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AN ACT A CEO C  
ΗΜΕΡΑ

«Δεύτε πάντες οί πιστοί προσκυνήσωμεν την τού Χριστού 'Αγίαν 
Άνάστασιν. ’Ιδού γάρ ήλθε διά τού Σταυρού χαρά εν δλω τφ κόσμω»..

Διά μίαν είσέτι φοράν, ή Χριστιανοσύνη ύμνησε την δόξαν καί τό 
μεγαλεΐον τού Δημιουργού της. Ή  ανατολή τής ροδοδακτύλου ήοϋς 
τής Άναστάσεοος εύρε καί πάλιν τον Χριστιιανικόν κόσμον έν τή συγ- 
κινητικωτάτη των ήμερων. Χαρά καί άγαλλιασις εσκορπισθη παντού- 
Άναστάσεως ήμερα.

Ήμερα θριάμβου τού Θεανθρώπου Χριστού κατά τού θανάτου καί 
τής προκαλεσάσης τον θάνατον αμαρτίας.

Ή  Άνάστασις τού Χριστού, την τρίτην ημέραν από τού σωματικού 
θανάτου Του επί τού Σταυρού, έσήμανε καί τήν πνευματικήν ημών ά- 
νάστασιν. Έν καιρω, θά έπακολουθήση καί ή από των τάφων καθολική 
’Ανάστασις των σωμάτων, δτε « κ α ί  έ κ π ο ρ ε ύ σ ο ν τ α ι  ο ί  τ ά  
α γ α θ ά  π ο ι ή σ α ν τ ε ς ε ι ς  Ά ν ά σ τ α σ ι ν  Ζ ω ή ς ,  ο I. 
δε  τ ά  φ α ύ λ α  π ρ ά ξ α ν τ ε ς  ε ι ς  Ά ν ά σ τ α σ ι ν  Κ ρ ί 
σ ε  ω ς » .

Ή  περί Άναστάσεως τού Χριστού καί των κεκοιμημένων διδασκα
λία αποτελούν τά θεμελιώδη καί άρρήκτως συνηνωμένα προς άλληλα 
δόγματα τού Χριστιανισμού. «Εί Χριστός ούκ έγείγερται, ματαία ή Π ί- 
στις ήμών» καί άντιθέτως «εί οί νεκροί ούκ εγείρονται, ουδέ Χριστός 
έγείγερται».

«Άναστάσεως ήμερα, λαμπρυνθώμεν λαοί...».
'Ο εορτασμός τού χαρμοσύνου γεγονότος τής Άναστάσεως αποτε

λεί τήν μεγίστην καί λαμπροτάτην (εξ ού καί Λαμπρή) έκδήλοοσιν τής 
Χριστιανικής Εκκλησίας.
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^  Αναστασις του Κυρίου ημών Ιησοϋ Χρίστου είναι τό μέγιστον 
των θαυμάτων καί ή κορωνίς τής ΙΙίστεώς μας.

, ,τ,Κ Άναστάσεως, έπεσφραγίσθη, κατά τον πλέον πανηγυρικόν 
τροπον, η διέλευσις του Θεού εκ της ζωής ημών, ήτις έπραγματοποιήθη 
οια τής ενανθρωπίσεως τοϋ μονογενούς Του Τίοΰ Ίησοϋ Χρίστου.

/ ^  θαΰ^μα της Αναστάσεως τοΰ Χρίστου έφώτισε διά παντός το 
σκοτος, εν ώ έπλανάτο εως τότε ή ανθρώπινη ψυχή. Ή  πίστις προς τον 
Θεόν και Δημιουργόν του έδραιώθη επί τής ίσχυροτέρας τών βάσεων. 
Ιο φως της ’Αναστάσεως κατηΰγασε διά τής λάμψέώς του καί έθέρμα- 
νε πάσαν ψυχήν.
„ τ°ν Ελληνικόν Λαόν, ό εορτασμός τής Άναστάσεως αποτελεί 

την προσφιλεστέραν Χριστιανικήν έορταστικήν έκδήλωσιν. Ζή όλοψύ- 
χως την χαράν τοϋ ύψίστου γεγονότος καί άγάλλεται διά τήν πίστιν 
του προς Αυτό. Ή  Ελληνική ψυχή πιστεύει άκραδάντως εις τό δόγμα 
της Αναστάσεως.

^  τί1 πίστΐ1 έστήριξε πάσαν προσπάθειαν διά τήν Άνάστασιν 
Τ°υ , εί? τάς δύσκολους στιγμάς τής Ιστορίας της. Καί είθε
η πιστις αυτή να όδηγή, καί εις τό μέλλον, τά βήματά μας εις τήν ζωήν 
και την προοδον τοϋ Έ θνους μας.

Ας εχωμεν προ οφθαλμών πάντοτε τήν νίκην τής Ζωής κατά τοΰ 
Θανατου, ως έπραγματοποιήθη διά τής μετά τον σταυρικόν θάνατον 
Αναστάσεως τοΰ Χριστοΰ μας.

Η γλυκεία καί χαρμόσυνος ηχώ τοΰ ύμνου «Χριστός Άνέστη...» 
άς συγκινη τάς ψυχάς μας, έν μέσω τών παθών τής καθημερινής ζωής, 
ως το σωτήριον σάλπισμα τής άναστάσεως όλων τών ψυχικών δυνάμεων
μας προς συνεχισιν τοΰ έργου τοΰ Θεανθρώπου καί σωτηοίαν τής ύ- 
παρξεως μας. '

Δια παντός, άς εύλογώμεν τον Κύριον καί άς ύμνώμεν τήν Ά νά- 
στασιν Αυτου, «Σταυρόν γάρ ύπομείνας δι’ ημάς, θανάτω θάνατον ώ- 
Λεσεν».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟ ΠΟΤΑΟΣ
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Ωσαύτως, τά «’Αστυνομικά 
Χρονικά», επί τή ονομαστική 
έορττ) τοϋ Έξοχωτάτου Προέ
δρου τής Εθνικής Επαναστα
τικής Κυβερνήσεως, κ. ΓΕΩΡ- 
ΓΙΟΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ, 
υποβάλλουν, εκ μέρους των άν- 
δρών τοΰ ’Αστυνομικού Σώμα
τος, τάς πλέον έγκαρδίους εύ- 
χάς των, δι’ υγείαν και ευτυ
χίαν, προς συνέχισιν τοϋ εθνο
σωτήριου αναδημιουργικού έρ
γου του.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», 
επί τή ονομαστική εορτή τής 
Αύτοϋ Έξοχότητος τοϋ Ά ντι- 
βασιλέως, Στρατηγοϋ κ. ΓΕ
ΩΡΓΙΟΥ ΖΩ ΙΤ Α Κ Η , υπο
βάλλουν, ευλαβώς, έκ μέρους 
των άνδρών τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, τάς θερμοτέρας των 
ευχών των, δι’ υγείαν και μα- 
κροημέρευσιν Αΰτοϋ, επ’ άγα- 
θω τοϋ ’Έθνους.



Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ί Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

ΝΟΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟ Α Σ Τ Υ Ν .  Ε Κ. Ε Μ Μ ,  Φ .  Σ Η Φ Α Κ Η

Εζ της  ̂ συνθεσεως των ευρημάτων της αιτιολογίας καί συμπτωματολογία- f  
φαινομενολογιας τού εγκ/.ηματος 'έπιχειρεϊται δ σχηματισμός νόμων σ^χθερώϊ σχέ- 
σεων αρχών, ομοιοτήτων και κατευθύνσεων της έγκληματικότητος. Ό  σχηματισμός- 
1 _ ^°μ“ ν α’̂ ων αποτελεί τον προτελευταίον σταθμόν τελικού προορισμού τ η ς έ γ κ λ ν  
μα ,ολογια.,^ες ου αυτή προχωρεί εις τόν τελευταίου τοιούτον, ήτοι εις τήν Ιγκ ίημα- 
-ΟΛογικην πολιτικήν > (_) · ητις άποκαλείται ποιναλογία (2) ή σωφρονιστική. (3) 

! ‘ a ' ^  ®μπε^ 'κων παρατηρήσεων επί γεγονότων, άτινα συνοψίζομαι 
ίΐε·ταςυ η, πεΡίσοοτεΡων μεταβλητών, (4) είτε αύτοτελώς, είτε έν- 

συναρτήσει μετά μιας θεωρίας: α: Αύτοτελής σχέσις ή σχέσις, 1ν απουσία θεωρίας ΐ -  
νσ,, είναι η οιαπιστωσις «τι οι εργάται καταναλίσκουσι περισσότερα: τ ρ ο φ ι κ ή - '  

ποιοτικως, κατα ενήλικον κεφαλήν, από δ,τι καταναλίσκουσιν' οί ύ-
r o c λ i n '  4 Τ (̂  ~  °Ιωτΐκθ1) τ^ς αύτ^  ήλικίας καί τού αυτού είσσδήμα- 

( ) Η οιαπιστωσις αυτή, εκπηγάσασα εκ τής αντικειμενικής παρατηοήσεω-
ρία£. τ Γ α ί Γ ν - ' ^ '  ,με'' ? γ 'η<7,ς γνω3Τή' άλλ’ οδΧ1 θεμελιωμένη επί μι&Γθεω-' ρ _ας Έο αυτσ ουναται να λεχθή καί μέ τήν διαπίστωσιν, καθ’ ή ί πόλει: με με-
Α, πουσστον βιομηχανιών εχουσι καί μεγαλύτερον ποσοστόν έγνάμω '/νέων
Ουτω, οιαπιστοΰται δτι υφίσταται σχέσις μεταξύ άπασχολήσεως τού 1 γατι-κού δυ 
ναμ./.οj  και γάμου. Εαν ο έρευνητής προχωρήση είς τόν συνδυασμόν των εμπει-

London, ^  ^  ° '  ^

York, 'sixth L S T S S T L  ^  ° '  R' CRESSEYi PrindpleS °f Οώηίηθ10^  NeW
3. Βλέπε χοήσ,ν τού ορού: Κ. Γ. ΓΑΡΛΙΚΑΣ, Εγκληματολογία, Τόαος Γ ' « ν _ .  

νιστικη», εκδοσις β ' ,  ’Αθήνα,, I960, σελ. 1 -770 .

Μ ^°hnr DEV̂ EV- Logic: The Theory of Inquiry, New York, 1938 p 305
- τα Αητα, είναι, .το,οτ,κά ή ποσοτικά σύμβολα, τοποθετούμενα είς τοιαύτην θέσιν έν σχέσει

Γ »  ω σ ΐε  η μετα6.°λή ^  *  καί αριθμητικής αξίας τού Ι ό ς
δαγμα αεταβλΓ-επαΥ’ τα^ αν’τΐ<ίτ" χθν ^  ^  «λλων. Π « * .

Τ Τα ανωτε9ω πα^ δείνματα, είναι αί άποδοχαί α ίτινες, αύξοαε,ού- 
μεται, ε.τ,φεοουσ,ν ανάλογους μεταβολάς τόσον είς τήν ποιότητα καί ποσότητα των κατανα- 

σκομ ε^ν τοοφων, οσον και είς τήν συχνότητα των γόμων μεταξύ ατόμων νεαοάς ήλι-

Z c l Z l c Γ“ 7 ερ0μ"  εί Γ  ε!ζ Τάζ βΐ°μη™ ζ λ ί-  κατά τά πρώτα 'έτη  τής
Γ ίΖ Γ  εΡΥατων>-αυξάΛ’°ντα ΐ δέ *“ τά - 0 ώοΐσμένην προϋπηρεσίαν, θά π ρ έπ , 
ΪΓτεύθεν ° W  TWV γαμωΛ' μεταξύ τδ ν  εργατών από τού χρόνου τούτου καί

Ρ 515· C" C- ZIMMERMAN, Consumption and Standards of lM im , New York, 1963,.
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έν συναρτίσει μετά μιας θεωρίας «βώσεως», δημιουργεί τόν λεγόμενον επιστημονι
κόν νόμον, δ στις, εν τοιαύτη περιπτωσει, είναι προίον εμπειρικής παρχτηρη- 
σεως καί θεωρητικής Θεμελιώσεως. Η 'θεωρία, εσχηματισθη εκ προηγουμένων αυ
τοτελών ή μή ευρημάτων μετά την έννοιαν της προηγούμενης παραγράφου. Απο 
μακροΰ χρόνου έχει όιαπιστοιθή στατιστικώς, επί παραδείγματι, δτι οι καθολικοί 
εχουσι χαμηλότερου ποσοστόν αυτοκτονιών από τούς προτεστάντας. Εάν αυτή η 
εμπειρική σταθερά σχέσις έπιβεβαιωθή καί από μίαν θεωρίαν, ή ισχύς τής σχε- 
σεως αυτής καθίσταται μονιμωτέρα, σταθερωτερα και υποτίθεται ©τι προσεγγίζει 
τήν φύσιν τοΰ νόμου. Έ πί τοΰ παραΐδείγματος τών καθολικών εχει επιβεβαιωθή
δτι: (6) ,

I. Ή  κοινωνική συνοχή παρεχει ψυχικήν ύποστήριξιν εις τα μέλη τής ομα- 
δος, άτινα ύπσφέρουσιν από ψυχικάς ανησυχίας. Έίκεινος, δστις είναι περισσότε
ρόν συνδε'δεμένος μετά τής κοινωνικής όμάδος, εις ήν ανήκει, εχει μεγαλυτερας 
πιθανότητας νά καταστή λήπτης ψυχικής ύποστηρίξεως από ''εκείνον όστις είναι 
κοινωνικώς άπαμεμονωμένος.

II. Ή  αυτοκτονία είναι αποτέλεσμα μονοτόνου καί διαρκούς ψυχικής ανησυ
χίας, εξ ής εν άτομον υποφέρει, ήτις ανησυχία καθίσταται άγχος, φόβος, μελαγχο
λία, άπογοήτευισις κ.ο.κ.

III. 0 ί καθολικοί εχουσι μεγαλυτέραν κοινωνικήν συνοχήν !έν σχέσει μέ 
τούς προτεστάντας.

Κατά 'συνέπειαν, ή εμπειρική παρατήρησις, ήτις, έν προκειμένω, προέρχεται 
έκ στατιστικών στοιχείων τών αυτοκτονιών, καθ’ ήν οί καθολικοί εχουσι χαμηλό
τερου ποσοστόν αότοκτονιών, έν σχέσει μέ τούς προτεστάντας, αποκτά αξιόπιστου 
ίσχύν, προσεγγίζουσαν τήν τοιαύτην τοΰ νόμου. (7)

Ή  ίδιατύπωσις δμως κοινωνικού νόμου, εις τάς κοινωνικάς ίέπιστήμας, είναι 
άπείρως δυσχερέστερα εργασία άπό τήν διατύπωσιν οπουδήποτε ετέρου νόμου. Έ- 
γένετο δεκτόν, δτι «οί καθολικοί εχουσι μεγαλυτέραν κοινωνικήν συνοχήν έν σχέ- 
σει μέ τούς προτεστάντας» καί έρωτάται· τίνι τρόπιρ μετράται (8) ή κοινωνική 
συνοχή καί έάν μετρηθή εις μίαν χώραν σήμερον, δέν είμεθα βέβαιοι δτι θά υφί- 
σταται ή αυτή συνοχή καί αΰριον. 'Ωσαύτως, εάν γνωρίζωμεν τήν συνοχήν τής 
κοινωνικής όμάδος, δέν γνωρίζομεν τήν τοιαύτην τού αυτοκτονήσαντος, γεγονός 
τό όποιον δέον νά έρευνήση ή εμπειρική έρευνα.

Εις τήν έγκληματολογίαν, όιετυπώθησαν ισχυρισμοί περί άποκαλύψεως νό
μων σταθερών σχέσεων καί αρχών, οίτινες έτέθησαν κατά καιρούς υπό τόν έλεγ
χον τής επιστήμης. (s) Ό ADOLPHE QUETEHET διετύπωσε τόν «θερμικόν 
νόμον τής έγκληματικότητος». (10) Κατ’ αυτόν, τά κατά τοΰ προσώπου έγκλή- 
(ματα είναι συχνότερα εις τά θερμά κλίματα καί κατά- τάς θερμάς έποχάς, έν άν-

6. R. Κ. MERTON, Social Theory and Social Structure, Illinois U.S.A., 1957, p. 97.
7. G. A. LUNDBERG, «The concept of Law in Social Sciences», Philosophy of 

Science, 1938, 5, p.p. 189- 203.
8. H. MANNHEIM, Comparative Criminology, London, 1965, p. 14.
9. W. A. BONGER, An Introduction to Criminology, London, 1936, p.p. 106—1—Κ
Ι 0. Τόν αυτόν νόμον όπεστήοιξαν καί οί LOMBROZO FERRI, GUERRY de

CHAMPNEUF, ASCHAFFENBURG κ. α.
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”';θε'321 πΡ°γ εγκλήματα κατά τη ; περιουσίας, άτινα παρουσιάζουσι μεγαλυ- 
τεραν συχνότητα είς τά ψυχρά κλίματα καί κατά την εποχήν τοΰ χειμώνος Έκ 
τούτου ό πρίγκηψ PETER ΚΡΟΡΟΤΚΙΝ (“ ) προχωρεί ετι περαιτέρω διατυπώ- 
σας την αρχήν, καθ ήν ή άνοδος τής θερμοκρασίας καί ή αΰξησις τής υγρασίας 
αυξανει^τάς πιθανότητας τελέσεως ανθρωποκτονιών. Ό Μ. Ε. WOLFGANG χα
ρακτήριζες τάς μελετάς αύτάς ώς πρωτογόνους εις τον χαρακτήρα, υποκείμενα; 
εις ανοικτήν κριτικήν. Εις την μελέτην οέ την οποίαν ένήργησε διά τάς (ανθρω
ποκτονίας των _ετών 1948— 1952, είς την Φιλαδέλφειαν, δέν άνευρε στατιστικήν 

• ο ια φ ο ^  μ«ταςύ θερμών καί ψυχρών μηνών ή εποχών. (12) Οί BARNES καί 
EE1ERS χαρακτηριςουσι τάς μελετάς αύτάς ώς αυθαιρέτους καί τά συμπερά

σματα αυτών ώς αφελή, διότι οέν Ίστηρίχθησαν επί συγκεκριμένων στατιστικών 
στοιχείων, οοθεντος μάλιστα ότι οέν ύφίσταται διεθνής έγκληματολογική στατι
στική, ώστε να γίνωσιν αί απαραίτητοι συγκρίσεις. (13)

, ® PEPPER, χρησιμοποιών τήν αυτήν μέθοδον καί λογικήν, τόσον κατά τήν 
οιατυπωσυς τών φυσικών νόμων, όσον καί κατά τον σχηματισμόν τών κοινωνικών 
ιοιουιων, αποφαινεται οτι «δέν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν πόλεμον, μετά τήν λή- 
ςιν του οποίου δέν θά έπακολουθήση αυξησις τής έγκληματικότητος». 14)

, ,χπαν ‘·γ3σι5) δίδεται εις τόν POPPER είναι ότι «έάν οιεξανθή είς μελ
λοντικός πο/.εμος_μέ ατομικά όπλα, δέν θ’ άπομείνωσιν έγκληματίαι διά νά δη- 
μιουργησωσιν αυςησιν τής μεταπολεμικής έγκληματικότητος» καί ουτω θά 6ια- 
ψευσθη ο νομος του. (1ο)

, , ‘Τ+Ρ-σμοι χύτοί δεν είναι νόμοι, άλλα πιθανά επακόλουθα, άτινα 'δύναν- 
ται ν ανατραπώσς διά καταλλήλου διοικητικού χειρισμού. Εάν ύποθέσωμεν, ότι ό 
ορμικος νομος του QLETELET καί τών οπαδών του, ήτο ορθός, καίτοι είναι έ- 

νωρμ να ισχυρισθωμεν μίαν τοιαύτην λύσιν, (16) ούτος δύναται ν’ άποτραπή. Κα
ί* T0V, κ,αί ε1ς τά ΨυΧΡά κλίματα, δημιουργούνται ηύξημέναι οίκονομικαί
α./.αιτήσεις δια την συντήρησιν ένός άτάμου ή μιας οικογένειας. ’Απαιτείται ηύ- 
,  μ,^/η Ραπανη δια καύσιμα, ιοι ενδυμασίαν καί διά τροφήν. Κατά τούς ώυνρούς 
μήνας οημιουργουνται συνθήκαι μειώσεως τής ζητήσεως 'εργατικών χει,ρών, λόγω 
α,.ραςιας ωρισμενων επαγγελμάτων, εξοχικών κέντρων καί άλλων εκδηλώσεων. 
\α..α V'̂ XP&L,S '/α- σκοτεινούς μήνας, ή παρουσία τοΰ αστυνομικού καθίστα- 

_ή του περιορίζεται από πολλούς φυσικούς πα-
*V‘ V ί  η γ' * 3^νομια πρόβλεψη αύστηροτέραν αστυνομικήν 'έπιτήρησιν κα- 
ΐα τ0υς ν^χρους μήνας καί τό κράτος δημιουργήση συνθήκας άπορροιοήσεως άνέρ- 
γωμ μειωσεως του κόστους τών καυσίμων, -έπιχορηγήσεως τών ανέργων κ.λ.π., ύ- 
y .j.a ^ a i μεγάλη πιθανοτης νά σιαψευσθή ό θερμικός νόμος καί νά βιαπιστωθή 
^ ιω ο ίς των εγκλημάτων κατά τής περιουσίας κατά τούς ψυχρούς μήνας καί αυ- 

αυτών */.ατα τους θερμούς.
Είναι γεγονος, ότι, εν τή εγκληματολογία, δέν ύφίστανται νόμοι, υπό τήν εν-

11. JOSEPH COHEN, «The Geography of crime», Ann. Amer. Acad. Polit. Soc. 
Sciences, Vol. 21/, Sept. 1941, p.p. 29++.

]2' ^,· E· WOLFGANG, Patterns in Criminal Homicide, Philadelphia, 1958, Ch. 6. 
p p igp_j_j_ 1 ES and TEE1ERS> New Horizons in Criminology, New York, 1943,

14. Karl R. POPPER, The Poverty of Historicism. London, 1957 p 61
15. H. MANNHEIM, op. sit. p. 14. '
16. Ibid. p. 205.
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» « , ,  *,· ή» “ ύ" “· , ; ; Γ \ “ · ' ' ΐ ν γ^ Γ γ» ' ΐ Γ ΐ ' ΐ Χο ϊ ϊ
4ς,απρόσεχτο. ” g  / + ς  , „ 0 «νόμου· είς τήν ναμιπήν έπ.στή-

;  * 5j £ g g
παραδεδεγμένων ήίών, « μ ια ν  <w ο***». προπε,μενου να + S+ , - npίζε. *u  δ

B s »  £ 3 tχής, εν τή εγκληματολογία, είναι ζήτημα πειστικότητας, η τ ις  Ζημιουργ  -
τιΤιν +κοανιζομένων στοιχείων καί συλλογισμών. , - *. , >

Ή  α τ Χ ά  σχέσις καί αρχή, έν τή Εγκληματολογία, δέν είναι δυνατόν να
σχηματ.σ*, μό',ον μέ φ  μελίτην φ  «γ»Φ *υς, (Μ Φ
ν-σίν Π  άλλα διά τής μελέτης τοϋ εγκλήματος, ως τοικο γ ιν  ^  ^
7-δ τον ψυχολόγον, τον ύυχίατρον, τδν κοινωνιολόγον, τον δικαστήν, υον JWlu

Φ  » * +  Φ  W  « * ■  η -  w »
ννώσεως της Εγκληματολογίας, δέν γνωρίζει όρια, (21) Τούτο αμως καθιστα το

^ U ^ V ’v · - ·  + ώ « * ■ » !» * *  λ1έπτεταμενον παί ετερογενές. Είναι αμως ουτος υποχρεωμένο, Μ ‘ *'
ούχί νόμους καί άρχάς, τούλάχιστον ώρισμένα βασικα συμπεράσματα -  W  ^  
π ίϊμ α τ ,ΐό + ο ς , ί « ! »  τοϋ σταδίου τούτου προχωρήσ, είς τ μ  * »  —  »P‘ 
αμένων Αντιλήψεων περί τής άκολουθησομένης εγκληματοκογικης ποΛιακη,.
' Έγεννήθη σοβαρά συζήτησις, έάν καί κατά πόσον η εγκληματολογία θα Λ*ι 

νά περιορισθή μέχρι καί τοΰ σταδίου τούτου, ήτοι τής οιατυπωσεως βασικών συμ
περασμάτων περί την Εγκληματικότητα καί νά άφηση την Ποινολογίων η Σωμρο-

17. W. FRIEDMANN, Legal Theory, London, 3rd edition, 1953, p. 192++·

18. Edgar BODENHEIMER, Jurisprudence, London, 1940, p. 208+ +  .

19. Morris GINSBERG, Reason and Unreason in Society, London, 1947, Ch. 12 and 

IBID., p.p. 310++.
20. H. BIANCHI, Position and Subject-matter of Criminology, Amsterdam, 1956,

p. 121.
21 Thorsten SELLIN, «Α Sociological Approach to the Study of Crime Causation», 

in the Sociology of Crime and Delinquency, edited by Μ. E. Wolfgang and others, New 
York, 1962, p. 4.
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*  *»*■ *·« ώ  * ^ K 35£ i T 3f c £ S
“ ‘ "  i.ly -~0A0T01 ασχολούμενοc, κατα κύριον λόγον, μέ τήν μέθοδο) ονί™ -μ,. ϋ ' "-'

£ s a s ^ i ^ ? s1  ̂ * · α 'ια“,γϊ̂  ιγΝ υΛης της εγκληματολογίας. (24)

ΕΜΜ. Φ. ΣΗΦΑΚΗΕ

22. Τδέ :

a) Η. MANNHEIM, op. c it, ρ. 13++
b) Ε. Η. SUTHERLAND, op. c it, ρ. 3.
I ) E. H. JOHNSON, Crime, Correction and Society 

1964, Ch. 1 -/. a. ·’ Illinois U. S. A.,

23. Ό  καθηγητής MARVIN E. WOLFGANG -
ήμΐν, θεωρείται εις Η Π A Vm ’  ̂ ε9Υ“ εμνημονεύθησαν παο’
W f c  " « * »  4,' β™«· *5 · » «%  Μ  „Τ«Τ„ς * ,  i r

Ot καθηγηταί HEWITT και Κ TRk- /■-, ·

^ r r -  * ? - r - Η Π·Α· “
« !" ’>ν Τής ST»;.nuI™^v£5„ t e ?  ™ τ«ο ™ λο ,ιβ ή «η  ιό ν  ό „ -

» " >  τ  “ τ;ο><,ίίαν ,οβ. « « ιο ί.

ό.ν J  Σ„Φ„ “  Ξ  ,  Τ '  " 5ίνΤ0! ό. τήν Ποι-

-1= * + α Ζ ' Ζ φ Ζ Ζ
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«ΑΠ ΟΛΛΩ Ν  13».
Ή  ά π ο θ έ α ι β ι ς  

τ η ς  ε ϋ § | υ χ ί α ς  

τ ο ϋ  α ν θ ρ ώ π ο υ . . .

Ύπό «Α. X.)) "Οταν, κατά μήνα ’Ιούλιον, τοο παρελ
θόντος έτους, ή άνθρωπότης ολόκληρος 
κατάπληκτος παρηκολούθησε τον μέγαν 
άθλον τής προσεληνώσεως τοϋ «ΑΠΟΛ
ΛΩΝ 11» καί τής επανόδου του εις τον 
πλανήτην μας, ή στήλη μας άπέτισε τον 
όφειλόμενον φόρον τιμής καί θαυμασμού 
προς τούς πορθητάς τοΰ Διαστήματος καί 
προς τήν στρατιάν των επιφανών καί ά- 
φανών πρωτεργατών τοΰ πρωτοφανούς 
κατορθώματος.

Καί άπεκαλέσαμεν τον άσύγκριτον ε
κείνον άθλον «ΕΠΟΠΟΙΊΑ ΤΟΎ ΑΝ
ΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ».

Τό καταπληκτικόν εκείνο επίτευγμα ά- 
πετέλεσε τήν συνισταμένην πολλών ευμε
νών παραγόντων — κυρίως δέ ύπήρξεν 
αποτέλεσμα αρμονικής συζεύξεως Έπι- 
στήμης καί Τεχνικής εις τήν ύψηλοτέραν 
των εκφανσιν, συνεπικουρουμένων καί υ
πό τύχης αγαθής.

Επηκολούθησεν ή, υπό τής αυτής ε
πιτυχίας στεφθεϊσα, αποστολή τοϋ «Α
ΠΟΛΛΩΝ 12».

_ Ά λλ’ ή κοινή γνώμη, φύσει αψίκορος, 
είχεν εξαντλήσει τούς ύμνους, τούς παιά
νας και τούς διθυράμβους, κατά τό πρώ
τον επίτευγμα καί αντιμετώπισε τό δεύ
τερον ' ώς περιστατικών ροτπίνας. Καί αν 
υπήρξαν ύμνοι, ε!χον συντεθή εις τόνους
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χαμηλούς και έστεροϋντο τοΰ θριαμβικού 
ύφους, τό όποιον έχαρακτήριζεν εκείνους, 
οΐ όποιοι ήκούσθησαν, όταν ό «ΑΠΟΛ
ΛΩΝ 11» έπανήλθεν εις τήν Γην ώς κα
ταχτητής της Σελήνης.

Καί έφθάσαμεν εις τήν «ΟΔΎΣΣΕΙ
ΑΝ» τον «ΑΠΟΛΛΩΝ 13».

Βάσκανος μοίρα, υπό μορφήν αορά
των εχθρικών δυνάμεων, δεν επέτρεψεν 
εις τους νέους Όδυσσεΐς νά άλώσουν, ώς 
άλλην Τροίαν, τήν Σελήνην.

Δεν έξεπόρθησαν καί αυτοί, δια τοΰ 
Λουρείου ίππου, τοΰ όνομαζομένου «Α
ΠΟΛΛΩΝ 13», τό «ιερόν πτολίεθρον».

Άλλ’ όμως, άντεμετώπισαν, νικηφόρους 
καί Σκύλλαν καί Χάρυβδιν καί Σειρήνας 
καί Κίρκην καί τους αφιλόξενους καί μα
στιζόμενους υπό ποικιλώνυμων τρικυμιών 
καί τυφώνων ωκεανούς τοΰ αχανούς Σύμ- 
παντος. Καί έπανήλθον νικηταί εις τήν 
’Ιθάκην.

Καί αν άπεκαλέσαμεν τον θρίαμβον τοΰ 
«ΑΠΟΛΛΩΝ 11» εποποιίαν τού ανθρω
πίνου πνεύματος, δεν διστάζομεν, ούδ’ ε
πί στιγμήν, προκειμένου νά χαρακτηρί- 
σωμεν τήν ’Οδύσσειαν τού «ΑΠΟΛΛΩΝ 
13», ώ ς α π ο θ έ ω σ ι ν  τ ή ς  α ν 
θ ρ ώ π ι ν η ς  ε ύ ψ  υ χ ί α ς .

*Αν ό «ΑΠΟΛΛΩΝ 11» απέδειξε τήν 
συντριπτικήν υπεροχήν τοΰ πνεύματος ε
πί τής ύλης καί έπεσφράγισε τήν κυρι
αρχίαν τού πρώτου επί τής δευτέρας, ό 
«ΑΠΟΛΛΩΝ 13» άπεκάλυι|>ε τάς απεί
ρους δυνατότητας τοΰ εις τον άνθρωπον 
ενυπάρχοντας θείου σπινθήρας, ό όποιος 
λέγεται «ψυχή» καί «πιστοποίησε τον θρί
αμβόν του επί τών ανεξέλεγκτων σκοτει
νών δυνάμεων, αί όποΐαι άντιστρατεύον- 
ται τήν ούρανοβάμονα πορείαν τού αν
θρωπίνου πνεύματος.

’Αλλά, πέραν τών ανωτέρω αντικειμε
νικών διαπιστώσεων, χρησιμώτατον κρί
νομεν, όπως, μεταφερόμενοι επί τού πε
δίου τών κοσμοθεωρητικών προεκτάσεων 
τοΰ άπαραμίλλου κατορθώματος τοΰ πλη
ρώματος τού «ΑΠΟΛΛΩΝ 13», άχθώ-

μεν εις τήν συναγωγήν πολυτίμων συμ
περασμάτων.

Ούτω:

Πρώτον’ ή απαράμιλλος ευψυχία τών 
ΛΟΒΕΛ, ΧΑΙΗΖ καί ΣΟΎ ΓΓΚΕΡΤ, 
ή όποια έπέτρει|ιε τόν, μέχρι βαθμού θαυ
μασμού, έλεγχον τών νοητικών δυνάμεών 
της, επί τών, άπροσδοκήτως, έμφανισθει- 
σών αντιξοοτήτων, πηγάζει, άναντιρρή- 
τως, έκ τού ελευθέρου καί ύπερηφάνου 
φρονήματος αυτών, ώς πολιτών τής ή- 
γέτιδος τοΰ Δυτικού Κόσμου δυνάμεως.

Ή  υπεράνθρωπος ευψυχία των απο
τελεί πηγήν, άλλα καί προϊόν, ταυτοχρό
νους, τής ευδαιμονίας τής μεγάλης ’Αμε
ρικανικής Συμπολιτείας.

Ή  αυτή δε άλληλεπίδρασις ύφίσταται 
μεταξύ ευψυχίας καί ελευθερίας. Ό πρα- 
γματικώς ελεύθερος άνθρωπος είναι εύ
ψυχος καί δ εύψυχος αισθάνεται άξιος 
τής ελευθερίας.

Ή  τυχόν ,ύπάρχουσα φυσική καί ψυχι
κή ρώμη, τών ατυχών ανθρώπων τού α
νατολικού στρατοπέδου, είναι πεπερασμέ
νη, διότι, έν δεδομένη στιγμή, ύφίστα- 
ται τήν άνασχετικήν επίδραση» τοΰ ανα
πόδραστου ερωτήματος «διατί νά φθάσω 
μέχρι τής ύπερτάτης θυσίας; Διά τήν δό
ξαν ενός καθεστώτος, τό όποιον μέ απο
στερεί τής ευτυχίας τού νά είμαι ελεύ
θερος;».

Ένώ, άντιθέτως, ή ευψυχία τών αν
θρώπων τού Δυτικού Κόσμου, εις τόν ό
ποιον καί ή Ελλάς, ύπερηφάνως καί δη
μιουργικούς, είναι εντεταγμένη, είναι α
πέραντος. Διότι εκεί ή ύπερτάτη θυσία 
αντιμετωπίζεται ώς συμβολή προς εξα
κολούθηση» τής ευημερίας τών έπιγενο- 
μένων, έν ελευθερία καί προόδω καί προς 
προάσπιση» τών εύγενεστέρων ανθρωπίνων 
επιδιώξεων, έν δυνάμει καί ειρήνη.

Δεύτερον’ πέραν τών ανωτέρω, οτ Ό- 
δυσσεΐς τού διαστήματος: Λόθέλ, Χαίηζ 
καί Σουΐγκερτ, προσέφεραν εις τήν άν-
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«Οι τρ ε ις  ά στρ ο να υτα ι δ έν  έφ θα σ α ν  

ε ις  τη ν  Σ ελή νη ν, εφ θα σ α ν, δμως, ε ις  

τη ν  ψυχήν εκατομ μ υρ ίω ν άνθρώπων)),

θρωπότητα την ευκαιρίαν μια; καθολικής 
καί ανώτερα; δοκιμασία;, δι’ ή ; άπεδείχθη 
περιτράνω; ή μεγάλη αλήθεια, ήτις διέπει 
τήν ζωήν των ορθόδοξο); σκεπτομένων α
τόμων, δτι δηλ. -υπάρχουν κοινά πεδία συ- 
ναντήσεως επί τώ αύτώ όλων των άνθρώ- 
πων τοϋ πλανήτου μας.

Ώ ; εις άνθρωπος, ολόκληρο; ή άνθρω- 
πότης, ηνωμένη καί άγωνιοΰσα, ΰψθ)σε 
προς τον Ουρανόν τά ; χεϊρας καί ηύχήθη 
υπέρ τής διασώσεως των τριών ηρωικών 
τέκνων της. Ούδείς άνθρωπο; εμεινεν α
συγκίνητο; προ τοΰ μεγαλείου τή ; μοναδι
κή; εις τήν Ιστορίαν τής άνθρωπότητος 
καθολική; δοκιμασίας. Οί άμερικανοί ά- 
στροναύται τοϋ διαστημοπλοίου « ’Απόλλων 
]3 »  «δέν έφθασαν εις τήν Σελήνην, έφθα
σαν όμως ε ί; τάς καρδίας εκατομμυρίων 
άνθρώπων», ώς χαρακτηριστικά); έδήλο)- 
σεν, ύπερηφάνως, ό Πρόεδρος των Η.Π. 
Α. κ. Νίξον.

Τρίτον' αλλά, κυρίως, ό θρίαμβο; τής 
διαστημική; αποστολή; « ’Απόλλων 13» εϋ- 
•ρίσκεται ε ί; τήν σπουδαιότητα τοϋ παρά
γοντος ανθρώπινη βούλησις, ήτις καί υπε
ρείχε παντός ετέρου στοιχείου. Ή  ϋπερε- 
πιτυχία τή ; όλης προσπάθεια; υπήρξε 
προϊόν έλευθέρας ανθρώπινης βουλήσεως. 
Ή  μηχανή καί οίονδήποτε υλικόν κατα
σκεύασμα ύπήκουσαν εις τό πνεΰμα τοϋ 
δημιουργοϋ των ανθρώπου. Οί τρεις ά- 
στροναϋται εις τό διάστημα καί οί αρμό
διοι τής Ν.Α.Σ.Α. ε ί; τήν βάσιν τοϋ Χιοΰ- 
στον έσκέψθησαν, ϋπελόγισαν, αποφάσι
σαν, έπραξαν έπίστευσαν καί επέτυχαν' διά 
τή ; επιτυχίας των δε αυτής κατέρριψαν 
πάσαν κακόβουλον σκέτη ν περί αύτοματι-

σμοϋ των πάντων εις τήν έκτέλεσιν τών 
διαστημικά))’ πτήσεων. Αί παρουσιασθεϊ- 
σαι αντιξοότητες ήσαν εκτός πάσης προο
πτικής, δυναμένης νά ελεγχθή διά μηχα
νικών μέσων. Ό  ανθρώπινο; νους έδρα- 
σεν, έν προκειμένη), ελευθέρους καί ήλεγξε 
τά μηχανικά μέσα, ών ή βλάβη ήπείλησε 
τήν ζωήν τών αστροναυτών υπό τοιαΰτας 
συνθήκας.

Κατόπιν τών ανωτέρω, φρονουμεν, ότι 
έχομεν τό δικαίωμα νά αίσθανόμεθα περισ
σότερον ύπεφήφανοι, ώ ; όμοϊδεάται τών 
εργατών τοϋ πνεύματος άνθρωποι, διά τήν 
επιστροφήν τή ; « ’Οδύσσειας» καί τήν διά- 
σφσιν τών ηρωικών τέκνων τή ; συμμάχου 
’Αμερικής, οί όποιοι προσέφεραν τοιαύ- 
τη ; σπουδαιΐότητος υπηρεσία; εις όλους' 
τούς λαού; τής Γής. Τό επίτευγμα τής ευ
ψυχίας των έδωσε τήν ευκαιρίαν διά μίαν 
μοναδικήν δμόθυμον άγαλλίασιν όλο)ν τών 
άνθρώπων, οί όποιοι έδιδάχθησαν, ότι ε ί; 
παρομοία; στιγμά;—άνωτέρων επιτεύξεων 
τή ; ανθρώπινη; διανοίας— αί πάσης φύ- 
σεω; διαφοραί παραμερίζονται καί αί προ
οπτικοί διά συνεργασία; ειρηνικών σκο
πών άνοίγονται εύχερά);.

Ή  νίκη τοϋ άνθρώπου ε ί; τον διαστη
μικόν χώρον έπιβεβαιοϊ τήν κατίσχυσιν τού 
ανθρωπίνου πνεύματος, έν τή πάλη προς 
τά ; εναντιότητας τής ύλη; καί τού αχα
νούς κοσμικού χώρου. Καί είθε ή νίκη αυ
τή νά άποτελέση τήν απαρχήν διά νέα; 
καί άποφασιστικωτέρα; πράξεις παγκο
σμίου σημασία; καί ενδιαφέροντος.

Τ ό ε ύ χ ό μ ε θ α .

«Α. X.»
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TO TTAC XA
ΑΑΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

«Άναστάσεως ήμερα, και λαμπρυνθώμεν... Πάσχα τό τερπνόν

Πάσχα Κυρίου- Πάσχα πανσεβάσμιον ήμίν άνέτειλε- Πάσχα, έν

χαρα άλλήλους περιπτυξόμιεθα. Ώ  Πάσχα, λύτρον λύπης ! Πά

σχα άμοομον Πάσχα μέγα- Πάσχα, τό πύλας ήμΐν τοΰ Παραδεί

σου άνοιξαν Πάσχα πάντας άγιάζον πιστούς...».

Διά τοιούτων στιχηρών, έξ ών άναπέμ- 
πεται ευφροσύνη και άγαλλίασις ανεκλά
λητος, ή Έκλησία υμνεί .καί πανηγυρίζει 
τήν Άνάστασιν τοΰ Σωτήρος. Ή λέξις 
«Πάσχα» επενεργεί μαγικώτατα επί των 
όσιων ύμνογράφων καί λησμονοΰσιν επί 
βραχύ τό αυστηρόν καί μελαγχολικόν 
κάλλος, δπερ χαρακτηρίζει τάς εμπνεύ
σεις των πρό τής απαλής καί λυρικής, ώς 
είπεΐν, όρμονίας, ήτις αυτόματος διαχέε- 
ται από των ιερών αυτών φορμιγγών έπί 
τώ τρισμεγίστω άγγέλματι. Ή ’Εκκλησία, 
άποβάλλουσα τήν πένθιμον περιδολήν, έν- 
δύεται λευκήν καί φεγγοβόλον στολήν, ώς 
άν αντανακλά έπ’ αυτής ή λευκότης καί 
ή λάμψις τοΰ αγγέλου τοΰ άποκυλίσαν- 
τος τόν λίθον τοΰ μνημείου.

Τά ανήλια βάθη, οί ζοφεροί θόλοι τών 
χριστιανικών ναών διαυγάζονται ώς έν ή
μερα άνεσπέρου φωτός, καί τά άνθη τά 
εϋοσμα ικαί δροσόεντα, άτινα άπό τών λει

μώνων καί τών κήπων μετηνέχθησαν, ό
πως στολίσωσι τήν επιτάφιον σινδόνα τοΰ 
Σωτήρος, τηροΰσιν έτι τής ραδινής των 
χάριτος, τών κοσμικών των θελγήτρων τά 
ίχνη έν τή τεθολωμένη ΰπό τοΰ λιδάνου 
ατμόσφαιρα τών ναών. Καί ή ’Εκκλησία 
καταπέμπει τήν ευχήν αυτής, τήν άναστά- 
σιμον κατά τήν ή,μέραν ταύτην, έν γλώσ- 
ση άλλοία ή τή συνήθει" έν γλώσση πλή- 
ρει παιδικών, θά έλέγο,μεν, σκρτημάτων 
καί παιδικής συγκαταδάσεως. Εις τήν με- 
γάλην ευωχίαν τής Άναστάσεως προσκα- 
λεΐ πάντας, παρόντας καί άπόντας, νη- 
στεόσαντας καί μή νηστεΰσαντας, πιστούς 
καί άπιστους ικαί τούς φέροντας ένδυμα 
γάμου καί τούς άγοραΐον περιδαλλομέ- 
νους ίμάτιον. ’Ώ, μέθη τής Νύμφης έπί τή 
ανακτήσει τοΰ Νυμφίου! ’Ώ, μέθη τρισά
για καί άνερμήνευτος!

Τήν υψηλήν ταύτην μέθην συναισθάνεται 
έν τή καρδία αύτοΰ ό 'Ελληνικός λαός ώς
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ούδείς άλλος λαός. Ούδεμία άλλη χριστια
νική εορτή κατέχει παρ’ αύτω τήν θέσιν 
της εορτής τοΰ Πάσχα. Οί Δυτικοί έχου- 
σι τά Χριστούγεννα. ‘Ημείς έχομεν τήν Ά- 
νάστασιν. Αυτή είναι ή βασίλισσα των ε 
ορτών, ή πανήγυρις των πανηγύρεων ή- 
μών. Οί Δυτικοί έορτάζουσι τήν γέννησιν 
τοΰ Χρίστου εν πλούτω τρυφερών καί ω
ραίων εθίμων, εν οικογενειακή συνενώσει 
καί τέρψει ανθρώπων άπό καιρού συνω- 
κειωμένων προς τόν πολιτισμόν.

’Αλλά τοΰ 'Ελληνικοΰ γένους ή Λαμπρή

I

!

X ρ ι β τ ο ς

'  ίρ ε ο τ η !
Χριστό; Άνέστη βάλλουνε 
τοΰ καθ’ ενός τα. χείλη,
Χριστός Άνέστη λεν’ οί εχθροί, 
Χριστός Άνέστη οί φίλοι.

Χριστός Άνέστη τραγουδούν 
στά δένδρα τά πουλιά 
καί στά λουλούδια οί μέλισσες 
μοιράζουνε φιλιά.

Άνάστασις Θεού χαρά 
διώχτε τό μίσος φίλοι 
κ ι’ ας λάμψη ένα χαμόγελο, 
στοΰ καθ’ ενός τά χείλη.

Μπρος στην εικόνα τοΰ Χριστού 
με τής καρδιάς τήν ζέστη, 
ευλαβικά ας ψάλλουμε 
κ’ εμείς Χριστός Άνέστη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΕΤΟΣ 
Ά στυφύλας

!

1
I
Iφ

ανατέλλει ικαί δύει έν θορυβώδει διαχόσεε 
καί ιύπερτάτη αγαλλιάσει ανθρώπων, οϊ- 
τινες εις τάς φλέβας των τηροΰσιν έτι ρα
νίδας τινάς τοΰ αίματος των άγριων καί. 
άτιθάσων καί ύπό τοΰ έρωτος της έλευθε- 
ρίας βαυκαλωμένων πατέρων μας. Άρ- 
ματολικαΐ συνήθειας άγρια ποίησις πλη- 
ροΰσιν εκείνην. ΐΒαρΰς χειμών έπικάθηταε 
τής φύσεως, γογγύζει ό βορράς καί πί- 
πτουσιν αί χιόνες καί τά καλά Χριστού
γεννα συσπειροΰνται πέριζ τής σπιυθηρο- 
δολούσης εστίας.

Ά λλα πόσον διάφορον εικόνα παριστά: 
ή φύσις παρ’ ήμιν, όταν οί κώδωνες των 
εκκλησιών έξαγγέλλουσι χαρμοσύνως τήν 
Άνάστασιν! Τό έαρ συνεορτάζει μετά τής 
’Εκκλησίας, ή φύσις συναγάλλεται μετά. 
τής πίστεως. Οί θύμοι των όρέων μοσχο- 
δολοΰσιν, ό σμαράγδινος μανδύας τών πε
διάδων άνακινεΐται ήρέμα ύπό τής ζεφυρί- 
τιδος αύρας ίκαί στίλβει διακέντητος έκ 
λευκανβέμων, αί εύωδίαι τών εσπεριδοει
δών βυθίζουσι τάς ψυχάς εις μυστικάς εκ
στάσεις, τά ρόδα τά εφήμερα, τά αιώνιο: 
ράδα, ξανθά, λευκά, ωχρά, πορφυρά, διη
γούνται τήν δόξαν τοΰ Κυρίου.

'Η άνοιξις, ώς άλλη μυροφόρος, ώς τής. 
Μαγδαληνής Μαρίας άδελφή, κηρύσσει 
διά μυρίων στομάτων ότι «έώρακε τόν Κύ
ριον». Δεύτε, έδέλθωμεν τών σκοτεινών 
θόλων τών ναών, οίτινες δέν άφήνουσι τήν 
χαράν μας νά έκραγή ακράτητος. Δεΰτε, 
ΰμνήσωμεν τόν Κύριον ύπό τόν σαπφείρι- 
νον καί άστερόεντα βόλον τοΰ ουρανού 
καί λάδωμεν τό φώς τό άνέσπερον καί ά- 
ναμείνωμεν τά πρώτα μειδιάματα τής; 
κροκοπέπλου Ήοΰς.

Τοιαύτην ώραν ό Κύριος άνέστη «ζωήν' 
τοΐς έν τοϊς μνήμασι χαρισάμενος». Εις η
μάς τούς έν τώ βίω, ας χαρίση ζωήν ζωής! 
Χριστός Άνέστη! Συνανθροισθώμεν πέριξ. 
τοΰ όδελισθέντος άμνοΰ καί συνοδεύσωμεν 
τήν όπτησιν αύτοΰ, έντέχνως στρεφομένου 
επί τής ανθρακιάς, διά τοΰ κρότου τών 
πυροδόλων.

Ή πυρΐτις έστω τό σύμδολον τής Ά  - 
ν α σ τ ά σ ε ω ς  καί τό φίλημα έστω 
τό σύμδολον τής α γ ά π η  ς . Δέν έν- 
νοοΰμεν τήν λάμψιν τής Άναστάσεως ά-

398



νευ της γλώσσης τοϋ τρομπονίου' καί ή 
•άγάπη χωρίς φιλήματος είναι τό άνθος 
ίάνευ αρώματος.

Ούτως υποδέχεται καί οϋτως αντιλαμ
βάνεται τής εορτής τοΰ Πάσχα ό Ελλη
νικός λαός. Αύτά τά ονόματα, δι’ ών εκ- 
δηλοΰται τό Πάσχα, χρησιμεύουσιν, δπως 
-έμπνέωσιν εις αυτόν ενθουσιασμόν καί έ- 
ιξαίρωσιν εις κόσμους ονείρων, ώς έν ού- 
■δεμια άλλη εορτή.

“Οταν λέγη «Άνάστασις» ό Ελληνικός 
λαός, κρυφία τις χορδή άναπαλλομένη εις 
μυχιαίτατα τής καρδίας του υπενθυμίζει 
εις αυτόν καί τοϋ γένους τήν άνάστασιν, 
-καί ό Χ ρ ι σ τ ό ς  καί ή π α τ ρ ί ς 
συναντώνται εν αύτω τ σ ο π α θ ε ϊ ς  
καί  ι σ ό θ ε ο ι .  Καί δταν λέγη «αγά
πη» ό Ελληνικός λαός, εκφωνεί τήν γλυ- 
κυτάτην των λέξεων, ήτις κατ’ εξοχήν το- 
νιζομένη έν τω Εύαγγελίω καί άνακηρυσ- 
σομένη έν τή διδασκαλία του αποστόλου 
Παύλου παρέμεινεν έν τή γλώσση του κατ’ 
εξοχήν περιπαθές καί εγκάρδιον ρήμα, δύ 
οδ έκφράζει πάσαν στοργήν καί πάντα έ
ρωτα καί πάσαν άφοσίωσιν.

Καί νομίζει τις δτι ό ήμέτερος λαός 
κατ’ έξοχήν ήσθάνθη καί άπεδέχθη ·καί έ- 
πραγματοποίησε τό κήρυγμα τής αγάπης, 
ώς φέρεται έν τή προς Κορινθίους επιστο

λή τοΰ αποστόλου: «Ή αγάπη μακροθυ
μεί, χρηστεύεται" ή αγάπη ού ζήλοι' ή α
γάπη ού περπερεύεται, ού φυσιοΰται, ούκ 
ασχημονεί, ού ζητεΐ τά έαυτής, ού πα
ροξύνεται, ού λογίζεται τό κακόν, ού χαί
ρει έπί τή αδικία, συγχαίρει δε τή αλή
θεια, πάντα στέργει, πάντα έλπιζες πάν
τα πιστεύει, πάντα υπομένει».

Εύόνητον δέ δτι, δπως λάβη τις αγνήν 
ιδέαν περί τοΰ τρόπου, καθ’ δν προσδε- 
χόμειθα, κατανοοΰμεν καί έορτάζομεν τήν 
Άνάστασιν, δέον νά εΰρεθή κατά τήν η
μέραν τής σήμερον μακράν τής πρωτευού- 
σης, ένθα, φυσικω τω λόγω, ό βίος δεν 
δύναται νά παράσχη τοιαύτας απολαύσεις. 
’Αληθής καί ανόθευτος Λαμπρή ανατέλ
λει διά τούς κατοίκους των έπαρχιών, των 
πόλεων, των κωμοπόλεων, των χωρίων, 6- 
σον διασώζονται καθαρώτερον καί έκδη- 
λοΰνται έμφανέστερον του: έθνικοΰ βίου 
τά ήθη καί έθιμα.

Έκεΐ γλυκύτατοι παραδόσεις, έκεϊ αί 
έλληνικώταται συνήθειας ή χριστιανικω- 
τέρα πίστις καί ή εύαγγελικωτέρα χαρά 
συνενοΰνται καί -αναφαίνονται έπί πάντων 
καί ΰπό πάντων ακολουθούνται άπροσποι- 
ήτως καί άπερίττως. ’Εκεί καί άκων τις 
καθίσταται χριστιονός καί εορτάζει την 
Άνάστασιν καί τήν αγάπην.
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Ή Προσευχή επί τού ’Όρους των Έλαιών
ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΔΡΑΜΑ, ΟΠ9Σ ΤΟ ΕΙΔΕ

Ο ΔΟΜΗΝ I ΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

'(Π ερίλυπος έ σ τ ιν  ή φυχή μου μέχρι Θανάτου...»

Τού Ύπαστυν. Α' κ. ΣΑΡ, ΑΝ7ί!<ΝΑΗ0Υ

Ο Κύριος, κάποτε λιποψύχησε... Ό 
Θεάνθρωπος, σέ μιά στιγμή, έχασε τό 
θάρρος Του. Ό  Ναζωραίος, περνούσε τις 
τραγικότερες ώρες τού μαρτυρίου Του. 
«Περίλυπος έστιν ή ψυχή μου μέχρι θα
νάτου». Κάτω άπο αυτή την αδυσώπητη 
πίεση, ένοιωσε την ανάγκη να ζητήση βο
ήθεια απο τον Ουράνιο Πατέρα Του. Θέ
λησε νά προσευχηθή... Γύρεψε ένα ήρε
μο τόπο... Πήγε στο ’Όρος των ’Ελαίων... 
Αυτή, ή πιο έντονη στιγμή τοΰ Θείου

Δράματος, στάθηκε ή αφορμή για τον 
«"Ελληνα», τον Έ λ  Γκρέκο, νά ζωγρα- 
φίση, στά τελευταία χρόνια τής ζωής του, 
ένα από τους πιο περίφημους πίνακές του. 
«Την Προσευχή επί τού ’Όρους των Ε 
λαίων».

Ό  Θεοτοκόπουλος, στην ύστερη περίο
δο τής καλλιτεχνικής του δημιουργίας, 
νοιώθει μια άνείποτη, μιά παράξενη, θά- 
λεγα, αγάπη, γιά τις πηγές, τις πρωτό- 
γνωρες πηγές, πού τον ώδήγησαν στά ύ-
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ψη τοϋ καλλιτεχνικού στερεώματος. Θέ
λει, δσο τοΰ είναι μπορετό, νά ξαναγυ- 
ρίση στο Βυζάντιο πιότερο άπο πρώτα, 
νά ζωγραφίση μαζί μέ τους ζωγράφους 
τής Κρητικής. Σχολής αγίους, σαν εκεί
νους που έβλεπε, μικρός ακόμη, στό μο
ναστήρι των Σιναϊτών, στό Ηράκλειο. Η
ταν, λες, το κύκνειο άσμα τοϋ γίγαντα ε
κείνου τής τέχνης, ήταν ίσως ή δική του 
προσευχή προς τις λιπόσαρκες μορφές, 
ποϋ στόλιζαν τούς τοίχους στα Βυζαντι
νά Μοναστήρια. Μέ τήν «Προσευχή επί 
τοΰ ’Όρους των Έλαιών» ό Δομήνικος 
Θεοτοκάπουλος ξανάγινε Βυζαντινός. Πί
στεψε καί τό πέτυχε, πέος μόνο μέ στοι
χεία τής γνήσιας βυζαντινής τέχνης, θά 
μπορέση ν’ άποδώση όλο τό τραγικό με
γαλείο τής λιποψυχίας τοΰ Θεανθρώπου. 
Στον πίνακά του, μάκρυνε υπέρμετρα τά 
σώματα, τά στιλιζάρισε καί μέ τήν ωχρό
τητα των προσώπων προσπάθησε νά ά- 
ποδώση τήν άμετρη θλίψη τής ψυχής τοΰ 
Ίησοΰ. Κανένας ζωγράφος, ούτε παλιός, 
ούτε σύγχρονος, ούτε Βυζαντινός, ούτε 
ξένος, δέ μπόρεσε νά ζωντανέτ|τη όσο ο 
Γκρέκο αυτή τή σκηνή τής θείας δοκιμα
σίας.

Στον πίνακα αυτόν, οι μαγικές νότες 
τοϋ χρωστήρα του μάς μεταφέρουν σέ κό
σμους άϋλους, άπιαστους, φανταστικούς! 
’Όνειρο θαρρείς καί είναι ή σκηνή ολό
κληρη. Ό  καλλιτέχνης, πασχίζει νά φθά- 
ση τό άπειρο!... Οί μορφές του, λές καί 
μαγνητίζονται από τον ουρανό!... Ό  ’Ά γ 
γελος αριστερά, γονατίζει πάνω στά σύν
νεφα, πού κι’ αυτά είναι άγρια, τραχειά, 
πιο σκληρά κι’ άπ’ τούς βράχους. Είναι 
μιά μορφή υπέροχη, αυτός δ Ουράνιος ε
πισκέπτης. Ό ζωγράφος αδιαφορεί γιά 
τό σώμα, γιά τις αναλογίες, καί τά μέ
τρα, ζητώντας μέ τούτο νά έλεϋθερωθή 
από τά επίγεια δεσμό., γεμίζει τον ’Ά γ 
γελό του μέ πνεύμα, τον ντύνει μέ τό δι
κό του ψυχικό κόσμο, μέ τά δικά του συν
αισθήματα.

Καί οί τρεις Απόστολοι!... Τήν ώρα 
πού ό Χριστός προσεύχεται, εκείνοι κοι

μούνται !... Οί φαρδιές, άτεχνες, μπορού
με νά πούμε, πινελλιές, μέ τις όποιες δ 
Θεοτοκόπουλος δίνει τά χοντρά τους ε
πανωφόρια, φανερώνουν πόσο δ ύπνος 
τους είναι ανήσυχος, βαρύς, φορτωμένος 
από εφιάλτες...

Λίγο πιο πέρα οί έληές... Ψηλόκορμες... 
Χτυπημένες θαρρείς από τό ξεροβόρι... 
Καί λίγα λουλούδια... Καχεκτικά... Άρ- 
ρωστημένα... Στή μέση τοΰ πίνακος, δ 
Χριστός!... Κουρασμένος, βασανισμένος, 
ανήμπορος, βαρύς, γονατίζει γιά νά προ- 
σευχηθή, νά μιλήση προς τον Πατέρα... 
Ή  γαλήνια μορφή Του, βρίσκεται σέ φα
νερή αντίθεση μέ τούς άγριους βράχους, 
πού φαίνονται πίσιο Του. Τά ίμάτιά Του, 
πού πέφτουν γύρο} σέ μεγάλη απόσταση, 
ή χαρακτηριστική κίνηση των χεριών 
Του καί προ πάντων τό βλέμμα, εκείνο 
τό βλέμμα πού μόνο δ Έλληνας τού Το
λέδο ήξερε νά στοχάζεται, μετρούν τό μέ
γεθος τής αδυναμίας τού ανθρώπου Ί η 
σοΰ. Ή  σκηνή κλείνει μέ τό φεγγάρι... 
Πίσω από τά σύννεφα* χλωμό, αδύναμο, 
μελαγχολικό, συμμερίζεται, λές, τό Δρά
μα τοΰ Θεού Του... Μόλις φωτίζει τά 
πρόσωπα, τά δέντρα, τά κιτρινισμένα 
λουλούδια... Οί γκρίζοι βράχοι, ό ’Ά γγε
λος, ταπεινός προσκυνητής, οί μαθηταί 
καί δ Κύριος!...

"Ενας πίνακας, ένας δλόκληρος κό
σμος!... Κόσμος, φωτισμένος από τή λάμ
ψη τού μύστη τής τέχνης. Κόσμος εξω
γήινος, στέρεα δεμένος μέ τό πνεύμα, τήν 
ιδέα καί τό Θεό. Είναι δ κόσμος τοΰ Θεο- 
τοκόπουλου. Τοΰ ανθρώπου, πού θέλον
τας νά λυτρωθή από τά δεσμά τής πρόσ
καιρης ζωής του, από τή σάρκα πού τον 
βαραίνει, στά στερνά του χρόνια, έτρε- 
ξε πάλι στό Ηράκλειο καί στις φιγούρες 
τού αγαπημένου' του μοναστηριού, συνάν
τησε τον γλυκό Ναζωραίο, τον κουρα
σμένο Θεάνθρωπο, νά προσεύχεται στό 
’Όρος τών Έλαιών... «Περίλυπος έστιν ή 
ψυχή μου μέχρι θανάτου».

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BENIN
"Ενας

επαναστάτης

Macs έποχη

IVIsca κΑηρονομιά

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

Ή 3ics ε ίνα ι ή μαμή  

κ ά θε π α λ ιά ς  κο ινω νία ς, 
δ τα ν αυτή  έγκυμ ο νή  

μιά κα ινο ύρ γ ια» .
ΚΑΡΑ MAPI

'Υπό Άστυν. Δ/ντοϋ Β' κ. ΣΩΤ. ΚΟΥΒΑ

Λ  . Π Ο Ρ Τ - ΑΡβΟ ΥΡ
ΚΑΙ ΜΑΤΩΜΕΝΗ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η

Τό 1904, ή κήρυξις τοϋ Ρωσοϊαπωνε- 
κοΰ πολέμου, έδωσε τήν αφορμήν είς τούς 
μπολσεβίκους νά εφαρμόσουν τό δόγμα, 
των, καθ’ δ κάθε πόλεμος τής αστικής κυ- 
βερνήσεως πρέπει νά θεωρήται όχι εθνι
κός πόλεμος, αλλά, αντιθέτους, αφορμή ναι 
μετατραπή είς εμφύλιον, διότι διά τούς 
λαούς δέν υπάρχουν πατρίδες, αλλά τά
ζεις. (Αυτά βεβαίως έλέγοντο τότε. "Ο
ταν δμως ή Ριυσσία έγένετο σοβιετική, τό- 
τε ή μητέρα - πατρίδα έγινε τό ίερώτερον 
πράγμα διά τον σοβιετικόν πολίτην καί ε 
πί πλέον αναγκαστική μητρυιά Ιδιά τούς 
κομμουνιστάς δλων των άλλων χωρών, otl 
οποίοι δέν έχουν δμως αυτοί πατρίδα - μη
τέρα) . Οί μπολσεβίκοι έπεόίωςαν τήν ήτ
ταν των ρωσσικών στρατευμάτων, ενψ’ 
οί μενσεβίκοι καί ό Τρότσκυ, μα- 
ζύ μ’ αυτούς, κατρακυλούσαν στήν άμυ
να μέχρις εσχάτων, δηλ. στήν υπεράσπι
ση τής πατρίδος τοϋ τσάρου, των τσιφλικά
δων καί των κεφαλαιοκρατών ('Ιστορία 
ΚΚΣΈ σ. 6δ) . Καί νά σκεφθή κανείς, β— 
τι ό ρωσσικός στρατός, είς τό Πόρτ - “Αρ- 
θούρ, δυνάμεως 300.000 άνδρών, άπώλε- 
σεν είς τήν ομώνυμον μάχην 120.000 πε
ρίπου νεκρούς, τραυματίας καί αιχμαλώ
τους, από δέ τά 20 πλοία τού ρωσσικοϋ 
στόλου έβυθίσθησαν ή κατεστράφησαν τά. 
13, ήχμχλωτίσθησαν δέ τά τέσσαρα. Οδ- 
τω καθίσταται πιστευτός δ ισχυρισμός- 
τών ’Ιαπώνων, ότι έδέχοντο π λ η ρ ο 
φ ο ρ ί α ς ,  είς βάρος τοϋ ρωσσικοϋ στρα
τού, μέσφ τών αύτοεξορίστων ρώσσων κομ
μουνιστών, συμπεριλαμβανομένου καί τού- 
Αένιν. Έν τψ μεταξύ, απεργίάι έλαβον 
χώραν είς Πετρούπολιν καί αλλαχού. Είς 
τον εργατικόν τομέα οί μπολσεβίκοι εδρών 
έν παρανομία εντός τών νομίμων έργατι- 
κών Ενώσεων, σπουδαιότερα τών οποίων 
ήτο ή «Ένωσις τών Ρώσσων εργοστασια
κών έργατών», μέ παραρτήματα είς τάς- 
συνοικίας τής Πετρουπόλεως. Αυτή είχε 
ιορυθή ύπο τού άνθρωπιστού (κατά τούς: 
μέν) ’ προβοκάτορες τής Όχράνας (κατά.
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τούς μπολσεβίκους) ίερέως Γκαπόν. Με- 
οα εις τόν μεγάλον άπεργιακόν σάλον, ή 
•«Ένωσις» άπεφάσισε, τήν 9ην Ιανουάριου 
1905, μεγάλην πχνεργτικήν συγκέντρωσιν 
■καί ειρηνικήν πορείαν πρός τά χειμερινά 
ανάκτορα, ΐνα έπιδώσουν εις τον τσάρον 
Λεπτομερές υπόμνημα, περιέχον τά αιτή
ματα των εργατών. Ή  ευκαιρία ήτο κα
τάλληλος βιά τούς μπολσεβίκους. Δίδο- 
μεν τον λόγον εις τήν «Ιστορία τοΰ Κ.Κ. 
Σ.Ε.» (σελ. 66—68) διά νά μάς περιγρά- 
ψη τά πρό, ώς καί τά έξελιχθέντα γεγο
νότα. Έ  αλήθεια θά έξαχθή μόνη της, έ
στω καί μέσα από τάς απόψεις των μπολ
σεβίκων. «Ή αναφορά (σ.σ. η οποία επρο- 
κειτο νά ύποβληθή εις τόν τσάρον) , συζη
τήθηκε στις εργατικές συγκεντρώσεις, τής 
έγιναν διορθώσεις καί τροποποιήσεις. Σ 
αυτές τις συγκεντρώσεις πήραν τόν λόγο 
-καί σι μπολσεβίκοι, χωρίς να λενε ανοιχτα 
δτι είναι μπολσεβίκοι. Μέ τή δική τους 
επιρροή μπήκαν στήν αναφορά καί διεκ
δικήσεις γιά τήν ελευθερία τοΰ τύπου καί 
τοΰ λόγου, γιά τήν ελευθερία των έργατι- 
κών ενώσεων, γιά τή σύγκληση συντα
κτικής συνελεύσεως γιά τήν α λ λ α γ ή  
τ ο ΰ  π ο λ ι τ ι κ ο ΰ κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς  
τής Ρωσσίας, γιά ισότητα όλων μπροστά 
στό νόμο, χωρισμό τής εκκλησίας άπό τό 
κράτος, κατάπαυση τοΰ πολέμου, εφαρμο
γή  τοΰ οχταώρου, α π ό δ ο σ η  τής 
•γ ή ς στους αγρότες. Παίρνοντας το λο- 
γο σ’ αύτές τις συγκεντρώσεις οί μπολσε
βίκοι, απέδειχναν στους έργάτες πώς ή ε
λευθερία δέν πέρνεται μέ αναφορές στον 
τσάρο, μά καταχτιέται μέ τό ο π λ ο στό 
χέρι. Οί μπολσεβίκοι έλεγαν στους εργά
τες νά προσέχουν, γιατί θά τούς πυροβο
λήσουν. Μά '.δέν μπόρεσαν νά (εμποδίσουν 
τήν πομπή νά πάει στά χειμερινά ανά
κτορα (σ.σ. οποία υποκρισία!!). Στις 9 
τοΰ Γενάρη 1905, νωρίς τό πρωί, οί ερ
γάτες πήγαν γιά τά χειμερινά ανακτορα, 
όπου βρίσκονταν τότε δ τσάρος. Πήγαιναν 
στον τσάρο ολάκερες οικογένειες, μέ τις 
γυναίκες, τά παιδιά τους καί τούς γέρους 
τους. Βαστοΰσαν εικόνες τοΰ τσάρου καί 
λάβαρα τής εκκλησίας, έψελναν, βάδιζαν

άοπλοι (σ.σ. έκτος βέβαια των μπολσεβί
κων) . Πάνω άπό 140.000 άνθρωποι μα
ζεύτηκαν στό δρόμο. Ό  Νικόλαος Β τούς 
έκανε άσχημη υποδοχή. Διέταξε νά πυρο
βολήσουν τούς άοπλους εργάτες. Κείνη τή 
μέρα τά τσαρικά στρατεύματα σκότωσαν 
πάνω άπό χίλιους εργάτες καί τραυμάτι
σαν πάνω άπό δύο χιλιάδες. Οί δρομοι τής 
Πετρούπολης βάφτηκαν μέ αίμα εργατι
κό. Οί μπολσεβίκοι πήγαν μαζύ μέ τούς 
εργάτες (σ.σ. ψάλλοντας προσευχές καί ά
οπλοι;;). Πολλοί απ’ αυτούς σκοτώθηκαν 
είτε πιάστηκαν. Ε κεί, ατούς δρόμους τούς 
γεμάτους εργατικό αίμα, ο! μπολσεβίκοι 
ε ξ η γ ο ύ σ α ν  στούς εργάτες ποιος ή
ταν δ υπεύθυνος γιά τό φριχτό αύτό έγ
κλημα καί π ώ ς  έπρεπε ν’ άγωνιστοΰν 
ενάντιά του (σ.σ. δ νοών νοείτω!) Ή  9η 
τοΰ Γενάρη 1905 ονομάστηκε άπό τότε 
ματωμένη Κυριακή». Στις 9 τοΰ Γενάρη 

οί εργάτες πήραν ένα ματωμένο μάθημά. 
Τή μέρα αυτή τουφεκίστηκε ή πίστη των 
εργατών στον τσάρο. Είχαν καταλάβη πώς 
μονάχα μέ τήν π ά λ η  μπορεί νά κατα
χτήσουν τά δίκαιά τους. Τό βράδυ κιόλας 
τής 9 τοΰ Γενάρη στις εργατικές συνοικίες 
άρχισαν νά στήνουν οδοφράγματα (σ.σ. 
ποιοι; οί ψάλτες;;) ’Οργή καί άγανάχτη- 
ση κατέλαβαν ολάκερη τήν εργατική τά
ξη, δλάκερη τή χώρα. Δέν έμεινε πόλη 
πού νά μήν άπεργήσουν οί εργάτες γιά νά 
διαμαρτυρηθοΰν ενάντια στό έγκλημα τοΰ 
τσάρου καί νά διατυπώσουν π ο λ ί τ ι κ α  
αιτήματα. Τό Γενάρη ό αριθμός των άπερ 
γών έφτασε τόν τεράστιο αριθμό 440.000. 
Μέσα σ’ ένα μήνα απήργησαν περισσότε
ροι εργάτες παρά στά δέκα προηγούμενα 
χρόνια... Άπό τις οικονομικές απεργίες 
καί τις απεργίες αλληλεγγύης, οί Ιεργάτες 
άρχισαν νά περνούν στις πολιτικές απερ
γίες, στις διαδηλώσεις καί σέ βρισμένα 
μέρη, στήν έ ν ο π λ η  αντίσταση στα 
τσαρικά στρατεύματα». Καί γνωματεύει ή 
«Ιστορία τοΰ ΚΚΣΕ» μέ άθώον ύφος: «Ή 
επανάσταση στή Ρωσσία είχε αρχίσει» (σ. 
68) . Ή  συνέχεια είναι γνωστή. Τόν ’Ιού
νιον τοΰ 1905 εσημειώθη στάσις Ιπί τοΰ 
θωρηκτοΰ «Ποτέμκιν» πλησίον τής Όοησ-
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σοΰ, οπού είχε σημειωθή απεργία των ερ
γατών. Έχύθη αίμα, διότι «σί έπαναστα- 
τημενοι ναύτες κ α ν ό ν ι σ α ν  τ ο ύ ;  
λ ο γ α ρ ι χ' σ μ ο ύ ς τ ω ν  μέ τούς πιό 
μισητούς αξιωματικούς», αλλά ή στάσιε 
τελικώς κατεστάλη καί τό θωρηκτόν, κα- 
ταδιωκόμενον, κατέφυγεν εις τάς Ρουμανι
κά- ακ.ας και παρεοοθη εις τάς άρχάς.

τω μεταξύ ή διάσπασις μπολσεβίκων 
(Λενιν) και μενσεβίκων, εξακολουθεί, μέ 

αποτέλεσμα νά συνέλθη τον ’Απρίλιον 
-^905 εις τό Αονδΐνον τό 3ον Συνέδριον τού 
J Δ-uEK και ταυτοχρονως εις Γενεύην συν- 
διασκεψις των μενσεβίκων. Τόν ’Ιούλιον 
1905 ο Λενιν εκδίδει τό βιβλίον του «Δύο 
ταχτικές της σοσιαλδημοκρατίας στη δη
μοκρατική επανάσταση» καί θέτει διά πρώ 
*ην φοράν το θέμα τής άστικοδημοκρατι- 
κής επαναστασεως, όπως ακριβώς έκαμε 
πολύ αργότερα (1934) ό Νίκος Ζαχαριά- 
οης εις την Ελλάδα. ’Έγραφε: «Δέν πρέ
πει να ςεχνάμε, πώς δέν υπάρχει άλλο 
μέσο γιά νά φέρουμε πιό κοντά τόν σοσια
λισμο, απο την π λ η ρ η πολιτική ελευ
θερία 
Τό π;

κα ι
ολεταριάτο.

τη Λαοκρατική δημοκρατία., 
τερισσότερο από τήν α

στική τάξη, ενδιαφέρεται γιά τήν αποφα
σιστική νίκη τής επανάστασης καί γ ι’ αύ-
το απο ορισμένη άποψη,, ή αστική επα
νάσταση σ υ μ φ έ ρ ε ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε 
ρ η  στο προλεταριάτο, παρά στήν αστική 
τάςη... θάνε εύκολο γιά τούς εργάτες νά 
περάσουν τό δπλο από τόν έναν ώμο στόν 
άλλο, όπως λεν οί γάλλοι, δηλαδή νά στρέ 
οουν ενάντια στήν ίδια τήν αστική τάξη 
.ο όπλο, με το όποιο θά τούς έφοοιάση ή 
άσακη επανάσταση, τήν ελευθερία πού θά 
δώση, τούς δημοκρατικούς θεσμούς...». Τόν 
Οκτώβριον 1905 έςεδηλώθη γενική απερ

γία μέ πολιτικά συνθήματα. Ή  «Ιστορία 
‘θύ ΚΚΣΕ» γράφει: «Χωρίς στιγμή άνά- 
παυ/,α οι μπολσεβίκοι ετοίμαζαν τήν ένο
πλη εςεγερση. Γίνονταν επαναστατική δου 
/.ειά μέσα στους φαντάρους καί τούς ναύ
τες. Στό στρατό ιδρύθηκαν στρατιωτικές
οργανώσεις τού κόμματος. Σέ πολλές πό- 
λ^ΐ- σχηματίστηκαν εργατικά μαχητικά ά- 
-ιοσ^άσματα και τα μέλη τους μάθαιναν

.ον χειρισμό των οπλών. Οργανώθηκε ή 
αγορά οπλών απο το εξωτερικό καί ή μυ
στικής αποστολή τους στή Ρωσσία. Γνω
στοί .αγωνιστές τού κόμματος παίρναν μέ
ρος στήν οργάνωση τής μεταφοράς των ο
πλών. Τό Νοέμβρη τού 1905 δ Λένιν γύ
ρισε στή Ρωσσία. Κρυβόταν από τούς τσα
ρικούς χωροφύλακες καί χαφιέδες καί 
συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία τής 
ένοπλης ̂  εξέγερσης. Τά άρθρα του στήν 
μπολσεβίκικη εφημερίδα «Νέα Ζωή» έδι
ναν την κατεύθυνση στήν καθημερινή δου- 
κειά τού κόμματος» (σελ. 93) . Εις τάς 7 
(20) Δεκεμβρίου 1905 ηρχισεν εις Μό- 
-,ΧΧ'Λ με πολιτικήν απεργίαν καί οδοφρά
γματα, ή. έξέγερσις, πλήν δμως κατεστά- 
/.η αιματηρώς. Τον Απρίλιον 1906 συνήλ- 
θεν είς Στοκχόλμην τό 4ον Συνέδριον τού 
 ̂—ΔΕΙν, αποκληθεν ένωτικόν, διότι τύ- 

..οις ενοποιήθησαν αί δύο άντιμαχόμεναι 
παραΐτάξεις. Τόν Μάϊον 1907, εις Λονδί- 
νον. συνήλθε τό δον Συνέδριον τού Ρ.Σ.Δ. 
Ε.Κ.. εις δ έλήφθη ή σοβαρωτάτη άπόφα- 
σις, Οπως το Κόμμα άναλάβη τήν ιδεολο
γικήν και Πολιτικήν ηγεσίαν εις τά σ υ ν 
δ ι κ ά τ α. Η περίοδος μετά τήν κατα
στολήν τής εξεγέρσεως, υπήρξε περίοδος 
υποχωρήσεως τού κινήματος. Είς τήν Δού- 
μαν (Βουλήν) ουδεμίαν ίσχύν είχον οί 
παράνομοι- μπολσεβίκοι, ένω, παραλλήλως 
πρός τά αυστηρά μέτρα, Ίλαμβάνοντο καί 
κοινωνικά τοιαΰτα, ώς ό αγροτικός νόμος 

ο̂ΰ Σττλύπιν οι ού παρεχωρείτο γή εις 
τούς άκτήμονας άγρότας.

(Συνεχίζεται)
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Ο Σ Ω Σ Τ Ο Σ  Δ Ρ Ο Μ Ο  
ΤΗ Σ ΖΩΗΣ

Ό  20ος αιών, αναμφισβήτητος, δύνατοα νά χαρακτηρισθή ως 
ό αιών των μεγαλύτερων επιτευγμάτων, εις όλους τούς τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητος. Είναι ό αιών των μεγάλων ανακαλύ
ψεων καί εφευρέσεων. Κατά τον αιώνα αυτόν έπραγματοποιηθησαν 
επιτεύγματα, τά όποια ήτο αδύνατον νά συλλαβή ό ανθρώπινος νους.

Σήμερον ό άνθρωπος μενει Εκθαμσος, προ 
τοϋ μεγέθους τής τεχνικής καί επιστημο
νικής προόδου καί διερωτάται, αν βλα αυ
τά αποβαίνουν προς όφελος τής άνθρωπό- 
τητος, δι’ ένα καλλίτερον αυριον ή οδη
γούν αυτόν εις την καταστροφήν. Πάντως, 
ή αλήθεια είναι, δτι ζώμεν εις μίαν έπο- 
χήν 'άγχους καί ένος τροβου, διά τό μέλ
λον καί δεν γνωρίζομεν πού κατευθυνόμε- 
θα.

Πολλοί σοφοί πχρατηρηταί τής συγχρό 
νου εποχής, καθημερινώς, προσπαθούν νά 
τονίσουν τό άβεβαιον τού μέλλοντος τής 
άνθρωπότητος. Ούτως, ο άνθρωπος, αδύ
νατος πλέον μέσα εις άντίιμαχομένας θεω
ρίας, αμφιβάλλει, αν ή τεράστια προοδος 
τής τεχνικής, προ παντός, οδηγεί αυτόν 
εις τον σωστόν δρόμον τής ^ωής, τής αλή

θειας, τής αρετής ή εις τον δρόμον τής η
θικής καί πνευματικής κκταπτώσεως καί 
τής καταστροφής.

Μήπως ό άνθρωπος, μονος του, διά τής 
τεράστιας προόδου τής τεχνικής γίνεται 
'αρνητής τής ζωής, δηλαδή τής άν'θρωπί- 
νης προσωπικότητας;

Μήπως ό άνθρωπος αποφεύγει τήν αλή
θειαν, διότι φοβείται αυτήν; Μήπως κα
τευθύνουν τάς πράξεις του, εις σωρός άλ- 
ληλοσυγκρουομένων ψυχικών συμπλεγμά
των, τά βποΐα δημιουργούν ε'ις τό υποσυ
νείδητόν του μίαν πάλην μεταξύ καλού καί 
κακού, ηθικού καί ανήθικου, πεπερασμέ
νου καί συγχρόνου;

Μήπως θεωρεί, άλογίστως, πεπερασμέ
να; τάς ήθικάς καί πνευματικά; αξίας, 
πού άναδεικνύουν τήν άνθρωπίνην ύπό-
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στάσιν;
( Μήπως θελει νά ε'ξέλθη τοΰ εαυτού του, 

να φανί] νεωτεριστής, οδηγούμενος από 
 ̂ άχαλίνωτον ροπήν των ανθρωπίνων 

;ι.αθών και υλοκών απολαύσεων, αί όποίαο 
δημιουργούν ποικίλλας ψυχώ-σεος καί νευ
ρώσεις, με αποτέλεσμα τήν περιφρόνησιν 
πασης άςιοπρεποΰς συμπεριφοράς;
„ από αυτά, πώς θά μπόρεση νά

£ύρη τόν σωστόν 'δρόμον τής ζωής, νά ευ- 
PV τΨ  γαλήνην, τήν ψυχικήν ηρεμίαν;

Σήμερον, δλα τα επιτεύγματα τής έπι- 
'3 -ήμης καί τής τεχνικής δεν ήμπόρεσαν 
να λύσουν τό πρόβλημα τούτο, διότι δέν 
προσεπαθησαν νά (αναγνωρίσουν τόν πα
ράγοντα άνθρωπον, όχι μόνον, ως άποτε- 
Αούμενον από σώμα, άλλα καί ψυχήν, ή ό- 
/ι,οια εκφεύγει από τούς μηχανικούς λογι
σμούς εις ενα άλλο πολυσύνθετον κύκλον, 
με ενα πλήθος μεταφυσικών αναγκών καί 
συναισθημάτων, μέ ελευθερίαν καί πόθους, 
με βιώματα καί ψυχικάς μεταπτώσεις καί 
τέλος με έντονον τήν δύναμιν τής πίστεως 
πΡ0ς τ°ν θεόν, πού τήν όοηγεΐ πρός τήν 
τελειότητα.

ΪΙζ'Ζης πράςεως ιοεον νά πρυτανεύη ή 
ν-ογική και ή πίστις, πρός τήν σπουβαιό- 

τητα τής ανθρώπινης ζωής, ΐνα άποβή εύ- 
Αογια Θεού καί προαγωγή τού πολιτισμού.

-Πρέπει νά πλημμυρίση ή ψυχή τού αν
θρώπου από καλωσύνην καί ανθρωπισμόν, 
lo θειον τούτο χάρισμα, διά νά πλησιάση

συνάνθρωπον του. Καί αυτό θά τό εύρη 
-ίζ τά διδάγματα τής θρήσκε ίας, τά όποια 
γεμιςουν τόν άνθρωπον μέ Ιλπίβες διά τό 
μέλλον, στερεώνουν τήν πίστιν του εις τό 
'αληθινόν καί κατευθύνουν τάς πράξεις 
^ου '=·ντος τών ορίων τού δικαίου καί τού 
επιτρεπτού.

npciici να αποοαλλωμεν από τήν ψυχήν 
μας τόν Ιέγωκεντρισμόν, δστις μας κατευ
θύνει εις παραλόγους αποφάσεις καί ενέρ
γειας.

1 ά μ-γαλουργηματα τού αίώνος μας εί- 
vai θαυμαστά καί Ιφθασεν ό άνθρωπος εις 
A 1 ' αν ιΐκατεστησεν ανθρώπινα
όργανα.  ̂ Ομως δέν ήδυνήθη δι’ όλων αύ- 
-ών να άπομακρύνη άπό τήν ψυχήν του τό 

τής εποχής, νά εύρη τήν ψυχικήν 
γαλήνην, νά κινηθή πρός τόν ορθόν δρό- 
μον τού προορισμού του, τής ζω ή ς  του.

Σχω ,ήν γνώμην, ότι παν ότι σήμερον
θεωρούμεν πεπερασμένον εις τήν σφαίραν
τής ηθικής καί τής κοσμιότητας, Ινέχει 
άστειρεύτους ήθικάς αξίας, πλήρεις άνθρω 
πισμου καί ε ίμα ι βέβαιος, παρ’ όλας τάς 
αρνητικός αντιδράσεις, ότι δι’ αυτών θά 
νπιτευχθή η τελική λύτρωσις.

Μέσα εις αύτάς υπάρχει όλο τό νόημα 
τής ζωής.

1 παρχει τό χθές, τό σήμερον, τό αύ
ριο ν.

Ακό αυτός, θ αντλήση ό άνθρωπος δύ- 
0ί^  ‘θάρρος διά τήν αλήθειαν, δη- 

Ααοή διά τήν ζωήν καί θά δυνηθή νά ά- 
ςιοποιήση όλα τά επιτεύγματα τού άνθω- 
ζ·ν°υ πνεύματος, πρός όφελος τής άνθρω- 
ποτητος. « ’Ε γ ώ  ε ί μ ί ,  ή 6 6 ό ς, ή 
'α Α ή θ ε ί α  κ α ί  ή ζ ω ή »  κηρύττει 
ο θεάνθρωπος. Διότι ,μόνον ό Χριστιανι
σμός άνάδεικνύει τήν άνθρωπίνην προσω
πικότητα. Μόνον, άν μέσα εις τήν ψυχήν 
ριζώση ή άγάπη^ θά άντιπαρέλθωμεν τό 
^ΎΧ,ϊς' και την ιαμφιοολιαν τής εποχής, 
j.o .i η αγαπη αποτελεί τόν θεμέλιον λί- 
θον τής προσωπικότητάς μας καί μ άς όπλί-

μέ δύναμιν διά πάσαν θυσίαν. Διότι ή 
άγάπη παρουσιάζεται, κατά τήν χριστια- 
ν-κήν πίστιν, ως συνυφασμένη πρός τήν 
άνθΓωδίνην ύπόστασιν καί συγχρόνως ώς 
ουσιώδης  ̂ παράγων τής προσωπικότητες 
του ανθρώπου. Δι’ αυτής πραγματοποιεί
ται ή άπολύτρωσις αυτού έκ τού κακού 
καί τών αμαρτιών, μέ αποτέλεσμα τήν ά- 
.ιοκτησιν τής πραγματικής ελευθερίας. 
Καί πραγματική ελευθερία είναι ή αγνή
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προσωπική σχέσις πρός τάς άνωτέρας πνευ 
ματικάς καί ήθικάς άξίας, άνωτέρα των 
οποίων είναι ο Θεός. ’’Όχι, δεν είναι δυ
νατόν νά καταστραφή τό ανθρώπινον γέ
νος, τό Θειον τούτο μεγαλούργησα.

Τό πνεύμα τής εποχής, τό όποιον προ
σπαθεί νά Βικαιολογήση πάσαν αλόγιστον 
συμπεριφοράν, ώς κινουμένην από νεω ,ε
ριστικάς ιδέας, καί Θεωρεί άπηρχαιωμένας 
ιδίως τάς σχέσεις τού δεσμού τού γάμου, 
τής οικογένειας, τής Θρησκείας κλπ., δέν 
πρόκειται νά επικράτηση, διότι 6 άνθρω
πος έχει έμφυτον τήν ανάγκην τού σεβα
σμού πρός τήν προσωπικότητά του.

Είναι καιρός νά έπιστρέψωμεν εις^ τάς 
ή&ικάς καί πνευματικάς άξίας των διδα
γμάτων τής Θρησκείας, τού σεβασμού τής 
•ανθρώπινης προσωπικότητος, τής οικογέ
νειας, τής αγάπης πρός τήν ζωήν, διότι 
μέσα εις αυτά θά εδρωμεν τήν ψυχικήν 
γαλήνην καί ήρεμίαν.

Πάσα παραγνώρισις των ανωτέρω^ άςι- 
ών άπομακρύνει τόν άνθρωπον^ τής ορθής 
πορείας πρός τήν αλήθειαν και τόν καθι
στά αρνητήν τής ζωής. Είναι ανάγκη, 
λοιπόν, ό 'άνθρωπος νά έπιστρέψη εις τόν 
δρόμον των άκαταλύτων ηθικών καί πνευ
ματικών άξιων τής χριστιανοσύνης. Οδ- 
τω, θά άποκτήση ψυχικήν έλευθερίαν, προ
σωπικήν όντότητα, σεβασμόν πρός τήν άν- 
θρωπίνην αξιοπρέπειαν, άγάπην πρός̂  τόν 
πλησίον, ώς ό Θεός έίδημιούργησε αύτόν-

”Ας εχωμεν κατά νοΰν τούς λογους τού 
μεγίστου φωστήρος, τού Ίωάννου  ̂Χρισο- 
στόμου «δ α γ α π ώ ν  έ γ ν ώ ρ ι σ ε  
τ ό ν  Θε όν ,  δ ι ό τ ι  Θε ό ς  ε ί ν α ι  
ή α γ ά π η » .  Να ι ,  α υ τ ό ς  ε ί ν α ι  
ό. σ ω σ τ ό ς  δ ρ ό μ ο  ς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ

•y" ■y'
I  Τα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», έπ’ ευκαιρία τοϋ εορτασμού | 
ί  τοϋ χαρμόσυνου γεγονότος της Αναστάσεως τοϋ Θεανθρώπου, ευ ^ 
| χονται εις τούς έορτάσαντας ’Αστυνομικούς και Δ)κους Τπαλλη- j  
I  λους «Χοόνια πολλά», εις πάντας δέ τούς αγαπητούς συνδρομητας |

II
καί άναγνώστας

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ I
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β  τ ι κ ή

α ν ό η τ ο ·

ξ Β ς  τ ϋ ς  

Χ ώ ρ α ς

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ"δ ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΠΣ

Υπό Ά ο τυ ν ό μ ο υ  Α '
··. ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙον

Ο Τ ουρισμός α π ο τελε ί 
μίαν βασ ικήν πλουτοπαρα- 
γω γικήν πηγήν διά τή ν  ε 
θν ικ ή ν  ο ικονομ ίαν. Τά τ ε 
λ ε υ τα ία  χρόνια  ε ίνα ι εκ- 
5ηλος ή ^ ρ ο σπ ά θε ια  όλω ν  
των χωρών ε ις  το ν  τομ έα  
αυτόν)).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΑΠΑΛΟ Π ΟΧΛΟΣ

°  Τουρισμός, όσ τις , ώς γνω στόν, καθ ισ ιό  
ικανούς το ύ ς  ανθρώπους, δ ια φ ορ ετικώ ν πολι
τισμώ ν καί δ ια φ ορ ετικώ ν έπιπέδων ο ικονομ ι
κής κοι κο ινω ν ικής ά ναπ τύξεω ς, νά πλησιά
σουν ό ένας τόν  άλλον, νά γνω ρισθοί)ν μ ε 
τα ξύ  τω ν καί νά άπαλλαγοϋν από τά ς  προ
κα τα λήψ εις , αί όποιοι συνήθως ε ίνα ι ή α ίτ ια  
τή ς  έλλε ίψ εω ς  κατανοήσεω ς μ ετάξύ  τώ ν αν
θρώπων καί όσ τις  έν  ταύτω  ε ίνα ι έν  σοβαρόν 
μέσον ο ικονομ ικής προόδου, δ ιά νά άναπτυχθή 
επι σταθερώ ν καί μονίμω ν βάσεων, προκειμέ- 
νου νά έχω μ εν  τά  προσδοκώμενα απ οτελέσ μα
τα , δέον, πλήν:

α) Των άφθονων φυσικώ ν τουρ ισ τικώ ν προ
σόντων, ατ,να  μία Χώρα δέον νά δ ιαθέτη ,

β) τού έκ τε τα μ έν ο υ  καί συγχρόνου συγκοι
νω νιακού δ ικτύου (οδ ικού , σ ιδηροδρομικού, 
θαλαοσίου καί έν α ερ ίο υ ),

γ ) τώ ν συγχρόνω ν συγκοινω νιακώ ν μέσων, 
α τινα  διά νά άνταπ οκρ ίνω ντα ι ε ις  τά ς  άνάγκας 
τώ ν σημερ ινώ ν τουρ ισ τικώ ν ρευμάτω ν, δέον 
να 'εξασφ αλίζουν άσφ άλειαν, τα χύ τη τα , α κρ ί
β ε ιαν  δρομολογίω ν, άνεσ ιν καί ε ις  δυνστόν 
μ ικρόν κόστος,

δ) τώ ν π αντός ε ίδους μέσων δ ιαμονής καί 
δ ιαφόρω ν κέντρω ν έσ τιά σ εω ς, ψ υχαγω γίας 
καί έξυπ ηρετήσ εω ς τώ ν π ερ ιηγητώ ν, ά τινα  
δέον νά ύφ ίσ τα ντα ι ε ις  έπαρκή άρ ιθμόν καί 
κα τα νεμ ημένα  κατά κατη γο ρ ίας  το ιουτορόπω ς, 
ώ στε νά ίκανοπ οιώ ντα ι δλα ι αί ε ισ οδηματικο ί 
τ ά ξ ε ις  καί ε ις  τά  όποια οϋτοι δέον νά εύρί- 
σκουν π άντοτε καθαρ ιό τητα , άνεσ ιν, λο γ ικό ς  
και σ ταθερός τιμ ά ς , ώς έπ ίσης καί πολιτισμέ- 
νην, τιμ ία ν , πρόθυμον καί άμεσον έξυπ ηρέτη- 
σιν, νά ύφ ίσ ταντα ι καί έ τερ α ι προϋποθέσεις.

Μ ετα ξύ  τώ ν το ιο ύ τω ν  προϋποθέσεων, ό - 
λ ω ς  έ ξ έ χ ο υ σ α ν  θ έ σ ι ν ,  δ ι ά  
τ ή ν  τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ν  ά ν ά π τ υ -  
£. ' ν  μ ι α ς  Χ ώ ρ α ς ,  κ α τ έ χ ε ι  
ή Δ η μ ο σ ί α  Α σ φ ά λ ε ι α  κ α ί  

^ ε ι ς  , άνευ  τώ ν όποιων, δύνατα ι νά λε- 
χθή μ ετ άπολύτου βεβα ιό τη το ς , ο ίαδήποτε 
τουρ ισ τική  πρόοδος ε ίνα ι άδύνατος.

Α '. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο ί π ερ ιηγητα ί ε ίνα ι δυνα τόν νά μετα ιώ σουν,

408



ώς έχ ε ι διαπιστωθή πολλάκις, έστω  καί . ήν 
τελ ευ τα ία ν  στιγμήν εν  τα ζ ίδ ιό ν  τω ν, έάν πλη- 
ροφορηθοϋν έλλε ιψ ιν  ασφ αλείας ε ις  την  μέλ- 
λουσαν νά έπισκεφθοϋν χώραν. Τούτο συμ
βα ίνει, δ ίό τι ούδόλως ε ίνα ι δ ια τεθ ε ιμ ένο ι νά 
δ ιακινδυνεύσουν τήν Εωήν τω ν ή τήν  περιου
σίαν τω ν, έπ ισκεπτόμενο ι μίαν χώραν, ε ις  τήν 
όποιαν δέν  ύφ ίσ ταντα ι ικανοποιητικο ί συνθή- 
και άσθφαλείας. Αλλά καί, έάν ήθελον έπι- 
σκεφθή τούτην, τήν εγκα ταλείπ ουν τό  ταχύτε- 
ρον, περιορίΖοντες ε ις  τό  έλάχ ιστον τό ν  αρ ι
θμόν ήμερων παραμονής τω ν καί σ τρέφ οντα ι 
πρός άλλας περιοχάς, ε ις  τά ς  όποιας θά δυ- 
νηθομν νά διέλθουν τόν  πολύτιμον χρόνον τής  
άδειας  των, έν άσφαλεία  καί ηρεμία.

Ή  διατάρα& ις τή ς  Δημοσίας Α σφ αλείας 
καί ό κλονισμός τού α ισθήματος άσφ αλείας 
τω ν κατο ίκω ν μιας χώ ρας καί τω ν έπισκεπτο- 
μένω ν τα ύτην  περιηγητώ ν, δύνατα ι νά προ- 
κληθή, ό χ ι μόνον συνεπεία σοβαρών άνωμά- 
λων καταστάσεω ν, ώς λόγου χάριν πόλεμοι, 
έπ αναστάοεις κ.λ.π., κατά τήν δ ιάρκειαν  τώ ν 
όποιων άνασ τέλλετα ι πόσα τουρ ιστική  κίνησ.ς, 
άλλα καί έ κ  τή ς  ά ντικα ινω νικής συμπεριφοράς 
ώρισμένων ατόμω ν, ατινα  δέν επιθυμούν νά 
πειθαρχήσουν πρός τούς Νόμους τού Κρά
τους καί νά άκολουθήσουν τήν  άρμονικήν συμ- 
βίω οίν τω ν έν τή  κοινωνία.

Οσον περισσότερον αύΕάνει ή ϋπαρΕις το ι- 
ούτων ά ντικο ινω νικώ ν ατόμω ν, τόσον ή άβε- 
βα ιότης, ή άγωνία καί πολλάκις ό φόβος, συ
νέχουν τούς κατο ίκους μ ιας χώ ρας καί τούς 
περ ιηγητάς, ιδία τούς άλλοδαπούς περιηγη- 
τά ς  καί ώς ε ίνα ι φυσικόν, ύπό το ια ύ τα ς  συν
θή κες  δέν δυνάμεθα νά όμιλώ μεν περί το υ 
ρ ισ τικής  άναπτύΕεως.

Α ί περιπτώσεις αί όποϊαι συνήθως δύναντα ι 
νά μειώσουν τό  αίσθημα άσφ αλείας ε ις  μίαν 
χώραν, μέ αποτέλεσμα νά έλαττω θη καί ούχί 
σπανίως νά έΕαφανισθή τελ ε ίω ς  ο ίαδήποτε 
τουρ ισ τική  κ ίνησις, είναΐι αί άκόλουθοί:

α) Α ί άπεργία ι, όταν έκφ εύγουν τή ς  νο μ ί
μου ό'δοϋ καί μεταβάλλω ντα ι ε ις  οχλοκρατι
κός καί άναρχ ικάς εκδηλώ σεις, μέ συγκρού
σεις μετά  τώ ν οργάνων τή ς  τάΕεω ς καί φθο
ράς Εένης ιδ ιοκτησ ίας, ώς έπίσης καί αί ε κ τ ε 
τα μ ένο ι άπεργ.ιακαί εκδηλώ σεις , ό ταν έχουν 
ώς αποτέλεσμα τήν  παράλυσιν τώ ν συγκοινω-
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ν ια κω ν μέσων καί τη ς  έν  γ έν ε ι κρ α τ ικής  μη
χανής.

β) Α ί λη σ τε ία ι καί αί άθρόαι κλοπαί ε ις  
τή ν  ύπαιθρον χώ ραν καί ε ν τό ς  τω ν πόλεων, 
ε ις  βάρος τω ν εντοπ ίω ν κατο ίκω ν ή τω ν πε
ρ ιηγητώ ν.

Ε ις π αλα ιο τέρας έπ οχάς καί δή κατά  τά ς  
πρώτας δ ε κ α ε τ ία ς  μετά  τή ν  άπ ελευθέρω σ ιν ά
πό τό ν  το υ ρ κ ικό ν  ζυγόν, ύπήρχον έν το να  τά  
υπ ολείμματα  τω ν κλεφ τώ ν  καί ε τέρ ω ν  παρα
δόσεω ν, αί όποϊαι ε ϊχο ν  δημιουργηθή κατά  τήν  
μακραίω ναν δ ουλε ία ν , κυρ ίω ς, άπό άντίδρα- 
σιν πρός τό ν  βάρβαρον κα τα κτη τή ν , ό όποιος, 
ώς γνω στόν, ε ίχ εν  έκμ η δ εν ίσ ε ι κάθε έννο ιαν  
ανθρωπισμού, ηθ ικής καί δ ικα ιοσύνης.

Τά σ τίγμ ατα  τα ΰ τα , α τινα  σύν το ϊς  άλλο ις , 
ήσαν καί α ιτ ία  σοβαρός δυσφημήσεω ς τή ς  χώ 
ρας μας, ευ τυχώ ς, συνεπεία, ά φ ' έν ό ς  μέν 
τή ς  δραστήρ ιας έπ εμβάσεω ς τού  Κ ράτους 
καί άφ ' έ τέρ ο υ  τή ς  έπ ελθούσης μέ τή ν  πάρο
δον τού  χρόνου έΕελίΕεω ς, ήδη έΕ έλιπ ον. 
Σ ήμ ερον , οί π ερ ιηγητα ί δύναντα ι νά κυκλοφ ο
ρούν έλευ θ έρ ω ς καί απ ολύτω ς ασ φ α λε ίς , ε ις  
ο ίανδήπ οτε γω νίαν τού  'Ε λλην ικού  χερσαίου 
καί θαλασσίου χώρου, γ εγο νός , όπερ λαμβά- 
ν ε τα ι ύπ' δψ ιν π ροκειμένου νά δ ιέλθουν τά ς  
δ ιακοπ άς τω ν ε ις  τή ν  χώραν μας.

γ) Ο ί βιασμοί ε ις  βάρος τώ ν π ερ ιηγητρ ιώ ν. 
Τοιαϋτα  α δ ικήματα , ά τινα  μαρτυρούν χαμηλόν 
έκπ ο λ ιτ ισ τ ικό ν  έπ ίπεδον, δύναντα ι νά έχουν 
σοβαράς επ ιπ τώ σεις έπί τού  τουρ ισ τικού  ρεύ 
ματος. Ε ις τή ν  χώ ραν μας, ή παρουσία τή ς  
έννόμου τάΕ εω ς, άλλα  καί έΕημέρω σις ,τών ή- 
θών ε ίν α ι το ια ύ τη , ώ σ τε το ια ΰ τα  αδ ικήματα  
νά ε ίνα ι σπάνια.

δ ) Ο ί π αντός ε ίδ ο υ ς  εκβ ιασμο ί ε ις  βάρος 
τώ ν π ερ ιηγητώ ν. Ό  π ερ ιηγητής δέν  πρέπει νά

α ισθάνετα ι τό ν  εα υ τό ν  του  μόνον ασφαλή, 
π ροκειμένου νά  περιηγηθή μίαν χώ ρ α ν .-Τ α ύ - 
τοχρόνω ς πρέπει νά ε ίνα ι έΕησφαλισμένος κα ί 
έκ  τή ς  άρπ ακτικής βουλ ιμ ίας τώ ν δ ιαφ όρω ν 
μ ε τ ' αύτού συναλλασσομένω ν προσώπων.

Ή  ϋπαρΕις ε ν τό ς  τή ς  χώ ρας ασ φ αλε ίας  
καί ε ιρήνης, δ έν  επ ηρεά ζει εύνο ϊκώ ς μόνον 
τό ν  δ ε ίκ τη ν  τού  τουρ ισ τικού  ρεύματος. Π λέο ν  
τού του  ε ίνα ι καί ό βασ ικώ τερος παράγων έλ- 
Εεως αλλοδαπών κεφ αλα ίω ν καί ο ικονομ ικώ ν 
οργανισμώ ν, δ ιά τήν  έ κ τέλ εσ ιν  έργω ν μ ικρός 
ή μεγά λη ς  πνοής, δ ιά  τώ ν όποιων επ έρ χετα ι 
άνάπτυΕις καί ο ικονομ ική  εύημερ ία  τή ς  χώ 
ρας.

Εύτυχώ ς, έ ν  Έ λ λ ά δ ι, μετά  τή ν  έΕ άλειψ ιν το ύ  
προσφάτου θλ ιβερού π αρελθόντος, κατά τήν  
δ ιά ρ κε ια ν  τού  όποιου, ώς ε ίνα ι γνω στόν το ϊς. 
πδσιν, αί α ναρ χ ικο ί καί π εζοδρομιακα ί έκδη- 
λώ σ εις  ε ίχο ν  γ ίν ε ι μόνιμον καθεστώ ς, ή Δ η 
μοσία 'Α σ φ ά λε ια , μέ τή ν  δραστηρίαν έπέμβα- 
σιν τού Κ ράτους, έ χ ε ι άποκατασταθή ε ις  δπα- 
σαν τή ν  ’ Επ ικράτειαν. Τό αίσθημα άσφαλείας; 
έ χ ε ι έδραιω θή άπολύτω ς, γ εγο νός , δπερ δ ια 
δ ρ α μ α τίζε ι άπ οφασ ιστικόν ρόλον ε ις  τή ν  συ
ν εχ ώ ς  π αρατηρουμένην εντυπ ω σιακήν αϋΕη- 
σιν τού  τουρ ισ τικού  ρεύμα τος πρός τή ν  χώ 
ραν μας καί ε ις  τή ν  άθρόαν προσέλκυσιν Εέ- 
νων κεφ α λα ίω ν καί ο ικονομ ικώ ν οργανισμών,, 
δ ιά  π αραγω γικός επ ενδύσεις .

Β \  ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΙΣ
'Ε άν ή άσφάλεια  ε ίνα ι βασική προϋπόθεσις: 

διά τή ν  ϋπαρΕιν π ολλάκις αύτού τού του  το ύ  
Κ ράτους, ή τάΕ ις, δύνα τα ι νά λεχθή , ε ίνα ι προ- 
ϋπόθεσις άναγκα ία  διά τή ν  ϋπαρΕιν έν ό ς  πε- 
πολιτισμένου Κ ράτους.

Ο ί σύγχρονοι π ερ ιηγητα ί, ιδ ία  οί Εένοι πε- 
ρ ιηγη τα ί, έχουν  ηύΕημένας α π α ιτήσεις  ε ις  τό- 
θέμα το ύ το , δ ιό τ ι προέρχοντα ι, κατά  μ έγ ι- 
στον ποσοστόν, άπό τά ς  π ροηγμένος χώρας, 
τή ς  Δύσεω ς, ένθα  έ χ ε ι κατανοηθή ή πολύ
τ ιμ ο ς  άΕία τή ς  Δημοσ ίας ΤάΕεω ς, ώ στε νά 
έπ ικρατή ιδεώ δης τάΕ ις ε ις  πδσαν κο ινω νικήν 
έκδήλω σιν.

Α ί κα τα σ τάσ ε ις  α ί όποίαι έπηρεάζουν άπό· 
π λευράς Δημοσ ίας ΤάΕεω ς το ύ ς  π ερ ιηγητά ς, 
μέ αποτέλεσμα νά προκαλώντα,ι έντυπώ σεις,.
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εν ίο τε , ούχί κολακευ τικο ί διά τό  εκπ ο λ ιτ ισ τι
κόν επίπεδον τή ς  χώρας μας, συνήθως είνα ι 
α ί ακόλουθοι:

α) ' Ε λλειψ ις  τάΕ εω ς καί αδ ικα ιολόγητος 
καθυστέρησις ε ις  τά  σημεία εισόδου καί έΕό- 
δου έκ  τή ς  χώρας τω ν ταΕ ιδιωτώ ν.

β) "Ε λλε ιψ ις  τάΕεω ς κατά τή ν  έπ ιβίθασιν 
καί άποβϊβασιν τω ν έπ ιβατών έκ  τω ν δ ιαφόρω ν 
συγκοινω νιακώ ν μέσων καί εν τό ς  τω ν στα
θμών αυτών.

γ) Η ακα τάσ τα τος κυκλοφορία τώ ν δ ια φ ό 
ρων τροχοφόρω ν, λόγω μή τηρήσεω ς τώ ν δ ιε 
θνώς παραδεδεγμένω ν κανόνω ν κυκλοφορ ίας 
καί γεν ικώ ς ή έλ λ ε ιψ ις  κυκλοφορ ιακής άγω- 
γης πεζών καί οδηγών, ή τ ις  δύνατα ι νά έχη 
ώς άποτέλεσμα υψηλόν ποσοστόν τροχα ίω ν ά- 
τυ χημάτω ν, ώς επίσης καί τή ν  μή άνετον διακί- 
νησ ιν τώ ν δι αυτοκ ινήτω ν μετακ ινούμενω ν 
π ερ ιηγητώ ν, ιδία κατά τά ς  νυ κ τερ ινό ς  ώρας.

δ) Η έλ λ ε ιψ ις  τάΕεω ς καί τυχόν μερολη
π τικο ί έν έρ γε ια ι ε ις  δ ιαφόρους κα λλ ιτεχ ν ικό ς  
καί λο ιπάς το υ ρ ισ τ ικό ς  εκδηλώ σεις.

ε ) Α δ ικα ιολόγητο ι άνω μαλία ι προγραμμα
τ ισ μ ένω ν  κινήσεων τώ ν περιηγητώ ν, ύπό τα- 
Ε ιδ ιω τικώ ν καί τουρ ισ τικώ ν γραφείω ν, όφει- 
λό μ εν α ι έν πολλοϊς:

(α ) Εις τήν έλλε ιψ ιν  τοϋ προσήκοντος έν- 
δ ια φ έρ ο ντος  ή τή ς  ένδε ικνυομ ένης όργανώ- 
σεω ς.

(β ) Έ ίς  τήν μή έπάνδρωσίν τω ν διά καταλλή 
λου προσωπικού, ήτοι προσωπικού, όπερ δέον 
νά δ ια κρ ίνετα ι διά τήν  μόρφωσιν, τήν  γλωσ
σομάθειαν, τήν  εύ γένε ια ν  καί τήν πρόθυμον 
έΕυπηρέτησιν οίουδήποτε, άνεΕ αρτήτω ς τής  
ο ικονομ ικής αύτοΰ έπ ιφ ανείας, καί

(γ ) Εις τήν  χρηαιμοποίησιν προσωπικού 
τώ ν προοριζομένων διά τή ν  μετακ ίνησ ιν  τώ ν 
περιηγητώ ν μεταφορ ικώ ν μέσων, μέ χαμηλόν 
επίπεδον μορφώσεως καί άδιαμόρφω τον επαγ
γ ελμ α τ ική ν  καί τουρ ισ τικήν συνείδησιν.

στ) Η ακαταστασ ία  ε ις  διάφορα μέσα δ ια 

μονής καί ε ις  δημόσια κέντρα  δ ια τροφ ής καί 
ψυχαγω γίας.

ζ) Αί έρ ιδ ες  καί τά  επεισόδια ε ις  διάφορα 
κέντρα  καί γεν ικώ ς ε ις  δημοσίους χώρους.

η) Ή  περιφορά ε ις  κ εντρ ικά  σημεία καί ε ν 
τό ς  τώ ν μεταφ ορ ικώ ν μέσων διαφόρω ν μικρο- 
πωλητών, έπαιτώ ν, άθ ιγγάνω ν καί γεν ικώ ς 
παντός ρυπαρού ατόμου, ώς επ ίσης καί ή πε
ριφορά ε ις  κεν τρ ικό  σημεία κο ινώ ν γυναικώ ν 
ιή ανωμάλων τύπων, δυναμένω ν νά προκαλέ- 
σουν ένόχληα ιν.

Η ιδανική Δημοσία ΤάΕις δέν  επ ιτυ γχά νε
τα ι μέ τή ν  συνεχή παρουσίαν 'Α στυνομ ικώ ν 
οργάνω ν καί τήν  άπειλήν κυρώσεων, άλλά μέ 
τήν  αυτοπειθαρχίαν τώ ν πολιτών.

Ά τυ χ ώ ς , δ έν  δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν, 
ο τι από άπόψεως αύτοπ ειθαρχίας τώ ν πολιτών 
εύρ ισκόμεθα ε ις  ικανοπ οιητικόν σημεϊον, έφ ' 
όσον, έν πολλοϊς, έΕαρτώ μεν τήν συμμόρφω- 
σίν μας άπό δ ιαφόρους άπ αγορευτικάς Δια- 
τάΕ εις, έκ  τή ς ... παρουσίας ή μή 'Α σ τυνομ ι
κών οργάνων. Κατά συνέπειαν, καθ ίστατα ι, 
έν προκειμένω  έπ ιβεθλημένη ή διαπαιδαγώγη- 
σις τώ ν πολιτώ ν, άρχής γενομένης, εί δυνα
τό ν , έκ  τοϋ Δημοτικού Σ χο λε ίο υ . Μ έ όλ ίγην 
καλήν θέλησ ιν καί δ ιάθεσ ιν όλων, ε ίνα ι δυνα
τό ν  νά έπ ιτευχθή  ιδανική τήρησ ις Δημοσίας 
ΤάΕεως. Καί ε ίνα ι δυνα τόν  τούτο , δ ιό τ ι ό 
Ελλην δέν  δ ια τηρ ε ί, διά μέσου τώ ν αιώνων, 

μόνον τή ν  γλώσσαν τώ ν προγόνων του καί 
τήν  άσάλευτον π ίστιν του ε ις  τά  'Ελληνοχρι- 
στα ιν ικά  ιδεώδη, άλλά δ ια τη ρ ε ί καί άλλας ά- 
ρ ετά ς , α ϊτ ιν ε ς  συνήθως δέν άπαντώ νται ε ις  
άλλους λαούς. Δύνατα ι δέ οϋτος, καταλλήλω ς 
δ ιαπαιδαγω γούμενος κα ί καθόδηγούμενος, νά 
όΕιοποιήση αύτάς τά ς  άρ ετάς του καί νά κα- 
τα σ ιή  αριστος πολίτης.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΣΩ ΤΗ Ρ-ΧΟ Σ
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Ρ !  Χ Ο Λ Ο Γ I Λ

ΟΠΩΣ έγραφαν προ ημερών οι εφη
μερίδες, κάποιος ’Ιταλός ήρθε πρώτος σέ 
διαγωνισμό μεταξύ τών μυταράδων τής 
πατρίδος του. Έ ξ  εκατοστά τοΰ μέτρου 
περίπου το μήκος καί πέντε το πλάτος...

’Από τό κάθε ρουθούνι του, εύκολα θά 
πρέπει νά χο3ράη από ένα μεγάλο καρύ
δι...

Είναι, μέ άλλα λόγια, μια μικρή σπη
λιά, κολλημένη στη μουτσουνάρα τοΰ Ι 
ταλού.

Δεν ξέρω, αν στενεύουν παραμέσα οί 
τρύπες από τό... μανητάρι αυτό! ’Αλλά, 
σαν σωλήνες -εισαγωγής οξυγόνου, μπο
ρούμε νά πούμε δτι είναι ασυναγώνιστες.

Ή  κάθε εισπνοή, από τις γαλαρίες αυ
τές, θά κλέβη από τήν φύσιν πολλά κυ
βικά μέτρα άέρος, έστω καί... κοπανιστού.

Αυτός δ ’Ιταλός, σάν απόγονος τού 
Μπερτόλδου, κανονικά θά πρέπει νά οσ
φραίνεται, ό'χι μόνον ολα τά εν ’Ιταλία 
συμβαίνοντα, αλλά καί πολλά από τά... 
διεθνή. ’Επειδή, δμοσς, αυτά βρωμάνε πο
λύ, δεν αποκλείεται νά έ'βαλε τάπα. Γιά

νά κουμαντάρη τήν δραστηριότητα τής 
μύτης του, όταν είναι σιναχοομένος, δεν 
αρκεί τό συνηθισμένο ρινόμακτρον, αλλά 
τού χρειάζεται τουλάχιστον μισό σεντόνι...

Τέτοιοι μυταράδες, υπάρχουν παντού 
καί δεν νομίζω, δτι αυτός μόνον πού λέ
με κατέχει τά πρωτεία.

Ό  κάθε άνθρο3πος ή θά είναι μυταράς 
ή θά είναι κουτσομύτης. Ή  έννοια «κα
νονική μύτη», είναι μάλλον σχετική.

'Τπάρχουν καί οί χαρακτηριζόμενοι 
ώς «ψηλομύτηδες». Αυτοί, δμως, επειδή 
έχουν τό μυαλό, σάν ουσία, δμοιο μέ τά... 
προϊόντα τής μύτης τους, είναι ανάξιοι 
συζητήσεως.

Ό  μυταράς πάντως, δεν τήν αλλάζει 
μέ τίποτε τή... φραντζόλα του, γιατί έκ
τος από τήν... αφθονία της, τοΰ παρέχει 
καί δθ3ρεάν ψυχαγωγία. 'Όταν τήν βλέ- 
πη στον καθρέπτη, θά πρέπει νά ξεκαρ
δίζεται στά γέλια... αν είναι ειλικρινής.

Αυτοί πού έχουν τήν κλασσική ελλη
νική, δέν έχουν κανένα ιδιαίτερο λόγο νά 
αίσθάνωνται ικανοποιημένοι. Μπορεί νά
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ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ

έφτιαξε ό Πραξιτέλης τον Έρμη του μέ 
ωραία μύτη, αλλά ή δική του, όπως τον 
παρουσιάζουν τη σχολικά βιβλία, ήταν... 
στραβοχυμένη. Μέ τδ αθάνατο, όμως, α
ριστούργημά του, δ μεγάλος γλύπτης φαί- 
νεται δτι έτσι την εννοούσε την ωραία μύ
τη, άποδοκιμάζων συγχρόνως καί την δι
κή του...

’Αλλά κα! πάλι 'δεν ήτανε σίγουρος, ό
τι έκανε σωστή δουλειά, αφού δέν είχε 
μπροστά του τό πρότυπο του πρωτοπλά
στου.

Γιά τον Άδάμ, βλέπετε, παρά, τό γε
γονός δτι τήν... έβούτηξε δλόκληρη την 
μύτη του στην αμαρτία, δέν γνωρίζουμε 
πως τοΰ τήν έφτιαξε καί που του τήν... 
κόλλησε δ Δημιουργός.

' Ομοις, όπου καί όπως καί να είναι ή 
μύτη, δέν παύει, σάν όργανο, νά έχη με
γάλη σπουδαιότητα.

"Οταν λέγω δπου, δέν εννοώ βέβαια δ- 
τι μπορούμε νά τήν έχουμε καί στήν... 
τσέπη. Πρέπει νά είναι κάπου στο πρό
σωπο...

Τό πώς θά είναι, δέν παίζει σπουδαίο 
ρόλο, γιατί δλες κάνουν τήν ίδια δουλειά.

Οί αισθητικοί, άφοΰ βάλουν καλά τή 
μύτη τους στο πορτοφόλι τής στραβομύ- 
τας, προσπαθούν νά τήν κάνουν νά πι- 
στέψη, δτι τής τήν έκαναν όλόϊσια. Καί 
τό επιτυγχάνουν αυτό, μόνο που ή μύτη 
εξακολουθεί πάντοτε νά συμβολίζη τό τε
λικόν σίγμα...

Ό  ρινολόγος ιατρός, έκτος από τά... 
κρεατάκια, πού τά κόβει στο ά ψ ε-σβήσε, 
δέν άσχολεΐται μέ τίποτα άλλο, καί κα
λά κάνει. Ά ν  έκοβε τά περισσεύματα α
πό τις προβοσκίδες, θά μπορούσε νά ά
νοιξη καί... κρεοπωλείων.

Ή  μύτη είναι καί αυτή μία από τις 
πέντε αισθήσεις τοΰ ανθρώπου, αλλά συ
νήθως τήν... παθαίνει περισσότερο άπ’ τις 
άλλες, στή δημιουργία ψευδαισθήσεων.

Διότι, μερικοί τήν πιάνουν στα καλά 
καθούμενα, επειδή τούς φαίνεται δτι κά
που βρωμάει. Άλλοι δέν ασχολούνται κα
θόλου μέ αυτή, καίτοι δίπλα τους στέκε
ται τό... θηρίο καί ρουφάει αχόρταγα τά 
άποθηκευμένα νερά τής κεντρικής ψαρα
γοράς...

"Οσοι έχουν έρωτα μέ τίς... αρχαιότη
τες, τήν χρησιμοποιούν καί γιά... άνασκα- 
φές. ’Ιδίως οί μαθηταί, οί όποιοι μπορεί 
νά μισούν τά... αρχαία, αλλά αυτές τίς 
αρχαιότητες τίς απολαμβάνουν. Πότε μέ 
τό ένα καί πότε μέ τά δύο δάκτυλα, βου
τάνε στον πυθμένα καί ψάχνουν γιά... ευ
ρήματα. Δέν τήν ,άφίνουν ποτέ ήσυχη, τήν 
κακομοίρα. Τήν βασανίζουν αδιάκοπα καί 
παρά τό ότι τελικά είναι... άνθραξ (σκώ- 
ληξ) δ θησαυρός, δέν απογοητεύονται, 
άλλ’ αναβάλουν γιά λίγο αργότερα τήν 
νέα τους έρευνα...

Τπάρχει καί τό μικρόβιο τής γρίπ- 
πης, τό όποιον πότε μπαίνει μόνο του καί 
πότε τό βάζουμε μόνοι μας, από τίς τρύ
πες τής μύτης. ’Αμέσως τότε ή μύτη μας 
γ ίνετα ι... ’Ανατολικό Βερολίνο. Έ να  α
διαπέραστο φράγμα στρώνεται καί άναγ- 
καζόμεθα νά άνοίξωμε τό στόμα διάπλα
τα, γιά νά μή 'σκάσομε από ασφυξία. Ά ν  
μπαινοβγαίνη καί καμμιά άφηρημένη μί- 
γα, δέν χάθηκε δ κόσμος.

Είναι, λοιπόν, ή μύτη απαραίτητος σύν
τροφος τού ανθρώπου καί πολύ τον βοη
θάει στις δουλειές του.

Πηγαίνει στο μπακάλικο δ κύρ - Ά ν- 
τώνης γιά νά άγοράση δ,τι τοΰγραψε στο 
χαρτί ή κυρά του, ή Περσεφόνη.

Επιστρατεύει δλες τίς αισθήσεις του. 
Βλέπει, πιάνει, δοκιμάζει καί προ παν
τός... μυρίζει. Τίποτα δέν μπαίνει στή 
σακκούλα, αν δέν τό έπιτρέψη ή μύτη 
του. Καί δλα αυτά δέν τά κάνει από δι
κές του ιδιοτροπίες. Αυτός συνήθως... νη-
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ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

^στεύει. ’Αλλά είναι οι αυστηρές... διατα
γές πού πήρε από την συμβίαν του. Άλ- 
Αοίμονό του, αν δεν γυρίση θριαμβευτής. 
'Του μπακάλη, βέβαια, δεν του καίγεται 
:καρφί, γιατί δταν «πήγαινε» ό κυρ - Ά ν- 
τώνης... «γέρναγε» αυτός. Στό μισό κιλό 
πυρί, μπορεί τά 100 γραμμάρια νά είναι 
χαρτί τής εφημερίδας καί άλλα 100 του
λάχιστον νά είναι «σαλαμούρα» άπ’ τό 
προηγούμενο βαρέλι.

"Ολοι οί άνθρωποι, δταν ψωνίζουν, λί
γο - πολύ τήν χώνουν τη μύτη τους, γιά 
■νά μή ψωνιστούν, επειδή ή μύτη τοϋ εμ
πόρου δουλεύει πάντοτε καλύτερα.

Οί συνθήκες τής ζωής μας κάνουν δ- 
"λους κυνηγόσκυλα καί ψάχνουμε γιά λα
γούς, χωρίς... πετραχείλια.

Γιά λαγούς μέ πετραχείλια, ψάχνουν 
μόνον οί ψηλομύτηδες, αλλά συνήθως πέ- 
•φτουν σέ... καρακάξες.

Τέλος πάντων, δταν κυνηγάμε τό συμ
φέρον μας, μέ θεμιτά μέσα, δέν πειράζει 
πού χώνεται καί ή μύτη. Έκτελεΐ τά κα- 
Οήκοντά της καί δέν πρέπει νά παραξη- 
γήται.

’Εκεί πού κάνει κακό, είναι δταν... «ξε- 
μυτίζη» σέ χώρους άπηγορευμένους.

’Επιστρέφει στό σπίτι της ή Πολυξέ
νη  τάς πρωϊνάς ώρας καί δικαιολογημέ
να  ό άνδρας της, ό Πολύκαρπος, σηκώ
νε ι τήν γειτονιά. ’Αμέσως τρέχει ή Ευ
ρυδίκη καί χώνει τήν μύτη της, γιά νά 
δικαιολογήση τάχα ή τον ένα ή τον άλ
λον. Ουσιαστικά, πήγε γιά «μυρωδιά», γιά 
να μπορέση αργότερα νά... συντάξη τό 
έκτακτο παράρτημα.

Ξιφομαχεί ό Νέστορας μέ τό φούρνα
ρη τής γειτονιάς του, επειδή τό «μπριά
μι» του έγινε σαν τά καρβουνάκια του... 
θυμιατού καί παρεμβαίνει δ παρευρισκό- 
μενος, γιά νά τον πείση, δτι σώνει καί 
καλά είναι νοστιμοότερο έτσι δπως έγινε.

Συμπλέκονται οί ’Ισραηλίτες μέ τούς 
’Άραβες, γιά λόγους πού γνωρίζουν μό

νον αυτοί, χώνει τή μύτη της καί ή Ρω
σία, αφού έβαλε καί τήν ουρά της πρώτα 
καί τή σιγούρεψε...

Τί θά γίνη, τέλος πάντων, αυτή τή 
δουλειά θά κάνουμε συνεχώς μέ τή μύτη 
μας; ’Από βούτηγμα σέ βούτηγμα;

Δέν φοβόμαστε μή πέσουμε σέ καμμιά 
σφηκοφωλιά καί μάς γίνη σάν τό... παν
τζάρι, δπως δηλαδή είναι ή μύτη τοϋ με
θύστακα ;

’Αλλά δ καϋμένος δ μπεκρής τήν κοκ
κινίζει, γιατί είναι δική του καί τήν κά
νει δ,τι θέλει. Στό κάτω - κάτω τής γρα
φής, δέν πειράζει καί κανένα.

Χώνεται μέσα στήν ταβέρνα καί κα
τεβάζει τά "κατοστάρια απανωτά. 'Όταν 
γίνη «φέσι», τά βλέπει δλα διπλά καί τρί
διπλα καί μόλις καταλάβει... φτιαγμένη 
τήν μύτη του, επιστρέφει δπως - δπως στό 
σπίτι του καί ύστερα από λίγο σαματά, 
ησυχάζει. Γι’ αυτόν, «πέρα βρέχει» γιά 
τά παράξενα τής ζωής.

Οί άλλοι, οί πολλοί, πού συντιθίζουν νά 
τήν χώνουν δπου βρουν, δέν ήσυχάζουν 
ποτέ. Ούτε στον ύπνο τους, ούτε στόν ξύ
πνιο τους.

Αλλά είπαμε: Τή μύτη μας τήν έδω- 
σε δ Θεός, γιά νά εισπνέουμε οξυγόνο 
καί γιά νά μυρίζουμε τά λουλούδια. Δέν 
μάς τήν έδωσε γιά άλλους σκοπούς, αφού 
μάς τήν κρέμασε στό πρόσωπο...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ
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Τελετή απονομής πτυχίων 
εις τους αποφοίτους
του Κέντρου ΐνΐετ)δεόοεως 
τΑξ)κων Χωροφυλακής 
καί 'Αστυνομίας Πόλεων

Ύπό κ. Κ. X.

Τήν 12ην ώραν της 11.4.70, εις τήν 
Σχολήν ’Αρωματικών ’Αστυνομίας Πόλε
ων, εν εί'δικψ χώρω τής όποιας έλειτούρ- 
γησε, διά τήν Α' εκπαιδευτικήν περίοδον, 
το Κέντρον Μετεκπαιδεύσεως ’Αξιωματι
κών Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλε
ων, έγένετο, ιέπί τή λήξει τής περιόδου1,, 
τελετή απονομής ενδεικτικών πτυχίων, ε’ίς; 
τούς άποφοιτήσαντας 36 Μοιράρχους καί. 
26 ’Αστυνόμους Β '. Τά έν λάγψ πτυχία 
άπένειμεν εις τούς αποφοίτους β Υπουρ
γός Δηιμ. Τάξεως κ. Παν. Τζεβελέκος. 
Εις τήν σεμνήν αυτήν τελετήν παρέστη
σαν: ό Υφυπουργός Προεδρίας καθηγητής 
κ. Δ. Τσάκωνας, ό Γενικός Γ.ραμματεύς- 
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Π. 
Κωτσέλης, οί ’Αρχηγοί : Χωροφυλακής,
κ. Α. Καρυώτης καί ’Αστυνομίας Πό
λεων κ. θεράπων Γαλανόπουλος, οι! Ύ- 
παρχηγο : Χωροφυλακής κ. Άλεξαν-
δ,ρής καί Άστυν. Πόλεων κ. Τσιοΰγκος, of.

Στιγμιότυπον, από τήν άφιξιν εις τήν Σχολήν τού 'Υ 
πουργού Δημ. Τάξεως κ. Π. Τξεβελέκου, συνοδευομένου 

ύπό τού Γεν. Γραμματέως αυτού κ. Π. Κωτσέλη.

415



κχθηγηταί τοϋ Κέντρου, ετεροι προσκε
κλημένοι Αξιωματικοί, των 0ύο σωμάτων 
καί άλλοι επίσημοι.

Έν .αρχή, ώμίλησεν δ Λ) τής τ ;ϋ  Κέν- 
τρου, 'Αστυνομικός Διευθυντής Α ’ κ. Λε
ωνίδας Παπαθανασίου, τονίσας μεταξύ άλ
λων τά έξης:

« Έ ξο χ ώ τα τε  κ. Υπουργέ,

Ε ις τήν  ομ ιλ ίαν  ύμών, κατά  τήν ένα ρ ξ ιν  
τω ν μαθημάτω ν τοϋ  Αου Κ έντρου  Μ ετεκ - 
π α ιδεύσεω ς Α ξ ιω μ α τικώ ν  Χ ω ροφυλακής 
— Α σ τυνομ ίας  Π όλεω ν, έ κ το ς  τω ν άλ
λων, καθω ρίσατε καί τούς έ ξη ς  δύο βασι- 
kouc α ν τ ικ ε ιμ εν ικ ο ύ ς  σκοπούς, ε ις  το ύ ς  ό 
ποιους όδει νά άπέδλεπεν ή λ ε ιτο υ ρ γ ία  αυ
το ύ : 1) Ενημέρω σιν τω ν κ. Σπουδαστώ ν 
τοϋ Κ έντρου  έπΐ τω ν συγχρόνω ν ε ξ ε λ ί
ξεω ν, έπί π αντός το μ έω ς  τοϋ επ ιστητού, 
π αρουσ ιάξοντος συνάφ ειαν πρός τά  καθή
κοντα  τω ν Σω μάτω ν Α σ φ α λεία ς  καί 2) 
Ε κμ ετάλλευσ ιν  τοϋ  χρόνου τή ς  εν  αύτω 

φ ο ιτήσ εώ ς τω ν, μέ οκοπόν τή ν  σύσφ ιγξ ιν  
τω ν σχέσεω ν καί τή ν  άνάπ τυξιν  φ ιλ ικώ ν 
δεσμώ ν, τή ς  ψ υχ ικής δηλονότι έπαφής με- 
τό ξύ  τω ν καί τή ς  άρμον ικής συνεργασ ίας 
καί κατά  τή ν  δ ιά ρ κε ια ν  τώ ν σπουδών καί 
κατά  τό ν  μ ετέπ ε ιτα  χρόνον τή ς  ε ις  τά  Σ ώ 
ματα Α σ φ α λεία ς  υπηρεσίας τω ν.
Κ ύρ ιε Υ π ουργέ,

Ω ς ύπεύθυνος Δ ιο ικη τή ς  του Αου Κ έ ν 
τρου Μ ετεκπ α ιδεύσ εω ς, δύναμαι νά δ ιαδε- 
βαιώσω ύμάς, ό τι οί σκοποί, οί τα χ θ έν τες , 
έπραγματοποιήθησαν απολύτω ς.

Υπό άρ ιστω ν έπ ιλ εγ έν τω ν  Κ αθηγητώ ν, 
άφ ' έν ό ς  μέν έπεσημάνθησαν δ ιεξο δ ικώ ς  
απασαι σχεδόν αί σύγχρονοι έπ ισ τημονικα ί 
καί τεχ ν ο λ ο γ ικ ο ί έ ξ ε λ ίξ ε ις ,  α ϊτ ιν ε ς  σήμε
ρον θεω ρούντα ι άπ αρα ίτητο ι δ ιά  τή ν  έπι- 
μόρφωσιν τώ ν Α ξ ιω μ ατικώ ν  τώ ν Σ ω μά 
τω ν Α σ φ α λεία ς  καί α ϊτ ιν ε ς  κρ ίνοντα ι α
να γκα ίο ι δ ιά  τήν  άπρόσκοπτον και κατά 
τρόπον επ ισ τημον ικόν έ κ τέλ εσ ιν  τώ ν κα
θηκόντω ν τω ν, άφ ' ε τέρ ο υ  δ έ , εν τό ς  β ε 
βα ίω ς τοϋ  έπ ιτρέπ οντος χρόνου τή ς  έκ- 
π α ιδεύσεω ς, άνεπ τύχθησαν αί ν εώ τερ α ι ε 
ξ ε λ ίξ ε ις  τή ς  καθ όλου έρ εύ νης  τή ς  επ ι
στήμης καί ε ις  ε τέρ ο υ ς  το μ ε ίς , οί δέ κ.

Σπουδαστα ϊ γενό μ ενο ι κο ινω νοί τούτω ν δύ- 
να ντα ι σήμερον άπ οφ ο ιτώ ντες  τοϋ  Κ έν 
τρου, νά συνεχίσω σι, π ροσφέροντες έπα- 
ξ ίω ς  τά ς  υπ ηρεσ ίας τω ν πρός τό  κο ινω νι
κόν σύνολον καί σ υνεργαξόμενο ι άρμονι- 
κώς, νά συμβάλωσι τά  μέγ ισ τα  ε ις  τά ς  
προσπάθειας τώ ν δύο Σ ω μάτω ν Α σφ α
λ ε ία ς  πρός έν ίσχυσ ιν τοϋ έρ γο υ  τή ς  Ε 
θν ικής Κ υδερνήσεω ς, δ ιό  τήν  άναδιοργά- 
νω σιν καί δημ ιουργίαν τή ς  ν έα ς  Ε θ ν ικ ή ς  
μας Π ο λ ιτε ία ς  ·καί τή ν  άνάπλασιν τοϋ Ε 
θνικού ήμών συνόλου...

Ο ί ένώπιον ύμών 60 Α ξ ιω μ α τικο ί ιώ ν  
Σ ω μάτω ν Α σ φ α λεία ς  ήδυνήθησαν, κατά 
τή ν  δ ιάρκειαν  τή ς  έκπ α ιδεύσεώ ς τω ν, κα- 
θήμενο ι ε ις  τά  αύτά  θρανία, δ ιδασκόμενο ι 
άπό κοινού, έ χ ο ν τε ς  τά αύτά  προβλήματα 
καί τά ς  μύ τά ς  επ ιδ ιώ ξεις , νά άναπτύξω σι 
το ύ ς  φ ιλ ικο ύ ς  δεσμούς καί τό  συναδελφ ι- 
κόν πνεύμα, τό  οποίον πρέπει νά συνδέη 
'άνδρας μέ κο ινά  ιδανικά  καί άποδλέποντας 
ε ις  τόν  αύτόν σκοπόν.

Ε ις το ύ το  συνέβαλον ομο ίω ς καί αί μορ
φ ω τικο ί επ ισ κέψ ε ις  ε ις  διάφορα Ιδρύμα
τα  καί Σ τρ α τ ιω τ ικ ό ς  εγκα τα σ τά σ ε ις , όλω ς 
δέ ιδ ια ιτέρ ω ς, ή μετά  τό  πέρας τή ς  έκ- 
π α ιδεύσεω ς, πολυήμερος ενημερ ω τική  ε κ 
δρομή τώ ν κ. Σπουδαστώ ν άνά τή ν  Β ό 
ρειον  Ελλάδα.

Ο ί ά ναπ τυ χθ έντες  δεσμοί συναδελφώ - 
σεω ς καί φ ιλ ία ς  ε ίνα ι απολύτω ς βέβα ιον ό 
τι θά συνδέουν αύτούς καί ε ις  τή ν  μετέ- 
π ειτα , ε ις  τά  δύο Σώ ματα  Α σ φ αλείας, 
σ ταδ ιοδρομίαν τω ν.

Η έπ ιμόρφω σις τώ ν κ. Σπουδαστών ά- 
π έδλεψ εν ομο ίω ς ε ις  τό  νά καταστήση αύ
το ύ ς  ικανούς, ώ στε νά μή ε ίνα ι μόνον ά 
πλοι ε κ τελ εσ το ί τοϋ πολυσχιδούς καί έπι- 
πόνου πράγματι καθήκοντος τω ν, ά λλ ’ άν- 
τ ιμ ε τω π ίξο ν τες , κατά  τή ν  έκ τέλ εσ ιν  τή ς  ύ- 
πηρεσ ίας τω ν, τή ν  έμφ α ν ιξομ ένην  έκάστο- 
τ ε  π ραγματικότητα , νά εκφ ράξουν τή ν  βού- 
λησ ιν  τοϋ  Κ ράτους, κατά  τό ν  τρόπον τόν  
όποιον έπ ιδάλλει ή κο ινω νική  έ ξ έ λ ιξ ις  καί 
αί έπ ιτα κ τικα ί άνάγκα ι άναπλάσεω ς τή ς  έν 
γ έν ε ι ϋωής τοϋ  "Ε θνους καί αί όποίαι ά- 
νάγκα ι, ιδ ια ιτέρ ω ς  σήμερον, δέν ε ίνα ι 5υ-
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νατόν νά άντιμετω ηισθώ σι διά τώ ν πα
λαιών συστημάτων ακέψ εω ς καί έφαρμο- 
γης...

Eic τήν επ ιτυχ ίαν  εφ αρμογής τομ επ ι
μορφω τικού προγράματος τοϋ Κ έντρου βα- 
σ ικώ ς συνέθαλον οί έν  αύτώ διδάΕαντες, 
ο ϊτ ιν ες  σ υγκαταλέγοντα ι μεταΕύ τώ ν άρ ι
στων έκ  τώ ν κ.κ. Καθηγητώ ν Ά νω τά τω ν  
Π νευματικώ ν Ιδρυμάτω ν καί Ε ιδικών. Θά 
ήθελον νά μοί επιτροπή καί εύχσριστήσω 
όλους ιδ ια ιτέρ ω ς τού τους, διά τήν  τιμήν  
τήν όποιαν μας εκα μ ον  καί διά τούς κό
πους καί τά ς  επ ιτυ χ ε ίς  προσπάθειας τά ς  
όποιας κατέδαλον πρός ένημέρω σιν τώ ν κ. 
Σπουδαστών, .ώστε νά δυνάμεθα σήμερον 
νά όμιλώ μεν περί επ ιτυχ ίας τή ς  όλης προσ

πάθειας.

'Ο μο ίω ς έπ άινος άρμόΖει καί ε ις  τούς 
κ.κ. Σπουδαστάς, ο ϊτ ιν ες , κα τ ιδ ό ν τες  τήν 
σπουδαιότητα καί τήν  σημασίαν τή ς  έν τω 
Κέντρω  φο ιτήσεώ ς τω ν καί δ ι' αύτούς 
τούς ίδ ιους καί δ ιά  τό  μέλλον τώ ν Σ ω 
μάτων, έΕ ών έκασ τος προέρχετα ι, κατέ- 
θαλον φ ιλό τιμ ους προσπάθειας καί μάλι
στα τόσον επ ιτυ χ ε ίς , ώστε, ώς έΕ άγετα ι 
έκ  τή ς  γ εν ική ς  .βαθμολογίας, ό μέν πρώ
το ς  επ ιτυχώ ν νά ύπολεκρθή τοϋ άνω τάτου 
ορίου έπ ιτυχ ίας, τή ς  καθ' όλου έκπαιδεύ- 
σεως, κατά 66 χ ιλ ιοσ τά , ήτοι νά συγκεν- 
τρώση σύνολον βαθμών 99,33 επί τώ ν 100, 
ό δέ τελ ευ τα ίο ς  νά έχη επ ιτύ χε ι έπίδο- 
σιν βαθμολογουμένην μέ λ ίαν  καλώ ς.

Στιγμιότυπον, από τήν 
πουργός απονέμει τό 

Ά σ τ υ ν .  Β '

απονομήν τών πτυχίων. Ό  χ. 'Τ-  
πτυχίον εις τον άριστεόσαντα 
χ. II. Ραφτόπουλον.
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Α ϋτη , λ ία ν  συνοπτικώ ς, ή το  ή καταβλη- 
'θείσα προσπάθεια, έ κ  μέρους όλω ν, διά 
τήν  επ ιτυ χ ία ν  του  πρώτου Κ έντρου  Μ ετεκ -  
π α ιδεύσεω ς τώ ν Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  τω ν Σ ω μά 
τω ν Α σ φ α λεία ς . Ε ις υμάς Έ ξο χ ώ τα τε  κ.
Υπουργέ ενα π ό κε ιτα ι νά κ ρ ίνη τε  περί του 

έπ ιτευ χ θ έν το ς  άπ οτελέσ μ ατος...

Ευχαριστώ».

’Ακολούθως τον λόγον Ιλαίβεν δ κ. Υ 
πουργός Δηιμ,. Τάςεως, δστις είπε χαρα- 
χτηριατιχως:

«Κύριο ι,

Ζωηρά μέ. δ ια κα τέχ ε ι ίκανοποίησ ις, ό 
χ ι μόνον δ ιό τ ι παρίσταμαι ε ις  τή ν  τε λ ε τή ν  
τή ς  οπονομής τώ ν πτυχίω ν ε ις  το ύ ς  άπο- 
(ροιτήσαντας, τού Κ έντρ ου  Μ ετεκπ α ιδεύ - 
σεω ς, Μ οιράρχους καί Α στυνόμους Β ' ,  
άλλα  κυρ ίω ς δ ιό τ ι, καθ ’ ά μοί άνεφ έρθη , 
έπ ετεύχθησαν, άπολύτω ς, οί δ:ά τή ς  λ ε ι
το υ ρ γ ία ς  τοϋ  κέντρου  τούτου  τ ε θ έ ν τε ς  
οκοποί καί στόχο ι.

I ήν ύπ ερηφάνειαν τοή  κ. Δ ιο ικη τοή  τοϋ 
Κ έν τρ ο υ , δ ιά τά  έπ ιτευ χθ έντα  άποτελέσμα- 
τα, συμμερ ίζομα ι και έγώ , ύπό τή ν  έννο ιαν , 
ό τι έδ ικα ιώ θησαν αί έπ ιδ ιώ ξε ις  καί προσ
δοκία ! μου.

Υπενθυμίζω , έντα ϋθα , ό ,τ ι καί κατό  τήν  
έ ν α ρ ξ ιν  λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  τοϋ Κ έντρου  Μ ετεκ - 
π α ιδεύσεω ς έ τό ν ισ α :

Π ρός έπ ιτυχή έκπλήρω σιν τή ς  σπουδαίας 
Αποστολής τω ν, οί ’Α ξ ιω μ α τ ικο ί τώ ν Σ ω 

μάτω ν Α σ φ α λεία ς  οφ είλου ν  νά ε ίνα ι, δ ιαρ 
κώς, ένήμερ ο ι τώ ν συγχρόνω ν κατακτή - 
σεων καί έ ξ ε λ ίξ εω ν  ε ις  τό ν  χώρον τώ ν έ- 
π ιστημών, αί όποϊαι έχουν άμεσον ή έστω  
καί έμμεσον σχέσ ιν πρός τά  καθήκοντά 
τω ν.

Τήν αύτήν ένη μ ερ ό τη τα  οφ είλουν νά έ 
χουν καί ε ις  τό ν  το μ έα  τώ ν τ ε χ ν ο λ ο γ ιώ ν  
έφ αρμογώ ν, ιδία εκ ε ίν ω ν  αί όποϊαι ένδια- 
φ έρουν τήν  Α σ τυνομ ικήν πρακτικήν.

ΑλΛά, ύπέρ παν άλλο σ το ιχε ϊο ν , τή ν  έ 
π ιτυχή έκπλήρω σιν τή ς  ’Αποστολής τώ ν Α 

ξ ιω μ α τικώ ν  τώ ν Σω μάτω ν Α σ φ α λεία ς  έγ- 
γυα τα ι ή μ εταξύ  τω ν συναόελφ ική  άντίλη- 
ψια, άγάπη καί ά λληλεγγύη . Η άρμονία 
ψυχών καί πνευμάτω ν. Ή  ε ιλ ικ ρ ιν ή ς , ή ά- 
νευ  έπ ιφ υλάξεω ν συνεργασία.

Πάντα το ύ τα , καθ' άς έχω  δ ιαβεβα ιώ 
σεις, έπ ετεύχθησαν ε ις  τό ν  κύκλον τή ς  έ- 
Εηκοντάδος τώ ν συμφοιτησάντω ν ε ις  τό  
πρώτον Κ έντρον  Μ ετεκπ ο ιδ εύ σ εω ς 'Α ξ ιω 
ματικώ ν. Κα ί ε ίμα ι πλέον ή β έβα ιος ότι 
πλουσίους θά άποδώσουν καρπούς ε ις  τό  
μέλλον.

Ο ι ε ις  τό ν  χώρον το ύ το ν  σφυρηλατηθέν- 
τ ε ς  φ ιλ ικο ί δεσμοί, έγαλβάνισσν τά ς  ψυ- 
χά ς τώ ν Α ξ ιω μ ατικώ ν  άμφ οτέρω ν τώ ν 
Σ ω μάτω ν καί τά ς  κατέστησαν ά νθ εκ τικά ς  
καί ά τρώ τους άπό πόσης προσβολής.

Προσβολής ύπό μορφήν νοσηρού άντα- 
γωνισμοΰ ή μικρόψυχου φ ιλο δ ο ξία ς , δυνα- 
μένης νά όδηγήση ε ις  διάσπαοιν δυνάμεω ν 
καί συνεπώς ε ις  δυσάρεστα απ οτελέσματα, 
κατά  τό ν  κο ινόν άγώνα ένα ντ ίο ν  τώ ν έπι- 
βουλευομένω ν τή ν  'Ε θνικήν μας άσφά- 
λε ια ν , τή ν  έννομον τά ξ ιν , τήν  κο ινω νικήν 
γαλήνην καί τή ν  ήσυχία τώ ν πολιτών.

Τό ευ μ εν ές  άποτέλεσμα, τό  προκύψαν 
έκ  τοϋ  πρώτου τούτου  π ειράματος κο ινής 
έκπ α ιδεύσ εω ς σ τελεχώ ν τώ ν Σω μάτω ν Α 
σ φ αλείας , π είθει περί τή ς  όρθότητος τοϋ 
μέτρου  καί ένθαρρύνει ή μάς πρός έπανά- 
ληψ ιν αύτοϋ. Τό μέν ε ις  τόν  χώρον τή ς , 
έπί δ ιαφόρω ν επ ιπέδω ν, μ ετεκπ ο ιδεύσ εω ς 
καί έπ ιμορφώ σεω ς, τό  δε ε ις  τόν  χώρον 
τώ ν παραγω γικώ ν Σχολώ ν.

Ε ις τόν  τελ ευ τα ϊο ν  το ύ το ν  τομ έα  άγό- 
μεθα πρός ύλοποίησιν τώ ν σκέψ εώ ν μας, 
περί κο ινής έκπ α ιδεύσεω ς, δ ιά τα χέω ν  βη
μάτω ν, άλλά καί μέ τή ν  ά ναγκα ίαν περί- 
σκεψ ιν, ώ στε αί τεθησ όμ ενα ι βάσ εις  νά έγ- 
γυώ ντα: εν  ε ύ τυ χ ές  άποτέλεσμα.

Καί ήδη έπ ιτα κ τική ν  αισθάνομαι τή ν  ά- 
νάγκην, όπως συγχαρώ καί εύχαριστήσω , 
θ ερ μότα τα , διά  τά  λαμπρά επ ιτεύ γμ α τα  τή ς  
πρώτης προσπάθειας, το ύ ς  δ ια κεκρ ιμ ένο υ ς  
κ.κ. Κ αθηγητάς, οί όποιοι έδ ίδ α ξα ν  έν τω 
Κ έντρω  Μ ετεκπ ο ιδ εύ σ εω ς ' τή ν  Δ ιο ίκησ ιν
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τη ς  Σ χο λή ς  καί το ύ ς  εκλ εκ το ύ ς  συνεργά- 
τα ς  τη ς ' τέλο ς  δέ τούς φ ο ιτήσ αντας 'Α 
ξ ιω ματικούς, οί όποιοι ένσ τερ ν ισ θέντες  
πλήρως καί άφομοιώ σαντες, ε ις  τό  α κέ
ραιον, τό  πνεύμα σ υναδελφ ικής αγάπης, 
αρμονικής αυνυπάρίξεως καί ε ιλ ικρ ινούς 
συνεργασ ίας ε ις  τόν  χώρον τούτον, σήμε
ρον, θά δυνηθοϋν νά π ροεκτείνουν τά ς  κα
τα κ τή σ ε ις  τω ν αύτάς καί ε ις  τόν  χώρον 
τή ς  καθ' αύτό επ α γγελμ α τ ικής  συνεργα
σίας αϋριον.

Τούτο δέ θά άποβη, ασφαλώς, επω φε
λ ές  δΓ αυτούς το ύ ς  ίδ ιους, τά  Σώ ματα 
τά  όποια έχουν τήν  τιμήν  νά διακονοήν, 
τήν Π ολ ιτε ίαν , τό ν  Λαόν καί τήν  Έπανά- 
στασιν.

Κύριοι,

Ή  φ ο ίτησ ίς  σας ε ις  τό  Κ έντρον Μ ετεκ- 
παιδεύσεως θά άποτελέση —είμα ι βέβα ιος

— ιδ ια ιτέρ ω ς σημαντικόν σταθμόν ε ις  τήν ' 
όλην ύπηρεσιακήν σας δράσιν καί έΕ έλ ι-  
Ειΐν.

Εύχομαι δέ κα ί έλπίϋω, ό τι τά  όσα ε ν 
ταύθα έδ ιδάχθητε καί πρό παντός τά  βιώ
ματα άγάπης καί συναδελφ ικής ά λ λ η λ εγ -  
γύης θά σάς διανοίΕουν εύ ρ ε ϊς  το ύ ς  ο ρ ί
ζοντα ς ένό ς  λαμπροτέρου υπηρεσιακού 
μέλλοντος.
Κύριοι Μ οίραρχοι καί Αστυνόμοι,

Συσπειρω θήτε περί τούς ή γέτα ς  τή ς  
Επαναστάσεως, α ντλήσ ατε έμπνευσιν, θάρ

ρος καί δύναμιν έκ τών ιδανικώ ν τη ς ' ά -  
φοσιω θήτε ε ις  τό  'Ε θνικόν καί κο ινω νικόν 
σας καθήκον' υπ ηρετήσατε μέ π ίστιν, ε ν 
θουσιασμόν καί αγάπην τόν  Ε λλην ικόν  
Λαόν' πορευθήτε τήν  οδόν τού υπηρεσια
κού μόχθου, τή ς  α ρ ετής καί τού καθήκον 
το ς , άδελφω μένο ι.

Νά εϊσθε δ έ  βέβα ιο ι, ό τι, οϋτω π ράττον-

’Αναμνηστική φωτογραφία τών αποφοίτων τοϋ Κέντρου1 
Μετεκπαιδεύσεως μετά τών επίσημων τής τελετής.
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τ ε ς , θά έχ η τε  τήν  ίκαΐνοποίησιν τήσ πλή- 
pouc έπ ιτυ χ ία ς  έν  τη  εκπληρώ σει τή ς  Α 
ποστολής σας' θά κατα κτή σ η τε  τη ν  εύγνω - 
μοσύνην τού  Λαοϋ καί θά εϊσθε, πράγματι, 
ά ξ ιο ι του  Εθνους καί τώ ν προσδοκιών, τά ς  
οποίας σ τηρ ίξε ι ή Έ π ανάσ τασ ις  έ φ ' ύμας.

Ευχαριστώ »,

Αμφοτερους τούς λόγους έκάλυψαν πχ- 
ρχτετχμενχ καί ς,ωηρά χειροκροτήματα.

Έν συνεχίφ, ό Διευθυντής τοΰ Κέντρου 
παρεκάλεσε τον κ. Ιπουργόν, όπως εύα- 
ρεστηθή καί απονείμη ίδιοχείρως τά πτυ- 
χία εις τούς ιάποφοιτήσαντας τού Κέντρου 
Αξιωματικούς. Η απονομή έγένετο κατ’ 
αλφαβητικήν σειράν, πλήν τών τριών πρώ
των επιτυχόντων, ήτοι : τών 1) Άστυν. 
Β ' κ. Ραφτόπουλου Παν., 2) Μοιράρχου 
κ· Παϊζιάνου Δη,μ., καί 3) Άστυν. Β ' ' κ .  
Κχρβουνάκη Μιχ., οιτινες Ικλήθησαν προς 
τούτο πρώτοι, τιμής ένεκεν.

Ακολούθως άπαντες of προσκεκλημένοι 
καί oi' απόφοιτοι τοΰ Κέντρου μετέοησαν 
είς έτέρχν αίθουσαν τής Σχολής, ένθα έ-

δό'θη̂  μικρά δεξίωσις. Εκλεκτά εδέσματα 
καί άφθονος ιμπύρα, έδωσαν τό άνάλογον 
κέφι καί εδήμιούργησαν τήν γνωστήν πα
νηγυρικήν^ ατμόσφαιραν τής Άστυνομι- 
^Χ°^ήζι όπως γνωρίζουν νά τήν προκχ- 
λοΰν πάντοτε οι ’Αξιωματικοί καί τό προ- 
uco-ακόν αυτής εις παρόμοιας περιπτώσεις. 
□: επίσημοι καί λοιποί παρευρεθέντες συ- 
νεχάρησαν τούς αποφοίτους τού Κέντρου 
Αξιωματικούς καί ηύχήθησχν είς αυτούς 
/ιεραιτέρω έπιτυχίας.

Τά δεδομένα έπεισαν πχντχς περί τής 
έπιτυχίας τού σκοπού τής μετεκπαιδεύσε- 
ω , τών Αξιωματικών τών δύο Σωμάτων.

Ελπίζομεν καί εύχόμεθα, όπως τό Κέν
τρο-, συνέχιση τό εργον του, πρός όφελος 
tou Εθνικού συμφέροντος. Έν ταυτω συγ- 
χαιρομεν τούς άποφοιτήσαντχς τό πρώ
τον εξ αυτού Αξιωματικούς καί εύχόμεθα 
όπως τά εΰεργητικά στοιχεία τής έπιμορ- 
φώσεώς των κχταστήσωσιν αυτούς ετι ί- 
κανωτέρους, έν τή έκτελέσει τού λειτουρ
γήματος των.

Κ. X.

ΕίΞίΞΟ ΞέΞΟ  Ξ ΒΗ ίΞ Ε Ε Ε Ε Ε
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΣΑΚΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
Εις τήν Παγκόσμιον Έκθεσιν Όσάκα 

’ Ιαπωνίας, ήτις ήνοιξε τάς Πάλας της τήν 
15.3.70 —σύνθημά της: «Πρόοδος καί
αρμονία διά τήν «ανθρωπότητα»— ειχεν ά- 
ποφασισθή, έν τώ πλαισίω τού γενικωτέ- 
ρου προγράμματος αυτής, καί ή συμμετο
χή των ’Αστυνομικών Σωμάτων των συμ- 
μετεχουσών χωρών. ’Από 'Ελληνικής 
πλευράς τά Σώματα ’Ασφαλείας Χωροφυ
λακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων έξεπροσω- 
πήθησαν διά τών κ.κ. 1) ’Αστυνόμου A 
Άθανασοάλη Ί ωάννου, 2) Μοιράρχου 
Τρύπη Η ωάννου, 3) Χωρ) κος Μαρινοποά- 
λου Ήλ. καί 4) Άστυφ. Β.λότζου Βασιλ.

'Η ανωτέρω αντιπροσωπεία μετέσχε 
διαφόρων εκδηλώσεων άπό 11—29 Μαρ
τίου, βάσε"ι προγράματος, καταρτισθέντος 
ΰπό τής ’ Ιαπωνικής 'Εταιρίας ASAHI 
BROADCAST IING CORPORATION καί 
τής 'Ιαπωνικής ’Αστυνομίας.

Εις τάς ώς άνω εκδηλώσεις μετέσχον 
αστυνομικοί Τροχαίας έικ 51 έν συνόλω 
κρατών.

Αι εκδηλώσεις αδται περιελάμβανον, 
κυρίως, τά κάτωθι:

1. ίΠαρέλασιν διά τών κεντρικών οδών 
τής έκθέσεως επί αυτοκινήτων, δικύκλων 
καί πεζή μετά τών σημαιών τών μετεχόν- 
των κρατών.

2. Συμμετοχήν εις διαφόρους άλλας 
έορταστικάς εκδηλώσεις εντός τοΰ χώρου 
τής έκθέσεως.

3. Έπίσκεψιν διαφόρων Σχολείων.
Ή Ελληνική ’’Αντιπροσωπεία (έπεσκέι* 

φθη τό Δημοτικόν Σχολεΐον τής πόλεως 
ΤΟΝΤΟ, μετά τών μαθητών τοϋ όποιου 
αλληλογραφούσε άπό τοΰ έτους 1969.

4. Έπίσκεψιν ’Αστυνομικών, Δημαρχια
κών καί άλλων κρατικών καταστημάτων.

5. Συμμετοχήν εις δοθείσας δεξιώσεις.
6. Συμμετοχήν εις συνέδριον τροχαίας 

εις τήν πόλιν Κυότο.
7. Παρακολούιθησιν επιδείξεων τής Μη- 

τροπολιτικής ’Αστυνομίας τοΰ Τόκιο καί 
συμβολικήν συμμετοχήν εις ταύτην.

Καθ’ άπάσας τάς ώς άνω εκδηλώσεις 
ή -αντιπροσωπεία ημών ένεφανίσθη κατά 
τρόπον άψογον καί -ανέπτυξε τήν έπιβαλ- 
λομένην δραστηριότητα διά τήν προβολήν 
τής χώρας μας.

Είδικώτερον άνεπτάχθη δραστηριότης 
έπί τών κάτωθι:

1. Καλής έμφανίσεως τής αντιπροσω
πείας.

2. Συμμετοχής εις πλείστας εκδηλώ
σεις καί άναπτύξεως φιλικών σχέσεων με
τά τών μελών τών λοιπών μετεχουσών αν
τιπροσωπειών καί τών αστυνομικών τής 
φιλοξενοάσης χώρας, καί

3. Διανομής -αναμνηστικών μικρών δώ
ρων (δίσκων, έντυπων, κουκλών κ.λ.π.). 
Ίδιαιτέρον -έντάπωσιν -ένεποίησεν ή προ
σφορά 12 μεταλλικών κρανών τής Τρο
χαίας είς διαφόρους επισήμους Ιάπωνας.

Κατά τό συνελθόν είς Κυότο συνέ- 
δριον Τροχαίας συνεζητήθησαν τά κάτωθι 
θέματα:

1. Μέτρα διά τήν άποτελεσματικήν προ
στασίαν τών παδιών ιέκ τών τροχαίων α
τυχημάτων.

2. Μέτρα εναντίον τών οδηγών τών όδη- 
γούντων -άπό τήν επήρειαν οινοπνευματω
δών ποτών ή άλλων τοξικών ουσιών πρός
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Ο Αρχηγός της 'Ελληνικής αντι
προσωπείας Ά στυν. Α ' κ. Ά θανα- 
σούλης, ομίλων εν τφ  συνεδρίω επί 

θεμάτων Τροχαίας.

μείωσιν των ατυχημάτων έκ τοΰ αιτίου 
τούτου.

3. Μέτρα πρός προστασίαν των πεζών 
έκ των τροχαίων ατυχημάτων.

Η ήμετέρα (αντιπροσωπεία, διά τοΰ ’Αρ
χηγού ταύτης ’Αστυνόμου Α' κ. Άθανα- 
σούλη, ανέπτυξε τάς απόψεις της έπί τοΰ 
πρώτου θέματος «Μέτρα πρός προστασίοιν 
των ααιδιων εκ των τροχαίων ατυχημά
των». Τοΰτο προεβλήθη άπό της τηλεορά- 
σεως.

Μ τ̂ά τό πέρας του Συνεδρίου συνετά- 
χθη καί ύπεγράφη διακήρυξις, εις τήν 
Αγγλικήν καί Γαλλικήν, τής όποιας τό 

κείμενον έχει ως ακολούθως:

δ ι α κ η ρ υ ξ ι ς
Σ υνταχθεΐσα  ΰπό των εκπροσώ
πων 51 χωρών εις τό συγκληθέν

έν Κυότο άπό 24ης — 25ης Μαρ
τίου 1970 Συνέδριον Τροχαίας.

ΜΕΤΕΧΟΥ Σ A I ΧΩΡΑΙ: ’Αφγανιστάν,. 
Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Αιθιο

πία, Βελγιον, Βραζιλία, Βιετνάμ Νότιον, 
Γαλλία, Γερμανία Δυτική, Γιουγκοσλαυία, 
Γκάνα, Δοτνία, Ελβετία, 'Ελλάς, ’ Ινδίαι, 
Ινδονησία, ’ Ιράν, ’ Ιρλανδία, ’ Ιταλία, 'Ι

σπανία, Καναδάς, Κεϋλάνη, Κίνα ’Εθνι
κιστική, Κένυα, Κορέα, Μ. Βρεττανία, Με
ξικό, Νεπάλ, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, 
Νορβηγία, 'Ολλανδία, Ουγγαρία, Πακι
στάν, Περοΰ, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρου
μανία, Σουηδία, Τανζανία, Ταϊλάνδη, 
Τουρκία, Τσεχοσλοβακία, Φιλιτπτίναι, Χόγκ 
- Κόγκ, Η.Π.Α. (Σικάγο, Χονολουλοΰ, 
Σάν Φρανσίσκο) καί ’Ιαπωνία, Φιλανδία, 
Χιλή.

Οί υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι τών με-
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'Ο ’Αρχηγός τής ’Ιαπωνικής ’Αστυ
νομίας, έν μέσφ των μελών τής Ε λ 
ληνικής αντιπροσωπείας, φέρων τό 
προσφερθέν εις αυτόν κράνος τής 
Τροχαίας τής 'Ελληνικής ’Αστυνομίας.

τμσχουσών, εις τό συγκληθέν έν Κυότω, 
άπό 24ης—26ης Μαρτίου 1970, Παγκό
σμιον Συνέδριον Τροχαίας, χωρών, δη- 
λοΰιμεν τά κάτωθι:

1. Ό άνθρωπος, κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
20ου αιώνος, έχει πραγματοποιήσει μεγά
λα άλιματα εις τήν έξύψωσιν, τόσον τοΰ 
πολιτιστικού, δσον καί τοΰ βιοτικού επι
πέδου, διά πλείστων όσων ,μέσων, μεταξύ 
των όποιων καί τό σύστημα μεταφορών 
διά ταχέων καί «νέτων μεταφορικών μέ
σων, τό όποιον, λόγω τής άποδόσεώς του, 
ασφαλώς πρόκειται νά τελειοποιηθή καί 
έπεκταθή έτι περαιτέρω εις παγκόσμιον 
κλίμακα.

2. Έν τούτοις, παραλλήλως με τήν έ- 
κλαΐκευσιν τοΰ αύτοκινήτου, αυξάνονται

σοδαρώς καί τά έξ άμελείας ή εξ άλλων 
παραγόντων αύτοκινητιστικά δυστυχήμα
τα, μέ αποτέλεσμα, αί στατιστικαί τών 
διαφόρων χωρών ν’ (αναφέρουν σήμερον 
αρκετά εκατομμύρια θυμάτων τών τρο
χών.

3. Ό άνθρωπος οφείλει νά καταδάλη 
πάσαν δυνατήν προσπάθειαν διά τήν μεί- 
ωσιν, κατά τό δυνατόν, τοΰ άριθμοΰ τών 
προξενουμένων αμέσως ή εμμέσως υπό 
τών χρησιμοποιοΰντων αυτοκίνητα οχή
ματα.

4. 'Ημείς οι ’Αστυνομικοί Τροχαίας, εΰ- 
ρισκόμεθα είς τήν πρώτην γραμμήν τοΰ 
συνεχώς ιδιεξαγομένου άγώνος πρός μείω- 
σιν τών ατυχημάτων, διά τής εφαρμογής 
τών περί κυκλοφορίας κανόνων, τής ρυ-
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χ ε ΐ ρ α ς  ε ν ό ς  α μ ε λ ο ύ ς  ο 
δ η γ ο ύ ,  ε ί ν α ι  τ ό  φ ο ν ι κ ό -  
τ ε ρ ο ν  ό π λ ο ν .

Έν Κυότω τη 26η Μαρτίου 1970

ΥΠΟΓΡΑΦΑ! 51 ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Είναι βέβαιον, δτι ή Ελληνική ’Αντι
προσωπεία τον Σωμάτων ’Ασφαλείας έ- 
ιτραξε παν τό δυνατόν καί επέτυχε τοΰ 
σκοπού τής αποστολής της, ώς είχε προ- 
βλεφθή τούτο υπό του 'Υπουργού Δημ. 
Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκου, τού διατά- 
ξαντος τήν συμμετοχήν των ’Αστυνομικών 
Σωμάτων εις τοιαύτην διεθνούς σημασίας 
εκδήλωσιν καί επιλογήν των μελών αυ
τής.

«Α. X.»

ΕΓΚΣ70ΛΗ

Τπό τοΰ κ. Νικ. Γεύτονος, μεταφραστοϋ, 
κατοίκου Καλλιθέας, οδός Χαλδαίων 2, άπε- 
στάλη πρός τήν Διεϋθυνσιν τοΰ περιοδικοΰ ματ 
ή κάτωθι επιστολή:

θμίσεως τής κυκλοφορίας, τής προστασίας 
των πεζών καί ιδίως τών ανηλίκων καί 
τής ιδιαπαιδαγωγήσεως τών οδηγών τε καί 
πεζών.

5. Παρά ταϋτα, δέν είναι δυνατή ή πρό- 
ληψις τών ατυχημάτων, άνευ παραλλήλου 
βελτιώσεως τής ασφαλείας τών οχημάτων, 
τής κατασκευής ασφαλών οδών καί άνευ 
εδρυτάτης διαπαιδαγωγήσεως πεζών τε 
καί οδηγών διά διαφωτιστικών εκστρα
τειών επί εθνικού επιπέδου.

6. Κατά τήν διάρκειαν τού παρόντος 
Παγκοσμίου Συνεδρίου Τροχαίας, οί έκ- 
πρόσωποι τών μετασχουσών χωρών, εξέ
θεσαν τάς καταβαλλομένας έν ταΐς χώ- 
ραις των προσπάθειας καί τά έπιτευχθέν- 
τα αποτελέσματα επί τού ανωτέρω θέμα
τος.

Εν ταυτω επεβεβαιωθη ή σοβαρότης 
τοϋ ρόλου τόν 'όποιον παίζει, τόσον ή ’Α
στυνομία, -όσον καί ή κοινωνία, ώς καί 
ή ευθύνη αυτών καί ύπεσχέθημεν, δπως 
άναπτυχθή επί τού θέματος τούτου μία 
με?ιλοντική διεθνής συνεργασία.

7. Επίσης, έξ ονόματος όλων τών εκ
προσώπων τών μετασχουσών τοΰ Παγκο
σμίου Συνεδρίου Τροχαίας, έπιθυμοϋμεν, 
όπως υποβάλωμεν έκκλησιν προς άπαντας 
τούς ήγέτας έκάστης ένδιαφερομένης χώ- 
ρας, ινα καταβάλλουν έτί μεγαλυτέρας 
προσπάθειας διά τήν επίλυσιν τών περί ών 
πρόκειται προβλημάτων.

8. Ωσαύτως, εύσεβάστως παρακαλοΰΙ- 
μεν τόν ’Οργανισμόν Ηνωμένων ’Εθνών, 
δπως έπιληφθή τού θέματος τής κυκλοφο- 
ριακής ασφαλείας καί δημιουργήση ένα 
διεθνή οργανισμόν διά τήν άπό κοινού με
λέτην, τεχνικήν συνεργασίαν καί άνταλ- 
λαγήν απόψεων εμπειρογνωμόνων επί τού 
ανωτέρω θέματος.

9. Τέλος, άπευθύνομεν θερμήν έκκλησιν 
πρός άπαντας τούς οδηγούς τοΰ κόσμου, 
ΐνα καταβάλλουν πάσαν δυνατήν προ
σπάθειαν διά τήν πρόληψιν τών ατυχη
μάτων καί Ϊνα ούδέποτε λησμονήσουν, δτι 
το o c u t o  κ ι ν ί] τ ο ν, ε ι ς  τ ά ς

« θ ά  μέ ύποχρεώσητε, δ ιαβιβάζοντες  
τά συγχαρητήριά  μου πρός δλους τούς 
συνεργάτας σας κ α ί Ιδιαιτέρως πρός 
τόν ’Αστυνομικόν Δ/ντήν Β' κ. Σωτ. 
Κούβαν, διά την ένδιαψέρουσαν δ ια τρ ι
βήν του «Ό Λένιν», κα ί πρός τόν Ά στυν. 
Α κ. Γ. Ακριβόν, δ ιά  τό ΰπέροχον άρ- 
θρον του «Οί επ ιγραφές κα ί οί μ αρ γα 
ρίτες».

'Ωσαύτως, παρακαλώ  πολύ δπως εύ- 
αρεστηθήτε κα ί μέ έγγράψητε  συνδρο
μητήν τοΰ ώραίου περιοδικού σας.

Ευχαριστών

Δ ιατελώ  μετά πλείστης τιμής 

Νι κ .  Γ ε ί τ ω ν »
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Η Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Α  DE T A R L A N
Υπό κ. Γ. ΔΟΥΚΑΚΗ, Άνθ/μου έ. σ.

’Αναγκαστικά έγκατέλειψα τήν υπηρε
σία™ γιά τούς -πορτοφολάδες καί τόν πή
ρα ατό ,κατόπιν. Προχωρώντας, πλησίασα 
τόν συνάδελφο πού στεκόταν στην γωνία 
τού τετραγώνου, γιά ενδεχόμενη βοήθεια, 
τοΰ είπα βιαστικά νά μ’ άντικαταστήση 
στο ταχυδρομείο κι’ εξακολούθησα την 
παρακολοόθησι τοΰ αγνώστου, πού τρα
βούσε τή Φίλωνος, υστέρα έστριψε αριστε
ρά τήν Βασ. (Γεωργίου, μετά δεξιά την 
Κολοκοτρώνη καί μπήκε σ’ ένα μέγαρο 
πού στέγαζε διάφορα γραφεία.

Εκείνη τή στιγμή πολλοί μπαινόβγαι- 
vocv στό μέγαρο, κι’ έτσι τόν άκολούθησα 
ανενόχλητα μέχρι τόν Β' όροφον, όπου 
τον είδα νά στέκεται εμπρός στην πόρτα 
•ενός γραφείου, νά τήν άνοίγη μέ κλειδιά 
πού έβγαλε άπό τήν τσέπη του, νά μπαί- 
νη καί νά κλείνη άθόρυβα πίσω τήν πόρ
τα.

Επλησίασα- επιγραφή δέν υπήρχε, μά 
έλα πού ήθελα νά μάθω, νά εξακριβώσω 
ιτοιός ήταν αυτός ό άγνωστος, πού μ’ εί
χε βάλει στον πειρασμό; Στο μέγαρο ύ- 
πήρχαν πολλά γνωστά γραφεία, όμως σ' 
άλλους ορόφους.

’ Ας πάω, είπα, νά ρωτήσω μέ κατάλλη
λο τρόπο κι’ ’ίσως κάτι νά μάθω.

Μά, δπως τραβούσα τό διάδρομο γιά ν’
• ανεβώ ή νά κατεβώ τις σκάλες καί νά βρω 
•γνωστά μου γραφεία, πρόσεξα μιά δια-

(Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου)

κριτική επιγραφή συμβολαιογραφείου.
ΤΗταν τοΰ γνωστού μου συμβολαιογρά

φου κ. Πανδωρου. Δέν χάνω καιρό, χτυ
πώ καί μπαίνω.

— Ώ ! πώς άπ’ εδώ, Γιώργο; μ’ έρώ- 
τησε ό κ. Πανδώρος.

—(Κάποια δουλειά είχα στό μέγαρο, κΓ 
ήρθα νά σάς πώ μιά καλή μέρα.

'Καλά έκανες, είπε ό Συμβολαιογρά
φος. Καφεδάκι, κι’ εγώ άκόμη δέν πήρα 
θά τόν πιούμε παρέα;

—Ευχαρίστως τού είπα, καί σκεπτόμουν 
πώς νά φέρω τήν κουβέντα.

Λοιπόν, κ. Πανδώρο, συνέχισα, πώς 
πάνε οι δουλειές; ’Εδώ είναι καλύτερα 
τό γραφείο σας;

—'Καί βέβαια, έχω άνεισι.
—‘Όπως καί ησυχία, γιατί δέν είναι 

νοικιασμένα δλα τά γραφεία τού ορόφου.
—"Ολα είναι νοικιασμένα.
—Μά ένα, δύο, είδα πώς δέν έχουν ε

πιγραφές.
(Ναι, τό ένα στό βάθος, πού είναι ρα

φείο, καί τό άπέναντί μου «Εισαγωγές - 
’Εξαγωγές» τού κ. Δανή. Δέν έβαλε άκό- 
μα φίρμα- δέν ξέρω, μήπως δέν τόν έξυπη- 
ρετή καί θέλει νά φύγη. Θά λυπηθώ πο
λύ, γιαπί είναι γραφείο σοβαρό. Ό κ. 
Δανής εξαίρετος νέος καί μέ σπάνιάν μόρ
φωση/.

. ’Αρκετά δσα κατάφερα νά μάθω, καί

425



Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ D E  Τ A R L A N

δέν έκανα καμμιά άλλη έρώτησι στον κ. 
Ποονδώρον, γιά νά μή τοΰ δώσω τήν 
παραμικρή υπόνοια για την έπίσκεψί μου.

Άφοΰ ήπιαμε τον καφέ, ήρθοτν στό με
ταξύ πελάτες κι’ έφυγα ευχαριστημένος 
πού είχα μάθει τ’ όνομα κα'ι τή δουλειά 
τοΰ αγνώστου. Κι’ όμως, παρά τούς επαί
νους πού ακόυσα άπό τον συμβολαιογρά
φο, δέν άλλαξε ή αρχική έντύπωσι, πού 
είχα ισχηματίσει για τόν έν λόγω κ. Δα
νή, δηλ. δτι κάτι κρυβόταν πίσω άπό τήν 
άψογο εκείνην έμφάνισίν του.

Ό καιρός περνούσε' τίποτε τό ύποπτο 
δέν είχε άκουσθή είς βάρος του, κι’ Ο
σους κάθε τόσο ρωτούσα γι’ αύτόν δλοι 
τόν εκτιμούσαν καί ώς άτομον, καί διά 
τήν σοβαρότητα τοΰ γραφείου του.

Περνώντας μιά μέρα μπρος άπό τό τυ
πογραφείο τοΰ άδελφικοΰ μου φίλου κ. 
Νίκου Μαράκη, τοΰ γνωστοΰ δημοσιογρά
φου, είδα τόν Δανή νά βγαίνη άπό μέσα, 
μ’ ένα μεγάλο μακρόστενο δέμα ύπό μά- 
λης. Τόν άφησα, προχώρησε άρκετά καί 
μπαίνω στό τυπογραφείο! ’Εκείνη τή 
στιγμή, ό φίλος μου Μαράκης τοποθετοΰ- 
σε χρήμοπα στό συρτάρι τοΰ γραφείου 
του. Λές νά ήσαν ή άμοιβή τοΰ δέματος 
πού κρατοΰσε ό Δανής; διερωτήθηκα.

Χαιρέτησα τόν φίλο μου καί τοΰ ευχή
θηκα νάχη πάντα κολές δουλειές καί νά 
μαζεύη χρήματα, δπως κείνη τή στιγμή.

’Έρριξα τόν πόντο μου, έπιασε, καί μ’ 
άπάντησε μέ τό θάρρος τής φιλίας πού 
μάς συνέδεε.

—Δόξα τώ θεώ, Γιώργο μου, οι δου
λειές μου πάνε πολύ καλά, κι’ δταν είναι 
μάλιστα κομάντες σαν αυτή μέ φορτωτι
κές πού παρέλαβε πριν λίγα λεπτά ένας 
πελάτης μου.

—·Καί τί είναι οί φορτωτικές; ρώτησα, 
κάνοντας πώς δέν ήξερα.

—Νά αύτές είναι, είπε δίνοντάς μου 
πρόθυμα ένα άντίτυπο.

Γιά πρώτη φορά είχα τέτοια παραγγε

λία, καί τό δείγμα μέ τά κλεισέ μοΰ τά- 
φερε ό πελάτης.

—"Αν δέν σοΰ χρειάζεται, Νΐκο, μπο
ρώ νά κρατήσω τό αντίτυπο;

—Πώς, έχουν μείνει άρκετά περίσσευ
μα άπό τή παραγγελία.

Ευχαρίστησα, χαιρέτησα τόν φίλο μου· 
kl’ έφυγα. Πήγα στήν ασφάλεια καί διά
βασα προσεκτικά τό άντίτυπο τής φορτω
τικής, κινούμενος άπό μιά άκατανίκητη; 
περιέργεια. ^Ηταν άντίτυπο φορτωτικής 
τής ’Αγγλικής Ναυτικής 'Εταιρίας «Γουέ- 
τσκοτ & Λώρανς Λά'ίν». ’Αμέσως πήγα καί 
ζήτησα πληροφορίες όπιό γνωστό μου,, 
ναυτικό Πρακτορείο καί μαθαίνω δτι αυ
τή τήν εταιρίαν τήν άντιπροσώπευε στον 
Πειραιά, Πλατ. Λουδοβίκου, τό Ναυτικό· 
Πρακτορείο Γκρόβεν καί Στήβενς.

Δέν χάνω καιρό, τραβώ στά γραφεία 
του, δπου μέ βεβαιώνουν, καί μάλιστα άρ
κετά· θυρηβημένοι, δτι τό άντίτυπο είναι 
πέρα γιά πέρα πλαστό, διότι οί φορτωτι
κές ιέκδίδονται άποικλειστικά καί μόνον 
στό Λονδΐνον άπό τό κεντρικόν τής Εται
ρίας.

Πώς έφυγα άπό τά γραφεία, δέν λέγε
ται. Νά λοιπόν, οί υπόνοιες, οί διαισθή
σεις μου, γιά τόν άγνωστο τοΰ Τοιχυδρο- 
μείου, δέν μέ είχαν διαψεύσει. Κι’ άπ’ αύ
τόν άποκαλΰπτεται ή σατανική συμμορία 
τών Κράφτερ, πού είχε άφήσει εποχήν. Ή 
έδρα της ήταν στό Παρίσι μ’ άρχηγόν τό· 
πανέξυπνον Χρήστον Ριφάλδην, ύπαρχη- 
γούς τούς ειδικά μορφωμένους δύο γυιούς, 
του Λεωνίδοιν καί Ίωάννην καί μέ πολλά, 
άλλα μέλη άπό διάφορες χώρες. Άφοΰ ή 
συμμορία δούλεψε γιά χρόνια αποδοτικά 
μέ άπάτες, πλαστογραφίες κ.λ.π., τό πο
νηρό μυαλό τοΰ άρχηγοΰ μηχανεύθη,κε τή 
μέχρι τότε άγνωστη μέθοδο άπάτης τών 
πλαστών φορτωτικών, πού άμέσως τήν έ
βαλε σ’ εφαρμογή.

’Εκτυπώνει χιλιάδες φορτωτικές 'όλων 
τών μεγάλων ναυτικών εταιριών τοΰ κό
σμου, παραποιεί σφραγίδες καί ύπογρα-

426



Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ D E  T A K L A N

φές πρακτόρων, πλοιάρχων, Τραπεζών, 
Δημοσ. ’Αρχών, «κόμη καί αύτοΰ τοΰ FO
RE I'GNOFF ICE ,καί ξεκινάμε για παγκό
σμια δράσι.

Δούλεψαν μέ τήν ψυχή τους, λόγω τής 
πρωτόβγαλτης άπατης, γιά αρκετό διά
στημα, μά μόλις κατάλαβαν πώς ή Γαλ
λική Αστυνομία κάτι άρχισε νά μυρίζε
ται, γιά νά άποφύγουν τόν κίνδυνο της ά- 
ποκαλύψεως, τόσκασαν. όλοι άπό τό Πα
ρίσι ,καί διασκορπίστηκαν σ’ άλλες χώρες. 
’Έτσι οί ύπαρχηγοί, οί επίδοξοι τοΰ πα
τέρα τους, οί αδελφοί Ριφάλδη, κατ’ εν
τολήν του ήλθαν κΓ έγκατεστάθησαν στην 
Ελλάδα μέ τό ψευδώνυμον Δανή.

Νοίκιασαν γραφεία στόν Πειραιά κΓ έ
βαλαν μπρος τό έργο τους.

"Ομως, ή παραμονή τής 25ης Μαρτίου 
1936 στάθηκε άτυχη γι’ αυτούς, γιατί ή 
μέρα εκείνη έγινε αφορμή, άπό τις νευ
ραλγικές κινήσεις τοΰ Λεωνίδα Ρ ιφάλδη ή 
Δανή γύρω στό Ταχυδρομείο Πειραιώς, ν’ 
άποκαλυφθή άπό τήν Ελληνική ’Αστυνο
μία ή παγκοσμίου δράσεως σατανική συμ
μορία τώ.ν Κ,ράφτερ.

Αυτή ήταν σέ γενικές γραμμές ή υπό
θεση προσέθεσα, τελειώνοντας.

—Πολύ - πολύ ωραία, είπε ό μακαρίτης 
διοικητής. ’Από αμριον, λοιπόν, άπηλλα- 
γμένοι άπό κάθε άλλη υπηρεσία, θ’ άσχο- 
ληθή,τε άποκλειστικώς μέ τή καινούργια 
αύτή σπείρα πού, όπως μάς πληροφορεί 
ή ’Ασφάλεια ’Αθηνών, έχει γεμίσει τις 
χρηματαγορές μέ ψεύτικες φορτωτικές, ό
μοιες μέ κείνες τών Κράφτερ, καθώς καί 
σέ μεγάλο αριθμό κάποια ίδιόρρυιθμα 
πλαστά τσέκς. Δηλαδή τά τσέκς είναι γνή
σια, όπως κι’ ό άπσδέκτης,· μόνον έχουν 
άλλάξει τά νούμερα καί τήν ονομαστική 
άξια τους, κόλπο σατανικό κι’ ασυνήθι
στο. Σάς συνιστώ, λοιπόν, μαζί μέ τήν 
περισυλλογή πληροφοριών, ,καί, τή παρα- 
κολούθησι παντός ύποπτου, νά ρίχνετε 
καί τά δίχτυα σας στις περιοχές πού έ
δρασαν οί Κράφτερ. "Ισως κατάφερε νά

μάς διαφυγή κανένας πονηρός καί ξανάρ
χισε τή δουλειά. "Ισως, πάλι, άσχετοι άε- 
τονύχηδες νά έχουν (αντιγράψει τή μέθο
δο τών Κράφτερ.

"Οπως κι’ αν έχουν τά πράγματα, συνέ
χισε ό διοικητής, νά φροντίσετε μέ κάθε 
τρόπο, κΓ όσο τό δυνατόν πιο γρήγορα, νά 
τούς έντοπίσωμε, γιά ν’ άπαλλάξουμε τόν- 
κόσμο άπό τήν άδηφαγία τους.

Φύγαμε άπό τό γραφείο τοΰ διοικητοΰ 
καί κατόπιν στό γραφείο τοΰ Προϊσταμέ
νου καταστρώσαμε τό σχέδιο έξορμήσεως: 
τής επομένης.

Πολύ άργά πήγα σπίτι μου, μά πού νά  
μέ κολλήση ϋπνος.

Σχέδια έπί σχεδίων, άπό πού κι’ άπό· 
ποιούς θά άρχιζα, έρευνα, πληροφορίες, 
καί παρακολούθησε

Φυσικά, έκ τών πρώτων στόν κατάλογο 
τών ύποπτων γιά στενή παρακολούθησι ό 
Ντεταρλάν καί οί έπιακέπται του, πού τε
λευταία τούς είχαμε κάπως εγκαταλείψει.

Καί τήν άλλη τό πρωί, όταν πρώτος ά
πό τούς άλλους τής ομάδος έφθανα στήν· 
’Ασφάλεια καί πριν προλάβω νά καλημε
ρίσω τόν σκοπό Πύλης, τό,ν άκούω νά λέη 
σέ μιά γυναικούλα πού στεκόταν λίγο πα- 
ρέκει.

—’Έλα κυρά, νά ό κ. Δουκάκης πού 
περιμένεις.

Στάθη,κα, κΓ ή γυναίκα μέ γρήγορα 
βήματα πλησίασε. ΤΗταν μιά γυναικούλα 
τοΰ λαοΰ, νοικοκυρεμένη, μέ πρόσωπο 
συμπαθητικό, μά πολύ λυπημένο.

—'Κε Γιώργο μου, είπε, μέ συγχωρεΐτε 
πού πρωΐ - πρωί ήρθα νά σάς ένοχλήσω,. 
νά σάς πώ γιά τήν κόρη μου, καί τά μά
τια της πλημμύρισαν δάκρυα.

—-Καί τί έπαθε ή κόρη σας; τή ρώτησα.
—Χάθηκε. Ό κ. Γιάννης μοΰπε πώς τό- 

γνωρίζατε τό κορίτσι μου καί μ’ έστειλε 
νά μέ βοηθήσητε, κΓ άρχισε νά κλαίη μ" 
άναφυλλητά.

— Σάς παρακαλώ, πρώτα νά σταματή
σετε τά κλάματα, γιατί νοιώθω άσχημα
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καί νά μοΰ πήτε ποιά εΐσθε κοά ποιος ό 
κύριος Γιάννης πού σάς έστειλε καί λέει 
δτι γνωρίζω τήν κόρη σας.

· Ναι, κ. ΙΓιώργο, τό γνωρίζετε τό κο
ρίτσι μου καί δεν πρέπει νά μ’ άδικήτε 
πού κλαίω γιά τό χαμό του. Είμαι ή μη
τέρα της Μαρίας πού δούλευε ατό κου
ρείο τοΰ κυρίου Γιαννάκη καί μ’ εστειλε 
νά μ ’ οδηγήσετε τί πρέπει νά κάνω.

—■ Τώρα μάλιστα. 'Έχετε δίκηο, ή Μα
ρία είναι σπάνιο κορίτσι. Μά δεν είχε νο
μίζω σύνδεσμο μέ κάποιο πλούσιο νέο;

Μάλιστα, έγώ ή κακομοίρα δεν ήξε
ρα τίποτε όταν αργούσε μοΰλεγε πώς ή
ταν μέ φίλες της στό σινεμά. Τώρα τά έ
μαθα. Τουλάχιστον νά τήν στεφανώθηκε, 
όπως μοΰ είπε ό κύριος Γιαννάκης δτι 
τής έταζε;

Μά είσαστε σίγουρη πώς αΰτόν α
κολούθησε;

— Καί μέ τό παραπάνω. 'Η Μαρία μου 
είναι τίμιο κορίτσι. Αυτός μοΰ τό πλάνε

ψε μέ τά πλούτη του.
Δέν πήγατε νά τούς αναζητήσετε;

— Μήπως ξέρω πού μενουν; Μέ τον κύ
ριο Γιαννάκη πήγαμε χθές βράδυ στην ο
δό Μακράς Στοάς πού είναι τό γραφείο 
του, μά ήτανε αργά καί τό βρήκαμε κλει
στό.

Πολύ καλά, δέν έχετε παρά νά δη
λώσετε εξαφάνισε

θ ά  κάνω δ,τι μοΰ πήτε, κ. Γ ιώργο, 
φτάνει νά βρω τό παιδί μου.

Τήν ώδήγησα στήν αρμόδια 'Υπηρεσία, 
κι άφοΰ έκαμε τη δήλωσι κι’ έδωσε καί 
φωτογραφία τής κόρης της, πού φύλαγε 
στήν τσαντούλα της, έφυγε καθησυχάζον
τας δτι εμείς θά φροντίζαμε μέ ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον γρήγορα νά τήν βροΰμε.

Ευθύς αμέσως κι αρκετά αναστατωμέ
νος τράβηξα τροχάδην στήν όιδό Μ. 
^τοάς, δταν δμως άντίκρυσα τή χτυπητή 
νταμπέλα Ε.Γ.Ε.Μ. συνέχισα μ’ αργό βή
μα κι έφθασα έξω τοΰ γραφείου.

Αλλ ενω ή ώρα ήταν τόσο προχωρημέ

νη καί κατακαλόκαιρα ή πόρτα καί τά 
παράθυρα ήσοη/ κλειστά. Πλησιάζω, κοι
τάζω από τά τζάμια καί μένω μέ τό στό
μα ανοιχτό.

ίχνος από τήν βαρύτιμο έπίπλωσι πού 
τό στόλιζαν δέν ύπήρχε κι' ήταν 3 ημέρες 
μόνον πουχα κάνει τήν συνηθισμένη βόλ
τα μου κι’ όλα βρίσκονταν στη θέσι τους.

Στάθηκα γιά λίγο ακίνητος καί σκο- 
πτόμουνα. Νά είχε μήπως μετακομίσει καί 
ποΰ;

Υστερα πήρα σειρά τά γύρω γνωστά 
μου μαγαζιά καί γραφεία, καί πληροφο- 
ρήθηκα πώς ξαφνικά πριν δυό μέρες εί
δαν τό γραφείο Ε.Γ.Ε.Μ. κλειστό κι’ ά
δειο. Πότε κουβάλησαν τά έπιπλα, ποΰ τά 
πήγαν κανείς δέν ήξερε νά μοΰ πή.

Κατόπιν τράβηξα πίσω γιά τήν Άσφά- 
λ£ια, ξεδιπλώνοντας στό δρόμο τις σκέ
ψεις μου γιά τις δυό απρόβλεπτες εξαφα
νίσεις καί τό κλείσιμο τοΰ γοαφείου Ε 
Γ.Ε.Μ.

Κατά τήν γνώμην μου καί τή φιλυποψία 
πού διακρίνει εμάς τούς αστυνομικούς ή 
μετακόμισι δέν μπορεί νά είχε γίνει κα
νονική. Διότι, εκτός τοΰ δτι κανείς άπό 
τά γειτονικά μαγαζιά δέν είχε δή τήν φόρ- 
τωσι καί μεταφορά των επίπλων, τό έδει
χνε καθαρά κι’ ή αστραφτερή ταμπέλα 
πού άπό φούρια λησμονήθηκε καί έφάν- 
ταζε σάν θυρεός πάνω άπό τήν άμπαρω- 
μένη πόρτα έγκαταλελειμμένου πύργου.

Ηταν ή ώρα 11 περίπου, δταν έφθασα 
στό Τμήμα, καί κανένας άπό τούς συνα
δέλφους τής όμάδος, ούτε κι’ ό Προϊ
στάμενος δέν είχε άκόμα επιστρέφει άπό 
τήν πρώτη έξόρμησι τής ΰποθέσεως, πού 
μάς είχε άνατεθή. Γι’ αύτό καί τράβηξα 
κατ ευθείαν στό γραφείο τοΰ Διοικητοΰ.

Πάνω στήν ώρα, Γιώργη, είπε ό μα
καρίτης Τσαγκλής, μόλις μ’ είδε. Μά γιά 
νάρθης, κόοτι καλό θά μοΰφερες κι’ έσύ.

Ετσι νομίζω, κ. Διοικητά, τοΰ είπα, 
καί τοΰ άνέφερα μέ συντομία τά αρκετά 
σημαντικά γεγονότα τής ημέρας καί πώς

428



Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ DE T A K L A N

τόν Ντεταρλάν είχα καταχωρήσει έκ των 
πρώτων στόν κατάλογο των ύποπτων μου, 
γιά παρακολούθησε

—"Ακούσε τώρα κι’ άπό μένα τή με
γάλη μπόμπα, πού μας ήρθε άπό τό Υ 
ποκατάστημα της Ίονικής Τραπέζης. «Έ- 
ξηπατήιθημεν διά πλαστού στέικ 6.000 
δολλ. άπό τόν Νικόλαον Σφενδάλην καί 
Χρηστόν Άρκάδην».

—Σφενδάλην καί Άρκάδην είπατε; καί 
πετάχτηκ'α ένα μέτρο πίσω.

—Ναι, καί γιατί τρόμαξες έτσι;

—Δέν τρόμαξα, κ. διοικητά,, ξαφνιάη 
στηκα. Πρώτον, γιατί ό Σφενδάλης εί
ναι ό έξαφανισθείς Ντεταρλάν, πού σας 
άνέφερα καί γιά τόν όποιον, άν θυμάστε, 
έχω υποβάλει δελτίο, δταν πληροφορή- 
θηκα, δτι μαζί μέ τά δολλάρια πού τού 
διέθεσε ό θείος του Μελίδης γιά νά δη- 
μιουργηθή, πήρε καί τό παρατσούκλι του 
Τάρλας, τό παραποίησε Ντεταρλάν καί 
εις μέν τούς γνωστούς του δικαιολογεί
ται, δτι τό χρησιμοποιεί γιά εντυπωσια
κούς λόγους, εις δέ τούς άγνώστους κά
νει τόν ξένον, τόν Έλληνογάλλον. Κατό
πιν γιά τόν Άρκάδην, τόν άσσον τής πλα
στογραφίας, δέν είχα πέσει έξω στις υπο
ψίες μου, μέ τις καθημερινές επισκέψεις 
του στο γραφείο Ε.Γ.Ε.Μ., πώς κάτι μα
γειρευόταν εκεί μέσα. Καί μάλιστα, πριν 
άκόμα μάθω οτι τό Ντεταρλάν είναι ψευ
δώνυμο, είχα σχηματίσει τή γνώμη δτι έ 
Άρκάδης μυρίστηκε ψητό στην Εταιρία 
καί πάει νά τή σκάση στον Έλληνογάλλο 
διευθυντή της.

Καί νά τώρα, μέ τή μπόμπα δπως εί- 
Ίΐοπτε, πού εσκσσοα/ στην ’ ίονική Τράπεζα, 
άποδεικνύεται πλήρης συνεργασία άπά- 
ττΚ> μεταξύ τους κι’ έτσι άπό ’Εμπορική 
Εταιρία προβάλλει καθαρά ώργανωμένη 

συμμορία ή Ε.Γ.Ε.Μ. Καί δέν του έφθαναν 
τού Σφενδάλη τά δολλάρια τού θείου του, 
πού τσέπωσε, έξηπάτησε καί Τράπεζες, ά-

πήγαγε καί τή φτωχή κοπέλλα τού κου-, 
ρείου κι’ εξαφανίστηκε.

ι
—Ί3ρέ τόν πλεονέκτη, δλα δικά του τά- 

θελε, καί τό χρήμα καί τόν έρωτα, είπε 
ό Διοικητής. Λοιπόν, Γιώργη, δπως ήρ
θαν τά πράγματα βέβαιο είναι πώς θά- 
χουμε πολλά τρεξίματα. Είναι δυναμικοί 
κι άετονύχηδες, άλλά τουλάχιστον τώρα 
έχομε νά κυνηγήσωμε συγκεκριμένα πρό
σωπα. Δι’ αύτό, μόλις επιστρέφει ό έπί 
κεφαλής τής όμάδος, έλατε νά προγραμ
ματίσουμε νέα σχέδια.

Άπό τόν Διοικητή πήγα στο γραφείο. 
τού Προϊσταμένου μου νά τόν περιμένω κι’ 
άφού έγραψα δελτίο γιά τά πρωινά, δη
λαδή τήν ιέξαφάνισι τής Μαρίας, τού Ντε
ταρλάν καί τό κλείσιμο τού γραφείου Ε.
Γ.Ε.ιΜ., φουντωμένος άπό τό κατοπινό καί 
τόσο σημαντικό νέο, τήν άπάτη τους στήν 
Ιονική Τράπεζα, άρχισα καί καταστρώ

νω διάφορα σχέδια καί τρόπους, άπό πού 
έπρεπε νά πιάσω άκρη γιά τή σίγουρη 
καί σύντομη άνακάλυψί τους.

(Συνεχίζεται) Γ. ΔΟΥΚΑΚΗΣζ
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ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ

Ό  αστυνόμος Φρήμαν έκλεισε γρήγορα τό 
τηλέφωνο, πήρε τό καπέλλο του καί τό αδιά
βροχο του καί ακολουθούμενος από τόν βοηθό 
του Φέλιξ ξεκίνησε για τήν Χουάιτ Στρήιτ.

Ό  αδελφός τοΰ θύματος, αστυνομικός συν
τάκτης έψημερίδος, τους περίμενε στην πόρτα.

—Συμφορά, κύριε Φρήμαν, συμφορά, νά, 
πάει ό Τίμμυ.

—Σέ παρακαλώ, κύριε Μόρισσον, πέστε μου 
τί ακριβώς έγινε, 'δηλαδή πώς, κατά τήν γνώ 
μην σας μπορεί νά έγινε ό φόνος τοΰ αδελφού 
σας.

— Π ροφανώς ό δολοφόνος μπήκε άπό τήν 
πόρτα τής κουζίνας. Ή τα ν  ανοικτή δταν ήλ
θα. Ό  άμοιρος Τίμμυ εργαζόταν φαίνεται καί 
ό δολοφόνος τόν αίφν.ύίασε καί τόν έπυροβό- 
λησε, πριν προλάβει νά  κινηθή. Μετά «κλείδω
σε τήν πόρτα τοΰ γραφείου του καί τδσκασε 
αμέσως άπό τήν μπαλκονόπορτα.

—-Καλά καί δέν τόν ακούσε κανείς σας, δεν 
ήτανε κανείς σας έδώ;

—'Κανείς, κύριε Φρήμαν, κανείς.
—Καί δεν άφησε ούτε ίχνη, τίποτε;
—θ ά  πρόκειται μάλλον περί εμπείρου σ’ αυ

τ έ ς  τις δουλειές.
—‘Είχε προηγούμενα ό αδελφός σου, μήπως 

είχεν εχθρούς;
—Ναι πολλοί τόν απειλούσαν.
—Γιά πάμε έξω ' έχω τήν γνώμη πώς κά

τ ι θά μάς βοηθήση.
Έβγήκαν μαζί έξω  καί έστάθηκαν κάτω άπό 

τήν μπαλκονόπορτα. "Ενας πελοόριος κισσός 
σκέπαζε τόν τοίχο τοΰ σπιτιού μέχρις επάνω. 
Στό κάτω μέρος ήταν τσαλακωμένος. Ό  συν- 
τάτκης Μόρισσον έπιασε -άπό τό χέρι τόν Φρή
μαν καί μέ ενθουσιασμό φ ώ να ξε :

—Νά βλέπετε, τ ί σάς έλεγα. Νά ό κισσός, 
έδώ έβαλε τή σκάλα ό δράστης.

Ό  Φρήμαν κούνησε σιωπηλά τό κεφάλι του. 
"Υστερα ξαναγύρισε στό γραφείο τοΰ θύμα
τος.

—Λοιπόν, κύριε Φρήμαν, δέν έχω δίκιο στους 
υπολογισμούς μου; λέγει ό Μόρισσον.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

—Μέχρις ενός σημείου, ναί, άπαντά ό Φρή
μαν. Έ γώ , πάντως, τώρα ξέρω ποιος είναι ό 
δολοφόνος.

— Ποιος, κύριε Φρήμαν, ποιος είναι; ρωτά 
μέ απορία δ συντάκτης Μόρισσον,,

—’Εσείς, κύριε, είπε ξερά δ Φρήμαν, οπω
σδήποτε εσείς.

—Έ γώ ; Μά θά εϊσαστε τρελλός.
—Κάθε άλλο. Βλέπετε, στους υπολογισμούς 

σας -δέν σκεφθήκατε κάτι. Καί αυτό τό κάτι 
είναι πού σάς πρόδιυσε. "Αντε, πάμε τώρα. Φέ
λιξ, τις χειροπέδες στόν κύριο Μόρισσον καί 
στό Τμήμα.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τί ήτο εκείνο, τό δποίον έπρό- 
διοσε τόν Μόρισσον. ΙΤοίον ήτο τό λάθος του;

(Διασκευή I. Κο.).

Αί σχετικοί απαντήσεις (λύσεις) δέον νά ά- 
ποσταλώσιν ήμϊν μέχρι τής 20.5.70. Εις τό 
τεύχος τής 1.6.70 θά δημοσιευθι'οσι τά ονόμα
τα των εύρόντων τήν ορθήν λιύσιν, ώς καί ή 
λύσις τοΰ προβλήματος.

Λ Υ Ε Ι Σ  Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ  

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

Ό  κ. Νόρις -είχε πει, δτι, τήν ώραν, κατά 
τήν οποίαν, ό πρώην υπάλληλός του είχεν εί- 
σέλθε; ε ις  τήν κρεββατοκάμαραν, αύτός εύρί- 
σκετο εις τό κρεββάτι καί προσεπάθει νά κοι- 
μηθή. ’Αλλά τό κρεββάτι ήτο έστρωμένον, ό
ταν έφθασεν εκεί δ αστυνόμος Φρήμαν. Έπο- 
•μένος, δ ΐκ. Νόρις έλεγε ψέμματα.

Όρθάς λύσεις μάς άπέστειλαν οί κάτωθι:

1) Περιβολιώτη ’Αγγελική, 2) Σεφερλή 
’Ασημίνα, 3) Δημόπουλος ’Αθανάσιος, 4) Δια- 
μαντόπουλος Δημήτριος, 5) Θεοδοσόπουλος 
Νικόλαος, 6) Καββουσανός Γεώργιος, 7) Κα- 
ραντζιάς Σωτήριος, 8) Λόης Παναγιώτης, 
9) Ψαρός Παναγιώτης.
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ΠΡΟΑΓίϊΓΑΒ

Α'. Διά Β. Δ)τος, έκδοθέντος έν Άιθή- 
ναις την 3.4.1970 καί δημοσιευθέντος εις 
τό ύπ’ άριθμ. 130 Φ.Ε.Κ. (τ' Γ') της 10. 
4.1970 βάσει: 1) των διατάξεων τοΰ άρ
θρου 52 παρ. 1 καί 4 τοΰ Ν.Δ. 139)1969 
«περί ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρα
τείας καί μεταθέσεων των μονίμων ’Αξιω
ματικών των Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Α
στυνομίας Πόλεων, Λιμενικού1 καί Πυρο
σβεστικού», 2) τοΰ ύπ’ άριθμ. 2 από 17.3. 
1970 Πρακτικού τοΰ ’Ανώτερου Συμβου
λίου ’Αστυνομίας Πόλεων (άρθρον 35 παρ. 
1 στοιχ. β' Ν.Δ. 139)1969) καί 3) τοΰ 
ύπ’ άριθμ. 9 άπό 6.3.1970 Πρακτικού τοΰ 
Συμβουλίου ’Αστυνομίας Πόλεων (άρθρον 
35 παρ. 1 στοιχ. γ' Ν.Δ. 139)1969), 
π ρ ο ή χ θ η σ α ν  οί κατωτέρω ’Αξιω
ματικοί ’Αστυνομίας Πόλεων, συμπληρώ- 
σαντες 35ετή πραγματικήν υπηρεσίαν έν 
τώ Άστυνομικώ Σώματι κ.λ.π. καί ενός 
έτους τοιαύτην εάς τον κατεχόμενον βα
θμόν, ώς ακολούθως:
I. — Εις τον βαθμόν τού Ύπαρχηγοΰ, οί

’Αστυνομικοί Δ)νταί Α' Τάξεως:
1) Σταυρόπουλος Κ. καί βάσει άρθρου 

28 Ν.Δ. 139)1969, άπό 12.8.1966.
2) Παπαλεξόπουλος ΙΓ. καί βάσει άρ

θρου 28 Ν.Δ. 139)1969, άπό 12.8.1966.
II. — Εις τόν βαθμόν τοΰ Άστυν. Δ)ντοΰ

Ό Άστυν. Δ)ντής Β' Τάξεως Πασπά-
της Άντ.

“Απόντες οί ανωτέρω τίθενται έκτος 
’Οργανικών θέσεων.

Β'. Διά Β. Δ)τος, έκδοθέντος ιέν Άθή- 
ναις την 3.4.1970 καί δημοσιευθέντος εις 
τό ύπ’ άριθμ. 130 Φ.Ε.Κ. (τ' Γ') τής 10. 
4.1970, βάσει: 1) τών διατάξεων τών άρ
θρων 18 καί 45 τοΰ Ν.Δ. 139)1969 (Α'

57) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απο
στρατείας καί μεταθέσεων τών μονίμων 
’Αξιωματικών τών Σωμάτων Χωροφυλα
κής, ’Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικού καί 
Πυροσβεστικού», 2) τών ύπ’ άριθμ. 6 καί 
7 άπό 4.3.1970,8 άπό 5.3.1970 καί 9 άπό 
6.3.1970 Πρακτικών τοΰ Συμβουλίου ’Α
στυνομίας Πόλεων (άρθρον 35 παρ. 1 
στοιχ. γ' Ν.Δ. 139)1969) π ρ ο ή χ θ η 
σ α ν  οί κατωτέρω Αξιωματικοί ’Αστυ
νομίας Πόλεων έκ τών έν ίσχύϊ πινάκων 
προακτέων τοΰ έτους 1970, προς πλήρω- 
σιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, 
ώς άκολοΰθως:

I.— Είς τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού 
Δ)ντοΰ Α' Τάξεως, οί κάτωθι ’Αστυνομι
κοί Δ)νταί Β' Τάξεως.

Κατ’ αρχαιότητα:
1) Μαυροζούμης Παν., καί
2) Μαρα&έλιας Γ. καί βάσει άρθρου 

28 Ν.Δ. 139)1969, άπό 31.12.1967.
I I.— Είς τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού 

Δ)ντοΰ Β' Τάξεως, οί κάτωθι ’Αστυνόμοι 
Α' Τάξεως.

α) Κατ’ εκλογήν:
1) Γεωργακόπουλος Γ. καί βάσει άρ

θρου 28 Ν.Δ. 139)1969, άπό 31.12.1967.
2) Λαδιάς Κων.

β) Κατ’ άρχαιότητα:
1) ’Αβραάμ Ήλ. καί βάσει άρθρου 28 

Ν.Δ. 139)1969, άπό 16.11.1966.
III.— Είς τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου 

Α' Τάξεως, οί κάτωθι ’Αστυνόμοι Β' Τά
ξεως.

α) Κατ’ έκλογήν:
1) Λακαφώσης Δημ.
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2) Κουρής Άντ.
β) Κατ’ αρχαιότητα:

1) ’Αρίδας Στ.
1Υ.— Εις τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνόμου 

Β' Τάξεως, οί κάτωθι Ύπαστυνόμοι Α' 
Τάξεως.

Κατ’ αρχαιότητα:
1) Νηστικούλης Γ.
2) Ραπτάκης Γ.
3) Ζαφειρόπουλος Συμ.
Υ·— Εις τόν βαθμόν τοΰ Υγειονομικού 

Αστυνόμου Β' Τάξεως, ό 'Υγειονομικός 
Υπαστυνόμος Α ' Τάξεως Παπαγεωργίου 
Κ. κατ’ αρχαιότητα.

Γ'. Διά Β. Δ)τος, έκδοθέντος έν Άθή- 
ναις τήν 4.4.1970 κα'ι δημοσιευθέντος ε’ις 
τό ύπ’ άριθμ. 130 Φ.Ε.Κ. (τ' Γ') τής 10. 
4.1970, βάσει: 1) των άρθρων 18, 19 καί 
45 τοΰ Ν.Δ. 139)1969 (Α' 57) «Περί ιε
ραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας καί 
μεταθέσεων των μονίμων ’Αξιωματικών 
τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας 
Πόλεων, Λιμενικού καί Πυροσβεστικού» 
καί 2) τοΰ ύπ’ άριθμ. 5 από 4.3.1970 Πρα
κτικού τοΰ Συμβουλίου ’Αστυνομίας Πό
λεων (άρθρ. 35 παρ. 1 στοιχ. γ' Ν.Δ. 
139)1969) π ρ ο ή χ θ η  έκ τών έν 
ίσχύϊ πινάκων προακτέων τοΰ έτους 1970, 
ό Ύπαστυνόμος Β' Τάξεως Κουβελιώτης

ΕΥΧ ΑΡ ΪΣ Τ ΗΡ ΙΟ Ν
Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

'Τπο τίον αςιομιατικών καί μελών τοΰ πλη- 
ρόιματος δ )π  «Ή πειρος» άπεστάλη πρός τόν 
έξοχώτατον 'Τπουργόν Δημοσίας Τάξεως τό 
ακόλουθον τηλεγράφημα:

«18 μέλη πληρώματος ναυαγήσαντος  
επ ιβατηγού «’’Ηπειρος», α ιτησάμενα  
συνδρομήν κ. Δ ιευθυντοΰ ’Α στυνομ ίας

Κων., εις τόν βαθμόν τοΰ 'Υπαστυνόμου 
Α' Τάξεως, κατ’ αρχαιότητα, συμπληρώ- 
σας 3ετίαν έν τώ βαθμώ τοΰ Υπαστυνό
μου Β' Τάξεως, ώς αί διατάξεις τών άρ
θρων 19 καί 45 του Ν.Δ. 139)1969 ορί
ζουν.

★

Προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοΰ Ύπαρ- 
χιφύλακος, έκ τοΰ έν ίσχύϊ πίνακος προ
ακτέων, οί Αστυφύλακες: 1) Μελετόπου— 
λος Κων)νος, 2) Ραυτογιάννης Ίωκάννης,
3) Πολυχρονόπουλος Πέτρος καί 4) Δερ- 
νίκας θωμάς.

Π Α ΡΑΙΤΗ ΣΕΒΣ

Παρητήθησαν τοΰ Ά στυν. Σώματος οί : 
1) Ά ρχιφ . Κρητικός Κων)νος, 2) 'Τπαρχ. 
Κουρογιαννόπουλος Ά νδρέας, Πίκουλας Λεω
νίδας, Χριστόπουλος Ή λίας καί 3) Ά στυφΰλ. 
Μυριούνης Παΰλος, Φραντξεσκάκης Κυριάκοσ 
τοΰ Εμμανουήλ.

Δ ΙΑ ΓΡ Α Φ Α Ι

Διεγράφησαν διά λόγους πειθαρχίας : 1)
Ά στυφ . Ντούσιας Κ ων)τϊνος καί 2) οί μα- 
θητευόμενοι άστυφ. Ντΐνος Γρηγόριος, Τοί- 
κας Ά νέστης καί Γερογιάννης Γεώργιος.

Πειραιώς κα ί ΔιοικητοΟ Β' Ά στυναμ ι-  
κοΰ Τμήματος κ. Λάου, πρός ε ΐσπραξιν  
καθυστερουμένων αποδοχών μας, έτΰ- 
χομεν στοργικοΰ ένδιαφέροντος κα ί α 
μέσου συμπαραστάσεω ς. Εύχαριστοϋ- 
μεν θερμώς, ύπερήφανοι δ ιά  Σ ώ μα ’Α
στυνομ ίας Πόλεων.

’Α ξιω ματικο ί 
κ α ί μέλη πληρώματος 

δ) π «Ή πειρος»
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1

ΣΤΑΥΡΟΑΕΞΟΝ AΡ. 38

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ:

1. Αποτελεί τήν κυρίως γαστρεντερικήν ά- 
πασχόλησιν πολλών, κατά τήν ημέραν τοΰ 
IΓ άσχα.

2. Ποταμός τής Ελβετίας (άνστρ.). — 
Φθόγγος τής βυζαντινής μουσικής.

:3. Γνωστόν μελόδραμα τοϋ Βέρντι, παιχθέν 
τό πρώτον εις Κάϊρον.

-I. Πρακτική μονάς μετρήσεως τής ηλεκτρι
κής Αντιστάσεως τών αγωγών (άντιστρ.). 
— Τά θύματα... τής Λαμπρής (δημοτ.).

5. Είναι, κατά κυριολεξίαν, αί Ορησκευτικαί 
καί έορταστικαί εκδηλώσεις τής Πασχα
λιάς.

Π .  Έπώνυμον γνιοστοτάτου ’Ιρλανδού δρα
ματικού συγγραφέως.

7. Ιουδαίος άρχιερεύς, πενΟερός τού Καϊ
άφα, κύρ ος εχθρός καί ανακριτής τοϋ 
Χριστού.

8. Είναι αί ήμέραι τοϋ Π άσχα.
!). Νορβηγός κληρικός, διεθνώς γνωστός (ιός 

ποιητής καί λαογράφος (1815 - 1882).— 
Σημείον τής αριθμητικής.

10. ’Αποτελεί τήν βάσιν τής Χριστιανικής 
θρησκείας.

11. Μέτρον σωφρονισμού στρατιωτικών Σχο- 
λών, ήδη καταργηθέν. — Τό ΰπάρχον.
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ποδοσφαιρική όμάς ευρωπαϊκού κράτους.
8. "Αρθρον είς τόν πληθυντικόν. — "Ο,τι 

καί τό 2β όριξοντίως.
9. Είναι συμμετρικά.

10. ’Αναφορική άντιονυμία — Μία πρύθεσις.
11. 'Τπήρξεν ό αγαπητότερος μαθητής τοϋ 

’Ιησού (αίτ.).
I. Κο.

ΚΑΘΕΤΩΣ :

1. Γίνονται αντιληπτά διά τών οφθαλμών 
μας.

2. Κυριακή, καθιερωθεϊσα είς άνάμνησιν τής 
έν Οριάμβω εισόδου τοΰ Σωτήρος είς 'Ιε 
ροσόλυμα.

3. 'Υποθετικόν τής καθομιλουμένης.—- Νο
μός τής ανατολικής Γαλλίας, προς τά ελ
βετικά σύνορα, μέ πρωτεύουσαν τό 
Μπούογ. (Τό νεκρόν γράμμα I).

4. Σοβιετικόν πρακτορεΐον ειδήσεων.
5. Τό αρσενικόν οίκοσίτου ζώου είς τήν δη

μοτικήν (άνστρ.). — Ήγγαρεύθη νά ση- 
κώση τόν Σταυρόν τοϋ ’Ιησού.

G .  Χαρακτηρίζουν ποιότητα. — Δεικτικόν.— 
Τά βραχέα τής γραμματικής μας.

7. "Εχει πτερύγια. — Παγκόσμιός γνωστή

Α ύσις προηγουμένου
(ΑΡΙΘ. 37)

Ό ρ ι ξ ο ν τ ί ω ς :  1. ΣΤΑΧΤ — ΠΟΙΝΗ, 
2. ΜΕΓΑΛΤΝΑΡΙΑ, 3. AT — ΚΤΤΟΣ — 
ΚΓ, 4. ΤΡΑ — ΣΤΗ — ΔΟΝ, 5. ΣΑΡΑ — 
ΝΟΜΓΙ, G. ΜΕΘΟΡΙΑΚΗ, 7. ΜΕΝΩ— ΠΟ
ΔΙ, 8. ΑΤΑ — ΡΙΟ — ΣΕΚ, 9. ΜΡ — ΣΕ
ΟΥΛ — IT, 10. Π ΟΙΜΑΝΤΙΚΑΙ, 11. ΟΥ
ΛΩΝ — ΕΣΑΝΣ.

Κ α θ έ τ ω ς : ΣΜΑΤΣ — ΜΑΜΠΟ. 2.
ΤΕΤΡΑΜΕΤΡΟΥ, 3. ΑΓ —  ΑΡΕΝΑ — ΙΛ, 
4 ΧΑΚ — ΑΘΩ — ΣΜΩ, 5. ΥΛΥΣ — ΡΕΑΝ, 
G. ΥΤΤΕΡΒΙΟΝ, 7. ΠΝΟΗ — ΟΥΤΕ. 8. 
ΟΛΣ — ΝΑ Π — ΛΙΣ, 9. IP — ΔΟΚΟΣ — 
ΚΑ, 10. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΝ, 11. II ΑΓΝΗ — 
ΙΚΤΙΣ.
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Έκαστηv Πέμπτην

και άπό ώ ρας 12,30' — 13,

Ά π ό  τό ν  Ρ αδ ιοφω νικόν Σ ταθμόν 'Υπη
ρ εσ ία ς  Έ νη μ ερ ώ σ εω ς Ε νό π λ ω ν  Δ υνά 
μεω ν Ε λ λ ά δ ο ς  π α ρ α κ ο λο υθε ίτε  τή ν  έκ- 
πομπήν τή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Πόλεων.

Π άντοτε επ ίκα ιρος, δ ιδακτική  καί έν- 
διαφέρουσα, ε ίνα ι χρήσιμος δι’ δλους.
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