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=  Ή  A. Ε. ό Ά ντιδασ ιλεύς 'Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Ζωϊτάκης άπηύθυνε
Ξ  πρός τόν 'Ελληνικόν Λαόν τό κάτωθι διάγγελμα, έπί τή πρώτη τοϋ Νέου "Ε 
Ξ  τους :

= "Ελληνες και Έλληνίδες,

1  Τό άνατέλλον Νέον "Ετος εύχομαι όλαψύχως, δπως διέλθετε άπαντες εν
ξ  ειρήνη, υγεία κα'ι ευτυχία. 'Ομοίως, τάς ιδίας εύχάς απευθύνω καί πρός τους 
H έκτος Ελλάδος διαμένοντας ομογενείς μας.
= Γνωρίζετε ασφαλώς, δτι τό διαρρεΰσαν έτος υπήρξε γόνιμον καί άπο-
ξ  δοτικόν εις δλους τούς τομείς τής Κρατικής δραστηριότητος καί δτι ή άσκη- 
ξ  θεϊσα πολεμική, έκ των πάσης φύσεως αντιπάλων μας, έπεσεν εις τόν κενόν.
= Τό άρχόμενον έτος 1970 αναμένεται δτι θά άποβή κρίσιμον, τόσον διά
= την διεθνή κατάστασιν, διότι θά καταδειχθή εάν θά επικρατήσουν τελικώς
H αι ήθικαί άξίαι καί θά διασωθή ό πολιτισμός, δσον καί διά την Χώραν μας,
ξ  διότι θά άπαιτηθή έντασις τής προσπάθειας καί συνεργασία δλω.ν τών Έλ- 
ξ  λήνων, πρός ύπερπήδησιν παντός εμποδίου καί επιτυχίαν τής περαιτέριο άνα-
1 πτύξεως καί αναδημιουργίας του "Εθνους.
|  Ή  συνεχιζόμενη άντίδρασις, πρός τό άναληφθέν υπό τής ’Επαναστάσεως
= τής 21ης ’Απριλίου έργον, από φίλους καί εχθρούς, δέν πρέπει νά μάς άπο- 
Ξ  θαρρύνη, αλλά άντιθέτως νά ένδυναμώνη τήν θέλησίν μας δπως άγωνισθώμεν 
= με πείσμα διά τήν πραγμάτωσιν τών σκοπών μας.
= Έ φ ’ δσον ημείς εΐμεθα αποφασισμένοι πρός τούτο, ούδεμία δύναμις είναι
|§ ικανή νά μάς άνακόψη τήν πρόοδον. "Οταν δε ή πρόοδος θά έχη φθάσει εις
= τόν επιθυμητόν βαθμόν, τότε ημείς μέν θά αίσθανώμεθα τήν ίκανοποίησιν δτι
= έπράξαμεν τό καθήκον μας, οί δε άντιδρώντες θά αίσθάνωνται τόν έλεγχον
1 τής συνειδήσεώς των, δι’ δσα εις βάρος τής Πατρίδος μας έπραξαν.
§i Έάν οί ανωτέρω, είτε εντός είτε έκτος τής Ελλάδος εύρίσκονται, έχουν
ξ  ακόμη τήν δυνατότητα νά υποκρίνονται καί, διά διαφόρων μηχανορραφιών
= καί συκοφαντιών, νά συσκοτίζουν τήν αλήθειαν καί νά αποκρύπτουν τάς πρα-
ξ  γματικάς έπιδιώξεις των, πιστεύω δτι εις τό προσεχές μέλλον θά διαψευσθούν
= καί θά άποκαλυφθή πλήρως ή πραγματικότης.
Ξ Θά άποκαλυφθή, δτι μία έξαλλος καί 'διεθνώς (οργανωμένη μειοψηφία
ξ  καιροσκόπων καί άναρχοκομμουνιστών, ήτις διεκδικεϊ τό μονοπώλιον τής Δη-
= μοκρατίας έν τώ Κόσμω, πιέζει συνεχώς τάς Κυβερνήσεις τών Δυτικών Χω-
ξ  τών, ίνα δι’ αυτών μάς έπιβάλη τό καθεστό^ς τής άρεσκείας της καί δτι
ξ  άτυχώς άρκεταί έκ τών Κυβερνήσεων τούτων, ένδίδουσαι εις τάς έν λόγω
ξ  πιέσεις, παρασύρονται εις ένεργείας αντιθέτους, τόσον πρός τά εθνικά των
= συμφέροντα, δσον καί πρός τά τοιαϋτα τής συλλογικής άμύνης καί προστα-
ξ  σ α̂ζ τών ελευθέρων ’Εθνών, έκ τών εκμεταλλευτών καί έχθρών τής άνθρω-
Ξ  πότητος.
I  Εύχομαι διά τάς Χοόρας αύτάς νά μή είναι αργά, δταν θά διαπιστώσουν
ξ  τάζ συνέπειας τών ώς άνω ένερεγιών των.
ϋ  Παρά ταΰτα, ή μικρά εις έκτασιν καί πτωχή εις μέσα, αλλά πλούσια
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ξ  ειζ πνευματικήν δύναμιν Ελλάς, γνωρίζει καλώς νά αντιμετωπίζω πάντοτε τάς 
|  δύσκολους στιγμάς καί νά αποφεύγω εγκαίρως την καταστροφήν.
Μ Τούτο τό διδάσκει ή μακραίων 'Ιστορία της καί συνεπώς ούδεμία πρέπει
|  νά υπάρχω αμφιβολία, δτι θά τό επιτυχή καί την φοράν αυτήν. Μόνον δστις
II παραβλέπει την 'Ιστορίαν καί δεν διδάσκεται από αυτήν, μοιραίως θά πλα-
ξ  νηθή καί θά άποτΰχη.
§  ’Ά ς  συνεχίσωμεν λοιπόν δλοι οί πιστεύοντες εις την Ελλάδα, με άπτόη-
1  τον ηθικόν καί καθαράν καρδίαν, τήν προσπάθειαν της αναδημιουργίας καί
§  νά εΐμεθα βέβαιοι, δτι τό Νέον ’Έτος θά πρόσθεση νέα επιτεύγματα καί ή
= Πατρίς μας θά σημείωση νέας προόδους, > αΐτινες θά τής επιτρέψουν νά
ξ  συνέχιση ασφαλώς τον δρόμον τών πεπρωμένων της. 
ξ  Ζήτω τό Έθνος.
ξ  Ζήτω ή Έπανάστασις.

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟ Υ  ΠΡΟ ΕΔΡΟΥ T H E  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ι Σ  

κ. Γ.  Π Α Π ΑΔΟΠΟΥ ΑΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  ΛΑΟΝ ΕΠΙ ΤΏ ΝΕίϊ  Ε Τ Ε Ι  1 9 ? Ό
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Λαέ τής Ελλάδος,

Μέ τήν ανατολήν τού Νέου ’Έτους δυνάμεθα βασΐμως νά ίσχυρισθώμεν 
δτι από τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου, ή οποία μετ’ ολίγον συμπλη
ρώνει τριετίαν, έπαυσε νά ίσχύη τό μελαγχολικόν αξίωμα: «κάθε πέρυσι καί 
καλύτερα». Τώρα πλέον κάθε νέος χρόνος είναι διά τούς "Ελληνας καλύτερος 
από τόν προηγούμενον. Διότι, χάρις εις τήν καταβαλλαμέ νην μεθοδικήν προσπά
θειαν, πραγματοποιείται συνεχής βελτίωσις είς δλους τούς ζωτικούς τομείς τής 
εθνικής μας ζωής, μέ άμεσον αντίκτυπον επί τής τύχης έκάστου ατόμου.

Τήν αλήθειαν αυτήν, ή οποία πρέπει νά μάς δπλίζη μέ απεριόριστον αυτο
πεποίθησήν διά τόν μέλλον, δύναται νά τήν διαπίστωση κάθε πολίτης, χρησιμο
ποιούν τήν προσωπικήν του έμπειρείαν διά τήν συναγωγήν συμπερασμάτων εκ 
συγκρίσεως. Χάρις είς τήν Έπανάστασιν, ύπερεπηδήσαμεν όριστικώς τό φράγμα 
τής καθυστερήσεως, τό όποιον μάς ώδήγει ουσιαστικούς είς όπισθαδρόμησιν.

Θεωρώ περιττόν νά σάς απασχολήσω μέ τήν άπαρίθμησιν τών επιτευγμά
των τού λήξαντος έτους καί μέ τήν άνάλυσιν τού προγράματός μας διά τό. 
1970. Έτέθησαν δλα αυτά ύπ’ οψιν σας διά τού λόγου μου τής 15ης Δεκεμ
βρίου. ιΚαί προσεχώς θά σάς δοθούν λεπτομερέστερα καί πληρέστερα στοιχεία 
κατά τομείς. Σήμερον δράττομαι τής ευκαιρίας διά νά σάς καταστήσω κοινω- 
νούς ώρισμένων γενικωτέρων σκέψεων μου.

Εΐμεθα μία μικρά χώρα, τής οποίας δμως τό ειδικόν βάρος άπεδείχθη 
επανειλημμένος μέγα είς τήν πλάστιγγα τής ιστορίας, χάρις είς τήν γεωγρα
φικήν της θέσιν καί τήν ευψυχίαν τών κατοίκων της. Έχομεν συμμάχους, 
έχομεν φίλους, έχομεν καί μερικούς, οί όποιοι θεωρούν πολύ ωφέλιμον νά υπο
γραμμίσουν, ως κυβερνήσεις, είς κάθε παρεχομένην ευκαιρίαν, τά μη φιλικά 
αισθήματά των έναντι τής 'Ελλάδος. Λυπούμεθα διά τήν στάσιν τών τελευταίων



kV
 VW

V\
 V V

W
VV

W
W

 VW
V\

 VV
V V

V V
V V

 V V
 v.

vw
vv

w
vx

 vv
\\\

vv
vv

vv
w

\\\
vv

vv
vw

v\
v\

\v
\v

vv
\v

vv
vv

vv
w

vv
vw

v\
vv

v\
vv

w
vv

w
vv

v\
vw

\v
vv

\v
vv

v\
\\v

vv
\v

vw
\v

vv
\\v

vv
v\

vv
v\

\v
vv

v.
vv

vv
vv

vv
v\

v\
w

\\v
vv

\\\
v\

'
Διάγγελμα —· Μήνυμα — Ημερήσιο» ΔιαταγαΙ 3

αυτών. ’Αλλά, όπως δέν έζητήσαμεν την άδειαν των δταν έπρόκειτο νά έκπλη- 
ρώσωμεν τό χρέος μας εις τό πεδίον τής τιμής, έτσι δέν τήν χρειαζόμεθα 
καί σήμερον, δπότε άγωνιζόμεθα έντίμως καί έπιτυχώς διά μίαν καλυτέραν 
αυριον.

Πρόκειται περί φυσικοί δικαιώματος μας, επί τοί οποίου ουδεις δυναται 
νά έχτ) λόγον. Πέραν αυτοί εΐμεθα πρόθυμοι προς συνεργασίαν μέ δλους διά 
κοινούς σκοπούς. Σεβόμεθα τάς ιδέας των, τον τρόπον ζωής των, τας αντιλή
ψεις των ιδιά τήν προσφορωτέραν λύσιν των κοινωνικών, τών οικονομικών 
καί τών πολιτικών προβλημάτων, τά όποια απασχολούν τήν ανθρωπότητα. Άπέ- 
χομεν πάσης άναμίξεως είς τά εσωτερικά των. Παραλλήλως δμως έχομεν τήν 
αξίωσιν όμοιας μεταχειρίσεως καί τής Ελλάδος, διατηροίντες τάς ίδικάς μας 
γνώμας περί τοί καλυτέρου τρόπου άντιμετωπίσεως τών προβλημάτων μας.

’Επεκτατικάς βλέψεις είς βάρος άλλων χωρών δέν τρέφομεν. Θά ύπερα- 
σπίσωμεν δμως τήν εθνικήν μας κυριαρχίαν καί τήν εδαφικήν μας ακεραιό
τητα έναντι πάσης έξωθεν επιβουλής, μέ άδίστακτον αποφασιστικότητα. Αί- 
σθανόμεθα ιδιαιτέραν συμπάθειαν προς τά νέα κράτη τής αφρικανικής ήπεί- 
ρου, τά όποια αγωνίζονται νά θεμελιώσουν τήν ανεξάρτητον ύπαρξίν των. 
Καί εΐμεθα διατεθειμένοι νά τά βοηθήσωμεν, άνυστεροβοΰλως καί εκ τοί υστε
ρήματος μας, διά τήν ταχεΐαν άνάπτυξίν των κυρίως διά τεχνολογικοί επι
στημονικοί προσωπικοί καί διά προσφοράς υπηρεσιών παιδείας.

Μέ τούς γείτονάς μας έπιθυμοίμεν συνεργασίαν, ή όποια δταν είναι κα
λόπιστος δύναται ν’ άποβή δημιουργική. Φρονοΰμεν δτι διά συλλογικής προσ
πάθειας είναι δυνατή μεγαλυτέρα άξιοποίησις, προς όφελος τών λαών μας, 
τής συντελουμένης παγκοσμίως άλματιόδους προόδου. ’Ιδιαιτέρως επιθυμώ νά 
υπογραμμίσω δτι τήν φιλίαν μας προς τον τουρκικόν λαόν τήν βλέπομεν πάν
τοτε ώς ένα εκ τών βασικωτέρων παραγόντων προόδου καί ευημερίας άμφο- 
τέρων τών λαών, αλλά καί ειρηνικής, ασφαλούς καί έλευθέρας ζωής των είς 
τήν περιοχήν αυτήν τοί κόσμου. Τά μικρά κράτη συνεργάζονται μέ τούς Με
γάλους. Τούτο δμως δέν εμποδίζει τήν μεταξύ των συνεργασίαν. Ή  σύμπρα- 
ξις τών μικρών, ού'τε τάς σχέσεις των μέ τούς μεγάλους εξασθενίζει, ούτε τά 
ίδια παραβλάπτει.

’Έχομεν άποδυθή ώς ’Έθνος είς μίαν μεγαλειώδη προσπάθειαν, ή οποία 
αποδίδει αισθητούς καρπούς καί ή όποια πρέπει νά συνεχισθή μέ επιταχυνό
μενων ρυθμόν. Διότι πολύς χρόνος άπωλέσθη μέ τούς εσωτερικούς περισπα
σμούς, τούς οποίους μάς προεκάλεσαν έξωτερικαί επεμβάσεις καί μέ τήν ανε
πάρκειαν τών διαχειρισθέντων τάς τύχας τής χώρας. ’Ά ς  μή έπαναπαυώμεθα 
επί τών επιτυχιών μας. Ό  δρόμος, τον όποιον όφείλομεν νά διανύσωμεν, είναι 
ακόμη μάκρος καί θά παραμείνη επίπονος. Τό τέρμα του δμως θά κατοχυ- 
ρώνη έ'να φωτεινόν μέλλον διά τήν Πατρίδα μας.

"Ολοι οφείλουν νά μετάσχουν τής προσπάθειας αυτής. Οί νέοι, πρώτον. 
Δέν συμβάλλουν ακόμη είς τήν παραγωγήν. Αυριον δμως θά παραλάβουν αυτοί 
τήν σκυτάλην. Είναι οί αναγκαίοι διάδοχοί μας. Καί πρέπει νά είναι προπα- 
ρασκευασμένοι διά τήν υπεύθυνον αποστολήν, ή όποια τούς αναμένει. Καθαρά 
καρδία καί καθαρός νους χρειάζεται. "Ας μή έντυπωσιάζωνται από τον στεΐ- 
ρον αρνητισμόν, ό όποιος μαίνεται έξω τής Ελλάδος καί ό όποιος μόνον είς
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ίο χάος και τον εξευτελισμον της έννοιας τού ανθρώπου οδηγεί.

Οι "Ελληνες νέοι δικαιούνται να έχουν συνείδησιν εύγενούς καταγωγής. 
Διότι^ ανήκουν εις εν Εθνος, το οποίον προσέφερε τεράστιας υπηρεσίας εις 
τήν ανθρωπότητα καί είναι κληρονόμοι μιας παραδόσεως πλούσιας εις πολιτι
στικά, α<,ιας, αι οποΐαι αντέχουν απολύτως καί εις την σύγχρονον εποχήν. 
Πρόοδος δεν είναι ή αποκοπή εκ του παρελθόντος, αλλά ή δημιουργία διά 
των ζωντανών στοιχείων του νέων υγιών αξιών.

Τό μεγαλύτερον βάρος τής προσπάθειας διά τήν έξασφάλισιν ενός φω- 
- ν ° ύ  μέλλοντος πίπτει, φυσικά, έπι τών ώμων τοΰ τμήματος εκείνου τοΰ 
Εθνους, τό οποίον συμβάλλει εις τήν οικονομικήν ζωήν, δηλαδή τοΰ οικονο

μικούς ενεργού ^πληθυσμού. Αυτός συντηρεί με τον δημιουργικόν μόχθον του 
όχι μόνον τον εαυτόν του,^άλλά καί τήν άνερχομένην γενεάν, ή οποία δαπανά 
μονον εν τη προπαρασκευή της διά τον στίβον, καί τό τμήμα τών απομάχων 
τθ= εργασίας, τό όποιον έξεπλήρωσε τήν διπλήν αποστολήν του καί δικαιού
ται τώρα νά τύχη καί αυτό προστασίας.

Επι πλέον, ο οίκονομικώς ενεργός πληθυσμός είναι υποχρεωμένος νά 
οίκοδομήση τήν αύριον, αφού τό μεγαλύτερον μέρος του ύπερήσπισε δύο φοράς 
με τα στήθη του την άνεξατησίαν καί τήν ελευθερίαν τοΰ Έθνους, αφού 
ε,εκαθαρισε τα ερείπια και επανεθεσεν εν λειτουργία τήν μηχανήν, καλείται 
τώρα νά^τήν εκσυγχρονίση καί νά τήν καταστήση ικανήν δπως άνταποκριθή 
εις τάς άνάγκας τού μέλλοντος. Είναι βαρύτατος ό κλήρος, ό όποιος έλαχεν 
εις τήν ̂ παραγωγικήν γενεάν. Θά τον βαστάση δμως με επιτυχίαν, διότι απέ
δειξες δτι καί συνείδησιν ευθύνης έχει καί επιμονήν καί εργατικότητα. Ή  
συναισθησις δτι οίκοδομοΰμεν τό μέλλον τών παιδιών μας αποτελεί άνεκτίμη- 
τον κίνητρον.

Ακόμη και οι απόμαχοι τής εργασίας δύνανται καί οφείλουν νά συμ
βάλουν εις τήν μεγάλην προσπάθειαν, με τήν κατανόησιν τών δυσχερειών, 
τάς οποίας πρέπει να υπερπηδήσωμεν καί μέ τήν άναγνώρισιν τών ηύξημέ- 
νων ύποχρεώσεών μας έναντι τοΰ μέλλοντος, αί δποΐαι επιβάλλουν καί εις 
αυτούς ώρισμένας θυσίας.

Εχομεν εξασφαλίσει ολας τας προϋποθέσεις διά μίαν νέαν έξόρμτησιν 
εϊ, τον στίβον^ τής προοδου. Η εσωτερική μας γαλήνη είναι άδιατάρακτος. 
Η νομισματική μας σταθερότης από ούδένα αμφισβητείται. Ή  αΰξησις τού 

εθνικού εισοδήματος συντελεΐται μέ ρυθμόν ίκανοποιητικώτατον. ΑΙ επενδύ
σεις ελληνικού και ξένου κεφαλαίου σημειώνουν σταθεράν άνοδον.

Εάν ρίψωμεν έν βλέμμα γύρω μας, θά διαπιστώσωμεν πόσον αξιοζή
λευτος  ̂ είναι ή θέσις μας, χάρις εις τήν ’Επανάστασή τής 21ης ’Απριλίου. 
Τπερηφανοι δι όσα κατεκτήσαμεν έως τώρα καί συνεπείς έναντι τών ευθυ

νών μας δια το μέλλον, ας ειμεθα βέβαιοι δτι, μέ τήν άποφασιστικότητά μας, 
με την τόλμην μας και με την εργατικότητα μας θά κερδίσωμεν τήν μεγάλην 
μάχην τής άναπτυξεως' θά έχωμεν τότε τήν ίκανοποίησιν δτι έξεπληρώσα- 
μεν τό καθήκον, το όποιον μάς έταξεν ή 'Ιστορία. Καί δέν υπάρχει μεγαλυ- 
τέρα^ ευτυχία^ από τήν ευτυχίαν, τήν όποιαν προσφέρει ή ήθική αυτή ίκα- 
νοποίησις. Μέ αυτήν τήν βεβαιότητα τής νίκης, εύχομαι εις τον ελληνικόν 
λαόν, επ ετικαιρια τοΰ Νέου Ετους, υγείαν, χαράν καί δύναμιν.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ---------------------------------
ΤΟ Υ  Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Υ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  Τ Α Ξ Ε Ω Σ  κ. Π. Τ Ζ Ε Β Ε Λ Ε Κ Ο Υ  

ΠΡΟΣ Α Π Α Σ Α Σ  Τ Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ  ΤΩ Ν ΣΩΜΑΤΩΝ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

’Επί ταΐς 'Αγίαις Ήμέραις των Χριστουγέννων και τώ έλευ- 
σομένω Νέω ’Έτει, αί σκέψεις μου στρέφονται με στοργήν προς υ
μάς, αγαπητοί μου ’Αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί κατώτεροι 
των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τής ’Αγροφυλακής.

'Ως συνάνθρωπός σας, απευθύνω προς υμάς τάς πλέον εγκαρ
δίους των ευχών μου, όπως υγεία, χαρά καί πάσα ατομική καί οι
κογενειακή ευτυχία σάς συντροφεύουν.

'Ως Προϊστάμενός σας 'Τπουργός σάς συγχαίρω διά τό έπι- 
τελεσθέν, κατά τήν διάρκειαν τοϋ 1969, σπουδαΐον έργον εις τον 
τομέα Δημοσίας Τάξεως καί ’Ασφαλείας- έργον όφειλόμενον, βα- 
σικώς, εις τήν ίδικήν σας συλλογικήν καί φιλότιμον προσπάθειαν.

Καί ήδη σάς εύχομαι, όπως καί κατά τό Νέον ’Έτος 1970 άπο- 
όειχθητε άξιοι, ϊνα συνεχίσητε μετά τοϋ αύτοΰ ζήλου καί έτι μεγα- 
λυτέρας άποδοτικότητος τάς δημιουργικός προσπάθειας σας υπέρ 
τής Τάξεως, τής ησυχίας, τής Κοινωνικής γαλήνης καί τής ’Εθνι
κής ’Ασφαλείας, έμπνεόμενοι υπό τοϋ υπέροχου πνεύματος τής Έ - 
παναστάσεως καί καθοδηγούμενοι υπό των κατευθυντηρίων γραμ
μών, ας χαράσσει ό Πρωθυπουργός μας, προς όλοκλήρωσιν τοϋ 
άναληφθέντος έργου τής Εθνικής ’Αναγεννήσεως καί αναδημιουρ
γίας καί διαβίωσιν τού Λαοΰ μας έν όμονοία, ειρήνη, προόδφ καί 
ευημερία.

Τέλος εύχομαι, όποος κατά τό 1970 εύτυχήσητε νά ϊδητε πραγμα
τοποιούμενος τάς εύγενεϊς 'Τπηρεσιακάς καί προσωπικός σας φιλο
δοξίας.

ΠΑΝ. ΤΖΕΒΕΛΕΚ0Σ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ---------------------------------

Τ Ο Υ  Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  ΠΟΛΕΩΝ κ. θ. Γ Α Λ Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
ΠΡΟΣ Α Π Α Σ Α Σ  Τ Α Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

Λ ΑΜ ΠΡΟΝ καί πλήρες ωραίων ελπίδων ανατέλλει το 1970 διά την 
Ελληνικήν Πατρίδα. ’Ανατέλλει -υπό άριστούς οιωνούς, οί όποιοι υ
πόσχονται μίαν ευτυχή, γόνιμον καί δημιουργικήν ελληνικήν περίοδον, 

υπό τό ψως τής αυγής τής 21ης ’Απριλίου, ή όποια έθεμελίωσε μίαν νέαν 
εθνικήν πραγματικότητα προόδου, αναδημιουργίας καί δικαιώσεως εύγε- 
νών εθνικών πόθοον.

Και τό Νέον Ετος ευρίσκει, τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις 
τάς γνωρίμους επάλξεις του ίεροΰ προς τήν Πατρίδα καθήκοντος, διά τήν 
άξιοποίησιν τών πολυτίμων κατακτήσεων καί επιτευγμάτων τής ’Εθνικής 
Έπαναστάσεως.

Δικαιούται τό ’Αστυνομικόν Σώμα νά αίσθάνηται ίκανοποίησιν καί υπε
ρηφάνειαν, διότι, κατά τό άπελθόν έτος, έπετέλεσεν, αληθώς, μέγα έ'ργον, 
διά τήν περιφρούρησιν καί προστασίαν τής έννόμου τάξεως καί τών ελευ
θεριών τού λαού.

Με ήνωμένας δυνάμεις, άκμαϊον εθνικόν φρόνημα καί πίστιν άπαρα- 
σάλευτον εις τά ιδανικά τής Πατρίδος, τής Θρησκείας καί τών παραδό- 
σεοον του, έστάθη άγρυπνος θεματοφύλαξ τών αγαθών τών πολιτών, εις 
την διακονίαν τοον οποίων αφιέρωσε πάσαν προσπάθειαν, σκέψιν καί 
ικμάδα.

’Αλλά μάς αναμένουν ήδη νέα καθήκοντα. Καλούμεθα νά διαφυλάξω- 
μεν ως κόρην οφθαλμού δ,τι Στρατός, Σώματα ’Ασφαλείας καί Λαός, 
κατεκτησαν με ιδρώτα καί μόχθον. Καλούμεθα νά συνεχίσοομεν μέ ύψηλο- 
φροσύνην, -υψηλόν συναίσθημα ευθύνης, έπαγρύπνησιν καί αποφασιστικό
τητα τήν λαμπράν 'Ιστορίαν τού ’Αστυνομικού Σώματος, καί νά δικαιώ- 
σωμεν τάς προσδοκίας, τάς όποιας έστήριξαν έφ’ ημών ή Πατρίς καί ή 
’Επανάστασις.

Καλούμεθα ν’ άνυτ[>ώσωμεν εις έτι υψηλότερα επίπεδα τον ’Αστυνομι
κόν θεσμόν, ή αίγλη καί ή δόξα τού οποίου πρέπει νά κατευθύνουν τά 
υπηρεσιακά μας βήματα.

Εύχομαι εις υμάς καί τάς οικογένειας σας ευημερίαν, πρόοδον, υγείαν, 
εκπληρωσιν παντός εύγενούς πόθου σας καί υπηρεσιακήν πρόοδον.

Ε ί θ ε  τ ό  Ν έ ο ν  ’Έ τ ο ς  ν ά  ε ί ν α ι  έ τ ο ς  ε υ δ α ι μ ο 
ν ί α ς  κ α ί  χ α ρ ά ς  δ ι ’ δ λ ο υ ς  σ α ς .

'Ο 'Αρχηγός
ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑΑΑΝΟΠΟΓΑΟΣ



Ε Π Ι ΤΩ ΝΕΩ Ε Τ Ε Ι

Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Ο NEON Ε Τ Ο Σ  1970 άνέτειλε, μόλις προ ολίγου. Είναι ήδη τό 
παρόν. Τό έτος 1969 έγένετο χθες· είναι ήδη τό παρεθλόν. Με 
την ανατολήν τοΰ νέου έτους έτονίσθη καί πάλιν εις τάς ψυχάς 

όλων μας τό αιώνιον μήνυμα τής συνεχίσεως τής πορείας τής ζωής διά 
μέσου τής αίοινιότητος.

Εις τα βάθη των αιώνων διαβλέπει ό άνθρωπος την μακράν έκκί- 
νησίν του, ήτις διά τής συνεχοϋς προσπάθειας τον φέρει προς την τε
λειότητα. Ά γω ν  αιώνιος, προσπάθεια συνεχής, έξέλιξις άκατάπαυστος, 
είναι τά χαρακτηριστικά τής ύπάρξεώς του.

Με βαθεΐαν πίστιν προς τον υψηλόν προορισμόν του, έδημιούργη- 
σε, διά τής συνεχοϋς προσπάθειας, ό,τι συνθέτει τό σημερινόν είναι, τον 
πολιτισμόν του. 'Ολόκληρος ή ζωή καί ή ιστορία τοΰ ανθρωπίνου γένους 
φέρει έντονον την σφραγίδα τής συνεχοϋς προσπάθειας, προς τά εμπρός.

Ό  άνθρωπος δεν ζή μόνον τό παρόν. Τό παρελθόν καί τό μέλλον 
(ή άνάμνησις καί ή ελπίς) είναι βιώματά του. Ό  καθορισμός προσανα
τολισμών προϋποθέτει μνήμην καί μελέτην φαινομένων καί δεδομένιον. 
Ή  γενναία έκκίνησις καί ή προσπάθεια προοπτικής άπαιτοϋν σύνδεσμον 
μετά των προηγηθέντων. Ά πό καιροΰ εις καιρόν επιβάλλεται ή άνα- 
κεφαλαίωσις των γεγονότων τοϋ χθες καί ή συστηματική κατάταξις καί 
έξήγησις αυτών, προς θεώρησιν τών βαθυτέρων νοημάτων των, εις 
τρόπον ώστε νά συλληφθή δεόντως ή υφή καί ιδεολογική μορφή των.

Συνηθέστερον, ή διανοητική αυτή άναπαράστασις τών γεγονότων 
τοϋ χθες καί ή περαιτέρω κριτική εργασία, προς προγραμματισμόν τής 
νέας προσπάθειας, πραγματοποιείται έν αρχή έκάστου νέου έτους.

Ή  ανατολή τοϋ 1970 μάς καλεΐ καί πάλιν εις τήν δημιουργικήν 
αυτήν εργασίαν. Είναι ιερόν καθήκον όλων μας νά άνακεφαλακθσωμεν 
τά τοϋ χθες καί νά άποφασίσωμεν διά τά τοϋ αϋριον.

Τό χθες τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ή πορεία της κατά τό 1969 υ
πήρξε λαμπρά. Έπανειλημμέναι καί άκρως σημαντικοί έπιτυχίαι εις ό
λους τους τομείς τής δραστηριότητός της επέστεψαν τάς προσπάθειας 
τής ήγεσίας, τών στελεχών καί τών κατωτέρων.

Εις τά ειρηνικά της έργα ή ’Αστυνομία Πόλεων έδρεψε πλουσίους 
καρπούς καί επέτυχε νά σφυρηλατήση ισχυρούς δεσμούς μετά τών πο
λιτών. Εις τον τομέα τής προλήψεως καί καταστολής τοϋ κοινοϋ εγκλή
ματος έσημείωσεν επιτυχίας πρωτομεγέθεις.

Εις τον τομέα, τέλος, άντιμετωπίσεως τοΰ κατά τής Εθνικής ’Α 
σφαλείας στρεφόμενου εγκλήματος επέτυχε, δι’ αλλεπαλλήλων αποφα
σιστικών καί επιτυχών πληγμάτων τών 'Τπηρεσιών Γενικής ’Ασφαλείας,



8 Ή  νέα προσπάθεια

να εξάρθρωση και εκμηδενιση πάσαν όργάνωσιν στρεφομένην κατά τη 
γαλήνης τοϋ λαοΰ, τοΰ κοινωνικού καθεστώτος και τής Εθνικής μα 
ανεξαρτησίας και άκεραιότητος.

Ή  ανατολή τοΰ 1970, τό νέον όρόσημον μεταξύ τοΰ χθες και τοΰ 
αΰριον, μάς καλει εις περισκεψιν. Ή  συνέχισις τοΰ άγώνος απαιτεί ά- 
νανέωσιν των δυνάμεων. Ή  χαρά τής προσπάθειας προς τά εμπρός 
πρέπει νά γίνη τό γνώρισμα των αποφάσεων μας διά τό 1970.

Τ  ό μ υ σ τ ι κ ό ν  τ ή ς  ζ ω ή ς  ε ύ ρ η τ α ι έ ν τ ή σ υ 
ν έ χ ε ι  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ,  δ ι  ή ς ό ά ν θ ρ ω π ο ς  υ π ε ρ ν ι 
κ ά  τ η ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ α ,  ε ν ώ  ζ ή μ έ σ α  ε ι ς  
α υ τ ή ν .

Ά ς  είσέλθωμεν εις την νέαν προσπάθειαν, διά τό 1970, πάνοπλοι. Ε ί
ναι ανάγκη νά συνεχίσωμεν τον αγώνα και νά έπιτΰχωμεν. ”Ας στηρίξω- 
μεν τον αγώνα μας επί τοΰ θείου κηρύγματος, τοΰ προ ημερών γεννηθέν- 
τος θεανθρώπου, τοΰ μεγίστου καί καλλίστου φιλοσόφου όλων τών επο
χών, επί τοΰ μεγίστου κανόνος τής χριστιανικής ήθικής « α γ α π ά τ ε  
ά λ λ ή λ ο υ ς». Ή  απέραντος θέα τοΰ ενδόξου έκ τής έμφανίσεως τοΰ 
θεανθρώπου Χριστοΰ παρεθλόντος, ήτις μάς περιβάλλει πανταχόθεν τάς 
ημέρας αύτάς, έκ τής άναμνήσεως τοΰ μεγίστου γεγονότος τής άνθρω- 
πότητος, άς μάς δώση τό άπαιτούμενον θάρρος διά την άντιμετώπισιν τών 
προβλημάτων τής νέας προσπάθειας μας. Π ρ έ π ε ι  ή ν έ α  α ύ τ η  
π ρ ο σ π ά θ ε ι  ν ά  φ έ ρ η  τ η ν  σ φ ρ α γ ί δ α  τ ή ς  Χ ρ ι -  
σ τ ι α ν ι κ η ς ’Α γ ά π η ς .  Αύτή θά μάς όδηγήση ασφαλώς προς 
τάς^ήλιολοΰστους λεωφόρους τής επιτυχίας, διά τής καλοοσύνης καί τής 
άνεξικακίας.

Τπό τοιαΰτας προϋποθέσεις, δυνάμεθα νά άτενίσωμεν μετά θάρ
ρους τον προγραμματισμόν τοΰ νέου έτους. Δυνάμεθα νά πιστεύωμεν μετά 
πόσης βεβαιότητος εις την επιτυχίαν τής νέας προσπάθειας μας. Εις τά 
πλαίσια τοΰ κοινοΰ άγώνος τοΰ καλοΰ θά άποτελέση την αποφασιστικήν 
μονάδα.

Ή  πίστις προς τον Θεόν, ή συνεπής πορεία τής Εθνικής Λεωφό
ρου, ήν ήνοιξεν ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967, τά Ιδανικά  
της οποίας αποτελούν όχι μόνον τό Ι Ι ΙΣ Τ Ε Τ Ω  τής ’Αστυνομίας Π ό
λεων, άλλα και βιοηια τών άνδρών της δημιουργικόν, ή αγάπη προς τον 
πλησίον άς είναι οί φωτοβολοι οδηγοί τών προσανατολισμών τών νέθ3ν, 
δια τό έτος 1970, προσπαθειών μας. Α ί προϋποθέσεις υπάρχουν. ’Απαι
τούνται: συνέπεια Εθνικι και ’Επαναστατική. Θέλησις ισχυρά καί συνε- 
χήζ· ’Αγάπη Χριστιανική. Π άντα ταΰτα εύχόμεθα εις όλους, επί τή 
’Ανατολή τοΰ Νέου ’Έτους 1970.

A. X.

\ η



Θ Ε Μ Α Τ ΑΘ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α

Η AHAZHTHSIS ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ I I

Τού κ. Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  Μ ΠΑΡΜ ΠΑΝΗ, τακτικού καθη- 
γητοϋ της 'Αστρονομίας τοϋ Πανεπιστημίου Πατρών

Η Π Ο Λ ΙΣ  τών Πατρών τιμά σήμερον τον 
’Απόστολον Άνδρέαν, τον μάρτυρα τής 

πίστεως και τής αλήθειας. Εις την έόρτιον ταύ- 
την ατμόσφαιραν συμμετέχει και τό Άνώτατον 
Πνευματικόν "Ιδρυμα τής πόλεως τοϋ Πρωτο
κλήτου, τό όποιον συμπληροΐ σήμερον την πρώ- 
την τριετίαν τής λειτουργίας του.

Δεν είναι τυχαΐον τό γεγονός, ότι ώς 
πρώτον, μεταξύ τών πριοτων μαθητών Του, 
ό ’Ιησούς,, έκάλεσε τόν Άνδρέαν. Δεν εΐ- 
χεν ίσως τόν αυθορμητισμόν τού Πέτρου, 
τόν συναισθηματισμόν τού Ίωάννου, την 
απλοϊκότητα τοϋ Ναθαναήλ. Ή  μορφή καί 
τό έργον του, όμως, χαρακτηρίζονται σα
φώς από την δίψαν τής αλήθειας. Δίψαν 
έντονον καί συγκεκριμένην, ή όποια, ’Α
πόστολον πλέον, τόν ωδήγησεν εις τάς ε
σχατιάς τοϋ τότε γνωστού κόσμου. Τιμών- 
τες, λοιπόν, την μνήμην τοϋ Πρωτοκλή
του εις τόν χώρον αυτόν, τόν προωρισμέ- 
νον να άναζητήση καί νά μεταδώση την 
αλήθειαν, ας μελετήσωμεν τό κύριον τής 
ζωής του χαρακτηριστικόν.

Ά ς  μεταφερθώμεν νοερώς εις τάς ει
δυλλιακός ό'χθας τοϋ Ίορδάνου, την επο
χήν καθ’ ήν ό ’Ιωάννης ό Βαπτιστής προ- 
έτρεπε τόν λαόν τοϋ Θεού εις μετάνοιαν

(*) 'Ομιλία τοϋ κ. καθηγητοΰ, κατά τήν τε
λετήν τής 30.11.69 έν τω Πανεπιστημίω Πα
τριόν, έπί τή εορτή τοϋ πολιούχου 'Αγίου Άν- 
δρέου καί τή συμπληρώσει τριετίας άπό τής 
λειτουργίας τοϋ ’Ανώτατου Πνευματικού ' Ι 
δρύματος τών Πατρών.

καί επιστροφήν. Δύο νέοι με πολλάς ανη
συχίας καί ερωτηματικά παρακολουθούν 
την διδασκαλίαν τού Προδρόμου διά τόν 
αναμενόμενον Μεσσίαν. ’Ανήσυχοι φύσεις 
ό Άνδρέας καί ό ’Ιωάννης, διότι περί αυ
τών πρόκειται, θ έ λ ο υ ν  ν ά  μ ά θ ο υ ν ,  
ν ά  γ ν ω ρ ί σ ο υ ν  τ ή ν  α λ ή θ ε ι α ν .  
"Οταν άργότερον ό Πρόδρομος, δεικνύων 
τόν Ίησούν, τούς λέγει «’Ίδε ό αμνός τοϋ 
Θεού», οι δύο μαθηταί ακολουθούν τόν 
Ίησούν μέ τήν πρόθεσιν νά ομιλήσουν 
μετ’ αυτού καί νά σχηματίσουν προσωπι
κήν εμπειρίαν. Ό  ’Ιησούς τούς αντιλαμβά
νεται καί τούς έρωτα τί ζητούν’ «οί δέ 
ειπον αύτώ’ διδάσκαλε πού μένεις; λέγει 
αύτοίς- έρχεσθε καί ΐδετε». Οί δύο μαθη
ταί Τόν ακολουθούν εις τήν οικίαν Του 
καί μένουν μαζί Του δλην τήν ημέραν.

Ή  πρώτη επαφή τού Άνδρέου μέ τόν 
Ίησούν έχει αποφασιστικήν σημασίαν διά 
τήν ζωήν του. Πεπεισμένος, πλέον, δτι εύ- 
ρε τήν ’Αλήθειαν, οδηγεί τόν αδελφόν του 
Πέτρον εις τόν Ίησούν. Φαίνεται ακόμη, 
δτι επεκτείνει τήν προσπάθειάν του καί 
προς τόν συμπολίτην του Φίλιππον, ό ό
ποιος μετά ταύτα αποδέχεται ευχαρίστως
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την πρόσκλησιν τού Ίιισοϋ.
°Εν ακόμη συμβάν, άναφερόμενον εις 

τό Εύαγγέλιον τοϋ Ίωάννου, δεικνύει τήν 
έντονον διάθεσιν τοϋ Πρωτοκλήτου νά 
γνωρίση τόλ1 Ίησοϋν εις δσον τό δυνατόν 
περισσοτέρους ανθρώπους, μάλιστα δε μή- 
όμοεθνεΐς του. Μερικοί προσήλυτοι “Ελλη
νες δεν τολμούν νά πλησιάσουν μόνοι των 
τον Ίησοϋν καί ζητούν τήν μεσολάβησιν 
τού Φιλίππου. Ό  Φίλιππος διστάζει καί 
απευθύνεται εις τον φίλον του Άνδρέαν. 
Οϋτος, διαβλέπων εις τήν συνάντησιν αυ
τήν τήν πρώτην γνωριμίαν τής ελληνικής 
φιλοσοφίας με τήν χριστιανικήν αλήθειαν, 
δδηγεϊ, μετά τού Φιλίππου, τούς “Ελληνας 
εις τον Ίησοϋν. ’Ασφαλώς, ό ’Απόστολος 
Άνδρέας αισθάνεται ιδιαιτέραν ίκανοποίη- 
σιν διά τήν ενέργειαν αυτήν, δταν ό ’Ιη
σούς λέγη: «έλήλυθεν ή ώρα ινα δοξασθή 
ό Τιός τού ανθρώπου». ’Ίσως, εις τήν συ- 
νάντησιν αυτήν νά οφείλεται ή μετέπειτα 
αγάπη τού ’Αποστόλου διά τούς “Ελληνας.

Τό βάρος τής αλήθειας, τήν όποιαν ε- 
γνώρισε πλησίον τού ’Ιησού, πιέζει καί με
ταβάλλει τον Πριυτόκλητον μαθητήν τού 
Κυρίου εις απόστολον άποφασισμένον νά 
θυσιάση καί τήν ζωήν του χάριν τής αλή
θειας. 'Ως ιδρυτής τής εκκλησίας τής Κων
σταντινουπόλεως, κηρύσσει εις τήν Σκυ- 
θίαν, δηλαδή τήν σημερινήν νότιον Ρωσίαν 
καί επεκτείνει τήν δράσιν του εις τον Πόν
τον καί τήν δυτικήν Μικράν ’Ασίαν. Εις 
τήν Σινώπην επί τρεις ημέρας τό αίμα του 
βάφει τάς οδούς τής πόλεως των ημιάγριων 
κατοίκων της. ’Επισκέπτεται τέλος τήν 
Θράκην, τήν Θεσσαλίαν καί τήν υπόλοι
πον Ελλάδα καί καταλήγει εις τήν Άχαΐαν, 
δπου εις τήν πόλιν των Πατρών τελειώνει 
τήν αγίαν ζωήν του.

Κατ’ εξοχήν απόστολος, 5 Πρωτόκλητος 
αγωνίζεται διά νά μεταδώση τήν αλήθειαν 
τού Ευαγγελίου. ’Έχει τήν πεποίθησιν δτι 
κατέχει κάτι τό πολύτιμον, τό όποιον δεν 
ανήκει μόνον εις αυτόν. ’Ανήκει εις δλους 
εκείνους οί όποιοι προσδοκούν νά τό γνω
ρίσουν. 'Ως αληθής ’Απόστολος θέλει νά 
είναι τό εϋχρηστον μέσον διά τοϋ όποιου 
θά διοχετευθή εις τούς άνθρώπους ό λό

γος τού Θεού, ή ’Αλήθεια. Τό μόνον τό 
όποιον ανήκει εις αυτόν είναι ό κόπος, ό 
μόχθος, ή αγωνία, ή αποτυχία, ή ευθύνη 
τής επιτυχίας, τό καθήκον τής μεγάλης 
αποστολής του.

’Απεσταλμένος τής αλήθειας είναι καί 
ό επιστήμων. Προορισμός τού έπιστήμονος 
- έρευνητού είναι νά ίκανοποιήση τήν ε- 
φεσιν τού είδέναι, τού είδέναι τήν αλή
θειαν. Μία έφεσις ή οποία ανήκει εις τούς 
βασικούς καί θεμελιώδεις ορούς τής δια- 
νοήσεως.

Ή  ουσιώδης διαφορά μεταξύ τού ’Α
ποστόλου καί τού έπιστήμονος - έρευνητού 
είναι δτι δ πρώτος δέχεται τήν έξ άποκα- 
λύψειος θείαν αλήθειαν, ενώ ό δεύτερος, 
ακολουθών τούς νόμους τής λογικής, διε
ρευνά μεθοδικώς τό άντικείμενον τής έ- 
ρεύνης του. Οϋτω, καταλήγει εις συσχετί
σεις, ανευρίσκει ομοιότητας ή διαφοράς, 
σχηματίζει έννοιας καί προβαίνει εις τήν 
διατύπωσιν νόμων.

Ό  βαθμός τής αλήθειας μιας προτάσεως 
είναι άνάλογος προς τήν λογικήν αναγκαι
ότητα αυτής. Μία πρότασις είναι αναγ
καίος αληθής, έφ’ δσον δεν δύναται νά 
έχη άλλως. Ή  άπαίτησις αυτή περιορίζει 
τάς δυνατότητας διατυπώσεως μιάς αλη
θούς προτάσεως. Ούτως, ό επιστήμων, διά 
νά προχωρήση εις τήν έρευναν, χρησιμο
ποιεί αξιώματα, διατυπώνει θεωρίας, εκ
φράζει γνώμας, όμιλεΐ διά πίστιν καί κά- 
μνει λόγον διά πιθανότητας. "Ολα αυτά 
δεν είναι αντίθετα προς τήν γνώσιν, δεν 
αντιφάσκουν προς τήν αλήθειαν, αλλά δη
λώνουν διαφοροποίησιν τοϋ βαθμού τής 
γνώσεως. (*)

Ό  βαθμός τής βεβαιότητος μιάς προτά
σεως μάς έπιτρέπει νά καθορίσωμεν τό 
μέλλον τής προτάσεως: Τήν παραδοχήν ή 
τήν άπόρριψίν της. ’Επί παραδείγματι, ή 
παρουσία ανωμαλιών εις τήν κίνησιν τοϋ 
πλανήτου Ουρανού έκαμεν άναγκαίαν τήν 
ϋπαρξιν ενός αγνώστου πλανήτου έπηρεά- 
ζοντος τήν κίνησιν τού πρώτου. Ή  ϋπόθε- 
σις αϋτη ώθησε δύο διακεκριμέένους μα
θηματικούς νά έρευνήσουν τό πρόβλημα 
καί νά υπολογίσουν τά στοιχεία τού ύπο-
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τιθέμενου πλανήτου. Εις την ΰπολογισθεί- 
σαν θέσιν άνεκαλΰφθη ό νέος πλανήτης 
Ποσειδών, άποδεικνύων οΰτω την δύναμιν 
του μαθηματικού λογισμού αλλά καί την 
γονιμότητα τής επιστημονικής ύποθέσεως. 
Τουναντίον, ή ύπόθεσις ΰπάρξεως ετέρου 
πλανήτου κινουμένου εις τροχιάν έσωτερι- 
κώς τής τροχιάς τοΰ Έρμου, προκειμενου 
νά έρευνηθή ή μετάθεσις τοΰ περιηλίου 
τοΰ Έρμου, άπέβη άκαρπος. Ή  Γενική Θε
ωρία τής Σχετικότητος έδωσε τελικώς την 
λΰσιν τοΰ προβλήματος.

'Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τάς οποίας 
τό ανθρώπινον πνεΰμα έταλαιπωρήθη καί 
ή πρόοδος άνεκόπη επί πολλούς αιώνας, 
έξ αφορμής μιας λανθασμένης ύποθέσεως. 
Άναφέρομεν, ένδεικτικώς, τήν περίφημον 
γεεοκεντρικήν ύπόθεσιν —ή Γή αποτελεί 
τό κέντρον τοΰ Σΰμπαντος— ή οποία ά- 
πετέλει τό θεμέλιον τής Αστρονομίας μέ
χρι τον 16ον αιώνα. Προϊόν τής εγωκεν
τρικής διαθέσεεος τοΰ άνθρεόπου, ή υπόθε
σες αυτή ώδήγησεν εις ξένα προς τήν αλή
θειαν πορίσματα καί έθεσεν ανυπέρβλητα 
εμπόδια εις τήν έρευναν τών ουρανίων 
σω,μάτων. Ή το δέ τόσος ό βαθμός τής 6ε- 
βαιότητος τής έν λόγιο προτάσεως, ώστε 
περιεβλήθη καί μέ τό μεταερυσικόν κύρος, 
χάριν τοΰ όποιου ό Γαλιλαίος ΰπεχρεώ- 
θη νά αποκήρυξή τήν θεωρίαν του περί 
κινουμένης Γής.

Τό παράδειγμα τούτο δεν είναι μονα
δικόν εις τήν ιστορίαν τής ’Αστρονομίας 
καί τήν έξέλιξιν τής επιστήμης γενικοότε- 
ρον. "Ολοι οί κλάδοι τής επιστήμης έχουν 
νά παρουσιάσουν παρόμοιας αποκλίσεις α
πό τήν αλήθειαν. Ό  ’Άγγλος άστροφυσι- 
κός S tratton , εις μίαν ομιλίαν του, ειπεν: 
«Ό αστρονόμος εκείνος, ό όποιος θά όμι- 
λήση μετά τεσσαράκοντα έτη εις τήν ιδίαν 
αίθουσαν διά τάς ίσχυοΰσας τότε θεο^ρίας 
περί τοΰ Σΰμπαντος, θά άπορράρη σχεδόν 
τό ήμισυ των θεωριών τάς οποίας σάς ά- 
ναπτύσσιο σήμερον».

Ή  διαερορά ’Αποστόλου καί έρευνητοΰ, 
τήν όποιαν άναερέραμεν ανωτέρω, θεωρεί
ται από τον αφελή αρνητήν τής χριστια
νικής πίστεεος ώς θεμελιώδες επιχείρημα

διά τήν απιστίαν του. Ούτος απορρίπτει 
κάθε τι τό μεταερυσικόν. Δέν δέχεται παν 
δ,τι δέν ύπόκειται εις παρατήρησιν, πάν 
δ,τι δέν δΰναται νά έπαναληφθή διά τοΰ 
πειράματος καί νά θεμειλεοθή δια τοΰ μα
θηματικού λογισμού. Επισείει τό «πίστευε 
καί μή ερεύνα» ως μή συμβιβαζόμενον μέ 
τήν έφεσιν τοΰ εϊιδέναι.

Κατ’ αρχήν, τό «πίστευε καί μή έρευ
να» αποτελεί κατασυκοφάντησή τής χρι
στιανικής κοσμοθεωρίας. «Ερευνάτε τάς 
γραεράς» λέγει προς τούς μαθητάς Του ό 
’Ιησούς. Καί ή Θεολογία ώς επιστήμη α
ποτελεί άδιάτρευστον μαρτυρίαν δτι ό δρό
μος τής έρεΰνης παραμένει ανοικτός.

’Αλλά καί ή άπόρριψις κάθε μεταφυσι- 
κής αλήθειας, διότι είναι μεταερυσική, δέν 
είναι σΰμερωνος προς τήν επιστημονικήν 
μεθοδολογίαν. *Ας χρησιμοποιήσεομεν συγ
κεκριμένα παραδείγματα. Πού στηρίζεται 
ή στοιχειώδης γεωμετρία; Εις έν αξίωμα, 
δηλαδή, μίαν πρότασιν τήν όποιαν δεχό- 
μεθα ώς αληθή. Ή  περίερημος πρότασις 
τοΰ Εΰκλείδου «έκ σημείου κειμένου έκτος 
ευθείας μία μόνον παράλληλος άγεται προς 
τήν δοθεΐσαν ευθείαν» έδημιούργησε τό 
έξαίρετον οικοδόμημα τής Εύκλειδίου γεω
μετρίας τόσον ατενώς συνδεδεμένου μέ τήν 
έξέλιξιν τοΰ πολιτισμού. ’Άν, δμως, άμερι- 
σβητήσωμεν τό αξίωμα αυτό, ή γεωμετρία 
τοΰ Εΰκλείδου παραχεορεΐ τήν θέσιν της 
εις τήν γεωμετρίαν τοΰ R iem ann ή τοΰ 
Lobachevsky. Έχομεν λοιπόν τό δικαίω
μα νά άρνηθώμεν τήν χρησιμότητα τής 
γεωμετρίας τοΰ Εΰκλείδου, έπευδή άπλώς 
δέν εΐμεθα εις θέσιν νά άποδείξωμεν τήν 
λογικήν αναγκαιότητα τής θεμελιώδους 
προτάσεως έπί τής οποίας στηρίζεται;

Τά πειράματα τά σχετιζόμενα μέ τήν α
κτινοβολίαν όδηγοΰν εις τήν παραδοχήν 
τοΰ φωτονίου, τό όποιον άλλοτε μέν ένερ- 
γεΐ ώς σωμάτιον καί άλλοτε εμφανίζεται 
ώς κύμα. Τά φαινόμενα τής συμβολής καί 
τής περιθλάσεως τοΰ φωτός δΰνανται νά 
περιγραφοΰν, άν τό φωτόνιον έχη τάς ι
διότητας τοΰ κύματος, ένω τό φωτοηλε
κτρ ικόν φαινόμενον ή τό φαινόμενον Com
pton ερμηνεύονται μόνον μέ τήν παραδο



χήν τού φωτονίου ώς σωματίου. Εΐμεθα, 
λοιπόν, υποχρεωμένοι, νά δεχθώμεν δτι ή 
ακτινοβολία εμφανίζεται υπό δύο μορφάς 
καί νά περιγράψωμεν τό φωτόνιον ώς σω- 
μάτιον - κΰμα. Βεβαίως, ό μαθηματικός 
λογισμός συνδέει τάς δύο έννοιας και μάς 
επιτρέπει νά περάσωμεν από τον ένα τρό
πον περιγραφής εις τον άλλον. Έν τού- 
τοις, ή αδυναμία τοϋ φυσικού νά κατα- 
νοήση την ουσιαστικήν φύσιν τής ακτινο
βολίας είναι προφανής. Άλλ’ δμως ό φυ
σικός δέν απορρίπτει τήν έννοιαν τού σω
ματίου - κύματος' τήν θεωρεί απαραίτη
τον διά τήν συνέχισιν τής έρεύνης.

Ό  αριθμός τών τοιούτων παραδειγμά
των δέν είναι μικρός. Προσεκτική μελέτη 
οδηγεί εις τό συμπέρασμα δτι ή αφετηρία 
κάθε επιστήμης δέν είναι αναμφίλεκτος. 
Ή  βιολογία άσχολεΐται μέ τήν ζωήν χω
ρίς νά δύναται νά καθορίση τί είναι ζωή. 
Ή  Ιστορία άσχολεΐται μέ γεγονότα τών 
οποίων δέν έχει άμεσον εμπειρίαν. Καί ή 
μαθηματική επιστήμη έχει ώς θεμέλια προ
τάσεις αναπόδεικτους, τά γνωστά αξιώ
ματα.

Ό  δημιουργός τής Κβαντομηχανικής 
H eisenberg, κάτοχος τοϋ βραβείου No
bel, άναφερόμενος εις τάς δυσκολίας θεμε- 
λιώσεως τής γνώσεως, λέγει: «Τώρα εΐμε
θα περισσότερον από άλοτε πεπεισμένοι 
δτι δέν υπάρχει κανέν ασφαλές σημεΐον 
άναχο^ρήσεως από τό όποιον δυνάμεθα νά 
όδηγούμεθα εις δλας τάς περιοχάς τής ε
πιστημονικής γνώσεως. "Ολαι αί λύσεις 
μας πρέπει νά αίωροϋνται επάνω από ένα 
βάθος χωρίς πυθμένα». (2), (3)

Ό  επιστήμων - ερευνητής έπανειλημ- 
μένως καταφεύγει εις τήν ύπόθεσιν, μέ τε
λικόν σκοπόν τήν άναζήτησιν τής αλήθειας. 
Αί υποθέσεις δμως δέν έχουν τήν βεβαιό
τητα καί τήν αντικειμενικότητα τής γνώ
σεως. Πολλάκις άποδεικνύονται εσφαλμέ
νοι καί ενίοτε φαίνονται ώς υπέρ λόγον. 
’Αποτελούν δμως τον μοναδικόν τρόπον 
διά νά πλησιάσωμεν τό αληθές, διότι κα
τά τον Πλάταινα, ή ύπόθεσις είναι ή λο
γική διεργασία τού περιεχομένου τών αι
σθήσεων.

Άλλ’ ενώ εις τήν άναζήτησιν τής επι
στημονικής αλήθειας θεωρείται αυτονόη
τος ή προσφυγή εις υποθέσεις αί όποίαι 
θά ύποστοΰν έλεγχον καί κριτικήν, ή ά- 
πόρριψις τής μεταφυσικής γίνεται άβασα- 
νίστως καί επιπολαίως. Ενίοτε ή κριτική 
εις τήν οποίαν υποβάλλεται μία μεταφυσι
κή αλήθεια γίνεται μέ ακατάλληλα κριτή
ρια καί απορρίπτεται είτε διότι δέν υπο
πίπτει εις τάς αισθήσεις μας, είτε διότι 
θεωρείται ακατανόητος. Κρίνομεν τάς με- 
ταφυσικάς καταστάσεις μέ πρότυπα τού 
τρισδιαστάτου χώρου καί άναζητώμεν είς 
αύτάς ιδιότητας τού υλικού κόσμου. Χρη- 
σιμοποιώμεν μέτρα πεπερασμένων διαστά
σεων διά νά κρίνωμεν γεγονότα τού πνευ
ματικού κόσμου. Είναι ώς νά διαθέτωμεν 
τό μέτρον, αλλά νά άγνοώμεν τάς μεθόδους 
τής μετρήσεως τών έμβαδών καί τών όγ
κων τών σωμάτων.

Ή  άναζήτησις τής αλήθειας είς τον με
ταφυσικόν χώρον απαιτεί κατάλληλον προε
τοιμασίαν καί διάθεσιν δι’ ειλικρινή έρευ
να. Σήμερον δμως ή διάθεσις αυτή τείνει 
νά άντικατασταθή από αδιαφορίαν προς 
τήν μεταφυσικήν καί τάς πνευματικάς α
ξίας. Ό  άθεος τής εποχής μας είναι ό α
διάφορος. Τήν νοοτροπίαν του εκφράζει 
σαφώς τό τού Πρωταγόρου: «Περί μέν 
θεών ούκ έχω είδέναι οΰθ’ ώς είσίν οϋθ’ 
ώς ούκ είσίν οϋθ’ όποιοι τινές ιδέαν' πολ
λά γάρ τά κωλύοντα είδέναι ή τ’ άδηλότης 
καί βραχύς ών ό βίος τού ανθρώπου». Ό  
αδιάφορος έχει σταματήσει κάθε πνευμα
τικήν άναζήτησιν.

Ά ς  άφήσωμεν δμως τον άδιάφορον καί 
ας έπανέλθωμεν είς τον εραστήν τής άνα- 
ζητήσεως. Είς τον επιστημονικόν τομέα, 
ή συνεχής έρευνα οδηγεί είς τήν βαθυτέ- 
ραν κατανόησιν τών φαινομένων καί είς 
τήν άκριβεστέραν περιγραφήν τών νόμων. 
Ή  επίμονος άναζήτησις άποκαλύπτει ά- 
γνώστους πλευράς καί πολλάκις οδηγεί είς 
άπροσδόκητα επιτεύγματα. ’Αλλά τό τίμη
μα μιας τοιαύτης προσπάθειας είναι, ενίοτε 
βαρύτατον. ’Εκτός τών κόπων καί τών πολ
λαπλών στερήσεων, ό ερευνητής πρέπει νά 
είναι έτοιμος νά προσφέρη καί τήν ζωήν
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του προκειμένου νά προαγάγη την γνώσιν. 
’Ά ς ένθυμηθώμεν την Curie, ή οποία 
προσέψερε τήν ζωήν της εις την ερευνά 
τής ραδιενέργειας, τούς ιατρούς οι όποιοι 
μολύνουν τούς εαυτούς των με ιούς και α
ποθνήσκουν εις τον αγώνα διά τήν κατα- 
νίκησιν τής νόσου, τούς άστροναύτας οι 
όποιοι καίγονται ζωντανοί εις τον θαλα
μίσκον τοον, είς τήν προσπάθειαν έξερευ- 
νήσεως τού διαστήματος.

'Τπάρχει, βεβαίως, ή χαρά τής άνακα- 
λύψεως, ή οποία αποτελεί τήν ώραιοτέ- 
ραν ανταμοιβήν τής κοπιώδους άναζητή- 
σεως. Ή  δίψα τής δημιουργίας, ή οποία 
υπερνίκα τήν ατμόσφαιραν τής αγωνίας 
καί οδηγεί είς τήν άνακάλυ\|πν τής κρυπτό
μενης αλήθειας.

Π αρ’ δλην όμως τήν πρόοδον καί τήν 
άδιάκοπον προσφοράν των ερευνητών, 
φραγμοί καί ανυπέρβλητα εμπόδια περιο
ρίζουν τελικώς τό πεδίον τής γνώσεως. Ή  
άποκάλυψις τής αλήθειας είς τόν χώρον 
τών φυσικών φαινομένων, επί παραδείγμα- 
τι, ουδέποτε θά είναι πλήρης. Δέν είναι 
δε τούτο αποτέλεσμα μόνον τών πεπερα
σμένοι δυνατοτήτων μας. ’Ά ς ένθυμηθώ
μεν τόν δαίμονα τού i Laplace: είναι ή 
υπέρ διάνοια εκείνη ή όποια, εάν έγνώρι- 
ζεν, είς μίαν δεδομένην στιγμήν, ρλας τάς 
δυνάμεις αί όποΐαι δρουν είς τήν φύσιν, 
τάς θέσεις καί τάς ταχύτητας δλων τών 
σωμάτων τού μακροκόσμου καί τών ατό
μων τού μικροκόσμου, είχε δέ τήν δυνατό
τητα νά ύποβάλη τά δεδομένα αύτά είς μα
θηματικήν άνάλυσιν, θά έγνώριζεν μετά 
βεβαιότητος τό μέλον τού Σύμπαντος. Α[ 
σημεριναί όμως εξελίξεις τής Φυσικής δέν 
επιτρέπουν είς τόν δαίμονα αύτήν τήν πρό- 
γνωσιν.

'Η  αποτυχία τού δαίμονος τού Laplace 
δέν προέρχεται ούτε από τό τεράστιον πλή
θος τών αντικειμένων, ούτε σχετίζεται μέ 
τάς μαθηματικάς ικανότητας τού δαίμο
νος, άλλ’ απορρέει από αύτήν ταύτην τήν 
φύσιν τού υλικού κόσμου. Είς τόν μικρό- 
κοσμον ισχύει ή αρχή τής άβεβαιότητος 
τού Heisenberg, ή οποία λέγει δτι είναι 
αδύνατον νά καθορίσοηιιεν επακριβώς τήν

θέσιν καί τήν ταχύτητα ενός σωματίου είς 
μίαν δεδομένην στιγμήν. "Οσον άκριβέστε- 
ρον προσδιορίζεται ή ταχύτης τού σωμα
τίου, τόσον αβέβαιος είναι ό προσδιορισμός 
τής θέσεώς του, καί άντιστρόφως. (4) Ό  
Heisenberg, σχολιάζων τήν αρχήν τής 
αίτιότητος τού K ant «παν δ,τι συμβαίνει 
προϋποθέτει κάτι έκ τού όποιου παράγεται 
κατά ένα ώρισμένον κανόνα», γράφει τά 
εξής: «Ή  σαφής διατύπωσις τού νόμου 
τής αιτίας είναι ή ακόλουθος: Έάν γνω- 
ρίζωμεν επακριβώς τό παρόν, δυνάμεθα νά 
υπολογίσωμεν τό μέλλον. Δέν είναι ή άπό- 
δοσις εσφαλμένη, άλλ’ ή ύπόθεσις. Δέν 
δυνάμεθα κατ’ αρχήν νά γνωρίσωμεν τό 
παρόν είς δλα αυτού τά μέρη. Ένεκα δέ 
τούτου, κάθε παρατήρησις είναι μία εκλο
γή από πλήθος δυνατοτήτων καί ένας πε
ριορισμός τού μελλοντικούς δυνατού».(5) (6) 

Πεπερασμένος καθώς είναι ό ανθρώπι
νος νούς, είναι φυσικόν νά άποκτήση πε- 
περασμένην καί ατελή γνώσιν τής αλή
θειας. «Ή  όρμή τού ανθρώπου διά τήν 
γνώσιν, λέγει ό Γερμανός άστροφυσικός 
Vogt, δέν σταματά ούτε είς τά ελάχιστα 
άτομα, ούτε είς τούς τεραστίους Γαλαξίας. 
Ό  άνθρωπος εισδύει διαρκώς είς τό μυ
στήριον τού Σύμπαντος, αλλά υπάρχουν 
δι’ αυτόν πάντοτε δρια καί φραγμοί είς 
τήν δύναμιν τής θεωρήσεοος τών πραγμά- 
τοον, είς τήν δύναμιν τής γνώσεως».(7)

Είς τήν προσπάθειαν κατανοήσεοος τής 
φύσεως ό ερευνητής καταφεύγει είς τήν 
διατύπωσιν προτάσεοον καί τόν σχηματι
σμόν εικόνων αί όποΐαι, παρά τά προσα- 
γόμενα επιχειρήματα διά τήν δικαιολογίαν 
τής παραδοχής των, δέν καθίστανται κα
τανοητοί. Είναι αί υπέρ λόγον φυσικαί ά- 
λήθειαι αί όποΐται, ως τοιαϋται, δέν κα- 
τανοοΰνται μέν, γίνονται δμως παραδε
κτοί. Άναφέραμεν ήδη τήν εικόνα τού 
σωματίου - κύματος, ήτις είναι απαραίτη
τος διά τήν ερμηνείαν τών φαινομένων τής 
ακτινοβολίας. Είναι τόσον δύσκολον είς τόν 
άνθρωπον νά παραδεχθή αυτόν τόν δυα- 
σμόν! Ποια εμπειρία δύναται νά δικαιο- 
λογήση τό γεγονός δτι μία καί ή αυτή όν- 
τότης, τό φωτόνιον, συμπεριφέρεται υπό



τελείως διαφορετικός μορφάς;
Ενα δεύτερον παράδειγμα, υπέρ λόγου 

αλήθειας, προέρχεται από την γεωμετρίαν 
τοΰ R iem ann. Είναι δυνατόν, διδάσκει ή 
γεωμετρία αυτή, από δύο σημεία νά διέρ
χονται άπειροι εύθεϊαι χωρ'ις νά ταυτί
ζονται καί ούχί μία, δπως έδιδάχθημεν 
εις τα μαθητικά θρανία καί πιστοποιεί ή 
εμπειρία μας.

Ισως ίσχυρισθή τις δτι ή γεωμετρία 
τοΰ R iem ann αποτελεί μαθηματικόν κα
τασκεύασμα μή άνταποκρινόμενον προς την 
φυσικήν πραγματικότητα. Αί σύγχρονοι δ- 
μως κατακτήσεις τής ’Αστρονομίας εις την 
έρευναν τοΰ Σύμπαντος, εϊδικώς δέ εις τον 
τομέα τής Κοσμολογίας, αποκαλύπτουν έν 
Σύμπαν τοΰ όποιου ή γεωμετρία συμφω
νεί με τήν τοΰ R iem ann.

ΕΙ ανθρώπινη διάνοια είναι ανίσχυρος 
νά κατονήση τήν ανωτέρω διατυπωθείσαν 
γεωμετρικήν πρότασιν. Είναι αντίθετος 
προς την έμπειρίαν μας. Ούτε υπάρχει δυ- 
νατότης νά κατανοηθή μελλοντικούς. Ή  φύ- 
σις τής γεωμετρικής αυτής αλήθειας τήν 
καθιστά άδιανόητον.

’ Αν δμως υπάρχουν υπέρ λόγον άλή- 
θειαι εις τον φυσικόν κόσμον, τί τό παρά
δοξον νά υπάρχουν τοιαΰται καί εις τον 
μεταφυσικόν χώρον; Δεχόμενοι λοιπόν τάς 
υπέρ λόγον επιστημονικός αλήθειας καί ά- 
πορριπτοντες άβασανίστως τάς μεταφυσι
κός τοιαύτας, ένεργοΰμεν μέ προκατάληψιν 
καί άνευ αντικειμενικότητας. «Όποιαιδή- 
ποτε καί αν είναι εις τό μέλον, λέγει ό 
I άλλος μαθηματικός G oursat, αί πρόοδοι 
τής Άλγέβρας καί τής Άναλύσεως, τά 
μεγάλα προβλήματα τοΰ Θεοΰ καί τής α
θανασίας τής -ψυχής θά έκφεύγουν από 
τούς μαθηματικούς τύπους. Ό  μεγαλύτε
ρος γεωμέτρης τοΰ κόσμου δέν γνωρίζει 
διά τά ζητήματα αυτά περισσότερα από 
μαθητήν δημοτικοΰ σχολείου. Μοΰ φαίνε
ται, δμως, συμπεραίνει, δτι τό θέαμα τής 
βαθείας αρμονίας, ή οποία βασιλεύει εις 
τον κόσμον των αριθμών, πρέπει μάλλον 
νά κινήση τό πνεύμα προς τάς πνευματι
κός λύσεις».(8) (9)

Δύο ακόμη στοιχεία, έν σχέσει μέ τήν

άναζήτησιν τής επιστημονικής αλήθειας, 
κρινομεν σκόπιμον νά άναφέρωμεν: τήν 
αποτυχίαν καί τήν επιμονήν εις τήν έρευ
ναν.

Είναι σχεδόν βέβαιον δτι πολλαί άπο- 
τυΧεϊζ προσπάθειαι κρύπτονται όπισθεν 
κάθε επιτυχίας. Άλλ’ ίδιον τοΰ άληθοΰς 
έρευνητοΰ γνώρισμα είναι νά δέχεται τήν 
αποτυχίαν μετά καρτερίας. Είναι σπουδαί- 
ον πράγμα νά γνωρίζη κανείς πών νά αν
τιδρά δταν άποτυγχάνη.

Ολη ή ζωή γενικώς καί ή επιστημονική 
έρευνα είδικώτερον, δέν είναι μόνον δι
καίωμα καί προνόμιον, είναι περισσότερον 
δοκιμασία. Ή  ζωή καί τό έργον τών σκα
πανέων τής επιστήμης έχει νά διηγηθή 
πολλά διά τάς δοκιμασίας καί τάς αποτυ
χίας των, τας οποίας εκείνοι αντιμετώπι
σαν έπιτυχώς. Οΰτω, κατέστη δυνατή ή 
προοδος καί ήλθον εις φώς καταπληκτικοί 
ανακαλύψεις.

Πολλάκις, ενώ ή έρευνα εξελίσσεται καί 
φαίνεται νά προσεγγίζη προς τό τέρμα τής 
επιτυχίας, ανακύπτουν αίφνιδίως ανυπέρ
βλητα εμπόδια. Ό  δρόμος τον οποίον ήκο- 
λούθησεν ό ερευνητής δδηγεΐ εις αδιέξο
δον. Δύο τινά είναι τότε δυνατά: νά έγκα- 
ταλειφθη ή έρευνα ή νά άναζητηθή άλλη 
οδός καί νά δοκιμασθή νέα μέθοδος.

Ή  απογοήτευαις τοΰ έρευνητοΰ είναι 
πρόδηλος. Ή  σκέψις έγκαταλείψεως τής 
έρεύνης, άν καί άνθρωπίνως είναι δικαιο
λογημένη, ιδιαιτέρως δταν έχη προηγηθή 
πολυετής εργασία, έν τούτοις, είναι ταυ
τόσημος μέ τήν αποτυχίαν. Τό μόνον άν- 
τίδοτον κατά τής αποτυχίας είναι ή επιμο
νή, ή άναζήτησις νέων μεθόδων.

Χαρακτηριστικόν παράδειγμα σειράς α
ποτυχημένων προσπαθειών, φαινομενικώς, 
αποτελεί καί ή έπί τόσα έτη συνεχιζόμενη 
έρευνα διά τήν κατανίκησιν τοΰ Καρκί
νου. Ή  πείρα έκ τών αποτυχιών δδηγεΐ 
τούς έρευνητάς εις νέας μεθόδους καί τούς 
αποκαλύπτει νέας δυνατότητας. Αί προσ- 
πάθειαι συνεχίζονται καί οί έρευνηταί μο
χθούν νά δικαιώσουν τάς έλπίδας τής άν- 
θρωπότητος.

Σκοπός τής επιστημονικής έρεύνης ει-
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ναι, όπως εΐπομεν, νά περιγράψη όσον τό 
δυνατόν πληρέστερου τα φυσικά φαινόμε
να, νά άναζητήση σχέσεις καί αναλογίας, 
νά διατύπωση νόμους. Ή  άναζήτησις αυ
τή είναι προϊόν τής πεποιθήσεώς μας είς 
την ύπαρξιν αρμονίας, ή κατά τον ’Ανα
ξαγόραν δτι «πάντα διεκόσμισε νους». 
Άλλ’ ή έρευνα αυτή δεν είναι δυνατόν νά 
όδηγήση είς τήν κατανόησιν τής έσχατης 
πραγματικύτητος, τής πλήρους αλήθειας. 
«Ή  επιστήμη σιωπά, δταν τίθεται τό ερώ
τημα τής μεγάλης Ένότητος -—τοϋ Ενός 
τοϋ Παρεμνίδου—  είς τήν οποίαν καί η
μείς κατά κάποιον τρόπον άνήκομεν», πα
ρατηρεί ό διάσημος δημιουργός τής ·Κυ- 
ματομηχανής Schrodinger.

Φίλοι φοιτηταί,
Ζώμεν είς μίαν εποχήν τήν όποιαν χα

ρακτηρίζει ή τεχνική πρόοδος, προϊόν τής 
συνεχοϋς έρεόνης καί άναζητήσεως. Μή 
μείνωμεν έξω τοϋ πνεύματος αύτοϋ. Ή  τε
τραετής φοίτησίς σας ας μήν έχη σκοπόν 
καί καρπόν τήν άπόκτησιν τής βάσεως είς 
έκαστον μάθημα, τήν γνωστήν παγκόσμιον 
φοιτητικήν σταθερόν, αλλά τήν έμβαθυν- 
σιν είς αυτό. Ή  απόκτησες τού πτυχίου άς 
μήν είναι τό τέλος άλλ’ ή αρχή τής πρα
γματικής έρεΰνης.

Τό σπουδαιότερου ίσως άπόκτημα, πα
ραλλήλους μέ τάς επιστημονικός γνώσεις, 
είναι δλα τά άναφερθέντα γνωρίσματα τοϋ 
έρευνητού, τά όποια πρέπει ιδιαιτέρως να 
καλλιεργηθούν κατά τον τετραετή κύκλον 
των πανεπιστημιακών σπουδών σας. Ά -
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είτε πολύ ευνοηθούν αί προσπάθειαί σας 
είς τήν ζωήν, πρέπει δταν προσεγγίζετε 
τον μεγάλου σκοπόν νά έχετε τό δικαίωμα 
νά εϊπητε: «’Έκαμα δ,τι ήμπόρεσα».
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Επιστημονικής Βοηθού έδρας Ε γκληματολογίας Παντείου Σχολής

(Συνεχεία εκ τοΰ προηγουμένου)

A ΡΑΜΑΤΙΚΗ επίσης είναι καί ή κατά
στασής οικογενειών, των οποίων μέλη 

πλήττονται υπό διαφόρων ψ υ χ ι κ ώ ν  α 
ν ω μ α λ ι ώ ν  . Αδται συνιστώσαι παρεκ
κλίσεις εκ τοΰ κανονικού ψυχικοΰ τύπου, 
δημιουργοΰσι ποικιλόμορφους δεινοπαθείας 
καί εις τά ανώμαλα άτομα, αλλά καί εις 
τά λοιπά μέλη τής οικογένειας καί εις 
πήν κοινωνίαν, πολλαχώς προωθοΰσαι προς 
ανωμάλους ψυχικάς αντιδράσεις καί πρός 
επικίνδυνα^ είδη διαβιώσεως, τινές όέ έξ 
αυτών ευρεως καί προς εγκληματικότητα 
και ανηθικότητα. Ενταύθα συναντώνται 
Λ.χ. ή επιπολαιότης, ή αστάθεια καί ή ρο
πή προς διασκεδάσεις καί πρός τό οινό
πνευμα καί πρός τον άτακτον βίον των 
 ̂π ε Ρ 'θ υ μ 1 κώ ν . Ή  ψυχρότης καί ό ε

γωισμός, ή μεμψιμοιρία καί τό εύερέθιστον 
καί τό παθολογικώς ευθικτον τών καί πρός 
αυτοκτονίαν ρεποντων κ α τ α θ υ μ ι - 
κ ώ ν . At ύπερβολικαί ίδέαι καί ή επι
κίνδυνος επιθετικοτης ιδίως τών φ α ν α - 
_· ι κ ώ ν α γ ω ν ι σ τ ώ ν .  Ή  ματαιο'δο- 
ςια, ή συντροφευομένη υπό ψυχρότητος καί 
σκληρότητος, ή ιδιοτρόπως άνα.ίτιος εναλ
λαγής τής ψυχικής διαθέσεως, ό εγωισμός 
καί η παθολογική μανία πρός έπίίδειξιν 
καί επιβολήν καί γενικώς ή υστερία τών 
ε π ι ζ η τ ο ύ ν τ ω ν  ά μ ε τ ρ ο ν  π ρ ο 
σ ω π ι κ ό ν  κ ΰ ρ ο ς . Αί δυσφορικαί κα- 
ταθλιπ ακαι αντιδράσεις τών έ χ  ό ν τ ω ν 
ε ύ μ ε τ ά β ο λ ο ν  τ ή ν  ψ υ χ ι κ ή ν  
ο ι ά θ ε σ ι ν επιληπτοειδών ή ψυχικώς ά

στατων ή παρορμητικών. Η ευμετάβολος 
ψυχική διάθεσις, τό ευθικτον καί εύερέθι- 
στον τών ρεπόντων εις αποτόμους βιαίας 
εκδηλώσεις, ή ίσχυροτάτη άντίδρασις τοΰ 
πάθους καί αί όρμητικαί βιαιότητες τών 
όξυθύμων ε κ ρ η κ τ ι κ ώ ν ,  τών τόσον 
δυστυχή καθιστώντων τον γάμον καί τήν 
οικογένειαν αυτών. Ή  ελλειψις εσωτερι
κής αντιστασεως και ή εντεύθεν πλήρης 
ανικανοτης προς αντίστασιν πρός τόν πει
ρασμόν τών άβουλων. Ή  τέλος ή γευρικό- 

η αδράνεια, η νευρική καί ψυχική 
ανεπάρκεια, τών εύχερώς υφισταμένων 
νευρικήν κόπωσιν καί έξάντλησιν τών ύ- 
ποχονδρίων ψ υ χ α σ θ ε ν ι κ ώ ν  οί ό
ποιοι καταβασανίζουν εαυτούς καί τήν οι- 
κογένειάν των καί καθιστούν τήν ζωήν 
καί τόν γάμον μαρτυρικόν.

Όμοίως σαθρόν καί δυστυχές είναι τό 
οικογενειακόν περιβάλλον τών οικογενειών, 
εις τάς οποίας κυριαρχούν επικίνδυνοι ά - 
ν α τ ρ ε π τ ι κ α ί  κ α ί  ύ λ ι σ  τ ι κ  α ί 
κ α ί  α θ ε ϊ σ τ ι κ α ί κ ο σ μ ο θ ε ω -  
Ργ α ι . Αδται δημιουργούν ήφαιστειώδη 
οικογενειακήν ατμόσφαιραν καί αφυπνί
ζουν εν τή οικογένεια δυνάμεις τού κακού 
και τούτο, διότι, άφ ενός .υποβιβάζουν τήν 
ανθρωπίνην αξιοπρέπειαν, καθιστώντα τόν 
άνθρωπον λάτρην τής δλης καί παρωθούν 
τούτον εις αγώνας αλληλοσπαραγμού, άφ’ 
έτερου δε κλονίζουν τήν άνθρωπίνην ψυ
χήν, ή οποία, διδασκόμενη δτι βέν υπάρ
χει Θεός, Θεία Πρόνοια καί μετά θάνατον
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ζωή, χάνει το θάρος έν τή ζωή καί αντι
δρά είτε εν απελπισία, διά φ υ γ ή ς  έκ 
τής ζωής διά νευρώσεως καί διά ψυχώ
σεων, ή δι’ άνευρέσεως τεχνητής ευτυχίας 
μέσψ οινοπνεύματος καί τοξικομανίας ή δι’ 
αυτοκτονίας, είτε διά περιφρονήσεως των 
ηθικών άξιων καί των ηθικών καθηκόν
των, καί έπομένως διά δ ι α φ θ ο ρ ά ς .

Καί υπάρχουν βεβαίως καί άλλαι απο
χρώσεις τοϋ σ α θ ρ ο ύ  οικογενειακού 
περιβάλλοντος, φέρ’ είπεΐν τό καταστρε
πτικόν διά τήν ηθικήν καί την ύλικήν 
εύτυχίαν τής οικογένειας πάθος προς τά 
τυχηρά παίγνια, πόθος προς πολυτέλειαν 
ζωής, ύπαδούλωσις εις τάς δεισιδαιμονι- 
κάς ιδέας κ.ο.κ. Είναι όμως αδύνατον νά 
διεξέλθωμεν, έστω καί δι’ ολίγων, πάσας 
τάς πτυχάς τού σαθρού οικογενειακού πε
ριβάλλοντος, νομίζομεν δ’ δτι παραστατι- 
καί υπήρξαν αί ήδη μνημονευθεϊσαι ένδει- 
κτικώς ανωτέρω περιπτώσεις.

Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ 
ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 
ΑΤΥΧΙΩΝ Ο ΙΚΟ ΓΕΝΕΙΩΝ

Καί ήδη είσερχόμεθα εις τήν παρατή- 
ρησιν μιας νέας .περιοχής, ήτοι τών πλητ- 
τομένων υπό αντιξοοτήτων τής ζωής καί 
ατυχιών οικογενειών. Διότι, δυστυχώς, ή 
ζωή είναι αγών τραχύς μέ αγωνίας καί 
πλήγματα καί πικρίας καί θρήνους. Καί 
συναντά δ άνθρωπος εις τήν ζωήν του καί 
τήν ζωήν τών αγαπημένων του προσόπων 
αναπηρίας καί άσθενείας, σωματικάς ή ψυ- 
χικάς, όλιγοφρενείας, δυστυχήματα καί 
θανάτους. ’Ή  οίκονομικάς εξαθλιώσεις καί 
πενίαν. Καί γενικώς συχνή είναι ή οδύ
νη, ή οποία πληγώνει τήν οικογενειακήν 
,ωήν καί ή οποία δύναται νά άποτελέση 
ενδεχομένως κακόν σύμβουλον καί νά 6- 
δηγήση έμφανώς ή λανθανόντως καί αμέ
σως ή εμμέσως εις αντικοινωνικόν κατή
φορον:

Α '.—  Τοιουτοτρόπως, βλέπομεν δτι έν 
ο ί κ ο γ ε ν ε ί α ι ς ,  τ ώ ν  ό π ο ι ω ν  
μ έ λ η  ε ί ν α ι  σ ω μ α τ ι κ ώ ς  α ν ά 
π η ρ α  ή δ υ σ ε ι δ ή  ή τ ά ό π ο ι α  
π ά σ χ ο υ ν  έ κ  χ ρ ο ν ι ώ ν  σ ω μ α 

τ ι κ ώ ν  ν ό σ ω ν ,  ε π η ρ ε ά ζ ο ν 
τ α ι  α μ έ σ ω ς  ή ε μ μ έ σ ω ς  αί  
ψ υ χ ι κ ά  ί λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ι  καί ή 
διάθεσις τών αναπήρων καί τών νοσούν- 
των, νά προκαλήται έκ τούτου καί έλάτ- 
τωσις τής ίκανότητος πρός ιέργασίαν καί 
νά δημιουργήται αδυναμία πρός έκπλήρω- 
σιν τών οικογενειακών καθηκόντων. ’Ιδίως 
δέ ή σωματική αναπηρία πολλάκις καί κα
τά κανόνα συνοδεύεται καί υπό ψυχικής 
αναπηρίας. ’Ά ς ένθυμηθώμεν τήν γιγαν- 
τοσωμίαν ή τήν νανοσωμίαν, τήν δυσαρ
μονίαν μεταξύ κορμού καί μελών, τήν κα
κομορφίαν τού κορμού, τήν ελλειψιν άρτι- 
μελείας ή τήν ελλειψιν λειτουργίας οργά
νων, ως επί τυφλών, κωφαλάλων, καί πα
ραλυτικών, τούς συνδυασμούς διαφόρων ελ
λείψεων ως έπί κωφότητος, δυσκαμψιών ή 
αγκυλώσεων. Καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
τελικώς δημιουργοΰνται ψυχικά τραύμα
τα καί θλίψεις, ψυχικαί ίδιορρυθμίαι, δυ
σχέρεια προσαρμογής πρός τάς ο'ίκαγενεια- 
κάς καί κοινωνικάς βιοτικάς άνάγκας, α
ναστολή τής έλευθέρας έκδηλώσεως τών 
ψυχικών στοιχείων. Τοιουτοτρόπως δέ βλέ
πομεν τούς αναπήρους νά μειονεκτοΰν έ
ναντι τών συνανθρώπων από άπόψεως εξω
τερικής έμφα,νίσεως, εις τήν επιδίωξιν οί- 
ωνδήποτε σκοπών, εις τήν έπαγγελματι- 
κήν ικανότητα, εις τήν οικογενειακήν θέ- 
σιν, εις τήν γενετησίαν ζωήν, εις τήν ά- 
πόκτησιν οίουδήποτε αγαθού. Εντεύθεν δέ 
έξηγεΐται ή εις τά βαθύτερα ψυχικά στρώ
ματα ύποκρυπτομένη δυσφορία, δυσαρέ
σκεια, πικρία, ακόμη έ^δεχομένη καί κα- 
κεντρέχεια, μίσος, καχυποψία, ύπουλότης, 
ζηλοτυπία. 'Ως έκ τούτου δημιουργοΰνται 
πικρίαι καί θλίψεις εις ολόκληρον τήν οι
κογένειαν, αλλά καί έκ τής τοιαύτης υ
λικής μειονεξίας καί τής δυσμενούς ψυχι
κής προδιαθέσεως έξηγοΰνται οί κυριώτε- 
ροι αίτιολογικοί συνδυασμοί μεταξύ αναπη
ριών καί έγκληματικότητος, ιδίως δέ εξυ
βρίσεων, ψευδορκιών, ψευδών καταμηνύ- 
σεων, συκοφαντιών, φθορών ξένης ιδιοκτη
σίας, κλεπταποδοχών, βιασμών ανηλίκων, 
ζωοφιλιών καί αίδοιοδειξιών (περί αυτών 
έκτενώς «Μιχαήλ Γ. Στριγγάρη. Ψυχια- 
τροδικαστική. ’Αθήναι 1947», σ. 31 έπ.) .
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B ·—  'Ομοίως ενδεκτικώς ayαφερόμεθα 
εις οικογένειας, των οποίων μέλη είναι 
ό λ ι γ ο φ ρ ε ν ή  ή κ α ί  α π λ ώ ς  
π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ς  κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ -  
V a . Δυστυχία, ή οποία 'δημιουργεί αγω
νίαν καί θλίψεις εις ολόκληρον την οικο
γένειαν.

Είναι δέ, κακή τή μοίρα, εκτεταμένη 
καί έντονος ή σχέσις μεταξύ δλιγοφρενείας 
ή άπλής άμβλυνοίας καί έγκληματικότητος 
καί πορνείας.

"Ας άναλογισθώμεν, δτι οί μεν βαρείας 
καθυστερήσεως καί στασιμότητας είναι 
καθ ολοκληρίαν ανίκανοι νά διακρίνουν, 
έστω καί στοιχειωδώς, τό ήθικόν από τού 
ανήθικου, οί δέ έλαφρότερον καθυστερη
μένοι καί στάσιμοι έχουν άπλώς χονδροει- 
δεϊς ήθικάς εντυπώσεις. Πάντως δέ γενι
κώς στερούνται ηθικών αναστολών καί ι
κανότητας συγκροτήσεως καί κυριαρχίας 
απέναντι τού πειρασμού.

'Ομοίως δέον νά λάβωμεν ύπ’ δψιν δτι, 
λόγω διανοητικών ελαττωμάτων, είναι α
νίκανοι ούτοι νά σταθμίσουν τάς ενεργεί ας 
τιον καί τάς συνέπειας των, διό καί φέ
ρονται μετά τής αυτής εύχερείας καί έξ 
ίσου τόσον πρός ελαφρότερα, δσον καί προς 
βαρύτατα, καί ειδεχθέστατα εγκλήματα, 
χωρίς νά δύνανται νά άντιληφθοΰν δτι τό 
εν είναι έλαφρότερον, τό δέ είναι τυχόν 
ακόμη καί φρικτόν αδίκημα.

Άνάλογον ανικανότητα έχουν ούτοι καί 
διά νά συλλάβουν καί τό νόημα άφ’ ενός 
τού κακού, τό όποιον προξενούν έγκλημα- 
τούντες, άφ’ ετέρου δέ τού κακού, τό ό
ποιον επιβάλλεται εναντίον των, δταν τι
μωρούνται διά ποινής. Ούτε καί είναι ι
κανοί νά συσχετίσουν τό δεινόν τού εγκλή
ματος άφ5 ενός καί τού δεινού τής ποινής 
άφ έτέρου. Διό, τά μέν έγκλήματά των 
τά τελούν μέ απάθειαν, σκληρότητα καί 
βαναυσότητα, ή μόνη δέ συναισθηματική 
εντύπωσίς των είναι ή ευχάριστη,σις έκ 
τής άπολαύσεως τών έκ τού εγκλήματος 
αναμενομένων, τάς δέ παινάς ύφίστανται 
μέ τό συναίσθημα δτι αδικούνται, διό καί 
καταλαμβάνονται υπό δίψης έκδικήσεως. 
’Αντί, λοιπόν, εις την δευτέραν περίπτω- 
σιν νά συνετισθοΰν διά τής ποινής, αντι

θέτους ένισχύονται πρός υποτροπήν.
Έν συνεχεία, ας ένθυμηθώμεν δτι ούτοι 

είναι ανίκανοι πρός έκπαίδευσιν γενικής 
μορφώσεως καί πρός επαγγελματικήν μα
θητείαν, διό καί αδυνατούν νά ασκήσουν 
επαγγελματικήν εργασίαν καί νά λύσουν 
τό οικονομικόν καί βιοποριστικόν των πρό
βλημα. Φυτοζωοΰντες βαρύνουν, άφ’ ενός 
τήν οικογένειάν των, άφ’ έτέρου δέ καί 
τήν κοινωνίαν, είτε περιθαλπόμενοι ύπ’ 
αυτής, είτε άρπάζοντες παρ’ αυτής τά πρός 
τό ζήν δι’ εγκλημάτων κατά τής περιου
σίας.

’Έχοντες επί πλέον οί όλιγοφρενεΐς ά- 
νωμάλους καί διαστρόφους όρμάς, είναι έμ- 
πεποτισμένοι υπό καταστροφικής διαστρό- 
φου μανίας καί παρορμητικούς φέρονται 
πρός φρικώδη εγκλήματα βασανισμών καί 
άκρωτηριασμών ζώων καί άνθρώπων, ζωο
κτονίας καί ανθρωποκτονίας, πρός φθοράς 
ξένης ιδιοκτησίας καί άφθονους καί πρός 
εμπρησμούς, διότι είναι περίεργον, άλλά 
άληθές δτι θέλγωνται δλως ιδιορρύθμους εκ 
τής θέας τού πυρός. (Έξήγησιν δίδει δ 
Φρόϋντ όμιλών περί λανθκνούσης ίκανοποι- 
ήσεως τής γενετήσιας των δρμής) .

’Επίσης έχοντες ούτοι διάστροφον γενε- 
τησίαν ορμήν καί άνίκανοι δντες νά λύ- 
σωσι βιολογικούς καί κοινωνικούς διά γά
μου τό γενετήσιόν των πρόβλυγμα φέρονται 
οί έξ αυτών άνδρες εις φρικώδη γενετή
σια εγκλήματα λ.χ. άλγολαγνικώς βιάζον- 
τες καί φονεύοντες άπροστατεύτους γυναί
κας καί άπροστάτευτα παιδία, α)ί δέ έξ 
αυτών πνευματικώς καθυστερημέναι γυναΐ- 
κεό προσφέρονται εις τούς πρώτους τυ- 
χόντας.

Τέλος, λόγφ τού κατωτέρου νοητικοΰ, 
οί στάσιμοι καθίστανται θύματα έκμεταλ- 
λεύσεως εκ μέρους επιτηδείων, οί δποϊοι 
καθιστούν τούς δλιγογρενεΐς όργανά των 
εις εγκλήματα ή εις άκολασίας.

’Εντεύθεν λοιπόν πας τις δύναται νά άν- 
τιληφθή τήν τραγωδίαν τής ατμόσφαιρας 
τής οικογένειας, τής δποίας τυχόν έν προσ
φιλές μέλος, είναι πνευματικώς καθυστε
ρημένου.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Νομικά προβλήματα 
επί τών μεταμοσχεύσεων
ΗΛΙΑ ΓΑΦΟΥ
Όμοτίμου ΚαθηγητοΟ τοϋ Πανεπιστημίου

Δ) ’Εκ τής συντόμου ταύτης άναλύσεως 
τών διατάξεων τής ήμετέρας ποινικής νο
μοθεσίας, δυνάμεθα νά καταλήξωμεν εις 
τό συμπέρασμα, δτι αΰται δέν προστατεύ
ουν έπαρκώς την ιατρικήν δραστηριότητα 
επί τοΰ πεδίου τών μεταμοσχεύσεων καί 
εις τάς μάλλον ένδιαφερούσας πρακτικώς 
περιπτώσεις, καθ’ ας ή άφαίρεσις τοϋ ορ
γάνου γίνεται από νεκρόν. Διά νά μη άφε- 
θή, δθεν, ό ιατρικός κόσμος εις την διά- 
θεσιν τοΰ δικαστοϋ καί διά νά άποκτήση 
αίσθημα ασφαλείας κατά τήν επιστημονι
κήν του προσπάθειαν, απαιτείται ειδική 
ρύθμισις τών σχετικών διατάξεων, εναρ
μονιζόμενη προς τούς σκοπούς τής νέας ε
πιστημονικής μεθόδου. Ή  γραμμή, τήν ό
ποιαν πρέπει νά χαράξη ό νομοθέτης κατά 
τήν ειδικήν ταύτην ρύθμισιν, δέον νά εί
ναι συμβιβαστική, ισορροπούσα τάς απαι
τήσεις τής ιατρικής επιστημονικής προσ
πάθειας, προς τον σεβασμόν δν απαιτεί 
τό ανθρώπινον σκήνωμα.

I I I

Περισσότερον αρνητική παρουσιάζεται 
ή ήμετέρα ποινική νομοθεσία εις τάς πε
ριπτώσεις καθ’ ας ό δότης δέν είναι νε
κρός, αλλά ζών. Ή  ενέργεια τοϋ ίατροϋ 
επί τοϋ ζώντος δότου δέν δύναται νά χα- 
ρακτηρισθή θεραπευτική έπέμβασις, έφ’ 
δσον δέν γίνεται χάριν τοΰ ίδιου αύτοϋ

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

συμφέροντος, αλλά χάριν ξένου τοιούτου 
ή πρός τό συμφέρον τής ιατρικής επιστή
μης.^) Αί δικαιοολγίαι, δθεν, αί ύπάρ- 
χουσαι επί τών συνήθων ιατρικών θεμά
των, δέν εύσταθοΰν επί τοϋ προκειμένου, 
άπαιτοΰνται δέ, ενδεχομένως, νέαι αντί
στοιχοι πρός τήν ιδιορρυθμίαν τής περι- 
πτώσεως διατάξεις.

Εις τά ξένα δίκαια, τά μή περιέχοντα 
είδικάς διατάξεις πρός δικαιολογίαν τής 
έπεμβάσεως, χρησιμοποιείται, ως λόγος ά- 
ποκλείων τό άδικον τής πράξεως, ή συναί
νεσες τού ζώντος δότου. Ή  κατασκευή, δ- 
μως, αϋτη έχει παρ’ ήμϊν περιωρισμένην 
έκτασιν, εν δψει τοΰ άρθρου 308 § 2 τού 
ήμετέρου Ποινικού Κωδικός, καθ’ δ ή σω
ματική βλάβη, ή έκ τής έπεμβάσεως πρα
γματοποιούμενη εις τον δότην καί τή συν- 
αινέσει του έπιχειρουμένη, μόνον τότε δέν 
είναι άδικος, δταν συγκεντρώνη δύο ιδιό
τητας: α) Νά είναι άπλή σωματική βλά
βη καί β) νά μή προσκρούη εις τά χρη
στά ήθη.(10).

9) Ή  άφαίρεσις οργάνου άπό ξώντα δότην γί
νεται χάριν τής θεραπείας τοϋ ασθενούς λήπτου. 
Παρόμοιαι όμως ίατρικαί επεμβάσεις χάριν ξέ
νου συμφέροντος δέν εμπίπτουν εις τό πεδίον 
τών θεραπευτικών έπεμβάσεων. νΙδε σχετικώς 
Bubnoff: Op. Cit.: Goltdammers Archiv fur 
Strafrecht τόμ. 1968, σελ. 65 έπ.

10) 'Ως άπλή σωματική βλάβη Θεωρείται ή 
στερούμενη τών χαρακτηριστικών τής έπικιν-
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Σχετικώς, δμως, δέον νά σημειωθή, δ'τι 
δ ήμέτερος Ποινικός Κώδιξ, εκτός τής α
πλής σωματικής βλάβης, προβλέπει εν αρ- 
θρω 309 καί την επικίνδυνον σωματικήν 
βλάβην, ήτις υπάρχει, δταν ή πράξις έξε- 
τελέσθη κατά τρόπον δυνάμενον νά παρα- 
γάγη κίνδυνον τής ζωής τοϋ παθόντος ή 
βαρεΐαν σωματικήν αΰτοϋ βλάβην. Ή  δέ 
άφαίρεσις οργάνου δεν δύναται νά λεχθή 
δτι αποκλείει ένα τοιοϋτον κίνδυνον. Ό  ή
μέτερος Κώδιξ προβλέπει, επίσης, έν άρ- 
θρω 310, καί την βαρεΐαν σωματικήν βλά
βην, ήτις υπάρχει δταν ή πράξις έ'σχεν ως 
έπακόλουθον βαρεΐαν πάθησιν τοϋ σώμα
τος ή τής διανοίας τοϋ παθόντος. Ώ ς βα
ρεία δέ πάθησις θεωρείται υπό τής ιδίας 
διατάξεως καί δ σοβαρός ακρωτηριασμός. 
Τόσον δέ επί τής επικινδύνου σωματικής 
βλάβης, δσον καί επί των περιπτώσεων τής 
βαρείας, ούδένα ρόλον παίζει κατά τό ή- 
μέτερον δίκαιον ή συναίνεσις τοϋ παθόν
τος, μή άποτελοϋσα λόγον άποκλείοντα τό 
άδικον τής πράξεως. Δεδομένου δέ, δτι ή 
άφαίρεσις οργάνου παρά ζώντος προσώ
που, αν δέν άποτελή βαρεΐαν σωματικήν 
βλάβην, ασφαλώς αποτελεί επικίνδυνον, έ- 
πεται δτι ή συναίνεσις τοϋ δότου επί τών 
μεταμοσχεύσεων μεταξύ ζώντων δέν έχει 
παρ’ ήμΐν απαλλακτικήν αξίαν.

Πάντως, διά τό ισχυρόν τής συναινέ- 
σεως καί επί τών απλών περιπτώσεων, α
παιτείται αντίστοιχος ίκανότης διακρίσεως 
τής σημασίας τής έπιτρεπομένης πράξεως. 
’Επί πλέον δέ, ή συγκατάθεσις δέον νά πα
ρέχεται, αφού προηγουμένως διαφωτισθή

δύνου, τής βαρείας ή τής θανατηφόρου. Ούτως 
Αίτιολογική "Εκθεσις Σχεδίου Ποιν. Κώδικος 
(1933), σελ. 464. Ή  χρησιμοποιούμενη έννοια 
τών χρηστών ήθών έλήφθη έκ τοϋ Ιδιωτικού δι
καίου. Κατά τήν νομολογίαν τοϋ πολιτικού τμή
ματος τοϋ γερμανικού ’Ακυρωτικού, μία πρα- 
ξις είναι αντίθετος πρός τά χρηστά ήθη, όταν 
προσκρούη πρός τό αίσθημα τής εΰπρεπείας 
παντός δικαίως καί επιεικώς σκεπτομένου αν
θρώπου. Τό προσκροΰειν είς τά χρηστά ήθη 
είναι εν γενικόν αξιολογικόν μέτρον δπερ Ιδιαι
τέρως άνεπτύχθη είς τό ίδιωτ. δίκαιον. Οΰτω 
Kohlraush—-Lange: Strafgesetzbuch (1961), 
σελ. 505. "Ιδε σχετικώς καί Γάφου: Ποινικόν 
Δίκαιον: Ειδικόν μέρος, τεΰχ. Δον (1964), σελ. 
102 έπ.

ο δοτής περί τών κινδύνων, οΰς δύναται νά 
διατρέξη καί οΐτινες δέν είναι μόνον οί 
συνήθεις κίνδυνοι μιας έγχειρήσεωςψ11) 

Διά τό νομικώς ισχυρόν τής συγκαταθέ- 
σεως, έν πάση περιπτώσει, απαιτείται, ό
πως ή δλη πράξις μή άντίκειται πρός τά 
χρηστά ήθη. Μία τοιαύτη δέ άντίθεσις 
δύναται νά ύπάρχη καί δταν ή βαρύτης 
τής σωματικής βλάβης τοϋ δότου δέν εί
ναι ανάλογος πρός τό έπιδιωκόμενον θε
ραπευτικόν αποτέλεσμα καί τήν πιθανότη
τα τής επιτυχίας του. Ή  έπέμβασις δέον 
να έχη περισσοτέρας πιθανότητας επιτυ
χίας ή κινδύνους.

IV

Διά τήν νόμιμον ενέργειαν τής μετα
μοσχεύσεως θεωρείται απαραίτητος ή συν- 
αίνεσις τοϋ λήπτου. Αϋτη δέον νά λαμβά- 
νεται μετά προηγουμένην έμπεριστατωμέ- 
νην διαφώτισιν αύτοΰ. Είς τον λήπτην 
δέον νά γνωστοποιηθή λεπτομερώς ή κα- 
τάστασις τής υγείας του, ποιοι κίνδυνοι 
τον απειλούν καί ποιοι δύνανται νά προ
κόψουν από τά αποτελέσματα τής έπεμ- 
βάσεως. Ό  λήπτης δέον νά πληροφορηθή 
περί τοϋ κινδύνου αποβολής τοϋ μεταμο- 
σχευομένου οργάνου καί περί τών άλλων 
κινδύνων, οΐτινες δύνανται νά προκόψουν 
έκ ταύτης. "Οπως, έπίσης, δέον νά διαφω- 
τισθη καί περί τών πιθανοτήτων έπιτυ-

11) Ή  συγκατάθεσις τοϋ δότου μόνον τότε 
δύναται νά είναι έννόμως ισχυρά όταν ό ικανός 
πρός συγκατάθεσιν δότης διακρίνη τήν σημα
σίαν καί τήν έκτασιν τής μεταμοσχεύσεως καί 
όταν συγκατατίθεται είς τήν έπέμβασιν μέ έ- 
λευθέραν θέλησιν. Πρός άπόκτησιν δθεν απο
τελεσματικής συγκαταθέσεως άπαιτεΐται ηΰξη- 
μένον καθήκον ιατρικής διαφωτίσεως. Ό  δό
της δέον έξαντλητικώς νά διαφωτισθή έπί ό
λων τών νοητών κινδύνων, οΰς δύναται νά δια- 
τρέξη. Δηλαδή όχι μόνον τών κανονικών έκ τής 
έγχειρήσεως κινδύνων καί τού κινδύνου τών 
μετεγχειρητικών διαταραχών, άλλα καί είδι- 
κώτερον περί τών ιδιαιτέρων κινδύνων, οί- 
τινες προκύπτουν έκ τής απώλειας ενός ορ
γάνου. ’Επίσης δέον νά διαφωτισθή καί πε
ρί τών πιθανοτήτων έπιτυχίας τής ένεργου- 
μένης μεταμοσχεύσεως. Ηδε σχετικώς : 
Bubnoff: Op. Cit.: Goltdammers Archiv fu r  
Strafrecht, τόμ. 1968, σελ. 68.
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χίας τής μελλούσης νά πραγματοποιηθή 
έπεμβάσεως. Έν συνεχεία δέ, δέον νά κλη- 
0ή νά άποφασίση έλευθέρως καί έν πλή- 
ρει γνώσει των συνθηκών τής ιατρικής έ- 
πεμβάσεως.(12) Παρά την ύπαρξη», δμως, 
τής συναινέσεως τοϋ λήπτου, ή έπ’ αυτού 
έπέμβασις μόνον τότε είναι νόμιμος, δταν 
επί τή βάσει ορθής ιατρικής κρίσεως, τά 
δυνατά πλεονεκτήματα διά τον λήπτην εί
ναι υπέρτερα των άντιμετωπιζομένων κιν
δύνων. Εις ήν περίπτωσιν αί πιθανότητες 
επιτυχίας είναι ελάχιστοι, μόνον τότε δι
καιολογείται ή μεταμόσχευσις, δταν, άνευ 
αυτής, ό θάνατος τοϋ ασθενούς έπίκειται 
εις βραχύτατου χρόνον.

V

Είναι άναμφισβήτητον, δτι επί τοϋ πε
δίου των μεταμοσχεύσεων εύρισκόμεθα προ 
νέου τύπου ανθρωπίνων σχέσεων, αίτινες 
προϋποθέτουν άναθεώρησιν των παλαιών 
νομικών κανόνων καί την διατύπωση» άλ
λων προηρμοσμένων προς την σημειουμέ- 
νην επιστημονικήν πρόοδον. Προς τήν ο
δόν τής διατυπώσεως νέων κανάγιων κι
νούνται μετά δισταγμού καί περισκέψεως 
αί διάφοροι ξέναι νομοθεσίαι διά ψηφί- 
σεως ειδικών επί τοϋ θέματος νομοθετη- 
μάτων.

’Επί τής ανάγκης ή μή ταχείας νοαο- 
θετικής τοϋ προβλήματος άντιμετωπίσεως 
ύπεστηρίχθησαν διάφοροι απόψεις εις τήν 
μικράν μέχρι τοΰδε επί τοϋ θέματος επι
στημονικήν βιβλιογραφίαν. Σχετικώς, ύ- 
πεστηρίχθη, δτι τό θέμα τών μεταμοσχεύ
σεων εύρίσκεται ακόμη εις τό πειραματι
κόν στάδιον, γεγονός δπερ δεν επιτρέπει 
τήν άμεσον έπέμβασιν τοϋ νομοθέτου. Ί -

12) Ή  έννόμως σημαντική συγκατάθεσις τοϋ 
λήπτου προϋποθέτει εΰρεΐαν διαφώτιση» αΰτοϋ 
από τόν ένεργοΰντα τήν έπέμβασιν ιατρόν. ’Επί 
μεταμοσχεύσεων μεταξύ ξώντων δεν πρέπει νά 
άποσιωπηθοϋν οί δυνατοί κίνδυνοι τοϋ δότου οί 
προερχόμενοι από τήν απώλειαν τοϋ οργάνου 
του. Ό  λήπτης θά άποφασίση τήν αποδοχήν 
τής θυσίας τοϋ δότου. ’Ίδε σχετικώς : 
Bubnoff : Op. Cit.: Goltdammers Archiv fur 
Strafrecht, τόμ. 19G8, σελ. 78.

διαιτέρως έτονίσθη, δτι δεν υπάρχει είσέτι 
ή αναγκαία ώριμότης ή έπιτρέπουσα τήν 
εύρεΐαν πρακτικήν χρησιμοποίηση» τών α
ποτελεσμάτων τής τεχνικής καί τής πεί
ρας.

Παραλλήλως, δμως, άντετάχθη, δτι ή 
άναμενομένη περαιτέρω έξέλιξις επί τοϋ 
πεδίου τών μεταμοσχεύσεων, δεν εμποδί
ζει τήν νομοθετικήν ρύθμισιν επί τή βάσε» 
τών σημερινών δεδομένων. Ή  διά νέων κα
νόνων διασάφησις (.ορισμένων ζητημάτων, 
άτινα παρουσιάζονται αμφίβολα επί τή βά
σει τών παλαιών διατάξεων, θά έξησφάλι- 
ζεν άναμφισβητήτως περισσοτέραν ασφά
λειαν εις τούς ιατρούς, οϊτινες εύρίσκονται 
εις τήν πρωτοπορίαν τού επιστημονικού ά- 
γώνος. Μεταξύ τών νομοθετημάτων τών 
κινουμένων προς τοιαύτας περιωρισμένας 
κατευθύνσεις, άτινα ρυθμίζουν είδικώτε- 
ρα αμφισβητούμενα θέματα, δυνάμεθα νά 
άναφέρωμεν τόν αγγλικόν νόμον τοϋ 1962, 
τόν δανικόν τοϋ 1967, όπως επίσης καί 
τούς ιταλικούς νόμους τοϋ 1957 καί τοϋ 
1967, έκ τών όποιων ό πρώτος ρυθμίζει 
θέματα άφορώντα τήν μεταμόσχευσιν α
πό νεκρού, ενώ ό δεύτερος τήν μεταμό
σχευση» νεφρού από ζώντα.

Προκειμένου περί μεταμοσχεύσεως από 
νεκρόν, τόσον ό αγγλικός, δσον καί δ ιτα
λικός νόμος, θεωρούν ίσχυράν καί επικρα
τούσαν τήν προ τού θανάτου δοθεϊσαν, υ
πό ώρισμένας προϋποθέσεις, συγκατάθεσιν 
τοϋ δότου. Ή  συγκατάθεσις αϋτη, κατά 
τόν ιταλικόν νόμον, δέον νά έχη τήν μορ
φήν διαθήκης, κατά δέ τόν αγγλικόν δύ- 
ναται νά είναι γραπτή ή προφορική, έπι- 
βεβαιουμένη υπό δύο μαρτύρων. Ή  συγ- 
κατάθεσις αϋτη τού θανόντος είναι δεσμευ
τική διά τούς συγγενείς. "Οταν, άντιθέ- 
τως, ό δότης έν ζωή ρητώς άπηγόρευσε 
τήν μεταμόσχευσιν, απαγορεύεται ή μετά 
θάνατον ένέργεια αυτής. 'Όπως, έπίσης, 
έπί ρητής άρνήσεως τών συγγενών, έφ’ δ
σον δεν υπάρχει προγενεστέρα συγκατάθε- 
σις τού δότου. Εις τήν περίπτωσιν ήδη, 
καθ’ ήν ή μεταμόσχευσις γίνεται μεταξύ 
ζώντων, προϋπάθεσις τού έπιτετραμμένου
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της είναι, ή ένηλικιότης τοϋ δότου καί ή 
διανοητική καί βουλητική του ίκανότης.

Ό  κύκλος των ζώντων δοτών περιορί
ζεται εις τούς συγγενείς, τά τέκνα καί 
τούς αδελφούς. Ή  μεταμόσχευσις μεταξύ 
άλλων απώτερων συγγενών ή τρίτων μό
νον τότε είναι επιτετραμμένη, δταν στενοί 
συγγενείς δεν υπάρχουν, δέν έχουν ικανό
τητα ή δέν ύφίσταται συγγένεια αίματος.

’Απαραίτητος θεωρείται ή διαψώτισις 
τού δότου επί τών γενικών καί ειδικών 
κινδύνων. Ή  συγκατάθεσις τοϋ δότου δέν 
πρέπει νά έξαρτάται από την καταβολήν 
αμοιβής ή από άλλους ορούς, δέον δέ νά 
διαπιστούται έγγράφως υπό τοϋ είρηνοδί- 
κου. Ό  δότης δέν δύναται νά απαίτηση 
τι από τον λήπτην, πασα δέ συμφωνία περί 
χρηματικών παροχών καί άλλων πλεονε
κτημάτων, γενομένη προς άπόκτησιν τής 
συγκαταθέσειος τοϋ δότου, θεωρείται άκυ
ρος.

V I
Μετά τήν ανωτέρω άνάπτυξιν, δύναν-

ται νά δοθούν αί εξής απαντήσεις επί τών 
είδικωτέρων ερωτημάτων: α) Διά τήν ά- 
διάβλητον πιστοποίησιν τού θανάτου δέν 
άρκεί ή υποκειμενική βεβαίωσις ενός ια
τρού, άλλ’ απαιτείται ομόφωνος έκτίμησις 
ιατρικού συμβουλίου, περιλαμβάνοντος καί 
ιατρούς ασχέτους προς τήν μεταμόσχευ- 
σιν. β) Κατά τήν ίσχύουσαν ελληνικήν νο
μοθεσίαν, διά τήν νόμιμον ενέργειαν νε
κροψίας απαιτείται πάροδος δωδεκαώοου. 
Θά ήδύνατο, δμως, δι’ ειδικής διατάξεως, 
μετά τήν άδιάβλητον πιστοποίησιν τού θα
νάτου, νά επιτροπή καί άμεσος ανατομή, 
γ) ’Επί τής ισχύος τής προ τού θανάτου 
έκχωρήσεως οργάνου ορθή θά ήτο ή δια- 
τύπωσις ειδικής διατάξεως. δ) ’Επειδή ή 
άφαίρεσις οργάνου δέν δύναται νά θεω- 
ρηθή άπηλλαγμένη παντός κινδύνου διά 
τήν ζωήν ή τήν υγείαν τού δότου, κατά 
τάς ίσχυούσας παρ’ ήμΐν διατάξεις, δέν 
δύναται αυτή νά καλυφθή διά τής συναι- 
νέσεως.

ΗΛΙΑΣ ΓΑΦΟΣ

Η  Α ΣΤΤΝ Ο Μ ΙΑ  φροντίζει πάντοτε διά τήν έξασφάλισιν τής ο
μαλής κοινωνικής διαβιώσεως. Προς έπιτέλεσιν τής υψηλής αυτής 
αποστολής της, θεωρεί άναγκαίαν τήν συνδρομήν καί συνεργασίαν 
πάντων τών πολιτών.

Τά αντικοινωνικά άτομα, οί κακοποιοί, δέον νά αντιλαμβάνονται, 
εις τήν δράσιν τής ’Αστυνομίας, τήν ίσχύν τοΰ συνόλου τών φιλό
νομων πολιτών.



ΔΙΗΓΗΜΑ

π ω ς τότε...

ΑΝΤ. ΛΕΛΩΝΗ 

Δασκάλου - Λογοτέχνου

Ο ΥΓΙΑ ΣΤΥΝΟΜΟΣ έκανε τήν υπηρεσία του στό Τμήμα, στον Πει
ραιά. ιΝύχτα πρωτοχρονιάτικη... Δέν ήταν βέβαια ή πρώτη φορά, 
μά. . . Νά, απόψε ένιωθε αλλιώτικα, δεν ένιωθε άνετα, δέν ήξερε 

καλά τό γιατί. ’Από τό παράθυρο μπορούσε νά βλέπη τή θάλασσα, τό 
λιμάνι. "Ενα μεγάλο, υδάτινο ποτάμι, σπαρμένο μ’ αστέρια, εκατομμύ
ρια μικρά κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, χρυσά αστεράκια, λογιώ ν - λογιών 
άστρα όλοφώτεινα, τά φώτα τών καραβιών. Μπορούσε νά διακρίνη τά 
σκαριά τους, περήφανα μες στην προσωρινή τους παντοδυναμία, γοργό- 
φτερα κι ανυπόμονα νά ξεχυθούν έξω στον πλατύ ωκεανό καί νά κουρ
σέψουν τά μυστικά τού γαλάζιου πόντου, ν ’ άγκαλιαστουν με τούς ανέ
μους στά τετραπέρατα τής γής. ”Α,

Ό  Ύπαστυνόμος ένιωσε νά γυρνάει 
πίσω, στά παιδικά κι' εφηβικά του χρό
νια, τότε πού μπορούσε νά λυώνη σίδε
ρο μες στις παλάμες του, τότε πού... 'Ά, 
ή μακρινή θαυμάσια θάλασσα... ή μα
κρινή θαυμάσια έποχή... Μακρινή; 'Ό χι 
βέβαια, δέν ήταν γέρος. Τριανταοχτώ  
χρόνων ήταν, πάνω στήν ομορφιά τής 
ωριμότητας. Στό σκαλοπάτι εκείνο πού 
δέν νιώθεις πιά νέος μά καί πού είσαι 
τόσο άκόμα μακριά, τόσο μακριά από 
τήν παράδοση τών όπλων...

"Ομως, εκείνη ή ήλικία ήταν αλλιώτι
κη, πώς νά τό κάνης. 'Ονειρευόταν... ο
νειρευόταν... ονειρευόταν τά μακρινά 
ταξίδια. Κατέβαινε στό λιμάνι άπό τά 
Λιπάσματα όπου έμενε καί καθόταν στό 
μουράγιο καί κοίταζε τά καράβια. 'Ή
ξερε τά μυστικά τους, τίς άνάγκες τους, 
τά δρομολόγιά τους, τά πληρώματα έ
ναν - έναν... Είχε μάθει τόσα, κουβεντιά
ζοντας μέ τούς λοστρόμους καί τούς 
ναύτες, τούς ήξερε μέ τά μικρά τους ο
νόματα, τά παρατσούκλια τους, τούς έ-

τά καράβια. . . τά καράβια. . .

κάνε παρέα, τούς έβαζε νά τού διηγούν
ται τά ταξίδια τους. "Ήταν ωραία τά 
χρόνια εκείνα...

Τώρα βέβαια έκανε μιάν άλλη δου
λειά. Αύτό ήταν μια ολόκληρη ιστορία, 
τό πώς καί τό γιατί, τόσο κοινή άλλω 
στε. Οΐ όίνθρωποί του, ό πατέρας του ό 
ανάπηρος, οί τέσσερεις αδελφές, τόσα  
άλλα. Δέν είχε παράπονο μέ τή δουλειά 
του, όχι. Τό αντίθετο μάλιστα. Ή  κοι
νωνία ήτοτν κι’ αύτή μιά θάλασσα, πό
τε γαληνεμένη, πότε φουρτουνιασμένη, 
κι’ οί άνθρωποι μικρά καραβάκια νά 
πλανιούνται καί νά ταξιδεύουν, νά πα
λεύουν καί νά νικούν, νά γυρνούν στά 
λιμότνια, έτοιμα πάλι ν’ αρχίσουν τόν 
αγώνα. Κι’ αύτός, ώς ’Αξιωματικός ύ- 
πηρεσίας τού Ά στυν. Τμήματος, ένιωθε 
πώς μπορούσε αύτή τή θάλασσα νά τή 
γαληνέψη, νά τήν κουμαντάρη, ένιωθε 
kl’ αύτός σάν τόν πιλότο πού πιλοτά
ρει τά καραβάκια αυτά στά στενά θα
λάσσια κανάλια. Σπουδαία δουλειά! 
Είχε τή δική της ομορφιά, τή γοητεία
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της, τ’ απρόοπτα...
’Ά ναψ ε τσιγάρο κι* έβαλε καφέ άπό 

τό θερμός. ’Έ πιασε νά τελειώση μιά 
προατνάκριση. Κ ατάλαβε πώς δέν είχε 
δρεξη. Προσπάθησε νά διαδάση ενδια
φέρουσες Διατάξεις' άπό καιρό σέ και
ρό ένιωθε την άνάγκη ν’ άνανεώνη τόν 
όπλισμό του η νά τόν συντηρή. Μιά π α
λιά  καλή συνήθεια πού τόν βοηθούσε νά  
κάνη καλύτερα τή δουλειά του. Μά πά
λι μιά τέτοια νύχτα νά διαδάζη νόμους, 
καταλάβαινε πώς ήταν ιεροσυλία. ’Α
πόψε ήταν μιά Πρωτοχρονιά!

Μέσα στο γραφείο μπήκε ένας ’Αστυ
φύλακας. Χαιρέτησε.

^Κ ύριε Ύπαστυνόμε μέ συγχωρείτε.
—Τί συμβαίνει, κύριε άστυφύλαξ;
—"Ενα πλημμέλημα. Πιάσαμε ένα πα

πατζή, τόν Β α γγέλη . Ξέρετε...
—Μπά; πάλι τά ίδια ό Β α γγέλη ς;
—Τά ίδια  καί τά ίδια, κύριε Ύπαστυ- 

νόμε. Τόν βρήκαμε στήν γνωστή γωνιά. 
Εδώ παπάς, έκεϊ παπάς, πούν’ ό παπάς; 

καταλαβαίνετε...
Ό  Ύπαστυνόμος κούνησε τό κεφάλι. 

Κ οπαλάβαινε. Τακτικός πελάτης ό Β α γ
γέλης. Τά ίδια καί τά ίδια, λοιπόν. ’Έ , 
καί; Μιά δουλειά ήξερε ό Β α γγέλη ς κι’ 
αύτή έκανε. Καί τί έφταιγε έπειδή υ
πήρχαν μερικοί κουτοί ; Ποιος ήταν ό 
φταίχτης ; «Τό μεροκάματο νά τρέχη», 
έλεγε ό Β α γγέλη ς κΤ έννοοΰσε νά ΰ- 
πάρχη πάντα κάποιος κουτός νά παίζη  
μαζί του τό παιγνίδι. Ό  Β αγγέλης...

Κοίταξε μακριά στο λιμάνι. Μές άπ’ 
τό μυαλό του πέρασαν τόσα καί τόσα. 
Αύτό τό αδίκημα μπορούσε μιά χα ρά  
νά τόν άπασχολήση καμμιά δυό ώρες. 
Αύτόφωρο ήταν. ’Έ πρεπε τόσα νά γ ρ α 
φτούν. ’Έ κθεσις συλλήψεως. ’Έ κθεσις 
κατασχέσεως των πειστηρίων, χαρτιά  
καί χρήματα δηλαδή, μαρτυρικές κα
ταθέσεις αν υπήρχαν, απολογία  τού κα
τηγορουμένου, κατάθεσις τού παθόντος 
κι’ όλ’ αυτά μέ διαβιβαστικό, στον Ει
σ α γ γελ έα  αύριο καί μαζί ό Βοτγγέλης. 
Χώρια που έπρεπε νά ένημερώση τρία ά- 
κόμα βιβλία, τό ΒΒ, τό Γ καί τό Δ, 
δηλαδή τά βιβλία τών Συμβάντων, τών

Κρατουμένων καί τών ’Αδικημάτων. Μιά 
ολόκληρη διαδικασία γ ιά  χάρη τού 
Β αγγέλη .

Ό  ’Αστυφύλακας στο μεταξύ περίμε- 
νε διαταγές. ’Έ πρεπε νά ένεργήση·

—Νά τόν φέρω μέσα, κύριε Ύπαστυ- 
νόμε;

Ε..; συνήλθε άπό τις σκέψεις του. 
Ά , ναι... ναι... πρώτα τόν παθόντα.

Σ έ λ ίγο  μπήκε μέσα τό θύμα. Κλασ
σικός τύπος έπαρχιώτη, κουστούμι ντρίλ- 
λινο, γρ αβάτα  φανταχερή, μπατζάκια  
φαρδιά, καλάθι στο χέρι, μουστακάκι... 
Ο Ύ παστυνόμος πήρε τό ύπηρεσιακό 

του ύφος.
—Καθήστε καί πήτε μου τί άκριβώς 

σάς συμβαίνει.
—Νά σάς πώ, κύριε Διοικητά μου...
Ό  Ύ παστυνόμος χαμογέλασε.

Δέν είμαι Διοικητής. Υπηρεσία κά
νω. Κύριε Ύπαστυνόμε νά λέτε.

—Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν νά... εί
ναι καναδυό ώρες πού ξεμπάρκαρα άπό 
λιμάνι. Ξέρεις έρχομαι άπό τό νησί, άπ’ 
τή χώρα, ξέρεις...

Ό  Ύ παστυνόμος δέν ήξερε άλλά  έκα
νε «ναι» μέ τό κεφάλι.

—Λοιπόν; είπε ανυπόμονα καί κράτη
σε πρόχειρα κάτι σημειώσεις.

—Νά, είδα έτοΰτον... τόν άπ ’ έξω λέω, 
νά σέ χαρώ. Είχε τρία χαρτιά καί τά 
παίδευε. Πότε δώ τά ’βάζε, πότε κεΐ κι’ 
όλο φώναζε... έδώ παπάς, έκεΐ παπάς, 
πούν’ ό παπάς... Κοιτάζω πού λές γ ύ 
ρω μου. Δέν έβλεπα ούτε παπά, ούτε 
παπαδιά...

Ό  Ύπαστυνόμος κατάλαβε καί... 
Σπουδαίος ό τύπος. Σκεφτόταν τόν Β α γ
γέλη. Ά ετονύχης έκεΐνος, θά ’χε κόψει 
μέ τό πρώτο τούτον τόν άγαθό χωριάτη. 
Τί νά σοΰ κάνη ύστερα ή ’Αστυνομία σ’ 
αύτές τις περιπτώσεις;

Βρέ πατριώτη, τού λέω... συνέχισε ό 
άλλος... δέ μοΰ λές; τί παπά γυρεύεις  
τέτοιαν ώρα, λωλάθηκες; Έ δώ  εΐν’ ό 
παπάς, μοΰ λέει, έλα νά τόν δής... Βά
λε μου λέει ένα τάλληρο... Τί; τού λέω... 
γιατί νά βάλω τάλληρο... τρισάγιο θά 
κάνουμε; Έ γώ  δέ βλέπω τόν παπά, τού
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λέω... ’Ό χι, μου λέει, τον παπά θά παί
ξουμε. Τον παπά; τοΰ λέω εγώ... καί δεν 
παίζουμε καλύτερα τήν παπαδιά; λέω ε
γώ τό καλαμπούρι μου... Μπράβο, μοΰ 
λέει, μ’ αρέσεις πού λες καί αστεία. ’Ά 
κου μοΰ λέει, ό παπάς είναι παιγνίδι. 
Βάλε τό τάλληρο καί θά τό μάθης, μοΰ 
ξαναλέει αυτός.

—Λοιπόν, λοιπόν; έκανε ό Ύπαστυνό- 
μος, προσπαθώντας νά κράτηση τήν σο
βαρότητα του.

—Βγάζω  πού λέτε κύριε Μοίραρχε... 
ένα τάλληρο καί τοΰ λέω: προσοχή, ό
χι κατεργαριές στον Τζωρτζή. ’Εγώ εί
μαι άπό τη χώρα, είμαι σαΐτα εμένα  
πού μέ βλέπεις... Ε ντά ξει, μοΰ λέει αύ- 
τός, είσαι, τό βλέπω. Κοίτα. Τό βλέπεις 
αυτό τό χαρτί; είν’ ό Ρήγας. Μπήκες; 
’Ό χι, τοΰ λέω εγώ, βλέπεις καμμιά πόρ
τα νά μπω;

Ό  'Υπαστυνάμος τώρα δέ μπόρεσε νά 
μή χαμογελάση. Τό πράγμα είχε αρχί
σει νά ’χη ένδιαφέρον. Οϋτε κι’ έκανε 
καμμιά προσπάθεια νά διορθώνη τό βα
θμό πού τον προσαγόρευε κάθε φορά ό 
Τζωρτζή ς.

—Μοΰ λέει αύτός... Ό χ ι ,  βρέ κουτέ, 
κατάλαβες θέλω νά πω; Ναί, τοΰ λέω 
έγώ. Μπράβο, μοΰ λέει, μ’ αρέσει που 
είσαι πονηρός καί ξύπνιος. Λοιπόν, άμα  
βρής ποΰ θά πέση ό παπάς θά σοΰ δώ
σω ένα τάλληρο. Καί γιατί νά  πέση ό 
παπάς; ρωτάω έγώ... παπάς είναι, γ έ 
ρος (άνθρωπος, μπορεί νά χτυπήση. Μοΰ 
λέει αύτός: Ό  Ρήγας θά πέση, που τον 
λέμε καί παστά, μωρέ κονιόρδο... Έ ν τά
ξει, τοΰ λέω έγώ. ’Αρχίζουμε; μοΰ λέει... 
’Αρχίζουμε, τοΰ λέω. ’Εγώ πρόσεχα. Ε 
κεί είναι ό παπάς, τοΰ λέω...

-  ΤΉταν έκεΐ; ρώτησε μ’ ένδιαφέρον ό 
‘Υπαστυνάμος.

—Ναί, όπως σέ βλέπω καί μέ βλέπεις, 
κύριε 'Υπομοίραρχε.

Ό  Υπαστυνάμος ένιωσε άσχημα... τέ
λος πάντων. ’Έ κανε υπομονή.

—Καλά τά λέω;
—Μιά χοφά, προχωρήστε.
—Λοιπόν, ποΰ λέτε, τό ’κάνε τρεις τέσ

σερις φορές, κέρδισα έγώ. Συνέχισε τοΰ

λέω έγώ. Σπουδαίος ό παπάς σου, γερό  
κόκκαλο... τόσες φορές πού ’πεσε δέν έ- 
παθε τίποτε. Μοΰ λέει σέ μιά στιγμή 
αύτός; χάνω έξη τάλλαρα, τά πάμε μιά 
κι’ έξω; Ποΰ νά τά πάμε έξω, τοΰ λέω  
έγώ ό πονηρός, έξω δέν είμαστε; ’Ό χ ι  
όρνιο, μοΰ λέει αύτός. Νά τά παίξουμε 
όλα, μοΰ λέει, δηιλαδή τριάντα δραχμές  
έσύ, τριάντα κι’ έγώ . ”Αν χάσω θά σοΰ 
δώσω μαζεμένα τριάντα φράγκα, αν 
χάσης θά στά πάρω. Νά τά πάμε τοΰ 
λέω τότε κΓ έγώ... έδώ παπάς, έκεΐ πα
πάς, ποΰν’ ό ποσιάς...

— Στό φρέσκο είναι, τοΰ ξέφυγε τοΰ 
Ύπαστυνόμου.

—Ό χ ι , νά σέ χαρώ κύριε Σταθμάρχα  
μου. Δέν έκανε φρέσκο. Παγωνιά έκανε 
έκείνη τήν ώρα.

Ό  Υπαστυνάμος γέλασε τώρα μέ τήν 
καρδιά του. Αύτός ό τύπος ήταν λ α 
χείο άπόψε. ’Αλλά σταθμάρχης πάλι... 
τέλος πάντων, κομμάτια νά γίνη . Τοΰ 
’κάνε νόημα νά προχωρήση κι’ έκανε 
πώς σημειώνει.

—Τό λοιπόν, τήν έπαθα κύριε Ά νθυ- 
πασπιστά μου...

—...Υπαστυνάμος, είπαμε.
—”Α, ναί, συμπάθειο... Δέν τόν βρήκα 

τον παπά. ’Έ χασες, μοΰ λέει, καί παίρ
νει τά τριάντα φράγκα. Πείσμωσα έγώ. 
Βάζω τοΰ λέω ένα πενηντάρι. Δέν παί
ζω, μοΰ λέει αύτός, είσαι τυχερός, έγώ  
είμαι φουκαράς, έχω έννιά παιδιά νά 
θρέψω... Βρέ, τοΰ λέω, ένα πενηντάρι, 
μόνο. ’Ά ντε, μοΰ λέει, νά σοΰ κάνω τό 
χατήρι. Παίζουμε, πού λέτε, καί ξα να
κερδίζει. Μουλάρωσα πάλι έγώ. ‘Έ να  
πενηντάρι ακόμα.

—Καί πάλι τά χάσατε, έτσι;
—Μάλιστα, κύριε Διοικητά μου, πώς 

τό καταλάβατε; Ά πό πενηντάρι σέ πε
νηντάρι, πού λέτε, έχασα χίλιες διακό
σιες. Τότε κάτι κατάλαβα, είμαι πονη
ρός έγώ ... Κάποιο λάκκο έχει ή φάβα, 
πατριώτη τοΰ λέω, γιατί δέν κερδίζω  
πιά; ξέρω έγώ, μοΰ λέει; θά σέ κοπα- 
ράστηκε ό ποτπάς... Λοιπόν, έγώ  έχω 
δουλειά, πάω νά ψωνίσω γ ιά  τά παι
διά μου, πρωτοχρονιά άπόψε... Ε μ ένα
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άρχισαν νά μέ τρώνε τά διαόλια μου. 
Ευτυχώς όμως πού ήρθε εκείνη την ώ
ρα τό καλόπαιδο, ό χωροφύλακας και 
τό έπιασε τον τζαναμπέτη. 'Απατεώνας 
είναι, μοΰ λέει. Τί λές; του λέω εγώ, 
καλά τό κατάλαβα... άμ' τον Τζωρτζή 
δέν τον γελ ά ς εύκολα...

Ό  Ύπαστυνόμος κάτι σημείωσε σ’ έ
να χαρτί καί του λέει:

“ Εντάξει, βάλτε εδώ μιά υπογραφή. 
—Δέν ξέρω γράμματα ... Καί δέν μοΰ 

λέτε... τί θά γίνη μέ τά λεφτά μου;
—Μην ανησυχείτε, θά τά πάρετε. ’Α

λήθεια, δέν μοΰ λέτε... θέλετε νά υπο
βάλετε μήνυση;

Τί μήνυση μοΰ λέτε κύριε αΰτέ μου. 
Τά λεφτά μου θέλω νά πάω στή δου
λειά  μου. Νά, άργησα  κιόλας καί πρέ
πει νά πάω στ’ άνήψια μου, μέρα πού 
ξημερώνει...

Καλώς. Πόσα είπατε πώς χάσατε; 
—Χίλιες διακόσιες περίπου. ’Α λλά δέ 

βαρυέστε, δώστε μου χίλιες, νά πιή κι’ 
αύτός ό φουκαράς ένα ποτήρι στήν ύ- 
γειά  μου.

—Καλά, καλά...
Ο Υπαστυνόμος φώναξε τόν αστυφύ

λακα.
—Φέρε μέσα τόν Β αγγέλη , είπε καί 

τά χρήματα.
Σ έ λ ίγο  έμπαινε ό Β α γγέλη ς, μέ τό 

καβουράκι λ ίγο  λοξά, ένα σπίρτο στο 
στόμα.

—...σπέρα, είπε καί κάθησε σ’ ένα 
πάγκο.

—Καλώς τόν Β α γγέλη , τί κάνεις; 
Καιρό είχαμε νά σέ δοΰμε, βρε παιδί. 
Ά λ λ α ξ ες  γειτονιά;

Β α γγέλη  σέ λένε, μωρέ παιδί. Τί 
νά σου πώ, σέ συμπάθησα, είσαι καλό 
παιδί, άίλλά... δέν έπρεπε νά τό κοινής 
σ’ έμενα τοΰτο τ’ άποψινό.

Ο Β α γγέλη ς κοίταξε τόν Ύπαστυνό- 
μο μέ σημασία. Μουρμούρισε...

—Φταίει ό φονιάς ύστερα; ά, ρέ άτιμη 
τύχη...

Ο Υπαστυνόμος πήρε άπ’ τόν άστυ- 
φύλακα τά χρήματα καί μέτρησε.

Χίλιες πενήντα... φαίνεται πώς δέν

τά ’χατε μετρήσει καλά.
—’Εντάξει κύριε Διοικητά μου, ευχα

ριστώ, νά ’σαι καλά. Μέ υγεία  ό και
νούργιος χρόνος... χαλάλι...

Σ είχα συμπαθήσει, μωρέ παιδί.
Καληνύχτα καί χρόνια πολλά, είπε 

ό Υπαστυνόμος. Καί νά προσέχετε...
Βγήκε ό Τζωρτζής, βγήκε καί ό άστυ- 

φύλακας. Στήν ατμόσφαιρα αίωρείτο 
μιά αμηχανία. Ό  Β α γγέλη ς στον π ά γ 
κο του μέ τό σπίρτο στό στόμα, μέ ιό 
κεφάλι κατεβασμένο. Ό  ‘Υπαστυνόμος 
κοιτά μακριά τά καράβια νά φ εγγίζουν  
στή νύχτα. Κανένας δέν έλεγε νά κάνη 
τήν άρχή. Κι όμως είχαν τόσα νά ποΰν. 
Ο Υπαστυνόμος έκανε μιά προσπάθεια  

νά σπάση τόν πάγο...
—Α στείος ό τύπος, έ;
Ο άλλος δέν μίλησε. "Εβγαλε κάτι 

κέρματα καί τά κούναγε ρυθμικά στήν 
παλάμη του. Είπε μετά...

—Α κ όμ α  κοιτάς τά καράβια. Ύπαστυ- 
νόμε;

Ο Υπαστυνόμος τοΰ ’χε γυρίσει τήν 
πλάτη καί δέν άπότντησε. Ό  άλλος συ
νέχισε.

Είναι πολύ άργά , Ύπαστυνόμε, τό 
ξέρεις. Θυμάσαι; κάποτε είμαστε μικροί 
καί μέναμε στήν όδό ’Αρτεμισίου... Θυ
μάσαι τή γειτονιά μας; Τά σπίτια μας 
ήσαν άπέναντι τό ’να  στ' άλλο. ’Εσύ ά- 
πό τότε ήσουν ό καλός, τό καλόπαιδο 
τής γειτονιάς. ’Εγώ πάλι ό μόρτης, ό 
άλητάκος. Εσύ ήσουν τό καμάρι τής 
γειτονιάς κι’ εγώ  ή ντροπή καί τό βά
σανό της.

—Τί θές τώρα καί τά μελετάς... είπε 
δύσθυμα ό Ύπαστυνόμος.

—Νά έτσι, τό ’φερε ή κουβέντα. Ή μά
να σου ή κυρα - Μερόπη σ’ έχανε πολ
λές φορές. ’Εγώ τήν καθησύχαζα. Μή 
φοβάσαι τής έλεγα , θά ξανάρθη. Στά  
καράβια είναι... θά ξοινάρθη. Ή  μάνα  
σου μοΰ ’λ εγ ε: Λές βρέ Β αγγέλη  νά... 
Μή φοβάσαι, τής έλεγα  εγώ . θ ά  ξανάρ
θη. Είναι δειλός...

Δέν έχεις δικαίωμα νά τό λές αυτό.
—έρεις πολύ καλά εσύ. Α γω νίστηκα. 
Νεύριασε ό Ύπαστυνό>μος.



Όπως τότε...

—’Εντάξει. Σταματώ άφοΟ συγχίζε- 
σαι.

Ό  Ύπαστυνόμος δεν μίλησε. Ό  ά λ
λος πάγωσε άπό την εξέλιξη τής κου
βέντας. Κουδαριάστηίκε στη γω νιά του 
καί τυλίχτηκε μέ σιωπή. "Υστερα άπό ώ
ρα είπε:

—Κρυώνω. Κάνει μιά άτιμη παγω νιά  
άπόψε... Πότε τελειώνεις εσύ;

—Τό πρωί.
—Που μένεις τώρα;
—Τί σημασία έχει πιά.
- ’Έ χει γ ιά  μένα. Μπορεί νά σέ χρεια

στώ καμμιά φορά. Νά μήν ξέρω;
—’Άκου, Β α γγέλη , δε μπορεί νά συ

νεχιστή αυτό.
—Ποιό αυτό;
—Νά ή ζωή πού κάνεις, μήν προσποι

είσαι τον άνήξερο. ’Α ξίζει πολλά περισ
σότερα. Δέ λέω υπερβολές, πρέπει κά
ποτε νά πάρης τή ζωή στα σοβαρά.

—Διαβλέπω ηθικό κήρυγμα επί επιπέ
δου ‘Υπαστυνόμου... είπε ειρωνικά ό 
Βαγγέλης.

Καθόλου δέν σοΰ πάει, σέ βεβαιώ...
—Μήν κάνης τον κουτό.
—Δηλαδή τί... ξέσπασε ό άλλος. Μέ 

φαντάζεσαι έμενα νά δουλεύω σάν κα- 
νέναν ύπαλληλάκο τής σειράς; Νά ’χω 
κουτσούβελα, γυναίκα μέ ρευματισμούς 
καί νά πηγαίνω τακτικά στο γιατρό γιά  
τήν πίεσή μου; καθόλου ρωμοτντικό, πί- 
στεψέ με...

—Ω ραία, καί πώς εννοείς έσύ τόν ρω- 
μαντισμό; νά κλείνεσαι κάθε λ ίγο  στην 
ψειρού καί νά εξευτελίζεσαι...; νά γυ ρ 
νάς άπό δώ κι’ άπό κεΐ σά ρεμάλι; εδώ 
παπάς, έκεΐ παπάς, πούν’ ό παπάς; νά  
τή βράσω έγώ τή ρωμαντική σου ζωή... 
’Ά κου μίά γ ιά  πότντα. Σοΰ βρήκα δου
λειά. Καί καλή δουλειά. Σ ’ ένα βενζι
νάδικο. Βοηθός. Μέ καλό μισθό. Τ’ ά- 
φεντικό είναι δικός μου άνθρωπος καί 
δέν θά σ’ ένοχλήση μ' ερωτήσεις. Γ ιά  
χ ά ρ η  τ ή ς  π α ι δ ι κ ή ς  μ α ς  
φ ι λ ί α ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  δ ε χ τ ή ς .

—Πρέπει νά τό σκεφτώ, είπε ό Β α γ
γέλης καί πήγε καί κόλλησε τό πρό
σωπο στο τζάμι.
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—Κουταμάρες. Δέν θέλει σκέψη. Από
φαση θέλει.

—Ό  αιώνιος Κώστας, είπε ό άλλος πι
κρά λίγο . Ό  καλός ά γ γελ ο ς  τής γ ε ι
τονιάς... ό εύεργέτης.

—Κοροΐδευε δσο θέλεις. Νά τό ξέ
ρεις... δέ βγάζεις τίποτε... Ή  ζωή εί
ναι δύσκολη, δέν είναι ό άγαθός χω- 
ριάτης. Δέν είναι έδώ παπάς, έκεΐ πα
πάς... θ έλει πάλαιμα, νά τή βάλης κά
τω. Δέν έχει μπέσα αυτή...

—"Οπως κι’ ή θάλασσα, έ; είπε σκλη
ρά ό Β αγγέλης. Έ σύ τήν πάλαιψες τήν 
θάλασσα. Δάσκαλε πού...

—Παράτα τις έξυπνάδες, νεύριασε ό 
άλλος. Δέν πρόκειται γ ια  μένα τώρα.

—Καλά... είπε βαρυεστημένα ό ά λ 
λος. Παράτα τήν κατήχηση. Σύμφωνοι. 
Μου φαίνεται δτι βαρέθηκα.

'Η ψειρού σας δέν είναι καθόλου πο
λιτισμένη... καθόλου φιλόξενη., τή σι- 
χάθηκα, σέ βεβαιώ.

—Ε ντά ξει; Μού δίνεις τό λόγο  σου; 
δπως τότε...

— Σπαθί: " Ο π ω ς  . τ ό τ ε . . .
Ό  Ύπαστυνόμος σχημάτισε έναν άρι- 

θμό. Μίλησε λίγη ώρα. Μετά τό ’κλείσε 
κι’ ήτοτν άλλιώτικος.

—Ε ντά ξει Β αγγέλη . Ά π ό  Δευτέρα 
πιάνεις. Σ ’ άρεσαν τ ’ αυτοκίνητα, κάτι 
σκαμπάζεις, θ ά  τα πάς καλά...

Ό  Ύπαστυνόμος πλησίασε κι’ αύτός 
τό τζάμι. Κοίταζαν κι’ οΐ δυο έξω. Σ υλ
λογισμένοι.

—Κοίτα, είπε σέ μιά στιγμή ό Β α γ
γέλης. Κοίτα Ύποιστυνόμε. Τά καράβια  
σου... «Γλάρος»... «"Αγιος Νικόλαος»... 
«Κολοκοτρώνης»... «Εύαγγελίστρια»... τά 
καράβια σου...

—Κοίτα... άπάντησε ό Ύπαστυνόμος. 
Κοίτα κάτω στο δρόμο... Τ’ αυτοκίνητά 
σου... Σιτροέν... ’Ό πελ... Μερσεντές... 
Τογιότα... μηχανές... μηχανές... ή κάθε 
μιά μέ τή δική της όμορφιά.

Σώπασαν γ ιά  λίγο. Σέ μιά στιγμή 
ό Ύπαστυνόμος είπε δειλά.

—Μήπως... δηλαδή ήθελα νά πώ... αν 
έχης άνάγκη άπό μερικά χρήματα, μήν 
ντραπής...
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•Ο Β α γγέλη ς έβ γα λε τό καβουράκι. 
Μέσ’ απ’ τή φόδρα έβ γα λε δυο κατο
στάρικα! Τά ’δείξε ψηλά.

~ Γ ι" άπόψε τήν περνάω καλά. Είμαι 
πλούσιος... Λοιπόν, αυτός ό Τζωρτζής ή
ταν περισσότερο άπό κουτός... μέ βόλε
ψε γ ιά  καλά...

Βρέ άθλιε, πόσα του πήρες;
—Μη σέ νιάζει, Ύπαστυνόμε. Έ ν τάξει. 

Σ ευχαριστώ γ ιά  δλα. Είσαι καλό παι
δί.

Καί σύ καλός είσαι. Αντε στό κα
λό... Εδώ παπάς, έκεϊ παπάς, ποΟν’ ό 
παπάς;

Στό βενζινάδικο είναι, Ύπαστυνόμε.
Γέλασοτν κι’ οί δυό. ’Έ σφιξαν τά χ έ 

ρια. Ηταν μιά φιλία παλιά κι’ άκατά
λυτη.

Καλή χρονιά, Β αγγέλη . Κι’ όμως εί
παμε...

—Καί εις άνώτερα, Ύπαστυνόμε... τό 
αξίζεις.

Πήγε πρός τήν πόρτα. Τήν άνοιξε καί 
βγήκε. Πριν κλείση, γύρισε τό κεφάλι 
καί ξανάπε...

—Τό άξίζεις, Κώστα.

Πέρα στό μεγάλο λιμάνι οί σειρήνες 
τών καραβιών άρχισαν να σφυρίζουν ξέ
φρενα. Ό  Νέος Χρόνος είχε φτάσει. Ό  
Υπαστυνόμος μονολόγησε...

Καλή χρονιά... καλή χρονιά...

Α. ΔΕΛΙΩΝΗΣ



ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗ Ρ Ω ΣΙΑ

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΟΥ
για τις σημερινές 

σοβιετικές φσλακές 
καί τό στρατόπεδα

Έκ τοϋ βιβλίου τοϋ ΑΝΑΤΟΛΙ Μ ΑΡΣΕΝ ΚΟ
Μετάφρασις έκ τοϋ 'Αγγλικού ϋπό τοϋ Άστυν. Α' κ. I. ΣΤΑΘ ΑΡΑ

(Συνέχεια  έκ τοϋ προηγουμένου)

Ή  Λούμπα είχε σύζυγον, ένα ώραϊον τύπο, καί δ Νικοιλάϊ άκόιμα τδ' ’νε 
3δή δταν έκανε Ιεπίσκεψη. Ή  ύπαρξη ενός συζύγου δμως δεν έβλαπτε τον 
τής φυλακής. Έδώ υπήρχαν τρεις διαφορετικοί έρωτες: Ή  έλευθερία, ένας σύ
ζυγος πού μπορούσε νά έρχεται για επίσκεψη, μια φορά τον χρόνο —  καί ή ζωή 
τού στρατοπέδου, τά ραβασάκια, τά, ημέρα μέ τήν ημέρα, όνειρα ένδς πραγμα
τικού ραντεβού. Ήταν αδύνατον νά περιγραφή ποιά ζωή ήτο πραγματική καί 
ποιά φανταστική! Ή  μεγαλύτερη πλειοψηφία δμως των κρατουμένων ζή χωρίς 
κανένα είδος έρωτα, ούτε ακόμα καί μέ τήν τυπική αλληλογραφία. Κατά συνέ
πειαν, ή ομοφυλοφιλία είναι εκτεταμένη, ιδιαίτερα μεταξύ των εγκληματιών 
κατά των ηθών. Οί νεαροί εργένηδες υποφέρουν πάρα πολύ. Καί ύπάρχουν πολλοί 
από αυτούς στό στρατόπεδο, επειδή πολλοί νεαροί συλλαμβάνονται αυτόν τόν τελευ
ταίο καιρό. Πολλοί έζησαν μέ τις αγαπημένες τους προτού φυλακισθοΰν, αλλά δ 
άγραφος νόμος των συζύγων 'επιτρέπει τήν Ιπίσκεψη μόνον εάν κατέχουν ένα έγ
γραφον πού νά πιστοποιή τήν συζυγική σχέση. Τούτο υπαγορεύει σέ πολλά κορί
τσια νά φροντίζουν γιά τόν εφοδιασμόν ενός τέτοιου πιστοποιητικού.

Μιά φορά, μιά από τις φιλενάδες μου μέ έπισκέφθηκε απροσδόκητα. Ευτυχώς 
δέν ήμουν ένοχος καμμιας παραβάσεως τών κανονισμών τής περιόδου εκείνης καί 
μου παρασχέθηκε ή ευκαιρία νά περάσω τρεις ημέρες στά παραπήγματα τών επι
σκεπτών.

Τί καλή τύχη — τρεις ολόκληρες μέρες μέ γυναίκα! Αλλά υστέρα από 
αυτό άπεφάσισα νά μήν τής ξαναγράψω πιά. Γιατί θά έπρεπε νά συνδέση τήν ζωή 
της μέ ενα φυλακισμένο; Τί είδους ευτυχία θά μπορούσε αυτή νά έχη, συναντώντας 
με τρεις ημέρες, μιά φορά τόν χρόνο;

★

Η Α Φ ΙϊΗ  Μ ΙΑ Σ  ΕΞΟΧΟΤΗΤΟΣ

'Όταν έπέστρεψα από τό τμήμα τού Νοσοκομείου στό στρατόπεδο 11, ύπελεί- 
ποντο μόνον οκτώ μήνες νά υπηρετήσω. Τώρα τό κύριον θέμα συζητήσεως άποτε-
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; 0υσε Ύ1 ,0̂ ' · χ ιώ; %γ1 ™ν Αντρέϊ Συνιάφσκυ καί Γιούλι Ντάνιελ, τα σατυρικά 
έργα των οποίων είχαν εξαχθη λαθραίως έξω άπό τήν Ρωσία καί είχαν δημοσιευ- 
θη στο εξωτερικό με ψευδώνυμα. “Οταν ^κυκλοφόρησαν οί πρώτοι μύθοι ύπό τύπον 
ειδήσεων, ολοι σχεδόν στο σιρκτόπεδο έσκέφθησαν ότι αυτοί οί άνθρωποι πρέπει 
να^ειναι καθαρματα. Έπρεπε να δικασθοΰν, σύμφωνα μέ τό άρθρο 70 τοΰ Σοβιετι
κού Ποινικού ΚώΙδικος, τό̂  όποιον προνοεΐ περί της άπαγορεύσεως της δημοσιεύ
ει;031’ εις tό εςωτερικον «αντισοβιετικής προπαγάνδας καί δημιουργίας ταραχών». 
Μια δημοσία δίκη σύμφωνα μέ τό άρθρον ήταν ανήκουστη, έτσι ύπεθέσαμεν ότι ό 
Σινυαφσκυ καί ο Ντάνιελ θα επαιςαν εύπειθώς προδιαγεγραμμένους ρόλους καί 
θά Ομολογούσαν δτι ενεργούσαν κατόπιν εντολών τής Δύσεως, διά λογαριασμόν 
της καί ότι  ̂είχαν πωληθή γιά τά δολλάριια. Δέν ξέραμε δτι ολόκληρος ό κόσμος 
ώμιλοΰσε γιά την σύλληψη τών άνδρών καί αυτός ήταν ό λόγος γιά τον όποιον ή 
Κυβερνησις δεν μπορούσε να τηρήση στην υπόθεση τά προσχήματα.

Τώρα ή δίκη ετελείωσεν. Οί κατηγορούμενοι δέν παρεδέχθησαν τήν ένοχήν! 
Δεν ωμολογησαν και δέν ε^ήτησαν χάριν, αλλά επιχειρηματολόγησαν στο Δικα- 
σ.ηριον καί επεμειναν έπι τής ελευθερίας τού λόγου. 'Ο Σινιάφσκυ καί ό Ντάνιελ 
υπήρξαν γενναίοι αχδρες, εβγαλαμε τό συμπέρασμα, καί πολύ γρήγορα πρέπει νά 
άκούσωμε γιά τήν υπόθεση άπό τούς ίδιους τούς συγγραφείς, γιατί είμεθα σίγουροι 
πλέον, δτι θά έπρεπε νά τούς φέρουν στά Μορδοβιανά στρατόπεδα. Μέ τήν έπιδέ- 
ςια πείρα μας, ορθώς ΐεπροφητευσαμε τήν καταδίκην των. Ό  Σινιάφσκυ θά κατε- 
δικάζετο επτά χρόνια και ο Ντάνιελ πέντε. Καθώς ήταν επόμενο, οί δύο άνδρες 
εχωρισθησαν, αλλα ο Ντάνιελ ήλθε στο στρατόπεδό μας. Τόν συνήντησα τήν πρώ- 
την ήμερα. Εφαινετα να είναι περίπου 35 ή 40 έτών καί προφανώς ήταν προετοι-

ζεστές
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μασμενος γιά τήν ζωή τής φυλακής, γιατί είχε μιά μπαλωμένη ζακέττα, 
μπόττες, ένα σκούρο γούνινο σκούφο μέ σκεπάσματα γιά τά αφτιά (φυσικά έπρεπε 
νά φορά αυτά τά ιέύδύματα) .

Οταν εσυςητούσαμε, ό Ντάνιελ έγερνε προς εμέ τό δεξιό του αφτί καί μέ πα- 
ρακαλούσε νά ομιλώ πιό δυνατά. Καί εγώ έγερνα τό δεξιό μου αφτί πρός αυτόν- 
Διασκεδάσαμε που ανακαλύψαμε δτι είμεθα ομοιοπαθείς, καί οί δύο βαρύκοοι.

Η δίκη του υπήρξε δημοσία τύποις μόνον. Τό άκροατήριον άπετελεΐτο κυρίως 
άπό πράκτορες τής ’Ασφαλείας. «Είμαι σίγουρος δτι οί φίλοι μου θά είχαν έλθει», 
είπεν ό Ντάνιελ, «αλλά δέν τούς έπέτρεψαν νά είσέλθουν μέσα».

Μολονότι ό Ντάνιελ είχε πάθει κάταγμα στον δεξιό του ώμο κατά τήν διάρ
κειαν τού πολέμου, στο μέτωπο, καί δέν είχε θεραπευθή τελείως, οί ’Αρχές τού 
επεοαλαν την πιο βαρεία δουλειά, άπό τις σκληρές καί επίμοχθες εργασίες τού 
στρατοπέδου: Νά σηκώνη βαρειά κούτσουρα καί νά ρίπτη μέ τό φτυάρι κάρβουνα. 
Γπελογιζαν να τού σπάσουν τά νεύρα καί νά τόν εξαναγκάσουν νά τούς παρακά

λεση γιά έλαφρότερη δουλειά.
Στην ιαρχή κα-νένας δέν έδειχνε καλωσύνη καί δέν ένοιωθε συμπάθεια γιά τόν 

Ντάνιελ. Μερικοί εχαιρεκακοΰσαν καί ήδονίζοντο γιά τήν δυστυχία του: «Άφή- 
σατέ τον νά λυγίση ή ράχη του όπως ή δική μας. Τούς ξέρουμε αυτούς τούς συγ
γραφείς! Ζοΰν μέ άνέσεις καί γράφουν γιά τόν παράδεισό μος, επάνω στήν γη!».

Αλλά ή έχθρα έλειωσε, ύστερα άπό τις πρώτες ολίγες ήμέρες. Ό  Ντάνιελ 
ήταν ένας άνθρωπος απλός, άνεπιτήδευτος καί ειλικρινής. Ή  φήμη του δέν είχε 
έπιδράσει καθόλου επί τοΰ χαρακτήρος του. Στο καθήκον πού τοΰ άνετέθη, προσ
παθούσε νά βάλη τά δυνατά του νά τό έκπληρώνη πλήρως, έστω καί αν οί πόνοι 
στον ώμο του καί στό σημείον όπου είχε θρυμματισθή τό κόκκαλο είχαν σημειώσει 
γρήγορα (επιδείνωση τής κατα,στάσεώς του. ’Ακόμα, ποτέ δέν έζητοΰσε έλαφρότερη
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δουλειά.
"Οταν μάς εκαλοΰσαν γιά 'δουλειά τήν νύχτα, τον αφήναμε να ^κοιμάται και 

έπιμέναμε στους αρχηγούς τής ταξιαρχίας νά τον βάζουν στίς εύκολες μικρο-
δουλειές, , _ - „. » ,

Ηέ λίγο οί αρχηγοί μας τής ταξιαρχίας έκλήθησαν ενώπιον της Ασφαλείας.
«Ποιος βοηθει τον Ντάνιελ;» ήρωτήθησαν. «"Ολοι τον βοηθούν!». «Γιατί, δέν μπο
ρεί νά κάμη τήν δουλειά του μόνος του;».

«Αυτό είναι ανέντιμο!». _ (
Κάποιος ©δώσε τήν πρέπουσα απάντηση: «Τί σημαίνει αυτό στόν Κομμου

νιστικό Κώδικα; Πρέπει νά ύπάρχη αμοιβαία συντροφική αλληλεγγύη καί βοή
θεια. Κάθε άνθρωπος είναι φίλος τού άλλου, σύντροφός του καί αδελφός!».

Οί πράκτορες τής K.G.B. δεν άντέταξαν έπιχειρήματα. "Εβαλαν τον  ̂Ντά
νιελ στο εργαστήριο μηχανών, αφού έπροσποιηθησαν οτι ©προσπάθησαν να τον 
ανακουφίσουν ιάπό τό βάρος τής δουλειάς του.

'Όλοι μας άντιληφθήκαμε: Δέν Ιπρόκειτο περί καλωσύνης· οί αρχές άπλώς 
είχαν ©ξοργισθή γιά τήν δημοτικότητά του. "Ολοι τον αγαπούσαν στό στρατόπεδο. 
Οί" Λιθουανοί ενίοτε θά τον έπροσκαλοΰσαν στό παράπηγμά τους, γιά νά άκούση 
λαϊκά τραγούδια. Οιί νεαροί από τό Λένινγκραντ τον εκαλοΰσαν γιά καφέ. Οί Ου
κρανοί τον ©παρακαλοΰσαν νά τούς διαΐβάση τήν ποίησή του.

«"Εχω ακούσει ίδτι δλοι οί πολιτικοί κρατούμενοι έχουν απελευθερωθή μπρο
στά από δέκα χρόνια», μάς είπε αστειζομενος. «Βεβαίως, έμαθα για εναν Εβραίο, 
πού ήταν φυλακισμένος στό Κίεβο, λόγψ των δεσμών του με το Ισραήλ, ή κάτι 
τέτοιο πράγμα. Έσκέφθηκα οτι έτσι, μέ τον Σινιάφσκυ καί μέ μένα, θά κανουν 
τρεις πολιτικούς. Πιθανόν θά μάς έβαζαν μέ τους εγκληματίες. Ιστερα έμαθα 
δτι υπήρχαν χιλιάδες πολιτικών κρατουμένων. Φυσικά, μάς είχαν εςαπατησει!».

Τά επακολούθησαν γέλωτες.
Τον ’Ιούνιον τού 1966 εστάλη στήν άπομόνωσιν γιά 15 ήμέρες μέ την αιτιο

λογίαν, δτι δέν συνεπλήρωνε τήν νόρμα καί δτι έπροσποιεΐτοι ασθένειαν. Γπήρχε 
ενα χαλαρό θραύσμα τού οστού στόν βραχίονα του καί τό παληό του τραύμα είχε 
μολυνθή. ’Αλλά, δ γιατρός ήρνεΐτο νά βεβαιώση γιά νά τού δοθή εργασία ανακου
φιστική καί επειδή δ Γιούλι δέν μπορούσε νά άνταποκριθή, ενα πρωί ωδηγηθηκε 
στήν άπομόνωσιν. "Αντεξε τις 15 ήμερες, αλλά τό άλλο πρωί τού δώσανε άλλες 
δέκα καί κατόπιν άλλες. Δέν υπήρχε δικαιολογία γι αυτήν την ποινή. Τό κανανε 
γιά νά τον καταπονούν. Ό  Ντάνιελ, συνεχώς Ιέβασανίζετο, μέχρι την ωρα που απο
λύθηκα. Δέν τού Ιέπέτρεπαν μία ©λευθέραν έπίσκεψιν από τήν σύζυγόν του, ή ακό
μα, νά κράτηση τά τσιγάρα πού αυτή τού εφερνε. Ποτέ δμως δεν παρεπονειτο, ποτέ 
δέν ζητούσε κάτι καί ήταν πρόθυμος νά ύπερασπίζη τούς συντρόφους του. Γπερη- 
φανευόμεθα γιατί δ Ντάνιελ ήταν πλασμένος από νεύρα, τα οποία δεν ελυγιφαν 
εύκολα.

★
«ΟΛΟΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ»

Δύο ή τρεις ήμέρες πρό τής άπελευθερώσεώς μου, μέ Ικάλεσαν για να εχω 
μιά συζήτηση μέ τρία πρόσωπα. "Έναν αξιωματικό τής K.G.B. (Κέϊ - Τςί - Μπί 
=  Μυστική 'Γπηρεσα ’Αστυνομίας) , τον διευθυντή τών συλλογικών δραστηριοτή
των καί τον αρχηγόν τού ουλαμού λοχαγόν Γιουσώφ.

«ιΜσρσένκο», μοΰ είπε, «πρέπει νά προσέχης, πώς θά συμπεριφέρεσαι δταν 
άπελευθερωθής. Ή  ελεύθερα ζωή δέν είναι δπως τού στρατοπέδου, δπου δ κάθε 
άνθρωπος εχει τις δικές του απόψεις». «Σύντροφε Διευθυντά», είπα, «οί καιροί
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έχουν άλλάξει. ’Ακόμα καί οί κομμουνισταί διαφωνούν τώρα». «Μήν άκοΰς τις διά
βολός! “Ολοι οί κομμουνισταί, σκέπτονται ομοιόμορφα». «Ναί; Τότε τί νά πούμε 
για τούς Κινέζους καί τούς ’Αλβανούς;»

«Κάθε οίκογένεια, εχει καί τα μαύρα της πρόβατα», άπήντησε. «Μαρσένκο», 
είπε ο αξιωματικός τής K.G.B., «μέ τέτοιες Ιδέες πού έχεις, σέ βλέπω πολύ γρή
γορα πάλι έ·δώ». «Τό ξέρω», είπα. «Σέ άλλες χώρες υπάρχουν νόμιμα κόμματα τής 
άντιπολιτεύσεως, συμπεριλαμβανομένων καί των κομμουνιστικών, σκοπός τών οποίων 
είναι ή ανατροπή τού κρατοΰντος κοινωνικού συστήματος. Δέν κατηγοροΰνται για 
προδοσία, δέν φυλακίζονται. ’Εγώ δμως, ένας απλός εργάτης, χωρίς νά είμαι μέλος 
σέ κανένα κόμμα, έπρεπε νά περάσουν εξι χρόνια πίσω από τά συρματοπλέγματα 
καί υστέρα από αυτά άπειλοΰμαι μέ περισσότερα χρόνια, γιατί έχω τις προσωπικές 
μου πεποιθήσεις».

«“Αλλες χώρες, έχουν τούς δικούς τους νόμους, εμείς έχουμε τούς δικούς μας. 
“Ολοι σείς οί κρατούμενοι, συντηρείτε την ’Αμερικανικήν έπίθεσιν εναντίον μας. 
’Εάν ύπάρχη έκεΐ -έλευθερία, τότε γιά ποιό λόγο ή έξέγερσις τών μαύρων; Γιατί 
άπεργούν οί ’Αμερικανοί έργάτες;»

«Ό Λένιν όμως δ ίδιος είπεν, δτι οί απεργίες καί οί αγώνες τών μαύρων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύονται από τήν έλευθερία καί τήν δημοκρατία».

Στο σημείο αυτό, οί «καθοδηγηταί» μου ώρμησαν κατ’ έπάνω μου. «Πώς τολ
μάς νά δυσφημής τον Λένιν; Πού ακόυσες τέτοια ψέματα;»

Ευτυχώς είχα διαβάσει πάρα πολύ, θυμήθηκα τήν παράγραφον λέξιν προς 
λέξιν. Τήν έπανέλαβα καί άνέφερα τον αριθμόν τού τόμου έκ τών έργων τού Λένιν. 
Αμέσως δ διευθυντής πήγε στο γραφείον του, γύρισε πίσω φέρνοντας ένα τόμο άπό 

τις τελευταίες Ίκδόσεις τού Λένιν καί μοΰ τον πέταξε μπροστά μου. Γύρισα τίς σε
λίδες. Καί οί τρεις τους επερίμεναν σάν ύλακτοΰντα κυνηγόσκυλα. Ό  Λένιν δέν 
θά μπορούσε πιθανόν νά έχη πή ενα τέτοιο πράγμα. Πέραν τούτου, αυτοί δέν θά 
μπορούσαν νά πιστέψουν, δτι ένας άνθρωπος σάν καί μένα, χωρίς μόρφωσιν, είχα 
διαβάσει Λένιν.

Τούς ένεχείρισα ανοιχτό τό βιβλίο καί δ διευθυντής έδιάβασε τό έδάφιον με
γαλοφώνως. ΊΟ Αξιωματικός τής Κ. G. Β. είπε: «Δώσε μου το». Καί οί τρεις άρ
χισαν νά γυρίζουν τίς σελίδες, έλπίζοντας νά ευρουν κάποτο φάρμακο τής ερμη
νείας σέ έκείνο πού δ Λένιν είχε γράψει. ’Ανίκανοι νά τό βρουν, δ αξιωματικός 
είπε χωρίς άμηχναίαν: «Μαρσένκο, έρμηνεύεις τον Λένιν μέ τόν τρόπο σου έξ αί
τιας τών πεποιθήσεών σου. Αυτό δέν είναι ευχάριστο καί δέν θά σοΰ βγή σέ καλό, 
γιατί φυσικά δέν θά παραμείνης στήν ελευθερία».

Γνωρίζω δτι όταν δ Σοβιετικός Λαός στήν ύπαιθρο άκούση μιά τέτοιία συζή
τηση θά πή: «Κατάρα! Στά στρατόπεδα έχουν περισσότερη ελευθερία άπό μας. 
Ακόμα καί στο σπίτι θά ήμεθα προφυλακτικώτεροι προτού είπομεν ίέκείνα πού δ 

Μαρσένκο έλεγε στις αρχές τού στρατοπέδου. Καί άφοΰ είπεν αυτά, τού είπαν δτι 
μπορούσε νά πηγαίνη!» «Έδώ θά μάς συνελάμβαναν αμέσως».

Εάν στά παραπήγματα τούς έλεγα τέτοια πράγματα, οί πληροφοριοδόται θά 
τά άνέφεραν καί θά έπρεπε νά μέ κατεδίκαζαν έξτρά γιά «ένέργεια προπαγάνδας 
μεταξύ τών κρατουμένων. ’Αλλά είναι καθήκον τών αξιωματικών τού στρα
τοπέδου νά πείσουν ενα κρατούμενον —  καί εάν άποτύχουν είναι δικό τους σφάλμα, 
δέν είναι; Πιθανόν εάν ήμουν δ μοναδικός σ’ αυτό τό είδος τής έπιχειρηματολογι- 
κής συ^ητήσεως, ίσως νά είχαν φορτώσει, γιά νά μέ στείλουν στο Βλαδιμίρ, αλλά 
οεν ήμουν δ μόνος. "Ολοι οί νέοι στο στρατόπεδο είναι σάν καί μένα —  καί τά στρα- 
τοπεοα συνεχώς γεμίζουν άπό «νεωτέρους». (Συνεχίζεται)
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Βράβευσις Τροχονόμων ύπό toq ΕΛΠΑ

«Α ιέν  ά ρ ιστεύ ειν  και ύ π ή ρ ο χο ν  έμ μ εν α ι  άλλων))

Ύπό Άστυν. Β ' κ. ΚΩ Ν ΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

J H N  ΕΣΠΕΡΑΝ τής 17.12.69, ε ις  τά ενταύ
θα γραφεία, εντευκτήρια τής Ε.Λ.Π.Α., 

καί ε ις  τά πλαίσια σεμνής τελετής, έγένετο ή 
καθιερωμένη κατ' έτος βράβευσις τών δύο κα
λυτέρων τροχονόμων Χωρ)κής καί 'Αστυνο
μίας Πόλεων, διά τό έτος 1969. Ύπό τών αν
τιστοίχων αρμοδίων υπηρεσιών ύπεδείχθησαν 
ώς καλύτεροι τροχονόμοι τής χρονιάς ο ί: Ά -  
στυφύλαΕ κ. Αντώνιος 'Αλευράς τής Ύπο- 
διευθύνοεως Τροχαίας Πειραιώς καί Χωρο- 
φύλαΕ κ. Παύλος Ζησιμόπουλος τής Τροχαίας 
Προαστείων.

Εις τήν τελετήν τής βραβεύσεως τών δύο 
διακριθέντων έν τη έκτελέσει τών καθηκόντων 
των τροχονόμων παρέστησαν ο ί: Υπουργός
Δημ. ΤάΕεως κ. Παναγιώτης ΤΕεβελέκος, ό 
Γεν. Γραμματεύς τού αύτοϋ Υπουργείου κ. 
Πέτρος Κωτσέλης, οί 'Αρχηγοί Χωρ)κής καί 
'Αστυνομίας Πόλεων κ. κ. Α. Καρυώτης καί 
Θ. Γαλανόπουλος, έτεροι Ά )κ ο ί τών δύο Σω
μάτων καί λοιποί παράγοντες καί προσκεκλη
μένοι.

Έν άρχή, ώμίλησεν ό Πρόεδρος τής Ε.Λ. 
Π.Α. κ. Νικολαΐδης, οστις έχαρακτήρισε τήν 
έκδήλωσιν τής 'Ελληνικής Λέσχης Αύτοκινή- 
του καί Περιηγήσεων, ώς φόρον τιμής τού αύ- 
τοκινητιστικοΰ κόσμου πρός τούς άνδρας τών 
Σωμάτων 'Ασφαλείας καί ιδιαιτέρως πρός τά 
έπίλεκτα καί φίλα όργανα τής Τροχαίας.

Έν συνεχεία ό κ. Νικολαΐδης άπένειμε τάς 
τιμητικός διακρίσεις μετά συμβολικών δώρων 
καί συνεχάρη τούς τιμηθέντας τροχονόμους. 
Οί δύο τροχονόμοι ηύχαρίστησαν τόν κ. Πρό
εδρον δΓ ευγενικών λόγων, χαρακτηρίοαντεα 
τήν εύγενικήν χειρονομίαν τής Ε.Λ.Π.Α. ώς 
έμπρακτον άναγνώρισιν τών αγώνων όλων τών 
τροχονόμων, έπ' ώφελεία τής κυκλοφορ.ακής 
τάΕεως. 'Ακολούθως, τόν λόγον έλαβεν ό Υ 
πουργός Δημ. ΤάΕεως κ. Π. ΤΕεβελέκος, 5- 
στις είπε χαρακτηριστικώς τά έΕής:

Κύριοι,
Μέ έξαιρετικήν, όιμολογουμένως, εύχαρίστη- 

σιν παρίσταμαι εϊς τήν τελετήν βραβεύσεως 
τών καλυτέρων Τροχονόμων τής Χωροφυλακής 
κα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά τό έτος 1969.

Καί αισθάνομαι τήν ανάγκην δπως συγχαρώ, 
άλλα καί ευχαριστήσω, τήν Διοίκησιν τής Ε.Λ. 
Π .Α ., διά τήν ώραίαν πρωτοβουλίαν της.

Ή  εύγενής χειρονομία τής Ε .Λ .Π .Α . απο
κτά μεγαλυτέραν σημασίαν καί αξίαν, άν λη- 
φθή ΰπ’ δψιν δτι προέρχεται έξ όργανώσεως 
ή όποια, επί πεντήκοντα έτη περίπου, προσφέ
ρει τάς καλάς της υπηρεσίας εις τόν τόπον, 
εντός τοϋ κύκλου δραστηριότητός της. Καί ή
δη, έπιτρέψατέ μου νά τονίσω δτι συμφωνώ 
πρός τήν άποψιν τοϋ κ. Προέδρου τής Ε .Λ .Π . 
Α., κατά τήν όποιαν ό βαθμός έξαπλώσεως τοϋ 
αυτοκινήτου εις μίαν χώραν, προσδιορίζει τό 
ύψος τοϋ πολιτισμού καί τοϋ βιωτικοΰ επιπέ
δου τοϋ λαοΰ της.

Ά λλ’ επίσης θεωρώ έπάναγκες νά έπιση- 
μάνω καί υπογραμμίσω δτι, καί ό βαθμός κυ- 
κλοφοριακής τάξεως καί εύρυθμίας έν συνδυα- 
σμφ πρός τόν δείκτην οδικών τροχαίων ατυχη
μάτων, επιμαρτυρεί, επίσης, τό ύψος τοϋ πολι
τισμού μιας χώρας καί τό επίπεδον αγωγής 
τών πολιτών της.

Καί επειδή ό λόγος περί αγωγής, σκόπιμον 
κρίνω δπως, συμφωνών καί πάλιν πρός τόν κ. 
Νικολαΐδην, αποδεχθώ τήν άποψιν καθ’ ήν βα
σικός προηαγωνιστής τοϋ κυκλοφοριακοϋ δρά
ματος είναι ό παράγων «άνθρωπος».

Ή  έκτασις δέ τοϋ οράματος, μικρά ή μεγά
λη, έξαρτάται από αυτόν τούτον τόν πρωτα
γωνιστήν, ή βούλησις τοϋ όποιου προσδιορίζει 
καί τήν τελικήν μορφήν τής κυκλοφοριακής εί- 
κόνος μιας πόλεως ή μιας χώρας καί τήν κα
θιστά άλλοτε μέν δραματικήν, άλλοτε δέ εύχά- 
ριστον καί πολιτισμένην.

Χωρίς, λοιπόν, νά παροράται ή σημασία τών
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εργίον κυκλοφοριακής υποδομής (όδοί, λεωφύ- 
ροί, πλατεϊαι, γέφυραι -κ.λ.π.), ή αί έπιπτώ- 
σειζ τής ποιότητος τής καταστάσεαις κα'ι των 
άτελειών τών διαφόροτν οχημάτων επί τής κυ
κλοφορίας, γεγονός παραμένει δτι ό πλέον 
αποφασιστικός ρυθμιστής είναι ό παράγων «άν
θρωπος».

Ο άνθρωπος, υπό την Ιδιότητα τού πεζοΰ, 
τού όδηγοΰ καί τού τροχονόμου. Έ κ  τής αρ
μονικής δέ συνεργασίας τούτων έξαρτώνται ή 
όμαλότης, ή ταχύτης καί ή ασφάλεια έν τή 
κυκλοφορία πεζών καί οχημάτων.

Δύναμαι νά σάς διαβεβαιώσω, κατηγορημα
τικούς, οτι απόλυτος είναι ή ειλικρινής διάθε- 
σις τών άνδρών τών 'Τπηρεσιών Τροχαίας, 
προς συνεργασίαν μετά τών πολιτών καί τερά
στια ή προσπάθεια ήν καταβάλλουν πρός άντι- 
μετωπισιν τού ακανθώδους, πράγματι, κύκλο- 
φοοιακοΰ προβλήματος.

Επ ευκαιρία επιθυμώ νά συγχαρώ τούς βρα
βευόμενους Τροχονόμους, διότι διεκρίθησαν, 
μεταςύ τών συναδέλφων τοιιν, εις τά πλαίσια 
τής προαναφερθείσης προσπάθειας.

Και ήδη, απομένει, νά ευχηθώ όπως καί οί 
πολϊται είτε υπό τήν Ιδιότητα τοϋ πεζοΰ, είτε 
υπό την ιδιότητα τοϋ όδηγοΰ, προσφέρουν, με- 
τα τής αυτής ^γονίμου καί είλικρινοΰς διαθέ- 
σεως, τήν συνεργασίαν των εις τούς άνδρας 
τών 'Τπηρεσιών Τροχαίας.

Βεβαιωθήτε, παρακαλώ, δτι παρ’ οίασδήπο- 
τε προσπάθειας καί δαπάνας διά τήν βελτίω- 
σιν τοΰ όδικοΰ δικτύου καί τήν έκτέλεσιν έρ
γων κυκλοφοριακής, έν γένει, υποδομής, δεν 
θά άχθιομεν εις αίσια αποτελέσματα, είμή μό
νον διά τής άναπτύξεως, εις τον μεγαλύτερον 
δυνατόν βαθμόν, τής κυκλοφοριακής αγωγής 
μεταξύ οδηγών καί πεζών.

Σάς καλώ, λοιπόν, υμάς τούς τόσας άναπτύ- 
ςαντας λαμπράς πρωτοβουλίας, εις τόν τομέα 
ορθής κυκλοφορίας πεζών καί οδηγών, δπως 
συμπορευθήτε, μεθ’ ημών, εις μίαν σταυροφο
ρίαν πρός έμπέδωσιν κυκλοφοριακής τάξεως 
καί εύρυθμίας μέσφ μιας υψηλής στάθμης κυ
κλοφορικής αγωγής, ή όποια φιλοδοξοΰμεν δ
πως καταστή βίωμα δλων μας.

Σάς ευχαριστώ.
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Τόν λόγον τοϋ κ. Υπουργού έκάλυψαν ζωη
ρά χειροκροτήματα. Έπικολούθησεν ανταλλα
γή φιλοφρονήσεων μεταξύ των παρισταμένων 
καί προσεφέρθησαν αναψυκτικά.

Δέον νά σημειωθή ότι ή βράβευσις τροχο
νόμων ύπό τής Ε.Λ.Π.Α. πραγματοποιείται διά 
δευτέραν φοράν, άποτελεϊ δέ πράΕιν ιδ ια ιτέ
ρας σημασίας, καθ' όσον έκτιμάται, έστω καί 
έν τοσούτω, τό σοβαρόν έργον των 'Υπηρε

σιών Τροχαίας 'Αστυνομίας καί Χωρ)κής. Εύ- 
χόμεθα όπως τήν πράΕιν τής Ε.Λ.Π.Α. μιμη- 
θοϋν καί έτεροι παράγοντες τής κυκλοφορια- 
κής τάΕεως πρός δέ αύΕηθοϋν άναλόγως οί 
αΕιοι διακρίσεως τροχονόμοι (είνα ι οπωσδή
ποτε άΕιοι), τό έργον των όποιων καθίστα
ται όσημέραι δυσχερέστερον.

Είθε, τό νέον έτος 1970, νά είναι δημιουρ
γικόν ε ις  πάντας.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΓΕΤΜΑ ΤΟ Τ Ο.Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ Τ Π Ε Ρ  
ΤΗ Σ ΕΝ ΕΚΑΛΗ Π Α ΙΔ ΙΚ Η Σ  ΣΤ Ε ΓΗ Σ Α ΤΤΟ Τ

|Δ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Ω Σ  επιτυχής ύπήρξεν εφέτος ό
χορός του ομίλου «Φίλοι ’Αστυνομίας 

’Αθηνών», δ όποιος έπραγ ματοπο ιήθη τό 
βράδυ της 20.12.69, εις τάς πολυτελείς 
α’ιθούσας τοϋ ενταύθα ξενοδοχείου «Κίγκ 
Τζώτζ», ύπό την προστασίαν τής Α.Ε. του 
'Υπουργού Δη μ. Τάξεως κ. Παναγιώτου 
Τζεβελέκου.

Ή πρόεδρος του Ο.Φ.Α. κ. Ευτυχία Ίω- 
ακείμογλου καί αί άλλαι κυρίαι τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου τού 'Ομίλου καί τής 
οργανωτικής επιτροπής, έπραξαν τό πόα/ 
διά τήν επιτυχίαν τού χορευτικού γεύμα
τος, σκοπός τού οποίου ήτο ή ένίσχυσις 
τής Παιδικής Στέγης τοΰ Ο.Φ.Α. έν 'Ε- 
κάλη, ήτις λειτουργεί τή εΰγενεΐ φροντίδι 
τού έν λόγω 'Ομίλου πρός έξυπηραίτησιν 
τέκνων αστυνομικών οικογενειών.

Τήν ώραίαν έκιδήλωσιν τού Ο.Φ.Α. έτί- 
μησαν διά τής παρουσίας των: οί Υπουρ
γοί καί αί κυρίαι: ΙΗ. Κυριακοπούλου, Λ. 
Πάτρα, I. ’ Αγαθαγγέλου, I. Χολέβα, I. 
Παπαβλαχοπούλου, Ε. Τσέλλου καί Κ. 
Παπαδημητρίου, οί Γεν. Γραμματεις καί 
αί κυρίαι: ιΠ. Κωτσέλη, Μιχάλου, Μου- 
τοΰση καί Παπανδρέου, οί ’Αρχηγοί τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί αί κυρίαι: Α. 
Καρυώτη, θ . Γαλανοποΰλου καί I. Καρα- 
χάλιου, οί πρέσβεις 'Ισπανίας καί Ί pccv 
κ. κ. Κιρόγκα καί Ά ζίμα μετά τών κυ
ριών των, οί πρέσβεις καί αί κυρίαι: Κα- 
πετανίδη καί Σγουρδαίου, ό επίτιμος ’Αρ
χηγός Α. Π. καί ή κ. Β. Σακελλαρίου, ό 
Δήμαρχος ’Αθηναίων καί ή κ. Ρίτσου, ό 
Ύπαρχηγός Α. Π. καί ή κ. Τσιούγκου, ό

Δ)ντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί ή κ. Πα- 
πασπυροπούλου, πολλοί έτεροι αξιωματι
κοί καί προϊστάμενοι υπηρεσιών Α. Π. με
τά τών κυριών των καί πλήθος εκλεκτών 
προσκεκλημένων τής ’Αθηναϊκής κοινω
νίας.

Ό  ωραίος διάκοσμος τών αιθουσών τοΰ 
ξενοδοχείου, τό προγράμμα τής βραδυάς 
καί τό κέφι τών παρισταμένων έδωσαν τόν 
έορταστικόν τόνον καί έχάρισαν τήν έ- 
πιτυχίαν. Ά νάλογον έπιτυχίαν έσημείωσε 
καί ή πώλησις τών λαχνών τού Ο.Φ.Α., βα
σικός πόρος διά τήν έπίτευξιν τών σκο
πών τής βραδυας.

Ό  κ. ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πό
λεων έφιλοξένησε κατά τόν καλύτερον 
δυνατόν τρόπον τους υψηλούς προσκεκλη
μένους καί έκαμε τό πόίν διά τήν έπιτυ
χίαν τής εκδηλώσεως.

“Ολοι έμειναν ευχαριστημένοι καί έξέ- 
φρασαν τάς εύχάς των διά τήν εύόδωσιν 
τών έργων τοΰ Ο.Φ.Α. καί έν τή πραγμα- 
τυκότητι τής ’Αστυνομίας Πόλεων ’Αθη
νών, ήτις φροντίζει νυχθημερόν διά τήν έ- 
πιτέλεσιν τού υψηλού έργου της. Τό χορευ
τικόν γεύμα τοΰ Ο.Φ.Α. μας έδωσε τήν χα 
ράν τής διαπιστώσεως τής αγάπης τού ’Α
θηναϊκού κοινού, πρός τήν ’Αστυνομίαν 
Πόλεων καί τήν ευκαιρίαν νά έκψράσωμεν 
τήν ευχήν μας διά τήν συνέχισίν της. ’Από 
τής θέσεώς μας συγχαίρομεν τάς κυρίας 
τού Ο.Φ.Α., διά τήν λαμπράν έπιτυχίαν τής 
έκδηλώσεώς των καί εϋχόμεθα πάντα επι
τυχίας.

ΚΩΝΣΤ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
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J^A A H O S καλός φίλος, μ’ έπεισε προ τριών χρόνων νά έπισκεφθώ την Κέρκυ
ρα. Στήν αρχή μοϋ φάνηκε δύσκολο. Ή  επιμονή του ομιος καί οί ζωντανές 

εικόνες πού μοΰδινε γιά τό νησί, ήταν περίφημος αφηγητής, γέννησαν στό μυαλό 
μου τήν επιθυμία νά ταξιδέψω ώς εκεί. Τί νά σας πώ. 'Ακόμα τοϋ χριοστω ευγνω
μοσύνη. "Οχι μόνο γιατί γνώρισα τό όμορφο νησί, μά πιο πολύ γιατί από τότε, 
μαγεμένος άπό τόν τόπο, σκέφθηκα πώς δεν θά πρέπει στ’ αλήθεια νάναι ή Κέρ
κυρα μόνο άπό τά δ'μορφα μέρη τής γαλανής μας πατρίδος. "Ενοιωσα κάτι σάν 
ντροπή. Νόμιζα πώς ήμουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ένοχος απέναντι τής 'Ελλάδος. 
Θάλεγα αρνητής. ’Αρνητής; Μά ναι. Ά φοΰ δέν έκανα τίποτ’ άλλο, άπό τό νά 
περιφρονώ ο,τι ώραΐο έχει δ τόπος μου. Σάν μέ προσκαλοΰσαν τά γαλανά τ ’ ακρο
γιάλια, εγώ έκλεινα τ ’ αυτιά μου, έκλεινα τά μάτια μου, λες καί μέ τρόμαζε ή 
θωριά τους, λες καί μέ φόβιζε τό αδιάκοπο, τό αιώνιο μουρμούρισμά τους. Σάν 
μοϋ τραγουδούσαν τά ψηλά δασωμένα βουνά, νόμιζα πώς τό τραγούδι τους ήτανε 
γιά νά μέ πλανέψουν. Σάν μέ καλοϋσαν κοντά τους τά όλάσπρα κατάσπαρτα νησά- 
κια, εγώ τδπαιρνα πώς ήταν ψέματα. Σάν μοΰ μιλούσαν τά αρχαία ερείπια, λεί
ψανα Ιερά πάνω στό κορμί τής πατρίδος, ξεγελιόμουν πϋς ήμουν πατριδόπληκτος, 
πώς ό εθνικός εγωισμός μου, μ’ έκανε νά τά βλέπω περισσότερο ωραία άπ’ δσο 
πραγματικά ήταν. "Ετσι, τάχα άπαρνηθή. Καί τ ’ ακρογιάλια καί τά νησιά καί 
τά βουνά καί τά λείψανα τ ’ άφο^να παληών δοξασμένων καιρών. Νά γιατί ένοιω
θα ένοχος.

Λίγο αργότερα παρηγορήθηκα. Βρήκα τρόπο νά συγχωρέσω τόν εαυτό μου. 
Είπα ότι πλανήθηκα. ’Αμέλεια ήταν, δέν πειράζει. Τώρα, πού ό καλός φίλος μοΰ 
άνοιξε τά μάτια, έβαλα σκοπό στη ζωή μου, νά γυρίσω σπιθαμή πρός σπιθαμή 
τήν ωραία 'Ελλάδα μας. Μέ δπλο τήν απόφασή μου αυτή, κίνησα τό προπέρσινο 
καλοκαίρι γιά τό ταξίδι τής ζωής μου. Δέν είχα καί πολλά χρήματα, μά αυτό δέν 
είχε πιά γιά μένα σημασία. Τό μόνο πού μ’ ένδιέφερε, ήταν νάρθω κοντά, πολύ 
κοντά στήν άγνωστη μέχρι τώρα πατρίδα. Τ ί ήταν τά λεφτά, τά βάσανα, οί κό
ποι και οί ταλαιπωρίες, μπροστά στό κάλεσμα τής ομορφιάς, μπροστά στό άκου
σμα τοΰ πιό γλυκόλαλου τραγουδιού, πού είχα ακούσει στή ζωή μου;

Είπα ν ’ αρχίσω άπό τήν Κέρκυρα. Καί τδκανα στ’ αλήθεια. ’Εκεί πρωτο- 
πήγα. ’ Οχι γιά άλλο λόγο, μά γιατί ήθελα νά ευχαριστήσω τό φίλο, ή Κέρκυρα 
ήταν ή πατρίδα του καί γιατί οί ομορφιές τοΰ νησιού μέ ώδήγησαν στήν από
φασή μου να περιηγηθώ ολόκληρη σχεδόν τή χώρα μας. Τρία συνέχεια καλοκαί
ρια ταξίδεψα . σέ όσο περισσότερα σημεία μπορούσα. Είδα πολλά, άκουσα πολλά, 
έμαθα πολλά. Φύση, ιστορία, λαογραφία, χίλιες μύριες καλλονές, στήσανε στό 
νοΰ μου χάρο και μ’ άφησαν πολλές φορές εκστατικό, μπροστά στις τόσες ομορ
φιές, με μέθυσαν στ’ άλήθεια, άπό τό μύρο τής αιώνιας γαλήνης τους, καί μ’ έ
καναν «προσκυνητή, ερωτευτή, διαβάτη. . .». Τά σημείωσα δλα πρόχειρα, γιά νά 
τάχω αργότερα να τά διαβάζω καί νά τά φέρνω στή θύμησή μου. Μά, σάν ύστε
ρα το καλοσκεφθηκα, είδα πως ήταν σωστό νά τά γράψω, γιατί πιστεύω έτσι πώς 
κάτι θα προσφέρω στην υπόθεση τοϋ τουρισμού μας κι’ άκόμα, δσοι τά διαβά
σουν, θα προσθέσουν μια νότα στήν εθνική τους υπερηφάνεια.

Ελάτε λοιπον να ταςιδεψουμε μέ τής ψυχής μας τά μάτια. ’Ελάτε νά σάς 
παω στις ζεστες μας τις θάλασσες καί τά χαρούμενα νησιά μας, ελάτε ν’ άνε-
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βούμε βτά πανύψηλα βουνά μας, έλάτε νά περπατήσουμε στίς γραφικές κοιλάδες 
μας, έλάτε νά σάς δείξω τ ω ν  π ρ ο γ ό ν ω ν  τ ά έ ρ γ α  τ ’ ά θ ά ν α τ α. 
Έλάτε νά μιλήσουμε μέ τό λαό μας. Νά τραγουδήσουμε μαζί του, νά χορέψουμε, 
νά ζήσουμε τις ομορφιές τής λεβέντικης ψυχής του. Έ λάτε!... Ή  Έ  λ λ α δ α 
μ ά ς  π ρ ο σ κ α λ ε ΐ. Σ ’ αυτό τό λουλουδισμένο βράχο, θά βρούμε σωματική 
ξεκούραση, ψυχική ήρεμία. Γιατί δλα ε δ ώ ,  ταιριάζουν τονα στ’ άλλο. Συμπληρώνει 
τό ένα τ ’ άλλο. Έλάτε ,καί θά τό δήτε στ’ άλήθεια. Σάν δώσουμε τελειωμό στό 
ονειρεμένο ταξίδι μας, θά νοιώστε τήν ανάγκη νά φωνάξτε μαζί^μέ τον^ ποιητή: 
«ΤΩ α ρ μ ο ν ί α  τ ή ς  χ ρ υ σ ή ς  Π α φ ί α ς  θ υ γ α τ έ ρ α .  Η  α ρ 
μ ο ν ί α  ή χ ρ υ σ ή ,  γ ε ν ν ή θ η κ’ ε δ ώ  π έ ρ α » .

ΤΟ ΝΗ ΣΙ ΤΗΣ Ο Μ ΟΡΦ ΙΑΣ, ΤΗΣ 
Μ Ο Υ ΣΙΚ Η Σ , ΤΗΣ Γ Α Λ Η Ν Η Σ ...

Μ Ε  ΤΟ Φέρρυ - Μπώτ τής γραμμής, έ- 
φθασα μέ τή χαρούμενη συντροφιά μου 

στην Κέρκυρα. Είχε βραδυάσει γιά τά κα
λά, δταν βγαίνοντας στην προκυμαία, μάς 
υποδέχτηκε μιά παρέα από γνωστούς Κερ- 
κυραίους. Λεπτοί στους τρόπους, ευγενι
κοί, φιλόξενοι καί καλόκαρδοι τούτοι οί

Ά  χ I λ ε ι ο ν : Ό
Ά χ ιλλεύ ς  Θνήσκων.

νησιώτες, μάς έκαναν μέσα στα πρώτα λε
πτά, νά νοιώσουμε πώς είμαστε στό σπί-, 
τι μας, στό χωριό μας, στους δικούς μας 
ανάμεσα ανθρώπους. 'Η Κέρκυρα! Λίγο 
τή διακρίνω τούτο τό όμορφο δραδυνό κά/ 
τω άπό τό θαμπό φώς, μά την έχω κιό
λας αγαπήσει.

Στό καφενεδάκι τής παραλίας πού κα- 
θήσαμε, μάς πρόσφεροιν δροσερή πορτο
καλάδα. Λίγο παρέκει, στό άντικρυνό τρα
πεζάκι, δυό ηλικιωμένοι, μά καλοστεκού
μενοι Κερκυραΐοι, παίζανε μέ τά μαντο
λίνα τους παληούς νοσταλγικούς σκοπούς. 
Αύτή είναι ή Κέρκυρα. Γή πλασμένη μέ 
νότες. Σέ μιά στιγμή, βουβαθήκαμε όλοι, 
συνεπαρμένοι άπό κείνη τήν ουρανία, θά- 
λεγα, συναυλία. Τή σιγή, διέκοψε ό πιό 
ηλικιωμένος τής παρέας. ’Αργότερα έμαθα 
πώς ήταν παληός Γυμνασιάρχης. Ό  σε
βαστός έκεΐνος ασπρομάλλης, θαρρείς καί 
μάντεψε τήν επιθυμία μας, σιάζοντας τά 
μακρυά μαλλιά του, θέλησε νά μάς μιλή- 
ση γιά τήν ιστορία τής Κερκύρας. Ή 
ταν εντόπιος καί τόχε καύχημα καί πε- 
ρηφάνει νά μιλά γιά τόν τόπο πού γεν
νήθηκε.

«Τά παληά, τά παμπάλαια τά χρόνια, 
είπε παίρνοντας δαθύ αναστεναγμό, ήτα- 
νε σέ τούτο τό νησί τό βασίλειο τών Φαιά- 
κων. Ό  δασιληάς ’Αλκίνοος βασίλεψε ε
δώ. Κόρη του ή Ναυσικά, ή ψυχόπονη βα
σιλοπούλα, πού περιμάζεψε τό Θαλασσο
δαρμένο Όδυσσέα. Παράγγειλε στίς δού
λες νά τόν ντύσουν κΓ επειτα, στά πατρι
κά τόν πήγε τά παλάτια, βοήθεια νά ζη- 
τήση άπό τό βασιληά πατέρα της. “Ενα κα-
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ράδι ήθελε, γιά νά γυρίση στην Ιθάκη...
Τήν Κέρκυρα ό “Ομηρος την έλεγε Σχε- 

ρία. ’Αργότερα τήν είπανε Κορφοΰ. Λένε, 
πώς τοΰτο τ’ ονομα τό πήρε άπ’ ένα βρά
χο ποϋχει δυο κορφές καί βρίσκεται κον
τά στήν πόλη. Με ιστορία φορτωμένη μέ 
θρύλους καί παραδόσεις, ή πρωτεύουσα 
αΰτοΰ τοΰ δμορφου νησιοΰ, αιώνες τώρα, 
ζή στήν αγκαλιά του πέλαγους. Τήν έ 
χ τ ι σ α ν  άποικοι άπό τήν Κόρινθο. Στα 500 
προ Χρίστου, έ'γινε μεγάλη, έγινε ξακου
στή. Οί Κερκυραΐοι τότε, λατρεύανε τήν 
Άρτέμιδα, τή γοργοπόδαρη θεά, άλλα καί 
την Γοργώ και τον ’Απόλλωνα, τον ξαν
θό τον ομορφο θεό του “Ηλιου. “Εχτισαν 
καί ναούς, τό Δία, γιά  νά τιμήσουν, μά 
καί τό Διόνυσο καί τής Λήδας τους γυιούς. 
’Ακόμα, τίμησαν τήν “Ηρα καί τόν ’Αλ
κίνοο τό βασιληά. Κείνης τής πολιτείας 
λείψανα βρεθήκανε στα χρόνια μας, σάν 
έσκαψε έδώ ό Καραπάνος καί άλλοι αρ
χαιολόγοι.

Πλούσια έζησε κι’ ευτυχισμένη ή Κέρ
κυρα, μέχρι πού ήρθε ή καταστροφή. Τρα
κόσια χρόνια μετά τή γέννηση τοΰ Χρί
στου, κατέβηκαν οί βάρβαροι, πήραν τήν 
πόλη καί τήν έκαναν άπέραντο θλιβερό 
κοίμητήρι. ’’Ηταν οί Γότθοι. Χίλια χρό
νια άργότερα, ό Κυριάκός ό Άγκωνίτης, 
όνειροπόλος καί περπατητής, περνώντας 
άπο δω, γνώρισε τα ερείπια τής χαμένης 
πολιτείας. Μά κι’ άργότερα, τά βάσανα 
των Κερκυραίων δέ σταμάτησαν. ^Ηλθαν 
πειρατές, ήλθαν κι άλλοι βάρβαροι, σκορ
πώντας τήν καταστροφή. Οί κάτοικοι, κα
ταφύγιο ζήτησαν στό παληό τό φρούριο. 
Σέ τοΰτο μέσα τό κάστρο, χτίσανε και
νούργια πολιτεία. Καί πρώτ’ άπ’ δλα, τι
μώντας τά θεό, παρακαλώντας τον γιά  τή 
ζωή καί τήν άσφάλειά τους, χτίσανε μια 
εκκλησία, πού στον Παΰλο καί τόν Πέτρο, 
τούς 'Αγίους ’Αποστόλους τή χαρίσανε. 
Μά, δέν ήτανε θέλημα τοΰ θεοΰ νά ησυ
χάσουν καί πάλι οί Κερκυραΐοι. ^Ηρθαν 
οί Βενετοί, -πήραν τήν πόλη, έχτισαν δική 
τους εκκλησία, έκαναν τείχη. Στό έτος 
1663 έφτιαξαν τή Στοά τή Λόγγια, ό
πως έλεγαν. Έ κεΐ μαζεύονταν οί εύγενεϊς.

Ά ργότερα έγινε θέατρο καί τελευταία Δη- 
μαρχείο. “Οταν έφυγαν οί Βενετοί, ήρθαν 
οί Γάλλοι, επειτα οί Ρώσοι καί ξανά οί 
Γάλλοι. Μέ συνθήκη τό 18Τ4 οί ’Ά γγλ ο ι  
άνάλαβαν τήν προστασία τοΰ νησιοΰ. Ή 
λευτεριά, δέν είχε έρθει άκόμα. Α γω νι
στήκαμε, παλέψαμε, χύσαμε ποτάμια τό 
αίμα, ώσπου τό 1864 στις 2:1 τοΰ Μάη, ή 
Κέρκυρα καί τ’ άλλα νησιά τοΰ πελάγου 
ένοιωσαν τήν άγκαλιά τής πατρίδας. Ή  
Κέρκυρα ήταν πια ελληνική».

Ηθελε κι’ άλλα νά πή ό σεβάσμιος ε
κείνος άνθρωπος, μά δέ μάς έπαιρνε ή 
ώρα. Ήταν άνάγκη νά πλαγιάσουμε ενω
ρίς, γιατί αύριο έπρεπε νά έπισκεφθοΰμε 
τήν πόλη. Καί είχαμε τόσα νά δούμε...

Κοιμηθήκαμε σ’ ένα παληό, μά άνετο

Κερκυραίες μέ τ ις  γρα
φ ικές τους φορεσιές.

.jd

ΙΕ
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ξενοδοχείο μέσα στην πόλη. Τό πρωί, πο
λύ πρωί, μας ξύπνησε ό κύρ Σπΰρος, 6 
ξεναγός μας. Είχαμε συμφωνήσει άποβρα- 
δύς, πώς θά μας έδειχνε τά περισσότερα 
από τά αξιοθέατα της πόλεως καί τής γύ
ρω περιοχής. «”Ε, ψυχούλιες μου, ελάτε 
και δέ μας παίρνει ή ώρα», έκανε ό κύρ 
Σπΰρος. Χαρήκαιμε τον καλό εκείνο άν
θρωπο, μά καί γελάσαμε, σάν θυμηθήκα
με μέ τον τόνο πού μας μίλησε, τά τόσα 
όμορφα ανέκδοτα πού λέγονται γιά τούς 
απλοϊκούς Κερκυραίους. «Πάμε τε στόν 
'Άγιο», έκανε ό όδηγητής καί τράβηξε έμ- 
πρός. «Άπό κεΐ θ’ άρχίσουμε. Μεγάλη άς 
είναι ή χάρη του». Σήκωσε τό δεξί του 
τό χέρι κι’ έκανε τό σημείο τοΰ σταυρού. 
Λίγο περπατήσαμε μέχρι τον "Αγιο Σπυ
ρίδωνα. Μά, στό λίγο μέσα τούτο διάστη
μα, γνωρίσαμε ένα μεγάλο κομμάτι άπό 
τή νύφη τοΰ Μονιού. Σέ κάθε βήμα, φαι
νόταν ολοζώντανη ή αρχοντιά αυτού τοΰ 
τόπου, πού την τόνιζε περισσότερό η ευ
γένεια των ανθρώπων, οί λεπτοί τρόποι, 
ακόμα καί τά κτίρια, τά παληά μαυρισμέ- 
να πολυώροφα σπίτια μέ τις γραφικές 
στοές. Μάς μυθίζει αρκετά άπό Βενετία ή 
Κέρκυρα. Στ’ άλήθεια, ή πολιτεία του Ά 
γιου Μάρκου άφησε ζωντανό τό πέρασμά 
της στόν έλληνικό τούτο χώρο.

Περνάμε μιά έκτεταμένη δεντροφυτεμέ
νη πλατεία. «'Η Σπιανάδα, λέει ό κύρ 
Σπΰρος. ’Εδώ γινόντουσαν τά γυμνάσια 
τού στρατού». Μά, ν ά ! Φτάνουμε στην εκ
κλησία!... Στόν «“Αγιο», δπως λένε οί 
Κερκυραΐοι. Περίλαμπρος είναι τούτος 6 
οίκος τοΰ θεού. Προσκύνημα εύλαβικό γιά  
ολόκληρη τήν 'Ελλάδα, χρόνια τώρα φυ
λάει τό ιερό σκήνωμα τού ’Επισκόπου Τρι- 
μυθοΰντος. θυμάμαι, πώς ήταν Κυριακή ε
κείνη ή ήμερα καί ή έκκλησιά ήταν γιο
μάτη άπό κόσμο. Ανάψαμε τό μικρό μας 
κεράκι καί άσυγκράτητοι τραβήξαμε στό 
ιερό λείψανο. «Ό "Αγιος...», θαρρώ πώς 
στό συρικνωμένο του πρόσωπο διακρίνω 
ακόμα τό χαμόγελο τού ταπεινού, τοΰ 
πράου, τού φιλέσπλαχνου πατέρα τής εκ
κλησίας μας. Μέσα στη χρυσή του λειψα
νοθήκη, αιώνες τώρα κοιμάται τον ύπνο

τού δικαίου, έκεΐνος ό ΰπέρμαχος τής όρ- 
θοδοξίας. «...καί όφιν εις χρυσοΰν μετέ
βαλες...», ψελίζω άθελα μου, τή στιγμή 
πού γονατισμένος προσκυνώ γιομάτος συγ
κίνηση τό άλλοιωτο σώμα τοΰ προστάτη 
τής Κερκύρας.

Βγήκαμε έξω άλλοιώτικοι. “Ολοι φαί
νονταν εξαϋλωμένοι, άλλαγμένοι στ’ άλή- 
θεια, ύστερα άπό κείνο τ’ άναβάπτισμα 
στην κολυμπήθρα τής όρθοδοξίας. Σάν 
πέρασε ή πρώτη συγκίνηση, ό κυρ Σπΰ
ρος, πρόθυμος δπως πάντα, μάς μίλησε 
γιά τήν ιστορία τού λειψάνου. «‘Ό ταν πέ- 
θανε ό "Αγιος, οί ευσεβείς χριστιανοί τής 
Κύπρου, φυλάξανε μέ εύλάβεια τό ιερό 
του σκήνωμα. 7Ηταν, βλέπετε, ’Επίσκοπος 
Τριμυθοΰντος. Κοντά τριακόσια χρόνια έ
μεινε στή μεγαλόνησο, ώσπου οί Βυζαν
τινοί γιά μεγαλύτερη άσφάλεια, γιά  νά 
γλυτώση άπό τις βαρβαρικές επιδρομές, 
τό μετέφεραν, γύρω στά 700, στή Βα
σιλεύουσα. Αιώνες τό προσκυνούσαν οί 
"Ελληνες στήν Πόλη, μέχρι πού ήρθε ή 
ώρα τής καταστροφής. Λίγο πριν μποΰν οί 
Αγαρηνοί τό 1453, ό Γεώργιος Καλοχαι- 
ρέτης, άπό ευγενική γενειά, έφερε τον 
“Αγιο μαζί μέ τό σώμα τής Ά για ς  θ εο 
δώρας στήν πόλη μας. ’Αργότερα, τό λεί
ψανο έγινε κτήμα τής οικογένειας Βούλ
γαρη, οικογένειας πού γέννησε πολλούς ι
ερωμένους τής εκκλησίας μας. Τέλος, ά
πό τό 1925, άνήκει στή Μητρόπολη».

Αυτά μάς έλεγε ό χαρούμενος Κερκυ- 
ραΐος, δταν σέ λίγο μ’ ένα αυτοκίνητο 
βγήκαμε έξω άπό τήν πόλη. «Γιά πού, κύρ 
Σπύρο;». «Μά... στό Αχίλλειο... Στά Α 
χίλλειο, θά πάμε, θ ά  εύχαριστηθήτε. Εί
ναι ένα λαμπρό παλάτι. Τδχτισε μιά βα
σίλισσα... Μιά πονεμένη, δυστυχισμένη βα
σίλισσα... ’Ελισάβετ τήν έλεγαν. Βασίλευε 
έδώ καί έκατό χρόνια στήν Αυλή τής Αυ
στρίας. Φορτωμένη μέ μάθηση πολλή, γιο
μάτη άπό άγάπη γιά τούς υπηκόους της, 
πλημμυρισμένη άπό καλωσύνη, δυστύχησε 
στά τελευταία χρόνια τής ζωής της. Ζήτη
σε τή γαλήνη... γύρεψε τή μοναξιά... ’Ή 
θελε νά ζήση μόνη... Κατάμονη... ’Έψαξε 
τότε νά βρή ένα τόπο πού νά ταιριάζη στή
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δική της ψυχή. ’Όμορφο, φιλόξενο, γαλή
νιο... Μά συνάμα, πού νά της χαρίση έ- 
κεΐνο πού τόσο ποθούσε... Τη λύτρωση!.-.. 
Τήν ήρεμία!... Γύρισε πολλές χώρες, τα
ξίδεψε οσο κανε'ις άλλος στον καιρό της 
καί στο τέλος ήλθε εδώ!... Στην Κέρκυ
ρα!... Βρήκε έκεΐνο πού ζητούσε... 'Η πο- 
νεμένη βασίλισσα γαλήνεψε...».

Δεν είχε καλά - καλά τελειώσει τήν ά- 
φήγησή του ό συνοδός μας, δταν σε λίγα  
λεπτά βρεθήκαμε στό ’Αχίλλειο. Δέκα χι
λιόμετρα απέχει από τήν πόλη. Χτισμένο 
κοντά στό μαγευτικό Γαστούρι, είναι α
ληθινό μνημείο, μνημείο πού στόλισαν μέ 
απαράμιλλα έργα τεχνίτες από τήν Ευ
ρώπη. Μαρμάρινα σκαλισμένα καλάθια, 
λουλούδια κάθε λογής, αγάλματα, πλή
θος από πανώρια αγάλματα καί πάνω άπ’ 
όλα, ο Α χιλλεας!... Τούτος ό 'Ομηρικός 
ήρωας, σύμβολο της λεβεντιάς καί τής 
αντρειοσύνης, δείχνεται έδώ τή στιγμή 
πού βαρειά τραυματισμένος κλείνει ελα
φρά τό σώμα, έτοιμος ν’ άφήση τήν τε
λευταία του πνοή. Ό  πόνος είναι τέλεια 
δοσμένος στό νεανικό του πρόσωπο, μά 
συνάμα καί ή καρτερικότητα καί ή περι
φρόνηση τού θανάτου... Τά παλληκάρια 
δέν λυπούνται σαν πεθαίνουν...

θαυμάσαμε κάμποσο ακόμα τον Ά χιλ- 
λέα κι ύστερα ανεβήκαμε στις αίθουσες 
τού ανάκτορου, θαυμάσια διακόσμηση, 
μοναδική γιά  τήν εποχή της, δίνει σε κά
θε βήμα τον τονο του μεγαλείου. ’Από τό 
μεγάλο εξώστη, πού τόν λένε κήπο τών 
Μουσών, άγναντεύεις τήν καταγάλανη θά
λασσα, τήν πόλη, τά ήπειρωτικά παράλια, 
τά Ακροκεραυνια, καί στό βάθος τή με
γαλόπρεπη χιονισμένη Πίνδο.

Λίγο μείναμε ακόμα στό ’Αχίλλειο, μά 
είναι αλήθεια, νοιώσαμε καί μεΐς έκεΐνο 
ττου μας Είττε ο κυρ ΣτιΟρος: «'Η Ίτονεμέ- 
νη βασίλισσα γαλήνεψε». Ναι... Καί τό 
Αχίλλειο καί τό γραφικό Γαστούρι λίγο 

πιο πάνω και ολο το νησί, είναι τόπος 
ξενοιασιάς, τόπος γαλήνης...

Πόσα δέν είδαμε ακόμα έδώ... Τό μα

γευτικό Κανόνι, τό έξαισιο Ποντικονήσι, 
τή Γαρίτσα, χωριό ούράνιας όμορφιάς, τό 
Μαντούκι, τήν Παλαιοκαστρίτσα, τό ανά
κτορο τοΰ Μόν-Ρεπό, τό νησάκι Βίδο, τούς 
Οθωνούς, τό Μαθράκι... Καμαρώσαμε τά 

κάστρα, τά τείχη, τις πολεμίστρες, τά α
γάλματα... Δοκιμάσαμε άπό τά νόστιμα 
φαγητά τοΰ νησιού μαγειρεμένα μέ έκλε- 
κτό έντόπιο λάδι, χαρήκαμε τις γυναίκες 
μέ τις τοπικές τους φορεσιές, νοιώσαμε 
τήν ανάγκη νά τραγουδήσουμε μαζί μέ 
τούς φιλάμουσους Κερκυραίους.

Σάν ήρθε ή ώρα νά φύγουμε, νομίζαμε 
στ αλήθεια πώς ή Κέρκυρα ήταν πατρί
δα μας. Τήν είχαμε τόσο αγαπήσει... Τό 
πρωί, βρεθήκαμε ξανά στό ίδιο γραφικό 
καφενεδάκι τού λιμανιού. Περιμένοντας τό 
καράβι, μάς πρόφθασε ό γνωστός μας 
Γυμνασιάρχης, θαρρώ, πώς κάτι ακόμα 
θέλαμε νά μάθουμε. «Τούτη ή πόλη, μάς 
είπε ό απρόσκλητος ξεναγός μας, είναι 
πατρίδα ανθρώπων πού δόξασον τήν 'Ελ
λάδα. Έδώ γεννήθηκε, παιδιά μου, ό ’Ι
ωάννης Καποδίστριας. Έδώ γεννήθηκαν 
όνομαστοί πολιτικοί, φωτισμένοι διδάσκα
λοι καί ποιηταί, περίφημοι μουσικοί. Ό  
Εύγένιος Βούλγαρης, ό Νικηφόρος θεο- 
τόκης, ό Ά νδρέας Μουστοξύδης, ό Κων
σταντίνος θεοτόκης, ό Μαρκοράς, ό Νι
κόλαος Μάντζαρος...».

Φαινόταν σά νά μιλούσε γιά  συγγενικά, 
δικά του πρόσωπα εκείνος ό γέρο - Κερ- 
κυραΐος, όταν τρία δυνατά σφυρίγματα 
μάς ώδήγησαν βιαστικά στό κάτασπρο 
καραβάκι. Λίγο άκόμα καί αφήναμε τήν 
Κέρκυρα. Καθώς τό πλεούμενο κυλούσε 
ανάλαφρα στά ήρεμα νερά τοΰ λιμανιού, 
γύρισα γιά λίγο τό κεφάλι. ’Ή θελα νά 
άποχαιρετήσω τήν Κέρκυρα. Καί τόν κύρ 
Σπΰρο, πού στεκόταν άκόμα στήν προ
κυμαία. Ο κύρ Σπΰρος... «Έδώ, μάς έ- 
λεγε, ή πονεμένη βασίλισσα βρήκε τή γ α 
λήνη».

Σ. Α.
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Ημερήσια εκδρομή ‘Υπαλλήλων A. Α. Π. καί ειδικών 
Υπηρεσιών εις Λουτρά 'Υπάτης καί Μονήν Άγάθωνος

Ύπό κ. Ψ ΑΡΟ ΓΙΑΝ Ν Η  ΙΩΑΝΝΟΥ 
Δοκ. Ύπαοτυνόμου

Κυριακή 11 Δ εκ εμ β ρίου  1969
Ή  ώρα είναι 7. Σχεδόν χαράματα. Ή  

φύσι ησυχάζει ενώ ό βόμβος τοΰ μελισ
σιού τής πρωτευούσης δεν άρχισε ακόμα. 
...Καί όμως, στην πλατεία τοΰ ’Αρχαιο
λογικού Μουσείου, τΐ άσυνίθηστος θόρυ
βος! Μια παράξενη κίνησι επικρατεί.

Άκούγονται φωνές, γέλια, ξεφαντώμα- 
τα από αστυνομικούς καί διοικητικούς υ
παλλήλους τοΰ ’Αρχηγείου τής ’Αστυνο
μίας καί των ειδικών υπηρεσιών, οί όποιοι 
είναι έτοιμοι νά πραγματοποιήσουν με χα
ρά μια ήμερησία εκδρομή, πού διοργάνου 
σε τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τοΰ ’Αρ
χηγείου τής ’Αστυνομίας, στα πλαίσια τ<ών 
εκπαιδευτικών καί τβυχαγωγικών εκδηλώ
σεων του, εις την ιεράν Μονήν Άγάθω- 
νος τοΰ Νομοΰ Φθιώτιδος.

Πολλοί καί δλοι καλοί οί άποτελοΰντες 
την εκδρομική συντροφιά, μεταξύ τών ο
ποίων ό σεβαστός ύπαρχηγός τοΰ Σώματος 
κ. Ινων. Τσιοΰγκος, ό όποιος είχε τήν φω
τεινή ιδέα τοΰ προγραμματισμού τής εκ
δρομής εις τά γραφικά αυτά μέρη καί ό 
όποιος είναι καί ό επικεφαλής τής εκδρο
μής,ό Άστυν. Δ)ντής κ. ’Αντώνιος Πα- 
σπάτης, ό ’Αστυνόμος κ. Δημ. Ντζιώρας 
(διά τήν έπαξίαν προαγωγήν τοΰ όποιου 
θερμαί εκφράζονται εύχαί καί από τήν 
στήλην αυτήν), οί ’Αστυνόμοι κ.κ. Ινον- 
τογιάννης Κων., Ινουκουβίνος Άν., Γκί- 
κας Κων., Μιχόπουλος Γ. καί πολλοί άλλοι 
εκλεκτοί. ’Επίσης ή ύπαστυνόμος Δίς Κου- 
νενή Ελισάβετ καθιος οί τά μέλη τής βυ
ζαντινής χορωδίας τοΰ ’Αστυνομικού Σώ
ματος.

Ή  προετοιμασία έκόπασε. "Ολα είναι έ

τοιμα καί τό σύνθημα τής άναχωρήσεως 
δίδεται από τον κ. 'Ύπαρχηγό.

Δυο πολυτελή καί φαντασμαγορικά πούλ
μαν ξεκινάνε.

Τό ταξίδι ά ρ χίζε ι
Καί νά πού από τήν προότη στιγμή στά 

πρόσωπα δλοτν διάχυτη είναι ή διάθεσι 
γιά κέφι.

’Έτσι δημιουργεΐται αμέσως μιά ευχά
ριστη ατμόσφαιρα με ευχές, αστεία, γέλια, 
ανέκδοτα, καί καθώς τά πούλμαν αφήνουν 
πίσοο τους τά πάντα, οί εναλλασσόμενες 
φυσικές καλλονές είναι απερίγραπτες, ενώ 
ή δροσερή πρωϊνή αύρα τοΰ Φθινοπώρου 
χαϊδεύει τά πρόσωπα.

Τά πρωτοβρόχια έφέτος άργ'ήσανε καί 
ή οργωμένη γή δεν δέχτηκε ακόμα τούς 
σπόρους της.

Γι’ αυτό τό όλογάλανο ελληνικό Φθινό- 
πωρο παρουσιάζει μιά φύσι περήφανα υ
ποβλητική μέ τά μύρια χρώματα καί τις 
δαντελωτές ομορφιές της.

Σέ λίγο περνάμε τον πλούσιο κάμπο τής 
Θήβας γιά νά θυμηθούμε, άτενίζοντάς την 
από αριστερά μας, τήν πολυκύμαντη ιστο
ρία της, τούς θρύλους της καί τις παραδό
σεις της.

Στις 9 φθάσαμε στά Καμμένα Βούρλα. 
Είναι μιά αξιόλογη λουτρόποίνη μέ ραδιοΰ- 
χα νερά καί ιδεώδης τόπος παραθερισμοΰ. 
Σταματήσαμε μισή ώρα γιά καφέ καί νά 
θαυμάσουμε τις φυσικές χάρες της πού 
είναι ένα σύμπλεγμα βουνού, θάλασσας καί 
κάμπου καί προκαλεΐ στήν ψυχή τοΰ πα- 
ρατηρητοΰ θαυμασμό.

Ή  επομένη στάσις γίνεται στις Θερμό-
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Ο Υπαρχηγός κ. Κ. Τσιοϋγκορ μετά τής συ
ζύγου του, φωτογραφούμενοι πρό τής Ίερ ά ς  

Μονής Αγαθωνος.

πύλες, στα στενά των οποίων, τό 480 π.Χ., 
ο Λεωνίδας :μέ τούς 300 έπεσαν για νά 
Φράξουν τό δρόμο στις στρατιές τοΰ Ξέρ-
ξη·

Τώρα στο σημείο αυτό υψώνεται περή
φανα όρειχάλκινο άγαλμα τοΰ Σπαρτιάτη 
βασιλιά, γιά νά θυμίζη στις έπερχόμενες 
γεννιες τό συνεχώς επαναλαμβανόμενο με
γαλείο τής Ελληνικής φυλής.

Καί τοΰτο τό διαπιστώσαμε, γιά άλλη 
μιά φορά, λίγο παραπέρα, στο γεφύρι τής. 
’Αλαμάνας, δπου τον ’Απρίλιο τοΰ 1821 
ο Διάκος, με το ολοκαύτωμά του, έγραψε 
ξεχοοριστό ιστορικό κεφάλαιο στήν παγκό
σμια ιστορία.

Στη Λαμία, πρωτεύουσα τής Στερεάς 
Ελλάδος καί κέντρο τής Ρούμελης, φθά- 
σαμε στις 11.30'. Δέν μείναμε περισσότε
ρο άπο δσο έπρεπε γιά νά μας καλωσορί- 
ση ό 'Άγιος Π ρουτοσύγκελος τής Μητρο-

πόλεως Φθιώτιδος, έκ μέρους τοΰ Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνού, 
δ οποίος δυστυχώς απούσιαζε, διότι στό
χος μας είναι ή Μονή Άγάθωνος ή οποία 
τώρα απέχει μιά <5ρα περίπου.

Μέχρι νά φτάσουμε διασχίζουμε την 
πλούσια καί γραφική κοιλάδα τοΰ Σπερ
χειού ποταμού με γλυκό καιρό καί δλογά- 
λανο ουρανό.

Π  εράσαμε τά Λουτρά 'Τπάτης, ιδιαιτέ
ρα πατρίδα τοΰ γράφοντος, δπου διακλαδί- 
ζονται δύο δρόμοι δδηγούντες εις τήν Μο
νήν καί, άκολουθοΰντες τον δυτικό, σε μι- 
σή όόρα είμαστε εκεί.

"Ενας αγνός γέροντας, ένας άγιος ηγού
μενος, ό πατήρ Γερμανός, δ δποϊος τιμά 
τον εαυτό του καί τήν εκκλησία μας, μάς 
υποδέχτηκε.

’Αμέσως ή χοροτδία έψαλλε άριστοτε- 
χνικώτατα βυζαντινούς ύμνους γιά νά ά-
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Oi εκδρομείς, φωτογραφούμενοι πρό τής Ί ε -  
ρας Μονής. Εις τό μέοον ό κ. Ύπαρχηγός 
μετά τής συζύγου του καί τοϋ ήγουμένου τής 

Μονής.

κολουθήση ένα θερμό κήρυγμα.
Στη συνέχεια ξεχυθήκαμε στον πέριξ 

τής Μονής χώρο για νά απολαύσουμε την 
ωραία φύσι.

Αισθητή άπό δλους μας είναι ή αλλαγή. 
Έδώ ή γραφικότης τοϋ τοπίου δέν δύνα- 
ται νά παραβληθή μέ τίποτα.

Έδώ νοιώθει κανείς τον εαυτό του γοη
τευμένο καί κατακυριαρχημένο άπό τά 
στοιχεία τής φύσεως.

Έδώ τό βλέμμα βυθίζεται εις την κα- 
ταπηλκτικήν ομορφιά, άποσπάται άπό τό 
συγκλονιστικό μεγαλείο.

Έδώ τό πνεύμα γαληνεύει άπό την άπε- 
ραντοσύνη τοϋ πρασίνου καί ή ι|Λ>χή λεπτί- 
νεται, εξαγνίζεται άπό την πράγματι άγνή, 
άνυπέρβλητη, εκθαμβωτική, ολοκληρωτική 
ομορφιά τής φύσεως.

Έδώ δ χαρακτήρ σμιλεύεται καί δ ψυ

χικός κόσμος ημερώνεται άπό τό αρμονι
κόν τής φύσεως.

Νομίζει κανείς δτι κάποιο άόρατο χέ
ρι ταξινόμησε τά πάντα καί τακτοποίησε 
τό κάθε τι μέ θαυμαστή τάξι, μέ περίσ
σεια χάρι.

Στο χώρο αυτό ή φύσι είναι άλλου ποι- 
μενικά ειδυλλιακή καί άλλου σκυθρωπά συ
νοφρυωμένη, άπό τά ούρανογείτονα κορ
φοβούνια καί τά γραφικά μετερίζια. Κα- 
θώς άγναντεύει κανείς γύριο του θυμάται 
τον Ινρυστάλη πού έγρατ|π:

«Ινι ό Μήτρος μέ τή χαραυγή τά πρό- 
(βατά του βγάζει 

στά κορφοβούνια άπ’ τάρμεγμα νά τά
(περιβοσκήση, 

αντιλαλούν οί λαγκαδιές άπ’ τά λαμπρά
(κουδούνια
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απ’ τά βραχνά βελάσματα άχολογούν οι
(ράχες».

’Αλλά, χωρίς να καταλάβουμε, ή ώρα 
πέρασε. Πρέπει νά πάρουμε τό δρόμο τής 
επιστροφής. Στις 4, εύχαριστοϋντες τον πα
τέρα Γερμανό, μπαίνουμε μέ τής χαράς 
τά φτερούγια απλωμένα στήν ψυχή μας 
στά πούλμαν καί ξεκινάμε. Τώρα μέχρι τά 
λουτρά τής 'Τπάτης ακολουθούμε τον άλ
λο δρόμο. Περνώντας από την 'Τπάτη 
παίρνουμε από τά περίφημα προϊόντα της 
καί σε ένα τέταρτο φθάσαιμε στά λουτρά, 
δπου καί μείναμε γιά λίγο γιά νά τά γνω
ρίσουμε από κοντά.

Την πρώτη θέσι κατέχει τό Τουριστικό 
'Τδρσθεραπευτήριο τό όποιον, εις τήν γε
νική δψη τΰς Λουτροπόλεως, διακρίνεται 
ως φαντασμαγορικό κόσμημα.

Όλόασπρο, όλόκομψο, τέλειο μέ σύγ
χρονες εγκαταστάσεις είναι σωστό αρι
στούργημα.

’Αλλά καί τό πάρκο της, σωστός ανθώ
νας, είναι καί αυτό αληθινά «έαρ ψυχών».

'Όμως, καί τά κρυμμένα μέσα σέ πεύ
κα καί ακακίες πολυτελή ξενοδοχεία συμ
πληρώνουν τό δλο αυτό υπερθέαμα των 
Λουτρών 'Τπάτης, ενώ λυγερόκορμα κυ
παρίσσια περιστοιχίζουν, ώς ταπεινοί προ- 
σκυνηταί, τήν νεάδμητον καί καλαισθητι
κού σχεδίου εκκλησία τού 'Αγίου Κων
σταντίνου καί Ελένης.

'Ομως δσο εμείς δεν θέλουμε νά φύ
γουμε τόσο ή ώρα μάς αναγκάζει.

Γι’ αυτό ξεκινάμε.

’Από εδώ καί μπρος γνώριμη μάς είναι 
πλέον ή διαδρομή, αλλά ό νους μας βρίσκε
ται πίσω, στά μέρη πού έπισκεφθήκαμε.

’Έτσι μέ τό φώς τού αργυρού φεγγα
ριού συντροφιά ό δρόμος τής επιστροφής 
μας συνεχώς μικραίνει.

Φθάνοντες στά προάστεια πρώτος μίλη
σε ό λαμπρός 'Τπαρχηγός μας κ. Κων. 
Τσιοΰγκος, ό όποιος άναφέρθηκε στην α
ξία τών έδρομών καί ευχαρίστησε δλους 
γιά τήν τάξι καί υποδειγματικότητα πού 
τηρήθηκε σέ δλη τη διάρκεια τής εκδρο
μή ς.

Καί από τή θέση τής στήλης αυτής θερ
μά τον ευχαριστούμε, διότι έγινε αιτία νά 
ζήσουμε ένα μεγάλο... όνειρο!

’Αλλά, συγχαρητήρια πρέπουν καί στις 
κυρίες καί δεσποινίδες, πού μέ τήν συμπε
ριφορά καί τήν εύγένειά των απέδειξαν 
δτι μπορούν νά κρατούν σέ ταιριαστά ύψη 
τούς συζύγους καί συγγενείς των αστυνο
μικούς. Εύγε τους.

’Επίσης στά πολύπλευρα ταλέντα τής 
εκδρομής, τά όποια δημιουργήσανε καυτό 
παλμό, στη βυζαντινή χορωδία διά τήν 
καταπληκτική της κατάρτιση καί ιδιαιτέ
ρως στον αστυφύλακα - ξεναγό κ. Άλε- 
ξανδρή ’Ιωάννη, διά τήν επάρκεια καί μέ 
πολλή ευκολία διατύπωση τών πολλών γνώ- 
σεών του.

’Έτσι τελείωσε ή εκδρομή μας, ή οποία 
θά μείνη ανεξίτηλη στή μνήμη μας, διότι 
θά προκαλή πάντοτε νοσταλγία.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Ψ Α Ρ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
Φέρεται εις γνώσιν τών ενδιαφερομένων διά τήν βιβλιοδεσίαν 
τών τομών τοϋ περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά», δτι δύναν- 
ται νά άπευθΰνωνται εις τό έπΐ, τής όδοΰ Σόλωνος άρι9\ 94α 
καλλιτεχνικόν βιβλιοδετεΐον και χρυσωτήριον τοΰ κ. Φ. Ψάλ- 
λη, τηλ. 617.466. Τιμή, κατόπιν ιδιαιτέρας συμφωνίας (συμ- 
φέρουσα).



Α Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ  ΚΛΑΔΟΤ Τ Γ Ε ΙΑ Σ  —  Ε .Τ .Τ .Α .Π . 
Μ ΗΝΩΝ Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Τ  Κ Α Ι Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Τ  1969

Ένημέρωσις των ήσφαλισμένων τοΰ Κλάδου Υγείας έπΐ της οικονομι
κής κινήσεως καί των πεπραγμένων τοϋ Ταμείου, κατά τούς μήνας Οκτώ
βριον καί Νοέμβριον άντιστοίχως:

Α ')  Γνωρίζεται ύμΤν ότι:
α ')  Κατά μήνα 'Οκτώβριον έ.έ. τό Ταμεϊον έπραγματοποίησεν:

"Εσοδα τακτικά ..........................................................................  ΔΡΧ· 502,689
» έκ συμ/χής Δ η μοσ ίο υ ..................................................  ”  821 .296

Σύνολον ’Ε σ όδω ν....................................................................... ”  1 .323.985
" ΕΕοδα .........................................................................................  » 1156 .811

Πλεόνασμα ............................................................ ”  168.174

β ')  Κατά μήνα Νοέμβριον έ.έ. μερίμνη τοϋ Ταμείου:
ΈΕητάσθησαν:

ι) ύπό ιατρών τής έκλογής των οίκοι .................................... 1 .626 Μέλη
ιι) εις ιατρεία τής έκλογής των ................................................ 3 .648  »
ιιι) ε ις  ιατρεία καί έργαστήρια τής Ύγειον. 'Υπηρεσίας τοϋ 

A. Α. Πόλεων καί τόν Κλάδον Υ γε ία ς  ’Αθηνών —Πει
ραιώς (έΕετάσεις παθολογικαί ή παρακλινικαί) . . . .  8 .3 16  »

ιυ) ε ις  ιδιωτικά έργαστήρια καί ιατρούς κατόπιν παραπομ
πής ύπό τού Ταμείου πρός παθολογικήν καί παρακλινι- 
κήν έΕέτασιν ή θεραπείαν ................................................ 1 .412 »

2) Ύπεβλήθησαν ε ις  οδοντιατρικήν θεραπείαν έν Πάτραις
καί Κερκύρα ............................................................................  25 »

3) Είσήχρησαν ε ις  Νοσοκομεία καί Κλινικός τής έκλο-
γής των ......................................................................................  275 »

4) Είσήχθησαν ε ις  Μαιευτήρια καί έτεκον αί σύζυγοι . . .  39 Μελών
5) Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά είδη άΕίας 3.414,50 δρχ. ε ις  8 Μέλη

"Η τοι συνολικώς περιεθάλπησαν ..........................  15 .339 Μέλη
6) ΈΕετελέσθησαν ε ις  φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 

7.724 συνταγαί.
Ό  'Αρχηγός

Ώ ς  Πρόεδρος τοϋ Κλάδου Υ γ ε ία ς  Α. Π. 
ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Διά Β. Δ )το ς  έκδοθέντος έν Ά θήνα ις  τήν 

1 1.12.1969 καί δημοσιευθέντος ε ις  τό ύπ' 
άριθ. 421 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ ')  τής 13.12.1 969, 
βάσει: 1) των διατάξεων των άρθρων 16
παρ. 1 στοιχ. γ ’ , 18 παρ. 1 στοιχ. γ ' ,  19 
παρ. 1, 45, 50 παρ. 2 του Ν.Δ. 139)1969 
(Α ' 57) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, άπο- 
στρατείας καί μεταθέσεων των μονίμων ’Α 
ξιωματικών τών Σωμάτων Χωροφυλακής, 'Α 
στυνομίας Πόλεων, Λιμενικού καί Πυροσβε
στικού», 2) τών ύπ’ άριθ. 7 καί 8 άπό 2.5. 
1969 Πρακτικών τοΰ Συμβουλίου 'Αστυνομί
ας Πόλεων (αρθρον 35 παρ. 1 στοιχ. γ ’ Ν. 
Δ. 139/1969, 3) τών ύπ’ άριθ. 6 καί 7 άπό 
10.9.1969 Πρακτικών τού 'Ανώτερου Συμβου
λίου ’Αστυνομίας Πόλεων (αρθρον 35 παρ 3 
στοιχ. γ ’ (2) Ν.Δ. 139/1969) καί 4) τής ύπ' 
άριθ. 1091/1969 γνωμοδοτήσεως τού Νομι
κού Συμβουλίου τού Κράτους, προήχθησαν 
οί κάτωθι ’Αξιωματικοί 'Αστυνομίας Πόλεων, 
έκ τών έν ίοχύϊ πινάκων προακτέων τού έ 
τους 1969 — 1970 κεκτημένοι τά πρός προ
αγωγήν άπαιτούμενα τυπικά καί ούσιαστικά 
προσόντα ώς άκολούθως:

I. Εις τόν βαθμόν τού Ά σ τυν. Δ /ντοϋ Α ' 
Τάξεως, οί Ά σ τυν. Δ /ντα ί Β ’ Τάξεω ς:

α) Κ ατ’ έκλογήν:

1) Γιαννούλης Κ ω ν)τίνος τού Βασιλείου.
2) Σκουληκάρης Γεώργιος τού Ίωάννου.
3) Παπαθανασίου Λεωνίδας τού Γεωργίου.
4) Πετόσογλου Γεώργιος τοΰ Σαράντη.
β) Κ ατ’ άρχαιότητα:
1) Κρύος Βασίλειος τού Γεωργίου.
2) Μαραβελάκης Ά νδρέα ς τού Μιχαήλ.
II. Εις τόν βαθμόν του Ά σ τυν. Δ/ντοϋ Β ’ 

Τάξεως, οί Αστυνόμοι Α ' Τάξεως:

Κατ' έκλογήν:

1) Παπαγιαννόπουλος Χαράλαμπος.
2) Τσόπελας Βασίλειος τού Λεωνίδου.
3) Παπαφιλιππόπουλος Δημήτριος τοΰ Ν ι

κολάου.

4) Άναστασόπουλος Α λέξανδρος τοΰ Κων
σταντίνου.

5) Καραβασίλης Γεώργιος τοΰ Εύαγγέλου.
6) Κουτάκης Ά νδρέα ς τοϋ Χρήστου καί 

βάσει άρθρου 28 Ν.Δ. 139/1 969 άπαντες άπό 
31.12.1967.

7) Καραγιαννόπουλος Δημήτριος τοϋ Κων
σταντίνου.

8) Ντξιώρας Δημήτριος τοϋ Κωνσταντίνου.

Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ
Παρητήθησαν οί άστυφύλακες: 1) Κατσόρ- 

χης Θεόδωρος, 2) Βελής Γεώργιος, 3) Μπι- 
λιώνης Ά νδρέα ς, 4) Λακαφώσης Μ ιλτιάδης 
καί 5) Παναγούλιας Νικ.

Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Α !
Διεγράφησαν, διά λόγους πειθαρχίας, οί ά

στυφύλακες: 1) Άποστολάκης Ματθαίος, 2) 
Τρίκκας Α λέξανδρος.

Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Η Σ ΙΣ  Ι Μ Α ΤΙΣ Μ Ο Υ
Δυνάμει ^τής ύπ' άριθ. 7 4 1 /2 7 .8 .6 9  άπο- 

φάσεως τοϋ κ. έπί τής Δημοσίας Τάξεως Υ 
πουργού «περί καθορισμού τών παρεχομένων 
ε ις  τούς Αξιωματικούς καί Άνθυπασπιστάς 
τής Χωροφυλακής καί τούς τούτοις έξομοι- 
ουμένους τής Α στυνομ ίας Πόλεων καί τοϋ 
Πυροσβεστικού Σώματος, δαπάναις τοϋ Δημο
σίου, ειδών ιματισμού» καθωρίσθησαν τά κά
τωθι :

1. Ε|ς τούς Α ξιω ματικούς καί Άνθυπασπι- 
στάς τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής 
καί τούς τούτοις έξομοιουμένους τής Α σ τυνο
μίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος, χο
ρηγούνται, δαπάναις τοϋ Δημοσίου, τά κάτωθι 
είδη ιματισμού:

α) Τρία μέτρα καί εϊκοσιν έκατοστά (3,20 
μ.) ύφάσματος, διά τήν κατασκευήν χειμερ ι
νής στολής.

β) Τρία μέτρα καί εϊκοσιν έκατοστά (3,20 
μ.) ύφάσματος, διά τήν κατασκευήν θερινής 
στολής.

γ) Τρία μέτρα (3 μ.) ύφάσματος, διά τήν 
κατασκευήν χλαίνης ή εν (1) έρραμμένον 
καπαρντινοαδιάβροχον.

δ) Δύο μέτρα καί εϊκοοιν έκατοστά (2,20 
μ.) ύφάσματος, διά τήν κατασκευήν χειμερ ι
νού ίματιδίου καί πηληκίου.

ε) Τέσσαρα μέτρα καί τεσσαράκοντα έκα 
τοστά (4,40 μ.) ύφάσματος, διά τήν κατα
σκευήν θερινού ίματιδίου.

στ) "Εν μέτρον καί εϊκοσιν έκατοστά 1,20 
μ.) ύφάσματος, διά τήν κατασκευήν περισκε- 
λίδος μεγάλης στολής.

Η διάρκεια χρήσεως τών άνωτέρω ειδών 
ιματισμού, όρ ίξετα ι ώς κάτωθι:

α) Δ ιετής, διά τάς χειμερ ινός καί θερινός 
στολάς.

β) Ισόχρονος πρός τήν έν ένεργω ύπηρε- 
σίαν παραμονήν, διά τά ύπό στοιχεία γ ’ έως 
σ τ' τής προηγουμένης παραγράφου, είδη ιμα
τισμού.

γ) Κατ έξαίρεσιν, ή διάρκεια χρήσεως τών
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δύο πρώτων άπό της εφαρμογής τής παρούσης 
χορηγηθησομένων υφασμάτων, διά τήν κατα
σκευήν χειμερινών καί θερινών στολών, όρί- 
Ζεται ενιαύσιος.

3. Ή  χορήγησις τών ύπό στοιχεία δ ',  ε ' 
καί σ τ' τής παραγρ. 1 τής παρούσης, ειδών 
ιματισμού, πραγματοποιείται έφ' όσον ύφίστα- 
ται εύχέρεια δι' αντίστοιχον προμήθειαν, έκ 
τών έν τω προϋπολογισμό) πιστώσεων, δύναται 
δέ νά κλιμακωθή εις πλείονα τού ένός έτη 
καί ε ις  ένίους κατ’ έτος βαθμούς δικαιούχων.

4. Ή  ε ις  τούς δικαιούχους χορήγησις καί 
ό ανεφοδιασμός, διά τών περί ών ή παρού
σα ειδών ιματισμού, ένεργείται παρά τών οι
κείων κατά Σώμα διαχειρίσεων, διά τής παρά 
τών λαμβανόντων ύπογραφής χρεωστικών α
ποδείξεων αύτοτελών ή έν άτομικοϊς βιβλια- 
ρίοις.

5. Δέν δικαιούνται άρχικώς χορηγήσεως ή 
άνεφοδιασμοΰ οί έκ τών δικαιούχων:

α) Καταλαμβανόμενοι ύπό τού όρίου ήλι- 
κίας έντός έξαμήνου, έκτος έάν συντρέχη πε- 
ρίπτωσις έφαρμογής τών διατάξεων τού άρ
θρου 2 τού Ν.Δ. 4371/1964.

β) Τελοϋντες έν ύποδικία, καταδίκη ή άρ- 
γία δΓ άπολύσεως.

γ) Τελοϋντες έν πολεμική ή μονίμω διαθε- 
σιμότητι.

Τήν πρωίαν τής 18.12.69 άπεδίωσεν αί- 
φνιδίως έκ καρδιακής προσβολής καί ένω εύ- 
ρίσκετο εις τάς έπάλξεις τού καθήκοντος, ό 
έκλεκτός άστυφύλαξ τής Υ.Π.Ε.Ν. Χαράλαμ
πος Σπίθας. Ό  θάνατος τόν εΰρε προώρως 
καί έστέρησε τό 'Αστυνομικόν Σώμα ένός έ- 
ξαιρέτου υπαλλήλου καί τήν οικογένειαν του 
ένός προσφιλούς καί στοργικού οικογενειάρ
χου. Ό  άδόκητος θάνατος τού άγαπητοϋ συ
ναδέλφου Χαρ. Σπίθα έβύθισεν ε ις  βαρύ πέν
θος όλους μας καί έθρηνήσαμε τόν πρόωρον 
χαμόν του. Ή  κηδεία του έγένετο τήν έπο- 
μένην έκ τού ιερού ναού Ευαγγελίστριας Πε
ριστεριού, έκεϊθεν δέ μετεφέρθη πρός έντα- 
φιασμόν εις τό Νεκροταφεϊον Ά γ . Βασιλείου 
Περιστεριού. Τήν κηδείαν παρηκολούθησε πλή

6. Οί ε ις  τήν ένέργειαν άνακαλούμενοι 'Α 
ξιωματικοί καί Άνθυπασπισταί Χωροφυλακής 
καί τούτοις άντίστοιχοι τής 'Αστυνομίας Πό
λεων καί τού Πυροσβεστικού Σώματος, δ ικα ι
ούνται ε ις  άνεφοδιασμόν δΓ ύφασμάτων πρός 
κατασκευήν χειμερινής καί θερινής στολής κα
τά περίπτωσιν, έφ ' όσον διέρρευσεν έξάμηνον 
τούλάχιστον, άπό τής έξόδου των έκ τού Σώ
ματος καί ή έν ένεργω ύπηρεσία παραμονή 
των προβλέπεται ένιαύσιος τούλάχιστον.

7. Πρόωρος φθορά ή καταστροφή χειμερ ι
νής ή θερινής στολής —πρό τής λήξεως δ ι
άρκειας χρήσεως— διαπιστουμένη δΓ ένορ
κου διοικητικής έξετάσεως, δικαιολογεί άνε- 
φοδιασμόν δΓ άντιστοίχων ύφασμάτων.

8. Υπαίτιος φθορά ή καταστροφή χειμερ ι
νής ή θερινής στολής, παρέχει εύχέρειαν εις 
χορήγησιν άντιστοίχου ύφάσματος, έπί τη κα
ταβολή παρά τού ένδιαφερομένου τής άξίας 
κτήσεώς του, ηύξημένη κατά είκοσι το ίς έκα- 
τόν (20 %).

"Εξοδος έκ τής ύπηρεσίας, πρό τής λή
ξεως διάρκειας χρήσεως, έπάγεται τήν κατα
βολήν τιμήματος, συνισταμένου ε ις  πέντε (5) 
δρχ. διά τήν χειμερινήν καί τρεις (3) δρχ. 
διά τήν θερινήν, δΓ έκαστον τών ύπολειπομέ- 
νων μηνών καί κλάσμα μηνάς μεγαλυτέρου τού 
δεκαπενθημέρου.

θος κόσμου έκ τών συγγενών καί φίλων τού 
μεταστάντος, έκ μέρους δέ τού 'Αστυνομικού 
Σώματος προσήλθεν ό Ύπαρχηγός κ. Κ. Τσι- 
οΰγκος, ό Δ )ντής  Υ. Π. Ε. Ν. Αστυνομ ικός 
Δ )ντής  Α ' κ. I. Κασίμης, άντιπροσωπεία κα
τωτέρων άστυνομικών έκ τής ύπηρεσίας του 
καί πολλοί έτεροι άξιωματικοί καί κατώτεροι 
άστυνομικοί. Έπί τής σοροϋ τού μεταστάντος 
κατέθεσε στέφανον τιμής, έκ τής ύπηρεσίας 
του, ό Άστυν. Β ' κ. Φώτ. Άλεξόπουλος, ό 
όποιος καί άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν διά τών 
έξής συγκινητικών λόγων.

«Αγαπητέ καί άξέχαστε Μπάμπη.
Δέν μπορούμε άκόμη νά πιστέψουμε ε ις  τό 

θέαμα πρό τού όποιου εύρισκόμεθα. Δέν μπο
ρούμε νά πιστέψουμε ότι είναι άλήθεια καί 
διερωτώμεθα μήπως βλέπουμε κανένα φρικτό, 
μακάβριο καί τρομακτικόν όνειρον.

Μπάμπη, ό πρόωρος καί άδόκητος χαμός 
σου, ύπήρξε γιά όλους μας κεραυνός «έν α ί
θρια».

Χθές τό πρωί, όταν ξεκίνησες χαρούμενος 
καί ευτυχισμένος άπό τό σπίτι σου γιά τήν 
Ύπηρεσία, κανείς άπό τήν οίκογένειά σου δέν 
ήτο δυνατόν νά διανοηθή, πώς δέν θά σέ ξα
νάβλεπε. Καί μείς οί συνάδελφοι καί συνερ- 
γάται σου, πού τόσο σέ άγαπούσαμε καί σέ 
έκτιμούσαμε, δέν έφανταξόμεθα πώς ή βάσκα
νος καί σκληρά μοίρα μας έπεφύλασσε τοιοϋ- 
τον θλιβερόν καθήκον, νά άναγγείλωμεν εις
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τήν άγαπημένην σου σύζυγον, τόσον δυσάρε- 
στον συμβάν, τόν θάνατόν σου.

Ό  Χαράλαμπος Σπίθας έγεννήθη τό 1924 
ε ις  Άνδρονιάνους - Εύβοιας καί τό 1945 κα- 
τετάγη ε ις  τό 'Αστυνομικόν Σώμα, ύπηρετή- 
σας μέχρι χθες εύδοκίμως ε ις  διαφόρους 'Α 
στυνομικός 'Υπηρεσίας.

Διά τής προθυμίας, της φ ιλοτιμ ίας, τής πει
θαρχίας, τής έργατικότητος καί τοϋ έζα ιρέ- 
του ήθους του, ε ίχε  κερδίσει τήν άγάπην, τήν 
έκτίμησιν καί τήν εμπιστοσύνην των έκάστοτε 
Προϊσταμένων του καί τήν φ ιλίαν των συνα
δέλφων του. Α λ λ ά  καί ό ιδ ιωτικός του βίος 
ύπήρΕεν άψογος άπό πόσης πλευράς. Ο Χα
ράλαμπος Σπίθας ήτο ένας άριστος ο ικογε
νειάρχης. Ή τ ο  πρότυπον συζύγου καί ύπόδει- 
γμα πατρός.

Τά έΕαίρετα προτερήματά του, όμως, τήν 
καλωσύνη καί τήν ο ίκογενεικήν του εύτυχίαν 
φαίνετα ι πώς έζήλωσεν ό Χάρος καί ε ις  χρό
νον τελείω ς άνύποπτον, άλως αίφνιδίως, τόν 
άπήγαγε χθές έΕ ένέδρας, άπορφανίσας οϋ- 
τω, τόσον άσπλάγχνως καί προώρως, τήν οί- 
κογένειάν του.

'Αγαπητέ καί άΕέχαστε Μπάμπη, έπιτελών 
θλιβερώτατον καθήκον, έναποθέτω έκ μέρους

της Υ.Π.Ε.Ν. έπί της σορου σου τό σεμνόν 
τούτο άνθοστέφανον, ώς έλάχιστον φόρον τ ι
μής καί προσεύχομαι ε ις  τόν Πανάγαθον Θεόν, 
όπως είναι πάντα έλαφρό τό χώμα τής 'Α τ
τικής γής, πού σέ λ ίγο θά σέ σκεπάση καί 
νά άποστέλλη πάντα τήν έζ ϋψους παρηγο
ριάν καί βοήθειαν ε ις  τήν άγαπημένην σου σύ
ζυγον καί τήν μονάκριβη κορούλα σου.

Αίωνία σου ή μνήμη, άΕέχαστε Μπάμπη».
Θρηνουντες τήν άδόκητον άπώλειαν τού 

καλού άστυνομικοΰ καί άγαθοΰ άνθρώπου, εύ- 
χόμεθα όπως ό Κύριος άναπαύση τήν ψυχήν 
αύτοϋ, χαρίση δέ ε ις  τούς προσφιλείς καί 
βαρυαλγοϋντας συγγενείς καί φίλους του πα
ρηγοριάν.

Αίωνία ή μνήμη του. Κ. X.

Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ Ε ΙΣ  ΗΜ ΑΡΤΗΜ ΕΝΩΝ:

Είς άλφαβητικόν εύρέτηριον Τ 3 9 8 ( ΙΖ ' Τό
μου), έκ τυπογραφικού σφάλματος άνεγράφη: 
Κωτσέλης Παναγιώτης άν-ί τοϋ ορθού Πέ
τρος.

— ------------------------  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν 9 Σ Ι  Σ __________________

Παρακαλοϋνται οί κ.κ. συνδρομηταί ’Αστυνομικοί και Διοι
κητικοί υπάλληλοι Α .Π ., οπούς, καθ’ έκάστην μισθοδοσίαν tcov, έν- 
διαφερωνται δια την παραλαβήν τοϋ Ιδθημέρου αντιστοίχου τεΰ- 
χους τοϋ περιοδικού « Αστυνομικά Χρονικά», έκ τής διαχειρίσεως 
της υπηρεσίας, παρ ής μισθοδοτούνται καί κατά τήν αντίστοιχον 
μισθοδοσίαν έκάστου Ιδθημερου, προς ήν επιδιώκεται ή σύμπτω
σή  κυκλοφορίας έκάστης έκδόσεως. Έ ν  περιπτώσει καθυστερήσεως 
της εκδοσεως (πολλοί λογοι επιβάλλουν τούτο), ή διανομή των τευ
χών θά πραγματοποιηται είς πρώτην ευκαιρίαν, μερίμνη τοϋ δια- 
χειριστοΰ έκάστης υπηρεσίας.

Οθεν, μόνος αρμόδιος διά τήν διανομήν των τευχών «Α. X.» 
(απο της παραλαβής τοον) είς τούς συνδρομητάς ’Αστυνομικούς και 
Διοικητικούς υπάλληλους, τυγχάνει ό διαχειριστής έκάστης υπηρε
σίας, και δι οϋς μισθοδοτεί υπαλλήλους, έστω καί αν ή παραλαβή 
έπεται τής μισθοδοσίας, δτε ύποχρεοϋται είς τήν πρόσθετον ενέρ
γειαν τής διαφυλαξεως των τευχών μέχρι τής παραδόσεώς των είς 
τούς δικαιούχους.

I I  διαχειρισις τοϋ περιοδικού «Α. X.» δεν διαθέτει πλεόνα
σμα αντιτύπων προς καλυψιν ενδεχομένων απωλειών, ύπαιτιότητι 
των διαχειριστών ή τών συνδρομητών. «Α. X.»
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:
1. Μάς ευρίσκει... «ξενύχτηδες».
2. Κατά τήν αρχαιότητα, διήρχετο 

διά τής όδοϋ αυτής ή πομπή των 
Έλευσινίων (όνομ.) — Γόνος πα
λαιός οικογένειας των Ίωαννί- 
νιον, είς των πρωτοπόροιν τοϋ 
] I οοσκοπισμοΰ είς τήν Ελλάδα 
ι γεν.).

3. ’Εάν έπαναληφθή, δίδει παλαιόν 
μοντέρνον χορόν. — Πρόθεσις 
(άντιστρ.).

5. Φθόγγος τής βυζαντινής κλίμα- 
κος, άντίστοιχος τοϋ «λά» τής 
ευρωπαϊκής μουσικής. — "Ομοια 
σύμφωνα... Χιτλερικά.

7. Τά έκατέριοθεν τοϋ ύποβολέως 
καί καθ’ δλον τό πλάτος τοϋ προ
σκηνίου τοϋ θεάτρου τοποθετημέ
να φώτα. — Πτέραρχος, αντι
πρόεδρος τοϋ Νοτίου Βιετνάμ (έ- 
πιόνυμον καί ονομα).

8. Ποιητική έκφρασις ζώου. — Νή
σος τών Κυκλάδοιν ή όποια, πε- 
ριελθοΰσα τό 129G μ.Χ. είς τούς 
Ενετούς, κατέστη τό σημαντικώ- 
τερον κέντρον πειρατείας είς τό 
Αίγαϊον. — Ντέμπορα... παλαιά 
δόξα τοϋ κινηματογράφου.

9. ’Αποτελεί σύνολον φθόγγων καί 
περιέχει έννοιαν. — ’Ενίοτε, τόν εΰρίσκομεν 
χωρίς τήν θέλησίν μας (γεν.).
ΙΟ. Προστακτική από τό έμβλημα τών Προ
σκόπων. ■— Δημοτική άριθμητικοϋ.
1 1. Είναι συνήθιος οί κυνηγοί... είς τάς αφη
γήσεις των.

ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. Είς τών μεγαλυτέρων άδαμάντων τοϋ κό

σμου, 410 καρατίων άρχικώς καί 137 μετά 
τήν κατεργασίαν του. — "Αγγλος Πρε
σβευτής είς ’Αθήνας, παρά τοϋ όποιου ό I. 
Μεταξάς έζήτησε τήν βοήθειαν τής ’Αγ
γλίας τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940 (έπών.).

2. Μερικοί... μάς τά ζητοϋν. — Καί αυτή δα
νειοδοτεί (αρχικά).

3. Πολλοί... τήν σκοτώνουν. — Ξενική ονο
μασία οίκιακοΰ σκεύους, έξυπηρετοΰντος 
παντοιοτρόπως τάς οικοκυράς.

4. "Αρθρον είς τόν πληθυντικόν. — Πολλοί 
τά ανταποδίδουν.

ό. Μελόδραμα τοϋ Πουτσίνι, συντεθέν επί τή 
βάσει ομωνύμου δράματος τοϋ Βικτ. Σαρ- 
δού (άνεστρ.).

7. Αιγύπτιος πολιτικός, ό δημιουργός τοϋ Αι
γυπτιακού ’Εθνικισμού (1874—1908).

8. Θά τά βρήτε... είς τήν 'Ομόνοιαν. — Μία 
'Ομοσπονδία... ναυτική (αρχικά).

9. Τήν Δευτέραν... δεν κυκλοφορούν. —· Διε-

τέλεσε II ρωθυπουργός τής 4ης Γαλλικής 
Δημοκρατίας (ένάρθ.).

10. "Αρχεται μέ τήν άφήγησιν τοϋ θανάτου 
τοϋ Άχιλλέως. — Πόλις τής Γερμανίας, 
κόμβος συγκοινωνιών μεταξύ Γερμανίας καί 
Γαλλίας.

11. Κατά τάς Άραβικάς παραδόσεις, είς τήν 
έρημον αυτήν εύρίσκετο ή «Άτλαντίς» τών 
’Αράβων, καλυφθείσα ύπό τής άμμου. — 
Κτυπά... στο κεφάλι (ύποκοριστ.).

Λύσις π ρ ο η γ ο υ μ ένο υ
(Άριθ. 29)

Ό ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς  : 2. ΠΟΑ, 3. ΑΡΙΑ - ΙΣΗ,
4. ΓΕΝΝΗΣΙΣ, 5. ΟΣΑ (άνστρ.)-ΑΑ, G. 
ΤΣΑΚΑΛΙ, 7. API - MAP, S. ΑΣΑΝ-Ε.Λ.Σ. 
(Έλλ. Λυη. Σκηνή), 9. ΦΑΤΝΗ, 10. Η Β Η Σ- 
ΑΡΧΗ.

Κ α θ έ τ ίο ς : 1. ΑΓΑΠΩ (άνστο.) - ΛΑ
ΘΗ, 2. ΟΡΕΣΤΙΙΣ, 3. ΑΙΝΟΣ - ΑΦΓΙ,'4. ΑΝ- 
ΑΜΝΑΣ, 5. Η ΟΚΑ, G. ΙΣ - ΑΡΕΝΑ, 7. 
ΑΑΤΣ (άνστρ.) - ΑΗΡ, 8. Η ΣΑ ΊΆ Σ.

Σ η μ . :  Έκ τυπογραφικού σφάλματος δεν 
κατεχωρήθη είς τό προηγούμενων σταυρόλεξον 
(άριθ. 29) ή έρώτ. 3α καθέτους: "Ορος τής 
Κεφαλληνίας.
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Κ ά θ ε  Χ ά θ β α ϊ ο υ

ώρα 12,30' -  13

Από τ ο ν  Ραδιοφ ω νικόν Σ τα θ μ ό ν  των  
Ε ν ό π λ ω ν  Α υνά μ εω ν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε  
την εκ π ο μ π ή ν  τή ς  Α σ τυνομ ία ς  Π όλεω ν

Π ά ντ ο τε  έπίκαιρος, διδακτική καί ε ν 
διαφέρουσα, είναι χρή σ ιμ ος  δΓ ό λ ο υ ς
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