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Α Ν Η Σ Υ Χ Ι Α κ. ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κ Α Ι  Ο Ρ Γ Η Αστυνόμου Β '

Β Α Σ ΙΚ Ο Ν  πρόβλημα τού έγγύς μέλλοντος θά άποτελέση τό «φαι- 
νόμενον ασυνεννοησίας» μεταξύ των πρεσβυτέρων καί τής νέας γε

νεάς. Πάλη των γενεών θά καταστή τό δλον θέμα, προφητεύουν καί Ισχυ
ρίζονται πολλοί κοινωνιολόγοι καί έτεροι έρευνηταί των κοινωνικών φαι
νομένων.

Τά παιδιά, οί νέοι μας, δ ε ν  ύ π α κ ο ύ ο υ ν  εις τάς παραινέ
σεις μας, ισχυρίζονται οί μεγάλοι. Οί γονείς, οί πρεσβύτεροί μας, δ ε ν  
μ ά ς  κ α τ α λ α β α ί ν ο υ ν ,  διαμαρτύρονται οί νέοι. Καί τό χάσμα 
τής ασυνεννοησίας μεταξύ των μεγεθύνεται. ’Αποτέλεσμα: Ο ί μ ε γ ά 
λ ο ι  ά ν η σ υ χ ο ΰ ν ,  διότι δεν έχουν εμπιστοσύνην εις τούς νέους καί 
τάς επιδιώξεις των. Ο ί  ν έ ο ι  ο ρ γ ί ζ ο ν τ α ι ,  διότι δεν έχουν την 
άπαιτουμένην ελευθερίαν προς δράσιν, κατά τάς δοξασίας των.

Τ ί ακριβώς συμβαίνει; Π ώ ς εξηγείται τό φαινόμενον; Ποία θά 
είναι ή έξέλιξίς του; Αυτά καί άλλα ερωτήματα μάς οδηγούν εις την 
διατύπωσιν ώρισμένων απόψεων, έρειδομένων πάντοτε επί τών αρχών 
τής εμπειρίας καί τής ιστορικής άληθείας. Εις πάσαν εποχήν, οί νέοι άν
θρωποι άπετέλουν άντικείμενον ιδιαιτέρας μερίμνης καί ως εκ τούτου 
έδημιούργουν τάς σχετικάς άνησυχίας εις τούς έχοντας την ευθύνην τής 
καθοδηγήσεώς των (γονείς, σχολεΐον, εκκλησία, πολιτεία), δηλαδή εις 
τούς μεγαλυτέρους των. Είναι δε τούτο φυσικόν, καθ’ όσον αύτοί οί νέοι 
άνθρωποι αποτελούν έκάστοτε την προέκτασιν τών μεγάλων, εις την συν
έχειαν τής ζωής.

Εις την εποχήν μας, όμως, τό θέμα τής τοιαύτης μερίμνης έξικνεΐται 
μέχρι άνησυχίας καί προκαλεΐ ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Πολλοί λόγοι, πολ
λά δεδομένα, δικαιολογούν την τοιαύτην τών μεγάλων ανησυχίαν. Ή  πα- 
ρατήρησις δίδει την έντύπωσιν μιάς διαφοροποιήσεως τής νέας γενεάς, 
ήτις επιδιώκει καί λαμβάνει ίδικήν της ύπόστασιν. Οί νέοι επιδιώκουν νά 
επιβάλλουν την ίδικήν των άτμόσφαιραν, θέλουν νά επηρεάζουν. Είναι 
ευαίσθητοι μόνον εις ό,τι αφορά καί κατευθύνει την υλικήν ζωήν των. 
Αποκρούουν, άνευ διαλόγου, τάς πατροπαραδότους αξίας καί δυσκο

λεύονται εις τήν διάκρισιν μεταξύ γνησίου καί εικονικού. Τίποτε δεν 
δέχονται, καλή τή πίστει, έφ’ όσον προέρχεται εκ τών άνωθεν. Ή  άνετος
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ζωή και ή απόλυτος ελευθερία είναι τά βασικά συνθήματα των. Ή  
εποικοδομητική έργασία, ό μόχθος, ή πνευματική προσφορά, είναι δ ι’ αυ
τούς επαχθείς πράξεις.

Επικαλούνται απελπισίαν καί άγχος καί θεωρούν υπευθύνους δι’ 
αυτά τούς μεγαλύτερους των. ’Οργίζονται καί άπαισιοδοξούν. Προβάλ
λουν νέα «πιστεύω», ζητούν ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, κινούνται είς 
φανταστικάς αναζητήσεις. Αύτά καί άλλα πολλά παρατηρούνται είς με
ρίδα τής νεολαίας της έποχής μας. Α ί συνέπειαι τραγικαί. Καί πάντα 
ταύτα, έν όνόματι τής κοινωνίας των νέων, τής άπηλλαγμένης τής κη
δεμονίας καί καθοδηγήσεως των μεγάλων. Τό παρελθόν δεν αποτελεί 
δι’ αύτούς θέσιν καί μέτρον. Είναι άνασχετικόν καί επιβλαβές διά τήν 
κοηπονίαν των. Α ί άπαιτήσεις των μεγαλυτέρο^ν είναι ασυμβίβαστοι προς 
τάς επιδιώξεις των.

’Εν όψει όλων αύτών των εντόνων εκτροπών καί αποκλίσεων τής 
νέας γενεάς, ή γενεά των μεγάλων ανησυχεί έτι περισσότερον. Καί κα
ταβάλλει ιδιαιτέρας προσπάθειας διά τήν άντιμετώπισιν τού θέματος. 
Δέν έννοεΐ νά άφήση τήν νεολαίαν άνευ κηδεμονίας. Προβάλλει παντού 
τό βέτο τής εμπειρίας καί καταδικάζει τάς επικινδύνους έκτροπός. Π ι
στεύει είς τήν παράδοσιν καί απαιτεί νά είναι ό οδηγός πάσης μελλοντι
κής καταστάσεως.

Καί τοιουτοτρόπως μεταφερόμεθα από τής ανησυχίας είς τήν σύγ- 
κρουσιν ή τήν πάλην των γενεών, ιός άποκαλοΰν ταύτην ώρισμένοι με- 
λετηταί τών κοινωνικών φαινομένου τής έποχής μας. Πρόκειται ακριβώς 
περί τής παρατηρουμένης, είς ώρισμένα εύτυχώς προς τό παρόν θέματα, 
ασυνεννοησίας τών δύο γενεών. Α ί κοσμοϊστορικής σημασίας έπιτεύξεις 
τού καιρού μας, ή έκμηχάνισις τών δυνάμεων καί ή αύτοματοποίησις 
τής ζωής έπροκάλεσαν σοβαράς ψυχοσωματικός διαταραχάς. Εκ των 
τοιούτων διαταραχών, πλεΐστα όσα έτερα κακά προέκυψαν καί προκύ
πτουν όσημέραι. Έ ν  αύτοΐς εύρίσκεται καί ή κατάστασις, ή έν έκτροπη 
θεωρουμένη, ώρισμένων νέων καί ή έκ ταύτης ανησυχία τών μεγαλυ- 
τέρων.

Α ί τραγικαί περιπέτειαι τού προσφάτου παρεθλόντος δίδουν είς τούς 
μεγάλους τό δικαίιομα νά άγο^νίζωνται διά τήν αποφυγήν τής έπαναλή- 
ψεώς των καί δικαιολογούν τούς φόβους τών νέων, οί οποίοι δι' αύτό 
καί μόνον δυσπιστοΰν είς τήν κηδεμονίαν τών πρεσβυτέρων.

Ό  άνθρωπος τής έποχής μας παρουσιάζει αδυναμίας είς τήν πα
ρακολούθησή τών έπιτευγμάτων τής έπιστήμης. Περισσότερον εύάλω- 
τοι είς τάς συνέπειας τών κοσμοϊστορικών άλμάτο^ν τής άνθρωπότητος 
είναι οί νέοι άνθρωποι. Ή  απειρία των καί ή έπικίνδυνος, πολλάκις, φαν
τασία των αποτελούν βασικάς αιτίας τών καταλυτικών είς ώρισμένας πε
ριπτώσεις προσπαθειών των. Φαντάζονται ότι, μέ τα δεδομένα τής έπο-
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χής εις δυναμικόν παραγωγής και επικοινωνίας, θά δυνηθούν νά απαλ
λαγούν άπό τά δεινά ώρισμένων πράξεων τού παρελθόντος, άδιαφοροΰν- 
τες διά τον τρόπον και τά μέσα έπιτυχίας των σκοπών των. «Τραβούν 
προς τά εμπρός», λέγουν, και δεν ένδιαφέρονται διά τάς αντιρρήσεις 
των μεγαλυτέρων. «Κυνηγούν την ζωήν», διότι τό επιβάλλει ή ταχύρρυ
θμος ζωή τής εποχής. Α ί άλληλοσυγκρουόμεναι κοσμοθεωρίαι και τά 
πολιτικά ρεύματα τής εποχής μας ευρίσκουν μεγαλυτέραν άπήχησιν εις 
την ψυχήν των νέων και ταχύτατα καθίστανται οπαδοί και των πλέον 
έξτρεμιστικών όργανοόσεων. ΙΙάσα πράξις, διάφορος των συνήθων, τού 
παρελθόντος, ή αναταραχή και ή μείωσις τού κύρους των μεγαλυτέρων, 
είναι τά πλέον κατάλληλα μέσα διά τήν έπικράτησιν των αντιλήψεων 
τής νεολαίας.

'Η  θέσις «άμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα», αποτελεί δ ι’ αυτούς 
αρχήν και έπιδιώκουν τήν ανατροπήν της. Επιμένουν εις τήν απαλλα
γήν άπό τής καθοδηγήσεώς των υπό ανθρώπων, οί όποιοι σχετίζονται 
μετά πλείστων δεινών τού παρελθόντος. Καί πλεϊσται όσαι έτεραι δια
πιστώσεις προκύπτουν εκ τής έρεύνης τού θέματος, πλήν διαφεύγει τής 
παρούσης ή βαθυτέρα έρευνα καί άπαρίθμησις τών θέσεοον καί αρνή
σεων τών μέν καί τών δέ. Περιοριζόμεθα εις τά έξής ερωτήματα καί 
δίδομεν τάς άναλόγους απαντήσεις, διά νά άνταποκριθώμεν εις τήν αρ
χικήν έρώτησίν μας περί τής έξελίξεως τού εν θέματι «άγώνος».

Ποιος θά καθοδηγήση τούς νέους; 'Τπάρχει δυνατότης ορθής πλεύ- 
σεώς των προς άνωτέρας επιτεύξεις; Δύνανται νά άντιμετωπισθοΰν αί 
καταλυτικαί προσπάθειαι ώρισμένων νέων τής εποχής μας;

Ή  καθοδήγησις τής νεολαίας ανήκει εις τούς μεγάλους. Έτονίσθη 
καί προηγουμένως, ότι αποτελεί βιολογικήν ανάγκην καί ώς έκ τούτου 
άναφαίρετον δικαίωμα. Ή  έμπειρία των καί ή ιστορία των έγγυώνται 
διά τήν επιτυχίαν. Οίαδήποτε έτέρα άποψις είναι αρνητική καί κατα
λυτική. Οί νέοι δεν αποτελούν ιδιαιτέραν κοινωνίαν. Είναι μέρος καί 
συνέχεια τών μεγάλων. 'Απλώς έχουν μίαν ιδιαιτέραν ψυχολογίαν καί 
διά τούτο ακριβώς έχουν ανάγκην κηδεμονίας.

Δυνατότης ορθής κατευθύνσεώς των υπάρχει. Αι εις διαφόρους 
χώρας παρατηρούμενοι έκτροπαί δεν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς γε
νικοί καί είναι παροδικής μορφής. Ή  υγιής νεολαία άποδοκιμάζει τά 
κατά τού πολιτισμού βήματα τών ολίγων καί κυρίως προβληματίζεται 
έξ αυτών. Ό  πολιτισμός αιώνων καί τά νάματα ανθρωπιστικών κηρυ
γμάτων καί θεοπνεύστων εντολών δεν δύνανται νά καταλυθώσιν, έν όνό- 
ματι τής άσυδότου κοινωνίας ώρισμένων αχρείων νέων (χίππις κ.λ.π.). 
Ή  οργή τών νέων δεν δύναται νά μεταβάλη τούς κοινωνικούς θεσμούς 
καί τάς θρησκευτικάς πεποιθήσεις εποχών ολοκλήρων. 'Η  ηύξημένη αν
θρώπινη νόησις δεν δύναται νά συνυπάρξη μέ τήν παραφοράν καί τήν
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ TQN

«Κατά τό 1934- 35 παρουσιάζετο ως 
ορθόδοξος παπάς στη Βαρσοβία. “Οταν τε
λείωσε εκεί την αποστολή του, άνέλαβε νέα 
αποστολή στην Ελλάδα. Τό εκκλησάκι- του 
«Ευαγγελισμοί» ήταν τό καλύτερο πόστο 
για την επιτυχία των σκοπών του. Ό  «Ευ
αγγελισμός» είναι τό νοσοκομεΐον τής κα
λής τάξεως των ’Αθηνών, ή δέ συνοικία 
πού τό περιέβαλε, ήταν ή συνοικία τής α
νώτερος επίσης τάξεως. Ό  «πατήρ - Δη- 
μήτριος», δπως τον ήξεραν δλοι, είχε μά
θει από παιδί πολύ καλά τά ελληνικά καί 
τά μιλούσε χωρίς την παραμικρή παρα
φθορά, σάν γεννημένος Έλληνας. Ή ταν 
επί πλέον υψηλός, εύσταλής, πολύ ωραίος,

5 ? Μ Α Τ ί ? Ν  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

Ύ π ό κ. Σ Ω Τ . Κ Ο Υ Β Α , Ά ο τ .  Δ /ντου  Β '

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

γλυκύς εις την δμιλίαν καί πολύ λεπτός 
στούς τρόπους. Έ τσ ι μπορούσε νά κινήται 
προς δύο κατευθύνσεις: Νά κάνη συντρο
φιά εις τούς υπουργούς, διπλωμάτες, στρα
τηγούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς, πού 
πήγαιναν νά νοσηλευθοΰν στον «Ευαγγε
λισμό». Τις ώρες τής άρρώστειας, τοΰ πυ
ρετοί, τής αύτοσυγκεντρώσεως, τής ανίας 
καί τοί πόνου, τά ανασταλτικά κέντρα του 
εγκεφάλου δεν είναι πολύ σταθερά καί ό 
άνθρωπος αισθάνεται την ακατανίκητη α
νάγκη νά μιλήση σε κάποιον καί πολλές 
φορές νά πή πράγματα πού δέν πρέπει. 
Έκτος αυτοί, δμως, δ «πατήρ - Δημήτρι- 
ος» μπορούσε νά κυκλοφορή εύκολα εις τά

φθοροποιόν δράσιν των κατωτέρων απολαύσεων ώρισμένων «δαιμόνων» 
τής εποχής μας.

Δύναται ή κοινωνία μας νά αντιμετώπιση τάς έκτροπας των ώρι
σμένων καταλυτικών στοιχείων τής νεολαίας. ’Απαιτείται έπαγρύπνη- 
σις καί συνεχής προσπάθεια. Ή  νεολαία έχει ανάγκη τής συμπαραστά- 
σεως πάντοον, έστοο καί αν οργίζεται, ενίοτε, διά την πιεστικήν άσκησιν 
τής εξουσίας των μεγαλυτέρων. Τ ά  μεγάλα ιδανικά πρέπει νά είναι τά 
δπλα μας έν τή προσπάθεια καθοδηγήσεώς των. Πρέπει καί έχουν τήν 
ικανότητα νά μάς εϊπουν μετά παρρησίας : « ά μ μ ε ς δ έ γ ’ έ σ ό - 
μ έ θ α  π ο λ λ ω κ ά ρ ρ ο ν ε ς » . Ε ί θ ε .  κ ω ν . χρονοπογλος
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σπίτια των πολιτικών, των διπλωματών καί 
τής άνωτέρας τάξεως, πού ήσαν στην πε
ριοχή Κολωνακίου καί Ρηγίλλης, νά πιά- 
νη σχέσεις μέ τις κυρίες καί, χάρις στην 
γοητεία του άφ’ ενός καί τής φυσικής φλυ
αρίας τών γυναικών άφ’ ετέρου, νά παρα- 
κολουθή από τα παρασκήνια δλη τήν πολι
τική, διπλωματική καί στρατιωτική κατά- 
στασι».

’Άλλαι πληροφορίαι έφερον τοϋτον ώς 
έπιχειρήσαντα νά καταστή ό εξομολογητής 
τής Βασιλικής Οικογένειας. Τοϋτο δμως 
δέον νά θεωρηθή ώς απολύτως άπίθανον. 
Πάντως, τό έτος 1941, μέ τήν είσοδον τών 
Γερμανών εις Αθήνας, οΰτος άνεχώρησεν 
εις Μέσην ’Ανατολήν. Έπανήλθεν ενταύθα 
τον ’Οκτώβριον 1944, χωρίς ράσα, ώς δι
πλωμάτης β' γραμματεύς τής ’Αγγλικής 
Πρεσβείας ’Αθηνών. 'Ύπήρξεν δ πολιτικός 
σύμβουλος τοΰ στρατηγού Σκόμπυ καί έ
παιξε σπουδαϊον ρόλον κατά τό Δεκεμβρια
νόν κίνημα καί τήν Συμφωνίαν τής Βάρ
κιζας. Έν συνεχεία άνεχώρησεν έξ Ελλά
δος, προφανώς άκολουθήσας τό διπλωματι
κόν στάδιον.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Πολλοί παρουσιάζουσιν 
ώς τον ιδρυτήν τών κατασκοπευτικών 'Υ
πηρεσιών τής Γερμανίας, τον σιδηροϋν 
καγκελάριον Βίσμαρκ. ’Άλλοι θέλουν τον 
Φρειδερίκον τον Μέγα. Προ τοΰ Α ' Παγ 
κοσμιου Πολέμου, δμως καί κατά τήν 
διάρκειάν του, άνεδείχθη ώς επιτυχημέ
νος οργανωτής δ συνταγματάρχης Νικο- 
λάϊ. Τό «Ναχρίχτεν Μπυρώ», ώς άπεκα- 
λεΐτο, είχε πολλάς επιτυχίας. "Οταν έπήλ- 
θεν ή ήττα τής Γερμανίας καί ή κατάρ- 
ρευσις, δ Νικολάϊ διετάχθη νά καταστρέ- 
ψη τό πολύτιμον άρχεΐον τής υπηρεσίας. 
Ουτος δμως δεν συνεμορφώθη. Μετέφερε 
τό άρχεΐον εις μυστικήν κατοικίαν, τό έ- 
τακτοποίησε καί άνέμενε υπομονετικά, νά 
περάση δ πανικός τής ήττης καί ή επιρ
ροή τής κυβερνήσεως τών σοσιαλδημο
κρατών, οΐτινες, ένεκα τών γνωστών λό
γων και επιρροών, δεν έπεδείκνυον ενδια
φέρον διά τήν άνασύστασιν τής 'Υπηρε
σίας. Συγχρόνως ήλθεν εις συνενόησιν 
μετά τοΰ ύπερεθνικιστοϋ πλουσίου εκδότου

εφημερίδων Χούγκενμπεργκ, δστις τον έ- 
βοήθησεν, όχι μόνον νά διαφυλάξη τά πο
λύτιμα αρχεία, αλλά καί νά τά συμπληρώ- 
νη συνεχώς, διά τής δημιουργίας, τής μυ
στικής όργανώσεως «DIE SPIENE» εις 
ήν είχον ένταχθεΐ άκραιφνή εθνικιστικά 
πατριωτικά στοιχεία, άτινα δμως μέσα 
εις τόν ύπερβάλλοντα εθνικισμόν των 
ειχον τάξει ώς πρωταρχικόν σκοπόν των 
νά άποπλύνουν τό αίσχος τής ήττης 
καί τής άδικου καί καταπιεστικής συνθή
κης τών Βερσαλλιών. Τήν προσπάθειαν 
ηύνόησε, διά διαφόρων τρόπων καί κυ
ρίως διά τής παραβλέψεως τής δράσεώς 
των, καί δ τότε υπουργός τών στρατιωτι- 
δόκτωρ Γκέσλερ. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, 
κατέστη δυνατή ή άναδιοργάνωσις τοΰ 
«Ναχρίχτεν Μπυρώ», υπό τό κάλυμα μιας 
δήθεν ιδιωτικής έπιχειρήσεως καί υπό τόν 
άπατηλόν τίτλον «VEBERSEE — DI- 
ENST» δηλαδή «'Υπερπόντιος 'Υπηρε
σία». "Οταν αί πολιτικαί εξελίξεις έφεραν 
τόν Χίτλερ εις τήν άρχήν, τό «Ναχρίχτεν 
- Μπυρώ» ενετάχθη εις τόν κρατικόν μη
χανισμόν καί δ Νικολάϊ, τή υποστηρίξει 
τών Χίντεμπουργκ καί Φόν Μπλόμπεργκ, 
έτοποθετήθη ώς άρχηγός, ή δέ υπηρεσία 
ήρχισε νά εργάζεται έπιτυχώς, ώς άπεδεί- 
χθη κατά τήν διάρκειαν τοΰ Β ' Παγκο
σμίου Πολέμου.

Ή  διάρθρωσις τών γερμανικών μυστι
κών υπηρεσιών ήτο πολύπλοκος, καθ’ δτι 
ένεπλέκοντο εις αΰτάς καί αί καθαρώς 
κομματικαί μυστικαί ύπηρεσίαι. Προς ά- 
ποφυγήν συγχύσεως άναφέρω ένδεικτι- 
κώς τάς κάτωθι:

a) «A.B.W.E.H.B,.» (’Άμπβερ) — 
Στρατιωτική 'Υπηρεσία Πληροφοριών. 
Έξηρτατο άπό τό 'Υπουργεΐον Στρατιω
τικών. Διέθετε δίκτυα εις δλας σχεδόν τάς 
ξένας χώρας καί εις τό εσωτερικόν προς 
προστασίαν τής Βέρμαχτ. ’Αρχηγός της 
ό ναύαρχος Γουλιέλμος Φόν Κανάρης. 
Ούτος τό 1944 έκατηγορήθη άπό τόν Χίμ- 
λερ δτι ήτο ύποπτος συνεργασίας μετά τών 
Αμερικανικών 'Υπηρεσιών. Ένεκλείσθη 
εις στρατόπεδον τής Βαυαρίας. "Οταν 
τοϋτο κατελήφθη τήν 8ην ’Απριλίου 1945
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υπό τών ’Αμερικανών, ό Κανάρης δεν ά- 
νευρέθη, ΰπεστηρίχθη δέ δτι την ίδιαν η
μέραν εΐχεν έκτεελσθή δι’ απαγχονισμού, 
πλήν δμως τό πτώμα του έξηφανίσθη. 'Ως 
εκ τούτου, τό τέλος του, ώς καί άλλων με
γάλων κατασκόπων, δημιουργεί αμφιβο
λίας, ώς προς τάς πραγματικός συνθήκας.

β) A.S.T. Κλάδος Πληροφοριών 'Τπ. 
’Εξωτερικών. 'Τπήγετο εις τον Κανάρην.

γ) Ι.Ι.Μ. Κλάδος σαμποτέρ τοΰ ναυ
αρχείου. 'Έδρα Άμβοΰργον.

δ) P.S.H.A. Διεύθυνσις καί συντονι- 
σιιός τών αστυνομικών Σωμάτων, καθώς 
καί τών S.S. καί S.D. Διηύθυνε δ Χίμλερ, 
υπουργός Εσωτερικών, μετά τοΰ Χάϊν- 
τριχ, δστις έδολοφονήθη διά βόμβας τό 
1942 εις Τσεχοσλοβακίαν.

ε) S.S. Ή  αστυνομία τοΰ Ναζιστικοΰ 
Κόμματος. ’Αρχηγός δ έμπιστος συνεργά
της τοΰ Χίτλερ, Ινάρλ Βόλφ. Έποπτεία 
Χίμλερ.

στ) Γκεστάπο (Γκενχάϊμνε στάουτς πο- 
λιτσάϊ) =  Μυστική ’Αστυνομία Κράτους. 
’Αρχηγός ό Μύλλερ. Έποπτεία Χίμλερ. 
Ειδικός σκοπός, ή προστασία τοΰ ναζιστι- 
κοϋ καθεστώτος.

ζ) S.D ('Τπηρεσία Πληροφοριών Έ- 
Θνικοσιαλιστικοΰ Κόμματος). 'Ιδρυτής ο 
Χάϊντριχ. Σκοπός της ή πολιτική κατα
σκοπεία εις τό εσωτερικόν καί εξωτερικόν.

Ή  πατρίς μας, ευρισκόμενη εις τό νευ
ραλγικόν σταυροδρόμιον τοΰ κόσμου, υπήρ
ξε πεδίον δράσεως τών γερμανικών υπη
ρεσιών καί προ τοΰ πολέμου και κατα την 
κατοχήν. Χαρακτηριστικόν είναι δτι κα
τά τήν προπολεμικήν περίοδον έλειτουρ- 
γησαν τρεις σχολαί κατασκόπων, ή μια 
εις έπαυλιν 'Αγ. Παρασκευής, ένθα εΐχον 
έγκατασταθή πλήρη εργαστήρια πλαστο
γραφίας καί κατασκευής εκρηκτικών μη
χανημάτων, ή έτέρα εις επαυλιν Φιλοθέ
ης — οικία δόκτορος Τάΐμερ καί ή τρίτη 
είς τον δεύτερον όροφον, τοΰ εις τήν πλα
τείαν Συντάγματος Μεγάρου Γιάναρου. 
Αΰτη ήτο σχολή σαμποτέρ, διευθυνομενη 
υπό τό κάλυμα φροντηστηρίου—  ίεροδιδα- 
σκαλΐου, από τον άρμενοκαθολικόν επίσκο
πον Γιοχάνες Γκαμσαραγιάν.

’Από έρευναν τοΰ μακαρίτου Άσυνομ. 
Διευθυντοΰ Ν. ’Αρχιμανδρίτη καί έξ α
ποκαλύψεων μετά τον πόλεμον, προέκυ- 
\\>εν δτι κατά τήν προπολεμικήν περίοδον 
έδρασαν ενταύθα πλεΐστα δίκτυα, ό δέ 
Χάνς Ρήγκλερ αναβιβάζει τούς πράκτο
ρας τοΰ γερμανικού μυστικού μετώπου είς 
3.000. Τά κυρώτερα τών δικτύων ήσαν: 
α) τοΰ άντισυνταγματάρχου Φόν Κλέμ 
Χόχενμπεργκ, στρατιωτικοΰ ακολούθου 
τής γερμανικής Πρεσβείας. Είς αυτό ανή- 
κον οί ’Έρνστ Τζιόμπεκ, ανώτερος υπάλ
ληλος τής ΑΤΕ (Τηλεφωνικής Εταιρίας), 
Έγκμοντ Ινοντουμάς γερμανός ελληνικής 
καταγωγής, δμοίως ανώτερος υπάλληλος 
ΑΤΕ, Τόμας Χάουζεν, διαθέτων δίκτυον 
πρακτόρων τεχνικών υπαλλήλων τής Πά- 
ουερ, δ Γκαμσαραγιάν, δ Γιοχάνες Χόρ- 
νικ, δήθεν συγγραφεύς, είς τήν πραγμα
τικότητα λοχαγός Κάρλ Γπροΰμπε. Είναι 
γνωστός δι’ άποκαλυφθείσαν ΰπόθεσιν κα
τασκοπείας είς τό 'Ύπουργεΐον ’Εξωτερι
κών, καθ’ ήν ούτος συνελήφθη μετά τής 
φίλης του Ρ. υπαλλήλου τοΰ 'Υπουργείου 
μεθ’ δ καί κατεδικάσθησαν άμφότεροι.

β) Δίκτυον Γερμανικού Προξενείου 
’Αθηνών. ’Αρχηγός ’Αρθούρος Ζάϊτς, δι
ευθυντής τμήματος διαβατηρίων.

γ) Δίκτυον βαρώνου Φον Στροΰντηε, 
διευθυντοΰ τής γερμανικής αεροπορικής 
εταιρίας Λούφτ - Χάνσα.

δ) Δίκτυον, τοΰ ναζιστικοΰ Παραρτή
ματος ’Αθηνών: ’Αρχηγός δ Βρέντε
Βάλτς, αρχαιολόγος.

Μερικάς από τάς δραστηριότητας τών 
ώς οίνω δικτύων θά παρακολουθήσωμεν 
είς τό κεφάλαιον περί τών Ελληνικών 'Υ
πηρεσιών.

Ρ Ω Σ Σ ΙΑ : Ώ ς ιδρυτής τών ρωσσικών 
'Υπηρεσιών Πληροφοριών, δύναται νά 
θεωρηθή ό υπουργός ’Εσωτερικών τοΰ 
Τσάρου, Πλέβε καί δ αστυνομικός Ζουμ- 
πάτωφ. Αυτός δ ιδιόρρυθμός αστυνομικός, 
δ δποΐος ώμοίαζε μάλλον με διανοούμενον 
έτοποθετήθη τό 1902 αρχηγός τών «ειδι
κών 'Υπηρεσιών» δηλαδή τής περιφήμου 
ΟΧ ΡΑ ΝΑΣ. Τό 1905 έτοποθετήθη ώς 
νέος αρχηγός δ συνταγματάρχη; Γερασί-
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μωψ, δστις άνήγαγε είς επιστήμην τήν 
χρησιμοποίησιν ώς πρακτόρων, των συλ- 
λαμβανομένων αναρχικών. Οΰτω κατώρ- 
θωσε νά διαβρώση βαθέως τάς αναρχικός 
οργανώσεις. Είς τον στρατιωτικόν τομέα 
ή δράσις των 'Τπηρεσιών Πληροφοριών 
ήτο σχεδόν, υποτυπώδης, ολόκληρον δέ τό 
βάρος δραστηριότητος, έπιπτεν είς τήν πο
λιτικήν κατασκοπείαν. Μετά τήν έπανά- 
στασιν τών μποσλεβίκων (1917) διελύθη 
ή Όχράνα καί Ιδρύθη ή «’Έκτακτος ’Ε
πιτροπή προστασίας της Έπαναστάσεως» 
(ΤΣΕΚ Α), τό 1923 μετωνομάσθη είς 
«Κρατικήν Πολιτικήν Διεΰθυνσιν (G.P. 
ΟΤ.) Γκεπεοΰ καί τό 1936 ό Στάλιν ίδρυ
σε τήν N.K.V.D. (λαϊκό Έπιτροπάτο Ε 
σωτερικών 'Τποθέσεων). Μετά τον Β ' 
παγκόσμιον πόλεμον μετωνομάσθη είς Μ. 
V.D. ('Τπουργείον Εσωτερικών 'Τποθέ
σεων). ’Εντός τών ώς άνω 'Τπηρεσιών 
δρα καί ή στρατιωτική κατασκοπεία καί 
άντικατασκοπεία, έν συνδυασμό) προς τήν 
κυρίως πολιτικήν κατασκοπείαν. Λόγω α
κριβώς τής μορφής τοϋ Σοβιετικού Κα
θεστώτος, τής παγκοσμιότητος τοΰ κομ
μουνιστικού κινήματος καί τοϋ ηγετικού 
καθοδηγητικοϋ ρόλου τής Σοβιετικής Έ- 
νώσεως, ή πολιτική κατασκοπεία εσιοτερι- 
κοϋ καί εξωτερικού άπτεται στερεώς καί 
άλληλοσυμπληροϋται με τήν στρατιωτικήν 
κατασκοπείαν καί άντικατασκοπείαν. Ό  
μηχανισμός τών Σοβιετικών Μυστικών 
'Τπηρεσιών Πληροφοριών, εντός καί ε
κτός τής Ρωσσίας, είναι αληθώς τρομα
κτικός. Μέσα είς τήν Ρωσσίαν αριθμεί 
εκατοντάδας χιλιάδας πρακτόρων καί συν
εργατών (άπό τοϋ θυρωροϋ μέχρι τοΰ έ- 
πιστήμονος καί τοΰ ΰπουργοΰ), είς δέ τό 
εξωτερικόν, πλήν τών εμμίσθων πρακτό
ρων, διαθέτει καί τούς επικινδύνους λό
γω ίδιαζούσης ψυχοσυνθέσεως, ιδεολογι
κούς τοιούτους. "Ας μή ξεχνώμεν δτι κά
θε μέλος τών Κ.Κ., αλλά κατ’ έπέκτασιν 
καί τών εξωκομματικών οργανώσεων, έ
χει καταστατικήν ύποχρέωσιν νά κατασκο- 
πεύη καί άναφέρη τήν δραστηριότητα κά
θε «ταξικού εχθρού», δηλαδή, κατ’ αρχήν, 
τών στελεχών πολιτικών, στρατιωτικών,

κοινωνικών κλπ. τής αστικής δημοκρατίας, 
ακόμη δέ καί κάθε έθνικόφρονος, έστω 
καί αν πρόκειται περί τοϋ αδελφού του. 
Δεδομένου δέ δτι, κατά κανόνα, κάθε «τα
ξικός εχθρός», οίασδήποτε χώρας, καθί
σταται αυτομάτως καί έχθρός τής Σοβιε
τικής Ένώσεως, «μητέρας δλων τών κομ
μουνιστών τοϋ κόσμου», αποκτά αυτή αυ
τομάτως ανυπολόγιστον αριθμόν φανατι
κών πρακτόρων — προδοτών.

Αί έπιτυχίαι τών σοβιετικών 'Τπηρεσι
ών, αΐτινες μεταχειρίζωνται άδιστάκτως 
κάθε μέσον (εκβιασμός σεξουαλικός, εξα
γορά κλπ.) είναι πολλαί. Αί πλέον γνω- 
σταί είναι τοΰ Ρίχαρντ Ζόργκε (δι’ δν 
προσφάτως έξεδόθη γραμματόσημον καί έ- 
γυρίσθη φιλμ), ώς καί ή άπάκτησις τών 
μυστικών τής ατομικής βόμβας, ή άπόκτη- 
σις τών μυστικών τής ’Αγγλίας καί τού 
ΝΑΤΟ κ.ά.

Αί ρωσσικαί σχολαί κατασκοπείας εί
ναι ύποδειγματικαί, ύφίστανται δέ καί έ- 
τεραι σχολαί κατασκοπείας, διά τά κομ
μουνιστικά στελέχη τών ξένων χωρών. Ή  
πατρίς μας, έκτος τής δράσεως τών εντο
πίων κομμουνιστών, συνειδητών ή ού' προ
δοτών —πρακτόρων καί τών έξ αυτής δει
νών (κατοχή - Δεκέμβριος - συμμοριτοπό
λεμος κλπ.), αντιμετώπισε πολύ συχνά καί 
τήν δράσιν καθαρώς σοβιετικών κατασκό
πων. Ούτως, άπό αποκαλύψεις κομμουνι
στικών στελεχών, προκύπτει δτι τό έτος 
1922 είσήλθεν είς Ελλάδα ό Άλεξάντερ 
Τσετούγιεφ, μέλος τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Σ. 
Ρ., έλθών είς καθοδηγητικήν επαφήν με
τά τής τότε ηγεσίας τού Κ.Κ.Ε. (Έλευθ. 
Σταυρίδη καί Ν. Σαργολόγου), μεταμφιε 
σμένος είς αυστριακόν πλασιέ βιομηχανι
κών ειδών. ’Επίσης τό 1923 ό Άντρέϊ Π ε 
σκόφσκυ, είσελθών ώς 'Ολλανδός αρχαιο
λόγος Βάν Γκούτς, μέλος καί αυτός τής 
Κ.Ε. τοΰ Κ .Κ .Σ jP. Τον Νοέμβριο 1924 
είσήλθε μέ πλαστόν διαβατήριον τό άνώ- 
τατον στέλεχος Ντημήτρη Μανουήλσκυ.

(Συνεχίζεται)
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΠΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
A IK . I. Δ Α Ρ Κ Α Δ Α Κ Η

Τό θέμα άπησχόλησεν ιδιαιτέρως καί 
τήν Εκκλησίαν, αρκετοί Εκπρόσωποι της 
οποίας πολλαχώς παλαίουν, ίνα νομιμοποι
ήσουν τάς παρανόμους συμβιώσεις, έστω 
καί επί τής επιθανάτιου κλίνης καί έν πρ°- 
κεχωρημένη γεροντική ηλικία, τούτο δε με
ταξύ άλλων καί διά τα έκ παλλακείας θεω
ρούμενα ως «εξώγαμα τέκνα».

Τό πρόβλημα Εχει πάντως καί την εγ- 
κληματολογικήν του σημασίαν, δεδομένου 
δτι κατ’ αρχήν αί παράνομοι συμβιώσεις 
οπωσδήποτε άφαιροΰν τήν ηρεμίαν από των 
ψυχών των μελών των οίονεί οικογενειών, 
δημιουργούν ηθικούς καί ψυχικούς κινδύ
νους διά τά έκ παλλακείας τέκνα, ώς εχον- 
τα τήν ιδιότητα τού νόθου, καί διότι γενι- 
κώτερον, τέλος, προσβάλλουν έπικινδύνως 
τό καθεστώς τής υγιούς οικογενειακής καί 
κοινωνικής ηθικής.

’Από άπόψεως δέ αιτιολογίας, διαπιστοΰ- 
μεν δτι συνηθέστατα αίτια τών παρανόμων 
συμβιώσεων είναι άφ’ ένός μεν οικονομικοί 
λόγοι, οι όποιοι εμποδίζουν την νομιμοποί- 
ησιν της συμβιώσεως, ίνα μή άπολεσθή λ.χ. 
τό δικαίωμα διατροφής ή συντάξεως κ.ο.κ., 
άφ’ ετέρου δέ είναι λόγοι ανδρικής φοβίας, 
διότι υπάρχουν άνδρες, οι όποιοι φοβούνται 
τάς συνέπειας τής δεσμεύσεώς των διά νο
μίμου γάμου καί δι’ αυτόν τον λόγον προ
τιμούν τήν παράνομον συμβίωσιν, τήν όποιαν 
δύνανται άνά πάσαν στιγμήν έλευθέρως νά 
διαλύσουν. Έ ξ άλλου, ας μή λησμονήσω- 
μεν δτι πολλάκις ή παράνομος συμβίωσις

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου καί τέλος)

ακολουθείται καί υπό σωματέμπορων, οί 
όποιοι εύχερέστερον διά τής οδού ταύτης 
παρασύρουν καί προσελκύουν επιπόλαιας 
καί βλακικάς νέας.

XI.·—  ΑΠΑΤΑΙ HEPI ΤΗΝ ΕΓΝΑΨΙΝ 
ΤΟΓ ΓΑΜΟΓ

1. ΓΕΝΙΚΩΣ.—- ’Εν συνεχείφ φθάνομεν 
εις τήν περιοχήν τών «απατών περί τήν 
σύναψιν γάμου προς σχηματισμόν οικογέ
νειας», αί όποΐαι έχουν ιέκτεταμένην έγ- 
κληματογόνον σημασίαν.

Τό Θέμα οδηγεί, ούτως, ημάς από τήν μίαν 
πλευράν εις τάς νεάνιδας, αί όποιοι πί
πτουν θύματα τών απατών τούτων, καί δι’ 
αυτόν τον λόγον φθάνουν μέχρις εγκλήμα
τος, καί από τήν άλλην πλευράν εις τά λό
γω απάτης περί τήν σύναψιν γάμου γεννη- 
θέντα εξώγαμα ή καί Εκθετα τέκνα.

2. ΓΧΝΑΙΚΕΣ ΠΙΠΤΟΧΣΑΙ ΘΥΜΑΤΑ 
ΑΠΑΤΩΝ. —  Τοιουτοτρόπως δέ, ^λέπομεν 
δτι, ώς δεικνύουν αί έγκληματολογικαί 
στατιστικαί, ώς προς τήν εγκληματικότητα 
τού γυναικείου φύλου, αί γυναίκες παρου
σιάζουν ηύξημένην εγκληματικότητα εις 
τάς αμβλώσεις, εις τάς παιδοκτονίας καί 
εις τάς εκθέσεις, αί όποΐαι συνήθως οφεί
λονται καί εις τήν αγωνίαν τής αγάμου 
εγκύου καί τής αγάμου μητρός, ήτις εύρί- 
σκεται «έν οίονεί κατκστάσει άνάγκης προς 
σωτηρίαν τής ιδίας τιμής, δηλ. ίνα άπο- 
κρύψη τό δνειδος τής έξωγάμου τεκνοποιΐ-
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ας ή κλεψιγαμίας» (Κωνσταντίνος Γ. Γαρ- 
δίκας. Εγκληματολογία. Τόμος Α ', ’Έκδ. 
S ', ’Αθήναι 1959, σελ. 607) . Επίσης δια
πιστώνει ή ’Εγκληματολογία, δτι τα ύπό 
τών νεαρωτέρων γυναικών τελούμενα εγ
κλήματα βίας καί σωματικών βλαβών,αιτίαν 
έχουν τό πάθος τής ζηλοτυπίας καί τής έκ- 
δικήσεως, ώς λ.χ. ή ιδιόρρυθμος έν Έλλά- 
δι περίπτωσις τής άποτροπαίας προσβολής 
τοΟ προσώπου κλπ. διά θειϊκοΰ όξέος (έ- 
λαίου βιτριολιού) , προς παραμόρφωσιν τοΰ 
έξαπατήσαντος καί έγκαταλείψαντος έρα- 
στοΰ ή μιας έμφανισθείσης άντίζήλου. ’Α
ν άλογον δ’ ,επίσης συμβαίνει καί διά τάς 
υπό τών νεαρωτέρων γυναικών τελουμένας 
άνδροκτονίας, αί όποϊαι σύνηθες αίτιον έ
χουν την έκδίκησιν τής διαπαρθενευθείσης 
καί μετά ταΰτα έγκαταλειφθείσης νεάνι- 
δος.

3. ΕΞΩΓΑΜΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΑ.—  ’Από 
τής άλλης πλευράς συναντώμεν τό θλιβε
ρόν δράμα τών νόθων καί έξ αυτών ιδιαι
τέρως τών εκθέτων, ήτοι τών «πεταμένων 
παιδιών».

Καί ένταΰθα πλούσιον είναι τό θλιβερόν 
φως, τό όποιον ρίπτουν άΐ σχετικαί στατι- 
στικαι. ("Ορα σχετικώς καί Κωνσταντίνου 
Γ. Γαρδίκα: «’Εγκληματολογία», Τόμος
Α ', ’Έκδ. δ ', Άθήναι, 1959, σελ. 516 
επ.) ’

Κατά γερμανικήν στατιστικήν τοΰ 
Γκροΰχλε, επί 105 άρρένων, οΐ όποιοι έ- 
κρατοϋντο εν ίδρύματι αναγκαστικής αγω
γής τοΰ Φλέχινγκεν τής Βάδης, συναντώ
μεν 13,3% νόθους.

Κατά γερμανικήν πρωσσικήν στατιστι
κήν, κατά τό έτος 1934, επί ανηλίκων, οΐ 
όποιοι έκρατοΰντο έν ίδρύματι άναγκαστι- 
κής αγωγής, συναντώμεν 18,4% νόθους.

Κατά στατιστικήν τοΰ Τόεννιες, επί 
3.174 καταδικασθέντων εις θάνατον ή είς 
ειρκτήν έν Σλέσουϊνγκ - Χολστέϊν, κατά 
τά ετη 1874— 1898, συναντώμεν 14,8% νό
θους, ’ένψ εν τψ συνόλψ τοΰ πληθυσμοΰ τό 
ποσοστόν τών νόθων άνήρχετο μόνον είς 
8 ,9 %.

Κατά στατιστικήν τοΰ Σίκχαρτ, έπί

3.181 άνδρών, καταδικασθέντων είς ειρκτήν 
καί κρατουμένων εις τήν φυλακήν τής Βυρ
τεμβέργης, συναντώμεν 27% νόθους, 6νφ έν 
τψ συνόλψ τοΰ πληθυσμοΰ τό ποσοστόν τών 
νόθων άνήρχετο μόνον είς 8,76%. ΕΕδικώ- 
τερον δ’ έπί τών καταδικασθέντων §πί κλο
πή συναντώμεν έτι μεγαλυτέραν άναλογίαν 
νόθων, ήτοι 32,4%.

Κατά γερμανικήν πρωσσικήν στατιστι
κήν, έπί 3.957 άνδρών, καταδικασθέντων 
είς ειρκτήν, έν ετει 1913, συναντώμεν πο
σοστόν νόθων 7,5%.

Κατά ελβετικήν στατιστικήν, έκ τών κρα
τουμένων έν ταις φυλακαΐς τής Βάδης, συ
ναντώμεν 14% νόθους.

Κατά γερμανικάς στατιστικάς τής Σχο
λής τοΰ ’Έξνερ, έπί 500 άτόμων, τά όποια 
κατεδικάσθησαν διά πρώτην φοράν, συναν
τώμεν 8,3% νόθους (Ιρευναι Σμίντ) , ένψ 
έπί 500 ύποτρόπων εγκληματιών, συναντώ
μεν 16% νόθους (Ιρευναι Σνέλλ).

’Ανάλογοι δέ είναι καί πλεΐσται άλλαι 
παρόμοιαι στατιστικοί.

Έάν δ’ έπεξηγήσωμεν ταύτας, καταλή- 
γομεν είς τά έπόμενα συμπεράσματα (εκ- 
τενώς I. Κ. Παπαζαχαρίου) , ήτοι ότι:

α) Ή  Ιδιότης τής νόθου γεννήσεως απο
τελεί ηθικώς έπικίνδυνον κατάστασιν, έφ’ 
όσον άντικρύζομεν μεΐζον ποσοστόν νόθων, 
έν σχέσει προς τό άπαντώμενον ποσοστόν, 
μεταξύ τών μή παρεκτραπέντων.

β) Ή  ιδιότης τοΰ νόθου, ώς ηθικώς έπι- 
κίνδυνος κατάστασις, οδηγεί τό άτομον όχι 
μόνον είς τό έγκλημα καί είς τήν φυλακήν, 
αλλά καί είς τήν άλητείαν, τήν έπαιτείαν, 
τήν πορνείαν, κ.ά., έπί πλέον δέ καί είς 
ποικίλας άλλας δυστυχίας, ώς μειονεξίας 
περί τήν παιδείαν ή περί τήν οικονομικήν 
κατάστασιν κλπ.

Έρμηνεύοντες δέ τον τοιοΰτον ήθικόν 
κίνδυνον τών νόθων καί τών έκθέτων, δια- 
πιστώνομεν μίαν άνθρωπίνην τραγωδίαν, ή 
οποία πιέζει τήν ψυχήν τοΰ παρατηροΰντος 
καί φέρει τον πόνον.

’Αληθώς, πρέπει ό εχων τήν ιδιότητα 
τοΰ νόθου καί έκθέτου νά είναι πολύ γεν
ναίος καί νά εχη μεγάλην τύχην, ινα μή 
κατρακυλίση.
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Εν πρώτοις, παρά τήν περίεργον αντί
θετον λαϊκήν φήμην, δτι τά νόθα είναι ώ- 
ραιότερχ καί ευφυέστερα, διότι δήθεν είναι 
προϊόντα εντόνου έρωτος, ή πραγματικότης 
δεικνύει δτι ταΰτα είναι πιθανώς κληρονο
μικές έπιβεβαρημένα, διότι είναι προϊόν
τα άκρατείας καί γόνοι ασυνειδήτου πα- 
τρός καί επιπόλαιας σοαί άνοήτου γυναικός. 
Επί πλέον, υπάρχει καί ή πιθανότης, δτι 
θά είναι καί έκ γενετής έπιβεβαρημένα, 
έφ’ δσον βεδαίως αί προϋποθέσεις των συγ
γενών καταστάσεων, ως τής εγκυμοσύνης 
κ/αί τοϋ τοκετού, βεβαίως δέ καί τής γα- 
λουχίας, δέν θά είναι όμαλαί.

’Ασχέτως δμως τούτου, ή ψυχή των νό
θων και εκθέτων τέκνων είναι «πληγωμέ
νη», διότι έστερήθησαν των αιτημάτων, τά 
δποΐα έχει πάσα ανθρώπινη ψυχή, ή οποία 
έρχεται εις τον κόσμον, ήτοι τοΰ αιτήμα
τος τής αγάπης από τούς γονείς του, τοΰ 
αιτήματος τής οικογενειακής ζωής καί τοϋ 
αιτήματος τής έκτιμήσεως παρά των συν
άνθρωπων. Εν τούτοις, ό πατήρ τό εγκα- 
τέλειψε πρό τής γεννήσεώς του καί δέν δί
δει δχι μόνον τήν αγάπην του καί τήν 
συμπαράστασίν του, άλλ’ ουδέ καν τό όνο
μά του. Έ ξ άλλου, ή άγαμος μήτηρ είναι, 
κατά κανόνα, ή 'μόνη μητρική ψυχή εις τόν 
ανθρώπινον κόσμον, ή όποια συνήθως, πλήν 
ενίων εξαιρέσεων, δέν αγαπά καί δέν πονεϊ 
τά τέκνα της. Καί τοΰτο, διότι τό νόθον τέ- 
κνον υπενθυμίζει εις τήν ψυχήν τής αγάμου 
μητρός ενα μισητόν εγκαταλείψαντα άνδρα. 
Επίσης, συνεχώς υπενθυμίζει εις τήν ιδίαν 
καί εις τόν κόσμον εν σφάλμα καί μίαν α
μαρτίαν της καί, τέλος, είναι εν διαρκές έμ- 
πόδιον διά μίαν οικογενειακήν καί κοινω
νικήν άποκατάστασίν της. Δι’ αύτόν δέ τόν 
λόγον, μετά μανίας επιζητεί ή άγαμος μή
τηρ νά απαλλαγή, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, 
έστω καί δι’ εγκλήματος, καί μάλιστα φρι- 
κώόους, τοΰ νόθου τέκνου της. Έ ξ άλλου 
καί τό νόθον τέκνον, ‘έν τή ζωή, συνεχώς 
περιφρονεΐται, άν καί δέν πταίη, καί άπο- 
διώκεται καί πλήττεται υπό τών συναν
θρώπων, στερούμενον δέ συμπαραστάσεως, 
δέν έχει τό τόσον απαραίτητον θάρρος διά 
τήν ζωήν καί συναίσθημα ασφαλείας (”Αν-

τερλ) .
Ακόμη δε πλέον θλιβερά είναι ή περί- 

πτωσις τών εκθετών τέκνων, τά δποΐα πα
ρουσιάζουν, κατά κανόνα, μίαν καθυστέρη- 
σιν εις τήν γενικήν άνάπτυξίν των. ’Αρ- 
γοΰν νά ομιλήσουν, άργοΰν νά περιπατή
σουν, άργοΰν νά άναπτυχθοΰν πνευματι- 
κώς, δέν γνωρίζουν νά ένδυθοΰν, δέν είναι 
'ικανά νά φάγουν, νά χαιρετίσουν καί γε
νικώς εμφανίζουν μίαν καθυστερημένην 
διανόησιν. Καί όμιλεΐ ένταΰθα μία επιστη
μονική ερμηνεία περί όλιγοφρενείας. Καί 
ομιλοΰμεν ημείς ένταΰθα μάλλον περί μιάς 
«ψευδοολιγοφρενείας» (I. Κ. Παπαζαχα- 
ρίου) . Καί τοΰτο, διότι διερωτάτί τις, πώς 
νά μή παρουσιάσουν στασιμότητα, άφοΰ 
«καμμία μάνα δέν τά Ιχάϊδεψε, δέν τά έ- 
πόνεσε, δέν τά επήρε από τό χεράκι διά νά 
τά μάθη νά περπατοΰν, δέν τά έδίδαξε νά 
χαιρετοΰν, νά ένδύωνται καί νά τρώγουν, 
καμμία μάνα καί κανένας πατέρας δέν έ- 
κάθησαν μέ αγωνίαν επάνω από τό προσ- 
κέφαλόν των, δταν ήσαν άρρωστα καί καμ
μία οικογένεια δέν ένδιεφέρθη δι’ αυτά».

’Αποτέλεσμα δέ δλων τούτων είναι δτι ή 
ψυχή των τραυματίζεται καί «γεμίζει μί
σος εναντίον τών άναισθήτων γονέων καί 
εναντίον μιάς άδικου κοινωνίας» καί τοιου
τοτρόπως ή ψυχή αυτή «χάνει τό φως της» 
καί αντιδρά δι’ αντικοινωνικής καί άντιαν- 
θρωπίνης στάσεως καί καταλήγει εις τό 
φρενοκομεΐον, εις τό σανατόριον, εις τό πορ- 
νεΐον καί εις τήν φυλακήν, ή εις τόν άθεϊ- 
στικόν καί ανατρεπτικόν κόσμον, ή εις τό 
νεκροταφείο ν.

«’Αγάπην δέν συνήντησε τό νόθον εις 
τούς γονείς του καί εις τόν κόσμον, καί δι’ 
αυτό ζητεί αυτήν τήν αγάπην καί αυτήν 
τήν έκτίμησιν εις τόν κόσμον τών άποβρα- 
σμάτων τής κοινωνίας, διότι εις τά απο
βράσματα ή ιδιότης τοΰ νόθου καί τοΰ έκθε
του δέν θεωρείται ηθικόν στίγμα, έφ’ δσον 
αποτελεί συνήθη ιδιότητα. Δέν πρέπει, λοι
πόν, νά άπορήσωμεν, έάν ό άναστρεφόμενος 
μέ τήν λάσπην τής κοινωνίας, γίνεται καί 
αυτός λάσπη» (Κ. Γαρδίκας —  I. Κ. Πα- 
παζαχαρίου) .
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ΓΙΙ.— ΔΙΑΛΕΛΓΜΕΝΑΙ ΟΙΚΟΓΕ- 
ΝΕΙΑΙ.—

Τέλος, προχωροΰμεν εις τήν τελεύταγαν 
περιοχήν των «δοχλελυμένων οικογενειών». 
Ενταύθα άντικρύζομεν κυρίως τρεις περι
πτώσεις, ήτοι:

α) Τής «αλληλοσπαρασσομένης οικογέ
νειας», εν ή επικρατεί δ νόμος τής ζούγ
κλας μέ τάς Ιριδας, τάς βλασφημίας, τάς 
βιαιότητας, τά μίση, τάς εχθρότητας, τας 
περιφρονήσεις, τάς κακομεταχειρίσεις.

β) Τής «αποσυντεθειμένης οικογένειας», 
έν ή έπικρατεϊ πλήρης ακαταστασία, πλή
ρης αδιαφορία των μελών δι’ άλλήλους, 
εγκατάλειψις καί άποξένωσις. Ιναί τέλος: 

γ) Τής «Ιδιά διαζυγίου» ή καί άνευ δια
ζυγίου «διαλελυμένης οικογένειας», τοΰθ’ 
δπερ καταλήγει εις ψυχικόν καί ηθικόν 
κίνδυνον των τέκνων, άτινα παρουσιάζουν 
μεγαλύτερον ποσοστόν πτώσεως.

Π Ι Ι .— ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.—
1. ΓΕΝΙΚΩΣ.— Καί τοιουτοτρόπως, με

τά τήν σκιαγράφησιν τής σχέσεως μεταξύ 
των ανωμαλιών τής οικογενειακής κατα- 
στάσεως καί τής εγκληματικότητας καί τών 
άλλων πηγών, καταλήγομεν εις τό γενικόν 
συμπέρασμα δτι:

’Έ  ρ γ ο ν σ υ ν ε τ ή ς  κ ρ α τ ι 
κ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  ε ί ν α ι  ή έ ν - 
ί σ χ υ σ ι ς  τ ο ΰ  θ ε σ μ ο ύ  τ ή ς  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς ,  τ ή ς  κ α θ η 
γ ι α σ μ έ ν η ς  υ π ό  τ ή ς  α γ ά 
π η ς ,  τ ή ν  ό π ο ι α ν  υ μ ν η σ ε ν  
δ Μ υ στ  α γ ω γ ό ς  τ ή ς  Ν α ζ α 
ρ έ τ .

2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.— Ύπό τήν έννοιαν δέ 
ακριβώς ταύτην, έπαναλαμβάνομεν καί η
μείς μετά τοΰ καθηγητοΰ ήμών κ. I. Κ. 
Παπαζαχαρίου, τά επόμενα συγκεκριμένα 
μέτρα υπέρ τής Ελληνικής Οικογένειας, 
ή όποια μάλιστα εχει τό προνόμιον νά δια- 
τηρή στενούς τούς οικογενειακούς δεσμούς, 
κατ’ άντίθεσιν προς τήν χαλαρότητα τών 
οικογενειακών δεσμών έν τή ξένη:

α) Πρέπει, επί τέλους, νά ίδρυθή τό ιερόν 
εκείνο, ανεξάρτητον καί αυτοτελές έξελισ- 
σόμενον, «Σώμα τών ’Επιτροπικών Δικα

στών», τό όποιον ηύχήθη καί εις ’Ελευθέ
ριος Βενιζέλος, κατά τήν συζήτησιν τής 
’Αναθεωρητικής ’Επιτροπής τοΰ Άστικοΰ 
Κώδικος, καί ο! όποιοι κατ’ ουσίαν συνι- 
στοΰν τό Δικαστικόν Σώμα, τό οποίον κέ- 
κληται, δπως προστατεύη τάς οικογένειας.

β) Έ κ παραλλήλου, πρέπει νά ύπάρ- 
χη καί νά τονωθή τό ιερόν έπιτελείον τών 
συνεργατών τών ’Επιτροπικών Δικαστών. 
Έδώ ανήκουν τά ειδικά Σώματα τής «Γυ
ναικείας ’Αστυνομίας» καί τής «’Αστυνο
μίας ’Ανηλίκων», τά όποια δέν πρέπει νά 
άποτελοΰν αμείλικτους καί στυγνούς μα- 
στιγωτάς, αλλά τούς μειλιχίους καί στορ
γικούς συμπαρκστάτας καί καθοδηγητάς 
τών ελληνικών οικογενειών καί τών τέ
κνων των.

γ) Πρέπει νά ένισχυθή τό νΰν φυτοζω
ούν «Σώμα τών επιμελητών καί έπιμελη- 
τριών τών Δικαστηρίων ’Ανηλίκων», τό ό
ποιον, έάν σήμερον διατηρήται έν στοιχει
ώδη ζωή, τοΰτο οφείλεται εις τήν σωτη
ρίαν καί συγκινητικήν συμπαράστασιν τοΰ 
Έθνικοΰ Βασιλικοΰ Ιδρύματος. Ούτοι δέ 
πρέπει πλέον νά καταστοΰν δημόσιοι ύπάλ- 
ληλοι.

δ) Πρέπει νά ένισχυθή ομοίως τό «Σώ
μα τών Κοινωνικών Λειτουργών», δπερ, έάν 
σήμερον διατηρήται έν ζωή, ομοίως τό ο
φείλει εις τήν αυτήν συμπαράστασιν τοΰ 
Ε.Β.Ι. Είναι εκείνοι, οι 'όποιοι συντρέχουν 
εις τάς ποικίλας οίκογενειακάς δυστυχίας, 
λ.χ. ασθένειας σωματικάς, ψυχικάς νόσους, 
άναπειρίας, πενίαν κ.ο.κ. Πρεπει δε και 
οΰτοι νά καταστοΰν ομοίως δημόσιοι όπάλ- 
ληλοι.

ε) Επίσης, είναι ανάγκη, ή ’Εκκλησία 
καί τό Κράτος νά ;άντιληφθοΰν τήν τερα- 
στίαν σημασίαν, διά τήν ευτυχίαν τών οι
κογενειών, τοΰ θεσμοΰ τών «διακονισ- 
σών», ήτοι τοΰ θεσμοΰ τών «ένοριακών 
κοινωνικών λειτουργών τής ’Εκκλησίας», 
τής ’Αγάπης. Τόν Θεσμόν τοΰτον Ιίδημιούρ- 
γησεν έν τφ κόσμψ δια πρωτην φοράν η 
’Ορθόδοξος Βυζαντινή ’Εκκλησία. Οδτος έ- 
πανεμφανίσθη, εκτός τής ’Εκκλησίας, εις 
τάς ξένας χώρας, κατά τούς τελευταίους 
καιρούς, ώς θεσμός τών «Κοινοτικών Λει-
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τουργών» καί ώς ξένη έμπνευσις. Τον θε
σμόν, λοιπον, αύτόν επανίδρυσε μέν επί τέ
λους καί πάλιν προ ολίγων έτών ή Ελλη
νική Ορθόδοξος Εκκλησία, πλήν, δμως, 
δυστυχώς, ούτε τό Κράτος, άλλ’ ούδέ κάν 
ή Ιδία η Εκκλησία δέν άντελήφθησαν, ώς 
φαίνεται, την τεραστίαν σημασίαν τής ίε- 
ρας αποστολής τοΰ θεσμού τών διακονίσ
σων, διό καί δέν τον περιέβαλον δι’ άπε- 
ραντου στοργής, ουσιαστιχώς δέ τον ήγνότ]- 
σαν, ήδιαφόρησαν δι’ αυτόν καί τελικώς 
τον άφήκαν ου,σιαστικώς νά μαρανθή.

στ) Πρέπει νά βοηθηθή ή Ελληνική Οι
κογένεια διά διαφόρων ύπηρεσιών, αί ό- 
ποιαι ύποβοηθοΰν καί ένισχύουν ταύτην, ώς 
δια «Συμβουλευτικών Παιδαγωγικών Στα
θμών Γονέων», δι’ ίδρύσεως «Άποστολικών 
Όμάοων Οικογενειακής Προνοίας» καί εις 
τά μικρότερα χωρία, άποτελουμένων εκ τοΰ 
ιερεως, τοΰ διδασκάλου καί τοΰ εκπροσώ
που τής Αστυνομίας, κατ’ αναλογίαν προς 
τό εν Γερμανία τελευταίως έφαρμοσθέν ε- 
πιτυχώς σύστημα κ.ο.κ.

ζ) Πρέπει νά είσαχθή τό δικαίως ύμνού- 
μενον υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. I. Κ. Παπα- 
ζαχαρίου «οικογενειακόν σύστημα» εύρύ- 
τερον εις τήν παρ’ ήμΐν ζωήν, ώς λ.χ. εις 
τάς φυλακάς, εις τά αναμορφωτικά καί 
σωφρονιστικά Ιδρύματα, εις τά γηροκο
μεία, εις τά ψυχιατρεία, εις τά ορφανοτρο
φεία κλπ., διότι «μόνον κατ’ εξοχήν τό 
σύστημα τοοχο σπογγίζει την ψυχρότητα 
και τον πονον, καταργεί τάς κιγκλίδας καί 
εξασφαλίζει την επιτυχίαν, διότι δημιουρ
γεί πνοήν οικογενειακής ατμόσφαιρας. Εί
ναι εν σύστημα βλαστήσεως τής Οικογε
νειακής ’Αγάπης εν τή περιοχή αιματηρών 
τραγωδιών».

η) Πρεπει νά μή άποτελέση πρώτην 
κρατικήν ύπόθεσιν μόνη ή Παιδεία, διότι 
δέν αρκεί μόνη αυτή, ίνα εξασφάλιση τήν 
ήθικήν ευτυχίαν τής νεότητος. ’Αλλά θά 
πρεπει να συναποτελέση μίαν εκ τών πρώ
των κρατικών ύποθέσεων καί ή μέριμνα 
διά τήν ήθικήν ύγείαν τών οικογενειών 
και τών τέκνων των. Ή  τοιαύτη μέριμνα 
δέ, δέν δύναται νά έξασφαλισθή μόνον έν 
τή περιοχή τοΰ Υπουργείου Παιδείας. Άλ-

κά χρειάζεται καί έν δεύτερον, ίσως, Τ - 
πουργεΐον παράλληλον, «τής Νεότητος καί 
τών Ελληνικών Οικογενειών», τό όποιον, 
ευστόχως όργανούμενον καί καρποφορούν, 
θά εχη τή'; βαρυτάτην αποστολήν νά δώση 
τήν αποφασιστικήν μάχην τής νίκης διά 
τήν ήθικήν εύτυχίαν τών Ελληνικών Οι
κογενειών καί τών τέκνων των.

3. ΕΠΙΑΟΓΟΣ.— Νομίζομεν, λοιπόν, ότι 
τι πρέπει νά άποτελέση κοινήν συνείδησιν 
τοΰ Κράτους καί τής κοινωνίας, οτι δ άν
θρωπος είναι προωρισμενος διά τήν οικο
γενειακήν ζωήν καί οτι ή Οικογένεια, εάν 
είναι καθηγιασμένη διά τοΰ ουρανίου χρι
στιανικού αρώματος τής ’Αγάπης, Ιξασφα- 
λιςει τήν αληθή ευτυχίαν διά τούς συζύ
γους καί τήν αληθή ευτυχίαν καί τήν παι
δαγωγικήν επιτυχίαν διά τά τέκνα καί οτι, 
κυρίως, μόνον αυτή δύναται νά Ιγκολάψη 
’Αρετήν καί νά χαρίση τήν Ειρήνην καί 
τήν νοσταλγικήν εύτυχίαν εις τήν κοινω
νίαν τών ανθρώπων.

Αλλά, ώς λέγει ό καθηγητής κ. I. Κ. 
Παπαζαχαρίου, παραστατικώς, τήν μελω
δίαν τής Οικογένειας άκούομεν καί από τόν 
Ουρανόν, εάν εμβαθύνωμεν εις τό συγκλο
νιστικόν χριστιανικόν νόημα τής «περί πα
τρότητες τοΰ Θεού» διδασκαλίας τής Και- 
νήϊ Διαθήκης. Ο Θεός οεν είναι δ στυ
γερός, αμείλικτος καί σκληρός Κύριος, 6 
οποίος σκορπίζει είς ήμάς, κατά τήν εκά- 
στοτε οιάθεσιν του, άλλοτε χαράς καί άλ
λοτε λύπας, άλλοτε εύτυχίαν καί άλλοτε 
πόνους ή πικρίας, άλλοτε γεννήσεις καί άλ
λοτε θανάτους καί δάκρυα. ’Αλλ’ είναι ό 
τρυφερός καί «γεμάτος από άπέραντον. ά- 
σύλληπτον, ύπερκόσμιον αγάπην», Θεός 
Πατήρ τής «οικογένειας τής ανθρωπότη
τας», διά τήν όποιαν, αφοΰ επί τής γής ταύ- 
της τήν εσφυρηλάτησε χάριν βελτιώσεως 
καί τελείοποιήσεώς της διά δοκιμασιών, ε
πιφύλαξε μίαν άπειρον καί συνεχή πλη
ρότητα ευτυχίας πλησίον Του καί είς τάς 
πατρικάς Του άγκάλας, εις μίαν άνευ δα
κρύων, άνευ στεναγμών, άνευ θανάτου αίω- 
νίαν επουράνιον ζωήν.

ΤΕΛΟΣ
A. I. ΔΑΓΚΑΔΑΚΗ
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Ή  εσχάτως διαμορφωθεΐσα αναρχική 
κατάστασις εις την Δυτικήν Ευρώπην άψ’ 
ενός καί ή αναποτελεσματική καί ανίερος 
προσπάθεια ολίγων ατόμων εις τήν χώραν 
μας, νοσταλγοΰντων ή υποκινούμενων υπό 
τοϋ φαύλου παρελθόντος, δπως, διά δυναμι- 
τιστικών τινων ενεργειών των, προσβάλουν 
άορίστως πρόσωπα ή πράγματα, επί τώ τε
λεί προκλήσεως φόβου εις τό κοινόν ή εντυ
πώσεων υφιστάμενης δήθεν «άντιστάσεως» 
κατά τής μετεπαναστατικής πραγματικότη
τας άψ’ ετέρου, έπέβαλεν εις τήν ’Εθνικήν 
Κυβέρνησιν τήν έπδοσιν τοΰ Ν.Δ. 364)69, 
δπερ, τό μέν χαρακτηρίζει τάς παραβάσεις 
των άρθρων 270, 272 τοϋ Ποιν. Κώδι- 
κος γενικώς ως κακουργήματος, προβλέπον 
άμα αϋστηροτάτας κυρώσεις, μή άποκλειο- 
μένης καί τής ποινής τοϋ θανάτου, τό δέ

συμπληροΐ ταύτας, χαρακτηρίζον ώς αξιο
ποίνους καί έτέρας ένεργείας.

Ή  τοιαΰτη αυστηρά άντιμετώπισις τοϋ 
θέματος ήτο απολύτως επιβεβλημένη, κατό
πιν μάλιστα τών γνωστών εγκληματικών 
ενεργειών (θάνατος γυναικός εξ έκρήξεως 
εις τό 'Τπουργεΐον Δικαιοσύνης, τραυμα
τισμός τριών ατόμων έξ έκρήξεως εις τήν 
λεωφόρον Βασιλίσσης Σοφίας, τραυματι
σμός καί θάνατος ατόμου εις τά γραφεία 
τής ’Ολυμπιακής κλπ.), ίνα μή είσδΰσουν 
καί εις τήν χώραν μας αί έν Ευρώπη άναρ- 
χικαί τάσεις, μεταβάλλουσαι οϋτω τό θέμα 
εις άλυτον πρόβλημα.

Τό διά τοΰ Ν. Δ. 364)69 τροποποιηθέν 
άρθρον 270 τοΰ Ποινικού Κώδικος έχει 
ώς ακολούθως:

"Αρθρον 270 
Έκρηξις

«1. Ό  έκ προθέσεως προξε
νιάν έκρηξιν καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον καί ιδία διά της χρή- 
σεως εκρηκτικών υλών, τιμω
ρείται:

α) Διά καθείρξεως καί διά 
χρηματικής ποινής τουλάχι
στον 100.000 μεταλλικών δρα
χμών, αν έκ τής πράξεως δύ- 
ναται νά πρόκυψη κοινός κίν

δυνος εις ξένα πράγματα.
β) Διά καθείρξεως τουλά

χιστον 10 ετών καί διά χρη
ματικής ποινής τουλάχιστον 
100.000 μεταλλικών δραχμών, 
αν έκ τής πράξεως δύναται νά 
πρόκυψη κίνδυνος ανθρώπου ή 
κίνδυνος εις εγκαταστάσεις 
κοινής ωφελείας.

γ) Διά καθείρξεως ισοβίου 
καί διά χρηματικής ποινής 
τουλάχιστον 200.000 μεταλλι

κών δραχμών, αν εις τήν πε- 
ρίπτοοσιν τοϋ στοιχείου β' έ- 
πήλθε σωματική βλάβη ή βλά
βη εις εγκαταστάσεις κοινής 
ωφελείας.

δ) Διά τής ποινής τοϋ θανά
του ή διά καθείρξεως ισοβίου 
καί διά χρηματικής ποινής 
τουλάχιστον 300.000 μεταλλι
κών δραχμών, αν εις τήν πε- 
ρίπτωσιν τοϋ στοιχείου β' έ- 
πήλθε θάνατος».

’Εν τώ νέω άρθρω διαχωρίζεται ή προσ
βολή τών κ ο ι ν ω φ ε λ ώ ν  ε γ κ α 
τ α σ τ ά σ ε ω ν  έκ τής έν γένει ξένης 
περιουσίας καί τιμωρείται έτι αυστηρότε
ρου καί μέ τήν ίδιαν ποινήν τών περιπτώ

σεων, καθ’ ας δύναται νά προκύψη κοινός 
κίνδυνος εις ανθρώπους.

Λέγοντες έγκατάστασιν Κοινής ’Ωφέ
λειας, έννοοϋμεν τά ακίνητα πράγματα ή 
τά εις ώρισμένον σημεΐον μονίμως (στα-
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θερώς) τοποθετημένα κινητά τοιαϋτα, ά- 
τινα ανήκουν είς κρατικήν τινα ή παρ’ 
αυτής εις νομικόν πρόσωπον έξουσιοδοτη- 
μένην έπιχείρησιν, προοριζομένην προς έξ- 
υπηρέτησιν του κοινού, ώς υπόνομοι, εγ
καταστάσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εταιρίας Ύδά- 
των, ΣΕΚ, ΕΗΣ κλπ.

Κατά τό παλαιόν άρθρον 270 Π.Κ., 
εάν εκ τής έκρήξεως δεν προκύπτη κοινός 
κίνδυνος είς ξένας περιουσίας, άλλ’ αΰτη 
έχει σκοπόν τήν καταστροφήν ωρισμένης 
ξένης περιουσίας, π.χ. τήν δι’ έκρήξεως 
καταστροφήν τής εξοχικής βίλλας του Α, 
δέν στοιχειοθετεΐται τό αδίκημα τοϋ πα
ρόντος άρθρου (έκρηξις), αλλά τό τής 
φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, τιμωρούμενον 
είς βαθμόν πλημμελήματος.

“Αρθρον 272 
Π αραβάσεις περί τάς 

έκρηκτικάς ΰλας.
«1. Ό  κατασκευάζουν, προ- 

μηθευόμενος ή κατέχουν εκρη
κτικός υλας ή εκρηκτικός βόμ
βας πρός τόν σκοπόν, ίνα διά 
χρήσεως αυτών προξενήση 
κοινόν κίνδυνον είς ξένα πρά
γματα ή κίνδυνον ανθρώπου η 
έμποιήση τρόμον είς τούς πο- 
λίτας ή Ενα τάς παραχουρήση 
είς άλλον πρός τοιαύτην χρή- 
σιν, τιμωρείται δι’ ισοβίου η 
πρόσκαιρου καθείρξεους τουλά
χιστον 10 ετών καί χρηματι
κής ποινής τουλάχιστον 100.
000 μεταλλικών δραχμών.

2. 'Ο κατασκευάξων, προ- 
μηθευόμενος, παραδίδων, πα-

'Ως είναι γνωστόν, ή εύρεΐα χρήσις 
εκρηκτικών υλών, πρός εγκληματικούς καί 
ανατρεπτικούς σκοπούς, επέβαλε τόν χαρα
κτηρισμόν, ως ιδιωνύμου αδικήματος, ενερ
γειών, αϊτινες μόνον ώς προπαρασκευα
στικοί πράξεις θά ήδύναντο νά κριθοϋν, 
ώς λ.χ. ή κατασκευή εκρηκτικών υλών, ή 
κατοχή αυτών και αί έτεραι παραπλήσιοι 
ένέργειαι,. αί όποΐαι ρητώς άναφέρονται 
είς τό άρθρον.

Είς τήν § 1 έπήλθε προσθήκη, συμπε- 
ριλαμβάνουσα τάς περιπτώσεις, καθ’ ας δ

Διά τοΰ νέου άρθρου, εκ τής «ωρισμένης 
ξένης περιουσίας», παρελήφθησαν αί εγκα
ταστάσεις κοινής ώφείιείας (ώς προωρι- 
σμέναι πρός έξυπηρέτησιν μεγάλου κύκλου 
ανθρώπων, καί τήν έπίτευξιν τών έν γένει 
σκοπών τής Πολιτείας) καί ύπήχθη σαν είς 
τάς προστατευτικός διατάξεις αύτοΰ. Ού
τως, ενώ π.χ. πρότερον, ό δι’ έκρήξεως 
καταστρέψων στύλον ηλεκτρικόν τής ΔΕΗ 
ή κιβώτιον κεντρικού κατανεμητοϋ τοϋ Ο. 
Τ.Ε., έτι.μωρεΐτο κατά τάς διατάξεις τοΰ 
άρθρου 382 (διακεκριμένη περίπτωσις 
φθοράς ξένης ιδιοκτησίας), νΰν, διά τοϋ 
νέου άρθρου, ή πράξις αϋτη υπάγεται είς 
τούτο καί τιμωρείται είς βαθμόν κακουργή
ματος.

φοράν ή φύλαξιν τούτων.
3. Οίαδήποτε τών κατά τάς 

προηγουμένας παραγράφους 
πράξεων παραμένει ατιμώρη
τος, εάν ή πρόλιγψις τής τε- 
τελέσεως αυτής οφείλεται είς 
τήν υπό οικείου τινός τών συμ
μέτοχων αναγγελίαν είς τήν 
’Αρχήν.

4. ’Εάν δύο ή πλείονες συν
αποφασίσουν περί τελέσεως 
πράξεους τινός τών έν άρθροις 
270 καί τοϋ παρόντος ή συν- 
υποχρεωθοΰν μετ’ άλλήλων 
πρός ταύτην, τιμωρούνται διά 
καθείρξεως τουλάχιστον 10 έ- 
τών καί χρηματικής ποινής 
τουλάχιστον 100.000 μεταλλι
κών δραχμών».

δράστης τής κατασκευής, κατοχής κλπ. τής 
εκρηκτικής ύλης, δέν σκοπεί διά τής χρή
σεως αυτής νά προξενήση κίνδυνον είς ξέ
να πράγματα ή κίνδυνον ανθρώπου, αλλά 
σκοπός του είναι ή § μ π ο ί η σ ι ς 
τ ρ ό μ ο υ  ε ί ς  τ ο ύ ς  π ο λ ί τ α ς .  
’Αποτελεί κλασσικόν παράδειγμα ή δήλωσις 
τών ’Αράβων δυναμιτιστών, κατά τών γρα
φείων τής εβραϊκής αεροπορικής εταιρίας 
ΕΛ— ΑΛ, δτι ή ένέργειά των δέν άπέβλε- 
πεν εις τόν θάνατον ή τόν τραυματισμόν 
ανθρώπων, αλλά είς τήν πρόκλησιν τρόμου

ραλαμβάνων, φυλάττων, απο
κρύπτουν ή μεταφορών εκρη
κτικός ΰλας ή εκρηκτικός βόμ
βας περί τών οποίων γνωρίζει 
ή οφείλει νά συμπεράνη οτι 
είναι προωρισμέναι πρός τήν 
έν παραγρ. 1 έγκληματικήν 
χρήσιν, τιμωρείται διά καθείρ
ξεως καί χρηματικής ποινής 
τουλάχιστον 100.000 μεταλλι
κών δραχμών. Μέ τήν αυτήν 
ποινήν τιμωρείται, δστις γνου- 
ρίζων ή όφείλων νά συμπερά
νη δτι ετερος άποσκοπεΐ είς 
τήν έν παρ. 1 έγκληματικήν 
χρήσιν εκρηκτικών υλών ή εκ
ρηκτικών βομβών, καθοδηγεί 
αυτόν καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
διά τήν κατασκευήν, χρήσιν, 
προμήθειαν, παράδοσιν, μετά-
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καί φόβου των μελλόντων νά ταξιδεύσουν 
διά τής έν λόγω εταιρίας.

Κατά την § 4 τοΰ καταργηθέντος άρθ. 
272 έτιμωρεΐτο, συν τοϊς άλλοις, και ό καθ- 
οδηγών έτερον, διά την κατασκευήν εκρη
κτικών υλών, ενώ έγνώριζεν ή ώφειλε νά 
συμπεράνη τάς εγκληματικός αύτοϋ προ
θέσεις.

Διά τοΰ νέου άρθρου προσετέθη άφ’ ε
νός ή φράσις «καθοδηγεί αυτόν κ α θ ’ 
ο ί ο ν δ ή π ο τ ε  τ ρ ό π ο ν » ,  ώστε 
νά μή άναφύωνται αμφισβητήσεις εις τήν 
μορφήν τής ένεργείας, ήτις περιλαμβάνει 
πάσαν πρόσφορον εις τήν παρ’ άλλου διά- 
πραξιν τών έν άρθρω 272 άπαριθμουμέ- 
νων αδικημάτων, άφ’ ετέρου έπεξετάθη 
τό αξιόποινον τοΰ «καθσδηγητοΰ» ούχί μό
νον εις τήν παρ’ άλλου κατασκευήν εκρη
κτικών υλών, αλλά κα'ι εις δλας τάς λοι- 
πάς ένεργείας, αΐτινες κατά τάς προηγου- 
μένας παραγράφους χαρακτηρίζουν τινά 
ώς φυσικόν αυτουργόν τής πράξεως, ήτοι 
τήν χρήσιν, προμήθειαν, παράδοσιν, μετα
φοράν ή φΰλαξιν τών έκρηκτικών υλών ή 
βομβών. Ένταΰθα έπεκτείνεται ή ευθύνη 
τών καθ’ οίονδήποτε τρόπον έρχομένων είς 
έπαφήν μέ έκρηκτικάς ΰλας ή βόμβας κα'ι 
καλύπτει πάσαν γνώσιν επί τής διακινή- 
σεως αυτών, ευρυνόμενου οΰτω τοΰ κύκλου 
τών κατά νόμον υπευθύνων, έπί τω τέλει 
τής προσφοροτέρας προλήτρεως τών τοιού- 
των αδικημάτων. Οΐκοθεν εννοείται, δτι δ 
κατά τήν § 2 στοιχ. β' καθοδηγών τινα, 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον, είς τήν κατασκευ
ήν κλπ., δέν τυγχάνει ηθικός αυτουργός, 
καθ’ δτι δέν συντελεί είς τήν παρ’ άλλου 
λήψιν τής άποφάσεως, αλλά διαπράττει 
ίδιον αδίκημα.

Ή  παράγραφος 3 τοΰ τροποποιηθέντος 
άρθρου αποτελεί ριζοσπαστικήν διάταξιν 
καί ΰποδηλοΐ βαθεϊαν γνώσιν υπό τοΰ νο- 
μοθέτου τής ψυχολογίας τοΰ ανθρώπου, 
τοΰ έν κοινωνία βιοΰντος, αμα δέ α π ο 
τ ε λ ε ί  ε π ι τ υ χ ή  σ υ ν δ υ α σ μ ό ν  
τ ώ ν  σ υ γ χ ρ ό ν ω ν  σ κ ο π ώ ν  
τ ο ΰ  Π ο ι ν ι κ ο ύ  Δ ι κ α ί ο υ ,  
π ε ρ ί  π ρ δ λ ή ψ ε ω ς  τ ο ΰ  ε γ 
κ λ ή μ α τ ο ς  κ α ί  τ ώ ν  α ν α γ 

κ ώ ν  τ ή ς  σ υ γ χ ρ ό ν ο υ  κ ο ι 
ν ω ν ί α ς .

Τά έγκλήματα τοΰ άρθρου 272 είναι 
τυπικά καί διακινδυνεύσεως, είδικώτερον 
δέ κοινώς επικίνδυνα έγκλήματα. Είναι δυ
νατή ή ύπαναχώρησις τοΰ υπαιτίου, είς 
ήν περίπτωσιν εΰρίσκεται ούτος είς τό 
στάδιον τής απόπειρας, ήτοι ήρξατο αρ
χήν τελέσεως τής πράξεως, καθ’ δτι καί 
έπί τυπικών τινων έγκλημάτων χωρεϊ α
πόπειρα.

Είς ήν, δμως, περίπτωσιν έλαβε χώραν 
ή παρ’ αύτοϋ τελεσθεϊσα αξιόποινος πρά- 
ξις, δ νόμος καταρρίπτει πάσαν «χρυσήν 
γέφυραν» ύπαναχωρήσεως αύτοϋ καί είναι 
ούτω φυσικόν, δρμώμενος έκ τοΰ συναι
σθήματος τής αύτοσυντηρήσεως, νά λάβη 
δ ένοχος πάν μέτρον πρόσφορον κατ’ αυ
τόν προς άπόκρυτ|πν τής πράξεως ή τής 
ενοχής του, ϊνα μή λογοδοτήση ενώπιον 
τής Δικαιοσύνης.

’Επειδή, δμως, τά έγκλήματα τοΰ άρ
θρου 272 τυγχάνουν σ κ ο π ο ύ ,  ήτοι 
αποβλέπει δ δράστης είς τήν διάπραξιν 
έτέρας αξιοποίνου πράξεως, κατά πολύ 
βαρυτέρας τής πρώτης (τοΰ άρθρ. 270), 
διά τήν άποτροπήν τής όποιας ένδιαφέρε- 
ται κατά κύριον λόγον ή Πολιτεία, ό νο- 
μοθέτης έκρινεν, δτι δ ένδιάμεσος ούτος 
χρόνος δέον ν’ άποτελέση άντικείμενον με
λέτης αύτοϋ, ώστε ν’ άποφευχθή ή τέλεσις 
τοΰ σκοπουμένου βαρυτέρου έγκλήματος.

Βεβαίως, δ δράστης, έφ’ δσον ήκολούθη- 
σε τήν οδόν ταύτην τοΰ αδικήματος, έξυ- 
πακούεται δτι, είτε λόγω έγκληματικοΰ χα- 
ρακτήρος, είτε λόγω ανατρεπτικών αρχών, 
έλαβε τήν τοιαύτην άπόφασιν καί θά ήτο 
αλυσιτελής πάσα προσπάθεια άναχαιτί- 
σεώς του, έδραζομένης είς τήν βούλησιν 
τοΰ ίδιου.

Ούτως, δ νομοθέτης άνευρε λίαν έπιτυ- 
χώς τό περιβάλλον τών οικείων του, οίτι- 
νες, άπηλλαγμένοι τών έγκληματικών αϊ- 
τίοτν, άτινα ώδήγησαν τον δράστην εις τήν 
πράξιν τοΰ άρθρου 272, καί διακατεχόμε
νοι έκ τοΰ φυσίκοΰ συναισθήματος άγάπης 
προς τον συγγενή των, είναι λίαν φυσικόν 
νά θελήσουν, δπως άποτρέιρουν τούτον τής
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αξιοποίνου πράξεως τοΰ άρθρου 270, προ- 
κειμένου νά επιτύχουν την ατιμωρησίαν 
του. Προσετέθη, λοιπόν, ή § 3, ήτις ορί
ζει δτι, «οΐαδήποτε των κατά τάς προηγου- 
μένας παραγράφους πράξεων παραμένει α
τιμώρητος, έάν ή πρόληψις τής τελέσεως 
αυτής δφείλεται είς την υπό τοΰ οικείου 
τίνος των συμμέτοχων αναγγελίαν είς την 
’Αρχήν». Λέγων ενταύθα ό νόμος «οίαδή- 
ποτε των κατά τάς προηγουμένας παρα
γράφους πράξεων» εννοεί, ασφαλώς, τάς 
τιμωρητέας πράξεις κατά τό άρθρον 272 
(κατασκευή, προμήθεια κλπ.) καί δέον νά 
μη μάς συγχέη ή παρακάτω διατύπωσις: 
«έάν ή πρόληψις τής τελέσεως α υ τ ή ς  
οφείλεται κλπ.».

Ή  λέξις « α υ τ ή  ς» τυγχάνει αδόκιμος 
και δεν έπρεπε νά τεθή, διότι δέν άναφέ- 
ρεται είς τάς πράξεις τοΰ άρθρου 272, 
καθ’ δτι τότε θά προελάμβανε μή τιμωρη- 
τήν προπαρασκευαστικήν πράξιν, αλλά εν
ταύθα ό νόμος όμιλεϊ περί «πράξεως», ήτις 
βεβαίως εννοείται αξιόποινος ενέργεια, τι- 
μωρουμένιι υπό τοΰ νόμου. Ή  λέξις α υ 
τ ή ς ,  λοιπόν, έπρεπε νά άντικατασταθή 
διά τής φράσεως «τής έκρήξεως». Τώ δντι, 
τό σκοπουμενον αποτέλεσμα, ήτοι την έκρί]- 
ξιν τοΰ άρθρου 270, θέλει νά προλάβη 
ενταύθα ό νομοθέτης, διά τής υπό των 
οικείων τοΰ δράστου τοΰ άρθρου 272 κα
ταγγελίας είς την ’Αρχήν. Είναι δέ λίαν 
χρήσιμος καί πρακτικώς λυσιτελής ή διά- 
ταξις, διότι, ενώ πρότερον ό οικείος ήτο 
ήναγκασμένος νά σιωπά, βλέπων τον δρά

στην νά κινήται, επί τώ τέλει τής έκρή
ξεως, ή έάν κατήγγελλεν αυτόν νά άνέιμενε 
την καταδίκην του, διά τοΰ παρόντος προσ- 
φέρεται είς τούτον τό μέσον, δι’ ού δύνα- 
ται νά άποτρέψη τον δράστην τοΰ περαι
τέρω σκοπού του, χωρίς, δμως, νά χάση 
τοΰτον έκ τής οικογένειας.

’Επί τής ιδίας παραγράφου, ώς έχει ή 
διατύπωσις επί συμμετοχής, αρκεί ή αναγ
γελία είς τήν ’Αρχήν υπό των οικείων 
ενός των συμμέτοχων, ϊνα άπαλλάξη πάν- 
τας τούς συμμέτοχους καί ούχί μόνον τον 
οίκειον. Έ ξ άλλου καί δ νόμος όμιλεϊ περί 
ά τ ι μ ω ρ ή τ ο υ  π ρ ά ξ ε ω ς  γενι
κώς καί ούχί περί άτιμωρήτου δράστου, 
δτε θά έλέγαμεν δτι υπάρχει προσωπικός 
λόγος απαλλαγής μόνον διά τον οίκειον τοΰ 
καταγγέλλοντος. 5Ά ν καί ή δευτέρα λύσις 
είναι πλέον λυσιτελής διά τάς καταδιωκτι
κός Άρχάς, εν τούτοις δέν δύναται βασί- 
μως νά ΰποστηριχθή, έκ τής διατυπώσεως 
τοΰ Νόμου καί μόνον. Ή  παγία νομολογία 
είς τό μέλλον θά δώση τήν τελικήν λύσιν.

Τέλος προσετέθη ή § 4, τιμωρούσα ώς 
ιδιώνυμον αδίκημα είς βαθμόν κακουργή
ματος τήν μεταξύ δύο ή πλειόνων από κοι- 
νοΰ άπόφασιν περί τελέσεοις πράξεως τί
νος τών έν άρθροις 270 καί 272 ή συνυ- 
ποχρέωσιν προς ταύτην, ενώ αί πράξεις 
αύται, άλλως, θά ύπήγοντο είς τό άρθρον 
187 (Σύστασις καί Συμμορία), δπερ δ
μως προβλέπει μόνον ποινήν φυλακίσεως.

Μετά τό άρθρον 272 προστίθεται άρθρον 
272 Α ' έχον οΰτω:

’Άρθρον 272 Α '.
’Επί παραβάσει τιτος τών 

διατάξεων τών άρθρων 270 
καί 272, διατάσσεται διά 
της καταδικαστικής άποφά- 
σεως καί ή δήμευσις τών αν
τικειμένων καί μεταφορικών 
μέσων, άτινα έχρησίμευσαν η

προοορίξοντο ή ήσαν πρόσφο
ρα διά τήν τέλεσιν τής τοιαύ- 
της πράξεως, ώς καί τοΰ ακι
νήτου μετά τών συστατικών ή 
παραρτημάτων, έν ώ έφυλάσ- 
σοντο ή έκρύπτοντο έκρηκτι- 
καί ύλαι ή έκρηκτικαί βόμβαι 
ή έργαλεϊα ή μηχανήματα,

προωρισμένα διά τήν κατα
σκευήν τοιοΰτων, έφ’ δσον ό 
κύριος ή συγκύριος έγνώριξεν 
ή ώφειλε νά συμπεράνη, οτι 
έν αιτώ μετεφέροντο, κατε- 
σκευάξοντο, έκρύπτοντο ή έ- 
φυλάσσοντο τοιαΰτα αντικεί
μενα.

Ή  διάταξις είναι νέα καί επιβάλλει τήν 
δήμευσιν, ήτις έχει μικτόν χαρακτήρα, ή
τοι παρεπομένης ποινής καί ασφαλιστικού 
μέτρου κατά τών παραβατών τών διατά

ξεων τών άρθρων 270 καί 272, είναι δέ 
υποχρεωτική διά τον δικαστήν.

’Ατόμων τινών ή ποινή τής φυλακίσεως
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(δεν αναστέλλει την εγκληματικήν δραστη
ριότητα.

Ενίοτε επιδιώκουν τινές την φυλάκισιν, 
προς τόν σκοπόν τής αύτοπροβολής, τής 
ήρωποιήσεεος κ.λ.π.

Ή  δήμευσις όμως τής περιουσίας, ήτις 
έχει άποκτηθή ιεκ τοϋ ίδρώτος τής εργα
σίας των συνέχει πολλάκις τούτους καί εμ
βάλλει αυτούς εις μείζονα περίσκει|πν. Τό 
αυτό συμβαίνει κατά μείζονα λόγον όταν 
οί ίδιοι δεν είναι οί Ιδιαπράττοντες τό α
ξιόποινον, αλλά είναι υπόχρεοι κατά νό
μον είς την αναγγελίαν προς τάς άρχάς τής 
τελέσεως αυτής. Είς την πράξιν ένεφανί- 
σθη κατά τό παρελθόν έτος περίπτωσις, 
καθ’ ήν δ υιός έχρησιμοποίει τό ίδιωτ. αύ- 
τοκίνητον τοΰ πατρός, έν άγνοια αυτού, 
προς μεταφοράν εκρηκτικών υλών, προο- 
ριζομένων δι’ αναρχικός εκδηλώσεις.

Είς τήν περίπτωσιν ταΰτην, εάν άπεδει- 
κνύετο δτι δ πατήρ εξ δλων τών ενεργειών 
τοϋ υιού είχε λάβει γνώσιν ή ώφειλε νά 
συμπεράνη (ούχί κατά τήν κρίσιν ενός εύ 
φρονοϋντος κοινού ανθρώπου, αλλά κατά 
τήν υποκειμενικήν αυτού κρίσιν καί άντί- 
ληιριν), δτι είς τό αύτοκίνητον αυτού έλάμ- 
βανον χώραν αί εν άρθρεο 272 πράξεις, 
τότε διά τής άποεράσεεος τού Δικαστηρίου 
θά έδημεύετο ύποχρεεοτικεΤις καί τό αύτοκί
νητον.

Εκ τής δημεύσεως εξαιρείται ή περί- 
πτωσις εκείνη τού άρθρ. 272 § 2, στοιχ. 
2, καθ’ ήν ή καθοδήγησές κατασκευής >έ- 
κρηκτικών υλών λαμβάνει χώραν εντός τού 
αυτοκινήτου, χωρίς βεβαίως'νά ύφίσταν- 
ται 'έν αύτεο καί έκρηκτικαί ύλαι. Γεννα- 
ται ενταύθα τό ερώτημα: ’Εάν δ κύριος 
ακινήτου λάβη γνώσιν δτι ό μισθωτής αυ

τού κατασκευάζει εντός τού μισθίου έκρη- 
κτικάς βόμβας, προς τόν σκοπόν, Ένα προ- 
καλέση «έκρηξιν» καί καταγγείλη τούτο είς 
τήν ’Αρχήν, θά καταγνωσθή υπό τοΰ Δι
καστηρίου ή δήμευσις τοΰ ακινήτου; ’Εάν 
άκολουθήσεομεν κατά γράμμα τόν νόμον, 
δέν άνευρίσκομεν διάταξιν, ήτις θά άπήλ- 
λασσε τούτον τής δημεύσεεος τοΰ ακινήτου. 
Βεβαίεος ενταύθα δέν παύει ίσχύον τό αρ- 
θρον 232 II .Κ. ( Παρασιεοπησις εγκλη
μάτων), δι’ οΰ απαλλάσσεται δ καταγγέλ- 
λεον πάσης ποινής, έφ’ δσον δέν είναι συμ
μέτοχος τής πράξεως.

’Αλλά ιός προς τήν δήμευσιν σούπα δ 
νόμος. Θά έβει λοιπόν νά προστεθή είς τό 
τέλος τού άρθρου ή φράσις «. . . . καί δέν 
ανήγγειλε τούτο αμελλητί είς τήν ’Αρχήν, 
καταστήσας ούτεο δυνατήν τήν πρόληψιν 
τής «ιέκρήξεως τού άρθρ. 270». ,

Παρά ταύτα θεεορούμεν δτι, συμφώνως 
προς τάς γενικάς άρχάς τοΰ δικαίου 
καί τό δλον πνεύμα τοΰ παρόντος Ν. 
Δ)τος, ή περιουσία τού μή συμμέτοχου κα- 
ταγγέλλοντος δέν θά δημευθή, έφ’ δσον 
κατά τάς πραγματικός περιστάσεις άνε- 
φέρθη οΰτος είς τάς Άρχάς, ευθύς ώς έ
λαβε γνώσιν.

Τέλος δέον νά τονισθή δτι θά ήτο σκό
πιμος ή προσθήκη είς τό παρόν Ν.Δ. δια- 
τάξεεος, δι’ ής νά προβλέπεται ύπανα- 
χεόρησις επί συμμετοχής, κατά τό στάδιον 
τής διακηρύξεως τεον πράξεων τοΰ άρθρου 
272, προβλέπουσα προσωπικόν λόγον ά- 
παλλαγής τοΰ καταγγέλλοντος συμμέτοχου, 
έερ’ δσον ούτω προλαμβάνεται ή πττύί ί̂ιψ·: 
ΐ ε λ έ σ ^  τής παραβάσεως τού άρθρ. 270 
Π .Κ .

ΠΑΝΤ. ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
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Μία κυψέλη πνευματικού μέλιτος γλυκυτάτου 
είναι τό Τριώδιον πού μας ανοίγει ή ’Εκκλη
σία μας εντός τού μηνάς. Ή  πείρα Πατέρων 
μεγάλων καί ύμνογράφων αγίων συσσωρεύεται 
διά νά μας βοηθήση νά ΰπερβάλωμεν εαυτούς 
καί νά άνέβωμεν την κλίμακα των αρετών, πού 
αρχίζει άπό μιά καθημερινή μικρή προσπάθεια 
γιά νά φθάση σέ μιά ολοκληρωτική αυταπάρ
νηση τού έαυτοϋ μας, πού είναι ή τελειότης 
τής χριστιανικής ζωής. Ή  κατάνυξις, ή νήψις, 
ή μετάνοια, ή επιστροφή, ή αξία των δακρύων, 
είναι τά θέματα τής προτιμήσεώς του. Δεν 
εισέρχεται στον χώρο τού Πάσχα, γιατί έδω
σε δλην του την προσπάθεια νά μάς προετοι- 
μάση γι’ αυτό. Θέλει λαμπρούς, καθαρούς καί 
απλούς νά μάς παραδώση στις αγκάλες τού ά- 
ναστημένου ’Ιησού. Γι’ αυτό κλείνει τή νύκτα 
τού Μεγάλου Σαββάτου καί μάς αφήνει στις 
δέλτους άλλου βιβλίου τού Π εντηκοσταρίου.

Τά θέματά του είναι στενά συνδεδεμένα μέ 
ευαγγελικές διηγήσεις καί μέ τά δραματικώτε- 
ρα περιστατικά τού βίου τού Κυρίου μας. Άπό 
τις παραβολές τής μετανοίας καί τής γνήσιας 
επιστροφής, άπό δπου έξεπέσαμε, φθάνει στά 
αχραντα πάθη, γιά τά όποια αφιερώνει σε
λίδες ολόκληρες ύψους στήν δραματική ανά
λυση. Δέν όμιλεϊ παρά γιά τό μεγάλο δράμα 
τού ανθρώπου, πού στο μεγάλο δράμα τού Θεού 
βρήκε Αποκατάσταση. Σ’ αυτό δ πόνος γιά τήν 
πτώση. Σ ’ αυτό δ απεγνωσμένος αγώνας γιά 
ανόρθωση. Σ ’ αύτό εύρύ τό άπλωμα τϋ£ Θείας 
συμπαραστάσεως. Σ ’ αύτό ολα τά μεγάλα γε
γονότα τού Πάθους άπό τόν Μυστικό Δείπνο 
μέχρι τό «τετέλεσται». Σ ’ αύτό δ κάθε αμαρ
τω λός , δ κάθε άσωτος, δ κάθε νεκρός, κατά 
τήν ψυχή. Σ ’ αύτό δ άνθρωπος πού, «έν τιμή 
ών ού συνήκεν, αλλά παρασυνεβλήθη τοΐς κτή- 
νεσι τοίς άνοήτοις καί ώμοιώθη αύτοΐς» (Ψαλ. 
48’ 21). Σ ’ αύτό καί δ Θεός. Πλέκεται τό Αν
θρώπινο καί τό Θείο δράμα σέ μιά σκηνή. Βι
βλίο δέν θά τό όνομάσωμε τό Τριώδιο, άλλά 
Θείο καταστάλαγμα ούοανίας δρόσου, στήν φλό
γα τής Κολάσεως, πού καίει τόν αμαρτωλό, 
πού τού κάνει τά δάκρυα, δσο φλογερά τά θέ
λει, τόσο καί αύτο'δροσιά. Δέν θά μπορούσαμε

νά Απολαύσουμε ποτέ Πάσχα, έτσι πανευφρό
συνο καί εύλογημένο, αν δέν είχαμε νά προα- 
πολαύσουμε τό γλυκύτατο καί κατανυκτικό μέλι 
πού είναι συσσοιιρευμένο άπό τήν Πατερική σο
φία καί πείρα καί αγιοσύνη στο Τριώδιο.

Τό πρώτο του θέμα είναι καί τό πρώτο του 
βήμα στά βάθη τής ανθρώπινης φθοράς καί 
μωρίας. Ή  υπερηφάνεια, πού μάς έβγαλε άπό 
τόν Κήπο τής Έδέμ, καί ή ταπείνωση, πού θά 
μάς έπαναφέρη. Οί δυό ιστοί ατούς δποίους 
πλέκεται τό πρώτο του μάθημα, ή διήγηση γιά 
τόν Τελώνη καί τόν Φαρισαίο.

Ζούμε τήν πραγματικότητα τής πτώσεως. 
Είμαστε εξόριστοι καί συντετριμμένοι' τί μέ
νει; Μένει νά ζήσουμε τόν άγώνα τής επιστρο
φής. Τό Τριώδιον μάς παίρνει άπό τήν άβυσ
σο των πτώσεών μας καί διά τών δακρύων, τής 
συντριβής καί τής ειλικρινούς μετανοίας, μάς 
αναβιβάζει σιγά-σιγά στήν ελπίδα τού φωτός 
στον χώρο τής λυτρώσεοις, δπου Θεός καί άν
θρωπος συνεστιάζονται σέ μιά καινούργια ζωή, 
πού ετοιμάστηκε γιά τόν καθένα μας, μέ τήν 
θυσία τού Τίού τού Θεού.

Εύλογημένοι Αδελφοί μου, ας εύλογήσουμε 
τήν μεγάλη μας μητέρα, τήν ’Εκκλησία, πού 
σάν φιλόστοργος μάνα δέν μάς παρείδε στήν 
Απεγνωσμένη πάλη μας καί ετοίμασε κλίμακα 
Ανόδου, δδόν εισόδου στά αγία τών άγιων τού 
ούρανού. Τό Τριώδιον ίσταται σάν δείκτης στόν 
δρόμο αύτόν τής επιστροφής, τού καθαρμού καί 
τής άποκαταστάσεως. Τό πνευματικό του μέλι 
είναι γιά κάθε ψυχή. Στήν γεύση του, τις ημέ
ρες αύτές καλούμεθα, στήν καταδαπάνησή του, 
γιατί καταδαπάνηση πρέπει νά κάνουμε. Σελί
δα του -δηλαδή νά μή χάσουμε, ύμνος του νά 
μή μάς διαφύγη. Καί, χωρίς νά είναι δυνατόν 
νά γεννηθή Αμφιβολία, αν Ανοίξουμε τήν καρ
διά μας στήν εύεργετική του επίδραση, δέν 
είναι δυνατόν, νά μή φθάση νά άνέβη καί στά 
δικά μας χείλη, σάν αμαρτωλών καί καταδί
κων, δ,τι ανέβηκε στοϋ εύγνώμονος ληστού' 
«μνήσθητί μου Κύριε, δταν έλθης έν τή Βα
σιλεία Σου» (Λουκ. 23', 42), πράγμα πού εξα
σφαλίζει τήν λύτρωση.

Σ .Σ .



H  E K K IW C ia C T IK H  M H C M O U C IK H
Θ ΕΜ ΑΤΑ Λ Α Τ Ρ Ε ΙΑ Σ  ΤΟ Υ κ Γ ΛΙΛΗ!

H  με τήν ευκαιρίαν των έορτών τοϋ Ν.
έτους έμφάνισις, διά της τηλεορά- 

σεως, της Χορωδίας της Αστυνομίας Πό
λεων, έπροκάλεσεν εις τον κοινόν των τη
λεθεατών τής χώρας μας πραγματικήν 
εκπληξιν.

Εις μέν τούς άποκεκομμένους από τό 
σώμα τής Εκκλησίας εκπληξιν, διότι ού- 
τοι δέν εννοούν πώς είναι δυνατόν δ ά- 
στυφύλαξ να άσχολήται μέ «τ ά ψ'α λ - 
τ ι κ ά » , είς δέ τούς άλλους, τούς Ίχομέ- 
νους στερρώς τών πατρίωνκαί τής πί- 
στεως είς τό μεγαλεΐον τής θεότητος, διό
τι ή έμφάνισις αυτή άπέδειξεν, δτι τό Χώ
μα. τούτο τής ’Ασφαλείας διαπνέεται από 
βαθειαν θρησκευτικότητα, εσωτερικόν ή
θος καί πολιτισμόν.

Άλλ’ είς μίαν τρίτην μερίδα τηλεθεα
τών, ασχολούμενων μέ τήν σοβαράν μου
σικήν, δπου τό κυριαρχούν στοιχείον είναι 
ή υμνολογία τού Κυρίου τών Δυνάμεων, 
έκφραζομένη μέ τήν 'εκκλησιαστικήν μου
σικήν καί τήν ίδιότυπον μελφδίαν της, I- 
καμεν εύχάριστον εκπηλξιν, τό δτι ή χο- 
ρψδία ενεφάνισε τά ολίγα ψαλέντα ύπ’ 
αυτής εκκλησιαστικά μέλη, συντεθειμένα 
είς βυζαντινήν τεχνοτροπίαν, γνωστήν ως 
άπλήν, άπέρριτον καί μεγαλοπρεπή συνά
μα.

Τό 'βυζαντινόν μέλος, ήπιον, ήσύχιον 
καί άπλοΰν, ST αυτό δέ καί μεγαλοπρεπές, 
συνετέθη οϋτως εξ αρχής μέ κύριον σκο
πόν νά ύ π η χ ή  τον ποιητικόν.λόγον είς 
τήν π ρ ο σ ω δ ί α ν .

Δέν τον «κάλυπτε ποτέ. Ήκολούθει τού 
τον πιστώς- καί «τόνιζε - περισσότερον τάς 
εκφράσεις του καί τάς έννοιας του.

Η τοιαύτη θέσις του είναι τό καλλίτε
ρη  τεκμήριον, δτι τό βυζαντινόν μέλος 
είναι δ άμεσος διάδοχος του αρχαιοελληνι
κού μέλους καί δικαίως έλάμπρυνεν επί

σειράν αιώνων τήν λατρείαν τής ορθοδό
ξου εκκλησίας, έιδόνησεν τούς τρούλους 
τόσων καλλιμαρμάρων ναών καί πκρέσυ- 
ρεν είς άνάτασιν προς τον Αιώνιον άμε
τρα πλήθη πιστών.

Ή  βυζαντινή εκκλησιαστική μελφδία, 
δέν έπεδίωξε νά έντυπωσιάση τον ακροα
τήν μέ τήν μελωδίαν καί τήν αρμονίαν 
τών ήχων.

Τον ρόλον αυτόν άφήκεν είς τον λόγον, 
τού οποίου απλώς ετόνισε τό βάθος καί έ- 
χάραξε τήν εμφασιν καί τόν χαρακτήρα.

Διά τούτο δέ καί «μαγνήτισε κατά τούς 
πρώτους αιώνας τά πλήθη τών εθνικών 
καί τά ώδήγησε πρός τόν Κατηχητήν καί 
τήν μύησιν είς τήν πίστιν τοϋ λυτρωτοΰ.

Τό άρχαΐον μέλος τής Θρησκείας τών 
ειδώλων, είχε ποικιλίαν τρόπων, διά νά 
έκφραση τά ανθρώπινα αισθήματα.

Τούς τρόπους αυτούς έδανείσθη τό Βυ
ζάντιον διά νά ένδύση μέ μελφδίας τήν 
νέαν ποίησιν τής Χριστιανικής άποκαλύ- 
ψεως καί παρεμέρισε μόνον τούς θυμελι- 
κούς τρόπους μουσικής έκφράσεως, επειδή 
ούτοι εκλειον περιπάθειαν καί ροπάς ήδυ- 
παθειας, έσχετίζοντο δέ μέ τά αμφιθέατρα 
και τήν λατρείαν τών υπό κατά,ργησιν θε
οτήτων.

Oil λοιποί τρόποι μελφδίας, μέ τό άνά- 
λογον μουσικόν ήθος καί ύφος, μετεπήδη- 
σαν είς τήν χριστιανικήν λατρείαν, διά νά 
χρωματίσουν ίεροπρεπώς τά απέριττα ά- 
κ ρ ο τ ε λ ε ύ τ ι α τών άρχικώς ψαλλό
μενων ψαλμών τού Δαυίδ, νά δώσουν δ- 
λην των τήν μεγαλοσύνην καί πνευματικό
τητα είς τ ό ν  Π ρ ο ο ι μ ι α κ ό ν Ψ α λ- 
μ ό ν καί τήν ακολουθίαν τοϋ Ε σ π ε ρ ι 
νού,  νά γεννήσουν κατάνυξιν καί νά ε
κτονώσουν, τέλος, τό αίσθημα τού λατρευ
τικού πάθους, κατά τάς ώρας τού λυκαυ
γούς, μέ τόν ψαλλόμενον δρθρον καί κατά
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τήν λειτουργίαν με τα ψαλλόμενα Λ ε ι - 
χ ο υ ρ γ ι κ ά, όταν όλα βαδίζουν προς 
τήν Θείαν μυσταγωγίαν καί προσφοράν τών 
ουρανίων σωστικών στοιχείων τής άναιμά- 
κτ;υ θυσίας.

Τίποτε δέν ήλλαξε τότε από τήν παρα
λή φθεΐσαν από τούς αρχαίους προγόνους 
μας ελληνικήν μουσικήν, είσαχθεΐσαν εις 
τήν χριστιανικήν λατρείαν.

Έπλουτίσθη μόνον κατά τούς μεταγε
νεστέρους αιώνας, βάσει πάντοτε των υ
παρχόντων στοιχείων της.

Είσήχθησαν δηλαδή εις τήν γραμμήν 
τής μελωδίας καί αί γραμμαί τής αρμο
νίας, ώστε νά συντεθή εν κατά τό δυνατόν 
πλήρες ύ π ή χ  η μ α τοΰ μελωδικού λό
γου, χωρίς τον πολύηχον θόρυβον εις τον 
όποιον κατήντησαν τά μελωδήματα καί 
αί άρμονίαι τής Λύσεως καί δή τής Κα
θολικής Εκκλησίας, όπου συνήθως χάνε
ται δ λόγος, καλυπτόμενος από φωνάς καί 
ήχους.

Ή  μεταφορά αυτούσιας τής μουσικής 
των προγόνων μας, εις χρήσιν τών λατρευ
τικών αναγκών τής Χριστιανικής μας πί- 
στεως, άποδεικνύεται καί από τό ότι καί 
αυτή ή γραφή τής νεωτέρας μουσικής ε- 
χρησιμοποίει άρχήθεν τά αυτά μέσα.

Καθώς μάς βεβχΐ'οΰν παλαιοί συγγρα
φείς, σάν τον Ά  λ ύ π ι ο, φερ’ είπεΐν, 
μέ «τ ά α ρ μ ο ν ι κ ά  του» τον «’Α
ν ώ ν υ μ ο »  μέ τό βιβλίον του «π ε ρ ι 
μ ο υ σ ι κ ή ς »  καί τ ο ν  Κ ο υ ϊ ν τ ί 
λ ι α  ν ό , ή σημειογραφία τής αρχαίας 
μουσικής — ή Π α ρ α σ η μ α ν τ ι κ ή  
άλλως—  διελθοΰσα τό στάδιον τής Πυθα- 
γορίου Παρασημαντικής, ήτις εχρησιμο- 
ποίει ώς σημαβόφωνα τούς χαρακτήρας 
τού Ελληνικού αλφαβήτου, κατά διαφό
ρους διατάξεις, διεπέρασεν από τής επο
χής τού Αισχύλου καί εντεύθεν καί δή μέ
χρι τού 5ου αίώνος μ.Χ., εις τήν όνομαζο- 
μένην Βοήθειαν 'Αρμονικήν Παρασημαντι- 
κήν, διά νά καταλήξη τέλος εις τήν εύρυ
θμον τοιαύτην τού Χρυσοστόμου, τήν όποι
αν, πλουτισθεΐσαν μεταγενεστέρους άπό με
γάλους συνθέτας τού καιρού εκείνου, άπλο- 
ποησαν ώς γραφήν κατά τό 1822 οί επί

σης μεγάλοι διδάσκαλοι, Χρύσανθος Μαδύ- 
των, Γρηγόριος καί Χουρμούζιος ό χαρτο- 
φύλαξ, μεγάλοι πρωτοψάλται τής Εκκλη
σίας τοΰ Χριστού.

"Ωστε, εκείνο πού μάς έπαρουσίασαν 
μέ τά ολίγα Ά  π ο λ υ τ ί κ ι α, προ ή
μερων, όί χορωδοί τής ’Αστυνομίας Πό
λεων εις τήν οθόνην τής τηλεοράσεως, συ- 
νοδευμένον μέ τήν πτωχήν αρμονίαν ενός 
ίσοκρατήματος, κυρίως όμως μέ τήν ευλα
βικήν στάσιν των, δέν ήτο, παρά τό εύ- 
γενές καί ιερόν κατάλειμμα μιας πολύ με
γάλης εκκλησιαστικής καί εθνικής μου
σικής κληρονομιάς, τήν οποίαν έφθειραν 
κάπως οί συνεχείς αιώνες μιας άπεριγρά- 
πτου δουλείας υπό τό πέλμα απολίτιστου 
δυνάστου, αλλά δέν κατέστρεψαν εις τήν 
βάσιν του.

Καί τούτο διότι ή βυζαντινή εκκλησια
στική μουσική, χρησιμοποιούσα τούς τρό
πους καί τάς μουσικάς κλίμακας τών αρ
χαίων προγόνων μας, μέ τήν άφθαστον 
ποικιλίαν τών διαστηματικών διαιρέσεων 
τού τόνου (τόνος — ήμιτόνιον—  τριτημό
ριον καί τεταρτημόριον τοΰ τόνου) , έχει 
τήν ευχέρειαν νά έκφράση κάθε - είδους 
συναίσθημα εύλαβείας, κατά τήν έξέλιξιν 
τής λατρείας καί νά ύποβοηθήση τον πι
στόν εις τήν Ιςαρσιν προς τό Θειον.

Βεβαίως, μετά τήν άπελευθέρωσιν τής 
πατρίδος μας άπό τήν μακραίωνα δου
λείαν της καί μετά τήν Μικρασιατικήν 
καταστροφήν, "Ελληνες άπό κάθε γωνίαν 
Γής, όπου εξετείνετο τό έθνος, συνηντήθη- 
σαν επί τό αυτό καί άπό τό μωσαϊκόν τών 
ποικίλων μουσικών τρόπων έκτελέσεως 
τών μελψόημάτων τής καθέκαστα λα
τρείας, προήλθεν ένα νέον είδος μουσικής 
έκτελέσεως, τεινούσης νά άποβάλλη τά πα- 
ρείσακτα ξένα στοιχεία καί νά καταλήξη 
εις τό αρχαιοπρεπές μέλος, τό πλουτισθέν 
άπό τάς αρμόνικάς συνηχητικάς γραμμάς 
τοΰ αειμνήστου καθηγητοΰ Κ. Ψάχ'ου, ώ
στε ή εκκλησιαστική μας μουσική νά μάς 
παρουσιάζεται βαθμηδόν καί κατ ολίγον 
νέα.

’Αλλά διά τούτο:
1) Θά υποχρεωθούν οί εκτελεσταί νά
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χρησιμοποιούν μόνον τά κλασσικά έργα 
τών άνεγνωρισμένων διδασκάλων, τά άπλα 
καί ιεροπρεπή.

2) θά  έπιβληθή ώς ανάγκη ή όργάνω- 
σις χορψδιών κατά τήν βυζαντινήν τεχνο
τροπίαν, μέ χρήσιν τών αρμονικών συνη- 
χητικών γραμμών, κινούμενων μέ περισ
σοτέρων ελευθερίαν από δσην εδωσεν δ 
αείμνηστος καθηγητής.

3) Θά χρειασθή νά καταργηθοΰν αί 
ποικίλαι Σχολαί, δηλ. τό σύστημα έκτε- 
λέσεω-ς τών μελψδιών καί νά ίσχύση μία 
Σχολή μέ ενα τρόπον διδασκαλίας καί έκ- 
τελέσεως τής ακολουθίας, δχι μόνον ώς 
προς τήν μελψδίαν, αλλά καί ώς πρός τήν 
αρμονίαν, θέμα εντός τοΰ οποίου οί ση
μερινοί υπεύθυνοι χορολέκται πελαγοδρο
μούν.

Έπί τοΰ σημείου τούτου θά ίπρεπεν ή 
Διοικούσα Εκκλησία νά συγκαλέση τούς

άριστεΐς καί αρτίους έρμηνευτάς τών πα- 
τερικών μουσικών κειμένων, έπί τό αυτό, 
καί νά άναθέση εις τούτους τήν ταχεΐαν 
σύνταξιν τού έλλείποντος θ ε ω ρ η τ ι 
κ ού  ά ,ρμο νί'αΐς τής ’Εκκλησιαστι
κής μας μουσικής, τής οποίας πλεϊστα 
στοιχεία κατέλιπεν, ώς γνωρίζω καλώς 
ώς μαθητής του, δ διαπρεπής έκλιπών μου
σικός Κ. Ψάχος.

Διότι, εν έπιλόγω πρέπει νά τονισθή, 
δτι τό νεώτερον μουσικόν πνεύμα έκτελέ- 
σεως τών ύμνων πρέπει νά Ίξοστρακισθή 
άπό τούς Ί .  Ναούς, καθ’ ο μή σεβασθέν, 
ούτε τήν παράδοσιν, ούτε τήν κλασσικήν 
μουσικήν κληρονομιάν μας, τήν οποίαν τώ
ρα αρχίζουν νά εκτιμούν καί εις τήν Δύ- 
σιν ακόμα, μετά τήν εικονογραφίαν μας, 
καί ή όποια άλώ'βητος λάμπει, δπως κά
θε τί τ ό  γ ν η σ ί ω ς  Ελληνικόν.

Γ. X. ΛΙΛΗΣ

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

Τά αντικοινωνικά άτομα, οί κακοποιοί, δέον νά άντιλαμβάνωνται, 
εις τήν δράσιν τής ’Αστυνομίας, τήν ίσχύν τοΰ συνόλου τών φιλό
νομων πολιτών.
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ΕΝΑΣ
ΓΙΓΑΝΤΑΣ
ΠΕΦΤΕΙ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Ύ πό τοΟ Ύ π . Α ’ κ. Σ Α Ρ . Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Υ

((" Ε λλ η νες!  Ά ν ή ρ  μ έ γ α ς  έ τ ε λ ε ύ τ η σ ε  καί ό π ροσ 
κ λ η θ ε ίς  νά  π λ έ ξ η  τ ό ν  επ ιτάφ ιον  σ τ έ φ α ν ο ν  αύτοϋ, 
α νά γκ η  ν ά  π ερ ιλ ά β η  τ ό ν  μ έ γ α ν  Ε λ λ η ν ικ ό ν  ’Α γώ να .  
Έ γ ώ  δ ε  είμΐ ρήτωρ έ λ ά χ ισ τ ο ς  κα'ι τό  κ υρ ιεϋσ α ν  τη ν  
ψυχήν μου π έ ν θ ο ς  π αρ α λύει τή ν  λα λ ιά ν  μ ο υ . . . ) ) .

Τέσ σ αρες του  Φλεβάρη τοΰ  1843. "Ε να ς πάζουν β ρ ο ντές  άπό κανόν ια , γνώ ρ ιμος κΓ 
γ ίγ α ν τα ς  π έφ τε ι... Τά κλάματα , τά  μοιρολό- αγαπ ημένος ήχος εκε ίν ο υ  του  ανδρα, πού τήν 
γ ια , το ύ ς  ανασ τεναγμούς, τά  δάκρυα, τά  σκε- πατρίδα τήν πεθαμένη νεκρανάοτησ ε.

"Ενα πουλάκι έξέβγαινε μέσ’ άπό τήν ’Αθήνα. 
Νύχτα και μέρα περπατεί, πετάει μέρα νύχτα.
Στην Κόρινθο γιομάτισε και στ’ αργός δειλινίζει, 
Καί μέσα στην Τριπολιτσιά, στη μέση τής πλατείας. 
Τά γράμματα έδιάβαζαν κι’ οι ’φημερίδες λένε: 
Κολοκοτρώνης πέθανε στο γάμο τού Κολίνου.
Τό βράδυ έτρωγόπινε στοΰ Βασιλιά τό μπάλο.
Τό θάνατό του γνώρισε πούθελε ν’ άποθάνη,
Καί του Γενναίου μίλησε, καί τοΰ Κολίνου λέει:

— Που είσαι, Γενναίε στρατηγέ, Κολίνο σπουδασμένε!
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Έλοίτε πάρτε την ευχή’ με τριγυρίζει δ Χάρος.
— Σώπα, πατέρα, μην τό λες, μή λές πώς θά πεθάνης.

Κι’ εχουμ’ οχτρούς καί χαίρονται καί φίλους καί λυπούνται.
—Ελάτε πάρτε την εύκή κ α ί  ν ά σ τ ε  μ ο ν ι α σ μ έ ν ο ι ,  

Φιλήστε καί τ’ άγγόνια μου καί νάχουν την εύκή μου...

(Λ α ϊκό  τραγούδ ι)

Έ κ λ α ψ ε  ό λαός τό  θάνατο τού σωτήρα... 
Θρήνησαν οί Έ λ λ η ν ε ς  γ ιά  τό  χαμό τοϋ ελ ευ 
θερω τή... Τόν έκλαψ αν οί φ ίλο ι... Μά λυπή
θηκαν καί οί έχθροί...

Τέσσαρες τοϋ Φελβάρη... Λ ίγο καιρό πριν, 
ένο ιω θε λ έ ς  πώς τό ν  γυρεύει ό Χάρος. Ό  
Γέρος τόν  π ερ ίμ εν ε !.. Σ ά ν  άληθινό παλληκά- 
ρι... Μ όνο ένα παράπονο, πικρό παράπονο ε ί
χε. Πού δέν πήγε άπό εχθρ ικό  βόλι. «Αύτό πού 
θαθελα τώρα έγώ, έ λ εγ ε , ε ίνα ι νά πεθάνω σέ 
μιά μπατάγια» (μ ά χη ).

«Είχε νο ιώ σει —γράφει ό Σπΰρος Μ ε- 
λ ά ς — πώς τό  α τέλε ιω το  βράδυ άπλωνε 
άπαλά σιγά-σιγά, τ ις  μ εγά λες  φτεροϋ- 
γ ες  του άπάνω άπό τό  χ ιον ισμένο  του 
κεφ άλι. Ε ίχε νο ιώ σει τή νύστα τοϋ θα
νάτου νά βαραίνη γλυκά τά  βλέφαρά 
του».

"Ε τσ ι, σάν καλός χρ ισ τιανός, σάν πραγματι
κός “ Ελληνας, ήθελε πριν πεθάνη νά γυρέψη 
συγχώρεση απ' εκε ίνο υ ς  πού πίκρανε καί νά 
συγχωρέση όσους τόν  έβλαψαν. Μά ήθελε ά- 
κόμα γιά μιά τελ ευ τα ία  φορά, νά πάη στό 
Μ όριά, ν ' άποχαιρετήση τή ν  πατρική του τή 
γη, νά φέρη στή μνήμη του τ ις  όμορφες σ τι
γμ ές  τοϋ μεγάλου 'Αγώ να.

«Τήν τελ ευ τα ία  Μ εγάλη  Σαρακοστή 
— γράφει πάλι ό Μ ελ ά ς — πριν νά κ λ ε ί
ση τά μάτια γιά  πάντα, ε ίχ ε  άπό τό  έν- 
σ τιχ τό  του τό  βαθύ, τή μυστική μά σί
γουρη ειδοποίηση, πώς ζύγω νε τό  τ έ 
λος. Κ αβαλλίκεψ ε τ '  άλογό του καί γύ 
ρισε όλο τό  Μ όριά, πρό πάντων τά  μέ
ρη όπου έζησε, αγάπησε καί πολέμησε. 
Σ ' όλες  τ ις  π ολ ιτε ίες  καί χωριά, έκρα 

ζε  φ ίλους κ ι' εχθρούς, όλους τούς άν- 
θρώπους ποϋχε ψυχρανθεί, μακάρι καί 
γιά  λ ίγο , πήρε κΓ έδω σε συγχώρεση σάν 
χρ ισ τιανός. Σ τά  καπούλια τού άλογου 
του ε ίχ ε  βάλει τόν  Πάνο, τό  στερνο
παίδι απ’ τήν  καλόγρ ια . Ε ίχε δέσει τό  
άγοράκι τοϋτο , μέ πέτσ ινο λουρί, άπ' τό  
κορμί του. Πέρασε κΓ άπό τ ις  Σ π έτσ ες  
κ ι' άπό τήν  "Υδρα, νά συγχωρεθή μέ 
τό ν  Κουντουριώ τη καί μέ τό  Μ έξη . Συγ- 
χώ ρεσε κΓ αύτόν άκόμα τό  Σ χ ινα , πού- 
χ ε  πάρει τήν κόρη τοϋ νομοδιδασκάλου 
Σαβ ινύ  καί δ ιορ ίσ τηκε καθηγητής στό 
Πανεπιστήμιο. Μ ' όλους ά γκαλ ια ζόταν 
.καί φ ιλ ιό τα ν , σάν ένα ς  πού θά φύγει 
αϋριο γ ι' αλαργινά μέρη. Ο ί άνθρωποι, 
ό ταν τούς ξηγοϋσε, ξα φ ν ιά ζονταν  γ ι' 
αύτή τή  β εβα ιό τητα  τοϋ προγνωστικού 
του. Τόπαιρναν γιά γεροντική  ιδ ιο τρο 
πία. 'Ε κ ε ίνο ς  όμω ς ε ίχ ε  μιλήσει μέ τό  
θάνατο καί ή ξερ ε  καλά ! 'Ε το ιμάστηκε 
ήσυχα καί ταχτικά» .

Εύχαριστημένος π ερ ίμενε ό Γέρος τό  πε
πρωμένο... Ε ίδε τήν  πατρίδα έλεύθερη , χάρη- 
κε γιά  τό  Βασιλιά, έκα νε  παιδιά κΓ ά γγόν ια ... 
Τ ελευ τα ία  του επ ιθυμία, ήταν νά παντρέψη τό  
γ ιό  του τόν  Κ ολ ίνο , πού ε ίχ ε  φθάσει σέ ήλι- 
κία νά παντρευτή. Τόν καμάρω νε ό Γέρος τόν  
Κ ολ ίνο ... Τόν ε ίχ ε  σπουδάσει καί τό ν  προώρι- 
ζε  γιά  π ολιτικό . "Η θ ελ ε  νά ίδή τή χαρά τοϋ 
παιδιού του  πριν πεθάνη. Καί τά κατάφ ερε 
στ' άλήθεια . Τόν πάντρεψε μέ τήν  έγγονή  τοϋ 
ά λλο τε  ήγεμόνα  τή ς  Β λα χ ία ς  πρίγκιπα Γιάννη 
Καρατζά. Α υ τό ς  ό γάμος, ήταν ένα άπό τά  
σημαντικώ τερα  γεγονότα  τή ς  'Α θήνας, τήν  έ- 
ποχή έκε ίνη . Τόν παρηκολούθησαν άντιπρόσω- 
ποι τή ς  βασ ιλ ικής Α ύλής, άλλά καί άπεοταλ-
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μένο ι Εένων βασ ιλικώ ν γενώ ν. Ό  "Ο θω νας, 
γ ιά  νά τιμήση, μά καί γ ιά  νά  εύχαριστήση τό  
Γέρο, π α ρήγγειλε στή σ τρ α τιω τική  μουσική νά 
παίΖη μέ μεγάλη  στολή ατό σπίτι τοϋ Κολοκο- 
τρώ νη ολόκληρη σχεδόν τήν  ήμερα. Ό  σ τρα 
τη γ ό ς  ένο ιω θε άλλος άνθρωπος. Λησμόνησε τά  
γεράμ ατα , πέταΕε θα ρρε ίς  τά  βάσανα καί τ ις  
π ίκρες  τοϋ ’Αγώ να καί τή ς  μαύρης φ υλακής, 
καί χό ρ ευ ε  συνεχώ ς σάν παιδόπουλο.

"Ε π ειτα  άπό δυό μέρ ες , έ γ ιν ε  μεγά λο ς  χ ο 
ρός στό παλάτι. Ό  Γέρος, πρώ τος άνάμεσα 
σ τους καλεσ μένους. Σ ά ν  άναψ ε τό  κ έφ ι, πήγε 
σ τον Ό θ ω ν α  καί τό ν  παρακάλεσε νά διατάΕη 
τή  μουσική νά παίΖη έλλη ν ικο ύ ς  χορούς. Τό 
τ ί έ γ ιν ε  δέν  π ερ ιγρ άφ ετα ι. Ό  Κ ολοκοτρώ νης 
ήταν πανταχού παρών. "Η τα ν  ό άνθρωπος 
τή ς  βραδυάς. 'Ε κ ε ίν ο ς  έδ ιν ε  τό  κ έφ ι, έ κ ε ϊν ο ς  
άνο ιγε  τό  χορό, έ κ ε ϊν ο ς  ώριΖε τή  μουσική. 
Πρώτη φορά οί άλλο ι καλεσ μένο ι, τό ν  ε ίδα ν  
τόσο κεφ ά το . Ε ίχε Εεφύγει άπό τόν  συγκρα
τη μ ένο , τό ν  π ειθαρχημένο χαρακτήρα του. “ Ε
γ ιν ε  τέ το ιο  γ λ έν τ ι, πού κάποτε ό 'Α να γνώ σ τη ς  
Δ ελη γ ιά ννη ς  ε ίπ ε στό Γέρο π ε ιρ αχτ ικά :

«Τήν έτσ αλάκω σ ες, σ τρ α τη γ έ -, (δηλαδή : 
μ έ θ υ σ ε ς ) .

« "Ο χι, 6ρέ άρχοντα , τοϋ άπάντησε ό Γέρος, 
αλλά θέλω  νά γλεντήσ ω  τά  στερνά  μου».

Σ τ ' ά λήθεια , τό  τέ λ ο ς  του  ε ίχ ε  φθάσει. Σ έ  
λ ίγο , ό Κ ολοκοτρώ νης δέν  α ισθανόταν καλά. 
'Α π οτρ α β ήχτηκε στό σπίτι του  κΓ έπεσε στό 
κρ εβ ά τι. Ή  κούραση, ό ένθουσ ιασμός, τό  πο
τό , τοϋ προΕένησαν σοβαρή κατάσταση. Τό 
α ίμα ά νέβ η κε  στό κεφ ά λ ι. "Επαθε «κόλπο»... 
Ό  Γ ίγα ν τα ς  έπεσε ά μ ίλη τος . 'Α κ ίν η το ς , μόλ ις  
πού ά νάσ α ινε... "Η τα ν  τρ ε ίς  μετά  τό  μεσάνυ
χτα , ό ταν οί καλύ τερο ι γ ια τρ ο ί τή ς  Α θ ή ν α ς  
έτρεΕ αν νά βοηθήσουν τό ν  ηρώα. "Η ρ θ ε  ό 
Ο ικονόμου, ό Γλαράκης καί ό ΡέΖερ. Καί οί 
τρ ε ίς ,  κο ιτά ζο ν τα ς  ό έν α ς  τό ν  άλλον, μέ μάτια 
βουρκω μένα , συμφώνησαν πώς ήρθε ή ώρα. 
Τ ίποτα δέν  μπορούσε νά σώση τό ν  δοΕασμένο 
σ τρατηγό . "Ο μω ς, σάν γ ια τρ ο ί, έκα να ν  μιά 
τελ ικ ή  προσπάθεια. Τοϋκοψ αν τ ις  φ λέβ ες , γ ιά  
νά χάση αίμα, τοϋβαλαν χ ιό ν ι στό κεφ ά λ ι. Γιά 
μιά σ τιγμή συνήρθε καί γυρ νώ ντας πρός τόν  
γ ιό  του  τό ν  Γ εννα ίο , τοϋ είπ ε μέ σβησμένη 
φ ω ν ή :

«Σοΰ αφήνω τόσους φίλους, 
όσα φύλλα έχουν τά κλαριά και 
φρόντισε νά τούς φυλάξεις».

Τέσ σ αρες τοϋ Φ λεβάρη... Ή  ώρα ε ίνα ι έ ν 
τεκα  τό  πρωί. Ή  Γέρος Εεψύχησε. Ό  Γ ίγα ν 
τα ς , ό ά ν ίκη το ς , ν ικήθηκε άπό τό  θάνατο.

« Ή  φήμη —γρά φ ει μιά έλλη ν ική  έφη- 
μερ ίδα τή ς  έπ ο χή ς— δ ιεδόθη έν ά κα ρ ε ϊ 
ε ις  τήν  πάλιν καί οί π ολίτα ι πάσης τά - 
Εεως σ υνέτρ εχαν  νά ίδώσι έπί τοϋ κρεβ- 
βάτου καί έκπ νέοντα  τό ν  γηρα ιόν Κολο- 
κοτρώ νην, τό ν  ά τρόμητον  τή ς  'Ε λλη ν ι
κής Έ π ανασ τάσεω ς άρχηγόν, τό ν  ηρώα 
έκε ίνο ν , τοϋ όποιου τό  όνομα μόνον έ 
δ ιδ ε  τόν  θάνατον ε ις  μυριάδας Ο θω μα
νώ ν, καί το ιουτοτρόπ ω ς π ερ ιστο ιχούμε- 
νος άπό το ύ ς  φ ιλ τά το υ ς  υ ιούς του, άπό 
σ υ γ γ εν ε ίς  καί φ ίλους καί ε ις  τά ς  άγ- 
κάλας αύτώ ν εύρ ισ κόμενος, έΕεψύχη- 
σεν».

Τό νέο , σάν σ ίφουνας, πέρασε ολόκληρη 
τή ν  'Α θήνα. Κόσμος, ά μ έτρ η τος  κόσμος έφ θα 
ν ε  στό σπίτι τοϋ Γέρου, νά τό ν  ίδή γιά  τ ε λ ε υ 
τα ία , γ ιά  ύστερη φορά. “ Α λλο ι έκλα ιγα ν , άλλοι 
τό ν  φ ιλούσαν. "Ω ρ ες  ο λό κλη ρ ες  κρότησε το ύ 
το ς  ό ά βάσ ταχτος πόνος. Ό λ α  βουβάθηκαν 
στήν έλλη ν ική  πρωτεύουσα. Τ ρ ε ις  μ έρ ες  κρά
τησ ε τό  πένθος, πού ώρισε ή κυβέρνηση. Σάν 
ήρθε ή ώρα τή ς  τα φ ή ς , τό ν  έντυσαν μέ τή  
στολή τοϋ άντισ τρα τήγου , έβαλαν τό  σπαθί 
του  καί πλάι τ ις  σ π αλέτες  καί τήν  περίφημη 
π ερ ικεφ αλα ία  του. Μέσα στό φ έρ ετρ ο  καί κά 
τω  άπό τά  πόδια του , τοπ οθετήθηκε ή το ύρ 
κικη σημαία.

Σ τή ν  'Α γ ία  Ε ιρήνη, ψάλθηκε ή νεκρώ σιμη 
ακολουθία . Χ ιλ ιά δ ες  ήταν ό λαός, πού παρηκο- 
λούθησε τήν  κηδεία . Τ ιμη τικά  γύρω άπό τή  
νεκροφ όρα , άκολουθοϋσαν ό Κ ουντουρ ιώ της, 
πρόεδρος τού Συμβουλίου  'Ε π ικράτε ιας , ό άν- 
τ ισ τρ ά τη γο ς  Τσώρς, ό ύπ οστράτηγος Γ ιατρά- 
κος, ό ύπ οστράτηγος ΤΖαβέλας, σ υνταγματάρ 
χ ε ς  καί οί σύμβουλοι τή ς  'Ε π ικράτε ιας . Τά πα
ράσημα τοϋ  δοΕασμένου νεκρού κρατούσαν οί 
τα γμ α τά ρ χ ες  Γ ιουροΰκος, Σ κυλοδήμος καί Πε-
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τροπουλάκης. Μ ετά  τή νεκρώ σιμη ακολουθία, 
ανέβηκε οτό βήμα 6 περίφημος ρήτωρας, ό 
Ο ικονόμου ό έΕ Ο ικονόμω ν, γιά  νά πή τόν  επι
κήδειο. Ό  θρήνος πού έγ ιν ε  τό τε , δέν μπορεί 
νά περιγραφή.

« Έ π εσ ε  λοιπόν, —άρχισε νά λέη μέ 
άναφυλλητά ό Ο ικονόμ ου— ώ σεβασμιω- 
τά τη  καί περιφανής όμήγυρις, έπεσε τό 
κοινόν τή ς  άνθρωπίνης φύσεω ς πέσιμο 
καί ό γεννα ίος  άντισ τρά τηγος καί σύμ
βουλος τή ς  'Ε π ικράτε ιας καί πρώην άρ- 
χηγός τή ς  Πελοποννήσου Θεόδωρος Κο- 
λοκοτρώ νης. Κ ε ίτα ι καί ούτος ό δυνα
τό ς  έν πολέμοις καί π ερ ικλεής έν άν- 
δραγαθία ις, ό τοσαϋτα καί αυτός συνά
μα μετά  τώ ν λοιπών τή ς  πατρίδος άγωνι- 
στών κατορθώσας, ε ις  σωτηρίαν τοϋ 
νέου τή ς  εύσ εβείας Ισραήλ, τοϋ λαοϋ 
τή ς  βασιλευούσης Ε λλά δ ο ς . "Επεσε δυ
να τός, σώΕων τό ν  'Ισ ρ α ήλ ! Καί ήδη τ ί 
βλέπομεν; 'Α ν τ ί τώ ν δάφνινω ν σ τεφ ά 
νων, δΓ ών έστέφθη πολλάκις ή ν ικη 
φόρος αύτοϋ κεφαλή, έπ ικάθητα ι ε ις  αυ
τήν  ή πελιδνή σκιά τοϋ θανάτου».

Δυόμισυ ώ ρες μιλούσε ό Ο ικονόμου... ΚΓ 
υστέρα ή πομπή Εεκίνησε γιά τό  νεκροταφ είο .
Αργά, έφ τασε ατό μνήμα πού θά σκέπαΕε τόν

στρατηγό. Ν έο ι θρήνοι, νέα  δάκρυα...

«"Ελληνες. Ά νήρ μέγας έ- 
χελεντησε...».

Ό  Γ έ ρ ο ς  μ π ή κ ε  σ τ ή ν  ά θ α 
ν α σ ί α . Σ έ  μ ά ς  τ ο ύ ς  ν ε ώ τ ε -  
ρ ο υ ς ,  ά φ η σ ε  π ε ρ ί λ α μ π ρ ο  
μ ν η μ ε ί ο  τ ή ν  ά ρ ε τ ή  τ ο υ  κ α ί ,  
π ά ν ω  ά π ' ό λ α ,  μ ι ά  π α τ ρ ί δ α  
έ λ ε ύ θ ε ρ η . . .

Τέσσαρες τοϋ Φ ελβάρη!.. Ο Γ ίγα ντα ς  έπ ε
σ ε !. .  Μά πρόφθασε στά στερνά του νά δώση 
τήν εύχή καί τήν  πατρική, τήν ώ ρα ιότερη συμ
βουλή τή ς  δοΕασμένης Εωής του. Μ ιά συμβου
λή πρός τό  Γένος... Μ ιά συμβουλή πρός όλους 
τούς 'Έ λλη νες ...

«Έλαχε, πάρχε χήν ευχή και 
νάσχε μονιασμένοι».

Πώς μπορούμε νά τήν  Ε εχνάμε; Δ έν  ε ίνα ι 
αγνωμοσύνη; Κ α ιρός ε ίνα ι, ν ' άφήσουμε τό  
Γέρο, νά Εεκουραστή λ ίγο  στήν άλλη πατρί
δα του. 'Α ρ κετά  δέν κουράστηκε νά μάς έλευ - 
θερώ ση;

Σ Α Ρ . Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Σ

«Έλαχε πάρχε χήν ευχή· 
μέ χριγυρίζει ό Χάρος.

Έλαχε πάρχε χήν εύχή
κ α ι ν  ά σ χ ε μ ο ν ι α σ μ έ ν ο ι » ,
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Δασκάλου - Λ ογοτέχνου

«Έάν ή πραξις έτελέσθη έξ 
ανάγκης προς άμεσον χρήσιν ή 
άνάλωσιν... τό δικαστήριον δΰ- 
ναται νά κρινη την πράξιν άτι- 
μώρητον...».

Ποΰ Θά περάσης απόψε τό βράδυ; ρώ
τησε ό άρχιφύλακας υπηρεσίας τον αστυ
φύλακα τηλεφωνητή.

Μμμ... καμμία απόφαση ακόμα, κύριε 
προϊστάμενε. Κανένα σινεμά ίσως... Καμμιά 
επίσκεψη... είπ’ εκείνος καί κοίταξε στο 
τηλέτυπο τό τελευταίο σήμα.

Ή  ώρα ήταν εννιά παρά τέταρτο. Στις 
δέκα Θά τέλειωνε ή βάρδια τους. Γενικά, 
δέν ήταν «γεμάτη» ετούτη ή βάρδια. Μιά 
που το τμήμα ετούτο ήταν από τά πιο ήσυ
χα, μιά πού ήταν χρονιάρες μέρες ακόμα, 
παραμονή Φωτων. Τίποτε τό σπουδαίο, 
πάντως.

Κι εσείς; ρώτησε δ αστυφύλακας.
Οχι σπουδαία πράγματα, απάντησε ό 

αρχιφυλακας. Δέν αποκλείεται νά πάω γιά 
ύπνο. 'Έχεις καμμιά καλή ιδέα;

Καί κοίταξε τό ρολόι του.
Ήταν πατριώτες οι δυό τους. Κοντοχω

ριανοί. Και στο Γυμνάσιο έτυχαν νά γνω- 
ιστοϋν πιο καλά. Ό  άρχιφύλακας πήγαινε 
ρεΐς-τέσσερις τάξεις πιο πάνω. Βέβαια, ό

χι μεγάλες φιλίες... 'αλλά νά, μιά οικειότη
τα. Μιά οικειότητα, πού όμως χανόταν στις

υπηρεσιακές τους σχέσεις. "Οταν δέν είχαν 
δουλειά, έβγαιναν πού καί πού μαζί. Κανέ
να σινεμά, κυρίως. Στή Λέσχη πάλι τύ- 
χαινε νά φάνε μαζί μερικές φορές. Τίποτε 
περισσότερο.

-’Από ιδέες πολλές, μά καμμιά δέν μοϋ 
φαίνεται καλή.

—Δηλαδή;
— Νά! Νά φάμε στή Λέσχη καί μετά 

πάμε στό Σύνταγμα γιά καφέ. ’Ά λλη :  Νά 
πάμε νά τσιμπήσουμε κάτι στην Πλάκα. 
Νυχτερινή ζωή, δηλαδή. ’Έχω ένα φιλα
ράκο σε μιά μπουάτ κΓ ένα ςάδελφο σέ μιά 
ταβέρνα. Τά μεγάλα μέσα πού λένε...

— Δέν είν’ άσχημες οι ιδέες σου. ’Αλλά 
Θέλουν λεφτά. Κάτι σπουδαιότερο: Θέλουν 
ώρες. ’Άν μέ ρωτήσης, Θά σοΰ πώ δτι τό 
καλύτερο αυτή τη στιγμή είναι 10 ώρες 
ύπνος. Ξεχνάς; Αύριο είμαι νυκτερινός 10 
μέ 6 τό πρωί. Γιά ξενύχτια είμαστε;

— Κ ι’ αυτό σωστό, είπε ό αστυφύλακας, 
κΓ άφοσιώΘηκε στό τηλέτυπό του.

'Ο άρχιφύλακας σηκώθηκε βαρυεστημέ- 
νος. Ή  ώρα ήταν μόνον εννιά. Νά πάρη ή 
ευχή... δέν τελειώνει ή βάρδια, όταν δέν
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ύπάρχη δουλειά ή όταν κοντεύη ν’ άλλάξη. 
Βγήκε μια βόλτα στον κήπο πού ήταν 
μπροστά στό Τμήμα καί ξαναγύρισε στη 
θέση του.

★

’Εκείνη τή στιγμή μπήκε, φωνάιζοντας, 
μές στο γραφείο του ένας, δμιλος ανθρώπων. 
Χειρονομούσαν, φώνα’ζαν, πανδαιμόνιο σω
στό. ’Ανάμεσα τους ένας άνθρωπάκος, γύ
ρω στά 55 χρόνια, σκυφτός, κακοντυμέ
νος, συντετριμμένος. Μέ κόπο ό άρχιφύλα- 
κας κι’ ό αστυφύλακας ύπηρεσίας κατάφε- 
ραν νά επιβάλουν κάποια ησυχία.

—Παρακαλώ... παρακαλώ... τί συμβαί
νει;... πήτε μου τί συμβαίνει;... ρώτησε με
γαλόφωνα κι’ έντονο ό άρχιφύλακας. Είσα- 
στε στό Τμήμα. Σεβασμός!

—Τί νά συμβαίνει; φώναξε οργισμένος 
δ ένας άπ’ τούς δυό-τρεΐς, πού φαινόταν 
νά ’ναι κι’ δ πιο ενδιαφερόμενος.

Κράδαινε στό χέρι του μιά πλαστική 
κούκλα, μάλλον φτηνή, καί δείχοντας συ
νεχώς τον άνθρωπάκο, φώναζε:

—...Ρωτάτε τί συμβαίνει; Μά δέν βλέ
πετε; Δεν έχετε μάτια; Αυτός... αυτός δ 
κλέιφταρος..·. ό...

—Σάς παρακαλώ, ηρεμήστε! παρακάλε- 
σε δ άρχιφύλακας. ’Ηρεμήστε καί πήτε μου 
τί συμβαίνει. Τί έκανε αυτός δ άνθρωπος;

—;Σάν δέν ντρέπεται τ’ άσπρα του μαλ
λιά, δ ανεπρόκοπος, δ αλήτης, δ...

—’Ά , μά σάς παρακαλώ!... Θά μοΰ πή
τε τί σάς εκανε δ άνθρωπος, ή...

Ό  άνθρωπάκος δέν είχε μιλήσει καθό- 
ουλ. Ούτε πού είχε σκοπό νά μιλήση. Μιά 
παράξενη θλίψη φαινόταν νά ’χε κυκλώσει 
τό πρόσωπό του. Δέν ήταν δυνατόν νά προσ
ποιητοί. Δέν έμοιαζε γιά κλέφτης. Πάν
τως, τώρα -ένοιωθε πώς ή κατάσταση ήταν 
άσχημη γι’ αυτόν. "Ολα κι’ δλοι ήσαν ε
ναντίον του. Δέν την γλύτωνε τη  φυλακή. 
Κάθε τόσο στό λαρύγγι του άνεβοκατέβαι- 
νε κάτι σάν λυγμός, μά πού δέν τον άφηνε. 
’Εκεί, στό δεξί ίου μηνίγγι, μιά φλέβα 
κόντευε νά σπάση.

Στό μεταξύ δ άλλος εξακολουθούσε νά 
κραυγάζη. Στό τέλος τον βαρέθηκε δ άρ-

χιφύλχκας, είδε κι’ άπόείδε δτι δέν πρό
κειται νά βγάλη: άκρη μέ αυτόν καί φώνα
ξε έναν άλλο νά-τοΰ πή τά καθέκαστα.

—Πήτε, σάς παρακαλώ, τί -ακριβώς συμ
βαίνει ;

—Νά σάς πώ, κύριε άρχιφύλακα. Ό  κύ
ριος πού φωνάζει —πολύ σωστά, κατά τή 
γνώμη μου— έχει περίπτερο, δυό-τρίκ τε
τράγωνα πιό κάτω. ’Εγώ κι’ δ άλλος κύ
ριος εκεί —κι’ έδειξε τον άλλο -μάρτυρα— 
ψωνίζαμε στό περίπτερο, εγώ τσιγάρα, δ 
-κύριος μιά εφημερίδα...

—Λοιπόν;
—Σέ μιά στιγμή, βλέπουμε τον κύριο — 

κι’ έδειξε τον άνθρωπάκο,—  πού ώς τότε 
έκανε πώς τάχα τηελφωνοϋσε στήν άλλη 
πλευρά τού περιπτέρου, νά φεύγη μέ τρό
πο καί κρατώντας κάπως παράξενα τό παλ
τό του από τή δεξιά μεριά, σά νά ’θελε νά 
συγκρατήση κάτι, νά μήν τού πέση.

—Υποθέσατε τότε δτι μπορεί νά είχε 
πάρει κάτι καί τό έκρυβε;

— Έγώ δέν υπέθεσα τίποτα. Ό  περιπτε- 
ράς, όμως, είχε άντιληφθή τί ακριβώς είχε 
συμβή καί, βγαίνοντας μέ ταχύτητα, έτρε- 
ξε κι’ έπιασε τόν κύριο καί επιδέξια τού 
έβγαλε μές άπ’ τό παλτό τήν κούκλα πού 
είδατε. Τά υπόλοιπα τά ξέρετε.

—Ευχαριστώ, κύριέ μου.
Ό 1 άρχιφύλακας απευθύνθηκε στον άλλο 

μάρτυρα:
—Είναι έτσι δπως έγιναν τά πράγμα

τα; Μήπως έγινε καμμιά παράλειψη;
— ’Έτσι, έτσι δπως σάς τά είπε δ κύ

ριος.
—ΙΙόσο αξίζει ή κούκλα; ρώτησε δ άρχι

φύλακας τόν περίπτερά.
— ΤριανταΙδύο -δραχμές, ειπ’ -εκείνος. Καί 

συνέχισε έξαλλος πάλι: Ντροπή, ντροπή... 
γέρος άνθρωπος... λέμε ύστερα γιά τούς 
νέους... Νά! νά! κοιτάτε παράδειγμα... δά
σκαλε πού δίδασκες!... Ντροπή... ντροπή!

—'Καλά, καλά..., είπε διαλλακτικά δ 
άρχιφύλακας. Θά τό βρήτε τό δίκιο σας, κι’ 
δ ένοχος θά τιμωρηθή. Πήτε μου, τώρα: Θά 
υποβάλετε μήνυση;

—Καί βέβαια καί θά υποβάλω μήνυση. 
”Αμ τί; ’Έτσι βάζουν χέρι στήν ξένη πε-
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ριουσία; Μέ ιδρώτα καί μέ αίμα έγώ...
— Έν τάξει, κύριέ μου. Δώστε μου το')- 

ρα τά στοιχεία σας. Καί σείς, κύριοι, απευ
θύνθηκε προς τούς μάρτυρες.

★

Σέ λίγα λεπτά είχε εύρεθή μια προσω
ρινή λύση. Ό  περιπτεράς κι’ οί άλλοι δύο 
έφυγαν. Σέ λίγο ό πρώτος θά έπέστρεφε, 
γιά νά δηλώση αν θά έκανε την σχετική 
μήνυσή του. Είχε μείνει δ γέρος. Τώρα 
φαινόταν ακόμα πιό γέρος. Ό  άρχιφύλακας 
τόν κοίταξε διακριτικά. Τοΰ μίλησε, κι’ ε
κείνος φάνηκε σά νά ξύπνησε μόλις...

—Κρίμα... γιά ένα τόσο μικρό ποσόν! 
Ξέρετε, βέβαια, δτι θά τιμωρηθήτε...

Ό  άλλος τόν κοίταξε θλιμμένα. Κούνη
σε τό κεφάλι μέ νόημα.

—Ξέρω. Ά ρ θ ρ ο ν  3 7 7 ,  π ε 
ρ ί  π τ ω σ ι ς « κ λ ο π ή ς  α ν τ ι 
κ ε ι μ έ ν ω ν  ε ύ τ ε λ ο ΰ ς  α ξ ί 
α ς » . . .  Σ τ ή ν  κ ρ ί σ η  τ ο ΰ  δ ι 
κ ά  σ τ ο ΰ σ υ ν ή θ ω ς ,  ή τ ι 
μ ω ρ ί α .

— Μά πώς... είστε δικηγόρος; Παλιός 
συνάδελφος;

— Τίποτ’ άπ’ αυτά. Ό  πατέρας μου, ναί, 
ήταν παλιός αστυνομικός, δπαξιωματικός 
σάν κι’ εσάς. Στά βιβλία του έμαθα ένα σω
ρό νόμους... μά τί νάτό κάνης... Ό  πατέρας 
μου θά ντρέπεται τώρα γιά μένα, τά βιβλία 
του, κάπου, σέ κάποιο υπόγειο στο Μονα
στηράκι θά σαπίζουν... κι’ έγώ...

—Μέ συγχωρεΐτε, μά... νά... πώς συνέβη 
νά κλέψετε μιά κούκλα, ενα τόσο ασήμαν
το πράγμα;

—Δέν είναι καθόλου ασήμαντο πράγμα 
μιά κούκλα. “Οταν μάλιστα αυτήν τήν 
κούκλα θά τήν πάρη ένα τυφλό παιδάκι, 
τότε αυτή ή κούκλα...

— ...“Ενα τυφλό παιδάκι; απόρησε δ άρ
χιφύλακας.

— “Ενα έγγονάκι μου. Τό μοναδικό μου 
έγγόνι. Ή  Φωτούλα. Αύριο γιορτάζει... Εί
χα κάποτε κι’ έγώ οικογένεια... τί τά θές. 
Ή  Φωτούλα μου! ’Από γεννησιμιού της 
τυφλή. Οι γονείς της —ό γιός μου κι’ ή

γυναίκα του—  σκοτώθηκαν πέρσυ σ’ ένα 
αύτοκινητιστικό δυστύχημα, στήν Πελοπόν
νησο. ’Εμεινε ή Φωτούλα κοντά μου... γέ
ρος κι’ έγώ, μιά ψωροσύνταξη τοΰ ΙΚΑ. 
Δέν βαρυέσαι...

—Κι’ όμως... δέν έπρεπε καί σείς... τέ
λος πάντων...

— Τί; Δέν έπρεπε νά κλέψω; Καί ποιος 
είπε οτι έπρεπε. Διαβάστε τις έφημερίδες 
τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1959. Είχα βρή καί έπι- 
στρέψει, τότε, 12 χιλιάδες δραχμές. Μέ 
είχαν έπαινέσει δλοι τότε. Μά πώς μπο
ρείς ν’ άρνηθής σ’ ένα τυφλό παιδί μιά 
κούκλα; Πώς; Τό ξέρω! Δέν κάνω γιά 
κλέφτης καί τ’ απέδειξα μόλις πριν λίγο, 
έτσι αδέξια, μπροστά στά μάτια δλων. ”Ας 
είναι...

—'Σάς καταλαβαίνω. Πήτε μου, τί μπο
ρώ νά κάνω γιά σάς;... Τό καθήκον, βλέ
πετε. Κι’ ύστερα, οί μάρτυρες... ’Ίσως δ 
δικαστής κρίνη μέ επιείκεια...

—Πότε τελειώνετε υπηρεσία;
—-Σέ κανένα τέταρτο. Γιατί;
—Μιά χάρη θέλω. Είστε καλός εσείς. 

Νά πάτε νά καθησυχάσετε τή γυναίκα, πού 
φυλάει τή Φωτούλα. Πήτε της νά πή ατό 
παιδί οτι θά λείψω γιά λίγες μέρες σ’ ένα 
ταξίδι... Σάς παρακαλώ!...

— Σάς τό υπόσχομαι. Καί μήν άνησυχή- 
τε. "Ολα θά πάνε καλά.

•k

Ξαφνικά ή πόρτα τοΰ γραφείου άνοιξε. 
Μέσα μπήκαν δ περιπτεράς κι’ οί δυο μάρ
τυρες τής κλοπής. Ό  περιπτεράς πήγε κατ’ 
ευθείαν στόν άνθρωπάκο καί τοΰ ’δώσε τήν 
κούκλα.

— Νά, πάρ’ την γιά τή Φωτούλα.
— Μά... μά πώς; έκανε κείνος καί τά μά

τια του θάμπωσαν
Ό  περιπτεράς γύρισε προς τό μέρος τοΰ 

άρχιφύλακα:
— Κύριε άρχιφύλακα, δέν υποβάλλω τή 

μήνυση. Δέν είναι σωστό. Φεύγοντας από 
δώ, προ ολίγου, στο δρόμο, ξανασκέφτηκα 
πιό ψύχραιμα. ’Ήμουν πολύ θυμωμένος, ξέ
ρετε. Ό  καθένας μας πονάει τόν κόπο του.
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'Ύστερα, τδ συζήτησα καί μέ τούς κυρίους 
άπό δώ. Είπα: για τριανταδυο ιδραχιμές θά 
’χη ένα σωρό τρα’βήγματα ό άνθρωπος! 
Μέρες πού ’ναι, σκέφτηκα... καί ξαναγύ- 
ρισα...

—Καλά! Καί για τή Φωτούλα πώς ξέ
ρετε; ρώτησε δ άρχιφύλακας.

—ΤΗταν ή πόρτα μισάνοιχτη. "Οταν 
φτάσαμε άπ’ έξω απ’ τό γραφείο σας, κάτι 
πήρε τ’ αυτί μας. Πραγματικά, λυπάμαι 
για οσα είπα πιδ πριν, πάνω στό θυμό μου. 
”Ας είναι καλά οι κύριοι άπδ δώ... «Δέν 
φαίνεται δ άνθρωπος για κλέφτης», μοϋ 
είπαν στο δρόμο. Είχαν δίκιο...

*

Σέ λίγο, δ άνθρωπάκος κι’ ο'ί τρεις άλλοι 
έφυγαν μαζί, μιά παρέα. Ή  κούκλα χαμο
γελούσε στην αγκαλιά τού γέρου. Ό  πε- 
ριπτεράς είπε πώς «άν θέλη ή Φωτούλα κι’ 
άλλα παιγνίδια, έδώ είμ’ εγώ». Οί άλλοι

δυο ζήτησαν τή διεύθυνση τοΰ γέρου νά 
πάνε στό παιδί ρούχα καί γλυκά, αύριο πού 
θά γιόρταζε. Λίγο πριν φύγουν, δ άνθρω
πάκος ευχαρίστησε τον άρχιφύλακα καί 
ψιθύρισε, δείχνοντας ψηλά:

— ’Άρθρον 377., στήν κρίση τού δικα- 
στοΰ ή τιμωρία!

— ... κ α ί  τ ώ ν 'ά ν θ ρ ώ π ω V , 
πρόστεσε κι’ δ άρχιφύλακας καί χαμογέ
λασε .

“Οταν τέελιωσε την υπηρεσία του, ξεκί
νησε γιά τή Λέσχη. Έκεΐ βρήκε τον α
στυφύλακα τον κοντοχωριανό του. Σάν ά- 
ποφάγανε, τοΰ είπε:

—‘Τί λες... πάμε σ’ εκείνη τήν ταβέρνα 
πού έλεγες; Καί στη μπουάτ...

—Μά... έκανε δ άλλος. Κι’ δ ύπνος;
— ’Ώ χ, αδελφέ... δ ύπνος... δ ύπνος... 

ΙΙάμε κι’ εμείς μιά φορά νά τδ διασκεδά
σουμε. Αύριο Φώτα. Τώρα είμαστε νέοι...

ΛΝΤ. ΛΕΛΩΝΗΣ

Ν ΕΑ Ι Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

«Έ πιθεώ ρησις
Χωροφυλακής))

Πλούσιον εις ύλην, εκλεκτόν εις έμ- 
φάνισιν, ένδιαφέρον καί πρωτότυπον, έ- 
κυκλοφόοησε τό νέον περιοδικόν «ΕΠΙ- 
ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΤΛΑΚΗΣ», ή εκ- 
δοσις τοΰ οποίου έρχεται νά κάλυψη, 
μέ απόλυτον έπιτυχίαν, εν κενόν εις τόν 
χώρον τής πνευματικής δραστηριότητος 
τοΰ αδελφού Σώματος.

Είναι ό'ντως αξιέπαινος ή προσπά
θεια. ’Αξιέπαινος, έπιμεμελημένη, απο
δοτική καί σοβαρά. Μία προσπάθεια 
εύγενής καί ιδιαιτέρων αξιώσεων, άπο- 
βλέπουσα άφ’ ενός μεν εις τήν πνευμα
τικήν, επιστημονικήν καί έπαγγελματι-

κήν έξύψωσιν των άνδρών τής Χωρο
φυλακής, άφ’ ετέρου δέ εις τήν πλη- 
ρεστέραν καί αντικειμενικήν ένημέρω- 
σιν τού κοινού διά τό συντελούμενον 
ΰπ’ αυτής έογον.

Αί δημοσιευόμενοι μελέται είναι ιδι
αιτέρως αξιόλογοι, λογοτεχνικούς άοτιαι 
καί υψηλής ποιότητος.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» υ
ποδέχονται μέ χαράν καί συγκίνησιν 
εις τόν αστυνομικόν δημοσιογραφικόν 
στίβον τό περιοδικόν τής Χωροφυλακής 
καί εύχονται είλικρινώς καί έγκαρδίως 
εις αυτό σταδιοδρομίαν μακράν καί δη
μιουργικήν καί πλήρη δικαίωσιν των ω
ραίων καί εύγενών έλπίδιον των έκδο
των του. A. X.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ή  κοπή  τής πίττας τω ν  
Σω μάτω ν Ά ο φ α λ ε ί α ς

ΤΗ Ν  ΤΕ Λ Ε ΤΗ Ν  Ε Τ ΙΜ Η Σ Ε  Δ ΙΑ  Τ Η Σ  Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Σ  ΤΟ Υ  Ο Α Ν Τ ΙΒ Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ

Τ άς πρω ϊνάς ώ ρας τη ς  16 .1  .1 9 7 0 , ε ις  τήν 
α ίθουσαν του κ ινηματοθεάτρου  «Παλλάς», έλα- 
βεν  χώραν ή καθ ιερω μένη  τε λ ε τή  τή ς  κοπής 
τή ς  π ίττα ς  τώ ν Σ ω μάτω ν ’Α σ φ α λεία ς .

Τήν σεμνήν τα ύ τη ν  έκδήλω σ ιν, έ τ ίμ η σ εν  διά 
τή ς  παρουσίας του  ή Α .Ε . ό Ά ν τ ιβ α σ ιλ εύ ς , 
'Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  κ. Γ. Ζ ω ϊτά κης. Παρέστησαν, 
έπ ίσης, οΐ Υ π ο υ ρ γο ί: Δημοσ ίας ΤάΕεω ς κ.
Τ Ε εβελέκος, Δ ικα ιοσ ύνης κ. Κυριακόπουλος, 
Κ ο ινω νικώ ν 'Υπηρεσιώ ν κ. Π άτρας καί Δημο
σίων "Εργων κ. Παπαδημητρίου, οί ύφυπουρ- 
γ ο ί : Π ροεδρ ίας Κ υβερνήσεω ς κ. Β οβολ ίνης
καί Ο ικονομ ικώ ν κ. Ά χ ή ς ,  οί Γ εν ικο ί Γραμ
μ α τε ίς : Υπουργείου Δημοσ ίας ΤάΕεω ς κ. Κω- 
τσ έλη ς , καί 'Ε σ ω τερ ικώ ν κ. Λαδάς, οί 'Α ρ χ η 
γο ί: Χ ω ροφ υλακής κ. Κ αρυώ της, 'Α σ τυ νο μ ία ς  
Π όλεω ν κ. Γαλανόπουλος, Π υροσβεστικού Σ ώ 
μα τος κ. Κ αραχάλ ιος, Λ ιμ εν ικού  Σ ώ μ α το ς  κ. 
Τσαφαράς, ό Δ ιο ικη τή ς  τή ς  Α Σ Δ Ε Ν  'Α ν τ ι
σ τρ ά τηγος κ. Κ εφ α λδ ς , ό Α ' Ύ π α ρ χηγός Σ τρ α 
τού 'Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  κ. Χ ρ ιστόπ ουλος, ό Β ' Ύ 
παρχηγός Σ τρ α το ύ  'Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  κ. Μπελη- 
γ ιά ννη ς , ό Ν ομάρχης 'Α τ τ ικ ή ς , οί Ύ π αρχηγο ί 
τώ ν Σ ω μάτω ν 'Α σ φ α λε ία ς , οί δ ια τελ έσ α ν τες  
'Α ρ χηγο ί τώ ν Σ ω μάτω ν 'Α σ φ α λε ία ς , άντιπρο-

σωπείαι έΕ άΕ ιω ματικώ ν τώ ν 'Ενόπλων Δυνά
μεων κ.α.

Τήν 11.15 ώραν, άφ ίχθη ή Α.Ε . ό Ά ν τ ιβ α -  
σ ιλεύς, συνοδευόμενος ύπό τού 'Α ρχηγού τού 
Ο ίκου του  Ά ν τ ισ τρ α τή γ ο υ  κ. Ά λεβ ίΕ ο υ . Πρό 
τής  ε ισόδου, τ ιμ ά ς  άπέδωσε μ ικτόν  τ ιμ η τ ικ ό ν  
άπόσπασμα έΕ άνδρών τώ ν Σ ω μάτω ν 'Α σ φ α 
λε ία ς .

Ό  Ά ν τ ιβ α σ ιλ εύ ς , ε ίσ ελθώ ν ε ις  τή ν  κα τα λ
λήλω ς δ ιακεκοσ μημένην μέ τά έθν ικά  χρώ μα
τα καί τά  έμβλήματα  τή ς  Έ π αναστάσεω ς α ί
θουσαν, έ γ έ ν ε το  ά ν τ ικ ε ίμ εν ο ν  ενθουσιω δώ ν έκ- 
δηλώσεων ύπό τώ ν παρισταμένω ν άΕ ιω ματικώ ν 
καί κατω τέρω ν τώ ν Σω μάτω ν 'Α σ φ α λε ία ς  καί 
υπαλλήλων τή ς  'Α γροφ υλα κής.

Ή  τε λ ε τή , ήρχισεν μέ τά ς  εύ λο γ ία ς  τού Σ ε - 
βασμ ιω τάτου Μ ητροπολίτου τώ ν 'Ενόπλων Δ υ
νάμεω ν κ. Ν ικολάου. 'Ε κκλησ ιασ τικά  τροπάρια 
έψ αλον αί χορω δία ι τή ς  Χ ω ροφ υλακής καί τή ς  
'Α σ τυ νο μ ία ς  Π όλεω ν.

Ό  Ά ν τ ιβ α σ ιλ εύ ς , άπηύθυνε θερμάς εύχά ς 
πρός τά  πλήθος τώ ν παρευρισκομένω ν, κα τα 
χε ιρ ο κρ ο τη θε ίς .

Εν συνεχεία , προσφωνών τό ν  Α ν τ ιβ α σ ιλ έα , 
ό 'Υπουργός Δημοσ ίας ΤάΕεω ς κ. Παν. ΤΕε- 
β ελ έκο ς , είπε τά  έΕής:

«Έξοχώτατε,
Επιτρέψατε μου νά Σας παρακαλεστό, όπως δεχθήτε τάς εγκαρδίους ευ

χαριστίας κα'ι τήν έκφρασιν ευγνωμοσύνης απάντων των συγκροτούντων τας 
Υπηρεσίας τοϋ 'Τπουργείου Δημοσίας Τάξεως και έμοΰ, προσωπικώς, διότι 
ηύδοκήσατε, όπως, αποδεχόμενος σχετικήν πρόσκλησιν, λαμπρννητε, διά της
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παρουσίας Σας, την σημερινήν τελετήν κοπής τής Βασιλόπιττας τών Σωμά
των ’Ασφαλείας.

Τολμώμεν νά πιστεΰωμεν, δτι ή ενταύθα παρουσία Σας αποτελεί απτήν 
άπόδειξιν ίκανοποιήσεώς Σας, διά τήν άφοσίωσιν κα'ι άποτελεσματικώτητα, 
μεθ’ ής τα Σώματα ’Ασφαλείας υπηρετούν τά ’Ιδανικά τής Έπαναστάσεως.

Οί ’Αξιωματικοί, 'Ύπαξιωματικοί καί κατώτεροι των Σωμάτων ’Ασφα
λείας επιδίδονται εις τήν έκπλήρωσιν τής σπουδαίας εθνικής καί κοινωνικής 
άποστολής των ηνωμένοι, αδελφωμένοι, έν όμονοία ψυχών καί αρμονία πνευ
μάτων.

Ούτως, είναι βέβαιοι, δτι υπηρετούν, θετικώς, μίαν των σημαντικωτέ- 
ρων επιδιώξεων τής Έπαναστάσεως. Τήν ενότητα των τ[τυχικών καί πνευμα
τικών δυνάμεων του Τόπου, διά τήν πρόοδον αύτοϋ καί τό μεγαλεϊον τοΰ 
’Έθνους.

'Τπό τό κράτος τοΰ αΰτοΰ πνεύματος, τελοΰντα, τά Σώματα ’Ασφα
λείας, πραγματοποιούν, από κοινού, καί τήν κοπήν τής Βασιλόπιττας, εις 
εφαρμογήν ωραίου καί παλαιού Ελληνοχριστιανικού εθίμου.

Έξοχώτατε, επιχειρών συντομωτάτην αναδρομήν εις τήν δραστηριότη
τα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, κατά τό παρελθόν έτος 1969, εύρίσκομαι εις 
τήν εύχάριστον θέσιν νά Σάς διαβεβαιώσω, ώς υπεύθυνος 'Τπουργός, δτι, 
ταύτα έπέτυχον, απολύτως, τούς έπιδιωχθέντας σκοπούς καί τούς τεθέντας 
στόχους.

Δύναμαι, έξ άλλου, νά Σάς παράσχω τήν διαβεβαίωσιν, δτι τά Σώματα 
’Ασφαλείας, έν τώ συνόλαρ των, από τής ηγεσίας μέχρι καί τών κατωτέρων 
οργάνων των, έχουν καί τήν θέλησιν καί τήν δύναμιν, δπως καί κατά τό άρ- 
ξάμενον Νέον ’Έτος, χωρήσουν, μετά τοΰ αυτού ζήλου, εθνικού φανατισμού 
καί άφοσιώσεως, εις τήν προσπάθειαν όλοκληρώσεως τών ύτ|ιηλών καί ευγε
νίαν στόχων τής Έπαναστάσεως.

Καί, ήδη, Έξοχώτατε, έπιτρέψατέ μου νά Σάς παρακαλέσω, δπως εύα- 
ρεστηθήτε καί κόψητε τήν Πίτταν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Σάς ευχαριστώ θερμότατα».

Μ έ τό  πέρας τή ς  ομ ιλ ίας  τοϋ κ. Υπουργού, 
καί ύπό τά ς  ζωηράς εκδηλώ σεις  τώ ν παρακο- 
λουθούντω ν τήν ώραίαν έκδήλω σιν, ή Α.Ε . ό 
Ά ν τ ιβ α σ ιλ εύ ς  έκοψ εν τήν π ίτταν καί δ ιέν ε ιμ εν  
τά ανάλογα τεμ άχ ια . Α κο λο ύθ ω ς τό  κόψιμον 
έσυνέχισεν ό κ. Υ π ουργός Δημοσίας ΤάΕεως, 
ένω ταυτοχρόνω ς ε ις  τούς παρισταμένους δ ιε- 
νέμοντο  ύπό τώ ν γυναικώ ν ’Αστυφυλάκω ν τ ε 
μάχια βασιλόπ ιττας.

Τό νόμισμα τής  π ίττας εύρέθη ε ις  τό  τεμά- 
χ ιον τού Γενικού Γραμματέω ς Υ π ουργείου  Δ η
μοσίας ΤάΕεως κ. Π. Κω τσέλη.

Επ’ εύκαιρ ία , εύχόμεθα  ε ις  τόν κ. Γ εν ικόν

Γραμματέα κάθε έπ ιτυχ ίαν καί αλλας εύνο ιας 
τή ς  «τύχης», με ίζονος σημασίας.

Μ έ τήν άποχώρησιν τή ς  Α.Ε . τοϋ Ά ν τ ιβ α -  
σ ιλέω ς, έκλ ε ισ εν  ή ώραία τε λ ε τή , ή όποια, 
ώργανω θεϊοα κατά τρόπον αψογον, έδω κεν δΓ 
άλλην μίαν φοράν τήν  εύκα ιρ ίαν  ε ις  τούς άν- 
δρας τώ ν Σω μάτω ν Α σ φ α λ ε ία ς , νά εύρεθοϋν 
όλοι μαζί ε ις  μίαν αληθώ ς ο ικο γενε ια κήν  έκδή- 
λωσιν, ή όποια, ώς καί αί αλλαι έκδηλώ οεις , 
ένισχύουν τήν μεταξύ  τω ν αγάπην, άλληλοεκ- 
τίμησ ιν, καί περαιτέρω  τήν  συνεργασίαν, πρός 
έπ ίτευΕ ιν τώ ν ύψηλών αποστολών των.

«Α. X.»



Σ τ ιγμ ιό τυ π ο ν  άπό τήν  αφιΕιν τη ς  Α .Ε . τού Ά ν τ ιβ α σ ιλ έω ς  ε ίς  τή ν  αίθουσαν του κ ι
νηματογράφου «Παλλάς».

Ή  Α.Ε . ό Ά ν τ ιβ α σ ιλ εύ ς , ένω κόπ τει τή ν  π ίτταν τώ ν Σω μάτω ν Α σ φ αλείας .
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Τά μαργαριτάρια 

είναι μόνο για τις όμορφες

’J’A ΜΕΣΑΝΓΧΤΑ τό τηλέφωνο κουδού
νισε καί μιά γυναικεία φωνή ρώτησε:

— Ό  μίστερ Ούϊκσάϊρ;
‘Ναι, είπα, μισοκοιμισμένος ακόμα. 

Ποιός, ποιός είναι;
Η Φράνσις Ντήν, φώναξε πολύ τα

ραγμένη ή γυναίκα. Μέ συγχωρήτε πού 
σάς τηλεφωνώ τέτοια ώρα, μά 6έν μπο
ρώ νά περιμένω, Πρέπει νά σάς πώ. Ή  συ- 
νείίδησίς μου...

Πήρε μια ιβαθειά Ανάσα καί έξακολού- 
θησε:

—(Πρόκειται για τά μαργαριτάρια τής 
λαίίδης Ούάγκσταφ.

Ενας γδούπος ακούστηκε σά νά είχε 
πέσει τό τηλέφωνο, κάτι έσπασε κι’ άμέ- 
σως υστέρα μιά κραυγή πού έσβησε σιγά - 
σιγά, σά νά ξεμάκραινε καί υστέρα τίποτα.

[ζΟΛΗΣΑ τό Ακουστικό στό αυτί μου.
Η Φράνσις Ντήν ήταν ή γραμματεύς 

μου καί τά μαργαριτάρια τής λαίδης Ού
άγκσταφ τά είχαν άνάθέσει στύ φύλαξί 
μου. Κατάλαβα, πώς κάτι πολύ δυσάρεστο 
είχε συμβή, καί αυτή ή κραυγή 6έ μοϋ 
άρεσε καθόλου. "Έξαφνα, άκουσα μιά γρή
γορη Ανάσα καί κάποιος δοκίμασε νά πάρη 
ένα νούμερο.

—(Μις Ντήν! Τί τρέχει; φώναξα, μις 
Ντήν!

Ώ , μίστερ Ούϊκουάϊρ, είπε μιά και
νούργια φωνή, πάλι γυναικεία. Ή  μις 
Ντήν —προσπάθησα νά τήν κρατήσω— 
δέ μπόρεσα...

—Ποιός μιλεΐ; ρώτησα νευρικά.
—Είμαι, είμαι ό Μύριελ ’Ήβανς. Δου

λεύω στήν Τράπεζα. Μίστερ Ούϊκουάϊρ, 
σκοτώθηκε.

Ή  κραυγή Αντιλαλούσε ακόμη φρικια- 
στικά στό αύτί μου.

—Ποΰ εισαστε; τή διέκοψα.
—'Στό σπίτι της, στό διαμέρισμά της.
—Δόστε μου τή διεύθυνσι.
—'Ειδοποιείστε τήν "Αστυνομία. "Έρχο

μαι ιάμέσως. Τηλεφωνεϊστε τους. Σταθήτε 
μιά στιγμή. Πώς σκοτώθηκε; Εισαστε σί
γουρη πώς πέθανε;

—Πή... πήδησε από τό παράθυρο, εί
πε μέ κόπο ή μις "Ήβανς. Είμαστε στό έ
νατο πάτωμα.

Μ’ ένα καινούργιο κύμα φρίκης κατά
λαβα πώς δέν υπήρχε λόγος νά καλέσω 
γιατρό.

“Ενα τέταρτο τής ώρας Αργότερα, βρι
σκόμουν ντυμένος δπως - δπως σ’ ένα τα
ξί καί τρέχαμε πρός τήν Πάρκ "Άβενιου.
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Ήμουν βέβαιος πώς ήξερα τί είχε συμβή. 
Κάποτε, πολύ σπάνια, συμβαίνουν κάτι τέ
τοια σέ μια τράπεζα. Ό  έμπιστος λογιστής 
άποδείχνεται καταχραστής, ό ταμίας Εξα
φανίζεται μέ το περιεχόμενο τού χρημα
τοκιβωτίου του. Τούτη τή φορά, ή τέλεια 
γραμματεύς μου έκλαιγε τά μαργαριτάρια 
τής λαίδης Ούάγκσταφ.

Λέγομαι Τζαίης Ούϊκουάϊρ. Είμαι τρα
πεζίτης, γεροντοπαλλήκαρο. “Ενας άπό 
τούς πιο παλιούς ύποίδιοικητές. Τά μαργα
ριτάρια τής λαίδης Ούάγκσταφ βρίσκον
ται στή φύλαξί μου άπδ δώδεκα χρόνια, 
άπό τότε, πού ή λαίδη Ούάγκσταφ πέθα- 
νε. Οί κληρονόμοι της ήταν ανήλικοι καί 
τήν διαχείρισι τής περιουσίας της τήν εί
χαν άναλάβει ώρισμένοι πληρεξούσιοι κη
δεμόνες. "Ενας άπ’ αύτούς ήμουν κ ι’ έγώ.

JJM O IN  βέβαια κάτω άπό τόν έλεγχο 
των άλλων διαχειριστών, μά μπορού

σα ν’ άνοίγω τά χρηματοκιβώτια τών Ού·- 
άγκσταφ. Σέ κάποια άπ’ αύτά, κλεισμένα 
μέσα σ’ ένα πλακέ κουτί άπό γαλάζιο βε
λούδο, τά μαργαριτάρια τών Ούάγκσταφ έ
χαναν σιγά - σιγά τήν δμορφιά τους.

Ή ταν μεγάλος μπελάς αύτά τά μαρ
γαριτάρια, γιατί δυο φορές τό χρόνο έ
πρεπε νά βγαίνουν άπό τά θολωτά ύπό- 
γεια τής τραπεζης, γιά νά φορεθούν μιά 
δλόκληρη μέρα.

Κάποτε, ο ί τράπεζες άναλαμβάνουν τέ
τοιες παράξενες ύποχρεώσεις γιά πολ
λούς, καλούς πελάτες τους. Δυό φορές τό 
χρόνο κάποια άπό τις κοπέλλες τής τρα- 
πέζης κατέβαινε στο υπόγειο, φορούσε στο 
λαιμό της τά μαργαριτάρια κατάσαρκα— 
ήταν άπαίτησι τής λαίδης Ούάγκσταφ— 
καί διάβαζε καθισμένη σέ μιά καρέκλα, 
ώς τήν ώρα πού έκλειναν τά γραφεία.

Τότε, τά μαργαριτάρια ξαναγύριζαν στό 
γαλάζιο κουτί τους, στό θολωτό ύπόγειο, 
γιά άλλους έξη μήνες. Δέν έβλεπα, φυσι
κά, τή λάμψι τους νά καλυτερεύη σέ τί
ποτα, μά τέτοια ήταν ή θέλησι τής λαίδης 
Ούάγκσταφ. Μοΰ τά είχε άναθέσει άμεσα 
τά μαργαριτάρια.

JJTA N  μιά νύκτα βροχερή καί κρύα, Τά
φώτα τών αύτοκινήτων έπαιζαν στούς 

υγρούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους. 'Έ 
βλεπα, ώστόσο, στό σκοτάδι τή λαίδη Ού
άγκσταφ σχεδόν τό ίδιο καθαρά, δπως καί 
στήν τελευταία μας συνάντησι, στήν πο
λυτελέστατη κρεβατοκάμαρά της. Τήν έ
βλεπα καθισμένη στό κρεβάτι της, μέ τά 
καλοχτενισμένα, άσπρα μαλλιά της, νά χαϊ 
δεύη μέ τά λεπτά της δάχτυλα τά μαργα
ριτάρια.

—(Πρέπει νά τά φορή κάποιος, καταλα
βαίνετε; μοΰ είπε. ’Αλλοιώς, χάνουν τή 
λάμψι τους. Πρέπει νά τά φορή κάποια 
γυναίκα, Τζίμ, —ήταν άπό τις Ελάχιστες 
γυναίκες πού μ’ έλεγαν Τζίμ. Πρέπει νά 
τά φορή κάποια άπό τις κοπέλλες τού γρα
φείου σου. Χαίρω πού έχεις τόσες όμορφες 
κοπέλλες στήν τράπεζά σου, Τζίμ.

Φαίνεται πώς είχα πάρει κάπως άμήχα- 
νο ύφος, γιατί χαμογέλασε.

—Τά μαργαριτάρια είναι γιά τις όμορ
φες γυναίκες. Λένε, πώς κάποτε ήμουν κι’ 
έγώ όμορφη. Ό  άντρας μου έλεγε πώς μό
νο οί όμορφες γυναίκες άγαποΰν άληθινά 
τά μαργαριτάρια. Τό έλεγε καί πίστευε 
πώς μιά όμορφη γυναίκα θά μπορούσε νά 
κάνη τό κάθε τι γιά τέτοια μαργαριτάρια.

Γέλασε μελαγχολικά καί κάποια χορδή 
βαθειά στήν καρδιά μου δονήθηκε απότο
μα.

Μιά νοσοκόμα ήρθε. Πριν φύγω ·—κι’ 
έγώ δέν ξέρω γιατί—  φίλησα τό χεράκι

τ γ ) ζ ·Ήταν ή τελευταία φορά πού μίλησα μέ 
τήν μίσες Ούάγκσταφ. Μά σεβάστηκα σχο
λαστικά τήν ίέπιθυμία της, σχετικά μέ τά 
μαργαριτάρια, μ’ όλο πού τήν συσχέτισί 
τους μέ τήν ομορφιά τήν έβρισκα μάλλον 
συναισθηματική. Εκείνη τήν ήμέρα τά 
μαργαριτάρια τά είχε φορέσει ή Φράνσις 
Ντύν.

Ή ταν κΓ αύτό μιά άπό τις άμεσες ύ- 
πευθυνότητές μου. Χρειάστηκε νά λείψω 
άπό τό γραφείο άπό τό μεσημέρι ώς τήν 
ώρα πού θά έκλεινε ή τράπεζα. Είχα γυ
ρίσει στό σπίτι μου γύρω στις έντεκα. Τό 
ίδιο πρωί, ή μις Ντύν έρριξε μιά ματιά 
στό ήμερολόγιό μου καί μοΰ θύμισε τά μαρ-
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γαριτάρια καί τήν έστειλα νά τά φορέση, 
γιατί ίδέ θά τήν χρειαζόμουν. Ή  μις Ντύν 
ήταν γραμματεύς μου δέκα σχεδόν χρόνια. 
Ήταν γύρω στά σαράντα, πολύ καθαρή, 
ποίλύ τακτική, μάλλον άδύνατη, έξυπνη καί 
εξαιρετικά ευσυνείδητη. Τής είχα εμπι
στοσύνη.

ΑΠΟ τή στιγμή πού μοΰ μίλησε τόσο έ
ξαλλα άπό το τηλέφωνο, είχα μαντεύ

σει τί είχε συμβή. Τήν είχα άφήσει νά 
χειρισθή τό ζήτημα μέ τόν μίστερ Ούάνγκ, 
τόν διευθυντή τών υπογείων. Τού είχα έμ- 
πιστευθή τδ κλειδί μου κι’ έτσι Ιδέν θά ή
ταν απαραίτητη ή παρουσία μου, γιά ν’ 
(ανοίξουν τδ χρηματοκιβώτιο καί νά πά- 
ρη ή μις Ντύν τδ περίφημο κολιέ.

Φαίνεται πώς άργότερα, κυριευμένη ά- 
πδ τύψεις, μοΰ είχε τηλεφωνήσει γιά νά 
βμολογήση τδ σφάλμα της καί ύστερα δέν 
άντεξε ν’ αντιμετώπιση τις συνέπειες καί 
πήίδήξε. έξω ιάπδ τδ παράθυρο. Ή ταν τρα
γικό καί συγκινητικό νά παρασυρθή τόσο 
από τήν ομορφιά τών μαργαριταριών, αυ
τή ή θετική γυναίκα.

Ήταν πολύ όμορφα, φυσικά, μέ δέν εί
χαν πιά τήν ίδια άξια πού είχαν όταν ό 
μακαρίτης λόρδος Όύάγκσταφ τά πλήρω
σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες βο'λλάρια, 
γιά νά τά χαρίση στήν άμορφη μνηστή 
του. Τά καλλιεργημένα μαργαριτάρια 
πλημμύρισαν τώρα τήν αγορά κι’ έκαναν 
σχεδόν περιττά τά άληθινά.

Φθάσαμε σέ μιά πολυκατοικία οχι μα- 
κρυά από τό ποτάμι. Ό  δρόμος ήταν κιό
λας κατάφωτος. Είδα ιάστυνομικά αυτοκί
νητα κι’ ένα φορείο, φωτισμένα παράθυρα 
ολόγυρα καί πρόσωπα χλωμά κι’ ανήσυ
χα. Μέ ρώτησαν αν Ιαναγνώρϊζα τή νε
κρή. Τήν αναγνώρισα. Τό χοντρό, γκρί
ζο παλτά μου Ιδέ μπορούσε νά έμποΐδίση τό 
κρύο πού μοΰ πάγωνε τό κόκκαλο. 'Ύστε
ρα, τό φορείο πλησίασε κι’ έγώ μέ τόν ύ- 
παστυνόμο άνεβήκαμε στό διαμέρισμα τής 
μις Ντύν.

Ήταν μικρό. Μιά κρεβατοκάμαρα σα
λόνι καί μιά μικροσκοπική κουζίνα. Ή ταν 
συγκινητικά καθαρό καί φτωχικό.

Μιά κοπέλλα καθισμένη σέ μιά καρέ

κλα σηκώθηκε μόλις μέ είδε. Τή θυμήθη
κα ιάρκετά αόριστα. Δούλευε στό λογι
στήριο καί πολύ σπάνια τήν έβλεπα.

— Είμαι ή Μύριελ Ήβανς, μοΰ είπε 
σιγανά.

Ήταν λεπτή καί φορούσε ένα απλό 
κόκκινο φόρεμα. Τά χείλη της ήταν βαμ
μένα χτυπητά τό ίδιο καί τά νύχια της. 
Οί τρόποι της, ωστόσο, ήταν ήρεμοι καί 
συγκρατημένοι.

—Είναι ή κοπέΙλλα πού μοΰ τηλεφώνη
σε, εξήγησα στόν ύπαστυνόμο.

—Θά ήθελα τήν κατάθεσί σας, μίς, εί
πε δ ύπαστυνόμος ευγενικά. Καταλαβαί- 
νω τήν ταραχή σας, μά...

"Εβλεπα πώς τή λυπόταν.
"Οση ώρα τοΰ μιλούσε, κύτταζα γύρω 

μου. Είχε ξαναβάλει τό τηλέφωνο στή θέ- 
σι του. Μιά καρέκλα ήταν πεσμένη στό 
πάτωμα. Έξηγοΰσε τό γδοΰπο πού είχα 
ακούσει. Τό παράθυρο, πολύ ψηλά —έφτα
νε σχέδόν στό πάτωμα—  ήταν άκόμα α
νοικτό.

—Ή  μίς Ντύν μοΰ τηλεφώνησε κατά 
τις έντεκα, έλεγε ή μίς ’Ήβανς. Μένω πο
λύ κοντά, Ιδυό δρόμους πιό κεί. Μοΰ είπε, 
πώς δέ μπορούσε νά κοιμηθή καί μέ παρα- 
κάλεσε νά έρθω. Δέν είμαστε φίλες, μά ή
ταν γραμματεύς τοΰ μίστερ Ούϊκουάϊρ. Φυ
σικά, ήρθα καί μοΰ είπε, πώς είχε πάρει 
τά μαργαριτάρια τών Ούάγκσταφ. Ή ταν 
στά υπόγεια καί...

— Θά σάς εξηγήσω, είπα στόν ύπαστυ
νόμο.

— Ήσυχώστε, μίς ’Ήβανς, καί προσέχε
τε. Ήταν πολύ ταραγμένη;

— Ναί! Ναί! Είπε πώς έπρεπε νά μι- 
λήση —τό έλεγε σάν άθελά της. Δέν τήν 
πίστεψα. Ήταν άδύνατον. Φαντάσθηκα 
πώς ήταν άρρωστη, Εκνευρισμένη, ώ π ο  κά
τι δικό της. Πήγα, ω σ τ ό σ ο ,  στήν κουζίνα 
νά τής κάνω ένα καφέ. Δέν ήξερα τί άλ
λο νά κάνω. ’Από κεΐ, τήν ακόυσα νά τη- 
λεφωνή στόν μίστερ Ούϊκουάϊρ καί νά τοΰ 
λέη, τί είχε κάνει. Μά, έξαφνα, πέταξε τό 
■ακουστικό, σά νά μή μπορούσε νά συνέχι
ση. Βγήκα τρεχάτη άπό τήν κουζίνα καί 
τήν πρόφτασα, καθώς άνοιγε τό παράθυ-
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ρο. Προσπάθησα, να την κρατήσω, μά δεν 
μπόρεσα,

ΚΟΠΕΛΛΑ έκρυψε τό πρόσωπο στα
χέρια της. Είχε καστανά μαλλιά, μέ 

χωρίστρα σ τ η  μέση, χτενισμένα ψηλά. Τα 
μάτια της ήταν γαλανά καί όλα της τά 
χαρακτηριστικά κακονικά. Μοΰ έκανε έν- 
τύπωσι πώς παρ’ όλη την ταραχή της, ή
ταν όμορφη.

-—‘Καταλαβαίνω, τής είπε β ύπαστυνό- 
μος καί άκούμπησε μαλακά τό πλατύ χέ
ρι του στόν ώμο της. Ήσυχάστε, όμως.

—Πού είναι τά μαργαριτάρια; ρώτησα.
-—Δέν ξέρω, είπε ή κοπέλλα.
Δέν θέλησε νά μοΰ τά δείξη. Γι’ αυτό 

καί δέν την πίστεψα.
— Θά τά βρούμε, βεβαίωσε ό ύπαστυ- 

νόμος.
Πήγα στο τηλέφωνο.
-—Μπορώ νά τό χρησιμοποιήσω; ρώτη

σα.
'Ο ύπαστυνόμος δίστασε.
— Φυσικά, πρόκειται γιά αυτοκτονία, 

μοΰ είπε, μά είμαι υποχρεωμένος νά προ
σέξω ώρισμένους τύπους: δακτυλικά απο
τυπώματα κλ .π . Σας πειράζει νά χρησι
μοποιήσετε κάποιο άλλο τηλέφωνο;

Τά γαλανά μάτια τής μις Ήβανς σκο
τείνιασαν.

-—Μά ήταν αυτοκτονία! Τήν είδα.
-—Σύμφωνοι, είπε ήρεμα ό ύπαστυνό- 

μος. Μην τρομάζετε, μις. Δέν υπάρχει θέ
μα ιέγκλήματος. ’Άλλωστε, αν τήν είχα
τε δολοφονήσει...

— ΤΩ! έκανε ή μις ’Ήβανς.
— Ά ν  τήν είχατε δολοφονήσει, έξακο- 

λούθησε ήρεμα ό ύπαστυνόμος, θά είχατε 
φύγει από τοΰτο τό σπίτι. Κανείς δεν ή
ξερε πώς είσαστε έβώ. Έ τσι δέν είναι;

Κούνησε αργά τό κεφάλι της.
-—Βλέπετε, λοιπόν! Θά είχατε φύγει. 

Δέ θά καλούσατε τήν Αστυνομία.
"Ενας άρχιφύλαξ κι’ ένας άλλος πόλι- 

σμαν έμπαιναν άπό τό διάδρομο, καθώς 
έβγαινα. Κατέβηκα μέ τό άσανσέρ στό ύ- 
πόγειο καί τηλεφώνησα στό μίστερ Ούάγκ.

Ό  μικρός τηλεφωνητής τής πολυκατοι
κίας μέ κύτταξε άναστατωμένος.

—Τ ί τ ρ ο μ ε ρ ό !  είπε. Ή  μις Ντύν ήταν 
πολύ ταραγμένη, 'όταν τηλεφώνησε στην 
κυρία μέ τά κόκκινα. Μά δέν τό φαντά- 
σθηκα ποτέ...

Τόν παρακάλεσα νά μοΰ φωνάξη ένα 
ταξί.

Ό  μίστερ Ούάγκ μέ περίμενε στην τρά
πεζα καί κατεβήκαμε μαζί στά θολωτά υ
πόγεια καί βγάλαμε τό πλακέ βελουδέ
νιο κουτί. Τά μαργαριτάρια ήταν στη συ
νηθισμένη τους θέσι, πάνω στό κίντρινο 
ατλάζι. Μά ή όψις τους μέ τάραξε ακόμα 
πιό πολύ κι’ άπό τήν τραγική έξομολόγη- 
σι τής μις Ντύν, γιατί δέν ήταν τά μαρ
γαριτάρια τών Ούάγκσταφ. Δέν ήταν καν 
μαργαριτάρια, μά μιά πολύ αδέξια, φτηνή 
άπομίμησι, κάτι πού σήμαινε πώς ή κλοπή 
είχε προετοιμασθή μέ προσοχή.

—Τά κύτταξα, πριν ξαναβάλω τό κουτί 
σ τ η  θέσι του, προσπάθησε νά μοΰ έξηγήση 
ό μίστερ Ούάγκ. Μά δέν τά πρόσεξα. Δέν 
ξέρω άπό μαργαριτάρια. ’Άλλωστε, έπρό- 
κειτο γιά τήν μις Ντύν.

Δέν τά είχε ξαναφορέσει τά μαργαριτά
ρια. ’Ήμουν άπόλυτα βέβαιος γ ι’ αυτό, έ- 
λέγξαμε, όμως, μαζί μέ τόν μίστερ Ούάγκ 
ολόκληρο τόν κατάλογο τών κοριτσιών πού 
τά είχαν φορέσει. Τό κακό ήταν πώς ούτε 
κ ι’ εγώ θυμόμουν πότε τά είχα ίδή γιά 
τελευταία φορά.

Μερικές άπ’ αυτές τις ύπαλλήλους εί
χαν πκντρευτή στό μεταξύ, καί άλλες εί
χαν αλλάξει γραφείο. Πολλές είχαν φορέ
σει τά μαργαριτάρια, ®υό καί τρεις φο
ρές, μά όλες, χωρίς έξαίρεσι, τά είχαν φο
ρέσει άπό μιά φορά. Ή  μις Μύριελ ’Ή 
βανς (τό κορίτσι τοΰ διαμερίσματος) τά εί
χε φορέσει δυο φορές, ή μις Ντύν μόνο 
μιά.

Ήξερε, όμως, όλες τις σχετικές λεπτο
μέρειες, λόγψ τής ύπηρεσίας της, κΓ έ
τσι είχε δλον τόν καιρό νά προετοιμασθή. 
Μήπως ή ίδια δέν μοΰ θύμισε τήν ήμερο- 
μηνέα;

Ή  καρδιά μου βάρυνε, καθώς κύτταζα 
τόν μίστερ Ούάγκ, πού κλείδωνε τά ύπό- 
γεια. “Γστερα μέσα σ τ η  βροχερή νύχτα 
ξαναγύρισα στό διαμέρισμα τής μις Ντύν.

Είχα λείψει μόνο μιά ώρα, μά ή Ιρευνα
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πού είχε μεσολαβήσει ήταν τόσο Εξονυχι
στική, ώστε θά νόμιζε κανείς πώς είχε πε
ράσει τυφών. Ή  ιμίς ’Ήβανς ήταν ακόμα 
καθισμένη στήν πολυθρόνα, Ή ταν χλωμή, 
καί κάτι στό πρόσωπό της μοϋ θύμισε, κι’ 
εγώ 8έν ξέρω γιατί, μανάλια. Ό  ύπαστυνό- 
,μος είχε ξεκουμπώσει τό γαλάζιο σακκάκι 
του καί σκούπιζε τό μέτωπό του.

—Δέν είναι ΙέΙδώ, μίστερ Ουίκουάϊρ, εί
πε σχεδόν μ’ άπόγνωσι.

0ΣΟ 'δυσάρεστο κι’ άν μοϋ ήταν κάποτε, 
δέν επαψα ποτέ νά είμαι συνεπής στις 

υποχρεώσεις μου. Έπρεπε ν’ Αναφέρω ό
χι μόνο στήν Ασφαλιστική εταιρία, μά καί 
στήν .‘αστυνομία καί σέ όλους τούς ενδιαφε
ρομένους πώς είχα Επιτρέψει νά συ,μβή αυ
τό πού συνέβη. Πέρασα ανάμεσα σέ αδεια
σμένα μαξιλάρια καί σέ σωρούς ρούχων 
καί στάθηκα στό παράθυρο. Ό  δρόμος ή
ταν τώρα σκοτεινός. Τήν καημένη, τήν 
τραγική μις Ντύν, πού πλήρωσε μέ τή 
ζωή της τά μαργαριτάρια πού μοΰ είχαν 
Εμπιστευθή! Νόμισα πώς έβλεπα ακόμα 
τήν λαίδη Ο'ύάγκσταφ, πού μέ τά ντελικά- 
τα χέρια της έβαλε στά δικά μου τό βε
λουδένιο κουτί.

Πήρα τήν Απόφασί μου καί γύρισα.
—Μπορώ νά φύγω; ρώτησα τον ύπα- 

στυνόμο.
—Μάλιστα, μοΰ άποκρίθηκε. Θά σάς Α

ναφέρω τά Αποτελέσματα τής ίέρεύνης μας 
στά κοσμηματοπωλεία καί στό Ενεχυροδα
νειστήριο. Θά τά βρούμε όπωσδήποτε τά 
μαργαριτάρια.

Τόν ευχαρίστησα καί είπα στή μις ’Ή 
βανς :

—’Έχετε τήν καλωσύνη νά έρθετε στό 
σπίτι μου; Θέλω νά σάς ύπαγορεύσω τήν 
αναφορά μου.

Ή  κοπέλλα σηκώθηκε πρόθυμα καί πή
ρε τό παλτό της. Τήν άφησα νά προχωρή- 
ση καί ψιθύρισα κάτι στόν ύπαστυνόμο.

— Ό  ύπηρέτης μου έχει έξοδο, τής Εξή
γησα καθώς τήν έμπαζα στό χώλ τοΰ δια- 
μερίσματός μου. Θά πάρω ένα ούΐσκυ μέ 
σόδα, Θά μοΰ κάνετε συντροφιά;

Άρνήθηκε τό ούΐσκυ, μά τά βμορφα γα
λανά μάτια της μ’ ευχαρίστησαν θερμά.

— Ξέρετε, άν ή μις Ντύν είχε φίλο, άν 
υπήρχε κάποις άντρας στή ζωή της; τή 
ρώτησα απότομα.

Μέ κύτταξε μέ ήρεμη κατανόησι.
—Τό σκέφθηκα κι’ Εγώ, μοΰ είπε. Ε ν 

νοείτε πώς, ίσως, κάποιος νά τό είχε σχε
διάσει καί νά τήν είχε πείσει νά κλέψη 
τά μαργαριτάρια. Ναι. Μιά - 6υό φορές 
τήν είδα μέ κάποιον. Είμαι βεβαία πώς 
θά μπορούσα νά τόν γνωρίσω... Είναι αδύ
νατον νά τό πιστέψω, ώστόσο. Μοΰ φαίνε
ται τόσο σκληρό νά κάνουμε τέτοιες σκέ
ψεις γιά λογαριασμό της!...

Τήν πέρασα στό γραφείο μου καί τής 
είπα νά καθήση. "Ενας δίσκος μέ μιά 
μπουκάλα καί ποτήρια, ήταν στό τραπέζι 
μου. Ετοίμασα γιά τόν έουτό μου ένα δυ
νατό ούΐσκυ μέ σόδα, ύστερα άνοιξα ένα 
συρτάρι τοΰ γραφείου κι’ έβγαλα τό πιστό
λι μου,

—Τ ί; άρχισε νά λέη ή μις ’Ήβανς κι’ 
έκανε νά σηκωθή.

’Έβγαλα ένα κουτί μέ σφαίρες καί τό 
γέμισα.

—'Συλλογίζομαι τόν άντρα πού μοΰ λέ
γατε. Τώρα πιά θά ξέρη τήν ιστορία. ’Ί 
σως νά είναι επικίνδυνος.

’Άφησα τό γεμάτο πιστόλι στό τραπέζι 
καί βγήκα στό χώλ. ’Άνοιξα τήν πόρτα 
τοΰ δρόμου. Ψυχή. Ξαναγύρισα στό γρα
φείο κι’ έκλεισα τήν πόρτα του. Τό σπί
τι ήταν Απόλυτα ήρεμο.

Πήρα τό ποτήρι μου καί πήγα στό πα
ράθυρο. ΟΓι κουρτίνες δέν ήταν κλειστές. 
Τό δωμάτιο πίσω μου Αντανακλούσε στά 
σκοτεινά τζάμια. ’Αδέιασα σχεδόν τό πο
τήρι μου καί είπα:

—Ποΰ είναι τά μαργαριτάρια;

J-J ΚΟΠΕΛΑΑ τινάχτηκε.
—Φορέσατε τά μαργαριτάρια δυό φο

ρές, Εξακολούθησα, Πριν Από αυτές, τά Αλ
λάξατε μέ ψεύτικα. Κανείς ώς σήμερα δέν 
πρόσεξε τή διαφορά. Ή  μις Ντήν κατά
λαβε πώς δέν ήταν τά γνήσια μαργαριτά
ρια' ίσως νά μελέτησε τόν κατάλογο των 
κοριτσιών πού τά φόρεσαν. Σάς τηλεφώ
νησε νά σάς πή νά τά Επιστρέψετε, κι’ Ε
σείς
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Σήκωσε τό κεφάλι της.
— Έγώ σάς ειδοποίησα για την αυτο

κτονία. Δέν θά τό έκανα αν...
—Δέν 'μπορούσατε νά τό άποφύγετε. Ό  

τηλεφωνητής τό ήξερε πώς εϊσαστε εκεί.
Τό κόκκινο φόρεμα άνέμισε σαν φλόγα 

στό τζάμι. Δέν φημίζομαι για τήν παλ- 
ληκαριά μου, μά έπρεπε νά φτάσω στό τέ
λος.

—Τ ή  σκοτώσατε, είπα.
’’Ακόυσα ένα μεταλλικό κλικ πίσω μου. 

Γύρισα. ’Έστεκε όρθια πλάι στό τραπέζι 
καί μέ σημάδευε μέ τό πιστόλι μου.

Δέν μοΰ λείπει μόνο ή παλληκαριά, μά 
καί ή Ιεξυπνάΐδα, σκέφθηκα.

— Δέν μπορείτε νά τό κάνετε αυτό! τής 
είπα.

—Πρέπει.
Ή  φωνή της ήταν μελωδική καί τό πρό

σωπό της όμορφο καί μοιραίο σαν τ’ αστέ
ρια.

—Τά μαργαριτάρια είναι στό σπίτι μου. 
Είχα σκοπό νά τά κρύψω μά τώρα πιά δέν 
θά προφτάσω. Θά τό πήτε στήν αστυνομία. 
Τά μαργαριτάρια ήταν στή φύλαξί σας, 
καί 'όλοι ξέρουν τήν ευσυνειδησία σας, θά 
νομίσουν πώς αύτοκτονήσατε κι’ Ισεΐς.

Τό δάχτυλό της πίεσε τή σκανδάλη.
Δέν είχα ακούσει κανένα νά μπαίνη στό 

διάδρομο άπό τήν πόρτα τοΰ δρόμου πού 
είχα ανοίξει. >Σέ μιά στιγμή, ωστόσο, τό 
γραφείο βρέθηκε πλημμυρισμένο άπό αστυ
νομικούς καί ή σφαίρα καρφώθηκε στό τα
βάνι.

—Φυσικά, θά ύποστήριζε πρόθυμα τήν 
ιδέα κάποιου ύποπτου φίλου, κι’ έτσι σάς

έδωσε τή δικαιολογία νά γεμίσετε μπρο
στά της τό πιστόλι σας. Πολύ έξυπνη ή ι
δέα σας, κύριε, μοΰ είπε αργότερα ό ύ- 
παστυνόμος.

—«Δέν είχα τίποτα Θετικό. Πώς νά στη
ρίξω μιά κατηγορία χωρίς γεγονότα; Σκέ
φθηκα όμως, πώς αν τήν κατηγορούσα καί 
αν τής έδινα τήν ευκαιρία νά πάρη τό 
πιστόλι, θά δοκίμαζε νά απαλλαγή άπό 
μένα. Σάς ευχαριστώ, πού ήρθατε, όπως 
συνενοηθήκαμε.

Μέ κύτταξε μέ άνυπόκριτο σεβασμό πά
νω από τό ποτήρι του.

—Εϊσαστε σπουδαίος ντέτεκτιβ.

y^E ΘΑ μέ κα ταλάβαινε, ασφαλώς, μά τοΰ
είπα:

— ’Ό χι έγώ. Ό  ντέτεκτιβ, τούτη τή φο
ρά, ήταν μιά ηλικιωμένη κυρία, πού μοΰ 
χαμογέλασε κάποτε καί μοΰ είπε: « Μό 
νο ο I ό μ ο ρ φ ε ς  γ υ ν α ί κ ε ς  Α
γ α π ο ύ ν  ιά λη θ ι ν ά τ ά μ α ρ γ α 
ρ ι τ ά ρ ι α » ,  μιά όμορφη γυναίκα, θά 
μπορούσε νά κάνη τό κάθε τί για ενα κό
σμημα.

Καί όμως, ό ύπαστυνόμος κατάλαβε, 
γιατί μοΰ είπε:

—'Μάλιστα, κύριε. ’Έχετε δίκιο. Είναι 
πολύ όμορφη αυτή ή κοπέλλα. Ή  ομορφιά 
της τήν παρεκίνησε νά κλέψη τά μαργαρι
τάρια.

"Αδειασε νευρικά τό ποτήρι του.
Σήκωσα κι’ έγώ τό δικό μου, καί Θυμή

θηκα μιά άλλη όμορφη γυναίκα μέ άσπρα 
ντελικάτα χέρια.
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Άπό τοΰ άνά χείρας τεύχους τά «Α. X.» καθιερώνουν (κατόπιν ζωηρας επιθυ
μίας πολλών αναγνωστών των) τήν στήλην «’Αστυνομικά Προβλήματα» καί καλούν 
τούς αγαπητούς άναγνώστας, δπως ασχοληθούν με τήν έπίλυσίν των.

ΠΟΙΟΣ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ;
Ό  'Α στυνόμος Φρήμαν έπήρε τό  όδιά- 

6ροχόν του καί έ το ιμ ά ζετο  νά φ υγή . Ή  ώ
ρα ήταν 12 καί τέ τα ρ το  μετά  τά  μεσάνυκτα. 
"ΕΕω έπ εφταν οί πρώτες ψ ιχάλες.

— ΦέλιΕ, φεύγω , λ έγ ε ι ε ις  τό ν  βοηθόν του 
άρχιφύλακα. ’Ά ν  τύχη κάτι, μοϋ τη λεφ ω 
νε ίς . Θά είμα ι ατό σπίτι.

Δέν έπρόλαβε, όμως, νά τελε ιώ σ η  τήν  φρά- 
σι του καί τό  τηλέφ ω νο  άκούστηκε άπαιτη- 
τ ικό , όπως πάντοτε.

— 'Εμπρός, άρχκρύλαΕ ΦέλιΕ.

— Τί συμβαίνει, ΦέλιΕ; έρωτα ό Φρήμαν.

— Φόνος. "Ενας φόνος στήν 24η Λεωφόρο. 
Σ τό  146.

— "Α ν τε  πάμε. Πάμε καί νά δούμε πότε θά 
τελειώ ση γιά μάς ή ήμέρα.

Έ πήρε καί ό ΦέλιΕ τό  άδιάβροχό του καί 
Εεκίνησαν. Φθάνοντας στό 146 τή ς  24ης Λ εω 
φόρου, σταμάτησαν. Κάποιος τούς π ερ ίμενε 
στήν πόρτα.

— Έ σύ μάς έτηλεφ ώ νησ ες; έρω τά ό Φρή
μαν.

— Ναι, κύριε, περάστε.

Τούς ώδήγησε στό δωμάτιο, πού έγ ιν ε  ό 
φόνος, μέ τήν  βοήθεια ένό ς  φανού πού κρα
τούσε στό χέρ ι. Τά πάντα ήσαν θεοσκότεινα . 
Σ τό  δω μάτιο ό Φρήμαν, μέ τήν  βοήθεια τού 
φανού του, ε ίδ ε  ένα άνδρα ατά πάτωμα, άνά- 
μεσα σέ σπασμένα γυαλιά . Έ κύ ττα Ε ε προσε
κτικά  τό  πτώμα καί ύστερα έρριΕε μιά ματιά 
στό ταβάνι. Ή  ήλεκτρ ική  λάμπα ήταν σπα
σμένη.

— Τί έ γ ιν ε ; ρώτησε τό ν  ύπηρέτη, τόν  άν
θρωπο πού τούς τηλεφώ νησε.

— 'Α κρ ιβώ ς, κύρ ιε 'Α σ τυνόμε, δέν γνω ρ ί
ζω. “ Ο ταν ήμουν στόν διάδρομο, ακόυσα έ 

να πυροβολισμό καί μιά κραυγή. "ΕτρεΕα ά- 
μέσως πρός τό  δω μάτιο. Πριν προφθάσω νά 
μπώ μέσα ακόυσα καί δεύτερο , ύστερα καί 
τρ ίτο  πυροβολισμό καί έν  συνεχεία  κομμάτια 
γυαλιώ ν νά πέφτουν στό πάτωμα. "Ωρμησα 
χω ρίς άλλο στό δω μάτιο, άλλά, δυστυχώ ς, τό  
κακό ε ίχ ε  γ ίν ε ι. Εύρηκα τό ν  κύριό μου, ό 
πως τό ν  βλέπ ετε. Ό  δολοφόνος, διά νά 
μπορέση νά φύγη, ε ίχ ε  πυροβολήσει τήν  λάμ
πα. Μ όλ ις  πού έπρόλαβα νά τό ν  δώ, τήν 
στιγμή πού πηδούσε τό  παράθυρο.

Ό  'Α σ τυνόμος Φρήμαν κύτταΕ ε πρός τό  
πράγματι άνο ικτό  παράθυρο, ε ίδ ε  τή ν  λά 
σπη άπό τό  παπούτσια καί μετά  ρώ τησε:

— Πώς ήταν ό δολοφόνος, τό ν  ε ίδ ες ;
— Δ έν έπρόλαβα νά τό ν  δώ στό πρόσω

πο. Καθώς πηδούσε τό  παράθυρο, τό  μόνο 
πού είδα ήταν τό  πράσινο κοστούμι του καί 
τά καφ έ καπέλλο του.

Ό  Φρήμαν ΕανακύτταΕε τά  ίχνη  στό πα
ράθυρο, έρριΕε μιά ματιά έΕω καί ύστερα στόν 
ύπηρέτη. Σ κ έφ τη κ ε  λ ίγ ε ς  σ τιγμ ές , μετά  γύ 
ρισε πρός τό ν  βοηθό του καί ε ίπ ε:

— ΦέλιΕ, πάρε τόν  κύριο στό Τμήμα. Θά 
μάς πή γ ια τ ί σκότωσε τό ν  κύρ ιόν του.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ ΙΣ : Πόθεν ό 'Α σ τυνόμος Φρήμαν 
συνεπαίρανε ότι ό δολοφόνος ήτο  ό ύπηρέ- 
τη ς ;

Π αρακαλοϋντα ι οί άσχοληθησόμενοι μέ τήν 
λύσ ιν τού προβλήματος όναγνώ στα ι, όπως δ ι' 
έπ ιστολής τω ν άποστείλωσι τά ς  απαντήσεις 
τω ν ε ις  τήν  δ ιεύθυνσ ιν τοΰ περιοδικού μέχρι 
τή ς  20 .2 .1970 .

Ε ις τό  τεύ χ ο ς  τή ς  1 .3 .1 9 7 0  θά δημοσιευ- 
θώοι τά  ονόματα τώ ν εύρόντω ν τήν  ορθήν 
λύσιν ώς καί ή λύσ ις τοΰ προβλήματος.

(Ελεύθερα διασκευή: Ύπδ άστυφ. Ι.Κο.)
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ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ : Πρόκειται περί διε
θνούς βοηθητικής γλώσσης, έπινοηθείσης 
περί τό 1887 ΰπό του Ρώσου ίατροΟ Λου
δοβίκου - Λαζάρου Ζάκμεχνωφ (1854— 
1917). Την ονομασίαν εσπεράντο έλα- 
βεν έκ του ψευδωνύμου doctoro Esperanto 
=  (ό έπλίζων διδάκτωρ), ΰπό τό όποιον 
ό Ζάκμεχνωφ έδημοσίευσε τό 1887, ρω
σιστί, τό σχετικόν σύγγρα μ μ ά  του. Ό  
Ζάκμεχνωφ έπίστευεν δτι διά της διεθνούς 
έσπεράντο θά έρρυθμίζοντο πολλαί διε
θνείς διαφοραί. 'Η έσπεράντο είναι ή νε- 
ωτέρα διεθνής βοηθητική γλώ σσα του 
κόσμου. Προηγήθησαν καί άλλα ι διε
θνείς βοηθητικοί γλώ σσας πλήν δεν έ- 
πέζησαν. Έ ρω τάται, σήμερον, έάν δύ- 
ναται νά επικράτηση τελικώς μία τοιαύ- 
τη γλώ σσα, ήτις δεν έδημιουργήθη άπό 
ένα λαόν, άλλα  κατεσκευάσθη ΰπό μερι
κών άνθρώπων, άνευ δεδομένων γλω σσι
κών.

Ό  χαρακτηρισμός της έσπεράντο ώς 
γλώ σσης τής έλπίδος (ώς τοιαύτη έθεω- 
ρήθη καί θεωρείται είσέτι) είναι ή ορ
θότερα άπάντησις εις τό ερώτημά μας. 
Ά λ λ ’ ας ίδωμεν ώρισμένα στοιχεία τής 
τεχνητής γλώ σσης έσπεράντο.

'Η αρχή έπί τής όποιας στηρίζεται ή 
έσπεράντο είναι τό άνώτατον δριον διε- 
θνικότητος, βάσει τοΰ όποιου, διά τήν 
έκφρασιν άντικειμένου ή έννοιας τινός, 
προτιμάται ή εις τάς περισσοτέρας, κυ
ρίως ευρωπαϊκός, γλώ σσας γλωσσική  
ρίζα. Δ ι’ δ καί ή έσπεράντο, παρά τήν 
σαφή άπόκλισίν της έκ τών νεολατινι- 
κών γλωσσών, περιέχει διεθνές λεξιλό- 
γιον.

Τό άλφάδητόν της έχει 28 γράμματα, 
αί δέ λέξεις της σχηματίζονται έκ μιας 
ρίζης διά τής προσθήκης μερικών προ
θεμάτων ή καταλήξεων. Τονίζεται πάν
τοτε ή παραλήγουσα τών λέξεων. 'Η 
γραμματική τής έσπεράντο είναι γεν ι
κώς άπλουστάτη. Περιέχει μόνον 16 κα

νόνας, άνευ έξαιρέσεων (παρά τόν κα
νόνα: ούδείς κοτνών άνευ έξαιρέσεω ς).

Αί γραμματικοί έννοιαι δηλοΰνται διά 
διαφόρων έπιθημάτων ή προθέσεων. ’Ε
λάχιστοι είναι αί δυσκολίαι τής χρήσεως 
τών προσδιοριστικών προθημάτων καί έ
πιθημάτων.

Τό «ο» προσδιορίζει τά ουσιαστικά, τό 
«α» τά έπίθετα, τό «ι» τά ρήματα, τό «e» 
τά έπιρρήματα, τό «]» τόν πληθυντικόν 
καί τό «in» τά θηλυκά. Π. χ . : Parto ση
μαίνει πατέρας, parta =  πατρικός, parte =  
πατρικής, parti =  ασκώ πατρικήν έξουσί- 
ocv, partino — μητέρα.

‘Η ευκολία έκμαθήσεως τής έσπεράν
το καί τό ρεΰμα τής έποχής περί διε
θνούς συνεννοήσεως δι’ ειρήνην τών λαών 
συνετέλεσαν είς τήν τεραστίαν διάδοσιν 
αυτής. Τό 1905 ίδρύθη ή Π αγκόσμιος 'Ε 
ταιρία ‘Εσπεράντο (Universala Esperanto 
Asocio). Παρά ταΰτα ή έσπεράντο κατε- 
κρίθη ΰπό πολλών καί οί έσπεροτντισταί 
κατεδιώχθησαν, κατηγορούμενοι διά «κο
σμοπολιτισμόν». Τό 1966 ύπεβλήθη εις 
τόν Ο.Η.Ε. πρότασις πρός ριζικήν λύσιν 
τού γλωσσικού προβλήματος τής ϋφη- 
λίου, φέρουσα τάς ϋπογραφάς ένός έκα- 
τομμυρίου άνθρώπων καί 4.500 όργοτνώ- 
σεων, άντιπροσωπευουσών ά λ λα  74 έ- 
κατομμύρια ατόμων. Οί έσπεραντισταί, 
κατά τους υπολογισμούς τής διεθνούς έ- 
ταιρίας των, ανέρχονται είς 8 .000.000  
σήμερον. Πολλαί προσπάθειαι καταβόλ- 
λονται διά τήν διά^οσίν της. Οί όπαδοί 
της έλπίζουν, δτι τελικώς θά καθιερωθή 
ώς διεθνής καί θά ΰποσκελίση τάς πλέον 
διαδεδομένος είς τόν κόσμον γλώ σσας. 
Ούδέν πέραν τής έλπίδος των βέβαιον.

Κ. X.



Π Ρ Ο Α ΓΩ ΓΑ Ι
Διά Β. Δ )το ς  έκδοθέντος έν Ά θ ή ν α ις  τήν

5 .1 2 .1 9 6 9  καί δημοσ ιευθέντος ε ις  τό  ύπ' άρ. 
424 Φ.Ε.Κ. (τ . Γ )  τή ς  1 3 .1 2 .1 9 6 9 , βάσει: 
1) τώ ν δ ια τά ξεω ν τώ ν άρθρων 18 καί 45 τοΰ 
Ν. Δ )το ς  1 3 9 )1 9 6 9  (Α  57) «Περί ιεραρχ ίας, 
προαγωγών, άποστρατείας καί μεταθέσεω ν τώ ν 
μονίμων 'Α ξ ιω μα τικώ ν τώ ν Σω μάτω ν Χω ροφυ
λακής, 'Α σ τυνομ ίας  Πόλεω ν, Λ ιμεν ικού  καί 
Πυροσβεστικού» καί 2) τώ ν ύπ' άριθ. 5 άπό
3 0 .4 .1 9 6 9  καί 6 άπό 2 .5 .1 9 6 9  Π ρακτικώ ν 
τοΰ Συμβουλίου 'Α σ τυνομ ίας Πόλεω ν (δρθρον 
35 παρ. 1 στοιχ. γ '  Ν .Δ. 1 3 9 )1 9 6 9 ), προή- 
χθησαν οί κάτωθι 'Α ξ ιω μ α τικο ί ’Αστυνομ ίας Πό
λεω ν, έκ  τώ ν έν ίσχύϊ πινάκων προακτέω ν τοϋ 
έτο υ ς  1969 — 1970 πρός πλήρωσιν ύφ ισταμέ- 
νων κενώ ν οργανικώ ν θέσεω ν, ώς άκολούθω ς:

— Εις τό ν  βαθμόν τοϋ 'Αστυνόμου Α ' Τά- 
ξεω ς, ό 'Α στυνόμος Β ' Τ άξεω ς Ό ρ φ α νά κη ς  
Ιω άννης τοϋ Σπυρίδω νος, κα τ ' έκλογήν.

Ε ις τόν  βαθμόν τοϋ 'Αστυνόμου Β ' Τάξεω ς, 
ό Ύπαστυνόμος Α ' Τ άξεω ς Ψ αρρόκης 'Ιω ά ν 
νης τοϋ Βασ ιλείου, κ α τ ' άρχα ιότητα .

Προήχθησαν, κατά τά κεκανονισμένα, ε ις  
τόν βαθμόν τοϋ Ύ π αρχιφ ύλακος, οί 'Α σ τυφ ύ 
λ α κες : 1) (97 4 7 ) Τσ ιάμης Βασ., 2) (9754 ) 
Ά νδρ ιόπ ουλος Χρ., 3) (9 7 7 5 ) Παπαδόπουλος 
Ά ν τ .  καί 4 ) (97 8 1 ) Καλλιαμβάκος Γεώργ.

Ωσαύτως, διά τή ς  ύπ' άριθ. 1 8 2 9 4 )2 3 2 )4  
άπό 3 1 .1 2 .6 9  άποφ. Α .Α .Π ., περί προαγωγής 
'Αστυφυλάκω ν, καταληφ θέντω ν ύπό τοϋ ορίου 
ή λ ικ ία ς  τήν  3 1 .1 2 .6 9 , προήχθησαν ε ις  τόν 
βαθμόν τοϋ Ύ π αρχιφ ύλακος οί κάτω θ ι 'Α σ τυ 
φ ύλακες, τεθ έν τες , μέχρι τή ς  όρ ισ τικής δ ια 
γραφής τω ν, έκ το ς  οργανικώ ν θέσεω ν: 1) Μπί- 
δας Κων, 2) Γιαννόπουλος Π έτρ ., 3) Μπου- 
ξάς Φώτ., 4 ) Μ πακλαβάς Θωμ., 5 ) Μονδρου- 
λέας Ν ικ., 6) Π έτροβας Δημ., 7) Ά γγελόπ ου -

λος Ίω ά ν .,  8) Ποδάρας Παν., 9) Μ πούρτξι- 
νος Παν., 10) Σ τεφ α νά κη ς  Ν ικ ., 11) Κ ανέλ- 
λος Κων., 12) Ή λ ιόπ ουλος Ά δ ά μ , 13) Ά ν -  
δριόπουλος Χρ., 14) Ά θ α να σ ά κης Ά λ έ ξ . ,  15) 
Τσεκούρας Δημ., καί 16) Μ πεκρής Σ ω τ.

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε ΙΣ
Παρητήθησαν ο ί: 1) Ύ π αρχ ιφ ύλαξ Παπαδη- 

μητρίου Ά ν δ ρ ., 2) Ά σ τυ φ ύ λ α ξ  Τσιαμπούρης 
Γρηγ.

Δ ΙΑ ΓΡ Α Φ Α Ι
Διά Β. Δ )το ς , έκδοθέντος έν Ά θ ή ν α ις  τήν

1 6 .1 2 .1 9 6 9  καί δημοσ ιευθέντος ε ις  τό  ύπ' 
άριθ. 432 Φ .Ε.Κ. (τ . Γ ' )  τή ς  2 0 .1 2 .1 9 6 9 , 
βάσει: 1) τώ ν δ ια τά ξεω ν τοϋ άρθρου 52 παρ. 4 
τοϋ Ν. Δ )το ς  1 3 9 )1 9 6 9  (Α . 57) «Περί ιεραρ
χ ίας, προαγωγών, άποστρατείας καί μ εταθέ
σεων τώ ν μονίμων 'Α ξ ιω μα τικώ ν  τώ ν Σω μά
τω ν Χω ροφυλακής, 'Α σ τυνομ ίας  Πόλεω ν, Λι- 
μενικοϋ καί Πυροσβεστικού» καί 2) τοΰ ύπ' 
άριθ. 16 άπό 1 .1 0 .1 9 6 9  Π ροκτικοϋ τοϋ Σ υ μ 
βουλίου 'Α σ τυνομ ίας  Π όλεω ν (άρθρον 35 παρ. 
1 στοιχ. γ '  Ν. Δ. 1 3 9 )1 9 6 9 ), άπεστρατεύθη 
άπό 18 .12 .1969 ό 'Α σ τυνομ ικός Δ ιευθυντής 
Β ' Τ άξεω ς Παπακώστας Σ ερ α φ ε ίμ  τοϋ Δημη- 
τρ ίου, προαχθείς ε ις  τό ν  δν κα τέχ ε ι βαθμόν 
τήν 1 7 .1 1 .1 9 6 9  καί παραμείνας εκ τό ς  οργα
νικώ ν θέοεω ν έπί ένα μήνα, ώς αί δ ια τά ξε ις  
τοϋ άρθρου 52 παρ. 4 τοϋ Ν .Δ . 1 3 9 )1 9 6 9  ό- 
ρίξουν. Δ ιά τήν  μακροχρόνιον έν  τώ Α σ τυ ν ο 
μικά) Σ ώ ματι ύπηρεσίαν του έξεφράσθη αύτφ 
εύαρέσκεια . Ό  ε ίρ ημένος δ ιεγράφ η τή ς  δυ- 
νάμεω ς τοϋ Α σ τυνομ ικού  Σώ ματος άπό 2 
Ια νου ά ρ ιο υ  1970.

Δ ιεγράφησαν οί Α σ τυ φ ύ λ α κ ες : 1) Ζαχα-
ρ ιουδάκης Ά λ έ ξ . ,  διά λόγους π ειθαρχίας, καί 
2) Φαράξογλου Ά θ α ν ., διά λόγους ύγείας.
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ΠΕΝΘΗ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ
Την 10 .1 .70  άπεβίω σεν ό έ. σ. ’ Α ρχηγός 

Α σ τυνομ ίας  Π όλεω ν Κ αρυώ της Θωμάς. Τήν 
κηδεία ν  του , ή οποία έ γ έ ν ε το  τή ν  έπομένην 
ε ις  τό  Α Ν εκρ οτα φ ε ϊο ν  Αθηνώ ν, παρηκο- 
λούθησε πλήθος κόσμου έκ  τω ν συγγενώ ν 
καί φ ίλω ν τοϋ μετασ τά ντος . Ω σαύτω ς ό Ύ- 
παρχηγός τή ς  Α. Π. κ. Κ. Τσ ιούγκος καί πολ
λοί αστυνομ ικο ί έτίμ ησ αν δ ιό  τή ς  παρουσίας 
τω ν τή ν  κηδεία ν  τοϋ  αειμνήστου 'Α ρχηγού 

καί εκλαυσαν μαζί με τή ν  βαρυαλγούσαν οί- τοϋ τε τ ιμ η μ έν ο υ  άΕιωματ,κοϋ ό 'Α σ τυνομ ικός 
κο γενε ια ν  του. Εκ μέρους τοϋ  'Α σ τυνομ ικού  Δ ιευ θ υ ντή ς  Α ' κ. Γεώ ργιος Ρ ουμελ ιώ της, ό 
Σ ώ μα τος, κα τεθεσ ε  σ τέφ ανον  έπί τή ς  σορού όποιος σ υ γκεκ ινη μ ένο ς  είπε τά  έΕής:

« Αείμνηστε ’Αρχηγέ Θέαμα Καρυώτη,
Η Αστυνομική οικογένεια, άποτίουσα δίκαιον φόρρν τιμής, μέ εύλά- 

, ν  προσέρχεται σήμερον παρά τήν σεπτήν σορόν σου, και έπιτελιεϊ σε 
τούτο,  ̂ επιβεβλημενον καθήκον προς τον άνδρα, δστις έπί μακρόν ώς αξιω
ματικός, ως στέλεχος τοΰ Σώματος προσέφερες πράγματι πολυτίμους υπη
ρεσίας. ' 1

Δικηγόρος ών, κατετάγης εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα, εξελθών τής Σχο
λής ως Τπαστυνόμος^ Β ' έν ετει_ 1923. Άνήλθες έπαξίως δλας τάς βαθμί- 

< Ωι« Χ ια« θέχρι καί τοϋ ανώτατου βαθμού, έργασθείς μετά ζήλου 
και  ̂αυτοθυσίας εις άπάσας τάς Υπηρεσίας τοϋ Σώματος, μέ πάντοτε επι
τυχίαν εις ολους τούς τομείς.

Υπήρξες ηγετική φυσιογνωμία, άριστος αστυνομικός, εξαίρετος ανθρω-, 
πο„ αγαπητός εις δλους. Ό  ζήλος σου καί ή άφοσύοσίς σου εις τό καθήκον,: 
είναι δι ημάς τούς νεωτέρους φωτεινά παραδείγματα.

Αφωσιωμένος εις τά ιδεώδη τής Πατρίδος, τής θρησκείας καί τής οι
κογένειας, προσέφερες όλες σου τις δυνάμεις καί μέ τό παράδειγμά σου, χά
ραζες την πλήρη επιτυχίαν τής. λεωφόρον τής ’Αστυνομίας, τήν οποίαν οί 

.-. νεωτεροι βαδιζομεν ύπερηφάνως.
; Π θ° τής εις το Σώμα κατατάξεώς σου, .έλαβες μέρος εις- τήν έκστρα- 

. τειαν της Μ. ’Ασίας ώς. .{^αξιωματικός. Παρά τοϋ τότε Τπουργού Στρα
τιωτικών, ετιμήθης διά τού. Πολεμικού Σταυρού, «διότι, εις συμπλοκήν εις 
αγώνα κατα την 'έπτχείρησιν 11.6.1920 ώρμησες, άψηφοη· τον θάνατον, κα- 
τα των εχθρικών χαρακωμάτων, όείξας ηρωισμόν, αυτοθυσίαν, αντοχήν, γε- 
νομενος  ̂ζηλευτός εις τούς λοιπούς συναδέλφους σου καί διά τής πεποιθή- 
σεως προς την νίκην, ήν. ένέπνεες καί εις τούς λοιπούς, κατεδίωξες μετ’ αυ
τών και συνετριψες τον εχθρόν»,

, Ετιμήθης; διά τοΰ ^Μεταλλίου τού ’Αστυνομικού Σταυρού «διότι κατά
την περίοδον τής Κατοχής, κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας, έξέθηκες τήν
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ζωήν σου εις κίνδυνον, έπιδείξας αυτοθυσίαν».  ̂  ̂ ( s
’Αλλεπάλληλοι καί παρόμοιοι αί πλε'ισται δσαι αλλαι ήθικαί άμοιβαι κα

τά τήν εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα υπηρεσίαν σου_μέχρι τού έτους 1950, δτε 
παρητήθης καί άποχωρήσας τοΰ Σώματος, επανήλθες εις τό πρότερον λει
τούργημά σου, τό δικηγορικόν. . ,

Πάντοτε έκρίνεσο ώς έκ των καλυτέρων και πλέον πεπειραμένων εν τη 
διοικήσει σεμνός, ώς διακρινόμενος διά τήν εντιμότητα καί τό ήθος, ώς α
ξιωματικός τιμών τό Σώμα, ώς ειλικρινής καί,ισχυρού χαρακτήρος, με αφο- 
σίωσιν εις τό καθήκον, ώς άριστος αξιωματικός και ηγέτης.

Σεβαστέ μας ’Αρχηγέ, ; ^
'Τπέκυψες εις τήν κοινήν μοίραν τών ανθρώπων, εις τον αιώνιον νο-

μον τής φθοράς καί τοΰ θανάτου. ( _ ,
Μάς αποχωρίζεσαι πλέον, ΐνα είσέλθης εις τήν βασιλείαν τών δίκαιων, 

πλήρως ικανοποιημένος,, δτι έξετέλεσες τό καθήκον σου προς πάσαν κατεύ- 
θυνσιν, άφήσας εκλεκτούς βλαστούς σου, συνεχιστας τών παραδόσεων σου.

Ευλαβείς προ τής σοροϋ σου, σέ αποχαιρετούμε και σοΰ ευχομεθα κα- 
τάταξιν εις τήν χορείαν τών δικαίων καί δπως ό Θεός, ο νεκρών και ζεόντων 
τήν εξουσίαν έχων, χαρίση εις τούς οικείους σου τήν έξ ύψους παρηγοριάν, 
σέ δέ τήν εν σκηναΐς δικαίων αίωνίαν άνάπαυσιν.

Ό  κατατιθέμενος επί τής σοροΰ σου, στέφανος τού Αστυνομικού Σώ
ματος, αποτελεί έλαχίστην ένδειξιν τιμής καί άναγνώρισιν τών πολυτίμων 
προς αύτό υπηρεσιών σου.

’Ά ς είναι αιώνια ή μνήμη σου καί έλαψρον το χώμα που σε σκεπασε».

ΗΛΙΑΣ ΣΙΓΑΛΑΣ “
Τήν 5 .1 .1970 άπεθίωσε καί τή ν  έπομένην 

έκηδείιθη ε ις  τό Ν εκροταφ εϊον  Ζωγράφου 
ό έ. σ. Αστυνόμος Β ' Σ ιγά λα ς  Ή λ ία ς . 
Τήν κηδείαν του άγαπητοϋ συναδέλφου πα- 
ρηκολούθησαν, έκ το ς  τώ ν πολυπληθών συγ
γενώ ν καί φ ίλω ν, πλεϊστοι αστυνομικο ί, πα
λαιο ί συνάδελφοι κα ί συνεργάται τοΰ θανόν- 
Γος. Α ντιπροσω πεία  τοϋ Α σ τυ νομ ικο ί! Σ ώ 
ματος, ύπό τόν Ά σ τυ ν . Δ )ν τή ν  Β ' κ. Τσι- 
ρ ιγκαν Δημήτριον, συνώδευσεν ε ις  τήν τε- 
λευτα ίαν  του κατο ικ ίαν  τόν  ε ις  Κύριον άπο- 
δημήσαντα άείμνηστον 'Α στυνόμον. Ό  κ. Τσι- 
ρ ίγκας, καταθέτω ν έπί τοϋ φ ερέτρου τόν  σ τέ

φανον, εΐπεν, έν μέσω τώ ν κλαυθμών τώ ν 
παρισταμένων, τά  έθής :

«Ή Ήλίας Σιγάλας άπέθανεν. 'Τπέκυτ|>εν εις τόν άδυσώπητον νόμον 
τοΰ θανάτου. Ήτο θέλημα Θεού, πού έκρινεν αρκετήν την επίγειον πορείαν 
του. Ό  Ήλίας Σιγάλας έφυγεν από ανάμεσα μας. Ή  ωραία καί γαλήνια, 
δμως, μορφή του, ή άνάμνησις τών έργων καί τής ζωής του γενικώς, μιας 
ζωής γεμάτης από άρετάς καί θυσίας, θά μείνη πάντοτε εις τόν αστυνομικόν 
κόσμον, ώς σύμβολον καί ώς ιδέα, διότι 6 Ήλίας Σιγάλας ήτο ό τελειος τύ
πος τοΰ άνωτέρου ανθρώπου.
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Ύπήρξεν ήθικός καί τίμιος, σεμνός καί ειλικρινής, απολύτως άφωσιω- 
μένος εις την Πατρίδα καί τό καθήκον. Ό  Ήλίας Σιγάλας έγεννήθη τό 
έτος 1913 εις Δενούσα ’Αμοργού. Τό 1937 κατετάγη εις τό Αστυνομικόν 
Σώμα ώς άστυφυλαξ. Τήν 2.10.44 προήχθη εις τον βαθμόν του Άρχιφύ- 
λακος. Τήν 26 .9 .5 0  προήχθη εις Ύπαστυνόμον Β '. Τήν 17.11.54 εις Ύ- 
παστυνόμον^A ' καί τήν 31.12.64 είς ’Αστυνόμον Β '. Τό έτος 1968, κατα
ληφθείς υπό του ορίου ηλικίας, άπεχαιρέτησε τό ’Αστυνομικόν Σώμα.

’Αξέχαστε Ήλία,
Θλιβερόν είναι τό καθήκον καί βαρύ τό χρέος πού εκτελώ σήμερον. 

Είναι απέραντος ή θλΐψις καί δυνατός ό πόνος πού πλημμυρίζει τάς καρδίας 
δλων^ μας. Τό καυτό δάκρυ των συναδέλφων καί τών φίλων σου, αποτελεί 
τον ύστατον χαιρετισμόν.

Σέ άφηνομεν τώρα, αξέχαστε Ήλία, διά τό μακρυνό καί ατελείωτο τα
ξίδι σου. Είθε τό χώμα τής ’Αττικής πού θά κάλυψη τό σώμα σου νά είναι 
έλαφρόν. Ό  Δημιουργός τού Σύμπαντος, πού άνοιξε διάπλατα τήν αγκάλη 
του διά νά σέ δεχθή, είθε νά χαρίση παρηγοριάν καί ψυχικήν γαλήνην είς 
τήν άγαπημένην σου οικογένειαν.

_ Τό ’Αστυνομικόν Σώμα, τό όποιον εύόρκως υπηρέτησες, καταθέτει δι’ 
εμού στέφανον είς έ'νδειξιν τιμής καί ευγνωμοσύνης, διά τάς είς αύτό καί 
τήν Κοινωνίαν προσφερθείσας υπηρεσίας σου καί συμμετέχον είς τό βαρύ 
πένθος^ εύχεται όπως ό Κύριος κατατάξη τήν ψυχήν σου έν σκηναΐς δικαίων.

Αιώνια θά μείνη ή μνήμη σου».

ΠΑΝΑΓ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Ακόμα ένα  μέλος τη ς  μ εγά λης Α σ τυ ν ο 

μ ικής  ο ικ ο γ έν ε ια ς  έφ υ γ εν  άπό κοντά  μας. Ό  
έν  Μ .Δ. Α σ τυ ν ό μ ο ς  Β ' Μ ιχαη λ ίδ η ς  Π ανα
γ ιώ τη ς . Ά π οβ ιώ σ ας τή ν  7 .1 .70 , έκηδεύθη 
τήν  ίδ ιαν ήμέραν ε ίς  τό  Ν εκρ οτα φ ε ϊο ν  Ν. Φι
λα δ έλφ ε ια ς . Είς τό  πένθος τή ς  ο ικ ο γ έν ε ια ς , 
σ υμμ ετέσ χε δ ι' άντιπροσω πείας όόλκληρον τό  
Α σ τυνομ ικόν Σώ μα. Ο Α σ τυνομ ικός Δ )ν τή ς  
Β κ. Δ ιονύσ ιος Μ αρ ίνος, κα τα θέτω ν  σ τέφ α 

νον, προέπεμψε τό ν  ν εκρ ό ν  ε ίς  τή ν  τελ ευ - 
τα ία ν  του κα το ικ ία ν , δ ιά  τώ ν έΕής σ υ γκ ινη τ ι
κών λ ό γ ω ν :

«’Αείμνηστε συνάδελφε Παναγιώ·.,,,
Σήμερον συνεκεντροόθημεν δλοι οί συνάδελφοί σου είς τόν ιερόν τού

τον χώρον, ίνα σέ προπέμψωμεν είς τήν τελευταίαν κατοικίαν σου. Ή  θλίψις 
ο ων, έν ενεργείς* και συντάξει, είναι βαθεια διά τήν απώλειαν σου καί πε- 
ρισσότερον ημών τών παλαιών συναδέλφων σου, οί οποίοι σέ έγνωρίσαμεν, 
συνειργασθημεν μαζί σου καί πολύ σέ ήγαπήσαμεν.

Ηνάλωσες τάς δυνάμεις σου δλας διά τό ’Αστυνομικόν Σώμα, τό όποιον 
ηγάπησες καί διά τό μεγαλεϊον τού όποιου είργάσθης πάντοτε μετά περισσού 
ζήλου καί άφοσιωσεως.
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Ή  άφοσίωσίς σου και ή έργατικότης σου, ώς πάντες οί παλαιοί συνά- 
δελφοί σου ένθυμούμεθα, υπήρξαν συγκινητικα'ι καί αποτελούν παραδείγματα 
δι’ δλους τούς νεωτέρους.

Ό  Μιχαηλίδης Παναγιώτης τού Γεωργίου εγεννηθη τώ 1902 εν Σμύρ
νη καί κατετάγη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα τώ 1922 μέ αριθμόν μητρώου 
434, άποτελέσας τά πρώτα στελέχη τούτου.

'Τπηρέτησεν εις διάφορους 'ΤΡπηρεσιας τού Σώματος, επιτελικας και 
μή, προσφέρας πάντοτε άρίστας υπηρεσίας.

Συνεπείφ τής έργατικότητος καί τής επιπόνου υπηρεσίας του έκλονίσθη 
σοβαρώς ή υγεία του καί τό έτος 1948 έτέθη εις την τιμητικήν κατάστασιν 
τής Μονίμου Διαθεσιμότητος.

Άνήλθεν επαξίως δλας τάς βαθμίδας τής ίεραρχικής κλίμακος  ̂μέχρι 
καί τού ’Αστυνόμου Β ' τάξεως. Έτιμήθη διά παρασήμων καί μεταλλίων.

Ηύτύχησε νά ΐδη τά αγαπημένα του τέκνα μεγάλα καί άποκατεστημένα.
’Αλλά ή μοίρα τών θνητών είναι γνωστή. Ό  αδυσώπητος θάνατος, μετά 

σοβαρόν άτύχημα καί ασθένειαν, τον άπέσπασε σήμερον τάς πρώτας πρωϊ- 
νάς ώρας από τούς κόλπους τής πολυαγαπημένης του οίκογενείας καί άφήκε 
μέγα κενόν καί μεγίστην θλίψιν.

Είθε ό Πανάγαθος καί Πανεύσπλαγχνος Θεός νά ένσταλλάξη βάλσαμον 
παρηγοριάς εις την πιστήν σύντοροφον τής ζωής του καί εις τα τέκνα του, 
ή ’Αττική δε γή, ή όποια μετ’ ολίγον θά τον δεχθή, νά είναι ελαφρά.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων καταθέτει δι’ εμού επί τής σορού 
σου στέφανον, ώς έλάχιστον φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης διά τάς προσ- 
ψερ'θείσας εις τούτο καί την Πατρίδα υπηρεσίας σου.

’Ά ς είναι αιώνια ή μνήμη σου».

ΠΑΝΑΓ. ΑΕΜΕΣΤΙΧΑΣ
Ό  Π αναγιώ της Δ εμ έσ τιχας , Ά σ τυ ν . Β ' έν 

Μ .Δ ., άπεθίωσε τήν  1.1 .70. Τήν 10ην πρωι
νήν ώραν τή ς  έπομένης, έκηδεύθη ε ις  τό  Νε- 
κροταφεϊον τοϋ Βύρωνος.

ΜαΖί μέ τούς σ υ γγενείς  του, πολυάριθμοι 
φ ίλο ι έκλαυσαν διά τό ν  θάνατον τοϋ έξα ιρ έ- 
του άνθρώπου, τοϋ καλού ο ικογενειάρχου, τοϋ 
άγαπητοϋ άοτυνομικοϋ.

Ό  Π αναγιώ της Δ εμ έσ τιχας έγεννήθη τό 
1900 ε ις  Κότρωνα Λακω νίας. Τό έ το ς  1925 
κατετάγη  ώς άστυφύλαζ ε ις  τό  Α σ τυ νομ ικό ν  
Σώ μα. Τό 1943 προήχθη ε ις  Ύ παστυνόμον 
Β ' ,  τό  1949 ε ίς  Ύ παστυνόμον Α ’ καί τό  
1967 ε ίς  Α σ τυνόμ ο ν  Β '.

Είς όλας τά ς  έκδηλώ σεις  τή ς  έπϊ γής Ζωής 
του, δ ιεκρ ίν ετο  διά τόν  εύθύ χαρακτήρα του, 
τό  αψογον ήθος του, τήν  μόρφωσιν καί τά  
άνθρώπινα, τά  ώραϊα αίσθήματά του.
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ΒΙΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ '
Την 16 .1.70  άπεβίω σεν, έΕ όλου, ένταϋθα 

καί τήν  έπ ομένην έκηδεύθη ε ις  τό  Ν εκροτα- 
φ ε ϊόν  Π ερ ισ τερ ιού , ό έ. σ. 'Α σ τυνόμ ος Β ' 
Β ίγλη ς  η Β ιγλά κη ς  Ιω ά ν ν η ς . Εις τή ν  κη
δε ίαν  του, ή τ ις  έ γ έ ν ε το  έκ  του ίεροϋ ναοϋ 
Ε ύα γγελ ισ τρ ία ς  Π ερ ισ τερ ιού , προσήλθε πλή
θος κόσμου. Έ κ  μέρους τοϋ 'Α σ τυνομ ικού 
Σ ώ μ α το ς  προηκολούθησε τή ν  κηδείαν  ανάλο
γος αντιπροσωπεία υπό τό ν  'Α σ τυνόμον Α ' 
κ. Φ. Βασιλόπουλον. Χ α ρακτηρ ισ τική  ήτο ή 
παρουσία τοϋ Δημάρχου μετά  τοϋ Δ ημοτικού  
Συμβουλ ίου  Π ερ ισ τερ ιού , τοϋ όποιου έπί μα
κράν έ τύ γ χ α ν εν  εκ λ εκ τό ν  μέλος ό μετασ τάς. 
Ο κ. Βασ ιλόπουλος κα τέθεσ ε σ τέφ ανον τ ι 

μής έπί τή ς  σοροϋ, έκ  μέρους τοϋ Α σ τυ ν ο μ ι
κού Σ ώ ματος, καί άπ εχα ιρέτησε τό ν  άείμνη- 
στον συνάδελφον διά τω ν έΕής:

«Άνετέθη εις εμέ τό σκληρόν καθήκον, ν’ απευθύνω ιόν ύστατον χαι
ρετισμόν^ προς τόν αγαπητόν μας έ.σ. συνάδελφον ’Αστυνόμον Β ' Ίωάννην 
Βίγλην ή Βιγλάκην.

_ δύναμαι νά έκφράσω τήν. βαθυτάτην θλίψιν, ή όποια συνέχει όλους 
ήμας 'διά τον πρόωρον θάνατόν του 'καί ν’ απαριθμήσω τάς άρετάς του καί 
τάς σπουδαίας υπηρεσίας, τάς οποίας προσέφερεν εις τήν Πατρίδα. 'Τπήρ- 
ςεν ενας^ αριστός αξιωματικός, ένας εκλεκτός πολίτης, ένας υποδειγματικός 
οικογενειάρχης, ένας εύσεβής Χριστιανός, ένας υπέροχος 'Έλλην, ό όποιος 
ενεσαρκωνε^ τόν τέλειον άνθρωπον, τόν πλασμένον νά έργασθή ακαταπόνητα 
ει, τήν ζωήν του, δια την εξυπηρετησιν τοΰ δικαίου καί τής αρετής, διά τό 
καλόν των συνανθρώπων του.

, μας μεινΌ αλησμόνητος ή τόλμη του, ή ευψυχία του, ή αυταπάρνη
σ ή  του, κατά ^τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος του, όπως θά μάς μείνη άλη- 
σμόνητος καί ή απέραντος καλωσύνη του.

'Q, ’Ιωάννης Βίγλης έγεννήθη εις Χανιά Κρήτης τό 1902. Τό έτος 
1924 είσήλθεν εις την ’Αστυνομικήν οικογένειαν, ώπλισμένος με πλούσια 
ψυχικά και πνευματικά εφόδια. Εκλεισεν εις τήν καρδίαν του τήν μεγάλην 
αποστολήν τοϋ Αστυνομικού Σώματος καί ήτο πάντοτε πρόθυμος νά θυσϊά- 
ση καί αυτήν ακόμη τήν ζωήν του, διά τήν επιτυχίαν των υψηλών ιδανικών.

Κατετάγη εις τήν Αστυνομικήν Σχολήν ’Αστυφυλάκων εν Κερκύρα 
την 24.12.1924 καί έξήλθεν αυτής τήν 7. Ο Ί925.

Προήχθη εις Άρχιφύλακα τήν 2αν ’Οκτωβρίου 1943, εις 'Τπαστυνό- 
μον Β τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1944, εις 'Τπαστυνόμον Α ' τήν 31ην Δεκεμ- 
βρίου 1949 και τήν 26ην^ Δεκεμβρίου 1954, κατόπιν αίτήσεώς του, παρη- 
τηθη τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος, άπονεμηθέντος αύτώ τοΰ βαθιιοΰ τοΰ ’Α
στυνόμου Β ' τάξεως.

, 'Υπηρέτησε μετά πλείστης επιτυχίας εις διαφόρους ’Αστυνομικός 'Τπη- 
ρεσιας τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως. ’Αθηνών, Πατρών καί Κερκύρας. Ή  « 
Τπηρεσία^έτίμησεν αυτόν διά τής απονομής αναλογών αμοιβών, ως τό Χαλ- 

κουν Μετάλλιον ’Αστυνομικής. ’Αξίας, τό ’Αναμνηστικόν'Μετάλιον τοΰ Έλ-
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ληνοϊταλικοϋ Πολέμου 1940— 1941 καί τέλος τον ’Αστυνομικόν Σ ταυρόν.
Εις τον ιδιωτικόν βίον του υπήρξεν υπέροχος οικογενειάρχης, δημιουρ- 

γήσας πολυμελή οικογένειαν, μέ χρηστά ήθη καί Ελληνικά ιδεώδη.
’Αγαπητέ μας συνάδελερε Γιάννη Βιγλακη,
Θρηνοΰμεν ειλικρινώς δια την πρόωρόν απώλειαν σου, εμπνεομενοι, ό

μως, από την φωτοβόλον προσωπικότητά σου καί από την αγνότητα τής ψυ
χής σου, θά ζώμεν μέ την σκέψιν, δτι εΰρίσκεσαι πάντοτε κοντά μας και 
θ’ άποτελής παράδειγμα Ικανού δημοσίου λειτουργού καί εξαίρετου ανθρώπου.

Τό ’Αστυνομικόν Σώμα, άποτίον φόρον τιμής, ώς ελαχίστην έκίδήλωσιν 
έκτιμήσεως των πολυτίμων υπηρεσιών, τάς οποίας προσέφερες^ εις αυτό καί 
την Έληνικήν Κοινωνίαν, καταθετει δι εμοΰ στέφανον και δεομεθα, όπως ο 
Πανάγαθος Θεός χαρίση εις την άγαπημένην σου οικογένειαν την εξ ΰψους 
παρηγοριάν.

Αιώνια σου ή μνήμη, αγαπητέ μας συνάδελφε».

Ά ν ά λο γο ν  τη ς  προσωπικότητος του νεκρού Δήμου συνώδευσε τό  φ έρετρον ε ις  τό ν  τά- 
έπ ικήδειον έζεφ ώ νησε καί ό Δήμαρχος Περί- φον καί έπαιάνισε τόν  πένθιμον. 
στερίου κ. Παναγιωτόπουλος. Μουσική τού

Θρηνοϋντες και ημείς την απώλειαν τόσων εξαίρετων μελών 
τής ’Αστυνομικής οικογένειας μας, τά όποια ήνάλωσαν την ζωήν 
των εις τον βωμόν τής 'Τπηρεσίας καί τής Πατρίδάς, δεν εχομεν 
είμή να ένώσωμεν μετά των οικείων των τάς προς τόν Κύριον δεή
σεις μας, ϊνα τάς ψυχάς αυτών τάξη εν σκηναίς δικαίων.

’Αλησμόνητοι συνάδελφοι.,, Τό παράδειγμα σας και τα έργα 
σας, θά μάς συντροφεύουν. Ή  μνήμη σας, ας είναι αίωνία.

I * Α .Π Ι
«Α. X.»
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Α Ν  Α Κ Ο Ι Ν Ω . Σ Ι Σ
Φέρεται εις γνώσιν τών ένδιαφερομένων διά την βιβλιοδεσίαν 
τών τόμων του περιοδικού «’Αστυνομικά Χρονικά», δτι δύναν- 
ται νά άπευθυνωνται εις τό επί τής όδοϋ Σόλωνος άριθ. 94α 
καλλιτεχνικόν βιβλιοδετείων καί χρυσωτήριον τοΰ κ. Φ. Ψάλ- 
λη, τηλ. 617.466. Τιμή, κατόπιν ιδιαιτέρας συμφωνίας (συμ- 
φέρουσα).



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ -  Ε. Τ. Υ. Α. Π. 
MHNQN ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ — ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1969

Ενημ,ερωσίζ των ησψαλισμενων τοΰ Κλάδου 'Γγείας έπί τής οίκονομι- 
κης κινήσεως καί των πεπραγμενών τοΰ Ταμείου, κατά τούς μήνας Νοέμβριον 
καί Δεκέμβριον άντιστοίχως:
Α ') Γνωρίζεται ύμΐν δτι:

α) Κατα μήνα Νοέμβριον έ.ε. τό Ταμεΐον έπραγματοποίησεν:
Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  ..............................................................  436.716 __

® έκ συμ/χής Δημοσίου ............................................  1 .6 7 8 .3 3 7 .—

Σ ύ ν ο λ ο ν Ε σ ό δ ω ν  
Έ ξ ο δ α  ........................

2 .1 1 5 .0 5 3 .—
839.641.—

Π λ ε ό ν α σ μ α ....................................................................... 1 .2 7 5 .4 1 2 .—

β) Κατα μήνα Δεκέμβριον έ.ε. μερίμνη τοΰ Ταμείου:
1) Έςητάσθησαν:
ι) Ύπό ιατρών τής έκλογής των οίκοι ............................. 3 .950 Μέλη
ιι) Είς Ιατρεία τής εκλογής των ........................................ 1 .690 »
ιιι) Είς Ιατρεία και 'εργαστήρια τής 'Γγειον. 'Γπηρεσίας 

τοΰ ΑΑ_. Πόλεων καί τόν Κλάδον 'ίγε ία ς ’Αθηνών,
Πειρ-αιώς (έξετάσεις παθολογικαί ή παρακλινικαί) 6 .176  »

ιν) Είς Ιδιωτικά έργαστήρια καί ιατρούς, κατόπιν παρα
πομπής υπό τοΰ Ταμείου πρός παθολογικήν καί πα-
ρακλινικήν έξέτασιν ή θεραπείαν ..........................  1 .096 »

2) ΎπεβλήΘησαν είς όδοντιατρικήν Θεραπείαν έν Πά-
τραις καί Κέρκυρά .....................................................  1 9  »

3) Είσήχθησαν είς Νοσοκομεία καί Κλινικάς τής έκλο-
Τής των .........................................................................  176

4) ΕίσήχΘησαν είς Μαιευτήρια καί έτεκον αί σύζυγοι . . 23 μελών
5) ΈχορηγήΘησαν όρθοπεδικά είδη άςίας 6.146,70 βρχ. είς 16 μέλη

"Ητοι συνολικώς περιεθάλπησαν ...............................  13.599 Μέλη

6) Εςετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής έκλογής τών μελών 
10.908 συνταγαί.

Ό  ’Αρχηγός
'Ως Πρόεδρος τοΰ Κλάδου Υγείας Α. Π. 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑΑΑΝΟΠΟΓΑΟΣ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

1. ΕΙς τους νεοιτέρους χρόνους, άνακηρύσ- 
σοτται, έπισήμως, υπό τής 'I. Συνόδου εις 
την ’Ανατολήν .καί υπό των Παπών εις 
τήν Δΰσιν (θηλ.). -— “Εχει την σημασίαν 
τοϋ «λόγου τιμής» είς τήν ακριβή τήρη- 
σ:ν μιας ύπσσχέσεως.

2. Τοϋ λέοντος, λέγεται σκύμνος.
3. Μεταφοριικώς, σημαίνει και πρόοδος ή ε

πιτυχία. — Γερμανός φιλόσοφος έκ των 
μεγαλύτερων των νεωτέρων χρόνων.

4. Ιίαράλιος πόλις τής Μ. ’Ασίας, ίδρυθεί- 
σα, κατά τήν Μυθολογίαν, ΰπό τοϋ αρ
γοναύτου Πολυφήμου ή τοϋ Κίου (δοτ.). 
— Ή  αιχμή βελόνης είς τήν δημοτικήν.— 
’Αριθμός όπτικώς.

5. "Αν δέν παράγη λάμψιν... φέρει χαράν 
Οκυριολ.).

(I. Γράμματα, αποις αυτά, μένουν αναπάντη
τα.

7. Οί βαρήκοοι τό επαναλαμβάνουν. — Τό 
σύμβολον τοϋ στοιχείου Μολυβδαίνιον.

X. Θεός των Φοινίκοιν καί Σύρουν, σχετισθείς 
μέ τόν Ήλιον (γεν.). — Άποξηρανιθεϊ- 
σα τό 1029 αρχαία λίμνη τής Ν. ’Ιταλίας.

9. Προηγούνται άνωτάτου αρχοντος. — Ρυ
παρόν οίκόσιτον (καθ.).

10. Είς τόν αιώνα αυτόν, έπεκράτησεν ό Ρο
μαντισμός είς τήν λογοτεχνίαν. — Σχη
ματίζει τήν «μείζονα τρίτην» τής κλίμα- 
κος τού «Ντό».

11. Χρονική περίοδος. — Τμήμα τής άλύσε- 
ως άγκυρας ή είδος λαβής είς τήν πάλην.

ΚΑΘΕΤΩΣ;

1. Είς τόν πληθυντικόν, τό έγγραφον διά 
τοϋ οποίου αναγγέλλεται είς ξένην Κυ- 
βέρνησιν ή άνάκλησις διπλωματικού αντι
προσώπου.

2. Μπορεί νά είναι έκίδήλωσις ευθυμίας ή 
σαρκασμοΰ (πληθ.). — "Αρθρον τής ’Ι 
ταλικής. — Συνεχόμενα είς τό άλφάβη- 
τον.

3. Λέγονται καί άμεμπτοι (άνστρ.). — Ή  
ήμερος ονομάζεται καί σουρβιά ή οϋγα- 
ριά.

4. Πάλαιά ονομασία τής Σ.τερχειάδος. ■— 
Εΰρίσκειται εντός τού θώρακος καί περι
βάλλεται διά τοϋ ΰπεζωκότος.

5. 'Ο αριθμός 15. — Πολλοί τήν... σκοτώ
νουν (άνστρ., όνσμ.).

C. 'Τποκοριστικόν ανδρικού ονόματος (αίτ.).

1
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7. Ήχητικώς...  σκανδαλίζει. — Συνιστά τό 
Ιδιαίτερον γνώρισμα τοϋ λόγου (άνστρ.).

8. Τό 1949 έξελέγη Πρόεδρος τής Γερμα
νικής Λαϊκής Δημοκρατίας (έπών.). — 
Κατά τόν Νόμον τής Φυσικής, άπωθοΰν- 
ται.

9. Ή τ ο  ή Φρύνη τής άρχαιότητος. — Τόν 
’Οκτώβριον τού 194G κατεδικάσθη ΰπό 
τοϋ δικαστηρίου τής Νυρεμβέργης είς ι
σόβια δεσμά ώς έγκληματίας πολέμου.

10. "Οταν δέν προέρχεται έκ σταφυλών χα
ρακτηρίζεται, έπισήμως, ώς τεχνητός 
(άνστρ.). — Προ: διορίζουν μέρος τοϋ 
24ώρου. — "Ο,τι καί τό προηγούμενον.

11. Παράλληλος κατάστασις (κυριολ.).
I. Κο.

ΑΥΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
(No 31)

Όριζοντίως: 1. Σ Α Ί-Ν Τ  — ΑΙΝΟΙ, 2. ΦΤ- 
ΣΙΟΚΡΑΤΙΑ',  3. ΑΤΙΑ —  ΝΙΝΙ, 4. ΓΕΣ — 
ΟΤΑ (Ο ΤΑ Ο ΤΑ )— ΚΟΚ, 5. ΗΝ — Α Π Τ Ρ Α  
— Π Σ ,  6. Ε Σ Π Ε Ρ Α Ν Τ Ο , 7. Τ Ρ — Η ΡΟΙΑ 
— ΙΑ, 8. ΟΓΑ (άνστο.)— ΑΤΑ — ΑΗΡ, 9. 
ΓΕΛΑ— Κ ΙΣ Ι,  10. Ο ΙΣ Τ Ρ Η Λ Α Σ ΙΑ , 11. ΝΑ- 
Ο ΙΣ — ΚΡΑΣΙ.

Καιθέτως: 1. ΣΦΑΓΗ— ΤΑΓΟΝ, 2. ΑΤΤΕ- 
Ν ΕΡΓ Ε ΙΑ , 3. Ι Σ Ι Σ — ΟΣΛΟ, 4. ΝΙΑ— Η Π Α  
(άνστρ.)— ΑΤΙ, 5. ΤΟ — Ο Π Ε Ρ Α  — ΡΣ, 6. 
Κ ΟΤΤΡΟΤΛ Η, 7. ΑΡ — ΑΡΑΙΑ — ΛΚ (Λ. 
Κατσώνης ή Λ. Καλλέργης), 8. ΝΑΤβάνστρ.) 
— A N A — ΚΑΡ, 9. Ν Τ ΙΚ — Α Τ Σ Α ,  10. Ο Ι 
ΝΟ ΙΓΟ ΙΗ ΣΙΣ , 11. Σ Κ ΙΑ Ι άνστρ.)— ΑΡΙΑΙ.
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Έ κ ά σ ιιιν  Πέμπτην

και άπό ώ ρας 12,30' — 13.

Ά π ό  τ ό ν  Ραδιοφ ω νικόν Σ τα θ μ ό ν  'Υπη
ρ εσ ίας  Έ ν η μ ε ρ ώ σ ε ω ς  ’Ε νόπ λω ν Δ υ ν ά 
μ εω ν Ε λ λ ά δ ο ς  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ίτ ε  την ε κ 
πομπή ν τής ’Α σ τυνομ ία ς  Π όλεω ν.

Π ά ντ ο τε  επίκαιρος, διδακτική καί ε ν 
διαφέρουσα, είναι χρήσιμος δι’ ό λου ς .

\π Ξ  \π Εΐ Ξ  \β  Ξ  \β  Ei \β  [a Β \β  Εΐ \β


