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Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
«’Απόγονοί τον σοφοΰ καί φιλανθρώπου ’Έθνους των Ελλήνων, 

σύγχρονοί των πεφωτισμένων καί εννοούμενων ?ιαών τής Ευρώπης, 
καί Οεαταί των καλών, τά οποία ούτοι υπό την άδίάρρηκτον των νό
μων α ιγ ίδα  άπο)<.αμβάνουσιν, ήτον αδύνατον πλέον νά ύποφέρωμεν 
μέχρις αναλγησίας καί εύηθείας την σκληρόν τοϋ ’Οθωμανικού Κ ρά
τους μάστ ιγα , ήτις ήδη τέσσαρας περίπου αιώνας επάταξε τάς κεφά
λας ήμουν, καί άντί τοϋ λόγου, την θέλησιν ώς νόμον γνωρίζουσα, 
διώκει κα ί διέταττε τά πάντα δεσποτικώς καί αύτογνουμόνως. Μετά 
μακράν δουλείαν ήναγκάσΟημεν τέλος πάντων νά ?Αβουμεν τά όπλα 
εις χεΐρας καί νά εκδικήσου,αεν έαντούς κα ί την Πατρίδα ημών, από 
μ ίαν τοιαύτην φρικτήν κα ί ώς προς την αρχήν αυτής άδικον τυραν
νίαν, ή τ ις  ούδεμίαν άλ?σ]ν είχεν όμοίαν, ή^κάν δνναμένην πυπωοοϋν 
μ ετ ’ αυτής νά παραβληθή δυναστείαν ...))■

('Α πό τήν Α ιακήρυξιν τής ’Εθνικής Σ υνελεύσεω ς ' τής 'Επίδαυρον, 
ΙΕ' Ια νουάρ ιου , Α' τής Α νεξαρτησ ία ς  ,αω κβ').

ΎΤΊ ΚΕΙΝΟΙ πού έπραγματοποίησαν το μέγα τόλμημα τοϋ 1821, έγνώριζαν την 
υψηλήν γη'ίνην αποστολήν των καί δέν έπρόκειτο νά προδώσουν τά όσα επί 

τρεις χιλιετηρίδας ήνθησαν εις τόν χώρον τοϋ Ελληνισμού. Έγνώριζαν ότι έπρα- 
γματοποίουν τό χαθολιχώτερον κατά τής ’Οθωμανικής κυριαρχίας κινημάτων, τόν 
μεγαλύτερον υπέρ τής Ελευθερίας αγώνα ώς δρόσημον λαμπράς ηθικής καί πνευ
ματικής έξάρσεως τοϋ Γένους. Καί ύπερεπήδησαν, μόνοι καί αβοήθητοι από τόν υπό
λοιπον κόσμον, τό εύρύτατον εκείνο χάσμα, πού ούδν άλλο έθνος κατώρθωσε, άπετόλ- 
μησε ή έφαντάσθη ότι δύναται νά ύπερπηδήση.

ΤΗτο πανεθνική ή έξέγερσις έκείνη τών Πατέρων, ήτο πνευματική καί ιδεο
λογική καί δέν ύπεκινήθη από ώρισμένην κοινωνικήν τάξιν ή από σύγκρουσιν οικο
νομικών συμφερόντων. ~Ητο μοναδική εις τά έθνη διά τήν λαμπρότητα, τήν άξιό- 
τητα, τήν δρμητικότητα, τήν εύτολμίαν καί τό καρτερικόν ήθος τών Ελλήνων. ΔΓ 
αυτό καί επέτυχε άπό άκρου εις άκρον τής χώρας, έμεγαλούργησε καί έπεβλήθη εις 
δλόκληρον τόν κόσμον ώς παράδειγμα- άξιον μιμήσεως. ΔΓ αυτό καί άπετέλεσε τό 
έναυσμα τοϋ φιλελευθερισμού άνά τήν οικουμένην καί θά θεωρήται πάντοτε ώς ένα
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των πλέον συγκλονιστικών γεγονότων των αιώνων. Καί δι’ αυτό, δπως διεξήχθη, 
δέν δμοιάζει μέ ούδεμίαν άλλου έθνους έπανάστασιν διά τήν έλευθερίαν του.

Ή 25η Μαρτίου 1821 παρήγαγε νέαν πηγήν ζωής καί συνέδεσεν άρρήκτως 
τον έλληνικόν κόσμον των Τρωικών, τών Μηδικών καί των Βυζαντινών περιόδων 
τής φυλής. Τό πνεύμα τής έξεγέρσεως, πνεύμα θυσίας καί περιφρονήσεως τού θα
νάτου εις τον αγώνα υπέρ τού ιδεώδους τής ελευθερίας καί τής ανεξαρτησίας, είναι 
εκείνο πού έδωσε τούς φωτεινούς σταθμούς τής 'Αγίας Λαύρας, τής Τριπολιτσάς, 
τής ’Αλαμάνας, τής Γραβιάς, τού Μεσολογγίου καί τού Δερβενιού καί τόσους άλλους, 
διά να συνεχίσουν τά δσα ιερά καί δσια άφησαν ό Μαραθών καί αί Θερμοπΰλαι, ή 
Σαλαμίς καί ό Χριστιανικός Ελληνισμός τού Βυζαντίου. Τό ίδιον πνεύμα θά δίδη 
εις τό Ελληνικόν ’Έθνος τήν δύναμιν νά άντιμετωπίζη πάντοτε τάς δυσχερείς πε
ριόδους ύπάρξεως καί τιμής, τό ίδιον πνεύμα θά κυριαρχή ένόσψ θά υπάρχουν "Ελ
ληνες καί Ελλάς εις τόν χώρον πού ή μοίρα μας έταξε νά ζώμεν.

** *
ΗΜΕΡΟΝ, 145 έτη άπό τής ημέρας ένάρξεως τού ιερού άγώνος κατά τής 

δουλείας, τό έλληνικόν ’Έθνος στρέφει μέ συγκίνησιν τούς ψυχικούς οφθαλμούς του, 
πρός εκείνους πού ύπέστησαν τάς πλέον όδυνηράς τών δοκιμασιών χωρίς νά υπο
ταχθούν. Πρός έκείνους, οί όποιοι κατέφευγον εις τά δρη καί τά σπήλαια, ύφίσταντο 
τά πάνδεινα, άπέθνησκον καί ήχμαλωτίζοντο, αλλά δέν παρέδιδον τά δπλα. ’Από 
αυτούς, τούς απογόνους ήμιθέων τριών χιλιετηρίδων καί προγόνους ανταξίων ήρώων 
τού 1912—1913, τού 1940—41 καί τού 1946—1949, άνεπήδησεν δ μέγας ψυχι
σμός καί τό περίλαμπρου μεγαλείον τού Είκοσιένα, δ νέος Ελληνισμός πού συνέ
χισε τήν ίεράν παράδοσιν έν μέσω ποταμών δακρύων καί αίματος, αλλά καί άφθά- 
στου Δόξης καί Τιμής. Άπό αυτούς έπήγασε τό δραμα τής νέας Ελλάδος, πού, 
όπως πάντοτε, προώρισται νά ζήση καί θά ζήση.

"Ας όραματισθώμεν καί πάλιν τό θαύμα τού 1821, πού είναι καί θά παρα- 
μείνη ή αίωνία πηγή τού Νεωτέρου Ελληνισμού. Τό πνεύμα τών υπέρλαμπρων αγω
νιστών τής μεγάλης εκείνης εθνικής έξεγέρσεως, ας καταστή συνείδησις καί βίωμα 
εις δλους τούς 'Έλληνας. Καί άς άκουσθή καί πάλιν τό θούριον τού Ρήγα, διά νά 
έπαναληφθή έάν ποτέ ή μοίρα τού Γένους τό θελήση:

«Καλύτερα μιας ώρας έλεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή!...»

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»



Η 25 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ
Ύπά τοΰ δικηγόρου κ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ

Η, 25η Μαρτίου είναι οια την Ελλάδα ή μεγάλη αύτης Ήμερα, προς την 
οποίαν υψώνει πάντοτε ύπερηφάνως τον δείκτην της χειρός της διά νά την επίδειξη 
οώρον αιωνίου ευγνωμοσύνης δι εκείνους οί όποιοι άπήλθον, δι’ δλους δσους τήν 
ύφωσαν εκεί καί την διετηρησαν εκεί. Τήν ημέραν αυτήν άνέθορεν «απ’ τά κόκκαλα 
ογαλμενη των Ελλήνων τα ιερά» ή Ε Λ Ε ϊ Θ Ε Ρ Ι  Α. Γι’ αυτό καί τήν ήμέραν 
αυτήν ο ουρανός είναι γλαυκός καί χαρμόσυνος, όπως γλαυκή καί χαρμόσυνος είναι 
ή σημαία μας, τήν όποιαν άνεδίπλωσαν καί έπλατάγισαν τής Ελευθερίας οί Ζέ
φυροι... Η άνθρωποτης ολόκληρος, επί επτά δλόκληρα έτη παρίστατο έκθαμβος 
προ τοΰ θαύματος τής αναστάσεως αυτής, ή οποία υπήρξεν ό θ ρ ί α μ β ο ς  τής δυ- 
ναμεως τοΰ ΙΔΑΝΙΚΟΙ. Διότι ή Ελληνική Έπανάστασις άπέδειξεν δτι ή πίστις 
προς ενα ιδεώδες ,αποβαίνει ακατανίκητος καί πανίσχυρος δύναμις, ή όποια, έστιυ 
καί μέ θυσίας άπειρους, θά έπιβληθή καί θά θριαμβεύση, όταν βέβαια είναι δίκαια 
και δεν τείνει να επιβαλη τήν αδικίαν καί τήν ανομίαν. Ιΐαί ή π ί σ τ ι ς  αυτή επί 
το δίκαιον τοΰ Εθνους, ή πίστις προς τήν ’Ελευθερίαν, τό ΰψιστον αυτό ανθρώπινον 
αγαθόν, εφλογισεν τάς θελήσεις των προγόνων μας, ένίσχυσε τάς παραδόσεις των 
όποδουλων καί οΰτω, αμα τό σήμαντρον τής 'Αγίας Λαύρας έσήμανε τό εωθινόν, 
σύσσωμον τό Ελληνικόν Εθνος συνεκλονίσθη βαθύτατα καί ώρμησεν ως λέων κατά 
τοΰ βαρβάρου κατακτητοΰ. ’Άνθρωποι πράοι, ειρηνικοί, μειλίχιοι, ταπεινοί καί θλι
βεροί τήν δψιν, τούς όποιους περίφρονοΰσε ό άγέρωχος καί έμπειροπόλεμος δεσπότης, 
μετεμορφώθησαν εις πολεμιστάς υπέροχους, γράψαντας διά τοΰ αίματός των τάς 
λαμπροτέρας σελίδας τής μακράς ηρωικής ιστορίας μας, σελίδας αί όποΐαι εις 
πολλά σημεία υπερβαίνουν εις ηρωισμόν καί αυτοθυσίας, τήν Ιστορίαν των ηρωικών 
άγώνων τής αρχαίας Ελλάδος. Ένέαζεν, ακτινοβολούσα ή γηραιά Σαλαμίς, τό 
γλαυκόν Αίγαϊον αντηχεί τά κλέη τών Ελλήνων, από τήν ακρώρειαν τοΰ Ζαλόγ
γου νέαι Σπαρτιάτιδες έδίδασκον τά ’Έθνη τήν ύπέρτιμον ιερότητα τής ’Ε λ ε υ θ ε 
ρ ί α ς  καί τό Μεσολόγγι, άνερχόμενον εις τούς ουρανούς ώς φωτεινόν μετέωρον, 
έμεινεν εκεί σελαγίζον εις τούς αιώνας καί έμπνέον τον έρωτα τής άνδρούας αρετή; 
εις τάς γενεάς τών έπιγιγνομένων πάσης γής...

Ξ. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ

Ε λ λ ά δ α

Στο κεροπήγι τ’ ’Άχρονου στημένη 
Χιλιόμορφη, Χιλιόχρονη, Ελλάδα 
Τήν έκκλησιά, πού λένε Οικουμένη 
Ααμπροφωτάς μυριόφωτη Λαμπάδα!

’Από κερί δέν είσαι 'Σύ πλασμένη! 
Σαρκόχερα ’Εσένα δέ σ’ άγγίσαν 
Τ’ ’Ανέκφραστο κι Αιώνιο ντυμένη 
Θεοί, Βροντές, Άνέμοι, σ’ ευλογήσαν!

Μιας “Αγιας πήρες τή μορφή καί στέκεις 
Σέ διάπλατες παραδεισένιες Χώρες 
Λευτεροστέφανα μ’ άγ.ιολούλουδα νά πλέκης 
τοΰ Γολγοθά, πού κλαΐν θλιμμένες κόρες.
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Αυτό σ’ άπόμεινε στερνό Σου Τάμα!
Προμηθικό Σου Τάξιμο χαμένο
Στο Πνεύμα καί στην ’Ανθρωπιά άντάμα
Νά πάθης καί να γεννηθής σαν δνειρ’ αγιασμένο!

Πήρες τού "Ηλιου τή Θαμπή, τή Λάμψη 
τ’ άκρούρανου τά βάθη καί τά μάκρη 
Κι απλώθηκε τό γέλιο Σου νά λάμψη 
Σέ Λευτεριάς Χαμόγελα άπ’ άκρη σ’ άκρη!

Οί Μαραθώνες, τά Ψαρά, τό Πέτα,
Άργυροκάστρι, Πρεμετή, Χειμάρα,
Τό Ροΰπελ, Γράμμος, Βίτσι, Ά για Τριάδα,
Παντού κι όλοΰθε μια Βοή, Τρομάρα:

— Ε λ λ ά δ α  μας ,  Ε λ λ ά δ α !
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ά ρ χ ίφ ν λ α ξ

Στή ν Κύπρο
Πανώρια, μεγαλόπρεπη κι’ ατόφια 
Γαλανοφρύοα κόρη, ή θωριά Σου 
Αιώνια στημένη λαμπυρίζει 
σέ πέλαγα, σέ κάμπους, σέ βουνά Σου!

Μέ τ’ ’Όλυμπου τό πνεύμα στολισμένη 
καιρούς καί χρόνους τόσους ζοΰσες!
Μέ λευτεριάς μεθύσι μεθυσμένη 
Καί σάν άφρός στο κύμα τραγουδούσες!

Μά τώρα σέ θωρώ κλαμμένη!...
Στά ξάγναντα στά μετερίζια μοναχή 
καί κάπου - κάπου ξεχασμένη 
στην αραχνιά τού πέλαου την θαμπή.

Κύπρο! Καρδιά!
Κι’ άν οί τρανοί κουφαίνουν
μιλούν καί ζοΰν κι’ άκοΰν οί πεθαμένοι,
πού δέ βόλεϊ τους νά σωπαίνουν!

Ό Διγενής ’Ακρίτας ξαναφάνη,
Φυσομανούν τ’ άλογά του, φρουμάζουν 
Ξαπόστασαν στά «Τάρταρα» καί τώρα 
Τί κι’ άν φορής άκάνθινο στεφάνι;

Τής Λευτεριάς ή Λύρα ώρα την ώρα 
θέ ν’ άκουστή! Θαρθοΰν τραγουδιστάδες 
Βαλαωρίτες, Σολωμοί καί Παλαμάδες!

Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ά ρχ ίφ νλ α ξ



Στήν 25η Μαρτίου 1821
Ή εικοστή πέμπτη Μαρτίου 
ή Μεγάλη αυτή Ήμερα 
είναι αυτή πού ξέρουμε ολοι 
ή γνωστή τοΰ Είκοσι "Ενα.
Εκατόν σαράντα πέντε χρόνια 
άπό τότες πια περάσαν 
πού τής Φιλικής λεβέντες 
τα δεσμά γιά μάς έσπάσαν.
Καί ένας παππάς αγέρωχος 
γενναίος καί τρανός, 
ήτανε ό έπίσκοπος 
Πατρών δ Γερμανός.
Πού τή σημαία ύψωσε 
μέ πίστη στό Θεό 
κΓ ή Ελευθερία έφερε 
στό σκλάβο Ελληνισμό.
Στήν “Αγια Λαύρα ύψωσαν 
τό "Αγιο Λάβαρό μας 
καί πολεμώντας έδιωξαν 
τόν δόλιο εχθρό μας.
'Ένας ήτο δ ’Αρχηγός 
μεγάλο παλικάρι, 
ήταν τής Ρούμελης αετός 
καί τοΰ Μόριά καμάρι.
Θεόδωρον τόν λέγανε 
καί είχε χρυσή καρδιά 
καί ολοι τόν έφώναζαν 
δ γέρος τοΰ Μόριά.
Κλίνω τό γόνυ εις αυτούς 
κλίνω καί τό κεφάλι 
καί τό παράδειγμα αυτών 
άς μιμηθοϋν καί άλλοι.

Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ  
Ά στνφ νλ α ξ

—'Υπό τοΰ τέως Δημάρχου Κορίνθου κ. Γεωργίου Λίλη έλάβομεν καί δή- 
μοσιεύομεν την κατωτέρω επιστολήν, ως καί τό ποίημά του « ’Οπτασία» :

’Αγαπητοί φίλοι,
Στήν έποχή αυτή ,πού ή υλιστική έκφρασις τής ζωής έχει επηρεάσει είς βα

θμόν έπικίνδυνον τήν νοοτροπία τής Ελληνικής νεολαίας, μέχρι τοΰ νά μή δονήται 
ή ψυχή της άπό τήν άγάπην προς τήν Πατρίδα καί νά μή συγκλονίζη τό βίωμα τής 
έλευθερίας, τό έσώψυχό της, βρίσκω πώς ήμεΐς οί παλαιότεροι πού είμαστε καί 
υπεύθυνοι γιά τήν άδιαφορία της αύτή, πρέπει νά προβάλλουμε έπίμονα τήν πίστη 
μας πρός τά ουράνια αυτά ιδεώδη καί σε κάθε περίσταση νά τραγουδούμε τήν 
δμορφιά των,
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Από αύτή τήν σκέψη ξεκίνησα διά νά σάς στείλω μέ την ευκαιρία της ερχό
μενης 25ης Μαρτίου, τό έσώκλειστο ποίημά μου ΟΠΤΑΣΙΑ, που δεν είναι παρά μια 
συγκινητική αναδρομή στο παρελθόν, πού μοϋ ξυπνάει τήν περηφάνεια γιατί γεν
νήθηκα 'Έλληνας.

Τό κομμάτι αυτό τής έθνικής μας ιστορίας, φωτολουσμένο άπ’ δλες τις μεριές, 
θά 'πρεπε νά ύψώνη τήν ψυχή τής Ελληνικής Νεολαίας στά μεσούρανα καί νά 
χρησιμεύη σάν λουτρό καθαρτήριο από κάθε αντεθνική καί ανθελληνική τοξίνη.

Χιυρίς νά προεξοφλώ τί θά γίνη μέ τήν σύγχρονη Ελληνική γενεά, εμείς που 
αποτελούμε τό συνεκτικό κρίκο μέ τίς προηγούμενες γενεές, πανηγυρίζουμε κρυφά 
τήν αθάνατη αύτή σελίδα τής φυλής, που ανέβηκε στή θέωση, μέ τίς άμέτρητες 
θυσίες των μελών της καί αγίασε μέ τά ποτάμια αίματος πού έχυσε, για νά βαπτι- 
σθή μέσα τους στ’ όνομα τού Χριστού καί τής ΙΙατρίδας.

Αυτά αποτελούν τό κίνητρο τής συνθέσεως τού έσωκλείστου ποιήματος μου καί 
τής αποστολής του στο ωραίο σας περιοδικό, πού είναι ζωντανή εκφρασις τής άγά- 
πης προς τήν Πατρίδα καί τήν Ελευθερία της.

Μέ πολλή φιλία 
ύμέτερος 

Γ. ΛΙΛΗΣ

’ Ο π τ α σ ί α

’Όντας τό φώς στή δύση έκεί 
σβύνη κι’ ή νύχτα βιαστική 
απλώνει τά σκοτάδια, 
τρέχει ή ψυχή σ’ άλαργηνά 
σέ ματωμένα δειλινά 
σέ ματωμένα βράδυα.
Κάτι τή φέρνει στά παληά, 
καί τής μιλεΐ χωρίς λαλιά 
γιά χρόνια δοξασμένα, 
όπου γιά τήν ελευθερίά 
οί σκλάβοι γίνηκαν θεριά 
καί κύματα άφρισμένα.
Σάν τ’ "Αγια Δώρα πού περνούν, 
έτσι σέ εύλάβεια τήν κινούν 
νεκρόκοσμοι πού ζοΰνε 
σάν παραμύθια αληθινά, 
σάν σύμβολα πάντοτε ινά, 
πού μόνα τους μιλούνε.
Τίς ώρες πού στή σιγαλιά 
βρυκολακιάζουν τά παληά 
καί τρεμοσβύνουν τ’ άστρα, 
βλέπει καπνούς καί χαλασμούς 
κι’ άκούει άναστεναγμούς 
σέ γκρεμισμένα κάστρα.
Στις ράχες κλέφτες τραγουδούν 
στις ρεματιές θρηνολογούν 
φουσάτα τσακισμένα
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κάτω ατούς κάμπους βογγητά, 
κι 5 αλόγων ποδοβολητά, 
τής λέν τά περασμένα.
Στής Αγιας Λαύρας τό βουνό 
τραγούδι άντάρτικ’ ορθρινό 
τά φλάμπουρα γεμίζει 
κι απ τ άγιο στόμα τοΰ παππά 
μόλις ό ζέφυρος τ’ άρπα 
στούς σκλάβους τό χαρίζει.
Μυριάδες βγαίνουν ξωτικά 
καί σάν αγέρας βιαστικά 
τά μετερίζια πιάνουν, 
άπό τή Μάνη δ>ς τή Βλαχιά 
τή δόλια μάνα τή φτώχιά 
έλεύθερη νά κάνουν.
Μέσ’ στό σκοτάδι τό βαθύ 
τό καρυοφύλι, τό σπαθί, 
τής ντάπιας τό κανόνι, 
δπου κι’ άν λάχη, σέ στενά 
σέ κάστρα, κάμπους, σέ βουνά 
τόν τύραννο σκοτώνει.
Στην ’Αλαμάνα, στη Γραβιά, 
στό Σούλι καί στή Λειβαδιά 
στό δόλιο Μεσολόγγι, 
στ’ Ανάπλι, στην Μονεμβασιά, 
στήν Τρίπολη καί στά νησιά 
σφαγμένων βγαίνουν βόγγοι.
Στήν Τένεδο, Γέροντα, Χιό 
καί στή Μεθώνη σάν στοιχειό 
τ’ ατρόμητο μπουρλότο 
ξερνάει στά τρίκροτα φωτιά, 
καίει τις φρεγάτες τή νυχτιά 
μέ κολασμένο κρότο.

Στροφές παιάνων ξωτικές, 
μορφές ήρώων θρυλικές 
— άέρινα κοπάδια — 
τρέχουνε στ’ άγνωστο ξανά 
μαζί μέ τ’ άγρια δειλινά 
καί ματωμένα βράδυα.
Καί στήν ψυχή μου μοναχός 
σάν ύμνος φτάνει ένας άχος 
άπ’ τοΰ Θεού τό στόμα, 
πού τόν άκούει κάθε μεριά: 
«Δώρο σάν τήν ’Ελευθερίά 
δέν έδωσα άκόμα».

Γ. Λ ΙΛ ΙΙΣ



'Επί τή  ό νομ ασ τ ικ ή  εορτή  τής Α .Β .Υ. τής Δ ιαδόχου ’Α λεξίας, <5 ’Α ρχηγός τής ’Α στυνομίας 
Πόλεων κ. Ε. Κ αραμπ έτσος άπ έστε ιλ ε  τό κ ά τω θ ι συγχαρη τήρ ιον  τηλ^γράφημια προς τάς 
Α.Α.Μ.Μ. τούς Β ασ ιλ ε ίς  :

ΠΡΟΣ . 17-3-66
ΑΡΧΗΓΟΝ Σ.Ο.Α.Μ.

’Α ν ά κ τ ο ρ α
Παρακαλώ όπως  ύποβάλητε εις τάς Α.Α.Μ.Μ. τούς ΒΑΣΙΛΕΙΣ το κάτωθι Σήμα :

ΠΡΟΣ
Τάς Α.Α.Μ.Μ. ΤΟΤΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ

’Ε ν τ α ύ θ α
Έ π ί τή ονομαστική εορτή της Α .Β .Υ . Διαδόχου ’Α λεξίας τό ’Αστυνομικόν 

Σώμα υποβάλλει διάπυρους εύχάς δΓ ευτυχ ία ν  κα ί μακροημέρευσιν, έπ’ άγαθώ  της  
Πατρίδος .

Ό  ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας 
ΕΥΑΓΓ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Ή  Α.Μ. ό Β ασ ιλεύς Κ ω νσταντ ίνος ηνδόκησε νά Απάντηση είς τό ευχαρ ιστήρ ιον  τηλεγράφ ημα  
τοϋ  κ. ’Α ρχηγού τής ’Α στυνομ ίας Πόλεων, ώ ς κάτω θ ι :

Έ ξ : ’Ανακτόρων
Κύριον ΕΥΑΓΓΕΛΟΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΝ 

’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων
’Ε ν τ α ύ θ α

Β ασίλισσα καί έγώ  εϋχαριστοϋμεν θερμώς διά καλάς εύχάς έπ ί ονομαστική  
έορτή Π ριγκιπ ίσσης Διαδόχου ’Α λεξ ίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β .



ΝΟΜΙΚΑ] ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ!

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
‘Υπό του Πρύτανεως καί Καθηγητοΰ τής Ε γκλη
ματολογίας έν τή Παντείω Ά νώ τ. Σχ. Πολιτικών 
Ε π ιστημών κ. ΙΩANNOY ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Σ υνέχεια  έκ τοϋ προηγουμένου)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΩΣ

I .  Γ ε ν ι κ ώ ς .
Εάν δμ,ως δ χριστιανικός λογισμός ύπεισήλθεν έντός τοϋ βασικού κρουνοΰ της 

ανθρώπινης καταρρεύσεως, τ.έ. εις τάς κοσμοθεωρίας τής θ'εομαχίας καί τοϋ ύλι- 
σμοϋ, ως και εις την έντεΰθεν έκχυθεΐσαν επικίνδυνον έλευθέραν ηθικήν, έν τοσούτω 
δ ν̂ παρελειφεν άπο τής άλλης πλευράς νά ρίψη καί βλέμμα έρεύνης εις τάς επί 
μέρους ανθρωπολογικας και κοινωνικας ρίζας του ανθρωπίνου κατρακυλίσματος.

II. Έ ρευνα  τής σωματικής περιοχής.
I· Σ ω μ α τ ι κ α ι  ν ο σ ο ι κ α ι  σ ω μ α τ ι κ α ί  ά ν α π η ρ ί α ι .
Καί̂  τοιουτοτρόπως, ή χριστιανική σκέψις ήθέλησε νά διαφώτιση έν πρώτοις 

τό ψυχικόν καί ηθικόν δράμα τής σωματικής περιοχής.
Δράμα, δπερ συνεκίνησεν καί τόν ένανθρωπήσαντα Διδάσκαλον κατά την γηΐ- 

νην του διαδρομήν.
Καί ένώπιον τοϋ όποιου παρήλασεν ό θλιβερός χορός των άπηλπισμένων τής 

ζωής σ ω μ α τ ι κ ώ ς  α ν α π ή ρ ω ν  καί σ ω μ α τ ι κ ώ ς  ν ο σ ο ύ ν τ ω ν .
Των παραλελυμενων, των χωλών, των παρουσιαζόντων διαμαρτίας τοϋ κορμού, 

τών τυφλών ,τών κωφών, των κωφαλάλων, τών λεπρών, τών πασχόντων έξ υδρω
πικίας, έκ ρύσεως αίματος ή έξ άλλης σωματικής άτελείας ή σωματικής νόσου.

Χορός τών νοσταλγών τής κινήσεως, τής άρτιμελείας, τού φωτός, τής άκοής, 
τής φωνής, τής υγείας, οΐτινες έρράγισαν τήν ψυχήν τού Σωτήρος διά τών έπιμόνων 
καί άπηλπισμένινν ικετευτικών κραυγών των λέγοντες:

«Έλέησον ήμάς, υιέ Δαυίδ!»
Κάν τότε ή Θεία ’Αλληλεγγύη ήμοιβε τήν πίστιν καί έχάριζε τήν θεραπείαν:
«Κατά τήν πίστιν ύμών γενηθήτω ύμΐν».
Όπότε οί μέν άπλοι, αγνοί άνθρωποι πλήρεις σεβασμού καί ίεράς έκστάσεως 

άπεθαύμαζον λέγοντες «δτι ουδέποτε έφάνη ούτως», ενώ άντιθέτως οί κομπορρημο- 
νούντες «σοφοί» Φαρισαίοι άπέδιοον τά θαύματα εις δαιμονικάς μαγείας λέγοντες 
ότι «έν τώ άρχοντι τών δαιμόνιων έκβάλλει τά δαιμόνια».

Καί άπασαι αυται αί τραγωδίαι τών σωματικώς αναπήρων καί σωματικώς πα
σχόντων ήρευνήθησαν υπό σχηματισθέντος έπιστημονικοΰ κλάδου μιας «χριστιανι
κής ψυχολογίας καί χριστιανικής κοινωνιολογίας» καί πολλαχώς άνελύθησαν καί 
βαθέως ήρμηνεύθησαν καί συστηματικώς άντιμετωπίσθησαν.

Καί ύπό τήν έννοιαν ταύτην ήρευνήθησαν τά εϊδικώτερα προβλήματα τού αντι
κατοπτρισμού τής σωματικής καταστάσεως έπί τού ψυχικού κόσμου, τών συναισθη
μάτων κατωτερότητος καί τών ψυχικών τραυμάτων, τών δυσχερειών έν τή αντιμε
τωπίσει βασικών θεμάτων τής ζινής (ως τού θέματος τού έπαγγέλματος ή τού θέ
ματος τού γάμου) , τής θιγούσης λοιδορίας έναντι τών σωματικώς ήμαρτηαένων καί 
έναρίσθη φωτισμός εις τήν έπιστήμην τής άνθρωπίνης διαφθοράς, ήτοι εις τήν Ε γ 
κληματολογίαν.

Πρός τούς σωματικώς δέ αειονεκτοΰντας καί άπηλπισαένους ήλθεν ή χριστια
νική φιονή καί άπέδινκε τήν δέουσαν άςίαν, διαλαλήσασα ότι σημασίαν ηθικήν έχει
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δ|.ά τόν Θεόν καί τούς έν τή κοινωνία εκλεκτούς ούχί ή σωματική ώραιότης, άλλα 
ιο ψυχικόν κάλλος. Καί παρέσχεν εις αυτούς τήν διαφώτισιν περί ευκαιρίας πρός 
άνύψωσιν αυτών εις θειον κάλλος διά τής ουρανίας συμβουλής:

«Τούτο γάρ χάρις, εί διά συνείδησιν Θεού υποφέρει τις λύπας, πάσχων αδί
κως. Ποιον γάρ κλέος, εί άμαρτάνοντες καί κολαφιζόμενοι ύπομενεΐτε; άλλ 
θοποιοΰντε

ι αγα-

τώ στοματι αυτού. Ος λοιδορούμενος ούκ άντελοιδόρει, πάσχων ούκ ήπείλει...».
«Πάντες δμόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εϋσπλαγχνοι, φιλόφρονες. Μή άπο 

δίδοντες κακόν αντί κακού ή λοιδορίαν αντί λοιδορίας. Τουναντίον δέ εύλογοΰντες, 
ειοοτες οτι εις τούτο έκλήθητε. ί'να ευλογίαν κληρονομήσητε».

2. Τατρική τής π ρ ο σ ω π ι κ ό
ίογιαν 
ή τ ο ς

Ταυτοχρόνως ο’ έδημιουργήθη από τής άλλης πλευράς όπό έπιλέκτων ιατρών, 
μπνευομένων ύπό χριστιανικής πνοής, ή περίφημος σύγχρονος «’Ιατρική τής Προ- 
" πικοτητος» ( Medecine de la Personne), ψηχή τής όποιας ύπήρξεν ό διά- 

λος ιατρός τής 1 ενεύης Paul Tournier, περιστοιχισθείς ύπό επιτελείου όλο-
σωπ 
σημος
κλήρου σοφών

Είναι ή νέα χριστιανική κατεύθυνσις τής Ιατρικής, ήτις είσήλθεν εις νέαν 
ιστορικήν φάσιν, έγκαταλείψασα τήν παλαιάν υλιστικήν καί μηχανιστικήν, ή όποια 
,άντικρυζε τας σωματικάς νόσους καί σωματικάς άτελείας ώς καταστάσεις διεπο- 
μενας υπό μόνου τού νόμου τής δργανικής αιτιοκρατίας, έβασίζετο επί τής ξηρας 
απλώς φυσιολογικής καί μηχανιστικής άναλύσεως τού άνθρώπου καί ήρμήνευε τά 
γεγονότα τής σωματικής ζωής, έρειδομένη έφ’ απλού φυσικοχημικού τύπου. Καί 
η νέα αΰτη χριστιανική Ιατρική έγκατέλειψε τήν σαθράν καί πεπλανημένην υλι
στικήν ταύτην θεώρησιν, καθ’ ήν ό άνθρωπος αποτελεί άπλοΰν άθροισμα κυττάρων, 
καί έπόθησε να άντικρύση καί τήν ψυχήν τού σωματικώς ατελούς ή σωματικώς νο- 
σούντος συνανθρώπου, νά είσέλθη είς τόν ψυχικόν του πόνον καί είς τον ψυχικόν 
του κίνδυνον, είς τάς άνησυχίας καί τάς δυστυχίας του, ί'να προσφέρη βοήθειαν καί 
συμπάθειαν καί καρποφόρον συμπαράστασιν. Πρόκειται περί καμπής τής ιατρικής 
πρός ε π ι σ τ ρ ο φ ή ν ,  ήτις μεταβάλλει αυτήν είς ιεραποστολήν.

III. Ερευνα τής ψ υ χ ικ ή ς  περιοχής.
1. Φ υ χ ι κ α ί κ α ί  δ ι α ν ο η τ ι κ ά  ί ν ό σ ο ι :
Αλλ δμως ή χριστιανική σκέψις ήθέλησε νά διαφώτιση καί τό ψυχικόν καί 

ήθικόν δράμα τής ψυχικής καί τής πνευματικής περιοχής καί νά είσέλθη τοιουτο
τρόπως εντός τής τραγψδίας τών ψ υ χ ι κ ώ ν καί των δ ι α ν ο η τ ι κ ώ ν  ά τ ε - 
λ ε ι ώ ν κ α ί ν ό σ ω ν .

Νέον δράμα, δπερ ωσαύτως συνεκίνησε τόν ένσαρκωθέντα Σωτήρα κατά τήν 
γηίνην πορείαν του.

Καί ενώπιον τού όποιου παρήλασεν δ θλιβερός χορός τών ψυχικώς τεταραγμέ- 
νων αποκλήρων τής ζωής.

Τών δαιμονιζομένων. τών ακαθάρτων κατά τό πνεύμα, τών επιληπτικών ή 
άλλων.

Καί εσκόρπισε καί ένταΰθα ή Θεία ’Αλληλεγγύη καί Θεία Φιλανθρωπία τό 
έλεος.

« Επετιμησε δέ ό Ιησούς τω πνεύματι τφ άκαθάρτψ καί ίάσατο τόν παίδα καί 
άπέδωκεν αυτόν τώ πατρί αυτού. Έξεπλήσσοντο δέ πάντες επί τή μεγαλειότητι τού 
Θεού».
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2. Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή  τ ή ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς :
Τοιουιοτρόπως δ εδημιουργηθη υπό επίλεκτων ψυχίατρων, έμπνεομένων ύπό 

χριστιανικής πνοής, καί είδος «Ψυχιατρικής τής Προσωπικότητος».
Είναι η νεα χριστιανική κατεύθυνσις τής ψυχιατρικής, ή οποία είσήλθε εις 

νεαν ιστορικήν φασιν, εγκαταλείψασα τήν παλαιάν υλιστικήν καί μηχανιστικήν, ήτις 
αντίκρυζε τας ψυχικας ατελείας καί ψυχικάς νόσους ώς αναπηρίας ή άσθενείας 
όφειλομενας άποκλειστικώς καί μόνον εις οργανικά παθολογικά αίτια, (διαταρα
χές ή βλάβας έγκεφαλικών κυττάρων) , ήτοι διεπομένας ύπό τοΰ νόμου τής οργανι
κής αιτιοκρατίας, εβασιζετο έπί τής ξηράς μόνον φυσιολογικής καί μηχανιστικής 
άναλύσεως τής ανθρώπινης ψυχής καί ήρμήνευε τά γεγονότα τής ψυχικής ζωής, 
έρειδομενη εφ άπλοΰ φυσικοχημικού τύπου. Καί ή νέα αύτη χριστιανική ψυχιατρι
κή έγκατέλειψε τήν σαθράν καί πεπλανημένην υλιστικήν ταύτην θεώρησιν, καθ’ ήν 
άνήγοντο τά πάντα είς δργανικά παθολογικά αίτια. Καί έπόθησεν αΰτη νά άντικρύ- 
ση τήν ψυχήν τοΰ ψυχικώς πάσχοντος, νά είσέλθη είς τά ψυχικά του τραύματα καί 
είς τόν ψυχικόν του πόνον, ώς καί είς τά άπειρα ψυχικά καί ηθικά εσωτερικά του 
προβλήματα. Τέλος έπεδίωξε νά γνωρίση τάς αμέσους άνάγκας του, α'ίτινες κατα- 
βασανίζουσιν αυτόν καί συντελοϋσι τόσον είς τήν έκδήλωσιν, όσον βεβαίως καί είς 
τήν έπιδείνωσιν τής ψυχικής άναταραχής του, καί αί δποΐαι άνάγκαι ύπονομεύουσι 
συνεχώς τόν ψυχικόν του κόσμον, προκαλοΰσαι μίαν κατάστασιν εσωτερικής συγ- 
κρούσεως καί άναστατώσεως, έξ ής προέρχεται ή άπώλεια τής γαλήνης καί τής 
αρμονίας, ώς καί ή έλάττωσις τής γενικής καί ειδικής ψυχικής άντιστάσεως τής 
ανθρώπινης προσιοπικότητος.

3. Χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ί α  :
Έν συνεχεία ή χριστιανική σκέψις άποκαλύψασα είς τόν άνθρωπον ότι είναι 

κύριος τής μοίρας του, ών έλεύθερος νά μορφώση κοινωνικόν καί βιολογικόν ή Αντι
κοινωνικόν καί άντιβιολογικόν, ήτοι Α ν τ ι α ν θ ρ ώ ι ν ο ν, πρόγραμμα ζωής, νά 
λάβη κοινωνικήν ή Αντικοινωνικήν στάσιν ζωής καί νά μορφώση κοινωνικόν ή αν
τικοινωνικόν χαρακτήρα καί έν συνεχεία δτι είναι έλεύθερος νά μεταβάλη τό Αντι
κοινωνικόν πρόγραμμα ζωής, νά μεταβάλη τήν Αντικοινωνικήν στάσιν τής ζωής καί 
νά Αναμόρφωση τόν κακώς μορφωθέντα χαρακτήρα του, ύ π ε ι σ ή λ θ ε  π λ έ ο ν  
ε ί ς  τ ή ν  χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ι κ ή ν  π ε ρ ι ο χ ή ν .

4. Ψ υ χ ι κ α ί  Α ν ω μ α λ ί α  ι :
Έν τψ πλαισίψ δέ τούτω ή χριστιανική φιλολογία, Αφορμηθεϊσα καί Από των 

Τερών Πηγών, ήρμήνευσε καί κατεδίκασε πάσαν Ανθρωπίνην καί Αντικοινωνικήν 
στάσιν ζωής καί Ανέλυσε καί Απεδοκίμασε τούς θλιβερούς Αντιβιολογικούς καί Αν
τικοινωνικούς χαρακτήρας (κύκλος τών καλουμένων «ψ υ χ ι κ ώ ν Α ν ω μ α λ ι ώ ν») , 
οίτινες δδηγοΰν τόν άνθρωπον είς ψυχικήν καί ήθικήν κατάρρευσιν.

Ύπό τήν έννοιαν δέ ταύτην ή χριστιανική σκέψις Απεσαφήνισε καί κατεδί
κασε :

α ') Ά φ ’ ένός τούς ύ π ε ρ θ υ μ ι κ ο ύ ς  ύπομανιακούς, οίτινες είναι Οχληροί, 
άκρατεΐς, εόχερώς παραπονοΰνται καί φιλονεικοΰσιν, είναι φιλέριδες, άστατοι, φί- 
λαυτοι, ψευδολόγοι καί εύχερώς προσβάλλουσι τά δικαιώματα τών άλλων, 
Αφ’ έτέρου δέ τούς έ κ ρ η κ τ ι  κ ο ύ ς ,  ήτοι άτομα εύθικτα, δξύθυμα, καί ευερέθι
στα, τά δποΐα δι’ άσήμαντον αφορμήν θεωρούν έαυτά θιγέντα, διό καί άνευ πολλής 
σκέψεως φέρονται πρός δρμητικάς βιαιότητας καί ίσχυροτάτας Αντιδράσεις τοΰ πά
θους καί βιαίας έκδηλώσεις.

«Μακάριοι οί πραεΐς- δτι αύτοί κληρονομήσωσι τήν γην». «Πας δργιζόμενος τψ 
άδελφω αύτοϋ είκή ένοχός έσται τή κρίσει». «Μή εαυτούς έκδικοΰντες, Αγαπητοί,
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άλλα δοτέ τόπον τή̂  οργή». «Έν ράβδψ έλθω προς υμάς, ή έν άγάπη πνεύματί τε 
πραότητος». « Η αγάπη... ου παροξύνεται, ού λογίζεται τό κακόν». «’Έρεις, ζήλοι,

και θυμός και δργη καί κραυγή καί βλασφημία άρθήτω άφ’ ύμών, σύν πάση κακία», 
ίον τψ άφθάρτψ τοΰ παρέος και ήσυχίου πνεύματος».

ο ) Η χριστιανική σκέψις κατεδίκασε τούς φ α ν α τ ι κ ο ύ ς ,  ήτοι τάς φανατι- 
ιάς έκείνας προσωπικότητας, αίτινες τυφλαί, λόγω τοΰ φανατισμού των πρός ώρι- 
ιμενας γνωμας, ίοεας, πίστεις, δέν διστάζουσι νά ιοθάσωσι καί μενρις Ιγκλήματος,

κας
σ[.ιε,ν.ν [ tuii/,ς, νιιστεις, οεν οισταφουσι να φοασωσι και μέχρι
ίνα Ιπιβαλωσι την κοσμοθεωρίαν των καί γενικώς την πίστιν των.

<Τοσαϋτα δε αυτοΰ σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτών ούκ έπίστευσαν εις 
αυτόν... Τετυφλωκεν αυτών τούς οφθαλμούς, καί πεπώρωκεν αυτών την καρδίαν, 
ϊνα μη ίδωσι τοϊς οφθαλμοΐς, καί νοήσωσι τή καρδία, καί έπιστραφώσι». «Καί ήκου- 
σαν εκ τών Φαρισαίων ταϋτα οί δντες μετ’ αυτοΰ, καί ειπον αύτώ. Μη καί ημείς 
τυφλοί εσμεν. Ειπεν αυτοϊς ο Ιησούς. Εί τυφλοί ήτε, ούκ αν εί'χετε αμαρτίαν. Νΰν 
δε λεγετε τι βλεπομεν. Ή οΰν αμαρτία ύμών μένει». «Σκληροτράχηλοι καί απερίτμη
τοι τή καρδία καί τοΐς ώσίν υμείς αεί τψ Πνεύματί τψ 'Αγίψ άντιπίπτετε, ως οί 
πατερες ύμών καί ύμεΐς. Τίνα τών προφητών ούκ έδιωξαν οί πατέρες ύμών, καί 
απεκτειναν τούς προκαταγγείλαντας περί τής έλεύσεως τοΰ δικαίου, ού νΰν ύμεΐς 
προδόται καί φονεΐς γεγένησθε». «’Ακοή ακούσετε, καί ού μή συνήτε. Καί βλέπον- 
τες βλέψετε καί ού μή ίδήτε».

γ ) II Χριστιανική φιλολογία έστράφη εναντίον τής σ υ ν α ί σ θ η μ α  τι κ ή ς  
ψ υ χ ρ ό τ η τ ο ς  κ α ί  τ ή ς  η θ ι κ ή ς  ά π ο ν ε κ ρ ώ σ ε ω ς ,  ή όποια 
χαρακτηρίζεται έκ τής άμβλύτητος καί ψυχρότητος τών ηθικών συναισθημάτων.

τήν «ήθικήν παραφροσύ
νην». Εκ τής συναισθηματικής καί ηθικής νεκρώσεως έκχέονται οί -φρικωδέστεροι 
και σκληρότεροι εγκληματιαι. Στερούμενοι δ’ ηθικών άναστολών ηδύνονται κακο- 
ποιοΰντες καί σκορπίζοντες τήν οδύνην είς τούς συνανθρώπους είτε διά δολιότητος 
καί πανουργίας, είτε δια πράξεων σκληρών, ωμών καί βαναύσων (ψυχική άλγο- 
λαγνεία) .

«Κατά δέ τήν σκληρότητα σου καί άμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτψ 
οργήν έν ημέρα οργής καί άποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοΰ ΘεοΟ». «Σκληροκαρδίαν».

Ως αρνας εν μεσω λύκων». «Σκληροτράχηλοι καί απερίτμητοι τή καρδία». «Είς 
άδόκιμον νοΰν ποιεΐν τά μή καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση άδικία... πονηριά, 
πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνους, φόνου, Ιριδος, δόλους, κακοηθείας... έφευρέτας 
κακών... άστοργους, άσπονδους, άνελεήμονας».

ο ) Επίσης ή χριστιανική φιλολογία άπεδοκίμασε μετά δριμύτητος τήν μ α - 
τ α ι ό δ ο ξ ο ν φ ί λ ο  π ρ ω τ ε ί α  ν. Αύτη χαρακτηρίζεται ύπό ψυχρότητος καί σκλη- 
ράτητος, άκράτου έγωϊσμοΰ, δίψης, κολακείας, άπεράντου μανίας έπιδείξεως καί 
μανίας άκορέστου έπιβολής τής ίδιας προσωπικότητας. Πρόκειται περί άνθρώπων 
ρεπόντων πρός άκρατον αύτοδιαφήμισιν καί ψευδολογίαν.

«Καί μάθετε άπ’ έμοΰ δτι πράος είμί καί ταπεινός τή καρδία». «"Οστις οϋν 
ταπείνωση έαυτόν ως το παιδίον τοΰτο, οδτος έστίν ό μείζων έν τή βασιλεία τών
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ουρανών». «Πολλοί δε εσονται πρώ τα έσχατα  καί έσχατοι πρώτοι». «Ούτως εσονται 
α  εσ χ α ,α  πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι». «Ά λλ5 δς, έάν θέλ-g έν ύμΐν μέγας γενέσθαι, 
εσαο υμών διάκονος. Καί δς, έάν θέλη έν ύμΐν είναι πρώτος, έστω ύμών δούκος. 
.-σπερ δ υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήναι, άλλα διακονήσαι». «Πάντα 

όε τα έργα^αυτών ποιουσι πρός τό θεαθήναι τοΐς άνθρώποις. Πλατύνουσι δέ τά φυ-
κ^ηρια αυτών, και μεγαλύνουσι τά κράσπεδα των ίματίων αυτών. Φιλοΰσί τε τήν 

^ρ^οκλισιαν εν^τοϊς δειπνοις καί τάς πρωτοκαθεδρίας έν ταΐς συναγωγαΐς, καί 
l υς^ασπασμους εν ταις άγοραις, καί καλεϊσθαι υπό των άνθρώπων, ραββί, ραββί. 
, μεος μγ!, κλή0ήτε ραββί... Ό δέ μείζων ύμών έσται ύμών διάκονος. Όστις δέ 
υψώσει εαυτόν, ταπεινωθήσεται. Καί δστις ταπεινώσει εαυτόν, ύψωθήσεται». «Οί 
διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται..., πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος... υπερηφάνεια». 
«Διεσκόρπισεν υπερήφανους διανοία καροίας αυτών. ΚαθεΊλε δυνάστας από θρόνων 
/.αι ύψωσε ταπεινούς». « Οτι αγαπάτε τήν πρωτοκαθεδρίαν έν ταΐς συναγωγαΐς, καί 
,ους ασπασμούς έν ταις άγοραις, ουαί ύμΐν, γραμματείς καί Φαρισαίοι». «Πεπληρω- 
μένους παση άδικιφ πλεονεξία..., ύπερηφάνους». «Μή ύπερφρονεΐν, παρ’ δ οεϊ φρο- 
νειν, αλλα φρονειν εις τό σωφρονεΐν». «Μή τά ύψηλά φρονοΰντες, άλλά τοΐς ταπει- 
νοις^συναπαγομε νοι». «Τού Χριστού, δς κατά πρόσωπον μέν ταπεινός έν ύμΐν». «'Ίνα 
μη υπεραιρωμαι, εδοθη μοι σκόλοψ τή σαρκί..., ή γάρ δύναμις, έν άσθενεία τελειοΰ- 
.αι... Ιεγονα αφρων καυχόμενος». «Μηδέν κατά έρίθειαν ή κενοδοξίαν,' άλλά τή 
ταπεινοφροσύνη αλληλους ηγούμενοι ύπερέχοντες έαυτών». «Καί σχήματι εύρεθείς 
ως άνθρωπος εταπεινωσεν εαυτόν, γενόμενος ύπήκοος μέχρι θανάτου». «Πάντες δέ 
αλληλοις υποτασσόμενοι, τήν ταπεινοφροσύνην έγκομβώσασθε. 'Ότι δ Θεό- ύπερη- 
φανοις άντιτάσσεται, ταπεινοΐς δέ οίδωσι χάριν. Ταπεινώθητε ούν ύπό τήν κρα- 
ιαιαν χειρα του Θεού, ίνα ύμάς ύψωση έν καιρψ». «Υπέρογκα γάρ ματαιότητος 
φθεγγομενοι». « Η αλαζονεία τού βίου». 1

, εκ τ _̂ς οπ°ιας ανωμαλίας τής ψυχής τής ματαιοδόξου φιλοπρωτείας έκπη- 
οα ο κύκλος των φθονερών μεγάλων άπατεώνων καί ύποκριτών τοϋθ’ οπερ διεπι- 
στωθη συνεχώς ύπό τής χριστιανικής διδασκαλίας.

«Οί γραμματείς καί οί Φαρισαίοι. Πάντα ούν δσα άν εΐπωσιν ύμΐν τηρεΐν τη
ρείτε καί ποιείτε. Κατά δέ τά έργα αυτών μή ποιείτε, λέγουσι γάρ καί ού ποιοϋσι 
Δεσμευουσι γαρ φορτία βαρέα καί δυσβάστακτα, καί έπιθέασιν έπί τούς ώμους τών 
ανθρώπων, τ«ρ οε δακτυλω αυτών ού θέλουσι κινήσαι αύτώ. Πάντα δέ τά έργα αύτών 
ποιοΰσι πρός τό θεαθήναι τοΐς άνθρώποις».

(  Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσ ίαν 
έπιστημονικήν καί εγκυκλοπα ιδ ικήν {ίλην τω ν  , κα τέ
στησαν ό άπαραίτητος σύντροφος τώ ν  άστυνομ ι- 
κ ώ ν ,ο ί όποιοι ένδιαερέοονται διά τήν πρόοδόν τ ω ν .



Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  —

'Ο διάσημος κωμικός Γκροΰσσο Μάρξ, πού τον ρώτησαν κάποτε τι είναι φλύα
ρος, έδωσε τός έξης όρισμο :  ̂ , , , , ,

— ((Φλύαρος είναι εκείνος πού προτιμάει να σέ κάνη νά φύγης παρά νά σ αφήση
νά μιλήσης! . . . » %:* *

Σέ μια θυελλώδη καί όλονύκτιο συνεδρίαση τής Βουλής, ένας βουλευτής φλύα
ρος μιλάει άκατάσχετα άπδ τό βήμα τρεις ολόκληρες ώρες. Είναι δύο ή ώρα, δταν δ 
φλύαρος αποφασίζει νά μπη, επι τέλους ,στην ουσία του θέματος. ^

— Καί τώρα, κύριοι, άπευθύνομαι προς τούς ’Αθηναίους! λέγει με στομφο. 
'Ο Πρόεδρος τής Βουλής τότε, δείχνοντας στον ρήτορα τό ρολόγι του καί τους

άλλους βουλευτάς στήν αίθουσα, τον διακόπτει :
— Μην κουράζεσθε ματαίως κύριε συνάδελφε. Αύτή τήν ώρα όλοι οι Ελληνες

κοιμούνται!
* *

Δυο γαβριάδες στον Βασιλικό Κήπο, τουρτουρίζοντας άπό τό κρμο, παρατηρούν 
τό βαρόμετρο.

_((Νά, έπί τέλους, καί κάτι πού πέφτει ένώ όλα άνεβαίνουν τώρα!» συμπε-
οαίνει ό ένας.1 ** Sjc

Ό  νεαρός άστυφύλακας, παρατηρεί ένα τύπο μέ χαρτοφύλακα που τρικλιζεν 
καί τού φαίνεται μεθυσμένος. Καί τούτο γιατί ό ατύπος» μπαίνει τρικλίζοντας στοι 
άριθμό δέκα τής Α'. οδού, πετιέται στον αριθμό έφτά, μπαίνει στο δώδεκα, πάει στο 
ένηά, μπαίνει στο δέκα τέσσερα, πάει στο έντεκα, υστέρα στο δέκα έξη, στο δέκα 
τρία, στο δέκα οχτώ, στο δέκα πέντε, στο είκοσι, στο δέκα έφτά κ.ο.κ. Τον πλησι
άζει καί τον ρωτάει :

— Θέλετε βοήθεια; Πού τά . . . κοπανίσατε μεσημεριάτικα;
_’Όχι κύριε άστυφύλακα! διαμαρτύρεται ό «τύπος». Μακάρι νά ήμουνα με

θυσμένος! . . . Είμαι μόνον . . . ((δοσατζής» καί κόπηκαν τά πόδια μου! . . .
** *

Ό  Μπάμπης ’Άννινος, ό άλησμόνητος εύθυμογράφος μας, διηγόταν κάποτε, 
γιά ένα γνωστό του, φοβερό τρακοδόρο, πού ήταν καί ό μεγαλύτερος «φεσοφορος» 
άπό όσους έγνώρισε στη ζωή του. Τον συνάντησε λοιπόν στο δρόμο, και :

_ Γειά σου φίλτατε! Μπορεί νά μου δανείσης ένα εκατοστάρικο;
—’Όχι δυστυχώς, άπάντησε ό ’Άννινος.
—"Ενα πενηντάρι;
—’Όχι δυστυχώς ! . . .
— Εΐκοσάρι;
— Ούτε . . .
— Τότε δώσε μου ένα τσιγάρο ! . . .
— Δεν είσαι τυχερός . . . Δυστυχώς μοΰ τελείωσαν . . .
Καί δ τρομερός τρακαδόρος έβαλε τέλος πιά στήν υπόθεση :
—’Έ ! Τότε πες μου τί ώρα είναι! ! . . .
’Αλλά καί δ Άννινος έβαλε τέλος :
— Δυστυχώς ξέχασα τό ρολόι μου στο σ π ίτ ι! . . .

** *
Στο οφθαλμιατρείο. Ό  γιατρός σέ νεαρό «κοθώνι» :
—Ή  πάθησίς σας, φίλε μου, είναι κληρονομική . . .
— Τότε, γιατρέ, στείλε τό λογαριασμό στον πατέρα μου ! . . .



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

ΚΑΠΟΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ
- 'Υ π ό ■οϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ-

( Συνέχεια ά π ξ  το προηγούμενο καί τέλος)

Ρ 1 εξετ«σθεντες μάρτυρες λοιπόν, κατέθεσαν ότι ό Γιάννης <5 Ράπκιν πριν 8 
κ ηρα χρονιά  ̂ συζοΰσε μαςί μέ την Καλλιόπη, τήν Σμυρνιά πρόσφυγα, τήν δ- 

„ °ΐ“ „κ“ΐ παρουσίαζε για νόμιμη γυναίκα του. ’Από αυτή μάλιστα είχε αποκτήσει 
και -να παι η  ̂ιο ^Ναπολεοντα, πού με καμάρι τόν παρουσίαζε γιά γυιό του. Δυό 
χρονια^πριν^ ακο τό έγκλημα, ό Ράπκιν έόοΰλευε σ’ ένα κεραμοποιεϊο τού Καρακώ- 
στα και εκεί γνωρίσθηκε μέ τό Σπϋρο τόν Πέτσα καί μέ τόν αδελφό του. Καί ό Σπΰ- 
ρος ο Πε ισας μαθαίνοντας ότι ή ασχημομούρα ερωμένη τού φίλου του, ή Καλλιο- 
παρα, όπως κοροϊδευτικά τήν έλεγαν γιά τό άσουλούποτο σκαρί της καί γιά τήν 
ασχήμια της, ήταV από πλούσια μικρασιατική οικογένεια καί ότι θά έπαιρνε σέ 
προσφυγικες ομολογίες, πού θά τις μοιράζανε τότε, μια δλόκληρη περιουσία γιά 
τους φτωχούς εκείνους έργάτες, αποφάσισε νά τήν κλέψη, νά τήν κάνη πρώτα ερω
μένη του καί υστέρα γυναίκα του γιά νά βάλη όλη αυτή τήν περιουσία' στο χέρι. 
Επιχειρησις «Καλιόπη» λοιπόν, όπως θά λέγαμε μετά από τόν δεύτεοο παγκόσμιο

δουλειά στο βυρσοδεψείο Παραρά, ενώ δ Ράπκιν' έδούλευε στο 21845 φορτηγό αυτο
κίνητο τού I. Ζουγανέλη καί έμενε σ ένα γκαρόζ τού Σχοινά στην 'Ιερά οδό όπου 
κοιμώτανε. Ο Σπΰρος ό Πέτσας όμιυς καθώς είπαμε καί πάρα πάνω συνελήφθη 
καί επροφυλακίσθη γιά τήν κλοπή ενός κάρρου καί τότε δ Ράπκιν πού είχε ξανα-

κιν τρύπωνε κρυφά σιο σπιτόπουλο καί κοιμώτανε στην αγκαλιά τής Καλλιόπης του.
Καί όπως πιά κατέθεσαν οί μάρτυρες πού έξητάσθησαν από τόν κ. Ζαγκλή υπό 

τήν άμεσο έποπτεία τού μακαρίτη τού Λιονταοίτη, τήν περασμένη Πέμπτη πρός τήν 
Παρασκευή, δ Ράπκιν, μή γνωρίζοντας ότι δ Σπΰρος δ Πέτσας είχε από τό' ίδιο 
έκεΐνο βράδυ άποφυλακισθή, ξεκίνησε από τό γκαράζ του Σχοινά καί πήγε νά συνε- 
χίση τόν ύπνο του στο καμαράκι τοϋ βυρσοδεψείου Παραρά, δίπλα στήν Καλλιόπη, 
όπως έκανε άλλωστε κάθε βράδυ. "Οταν έφτασε έξω από τό σπιτόπουλο, κρύφτηκε 
tccgoj (7.7co ενα μεγάλο ocopo με xoTzpccc, 7υεριμενοντ&ς τήν χοίτάλλτ]Xyj εύχοοιρία vcc 
πλησιάση τήν κοιμισμένη Καλλιόπη. Ή  Καλλιόπη όμως κοιμώτανε μαζί μέ τόν 
Σπΰρο τόν Πέτσα μέσα ατό καμαράκι καί πιο πέρα δ άδελφός του δ Άντώνης. Λίγο 
πιο πέρα απο τό σπιτοπουλο και σε απόσταση 15 μέτρων, κοιμώντουσαν, λόγω τής 
ζέστης, στο ύπαιθρο δ Νίκος δ Χάντζιος καί δ αδελφός αυτοΰ Γιάννης. Μέσα στό 
βυρσοδεψείο τοΰ Παραρά κοιμώτανε δ εργάτης δ Κολοκούρης.

Ό Ράπκιν καθώς προχωρούσε σιγά - σιγά, άθελά του έκανε κάποιο θόρυβο καί 
άπ’ αυτόν έξύπνησαν οί άδελφοί Πέτσα. Ένόμισαν ότι έπρόκειτο γιά κανένα κλέ
φτη καί έβαλαν τις φωνές.

—"Ενας κλέφτης. . . Βοήθεια. . .
Καί άποτεινόμενοι ευθύς αμέσως στό Χάντζιο τοΰ φώναξαν:
— Νίκο. . .  Φέρε γρήγορα τό δίκαννό σου νά τόν σκοτώσουμε τόν παλιοκλέ

φτη πριν μάς φύγη, φώναξε δ Σπΰρος δ Πέτσας.
Ό Ράπκιν έγκατέλειψε άμέσως τήν νυκτερινή ερωτική επιχείρηση καί δέν 

σκέφτηκε τίποτε άλλο παρά τό πώς νά γλυτώση. Τό έβαλε στά πόδια καί άρχισε νά
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τρέχη, ενώ τον κυνηγούσαν τό πρώτο οί αδελφοί Πέτσα καί ο Χάντζιος και ύσιορα 
προσετέθησαν καί άλλοι εργάτες από τα διπλανά εργοστάσια καί οι γυναίκες τους 
πού στό αναμεταξύ είχαν ξυπνήσει. Δέκα συνολικά άνδρες καί τέσσερες γυναίκες 
κυνηγούσαν τό δυστυχισμένο Ρώσο σωφέρ πού διψούσε τόσο για έρωτα και για νυ
κτερινή περιπέτεια καί πού αυτά τά δύο έπρόκειτο σε λίγο να τά πληρυύση με τή
ζωή του. ι _ , .

Ό Ράπκιν τρέχοντας πήδησε μιά μικρή χαράδρα πού ήταν δίπλα στο βυρσο
δεψείο Παραρά, βρέθηκε δίπλα στό κεραμοποιεΐο τού Παπαμακαρίου καί άρχισε νά 
τρέχη προς τό Βοτανικό, πρός την πόλι. Οί άλλοι τον κυνηγούσαν από κοντά καί 
διαρκώς κέρδιζαν έδαφος. Μέσα στόν έλαιώνα αυτοί πού τόν κυνηγούσαν τον έφτα
σαν καί άρχισαν νά τόν δέρνουν αλύπητα. Ό εργάτης τού Κεραμοποιείου Παπα
μακαρίου Ευάγγελος Ζήκος τόν έτύπησε μ’ ένα φτιάρι στό κεφάλι. Αλλοι μέ «.ξι
νές καί μέ κασμάδες, πού είχαν δπλισθή γιά τό νυκτερινό _ εκείνο κυνηγητό τον 
,·παληοκλέφτη», έπεσαν απάνω του σάν λυσσασμένοι καί τόν χτυπούσαν, ενώ δ 
Νίκος ό Χάντζιος τού έδινε αλλεπάλληλες κλωτσιές στο κεφάλι. ^

__Βρέ, είπε κάποιος από εκείνους πού μετείχαν σ έκείνο το νυχτερινός Ανθρω
ποκυνηγητό, καί Τούρκος νά είναι δ παληοκλέφτης άστε τον νά πάη στό διάβολο.
Λυπηθήτε τον επί τέλους. _ , Τ

Γιά μιά στιγμή έπαυσαν πιά νά τόν χτυπάνε. Εκείνος, που ακόμα όεν τον ει- 
ναν γνωρίσει καί νόμιζαν δτι ήταν νυχτοκλέφτης, ούρλιαζε καί βογγοΰσε πλημμυ
ρισμένος στά αίματα. Τότε οί αδελφοί Πέτσα καί δ Νίκος δ Χάντζιος τόν έσηκω- 
σαν στις πλάτες τους καί είπαν στους άλλους δτι θά τον πάνε νά τόν παραδώσουν 
στην ’Αστυνομία. Τόν κουβάλησαν έτσι στην είσοδο τού εργοστασίου Παραρά καί 
εξακολουθούσαν νά τόν χτυπούν αλύπητα μέχρις δτου τού άνοιξαν τό κεφάλι^με το 
φτιάρι καί τόν σκότωσαν. Καί σάν ξεψύχησε, εξαφάνισαν τό πτώμα του καί ύστερα 
τήν άλλη μέρα εξαφανίσθηκαν καί αυτοί οί ίδιοι, παίρνοντας μαζί τους και τήν 
Καλλιόπη.

Αύτά ξέρασαν επί τέλους ύστερα άπό τόσους άγώνες των αστυνομικών οί μάρ
τυρες γιά τό έγκλημα πού είχε γίνει μέ τή συμμετοχή τεσσάρων Ανθρώπων, μέτή 
συνέργεια άλλων εξ Ανδρών καί τεσσάρων γυναικών καί πού τό_ ήξεραν μέ όλες 
τις λεπτομέρειες άλλοι καμμιά τριανταριά άνδρες καί γυναίκες καί πού ^κανένας 
3έν τολμούσε στην αρχή νά πή τίποτε γιά νά διαλευκάνη^ τήν έξαφάνισι τού Ρώσου 
σωφέρ τού φορτηγού πού ευτυχώς δ τότε διοικητής τοϋ Θ παραρτήματος ασφαλείας 
δοήκε παράξενη. Καί άρχισαν πιά άπό συνεργεία αστυνομικών' τής Ασφαλείας με 
επικεφαλής Αξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς έρευνες έντατικές σ δλη έκείνη τήν 
περιοχή, άπό τό Ρούφ, Βοτανικό, "Αγιο Σάββα μέχρι τήν Κολοκυνθοΰ καί Αφού 
ολη ή άραιοκατωκημένη τότε εκείνη έκτασις είχε διαιρεθή σε τομείς̂ . Τά οσα είπε 
δ Χάντζιος στόν Παραρά δτι τάχα τόν έθαψαν τό σκοτωμένο σ ένα λάκκο που άνοι
ξαν στο δάσος τοϋ Δαφνιού δέν έγιναν πιστευτά. Προσεκτική πρώτη ερευνά εις τ̂ά 
πέριξ δέν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Έξητάσθη μέ μεγάλη προσοχή καί τό μεγάλο 
πηγάδι πού ήταν μέσα στό βυρσοδεψείο τοϋ Παραρά άπό τό όποιον έβγαλαν μέ Αν
τλίες ολο τό νερό μά δέν βρήκαν εκεί μέσα τό πτώμα τοΰ σκοτωμένου.

Μά ενώ γινόντουσαν Αδιάκοπα οί έρευνες, νασου και παρουσιασθηκε στον κ. 
Ζαγκλή πάλι δ έργοστασιάρχης τού βυρσοδεψείου Παραράς και τοΰ είπε.

—’Απόψε στόν ύπνο μου κ. ’Αστυνόμε είδα ένα _τρομακτικό όνειρο. "Εναν 
εφιάλτη. "Οτι τάχα μέσα στό εργοστάσιό μου έσφαζαν κάποιον.  ̂ "Οτι τόν̂  είχαν κτυ- 
πήσει μ’ ένα μεγάλο μαχαίρι στήν καρδιά. Είδα αίματα πολλά καί μετά είδα τούς 
οονιάδες νά σηκώνουν τόν μαχαιρωμένο καί νά τόν πετάν σ’ ^ένα ξεροπήγαδο

__Προφανώς είναι άπό τήν ταραχή σας δ έφιαλτης αυτός τοΰ είπε ο κ. Ζαγ-
κλής. ’Αλλά άκόμη, θά ψάξουμε σ’ όλα Ανεξαιρέτως τά πηγάδια καί τά ξεροπή
γαδα, σ’ δλη τήν γύρω περιφέρεια.
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Πραγματικά ένα απο τά συνεργεία των αστυνομικών πού τό αποτελούσαν δ 
ιόιε ύπαστυνομος καί υστέρα αστυνομικός διευθυντής Ποδότας, μακαρίτης πιά, οι 
ιόιε αρχιφύλακες Μαιτός καί Μαργιολάκος, 6 κατοπινός αστυνομικός διευθυντής, 
μακαρίτης^πια καί αυτός καί δ αστυφύλακας Βασιλάκης, έξερευνοϋσε ένα ξεροπή
γαδο κοντά στό βυρσοδεψείο. Ιναί ή έξερεύνησις έγινε μέ προσοχή καί μέ μεγάλη 
υπομονή  ̂γιατί ήταν το πιά κοντηνό ξεροπήγαδο καί γιατί αυτό θά βόλευε καλύτερα 
-ούς οράστας πού θα φοβόντουσαν έστω καί νύχτα νά κουβαλούν πολύ μακρυά τό 
πτώμα τού ανθρώπου πού είχαν σκοτώσει.

, Ο αστυφύλακας Βασιλακης, νέος καί άκούραστος, δέθηκε μ’ ένα σχοινί καί 
κατεβηκε στό ξεροπήγαδο. Δεν παρατήρησε τίποτε τό ύποπτο καί δέν βρήκε παρά 
στό οάθος του βούρκο. Τόν ανακάτωσε μέ ξύλο, αλλά δέν παρατήρησε στό βάθος 
παρά κοτρωνια μεγάλα καί μικρότερες πέτρες μόνο, πού είχαν ρίξει παιδιά τής 
γειτονιάς χάριν γουστου. Αοιάφορο. Βδόθη εντολή νά άδειάσουν τό ξεροπήγαδο 
άπό αυτά, το βούρκο καί τις πέτρες καί νά συνεχισθή ή έρευνα. Πραγματικά τό 
αδέιασαν και ξανακατέβηκε δ ίδιος δ αστυφύλακας χωρίς νά βρή τίποτε. Μά κα
θώς ανέβαζαν άπάνω τόν αστυφύλακα αυτός μέ προσοχή κοιτούσε γύρω - γύρω στά 
τοιχώματα τού ξεροπήγαδου καί τό μάτι του πήρε εκεί, σέ αρκετό ύψος άπό τό βά- 
θος, περίπου στή μέση, μιά «μπούκα» μιά μεγάλη οπή, πού κάνουν συνήθως στά 
πηγαδια για να βγαινη νερό άπ’ εκεί άπό τά τοιχώματα καί νά πέφτη στό βάθος 
άπό όπου αντλείται. Ό Βασιλάκης δταν ξανανέβηκε μίλησε καί γιά τήν μπούκα 
αυτή καί τού είπαν νά ξανακατέβη γιά τρίτη φορά καί νά τήν έξερευνήση μέ προ- 
σοχή. Τόν ξανάδεσαν πολύ γερά καί μέ δεύτερο έφεδρικό σχοινί ακόμα καί τόν κα
τέβασαν έως τή μέση τού ξεροπήγαδου, στό ύψος τής μπούκας. Κρατώντας ένα μα
κρύ στύλο τό έβαλε μέσα στή μπούκα καί άρχισε νά ψάχνη. Ξαφνικά έβαλε τις 
φωνές:

—Έδώ είναι. Βρήκα τόν σκοτωμένο.
Ή έρευνα είχε αρχίσει άπό τό πρωί. Καί ήταν 6 τό άπόγευμα δταν βρέθηκε 

τό πτώμα.
—Έπί τέλους, είπε ό μακαρίτης δ Λιονταρίτης, ’Έχουμε τό πτώμα. Ξέρουμε 

πιά δτι έγινε έγκλημα.
Κατέβασαν ειδικούς πλέον εργάτες καί κατόπιν μεγάλων προσπαθειών, ύστερα 

άπό μιά ολόκληρη άκόμη ώρα, κατώρθωσαν νά βγάλουν άπό μέσα άπό τήν μπούκα 
τό ήμιαποσυντεθειμένο πιά άπό τήν καλοκαιριάτικη ζέστη τό πτώμα τού δυστυχι
σμένου Ρώσου σωφέρ, τού Γιάννη τού Ράπκιν. ΤΗταν τυμπανιαΐο καί είχε σφηνω- 
θή τόσο μέσα στήν μπούκα, ώστε τρόμαξαν νά τό βγάλουν καί νά τό άνεβάσουν 
άπάνω. ’Αμέσως χύθηκε μιά φοβερή δυσοσμία. Τό πτώμα δλόκληοο, δηλαδή κε
φάλι, πλάτες, κορμί, χέρια καί πόδια, είχε ένα σωρό τραύματα καί κατάγματα. 
Πραγματικά δπως είπε δ ιατροδικαστής μακαρίτης Τρουπάκης, πού τού έκανε νε
κροψία, τού είχαν χωρίσει στά δύο τό κεφάλι μέ ένα φτιάρι.

’Αμέσως μετά τήν άνεύρεσι τού πτώματος καί έφ’ δσον πλέον ύπήρχε τό COR
PUS DELICTI τό «σώμα τού εγκλήματος» δηλαδή, τό Θ' παράρτημα συνέλαβε 
πρώτον άπό τούς δράστας τόν Ευάγγελον Ζήκον, τόν εργάτη πού τόν είχε πρώτος 
χτυπήσει μέ τό φτιάρι. Οί άλλοι δλοι καί ή Καλλιόπη μαζί ήταν πάντα άφαντοι.

'Η εκδοχή δτι έφυγαν γιά τή Γαλλία, τάχα, δέν έγινε πιστευτή. Πώς θά έφευ
γαν άλλως τε χωρίς διαβατήρια, καί τέτοια δέν είχαν βγάλει.

Μά ή είδησις πιά είχε γραφεί στον Τύπο πού είχε βουήξει γιά τό στυγερό 
έγκλημα καί γιά τή διαλεύκανσί του άπό τή Γενική ’Ασφάλεια καί άπό τό Θ' πα
ράρτημα. Καί τότε προσήλθε στό διοικητή τού τελευταίου, άστυνόμο τότε κ. Δημή- 
τρη Ζαγκλή, δ πρόεδρος τού έξωραϊστικού Συλλόγου Πετραλώνων καί ’Αεριόφωτος 
Δημήτρης Χριστοδούλου καί είπε δτι προχθές τόν Ιπεσκέφθησαν δ Σπύρος δ Πέτσας
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καί ή Καλλιόπη καί τον ρώτησαν άν ή τελευταία μπορούσε να πάρη την προσφυ- 
γική της άποζημίωσι γιατί είχε υποβάλει δήλωσι εκπρόθεσμο. Τούς άπήντησε 
όμως αυτός δτι για τις εκπροθέσμους δηλώσεις θά ψηφιζόταν ειοικός νομος στη Βου
λή καί δτι συνεπώς θά έπρεπε νά περιμένουν. ’Έφυγαν τότε από τό γραφείο του 
καί φαινόντουσαν πολύ στενοχωρημένοι καί οί δυό τους γιατί προφανώς θέλανε επει
γόντως νά οικονομήσουν χρήματα γιά νά μπορέσουν νά τό σκάσουνε ή νά κρυφτοϋνε.

Στο αναμεταξύ ό τότε Διοικητής τής Γενικής Ασφαλείας, ο κ. Αριστοτέλης 
Κουτσουμάρης, είχε οικονομήσει φωτογραφίες, απο τα σπίτια τους και απο τους 
συγγενείς τους, δλων τών καταζητούμενων δραστών, είχε πολλά παρα πολλά αντί
τυπα άπό τή Σήμανσι καί είχε έφοοιάσει με αυτα ενα σιορο αξιωματικούς, υπαξιω- 
ματικούς καί αστυφύλακας τής Γενικής ’Ασφαλείας μέ τήν εντολή νά κάνουν συστη
ματικές έρευνες γιά τήν άνεύρεσι καί τή σύλληψί τους. Καί υστέρα άπό τήν απηνή 
αΰτή καταδίωξη τό μεσημέρι τής Δευτέρας 2b Αυγουστου 1929, παρουσιασθηκαν 
αυθόρμητα στή Γενική ’Ασφάλεια ο Άντώνης 6 Πέτσας και ο Νίκος ό Χάντζιος. 
Άπεμονώθησαν αμέσως καί κατεζητοΰντο πιά ό Σπϋρος ο Πέτσας και η Καλλιο- 
πάρα.

Ό ’Αντώνης ό Πέτσας γελούσε κτηνωδώς μέσα στά γραφεία καί ύστερα στά 
κρατητήρια τής ’Ασφαλείας.

— Γελάς; τον ρωτήσανε. Δέν ντρέπεσαι. Σκότωσατε έναν άνθριοπο καί τό 
βρίσκετε τόσο άστεΐο, ώστε νά ξεκαρδίζεσαι στά γέλια;

— Καί γιατί νά μή γελώ, είπε μέ θρασύτητα. Τό Ρώσο τό σωφερ δεν τόν σκό
τωσα εγώ. Τόν σκότωσαν οί καμιναρέοι.

-— Ποιοι;
— Νά οί καμιναρέοι, αυτοί πού δουλεύουνε στά'καμίνια έκεΐ κάτω.
— Καί ποιοι είναι αυτοί;
— Τρέχα ρώτα καί έλα πές μου καί σέ μένα, είπε μέ τό γελοίο εκείνο χιούμορ 

του. Ή μόνη μας κουταμάρα ήταν νά μήν τό πούμε άμέσως, άλλα νά τόν χώσουμε 
στή μπούκα.

Τήν άλλη μέρα ήλθε τηλεγράφημα άπό τήν Κάρυστο. Πιάστηκαν έκεΐ δ Σπϋ
ρος δ Πέτσας καί ή Καλλιόπη. Τούς έφεραν εδώ καί τούς άνέκριναν. Καί αυτοί 
άρνήθηκαν τήν ένοχή τους καί τό φόνο πήγαν νά τόν ρίξουν στον «καμινάρη» τόν 
Ινΐωραίτη πού άποδείχθηκε άμέτοχος καί στο Ζήκο πού τόν είχε κτυπήσει θανάσιμα 
με τό φτιάρι.

“Ολοι τους δικάσθηκαν άπό τό Κακουργιοδικεΐο σέ λίγο. Μά δέν πήγανε γιά 
φόνο εκ προμελέτης, άλλα μόνο γιά άπρομελέτητα θανατηφόρα τραύματα. Καί 
πραγματικά τέτοιο ήταν τό έγκλημα. Ό Ράπκιν πήγαινε γιά νυκτερινό λαθραίο 
έοωτα καί αυτοί τόν σκοτώσανε γιατί τόν πέρασαν γιά κοινό διαρρήκτη. Γλύτωσαν 
μέ λίγα χρόνια φυλακή δ καθένας τους. Καί αυτό ήταν δλο-δλο. . .

ΣΠ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
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Η ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
ΤΟ Κ Υ Μ Α  ΤΟΝ Δ ΙΕ Θ Ν Ω Ν  Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν  ΚΑΙ Τ Α  ΕΞ Δ Υ Τ Η Σ  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

------------------- 'Τ~ο του Ύπ-κστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ . ΣΤΑΜΑΤΗ____________
( Συνέχεια έκ του προηγουμένου )

ο δικαστηρίου παρεκαμψεν όλα τά λογοτεχνικά επιχειρήματα των δύο συγ
γραφέων καί έστάθη μόνον είς τό ποινικόν θέμα των άντισοβιετικών ενεργειών των. 
Ηρνηθη επίσης τό οικαστηριον να λάβη ύπ’ οψιν του έπιστολάς τάς όποιας τοϋ 

άπηύθυναν δ Κωνσταντίν Παουόφσκυ, ηλικίας 74 ετών, δ όποιος είναι εις έκ τών 
πλέον σεβαστών Σοβιετικών συγγραφέων είς την Ρωσίαν καί' είς τό εξωτερικόν, ό 
Αεβ Ζ. Κοπίλεφ, κριτικός καί μέλος τής Ένώσεως Συγγραφέων, καί δ Βιασεσλάβ 
Ιόανωφ, γλωσσολόγος τοϋ Ινστιτούτου Σλαβικών Σπουδών. Τούτο διότι δλοι έγρα
ψαν υπέρ τών δύο κατηγορουμένων. Ήρνήθη ακόμη να άκούση δύο μάρτυρας οί

γγραφε
θέτως έπέτρεψεν είς τον Βίκτορα Ντουβάκιν, βοηθόν καθηγητήν τής Φιλολογίας είς 
το Πανεπιστήμιον τής Μόσχας, νά καταθέση ώς μάρτυς ύπερασπίσεως τού Άντρέϊ 
Σινυάφσκι.

Η κ. Ντάνιελ είπεν έπίσης είς την συνέντευξίν της προς τούς δημοσιογράφους, 
δτι ούοείς έκ τών φίλων τών δύο συγγραφέων εύρίσκετο μεταξύ τών εκατόν ατό
μων πού άπετέλουν τό άκροατήριον τής δίκης.

** *
"C* ΝΔΙΑΦΕΡΟΝ παρουσιάζουν καί αί δηλώσεις τής Γαλλίδος Έλέν Πελτιέ, θυ- 

γατρός τού ναυάρχου ΓΙελτιε, άλλοτε ακολούθου τής γαλλικής πρεσβείας τής 
Μόσχας, ή όποια είς τό κατηγορητήριον έφέρετο ώς συγκατηγορουμένη τών δύο 
συγγραφέων. Συζυγος τώρα τοϋ Πολωνού κόμητος Ζαμόϊσκυ καί καθηγήτρια τής 
ρωσικής είς τό Πανεπιστήμιον τής Τουλούζης, έδέχθη νά άπαντήση είς πολλάς έρω- 
τησεις που τής υπεβληθησαν εκ μέρους Γάλλων δημοσιογράφων. ’Από τάς απαντή
σεις, εκείνη πού άφεώρα είς την έρώτησιν «διατί οί κατηγορούμενοι, όταν τά έργα 
των έδημοσιεύθησαν είς τό έξωτερικόν, δέν έγκατέλειψαν την Ρωσίαν», έχει ώς 
ακολούθως:

«Κατ’ αρχήν δέν είναι τόσον άπλοΰν δΓ ένα Σοβιετικόν πολίτην νά έγκατα- 
λείψη τήν χώραν του. Καί άν δεχθώμεν δμως δτι αυτό ήτο δυνατόν, πάλιν δέν θά 
τό έκαμναν. Πολλοί άνθρωποι είς τήν Δύσιν έθεσαν τό ίδιον ερώτημα, όταν δ ΙΙά- 
στερνακ έλαβε τό βραβεΐον Νόμπελ. Τό έρώτημα δμως δέν είχε νόημα ούτε δΓ 
αυτόν ούτε διά τούς φίλους του. Θά σάς απαντήσω μάλιστα μέ τήν εξής φράσιν 
τού Ζιβάγκο: «"Ενας άνδρας πρέπει νά σφίγγη τά δόντια καί νά συμμερίζεται τήν 
τύχην τής χώρας του. Γιά μένα αυτό είναι αυτονόητο...». Τό ίδιον ισχύει καί διά 
τούς Σινυάφσκι καί Ντάνιελ. Διότι τί έχει πράγματι σημασίαν δΓ αυτούς είς τήν 
ζωήν; Τό νά έκφράσουν τήν ψυχήν τής χώρας των, καί διά νά τό κάμουν αυτό 
πρέπει νά μή τήν άποχωρισθοΰν. Τούτο δέν σημαίνει δτι έπικρίνουν τούς συμπατριώ- 
τας των πού έπροτίμησαν νά ζούν εις τό έξωτερικόν, αλλά δέν ήμποροΰν νά φαντα- 
σθοΰν τόν έαυτόν των έξω από τήν Σοβιετικήν Ένωσιν.

»Θά μοΰ πήτε, συνέχισεν ή κ. Πελτιέ, δτι καί έάν δέν τούς έλκύουν αί ύλικαί 
ανέσεις τής Δύσεως, ή έλευθερία δμως πού έπικρατεΐ έδώ έπρεπε νά είναι μέγα 
κίνητρον δΓ αυτούς. Καί ναι καί δχι. Τά σημαντικά έμπόδια είς τήν έλευθερίαν 
τής έκφράσεως πού ύπάρχουν είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, είναι ταυτοχρόνους καί
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ανυπόφορα καί παρωθητικά δΓ ανθρώπους της ιδιοσυγκρασίας αυτής. Λέγω παρω
θητικά διότι ό κίνδυνος ακριβώς τοϋ νά σκέπτεται κανείς ελεύθερα καί να εκφρά
ζεται ελεύθερα είναι εκείνο πού διεγείρει την φαντασίαν καί την σκέψιν. Ή Δύσις, 
οπού ήμπορεΐ κανείς νά λέγη δ,τι θέλει άτιμωρητει, προσφέρει μίαν ελευθερίαν κά
πως «άχρωμον». Λέν θέλω νά εϊπω δτι οί Σοβιετικοί αντιδρούν κατά τόν τρόπον 
αυτόν, αλλά πιστεύω δτι ερμηνεύω πιστώς την άντίδρασιν ενός Σινυάφσκι, ενός 
Ντάνιελ, ενός Πάστερνακ. Αύτό δεν τούς έμποδίζει, έννοεΐται, νά ύποφέρουν οδυ
νηρά από τά έμπόδια πού συναντούν είς το νά γίνουν κατανοητοί είς την Σοβιετικήν 
' Ενωσιν».

Είς τήν έρώτησιν «τί σκέπτεσθε διά την κατηγορίαν περί διπροσωπίας ή όποια 
τούς άπεδόθη», ή κατηγορηθεϊσα ώς συνεργός των δύο συγγραφέων Γαλλίς καθη- 
γήτρια άπήντησε:

«Θίγει ένα ζήτημα πολύ σοβαρόν πού ξεπερνά τήν περίπτωσιν τού Σινυάφσκι 
καί τού Ντάνιελ. Επανέρχομαι είς τόν Πάστερνακ, πού βάζει είς τό στόμα τού Ζι
βάγκο αυτά τά λόγια: «Ή τεραστία πλειοψηφία άπύ ημάς είναι υποχρεωμένη είς 
μίαν συνεχή διπροσωπίαν πού εχει άναχθή είς σύστημα. Δέν ήμποροΰμε, χωρίς νά 
βλάψωμεν τήν υγείαν μας, νά έκδηλωθώμεν».

«Βεβαίως μέ τόν θάνατον τού Στάλιν, ή λογοκρισία εχει γίνει πολύ πιο ευλύ
γιστος. Θά ήτο πολύ άδικον νά ύποτιμήσωμεν τάς προόδους πού έσημειώθησαν είς 
τόν τομέα αυτόν. Τά διηγήματα τού Σολτζενίτσιν ήσαν ενα γεγονός έξαιρετικόν δΓ 
όσους έγνώρισαν τήν μεταπολεμικήν ατμόσφαιραν τής Ρωσίας. Πρωτίστως δμως ή 
«φιλελευθεροποίησή» αυτή ήλθε μέ καθυστέρησιν. (Τά έργα τού Τέρτζ καί τού 
Άρζάκ έγράφησαν καί έξεδόθησαν πρό τής δημοσιεύσεως τού έργου τού Σολτζενί- 
τσιν) . ΙΙέραν αυτού είναι πολύ άστατος καί μέ πολλάς παλινδρομήσεις. Καί κυρίως 
δέν συμβαδίζει ή «φιλελευθεροποίησις» αυτή μέ τήν τεραστίαν ανάγκην πού έχει ή 
Ρωσία νά έκφρασθή. Ή νουβέλλα τοϋ Τέρτζ «Οί γραφομανεΐς» περιγράφει τό είδος 
αύτό τής τρέλλας πού έπιασε τούς Σοβιετικούς μετά τόν θάνατον τού Στάλιν. Ηθε
λαν νά διηγηθοΰν, νά φωνάξουν δλα δσα είχαν μέσα των καί είχαν τόσον πολύ συμ- 
πιεσθή. Ή κίνησις αυτή μέσα είς τήν δεκαετίαν πού έπέρασε, ηύξήθη καί έξωραί- 
σθη: Τά χειρόγραφα κυκλοφορούν, Απαγγέλλονται ανέκδοτοι στίχοι, τούς άντιγρά- 
φουν δλοι, τούς Αποστηθίζουν. Παράδειγμα άποτελεϊ ή περίφημος σάτιρα τού σταλι
νικού «Παραδείσου», «Ό Τιόρκιν στον άλλο κόσμο» τού ποιητοΰ Τσαρντόφσκι, ή 
οποία έδημοσιεύθη τό 1963 είς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν. Μοΰ τήν είχαν δμως δα
νείσει δακτυλογραφημένην τό 1954. Πρό δύο έτών έπίσης, δλοι οί νέοι Σοβιετικοί 
διανοούμενοι πού είχα συναντήσει είς τήν Μόσχαν, είχαν άποστηθίσει τό θαυμάσιον 
ποίημα τής ’Άννας Άχμάτοβα «Ρέκβιεμ», πού είχε τότε δημοσιευθή είς τήν Δύσιν 
είς ενα περιοδικόν των έμιγκρέ, δέν είχεν δμως άκόμη δημοσιευθή είς τήν Σοβιετι
κήν "Ενωσιν...».
ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ANA ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ

ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Α Ι ΊΈΣΣΑΡΕΣ ΗΜΕΡΑΙ τής δίκης τής Μόσχας καί ή άπόφασις τού Άνωτά- 
του Σοβιετικού Δικαστηρίου συνεκλόνισαν δχι μόνον τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, 

αλλά καί ολόκληρον σχεδόν τόν υπόλοιπον κόσμον. Γενικώς αί έφημερίδες τού ελευ
θέρου κόσμου, μή έξαιρουμένων έν πολλοΐς καί τών κομμουνιστικών, έπέκριναν δρι- 
μύτατα τήν άπόφασιν εναντίον τών Σινυάφσκι καί Ντάνιελ άλλά καί τόν δλον χει
ρισμόν τής ύποθέσεως έκ μέρους τών σοβιετικών Αρχών. Έτονίσθη ή έπαναφορά 
τών ήμερών τοϋ Στάλιν είς τήν Ρωσίαν τού 1965—1966, έπεσημάνθη δτι τό «λα- 
θρεμπόριον» τής λογοτεχνίας —πού ήρχισε μέ τόν «Δόκτορα Ζιβάγκο» τοϋ Πά
στερνακ καί λαμβάνει συνεχώς μεγαλυτέρας διαστάσεις—, έάν άφεθή νά συνεχισθή
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θα οδηγηση εις την καταρρευσιν ολοκλήρου τοΰ σοβιετικού συστήματος ελέγχου τής 
σκεψεως και προπαγάνδας καί, εν κατακλεϊδι, έτονίσθη δτι έκ τοΰ φόβου αύτοϋ τό 
Κρεμλϊνον ήκολούθησεν αυτήν τήν τακτικήν έναντι των Σινυάφσκι καί Ντάνιελ, οί 
Οποίοι ηθέλησαν να άποκαλύφουν εις τούς άναγνώστας τής Δύσεως δσα οί Σοβιετι
κοί ιθύνοντες ήθελαν νά παραμείνουν μυστικά. Καί μάλιστα εις μίαν εποχήν πού 
προσπαθούν να παρουσιάσουν τήν μετασταλινικήν περίοδον ώς «φιλελευθέραν καί πε- 
φωτισμενην», δυναμένην νά συγκριθή μέ δποιαδήποτε περίοδον φιλελευθερισμού των 
άλλων χωρών.

Τα κομμουνιστικά έντυπα τής Ευρώπης, έπέκριναν άναλόγως των τάσεων των 
τήν καταδίκην των δύο συγγραφέων. Ή  γαλλική «Ούμανιτέ», δργανον τοΰ Κ.Κ. 
Γαλλίας, εδημοσιευσε δριμυτατα σχόλια Ο) κοιί ιδίως κατεχώρησε δηλώσεις τοΰ δια
κεκριμένου Γάλλου κομμουνιστοΰ Λουί Άραγκόν, μυθιστοριογράφου καί ποιητοΰ, 
μέλους τής Κεντρικής Επιτροπής τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας καί διευ- 
θυντοΰ τοΰ περιοδικού «Γαλλικά Γράμματα». Ό Λουί Αραγκόν, δ όποιος ώς γνω
στόν συνηγορεί «υπέρ τής συμμαχίας μέ τό σοσιαλιστικόν κόμμα καί τά άλλα δη
μοκρατικά κόμματα», αφού έγκωμίασεν άρχικώς τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, συνέχι- 
σεν ώς εξής τάς δηλώσεις του: «Δεν ήμπορώ νά φαντασθώ δτι ένας κομμουνιστής 
άντικρύζει μέ αδιαφορίαν τήν άπόφασιν πού έξεδόθη εις τήν Μόσχαν διά τήν όπό- 
θεσιν Σινυάφσκι — Ντάνιελ. Είναι ένα γεγονός σοβαράς σημασίας, ιδιαιτέρως διά 
τήν Γαλλίαν... Τό πρόβλημα δέν άφορά καθόλου τήν προσωπικότητα των καταδι- 
κασθέντων, τό ταλέντο τους ώς συγγραφέων. Καί ένας μέτριος συγγραφεύς έχει τό 
δικαίωμα νά ζή ελεύθερα. Πρόκειται περί έντελώς άλλου πράγματος. Τό νά δια- 
φωνή κανείς μέ δσα έγραψαν οί άνθρωποι αυτοί, τό νά έκδηλώση τήν διαφωνίαν 
του, τό νά τούς έπιβάλη ένα πρόστιμον διά τήν παράβασιν υφισταμένου νόμου πού 
απαγορεύει τήν εξαγωγήν άνευ έλέγχου των έργων τους, δλα αυτά θά ήδύνατο άρι
στα νά τά δεχθή κανείς, ανεξαρτήτως άπό τάς επιφυλάξεις πού έχω προσωπικώς διά 
τον ίδιον τόν νόμον. Αλλά νά τούς στερήσουν τήν έλευθερίαν τους έξ αιτίας τοΰ πε
ριεχομένου ενός μυθιστορήματος ή ενός διηγήματος, είναι ώς νά άποτελή έγκλημα 
ή έκφρασις τής γνώμης, είναι ώς νά δημιουργήται ένα προηγούμενον περισσότερον 
Ιπιζήμιον διά τά συμφέροντα τοΰ σοσιαλισμού, άπό δσον θά ήδύναντο νά είναι τά 
έργα τοΰ Σινυάφσκι καί τοΰ Ντάνιελ.

«Πρέπει πράγματι νά φοβούμεθα, συνέχισε δ Λουί Άραγκόν, δτι μπορεί νά 
σκεφθή κανείς δτι τό είδος αυτό τής διαδικασίας είναι συμφυές μέ τόν κομμουνισμόν 
καί δτι ή άπόφασις αυτής τής δίκης προμηνύει τί θά είναι ή δικαιοσύνη μιας χώρας 
πού θά έχη καταργήσει τήν έκμετάλλευσιν άνθρώπου άπό άνθρωπον. Είναι καθήκον 
μας νά διακηρύξωμεν δτι δέν άντιμετωπίζουμε καί δέν θά αντιμετωπίσουμε έτσι τά 
πράγματα, είς τήν Γαλλίαν τουλάχιστον, δπου έμεΐς έχομε τήν ευθύνην... Θέλομε 
νά έλπίζωμεν δτι διά τό καλόν τής κοινής μας ύποθέσεως θά γίνη άναθεώρησις τής 
χθεσινής δίκης. Δέν άνήκει είς ήμάς νά ύπαγορεύσωμεν είς μίαν μεγάλην φιλικήν 
χώραν τήν συμπεριφοράν της. Θά ήμεθα δμως ένοχοι εάν δέν τής έφανερώναμε τήν 
σκέψιν μας..,».

Αί δηλώσεις - διαμαρτυρίαι τοΰ Λουί Άραγκόν προστίθενται είς τόσας άλλας 
ανάλογους αντιδράσεις πού εξεδηλώθησαν είς τά κομμουνιστικά κόμματα πολλών 
ευρωπαϊκών χωρών. Πλήν τοΰ γαλλικού καί άγγλικοΰ κομμουνιστικού κόμματος, 
τών όποιων τά όργανα «Ούμανιτέ» καί «Νταίηλυ Γουώκερ» έπέκριναν δριμύτατα 
τήν καταδίκην καί έκ τούτου άπηγορεύθη ή κυκλοφορία των δι’ ώρισμένον χρονι-

(1) Γεγονός πού είχεν ώς συνέπειαν νά άπαγορευθή έπΐ ώρισμένον χρονικόν διάστημα ή 
κυκλοφορία της είς τήν Μόσχαν. Τό αΰτό συνέβη καί μέ τήν αγγλικήν κομμουνιστικήν εφημε
ρίδα «Νταίηλυ, Γουώκερ».
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κόν διάστημα εις τήν Ρωσίαν, καί ή ιταλική κομμουνιστική «Ούνιτά» έχαρακτήρισε 
«πολύ αύστηράν» τήν άπόφασιν καί προσέθεσεν δτι, «είναι νόμιμον να διερωτηθή 
κανείς εάν ή δίκη αυτή έδωσε άπάντησιν εις τά τόσα πολιτικά καί ήθικά έρωτή- 
ματα πού φέρει εις τό προσκήνιον μία τοιαύτη ύπόθεσις». Εις τό ’Όσλον έξ άλλου, 
ή κομμουνιστική «Φριχέτεν» έγραψε μεταξύ των άλλων: «Ή άπόφασις αυτή έδη- 
μιούργησε περισσοτέραν ζημίαν παρά τά βιβλία πού έγραψαν καί έδημοσίευσαν οί 
δύο συγγραφείς. Είμεθα κατά τοΰ νά χρησιμοποιούνται ακόμη δίκες καί αυστηρές 
αποφάσεις εναντίον τής εκφράσεως γνωμών, ακόμη καί εάν αί γνώμαι αυταί είναι 
άντισοβιετικαί ή ήμποροΰν νά χρησιμοποιηθούν ώς άντισοβιετική προπαγάνδα». Εις 
τήν Κοπεγχάγην, ή κομμουνιστική «Λάνγκ ”Ογκ Φόλκ» έγραψεν επίσης: «Ή Σο
βιετική “Ενωσις δεν εύρίσκεται εις πόλεμον. Δέν έχει κηρυχθή εις κατάστασιν ανάγ
κης. Χωρίς μίαν παρομοίαν δικαιολογίαν, αί αποφάσεις αυταί είναι ακατανόητοι». 
Καί εις τήν Στοκχόλμην, δ ηγέτης τοΰ σουηδικού κομμουνιστικού κόμματος Σ. X. 
Χέρμανσον προέβη εις τήν εξής δήλωσιν: «Δέν εννοώ νά συμφωνήσω κατ’ ούδένα 
τρόπον, ούτε μέ τάς ιδίας τάς αποφάσεις, ούτε μέ όποιανδήποτε έπέμβασιν εις τήν 
ελευθερίαν έκφράσεως τής γνώμης, τόσον εις τά καπιταλιστικά δσον καί είς τά σο
σιαλιστικά κράτη». ** *

Α ΓΤΑ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ώς προς τάς εκτός τής χώρας μας αντιδράσεις τοΰ έλευ- 
θέρου κόσμου καί ώς προς τήν αναταραχήν καί τάς διαμαρτυρίας είς τά κομ

μουνιστικά κόμματα τής Δύσεως. Είς τήν Ελλάδα, πέραν τών γνωστών αντιδράσεων 
τής ύγιοΰς κοινής γνώμης, ώρισμένοι κομμουνισταί έπέδειξαν άρχικώς κάποιαν άνά- 
λογον στάσιν μέ εκείνην τών κομμουνιστικών κομμάτων τής Δύσεως. Είδομεν δλοι 
τάς διαμαρτυρίας δμάδος 22 αριστερών συγγραφέων καί λογοτεχνών, αλλά αί δια- 
μαρτυρίαι αυταί κατεβλήθη «άνωθεν» προσπάθεια νά καταπνίγουν έν τή γενέσει 
τωΆ’ ). Ε π’ αυτού, διά τούς "Ελληνας διανοουμένους τής άκρας άριστεράς, γράφει 
χαρακτηριστικώς & κ. 'Αμίλκας Παπαβασιλείου είς τήν έρευνάν του «Οί ανυποψία
στοι τής άκρας άριστεράς ή ή δουλοφροσύνη του π ν ε ύ μ α τ ο ς » :

«Καί τώρα, μέ τήν καταδίκη τοΰ Ντάνιελ καί τοΰ Σινυάφσκι, τί θά κάνουν οί 
πνευματικοί άνθρωποι τής άκρας άριστεράς; Πριν άπό τήν δίκη καί κατά τή διάρ
κεια τής δίκης δέν μίλησαν' τώρα, ύστερα άπό τήν καταδικαστική άπάφαση, δέν 
μπορούν! Καί τά έπτά χρόνια καθείρξεως, τό τίμημα τής έλευθερίας τού πνεύμα
τος, θά είναι γ ι’ αυτούς μιά αιωνιότητα καταδίκης καί τό άνεξίΐηλο στίγμα πού θά 
τούς βαραίνει γιά πάντα. Είχαν δλο τό δικαίωμα νά μιλήσουν. Θά έδειχναν, μάλι
στα, συνέπεια καί άνδροπρέπεια, άν προσπαθούσαν νά δικαιολογήσουν τούτη τήν

(1) Βλ. «Αύγή» τής 24-2-1966 υπό τόν τίτλον ν«Τό νόημα μιας τοποθέτησης και ένας λα
θεμένος χειρισμός». 'Αμίλκας Παπαβασιλείου, είς «Καθημερινή» τής S-3-1966: «'Ο βασικός 
τόνος τοΰ κειμένου αϋτοϋ είνα ι: πως τόλμησαν οί «22» έλάσσονες τής άκρας άριστεράς νά 
ωερθοΰν μέ τέτοια ανεξαρτησία πνεύματος, χωρίς προηγουμένως νά θέσουν τό διάβημά τους 
αυτό κάτω άπό τό κριτικό τρως τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής τοΰ κόμματος. Και πρός από
δειξη δτι κακώς ένήργησαν, αρχίζει μιά επιχειρηματολογία, δπου καταβάλλεται προσπάθεια 
τήν κατάφαση τής... απαρτίας τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής τοΰ κόμματος!...». 'Ο ίδιος, «Κα
νά άποδειχθή ή αδιάσειστη πίστη στήν πνευματική ελευθερία, υπό τόν δρο βέβαια, θά εχη 
θημερινή» τής 9-3-1966: «Ή  καταδίκη τών Σινυάφσκι καί Ντάνιελ, έθεσε τήν άκρα αριστερά 
μπροστά ατό δίλημμα: ή ν ’ άκολουθήση τήν δδό τής λογικής καί τής εντιμότητας, ή τήν άλλη 
τοΰ παοαλογισμοΰ καί τής άτιμίας. Φαίνεται νά μήν υπήρξαν δισταγμοί. Καί ακολούθησε τήν 
δεύτερη. Στήν απόφαση αυτή θά βάραινε καί δ φόβος τοΰ κνούτου, ένας φόβος πού δέν τής επ ί
τρεψε, ώς τώρ’ ακόμα, νά ξεπεράση τό στάδιο τής παιδικής ήλικίας. Καί τό άμεσο άποτέλε- 
σμα ήταν ένα κείμενο δπου ή λύσσα τής παραφροσύνης εξαφανίζει κάθε ίχνος αξιοπρέπειας καί 
πνευματικού αύτοσεβασμοΰ».

(2) Έφημερίς «Καθημερινή» τής 23 Φεβρουάριου 1966.



Ή  πολύκροτος δίκη της Μόσχας 311

πράξη τοΰ βιασμού τοϋ πνεύματος, καί νά στηρίξουν μιάν, έκ των προτέρων, καταδι- 
καστική απόφαση... ' Ολ’ αυτά θά ήταν σύμφωνα με τις άρχές τής ιδεολογικής των 
στρατεύσεους, ανεξάρτητα άν θά ήταν ριζικά άντίθετα προς τις αρχές τής πνευματι
κής έλευθερίας. Εκείνο πού έχει έντελώς ιδιαίτερη σημασία στήν μοίρα τοΰ πνευ
ματικού ανθρώπου, είναι ή συνέπεια προς τις άρχές —τίς οποίες αρχές— καί ή 
ακούραστη προσπάθεια νά τίς έφαρμόζη σέ κάθε περίπτωση καί μέσα στις πιο αντί
ξοες συνθήκες. Ή  τυχύν σφαλερότητα των αρχών δέν βαραίνει τόσον δσον ή πίστις 
σ αυτές. Καί ή σφαλερότητα τους περνά άπό τήν κάθαρση έκείνη πού τούς δίδει, 
πάντα, μιά εμπνευσμένη πίστις στό πεπρωμένο τους. ’Αλλά οί πνευματικοί άνθρω- 
ποι τής  ̂άκρας άριστεράς, πρόδωσαν καί τίς άρχές καί τήν άνδροπρέπεια καί τήν 
πίστη. Επεσαν σ ένα τέτοιο βάθος πού είναι αδύνατο νά το φαντασθοΰν. Κι’ άπό 
τό βάθος αυτό άκούγεται μιά φωνή νά τούς φωνάζη: δέν έχετε, πλέον, τό δικαίωμα 
νά πήτε λέξη πάνω στό θέμα αυτό. Διότι είστε ανακόλουθοι, έπιλήσμονες, καί δει- 
λοιι. Τό νά πήτε καί λέξη πάνω στό θέμα τής καταδίκης των δύο Ρώσων πνευμα
τικών μαρτύρων, είναι σά νά σκυλεύετε νεκρούς. ’Όχι, βέβαια, τούς δύο συγγρα- 
φείξ - μάρτυρας που είναι περισσότερο ζωντανοί άπ’ δ,τι νομίζετε, άλλά τήν απρό
σωπη έννοια τοΰ πνεύματος. Ά λλ’ ή σκύλευσις άπό τά πανάρχαια χρόνια τιμωρεϊ- 
ται, για τήν σκύλευση, δμως, πάνω στά πεδία των πνευματικών μαχών, τιμωρία 
είναι ή σιωπή καί ή περιφρόνηση. Είναι, πράγματι, τραγικό νά σκέπτεται κανείς, 
ποΰ κατάντησε ή έννοια τοΰ πνευματικού άνθρώπου μέσα στον περίβολο τής ελληνικής 
κομμουνιστικής κολτούρας... ’Αλλά ποΰ νά καταντήση μιά έννοια, δταν δέν υπάρχουν 
άνθρωποι γιά νά τήν σαρκώσουν; Ποΰ νά καταντήση ένα πεπρωμένο, τό πεπρω- 
μένον τοΰ πνευματικού άνθρώπου, δταν οί άνθρωποι πού θέλουν, δήθεν, νά τό εμψυ
χώσουν, τό άποστεγνώνουν κι’ άπό τήν έλαχιστότερη ικμάδα μέσα στις ζοφώδεις 
καί άδροσες καρδιές τους;

»Λεν μάς έπιτρεπεται, πλέον, νά μιλούμε γιά πνευματικούς άνθρώπους στό χώ
ρο τής άκρας άριστεράς. Μποροΰμε ν’ άναφερόμαστε σέ καιροσκόπους τοΰ αίσχίστου 
είδους, μάς είναι μάλιστα έπιτρεπτό νά χρησιμοποιούμε τή λέξη «όργανα» μέ τήν 
έντονα (υποτιμητικήν έννοια τοΰ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο υ μ έ ν ο υ ,  καί θά πρέπει στό 
εξής νά μιλούμε γιά π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ ς  ν ά ν ο υ  ς... ’Ά ν θέλουμε νά είμαστε μέσα 
στό ηθικό κλίμα τής κομμουνιστικής κολτούρας, θά πρέπει νά χρησιμοποιούμε καθ’ 
υπερβολήν το αντί —όπως: άντιπνευματικό, άντιηθικό, άντιηρωϊκό,— γιά νά μπο
ροΰμε νά είμαστε βέβαιοι ότι δέν χάνουμε τήν ιδιαίτερα ά π ά ν θ ρ ω π η  αίσθηση 
πού άποκομίζουμε άπό τήν έπαφή μας μέ τήν δυσώδη αυτήν περιοχή... Τό είχαμε 
γράψει καί άλλοτε, τό γράφουμε καί τώρα: ή ελληνική άκρα άριστερά δέν ξεχω
ρίζει άπό τά ύπόλοιπα κομμουνιστικά κόμματα τής Ευρώπης μόνον κατά τήν θεω
ρητική της συγκρότηση καί κατά τό μέγεθος τής «συμβολής» της στόν έμπλουτισμό 
τής θεωρίας' ξεχουρίζει, κυρίως, ώς πρός τό ήθος, ώς πρός τήν τόλμη, ώς προς τό 
θάρρος νά προχωρή σέ άποφάσεις άνεξάρτητες, λαμβανόμενες κάτω άπό τήν πίστη 
μιας προσωπικής πείρας καί μιας προσουπικής επαφής μέ τά πράγματα, διαφορετι
κής άπό εκείνην πού καθορίζουν οί αποφάσεις τών «Διεθνών». Λοιπόν, ή ιστορία 
τής άκρας άριστεράς άποδεικνύει δτι ποτέ δέν είχε τό θάρρος νά κάνη τίς αποφά
σεις αυτές δ ι κ έ ς  τ η ς, δηλαδή νά πιστέψη σ’ αυτές δχι γιατί τής τό επέβαλλαν 
άλλά γιατί έτσι τό έκρινε, ή ιδία, σουστό. Πάντοτε τίς -έφήρμοζε, καί τίς εφαρμό
ζει, μέ τό γλοιώδες φρόνημα δούλου... Στά πνευματικά ζητήματα, ή στάσις τής 
ελληνικής κομμουνιστικής κολτούρας, υπήρξε περισσότερον απεχθής: καμμία πρω
τοβουλία, καμμία πρωτοτυπία, υποταγή μόνον καί σίελος καί «κομπάκ». Ιννοΰτο καί 
κομπάκ, κατέστησαν οί δύο άξονες, γύρου άπό τούς όποιους περιστρέφεται ή ελληνική 
κομμουνιστική κολτούρα. Μέ τό κνούτο των αύθεντών της, έκτελοΰσε τόν κομπάκ' μέ 
τον κομπάκ,( άπέφευγε τό κνοΰτο... Είναι πασίγνουστη ή περιπέτεια τοΰ κ. Μάρκου
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Αύγέρη μέ την υπόθεση Παστερνάκ. Τί κόπο, τί μελάνι, τί έξοδα δεν κατέβαλε δ 
άνθρωπος, για νά πείση, στό τέλος, τον εαυτό του δτι είχε... άδικο! Προσπαθώντας 
νά συμβιβάση τ’ άσυμβίβαστα, τήν καταδίκη τοΰ μάρτυρα - συγγραφέα μέ κάποιαν 
άντίληψη κομμουνιστικής ελευθερίας καί... άνωτέρας σκοπιμότητας, έπεφτε, δ άν
θρωπος, από αντίφαση σέ αντίφαση, από αδιέξοδο σέ άδιέξοδο, έως δτου αποφάσισε 
νά συντρίψη τόν αντίπαλο μέ τό υπέρτατο κομμουνιστικό έπιχείρημα: τήν λάσπη! 
Στό τέλος, κολλήθηκε στόν τοίχο, κι5 είναι ζήτημα άν εχη συνελθεί ακόμα... Σκε
φτόμαστε, αυτήν τή στιγμή, τί θά γίνη άν ξάφνου ή Σοβιετική Κυβέρνηση δηλώση 
δτι Ικανέ λάθος ώς πρός τούς δύο Ρώσους συγγραφείς, δτι τούς θεωρεί πνευματικούς 
ήρωας, στυλοβάτας τοΰ καθεστώτος, σκαπανείς τοΰ Σοβιετικού πολιτισμού... Μάς 
είναι δύσκολο νά κυριαρχήσουμε πάνω σέ μία ευτράπελη διάθεση, δταν φανταζόμα
στε τήν στάση τής άκρας άριστεράς: στήν αρχή δειλά, υστέρα λίγο πιο θαρρετά καί 
μετά στεντόρεια θά διασαλπίση δτι ναί, δέν δπάρχει άμφιβολία, δ Ντάνιελ καί δ 
Σινυάφσκι, είναι πνευματικοί ήρωες, σκαπανείς τοΰ παγκόσμιου κομμουνιστικού κι
νήματος, άνθρωποι ύπέροχοι, πού κάποιος... καπιταλιστικός δάκτυλος θέλησε νά 
άμαυρώση τή δόξα τους! Κι’ άν άποδειχθή, κάποια στιγμή, δτι ή Σοβιετική Κυβέρ- 
νησις δέν τούς άποκατέστησε, δτι ήταν μιά διάδοσις υποβολιμαία; Θά προχωρή
σουμε στήν ακραία συνέπεια τής συμπεριφοράς τής έλληνικής κομμουνιστικής κολ- 
τούρας: λοιπόν, θά άναιρέση... τήν άποκατάσταση καί θά... ξανακαταδικάση τούς 
συγγραφείς! Δυστυχώς, έτσι είναι. Καί δυστυχώς, κάθε ύπόθεσις, σχετικά μέ τις 
ακραίο δριο τοΰ κωμικού, γιά νά μπορούμε νά πούμε δτι δέν μάς διέφυγε ή κωμικο- 
έκπλήξεις πού επιφυλάσσει ή πνευματική άκρα αριστερά, θά πρέπει νά φτάση τό 
τραγική σύστασις τοΰ άντιπνευματικοΰ τούτου παρασαρκώματος.

»Στούς «σιωπηλούς», στους «διακριτικούς», στούς... «άπόκοσμους» πνευματικούς 
ανθρώπους τής άκρας άριστεράς, σ’ αυτούς τούς υποτονικούς Οργανισμούς, σ’ αυτούς 
τούς γνήσιους έκπροσώπους τοΰ πνευματικού νανισμοΰ, προσφέρουμε, άπό άγαθή προ
αίρεση, τό πορτραίτο τους, δπως τό φιλοτέχνησε δ Τζίλας καί δπως τό ξαναφρε- 
σκάρησαν αυτοί οί ίδιοι, μέ τά κιτρινοπράσινα χρώματα τοΰ μίσους καί τής εμπά
θειας κατά τών Σινυάφσκι καί Ντάνιελ. ’Ιδού αυτό:

«Αυτοί οί δλιγαρχικοί καί «σωτήρες ψυχών», αύτοί οί άγρυπνοΰντες προστάται 
οί όποιοι φροντίζουν δπως ή άνθρωπίνη σκέψις νά μήν δλισθήση μέχρις «έγκλημα - 
τικών ιδεών» ή ρ,έχρις «άντισοσιαλιστικής γραμμής», αύτοί οί ασυνείδητοι προμη- 
θευταί τών ευτελών πνευματικών προϊόντων, αύτοί οί μεταπράται πεπαλαιωμένων, 
άμεταβλήτων καί άναλλοιώτων ιδεών, έπεβράδυναν καί κατέψυξαν τάς πνευματικάς
παρορμήσεις τών λαών των. Έπενόησαν τούς πλέον άπανθρώπους ορούς----«έκρίζω-
σις άπό τήν άνθρωπίνην συνείδησιν»— καί ενεργούν συμφώνως πρός τούς ορούς 
αυτούς, ώς νά είχαν απέναντι των άγριόχορτα καί ριζώματα καί δχι άνθρώπινα δια
νοήματα. Αύτοί οί δλιγαρχικοί τών κομμουνιστικών καθεστώτων, άποξηραίνουν τήν 
ψυχήν τών άλλων άνθρώπων καί εύνουχίζουν τό ανθρώπινον πνεύμα, ώστε νά μήν 
δύναται νά άναθαρρήση καί νά έξυψωθή, ένώ αύτοί οί ίδιοι είναι μονότονα καί 
στείρα πνεύματα, παντελώς υστερούντες εις διανοητικήν εξαρσιν, τήν δποίαν παρέ
χει μόνον δ άνιδιοτελής στοχασμός. Θέατρον χωρίς θεατάς: οί ηθοποιοί παίζουν καί 
περιέρχονται εις κατάστασιν άλληλοθαυμασμοΰ, έρήμην τοΰ κοινού. 'Η σκέψις εις 
αυτούς είναι μία αύτόματος λειτουργία, δπως ή χώνευσις, καί αί κεφαλαί—των «μα
γειρεύουν» ιδέας εις άνταπόκρισιν τών πλέον στοιχειωδών άναγκών».

»Ό Σινυάφσκι καί δ Ντάνιελ καταδικάσθηκαν σέ έπτά χρόνια καταναγκαστι- 
κά έργα, γιατί άπεφάσισαν νά σκεφθοΰν ελεύθερα. ’Αλλά τά έπτά τούτα χρόνια θά 
πρέπει νά γίνουν, γιά τούς πνευματικούς άνθρώπους τής άκρας άριστεράς, έπτά 
χρόνια καταναγκαστικής μαθητείας, δχι στις αρχές τής ελευθερίας, (είναι ακόμα 
νωρίς...) , αλλά στις βασικές ιδιότητες τής τρομαχτικής ψυχογραφίας πού τούς εκα-
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νε ο Τζίλας: ο επίμονος έτασμός των ιδιοτήτων αυτών, 0ά τούς φέρη, σιγά σιγά, 
στο σημείο εκείνο δπου θ αναγκαστούν νά ν τ ρ α π ο ύ ν .  ’Αλλά τούτο 0ά είναι, ήδη, 
ένα ξεκίνημα...».

Η αναφορα εις τον Μίλοβαν Τζίλας τού κ. Α. Παπαβασιλείου, φέρει εις την 
μνήμην το δράμα του άλλοτε κομμουνιστοΰ ηγέτου καί αντιπροέδρου τής κυβερνή- 
σεως τής Γιουγκοσλαβίας. Ό Μ. Τζίλας έκτίει ήδη τό 9ον έτος από τής φυλακί- 
σεώς του εις 13 έτών κάθειρξιν. Κατεδικάσθη άρχικώς τήν 24ην ’Ιανουάριου 1955 
με τήν κατηγορίαν τής εχθρικής προπαγάνδας, έξ αιτίας των απόψεων του περί 
πολιτικών έλευθεριών τάς οποίας έξέφρασεν εις μίαν συνέντευξίν του προς τούς 
«Τάϊμς τής Νέας Ιόρκης». Ή καταδίκη του εκείνη, εις Ιδμηνον φυλάκισιν, άνε- 
στάλη, ύπεχρεώθη όμως νά δίδη τό «παρών» εις τήν αστυνομίαν. Τήν 19ην Νοεμ
βρίου 1956 συνελήφθη εκ νέου, διότι είχεν άποστείλει άρθρον του, άναφερόμενον 
είς τήν ουγγρικήν έξέγερσιν, εις τό περιοδικόν «Νέος Ηγέτης» τής Νέας Τόρκης. 
Ένα μήνα άργότερον, ένα δικαστήριον τού Βελιγραδιού τον κατεδίκασεν εις φυλά- 
κισιν τριών έτών. Ένώ έκρατεΐτο είς τάς φυλακάς τής Μιτροβίτσα, μιας πόλειυς 
πού απέχει 40 χιλιόμετρα άπό τήν πρωτεύουσαν, έδημοσιεύθη τό βιβλίον του «Νέα 
Τάξις» είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερικής. Τούτο έγινεν αιτία νά προσαχθή 
έκ νέου είς δίκην καί τήν 5ην ’Οκτωβρίου 1957 κατεδικάσθη είς φυλάκισιν 9 έτών 
δΓ εχθρικήν προπαγάνδαν. Άφέθη έλεύθερος τόν ’Ιανουάριον τού 1961, αλλά τήν 
7ην ’Απριλίου 1962 συνελήφθη καί πάλιν διά τό δημοσιευθέν είς τήν ’Αμερικήν 
βιβλίον του «Αί συνομιλίαι μου μέ τόν Στάλιν» καί κατεδικάσθη είς κάθειρξιν 13 
έτών. Ή  περίπτωσίς του, δηλαδή, είναι τόσον όμοια μέ τήν ύπόθεσιν των δύο Ρώ
σον; συγγραφέων, μέ τήν διαφοράν δτι ό Μίλοβαν Τζίλας υπήρξε τό τραγικώτερον 
θύμα διωγμού τού πνεύματος είς τά κομμουνιστικά καθεστώτα.ή;¥ Ψ
Π ΕΡΑΝ των όσον; έξετέθησαν διά τάς αντιδράσεις τής Δύσεως έπί τής καταδί

κης τών δύο Ρώσων συγγραφέων, υπήρξαν καί Σοβιετικοί συγγραφείς πού συ- 
νεφώνησαν μέ πολλούς Δυτικούς συναδέλφους των —κομμουνιστάς καί μή—καί 
έχαρακτήρισαν μέ σκληράς εκφράσεις τήν άπόφασιν τού δικαστηρίου. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται καί ήγετικαί μορφαί τών σοβιετικών γραμμάτιυν, όπως ό Κωνσταν- 
τίν Παουστόφσκυ, τού όποιου τό αύτοβιογραφικόν μυθιστόρημα «Τό αργό πλησία
σμα τού κεραυνού» έξεδόθη τελευταίως καί είς τήν ’Αγγλίαν, πού έξηγέρθησαν καί 
κατεφέρθησαν μέ δριμύτητα κατά τής καταδικαστικής άποφάσεως. Περισσότερον έξ 
όλων αυτών έξηγέρθη καί κατεφέρθη μέ πρωτοφανή δριμύτητα κατά τής άποφά
σεως ό άντικομμουνιστής γνωστός συγγραφεύς Βαλέριος Ταρσής, ό όποιος εφθα- 
σεν είς Λονδΐνον ταυτοχρόνως μέ τήν δίκην τής Μόσχας διά σειράν διαλέξεων. ΔΓ 
αυτόν όμως θά όμιλήσωμεν έκτενέστερον κατωτέρω.

"Ενας άλλος γνωστός Ρώσος συγγραφεύς, δ μαθηματικός καί φιλόσοφος ’Αλέ
ξανδρος Γιεσένιν - Βόλπιν, άνεφέρθη είς τηλεγραφήματα πρός τάς έφημερίδας τής 
Δύσεως δτι συνελήφθη διότι έξεφράσθη υπέρ τών Σινυάφσκι καί Ντάνιελ κατά τήν 
διάρκειαν τής δίκης των. ’Ά ς σημειωθή δτι δ Βόλπιν είναι έξέχον μέλος τής παρα
νόμου όργανώσεως τών Σοβιετικών συγγραφέων καί ήγεΐτο τής διαδηλώσεως είς 
τήν Μόσχαν τού παρελθόντος Δεκεμβρίου, κατά τήν όποιαν οί συμμετασχόντες είς 
αυτήν έζήτουν τήν διεξαγιογήν δημοσίας δίκης τών δύο συγγραφέων. Ή  διαδήλω- 
σις αυτή διελύθη εντός ολίγων λεπτών καί ό Βόλπιν έκρατήθη καί τότε έπ’ όλίγας 
ημέρας δι’ άνάκρισιν. 'Ο ’Αλέξανδρος Γιεσένιν - Βόλπιν, ηλικίας 42 έτών, υιός τού 
μεγάλου Ρώσου λυρικ,οΰ ποιητοΰ Σεργκέϊ Γιεσένιν καί φίλος τού Βαλέριου Ταρσή, 
έδήλωσε πρός τούς ξένους δημοσιογράφους πρό τής συλλήψεώς του, δτι «ή κατηγο
ρία εναντίον τών δύο συγγραφέων δέν στηρίζεται ούτε έπί τή βάσει τών υπαρχόν
των σοβιετικών νόμων». Παρεόέχθη έξ άλλου δτι ήγεΐτο τής διαδηλώσεως τού Δε-
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κεμβριου καί οτι τον διασκεδάζει τό γεγονός δτι είχε συλληφθή ώς ηγέτης ένός 
κινήματος των αντιπάλων τοΰ καθεστώτος Ρώσων διανοουμένων.

Αί γνώμαι των Ρώσιυν αυτών συγγραφέων, ύποστηρικτών των καταδικασθέν- 
των Σινυάφσκι καί Ντάνιελ, ήγνοήθησαν βεβαίως από τό καθεστώς καί τό δικαστή- 
ριον. Τό αυτό συνέβη καί μέ τό τηλεγράφημα πού εστάλη είς τό Κρεμλΐνον από την 
Διεθνή ' Ενωσιν Συγγραφέων Π.Ε.Ν., ή οποία έχαρακτήρισεν ώς «βάρβαρον καί 
άπάνθρωπον» την καταδικαστικήν άπόφασιν διά τούς δύο συγγραφείς.

Εκ παραλλήλου είς την Μόσχαν, εκπρόσωποι τής κυβερνήσεως καί τύπος ύπερ- 
ησπίσθησαν μέ δηλώσεις καί άρθρα την άπόφασιν τοΰ δικαστηρίου καί άπέρριψαν 
τάς διαμαρτυρίας τών Δυτικών —συμπεριλαμβανομένων καί των κομμουνιστών τής 
Δύσεως— επικριτών τής καταδίκης τών Σινυάφσκι καί Ντάνιελ. ΤΙ «Πράβδα» ύπε- 
στήριξεν οτι ή καταδίκη τών δύο συγγραφέων δέν σημαίνει οτι «ή έλευθερία τής 
κριτικής» έπαυσε να ύπάρχη είς την Σοβιετικήν "Ενωσιν. «ΤΓ πιό βιαία κριτική τών 
ελλείψεων καί τών αδυναμιών, έτόνισεν, έάν χρησιμεύη είς τήν σταθεροποίησιν τής 
κοινωνίας μας, είς τήν άποκάθαρσιν καί τήν ένίσχυσίν της, ένεθαρρύνετο πάντοτε, 
ένθαρρύνεται καί θά ένθαρρύνεται μέ κάθε τρόπον. ’Αλλά ή κριτική πού ξεκινά άπό 
μίσος, συκοφαντία, καί αποβλέπει είς τήν ύπονόμευσιν τών πραγματικών θεμελίων 
τοΰ συστήματος μας, είς τήν ύπονόμευσιν τής ισχύος του, άπεκρούετο πάντοτε, απο
κρούεται τώρα καί φυσικά θά αποκρούεται πάντοτε καί είς τό μέλλον...».

Άναφερομένη είς τήν μετασταλινικήν περίοδον ή «Πράβδα», λέγει οτι τό κόμ
μα έπραξε παν τό δυνατόν διά νά έμποδίση τήν έπανάληψιν «τών παραβιάσεων εκεί
νων τής νομιμότητος, α ί  δ π ο ΐ α ι  ή μ π ό δ ι ζ α ν  τ ή ν  ά ν ά π τ υ ξ ι ν  
τ ή ς  δ η μ ο κ ρ α τ ί α  ς» (!) . Δημοκρατία, συνεχίζει, δέν σημαίνει μίαν μορφήν 
κυβερνήσεως, ή οποία εξασφαλίζει ατιμωρησίαν είς τούς διαπράττοντας έγκλήματα. 
Άντιθέτως, ή δημοκρατία λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα έναντίον εκείνων οί όποιοι 
επιχειρούν νά άνατρέψουν τό καθεστώς τοΰ λαού. Αυτός δέν είναι διωγμός, αλλά 
νόμος...

Προκαλοΰν βεβαίως ναυτίαν αυταί αί «εξομολογήσεις» τής σοβιετικής έφημε- 
ρίδος περί «Δημοκρατίας» καί Νόμου. “Οπως ναυτίαν προκαλοΰν καί τά οσα πε- 
ραιτέριο γράφει περί «π ρ ο σ ε κ τ ι κ ή ς κ α ί  Α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή ς  δ ι ε 
ξ α γ ω γ ή ς  τ ή ς  δ ί κ η ς » ,  πράγμα τό όποιον άπετέλεσε «μ ί α ν ά π ό -  
δ ε ι ξ ι ν τ οΰ δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ  κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς  τ ή ς  χ ιό ρ α ς»! Θά 
ήτο παράδοξον, προσθέτει, έάν άνέμενε κανείς οτι τό δικαστήριον θά έπεδείκνυεν 
«φιλελευθέραν κατανόησιν» έναντι τών ιδεολογικών προπομπών τοΰ έχθροΰ, πού συν- 
ελήφθησαν μέ ρυπαράς τάς χεϊρας. «Αί άρχαί θά έξακολουθήσουν νά υπερασπίζουν 
τήν ατομικήν έλευθερίαν παντός Σοβιετικού πολίτου καί νά ένσταλάζουν τό πνεύμα 
τής άκλονήτου πίστεως προς τον κομμουνισμόν καί τής άφοσιώσεως προς τήν πα
τρίδα»...

Καί ή «Φιλολογική Έφημερίς» —δργανον τής Ένώσεως Σοβιετικών Συγγρα
φέων— έδημοσίευσεν έπιστολήν ύπογεγραμμένην ύπό 18 καθηγητών τής Φιλολογίας 
τοΰ Πανεπιστημίου τής Μόσχας, είς τήν όποιαν επικρίνεται ό Σινυάφσκι ώς ύπο- 
κρινόμενος τον νομιμάφρονα μαρξιστήν είς τήν δημοσίαν ζωήν του, ώς λογοτεχνικός 
κριτικός καί συνεργάτης τοΰ Ινστιτούτου Γκόρκυ, ένώ μυστικά άπέστελλε είς τό 
εξωτερικόν έργα του είς τά όποια ύπεστήριζε τάς αντιθέτους ακριβώς άπόψεις. «Είς 
ποιον άπηύθυνε τά έργα του ο Σινυάφσκι - Τέρτζ, δταν τά έστελλε είς τό εξωτε
ρικόν, είς φίλους τής χώρας μας πού είχαν ανάγκην αντικειμενικών πληροφοριών;» 
έρωτοΰν οί καθηγηταί αυτοί είς τήν έπιστολήν των. Καί απαντούν οί ίδιοι: «’Όχι. 
Άπηυθύνετο μόνον είς έκείνους πού έξάπτουν τό μίσος έναντίον τών λαών. ’Έχομε 
τήν πεποίθησιν, οτι ούτε ένας έντιμος έπιστήμων, ούτε ένας απλός ά,νθριυπος πού 
σέβεται τόν έαυτόν του δέν ήμπορεΐ νά δικαιολογήση ηθικώς τήν συμπεριφοράν τοΰ 
Σινυάφσκι - Τέρτζ. Ό άνθρωπος αυτός έσήκωσε τό χέρι του έναντίον δλων δσα 
μάς είναι ι ε ρ ά  κ α ί  σ ε β α σ τ ά . . . » .  (Σ υ νεχ ίζ ε τα ι)
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Κατά μετάφρασήν έκ του ’Αγγλικού υπό του 
Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ-------------------

Μέσα στή μεγάλη σκυθριοπή φυλακή τοΰ Γούντγουώρθ τοΰ Λονδίνου, σ’ ένα 
κάθισμα μπροστά στο γραφείο τοΰ ψυχιάτρου, έκάθητο ένας άνδρας. Ή ταν 38 ετών, 
άρκετά ευπαρουσίαστος καί έτρεφε ένα λεπτό μουστάκι. Φορούσε τή στολή τοΰ κα
ταδίκου, ή οποία δέν έφήρμοζε στο σώμα του. Είχε μιά περίεργη άθώα έμφάνισι.

— Στον ύπνο μου βλέπω πάντοτε τό ίδιο δνειρο, δτι δηλαδή βρίσκομαι σ’ ένα 
σκοτεινό καί πυκνό δάσος, έλεγε στον ψυχίατρο. ’Από τά γυμνά κλαριά των δέν
δρων στάζει ή βροχή. “Οταν δμως πλησιάζω, βλέπω δτι δέν είναι βροχή, αλλά 
αίμα. Τά δένδρα αρχίζουν νά μαραίνωνται φοβισμένα. ’Από τόν κορμό τους βγαίνει 
μιά βαρειά μυρουδιά αίματος. Τρέχω μέ ένα κύπελλο γιά νά τό γεμίσω μέ αίμα. Μιά 
μορφή παρουσιάζεται μπροστά μου καί μέ διατάζει νά τό πιω. Προσπαθώ αλλά δέν 
μπορώ νά φέρω τό κύπελλο στό στόμα μου. Γνωρίζω δτι γιά ν’ απαλλαγώ από τό 
τρομερό αύτό δνειρο, πρέπει νά σκοτώσω άνθρωπο καί νά πιω αίμα!...

Ό άνθρωπος πού διηγείτο τό δνειρο αύτό έκρατεΐτο στή φυλακή γιά νά δικα- 
σθή γιά φόνο. ’Εκτός από τό φόνο γιά τόν όποιο είχε κατηγορηθή καί συλληφθή, 
είχε ομολογήσει καί άλλους πέντε φόνους, κατά τήν διάπραξι τών οποίων έπινε 
τά αίμα τών θυμάτων του!...

Οί έγκληματολόγοι τόν έχαρακτήρισαν ώς ένα από τούς πλέον τερατώδεις εγ
κληματίες πού είχε ποτέ συλλάβει ή Σκώτλαντ Γυάρντ, ένας δολοφόνος - βρυκόλα- 
κας, πού έκκολάφθηκε ανάμεσα στά ολοκαυτώματα τών βομβαρδισμών τοΰ Λονδίνου 
κατά τόν Β ' παγκόσμιο πόλεμο.

Απέναντι ατούς φίλους του δμως δ άνθρωπος αυτός ήταν λεπτός μέ εύγενεϊς 
τρόπους, ντυνόταν κομψά, έδειχνε ένδιαφέρον γιά τις καλές τέχνες καί ήταν επι
δέξιος μηχανικός καί εφευρέτης.

Ή έγκληματική καρριέρα αυτοΰ τοΰ αινιγματικού τέρατος έκάλυπτε χρονικό 
διάστημα πέντε ετών.

"Ας άρχίσωμε δμως από τό παλιό πανδοχείο τής Κρώλεΰ, μιας ήσυχης, μι
κρής πόλεως, νοτίως τοΰ Λονδίνου.

Στις 14 ’Ιανουάριου 1948 δ διευθυντής ενός μεγάλου καταστήματος παιγνιδιών 
στό Λονδίνο, ’Άρτζιμπαλντ Χέντερσον, φτάνει στήν Κρώλεΰ μαζί μέ τήν ωραία σύ
ζυγό του Ρόζα καί καταλύουν στό ξενοδοχείο, γιά νά συναντήσουν τόν Τζών Τζώρτζ 
Χάϊ, καί νά συζητήσουν μαζί του τήν έκμετάλλευσι ενός μηχανικού παιγνιδιοΰ πού 
είχεν επινοήσει καί κατασκευάσει δ τελευταίος.

Τό ζεΰγος έμεινε μερικές μέρες στήν Κρώλεΰ, δπου τελικά δ Χάϊ ώδήγησε τόν 
Χέντερσον στό εργαστήριό του γιά νά έπεξεργασθή τό νέο παιγνίδι. Μετά έπέστρε- 
ψε στό ξενοδοχείο, οπού έπεισε καί τή σύζυγο τοΰ Χέντερσον νά τόν άκολουθήση 
στό έργαστήριό του γιά  νά θαυμάση κ ι’ αυτή τό παιγνίδι.

Θά ήταν μεσάνυκτα όταν δ Χάϊ έπεστρεψε στο ξενοοοχεϊο, οπού βρήκε μισο- 
κοιμισμένο τόν υπάλληλο, από τόν δποϊο ζήτησε βοήθεια γιά νά κατεβάση κάτω 
τά πράγματά του καί τά πράγματα τών Χέντερσον.

_Ό κ. καί ή κ. Χέντερσον πήραν ένα έπεΐγον τηλεγράφημα καί άνεχώρη-
σαν βιαστικά γιά τό Λονδίνο. Μοΰ ανέθεσαν νά τακτοποιήσω τό λογαριασμό τους 
στό Εενοδοχείο καί νά μεριμνήσω γιά τις αποσκευές τους, είπε.

Πλήρωσε τό λογαριασμό, άφησε ένα γενναίο φιλοδώρημα στό προσωπικό καί 
άνεχώρησε.1

Τώρα είχε πολλές δουλειές νά κάνη. ’Έπρεπε νά πουλήση κάτι ρολόγια τοΰ
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χέριοΰ μεγάλης αξίας, μερικά πολύτιμα κοσμήματα, γουναρικά, βαλίτσες, πού φυ
σικά ανήκαν στους Χέντερσον. Έν συνεχεία γύρισε στό Λονδίνο καί έχοντας στά 
χέρια του μια εξουσιοδότησή υπογεγραμμένη άπό τον Χέντερσον, άρχισε νά άπο- 
σύρη χρήματα από τις τράπεζες. Πούλησε τά έπιπλα τοϋ σπιτιού των Χέντερσον 
και τελικά τό αυτοκίνητό τους. Τελευταίο έμεινε τό κατάστημα των παιγνιδιών 
καί τό πούλησε κι’ αυτό σέ κάποιον ’Άλμπερτ Κλάρκ.

Ό Χάϊ κρατούσε δωμάτιο στό ξενοδοχείο «’Όνσλόου Κώρτ» τού Λονδίνου. Έν 
τούτοις σπανίως βρισκόταν εκεί καθ’ δλο τό διάστημα τού 1948. Τά ενοίκια όμως 
εστέλλοντο κανονικά άπό τό Παρίσι, τη Ντωβίλ, Μπιαρίτς καί Γαλλική Ριβιέρα.

Τον ’Ιανουάριο τού 1949 δ Χάϊ επέστρεψε στό ήσυχο ξενοδοχείο του. Μέσα σέ 
μερικές έβδομάδες έδημιούργησε φιλικές σχέσεις μέ μιά άλλη σύνοικο, την χήρα 
τού συνταγματάρχου Ντουράντ Ντήκον. 'Έτρωγαν μαζί στό έστιατόριο καί σιγά - 
σιγά δ Χάϊ άπέκτησε την πλήρη εμπιστοσύνη της.

Τελικά τής πρότεινε νά πάνε μαζί στην Κρώλεϋ γιά νά συζητήσουν τήν έκ- 
μετάλλευσι μιας ιδέας τής χήρας. Ή χήρα δέχθηκε καί τήν άλλη μέρα άνεχώρησε 
μόνη της άπό τό ξενοδοχείο, φορώντας τά καλύτερα κοσμήματά της (2.15 Απογευ
ματινή τής 28-2-49) , ένα μαύρο γούνινο παλτό καί... εξαφανίσθηκε.

Στις 5.30’ τό ίδιο απόγευμα δ Τζών Τζώρτζ Χάϊ μπήκε μόνος του στό εστια
τόριο «’Όουλντ Πράϊορς» τής Κρώλεϋ, πήρε ένα τσάϊ καί άνεχώρησε άμέσως. Στις 
εννέα έγευμάτισε σέ έστιατόριο τής Κρώλεϋ πάλι μόνος του.

Τήν άλλη μέρα έπαιρνε τό πρόγευμά του στο Λονδίνο, στό ξενοδοχείο του, χω
ρίς πάλι τήν συντροφιά τής Ντουράντ Ντήκον.

Ό Χάϊ ρώτησε τότε τήν Λαίην, μιά στενή φίλη τής χήρας, εάν είχε οή κα
θόλου τήν Ντουράντ Ντήκον.

—’Όχι, έχω νά τήν δώ άπό χθες τό άπόγευμα. Ή Όλίβ μου. είχε πή δτι θά 
πηγαίνατε μαζί στήν Κρώλεϋ.

— Ναι, σχεδιάζαμε νά πάμε, άλλά δέν ήρθε νά μέ βρή στό ραντεβού μας. Τήν 
περίμενα μιά ώρα καί μετά έφυγα μόνος μου γιά τήν Κρώλεϋ.

— Μά αυτό είναι περίεργο. Ούτε χθές τό βράδυ δέν έφαγε. Θά πάω στό δω
μάτιό της νά δώ.

Ή Λαίην βρήκε άδειο τό δωμάτιο τής φίλης της. Ξημέρωσε ή άλλη μέρα καί 
ή Ντουράντ Ντήκον δέν φάνηκε πουθενά, πράγμα πού άνησύχησε πολύ τήν Λαίην.

— Φοβάμαι δτι κάτι τρομερό τής συνέβη, είπε στον Χάϊ. Έγώ τής έλεγα συνε
χώς νά μή φορά τά κοσμήματά της στό δρόμο, άλλά αυτή δέν μ’ άκουγε. Θά πάω 
κατ’ ευθείαν στήν ’Αστυνομία.

— Μά τότε θά ήταν καλύτερα νά έρθω καί έγώ μαζί σου, άπάντησε δ Χάϊ.
Ό ύπαστυνόμος Γουέμπ, στον δποίο παρουσιάσθηκαν, άκουσε μέ ενδιαφέρον τήν

ιστορία τής Λαίην.
—Ή Όλίβ φορούσε κοσμήματα πού άξιζαν αρκετές εκατοντάδες λίρες κι’ ένα 

βαρύτιμο γούνινο παλτό. Φοβάμαι μήπως τήν άπήγαγαν μέ αυτοκίνητο καί τήν 
λήστεψαν.

—Έγώ τήν περίμενα στό ραντεβού μας, καί δταν είδα δτι δέν φάνηκε, έφυγα 
μόνος μου, είπε ό Χάϊ. Γύρισα στό Λονδίνο λίγο πριν τά μεσάνυκτα.

Ό Γουέμπ άνέφερε στόν άστυνόμο Σέλεν Σάϊμς, δ δποΐος εξέτασε μέ τή σειρά 
του τόν Χάϊ, χωρίς νά μάθη τίποτε τό θετικό. Ό Χάϊ τού έδωσε τήν διεύθυνσι τής 
έπιχειρήσεώς του «Χάρστλη» στήν Κρώλεϋ καί τό δνομα τού διευθυντοΰ της Τσάρλς 
Έντουαρντ Τζόουνς.

— Είναι λίγο ενωρίς νά άνησυχήτε γιά τήν φίλη σας, άλλά θά άρχίσωμε άμέ
σως τις άναζητήσεις, τούς καθησύχασε δ άστυνόμος.

Ό άστυνόμος ζήτησε μιά φωτογραφία τής Ντουράντ Ντήκον, τήν δποία έδωσε
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ΐρος οημοσίευσι στόγ τύπο μέ δλες τις λεπτομέρειες της έξαφανίσεώς της. 
ρεσια αναςητησεων άνέλαβε νά ένεργήση έλεγχο σέ δλα τά ξενοδοχεία

II ύπη- 
οϋ Λον-Γ., , ι  ■ , r ι -ι- — ιλ“ — «.ά- ξενοδοχεία τ__ __

οιν°υ, και των περίχωρων. Ή αστυνομία τελικά άνεκάλυψε μια αδελφή τής έξαφα- 
νισθεισης, άλλα αυτή δεν είχε ιδέα τί συνέβαινε.

_ επαγγελματικού καθήκοντος, δ αστυνόμος Σάϊμς έζήτησε από τήν διεύθυν- 
σι τής Σκωτλαντ Γυάρντ νά μακθη έάν δ Χάϊ είχε φάκελλο.

Από το αρχείο λοιπόν τής Σκώτλαντ Γυάρντ προέκυψαν καταπληκτικές πλη
ροφορίες. Κάποιος Τζώρτζ Τζών Χάϊ, τοΰ όποιου τά χαρακτηριστικά έμοιαζαν κα
ταπληκτικά με τά χαρακτηριστικά του φίλου τής έξαφανισθείσης χήρας, είχε κατα- 
δικασθή τό 1937 σέ τέσσερα χρόνια φυλάκισι στή Σάρρεϋ Άσάϊζες γιά απάτη. Τόν 
Ιούνιο τοΰ 1941 είχε καταδικασθή καί πάλι σέ 20 μήνες φυλάκισι γιά κλοπή.

, “ γ στοιχεία αυτα άνάγκασαν τόν αστυνόμο Σάϊμς νά καλέση καί νά άνακρίνη 
ξανα τόν Χάϊ. Τηλεφώνησε καί στήν άστυνομία τής ΚρώλεΟ καί δ άρχιφύλακας 
ιιάι,ρικ, Χέλσ:ν επισχέφθηχ,ε τις έγκαταστάσεις του «Χάρτσλη» καί άνέκρονε τόν 
διευθυντή Τσάρλς Τζόουνς.

 ̂ Ο Τζόουνς πληροφόρησε τόν αστυνομικό δτι δ Χάϊ δέν ήταν διευθυντής τής 
«■Χάρισλη», όπως ισχυρίζετο, αλλά ένας μηχανικός πού έργαζόταν εκεί καί πα
ράλληλα έκανε καί τόν αντιπρόσωπο τής έπιχειρήσεως στό Λονδίνο.

' Ο αρχιφύλακας έξακρίβωσε δτι τήν Παρασκευή έκαμε έμφάνισι δ Χάϊ στήν 
Κρώλεϋ, άλλά μόνος του.

Παρά τις επανειλημμένες δημοσιεύσεις τής φωτογραφίας τής έξαφανισθείσης 
σι,ον ι,υπο, δέν είχε βρεθή κανένα ίχνος της. Ό άστυνόμος Σάϊμς δέν μπορούσε νά 
θεώρηση υπευθυνο για την εξαφανισι τής γυναίκας τόν Χάϊ, παρά τό βεβαρημένο 
φάκελλό του. Έξ άλλου δ ίδιος δ Χάϊ είχε αναφέρει τήν έξαφάνισί της.

1 στερα από αρκετές ήμερες, διάβασε τήν αγγελία τής έξαφανίσεώς τής Ντή- 
κον δ αοελφος τής Ρόζας Χεντερσον, πού έμενε στό Μάντσεστερ, δνόματι ’Άνρολντ 
Μπέρλιν. Μετά τήν έξαφάνισί των Χέντερσον, ό Χάϊ είχε γράψει στόν Μπέρλιν δτι, 
ή άδελφή του μαζί μέ τόν σύζυγό της, είχαν αναχωρήσει γιά τήν Νότιο ’Αφρική.

Βλέποντας λοιπόν δ Μπέρλιν δτι καί σ’ αυτή τήν έξαφάνισί ήταν άναμεμιγμέ- 
νος ό Χαϊ, ύποπτευθηκε τότε δτι κάτι συνέβη μέ τήν άδελφή του καί έσπευσε στό 
Λονδίνο, δπου παρουσιάσθηκε στόν άστυνόμο Σάϊμς.

— Ωστε ήταν δ Τζων Τζώρτζ Χάϊ έκεΐνος πού άνέφερε τήν έξαφάνισί τής 
χήρας; Λοιπον, είναι δ ίδιος δ άνθρωπος πού βρέθηκε γιά τελευταία φορά μαζί μέ 
τήν άδελφή μου καί τό σύζυγό της, οί δποϊοι έχουν έξαφανισθή επίσης, είπε στόν 
άστυνόμο.

Ή πληροφορία αυτή έδωσε νέα ώθησι στις προσπάθειες των αστυνομικών. Ό 
Σάϊμς καί δ ύπαστυνόμος Γουέμπ άνεχώρησαν άμέσως γιά τήν Κρώλεϋ, δπου άνέ- 
κριναν ιδιαιτέρως τόν Τσάρλς Τζόουνς.

—’Όχι, είμα̂ ι βέβαιος. Δέν ύπήρχε καμμιά γυναίκα μέσα στό αυτοκίνητο μαζί 
μέ τόν Χάϊ δταν ήρθε στό έργοατάσιο, είπε δ Τζόουνς.

— ϊπάρχει κανένα μέρος έδώ πού μπορεί νά πήγε πριν ερθη στό έργοατάσιο; 
ρώτησε δ Σάϊμς.

Ό Τζόουνς σκέφθηκε γιά μιά στιγμή.
—’Έχομε μιά άποθήκη στήν δδό Λέοπολντ πού σπάνια τήν χρησιμοποιούμε. 

Τό κλειδί τό κρατά δ Χάϊ. Κάποτε μέ ρώτησε άν μπορούσε νά τήν χρησιμοποιήση 
γιά έργαστήριο καί έγώ τοΰ τό έπέτρεψα.

Οί άστυνομικοί μαζί μέ τόν Τζόουνς πήγαν στήν παλιά άποθήκη. ’Ανάμεσα 
στά άχρηστα πράγματα πού βρίσκονταν μέσα, βρήκαν μερικές μποτίλιες των 10 
γαλονίων, ή μία άπό τις όποιες περιείχε ένα ύγρό πού διεπιστώθη δτι ήταν θειϊκό 
οξύ. Δίπλα στις μποτίλιες βρισκόταν ένα μεγάλο μεταλλικό βαρέλι, τοΰ όποιου ή
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εσωτερική έπιφάνεια είχε διαβριοθή από τό οξύ. Πιο πέρα μια ποδιά άπο ελαστικό, 
ένα ζευγάρι γάντια ελαστικά πάνω σ’ ένα τραπέζι. Καί πιο πέρα ενα μεγάλο δερ
μάτινο κουτί.

Τό κουτί περιείχε ενα αυτόματο περίστροφο Γουέμπλεϋ των 38. Περιείχε επί
σης καί μια άπόδειξι παραλαβής ενός γούνινου παλτού απο ένα στεγνοκαθαριστη- 
ριο τού Χόρσαμ. Πάνω στους ασβεστωμένους τοίχους υπήρχαν κάτι πιτσιλίσμαι,α 
πού έμοιαζαν μέ αίμα.

'Ο αστυνόμος Σάϊμς τηλεφώνησε στον διευθυντή τής Σκωτλαντ Γιαρντ Μαχον, 
δ όποιος έσπευσε κι’ αυτός στην Κρώλεϋ συνοδευομενος από τον Λρα Κεϊθ Σίμσον, 
καί από μια ομάδα αστυνομικών καί τεχνικών τής Σημάνσεως.

Πάνω σ’ ένα σωρό σκουπίδια μέσα στα χαλάσματα τής αυλής, πίσω απο την 
αποθήκη, ό Αρ. Σίμσον άνεκάλυψε ίχνη από ενα βαρύ αφρο πού είχε απορριφθή 
από τις ακαθαρσίες. ’Από την πρόχειρη άνάλυσι που εκανε διεπίστωσε την υπαρξι 
ζωικών ίνών καί μικροσκοπικών τεμαχίων από κόκκαλα.

'Ο Αρ. Σίμσον γύρισε καί κύτταξε τον Μάχον καί τον Σάϊμς με ενα μορφα
σμό. Τό θειϊκό οξύ, τό διαβρωμένο βαρέλι, καί τά υπολείμματα αύτά^ώδηγοΰσαν 
στο μόνο πιθανό συμπέρασμα: “Ενα ανθρώπινο σώμα είχε εμβαπτισθή μέσα στό
θειϊκό οξύ, δπου παρέμεινε επί αρκετές ημέρες μέχρις δτου αποσυνετέθη τελείως. ^

Ό Μάχον εξέτασε τά πιτσιλίσματα από τά αίματα πάνω στον τοίχο. Κατα 
πάσαν πιθανότητα τό θύμα, πυροβολήθηκε στό κεφάλι με το Γουέμπλεϋ iι.ρίV ά̂ 
ρ^χθή τό πτώμα του μέσα στό βαρέλι.

'Π αποθήκη περικυκλώθηκε αμέσως καί φρουρηθηκε. Μια μεγάλη ποσοτης 
από τά σκουπίδια καί τις ακαθαρσίες τής αυλής φορτώθηκαν σ ενα φορτηγό καί 
μεταφέρθηκαν στό Λονδίνο γιά νά υποβληθούν σε αναλυσι.  ̂ ^

Ή  έρευνα συνεχίσθηκε χωρίς νά δοθή τίποτε στην οημοσιοτητα. Εξακριβώ
θηκε δτι τό παλτό πού είχε δοθή στό καθαριστήριο άνήκε^ στη χήρα καί ο άνθρω
πος πού τό έδωσε άναγνωρίσθηκε σέ μιά φωτογραφία δτι ήταν^ό Χάϊ.

"Ενας άστυνομικός έκανε έλεγχο στό κοσμηματοπωλείο Χόρσαμ, ̂ δπου άνεκα- 
λυψε τό περιδέραιο τής Ντουράντ Ντήκον, το οποίο ένας άνβρας με Λ. χαρακ-ηρι 
στικά τού Χάϊ είχε πουλήσει αντί 10 λιρών. _ ; _ , , ,

Οί αστυνομικοί έπέστρεψαν στό Λονδίνο καί δ Σάϊμς κάλεσε τον Χαϊ για ανα- 
κρισι. Τού είπε δτι στην αποθήκη τής δποίας είχε τό κλειδί βρέθηκε μιά άπόδειξι 
παραλαβής τού παλτού τής Ντουράντ Ντήκον καί τον ρώτησε αν θέλη νά κατάθεση.

— Δεν ξέρω τίποτε γ ι’ αυτά, απάντησε δ Χάϊ. “Οπως σάς 'είπα καί προηγου
μένως, ή Ντουράντ Ντήκον δεν ήρθε νά μέ βρή όπως είχαμε συνεννοηθή. Μπορεί 
νά πήγε στην Κρώλεϋ γιά νά μέ βρή και έπεσε σε χέρια κακοποιών.

Ό Χάϊ άρνιόταν νά καταθέση καί ή αστυνομία, έφ’ όσον  ̂ δέν  ̂μπορούσε να 
άποδείξη δτι ή χήρα ήταν νεκρή, ήταν υποχρεωμένη να τον άφήση ^ελεύθερο. οϋ 
εζητήθη νά μή μετακινηθή από τό Λονδίνο καί έτέθη υπό αστυνομική επιτηρησι.

'Π έρευνα συνεχίσθηκε καί δ αστυνόμος Σάϊμς δημοσίευσε στον τύπο την φω
τογραφία τού Χάϊ, μέ την ελπίδα δτι θά βρίσκονταν άνθρωποι πού θα τόν^ήξεραν 
γιά νά καταθέσουν. Πράγματι, δ χημικός πού είχε πουλήσει τό θειϊκό  ̂ οςυ στον Ααι 
πρό τού θανάτου τών Χέντερσον, παρουσιάσθηκε στην αστυνομία καί ανεφερε την 
πώλησί του αυτή.

“Υστερα ή δημοσίευσις τής φωτογραφίας τού Χάϊ είχε καί ενα̂  απροσδόκητο 
καταπληκτικό άποτέλεσμα. Ή  άστυνομία πήρε ένα τηλεφώνημα από την κυρία Λου- 
συ Φίλιππς, ή δποία έν συνεχεία προσήλθε αυτοπροσώπως καί κατεθεσε μ  εξής

Ρ Στά 1944 κάποιος Ντόναλντ Μακσουάν έμενε μαζί μέ τη σύζυγό του Αμυ και 
τό γυιό τους, πού ήταν τότε 31 έτών, σ’ ένα διαμέρισμα Ακριβώς πάνω από τό δικό
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β Γ , _ οικογένεια του Μακσουάν. Γστερα από λίγο έξαφανί-
ηχε ^' (υ*ος̂  t-ους ΓουίΛλιαμ, Μακσουαν και οί γείτονες ψιθύριζαν δτι κρυβόταν για 

ν αποφυγή το στρατιωτικό. ’Αργότερα, τον Αύγουστο τοΰ 1945 εξαφανίσθηκαν καί 
ο JN ι,οναλντ Μακσουάν μέ τήν γυναίκα του ’Άμυ.
__ Τί)ν έποΓέ^  της έξαφανίσεώς των ό κομψός κύριος ήρθε καί άνέφερε στην 
σπιτονοικοκύρη δτι οί Μακσουάν έκλήθηκαν ξαφνικά καί άνεχώρησαν για τήν Ά-

r τογραφια καί τό όνομά του πού ήταν γραμμένο καί στο πιστό 
-.οιη ιΐκό έξουσιοδοτήσεως. Ό Χάϊ πούλησε τις πολυκατοικίες τοΰ Μακσουάν καί 
τακτοποίησε δλους τούς άλλους λογαριασμούς του. Θά πρέπει νά είσέπραξε πάνω 
απο 10.000 λίρες.

Από τις ανακρίσεις πού ένήργησαν οί αστυνομικοί στό ξενοδοχείο ’Όνσλόου 
Κώρι., πληροφορήθηκαν δτι δ Χάϊ είχε δηλώσει ώς προηγουμένη κατοικία τοτου ενα 

στικάδιαμέρισμα επι της ο̂οοΰ Γκλοτσεστερ καί άνδρες τής Σημάνσεως πήγαν μυ· 
cXci. Μέσα σε ψκα αποθηκη κάτω απο τό διαμέρισμα ύπήρχε μιά καταπακτή καί 
.ι ·νω α/ι,ο ας ακαθαρσίες τοΰ δαπέδου άνεκάλυψαν ζωικές ίνες καί ιιερικά ανθρώ
πινα δόντια.

—ι .ις 8 Μαραου 1949, ό Δρ. Χόλντεν τής έγκληματολογικής υπηρεσίας έκαμε 
τήν άνάλυσι των σκουπιδιών τής άποθήκης τής Κρώλεϋ καί άνέφερε δτι καί στην 
περιπτωσι αύτη βρέθηκαν υπολείμματα οστών από τρία τουλάχιστον πτώματα.

Οί αστυνομικοί έβλεπαν  ̂τώρα δτι βρίσκονταν στά ίχνη ένός από τούς πλέον 
σατανικούς ^εγκληματίες τής Αγγλίας. Τά στοιχεία μαρτυροΰσαν δτι είχε δολοφο- 
νήσει έξη άτομα. Τήν Ολίβ Ντουράντ - Ντήκον, τον ’Άρτσιμπαλντ καί τήν Ρόζα 
Χτν ι,ερσον και το φεΰγος Μακσουαν με τον γυιο τους Γου'ϊλλιαμ. Κατά πάσαν πιθα
νότητα είχε καταστρέψει τά πτώματά τους ρίχνοντας τα μέσα στό θεϊϊκό οξύ, ώστε 
νά μή καταστή δυνατόν νά άνευρεθοΰν καί νά προκύψουν νομικές αποδείξεις", δτι τά 
θύματά του είχαν πράγματι πεθάνει.

Μέ^τόν Χάϊ ελεύθερο ακόμα, ή αστυνομία συνέχιζε τις ανακρίσεις της. Ξαφνι
κά ό Σάϊμς έκλήθη στήν Κρώλεϋ, δπου οί άστυνομικοί συνέχιζαν τις έρευνες τους 
στήν αυλή τής άποθήκης.

Ό άστυνόμος έπέστρεψε τήν νύκτα φέρνοντας κάτι μέσα σ’ ένα χάρτινο φά- 
κελλο. Πήγε κατ’ ευθείαν στό σπίτι τής άδελφής τής Ντουράντ - Ντήκον.

’Ενωρίς τό πρωί τήν άλλη μέρα, δ Χάϊ ώδηγήθηκε συνοδεία στό τμήμα. Ό 
Σάϊμς τοΰ είπε γιά τά στοιχεία πού είχε συγκεντρώσει σχετικώς μέ τό θάνατο τής 
οικογένειας Μακσουάν. Τοΰ είπε γιά τις άποδείξεις πού είχε στά χέρια του, δτι 
είχε πουλήσει πράγματα πού άνήκαν ατούς Χέντερσον καί στήν Ντουράντ - Ντήκον. 
Εόειςε επίσης στον Χαϊ μια οεβαιωσι τής τραπεζης άπό τήν δποία προέκυπτε δτι 

οί καταθέσεις του αυξήθηκαν κατά 6.800 λίρες μετά τον θάνατο των Μακσουάν καί 
κατά 7.771 λίρες μετά τόν θάνατο των Χέντερσον.

Γιά πρώτη φορά ό Χάϊ ταράχθηκε. Άρνήθηκε όμως καί ίσχυρίσθηκε δτι δεν 
έγνώριζε τήν οικογένεια Μακσουάν καί έπανέλαβε τις προηγούμενες καταθέσεις 
του περί τής άθωότητός του γιά τις άλλες περιπτώσεις.

Ό Σάϊμς τόν άφησε νά σκεφθή λίγο καί μετά έστράφη προς τόν ύπαστυνόμο 
Γ ουέμπ:

— Γιά πέστε μου τί γίνεται μέ ένα πού έχει βγή άπό ψυχιατρείο;
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— Δέν μπορώ νά συζητήσω τέτοια θέματα μέ σάς, απάντησε δ Γουέμπ.
Ό Χάϊ τον κύτταξε ψυχρά καί υστέρα είπε μέ ένα ελαφρό χαμόγελο:
—Ή  κυρία Ντουράντ - Ντήκον εξαφανίσθηκε τελείως καί ποτέ δέν θά βρε

θούν τά ίχνη της. Την διέλυσα μέ τό θειϊκό οξύ. ΙΙώς μπορείτε νά αποδείξετε τόν 
θάνατό της, άφο0 δέν βρίσκετε τό πτώμα της; ΙΙώς μπορείτε;

Τότε δ Σάϊμς άνέσυρε ένα φάκελλο από τήν τσέπη του, τόν άνοιξε καί έβγαλε 
μέσα απ’ αυτόν ένα ζευγάρι οδοντοστοιχίες πού διετηροϋντο θαυμάσια.

— Δέν κατεστράφησαν δλα τά ίχνη. Βρήκαμε αυτές τις οδοντοστοιχίες στην 
αυλή τής άποθήκης τής Κρώλεϋ, όπου τις είχες κρύψει. 'Ο οδοντογιατρός τής Ντου
ράντ - Ντήκον πιστοποίησε δτι ανήκουν σ’ αυτήν καί σέ συλλαμβάνω γιά φόνο.

Στο σημείο αυτό δ Χάϊ λύγισε. Κάθισε κάτω καί μέ φωνή ατάραχη, σαν να 
περιέγραφε ένα ταξίδι αναψυχής, υπαγόρευσε μιά καταπληκτική κατάθεσί του.

—Ή  κ. Ντουράντ - Ντήκον κι’ εγώ πήγαμε στήν Κρώλεϋ μέ τό αυτοκίνητό 
μου. Στήν αποθήκη τής όδοΰ Λεοπόλντ τήν πυροβόλησα στο κεφάλι, την ωρα που 
αυτή έξέταζε μιά πλαστική κόκκινη ύλη. “Γστερα μέ ένα σουγιά τής έκανα μιά 
τομή στο λαιμά, γέμισα ένα ποτήρι μέ αίμα καί τό ήπια. Μέ παρακινούσε τό δνειρο 
πού έβλεπα κάθε βράδυ νά τό κάνω.

»Μετά τής έβγαλα τό παλτό καί τά κοσμήματα καί τήν έρριξα μέσα στο βα
ρέλι των 45 γαλονίων. Μέ τήν αντλία γέμισα τό βαρέλι μέ θειϊκό οξύ καί τό άφησα 
νά δράση. ΙΙρέπει νά σάς πώ δτι αφού γέμισα τό βαρέλι με υγρό, πήγα γιά τσά'ϊ. 
Μετά, ενώ τό βαρέλι έκανε τή δουλειά του, εγώ κουβάλησα τά κοσμήματα στό αυτο
κίνητο. Κατά τις έννέα πήγα στό ξενοδοχείο γιά φαγητό. Καί εν συνεχεία έπέστρε- 
ψα στό Λονδίνο.

»Τήν Δευτέρα ξαναπήγα στήν Κρώλεϋ καί διεπίστωσα δτι τό θειϊκό οξύ είχε 
διαλύσει τελείως τό πτώμα. Στήν έπιφάνεια δμως έπλεε ακόμα ενα κομμάτι σάρκα 
μαζί μέ ένα κόκκαλο. Μέ ένα κουβά άδειασα τό υγρό, τό κουβάλησα και το έχυσα 
έξω στήν αυλή. Μετά γύρισα πάλι στό Λονδίνο. Τήν Τρίτη ξαναπήγα στήν Κρώλεϋ 
καί πούλησα μερικά κοσμήματα σ’ ένα κοσμηματοπωλείο τού Χόρσαμ καί πήγα τό 
παλτό στό καθαριστήριο...

Έν συνεχεία δ Χάϊ περιέγραψε καί τούς άλλους φόνους. Πώς ξεκαθάρισε και 
τήν οικογένεια Μακσουάν κατά τόν ίδιο τρόπο. ΙΙεριεγραψε κατόπιν και τον φονο 
τοϋ ’Άρτσιμπαλντ καί τής Ρόζας Χέντερσον.

— Είχα δή ένα όνειρό δτι βρισκόμουνα μέσα σ’ ένα δάσος καί δτι τά δένδρα 
έβγαζαν αίμα. Γιά μιά φορά ακόμα ξύπνησα με μια επιθυμία που έπρεπε νά ικα- 
νοποιηθή. Ώδήγησα τόν ’'Αρτσιμπαλντ στήν αποθήκη καί τόν πυροβόλησα στό κε
φάλι. Μετά έπέστρεψα καί έφερα καί τήν Ρόζα έκεί. Τήν πυροβόλησα πριν προ- 
λάβη νά δή τό πτώμα τοϋ συζύγου της. ’Ήπια από τόν καθένα ενα ποτήρι αιμα, 
πριν νά τούς ρίξω μέσα στό θειϊκό όξύ...

'Ο Χάϊ υπέγραψε τήν κατάθεσί του. Ήταν ή πρώτη περιπτωσις πού οι αστυ
νομικοί είχαν στά χ̂ έρια τους ένα φονιά - βρυκολακα, κάτι ανήκουστο σαχ χρονικά 
τής άγγλικής εγκληματολογίας. Παρά τήν όμολογία τού Χάϊ, δεν υπήρχαν αποδει
κτικά στοιχεία γιά νά τού αποδώσουν όλους τούς φονους. Μονον οι οδοντοστοιχίες 
τής Ντουράντ - Ντήκον ήταν ένα άποδεικτικό στοιχείο πού μπορούσε νά πείση 
τούς ενόρκους. ’Έτσι δ Χάϊ εστάλη στόν εισαγγελέα μόνο γιά τόν φόνο τής-τελευ- 
ταίας.

'Ο Χάι ώδηγήθηκε στό Σάσεξ καί κλεισθηκε στις φυλακές Λιοΰες. Λπαγορευ- 
θηκε στόν τύπο νά δημοσιεύση γιά τούς άλλους φόνους, γιά νά μή έπηρεασθοΰν
οί ένορκοι. . „ , ,Τ ,,

"Οταν δ Χάϊ παρουσιάσθηκε στό δικαστήριο, τής Λιοΰες Ασάϊζες, τόν Ιούλιο 
τού 1949, προσπάθησε νά παραστήση τόν τρελλό. Ή ύπεράσπισίς του στηριχθηκε
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ΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ  ΤΟΥ Ι ΒΥΚΟΥ
-----  ‘Υπό του Δοκίμου ‘Υπαστυνόμου κ. Σ . ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ------

Στον αιώνα μας, τόν αιώνα τοΰ ατόμου καί των διαπλανητικών ταξιδίων, σή
μερα, πού οί ηθικές αξίες έγιναν χίμαιρες, τώρα, ύστερα από δύο μεγάλους πολέ
μους, σκλήρυνε ή άνθρώπινη καρδιά, ό άνθρωπος έγινε λιγώτερο άνθρωπος.

Στην έποχή μας, πού δλα μετριούνται μέ την ύλη καί μοναδικός σκοπός μας 
είναι ή ύλη, ή κακία πήρε τή θέση τής καλωσύνης. Ή  αρετή, είναι κάτι σπάνιο, 
εξαιρετικό. Ετσι καί οί κακοί γίνονται δλο καί πιο πολλοί. Εγκλήματα μικρά, 
εγκλήματα μεγάλα, συνηθισμένα ή ασυνήθιστα βλέπει κάθε μέρα τούτος δ ταλαι
πωρημένος κόσμος καί άγωνιά καί τρέμει γιά την τιμή του, για τήν περιουσία του 
καί γ ι’ αυτήν ακόμη τήν ύπαρξή του. Καί οί αστυνομίες δλου τοΰ κόσμου, κυνη
γούν μέρα καί νύχτα τό έγκλημα. Κυνηγούν μέ δλα τά μέσα τους υπανθρώπους, πού 
ζοΰν σέ βάρος των άλλων καί είναι έπικίνδυνοι γιά τούς άλλους.

Σ’ αυτόν τόν άγώνα, ή έπιστήμη δίνει στήν άστυνομία πάρα πολλά μέσα, πού 
τις περισσότερες φορές είναι δραστικά καί άποτελεσματικά. “Ομως, είναι άλήθεια, 
δτι πολλά άγνωστα έγκλήματα άποκαλύπτονται άπό τυχαία περιστατικά.

Απειρες είναι οί περιπτώσεις καί στις ξένες μά καί στή δική μας άστυνομία, 
πού οί έγκληματίες στάθηκαν μπρός στή δικαιοσύνη, γιατί ένα τυχαίο γεγονός έφε
ρε στο φως τά σκοτεινά έργα τους.

“Ομως, ή ιστορία πού θά σάς διηγηθώ, φαίνεται ίσως παράξενη, άπίθανη, 
φανταστική. Μιλούν γ ι’ αυτήν παλαοί συγγραφείς. Τήν ήξερε ό άρχαΐος Ελληνικός 
κόσμος.

Λυρικός ποιητής ήταν δ ’Ίβυκος άπό τό Ρήγιο τής ’Ιταλίας. Γνήσιος “Ελλη- 
νας, τής Μεγάλης Ελλάδος. Μάγευε μέ τή λύρα του τούς μεγάλους τής εποχής 
του. Γιά χρόνια, έζησε στήν αυλή τού τυράννου τής Σάμου Πολυκράτη. Ταξίδεψε 
σέ πολλές χώρες καί τελευταία θέλησε νά έπισκεφθή τις πολιτείες τής Μητροπό- 
λεως. ’Αφού πήγε στήν Αθήνα, θέλησε έπειτα νά περάση άπό τήν Κόρινθο, τήν 
πλούσια, τήν πολυάνθρωπη πολιτεία.

Περπατούσε μόνος δ ’Ίβυκος, κατάμονος, μέ μόνη συντροφιά τή λύρα του τήν 
καλλίφωνη, τήν πλανεύτρα. Χόρταινε δ ποιητής τό άρωμα τοΰ πεύκου καί τής θά
λασσας. Θαύμαζε αυτό τό υπέροχο συνταίριασμα τής φύσεως. Καί κάθε λίγο, γέμι
ζε τούς βράχους τριγύρω μέ θεϊκούς φθόγγους κι’ έκανε κι’ έκεΐνα ακόμα τά που
λιά νά σιγοΰν νά τόν άκούσουν.

Άγναντεύει τήν ακύμαντη θάλασσα καί πάει δ νοΰς του άλαργηνά, σέ χρόνια 
περασμένα. Λογιάζει, πώς άπό τούτα τά νερά, ξεκίνησαν κάποιους παληούς και-

κυρίως επάνω στά άόριστα όνειρά του, κατά τά δποΐα ισχυριζόταν δτι έβλεπε αίμα 
καί τά όποια τόν παρακινούσαν νά σκοτώση. Πίστευε δτι οί ένορκοι θά τόν έκριναν 
μέν ένοχο, άλλά θά τόν θεωρούσαν φρενοβλαβή.

Ό είσαγγελεύς όμως γελοιοποίησε τά όνειρα τοΰ Χάϊ καί έτόνισεν δτι αυτά τά 
είχεν έπινοήσει μεταγενεστέρως, μετά τήν σύλληψί του, μέ τήν έλπίδα νά άποφύγη 
τήν αγχόνη καί νά σταλή σέ ψυχιατρείο.

Οί ένορκοι έσυμφώνησαν μέ τήν άποψι τοΰ κατηγόρου, δτι καίτοι δ Χάϊ έπινε 
τό αίμα των θυμάτων του, είχεν έν τούτοις σώας τάς φρένας.

’Έτσι, δ Τζώρτζ Τζών Χάϊ, δ βρυκόλακας τής ’Αγγλίας, εστάλη στήνάγχόνη 
καί έκτελέσθηκε στις 6 Αύγούστου 1949.
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ρους, γοργοτάξιδα καράβια, γιά νά φθάσουν στή δική του πατρίδα καί νά στεργιώ- 
σουν έκεΐ περήφανες πολιτείες, με καλλιμάρμαρους ναούς, μέ πλούτη καί δόξα πρω
τοφανέρωτη γιά τή γενιά του.

Θεϊκό, γαλήνιο, είναι τβ τοπίο τούτη τή μέρα. Μακρυά στον δρίζοντα προβάλ
λουν μωβιά τά βουνά τής ’Αττικής. “Αλλα γυμνά, κι’ άλλα δασωμένα, φθάνουν χα
μηλά, μέχρι τή γαλάζια θάλασσα, πού τά λούζει χειμώνα καί καλοκαίρι, πάντα 
νέα, πάντα φιλόξενη.

Εμπρός του τό νησί τού Πέλοπα, ή Πελοπόννησος, ένα διαλεχτό κομμάτι τής 
Πατρίδος, μέ πολιτείες σαν τή Σπάρτη μέ τούς πολεμόχαρους κατοίκους καί τό σι
δερένιο στρατό, σάν τήν Κόρινθο μέ τά πλούτη καί τις ξακουστές εταίρες.

Μά άκόμα έδώ, οί θρύλοι τού παληοΰ καιρού. Ή Ελένη καί δ Μενέλαος, δ 
Άγαμέμνονας καί ή Κλυταιμνήστρα, οί χρυσές Μυκήνες, δλα αύτά φθάνουν στή 
θύμηση τού ποιητή σάν μελωδία απόκοσμη, ουράνια. . . Μύριες φορές, στή μακρυνή 
του πατρίδα ή στο νησί τού ΙΙολυκράτη, τραγούδησε δ ίδιος γιά τά κατορθώματα 
των Δαναών, γιά τά βάσανα τού Οδυσσέα.

Μέ τέτοιες σκέψεις περπατά δ ποιητής. Περπατά κατάκοπος πάνω- στόν πα- 
ληό κακοτράχαλο δρόμο. ’Έτσι, φθάνει κοντά στον ’Ισθμό τής Κορίνθου. “Ολα σιω
πούν τρ ιγύρω ... “Ολα φαίνονται ήρεμα, ειρηνικά ... Καί ξάφνου, μέσα από τό 
πυκνό δάσος, ληστές προβάλλουν στό δρόμο του. Τόν σταματούν. ΚΓ αρχίζουν ά
γρια, μανιασμένα, κακούργα, νά τόν χτυπούν.

'Ο ποιητής πέφτει καταματωμένος, έτοιμος νά άφήση τή στερνή πνοή του. Ξά
φνου, βλέπει ψηλά στόν καταγάλανο ουρανό ένα κοπάδι γεράνους, πού πετοΰσαν 
ράθυμα, νωχελικά κατά τήν πάλη τού Διογένη.

Σηκώνει τά χέρια του δ ποιητής, λές καί θέλει νά άγκαλιάση τά περήφανα 
πουλιά καί τότε. . . «Είθε σείς αγαπητά μου πουλιά, είθε νά γίνετε οί τιμωροί των 
δολοφόνων μου».

’Έτσι πέθανε δ ’Ίβυκος. Ή Ελλάδα δλόκληρη έκλαψε γιά τό χαμό του. 
Καί οί δολοφόνοι του, έμεναν άτιμώρητοι. Λίγες δμως μέρες χάρηκαν τήν ελευθε
ρία τους. Στήν εορτή των Ίσθμιων, τήν ώρα πού δλος δ κόσμος καμάρωνε τά γε
ροδεμένα κορμιά νά άγωνίζωνται στό στίβο, νά ένα κοπάδι γέρανοι πού πετοΰν πά
νω από τό χώρο τών αγώνων. Βλέπουν οί κακούργοι τούς γεράνους. Καί τότε, ένας 
άπ’ αυτούς, λέγει στόν άλλον εμπαικτικά: «Ιδού οί τού Ιβύκου εκδικοι». «Νά οί 
γερανοί τού Ιβύκου. . .».

Τούτα τά λόγια ακούσε κάποιος παρακαθήμενος θεατής. Τό κατήγγειλε αμέ
σως στις αρχές κι’ έτσι οί ληστές, μέ τήν ανάκριση συνελήφθησαν καί έτιμω- 
ρήθησαν.

’Απ’ αυτό τό γεγονός συνηθίζεται νά λέγεται καί μέχρι σήμερα ή φράση: «Οί 
τού Ιβύκου γέρανοι», γιά τούς μάρτυρες πού απροσδόκητα παρουσιάζονται νά δια
φωτίσουν τή δικαιοσύνη.

Αυτή είναι ή ιστορία τού Ιβύκου. 'Ο ξανθός ποιητής, δ μάγος τής λύρας, πέ
θανε έτσι, χωρίς κανείς νά βρεθή νά τόν βοηθήση. . . Χωρίς κανείς νά άκούση τή 
στερνή του προσευχή. . . Μόνον οί γέρανοι πού πετοΰσαν πάνω του, είδαν τούς λη
στές κι’ ένοιωσαν τού ποιητή τή στερνή παράκληση. Καί έτιμώρησαν δίκαια τούς 
δολοφόνους του.

27. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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— ΑΔΕΛΦΟΙνΤΟΝΟΣ έγινε ό Άνδρέας Μάστορας, ετών 50, όταν πυροβό
λησε τόν Δημήτρη στό χωριό Μαρτίνο Λοκρίδος, γεά. ένα χωράφι πού διαφιλονι- 
κοΰσαν. Μετά τή δολοφονία δ άοελφοκτόνος μέ τή γυναίκα του, πού παρέστη στή 
σκηνή τοϋ φόνου, έξηφανίσθησαν καί καταζητούνται.

— ΑΠΑΤΗ πρωτότυπη διεπράχθη εις βάρος τοϋ δικηγόρου Ίωάννου Μπρίντα 
από τόν Γ. Στουμπάκην, δ όποιος τοϋ άνέθεσε μέ ποσοστά φανταστική υπόθεση κλη
ρονομιάς 5 εκατομμυρίων, δπότε δ δικηγόρος τοϋ έδωσε 1.500 δραχμές νά πάη στήν 
Κρήτη γιά νά συγκεντρώση τά άπαιτούμενα πιστοποιητικά., φυσικά δέ δ άπατεών 
έξηφανίσθη καί άνεγνωρίσθη από τή φωτογραφία του πού υπήρχε στή Γενική ’Α
σφάλεια.

— ΘΗΣΑΓΡΟ είχεν έπισημάνει ή τσιγγάνα Παν. Λευτεροπούλου στό σπίτι 
τής Αίκ. Κασιμάτη καί έρευνοΰσε σχετικά. Κατά τήν έρευνα γιά τό θησαυρό έκλε
ψε 2.500 δραχμές, αλλά δικάσθηκε σέ θμηνο φυλάκιση.

— ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ όνόματι Δ. Πετράκης συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω μέσα στό 
κατάστημα νεωτερισμών τοϋ Σπυράκου επί τής όόοϋ Πατησίων 238. Βρέθηκε κρυμ- 
μ.ένος καλά κάτω από ένα πάγκο, δπου τόν συνέλαβαν οί αστυνομικοί τής 'Αμέσου 
Δράσεως.

— Ο ΚΑΕΠΤΗΣ Τ. Πιτσικούλης συνελήφθη από τή Γενική ’Ασφάλεια έπ’ 
αύτοφώρω στό σπίτι τοϋ Θ. Θεοδώρου (Πειραιώς 73) ενώ έκλεβε μιά βαλίτσα μέ 
ρουχισμό.

— Ο ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ Δ. Καραμπαλής, έτών 19, έσπασε τήν πόρτα τής κου
ζίνας τοϋ σπιτιού Στυμφαλίας 13 τοϋ Ά λ . Γαβριήλ καί συνελήφθη επ’ αύτοφώρ4>.

— Ο ΚΛΕΠΤΗΣ Γ. Ζούζουλας συνελήφθη γιατί έκλεψε χρήματα ά.πό τό 
μπάρ τοϋ Σ. Μάνου.

— ΟΙ ΚΛΕΠΤΑΙ αυτοκινήτων X. Ίωαννίδης, έτών 19 καί Α. Οικονόμου, 
έτών 18, συνελήφθησαν γιατί είχαν κλέψει 3 αυτοκίνητα.

— ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ αδελφοί Γερ. καί Θωμ. Λυπημένος συνελήφθησαν γιατί 
διέρρηξαν καφενείο καί τό έλεηλάτησαν.

— Ο ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ Δ. Όρφανίδης συνελήφθη στήν όδό Ζήνωνος άπό 
τήν ’’Αμεσο Δράση γιατί είχε καταδικασθή έρήμην σέ φυλάκιση 10 μηνών γιά εκ
μετάλλευση γυναικός.

— ΑΠΑΤΗ συνολικώς δραχ. 200.000 διεπράχθη υπό τής Δήμητρας Μπάρ- 
δου, ή δποία συνελήφθη μέ τόν συνένοχόν της Άνορέα Σωτηρόπουλο, ιδιοκτήτη τοϋ 
έπί τής όδοϋ Μενάνδρου 47 καταστήματος μέ τόν τίτλον «Οίκος ευκαιρίας». Ή 
Μπάρδου παρουσιάζετο σέ διάφορα καταστήματα ώς κ. Μακρή, σύζυγος καθηγητοΰ 
καί άγόραζε έπιπλα καί άλλα είδη μέ δόσεις. Άφοΰ κατέβαλλε τήν πρώτη δόση 
έίηφανίζετο καί τά είδη μετεφέροντο στον «οίκο ευκαιρίας» τοϋ συνενόχου της, δπου 
έπωλοΰντο. 4 ε*άδα έμπόρων υπήρξαν τά θύματα στήν ’Αθήνα.
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— ΚΛΟΠΕΣ 18 αυτοκινήτων είχαν διαπράξει οί I. Κουτσοΰκος, ετών 17, 
I. Καπράνης, ετών 21 καί Ε. Χαμαράκος, έτών 19, από τούς οποίους δ πρώτος 
συνελήφθη.

— ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ κλέπτης αυτοκινήτων συνελήφθη, ό Κ, Κανελλάκης, έτών 
23, πού είχε κλέψει κατά καιρούς 15 αυτοκίνητα.

— ΕΚΡΗΞΗ αερίων έγινε δταν πάνω άπό ένα βόθρο στόν Πειραιά άναψε 
σπίρτο δ εργάτης Ήλ. Άπαλίδης, δ δποΐος ίπαθε έγκαύματα άπό τήν φλόγα τής 
έκρήξεως.

— ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ συνελήφθη άπό τό σκοπό άστυφύλακα μέσα στό κατάστη
μα Σ. Καραπάνου επί τής δδοϋ Πατησίων 234. ’Ονομάζεται Δ. Πετράκης.

— ΡΙΦΙΦΗΣ άγνωστος μπήκε στό κουρείο Έλ. Πανουργία καί πήρε 200 
δραχμές άπό έκεΐ, άφοΰ τρύπησε τό μεσότοιχο, μπήκε σ’ ένα οίνοπαντοπωλεΐο καί 
πήρε 800 δραχμές, άπό έκεΐ άνοιξε δεύτερη τρύπα στό μεσότοιχο καί μπήκε στό 
κοσμηματοπωλείο τού Π. Ηίχα καί πήρε 5.000 δραχμές, 50 δολλάρια καί 6 χρυ
σές λίρες. Άναζητεΐται άπό τήν ’Αστυνομία.

— ΒΙΤΡΙΟΛΙ έρριξε στό πρόσωπο τού γαμπρού της ή Δήμητρα Χρόνη, 29 
έτών, στό συνοικισμό "Ασπρα Χώματα Αιγάλεω, γιατί δεν έδέχετο να-συνέχιση 
μαζί της τις παράνομες σχέσεις τους.

—ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ τό σχολείο τους στις Σέρρες τρεις μαθηταί 10 έτών καί άφή- 
ρεσαν κουμπαρά μέ 200 δραχμές.

— ΚΑΤΕΣΧΕΘΗ χασίς 8J4 κιλά στά Ταμπούρια. Συνελήφθησαν τρεις λα
θρέμποροι, άπό τούς όποιους δ ένας έμενε στή Βυρηττό, άπό οπού είσήχθη τό χασίς. 
Οί συλληφθέντες είναι δ Ε. Χατζημιχαήλ, Κ. Τσιγγούνης καί Γ. Μπελιμπατάκης.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕΝ δ Εύσ. Ταξίδης τήν γυναικαδελφή του Μαρ. Σιδηρο- 
πούλου, πυροβολήσας 4 φορές μέ κυνηγετικό δπλο στην Κατερίνη, γιά οικογενεια
κές διαφορές.

— ΑΛΛΗΛΟΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ στήν όδό Κώ 43, γιά κληρονομικές 
διαφορές, ή Εύγ. Μαριώρη καί δ Κ. Κοψαχείλης.

— ΚΛΕΠΤΕΣ οικοδομικών ύλικών οί Γ. Κωστόπουλος καί Θ. Κανελλάπου- 
λος, συνελήφθησαν άπό περιπολικό τής ’Αστυνομίας ένώ μετέφεραν μέ μοτοσυκλέτα 
500 κιλά σίδερο.

— ΔΙΌ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ άνήλικοι (14 έτών μαθηταί) , άφοΰ έκλεψαν τό Ι.Χ. 
137490 αυτοκίνητο, πήγαν στή Φιλοθέη, διέρρηξαν τό κεντρικό περίπτερο καί έκλε
ψαν σοκολάτες, τσιγάρα καί τηλεφωνικά κέρματα. Ό νεαρός δμως δδηγός Α.Κ. 
δεν δδηγοΰσε καλά καί έφάνη ύποπτος στό περιπολικό τής Χωροφυλακής, πού τούς 
κατεδίωξε δπότε τό κλεμμένο αυτοκίνητο άνετράπη καί έτραυματίσθη δ δράστης 
πού συνελήφθη.

— ΜΕ ΠΕΝΤΕ σφαίρες δ Έμ. Βρονδάκης στή χώρα Σφακίων άπεπειράθη 
νά σκοτώση σέ ένέδρα τον I. Μαλτέζο, κτηνοτρόφο, έπειδή σέ ποινική δίκη είχε 
καταθέσει εις βάρος του. Τό θύμα έτραυματίσθη σοβαρά στά χέρια.

— ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ έπαθε άπό τό φόρεμά της (νάϋλον) , πού πήρε φωτιά, ή
Μαρία Γανώση, στό σπίτι της (οδός Λυκείου 5) . Προσοχή λοιπόν στά νάϋλον εύ
φλεκτα φορέματα. _

— ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ έγκαταλελειμένης χειροβομβίδος, τήν οποία προσπαθού
σαν νά άνοίξουν πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν τά δύο καί τραυματίσθηκαν σοβαρά τά 
τρία στό χωριό ’Άδενδρο Θεσσαλονίκης.

Λ Λ.



(Σ υνέχεια  άπό τό προηγούμενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά τω ν οδών Α θη νώ ν  κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Πάριδος.
Πάροδος της όδοΰ Μενελάου, στον Ταΰρο (Σφαγεία) .
Πρόκειται για τον περιώνυμο γυιό τοΰ Πριάμου καί τής Εκάβης, τον νεώτερο 

αδελφό τοΰ Έκτορος, πού ώνομάζετο καί ’Αλέξανδρος. Σέ νεαρή ακόμη ηλικία δ 
Πάρις έδελεάσθη από τις υποσχέσεις τής ’Αφροδίτης, δτι δήθεν αυτή θά τοΰ έδιδε 
τήν ώραιότερη των γυναικών καί έχάρισε σ’ αύτήν τό «μήλον τής ’Έριδος», θεω
ρώντας την ώς ώραιότερη τής “Ηρας καί τής ’Αθήνας. ’Αργότερα, πηγαίνοντας 
στήν Σπάρτη, άπήγαγε στήν Τροία τήν ωραία Ελένη. Μέ τήν πράξι του αυτή 
έγινε άφορμή νά έκραγή δ Τρωικός πόλεμος. Κατά τήν διάρκεια τοΰ πολέμου αύ- 
τοΰ, δ Πάρις (αν καί έθεωρεΐτο ώς δειλός καί θηλυπρεπής) , έμονομάχησε μέ τον 
Μενέλαο, έπλήγωσε πολλούς ’Αχαιούς ήρωες (Διομήδη, Μαχάονα κ.ά.) καί κατά 
μιά παράδοσι έφόνευσε τον Άχιλλέα.

Ό Πάρις Iφονεύθη τραυματισθείς άπό δηλητηριώδες βέλος, άπό έκεΐνα τά 
όποια δ Ηρακλής είχε κληροδοτήσει στον διάσημο τοξότη Φιλοκτήτη. Ή  πρώτη 
γυναίκα τοΰ Πάριδος, ή Οίνώνη, ήρνήθη νά τον θεραπεύση άπό τό δηλητήριο, πλήν 
όμως, βλέποντάς τον νεκρό, ηύτοκτόνησε.

Π α ρμ ενίδου .
Πάροδος τής πλατείας «Βαρνάβα» στό Παγκράτι.
Ό Παρμενίδης, Έλλην φιλόσοφος άπό τήν Έλέα τής Κάτω ’Ιταλίας, κορυ

φαίος εκπρόσωπος τής ’Ελεατικής φιλοσοφικής σχολής, τήν δποίαν ί'δρυσεν δ Ξε- 
νοφάνης δ Κολοφώνιος, γεννήθηκε περί τό 540 π.Χ. καί άπέθανε κατ’ άλλους μέν 
τό 475, κατ’ άλλους δέ τό 480 π.Χ. Ό Παρμενίδης άποτελεί τό κύριον πρόσωπον 
τοΰ δμωνύμου διαλόγου τοΰ Πλάτωνος.

Π αρνασσού.
Πάροδος τής δδοΰ Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 11, στήν πλατεία «Κλαυθμώνος».
Πρόκειται γιά τό γνωστό όρος τής Στερεάς Ελλάδος, τό όποιον ένοΰται προς Δ 

μέ τήν Γκιώνα καί Α μέ τόν Έλικώνα. Κατά τήν μυθολογία, ήταν Ιερόν όρος τοΰ
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’Απόλλωνος καί τών Μουσών καί ύπήρχεν εκεί τό Κωρύκειον άντρον. Ή  σημερινή 
κοινή του σημασία Λιάκουρα, είναι παραφθορά τοΰ άρχαίου δνόματος Λυκώρεια. 
Οί ύψηλότερες κορυφές του είναι τό Λικέρι (2.457 μ.) καί δ Γεροντοβραχος (2.ο67 
μ.) . Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών.

Πάρνηθος.
Πάροδος τής δδοΰ Φαέθοντος 37, στν ’Άνω Κυψέλη.
Πρόκειται για τό γνωστό δρος τής ’Αττικής, πού είναι συνέχεια τοΰ Κιθαιρώ- 

νος. Τό μήκος του υπολογίζεται σέ 30 χιλ. τό δέ πλάτος του σε 17 περίπου. Η υ
ψηλότερη κορυφή του Καραμπάλα, έχει ύψος 1413 μ. II Παρνης ανεκ,ηρυχθη «ε
θνικός δρυμός», εξαιρέσει τών περιοχών τοΰ τέως σανατορίου, τοΰ «Μόν Παρνές» 
καί τών διαφόρων κορυφών τις όποιες κατέχουν στρατιωτικές υπηρεσίες καί ο Ε. 
Ο.Τ. Συνώνυμη δδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών.

Πάρνωνος.
Πάροδος τής δδοΰ Δημοσθένους 5, στον « Αγιο Γεώργιο» τής Καλλιθέας (α

πέναντι στον 'Άγιο Σώστη) .
Ό Πάρνων, δρος τής Α Πελοπόννησου, εκτείνεται οτή Κυνουρία καί Λακωνία. 

Τό κύριον αύτοϋ τμήμα καλείται Μαλεβός (ύψόμ. 1935) . Συνώνυμη δδός υπάρχει 
στο Άμαρούσιον.

Παρορίτη Κ ώστα.
Πάροδος τής δδοΰ Α γίας Λαύρας 90, στήν «Αγία Βαρβάρα» τοΰ τέρματος Πα

τησίων.
Ό Κώστας ΙΙαρορίτης (φιλολογικό ψευδώνυμο τοΰ λογοτέχνου Λεωνίδα Σου- 

ρέα) γεννήθηκε στό Παρόρι τής Σπάρτης τό 1878 καί άπέθανε τό 1932. Καθηγη
τής στήν "Γδρα, Σπάρτη, Πειραιά καί ’Αθήνα, ένεφανίσθη στή λογοτεχνία από τις 
στήλες τοΰ «Νουμά» καί άλλων περιοδικών. Εισηγητής τοΰ κοινωνικού μυθιστορή
ματος στήν ελληνική λογοτεχνία, υπήρξε συγχρόνως ένθερμος ύποστηρικτής τής 
δημοτικής γλώσσης. Στά έργα του υπάρχει ειλικρίνεια τό δέ ύφος του ήταν λακω
νικό, άκριβολάγο καί αντικειμενικό μέ πλήρη γνώσι καί πειθαρχία στή γλωσσική 
μορφή.

Πάρου.
Πάροδος Πατησίων 242, στή πλατεία «Κολιάτσου».
Πρόκειται για τό γνωστό νησί τών Κυκλάδων, πού εύρίσκεται στό κέντρο πε

ρίπου αυτών, μεταξύ τής Αντιπάρου καί τής Νάξου, έχει έκτασι 186,43 τετρ. χιλ. 
καί 7.800 περίπου κατοίκους. Ή Πάρος κατωκήθη τό πρώτον ύπό Κρητών, άργότε- 
ρα από ’Αρκάδες καί ’Ίωνες. Περιήλθε κατά καιρούς στους Αθηναίους, ατούς Μα- 
κεδόνες, τούς Πτολεμαίους, τον Μυθριδάτη καί τέλος ατούς Ρωμαίους. ’Από τήν 
Πάρο κατήγοντο περιώνυμοι καλλιτέχνες, δπως δ Σκόπας, ό Άγοράκριτος, δ Νι- 
κάνωρ, δ ποιητής ’Αρχίλοχος, 6 Άρκεσίλαος κ.ά. Κατά τήν διάρκεια τής Τουρκο
κρατίας ή Πάρος ύπήγετο στον Καπουδάν πασάν καί είχε Τούρκον βοεβόδαν καί 
καδήν. Στήν έπανάστασι τοΰ 1821 ή Πάρος έλαβεν ένεργόν μέρος. Συνώνυμη δδός 
ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών.

Παρρασίου.
’Αρχίζει από τήν δδόν Άχαρνών 99 καί τελειώνει στήν δδό Λιοσίων (πλατεία 

«’Αττικής») .
Ό Παρράσιος, ένας τών σπουδαιοτέρων Ελλήνων ζωγράφων, γυιός καί μα

θητής τοΰ Έφεσίου Εύήνορος, εζησε στήν ’Αθήνα τον Ε '—Δ' π.Χ. αιώνα. Διεκρί- 
θη ιδιαίτερα για τήν πλαστικότητα τών περιγραμμάτων του καί τήν συμμετρία τών

.!
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μορφών του. Έφημίζετο ώς άριστος σκιαγράφος. Όνομαστότερα έργα αύτοΰ: «Θη- 
σεύς», «Προμηθεύς», «Δήμος των ’Αθηναίων», «Πάσχων Φιλοκτήτης» κ. ά. Συνώ
νυμη δδός ύπάρχει στην Κάτω Ήλιούπολι.

Π ασαγιάννη.
Πάροδος τής δδοΰ Γαρέφη 24, στοΰ «Έλληνορώσων».
Οφείλει τήν ονομασία στους άδελφούς Κώστα καί Σπηλιό Πασαγιάννη. 'Ο Κώ

στας ΙΙασαγιάννης, λογογράφος καί κριτικός, γεννήθηκε στην Άνδρούτσα τής Μεσ
σηνίας τό 1872 καί άπέθανε στην ’Αθήνα τδ 1933. Διετέλεσεν ανώτερος ’υπάλληλος 
τοϋ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας καί μετέσχε τοϋ βορειοηπειριυτικοΰ άγώνος. 
Ό Σπήλιος Πασαγιάννης, ποιητής καί διηγηματογράφος, γεννήθηκε τό 1874 στην 
Καστανιά τής Σπάρτης καί άπέθανε στην ’Αθήνα τό 1910.

Π ασαρνάδων.
Πάροδος τής δδοΰ Δαλματίας, κοντά στην πλατεία «Κύπρου» των Ινουπονίων.
Αί Πασαογάδαι ή Πασαγάρδαι, ήταν ή άρχαιοτέρα πρωτεύουσα τής Περσίας 

καί έκτίσθη στό μέρος οπού τό 556 π.Χ. δ Κΰρος δ πρεσβύτερος ένίκησε τον Ά- 
στυάγη καί έστησε τη σκηνή του, αργότερα δέ έκτισε τά ανάκτορά του. Στις Πα- 
σαργάδες έστέφοντο οί βασιλείς τής Περσίας καί μετά τήν μεταφορά τής πρωτευού- 
σης στήν Περσέπολι. "Οταν δ Μ. ’Αλέξανδρος τό 330 π.Χ. έκυρίευσε τις ΙΙασαργά- 
δες, άνευρε άμυθήτους θησαυρούς σέ χρυσό, άργυρο καί κοσμήματα. Ερείπια τής 
πόλεως σώζονται στή σημερινή περσική πόλι Μουργκάβ, δπου εόρίσκεται καί δ 
υποτιθέμενος τάφος τοϋ Κύρου.

Π ασιτέλους.
Πάροδος τής δδοΰ Εύτυχίδου 18, άπέναντι στό άλσος Παγκρατίου.
Ό Πασιτέλης, περιώνυμος Έλλην γλύπτης καί τορευτής (τορνευτής) , ιδρυτής 

τής σχολής των «Νεοαττικών», γεννήθηκε στήν Μεγάλη Ελλάδα (Κάτω ’Ιταλία) 
καί έζησε τον Α ' π.Χ. αιώνα.

Π ασίωνος.
Πάροδος τής δδοΰ Χερσίφρονος 19 κοντά στήν ΝΑ πλευρά τοϋ Α' νεκροταφείου.
Ό Πασίων, διάσημος τραπεζίτης τοϋ Δ' π.Χ. αίώνος, σύγχρονος τοϋ Δημοσθέ

νους, άπέθανε τό 370 ή 369 π.Χ. Δοΰλος στήν άρχή καί άπελεύθερος κατόπιν, προσ- 
έφερε τόσες υπηρεσίες στήν πόλι τών ’Αθηνών, ώστε άπέκτησε τό δικαίωμα νά γίνη 
’Αθηναίος πολίτης καί ένεγράφη στον δήμο Άχαρνέων.

Πάσσωβ Ά ρνόλδου.
Πάροδος τής δδοΰ Ρ. Νερουλοϋ, στό «Γαλάτσι».
Ό Άρνόλδος Πάσσωβ (1829—1870) , Γερμανός φιλόλογος, έόημοσίευσε συλ

λογή δημοτικών νεοελληνικών άσμάτων μέ τόν τίτλο «Τραγούδια ρωμαίϊκα». Έ- 
δημοσίευσεν επίσης έργα άναφερόμενα στον "Ομηρο καί τόν Σοφοκλή.

Παστέρ Λουδοβίκου.
Πάροδος τής δδοΰ Χατζηκώστα, άπέναντι στό «Τπποκράτειον» νοσοκομείο.
Ό Λουδοβίκος Παστέρ, Γάλλος χημικός, ιδρυτής τής μικροβιολογικής καί τής 

στερεοχημείας, γεννήθηκε στό Ντόλ τής Γαλλίας τό 1822 καί άπέθανε στό Παρίσι 
τό 1892. Ό Παστέρ, άσχολούμενος στήν άρχή μέ τή μελέτη τής χημείας τών ζυ
μώσεων, άνεκάλυψε δτι αυτές Οφείλονται σέ μικροοργανισμούς πού εύρίσκονται στόν 
άέρα. ’Αργότερα άνεκάλυψε -τόν βάκιλλο πού κατέστρεφε τούς μεταξοσκώληκες καί 
έφεϋρε μέθοδο καταπολεμήσεώς του, σώζοντας έτσι τή γαλλική βιομηχανία. Θέλον
τας νά άνευρη τά αίτια τών μολυσματικών νόσων, διεπίστωσεν δτι αυτά οφείλονται
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σέ μικροοργανισμούς. Ινάμνοντας πειράματα σέ ζώα παρετήρησεν μετά δτι έξησθε- 
νημένα τά μικρόβια αυτά έδημιούργουν ανοσία διά έμβολιασθέντα μέ αύτά οργανι
σμό. Τέλος πειραματιζόμενος στήν άρρώστεια της λύσσης, έπραγματοποίησε την πα
ρασκευή τοΰ σχετικού εμβολίου. Τον ’Οκτώβριο τού 1881 έξελέγη ’Ακαδημαϊκός. 
Πρός τιμήν του ίδρύθη τό ομώνυμον Ίνστιτοΰτον, τού όποιου υπήρξε πρώτος διευ
θυντής.

Π ατησίων. (Βλέπε Εικοστής Όγδοης ’Οκτωβρίου) .
(Ή τοπωνυμία τής γνωστής συνοικίας τών ’Αθηνών άναφέρεται από τούς χρό

νους τής τουρκοκρατίας καί προήλθε, κατά πάσαν πιθανότητα, άπό τό κτήμα ένός 
ΙΙατίς—’Αγά, πού εύρίσκετο εκεί) .

Π άτμου.
’Αρχίζει άπό τήν όδό Κνωσσοΰ 14, («"Αγιος Άνδρέας») καί τελειώνει στήν 

όδό Καμπούρογλου («"Αγιος Λουκάς» Πατησίων) .
Ή  Πάτμος, νήσος τού Α Αιγαίου, ΝΑ τής ’Ικαρίας καί ΒΔ τής Λέρου, έχει 

έκτασι 34,60 τετρ. χιλ. καί περί τούς 2.600 κατοίκους. Μαζί μέ τις παρακείμενες 
νησίδες’Αρκοί, Μαραθονήσι καί Χιλιομόδιον άποτελεϊ τόν ομώνυμο δήμο καί άνήκει 
στν έπαρχία Κάλυμνου. Κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους ή Πάτμος ήταν τόπος έξο- 
ρίας, σ’ αυτόν δέ έξορίσθη κατά τήν παράδοσι καί δ ’Ιωάννης δ Θεολόγος, δ όποιος 
έγραψεν έκεΐ τήν Άποκάλυψι καί τό φερώνυμο Ευαγγέλιο. Ή  μονή τοΰ 'Αγίου Ί- 
ωάννου στήν Πάτμο πού ίδρύθη έπί αύτοκράτορος ’Αλεξίου Α ’ Κομνηνοΰ άπετέλεσε 
σεπτό προσκύνημα καί κέντρο τοΰ μοναστικού βίου. Ή Ιστορία τής Πάτμου άπό 
τούς μεταβυζαντινούς χρόνους ταυτίζεται μέ τήν ιστορία τής Δώδεκα νήσου.

Πατούσα Ίω άννου.
Πάροδος τής δδοΰ Σόλωνος 139, στήν πλατεία «Σόλωνος».
Ό ’Ιωάννης Πατούσας, λόγιος κληρικός τών ’Αθηνών, εζησε τόν ΙΗ’ αιώνα, 

διετέλεσε διευθυντής τοΰ Φλαγγινιανοΰ φροντιστηρίου Βενετίας, όπως καί δ άδελ- 
φός του Γεώργιος, καί έξέδωκε συλλογήν άποσπασμάτων άπό έργα άρχαίων Ελλή
νων συγγραφέων ύπό τόν τίτλον «Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια».

Πατριάρχου Γρηγορίου. (Βλέπε Γρηγορίου Πατριάρχου) .
Πατριάρχου 'Ιερεμίου. (Βλέπε 'Ιερεμίου Πατριάρχου).
Πατριάρχου ’ Ιωακείμ. (Βλέπε ’ Ιωακείμ Πατριάρχου) .
Πατριάρχου Σέργιου.
Πάροδος τής δδοΰ Ίπποκράτους 92, στάσις «Καλλιδρομίου».
'Ο Σέργιος δ Β ’ ’ Πατριάρχης Κ) πόλεως (999—1019), σοφός κληρικός, ή

ταν άνεψιός τοΰ μεγάλου Φωτίου.
Πατριάρχου Φωτίου.
Πάροδος τής δδοΰ ’Ασκληπιού 40, στόν «"Αγιο Νικόλαο» τών «Πευκακίων».
Ό Φώτιος δ Α ', Πατριάρχης Κ) πόλεως (858—867 καί 878—886), μεγάλη 

καί έξέχουσα μορφή στήν ιστορία τοΰ Βυζαντίου πού ήναλώθη στόν περί ύπάρξεως 
άγώνα τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας, γεννήθηκε τό 820 καί άπέθανε τό 
891. Υπήρξε διδάσκαλος τοΰ Λέοντος ΣΤ' τοΰ Σοφού. Ό Φώτιος υπήρξε ένας άπό 
τούς περισσότερον μορφωμένους άνδρες τής έποχής του καί έπί τών ήμερών του έγέ- 
νετο τό Σχίσμα τών Εκκλησιών. (Ή Παπική Εκκλησία ήξίωνεν δπως άσκεΐ κυρι
αρχικά δικαιώματα έπί τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, ως φορεύς έκκλησιαστικής κα- 
θολικότητος. Τυπική άφορμή τού Σχίσματος ύπήρξεν ή μή άναγνώρισις τής έκλο- 
γής τοΰ Φωτίου Α ’ ώς Πατριάρχου Κ) πόλεως ύπό τοΰ Πάπα Νικολάου Α '. Ή δια-
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κοπή τών σχέσεων των δύο Εκκλησιών ώριστικοποιήθη τό 1053, έπΐ πατριαρχίας 
του Μιχαήλ Κηρουλαρίου, δ όποιος διέγραψε τδ ονομα τοϋ πάπα από τά έκκλησια- 
στικά δίπτυχα) .

Πατρόκλου .
Συνέχεια τοϋ τέρματος τής όδοΰ Άχιλλέως, κοντά στον ναό τοϋ «Εσταυρω

μένου» στα Σφαγεία.
Ό Πάτροκλος, δ γνωστός ήρως τοϋ Τρωϊκοΰ πολέμου, ήταν γυιός τοϋ Μενοι- 

τίου καί τής Σθενέλης καί Ιπιστήθιος φίλος τοϋ Άχιλλέως. Διεκρίθη Ιδιαιτέρως 
κατά τό διάστημα τής πολιορκίας τοϋ ’Ιλίου, δπου καί έτέλεσε πρός τιμήν του με
γάλους άγώνες. (Συνώνυμη οδός ύπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών) .

Π ατρών.
Πάροδος τής όδοΰ ’Άργους στήν πλατεία «Γ. ΙΙανταζοπούλου» τοϋ Κολωνοΰ.
Αί Πάτραι, ή γνωστή πρωτεύουσα τοϋ νομοΰ Άχαΐας, εχει σήμερα περί τις 

100 χιλ. κατοίκους. Στή θέσι τής πόλεως ύπήρχον αρχικά τρεις πολίχνες (Άρόη, 
Ά νθεια καί Μεσάτις) , τις όποιες κατώκησαν τό πρώτον Πελασγοί, αργότερα ’Ίω- 
νες καί βραδύτερον Αχαιοί, από τούς όποιους δ Πατρεύς (γυιός τοϋ Πρευγένους, 
ιδρυτής καί Ιπώνυμος ήρως τών Πατρών) , ίδρυσε τή νέα πόλι. Αί Πάτραι, ύπήρ- 
ξαν μέλος τής αρχαίας Αχαϊκής ’Ομοσπονδίας, μετά δε τήν μάχην τής Χαιρωνείας 
περιήλθον στους Μακεδόνες. Όταν αργότερα ήλευθερώθησαν, συνετέλεσαν πολύ στήν 
άνασύστασι τής Αχαϊκής Συμπολιτείας (281 π.Χ.) . Τήν έποχή τοϋ αύτοκράτορος 
Αύγουστου, αί Πάτραι κατέστησαν ή σημαντικωτέρα πόλις τής Πελοποννήσου καί 
έδρα τών Ρωμαίων ανθυπάτων τής Άχαΐας. Έπί αύτοκράτορος Κωνσταντίου (Δ’ 
αιών) , ή Πάτρα ηύνοήθη μέ τήν κατασκευή έργων κοινής ώφελείας, ώς αντάλλα
γμα τής μετακομιδής τοϋ λειψάνου τοϋ Αποστόλου ΆνΟρέου στήν Κων) πολι. Ή 
ακμή τής Πάτρας διετηρήθη κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, έπί δέ τών Φράγκων 
(1205—1429) , ή Πάτρα εγινε πρωτεύουσα βαρωνίας. Κατά τό διάστημα 1429— 
1460 παρέμεινε στούς 'Έλληνες. Άπό τοϋ 1687—1715 τήν κατεΐχον οί Ενετοί. 
'Όταν έξερράγη ή έπανάστασις τοϋ 1821 οί Τούρκοι τής Πάτρας ένεκλείσθησαν 
ατό φρούριό της, άπό τό όποιο καί άντέστησαν ισχυρά μέχρι καταλήψεως τοϋ φρου
ρίου υπό τοϋ Γάλλου στρατηγού Μαιζών (Όκτώβρης 1828) . Συνώνυμη δδός υπάρ
χει στήν ’Άνω Ήλιούπολι.

f  Συνεχίζεται)

Α Ν Δ  Κ Ο Ι Ν Ω Ζ Ι Σ

’Ανακοινοΰμεν δτι διά τήν βιβλιοδεσίαν τώ ν  
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» οί ένδιαφερόμενοι 
δύνανται ν ’ άπευθύνω ντα ι ε ις τό έπί τής όδοΰ Κ αλ- 
λιδρομίου 7 βιβλιοδετεΐον τοΰ κ . Ίω ά ννο υ  Ταουσάνη 
(τη λ . 634-691) . Τιμή κατά τόμον , κατόπιν σ υμ φ ω ν ία ς  
τής υπηρεσίας ήμών μετά τοΰ β ιβλιοδέτου, δρχ. 17  
διά τον πανόδετον καί δρχ. 27 διά τον δερματόδετον , 
ήτοι αί αύτα ί ως καί κατά τά παρελθόντα έτη τ ιμ α ί .
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Π Ε Ν Θ Η

Βενιζέλος Ζερβέας

MXO’J  vU 'J η ι r  τ  ----- π— r  ι
jtou καί περιοδικού τύπου Αθηνών και Πειραιώς, Διοικητικά Συμβούλια Δημο
σιογραφικών ’Οργανώσεων, πολλοί έν ενεργεια και εν συνταςει αστυνομικοί υπάλ

ληλοι και πλήθος κόσμου.
Ό άείμνηστος Βενιζέλος Ζερβέας έγεννήθη τώ 

1897, εις τό Έξωχώριον Καρδαμύλης Μεσσηνίας. 
Πτωχός γόνος πατριαρχικής οικογένειας, άπεφοίτη- 
σεν έκ του Γυμνασίου Σπάρτης καί εύθΰς αμεσοσς ει- 
σήλθεν εις την δημοσιογραφίαν, ήν καί υπηρέτησε 
πιστώς έπί πεντήκοντα ολόκληρα έτη. Ήσχολήθη από 
τά πρώτα δημοσιογραφικά του βήματα με τό άστυ- 
νομικόν ρεπορτάζ, εις τό όποιον κυριολεκτικώς διε- 
πρεψεν, άναδειχθείς εις διδάσκαλον, εις «μαιτρ».

Εϊργάσθη, κατά καιρούς, εις πολλάς άθηναϊκάς 
εφημερίδας καί αί έπιτυχίαι τάς οποίας έσημείωσεν 
υπήρξαν πάμπολλαι. Λόγω τής φύσεως του επαγγέλ
ματος του, εύρίσκετο πάντοτε έν άδιαλειπτω επαφή 
μετά τών άστυνομικών υπαλλήλων, τούς όποιους η- 
γάπα καί έξετίμα άπεριορίστως, όπως καί ό ίδιος 
ήγαπάτο καί έξετιμάτο παρά τών εντεταλμένων ύπό 

τής Πολιτείας, διά την προάσπισιν τής τιμής, τής ζωής καί τής περιουσίας τών 
πολιτών, κρατικών οργάνων.

Ό  άείμνηστος Βενιζέλος Ζερβέας, λόγω τοϋ τιμίου καί εύθυτάτου χαρακτή- 
ρος του, έδημιούργει συνεχώς καί πάντοτε φίλους καί ούδέποτε έχθρούς.

Τά «Α στυνομ ικά  Χρονικά», διερμηνεύοντα τά αισθήματα τοϋ συνόλου 
τών υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άπευθύνουν εις την δεινώς δοκιμασθεΐ- 
σαν οικογένειαν τοϋ άλησμονήτου φίλου των, τά θερμότατα συλλυπητήριά των και 
εύχονται όπως ό "Υψιστος άναπαύση την ψυχήν του έν σκηναΐς δικαίων.

"Ας είναι αιώνια του ή μνήμη καί έλαφρόν τό χώμα τής αττικής γής πού 
τον έκάλυψεν.

«Λ. X. »
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ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Άργυριάδης, οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου τής Μ.Ο.Μ.Α., 
όταν τοϋτο άνετράπη, στο 9ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Άξιουπόλεως — Φανοΰ Κιλκίς.

— ΝΕΚΡΟΣ ο Δ. Γιαννικόπουλος, δδηγός γεωργικού έλκυστήρος, όταν οδτος 
άνετράπη, στή θέση Κυπαρίσσι Τστιαίας Εύβοιας.

—̂ ΤΡΑϊΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ οι Γ. Μιχαλόπουλος καί I. Ζαμπέλης, δδηγός καί 
επιβάτης μοτοσυκλέττας, όταν αυτή, στην δδό Πατησίων — Μυτιλήνης, συνεκρού 
σθη με τό 124527 ταξί. Στά δυό αύτά τροχοφόρα πού συνεκρούσθησαν, έπέπεσε τό 
24691 φορτηγό, πού εν συνεχεία συνεκρούσθη, στον αντίθετο δρόμο, μέ τό 3144 
ταξί. Τό φορτηγό κατόπιν ανέβηκε στο πεζοδρόμιο καί χτύπησε σέ στύλο τής Δ.Ε.Η.

— ΝΕΚΡΟΙ δύο , οΕ Δ. Κατσαρίλιας καί φίλος του επιβάτης μοτοποδηλάτου, 
όταν τοϋτο άνετράπη στην δδό Βυζαντίου Καλογρέζης.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά δ Π. Τσεκούρας, όταν άνετράπη βέσπα τήν 
οποίαν δδηγοΰσε καί τήν δποίαν είχε κλέψει.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Σ. Χρυσίνης, δ όποιος παρεσύρθη άπό τό αυτοκίνητό του, στο 
όποιο θέλησε νά άνεβή, ενώ έκινεΐτο.

— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Μέλλιος, πού συνεθλίβη μεταξύ τοϋ άροτρου του καί τοϋ 
έλκυστήρος του, στο χωριό Μαυροθάλασσα Σερρών.

— ΝΕΚΡΟΣ δ I. Ταμπανίδης, δδηγός Ι.Χ., όταν τοϋτο έπεσε μέ δύναμη 
πάνω σέ άλλο αυτοκίνητο, πού έστάθμευε στό 18ο χιλιόμετρο τής δδοϋ Θεσσαλονί
κης — Νέας Μηχανιώνας.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. ’Ορφανός, δδηγός έλκυστήρος, όταν οδτος άνετράπη, στή 
θέση “Αγιος Βλάσιος Λιδωρικίου.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Γ. Σεφερτζής, δδηγός τοϋ 139155 Ι.Χ., όταν τοϋτο προσέ- 
κρουσε σέ δέντρο, έξω άπό τή Θεσσαλονίκη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ δδηγός Ε. Μαχαίρας καί τραυματισμένοι 7, όταν αυτοκίνητο 
■ Πεζώ» ύπερφορτθύθηκε (επιβάτες 10) καί υστέρα άπό γλέντι, στό Κορωπί, έτρε
χε μέ μεγάλη ταχύτητα, δπότε παρεξέκλινε τής πορείας του καί προσέκρουσε σέ 
βράχο, στό 30ο χιλιόμετρο τής δδοΰ ’Αθηνών — Σουνίου.

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΕ καί έγκατέλειψεν άβοήθητο άτομο δ ναύτης Α. Συρΐγος, 
στήν δδό Λένορμαν, μέ τό Ι.Χ. 9634. ’Αργότερα συνελήφθη άπό περιπολικό τής 
Αμέσου Δράσεως.

— ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕ θανάσιμα ή ’Όλγα Κουρεμένου, τήν δποίαν παρέ
συρε όχημα, μέ όδηγό τον Γ. Σπυράτο, έξου άπό χωριό τής Πρεβέζης.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Κ. Δαδίρης, δδηγός μοτοποδηλάτου, όταν συνεκρούσθη στήν 
δδό Δοξάτου — Δράμας, μέ τρίκυκλη μοτοσυκλέττα, πού δδηγοΰσε δ Π. Καρα- 
παππάς.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά τρεις, οΕ X. Κεφαλίδης, δδηγός καί οι έπι- 
βάτιδες Μάρθα, σύζυγός του καί Δέσποινα Τσούντη, όταν τό Ι.Χ. 190931 άνετρά
πη στήν εθνική δδό ’Αθηνών — Λαμίας.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά δύο, οΕ όδηγοί Γ. Κούφης καί Δ. Ζουλίδης
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καί ελαφρότερα δύο, όταν τα δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα πού οδηγούσαν συνεκρούσθησαν 
στον Πλαταμώνα καί κατεστράφησαν.

— ΝΕΚΡΟΣ ό Ν. Ζαμπόγλου, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν τούτο παρεσύρθη 
από τό 61105 πυροσβεστικό δχημα, στά Μέγαρα.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Καψαμπέλης, δδηγός μοτοσυκλέττας, δταν αύτη συνεκρού- 
σθη μέ φορτηγό αυτοκίνητο, έξω άπό τό Αίγιο.

— ΤΡΑΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ έλαφρά μόνον βγήκε δ Α. Παναγόπουλος, πού έπε
σε μέ τό τρακτέρ του σέ χαράδρα βάθους 100 μέτρων, στό χωριό Ζήρια Πατρών.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Π. Κρίτζαλης, τόν δποΐο παρέσυρε, στό 63ο χιλιόμετρο της 
δδοΰ ’Αθηνών — Λαμίας, φορτηγό αυτοκίνητο, μέ οδηγό τόν Θ. Πλαβούκη.

— ΝΕΚΡΟΣ δ ’Αμερικανός στρατιώτης Λ. Μπράουν, δταν, δδηγών τό αυτο
κίνητό του, στή διασταύρωση των δδών Ράλλη καί Μόργκεντάου τού Πειραιώς, συν- 
εκρούσθη μέ τό 140947 ταξί.

— ΝΕΚΡΟΣ δ X. Παλληκαρίδης, τόν όποιον παρέσυρε φορτηγό αυτοκίνητο, 
μέ οδηγό τόν X. Πιπερίδη, στή Βέροια.

— ΝΕΚΡΑ ή Στυλιανή Μελεσίου, τήν όποια παρέσυρε, παρά τό 120όν χιλιό
μετρο τής σιδηροδρομικής γραμμής ’Αθηνών — Θεσσαλονίκης, ή ύπ: αριθμόν 6 
ταχεία αμαξοστοιχία τών Σ.Ε.Κ.

— ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ (καραμπόλα) λεωφορείου μέ έξη ταξί αυτοκίνητα έγινε 
στην πλατεία Συντάγματος, λόγψ τού όλισθηροΰ τού καταστρώματος τής δδοΰ, ευτυ
χώς χωρίς θύματα, άλλα μόνο μέ μικροζημίες.

— ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕ έλαφρά άστυφύλακας έν υπηρεσία, δταν τό 133603 
πούλμαν, μέ οδηγό τόν Κ. Νικολόπουλο, στήν δόό Π. Ράλλη τού Πειραιώς, παρε- 
ξέκλινε τής πορείας του καί έπέπεσεν άλληλοδιαδόχως κατά τριών στύλων τής 
A . F . . I I .

— ΕΤΡΑΓΜΑΤΙΣΘΗΚΕ έλαφρά ό ιατροδικαστής κ. Έμ. Ήλιάκης, δταν τό 
135352 Ι.Χ. αυτοκίνητό του συνεκρούσθη μέ τό 5613149 αυτοκίνητο τού Ε. Άκ- 
βαρόνε.

— ΝΕΚΡΑ ή Β. Άποστολάκου, τήν οποί αν παρέσυρε Ι.Χ. αυτοκίνητο μέ δδη- 
γό τόν Κ. Καλιβωκα, έξω άπό τήν Πάτρα.

— ΝΕΚΡΟΣ 6 Η. Ζιάς, δταν άνετράπη δ γεωργικός ελκυστήρας του, σέ χιο- 
ριό τής Τριφυλλίας.

— ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ άνασύρθηκε νέα είκοσι έτών, φίλη τού οδηγού Α. 
Μυλωνοπούλου, δταν τό ένοικιασμένο αυτοκίνητο πού οδηγούσε δ τελευταίος, παρε- 
ξέκλινε άπό τήν πορεία του καί προσέκρουσε σε μανδρότοιχο, στό Μενίδι.

— ΝΕΚΡΑ ή Λουίζα Ζάνου, τήν όποιαν παρέσυρε τό 34931 ταξί, μέ οδηγό 
τον Β. Θεοφίλου, στήν όδό Λένορμάν.

— ΝΕΚΡΟΣ δ ’Αμερικανός συγγραφέας Ρόμπερτ Φίν, δταν ή μοτοσυκλέττα 
τής όποιας έπέβαινε συνεκρούσθη μέ τό 103908 φορτηγό αυτοκίνητο, μέ οδηγό τόν 
Γ. Παπαμιχαήλ. Επίσης έτραυματίσθηκε καί δ δδηγός τής μοτοσυκλέττας, ’Αμερι
κανός συγγραφέας Χένρυ Κόνζ.

— ΝΕΚΡΟΣ δ Ν. Μπράνος, τόν όποιον παρέσυρε, στό 35ο χιλιόμετρο τής 
δδοΰ Βόλου — Λαρίσης, μοτοποδήλατο μέ οδηγό τόν Ν. Ρούστα, δ όποιος έτραυ
ματίσθηκε, λόγψ άνατροπής καί τού μοτοποδηλάτου του.

— ΘΑΝΑΣΙΜΑ τραυματισμένη ή Π. Σισίνη, την όποια παρέσυρε, στό Αιγά
λεω, μοτοσυκλέττα, μέ δδηγό τόν Κ. Δεσύπρη, δ όποιος επίσης έτραυματίσθηκε, 
λόγψ άντροπής τής μοτοσυκλέττας του.

— ΘΑΝΑΣΙΜΑ τραυματισμένος οι Α. Τεκτονίδης καί Γ. Βουρβιτσιώτης, δταν 
γεωργικός έλκυστήρας άνετράπη, στό 86ο χιλιόμετρο τής δδοΰ Θεσσαλονίκης — 
Περισσού καί έκρημνίσθη σέ χαράδρα βάθους 10 μέτρων.

A. Α .



ΕΝΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ
' Ύττό τού κ. X . Σ .

ΤΤ ΓΑΝ γραφτό μας φαίνεται σ εκείνο τό ΛΖ' Παράρτημα νά έχουμε τις πιό 
1 1  Γεϊ αΛεξ_ άπογοητεύσεις. ’Απογοητεύσεις όχι γιά χαμένες υποθέσεις, άλλα για 
την νοοτροπία των ανθρώπων καί ιδίως των γυναικών...
, Θυμάματ, ότι μπήκε εκείνη ή καλοντυμένη γυναίκα στό γραφείο όπως όλες 

οί νεες γυναίκες πού έχουν κάτι σοβαρό νά πουν:
— Μπορώ νά σας απασχολήσω ιδιαιτέρως;
— Βεβαίως!... Ενα λεπτό να τελειώσω μέ τούς κυρίους...
Εδέησε νά φύγουν οί κύριοι καί ν’ άδειάσουν καί οί καρέκλες. Καί:

—Όρΐστε κυρία μου. Καθήστε...
—Ό κύριος έκ ε ί;
—’Ά ! Είναι ό βοηθός μου... Λοιπόν;
— Θά προτιμούσα νά μήν άκούη ούτε αυτός...

Ηαπαοόπουλε, συνέχισε σε παρακαλώ στό διπλανό γραφείο.
— ... Γκχ!... Γ κ χ !... Ξέρετε...

Αέγετε κυρία μου ελεύθερα τί σάς απασχολεί. Θάρρος!
— Ξέρετε κύριε, είμαι χήρα... Έ φυγε ό μακαρίτης εδώ καί τρία χρόνια... Σάν 

άνθρωπος  ̂ κι  ̂ έγω, σ αυτήν την ήλικία μαλιστα, συνδέθηκα από πέρυσι μέ κάποιον 
κύριο πού μέ πολιορκούσε δυό χρόνια σχεδόν... ’’Αρχισα νά βγαίνω μαζί του καί 
απο τόν πρώτο μήνα έμαθα πως ήταν παντρεμένος. Γιά νάμαι απόλυτα ειλικρινής, 
οέν μέ̂  πείραξε καί τόσο πού ήταν παντρεμένος, ,άφοϋ βρισκόταν στα πρόθυρα διαζυ
γίου μέ την γυναίκα του. Πίστευα ότι θάπαιρνε διαζύγιο καί θά μέ παντρευόταν...

— Λοιπόν;
— Πέρασαν δυό μήνες μεγάλου έρωτα αναμεταξύ μας, όταν ένα βράδυ μοΰ 

έκανε έπίσκεψι μιά φανταχτερή κυρία. Μοΰ είπε ότι ήταν ή γυναίκα του, ότι έμα
θε τόν δεσμό μας πριν είκοσι ήμέρες, καί ότι παρακολουθώντας μας έπείσθηκε από
λυτα για την πραγματικότητα με πολλές λεπτομερειες... Φεύγοντας μέ ρώτησε άν 
προτιμάω νά τής μετρήσω δέκα χιλιάδες, γιά νά τού δώση τό διαζύγιο καί νά τόν 
παντρευτώ, ή άν προτιμάω νά πάμε κατηγορούμενοι καί οί δυό επί μοιχεία... Είχε 
στή διάθεσί της, όπως μοΰ τόνισε, τρεις μάρτυρες μέ συντριπτικά στοιχεία!...

’Έβγαλε τό μαντήλι της καί σκούπισε ένα δάκρυ. Κατάλαβα ότι κάποια φρι- 
κτή τραγωδία είχε ξεσπάσει σ’ έκείνη τή γυναίκα.

— Συνεχίστε κυρία μου, είπα μέ περισσότερο ένδιαφέρον. Λοιπόν;
— 'Ύστερα άπό πολλές σκέψεις τήν πήρα στό τηλέφωνο καί τής έκλεισα ένα 

ραντεβού. Χωρίς νά πώ τίποτα στόν άνδρα της γιά τά όσα είχαν γίνει, πήγα στή 
συνάντησι έκείνη καί τής έδωσα τις δέκα χιλιάδες. Μοΰ διηγήθηκε τότε γιά τή 
ζωή πού έκανε τέσσερα χρόνια μέ τόν άνδρα της, μιά ζωή χωρίς ίχνος αγάπης έκ 
μέρους της, καί μέ διεβεβαίωσε δτι πολύ σύντομα θά τού έδινε τό διαζύγιο γιά νά 
τόν παντρευτώ. Μάλιστα, έπειδή μέ είδε στενοχωρημένη, πρόσθεσε ότι θά μοΰ επέ
στρεφε τά χρήματα άν έκεΐνος άλλαζε γνώμη καί δέν μέ παντρευόταν...
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»Πέρασε άπό τότε καιρός, πάνω - κάτω ενα οκτάμηνο, δίχως νά βγή τό δια
ζύγιο. Σ’ αύτό τό διάστημα έδωσα κατά περιόδους εξήντα χιλιάδες περίπου στον 
άνδρα αυτόν, ως δάνειο. Τοΰ χρειάζονταν, δπως μοΰ έλεγε, γιά τήν εκδοσι του δια
ζυγίου καί γιά κάτι άλλα... Πριν δυο μήνες, μοΰ είπε δτι θά πήγαινε στη Θεσσαλο
νίκη γιά νά τακτοποίηση μερικές εμπορικές υποθέσεις του καί θά απούσιαζε κοντά 
ενα μήνα. Περίμενα λοιπόν τον μήνα αυτόν νά περάση καί τον πήρα στό τηλέφωνο. 
Τότε μοΰ είπε μιά άγνωστη φωνή, δτι τό ζεύγος Δ.II. είχε φύγει άπό τό σπίτι 
εκείνο πριν σαράντα ημέρες...

•Γιά νά βεβαιωθώ, πήρα πολλές ημέρες τό τηλέφωνο καί πάντοτε μοΰ έδιναν 
τήν ίδια άπάντησι. ’Αποφάσισα τότε νά πάω μόνη μου στό σπίτι εκείνο. Καί εξα
κρίβωσα δτι έμενε εκεί τό ζευγάρι πραγματικά δυόμιση χρόνια, άλλα δτι έφυγε 
δπως μοΰ είχαν πή στό τηλέφωνο καί κανένας δέν γνωρίζει ποΰ βρίσκεται τώρα. 
Αύτό είναι δλο τό δράμα μου...

— Πώς σάς είπε δτι λέγεται αυτός 6 άνθρωπος, κυρία μου; ’Αλλά ένα λεπτό 
νά τά γράψω στην κατάθεσί σας μιά καί καλή. Θά κάνετε μήνυσι φυσικά, έ;

Πετάχτηκε άπό τήν καρέκλα της:
— Μήνυσι; Τί λέτε κύριε! Μήνυσι εναντίον του; Π οτέ!!! Αυτός είναι τόσο 

καλός!!! Δέν θά καταδεχόταν ποτέ αυτός νά μοΰ φάη τις εξήντα ψωροχιλιάδες! ! !
.. Μέ άγαποΰσε πολύ καί ύπέφερε φοβερά άπό τήν γυναίκα του! Νά δήτε πως 

εκείνη τον άνάγκασε νά πάνε στό Κάιρο, δπου αργοπεθαίνει ή άδελφή της άπό μιά 
φοβερή άσθένεια!... "Ακου μήνυσι!!! Ξέρετε γιατί ήρθα σέ σάς κύριε; Ήρθα νά 
φροντίσετε νά μάθετε ποΰ μένει ή άδελφή της στό Κά'ίρο, νά πάω εκεί. Είναι τόσο 
καλός άνθρωπος καί δέν πρέπει νά τόν χάσω!... ’’Αλλωστε, θά ύποφερη τώρα πολύ 
χωρίς εμένα... Υποψιάζομαι μάλιστα, δτι ή γυναίκα του μπορεί νά μοΰ πήρε εκείνες 
τις δέκα χιλιάδες γιά τήν άδελφή της, πού αργοπεθαίνει...

— Σοβαρολογείτε κυρία μου; Τίποτα άλλο δέν ύποψιάζεστε;!...
— Ξέρω τί βάζετε στό νοΰ σας. ’Αλλά εγώ πιστεύω δτι δέν είναι κακοί άν

θρωποι... ’Ιδίως ό κύριος Π.... "Ενας κύριος δπιος πρέπει, ένας πραγματικός τζέν
τλεμαν, ένας εύγενέστατος καί ίπποτικός άνδρας πού μέ λάτρευε τόσο, δέν μπορεί 
νά είναι δπως τόν φαντάζεστε!... ’Ό χι! δχι!... Δέν μπορεί!... Μά κι άν είναι τέ
τοιος, δέν μπορώ, δέν μπορώ, Θεέ μου!... Δέν μπορώ νά υποβάλω μήνυσι εναντίον 
του!... Καληνύχτα σας...

Τήν είχαν πάρει τά κλάματα.
— Καληνύχτα σας κυρία μου. Περάστε πάντως όπωσδήποτε σέ τέσσερες - 

πέντε ημέρες, άν δέν σάς ειδοποιήσω ένωρίτερα. "Ενα λεπτό όμως: ’Απαντήστε 
μου τώρα σέ δ,τι σάς ρωτήσω, γιά νά βροΰμε καλύτερα τήν διεύθυνσί τους... στό 
Κάιρο. Είπατε δτι λέγεται αυτός...

Ο

Ε ΚΕΙΝΗ ή γυναίκα λοιπόν δέν ήθελε νά δη μέ τά μάτια τής πραγματικότητας 
τήν τραγική άλήθεια, μιά τραγωδία πού τήν είχε ζώσει τόσο άριστοτεχνικά 

άπό δυο άπατεώνες δλκής. Καί λυπήθηκα κατάκαρδα δταν άνακαλύψαμε «κάπου 
στήν ’Αθήνα» τούς άπατεώνες εκείνους καί τής ξεσκεπάσαμε μιά θλιβερή κατάστασι 
εις βάρος της. Είχαν έκμεταλλευθή τόν αισθηματικό της κόσμο τόσο απαίσια δυο 
έγκληματίες τοΰ είδους τών μεγαλουπολεων, ουο υποκείμενα που δεν εδιστασαν να 
έμπορευθοΰν άνύπαρκτα αισθήματα γιά εκείνους, μέ ανθρώπινα αισθήματα μιας 
δυστυχισμένης γιά δλη της τή ζωή. Λέω «δυστυχισμένης γιά ολη της τη ζωη» 
γιατί, παρά τήν τριετή φυλάκισι έκείνου καί τό ξεσκέπασμα μιάς ωμής πραγματι- 
κότητος στά μάτια της, έξακολουθεϊ άκόμα να αμφιβαλλη κάπως αν πραγματικά 
ύπήρξε τέτοιος!... Βλέπετε, ή Ικανότητα τών άπατεώνων καί ή άδυναμία τής έρω- 
τευμένης γυναικείας ψυχής...

X.  Σ - ς



ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΦΙΣ 
ΤΟΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΟΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ . Χ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ

σκοπούς μου αντικειμενικούς, ώς 'ίπουργός Δημοσίας Τάξεως, έθεσα τήν δι’ 
όλων μου των δυνάμεων προώθησιν καί ίκανοποίησιν των αιτημάτων των άνδρών 
των Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Ιναι πράγματι, υφιστανται αιτήματα, καθ’ δλα δίκαια, ή διευθέτησις των όποι
ων αποτελεί δι εμέ, Σάς διαβεβαιώ, κυρίαν φροντίδα καί πρώτιστον μέλημα.

Η προσφορά τών υπηρεσιών μου προς αυτήν τήν κατεύθυνσιν δίδει είς εμέ 
τήν ίκανοποίησιν τής έκπληρώσεως ενός ηθικού καθήκοντος.

Ανέκαθεν έβλεπα μέ συμπάθειαν, στοργήν καί άγάπην τήν σκληράν, άλλα 
ωραιαν προσπάθειαν σας, εξικνουμενην μέχρι θυσίας, πρός διατήρησιν τής τάξεως 
καί ασφαλείας τής προσφιλούς μας Πατρίοος.

Είναι άπειροι αί περιπτώσεις, καθ άς επεοείξατε αύταπάρνησιν, ώστε δικαίως 
να αποσπασεί, την αναγνωρησιν v.cu τον θαυμααμ,όν της μεγίστης πλειονότη
τας tojv νομιμοφρονοιν πολιτών.

Δεν άρκεΐ όμως ένα εύγε. Χρειάζεται έμπρακτος έκδήλωσις τού ένδιαφέρον- 
τος. ’Έχετε τόσας άνάγκας καί μάλιστα έπιτακτικάς.

Πρός αύτάς, λοιπόν, τάς άνάγκας, ώς υπεύθυνος Υπουργός σας, έχω έστραμ- 
μένην τήν προσοχήν μου.

Καί παρά τάς ύφισταμένας δυσκολίας κάμνω πάσαν προσπάθειαν πρός βελτίω-
σιν της θεσεως σας.

Ήοη, εύρίσκομαι είς λίαν εύχάριστον θέσιν νά σάς ανακοινώσω, δτι, ώς πρώ
τον αποτέλεσμα τού όφειλομενου ενοιαφεροντος μου, ύπήρξεν ό προσφάτως θεσπι- 
σθείς Νόμος (4501 ΦΕΚ 47 τής 5.3.66) , περί τής ’Ιατρικής - Φαρμακευτικής καί 
Νοσοκομειακής περιθάλψεως τών έν ένεργεία άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Εχει οε καταρτισθή και το καθοριζον τας λεπτομέρειας τής εφαρμογής τού Νόμου 

τούτου σχετικόν Διάταγμα.
Πρόκειται περί Νόμου σημαντικής σπουδαιότητος.
Ή μέχρι τούδε υφιστάμενη κατάστασις επί ενός τοσοϋτον σοβαρού κεφαλαίου, 

όσον ή υγειονομική περίθαλψις, ήτο, πράγματι, άφ’ έαυτής μειονεκτική, έναντι τών 
λοιπών δημοσίων ύπαλλήλων.

Υ πήρχε  ένα, κατ’ δνομα μόνον, ’Αστυνομικόν Νοσοκομεϊον.
Είς τήν πραγματικότητα, τό Νοσοκομεϊον αυτό προέοιδε τήν έγκατάλειψιν τής 

τάξεως τών ’Αστυνομικών μας. Ή το άσύγχρονον άπό πλευράς μέσων καί παραδε- 
δομένον είς τήν έρείπωσιν. Είχεν άποβή πλέον άπαράδεκτος ή διατήρησίς του είς 
τήν τοιαύτην κατάστασιν, τασούτον μάλλον, καθ’ δσον έπεβαρύνετο καί τό Ε.Τ.Γ. 
Α.Π. διά σοβαροτάτης έτησίας δαπάνης.

Διά τού νέου Νόμου παρέχεται ίση πρός τούς λοιπούς υπαλλήλους μεταχείρι-



336 ’Ιατροφαρμακευτική καί Νοσοκομειακή περίθαλψις των έν ένεργεία ανδρών Σωμ. Ασφαλείας

σις, αιρόμενης οΰτω μιας αδικίας, υφιστάμενης εις βάρος των Αστυνομικών υπαλ
λήλων. Παρέχεται ευχέρεια έλευθέρας εκλογής έπι νοσοκομειακής καί εξωνοσοκο- 
μειακής περιθάλψεως.

Οΰτω, θά δύνασθε, εφεξής να νοσηλεύεσθε εις Νοσοκομεία ή Κλινικάς τής 
προτιμήσεώς σας. Επίσης παρέχεται ή ευχέρεια τής χρησιμοποιήσεως καί ιδιωτι
κών ιατρών ως θεραπόντων. 'Ιδρύονται Κεντρικά ’Ιατρεία προς έξέτασιν των ’Αστυ
νομικών καί τών μελών τών οικογενειών των. Φάρμακα θά λαμβάνωνται έξ οίουδή- 
ποτε Φαρμακείου, κατόπιν, βεβαίως, σχετικής έντολής.

Δι’ όλας τάς ανωτέρω περιπτώσεις έλήφθη πρόνοια προς μείζονα έξυπηρέτη- 
αιν ύμών, έπιτευχθείσης οΰτω βελτιώσεως καί άπλοποιήσεως τής διαδικασίας εφαρ
μογής των.

Συντάμως θά έπιδοθώσιν ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας, δπότε καί, θά τεθή έν 
•/ρήσει τό νέον τοΰτο σύστημα, περί τών πλεονεκτημάτων τοΰ όποιου συστήματος, 
είμαι βέβαιος, δτι δέν θά βραδύνητε νά πεισθήτε.

Προσωπικώς αισθάνομαι πλήρη εύχαρίστησιν διά την προσφοράν μου αυτήν 
είς τούς ’Αστυνομικούς Υπαλλήλους.

Παρέχω δέ την διαβεβαίωσιν δτι θά συνεχίσω τήν προσπάθειάν μου μέ άμείω- 
τον ενδιαφέρον επί τψ τέλει ίκανοποιήσεως καί λοιπών αιτημάτων.

Θά ήθελα, δμως, νά εϊπω, έν κατακλεΐδι, δτι προϋπόθεσις αναγκαία διά τήν 
επιτυχίαν τής έφαρμογής τοΰ νέου τούτου Νόμου, είναι ή συμμόρφωσις απάντων 
ύμών, ’Αστυνομικών τε καί ιατρών, προς τάς κειμένας διατάξεις καί διαταγάς, έπί 
τήν πιστήν έφαρμογήν τών οποίων έφιστώ ιδιαιτέρως τήν προσοχήν σας.

"Οσον άφορά τον επίσης προσφάτως θεσπισθέντα Νόμον 4500, περί οιαθέσεως 
ποσοστού 2,5% έκ τοΰ άντιτίμου τών εισιτηρίων ποδοσφαιρικών αγώνων υπέρ τών 
’Ασφαλιστικών Ταμείων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί Πυροσβεστικού Σώματος, 
περιορίζομαι έπί τοΰ παρόντος νά σάς ανακοινώσω δτι διά τοΰ Νόμου αύτοΰ ένισχύε- 
ται σημαντικώς τό Ταμεΐον σας. Τό μέτρον τοΰτο αποτελεί ποιάν τινά ανταμοιβήν 
τών προσθέτων κοπώσεων, εις ας όποβάλλεσθε διά τήν τήρησιν τής τάξεως, κατά 
τήν τέλεσιν ποδοσφαιρικών αγώνων. Περί τούτου δμως θέλω έπανέλθει συντόμως, 
μετά τήν έκδοσιν τής υπό τοΰ ως άνω Νόμου προβλεπομένης σχετικής άποφάσεως.

Καί έπί τή ευκαιρία αυτή, απευθύνω πρός υμάς τούς χαιρετισμούς μου καί 
σάς εύχομαι καλήν υγείαν.

Ο ΥΠ Ο ΥΡΓ Ο Σ
ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
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