ά ρ τ η σ ι ν  τοΰ άντικειμενικοΰ δικαίου. Ώ ς  έκ τούτου, τό κοινόν άγαθόν 
συνίσταται εις τήν έπιδίωξιν μιας ι σ ο ρ ρ ο π ί α ς .  'Η  ισορροπία έγκειται εις τήν 
άνάπτυξιν δλων τών μέσων διά μίαν κοινωνικήν ζωήν αρμονικήν καί γόνιμον, καί δχι 
εις τό νά άξιωθή άπό τά άτομα προσφορά μεγαλειτέρα έκείνης, ήν δύνανται ήθικώς 
νά δεχθοΰν (χωρίς νά έχουν τό αίσθημα δτι θυσιάζονται διά τό άγαθόν τοΰ άλλου).

16. Τό συμπέρασμα τοΰτο της ισορροπίας δέν ικανοποιεί τούς ζητοΰντας τό 
άπόλυτον καί τούς φανατικούς της άσφαλείας τοΰ δικαίου. Νομίζουν, δτι ύποβιβά- 
ζεται τό δίκαιον καί δτι τόν προσανατολισμόν του τον έπηρεάζουν έμπειρικαί παρα
τηρήσεις. Καί δμως είναι διαπιστωμένον, ώς έτονίσθη, δτι τό δίκαιον, τούλάχιστον 
έκεΐνο δπερ έχει δ ι ά ρ κ ε ι α ν ,  στηρίζεται πρωτίστως έπί της παρατηρήσεως καί 
αποβλέπει εις διευθετήσεις καί προσαρμογάς. "Εν σύστημα προκύπτον άποκλειστι- 
κώς έκ γενικών άρχών, δέν είναι πραγματοποιήσιμον καί δέν ύπήρξε ποτέ. ’Εννοεί
ται δμως, δτι ή έμπειρική αύτη άναζήτησις χρειάζεται κ α τ ε υ θ υ ν τ η ρ ί ο υ ς  
γραμμάς. Διά νά δοκιμασθή ή αξία έκείνου, εις τό όποιον τείνουν αί προσπάθειαί μας, 
καί ή άξία τών άποτελεσμάτων τά όποια έπιτυγχάνομεν, είναι άπαραίτητος μία 
ι δ έ α  περί τοΰ έπιδιωκομένου. Θεμελιώδες είναι, δτι τό δίκαιον έχει ώς σκοπόν 
τήν δικαιοσύνην, άλλ’ δταν όμιλή τις έν όνόματι της κοινωνίας άποβλέπει εις τήν
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δικαιοσύνην ε ν τ ό ς  της κοινωνίας καί δέν δύναται νά την όρίση, είμή έν συσχε- 
τισμώ προ τούς σκοπούς τούς έπιδιωκομένους υπό της κοινωνίας. Βεβαίως υπάρχει 
καί ένταϋθα ή άπήχησις μιας ύψηλοτέρας αξίας, δηλαδή τής δικαιοσύνης κ α θ’ 
έ α υ τ  ή ν, ήτις επιβάλλει νά άποδίδεται εις έκαστον δ,τι άντικειμενικώς τοϋ οφεί
λεται κατά την άξίαν του, άλλά ή δικαιοσύνη αυτή προφανώς είναι έ κ τ ο ς  τής 
σφαίρας τής κοινωνικής έξουσίας. Ή  συμμετοχή τής δικαιοσύνης καθ’ έαυτήν έχει 
προσφέρει πάντοτε έν στοιχεΐον μ ε γ α λ ε ί ο υ  καί εύγενείας εις τό θετικόν δίκαιον. 
’Αλλά πρόκειται περί συμμετοχής, συνεισφοράς μόνον, διότι ό καθαυτό σκοπός του 
δικαίου είναι πλέον μ ε τ ρ ι ο π α θ ή ς .  Αί διαμαρτυρίαι καί ή κριτική, τήν ο
ποίαν τό δίκαιον διαρκώς προκαλεΐ, προέρχονται άκριβώς έκ τοϋ δτι προσδοκούν άπό 
τό δίκαιον μίαν ά π ό λ υ τ ο ν  δικαιοσύνην, ή οποία δέν είναι, καί δέν δύναται νά 
είναι ή άποστολή τοϋ ΐσχύοντος δικαίου.

Έ ν σχέσει προς τήν άρχήν ταύτην περί τοϋ ρόλου τής δικαιοσύνης, άλλά καί 
γενικώτερον, άνακύπτει τό δυσχερές ζήτημα νά έξηγηθή, διατί μία άρχή, ήτις έμφα- 
νίζεται δικαιολογημένη έν άή γενικότητί της, πρέπει νά ύποστή περιορισμόν, νά ύ- 
π ο χ ω ρ ή σ η  λόγω τών συγκεκριμένων συνθηκών, δταν αύται καθιστούν δυσμενή 
τά άποτελέσματά της. Μία άπλή σκέψις είναι, δτι αΐ τυπικαί άρχαί έτέθησαν έν δψει 
ώρισμένων άποτελεσμάτων, άτινα έπιδιώκονται, καί πρέπει αί άρχαί νά παραμερι- 
σθοΰν εις τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν ταΰτα δέν έπιτυγχάνονται. 'Η  έξήγησις αδτη 
προϋποθέτει, δτι δύναται νά καθορισθή άκριβώς ό σκοπός, εις δν άποβλέπει ό νομο- 
θέτης. Άλλά συνήθως οί άμεσοι σκοποί είναι πολλαπλοί καί δύσκολος ό καθορισμός. 
Παραμένει, ώς έκ τούτου, τό βασικόν πρόβλημα τής διαμορφώσεως καί τής άξίας 
τών γ ε ν ι κ ώ ν  ι δ ε ώ ν .

'Η  σκοπιμότης καί ό ωφελιμισμός οδηγεί εις τήν μεταβολήν τοϋ περιεχομένου 
τών άρχών έκείνων, αί όποΐαι άποδεικνύεται δτι δέν ήσαν, ένεκα τής γενικότητός των, 
πρόσφοροι διά τήν ποικιλίαν τών καταστάσεων τάς οποίας έκάλυπτον. Εις τό έρώ- 
τημα, αν ή μεταβολή αδτη τοϋ περιεχομένου τών άρχών καταλήγη εις άναίρεσίν των, 
έκ τοϋ λόγου δτι έπικρατεί τότε ή άντιστοιχοΰσα εις τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν 
’ώφελιμότης καί καθίσταται προβληματική ή έξασφάλισις σ υ ν έ π ε ι α ς ,  ή οποία 
έχει ζωτικήν σημασίαν, ή άπάντησις είναι άρνητική. Ά ν  μεταβάλλωνται αί άρχαί, 
τοΰτο δέν σημαίνει, δτι αύται άποτελοΰν αύταπάτην. 'Η  έφαρμογή, εντός τοϋ κοινωνι
κού άγώνος, τών γενικών άρχών πρέπει νά άφήνη εν περιθώριον έκτιμήσεως πνευμα
τικής καί ήθικής διά τήν ρύθμισιν τών ειδικών περιπτώσεων. Δέν έπεται δμως έντεΰ- 
θεν, δτι δύναται τις νά προσαρμόση τάς άρχάς εις τήν θέλησίν του καί δτι αί νομικαί 
άντιλήψεις είναι μία « τ ε χ ν ι κ ή » ,  ή οποία χρησιμοποιείται άναλόγως τών άναγ- 
κών. 'Οποιαιδήποτε καί αν είναι αί προσαρμογαί καί αί μεταμορφώσεις, τάς οποίας 
εις τήν πραγματικότητα ύφίστανται αί άρχαί, μέ αύτάς έχομεν τό αίσθημα τής ά- 
σ φ α λ ε ί α ς. Είναι άδιάφορον, άν παρουσιάζη δυσχέρειαν ή άποσαφήνισις τοϋ περί 
ού πρόκειται δυαδιασμοΰ τής ά ν α λ ύ σ ε ω ς  (διά τών γενικών άρχών) καί τής τ  ε- 
λ ε ο λ ο γ ί α ς  (θεωρήσεως τοϋ σκοποΰ), όφείλομεν πάντως νά δεχθώμεν δτι ούδείς 
κανών π ρ ά ξ ε ω ς, ιδίως ό νομικός κανών, δύναται νά παραγνώριση τά θεμελιώδη 
αιτήματα τής φύσεως τοϋ άνθρώπου. Τά αιτήματα ταΰτα παρέχουν ένδείξεις γενι- 
κάς, δι’ δ ή έναρμόνισις τών αιτημάτων τούτων μέ τά συγκεκριμένα έκάστοτε στοι
χεία ώφελιμότητος καί έπιεικείας, ώστε νά άπαρτισθή έν σύνολον σ υ ν ε π έ ς ,  δέν 
είναι άπλοϋν έργον, λόγω τοϋ δ ι α φ ο ρ ι σ μ ο ΰ  μεταξύ κοινωνιών καί καταστά
σεων τοϋ πολιτισμού των. "Ο,τι έπιδιώκεται δμως είναι, εις τ  ε λ ε υ τ α ί α ν ά- 
ν . ά λ υ σ ι ν ,  ό συνδυασμός τών σκοπών τοϋ άνθρώπου προς τούς σκοπούς τής κοι
νωνικής ζωής, ήτοι ή σ υ σ χ έ τ ι σ ι ς  τής νομικής άσφαλείας προς τό κοινόν ά- 
γαθόν καί τήν δικαιοσύνην.

Είναι επομένως έπικίνδυνον, ό άγων διά τό δίκαιον νά έκφράζεται μόνον μέ τήν
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ΧΥΙ. Τά σπίτια μέ τά κόκκινα φανάρια.
Ή  κατάστασις ή οποία είχε δημιουργηθή προ ήμίσεος σχεδόν αίώνος εις τάς 

’Αθήνας, τον Πειραιά, καί ιδίως είς τήν περιοχήν του λιμένος του, καί εις τάς Πάτρας 
μέ τά πορνεία καί οχι τόσον μέ τάς τροφίμους των, άλλά μέ τούς κατ’ έπάγγελμα έ- 
ραστάς των, τούς περιφήμους άγαπητικούς, είχε καταστή πλέον τραγική καί τό σόμ
παν εϊχεν έξεγερθή εναντίον της τάξεως αυτής των υπανθρώπων πού έζοΰσαν εκμε
ταλλευόμενοι τήν άνθρωπίνην σάρκα. Οί άγαπητικοί, άχόρταγοι πάντοτε, δέν ήρ- 
κοϋντο μόνον νά άπολαμβάνουν τά κέρδη άπό τάς ερωμένας των, άλλά ήρχισαν πλέον 
νά εκβιάζουν άναφαδόν καί τάς διευθυντρίας των κακοφήμων οϊκων, τάς «ματρώ- 
νας», άξιοΰντες νά λαμβάνουν καί παρ’ αυτών μερίδιον. Αΰταί ήμύνθησαν κατ’ άρ- 
χάς, άναθέσασαι τήν προστασίαν των δυσωνύμων οΐκων των εις ένίους μόνον άγαπη- 
τικούς, καί προτίμησαν τούς ίδικούς των, δίδουσαι εις αυτούς ένα μηνιαΐον επίδομα, 
έναντι της παρεχομένης ύπ’ αυτών προστασίας, έναντι τών άλλων άγαπητικών. ’Αλλ’ 
αυτοί οί άλλοι συνεταιρίζοντο πολλάκις μεταξύ των καί ένήργουν πραγματικάς ένο
πλους έπιδρομάς κατά τών οΐκων άνοχής, διά νά εΐσπράξουν μέγα μέρος τών κερδών 
των μέ τά όποια καί νά ζήσουν. Καί οσάκις δέν τούς τά έδιδαν μέ τό καλόν έδημιουρ- 
γοϋσαν «φασαρίες», συμπλοκάς δηλαδή, ώστε νά έπέμβη ή τότε άσκοΰσα άστυνομι- 
κά καθήκοντα Χωροφυλακή καί νά κλείση προσωρινώς ή όριστικώς τον κακόφημον 
οίκον. Οί φόνοι, οί τραυματισμοί καί σπανίως τά άναίμακτα έπεισόδια, οί «συνηθι
σμένες φασαρίες» έπληθύνθησαν εις τά διαφθορεία καί αί διευθύντριαι αύτών ήναγ- 
κάσθησαν επί τέλους νά ζητήσουν τήν προστασίαν τών άρμοδίων άρχών. Τής Χωρο
φυλακής δηλαδή.

Κατ’ άρχάς έδοκιμάσθη ή έκτόπισις τών κοινών γυναικών, αί όποϊαι ειχον κατ’

άντίθεσιν τών ύλικών συμφερόντων. 'Η  άνησυχία, εις τήν οποίαν ζώμεν, προέρχεται 
κατά μέγα μέρος έκ τοΰ δτι έχει χαθή ή έπικρατοΰσα άλλοτε π  ί σ τ  ι ς προς τούς 
θ ε σ μ ο ύ ς ,  τάς πνευματικάς άξίας καί τον άνθρωπισμόν. Καί δμως, δέν πρέπει νά 
λησμονήται, δτι αί μεταξύ τών άνθρώπων σχέσεις άπό α ι ώ ν ω ν  εξασφαλίζονται 
μέ τον σεβασμόν τών ήθικών άρχών, εις τάς οποίας κυρίως ύπάγονται τά καθήκοντα 
τής δικαιοσύνης καί τής φιλαλληλίας. ’Εάν ή άλήθεια αΰτη δέν άναγνωρίζεται εμ
πράκτους, οί νομικοί κανόνες θά καταβιβασθοΰν είς έπίπεδον, ένθα δρώσι τά π ά θ η  
καί τά ένστικτα. Εύτυχώς, είς τήν ίεράν ύπόθεσιν τής διαπλάσεως τοΰ δικαίου, οί 
νομικοί καί οί πνευματικοί έν γένεt άνθρωποι είναι είς θέσιν νά έ μ π ο δ ί σ ο υ ν  
τον θρίαμβον τοΰ ίσχυροτέρου. ’Αντί τών οικονομικών δυνάμεων, αΐτινες όλονέν δρα- 
στικώτερον εισέρχονται είς τήν πάλην, οφείλουν ούτοι νά υποστηρίζουν τάς ή θ ι- 
κ ά ς δυνάμεις, διά τών οποίων κατορθοΰται ό μ ε τ ρ ι α σ μ ό ς  τών συγκρούσεων. 
Είς τήν σύγχρονον σύγχυσιν τών ιδεών, τό δίκαιον παραμένει ασφαλές β ά θ ρ ο ν τής 
σκέψεως καί τής πράξεως. ’Όντως, αί άρχαί τοΰ δικαίου, πηγάζουσαι έκ τής άνάγ- 
κης τής ά ν α π τ ύ ξ ε ω ς  τών κοινωνικών σχέσεων καί στηριζόμεναι είς τον σ ε- 
β α σ μ ό ν  τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  καί είς τό ιδεώδες τής δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς ,  έχουν 
ώς αποστολήν νά προασπίσουν τόν π ν ε υ μ α τ ι κ ό ν  πολιτισμόν.

Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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έπάγγελμα έραστάς κακοποιούς καί έκβιαστάς, εις το Γκάζι καί τα Βούρλα, δπως 
έγράψαμεν καί προηγουμένως, εις τα «περιχαρακωμένα στρατόπεδα», δπου, λόγω 
της μονίμου φρουράς, δεν ή το πλέον δυνατόν να έκβιάζη τάς τροφίμους ό άγαπητι- 
κός. Άλλα ό τελευταίος τότε άκόμη περισσότερον, έφ’ δσον δέν ήδύνατο νά ζήση 
άπό την έντός των κρατικών διαφθορείων τής έσχάτης έκείνης υποστάθμης εύρισκο- 
μένην φίλην του, έπέδραμεν άπαιτητικώτερος έναντίον της ματρώνας, διά νά την έκ- 
βιάση καί νά της άποσπάση μέρος των κερδών της. Καί τότε ή ’Αστυνομία, ή οποία 
μέ τό διακανονιστικδν σύστημα έθεώρει τάς διευθυντρίας τών κακοφήμων οίκων ώς 
συνεργάτιδάς της είς τον τομέα τής προστασίας τών ήθών, ήναγκάσθη νά τάς προ- 
στατεύση, έφοδιάσασα αύτάς μέ μίαν άστυνομικήν συρίκτραν, μέ τήν οποίαν έκαλοΰ- 
σαν άμέσως, μέ τήν πρώτην έμφάνισιν άγαπητικοϋ καί τήν άρχήν δημιουργίας εκ
βιαστικού έπεισοδίου, τον σκοπόν χωροφύλακα διά νά έπέμβη. ’Αλλά καί έπειδή μέ 
τήν όλιγάριθμον τότε δύναμιν τής Χωροφυλακής—’Αστυνομίας σπανίως ήδύνατο νά 
εύρεθή πρόχειρος σκοπός χωροφύλαξ νά καταφθάση εγκαίρως καί νά δυνηθή νά δρά
ση, οί τότε διευθυνταί Άστυνομίας-Χωροφυλακής ήναγκάσθησαν νά έχουν ειδικήν 
περίπολον άπό θαρραλέους χωροφύλακας, υπό τον μακαρίτην τον Βόρσαν, άνθυπασπι- 
στήν τότε. 'Η  περίπολος αυτή περιεφέρετο τάς νυκτερινάς ώρας εις τά περί τήν πλα
τείαν τής 'Ομονοίας μέρη, δπου ήσαν καί τά περισσότερα διαφθορεία καί εις τό πρώ
τον σύριγμα τής διευθυντρίας ένός οίκου άνοχής κατέφθανε διά νά έπέμβη.

'Η  συρίκτρα τότε έπαιζε τον ρόλον τής σημερινής κλήσεως τής ’Αμέσου Δράσεως 
διά τού άριθμοΰ 100 τού τηλεφώνου καί ή περίπολος τον ρόλον τού σημερινού περιπολι
κού. Μέ μίαν μόνην διαφοράν. 'Ό τ ι σήμερον τό περιπολικόν καταφθάνει έντός ένός ή 
δύο λεπτών τής ώρας εις οίονδήποτε μέρος τής πρωτευούσης, ενώ τότε, δσον καί αν 
έτρεχον οί συντεταγμένοι χωροφύλακες τής περιπόλου τού Βόρσα, έφθανον τάς περισ- 
σοτέρας φοράς κατόπιν έορτής, άφοΰ δηλαδή είχε γίνει ό φόνος ή ό τραυματισμός άπό 
τον άγαπητικόν καί τον σωματέμπορον, άφοΰ είχε προκληθή τό «στραπάτσο» τού 
«σπιτιού», διά νά πραγματοποιηθή έκ τού άσφαλοΰς ό μελλοντικός του έκβιασμός.

Ά λλ’ επίσης άφόρητος κατάστασις είχε δημιουργηθή τότε καί εις τάς οικίας 
τάς κατοικουμένας άπό τίμιους άνθρώπους καί γειτνιαζούσας μέ τά τότε χαμαιτυ
πεία. Διότι δέν ήρκουν μόνον τά έντός αυτών, σχεδόν κάθε νύκτα, έπεισόδια, άλλ’ 
ύπήρχεν ή φοβερά ένόχλησις άπό τούς άγνοοΰντας τήν άκριβή διεύθυνσιν τού διαφθο
ρείου καί κτυπώντας κατά λάθος τό ρόπτρον τής γειτονικής τιμίας οικίας, διά νά δη
λώσουν ωμά καί άπροκάλυπτα διατί ήλθον εις τον οικογενειάρχην, τήν σύζυγόν του 
ή τήν κόρην του, πού θά ήνοιγον τό παράθυρον διά νά έρωτήσουν τί έζήτει ό κρούων 
τήν θύραν τήν νυκτερινήν καί άκατάλληλον έκείνην ώραν. Καί άλλη λύσις δέν εύρέ- 
θη άπό τον άείμνηστον τότε διευθυντήν τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών μακαρίτην Μανώ- 
λην Ζυμβρακάκην, συνταγματάρχην τότε, παρά ή τοποθέτησις ερυθρών φανών εις 
τάς έξωθύρας τών πορνείων. 'Η  υπαρξις ερυθρού φανού εις μίαν έξώθυραν ύπεδήλου 
δτι έλειτούργει έντός τής οικίας διαφθορεΐον καί εκτοτε οί κακόφημοι οίκοι άπεκλή- 
θησαν «σπίτια μέ τά κόκκινα φανάρια».

Τήν περίοδον έκείνην, άπό τά 1910 μέχρι τού 1925, μία άλλη πληγή είχε κα- 
ταστή πραγματική μάστιξ διά τήν τότε μικράν πρωτεύουσαν τής Ελλάδος καί διά 
τά ήθη της. Οί κακόφημοι νέοι. 'Η  φιλομοφυλία είχε πολύ δυστυχώς τότε διαδοθή 
καί οί διεφθαρμένοι νέοι έκυκλοφόρουν άναφανδόν τάς νύκτας είς τήν πλατείαν τή ς 'Ο 
μονοίας καί είς τάς παρόδους της, ώστε νά θεωρήται πλέον εκτάκτως προσβλητική 
δι’ ένα άνδρα ή φράσις: «Αυτός συχνάζει στήν 'Ομόνοια», ή «Είναι τής Όμονοίας», 
διότι ύπεδήλωνε τάς παθητικάς φιλομοφύλους αυτού τάσεις. Οί έξέχοντες τής τάξεως 
τών θηλυπρεπών εκείνων νέων φαίνεται δτι θά άνήρχοντο είς μίαν δωδεκάδα, διότι 
ταυτόσημοι μέ τάς προηγουμένας ήσαν καί αί φράσεις: «Είναι άπό τούς δώδεκα» ή 
«Είναι τής δωδεκάδας». Θρασύτατοι, αναιδέστατοι μέχρι σημείου άπιστεύτου, έκυ-
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κλοφόρουν μέ προκλητικούς άηδεΐς άκκισμούς, μυρωμένοι, πουντραρισμένοι και βαμ
μένοι καί έπροκάλουν μέχρι σημείου άηδιαστικοΰ τούς διερχομένους άνδρας, έπιθυ- 
μοΰντες να συνάψουν σχέσεις μαζί των. Ά λλ’ ούαί καί άλλοίμονον εις τούς έκφύ- 
λους έκείνους τύπους οί όποιοι θά έπεθύμουν να σχετισθοΰν μαζί των.

Το άπλούστερον μέσον ή το ό προσκληθείς εις τό δωμάτιον του παθολογικού 
άνωμάλου τύπου να παρακολουθηθη κατά την έξοδόν του άπό άλλον ή άπό άλλους 
νέους του ίδιου φυράματος, διά νά έξακριβωθή ή ταυτότης του καί ή κατοικία του καί νά 
άρχίση πλέον ή συστηματική έκμετάλλευσίς του εις τό μέλλον. «Δώσε μου τόσα για
τί θά τό μαρτυρήσω στούς δικούς σου». Καί πάλιν δώσε καί φέρε χρήματα καί αιω
νίως χρήματα. Καί τό θϋμα δέν ήδύνατο νά προσφύγη τότε καί νά καταγγείλη τήν έκ- 
βίασίν του εις τάς άστυνομικάς άρχάς, διότι μέ τό άρθρον τοϋ παλαιού Ποινικού Νόμου 
έκινδύνευεν ό έκβιαζόμενος νά διωχθή καί αυτός διά παρά φύσιν άσέλγειαν, διότι τό
τε τό άδίκημα δέν άπήτει τούς περιορισμούς τού σημερινού άρθρου 347 τού Ποινικού 
Κωδικός, δηλαδή «νά τελήται διά καταχρήσεως σχέσεως έξαρτήσεως ή παρ’ ενηλί
κου δι’ άποπλανήσεως άνηλίκου ή έκ κερδοσκοπίας ή ό κατ’ έπάγγελμα μετερχόμε- 
νος τήν άσέλγειαν». Οΰτω ό τυχόν μηνυτής κίναιδου έκβιαστοΰ είχε τήν βεβαιότητα 
ότι πρώτον θά έδιώκετο αυτός καί μετά ό διαπράξας τήν έκβίασιν ή τήν ληστείαν είς 
βάρος τού παιδεραστοΰ.

'Υπήρχεν όμως καί άλλο άπλούστερον μέσον. Μόλις ό πουντραρισμένος, βαμ
μένος καί μυρωμένος νέος ώδήγει τό θύμα του εις τό δωμάτιόν του, εις τό όποιον δέν 
υπήρχε κρεμμάστρα, έπίτηδες τον ύπεχρέωνε νά άφήση τά ένδύματά του είς μίαν κα
ρέκλαν, εύρισκομένην πλησίον μιας εσωτερικής θύρας ή μιας ντουλάπας. Καί ένώ 
ό πελάτης άπελάμβανε τον παρά φύσιν έ'ρωτα, ή ντουλάπα ή ή θύρα ήνοίγετο άθορύ- 
βως καί έπρόβαλεν ήσύχως άλλος κίναιδος, συνεννοημένος καί σύντροφος τού ένοι
κου τού δωματίου, ό όποιος ήρπαζε τό πορτοφόλιον τού έκφύλου ένεργητικοΰ τύπου. 
Καί πώς θέλετε αυτός ό τελευταίος νά παρουσιασθή είς τό τμήμα διά νά καταγγεί
λη τήν είς βάρος του κλοπήν τού πορτοφολιού καί τον συνεργήσαντα είς αυτήν, 
όταν θά έδιώκετο καί ό ίδιος; Καί προ τού πλήθους τών κρουσμάτων αυτών 
έδέησεν ή Χωροφυλακή νά παραλείπη τελείως τήν έφαρμογήν τού παλαιού άρθρου 
τού Ποινικού Νόμου, νά διακηρύσση ότι δέν θά κατεδίωκε τά θύματα διά τήν σεξουα
λικήν διαφθοράν των, διά νά έχη καταγγελίας διά κλοπάς, έκβιάσεις ή καί ληστείας 
άκόμη.

Καί ένθυμοΰμαι τον άξέχαστον Μπάρμπα Γιάννην—τον περίφημον Ίωάννην 
Μαρούδαν, συνταγματάρχην πλέον καί διοικητήν τής Υπηρεσίας’Ελέγχου’Ηθών έπί 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως Χωροφυλακής κατά τό τελευταίου της έτος. Τά γραφεία τής 
'Υπηρεσίας ’Ελέγχου ’Ηθών ήσαν τότε είς τήν διασταύρωσιν τών οδών Πειραιώς καί 
Σωκράτους, έναντι τού κτιρίου τής παλαιάς «Πολυκλινικής». ’Εκεί έβλεπα καί έλάμ- 
βανα ρεπορτάζ άπό τον μακαρίτην Μαρούδαν, ό οποίος μέ ύπερηγάπα. Καί ένα άπό- 
γευμα πού είχα πάει είς τά έπί τής διασταυρώσεως τών οδών ’Ακαδημίας καί Μαυ- 
ρομιχάλη πρώτα γραφεία τής «Καθημερινής», όπου είργαζόμην καί έργάζομαι,άκούω 
τον τότε διευθυντήν μου, τον μακαρίτην Κρανιωτάκην, νά μοΰ φωνάζη :

—"Αντε, τρέχα γρήγορα. Τηλεφώνησε δυο φορές έως τήν ώρα ό Μπάρμπα Γιάν
νης ό Μαρούδας. Σέ θέλει έκεί νά πας άμέσως, μαζί μ’ ένα φωτορεπόρτερ.Έχει πρά
γμα νά γράψης, λέει, μιά σελίδα. Πετάξου γρήγορα. Γιατί μέ τά λεγόμενά του κρά
τησα τήν όλη πίσω άπό τό τυπογραφείο γιά νά βάλω τό «άστυνομικό τό δικό σου».

• 'Ο Κρανιωτάκης ύπέθετεν ότι ό Μαρούδας ήτο άκόμη διοικητής τής Καταδιώ- 
ξεως Χωροφυλακής καί δέν έγνώριζεν ότι, ίσως άπό δυσμένειαν, τον είχαν έκτοπίσει 
ώς διοικητήν τής 'Υπηρεσίας ’Ελέγχου ’Ηθών. Καί ένώ ό διευθυντής ένόμιζε ότι θά 
έπρόκειτο διά κανένα έγκλημα ή διά καμμιά μεγάλη σπείρα κακοποιών έγώ είχα τήν 
βεβαιότητα ότι θά μέ ήθελαν διά ζήτημα άφορών τά ήθη. Έ ν πάσει περιπτώσει έτρε-
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ξα καί βρήκα τον Μπάρμπα Γιάννη να έχη μέσα στο γραφείο του, τελείως όλόγυμνον, 
έναν άπό τούς πλέον γνωστούς κίναιδους τής «δωδεκάδος τής Όμονοίας». Κάτω στο 
πάτωμα πεταγμένα τά ένδύματά του καί τά έσώρρουχά του.

—’Έλα έπί τέλους καί σέ περίμενα νά έπέμβω. 'Ο φίλος απ’ έδώ τά έρριξε σέ 
κάποιο Άρμένη πού ήθελεν άφύσικον έρωτα καί τοΰ «ζούλησε» τριάντα χιλιάρικα. 
Τό θϋμα εύτυχώς ήλθε καί το κατήγγειλε. Ψάξαμε στην κάμαρα μά δεν τά βρήκαμε. 
Ψάξαμε τά ρούχα του, πάλι δέν τά βρήκαμε. Μέ το βούρδουλα δέν το μαρτύρησε. Μ’ 
έσκασε, άλλά θά τά βρω τά λεφτά τοΰ Άρμένη. Θα δής τώρα.

Πράγματι άρχισα νά βλέπω. Οί βουρδουλιές είχαν άφήσει τά αιματηρά τους 
άποτυπώματα εις την ράχην τοΰ έκφύλου νέου καί ό Μπάρμπα Γιάννης, άφοΰ τοΰ 
έδωσε μιά καρπαζιά, τον ύπεχρέωσε νά κύψη καί νά μάς προτείνη τά νώτα του. Καί 
τότε άποτεινόμενος προς ένα χωροφύλακα τοΰ είπε:

—Φέρε βρε τον κολεό σου.
Καί διά τούς άγνοοΰντας το ονομαστικόν τοΰ στρατοΰ, τό όποιον είχε συντά- 

ξει ό μακαρίτης ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου καί «γλωσσαμύντωρ» έλληνιστής 
Μιστριώτης, σημειώνω 6τι «κολεός» ήτο ή θήκη τής ξιφολόγχης.

Ό  χωροφύλαξ τοΰ τήν έδωκε καί ό συνταγματάρχης άφοΰ την έπήρε εις τό 
δεξί του χέρι ήρχισε νά σκαλίζη μέ αύτήν τό βρωμερώτερον μέρος τοΰ κίναιδου, διά 
νά έξαχθή έκεΐθεν, έν μέσω άκαθαρσιών, «ένα μασούρι», άποτελούμενον άπό τά τριά
κοντα χιλιόδραχμα τοΰ Άρμένη, ό όποιος περιχαρής έλαβε τά κλαπέντα χρήματά 
του.

—Βλέπεις; μοΰ είπε ό Μπάρμπα Γιάννης. Πάρε φωτογραφίες καί νά τό γρά- 
ψης έν έκτάσει. Τό πώς έγινεν ή κλοπή καί πώς ή άνακάλυψις καί βάλε καί φωτο
γραφίες.

—Μά τί λέτε συνταγματάρχα μου; παρετήρησα. ’Ά ν δημοσιεύσω όπως θέλεις 
τό πράγμα καί άν βάλω τέτοιες φωτογραφίες σίγουρα θά μάς βουτήξη εμάς ό Είσαγ- 
γελεύς γιά προσβολή τών ηθών. "Εχεις ματαϊδή φωτογραφίες τέτοιες σέ εφημερί
δες... ^

Ή  σελίς μετά φωτογραφιών δέν έδημοσιεύθη φυσικά τήν έπομένην. Έγρά- 
φησαν μόνον όλίγαι λέξεις διά τήν επιτυχίαν αύτήν τοΰ μακαρίτη τοΰ Μπάρμπα Γιάν
νη καί μέ πολλά υπονοούμενα διά τήν δυσώδη κρύπτην τών χιλιοδράχμων τοΰ Α ρ 
μενίου.

Μετά τήν άπηνή καταδίωξιν τών κίναιδων άπό τήν πλατείαν τής'Ομονοίας, αύ- 
τοί ήλλαξαν τόπον περιπάτου καί έρωτικών ραντεβού. Έσύχναζαν εις τά τότε παγκά
κια τής πλατείας Κάνιγγος, πού ήσαν πέριξ τοΰ εκεί έμφανοΰς δημοτικού ούρητηρίου. 
Τάς Άπόκρεω δλοι αυτοί οί παθητικοί έκφυλοι τύποι έφοροΰσαν κουρελιασμένα ντό
μινα καί γύριζαν μαζί μέ τά «ρόπαλα», τούς ύπαιθρίους δηλαδή θιάσους τών παλαι
στών καί ταχυδακτυλουργών πού έγύριζαν εις τάς πλατείας ή ντυμένοι ως παληά- 
τσοι καί κολομπίνες καί έχόρευαν ύπό τούς ήχους λατέρνας ή ρομβίας μέ τό γαϊτα
νάκι, ή έκαναν τό γαϊδουράκι ή τήν γκαμήλαν, διά νά συλλέξουν μερικές δεκάρες άπό 
τούς διαβάτας. Κυρίως δμως έζοΰσαν άπό τήν παρά φύσιν άσέλγειαν.

'Υπό τοιαύτας συνθήκας έξεδόθησαν οί νόμοι 172 τοΰ 1914 καί 3032 τοΰ 1922. 
Άλλά περί τούτου εις τό έπόμενον.

(Συνεχίζεται)



ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Ο Γ Ο Λ Γ Ο Θ Α Σ  Τ Ο Υ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΜΙΑ Α Γ Ι Α

Ά πδ τδ γαλλικό περιοδικό «Constallation», κατά με- 
τάφρασιν Άστυν. Διευθυντοϋ Β' κ. ΔΗ Μ . ΜΟΡΟΥ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου καί τέλος)

—Ποϋ είναι τδ πουκάμισο ; μουρμούρισε σιγά ή Μαριέττα, χωρ'ις νά σηκώση τδ 
κεφάλι της.

—Στο δωμάτιό μου, πάνω στην καρέκλα, δίπλα στδ κρεβάτι μου, άπήντησε μέ 
φυσική καί πάλι φωνή ό ’Αλέξανδρος.

Βγήκε στήν αύλή μέσα στήν τρομερή καί άνυπόφορη ζέστη. Ό  πατέρας του έκοι- 
μάτο κάτω άπ’ τή σκάλα, σκοτωμένος καί έξαντλημένος άπ’ τήν κούρασι καί τδν 
πυρεττό. Τα παιδιά βγήκαν καί έτρεξαν μέσα στους άγρούς νά παίξουν. Ό  ’Αλέξαν
δρος, ήταν σέ μεγάλη έ'ξαψι καί σέ κατάστασι φοβερής άναταραχής. Περίμενε λίγο 
καί έπειτα ξαναμπήκε στδ σπίτι. ’Ήταν 3 μ.μ. άκριβώς, δπως έδειχνε τδ εκκρεμές 
στήν κουζίνα. Ή  Μαριέττα, μπάλωνε τδ πουκάμισό του μέσα στήν κουζίνα. Δίπλα της, 
πάνω σέ μιά κουβέρτα, άνεπαύετο ή άδελφούλα της Τερέζα, 14 μηνών. "Οταν μπήκε 
ό ’Αλέξανδρος, αύτή έμεινε άπαθής καί δέν κουνήθηκε διόλου άπδ τήν θέσι της. 
’Εξακολουθούσε τδ μπάλωμα. Ή  απάθεια καί ή άταραξία της αύτή ήρέθισαν περισσό
τερο τδ πάθος, τήν έπιθυμία καί τδ θολωμένο του μυαλό. Μέ τδ άγνδ καί άθώο πρό
σωπό της, πλαισιωμένο άπδ τις όμορφες ξανθιές κοτσίδες, τδ σχηματισμένο ήδη νεανι- 
κότης κορμί μέ τήν πρόωρη ωριμότητα, είχε τήν έμφάνισι καί τδν άέρα μιας ώριμης 
νεαρας γυναίκας. Πάνω στδ τραπεζάκι μέ τά διάφορα έργαλεϊα, υπήρχε ένα κλαδευτήρι 
πού χρησιμοποιούσε γιά νά κόβη τις ξηρές φασολιές. Τδ πήρε, τδ πέρασε στδ ζουνάρι 
του καί πλησίασε τήν κοπελλίτσα.

—Μαριέττα, έλα μαζί μου στδ δωμάτιό μου, είπε.
—Γιατί ’Αλέξανδρε; άπήντησε σταθερά, καί τδν κοίταξε μέ βλέμμα ικετευτι

κό. Στδ χαλκοπράσινο πρόσωπό του, τά ωχρά χείλη του καί τά θολωμένα μάτια του, 
δέν άνεγνώριζε πιά τδν άδελφικό της φίλο ’Αλέξανδρο, δπως τδν ήξερε. "Οχι, δέν μπο
ρούσε νά είναι ό ίδιος ό ’Αλέξανδρος, πού άπδ μικρή γνώριζε, αύτδς πού τής έκαμε 
αύτές τις τρομοκρατικές, άνήθικες καί αισχρές προτάσεις καί τής έλεγε δλες αύτές 
τις άηδιαστικές αισχρότητες καί δλες αύτές τις βλασφημίες. Σηκώθηκε άπότομα καί 
ύπεχώρησε πρδς τδ βάθος τής κουζίνας μέ τήν έλπίδα δτι τδ κτήνος πού τήν άπειλοΰ- 
σε αύτήν τήν στιγμή ύπδ τήν μορφήν τού ’Αλεξάνδρου, θά έξημερώνετο, θά κατηυνάζετο 
καί θά καθησύχαζε. 'Ο νοΰς της πετοΰσε στδν πεθαμένο πατέρα της, τήν δύστυχη 
μητέρα της, στδ Θεό, τδν ’Ιησού Χριστδ καί τήν Παναγία. 'Ο  ’Αλέξανδρος, έξακο- 
λουθοΰσε νά προχωρή πρδς αύτήν. Τώρα, διελογίζετο, δέ θά μπορούσε πιά νά τού 
ξεφύγη. "Επρεπε νά κάμη γρήγορα, πριν παρουσιασθή κάποιος. Ό  φόβος, πίστευε, 
θά τήν έκαμε νά ύποχωρήση καί νά παραδοθή. Δέν μπορούσε νά σκεφθή μέ τδ θο
λωμένο καί ταραγμένο μυαλό του δτι, θά προτιμούσε νά χάση τήν ζωήν της γιά νά 
σώση τήν ψυχή της καινά παρουσιασθή άγνή στδν Παράδεισο. Προσεπάθησε μάταια 
να τδν-συγκινήση καί νά τδν φέρη στά λογικά του, ίκετεύουσα.

—"Οχι ’Αλέξανδρε, δχι... Δέν ξέρεις τ ί κάνεις... Δέν μπορεί νά είσαι σύ ’Αλέ
ξανδρε πού θέλεις νά κάμης αύτή τήν φοβερή άμαρτία... Θά πας στήν κόλασι... Ε ί
ναι μεγάλη άμαρτία... '0  Θεδς δέν τδ θέλει, καί ποτέ δέ θά σέ συγχώρηση...

Τδ κτήνος-άνθρωπος, δέν έβλεπε, ούτε ακουγε. Τήν άρπαξε άπδ τδν βραχίονα, 
την κόλλησε στδν τοίχο καί προσεπάθησε νά τήν ρίξη χάμω, γιά νά ίκανοποιήση τις
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κτηνώδεις έπιθυμίες καί ορέξεις του. Ή  θέλησίς της νά μήν ύποκύψη, της έδωσε μια 
δύναμι ΐση μέ τήν δική του σχεδόν, καί έπάλαιε καί άνθίστατο απεγνωσμένα. Τότε 
κατάλαβε, ότι δεν θά έπετύγχανε του βδελυροϋ σκοπού του, παρά μόνο μέ τήν χρή- 
σι βίας. ’Έσυρε τό κλαδευτήρι, άπ’ τό ζουνάρι του, κόλλησε τό αιχμηρό φονικό ερ
γαλείο στο στήθος της Μαρίας καί μέ φωνή τρέμουσα καί άσθμαίνουσα έγρύλλισε.

—Τώρα, τώρα, ή δέχεσαι, ή πεθαίνεις.
'Όμως, ή ευλαβής μικρούλα Μαρία, ό μικρός άγγελος, δέν έβλεπε τήν στιγμή 

αύτή στο μανιακό καί παραμορφωμένο άπ’ τόν βδελυρό πόθο πρόσωπο του ’Αλε
ξάνδρου, παρά μόνο τήν θεϊκή θέλησι νά λάμπη, γραμμένη μέ πύρινες λέξεις. «Κα
λύτερα τό θάνατο, παρά τήν βδελυρά άμαρτία της άτιμώσεως».

—’Ό χι ’Αλέξανδρε, έστέναξε, ποτέ, ποτέ...
Καί φώναξε μέ δση φωνή τής έμεινε.
—Μητέρα, βοήθεια... Μητέρα.
Ό  ’Αλέξανδρος, έγινε θηρίο άνήμερο. Τρελλός καί τυφλός άπ’ τό άχαλίνωτο, 

σιχαμερό πάθος του, έπετέθη κατά τής μικρής άνυπεράσπιστης Μαρίας καί άρχισε 
νά τήν κτυπά λυσσασμένα μέ τό κλαδευτήρι στο στήθος, στην κοιλιά καί σ’ δλο τό 
σώμα. Δέκα τέσσαρα κτυπήματα τής κατέφερε, μέ τό αιχμηρό κλαδευτήρι, βυθί
ζοντας αύτό στο κορμί τής κοπελλίτσας.

—Μητέρα... Θεέ μου... Πεθαίνω.
"Ολη αύτή ή σκηνή, δέν διήρκεσε παρά λίγα δευτερόλεπτα. Ή  Μαρία είχε σω- 

ριασθή κάτω αίμόφυρτος καί τό κορμί της σπάρασσε δπως τό σφαγμένο άρνί.
Τήν- στιγμή πού είχε άκόμη τό χέρι του σηκωμένο γιά νά τής καταφέρη καί 

άλλο κτύπημα, τόν κοίταξε μέ τά γλυκά θλιμμένα μάτια της καί έψιθύρισε.
-—Σέ συγχωρώ, σέ συγχωρώ γιατί δέν ξέρεις τ ί κάνεις. ”Ω, ή ψυχή σου, ή ψυ

χή σου. Σέ συγχωρώ ’Αλέξανδρε... θέλω ή ψυχή σου νά έλθη κοντά στήν δική μου, 
στον Παράδεισο...σέ συγχωρώ.

Μέ τά λόγια αύτά έκλεισε τά μάτια της καί δέν κινήθηκε πιά.
Ό  ’Αλέξανδρος, πού είχε χάσει πιά τήν άνθρώπινη μορφή, άφησε νά πέση τό 

χέρι του μέ τό φονικό εργαλείο, σ’ ένα τελευταίο κτύπημα πάνω στο άψυχο σώμα τής 
μικρής.

Οί φωνές τής δύστυχης Μαρίας ξύπνησαν τήν μικρούλα Τερέζα πού άρχισε νά 
κλαίη. Τά κλάμματά της έπανέφεραν ξαφνικά τόν ’Αλέξανδρο στήν πραγματικό
τητα.

'Η  επιθυμία, ό πόθος καί τά όνειρα πού τόν ώδήγησαν σ’ αύτή τήν άνεπα- 
νόρθωτη άνατρίχιαστική πράξι, τόν άφησαν παραλυμένο καί εξουθενωμένο. Είχε 
έπιθυμήσει κάποια άλλαγή στήν ζωή του. Ή  άλλαγή αύτή είχε έπέλθει. Ό  ’Αλέξαν
δρος δέν θά είναι ποτέ πιά ό ’ίδιος.

"Ακούσε τόν πατέρα του πού ξύπνησε νά φωνάζη τήν Μαριέττα, νά κάμη τήν 
μικρούλα Τερέζα νά παύση νά κλαίη. "Ηξερε δτι σέ λίγο δλα θά άπεκαλύπτοντο. 
Δέν θά μπορούσε νά ψευσθή, καί ήταν πολύ περήφανος γ ι’ αύτό. Θά ήταν έξ ίσου 
άνοησία καί μάταιο, νά έπιχειρήση νά έξαφανισθή. Δέν υπήρχε μέρος κατάλληλο στούς 
βάλτους γιά νά κρυφθή. Οδτε είχε τήν έπιθυμία καί τήν δύναμι νά πράξη αύτό. Οί 
άναπόφευκτες συνέπειες τού εγκλήματος του, δέν θ’ άργοΰσαν νά άκολουθήσουν. Δέν 
μπορούσε πλέον, οδτε νά έπανορθώση αυτό πού έκαμε, οδτε νά έμποδίση τά έπακό- 
λουθα. "Αθελα καί αόριστα σκέφθηκε δτι, ή προσωπικότης του, θά έβγαινε άπό τήν 
άφάνεια επί τέλους, τό όνομά του θά έφέρετο στήν πρώτη σελίδα αύτών τών εφημε
ρίδων πού διάβαζε, μέ τόση λαχτάρα καί λαιμαργία. "Αφησε τό ματωμένο κλαδευ
τήρι, αύτό τό άθώο γεωργικό εργαλείο, πού στά χέρια του όμως, είχε γίνει τό πιο 
τρομερό φονικό δργανο, πάνω στο τραπέζι, χωρίς καν νά τό σκουπίση, άνέβηκε με-
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ρικά σκαλοπάτια στην σκάλα πού ώδηγοΰσε στο δωμάτιό του, στράφηκε για μια 
στιγμή προς το άκίνητο κορμί της Μαριέττας καί είπε.

—Γιατί, γιατί δεν θέλησες;
"Επειτα, πήγε καί κλείστηκε στο δωμάτιό του καί περίμενε.

** *
Ή  αίθουσα του δικαστηρίου ήταν άσφυκτικά γεμάτη, άλλα ό ’Αλέξανδρος κοι

τούσε κατ’ ευθείαν μπροστά του, χωρίς νά βλέπη τίποτε. Οί τέσσαρες μήνες πού εί
χαν περάσει άπο την καταραμένη έκείνη ημέρα, δεν έφεραν καμμιά άλλαγή σ’ αυτόν. 
Θυμόταν μόνο, ότι άνοιξε την πόρτα τοϋ δωματίου του, στην πρώτη πρόσκλησι των 
άστυνομικών καί ότι άφησε νά τοϋ περάσουν τις χειροπέδες χωρίς ιίάν νά διαμαρτυρη- 
θή. Ή  Άσσούντα, ή δύστυχη μητέρα, δέν ήταν εύτυχώς εκεί. Δέν είχε την δύναμι νά 
άτενίση το βλέμμα του. Είχε συνοδεύσει την Μαριέττα στο νοσοκομείο. Μόνο την 
μεθεπομένη, μέσα στη φυλακή, έμαθε ότι δέν είχε πεθάνει άμέσως. Είχε ζήσει άρ- 
κετον χρόνο καί έλαβε την Κυριακάτικη θεία κοινωνία, πού όλη την έβδομάδα έσκέ- 
πτετο.

—Ξέρεις τί μεταλαβαίνεις; την ήρώτησε ό παπάς, προσφέροντας τον άζυμο
άρτο.

—Ναί, άπήντησε μειδιώσα ελαφρά. Τον Ίησοϋ, πού σέ λίγο θά συναντήσω στον 
Ούρανό.

"Επειτα, έπεσε άμέσως σέ κωμματώδη κατάστασι καί δέν συνήλθε, παρά μό
νον γιά μιά στιγμή, λίγο πριν ξεψυχήση. Ό  παπάς, τήν ήρώτησε αν συγχωρούσε τον 
’Αλέξανδρο, γιά τήν άγάπη τοϋ Χριστού.

—Βέβαια, άπήντησε. Συγχωρώ τον ’Αλέξανδρο, γιατί δέν ήξερε το κακό πού 
έκαμε. Τον συγχωρώ καί θέλω νά είναι κοντά μου στον Παράδεισο.

Ή  συγχώρησις τής Ιίχρονης αύτής άθώας κοπελλίτσας, πού πέθανε άγωνιζο- 
μένη γιά τήν άγνότητά της καί τήν πίστι της προς τον Χριστό, είχε άναστατώσει τήν 
μικρή πόλι Νετοΰνο. "Ομως ό ’Αλέξανδρος, δέν ήσθάνετο ούτε τύψεις, οΰτε εύγνωμο- 
σύνη, μέσα στή φυλακή.

Είχε όνειρευθή νά γίνη κάτι, νά ξεχωρίση άπ’ όλους τούς άλλους. Καί νά, τά 
κατάφερε. Τά υπόλοιπα λίγο τον ένδιέφεραν. Το στρώμα μέσα στο κελλί του, δέν ή
ταν πιο σκληρό άπ’ αύτο πού είχε μέχρι τότε. Ό  άέρας καί ή άτμόσφαιρα δέν ήταν 
περισσότερο άκάθαρτος καί μολυσμένος, άπ’ αύτον πού άνέπνεε στούς βάλτους τοϋ 
Ποντίνς. Καί το σπουδαιότερο, αί ’Αρχές πού τόσο μισούσε ό ’Αλέξανδρος καί πού τον 
άγνοοϋσαν παντελώς, ήσαν τώρα υποχρεωμένες νά παραδεχθούν τήν υπαρξί του καί 
νά άσχοληθοϋν μ’ αυτόν. Ώμολόγησε το έγκλημά του, όπως άκριβώς συνέβη καί άρ- 
νήθηκε περήφανα στούς δικηγόρους του, νά έπικαλεσθοΰν το άκαταλόγιστο καί τήν 
τρέλλα. Στο δικαστήριο, μέ εύχαρίστησι έπανέλαβε τήν ομολογία, χωρίς καν νά 
προσθέση κάτι.

—Αυτή είναι ή ύπεράσπισίς σου; ήρώτησε ό πρόεδρος.
Ό  ’Αλέξανδρος τον κοίταξε μέ έκπληξι.
—Ύπεράσπισίς μου; όχι κύριε πρόεδρε. Αυτή είναι ή άλήθεια καί ή πραγμα- 

τικότης.
"Ολη ή διαδικασία υπήρξε γ ι’ αύτον ένα όνειρο. Μόνον δέ, όταν ό φτωχός πα

τέρας που καί ή δύστυχη μητέρα τής Μαριέττας έκλήθησαν νά καταθέσουν, έστρεψε 
τά βλέμματά του προς άλλη κατεύθυνσι.

Το δικαστήριο τον κατεδίκασε στο μάξιμουμ τής ύπο του ιταλικού νόμου προ- 
βλεπομένης ποινής γιά ένα άνήλικο (δέν είχε συμπληρώσει το 21ον), ήτοι σέ φυλά- 
κισι 30 ετών.

Ό  πρόεδρος, ήρώτησε τήν Άσσούντα Γκορέττι, αν είχε, κάτι νά προσθέση,
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σαν μητέρα τοϋ θύματος. Ή  Άσσούντα, σηκώθηκε άπό τό κάθισμα, κοίταξε αρκε
τή ώρα τον ’Αλέξανδρο καί μέ αίσθημα βαθύτατης θλίψεως καί λύπης είπε.

—Μάλιστα κύριε πρόεδρε, όπως ή ιδία ή Μαριέττα τον συγχώρησε, τον συγ
χωρώ καί εγώ.

Κατά την διάρκεια των τριών ετών, μέσα στην φυλακή τοϋ Νότο τής Σικε
λίας, ό ’Αλέξανδρος δέν έβλεπε παρά, ένα μικρό κομμάτι τοϋ ώραίου γαλάζιου 
ούρανοϋ καί τό πρόσωπο τοϋ φύλακος πού δυο φορές τήν ήμέρα τοϋ έφερε τό φαγητό. 
Τρία χρόνια στο κελλί, τρία ολόκληρα χρόνια στήν άφάνεια, κολλώντας κουτιά γιά 
σπίρτα.

"Οταν βγήκε άπό τό κελλί του στις 18 ’Οκτωβρίου 1903 γιά νά άκολουθήση τήν 
κοινή ζωή μέ τούς άλλους 300 φυλακισμένους, χρειάστηκε πολλές εβδομάδες γιά νά 
ξαναβρή τήν μιλιά του καί τό θαΰμα, τό πρώτο θαΰμα, είναι ότι έπέζησε. Ά π ’ όλους 
πού κλείστηκαν τον ίδιο χρόνο μ’ αύτόν, τρεις έξετελέσθησαν, έξ τρελλάθηκαν καί 
μετεφέρθησαν στο ψυχιατρείο. Οί έλάχιστοι πού μπόρεσαν νά άνθέξουν στήν μοναξιά 
καί τήν σιωπή, έπαθαν σόκ, όταν ξαναεΐδαν τό φώς τής ημέρας καί ακόυσαν νά μι- 
λοΰν καί ηύτοκτόνησαν.

'Ο ’Αλέξανδρος στάθηκε καλά. Στήν αύλή τής φυλακής τον έβαλαν νά γυρίζη 
τον μεγάλο ξύλινο τροχό τοϋ πλεκτηρίου, στο όποιο κατασκεύαζαν σχοινιά άπό τις 
ΐνες τών φοινίκων.

Τό πνεΰμα του δέν θόλωσε, άλλά ή καρδιά του εξακολουθούσε νά είναι σκληρή.
Πριν διαπράξη τό έγκλημα, ύπεβάλλετο σέ πολλές καί σκληρές δοκιμα

σίες, όχι όλιγώτερες άπό τις σημερινές. Περισσότερο παρά ποτέ, δέν ήσθάνετο 
τύψεις. "Αν ή Μαριέττα δέν ήτο άνόητη, ίσχυρογνώμων καί ξεροκέφαλη, ποιος ξέ
ρει ποιά έξέλιξι θά είχαν τά πράγματα. ’Αργά ή γρήγορα θά έγένετο μητέρα τοϋ παι
διού του καί θά τήν παντρευόταν. Τό πείσμα της καί ή φανατική της προσήλωσις προς 
τήν θρησκεία καί τήν άγνότητα τής ψυχής, υπήρξαν μιά άδικαιολόγητη τρέλλα, όσο 
καί ή σεξουαλική του έπιθυμία. ’Ιδού όλα αύτά πού ώδήγησαν... ’Εάν αύτή είχε δε-
χ θ η -

"Ωρα μέ τήν ώρα, ήμέρα μέ τήν ήμέρα, άναμασοΰσε ό ’Αλέξανδρος τό μίσος, 
τήν έχθρα καί τήν πικρία του, καθώς γύριζε τον μεγάλο ξύλινο τροχό, χωρίς νά άμ- 
φιβάλη ότι τό θαΰμα πλησίαζε.

~Ηταν ή 29η Δεκεμβρίου τοϋ 1908. "Ενας τρομερός σεισμός τήν παραμονή, ερή
μωσε τήν Σικελία καί κατέστρεψε τήν Μεσσήνη σχεδόν ολόκληρη. Τά πάντα κατέρ- 
ρευσαν καί έρημώθησαν καί μόνον ή φυλακή τοϋ Νότο έμεινε άθικτος. Τήν βραδυά 
αύτή, χιλιάδες άθώες καί αγνές άνθρώπινες ύπάρξεις έχάθησαν, έσκέπτετο ό ’Αλέ
ξανδρος, ενώ όλοι οί άμαρτωλοί έσώθησαν.

—Νά ή θεϊκή δικαιοσύνη, έχλεύαζε καί είρωνεύετο.
"Οταν τήν νύκτα αύτή κοιμήθηκε ό Θεός, πού βλασφημοΰσε, παρουσιάσθηκε

στον ύπνο του.
Τό όνειρο αύτό διήρκεσε πολύ, ήταν τόσο καθαρό καί τόσο πραγματικό, πού 

ήταν δύσκολο νά τό ξεχωρίση άπό τήν πραγματικότητα.
—Οί τοίχοι καί τά σίδηρα τής φυλακής έξηφανίσθησαν καί τό κελλί του είχε 

γίνει ένας ηλιόλουστος άπέραντος άνθόκηπος. Μιά όμορφη καί χαριτωμένη γυναίκα, 
ντυμένη στά λευκά, προχωρούσε προς αύτόν καί έκπληκτος διηρωτήθη. «Πώς συμ
βαίνει αύτό ; Οί χωρικοί είναι πάντα ντυμένοι μέ ρούχα σκούρα...»

"Ομως, είδε άμέσως, ότι ήταν ή Μαριέττα, πού συνέχιζε νά προχωρή προς τό 
μέρος του, μέσα στά άνθη χαμογελαστή, χωρίς τον έλάχιστο φόβο. Θέλησε νά τραπή 
εις φυγήν, άλλά δέν τά κατάφερε. 'Η  Μαριέττα μάζεψε άνθισμένους κλάδους άπό 
λευκές πασχαλιές καί τού τις προσέφερε, λέγοντας γλυκά. «Πάρε τους ’Αλέξανδρε, 
είναι γιά σένα». Τούς δέχθηκε καί τούς πήρε ένα-ένα. ΤΗσαν 14. Τότε συνέβη κάτι
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τό απίθανο, τό άφάνταστο καί τό υπερφυσικό. Κάθε κλάδος πασχαλιάς, μόλις τον 
άγγιζε, γινόταν στά χέρια του μια μεγάλη φλόγα. Σέ λίγο οί κλάδοι αύτοί έσχημά- 
τισαν ένα πύρινο δένδρο πασχαλιάς. Οί δέκα τέσσαρες πύρινοι κλάδοι, ήσαν τά δέκα 
τέσσαρα θανάσιμα πλήγματα πού της εΐχε καταφέρει, αυτήν την μοιραία ημέρα, έκεΐ 
κάτω στους βάλτους τοϋ Ποντίνς.

'Η  Μαριέττα προσέθεσε χαμογελαστή. «'Όπως σοϋ ύποσχέθηκα ’Αλέξανδρε, 
θά είσαι μια ημέρα στούς Ουρανούς, πλάι μου». Μια μεγάλη χαρά έγέμισε το στή
θος τοϋ νεαροΰ ’Αλεξάνδρου. Έ πειτα , ή τόσο όμορφη αύτή σκηνή χάθηκε.

"Οταν ό ’Αλέξανδρος Serenelli ξύπνησε το πρωί της έπομένης, δεν είχε πλέον 
τό ίδιο πρόσωπο, ούτε καί τήν ΐδια ψυχή· Γιά πρώτη φορά, έβλεπε μέ καθαρό μυα
λό, τήν φρικαλεότητα καί τήν σκληρότητα τής έγκληματικής του πράξεως. Γιά πρώ
τη φορά, έπειτα άπό πολλά χρόνια, ζήτησε νά πάη στή θεία λειτουργία, στήν έκκλη- 
σία τής φυλακής. Γιά πρώτη φορά έξωμολογήθηκε καί έκοινώνησε. Διησθάνετο για
τί άξιζε νά σωθή. Θά μπορούσε άπό ένα έγκλημα τόσο τρομερό καί άπαίσιο, όπως 
ό φόνος, ή σφαγή μιάς άθώας παιδίσκης, νά ξεπηδήση μιά θεϊκή χαρά;

—Τί συνέβη λοιπόν σέ σένα ’Αλέξανδρε Serenelli; ήρώτησε ό παπάς τής φυ
λακής.

—Δέχθηκα τήν έπίσκεψι μιάς 'Αγίας, άπήντησε απλώς ό κατάδικος.

** *

Κάποιος κτύπησε τήν πόρτα. Μιά γυναίκα μέ πρόσωπο γηρασμένο καί μέ λευ
κά μαλλιά έσπευσε νά άνοιξη.

—Ποιος είναι; ήρώτησε άπό μέσα ό Δον Bernachio πού έκάθητο στο τραπέζι.
•—Είναι ένας άνδρας, είπε ή γερόντισσα μέ τρέμουσα φωνή.
Ό  ’Αλέξανδρος έγινε κάτωχρος μόλις τήν άντίκρυσε στο κατώφλι τής πόρτας. 

Αύτή ή γρηά, ή ντυμένη στά μαΰρα, πού έστέκετο μπροστά του, ήτο ή Άσσούντα Γκο- 
ρέττι. Τήν τελευταία φορά πού τήν είχε ίδή, ήταν τήν ήμέρα τής δίκης πρό 31 χρόνων.

—Μέ άναγνωρίζετε; ήρώτησε μέ συγκίνησι ό ’Αλέξανδρος.
—Ναι παιδί μου, άπήντησε ή Άσσούντα καί τά μάτια της βούρκωσαν άπό δά

κρυα.
Ό  ’Αλέξανδρος ρίχτηκε στά πόδια της καί έκλαιγε.
—Μέ συγχωρεΐς ’Ασσούντα; Μέ συγχωρεΐς γιά ότι έκαμα σέ σένα καί τήνΜα- 

ριέττα;
Ή  Άσσούντα χάϊδεψε άπαλά αύτό τό γηρασμένο πρόσωπο καί τά γκρίζα 

μαλλιά του καί είπε.
—’Αλέξανδρε, ή Μαριέττα σέ συγχώρησε, ό Χριστός σέ συγχώρησε, γιατί έγώ 

δέν θά σέ συγχωρήσω;
Σηκώθηκε, τήν πήρε καί τήν κράτησε άρκετή ώρα σφικτά στήν άγκαλιά του.
—’Αλέξανδρε,γιατί δέν ήλθες γρηγορότερα; Σέ περίμενα άπό τότε πού βγήκες 

άπ’ τήν φυλακή. Τά βάσανά σου πέρασαν καί γιά μένα τώρα είσαι ένας μεγάλος 
γυιός μου, πού έχει ύποφέρει πολλά.

Αύτά συνέβησαν τήν παραμονή των Χριστουγέννων, τήν νύκτα τής 24-12-1934.
Ό  Αλέξανδρος Serenelli, ό μεταμεληθείς εγκληματίας, συντετριμμένος καί 

κατασυγκινημένος άπό τό μεγαλείο τής θείας χάριτος, περιεπλανάτο περισσότερο 
άπό ένα χρόνο στήν περιφέρεια Osimo καί Corinaldo, όπου, όπως είχε πληροφο- 
ρηθή, είχε έγκατασταθή ή Άσσούντα μέ τά άλλα παιδιά της.

Παρά τον διακαή πόθο καί τήν έπιθυμία του, δέν εΐχε τολμήσει μέχρι τότε νά 
παρουσιασθή μπροστά της. Έ ζησε εργαζόμενος ώς μεροκαματιάρης άπό άγρό σέ 
άγρό. "Οταν δέν εΐργάζετο, περνούσε τον καιρό προσευχόμενος, όπως πέρασε προ-
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σευχόμενος τά εΐκοσι τελευταία χρόνια στην φυλακή, άπό τότε δηλαδή πού έδέχθη 
την έπίσκεψι της 'Αγίας του.

"Οταν καμμιά φορά τον άνεγνώριζαν, έγκατέλειπε την δουλειά καί πήγαινε 
σ’ έναν άλλον άγρό ή καί σέ άλλο χωριό. Κάποτε, ή γυναίκα ενός άγρότου πού τον 
είχε προσλάβει νά έργασθή καί πού γνώριζε ποιος είναι, τού προσεφέρθη γιά ερωτική 
περιπέτεια, προκαλοΰσα αύτόν μέσα στο μισοσκότεινο σιτοβολώνα. Αυτός, προσε- 
πάθησε νά της δώση νά καταλάβη, ότι ήταν ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικός άπό 
τούς άλλους, πού είχε άπαρνηθή κάθε σεξουαλική ίκανοποίησι καί ότι κατ’ ούδένα 
τρόπο μπορούσε νά παραβιάση τούς ιερούς νόμους τής φιλοξενίας.'Η άγρότισσα κού
νησε τούς ώμους της μέ περιφρόνησι καί άπεμακρύνθη. Τήν ίδια ήμέρα έφυγε ό 
’Αλέξανδρος καί άρχισε νά περιπλανάται καί πάλι άπό άγρό σέ άγρό καί άπό έξωκκλή- 
σι σέ έξωκκλήσι.

Χρειάστηκε νά μεσολαβήση ό παπάς Bernachio τού Corinaldo, όπου ζοΰσε 
ή Άσσούντα, γιά νά άνακαλύψη τά ίχνη του καί νά τον προσκαλέση κοντά της τή 
παρακλήσει της, τήν παραμονή των Χριστουγέννων, ώστε νά βρεθή μπροστά της καί 
νά τής ζητήση συγχώρησι, πού άπό μακροΰ χρόνου επιθυμούσε.

—Θά δειπνήσης μαζί μας άπόψε, είπε ή Άσσούντα, θά μείνης νά γιορτάσωμε 
μαζί τήν γέννησι τού Χριστού.

Στο δρόμο πού ώδηγοΰσε στο σπίτι των Γκορέττι είχε στηθή ένα μεγάλο 
άγαλμα άπό λευκό μάρμαρο, ένα άγαλμα πού οί κάτοικοι τού Corinaldo είχαν άνε- 
γείρει εις μνήμην τής μικρής μάρτυρος, ένα άγαλμα τής Μαριέττας. ’Αναστατωμέ
νος ό ’Αλέξανδρος, έβγαλε τήν τραγιάσκα του, γονάτισε δειλά καί μέ εύλάβεια, φίλη
σε τά πόδια τού λευκού μαρμάρινου άγάλματος καί άνελύθη σέ κλάμματα.

Αύτό τό βράδυ γνώρισε μιά παράξενη χαρά καί άγαλλίασι, βλέποντας έπειτα 
άπό 31 χρόνια τήν μικρή Έρσίλια, πού τότε ήτο μόλις 4 χρόνων, τον Ά γγελο καί 
τον Μαριάνο πού τότε έδιδάσκοντο τήν κατήχησι άπό τό στόμα τής γλυκείας Μαριέτ
τας καί πού τώρα ήσαν γερά παλληκάρια 40 χρόνων περίπου, καί προ παντός ξανα
βλέποντας τήν Τερεζίνα, τήν μπεμπέκα, πού έκοιμάτο πάνω στήν κουβέρτα, αύτή 
τήν μοιραία καί καταραμένη ήμέρα τού ’Ιουλίου τού 1902, ενώ ή μεγάλη της άδελφή, 
ή 12χρονη τότε Μαριέττα, μπάλωνε δίπλα της τό παληό καί ξεσχισμένο πουκάμι
σό του. ’Έμοιαζε σάν νά μή είχε συμβή τίποτε, σάν αύτός, πού τον άποκαλοΰσαν πάν
τοτε «θειο ’Αλέξανδρο» νά ήρχετο άπό ένα πολύ μακρυνό ταξίδι.

Τό πρωί τής έπομένης, οί κάτοικοι τού Corinaldo έβλεπαν κάτι, πού μόνο 
ή χριστιανική άγάπη μπορεί νά τό έπιτρέψη. 'Η  Άσσούντα Γκορέττι, μέ τό κεφάλι 
ψηλά, μέ μάτια δακρυσμένα, πήρε άπό τό χέρι τον ’Αλέξανδρο Serenelli, όπως θά 
έκανε μιά μητέρα γιά τό μεγάλο της γυιό, νά τον όδηγήση στήν χριστουγεννιάτικη 
λειτουργία. Καί οί δυό τους μαζί, ό ένας πλάϊ στον άλλον, γονατισμένοι μπροστά στήν 
Α γ ία  Τράπεζα, ή μητέρα τού θύματος καί ό δολοφόνος, έτειναν τά χείλη των, γιά 
νά λάβουν τήν Θεία Κοινωνία, τήν σάρκα καί τό αίμα τού Χριστού.

Περισσότερο άπό ένα έκατομμύριο κόσμου είχε καταλάβει τήν πλατεία μπρο
στά στον Ά γ ιο  Πέτρο, στή Ρώμη, στις 24 ’Ιουνίου 1950. Ουδέποτε, ούτε καί στις 
πιο έπίσημες γιορτές, ούτε καί στήν μεγαλειώδη γιορτή τής πεντηκονταετηρίδος, πα- 
ρετηρήθη μία τοιαύτη συγκέντρωσις πλήθους, δπως τήν ήμέρα εκείνη. Δέν ήταν μό
νο, έπειδή έπρόκειτο γιά μιά νέα Α γία , ήταν περισσότερο επειδή, ή Α γία  αύτή υ
πήρξε ένα μικρό παιδάκι πού πέθανε σάν μάρτυς δταν ήταν μόλις 12 χρόνων, καί ε
πειδή ή τελετή αύτή τής κατατάξεως τής Μαριέττας Γκορέττι μεταξύ τών Α γίω ν, 
έπραγματοποιεϊτο παρουσία τής ζώσης μητρός της.

Τό πλήθος ήταν τόσο μεγάλο, ώστε γιά πρώτη φορά άπεφασίσθη, τελετή
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κατατάξεως μεταξύ των 'Αγίων, νά γίνη στήν πλατεία καί οχι μέσα στον ναό.
Ή  άγαθή γρηούλα Άσσούντα Γκορέττι άπο τούς βάλτους τοϋ Ποντίνς, κα

θισμένη σέ μια κόκκινη βελούδινη πολυθρόνα καί περιστοιχισμένη άπο τούς ’Αρχιε
ρείς, είδε τον "Αγιο Πάπα Πίο ΙΒ ' μέ την τιάρα, νά προχωρη μπροστά στήν άπα- 
στράπτουσα χρυσή 'Αγία Τράπεζα, σκορπίζοντας άνθη, είδε δλη την μεγαλοπρεπή 
καί έντυπωσιακή παρέλασι των άξιωματούχων της έκκλησίας καί ακούσε τούς ψαλ- 
μούς καί τις προσευχές της μεγαλειώδους αύτής τελετής. Είδε το πλήθος νά γονα- 
τίζη γύρω της καί άκουσε τον άρχηγο τής Χριστιανοσύνης νά διακηρύσση ότι ή 
πολυαγαπημένη κόρη της ύπήρξεν ή 'Αγία Μαρία Γκορέττι. Στο άκουσμα των χρυ
σών καί άργυρών σαλπίγγων πού άρχισαν νά σαλπίζουν καί στο άκουσμα 500 κωδώ
νων των έκκλησιών τής Ρώμης, πού άρχισαν νά ήχοϋν χαρμόσυνα σε μιά γενική κω
δωνοκρουσία, είδε τον "Αγιο Πατέρα νά τήν πλησιάζη καί νά τήν εύλογή λέγοντας: 
«Νά είσαι εύλογημένη Άσσούντα Γκορέττι, γιατί είσαι ή μητέρα μιας τέτοιας 
κόρης». "Ολο το πλήθος έπανέλαβε, μέ μιά μυριόστομη γενική έπίκλησι : «Νά 
είσαι εύλογημένη μητέρα τής Μαρίας Γκορέττι».

'Όμως, πέρα άπ’ δλη αύτή τή χαρά, πολύ πέρα άπ’ δλη αυτή τήν μεγαλειώδη 
τελετή, ή 80χρονη γρηούλα χωρική μέ τά μαϋρα, έβλεπε μιά άνήλικη γλυκειά κοπελ- 
λίτσα στούς βάλτους τοϋ Ποντίνς, πού δέν σταματούσε νά μπαλώνη, νά πλένη, νά σκου- 
πίζη καί νά μαγειρεύη, παρά μόνο γιά νά προσευχηθή ή νά διδάξη τήν κατήχησι στά 
άδελφάκια της. "Εβλεπε ένα κοριτσάκι 11 1 /2 χρόνων, νά πλέη μέσα στο αίμα του, 
γιατί είχε προτιμήσει νά πεθάνη παρά νά χάση τήν άγνότητά του.

’Εσκέπτετο επίσης έναν άνδρα, ένα γέροντα τώρα σάν κι’ αυτήν, προσευχόμε
νο καί έπικαλούμενο τήν νέα Α γία , πέρα σ’ ένα έξωκκλήσι, σέ καμιά έκατοστή χιλιό
μετρα άπ’ έκεΐ. Τον καλόγερο ’Αλέξανδρο Serenelli στο μοναστήρι τοϋ Μασεράτα, 
τον άνθρωπο, πού είχε σκοτώσει τήν κόρη της, τον άνθρωπο πού τήν έκαμε μιά μάρ
τυρα καί πού έξαγνίζετο άπο Ιδετίας προσευχόμενος, άπαρνηθείς τον εγκόσμιο βίο.

'Ο γέρων μέ το μάλλινο χονδρό ράσσο άνασηκώθηκε έλαφρά. Ό  ήλιος είχε δύ
σει πέρα στις βουνοκορφές. Τό ήρεμο, γαλήνιο, ώραΐο καί ρυτιδωμένο γεροντικό πρό
σωπο μαρτυρούσε κάποια τρυφερότητα, άλλά καί κάποια θλΐψι συγχρόνως.

— Τί περισσότερο θέλετε νά σάς πώ; κατέληξε μέ φωνή συντετριμμένη. Τώρα 
δέν έχω παρά μιά μόνο έπιθυμία σ’ αύτόν τον κόσμο, πριν πεθάνω. Χιλιάδες άνθρω
ποι έκαμαν πολλά πράγματα σχεδόν παντοΰ,γιάνά δοξάσουν καινά τιμήσουν τήν Μα- 
ριέττα καί θά ήταν σάν νά τήν σφαγίαζα γιά δεύτερη φορά, αν καί έγώ δέν άφηνα 
κάτι είς μνήμην της. "Ισως θά μπορούσατε νά μέ βοηθήσητε. Θά έπιθυμοΰσα νά συγ
κεντρώσω χρήματα, κατά τον ένα ή άλλον τρόπο, γιά νά κτίσω μπροστά σ’ αύτά 
τά βουνά μιά έκκλησούλα προς τιμήν τής Μαριέττας. Τήν έκκλησία τής συγ
γνώμης.

Συνώδευσα τον καλόγηρο ’Αλέξανδρο μέχρι τό κελλί του. Δέν υπήρχε σ’ αυ
τό παρά μόνο ένα κρεβάτι, ένα τραπεζάκι, μιά καρέκλα καί στούς άσπρους τοίχους, 
ένας σταυρός καί μιά εικόνα άπλή καί έγχρωμη, άναπαριστώσα τήν μικρή Α γ ία  Μα
ρία Γκορέττι.

—Κάθε βράδυ, μοϋ είπε, γονατίζω μπροστά της καί προσεύχομαι επί ώρες μέ 
τήν προσμονή, νά πραγματοποιηθή ή ύπόσχεσις πού μοϋ έδωσε προ 50 χρόνων, ή 
ύπόσχεσις δτι θά ξαναβρεθώ μιά ήμέρα πλάι της στο βασίλειο τοϋ Κυρίου.

Γονάτισα τότε, παραπλεύρως τοϋ μοναχού ’Αλεξάνδρου καί προσευχήθηκα 
μαζί του, ύπό τήν εικόνα τής παιδίσκης, πού ό καλόγηρος είχε κάμει μιά Α γ ία  καί 
μιά Μάρτυρα.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠΙΆΪ
Έ κ  τοϋ βιβλίου τοϋ 'Αμερικανού συγγραφέως Ντόν

_________________ Χουάιτχέντ « Ή  Ιστορία τοϋ F.B.I.», κατά μετάφρα----------------------------
σιν Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια έκ τοϋ .........  —1 ■ ι. προηγουμένου)

Οί λόγοι πού έκαμαν τον Χοΰβερ να κατάληξη στο συμπέρασμα αύτό, ήταν εκείνο 
πού διάβασε στα συγγράμματα τοϋ Κάρλ Μάρξ, του Φρήντριχ "Εγκελς, τοϋ Λέοντος 
Τρότσκι, τοϋ Νικολάι Λένιν καί των οπαδών των, δηλαδή ένα πρόγραμμα δράσεως 
προς κομμουνιστικοποίησι τοϋ κόσμου—όχι μέ έλεύθερες έκλογές, άλλά μέ την βία 
καί τήν ανατροπή. Καί ή δράσις τοϋ Κ.Κ. ’Αμερικής σ’ αύτό κυρίως άπέβλεπε.

’Εάν τα κηρύγματα καί οί σκοποί τοϋ κομμουνιστικού κόμματος έλαμβάνοντο 
ύπ’ δψιν μέ τήν κυριολεξία τους, τότε ό κομμουνισμός δεν ήταν μια πολιτική κίνησις 
μέ κοινόν πολιτικόν χαρακτήρα, ούτε μια ιδεολογική θεωρία περί κράτους. ’Ηταν μια 
συνωμοσία έναντίον τής ίδιας τής ιστορίας. Μιά συνωμοσία, πού εΐχεν ώς σκοπό 
να καταργήση τελείως τήν θρησκεία, τό καί κράτος.

Οί ΐδεολόγοι τοϋ κομμουνισμού έβλεπαν μιά κοινωνία νά άναγεννάται άπό τήν 
τέφρα τής παλαιας κοινωνίας, ή οποία είχε άνοικοδομηθή διά μέσου των αιώνων μέ 
άγώνες γιά τήν άξιοπρέπεια καί τήν ελευθερία τοϋ άνθρώπου. Θά ήταν ένας κόσμος, 
σύμφωνα μέ τις «έπιστημονικές» θεωρίες των άριστοκρατών τοϋ κομμουνιστικοΰ 
κόμματος, «έλεύθερος» άπό τις άλυσίδες τής πίστεως προς τό Θεό, τήν πατρίδα καί 
τό έθνος, «έλεύθερος» άπό τις άπηρχαιωμένες άντιλήψεις, οί όποιες, όπως τό κομμουνι
στικό κόμμα ισχυριζόταν, έμόλυναν τις σκέψεις τοϋ άνθρώπου καί οί όποιες, σύμφωνα 
μέ τήν θεωρία τοϋ Μάρξ, έχρησιμοποιοΰντο άπό τούς κληρικούς καί τούς ίμπεριαλιστάς 
γιά νά συγκρατοΰν τις μάζες. Ή  έπικράτησις τοϋ κομμουνισμού, έλεγαν οί ΐδεολόγοι 
του, ήταν, σύμφωνα μέ τήν λογική τής ιστορίας, τό άναπόφευκτο τέλος τού ταξικού 
άγώνος, ή ελπίδα τού κόσμου. Δέν ήταν συνωμοσία, άλλά μιά ιδεολογική σοσιαλιστική 
κίνησις, στήν οποία ή Σοβιετική Ρωσία ήταν ό πρωτοπόρος, ή «πατρίδα», ό δάσκαλος

Έ φ  ’όσον οί μάζες έπείθοντο νά άνατρέψουν τις ύφιστάμενες κυβερνήσεις, οί 
κομμουνισταί τούς ύπέσχοντο ότι τό νέο καθεστώς θά ήταν ένα καθεστώς διαπνεόμενο 
άπό τά άγνότερα έλατήρια. Ή  παγκόσμιος αυτή δικτατορία θά ήταν δίκαιη, έλεγαν. 
Ή  δικτατορία αυτή θά μάς όδηγήση στο δρόμο γιά ένα καλύτερο κόσμο πάνω στή γή 
καί έάν άκόμα έχρειάζετο νά σκοτωθούν μερικά εκατομμύρια άντιδραστικών. Θά 
άπεκαλεϊτο «δικτατορία τού προλεταριάτου» καί θά άποδυόταν σ’ ένα γενικό 
άγώνα ύπέρ των έργατών καί τής έλευθερίας καί έναντίον των άντιδραστικών.

Θά έμφανιζόταν ώς ένα «Διευθυντήριον» πραγματικής έλευθερίας, μέ άποστολή 
νά άναπροσαρμόση τήν οικονομία καί τήν πολιτική καί νά έξαφανίση τις παλαιές ιδέες 
καί τήν άντίδρασι. Στήν έξωτερική της μορφή θά ήταν μία κυβέρνησις άπό «Λαϊκές 
Δημοκρατίες». ’Αλλά στήν πραγματικότητα δέν θά ήταν τίποτε άλλο παρά μιά δι
κτατορία τών κουμμουνιστών κοινωνικών έπιστημόνων, τών άριστοκρατών τού κόμ
ματος, οί όποιοι δέν θά παρεχώρουν στο λαό τήν έλεύθερη έκλογή. Θά ύπέσχοντο 
όμως στο λαό ότι θά έρχόταν κάποια λαμπρή, άλλά άπροσδιόριστη ήμέρα, πού ό έπι- 
στημονικώς κυβερνώμενος κόσμος δέν θά είχε πιά άνάγκη άπό κυβέρνησι καί τό 
κράτος αυτομάτως θά κατηργεΐτο.

Τό πρόγραμμα τού κομμουνιστικού κόμματος υιοθετήθηκε άπό τήν Γ ' Διε
θνή, κάτω άπό τήν καθοδήγησι τού Λένιν, «τήν πνευματική αύτή μεγαλοφυία» πού 
έδινε τήν έλπίδα. Καί τό κλειδί γιά νά κατανοηθή ό κομμουνισμός, βρίσκεται στήν 
πραγματοποίηση έκεΐ όπου τό πρόγραμμα άναφέρεται στο «προλεταριάτο» ύπό μορ
φήν κράτους, ένώ στήν πραγματικότητα σημαίνει «άριστοκρατία τού κομμουνιστι
κού κόμματος».
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Τό πρόγραμμα γράφει. :
«’Ακριβώς δπως κάθε κράτος, έτσι καί τό κράτος του προλεταριάτου (αρι

στοκρατία τοΰ κομμουνιστικού κόμματος), άντιπροσωπεύει ένα μηχανισμό βίας. 
Ό  μηχανισμός αύτός της βίας στρέφεται τώρα κατά τοΰ έχθροΰ της έργατικης τάξεως 
... Έ ξ  άλλου ή «Δικτατορία τοΰ προλεταριάτου» (της άριστοκρατίας τοΰ Κομμουνι
στικού Κόμματος), ή οποία θά προωθήση την εργατικήν τάξι καί θά την καταστήση 
κυβερνώσαν τάξιν στήν κοινωνία, άντιπροσωπεύει μία προσωρινή κατάστασι. Δηλαδή 
μόλις καταρρεύση ή άντιδραστική μπουρζουαζία, ή δικτατορία θά καταργηθή καί 
βαθμηδόν ή κοινωνία ολόκληρη θά μετατραπή σέ μιά κοινωνία έργαζομένης τάξεως. 
Μέ τήν κατάργησιν της δικτατορίας θά έξαλειφθή ή έννοια τοΰ κράτους καί ή διαίρε- 
σις τής κοινωνίας σέ τάξεις».

’Εάν οί μάζες έπείθοντο νά έπαναστατήσουν καί νά άνατρέψουν τήν παλαιά 
κοινωνία, έ'λεγαν, θά έξαφανιζόταν ό καπιταλισμός καί δλες του οί μορφές καί δέν θά 
υπήρχαν φυλετικές διακρίσεις. Τά σύνορα των κρατών θά κατηργοΰντο Οί εργάτες 
δλου τοΰ κόσμου θά κυβερνούσαν, θά έξουσίαζαν τήν περιουσία τού κράτους καί θά 
άπολάμβαναν τούς καρπούς τής εργασίας των. Ή  φιλοσοφία, ή έπιστήμη, ή μουσική, 
ή νομική, ή έκπαίδευσις καί ή κυβέρνησις θά έστρέφοντο προς νέες κατευθύνσεις καί 
κατακτήσεις, άπελευθερωμένες πιά άπό τό παρελθόν.

’Έ τσι ή θύρα τού κομμουνισμού ήταν άνοικτή γιά δλους τούς δυσαρεστημένους 
καί τά εκατομμύρια τών πενομένων άνά τον κόσμο. Τό δόλωμα ήταν μιά νέα αρχή 
γιά τον καθένα, άπό τούς πτωχούς χωρικούς μέχρι τούς πλέον άνεπτυγμένους πνευ- 
ματικώς καί διανοουμένους, οί όποιοι δέν μπορούσαν νά βροΰν τήν ειρήνη στον έαυ- 
τό τους. ’Αλλά τά ήνία έπρεπε νά παραμείνουν στά χέρια έκείνων πού ήσαν «έπιστη- 
μονικώς κατηρτισμένοι» καί μπορούσαν νά δώσουν τήν ορθή κατεύθυνσι γιά τό τί 
ήταν καλύτερο γιά τό λαό. Καί αύτοί ήταν οί ήγέτες τού κομμουνιστικού κόμματος, 
στο όποιο έπρεπε νά πειθαρχούν δλοι, γιατί μόνο τό κόμμα γνώριζε καλύτερα ποώ 
ήταν τό καλό τής άνθρωπότητος.

Καί έδώ ήταν ή μεγαλύτερη άπάτη, τό πλέον τερατώδες συνωμοτικό σχέδιο 
κατά τού άνθρώπου άπό τής έμφανίσεώς του, ή συνωμοσία γιά τήν δημιουργία τοΰ 
μέλλοντος κόσμου καί τον έλεγχο τών μαζών, βάσει ξηρών «έπιστημονικών» 
κοινωνικών τύπων, πού συνελάμβαναν στο μυαλό τους οί λόγιοι κομμουνισταί. Οί 
τύποι αύτοί θά «άποδεικνύονταν» — έλεγαν — στο κομμουνιστικό έργαστήριο τοΰ δια
λεκτικού υλισμού, άκριβώς δπως άποδεικνύονται τά προβλήματα τής Φυσικής μέ μα
θηματικές εξισώσεις. ’Έ τσι ή άριστοκρατία τοΰ κομμουνιστικού κόμματος, ώς άνω- 
τέρα, θά κυβερνούσε τον κόσμο. Οί δέλτοι τής ιστορίας θά έσβύνοντο καί θά έγράφετο 
η νέα «επιστημονική» ιστορία.

’Αλλά ή κυβερνώσα κομμουνιστική κλίκα τής Μόσχας δέν μπορούσε νά πραγμα- 
τοποιήση τό σχέδιο αύτό έφ’ δσον οί άνά τον κόσμον υφιστάμενες άστικές κυβερνή
σεις δέν διαλύονταν, διά τής δολιοφθοράς, άνατροπής ή κατακτήσεως. Οί έργάτες έ
πρεπε νά γίνουν τά πιόνια τής κομμουνιστικής άριστοκρατίας, άλλως ό «καθαρός» 
παράδεισος τοΰ «έπιστημονικώς» σκεπτομένουκαί σχεδιάζοντος σοσιαλισμού, δέν ήταν 
δυνατόν νά πραγματοποιηθή. Έ τσ ι, ή αύθεντία τοΰ κόμματος δέν έπρεπε νά άμφι- 
σβητήται. Στήν πραγματικότητα, τό κόμμα ήταν ή νέα «Θρησκεία» τοΰ ύλισμοΰ, πού 
απαιτούσε άπεριόριστη πίστι καί άπόλυτη έμπιστοσύνη, γιατί, έλεγαν οί νέοι διδά
σκαλοι, ό κομμουνισμός είναι μιά πίστις πού λατρεύει τήν ίδια τήν άνθρωπότητα. 
Μιά πίστις μεγαλύτερη άπό τήν πατρίδα, μεγαλύτερη άπό μιά χώρα. Πράγματι, ήταν 
τόσο μεγάλη, ώστε μόνο στούς ήγέτες τού Κρεμλίνου μπορούσε νά άνατεθή ή διεύ- 
θυνσίς της.

Τό πλάτος καί τό βάθος τοΰ κομμουνισμού δέν ήταν εύκολο νά συλληφθή, 
γιατί οί κομμουνισταί έτολμοΰσαν τήν άναθεώρησι τής ιστορίας τής ίδιας άπό τις
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βάσεις της. Δύο φορές, το 1864 καί τό 1889, οί πρώτοι κομμουν ισταί καί σοσιαλι- 
σταί είχαν προσπαθήσει νά ιδρύσουν μια διεθνή όργάνωσι καί να συνενώσουν τις ομά
δες τους σέ μια μαχητική δύναμι. Αύτές ήταν ή Α' καί ή Β ' Διεθνής. ’Αλλά καί 
στις δύο περιπτώσεις οί διαφωνίες για την άκολουθητέα τακτική καί ή άτελής 
κατανόησις τής μαρξιστικής θεωρίας, ώδήγησαν στήν άποτυχία. Οί παλαιοί σοσια- 
λισταί — πού ήταν πολλοί — , μέ τον όρο «μεταρρύθμισις» έννοοϋσαν λιγώτερες ώρες 
έργασίας, καλύτερους μισθούς καί συνθήκες έργασίας, κοινοκτημοσύνη — δχι όμως 
καί τήν έκρίζωσι ολόκληρης τής παλαιάς κοινωνίας.

Τό σοσιαλιστικό κόμμα τής ’Αμερικής ιδρύθηκε τό 1901 καί κατεσπαράσσετο 
άπό τις διαμάχες, δπως δλα τα προ αύτοϋ σοσιαλιστικά κόμματα. Οί άφορμές των 
ένδοκομματικών έρίδων συνίσταντο, κυρίως, στις βασικές διαφορές περί τοϋ εάν έπρε
πε νά χρησιμοποιηθούν κοινοβουλευτικές μέθοδοι ή βία γιά τήν άνατροπή τοϋ υφι
σταμένου καθεστώτος.

Τό 1916 οί σοσιαλισταί τής άριστερας ίδρυσαν τον Σοσιαλιστικό Προπαγανδι
στικό Σύνδεσμο, ό όποιος είσηγήθηκε τό πρόγραμμα τοϋ ρωσικού μπολσεβικισμοϋ 
γιά τούς ’Αμερικανούς σοσιαλιστάς, πολύ πριν τής μπολσεβικικής έπαναστάσεως τοϋ 
Νοεμβρίου 1917. Κατά τις αρχές τοϋ 1919 σοσιαλισταί πού διαφωνούσαν μέ τήν ή- 
γεσία τοϋ σοσιαλιστικού κόμματος, άρχισαν νά έργάζωνται γιά νά καταλάβουν τήν 
έξουσία. Μιά ομάδα, μέ τήν έφημερίδα της «’Επαναστατική ’Εποχή», ζητοΰσε μιά 
έκτακτο σύγκλησι τής έθνοσυνελεύσεως γιά τήν άναδιοργάνωσι τής πολιτικής τοϋ 
κόμματος καί τής τακτικής του. "Αν οί άριστεροί δέν κατώρθωναν νά ήγηθοΰν τοϋ 
σοσιαλιστικού κόμματος, έσκόπευαν νά τό διαλύσουν.

"Οταν ιδρύθηκε ή Γ ' Διεθνής, οί ’Αμερικανοί προ - μπολσεβίκοι άνέκτησαν τό 
ήθικό τους. Οί άντιπρόσωποί τους είχαν πάει στή Μόσχα καί είχαν έπιδοκιμάσει τό 
πρόγραμμα, τό όποιο είχε ήδη έτοιμάσει ό Λένιν. Τό μανιφέστο τής Γ ' Διεθνούς 
έλεγε :

«’Εμείς, οί κομμουνισταί, άντπΐρόσωποι τού επαναστατικού προλεταριάτου τών 
διαφόρων χωρών τής Εύρώπης,’Αμερικής καί ’Ασίας πού συγκεντρωθήκαμε στήν Σο
βιετική Μόσχα, νομίζομεν καί θεωροΰμεν τούς έαυτούς μας ώς οπαδούς καί άγωνι- 
στάς τής ύποθέσεως... Είναι καθήκον μας τώρα νά... έπισπεύσωμεν τήν νίκην τής κομ
μουνιστικής έπαναστάσεως σέ δλο τον κόσμο».

’Από τά περιώνυμα «21 άρθρα» πού έψήφισε ή Γ' Διεθνής, τό άρθρον 16 
έγραφε : ,

«'Όλες οί άποφάσεις τών συνελεύσεων τής Γ ' Διεθνούς καθώς έπίσης καί 
οί άποφάσες τή ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής είναι υποχρεωτικές γιά δλα τά κόμματα 
πού μετέχουν τής Κομμουνιστικής Διεθνούς».

Οί ’Αμερικανοί σοσιαλισταί τής άριστερας υιοθέτησαν τό πρόγραμμα τής 
Γ ' Διεθνούς. Οί δεξιοί καί οί άριστεροί τού σοσιαλιστικού κόμματος ετοιμάσθηκαν 
νά συγκρουσθοΰν.Ό Μόρις Χίλκοϊτ, τών δεξιών, έκαμε έκκλησι «προς έκκαθάρισιν», 
ενώ οί άριστεροί άρχισαν νά προκαλοΰν. 'Η  έθνική έκτελεστική έπιτροπή τού σο
σιαλιστικού κόμματος άπέπεμψε περί τά 40.000 μέλη του, γιατί τά θεώρησε δτι 
άνήκαν σέ διασπαστικές δυνάμεις στήν ύπόθεσι τού σοσιαλισμού.

Οί σοσιαλισταί τής άριστερας διαιρέθηκαν δέ δυο ομάδες καί έμάχοντο μεταξύ 
των, διαφωνοΰντες περί τής άκολουθητέας τακτικής. 'Η  μιά ομάδα ήθελε νά ίδρυθή 
άμέσως τό κομμουνιστικό κόμμα’Αμερικής. Ή  πλειοψηφία εύνοούσε τήν κατάληψι 
τής ηγεσίας τού σοσιαλιστικού κόμματος. Παρά τήν διαίρεσι οί άριστεροί βγήκαν 
νικηταί στις εκλογές τού σοσιαλιστικού κόμματος, τήν άνοιξι τού 1919, άλλά όταν 
συγκροτήθηκε μιά έκτακτη έθνοσυνέλευσις τον Αύγουστο στο Σικάγο, ή νόμιμη 
έκτελεστική έπιτροπή άρνήθηκε νά παραχωρήση τή θέσι της στούς άριστερούς.

(Συνεχίζεται)
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__________________'Υπό τ. Άνθυπαστυνόμου κ. Γ . ΔΟΥΚΑΚΗ-------------------------------
( Συνέχεια άπ6 τό προηγούμενο καί τέλος)

Πριν άκόμα το ρολόι δείξη την ώρα πού ώριζε ό υποδιοικητής, βρισκόμαστε 
στύ γραφείο αξιωματικού υπηρεσίας. "Οπως περιμέναμε, έσχολιάζαμε καί διερωτώ- 
μεθα σέ τ ί άποσκοποϋσε ή διαταγή. 'Ο ύπαστυνόμος Γιαννόπουλος ήξερε μά σιω
πούσε. "Οπου στύ τέλος μας είπε :

— Θά πάμε σέ κάποια δουλειά πού θά είναι καί ό υποδιοικητής μαζί μας.
"Ολοι καταλάβαμε πώς πρόκειται γιά έπικίνδυνηάποστολή,άφοΰ θά μάς συνώ-

δευε ό άστυνόμος Μπουραντάς πού ήταν ριψοκίνδυνος καί τού άρεσε νά άναμιγνύεται 
σέ σοβαρές υποθέσεις.

Πάνω στήν ώρα μπήκε καί ό άστυνόμος στο γραφείο, ευθυτενής καί μάς είπε 
γελαστός όπως πάντα :

—"Οπως βλέπω άκριβεΐς στο ραντεβού μας. Θά έκστρατεύσωμε σήμερα γιά νά 
πιάσωμε τον περιβόητο Χαρτσά. Σάς συνιστώ μεγάλη προσοχή γιά νά μή έχωμε 
θύματα. Πάμε παιδιά.

Μέ τή διαταγή τού άστυνόμου σκαρφαλώσαμε όλοι πάνω στή χάρλεϋ, τή μοτο- 
συκλέττα τού τμήματος πού έστάθμευε στήν είσοδο.

— Γιά τήν ’Αθήνα, είπε ό υποδιοικητής στον οδηγό τής μηχανής άστυφύλακα 
Σαμπατακάκη, στήν οδόν Άχαρνών, στή διοίκησι τής Χωροφυλακής.

'Η  περιφέρεια πού θά δρούσαμε ήταν στήν δικαιοδοσία τής Χωροφυλακής καί 
γιά νά μή προκληθοΰν παρεξηγήσεις, ζήτησε ό άστυνόμος τυπικώς τήν άδεια καί μιά 
μικρή ένίσχυσι άπύ τον διοικητή, πού ευχαρίστως διέθεσε τον ενωμοτάρχη Σταμάτιον 
Σταματίου καί τρεις χωροφύλακες. 'Ο  ένωματάρχης μέ τούς άνδρες του μπήκαν μαζί 
μέ τον άστυνόμο Μπουραντά σ’ ένα άγοραΐο μαύρο κλειστό αύτοκίνητο, κ’ έμεΐς 
οί άλλοι μέ τή μοτοσυκλέττα τού τμήματος, καμουφλαρισμένοι πίσω του, όπως μάς 
καθωδήγησε ό άστυνόμος, γιατί ή χάρλεϋ ήταν γνωστή στούς κακοποιούς καίόπαμ- 
μπόνηρος Χαρτσάς θά τήν άνεγνώριζε άπο μακρυά.

'Ο  άστυνόμος έδωσε το σύνθημα καί ξεκινήσαμε άπο τήν διοίκησι Χωροφυλα
κής γιά τό κέντρο τού Μιχάλη Γκραβαρά στήν οδό Λιοσίων. "Οταν φθάσαμε λίγα μέ
τρα προ τού κέντρου είδε ό άστυνόμος τον Χαρτσά νά κάθεται ξένοιαστος σ’ ένα τρα
πέζι στο πεζοδρόμιο, έξω άπο τό κέντρο.

— Αυτή τή φορά Χαρτσά δέν θά μάς ξεφύγης, ψιθύρισε καί διατάσσει τον οδη
γό νά σταματήση. Μέ άστραπιαία ταχύτητα κατέβηκε μέ τούς χωροφύλακες όπως 
κι’ εμείς πού βρισκόμαστε πίσω τους.

— Τό νοΰ σας παιδιά, ό Χαρτσάς είναι στά χέρια μας, προσέχετε μή σκοτώση 
κανένα μας, είπε ό άστυνόμος.

Μέ τά περίστροφα στά χέρια πήραμε θέσεις καί προχωρήσαμε όλοι μαζί κατ’ 
έπάνω του. "Οταν ό Χαρτσάς μάς άντελήφθη, χωρίς νά χάση τήν ψυχραιμία του, 
σηκώθηκε άπο τό κάθισμά του, μπήκε στο κέντρο καί μέ τή χαρακτηριστική σβελ
τάδα του, πήδησε άπο τό παράθυρο κι απ’ έκεΐ τον λιθόκτιστο τοίχο πού χωρίζει τό 
κέντρο άπο τούς άμπελώνες, ώχυρώθηκε πίσω του καί άρχισε νά μάς πυροβολή.

"Οταν τέλος είδε πώς είχε κυκλωθή, άναγκάσθηκε νά εγκατάλειψη τό οχυρό 
του καί σάν σίφουνας άρχισε νά τρέχη άνάμεσα στ’ άμπέλια. 'Ηλιοβασίλεμμα κι’ ό 
στόχος δύσκολος γιά τον Χαρτσά πού μάς πυροβολούσε τρέχοντας γιά νά ξεφύγη 
τή σύλληψι ή καί τό θάνατο.

Μιά σωστή μάχη άνοίχθηκε μεταξύ μας. "Αν θέλαμε μπορούσαμε νά τον σκο-
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τώσουμε, μά ό Χαρτσάς έπρεπε νά πέση ζωντανός στά χέρια μας. Μέ τούς πυροβολι
σμούς οί χωριάτες βγήκαν άπ’ τις καλύβες τους καί παρακολουθούσαν μέ άγωνία 
τή συμπλοκή. Μά ό Χαρτσας έξακολουθοΰσε νά τρέχη σάν άστραπή, έτσι πού νά 
βρεθή σέ άρκετά μεγάλη άπόστασι. Ξαφνικά τον βλέπομε νά σταματά, νά πετά κάποιο 
άντικείμενο καί νά μάς κάνη νέα έπίθεσι. 'Ο  κίνδυνος τώρα γιά μάς ήταν μεγαλύτε
ρος γιατί τον είχαμε κατά πολύ πλησιάσει, πυροβολοΰντες συνεχώς.

’Εκείνος τότε άρχισε καί πάλι νά τρέχη μά ξαφνικά τον βλέπομε νά πέφτη.
— Σίγουρα τον σκοτώσαμε, είπα στον ύπαστυνόμο Γιαννόπουλο, πού βρισκό

ταν πλάι μου, κι’ έτρεξα κατ’ έπάνω του.
— Πρόσεξε, μοϋ φωνάζει ό Γιαννόπουλος, είναι ύπουλος, θά σέ σκοτώση !
Τί είχε συμβή ; 'Ο  Χαρτσάς είχε μπερδευτή στά άγκαθωτά σύρματα τού φρά

κτου κι’ άγωνιζόταν νά ξεμπλεχτή. Μόλις μέ άντιλήφθηκε, τον είδα νά κάνη μιά ύπο
πτη κίνησι τού χεριού του, σά νά ήθελε νά τραβήξη κάτι άπό τή μέση του. Μά πριν 
προλάβη βρέθηκα κοντά του καί τού έδωσα ένα γερό κτύπημα στο κεφάλι μέ τή λαβή 
τού περιστρόφου μου. ’Έ τσι ό τρομερός Χαρτσάς, ζαλισμένος κι’ αίμόφυρτος, δέν 
μπορούσε πιά νά άντισταθή καί τού πέρασα τις χειροπέδες.

Έ ν τώ μεταξύ κατέφθασαν καί οί άλλοι συνάδελφοί μου. Τώρα πιά ό Χαρτσάς 
ήταν άκίνδυνος.

Κατά τή σωματική έρευνα τού βρήκαμε ένα περίστροφο κι’ ένα δίκοπο μαχαίρι.
Κατόπιν ρωτήσαμε τον Χαρτσά τί ήταν εκείνο πού πέταξε.
— Περίστροφο, μάς άπάντησε.
Πράγματι έπιστρέφοντας τό βρήκαμε κάτω άπό ένα κλήμα. Μετά μπήκαμε στο 

αυτοκίνητο πού μάς περίμενε καί τραβήξαμε γιά τον Πειραιά μέ δέσμιο τον θρυλικό 
Χαρτσά.

Τήν έπομένη μέ ισχυρή συνοδεία ό Χαρτσάς ώδηγήθηκε στον Α ' άνακριτή Πει
ραιώς, ό όποιος, μετά τήν άπολογία του, διέταξε τήν προφυλάκισί του στις φυλακές 
Συγγροΰ.

"Οταν τον ’Οκτώβριον τού 1944 έφυγαν οί Ναζί άπό τή χώρα μας καί ήλθε ό 
μαύρος Δεκέμβριος, οί ξενοκίνητοι συμμορίτες έβαλαν φωτιά στις φυλακές καί πήραν 
μαζί τους τούς καταδίκους γιά νά τούς χρησιμοποιήσουν στο άπαίσιο έργο τους, στήν 
καταστροφή καί τον όλεθρό καί σ’ δ,τι άπέμεινε άπό τον πόλεμο καί τήν κατοχή. 
Τότε καί ό Χαρτσάς ξαναβρήκε τήν ελευθερία του, άπέφευγε δμως νά κυκλοφορή 
άκόμα καί δταν άπεκατεστάθη ή τάξις, γιατί φοβόταν μή ξαναπιαστή. Στις 16- 
11-1945 ξαναγύρισε στις παλιές γνώριμός του περιοχές. Φαίνεται πώς είχε νά καθα- 
ρίση κάποιους έκκρεμεΐς λογαριασμούς μέ τούς Κρεοΰζο Πέτρο, Λοβέρδο Σπυρίδωνα 
καί Μαντάν ’Αλέξανδρο.

Είχε σουρουπώσει δταν προχωρούσε μέ χίλιες δυο προφυλάξεις γιά νά μή τον 
άντιληφθή κανείς στή λεωφόρο Χατζηκυριακοΰ. "Ολως τυχαίως βρέθηκαν στο δρό
μο του οί άνθρωποι πού ζητούσε. "Οπως περπατούσαν ξένοιαστοι καί συζητούσαν, 
άδειασε ό Χαρτσάς τις σφαίρες τού περιστρόφου του έπάνω τους. Οί δύο πρώτοι έπε
σαν άμέσως νεκροί καί ό τρίτος τραυματίσθηκε θανάσιμα.

"Εφυγε τρέχοντας γιά νά ξεφύγη τή σύλληψι μά σέ μιά πάροδο τής λεωφόρου, 
τήν όδό Βύρωνος, συνάντησε κάποιον άγνωστο, τον Τσελεμεντή Άνδρέα καί τον 
τραυμάτισε κι’ αυτόν θανάσιμα.

— Αύτόν τον πυροβόλησα γιατί νόμισα πώς ήταν συγγενής τών άλλων, δικαιο
λογήθηκε δταν πιάστηκε άπό τή Γενική ’Ασφάλεια.

Ό  άπολογισμός έκείνης τής ημέρας του έκλεισε μέ δυό φόνους καί δυο θανάσι
μους τραυματισμούς, τελείωσε δμως μαζί καί ή έγκληματική δράσις του, γιατί ό 
τρομοκράτης τού λιμανιού Χαρτσάς κλείστηκε πλέον γιά πάντα στις φυλακές, κατα- 
δικασθείς σέ θάνατο. j 1 ΔΟΥΚΑΚΗΣ
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_________________ 'Τπδ Ύπαοτυνάμου Α ' χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ-Ι-ΚΟΥ_________________

(Συνέχεια έχ τοΟ προηγουμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
"Αρθρον 36.

Συστήματα τροχοπεδήσεως αύτοκινήτων, ηλεκτροκινήτων μετά κεραίας, 
μοτοσυκλεττών, μοτοποδηλάτων και ρυμουλκουμένων.

2. Ρυμουλκούμενα οχήματα:
Επιβάλλεται νά είναι εφοδιασμένα διά συστήματος πεδήσεως ευκόλως ή αυ

τομάτως ρυθμιζομένου και έπενεργοϋντος έφ’ όλων των τροχών, τιθέμενου δέ εις ε
νέργειαν άπό τής θέσεως του όδηγοϋ.

Τό σύστημα πεδήσεως δέον νά καθιστά έπίσης δυνατήν την πέδησιν του οχή
ματος έν πλήρει φόρτω, έν σταθμεύσει καί εις περίπτωσιν άπουσίας του όδηγοϋ επί 
όδοΰ κλίσεως μέχρις 20 °/0 καί ξηροΰ καταστρώματος.

Πέδαι δρώσαι αύτομάτως ή τιθέμεναι εις ενέργειαν έκ τοϋ ρυμουλκοΰ δέον, εις 
περίπτωσιν άποσπάσεως (λύσεως) τοϋ ρυμουλκουμένου, νά δύνανται νά άκινητοποιώ- 
σιν τό όχημα τοϋτο αύτομάτως καί έπί όδοϋ κλίσεως μέχρις 20%.

Τής άνωτέρω ύποχρεώσεως εξαιρούνται τά μονοαξονικά ρυμουλκούμενα μι
κτού βάρους μικροτέρου των 750 χιλιογράμμων καί άν τό βάρος αύτών είναι έλασσον 
τοϋ ήμίσεος τοϋ βάρους τοϋ ρυμουλκουμένου αυτοκινήτου, άνευ φόρτου.

3. Μοτοσυκλέτται καί μοτοποδήλατα:
’Επιβάλλεται νά είναι έφωδιασμένα διά δύο συστημάτων πεδήσεως άνεξαρτή- 

των άλλήλων, έπενεργούντων έκάστου έφ’ έκατέρου των τροχών. ’Επί συμμετρικών 
τρικύκλων τά συστήματα πεδήσεως έπενεργοΰσι τό μέν εν έπί τοϋ έμπροσθίου τρο
χού δέ τό έτερον έπί τών λοιπών.

4. Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοΰ Συγκοινωνιών θέλουσι ρυθμισθή τά τεχνικά 
χαρακτηριστικά τών συστημάτων πεδήσεως, ώς καί πάσα άλλη σχετική λεπτομέ
ρεια.

’Άρθρον 37.
Σύστημα φωτισμού και όπτικής σημάνσεως όχημάτων.

1. α) Τά αυτοκίνητα καί ήλεκτροκίνητα μετά κεραίας, αί μοτοσυκλέτται καί 
τά μοτοποδήλατα έπιβάλλεται νά φέρωσι φώτα ένδεικτικά τής θέσεως τούτων (φώ
τα θέσεως-μικρά), έμπροσθεν μέν λευκά ή κίτρινα, όπισθεν δέ έρυθρά.

β) Τά ρυμουλκούμενα οχήματα έπιβάλλεται όπως φέρωσιν έμπροσθεν μέν άν- 
τανακλαστήρας λευκού φωτός, όπισθεν δέ φώτα έρυθρά.

γ )  Πάντα τά άνωτέρω οχήματα έπιβάλλεται νά φέρωσιν εις τό όπισθεν μέρος 
αύτών άντανακλαστήρας έρυθροΰ φωτός.

δ) Τά αυτοκίνητα, ήλεκτροκίνητα μετά κεραίας καί αί μοτοσυκλέτται έπιβάλ- 
λεται έπίσης όπως φέρωσι φανούς λευκοΰ, κίτρινου ή λευκοκιτρίνου φωτός, έντάσεως 
έξασφαλιζούσης τον έπαρκή φωτισμόν τής όδοΰ εις μεγάλην άπόστασιν κατά τήν κα- 
τεύθυνσιν τής πορείας των (φώτα πορείας—μεγάλα), καί όστις νά δύναται νά κα
θίσταται διά καταλλήλου χειρισμού άντιθαμβωτικός (φώτα διασταυρώσεως—μεσαία).

Επιτρέπεται όπως τά αύτά ώς άνω οχήματα φέρωσι φανούς ομίχλης άντιθαμ-
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βωτικούς, φανούς λευκού άντιθαμβωτικοΰ φωτός, χρησιμοποιουμένους μόνον κατά 
τήν όπισθοδρόμησιν τοΰ οχήματος, ώς καί προβολείς, ών ή χρήσις επιτρέπεται κατά 
τά έν άρθρφ 85 τοΰ παρόντος οριζόμενα.

ε) Τά μοτοποδήλατα επιβάλλεται νά φέρωσι μόνον φανούς μέτριας έντάσεως, 
των άποχρώσεων τής προηγουμένης παραγράφου.

2. 'Ομοίως έπιβάλλεται δπως:
α) Τά αύτοκίνητα, τά ήλεκτροκίνητα μετά κεραίας, αί μοτοσυκλέτται καί τά 

ρυμουλκούμενα φέρωσιν ερυθρά φώτα ορατά έκ των όπισθεν άνάπτοντα αυτομάτως, 
0τε γίνεται χρήσις τοΰ συστήματος τροχοπεδήσεως, ώς καί φωτεινούς δείκτας πο
ρείας, έξαιρέσει των διτρόχων μοτοσυκλεττών καί άσυμμέτρων τρίτροχων. Τά χαρα
κτηριστικά έν γένει των δεικτών πορείας δύναται νά όρίζωνται δι* άποφάσεων τοΰ 
'Τπουργοΰ Συγκοινωνιών.

β) Τά αύτοκίνητα μεγάλων διαστάσεων φέρωσι φώτα ενδεικτικά τοΰ όγκου 
των, λευκά έμπροσθεν καί ερυθρά όπισθεν, τά δέ ρυμουλκούμενα μόνον ερυθρά όπι
σθεν, ώς καί άντανακλαστήρας πορτοκαλλοχρόου φωτός έπί τών πλευρών.

γ )  'Η  όπισθεν πινακίς άριθμοΰ κυκλοφορίας φωτίζεται έπαρκώς διά λευκοϋ 
φωτός, μη άπ’ ευθείας όρατοΰ ύπό τοΰ άκολουθοΰντος όδηγοΰ άλλου οχήματος.

3. Αί κύριαι φωτιστικαί συσκευαί τών αυτοκινήτων καί τών ρυμουλκουμένων 
(φανοί πορείας, θέσεως, όγκου καί πεδήσεως) έπιβάλλεται όπως:

α) Τοποθετούνται κατά ζεύγη καί συμμετρικώς.
β) Άποδίδωσι φώς της αύτής έντάσεως καί χροιάς.
γ )  Άνάπτωσι καί σβέννυνται συγχρόνως κατά ζεύγη.
δ) Είναι σταθερώς τοποθετημέναι έπί τών οχημάτων.
ε) Νά είναι πάντοτε εις κατάστασιν άμέσου χρήσεως καί άρίστης λειτουργίας, 

οί δέ φανοί πορείας νά ρυθμίζωνται ώστε τό φώς των νά έκπέμπηται κατά τάς τε- 
χνικδς όρθάς κατευθύνσεις, ώς προς τούς αντιθέτους βαίνοντας.

4. Έ π ί παντός οχήματος άπαγορεύεται ή τοποθέτησις οίασδήποτε φωτεινής 
έπιγραφής ή διαφημίσεως ή τοιαύτης δι’ άντανακλωμένου φωτός, αν έξ αύτής προ- 
καλήται εις τούς οδηγούς τών άλλων οχημάτων ή είναι δυνατόν νά προκληθή σύγχυ- 
σις προς τά οδικά ή τά φωτεινά έν γένει σήματα κυκλοφορίας.

"Αρθρον 38.
’Ηχητικά όργανα.

Τά αυτοκίνητα καί ήλεκτροκίνητα μετά κεραίας έπιβάλλεται νά είναι έφωδια- 
σμένα δι’ ήχητικοΰ οργάνου ικανής έντάσεως, ήσσονος δέ τοιαύτης αί μοτοσυκλέτται 
καί τά μοτοποδήλατα,[άπαγορευομένης πάντως τής χρήσεως σαλπίγγων έναλλασσο- 
μένου ήχου, σειρήνων καί συρικτρών.

Εις τά οχήματα έν γένει τής ’Αστυνομικής καί Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας 
ώς καί τών Πρώτων Βοηθειών, έπιτρέπεται δπως φέρωσιν ήχητικά όργανα συναγερ
μού ή σειρήνας.

"Αρθρον 39.
’Εξαρτήματα καί βοηθητικά όργανα.

α) Σιγαστήρες: Τά αύτοκίνητα, αί μοτοσυκλέτται καί τά μοτοποδήλατα έπι- 
βάλλεται δπως φέρουν σύστημα έξαγωγής καυσαερίων κατάλληλον νά μειώνη τον έξ 
αυτών προερχόμενον θόρυβον καί νά άποκλείη τήν εισροήν τούτων έντός τοΰ άμαξώ- 
ματος.

Δ ι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργοΰ Συγκοινωνιών ρυθμίζεται πάσα αναγκαία τε
χνική λεπτομέρεια διά. τήν έφαρμογήν τής προκειμένης διατάξεως.

β) Σύστημα δπισθοδρομήσεως : "Απαντα τά αύτοκίνητα καί αί μοτοσυκλέτται,
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βάρους έν κενώ άνωτέρου των 350 χιλιογράμμων, επιβάλλεται όπως είναι έφωδιασμέ- 
να διά συστήματος κινήσεως τοΰ οχήματος καί προς τά δπισθεν.

γ ) Σφήνες άναστολής κυλίσεως: Αυτοκίνητα καί ρυμουλκούμενα μικτού βά
ρους μείζονος των δύο καί ήμίσεος τόννων έπιβάλλεται να είναι έφωδιασμένα διά κα
ταλλήλων σφηνών άναστολής κυλίσεως.

δ) Συστήματα διά την λήψιν σημάτων: Δι’ άποφάσεων του 'Υπουργού Συγ
κοινωνιών δύναται νά επιβάλλεται δπως αυτοκίνητα ή συρμοί μήκους πλέον τών 10 
μέτρων έφοδιασθώσι διά συστημάτων ύποβοηθούντων την λήψιν τών σημάτων τών 
οδηγών τών άκολουθούντων οχημάτων.

’Άρθρον 40.
'Ορατότης.

Τά οχήματα έν γένει έπιβάλλεται νά είναι κατασκευασμένα κατά τρόπον πα- 
ρέχοντα ορατότητα έξασφαλίζουσαν άσφαλή όδήγησιν. Τά αυτοκίνητα, αί μοτοσυ- 
κλέτται καί τά μοτοποδήλατα, ώς καί τά ήλεκτροκίνητα μετά κεραίας, έπιβάλλεται 
νά είναι έφωδιασμένα δι’ ενός τουλάχιστον κατόπτρου, έξασφαλίζοντος την ορατότητα 
έπί τής όδοΰ δπισθεν τοΰ οχήματος.

Οΐ υαλοπίνακες τούτων έπιβάλλεται νά είναι άπολύτως διαφανείς, τοιαύτης δέ 
κατασκευής, ώστε νά μη παραμορφώνται τά δι’ αύτών όρώμενα άντικείμενα, έν περι- 
πτώσει δέ θραύσεως νά μή μεταβάλλωνται είς αιχμηρά τεμάχια.

Εΐδικώτερον ό άνεμοθώραξ έπιβάλλεται νά είναι έξ ύάλου, έπιτρεπούσης τήν 
ορατότητα καί εις περίπτωσιν διαρραγής της, νά φέρη δέ υαλοκαθαριστήρας εξασφα
λίζοντας διά τής λειτουργίας των επαρκή ορατότητα.

"Άρθρον 41.
Έπίσωτρα καί συστήματα άναρτήσεως.

Τά αύτοκίνητα, τά ρυμουλκούμενα, αί μοτοσυκλέτται, τά μοτοποδήλατα, ώς 
καί τά ήλεκτροκίνητα μετά κεραίας, έπιβάλλεται δπως φέρωσιν έπί τών τροχών έλα
στικά έπίσωτρα μετά άεροθαλάμου ή έτερα άναλόγου έλαστικότητος.

Τά ανωτέρω οχήματα, πλήν τών μοτοποδηλάτων, έπιβάλλεται νά είναι έφω- 
διασμένα δι’ ένός εύκάμπτου συστήματος άναρτήσεως τών τροχών.

Δ ι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Συγκοινωνιών δύναται νά έπιτραπή δπως οχή
ματα ειδικής χρήσεως φέρωσι καί έτερον είδος έπισώτρων ή τροχών, αν έξ αύτών δέν 
προκαλήται φθορά τοΰ καταστρώματος τής όδοΰ, ώς καί νά άπαλλαγώσι τής ύπο- 
χρεώσεως νά φέρωσι τό άνω σύστημα άναρτήσεως τών τροχών.

Άρθρον 42.
Θέσις όδηγοΰ.

Ή  θέσις τοΰ όδηγοΰ παντός οχήματος έπιβάλλεται νά είναι ευρύχωρος, ώστε 
νά έπιτρέπη ευχέρειαν χειρισμών. Ά ν  ή θέσις τοΰ όδηγοΰ είναι είς τό δεξιόν μέρος 
σημειοΰται δι’ έρυθροΰ χρώματος έπί τής οπίσθιας πλευράς τοΰ άμαξώματος τοΰ αύ- 
τοκινήτου καί είς τό άριστερόν αυτής τό κεφαλαϊον γράμμα τής ελληνικής άλφα- 
βήτου Δ, διαστάσεων 20 τουλάχιστον έκατοστών τοΰ μέτρου.

Προκειμένου περί συρμών ή ρυμουλκουμένου οχήματος τό Δ σημειοΰται είς 
τό τελευταϊον δχημά τοΰ συρμοΰ ή είς τό ρυμουλκούμενον.

Άρθρον 43.
Στοιχεία άναγνωρίσεως πλαισίου καί κινητηρος.

Έ π ί παντός αυτοκινήτου, μοτοσυκλέττας, ρυμουλκουμένου ώς καί ήλεκτρο- 
κινήτου μετά κεραίας, έπιβάλλεται δπως σημειοΰται έπί τοΰ πλαισίου ή τοΰ άμαξώ
ματος τό δνομα τοΰ κατασκευαστοΰ, ό τύπος τοΰ οχήματος καί ό αυξων άριθμός κα-
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τασκευής τούτου, επί δέ τοϋ κινητήρος ό τύπος αύτοϋ καί ό άριθμός σειράς κατα
σκευής.

Δ ι’ άποφάσεων τοϋ Ύπουργοΰ Συγκοινωνιών καθορίζονται έκάστοτε αί λεπτο- 
μέρειαι εφαρμογής τής ανωτέρω διατάξεως, ώς καί ό τρόπος άναγνωρίσεως παλαιών 
αυτοκινήτων, ών τα πλαίσια καί οί κινητήρες στερούνται τών άνωτέρω'χαρακτηρι
στικών.

Διά τών αυτών άποφάσεων δύναται να επιβάλλεται όπως, επί τών λεωφορείων, 
τών φορτηγών αύτοκινήτων, τών τρικύκλων φορτηγών καί ρυμουλκουμένων, σημει- 
οΰται επί ειδικής πινακίδος τό βάρος τοϋ πλαισίου,τό ολικόν φορτίον πλαισίου καί 
τό μέγιστον έπιτρεπόμενον μικτόν βάρος τοϋ οχήματος.

’Άρθρον 44.
"Οστις θέτει εις κυκλοφορίαν αύτοκίνητον, ήλεκτροκίνητον μετά κεραίας, μο- 

τοσυκλέτταν, μοτοποδήλατον καί ρυμουλκούμενον κατά παράβασιν τών διατάξεων 
τών άρθρων 36-43 τοϋ παρόντος, τιμωρείται διά προστίμου πεντακοσίων έως τριών 
χιλιάδων μεταλλικών δραχμών ή διά κρατήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

ΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
"Αρθρον 45.

Έγκρισις τύπου.
Διά την κυκλοφορίαν αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών, μοτοποδηλάτων καί ρυ

μουλκουμένων, κατασκευαζομένων ή συναρμολογουμένων έν Έλλάδι, άπαιτεΐται 
προηγουμένη έγκρισις τοϋ τύπου αύτών ύπό τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών, ήτις 
σημειοϋται ύποχρεωτικώς είς τά κατά Νόμον έγγραφα μεταβιβάσεως τής κυριότη- 
τος αυτών.

Οί όροι καί αί προϋποθέσεις χορηγήσεως τής έγκρίσεως, ώς καί εΐδικαί τεχνι- 
καί προδιαγραφαί καθορίζονται δι’ άποφάσεων τοϋ 'Ύπουργοΰ Συγκοινωνιών.

"Αρθρον 46.
’Οχήματα είσαγόμενα έκ τοϋ έξωτερικοϋ.

1. Τά έκ τοϋ έξωτερικοϋ είσαγόμενα παντός τύπου αύτοκίνητα, μοτοσυκλέτ- 
ται, μοτοποδήλατα, ήλεκτροκίνητα μετά κεραίας καί ρυμουλκούμενα, επιτρέπεται νά 
τεθοΰν είς κυκλοφορίαν έν Έλλάδι, αν έξ έλέγχου, διενεργουμένου ύπό τής αρμόδιας 
'Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου Συγκοινωνιών, διαπιστωθή ή προς κυκλοφορίαν καταλ- 
ληλότης αύτών, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος.

2. Δ ι’ άποφάσεων τοϋ 'Ύπουργοΰ Συγκοινωνιών ρυθμίζονται τά τοϋ τρόπου 
έλέγχου τών έκ τοϋ έξωτερικοϋ είσαγομένων οχημάτων, τά τής ύποχρεώσεως τών 
είσαγομένων προς υποβολήν τεχνικών στοιχείων δι’ αύτά, ώς καί πάσα άλλη άναγ- 
καία λεπτομέρεια διά την έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου.

3. Δ ι’ όμοιων άποφάσεων δύναται νά άπαγορευθή ή εισαγωγή ώρισμένου τύ
που οχήματος, άν κριθή ότι ή κατασκευή τούτου δεν είναι σύμφωνος προς τάς δια
τάξεις τοϋ παρόντος Κώδικος, ίδια τάς άφορώσας τά συστήματα άσφαλείας καί άθο- 
ρύβου λειτουργίας αύτοϋ.

(Συνεχίζεται)
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'Υπό του Ύπαστυνόμου Α' κ. Χ Α Ρ. ΣΤΑΜΑΤΗ

«Μοναχικός εστιν ό εξωθεν τοΰ κύαμον καθή μένος 
και δεόμενος τοΰ Θεού τυχεϊν τών μελλόντων αγαθών»

'  ( ’Επιγραφή πλακός της Μονής Μεγίστης Λαύρας)

'Απλή στην μεγαλοπρέπειά της ή ιστορία του 'Αγίου ’Όρους, τόσον άπλή όσον 
καί ή μορφή καί τό περιεχόμενον τοΰ τοπίου, όσον τά άσκητικά πρόσωπα πού κατοι
κούν στάς μονάς καί τάς σκήτας, στά κελλία καί τάς καλύβας, στα «καθίσματα» καί 
στα «ησυχαστήρια». Κάπου στά 960, πιθανώς τον μήνα ’Ιούλιον, ό στρατηγός Νικη
φόρος Φωκάς τοΰ Βυζαντίου συγκέντρωσε στρατόν καί στόλον στά Φύγαλα τής Μ. 
’Ασίας, διά νά βαδίση κατά τής Κρήτης καί άπαλλάξη την Μεγαλόνησον άπό τούς 
’Άραβας καί Σαρακηνούς πειρατάς, πού επί 150 περίπου έτη προέβαιναν σέ κάθε εί
δους έξανδραποδισμούς καί καταστροφάς. Κατώρθωσε ό θεοσεβής εκείνος στρατη
γός τών Βυζαντινών νά έξαφανίση τά έχθρικά στίφη, πλέον τών σαράντα χιλιάδων, 
καί τήν 7ην Μαρτίου 961 νά κυριεύση τον Χάνδακα—σημερινόν 'Ηράκλειον—άκολού- 
θως δέ νά άπελευθερώση ολόκληρον το νησί τοΰ Μίνωος καί νά τελέση θρίαμβον στον 
'Ιππόδρομον τής Βασιλευούσης κατά μήνα Σεπτέμβριον τοΰ ίδιου έτους. Κατά τήν 
διάρκειαν όλην έκείνης τής έκστρατείας ό Νικηφόρος Φωκάς είχε μαζί του τον μο
νάχον ’Αθανάσιον, άνδρα διαπρεπή περί τά έκκλησιαστικά, πού έμόναζεν έως το 960 
στο περίφημον μοναστήριον «Κύμινά» τής Θεσσαλονίκης. Άπεδόθησαν λοιπόν οί 
θρίαμβοι τοΰ στρατού.τών Βυζαντινών στάς 'ικεσίας τοΰ μοναχοΰ ’Αθανασίου, ότε, 
ώς δείγμα ευγνωμοσύνης, ό Νικηφόρος Φωκάς άπεφάσισε νά άνεγείρη μεγάλην μο
νήν επί τοΰ Ά θω . Άνηγέρθη τότε, κατά τό έτος 963, ή πρώτη μονή τοΰ Α γίου "Ο
ρους, ή όνομασθείσα τής Μεγίστης Λαύρας, ή όποια καί θεωρείται ότι έχει κτήτορα 
τον όσιον ’Αθανάσιον, τον άποκληθέντα ’Αθωνίτην. Ά πό  τό έτος τοΰτο άρχίζει ή με
γάλη Άγιορείτικη Πολιτεία καί μαζί ή χιλιετής ιστορία τοΰ ορθοδόξου μεγαλείου 
τοΰ Ά θω .

Αύτήν τήν χιλιετηρίδα τοΰ μοναχισμοΰ στον Ά θ ω , στο όρος τό Ά γιον, στήν 
«Πύλη τοΰ Ούρανοΰ» όπως άποκλήθηκε, εορτάζει ή ορθοδοξία εφέτος, τό έτος 1963. 
Εορτάζει μίαν περίοδον αύστηράς περισυλλογής στον κτήτορα τών πάντων, ένα κύ
κλον πού ήσκησε μεγίστην έπίδρασιν οχι μόνον σέ άτομα, άλλά καί στήν πορεία ολο
κλήρου τής Χριστιανικής έκκλησίας καί στήν πορεία τής πνευματικής φυσιογνωμίας 
τοΰ "Εθνους· ένα κύκλον πού έπεξέτεινε τήν άκτινοβολία του καί πέρα άπό τά ψυχι
κά όρια τοΰ Έλληνισμοΰ.

Καί μετέχει τών πανηγυρισμών όλον τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τής ’Ορθο
δοξίας, ή Δύσις ολόκληρη καί γενικώς ολόκληρον τό γένος εκείνων πού πιστεύουν στήν 
Τριαδικήν Θεότητα, τήν μεγαλύτερη φιλοσοφία όλων τών αιώνων. Τοΰτο διότι ό Ά -  
γιορείτικος Μοναχισμός έστάθη καί θά παραμένη πάντοτε κορωνίς καί επιστέγασμα 
τών «ολοκληρωτικών προς τον Χριστόν άνατάσεων», όπως παρατηρεί επιφανής σύγ
χρονος συγγραφεύς. Καί επί πλέον διότι είναι πανανθρώπινος ό θαυμασμός προς τό 
"Αγιον "Ορος καί προς τό όλον περιεχόμενον τοΰ θεοφόρου προορισμοΰ του, διότι έπί 
χίλια έτη συνετελέσθη έκεϊ, μέσα σέ ώργανωμένα σχήματα, τό μέγα θαΰμα μεταπλά- 
σεως τοΰ άνθρωπίνου πλάσματος σέ εικόνα τοΰ Θεοΰ καί σέ”φλόγα πνεύματος.

** *
Ούτε στο Θιβέτ, ούτε στούς άναχωρητάς τής Κίνας καί στούς άρνητάς τοΰ Κογ- 

κό, οδτε στούς Σιωπιστάς ή Τριαππιστάς τής Δύσεως υπάρχει ή τόσον θεομίμητη καί 
κατά μόνας προσομιλία μέ τον Θεόν, μέ τήν ψυχοπνευματικήν μορφήν καί τύπον καί 
ούσίαν, πού άπαντάται άπό χιλίων ετών στο Ά γιον "Ορος. Μόνον στο Ά γιον "Ορος
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παρέμεινε ή ουσία καί ή έννοια τοϋ μοναχισμού δπως παρεδόθη άπό τά ρήματα του 
Θεανθρώπου, δπως ή λογική τής μεγάλης διδασκαλίας ’Εκείνου άφησε άνά τά πέρα- 
τα της γης και δπως ό άνθρωπος τοϋ εικοστού αΐώνος βλέπει τόσον έναρμονιζομένην 
με τον έσωτερικδν καί έξωτερικδν κόσμον τοϋ άναχωρητοΰ. Καί μόνον ό ’Άθως έχει 
νά έπιδείξη τόσην συγγένειαν θρησκείας καί ’Έθνους στον κόσμον δλον, συγγένεια 
ή οποία δεν είναι διάφορος άπό την άδελφική πορεία Εκκλησίας καί Πολιτείας άνά 
την έλληνικήν πραγματικότητα τόσων καί τόσων αιώνων. Μας πείθει περί τούτου 
ή άπαρχή τής ίδρύσεως τής μοναστικής πολιτείας. Λόγοι έθνικοί ώθησαν τον στρα
τηγόν καί άπό τοϋ 963 αύτοκράτορα τοϋ Βυζαντίου Νικηφόρον Φωκαν στο νά ίδρυ- 
θή ή πρώτη μονή, τό πρωτόπλασμα μιας Α γίας Πολιτείας είκοσι μονών στήν δια
δρομή τοϋ χρόνου. Οί ίδιοι λόγοι έκαμαν τούς άπό τοϋ 963 μέχρι σήμερον εκεί άναχω- 
τάς νά στρέφουν διαρκώς τά βλέμματα προς τον άπανταχοΰ Ελληνισμόν, νά έπιχαί- 
ρουν διά τά άνεβάσματα τής φυλής καίτά τρόπαια τοϋ Γένους, νά συμμερίζωνται καί 
νά πονοΰν διά τάς πτώσεις, νά συνεισφέρουν στον κοινόν άγώνα ’Ορθοδοξίας καί Έ λ- 
ληνικοΰ μεγαλείου. Μεγάλες ιστορικές άλήθειες όμιλοΰν παραστατικώτατα διά τήν 
συμβολήν τοϋ άγιορείτικου μοναχισμοΰ στήν καθόλου πρόοδον τοϋ ’Έθνους, στά γράμ
ματα καί τάς έπιστήμας, στους κοινούς άγώνας, τούς άδελφωμένους μέ τον σταυρόν 
καί τό Εύαγγέλιον. Πρώτη συμβολή τής πολιτείας τοϋ Ά θ ω  έξεδηλώθη κατά τούς 
χρόνους τής Φραγκοκρατίας, δταν συνεμερίσθη ό Μοναχισμός τάς δυσκολίας καί τά 
δεινά τών έλληνικών χωρών καί άντέστη τόσον τών κατά μέτωπον επιθέσεων τών 
παπικών δσον καί κατά τών δολίων καί ύπούλων εύεργεσιών των. ’Ακολουθεί ή φι
λολογική καί καλλιτεχνική άνθησις τής «’Αναγεννήσεως έπί τών Παλαιολόγων», 
δτε τό "Αγιον ’Όρος μετέχει δι’ όλων τών πνευματικών δυνάμεών του στήν παλινόρ- 
θωσιν τοϋ Βυζαντινού κλέους μέ συγγράμματα περισπούδαστα, καί ιδίως μέ τήν δη
μιουργίαν τής περιφήμου κατά τον ΙΓ ' αιώνα έλληνικωτάτης «Ίβηρικής Θεολογικής 
Σχολής». 'Υπήρξεν εύτύχημα διά τον ελληνισμόν καί τήν ορθοδοξίαν τό δτι τά έπα- 
κολουθήσαντα τήν άλωσιν έτη οΐ κατακτηταί έσεβάσθησαν τήν θρησκείαν μας καί 
δλως ιδιαιτέρως τό Ά γιον Ό ρος. Έ γινε  κατορθωτόν έκ τούτου νά μή παύσουν καλ
λιεργούμενα τά γράμματα ουδέποτε έκεΐ, νά ίδρυθοΰν έπί τής πολιτείας τοϋ Ά θ ω  
πολλαί σχολαί, πρωτεύουσαν θέσιν τών όποιων κατεΐχεν ή κατά τό έτος 1749 καί 
ύπό τοϋ πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ Ε ' ίδρυθεΐσα, καί τής οποίας άπό τοϋ 1753 διωρί- 
σθη διδάσκαλος τών έλληνικών γραμμάτων ό διάσημος λόγιος κληρικός Εύγένιος 
Βούλγαρης, ό άναμορφωτής καί προπαιδευτής σημαντικού μέρους τοϋ ελληνισμού 
κατά τήν προεπαναστατικήν τού 1821 περίοδον. Ούτως ό Ά θω ς συνέβαλε μεγάλως 
στον κοινόν άγώνα έξω τών ορίων του κατά τήν έπανάστασιν τού 1821, άλλά καί ό 
ίδιος άντέστη καί τελικά ύπέκυψεν στά στίφη τού Άβδούλ Άμπούτ, τά όποια άπό 
τού 1821 μέχρι καί τού 1830 διέπραξαν άνηκούστους σφαγάς καθ’ δλην τήν Χαλκι- 
δικήν χερσόνησον. 'Η  έλληνική σημαία έγινε δυνατόν νά κυματίση έπί τών κορυφών 
τού Α γίου "Ορους μόλις τήν 2αν Νοεμβρίου 1912, δτε άγήματα πεζοναυτών έξεδίω- 
ξαν τούς Τούρκους μετά κοπιώδη άγώνα, τήν έπομένην δέ ύπεγράφετο εις τον κώδι
κα πρακτικών τής συνεδρίας τών άντιπροσώπων τών δέκα εννέα μονών—πλήν τής 
ρωσικής—πραξις, διά τής οποίας διεπιστώνετο ή κατάλυσις τών τουρκικών άρχών.

** *
Ά πό  τό πλήθος τών συγγραφέων, πού ήσχολήθησαν μέ τό Ά γιον "Ορος άνά 

τήν διαδρομήν τών αιώνων, πλέον παραστατικώτατα έξωτερικεύει τον θρύλον μέ τον 
όποιον περιεβάλλετο πάντοτε τό Παλλάδιον τούτο τής Μεσαιωνικής Αύτοκρατορίας, 
ό βυζαντινός χρονογράφος Γρηγοράς. «Μία χώρα, γράφει, υπάρχει εις τον κόσμον 
άξία μεγάλου θαυμασμού, τό δρος Ά θω ς. "Εχει θαυμασίαν εύκρασίαν άέρος καί κο
σμείται μέ παντός είδους βλάστησιν, καί λούεται άπό καθαράς τού ήλιου άκτΐνας καί 
στολίζεται μέ δένδρα πολυποίκιλα καί μέ άλση καί λειμώνας, καί είναι πλούσιον μέ 
έργα άνθρωπίνων χειρών. Συρρέουν έκεΐ δλα τά γνωρίσματα τής αρετής, είτε εις τήν
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φύσιν άποβλέψη κανείς, είτε εις τον μοναχικόν βίον των κατοικούντων. Δεν υπάρχουν 
εκεί αί φωνασκίαι των γυναίων, ούτε το άκόλαστον ομμα, ούδέ δημόσιαι έμπορίαι 
καί άγοραί καί δικαστικοί άγώνες καί ρητορική... Άλλα ούτε δούλος ούτε αΰθέντης 
υπάρχει έκεϊ. Ίσότης βασιλεύει, καί μετριοφροσύνη καί σεμνότης ήθους καί εύγένεια 
καί δικαιοσύνη κοσμούν τον χώρον εκείνον καί δλαι αί άρεταί δσαι δημιουργούν ου
ρανίαν έπί τής γης πολιτείαν...».

Καί άλλοι συγγραφείς εκφράζουν μέ τον ’ίδιον τρόπον τον θαυμασμόν των δι’ 
δ, τι ή φύσις καί τα έργα άνθρωπίνων χειρών καί σκέψεων έπεσώρευσαν στον Ά θ ω  
καί άπό έκεϊ διεσκόρπισαν άνά τον κόσμον, ιδίως άνά τον ελληνισμόν καί την ορθο
δοξίαν. Βλέπει ό μελετητής οίασδήποτε έποχής, στα έργα σοφών καί μεγάλων καί 
μέτριων συγγραφέων, πόσον ό Ά θω ς, ή μοναστική του πολιτεία, έθελξε τον άνθρω
πον άλλα καί τον άπώθησε, πόσων ποικίλων άντιθέσεων υπήρξε στοιχεΐον, αλλά, τό 
σπουδαιότερου καί άπό δλους τούς συγγραφείς γενόμενον παραδεκτόν, πόσον ή Ά -  
γιορείτικη Πολιτεία άπετέλεσε άπό τού 963 μέχρι σήμερα παράγοντα ήθους καί χώ
ρον διαφυλάξεως ολοκλήρου τού πολιτισμού τών Βυζαντινών, κέντρον έξοχων επι
διώξεων, θεματοφύλακα τής ορθοδοξίας καί τών αιωνίων ζωντανών άξιών τού έθνους 
μας. Πόσον τό Άγιώνυμον “Ορος κατέστη κιβωτός θησαυρών τού έλληνικοΰ πνεύ
ματος, ενός χριστιανικού πλούτου πού ύπέρκειται παντός ορίου μεταξύ τών πολιτι
σμένων εθνών τού έλευθέρου κόσμου. Είναι δέ χαρακτηριστικόν τό γεγονός δτι, πλήν 
έλαχίστων έξαιρέσεων, οί μεγάλοι όραματισταί τού κόσμου ολοκλήρου έθεώρησαν 
χρέος των να έπισκεφθοΰν, τούλάχιστον μίαν φοράν στην ζωήν των, την μοναστικήν 
πολιτείαν τού Ά θ ω , τήν χερσόνησον εις τήν οποίαν, δπως παραστατικώτατα έλέ- 
χθη, «έζεύχθησαν τό ελληνικόν καί τό χριστιανικόν πνεύμα εις τό ίδιον άρμα τού 
'Ηλιου πού έφώτισεν ολόκληρον τον σημερινόν κόσμον».

Ά πό  τό μεγάλο πλήθος τών νεωτέρων συγγραφέων, άντιπροσωπευτικώτεροι 
είναι διά τό Ά γιον “Ορος οί Α. Μωραϊτίδης, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Γεώργιος Θεο- 
τοκάς, Θεόκλητος Διονυσιάτης καί Νικόλαος Αούβαρις (-1). Μία περιγραφή τού κ. 
Γ. Θεοτοκά καθηλώνει τον άναγνώστη. «Καθώς μάς κουνά ή θάλασσα, γράφει, γυ
ρίζουν στο νοΰ μου θαμπές εικόνες άπό κατανυκτικές άκολουθίες σε βυζαντινούς 
ναούς, σκεπασμένους μέ τοιχογραφίες, φορτωμένους πολυελαίους, φωτισμένους μο
νάχα άπό κεριά καί καντήλες πού κάνουν κι’ άστράφτουν τά επιχρυσωμένα μέταλλα 
κι’ οί φωτοστέφανοι τών εικόνων. Οί γέροι μοναχοί άκινητοΰν ολόγυρα, στά στασίδια, 
σάν τοιχογραφίες πιο σκοτεινές.'Η αργή ψαλμωδία μάς συνοδεύει άκόμα μέσα σ’ έναν 
άέρα άπό λιβάνι. Τί μέ συνδέει, άναρωτιοΰμαι, μέ τήν άτμόσφαιρα αύτήν; Γιατί δέν 
άμφιβάλλω πώς μέ συνδέει κάτι ζωντανό. 'Η  ιστορία, αποκρίνομαι, τό δίχως άλλο" 
ή διαδοχή τών χριστιανικών αιώνων πού γεμίζουν τήν ομαδική μας μνήμη, σ’ αυτά 
τά μέρη, δπου μάς δόθηκε νά ζήσουμε. Μέ συνδέει δμως, πιστεύω σήμερα, καί κάτι 
βαθύτερο, μεγαλύτερο άπό κάθε εθνική καί γεωγραφική πραγματικότητα, κάτι πού 
άφορά τον άνθρωπο έξω άπό τόπους, μόνο, γυμνό μέ τά πεπρωμένα του: μιά ζέστη 
πού νικά τή μοναξιά, μιά σκοτεινή, άνεξήγητη, φευγαλέα καί έπανερχόμενη δύναμη 
παρηγοριάς...«.’Εκείνο δμως πού γεμίζει κάθε έλληνικήν συνείδησιν μέ δ,τι τό υψηλόν 
καί ιδεώδες διέσωσε καί μάς άφησεν ό Άγιορειτισμός, στήν διαδρομήν τής χιλιετη- 
ρίδος του, είναι ή σοφή παρατήρησις τού άειμνήστου καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου 
Ν. Λούβαρι. « Ό  Ά θω ς, τονίζει, είναι τό μόνον τμήμα τής χώρας, δπου εξακολουθεί νά 
ζή ή μεγάλη ιδέα, τό εθνικόν ιδεώδες, τό όποιον έγαλούχησεν έπί αιώνας τό έθνος 
καί ίκάνωσεν αυτό δπως έπιζήση τών συμφορών καί δπως άποδυθή εις νέα μεγα- 
λουργήματα. Διότι ή πίστις εις ιδέας είναι θρησκευτική πίστις. Τό έδαφος άπό τό 
όποιον άναφύονται είναι ό ένδόμυχος κόσμος. Έ ξ  αύτοΰ έκπηγάζει ή «μαγεία» τής 
ψυχής, ή πρόσκτησις εσωτερικής δυνάμεως. Διότι μαγεία σημαίνει πίστις καί ή

1. Βλ. καί περιγραφήν διά τό Ά γιον “Ορος τοϋ έν συντάξει ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' 
κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτου εις ’«Αστυνομικά Χρονικά», τεύχος ΙΟΙον τού Ε ' τόμου.
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Δέκα πέντε χρόνια πέρασαν από τήν Ιην Μαΐου του 1948, παραμονήν 
της γιορτής τοϋ Πάσχα. ’Εκείνη τήν ημέρα τά ξενοκίνητα όργανα του διεθνούς

κομμουνισμού, οί άνόσιοι καί άνίεροι κομμου- 
νισταί έγκληματίαι, χωρίς ’ίχνος άνθρωπισμοϋ 
καί ήθικής, έδολοφόνησαν στήν πλατεία 'Αγίου 
Γεωργίου Καρύτση, τον αείμνηστον υπουργό 
τής Δικαιοσύνης Χρίστο Λαδά, τήν ώραν ά- 
κριβώς πού έξήρχετο τής έκκλησίας, όπου με
τέλαβε των Άχράντων Μυστηρίων.

'Η  δολοφονία του υπουργού Χρίστου Λα
δά έξήγειρεν όχι μόνον τον ελληνικόν λαόν, 
άλλα ολόκληρον τον ελεύθερον κόσμον. Για 
τούς κομμουνιστάς τής 'Ελλάδος ό Χρίστος 
Λαδάς ήταν ό μεγαλύτερος εχθρός τού λαού 
καί τού κόμματος, γιατί αύτός είχε εΐσηγηθή 
καί έπέτυχε νά τεθή έκτος νόμου τό κομμου
νιστικό κόμμα Ελλάδος. Στο πρόσωπό του εκ
δικήθηκαν άποτρόπαια τον έλεύθερον άνθρωπο, 
τον φωτισμένο υπουργό πού θέλησε νά σταθή 
εμπόδιο στά άνήκουστα έγκλήματά τους.

Ή  τραγική αυτή έπέτειος ας μάς θυμίζη πάντοτε τούς καταχθόνιους 
σκοπούς τού κομμουνισμού κι’ ας μάς κρατή διαρκώς έν έγρηγόρσει έναντι 
τού ύπ’ άριθ. 1 έχθροΰ τής έλευθερίας, τού κομμουνισμού.

πίστις είναι κάτι τό καθαρώς ένδόμυχον καί προσωπικόν. Αυτή παρέχει νόημα εις 
τον κόσμον καί εις τήν ιστορίαν, μετασχηματίζει τήν πραγματικότητα διά τού φωτός 
τού έπέκεινα, μάς άποκαλύπτει εσχάτους σκοπούς τήςύπάρξεως, υπερνικά τήν τυφλήν 
άντίστασιν τού κόσμου... ’Από τον ιδεατόν αυτόν κόσμον οί μοναχοί αντλούν φως, οί 
έκλεκτοί τουλάχιστον...».

** *
'Η  έλληνική άρχαιότητα έχει πολλά βεβαίως περισώσει διά τον ’Άθω. 'Ως προς 

τήν ονομασίαν όμιλεϊ ή μυθολογία, κατά τήν όποιαν ό Ά θω ς ήτο ένας των Γιγάντων, 
υιών τού Ουρανού καί τής Γής, ό όποιος, έν όσω διαρκοΰσε ό πόλεμος μεταξύ Θεών 
καί Γιγάντων άρπαξε τό ύψηλότερον όρος τής Θράκης καί τό έρριξε κατά τών Θεών. 
Τό όρος τούτο έπεσε στήν Μακεδονία, στο σημεϊον όπου καί σήμερα εύρίσκεται καί 
έλαβε έκτοτε τό όνομα τού Γίγαντος. 'Υπάρχουν όμως καί δεκάδες άλλων παραλλα
γών τού μύθου τούτου. Τήν ελληνικότητα τού Ά θ ω  μαρτυρούν πλεϊστοι ιστορικοί 
καί γεωγράφοι τής άρχαίας Ελλάδος, μεταξύ τών οποίων ό Θουκυδίδης, ό Δημοσθέ
νης, ό Στράβων, ό Σκύλαξ ό Καρνανδρεύς καί περισσότερον πάντων ό'Ηρόδοτος, μία 
περιγραφή τού οποίου, έν μεταφράσει, μάς πληροφορεί: «'Ο Ά θω ς είναι όρος μέγα 
καί όνομαστόν, κατοικούμενον ύπό άνθρώπων καί φθάνον εις τήν θάλασσαν. ’Εκεί δέ 
όπου τερματίζει τήν καθ’ αύτό ήπειρον γίνεται χερσονησοειδές καί συνδέεται προς 
έκείνην μέ ισθμόν πλάτους δώδεκα σταδίων...». Μάς πληροφορούν άκόμη ό 'Ηρόδο
τος καί άλλοι ιστορικοί, ότι στήν άρχαιότητα υπήρχαν στήν κορυφή τού Ά θ ω  βωμοί 
τών διαφόρων θεών, βωμοί όμως οί όποιοι ουδέποτε έβρέχοντο άφοΰ τά σύννεφα έ- 
σχηματίζοντο στά κατώτερα στρώματα’ ότι ή σκιά τού Ά θ ω  έφθανε μέχρι τής 
Λήμνου, τήν όποια καί έκάλυπτε μέγα άγαλμα βοός τής πόλεως Μυρίνης κ.λ.

(Συνεχίζεται)
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Ούδείς ελεύθερος άνθρωπος ήτο δυνατόν νά πιστεύση τότε, την 4ην ’Απριλίου 
1949, ότι ή ήμερομηνία εκείνη θά άπετέλει τον μεγαλύτερον ιστορικόν σταθμόν της 
μεταπολεμικής ιστορίας της έλευθέρας άνθρωπότητος.

Σήμερον, 14 χρόνια μετά την ήμέραν έκείνην, όλοι οί ελεύθεροι άνθρωποι π ι
στεύουν ότι ή 4η ’Απριλίου 1949 είναι ή μεγαλυτέρα ημέρα της Ειρήνης. Καί αύτό 
τό πιστεύουν, διότι τά γεγονότα τό έπεβεβαίωσαν.

Πριν άκριβώς 14 χρόνια ύπεγράφετο ή Βορειοατλαντική Συμφωνία. Διά πρώ- 
την φοράν εις την ιστορίαν τής άνθρωπότητος, οί ισχυρότεροι λαοί της άπεφάσιζον 
νά ένώσουν τάς δυνάμεις των καί την πίστιν των εις την ’Ελευθερίαν, τήν Ειρήνην, καί 
την Δημοκρατίαν, διά νά ύπερασπισθοϋν άπό κοινού, ώς εις άνθρωπος, την ’Ελευθε
ρίαν, τήν Ειρήνην καί τήν Δημοκρατίαν.

Διά πρώτην φοράν εις τήν ιστορίαν των λαών τήν ήμέραν έκείνην, τήν 4ην ’Απρι
λίου 1949, ύπεγράφετο μία συμμαχία αύτής τής ένώσεως, αύτής τής ισχύος, αύτής 
τής ισοτιμίας, αύτής τής στρατιωτικής καί οικονομικής συνεργασίας. Διά πρώτην φο
ράν εις τήν ιστορίαν των λαών ένεφανίζετο εις τοιαύτην έκτασιν καί μορφήν ή άπο- 
φασιστικότης τών έλευθέρων άνθρώπων νά ένώσουν όλας τάς δυνάμεις των εις μίαν 
καθολικήν καί ισότιμον προσπάθειαν, διά νά έδραιώσουν τήν Ειρήνην καί νάύπεραμυν- 
θοϋν τής ’Ελευθερίας των.

Ή το  τόσον πρωτοφανές τό τόλμημα, ήτο τόσον ούτοπιστικός ό σκοπός, διά 
τήν εποχήν έκείνην, ώστε εύλόγως, τότε, ή συμμαχία του Ν.Α.Τ.Ο. νάγίνηάποδε- 
κτή μέ έπιφυλάξεις, νά γεννήση άμφιβολίας διά τήν επιτυχίαν.

Τό Ν.Α.Τ.Ο. δεν ήτο μία άπλή στρατιωτική συμμαχία, οΰτε μία συνηθισμένη 
συμφωνία μεταξύ Κρατών. ΤIIτο μία ένωσις λαών, οί όποιοι άνελάμβανον άπό κοινού 
καί έξ άδιαιρέτου τήν εύθύνην νά έδραιώσουν καί νά διατηρήσουν τήν Ειρήνην, νά 
ύποστηρίξουν τον γενικόν καί έλεγχόμενον άφοπλισμόν, νά ύπερασπίσουν τήν ’Ελευ
θερίαν καί τήν ΐδικήν των καί τών άλλων, νά έργασθοΰν καί νά συνεργασθοΰν διά τήν 
πρόοδον καί τήν εύημερίαν των. Κύριον γνώρισμα τού Ν.Α.Τ.Ο. ήτο ή δημιουργία 
μιας κοινότητας χωρών είς τήν οποίαν οί λαοί των θά έμπνέωνται άπό κοινά ιδανικά καί 
θά ύπερασπίζουν κοινά ιδεώδη. Εύλόγως, τότε πριν 14 χρόνια, ή Βορειοατλαντική Συμ
φωνία κατέπληξε διά τήν τολμηρότητά της, δέν επεισεν όμως διά τήν επιτυχίαν της. 
Σήμερον αύτό τό μεγάλο τόλμημα, θεωρείται διά κάθε ελεύθερον άνθρωπον, ώς !ν 
τετελεσμένον γεγονός, ώς μία άδιαφιλονίκητος πραγματικότης. 'Όλοι σήμερον καί 
εχθροί καί φίλοι καί πιστοί καί άπιστοι, έχουν πεισθή ότι ή ’Ατλαντική 
Συμμαχία άποτελεϊ ένα άδιαφιλονίκητον γεγονός μέ άσυλλήπτου σημασίας έπιτεύ- 
γματα ύπέρ τής Ειρήνης, ύπέρ τής ’Ελευθερίας, ύπέρ τής εύημερίας τών Λαών. Τό 
Ν.Α.Τ.Ο. σήμερον άποτελεϊ τον κύριον άξονα τού παρόντος καί τού μέλλοντος τής 
έλευθέρας άνθρωπότητος καί κατέστη πλέον κοινή πίστις, ότι δίχως τήν ’Ατλαντι
κήν Συμμαχίαν εϊναι άδιανόητος ή διατήρησις τής Ειρήνης, ή έπιτυχής άμυνα έναν- 
τίον τού κομμουνιστικού ιμπεριαλισμού, ή ευημερία τών λαών.

Ούτως ή έπέτειος τής 4ης ’Απριλίου 1949 είναι επέτειος όλων τών έλευθέρων 
άνθρώπων. "Ολων εκείνων οί όποιοι πιστεύουν είς τά πανανθρώπινα ιδανικά τής ’Ε 
λευθερίας, τής Δημοκρατίας καί τής Ειρήνης.

Α. ΠΙΠΙΤΟΣ
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_________________  Ύπό 'ϊπαστυνόμου A ' κ. Χ Α Ρ . ΣΤΑΜΑΤΗ _________________

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ό  «Τ ά φ ο ς» άποτελεΐ ένα άπό τά περισσότερο άγαπημένα έργα τοϋ Κωστη 
Παλαμά. "Αρχισε να γράφεται τήν έπομένη τοϋ θανάτου τοϋ γιοΰ του, στις 24 Φε
βρουάριου, για να δημοσιευθή στις 8 Μαίου 1898. Λίγα άποσπάσματα θά μάς 
δώσουν τό μέγεθος τοϋ σιωπηλού σπαραγμοΰ τοϋ ποιητοΰ καί θά μάς βοηθήσουν 
να παρακολουθήσουμε νοερά τις στιγμές πού «ήνοιγε αιθέριας συγκοινωνίας μέ τον 
φυγόντα άγγελον» :

Μήτε μέ τό σίδερο 
Μήτε μέ τό χρυσάφι 
Μήτε μέ τά χρώματα 
Πού σπέρνουν οί ζωγράφοι.

Μήτε μέ τά μάρμαρα 
Τά τεχνοσκαλισμένα- 
Τό σπιτάκι σου έπλασα 
Παντοτεινό για σένα.

Μόνο μέ τοϋ Πνεύματος 
Τά μάγια ! Σοΰ τό υψώνω 
Σ ’ ένα τόπον άϋλον,
’Απείραχτο άπ’ τό χρόνο.

Μ’ δλα μου τά δάκρυα 
Καί μέ τό αίμα μου δλο 
Τοϋ έχτισα τά θέμελα 
Τοϋ σκέπασα τό θόλο.

Κι’ άν φοβάσαι, άγάπη μου,
Νά μένης μοναχό σου 
Κάλεσε καί κράτησε 
Μέσα στ’ άρχοντικό σου

"Ολα τά έρωτόπλαστα 
Καθώς έσύ βλαστάρια 
Π ’ άνθισαν κι’ άπόσβησαν 
Μιάς χαραυγής καμάρια !

ΤΩ ψυχή, τ ’ άληθινό 
Τραγούδι πού δέν τδπα, 
Κάμε το μιά προσευχή, 
Καί λάτρευε καί σώπα.
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Σέ άλλο άπόσπασμα τοϋ «Τάφου» ό ποιητής θρηνεί μέ άλλο μέτρο :

"Ησυχα καί σιγαλά 
Ζοϋσε άπό σέ τό σπίτι 
’Ομορφιά τ ’ αύγερινοϋ 
Καί φως τοϋ άποσπερίτη.

"Ησυχα καί σιγαλά,
Φεγγάρια, ώ στόμα, ώ μάτι, 
Μιάν αύγούλα σβύσατε 
στο φονικό κρεββάτι

"Ησυχα καί σιγαλά,
ΤΩ λόγε, ώ στίχε, ώ ρίμα 
Σπείρετε τ ’ άμάραντα 
Σ τ ’ απίστευτο τό μνήμα !

** *

Ή  αρχή τοϋ εικοστού αιώνα άνοίγει τό δεύτερο μεγάλο ποιητικό μέρος τοϋ 
Κωστή Παλαμά. 'Ο αιώνας της ταχύτητος καί τοϋ άτόμου βρίσκει τον ποιητή νά 
έχει κατακτήσει δλα τά ποιητικά προχώματα καί νά έχει άνεβή ώς τήν κορφή των 
πιο δυσκολοπάτητων βουνών. Μέ θαυμασμό καί δέος μιλάνε γιά τήν ποιητική του 
προσωπικότητα "Ελληνες καί ξένοι διανοούμενοι καί τό έργο του πλουτίζεται μέ 
νέες ιδέες, μέ καινούργιους ορίζοντες καί σπάνιους σέ σύλληψη καί σέ ομορφιά 
όραματισμούς. Κάπου στις άρχές τοϋ αιώνα θά τον συναντήσουμε, μέ τή βοήθεια 
τοϋ γιοΰ του Λέανδρου Παλαμά, νά ξεφυλλίζει μέ άδιόρατο χαμόγελο κάποια 
«Κ λ ε ι ώ» τοϋ 1885. Σκύβοντας κοντά του θά δοΰμε δτι στο φιλολογικό αυτό 
περιοδικό της Λειψίας έχουν δημοσιευθή οί τελευταίοι στίχοι του στήν καθαρεύουσα 
κι’ έτσι θά κατανοήσουμε τό κάποιο ανέκφραστο χαμόγελο. Κάτω άπό τον τίτλο 
«"Υ π  ν ο ς» θά μετρήσουμε είκοσι στροφές καί θά διαβάσουμε :

«Τέκνον ήδύ στυγνής μητρός, 
τέκνον λευκόν νυκτός μελαίνης, 
ό "Υπνος, μόχθων ιατρός 
καί βασιλεύς τής Οικουμένης !... 
............................................................»

'Η  άνατολή τοϋ 20οΰ αιώνα τον γεμίζει άνησυχίες. 'Η  ελληνική ιδέα πρέπει 
νά πάρει τά φτερά πού τής έταξε ό Σολωμός καί πού αυτός συνεχίζει. 'Η  θέση του 
στήν πανανθρώπινη μορφή της πρέπει νά έκδηλωθή στήν ούσιαστική της μορφή 
καί οί όραματισμοί τοϋ έσωτερικοΰ καί εξωτερικού άνθρώπου πρέπει νά διαμορφω
θούν σέ στίχους. Μά τό βρίσκει σύντομο τό διάστημα, αν κι’ έχουν περάσει δέκα 
τέσσερα χρόνια άπό τό 1886 πού άρχισε νά γράφει τή «Φλογέρα τοϋ Βασιληά», 
άν καί δέν θυμάται καλά—καλά πότε πρωτοσυνέλαβε τήν ιδέα τοϋ «Δωδεκάλογου 
τού Γύφτου», άν καί άκόμη δέν χώνεψε τήν ιδέα τής «’Ασάλευτης ζωής».

Τά τρία αύτά ποιητικά μνημεία θά τοϋ δώσουν άλλη θέση στήν έλληνική καί 
ευρωπαϊκή ποίηση, θά τον κατατάξουν στή χορεία των άρχαίων τραγικών καί τών 
σοφών τής ’Αναγεννήσεως καί θά τον ύψώσουν στο ζενίθ τής παγκόσμιας λογοτεχ- 
χνίας καί φιλολογίας.

’Αλλά καί χωρίς «τά μεγάλα πνευματικά παιδιά του», τά άριστουργήματα
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αύτά γιά τά όποια μόνος του μιλάει μέ ανυπόκριτο θαυμασμό καί άρέσκεταινάτά 
σχολιάζει, πάλι έχει καταλάβει την θέση πού του πρέπει στο πάνθεον της έλληνι
κής καί ευρωπαϊκής ποιητικής δημιουργίας. Μάς βεβαιώνουν γιά τοΰτο πάμπολλα 
άπό τά ευρωπαϊκά λογοτεχνικά έντυπα καί περισσότερο ό 'Ολλανδός νεοελληνιστής 
Ντ. Γ. Έσσελινγκ, όταν μιλάει γιά τό γλωσσικό όργανο του Παλαμά στήν 'Ολλαν
δική έφημερίδα «Ν έ τ ε ρ λ α ν τ ι σ κ  Σ π ε κ τ ά τ ο ρ ι » τ ό  έτος 1901. 'Ο θερμός 
φιλέλληνας μάς πληροφορεί πώς : «'Όποιος θέλει νά βρει τούς άληθινούς προδρό
μους τοϋ Παλαμά πρέπει ν’ άνέβει πολύ ψηλά. ’Ίσαμε τούς πιο δυνατούς ποιητικούς 
χρόνους της δημοκρατίας των ’Αθηνών. "Οποιος άναζητεΐ μέσα στήν ποίηση αυτή 
τήν απαισιοδοξία τοϋ καιρού μας γιά τή ζωή, ας διαβάζει τον Ευριπίδη· όποιος 
πιστεύει στήν έγκαρτέρηση καί στο παρηγόρημα μέ τή γνώση των ανθρωπίνων 
παθών, ας θαυμάζει τό Σοφοκλή. 'Όποιος όμως θελήσει νά μετρήσει τή δύναμη της 
έλληνικής γλώσσας, μέσ’ άπό τό πέρασμα όλων τών καιρών, πρέπει νά συγκρίνει 
τον Παλαμά μέ τον ποιητή εκείνον πού βάζω ψηλότερα κι’ άπό τούς δύο άλλους : 
μ έ  τ ο ν  Α ί σ χ ύ λ  ο».

’Αργότερα ό ’Έσσελινγκ θά μάς ξαναμιλήσει γιά τον Παλαμά μαζί μέ άλλους 
κορυφαίους τών ευρωπαϊκών γραμμάτων, όταν θά κυκλοφορήσουν τά μεγάλα πνευ
ματικά οράματα τοϋ ποιητοϋ.

Μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου ό Παλαμάς πλησιάζει στις ζωντανότερες στιγμές 
τοϋ ποιητικοΰ του λόγου. ’Ασκεί μεγάλη επιρροή σ’ όσους τον πλησιάζουν κι’ όσους 
τον διαβάζουν άπό τον καιρό πού καθιερώθηκε καί χρησιμοποιεί τήν εύρεΐα πολυ- 
μάθειά του γιά νά διδάξει άπό κάθε βήμα πού εχει στή διάθεσή του. Είναι χαρακτηρι
στική ή εύμένεια πού δεικνύει γιά κάθε έκδήλωση τών νέων τοϋ καιροΰ του καί δυσ
κολεύεται σέ μεγάλο βαθμό νά προσθέσει ειρωνικά σχόλια καί νά ψέξει στις κριτικές 
πού γράφει γιά τά λογοτεχνικά έργα εκείνων πού ζητοΰν τήν γνώμη του. ’Έ πειτα, ή 
δημοσιογραφία τοϋ έχει δώσει καί όσο πάει τοϋ προσθέτει δυνατότητες νά κατατοπίζει 
τό μεγάλο ελληνικό κοινό στά παγκόσμια πνευματικά ζητήματα. Τά χρόνια τοϋ αιώνα 
πού πέρασε καί τά χρόνια τοϋ αιώνα πού άνέτειλε στο μεσουράνημά του, θά τοϋ δώ
σουν έπάξια τον τίτλο τοϋ « Έ  θ ν ι κ ο ΰ  Π ο ι η τ ο ϋ » ,  άφοΰ έξύψωσε καί έξυψώνει 
μέ τούς στίχους του τή στάθμη τής νεοελληνικής ποιήσεως καί άφήνει όσο προχωρεί 
έργο πού θά παραμείνει πολύτιμη κληρονομιά γιά όλες τίς γενεές τής έλληνικής φυλής.

(Συνεχίζεται)

1. Στά 1904 έχει έκδόσει καί τούς «Χαιρετισμούς της Ηλιογέννητης».
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Τό Π ά σ χ α
στις διάφορες Αστυνομικές Υπηρεσίες

*Τπο Ύπαστυνόμου Α ' χ . ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Ρ Α Ι Κ Ο Υ

1 .  Σ ΤΗ Ν  ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Η  Σ Χ Ο Λ Η

Σύμφωνα μέ τίς στατιστικές πού έδημοσίευσεν ό καθημερινός τύπος, πάνω άπο 
300.000 ’Αθηναίοι γιόρτασαν έφέτος τίς μέρες του Πάσχα μακρυά άπο την ’Αθήνα, 
σέ κάθε γωνιά τής έλληνικής υπαίθρου. ’Εδώ καί άρκετά χρόνια ή μανία τοϋ «ξεσπι- 
τώματος», πού έχει καταλάβει τούς κατοίκους των μεγάλων πόλεων σέ παρόμοιες 
γιορτές, παίρνει όλο καί μεγαλύτερες διαστάσεις. Καί νά σκεφθή κανείς ότι στην κατη
γορία των άνθρώπων αύτών δέν άνήκουν μόνο οί κατά τεκμήριον πλούσιοι, όπως γινό
ταν τον παλιό καιρό. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος τής άστικής τάξεως, άνθρωποι δηλαδή 
μέ μέτριο εισόδημα, άνήκουν στην πιο πάνω κατηγορία. "Οπως πάνε τά πράγματα 
θάρθη ή εποχή πού οί μεγαλοπόλεις τίς μεγάλες γιορτές θά άδειάζουν κυριολεκτικά, 
ένώ ή έπαρχία θά πνίγεται άπο παροδική κοσμοπλημμύρα.

’Εμείς, μολονότι δέν είχαμε τήν τύχη νά γιορτάσουμε το Πάσχα μακρυά άπο 
τό καθημερινό μας περιβάλλον, είχαμε τήν εύτυχία νά γιορτάσουμε αύτό στήν ’Αστυ
νομική Σχολή, μέσα σέ ένα πέρα γιά πέρα οικογενειακό περιβάλλον. ’Έ τσι ή λύπη μας, 
πού δέν μπορέσαμε νά ζήσουμε τίς άγιες πασχαλινές ήμέρες στο γνώριμο περιβάλ
λον των παιδικών μας χρόνων, ή σέ κάποιο άλλο γραφικό χωριό τής έλληνικής επαρ
χίας, όχι μόνο εξαφανίσθηκε, άλλά νοιώσαμε καί ξεχωριστή ίκανοποίησι, γιατί άπο- 
φύγαμε έτσι τίς γνώριμες ταλαιπωρίες τών μετακινήσεων, ιδίως δέ τίς μέρες αυτές.

Χρόνια είχαμε νά γιορτάσουμε τό Πάσχα στήν ’Αστυνομική Σχολή. ’Έ τσι ή 
έφετεινή μας συμμετοχή είναι γεμάτη άπο καινούργιες εντυπώσεις καί διαπιστώσεις, 
πού όλες μαζί μάς διαβεβαιώνουν ότι ή παράδοσις τών ’Αστυνομικών Σχολών συνεχί
ζεται κάθε χρόνο καί καλύτερα. 'Η  διαπίστωσις αύτή μάς δίνει τό δικαίωμα νά νοιώ
θουμε ξεχωριστά ύπερήφανοι, γιατί βλέπουμε πώς συνηθίσαμε πλέον νά προπορευώ- 
μαστε τίς περισσότερες φορές τών άλλων καί όχι νά τούς άκολουθοϋμε, όπως γινόταν 
παλαιότερα.

Τό νά είσαι άστυνομικός καί νά περάσης τήν ήμέρα.τοΰ Πάσχα μέσα σ’ ένα 
δικό σου περιβάλλον, έχοντας πλάι σου φίλους σου παλιούς καί καινούργιους, προϊ
σταμένους καί υφισταμένους, τήν ήγεσία του Σώματος καί πολλούς έπισήμους προσ
κεκλημένους, νομίζουμε ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, γιατί έτσι δείχνουμε ό 
ένας στον άλλον καί τον ψυχικό κόσμο μας, πού σέ άλλες περιπτώσεις δέν φανερώ
νουμε τόσο εύκολα. Τό νά φας καί νά πιής μέ τούς συνεργάτες σου, είτε άνώτεροι εί
ναι αύτοί, είτε κατώτεροι, τό νά τραγουδήσης καί νά χορέψης μαζί τους, είναι γιά μάς 
κάτι πού έχει τρανή σημασία. Αύτό τό κάτι, άφ’ ενός μέν επιδρά ψυχολογικώς ση
μαντικά στήν άγάττη καί τήν κατανόησι πού πρέπει νά χαρακτηρίζουν τίς μεταξύ 
μ,ας σχέσεις, άφ’ έτέρου δέ δημιουργεί τό πρόσφορο έδαφος γιά τήν άνάπτυξι καλυ
τέρων φιλικών δεσμών μεταξύ τών ξένων οί όποιοι παρευρίσκονται κοντά μας, μέ 
τήν όποιαδήποτε ιδιότητα, σέ παρόμοιες γιορταστικές έκδηλώσεις.

Νά γιατί τό έφετεινό Πάσχα, πού γιορτάσαμε στήν ’Αστυνομική Σχολή, θά μάς 
μείνη άξέχαστο.’Ό χ ι μόνο γιατί ικανοποιήσαμε άπόλυτα τίς... γαστριμαργικές μας 
άπαιτήσεις, άλλά γιατί νοιώσαμε νά ζεσταίνη τίς καρδιές μας μιά φλόγα άνθρωπιάς, 
πού ύπάρχει καί θά ύπάρχη πάντοτε στις καρδιές τών άστυνομικών. Τή φλόγα αύτή 
έχουμε ύποχρέωσι νά τήν διατηρούμε άσβεστη, τόσο γιά τό καλό τό δικό μας, όσο 
καί γιά τό κοίλο τής υπηρεσίας μας καί τής κοινωνίας γενικώτερα.

Λέγοντας ότι τό έφετεινό Πάσχα στήν ’Αστυνομική Σχολή θά μάς μείνη άξέ-
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χαστο, τό γράφουμε χωρίς καμμιά διάθεσι κολακείας σ’ αύτούς πού φρόντισαν να μας 
χαρίσουν τις ωραίες εκείνες ώρες. 'Απλώς, διαπιστώνοντας μία πραγματικότητα, 
θεωρούμε ύποχρέωσι να την έξάρουμε, ευχόμενοι να έχη πάντοτε τις συνέχειές της. 
"Αλλοι, άρμοδιώτεροι άπο μας, συνεχάρησαν όπως έπρεπε καί όπως άξιζε τον 
διοικητή των Σχολών, άστυνομικό διευθυντή Α ' κ. Εμμανουήλ Άρχοντουλάκη καί 
τούς συνεργάτες του, για δ,τι μάς παρουσίασαν. ’Εμείς, άπλώς θέλουμε νά τούς έκ- 
φράσουμε ένα ολόθερμο εύχαριστώ, βγαλμένο άπο τα βάθη της καρδιάς μας. Τούς 
ευχαριστούμε λοιπόν για όλα. Για τό κέφι καί τή ζωντάνια τους, για τό χαμόγελό 
τους, για τήν καλωσύνη τους, γιά τήν άγάπη τους καί γιά τή χαρά πού μάς χάρισαν.

14 ’Απριλίου 1963. Πάσχα στην ’Αστυνομική Σχολή.
Τό προαύλιο τών ’Αστυνομικών Σχολών, όταν γύρω στις έντεκα ή ώρα φθάσα- 

με εκεί, μέ τήν φροντισμένη του διακόσμησι καί τις χαρωπές φυσιογνωμίες τών έπι- 
σκεπτών προσκεκλημένων, οί όποιοι έν τώ μεταξύ είχαν φθάσει, σέ προδιέθεταν εύ- 
χάριστα γιά μια χαρούμενη Πασχαλιά. Τό προσωπικό τής Σχολής, άπο τού διοικη- 
τοΰ μέχρι καί τού τελευταίου δοκίμου καί τού υπηρετικού προσωπικού, βρισκόταν 
σέ διαρκή κίνησι. Καλωσορίσματα, ευχές γιά τον καθένα, καί τοποθέτησις στις προ
καθορισμένες θέσεις. Τά πάντα μέ μαθηματική ακρίβεια, χωρίς καμμιά παρατυπία. 
Στά πρόσωπά τους εύκολα διέβλεπε κανείς κάποια άμηχανία, κάποια νευρικότητα. 
Θά μπορέσουν άραγε νά προσφέρουν στούς προσκεκλημένους τους αυτό πού έπιθυ- 
μοΰν; Μήπως δυσαρεστήσουν κανένα; Μήπως λησμονήσουν κάτι; Πάνε κι’ έρχονται, 
άλωνίζουν κυριολεκτικά, μέ πρωτοπόρο πάντοτε τον κ. Άρχοντουλάκη.

Ή  αίθουσα δεξιώσεων τής ’Αστυνομικής Σχολής, διακοσμημένη μέ γούστο, εί
ναι γεμάτη άπο έκλεκτούς προσκεκλημένους καί δοκίμους μετά τών οικογενειών των. 
Τά τραπέζια, γεμάτα άπο έκλεκτούς μεζέδες τού πασχαλινού οβελία, σαλάτες, τυ
ριά, κρασιά, μπΰρες, σόδες, κόκκινα αύγά, κοκορέτσι κλπ., δέχονται σέ λίγο τήν... 
έπίθεσί μας. Γύρω στις έντεκα καί τριάντα προσέρχεται ό ’Αρχηγός τού ’Αστυνο
μικού Σώματος κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, συνοδευόμενος άπο τον ύπασπιστή του, 
’Αστυνόμο Β' κ. Άνδρέα Σΐνον. Ευχές άνταλλάσσονται, αύγά τσουγκρίζονται, πο
τήρια υψώνονται, ένώ όλοι μας προσπαθούμε νά ικανοποιήσουμε ιδιαίτερα τό άσθε- 
νές μά καί ώραΐο φύλο, πού φιλοξενούμε στά τραπέζια μας. 'Η  ορχήστρα τού μαέ
στρου Σταύρου Ρουχωτά σκορπίζει γύρω ευθυμους σκοπούς. Τό γλέντι έχει άρχίσει 
καί σέ λίγο άνάβει κυριολεκτικά.

Στις 12.15' ή Α.Μ. ό Βασιλεύς Παύλος εισέρχεται μέ τήν άκολουθία του στήν 
αίθουσα δεξιώσεων τής Σχολής. Μιά ουρανομήκης ζητωκραυγή ξεχύνεται : «Ζήτω 
ό Βασιλεύς». Τις στιγμές έκεϊνες, καθώς ό Βασιλεύς τσουγκρίζει κόκκινα αύγά μέ 
τον κ. ’Αρχηγό, τον κ. διοικητή τής Σχολής, μέ δοκίμους καί μέ μικρά παιδάκια άστυ- 
νομικών, αισθήματα συγκινήσεως πλημμυρίζουν τήν ψυχή μας. Συγκινημένος άπο 
τις αύθόρμητες αυτές έκδηλώσεις ό Βασιλεύς άνταλλάσσει χειραψίες, χαμογελάει σέ 
όλους καί, υψώνοντας τό ποτήρι, εύχεται σέ όλους τό «Χριστός Άνέστη». 'Ένα άλη- 
θινό ελληνικό πανηγύρι πού τιμά μέ τήν παρουσία Του ό Βασιλεύς μας. Χαλασμός κό
σμου τά χειροκροτήματα καί οί ζητωκραυγές καθώς ό Βασιλεύς, περιστοιχιζόμενος 
άπο τον κ. Αρχηγό καί άλλους άξιωματικούς τής ’Αστυνομίας, παρακολου
θεί τούς χορευτάς καί τις χορεύτριες τού ομίλου Κουσιάδη νά σέρνουν ελληνικούς χο
ρούς. Γύρω στις 12.30' ό Βασιλεύς άποχωρεΐ. Τον συνοδεύουν οί ζητωκραυγές όλων 
τών προσκεκλημένων καί μαζί οί ενδόμυχες εύχές μας: «Νά ζήση χρόνια πολλά».

, "Οσο περνά ή ώρα τό γλέντι συνεχίζεται, φθάνει στο φόρτε του. Τό πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πού παρουσίασεν ό κονφερασιέ τού ραδιοφωνικού σταθμού 
’Ενόπλων Δυνάμεων κ. Καραμανέας, δίνει κάθε τόσο καινούργιες νότες κεφιού. 'Η  
άφιξις τών υπουργών κ.κ. Γεωργίου Ράλλη καί Δημητρίου Βρανοπούλου, τού τέως 
υπουργού καί ήδη βουλευτοΰ κ. Κωνσταντίνου Μανιαδάκη, τού άρχηγοΰ τής Έλλη-
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νίκης Βασιλικής Χωροφυλακής κ. Γεωργίου Βαρδουλάκη καί του έπιθεωρητοΰ τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καί διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών άστυνομικοϋ διευ- 
θυντοϋ Α ' κ. Εύαγγέλου Καραμπέτσου, συνοδευομένου ύπό του πρώτου ύποδιευθυν- 
τοϋ τής άστυνομικής διευθύνσεως ’Αθηνών, άστυνομικοϋ διευθυντοϋ Α ' κ. Εύαγγέ
λου ’Αναστασίου καί τοΰ ύπασπιστοΰ τής διευθύνσεως άστυνόμου Α ' κ. Γεωργίου 
Τσακανίκα, δίνει την εύκαιρία νέων έκδηλώσεων, οί όποιες άντικατοπτρίζουν τα έκα- 
τέρωθεν αισθήματα άγάπης καί φιλίας.

Καί ένώ μέσα στην αίθουσα δεξιώσεων τό γλέντι συνεχίζεται μέ άδιάκοπο κέ
φι, έξω ένα δεύτερο κλιμάκιο γιορτάζει μέ τό δικό του τρόπο καί τήν ορχήστρα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων. Είναι οί δόκιμοι άρχιφύλακες μέ τις οίκογένειές τους, πού έχουν 
πλημμυρίσει τήν αύλή τραγουδώντας καί χορεύοντας όλους τούς χορούς, άπό τσάμι-

Ά π ό  τό έφετεινόυ Πασχαλινόν γεϋμα είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν. Διακρίνονται οί : Α
στυνομικός διευθυντής Α' κ. Δ. Χανδρινός, αστυνομικοί διευθυνταί Β' κ. κ. Κ. Τουζένης 
καί Β. Γιαννόπουλος, ό αστυνόμος Β' κ. Α. Σϊνος, ώς καί άλλοι Αξιωματικοί τής ’Αστυ

νομίας Πόλεων.

κο μέχρι τουίστ καί μάντισον. Οί αύριανοί βαθμοφόροι τοΰ Άστυνομικοϋ Σώματος 
γλεντοΰν μέ τήν καρδιά τους τό Πάσχα καί συνεχίζουν τό γλέντι τους μέχρις άργά 
τό βράδυ, όταν, μετά τήν άποχώρησι άρκετών προσκεκλημένων, μπαίνουν στήν αίθου
σα δεξιώσεων.

Στο έφετεινό πασχαλινό γεϋμα τής ’Αστυνομικής Σχολής, έκτος τών άναφερθέν- 
των καί τοΰ προσωπικοΰ τών Σχολών μετά τών οικογενειών των, παρευρέθησαν επί
σης: ό τέως ’Αρχηγός τής Αστυνομίας κ. Σπόρου, οί τέως άστυνομικοί διευθυνταί Α' 
κ.κ. Κόλλιας, Κανελλόπουλος, ’Αρχιμανδρίτης καί Καθάρειος, ό άστυνομικός διευ
θυντής Α ' καί ή κυρία Χανδρινοΰ, οί άστυνομικοί διευθυνταί Α ' κ.κ. Κανελλάκης, Χα- 
λοΰλος, Κοτσιας καί Τουζένης, οί άστυνομικοί διευθυνταί Β ' κ.κ. Δ. Γιαννόπουλος, 
Π. Λυκούσης, Β. Γιαννόπουλος καί Μ. Βούλγαρης μετά τών συζύγων των, οί 
άστυνόμοι Β ' κ.κ. Παπαθανασίου, Μαυροζούμης, Σϊνος καί Πατσούρης μετά τών 
συζύγων των, ό υγειονομικός άξιωματικός άστυνόμος Β ' καί ή κυρία Άναγνωστάκη,
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ό ύπαστυνόμος καί ή κυρία Καραγιαννοπούλου, ό ύπαστυνόμος κ. Άθανασούλης, 
οί κυρίες Άρχοντουλάκη καί Βελόκα, ό γυμνασιάρχης κ. Φραγκιαδάκης, ό πάρεδρος 
του Συμβουλίου ’Επικράτειας καί καθηγητής των ’Αστυνομικών Σχολών καί ή 
κυρία Γλυκοφρύδη, ό καθηγητής τών Σχολών καί ή κυρία Λουκά, ό καθηγητής τών 
Σχολών καί ή κυρία Πολυμενάκου, ό διευθυντής καί ό υποδιευθυντής της Λεόντειου 
Σχολής κ.ά.

Τελειώνοντας άπευθύνουμε ένα μεγάλο εύχαριστώ στους καλλιτέχνες: Ζού- 
νη, Π ατέτσον, Φιλιππίδη (Ά γκόπ), Μητσάκη-Μαριάννα, Μαριάννα Χατζοπού- 
λου, Γιάννη Μπουρνέλη, Τρίο ’Αττικό, Σάσσα, Ρίκα Βάγια, Σάσα Παπαδοπούλου, 
καί στήν ορχήστρα Ρουχωτα, μέ τον εξαιρετικό της τραγουδιστή Λάζαρη, οί όποιοι, 
μέ τήν ευγενική τους συμμετοχή,έδωσαν ενα ξεχωριστό τόνο στο πασχαλινό γεϋμα 
τής ’Αστυνομικής Σχολής.

*
*  *

2 .  Σ ΤΗ Ν  Υ Π Ο Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Ι Γ Ε Ν ΙΚ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν , Σ ΤΗ Ν  Μ Η Χ Α 
ΝΟ Κ ΙΝΗ ΤΟ  Υ Π Ο Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Ι Α Θ Η Ν Ω Ν  Κ Α Ι Σ Τ Η Ν  ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Η  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Ι  
Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ

"Οπως κάθε χρόνο, έτσι καί έφέτος, τό Πάσχα γιορτάσθηκε μέ εξαιρετική επι
σημότητα καί άδιάπτωτο κέφι στις διάφορες άστυνομικές υπηρεσίες. Πρόκειται για 
μιά παράδοσι πλέον ή οποία, μέ τήν πάροδο τών χρόνων καί τήν πείρα πού άπό τήν 
έπανάληψι άποκτάται, παίρνει ευρύτερες διαστάσεις έπιτυχίας. Κάθε άστυνομική 
διεύθυνσι, κάθε τμήμα, κάθε άστυνομικό έστιατόριο, τις μέρες του Πάσχα φροντί
ζει να προσφέρη στούς άστυνομικούς ύπαλλήλους πλούσιον «τον άρτον καίτό θέαμα». 
’Έ τσι ικανοποιείται άπόλυτα μιά στοιχειώδης καί λογική άπαίτησις του "Ελληνος, 
ό όποιος, κοντά στις τόσες άγωνίες τής ζωής, κοντά στήν καθημερινή βιοπάλη, νοιώ
θει τήν άνάγκη κάποτε νά τό ρίξη λίγο έξω, διασκεδάζοντας μέ τον τρόπο του καί 
άνάλογα μέ τήν οικονομική του τοποθέτησι.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά πού παριστάμεθα μάρτυρες μιας ό- 
ποιασδήποτε διασκεδάσεως τών άστυνομικών, γιατί διαπιστώνουμε, χωρίς καμμιά 
προκατάληψι, τό άνώτερο πολιτιστικό επίπεδο καί τήν πνευματική καλλιέργεια πού 
χαρακτηρίζουν σήμερα τή ζωή τών άστυνομικών. 'Όσο τραχύ καί άχαρι κι’ αν εί
ναι έκ φύσεως τό επάγγελμά μας, ξέρουμε νά τό παρουσιάζουμε άνθρώπινο, μέ τήν 
άπαραίτητη πάντοτε άγάπη καί κατανόησι τοϋ Κοινού.

Ή  πρόσκλησίς μας στο πασχαλινό γεύμα τής ’Αστυνομικής Σχολής, μάς στέ
ρησε τής ευκαιρίας νά έπισκεφθοΰμε ένα-ένα τά διάφορα άστυνομικά εστιατόρια τήν 
ήμέρα τού Πάσχα. Παράταΰτα, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες πού συγκεντρώσαμε, σ ’ 
όλα τά άστυνομικά εστιατόρια, τό πασχαλινό γλέντι σημείωσε άπόλυτη έπιτυχία καί 
τό Πάσχα γιορτάσθηκε μέ κάθε μεγαλοπρέπεια. Μέ χαρά πληροφορηθήκαμε πώς τά 
διάφορα πασχαλινά άστυνομικά γεύματα τίμησαν μέ τήν παρουσία τους έκπρόσω- 
ποι τού Κοινού, πού μέ ιδιαίτερη έπιθυμία δέχθηκαν τις σχετικές προσκλήσεις καί 
γιόρτασαν τό Πάσχα μαζί μέ τούς άστυνομικούς τής περιφερείας των. ’Εκφράζουμε 
μιά ευχή. Κατά τήν γνώμη μας ή πρόσκλησίς ιδιωτών σέ παρόμοιες έκδηλώσεις πρέ
πει νά γενικευθή, γιατί έτσι δίδεται έκατέρωθεν ή εύκαιρία, στούς άστυνομικούς δη
λαδή καί στούς πολΐτας, νά γνωρισθοΰν καλύτερα καί νά σφυρηλατηθοΰν περισσό
τερο οί δεσμοί φιλίας καί άγάπης πού πρέπει νά χαρακτηρίζουν τήν ’Αστυνομία καί 
τό. Κοινό.

Τό πασχαλινό γεύμα τής 'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, πού 
άρχισε στις 12 καί κράτησε ώς στις 5 τό άπόγευμα, τίμησαν μέ τήν έπίσκεψί τους: ή 
Α.Β.Τ. ό Διάδοχος Κωνσταντίνος, τον όποιον ύπεδέχθησαν ό επιθεωρητής τού Ά -
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στυνομικοΰ Σώματος καί διευθυντής τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών, άστυνομικος διευ
θυντής Α ' κ. Ευάγγελος Καραμπέτσος, ό διοικητής της Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών, άστυνομικος διευθυντής Α ' κ. ’Ιωάννης Καραχάλιος, ό υποδιοικητής τής ’Ασφα
λείας άστυνομικος διευθυντής Α ' κ. Κωνσταντίνος Τασιγεώργος, καί άλλοι άνώτε- 
ροι καί κατώτεροι άξιωματικοί, καί ό υπουργός τών Συγκοινωνιών κ. Δημήτριος 
Βρανόπουλος.

Τήν Μηχανοκίνητο 'Υποδιεύθυνσι ’Αθηνών τήν ήμέρα τοϋ Πάσχα έπεσκέφθη- 
σαν, έκτος τοϋ κ. Βρανοπούλου, καί οί κ.κ. Καραμπέτσος καί Παπασταφίδας, ό έφο-

Ά π ό  τό Πασχαλινόν γεΰμα εις τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιυ Πειραιώς. Διακρίνονται ό 
Υφυπουργός έπΐ τών ΟΙκονομικών κ. Δ. Άλιπράντης, ό αστυνομικός διευθυντής Α’ 
κ. Δ. Βασιλάκος καί οί αστυνομικοί διευθυνταί Β' κ. κ. Ν. Τσαγκρής, Β. Σακελλα-

ρίου καί Κ. Σττυριούνης.

πλιστής κ. Μάτσας Στυλιανός, ό άσφαλιστής κ. Μινέττας Παναγιώτης, ό μεγαλέμ- 
πορος κ. Λαγούτας Νικόλαος κ.ά. Χάρις στίς φροντίδες τοϋ διοικητοΰ τής Μηχανο
κινήτου Ύποδιευθύνσεως ’Αθηνών, άστυνομικοΰ διευθυντοΰ Β' κ. Νικολάου Μπι- 
τούνη, τό γλέντι, πού άρχισε στίς 12, κράτησε ώς στίς 7 τό απόγευμα μέ τό ΐδιο κέ
φι καί τήν ίδια ζωντάνια.

’Αφήσαμε τελευταία τήν άστυνομική διεύθυνσι Πειραιώς για να τονίσουμε 
ιδιαίτερα τήν επιτυχία πού σημείωσε καί έκεϊ τό πασχαλινό γεΰμα, πού δόθηκε στο 
άστυνομικό έστιατόριο τής διευθύνσεως Πειραιώς.

Χάρις στίς φροντίδες τοϋ άναπληρωτοΰ διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Πειραιώς, 
άστυνομικοΰ διευθυντοΰ Α' κ. Δημητρίου Βασιλάκου καί τών συνεργατών του, τό 
πασχαλινό γεΰμα εΐχε άπόλυτη επιτυχία. Σ ’ αυτό, έκτος τών άνωτέρων καί κατωτέ
ρων άξιωματικών καί τών κατωτέρων υπαλλήλων τής διευθύνσεως Πειραιώς, πα
ρέστησαν καί οί κ.κ. Δημήτριος Άλιπράντης, υφυπουργός Οικονομικών, Γεώργιος 
Άνδριανόπουλος, τ. ύπουργος καί ήδη βουλευτής, Γεώργιος Κοντογεώργος τ. διευ
θυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς, Κωνσταντίνος Βλάχος, στρατηγός έ.ά., Μόφορης, 
διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Πειραιώς, κ.ά.

I. ΡΑ Ί ΚΟΣ
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Α) Κατά τον μήνα Μάρτιον έ.έ. καί άπο 1 — 31 εις ’Αθήνας — Πειραιά —
Πάτρας καί Κέρκυραν :
1. Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής έκλογής των ο ίκ ο ι ..................  1.435 Μέλη
2. Έξητάσθησαν είς ιατρεία τής έκλογής των ο ίκ ο ι....................  1.799 »
3. Είσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής έκλογής των . . .  190 »
4. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια ..............................   29 νέα »
5. Έξητάσθησαν εις εξωτερικά ιατρεία του Ν.Α.Π. καί τοϋ

Κλάδου 'Υγείας ’Αθηνών — Πειραιώς .................................. 5.014 »
’Ή το ι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω 8.467 »

6. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 6.492 συνταγαί.
7. Έχορηγήθησαν εις 2 μέλη ορθοπεδικά είδη αξίας 500 δραχμών.

Ά πο  οικονομικής πλευράς 6 μην Φεβρουάριος 1963 έχει ως έξής :
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  Δραχμαί 349.204,—
’Έ σ ο δ α  έκ συμμετοχής Δημοσίου » 392.497,20
Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν  » 741.701,20
Έ ξ ο δ α  >) 1.104.178,—

Β ) Έφιστάται ιδιαιτέρως ή προσοχή τών μελών τοϋ Κλάδου 'Υγείας διά τά 
μέλη τής οικογένειας των, άτινα διαμένουσιν έν επαρχία όπως, έφ’ δσον προμηθεύ
ονται φάρμακα παρ’ άγροτικών Ιατρών, έλλείψει φαρμακείου, μνημονεύηται, έν τή 
ύπό τών άγροτικών ιατρών χορηγουμένη ιατρική'γνωματεύσει, ή ένδειξις ότι εχουσιν 
οδτοι (ιατροί) το δικαίωμα νά πωλώσι φάρμακα, δυνάμει άδειας τής ’Αρχής, οτε 
καί δέον νά άναγράφηται ό άριθμος καί ή ημερομηνία τής άδείας,ώς καί ή χορηγήσασα 
ταύτην ’Αρχή ('Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας, Νομαρχία κ .λ .π .).

Γ ) Πρύ πάσης προσφυγής είς ιδιώτην οδοντίατρον τών μελών τοϋ Κλάδου 
'Υγείας προς έκτέλεσιν οδοντιατρικών θεραπευτικών έργασιών, δέον οί άσθενείς άπα- 
ραιτήτως νά μεταβαίνωσιν είς το Νοσοκομεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τον παρά 
τοϋ έλεγκτοΰ οδοντιάτρου έφοδιασμον των διά γνωματεύσεως περί τών πραγματοποι- 
ηθησομένων έργασιών, βάσει τής οποίας καί μόνον χορηγείται έντολή τοϋ Κλάδου 
'Υγείας προς ΐδιώτας οδοντιάτρους. Διά την λήψιν 8μως έντολής, δέον οι ένδιαφερό- 
μενοι νά προσέρχωνται είς Κλάδον 'Υγείας έντος 2ημέρου το βραδύτερον άπο τής 
ήμερομηνίας χορηγήσεως τής γνωματεύσεως. Όδοντιατρικαί θεραπευτικαί έργασίαι, 
γενόμεναι άνευ σχετικής έντολής τοϋ Κλάδου 'Υγείας, ώς γνωστόν, δεν άναγνωρίζον- 
ται καί ώς έκ τούτου πάσα δαπάνη βαρύνει άποκλειστικώς καί μόνον τον μέτοχον. 
Μετά δέ την δι’ έντολών τοϋ Κλάδου 'Υγείας πραγματοποίησιν τών οδοντιατρικών έρ
γασιών, οί ύποβληθέντες είς θεραπείαν, πρέπει άπαραιτήτως νά μεταβώσιν έκ νέου 
είς οδοντιατρικόν τμήμα τοϋ Ν.Α.Π. προς έλεγχον καί άναγραφήν παρά τοϋ έλεγκτοΰ 
οδοντιάτρου έπί τών είς χεΐρας των έντολών τής ένδείξεως δτι πράγματι έγένοντο αί 
έργασίαι αύται. Έντολαί μή φέρουσαι την ένδειξιν ταύτην τοϋ έλεγκτοΰ δεν γίνονται 
δεκταί προς έξόφλησιν παρά τοϋ Κλάδου 'Υγείας.

Δ) 'Ως γνωστόν, δεν άναγνωρίζονται αί δαπάναι έκτελέσεως ένδοφλεβίων 
ένέσεων παρά μή ιατρών, καθ’ δσον τοΰτο είναι έπικίνδυνον καί άπαγορεύεται έκ τοϋ 
νόμου. Ή  έκτέλεσις δμως ύποδορείων ή ένδομυικών ένέσεων έπιτρέπεται καί παρ’ 
έπιστημόνων μαιών ή διπλωματούχων άδελφών νοσοκόμων πολυετούς φοιτήσεως, 
υπό τήν ρητήν προϋπόθεσιν δτι αύται έγένοντο έντολή τοϋ θεράποντος ίατροΰ, ήτις 
ένδειξις δέον νά άναγράφηται άπαραιτήτως κάτωθι τής σχετικής άποδείξεως δαπάνης.

Ό  ’Αρχηγός
ώς Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Υγείας 

θ . Ν. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ



Τ Ο Υ ΡΙΣ Τ ΙΚ Α  ΘΕΜ ΑΤΑ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β ’

Τοπωνυμικά των όδών Αθηνών κατ* Αλφαβητικήν σειράν
Κατεχάκη Γεωργίου.
Πάροδος της όδοΰ Μεσογείων 175, κεντρική λεωφόρος του συνοικισμού Έ λ- 

ληνορρώσων.
'Ο Γεώργιος Κατεχάκης, γυιός του οπλαρχηγού της Κρήτης ’Αποστόλου Κα

τεχάκη, γεννήθηκε στη  Πόμπια τής επαρχίας Καινούριου του νομοΰ 'Ηρακλείου της 
Κρήτης, τό 1881. Τό 1902 έξήλθε τής Σχολής Εύελπίδων καί άνεμίχθη στον Μακε
δονικό άγώνα μέ τό ψευδώνυμο καπετάν Ρούβας. Άπεστρατεύθη μέ τον βαθμό τοΰ 
άντιστρατήγου. Διετέλεσε πολιτικός διοικητής Θράκης, γενικός διοικητής Κρήτης 
καί τρεις φορές υπουργός των Στρατιωτικών. Τό 1929 έξελέγη γερουσιαστής. Πέ- 
θανε στο 'Ηράκλειο τής Κρήτης τό 1938.

Κατζαντώνη Προκοπίου.
Πάροδος τής όδοΰ Ρουμπέση 53, στο τέρμα τής λεωφ. γραμμής 'Αγίου Γε

ωργίου Κυνοσάργους.
Ό  Προκόπιος Κατζαντώνης, άγωνιστής τοϋ 1821, έφονεύθη στην πολιορκία 

των ’Αθηνών ύπό τοϋ Κιουταχή.
Κατριβάνου ’Αλεξίου.
Πάροδος τής όδοΰ Φερρών κοντά στο Β ' Γυμνάσιο άρρένων τής όδοΰ Ά χαρ- 

νών (στάσις Χέϋδεν).
Ό  Άλέξης Κατριβανος ή Καπετάν ’Αλέξης, Πελοποννήσιος κλέφτης, έπολέ- 

μησε μέ τούς Κολοκοτρωναίους πριν άπό τήν έπανάστασι τοΰ 1821 καί έφονεύθη τό 
1804.

Κατσαντώνη.
Πάροδος τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας 13, πιο πάνω άπό τό άλσος τοΰ πεδίου 

τοΰ “Αρεως.
'Ο Κατσαντώνης, ένας άπό τούς διασήμους κλέφτες τής προεπαναστατικής 

περιόδου, πρωτότοκος γυιός τοΰ άρχιτσέλιγκα Γιάννη Μακρυγιάννη, γεννήθηκε στο
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Βασταβέτσιο της ’Ηπείρου τό 1770. Είχεν ακόμη δύο αδελφούς, τον Κώστα, τον λε
γόμενο Λεπενιώτην καί τον Γεώργιο, τον καλούμενο Χασιώτην.

’Από μικρός άκόμη ό Κατσαντώνης ήθελε να γίνη κλέφτης, άλλα ή μητέρα του 
τον συνεκράτει λέγοντας: «Κάτσε, Άντώνη, γιατί είσαι άκόμη μικρός». Ά πό  τις δύο 
πρώτες αυτές λέξεις προήλθε, κατά τήν παράδοσι, τό παρατσούκλι «Κατσαντώνης», 
μέ τό όποιο καί άπηθανατίσθη. Σχηματίσας ισχυρόν ένοπλο σώμα, μαζί μέ τούς ά- 
δελφούς του καί τούς Δίπλα καί Τσόγκα, ήλεγχεν ολόκληρη την μέχρι τών κρασπέ
δων της ’Ηπείρου περιοχή καί κατέστη έπικίνδυνος στή τουρκική διοίκησι. Τόσον 
αυτός δσο καί ό άδελφός του Χασιώτης, συλληφθέντες άπό τον Ά λή, έφονεύθησαν διά 
θραύσεως τών οστών των.

Κατσικογιάννη.
Πάροδος τής όδοΰ Άριστοφάνους 9, στή πλατεία Ψυρρή.
Πήρε τήν ονομασία αύτή προς τιμήν τής συνώνυμης οικογένειας άρματωλών 

καί άγωνιστών τοϋ 1821, πού κατήγετο άπό τό Βάλτο, τής οποίας μέλη διεκρίθησαν 
καί έφονεύθησαν σέ διάφορες μάχες. Έ ξ  αύτών ό Ευστάθιος ή Στάθης διετέλεσε πρω- 
τοπαλλήκαρο τοϋ Όδυσσέως Άνδρούτσου καί άργότερα τοϋ Γκούρα.

Κατσώνη Λάμπρου.
Πάροδος τής όδοΰ 'Ιπποκράτους 200, στο τέρμα Τπποκράτους.
Ό  Λάμπρος Κατσώνης, ό θρυλικός θαλασσομάχος, γεννήθηκε στή Λειβαδιά 

τό 1752. Τό 1770, διωχθείς άπό τούς Τούρκους, κατέφυγε στο Λιβόρνο τής Ρωσίας, 
δπου ένετάχθη στις δυνάμεις τοϋ Όρλώφ. ’Αργότερα κατετάγη στο συσταθέν ελλη
νικό τάγμα. Τό 1788, κατόπιν έντολής τής ρωσικής κυβερνήσεως, ήρχισε νά ένοχλή 
τούς Τούρκους στο Ίόνιο καί διεσκόρπισε τον στόλο των στή Κάρπαθο. Ή  Μεγάλη 
Αικατερίνη τής Ρωσίας τον προήγαγε σέ χιλίαρχο.

Τό 1789 στο Δυρράχιο κατεναυμάχησε τον τουρκικό στόλο. Τον έπόμενο χρό
νο στήν ’Άνδρο, ύπέστη μεγάλες ζημίες, καταστραφείσης καί τής ναυαρχίδος του. 
"Οταν έτερματίσθη ό ρωσοτουρκικός πόλεμος, μέ τήν συνθήκη τοϋ Ίασίου, διετάχ- 
θη νά σταματήση τις έπιδρομές του κατά τών Τούρκων, πλήν δμως δέν συνεμορφώθη, 
γιατί έπίστευε δτι τά έλληνικά δίκαια παρημελοΰντο. Τελικά, έγκαταλελειμμένος άπό 
τήν Ρωσία, κατέφυγε, μαζί μέ τον Άνδρέα Άνδροΰτσο ή Άνδρΐτσο, στο Πόρτο Κά- 
γιο τής Μάνης, δπου έδέχθη τήν έπίθεσι τουρκικών καί γαλλικών ναυτικών δυνάμεων. 
Φεύγοντας κατέφυγε στήν ’Ιθάκη, άργότερα στή Πάργα καί έν συνεχεία στήν Κρι
μαία, δπου καί πέθανε τό 1804. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ πολλές συνοικίες τών 
’Αθηνών καί τών προαστίων).

Καύκασού.
’Αρχίζει άπό τήν οδό Καλλινόβου (Πολύγωνο) καί τελειώνει στή Ν. Κυψέλη.
Πρόκειται γιά τή γνωστή οροσειρά πού χωρίζει τήν Εύρώπη καί τήν ’Ασία 

καί έκτείνεται, μεταξύ Εύξείνου καί Κασπίας, σέ μήκος 1280 χιλ. Θεωρείται σαν 
μία άπό τις σημαντικώτερες οροσειρές τής 'Υδρογείου. Τό δλο συγκρότημα διακρί- 
νεται σέ δύο μέρη, τον Μέγαν ή κυρίως Καύκακον καί τον Μικρόν Καύκασον. 
Οί σπουδαιότεροι ποταμοί πού πηγάζουν άπό τον Καύκασον είναι οί: Κουμπάν, Ριόν 
καί Κούρ (Κΰρος καί Φάσις τών άρχαίων) καί ό Ά ραξος, πού είναι τό φυσικόν δριον 
μεταξύ Ρωσίας καί Περσίας, έν μέρει δέ τής Ρωσίας-Τουρκίας.

'Η  Καυκασία περιοχή άπό τούς άρχαιοτάτους χρόνους είχε σχέσεις μέ τον 
έλληνισμόν. ’Αξιομνημόνευτη είναι ή, διαρκοΰντος τοϋ ρωσοτουρκικοΰ πολέμου (1877 
-1878), ομαδική μετανάστευσις'Ελλήνων τοϋ Πόντου,οί όποιοι έγκατεστάθησαν έκεΐ 
καί ίδρυσαν έλληνικές κοινότητες. ’Αργότερα, μετά τήν μπολσεβικική έπανάστασι 
καί τήν τουρκική εισβολή τοϋ 1921, τό μεγαλύτερο μέρος τών έκεϊ Ελλήνων κατέ
φυγε στήν Ελλάδα καί έγκατεστάθη κυρίως στή Μακεδονία. (Συνεχίζεται)
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^)λ ιβερός υπήρξε καί εφέτος ό άπολογισμός τοϋ πασχαλινού «εθίμου» των βαρε- 
λόττων, των βεγγαλικών καί τόσων άλλων εύφλέκτων πυροτεχνημάτων. Πλέον άπό 
έξήντα άτομα έτραυματίσθησαν σοβαρώς καί μή στην περιφέρειαν τής πρωτευούσης, 
ένώ δύο νεκροί καί δεκάδες τραυματίες έπλήρωσαν καί στην έπαρχία τον φόρον αί
ματος ένός ανουσίου καί όλως επικινδύνου πλέον εθίμου γιά τήν σημερινή έποχή. Τό 
φαινόμενον είναι άνησυχητικόν καί δύναται κανείς εύκολα να φαντασθή τί θά συνέ- 
βαινε·, πόσα άκόμη θύματα θά είχαμε, έάν δεν έλαμβάνοντο τά αύστηρότατα άστυ- 
νομικά μέτρα καί άπαγορεύσεις. Καί βλέπει ό άνθρωπος τής σημερινής εποχής νά 
έξεγείρωνται, ευτυχώς, εναντίον τοϋ εθίμου σύσσωμος ό τύπος καί λοιποί παράγον
τες, άξιοϋντες την ολοσχερή έξάλειψιν μιας πατροπαραδότου καταστάσεως πού τό- 
σας δυστυχίας έπισσωρεύει. "Αλλοτε, όταν ή ’Αστυνομία άπηγόρευε τήν χρήσιν κρο
τίδων καί τόσων άλλων συναφών έφευρημάτων γιά τήν μεγάλη εορτή τοϋ Πάσχα, 
έσηκώνοντο ούρανομήκεις διαμαρτυρίαι άπό τών στηλών τών εφημερίδων καί όλοι 
έβλεπαν τήν άπαγόρευσιν ώς «κακώς έννοούμενον εύρωπαϊσμόν». ’Αξίζει έπί τούτου 
νά άναφερθή Ινα χρονογράφημα—κεραυνός τοϋ μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά, 
δημοσιευμένου τό έτος 1922. Γράφει λοιπόν ό τόσον προοδευτικός κατά τά άλλα ε
θνικός μας ποιητής:

«'Η  ’Αστυνομία τής μεγάλης χώρας έδώ προστάζει νά περάσουμε τή Λαμπρή 
»μέ βουβαμάρα όλάτελα' δέ θέλει κρότο κανενός είδους· άπό τό βρόντο τοϋ μάσκου- 
»λου ίσαμε τό σκάσιμο τής τράκας, δλα τά καταγγέλλει χαρακτηρίζοντάς τα «βάρ- 
»βαρες παλαιός συνήθειες»· καί τ ’ άπαγορεύει... Πώς μπορεί νά νοηθούνε Χριστός 
»’Ανέστη καί νέκρα; Δηλαδή σιωπή; Χριστός Άνέστη λές καί βλέπεις πώς μέσα στις 
»δύο αυτές λεξοΰλες, ξεσποΰν κι’ άντιλαλοΰν όλου τοϋ κόσμου οί ήχοι καί οί χτύποι. 
»Καί τούς άκοΰς. Φωτιές ξεσποΰν, βόλια σφυρίζουν, σχίζουν τον άέρα πύρινες γλώσ- 
»σες, καμπάνες χτυπούν, κανόνια βροντούν. Βουβαίνεται κανείς όταν πεθαίνει. "Οταν 
«άνασταίνεται, γυρίζει στή ζωή μέ χίλιες γλώσσες. Τό βροντερώτερο φαινόμενο τού 
»κόσμου είναι ή Νίκη. ’Ακόμα καί τό φιλί τού Πάσχα, ό κατ’ εξοχήν άσπασμός τής 
«’Αγάπης, καθώς δίνεται ξέσκεπα, στο φώς, μπροστά σέ όλων τά μάτια, υποθέτω 
κρύβει στο κελάδημά του έναν δυνατώτερο σκοπό: μεγαλόφωνο φιλί... "Ολο μου τό 
»εΐναι τό προσβάλλει, τήν ήδονή τού μυστηρίου πού κρατεί μέσα της κάθε θρησκεία 
»τήν πικραίνει, τήν ήθική τού Χριστιανισμού τήν παραβιάζει, ’Αστυνομία πού θά 
«ήθελε νά γιορταστή'ή ’Ανάσταση τού Κυρίου, άμίλητα, άκρότητα, ψόφια. Τό άρνί, 
»τό στόμα, τό κουμπούρι. Ή  σούβλα, τό φιλί, τό ρίξιμο... "Α, όχι, δεν είναι γιά μα- 
»κάρισμα ό τόπος πού δεν έχει ιστορία ή πού δεν φροντίζει γιά τήν ιστορία του. Θέ- 
»λω τή Λαμπρή μου καί φέτος, καθώς καί πέρσι, καθώς καί φέτος, καθώς καί πάν
τα, νά τή γιορτάσω, καί παιδί καί νέος, καί μεσόκοπος καί γέρος—γιατί άπ’ όλα τοΰ- 
»τα είμαι μαζί καί τίποτε δέν άλλάζει μέσα μου—νά τή γιορτάσω άκούγοντας άπό 
»τό πρωί ώς τό βράδυ τή μουσική συμφωνία τού άναστάσιμου κρότου, πού άρχίζον- 
»τας άπό τής τρακατρούκας τό ξεθύμασμα ύψώνεται ίσαμε τό μούγκρισμα τού γκρα... 
» Ό  κρότος είναι ή γλώσσα τής χαράς τής πασχαλιάτικης. "Ολα μάς λένε τό Χριστός 
»Άνέστη φωναχτά. Τίποτε δέν κρατούμε μέσα μας άπό τήν εντύπωση κι’ άπό τή λα-
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»τρεία της ημέρας. Το φωνάζουμε. ’Από το «Δεΰΐε λάβετε φως», το αναστάσιμο, με- 
»λωδία πού είναι άρμονία του ή μεσονύκτια κωδωνοκρουσία, ’ίσαμε τήν κουμπούρα 
»τοϋ μόρτη. ’Άλλωστε καί ή πολιτεία γιατί απαγορεύει στον πολίτη δ, τι εκείνη ένο- 
»μοθέτησε για τιμής υπέρτατης άπονομή στα έπίσημα πρόσωπα, στους δυνατούς της 
»γής, στα πανηγύρια της τα έθνικά, στις χρονιάρικες ιστορικές ημέρες,στις χαρές της 
»καί στις λύπες της; "Ολα αύτά δεν τά σημαδεύει καί δέν τα εξαγγέλλει μέ τον κρό- 
»το; Καί τί κρότο!... Χυμένο άπο τη μπούκα του τεράστιου κανονιού».

** *
Καλές καί άγιες οί ιδέες του ποιητοΰ δ,τι τοΰ ελληνικού, έάν, μέ τήν χρήσιν 

των παντοειδών κροτίδων καί λοιπών πυροτεχνημάτων, δέν έθρηνοϋντο ανθρώπινα 
θύματα. "Ισως άκόμη ωραίοι καί έλληνικώτατοι οί στοχασμοί του γιά τήν παλαιά 
κάπως έκείνη έποχή, πού οΰτε ό μετέπειτα καί μέχρι σήμερα ύπερπληθυσμός της 
πρωτευούσης καί άλλων μεγαλοπόλεων ύπήρχε, άλλα οδτε καί τά ποικιλόμορφα καί 
έπικίνδυνα πυροτεχνήματα της σήμερον είχαν καν εύφευρεθή. 'Οπωσδήποτε, έάν ό 
Κωστής Παλαμάς καί οίοσδήποτε άλλος «διαμαρτυρόμενος» άλλων εποχών, έβλε
παν τό πλήθος τών σημερινών θυμάτων έξ αιτίας του «έθίμου», θά συνηγορούσαν ό- 
λοψύχως υπέρ της ολοσχερούς καταργήσεώς του. Πόσον μάλλον έάν παρελλήλιζαν: 
Τ ρ ι ά ν τ α  π ε ρ ί π ο υ  τά θύματα τών τροχών κατά το Πάσχα, άνά τήν επικρά
τειαν, ά ν ω  τ ώ ν  ο γ δ ό ν τ α  τά θύματα τοΰ «έθίμου» τών πασχαλινών κρότων, 
άνά τήν έπικράτειαν έπίσης...

** *
JL πήρξε καί πάλιν πλούσια ή συγκομιδή τών διαρρηκτών καί λοιπών κλεπτών 

τις τελευταίες ημέρες. Δύο «έργατικώτατοι» καί σεσημασμένοι διαρρήκται, ό Λ.Ι. 
τών 30 έτών, «άρτι άποφυλακισθείς» κατόπιν έπταετοΰς καθείρξεως, καί ό Δ.Λ. τών 
26 έτών, άπεγύμνωσαν, ώς ώμολόγησαν, δεκαπέντε «μόνον» περίπτερα στο Ε λλη
νικόν, Παλαιόν Φάληρον, 'Ηλιούπολιν, Αιγάλεω καί Νέαν Φιλαδέλφειαν. 'Η  μέθο
δος πολύ άπλή: ’Έχοντας δύο λοστούς στο πορτ-μπαγκάζ τοΰ πειρατικού αυτοκινή
του, το όποιον ένοικίαζαν, «έπλεύριζαν» σέ απόμερα περίπτερα καί έκαμναν δ,τι κά- 
μνει κάθε εύσυνείδητος διαρρήκτης. Αυτό δμως δταν προχωρούσαν οί νυκτερινές ώ
ρες καί δέν εδρισκαν άτομα νά μεταφέρουν Πατήσια—’Αμπελοκήπους ή Σύνταγμα— 
Π. Φάληρον κ.λ. Ή  σχετική πρωτοτυπία έγκειται στο δτι έπωλοΰσαν τά κλαπέντα 
τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας σέ άλλους περιπτεριούχους, λέγοντας δτι είναι «άτυ- 
χήσαντες συνάδελφοι». "Ενας άλλος διαρρήκτης, ό Α.Α. τών 33 έτών, συνελήφθη έξ 
ένέδρας στο Παλαιό Φάληρο τήν στιγμή πού έπιχειροΰσε γιά δεύτερη φορά τήν διάρ- 
ρηξιν ιερού ναού. 'Ο ίδιος είχε διαρρήξει άλλους ναούς τοΰ Π.Φαλήρου, τοΰ Καλαμα- 
κίου καί τής Νέας Σμύρνης, ήτο δέ φοβερά έπικίνδυνος καί σεσημασμένος. Άλλος 
διαρρήκτης, 19 έτών αύτός καί συλληφθείς άπο τούς συναδέλφους τοΰ Πειραιώς, έ- 
κλεψεν Ι.Χ. έπιβατικόν αύτοκίνητον άπο τήν οδόν ’Αγησιλάου καί μέ αυτό μετέβη 
στήν οδόν Μεσογείων, δπου διέρρηξεν ένα περίπτερον, άκολούθως δέ μετέβη στήν γεί
τονα καί διέρρηξεν άλλο περίπτερον στήν οδόν Πειραιώς. Καί άλλοι, καί άλλοι διαρ- 
ρήκται, τούς όποιους ας άποσιωπήσωμεν έπί τοΰ παρόντος. Άκολουθοΰν οί άπλοι 
κλέπται, μεταξύ τών όποιων «παρατηροΰμεν»: Τον Δ.Σ. τών 22 έτών, ό όποιος «έ- 
ξάφρισε» άπο ώρισμένους στήν Κεφαλληνία 1250δραχμάς, στήν Κέρκυρα 1800, στήν 
Πάτρα 1500 καί στήν Χαλκίδα 2.000 δραχμάς. 'Η  τύχη τόν έφερε τον «καλόν» αυτόν 
Κεφαλλωνίτη νά συλληφθή στον Πειραιά.

** *
«Παρατηροΰμεν» έπίσης μεταξύ άλλης κατηγορίας κλεπτών, έκείνης τών «πον

τικών ξενοδοχείων», τούς: Σ.Κ ., έτών 23 καί Χ.Α., έτών 25, μέ δεκάδας καί άλλων 
κλοπών καί διαρρήξεων. Προ πάντων δμως παρατηροΰμεν τόν ρηξικέλευθρον Κεφαλ- 
λήνα Γ.Β., έτών 25, διά τήν σύλληψιν τοΰ όποιου έχρειάσθησαν πολλοί κόποι καί μό
χθοι τών συναδέλφων Πειραιώς. Αυτός «έξάφρισε» πολλούς πελάτας ξενοδοχείων τοΰ
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Πειραιώς, παρουσιαζόμενος ώς Νικόλαος, ’Ελευθέριος, ’Άγγελος Συλδάτος, Γυλ- 
δάτος, Πιλδάτος,κ.λ. κ.λ., έματαίωσε δέ, ό άθεόφοβος, «ταξίδι τοΰ μέλιτος» τοΰ Σ .Σ . 
καί της συζύγου του, «άρτι άφιχθέντων έκ χωρίου τη ς’Ηλείας καί καταλυσάντων εις 
λαϊκόν ξενοδοχεΐον», ένθα έκ των θυλακίων τοϋ εύτυχοΰς γαμβρού άφήρεσε 4.800 
δραχμάς. ’Αλλά, μέ άγνωστους μέχρι της στιγμής δράστας, παρατηροΰμεν μίαν άλ
λη, καινοφανή κατηγορίαν κλοπής: την «έκ γυναικός δημοσίου ύπαλλήλου δι’ άπασχο- 
λήσεως», δπως θά έγραφεν άνώτατος αστυνομικός έν συντάξει καί γνωστός συγγρα- 
φεύς. Πράγματι, έπτά κλοπές άπό τσάντες γυναικών δημοσίων υπαλλήλων έλαβαν 
χώραν τον τελευταίο καιρό μέ την μέθοδον τής άπασχολήσεως. Εισέρχεται δη
λαδή ό δράστης σέ δημόσιον γραφεΐον καί, ζητώντας πληροφορίες για τις όποιες ά- 
παιτεΐται μετάβασις τής ύπαλλήλου σέ παρακείμενον γραφεΐον ή άναδίφησις σέ άρ- 
χεΐα κ.λ., ευρίσκει τον καιρόν κλοπής τής τσάντας.Προσοχή λοιπόν καί στο νέο αυτό 
είδος τής έπινοητικότητος συγχρόνων έγκληματιών.

Λ*-»έν υστέρησε καί ό τομεύς τής άπάτης τον τελευταίο καιρό. Λάμπει ή άφέλεια 
άλλα καί ή πλεονεξία 21 θυμάτων τοΰ κομψοΰ έκείνου καί πολυωνύμου άπατεώνος 
τών 27 έτών, πού, χαμογελώντας συνεχώς πλήν τών άλλων, παρέσυρε τούς «πονη
ρούς» στο έπί τής λεωφόρου Συγγροΰ κτίριον μεγάλης άντιπροσωπείας αυτοκινήτων. 
’Εκεί, άπό τήν άμερικανική άποθήκη, θά τούς έπρομήθευε, λέει, ψυγεία, μαγνητό
φωνα, φωτογραφικές μηχανές κ.λ. άντικείμενα «άφορολόγητα». ’Έπαιρνε λοιπόν ολί
γα χιλιάρικα ό άπατεών άπό τό θΰμα, τό όποιον άφηνε νά περιμένη μέ τό αύτοκίνη- 
τον έξω άπό τό κτίριο, έμπαινε άπό τήν κεντρική είσοδο τής έταιρείας καί... έξηφανί- 
ζετο άπό άπόκεντρη έξοδο. Μόνον 21 θύματα λοιπόν ήλθαν καί μάς κατήγγειλαν τό 
γεγονός, έκ τών οποίων θυμάτων τά 13 ύπέβαλαν μηνύσεις. Καί συνελήφθη ό πολυ
σχιδής αυτός καί σεσημασμένος άπατεών καί κλέπτης I. ή Α. Τσουλκ. ή Τσουκλ. ή 
Τσουρκλ. κ.λ. τήν στιγμήν πού, έφωδιασμένος μέ πλαστόν διαβατήριον καί μέ τό 
όνομα Δ .Ε., έπρόκειτο νά διαφύγη στο έξωτερικόν. Δέν πηγαίνει πίσω καί ή άφέλεια 
έμποροΰπαλλήλου, πού γιά νά «έξυπηρετηθή» στήν ’Εμπορική Τράπεζα, όπου πή
γε γιά νά πληρώση γραμμάτιον, κατέβαλε 3.450 δραχμάς σέ άπατεώνα, ό όποιος 
έξηφανίσθη καταλλήλως. "Οπως δέν πηγαίνουν πίσω άφελεΐς τόσων άλλων υποθέ
σεων μέ τσιγγάνες, μέ άντιπροσώπους, μέ πωλητάς θαυματουργών άντικειμένων, 
πολυτίμων μαγικών ύγρών κ.λ. κ.λ.

Π _ Λ *
λήν τών κοινών άνθρώπων τοϋ έγκλήματος, ήτοι κλεπτών, διαρρηκτών, άπα- 

τεώνων, σωματέμπορων κ.λ., ιδού καί ένας «τίμιος» δημόσιος ύπάλληλος, τοΰ οποίου 
ή δράσις άπεκαλύφθη αυτές τίς ήμέρες. Πρόκειται περί τοΰ έφοριακοΰ ύπαλλήλου 
Β.Φ. τών 35 έτών, ό όποιος έξεβίαζεν άγοραστάς οικοπέδων καί έλάμβανε σημαντι
κά ποσά, άπειλών αυτούς οτι θά έξετίμα τά άγορασθέντα οικόπεδα σέ ύπερόγκους 
τιμάς. Καί συνελήφθη ό «εύορκος» αύτός ύπάλληλος άπό τούς άστυνομικούς στο πα
τάρι κεντρικού ζαχαροπλαστείου, κατά τήν στιγμήν πού έλάμβανεν έντός φακέλου 
6.500 δραχμάς άπό άγοραστάς οικοπέδου έβδομήκοντα χιλιάδων, άπειλήσας αύτούς 
δτι έάν δέν τοΰ κατεβάλλετο τό ποσόν αύτό θά έξετίμα τό οΐκόπεδον στήν άξια τών 
430.000, οπότε θά έπλήρωναν έπί πλέον πενήντα χιλιάδας. ’Ιδού έπίσης καί μία τρι
μελής σπείρα, ό τρίτος μοχλός τής οποίας ήτο ή πανταχοΰ παροΰσα σχεδόν γυναί
κα, ή οποία σπείρα έλάμβανε διά πλαστογραφημένων γνωματεύσεων καί συνταγών 
μεγάλας ποσότητας φαρμάκων άπό τό φαρμακεΐον Φρουράς ’Αθηνών. Γνώσται τής 
διαδικασίας χορηγήσεως τών φαρμάκων οί Κ.Χ. καί Σ .Δ ., έτών 25 καί 24 άντιστοί- 
χως, ύπηρετήσαντες στήν Στρατιωτικήν Διοίκησιν ’Αθηνών καί άπολυθέντες τών 
τάξεων τοΰ στρατοΰ εσχάτως, έχρησιμοποίησαν ώς βοηθόν τήν Ε.Θ., φίλην τοΰ πρώ
του, καί κατώρθωσαν νά καρπωθοΰν μεγάλα ποσά άπό τήν τεραστίαν έκτάσεως έ- 
μπορίαν φαρμάκων δι’ άπάτης. Τό σύστημα σχετικώς άπλοΰν, ήτοι άποτύπωσις τών
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υπογραφών στρατιωτικών ιατρών, φωτοτυπίες έντυπων γνωματεύσεων καί συντα
γών, κατασκευή δέ πανομοιοτύπων σέ διάφορα τυπογραφεία. Γνωρίζοντας λοιπόν 
ονόματα άξιωματικών της φρουράς ’Αθηνών, ανέγραφαν στις γνωματεύσεις καί συν
ταγές ό,τι ένας ιατρός Θά άνέγραφε για άσθενή, άνελάμβανε δέ την παραλαβήν τών 
φαρμάκων ή Ε.Θ. Έ ν  συνεχεία τά φάρμακα έπωλοϋντο μέ μειωμένην τιμή σέ κεν
τρική φαρμακαποθήκη, ό υπάλληλος της οποίας Γ.Κ. παρεπέμφθη μέ τήν κατηγο
ρίαν δόλιας αποδοχής προϊόντων έγκλήματος.

$ $
ό φαινόμενον τών άσυνειδήτων οδηγών ταξί έλαμψε αυτές τις ήμέρες, έποχή 

κατά τήν οποίαν άρχίζει τό πυκνόν ρεύμα τού τουρισμού στήν χώρα μας. 'Ένας πο
λύ άσυνείδητος οδηγός, ό Π.Μ., είσέπραξε άπό Γαλλίδα φοιτήτρια δραχμάς 915 γιά 
διαδρομή άπό πλατείας Συντάγματος μέχρι ξενοδοχείου Χίλτον! Καί συνελήφθη ό 
μεγάλος αύτός δυσφημιστής της χώρας, άνακοίνωσις δέ τού συνδέσμου οδηγών ταξί 
’Αθηνών καί Πειραιώς καταδικάζει τήν άνήκουστη πράξη καί δηλοΐ ότι ό οδηγός δέν 
είναι μέλος τής τάξεώς του. ’Άλλος οδηγός ταξί, ό Σ.Ν. τών 24 έτών, όλιγώτερον 
«έγκληματίας» αύτός, είσέπραξε άπό τουρίστα γιά τήν ίδια διαδρομή 65 δραχμάς. Τό 
θλιβερόν τού ζητήματος, δέν χρειάζεται νά τονισθή, πρέπει νά μάς άπασχολήση τά 
μέγιστα, έν οψει τού μεγάλου τουριστικού κύματος μάλιστα τό όποιον θά κατακλύση 
τήν γήν τού Παρθενώνος.

Κ. ** *
»αί ένα σύντομον άπάνθισμα άπό τήν τελευταία άστυνομική είδησεογραφία : 

* «’Αραχνοΰφαντα λευκά έσώρρουχα» είναι τό κίνητρον ένός τών φρικιαστικω- 
τέρων σεξουαλικών έγκλημάτων, πού έγινε στο Ρένο τής Νεβάδα τήν 5ην ’Απριλίου 
καί διελευκάνθη τό Μεγάλο Σάββατον, 13ην ’Απριλίου. 'Ο  δολοφόνος Τ.Λ.Μ ., φοι
τητής κολλεγίου καί μόλις 18 έτών, έστραγγάλισε τήν Ά γγλίδα πρωταθλήτρια τού 
σκι Σόνια Μάκ Κάσκη, τό σώμα τής οποίας κατεκρεούργησε μέ πρωτοφανή άγριό- 
τητα. Οί αστυνομικοί βρήκαν τήν καρδιά τής Μάκ Κάσκη στο δάπεδο καί έξήντα 
έκατοστά μακρυά άπό τήν έξώθυρα, ή οποία δέν ήταν κλειδωμένη. Βρήκαν έπίσης 
τό ένα πόδι στο κέντρον τού δωματίου καί τυλιγμένο σέ κουβέρτα, τον κορμό καί τό 
άλλο πόδι σέ δρύινο κιβώτιο στήν κρεβατοκάμαρα, τό κεφάλι δέ κάτω άπό τον κορ
μό καί τυλιγμένο σέ λευκά άραχνοΰφαντα έσώρρουχα. Στον κορμό ήσαν έμπηγμένα 
τρία τραπεζομάχαιρα, πολλές ξυριστικές λεπίδες καί ένα στιλέττο, αίματωμένη δέ 
μάχαιρα καί ξυριστικές λεπίδες εύρέθηκαν καί στήν κουζίνα. Ή  άνακάλυψις τού δολο
φόνου έγένετο άπό τό άποτύπωμα ένός άνδρικοΰ ύποδήματος,τό όποιον βρέθηκε στον 
χώρο τού φοβερού έγκλήματος. Κυνικώτατα ό νεαρός δολοφόνος ώμολόγησεν ώς ε
ξής τό άνατριχιαστικόν κακούργημά του: «Περπατούσα στούς δρόμους ψάχνοντας νά 
βρώ γυναικεία έσώρρουχα. ΤΗταν νύκτα, άργά. Είδα τά δικά της κρεμασμένα άπό 
ένα σκοινί στήν αύλή... ’Έσπρωξα τήν πόρτα καί μπήκα. Τά έπιασα στά χέρια μου. 
’Αραχνοΰφαντα λευκά έσώρρουχα. Τότε μπήκα άπό τήν άνοικτή πόρτα, τήν κατέβα
λα σύντομα καί τής πέρασα ένα βρόχο στον λαιμό... Τήν έβίασα ένώ ξεψυχούσε, καί 
υστέρα...»

* Τέσσερες γυναίκες έσκότωσε «ό δολοφόνος μέ τό σφυρί στο Μπουένος Ά ϋρες, 
τήν πρωτεύουσα τής ’Αργεντινής. 'Ομολόγησε ότι έδολοφόνησε τις γυναίκες αυτές 
μέ κτυπήματα τού σφυριού του καί οτι μέ κτυπήματα τού σφυριού του έπίσης έτραυ- 
μάτισε άλλες δεκαπέντε νέες ιδίως. Αιτία: τον έγκατέλειψε... ή «αγαπημένη» του. 
'Ο  φοβερός κακούργος ονομάζεται Ραούλ Γκοντζάλες καί είναι 25 έτών, όταν συνε
λήφθη δέ φορούσε τό παντελόνι τού τελευταίου του θύματος, τής Νέλλυ Φερναντέξ, 
έτών 55, τήν οποίαν έδολοφόνησε περί τά τέλη Μαρτίου.

« X »



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  <& Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

•—Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού Εσωτερικών, προήχθησαν, έκτων έν ΐ- 
σχύι πινάκων προακτέων έτους 1963, οί κάτωθι 'Υπαστυνόμοι Β' τάξεως εις τον 
βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου Α' τάξεως, ώς άκολούθως :

A '. Κ α τ ’ έ κ λ ο γ  ή ν :
1) Ευάγγελος Μάλλιος, 2) Άργύριος Άντωνόπουλος, 3) Άνδρέας Ματσάγ- 

κας, 4) Γεώργιος Λαβράνος, 5) Σωκράτης ’Αλεξόπουλος, 6) Νικόλαος Γουρνιάς, 
7) Διονύσιος Κουρέττας, 8) Ευστάθιος Φερέτος, 9) Γεώργιος Δρακόπουλος, 10) 
Πέτρος Μπάμπαλης, 11) Στυλιανός Σαντας, 12) Ευάγγελος Γιάνναρος, 13) Γεώρ
γιος Δημητρακόπουλος, 14) Σπυρίδων Πηλός, 15) Σπυρίδων Μηλιώνης, 16) ’Ιωάν
νης Δεληγεώργης, 17) ’Αναστάσιος Δορλης, 18) ’Ιωάννης Τ’υχογυιος, 19) Κωνσταν
τίνος Μΐχος, 20) Γεώργιος Κουρελής, 21) Νικόλαος Σοϋλτος, 22) Γεώργιος Μπούρας, 
23) Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης, 24) ’Αναστάσιος Κουκουβΐνος, 25) Βασίλειος 
Ξανθάκος, 26) Κωνσταντίνος Δανέλλης, 27) Δημήτριος Κότσιφας, 28) Δημήτριος 
Λουκάς, 29) Δημήτριος Ντάγανος, 3 0 )Χαράλαμπος Σταμάτης, 31) Βασίλειος Καρα- 
μούζης, 32) Δημήτριος Παπαμιχαήλ, 33) Λεωνίδας Χρυσικόπουλος, 34) Νικόλαος 
Άγγέλης, 35) Παναγιώτης Γάλλος, 36) Θεόδωρος Μπάρος, 37) Νικόλαος Κυρανάκος, 
38) Θεόδωρος Γιαννοϋτσος, 39) Κωνσταντίνος Τσάκαλος, 40) Γεώργιος Λαγου- 
βάρδος, 41) Κωνσταντίνος Λιολίτσας, 42) ’Αντώνιος Χρυσομάλλης, 43) Δημήτριος 
Μπόμπολας, 44) ’Εμμανουήλ Γιαμπουράς καί 45) Παναγιώτης Παπαναστασίου.

Β '. Κ α τ ’ ά ρ χ α ι ό τ η τ α :
1) Σπυρίδων Χριστιάς, 2) ’Αντώνιος Σκορδάς, 3) ’Αριστείδης Περδίου, 4) 

4) Σωτήριος Φωτόπουλος, 5) Μιχαήλ Χόνδρος, 6) Παναγιώτης Δολιανίτης, 7) 
Περικλής Πετράκης, 8) Γεώργιος Σφαρνας, 9) Δημήτριος Τσόγκας, 10) Νικόλαος 
Τσίγκας, 11) ’Αθανάσιος Σμύρνής καί 12) Πέτρος Τσίπας.

*
ΔΙΟΡΙΣΜ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—At’ άποφάσεως τοϋ κ. ’Αρχηγού τής ’Αστυνομίας' Πόλεων, ώνομάσθησαν τα
κτικοί άστυφύλακες οί κάτωθι άχρι τοϋδε μαθητευόμενοι τοιοΰτοι τοϋ 201ου ’Εκπαι
δευτικού Τμήματος τής Σχολής ’Αστυφυλάκων :

1) Χρίστος Κοντογιώργος, 2) Χρυσόστομος Νέζης, 3) Κωνσταντίνος Πανάρας, 
4) Βασίλειος Ζάρας, 5) Χρίστος Κολάζας, 6) Δημήτριος Θεοδώρου, 7) ’Ιωάννης 
Μπαρτσώτας, 8) Γεώργιος Άδαμόπουλος, 9) Γεώργιος Παπαδόπουλος, 1 0 )’Ιωάν
νης Πράνταλος, 11) Νικόλαος Πετρόπουλος, 12) Κωνσταντίνος Καϊμακάμης, 13) 
Βασίλειος Καλαμπούρης, 14) Μιχαήλ Τάμπος, 15) ’Απόστολος Κόγιας, 16)Παΰλος 
Σιαράγγος, 17) ’Ιωάννης Παπαστελίκης, 18) ’Αθανάσιος Κοτόνιας, 19) Θεόδωρος 
Βάρδιας, 20) Κωνσταντίνος Βέτσικας, 21) Κωνσταντίνος Ζάννας, 22) Πάνος Διονυ- 
σόπουλος, 23) ’Ιωάννης Χήνας, 24) ’Ιωάννης Γιαννάρας, 25) ’Αθανάσιος Γεωργίου, 
26) ’Ιωάννης Παπανικολάου, 27) Νικόλαος Ήλιόπουλος, 28) Γεώργιος Τσώνης, 29) 
Δημήτριος ’Ανάγνου, 30) Ή λίας Τσιλούνης, 31) Νικόλαος Παπαναγιώτου, 32) 
Άνδρέας Μέντζας, 33) ’Ιωάννης Μουρδουκούτας, 34) Νικόλαος Κόγιας, 35) Δημή- 
τριος Γιαννακός, 36) ’Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, 37) Χρίστος Μερμίρης, 38) Δημήτριος 
Δούκας, 39) ’Αριστοφάνης Σπάρος, 40) Θεοχάρης Παταριας, 41) Λεωνίδας Κυρανας, 
42) Παναγιώτης Κανιός, 43) Κωνσταντίνος Σκούρας, 44) Κωνσταντίνος Λάιος, 45)
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Κωνσταντίνος Κουντάνης, 46) Χρίστος Κουτσολέλος, 47) ’Αντώνιος Μακρής, 48) 
Δημήτριος Παππας, 49) Παύλος Οίκονομάκος, 50) Ευθύμιος Σοφιός, 51) Θεμιστο
κλής Δρίβας, 52) Νικόλαος Μαστραπας, 53) Εύάγγελος Άεράκης, 54) Γεώργιος 
Μύττας, 55) Γεώργιος Τζάννης, 56) ’Αθανάσιος Κουτρόζης, 57) Εύθύμιος Παρασκευϊ 
ώτης, 58) Δημήτριος Πετσάλας, 59) Βασίλειος ’Αναγνώστου, 60) Σταμάτιος Παπα- 
σταμάτης, 61) Κωνσταντίνος Φιλίππου, 62) Γεώργιος Χαρδαλιας, 63) Αύγουστος 
Κουκουλομμάτης, 64) Θωμάς Πλάστης, 65) ’Ιωάννης Δημητρίου,66 )’Αλέξιος Μαρ
γαρίτης, 67) Σπυρίδων Μπεσλεμές, 68) ’Ιωάννης Τεμπέλης, 69) Κωνσταντίνος 
Άναγνωστόπουλος, 70) Σταμάτιος Παλαιογιάννης, 71) Γεώργιος Ψυχογιός, 72) 
Δημήτριος Τσιάλτας, 73) Άνδρέας Λίντζος, 74) Γεώργιος Κεφαλληνός, 75) Ή λίας 
Καραδήμος, 76) Στέφανος Στούρης, 77) ’Αλέξιος Καλλιτέρης, 78) Ά γγελής ’Αθα
νασίου, 79) Ή λίας Θέμελης, 80) Χαράλαμπος ’Αλεξίου, 81) Εύάγγελος Καραδήμας 
καί 82) Μιχαήλ Μόφορης.

*
*  *

Π Α ΡΑ ΙΤΗ ΣΕΙΣ  -  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, οί : 1) 'Υγειονομικός ’Αστυνόμος 
Β' κ. Στυλιανός Μπαρτσόκας, 2) Άρχιφύλαξ κ. Γεώργιος Φωτόπουλος καί 3) ’Α
στυφύλακες κ.κ. Χρίστος Γκιούσας, ’Ιωάννης Κλώνης καί ’Ιωάννης Τσιμπίδης.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος : 1) Οί μαθητευόμενοι ’Αστυφύλακες 
κ. κ. Γρηγόριος Λεμονής καί Ηρακλής Σκόπας, κριθέντες άκατάλληλοι προς μονιμο
ποίηση/ καί 2) οί ’Αστυφύλακες κ.κ. Παναγιώτης Κούτουλας καί Παναγιώτης Πα- 
παγεωργίου, διά λόγους υγείας.

** *
Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Τ Η Σ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Την Ιην ’Απριλίου έ.έ. καί άπό 20 — 22ας ώρας, ή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, ύπό την διεύθυνσιν των άρχιμουσικών κ.κ. Βασιλείου Σωζοπούλου καί 'Υ- 
παστυνόμου Α' Δημητρίου Μπουκουβάλα, συμμετέσχεν εις πανηγυρικήν συναυλίαν, 
ήτις έδόθη έν τώ θεάτρου «Διάνα» καί διωργανώθη ύπό τού χριστιανικού ομίλου φοι
τητών, παιανίσασα πλούσιον μουσικόν πρόγραμμα.

Τόσον ή έμφάνισις τής Φιλαρμονικής, όσον καί ή έκτέλεσις τού προγράμματος 
υπήρξαν άρισται καί δικαίως τό πολυπληθές καί εκλεκτόν άκροατήριον έχειροκρότη- 
σεν ζωηρώς. Τό μουσικόν πρόγραμμα ήχογραφήθη ύπό ραδιοφωνικών συνεργείων τού 
ραδιοφωνικού σταθμού ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τού τοιούτου Καβάλας.

** *
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ ΠΟΛΕΩΝ

Α' Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Ν
1) Τήν 7-3-63 ή όμάς ποδοσφαίρου τής ’Αστυνομίας Πόλεων άντεμετώπισε 

τήν ομάδα τού Φωστήρος, Α ' εθνικής κατηγορίας, εις τό γήπεδον Ταύρου. Ή  
άστυνομική όμάς έξήλθεν ισόπαλος μέ τέρματα 2-2. Τά τέρματα τής άστυνομικής 
όμάδος έπέτυχον οί άθληταί ’Αστυφύλακες Μποβολής καί Μπαλόπουλος.

2) Τήν 13-3-63 εις τό γήπεδον Περιστεριού, ή άστυνομική όμάς συνηντήθη μέ 
τήν ομάδα τού ’Αττικού, Α' κατηγορίας ’Αθηνών. Ή  άστυνομική όμάς άνεδείχθη 
νικήτρια διά τερμάτων 4-0.

3) Τήν 21-3-63 εις τό γήπεδον Ριζουπόλεως, ή άστυνομική όμάς συνηντήθη 
μέ τήν ομάδα τού ’Απόλλωνος ’Αθηνών, Α ' εθνικής κατηγορίας. Νικήτρια άνε-
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δείχθη ή όμάς τοϋ ’Απόλλωνος διά τερμάτων 3-1. Εις τον άγώνα τούτον ή αστυνομι
κή όμάς κατήλθεν έλλιπής, διότι οί δόκιμοι τής Σχολής, οί καλύτεροι άθληταί τής ά- 
στυνομικής όμάδος, άπουσίαζον λόγω των έξιτηρίων έξετάσεων.

4) Την 27-3-63 εις τό γήπεδον του Παναθηναϊκού, ή άστυνομική όμάς συνην- 
τήθη εις άγώνα μετά τής όμάδος τοΰ Παναθηναϊκού, Α ' εθνικής κατηγορίας. 
Τό άποτέλεσμα τής συναντήσεως ταύτης άπέβη ΐσόπαλον, διά τερμάτων 3-3. 
Τής άγωνισθείσης όμάδος τοϋ Παναθηναϊκού συμμετείχαν επτά (7) έκ των άγωνι- 
ζομένων εις τό πρωτάθλημα, δι’ δν λόγον τό άποτέλεσμα τής άστυνομικής όμά
δος θεωρείται ως επιτυχία.

Β' Σ Τ Ι Β Ο Σ
1) Την 21-3-63 εις τό έν Νέα Σμύρνη στάδιον τοΰ Πανιωνίου, διεξήχθη άγω- 

νιστική ήμερίς μέ συμμετοχήν των ομάδων στίβου ’Αστυνομίας, Πανιωνίου καί ’Ε 
θνικού, Α' κατηγορίας ’Αθηνών. ’Επί οκτώ (8) άγωνισμάτων οί άθληταί τ ή ς ’Αστυ
νομίας κατέκτησαν 6 πρώτας νίκας, άναδείξαντες τήν άστυνομικήν ομάδα νικήτριαν 
τής συναντήσεως ταύτης. ’Αξιόλογοι ήσαν αί έπιδόσεις τών ’Αστυφυλάκων Μπιδέλη 
εις τήν σφυράν (56.50 μ.) καί Παρασκευά είς τό μήκος (7.01 μ.).

2) Τήν 3-4-63 εις τό έν Άμαρουσίω κτήμα Συγγροΰ, διεξήχθη ό άνώμαλος 
δρόμος ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας διά τό πρωτάθλημα 1963. 
Νικητής τοΰ άγώνος άνεδείχθη ό πρωταθλητής Άστυφύλαξ Μεσημέρτζης Γεώργιος 
είς χρόνον 21.008, έπί άποστάσεως 6.500 μέτρων, 4ος νικητής ό Άστυφύλαξ άθλη- 
τής Μανίκας ’Ιωάννης, είς χρόνον 22Ό2". 0., 15ος ό νέος άθλητής Άστυφύ- 
λαξ Φραντζής Ξενοφών, 23ος ό Άστυφύλαξ Κοτονιας ’Αθανάσιος, 35ος ό Άστυφύλαξ 
Χαριλόγης Γεώργιος, 43ος ό Άστυφύλαξ Καννιός Παναγιώτης καί 45ος ό Άστυφύ- 
λαξ Τζάννης Γεώργιος.'Ο κ. ’Αρχηγός έδέχθη τούς άθλητάς’Αστυφύλακας, συνεχάρη 
αυτούς διά τήν επιτυχίαν των καί διέταξε τήν υποβολήν προτάσεως άπονομής ηθικής 
καί υλικής άμοιβής είς τον ’Αστυφύλακα Μεσημέρτζην, δστις έπί δύο (2) συνεχή έτη 
κατέκτησε τό πρωτάθλημα ’Ενόπλων Δυνάμεων. Είς τό άγώνισμα τοΰτο συμμετέ- 
σχον 80 άθληταί τοΰ Στρατοΰ, Ναυτικοΰ, ’Αεροπορίας, Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί Λιμενικοΰ Σώματος.

Γ' Σ Κ Ο Π Ο Β Ο Λ Η
1) Κατά τούς έν Βόλω διεξαχθέντας σκοπευτικούς άγώνας μεταξύ τής ’Εθνι

κής Σκοπευτικής 'Ομάδος καί τών σκοπευτών τοΰ Συλλόγου Βόλου, οί συμμετέχον- 
τες τής ’Εθνικής 'Ομάδος σκοπευταί τής ’Αστυνομίας Πόλεων Τριανταφυλλόπουλος 
καί Καλφακάκος έπέτυχον δύο πρώτας νίκας ώς έξής:

α) άγώνισμα τυφεκίου 0,22, τρεις στάσεις, 1ος ό 'Υπαρχιφύλαξ Τριανταφυλ- 
λόπουλος Νικόλαος, μέ 1062 /600 έπιτυχίας.

β) άγώνισμα τυφεκίου 0,22, έκ τής θέσεως τοΰ πρηνοΰς, 1ος ό Άρχιφύλαξ 
Καλφακάκος Δημήτριος, μέ 385/400 έπιτυχίας.

Δ' Π Ε Τ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Ι Σ
1) Κατόπιν προτάσεως τοΰ Άθλητικοΰ Τμήματος τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθη

νών, ή άστυνομική όμάς Πετοσφαιρίσεως (Βόλλεϋ-Μπώλλ) συνηντήθη είς άγώνα μετά 
τής όμάδος τοΰ Πανεπιστημίου (μικτής δλων τών Σχολών) είς τό γήπεδον τοΰ ’Ε
θνικού. Νικήτρια άνεδείχθη ή άστυνομική όμάς μέ σέτ 2-0.

2) Τήν 5-4-63 έν τώ κλειστώ γηπέδω άθλοπαιδιών τοΰ Παναθηναϊκοΰ ’Αθλη
τικού 'Ομίλου καί κατά τήν διεξαγωγήν άγώνος βόλλεϋ μπώλ μεταξύ τών ομάδων 
Σχολής ' Υπαστυνόμων καί Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής, διά τό πρωτάθλημα
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βόλλεϋ μπώλλ Στρατιωτικών Σχολών 1962-1963, ή όμάς Σχολής 'Υπαστυνόμων 
ένίκησε τήν άντίπαλον ομάδα διά 3-0 σέτ, ήτοι 15-8, 15-8 καί 15-9.

Σημείωσις:
Ά π δ 27-4-63 μέχρι τέλους Μαίου, θά διεξαχθώσιν οί πανελλήνιοι σκοπευτι

κοί άγώνες 1963 καί οί σκοπευτικοί άγώνες Ένοπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Α
σφαλείας διά τδ πρωτάθλημα 1963. Οί άγώνες θά διεξαχθώσιν εις τδ Έθνικδν Σκο- 
πευτήριον Καισαριανής, πλήν τοϋ άγωνίσματος του πολεμικού τυφεκίου, τδ όποιον θά 
διεξαχθή εις τδ Σκοπευτήριον Κ.Ε.Β.Ο.Π. Χαϊδαρίου. Εις τούς άγώνας τούτους ή 
’Αστυνομία θά συμμετάσχη διά πλήρων ομάδων είς δλα τά άγωνίσματα. Διά τήν 
καλήν έκπροσώπησιν τής ’Αστυνομίας, ό κ. Άρχηγδς του Σώματος διέταξε προπόνη- 
σιν καθ’ ήμέραν, διέθεσε δέ δλα τά άναγκαϊα μέσα είς δπλα καί πυρομαχικά διά τήν 
έπιτυχίαν τής όμάδος.

** *

ΠΕΝΘΗ

— Τήν 10-4-63 άπεβίωσεν, έξ εγκεφαλικής συμφορήσεως, δ τ. ’Αστυνομικός 
Διευθυντής Α ' Γεώργιος Γεωργακόπουλος.

'Ο  άποθανών έγεννήθη τδ 1896 είς Κάτω Κυπαρισσίαν Μεσσηνίας καί τδ 1925, 
πτυχιοΰχος ών τής Νομικής, κατετάγη είς τήν ’Αστυνομίαν 
Πόλεων μέ τδν βαθμδν τοϋ Ύπαστυνόμου Α . Ε ίς ’Αστυνο
μικόν Διευθυντήν Α' προήχθη τδ 1952 καί τδ Δεκέμβριον τοϋ 
ίδίου έτους άπεχώρησε τοϋ Σώματος.

Κατά τδ διάστημα τής 27ετοΰς άστυνομικής του υπη
ρεσίας, έπεδείξατο λίαν καλάς διοικητικάς ικανότητας, ύπη- 
ρέτησεν άλληλοδιαδόχως είς διαφόρους υπηρεσίας καί ήτο 
άρτίως έγκυκλοπαιδικώς καί έπαγγελματικώς κατηρτισμέ- 
νος. ’Ηθικός, τίμιος, εύγενής καί άξιοπρεπής, έχαιρεν 
ιδιαιτέρας έκτιμήσεως μεταξύ τών προϊσταμένων καί υφι
σταμένων του, εϊχεν άρίστας κοινωνικάς σχέσεις καί διά τάς 
πρδς τήν υπηρεσίαν του προσφοράς του έτιμήθη πλειστά- 
κις δι’ ήθικών καί υλικών άμοιβών. Τήν κηδείαν του, ήτις 
έγένετο τήν 11-4-63, παρηκολούθησαν πολλοί φίλοι καί πα
λαιοί συνεργάται ώς καί άρκετοί έν ένεργεία αστυνομικοί.

Συλλυπούμεθα βαθύτατα τούς οικείους του καί εύχόμεθα δπως ό Θεός άναπαύ- 
ση τήν ψυχήν αύτοΰ, ή δέ μνήμη του ας είναι αίωνία.

— Τήν 9-4-63 άπεβίωσεν ή διοικητικός υπάλληλος Άθηνα Κουτσουβέλη, ήτις 
επί 20ετίαν υπηρέτησεν είς τήν Γενικήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας Πόλεων τοϋ Υ φυ
πουργείου ’Εσωτερικών, ώς καί είς άλλας άστυνομικάς υπηρεσίας.

Τήν κηδείαν, ήτις έγένετο τήν 10-4-63 έκ τοϋ ναοΰ τοϋ Γ ' νεκροταφείου, παρη
κολούθησαν άρκετοί άστυνομικοί καί διοικητικοί υπάλληλοι, ώς καί πλήθος συγγενών 
καί φίλων. Έ κ  μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, άπεχαιρέτισε τήν θανοΰσαν ό 
υπασπιστής τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων, ’Αστυνόμος Β' κ. Γεώρ
γιος Κανελλόπουλος, δστις καί κατέθεσε στέφανον έκ μέρους τών άστυνομικών καί 
διοικητικών υπαλλήλων τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεως τοϋ 'Υφυ
πουργείου Εσωτερικών.
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