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Ναί, τώρα πού αρχίζει Ινας καινούργιος χρόνος έλ- 
πιδοφόρος, άς τον υποδεχτούμε, δπως τδ είπε δ ποιητής, 
μέ τή διάθεσι τής άγάπης καί μέ έτοιμη πάντα μέσα 
μας τήν προσφορά τής θυσίας, πού είναι τδ άκριβδ τί
μημα τής κάθε Αληθινής καί δημιουργικής άγάπης. Κ ι’ 
άς πρωτανοίξουμε τδ χορό τοΰ καινούργιου χρόνου, τοΰ 
1971, πού θά μάς παρουσιάση δλους μας πιασμένους 
χέρι - χέρι, νά έχουμε σχηματίσει μιά αλυσίδα γύρω 
άπδ τήν πατρίδα μας. Μιά Αλυσίδα προστατευτική, γιατί 
ή Ελλάδα μας μάς έχει δλους Ανάγκη. "Ολοι είμαστε 
φρουροί της. Ή  Αγάπη τής πατρίδας, δέν είναι μιά 
κούφια έννοια ή μιά βαρετή προσταγή. Είναι μιά πρα
γματικότητα πού τή ζοΰμε Απδ τή στιγμή πού θά πρω
τανοίξουμε τά μάτια μας, των δικών μας Ανθρώπων, τών 
γονέων μας, τών συγγενών μας, τών φίλων μας, τών 
συντοπιτών μας, καί σιγά - σιγά, πλαταίνει καί Αγκα
λιάζει δλη τή χώρα πού τήν κατοικούν άνθρωποι, μι
λώντας τήν ίδια γλώσσα μ’ έμάς, κ’ έχοντας τήν ίδια 
θρησκεία. Ή  Αγάπη τής πατρίδας έρχεται ύστερ’ άπδ 
τήν Αγάπη τοΰ Θεού. Γι’ αύτό, δταν Αρχίζει ένας και
νούργιος χρόνος, είναι φυσικό νά έτοιμαζώμαστε γιά μιά 
καινούργια έξόρμησι, πού άν έπιτύχη, δχι μόνο έμάς θά 
ώφελήση, Αλλά καί τήν πατρίδα. Γιατί δ,τι καλό κά
νουμε, έδώ, στην πατρίδα μας μένει. Πέφτει σά σπόρος 
στήν έλληνική γή, γιά νά ξαναδώση πιδ πολλούς καί 
πιδ καλούς καρπούς.

Ά πδ τήν πρωτοχρονιά κ’ έπειτα, καί γιά δλο πε
ρίπου τδ μήνα τού ’Ιανουάριου, ζοΰμε δλοι σάν Απδ 
τήν Αρχή τή ζωή μας. Φαίνεται πώς είναι Ανάγκη, μιά 
φορά τδ χρόνο νά αισθανώμαστε έτσι. Ά πδ δσα έχει 
δημιουργήσει δ άνθρωπος, θεσμοί, έθιμα, ήθη, κανόνες 
συμπεριφοράς, Ιορτές, τίποτε δέν είναι χωρίς βαθύτερο 
νόημα. Τίποτε δέν πλάστηκε στήν τύχη, τουλάχιστον 
δταν πρωτοθεσπίσθηκε. ’Έγινε γιά νά Εκανοποιήση κοι
νωνικές Ανάγκες, γιά πολύν καιρό, ή καί γιά πάντα. 
’Έτσι καί οι πρωτοχρονιάτικες γιορτές πού κρατάν σχε
δόν δλο τδν ’Ιανουάριο, πηγάζουν άπδ τήν αίσθησι πού 
έχει δ άνθρωπος, τοΰ χρόνου. Ή  κίνησι τών ουρανίων 
σωμάτων, ή αρμονική Αλληλοδιαδοχή τής νύχτας μέ 
τήν ήμέρα καί τών τεσσάρων έποχών, τδ γεγονός δτι 
δλα τά πλάσματα τοΰ θεοΰ καί τά έμψυχα καί τά φυ-

Πρωτοχρονιά. Καλή καρδιά. Καλοσημαδιά.
Για τήν πατρίδα προτανοϊχτε το χορό παιδιά! 
—  "Υστερ’ άπ’ τήν άγόπη του θεού 
ε ΐ ν ’ ή αγάπη τής Πατρίδας. Ή Πατρίδα!

ΠΑΛΑΜΑΣ

τικά, γεννιούνται, μεγαλώνουν, κ’ ύστερα φεύγουν Απδ 
τή γή, γιά νά έκτελέσουν έναν άλλο προορισμό, έκαμε 
τδν άνθρωπο ν’ άνακαλύψη τδν χρόνο καί τοΰ έδωσε 
τά μέσα νά τδν μετράη μέ σταθερές μονάδες. Κι άπδ 
τότε πού δ άνθρωπος μετέτρεψε τδν άνθρωπο σέ μαθη
ματικές μονάδες, έδωσε στή ζωή του καινούργιο νόημα. 
Τήν έρμήνευσε τή ζωή του δ άνθρωπος σάν μιά κίνησι 
τοΰ χρόνου μέσα στδν χώρο. Καί, καθώς είναι δ άνθρω
πος καί παλαιστής καί δημιουργός, είναι φυσικό νά έχη 
γιά μόνιμο δπλο του τήν έλπίδα. ’Έτσι, δσο προχω
ρούμε μέσα στδν χρόνο, δσο μεγαλώνουμε δηλαδή, τόσο 
καί περισσότερο ελπίζουμε γιά τήν αύριο —  καί πρέπει 
νά Ιλπίζουμε. Κανένα κακό παρελθόν, καμμιά Αποτυ
χία ή Ατυχία δέν μάς καθηλώνει στήν Απογοήτευσι. 
Έτσι, βρήκαμε τδν τρόπο, κάθε πού Αφαιρεΐται Από 

τή ζωή μας μιά μονάδα χρόνου, Αντί νά λυπούμεθα, νά 
νιώθουμε περισσότερη χαρά καί νά αίσθανόμαστε Ανα
νεωμένες τις έλπίδες μας καί τις δυνάμεις μας πρδς τδ 
μέλλον. 'Οσο κι άν τά Ιπίγεια δρια τής ζωής μας είναι 
καθωρισμένα, δέ ζοΰιμε μόνο Απδ τδ παρελθόν καί άπδ 
τδ παρόν, ζοΰμε καί Απδ τδ μέλλον. Γιατί μέλλον, είναι 
ή Απέραντη Αλυσίδα τών γενεών πού θά ξετυλιχτή άπδ 
μάς πρδς τδ Ατέλειωτο μέλλον. Δέ ζοΰμε μόνο γιά τδν 
τωρινό έαυτό μας. Ζοΰμε καί γιά τδν μελλοντικό έαυτό 
μας, πού θά τδν Αντιπροσωπεύσουν οι Απόγονοί μας. 
Τώρα, τό μέλλον, είστε έσεΐς, νέοι τής Ελλάδος. Κά
ποτε θά μάθετε κ’ έσεΐς πώς ύπάρχει μιά Αλληλεγγύη 
τοΰ τώρα μέ τδ μέλλον. Αυτή ή Αλληλεγγύη, ζή κρυ
φά καί δυνατά μέσα στο ένστικτό μας. Κι αυτή ή Αλλη
λεγγύη είναι πού μάς κάνει νά λέμε στούς διπλανούς 
μας, δλο τόν ’Ιανουάριο, «Καλή χρονιά, εύτυχισμένος δ 
καινούργιος χρόνος, δ,τι έπιθυμεΐτε, νά ζήσετε μέ χαρά 
καί ύγεία, νά προκόψετε, νά έπιτύχετε στά σχέδιά, σας, 
— δ Θεός καί δ Χριστός πού γεννήθηκε, νάναι πάντα 
μαζί σας!». Αύτά λέμε κι αύτά Ακοΰμε κάθε χρόνο. 
Καί πρέπει νά τά λέμε μέ καλή καρδιά, καί πρέπει νά 
δεχώμαστε τις πρωτοχρονιάτικες ευχές σάν τή βροχούλα 
τοΰ Θεοΰ, πού καρπίζει τά σπλάχνα τής γής. «Πρωτο
χρονιά. Καλή καρδιά. Καλοσημαδιά. Γιά τήν πατρίδα 
πρωτανοΐχτε τό χορό παιδιά!».
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Ο ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ήΕερε πώς οϋτε κι αύτή τήν Πρωτοχρο
νιά θάρχόταν ή αδερφή του. Από τότε πού Εαφνικά τήν 
πήραν μέ κείνο τό πένθιμο αύτοκίνητο άπ τό σπίτι κι όλο 
τήν έδιωχνε ό χειμωνιάτικος άνεμος, ή Ροδούλα δέν Εα- 
ναγύριοε έστω γιά νά τούς δή μιά ώρα ποϋκλαιγαν καί τή 
γύρευαν. Καί τό παιδί, ένα τόοο δά άγόρι πού δέν καταλά
βαινε τί σήμαινε συγκοπή καρδιάς καί θάνατος, έβγαινε κάθε 
μέρα ατούς δρόμους καί τή φώναΖε μ' τ' όνομά της, όλο 
νοσταλγία:

— Ροδούλα! "Ε, Ροδούλα...
Μά άπό κάθε γωνιά Εεπήδαγε ό ίδιος πάντα άντίλαλος, 

άλλοτε δυνατός καί πονεμένος, άλλοτε λειψός:
«Ροδούλα! ” Ε, Ροδούλα...».
Κείνη όμως δέ φαινόταν πουθενά! Οϋτε μέ τό τριαν

ταφυλλένιο φορεματάκι πού τήν είδε γιά τελευταία φορά 
Εαπλωμένη σέ κείνο τό άσπρο φέρετρο νά κοιμάται τόσο 6α 
ριά κι' άσάλευτα, οϋτε καν μέ τή γαλάΖια ποδίτσα τοϋ σχο
λειού πού πήγαινε τό πρωί κι έρχόταν το μεσημέρι παί
ζοντας, άνέβα μήλο - κατέβα ρόδι, τήν τσόντα της.

Ό  Άγγελάκος ρώτησε κάποτε τή μάνα του γιά τή Ρο
δούλα καί τ' αύτοκίνητο :

— Καί πήγε μακριά, μάνα;
— Ναι, παιδί μου. Πολύ μακριά: όσο δέν τή φτάνει 

κανείς.
— Καί δέ μπορεί νά γυρίση σπίτι;
— Πώς ναρθη, Άγγελάκο μου! Χάλασε πιά τ' αύτοκίνητο 

πού τήν πήρε. Χάλασε καί δέν Εαναγίνεται...

— Γιά φαντάσου μάνα, νά μήν Εαναγίνεται!
Φέτος τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς τήν άναΖήτησε 

καί τήν πόνεσε πιά πολύ. Οι φίλοι του τής γειτονιάς είχαν 
φύγει τις μέρες έκεϊνες μέ τούς δικούς τους άλλοι γιά τή / 
Αθήνα κι άλλοι γιά κάτι χωριά τοϋ Βοριά, κι ό Άγγελά- 

κος έμεινε ολομόναχος. Κείνο πού τόν έκανε πιά πολύ νά 
τή θυμηθή, ήταν πώς όταν έφευγε τότε άπ' τό σπίτι, σίμω
ναν οί γιορτές κι έλεγε στον πατέρα καί στή μάνα νά τής 
πάρουν γιά μποναμά μιά Εανθιά κουκλίτοα μέ δαντελλένιο 
φόρεμα καί μέ μαύρα μάτια πού νά τ' άνοίγη καί νά τά 
κλεινή. Μά δέν είχε προφτάοει — οί κούκλες ποϋφερε ό 
Άγιοβασίλης μαΖί του, άργησαν, όπως έπρεπε, κι ή Ρο
δούλα δέν είχε τό κουράγιο νά τις περιμένη...

Δέν έπρεπε λοιπόν νά πάρη, έστω αύτή τή φορά, τό 
μποναμά της;

Τ' άπόγευμα τής παραμονής Εεχύθηκε τό παιδί στήν ά- 
γορά μέ τήν πολύβουη κίνηση, γύρισε άπό βιτρίνα, σέ βι- 
τρίνα, έψαλε... Πού ήταν ή κούκλα πούθελε ή Ροδούλα; 
Όταν τήν είδε άνάμεαα σ' ένα σωρό άλλα παιχνίδια, άλλα 
κουρντιστά καί άλλα Εύλινα καί πλαστικά, νόμισε ότι άπλωσε 
άπότομα τά χεράκια της καί τοϋ Ζήτησε νά τήν πάρη. Ό  
Αγγελάκος σοφίστηκε πρόχειρα ένα ψέμα, μπήκε μεσ' στό 

μαγαΖί κι είπε νά τοϋ τή δώσουν.
— Μ' έστειλε ό πατέρας μου, συλλάβισε μέ κόπο, καί νά 

τή χρεώστε στό λογαριασμό μας.
— Καλά, άγόρι μου! Άποκρίθηκε πρόθυμα καί καλωσυ-

νάτα ό μαγαΖάτορας. Θά τήν πάρης άμέσως... Είναι γιά τήν 
Εαδερφούλα σου;

Δυσκολεύτηκε ν' άπαντήση μέ δεύτερο ψέμα, μά στό τέ
λος κατάφερε νά μουρμουρίση δειλά:

— Καί βέβαια... ΓΓ αύτή. Πώς τό καταλάβατε!
Από κεϊ, μέ τήν κούκλα σ' ένα στενόμακρο κουτί, τυλι

γμένο όμορφα καί δεμένο μέ μιά χρυσοκλωστή, μπλέχτηκε 
πάλι άνάμεαα στόν κόσμο καί τράβηΕε τό δρόμο πού πήγαινε 
στό Νεκροταφείο. Είχε ρωτήσει κι είχε πιά μάθει πού θά- 
βρισκε τή Ροδούλα. Ή ταν, λέει, κάτω άπό λίγο άνασηκω- 
μένο χώμα κοντά σ' ένα κενοτάφιο μαρμάρινο μέ τή μορφή 
ένός γέρου άνθρώπου, καί στή μιά άκρη στό χώμα έστεκε 
ένας άσπρος στραυρός μέ τ' όνομά της καί μιά μικρή φωτο
γραφία της πίσω άπό ένα τΖάμι, θαμπό άπ' τά δάκρυα τής 
μάνας τους.

Σά νά τό κυνηγούσαν έτρεχε τό παιδί. Έσφιγγε τό κουτί 
κάτω άπ' τή μασχάλη του καί βιαΖόταν νά φτάοη. Σκούνταγε 
πότε-πότε καί κανέναν, σκόνταφτε, κινδύνευε νά πέση — μά 
δέν τό νοιαΖε τίποτα! Κι όταν άπό μακριά φάνηκε ή μάντρα 
τοϋ Νεκροταφείου πνιγμένη ατά κυπαρίσσια, στάθηκε νά Εα- 
νασάνη. Από κεϊ καί πέρα έρχόταν μιά καταθλιπτική σιωπή 
κι ένα δέος...

“ Εφεγγε ακόμα ή μέρα. Κι άπό μακριά φτεροκοπούσαν ώς 
έκεϊ' λιπόψυχες βέβαια, οί φωνές τοϋ κόσμου πού μαΖευό- 
ταν στις πόρτες τοϋ χρόνου γιά νά ύποδεχτή τόν Άγιο- 
βασίλη.

Ό  Αγγελάκος μπήκε άπό τή μεγάλη σιδερένια πόρτα τοϋ 
Νεκροταφείου, βρήκε τό μαρμάρινο κενοτάφιο, είδε τό γέρο 
άνθρωπο πού τόν κοίταΖε μέ τά τυφλά μάτια καί στάθηκε 
στ' άνασηκωμένο χώμα μέ τή Ροδούλα. Ή άδερφή του είχε 
τ ’ όνομά της στό σταυρό καί μέσ' άπονα θαμπό τΖάμι τόν 
κοίταΖε μέ κάποιο χαμόγελο, πού ώοτόσο δέν τής σάλευε 
τά χείλη...

Τό παιδί ΕετύλιΕε τό κουτί, έβγαλε τήν κούκλα καί τήν 
άπίθωσε τρυφερά - τρυφερά πάνω στό χώμα. Τά μαλλιά της 
Εάνθηναν πιά πολύ καθώς ό ήλιος τά χάϊδεψε μέ τά χέρια 
του γιά ύστερη φορά. Καί τά μάτια της οά ν’ άστραψαν άπό 
κάποια περίεργη χαρά.

"Επειτα ό Αγγελάκος έσκυψε, γονάτισε στό χώμα καί φώ- 
ναΕε στή νεκρή:

— Ροδούλα! Έ, Ροδούλα... Μ' όκοϋς;
Κείνη βέβαια δέν τόν άκουγε.
— Σοϋφερα, καλέ, τήν κούκλα. Αύριο είναι Πρωτοχρο

νιά, Ροδούλα. Χρόνια πολλά... Μ' άκοϋς;
Καί πάλι ή νεκρή οώπαινε.
«Θά κοιμάται», σκέφτηκε τό παιδί. Κι έσκυψε πιό 

κοντά της.
— Μόλις Ευπνήσης, τής ψιθύρισε, ν' άπλώσης τά χέρια 

σου καί νά πάρης τήν κούκλα πού σοϋφερα. Είναι ό μπο- 
ναμάς οου, Ροδούλα. Από μένα...

Στά χέρια τοϋ Άγγελάκου άπόμενε άδειο τό κουτί κι ή 
χρυσοκλωστή, λυμένη κΓ άχαρη.
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Περί του φαινομένου τής έξαθλιώσεως 
παρά τοΤς νέοις καί των αιτίων αύτοΰ

Ύττό του Καθηγητοϋ Ψυχιατρικής - Νευρολογίας 

Πανεττ. ’Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Α' . Έσωτβρικαί (ενδογενείς) αίτίαι 
έξαθλιώσεως

Αύται είναι: 1) Ή  ψυχοπαθητική ιδιοσυστασία (') 
Είναι διηκριβωμένον, δτι τδ μέγιστον των έξηθλιωμέ- 
νων συγκροτείται έκ ψυχοπαθητικών άτόμων. Έ κ τού
των δύνανται να έμπέσουν εις τήν έξαθλίωσιν κυρίως οί 
δίβουλοι, οί άσταθείς, οί διεστραμμένοι, οί παρανοειδείς, 
οί ύστερικοί, οί παρορμητικοί, οί ψευδολόγοι, οί μυθο
μανείς, οί συναισθηματικής αναίσθητοι. ’Ιδιαιτέρως 
πρέπει να μνημονευθή ή ηθική άναισθησία, ως αιτία 
έξαθλιώσεως. Κατ’ αυτήν, δέν συμβαίνει άπήχησις τών 
κοινωνικών καί ήθικών άξιων έπί τής ψυχής, τβ δ’ άτο-

Ή  δυσαρμονική συμβίωσις τδν μελών τής οικογένειας προ
βληματίζει τό παιδί καί τελικως τδ δδηγεΐ εις τήν έςαθλίωσιν.
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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

μον δέν άποκτά τό συναίσθημα περί τής ήθικής άξίας 
ώρισμένων κοινωνικών έθίμων καί καταστάσεων, καί αν 
ακόμη είναι εις θέσιν νά κατανοή ταύτας. Ούτως, ή 
ήθική άναισθησία γίγνεται αιτία έξαθλιώσεως. Εκτός 
ταύτης, ή άνάπτυξις συναισθηματικότητος, άντικοινωνι- 
κώς κατευθυνομένης (τό μίσος, ή έχθρότης), άγει έπί- 
σης εις τήν έξαθλίωσιν.

Εις τούς λόγψ άνωμάλου ψυχικής ιδιοσυστασίας 
έξαθλιωθέντας, διαπιστοΰται, πολλάκις, καί κληρονο
μική έπιβάρυνσις. Δέον δ’ ένταύθα νά περιληφθοΰν καί 
αί σωματικαί παθολογικαί ίδιοσυστασίαι καί άνωμαλίαι 
(ή ύποπλασική κλπ.) καί αί ένδοκρινικής προελεύσεως 

ψυχικαί άνωμαλίαι.
2) Αί χρόνιαι ψυχικαί νόσοι, π.χ. ή χρονία σχιζο

φρένεια, ή χρονία ύπομανική κατάστασις, αί τοξ,καί ψυ
χώσεις, δ άλκοολισμός κ.ο.κ. Οί ούτω νοσήσαντες στε
ρούνται τής ομαλής ψυχικής ζωής καί τού ομαλού τρό
που ζωής καί εύχερώς έμπίπτουν εις την έξαθλίωσιν^ 
έάν δέν τύχουν φροντίδος.

3) Ή, μικρόνοια (ή μή έπαρκής διανοητική άνά- 
πτυξις), μετά τής έλλείψεως κρίσεως καί σαφούς άντι- 
λήψεως περί τού τί δέον νά πράττηται, κυρίως παρ’ άτό- 
μοις μέ άνεπτυγμένην τήν δραστηριότητα, παρεμποδί- 
ζει, λόγψ έλλείψεως κατανοήσεως, τήν προσαρμογήν 
καί δδηγεΐ είς έξαθλίωσιν.

4) Ή  νευροπάθεια, συνεπαγομένη Ιλλειψιν άντοχής 
πρδς έργασίαν καί φόβον τών ευθυνών, δύναται νά δδη- 
γήση είς νωχέλειαν, είς άσκοπον καί πλάνητα βίον, δη
λαδή είς τήν έξαθλίωσιν.

5) Ή  έπιληψία, κυρίως δταν άλλοιώση τόν χαρα
κτήρα (δύστροπος, έγωκεντρικός, άνευ συγκρατήσεως 
χαρακτήρ), δύναται νά έπιφέρη έξαθλίωσιν.

6) Αί λόγψ ληθαργικής έγκεφαλίτιδος ψυχικαί 
άνωμαλίαι δδηγοΰν είς βαρείας έκδηλώσεις έξαθλιώ
σεως.

7) Ενίοτε, χρόνιαι σωματικαί νόσοι συντελούν είς 
δημιουργίαν έξαθλιώσεως, λόγψ τής άλλαγής τού ρυ
θμού τής ζωής.

8) Ή  ήβη αύτή καθ’ έαυτήν άποτελεΐ συχνάκις πα
ράγοντα έξαθλιώσεως. Οί έφηβοι έκδηλώνουν άδιαφο- 
ρίαν, περιφρόνησιν καί άρνησιν πρδς τάς άπαγορευτι- 
κάς διατάξεις τών γονέων καί τής κοινωνίας καί άρέ- 
σκονται είς καταπάτησιν τών κοινωνικών νόμων. Πολ
λοί δέ ποιούν τό άντίθετον έκείνου, δπερ άπαγορεύε- 
ται (') . Ό  έφηβος, ένέχων τήν άρνησιν πρδς τδ περι
βάλλον, καθίσταται μή κοινωνικδς καί ένδεχομένως έμ- 
πίπτει είς τήν έξαθλίωσιν. Ή  έξαθλίωσις τής έφηβικής



Ή  ’Ηθική άναισθησία άποτελεΐ 
αιτίαν έξαθλιώσεως

ηλικίας άποτελεΐ παροδικόν φαινόμενον. ’Ενίοτε διατη
ρείται ώς μόνιμος κατάστασις, 6 δέ έφηβο: δέν άποκτά 
την δμαλήν ψυχικήν καί κοινωνικήν ζωήν.

Β '. Ε ξω γενείς αίτίαι

Τό περιβάλλον, διά των έξ αύτοΰ ερεθισμάτων, συν
εργεί, ώς άνωτέρω έλέχθη, εις τήν διαμόρφωσιν τών εκ
δηλώσεων τοΰ ένδογενοΰς (βιολογικού) παράγοντος. 
Ή  έπίδρασις δ’ άρχεται άφ’ ής στιγμής 6 άνθρωπος 
υπάρχει ώς έμβρυον. Λέγοντες περιβάλλον, έννοοΰμεν 
πολλούς παράγοντας π.χ. τήν φύσιν, τό κλίμα, τόν τό
πον, τάς τροφάς, τήν οικογένειαν, τό σχολεΐον, τους φί
λους, τά τυχαία γεγονότα, καλά ή κακά, τήν πτωχείαν 
ή τόν πλούτον, τόν χαρακτήρα τών άνθρώπων, ους συν
αναστρέφεται τις, τάς νόσους ας διέρχεται, τήν διαβίω- 
σιν έν πόλει καί χωρία) καί άλλα πολλά. Κυρίως είπειν, 
ώς περιβάλλον νοοΰμεν τό κοινωνικόν περιβάλλον.

Ό  παράγων τοΰ περιβάλλοντος είναι σημαντικός, 
κυρίως, δταν δρα έπί ιδιοσυστασίας δπωσδήποτε έλατ- 
τωματικής, διότι σ υ ν ύ π α ρ ξ ι ς  κ α κ ο ύ  π ε ρ ι 
β ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ί  ά ν ω μ ά λ ο υ  Ι δ ι ο σ υ σ τ α 
σ ί α ς  ε ί ν α ι  δ ε ύ ν ο ϊ κ ώ τ ε ρ ο ς  σ υ ν δ υ α 
σ μ ό ς  π ρ ό ς  γ έ ν ε σ ι ν  έ ξ α θ λ ι ώ σ ε ω ς .  ’Αλλά 
καί μόνον τό δυσμενές περιβάλλον είναι ικανόν νά δημι
ουργήσω έξαθλίωσιν εις άτομα, άτινα ύπ’ άλλας προϋπο
θέσεις δέν θά κατέληγον εις ταύτην. "Αν καί είναι δυ
νατόν παιδίον τι νά έξέλθη έκ δυσμενών δρων ψυχικώς 
άλώβητον, παρουσιαζόμενον οΰτω ψυχικώς άνοσον, άντι- 
θέτως δέ παρά τους πλέον ευνοϊκούς ορούς περιβάλλον
τος νά καταντήση είς τήν έξαθλίωσιν, είναι έν τούτοις 
κανών, δτι ή διαβίωσις, ύπό ορούς δυσμενείς, έχει κακήν 
άπήχησιν έπί τής ψυχικής έξελίξεως καί δημιουργεί 
έξαθλίωσιν, ένψ άντιστρόφως άποσοβεϊται αυτή έν άγα- 
θφ περιβάλλοντι.

'Ως πρός τούς κακώς έπιδρώντας έξωτερικούς παρά
γοντας, έχουν έπισημανθή ή διαμόρφωσις τής σημερινή: 
κοινωνίας, ύπό τήν έννοιαν τής βιομηχανοποιήσεις καί 
τής διαβιώσεως τών άνθρώπων είς μεγαλουπόλεις, τό 
κακόν οικογενειακόν περιβάλλον (διαζύγιον τών γονέ
ων, δυσαρμονία συμβιώσεις τών μελών αυτής, έλλειψις 
έπιβλέψεως καί διαπαιδαγωγήσεις, έργαζόμεναι μητέ
ρες κ .ά .), ή έλλειψις έπαρκοΰς καί αύστηράς σχολικής 
διαπαιδαγωγήσεις, ή χαλάρωσις τοΰ συνδέσμου μετά 
τής οικογένειας, τής θρησκείας καί τής πολιτείας καθό
λου, ώρισμένοι κοινωνικοί δροι τής κατά νέον τρόπον 
διαμορφωθείσης κοινωνίας, ή παντελής έλλειψις διασκε
δάσεις καί ψυχαγωγίας, ή άντιθέτις ή πολλή ψυχαγω
γία καί διασκέδασις, ή πρόωρος, έργασία τού νεαρού 
άτόμου έξω τοΰ οίκου, ώρισμένα πολιτικοκοινωνικά καί 
φιλοσοφικά συστήματα, δυσμενώς έπί τής ψυχής έπι- 
δρώντα, καί άλλα.

Διά τήν κάπως προκεχωρημένην νεαράν ήλικίαν 
άλλοι δυσμενείς παράγοντες είναι τό ηθικώς έπικίνδυ- 
νον έπάγγελμα (χορεύτρια, μανεκέν, έργασία είς caba
rets, ή άνεργία, δ κινηματογράφος (Films έγκληματι- 
κότητος καί περιπετειών) , ή έλαφρά φιλολογία, ή κακή

συναναστροφή, ή μονήρης ζωή, δ γενετήσιος έρεθι- 
σμός, δι’ άσέμνων θεαμάτων καί άναγνωσμάτων, καί 
άλλα.

Έξ δλων τών παραγόντων τούτων, θά άναφέρωμεν 
"ιδιαιτέρως τούς κυριωτέρους καί βασικήν σημασίαν έ
χοντας, έκ τών δποίων άλλοι είναι άτομικοί, άλλοι κα
θολικοί.

1) Οικογένεια. 'Ως πρός τήν οικογένειαν, δέον νά 
τονισθοΰν δ δύστροπος καί σκληρός χαρακτήρ τών γο
νέων, ή δυσαρμονική συμβίωσις αυτών, ή ήθική άρπέ- 
πεια αύτών, ή άνεργία τοΰ πατρός, ή έγκληματικότης 
αύτοΰ, ή κακή στάσις τών μεγαλυτέρων άδελφών.

Πάντα ταΰτα είναι δυσμενείς οικογενειακαί έπιδρά- 
σεις καί παρεμποδίζουν τήν διαπαιδαγώγησιν, τήν ήρε- 
μον καί άπρόσκοπτον ψυχικήν έξέλιξιν τοΰ παιδιοΰ καί 
τελικώς όδηγοΰν είς τήν έξαθλίωσίΊ?: Είδικώς ή μή άρ- 
μονική συμβίωσις τών γονέων επιδρά δυσμενώς έπί 
τής τρυφερας καί άνικάνου νά κατανοήση τά συμβαίνον- 
τα παιδικής ψυχής. 'Η  συμπεριφορά τών γονέων πρός 
άλλήλους καθορίζει κατά πόσον τό παιδί θ’ άγαπήση 
ή ου τόν οίκον καί τήν οίκογένειάν του, θά ύποταχθή 
εις τους γονείς καί θά θελήση νά διδαχθή παρ’ αύτών 
ή θά μισήση τήν οικογένειαν του καί θά στραφή πρός 
τά έξω, ίνα άναζητήση άλλαχοΰ έκεΐνο, δπερ έλλείπει 
αύτφ. ΑΕ έντυπώσεις αύται διατηροΰνται καί έπιδροΰν 
καί είς τήν μετέπειτα ήλικίαν καί συντελούν είς τόν 
σχηματισμόν τοιαύτης. ή τοιαύτης ιδέας, περί τής οι
κογενειακής καί συζυγικής ζωής. Είναι συχνή ή άπο- 
στροφή άνθρώπων πρός τό έτερον φύλον καί πρός τόν 
συζυγικόν βίον, σχηματισθείσα έκ τών όδυνηρών άνα-

'Η σχολική διαπαιδα
γώγησή συντελεί είς 
τήν ψυχικήν διαμόρ- 
φωσιν καί αποτελεί 
ανασταλτικόν παρά
γοντα πρός τήν έξα- 

θλίωσιν.
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Ή  πενία, μετά των συναφών στερήσεων, πολλάκις θρυμματίζει 
τήν ψυχικήν άντοχήν τοΟ άτόμου καί τό δδηγεΐ εις τήν έπαι- 

τείαν, τήν κλοπήν καί τήν πορνείαν.

μνήσεων τής ζωής των γονέων του.
Παιδιά γονέων, δυσαρμονικώς ζώντων καί τελικώς 

διαζευχθέντων, ούχί δυσκόλως γίνονται δυστυχή καί εύ- 
χερώς κατολισθοΰν προς τήν έξαθλίωσιν καί τό 
έγκλημα.

Ούχί δέ μόνον δπου έμφανώς έν τψ περιβάλλοντι 
κυριαρχεί ή κοινωνική καί ηθική άκαταστασία, άλλα 
καί δταν, κατ’ έπίφασιν μόνον, ύπάρχη δμαλότης, κατά 
βάθος δέ ατασθαλία, έκκολάπτεται ή έξαθλίωσις (')

2) Ή  στέρησις τής σχολικής διαπαιδαγωγήσεως έν 
τή οίκογενείφ ή ή κακή διαπαιδαγώγησις. ’Ιδιαιτέρως 
δέον νά τονισθή ό συντελεστής τής διαπαιδαγωγήσεως 
διά τήν καλήν ή κακήν έπί-δρασιν έπί τής ψυχικής δια- 
μορφώσεως. Ή  καλή διαπαιδαγώγησις δύναται πολλά
κις νά έξουδετερώση ώρισμένας άλλας δυσμενείς έπι- 
δράσεις τού περιβάλλοντος. Υπάρχουν παιδιά, άτινα 
ζοΰν έν πτωχεία καί στερήσεσιν, έπειδή δμως τυγχά
νουν καλής άγωγής δέν έξαθλιοΰνται. ΆντιΘέτως, παι
διά, ζώντα έν πάση εύμαρείφ καί δυνάμενα ν’ άποψύ- 
γουν τούς πειρασμούς, καταλήγουν έν τούτοις είς τήν 
έξαθλίωσιν, έπειδή Ιλλειψεν αύτοΐς ή καλή άγωγή. Ε 
κείνο δέ τό όποιον έπιδρά περισσότερον παιδαγωγικώς 
έπί τήν ψυχήν τοΰ παιδιού, ύπό θετικήν ή άρνητικήν 
έννοιαν, είναι κυρίως τό παράδειγμα τών προσώπων τοΰ 
περιβάλλοντος. «Ού γάρ δ λόγος τοσοΰτον, δσον δ βίος 
είς τήν άρετήν άγει». Τό παράδειγμα κυρίως δημιουρ
γεί άναλόγους σκέψεις καί συναισθηματικάς καταστά
σεις (πρό παντός, δταν άπηχή έπ’ άναλόγου προδιαΘέ- 
σεως τής ψυχής) , αίτινες άναλαμβανόμεναι καθίσταν
ται μόνιμοι ψυχικαί έξεργασίαι.

Οϋτω, τό παράδειγμα σκηνών διαπληκτισμοΰ καί 
άνηθικότητος έν τή οίκογενείφ δημιουργεί είς τό παιδί 
άνάλογον ψυχικήν κατεύθυνσιν, ή δέ συνεχής καί άκρι
τος κακοποίησις αύτοΰ δημιουργεί μίσος έναντίον τοΰ 
οικογενειακού περιβάλλοντος. Τοΰ τελευταίου τούτου 
έπακόλουθον είναι ή άρνησις τών οικογενειακών καί 
κοινωνικών Θεσμών καί ή έξαθλίωσις. Πολλαί περιπτώ
σεις ήθικής άναισθησίας καί έξαθλιώσεως έδημιουργή- 
Θησαν δια τών άναλόγων παραδειγμάτων τοΰ περιβάλ
λοντος. Τό παράδειγμα δέ τής μητρός έχει ίσχυροτέραν 
άπηχησιν έπί τής ψυχής τοΰ παιδιοΰ καί δημιουργεί εύ- 
χερέστερον τήν παραστράτησιν καί έξαθλίωσιν.

3) Ή  άπορφάνισις, έφ’ δσον τό παιδί δέν τύχη προ
στασίας ύπό συγγενών ή έν όρφανοτροφείοις, είναι ση
μαντικός παράγων έξαθλιώσεως. Κυρίως τά μητρός στε- 
ρηθέντα παιδιά ύφίστανται δυσμενέστερον τόν άντίκτυ- 
πον τοΰ άπορφανισμοΰ.

4) Ή  έξώγαμος γέννησις, μετά τών έπακολούθων, 
δηλαδή τής έλλείψεως τής στοργής, τής άγάπης, τήζ 
μονίμου μερίμνης, τών αισθημάτων τής μειονεκτικότη- 
τος, τής κοινωνικής περιφρονήσεως, άποτελεΐ ισχυρόν, 
σχεδόν μοίραίον, παράγοντα έξαθλιώσεως τοΰ έξωγά- 
μου, διότι έπί τούτοις, τά έξώγαμα τέκνα προέρχονται 
συνήθως έξ άτόμων πτωχών, νεαρών, άνικάνων νά με- 
ριμνήσουν διά τά τέκνα των καί άδιαφορούντων δι’ αύτά.

5) Ή  πενία, μετά τών συναφών στερήσεων, είς πολ- 
λάς περιπτώσεις, θρυμματίζει τήν ψυχικήν άντοχήν καί 
άναγκάζει τό άτομον νά ίκανοποιή καθ’ οίονδήποτε τρό
πον τάς στοιχειώδεις ζωϊκάς άνάγκας π.χ. διά τής 
έπαιτείας, τής κλοπής, τής πορνείας.

Εκ παραλλήλου δ’ έπιφέρει έχθρότητα καί μίσος 
πρός τους άλλους καί άπομάκρυνσιν άπό τήν κοινωνίαν. 
Ουτω, τελικώς, γεννάται ή έξαθλίωσις καί ή έγκλημα- 
τικότης.

’’Αξιόν, δμως, παρατηρήσεως είναι, δτι ή έξαθλίω- 
σις, ιδίως ήθική, προκύπτει πολλάκις ούχί έκ στερή
σεων, άλλά καί έκ χλιδής καί πλούτου. Ή  έπακόλου- 
θος, λόγψ τοΰ πλούτου, άκριτος ίκανοποίησις πάσης έπι- 
θυμίας, δημιουργεί έγωκεντρικά, μαλθακά, νωχελή 
παιδιά καί νέους άνευ ιδανικών. Διατηρεί αύτά είς τήν 
ένστικτώδη κλίμακα τής ζωής. Έ  έξαθλίωσις τών οδτω 
διαβιούντων άτόμων, ιδίως ή ήθική, είναι εύχερές έπα
κόλουθον. Τοΰτο βλέπομεν είς τάς πλούσιας τάξεις. «Κα
κόν βίον οί τών πλουσίων παίδες είς πολλά ζώσι» (Πλού- 
ταρχος). Τοιουτοτρόπως έξαθλίωσιν εχομεν είς τάς 
άνωτέρας τάξεις λόγψ τοΰ πλούτου καί είς τάς κατωτέ- 
ρας λόγψ ένδειας. «Καί μείζω νοσήματα πολιτείας, 
πλοΰτον καί πενίαν», λέγει ό ΙΙλούταρχος (Λυκοΰρ- 
γος 8 ).

Ώ ς βλέ πει τις, έκ διαμέτρου άντίθετοι κοινωνικοί 
δροι δημιουργούν τό αύτό ψυχοκοινωνικόν φαινόμενον. 
Τοΰτο άς τονισθή διά τούς κοινωνιολογικώς μόνον σκε- 
πτομένους καί κοινωνιολογικώς θέλοντας νά ερμηνεύ
σουν τά κοινωνικά φαινόμενα.

6) ”Ελλειψις έπαρκοΰς χώρου έν τή κατοικίφ, ένθα 
πολλά άτομα, διαφόρου γένους, ηλικίας καί χαρακτή- 
ρος, συναγελάζονται καί ώς έκ τούτου δέν υπάρχει άνε- 
σις καί ήρεμία.

Έ κ τών δρων τούτων διαβιώσεως δημιουργείται συν- 
εχής ένόχλησις, κακή άπομίμησις, γενετήσιος ύποκίνη- 
σις, άπέχθεια πρός τό περιβάλλον, τελικώς δέ έγκατά- 
λειψις αύτοΰ καί έξαθλίωσις.

Τό γεγονός τοΰτο συνοδεύεται συνήθως καί ύπό οι
κονομικής ένδειας καί πτωχείας.

7) ’Αλκοολισμός τών γονέων. Ό  άλκοολισμός τών 
γονέων μέ τούς διαπληκτισμούς, τάς βιαιότητας, τάς 
σκληράς πράξεις τοΰ μεθύσου πατρός, είς βάρος τών 
παιδιών, πολλάκις τάς γενετησίους άσχημίας, άποτελεΐ 
άληθή τραγωδίαν δι’ αύτά. Τά έξηθλιωμένα παιδιά με- 
Θύσων γονέων συγκροτούν μέγα ποσοστόν. Τά αύτά ισχύ
ουν καί διά τάς άλλας τοξικομανίας έκ μορφίνης, ήρωΐ- 
νης, κοκκαίνης, όπίου, χασίς, κλπ.

8) Ή  έγκληματικότης τοΰ περιβάλλοντος, διά τοΰ
παραδείγματος, όδηγεί είς τήν έξαθλίωσιν καί έγκλη- 
ματικότητα τών νέων. (&νεχίζεται)
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Δέν άμφιβάλλομεν, ότι πολλοί θά στρέ
φουν τήν προσοχήν των από τά μεγάλα 
κέντρα καί πρός τά άκρα, δτι πολλοί θά 
προσατενίΖουν καί πράο τά ύψη τών ά- 
κριτικών κορυφογραμμών μας' άλλά, τήν 
πραγματικήν καί πλήρη εικόνα τής Ζωής 
μόνον ή μ ε ϊ ς  ο ί  ά κ ρ ι τ ε ς  δυ- 
νάμεθα νά τήν κατέχωμεν. Καυχόμεθα 
διά τούτο. Βλέπομεν τόν λαόν μας έδώ 
ώς τά σκληρόν περίβλημα ένός πολυτί
μου καρπού. Είναι τά άδιαπέραστον πε- 
ρικάρπιον, πού διατηρεί εις νωπότητα 
καί δροσερότητα τόν όλον καρπόν. Τά 
δεχόμεθα εϊμεθα κάπως σκληρότεροι 
καί τραχϋτεροι. Τό έπιβάλλει ή θέσις 
μας, ή άποστολή μας καί ό τρόπος τής 
Ζωής μας. Θά εϊπωμεν καί κάτι άχόμη. 
Εϊμεθα καί άθωότεροι... Έδώ, όταν κτυ- 
πά ή καμπάνα τής Εκκλησίας τού χω
ριού, όπό τήν υψηλή της πλαγιά, ό ή
χος της φθάνει πέραν τής ρεματιάς, εις 
τό άπέναντι χωρίον, καί έκείνου τού χω
ρίου ή καμπάνα εις τό άλλο, καί τού
του εις έτερον καί οϋτω μία ήχηρή φρυ
κτωρία μεταδίδει τό αίσθημα τής πίστε- 
ως καί τής πατρίδος ώς τήν άπέναντι 
πλευρά, όπου δέν ύπάρχουν Έ κ κ λ η- 
σ ί α ι  κ α ί  κ α μ π α ν α ρ ι ά ,  
κέντρα δ,τι

Είμεθα καί άθωότεροι. Έδώ δέν φθά
νουν μέ τήν αύτήν όΕύτητα, όπως εις τά 
κέντρα ό,τι νέον έρχεται, ώς πρόοδος καί 
συρμός, άπό τόν έΕω κόσμον, ό όποιος 
πολλάκις δέν είναι παρά παραφθορά καί 
έν πολλοϊς έκπεσμός. Έδώ βλέπομε/ 
ρόΖους εις τά χέρια καί όθώον χαμόγε- 
λον (παιδικόν σχεδόν) καί εις γέρικα 
χείλη. Έδώ Ζή μία λεβεντιά, ή όποίπ 
κρατεί άπό τά χρόνια τού Μ ΆλεΕάν-

Τοϋ Πανοσ.'Αρχιμανδρίτου  

κ. Σ. Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

δρου. Καί ό,τι νέον φθάνει, φθάνει «Εε- 
θυμαομένον» καί τίθεται ύπό μία κριτι
κήν, εις τήν όποιαν συχνά δέν άντέχει.

Η μ ε ί ς  ο ί  ά κ ρ ι τ ε ς  έχο- 
μεν δύο όρίΖοντας. Δέν βλέπομεν, όπου 
καί αν στραφώμεν, όπως συμβαίνει μέ 
τόν ύπόλοιπον χώρον, τό ίδιο χώμα, τά 
ίδια δένδρα, τά ίδια άχνάρια. Μετά άπό 
ολίγα μέτρα, ό τόπος άλλάσσει καί οί 
μορφές άλλάσσουν καί αί σκιαί. Εϊμεθα 
ύποχρεωμένοι νά βλέπωμεν άπό μίαν ά- 
κραν τό όλον τού ίδικοϋ μας τόπου καί, 
τί περίεργον! τό σ υ λ λ α μ β ά ν ο -  
μ ε ν όλον. "Αράγε, τά κέντρα μας νά 
βλέπουν τό ίδιο, δηλαδή, εις τήν ένα- 
τένισιν πρός τά έδώ, συλλαμβάνουν καί 
ήμας τούς άκρίτας; μέ τά προβλήματά 
μας, τάς δυσκολίας μας καί τάς εύθύνας; 
"Ας μας τό εϊπουν, θά τό χαρώμεν, ό
πως χαιρόμεθα τήν άπλότητα καί τήν ιε
ρότητα τού τόπου όπου Ζώμεν.

Θά λυπηθώμεν, άν μας θεωρήσουν? ραί 
μέ τόν μικρότερον οίκτον, έπειδή άπέχο- 
μεν, δήθεν άπό τά μεγάλα μας κέντρα. 
Είναι τό ίδιο ιερά κέντρα καί τά ακοα, 
τό ίδιο προσφιλή, τό ίδιο άγαπητά. Μό
νον τούτο παρακαλοϋμεν' νά μήν είναι 
τούτο αίσθημα ίδικό μας μόνον, άλλά τού 
συνόλου. *3 1

Αλλά, ας μας έπιτραπή νά σημειώσω- 
μεν καί υίαν άδυναμίαν μας. Ή μ ε ϊ ς  
ο ί ά κ ρ,ί τ ε  ς άδυνατοϋμεν νά άνα- 
πληρώσωυεν μερικά κενά. Ή τοποθέτη- 
σίς μας, ιδιαιτέρως εις χώρον λεπτόν, ώς

καί αύτός οΰτος ό χώρος, ώς ακρα τής 
πατρίδος μας, μάς δημιουργεί ώρισμένα 
προβλήματα: Πώς νά άντιμετωπίσωμεν 
τήν άνάγκην νά φθάνη γρήγορα ώς έδώ 
ό τύπος, τό περιοδικόν, τό βιβλίον τό ό
ποιον συχνά είναι άγνωστον, πώς ή οία- 
δήποτε πνευματική καί ύλική βοήθεια; 
πώς ό πνευματικός, ό ιατρός, ό κτηνία
τρος, πώς ή άλληλογραφία καί άλλα πα
ρόμοια; Θέλουν καί τά άκριτικόπουλα νά 
παρακολουθήσουν ένα ένδιαφέροντα α
γώνα, εις ένα έγγύς κέντρον, ή μία άλ
λην ύψηλήν έκδήλωσιν. Τό θέλουν άλλά 
πώς; Συχνά είναι άδύνατον. Αύτά, λοι
πόν, καί ώρισμένα άλλα, δέν δυνάμεθα 
ή μ ε ϊ ς  ο ί  ά κ ρ ι τ ε ς  νά τά  έπι- 
τύχωμεν, χωρίς τήν βοήθειαν τών κέν
τρων μας είναι δύσκολον νά προχωρή- 
σωμεν.

Χαιρόμεθα καί ύπερημανευόμεθα διά 
τήν άκριτικήν μας τοποθέτησιν, διά τό 
άγνότερον καί άθωότερον περιβάλλον 
μας, διά τήν ένατένισιν τής φιλτάτης γής 
μας, άπό έν ϋψος, όπου ό όρίΖων έχει 
μίαν προβολήν καί μέ έν βλέμμα τήν 
συλλαμβάνομεν όλην, άλλά εις τούτο χω- 
λαίνομεν καί δέν θά τό ήθέλαμεν. Η 
καοδία μας σφίγγεται, όταν άκούωμεν: 
«Δέν έχομεν τί νά μελετήοωμεν. Δέν 
έχομεν κάτι νά ίδωμεν».

Η μ ε ί ς  ο ί  ά κ ρ ι τ ε ς  δέν 
χαιρόμεθα μόνον ό,τι ώραϊον έχει ή ώ- 
ραία τοποθέτησίς μας, άλλά καί ό,τι στε- 
ρούμεθα, ώς άκριτες, διατί τό θεωροϋμεν 
ώς θυσίαν μεταΕύ τών άλλων, μικοών 
καί μεγάλων, διά τάς όποιας άΕ'Ζει ή Πα- 
τοίς μας καί ό Λαός της, καί αί όποϊαι 
δίδουν εις τήν ψυχήν μας χαράν καί με- 
γαλεϊον.

.|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ......Illtllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙ^

Τώρα, πού φυσάει άγριος ό βοριάς...
Τώρα, πού πέφτει ψιλό, ψιλό τό χιόνι...
Τώρα, πού έσύ κοιμάσαι ήσυχος στο ζεστό σου στρώμα...
Άκοϋς κάποια βήματα στο βρεγμένο πεζοδρόμιο ;
Είναι ό ’Αστυφύλακας τής γειτονιάς σου.
Αγρυπνος φρουρός τής ζωής, τής τιμής και τής περιουσίας σου.

Μοχθεί για σένα. Παγώνει για σένα...
Βοήθησέ τον στο έργο του. Μέ λίγη άγάπη, μέ λίγη κατανόηση.

rtlllllllllllllllNIIIIItllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllliniBIHRinmilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllll^
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Κατά τόν τελευταίον καιρόν, δ παγκό
σμιος καί δ Ελληνικός τύπος, άναγράφουν 
πληροφορίας διά τό «κατάντημα» ούκ όλί- 
γων ατόμων, ιδιαιτέρως δέ νέων. Συχνά- 
κις μανθάνομεν διά τό άδοξον και τραγι
κόν τέλος αύτών.

Διά τά πρόσωπα αύτά, πολύς θόρυβος και 
κρότος γίνεται διά τήν δλην δημοσίαν και 
ιδιωτικήν ζωήν των. ΟΙ θαυμασταί των, είς 
δλον τόν κόσμον καί ιδίως είς τάς χώρας 
δπου δρούν, είναι πολλοί. ’Αρκετοί νέοι 
καί νέαι άπασχολοϋνται, έπί μακρόν χρό
νον, μέ τήν ζωήν των, θυσιάζουν δέ καί 
τήν μελέτην των καί τάς άλλας άσχολίας 
των, προκειμένου νά παρακολουθήσουν τά 
«έργα καί τά κατορθώματα» τών «διαση- 
μοτήτων αύτών». Τό τρομερώτερον δέ εί
ναι, δτι γίνεται συναγωνισμός μιμητισμού 
των άνωτέρω μέ θύματα πολυάριθμα.

Είς μερικά κράτη, δπου λειτουργεί α
ξιόλογος στατιστική ύπηρεσία καί κατά 
διαστήματα λαμβάνει χώραν αφυ'Όμέτρη- 
σις τής κοινής γνώμης, δίδονται λίαν ά- 
νησυχητικοί αριθμοί, διά τήν δλην συμ
περιφοράν καί διαγωγήν πολλών ατόμων 
καί δή νέων.

’Εσχάτως, π λ ε ΐ σ τ α  θ ύ μ α τ α  
π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  έκ ποικίλων άφορ- 
μων, Ιδίως δέ έ κ  τ ή ς  χ  ρ ή σ ε ω ς  
τ ώ ν  ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν .  Οί δημοσιευό
μενοι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί τής 
λίαν έπικινδύνου καί θλιβεράς καταστά- 
σεως.

Έδημοσιεύθη προσφάτως έ ν Ζ υ ρ ι- 
χ  η μία άνακοίνωσις, έξ αφορμής τών 
Ιργασιών τού παγκοσμίου συνεδρίου, έπί 
τών ναρκωτικών. Αδτη περιλαμβάνει τά ε
ξής: «Μόνον είς τήν Ν. Τόρκην, άποθνή- 
σκουν Ικάστην ήμέρα 4 άνθρωποι άπό δη- 
λητηρίασιν έκ ναρκωτικών. Ή  νεανική έγ- 
κληματικότης ηύξήθη τόν περασμένον χρό
νον είς Η.Π.Α. καί είς τό 20% τών περι
πτώσεων οί δράσται τών έγκλημάτων ένήρ- 
γησαν ύπό τήν έπηρείαν τών ναρκωτικών. 
'Ο άριθμότ τών τοξικομανών είς τήν Ευ
ρώπην έτριπλασιάσθη, κατά τήν τελευταί- 
αν τετραετίαν. Είς ώρισμένας ψυχιατρικάς 
κλινικάς τού Βερολίνου έαημειώθη αύξη- 
σις 900% κατά τήν διετίαν 1968 -1969 
τών κλινών, αί δποϊαι καταλαμβάνονται 
άπό τοξικομανείς. Καί είς αύτοΰς έμφα- 
νίζεται έξαιρετικώς ηύίημένον τό ποσο- 
στόν τών νέων ήλικίας 13 έως 14 έτών—

άρρένων καί θηλέων! Συμφώνως πρός τε
λευταίας στατιστικάς έρευνας, οί κατα- 
ναλωταά χασίς καί μαριχουάνας, μεταξύ 
τών 'Ελβετών καί τών Σκανδιναυών, έχουν 
αύξηθή είς άριθμούς πολύ μεγαλύτερους 
έκείνων οΐτινες έπιστεύετο μέχρι τώρα».

Θλιβερός απολογισμός! άνατριχια- 
στικοϊ αριθμοί!

Είς τήν ώραιοτέραν πλατείαν τού Λονδί
νου, τό «Πικαντίλλυ», συγκεντοώνονται Ι 
κάστην Ισπέραν οί έθελονταί τού «Λ ε υ- 
κ ο ύ  θ α ν ά τ ο υ » ,  κυρίως νέοι. Είς 
τά πλησίον φαρμακεία άγοράζουν οί το
ξικομανείς «τάς δόσεις των», κατόπιν συν
ταγής ιατρών. 1’ίοθέτησε τούτο ή ’Αγγλι
κή Κυβέρνησις, διά νά άπαλλάξη τούς το
ξικομανείς άπό τήν έκμετάλλευσιν τής μαύ
ρης άγοράς καί διά νά θέση Οπό έλεγχον 
τήν κυκλοφορίαν καί τήν κατανάλωσιν τών 
ναρκωτικών. "Αγγλος έρευνητής Οπολογί- 
ζει, δτι, έα>’ δσον συνεχισθή δ αύτός ρυθμός 
αΰξήσεως τών τοξικομανών είς τήν Ά γ-

Μιά - δυό ρουφηξιές στην αρχή καί ό 
κόσμος φαίνεται όμορφος. "Επειτα ό
μως, ακολουθεί τό έγκλημα, τό φρενο

κομείο, ή φυλακή...

Υπό κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 
Ύπ)ντοϋ ΙΑ ' Γυμνασ. ’Αρμένων ’Αθηνών

γλίαν, κατά τό έτος 1990 θά έχουν φθά- 
σει ούτοι τό έν έκατομμύριον.

Τά πρώτα συμπτώματα τών χρησιμοποι- 
ούντων ναρκωτικά είναι: ’Απώλεια βάρους, 
χλωμότης, έξασθένησις δράσεως, μνημη£> 
άκοής, πολυλογία, γάγγραινα είς τα δά
κτυλά ποδιών καί χειρών, μέχρι σημείου 
νά άποκόπτωνται ταύτα, διά νά σωθή το 
Οπόλοιπον σώμα. 'Ωσαύτως, δημιουργούνται 
δπτικαί παραισθήσεις, υστερισμοί και άλ- 
λαι έκδηλώσεις τύπου έπιληπτικού, ιδιαι
τέρως τό L.S.D . προκαλεί τρομακτικάς πα
ραισθήσεις, αί δποϊαι δδηγούγ εις τόν θά
νατον. Οί χρηαιμοποιούντες τούτο νομίζουν, 
δτι είναι «ταξιδιώται» ή «πτηνά» καί προσ_ 
σπαθούν νά «πετάξουν» άπό παράθυρα ή 
στέγας.

"Αλλοι έχουν τήν παραίσθησιν, δτι ε ί
ναι τετράποδα καί ανεβαίνουν είς δένδρα 
ή δτι είναι ιχθύες καί πίπτουν είς την 
θάλασσαν ή είς τάς λίμνας. Μερικοί άλ
λοι δέν δύνανται νά κάμουν διάκρισιν με
ταξύ έμψύχων καί άψύχων, θεωρούν τους 
Ιαυτούς των άύλους καί τραυματίζονται εις 
τήν προσπάθειάν των νά διαπεράσουν ένα 
τοίχον. Έ ν δλίγοις καθίστανται σ χ υ ζ ο -
φ ρ ε ν ε ϊς. , ,

’Εκείνο τό δποϊον μάς δίδει πλέον έναρ- 
γή τήν πραγματικότητα είναι αί περιγρα- 
φαί τού «καταντήματος» καί τού «τραγι
κού τέλους» τών χρησιμοποιούντων τά ναρ
κωτικά.

Παρέχομεν πληροφορίας διά μερικούς ά
πό πρόσφατα περιστατικά:

1.— Είς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο  ύ- 
π ο λ ι ν άπέθανεν προσφάτως είς 
ήλικίαν 22 έτών ή II ε ρ ι χ  ά ν «Βα
σίλισσα τών χίππυς». Αί έφημερίδες 
ανέγραψαν: «Άπέθανεν άπδ τδν πο- 
λύν έρωτα καί τήν «μαριχουάνα». Ό  
θάνατός της ήτο τδ άποκορύφωμα τοΰ 
δράματός της. Ή  κηδεία της ήτο τδ 
αποκορύφωμα υποκρισίας. Μετά την 
κηδείαν οί χίππυς είς τδ «Σουλτάν Ά - 
χμέτ» τήν «έτίμησαν» μέ τήν συνέχι- 
σιν τοΰ γλεντιοΰ των, δπως κάθε βοά- 
δυ καί μέ τήν έκλογήν νέας «βασιλίσ- 
σης».-
2.— Ή Μ ά ρ ι  Μ π ά ο υ μ α ν ,
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Ή  «κόλασις» τών ναρκωτικών όδηγεϊ εις τον «παλιμβαρβαρισμόν»
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Τό L.S.D. προκαλεί τρομεράς παραισθή
σεις καί κάμνει τόν άνθρωπον πραγματι

κόν ράκος.

21 έτών, εις τό Μόναχον, ηύτοκτόνη- 
σε, κατόπιν λήψεως ισχυρά: δόσεως 
L.S.D. καί 30 καψουλών μορφίνης. 
Ή  μητέρα χης, Έ λ ιζ  Μπάουμαν, με- 
χά τήν άνακάλυψιν, δχι ή κόρη της 
ήχο τοξικομανής, μεχέβαινεν έξω άπό 
Ινα χορευτικόν κένχρον χοΰ Μονάχου 
καί έπεδείκνυε πρός τους συγκεντρω
μένους νέους φωχογραφίες χής θυγα- 
χρός της λέγουσα: «Έδώ τήν βλέ
πετε γεμάτη ζωή, γελαστή νά κάνη 
όνειρα... Νά, δμως, ή Μάρι μου 6 
μήνας άργότερον τδ χασίς τήν έχει 
Μεταμορφώσει έτσι. Έρχομαι έδώ διά 
νά σάς προφυλάξω. Μ ή ν π α ί 
ζ ε τ ε  μ έ  τ ή ν  ύ γ ε ί α ν  
σ α ς...». Καί ένφ ή μητέρα διεξήγε 
τόν άγώνα αυτόν, μετ’ δλίγον χρόνον, 
είδε τήν φωτογραφίαν τής τραγικής 
θυγατρός της είς τάς έφημερίδας μέ 
τήν γνωστοποίησιν τής αυτοκτονίας 
της. Δέον νά σημειωθή, δτι, πρό δλί- 
γου μόλις καιρού, μέ τόν ίδιον τρόπον 
είχεν αύτοκτονήσει καί ό φίλος της.

3.—  Ό  Π έ ρ σ υ - Π ά τ ρ ι κ -  
Π ί λ ο ν ,  είς Η.Π.Α., σπουδαστής, 
18 μόλις έτών καί έκ καλής οικογέ
νειας, ηύτοκτόνησε, βληθείς μέ σφαί
ραν είς τήν κεφαλήν. ΙΙρό 7 μηνών εί
χε καταστή τ ο ξ ι κ ο μ α ν ή ς. Ά - 
φήκε μίαν έπιστολήν, ή όποια είναι 
λίαν χαρακτηριστική καί διδακτική. 
«Έάν κάποιος σάς προσφέρη ναρκω
τικά —  γράφει —  σταθήτε περισσό
τερον άνδρας καί άπαντήστε του δ χ ι .  
Πάρετε σάν παράδειγμα τόν έαυτόν 
μου. Δ έ ν θέλω κανείς νά ζήση 
στην κόλασι πού Ιζησα έγώ καί πού 
ζώ ακόμη. Έάν δεχθήτε, οι «ίδιοι φί
λοι» πού θά σάς τά προσφέρουν «δω

ρεάν», θά αρχίσουν άργότερα, δταν 
συνηθίσετε, νά σάς ζητούν χρήματα. 
Καί δέν θά σταματήσουν έκεΐ. Θά 
άρχίσουν νά σάς δίνουν —  μέ χαμη
λότερες, στήν αρχή, τιμές, πού θά 
σά» τις ανεβάσουν άργότερα —  δλο 
καί ισχυρότερα ναρκωτικά. ΟΕ ίδιοι 
δέν τά χρησιμοποιούν, γιατί ξέρουν 
τήν καταστροφήν πού φέρνουν. Θυμη- 
θήτε δμως, δτι οΕ ίδιοι πού σάς έδω
σαν μαριχουάνα, θά σάς δώσουν αργό
τερα ηρωίνη, ξέρετε γιατί; Γιά νά 
σάς πάρουν περισσότερα χρήματα, κα- 
ταστρέφοντας έσάς. —  Έ πί έπτά μή
νες έ χρησιμοποίησα δλων τών ειδών 
τά ναρκωτικά! ’Άλλαξαν τις ιδέες 
μου γιά τήν άγάπη, κατέστρεψαν τις 
φιλοδοξίες μου καί τήν οικογενειακή 
μου ζωή, πού ήταν τό πάν γιά μένα, 
πριν έλθουν αυτά. Τά ναρκωτικά 
προσφέρουν μερικές στιγμές ευτυχίας, 
είναι αλήθεια. Κάθε μιά, δμως, από 
τις στιγμές προσφέρει τόν όλεθρον έ- 
νός όλοκλήρου αιώνα, δ όποιος μένει 
άνεξίτηλος».

4.—  Ό  Ν έ γ ρ ο ς  Τ ζ ί μ  
X έ ν τ ρ ι ξ, θυελλώδης μουσική φυ
σιογνωμία. Έγοήτευσε τούς πολλούς 
μέ τούς ήχους τού τραγουδιού καί τής 
κιθάρας του. Εντός όλίγων έτών έκέρ- 
δισε τεράστια ποσά. Πολλοί άπό τούς 
δίσκους του είχον πωληθή είς περισ
σότερα άπό 1.000.000 άντίτυπα. Παρ’ 
δλην τήν δόξαν καί τά πλούτη, Ιγινεν 
αιχμάλωτος τών ναρκωτικών. Είς ένα 
δημοσιογράφον είχε δηλώσει: «Σάς 
φαίνομαι έλεΰθερος; Καί δμως δέν εί
μαι καθόλου... Δίδω αύτήν τήν έντύ- 
πωσιν, έπειδή κινούμαι διαρκώς...». 
Ηδξανε τάς δόσεις τών δηλητηρίων

καί τό τραγικόν τέλος έπήλθεν, είς 
τό Λονδΐνον, είς τήν ακμήν τής νεα
νικής ήλικίας του. ’Αξίζει νά γνω- 
στοποιήσωμεντήν δ ή λ ω σ ι ν  τ ο ύ  
π α τ ρ ό ς  τ ο υ ,  μετά τόν θάνατον 
τού παιδιού του. «Δέν ξεγελάστηκα 
ποτέ άπό τήν φήμην του, ούτε άπό 
τά χρήματα πού έκέρδιζε. Γνώριζα, 
δτι άνήκεν είς ένα κόσμον άρρωστο 
καί δτι θά τόν παρεμόνευαν δλα τά 
ένδεχόμενα. Πολλές φορές είχαμεν έλ
θει είς συγκρούσεις άλλά πάντοτε μοΰ 
έλεγε τό γνωστό τροπάριο, δτι ή δι
κή μου γενιά είναι ξεπερασμένη καί 
νεκρά καί δτι αύτός εκπροσωπούσε 
μία νέα γενιά, άπηλλαγμένη άπό τις 
κακομοιριές τής παληάς. Τό θλιβερόν 
τέλος του μέ συνέτριψεν,, άν καί δέν 
μέ αίφνιδίασεν. "Ας χρησιμεύση ή 
κατάληξίς τ ο υ σ ά ν π α ρ ά δ ε ι γ μ α  
πρός έκείνους τούς νέους δλου τού κό
σμου πού έχουν κάθε επαφή μέ τήν 
πραγματικότητα».

Λέν άναφέρομεν άλλα περιστατικά, διό
τι νομίζομεν, δτι τ ’ άνωτέρω είναι λίαν χα 
ρακτηριστικά καί Αντιπροσωπευτικά.

Λιαπιστούται απολύτως, πού όδηγεϊ δ 
«ιός τού αισθησιασμού», δ δποϊος κατα- 
τρώγει τόν ανθρώπινον όργανισμόν, δπνω- 
τίζει μέ τό ήδονιστικόν δηλητήριον καί 
παραλύει πάσαν άντίδρασιν δγείας. Μέ τό 
σύνθημα τής απολύτου έλευθερίας, τό ό
ποιον διατυμπανίζεται, ωθείται μέγα μέ
ρος τής άνθρωπότητος είς τόν όλεθρον 
άποδεικνύεται δέ, δτι τόν θάνατον δέν φέ
ρει μόνον δ πόλεμος, άλλά καί τά ναρκω
τικά καί τό σέξ. Ωσαύτως ή μουσική, τό 
Οίαμα, δ χορός, ή μόδα, δ τύπος καί μά
λιστα, δταν δλα αύτά, μέ τρόπον κυνικόν, 
προπαγανδίζουν τήν «κ ό λ α σ ι ν» τών 
ναρκωτικών καί Ινισχύουν τόν άρξάμενον 
κατήφορον καί έκτροχιασμόν.

"Ολη αΰτή ή κατάστασις έπαναφέρει, 
δυστυχώς, τόν « π α λ ι μ β α ρ β α ρ ι -  
σ μ ό ν·, ιΐις λέγει καί δ καθηγητής κ. 
Ά λ. Τσιριντάνης. Επίσης δ συγγραφεϋς 
κ. Γ. Μελέτης συμπληρώνει : «Ή άνθρω- 
πότης από τόν βαρβαρισμόν έπροχώρησεν 
είς τόν πολιτισμόν. Καί τώρα άπό τόν πο
λιτισμόν καλπάζει πρός τόν βαρβαρισμόν». 
Είναι δέ γνωστόν, άπό τήν ιστορίαν, δτι 
ή συμφιλίωσις μέ τόν βαρβαρισμόν σημαί
νει «έ ξ α φ α ν ι σ μ ό ν».

Τδ κακόν έχει προχωρήσει. Άπό παν
τού υψώνονται σήματα κινδύνου καί μά
λιστα μεγάλης άπειλής. ’Επί τέλους συ- 
νεκινήθηααν καί γονείς καί σωματεία καί 
ήγέται Κρατών. "Ολοι διακηρύττουν, δτι 
π ρ έ π ε ι ν ά π ρ ο λ ά β ω μ ε ν  
π ρ ί ν έ π ε κ τ α θ ή π ο λ ό τ ό κ α -  
κ ό ν. ϋυνιστούν δέ τήν λήψιν αύστηρών 
καί συντόνων μέτρων.

Άναφέρομεν μόνον τά δσα έδήλωσε 
προσφάτως δ Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ν  ί ξ ο ν  : 
«"Οσον εδρίσκομαι είς τόν Λευκόν Οίκον 
δέν πρόκειται νά ύπάρξη χαλάρωσις τής 
’Εθνικής προσπάθειας, ϊνα έλέγχεται καί 
αποβάλλεται πάσα ρυπαρότης άπό τήν 
ζωήν τού "Εθνους». Καί άλλοτε παρόμοια 
καί αύστηρότερα έχει δηλώσει έξ Αφορ
μής τού αΰξανομένου ρεύματος τής πορνο
γραφίας, τής αύξήσεως τών τοξικομανών,
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2χή Σουηδία, άνελήφθη μία πρωτότυπη έκατρατεία κατά των 
ναρκωτικών. Στούς δρόμους, έχουν τοποθετηθώ τεράστια πανώ, 
μέ όνόματα νέων πού πέθαναν άπό τήν κατάχρηση ναρκωτικών.

τής διαπράξεως αποτρόπαιων έγκλημάτων 
κλπ. Μάλιστα, είναι ή πρώτη φορά, καθ’ 
ήν, κατά τά τελευταία 40 έτη, Πρόεδρος 
τών Η.ΓΙ.Α. απορρίπτει πόρισμα Προεδρι
κής ’Επιτροπής, ή όποια δεν έθεώρησε σο
βαρούς τούς ανωτέρω κινδύνους.

Καί ή 'Ελληνική Πολιτεία έπραςε καί 
πράττει πάντοτε τό καθήκον της είς τόν 
αγώνα κατά τής άπειλής τού «λευκού θα
νάτου». Χαρακτηριστικόν τής τοιαύτης 
προσπάθειας είναι τό προσφάτως δημοαιευ- 
θέν Ν.Λ. (δπ· άριθ. 743 Φ.Ε.Κ. 263/13- 
11-70) περί αύστηροτέρας τιμωρίας τών 
παραβατών τών περί ναρκωτικών Νόμων.

’Επί τού έν λόγψ Ν.Δ. δ 'Γπουργός Δι
καιοσύνης κ. Α. Τσουκαλάς, έδήλωσε τήν 
14/11/70 τά έξής :

«Ούδένα πρέπει νά Εκπλήξουν αί 
πράγματι αύστηρόταται παινικαί κυ
ρώσεις, τάς όποιας προβλέπει τό δη- 
μοσιευθέν είς τό χθεσινόν φύλλον τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως νομο- 
θέτημα, έναντίον τών έμπόρων του 
άργοΰ θανάτου. Τό παγκόσμιον φαι- 
νάμενον τής διαφθοράς καί τής άποχα- 
λινώσεως τής νεολαίας μέ τάς δρα
ματικός έπιπτώσεις του, τάς όποιας 
παρακολουθεί, καθημερινώς έκ τοΰ 
σύνεγγυς, ή γενεά μας είς τάς πε- 
ρισσοτέρας χώρας τοΰ κόσμου, όφεί- 
λεται, έν τελευταίφ άναλύσει, είς τήν 
χρήσιν καί κατάχρησιν τών ναρκω
τικών ουσιών. Χάρις είς τάς ήθικάς, 
τάς οίκογενειακάς καί τάς θρησκευ
τικός παραδόσεις τοΰ λαοΰ μας, άλ- 
λά καί χάρις είς τά προστατευτικά 
μέτρα, τά όποια λαμβάνει συνεχώς ή 
κυβέρνησις, υπέρ τής έλληνικής νεό-

τητος, τό κακόν είς τόν τόπον μας δέν |  
έχει ακόμη προσλάβει μεγάλην Εκτα- $ 
σιν. Ά λλ’ δ πελώριος κίνδυνος εύρί-1 
σκεται πάντοτε Επί θύραις. ’Εκτός, δ-1 
μως, τούτου, ή Ελλάς, ώς έκ τής γεω- $ 
γραφικής της θέσεως, άποτελεΐ τήν |  
πύλην μεταξύ τής ’Ανατολής καί τής $ 
Δύσεως, μέ άλλας λέξεις μεταξύ τής * 
«παραγωγής καί τής καταναλώσεως». |  
Μέ τό νομοθέτημα, τό όποιον άπό σή-1 
μερον έτέθη έν ίσχύι, ή κυβέρνησις |  
άπέβλεψεν είς τό νά προστατεύση καί \  
περιφρουρήση δχι μόνον τόν στενόν |  
Ελληνικόν χώρον, άλλά καί δλόκλη-1 
ρσν τόν Δυτικόν κόσμον. Ή  δέ Έ λ -1  
ληνική Δικαιοσύνη, θά έπιτελέση, δ-1 
πως πάντοτε, τό καθήκον της». Δ

Ε ύ τ υ χ ώ ς ,  ή Ε λ λ η ν ι κ ή  ν ε ο- £ 
λ α ί α π α ρ α μ έ ν ε ι μ α κ ρ ά ν |  
κ ύ τ ή ς τ ή ς  « ε π ι δ η μ ί α ς » .  ”Αλ- |  
λωστε καί είς τό παρελθόν άντέστη καί φ 
άντέδρασε λίαν έπιτυχώς καί άποτελεσμα- » 
τικώς είς παρόμοιας περιπτώσεις. φ

Είς έργα άγαθά καί ώφέλιμα σπεύδουν |  
οί νέοι μας. Έπανειλημμένως τό έχουν |  
άποδείξει.

’Ελάχιστοι νέοι μας έχουν τήν τάσιν νά , 
παρασύρωνται.

Έλπίζομεν, δμως, δτι ή ύγιής 'Ελλη
νική νεότης θ’ ά γ ω ν ι σ θ ή, ώστε νά j 
μή φθάση καί έδώ δ « Λ ε υ κ ό ς  θ ά ν α- 
τ ο ς· καί  δ « Π α ρ ά δ ε ι σ ο ς τ ώ ν  
ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν » .

*0 άγών της αύτός θά τήν κάμη δι’ άλ
λην μίαν φοράν νά τιμηθή καί νά διακρι- 
θή παγκοαμίως.

ΒΑΣΙΛ. θ. ΑΛΕΞΟΠΟΓΛΟΣφ

Ο ί  ά ν α γ ν ΰ β τ α ι  μ α ς  

γ ρ ά φ ο υ ν

Είς τά γραφεία μας, καταφθάνει 
συνεχώς σωρεία Επιστολών, διά τών 
όποιων πολλοί φίλοι μας, άναγνώσται 
τοΰ περιοδικοΰ μας, Εκφράζουν άνε- 
πιφυλάκτως τά ειλικρινή των συγ
χαρητήρια, διά τήν βελτίωσιν τήν ό
ποιαν τελευταίως Εμφανίζουν τά «’Α
στυνομικά Χρονικά». Αί πλεΐσται τών 
ώς άνω Επιστολών προέρχονται — 
καί τούτο άκριβώς Ενέχει ιδιαιτέραν 
σημασίαν —  Εξ άνθρώπων γνωριζόν- 
των καλώς τά τής δημοσιογραφίας 
καί κατεχόντων Επίζηλον θέσιν είς 
τήν πνευματικήν ιεραρχίαν τής χώ
ρας. Ένδεικτικώς, παραθέτομεν κα
τωτέρω τά δσα γράφει ό διακεκρι
μένος δημοσιογράφος κ. Π. Λυμπερύ
πουλος, είς φύλλον τής ύπ’ αύτοΰ Εκ- 
διδομένης έφημερίδος «Μεσσηνιακή 
’Αναγέννησις».

«'Αλματώδη βελτίωσιν βλέπομεν είς 
τό περιοδικόν τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυ
νομίας Πόλεων «’Αστυνομικά Χρονι
κά», τό όποιον, μέ όλίγην άκόμη προ
σπάθειαν καί κατανόησιν, θά κατα- 
στή συντόμως τέλειον είς τό είδος 
του. Ποικίλη κι’ Ενδιαφέρουσα Ολη, 
τεχνικώς άρτια διάταξις ταύτης, πο- 
λύχρωμον Εξώφυλλον μέ δφσετ εικό
νας, ΕγκυκλσπαιδικαΙ καί ψυχαγωγι- 
καί σελίδες καί άλλαι τεχνικαί λε
πτομέρειας αί δποΐαι Εξασφαλίζουν 
όπτικήν τέρψιν καί άξίωσιν συγχρό
νου Εντύπου, έπέτυχον ώστε νά μή 
παραμένη τό περιοδικόν είς τούς φο- 
ριαμούς άζήτητον άπό τούς πολυπλη
θείς συνδρομητάς του, άλλ’ άπεναν- 
τίας ν’ άγωνιοΰν ούτοι διά τήν λήψιν 
του καί νά έντρυφροΰν είς τάς σελί
δας του μετά βουλιμίας. Καί ύπό αυ
τήν τήν Ιποψιν άξιέπαινον είναι τό 
νέον έπιτελεΐον τής συντάξεως, τό ό
ποιον, καίτοι Ερασιτεχνικόν, Επέτυχε 
μέγιστον άλμα είς τήν βελτίωσιν τοΰ 
οικογενειακού περιοδικού τοΰ Σώματ 
τος».

ΠΑΝΑΓ. ΛΓΜΠΕΡΟΠΟΓΑΟΣ 
Δημοσιογράφος
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΑΟΣΙΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
ΕΤΟΣ Ιθ'

•
Σύνταξις - Επιμέλεια έκδόσεως: 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

•
Γ ρ α φ ε ί α :  Καλλιδρομίου 12 

ΑΘΗΝΑΙ (706)
Τηλέφωνα: 627.469 καί 231. 111 

έσωτ. 296

•
Έ κ τ ύ π ω σ ι ς :  Ά-φοί Γ. ΡΟΔΗ 
Αμαρουσίου 59 — Άμαρούσιον 

Τηλέφ. 689.631 καί 689.861

•
Κ λ ι σ έ :  Τσιγκογραφεϊον 

Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ—Γ. Σταύρου 8 
‘Αθήναι -Τ η λ . 317-725

•
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :

Εσωτερικού ................ Δρχ. 100
‘Εξωτερικού.................... Δολλ. 6
‘Οργανισμών, Συλλόγων κλπ.

Δρχ. 300
Τιμή τεύχους: ΔραχμαΙ 8 

•

Χειρόγραφα μελετών, δη μοσιευο- 
μένων ή μή, δέν έπιστρέφονται. 
At δημοσιευόμενοι μελέται άττη- 
χοΰν τήν πνευματικήν έργασίαν 
τών συντακτών καί τάς γνώμας 

αυτών.

ΑΙ άποστελλόμεναι μελέ- 
ται δέον νά είναι δακτυ
λογραφημένοι καί έπί τής 
μιδς πλευράς τού χάρτου, 
πρός άποφυγήν άμφιβο- 
λιών, ώς πρός τήν διατύ- 

πωσιν τού κειμένου.

« Α γ ι ο ς  Β α σ ί λ η ς  έ ρ χ ε τ α ι  ά π ό τ ή ν  Κ α ι σ α -  
ρ ε ί α...». Ακούραστος στρατοκόπος, ήλθε κι' έφέτος ό καλός "Αγιος, φέρ
νοντας μαΖί του πλούσια δώρα κΓ ένα καινούργιο χρόνο ακόμη. Τα μεσάνυχτα 
βρέθηκε καί στούς δρόμους τής Αθήνας μας. "Αλλά... ήταν βλέπετε Εένος καί 
σέ μιά στιγμή έχασε τό δρόμο του.

«Καί τώρα ; Μιά τέτοια παγωμένη νύχτα ποιόν θάβρω νά ρωτήσω ;» σκά
φθηκε ό καλοκάγαθος γέρος. Ξαφνικά, μιά χαρούμενη φωνή κόβει τούς λογι
σμούς του. «Καλώς ώρισες "Αγιε Βασίλη. Εύτυχισμένος ό καινούργιος χρό
νος». Ό  άπλοχέρης παππούς κύτταΕε μέ λαχτάρα. «Έπί τέλους, άναστέναΕε, 
ό καλός μου άγγελος...». "Ενας Αστυφύλακας ύποκλίθηκε μέ σεβασμό, χαιρέ
τησε τόν "Αγιο, μίλησαν λίγο έγκάρδια καί τόν (οδήγησε στό δρόμο... του. 
« Ε ύ χ α ρ ι σ τ ώ !  κ α λ ό  μ ο υ  π α ι δ ί . . .  Τήν εύχή μου νάχης...», 
είπε ό άσπρομάλλης ιεράρχης καί χάθηκε στό σκοτάδι τής νύχτας. « Π α ρ α 
κ α λ ώ ! »  άπήντησε ό άγρυπνος φρουρός καί συνέχισε τό δρόμο του.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  4 1 6 - 1  Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  1 9 7 1

ΝΕΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΙ (Κ. Χρονοπούλου) .......................................  1
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ - ΜΗΝΥΜΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ( Αντιβαοι- 

λέως, Πρωθυπουργού, Υπουργού καί Γεν. Γραμματέως Υ 
πουργείου Δημ. ΤάΕεως, Αρχηγού Άστυν. Πόλεων, έπί τω
νέω έ τ ε ι) .......................................................................................  2 — 6
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( Ό πρώτος Νομικός σύμβουλος-Δικηγόρος τού κόσμου)
‘Υπό Ά σ τυν . Δ )ντοΰ  Β' κ. Δ  Η Μ. Ν Τ Ζ Ι Ω Ρ Α

Τήν 8 μ.μ. ώραν τής 17/12/70, είς τήν αίθουσαν τελετών τοδ Δικηγορικού 
Συλλόγου ’Αθηνών (’Ακαδημίας 60), ώργανώθη διάλεξις, έν συνεργασία μετά τής 
έν Άθήναις Ελληνικής Εταιρίας τοδ ΙΙοινικοδ Δικαίου, μέ δμιλητήν τόν έκλεκτόν 
συνεργάτην τοδ περιοδικοδ μας καί σεβαστόν προϊστάμενον, ’Αστυνομικόν Δ/ντήν Β ' 
κ. Δημ. Ντζιώραν.

Τήν έν λόγψ διάλεξιν, τήν όποιαν δημοαιεύομεν έν συνεχεία, έτίμησαν έκλε- 
κτά μέλη τοδ νομικοδ κόσμου τής πρωτευούσης, οί ’Αρχηγός καί Ύπαρχηγός τοδ 
Άστυνομικοδ Σώματος κ.κ. θ . Γαλανόπουλος καί Κ. Τσιοδγκος, πολλοί ’Αξιωμα
τικοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, έκπαιδευτικοί, κληρικοί καί έτεροι φίλοι καί γνω
στοί τοδ δμιλητοδ, δπερπληροδντες τόν χώρον τής μεγάλης αιθούσης.

Έ ν άρχή ώμίλησε, δ ι’ όλίγων, έπί τοδ σκοποδ τής διαλέξεως, δ πρόεδρος τοδ 
Δικηγορικοδ Συλλόγου ’Αθηνών κ. Φ. Ά γγελής καί άκολοόθως παρουσίασε τόν 
δμιλητήν δ πρόεδρος τής Ελληνικής Εταιρίας Ποινικοδ Δικαίου - 'Ομότιμος Κα- 
θηγητής τοδ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, κ. Η. Τάφος, είπών :

«Κυρίαι καί Κύριοι,
Είς τήν σειράν τών διαλέξεων, τάς δποίας όργανώνει ή Ελληνική Εταιρία τοΰ Ποινικού Δικαίου, έν συνερ

γασία προς τόν Δικηγορικόν Σύλλογον Αθηνών, θά όμιλήση πρός ήμάς άπόψε δ ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. 
Δημήτριος Ντζιώρας.

Ό  κ. Ντζιώρας είναι πτυχιοΰχος της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών καί τής Νομικής Σχολής 
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ύπηρετεΐ δέ άπό τοΰ 1959 είς τήν νομικήν υπηρεσίαν τοΰ ύπουργείου τής Δη
μοσίας Τάξεως. Παραλλήλως διδάσκει τό Ποινικόν Δίκαιον καί τήν βοηθητικήν τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου έπι- 
στήμην τής ’Αστυνομικής είς τάς σχολάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος, ώς καί είς τήν 
Σχολήν ’Αξιωματικών τοΰ Λιμενικοΰ Σώματος.

Αρκετά έκτεταμένον παρουσιάζεται καί τό συγγραφικόν έργον τοΰ άποψινοΰ δμιλητοΰ. Είς αύτό περι
λαμβάνονται βοηθήματα σπουδών τοΰ Ποινικοΰ Δικαίου διά τούς μαθητάς τών ’Αστυνομικών Σχολών, ώς καί 
έπίτομος έρμηνεία τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος, έκδοθεΐσα τό 1965 καί εύμενώς κριθεισα. ’Επίσης σειρά άρθρων, σχε- 
τιζομένων μέ θέματα Ποινικού Δικαίου, έδημοσιεύθη παρ’ αύτοΰ τόσον είς τό περιοδικόν «’Αστυνομικά Χρο
νικά», δσον καί είς τό περιοδικόν «Ποινικά Χρονικά». Ύπό τοΰ ίδιου δέ έσχάτως έξεδόθη καί ένημερωμένον 
κείμενον τοΰ ίσχύοντος Ποινικοΰ Κώδικος.

Αριστούχος άπόφοιτος τοΰ Γυμνασίου ό κ. Ντζιώρας έπιδίδεται μέ Ιδιαιτέραν άγάπην καί έπιμέλειαν είς 
τήν μελέτην τών άρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, προϊόν δέ τής τοιαύτης μελέτης του είναι καί ή σημερινή 
του δμιλια, ήτις έπιχειρεΐ να παρουσιάση τήν πρωτοπόρον έλληνικήν σκέψιν καί έπί πολλών ειδικών θεμάτων 
τής ποινικής έπιστήμης.

Παρακαλώ τόν κ. Ντζιώραν νά λάβη τόν λόγον».
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«Κυρίαι καί Κύριοι, . . . .  , . _ „  κ .
Είμαι βαθύτατα συγκεκινημένος, τό μεν έκ τής μεγάλης τιμής, η οποία μοι προσεγενετο, οια της 

έπιλογής μου ώς όμιλητοϋ τής ήμέρας, τό δέ ώς έκ τής παρεχομένης μοί εύκαιρίας, όπως ομιλήσω, απευ
θυνόμενος πρός ύψίστης πνευματικής καλλιέργειας, άλλα καί νομικής εύρυμαθείας, άκροατηριον, του 
όποιου, έΕ ύποχρεώσεως, έΕαιτούμαη έκ προοιμίου, τήν έπιεική κρίσιν. .

Θεωρώ, έπίσης, ύποχρέωοίν μου, όπως εύχαριστήσω θερμώς τόν Δικηγορικόν Σύλλογον Αθηνών 
καί τήν Ελληνικήν Εταιρίαν Ποινικού Δικαίου, διότι έσχον τήν πρωτοβουλίαν τής προσκλήσεώς μου, ϊνα
ομιλήσω ένώπιον ύμών. _ ,

Εύχαριστώ, έΕ άλλου, θερμότατα τόν σοφόν Καθηγητήν καί Σεβαστόν, έκ των μεγάλων οε οιοα- 
σκόλων μου, Πρόεδρον τής Ελληνικής Έ ταιρίας Ποινικού Δικαίου, Όμότιμον Καθηγητήν του Εθνικού 
μας Πανεπιστημίου κ. Ήλίαν Γάφον, διά τούς ακρως εύμενεϊς, ύπέρ της μετριότητός_ μου, λογους του, 
τούς όποιους, ώς έΕ έκείνου προερχομένους, παρακαλώ, όπως μοί έπιτραπη νά θεωρω ώς έπιφανεϊς οι 
έμέ τίτλους τιμής καί άΕίας.

Αποτελούν πάντα ταύτα, έπαναλαμβάνω, δι έμέ μεγάλην τιμήν, αλλά καί εύθυνην.
Καί τιμήν μέν διότι, ώς γνωρίζετε, άριοτεΤς χοΰ πνεύματος καί τής έπιστήμης, έκθέτουν άπό τής θέσεως 

ταύτης άπόψεις καί αναπτύσσουν θέματα παμμεγίστου κοινωνικού καί νομικού ένδιαφέροντος, εύθύνην δε, 
διότι καί ύμεϊς, πρός οϋς άπευθύνομαι, δεδικαίολογημένως άΕιοΰτε, ίνα τό έ κ τ ι θ έ μ ε ν α  άνταποκρίνωνται 
πλήρως καί κατά τρόπον άπόλυτον πρός τάς άπαιτήσεις μιός άψογου, άπό πόσης δέ άπόψεως νομικού 
περιεχομένου ώφελίμου, ομιλίας.

Πλήρη έχων έπίγνωοιν τής ώς άνω τιμητικής εντολής, άλλά καί τής έκ ταύτης άπορρεούοης εύθυνης, 
θά προσπαθήσω, ϊνα, έν τω μέτρω τών δυνάμεων μου, άνταποκριθώ πρός τάς προσδοκίας τών έπιλεΕαν- 
των με, όπως τιμήσω τό βήμα τούτο, τό όποιον Ανέκαθεν έλάμπρυνον καί κατά καιρούς λαμπρύνουν διακε
κριμένοι όμιληταί, μεταΕύ τών όποιων, καί δή πρωτίστως, οί κορυφαίοι, θά έλεγον, έρμηνευταί καί έφαρ- 
μοσταί τού δικαίου μας.

Περαιτέρω, πριν ή είσέλθω εις τήν Ov0nTu(j,|V toq κυρίως θέματός μου, οφείλω μίαν έΕήγηοιν. t ic  
τό πρόσωπον τού ύποφαινομένου συντρέχει διπχή ,διότης. Ή τού άοτυνομικού καί ή τού διδασκάλου τών 
άοτυνομικών καί άλλων Σχολών, εις μαθήματα νομικής καθαρώς φύοεως. Θά ήδυνάμην, έπομένως, διά 
τού συνδυασμού θεωρίας καί πρακτικής, νά ά οχοχηθώ μέ καθαρώς νομικόν θέμα, συνυφασμένον δέ προς 
τά πορίσματα καί τών βοηθητικών τής Ποινικής Επιστημών, ώς λ.χ. τής Επιστημονικής καί Τεχνικής 
Αστυνομίας.

Δέν επραΕα, όμως, τούτο. Θέμα τής όμιλί0ς μου; «Αντιφών ό Ραμνούσιος, ό πρώτος Δικηγόρος — 
Νομικός, όν θέλετε, Σύμβουλος τού Κόσμου». £jc τήν έπιλογήν του προέβην διά τό άσύνηθες τού περιε
χομένου του. Φρονώ, δηλαδή, ότι τό τιθέμενον οπό έρευναν πεδίον, θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθή, διά τήν 
ήμετέραν, καθ' α τουλάχιστον γνωρίΖω, ποινικήν έπιστήμην, παρθένον.

Ώ ς  έκ τούτου, ή έπιχειρουμένη διερεύνησις, ήτις σκοπεί νά ρίψη σχετικόν φώς εις τάς έλληνικάς 
πηγάς τού Δικαίου τής άθανάτου έλληνικής διανοήσεως, δικαιολογείται, νομίΖω, έστω καί όν ή φύσις αύτου 
δέν δίναται, ίσως, νά συγκινήση καί νά συναρπάση.

Επ' εύκαιρία, θά έπεθύμουν, όπως, άπευθυνόμενος πρός τούς νέους ίδια συναδέλφους, έν τή θερα
πεία τών άναγκών τής Νομικής Έπιστήμης — τής κατ' έΕοχήν δηλονότι Έπιστήμης τής Ζωής καί τής 
δράσεως — καί τή διερευνήσει τών έννοιών τού δικαίου, τής πνευματικής δηλαδή έκείνης δυνάμεως, ήτις, 
άπόρροια οΰσα τής έμφύτου ροπής τού άνθρώπου πρός κοινωνίαν καί τής λογικής καί ήθικής αύτοΰ φυ- 
σεως, μέ τήν όποιαν είναι προικισμένος, έκπηδό παντοδύναμος καί άποτρέπει τό BELLUM OMNI CM 
CONTRA OMNES, άποτελοΰσα οϋτω τόν συνεκτικόν δεσμόν τής άνθρωπίνης κοινωνίας καί σώΖουσα 
αύτήν άπό τής διαλύσεως — έπ' εύκαιρία έπαναλαμβάνω, θά έπεθύμουν, όπως έπισημάνω, ότι καί ήμεϊς 
οί Έλληνες νομικοί έχομεν καθήκον καί χρέος νά στραφώμεν πρός τάς πηγάς τού αιωνίου τού κόσμου 
πνευματικού φωτός: Πρός τούς κλασσικούς Έλληνας φιλοσόφους, έκ τής διδασκαλίας τών όποιων άπέρ- 
ρευσαν αί πλέον λεπταί, καί βαθυστόχαατοι ταυτοχρόνως, έννοιαι τού Δικαίου, α'ι καθιερωθεϊσαι ώς άναλ- 
λοίωτοι άΕίαι παγκοσμίου καί άδιαφιλονικήτου κύρους καί, συνεπώς, ώς βάσεις τής καθόλου Νομικής 
Έπιστήμης. Τήν αύτήν, έΕ άλλου, ύποχρέωοίν έχομεν, όπως στραφώμεν καί πρός τήν μελέτην τών άθα- 
νάτων έργων τών ύπερόχων Ελλήνων τής κλασικής άρχαιότητος Νομοδιδασκάλων.

Καί ήδη, πριν ή είσέλθω εις τήν κυρίως άνάπτυΕιν τού θέματός μου, δέν κρίνω ασκοπον νά τονίσω, 
ότι ή πρός τό πρόσωπόν μου προσγενομένη τι μή άντανακλά έΕ ολοκλήρου καί έπί τοΰ_ Σώματος τής 
Αστυνομίας Πόλεων, εις ό έχω τήν ύψίστην τιμήν νά άνήκω καί άπό τών έπάλΕεων τού όποιου έπιδί- 

δομαι, καθ' ό δύναμαι, εις τήν διακονίαν τών άπαιτήσεων τής Νομικής Έπιστήμης γενικώς καί τού Ούσια- 
στικοΰ Ποινικού Δικαίου, είδικώτερον.

Ή  Αθάνατος έλληνική διανόησις, έμφανισθεϊσα, ήδη, 
άπό τοΟ 'Ομήρου καί τής κλασσικής άρχαιότητος, ύπό 
έξόχων Ανθρωπίνων πνευμάτων, έφθασεν, ώς γνωστόν, 
εις Ανυπέρβλητον βαθμόν τελειότητος, έδημιούργησεν έρ
γα άθάνατα, πρό τών όποιων οί πάντες σήμερον ίστανται 
έκθαμβοι καί σχεδόν άνίκανοι νά δημιουργήσουν καλλί
τερα καί τελειότερα, κατά τήν κλασσικήν Αρχαιότητα του 
5ου π.Χ. αίώνος Οί φιλοσοφικοί, φιλολογικοί καί έπιστη- 
μονικοί θησαυροί τοΰ έλληνικοΰ έθνους έχουν τοιοϋτον 
βάθος, ύψος καί μεγαλεϊον, ώστε νά Αποτελούν πανανθ
ρώπινα πρότυπα, δμοια τών όποιων δέν δύναται νά συλ- 
λάβη, άκόμη καί σήμερον, εις έποχήν διαστημικών τα- 
ξιδίων, ή Ανθρώπινη σκέψις.

Ά λλ’ δμως, έάν δέν έγνώριζον καλώς, δτι, τοιαΰτα έκ- 
θέτων, κομίζω γλαύκα είς ’Αθήνας, θά παρεσυρόμην, ί
σως, είς άτέρμονα ύμνον πρός τό αιώνιον καί Αφθαστον 
τής έποχής έκείνης μεγαλεΐον. Ένψ Αλλο είναι τό θέμα

τής δμιλίας μου. "Ομως, πρέπει νά έπισημάνω: Ή  ένδο
ξος κλασσική άρχαιότης, ή φωτοβόλος έκείνη έστία τού 
πολιτισμού δλων τών έθνών, είς δλους τούς αιώνας, Απο
τελεί καί σήμερον Ανέσπερον φώς δι’ δλας τάς έπιστή- 
μας καί δι’ δλους τούς κλάδους τοΰ δικαίου καί δή πρωτί
στως αυτού τοΰ Ποινικού, διά τό όποιον καί τό λέγω 
αυτό μετά ποιας τίνος πικρίας —  ήτις παρακαλώ νά 
μοί συγχωρηθή —  Αποτελεί γεγονός, τό μικρόν ένδια- 
φέρον, τό όποιον έπιδεικνύεται Από μέρους τού νομικού 
κόσμου τής χώρας, παρ’ δτι Αποτελεί καί τούτο σπουδαι- 
ότατον κλάδον τής νομικής καθόλου έπιστήμης.

Είς τάς ’Αθήνας τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος ζή, δπως έλέ- 
χθη χαρακτηριστικώς, είς μέγας ρήτωρ, ό πρώτος θά 
ήδύνατό τις νά εΐπη ποινικολόγος τού Κόσμου, Άντιφών 
δ έκ Ραμνούντος, μιας τών 10 φυλών τής ’Αττικής γής, 
50 στάδια άπεχούσης έκ τού Μαραθώνος καί κληθείσης 
ούτως, έκ τών έν αυτή φυομένων ράμνων, παλκουρίων,
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δΓ δ καί Άντιφών δ Ραμνούσιος Αποκληθείς.
Είναι ό Αρχαιότερος έκ τών 10 ’Αττικών ρητόρων καί 

δ πρώτος, δστις ήσχολήθη μέ τδν δικανικδν λόγον. Ήσαν 
δ’ ώς γνωστόν οί 10 ’Αττικοί ρήτορες, κατά χρονολογι
κήν σειράν οί: Άντιφών (480), Λυσίας (450), ’Ανδο
κίδης (441), ’Ισοκράτης (436), Λυκούργος (390), Air 
σχίνης (389), Υπερείδης (389), Ίσαϊος (385), Δη
μοσθένης (380) καί Δείναρχος (342).

Αί περί τού Άντιαώντος πληροφορίαι τών συγχρόνων 
του, αί άναφερόμεναι εις τήν προσωπικότητα καί τήν 
ζωήν αυτού έν γένει, καίτοι δλαι άναφέρονται εις πρό- 
σωπον πανελληνίου, διά τήν έποχήν του, άναγνωρίσεως, 
προβολής καί έπιβολής, είναι, έν τούτοις, συγκεχυμέ- 
ναι, είς σημεΐον μάλιστα ώστε νά γεννάται πρόβλημα 
είς τήν φιλολογικήν έπιστήιμην, έάν είς ή πλείονες Άν- 
τιφώντες Ιζησαν τήν έποχήν έκείνην. Νεώτεραι, δμως, 
έμπεριστατωμέναι καί κοπιώδεις έρευναι, τιμώσαι τούς 
φιλολόγους έρευνητάς καί έν τψ προσώπψ αύτών τήν 
παγκόσμιον φιλολογικήν έπιστήμην, καί τονίζω τούτο 
δλως ιδιαιτέρως, διότι καίτοι τδ έργον τού Άντιφών- 
τος, ώς έν τοΐς κατωτέριρ θέλει έκτεθή, σχετίζεται, καί 
δή πρωτίστως καί κατά κύριον λόγον, μέ τδ Ποινικόν 
Δίκαιον, έν τούτοις τδ έδαφος είναι, καθ’ δσον γνωρί- 
ζομεν, παρθένον, δι’ δ δέ καί εύρύ διανοίγεται πεδίον 
έρεύνης, νεώτεραι έπαναλαμβάνω έρευναι, ήγαγον είς 
τδ άναμφισβήτητον συμπέρασμα, δτι ύπήρξεν είς, μέγας 
δέ ρήτωρ, μέ τδ δνομα Άντιφών, δστις έπεσκίασεν δλους 
τούς λοιπούς, Ακόμη δέ καί αότδν τδν κατά τι νεώτερόν 
του Σοφιστήν Άντιφώντα. Είς τδν Άντιφώντα, λοιπόν, 
τδν ρήτορα τούτον, καθ’ ά κατωτέρω θέλει έκτεθή εί- 
δικώτερον, άναφέρεται δ μέγας 'Ιστορικός τού Κόσμου 
θουκιδίδης. Τδν άναφέρουν, έπίσης, δ θείος Πλάτων 
καί δ Ξενοφών, δπως έπίσης ή πολυμερεστάτη τού Αν
θρωπίνου γένους διάνοια, έκεΐνος διά τδν δποΐον είς 
Γερμανός φιλόσοφος είπε χαρακτηριστικώς: «Αριστο
τέλης ούτε έγεννήθη, ούτε πρόκειται νά γεννηθή, Αλλ' 
ούτε καί συντρέχει λόγος νά γεννηθή». Έ κ δέ τών με
ταγενεστέρων, οίτινες ήσχολήθησαν μέ τδν Άντιφώντα, 
ένδεικτικώς άναφέρομεν τδν Φευδοπλούταρχον (Βίοι ρη
τόρων I Άντιφών), τδν Καικίλιον, τδν Κρατερόν, τδν 
Φιλόστρατον, τδν Έρμογένην καί τούς λεξικογράφους 
Άρποκρατίωνα καί Πολυδεύκην, ώς καί τδν Πατριάρ
χην Φώτιον. Οί άλλοι γραμματικοί, οί δποΐοιι έμελέτη- 
σαν τούς Αττικούς συγγραφείς, δέν ήσχολήθησαν δσον 
θά έπρεπε μέ τδν Άντιφώντα. Τούτο, πιθανώς, προέρ
χεται έκ τού λόγου, δτι οί μεγάλοι ρήτορες, οί μετά τδν 
Άντιφώντα άκμάσαντες, καί δή οί Λυσίας, ’Ισοκράτης 
καί Δημοσθένης, έπεσκίασαν τήν δόξαν του καί δ Ά ντι
φών έλησμανήθη, διά νά λάβη καί πάλιν τήν θέσιν, ή 
δποία τού άνήκει, μετά αιώνας δέ δλοκλήρους, κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους ύπδ πλείστων δσων φιολλόγων 
τής συγχρόνου Εύρώπης, μεταξύ τών δποίων Αξίζει νά 
μνημονευθή δλως Ιδιαιτέρως, δ Γάλλος L O riS  GER- 
ΝΕΤ (1923). ’Εκ τών ήμετέρων άναφέρομεν μίαν Αξιο- 
μνημόνευτον πραγματείαν τής διακεκριμένης καί τι- 
μώσης τδν φιλολογικόν κόσμον τής Χώρας Κας Νίκης 
Δενδρινού —  Άντωνακάκη, δπως έπίσης καί έν θαυμά
σιο ν έργον, πραγματικόν άθλον, θά έλέγομεν, τών λαμ
πρών καί άριστέων φιλολόγων κ.κ. Γρηγ. Άνδρουτσοι- 
πούλου καί Ίωάννου Λουκά, μόλις δ’ έπ’ έσχάτων Ιδδν 
τδ φώς τής δημοσιότητος.

"Οπως, λοιπόν, μάς πληροφορούν οί άσχοληθέντες μέ

τδν βίον έν γένει καί τδ έργον τού Άντιφώντος, πάλαι 
τε ποτέ καί έπ’ έσχάτων, ούτος κατήγετο έξ οικογέ
νειας Αριστοκρατικής· δ πάππος του άνήκεν είς τδ στε
νόν περιβάλλον τής Αυλής τού Πεισιστράτου. Ό  πα
τήρ του Σώφιλος, μετά ζήλου φροντίσας αυτοπροσώπως 
διά τήν καλήν συγκρότησιν τού υιού του, φαίνεται, δτι 
ήτο άνθρωπος υψηλής μάλλον μορφώσεως, διότι, άν άλη- 
θεύη ή τού Φευδοπλουτάρχου πληροφορία, καί όνομα
στοί οίκοι τών Αθηνών είχον έμπιστευθή είς αυτόν τήν 
στοιχειώδη μόρφωσιν τών τέκνων των, μέχρις ίσως καί 
τού 15ου έτους τής ήλικίας των. Κατ’ άλλην γνώμην, 
δαθέντος δτι κατά τήν έποχήν τού Σωορίλου δέν ήτο δια- 
δεδομένον τδ έπάγγελμα τού Σοφιστοΰ, πιθανωτέρα εί
ναι ή έκδοχή, δτι δ Άντιφών ήτο αύτοδίδακτος. Ά λλ’ 
είτε τδ έν, είτε τδ άλλο συμβαίνει, έν γεγονός, πάντως, 
δέν δύναται ν’ άμισβητηθή. "Οτι δ Άντιφών, ώς έκ 
τών κατωτέρω θά άποδειχθή, υπήρξε μέγας Ποινικο- 
λόγος, τήν ρητορικήν δεινότητα τού όποιου θά έζήλευ- 
ον, ίσως, πολλοί, άκόμη δέ καί σήμερον έκ τών παρι- 
σταμένων ίσως έν τή αιθούση ταύτη, σύγχρονοι ποινι- 
κολόγοι. Αλλά καί δ ίδιος δ Άντιφών ύπήρξε διδάσκα
λος πολλών προσωπικοτήτων, μεταξύ τών δποίων, ίσως, 
καί αυτού τούτου τού Μεγάλου Θουκυδίδου. Ούτως, δ 
Αλκιβιάδης, ό Άρχίνος, δ καί εισηγητής τού ’Ιωνικού 
Αλφαβήτου άπδ τού 403 π.Χ., καί δ ρήτωρ Λυσίας 
υπήρξαν μαθηταί τού Ραμνουσίου Άντιφώντος. Θά πρέ
πει άκόμη νά τονισθή, δτι δέν έλλείπουν καί πολλοί έ- 
ρευνηταί τής ζωής καί τού έργου τού Άντιφώντος, οί- 
τινες άγονται είς τδ συμπέρασμα, δτι ούτος ύπήρξε δι
δάσκαλος τού Περικλέους καί τού Σωκράτους.

Ή  ζωή τού Άντιφώντος, ώς Αθηναίου πολίτου, δέν 
είναι αρκούντως γνωστή. Φαίνεται, δτι δέν έπολιτεύθη. 
Τούτο δέν έπιμαρτυρεΐται άπλώς άπδ τούς βιογράφους 
του, Αλλά συνάγεται καί έκ τού γεγονότος, δτι ούτος, 
όπαδδς τής δλιγαρχικής παρατάξεως ών, καθ’ δλην 
τήν ζωήν του, δέν ήτο δυνατόν νά έπιζητή πολιτικά 
Αξιώματα είς τήν έποχήν τής άκμής τής Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας, τής μεγαλειώδους καί άφθάστου έκείνης 
Δημοκρατίας, τής έποχής τού χρυσού τού Περικλέους 
αίώνος.

Έ κ παραλλήλου, δμως, πρέπει νά μή παροραθή τδ 
γεγονός, δτι δ Άντιφών έζησε καί ήνδρώθη είς έποχήν 
καί περιβάλλον, παρέχοντα αύτψ δλα τά έχέγγυα έκεϊ- 
να, τά δποία θά τδν καθίστων ικανόν είς τδ νά μορφω- 
θή κατά τδν καλλίτερον δυνατόν τρόπον καί νά άποκτή- 
ση τά έφόδια έκεϊνα, δι’ ών θά καθίστατο ικανός νά είσ- 
έλθη πάνοπλος είς τδν στίβον τής ζωής. Έπαιδεύθη, 
δηλαδή, έν γυμναστική καί μουσική, ύπδ τήν αύστηράν 
δέ καί έπιβεβλημένην έπίβλεψιν τού τε πατρός του καί 
τής πόλεως, ήτις, ώς γνωστόν, είχε καταστή τδ πνευ
ματικόν κέντρον δλου τού έλληνισμοΰ, είς τδ όποιον συν- 
έρρεον πανταχόθεν οί έπιφανέστεροι τής έποχής διαν
οούμενοι, δπως ήσαν δ Παρμενίδης, δ Αναξαγόρας, 
δ Πρωταγόρας, δ Τεισίας, δ ΙΙρόδικος δ Κεΐος καί όλί- 
γον άργότερον δ σύγχρονός του Γοργίας δ Λεοντΐνος. 
Τά άγαθά τής πόλεως, τής φιλοκαλούσης μετ’ εύτελείας 
καί φιλοσοφούσης άνευ μαλακίας, μετεδίδοντο τώρα 
πλουσιοπαρόχως είς δλον τδν κόσμον καί πολύ περισ
σότερον είς τά τέκνα τών εύπόρων τάξεων. Ώ ς έκ τού* 
του, είς τδν νεαρόν αριστοκράτην Άντιφώντα, πεπροι- 
κισμένον μέ τδ προνόμιον τού πνεύματος καί τήν σφρα
γίδα τής δωρεάς, ώς τούτο συνάγεται έκ τού περιεχομέ-
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νου τοΰ μεγάλου αύχοΰ Ιργου, έδόθη ή ευκαιρία νκ 
άκροασθή τών μεγάλων έκείνων σοφών, τινές μάλιστα 
χών όποιων παρεϊχον χήν έντυπωσιακήν ύπόσχεσιν, δτι 
ήδύναντο «χοΰ ήττω λόγον κρείχχω ποιείν» καί τανάπα- 
λιν. Ούτοι ήσαν, ως γνωσχόν, οί Σοφισταί, ήχοι τάξις 
έρασιτεχνών μάλλον παρά σπουδαίων φιλοσόφων, οί ό
ποιοι, καίτοι άνεξάρχηχοι πρός άλλήλους, άνήκοντες οι 
μέν είς χήν Σχολήν χών Έλεαχών, οί δέ είς χήν χοΰ 
Ηρακλείτου, είχον τούτο χό κοινόν γνώρισμα: δχι, πε- 
ριερχόμενοι χάς έλληνικάς πόλεις καί συγκενχροΰνχες 
περί έαυχοΰς χούς όρεγομένους μαθήσεως, πόσης τάξε- 
ως καί ήλικίας, έδίδασκον σχοιχεία χινά σοφίας, στε- 
ρουμένης δμως ηθικών βάσεων καί προσηρμοσμένης εις 
χάς βιοχικάς άνάγκας χών χρόνων έκείνων. Ή  διδασκα
λία αυτή, γινομένη έπί άδρφ πάνχοχε άμοιβή, έστηρί- 
ζεχο μέν κατά βάθος έπί χών προγενεσχέρων φιλοσοφι
κών ιδεών, συνίσχατο, δμως, κατ’ έξοχήν είς τόν καλλω
πισμόν χοΰ λόγου καί χήν κσμψόχηχα, πυκνόχηχα καί τε
λειότητα τής έκφράσεως καί έσκόπει, δπως, διά χών 
έξωχερικών τούτων στολισμάχων, προκαλέση άμεσον έν- 
τύπωσιν καί θαυμασμόν καί συγκάλυψη ουχω χάς έσω- 
τερικάς έλλείψεις καί χήν άνεπάρκειαν χών έκάσχοτε 
προβαλλομένων έπιχειρημάχων.

Αί πραγμαχικαί γνώσεις καί αί ήθικαί άρχαί έτί- 
θενχο έν δευχέρα, ή καί έν ούδεμιφ, ένίοτε, μοίρφ, ύπό 
χών Σοφισχών, τοσούχψ μάλλον, καθ’ δσον αυχαι άπε- 
χέλουν προσκόμμαχα διά τούς ύπ’ αύτών έπιδιωκομέ·- 
νους σκοπούς καί μάλιστα χήν μεταστροφήν χοΰ ήχχονος 
είς κρείχχονα λόγον. Καί έν κατακλεϊδι, καχακλείς χής 
σοφισχικής διδασκαλίας ήχο ή άρνησις χής άνχικειμενι- 
κής άληθείας καί ή περιφρόνησις πανχδς ήθικοΰ άξιώ- 
μαχος. Πλησίον, λοιπόν, χών άνδρών έκείνων θά έδιδά- 
χθη δ Άνχιφών δλα χά χεχνάσμαχα έκεΐνα χών σοφι- 
σχών, χών βαλλόνχων διά χών λόγων καί έργων των 
καχά τής ήθικής καί τής φιλοσοφίας, δΓ ών ή ίκανό- 
της του κατέστη άφθαστος καί ούτος έγίνετο μεγας καί 
σπουδαίος ρήτωρ.

"Οπως, λοιπόν, πληροφοροΰμεθα έκ χών πηγών τού 
Άντιφωντείου έργου, ούτος, άνήκων είς χήν δλιγαρχι- 
κήν τάξιν κατά τήν έποχήν τής Δημοκρατίας καί μή 
δυνάμενος νά ζήση καί νά δράση κατά τό δοκοΰν αύτφ 
καί τάς δοξασίας του, έγκατέλειψεν είς ήλικίαν 25—

30 έτών τάς Αθήνας καί μετέβη είς πολιτείαν, ήτις, 
ως έκ τού πολιτεύματός της, θά έξησφάλιζεν αύτφ καί 
ψυχικήν γαλήνην καί ύλικήν εύημερίαν. Μετέβη, δθεν, 
είς τήν Κόρινθον. Έ κεΐ, εόφυής καί μορφωμένος δπως 
ήτο, ήσχολήθη μέ τήν Ιατρικήν. ’Αλλά τό δαιμόνιον 
πνεύμα αύτοΰ τόν παρώτρυνε νά τραπή πρός άλλην κα- 
τεΰθυνσιν' τήν ρητορικήν. ’Επανήλθε, λοιπόν, έκ νέου 
είς τάς ’Αθήνας καί, μή, άναφαινόμενος είς τήν έκκλη- 
σίαν χοΰ Δήμου ή είς τά Δικαστήρια, εί μή σπανιώτατα 
ήσχολήθη μέ τήν λογογραφίαν, τήν όποιαν ήσκει, καί 
μάλλιστα έπί γενναίφ ένίοτε άμοιβή. Τό κύριον, δηλα
δή, πεδίον ένεργείας αύτοΰ εύρεν είς τήν συγγραφήν 
δικανικών λόγων, ώς μάλιστα δέ άναφέρει ό Θουκυδί
δης, παρείχε πρόθυμος τάς συμβουλάς αύτοΰ είς τούς 
άγωνιζομένους έν τοίς δικαστηρίοις, ήτοι έγραφε χάριν 
αύτών δικανικούς άπολογητικούς ή καί λόγους δικανι- 
κούς κατηγορίας.

Υ π ή ρ ξ ε  ν, ο ύ τ ω ς ,  δ Ά ν τ ι φ ώ ν  δ π ρ ώι- 
τ ο ς  ε ί ς  τ ή ν  ' Ι σ τ ο ρ ί α ν  τ ο ΰ  Δ ι κ α ί ο υ  
Ν ο μ ι κ ό ς .  Πρώτη είς τόν κόσμον τοΰ Δικαίου ή έλ- 
ληνική διανόησις. Πρώτοι τής έλληνικής διανοήσεως είς 
τό Δικανικόν Δίκαιον οί δέκα ’Αττικοί ρήτορες. Πρώτος 
τοΰ κανόνος χών δέκα ’Αττικών ρητόρων δ Άντιφών. 
Διότι είναι, βεβαίως, άληθές, δτι ρήτορες υπήρξαν καί 
πρό αύτοΰ, δπως ό Κόραξ καί δ Τεισιας. Ούχοι, δμως, 
ήσαν καθηγηταί τής Ρητορικής καί ήσχολήθησαν μέ 
τήν ρητορικήν κυρίως τέχνην. "Οπως, έπισης, καί οι 
Σοφισταί, μεταξύ τών όποιων έξέχουσαν θέσιν κατέχει δ 
μεγάλος Γοργίας. Καθ’ δμοιον τρόπον καί οί πολιτικοί 
τής έποχής άπήγγειλαν περιφήμους λόγους —  δημη
γορίας (ένθυμηθώμεν π.χ. τό άριστούργημα τοΰ ’Επι
ταφίου τοΰ Περικλέους), άλλά δέν έγραφον. Άντιθέτως, 
δ Άντιφών υπήρξε καί αύτός ρητοροδιδάσκαλος, ίδρύ- 
σας μάλισχα ιδίαν σχολήν, πλήν, κατά κύριον λόγον, 
πρώτος αύτός έγραψε λόγους δικανικούς, οίτινες άπηγ- 
γέλλοντο ύπό τών πελατών του, τής κατηγορίας καί 
ύπερασπίσεως, είς τά δικαστήρια, ένψ, έκ παραλλήλου, 
παρείχε προθύμως συμβουλάς νομικής φύσεως είς τούς 
δικαστικούς άγωνιζομένους, έν τοίς δικαστηρίοις, άγώ- 
νας. ’Ιδού, λοιπόν, δ λόγος, δστις συνηγορεί, νομίζο- 
μεν, ύπέρ τής προσωνυμίας τοΰ Άντιφώντος ώς τοΰ 
πρώτου νομικού συμβούλου —  δικηγόρου τοΰ Κόσμου.

(Συνεχίζεται)

ΤΑ ΘΟΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
(Συνέχεια έκ της σελ. 7)

όλλες ιλαροτραγωδίες πού Ζήσαμε τά τελευταία τούτα 
χρόνια.

Αλλά, γιά νά Εαναγυρίσουμε ατό γνώριμό μας πνευμα
τικά χώρο, τό θόλωμα τών νερών έγίνετο ώς τήν άνοιΕπ ά- 
κόμη, άπό συγγραφείς καί δημοσιογράφους πού, πριν νά 
μπολιαστούν μέ τά μικρόβια τής άντιπατριωτικής προπαγάν
δας, είχανε καθαρό μυαλό καί ταλέντο καί δημιουργική δύ
ναμη. Πώς αλλαΕαν έτσι; Πώς ή πνευματική τυραννία τοΰ 
κόμματος τούς μετεμόρφωοε σέ γελοία άντρείκελλα; "Ενας 
απ’ αύτούς έγραψε — καί ύπέγραψε μέ τ' όνομά του φαρ
δύ - πλατύ — μιάν άποθεωτική κριτική γιά ποιητική συλ
λογή νεοφώτιστου μέλους τής άγέλης. Καί γιά νά πείση 
τούς άναγνώστες του ότι ήταν άληθινά άριστουργηματικοί 
οί στίχοι πού έκρινε, έφερνε έναν μόνο γιά παράδειγμα,

αύτόν: «Τραβάτε μπροστά μέ τά στυλιάρια ύψωμένα»!
Αλλά τό θόλωμα τών νερών δέν τό έχουν άναλάβει μό

νον όργανα βδελυρά, μά κ' έπίσημοι έκπρόοωποι γειτονικών 
μας χωρών. Δέν πάνε πολλά χρόνια άπό τότε πού ατό Πα
ρίσι οργανώθηκε έκθεση έργων βουλγαρικής τέχνης, πού πε- 
ριελάμβανε σχεδόν άποκλειστικά γλυπτά καί εικονίσματα 
καμωμένα άπό χέρια έλληνικά. Ποιά άπάντηση νομίΖετε ότι 
δόθηκε σ' όσους άπεκάλυψαν τήν άπάτη, τονίΖοντας Ιδιαί
τερα ότι οί άγιογραφίες έχουν τίτλους καί ύπογραφές μέ έλ- 
ληνικούς χαρακτήρες. « Όταν έφιλοτεχνήθηοαν ή έλληνική 
γλώσσα μιλιότανε σ' όλα τά Βαλκάνια. Αύτοί πού ύπογρά- 
φονταν «Διονύσιος Μοναχός», «Μιχαήλ Διάκονος» κλπ., δέν 
είχαν καθόλου έλληνικό αίμα μέσα τους».

Βέβαια, κανείς δέν έδέχθη τόν ισχυρισμόν αύτό, έκτος, 
φυσικά, άπ' όσους έπιμένουν νά έθελοτυφλοΰν ή είναι συνη
θισμένοι ατό ψέμα, ατά θολωμένα νερά, πού ή πεντακάθαρη 
έλληνική σκέψη άνέκαθεν άποφεύγει.
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Η Π Ο Ι Ν Η  
Τ Ο Υ  Θ Α Ν Α Τ Ο Υ

Ό  Smith είπεν είς τήν ’Αστυνομίαν, δτι, τήν προη- 
γουμένην νύκτα, ένφ ήτο εις τήν κλίνην του μετά τής 
συζύγου του, τούς έπεσκέφθη ή Myra. Ή  ώρα ήτο 11.30 
μ.μ. Ή  Myra ώμίλησε μετά τής άδελφής της καί έζή- 
τησεν άπό τον Smith νά τήν συνοδεύση εις τήν οικίαν 
της, διότι έφοβεΐτο τό έπικρατοΰν είς τήν περιοχήν σκό
τος. Ούτος, ένδυθείς, έλαβε καί μίαν ράβδον (μπαστού
νι) , τήν όποιαν συνήθιζε νά φέρη, δσάκις συνώδευεν 
τόν κύνα του είς περίπατον. Ένψ έκινοΰντο πρός τήν 
οικίαν τής Myra, αδτη τού είπεν, δτι έπεθύμει νά τοΰ 
δωρήση μικράς φιάλας (δείγματα) οίνου. "Οταν εφθα- 
σαν είς τήν οικίαν της, μετά διαδρομήν 3— 4 λεπτών 
τής ώρας, ή Myra τοΰ έζήτησε νά άναμείνη έξω, μέ- 
χρις δτου λάβη σήμα τι, τό όποιον ήτο ή άφή καί ή σβέ- 
σις μιας λάμπας. Ούτος, πράξας κατά τήν δδηγίαν, 
καί μετά τό σήμα, έκτύπησε τήν θύραν, ήτις ήνοίχθη 
ύπό τοΰ Brady. Ό  Brady τοΰ είπεν, δτι θά τοΰ έδιδε 
τάς φιάλας. Όμοΰ δέ μετέβησαν είς τήν κουζίναν, ήτις 
ήτο τό άκριβώς έναντι δωμάτιον τής θύρας εισόδου. Ό  
Brady άφησε τόν Smith είς τήν κουζίναν καί μετέβη 
είς τήν τραπεζαρίαν. Ό  Smith ήκουσεν οίμωγάς, προ- 
ερχομένας άπό τήν τραπεζαρίαν καί τήν Myra κραυ- 
γάζουσαν: «Dave, Dave βοήθησε τον...». Ό  Smith με
τέβη έντός τής τραπεζαρίας καί είδε τόν Brady νά Ιχη 
«διασκελίση» έναν νέον, ούτινος τό μέν έν ήμισυ τοΰ 
σώματός του Ικειτο έπί μιας κλινοπολυθρόνας,. τό δέ 
έτερον ήτο είς τό κενόν. Ό  Brady έκτύπα τόν νέον είς 
τήν κεφαλήν μέ ένα πέλεκυν, έως δτου τό σώμα του 
νέου Ιπεσεν είς τό πάτωμα. Ό  νέος έρόγχαζε θορυβω- 
δώς, δτε δ Brady «πήρε ένα πλαστικόν καλώδιον, τό πε- 
ριέλιξε περί τόν λαιμόν τοΰ νέου, τό έσφιξεν, έως δτου 
δ ρόγχος έσταμάτησε». Ό  Brady είπε: «κι’ είμεθα ά- 
κόμα στή μέση» καί μέ ύφος θριαμβευτικόν έσυνέχισε, 
δεικνύων τό πτώμα: «αότή ή δουλειά δέν χρειάζεται 
πάνω άπό ένα κτύπημα...».

Ό  Brady έσχισεν έν τεμάχιον καλύμματος έπίπλου καί 
δι’ αότοΰ περιετύλιξε τήν κεφαλήν τοΰ παρ’ αότοΰ κα- 
τακρεουργηθέντος νέου. Έ ν συνεχεία άπευθυνθείς πρός 
τήν Myra, είπε: «Φέρε νερό καί σαπούνι»- καί οί τρεις 
όμοΰ έκαθάρισαν τό δωμάτιον, είς τό όποιον ύπήρχον 
γύρωθεν σταγόνες αίματος. ’Ακολούθως δ B rady είπε, 
δτι ήσθάνετο πόνον είς τό γόνατόν του καί δτι δέν ήδύ- 
νατο να μεταφέρη τό πτώμα. 'Ως έκ τούτου ήτο ύποχρε- 
ωμένος νά φυλάξη τούτο είς τό ύπνοδωμάτιον καθ’ δλην 
τήν νύκτα. Περιέδεσε τό πτώμα δι’ ένός χονδροΰ σπάγ- 
γου" ή Myra τό έτύλιξε μέ μερικάς παλαιάς κουβέρτας 
καί πέριξ αύτών μέ έν πλαστικόν τεμάχιον. Μετά ταΰ- 
τα τό μετέφεραν είς τό ύπνοδωμάτιον τοΰ άλλου όρόφου.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Συνεφωνήθη, έν τέλει, δπως ό Smith φέρει τήν έπομέ- 
νην έν παιδικόν «Αμαξάκι», έντός τού όποιου θά έτοπο- 
θετεΐτο τό πτώμα, πρός μεταφοράν του είς τό αύτοκί- 
νητον τής Myra· διά τοΰ τελευταίου θά μετεφέρετο έν 
συνεχεία πρός ταφήν είς τό «ιδιωτικόν νεκροταφεΐον» 
τής γνωστής των έξοχής.

'Ο Smith κατέθεσεν, δτι, ένψ συνεζητοΰντο δλα αύτά, 
περί τοΰ πτώματος, ή Myra έκάθητο εκάθητο είς μίαν 
καθέκλαν καί ήκουεν άφ (ρημένη τήν συζήτησιν, έν ταυ- 
τψ δέ διηγήθη προγενεστέραν έμπειρίαν της, έπί πα
ρόμοιας περιπτώσεις. Έ λεγεν δτι: Είς τήν γνωστήν 
έξοχήν είχε σταθμεύσει μ έ  έ ν α  π τ ώ μ α  ε ί ς  
τ ό  π ό ρ τ - μ π α γ ά ζ  τ ο ΰ  α ύ τ ο κ ι ν ή τ ο υ  
τ η ςΈ ατά τόν αύτόν χρόνον, δ B rady ήσχολεΐτο μέ τήν 
διάνυξιν ένός μνήματος «λάκκου». Τότε έν περιπολικόν 
τής ’Αστυνομίας έπλησίασε καί είς άστυνομικός τήν ή- 
ρώτησε διατί παραμένει έκεΐ" «περιμένω νά στεγνώση 
ή μηχανή τοΰ αύτοκινήτου» είπε. Ή  άπάντησις φαίνε
ται δτι Ικανοποίησε τόν Αστυνομικόν καί τό περιπολι
κό ν άπεχώρησε.

Ό  Smith μετέβη είς τήν οικίαν του περί τήν 3 π μ . 
ώραν. Έζήτησε παρά τής συζύγου του τέϊον καί μό
λις έλαβε «μίαν γουλιάν» τήν άπέβαλε (μέ έμετόν). Ή 
σθάνετο άδιαθεσίαν. Είπεν είς τήν σύζυγόν του τί άκρι- 
βώς είχε συμβή καί όμοΰ άπεφάσισαν νά ένημερώσουν 
την Αστυνομίαν. Έπρεπεν, δμως, νά περιμένουν μέ
χρι πρωίας. ’Ίσως ό B rady είχε συλλάβει καμμίαν ιδέαν 
παρεμποδίσεώς των, δι’ αυτό καί είχε μαζύ του «τό τρα- 
πεζομάχαιρο καί τό κατσαβίδι». Ό  Smith άνέφερεν είς 
τήν ’Αστυνομίαν, δτι ό B rady ήΧο κάτοχος δπλων, τά ό
ποια ήτο ικανός νά χρησιμοποιήση, περιπτώσεως συν- 
τρεχούσης.

Ο Διοικητής τοΰ Αστυνομικού Διαμερίσματος τοΰ 
[{attersley ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. T albot μετέ
βη είς τήν οικίαν τής Myra μετά τοΰ Ά ρχ)κος τοΰ C. 
I.D. κ. C arr.

Εκτυπησαν τηνόπισθίαν θύραν τής οικίας, τήν όποιαν 
ήνοιξεν ή Myra. Ό  Δ) ντής τήν ήρώτησε: «ποΰ είναι δ 
συζυγός σας;». «Δέν έχω σύζυγον» άπήντησεν ή Myra. 
'Ωσαύτως, άρνητικώς άπήντησεν ή Myra κ α ί είς τήν 
ερωτησιν, έάν έτερός τις άνθρωπος εύρίσκεται έντός τής 
οικίας. Ο Αστυνομικός άπεκάλυψε τήν ιδιότητά του καί 
είσήλθεν είς τήν κουζίναν. Ή  Myra άπεκάλυψεν κατό
πιν αύτοΰ, δτι ό σύζυγόςτης ήτο είς τήν κλίνην τοΰ άλ
λου δωματίου. Είσελθόντες έντός αύτοΰ εύρον αύτόν έ- 
ξηπλωμέον έπί μιας κλινοπολυθρόνας —  έκεΐ είχεν έκ- 
τελέσει τόν Evans. —  Τήν στιγμήν αύτήν έγραφε μίαν 
έπιστολήν πρός τόν έργοδότην του, έξηγών δτι δέν ή-
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δύνατο νά μεταβή είς τήν έργασίαν του, έπειδή τήν 
παρελθοΰσαν νύκτα έτραυματίσθη άπό μίαν μοτ) ταν εις 
χό γόνατόν του. ’Εκ πρώτης δψεως είς τά δωμάτια δέν 
ήσαν έμφανή τά ίχνη των συμβάντων της προηγηθείσης 
νυκτός.

'Δ) ντής έδήλωσεν, δτι είχε πληροφορίας περί λαβού- 
σης πράξεως βίας κατ’ άνθρώπου, τήν παρελθοΰσαν νύ
κτα έντός τοΰ διαμερίσματός των. Ή  Myra ήρνήθη δτι 
συνέβη τοιοΰτον τί έντός τής οικίας των.

Οί δύο ’Αστυνομικοί έζήτησαν νά ΐδουν καί τά δω
μάτια τοϋ άλλου δρόφου. Είς τό έν είδον τήν μάμμην 
τής Myra £πί τής κλίνης της. —  Τό έτερον ήτο κλειστόν. 
—  Ό  ’Αστυνομικός Δ) ντής έζήτησε τήν κλείδα αύτοΰ. 
Ή  Myra είπεν, δτι τό είχεν άφήσει είς τήν έργασίαν 
της. Οί ’Αστυνομικοί έπέμενον. Τελικώς ή M yra, άπευ- 
θυνομένη πρός τόν B rady είπε: «Νομίζω δτι θά κάνης 
καλύτερα νά τά πής δλα». 'Ο Brady είπεν, δτι, πράγμα
τι, τήν παρελθοΰσαν νύκτα, έλαβε χώραν έπεισόδιον καί 
«κάτι» —  έννοών τό πτώμα —  είναι είς τό ύπνοδωμά- 
τιον. Στραφείς δέ άκολούθως πρός τήν MyraT είπε: «δώ
σε τους τό κλειδί». Ή  Myra Ιδωσε μερικά κλειδιά καί 
οί ’Αστυνομικοί ήνοιξαν καί είσήλθον έντός τοΰ ύπνο
δωματίου. ’Εντός αύτοΰ εύρον τό «φασκιωμένον» πτώ
μα, δπως άκριβώς τό περιέγραψεν ό Smith.

Ε Π Ι ΤΕΛΟΥΣ Ε ΙΣ  ΤΟΝ ΚΛΩΒΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ό  B rady καί ■}) Myra προσήχθησαν είς τό ’Αστυνομι
κόν Τμήμα τοΰ Hyde. Έ κεΐ ό B rady κατέθεσε τά έξής: 
Συνήντησε τόν νέον είς τό Μάντσεστερ καί άπό έκεΐ 
τόν έφερεν είς τό H attersley. Μία διένεξις έλαβε χώραν 
μεταξύ τών δύο καί ή κατάστασις έξετραχύνθη. Κατά 
τόν χρόνον τοΰ έπεισοδίου, δ Smith ίστατο πρό τής θύ- 
ρας. Ή  Myra χόν έκάλεσεν έντός τής τραπεζαρίας. Ό  
νέος εύρίσκετο έπί τοΰ πατώματος. Ό  Smith τόν έκτύπη- 
σε μέ τό «μπαστούνι» είς τήν κεφαλήν καί τόν έλάκτισε 
τρεις φοράς. Έ ν άρχή τής διενέξεως, δ νέος έκτύπησε 
τόν Smith είς τό γόνατόν του καί αύτός άμυνόμενος έκτύ
πησε τόν νέον δι’ ένός πελέκεως. Μετά ταΰτα ό Smith 
καί δ Bardy περιετύλιξαν τό πτώμα τοΰ νέου καί τό με
τέφεραν είς τό ύπνοδωμάτιον. Παρέμειναν έκεΐ μέχρι τής 
3ης ή 4ης π,μ. ώρας καί άπεφάσισαν νά τό «ξεφορτω
θούν» τήν πρωίαν ή τήν έπομένην νύκτα.

Ή  Myra, ήχις άνεκρίνετο συγχρόνως καί κεχωρισμέ- 
νως, ούδέν άπεκάλυψεν, εί μή εν ψεΰδος, δτι δηλ. τήν 
παρελθοΰσαν έσπέραν είχον μεταβή είς έν κατάστημα 
έκτός τοΰ Μάντσεστερ έκ τοΰ όποιου καί ήγόρασαν οί
νον. Αυτό δέν ήτο άληθές καί τοΰτο, διότι αύτη ήγνόει 
τήν κατάθεσιν τοΰ B rady, δστις είχεν άναφέρει ώς τόπον 
μεταβάσεώς των έτερον σημεϊον τοΰ Μάντσεστερ, είς άν- 
τίθετον κατεύθυνσιν, έν σχέσει πρός τήν δ) νσιν διαμο
νής των. Ίσχυρίσθη, ώσαύτως, δτι καθ’ δλην τήν νύκτα 
ήτο μετά τοΰ Brady καί έπανελάμβανεν: «Ό Jan δέν τό 
έκανε αύτό, ούτε έγώ τό έκανα- δ David smith είναι έ
νας ψεύτης». Είς τήν πολύωρον άνάκρισίν της άνέφερε 
στερεοτύπως τήν αύτήν Ιστορίαν καί έδήλωσεν, δτι δέν 
θά άπεκάλυπτεν ούδέν, έάν δέν τής έπιτρέπετο νά συναν- 
τηθή μετά τοΰ B rady.

Τό θΰμα τοΰ περιγραφέντος φόνου ήτο δ 17ετής Ed
ward Evans, δστις διέμενε μετά τών γονέων του είς μίαν 
συνοικίαν τοΰ Μάντσεστερ καί είργάζετο είς μίαν έται- 
ρείαν ώς μαθητευόμενος μηχανικός. Τήν 17ην ώραν τής

6 - 1 0 - 6 5  άπεχώρησε κανονικώς έκ τής έργασίας του 
καί μετέβη είς τήν οικίαν του. Μετά τό «καθιερωμένον» 
τέϊον, άπεφάσισε νά μεταβή είς έν γήπεδον τοΰ Μάντσε
στερ, πρός παρακολούθησιν μιας νυκτερινής ποδοσφαι
ρικής συναντήσεως. Διά τελευταίαν φοράν, έθεάθη είς 
έν δημόσιον κέντρον, κείμενον παραπλεύρως τοΰ σιδη
ροδρομικού σταθμού, έξ ού θά άνεχώρει διά τό γήπεδον. 
Δέν διεπιστώθη προηγουμένη συνάντησις τοΰ νεαροΰ 
Edward μεχά τών B rady χ α ί M yra. 'Ο Smith κατέθεσεν, 
δτι ούδέποτε είχε γνωρίσει τόν νέον, έκτός τής προη
γούμενης νυκτός (τής νύκτας τοΰ φόνου του) .

'Γπό τό φώς τών έπακολουθησάντων γεγονότων, δύ- 
ναται, μετά βεβαιότητος νά ύποτεθή, δτι δ νέος «προσ- 
ήχθη» άπό τό Μάντσεστερ είς τό H attersley, ή διά σκο
πούς ίκανοποιήσεως τών σεξουαλικών διαστροφών τοΰ 
παρανόμου ζεύγους ή διά νά «άποδείξη» δ B rady χούς 
ισχυρισμούς του, δτι δύναται νά τελέση φόνον.

Η ΕΠ ΙΣΤΗΜ Ο ΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΝ ΕΦ Α Ρ
ΜΟΓΗ

Εύθύς έξ άρχής, ή ’Αστυνομία άντελήφθη, δτι εύρί
σκετο πρό μιας άκρως σοβαράς ύποθέσεως άνθρωποκτο- 
νιών, τών όποιων δ άριθμός έδει νά διελευκανθή μετά 
πάσης άκριβείας. Ή  συστηματική έργασία, έκρίθη ώς ό 
πλέον κατάλληλος τρόπος διά τήν έπιτυχίαν. Έ κ  τών 
άποτελεσμάτων θά έκρίνετο τό γόητρον τής ’Αστυνομίας, 
διότι ή ύπόθεσις ήτο παγκοσμίως γνωστή. Θά ήτο θα- 
νάσιμον πλήγμα διά τήν ’Αστυνομίαν νά διαφύγουν τής 
δικαιοσύνης δ B rady χ α1 ή Myra. 'Η άνάκρισις τών δύο

Ή  Myra, κρατοδσα μέ τρυφερότητα §να σκυλάκι, παρατηρεί μέ 
εόχαρίστησιν τό σημεϊον, όπου είχε ταφή δπ’ αυτής καί τοΰ 

Brady δ 12ετής John Kilbride.

«τεράτων» ούδέν άνεμένετο νά άποδώση. — Ή  παρεχο- 
μένη ύπό τής καταθέσεως τοΰ Smith βοήθεια έδει νά θε- 
μελιωθή έπί άποδείξεων άδιασείστου κύρους, διότι, άφ’ 
ένός ούτος δέν έζησε τά μετέπειτα συμβάντα, άφ’ έτέ- 
ρου ήτο άνήλικος, άνυπόληπτος καί έγκληματικός νέος, 
δστις, μετά βεβαιότητος, θά συνεκέντρωνε τά πυρά τής 
ύπερασπίσεως τών B rady καί Myra.
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Δ ε δ ο μ έ ν α  κ α ί  έ ρ ω τ ή μ α τ α  τ ή ς  
π ρ ο α ν α κ ρ ί σ ε ω ς :

α) Κ α τ ά Β ε α ι ς  S m i t h ;  «Τέλος Σεπτεμ
βρίου - άρχάς ’Οκτωβρίου 1965, δ Brady μοΰ είπε: Ε ί
ναι ώραΐο να φονεύης ανθρώπους' έγώ Ιχω σκοτώσει 
3 - 4 καί τούς Ιχω θάψει σέ μια έξοχή' έάν δέν πίστευες, 
έχω καί φωτογραφίες νά σοΰ δείξω».

Καί τα εύλογα έρωτήματα: ΤΗσαν 3 - 4 ,  περισσότε
ροι ή ούδείς; Έ άν ναι, ποιοι ήσαν αυτοί οί άνθρωποι; 
Πότε καί άπδ ποια μέρη έξηφανίσθησαν;

β) Ό  Sm'd1 είναι δ φονεύσας τδν Evans ή είναι συμ
μέτοχος καί άπδ φόβον κατηγορεί τδν Brady; Ποιος εί
ναι δ άκριβής ρόλος του εις την δλην ύπόθεσιν;

γ) Ποΰ εύρίσκεται τδ φωτογραφικόν ύλικόν; Που τά 
πορνογραφικά καί σαβιστικοϋ περιεχομένου βιβλία; Ποΰ 
αί δύο μεγάλαι βαλίτσαι;

δ) Ό  Smith λέγει δ,τι αότδς γνωρίζει, άλλά γνωρί
ζει όλίγα καί αυτά έχουν άνάγκην άποδείξεως, διότι καί 
δ ίδιος είναι ύπδ κατηγορίαν.

Έ ν έ ρ γ ε ι α ι  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς :
Ή. άστυνομία ένημερώνει τδ κοινόν έκ τών πρώτων 

στοιχείων τής προανακρίσεως καί καλεΐ αυτό εις συνερ
γασίαν.

Άνέσυρεν έκ τών άρχείων τήν κατάστασιν τών έξα- 
φανισθέντων κατά τήν τελευταίαν ΙΟετίαν προσώπων 
καί διεχώρισε τάς άρμοδιότητας τών διατεθέντων διά τήν 
έξιχνίασιν τής ύποθέσεως ’Αστυνομικών ως έξής: α) δ- 
μάς διά τήν έρευναν τής οικίας τής Myra, τοΰ S™ith καί 
παντός γνωστού ή φιλικού προσώπου, β) Όμάς διά τήν 
τήν μελέτην, καταγραφήν καί άξιολόγησιν τών πειστη
ρίων. γ) Όμάς συλλογής πληροφοριών διά τής έπι- 
σκέψεως μιας έκάστης τών οικιών καί καταστημάτων 
τής περιοχής, δ) Όμάς άνακρίσεως τών συλληφθέν- 
των καί τών προσερχομένων μαρτύρων καί ε) δμάς, 
συγκροτουμένη έξ ’Αστυνομικών καί ιδιωτών, διά τήν 
έρευναν τής «γνωστής έξοχής».

Έ κ τής συστηματικής καί συνδυασμένης έργασίας 
τών ώς άνω δμάδων παρετηρήθησαν τά έξής:

Κατά τήν έρευναν τοΰ διαμερίσματος τής Myra άνευ- 
ρέθησαν έντός μιας βαλίτσας —  ήτις έφυλάσσετο έντός 
τοΰ υπνοδωματίου —  δύο περίστροφα μετά πολλών φυ
σιγγίων. "Εν φωτογραφικόν άλμπουμ μέ πολλάς στι
γμιαίας φωτογραφίας (καί άρνητικά αυτών) , ιδίως το- 
πείων. 'Ωσαύτως, άνευρέθησαν βιβλία σχετικά μέ τήν 
Γερμανίαν, τάς άγριότητας τών Ναζί διαρκοΰντος τοΰ 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ώς καί τοιαΰτα μέ λόγους 
τοΰ Χίτλερ. Εκτός αυτών άνευρέθησαν δύο μαγνητό
φωνα μέ δλίγας τανίας καί έν σημειωματάριον, περι- 
λαμβάνον διάφορα δνόματα μεταξύ τών δποίων καί τοΰ 
John K ilbride. Εκτός τής οικίας τής Myra άνευρέ- 
θη έσταθμευμένον τό αύτοκίνητόν της. Έντός αύτοΰ εύ- 
ρέθη μικρόν πορτοφόλιον περιέχον μικρά τεμάχια χάρ
του. Είς έν έξ αύτών άνεγράφοντο αί φράσεις «κάψε στει
λιάρι, θάψε κεφαλή, δές τό αύτοκίνητο διά σταγόνες, 
γυάλισέ το τή νύκτα ». Ή  γραφή ήτο κάθετος καί έκά- 
στη φράσις ήτο ύποσημειθυμένη. Ό  B rady, δ3τις παρε- 
δέχθη δτι τό πορτοφόλιον ήτο Ιδικόν του, είπεν δτι αί ση
μειώσεις άνεφέροντο είς τάς διατυπώσεις άπαλλαγής 
του άπό τό πτώμα τοΰ Evans.

Ό  B rady Ιχλήθη έν συνεχείφ νά δώση έξηγήσεις έπΐ 
έκάστης συνθηματικής φράσεως. Αί δοθεΐσαι έξηγήσεις 
— άληθοφανεΐς μέν —  ήσαν καθόλα ψευδείς. Ή  άνάλυ-

σις καί έξήγησις τοΰ δλου σχεδίου τών φράσεων άπεκά- 
λυψεν δτι έπρόκειτο περί καλώς προμελετημένου φόνου.
(Τίνος δμως φόνου; τοΰ Evans ή έτέρου προσώπου;) 

Διά τήν θεμελίωσιν τής κατά τοΰ B rady κατηγορίας, ή 
έρευνα έγένετο πλέον συστηματική.
Ή  συλλογή τών ιχνών έσυστηματοποιήθη καί πάσα πε- 
ρίπτωσις έξητάζετο μετά σχολαστικότητος. Τό σημειω- 
ματάριον τοΰ B rady μέ τό όνομα Kilbride έλήφθη σο- 
βαρώς ύπ’ δψιν ύπό τής ’Αστυνομίας. Τό δνομα άνήκε 
είς 12ετές παιδίον, τό δποΐον έφέρετο έξαφανισθέν τήν 
24-11-1963 άπό τό Ashton - K uder Lyne τοΰ Lancashire. 
Έρωτηθείς δ B rady περί τοΰ όνόματος αύτοΰ, άπήντησεν 
δτι ήτο συγκρατούμενός του είς τό άναμορφωτήριον άνη- 
λίκων. Ή  άπάντησις αυτή άπεδείχθη ψευδής, καθ’ δσον 
δ John Kilbride δεν είσήχθη είς άναμορφωτήριον.

Ή  δμάς άναζητήσεως πληροφοριών άνεκάλυψεν μίαν 
12ετή κορασίδα, ή δποία διέμενε παραπλεύρως τής οί- 
κίας τής M yra. Ή  έν λόγψ κορασίς έδωσε τήν σημαντι
κήν πληροφορίαν δτι είχε μεταβή μερικάς φοράς (ήμέ- 
ραν καί νύκτα) μετά τής Myra καί τοΰ B ardd  είς μίαν 
έξοχήν. Τελευταίως τοΰτο είχε πραγματοποιηθή τήν 
παραμονήν τών Χριστουγέννων τοΰ 1964. Έ κεΐ παρέμει- 
ναν μέχρι τοΰ μεσονυκτίου καί άφοΰ έδωσαν είς τήν κο
ρασίδα οίνον παρεκάλεσαν αυτήν δπως διανυκτερεύση 
μαζύ των είς τήν έξοχήν. Τοΰτο, δμως, δέν έγένετο, διότι 
ή μήτηρ τής παιδίσκης, ήρνήθη νά έπιτρέψη τήν τοιαύ- 
την διανυκτέρευσιν. Προσέθεσεν έπίσης ή παιδίσκη δτι 
μετέβαινον πάντοτε είς τ ό α ύ τ ό μέρος καί δ B rady καί 
Myra έχαίροντο νά βλέπουν ταύτην έπί ώρισμένου ση
μείου τοΰ έδάφους.

Μετά πολλάς περιπλανήσεις ένετοπίσθη, διά τής παι
δίσκης, ή περιοχή καί τή βοηθείφ έργατών, κηπουρών 
κ.λ. αΰτη άνεσκάφη. Τήν 16) 10) 1965, είς άπόστασιν 
70 μέτρων άπό τής δημοσίας δδοΰ, άνευρέθη «θαμμέ
νου» γυμνόν πτώμα, τό δποΐον άναγνωρισθέν άνήκεν είς 
τον Lesley A nn Douney, ήλικίας 10 έτών, έξαφανισθέντα 
τόν ’Ιούνιον τοΰ 1964 άπό τό Μάντσεστερ. Τήν αότήν 
ήμέραν (16/10/1965), ή δμάς έρεύνης, άξιοποιήσεως 
καί καταγραφής ίχνών άνεΰρε μίαν άπόδειξιν (λίαν 
μικρού μεγέθους) . Ή  άπόδειξις αυτή είχεν άποκρυβή 
είς τό έσωτερικόν τής ράχεως τοΰ βιβλίου προσευχών 
τής Myra ('Αγία Γραφή), ήτοι μεταξύ τοΰ καλύμματος 
καί τής ραφής τών σελίδων, άπετέλει δέ δικαιολογητι- 
κόν έναποθέσεως δύο μεγάλων βαλιτσών είς ειδικόν 
άτομικόν έρμάριον τοΰ κεντρικού σιδηροδρομικού στα
θμού τοΰ Μάντσεστερ. Αί έν λόγψ βαλίτσαι περιήλθον 
είξ χεΐρας τής ’Αστυνομίας καί έντός αύτών άνευ
ρέθησαν:

Φωτογραφίαι τών B rady καί M yra, πολλά βιβλία πε- 
ριγράφοντα άνωμάλους σεξουαλικάς έπαφάς, βασανι- 
σμούς, ναζιστικάς βαρβαρότητας κ.λ., μαστίγια, ψεύτι- 
και κεφαλαί (μέ περούκες καί μάσκες προσώπου) ώς 
καί σημειώματα καί σχεδιαγράμματα παρακολουθήσεως 
Τραπεζών. Τά φρικωδέστερα, δμως, ευρήματα, έντός 
τών βαλιτσών, ήσαν μερικαί φωτογραφίαι καί μαγνητο
ταινίαν Είς μίαν φωτογραφίαν έφαίνετο ή άτυχής παι
δίσκη A nn Downey, γυμ νή  καί είς άνήθικον στάσιν μέ 
κασκόλ ως φίμωτρου είς τό στόμα. Έ κ μιας μαγνητο
ταινίας ηκούσθη ή φωνή τής μικράς είς μίαν τρομε
ρ ή  καί βάναυσου σκηνήν. Τό περιεχόμενόν της μετε- 
φέρθη καί είς τό δικαστήριον καί, έάν δέν άπατάται δ 
γράφων, ήκούσθη καί ύπό τών δυστυχών γονέων τής
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άθώας παιδίσκης. Ή  Ακουστική καί φρικαλέα αδτη 
σκηνή περιείχε τήν έν ψυχρψ διαδικασίαν έκτελεσεως 
τη- Ann, πρδ τής δποίας έγυμνώθη, έσυλήθη σεξουαλι
κάς καί έβασανίσθη έπί ώρας. Ήκούσθησαν εύκρινε- 
στατα αί φωναί των Μν« καί Brady, οι όποιοι Ιδιδαν 
τάς Ιντολάς εις τδ Αθωότατον αύτδ πλάσμα. Εις μιαν 
στιγμήν, ή άτυχης παιδίσκη ήκούσθη παρακαλούσα και 
λέγουσα: «’Αφήστε με, παρακαλώ, να πάω στή μαμα 
μου. ’Εάν δέν πάω πριν τις 8 θά μέ σκοτώση». Τί τρα
γική, δμως, ειρωνεία δι’ αυτήν!

Οί τρεις κατηγορούμενοι υπεβλήθησαν εις εςωνυχι- 
στικήν άνάκρισιν, έν σχέσει μέ τήν κυριότητα των βα
λιτσών καί τού περιεχομένου των. 'Ο Brady παρεδεχθη 
τήν κυριότητα μέρους αύτών,τδ δε υπόλοιπον άπέδωσεν 
εις τούς Smith καί Myra. Διά τάς φωτογραφίας είπεν, 
δτι τάς έλαβεν δ ίδιος, προκειμένου νά έξασφαλίση τήν 
Αθωότητά του. Κατά τδν B rady, ή  μ ικρ ή  A nn προσήχθη 
εις τήν οικίαν του ύπδ δύο άνδρών —  τά στοιχεία τών 
δποίων θά άπεκάλυπτεν είς τδν συνήγορόν του —  διά 
νά φωτογραφηθή καί έν συνεχεία παρεληφθη υπο τών 
ιδίων έν ζωή. Ή  δικαιολογία άπεδείχθη ψευδής, καθ’ 
δσον ουδέποτε άπεκάλυψε στοιχεία τών «δύο άνδρών» 
είς τδν δικηγόρον του.

Ή  Myra ήτο Αδιάφορος, έτήρει σιωπήν καί ήρνεΐτο 
νά βλέπη δ,τι έπεδεικνύετο είς αύτήν. Ή  μόνη συναι
σθηματική άντίδρασίς της έσημειώθη, δταν ήκουσε τήν 
φρικαλέαν σκηνήν τής μαγνητοταινίας. Τότε είπε, κλαί- 
ουσα: «Είλικρινώς αισθάνομαι έντροπήν». ’Ακολούθως 
συνήλθε καί συνέχισε τήν προτέραν Απαθή καί άδιά- 
φορον στάσιν καί σιωπήν.

’Εκ τών 22 φωτογραφιών τοπίων τοΰ άνευρεθέντος 
άλμπουμ, ή ’Αστυνομία κατώρθωσε, τή βοήθεια ποιμέ
νων, γεωργών, όρειβατών, κυνηγών κ λ . νά προσδιορίση 
τά άκριβή σημεία λήψεώς των. ’Εννέα έξ αυτών είχον 
ληφθή πέριξ τοΰ σημείου, ένθα είχε ταφή ή ΙΟΙτις κο- 
ρασίς Ann.

Μία άπδ τάς φωτογραφίας —  τδ πλέον βρωμερόν τε- 
μάχιον τών Αποδείξεων —  έδείκνυε τήν M yra, κρατού
σαν μέ μεγάλην τρυφερότητα «ένα σκυλάκι» κάτωθι τής 
μασχάλης της καί ύπδ τδ παλτόν της. ΤΗτο ήμιγονατι- 
σμένη καί παρετήρει εδχαρις τδ έδαφος είς έν σημείον. 
Τδ Ακριβές τούτο σημείον ένετοπίσθη τήν 21.10.65 ύπδ 
τής ’Αστυνομίας καί κατόπιν άνασκαφής άνευρέθη έκεΐ 
έν πτώμα, μή άναγνωρίσιμον, λόγψ προκεχωρημένης 
άποσυνθέσεως. Τδ πτώμα ήτο είς δπτίαν θέσιν καί άπδ 
τδ πανταλόνιον —  τδ όποιον ήτο «κατεβασμένον» μέχρι 
τών γονάτων —  άνεγνωρίσθη, δτι άνήκεν είς τδν νεα
ρόν J°hn K 'lbride, τδ δνομα τού όποιου είχε καταχω- 
ρηθή είς τδ σημεκυματάριον τού B rady.

Ό  ’Ιατροδικαστής δέν ήδυνήθη νά άποφανθή περί 
τού αίτιου τού θανάτου, έπειδή, δμως, δέν άνευρέθησαν 
ίχνη βίας, ύπετέθη δτι δ θάνατος τών δύο θυμάτων προ- 
ήλθεν έκ στραγγαλισμού.

Τδ πτώμα τού J°hn K ilbride, άνεγνωρίσθη χάρις είς 
μίαν απλήν πρόβλεψιν. Διεπιστώθη δτι, κατά τήν ήμέ- 
ραν τής έξαφανίσεώς του δ J°hn —  τήν 23.11.63 — 
έφερε μόνον τδ «σακκάκι» τής καινουργούς ένδυμασίας, 
τήν δποίαν πρδ όλίγων ήμερών τού είχεν Αγοράσει ή 
μήτηρ του. Τδ πανταλόνιον, έκτοτε, έκρατεΐτο ύπδ τής 
μητρός —  τή έπιμόνψ υποδείξει τής ’Αστυνομίας —  ώς 
«ένθύμιον». Ουτω κατέστη δυνατή ή παραβολή τών δύο 
τεμαχίων τής ένδυμασίας τοΰ J°bn -καί ή έκ ταύτης άνα-

γνώρισις τοΰ έν Αποσυνθέσει άνευρεθέντος πτώματος.
Ή  ’Αστυνομία δέν θά ήδύνατο νά Απόδειξη την ενο

χήν τών B rady καί M yra, διά τδν φόνον τού John K dbnde 
έάν: α) Δέν άνευρίσκετο τδ σημειωματαριον τού Bra γ 
καί δέν έμελετάτο τούτο μετά προσοχής, 6) Δέν άνευ
ρίσκετο ή φωτογραφία τής Myra (μέ τδ σκυλάκι στην 
Αγκαλιά της), παρατηρούσης μετ’ εύχαριστησεως τδ 
σημείον, ένθα δ τάφος τού John καί γ) Δέν ηρευνατο 
ή Ιστορία κτήσεως τών αύτοκινήτων ύπδ τής M yra. Κκ 
τής τοιαύτης έρεύνης διεπιστώθη δτι ή Myra Απέκτησε 
τδ πρώτον ιδιόκτητον αύτοκίνητόν της τδν Δεκέμβριον 
τοΰ 1963, ένψ τήν 23ην Νοεμβρίου τοΰ ίδιου έτους —  
ήμέραν έξαφανίσεώς τού John —  αυτή είχεν ένοηαάσει
έν αύτοκίνητον, δι’ έν 24ωρον.

Ή  δίκη τών δύο τεράτων ήρχισε τήν 19.4.66 και 
διήρκεσε μερικάς έβδομάδας.

'Ο Brady έκρίθη ένοχος Ανθρωποκτονιών έκ προθέ- 
σεως, τοΰ 17ετοΰς Evans, τής ΙΟετοΰς A n n u a l τού 
12ετοΰς John . 'Η  Myra δμοίως κατά τών πρώτου καί 
δευτέρας καί συμμέτοχος τού φόνου τοΰ τρίτου .̂ Ή  ύπερά- 
σπισις, μή έχουσα στοιχεία άμύνης, συνεκέντρωσε τά 
πυρά της έναντίον τοΰ Smith, καθ’ οδ έζήτησεν δπως 
άπαγγελθή κατηγορία.

Τδ δικαστήριον έπρότεινε, δι’ ειδικής μνείας έ̂ν τή 
άποφάσει του, τήν Απονομήν δημοσίου έπαίνου είς τήν 
’Αστυνομίαν, διότι, διά τής χρησιμοποιήσεις σύστημα^ 
τικής μεθόδου έρεύνης, παρουσίασε ν Αδιάσειστους Απο
δείξεις καί έβοήθησεν άποτελεσματικώς διά τήν άνεύ- 
σιν τής ουσιαστικής Αλήθειας. Ή  δλη ύπόθεσις ήτο σα
τανική καί ύπδ δολίων καί ευφυών έγκληματιών σχε
διασμένη, ήτο τδ συμπέρασμα τής ’Αστυνομίας.

«Έάν δέν έτραυματίζετο δ B rady είς τδ γόνατον, κατά 
τήν δολοφονίαν τού Evans, θά έθαπτε τδ πτώμα είς τδ 
ιδιωτικόν νεκροταφεΐον του, είς τδ δποΐον θά προσετί- 
θεντο δ Smith, ή σύζυγός του καί Αλλα Αθώα θύματα. 
Αί σεξουαλικοί άνωμαλίαι τοΰ Brady καί τής Myra καί 
αί διασκεδάσεις των έκ τής άπολαύσεως τών φωτογρα
φιών καί τών μαγνητοταινιών τών σκηνών τών φόνων 
θά έσυνεχίζοτο, ένψ οδτοι θά έτύγχανον τής ύπολήψεως 
τών γειτόνων των καί τών συναδέλφων είς τήν φιλή- 
συχον έργασίαν των».

Περίπου 80 έκατομμύρια δρχ. έστοίχισεν είς τούς 
’Άγγλους φορολογουμένους καί φιλονόμους πολίτας ή 
δλη ύπόθεσις τών άναφερομένων έγκλημάτων. (Άπα- 
σχόλησις δικαστών, νομικών, Αστυνομικών, ειδικών έπι- 
στημόνων, ιδιωτών κ .λ .). ’Αλλά, καί κυρίως, είς τι 
έπταισαν τά τρία Αθώα πλάσματα, ατινα έν ψυχρφ έδο- 
λοφονήθησαν, χάριν καί μόνον διασκεδάσεως; Καί πόσα 
χρήματα θά Απαιτηθούν, είσέτι, διά τήν συντήρησιν καί 
ψυχαγωγίαν τών B rady καί M yra, οί όποιοι έτιμωρήθη- 
σαν διά τής ποινής τής ισοβίου καθείρξεως; Ποιος δ 
σκοπός, έν προκειμένψ, τής έν λόγψ ποινής; Ό  σωφρο
νισμός τών καταδικασθέντων καί ή έπαναφορά των είς 
τδν δμαλδν κοινωνικόν βίαν; Είναι δρθδν νά έπανέλθουν 
ούτοι είς τήν κοινωνίαν τών νομοταγών πολιτών; Ποιος 
έχει δικαίωμα νά δώση «έγγυητικήν έπιστολήν» περί 
τού δτι δ B rady συνεπλήρωσε τήν κατάστασιν τών Αν
θρώπων, τούς όποιους είχε κατά νοΰν νά φονεύση, χάριν 
διασκεδάσεως ; Είς δλας αύτάς τάς Απορίας καί Αλλα 
σχετικά έρωτήματα θά δώσωμεν Απαντήσεις είς τήν συ
νέχειαν, διά τής παραθέσεως μιας νέας περί σωφρονι
σμού καί ποινής θεωρίας. Ε. ΣΗΦΑΚΗΣ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.
'Υπό Ά σ τυν . Δ )ντοΰ Β' κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ  Κ Ο Υ Β Α

Τά σοβαρά προβλήματα, άτι να έπρεπε νά άντιμετω- 
πίση δ Ζαχαριάδης, μετά τήν άνάληψιν τής άρχηγίας 
τοΟ Κ.Κ.Ε., ήσαν κυρίως τά κάτωθι :

α) Ή  έκμηδένισις τής φραξιονιστικής πάλης καί ή 
άποκατάστασις εις τδ Κόμμα τής μπολσεβικικής 
πειθαρχίας καί ιδεολογικής ένότητός του.

β) Ή  δημιουργία άξιων, πιστών καί μαχητικών στε
λεχών.

γ) Ή  άναδιοργάνωσις τού Κόμματος καί ή μπολσε- 
βικοποίησίς του (δημιουργία παρανόμου μηχανι
σμού κ λπ .).

δ) Ή  σύνδεσις τού Κόμματος μέ τήν μάζαν.
ε) Ή  άντιμετώπισις τής διαβρώσεως τού Κόμματος, 

ύπδ τού Κράτους.
στ) Ό  καθορισμός του τύπου τής έπαναστάσεως έν 

Έλλάδι.
ζ) Ή  άντιμετώπισις τού προβλήματος τών συμμάχων 

καί τών κομματικών έφεδρειών, καί
η) Ή  άνάπτυξις τού ιδεολογικού μετώπου.

Πώς δ Ζαχαριάδης άντεμετώπισε τά ως άνω προβλή
ματα;

α-β. Διά τήν έκμηδένισιν τής φραξιονιστικής πάλης, 
ήκολούθησεν, ώς προανεφέρθη, σκληράν σταλινι
κήν τακτικήν καί έπέτυχε πλήρως τού σκοπού 
του, ώς καί εις τδ θέμα τών στελεχών.

γ. Άναδιωργάνωσε τδ Κόμμα, βάσει τών μπολσεβί
κικων άρχών, έδημιούργησε νόμιμον καί παράνο

μον δργάνωσιν μέ παράλληλον δράσιν καί παρά
νομον τεχνικόν μηχανισμόν.

ΙΙρός πληρεστέραν κατανόησιν τού σοβαρωτάτου αυ
τού θέματος, διευκρινίζω δτι, τδ ΚΚΕ, δπως καί δλα 
τά Κ.Κ., έπειδή είναι, άφ’ ένδς κόμμα έπαναστατικόν, 
ήτοι δ φ ο ρ ε ύ ς  τ ή ς  έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς  
πρδς έγκαθίδρυσιν τής δικτατορίας τού προλεταριάτου, 
άφ’ έτέρου δέ π ρ α κ τ ο ρ ε ι α κ ή  καί κ α τ α 
σ κ ο π ε υ τ ι κ ή  δ ρ γ ά ν ω σ ι ς ,  ήν διαθέτει εις 
τδν έλλαδικδν χώρον ή Σοβ. Ένωσις, έχει διάρθρωσιν 
τοιαύτην, ήν δέ συναντώμεν εις τά άστικά κόμματα. 
Πρδς έπίτευξιν τών άντικειμενικών σκοπών του, οί'τινες 
καθορίζονται ύπδ τών ώς άνω προϋποθέσεων, τδ ΚΚΕ 
Ιχει δύο σκέλη, τδ Νόμιμον καί τδ Παράνομον, συνδεό
μενα μεταξύ των. Ή  διαδρομή τής ιστορίας τού ΚΚΕ, 
διδάσκει τάς όργανωτικάς προσπάθειας, αίτινες κατε- 
βλήθησαν διά τήν μπολσεβικοποίησιν τού κόμματος, ώς

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

καί τήν άποτυχίαν τών προσπαθειών, μέχρι τής άναλή- 
ψεως τής ήγεσίας ύπδ τού Ν. Ζαχαριάδη. Σοσιαλιστι- 
καί έπιβιώσεις εις τάς μορφάς όργανώσεως, λάθη καί 
παρεκκλήσεις τών τότε ήγεσιών του καί πολλά άλλα, 
ήσαν τά αίτια τής άποτυχίας καί τής οργανωτικής ανυ
παρξίας καί συγχύσεως, αί δποΐαι έπεκράτουν μέχρι τού 
Νοεμβρίου 1931, παρά τάς εύνοϊκάς συνθήκας (προσφυ- 
γικόν, οίκονομικαί κρίσεις, πολιτική άστάθεια κ λπ .). 
Ή  έλλειψις καταστατικού άποτελεΐ άπόδειξιν τής έλ- 
λείψεως όργανώσεως καί δργανωτικού πνεύματος.

Ό  Ζαχαριάδης έκάλυψε τδ κενόν, καταρτίσας τδ 
πρώτον Καταστατικδν τού Κόμματος, τδ καθιερωθέν διά 
τού 6ου Συνεδρίου (Δεκέμβριος 1935). Τδν ’Οκτώβριον 
τού 1945, εις τδ 7ον Συνέδριον, έψηφίσθη νέον πληρέ- 
στερον Καταστατικόν, μέ εισηγητήν τδν Γιάννην Ίω - 
αννίδην, έντολή καί πάλιν τού Ζαχαριάδη. Μέλος τού 
Κόμματος θεωρείται έκεΐνος, δστις παραδέχεται τάς 
προγραμματικάς άρχάς τού Κόμματος, «δ ο υ λ ε ύ ε ι» 
ε ι ς  μ ί α ν  ά π δ  τ ά ς  ό ρ γ α ν ώ σ ε ι ς  τ ο ύ  
Κ ό μ μ α τ ο ς  ά π α ρ α ι τ ή τ ω ς ,  ύποτάσσεται 
εις τάς άποφάσεις τών δργάνων τού Κόμματος καί, πλη
ρώνει τάς συνδρομάς του. Τδ Κόμμα στηρίζεται εις τήν 
εσωκομματικήν δημοκρατίαν (!) , τήν αύστηράν συγ
κεντρωτικήν καθοδήγησιν καί τήν συνειδητήν, σιδηράν 
πειθαρχίαν. Ή  δργανωτική του διάρθρωσις είναι: α) 
Ν ό μ ι μ ο ς  Ό  ρ γ ά ν ω σ ι ς. Άνώτατον καθοδη- 
γητικδν δργανον, τδ συγκαλούμενον άνά διετίαν (Συνέ- 
δριον) . ’Εξ αυτού έκλέγεται ή Κεντρική ’Επιτροπή (Κ. 
Ε.) καί έξ αύτής τδ Πολιτικόν Γραφεΐον (II. Γ. ) ,  Ά - 
ποτελοΰσι τήν άνωτάτην καθοδήγησιν. Τά μέλη των εί
ναι άνώτατα στελέχη καί κατέχουσι τά εξής «πόστα» 
(θέσεις): ι) Α ' Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς  τ ο ύ  Π.Γ. Είναι 

δ ουσιαστικός άρχηγδς τού Κόμματος, τοποθετείται δέ, 
συνήθως, άπδ τήν Κ. Δ. ιι) Β ' Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς  ή 
Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ό ς .  "Εχει τήν άμεσον εύθύνην διά 

τήν δργάνωσιν τού Κόμματος, τήν δημιουργίαν στελε
χών, Κομματικών Σχολών διαφόρων βαθμών καί τδν 
Οικονομικόν Τομέα, ιιι) Μ α ζ ι κ ά ς . ’’Εχει τήν 
εύθύνην τών έξωκομματικών δργανώσεων, δχι δμως τών 
Φραξιών, τάς δποίας, λόγω τής σοβαρότητός των, καθο
δηγεί δ ’Οργανωτικός, ιυ) Υ π ε ύ θ υ ν ο ς  ’Ι δ ε ο 
λ ο γ ι κ ο ύ  Με  τ ώ π ο υ . Προίσταται τού Τμή
ματος «Διαφώτισις καί Μόρφωσις» (Ά γκίτ —  Πρόπ). 
υ) Υ π ε ύ θ υ ν ο ς  Κ Ο Σ Σ Α .  Ούτος καθοδηγεί 
τήν «δουλειά» άνάμεσα εις τούς Στρατιωτικούς καί τά 
Σώματα ’Ασφαλείας (Κομματική Όργάνωσις Στρατού, 
Σωμάτων ’Ασφαλείας —  ΚΟΣΣΑ, ήτις άντικατέστησε
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Τό Κ.Κ.Ε., είναι κόμμα Επαναστατικόν

τήν ΚΣΟ —  μέχρι τοΰ 1935 καί τό ύποτυπώδες ΑΜΙ ) . 
Τό πόστον του είναι έκ των σοβαρωτέρων, λόγψ τής έμ- 
πιστευτικής, λεπτής καί άκρως σοβαράς θέσεως, ήν κα- 
τέχουσιν είς τόν Κρατικόν Μηχανισμόν τα μέλη τής 
ΚΟΣΣΑ. Τό Κόμμα έχει ύποχρέωσιν, έκ των βασικών 
άρχών τής μπολσεβικοποιήσεως, να είσχωρή είς τάς Ε 
νόπλους Δυνάμεις. ΟΙ στρατεύσιμοι κομμουνισταί, δταν 
καλούνται νά υπηρετήσουν τήν θητείαν των, πρέπει να 
παρουσιάζωνται κανονικώς καί νά μή κηρύσσωνται άνυ- 
πότακτοι ή λιποτάκται. Έν καιρψ πολέμου, δύναται ή 
ήγεσία τοΰ Κ.Κ. νά διατάξη τήν άνυποταξίαν, λιποτα
ξίαν ή άρνησιν όπηρεσίας. Ή  κανονική κατάταξις τών 
κομμουνιστών είς τάς Ε. Δ. χρειάζεται είς τό Κόμμα 
διά δύο, κυρίως, λόγους: α) διά νά δυνηθοΰν ο! κομ- 
μουνισταί νά μάθουν τήν χρήσιν τών δπλων, ήτις θά 
χρειασθή είς αυτούς κατά τόν έμφύλιον πόλεμον καί τήν 
έπανάστασιν (ό Λένιν Ιλεγε: «θά σοΰ δώσουν δπλα. 
Πάρτα καί μάθε νά τά χρησιμοποιής, δχι γιά νά σκο- 
τώσης τούς έξωτερικούς έχθρούς τής άστικής πατρίδας 
σου, άλλά τούς Ισωτερικούς έχθρούς, τήν κεφαλαιοκρα- 
τία καί τούς άστούς».). Καί β) Ά φ ’ ένός ή γενική κα
τασκοπεία, τήν όποιαν θά ήμποροΰν νά κάνουν δταν ύ- 
πηρετοΰν είς τάς διαφόρους Μονάδας, τά ’Επιτελεία, ή 
άλλας έμπιστευτικάς θέσεις καί, άφ’ έτέρου, ή δυνατό- 
της προπαγάνδας είς τά στρατευμένα παιδιά τοΰ λαοΰ.

Οΰτω, τό ΚΚΕ έδημιούργησε παράνομον όργάνωσιν 
έντός τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, ήτις άρχικώς έλέγετο 
Α.Μ.Ι., έν συνεχεία (άπό 1931— 1935) Κ.Σ.Ο., άπό 
1935— 1945 έπαυσε νά λειτουργή ως άνεξάρτητος κομ
ματική Μονάς καί άπό τοΰ 1945, διευρυνθεΐσα ώνομά- 
σθη ΚΟΣΣΑ. Ό  ύπεύθυνος τής ΚΟΣΣΑ (ώς θά τήν δ- 
νομάζωμεν τοΰ λοιποΰ) είναι δυνατόν νά είναι καί δ ύ
πεύθυνος τοΰ Παρανόμου Μηχανισμού (Π. Μ. ) . Είς τήν 
Όργάνωσιν δεν έντάσσονται μόνον οί στρατευμένοι κομ- 
μουνισταί, άλλά, τό καί σπουδαιότερον, καί οί ΐ  π α ·  
ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  κ α ί  ’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί  έφε
δροι ή μόνιμοι, δηλαδή, τά μόνιμα στελέχη τών Ε. Δ. 
καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Πώς δημιουργεΐται, δμως, μία τοιαύτη δργάνωσις; 
Είς έκάστην τοπικήν Κομ. Όργάνωσιν, ύπάρχει είς ύ
πεύθυνος ΚΟΣΣΑ, ούτινος τήν ίδιότητα γνωρίζει μόνον 
ό Γραμματεύς τής Κ. Ο. Αύτός άναλαμβάνει νά όργα- 
νώση καί καθοδηγήση τούς κομμουνιστάς, τούς ύπηρε- 
τοΰντας είς τάς στρατιωτικάς Μονάδας τής περιφερείας 
του. Πώς θά γνωρίζη ποιοι ύπηρετοΰν; Τοΰτο πληροφο
ρείται άφ’ ένός έκ τών στοιχείων τά όποια τοΰ παρέχει 
ή τοπική Κ. Ο. καί άφ’ έτέρου άπό τά στοιχεία τά όποια 
άποστέλλουν άλλαι Κ. Ο., έκ τών περιφερειών τών ό
ποιων κομμουνισταί στρατεύονται είς τήν δεδομένην 
στρατιωτικήν Μονάδα. Τό όργανωτικόν σύστημα τό ό
ποιον θά άκολουθήση, λόγψ τών ειδικών συνθηκών 
«δουλειάς» είς τάς Ε. Δ., είναι τό αύστηρώς συνωμοτι
κόν τών Τ ρ ι ά δ ω ν  ή Τ ρ ι α ρ χ ι ώ ν .  Δη
λαδή, είς έκάστην στρατιωτικήν Μονάδα, πολεμικόν 
πλοΐον, άεροδρόμιον, άστυνομικόν Κατάστημα κλπ., ένθα 
ύπηρετοΰν μέλη τοΰ Κόμματος (ή τής Νεολαίας), συγ
κροτούν άνά τρεις μίαν τριάδα, ής ήγεΐται δ συγκροτή- 
σας ταύτην. Μόλις δημιουργηθή ή πρώτη Τριάς, έκα

στον τών μελών της έχει ύποχρέωσιν νά προσπαθήση νά 
στρατολογήση δύο νέα μέλη, διά τήν δημιουργίαν νέας 
Τριάδος κ.ο.κ. Τά μέλη τής μιας Τριάδος μέ τά μέλη 
έτέρας Τριάδος τής αύτής Μονάδος, δεν πρέπει νά γνω- 
ρίζωνται. "Αν είς τήν Μονάδα ύπηρετοΰν γνωστοί είς 
τήν ’Αστυνομίαν κομμουνισταί, ούτοι τοποθετούνται είς 
ιδίαν Τριάδα, προς προφύλαξιν τών λοιπών. 'Όπου δ- 
πάρχουν ’Αξιωματικοί μόνιμοι ή έφεδροι, Τπαξιωματι- 
κοί, ή άκόμη καί στρατιώται, ύπηρετοΰντες είς έμπι- 
στευτικάς ή διαχειριστικάς ύπηρεσίας, δέν έντάσσονται 
είς Τριάδας. Ούτοι έρχονται είς άπ’ εύθείας καί μεμω- 
νομένως έπαφήν μετά τοΰ ύπευθύνου τής ΚΟΣΣΑ. Δέν 
προβαίνουν είς προπαγανδιστικάς ή έτέρας ένεργείας, 
άλλά χρησιμοποιοΰνται, κυρίως, διά τήν παροχήν πλη
ροφοριών. Τά τρία πλέον έμπιστα είς τό Κόμμα μέλη, 
έντός μιας στρατιωτικής Μονάδος, άποτελοΰν χωριστήν 
Τριάδα, ήτις καλείται Κεντρική Τριάδα καί διευθύνει 
όλόκληρην τήν «δουλειά» μέσα είς τήν Μονάδα. Ό  έπι- 
κεφαλής τής Κεντρικής Τριάδος λέγεται ’Οργανωτής 
Σύνδεσμος καί είναι αύτός δστις έρχεται είς έπαφήν μέ 
τόν τοπικόν Κομματικόν Υπεύθυνον καί καθοδηγεί δλας 
τάς Τριάδας. ’Άρα, τόν άριθμόν τών Τριάδων μιας Μο
νάδος καί πάν σχετικόν μέ αύτάς γνωρίζουν μόνον δ το
πικός Κομματικός Υπεύθυνος καί δ 'Οργανωτής Σύν
δεσμος τής Μονάδος. Αί Τριάδες έχουν καθήκον νά διε
νεργούν συνεχή καί έντονον προπαγανδιστικήν έργασίαν 
είς τήν Μονάδα και νά δημιουργούν πνεύμα έπαναστα- 
τικόν μεταξύ τών στρατιωτών, στρατολογοΰσαι έξ αύτών 
τούς πλέον μαχητικούς καί ώριμους διά τό Κόμμα. Νά 
καλλιεργούν μίαν ταξικήν έχθρότητα μεταξύ στρατιω
τών καί ’Αξιωματικών, τούς δέ τελευταίους νά παρου
σιάζουν ώς «πληρωμένα δργανα» τής άρχούσης τάξεως. 
Νά έπιζητοΰν νά παραλύσουν πάσαν συνοχήν καί πει
θαρχίαν, ώστε είς δεδομένην στιγμήν, νά είναι εύκολος 
ή έξουδετέρωσις τών βαθμοφόρων. Νά έκμεταλλεύωνται 
πάν θέμα τής καθημερινής ζωής τοΰ Στρατού (κακόν 
συσσίτιον, κακή συμπεριφορά βαθμοφόρων, μή χορήγη- 
σις άδειών, υπερβολική κόπωσις έκ τών γυμνασίων κ. 
λ.π.) . Έκάστη Τριάς πρέπει νά συνέρχεται είς συνε- 
δρίασιν μίαν φοράν τήν έβδομάδα καί έκτάκτως. "Αν 
δέν καθίσταται δυνατή ή συνεδρίασις, δ ύπεύθυνος τής 
Τριάδος έρχεται είς προσωπικήν έπαφήν μέ τά μέλη 
της καί διαβιβάζει τάς έντολάς τής Όργανώσεως.

Ή  στρατολογία γίνεται μέ μεγίστην προσοχήν καί 
κατόπιν έξονυχιστικής έξακριβώσεως καί έλέγχου ύπό 
τοΰ Τοπικοΰ Κομματικού Υπευθύνου. Έντός τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας τηρούνται έτι αύστηρότερον οί συνω
μοτικοί κανόνες καί οί κανόνες έπαγρυπνήσεως.

Νά μοΰ συγχωρήσουν οί άγαπητοί άναγνώσται τήν 
παράθεσιν τών ώς άνω λεπτομερειών περί «ΚΟΣΣΑ». 
Είναι, δμως, ή πλέον έπικίνδυνος δργάνωσις τοΰ ΚΚΕ. 
Διά τάς λοιπάς ’Οργανώσεις θά όμιλήσωμεν λίαν περι- 
ληπτικώς.

'Γπό τό Π.Γ. καί τήν Κ.Ε., είναι αί μεσαΐαι καί κα- 
τώτεραι καθοδηγήσεις. Δηλ. αί περιφερειακαί έπιτρο- 
παί, αί Έπιτροπαί Πόλεως (διά τάς ’Αθήνας - Πειραιά 
καί Θεσσαλονίκην), αί Έπιτροπαί Περιοχής, είς ας υ
πάγονται αί περιφερειακαί έπιτροπαί, αί Ά χτιδικαί Έ 
πιτροπαί καί τέλος ή β ά σ ι ς τοΰ Κόμματος, οί π υ ρ ή- 
ν ε ς (μετέπειτα Κομματικαί ’Οργανώσεις Βάσης — 
ΚΟΒ) . Είναι τό σπουδαιότερον τμήμα τοΰ Κόμματος, 
διότι περιλαμβάνει τόν δγκον τών μελών τοΰ Κόμματος.
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1η ’Ιανουάριου 1971. Το βραχύβων ήμερολόγιον τον νέου έτους ήνοιξε. Το 1971 αποτελεί ήδη το 
νέον παρόν τής ζωής μας. 'Η  ανατολή του μας καλεΐ εις την συνήθη, κατ’ έτος, διαδικασίαν άνασκοπή- 
σεως των πεπραγμένων τοΰ παρελθόντος έτους και σχεδιασμοΰ των .νέων επιδιώξεων τοϋ παρόντος.

'Η  αϊσθησις τής έλεύσεως τοϋ νέου έτους δημιουργεί εις την ψυχήν όλων μας την νέαν χρονικήν 
διάστασιν, εντός τής όποιας θα. κινηθώμεν προσεχώς, προς πραγμάτωσιν τών νέων σκοπών μας.

'Ο καθορισμός τών πλαισίων τής δράσεώς μας, εντός χρονικών ορίων, αποτελεί κανόνα τής ζωής και 
παρέχει πάντοτε την δυνατότητα προσανατολισμού, εν τή συνεχεία τής ύπάρξεως. Καί αύτοϋ τοϋ κανόνος 
την εφαρμογήν έπικαλούμεθα διά τοϋ παρόντος σημειώματος. Τό παρελθόν υπήρξε μεστόν επιτυχιών εις 
όλους τούς τομείς τής εθνικής δράσεως καί προκοπής, εντός τής όποιας έπράξαμεν καί ημείς ώς αστυ
νομικοί καί ώς άνθρωποι.

Ή  σταθερά πορεία προόδου, εις τον χώρον τής 'Ελληνικής Πατρίδος, κατά τό διαρρεϋσαν έτος, 
αποτελεί πραγματικότητα άναμφισβήτητον καί συνείδησιν παντός ύγιώς σκεπτομένου άνθρώπου.

'Υπό τοιαύτας προϋποθέσεις, είαερχόμεθα εις τό στάδιον τών νέων προγραμματισμών καί επιδιώ
ξεων και καλούμεθα προς καθολικήν δρασιν διά τό χρονικόν διάστημα τοϋ νέου έτους.

Καί είναι τούτο παρήγορον καί ευεργετικόν ύπό πάσαν έποψιν. Τό αριστον χθες αποτελεί βασικήν 
προϋποθεσιν δι’ εν καλύτερον αϋριον. Εύρισκόμεθα πάνοπλοι εις τάς επάλξεις αγώνων ειρηνικών.

Κ α ί α'ι ν έ α ι  π  ρ ο σ δ οκ ία ι μ α ς  θά π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ο ύ ν .
Η  αναδρομή εις τά επιτεύγματα τοϋ παρελθόντος έτους παρέχει, οπωσδήποτε, τήν χρήσιμον ευκαι

ρίαν άνασκοπήσεως αυτών, αναζωογονεί, βασικώς, τήν έπίγνωσιν τής συνεχείας, έν ’Αγάπη καί Ειρήνη, 
καί προβάλλει σαφώς τά πολύτιμα διδάγματα διά τάς περαιτέρω εξελίξεις, εις πάσαν γόνιμον προσπάθειαν.

Άναλογιζόμενοι τά στοιχεία αυτά, άγόμεθα, ασφαλώς, εις τήν ορθήν άπόφασιν τής δραστηριοποι
ήσεις  καί θέσεώς μας εις τον μηχανισμόν τής υπηρεσιακής καί κοινωνικής δράσεως, προς έπίτευξιν νέων 
αλματων προόδου, επ’ ώφελεία ημών τών ιδίων καί τοϋ ”Εθνους μας γενικώτερον. Τό ’Εθνικόν συμφέρον 
πρέπει νά άποτελή τον αντικειμενικόν στόχον όλων τών προσπαθειών. ’Αλλά, προ παντός καί κυρίως, 
έπισημαίνεται η προσήλωσις καί ή πίστις προς τά υψηλά Ιδανικά τοϋ 'Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, εις 
το περιεχόμενον τών οποίων ενρηνται πάντα τά μερικώτατα δεδομένα καί οι επί μέρους στόχοι. Ούδέν 
όλιγώτερον ή περισσότερον πέραν αυτών.

Έ πι τής πίστεως αυτής προς τά θεία ρήματα τοϋ Χριστιανισμού, έξ ών καταυγάζεται τό ανθρώπινον 
πνεύμα, καί τά θεία ιδεώδη τοϋ 'Ελληνισμού, δι’ ών αφυπνίζονται καί έμπνέονται οι λαοί όλου τοϋ κόσμου, 
πρέπει νά στηριχθή καί ή προσεχής δράσις μας. ’Επί τής πίστεως έκείνης, ήτις ώδήγησε τό Ελληνικόν 
’Έθνος εις τό θαύμα τής ’Εθνεγερσίας τοϋ 1821, τής όποιας μετ’ υπερηφάνειας θά έορτάσωμεν εφέτος 
τήν 150ετηρίδα.

Τό ψυχικόν αναβάπτισμα, όπερ έπετεύχθη κατ’ αύτάς, διά τοϋ κατανυκτικοϋ εορτασμού τής μεγίστης 
θρησκευτικής επετείου, τής έν Βηθλεέμ ένανθρωπήσεως τοϋ Θεού, ας ένδυναμώση τήν άπόφασιν όλων μας 
καί ας χαρίση τήν γόνιμον ελπίδα διά νέας επιτυχίας. 'Η  πίστις προς τό εκ τής ταπεινής Φάτνης έκπορευό- 
μενον Πνεύμα ’Αγάπης καί Ειρήνης πρέπει νά άποτελέση τήν ίσχυράν πανοπλίαν μας, διά τήν συνέχισιν τοϋ 
άγώνος τών επιτυχιών καί κατά τό άρξάμενον έτος.

Ιο  νεον έτος άνέτειλεν έλπιδοφόρον. 'Η  Ελληνική Πατρίς εύρίσκεται, άπό τετραετίας περίπου, εις τήν 
οδον τής πλέον αναδημιουργικής προσπάθειας της. 'Ως χαρακτηριστικώς έδήλωσεν, εις πρόσφατον μήνυμά 
του, ό πρωτεργάτης τής εθνοσωτήριου Έπαναστάσεως τοϋ 1967 καί Πρόεδρος τής ’Επαναστατικής Κυ- 
βερνήσεως κ. Γεώργιος Παπαδόπόυλος, ή Ελλάς «αποτελεί όασιν έν μέσα) ενός κόσμου πρωτοφανώς τετα- 
ραγμένου». Εις τον χώρον αυτόν καί με άνανεωμένην τήν πίστιν προς τό αιώνιον Χριστιανικόν καί Ε λλη 
νικόν Πνεϋμα, καλούμεθα προς δράαιν, έν τή διανύσει τόΰ νέου έτους. 'Η  ιστορία τής Πατρίδος καί τοϋ 
Σώματός μας τό έπιτάσσουν. 'Η  νίκη θά είναι καί πάλιν ίδική μας’ διότι πιστεύομεν καί έλπίζομεν.
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To K.K.E., είναι 
κατασκοπευτική όργάνωσις

Ό  Ζαχαριάδης κατήργησε τούς πυρήνας κατ’ έπαγγέλ- 
ματα ή συνοικίας καί καθιέρωσε τόν σωστόν τύπον. Δη
λαδή τούς πυρήνας είς τούς τ ό π ο υ ς  δ ο υ λ ε ι ά ς .  
Σοβαρός κομματικός τομεΰς είναι καί ό προαναφερθείς 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ς .  Τό τμήμα αύτό είναι ύπεύθυνον διά 
τήν άνάπτυξιν των οικονομικών τοΰ Κόμματος, άτινα 
διαχειρίζεται καί έλέγχει. ’Επιμελείται τής είσπράξεως 
τών μηνιαίων συνδρομών τών κομματικών μελών, τοΰ 
έφοδιασμοΰ τών όργανώσεων μέ ένσημα έράνων, οί'τινες 
δημιουργοΰνται μεταξύ τών συμπαθούντων, τής δημι
ουργίας Οικονομικών ’Επιτροπών έκ πλουσίων προσώ
πων, μέ άποστολήν τήν έξεύρεσιν μονίμων καί σοβαρών 
ένισχυτών. Είναι γνωστή ή νοοτροπία πολλών οίκονο- 
μικώς ισχυρών παραγόντων, οί'τινες ένισχύοντες οίκονο- 
μικώς τό προδοτικόν Κ Κ .Ε ., έχουν τήν φρούδην έλπίδα, 
δτι έγγράφουν υπέρ αυτών ύποθήκην, εις τήν περίπτω- 
σιν κομμουνιστικής έπικρατήσεως. Διοργανώνει λαχειο- 
φόρους άγοράς, έκδρομάς, θεατρικάς παραστάσεις, πάρ- 
τυ καί τό σπουδαιότερον, ίσχυράς οίκονομικάς κομματι
κές Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς .  Επιμελείται έπίσης, τής κα
ταβολής τών μισθών τών έπαγγελματικών κομματικών 
στελεχών καί τών έξόδων τής Όργανώσεως. Είναι γνω
στόν, δτι τα άνώτατα καί άνώτερα στελέχη, ώς καί μι
κρόν μέρος τών μεσαίων, είναι έπαγγελματίαι έπανα- 
στάται, δηλαδή έμμισθα στελέχη τοΰ ΚΚΕ, διότι θά 
πρέπει νά άπασχολοΰνται μόνον μέ τήν «κομματική δου
λειά». Διά τάς κομματικάς έπιχειρήσεις, προσθέτω δτι 
δημιουργοΰνται έκ τών περισσευμάτων τών οικονομικών 
πόρων. Είναι, συνήθως, τεράστιαι, παρουσιάζονται δτι 
άνήκουν εις ύπερεθνικόφρονας έπιχειρηματίας, άνωτέ- 
ρους πάσης υποψίας, τό δέ προσωπικόν τό όποιον έργά- 
ζεται είς αύτάς έχει, διά λόγους σκοπιμότητας, τήν ιδί
αν μεταχείρισιν (καταπίεσιν καί έκμετάλλευσιν, δπως 
τήν δνομάζουν οί κομμουνισταί), ήν έχει καί τό προσω
πικόν τών καθαρώς άστικών κεφαλαιοκρατικών έπιχει- 
ρήσεων, ίσως δέ καί σκληρστέραν. Οδτω δημιουργοΰν- 
ται έμπορικά καταστήματα, καταστήματα τροφίμων, έρ- 
γοστάσια ύποδημάτων καί ένδυμάτων, μεταφορικά μέσα 
κλπ. Ή  άμεσος διεύθυνσις τών οικονομικών αύτών έπι- 
χειρήσεων διενεργεΐται δι’ ειδικού Συνεργείου τοΰ Π α- 
ρ α ν ό μ ο υ Μ η χ α ν ι σ μ ο ΰ τ ο ΰ  Κόμματος. "Ολοι οί 
προαναφερθέντες τρόποι οικονομικής ένισχύσεως τοΰ 
ΚΚΕ, πλήν τοΰ τελευταίου, παρέχουν είς τό Κόμμα, 
έκτος τών χρηματικών έσόδων τήν δυνατότητα διενερ- 
γείας πολιτικής δουλειάς. Ή  είσπραξις, λ.χ., ένός, έστω 
καί μικροΰ, ποσοΰ άπό ένα άτομον υπέρ τοΰ ΚΚΕ, είναι 
ή πρώτη ευκαιρία καί τό Πρώτον Βήμα διά τήν διαφο- 
ροποίησίν του καί μεταστροφήν του πρός τά κομμουνι
στικά Ιδεώδη. Αί διενεργούμεναι έκδρομαί καί συγκεν
τρώσεις παρέχουν εύκαιρίας προσηλυτισμού κ.ο.κ. ’Ε
κτός τών προαναφερθέντων τμημάτων, δύνανται νά δη- 
μιουργηθοΰν καί έτερα, ώς ’Αγροτικά, Γυναικών, Νέων, 
Δημοσίων Γπαλλήλων, κλπ., άναλόγως τής δργανωτι- 
κής άναπτύξεως έκάστου τομίως.

δ. Διά τήν κατάκτησιν τής μάζης τών έργαζομένων 
δ Ζαχαριάδης έφήρμοσε τήν τακτικήν τοΰ Β α - 
σ ι κ ο ΰ  κ ρ ί κ ο υ .  Τήν θεωρίαν αυτήν είχε δια

τυπώσει δ Λένιν, έτελειοποίησε δέ καί έφήρμοσεν 
δ Στάλιν. Κατ’ αυτήν παν άστικόν Κράτος (καί 
έν προκειμένψ είς τήν Ε λλάδα), ύφίστανται πλεΐ- 
στα προβλήματα. ’Εξ αύτών θά έπιλεγή έν, έκεΐνο 
τό όποιον ίνδιαφέρει καί συγκινεΐ περισσότερον 
τόν λαόν. Τό πρόβλημα αύτό, προβαλλόμενον καί 
προπαγανδιζόμενον καταλλήλως, συνδέει, είς τόν 
αγώνα, τό Κόμυ,α μέ τόν λαόν. ’Απεικονίζονται, 
δηλαδή, τά διάφορα κοινωνικά καί λοιπά προβλή
ματα ώς κρίκοι, έξαρτώμενοι άπ’ άλλήλων, κρί
κοι μιας άλύσεως. Τό έπιλεγέν φλέγον πρόβλημα 
καλείται βασικός κρίκος. Ώ ς τοιοΰτον, δ Ζαχα
ριάδης έπέλεξε (τό 1932) τό ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ν ,  
τό όποιον, λόγψ τής παγκοσμίου κρίσεως καί άλ
λων παραγόντων, ένεφανίζετο δξύ. Έρριψεν, 
δθεν, τό άνευ κομμουνιστικής χροιάς σύνθημα 
«ψωμί —  δουλειά», άπό άπόψεως δέ πολιτικής 
δράσεως έφήρμοσεν εύφυώς τήν μ ε τ ω π ι κ ή ν  
τακτικήν. Δέον νά σημειωθή, δτι δλα τά στελέχη 
τοΰ Κόμματος, ύπό τήν σκιάν τοΰ φόβου τής δια
γραφής καί τοΰ έξαφανισμοΰ, ύπετάγησαν είς τόν 
Ζαχαριάδην. Διά τήν νέαν γραμμήν διεφώνησε 
μόνον δ Άσημίδης (κομματικόν ψευδώνυμον στε
λέχους τοΰ Κ Κ Ε ) . Τό στέλεχος αυτό έξετελέσθη 
ύπό τών κομμουνιστών κατά τήν Κατοχήν.

ε. Έξ άλλου, διά τής 6ης Όλομελείας, πραγματο
ποιεί δ Ζαχαριάδης νέαν θεωρητικήν τοποθέτησιν 
τοΰ ΚΚΕ, έναντι τής Ελληνικής πραγματικότη- 

τος. Καθορίζει, δηλαδή, δτι ή έπανάστασις είς τήν 
Ελλάδα θά έχη χαρακτήρα ά σ τ ι κ ο δ η μ ο -  
κ ρ α τ ι κ ό ν, θά άποτελέση δέ μεταβατικόν στα
θμόν, διά τήν κατάληψιν τής έξουσίας ύπό 
τοΰ ΚΚΕ.

στ. Ούτω λύεται τό πρόβλημα τών συμμαχιών, έπι- 
τυγχανομένης τής μετωπικής τακτικής καί προσ- 
ελκυομένων τών άστών!

ζ. Διά τήν δλοκλήρωσιν τής άναδιοργανώσεως τοΰ 
Κόμματος, δ Ζαχαριάδης, πλήν τής άνανεώσεως 
τών στελεχών καί τής τοποθετήσεως είς τάς έπι- 
καίρους θέσεις έμπιστων του καί δή Κούτβηδων, 
ήοχισε τήν μεθοδικήν δημιουργίαν Παρανόμου 
Μηχανισμού τοΰ Κόμματος.

(Συνεχίζεται)
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Θ Ε Μ Α Τ Α Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ

Ή ορασις, αί άτέλειαί της, ή όρατότης και τά φώτα τών 
οχημάτων, ώς παράγοντες τής άσψαλοϋς κυκλοφορίας

Υπό Υπ. Α' κ. Κ. Κ Α Ν Ν  Η τής Υ .Τ .Κ . Αθηνών

« Τό τροχαΐον ατύχημα δέν είναι τυχαΐον »

'Υπό τάς σημερινός συνθήκας διεξαγωγής τής κυκλοφορίας, (ή πνκνότης τής οποίας οση- 
μέραι αυξάνει) 6 μοτοποδηλάτης, ό ποδηλάτης και 6 πεζός, οι όποιοι δεν εύρίσκονται υπό 
τήν προστατευτικήν θωράκισιν τοϋ αμαξώματος αυτοκινήτου ή οίουδήποτε άλλου πλαισίου, εί
ναι οΐ διατρέχοντες τούς μεγαλύτερους κινδύνους, έκ τών χρησιούχων τών όδών. Ευρισκονται, 
άλλως είπείν, έν αμύνη, δι’ <5 και δέον νά καθίστανται προσεκτικότεροι έναντι των οδηγών
αυτοκινήτων. s , , , , ,

Βεβαίως, οί όδηγοί οχημάτων καί οι πεζοί, όταν έχουν καλώς εις την ορασιν των, ελεγ
χουν τήν προ αυτών πορείαν των καί Αντιλαμβάνονται οίανδήποτε δημιουργουμένην έπικίνδυνον
κατάστασιν δ ι ό  τ ο ϋ  α ι σ θ η τ η ρ ί ο υ  τ ή ς  ό ο ά σ ε ω ς .

Δ έ ν ά ρ κ ε ϊ ,  δ μ ω ς, ή δ ρ α σ ι ς, διό τήν πρόληψιν τών τροχαίων ατυχημάτων. 
Εις εν σκοτεινόν δωμάτων, ό άνθρωπος δέν βλέπει απολύτως ούδέν, καί άν ακόμη οί όφθαλ- 
μοί του είναι εις άρίστην κατάστασιν, άπλούστατα, διότι εις τό δωμάτων δέν υπάρχει φως. 
Βλέπομεν τήν λυχνίαν, τον ήλιον, τα άστρα, διότι ταϋτα εκπέμπουν φώς. Δ υνάμεθα, επίσης, 
νά βλέπωμεν αντικείμενα τό όποια δέν είναι τα ίδια πηγαί φωτός, άλλα καθίστανται^ ορατα, 
χάρις εις τήν επ’ αυτών άντανάκλασιν φωτός, προερχομένου έξ άλλης φωτεινής πηγής’ π. χ. 
τά γράμματα ενός βιβλίου, τα όποια άναγιγνώσκομεν, είναι ορατά, χάρις εις τό φως τής ημέ
ρας ή τοϋ ηλεκτρικού λαμπτήρας, τό όποιον Αντανακλάται εις τον χάρτην μέχρι τών οφθαλ
μών μας, ενώ τά γράμματα άντ ανακλούν πολύ όλιγώτερον φώς. ’Άλλω ς είπείν, διό να έχωμεν 
δρασιν (να βλέπωμεν), απαιτείται να είσδύσουν εις τούς όφθαλμούς μας αί ακτίνες, αί προερ
χόμενοι απ’ ευθείας από φωτεινήν πηγήν ή αί αντανακλάσεις, αί όποιοι προέρχονται εμμέσως 
έξ αυτής.

"Εκαστον σώμα, τό όποιον δέν είναι άφ’ 
έαοτοδ φωτεινόν (πηγή φωτός), είναι αν
τανακλαστικόν φωτεινών άκτίνων κατά 
τρόπον περισσότερον ή όλιγώτερον έντο
νον καί άναλόγως τοϋ χρώματός του. Σώ
ματα λευκά, ώς τό πανταλόνι τοϋ είκονι- 
ζομένου μοτοποδηλατιστοΟ, άντανακλοΟν 
περισσότερον φώς. Άντιθέτως, σώματα μέ- 
λανα άπορροφοΟν, σχεδόν καθ’ δλοκλη- 

ρίαν, τάς φωτεινάς ακτίνας.
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Τ ί ε Τ ν α ι ά ν τ α ν ά κ λ α σ ι ς  φ ω τ ό ς
Οίονδήποτε σώμα, μή όν άφ' έαυτοϋ 

φωτεινόν (πηγή φωτός), είναι αντανα
κλαστικόν φωτεινών άκτίνων κατά τρό
πον φυσικόν, κατά τό μάλλον ή ήττον 
έντονον, άναλόγως τής δομής καί τοϋ 
χρώματός του. Σώματα λευκά ή ανοικτού 
χρώματος αντανακλούν πάντοτε περισ
σότερον φώς. Σώματα μελανά, τά ό
ποια δέν άντανακλοϋν τάς φωτεινός α
κτίνας, άλλά τάς άπορροφοϋν, σχεδόν 
καθ' ολοκληρίαν, είναι ορατά άπό άντί- 
θεοιν πρός παν ό,τι τά περιβάλλει.

Διακρίνομεν τρείς τύπους άντανακλο- 
οτήρων, ήτοι:

α>, Τ ό ν δ ι ά χ υ τ ο ν ά ν α κ λ α α τ ή ρ α
Εν δένδρον ή είς λίθος άντανακλούν 

τό είς αύτά προσπίπτον φώς (οίοδήποτε 
φώς) πρός όλας τάς κατευθύνσεις καί 
τό διαχέουν. Κατά συνέπειαν, τά σώμα
τα αύτά είναι ορατά άπό δλα τά μέρη, 
διότι άποστέλλουν τάς άντανακλωμένας 
φωτεινός άκτϊνας πρός όλας τάς κατευ
θύνσεις.

Επειδή, όμως, τό φώς, τό όποιον δέ
χονται, διαοπάται είς πολλάς άποκλινού- 
σας άκτϊνας, τά σώματα ταΰτα είναι ό- 
ρατά, ύπό οίανδήποτε γωνίαν, άλλά τό 
άντανακλώμενον φώς φθάνει μέχρι τών 
παρατηρητών άσθενές, δΓ ό καί δέν εί
ναι καλώς ορατά κατά τήν νύκτα.

6) Τ ό ν  ε δ ι κ ό ν  ά ν α κ λ α α τ ή ρ α
"Εν ύγρόν δάπεδον, τά λεία μάρμαρα, 

τά κρύσταλλα, είναι, αύτά καθ' έαυτά, ά- 
νακλαστήρες (ειδικοί)' τά όποια δέν δια
χέουν τάς είς αύτά προσπιπτούσας φω
τεινός άκτϊνας, άλλά τάς άποστέλλουν 
πρός ώρισμένην κατεύθυνσιν.

Εάν ή φωτεινή πηγή εύρίσκεται άκρι- 
βώς κατά μέτωπον τής ειδικής έπιπέδου 
έπιφανείας, ό αΕων τών άκτίνων είναι 
κάθετος πρός τήν έπιφάνειαν αυτήν καί 
αί άκτϊνες αντανακλώνται πρός τήν φω
τεινήν πηγήν. Άντιθέτως, όταν ό άΕων 
τών φωτεινών άκτίνων σχηματίζη γωνί
αν μέ τήν κάθετον πρός τήν έπιφάνειαν, 
αί άκτϊνες αύταί όνακλώνται πρός άλλην 
κατεύθυνσιν, ή δέ γωνία τών άνακλωμέ- 
νων άκτίνων πρός τήν έπιφάνειαν είναι

πάντοτε ίση πρός τήν γωνίαν προσπτώ- 
σεως τών άκτίνων έπί τής έπιφανείας. 
Χάρις είς τήν ιδιότητα αυτήν, δυνάμε- 
θα νό όχλήοωμεν τούς οφθαλμούς ά- 
τόμου τινός, διά τίνος καθρέπτου μας.
Επίσης, διά τόν αύτόν λόγον, δυνάμεθα 

νά ίδωμεν τόν έαυτόν μας είς ένα κα- 
θρέπτην, μόνον, έάν ίοτάμεθα έναντι 
αύτοΰ καί ούχί πλαγίως.

γ) Ά ν τ α ν α κ λ α σ τ ή ρ
Ο τύπος ούτος άνακλαστήρος έπι- 

στρέφει τό φώς είς τήν πηγήν του είς 
δέσμην συγκεντρωτικήν, οίαδήποτε καί 
άν είναι ή θέσις τής φωτεινής πηγής, 
έν σχέσει πρός τήν κάθετον (πρός αύ
τόν). Δέν ύπάρχει οχεδόν διάχυοις, συ
νεπώς ούτε άπώλεια φωτός. Οί οφθαλ
μοί τής γαλής είναι σχεδόν τέλειοι άν- 
τανακλαστήρες. Είναι τόσον λαμπεροί, 
διότι έπιστρέφουν τό είς αυτούς προσ
πίπτον φώς, π.χ. όταν τήν νύκτα έμπέ- 
σουν τά φώτα τού αύτοκινήτου μας έπί 
τών οφθαλμών αύτής. Δηλαδή, διά νά ί
δωμεν ένα άντανακλαστήρα, πρέπει νά 
τόν φωτίζωμεν ήμεϊς ή τουλάχιστον νά 
εϊμεθα έγγύς τής φωτεινής πηγής. Τ ο ι- 
α ύ τ η ε ί ν α ι ή π ε ρ ί π τ ω σ ι ς α ύ τ ο -  
κ ι ν η τ ι σ τ ο ϋ  ή π ο δ η λ ά τ ο υ  έ ν  
κ α ι ρ ώ  ν υ κ τ ό ς .

Ή βιομηχανία έχει παραγάγει ύλικόν 
άντανακλαστικόν, βασιζόμενον έπί τής 
οπτικής άρχής τών οφθαλμών τής γαλής. 
Τοιούτοι είναι οί άντανακλαστήρες, οί 
χρησιμοποιούμενοι ύπό τών αύτοκινήτων, 
μοτοποδηλάτων καί ποδηλάτων (φώτο 
STOP κλπ.), οί όποιοι έπιστρέφουν είς 
τήν πηγήν των τάς έπ' αύτών προσπι- 
πτούσας φωτεινός άκτϊνας, χωρίς διά- 
χυσιν καί κατά συνέπειαν άπώλειαν φω
τός.

Ή  ν υ κ τ ε ρ ι ν ή  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  τ ώ ν
ό χ η μ ά τ ω ν

Ο δημόσιος φωτισμός καί τά φώτα 
τών οχημάτων είναι, άναμφιβόλως, άνε- 
παρκή ύποκατάστατα τού φωτός τής ή- 
μέρας, δΓ ό καί κατά τήν νύκτα οί όδη- 
γοί οχημάτων καί οί λοιποί χρησιοΰχοι 
τών οδών δέν βλέπουν τό οδόστρωμα 
καί άλλα έμπόδια τόσον καλώς, όσον 
τήν ήμέραν, π.χ. έγκαρσίους έγκοπάς,

Χαρακτηριστική βίκων επικινδύνου ζώνης, 
κατά τήν ήμέραν καί νύκτα.

λίθους, ορύγματα κλπ. Η διαφορά αϋτη 
τής νυκτερινής όρατότητος (άνεπαρκής 
καθ' έαυτήν) έλαττοΰται, έτι μάλλον, 
κατά τήν έπί τίνος διασταυρώσεως συν- 
άντησιν δύο οχημάτων, ών οί οδηγοί ό- 
φείλουν νά άνάψουν τά φώτα διαοταυ- 
ρώοεως. Αρθρον 85 Κ.Ο.Κ.

Τ ά  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ μ ε ν α  έ κ  τ ή ς  
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  τ ώ ν  π ε ζ ώ ν ,  
κ α τ ά  τ ή ν  ν ύ κ τ α ,  π ρ ο β λ ή 
μ α τ α

Οί πεζοί χρησιμοποιούν τήν οδόν, όνευ 
νομικής τινός ύποχρεώοεως νά φέρουν 
λυχνίας ή άντανακλαστικά σήματα. Λόγω 
τής ιδίας των φύσεως καί τής τών έν- 
δυμάτων των, οΰτοι είναι διάχυτοι άν
τανακλαστήρες καί συνεπώς είναι πολύ 
ολίγον ορατοί είς τό σκότος. Ή άπόστα- 
σις όρατότητος τού πεζού τήν νύκτα εί
ναι έΕηρτημένη, ώς είκός, έκ τού χρώ
ματος τής ένδυμασίας του. Τά σκοτεινά 
χρώματα άπορροφοϋν περισσότερον φώς 
άπό τά φωτεινά' ώς έκ τούτου, πεζός 
μέ λευκήν ένδυμασίαν, είναι περισσότε
ρον ορατός τήν νύκτα άπό έτερον μέ 
μαύρην τοιαύτην. Έχει καταδειχθή, άπό 
πειράματα καί μελετάς είς όδούς μέ 
διάφορα χαρακτηριστικά, ότι, όταν ύ- 
πάρχη κυκλοφορία κατ' άντιθέτους κα
τευθύνσεις, ό οδηγός οχήματος, κυκλο- 
φοροϋντος μέ φώτα διασταυρώσεως, 
βλέπει τούς πεζούς είς τάς έΕής άπο- 
στόσεις:

Τά φώτα τών όχημάτων είναι ανεπαρκή 
ύποκατάστατα τοΟ φωτός τής ήμέρας.
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Α' Σκοτεινήν ενδυμασίαν φέροντας 
εις τά 26 μέτρα.

Β ' Γκρι ένδυμασίαν φέροντας εις τά 
31 μέτρα.

Γ' Άνοικτόχρωμον ένδυμασίαν φέ
ροντας εις τά 38 μέτρα

Δ ' Φέροντας πλακίδιον άντανακλα- 
στικόν εις τά 136 μέτρα

Άντιλαμθανόμεθα, ώς έκ τούτου, πό
σον έλάχιστα ορατοί είναι, κατά τήν νύ
κτα, ή πλειονότης των πεΖών.

Ά  τ έ λ ε ι α  ι, ά φ ο ρ ώ σ α ι  τ ή ν  
8 ρ α σ ι ν τ ο δ  ό δ η γ ο ϋ

Αύται είνα ι:
α) ’Ο ς ύ τ η ς δ ρ ά α ε ω ς

Η ελλειΕις όΕύτητος συντελεί εις τήν 
έπέλευσιν δυστυχήματος, διότι δυνατόν 
ό οδηγός νά χρειαοθή νά πληοιάση πολύ 
μίαν έπικίνδυνον κατάστασιν, ϊνα τήν 
άντιληφθή. Τούτο άποκαλεϊται, άλλως, 
-καθυστερημένη διάκρισις κινδύνου».
Επίσης, δυνατόν, ό οδηγός νά μή δύ- 

ναται νά άναγνώση τά περιεχόμενον 
μιας πινακίδος μέ μικρά γράμματα. Η 
τοιαύτη άτέλεια τού οδηγού έλέγχεται

ρικών συγκρούσεων οχημάτων.

δ) Ή  Ι λ λ ε ι ψ ι ς  έ κ τ ι μ ή σ ε ω ς  
α π ο σ τ ά σ ε ω ν  
Η έλλειψις ίκανότητος έκτιμήοεως ά- 

ποστάσεως ή όράσεως βάθους, ύπάρχει 
πάντοτε εις τούς έχοντας μόνον ένα ο
φθαλμόν.

ε) Ή  α χ ρ ω μ α τ ο ψ ί α

Ή τ ο ι , ή  έλλειψις ίκανότητος διακρί- 
σεως χρωμάτων. Αύτη έλέγχεται εύκό- 
λως π.χ. όταν ό οδηγός παραβιάΖη, κατ' 
έπανάληψιν, τά έρυθρόν φώς φωτεινού 
σηματοδότου, δέον νά ύποπτευώμεθα ά- 
χρωματοψίαν.

στ) Ή  β ρ α δ ε ί α  ί κ α ν ό τ η ς α
ν α π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  (άνακτήσε- 
ως δράσεως), μ ε τ ά  τ ή ν  έ κ τ ύ 
φ λ α )  α ι ν

Αϋτη, είναι, πολλάκις, ή βασική αί
τια των περισσοτέρων νυκτερινών δυ
στυχημάτων. Ύποπτευόμεθα ταύτην εις 
έκτροπός έκ τής όδοϋ, όταν οδηγός τις 
διεσταυρώθη μέ έτερον όχημα, τά όποιον

τού τελευταίου. Αλλοτε, οπανίως βεβαί
ως, ό οδηγός, όστις δέν έπιτυγχάνει νά 
πείση διά τών σημάτων του τόν χρησιμο
ποιούντο τούς προβολείς συνάδελφόν 
του, ποιείται καί αύτός χρήσιν προβολέ
ων. Ή συμπεριφορά αϋτη, βεβαίως, έ- 
πιβάλλεται άπό έκνευρισμόν, άποτελεϊ, 
όμως, έπικίνδυνον πρόΕιν, δυναμένην νά 
καταλήΕη εις δυστύχημα. Η χρήσις τών 
φώτων πορείας «προβολέων» άπαγορεύ- 
εται έκ τού άρθρου 85 τού Κ.Ο.Κ.: 1) 
Εντός κατωκημένης περιοχής καί 2) 
Εκτός κατωκημένης περιοχής «έν όψει 

άλλων οχημάτων», δηλ. όταν έν όχημα 
διαοταυρούται μέ έτερον ή βαίνη όπισθεν 
αύτοϋ κ α ί  έ ν τ ό ς  τ ή ς  ά κ τ ϊ ν ο ς  
έ ν τ ά σ ε ω ς  τ ώ ν  φ α ν ώ ν  τ ο υ .

Η σοβαρότης τού θέματος έπέβαλε 
τήν άντιμετώπιοιν τής παραβάοεως ώς 
πλημμελήματος (όρθρ. 85 Κ.Ο.Κ.), ήτις, 
κατά τά όρθρ. 41 τού Ν. 4841)30 έτιμω- 
ρεϊτο ώς πταίσμα. Ό  Κ.Ο.Κ. χρησιμο
ποιεί τάς λέΕεις «έν όψει άλλων οχημά
των» άντί τών «έν διασταυρώσει, μεθ' έ- 
τέρων οχημάτων», διότι ό όρος είναι 
πληρέστερος καί εύρύτερος, περιλαμβά
νουν τόσον τήν διαοταύρωσιν, όσον καί
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Υπόμνημα : Μέλαν =  άπόστασις άντιδράσεως, Λευκόν =  άπόστασις τροχοπεδήσεως καί μέλαν - λευκόν =  έπικίνδυνος ζώνη.

πρακτικώς, διά τής ύποχρεώσεως τούτου 
νά άναγνώση ψηφίο τινά ή γράμματα 
άπό τίνος λογικής άποστάσεως.

6) Ά μ β λ ύ τ η ς  δ ρ ά σ ε ω ς
Αϋτη είναι τά μειονέκτημα, κατά τά 

όποιον ό όδηγός δέν βλέπει έΕ έπαρ- 
κοϋς άποστάσεως μίαν μαύρην σιλου- 
έταν εις τά σκότος τής νυκτός. Ταύ
την ύποπτευόμεθα εις νυκτερινά δυστυ
χήματα ύπό άμυδρόν φώς. Ιδιαιτέρως, 
ή πάθησις αϋτη δυνατόν νά άποτελή τήν 
αιτίαν συγκρούσεως πεΖοϋ καί οχήμα
τος, κατά τήν έΕ άντιθέτου διαοταύρωσιν 
δύο οχημάτων μέ άνημμένα τά φώτα δια- 
σταυρώσεως, ιδία δέ, ότε ή ένδυμασία 
τοϋ πεΖοϋ είναι γκρι χρώματος.

γ) Τ ό  σ τ ε ν ό ν  ό π τ ι κ ό ν  π ε δ ί ο ν

Τά στενόν οπτικόν πεδίον ύπάρχει καί 
εις τούς μονοφθάλμους. Τό όπτικόν πε
δίον όδηγοϋ τινός δύναται νά περιορι- 
σθή καί έΕ άντικειμένων τοϋ αύτοκινή- 
του ή τών έπιβαινόντων, ώς έπίσης καί 
έκ τής γωνίας τών στηριγμάτων τοϋ ά- 
νεμοθώρακος. Τό στενόν όπτικόν πεδίον 
δέον νά ύποπτευώμεθα πάντοτε έπί πλευ-

είχε ισχυρά φώτα καί ήρχετο έΕ άντιθέ
του. Πολλοί, έκ τών παρ' ήμίν όδηγών, 
είναι είθισμένοι εις τήν συνεχή έναλλα- 
γήν τών φώτων, κατά τήν έΕ άντιθέτου 
διαοταύρωσιν μεθ' έτέρου οχήματος (με
γάλα, μεσαία, μικρά, σβέσις τελεία καί τ' 
άνάπαλιν)' Η τ ο ι α ύ τ η  έ ν α λ λ α γ ή  
( ά π ό τ ο κ ο ς  τής μ ά κ ρ ο ς  συνη -  
θ ε ί α ς τ ώ ν ό δ η γ ώ ν )  τ υ γ χ ά ν ε ι  
π α ρ ά ν ο μ ο ς ,  κατά τό αρθρον 85 
Κ.Ο.Κ. Ή έναλλαγή είναι πράΕις άνόη- 
τος, όσον καί έγκληματική, έκτος έάν 
ύπάρχη άνάγκη είδοποιήοεως τοϋ έΕ άν
τιθέτου βαίνοντος οχήματος, ϊνα άντικα- 
ταστήση τούς άνημμένους προβολείς του 
διά τών φώτων διασταυρώσεως (μεσαί
ων)' Αλλά, καί έν τοιαύτη περιπτώσει, ή 
έναλλαγή δέον νά συντελεσθή ταχύτατα 
καί ούχί διά πολλών έπαναλήψεων, άπο- 
σκοποϋσα εις τήν άπόσπασιν τής προσο
χής άφηρημένου όδηγοϋ ή τήν συμμόρ- 
φωσιν τοϋ ένεργοϋντος έγωίστικώς καί 
έκ προθέσεως. Ούχί οπανίως, οδηγοί τι- 
νές, έπιμένουν νά κινούνται μέ άνημμέ
νους προβολείς, παρά τά έπανειλημμένα 
σήματα τοϋ έτέρου. Εις τοιαύτας περι
πτώσεις, τά δυστυχήματα άποφεύγονται, 
κατά κανόνα, χάρις εις τήν σωφροσύνην

έτέραν ουναφή περίπτωσιν (π.χ. πορεία 
ύπό γωνίαν 90°). Έκ παραλλήλου, ό Κ. 
Ο.Κ., καί έν συνεχεία τής άπαγορεύσεως 
τών προβολέων «έν όψει άλλων οχημά
των»' έπιβάλλει καί άνάλογον προσαρμο
γήν τής ταχύτητος τοϋ οχήματος πρός 
τήν ύπάρχουσαν όρατότητα, ήτοι τ ή ν  
έ λ ε γ χ ο μ έ ν η ν  ά π ό σ τ α σ ι ν .  Ή 
ρητή αϋτη διάταΕις, ήτις περιελήφθη, ω
σαύτως, εις τό αρθρον 85 παράγρ. Ιγ, 
έθεωρήθη άναγκαία, καίτοι τοιαύτη ύπο- 
χρέωσις προκύπτει σαφώς καί έκ τοϋ άρ
θρου 76 παραγρ. 2 Κ.Ο.Κ. Εις περίπτω- 
σιν δυστυχήματος, άνεΕαρτήτως τής ύ- 
παιτιότητος τοϋ ποιουμένου χρήσιν έκτυ- 
φλωτικών φώτων όδηγοϋ, προκύπτει συν- 
υπαιτιότης καί τοϋ έτέρου, κατά τάς 
προρρηθείσας διατάΕεις τών όρθρ. 76 § 
2, 85 Κ.Ο.Κ.
’Ε λ ε γ χ ό μ ε ν η  ά π ό σ τ α σ ι ς

Ελεγχομένην άπόστασιν καλοϋμεν τό 
εις έκάστην στιγμήν πρό τοϋ όδηγοϋ έκ- 
τεινόμενον τμήμα τής όδοϋ, τό όποιον 
ούτος βλέπει καλώς καί έλέγχει, ώς ά- 
πηλλαγμένον έμποδίων. Ή έλεγχομένη ά- 
πόστασις τήν ήμέραν περιορίΖεται έκ τών 
στροφών τής όδοϋ, τών έδαφικών έΕάρ-
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οεων, τών έσταθμευμένων ή έν κινήσει 
αυτοκινήτων και άλλων εμποδίων, πρός 
δέ καί άπό διαφόρους καιρικός συνθή- 
κας, ώς ή όμίχλη, ή βροχή, ή χιών, ό 
κονιορτός, εις μή όσφαλτοοτρωμένας ο
δούς κλπ.

Κατά τήν νύκτα, αϋτη περιορίζεται, έπί 
πλέον, καί έκ τού σκότους, εκτεινόμενη, 
έπί εύθυγράμμων τμημάτων, μέχρι τού 
μήκους τής φωτεινής δέσμης τών χρη- 
σιμοποιουμένων έκάοτοτε φώτων.

Η χρησιμοποίησις τών φώτων πορεί
ας (προβολέων) άποτελεί πραγματικήν 
τικήν άπειλήν τών όρων άσφαλούς διε
ξαγωγής τής κυκλοφορίας. Συνιστά 6α- 
ρύτατον σφάλμα καί πράΕιν έγωίστικήν, 
καταδεικνύουοαν έλλειψιν συνεργασίας 
μέ οίναδήποτε οδηγόν, χρησιοϋχον τής 
όδοϋ.

Ή κατά τάς διατάξεις τού Κ.Ο.Κ. χρή- 
σις τού συστήματος φωτισμού καταδει
κνύει τήν πνευματικήν ήμών καλλιέργει
αν καί τό ύψος τής κυκλοφοριακής ήμών 
άγωγής. Τά φώτα τού αύτοκινήτου μας 
άποτελούν, βεβαίως, ένα θαυμάσιον τρό
πον έπικοινωνίας καί συνεννοήσεως μετά 
τών οδηγών τών λοιπών οχημάτων καί 
τών πεΖών, διότι δΓ αύτών γνωρίΖομεν 
τήν θέσιν καί κατεύθυνσιν ήμών, άλλα 
οπωσδήποτε ύπό τήν προϋπόθεσιν τής 
ορθής, έγκαιρου καί καταλλήλου χρήσε- 
ως αύτών.
Ή  π ρ δ τ ώ ν  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν  

έ κ τ ε ι ν ο μ έ ν η  έ π ι κ ί ν δ υ ν ο ς  
ζ ώ ν η

Εις τήν προέκτασιν τής πορείας έκα
στου αύτοκινήτου, ύπάρχει ή έπικίνδυνος 
Ζώνη, ήτοι έκείνη έντός τής όποιας είναι 
άδύνατος ή άκινητοποίησις τού αύτοκι- 
νήτου. Ως γνωστόν, ή άκινητοποίησις 
τού αύτοκινήτου ύπόκειται, όσον άφορό 
τό όχημα, αύτό καθ' έαυτό, εις τούς 
νόμους τής φυσικής καί τής μηχανικής 
καί όσον άφορό τόν οδηγόν, εις τούς 
νόμους τής ψυχολογίας. Κατά ταϋτα, τό 
μήκος τής έπικινδύνου Ζώνης έξαρτάται 
έκ τών κάτωθι:

α) Τής ταχύτητος τού οχήματος.
6) Τής καταστάσεως τού οδοστρώμα

τος. (Ξηρόν, ύγρόν, χιών, πάγος κλπ.).
γ) Τής καταστάσεως τού οχήματος (έ- 

λαστικών, βάρους αύτοΰ, συστήματος 
τροχοπεδήσεως, φορτίον) καί

δ) Τού χρόνου άντιδράσεως τού όδη- 
γοΰ, τής οπτικής όξύτητος αύτοΰ καί τής 
άποσπάσεως τής προσοχής του, έκ τής 
προεκτάσεως τής πορείας τού αύτοκινή- 
του του ή οΟ.

Εις τήν προηγουμένην σελίδα παρε- 
τέθη πίναξ έπικινδύνου Ζώνης, διά 
διαφόρους ταχύτητας οχημάτων, λει- 
τουργούντων καλώς καί κινουμένων έπί 
εύθυγράμμου όδοΰ μέ ξηρόν οδόστρω
μα. Ώ ς χρόνος άντιδράσεως ένταϋθα 
έλήφθη τό 1 ' ’ , δηλαδή ό χρόνος συνή
θους άντιδράσεως κανονικού οδηγού, ό
πως πραγματοποιήση έναρξιν τροχοπε
δήσεως, εύθύς ώς ή δημιουργηθεϊσα πρό 
αύτού έπικίνδυνος κατάστασις έμπέση 
εις τό όπτικόν του πεδίον.

Αί άνωτέρω άποστάσεις ισχύουν, βε
βαίως, ύπό ιδεώδεις συνθήκας. Κατά λο
γικήν άπόληξιν, έάν ή προσοχή τού ο
δηγού άπεσπάσθη, έξ οίουδήποτε λόγου, 
ή τά έλαστικά τού οχήματος είναι έφθαρ- 
μένα, ή τά σύστημα τροχοπεδήσεως έ-

λειτούργησε πλημμελώς, ή ή οδός είναι 
ολισθηρά (παράγων τριβής), τότε αί άνω
τέρω άποστάσεις αύξάνουν. Ενταύθα δέ
ον νά τονισθούν τά έξής, όλως ένδιαφέ- 
ροντα διά τούς οδηγούς, πρός άποτρο- 
πήν τών άτυχημάτων :

1) Ούδέν αύτοκίνητον δύναται νά α- 
κινητοποιηθή στιγμιαίως.

2) Ή  άπόστασις άντιδράσεως είναι 
άνάλογος πρός τήν ταχύτητα τού αύτο- 
κινήτου.

3) Ή  άπόστασις τροχοπεδήσεως εί
ναι άνάλογος πρός τό τετράγωνον τής 
ταχύτητος τού αύτοκινήτου.

4) Η σχέσις άποστάσεως τροχοπεδή
σεως καί παράγοντος τριβής (άσφαλτος 
ξηρά, ύγρά, πάγος, χιών, κλπ.) είναι άν- 
τιστρόφως άνάλογος, πρός τόν παράγον
τα τριβής Ήτοι, έάν ή άσφαλτος είναι 
ύγρά, ή άπόστασις τροχοπεδήσεως έπι- 
μηκύνεται δυσαναλόγως.

Έκ τών άνωτέρω καθίσταται σαφές, 
ότι ή ασφαλής κυκλοφορία είναι έξηρτη- 
μένη, κατά μεγα μέρος, έκ τής πλήρους 
άναγνωρισεως τών έμποόίων ύπό των ό- 
δηγών, πριν ή ταύτα ευρεθοΰν έντός τής 
έπικινδύνου Ζώνης τής τροχιάς τού αύτο- 
κινήτου των, διότι τότε τό ατύχημα είναι 
άναπόφευκτον. Βεβαίως, τήν ήμέραν, ή 
άναγνώρισις τών επικινδύνων καταστά
σεων ύπό τών όδηγών δέν παρουσιάΖει 
μεγάλην δυσχέρειαν όταν φυσικά τηρούν
ται έπιμελώς οί κανόνες κυκλοφορίας. 
Κατά τήν νύκτα, όμως, ή οπτική ίκανό- 
της όλων τών χρησιούχων τών οδών μει- 
οΰται, δΓ ό όοηγοί, μοτοποδηλατισταί, 
ποδηλατισταί καί πεΖοί, είναι απαραίτη
τον, όπως «αύξάνουν τόν συντελεστήν 
φωτεινότητός των», ϊνα καθίστανται ο
ρατοί άπό ικανών άποστάσεων. Ίδ ια οί 
πεΖοί, μοτοποδηλατισταί, ποδηλατισταί. 
Είναι κοινόν μυστικόν τών όδηγών, ότι, 
πολλάκις, κατά τήν νύκτα, εύρίσκονται 
ίιπροόπτως εις έγγυτάτην άπόστασιν προ- 
πορευομένων μοτοποδηλάτων, ποδηλά
των καί ιππηλάτων, ανευ αντανακλαστι
κών φώτων (STOP) καί δή έντός τής 
έπικινδύνου Ζώνης δΓ αύτούς, ότε, μό
νον διά καταλλήλου έλιγμού τού πηδα
λίου, άποφεύγωσι τήν έπ' αύτών πρόσ- 
κρουσίν των.

Αλλά, διά νά καταδειχθή, έτι σαφέ- 
ατερον, ή σημασία τών αντανακλαστι
κών εξαρτημάτων κατά τήν νύκτα, ας πα- 
ρατηρήσωμεν τάς περιπτώσεις τών πε- 
Ζών διαφόρου ένδυμασίας, Α, Γ, Δ, ώς 
προανεφέρθησαν:

Οίονδήποτε όχημα, κατά τήν νύκτα, 
δέν πρέπει νά βαίνη μέ τοιαύτην ταχύ
τητα, ώστε νά άποτελή κίνδυνον διά τούς 
πεΖούς καί δή έντός άστικών περιοχών.

Ό  πεΖός Α ' μέ σκοτεινήν ενδυμασί
αν, ούτινος ή άπόστασις όρατότητος αύ
τού είναι 26 μ., εύρίσκεται έντός τής ε
πικινδύνου Ζώνης οχήματος, κινουμένου 
μέ ταχύτητα 40 Χ)Ω.

Ό  πεΖός Γ', καίτοι φέρει άνοικτόχρω- 
μον ένδυμασίαν καί είναι ορατός άπό ά
ποστάσεως 38 μ., απειλείται άπό όλα 
τό οχήματα, ότινα κινούνται μέ ταχύτη
τα, άνωτέραν τών 50 Χ)Ω.

Μόνον ό πεΖός Δ \  έφωδιασμένος μέ 
έξάρτημα άντανακλαστήρος, έχει περι
θώρια άσφαλείας.

Έκ τών έν λόγω παρατηρήσεων προ- 
κύπτωσι τά έξής σημαντικά συμπερά
σματα :

α) Οί πεΖοί, κατά τήν νύκτα, δέν είναι 
ορατοί άπό μακρός άποστάσεως (όπως 
πιστεύουν).

6) Ή σωματική των άκεραιότης (α
σφάλεια αύτών) έξαρτάται άπό τήν ό- 
ρατότητα τών ένδυμάτων των. Τούτο, 
διότι, τό μέν σκούρον ένδυμα τού πεΖου 
Α ' άπορροφό τό μεγαλύτερον μέρος τού 
φωτός τών φανών τού αύτοκινήτου καί 
δέν άντανακλό σχεδόν τίποτε εις τούς 
οφθαλμούς τού οδηγού, τό δέ άνοικτό- 
χρωμον ένδυμα τού πεΖοΰ Γ' δέν άπορ
ροφό πολύ φώς, άλλά τό άντανακλρ πρός 
όλας τάς κατευθύνσεις, δΓ όν λόγον καί 
μικρά μόνον ποσότης αύτού φθάνει εις 
τούς οφθαλμούς τού οδηγού.

Άντιθέτως, ή άντανακλαστική πινακίς 
τού Δ ' πεΖοΰ, άντανακλό τό φώς κατ' 
εύθεϊαν εις τούς οφθαλμούς τού οδηγού, 
δΓ ό καί είναι ορατή εις άπόστασιν άνω 
τών 136 μ.

Απαιτείται, όθεν, νά έχωμεν άρτίαν ό- 
ρασιν, άλλά καί νά εϊμεθα ορατοί κατά 
τήν νύκτα, εις τρόπον ώστε νά έπισημαί- 
νεται ή θέσις καί ή πορεία ήμών. Αύτό 
άποτελεί σημαντικόν παράγοντα προλή- 
ψεως τών τροχαίων άτυχημάτων.

Βιβλιογραφία :
1) Ό  άνθρωπος καί τό αύτοκίνητον, 

ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ.
2) Ερμηνεία Κ.Ο.Κ., Άντεισαγελέως 

MIX. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ.
3) Ή  ποινική εύθύνη έκ τών κυκλο- 

φοριακών παραβάσεων, ΑΝΝΑΣ ΨΑ- 
ΡΟΥΔΑ -  ΜΠΕΝΑΚΗ.

4) Ή τρομερά αιμορραγία τού πληθυ
σμού τής χώρας μας άπό τά άδικά τρο
χαία άτυχήματα, ΑΡ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ.

5) Διαλέξεις σεμιναρίου τεχνικής τής 
σηματοδοτήσεως.

6) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος — Λα- 
ρούς.

7) Κ.Ο.Κ.
8) Ή τέχνη τού οδηγού AUTO 

EXPRES
9) Περιοδικόν CARRETERAS
10) Περιοδικόν AUTO EXPRES
11) Περιοδικόν «Νέον Αύτοκίνητον»
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— Μά δέν στάθμευσα. Κάνω συνεχώς 
μπρδς - πίσω.

(Του Κ. Μητρόπουλου)
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Τ ά  π α λ ι ά
(· i Ί  c- ' i Ί

π ο λ ε μ ι ι ι ά
ι ι ά λ α ν τ α

Ύττό Ύ παρχ)κος έ.σ. κ. Δ. Δ Ρ Α Κ Ο Υ

Κάθε χρόνο, όταν έρχονται τά Χριστούγεννα καί ή Πρωτοχρονιά, όλο και κάτι θά θυμηθώ άπό τά
παιδικά μου χρόνια. _ , ,

"Οταν ήμουν μαθητής τοΰ Δημοτικού Σχολείου, κάθε χρόνο, ό δάσκαλος τού χωριού μας, αυτε, τις 
ημέρες, πού διακόπταμε τά μαθήματά μας, μάς χώριζε σέ δυό ομάδες, ορίζοντας συνάμα καί ^να αρχηγό γ.α
τήν κάθε μιά, γιά νά πούμε τά κάλαντα. ,

θυμάμαι κάποια χρονιά, δ δάσκαλος μέ έβαλε αρχηγό, στή μιά από τις Ο υ ο  ομαοες. Ιην παραμονή 
των Χριστουγέννων, μετά τήν έκκλησία, πού γύρισαν οί νοικοκυρές στά σπίτια τους, πήγαμε και ψα αμε 
τά καθιερωμένα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα:

«Καλήν έσπέραν άρχοντες, αν είναι δρισμός σας...»
—  Αύτόν πού λέμε κάθε χρόνο. "Ενας είναι ό 'Αη 

λης Μπαρμπα - Ντούλα, τού λέω.
— Γιά ν’ ακούσω, πώς άρχίζει;
— ’Αρχιμηνιά κ ι’ άρχιχρονιά, ψηλή μου δενδρολιβανιά

Περάσανε τά Χριστούγεννα καί περιμέναμε τήν παραμονήν 
τής Πρωτοχρονιάς, γιά  νά πούμε τόν "Αη - Βασίλη.

Τρεις —  τέσσερες ήμέρες, πρίν τήν Πρωτοχρονιά, πήγα νά 
έπισκεφθώ τήν γιαγιά μου, πού έμεινε ατό γειτονικό χωριό.
Τήν άλλη μέρα, στήν έπιατροφή μου, συνάντησα στό δρόμο τόν 
γνωστό μου Μπάρμπα - Ντούλα, ένα μεσόκοπο χωρικό, άπό κά
ποιο μακρυνό χωριό, πού έκανε τόν μικρέμπορο. Βαδίζοντας, 
πιάσαμε τή συζήτησι. ϊ έ  κάποια στιγμή μέ ρώτησε:

— Ποιόν "Αη - Βασίλη θά πήτε μεθαύριο τήν παραμονή;
« Αρχιμηνιά κι' αρχιχρονιά, χαρά σέ τούτη τή Γενιά, 
κΓ άρχή καλός μας χρόνος, πού τής πρέπει δάφνης κλώνος. 
"Αγιος Βασίλης έρχεται κΓ όλοι σας τόν κατέχετε, 
άπό τήν Καισαρία, χ α ί ρ ε  ώ χ α Τ ρ ε  έ λ ε υ θ ε ρ ι α .  
Βαστά εικόνα καί χαρτί, τσολιάδες είστε σταυραετοι, 
χαρτί καί καλαμάρι, γειά σας Ελληνες φαντάροι.
Τό καλαμάρι έγραφε καί τήν Τουρκιά τήν Εέγραφε, 
καί τό χαρτί όμίλει τής Ελλάδος χρυσέ ήλιε.
Βασίλη πόθεν έρχεσαι; καί στ°  Βαρδάρη βρέχεσαι;
Καί πόθεν κατεβαίνεις; καί στΠ Σαλονίκη μπαίνεις;
Από τή μάνα μ έρχομαι, π ρ ό ά  τά νησιά κατέρχομαι 

καί στό Σχολειό πηγαίνω, στΠ Μακεδονία μπαίνω.
Κάτσε νά φάς, κάτσε νά πιήα κ<ή Μέσ στήν Ηπειρο νά μπης 
κάτσε νά τραγουδήσης, τό ΜπιΖάνι νά γκρεμίσης.
Εγώ γράμματα μάθαινα. Νά πάρης καί τά Γιάννενα.

Τραγούδια δέν ήΕεύρω καί στ °  Δρίσκο θά σας εϋρω.
Σάν δέν γνωρίζεις γράμματα, του στόλου μας τά θαύματα, 
πές μας τήν Αλφα - Βήτα κΓ ™  θέλης καί άρμάδα Ζήτα.
Τήν πατερίτσα, άφησε κιήρθε κοντά καί κάθησε, 
νά πή τήν "Αλφα - Βήτα καί * ατα ΤΓ·ν Πολι εκοιτα.
ΚΓ ή πατερίτσα ήταν Εερή κΓ όπως την εστησε στ αμπρί, 
έπέταΕε βλαστάρια! Γ ε ι ά  χ α ρ α ο α ς  π α λ λ η κ α ρ ι α !  
ΚΓ άπάνω στά βλαστάρια της και στα περ.κοκλαδια της 
Περδίκια κελαηδούνε κΓ εύΖωνακια n° AfMOuvo 
Κατέβηκεν ή πέρδικα, γειά

Τήν άλλη μέρα συγκεντρωθήκαμε δλοι τής δμάδος μου καί τά 
μάθαμε άπ’ έξω καί τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς εϊμασταν 
έτοιμοι καί άρχίσαμε πρωί - πρωί νά τά λέμε, γυρίζοντας δλα 
τά σπίτια τοΰ χωριοΰ.

Θυμάμαι πόση μεγάλη έντύπωσι έκαμαν τ ά  π ο λ ε μ ι κ ά  
α ύ τ ά  κ ά λ α ν τ α  ατούς χωριανούς μου, έκείνη τή χρονιά.
'Όταν δέ, κατά τό μεσημέρι, πήγαμε νά τά ποΰμε στά μαγα-

Βασί-

Οχι, μοΰ λέει. Ή ’δική σου όμάδα θά πρέπει νά πή τόν 
"Αη - Βασίλη πού λέγαμε έμείς, δταν ειμεθα στρατιώτες στόν 
πόλεμο. Καί άν θέλης, τώρα πού θά πάμε στό χωριό, θά στόν 
πω νά τό γράψης. Καί πράγματι, δταν φθάσαμε στό χωριό, άρ
χισε νά μοΰ λέη καί εγώ έγραφα:

σας παιδιά λεβέντικα...»
ζιά, πολλοί δακρύζανε καί μάς έλεγαν νά τά έπαναλάβουμε δυό 
καί τρεις φορές. Γιατί δλοι κάτι είχαν νά θυμηθοΰν άπό τούς 
θρυλικούς έκείνους πολέμους τοΰ 1912 —  13. "Ηταν ή Ιποχή 
κατά τήν όποιαν δλοι οί "Ελληνες ζοΰσαν έντονα, λόγψ των 
γεγονότων, τό όνειρο τής μεγάλης ’Ιδέας (πάλι μέ χρόνους μέ 
καιρούς πάλι δικά μας θάναι).
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CTZI f  I l l ' l l  N Ι Π
Ή ώλοκληρωμένη Ανθρώπινη προσωπικότης

Κατά τήν Ελληνοχριστιανικήν μας νοοτροπίαν, πρός τήν 
όποιαν συμφωνεί καί ή νοοτροπία τών πλέον πεπολιτισμένων 
ελευθέρων λαών, ή ώλοκληρωμένη ανθρώπινη προσωπικό- 
της αναπτύσσεται μέσα εις τό πλαίσιον τών έΕής τεσσάρων 
ά Ε ι ώ ν : Θ ε ό ς ,  Τ ι μ ή  (έντός τής όποιας νοείται καί ή 
Πατρίς καί ή Ελευθερία), Υ γ ε ί α  καί Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  
Α ύ τ ά ρ κ ε ι α .

Ο Χριστιανισμός φωτίΖει, ζωογονεί καί ολοκληρώνει τό 
περιεχόμενον τών τεσσάρων αύτών άΕιών (Θεός, Τιμή, Υ
γεία, Οικονομική αύτάρκεια), τάς όποιας είχεν ήδη διακρίνει 
καί υπογραμμίσει ή νοοτροπία τών Αρχαίων Ελλήνων Προ
γόνων μας.

Αί δύο πρώτοι άΕίαι (Θεός, Τιμή) άφθαρτοι καί άμετάβλη- 
τοι, γίνονται προσιτοί εις τόν θνητόν άνθρωπον, ώς Ακρον 
Αγαθόν (Θεός)' ώς Ηθικός Νόμος, ώς Συνείδησις καί ώς 
Έλευθέρα Θέλησις (Έλευθέρα Βούλησις), διά τών όποιων 
καί μόνον έπιτυγχάνει ό άνθρωπος νά γίνη ήθική προαωπι- 
κότης καί νά Ζήση έμπράκτως ήθικόν βίον.

Τό άκρον καί ϋψιστον Αγαθόν καί ή πηγή παντός άγαθοϋ 
είναι ό "Αναρχος καί "Ατελεύτητος, ό Πανάγαθος καί Παν
τοδύναμος καί Παντοκράτωρ Θεός!

Η προσέγγισις πρός τόν Θεόν, ή ένωσις μετά τού Θεού, 
δι" έΕομοιώσεως πρός Αύτόν, οδηγεί τόν θνητόν άνθρωπον 
εις τήν τελειότητα καί μακαριότητα τής άθανασίας καί τής 
αίωνιότητος, τά όποια φύσει ορέγεται ό άνθρωπος.

Μόνον έπί τοιαύτης βάσεως καί έπί τούτου τού σκοπού 
κατανοεϊται, άτι είναι δυνατόν καί κατορθωτόν τό άγαθόν, 
έν άλω του τώ περιεχομένω.

Μόνον ύπό τάς προϋποθέσεις αύτάς έρμηνεύεται ό ύπάρ- 
χων συγχρόνως πρός τήν ϋπαρΕιν τής άνθρωπότητος Εις 
Νόμος, ό διέπων τόν 6ίον άπάντων άνεΕαρτήτως τών λογι
κών όντων.

Έν τούτοις, τό πρώτον βήμα διά νά γίνη ό άνθρωπος ήθι
κή προσωπικότης καί νά προοδεύοη εις τήν ήθικήν του τε- 
λειοποίησιν είναι ή γνώσις καί έπίγνωσις τού "Αγαθού.

Τήν ακριβή, όμως, καί ορθήν γνώσιν τού άγαθοϋ έπισκο- 
τίΖει καί σκιάΖει πολύ ή έκ τής πτώσεως καί προπατορικής 
άμαοτίας τού άνθρώπου σύνχυσις τής άνθρωπίνης συνειδή- 
σεως, έΕαχρείωοις τής άνθρωπίνης καρδίας καί ή έΕασθένη- 
σις τής άνθρωπίνης θελήσεως.

Ή Χριστιανική μας Πίστις είναι ή πηγή, άπό τήν όποιαν 
πηγάΖουν καί τά Δόγματα, άτι να Ζητεί ό Θεός νά πιστεύω- 
μεν καί αί Έντολαί, τάς όποιας θέλει νά τηρώμεν, εις τήν 
καθημερινήν μας Ζωήν καί εις ολόκληρον τόν βίον μας.

Τό ήθος καί ή Ηθική έχουν άμεσον σχέσιν πρός τό έθι- 
μον, τήν έΕιν, τήν συνήθεαν.

Καί όπως ή έΕις, ή συνήθεια καί τό ήθος γίνεται δευτέρα 
φύσις τού άνθρώπου, άναλόγως τής ιδιοσυγκρασίας του, τού 
περιβάλλοντος εις τό όποιον θά Ζήοη, τής μορφώσεως καί 
τής άγωνής τήν όποιαν θά λάβη καί τού παραδείγματος τό 
όποιον θά έπιδράση έπ" αύτοϋ. Καί ή άρετή είναι έΕις καί 
άσκηοις πρός άπόκτησιν ισχυρός καί σταθερός θελήσεως.

Ό  ϋ ψ ι σ τ ο ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς  τ ο ύ  ά ν θ ρ ώ π ο υ ,  
έ πί  τ ή ς  Γής ,  ε ί ν α ι  νά  γ ί ν η  ώ λ ο κ λ η ρ ω μ έ 
νη ά ν θ ρ ω π ί ν η  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς .

Καί πρότυπον, πρός τό όποιον έχει καθήκον νά φθάση ό 
άνθρωπος, είναι αύτός ό Πλάστης καί Δημιουργός τού αν
θρώπου καί τού Σύμπαντος, ό Θεός, ό Έπουράνιος Πατήρ.

Πρέπει, δηλαδή, εις όλην του τήν Ζωήν, νά άγωνι'Ζεται ό 
άνθρωπος νά γίνη «κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν» τού Θεού, εί- 
κών καί ομοίωμα τού Θεού, μικρός Θεός.

"Ιδού ό τελικός σκοπός καί τό άκρον άγαθόν τού "Ηθικού 
Βίου. Πραγματοποιεί δέ τόν ύψηλόν αύτού προορισμόν ό άν
θρωπος, νά άποκτήση ήθος καί νά πλησιάση τά χαρακτηρι-

Ύττό Πανοσ. 'Αρχιμανδρίτου, Καθηγητοΰ Φιλολόγου - 
Θεολόγου κ. Ε. ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΑ Δ Η

στικά τού Θεού, τήν άρετήν καί τήν ά γ α θ ό τ η ταζόταν ή θέλη- 
σίς του. διά τής καταλλήλου άγωγής, έΕοπλισοή μέ τήν δύ- 
ναμιν, νά πράττη, νά σκέπτεται καί νά λέγη μόνον τό άγαθόν

Λατρεία τού Θεού «έν πνεύματι καί άληθεία» καί τήρηοις 
τών "Εντολών τού Θεού, αί όποίαι καθορίΖουν τήν Χριστια
νικήν Ήθικήν, ιδού τό πρότυπον τής τελείας άνθρωπίνης 
προσωπικότητας καί τό ύπέρτατον καθήκον τού άνθρώπου.

Καί ό άριστος τών φιλοσόφων Σωκράτης καί ό κατ έΕο- 
χήν έρμηνευτής αύτού Πλάτων, καί πάντες οί άλλοι Σοφοί, 
μέ τά βαθυστόχαστα καί ήθικολογικά συγγράμματά των, δέν 
ήδυνήθησαν νά μεταβάλλουν όχι μόνον τήν άνθρωπότητα, έν 
τώ συνόλω της, εις ένάρετον, άλλ" ούτε καί τούς άνθρώπους 
τού στενού περιβάλλοντος των κατώρθωσαν νά τούς κά
μουν, άπό κακούς, έναρέτους.

"Ενώ ό Χριστιανισμός, μέ τήν ούράνιον Διδασκαλίαν του 
καί τήν θεοδίδακτον Ήθικήν του, καί τήν άνθρωπότητα έΕηυ- 
γένισε καί μυριάδας "Ηρώων καί Μαρτύρων τής Αρετής καί 
τής "Ηθικής καί τής Άγνότητος έχει νά παρουσιάση, διά 
μέσου τών 20 αιώνων τής έπιβιώσεώς του καί σήμερον 
άκόμη.

Ή Χριστιανική "Ηθική, ή όποια εις όλα της τά σημεία 
είναι λογική, μάς διδάσκει, ότι ολόκληρος ό έπίγειος βίος 
μας δέον νά είναι συνεχής άγών, έναντίον τού κακού, τής 
άμαρτίας, καί πρός κατίσχυσιν τής πολυμόχθου καί άφθάρ- 
του άρετής!

Εις τόν δυοκολώτατον αύτόν άγώνα, διά τήν άπόκτησιν 
Χριστιανικού ήθους, ή Χριστιανική μας Πίοτις προσφέρει τήν 
πανοπλίαν τού Πνεύματος καί τό σωτήριον μυστηριώδες 
στοιχεϊον τής Χάριτος τού Θεού, όπερ πηγάΖει άπό τήν 
Σταυρικήν θυσίαν καί τήν Άνάστασιν τού Λυτρωτοΰ τής Άν- 
θρωπότητος Ιησού Χριστού.

"Άλλωστε, ό ίδιος ό Μονογενής Υιός τού Θεού, ό Θεάν
θρωπος Κύριος ήμών "Ιησούς Χριστός, έγινεν άνθρωπος καί 
έΖησεν, έπί τής Γής, έπί 33 όλα έτη, διά νά μάς άφήση πα
ράδειγμα καί πρότυπον, πώς πρέπει νά Ζώμεν τήν ίδικήν Του 
άγι'αν Ζωήν I

"Έκτοτε, ό,τι καλόν έχει νά έμφανίση ή άνθρωπότης, τό 
οφείλει εις τόν Χριστόν, εις τήν Χριστιανικήν Πίστιν, εις τήν 
Χριστιανικήν "Εκκλησίαν, εις τήν Χριστιανικήν Ήθικήν Κοι
νωνίαν.

Η άνύψωσις τών ήθών, ή αύταπάρνησις καί αύτοθυσία, 
διά τήν άνακούφιοιν καί θεραπείαν τού πόνου καί τής δυστυ
χίας τού συνανθρώπου, τά "Ιδρύματα καί Άσυλα τού Πόνου 
καί τής Συμφοράς, τής νηπιότητος, τού γήρατος, τών άνιά- 
των νόσων, αί ύψηλα'ι κοινωνικοί ίδέαι, περί τής άΕίας τής 
άνθρωπίνης προσωπικότητος, τά άνθρώπινα δικαιώματα, αί 
κοινωνικοί άσφαλίσεις καί γενικώς ή περιφρούρησις καί κα- 
τοχύρωσις τής άΕιοπρεπείας τής άνθρωπίνης προσωπικότη
τος, πάντα ταύτα είναι άναμφισβήτητοι καρποί τής Χριστια
νικής "Αγάπης, ήτις άποτελεί τό θεμέλιον καί τό έπιστέγα- 
σμα τής Χριστιανικής "Ηθικής.

Οί καρποί δέ άκοιβώς αύτοί τής Χριστιανικής "Ηθικής πεί
θουν πλήρως, περί τής άνωθεν άποστολής τού Χοιστιανισμοΰ.

Τέλος, όφείλομεν νά διακηρύΕωμεν, ότι ό Χριστιανισμός 
δέν έΕασφαλίΖει μόνον τό ήμερον ήθος, τήν άληθή καί γνή
σιον άρετήν, τήν γαλήνην τής συνειδήσεως καί τήν χαράν 
τής Αίωνιότητος πέραν τού τάφου, άλλά καί τήν θετκήν 
πρόοδον τού άληθοΰς Πολιτισμού τής Άνθρωπότητος, όστις 
άναπτύσσεται καί πυραμιδοΰται μέ τάς τέσσαρας θεμελιώ
δεις καί άναντικαταστάτους άΕίας:

Θ ε ό ς ,  Τ ι μ ή ,  " Υγ ε ί α ,  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  α ύ τ ά ρ -  
κ ε ι α.

Μ



■ Η Ε Κ Ι Μ Ι Α Ε Υ Σ Ι Σ  Ε Ν Ο Ι
Σ Ο Β Ι Ε Ι Ι Κ ί Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ο Π Ο Υ

Ειλημμένον έκ του βιβλίου τοϋ ΤΖΩ Ν ΜΠΑΡΡΟΝ « K .G .B .- Ή  παράνομος εργασία τών μυστικών 
σοβιετικών πρακτόρων», κατά μετάφρασιν, ΰπό Άστυν. Α' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

ΤΕΛ1ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κατά τό μέσον του μηνός Μαρτίου 1958, 
5 Καλκίν, χωρίς ν’ Αναμένεται, έφθασεν 
εις τό διαμέρισμα καί έφαίνετο πολύ κου
ρασμένος καί άφηρημένος.

— “Ημουν εις τό Κέντρον καί πρέπει 
νά σοΰ εΐπω, δτι θά φύγης γρηγορώτερον 
από δ,τι ήλπιζον —  είπεν. Αί σχέσεις μέ 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας έχουν ένταθή. 
Πρέπει νά σέ έγκαταστήσωμεν γρήγορα 
ώστε, εάν, έντός δύο ή τριών ετών άπό 
σήμερον, έπέλθη διακοπή τών σχέσεων, νά 
είσαι έτοιμος. ’Εάν έκραγή πόλεμος, άν
θρωποι, ώς είσαι σό, είναι δ,τι πρέπει 
διά νά στηριχθώμεν.

— Πόσον γρήγορα — τόν διέκοψε δ 
Τουόμι.

—  'Οπωσδήποτε πρόκειται νά δώσης 
πάλιν έξετάσεις, άλλά είναι πολύ τυπικαί. 
Τοδτο δέν είναι ίδική μου γνώμη. Τό 
Κέντρον έπιμένει. 'Ύστερον άπό αδτάς, Ι
σως νά ήμπορέσης νά παραμείνης, έπ’ δλί- 
γον, μέ τήν οίκογένειάν σου. Κατόπιν θά 
πρέπει νά άσχοληθώμεν μέ τήν εδρεσιν 
τοδ μύθου σου καί θά κάμης ένα ταξιδάκι 
εις τήν Εύρώπην πρέπει, προηγουμένως, 
ν’ άποκτήσης μίαν πείραν έκτός τής Σο
βιετικής 'Ενώσεως.

Αί έξετάσεις έκράτησαν πέντε ήμέρας 
καί έκάλυψαν δλα τά τμήματα τής έκπαι- 
δεύσεώς του. Μαζί μέ τούς τακτικούς δι
δασκάλους, είς τάς έξετάσεις τοϋ Τουόμι, 
έλαβον μέρος καί ξένοι διδάσκαλοι. Ποτέ 
δέν έμαθε ποιοι ήσαν. Μερικαί άπό τάς 
έρωτήσεις, τάς δποίας του υπέβαλαν, ά- 
νεφέροντο πολύ πέραν τών δσων είχε δι- 
δαχθή καί έφοβεΐτο δτι τάς ύπέβαλον μέ 
σκοπόν τήν Αποτυχίαν του.

’Επί τρεις ήμέρας δ Τουόμι δέν έγνώ- 
ριζε πώς είχεν Απαντήσει εις τάς έξετά- 
σεις. Κατόπιν δ Καλκίν έφερεν ένα μήνυ
μα άπό τό Κέντρον.

—  «Σέ πληροφορώ έπισήμως, δτι τά Α
ποτελέσματα τών έξετάσεών σου έχουν ώς 
εξής: θεωρία καί Πρακτική εις τήν Υ 
πηρεσίαν Πληροφοριών έξαίρετα, μέ τήν 
παρατήρησιν δτι χρειάζεσαι βελτίωσιν είς 
τήν προστασίαν τής παρακολουθήσεως. 
Φιλοσοφία τής Υπηρεσίας ΙΙληροφοριώ/ έ
ξαίρετα. Φωτογραφία ίκα\οποιητικά. Κρυ

πτογραφία έξαίρετα. Άμερικανικαί Σπου- 
δαί καί ’Αγγλικά έξαίρετα. Σέ συγχαίρω, 
’Αρχηγός».

Άκτινοβολών άπό χαράν, δ Καλκίν, 
προσέθεαεν.

—  “Εχω, άκόμη, καλλίτερα νέα. Ή  
οίκογένειά σου άποκτά τό διαμέρισμά της.

— Αύτό είναι θαυμάσιον — άνεφώνησεν 
δ Τουόμι. Ήμπορεΐτε νά μοΰ δμιλήσετε 
δι’ αύτό;

— θά άφήσω τήν γυναίκα σου νά κάμη 
αύτό — είπεν δ Καλκίν. Φθάνει είς τήν 
Μόσχαν μεθαύριον μαζί μέ τά παιδιά σου. 
“Εχομεν διά σέ μίαν οικίαν έξω τής πό- 
λεως. Νά τό βάλης είς τό μυαλό σου. 
"Τστερα άπό τήν παραμονήν σας, μιάς έ- 
βδομάδος, έδώ, θά μεταβήτε δλοι σας, δι’ 
ένα μήνα, είς τήν Μαύρην θάλασσαν. — 
'Ο Καλκίν είχε γίνει σχεδόν κεφάτος καί 
χαρούμενος, μέ τόν ρόλον του νά παρου
σιάζεται ώς εύεργέτης. Τώρα, μολονότι 
ήτο έτοιμος νά εΐπη χαίρετε, έγινε σο
βαρός μέχρι μελαγχολίας.

— ’Αλήθεια, αυτή θά είναι ή τελευταία

Ο Καλκίν, μολονότι ήτο έτοιμος νά εϊ- 
πη χαίήετε, έγινε οοβαρός μέχρι μελαγ

χολίας.

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

εόκαιρία νά είσαι μαζί μέ τήν οίκογένειά 
σου, ίσως διά πολλά χοόνια, είπε. — Κά
με δ,τι ήμπορεΐς, πρός χάριν τής οικογέ
νειας σου. “Οταν γυρίσης πίσω θά σέ έπι- 
σκέπτωμαι άκόμη κάπου - κάπου. “Αλλος, 
δμως, τώρα θά σέ άναλάβη. θά καταστρώ- 
ση τό σχέδιον τής Αποστολής σου, μαζϋ 
σου, έν λεπτομερείς. Ά πό τώρα καί είς 
τό εξής δλα τελειώνουν.

'Ο Τουόμι έπέστρεψεν άπό τάς διακοπάς 
του Αναζωογονημένος, άλλά φοβισμένος.
ΜΙΑ ΝΕΑ ΖΩΗ

'Η Αρχική συνάντησίς του μέ τόν νέον 
ιδιαίτερον διδάσκαλόν του, δ δποΐος τόν έ- 
χαιρέτησε μέ μίαν ψυχράν χειραψίαν, δέν 
έμείωσε τάς Ανησυχίας του.

— Κάθησε κάτω καί δώσε προσοχήν — 
έπρόσταξε δ Συνταγματάρχης Ντιμήτρι 
Φεντέροβιτς Πολυάκωφ.—  Ή  Αποστολή σου 
έχει άποφασισθή καί δρισθή — άπεσαφή- 
νιαε.— θά  μεταβής είς τήν Νέαν Ύόρκην 
καί άφοΰ έξασφαλίσης Ασφαλή οικίαν, νά 
συγκέντρωσης τήν προσοχήν σου είς τήν 
θάλασσαν. Χρειαζόμεθα επειγόντως, άπό 
πρώτην πηγήν, πληροφορίας περί τήν κίνη- 
σιν τών πυραύλων, τών πολεμικών έφοδί- 
ων καί τών στρατευμάτων, μέσψ τοΰ λιμέ- 
νος τής Ν. Ύόρκης. ΙΙαραλλήλως, πρέπει 
νά μας ένημερώνης διά τήν έξέλιξιν το0 
δυναμικού τών Αμερικανικών πηγών. ’Εάν 
δλα έξελιχθούν καλώς, ήμπορεΐς νά μετα- 
κινηθής εις τήν Ούάσιγκτων ή άλλο μέ
ρος, διά νά χρησιμοποιήσης μερικούς ’Α
μερικανούς, οί δποΐοι, ήδη, εργάζονται δι’ 
ημάς. Τό καθήκον μου είναι νά τελειοποι
ήσω τόν μύθον σου καί νά βεβαιωθώ δτι 
τόν κατέχεις καλώς. Έ π ί πλέον, θά σέ 
διδάξω τά θέματα τεχνικής, τά δποΐα εί
ναι Αναγκαία διά τήν έκτέλεσιν τής Απο
στολής σου.

'Ο Τουόμι έθαύμαζε τόν Πολυάκωφ, παρ’ 
δλην τήν Απολυταρχικήν τραχύτητα πού έ
δειχνε, ώς ένα δυνατόν Αξιωματικόν καί τόν 
έθεωροΰσε μοναδικόν, διά τήν ειλικρινή πε- 
ριφρόνησίν του είς τούς γραφειοκρατικούς 
τύπους.

—  Νά μή γίνεσαι Ανόητος σκλάβος τοΰ 
βιβλίου — τοΰ έλεγε δ Πολυάκωφ — έάν 
κατορθώσης νά ,εδρης ένα καλλίτερου τρό
πον διά τών έργασίαν σου, νά τόν χρησιμο- 
ποιήσης. Μεταβαίνεις έκεΐ. διά νά φέρης



αποτελέσματα καί δχι διά νά ακολούθως 
κανόνας. Κάποτε, δταν είργαζόμην είς Ν. 
Ύόρκην, έπρεπε νά στείλω ένα μήνυμα συν- 
τόμως' τό έκωδικοποίησα αμέσως μέσα είς 
τόν ήλεκτρικόν σιδηοόδρομον. Έάν μέ είδε 
κανείς, πιθανόν νά ένόμισε, 8τι έλυον 
σταυρόλεξου. ΙΙολλάκις, ή πλέον έμφανής 
πράξις καί δ πλέον περίβλεπτος τόπος, δυ
νατόν νά είναι καί δ όλιγώτερον ϋποπτος. 
Τό θέμα μας είναι 8τι, δταν έγκαταστα- 
θής κάπου, δέν πρέπει νά χάνης καί τόσον 
πολΰν χρόνον, έρευνών δι’ άσφαλέστερον 
τόπον, διότι δέν θά ήμπορέαης νά συμπλή
ρωσής τίποτε.

Ό  Πολυάκωφ ήρώτησε προσεκτικά τόν 
Τουόμι, έρευνων τάς λεπτομέρειας τής ζω
ής του, αί δποΐαι θά συμφωνοΰσαν μέ τόν 
μΰθον, ποό θά έπρόκεαο νά κάλυψη δλα δσα 
είχε κάμει είς τά τελευταία 25 χρόνια.

Προφανώς θά πρέπει νά έργααθώμεν 
πολύ διά τήν εδρεσίν του —  έξήγησεν — 
άλλά θά πρέπει νά είναι άληθοφανής, ώστε 
νά είναι περισσότερον εδκολον νά τόν ζή-
οης·

Συμφώνως πρδς τόν μδθον, δ δποΐος τε- 
λικώς ένεκρίθη άπό τό Κέντρον, δ Τουόμι 
έγεννήθη είς τό Μήτσιγκαν καί έμεγάλωαε 
είς τάς πέριξ αύτοΰ μικράς πόλεις. Άφοΰ 
άπέθανε ή αδελφή του τό 1932, δ πατρυιός 
του έγκατέλειψε τήν οίκογένειάν του καί 
έκτοτε δέν έφάνη ποτέ. Τόν έπόμενον χρό
νον, αυτός καί ή μητέρα του, μετεκόμισαν 
είς τήν Μινεζότα, διά νά έργααθοΰν είς τό 
άγρόκτημα τής γιαγιάς του. Ύστερα άπό 
πέντε χρόνια μετέβη είς τό Μήτσιγκαν, 8- 
που ένυμφεδφθη τήν Έ λ εν  Μάτσον, τήν δ- 
ποίαν άγαποδσε άπό τήν παιδικήν του ή- 
λικίαν. Τό άγρόκτημα ήρχισε νά μή άπο- 
δίδη τό 1941 καί δ Τουόμι έταξίδευσε είς 
τήν Ν. Ύόρκην καί άφοδ έγκατεστάθη είς 
ένα διαμέρισμα είς τήν Λεωφόρον Ντεκα- 
τέρ, ζοδσε ώς περιοδεύων μεσίτης ειδών 
κυνηγίου. Συμφώνως πρδς ένα νομοσχέδιου, 
τό δποΐον έψηφίσθη μετέπειτα, δέν είχε τό 
δικαίωμα νά έργασθή πλέον είς τήν Ν. 
Ύόρκην, διότι ή σύζυγός του, ή μητέρα 
του καί ή άσθενής γιαγιά  του, ήσαν ύπε- 
ξούσιοι, είς τήν Μινεζότα.

Μή δυνάμενος νά συντηρηθή, είς τήν Ν. 
Ύόρκην, δ Τουόμι άνέλαδε έργασίαν είς 
μίαν κατασκήνωσιν ξυλείας είς τόν ποτα
μόν Φρέϊζερ, κοντά είς τό Βανκοβίερ τοδ 
Καναδά. ’Αργότερου μετετέθη είς μίαν ά- 
ποθήκην ξυλείας είς τό Βανκοδβερ, δπου 
καί παρέμεινεν έως τό 1949 καί έν συνε
χε ίς  μετεκόμισεν είς τό Μιλγουώκι. ’Εκεί 
τόν προσέλαβον, ώς δπάλληλον, είς ένα 
κατάστημα μηχανών καί άργότερον είς τό 
τμήμα θαλασσίων μεταφορών τής γενικής 
ήλεκτρικής βιομηχανικής έγκαταστέσεως. 
’Ακολούθως είχε άνοίξει ένα μικρόν έπι- 
πλοποιεΐον ίδικόν του. Τό 1956 ή άπιστος 
σύζυγός του τόν έγκατέλειψεν. Έ ξ άφορ- 
μής τών συναισθηματικών προβλημάτων, τά 
όποια έδημιουργήθησαν μετά τήν διάλυσιν 
τοδ γάμου του, έκλεισε τό κατάστημα τών 
έπίπλων κατά τό 1957. Αύτός, τότε, μετε
κόμισεν είς τήν Ν. Ύόρκην μέ σκοπόν νά 
σπουδάση καταστιχογραφίαν καί νά έκκι- 
νήση άπό τήν άρχήν. Ή  πλέον πρόσφατος 
άπασχόλησίς του ήτο είς τήν έταιρείαν ξυ
λείας τοδ Μπρόνξ. Τότε έρευνοδσε δ ι’ ένα 
διαμέρισμα, έπειδή εΐχεν έξαναγκασθή νά 
μετακόμιση άπό ένα κτίριον, τό δποΐον εί
χε κατασχεθή, λόγφ προσεγγίσεως είς τήν 
γέφυραν τοδ Γεωργίου Οΰάσιγκτων. Διά νά 
ένισχύση καί νά παρουσιάση αληθοφανή

Είς μίαν στιγμήν, ό Πολυάκωφ ήρώτησε 
τόν Τουόμι : «"Εχεις ποτέ φονεύσει άν

θρωπον ;»

τόν μδθον του, έπρεπε νά χρησιμοποιήαη τό 
δνομα, τό δποΐον τοδ έδόθη δταν έγεννήθη, 
δηλαδή Κάρλο Ρ. Τουόμι.

—  Είναι ένας καλός καί ασφαλής μδθος 
—  τόν διεβεβαίωσεν δ Πολυάκωφ. Έ χ ω  εδ- 
ρει δωδεκάδες τοιούτων μύθων καί είς κα
νένα, μέχρι τώρα, δέν έσημειώθη άποτυχία. 
Καθώς δ Πολυάκωφ έξηγοδσε μερικά άπό 
τά πραγματικά θεμέλια τής βιογραφίας, δ 
Τουόμι έσκέπτετο, 8τι, οί Σοβιετικοί πρά
κτορες, είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, πρέ
πει νά έχουν δαπανήσει χιλιάδες ώρες, μέ 
τά χρόνια, συγκεντρώνοντες δλας τάς α
βλαβείς, άλλ’ άπαραιτήτους, λεπτομερείας. 
Υπήρχε μία πραγματική "Ελεν Μάτσον, ή 
δποία έφυγεν άπό μίαν πόλιν τοδ "Ανω 
Μήτσιγκαν τό 1938 διά νά δπανδρευθή, άλ
λά έκτοτε δέν ήκούσθη τό δνομά της. Ή  
γιαγιά  άπέθανε καί τό άγρόκτημα έρη- 
μώθη.^Τά διαμέρισμα είς τό κτίριον τοδ 
Μπρόνξ, δπου δήθεν έμεινεν, είχε κατεδα- 
φισθή. Ό  ιδιοκτήτης τής άποθήκης ξυ
λείας, είς τό Βανκοδβερ, εΐχεν άλλάξει 
καί οί σημερινοί ίδιοκτήται δέν θά έγνώρι- 
ζον ποιος εΐχεν έργασθή έκεΐ, πρό έτών. 
Ό  ιδιοκτήτης τοδ καταστήματος μηχανών 
τοδ Μιλγουώκι εΐχεν άποθάνει, ή δέ άλ- 
λαγή τοδ προσωπικοδ είς τό τμήμα θαλασ
σίων μεταφορών τής γενικής ήλεκτρικής ή
το τοιαύτη, ώστε θά πρέπει νά δποθέσωμεν, 
δτι είναι πολύ δύσκολον νά τόν ένθυμήται 
κανείς. ’Επί πλέον δ σκελετός τοδ μύθου 
ήτο άπηλλαγμένος άπό δνόματα καί χαρα
κτηρισμούς διαφόρων προσώπων, τά δποία 
δ Τουόμι θά είχε γνωρίσει είς τούς τόπους, 
δπου ύποτίθεται δτι έζησε καί είργάσθη.

— Υπάρχουν χιλιάδες λεπτομέρειαι — 
δνόματα, ήμερομηνίαι, τόποι, συμβάντα — 
τάς δποίας πρέπει νά ένθυμήσαι άπ’ έξω —- 
προειδοποίησεν δ Πολυάκωφ . Πρέπει, είς 
τό έξής, νά ζής τό παραμύθι σου ήμέραν 
καί νύκτα. Έχομεν λάβει κινηματογραφι
κές ταινίας ή φωτογραφίας πολλών άπό 
τούς τόπους, δπου ύποτίθεται δτι έχεις με- 
ταβή. ’Αλλά, κάποτε, έκεΐ πέρα, πρέπει νά 
τούς έπισκεφθής δλους καί νά έξοικειωθής 
μαζί των. Μέχρις δτου κατορθώσης αύτό, θ’ 
άντιμετωπίσης δυσκολίας, διότι θά ύποβάλ- 
λεσαι είς πραγματικήν άνάκρισιν. ΟΙ πρώ
τοι μήνες είναι κρίσιμοι.

Ή  έσωτερική ύπηρεαία είσπράξεως έθε
τε τό μόνον δύσκολον πρόβλημα, είς τό δ
ποΐον δ Πολυάκωφ δέν ήμποροδσε νά δώ- 
ση μίαν άπόλυτον λύσιν. Δέν υπήρχε τρόπος 
νά έξηγήση είς τόν Τουόμι, διότι, άπλού- 
στατα, δέν είχε κάμει ποτέ δήλωσιν εισο
δήματος. Δέν ήμπορεΐς είς καμμίαν περί- 
πτωσιν νά μεταβής είς μίαν έσωτερικήν 
ύπηρεσίαν είσπράξεως φόρων ή νά δμιλή- 
σης είς ένα ύπηρεσιακόν παράγοντα — συν- 
εβούλευσεν δ Πολυάκωφ —  Έάν λάβης μίαν 
κλήσιν, διά τής δποίας καλείσαι νά έμφα- 
νισθής κάπου, πρέπει νά έπικοινωνήσης μα
ζί μας άμέσως. θά ληφθή, τότε, άμεσος ά- 
πόφασις, διά τό τί πρέπει νά κάμης.

ΕΧΕΙΣ ΠΟΤΕ ΦΟΝΕΓΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ;

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών έπομένων 
τριών έβδομάδων δ Τουόμι έπαναλάμβα- 
νε τό μάθημά του χωρίς άνάπαυλαν, καθ’ 
δν χρόνον δ Πολυάκωφ έπαιζε τόν ρόλον 
τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομίας καί τών 
έργοδοτών, προκαλών αύτόν καί προσπαθών 
νά τόν παγιδεύση είς τήν μοιραίαν συνέ
πειαν.

Οί Σοβιετικοί είχον κατορθώσει νά πά
ρουν κινηματογραφικάς ταινίας είς τρεις 
έγκαταστάσεις, δπου δ Τουόμι ύπετίθετο 
δτι είχε έργασθή. Μελετών τάς ταινίας, έ- 
παρατηρούσε τούς «συναδέλφους» του νά 
έργάζωνται, ένφ δ Πολυάκωφ τόν έξήταζεν, 
έν συντομίφ, περί τών δνομάτων, τών προ
σωπικοτήτων καί τών συνηθειών των.

Είς τάς 9 ’Ιουλίου δ Πολυάκωφ έπλη- 
ροφόρησε τόν Τουόμι, δτι θά ήρχιζε τό τα
ξίδι του είς τήν Δυτικήν Εύρώπην μέ ειδι
κόν σκοπόν νά έξασκηθή είς τήν πράξιν. 
'Ύστερα άπό τήν σκιαγράφησιν τού δρομο
λογίου, τό δποΐον είχε προγραμματίσει τό 
Κέντρον, τόν ήρώτησε τυχαίως.

— "Εχεις ποτέ φονεύσει άνθρωπον ;
—  Δέν γνωρίζω δν πράγματι — άπήν- 

τησε δ Τουόμι — Πιθανόν νά τό έκαμα κα
τά τήν διάρκεια τοΰ πολέμου.

— "Οχι, δέν έννοώ αύτό — είπεν δ Πολυ
άκωφ— ’Εννοώ τό έξής: Έ χ ε ις  πλησιά
σει έναν άνθρωπον, τόν δποΐον έγνώριζες 
καί έπρεπε νά «καθαρίσης»’ έπειτα δέ τόν 
έφόνευσες άντικρύζων αύτόν;

Ή  βάναυσος έρώτησις έπροκάλεσε τήν 
άμεσον άπάντησιν τοδ Τουόμι.

— Δέν είμαι δολοφόνος, έάν αύτό εί
ναι έκείνο τό δποΐον έρωτδτε.

— Ή  έρώτησις δέν είναι έάν είσαι δο
λοφόνος, άλλά δν έχης άρκετόν θάρρος 
νά γίνης ένας «πατριώτης» — άπήντησε 
ψυχρώς δ Πολυάκωφ — "Ας δποθέσωμεν, 
δτι ύπάρχει ένας δνδρας ή μία γυναίκα — 
’Αμερικανός, Ρώσος 8,τι θέλεις — ή συ
νεχής παρουσία τοΰ δποίου θέτει σέ είς 
κίνδυνον. "Ας ύποθέσωμεν, δτι ένας άπό 
τούς ίδικούς μας άνθρώπους έγινε προδό
της. θά  ήμποροΰσες ν’ άπαλλαγής άπό 
ένα τοιοΰτο πρόσωπον; Φυσικά, σύ ποτέ 
δέν θά μυηθής είς μίαν τοιαύτην πρδξιν. 
Τοιαΰται άναλήψεις παρομοίων καθηκόντων 
νά σχεδιάζωνται έπί άνωτάτου έπιπέδου, 
έπειδή δυνατόν νά συνεπάγωνται σοβαράς 
πολυπλοκάς. Σήμερον, δμως, έχομεν είς 
χρήσιν τεχνάσματα, τά δποία δέν άφήνουν 
ίχνη. Ό  θάνατος φαίνεται φυσιολογικός, 
θά  πρέπει νά είσαι έντελώς προπαρασκευα- 
σμένος καί έξωπλισμένος. Τό έρώτημα πα
ραμένει. θά ήμποροΰσες νά κάμης τό κα
θήκον σου;
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—“Εχω πάντοτε έκτελέσει τδ καθήκον 
μου — είπεν δ Τουόμι σοβορά— Νομίζω 8- 
τι πάντοτε ήμπορώ.

— Αύτή είναι ή μοναδική άπάντηοις, τήν 
δποίαν ήθελα νά άκούσω — είπε δ Πολυά- 
κωφ. "Ισως χρειασθή νά «καθαρίσωμεν» κά
ποιον. Κανείς δέν είναι άπρόσβλητος.

"Οταν ή αϊσθησις άπδ αυτήν τήν συζήτη- 
οιν έπέρασεν, δ Τουδμι ήρχισε νά διερω- 
τάται ποιος ήτο δ σκοπός της. Συνεπέρανεν 
δτι δ Συνταγματάρχης, δπωσδήποτε, είχε 
τήν πρόθεσιν νά τόν προειδοποιήση. Καί 
αύτός, έπίσης, θά ήμποροΰσε νά έξοντωθή.

ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ;

Παριστάνων τδν ’Αμερικανόν τουρίσταν, 
δ Τουδμι ήρχισε τήν, χάριν τής πρακτικής 
έξασκήσεως, άποατολήν του, δταν εϊσήλθεν 
εις τό άεροπλάνον άπδ τδ άεροδρόμιον 
Βνούκοβου, έξω άπδ τήν Μόσχαν καί έ- 
πέταξε διά τήν Κοπεγχάγην. Αύτδ τδ τα
ξίδι εις τήν Δδσιν, Ινα κρίσιμον μέρος τής 
έκπαιδεύσεως τδν περισσοτέρων Σοβιετι
κών κατασκόπων, ήτο προωρισμένον νά τδν 
έξοικειώσει, περαιτέρω, μέ τά έθιμα, τά 
δποϊα έπρόκειτο νά συναντήση κατά τήν 
διάρκειαν τής πρακτικής άποστολής του, 
συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών 
προετοιμασιών, τών τυχαίων συζητήσεων 
μέ ξένους καί τών χρηματικών άναγκών.

Εις τήν Κοπεγχάγην, δ Τουδμι έπήρε 
άλλο άερ οπλάνον μέ προορισμόν τδ Παρί
σι. Μετά τήν άφιξίν του, άμέαως ήρχισε 
νά θέτη είς κίνησιν τήν λειτουργικήν δια
δικασίαν, ή δποία χρησιμοποιείται άπδ 
κάθε Σοβιετικόν πράκτορα, μετά τήν πα
ράνομον άφιξίν του, εις μίαν ξένην χώραν. 
Κατέλυσε εις ένα ξενοδοχεΐον μέ τδ δνο- 
μα, τδ δποίον είχε χρησιμοποιήσει κατά 
τήν είσοδόν του είς τήν Γαλλίαν, διενυ- 
κτέρευσεν έκεΐ, έξέσχισε είς μικρά κομ
μάτια τό διαβατήριδν του καί έρριψε αδ- 
τά είς τήν τουαλέτταν. Κατόπιν, μετέβη 
είς άλλο ξενοδοχεΐον καί κατεγράφη μέ 
τό δνομα τό δποίον έφερε είς ένα δεύτερον 
διαβατήριον. "Αν αί Γαλλικαί ΆρχαΙ εΐ- 
χον δποψίας θά έρευνοΰααν νά εϋρουν έναν 
άνθρωπον, δστις είχε πλέον έξαφανισθή.

Κατά τήν διάρκειαν τών έπομένων 48 
Λιρών, δ Τουδμι έκαμνε περιπάτους είς 
τούς δρόμους, είσήρχετο είς τά Λεωφορεία 
καί είς τά ταξί, διά νά είναι βέβαιος, δτι 
δέν τδν παρακολουθούσαν. 'Ικανοποιημέ
νος, έταχυδρόμησε μιά κάρτ - ποστάλ είς 
τήν Βιέννην μέ τήν διεύθυνσνν τής K.G.B, 
ειδοποιών ταύτην, συνθηματικώς, δτι εδ- 
ρίσκετο έν άσφαλείφ.

Τώρα, δ Τουόμι εΐχεν είς τήν διάθε- 
σίν του δύο έβδομάδας, διά νά διασκεδά- 
ση είς τδ Παρίσι, δπως θά έπιθυμοΰσε κά
θε δραστήριος ’Αμερικανός. Μέ τήν φω
τογραφικήν μηχανήν άνά χείρας έπεσκέφθη 
τδν πύργον τοΟ "Αϊφελ, τδν καθεδρικόν 
Ναόν, τής Παναγίας, τήν άψϊδα τού θριάμ
βου, τό SACRE COER καί άλλα τουριστι
κά μαγευτικά τοπεία. Έγευμάτισεν είς έ- 
στιατόρια καί νάϊτ Κλάμπ, περιήλθε τήν 
ιχθυαγοράν καί έπεριδιάβασε τάς προθήκας 
τών καταστημάτων. Ήγόρασεν ένα ώρολό- 
γιον χειρός διά τήν Νίνα, μίαν φωτογραφι
κήν μηχανήν διά τόν Βίκτωρα, παγοπέδιλα 
καί χειμερινά κοστούμια παγοδρομιών διά 
τά κορίτσια. Ή  εύμορφία τής πόλεως, ή 
κομψότης τών γυναικών, τά ρεύματα τής 
δδικής κυκλοφορίας μέ τδ κορνάρισμα τών 
αύτοκινήτων, τά έκθαμβωτικά καταστήμα

τα, ή μελψδία τού λόγου, έλα αίτά ίκαμνόν 
τδ Παρίσι νά δμοιάζη ώς δνειρον καί φαν
τασίαν. Τίποτε, άπδ τήν πείραν τής ζωής 
του δέν τδν είχε προπαρασκευάσει δΓ ένα 
τοιούτον κόσμον. Πίνων βραδέως τδ ποτόν 
του, είς ένα πεζοδρόμιον ενός έστιατορίου, 
ήσθάνθη έντροπήν, διότι εδρε τήν Δυτικήν 
«παρακμήν» τόσον άπολαυστικήν.

Μετά παραμονήν μιας έδδομάδος είς τάς 
Βρυξέλλας, είς τήν έμποροπανήγυριν τού 
κόσμου, μετέβη είς τήν Σκανδιναυίαν. Δέν 
ήμπορούσε ν’ άπαλλαγή έντελώς άπδ τδν 
φόβον τής άποκαλύψεως, πράγμα τδ δποίον 
άποβαίνει δ μόνιμος σύντροφος ένδς κατα
σκόπου- ένοιωθεν, δμως, άνακούφισιν δλοέν 
καί περισσότερον, διαπιστών δτι παντού οί 
ύρωπαΐοι, μόλις τδν έβλεπον, τδν έθεωροΰ- 

σαν ώς ’Αμερικανόν. Δειπνών μόνος του είς 
ένα Φινλανδικδν έντευκτήριον, έσήκωσε τήν 
κεφαλήν του διά ν’ άντικρύαη τδ βλοσυρόν 
βλέμμα ένδς άγρίου Φινλανδού, δστις έζύ- 
γιζε τουλάχιστον 250 πάουντς.

—  Τδ δνομά μου είναι "Ολαβι καί θέλω 
νά αού δμιλήσω είπεν δ Φινλανδός, προσ- 
βλέπων αότδν άπειλητικά καί λαμβάνων 
στάσιν έχθρικήν — "Ελα είς τδ τραπέζι 
μου.

Καθώς τδν είδε προητοιμασμένον διά φι- 
λονεικίαν, δ Τουόμι άπήντησεν. 'Ο "Ολα- 
6ι έδήλωαεν, δτι είναι φανατικός άντικομ- 
μουνιστής καί έπολέμησεν τούς Ρώσους ώς 
άντάρτης. Τώρα έχει τήν πεποίθησιν, ή 
δποία τού έγένετο έμμονος ιδέα, δτι ή 
Ρωσία έχει γεμίσει τήν Φινλανδίαν μέ 
’Αμερικανούς, οί δποίοι, είς τήν ούσίαν, 
είναι Σοβιετικοί πράκτορες.

— Βλέπω δτι είσαι ’Αμερικανός — εί
πε μέ δυσοίωνα αισθήματα— ’Εκείνο τδ 
δποίον, δμως, θέλω νά μάθω είναι: Είσαι 
Ρώσος κατάσκοπος; "Ας έχωμεν τήν ά- 
λήθειαν.

Ό λίγας ήμέρας βραδύτερον δ Τουόμι

Ό  Τουόμι εκαμνε περιπάτους είς τούς 
δρόμους, είσήρχετο είς τά λεωφορεία 
καί είς τά ταξί, διά νά είναι βέβαιος, ότι 

δέν τόν παρακολουθούσαν.

πρόόέγειωθη είς τήν Μόσχαν. Διά νά doji* 
πληρώση τδ ταξίδι του, ώς μετημφιεαμέ- 
νος ’Αμερικανός τουρίστας, έπήρε ένα του
ριστικόν λεωφορείον καί διενυκτέρευσεν είς 
τδ ξενοδοχεΐον Μετροπόλ. Τήν πρωίαν τδν 
έξύπνησεν δ Πολυάκωφ. Τδν ήρώτησε σχε- 
τικώς διά τδ ταξίδι του καί τδν έπήρε είς 
τδ διαμέρισμά του. Ό  Καλκίν έπερίμενεν.

— Ή  κατάστασις μάς πιέζει νά αέ στεί- 
λωμεν είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί θά 
πρέπει νά έκμεταλλευθώμεν κάθε λεπτόν
— είπεν δ Καλκίν — Φοβούμαι δτι ή άνάγ-
κη έπιβάλλει νά μείνης μόνον όλίγας ήμέ
ρας μέ τήν οίκογένειάν σου. Πράγματι τού
το ήμπορεί νά είναι καί τδ καλλίτερον. Πο
λυήμερος παραμονή μέ τήν οίκογένειάν σου 
πιθανόν ν’ άπέβαινε πολύ βασανιστική δι* 
δλους σας. **

— θά  ήθελα ν’ άγοράσω μερικά πράγμα
τα διά τήν σύζυγόν μου —- είπε δ Τουόμι.

— Ίίραΐα — είπεν δ Καλκίν — Αύτδ μοΰ 
έφερεν είς τδν νοΰν δτι δ μισθός σου τρι
πλασιάζεται.

Ό  μισθός τού Τουόμι άνήλθεν είς τδ πο- 
σδν τών 550 δολλαρίων τδν μήνα- ήτο ένα 
πριγκιπικόν ποσόν, τό δποίον ύπερέβαινε 
κατά πολύ τά Σοβιετικά δεδομένα. ^

— ’Εάν σέ άπασχολή καμμιά άλλη, με- 
ναλυτέρα, άνάγκη, πρέπει νά μοΰ τδ εΐπης 
καί θά φροντίσωμεν νά τήν τακτοποιήσω- 
μεν.

— θά ήθελα νά έχη ή γυναίκα μου ένα 
ψυγεΐον, είτε ένα πλυντήριον — είπεν δ 
Τουόμι.

— θά τά έχη καί τά δύο είς ένα μήνα
— ύπεσχέθη δ Καλκίν.

Τά δώρα άπδ τδ Παρίσι είχον συναρπά
σει καί κατασυγκινήσει τά παιδιά. Έπρό- 
αεχον μέ έκστααιν, καθώς δ Τουόμι διη
γείτο διά τά ταξίδια του- μέ τήν σειράν 
των δέ δ Βίκτωρ καί ή Ειρήνη μέ υπερη
φάνειαν άνιστόρησαν τάς προόδους των είς 
τδ σχολεΐον. "Αν καί έχιόνιζε, τό άπό- 
γευμα δ Τουόμι έπήρε τδν υιόν του καί έ
καμαν ένα περίπατον. Έπέραααν άπδ τήν 
πλατείαν, δπου είχε διαπιστώσει τήν ΰ- 
παρξιν τού προσθέτου δίσκου μέ τά άρτί- 
δια,” καθώς έπίσης άπδ τδ Άρχηγείον τής 
K.G.B., άπδ έκεί πού δλα είχον άρχίσει. 
Μέ δυσκολίαν ήμπόρεσε νά συγκεντρώση 
τήν σκέψιν του καί νά δμιλήση είς τδν 
υιόν του.

— Βίκτωρ, αύριο θά φύγω μακρυά, είς 
μίαν άποστολήν τής Κυβερνήσεώς μ α ς— 
ήρχισεν. θά  λείψω διά πολύ μεγάλο χρο
νικόν διάστημα. Είσαι μόνον δέκα έτών, 
άλλά, καθ’ δν χρόνον θά εύρίσκομαι μα
κρυά, σύ θά πρέπει νά φροντίζης τήν μη
τέρα σου καί τάς άδελφάς σου. ’Εάν κάτι 
μέ έμποδίση νά έπιστρέψω, σύ θά πρέπει 
νά τάς φροντίζης είς δλην τήν ζωήν των.

Τήν πρωίαν έξήλθον δλοι, διά νά ϊδουν 
τήν Ναντέζντα καί τήν Ειρήνην, αί δποίαι 
έπαγοδρομούσαν μέ τά καινουργή παριζιά
νικα έφόδια. 'Ο Τουόμι διεπίστωσεν, δτι 
τδ χέρι του έτρεμε καί σχεδόν δέν ήμπο- 
ρούσε νά τδ έλέγξη, καθώς έπιχειροΰσε 
νά πάρη μίαν τελευταίαν φωτογραφίαν, 
κλαίουν. Καθώς τό τραίνο άνέπτυσσε ταχύ
τητα καί άναχωροΰσεν άπδ τδ Κύρωφ, δ

Είς τδ ταξί μεταβαίνοντες πρδς τδν Στα
θμόν ή Νίνα καί τά κορίτσια ήρχισαν νά 
Τουόμι, ΐστατο είς τδ παράθυρον καί έβλε
πε τήν οίκογένειάν του, ή δποία τδν άπο- 
χαιρετοΰσε σφικτά άγκαλιασμένη μέ τό 
μαντήλι.

(Συνεχίζεται)
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΕΤΟΥΣ 1971

"Ελληνες καί Έλληνίδες, , ,
’Επ’ ευκαιρία του Νέου ’Έτους, Απευθύνω πρός υμάς, πρός τους απανταχού ναυ- 

τιλλομένους καί τούς Αποδήμους "Ελληνας, θερρ-όν χαιρετισμόν καί τάς Ιγκαρδιους 
εύχάς μου δι’ ένα εύτυχή βίαν.

Τό άρχόμενον "Ετος μάς ευρίσκει εις μίαν περίοδον Εντατικής δραστηριότητος 
καί έργασίας, τήν δέ χώ ραν μας εις προναμιούχον θέσιν, Εν συγκρίσει πρός τα λοιπά 
Ελεύθερα ’Έθνη, χάρις είς τήν έπέμβασιν των Ενόπλων Δυνάμεων κατα τήν 21ην
’Απριλίου 1967. s D „

Τούτο δυνάμεθα νά τό διακρίνωμεν, έάν ρίψωμεν Εν βλέμμα εις τον διεθνή χώ 
ρον. Ή  παρατεινομένη είς πολλά Κράτη πολιτική καί οικονομική Αστάθεια, ή έλλειψις 
σαφούς προσανατολισμού, ώς πρός τάς Επιδιώξεις, ή αναρχική δράσις και ή συστημα- 
τικώς καλλιεργουμένη διαφθορά τής κοινωνίας, πάντα ταΰτα άτινα συμβαίνουν εν ον - 
υ,ατι τής δήθεν Δημοκρατίας, δημιουργούν Εν κλίμα Αβεβαιότητας καί άπογοητευσεω, 
εις τήν ψυχολογίαν των Λαών, δπερ κάμπτει τήν θέλησιν Αντιστάσεως Εναντίον των 
καταλυτικών δυνάμεων τού σκότους, Αναστέλλει πάσαν πρόοδον καί θέτει είς δοκιμα
σίαν τήν ειρήνην τού Κόσμου.

Τ πό άναλόγους συνθήκας, ή Ελλάς θά διέτρεχε σοβαρώτατον κίνδυνον καί ως Εκ 
τούτου ή παρούσα κατάστασις πρέπει νά θεωρήται ώς μέγα Επίτευγμα καί τό μέλλον 
τής χώρας ν’ Αναμένεται ήδη μετ’ αισιοδοξίας. Καί τήν αισιοδοξίαν αυτήν τήν στηρι- 
ζομεν δχι μόνον είς τό παρόν, περί τού όποιου Επαγρυπνεΐ καί Εγγυάται^ή Επανάστα- 
σις τής 21ης ’Απριλίου, αλλά καί είς τό παρελθόν, Εκ τού όποιου Αντλοΰμεν πολύτιμα
συμπεράσματα. , , , , ,

Έ κ  τής άναδρομής είς τό παρελθόν, Επιβάλλεται κατα τας ήμερας αυτας, με τήν 
είσοδον τού Ετους 1971, νά άναμνησθώμεν μέ εύλάβειαν Ενός Εκ τών μεγαλύτερων 
σταθμών τής Ελληνικής 'Ιστορίας. Συμπληροϋνται ήδη 150 Ετη από τής κηρυξεως 
τής Μεγάλης Ελληνικής Έπαναστάσεως, ήτις έχάρισεν είς τό  ̂Εθνος μας τήν ανε
ξαρτησίαν του, Επειτα άπό τεσσάρων αιώνων δουλείαν καί κατα^ την διάρκειαν τής 
όποιας ουδέποτε οί "Ελληνες Επαυσαν νά πιστεύουν είς τήν Εθνικήν των άποκατάστα- 
σιν. Περί τούτου μαρτυρούν αί πολυάριθμοι αίματηραί Εξεγέρσεις, αΐτινες έπραγμα- 
τοποιήθησαν κατά καιρούς, μέ μοναδικόν έφόδιον τήν τόλμην καί αί δποΐαι άπέβησαν 
άκαρποι, λόγιρ παντελούς Ελλείψεως μέσων καί άτελούς προπαρασκευής.

’Αλλά μέ τό πλήρωμα τού χρόνου, ήλθε καί ή αποφασιστική στιγμή. Παρά τό 
γεγονός δτι ή κατάστασις είς τήν Ευρώπην κατά τήν Εποχήν Εκείνην, μετά τήν πτώ- 
σιν τού Ναπολέοντος, δέν ήτο ευνοϊκή, διότι αί άπολυταρχικαί Δυνάμεις είχον συμμα
χήσει μέ σκοπόν τήν κατάπνιξιν πάσης φιλελευθέρας κινήσεως τών Λαών, δ Ελληνι
σμός, μή δυνάμενος πλέον νά άνεχθή τόν ζυγόν τού Σουλτάνου, ήγέρθη σύσσωμος τήν 
φοράν αυτήν Εναντίον τού ξένου κυριάρχου καί, μέ τήν πίστιν είς τόν Θεόν καί τάς 
ευλογίας τής Εκκλησίας, άπεδύθη είς τόν υπέρ τών δλων Αγώνα, μέ τό σύνθημα Ελευ
θερία ή θάνατος. , , , , Α , ,

Ή  ευρωπαϊκή διπλωματία, θορυβηθεΐσα κατ’ αρχήν, έτήρησεν εχθρικήν ̂ στάσιν 
Εναντι τής Έπαναστάσεως, άλλά ή αυτοθυσία καί τά ήρωϊκά κατορθώματα τών Ε λ 
λήνων κατάξηράν καί κατά θάλασσαν συνετάραξαν τήν διεθνή κοινήν γνώμην, έπεβε- 
βαίωσαν τόν Απελευθερωτικόν χαρακτήρα τής έξεγέρσεως καί Επέτυχον νά τήν κατα
στήσουν συμπαθή είς τήν Δύσιν καί νά δημιουργήσουν τόν Φιλελληνισμόν, δστις προσέ- 
φερε πράγματι πολλαπλάς ύπηρεσίας είς τό μαχόμενον τότε ’Έθνος.

Ούτως, οί "Ελληνες, μετά 7ετή ύπεράνθρωπον Αγώνα, κατώρθωσαν νά Ανακτή
σουν τήν Ελευθερίαν των. Ή  σημασία, δμως, τής Ελληνικής Επαναστασεως δέν πε
ριορίζεται μέχρις Εδώ, Αλλά είναι κατά πολύ εύρυτέρα. Δεν υπήρξεν^αύτη μόνον μια 
γιγαντιαία πολεμική προσπάθεια τού Γένους καί μία Ατελείωτος σειρά ηρωισμών καί 
Ανδραγαθημάτων, διά τών όποιων Επέτυχε νά κατανικήση τόν δυνάστην καί νά άπολυ- 
τρωθή. 'Γπήρξεν, Επί πλέον, ή Αποκατάστασις τής συνεχείας τής Ελληνικής Ιστο
ρίας καί ή δυναμική Επανασύνδεσις τής Νεωτέρας Ελλάδος με τό ιστορικόν παρελθόν, 
μέ τό Βυζάντιον καί τήν άρχαίαν Ελλάδα. Καί Ετι περαιτέρω, ύπήρξεν ή πρώτη έπι- 
βληθεΐσα Έπανάστασις είς τήν Βαλκανικήν, ήτις Απετέλεσε τήν Απαρχήν τής Εξαρ- 
θρώσεως τής Τεράς Συμμαχίας καί διέσωσε τάς Αρχάς τής Γαλλικής Έπαναστάσεως.

‘Η 'Ελληνική Έπα- 
νάστασις του 1821 
υπήρξε κοσμοϊστο- 
ρικόν γεγονός.

'Η 'Ελληνική Έπα- 
νάστασις άπεκατέ- 
στησε τήν συνέ
χειαν τής 'Ελληνι
κής ιστορίας.
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"Υπό Ύτταστ. Α ' κ. Σσρ. Άντω νάκου

Εις προηγούμενα τοϋ περιοδικού μας 
τεύχη (1), πραγματοποιοϋντες μίαν σύν
τομον αναδρομήν εις τήν Μεσαιωνικήν 
Κωνοταντινούπολιν καί έρευνώντες τούς 
αστυνομικούς τής πόλεως εκείνης θε
σμούς, συνηντήσαμεν τόν Πραίτωρα τοϋ 
Δήμου, ένα έκ τών σπουδαιότερων αστυ
νομικών αρχόντων τής Βυζαντινής πρω- 
τευούοης, Πολλάκις έτονίσαμεν, ότι τό 
καθήκοντα του ήσκει ύπό τάς διαταγάς 
καί τήν έπίβλεψιν τού Έπαρχου τής Πό
λεως. Ήδη, είναι άνάγκη νά άσχολη- 
θώμεν μέ τόν άρχοντα τούτον, όοτις εί
χε τήν ύπερτάτην άστυνομικήν έΕουσίαν 
έν τή πόλει τοϋ Κωνσταντίνου. (2)

Τό άΕίωμα τοϋ Έπάρχου, ώς άλλωστε 
καί πλεϊστα άλλα, έχει τήν αρχήν του 
εις τήν Αύτοκρατορικήν Ρώμην, ένθα ύ- 
φίστατο άπό τοϋ έτους 16 π.Χ. ό PRAE- 
FECTUS URBIS. Έκ τοϋ άρχοντος έ- 
κείνου, ό έν ΒυΖαντίω "Επαρχος έκληρο- 
νόμησεν, ούχί μόνον τό όνομα, άλλό καί 
όπόσας, σχεδόν, τάς άρμοδιότητας, ώς 
συμπεραίνεται έκ πλείοτων κειμένων καί 
κυρίως έκ τών σχετικών χωρίων τών κω
δίκων τής Μακεδονικής Δυναστείας, τό 
όποια άποτελοϋν, κατά μέγα μέρος, με- 
τάφρασιν τοϋ περί Έπάρχου τής Πόλεως

όριομου τοϋ μετακλαοσικοϋ Ρωμαϊκού 
Δικαίου.

Εις παλαιοτέρας πηγάς, άπαντά πάν
τοτε ώς Έπαρχος ή Ύπαρχος τής Πό
λεως, πρός διάκρισιν άπό τοϋ Έπάρχου 
τών Ιερών, τοϋ PRAEFCTUS PRAE- 
TORIO

Μέ τήν εισαγωγήν, όμως, κατά τόν 
Ζ ’ αιώνα, τής εις θέματα διοικητικής δι- 
αιρέσεως τής ΒυΖ. Αύτοκρατορίας, έζέ- 
λιπεν ό τελευταίος καί παρέμεινεν ό 
πρώτος ώς Έπαρχος. (3). Εις τό « Ε
παρχιακόν Βιβλίον» τοϋ Δέοντος τοϋ Σο
φού, μόνον εις τέσσαρα χωρία (Α ' 3, 10 
Κ ' 1, 2)  ουναντάται ώς ’Έπαρχος τής 
Πόλεως, ένω εις τό λοιπά, γίνεται λό
γος άπλώς περί Έπάρχου. Έκ τούτου, ό
μως καί μόνον, δέν δύναται νά συνα- 
χθή, ότι αί διατάζεις εις τάς όποιας ά
παντά ή πρώτη διατύπωσις είναι άρχαι- 
ότεραι τών άλλων, διότι οϋτω δέν παύ
ει νά έμφανίΖηται εις πολύ μεταγενε
στέρους χοόνους. Τοιουτοτρόπως, ή Νε
αρά 66, Μανουήλ τοϋ Κομνηνοϋ (κεφ. 
7), άναφέρεται εις τόν τής Πόλεως Έ 
παρχον, ή δέ Νεαρά 68 (κεφ. 1), τοϋ 
ίδιου Αύτοκράτορος, όμιλε! περί τοϋ «,Ε- 
πάρχου τής Θεοφυλάκτου Μεγαλουπόλε-

ως». Αμωότεραι αί Νεαραί χρονολο
γούνται άπό τοϋ έτους 1166.

Ό  Έ π α ρ χ ο ς  τ ής  Κ ω ν σ τ α ν 
τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς  ήτο ό πρώτος με
ταξύ τών άρχόντων ταύτης (4) καί έ- 
τάσοετο άμέσως μετά τόν Βασιλέα. «Ό 
τής πόλεως Έπαρχος έν τή πόλει μείΖων 
πόντων έστίν μετά τόν Βασιλέα(5)». Κα- 
τέχων τήν 18ην θέσιν εις τήν αύλικήν ί- 
εραρχίαν(6), έφερε τόν τίτλον τοϋ «Π α- 
τ ρ ό ς  τ ή ς  Π ό λ ε ω ς »  (7), συγκα- 
τελέγετο δέ μεταξύ τών ύπερτάτων ύ· 
πουργών(8) καί έπί βασιλείας Λέοντος 
τοϋ Σοφού άπεκαλείτο «έ ν δ ο Ε ό τ σ
τ ο ς».

ΕΕελέγετο πάντοτε ύπό τού Βασιλέ- 
ως. Ή έκλογή δέ αϋτη καί ή έν συνε
χεία έγκαθίδρυσίς του εις τήν έΕουσίαν, 
συνωδεύοντο ύπό σειράς τελετουργικών 
πράξεων, τάς όποιας διέκρινεν αύστηρό,/ 
πρωτοκολλάν καί ή γνωστή ΒυΖαντινή 
μεγαλοπρέπεια. Πάντα ταϋτα άναφέρει 
έν λεπτομέρεια ό Κωνσταντίνος ό Πορ
φυρογέννητος εις τήν «Βασίλειον ΤάΕιν» 
(κεφ. ΝΒ), κρίνομεν δέ σκόπιμον, πρός 
ίκανοποίησιν τής περιέργειας τών άνα- 
γνωστών, νά παραθέοωμεν αύτούσιον τό 
σχετικόν χωρίον.

« " Ο σ α δ ε ί π α ρ α φ υ λ ά τ τ ε ι ν έ π ί  π ρ ο α γ ω γ ή  ύ π ά ρ χ ο υ .
Α’. Προσκαλείται δ βασιλεύς, δν δν βούλεται προβαλέσθαι ύπαρχον, προσκαλείται καί τόν πραιπό- 

σιτον, καί λέγει πρός αύτόν: «Άπελθε, καί παράδος αυτόν ύπαρχον πόλεως». Παραλαβών δέ αύτόν δ πραι- 
πόσιτος, περιβάλλει αύτόν σαγίου ροής, καί εύθέως άποστέλλει σιλεντιάριον προσκαλέοασθαι τήν πολι
τικήν κατάστααιν δπασαν Ιν τφ κονσιστωρίψ, καί έξέρχεται δ πραιπόσιτος μετά τού υπάρχου διά τοϋ 
λαυσιακοϋ καί των σκαλίων καί έξέρχεται διά τού μονοθύρου, τοϋ δντος εις τό ειδικόν, καί έκείθεν δηρι- 
γευόμενος, διοδεύων διά τών διαβατικών καί τής άψΐδος, καί εισέρχεται μέχρι τοϋ αύγουστέως, καί 
καθέζονται άμφότεροι έκείσε, μέχρις δν καταλάβγ) τό πολίτευμα.

Η . Μετά δέ τήν διαλαλίαν, κελεύει δ πραιπόσιτος τφ τής καταστάσεως άνοιγήναι τό βήλον, καί 
προσκαλείται τόν ύπαρχον, κάκείνου έξελθόντος, παραδίδωσιν αύτόν δ πραιπόσιτος τή πολιτεία ύπαρχον 
καί πατέρα πόλεως, καί είθ’ ούτως άπό τοϋ δνόποδος ύποστρέφει δ πραιπόσιτος έν τφ παλατίψ, δ δέ 
τής< καταστάσεως μετά τών σίλεντιαρίων λαμβάνει τόν ύπαρχον, καί εισάγει αύτόν έν τφ ηονσιστο>ρίψ 
καί ύπαλλάασει αύτόν ^τήν στολήν, ήγουντό κοσμήσιον καί τό πλώνιον, καί τόν λώρον, καίύποδύει αύτόν 
κ α ί;τό καλίγιον. Καί εΐθ’ ούτως δ τής καταστάσεως μετά τοϋ πολιτεύματος καί τών δημοτών τών δύο
μερών, ολίγον όφικεύοντες αύτόν, διέρχονται διά τε τών έξκουβίτων καί τών σχολών, άκτολογουμένο 
ύπ’ αύτών λεγόντων αύτών. «Ό  δείνα εΐσε ύπαρχος’» έάν δέ έστιν πατρίκιος, άκτολογεΐ ούτως’ «'Ο δεΐνο- 
εΐαε ύπαρχος, εΐσε καί πατρίκιος» καί τά έξής. Καί εΐθ’ ούτως εισέρχεται έν τή Μεγάλη έκκληαίφ διά 
τοϋ Αγίου φρέατος καί άψας κηρούς καί εύςάμενος, ύποστρέφει είς τόν οίκον αύτοϋ».

Το άΕιωμα του Επαρχου διετηρήθη χίΖει νά περιορίΖηται, μέχρις οϋ, κατά τοϋ παλατιού Κωνσταντινουπόλεως» έρ-
και πέραν του I αιωνος και μέχρι τής τόν ΙΔ ’ αιώνα, μετεβλήθη είς ψιλόν τί- γον τοϋ Γεωργίου Κωδίνου (Ψευτοκω-
εποχης των Κομνηνών(’ ). Από τώ / χρό- τλον τής Αύλήα. Κατά τήν ρηθεϊσαν έπο- δινοϋ), ό όποιος άναφέρει, ότι ό "Επαρ-

χήν, έγράφη τό «περί τών όφφικιαλίων χος «είχε πάλαι ύπηρεσίαν άνεπίγνω-νων, όμως, τούτων, ή δύναμίς του άρ-
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«Καί είθ’ ούτως εισέρχεται (δ Έ παρχος) έν xfj Μεγάλγ) Έκκλησίφ διά τού άγιου 
φρέατος καί άψας κηρούς καί εύξάμενος ύποστρέφει είς τδν οίκον αυτού».

στον, νυν δέ ούδεμίαν(’ ° ) . Πάντως, 
συγκαταλέγει τούτον είς τόν κατάλογον 
τών άΕιωμάτων, φαίνεται δέ, ότι είχε 
πράγματι οτερηθή πάσης άστυνομικης. 
καί άλλης έΕουσίας καί άπετέλει, ώα 
προείπομεν, άπλοΰν διακοσμητικόν στοι- 
χεϊον.

Ό  Έπαρχος, κατά τήν άοκησιν τών 
άστυνομικών καί άλλων καθηκόντων του, 
έβοηθεϊτο, ώς είναι φανερόν, ύπό κα
τωτέρων άρχόντων καί υπηρετών. Τε- 
λοϋντες ύπό τάς άμέσους διαταγάς του, 
ήοαν κατά ίεραρχικήν σειράν, ώς δίδει 
ταύτην ό Φιλόθεος είς τό κληροτολόγιόν 
το υ (Μ), οί έΕής: Σ ύ μ π ο ν ο ς ,  Λ ο 
γ ο θ έ τ η ς  τ ο υ  Π ρ α ι τ ω ρ ί ο υ ,  
Κ ρ ι τ α ί  τ ώ ν  Ρ ε γ ε ώ ν ω ν ,  Έ-  
π ι σ κ ε π τ ή τ α ι ,  Π ρ ω τ ο γ κ α -  
κ ε λ λ ά ρ ι ο ι ,  Κ ε ν τ υ ρ ί ω ν ,  Έ- 
π ό π τ α ι ,  Έ Ε α ρ χ ο ι ,  Γ ε ι τ ο ν ι- 
ά ρ χ α ι ,  Ν ο μ ι κ ο ί ,  Β ο υ λ ω τ α ί ,  
Π ρ ο σ τ ά τ α ι ,  Κ α γ κ  ε λ λ ά ρ ι  ο ι  
καί  ό Π α ρ α θ α λ α σ σ ί τ η ς (  )· 
Είς τούς άνωτέρω, πρέπει νά προστεθούν 
οί Μιμωταί, μή άναφερόμενοι είς τόν κα
τάλογον τού Φιλοθέου καί άλλοι, τούς ό
ποιους άναγράφει τό « Επαρχιακόν Βι- 
βλίον». Εκ τούτων, οί σπουδαιότεροι ή- 
οαν οί Σύμπονοι (Πάρεδροι), έκαστος 
τών όποιων είχε τήν έποπτείαν μιας συν- 
τεχνίαςΡ3). Οί Σύμπονοι οΰτοι δέν δύ- 
νανται άσφαλώς νά ταυτισθοΰν μέ τόν 
Σύμπονον, άστις, ώς προανεφέραμεν, κα
τείχε τήν πρώτην θέσιν είς τό κληροτο- 
λόγιον τού Φιλοθέου, διότι περί αύτού 
μαρτυρεϊται, ότι ήτο είς μόνοςΡ4), ένώ 
τό « Επαρχιακόν Βιβλίον» προϋποθέτει 
τήν ϋπαρΕιν πλειόνων Συμπόνων καί πι
θανώς ένός δι’ έκάστην συντεχνίαν, ά- 
φοΰ ώς έργον των είχον νά καθορίζουν 
τάς τιμάς τών έμπορευμάτων, κατόπιν

διαταγής τού Επάρχου. Έτερος άρχων, 
ύφιατάμενος τούτου καί άναφερόμενος 
ύπό τού « Επαρχιακού Βιβλίου», ήτο ό 
ύπό τού Επάρχου, τή έγκρίσει τού Αύτο- 
κράτορος διοριζόμενος Λεγατάριος(15), 
άστις ώς άποστολήν είχε τήν έποπτείαν 
τών έν Κωνσταντινουπόλει Εένων έμπο
ρων καί τήν άνακάλυψιν καί άναφοράν 
είς τόν Έπαρχον τών άποταμιευόντων 
ρεγάλας ποσότητας έμπορευμάτων, μέ 
σκοπόν νά τό μεταπωλήσουν άκριβώτε- 
ρον είς περίοδον ένδειας Ρ 6). Τό ύπη- 
ρετικόν προσωπικόν τού Επάρχου άπε- 
τέλουν οί Ματρικάριοι, οί ΤαΕεώται καί 
οί οτρατιώται τού τακτικού στρατού. Έκ 
τούτων, οί πρώτοι ένεφανίσθησαν έπί Ί- 
ουστιανού, όμοϋ μέ τήν έγκατάσταοιν 
τού Πραίτωρος τού Δήμου, οί δέ δεύτε
ροι έτέλουν ύπό τάς διαταγάς καί άλλων 
άρχόντων, ύπό τόν Έπαρχον όμως, ή- 
σαν έπιφορτιομένοι μέ τήν τήρησιν τής 
τάΕεως. Οί οτρατιώται έχρηοιμοποιοϋν- 
το έκτάκτως καί πρός άντιμετώπισιν σο
βαρών καταστάσεων διαταράΕεως τής

δημοσίας τάΕεως καί άοφαλείας, ώς π.χ. 
ουνέβη κατά τήν λεγομένην «Στάσιν του 
Ν,κα», ότε ό Έπαρχος Εύδαίμων προσ- 
επάθησεν, άλλά ματαίως, νά έπ.βάλη τό 
κράτος τού νόμου, διά τών άγριωτέρων 
έκ τών Εένων μισθοφόρων, τών καλου- 
μένων ΈρούλωνΡ7).

Πλήν τών προαναφερθέντων, οί όποι
οι, ώς εϊπομεν, εύρίσκοντο ύπό τήν ά
μεσον τού Επάρχου έΕάρτησιν, έκτε- 
λούντες άποκλειστικώς καί μόνον τάς 
διαταγάς τούτου, ύφίσταντο καί έτεροι, 
δΓ άοτυνομικής έΕουαίας περιβεβλημένοι 
άρχοντες, οίτινες ένήργουν μέν κατά 
διακριτικήν εύχέρειαν, πάντοτε, όμως, 
συννόμως καί έντός τών ύπό τού Έ- 
πάρχου καθοριΖομένων όρίων δράσεως. 
Οΰτοι ήοαν ό Πραίτωρ τού Δήμου, περί 
τού όποιου έγένετο ήδη λόγος, οί διάφο
ροι Έπιμεληταί, ό Έπαρχος έπί τού Σ ί
του, ό Κόμης τών Ύδάτων κ.ά.

Ως σπουδαιότερα άστυνομικά καθή
κοντα τού Επάρχου, δέον νά θεωρηθούν 
τά κάτωθι:

α) Ή  διεύθυνσις τής άγορανομικής ύπηρεαίας τής Κωνσταντινουπόλεως.
6) Ή  τήρησις τής δημοσίας τάξεως, άοφαλείας καί ήαυχίας τών κατοίκων, 
γ) Ή  διεύθυνσις τής πολεοδομικής ύπηρεαίας. δ) 'Η έξασφάλισις τής δημοσίας ύγείας.
ε) Ή  προστασία των δούλων καί έν γένει άπάντων των καταδιωκομένων.

στ) Ή  έποπτεία έπί των φυλακών
ζ) Ή  καταδίωξις τών άρπάγων, βιαστών, άρσενοκοιτών, κτηνοβατών, καί λοιπών σεξουαλικώς 

άνωμάλων. η) 'Η καταδίωξις τών τυχηρών παιγνίων.
θ) Ή  έπίβλεψις τού ένταφιασμού τών νεκρών καί ή καταδίωξις τών τυμφωρύχων καί Ιερόσυλων, 
ι) Ή  προστασία τού νομίσματος, ια) 'Η καταδίωξις τών βλασφημούντων τά θεία,

ιβ) 'Η έπίβλεψις τού 'Ιπποδρόμου, ιγ) Ή  καταδίωξις τής μαγγανείας καί δεισιδαιμονίας,
ιδ) Ή  έπίβλεψις διά τήν τήρησιν τής Κυριακής άργίας.
ιε) 'Η διάλυσις παρανόμων συλλόγων, ώς καί ή παρακολούθησις τών άλλοδαπών πρεσβευτών καί 

άλλων έπισήμων ξένων.
ιστ) 'Η έπιμέλεια έπί τών δδών, τών τειχών καί τών δημοσίων κτιρίων τής πόλεως. 

ιζ) Ή  έξορία είς νήσον, δριζομένην ύπό τού βασιλέως, άπάντων τών είς σοβαρά άδικήματα ύπο- 
πεσόντων.

ιη) Τέλος, ή άναζήτησις καί καταδίωξις παντός έγκλήματος τελουμένου έντός τής Κων) πόλεως καί 
εις άπόστασιν έξήκοντα μιλλίων άπό ταύτης.

Περί ένός έκαστου έκ τών προρρηθέ\ ιων άστυνομικών καθηκόντων τού Επάρχου, θά δμιλήσωμεν, 
έν πάση δυνατή συντομία είς τά έπόμενα. ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

(1) Τεύχη: 411, 412, 414.
(2) Κ. Παπαρηγοπούλου. 'Ιστορία τού 

Ελληνικού Έθνους Κεφ. Α ', Βιβλ. ΙΑ '.
(3) Άναστ. Χριστοφιλοπούλου. Τό « Ε 

παρχιακόν Βιβλίον» τού Λέοντος Σοφού καί 
αί Συντεχνίαι έν Βυζαντίφ.

(4) «Πασών τών έν Κων) πόλε ι άρχών 
ή Έπαρχότης προεχέτω τής Πόλεως» (Βα
σιλικά 6, 4, 12).

(5) Επαναγωγή. Δ ' 11. Κ. ΙΙαπαρηγο- 
πούλου. Έ νθ ’ άνωτ.

(6) «Επαρχιακόν Βιβλίον» Α' 3,, 4, 13.
(7) «Βασίλειος Τάξις». Έ κδ. Bonn, 

σελ. 264, 265.
(8) Κ. Παπαρηγοπούλου. Έ νθ ' άνωτ.

(9) Grande Encyclopeadie έν λ. 
prefet. Βασιλικά Β. Σ Τ ', τ. στ'.

(10) Κωδινός. Έ κδ. Bonn, σελ. 35.
(11) Έ κδ. Bonn, σελ. 717.
(12) Τήν ιδίαν τάξιν άναφέρει καί δ 

Κων)νος δ Πορφυρογέννητος, είς τήν «Βα
σίλειον Τάξιν». «Τφ δέ ύπάρχφ τής Πόλε
ως ΰποτέτακται είδη άξιωμάτων ιδ ', οΐον 
σύμπονος κλπ.» Migne «Ελληνική Πατρο
λογία». Τ. 112 σελ. 1320.

(13) Τούτους προφανώς έννοεϊ δ ΙΙαπα- 
ρηγόπουλος Κεφ. Α' Βιβλ. ΙΑ '.

(14) Περί τού άρχοντος τούτου, Βλ. 
Bury σελ. 70— 71 καί Vogt σελ. 140-—141.

(15) Διαφωνία·, προέκυψαν μεταξύ τών 
συγγραφέων ώς πρός τδν άρχοντα τούτον- 
Ό  Nicole, 6Stockle κα ί έκ τών ήμετέρων 
δ Ζώρας, τόν ταυτίζουν μέ τδν Σύμπονον. 
Ό  Vogt τδν θεωρεί ώς τόν Λογοθέτην τού 
Πραιτωρίου, ένψ δ Mayer ύποστηρίζει, βτι 
μάλλον πρόκειται περί τού Λεγαταρίου, δ 
δποίος, είς τό Κληροτολόγιον τού Φιλο- 
θέου, φέρεται ώς ύφιατάμενος τού Χαρτου- 
λαρίου τού Βεστιαρίου.

(16) Άναστ. Χριστοφιλοπούλου. Έ νθ’ 
άνωτ. σελ. 46.

(17) Σταματιάδου. «Ό  'Ιππόδρομος τής 
Κωνσταντινουπόλεως» σελ. 81.
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«Ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α ,  π ρ ό ς  δ ι α·  
φ ο ρ ο π ο ί η ο ι ν  τ η ς  Ζ η μ ι ο γ ό 
ν ο υ ,  δ ι ά  τ ό ν  τ ό π ο ν  κ α ί  τ ό ν  
Λ α ό ν ,  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ,  κ α τ ά  
τ ή ν  χ ρ ή σ ι ν  τ ώ ν  ο δ ώ ν ,  π ρ έ 
π ε ι  ν ά  έ ν τ α θ ή. Ε π ι β ά λ λ ε 
τ α ι ,  δ ι ά  τ ή ν  μ ε ί ω σ ι ν  τ ώ ν  
έ κ  τ ή ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  ά τ υ 
χ η  μ ά τ ω ν».

Τά άνωτέρω έτονίσθησαν, ύπό τοΰ 
Γεν. Γραμματέως τοΰ Υπουργείου μας κ. 
Πέτρου Κωτσέλη, κατά τήν διάρκειαν τε
λετής βραβεύσεως τών καλυτέρων τρο
χονόμων τοϋ έτους 1970 (ένός Αστυφύ- 
λακος καί ένός Χωροφύλακος), ύπό τής 
Ελληνικής Λέσχης Αύτοκινήτου καί Πε

ριηγήσεων (Ε.Λ.Π.Α.), ήτις έγένετο τήν 
έσπέραν τής 18)12)70 εις τά ένταϋθα

καλωσύνην νά τιμήσητε διά τής παρουσί
ας σας τήν έτηοίαν μας ουγκέντρωοιν, 
κατά τήν όποιαν, ή Έλλην. Λέσχη Αύτο- 
κινήτου καί Περιηγήσεων, έκπροσωπούσα 
ένα μεγάλο μέρος τοΰ αύτοκινητιοτικοϋ 
κόσμου τής πατρίδος μας, έκφράΖει, δη
μοσία τήν βαθυτάτην έκτίμησιν καί τήν 
εύγνωμοσύνην τοϋ κόσμου αύτοϋ, πρός 
τά κρατικά όργανα, τά όποια έχουν έπω- 
μισθή τό βαρύτατον καί άχαρι έργον, τής 
ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας πεΖών καί 
τροχοφόρων, εις τάς πόλεις καί εις τήν 
ύπαιθρον.

Η έκδήλωσις αύτή, τών προαναφερ- 
θέντων αισθημάτων μας, γίνεται, κατ' 
έτος, παρουσία τών άνωτάτων καί άνω- 
τέρων φορέων τής διοικήσεως, διά τής 
βραβεύσεως τών καλλιτέρων τροχονόμων

πεις εις τάς έπαγγελματικάς ύποχρεώ- 
σεις μας, εις τό νά άπολαμδάνωμεν τάς 
έκδρομάς μας, εις τό νά καθησυχάΖωμεν, 
διότι τά παιδιά μας δύνανται νά κυκλο
φορούν έν άσφαλεία εις τούς δρόμους.

Καί τώρα, άποτείνομαι πρός τούς τι
μωμένους μας. Τόν χωρ)κα Τροχονόμον 
κ. Στυλ. Καλαμαράν καί τόν άστυφ-κα 
Τροχονόμον κ. Ά ντ. Τσώλην.

Σέ σάς Κύριοι, καί ατούς συναδέλ
φους σας, ήμείς οί "Ελληνες αύτοκινη- 
τισταί, όφείλομεν πολλά.

Στά χέρια σας έχομεν έμπιοτευθή τήν 
Ζωήν μας, δ,τι, δηλαδή, τό πολυτιμότε- 
ρόν μας.

Στις ικανότητάς οας, τήν ψυχική καί 
σωματική άντοχή σας, βρίσκεται ή έγγύ- 
ησις τής άαφαλείας μας.

’Αναμνηστική φωτογραφία, από τήν τελετήν βραβεύσεως των καλυτέρων τροχονόμων τοΟ 1970. Διακρίνονται, δ Γεν. 
Γραμματεϋς τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάςεως κ. Π. Κωτσέλης, οί ’Αρχηγοί Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας, δ Πρόε

δρος τής Ε.Λ.ΙΙ.Α. καί οί βραβευθέντες τροχονόμοι.

έντευκτήρια τής έν λόγω όργανώσεως.
Εις τήν τελετήν παρέστησαν, πλήν τοΰ 

κ. Γενικού, ό Υφυπουργός Προεδρίας κ. 
Δημ. Τσάκωνας, οί Αρχηγοί Χωροφυλα
κής καί Αστυνομίας Πόλεων, κ.κ. Α. Κα- 
ρυώτης καί Θ. Γαλανόπουλος, ό Ύπαρχη- 
γός Α.Π. κ. Κ. Τσιοϋγκος, πολλοί ΑΕ) 
κοί τών άντιστοίχων ύπηρεσιών Αστυ
νομίας καί Χωροφυλακής, μέλη τής Δ) 
σεως τής Ε.Λ.Π.Α., δημοσιογράφοι, συν
εργεία έπικαίρων καί έτεροι παράγοντες.

Έν άρχή ώμίλησεν ό Πρόεδρος τής 
Ε.Λ.Π.Α. κ. Αποστ. Νικολαίδης, είπών 
τά έΕής:
«Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ,
Κυρίαι καί Κύριοι,

Σας εύχαριστοϋμεν, διότι είχατε τήν

τής χρονιάς, τής Ελληνικής Χωροφυλα
κής καί τής Αστυνομίας Πόλεων, έπιλε- 
γέντων έπί τούτω παρά τών προϊσταμέ
νων των ύπηρεσιών. Κατ' αύτήν, γίνε
ται, κατ' έθιμον, ή άπονομή τοϋ Επά
θλου τής ΕΛΠΑ, καί ή παράδοσις τοΰ 
συμβολικού δώρου, λόγω τών έπί θύραις 
έορτών.

Διά τής χειρονομίας αύτής, ή ΕΛΠΑ 
έπιθυμεϊ νά τονίση ιδιαιτέρως, τό πόσον 
οί ιδιωτικοί οδηγοί αύτοκινήτων, ό άρι- 
θμός τών όποιων άνέρχεται εις έκατον- 
τάδας χιλιάδων, άναγνωρίΖουν καί έκτι- 
μούν τάς ύπερανθρώπους προσπάθειας 
τών άνδρών έκείνων, οί όποιοι μέ τόσην 
αύτοθυσίαν άνέλαβον τό καθήκον νά μάς 
βοηθήσουν θετικά εις τάς μετακινήσεις 
μας, εις τό νά δυνάμεθα νά εϊμεθα συνε-

Έσεϊς είσθε έκεϊνοι, πού στις πόλεις 
ρυθμίΖετε τήν κυκλοφορίαν, έπιβλέπετε 
τήν τάΕιν καί δημιουργείτε τάς προϋπο
θέσεις τής ομαλής Ζωής τών πόλεων.

'Εσείς έκεϊνοι, οί όποιοι, στήν ύπαιθρο 
ι·ας δίνετε τό αίσθημα τής σιγουριάς μέ 
τήν συνεχή παρουσία οας, καί έτσι άπο- 
λαμβάνομεν τήν χαρά τής Ζωής.

ΜεταΕύ μας ύπάρχουν καί οί κακοί καί 
έπικίνδυνοι οδηγοί, όπως μεταΕύ μας ύ
πάρχουν καί οί κακοί καί οί έπικίνδυνοι 
πολϊται. Αύτοί είναι οί κύριοι ύπαίτιοι τών 
άτυχημάτων, πού δυστυχώς, στόν τόπο 
μας, είναι περισσότερα άπό όσα θά έ
πρεπε. ΓΓ αύτούς ύπάρχουν αί κυρώσεις.

Ύπάρχουν καί οί «έΕυπνοι», οί όποιοι 
θέτουν τόν έαυτόν τους ύπεράνω κανο
νισμών καί διατάξεων καί είναι οί δημι-

40



ουργοί τής αρρυθμίας εις τήν κυκλοφο
ρίαν. Αυτοί, όμως, είναι οί όλίγοι. Ή με
γάλη πλειονότης είναι καλοί όδηγοί, πει- 
θαρχημένοι άνθρωποι, καλοί συνάδελφοι. 
Είναι ή θάσις έπάνω στήν όποιαν στηρί
ζεται ή καλή καί εύρυθμος λειτουργία 
τού κωδικός οδικής Κυκλοφορίας.

Ο ί κ α λ ο ί  ό δ η γ ο ί ,  π ι σ τ ε ύ 
ο υ ν ,  π ώ ς  μ έ σ α ς  ε ί ν α ι  σ υ ν 
ά δ ε λ φ ο ι ,  σ υ ν ε ρ γ ά τ α ι ,  φ ί 
λ ο ι .  Είναι εκείνοι, πού ξέρουν νά έκ-

τιμήαουν τις ύπηρεσίες, πού τόσον πρό
θυμα καί πλούσια προσφέρετε ατό σύνο
λο, ύπό οίασδήποτε καιρικός συνθήκας, 
μέρα καί νύχτα, σέ στιγμές μεγάλου έκ- 
νευρισμοΰ, δταν ό καθένας μας σκέπτε
ται μ ό ν ο ν  τόν έαυτόν του.

Αυτά, τά πιστεύουμε. Μά θέλουμε νά 
τά ξέρετε καί σείς, καί νά τό μεταβιβά- 
οητε καί ατούς συναδέλφους σας.

Στό πρόσωπό σας χαιρετίζουμε τούς 
ύπερδισχιλίους συναδέλφους σας, καί

τούς άπευθύνομεν, παρουσία τού Γενι
κού Γραμματέως τού Υπουργείου σας 
καί τών άνωτέρων σας, άπό τά βάθη 
τής καρδιάς μας ένα, Μ ε γ ά λ ο  Εύ-  
χ α ρ ι σ τ ώ !».

Έν συνεχεία, άπήντηοεν ό Γεν. Γραμ- 
ματεύς κ. Πέτρος Κωτσέλης, τονίσας δι' 
ολίγων άπλών, άλλά μεστών περιεχομέ
νου, λόγων, τά έΕής;

«Κύριε Υπουργέ,
Κυρίαι καί Κύριοι,

Μέ έΕαιρετικήν ίκανοποίηοιν χαιρετίζω τήν ώραίαν πρωτο
βουλίαν τής Ε.Λ.Π.Α., ή όποια έκαμε, πλέον, παράδοοιν τό νά 
βραβεύη κάθε χρόνο τούς καλλιτέρους Τροχονόμους τής Χω
ροφυλακής καί τής Αστυνομίας Πόλεων.

Μέ τήν ώραία αύτή έκδήλωσι, ή Ε.Λ.Π.Α. δέν τιμά μόνον 
τούς βραβευμένους, άλλά τις Ύπηρεσίες Τροχαίας τών Σωμά
των Ασφαλείας εις τό σύνολόν τους.

Ακόμη, διά τής χειρονομίας της αύτής, ή Ε.Λ.Π.Α., ύπο- 
γραμμίζει τό μεγάλο καί γόνιμο ένδιαφέρον της, διά τήν έπί- 
λυσιν τού όΕυτάτου προβλήματος τής κυκλοφορίας πεζών καί 
οχημάτων.

Τό πρόβλημα τούτο έμφανίζει δύο όψεις:
Ή μία είναι ή βραδύτης καί άρρυθμία, εις τήν διακίνησιν 

προσώπων καί άγαθών, ή όποια έχει σοβαρός δυσμενείς έπι- 
πτώσεις εις βάρος τής Εθνικής μας Οικονομίας.

Ή άλλη είναι ή πρόκλησις άτυχημάτων, μέ συνέπειαν όχι 
μόνον ύλικάς ζημίας, άλλά καί άνθρώπινα θύματα.

Ή  χώρα μας, έχει, δυστυχώς, τήν θλιβερόν πρωτοπορίαν 
εις τόν πίνακα τών άτυχημάτων μέ κριτήριον τόν άριθμόν άν- 
τιστοιχούντων όχημάτων σέ κάθε νεκρό.

Δηλαδή, κάθε χρόνο, άναλογεϊ άνά ένας νεκρός σέ: 2.000 
αύτοκίνητα πού κυκλοφορούν στήν Αμερική, 1.419 αύτοκί- 
νητα πού κυκλοφορούν στήν Αγγλία, 935 αύτοκίνητα πού κυ
κλοφορούν στήν Γαλλία καί 237 αύτοκίνητα πού κυκλοφο
ρούν στήν Ελλάδα.

Ή σύγκρισις είναι καταθλιπτική εις βάρος μας.
"Αν δεχθούμε τά συμπεράσματα, εις τά όποια κατέληΕαν 

διεθνή Συνέδρια οδικής άσφαλείας, κατόπιν μελέτης προσε
κτικής τών στατιστικών δεδομένων καί κατά τά όποια τά 
80% τών άτυχημάτων οφείλονται εις τόν παράγοντα «άν
θρωπος», δηλαδή εις τήν συμπεριφοράν οδηγών καί πεζών, 
τότε θά πρέπει νά στρέψωμεν, όλες μας τις προσπάθειες 
πρός τήν κατεύθυνσιν διαφοροποιήσεως τής ζημιογόνου, διά 
τόν τόπον καί τόν Λαόν, συμπεριφοράς κατά τήν χρήσιν 
τών δρόμων.

Μέ άλλα λόγια, θά πρέπει νά βελτιώσουμε τή κυκλοφο- 
ριακή άγωγή μας.

Επωφελούμενος τής εύκαιρίας, άπευθύνω έκκλησιν πρός 
όλους, όπως καταβάλωμεν κάθε άνθρωπίνως δυνατή προσ
πάθεια, διά νά μειώσουμε τόν άριθμό τών έκ τής κυκλοφο
ρίας άτυχημάτων.

Διά νά τό έπιτύχωμεν, ή συνταγή είναι άπλή. Δέν έχουμε 
παρά νά έφαρμόζωμε μέ προθυμία καί άκρίβεια τούς κανό
νας τού Κ.Ο.Κ. καί τις ύποδείΕεις τών οργάνων τής Τρο
χαίας.

Τά μέλη τής Ε.Λ.Π.Α. — είναι άναμφισβήτητο — κάνουν 
τό πάν διά νά βοηθήσουν τις ύπηρεσίες Τροχαίας, εις τήν

προσπάθειαν έΕασφαλίσεως καλής καί άκινδύνου κυκλοφο
ρίας. "Ας έντείνουν, άκόμη, τήν δραστηριότητά τους πρός 
τήν κατεύθυνσιν αύτήν. "Ας προσπαθήσουν νά πείσουν καί 
άλλους νά τούς μιμηθούν.

Καί τώρα θά ήθελα νά συγχαρώ, δημοσία, τόν Χωροφύ
λακα Στυλιανό Καλαμαρά καί τόν "Αστυφύλακα "Αντώνιο 
Τσώλη, διότι έπελέγησαν, ύπό τών "Αρχηγείων τους, ώς οί 
καλλίτεροι τροχονόμοι τού 1970.

Μ π ρ ά β ο  σ α ς ,  ε ύ χ ο μ α ι  ν ά  ε ί σ θ ε  π ά ν τ α  
ά Ε ι ο ι  έ π α ί ν ω ν .

Πριν τελειώσω, θά ήθελα νά συγχαρώ καί εύχαριστήσω 
τήν ΕΛΠΑ, διά τήν εύγενική χειρονομία τής βραβεύσεως 
τών Τροχονόμων καί διά τήν όλην θερμήν καί γόνιμον συμ- 
παράοτασίν της εις τό έργον τών "Υπηρεσιών Τροχαίας τών 
Σωμάτων "Ασφαλείας.

Σάς εύχαριστώ».
Μετά τήν όμιλίαν του, ό κ. Γενικός παρεκλήθη καί άπέ- 

νειμε πρός τούς τιμηθέντας τροχονόμους τά άναμνηστικά με
τάλλια τής ΕΛΠΑ καί έν ταυτώ συνεχάρη αύτούς διά τήν 
διάκριοίν των. "Ακολούθως ηύχαρίστησαν, δι" ολίγων, οί 
βραβευθέντες.

Εύχαριστών ό τροχονόμος ΆστυφύλαΕ τής Υ.Τ.Κ "Αθη
νών, είπε τά έΕής:
«Κύριε "Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ,
Κύριοι "Αρχηγοί,
Κυρίαι καί Κύριοι,

Αισθάνομαι βαθυτάτην συγκίνησιν, άλλά καί ύπερηφά- 
νειαν, διά τήν τιμήν ή όποια μοϋ γίνεται σήμερον.

Καί πιστεύω ότι ή τιμή αύτή άνήκει εις όλους τούς συν
αδέλφους μου τής Τροχαίας "Αθηνών, οί όποιοι, κατά τρόπον 
εύσυνείδητον καί ύποδειγματικόν, άγωνίζονται διά τήν έΕα- 
σφάλισιν συνθηκών όμαλής κυκλοφορίας εις τήν έλληνικήν 
πρωτεύουσαν.

Αύτούς τιμάτε, έν τφ προσώπω μου, άναγνωρίζοντες τήν 
σοβαρότητα καί τήν όΕίαν τού έργου των.

Σάς εύχαριστώ θερμότατα διά τήν εύγενή χειρονομίαν 
σας καί εύχομαι, εις ύμάς καί τούς έκλεκτούς συνεργάτας 
σας, ύγείαν, ώστε νά δυνηθήτε νά άπολαύσητε, κατά τάς 
έορτάς καί τό έπερχόμενον Νέον "Ετος, όλα τά άγαθά τά 
όποια έΕασφαλίζουν διά τόν λαόν ή τάξις, ή γαλήνη, ή εύ- 
νομία καί ή εύημερία, πού έχάρισεν εις τόν τόπον ή Έπα- 
νάστασις τής 21ης Απριλίου 1967

Εύχαριστώ».
Εν τέλει τής τελετής, προσεφέρθησαν άναψυκτικά καί 

έκλεκτά έδέσματα. Άντηλλάγησαν αί σχετικοί φιλοφρονή
σεις καί πάντες έΕέφρασαν τήν εύχήν διά τήν συνέχισιν τού 
έργου τής οδικής άσφαλείας, πρός έΕυπηρέτησιν τού έθνι- 
κού έν γένει συμφέροντος.

Κ.Χ.

Όδηγοί! Οί τροχονόμοι δέν είναι διώκται σας. Είναι φίλοι σας. Προ- 
στάται τής ίδικής σας ζωής καί σωματικής άκεραιότητος. Βοηθήσατε τό 

έργον των. Διά τό καλόν τό ίδικόν σας.



ΕΡΠΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ Η

ίΤΕΡΓΙΟβΑΓΓΕΑβ

Ό  Στεργιονίκος καί ή Στεργιοβαγγέ- 
λω, πέρασαν όλη τους τή Ζωή μέσα σ' 
ένα πέτρινο καλύβι. Κτισμένο, έπί Τουρ
κοκρατίας άκόμα, πάνω οέ μιά βουνοπλα
γιά, καμμιά ώρα δρόμο έξω άπ' τό χω
ριό μου — τό βλέπει καί σήμερα, έρημο 
κΓ έρειπωμένο.

Τά κορφοβούνια, πού βρίσκονται γύ
ρω του, προβάλλουν σάν τεράστια οχυ
ρωματικά έργα, ατά όποια σπάει τά μού
τρα του ό μανιασμένος βοριάς.

Κάτω άπ' τις άσήκωτες πλάκες τής 
σκεπής του, είχαν άπαγκειάσει πολλοί 
κυνηγημένοι, κατά τά παλιά χρόνια.

Τούτο τό πανάρχαιο καλύβι ήταν, γιά 
πολλά χρόνια, καί τό κονάκι τού Νίκου 
καί τής Βαγγέλως τής άδερφής του.

Τό κόψιμό τους έδειχνε πώς ήταν 
δίδυμοι, άλλά κανένας δέν τό γνώριΖε 
αύτό, γιά νά τό βεβαιώση...

Ζοΰσαν συνέχεια κΓ οί δυό τους, έκεϊ 
πού βρέθηκαν άπ' τήν άρχή, χωρίς νά 
ένδιαφέρωνται καθόλου γιά τήν μικρή 
κοινωνία τού χωριού, Εέμακρα άπ' τόν 
κόσμο καί τις σκοτοΰοες του, τά βάσα
νά του. Κανένα πρόβλημα, κανένα Ζήτη
μα, καμμιά ύπόθεσις, καμμιά έκκρεμότη- 
τα... Τίποτα δέν τούς άπασχόλησε ποτέ.

Ορφανοί άπ' τά βρεφικά τους χρόνια, 
ποτέ δέν πήοαν μυρωδιά άπό λίγη στορ
γή ούτε άπό γονείς ούτε κΓ άπό συγ
γενείς, γιατί δέν είχαν ποτέ κανέναν. 
Σάν άγνωστοι, μεταΕύ άγνωστων, δέν 
έκαμαν ούτε έχθοούς ούτε φίλους. "Ε
βλεπαν μέ άδιαφορία τήν άδιαφορία των 
άλλων...

"Εσκαβαν μέ μιά τσάπα, όσο μπορού
σαν, άπό κάποιο παλιονώραφο πού βοέ- 
θηκε μπροστά στό καλύβι, χωρίς νά τούς 
καίγεται καρφί, άν θά πήγαινε καλά ή ά- 
σχηυα ή χρονιά.

Ό ,τ ι καί νά μάΖευαν, αύτό θά ήταν 
τό ωωμάκι τους...

Καί δέν είχαν κανένα παράπονο, ού
τε άπ' τόν Θεό, ούτε άπ" τούς άνθρώ- 
πους.

Ή  κινητή περιουσία τους δέν ήταν 
ποτέ περισσότερη άπό κανα-δυό γίδες 
καί δυό-τρείς κόττες, πού τις φύλαγαν 
όχι τόσο γιά τά ποοίόντα τους, όσο γιά 
τή... συντροφιά τους.

Ούτε στρώματα, ούτε παπλώματα, ού
τε έπιπλα μέ... δόσεις. Δυό λοΰφες ά
πό λογής - λογής κουρέλια καί άχυρα,

ήταν τό μόνιμο κατάλυμά τους, μέσα 
στό καλύβι. Σ' ένα μικρό χώρισμα, πρός 
τήν άλλη άκρη τής καλύβας, γρέκιαΖαν 
τις γίδες τους μέ τις όποιες... κουβέντια
ζαν, ώς άργά τή νύχτα.

Τά παλιόρουχα πού βρέθηκαν άπάνω 
τους, άπό τότε πού στάθηκαν στά πόδια 
τους, δέν τ' άλλαΕαν ποτέ τους...

"Ηταν καί ή σωματική τους διάπλασις 
περιωρισμένη στις διαστάσεις τού μικρού 
παιδιού. Σχεδόν τού νάνου.

Μικρό σωματάκι, μικρό στομαχάκι, ό
λα τους μικρό...

Τό μυαλό τους λιγοστό κΓ αύτό, είχε 
μπει στά κεφαλάκια τους μέ άπόλυτη ί- 
σομοιρία. Έτσι πού δέν μπορούσε ποτέ 
ό ένας νά κάνη τόν έΕυπνο στόν άλλο. 
Δικαία κατανομή θά έλεγεν έκεΤνος, πού 
άσχολείται μέ τό... σοσιαλιστικά.

Χρήματα ούτε είδαν ούτε έπιασαν ποτέ 
στά χέρια τους. Καί δέν τούς χρειάσθη- 
καν ποτέ, γιατί δέν έκαναν καμμιά συν
αλλαγή. Ή  ήλικίσ τους ήταν χαμένη μέ
σα στά δένδοα καί στά ρουπάκια, χωοίς 
νά ψάΕη κανένας νά τή βοή. Δέν ύπήρ- 
χε ούτε τό naonumpo ένδιαφέοον, άπό 
καμυιά μεοιά. Μόνον ή άπονοαφή τού 
πλπθυσυοΰ τούς έπιανε καί μάλιστα γιά... 
δυό άνθρώπους.

Οί γεοοντότεοοι τού χωοιοϋ έλεγαν, 
ότι δέν έγνώοιΖαν τήν ήλικία τους, γιατί 
έτσι τούς θυμήθηκαν...

"Ελεναν άκόμα, ότι, πριν άπό πολλά 
χοόνια. Ζούσε στήν ίδια καλύβα κάποιος 
Στέρνιος μέ τή Στέογιαινα, τήν νυναϊκα 
του. Αύτός είχε δυό πα'δόκια πολύ όυορ- 
φα. Τόσο πολύ, πού μόλις τά είδαν οί... 
νεοάϊδες, τά Ζήλεψαν καί τ ' άοπαΕαν μέ
σα άπ' τήν κούνια τους. Τά πήραν κΓ 
έφυναν unKoia... Καί ατό θέση τοιισ ά
φησαν δυό Εήσνσ Τό Ν!κο καί τήν Βαγ
γέλιο. ήπιος τά βάφτισαν άονότεοα.

Ό  Στέονιος. έλειπε υακοιά, νιατί Εε- 
νοδοϋλειιε, ένιϊ> ή Στέονκτινα, κάπου έ- 
κεϊ κοντά. υόΖευε βελανίδια...

"Οταν νύοισε άονότεοα ό Στέονιος, 
πού νιά ποώτπ ιοοοά θά έβλεπε τά πα'διά 
του. έπεσε σέ βαοειό υελανχολία. μόλις 
άντίκουσε τήν κούνια πού τά κούνανε...

Τίποτα δέν υποοοϋοε νά τόν πσοηνο- 
ρπαπ. Ή ταν άνπθός άνθρωπος καί δέν 
πεοίσενε ποτέ τέτοια υενάλπ ότυνϊα. Νά 
πάοουν τά παιδιά του οί... νεοάϊδες καί 
νά τ' άωήσουν δυό κακουούτσουνα πλά
σματα! Γι' αύτό, δέν άργησε ό κακομοί

Ύ ιτό Ά σ τυ  > Α ' κ .  Γ. Α Κ Ρ Ι Β Ο Υ

ρης νά πεθάνη καί νά τραβήΕη λίγο άρ- 
γότερα καί τή γυναίκα του, πρός τό μέ
ρος έκεϊνο...

"Ετσι ό Νίκος καί ή Βαγγέλω, έμει
ναν ολομόναχοι γιά όλη τους τή Ζωή. 
Εμείς οί μικροί δέν είχαμε κανένα λόγο 

νά μή πιστεύουμε αύτά πού άκούγαμε, 
γιατί λίγο πολύ, τά πίστευαν κι αύτοί πού 
μάς τά έλεγαν.

Μόνο πού άπορούσαμε μέ τις νεράι
δες. Δηλαδή, πώς τόπαθαν αύτές, πού 
φημίΖονταν γιά τήν ομορφιά τους, καί 
Εεφούρνισαν τέτοια περίεργα κατασκευά
σματα.

Τί μπορεί νά έγινε, λέγαμε μεταΕύ 
μας. Κάναμε βέβαια κΓ ένα σω^ό τολ- 
μηοές σκέψεις, περί βίας καί νοθείας... 
Ποτέ, όμως, δέν σκεφθήκαμε τίποτα τό 
πονηρό, νιά τήν μακαοίτισσα τήν Στέρ- 
γιαινα. Δέν είχαμε βλέπετε στοιχεία.

Κανένας, λοιπόν, δέν μάς έδινε σω
στές έΕηγήσεις γιά τά δυό έκεϊνα περίερ
γα φαινόμενα, πού Βοίσκονταν μέσα στήν 
καλύβα. "Επειτα, δέν τούς πλησίαΖε καί 
κανείς, γιά νά μάθη κάτι έκ τού πλη
σίον. Ποιος θάκσνε τέτοια άστεία μέ 
τις., νεράιδες: Μόνον ό Ζαοκαδιάς. ό 
τσοπάνος πού θά τύχαινε έκεϊ κοντά, τρύ
πωνε στήν καλύβα, ήταν τόν έπιανε κσμ- 
μιά δυνατή υπόοα. Ό  Ν'κος καί ή Βαννέ- 
λω, ασυνήθιστοι άπό έπισκέψεις, έδει
χναν σάν τά Ζουλάπια, όταν είναι φοβι
σμένα... Πεοίυενπν νά τελε'ώσπ ή Βροχή, 
γιά νά Εεκουμπισθή κπί ό Ζαοκαδιάς, πού 
έμπαινε μέσα τόσο άδιάκριτα.

Θέσα παοαβιάσεωο τού... ο'κιακοϋ ά- 
σύλου δέν ύπήοχε. Βέβαια, ούτε γι' αύ- 
τόν ούτε καί νιά κείνους.

Καυσιά α>οσά, μάλιστα, άν έπεφτε 
στήν ώοα πού θά κατέβαινε άπό τό σιδπ- 
ρωστιά ό τέντΖεοπς μέ τή κοιιοκοΠτι έ- 
πεονε κΓ αύτός τήν μερίδα του, Ζεστή - 
Ζεστή.

Αλλά δέν υποοοϋσε νά vivn κΓ άλ- 
λο'ώς. Ύπήσνε καί κάπινα ύποχοέωσισ ά- 
πέναντι τού Ζαοκαδ'ό. Μόνο αύτός άωινε 
τις γίδες τους νά υπσίνουν στό κοπάδι 
του, όταν κάποια σίτία τό έπέβαλε αύ
τό... Διαωοοετικά θά έυεναν στέαιπες... 
"Αλλη ύπογσέωσι. δέν είναν πουθενά. 
Ούτε καί στόν υυλωνσ. πού τούε αλλε- 
θε έκεϊνο τό λίνο καλπυπόκι. νιατί πάν
τοτε γύριΖαν άπ' αύτόν, μέ λιγώτερο 
βάρος...

Αύτοί, όμως, δέν έδινον ποτέ σημα-
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σία οέ κάτι τέτοια... μικροπράγματα. Δέν 
χώραγε καμμιά ανθρώπινη πονηριά μέ
σα ατά μικρά κεφαλάκια τους. Oi άνά- 
γκες τής ζωής, πού κάνουν καί τούς 
πιό κουτούς, πότε - πότε πονηρούτσικους, 
άπ' τόν Νίκο καί τή Βαγγέλιο, πέρναγαν 
άπαρατήρητες. Δέν αίσθάνθηκαν ποτέ, 
ότι τούς λείπει κάτι. Είχαν όλα τά άγαθά, 
μέοα ατό τίποτα...

"Ενοιωθαν ύποχρέωσι μόνο ατό Θεό 
καί δέν παρέλειπαν ποτέ νά κάνουν τό 
σταυρό τους, όταν άκουγαν άπό μακριά 
τήν καμπάνα τής έκκληοίας.

"Οσο μεγαλώναμε καί βλέπαμε τά κα
θυστερημένα άνθρωπάκια νά ζούν χρι- 
στιανικώτερα κι’ άπ' τούς καλύτερους 
χριστιανούς, κλονιζόταν ή έμπιστοσύνη 
μας στις διηγήσεις τών γερόντων. Είχα
με πάψει νά πιστεύυμε πώς οί... νεράι
δες πήραν τάχα τά όμορφα, κΓ άφισαν 
τά άσχημα, τά καθυστερημένα, τά χαζά. 
Τέτοιες άνοησίες δέν θά τις έκαναν ποτέ 
οί... νεράιδες. Δέν μπορούσαν νά είναι 
σίγουρες, ότι έκεϊνα πού θά έπαιρναν θά 
έβγαιναν καλά, γιά νά... προσαρμοσθοϋν 
στό περιβάλλον τους. Μπορεί αύτά νά 
τούς έψηναν τό ωάοι στά... χείλη. Ένώ 
ό Νίκος καί ή Βαγγέλιο, ήταν άνθοωποι, 
πτωχοί μέν τώ πνεύματι. άλλά πολύ μα
κάριοι. Δέν έβλαψαν ούτε μερμήνκι. Ή 
ταν άγιοι, μέ όλη τή σημασία τής λέΕεως. 
"Επρεπε, όμως, κι' αύτοί, όπως τόσοι 
άλλοι νά μή φύγουν άπ' τή ζωή, χωοίς 
νά δοκιμάσουν έστω καί μιά περιπέτεια.

"Επεσαν καί αύτοί στόν Μπαρμπαγιαν- 
νακό πού δέν χρώσταγε νά κάνη καλό σέ 
κανέναν. Μαζύ μέ τις πολλές άναποδιές 
του, είχε καί κάτι λαγοκυλίστρες πού τις 
έλεγε χωράφια του. ΚΓ έσπεονε κάθε 
χρόνο άπό πεντέΕι οκάδες σκύβαλα στό 
καθένα. Άπό μεοικά Εανάπαιονε πάλι 
τό σπόρο του. Άπό μερικά άλλα όμως, 
έπαιρνε τό τυρί τής χρρνιάς του...

"Ενα τέτοιο παλιοχώραφο βρισκόταν 
κοντά οτό καλύβι τού Στέργιου. Δέν 
γλύτωνε ποτέ αύτό, άπό τά νιδοποόβα- 
τα πού θ' άνέβαιναν τήν άνοιΕι. Φυτρω
μένο δώ κεϊ καί πνιγμένο μέσα στά βάτα 
καί στις φτέρες, τό σπαρτό δέν μποροΰ- 
σε νά γλυτώση, δσρ καί νά τό πρόσεχε 
ό κτηνοτρόφος. ΚΓ ύστερα, γιά ν ’ άπο- 
φύγη τήν μήνυσι, πού τήν είχε έτοιμη 
άπ' τόν χειμώνα μέ τήν ήσυχία του, ό

Γιαννακός κανόνιζε συμβιβασμό. "Ενα 
δερμότι τυρί, καλά πατικωμένο καί μέ 
τό κανονικό άλάτι, πού νά μή βλάπτη τά 
νεφρά, ήταν ή άποζημίωσις. Μόνο έτσι 
τού βούλωνε τό στόμα γιά νά μή τραβιέ
ται στά δικαστήρια.

Μιά χρονιά, όμως, πού έκανε βαρυχει
μωνιά, ό νοτιάς δέν έννοοΰσε ούτε καί 
τόν Απρίλιο, νά Εεσκεπάση τά ψηλώμα
τα άπ' τά χιόνια. Καί οί κτηνοτρόφοι δέν 
ήθελαν ν' άφίσουν τά χειμαδιά. Ό  Γιαν
νακός έδειχνε πολύ όνήσυχος, όσο έβλε
πε νά ζεσταίνη ό καιρός, κΓ αύτοί νά 
μήν έρχονται. Είχε κάνει τούς ύπολογι- 
σμούς του, γιά τό τυρί καί φοβόταν μή 
τού μείνη μόνο ή όρεΕις. "Οπου, κάποια 
στιγμή, βρέθηκαν οί γίδες τού Ν'κου καί 
τής Βαγγέλως, γιά νά... διασκεδάσουν 
τή στενοχώρια τού γέρου Γιαννακοΰ. "Ε
μειναν άφύλακτες καί, όπως ήταν πεινα- 
σμένες, χώθηκαν στό χωράφι καί τό ά- 
λώνισαν καλά. Ό  πονηρός γέροντας, 
πού συνήθιζε νά άγναντεύη άπό μακριά, 
μόλις έκοψε τήν κίνησι, πήοε φόρα καί, 
παοά τά γηρατειά του, έφθασε στό χω
ράφι του γρηγορώτερα άπ' ότι θά έφθα
νε, ένας κυνηγημένος λαγός...

Νόμιζε πώς θά πέση σέ κανένα κοπά
δι, κΓ έγλειφε τά μουστάκια του. Είχε 
γεμίσει τήν φαντασία του μέ τήν στρού
γκα καί τις καρδάδες τού τσέλιγκα. Τόν 
άπασχόλησαν, έν τάχει, όλες οί... τυρο
κομικές λεπτομέρειες, ώσπου νά πατήση 
στό... κτήμα του. Άλλά σάν έφθασε κΓ 
άντίκουσε τόν Νίκο μέ τή Βαγγέλω. νά 
τραβούν άπό μιά γίδα ό καθένας, βγά- 
ζοντάς την άπό τό χωράφι του, κέοωσε. 
Ποώτπ φορά έπεσε σέ τέτοια πεοίπτωσι. 
Δέν ήΕεοε τί νά ζητήση άπ- τούς μή 
έχοντας τίποτα. Κάτι τούς ε;πε νευοια- 
συένος, κάτι είπαν κΓ αύτοί φοβισυένοι, 
άλλά καμμιά συνεννόησι, κανένα άποτέ- 
λεσυα.

"Εφυγε καταστενοχωοηυένος καί τρά- 
βηΕε κατά τό χωοιό. Δέν έκλεισε μάτι ό
λη νύχτα. Σηκώθηκε άπ’ τά χαοάματα 
καί πήγε στόν άγοοφύλακα, γιά ν ’ άναγ- 
νείλη τή ζημιά καί νά γίνη ή έκτίμησι. 
Τό μεσημέοι βοέθηκε στό γειτονικό χω
ριό μέ τις δημόσιες άρχές. Έκεϊ. έκαμε 
μήνυσι κατά τού Νίκου καί τής Βαγγέ- 
λως...

Δέν πέρασε καιρός καί τό δικαστήριο

κάλεσε τούς κατηγορουμένους γιά νά 
τούς δικάση.

Βρέθηκαν πολλοί στήν αίθουσα τού 
δικαστηρίου, άλλά οί περισσότεροι ήθε
λαν ν’ όκούσουν τήν άπολογία γιά τήν 
άγροζημιά. Ήθελαν νά δοϋν τήν πρώτη 
έπαφή τού Νίκου καί τής Βαγγέλως, μέ 
άνθρώπους καί μάλιστα μέσα σέ δικαστή
ριο... Όταν ήλθε ή σειρά τους, φώναΕε 
ό πρόεδρος: «Νικόλαος Στέργιος». Καμ- 
μιά άπάντησις. Τό έπανέλαβε δυνατώτε- 
ρα. Τίποτε. Γιά νά μή σπαταλάται όμως ή 
ώρα, τούς πήρε καί τούς δυό άπ’ τό χέρι 
ό κλητήρας καί τούς κάθισε στό έδώλιο.

«Γιατί Νίκο άφισες τις γίδες σου καί 
κατέστρεψαν τό σπαρτό;»

«Ποιος, έγώ;» Είπε ό Νίκος μέ πνι
γμένη τή φωνοΰλα του.

«Ναι έσύ».
«Ποιος, έγώ;» Εαναεϊπε ό Νίκος, χω

ρίς νά άπαντήση σέ άλλες έρωτήσεις. 
Κατάλαβε ό πρόεδρος καί προχώρησε 
στήν κατηγορουμένη.

«Έσύ τί λές Βαγγέλια, γιά τή ζημιά 
πού κάνατε στό χωοάφι τού Γιαννακοΰ;»

Δέν πειράζει, μάς τά είπε ό άδελφός 
της, παρενέβη μέ είοωνία ό δικολάβος.

«Ζημία, χωράφι, χέρσο, βάτα. Γιαννα- 
κό», ήταν ή άπάντησις τής Βαγγέλως. 
Αύτές τις πέντε λεΕοΰλες τις έπανέλαβε 
κάμποσες φορές. Καί δέν είχε άΕία ή... 
ρητορική της δεινότης όσο ή έπιτυχημέ- 
νη τοποθέτησις τών λέΕεων, οί όποιες 
άκούγονταν χωοίς τό σύμφωνον «ο», πού 
δέν μπορούσε ή Βαγγέλω νά τό ποοφέρη.

Κάποιος χριστιανός, προσφέρθηκε νά 
άδοζηυιώση αύτός, τόν Γιαννακό, γιά 
νά τελειώση ή δοκιμασία τών φουκαρά
δων. Έφυναν νιά τήν καλύβα τους, χω
ρίς νά καταλάβουν καλά - καλά τί έγι
νε... "Ενα άσχημο όνειρο, πού τούς χά
λασε τήν αιώνια γαλήνη τους. Δέν πέρα
σαν πολλοί μήνες καί ό Στερνιονϊκος 
άπεδήμησε εις Κύριον. Ή  Βαγνέλω, πού 
έμεινε νιά λίγο μονάχη της, έφυνε κι’ 
αύτή σύντομα, γιά νά συνάντηση τόν ά- 
δελφό της. Κανένας δέν λυπήθηκε, κα
νένας δέν τούς έκλαψε...

Άλλά, είχαν αύτοί οί άνθρωποι ά- 
νάγκη άπό κλάματα; Έκεϊ πού βρίσκον
ται αύτοί κΓ έδώ πού βοισκόμαστε έ- 
μεϊς, έχουμε άνάγκη άπό τή λύπησί τους, 
άπό τή μεσητεία τους...



) 12) 70 καί άπό 21ης εως 
ρινής ώρας, είς τάς πολυ- 
ούσας τοΰ ένταΰθα ξενοδο- 

«Βασιλεύς Γεώργιος», έλαβε 
χώραν τό έτήσιον χορευτικόν γεΰμα 
τοΰ δμίλου φίλων ’Αστυνομίας (Ο. 
Φ.Α.) ’Αθηνών, ή δλη έκδήλωσις 
τοΰ όποιου έσημείωσεν Ιξαιρετικήν έ- 
πιτυχίαν.

Παρέστησαν οί Υπουργοί: Δικαιο
σύνης κ. Ά .  Τσουκαλάς, ’Εμπορικής 
Ναυτιλίας κ. Ί .  Χολέβας, δ Υφυ
πουργός Προεδρίας κ. Δ. Τσάκωνας, 
οί Γενικοί Γραμματείς: Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. 11. Κωτσέλης 
καί Γεωργίας κ. Μίχαλος, ό ’Αρχη
γός Α.Π. κ. Θ. Γαλανόπουλος, δ έπί- 
πμος ’Αρχηγός κ. Β. Σακελλαρίου, 
δ τ. ’Αρχηγός κ. Έ . Καραμπέτσος, 
δ 'Γπαρχηγός κ. Τσιοΰγκος, πολλά 
έκλεκτά μέλη τοΰ Ο.Φ.Α., φίλοι τής 
’Αστυνομίας, άνώτεροι καί κατώτεροι 
Ά ξ) κοί τοΰ Σώματος μετά μελών τών 
οικογενειών των καί πολλοί έτεροι 
προσκεκλημένοι.

Σκοπός τής έκδηλώσεως ή οικονο
μική ένίσχυσις τοΰ δμίλου, πρός συνέ- 
χισιν τών φιλανθρωπικοΰ περιεχομέ
νου σκοπών του καί είδικώτερον τής 
έν Έκάλη Παιδικής Στέγης, ένθα 
λειτουργεί Δημοτικόν Σχολεΐον καί 
φιλοξενούνται κατά τήν θερινήν πε
ρίοδον τέκνα ’Αστυνομικών Υπαλλή
λων.

Τά πλούσια έδέσματα, τό φιλικόν 
περιβάλλον, ή διάθεσις πρός διασκέ- 
δασιν (δεδομένου δτι ή έκδήλωσις έ- 
πραγματοποιήθη τό πρώτον έν δψει 
τών έορτών), τό καλλιτεχνικόν πρό
γραμμα καί ή έν γένει δργάνωσις τής 
έκδηλώσεως, έδωσαν τήν δυνατότητα 
τής, λαμπράς έπιτυχίας τοΰ έν λόγιο 
γεύματος.

Έ  Πρόεδρος τοΰ Ο.Φ.Α. κ. Ίωα- 
κείμογλου καί τά άλλα μέλη τοΰ Προ
εδρείου άπέδειξαν, διά μίαν είσέτι φο
ράν, τήν άγωνιστικήν διάθεσίν των, 
πρός πλήρη έπίτευξιν τών σκοπών τοΰ 
δμίλου.

Τόσον ή Δ) νσις τοΰ δμίλου δσον καί 
τά μέλη τής όργανωτικής έπιτροπής 
άξίζουν παντός έπαίνου.

'Ωσαύτως, εύχαριστίαι όφείλονται 
καί πρός τούς Δ) ντάς τών κέντρων 
«Έστορίλ» καί «Κόπα - Καμπάνα», 
διά τήν άνιδιοτελή προσφοράν τών 
μπαλλέτων τών κέντρων των, ώς καί 
είς τούς καλλιτέχνας Γ. Ζαμπέταν, 
Δ. Πουλόπουλον, Γ. Καλαντζήν καί 
Μανταλέναν, διά τήν ψυχαγωγικήν 
προσφοράν των.

Κ. X.

Ο Γεν. Γραμματεύς τοϋ Υπουργείου Δημ. ΤάΕεως κ. Π. 
Κωτοέλης μετά τής συΖύγου του καί τοϋ επιτίμου Αρχηγού 
Άστυνομ. Πόλεων κ. Β. Σακελλαρίου, είς χαρακτηριστικόν 

στιγμιότυπον τής έκδηλώσεως.

Έτερον στιγμιότυπον. Διακρίνονται, έΕ όριστερών : Ή σύ- 
Ζυγος τοϋ κ. Αρχηγού Άστυν. Πόλεων, ή κ. Λεδίδου, ό κ. 

Αρχηγός καί ή κ. Κατραμοπούλου.
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μ ο υT o  σ η μ ε ι ω μ α τ

Υπό Άστυν. Β' κ. ΣΠ ΥΡΟ Υ Π Η ΛΟ Υ

"Ενας χρόνος έφυγε. Ένας άλλος 
ήλθε.

Τό 1970 έοβησε μέ κατόρες... τό 1971 
άνέτειλε, πλαισιωμένο άπό ελπίδες καί 
χαρά...

Πρωτοχρονιά... 'Ένας οταθμός, μπρο
στά στόν όποΤον στάθηκαν τά πλήθη νά 
πανηγυρίσουν.

Παιχνίδια, φώτα, δώρα, ευχές, γλυκί
σματα, στολίδια.

...Μικρές χρυσές στιγμές εύτυχίας, 
μέσα ατά όμορφοστολισμένα σπίτια, μέ
σα στις καρδιές...

Χείμαρρος κεφιού, πού παρέουρε τά 
πάντα στά πέρασμά του... Δίνη παντοδύ
ναμη, πού στροβίλισε έλπίδες, πόθους, 
όνειρα καί πλημμύρισε ένδιαφέρον γιά 
τό αύριο.

«Ε ύ τ υ χ i^ V e ν α^Κ> κ α ι ν ο ύ ρ 
γ ι ο ς  χ ρ ο ς».^Βτσι δέν είχαμε 
πή καί πέρσι καί πρόπερσί; Κάθε χρόνο 
οί ίδιες εύχές.. ποιος τό προσέχει ; ποιος 
τό θυμάται;

Ποιος κάθεται νά σκεφθη, ότι, κάθε 
Πρωτοχρονιά, κάνουμε κΓ ένα μεγάλο βή
μα πρός τά έμπρός, πρός τό τέρμα;

Ποιος κάθεται νά σκεφθη, ότι αύτό 
τό βήμα μάς άπομακρύνει ολοένα περισ
σότερο άπό τήν πιό γλυκεία περίοδο τής 
Ζωής μας;

Δέν βαρυέστε!!! Ποιος έχει διάθεση

ό ρ ι ό

γιά τέτοιους φιλοσοφικούς στοχασμούς, 
τουλάχιστον σήμερα;

"Ας είναι..
Είναι κΓ αύτό μιά εύχάριοτη έναλλα- 

γή, μιά ανάπαυλα... "ΑΕίΖει τόν κόπο νά 
πανηγυρίζουμε, γιά μιά καινούργια έλ- 
πίδα... Είναι ικανές οί μικρές αύτές χρυ
σές στιγμές εύτυχίας νά μάς άποΖημιώ- 
σουν, γιά κάθε άναποδιά τής βιοπάλης.

" Ε θ ι μ ο  ε ί ν α ι  α ύ τ  ό... "Ας τό 
δεχτούμε μέ χαρά, ας τό τηρήσουμε.

Καί ή στήλη αύτή, έτσι πρέπει ν' άρ- 
χίση. Μέ εύχές... Εύχές πρός κάθε άνα- 
γνώστη.

Εύχές ειλικρινείς καί θερμές, γιά κά
θε χαρά, ύγει'α, εύτυχία καί πρόοδο.

Είθε τό 1971 νάναι γιά όλους χαρού
μενο, δημιουργικό καί εύτυχισμένο.

................................................................................................................................................................................................................ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ... I... ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....I....I........ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

Πρός τόν καλλιτεχνικό κόσμο μέ θαυμασμό και αγάπη
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ'ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Καθώς άρχίΖει ό νέος Χρόνος, τό Σώ
μα τής "Αστυνομίας Πόλεων, πού στη- 
ρίΖει τήν έπιτυχία τού έργου του οτήν 
συμπαράσταση τού κοινού, οτρέφει τή 
σκέψη του πρός τούς φίλους του, τούς 
κάθε λογής φίλους, πού, άπό σεβασμό 
πρός τό Νόμο καί άγάπη πρός τό Κρά
τος, συμπαραστάθηκαν στά "Αστυνομικά 
όργανα, κατά τήν έκτέλεση τών καθη
κόντων τους.

Κι" έχει πολλούς φίλους ή "Αστυνο
μία Πόλεων. "Από αύτούς άντλεϊ δύναμη 
καί έμπνευση, κατά τήν δύσκολη ύπηρε- 
οιακή της πορεία.

"Ανάμεσα ατούς πιό διαλεκτούς φί
λους, μιά τιμητική θέση έχουν οί καλλι- 
τέχναι. Οί καλλιτέχναι κάθε είδους. "Ο
λόκληρος ό καλλιτεχνικός κόσμος.

Συγκινητική ή εικόνα. Περηφάνεια 
προκαλεϊ. Καί χαρά άμέτρητη.

Οί καλλιτέχναι στάθηκαν πάντα καί 
παντού κοντά οτήν "Αστυνομία Πόλεων. 
Τήν βοήθησαν, τήν ένίσχυσαν. Μέ κέφι, 
μέ χαρά, μέ ένθουσιασμό, στάθηκαν δί
πλα της. Μέ κατανόηση ατό έργο της. 
Σέ κάθε πρόσκληση τής "Αστυνομίας 
Πόλεων ένα πολυπληθές έπιτελείο έκλε- 
κτών καλλιτεχνών, τού τραγουδιού, τού 
θεάτρου καί τού κινηματογράφου, έσπευ
δε νά προσφέρη πρόθυμα κάθε βοήθεια.

Ό χ ι έν όνόματι τού Νόμου. Έν όνό- 
ματι τής "Αγάπης, πού ένώνει τούς "Α
στυνομικούς καί τούς καλλιτέχνας, χρό
νια καί χρόνια τώρα.

...Οί καλλιτέχναι... Είναι οί άφανεϊς 
ήρωες τής Ζωής... Οί έμπνευσταί τής

χαράς καί τής έλπίδας... Είναι αύτοί πού 
ιαίρνουν τά παράπονα καί τά μεράκια τού 
λαού καί τά κάνουν τραγούδι... Καί ό- 
μορφοντύνουν τις άνθρώπινες έπιθυμί- 
ες... Καί σκορπίΖουν αίσιοδοΕίαν.

Καί πόοα δέν τούς όφείλει ή Κοινω
νία! ! !

Τό «θέαμα» ήταν πάντα, γιά μάς τούς 
"Έλληνας, είδος πρώτης άνάγκης. Σάν 
τό ψωμί... χωρίς αύτό δέν είχε νόημα ή 
Ζωή μας...

Καί μέσα στόν χώρο τού «θεάματος» 
έΖησαν, κινήθηκαν καί έδημιουργήθησαν 
μορφές, πού πέρασαν οτήν ιστορία... 
Μορφές, πού μέ τήν καλλιτεχνική τους 
δημιουργία αγγιΕαν καυτά κοινωνικά θέ
ματα, έδωσαν λύσεις σέ άγχώδη προ
βλήματα, ουνετέλεσαν άποτελεοματικά 
οτήν έπιμόρφωση τού λαού καί οτήν 
άνύψωση τού πνευματικού του έπιπέδου.

Ό  κ α λ λ ι τ έ χ ν η ς  ε ί ν α ι  έρ-  
γ ά τ η ς  τ ο ύ  π ν ε ύ μ α τ ο ς .  "Υ
πηρετεί τήν Κοινωνία πιστά καί εύσυνεί- 
δητα. Ξεχνά τά προσωπικά του προβλή
ματα καί πασχίΖει νά στείλη μηνύματα 
χαράς ατούς συνανθρώπους τους.

Νοιώθουμε τό βάθος τών προσφορών 
του. Τού άναγνωρίΖουμε τό έργο. Τού 
άπονέμουμε τό θαυμασμό καί τήν τιμή 
πού τού άνήκει. Καί τού έκφράΖομε καί 
τις εύχαριστίες μας, τήν εύγνωμοσύνη 
μας, μάλλον, γιατί τόσο μάς άγάπησε καί 
τόσα μάς προσέφερε.

Τά μάτια είναι σχεδόν ύγρά" καθώς 
γράφω, θυμάμαι δύο μεγάλους πού έφυ
γαν. Δύο μεγάλους πού πόνεσαν καί ά-

γάπηοαν, βαθύτατα, μέ πάθος τήν έκ- 
πομπή τής "Αστυνομίας καί πού τής πρόσ- 
φεραν πολύτιμη βοήθεια... Τόν Βασίλη 
τόν Λογοθετίδη. Θυμάμαι... τήν καλωσύ- 
νη του, τήν άγάπη του, τις συμβουλές 
του.

Καί τόν Χριστόφορο ΝέΖερ, τόν κα
λό, τόν άπλό, τόν ένα καί μόνο ΝέΖερ... 
Τήν ύψηλή του τέχνη... Τήν ποιότητά 
του... Τις προσφορές του σέ μάς..

Πόσες φορές έοπευοε κοντά μας... 
Στήν Καισαριανή, κάποτε, ύπό βροχήν 
σέ μιά πλατεία: «Ή "Αστυνομία είναι πο
λιτισμός κι" άγάπη. Ποιος ήμπορεϊ νά τ' 
άρνηθη;»... Στήν "Ηλιούπολη, οτήν Στέ
γη Γερόντων τής Χ.Ε.Ν., πού ήλθε μα- 
Ζί μας, γιά νά προσφέρη, γλυκά... Στόν 
Πειραιά, στόν Βύρωνα, στήν Νίκαια.

Ο γλυκύτατος... "Ο Χριστιανός... Ό  
Έλληνας... Ό  φίλος τής "Αστυνομίας 
Πόλεων... Πόσο τιμητικές είναι κάποιες 
γραμμές του σ' ένα Λεύκωμα:

Αύτοί οί δυό Μεγάλοι, μοΰρχονται ε 
το ύ τη  τήν ώρα στή θύμηση!

Καί διά μέσου αύτών, όλοι οί καλλιτέ- 
χναι... Οί φίλοι μας οί καλοί, οί εύγενι- 
κοί κι" άγαπημένοι. Τ ο ύ ς  σ τ έ λ 
ν ο μ ε ,  γ ι ά  τ ό ν  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο  
χ ρ ό ν ο ,  τ ι ς  π ι ό  κ α λ έ ς ε ύ -  
χ έ ς μας . . .  Εύχές βγαλμένες άπό τά 
βάθη τής καρδιάς μας...

Νάναι πάντα ή ύγει'α σύντροφός τους 
καί ή εύτυχία νά πλαιοιώνη τή Ζωή 
τους... Γ ι α τ ί ,  στ '  ά λ ή θ ε ι α ,  
τ 6 ά Ε ί Ζ ο υ ν.
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— Ή Αστυνομική Διεύθυνσις Κερκύ- 
pac, πρόσφατα, έδωκε ένα έντυπωσιακό 
παρόν σ' ένα τομέα, διαφορετικό άπό 
τούς άλλους.

Στόν χώρο τής φωτογραφικής τέχνης.
Διαθέτοντας ένα θαυμάσιο φωτογρα

φικό συνεργείο, έκανε πολλή καί σωστή 
δουλειά, ή όποια αναγνωρίζεται ανεπι
φύλακτα άπό τό κοινόν.

Ένας δεξιοτέχνης στό είδος του, έ
νας αστυνομικός, προικισμένος μέ με
γάλο ταλέντο, ό κ. ΘεόδωροςΚιτούτσης, 
μοχθεί γιά νά δημιουργήση κάτι τό άλη- 
θινά αξιόλογο.

Σέ μιά έκθεσή του, στό παληό Φρού
ριο, τό καλοκαίρι, κατά τήν διάρκειαν 
τών διαφόρων έκδηλώσεων, γιά τήν συν
τριβήν τού κομμουνιστοσυμμορίτισμοϋ καί

τής Πολεμικής Αρετής τών Ελλήνων, 
έδωσε δείγματα τών ικανοτήτων καί τής 
αξίας του. Καί έπαινέθηκεν ένθουσιω- 
δώς άπό τήν κοινή γνώμη.

Δείγματα τής δουλειάς του άποτε- 
λοϋν αί κατωτέρω φωτογραφίας

Σ υ γ χ α ί ρ ο υ μ ε  κ α ί  ε ύ χ ό -  
μ α σ τ ε  π ρ ό ο δ ο  κ α ί  έ π ι τ υ -  
χ ί ε ς.

«Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α »  τοϋ κ. Γ. ΣΕΤΤΑ

Τά τελευταία χρόνια, ή Αστυνο
μική λογοτεχνία στόν τόπο μας 
πήρε μιά ξεχωριστή ενδιαφέρουσα 
ανάπτυξη. Κείμενα καί σκίτσα γύ
ρω άπό τήν Αστυνομική ζωή, μυθι
στορήματα, ποιήματα, ίστοριοΰλες 
παρμένες άπό τό Αστυνομικό δρο
μολόγιο... Καί τούτο όφείλεται 
στά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Χ ΡΟ Ν Ι
ΚΑ», πού, μέ τήν έμφάνισή τους, 
έδημιούργησαν τό πλαίσιο μέσα 
στό όποιο έκινήθησαν πολλές Α
στυνομικές πνευματικές δυνάμεις. 
Τό περιοδικό αυτό έστάθηκε άφορ 
μή μιας καινούργιας έποχής στό 
χώρο τής Αστυνομικής λογοτε- 
χνίας.

Μά καί πέρα Απ’ αυτό τόν ε
παγγελματικό χώρο, έκινήθησαν

πολλοί Αστυνομικοί μέ μελέτες, βι
βλία ή συνεργασίες τους σέ περι
οδικά ή έφημερίδες. “Αφθονο υ
λικό. Κι’ έπρεπε κάποτε κάποιος 
νά τό Αξιοποίηση. Αυτή τήν δύ
σκολη καί έπίπονη έργασία τήν ά- 
νέλαβε, μέ μεγάλο σεβασμό καί 
πόνο γιά ο,τι πνευματικό Αστυνο
μικό δημιούργημα, ό γνωστός δό
κιμος συγγραφεύς καί έκλεκτός λο 
γοτέχνης κ. Γεώργιος Σέττας, έ
νας έκ τών Αρίστων Αξιωματικών 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τήν ό
ποιαν έτίμησε σ’ ολη του τήν υπη
ρεσιακή σταδιοδρομία. «Η Α ΣΤΤ- 
Ν Ο Μ ΙΚ Η  Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ » . 
Είναι ό τίτλος τού βιβλίου. Καί 
μέσα περιλαμβάνεται ο,τι υπάρχει 
στόν χώρο τής Αστυνομικής λογο

τεχνίας. Μιά Αξιέπαινη προσπά
θεια. "Ενα βήμα σταθερό γιά  μιά 
έπίσημη Αναγνώριση τής πνευμα
τικής Αξίας έκείνων στους όποιους 
έχουμε έμπιστευθή τήν ησυχία καί 
τήν άσφάλειά μας.

Ή  Αστυνομική βιβλιογραφία τού 
κ. Σέττα  (τμήμα τής ελληνικής βι
βλιογραφίας) δέν θάπρεπε νά λει
ψή άπό καμμιά βιβλιοθήκη. Γιατί 
κινεί σέ μάθηση, Ανοίγει τήν όρε
ξη γιά  έρευνες, θυμίζει παραδό
σεις, προσφέρει στοιχεία γιά τόν 
ιστορικό τοϋ μέλλοντος. Είναι μιά 
λαμπρή προσφορά. Θερμά συγχα
ρητήρια.

Σ Π Τ Ρ Ο Σ  Π Η Λ Ο Σ 
’Αστυνόμος Β '
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ΑΜΟΙΒΑΙ
Δι' άποφάσεων τοΰ κ. Υπουργού Δημ. 

ΤάΕεως, έπηνέθησαν καί έχορηγήθη αύ- 
τοίς υλική αμοιβή: 1) Οι Αστυφύλακες 
Μηλϊγγος Χρήστος καί Φώτης Παναγιώ
της, διότι οΰτοι έργαοθέντες φιλοτίμως 
καί εύσυνειδήτως μέ άνεπτυγμένον τό 
αίσθημα άφοσιώσεως εις τό καθήκον καί 
έπιδείΕαντες άσυνήθη παρατηρητικότητα, 
έπέτυχον νά συλλάβουν, τήν 9-9.70, 
παρά τή διασταυρώσει των όδών Ακα
δημίας καί ΚριεΖώτου, τούς έπισημαν- 
θέντας ώς υπόπτους, κατόπιν παρακο- 
λουθήσεως, "Αραβας δολιοφθορεϊς 1) 
Χοτέχ Ίμπραήμ καί 2) Σιαίμπο Μοτέτ, 
καθ' όν χρόνον μετέβαινον, ϊνα ένερ- 
γήσωσι, διά των έπ' αυτών κατασχεθει- 
αών υλών, πράΕεις σαμποτάΖ καί δολιο
φθοράς εις τά γραφεία τής Αίθιοπικής 
Αεροπορίας, ματαιώσαντες οϋτω τήν εγ
κληματικήν των άποστολήν, ήτις έάν θά 
έπραγματοποιεϊτο, εκτός των υλικών Ζη
μιών, θά προεκάλει, ένδεχομένως, καί 
άνθρώπινα θύματα, μέ άποτέλεσμα νά 
προκαλέσουν διά τής έπιτυχίας των τού
της τά εύμενή σχόλια τού κοινού καί τού 
Τύπου ύπέρ αύτών τε καί τού Αστυνομι
κού Σώματος.

2) Ό  Άστυφ. Παπαδόπουλος Μιχαήλ 
τού Θ' Άστυν. Τμημ. Αθηνών, διότι 
τήν 2.20' ώραν τής 7.10.70, διά τής 
έπιδειχθείσης έΕαιρέτου παρατηρητικό- 
τητός του καί εύστοχου καί ψύχραιμου 
ένεργείας του, έπέτυχε τήν έπ’ αύτοφώ- 
ρω σύλληψιν σεσημασμένου κακοποιού, 
εντός τοΰ έπί τής πλατείας Ά γ. Φιλίππου 
20, καφενείου, εις δ είσήλθε διά παρα- 
βιάσεως τής θύρας καί άφήρεσε τό πο- 
σόν τών 15.000 δρχ., μέ άποτέλεσμα 
νά προκαλέση τά εύμενή σχόλια τοΰ κοι
νού, ύπέρ αύτοΰ καί τοΰ Άστυν. Σώ
ματος.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Διά Β. Δ/τος, έκδοθέντος έν Άθή- 

ναις τήν 16-12-1970 καί δημοσιευθέν- 
τος εις τό ύπ' άριθ. 456 Φ.Ε.Κ. (τ .Γ ')  
τής 31-12-1970, προήχθησαν οί κάτω
θι ΆΕιωματικοί Αστυνομίας Πόλεων, έκ 
τών έν ίσχύϊ πινάκων προακτέων τού 
έτους 1970 — 1971, πρός πλήρωσιν 
ύφισταμένων κενών όργανικών θέσεων, 
ώς άκολούθως :

I. Εις τόν βαθμόν τοΰ Αστυνόμου Α' 
τάΕεως, οί κάτωθι ’Αστυνόμοι Β ' τά- 
Εεως :

α) Κ α τ ' έ κ λ ο γ ή ν :
1) Παπατριανταφύλλου Χρήστος, 2) 

Ραφτόπουλος Παναγιώτης, 3) Κεχρής 
Ήλιος, 4) Μαργαρώνης Κων/τϊνος, 5) 
Πάτσιος Χριστόφορος.

β) Κ α τ '  ά ρ χ α ι ό τ η τ α :
1) Παπασωτηρίου Κων/τϊνος, 2) Καρ-

βουνάκης Μιχαήλ.
II. Εις τόν βαθμόν τού Αστυνόμου 

Β ' τάΕεως, οί κάτωθι Ύπαστυνόμοι Α' 
τάΕεως :

β) Κ α τ '  ά ρ χ α ι ό τ η τ α :
1) Γώγος Αθανάσιος, 2) Μαστορά

κος Απόστολος, 3) Κολοβέας Γεώρ
γιος, 4) Μπέλλης Γεώργιος, 5) Σαλ- 
μάς Τηλέμαχος, 6) Μπουγός Φώτιος, 7) 
Μαρνέρης Γεώργιος, 8) Τριαντάφυλλος 
Εύάγγελος.

Προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοΰ Ύ- 
παρχιφύλακος έκ τού έν ίσχύϊ πίνακος 
προακτέων, οί 'Αστυφύλακες Ραυτόπου- 
λος Εύάγγελος, Κατσιφής Ιωάννης καί 
Μακρής Σπυρίδων.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ
Διά τού αύτοΰ ώς άνω Δ/τος άπε- 

στρατεύθησαν οί κάτωθι ΆΕιωματικοί 
τοΰ Αστυνομικού Σώματος, καταλαμβα
νόμενοι ύπό τοΰ ορίου ήλικίας τήν 31- 
12-1970, ώς άκολούθως :

I. Αστυνόμοι Α ' τάΕεως: 1) Καλ- 
τσάς Παναγιώτης, 2) Παπαϊσιδώρου
Ιωάννης, 3) Παναγόπουλος Γεώργιος, 

4) Βασιλόπουλος Φώτιος, 5) Ά ϊδίνης 
Κων/τϊνος.

II. Αστυνόμος Β ' τάΕεως: Καρτα- 
λόπουλος Εύστράτιος.

Άπαντες οί ανωτέρω προάγονται, έν 
άποστρατεία, εις τόν άνώτερον τού όν 
κέκτηνται βαθμόν, συμφώνως πρός τάς 
διατάΕεις τού άρθρ. 55 τού Ν.Δ. 139/ 
1969.

Ωσαύτως άπεστρατεύθησαν οί κάτω
θι Άνθυπαστυνόμοι, καταλαμβανόμενοι 
ύπό τοΰ ορίου ήλικίας τήν 31-12-1970:

1) Σκούρας Θωμάς, 2) Άρώνης 
Κων/τϊνος, 3) Μιράμπιτας Αλβέρτος.

Εις τούτους άπονέμεται ό βαθμός τοΰ 
Υπαστυνόμου Β ' τάΕεως, ουμφώνως 
πρός τάς διατάΕεις τοΰ άρθρου 19 τοΰ 
Ν.Δ. 649/1970.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Παρητήθησαν ο ί: 1) Ύπαρχ. Παπαδη- 

μητρίου Φίλιππος, Σιώτος Φραγκούλης, 
Καραμπίτσος Δημήτριος καί ΤουρμούΖης 
Ιωάννης. Εις άπαντας, πλήν τοΰ τελευ

ταίου, διά τήν ύπερ25ετή έν τφ Σώ- 
ματι ύπηρεσίαν των, έΕεφράσθη ή εύαρέ- 
σκεια τοΰ κ. Αρχηγού καί 2) Άστυφ. 
Κουρμπάνης Νικόλαος, Καραγεώργου 
Βασίλειος, Σύρρος Χρίστος, Δαμαλάς 
Βησσαρίων, ΤΖιβανής Αναστάσιος, Δε- 
ληγιώργης Σπυρίδων, Νοχός Αθανάσι
ος, Φαλιάγκας Ζαχαρίας, Οίκονομόπου- 
λος Παναγιώτης, Τομαράς Ιωάννης, 
Σουλδάτος Ιωάννης, Σωτηρόπουλος 
Σωτήριος, Χαλβές Αθανάσιος, Δούμας 
Γεώργιος καί Φωτεινός Άνδρέας, πρός 
όν, διά τήν ύπερεικοσιπενταετή έν τφ 
Σώματι ύπηρεσίαν του, έΕεφράσθη ή 
εύαρέσκεια τοΰ κ. Αρχηγού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
«Περί κατατάΕεως δοκίμων Αστυφυλά
κων»

Ο Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων 
γνωστοποιεί ότι, έντός τοΰ έτους 1971, 
θά είσαχθοΰν, πρός έκπαίδευσιν, εις τήν 
Αστυνομικήν Σχολήν Αστυφυλάκων, 

διακόσιοι ένενήκοντα τέσσαρες (294) 
Δόκιμοι Αστυφύλακες.

Οί έπιθυμοΰντες νά καταταγοΰν εις 
τό Αστυνομικόν Σώμα, δέον όπως, άπό 
τής 25ης Ιανουάριου 1971 μέχρι τής 
5ης Φεβρουάριου 1971 προσέρχωνται 
αύτοπροσώπως εις τήν ένταΰθα Αστυ
νομικήν Σχολήν Αστυφυλάκων (Ν. Φι
λαδέλφεια - οδός Πατριάρχου Κων/νου 
28), κομίΖοντες μεθ' έαυτών τά κάτωθι 
δικαιολογητικά :

1. Πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινότη- 
τος περί έγγραφής των εις τά Μητρώα, 
έν ώ νά βεβαιοΰται, ότι τυγχάνουσιν ά
γαμοι.

2) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου 
λευκόν.

3. Πιστοποιητικόν Εισαγγελίας ότι δέν 
διώκονται.

4. Πιστοποιητικόν Στρατολογικού 
Γραφείου, ότι έΕεπλήρωσαν τήν ύποχρε- 
ωτικήν θητείαν έν τφ Στρατφ Ξηρός, 
Άέρος, Θαλάσσης ή έν τη Χωροφυλα
κή μέ διαγωγήν τούλάχιστον άμεμπτον.

5. Πιστοποιητικόν Σπουδών.
6. Βεβαίωσιν Αστυνομικής Αρχής, 

ότι κατετέθη αϊτησις διά τήν έκδοσιν Πι
στοποιητικού περί προηγουμένου έν γέ- 
νει βίου καί ήθους χρηστού, εις ό περι
λαμβάνονται καί αί ύγιεϊς Έθνικαί πε
ποιθήσεις.

Οί ύποψήφιοι δέον νά είναι άγαμοι 
καί νά έχωσι :

α) Ηλικίαν 21 έως 26 έτών (ήτοι 
γεννηθέντες τά έτη 1946 - 1950).

β) Ανάστημα 1,67 μ. τούλάχιστον, 
άνευ ύποδημότων.

γ) Στηθικήν περίμετρον, έν έκπνοή, 
τούλάχιστον 0,83 μ.

δ) Γραμματικός γνώσεις τούλάχιστον 
ΣΤ ' ΈΕαταΕίου Δημοτικού Σχολείου ή 
άλλης ισοτίμου Σχολής.

Ή έπιλογή μεταΕύ τών κριθησομένων 
ικανών πρός κατάταΕιν θά γίνη μεταΕύ 
τών έχόντων ύψηλότερον άνάστημα, κα- 
λυτέραν σωματικήν διάπλασιν, όΕυτέραν 
άντίληψιν, περισσότερός γραμματικός 
γνώσεις, μικροτέραν ήλικίαν, τεχνικός 
ειδικότητας καί γνωριΖόντων Εένας 
γλώσσας.
Έν Άθήναις τή 30ή Δεκεμβρίου 1970 

Ο Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ



Έ ν συμπεράσματι, ή Ελληνική Έπανάστασις ύπήρξε τό δεύτερον μετά τήν Γαλ
λικήν Έπανάστασιν κοσμοϊστορικόν γεγονός, δπερ είχεν ώς άποτέλεσμα τήν διαμόρ- 
φωσιν τοΰ νέου χάρτου τής Ευρώπης κατά τόν 19ον αιώνα.

Αυτό τό κοσμοϊστορικόν γεγονός καλείται δλόκληρος ή Ελλάς καί οί άπανταχοϋ 
"Ελληνες νά έορτάσουν, κατά τήν διάρκειαν του άρχομένου Ιτους 1971.

Μέ αισθήματα εύγν ωμοσύνης προς τούς προμάχους τής Εθνεγερσίας, ύπερηφα- 
νείας διά τήν ένδοξον 'Ιστορίαν μας καί πλήρους έμπιστασύνης διά τό μέλλον τής Πα- 
τρίδος μας, κηρύσσω τήν έναρξιν τοΰ έορτασμοΰ τής ΙδΟτηρίδος άπό τής Μεγάλης 
Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ

Ή  Έπανάστασις 
τής 21ης Απριλίου 
αποτελεί μοναδικήν 
έξαίρεσιν εις τήν 
Ιστορίαν των 
’Επαναστάσεων.
Ή  προσφορά της εϊς 
τό ’Έθνος είναι άμε
σος και συνεχής.

’Ήρεμοι και πλήρεις 
αΰτοπεποιθήσεως 
και αισιοδοξίας θά 
συνεχίσωμεν τήν 
μεγάλην μάχην, 
εις τήν όποιαν 
εχομεν άποδυθή.

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ . Γ. ΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ
Ελληνικέ Λαέ,

Τό "Ετος, τό όποιον άνατέλλει, θά είναι έτος ιερών άναμνήσεων καί νέων άξιο- 
λόγων πραγματοποιήσεων. Θά έορτάσωμεν κατ’ αυτό μέ λαμπρότητα καί έξαρσιν τήν 
έκατοστήν πεντηκοστήν έπέτειιον τής Εθνεγερσίας τοΰ 1821, ήτις μάς απέδωσε τήν 
άνεξαρτησίαν. Καί θά συνεχίσωμεν μέ άκόμη μεγαλυτέρας έπιτυχίας τό άρξάμενον άπό 
21ης ’Απριλίου 1967 έργον έθνικής αναδημιουργίας, μέ τήν συνείδησιν δτι προασπί- 
ζομεν καί διευρύνομεν τήν άνεκτίμητον κληρονομιάν έκείνων, οϊτινες έθυσιάσθησαν 
χάριν τής έλευθερίας μας.

Ή  Έπανάστασις μας δέν έδημιούργησεν απλώς δίκαιον κατά τά διεθνώς παρα
δεδεγμένα. Δημιουργεί καί ιστορίαν, τήν κατεύθυνσιν καί τό περιεχόμενον τής όποιας 
ούδείς πλέον δύναται νά έκτρέψη ή ν’ άλλοιώση. "Ας έχουν τούτο πάντοτε κατά νοΰν 
δσοι ασχολούνται, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, μέ τήν Ελλάδα. Θά τούς ώφελήση πολλα- 
πλώς, διότι τούς προσφέρει άσφαλή προοπτικήν καί διότι θά τούς άπαλλάξη άπό μα- 
ταίας αύταπάτας.

Βασικόν χαρακτηριστικόν τής νέας πραγματικότητας, τήν όποιαν διαμορφοΰμεν, 
είναι δτι, παρά τάς έπιβαλλομένας άπό τής πρώτης στιγμής ριζικάς άλλαγάς, δέν έθυ- 
σιάσαμεν τό παρόν χάριντοΰ μέλλοντος. Έβελτιώσαμεν τό παρόν, τό όποιον παρελάβο- 
μεν καί τό όποιον ένθυμεΐσθε δλοι πόσον δυσάρεστον καί έπικίνδυνον ήτο καί οίκοδο- 
μοΰμεν παραλλήλως έν μέλλον άντάξιον τής Ελλάδος. Κάθε τίμιος άνθρωπος δύνα- 
ται μέ τήν προσωπικήν πείραν του νά έλέγξη τήν άκρίβειαν τής διαβεβαιώσεως αυ
τής.

Ή  Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου άποτελεί μοναδικήν έξαίρεσιν είς τήν ιστο
ρίαν τών έπαναστάσεων. ’Ό χ ι μόνον διότι ύπήρξεν άναίμακτος καί άδιατάρακτος, γε
γονός τό όποιον άποδεικνύει τήν άναγκαιότητά της καί τήν άνταπόκρισίν της είς τάς 
λαϊκάς προσδοκίας, άλλά καί διότι ούδεμίαν στέρησιν ή θυσίαν έπέβαλεν είς τόν έλλη- 
νικόν λαόν, έν δνόματι μελλοντικών στόχων. Ή  προσφορά της είς τό "Εθνος είναι άμε
σος καί συνεχής.

"Εχετε ήδη ύπ’ βψιν τάς πραγματοποιήσεις τοΰ λήξαντος έτους καί τάς έπιδιώ- 
ξεις μας διά τό άρξάμενον έτος 1971. Τάς έξέθεσα λεπτομερώς διά τοΰ λόγου μου τής 
19ης Δεκεμβρίου. Κατεχόμεθα άπό εύλογον υπερηφάνειαν διά τάς μέχρι τοΰδε πραγ
ματοποιήσεις, διότι ύψώνουν τήν ύλικήν, τήν πολιτιστικήν καί τήν δργανωτικήν στάθ
μην τής χώρας. Καί διαθέτομεν δλας τάς προϋποθέσεις διά τήν έκπλήρωσιιν τών έπι- 
διώξεων, τάς όποιας έπρογραμματίσαμεν.

Χάρις είς τήν άναληφθείσαν καί συνεχιζομένην έπιτυχώς υπό τής Έπαναστά- 
σεως προσπάθειαν, ή Ελλάς εύρίσκεται σήμερον είς άξιοζήλευτον θέσιν. ’Απολαμβάνει 
έσωτερικής γαλήνης, τής όποιας στερούνται, όπως γνωρίζετε, πλεΐσται χώραι, άνε- 
ξαρτήτως συστήματος διακυβερνήσεως. "Εχει νομισματικήν σταθερότητα, ήτις άξιο- 
ποιεΐ καί κατοχυρώνει τόν μόχθον τών πολιτών της. ’Αναπτύσσει τήν παραγωγήν 
της υπό καθεστώς έλευθέρας οικονομίας καί αύξάνει σταθερώς τό έθνικόν εισόδημά 
της. Εκσυγχρονίζει τήν διάρθρωσιν καί βελτιώνει τήν άπόδοσιν τής δημοσίας διοι- 
κήσεως. ’Οργανώνει τήν άμυντικήν έτοιμότητά της μέχρι βαθμοΰ αύταρκείας.

Αίσθανόμεθα ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν, διότι μέ τά έπιτεύγματά μας αυτά Ιξυπη- 
ρετοΰμεν παραλλήλως, έν τφ μέτρψ τών δυνάμεών μας, τήν άσφάλειαν τοΰ έλευθέρου 
κόσμου είς μίαν άκρως νευραλγικήν περιοχήν καί διότι συμβάλλομε ν είς τήν διατήρη-
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:
1. Πολλοί, τάς ήμέρας αυτάς, κατέβαλον βαρύ τό 

τίμημα... τής «γκίνιας» εϊς τό πράσινον χρώμα της 
(αίτιατ.).

2. 'Όσοι χάνουν σ’ αότά... κερδίζουν στήν άγάπη.
3. Υπάρχουν εις τήν... πιατοθήκην — Σημαίνει και 

φίλεργος.
4. Πολλοί τό σπάζουν τήν Πρωτοχρονιά «γιά γούρι»

—  Αύτά παρουσιάζουν έπιφάνειαν κατά βάθος.
5. Ά πό τού 1947 - 1954 διετέλεσε Πρόεδρος τής Γαλ

λικής Δημοκρατίας (έπων.).
6. ’Αρχικά ξένης άεροπορικής έταιρίας — θεός των 

Φοινίκων καί Σύρων, σχετισθεις μέ τόν "Ηλιον.
7. Ά π ’ τά όκτώ... τά μισά —  Πολλοί πιστεύουν 

εις αυτό.
8. Σημαίνει καί τήκω ή λυώνω — Εις πολλούς άρέ- 

σει αύτό τό κρέας.
9. Τά σύμφωνα γνωστού ποταμού τής Γαλλίας καί 

Ελβετίας —  Γνωστόν ζιζάνιον τού σίτου.
10. Σημαίνει καί διαρκής (έναρθρ.) .
11. Καί αύτή... άγωνίζεται.
12. Πόλις τής Γερμανίας μέ περίφημον Πανεπιστήμιον. 

ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. Εορτάζεται σήμερον παγκοομίως.
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2. "Εμειναν άρκετοί τάς ήμέρας αύτάς έξ αιτίας τής 
I δριζοντίως (άντιστρ.).

3. ’Αρέσουν στά παιδιά —  Αύτό άγοράζεται (κυριολ.)
4. Ή  πρώτη ιέρεια τής Άργείας "Ηρας, μητέρα τού 

Έπάφου —  Τό ύλικόν μέρος παντός ζώντος όργα- 
νισμού, εν άντιδιαστολή πρός τό πνεύμα ή τήν 
ψυχήν.

5. Προηγούμενα τού μεθεπομένου σημαίνουν μεγάλα, 
σπουδαία — Ρύπος (δημ.) —  Διεθνές χημικόν 
σύμβολον τού Νατρίου.

6. 'Εμπόρευμα πολλάκις παθητικόν — Διά πολλούς 
είναι χρυσός (άντιστρ.).

Ύ  ’Από τού 12ου αίώνος τά άπένεψ,ον δικαιωματικώς 
οί ήγεμόνες.

8. Πανδοχεΐον παλαιοτέρας έποχής -— Φιλοσοφικός 
διάλογος τού Πλάτωνος, εις τόν όποιον έξετάζεται ή

ούσία καί ή έννοια τής άνδρείας.
9. Γνωστή πρωτεύουσα Ευρωπαϊκού Κράτους — Έ- 

βασάνιζε τόν Δημοσθένην (άνστρ.) .
10. Γνωστή Υπηρεσία, των ΗΠΑ άπό τάς άστροναυτι- 

κάς πτήσεις —  Χερσόνησος γνωστή άπό τόν πόλε
μον τών «έξ ήμερων».

I. Κο
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ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Τό Εχετε χάσει άττό καιρό,

Με. συγχωρεϊτε, μήπως μπήκα σέ όμπρελλάδικο;





οιν τής ειρήνης. Κατα^τό διεθνώς ταραχώδες διάστημα τής υπευθύνου διαχειρίσεως 
τών τυχών τής χώρας, δσάκις έτέθη ύπό δοκιμασίαν ή ψυχραιμία μας, έπεδείξαμεν 
καλόπιστον μετριοπάθειαν, ή δποία άπέβη άποδεδειγμένως ύπέρ τής ειρήνης.

Επιθυμοΰμεν συνεργασίαν μέ δλους καί εις ούοενός τα Ισωτερικά έπεμβαίνομεν. 
Ελπίζομεν, δτι καί οι άλλοι, μέ τήν άποκτηθεΐσαν ήδη πείραν, θ’ άντελήφθησαν πό

σον άσκοπος είναι οίαδήποτε άνάμιξις είς τα έσωτερικά μας. Σήμερον, άλλωστε, κάθε 
χώρα έχει τα προβληματά της, πολύ σοβαρώτερα τών ίδικών μας, τα όποια μόνον επί 
τή βάσει τών έλληνικών δεδομένων είναι δυνατόν ν’ άντιμετωπισθοΰν. ’Ανάγκην ξένων 
συνταγών δέν Ιχομεν.

Η Επανάστασις άσκεΐ τήν έξουσίαν μέ ειλικρινή έπιθυμίαν δπως όλοκληρώση 
τό ταχύτερον δυνατόν τήν λειτουργίαν τοΰ πολιτεύματος. Δέν Ιχει, δμως, τό δικαίω
μα νά διακυβευση τήν τύχην τοΰ ’’Εθνους μέ προώρους ένεργείας. Υπεύθυνος έναντι 
τοΰ λαοΰ και τής Ιστορίας ένεργεΐ ιμέ μοναδικόν κριτήριον τό έθνικόν συμφέρον καί 
διασφαλίζει δλας τάς έλευθερίας είς τούς πολίτας, οί όποιοι τηρούν τόν νόμον. Ή  Ε λ 
λάς έχει πολύ περισσοτέραν καί ούσιαστικωτέραν δημοκρατίαν άπό πλείστας χώρας, 
αί όποΐαι άρεσκονται είς έπίδειξιν δημοκρατικής εύαισθησίας ή συγκαλύπτουν τόν ώμόν 
δλοκληρωτισμόν των μέ τόν σφετερισμένον τίτλον τής δημοκρατίας.

Ηρεμοι καί πλήρεις αύτοπεποιθήσεως καί αισιοδοξίας, θά συνεχίσωμεν τήν με- 
γάλην μάχην ύπέρ  ̂τής υλικής, τής πολιτιστικής καί τής πολιτειακής άναπτύξεως καί 
εςυγιάνσεως, εις τήν όποιαν έχομεν άποδυθή. Καί θά τήν κερδίσωμεν έξ όλοκλήρου, 
διότι πρέπει καί διότι διαθέτομεν δλας τάς προϋποθέσεις τής νίκης. ’Έχομεν δδυνηράν 
πείραν τοΰ παρελθόντος, τοΰ όποιου δέν θά έπιτρέψωμεν τήν άναβίωσιν. Άπολαμβάνο- 
μεν, ο καθείς χωριστά και δλοι μαζί, τών άμέσων καί απτών άποτελεσμάτων τής κατα
βαλλόμενης άναδημιουργικής προσπάθειας. Γνωρίζομεν, δτι άγωνιζόμεθα διά νά δη- 
μιουργησωμεν καί δια τα τέκνα μας έν μέλλον άντάξιον τής ελληνικής φυλής.

Η συναίσθησις τής άνάγκης, δπως κερδίσωμεν τόν άπολεσθέντα χρόνον μέχρι τής 
Επαναστάσεως καί ή συνείδησις τοΰ ήθικοΰ χρέους έναντι τών παιδιών μας καί τών 

γενεών, αί όποΐαι έρχονται, άποτελοΰν τεράστια κίνητρα, πού θά μάς έμπνέουν καί θά 
μάς  ̂καθοδηγούν είς τόν δρόμον μας διά τήν δημιουργίαν τής νέας Ελλάδος, τήν 
δποίαν δραματιζόμεθα. Μέ τήν βεβαιότητα ένός τοιούτου θριάμβου, ε ύ χ ο μ α ι  ε ί ς  
τ ό ν  έ λ λ η ν ι κ ό ν  λ α ό ν ,  έ π ’ ε ύ κ α ι ρ ί φ  τ ο ΰ  Ν έ ο υ  Έ τ ο υ ς ,  
ύ γ ε ί α ν ,  χ α ρ ά ν  κ α ί  δ ύ ν α μ ι ν .

ί

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ κ. Π. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΠΡΟΣ 

ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ

Ό  τροχός τής αίωνιότητος συνεπλήρωσε μίαν είσέτι περιφοράν περί τόν άξονά του. Έ νας 
άκόμη κρίκος προσετέθη είς τήν άλυσον τής ιστορικής διαδρομής τής ζωής. Μία άκόμη ευτυ
χής δύσις προοιωνίζεται μίαν πλέον έλπιδοφόρον άνατολήν.

Είς τό άπειρον τοΰ χρόνου δ άνθρωπος έθεσεν δρόσημά τινα, ταύτίζων ταΰτα είτε μέ ιστο
ρικά, θρησκευτικά ή φυσικά γεγονότα, είτε συμβατικώς καθοριζόμενα.

Διά τών τομών αύτών τοΰ χρόνου έδημιούργησε καί έσυνειδητοποίησε τήν έννοιαν τοΰ πα
ρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος καί έστάθη έπί τών όροσήμων τούτων διά νά άναμετρήση τά κα- 
τορθώματά του καί τάς έπιτεύξεις του, νά αίσθανθή τήν ίκανοποίσησιν καί τήν δικαίωσιν τοΰ 
μόχθου του καί τών προσπαθειών του, νά μεταφέρη δέ είς πίστωσιν τοΰ μέλλοντος τάς μή έπιτευ- 
χθείσας έπιδιώξεις του, τάς προσδοκίας του, τάς έλπίδας του, τάς εύχάς του καί τά δνειρά του.

'Έν τοιοΰτον όρόσημον είναι ή πρώτη ήμέρα έκάστου ήμερολογιακοΰ έτους.
Ιό  1970 άπήλθεν. Ισταμενοι σήμερον έπί τοΰ χρονικοΰ τούτου δροσήμου, είς τήν άφετη- 

ρίαν τοΰ νέου έτους, άναπολοΰμεν τό νωπόν παρελθόν μέ ίκανοποίησιν καί προσβλέπομεν είς τό 
έγγύς μέλλον αίσιοδοξοΰντες. Καί ή μέν ίκανοποίησις έρείδεται έπί τής πραγματικότητος, ή δέ 
αισιοδοξία άπορρέει έκ τής ποικιλοτρόπως διαπιστωθείσης μέχρι σήμερον άφοσιώσεως υμών 
είς τό καθήκον.

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος, τό προσωπικόν τής Χωροφυλακής, τής Αστυνομίας Πόλεων, τής 
Πυροσβετικής Γπηρεσίας καί τής ’Αγροφυλακής έπετέλεσεν είς τό άκέραιον τό καθήκον του 
καί διεχειρίσθη τήν έμπιστευθεΐσαν αύτψ έξουσίαν μέ σύνεσιν καί άποτελεσματικότητα, μέ δη
μιουργικήν διάθεσιν καί παραγωγικήν δραστηριότητα.

Τα άποτελέσματα είναι γνωστά καί πασιφανή.
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Ή  έθνική Ασφάλεια, καθ’ απασαν τήν Χώραν, υπήρξε πλήρης καί ή έσωτερική γαλήνη 
άδιατάρακτος.

Η Δημοσία Ασφαλεία, καθ απανχα τόν Ελληνικόν χώρον, εύρίσκεται εις χοσοϋχον εύχά- 
ριστον σημεΐον, ώστε ή έποχή να χαρακτηρίζεται, Από Απόψεως τάξεως, ώς ιδεώδης.

Ό  έθισμός τών Ατόμων εις σεβασμόν πρός τόν Νόμον καί τα δικαιώματα των μελών του 
κοινωνικού συνόλου Αποτελεί πλέον κανόνα συμπεριφοράς, αί δέ έλάχιστοι παρεκτροπαί τάς 
έξαιρέσεις.

Η εφαρμογή τών ειδικών Νόμων καί λοιπών ’Αστυνομικών διατάξεων, τών εύχεραινόν- 
των τόν κοινωνικόν βιον και προαγόντων τό πολιτιστικόν έπίπεδον καί τήν οικονομίαν τής Χώ
ρας, Ακολουθεί μίαν εξελικτικήν πορείαν άνόδου.

Τοΰτο είναι έκτίμησις καί έμπειρία παντός Έλληνος πολίτου, μή έθελοτυφλούντος καί παν
τός άλλοδαποΰ επισκεφθέντος τήν Χώραν μας.

( Οί δνδρες τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τής ’Αγροφυλακής, έγκατεσπαρμένοι είς πάσαν 
γωνίαν τής Ελληνικής γής καί Αποτελούντες τόν σκελετόν καί τό νευρικόν σύστημα τοΰ Κρα
τικού μ,ηχανισμού, έπέτυχον νά έξασφαλίσουν είς τόν εύγενή καί ύπερήφανον λαόν μας μίαν 
ζηλευτήν κατάστασιν έσωτερικής ειρήνης καί ήσυχίας, νά διασώσουν περιουσίας έκ θεομηνιών 
καί καταστροφών άξίας έκατομμυρίων δραχμών καί νά έδραιώσουν Ιτι περισσότερον είς τούς 
πολίτας τό αίσθημα Ασφαλείας καί τάξεως, Απαραίτητον προΰπόθεσιν πάσης δημιουργικής προ
σπάθειας καί οικονομικής άναπτύξεως.

Συνέβαλον Ιπιτυχώς καί άποτελεσματικώς είς τήν εύρυθμον λειτουργίαν τοΰ Κρατικού μη
χανισμού καί προσέφερον θετικώς είς τήν εύόδωσιν τών Αναπτυξιακών προγραμμάτων τής ’Ε
θνικής Κυβερνήσεως.

Ό  σύντομος αύτός Απολογισμός μέ πληροί ίκανοποιήσεως καί μέ ύποχρεοΐ νά έκφράσω 
πρός Απαντας ύμάς τάς Απείρους εύχαριστίας μου.

Ενταύθα έπιθυμώ νά σάς Απευθύνω τά συγχαρητήριά μου, διότι χάρις είς τό έπιτελεσθέν 
σπουδαιότατσν Ιργον, ήθιώθητε νά τύχητε δημοσίου καί πανηγυρικού έπαίνου, έκφρασθέντος διά 
τού (ΕΓΓΕ) τό όποιον Απηύθυνε, προχθές μόλις, πρός τά Σώματα ’Ασφαλείας δ κ. Πρωθυ
πουργός.

Τό Πρωθυπουργικόν εύσημον δφεί^ει νά σάς πληροί δεδικαιολογημένης ύπερηφανείας. 
’Αλλά ταύτοχρόνως συνιστά παρακαταθήκην δεσμεύουσαν ύμάς καί ύποχρεούσαν είς καταβολήν 
προσπαθειών, ίνα είς τό μέλλον ύπερβά^ητε Ιαυτούς.

’Αξιωματικοί, 'Γπαξιωματικοί, Χωροφύλακες, ’Αστυφύλακες, Πυροσβέσται, Διοικητι
κοί Επάλληλοι καί ’Αγροφύλακες.

Ή  Χώρα μας διέρχεται σήμερον μίαν καμπήν δημιουργικής προόδου.
Ή  μάχη τής Αναδημιουργίας, ή δποία ήρξατο μέ τήν Ανατολήν τής 21-4-1967, συνεχίζε

ται, ή δέ κατάκτησις τής τελικής νίκης Απαιτεί πολλήν Ακόμη προσπάθειαν.
Οί οιωνοί είναι Αριστοι. Τπό τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως Ιχουσι δημιουργηθή Απασαι αί 

προϋποθέσεις διά νά μεταταγώμεν Από τήν κατηγορίαν τών ύπό Ανάπτυξιν Χωρών είς έκείνην 
τών προηγμένων καί εύημερουσών.

’Απαιτείται Ακόμη συντονισμός, μεθοδική καί δημιουργική έργασία τοΰ συνόλου τοΰ δυνα
μικού τής Χώρας είς Απαντας τούς τομεϊζ· ’Απαιτείται Ακόμη προσπάθεια καί μόχθος.

"Ας προσβλέψωμεν μόνον πρός τό τέρμα τής διαδρομής, έκεΐ δπου ή μητέρα Πατρίς Ανα
μένει τούς νικητάς διά νά τούς στεφάνωση. Καί πρέπει νά νικήσωμεν. Τό Απαιτούν ή ιστορία 
μας, τό παρελθόν μας, αί θυσίαι τών ήρώων μας. Τό Απαιτούν αί Ανάγκαι τών καιρών.

Σταθήτε κραταιοί είς τάς έπάλξεις τού καθήκοντος.
’Εξασφαλίσατε καί διά τό 1971 τήν έσωτερικήν γαλήνην καί εύνομίαν.
’Εφαρμόσατε τάς ίσγυούσας διατάξεις μέ δικαιοσύνην, Αμεροληψίαν καί Αντικειμενικότητα.
Προφυλάξατε τήν Ελληνικήν νεολαίαν, τήν χρυσήν έλπίδα τοΰ "Εθνους Από τάς φθορο

ποιούς καί καταλυτικάς έπιδράσεις, τάς έξωθεν είσαγομένας.
Εξυπηρετήσατε μέ Αξιοπρέπειαν, πολιτισμόν καί συμφώνως πρός τήν παναρχαίαν, περί 

φιλοξενίας, Ελληνικήν παράδοσιν, τούς ’Αλλοδαπούς έπισκέπτας τής Χώρας μας.
Σταθήτε στοργικοί είς τό πλευρόν τού "Ελληνος πολίτου καί βοηθήσατέ τον νά Απαλλαγή 

Από τά κατάλοιπα τοΰ φαύλου παρελθόντος. Συνδράματέ τον νά Αποκτήση συναίσθησιν τών 
ύποχρεώσεών του καί συνείδησιν τών δικαιωμάτων του.

Προτάξατε τά έλληνοχριστιανικά ίδεώδη τής Αγάπης, τής Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας, τής 
λιτότητος, τής έγκρατείας καί τής αυτοπειθαρχίας, είς τόν μηδενισμόν, τήν Αρνησιν, τόν Αναρ
χισμόν καί τόν νοσηρόν έρωτισμδν τών Χίππυς καί Χούλιγκενς καί έστέ βέβαιοι δτι προσφέρετε 
μεγίστην ύπηρεσίαν είς τό Έθνος.

Μέ τάς παροτρύνεις αύτάς Απευθύνω είς Απαντας ύμάς καί τάς οίκογενείας σας τάς πλέον 
έγκαρδίους εύχάς μου, ίνα διανύσητε τό Νέον "Ετος Ιν ύγείφ, χαρφ καί πάση Ατομική καί οικο
γενειακή ευτυχία.

Ζ ή τ ω  ή Ε λ λ ά ς !
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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΔΗ
ΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
κ. Π . Κ Ω Τ Σ Ε Λ Η

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥ

ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
κ. θ . ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

’Ανατέλλει λαμπρόν καί πλήρες έλπίδων τδ Νέον ’Έτος. Καί πανηγυρισμοί χαράς συνο
δεύουν τήν Ιλευσίν του.

Μία νέα σελίς άνοίγεται διά τήν ανθρωπότητα, είς τήν όποιαν καλούνται τα ’Έθνη νά 
έγγράψουν νέους ώραίους δημιουργικούς μόχθους καί ειρηνικά έπιτεύγματα, είς τήν υπηρεσίαν 
τής άνθρωπότητος.

’Ιδιαιτέρως, χαρμόσυνον καί έλπιδοφόρον τδ πλαίσιον τού Νέου ’Έτους, διά τήν Πατρί-
Ό  άγων, διά μίαν καλυτέραν καί εότυχεστέραν Νέαν Ελληνικήν Εποχήν, εισέρχεται, ύπδ 

άρ ιστούς οιωνούς, είς τήν πλέον δημιουργικήν φάσιν του.
Ή  πνευματική καί ύλική άνασυγκρότησις τής Πατρίδος μας, είς τήν δποίαν έπεδόθη δ 

Έλληνικδς Λαός, άπδ τής αυγής τής 21ης ’Απριλίου 1967, προχωρεί μέ ταχύν ρυθμόν.
Τά πάντα ύπόσχονται, δτι ή ιστορική καί άνευ προηγουμένου έπιτυχία, είς δλους τούς το

μείς, θά στέψη τάς προσπάθειας των Ελλήνων.
Τδ Νέον ’Έτος ευρίσκει τά Σώματα ’Ασφαλείας είς μεγαλειώδη όργασμδν άποδόσεως.
Μέ πίστιν άπαρασάλευτον είς τάς άρχάς τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως, τά Σώματα ’Ασφα

λείας άγωνίζονται μέ δλας τάς δυνάμεις των, διά νά διατηρήσουν είς τά ίδια υψηλά έπίπεδα 
τήν ήσυχίαν καί τήν άσφάλειαν τού Λαού μας, δ δποΐος προσβλέπει πρδς αύτά μέ έμπιστοσύνην.

’Αξιωματικοί καί άνδρες των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί ’Αγροφυλακής.
Υπεύθυνα χείλη —  τού κ. Πρωθυπουργού —  σάς άπένειμαν προσφάτως ιδιαιτέρως τιμη- 

τικδν έπαινον. Μία τοιαύτη έπίσημος άναγνώρισις άποτελεΐ συγχρόνως καί μεγίστην ευθύνην. 
Συνεχίσατε τδν ώρα Ιον άγώνα τού Νόμου καί τής Τάξεως, διακονοΰντες τδν ύπέροχον Λαόν 
μας, τού οποίου έτάχθητε φύλακες καί προστάται.

Ή  Πατρίς έχει στηρίξει είς υμάς πολυτίμους έλπίδας. Δικαιώνοντες ταύτας, δικαιώνετε, 
συγχρόνως, τούς πόθους τού κοινού, διά μίαν ήσυχον καί άδιατάρακτον κοινωνικήν ζωήν καί 
προσφέρετε είς τήν Πατρίδα μίαν, είσέτι, υψηλήν ύπηρεσίαν.

Σ ά ς  ε ύ χ ο μ α ι  έ ν δ υ ν ά μ ω σ ι ν  ε ί ς  τ δ  Ι ρ γ ο ν  σ α ς  κ α ί  π ά 
σ α ν  ά τ ο μ ι κ ή ν  κ α ί  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ν  π ρ ό ο δ ο ν  κ α ί  ε ύ η μ ε ρ ί α ν .

’Αξιωματικοί καί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
Πανηγυρικώς καί εύφροσύνως πρδ δλίγων ήμερων έωρτάσαμεν τήν Γέννησιν τού Θεαν

θρώπου καί ήκούσαμεν τδ αιώνιον καί σωτήριον μήνυμα τής ’Αγάπης καί τής Ειρήνης, τδ 
δποΐον. άπδ τής Γεννήσεως ’Εκείνου, σαγηνεύει τάς καρδίας τών άνθρώπων.

Άγωνιώσα καί ύποφέρουσα ή άνθρωπότης, δέν ήδυνήθη είσέτι νά φθάση είς τήν «έπί γής 
Ειρήνην καί έν άνθρώποις εύδοκίαν». Τδ Φως, δμως, τής Βηθλεέμ, τδ δποΐον κατηύγασε τότε 
τήν Οικουμένην καί τήν ήνάγκασε νά Ιγερθή έκ τού λήθαργου τής Ιγωπαθείας καί άπιστίας, έρ
χεται καί πάλιν σήμερον νά είσχωρήση είς τάς ψυχάς τών άνθρώπων καί νά φωτίση τήν λεω
φόρον τής ’Αγάπης καί τής Ειρήνης.

Είς τήν πυκνήν δμίχλην, ή δποία καλύπτει τήν παγκόσμιον άτμόσφαιραν, είς τήν σύγκρου- 
σιν τών άνταγωνιζομένων θεωριών καί άντιθέτων πνευματικών τάσεων, δ άνθρωπος τής έπο- 
χής μας άναζητεΐ άγωνιωδώς τήν Ειρήνην. Καί τήν Ειρήνην ταύτην δ άνθρωπος τού άνατέλ- 
λοντος "Έτους θά εΰοη μόνον δταν πλητιάση τδν Βασιλέα τής ’Αγάπης καί τής Ειρήνης, τδν 
έν Φάτνη τεχθέντα Χριστόν.

Χαρμόσυνον διά τούς περισσοτέρους, έλπιδοφόρον δι* δλους άνατέλλει τδ Νέον "Ετος 1971. 
Τδ 1970 άνήκει πλέον είς τήν ίστοοίαν τής άνθρωπότητος, είς τήν άτομικήν ιστορίαν ένδς έκά- 
στου έξ ήμών. Οί άνθρωποι άνταλλάσσουν εύχάς καί εύχονται διά τούς έαυτούς των καί διά 
τούς άλλους νά είναι χαρούμενος καί ευτυχισμένος δ Νέος Χρόνος.

Είς τήν λαμπράν ιστορίαν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, προσετέθη είσέτι είς χρόνος. Χρόνος 
δημιουργίας καί έντόνου δραστηριότητα?· Χρόνος μεστός έπιτευγμάτων. Κατά τρόπον όντως πα
νηγυρικόν καί διά τών χειλέων τού πλέ°ν άρμοδίου, τού Πρωτεργάτου τής Έπαναστάσεως τής 
21ης ’Απριλίου, τού ρηξικελεύθου κ. Προέδρου τής Εθνικής Κυβερνήσεως, τδ Ιργον ήμών άνε- 
γνωρίσθη έπισήμως. Ή  τοιαύτη, δμως, άναγνώρισις δημιουργεί είς δλους ήμάς τήν ύποχρέω- 
σιν δπως, καί κατά τήν διάρκειαν τού άνατέλλοντος "Ετους, ύπδ τδ πνεύμα τής Έπαναστά- 
σεως τήε 21ης ’Απριλίου, συνεχίσωμεν τάς ύπέρ τού Κοινωνικού συνόλου προσπάθειας μας. Καί 
είμαι βέβαιος, δτι θά πράξωμεν τούτο άπαντες, συνεπείς είς τήν μέχρι σήμερον λαμπράν Ιστορίαν 
τού Σώματος είε τδ δποΐον Ιχομεν τήν τιμήν νά ύπηρετώμεν.

Τδ Νέον "Ετος 1971, θά είναι δι’ δλους τούς 'Έλληνας "Ετος θριάμβου καί κατακτήσεως 
τών εόγενών έπιδιώξεων καί τών σκοπών τής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 1967.

’Αξιωματικοί, άνδρες καί Διοικητικοί ύπάλληλοι τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
Συνεχίσατε τδ Ιργον σας μετά τού ίδιου ζήλου καί τής ιδίας αόταπαρνήσεως. Σταθήτε έπί 

τών έπάλξεων τών ώραίων άγώνων τής αιώνιας μας Φυλής καί έστέ βέβαιοι δτι ή Ελλάς καί 
θά ζήση καί θά μεγαλουργήση.

Ε ί θ ε  τ δ  Ν έ ο ν  " Ε τ ο ς  1 9 7 1  ν ά  ε ί ν α ι  δ ι ’ ύ μ ά ς  κ α ί  τ ά ς  ο ί κ ο -  
γ ε ν α ς  σ α ς  Έ τ ο ς  υ γ ε ί α ς ,  χ α ρ ά ς  κ α ί  ε ύ τ υ χ ί α ς .
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Ε θ ν ι κ ά  δ έ μ α τ α

ΤΑ ΘΟΛΩΜΕΝΑ

Υπό τοδ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Αογοτέχνου - Δημοσιογράφου

"Ενας φίλος, πού γύρισε τώρα τελευταία άπό μια γειτονική χώρα, άφησε κατάπληκτους μερι
κούς ανθρώπους των Γραμμάτων, μέ τις πληροφορίες πού τους Εδωσε, σχετικά μέ τις Εκδόσεις λογο
τεχνικών βιβλίων. Τό κράτος, είπε, είναι Εκεί δ μοναδικός Εκδότης. Αμα ή σχετική Επιτροπή 
έγκρίνη 2να βιβλίο, τδ παίρνει τδ κράτος καί τδ έκδίδει σέ χιλιάδες άντίτυπα. Οχι σέ δυδ - τρεις 
χιλιάδες, άλλα σέ δέκα τουλάχιστον. Τά συγγραφικά δικαιώματα δεν είναι μεγάλα, είναι δμως 
μεγάλη τιμή γιά τδν συγγραφέα τδ δτι βλεπει τδ βιβλίο του να κυκλοφορή σε τεράστιο άριθμο 
άντιτύπων.

—  Τόσο πολύ, λοιπόν, διαβάζουν οί γείτονές μας; Τδν Ιρώτησαν.
__ Καί ποιδς σας είπε δτι διαβάζουν; έκανε μ’ Ινα είρωνικδ χαμόγελο δ έπισκέπτης τής

«δημοκρατικής», δήθεν, χώρας.
—  ’Αλλά τότε, τί γίνονται δλα αύτά τά βιβλία;
—  Μερικά μοιράζονται σέ διάφορα δημόσια γραφεία, άλλα, λιγωτερα, πωλοΰνται σε χαμη

λές τιμές καί τά ύπόλοιπα πολτοποιούνται.
—  Καί γιατί αυτό;
—  Γιά πολλούς λόγους: πρώτ άπ’ δλα γιά νά ύποστηριχθοΰν οί συγγραφείς που άνηκουν 

στδ κόμμα, καί φυσικά έξυπηρετοΰν τούς σκοπούς του, καί γιά νά ένθαρρυνθοΰν δσοι νέοι γράφουν 
βιβλία χρήσιμα γιά τήν προπαγάνδα —  είπαμε πως δλα περνάνε άπδ ειδική έπιτροπη. Κ 
έπειτα...

—  Έ πειτα ; _
—  Γιά νά φανή τδ Εξαιρετικόν ένδιαφερον που έχει τδ κράτος για τα I ραμματα και να υπο- 

γραμμισθή ή πρόοδος τού δουλωμένου λαού στα μάτια τοΰ εξω κόσμου. « Εξεδόθη τδ μυθιστό
ρημα τού συντρόφου «X», γράφουν οί έφημερίδες, « Ο σκληρός καπιταλιστής» σέ 10.000 άντι- 
τυπα. Τδ βροντοφωνεϊ τδ ραδιόφωνο, σπεύδουν νά τδ τηλεγραφήσουν οί ξένοι^δημοσιογράφοι. Κάθε 
τόσο ξεπετιέται καί ή στατιστική: Ενα Εκατομμύριο νεα λογοτεχνικά βιβλία έςεδόθησαν το τε
λευταίο τρίμτίνο.

Μέσα σ' άύτά τά θ ο λ ω μ έ ν α  ν ε ρ ά  κολυμπούν οί βά
τραχοι πού ψέλνουν τό τραγούδι της άνύπαρκτης γι' αύτούς 
Λεφτεριάς καί κατηγορούν τήν Ελλάδα ώς άνελεύθερη. 
Αλλά, μήπως δέν ύπάρχουν σήμερα καί σέ χώρες άληθινά 

δημοκρατικές, άνθρωποι μορφωμένοι, πού ψαρεύουν οέ θο
λωμένα νερά, μ' έπιτυχία μάλιστα; Δέν άκοϋμε κάθε τόσο 
λιβέλλους έναντίον τού Κράτους μας, πού, τάχα, καταδυνα
στεύει τούς πνευματικούς έργάτες; Οί περισοότερες φωνές 
είναι φωνές άθώων πού έπιπόλαια καί άσκεφτα πιστέψανε 
τούς πληρωμένους έχθρούς καί σπεύσανε νά τεθούν άλλη- 
λέγγυοι μέ τούς Εενόδουλους άνατροπεϊς.

Είναι σατανικός ό τρόπος πού ένεργούν οί έΕειδικευμένοι 
πράκτορες. Κατορθώνουν νά χώνωνται παντού, νά παριστά
νουν τούς άθώους καί προσεταιρίζωνται όσους θεωρούν χρή
σιμους γιά τήν έπιτυχία τής άποστολής τους. Μασκαρεμένοι 
σέ φανατικούς έθνικόφρονες, καλλιεργούν φιλίες χρησιμο
ποιώντας δλα τά μέσα τής κολακείας καί τής δουλοφροσύ- 
νης. Μιά γυναίκα άσήμαντη άλλά έπιδέΕια, κατώρθωσε νά 
γίνη ταχτικό μέλος κάποιας συντροφιάς πού άποτελοϋσαν 
άΕιόλογες Αθηναίες. "Ησαν σύζυγοι άνωτέρων λειτουργών, 
πού μαζεύονταν πότε στό ένα σπίτι καί πότε ατό άλλο καί παί
ζανε χαρτιά. Μέ τό ύπουλο ύφος της, τήν έπίπλαστη εύγέ- 
νεια καί τήν έΕευτελιστική προθυμία της ή νέα φίλη προσ
παθούσε ν' άποοπάση διάφορα μυστικά άπό τις κυρίες, νά 
τις κάνη ν' άντιπαθήσουν τούς 'Αμερικανούς πού, καθώς

έλεγε, κάνουν μεγάλο κακό στήν άνθρωπότητα, νά τις πείση 
ότι άμα τούς διώΕουμε θ' άνασάνη ό τόπος, νά προπαγαν- 
δίση τόν περιορισμό τών στρατιωτικών δαπανών: «Γιά σκε- 
φθήτε πόσο διαφορετικά θά ήμαστε, άν τά έκατομμύρια πού 
πεταμε έτσι άσκοπα τά δίναμε γιά τήν ίδρυση φιλανθρωπι
κών καταστημάτων, τή χάραΕη δρόμων, τήν οικονομική άνα- 
κούφιση τού λαού...», έλεγε ένα βράδυ.

— ΚΓ άν, όπως θά μείνουμε άοπλοι, μάς ριχτούν άπό τά 
βόρεια σύνορα οί άλλοι, τί θά γίνη; τήν ρώτησαν.

— Καλέ, ποιος θά μάς ριχτή; Σήμερα οί λαοί είναι άδελ- 
φωμένοι κανείς δέν έχει διάθεοη νά βλάψη τήν 'Ελλάδα...

Ή συζήτηση άναψε γιά καλά. ΚΓ όσο κι αν προσπάθησε 
νά ύποχωρήση ή «συντρόφισσα» καί νά Εανακερδίση τή θέση 
της στήν παρέα, δέν μπόρεσε νά τό πετύχη, κι' άναγκά- 
στηκε νά έΕαφανισθή. "Ετσι, έχασε αύτή τήν πολύτιμη πηγή 
πληροφοριών καί πλουτισμού. Γιατί έκτος άπό τις άλλες 
ίδιότητές της είχε κι' αύτή: "Ηταν χαρτοκλέφτρα!

Ή μέθοδος τών θολωμένων νερών δέν είναι νέα. Φτάνει 
νά θυμηθούμε τις σπαραΕικόρδιες κηδείες πού τις άποτε- 
λούσαν φέρετρα άδεια ή γεμάτα μπάζα καί τις συνώδευαν 
γύναια, μασκαρεμένα σέ χήρες, άλήτες πενθοφοροϋντες, ά- 
νατριχιαστικές Φροσάρ πού παρίσταναν τις μοιρολογήτρες... 
Νά θυμηθούμε τις οχλοκρατικές διαδηλώσεις άγραμμάτων 
άνέργων πού παρίσταναν τούς άκαδημαϊκούς πολίτες, τόσες

(Συνέχεια εις τήν σελ. 21)
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