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ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ό  ”<5ϊνόρωω 

και τό Sejipivi
ΕΡ ΜΗΣ ,  Ψ Η Φ ΙΔΩ ΤΟ Ν  Δ Ε Λ Φ ΙΝ Ω Ν , 150 η . χ .  ΔΗ Λ Ο Σ

ΜΟΛΙΣ έπέστρεψε 6πό τόν παραθερισμό της στή Σ ί
φνο ή φιλόξενη διανοούμενη, έοπευσε νά προσκαλέση 

τή συντροφιά της καί νό έγκαινιάση τή φθινοπωρινή πε
ρίοδο.

— Πώς περάσατε ατό νησί του Προβελέγγιου καί 
τού Γρυπάρη; τή ρωτήσαμε.

— Πολύ ώραία. Είναι άκόμη ανεκμετάλλευτο άπό 
τουριστική δποψι - ευτυχώς. Στή Χώρα βρήκαμε βέβαια 
πολλούς τουρίστες, ξένους καί δικούς μας. Αλλά δέν ήταν 
τόσοι ώστε νά προκαλοϋν συνωστισμό, δπως συμβαίνει μέ 
τά περισσότερα νησιά τού Αιγαίου. "Εξω ατά χωριά, στά 
μοναστήρια, ιδίως στή «Χρυσοπηγή», ή Ζωή εξακολουθεί νά 
είναι ειδυλλιακή. Κόσμος έλάχιστος, πεντακάθαρες, όνει- 
ρώδεις άμμουδιές, γαλήνη παραδεισιακή. Ή  κουΖίνα ύ- 
στεροϋσε κάπως έκεϊ πού μέναμε, άλλά τί σημασία έχει; 
Ή τα ν  τόσο όμορφα όλα τά άλλα, πού κανείς δέ νοιαΖόταν 
γιά τήν καλοφαγία. Άποχαιρετήσαμε τό νησί μ' αίσθημα 
λύπης. Όμως έγώ άποΖημιώθηκα κατά τό ταξίδι τού γυρι
σμού καί κατά τήν αφιξί μου ατό σπίτι. Μοϋ δώσανε τόση 
χαρά τά δελφίνια πού παρακολουθούσαν τό πλοίο σαλτά- 
ροντας άπάνω άπό τά κύματα, πού τό ξεπερνοΰσαν κ' έπει
τα σταματούσαν όσο νά φτάση κοντά τους ύψώνοντας τά 
έξυπνα κι άγαθά ματάκια τους νά ίδοϋν άν τό προσέχαμε 
καί ξαναρχίζοντας άμέσως τό τρεχαλητό τους. Ιδιαίτερη 
έντύπωσι μού έκανε τό ότι μόλις ήρθε ή οτιγμή ν' αποχω
ρίσουν κι ό άρχηγός τους έδωσε τό σύνθημα, στράφηκαν 
όλα δεξιά κ' έφυγαν μέ ταχύτητα πού, κατά τόν καπετά
νιο, περνούσε τά πενήντα μιλιά τήν ώρα.

— Καί τό δεύτερο μέρος τής άποΖημιώσεως, αύτό πού 
άφορά τήν όφιξι; Ρώτησε ό σεβαστός άρχαιολόγος, πού 
έχει, άνεπισήμως, τόν τίτλο τού προέδρου τής συντροφιάς.

— "ΑΙ Ή τα ν  κάτι θαυμάσιο. Φεύγοντας, παρεκάλεσα 
τόν άντρα μου νά προσέχη τις γαρδένιες πού έχω στήν τα
ράτσα. Ξέρετε πώς άγαπώ πολύ αύτά τά λουλούδια. "Ενας 
λόγος πού δυσκολεύτηκα ν' άποφαοίσω τόν παραθερισμό 
ήταν ό φόβος μή μοϋ χαλάσουν. Τό έτερόν μου ήμισυ μέ 
παρακινούσε νά φύγω, τονίΖοντας ότι πρέπει νά κάνω πολ
λά μπάνια καί νά ξεδώσω, δέν έννοοΰσε όμως ν' άφήση τις 
δουλειές του καί νά μέ ουνοδεύση. Γιατί; Μά, πιθανόν 
γιατί, δπως είπε ό Μωρουά, «ό άνδρας πλήττει άπό τή στι
γμή πού δέν έχει κάποιο έμπόδιο νά ύπερνικήση». Ύπέκυψα 
στήν έπιθυμία του μόνον όταν μοϋ έδωσε τόν λόγο του πώς 
θά ποτίΖη ταχτικά τις γαρδένιες μου. Κι ώστόσο μ' έτρω
γε ή έννοια, γιατί ξέρω πόσο πολυάσχολος είναι καί πόσο 
άφηρημένος. Λοιπόν; μόλις πάτησα στό σπίτι καί, φυσικά, 
έτρεξα άμέσως στήν ταράτσα, τί νομίΖετε πώς είδα; Κατα- 
πράσινα καί γεμάτα λουλούδια τ ’ άγαπημένα μου φυτά.

"Επεσα οτήν άγκαλιά του λέγοντας ότι πείσθηκα πώς μ' 
άγαπάει άληθινά..

"Ετυχε νά κάθουμαι πλάι οτόν τυχερό σύΖυγο, κ ’ ένώ 
ή κυρία συνέχιΖε ν’ άφηγήται τις έντυπώσεις της, τού ψι
θύρισα: «Εύγε! "Εκανες έπιτέλους καί σύ μία καλή πρά- 
ξι». "Εβαλε τά γέλια. Μέ φωνή πού μόλις άκουγότανε μοϋ 
είπε: «Μεταξύ μας, είναι έργο τού καλού Θεού. Ποτέ μου 
δέν άνέθηκα στήν ταράτσα. Ό ,τ ι έκανε ή δροσούλα καί τό 
λίγο βρόχινο νερό».

Στό μεταξύ τ' άλλα μέλη τής παρέας μιλούσαν γιά τή 
χαρά πού δίνει στόν άνθρωπο τό δελφίνι.

Ό  αρχαιολόγος έθεώρησε κατάλληλη τήν περίστασι 
νά έπιδείξη τις γνώσεις του καί είπε, άληθινά, πράγματα 
ένδιαφέροντα;

— Άπό τά πανάρχαια χρόνια, άρχισε, τό δελφίνι τό 
άγαποϋσαν οί άνθρωποι, κυρίως οί Έλληνες. Θεωρούσαν 
καλοσημαδιά τήν έμφάνισί του. Καθώς έπρόβαλλε πάνω 
άπό τά κύματα όταν ή τρικυμία είχε κοπάσει κ ’ έπικρατοϋ- 
σε νηνεμία, έδινε ατούς θαλασσοπόρους τήν έντύπωσι πώς 
τό κάνει γιατί είναι φίλος τους καί πώς ή παρουσία του 
αποτελεί έγγύησι καλοκαιριάς. Ακολουθούσαν τό ταξίδι 
τους μέ μεγάλες έλπίδες άμα βλέπανε δελφίνια. Οί άρχαϊοι 
μας πρόγονοι έκαναν τό δελφίνι σύμβολο τού 'Απόλλωνος, 
πού μέ τις φωτεινές του άκτϊνες σκόρπιΖε τά σύννεφα καί 
δάμαΖε τά κύματα. Άλλά καί μέ τό θεό τής θάλασσας, τόν 
Ποσειδώνα, είχαν συνδέσει τό δελφίνι. Πόσους μύθους δέν 
έπλασε ή λαϊκή φαντασία γιά τό χαρούμενο αύτό μαστο
φόρο! Γιά νά μήν έπεκταθώ κι άναφέρω λεπτομέρειες μέ 
τό Φίλανθο, πού έναυάγησε στό Κρισσαϊο πέλαγος καί γλύ
τωσε στή ράχι ένός δελφινιού, γιά τόν Τηλέμαχο, τό γιό 
τού Όδυσσέα, πού άπό άπροσεξία έπεσε στή θάλασσα κ' 
ένα δελφίνι έτρεξε νά τόν σώση, γιά τή μεταφορά τού νε
κρού Ησιόδου μέ τρόπο παρόμοιο, θά σας μιλήσω γιά δυό 
μύθους έντυπωσιακούς. Ό  πρώτος είναι πολύ γνωστός, έ- 
κείνος τού Άρίωνος πού ήταν ποιητής καί μουσικός. Γυ
ρίζοντας όπό τή Σικελία μέ χρήμα πολύ, έπεσε θύμα λη
στείας. Οί ναύτες τού καραβιού, πού είχε πάρει γιά νά πάη 
στήν Κόρινθο, άφού τόν άπογυμνώσανε, μελετούσαν τήν 
έξόντωσί του. Τό κατάλαβε, καί ρίχτηκε στή θάλασσα. Τό
τε ένα δελφίνι, πού είχε μαγευτή άπό τή μουσική του τήν 
πρώτη μέρα τού ταξιδιού, τόν πήρε στή ράχι του καί τόν 
έβγαλε οτήν Κόρινθο. Τόν άλλο μύθο τόν ξέρουμε άπό τόν 
"Ομηρο. 'Η ταν άνθρωποι —λέε ι— πρώτα τά δελφίνια, πει
ρατές Τυρρηνοί, πού γιά νά μήν τούς σπαράξη ό άρχηγός 
τους, τόν όποιον ό θεός Διόνυσος μετεμόρφωσε οέ λιον
τάρι, ρίχτηκαν ατό κύμα καί γίνηκαν δελφίνια. Ό  Αρχίλο
χος, ό Πίνδαρος, ό Στησιχόρος είχαν έμπνευσθή θαυμά-
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οια ποιήματα όπό τό δελφίνι. Πόσοι καί πόσοι σπουδαίοι 
τεχνίτες τής σμίλης δέν έπλασαν άριστουργήματα όπό τήν 
αγάπη τους σ αυτό, πόοοι ζωγράφοι δέν ιστόρησαν σκη
νές άπό τή ζωή του καί τις σχέσεις του μέ τόν άνθρωπο! 
Στό διάζωμα τοϋ Μνημείου τού Λυσικράτους ύπάρχει μιά 
άναπαράστασι τοϋ όμηρικοϋ ύμνου, πού άνέφερα. Πιστεύε
ται πώς είναι έργο κάποιου μαθητή τοϋ ΠραΕιτέλη ή συγ
χρόνου του γλύπτη. Στό κέντρο τού μνημείου είναι ό Διό
νυσος καθιστάς. Εχει μπροστά του ένα λιοντάρι καί τοϋ 
δίνει νά πιή μέ τό κύπελλό του. Δυό Σάτυροι, ό ένας δε- 
Ειά κι ό άλλος άριστερά, τόν συντροφεύουν ξαπλωμένοι 
καί πίσω τους είναι άλλοι δυό όρθιοι, οιμά στόν άμφορέα. 
Τό άλλο μέρος τής ουνθέσεως συμπληρώνεται άπό γερο- 
σάτυρους,πού κρατώντας θύρσους καί άναμμένους πυρσούς 
χτυπάνε τούς κακούργους καί τούς γκρεμίζουν στήν θά
λασσα, όπου αύτοί άμέσως μεταμορφώνονται σέ δελφίνια. 
Ό  Πλίνιος άναφέρει μία συγκινητική ιστορία. Κάποιο παιδί 
έδινε ψωμί σ' ένα δελφίνι. Κ' έκεϊνο τδπαιρνε στήν ράχι 
του καί τό κουβαλούσε στήν άντικρυνή όχθη τής λίμνης. 
Έγιναν φίλοι κι όταν πέθανε τό παιδί, τό κήτος πέθανε 
κι αύτό άπό τή θλϊψι του. Πάμπολλα μνημεία μέ σχετικές 
παραστάσεις ή σιλουέττες δελφινιών έστόλιζαν άρχαίους 
έλληνικούς χώρους. Στήν Ολυμπία ύπήρχε χάλκινο μεγάλο 
δελφίνι στημένο στή θέσι τοϋ ξεκινήματος των άθλητών. 
Νομίσματα διαφόρων τύπων κοσμούσαν εικόνες δελφινιών, 
όπως καί καλλιτεχνικά αγγεία, λύχνους, πιάτα καί τά πα
ρόμοιο. Γιά νά τιμήσουν τόν Δελφίνειον Απόλλωνα, πού 
ήταν προστάτης τών ναυτικών, οί μεγάλοι μας πρόγονοι 
έχτισαν βωμούς στήν Κρήτη, τούς Δελφούς κι άλλού. Στήν 
Αίγινα, έδώ στήν ’Αθήνα, τή Χαλκίδα, τήν Ερέτρια, τή

Σαντορίνη, τή Μίλητο, τή Χίο, τή Μασσαλία έκαναν τελετές 
τήν όνοιΕι κι ώργάνωναν άγώνες γυμνικούς.

Τόν άρχαιολόγο διεδέχθη νεαρός λογοτέχνης, πού 
άσχολεϊται μέ τή λαογραφία. Είπε πώς οί ψαράδες λένε 
ότι μόλις πιάνεται τό δελφίνι ατά δίχτυα Εεσπάει σέ φο
βερά ξεφωνητά καί κλαίει, πώς άγαπάει τούς άνθρώπους 
καί θέλει νά παίζη μαζί τους, πρόθυμο πάντα νά τούς φα- 
νή χρήσιμο. Γι' αύτό κι άμα βρίσκωνται ατό δρόμο του με
γάλα σμάρια ψαριών, τά κυνηγάει κατά κεϊ πού είχαν ά- 
πλώσει τά δίχτυα του οί ψαράδες, γιά νά πιαστούν, κ' έ- 
κεϊνοι δέν παραλείπουν νά τού δώσουν έπειτα τό μερτικό 
του. Είναι τόσο φιλόμουσα, πιστεύει ό λαός, ώστε άμα τρα
γουδάνε οί ψαράδες καί μαρνέροι μέ συνοδεία μπουζου
κιού ή λαγούτου, πλησιάζει αθόρυβα καί παρακολουθεί μέ 
μεγάλη προσοχή.

— Κάτι παρόμοια άναφέρει κι ό Όππιανός, τόν διέ
κοψε ά άρχαιολόγος. Ένα δελφίνι, όταν όκουγε τσοπά- 
νικη φλογέρα, έβγαινε στή στεριά ν' άπολαύαη τή μουσι
κή, έπαιζε μάλιστα κ' έβοσκε μέ τά πρόβατα.

— Καθώς διάβασα τελευταία, συνέχισε ό νεαρός, σέ 
μιά πισίνα τής Αμερικής τά δελφίνια παίζουν μπάσκετ μπώλ. 
Είναι καταπληκτικό τό πώς ξέρει καθένα τήν ομάδα στήν 
όποιαν άνήκει, πώς παρακολουθεί τό πέσιμο τής σφαίρας 
άπό τό καλάθι καί πώς φεύγει άπογοητευμένο όταν ή ο
μάδα του νικηθή.

Τό γύρω άπό τό δελφίνι κουβεντολόι έκλεισε άπροσ- 
δόκητα μ ένα λαϊκό τραγούδι, τό «Δελφίνι, δελφινάκι, πά
με πιό γρήγορα». Δυό - τρεις κοπέλλες, κουρασμένες άπό 
όλη αύτή τή δελφινολογία, σηκώθηκαν άπάνω καί τό τρα
γούδησαν μέ τέτοιο κέφι, πού έκανε όλη τήν παρέα νά ξε- 
σπάση σέ ζωηρά χειροκροτήματα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

III. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ

*Υττό "Αστυνόμου Β' κ. ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ ΣΗ Φ ΑΚΗ

— I
U  ΜΕΤΑ - ΛΟΜΠΡΟΖΙΑΝΗ ή μετά - 
* *  θετική περίοδος, έν τή έγκλημα- 
τολογίρ, συμπίπτει, χρονικώς, μέ τήν 
είσοδον τού 20οϋ αίώνος. Μέγα ενδια
φέρον παρουσιάΖουν αί μετά - ΛομπροΖι- 
ανοί ουΖητήσεις τών Henry MAUD- 
SLEY,1 Havelock ELLIS καί Charles 
GORING,2 κ. ά., αϊτινες περιεστράφη- 
ααν περί τών όσων 6 ΛομπρόΖο, οί ο
παδοί του καί οί ύποστηρικτοί τής θε
τικής σχολής τών Ιταλών εϊπον, διά τό 
έγκλημα καί τόν έγκληματίαν.3 Τάς ου- 
Ζητήσεις αύτάς θά ίδωμεν, παραλλήλως 
μέ μίαν δημοφιλή καί σχετικήν έπιστη- 
μονικήν άπορίαν, ήτις, ώς γνωστόν, έ- 
τυχεν έμπεριστατωμένης έΕετάσεως, δι- 
αρκοΰντος τοΰ 19ου αίώνος. Ή  άπορία 
είναι σχετική μέ τήν κληρονομικότητα 
καί τό έγκλημα.

Τό έρώτημα είναι: Κληρονομείται τό 
έγκλημα αύτό καθ’ έυτό ή άπλώς κλη
ρονομείται μία φυσική τάσις ή προδιά- 
θεσις προς τό έγκλημα; Εάν γίνη ά- 
ποδεκτόν, ότι «κάτι άπό όλα αύτό» κλη
ρονομείται, έρωτόται: Τί είναι, άκρι-
βώς, έκεϊνο, τό όποιον μεταβιβάζεται, 
άπό τούς προγόνους, εις τούς άπογό- 
νους καί μέ ποιαν διαδικασίαν, ήτοι μέ 
ποιον τρόπον μεταθιβάΖεται τούτο;

Μέ τήν είσοδον τού 20οϋ αίώνος, εισ
έρχονται, έν τη έγκληματολογία, αί Η. 
Π.Α. καί ή Αγγλία, διά τών έπιστημόνων 
των. Αί Η.Π.Α. δέ καί ή Αγγλία καί οί 
έπιστήμονές των σημαίνουν, ότι ή έπι- 
στημονική έρευνα έπιχορηγεϊται μέ με
γάλα χρηματικά ποσό καί ό,τι λέγεται 
θεωρητικώς πρέπει ν' άποδειχθή καί εις 
τήν πρόΕιν. Συνήθως, ή έπιστημονική 
έρευνα τελεί ύπό τήν ήθικήν καί οικο
νομικήν προστασίαν τού Κράτους, ένός 
Πανεπιστημίου ή ένός φιλανθρωπικού 
ιδρύματος, έπιχορηγουμένου ύπό τού 
Κράτους. Οί χρηματοδόται, συνήθως, θέ
τουν τό πρόβλημα, διαθέτουν τό χρή
ματα καί άναμένουν μίαν ουγκεκριμέ- 
νην άπάντησιν. Ούτως ή άλλως, ή έπι
στημονική έρευνα, ήτις τυγχάνει ήθι- 
κής καί οικονομικής ύποστηρίΕεως, εί
ναι φυσικόν, νά προσελκύη τό ένδια- 
φέρον ικανών έρευνητών. Ό  έπιστή- 
μων - έρευνητής, όστις τελεί ύπό τήν 
πίεσιν τών βιοτικών καθημερινών άναγ- 
κών, δέν είναι δυνατόν ν' άφοσιωθή, 
έΕ όλοκλήρου, εις τήν έρευναν. 'Εν άλ- 
λοις λόγοις, δέν είναι δυνατόν ό έπιστή- 
μων «ν ι τρέχη διά τό μεροκάματο καί 
ουγχ όν νό κάνη έπιστήμην Εις 
τήν λογο c χνίαν παρουσιάσθησ ν πολ
λοί έΕαιρέαεις, ένώ εις τήν έγκλημα- 
τολογίαν δέν παρουσιάαθησαν πολλα'ι 
τοιαΰται, ιδίως, διαρκούντος τού 20ού 
αίώνος.

Ή  πρώτη ήθικώς καί οίκονομικώς ύ- 
ποστηριχθεϊσα μελέτη είναι ή ένεργη- 
θεϊσα ύπό τοΰ GORING4 εις τήν Αγ
γλίαν, ήτις ήρΕατο τό έτος 1902 καί ού- 
σιαστικώς έπερατώθη τό έτος 1913, ότε 
έδημοσιεύθησαν τό πορίσματά της, ύπό 
τόν τίτλον «The English Convict». Ή  
χρησιμοποιηθεϊσα ύπό GORING μέθοδος 
έρεύνης σχολιάζεται εύμενώς.5 Τό έ
ρώτημα, τό όποιον έτέθη καί έθεσε δι 
έαυτόν ό GORING, ήτο «έάν και κατά 
πόσον είναι άληθή αύτό, τό όποια έδί- 
δασκεν ό ΛομπρόΖο καί συγκεκριμένως 
έάν ύφίσταται ό τύπος τοΰ έκ γενετής 
έγκληματίου καί τί πρακτικός έφαρμο- 
γάς είναι δυνατόν νά έχουν όλα αύτό, 
εις τήν νομοθεσίαν, τήν έφαρμογήν τού 
Δικαίου καί τήν σωφρονιστικήν μεταχεί- 
ρισιν τών έγκληματιών. Ή  συμπερασμα
τική άπάντησις τοΰ GORING είναι, ότι 
δέν πρέπει νά γίνη άποδεκτή ή άποψις 
τού ΛομπρόΖο, ή άναφερομένη εις τόν 
έκ γενετής έγκληματίαν. Δέν κληρονο
μείται ή εγκληματική διαγωγή, ήτοι δέν 
μεταβιβάζεται, λέγει, ή έγκληματική δια
γωγή, άπό τόν πρόγονον, εις τόν από
γονον. Κληρονομείται, όμως, μία ίδιό- 
της τοΰ χαρακτήρος, ένυπάρχουσα εις 
όλους τούς άνθρώπους, τήν όποιαν, έλ- 
λείψει έτέρου προσφορωτέρου ορισμού, 
άποκαλοΰμεν «έγκληματικήν διάθεσιν». 
Αύτή ή έγκληματική διάθεσις είναι μία 
έπίκτητος καί κληρονομική κλίσις, έμ- 
φωλεύουσα εις τήν διάνοιαν, παρούσα 
εις όλους τούς άνθρώπους, έΕ ών, άλ
λους «σπρώχνει» πρός τό έγκλημα, άλ
λους όχι.6 Εκείνοι, οϊτινες δέν «φθά
νουν» εις τό έγκλημα, συγκροτούνται 
άπό ήθικάς άνασχετικάς δυνάμεις, αϊτι- 
νες άναπτύσσονται έντός τοΰ κοινωνι
κού περιβάλλοντος.

Αύτή ή έγκληματική διάθεσις γίνεται 
άντιληπτή άπό τόν GORING, ώς μία ύ- 
ποθετική τόσις ή κλίσις ή προδιάθεσις 
τού χαρακτήρος πρός τό κακόν, πρός τό 
έγκλημα καί όραται ώς μία έσωτερική 
πιθανότης. Ή  πιθανότης αύτή ένιοχύε- 
ται άπό τήν κακήν έκπαίδευσιν, τό κα
κόν περιβάλλον καί γενικώς τάς κακός 
συνθήκας άνατροφής καί διαβιώσεως. 
Τό έν πρόβλημα, διά τόν GORING, ε ί
ναι, ότι ή έγκληματική διάθεσις, ή, καθ' 
ήμός, προδιάθεσις, ούοα ύποθετική ίδιό- 
της τού χαρακτήρος, δέν ύπόκειται εις 
μέτρηοιν. Δέν δύναται, έπομένως, νά 
προείπη ποιος είναι ό βαθμός ή ή έκτα- 
σις τής έγκληματικής διαθέσεως, ήτις 
οδηγεί εις τό έγκλημα. Τό έτερον πρό
βλημα είναι, ότι ή ύποθετική αύτή έγ
κληματική διάθεσις ένυπάρχει εις όλους 
τούς άνθρώπους καί δέν είναι εΰκολον 
νό προσδιορισθοΰν οί έπικίνδυνοι όπό

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

τούς μή έπικινδύνους βαθμούς διαθέσεως 
ή προδιαθέσεως.

Ό  GORING, εύκόλως άπέδειΕεν, ότι 
ό ΛομπρόΖο έσφαλεν, άλλα, έν ταύτώ, 
δυσκόλως άπέδειΕεν, ότι ή έφευρεθεϊ- 
σα, παρ' αύτοΰ, έγκληματική διάθεσις 
έβεβαιώθη άπό τάς έρεύνας του. Λέγει, 
ότι ουνέκρινε μίαν ομάδα έγκληματιών 
μέ έτέραν ομάδα μή έγκληματιών, μέ τό 
αύτό τών έγκληματιών χαρακτηριστικό 
(κοινωνικο-οίκονομικά), άνεΰρε δέ, ότι 
οί έγκληματίαι ύπελείποντο τών μή έγ
κληματιών, κατά μέσον όρον, 1.7 ίντσες 
εις ύψος. Το αύτό ποσοστόν άνεύρε καί 
εις βάρος τοΰ σώματος (ήτοι οί έγ- 
κληματίαι ύπελείποντο εις βάρος). Ε
κτός τών άπατεώνων, οί έγκληματ.υι ε ί
ναι πνευματικώς κατώτεροι, άπό τούς 
έΕετασθέντας μή έγκληματίας. Ή πνευ
ματική καί σωματική κατωτερότης είναι 
έκείνη, ήτις έπιλέγει τούς έγκληματίας, 
ήτοι διαχωρίΖει τούς έγκληματίας, άπό 
τούς νομοταγείς άνθρώπους.7 Τό έγκλη
μα, λέγει, άναβλύΖει άπό τρεις πηγάς, 
ήτοι άπό τήν κοινωνικο-οίκονομικήν άνι- 
σότητα, άπό τό κακόν περιβάλλον καί 
άπό τάς εύκαιρίας, τάς ύποβοηθητικάς 
τού έγκλήματος.8 Πρός ύποστήριΕιν τών 
άπόψεών του, λέγει; «Όσον ένωρίτερον 
έν πεδίον τελεί έγκημα καί, έΕ αύτού 
τοΰ λόγου, μετακινείται άπό τήν οίκο- 
γένειάν του, τόσον περισσότερον γίνε
ται έπίμονος έγκληματίας, τόσον περισ
σότερον ρέπει πρός τό έγκλημα. ΈΕ αύ
τοΰ, καταλήγει εις τό ουμπέρασμα, ότι 
ή Criminal Diathesis = έγκληματική 
διάθεσις τρέφεται έν τη οικογένεια, άλ- 
λά καί καταπολεμείται έν τή οικογέ
νεια.9 Αύτό τό συμπέρασμα τού GO
RING είναι, ίσως, ή όρθοτέρα προφη
τεία, έΕ αύτών, αϊτινες διετυπώθηααν έν 
τή έγκληματολογία. Επίσης, έμεινεν ι
στορική ή ακόλουθος διαπίστωσίς του: 
« Από τήν γνώσιν, τήν όποιαν μάς παρέ
χει ή μέτρησις τοΰ κρανίου ένός φοιτη- 
τοΰ, ίσως, δυνηθώμεν νά εϊπωμεν, ότι 
αύτός ό φοιτητής σπουδάΖει εις 'Αγ
γλικόν ή ΣκωτσέΖικον Πανεπιστήμιον, 
άλλά δέν θά δυνηθώμεν νά προείπωμεν, 
μετά βεβαιότητος, έάν αύτός ό φοιτη
τής θά γίνη καθηγητής Πανεπιστημίου ή 
έγκληματίας».11® ΈΕ αύτής τής προτά- 
σεως, καταφαίνεται ή όπογοήτευσις τού 
μεγάλου αύτοΰ έρευνητού, εις τό έάν 
καί κατά πόσον οί έπιοτήμονες, χρησι- 
μοποιοΰντες άνθρωπομετρικάς μεθόδους 
έρεύνης τής έγκληματικότητος, θά δυ- 
νηθοΰν ποτέ νό προίδουν ποιοι έκ τών 
άνθρώπων θά γίνουν έγκληματίαι καί 

. ποιοι θά άκολουθήοουν νομιμόφρονα 
βίον.

Ό  GORING, έπανερχόμενος εις τό



θέμα «κληρονομικότης καί έγκλημα», εί- 
πεν άδιστάκτως ότι κληρονομείται ή έγ- 
κληματική διάθεσις, άλλά δέν εϊπεν τίνι 
τρόπω αϋτη μεταβιβάζεται, άπό τούς 
προγόνους, εις τούς απογόνους. Είναι 
εις, έκ των ολίγων έρευνητών, έν τή εγ
κληματολογία, τού όποιου ή μέθοδος έ- 
ρεύνης έκτιμόται καί ή ύπόθεσίς του 
περί έγκληματικής διαθέσεως γίνεται πι
στευτή, όλλά, δυστυχώς, δέν έδόθη ή 
πρέπουσα συνέχεια, διά νά διαπιστωθή 
τίνι τρόπω αύτή ή έγκληματική διάθε- 
σις μεταβιβάζεται κληρονομικώς. "Ισως, 
έρευνηταί τού μέλλοντος νά ασχολη
θούν καί μέ τό θέμα αύτό.11

Εις τάς Η.Π.Α., διά νά διαπιστώσουν, 
έάν ή έγκληματική διαγωγή μεταβιβάζε
ται κληρονομικώς, άνέλαβον. οί έπιοτή- 
μονες τήν παρακολούθησιν οικογενειών, 
αίτινες παρουσίαΖον μεγάλην παραγωγι
κότητα εις έγκληματίας. Ή  πρώτη, άπό 
τάς μελέτας αύτάς, είναι ή ένεργηθεί- 
σα ύπό τού Richard DUGDALE,13 δστις 
παρηκολούθησε μίαν οικογένειαν «The 
Jukes», ήτις παρουσίασεν ύψηλήν παρα
γωγικότητα εις έκληματίας καί άντικοι- 
νωνικά στοιχεία. Ό  σκοπός τού DUG- 
DALE ήτο, νά άποδείΕη τήν οχέσιν με- 
ταΕύ κληρονομικότητος καί έγκληματι- 
κότητος, άλλά, τελικώς, άπέδειΕε σχέ- 
σιν έγκληματικότητος μετά κληρονομι
κότητος καί περιβάλλοντος, ώς ισχυρί
ζεται ό άναλύσας τά εύρήματά του Α. 
F IN K .'3 Τό έτος 1912, έδημοσιεύθηοαν 
καί άλλαι μελέται, αίτινες περιελάμβα- 
νον πορίσματα έκ τής παρακολουθήσεως 
έγκληματικών οικογενειών, ώς The Nam 
Family καί The Kallkaks. Έπίοης, τό έ
τος 1916, έδημοσιεύθη συμπληρωματι
κή μελέτη, έκ τής συνεχίσεως τής παρα
κολουθήσεως τής οικογένειας τών JU 
KES άπό τόν Estabrook.14 ΈΕ όλων τών 
μελετητών, ό GODDARD, ήτοι ό παρα- 
κολουθήσας τήν έΕέλιΕιν τών Kallikaks 
ίσχυρίΖεται, ότι ύφίαταται άμεσος σχέσις 
μεταΕύ έγκληματικότητος καί κληρονο
μικότητος. Έν άλλοις λόγοις, οΰτος ί- 
σχυρίΖεται, άτι ή τάσις πρός τό έγκλη
μα κληρονομείται, όπως κληρονομείται, 
κάθε άλλο έλάττωμα ή προτέρημα τού 
προγόνου. Οί άλλοι μελετηταί ισχυρί
ζονται, ότι τό έγκλημα κληρονομείται, 
όπως κληρονομείται ή βλακεία καί ή 
πνευματική κατωτερότης, διότι, έν τε
λευταία άναλύσει, καί τό έγκλημα είναι 
μία έκδήλωσις βλακείας.

Τά εύρήματα τής παρακολουθήσεως 
οικογενειών δέν γίνονται δεκτά άπό τούς 
περισσοτέρους έπιστήμονας, διά τούς έ- 
Εής λόγους: Πρώτον, αί έπιλεγεϊσαι οί- 
κογένειαι δέν άντιπροσωπεύουν ικανο
ποιητικόν ποσοστόν έκ τού συνόλου τών 
οικογενειών, έκ τών όποιων προέρχον
ται οί έγκληματίαι. Δεύτερον, ή έρευ
να, πολλάκις, άνατρέχει εις τό παρελ
θόν, τό όποιον δέν έΖησεν ό έρευνητής, 
διά νά γνωρίΖη λεπτομέρειας, τάς ό
ποιας, όμως, έκ τών ύστέρων, ύπολογί- 
Ζει. Τρίτον, οί έρευνηταί δέν έχρησιμο- 
ποίησαν παραδεκτός έπιοτημονικάς με
θόδους,115 κατά τήν έρευναν, ούδέ ύπέ- 
βαλον τά εύρήματά των ύπό τόν έλεγ
χον παραδεδεγμένης έπιστημονικής με
θόδου, έστω καί έκ τών ύστέρων. Γε
νικώς, αί μελέται αύταί δέν έτυχον έ- 
πιοτημονικής άποδοχής, συνεπείς τής α
πουσίας έπιστημονικής μεθόδου έρεύ- 
νης, ήτις άπουσία δικαιολογεί τόν χαρα
κτηρισμόν τών έρευνών αύτών, ώς έρα- 
σιτεχνικών.

Ό  EXNER16 δέν δίδει μέν πίστιν εις

Γόσον δ EXNER, δσον καί πολλοί έκ των συγχρόνων έγκληματολό- 
γων υποστηρίζουν, δτι επί τού άνηλίκου παίζει πρωταρχικόν ρόλον 
τό οικογενειακόν περιβάλλον. Έντόνως εγκληματικόν οικογενειακόν πε
ριβάλλον συνιστά άναμφισβήτητον παράγοντα παραγωγής έγκληματι

κότητος εις βαθμόν, δπωσδήποτε δψηλόν.

τάς άνωτέρω Αμερικανικός μελέτας, πι
στεύει, όμως, ότι ύπάρχει πιθανότης, έ
άν αί έρευναι περιλάβουν μεγάλην έ- 
κτασιν έγκληματικών οικογενειών, νά ά- 
ποδειχθή σχέσις έγκληματικότητος καί 
κληρονομικότητος. Παραθέτει δέ πιστι- 
κώτατα παραδείγματα, έκ τής Γερμανι
κής καί Αύατριακής πραγματικότητος, 
εις ήν ένηργήθησαν σχετικοί έρευναι, 
άποδεικνύουσαι σχέσιν έγκληματικότη
τος καί κληρονομικότητος. Διερωτάται, 
καί δικαίως, ό EXNER ,ποιος είναι ό

βαθμός έπιδράσεως τού οικογενειακού 
περιβάλλοντος, όταν μάλιστα τούτο ε ί
ναι έντόνως έγκληματικόν, έπί τού ανη
λίκου; Ή  άπάντηοις, ήτις δίδεται, τό
σον άπό τόν EXNER, όσον καί άπό πολ
λούς άλλους συγχρόνους έγκληματολό- 
γους, είναι, ότι τό έντόνως έγκληματι
κόν οικογενειακόν περιβάλλον συνιστά 
άναμφισβήτητον παράγοντα παραγωγής 
έγκληματικότητος εις βαθμόν, οπωσδή
ποτε, ύψηλόν.

Εις τήν Αγγλίαν, αί σημαντικώτεραι

Ό  GORING όπεστήριξεν δτι δέν κληρονομείται ή έγκληματική δια
γωγή, ήτοι δέν μεταβιβάζεται ή έγκληματική διαγωγή άπό τόν πρό
γονον είς τόν απόγονον. Κληρονομείται δμως, μία ΐδιάτης τού χαρα 
κτήρος, ένυπάρχουσα εις δλους τους ανθρώπους, τήν οποίαν άποκα- 
λοϋμεν «έγκληματικήν διάθεσιν». Ή  έγκληματική αδτη διάθεσις γ ί
νεται άντιληπτή άπό τόν GORING, ώς μία προδιάθεαις τοδ χαρα- 
κτ ί̂Ρ0ί  πρύξ τά κακόν, ή όποια προδιάθεαις ένισχύεται άπό τήν κα
κήν έκπαίδευαιν, τά κακόν περιβάλλον καί γενικώς τάς κακάς αυν- 

θήκας διαβιώσεως.
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ΚΟΙΜΟΤΑΝ ΠΟΛΥ ΒΑΡΕΙΑ!
σχετικοί μελέται τών τελευταίων 10ε- 
τιών είναι αί τών BURT17 καί EAST18 
(άμφότεροι sirs). Eic τάς Η.Π.Α., ήσχο- 
λήθη μέ τά θέματα κληρονομικότητας ό 
William Healy,1'9 τόν όποιον θά συναν- 
τήσωμεν εις τό έπόμενον. Απαντες οί 
άνωτέρω καί άλλοι διακεκριμένοι καί σο
βαροί έπιοτήμονες διαγιγνώσκουν, δια
βλέπουν, διαισθάνονται ή άλλως πως ύ- 
πολογίΖουν έντονον τήν παρουσίαν σχέ- 
σεως μεταΕΰ κληρονομικότητος καί έγ- 
κλήματος. Αί διαισθήσεις αύταί δέν είναι 
είκασίαι ή άπλαϊ ύποθέσεις, άλλά τι, τό 
όποιον βασίζεται εις εύρήματα. Είναι τι, 
τό όποιον, εις τήν Δικονομίαν, λέγεται 
ένδειΕις καί ούχί άπόδειΕις. Αί ένδεί- 
Εεις, περί τής παρουσίας τής οχέσεως, 
παρελήφθησαν άπό ειδικούς έρευνητός, 
οϊτινες συνεχίΖουν νά τάς σπουδάΖουν 
καί τών όποιων τό εύρήματα θά ίδωμεν 
εις τό έπόμενον.
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(ΣυνεχίΖεται)

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ συνηθισμένο πράγμα νά 
μπαίνης στό δωμάτιό σου καί νά βρί- 
σκης έναν άλλον νά κοιμάται στό κρε
βάτι σου. "Αν τουλάχισοτν ήσουν παν
τρεμένος ή οπωσδήποτε Ζοϋσες μέ μιά 
γυναίκα, τό πράγμα θά είχε μιά έΕή- 
γησι. Ό  κ. Ιππόλυτος Μπορντερώ, ό
μως, έμενε μόνος στό δωμάτιό του καί 
γιό τήν άκρίβεια, είχε έγκατασταθή τήν 
προηγουμένη μόλις μέρα, στό δωμάτιο 
No 9 τού Εενοδοχείου «Κοντινεντάλ».

ϊερόβηΕε. Ό  άπροσδόκητος, όμως, 
σφετεριστής τού κρεβατιού του κοιμό
ταν, φορώντας όλα του τά ρούχα, τού 
καλού καιρού. Ό  κ. Ιππόλυτος, παρ' 
όλο πού έκ πεποιθήσεως ήταν έναντίον 
τής βίας, ταρακούνησε άρκετή ώρα τόν 
άλλον γιό νά Ευπνήοη.

— Κύριε* κοιμάστε βαρειά, είπε ό 
Ιππόλυτος Μπορντερώ.

— Δικός μου λογαριασμός, απάντη
σε ό κύριος, πού κοιμόταν βαρειά.

ΚΥ εύθύς άμέσως:
— Πώς βρεθήκατε στό δωμάτιό μου;
— Τό ίδιο προσπαθώ νά οάς ρωτήσω 

κι' έγώ, είπε μέ άΕιοπρέπεια ό κ. Μπρον- 
τερώ.

— Στό δωμάτιό σας;
— Στό δωμάτιό μου.
— Μά αύτό είναι τό δικό μου δωμά

τιο, είπε ό κύριος πού κοιμόταν βαρειά.
— Κάνετε λάθος, είναι τό δικό μου 

δωμάτιο, έπέμενε, μέ τήν αύτοπεποίθηοι 
τού ανθρώπου πού έχει δίκιο, ό κ. Μπορ
ντερώ. Βλέπετε τήν βαλίτσα έκείνη; Εί
ναι ή δική μου. Βλέπετε τήν Ευριστική 
μηχανή έκείνη; Είναι ή δική μου.

Ό  άνθρωπος πού κοιμόταν βαρειά 
κοίταΕε τήν βαλίτσα καί τήν Ευριστική 
μηχανή καί Εεφώνησε:

— Πώς βρέθηκαν τά πράγματά σας 
έδώ;

— Βρίσκονται στό δωμάτιό μου, ά- 
πλούστατα.

— Μά σάς είπα κύριε, αύτό τό δωμά
τιο είναι δικό μου. Τό νούμερο 6.

— Είναι τό δικό μου, κύριε, τό νού
μερο 9, έΕήγησε χαμογελώντας μέ τήν 
άνωτερότητα τού νικητοΰ, ό κ. Ιππό
λυτος Μπορντερώ.

Ό  άλλος σηκώθηκε, βγήκαν στό διά
δρομο καί τό... μυστήριο λύθηκε. Τό 
κάτω καρφί τής ταμπελίτσας μέ τό νού
μερο 9 είχε βγει άπ' τή θέοι του, ή ταμ- 
πελίτσα είχε κάνει έναν κύκλο καί τό 9 
φαινόταν γιό 6.

— Μέ συγχωρεϊται, είπε ό άνθρωπος 
πού κοιμόταν βαρειά. Μού δίνετε τό 
βαλιτσάκι μου;

Ό  κ. Ιππόλυτος τού τό έδωσε κι' ό 
άνθρωπος πού κοιμόταν βαρειά, έφυγε 
Ζητώντας χίλιες συγγνώμες.

Ό  κ. Μποοντερώ έπεσε χαμογελών
τας στό κρεβάτι του. «Νύστα πού τήν 
είχε ό φουκαράς», σκέφτηκε, «γιά νά 
τόν πάρη έτσι ό ύπνος μέ τά ρούχα!...».

Τό πρωί σηκώθηκε εύθυμος. Κάπο-

Τ Ο Υ  2 Υ Λ Μ Ε Ρ Ρ Υ

τε διορθώνουν τό κέφι μας τά παθήματα 
τών άλλων. Όταν, όμως, άνοιΕε τήν 
βαλίτσα του, είδε πώς έλειπαν διάφορα 
πράγματα. Ψάχνοντας έν συνεχεία διε- 
πίστωοε ότι τού είχαν κλέψει τά πάντα 
έκτος άπ' δ,τι έσερνε έπάνω του.

— Τόν άθλιο! φώναΕε. Ο κατεργά
ρης τού 6.

Βγήκε τρέχοντος στόν διάδρομο καί 
μόνο πού δέν έσπασε τήν πόρτα τού 
δωματίου νούμερο 6. Μιά παχειά κυ
ρία, μισόγυμνη, τόν ύποδέχτηκε μέ φω
νές:

— Βοήθεια! Σάτυρος!
Τό Εενοδοχεϊο άναστατώθηκε, έφτα

σαν καμαριέρηδες κι' ό διευθυντής, έ- 
πιασαν τόν κ. Ιππόλυτο Μπορντερώ.

— Τί Ζητάτε σ' αύτό τό δωμάτιο κύ
ριε; ρώτησε αύστηρά ό διευθυντής.

— Αύτόν πού μένει έδώ. Αύτόν πού 
μέ κατάκλεψε.

— Στό νούμερο 6, τώρα καί τρεις μέ
ρες μένει μόνο ή κ. Ζαρικούρ.

— Κι' ό άλλος; έκανε οάν χαμένος ό 
κ. Μπορντερώ. Αύτός πού τόν βρήκα νά 
κοιμάται στό κρεβάτι μου; Αύτός πού έ
κανε λάθος στόν αριθμό;

Κουράστηκε πολύ ό κ. Μπορντερώ γιό 
νά καταλάβη άτι κανείς δέν είχε κάνε 
λάθος στόν άριθμό κι' ότι ένας έΕυπνοι 
λωποδύτης είχε Εεβιδώσει τό καρφί άπ 
τήν ταμπελίτσα στήν περίπτωσι πού ό κ. 
'Ιππόλυτος θά γύριΖε νωρίτερα άπ' όσο 
περίμενε.

Τόν είχαν κατακλέψει. Καί τό χειρό
τερο, σκέφτηκε ό κ. Ιππόλυτος Μπορ
ντερώ, ήταν ότι ό ίδιος, μέ τά χέρια 
του, είχε δώσει τήν βαλίτσα μέ τά κλο
πιμαία στόν λωποδύτη του.

ΖΥΛ ΜΕΡΡΥ
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Ο ΕΤΓΚΑΡ ΧΟΥΒΕΡ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

«Εύχόμεθα εις ύμας κάθε έπιτυχίαν και έλπίζομεν, δτι 

δέν θά διστάσητε νά έπικαλεσθήτε την βοήθειαν ημών, ό- 

σάκις θά είναι δυνατόν νά την παράσχωμεν».

ΤΗ Ν 12ην Ιούλιον έ.έ. ό διευθυντής τοϋ F.B.I. κ. 
'Έτγκαρ Χοϋβερ άπέστειλε προς τον ’Αρχηγόν τής 
Αστυνομίας Πόλεων χ. Κων)νον Γιαννονλην χαι επ’ 

ευκαιρία τής νπο τοϋ τελευταίου άναλήψεως των καθη
κόντων τον, ως ’Αρχηγού τοϋ Σώματος, την κάτωθι 

► επιστολήν:

F. Β. I.
John Edgar Hoover όιενθνντής

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ  
Ούάσιγκτων, D.C.

12 Ιουλίαν 1971 Π ρ ο σ ω π ι κ ό ν

Αξιότιμου κ . Κων)νον Γιαννονλην 'Αρχηγόν — 
Άρχηγεϊον 'Αστυνομίας Πόλεων 
'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως —

Άθήναι — 'Ε λ λ ά ς

’Αγαπητέ κ. ’Αρχηγέ:

Επληροφορήθην περί τής προσφάτου προαγωγής υμών 
και θά επεθυμουν νά έπωφεληθώ τής ευκαιρίας νά προσθέσω 
και τα ήμετερα συγχαρητήρια εις έκεινα, τά όποια έχετε, ήδη, 
λαβει. Είμαι βέβαιος, οτι θά έπιτελέσητε τό καθήκον, κατ’

, αριστον τρόπον, εις ταντην τήν νέαν σας θέσιν.
Ολοι ήμεϊς, τοϋ F.B.I., εύχόμεθα εις υμάς κάθε έπιτυχίαν 

και έλπίζομεν, δτι δέν θά διστάσητε νά έπικαλεσθήτε τήν βοή
θειαν ημών, οσάκις θά είναι δυνατόν νά τήν παράσχωμεν.

Είλικρινώς νμέτερος

'Υπογραφή

John Ed. Hoover

Εις τήν επιστολήν τοϋ κ. Χοϋβερ, άπήντησεν ό κ. 
’Αρχηγός, εύχαριστήσας τούτον διά τάς θερμάς εύχάς 
του και τονισας μεταξύ άλλων τήν ζωηράν επιθυμίαν 
του, διά μίαν στενήν συνεργασίαν μέ άλας τάς ’Αστυ
νομίας, προς εξυπηρέτησιν τής αστυνομικής Ιδέας, ή 
οποία περικλείει και διακονεϊ τάς εύγενεστέρας άρχάς 
τής Χριστιανικής ηθικής και τοϋ ανθρωπισμού.



Ο ΜΕΓΑΛΟΣ λαός, πού αρματώθηκε 
τό Είκοοιένα, δέν ύπηρΕε μιά σκο

τεινή μάΖα μίσους. Δέν ύπηρΕε μιά α
νελέητη «μηχανή» αίματος, φωτιάς καί 
χαλασμού, καθώς, περίπου, παρουσιά
ζονται, στο προσκήνιο τής ιστορίας, οί 
περισσότερες έπαναστάσεις τής γής.

Μ' όλες τις ήρωϊκές έΕάρσεις, τούς 
πολεμικούς αθλους καί τήν αναπόφευ
κτη βία, πού έπέθαλε ή ιστορική αναγ
καιότητα, ή μεγάλη έκείνη ώρα έκλεισε 
όσο γινόταν λιγώτερη έκδίκηση, λιγώτε- 
ρη ψυχική τραχύτητα, άπ' ότι θά δικαι
ολογούσε μιά τόσο σκληρή περίοδος 
σκλαβιάς καί τόσες ήθικές δοκιμασίες, 
ώς τότε, τών ραγιάδων τού Αίμου.

Τούτο βασικά οφείλεται στήν κολοσ
σιαία ιστορική άλήθεια ότι ή άφετηρία 
τού στοιχειακού έκείνου Εεσηκωμοϋ δέν 
ήταν ό πόθος γιά μιά ύλική μά περισ
σότερο γιά μιά ήθική άναμέτρηση τού 
σκλαβωμένου λαού τών Ελλήνων μέ τό 
χρόνο. Τό Είκοοιένα ύπήρΕεν, πριν άπ’ 
όλα, ή έκφραση τής πνευματικής άντι- 
στάσεως, πού αιώνες ολόκληρους άγρυ- 
πνοϋσε μέσα στόν πανάρχαιο έλληνικό 
χώρο, σάν μιά δυνατή καρδιά μέσα σ' 
ένα στήθος ύπνωμένο, αάν ένα στοιχεια
κό ρολόι πού δέν έπαψε ποτέ νά χτυ- 
πάη ατό κέντρο τού χρόνου. ΚΓ αύτό 
άκριβώς είναι τό κολοσσιαίο άθλημα 
τού έλληνισμοΰ. Τό ότι μπόρεσε, κάτω 
άπό αληθινά τραγικές συνθήκες διαβιώ- 
σεως τεσσάρων αιώνων, νά σηκώση ά- 
Εια τό σταυρό τής ιστορικής του μοίρας 
καί νά μή χάση κανένα άπό τά στηρί
γματα τής έθνικής του Ζωής, κανένα 
άπό τά βαρύτιμα σημάδια τής άνθρω- 
πιάς καί τής κοινωνικής του άΕιοπρε- 
πείας.

Ας μήν άψηφούμε ούτε τήν διάρ
κεια, ούτε καί τήν σκληρότητα τής Ζο
φερής αύτής ιστορικής ώρας. Πρό πάν
των, δς μή λησμονούμε τήν ύλική δύ
ναμη τού παλιού κατακτητή, πού άλλοτε 
μέ τή στυγνή βία κΓ άλλοτε μέ τήν πλού
σια γλώσσα τού χρυσαφιού, οικοδομού
σε, γιά τετρακόσια χρόνια, πάνω ατά 
σκόρπια συντρίμματα τών θρύλων καί
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Ό  λαός
πού αρματώθηκε

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

τών μαρμάρων τής γής αύτής, ένα χον- 
τροκομένο δικό του κόσμο δυναστών, 
πού δέν ήταν ικανός νά λύσει τόν ιμάν
τα τών δυναστευομένων.

Καμμιά ύλική ισχύς, όμως, δέν μπό
ρεσε νά καταστρέψη τόν ιστό τής με
γάλης έλληνικής πνευματικής παραδό- 
σεως, πού οάν γιγάντια ήθική δύναμη 
βρέθηκε τήν κρίσιμη ώρα, ατό ύπόστρω- 
μα τής Ζωής τού έθνους.

ΆγγίΖουμε τό σφυγμό τής μεγάλης 
αύτής άγρύπνιας, σ’ όποιαν σελίδα τής 
έποχής κ ι’ αν σταθούμε. ’Ένθεος άνα- 
βλύΖει ό πόθος τού Γένους νά νικήση 
τό χρόνο. Νά τόν δαμάση, πολεμώντας 
μαΖί του όχι σά μιά βάρβαρη μάΖα, άλ- 
λά οάν μιά έλεύθερη πνευματική δύναμη.

Είναι άποκαλυπτική, σχετικά, ή μνη
μειακή συνομιλία τού πολεμάρχου τής 
Ρούμελης κΓ έκπληκτικού ήγέτη Γεωρ
γίου Καραϊσκάκη μέ τόν Τούρκο άρχι- 
στράτηγο Κιουταχή Πασσά, πάνω στή 
Γαλλική Ναυαρχίδα, μετά τή νίκη τών 
Ελλήνων, στή μάχη τού Χαϊδαρίου: πού 

έπεσαν περισσότεροι άπό 500 Τούρκοι 
καί 50 μόνον "Ελληνες.

— Δέν τόλπιΖα, είπε άρβανίτικα ό 
Τούρκος στρατάρχης, νά πάρης τόσον 
κόσμο ατό λαιμό σου. "Ελεγα πώς θά- 
βγαινες νά μέ προσκυνήσης...

— Εγώ να σέ προσκυνήσω; Αποκρί- 
θηκε άγέρωχα ό Καραϊσκάκης. Ρούμελη 
Βαλεσής έσύ... (δηλαδή τής Ρούμελης 
στρατάρχης έσύ) Ρούμελη Βαλεσής κΓ
έγώ, γιατί νά σέ προσκυνήσω;

— Σοΰ δίνω, ώρέ Καραίσκο, ούλα τό 
Βιλαέτια, άπό τόν Έγρυπο ώς τήν Αρ
τα, νά πάψης τόν πόλεμο.

— Γιατί, πασσά, γυρεύετε νά μάς πά
ρετε τό δίκιο καί δέ 
Ζήσουμε λεύτεροι στόν 
θήκαμε; Δέν τό καταλ 
μί νά ματαφάμε μαΖί 
δέ γίνεται;

Καί Τ0¥«β4&Π ΜicXnr /

:τε νά 
ιεννη- 

l r  J ti ψω- 
^Ξλληνες,

ό άετός 
του καί

_τού Μόριά, σχε-
τπουδαία αύτή πολεμική

«Κατά περίστασιν άνταμωθήκαμεν εις 
τήν φρεγάτα τού Δεριγνύ τήν δευτέραν 
ήμέραν τής ύοτερνής μάχης, έγώ, ό Χε- 
λιώτης, ό καπετάν Ψαριανός, μέ τόν Κι- 
ουταχή, τόν Ομέρ πασσά καί άλλους.
Κατ’ άρχάς έΕηπάσθηκα, όγλήγορα όμως 
έφιλιωθήκαμε καί έλπίΖω νά τού κοστί
σει ή φιλία μου. Είπαμε πολλά, έκεϊνος 
μέ τήν ιδέα οτι έχει ραγιάδες τούς "Ελλη
νας κΓ έγώ μέ τήν ιδέα ό τ ι  ε ϊ μ ε -  
θα έ λ ε ύ θ ε ρ ο ι » .

Εδώ άκριβώς βρίσκεται καί τό μέγα 
ιστορικό γεγονός πού μάς δίνει καί τήν 
έΕήγηση όλων τών άνεπανάληπτων κα
τορθωμάτων μιας φούχτας γυμνών καί < 
πεινασμένων πολεμιστών μέ πρωτόγονα 
όπλα, άντίκρυ στήν κραταιά καί πολύ
πειρη πολεμική δύναμη τού κατακτητή.
Στό ότι ό στοιχειακός έκείνος λαός αρ
ματώθηκε μέ τή βαθειά πίστη ότι ήταν 
ένας έλεύθερος κόσμος, πάνω σ’ έναν 
πανάρχαιο δικό του τόπο.

Μέ τήν ιδέα πώς τίποτα δέν άλλαΕε 
άπό τότε, πού κάποια άλλα άΕια τέκνα 
τής γενιάς του άρματώθηκαν, ατούς ί
διους αύτούς χώρους — στις Θερμοπύ
λες, στό Μαραθώνα, στή Σαλαμίνα— μέ 
τήν ίδια πίστη καί γιά τά ίδια ιδανικά.

Διάχυτη, μέσα σέ κάθε σελίδα τού με
γάλου Εεσηκωμοϋ, βρίσκεται ή θέληση 
ένός παλιού κΓ άδούλωτου κόσμου νά 
πάρη, άπό τις καλύτερες ώρες τού πα
ρελθόντος του, τά βασικά ύλικά πού τού 
χρειάΖονται, γιά νά οίκοδομήση τό μέλ
λον, χωρίς νά Εεστρατίση κΓ άπό τή Ζων
τανή έθνική καί κοινωνική ώρα.

«Τούτη ή φυλή ή δίκιά μας —έγραψε 
ό άλλος μεγάλος τής Ρούμελης, ό στρα
τηγός Μακρυγιάννης— είναι βαθειά μπη
γμένη μέσα στήν άλήθεια τού κόσμου, 
έτσι σάν τό βράχο».

Καί ή άτίμητη αύτή φράση, καθώς ά- 1 
νεβαίνει ατά χείλη ένός άπό τά πιό έ- 
Εοχα παιδιά έκείνης τής τετράψηλης 
γενιάς τών Ελλήνων, μάς δίνει ολό
κληρο τό πνεύμα τού Είκοοιένα, ολό
κληρη τή μεγαλοσύνη τής εύθύνης τού 
κόσμου του, άπέναντι ατά ιστορικά πε
πρωμένα τού Γένους καί στήν Ζωική 
ούσία τού καιρού του.



>

( Εργον τοϋ γλύπτου ΝΙΚΟΛΑ, άφιερω- 
μένον εις την 150ετηρίδο τής Εθνικής 
μας Ανεξαρτησίας). Εκ τοϋ περιοδικού 

«Βιομηχανική Έπιθεώρησις».

«Χαΐρε, ώ χαΐρε, Ελευθερίά»!

Ή  'Ελλάς όδηγεϊ τά τέκνα της 
εις την νίκην.



Oi πλεΐστοι τών ψυχολόγων της δεκαετίας 1950 -1960, έχρηοιμοποιη- 
οαν κατά τήν ερευνάν των μικρά παιδιά. Οϋτω ό Lazarus, έχρηοιμοποίησε τήν 
ουστημοτικήν έλάττωσιν τής εύπαθείας καί τήν φοβίαν ένός παιδιού, που έφο- 
6εϊτο το αύτοκίνητο, λόγω προηγουμένου ούτοκινητιστικοΰ δυστυχήματος. Ο
Williams όνέφερε τήν περίπτωσιν αποβολής ώργισμένης συμπεριφοράς,__διά

τής μεθόδου τής έΕαλείψεως (άποσβέσεως) ■

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΦΥΧΟ
‘Υττ6 τοΟ κ. ΚΠΝ· 

Ψυχολόγου - Δ ιδάκτορος τής

Α Ι ΡΙΖΑΙ τής ψυχολογίας τής ουμ 
περιφοράς εύρίοκονται εις τούς 

άρχαίους Ελληνας καί Ρωμαίους ια
τρούς.’ Οί Ρωμαίοι έτοποθέτουν θδέλ- 
λας ή μικρά χέλια εις τό κρασί τών 
άλκοολικών διά νά καταπολεμήσουν τόν 
άλκοολιομόν. "Αν καί αί μέθοδοι τής 
τροποποιήσεως τής συμπεριφοράς, όπως 
τάς έννοοϋμεν σήμερον, δέν ήσαν γνω
στοί πρό τών άρχών τοϋ αίώνος μας, 
γενικώς πολλαί άπό τάς χρησιμοποιου- 
μένας σήμερον τεχνικάς καί μεθόδους 
έφηρμόΖοντο πολύ παλαιότερον. Μέ τό 
παρόν, θά καταθληθή προσπάθεια νά 
δοθή μία' άμυδρά είκών τής ιστορικής 
έΕελίΕεως τής ψυχολογίας τής συμπε
ριφοράς, διά τής άναφοράς εις άντιπρο- 
σωπευτικάς περιπτώσεις καί παραδεί
γματα.

19ος αΙών κα ί πρώτοι δεκαετία ι τοΰ 
20οϋ αίώνος
Μία τών παλαιοτέρων έργασιών εις 

τήν όποιαν εύρίσκει τις τήν συστηματι
κήν χρήσιν τής θετικής καί άρνητικής 
ένισχύσεως, είναι ή έργασία τοΰ I- 
TARD.2 Ό  HARD, προκειμένου νά δι- 
δάΕπ τόν Βίκτωρα, τό γνωστόν άγριον 
παιδί τού δάσους, πώς νά συλλαβίΖη τήν 
λέΕιν «γ ά λ α», έδείκνυε τήν λέΕιν 
εις μίαν κάρταν καί τήν έπρόφερε. "Ο
ταν ό Βίκτωρ έπετύγχανε τού σκοπού, 
ό HARD τού έδιδε ώς άμοιβήν ένα πο
τήρι γάλα. Κάποτε, κατά τήν διάρκειαν 
ένός μαθήματος, ό Βίκτωρ ώργίσθη 
καί έπέταΕε τάς κάρτας εις τό πάτωμα. 
Ό  HARD, τότε, τόν πιάνει άπό τό παν
τελόνι καί -σηκωτό» τόν κρατά έΕω ά
πό τό παράθυρο τού τετάρτου πατώμα
τος. Μετά άπ' αύτό ό Βίκτωρ ήρχισεν 
ήρέμως νά μαΖεύη τάς κάρτας έκ τοϋ 
πατώματος. _

Ό  SEGUIN, μαθητής του ITARD,

έχρησιμοποίησεν τήν μεθοδολογίαν τής 
ένισχύσεως μέ σ υ ν έ π ε ι α ν .

ΈργαΖόμενος μέ νοητικώς καθυστε
ρημένα παιδιά καί έχουν ώς σκοπόν νά 
βελτίωση τόν συντονισμόν τών κινήσεων 
καί τήν άντίληψιν αύτών, ύπεχρέωνε 
αύτά νά σύρουν πρός τά κάτω τό σώμα 
των εις μίαν σκάλαν μέ τό κεφάλι έμ- 
πρός καί στηριΖόμενα εις τά χέρια των. 
Βέβαια, πολλάκισ, τά χέρια τών παι
διών ήσαν γεμάτα άμυχάς ή πληγάς, ό
ταν έφθανον εις τό τέρμα τής σκάλας.  ̂
Αλλ' έκεϊ τά έπερίμενον οί διδάσκαλοί 

των καί εις όσους έπετύγχανον έτοπο
θέτουν εις κάθε χέρι άπό ένα μήλον πού 
έδρόσιΖεν τάς παλάμας των καί τά ένί- 
σχυεν θετικά νά δοκιμάσουν καί πάλι.

Εις τό τέλος τοΰ 19ου αίώνος, άνε- 
πτύχθη πολύ ή ψυχολογία, μέ τά κατά 
τήν αύτήν περίοδον πειράματα τών 
THODRIKE, FREUD καί PAVLOV.2 
Συγκεκριμένως, 0THORDIKE τό 1913, 
ύστερα άπό πειραματικήν έρευναν, είχε 
καταλήΕει εις τά έΕής δύο συμπερά
σματα, τά όποια άναφέρονται ώς Νόμος 
τοΰ άποτελέσματος καί ό όποιος λέγει:

(α) όταν μία πράΕιν άκολουθήση μία 
εύχάριστος συναισθηματική κατάοτασις 
τ ε ί ν ε ι  νά έπαναλαμβάνεται, καί

(6) όταν μία πράΕιν άκολουθήση μία 
δυσάρεστος συναισθηματική κατάοτασις 
τ ε ί ν ε ι  νά μήν έπαναλαμβάνεται.

Ό  Νόμος αύτός, εις τήν καθημερι
νήν πράΕιν έσήμαινε: Νά ά μ ε I-
6 η ς  δ, τ ι  έ γ κ ρ ί ν ε ι ς  κ α ί  
ν ά  τ ι μ ω ρ ή ς  δ, τ ι  δ έ ν  ε ί 
ν α ι  τ ή ς  έ γ κ ρ ί σ ε ώ ς  σ ο υ .

Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1929, όμως, εις 
τό διεθνές ουνέδριον τών ψυχολόγων, 
πού έγινε εις New Heaven, ό Thorndike 
εΐπεν: I was wrong ( = έσφαλα) καί έ- 
Εήγησεν:

Ή  άποτελεσματικότης της άμοιβης 
(ένισχύσεως) άπεδείχθη πειραματικώς

άληθής. Δέν συνέβη, όμως, τό αύτό μέ 
τήν άποτελεσματικότητα τής ποινής.3

Ή  έργασία τοϋ Pavlov είναι γνω
στή. Κλασσικόν είναι τό παράδειγμα τοΰ 
σκύλου, κατά τό όποιον ούτος, εις τήν 
άρχήν, έκκρίνει σίελον, όταν βλέπη τρο
φήν, ένώ άργότερον παρατηροΰμεν έκ- 
κρισιν σιέλου μόνον μέ τό άκουσμα του 
κουδουνίσματος, πού συνώδευε τήν χο- ( 
ρήγησιν τής τροφής. Πρόκειται διά τήν 
ό ρ ο ε Ε ά ρ τ η σ ι ν ,  όπως έχει ά- 
ποδοθή άπό πολλούς ό όρος Condi
tioning καί γενικώτερον διά τήν θεω
ρίαν τών άντανακλαστικών.

Δεύτερον τέταρτον τοϋ 20οΰ αίώνος

Πολλοί, όταν άναφέρωνται εις τόν ό
ρον ψυχολογία τής συμπεριφοράς ή Be- 
haviorismus, έννοοϋν τήν έργασίαν 
τοϋ Watson, ό όποιος είναι ό πρώτος, 
πού έπειραματίσθη μέ τά άντανακλαστι- 
κά τοϋ άνθρώπου.

Ό  W'atson έπροχώρηοεν μέ βάσιν τάς 
έΕής τέσσαρας προϋποθέσεις:

(α) ότι ή συναισθηματική άπάντησις 
τοϋ φόβου είναι δυνατόν νά τεθή ύπό 
έλεγχον (νά γίνη έΕηρτημένη).

(β) ότι ή συναισθηματική άπάντησις 
τοϋ φόβου δύναται νά μεταφερθή^ εις 
αλλα έρεθίσματα διαφορετικά τοΰ άρχι- 
κοϋ, πού έπροκάλεσαν τόν φόβον.

(γ) ότι 6 φόβος θά έχη μίαν χρονι
κήν διάρκειαν καί

(δ) ότι ό φόβος δύναται νά άποβληθη. 
Βεβαίως, τό πλέον γνωστόν πείραμα 

έφαρμογής τών θέσεων τοϋ W'atson καί 
μεγαλυτέρας έπεκτάσεως είναι τό άνα- 
φερόμενον άπό τήν Mary Cover Jones 
Τό 1924 ή Jones άνεκοίνωσεν τήν έργα
σίαν της μέ τόν Peter, ένα άγοράκι 3 
έτών, τό όποιον έφοβεϊτο ένα λευκό 
κουνελάκι. Ή  Jones προσεπάθησεν νά έ- 
λαττώση τήν εύπάθειαν τοΰ Πέτρου, πα-
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Ένας σκύλος, όταν gic τήν άρχήν 6λέπη τροφήν εκκρίνει σίελον. Άργό- 
τερον έκκρισις σιέλου παρατηρεϊται μόνον μέ τό άκουσμα τοϋ κουδουνίσματος, 
πού συνοδεύει τήν χορήγησιν τής τροφής. Πρόκειται διά τήν όροεΕάρτηοιν, 
όπως έχει άποδοθή άπό πολλούς ό όρος Contidioning καί γενικώτερον διά τήν 
θεωρίαν των άντανακλαστικών.

ΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΤΣΙΜ Π Ο ΥΚΗ
Φιλοσοφίας τοΰ Παν/μίου W isconsin

ρουοιάζουοα άρχικώς, τό κουνελάκι εις 
τήν άκρην τοϋ δωματίου. Ένώ ό Πέτρος 
έτρωγεν, ή βοηθός τής Jones, βαθμιαία 
μετεκίνει τό κουνελάκι (άποκρουστικόν 
ερέθισμα), όλο καί πλησιέστερον, μέχρις 
ότου τελικά, έτοποθετοϋσεν τοϋτο έπά- 
νω εις τόν δίσκον τής τροφής, άπό τήν 
όποιαν έτρωγεν ό Πέτρος. Ή  έμπειρία 
αύτή τοϋ Πέτρου καί ή παρακολούθησις, 
μετά ταϋτσ, άλλων παιδιών, τά όποια 
έπαιζαν μέ ένα άσπρο κουνελάκι, είχεν 
ώς άποτέλεσμα νά ύπερνικήση ό Πέτρος 
τόν φόβον, πού είχε δΓ αυτό.

Τό αύτό έτος ό Burnham έδημοσίευ- 
σεν ένα βιβλίον - όρόσημον, πού συνετέ- 
λεσεν πολύ εις τήν γεφύρωσιν τοϋ χά
σματος μεταΕύ τής έρεύνης καί τής έκ- 
παιδευτικής πράΕεως. Ό  Burnham έ- 
νόμιζεν, άτι τό νόημα τής έκπαιδεύσεως 
ήτο:

(ο) ό λεπτομερής προσδιορισμός τοϋ 
έργου, τό όποιον πρέπει νά έκτελεσθη.

(β) ό προγραμματισμός τών ένεργει- 
ών, διά τήν πραγμάτωσιν τοϋ έργου καί 

(γ) ή έλευθερία διά τήν πραγμάτω- 
σιν τοϋ έργου, συμφώνως πρός τόν προ
γραμματισμόν.

Πρός τήν ίδιαν κατεύθυνοιν, ό English 
παρουσίασεν μίαν μελέτην, διά τήν ά- 
νάπτυΕιν τών άντιδράσεων φόβου εις τό 
οικογενειακόν περιβάλλον. Οί Jersld καί 
Holmes κατέληΕαν εις παρόμοια συμπε
ράσματα έκείνων τής Jones καί ό Dunlap 
άνέπτυΕε τό τέχνασμα «άρνητική άσκη- 

> σις», διά τήν καταπολέμησιν τοϋ τραυ- 
λίσματος ή τοϋ τίκ.

Μία άλλη συνεισφορά τής περιόδου 
αύτής είναι τό τέχνασμα τής προοδευ
τικής χαλαρώσεως τοϋ Jacobson, τό ό
ποιον, άργότερον, θά χρησιμοποιηθή έν 
συνδυασμω μέ τήν συστηματικήν έλάτ- 
τωσιν τής εύπαθείας καί τήν θετικήν έ- 
νίσχυσιν.

Ή  δεκαετία 1950 — 1960 έγνώρισε 
μίαν καταπληκτικήν άνάπτυΕιν εις τήν 
περιοχήν τής έρεύνης τής συμπεριφο
ράς. Πλέον άΕιοσημείωτος είναι ή συν
εισφορά τού Skinner, διά τών πειραμά
των του καί τών γραπτών του. Ό  Skin
ner έδωσε μίαν ώθησιν διά τήν άνά
πτυΕιν ιδεών καί μεθόδων, αί όποϊαι έ- 
πέδρασαν άποτελεσματικώς εις τήν ψυ
χολογίαν, τήν έκπαίδευσιν, τήν ιατρικήν, 
τήν ψυχοθεραπευτικήν καί άλλους κλά
δους. Ό  Skinner έφήρμοσεν τήν άρχήν 
τής ένιοχύσεως μέ τραυλίζοντας καί οί 
Azrin καί Lindsley κατώρθωσαν νά έπι- 
τύχουν τήν συνεργασίαν μεταΕύ τών παι
διών, συμφώνως πρός τόν προκαθορι- 
σθέντα σκοπόν.

Τέλος, οί Wolpe καί Lazarus συνεδύ- 
ασαν τά εύρήματα τών ψυχολόγων τής 
συμπεριφοράς, διά νά έπιτύχουν τήν τρο- 
μοποίησεν τήν συστηματικήν έλάττωσιν 
φοράς.

Διά τήν καλλιτέραν κατανόησιν τών 
μεθόδων τής ψυχολογίας τής συμπερι
φοράς, θ' άναφερθοϋν τέσσαρα παρα
δείγματα άπό τήν πράΕιν.

Τό πρώτον παράδειγμα είναι άπό τήν 
έργασίαν τοϋ Lazarus, ό όποιος έχρηοι- 
μοποίησε τήν συστηματικήν έλάττωσιν 
τής εύπαθείας καί τήν θετικήν ένίσχυ- 
σιν, διά νά καταβάλη τήν φοβίαν ένός 
παιδιού, πού έφοβεϊτο τά αύτοκίνητα, 
λόγω προηγουμένου αύτοκινητιστικοϋ δυ
στυχήματος. Ήρχισεν άμείβων τό παιδί 
κάθε φορά πού έμνημόνευεν τήν λέΕιν 
αύτοκίνητον κατά θετικόν τρόπον, δίδων 
εις αύτό σοκολάτας. Αργότερον, ήμει- 
ψεν τό παιδί, διότι έκάθισεν καί τελικά 
έταΕίδεψεν δΓ αύτοκινήτου.

Τό αύτό έτος ό Williams, άνέφερεν 
τήν περίπτωσιν άποβολής ώργισμένης 
συμπεριφοράς, διά τής μεθόδου τής έΕ- 
αλείψεως (άποσβέσεως).

Έπρόκειτο διά ένα παιδί 21 μηνών,

τού όποιου ή ώργιομένη συμπεριφορά 
έΕεδηλώθη μετά άπό μίαν άσθένειαν μα- 
κράς διάρκειας καί συνέβαινεν οσάκις τό 
έτοποθέτουν εις τό κρεββάτι. Συγκε- 
κριμένως, έστρίγγλιζε καί έμαίνετο, συ
χνά έπί δύο ώρας περίπου, άν κάποιος 
τών γονέων έφευγε άπό τό δωμάτιον ά- 
μέσως. Οί γονείς ένίσχυον αύτήν τήν 
συμπεριφοράν, διά τής παραμονής των 
εις τό δωμάτιον. Ό  Williams τούς συν
έστησε νά βάζουν τό παιδί εις τό κρεβ
βάτι κατά τρόπον φυσικόν καί φιλικόν 
καί νά έγκαταλείπουν τό δωμάτιον κλεί- 
οντες όπίσω τους τήν πόρταν. "Ετσι καί 
έγινε. Τήν πρώτην φοράν τό παιδί έκλα- 
ψε καί έστρίγγλισεν έπί 45 λεπτά, άλ- 
λά τήν δευτέραν φοράν έκοιμήθη άμέ- 
σως, πιθανόν λόγω έΕαντλήσεως. Τήν 
τρίτην φοράν ή ώργιομένη συμπεριφορά 
διήρκεσε 10 λεπτά καί τήν δεκάτην, ή 
ώργιομένη συμπεριφορά είχεν έΕαλει- 
φθή τελείως.

Μίαν έβδομάδα άργότερον μία θεία 
του, μέ τήν συμπεριφοράν της, έπανέ- 
φερεν έπ' ολίγον τήν παλαιόν συνήθειαν 
τοϋ παιδιού. Έδόθησαν αί άπαραίτητοι 
όδηγίαι καί τελικώς τό παιδί έμαθε νά 
κοιμάται χωρίς κλάματα καί φωνάς. Με
τά 1% έτος, όταν έΕητάσθη καί πάλιν, 
τό παιδί εύρέθη νά συμπεριφέρεται κα- 
νονικώς' καί δέν παρετηρήθη άπροσαρ- 
μοστία ή ύποκατάστατον τής μή έπιθυ- 
μητής συμπεριφοράς.

Τό τρίτον παράδειγμα άναφέρεται εις 
τήν έφαρμογήν τών αύτών μεθόδων, διά 
τήν άλλαγήν τής συμπεριφοράς τών έ- 
νηλίκων. Ό  Ayllon έπρωτοστάτησεν εις 
τήν χρησιμοποίησιν τών μεθόδων τής 
ψυχολογίας τής συμπεριφοράς μέ άσθε- 
νεϊς τών ψυχιατρείων. Συγκεκριμένους, 
εις τό Νοσοκομεϊον Saskatchewan, πολ
λοί άσθενεϊς έπρεπε νά παροτρύνωνται 
νά ύπάγουν εις τό έστιατόριον τήν ώρα 
τοϋ φαγητού. Πολλούς, οί όποιοι δέν
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Ό  Γενικός Γραμ,ματεϋς τού Υπουργείου Δημοσίας Τάςεως 
κ. I. Άναστασόπουλος, συνοδευόμενο; υπό τού ’Αρχηγού ’Α
στυνομίας Πόλεων κ. Γιαννούλη, τού ’Αστυνομικού Δ) ντού 
’Αθηνών κ. Δασκαλοπούλου καί άλλων Αξιωματικών, ένώ 
εξέρχεται τού I ’ Άστυν. Τμήματος, μετά τό πέρας τής τε

λετής τών Ιγκαινίων.

Γ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
Τό νέον άπόκτημα τής ’Αστυνομίας πόλεων

Χοροστατοΰντος τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Οθιώτιδος κ. Δαμασκηνού καί παρουσία τού Υφυπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Λαμπράκου, ό Γενικός Γραμ- 
ματεύς τού Υπουργείου Δημοσίας ΤάΕεως κ. Ιωάν. Ανα- 
οτασόπουλος ένεκαινίασε τήν 19ην ώραν τής 23.9.71, τό 
έπί τής ό5οϋ Πρατίνου 49 Παγκράτι νέον ιδιόκτητον οίκημα 
τού I Αστυν. Τμήματος Αθηνών.

Παρέστησαν έπίσης ό Αρχηγός τού Οίκου τού Αντι- 
Οασιλέως Αντιστράτηγος κ. Γ. ΑλεβϊΖος, ό Αρχηγός Α
στυνομίας Πόλεων κ. Κ. Γιαννούλης, ό Ύπαρχηγός τού 
Σώματος κ. Γ. Καλτσάς, ό Υποστράτηγος κ. Δίκαιος, ό 
τέως Αρχηγός Αστυν. Πόλεων κ. Εύόγγ. Καραμπέτοος, 
ό Αστυνομικός Δ)ντής Αθηνών κ. Ν. Δασκαλόπουλος, άλ
λοι άνώτεροι καί κατώτεροι ΆΕιωματικοί τής Αστυν. Πό
λεων, οί ΑΕιωματικοί καί άνορες τού I Αστυν. Τμήματος, 
τού Παρ)ματος Ασφαλείας καί τής Ε' Υποδ)νσεως, κα
θώς καί πολυάριθμοι κάτοικοι τής περιφέρειας τού Τμή
ματος.

Έν άρχή ώμίλησεν ό Αρχηγός τής Άστυν. Πόλεων 
κ. Κ. Γιαννούλης, ό οποίος έΕέφρασε τήν εύγνωμοσύνην 
τού Σώματος πρός τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν, διά τήν στορ 
γικήν υπέρ αύτού φροντίδα καί παρέσχε τήν διαβεβαίωσιν, 
ότι ή Αστυνομία Πόλεων θά έΕακολουθήση μέ αύΕουσαν 
Ζωτικότητα νά προσφέρη τάς πρός τήν Πατρίδα καί τήν 
Έπανάστασιν ύπηρεοίας της.

Έν συνεχεία τόν λόγον έλαβεν ό Γενικός Γραμμα- 
τεύς τού Υπουργείου Δημοσίας ΤάΕεως κ. I Ανασταοό- 
πουλος, ό όποιος είπεν μεταΕύ άλλων, ότι τήν τελευταίαν 
τετραετίαν (1968—1971) διετέθησαν έκ τού προγράμμα
τος Δημοσίων Επενδύσεων διά τήν κάλυψιν στεγσστικών

αναγκών τών Σωμάτων Ασφαλείας 105.712.000 δραχμών 
έναντι 14.103.000 τής τετραετίας 1964—1967, ήτοι ποσόν 
κατά 650 περίπου τοϊς έκατόν μεγαλύτερον.

Έν συνεχεία ώμίλησεν, είδικώς, περί τών προβλεπο- 
μένων διό τήν Αστυνομίαν Πόλεων μελλοντικών έργων 
στεγάσεως καί έπεσήμανε τήν άνάγκην ύπάρΕεως καταλλή
λων χώρων διαμονής καί έργασίας, ώς βασικής προϋποθέ- 
σεως, διά τήν έπίτευΕιν ύψηλοτέρου βαθμού άποδόσεως 
τών Υπηρεσιών καί διά τήν ταχείαν καί ούσιαοτικήν έΕυ- 
πηρέτησιν τών πολιτών. «Θά έπεθύμουν έπί τή εύκαιρία», 
είπεν ό κ. Αναστασόπουλος, -νά προακαλέσω όλους τούς 
ΑΕιωματικούς καί άνδρας τής Αστυνομίας Πόλεων, όπως 

μέ τήν γνωστήν δραστηριότητά των, συμβάλλουν κατά τρό
πον άποτελεσματικόν εις τήν προσπάθειαν θελτιώσεως τών 
όρων έΕυπηρετήσεως τών πολιτών, όχι μόνον άπό πλευράς 
άνέσεως, περί τών όποιων μεριμνά ή Πολιτεία, άλλά καί 
άπό πλευράς φιλικής διαθέσεως καί εύγενοϋς συμπεριφο 
ράς».

Τέλος ό κ. Γενικός Γραμματεύς ηύχήθη, όπως τό έγ- 
καινιαΖόμενον οίκημα καταστή όρμητήριον ιδιαιτέρων επιτυ
χιών εις τόν τομέα τής Άστυνομεύσεως τής Πρωτευούσης 
καί συντελέση εις τήν σύσφιγΕιν τών ύφισταμένων ήδη φ ι
λικών δεσμών μεταΕύ Αστυνομίας Πόλεων καί τού κοινού.

Μετά τήν τελετήν τών έγκαινίων έπηκολούθησε δε- 
Είωσις. Τό πλήρες κείμενον τών ομιλιών τού κ. Γενικού καί 
τού κ. Αρχηγού, δημοσιεύεται εις τήν σελίδα 519.

I ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ύπ. Β '

.



ήθελον νά υπάγουν, αί νοσοκόμοι, άθε- 
λήτως, τούς έπεβράβευον, διά τής μετα
φοράς τής τροφής των εις τά δωμάτιά 
των. Διά νά τούς μάθη νά προσέρχων- 
ται εις τό έστιατόριον, ό Ayllon, ήκολού- 
θηοε τήν έΕής διαδικασίαν: Τό έστια- 
τόριον — Cafeteria — παρέμενεν άνοι- 
κτόν μόνον έπί 30 λεπτά τής ώρας τού 
φαγητού καί οποίος δέν προσήρχετο έγ
καιρους δέν έτρωγεν. Ό  χρόνος σιγά - 
σιγά περιωρίσθη εις τά 5 λεπτά. Ό ταν  
όλοι συνεμορφώθησαν πρός αύτό τό μέ- 
τρον, τούς έΖητήθη νά λαμβάνουν ένα 
κέρμα άπό τάς νοσοκόμας, τό όποιον θά 
έρριπτον εις μίαν οπήν, διά ν' άνοίΕη ή 
θύρα τού έοτιατορίου. Τό άποτέλεσμα 
ήτο εύνοϊκάν.

Τό τέταρτον παράδειγμα είναι πρόσ
φατον. Ό  Δημητράκης, 3 έτών, έφο- 
βεϊτο νά είσέλθη εις τήν θάλασσαν. Ο
σάκις οί γονείς του προσεπάθησαν νά τόν 
βάλουν ή νά τόν όδηγήσουν εις τήν θά
λασσαν, έκλαιγε ώργισμένα καί έστρίγ- 
γλιΖεν. Δέν ήθέληοε ό γράφων νά μά
θη πώς έφθασεν εις τό σημεϊον αύτό.
Εκείνο πού παρετήρηοε είναι, ότι οί 

γονείς του, καθώς καί ό παππούς του, 
άγαποΰν παθολογικά τόν Δημητράκη. 
ΣυΖητούν δέ κάθε τι σχετικόν μέ τήν 
συμπεριφοράν του έμπροσθέν του. Κά- 
μνουν τό συνηθισμένο σφάλμα πολλών 
γονέων, οί όποιοι λέγουν: «Δέν κατα
λαβαίνουν τά παιδιά. Είναι μικρά».

Σκοπός τού ψυχολόγου: Ή  άλλα- 
γή τής άνεπιθυμήτου συμπεριφοράς τού 
Δημητράκη, δι' άλλης έπιθυμητής. Συγ- 
κεκριμένως, ό Δημητράκης έπρεπε νά 
πλησιάση τό νερό τής θαλάσσης καί τε- 
λικώς νά κολυμβήση.

Μέθοδος: Ή  ίδια τής Mary Cover Jo
nes καί ή χρήσις τών διαδοχικών προσεγ
γίσεων τού Wolpe μέ ταυτόχρονον ϋ- 
παρΕιν άλλου εύχαρίστου έρεθίσματοο.

Εφαρμογή: Εκείνο τό όποιον έπιθυ- 
μοΰν διακαώς όλα τά παιδιά τής ήλι- 
κίας αύτής είναι τά παραμύθια. Θετικόν 
έρέθισμα, λοιπόν, τό παραμύθι καί άρ- 
νητικόν ή θάλασσα. Καθωδηγήθησαν 
οί γονείς του νά καθίσουν μέ τόν Δη
μητράκη καί τήν Μαρίνα — 7 έτών — 
μαΖΙ μέ τόν γράφοντα εις τήν άκρογια- 
λιά. Τότε ήρχιοεν νά διηγήται ό γράφων, 
τό παραοτατικόν παραμύθι «Ό  γάιδα
ρος, ό σκύλος, ή γάτα καί ό κόκκορας, 
πού ήθελαν νά γίνουν μουσικοί». Ένω 
συνεχίΖετο τό παραμύθι, έσυρόμεθα όλο 
καί περισσότερον μέσα εις τήν θάλασ
σαν. Πριν τελείωση τό παραμύθι ό Δη 
μητράκης μάς είχεν άκολουθήσει άρκετ- 
τά καί μιμούμενος τούς γονείς του καί 
τήν Μαρίνα —πού είχαν καθοδηγηθή — 
ήρχισεν νά βρέχη (πιτσιλά) τόν γρά
φοντα μέ το νερό τής θαλάσσης. Η συ
νέχεια είναι γνωστή. Ή  θάλασσα γοη
τεύει τά παιδιά. Αρκεί έμείς νά μή δη- 
μιουργοϋμεν άντιθέτους έντυπώσεις.

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α :

Αί έννοιαι τής Ψυχολογίας τής Συμ
περιφοράς έφηρμόΖοντο, πρό πολλών 
αιώνων, άνευ έπιστημονικής συστηματο- 
ποιήσεως. Μόλις τόν 19ον αιώνα, ήρχι- 
σαν νά λαμβάνουν επιστημονικόν σχή
μα μέ τήν προσπάθειαν τού llard καί 
Seguin. Περί τό τέλος δέ τού 19ου αίώ- 
νος καί τάς άρχάς τού 20ού α'ιώνος, σχη
ματοποιούνται έτι περιοοότερον καί έ- 
Εαπλούνται, βραδέως μέν, άλλά σταθε- 
ρώς, διά τών πειραματικών έρευνών τού 
Thorndike, Pavlov καί Skinner.

Κατά τήν δεκαετίαν 1950 — 1960, ση- 
μειούται τεραστία πρόοδος, χάρις εις 
τάς έργασίας τού Skinner, Wolpe, La- 
barus καί άλλων έρευνητών.

Σήμερον, ή Ψυχολογία τής Συμπερι

φοράς άποτελεί αύτοτελή κλάδον τής 
Ψυχολογίας καί αί ύποδεικνυόμεναι ύπ' 
αύτής μέθοδοι καί τεχνικοί έφαρμόΖον- 
ται έπιτυχώς, διά τήν τροποποίησιν ή 
άλλαγήν τής άνεπιθυμήτου συμπεριφο
ράς, έπεκτείνεται δέ συνεχώς ή έφαρ- 
μογή αύτών καί εις άλλας συναφείς έ- 
πιστήμας.

ΚΩΝ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ

1. Ή λία 1. Ξηροτύρη. Ιστορία τής Ψυ
χολογίας, Τόμος Α \

2. Ή  έργασία τοΰ Freud, τοΰ Thorndike 
καί τοΰ Pavlov ήρχιααν περίπου τό αύτό 
έτος, ήτοι, τήν τελευταίαν ΙΟετίαν τοΰ 
19ου αίώνος. Πλήν δμως, ή έργασία τοΰ 
Pavlov, φέρεται μέ ήμερομηνίαν 1927, έ
τος κατά τό όποιον μετεφράσθη τό έργον του 
εις τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν.

3. Ή  χρησιμοποίησις τής τιμωρίας ώς 
μέσου, διά τήν τροποποίησιν τής συμπερι
φοράς, άπεδείχθη άρνητική, διά τούς κα
τωτέρω λόγους:

(α) Ή  τιμωρία δέν έξαλείφει τήν ά- 
πάντησιν, άπλδς έλαττώνει τόν βαθμόν 
πού παρουσιάζεται ή ένοχλητική συμπε
ριφορά.

(β) Τό τέχνασμα αύτό χρησιμεύει ώς 
σημεϊον διά νά σταματήση ώρισμένη άρ
νητική συμπεριφορά’ δέν ύποδεικνύει ποια 
είδη συμπεριφοράς είναι κατάλληλα διά 
τήν περίστασιν.

(γ) Ή  έπιθετική συμπεριφορά, άπό τήν 
πλευράν τοΰ διδασκάλου, είναι δυνατόν νά 
χρησιμεύση ώς ένα κακόν παράδειγμα διά 
τόν μαθητήν.

(δ) Τά συναισθηματικά άποτελέσματα 
τής τιμωρίας, δπως δ φόβος, ή έντασις, ή 
άπομάκρυνσις είναι κακή προσαρμογή.

(ε) Ή  τιμωρία χρησιμεύει ώς πηγή 
συναισθημάτων ματαιώσεως, τά δποΐα συν
τελούν είς τήν δημιουργίαν έπιπροσθέτου 
κακής προσαρμογής είς τήν συμπεριφοράν.

.« ‘Ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους τών Α θηνώ ν». Ά σ τυ ν . Α' κ. I . Ράΐκου. 
Άνάτυπον έκ τοΰ περιοδικού « ’Αστυνομικά Χρονικά». (Τόμ. Σ Τ '-ΙΖ ').

Πρό ολίγου χρόνου ώλοκληρώθη ή είς τό περιοδικόν μας δημοσιευομένη άπό τοΰ έτους 1958 συνέχεια τοΰ τα
κτικού συνεργάτου Αστυν. Α ' κ. 1. Ράΐκου, ύπό τόν έν περιλήψει τίτλον. "Ηδη αί έν λόγω συνέχειαι έΕεδόθησαν είς 
ένιαϊον βιβλίον έκ 550 σελίδων, ώς άνάτυπον τοΰ περιοδικού « Αστυνομικά Χρονικά» καί διατίθενται είς τούς ένδια- 
φερομένους είς τήν τιμήν κόστους τών 50 δρχ.

Πρόκειται περί άΕιολόγου όντως έργασίας, έν τη όποίρ ό άναγνώστης δύναται νά εύρη μίαν σύντομον, άλλά 
πλήρη έγκυκλοπαιδείαν τών ονομάτων διά τών όποιων τιμώνται οί δρόμοι τής πρωτευούσης μας.

Οί «ιστορικοί περίπατοι στούς δρόμους τών Αθηνών» έντυπωσιάΖουν πράγματι, διότι δέν είναι μόνον έν βιβλίον 
μεγίστης πρακτικής άΕίας, άλλά καί μία συλλογή άπαραιτήτων έγκυκλοπαιδικών γνώσεων.

Μέ γλαφυρότητα καί μέ ύφος περισσότερον λογοτεχνικόν παρά ίστορικοαφηγηματικόν, ό κ. Ράϊκος δίδει ολόκλη
ρον τόμον Ιστορίας καί Γεωγραφίας τής Πατρίδος μας.

Είς τόν συγγραφέα καί έκλεκτόν συνεργάτην μας κ. I. Ράϊκον άνήκει πάς έπαινος καί άναγνώρισις τής φιλότιμου 
προσπάθειας του, άποτέλεσμα τής όποιας ύπήρΕε τό έκδοθέν έντυπον .

Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοΰ έν λόγω βιβλίου δύνανται νά άπευθύνωνται είς τήν Δ)νοιν του περιοδικού 
«'Αστυνομικά Χρονικά». *Α· Χ·»



Τ Α Ξ Ε Ι Δ Ι Α
Σ Τ Η Ν  Ο Μ Ο Ρ Φ Η  Ε Λ Λ Α Δ Α  Μ Α Σ

'Ελάτε νά γνωρίσουμε μαζύ τήν πανέμορφη 
Ρόδο μέ τά θαυμαστά δημιουργήματα τού αρ
χαίου πολιτισμού, τής Ίπποτικής εποχής καί 
τής λαϊκής τέχνης. Ελάτε, μέ τής ψυχής μας 
τά μάτια, νά είδοΰμε τή λουλουδισμένη πολι
τεία, νά περπατήσουμε στά γραφικά της δρο
μάκια καί νά δροσιστοϋμε στή γαλάζια της 
θάλασσα.

Κ ε ί μ ε ν ο :  ΣΑΡ.  Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Υ  - Φ ω τ :  MI X.  Τ Ο Υ Μ Π Η



«Τόν καιρό πού δ Λίας νίκησε 
τούς Γίγαντες κι’ έγινε κύριος 
τής γήί> άποφάσιαε, λέει μιά 
παμπάλαιη παράδοση, νά τή 
μοιράση ατούς θεούς τού Όλυμ
που. Μέ κλ-Tjpo, πού έβαλε εκεί
νος δ άθάνατος, έδωσε στδν 
καθένα τδ μερίδιό του. "Ομως, 
από τή διανομή αύτή άπουσία- 
ζε δ "Ηλιος καί γιαυτό, «κα
νείς δέ θυμήθηκε νά τού βάλου
νε κλήρο κ ι’ έκείνου, μά έτσι 
άκλήρωτο άφήσανε δίχως χώρα 
καμμιά τδν άγνδ τό θεό». Ό  
"Ηλιος παραπονέθηκε στδ βα- 
αιληά τοΰ Όλυμπου κ ι’ έκεΐνος 
έτοιμάστηκε νά κάνη καινούρ
για διανομή. Μά δ φωτεινός 
θεός δέν τόν άφησε, γιατί είπε, 
πώς έβλεπε νά προβάλλη άπό 
τά βάθη μέσα τής θάλασσας έ
να πεντάμορφο λουλουδισμένο 
νησί. ΤΗταν ή Ρόδος!... Ό  
θεός τής ήμέρας, γιομάτος χα 
ρά, τήν έλουσε μέ τδ αιώνιο 
φώς του καί τήν έκανε βασίλισ
σα κι’ αρχόντισσα των νησιών 
τοΰ Αιγαίου. Τήν ίδια στιγμή 
τής έδωσε καί τ ’ δνομά του. Τήν 
είπε «Ήλιοΰσα Ρόδο». Ό  γρα
φικός αότός μΰθος ήταν οί πρώ
τες κουβέντες πού μάς είπε δ 
Ροδίτης ξεναγός μας, δταν ά
πό τό Μανδράκι, τήν ξακουσμέ
νη παραλιακή λεωφόρο τής Ρό
δου, άρχίσαμε τόν περίπατό 
μας στήν πολιτεία τών 'Ιππο
τών. «'Ωραία, σάν τόν ίδιο τόν 
ήλιο — τήν άποκαλεΐ δ Λουκια
νός — συμπλήρωσε. Κι’ αλή
θεια, δέν ύπάρχει ίσως άλλο μέ
ρος στόν κόσμο, πού νά αυγκεν- 
τρώνη σέ τόσο μεγάλο βαθμό 
τις άνεπανάληπτες χάρες τής 
Ρόδου. Ή  Ρόδος είναι ή μονα
δική!... Είναι πάντα δμορφη!... 
Πάντα ειδυλλιακή!... Ή  Ρόδος 
είναι ή άποθέωση τής Ιλληνι- 
κής ώραιότητος, είναι δλόκλη- 
ρη ή Ελλάδα. Πλημμυρισμέ
νη άπό τό άτλάζι τοΰ κατακά- 
θαρου ούρανοΰ, είναι δ εύλογη- 
μένος παράδεισος, «δ μ α 
κ ά ρ ι ο ς  τ ό π ο ς ,  τ ό  
σ μ α ρ α γ δ έ ν ι ο  ν η σ ί ,  
τ ό  ν η σ ί  τ ώ ν  ό ν ε ί ρ ω ν ,  
τ ό  π ε ρ ι β ό λ ι  τ ώ ν  
θ ε ών » .

Χιλιάδες άνθρωποι άπό τά 
πέρατα τής οικουμένης έρχον
ται κάθε χρόνο έδώ, γιά νά γα 
ληνέψουν στή γαλήνη της, γιά  
νά δροσιστοΰν στήν αιώνια δρο
σιά της, γιά  νά λουστούν ατό 
φώς της, τ ’ δλόλαμπρο φώς τού 
δικοδ της "Ηλιου.

Χιλιάδες άνθρωποι έρχονται 
στή Ρόδο, γιά  νά χαροΰν τή γα
λάζια μαγεία της καί νά γνω
ρίσουν τό τρισένδοξο παρελθόν 
της. Κι δλοι, μά δλοι, αύτοί, 
γίνονται αιώνιοι, φανατικοί φ ί
λοι της». Μιλοΰσε μέ τόσο έν-

Ανάγλυιρο Καλλιαρί- 
στας. Επιτύμβια στήλη 

του 4ου π.Χ. αιώνα.

Ο κοαμοξάκουυτος Κο
λοσσός, τό τεράστιο 
χάλκινο άγαλμα τού 

θεού Ήλιου.
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θουσιασμό δ καλάς φίλος μας, 
πού οέ μιά στιγμή νοιώσαμε 
τήν Ανάγκη νά τδν χειροκροτή
σουμε θερμά. "Εκανε μιά χαρι
τωμένη εύγενική χειρονομία 
καί μέ τδ ίδιο κέφι, δπως πριν, 
μάς είπε πολλά καί ενδιαφέ
ροντα γιά τήν ιστορία τής πο
λιτείας, πού πανώρια Απλωνό
ταν ατά μάτια μας. «Τήν Αρ
χαία Ρόδο τήν έχτισε δ Δωρι
έας γοιός τοδ δλυμπιονίκη Δια
γόρα, άφοδ ένωσε τίς τρεις 
παληές πολιτείες τοδ νησιοβ. 
Τήν Κάμειρο, τή Λίνδο καί τήν 
Ίάλυσο. 'Ο λόγος ήταν, πώς 
Ιτσι γινόταν πιό Αποτελεσμα
τική ή άμυνα έναντίον τών πολ
λών καί έπικινδύνων έχθρών, 
πού καραδοκοδσαν νά βάλουν 
πόδι στήν πλούσια καί ευτυχι
σμένη αδτή χώρα.

Δυστυχώς δμως, παρά τή με
γάλη της δύναμη, ή Ρόδος Α
ναγκάστηκε κάτω άπδ τήν πίε
ση τοδ Άθηναϊκοδ στόλου, νά 
ύποταχθή στους ’Αθηναίους καί 
νά άποτελέαη μέλος τής Β' ’Αθη
ναϊκής συμμαχίας, στήν δποία 
παρέμεινε μέχρι τδ 355 π.Χ. 
’.Αργότερα καί δταν πιά άρχισε 
νά φαίνεται καθαρά δ ρόλος τής 
Μακεδονίας στά έλληνικά πρά
γματα, οί Ρόδιοι, χωρίς κανέ
να δισταγμό, τάχτηκαν μέ τή 
νέα Ελληνική δύναμη καί κα
τά τή ν πολιορκία τής Τύρου, 
βοήθησαν τόν ’Αλέξανδρο νά τήν 
καταλάβη. Μέ τήν καταστρο
φή τής τελευταίας, πού ήταν δ 
κυριώτερος έμπορικός αντίπα
λός της, ή Ρόδος έφθασε σέ 
πρωτοφανή οικονομική ακμή. 
Τούτο, μαζύ καί τίς φιλικές 
της σχέσεις μέ τούς Πτολεμαί- 
ους τής Αίγύπτου, δέν είδε μέ 
καλό μάτι δ βασιληάς τής Συ
ρίας ’Αντίγονος. "Ετσι, τδ καλο
καίρι τοδ 305 π.Χ. έστειλε τδ 
γυιό του, τδν περίφημο Δημή- 
τριο τδν Πολιορκητή, νά κατα
λάβη τήν πόλη. Οί Ρόδιοι, πα
ρά τή μεγάλη ύπεροχή τών. 
πολιορκητών, κατώρθωααν ν’ άν- 
τισταθοδν ένα δλόκληρο χρόνο 
καί, ν’ Αναγκάσουν τδ Δημή- 
τριο νά λύση τήν πολιορκία. Ό  
μεγάλος στρατηγός έφυγε ντρο
πιασμένος, άφοδ έγκατέλειψε 
τίς δνομαστές πολιορκητικές 
μηχανές του. Τίς μηχανές αύ- 
τές οί νικητές τίς πούλησαν 
Αργότερα, γιά νά φτιάξουν, σάν 
δείγμα εύγνωμοσύνης πρδς τούς 
θεούς, τδν περίφημο Κολοσσό, 
τδ τεράστιο άγαλμα τοδ θεού 
"Ηλιου.

Ί Ι  αποτυχία τοδ Πολιορκη- 
τού νά έξασθενήση τή δύναμη 
τής Ρόδου, έσήμανε τήν άρχή 
μιάς καινούργιας έποχής, κατά 
τήν δποία τδ έμπόριο καί ή 
ναυτιλία της έφθασαν σέ σημείο, 
πού ποτέ σχεδόν καί καμμιά πό
λη μέχρι τότε δέν είχε φθάσει. 
Οί Ροδίτικες τριήρεις διέσχι
ζαν ολόκληρη τή Μεσόγειο, με- 
ταφέροντας προϊόντα άπδ τή μιά

Ροδίνι: Ένας επίγειος παράδεισος κοντά οτήν πρωτεύουσα τής Δωδε
κάνησου.

Τό όνομαοτό Καστέλλο τής Ρόδου, τό παλάτι τών Μεγάλων Μαγίστρων.



« Νησί του "Ηλιου

Ο Ναός τού Πυθίου Α
πόλλωνος στήν αρχαίο 
Ακρόπολη τής Ρόδου.

Ή  Οδός των Ιπποτών 
μέ τά καταλύματα τών 
Γλωσσών, όπου έμεναν 
οί Ιππότες τής Ρόδου.

Ή  σημερινή Ρόδος: 
Μιό πολιτεία γεμάτη κί

νηση καί ζωή.

. . .  Λουλουδισμένος

χώρα στήν άλλη και φέρνοντας 
τεράστια κέρδη στήν πατρίδα.
Οί Ρόδιοι, γιά  νά βοηθήσουν α
κόμα πιό πολύ τήν καλή διεξα
γωγή τής ναυτιλίας, έθεσαν σέ 
εφαρμογή τόν λεγόμενον «Νό
μον Ροδίων ναυτικόν» κώδικα δι
εθνούς ναυτικού δικαίου, δ όποι
ος, είναι άπό τά σπουδαιότερα 
νομικά μνημεία τού κόσμου καί 
τον όποιον παρέλαβαν καί έφήρ- 
μοσαν οί Ρωμαίοι καί άργότερα 
οί βυζαντινοί. Ή  δόξα καί ή α
κμή τής Ρόδου παύει μέ τήν 6- 
ποταγή της ατούς Ρωμαίους. Τδ 
42 π.Χ., ό στρατηγός Κάσσιος 
καταλαμβάνει τή Ρόδο, έπειτα 
άπό ήρωϊκή αντίσταση τών κα
τοίκων της, τήν καταστρέφει μέ 
πρωτοφανή αγριότητα καί με
ταφέρει στή Ρώμη χιλιάδες άπό 
τά αριστουργήματα τέχνης, πού 
στόλιζαν τήν έξαίσια πολιτεία». 
Κόμπιασε γιά λίγο δ λαλίστα
τος δμιλητής, ξερόβηξε, έρριξε 
σ’ όλους μιά ματιά, μέχρι πού 
κάποιος, λίγο γιά νά πειράξη, 
λίγο γιά νά μάθη, θέλησε νά 
πληροφορηθή γιά τή θέση τού 
περίφημου Κολοσσού. ’Αφορμή 
γύρευε καί τή βρήκε δ άγαπη- 
τός φίλος. «Νά έδώ —είπε κ ι’ 
έδειξε άπέναντι τό Φάρο τού 'Α
γίου Νικολάου— λένε οί άρ- 
χαιολόγοι, πώς έστεκε τό άγαλ
μα. ’ Ηταν χάλκινο, έργο τού 
γκύπτη Χάρη άπό τή Λίνδο. Δώ- 
δέκα δλόκληρα χρόνια χρειά
στηκε έκεΐνος δ έξοχος τεχνίτης, 
γιά νά τελειοποιήση τόν Κολοσ
σό του, πού έθεωρεΐτο ένα άπό 
τά έπτά θαύματα τού άρχαίου 
κόσμου. Γιά νά στερεώση στή 
βάση του τόν πανύψηλο χάλκινο 
θεο, τό ύψος του έφθανε τά 31 
μέτρα, δ Χάρης τόν γέμισε μέ 
μεγάλους όγκόλιθους, πού όμως 
δέν πέτυχαν νά τόν συγκρατή
σουν όρθιο. Τό 225 π.Χ. γκρε
μίστηκε άπό σεισμό, καί έκεϊ πε
σμένος έμεινε πολλούς αιώνες, 
μέχρις όπου οί Σαρακηνοί κα- 
τακτητές τής Ρόδου τόν τεμά
χισαν καί σάν κοινό μέταλλο τόν 
πούλησαν σέ κάποιο 'Εβραίο 
έμπορο. Ή  παράδοση άναφέρει, 
πώς έκεΐνος χρειάστηκε 900 κα
μήλες, γιά νά μεταφέρη τά θλι
βερά κομμάτια, κάτω άπό τά 
βουρκωμένα μάτια τών κατοίκων 
τής Ρόδου». «Δόξα καί καμάρι 
σας ήταν αληθινά τό ύπέροχο 
άγαλμα», παρατήρησε μιά ήλι- 
κκομένη κυρία, πού γιά  μιά 
στιγμή φάνηκε, πώς είχε συγ- 
κινηθή άπό τήν τόσο ζωντανή 
άφήγηση τού ξεναγού μας. ’Αρ
γότερα, έλεγε, πώς, τήν ίδια ί- 
οτορία, τήν Ιστορία τού Κολοσ
σού τής Ρόδου, τήν άκουγε μέ
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τήν ϊδια πάντα συγκίνηση, 8ταν 
άκίμα ήταν παιδί, άπό τά χε ί
λη τοΰ παπποδ της, ποϋ ήταν 
Ρόδιος καί είχε φθάσει στήν ’Α
θήνα κυνηγημένος άπό τόν Τούρ
κο κατακτητή.

Είχε κ ι’ άλλα νά πή δ κύρ 
Άντώνης, έτσι έλεγαν τόν κα
λοκάγαθο όμιλητή μας, δταν, 
5 πιό νέος τής παρέας, ένας 
φοιτητής τής άρχαιολογίας μας 
συμπλήρωσε, πώς δέν ήταν δ 
Κολοσσός τό μοναδικά άριστούρ- 
γημα, πού έκανε γνωστή τή Γά
δο στόν αρχαίο κόσμο. 'Ολόκλη
ρη ή πολιτεία έμοιαζε μέ πρα
γματικό μουσείο. Τρεις χιλιάδες 
άγάλματα στόλιζαν τούς δρόμους 
της καί τά δημόσια κτίρια. Στή 
Ρόδο έργάστηκαν οί περιφημό
τεροι γλύπτες καί έκεί ή Ε λ 
ληνιστική γλυπτική έφθασε στό 
άπόγειο τής άκμής της. ’Εκτός 
άπό τό Χάρη, δ γλύπτης Ά ρι
στων ίδας, οί άδελφοί ’Απολλώ
νιος καί Ταυρΐσκος, δ Άγήσαν- 
δρος, δ ’Αθηνόδωρος καί δ Πο
λύδωρος, ήταν οί μεγάλοι δημι
ουργοί τοδ συμπλέγματος τοδ 
Λαοκόοντα τοδ «Φαρνέσιου Ταύ
ρου» καί άλλων έργων, πού στο
λίζουν σήμερα πολλά ξένα μου
σεία. Κοντά στή γλυπτική άνα- 
πτύχτηκε καί ή ζωγραφική καί 
ή κεραμουργία. Ρόδιος ήταν δ 
ΙΙρωτογένης, σύγχρονος τοΰ Ά- 
πελλή, τόν δποΐον δ μεγάλος 
ζωγράφος θεωρούσε ίσον ή καί 
άνώτερόν του, τόν κατέκρινε δέ 
μόνον, γιατί μέ τις άκρίβειες 
έβλαπτε τή χάρη τών πινάκων 
του. θά ήταν σοβαρή παράλει
ψη —έσπευσε νά προσθέση, γιά 
νά προφθάαη Τσως κάποιες δικαι
ολογημένες άπορίες δ ύποψήφι- 
ος άρχαιολόγος— δν λησμονού
σαμε νά ποδμε πώς ή Ρόδος ά- 
πετέλεσε, ιδίως μετά τόν 3ον 
π. X. αιώνα, πραγματικό πα
νεπιστήμιο, γιά  δλόκληρο τόν 
τότε κόσμο. Στήν περίφημη ρη
τορική σχολή της, πού ίδρυσε δ 
Αισχίνης, σπούδασαν έκτος άπό 
τούς "Ελληνες καί πολλοί έξέ- 
χοντες Ρωμαίοι, δπως δ Κικέ- 
ρων, δ ’Ιούλιος Καΐσαρ, δ Λου- 
κρήτιος, δ Αύγουστος, δ Πομ- 
πήϊος, δ Τιβέριος, δ Κάσσιος 
καί άλλοι.

Ή  Ρωμαϊκή κατάκτηση έφε
ρε, δπως ήταν φυσικό, τό μαρα
σμό καί στά γράμματα καί τις 
τέχνες. Ή  ζυζαντινή περίοδο, 
πού άκολούθησε, ήταν γιά τή 
Ρόδο έποχή παρακμής. Λόγψ 
τής θέσεώς της έπαθε έπανει- 
λημμένω'ς πολλές καταστροφές, 
άπό διάφορους έπιδρομεΐς, μέ- 
χρις δτου τήν πήραν τό έτος 
1309 μ.Χ. οί 'Ιππότες τοΰ Τά-

Γραιρική γωνιά τής Ρό
δου: Παλαιοχριστιανι

κόν Βαπτιστήριον.

Κριτώ καί Τιμαρίστα: 
Επιτύμβιο ανάγλυφο 
του 5ου π.Χ. αιώνα.

Τό λιμάνι τής πόλεως 
μέ τό ελάφι, τό αιώνιο 
σύμβολο τοΰ νησιού.



Ή  «'Αφροδίτη τής 
Ρόδου». Ή  θεά τοϋ 
"Ερωτα, μόλις έχει 
τελειώσει τό λουτρό 
της καί μέ τά δυό της 
χέρια, κρατά τά μαλ
λιά της νά στεγνώ
σουν. Άττό τά ώραι- 
ότερα έργα τής 'Ελλη
νιστικής γλυπτικής.

Τό νέο διοικητήριο 
τής Ρόδου, έξοχο 
δείγμα σύγχρονης 

άρχιτεκτονικής.
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Μ ια π ο λ ι τ ε ί α  μέ 
και  λ α μ π ρ ό

γματος τής Ιερουσαλήμ, οί δ- ι 
ποιοι καί έμειναν στήν πόλη καί 
σ’ δλόκληρο τδ νησί μέχρι τδ 
1522, δταν έδιώχθησαν άπό τούς 
Τούρκους. Οί 'Ιππότες τής ' Ι 
ερουσαλήμ, πού μετωνομάστηκαν 
αέ Ιππότες τής Ρόδου, άνοιξαν 
μιά καινούργια περίοδο ακμής 
γιά  τόν τόπο καί άφησαν βαθειά 
τά ίχνη τους κυρίως μέ τήν 
οικοδομική τους δραστηριότητα, 
τής δποίας άπειρα δείγματα σώ
ζονται μέχρι σήμερα. Ή  Τουρ
κική δουλεία, πού άκολούθησε 
τήν αναχώρηση τών 'Ιπποτών, 
κράτησε μέχρι τό 1912, δταν, 
κατά τόν Ίταλοτουρκικό πόλε
μο, τά Δωδεκάνησα κατελήφθη- 
σαν άπό τούς ’Ιταλούς. Ή  ώ- 
ραία Ρόδος, τό καμάρι τοΰ Αι
γαίου, άγωνίστηκε καί έναντίον 
τού νέου κατακτητή, μέχρις δ- 
του, έπειτα άπό ποταμούς αιμά
των, άνέτειλε ή ήμέρα τής έ- 
λευθερίας καί ή μεγάλη Πατρί
δα δέχτηκε στήν αγκαλιά της 
τις δώδεκα άγαπημένες θυγατέ
ρες της. Στις 7 Μαρτίου τοϋ έ
τους 1948, δ βασιληάς τών Ε λ 
λήνων Παύλος, μέ έπίσκεψή του 
στή Ρόδο, έπεκύρωσε τήν προσ
άρτηση τής Δωδεκανήσου στή 
μητέρα Ελλάδα». *

Πολλά θερμά «εΰχαριστώ» ή
ταν ή αμοιβή τοϋ λαμπρού νέου, 
γιά τις πολύτιμες γνώσεις μέ 
τις δποΐες μάς πλούτησε. Μέχρις 
έδώ, άκούσαμε, μάθαμε καί θαυ
μάσαμε τήν ιστορία τοϋ τό
που, πού μάς φιλοξενούσε. Τώ
ρα, ήταν καιρός νά βιαστούμε 
λίγο, νά περπατήσουμε στήν 
πολιτεία, νά τή γνωρίσουμε άπό 
κοντά, νά ίδοϋμε τής δόξας της 
τής χιλιόχρονης τά λείψανα, μά 
καί τις σύγχρονες, τις άνεπανά- 
ληπτες δμορφιές της. Καθώς τή 
βλέπουμε άπό μακρυά, ανακαλύ
πτουμε πώς ή Ρόδος άποτελεϊ- 
ται. άπό δυό δλότελα διαφορε
τικά μεταξύ τους κομμάτια. ’Ε
πάνω, προβάλλει ή παληά πό
λη, χτισμένη κοντά στά θεόρα
τα 'Ιπποτικά τείχη, μέ δρομά
κια στενά, μέ ψηλούς γκρί
ζους μιναρέδες, μέ τούρκικες 
βρύσες καί σπιτάκια παληά. ’Αν
τίθετα, ή καινούργια Ρόδος κά
νει έντύπωση, μέ τά σύγχρονα 
μοντέρνα κτίριά της, τις πλα- 
τειές λεωφόρους, τις καταπρά- 
σινες πλατείες της καί τόν έν- 
τρνο ρυθμό τής ζωής της.

"Ενας περίπατος έδώ είναι 
χωρίς άλλο δώρο θεοϋ. Τό μάτι 
τοϋ επισκέπτη γεμίζει άπό ο
μορφιά, καθώς περνά τούς κα- 
ταστόλιστους δρόμους, τούς δ-
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> λάνθιστους κήπους, τά νέα κα- 
τακάθαρα σπιτάκια, πνιγμένα 
στίς μπουκανβίλλιες, τά γιασε
μιά καί τΙς γαζίες. 2x6 Μαν- 
δράκι, ποΰ βρισκόμαστε αύτή 
τή στιγμή, θαυμάζουμε τή Νέα 
’Αγορά τής Ρόδου, άπό τΙς ω
ραιότερες τής ’Ανατολής, τό δι
καστικό μέγαρο, τό Λιμεναρ
χείο, τό Ταχυδρομείο, τόν Μη- 
τροπολιτικό ναό, τό Διοικητή
ριο, άπό τά μεγαλοπρεπέστερα 
καί πιό κομψά κτίρια τής πό- 
λεως κ.ά. Ό  περίπατός μας 
πρός τήν παληά πόλη, μάς δί
νει τήν εόκαιρία νά χαροΰμε 
τις Ίπποτικές όχυρώσεις τής 
Ρόδου, πού στήν έποχή τους 
τήν έκαναν ένα πραγματικά ά
παρτο κάστρο. Προμαχώνες, έ- 
πάλξεις, πύργοι, σέ άπόσταση 
πέντε χιλιομέτρων, όσος είναι 
δ γύρος τών τειχών, προσφέ
ρουν ένα μοναδικό θέαμα, πού 
σπάνια άντικρύζει κανείς σέ 
άλλο μέρος τού κόσμου.

Ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια δί
νουν σ’ αύτό τόν πέτρινο δγ- 
κο οί πύλες μέ τούς θεόρα
τους πύργους καί τά οικόσημα 
τών Μεγάλων Μαγίστρων. Οί 
περιφημότερες είναι ή Πύλη 
τού Ναυστάθμου, τής 'Αγίας 
Αικατερίνης, ή Πύλη d ’ Am- 
boije, ή Πύλη τού Πρωτομάστο
ρα καί ή Πύλη τού 'Αγίου ’Α
θανασίου, άπ’ δπου δ Σουλτά
νος Σουλεϊμάν μπήκε στήν πό
λη, δταν κατέλαβε τή Ρόδο. 
Τά Ίπποτικά δμως οικοδομήμα
τα καί τά άλλα άξιοθέατα είναι 
τόσα πολλά, δσο λίγος είναι δ 
καιρός, πού έχουμε στή διάθε
σή μας. vExoi, άποφασίζουμε 
νά ίδοϋμε τά πιό χαρακτηριστι
κά. Μέ τή σειρά, φθάνουμε στό 
Μουσείο, στήν περίφημη δδό 
των Ιπποτών, στό Μέγαρο των 
Μεγάλων Μαγίστρων, γιά νά 
καταλήξουμε στήν ’Ακρόπολη 
τής άρχαίας Ρόδου, ένα ύψωμα 
100 μέτρων πάνω άπό τή σημε
ρινή πολιτεία.

Τό κτίριο, δπου σήμερα στε
γάζεται τό Μουσείο, είναι τό 
παληό νοσοκομείο τού Τάγματος 
τών Ιπποτών. Στίς μεγάλες 
αϊθουσές του φυλάσσονται ένα 

, πλήθος άπό τά ωραιότερα δεί
γματα τής Δωδεκανησιακής τέ
χνης.

’Αγγεία άπό τήν Κάμειρο καί 
τή Φικελλούρα, έρυθρόμορφοι 
καί μελανόμορφοι άμφορείς άπό 
τήν Ά σία καί τήν Ελλάδα καί 
γλυπτά τής περίφημης Ροδίτι
κης Σχολής, άποζημιώνουν μέ 
τό πάρα πάνω τόν έπισκέπτη

Τό Άρχαΐον Στάδιον έττί τής Άκροπόλεως.



καί, μέ τήν έξοχη τοποθέτηση 
καί παρουσίασή τοος, τού δί- 
νουν μιά πλήρη εικόνα ένδς με
γάλου πολιτισμού. ’Ιδιαίτερα 
τραβά τήν προσοχή μας ή περί
φημη στήλη τής Καλλιαρίστας. 
Μιά νέα γυναίκα, ή Καλλιαρί- 
στα, είκονίζεται έδώ, τή στι
γμή πού παίρνει άπδ τήν δρ- 
θια δούλη της τά αγαπημένα 
κοσμήματά της. Τδ ανάγλυφο 
είναι έπιτύμβιο καί, ώς συνή
θως, δ πόνος είναι φανερός στά 
μάτια τής Καλλιαρίστας, πού 
τόσο πρόωρα χάνει τΙς χαρές 
τής ζωής. Παρόμοια είναι καί 
ίι στήλη τής Κριτούς καί Τιμα- 
ρίστας, ένα άπδ τά ώραιότερα 
έργα τού είδους του, πού άπο- 
τελεΐ καύχημα γιά  τδ Μουσείο 
τής Λωδεκανησιακής πρωτευού- 
σης.

’Αλλά, τδ άποκορύφωμα τού 
θαυμασμού μας γιά τά έκθέμα- 
τα τού Ροδίτικου Μουσείου φθά
νει, δταν άντικρύζουμε τήν πε
ρίφημη «’Αφροδίτη τής Ρό
δου», ένα άπδ τά πιδ έξοχα 
δείγματα τής 'Ελληνιστικής 
γλυπτικής. Ή  θεά τού "Ερωτα, 
δλόγυμνη, μόλις έχει 6γή άπδ 
τδ λουτρό της καί κρατά μέ τά 
δυό της χέρια τά πλούσια μαλ
λιά της νά στεγνώσουν. "Ενα 
άλλο άγαλμα τής ’Αφροδίτης, 
άληθινό καί αύτδ άριστούργη- 
μα τών Ελληνιστικών χρόνων, 
δ γενειοφόρος Βάκχος, τδ κεφά
λι τού θεού "Ηλιου, τδ άγαλμα 
Ινός μικρού παιδιού κ .ά., συμ
πληρώνουν τΙς υπόλοιπες, έξ ί 
σου ενδιαφέρουσες, αϊθουαές τού 
Μουσείου.

Βγαίνοντας, καί χορτασμένοι 
άπδ Ελληνική δμορφιά, τρα
βάμε στή δεξιά πλευρά τού κτι
ρίου. ’Απ’ έδώ άρχίζει ή δνο- 
μαστή δδδς τών Ιπποτών, πού 
δδηγεϊ έπάνω στδ Καστέλλο. 
Ό  κύρ Άντώνης, πρόθυμος δ- 
πως πάντα, βγαίνει μπροστά. 
«Βρισκόμαστε, είπε, στήν Όδδ 
τών Ιπποτών. Τή λένε έτσι, 
γιατί έδώ έχουν κτιστή τά σπου
δαιότερα άπδ τά οικοδομήματα 
τού Τάγματος. Στή σειρά θά ί- 
δούμε τδ κατάλυμα τής ’Ιτα
λίας, τδ κατάλυμα τής Γαλ

λίας, τδ κατάλυμα τής Ισ π α 
νίας καί τδ καταλυμα τής Προ
βηγκίας. Στά καταλύματα αύτά, 
πού τώρα κυριαρχεί ή σιωπή καί 
τδ μυστήριο, έμεναν οί Ιπ π ό 
τες, μέ πρωτοφανείς γιά τήν 
έποχή έκείνη άνέσεις». Στδ τέ
λος αύτού τού δρόμου, συναντά- 
μαι τδ περίφημο Μέγαρο τών 
Ιπποτών, πού είναι τδ ωραιότε
ρο καί τδ μεγαλύτερο άπδ τά 
γοτθικά κτίσματα τής Ρόδου καί 
άποτελεϊ συγχρόνως ένα άπόρ- 
θητο πραγματικά φρούριο μέ 
πυροβολεία, πύργους, έπάλξεις 
καί ισχυρές πόρτες. Τδ Μέγα
ρο αύτό, πού χρησίμευε ώς κα
τοικία τών Μεγάλων Μαγί- 
στρων, άλλά καί γιά τίς συν
εδριάσεις τών άρχηγών τού 
Τάγματος, έντυπωσιάζει μέ τίς 
158 αϊθουσές του, μέ τήν πολυ
τέλεια καί τδν πλούτο του. Ε λ 
ληνικά μωσαϊκά στδ δάπεδο, 6- 
πέροχες τοιχογραφίες, τζάμια 
άπδ καθαρδ Αλάβαστρο, πολυέ
λαιοι καί πολυάριθμοι τεράστιοι 
καθρέφτες, δημιουργούν μιά Α
ληθινά φαντασμαγορική Ατμό
σφαιρα. Μετά τδ Μέγαρο τών 
Ιπποτών καί άφού περνάμε άπδ 
τή σημερινή πλατεία Ίπποκρά
τους, δπου ένα άλλο γοτθικό 
κτϊσμα, τδ Μέγαρο τής Καστελ- 
λανίας, τραβάμε πρδς τδ ύψωμα 
Μόντε Σμίθ, τήν άρχαία ’Ακρό
πολη τής Ρόδου. ’Εδώ, ή Αρ
χαιολογική σκαπάνη έφερε στδ 
φώς πολλά άπδ τά μνημεία καί 
άρκετά έργα τέχνης, πού ύποβο- 
ηθούν τή μελέτη τής ιστορίας 
τού τόπου κατά τούς χρόνους 
τής μεγάλης άκμής του. Άπδ 
τά πολυάριθμα οικοδομήματα, 
πού στόλιζαν άλλοτε τδν ίερδ 
χώρο, βλέπουμε σήμερα τδ Ναδ 
τής Πολιάδος Άθηνάς καί τού 
Διδς Πολιέως, τδ Ναδ τού Πυ
θίου ’Απόλλωνος, τδ θέατρο, τδ 
Γυμνάσιο καί τδ Στάδιο.

"Ηταν ένωρίς τδ Απόγευμα, 
δταν κατηφορίσαμε τδ λόφο 
Μόντε Σμίθ, γιά  νά φθάσουμε 
λίγο βιαστικά στδ πούλμαν πού 
μάς περίμενε κάπου έκεί κοντά. 
Τήν άλλη μέρα τδ πρωί, μέ τδ 

II ■ καράβι τής γραμμής, θά γυρί
ζαμε στήν ’Αθήνα. "Ετσι, έπρε

πε δίχως άλλο, νά έκμεταλλευ- 
τούμε αύτδ τδ γλυκδ καλοκαι
ριάτικο Απόγευμα, γιά  μιά βόλ
τα στις πιδ κοντεινές έξοχές 
τής Ρόδου. «Πού θά πάμε;» ρώ
τησε κάποιος μηχανικά. «Μά πού 
Αλλού; Στδ Ροδίνι. Στδ Ροδίνι, 
Αγαπητοί μου, νά χορτάσετε 
δροσιά καί πράσινο», έκανε δ 
καλός μας ξεναγός, δ κύρ Άν- 
τώνης. Δέν είχαμε προφθάσει 
νά καπνίσουμε καλά - καλά έ
να τσιγάρο, δταν βρεθήκαμε ξα
φνικά στδν παράδεισο τού Ρο- 
δινιού.

Τδ Ροδίνι!... Τδ ξακουσμένο 
Ροδίνι!... Μιά ρεματιά είναι, 
τρία χιλιόμετρα έξω άπδ τή Ρό
δο. Χάρμα τών ματιών, χαρά 
θεού!... Γάργαρα νερά κυλούν 
Ατέλειωτα, σχηματίζοντας μ ι
κρές λιμνοΰλες. Κύκνοι κάτα
σπροι κολυμπούν νωχελικά καί 
πουλιά, χιλιάδες πουλιά, πουλιά 
κάθε λογής, σκορπίζουν τίς με
λωδικές νότες τους στδν Αέρα, 
θάμνοι καί δέντρα, Ανθισμένα 
τδν περισσότερο καιρό, στεφα
νώνουν τή μικρή ρεματιά, πού 
τήν Ινώνουν γραφικά γεφυρά
κια, καμωμένα άπδ χοντρά, Α
κατέργαστα ξύλα. Σάν βρεθή 
κανείς ατό Ροδίνι νοιώθει άλ
λος άνθρωπος, θαρρεί πώς ή 
όμορφιά δλου τού κόσμου μα
ζεύτηκε έκεί. Κ ι’ Αλήθεια, τί 
θά μπορούσε πιδ πολύ νά γυρέ- 
ψη κανείς στδν παράδεισο τής 
Βίβλου; Ό  παράδεισος τού Ρο- 
δ ιν ιού, λένε, πώς μάγεψε τδν 
Αισχίνη, πού ίδρυσε έδώ τήν 
περίφηφη ρητορική σχολή του. 
Καθώς βρισκόμαστε στδ ξύλινο 
γεφυράκι, μάς προσπερνούν τρεις 
κοπέλλες. Χωριάτιααες είναι 
αύτές πού περπατούν μέσα στδ 
Απόγευμα, μέ τδν ήλιο στά μαλ
λιά, στούς ώμους, στά ματοτσί
νορα, Αληθινές ζωγραφιές. Δια
τήρησαν τήν όμορφιά τής Δω
ρικής φυλής μέ τά γαλανά μά
τια, μεγάλα σά στόματα, άξιες 
ν’ Αγαπηθούν. Οί χαριτωμένες 
Ροδίτισσες ήταν τδ φινάλε τής 
γνωριμίας μας μέ τή Ρόδο. Πρωί 
- πρωί, τήν άλλη μέρα, πήραμε 
τδ δρόμο τού γυρισμού...

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ



Γ. Α. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ  
’Ακαδημαϊκού

X  P T C W T J M  T O W
I —I  ΣΗΜΑΣΙΑ καί ή άΕία τής παλαιός 
1 Α Χριστιανικής, τής βυζαντινής καί 
μεταβυζαντινής έλληνικής τέχνης, ώ ς 
Τ έ χ ν ης, αναγνωρίζεται όλοέν βα
θύτερα. Ή  τέχνη αύτή παρεγνωρίοθη έ- 
πί πολύ, έΕητάζετο πάντοτε έν σχέοει 
μόνον πρός τό κλασσικόν Ιδανικό καί μέ 
τό συγγενές κριτήριον τής τέχνης τής 
'Αναγεννήσεως καί των νεωτέρων χρό
νων.

Ά λλ ' έχει πλέον κατανοηθή, ότι ή 
βυζαντινή τέχνη άπεμακρύνθη άπό τό 
ιδανικόν τής ζώσης φυσικότητος τής 
αρχαίας τέχνης, όχι άπό άδυναμίαν άλ- 
λά διότι έστράφη πρός τ ό ν ν έ ο ν 
ρ υ θ μ ό ν ,  πρός νέαν άντίληψιν τής 
τέχνης των θεοκρατικών λαών τής Α
νατολής. Ό  λεγόμενος άνατολικός οΰ- 
τος ρυθμός είναι κατ' έΕοχήν διακοσμη- 
τικός, εις τόν όποιον ή γ ρ α μ μ ι 
κή έ π ί δ ο σ ι ς  είναι ή κυριαρχού
σα. Διά τού ρυθμού τούτου δέν έπιζη- 
τεϊται νά παρασταθοϋν αί πραγματικοί 
μορφαί τού αισθητού κόομου' ό,τι οΰτος 
δανείζεται άπό τόν κόσμον τής πραγμα
τικότητας, άνάγεται εις μεγαλειώδη ά- 
φηρημένα σχήματα, εις μορφάς έΕόχως 
σοβαρός, ιερατικός, μνημειακός' σχη
ματοποιεί, άλλοιώνει, άπλοποιεϊ, άκινητεί 
τάς φυσικός μορφάς, σύμφωνα μέ ώ- 
ρισμένους νόμους τής τέχνης, διότι 
οκοπός του δέν είναι νά παραστήση τόν

έφήμερον κόσμον τής πραγματικότητας, 
άλλά νά έγγίση τόν βαθύτερον πνευμα
τικόν πυρήνα τών πραγμάτων, νά συμ
βολίση μέ τό περιωρισμένον μέσον τών 
σχημάτων καί τών χρωμάτων τήν αίω- 
νίαν ούσίαν τους.

Από τόν άνατολικόν ρυθμόν λείπει 
ό,τι δίδει έντύπωσιν τού ύλικοΰ, τής 
τρίτης διαστάσεως, τού βάρους, τής 
πλαστικότητος, τής λογικής έΕαρτήσεως' 
έκεϊνο πού τόν χαρακτηρίζει είναι ή 
δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ή  γ ρ α μ μ ή ,  ή 
πλήρης δυναμικότητος σιλουέττα, ή ί- 
σορρόπηαις καί συσχέτισις τών προσώ
πων εις μίαν έπιφάνειαν, αί κατ’ ένώ- 
πιον στάσεις, ή άκινησία, τό μετέωρον 
τών προσώπων' τό χρώμα δέν χρησιμο
ποιείται ώς κραδασμός τού φωτός διά 
τήν άπόδοσιν τής φωτοσκιάσεως καί ά- 
ποστάσεως, άλλ' ώς διακοσμητική συμ
φωνία τόνων, ώς μέσον έΕάρσεως καί 
ένίοτε συμβολισμού.

Ιστορικοί όμως λόγοι συνετέλεσαν 
ώστε ή βυζαντινή τέχνη νά μή άκολου- 
θήση άπολύτως τήν τεχνοτροπίαν τής 
Ανατολής, άλλά νά τήν συνδυάση μέ 

τά ζωγραφικά καί τά πλαστικά στοιχεία 
τής έλληνικής τέχνης. Τά στοιχεία αύ- 
τά, ώσάν ρίζαι βυθισμένοι εις τό έγχώ- 
ριον έδαφος, έτροφοδότουν άενάως τάς 
διαδοχικός ανθήσεις, τάς «άναγεννή-

σεις» τής βυζαντινής τέχνης, εις τήν 
μακραίωνα σταδιοδρομίαν της. Τά έλ- 
ληνικά αύτά καλλιτεχνικά στοιχεία, άν 
καί όντικρυς άντίθετα πρός τά άνατολι- 
κά, συνεδυάσθησαν κατά τρόπον παρά- 
δοΕον, καί εις αύτό έγκειται ή ίδ άζου- 
σα χάρις τών έργων τής βυζαντινής τέ
χνης. Από τήν βυζαντινήν τέχνην δέν 
έλειψαν: ούτε ή άκριβής παρατήρησις, 
ούτε ό ρεαλισμός, ούτε καί ή ψυχολο
γική έκφράσις. Είναι άληθές ότι, άπό τά 
έργα τής σχολής τής Κωνσταντινουπό
λεως, διεσώθησαν έλάχιστα, ώστε νά 
μή γνωρίζωμεν μέ άκρίβειαν μέχρι ποιου 
σημείου αί άρχαί τής έλληνιστικής τε
χνοτροπίας διεπότισαν τήν βυζαντινήν 
τέχνην' άπό ό,τι ύπάρχει όμως, δυνάμε- 
θα νά ίσχυρισθώμεν, ότι οί δανεισμοί 
αύτοί δέν ήσαν τό ύπερέχον, άλλ' έμει
ναν ώς μία κληρονομιά, ώς ή έΕωτερική 
άνταύγεια τής πραγματικότητος. Ό  βα
σικός καί κυρίαρχος χσρακτήρ τής βυ
ζαντινής τέχνης εις τά μνημειώδη αύ- 
τής έργα ύπήρΕεν ή σ χ η μ α τ ο 
π ο ι η μ έ ν η  μ ο ρ φ ή ,  ώς έκφράσις 
έΕαϋλώσεως.

Αύτό παρατηρεϊται εις τάς δύο με
γάλος τέχνας, τάς όποιας άνέπτυΕεν ό 
παλαιός χριστιανισμός καί κατ' έΕοχήν 
τό Βυζάντιον: τήν Αρχιτεκτονικήν καί 
τήν Ζωγραφικήν, διότι ή Γλυπτική έ- 
παιΕεν έλάχιστον ρόλον.
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Ή  μάστιγξ τής άνθρωπότητος

ΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙ
ΩΝ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Επακόλουθα τής χρονιάς καταχρήσεως τού χασισίου θεω
ρούνται, ό «κοινωνικός εκπεσμός καί ή ηύΕημένη έγκληματικό- 
της». Ή  ηρωίνη, οδηγεί τό άτομον προοδευτικώς εις τήν σωμα
τικήν, πνευματικήν, ψυχικήν καί κοινωνικήν κατάπτωσιν.

Ή  μορφίνη, προκαλεϊ σύν τφ χρόνω, έξασθένησιν τής μνή
μης καί τής άντιλήψεως, άνικανότητα συγκεντρώσεως τής προ
σοχής, παράλυοιν τής θουλήοεως, πνευματικήν κάμψιν, ήθικήν 
πόρωσιν καί άποθολήν παντός ύψηλοϋ συναισθήματος.

Τό όπιον, δηλητηριάζει τό νευρικόν σύστημα καί προσβάλλει 
σύν τοϊς άλλοις, τήν βουλητικήν, τήν συναισθηματικήν καί τήν 
διανοητικήν λειτουργίαν τού ατόμου.

Ή  κοκαΐνη, δημιουργούσα άρχικώς ύπερδιέγερσιν της γε
νετησίου επιθυμίας, οδηγεί έν συνεχεία εις άνικανότητα ή δια
στροφήν τής γενετησίου ορμής —ενίοτε δέ καί ομοφυλοφιλίαν — 
καί ήθικήν κατάπτωσιν.

Ό  αιθήρ, ελαττώνει τήν ικανότητα πρός εργασίαν, διατα- 
ράσσει τόν ομαλόν οικογενειακόν βίον καί καθιστά τό άτομον δύ- 
στροπον καί εύέξαπτον εις βαθμόν, ένίοτε, μανιακού παροξυ
σμού.

Τέλος τό LSD, καθιστά τόν λαμβάνοντα, λίαν επικίνδυνον, 
διότι παρερμηνεύει τούς εξωτερικούς έρεθισμούς καί στερείται 
τής ίκανότητος αύτοκυριαρχίας του.

'Υπό τού κ. Κ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ 
Καθηγητοΰ Πανεπ. Θεσσαλονίκης

Ή  λήψις τοΰ LSD προκαλεϊ δπτικάς ψευ
δαισθήσεις, διαταραχάς είς τήν ορθήν άν- 
τίληψιν τόπου καί χρόνου, ψυχικάς μετα
πτώσεις, διαταραχάς τοΰ ψυχικοΰ ΕΓίϊ 

καί τής καθόλου προσωπικότητος.

Αί ναρκωτικοί ούσίαι, αί όποϊαι έμφα- 
νίΖουν περισσότερον ενδιαφέρον διά 
τήν έγκληματολογικήν έπιστήμην, είναι, 
κυρίως, τό χασίσιον, τό όπιον, ή ηρωί
νη, ή μορφίνη, ή κοκαΐνη, ό αιθήρ καί 
τό LSD.1 Έν όψει δέ των έπιστημονι- 
κών διαφωνιών περί τόν έγκληματο- 
προκλητικόν ή μή ρόλον των ναρκωτι
κών έν γένει, ένδείκνυται είδικωτέρα 
τις έρευνα αυτών καί δή τής διαπιστου- 
μένης άμέοου ή έμμέσου κοινωνιολογι
κής καί βιολογικής έπιδράσεως ένός έ 
καστου.

Α ' Χασίσ ιον !-ί

Τά πρώτα συμπτώματα τής δηλητη- 
ριάοεως τοΰ οργανισμού παρά τής τοΕι- 
κής τούτης ουσίας ότέ μέν έμφανίΖον- 
ται ύπό μορφήν ύπερβολικής ευεξίας, 
καί λίαν ηύΕημένης μυϊκής δυνάμεως, 
ότέ δ' έκδηλούνται διά άγχους. Προϊού- 
σης, όμως, τής χρήσεώς της, έπέρχον- 
ται σοβαρώταται μεταβολαί είς τήν προ
σωπικότητα τών χαοισομανών. Ούτως, 
οί καθ' έΕιν πόται κλπ. κατέχονται ύπό 
ύπερμέτρου εύφορίας, έκδηλουμένης διά 
παταγώδους γέλωτος, φλυαρίας, μεγά
λης κινητικότητος, κ.ο.κ. καί όρέΕεως 
διά γλυκίσματα. Ωσαύτως, προκαλεϊται 
διχασμός τής προσωπικότητάς των, είς 
λογικήν καί φαντασιόπληκτον. Τοιουτο
τρόπως έΕηγεϊται, διατί έΕάπτεται ύπερ- 
μέτρως ή φαντασία των καί παρουσιά

ζουν ψευδαισθήσεις καί παραισθήσεις. 
Είδικώτερον, όλοι, σχεδόν, οί χασισο- 
μανείς έχουν τήν ψευδαίσθησιν, ότι ιπ
πεύουν, κολυμβοΰν ή ϊπτανται διά φαν
ταστικών πτερύγων' ένιοι, μάλιστα έΕ 
αύτών προσπαθούν, νά «πετάΕουν», πη- 
δώντες έΕ ύψηλοϋ μέρους. Αί ψευδαι
σθήσεις των είναι, ώσαύτως, όπτικαί (λ. 
χ. παράστασις άνυπάρκτου ποταμού τόν 
όποιον έτόιμάΖονται, νά διαβοΰν) ή ά- 
κουστικαί («ώκεανοί ήχων»). 'Ανάλογοι 
δ' είναι καί αί παραισθήσεις των, ήτοι 
τοπικοί (πρόσωπα καί πράγματα προσ
λαμβάνουν μικροσκοπικός ή γιγαντιαίας 
διαστάσεις), χρονικοί (έν δευτερόλε- 
πτον έκλαμβάνεται ώς πολλοί ώραι καί 
μία ώρα ώς έν ή πλείονα έτη) καί όπτι- 
καί ή άκουστικαί (έν φυτόν θεωρείται 
ώς άπέραντος κήπος, ήχος τις ώς μου
σική συναυλία κ.ο.κ.). Ό  σοβαρώτερος, 
όμως, κίνδυνος εύρίσκεται — ώς παρα- 
τηρεϊται3 — είς τήν άπουσίαν άνασταλτι- 
κών έλατηρίων, συνοδευομένην ύπό 
όριστικής άπωλείας τοΰ ήθικοΰ αισθήμα
τος. Τούτο δέ, διότι —προστίθεται4 —ή 
χρήσις μαριχουάνας περιάγει τό άτομον 
είς άδυναμίαν έλέγχου τών λόγων καί 
τών πράΕεών του.

Εν όψει τών προεκτεθέντων, δύναταί 
τις νά άντιληφθή εύχερώς, έν πρώτοις, 
όπόσον έπισφαλής θά ήτο ή μαρτυρική 
κατάθεσις ένός χασισομανοΰς. ΈΕ έτέ- 
ρου, ή ύπό τήν έπίδρασιν τού χασισίου 
προκαλουμένη ψυχική διέγερσις, συντε
λεί, έστιν ότε, είς τήν άνάμνησιν πα-

484



λαιών παθών, τά όποια μεγαλοποιεί ή 
φαντασία του. Διό, όχι σπανίως κατα
λαμβάνεται ύπό μανιακής οργής, εκ
βάλλει ισχυρός κραυγάς καί θραύει πόν 
ό,τι υπάρχει ενώπιον του, διαπράττων, 
ύπό τοιαύτας ουνθήκας, έγκλήματα βίας, 
κατά τής δημοσίας τάξεως ή κατά τής 
ιδιοκτησίας. Επίσης, αί περί ών έγένε* 
το λόγος ψευδαισθήσεις του, έν συν
δυασμό) πρός τό ότι καθίσταται, συχνά- 
κις, καχύποπτος, δειλός, εύερέθιστος, 
φίλερις, άνήσυχος, άστατος καί φυγό
πονος, έχουν ώς άποτέλεσμα τήν τέλε- 
οιν εγκλημάτων βίας καί Ιδίως κατά τής 
Εωής5 (λ.χ. κατά τού άνυπόπτου δια
βάτου, ό όποιος — ώς νομίζει— τόν πε
ριπαίζει ή προτίθεται, νά τόν βλάψη) ή 
κλοπάς καί άλητείαν, άκόμη καί όταν 
δέν τελή ύπό τήν έπίδρασιν τού χασι- 
σίου. Αί ψυχικοί διαταραχαί τάς όποιας 
δημιουργεί ή μέθη τού χασισίου, ή με
ταβολή τής προσωπικότητος ήν προκά
νει ή χρονιά κατάχρησις αύτοϋ καί αί 
ψυχοπαθολογικαί διαταραχαί ας επιφέ
ρει, έστιν ότε, αϋτη, οδηγούν εις οία 
εγκλήματα προκαλεϊ ή έκ περιστάσεως 
άπόλαυσις τού οινοπνεύματος καί ό 
χρόνιος αλκοολισμός.* Επακόλουθα, 
τουτέστι, τής χρονιάς καταχρήσεως τού 
χασισίου (κανναβισμοϋ) θεωρούνται, ό 
«κοινωνικός έκπεσμός καί ηύξημένη έγ- 
κληματικότης».2

Β \ 'Η ρω ίνη “

Οί ήρωινομανεϊς —πρώην χασισομα- 
νεϊα, κατά κανόνα'3 -  άποτελούν άφε- 
λη θύματα έπιτηδείων λαθρεμπόρων,'1' 
οί όποιοι επιτυγχάνουν, νά τούς πεί
θουν, διά τών πρακτόρων των, ότι τό 
έν λόγω δηλητήριον προσφέρει εύθυ- 
μίαν, χωρίς νά βαρόνη τόν στόμαχον 
δι ύγρών (ώς ό ο ίνος).'2

Συνεπεία τής συνεχούς χρήσεως ή- 
ρωίνης - ή  όποια, είρήσθω έν παρόδω, 
θεωρείται ώς ή έπικινδυνωδεστέρα ό
λων τών ναρκωτικών ούσιών'3 — τό ά- 
τομον έξασθενεί — προοδευτικώς— σω- 
ματικώς, πνευματικώς καί ψυχικώς, κα- 
ταπίπτον, όμα, κοινωνικώς. Γίνεται, συ- 
χνάκις, φιλύποπτον, εύερέθιστον, άστα- 
τον καί δύστροπον' καθίσταται δ’ έρ- 
μαιον τής μανίας διά τήν τοΕικήν ταύτην 
ούσίαν, πρός προμήθειαν τής όποιας κα
ταφεύγει εις πόν μέσον, μηδ' αύτοΰ τού 
έγκλήματος έΕαιρουμένου, ώς λ.χ. εις 
τήν κλοπήν ή τήν άπάτην.'4 Έκ παραλ
λήλου, ή στέρησίς της καθιστά τούς ή- 
ρωινομανεϊς βίαιους καί έπιθετικούς μέ
χρι τοιούτου βαθμού, ώστε νά είναι ικα
νοί καί τούς γονείς ή τόν αδελφόν των 
έτι νά φονεύσουν.'5

Γ". Μορφίνη 17

Παραπλήοιαι πρός τά προεκτεθέντα 
έπακόλουθα τής χρήσεως τής ήρωίνης, 
είναι καί αί συνέπειαι τής χρήσεως τής 
μορφίνης (δεκάκις δραστικωτέρας τού 
οπίου'3) καί δή τού «μορφινισμού».'3 
Ούτως, έπέρχεται, σύν τώ χρόνω, έΕ- 
ασθένησις τής μνήμης καί τής άντιλή- 
ψεως, άνικανότης συγκεντρώσεως τής 
προσοχής, παράλυσις τής βουλήσεως, 
πνευματική κάμψις, ήθική πόρωσις καί 
άποβολή παντός ύψηλοΰ συναισθήματος,

εύερέθιστον καί άδιαφορία διά παν ό,τι 
δέν άνόγεται εις τό έν λόγω ναρκωτι
κόν.2!3' Χαρακτηριστικόν, όμως, γνώρι
σμα τής μορφινομανίας είναι, κυρίως, 
ό ταχύς έρεθισμός εις ταύτην καί τό 
όλονέν έντεινόμενον αίσθημα τής «πεί- 
νης» —ώς άποκαλεϊται2' — δΓ αύτήν, 
ύπό τήν έννοιαν ότι ή αύτή άπόλαυσις 
έπιτυγχόνεται χάρις εις διαρκώς μεγα- 
λυτέρας δόσεις.

Επομένως, έφ' όσον παρέχεται κα- 
νονικώς εις τόν τοΕικομανή ή ποσότης 
τού δηλητηρίου, ήν οΰτος έκάστοτε έ- 
πιθυμεϊ, δέν είναι έπικίνδυνος. Ή  από
τομος, όμως, στέρησίς του προκαλεϊ 
διαταραχάς εις τό συμπαθητικόν του σύ
στημα, τόν καθιστά παράφορον, τού προ- 
καλεϊ παραισθήσεις καί έχει ώς έπακό- 
λουθον, νά συμπεριφέρηται ώς άλκοο- 
λικός. 'Όθεν, εύλόγως άναγνωρίξεται 
έπί τού προκειμένου — έν άντιθέσει πρός 
τάς προεκτεθείσας έπιφυλάΕεις ώς πρός 
τά λοιπά ναρκωτικά— ό έγκληματοπρο- 
κλητικός ρόλος τού «παραληρήματος τής 
εποχής».22 Διότι ή μέν άνάγκη προμή
θειας τού ναρκωτικού οδηγεί τόν μορφι- 
νομανή εις τήν διάπραΕιν πλαστογρα
φίας ιατρικών συνταγών, κλοπτάς, άπά- 
τας, ύπεΕαιρέσεις ή εις τόν έταιρισμόν'23 
ή δέ κατόστασις, εις ήν περιέρχεται ένε- 
κεν τής στερήσεώς του, γίνεται πρόΕενος 
τελέσεως έγκλημάτων βίας, κατά τών 
ήθών (λόγω τής, έστιν ότε, προκαλου- 
μένης έντονου διεγέρσεως τής γενετη
σίου ορμής), ώθούσα, ένίοτε, τούτον 
καί εις τήν αύτοκτονίαν. Επίσης, ό μορ- 
φινομανής ψευδομαρτυρεί (ώς έκ τής 
μή καλής λειτουργίας τής μνήμης του), 
ύποπίπτει εις έγκλήματα έΕ άμελείας 
περί τήν άοκησιν τού έπαγγέλματός του 
(λ.χ. τοξικομανής ιατρός) καί —λόγω 
τού μετά τήν ένεσιν τής μορφίνης προ- 
καλουμένου διερεθισμοϋ — έΕωθεϊται εις 
άφρονας ένεργείας, πληρούσας τήν νο- 
μοτυπικήν μορφήν πταισμάτων ή πλημ
μελημάτων.24

Ή  μορφινομανία δύναται νά θεωρη- 
θή ώς μία τών σοβαρωτέρων κοινωνικών 
πληγών τής έποχής μας, ώς έν τών 
πλέον άνησυχητικών προβλημάτων τών 
συγχρόνων κοινωνιών. Καί τούτο, διότι 
ή μορφίνη έχει «κατακτήσει» τήν ύφή- 
λιον, χάρις εις τήν εύχρηστίαν της. Δέν 
άπαιτεϊ, είμή μόνον έν πρόχειρον κρηο- 
φύγετον, έν φιαλίδιον καί μίαν σύριγγα 
ή δ' ένεσις γίνεται —συνήθως— ύποδο- 
ρίως (άκόμη καί διά μέσου τών ένδυμά- 
των) εις τούς βραχίονας, μηρούς, κοι
λίαν, κνήμας ή στήθος. Έπί πλέον, ή 
προμήθειά της δέν πραγματοποιείται σή
μερον πάντοτε διά τού λαθρεμπορίου 
καί άντί ύψηλοΰ τιμήματος — ώς άλλο
τ ε — άλλά κατά σημαντικόν ποσοστόν 
διά παρανόμων μέσων έκ τών φαρμα
κείων, ήτοι δΓ ιατρικής συνταγής, γνή
σιας άλλ' έκδιδομένης όνευ άποχρών- 
τος λόγου, έπ' όνόματι άλλου ή πλαστής 
(ύπό μορφήν νοθεύσεως ή πλαστής προ- 
παρασκευής».23

Ή  χρήσις τού έν λόγω ναρκωτικού 
είναι διαδεδομένη κυρίως μεταξύ άν- 
δρών, πεπαιδευμένων καί δή ιατρών, ο
δοντιάτρων, φαρμακοποιών καί άδελφών 
νοσοκόμων.26 Επειδή δ’ έχει τήν ιδιό
τητα τής καταπραΰνσεως τών σωματι
κών καί ψυχικών πόνων, χρησιμοποιεί
ται όχι μόνον ύπό τών ιατρών πρός ά- 
νακούφισιν τών πασχόντων, άλλά και

ΤΣΑΡΑΣ ΜΑΝΣΟΝ: Τά ναρκωτικά τόν έ
φεραν στό έπίπείο τοϋ κτήνους.

2ΑΡΟΝ ΤΑΙΗΤ: Τραγικόν καί αύτή θύμα
τών «ήδονιοτικών» φαρμάκων.
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Ό  χασιαομανής συχνότατα καταλαμβάνε
ται 6πό μανιακές δργί^ς, έκβάλλει ίσχυ- 
ράς κραυγάς καί θραύει, παν 8,τι Οπάρ- 
χει ένώπιόν του, διαπράττων, Οπό τοιαύ- 
τας συνθήκας, έγκλήματα βίας, κατά τ·?5ς 
δημοαίας τάςεως ή κατά τής ιδιοκτησίας.

παρά των όοθενών (ίδια δέ τραυματι
ών), εις τούς όποιους είχεν άρχικώς 
χορπΥπθη διά σκοπούς καθαρώς ιατρι
κούς. Οί τελευταίοι δ' οΰτοι άντιπρο- 
σωπεύουν ύψηλόν ποσοστόν μορφινομα
νιών, έν σχέσει πρός εκείνους τών ο
ποίων ή σχετική έΕις οφείλεται εις τήν 
περιέργειαν η τήν μίμησιν.

Δ '. "Ο π ιον27

Η έπενέργεια τού οπίου, καίτοι ό
μοια, σχεδόν, πρός έκείνην τής μορφί
νης καί ήρωίνης, είναι σχετικώς ήπιω- 
τέρα. Ούτως, άρχικώς καί εις μικρός 
δόοεις λαμβανόμενον, ενεργεί μάλλον 
διεγερτικώς, προκαλοϋν σωματικήν εύ- 
φορίαν, ψυχικήν εύεΕίαν, έΕαψιν τής 
φαντασίας καί πνευματικήν διαύγειαν. 
Πλήν όμως, τό στάδιον τούτο διαδέχε
ται ψυχική κατάπτωσις, δεδομένου ότι 
διά νά έπιτευχθή ή ειδική αϋτη μέθη, 
πρέπει νά αύΕάνηται βαθμηδόν ή δόσις 
τού οπίου. Η χρονιά δ αϋτη δηλητη- 
ρίασις τού νευρικού, κυρίως, συστήμα
τος, προσβάλλει, σύν τοϊς άλλοις, τήν 
βουλητικήν, τήν συναισθηματικήν καύ 
τέλος, τήν διανοητικήν λειτουργίαν τού 
άτόμου. Αί ψυχικοί καί ήθικαί λειτουρ- 
γίαι άμβλύνονται, έμφανίΖονται μετα
πτώσεις ψυχικής διαθέσεως καί, έστιν 
ότε, παραισθήσεις τής όράσεως, τής ό- 
σφρήοεως καί τής γεύσεως' ό δ' όπιο- 
μανής βαίνει πρός τήν άνικανότητα, τήν 
ήθικήν πόρωσιν, τήν διανοητικήν έΕα- 
σθένησιν, τήν αύτοκτονίαν ή τήν διά- 
πραΕιν παντοειδών έγκλημάτων.28 Είδι- 
κώτερον, ύπό τό κράτος τής όπιομα- 
νίας τελούνται, συνήθως, ποινικώς κο
λάσιμα αδικήματα βίας καί κατά τών ή- 
θών, ή έΕασθένησις τής μνήμης καθί
σταται αίτια ψευδομαρτυρίας ή έγκλη
μάτων έΕ άμελείας' ή δ'άνάγκη προμή
θειας τού οπίου οδηγεί εις κλοπάς, άπά- 
τας, ύπεΕαιρέσεις, πλαστογραφίαν ια
τρικών συνταγών ή εις τήν χρησιμοποί- 
ησιν έτέρων παρανόμων μέσων, πρός 
έπίτευΕιν μεγαλυτέρας δόσεως ναρκω
τικού ή πρός έΕεύρεσιν χρημάτων καί 
άντιμετώπισιν τών διαρκώς αύΕανομέ- 
νων δαπανών άποκτήσεώς του.

σεως διαφόρων άντικειμένων ύπό τό 
δέρμα τού κοκαϊνομανούς ή τής εισόδου 
καί έΕόδου έκ τής σαρκός του έντόμων 
καί σκωλήκων.

Ό  τοΕικομανής ούτος έκλαμβάνει τούς 
πάντας ώς έχθρούς του, ύπό τών ό
ποιων νομίΖει, ότι παρακολουθείται ή ότι 
έπιδιώκεται ή δηλητηρίασίς του. Διό, έ- 
λέγχει σχολαστικώς τό φαγητόν του καί 
προβαίνει εις ψευδείς καταμηνύσεις. 
Ωσαύτως, κατατρύχεται ύπό παραλη

ρημάτων Ζηλοτυπίας καί γίνεται πρόΕε- 
νος θορυβωδών καί βαναύσων σκηνών 
εις βάρος ιών γυναικών μεθ' ών συν
δέεται — συγγενικώς ή έρωτικώς30 —, 
διότι καθίσταται βίαιος κατά τόν χρό
νον τής τοΕικής μέθης του, τελών έγ
κλήματα βίας δΓ άσήμαντον άφορμήν, 
άντιστάοεως κατά τής άρχής, κ.ο.κ.311 
Έκ παραλλήλου, ένεκεν τής προκαλου- 
μένης έκ τής χρήσεως τής κοκαΐνης 
γενετησίου διεγέρσεως, άγεται εις διά- 
πραΕιν έγκλημάτων κατά τών ήθών. 'Ε
πειδή δ' αισθάνεται έπιτακτικήν τήν ά- 
νάγκην, νά βαδίΖη Π νά μετακινήται έ- 
πιβαίνων οχήματος, σύνηθες έγκλημά 
του άποτελεϊ ή δόλια άποφυγή πληρω
μής εισιτηρίου ή ή δολία άποδοχή πα
ροχών. Επίσης, καθιστάμενος άνίκανος 
πρός πάσαν έργασίαν καί ήθικώς πεπω- 
ρωμένος, έπιδίδεται εύχερώς εις τήν 
κλοπήν, τήν ύπεΕαίρεσιν, τήν άπάτην, 
τήν πλαστογραφίαν ή τόν έταιρισμόν, 
προκειμένου νά πορισθή τό πρός τό Ζήν 
καί, κυρίως, τό άναγκαϊα χρήματα πρός 
άγοράν τού δηλητηρίου του.32 Τέλος, 
κατ' έπάγγελμα έγκληματίαι λαμβάνουν 
κοκαΐνην, πρός τέλεσιν τού σκοπουμέ- 
νου έγκλήματός των, γνωρίΖοντες έκ 
τών προτέρων, ότι χάρις εις ταύτην καί 
οί δειλοί γίνονται έπιθετικοί, μή διοτά- 
Ζοντες νά χρησιμοποιήσουν τό όπλον 
των.33, 34

ΣΤ '. ΑΙΘήρ85

Ή  αίθερική μέθη διανύει ώριομένας 
φάσεις. Ούτως, άρχικώς, ό αίθερομα- 
νής αισθάνεται έαυτόν ώσεί άναγεννώ- 
μενον καί όποκτώντα νέας δυνάμεις, αί 
δέ παραστάσεις του είναι εύάρεοτοι. 
Διό, μειδιά, γελά καί κατέχεται ύπό έ- 
ρωτικών έπιθυμιών. Προϊόντος, ούχ ήτ- 
τον, τού χρόνου, ό συναισθηματικός αύ- 
τοϋ κόσμος διαταράσσεται καί συσκοτί
ζεται, ή κρίοις του θολοϋται καί βαθμη
δόν άποσβέννυται, αί σωματικοί του δυ
νάμεις έΕασθενοΰν, ύφίσταται γενετή
σιον ύπερδιέγερσιν καί έκδηλοϊ άνερυ- 
θριάστως τάς όμωνύμους όρμάς του, ά- 
τενίΖει ποικιλόχροα οράματα καί ό πρά
γματι έλαφρός θόρυβος άντηχεϊ εις τό 
ώτα του ώς θόρυβος διερχομένης άμα- 
Εοστοιχίας. Έκ παραλλήλου, ή τάχιστη 
μέθη, έν ουνδυασμω πρός τήν παροδι
κήν άλλά βαθείαν νάρκην, ήν προκαλεϊ 
ή χρήσις τού αίθέρος, παρεμποδίζει τήν 
εις δημοσίους τόπους κυκλοφορίαν τού 
τελοΰντος ύπό τό κράτος αίθερικής μέ
θης καί έγκυμονεϊ κίνδυνον έγκλημά
των. Ή  συναφής έΕις έλαττώνει τήν ι
κανότητα αύτοΰ πρός έργασίαν, δημι
ουργεί προσθέτους δαπάνας άποκτήσε- 
ως τής έν λόγω ούσίας καί διαταράοοει 
τόν όμαλόν οικογενειακόν βίον του' τόν 
καθιστά δέ δύοτροπον καί εύέΕαπτον εις 
βαθμόν, ένίοτε, μανιακού παροΕυσμοΰ.36

Ή  ύπό τήν έπίδρασιν τού χασι- 
σίου προκαλουμένη ψυχική διέ
γερσή, συντελεί, εστιν ότε, εις 
τήν άνάμνησιν παλαιών παθών, 
τά όποια μεγαλοποιεί ή φαντασία 
τοϋ χασιοομανοϋα. Αί ψευδαι
σθήσεις αύται, έν συνδυασμοί 
πρός τό ότι καθίσταται συχνάκις, 
καχύποπτος, δειλός, εύερέθιστος, 
φίλερις, ανήσυχος, άστατος καί 
φυγόπονος, έχουν ώς αποτέλε
σμα τήν τέλεσιν έγκλημάτων βί
ας καί ιδίως κατά τής ζωής (λ.χ. 
κατά τοϋ άνυπόπτου διαβάτου, ό 
όποιος, — ώς νομίζει— τόν πε
ριπαίζει η προτίθεται, νά τόν βλά- 
ψη) ή κλοπάς καί αλητείαν, άκό- 
μη καί όταν δέν τέλη ύπό τήν έ- 
πίδρασιν τοϋ χασισίου.

Α \  Κ οκα ΐνη*2

Καί ή κοκαΐνη δέν είναι όλιγώτερον 
έπιβλαβής — βιολογικώς καί κοινωνι
κούς— τών προεκτεθεισών ναρκωτικών 
ούσιών. Περιωρισμέναι δόσεις κοκαΐνης 
προκαλοϋν έγκεφαλικήν διέγεροιν, κα- 
τάστασιν εύφορίας καί ίλαρότητος, ύπό 
μορφήν εύθυμίας, γέλωτος, φλυαρίας, 
θυμού ή παραφοράς, ώς συμβαίνει καί 
έπί καταχρήοεως οινοπνευματωδών πο
τών. Ή  δημιουργουμένη, άρχικώς, ύ- 
περδιέγερσις τής γενετησίου έπιθυμίας, 
— ή όποια άποτελεϊ χαρακτηριστικόν τής 
κοκαϊνικής μέθης— άκολουθεϊται ύπό ά- 
νικανότητος ή διαστροφής τής γενετη
σίου ορμής —ένίοτε δέ καί όμοφυλο- 
φιλίας— καί ήθικής καταπτώοεως. Ε 
πακόλουθα, έπίσης, τής κοκαϊνομανίας 
είναι έΕασθένησις τής μνήμης, μείωσις 
τής ίκανότητος πρός διανοητικήν έρ
γασίαν, συχναί παρανοϊκοί ίδέαι, άπο- 
θλάκωσις, φοβεροί όπτικαί παραισθή
σεις, ώς καί ψευδαισθήσεις περί κινή-
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Ωσαύτως, παραηονεϊται, ότι συγγενείς 
καί φίλοι άδιαφοροϋν δι' έαυτόν, γίνε
ται μελαγχολικός καί κατατρύχεται ύπό 
ιδεών αύτοκτονίας. Εντεύθεν, διαμορ- 
φοϋται — ώς παρατηρείται37— -πρόσ- 
φορον πεδίον κατολισθήσεως εις τό έγ
κλημα», ώς λ.χ. τήν κλοπήν, κ.ο.κ.

Τό ναρκωτικόν τούτο προκαλεϊ οπτι
κός ψευδαισθήσεις, διαταραχάς εις τήν 
ορθήν άντίληψιν τόπου καί χρόνου, ό- 
Ευνσιν τής ακοής καί τής αφής, ψυχι
κός μεταπτώσεις, διαταραχάς τού ψυ
χικού Έγώ καί τής καθόλου προσωπι- 
κότητος (μέχρι τοιούτου σημείου, μάλι
στα, ώστε τό άτομον νά αίσθάνηται εαυ
τό άπομεκρυσμένον τών συνανθρώπων 
του), πανικόν, θιαίας εκδηλώσεις καί 
τάσιν πρός αύτοκτονίαν. Οΰτω, διαρ- 
κούσης τής έκ τού δηλητηρίου τούτου 
τοΕικής μέθης (ή όποια, έκτος τού ότι 
διαρκεϊ άπό 6 μέχρι 36 ωρών, δύναται 
νά έπανέλθη άπροόπτως καί μετά πά
ροδον έβδομάδων άπό τής λήψεώς του), 
τό άτομον καθίσταται λίαν έπικίνδυνον, 
διότι παρερμηνεύει τούς έΕωτερικούς έ- 
ρεθισμούς καί στερείται τής ίκανότητος 
αύτοκυριαρχίας του. Ακόμη δέ καί οί 
φρονοϋντες, ότι τό LSD25 δέν οδηγεί εις 
κυρίως είπείν τοΕικομανίαν, άναγνωρί- 
Εουν, ότι οί ποιούμενοι τακτικήν χρήσιν 
αύτού, έκτίθενται εις τόν κίνδυνον, νά 
διακυβεύσουν σοβαρώς τήν διανοητικήν 
λειτουργίαν των.39

1. Βλ. σχετικώς: Άγιουτάντη, op. cit. 
σ. 101 έπ., Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, 
ΐ .  Α \  ο. 280 έπ., Τοδ αδτοδ, Hashish anb 
Crime, είς op. cit ο. 201 έπ., Γεωργιά- 
δοο, op. cit. σ. 379 έπ., Ήλιάκη - Κου- 
τσελίνη, op. cit σ. 688 έπ., Κανάτσιου, 
op. cit. ο. 232 έπ., Καρανίκα, ’Εγκλημα
τολογία, ο. 82, Σταθουλόπουλον, είς ορ. 
cit. σ. 43 έπ., Στριγγάρη, Στοιχεία ψυ- 
χιατροδικαστικής, α. 44 έπ., Τοδ αδτοδ, 
Χασίς, ίβίαρ σ. 61 έπ., 126 έπ., 145 έπ., 
247 έπ., 275 έπ., Ambassador College 
Research Departm ent, New Facts about 
Marijuana a. 8 έπ., Τοδ αδτοδ, Hippies, 
Hypocrisy and Happiness, a. 24 έπ., E. 
Bloomquist, M arijuana: Social Benefit or 
Social Detriment? είς Mental Health D i
gest, December 1967, a. 13, έπ. J. Brussel 
-M. Baden, More Views on Marijuana, είς 
Milbauer - Leinwand, op. cit. o. 172 
έπ., Dietze, είς op. cit. a. 397 έπ., 
Jones, op. cit o. 24 έπ., Meixner, op. cit. 
o. 165, Megner, op. cit σ. 366 έπ., Page, 
op. cit. 325 έπ., Reichinger, είς op. cit. 
a. 565, Richardson, είς op. cit a. 19, 
Varenne, είς op. cit a. 396, Tonge, είς 
op. cit. a. 38 έπ., N. Zinberk - A. Weil, 
The Effects of Marijuana on Human 
Being, είς Milbauer - Leinwand, op. cit. 
σ. 162 έπ.

2. Τό χαοίοιον παράγεται άπό τήν ιν
δικήν κάνναβιν (cannabis sativa), ποικι
λίαν τής κοινής καννάβεως' φέρεται δ’ δ- 
πό πλέον των τριάκοντα όνομασίας. Πα- 
ρατηρεΐται, δμως, δτι ή μαριχουάνα ήτις 
καπνίζεται είς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής 
Β. ’Αμερικής καί προέρχεται έκ τής Ν. 
’Αμερικής, δέν είναι τόσον ισχυρά, δσον 
τό χασίσιον τοδ όποιου γίνεται χρήσις είς

Μ. Βρεττανίαν καί ευδοκιμεί είς Β. ’Α
φρικήν καί είς τάς ’Ινδίας (Jones, ορ. 
cit. σ. 24' κατά τό Ambassador College 
Research Departm ent, New Facts about 
Marijuana, σ. 8, τό χασίσιον είναι 5 έως 
8 φοράς ίσχυρότερον τής πλέον ίσχυράς 
μαριχουάνας, ή όποια συνήθως χρησιμο
ποιείται είς 'Ηνωμένας Πολιτείας). Τό 
ναρκωτικόν τοδτο είτε πίνεται ώς ήδύ- 
ποτον, είτε τρώγεται έντός γλυκισμάτων, 
είτε καπνίζεται —ώς έπί τό πλείστον καθ’ 
δμίλους— καί δή ότέ μέν μετά τοδ κοι- 
νοδ καπνοδ έντός σιγαρέττων (τά όποια 
Ονομάζονται υπό τών τοξικομανών «τσι
γαριλίκια»), ότέ δ’ έντός «ναργιλέδων» 
(οίτινες άποκαλοδνται δπ’ αύτών «λου
λάδες»). Επομένως, άντί τοδ δρου «χα- 
σισοπόται» (δστις χρησιμοποιείται κατά 
κανόνα) καί τοδ δρου «χασίσται» (χρησι- 
μοποιουμένου, ένίοτε - Άγιουτάντης, είς 
op. cit. σ. 102), θά ήτο δοκιμώτερος ό 
εδρύς δρος «χασισομανείς», έναρμονιζόμε- 
ν°ς>_ ο^τω πως, πρός τους έν χρήσει συν
αφείς δρους «τοξικομανείς», «μορφινομα- 
νεϊς», κ.ο.κ. Πρβλ. Abassandor College 
Research D epartm ent, New Facts about 
Marijuana, a. 8, ένθα παρατηρείται, δτι 
δ έν χρήσει δρος Marijuana άποτελεί, 
πιθανώς παρεφθαρμένην μορφήν τής πορ
τογαλλικής κέξεως marigungo, ήτις ση
μαίνει «ταξικόν».

3. Βλ. R. C. Donnelly - J . Goldstein - 
R. D. Schwartz, Criminal Law (5η έκδ. 
New Tork - London, 1969), a. 903, σημ.
3 (έν σχέσει πρός τήν μαριχουάναν).

4. Οδτως Ambassador College Research 
Departm ent, New Facts adout- Mari
juana, σ. 14 καί 22 έπ.

5. Παρατηρείται, συναφώς, δτι ή σήμερον 
έν χρήσει γαλλική λέξις assassin (φο- 
νεύς) παράγεται έκ τοδ hashischin, δπερ 
άποτελεί άποτελεί όνομασίαν, άποδιδομέ- 
νην είς τούς κατά τήν έποχήν τών σταυ
ροφοριών έπιδοθέντας είς θρησκευτικάς 
άνθρωποθυσίας χασισομανείς μωαμεθα
νούς: Page, op. cit. σ. 326, Mergen, ορ. 
cit. σ. 365. Περί τής τοιαότης έτυμολο- 
γίας, βλ. καί Heuyer, είς Colloque, σ. 
487. Πρβλ. Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, 
τ. Α ', σ. 282, ένθα παρταηρεΐται, δτι ή 
ΧΡήαις χασισίου προκαλεϊ δχι μόνον «ίαχυ- 
ράν έπίτασιν τής προτέρας έγκληματικό- 
τιηχος, άλλά καί άναντίλεκτον μεταστρο
φήν αδτής πρός τήν βιαιότητα»' ή δέ συ- 
χνοτάτη παράνομος δπλοφορία τών χασισο- 
μανών όφείλεται είς τήν δειλίαν, τήν ό
ποιαν προκαλεϊ ή κατάχρησις τοδ χασι
σίου.

6. Βλ. Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, τ. 
Α ', σ. 282. Πρβλ. Heuyer, είς Colloque, 
σ. 487, ένθα τό χασίσιον (ώς καί τό οι
νόπνευμα) άποκαλεϊται τοξικόν «κοινωνι
κόν» καί «δμαδικόν».

7. Οδτω Στριγγάρης, είς «Στοιχεία ψυ 
χιατροδικαστ'κής», σελ. 45. Περί τοδ καν- 
ναβισμοδ, βλ. έν έκτάσει Τοδ αδτοδ, Χα
σίς, σ. 112 έπ. Πρβλ. Taft, είς op. cit. 
σ. 299, παρατηροδνται, δτι ή μεταξύ χρήσε- 
ως μαριχουάνας καί έγκληματικότητος σχέ- 
σις άμφισβητεϊται. Καί κατ’ άλλους, άλλω
στε, συγγραφείς (λ .χ. Bromberg, op. cit. σ. 
359), δέν δφίσταται αιτιώδης συνάφεια 
μεταξύ έγκλημάτων βίας καί χρήσεως μα
ριχουάνας.

8. Οί άνά τόν κόσμον χασισομανείς δπο- 
λογίζονται, σήμερον, είς έκατοντάδας έ- 
κατομμυρίων, έξ ών τό πλείστον είναι μω-

Η μορφινομανία θεωρείται ώς μία τών σο- 
βαρωτέρων κοινωνικών πληγών τής έπο- 
χής μας, ώς έν τών πλέον άνησυχητικών 
προβλημάτων τών συγχρόνων κοινωνιών. 
Καί τοδτο, διότι ή μορφίνη έχει «κατα
κτήσει» τήν δφήλιον, χάρις είς τήν εδ- 
χρηστίαν της. Δέν άπαιτεϊ, είμή μόνον έν 
πρόχειρον κρησφύγετον, έν φιαλίδιον καί 
μίαν σύριγγα' ή δ’ Ινεσις γίνεται —συνή
θως— ύποδορίως είς τούς βραχίονας, μη

ρούς, κοιλίαν, κνήμας ή στήθος.

ο  κοκαϊνομανής εκλαμβάνει 
τούς πάντας ώς έχθρούς του, ύ- 
πό τών όποιων νομίζει, ότι παρα- 
κολουθεϊται ή ότι έπιδιώκεται ή 
δηλητηρίασίς του. Διό, ελέγχει 
σχολαστικώς τό φαγητόν του καί 
προβαίνει είς ψευδείς καταμηνύ- 
σεις. Ωσαύτως, κατατρύχεται ύ
πό παραληρημάτων ζηλοτυπίας 
καί γίνεται πρόξενος θορυβω
δών καί βαναύσων σκηνών είς 
βάρος τών γυναικών μεθ’ ών συν
δέεται — συγγενικώς ή έρωτι- 
κως.
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Σοβαρά έπακόλουθα τής κοκαϊνομανίας 

είναι μεταξύ των άλλων φοβεραί όπτικαί 
παραισθήσεις. ΑΙ δύ ο χαρακτηριστικά) 

εικόνες έχουν δημοσιευθή είς τό βιβλίον 
τού αειμνήστου ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ Ν. 

’Αρχιμανδρίτου « ΝΑΡΚΟ »

αμεθανοί, έπειίή ή θρησκεία των απαγο
ρεύει τήν χρήσιν οίνου καί έπιζητοϋν, ώς 
έκ τούτου, τήν μέθην διά τοϋ χασισίου. 
Παρ’ ήμΐν, είσήχθη έκ τής ’Ανατολής 
πρό έκατόν, περίπου, έτών καί διεδόθη, 
έκτοτε, είς τάς μεγάλας πόλεις, ίδίφ με
ταξύ των κατωτέρων ναυτικών των λιμέ
νων, τών αλητών, τών κακοποιών, τών 
λίαν χαμηλής κοινωνικής στάθμης ατόμων 
καί νεαρών άστατου χαρακτήρος καί άνευ 
κιονωνικοϋ καί οικογενειακού στηρίγμα
τος (Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, τ. Α ', 
σ. 281)· κατέχει δ’ ήδη τήν δευτέραν Οέ- 
αιν μετά τό οινόπνευμα (Στριγγάρη, Στοι
χεία ψυχιατροδικαστικής, α. 44). Ή  έκ 
μέρους τού Γαρδίκα, ώς διευθυντοΰ τής 
«Διευθύναεω; Έγκληματολογικών 'Γπη- 
ρεσιώγ», έξέτασις 379 άτόμων, καταδικα- 
σθέντων ή έπ’ αύτοφώρψ αυλληφθέντων 
μεταξύ τών έτών 1919 - 1950 διά με- 
μονωμένην ή καθ’ έξιν — χρήσιν χασισίου, 
ήγαγεν είς τάς άκολούθους .διαπιστώσεις: 
α) τά 117, μηδέποτε καταδικασθέντα ή 
συλληφθέντα πρότερον διά τέλεσιν έγκλή- 
ματος καί άρξάμενα τής άπολαύσεως αυ
τού, κατέστησαν καθ’ έξιν χασισομανεις καί 
καθ’ Ιξιν έγκληματίαι, ήτοι έχοντα ίσχυράν 
ροπήν, κατευθυνομένην άποκλειστικώς πρός 
έγκλήματα βίας (32,5%), πρός έγκλήμα- 
τα βίας καί άτιμίας (39,3%) ή άποκλει- 
στικώς πρός έγκλήματα άτιμίας καί δή 
τήν κλοπήν (28,2%) · β) τά 53, ούδέποτε 
πρότερον καταδικασθέντα ή συλληφθέντα 
ένεκεν τελέσεως έγκλήματός τίνος, μετά 
τήν έξιν τού χασισίου κατεδικάσθησαν ή 
συνελήψθησαν διά χρήσιν ή έμπορίαν αυ
τού ή δι’ άλητείαν" γ) τά 209, έχοντα 
καταδικασθή ή συλληφθή προηγουμένως 
συνεπείορ τελέσεως έγκλημάτων, άπέβη- 
σαν είτα χασισομανεις καί είς 75 έξ αυ
τών ή έγκληματικότης των έπετάθη είς τό 
τριπλοΰν ή τετραπλοϋν, μεταστραψεΐαα 
είς βιαιότητα καί ίσχυράν έπίτασιν τής 
ροπής πρός τήν φυγοπονίαν καί τήν άλη- 
τείαν (βλ. Γαρδίκα, Hashish and Cri
me, είς op. cit. σ. 202 έπ .).

9. Βλ. σχετικώς: Άγιουτάντη, op. cit. 
σ. 96, 97, Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, τ. 
Α ', σ. 282 έπ., Γεωργιάδου, op. cit. σ. 
372 έπ., Ήλιάκη-Κουταελίνη, op. cit. α. 
836, Κανάτσιου, op. cit. σ. 230 έπ., Κα- 
ρανίκα, ’Εγκληματολογία, σ. 82 έπ., Στα- 
θουλόπουλον, είς op. cit. σ. 36 έπ., 
Στριγγάρη, Στοιχεία ψυχιατροδικαστικής, 
σ. 45, Cremerius, op. cit. σ. 12, 13, έπ., 
Jones, op. cit. σ. 18 έπ., Mergen, op. 
cit. σ. 365 έπ., Page, op. cit. σ. 323 έπ., 
Reichinger, είς op. cit. σ. 565, Varenne 
εις op. cit. a. 396. Ή  ήρωίνη παράγε- 
ται έκ τής μορφίνης καί είναι έπτάκις 
ίσχυροτέρα της' είσάγεται δ’ είς τόν ορ
γανισμόν δΓ ύποδορείων, άρχικώς, καί 
ένδοφλεβίων, μετέπειτα, ένέσεων ή δ ι’ 
εισπνοής έκ τής ρινός. Είς τήν τελευταίαν 
ταύτην περίπτωαιν γίνεται λόγος περί 
«πρέζας» (έξ οδ καί ό χαρακτηρισμός 
«πρεζάκιας»).

10. Βλ.: Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, τ. 
Α ', σ. 282, Ambassador College Recearch 
Departm ent, New Facts about Marijuana, 
σ. 32 έπ., Τού αύτού, Hippies, Hypocrisy 
and Happiness, a. 24. Πρβλ. Jones, op. 
cit. a. 31 έπ. παραδεχόμενον μέν, δτι 
πλειστάκις μεταβάλλονται οί χααισομα- 
νεΐς είς ήρωινομανεΐς, χωρίς, δμως, καί 
νά άποδίδη τούτο είς «φυσιολογικήν» τινα 
αιτίαν. Άντιθέτως, δ Taft, (op. cit; σ. 
299) παρατηρεί, δτι τά δύο τρίτα, τούλά-

χιστον, τών τοξικομανών έφήβων άρχίζουν 
ευθέως τήν χρήσιν ναρκωτικών διά τής ή- 
ρωίνης ή έτέρου τινός παραγώγου τού ο
πίου.

11. ’Επειδή, είς μέν τάς 'Ηνωμένας Πο
λιτείας τής Β. ’Αμερικής έχει άπαγορευ- 
θή ή παρασκευή ήρωίνης, είς δέ τήν ή- 
πειρωτικήν Ευρώπην δέν χρησιμοποιείται 
πλέον αδτη ύπό τών ιατρών, οί ήρωινο- 
μανεΐς τήν προμηθεύονται έκ τού άακου- 
μένου ύπό διεθνών συμμοριών λαθρεμπο
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κατά πολύ εύχερεστέρα έκείνης τού όπίου, 
διότι ή λευκή αδτη κόνις καταλαμβάνει 
μικρότερου χώρον (έξ 1 χιλιογράμμου ά- 
κατεργάστου όπίου παράγονται 130 γραμ
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Βλ. σχετικώς Cremerius, op. cit. σ. 12, 
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12. Βλ. Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, τ. 
Α ', σ. 283 σημ. 1.

13. Οδτω Cremerius, είς op. cit. σ. 12.
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ναφώς (’Εγκληματολογία, τ. Α ', σ. 283 
έπ.) τό άκόλουθον, λίαν χαρακτηριστικόν, 
περιστατικόν τοϋ έτους 1934: Ήρωινομα- 
νεϊς ύπάλληλοι γραφείου κηδειών, ένε- 
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λου των, κατατρυχομένου ύπό τοϋ ίδίου 
πάθους καί έζήτησαν παρ’ αύτών χρήμα
τα διά τήν ταφήν του, έπειδή είχε —δή· 
δεν— αύτοκτονήσει. Προκειμένου δέ νά 
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του, έπιτυχόντες, τοιουτοτρόπως, τόν έπι- 
διωκόμενον σκοπόν των.

15. Βλ. σχετικώς: Γαρδίκα, ’Εγκλημα
τολογία, τ. Α’ , σ. 284, Στριγγάρη, Στοι
χεία ψυχιατροδικαστικής ,σ. 45.

16. Ό  αριθμός τών ήρωινομανών, καί- 
τοι άρκούντως ύψηλός, πόρρω άπέχει α
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τού δεκάτου τετάρτου ή δεκάτου πέμπτου 
έτους), έργαζομένων είς έπικινδύνους έρ- 
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Βλ. Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, τ. Α ', σ. 
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17. Βλ. σχετικώς: Άγιουτάντη, op. cit. 
σ. 95, 96, Γαρδίκα, ’Εγκληματολογία, τ. 
Α 'σ. 284 έπ., Γεωργιάδου, op. cit. σ. 324 
έπ., 352 έπ., Ήλιάκη-Κουτσελίνη, op. cit. 
σ. 820 έπ., Καλαμπόκη, op. cit. σ. 12 έπ., 
Κανάτσιου, op. cit. σ. 225 έπ., Καρανίκα, 
’Εγκληματολογία, σ. 83, Σ. Παπαδάκην, 
είς «’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν» Έλευ- 
θερουδάκη, τ. 10ος (1930), σ. 111 (δπιο- 
μανία), Σταθουλόπουλον, είς op. cit. σ. 
40 έπ., Colloque, op. cit. σ. 9, 10 έπ., 
18, 22 έπ., 32, De Greeff, op. cit. σ. 
196 έπ., Heuyer, είς Colloque, σ. 486 
έπ., Jones, op. cit. α. 17, 18, Mergen, 
op. cit. σ. 365, Page, op. cit. σ. 323 έπ., 
Reichinger, είς po. cit. σ. 564, Varenne, 
είς op. cit. σ. 395.

18. Βλ. σχετικώς, Jones, op. cit. o.
18.

19. Βλ. Heuyer, είς Colloque, a. 486.
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Μορφινισμός είναι ή κατάστασις έκείνη, 
έφ’ ής «έκ τής παρατεταμένης χρήσεως 
τής μορφίνης, τό Ατομον έμφανίζει σωμα
τικά καί ψυχικά συμπτώματα χρονιάς 8η- 
λητηριάσεως, Ατινα έκδηλοϋσιν όργανικήν 
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όργανισμοΰ»: Ι'αρδίκα, ’Εγκληματολογία, 
τ. Α ', σ. 284. Πρβλ. Γεωργιάδην, εις 
op. cit. σ. 361, υίοθετοϋντα τήν γνώμην, 
συμφώνως πρός τήν όποίαν μορφινισμός 
καί μορφινομανία είναι έν καί τό αύτό.

20. Κατά τόν Varenne (είς op. cit. σ. 
395), δ μορφινισμός τείνει πρός τήν πρα- 
γατοποίησιν τοϋ βουδιστικοϋ ιδεώδους 
(νιρβάνα).

21. ΟΒτω λ .χ . : Bouzat, είς op. cit. σ. 
342, Heuyer, εις op. loc. cit.

22. Βλ. σχετικώς Bouzat, είς op. cit. 
σ. 342.

23. Βλ. De Greeff (εις op. cit. σ. 
196), παρατηροΰντα, χαρακτηριστικές, 
δτι ή κατάστασις ανάγκης τοΟ ναρκωτικοϋ 
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κληματολογία, τ. Α ', σ. 285, Κανάτσιου, 
op. cit. σ. 226 έπ.

25. Έ ν Δ. Γερμανίφ υπολογίζεται τό 
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26. Στατιστική έρευνα ή όποια διεξή- 
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ιατρών καί όπωσδήποτε άσχολουμένων πε
ρί τάς ίατρικάς έπιστήμας: Γεωργιάδου, 
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cit. σ. 95 έπ., Γαρδίκα, ’Εγκληματολο
γία, τ. Α ', σ. 284, Γεωργιάδου, op. cit. 
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ρανίκα, ’Εγκληματολογία, σ. 83, Παπα- 
δάκην, είς op. cit. σ. 111, Σταθουλόπου- 
λον, είς op. cit. σ. 42 έπ., Jones, op. cit. 
σ. 17 έπ. (παρατηροΰντα, δτι πρόκειται 
περί έλληνικής λέξεως), Page, op. cit. 
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28. Είρήσθω, ούχ ήττον, δτι Οπό τών 6- 
ποστηριζόντων, δτι ή τοξικομανία άποτε- 
λεΐ σύμπτωμα ϋποκειμενικής άσταθείας, 
Αμφισβητείται, άν αί τοιαϋται έκδηλώσεις 
προκαλοϋνται λόγψ χρήσεως τοϋ όπίου καί 
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της. Βλ. σχετικώς Page, op. cit. σ. 324.

29. Βλ. σχετικώς: Γαρδίκα, ’Εγκλημα
τολογία, τ. Α ', σ. 285 έπ., Γεωργιάδου, 
op. cit. σ. 393 έπ., 412, Ήλιάκη - Κου
τσελίνη, op. cit. σ. 864 έπ., Καλαμπόκη, 
op. cit. σ. 23 έπ., 27 έπ. (ένθα καί προ- 
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op. cit. σ. 228 έπ., Καρανίκα, ’Εγκλημα
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ποικιλίας τού θάμνου κόκα— είναι νγω- 
ποικιλίας τοϋ θάμνου κόκα— είναι γνω- 
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Ευρώπη έδόθη άπό τοϋ 1846 είς τήν * Αγ
γλίαν ύπό τών καθολικών ιερέων, οί δποϊοι 
καθιέρωσαν μεταξύ των, κατ’ άρχάς, τήν 
αίθεροποαίαν, πρός καταπολέμησιν τού Αλ
κοολισμού καί είς άντίδρασιν κατά τών Αγ
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λεγομένου «συρμοϋ» (πρό τοϋ πρώτου παγ
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ιατρικής συνταγής. Ή  αίθερική μέθη έπι- 
τυγχάνεται, συνήθως, δι’ εισπνοής τοϋ αί- 
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νων είς νοσηλευτικά ιδρύματα ένεκεν δ- 
ξείας δηλητηριάσεώς των έκ ταύτης (άρ- 
χικώς χρησιμοποιουμένης), δσον καί τών 
νοσηλευομένων λόγψ τών ύπ’ αύτής προ- 
κληθεισών ψυχώσεών των (Jones, op. cit. 
σ. 30). Πρδλ., δμως, Hivert (είς op. cit. 
σ. 75 ), παρατηροΰντα, δτι αί γνωσταί έν 
Γαλλίφ περιπτώσεις δηλητηριάσεώς συν- 
επείφ χρήσεως LSD είναι εύάριθμοι. Τό 
LSD άνήκει είς τήν κατηγορίαν τών άπο- 
καλουμένων «παραισθησιογόνων» καί λαμ- 
βάνεται είτε ώς ύγρόν Αχρουν, Αγευστον 
καί Αοαμον, είτε ώς κόνις λευκή, είτε ύπό 
μορφήν καταποτίων' είσάγεται δ’ είς τόν 
δργανισμόν δι’ ένέσεων ή —δπερ καί συν- 
ηθέστερον—  διά τοϋ στόματος (καί δή έν- 
τός τεμαχίων σακχάρεως ή δΓ εισπνοής), 
άναλόγως τής ύφής αύτοϋ.

39. Οδτω Hivert, είς op. cit. σ. 75.

Κ. ΒΟΤΓΙΟΤΚΑΣ



ΟΙ ΠΕΖΟΙ 
ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
Δέν ζοΟμε πιά στόν 19ο αΙώνα. Ή έλευθερία 

μας άρχίζει καί περιορίζεται. Ό  χώρος δράσεως 
τοΟ άτόμου γίνεται συνεχώς καί πιό στενός.

ΤΙ πρέπει δμως νά κάνουμε;
Είμαστε άναγκασμένοι νά διαχειριστοΟμε τήν 

έλευθερία...
Ή έλευθερία κινδυνεύει άπό μάς τούς Ιδιους 

καί δέν σώζεται χωρίς σχεδίασμά.
MAX FRI S CH

Τοϋ Άρχιτέκτονος - πολεοδόμου κ. I. ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ £χβι άκόμα ό 
πεΖάς οτό κέντρο τής 'Αθήνας; 
Πόσος χώρας δράσεως τοΟ έχει άπομεί- 

ν ε ι; Μήπως πρέπει σύντομο νό διαχει
ριστούμε τήν ’Ελευθερία του καί νά τήν 
προστατεύσουμε, διά τού πολεοδομικού 
σχεδιασμοϋ, όπως άποφαίνεται ό γνω
στός Ελβετός άρχιτέκτων καί γνωστό
τερος θεατρικός συγγραφεύς ΜάΕ 
ΦρΙς;

Ό ταν λέμε κέντρο τής Αθήνας, έν· 
νοούμε τόν καθαυτό πυρήνα της, δηλα
δή, τήν περιοχή μεταΕύ Συντάγματος, 
ΌμονοΙας καί Άκροπόλεως, γιατί τό 
«κέντρο» σήμερα έπεκτεΐνεται συνεχώς 
κ«1 έκτινόσσεται στίς γύρω περιοχές 
κατοικίας, καταλαμβάνοντας έτσι μιά έ· 
κ.ταοη πολύ μεγαλύτερη άπά τήν περιο
χή τοϋ παληοΰ πυρήνος.

Ή  περιοχή αύτή όρΙΖεται μέν άπό με

ρικές μεγάλες άρτηρίες, άλλά διαρθροϋ- 
ται κυρίως άπά ένα δαίδαλο άτάκτων 
δρόμων καί δρομίακων.

Σ' όλους τούς δρόμους έπιτρέπεται 
ή κυκλοφορία αύτοκινήτων. Επιτρέπε
ται μέν, άλλό, σήμερα, έχει γίνει κοινή 
συνείδηση, ότι όποιος όδηγός δέν πρέ
πει όπωσδήποτε νά είσχωρήση μέσα ατό 
συνονθύλευμα αύτοκινήτων καί άνθρώ- 
πων, πού πολύβουο, φράΖει τήν κυκλο-
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Ό  γνωστός γ»λοιογρ*φος Κ, Μητρόπσυλος δ ί ί ι ι  μέ τήν άνωτίρι» 
6ρα6*υμίνην γελοιογραφίαν του, τό ίγχος τοΟ κέντρου τής πρωτ»υ· 

ούοης.

φορία, δέν τό άποτολμό καί τό άποφεύ- 
γει. ΣτΙς ώρες τής αΙχμής ή μέση ταχύ· 
της των τροχοφόρων πέφτει κάτω ύπό 
10 χιλιόμετρα τήν ώρα. Ή  διέλευση ά- 
πό αυτούς τούς στενούς δρόμους συν
επάγεται μεγάλη ψυχική καί φυσική κα· 
ταπόνηση γιά τούς όδηγούς, πού πρέπει 
νό έχουν τεντωμένα τό νεΟρα τους μήν 
παρασύρουν κανένα πεΖό ή μήν δύσουν 
κανένα Αλλο αύτοκίνητο.

Ή  περιοχή όμως σφύΖει άπό Ζωή. 
Όσο περνά δέ ό καιρός καί όσα περισ
σότερα παληά κτίσματα άντικαθίστανται 
μέ πολυώροφα νέα, τόσο περισσότεροι 
πεΖοΙ θό συνωστίζονται. "Αλλωστε, ή 
οτενότης τών δρόμων πού όποτελεΐ έμ· 
πόδιο γιά τήν τροχαία κίνηση, ένισχύει 
τόν έμπορικό τους χαρακτήρα καί προσ
ελκύει πελάτες καί θεατές. Ό  Αγορα
στής θέλει νά νοιώθη προφυλαγμένος 
μέσα σ' ένα εύσύνοπτο χώρο, θέλει νά 
θλέπη κοντά, δεξιά κι άριστερά του, τίς 
θιτρίνες τών καταστημάτων καί τά έκ· 
θέματα τών έμπόρων. "Ας θυμηθούμε τί 
έλξη άοκεΐ ή Ατμόσφαιρα τών ατενών 
παΖαριών τής 'Ανατολής, ’Εκτός αύτού, 
όμως, ή οτενότης έπιΖητείται άπό τίς 
συναφείς ένασχολήσεις καί τά παρα
πλήσια έπαγγέλματα, γιά καθαρά λει
τουργικούς λόγους.

Ή  ριΖικώτερη λύση θά ήταν νά Α
παγορευτούν τά αύτοκίνητα, έφ' όσον 
δέν μπορούν νά Απαγορευτούν οί πεΖοίί 
Αύτή τήν λύση προτείνουν, μάλιστα Α
βασάνιστα, όχι μόνο μή είδικοί Αλλά 
καί μηχανικοί, Πλήν όμως, ή Αποκοπή έ- 
νός κέντρου άπό τήν κυκλοφορία μοιάΖει 
μέ τήν Αποκοπή τού — ουμφορημένου — 
έγκεφάλου άπό τήν κυκλοφορία τού 
αίματος. Ό  έγκέφαλος θά άποσυμφορη- 
θή μέν, Αλλά συγχρόνως θά άπονεκρω- 
θή.

Μεταξύ τών δύο άκρων, δηλαδή άφ' 
ένός τής Αποβολής τής τροχαίας κινή- 
σεως καί άφ' έτέρου τής συμφορήσεως 
τού κέντρου όπά τούς πεΖούς καί τρο
χοφόρα, ή λύση πρέπει νά βρίσκεται κά
που στή μέση καί σ' ένα συνδυασμό, κα
τά περίπτωση, πολλών μέτρων.

Ή  κυκλοφορία τών Ιδιωτικών αύτο· 
κινήτων δέν νοείται ατό κέντρο καί πρέ
πει νά μειωθή στά έλάχιστο. Χώρο έ- 
κεί γιά διακίνηση έχουν μόνο τά τροχο
φόρα έφοδιασμοϋ τών καταστημάτων 
καί γραφείων, Βέβαια Απαραίτητη προ
ϋπόθεση κάθε βελτιώσεως τυγχάνει ή 
μεταφορά μακρυά άπό τό κέντρο τού 
χονδρεμπορίου. Είναι Ακατανόητο νά 
είσέρχωνται άγκομαχώντας φορτηγά 
αύτοκίνητα καί νά άδειάΖουν τσουβάλια 
μέ έμπόρευμα, πού ύστερα θά ξαναφορ
τωθούν γιά τίς συνοικίες ή καί γιά τήν 
έπαοχία.

Ό  έφοδιασμός δέν είναι δυνατόν νά 
έκτελήται άνά πόσα στιγμή, Αλλά πρέ
πει νά συγκεντροΰται σέ δύο · τρία σύν
τομα χρονικά διαστήματα τά εικοσιτε
τράωρο. Αύτό θά προκαλέση βέβαια τίς 
Αντιδράσεις τών έμπόρων, πού θέλουν 
νά έχουν έλευθερία δράσεως, άλλά μήν 
ξεχνούμε πόσο δλλαξε ό χαρακτήρας ό
λου τού έμπορίου μεταπολεμικά καί πό
σο Αλλαξε ή μορφή τών καταστημάτων.

'Ιδεώδης λύση θά ήταν νά ύπήρχε ένα 
ξεχωριστό, π.χ. ύπόγειο, όδικό δίκτυο, 
μέσψ τού όποίου θά έφωδιάΖοντο τά μα- 
γαΖιά, χωρίς νά τό βλέπουν κάν οί πε· 
Ζοί, όπως έπιχειρείται σέ διάφορες με

γάλες πόλεις τού κόσμου. Κάτι τέτοιο 
όμως, ή Αθηναϊκή πραγματικότης τό 
καθιστά Αδύνατο γιά σήμερα καί τό με
ταθέτει οτήν σφαίρα ένός άπωτάτου 
μέλλοντος. Πρέπει λοιπόν νά θελτιωθή ή 
ύπάρχουσα κατάσταση, έφ' όσον δέν μπο
ρεί νά μετατροπή έξ ύπαρχής,

Τό έπόμενο βήμα είναι πολεοδομικΰ. 
Συνίοταται οτήν Ιεράρχηση τών δρόμων 
καί ατό χωρισμό τους σέ πεΖοδρόμους 
καί αύτοκινητοδρόμους, μέσψ τών ό- 
ποίων θά έφοδιόΖωνται καί τά μαγα- 
Ζιά πού βρίσκονται ατούς πεΖοδρόμους, 
όπως συμβαίνει μέ τά μαγαΖιά πού ε ί
ναι μέσα σέ στοές.

"Αν π.χ. ή όδός Έρμού γινόταν πε- 
Ζόδρομος, τότε θά έπρεπε νά άναπτυ- 
χθή ένα σύστημα δευτερευόντων ό- 
δών, έκατέρωθεν αύτής, γιά τήν τροχαία 
κίνηση. "Ας τονιαθή, ότι τό σύστημα 
αύτό δέν πραγματοποιείται διά τής το- 
ποθετήσεως σημάτων τής τροχαίας, Αλ
λά προϋποθέτει μακρόπνοα μέτρα, πού 
θά Αλλάξουν σιγά ■ σιγά τήν μορφή όλης 
τής γειτονιάς, π.χ. τήν έπιβολή στοών, 
δικαίωμα πού ρητώς ό νόμος χορηγεί 
ατήν κρατική διοίκηση.

"Οπως μπορεί νά άναδιαρθρωθή ό έ· 
φοδιασμάς τού κέντρου μέ άγαθά, έτσι 
μπορεί νά έξασφαλισθή ή προσπέλαση 
τών Ανθρώπων. Γύρω άπό τό κέντρο 
πρέπει νά περνούνε εύκολόχρηστες ουγ- 
γοινωνιακές γραμμές, οί όποιες θά τό 
τροφοδοτούν Απρόσκοπτα μέ κόσμο. ΟΙ

πεΖοί εύκολα μπορούν άπό τήν περίμε
τρο τού κέντρου νά είσέρχωνται ο’ αύ
τό, άσφαλώς πιό εύκολα άπ' ΰ,τι νο· 
μΙΖουν, γιατί οί άποστάσεις είναι μι
κρές; Τό Μοναστηράκι Απέχει άπό τήν 
πλατεία Συντάγματος θύύ μέτρα καί 
άπό τήν πλατεία Όμονοίας 700, όλα κι 
όλα.

Μιά είκόνα τού κέντρου χωρίς αύτο· 
κίνητα δίνουν οί ήμέρες τών έορτών, 
όταν σέ ώρισμένους δρόμους Απαγο
ρεύεται ή κυκλοφορία τροχοφόρων. Ή  
είκόνα όμως αύτή διαφέρει άπό έκείνην 
πού θά παρουσιάΖη τό κέντρο, όταν έχη 
μεταβληθή, σχεδιασμένα, οέ πεΖοδρό
μους. Ή  Ασήμαντη έκ πρώτης όψεως, 
άλλά βασική διαφορά έγκειται στά κρά
σπεδα τών δρόμων καί οτήν όοφαλτο 
τού καταστρώματός των.

Ό  πεΖός, όταν περπατά σ' ένα δρό
μο, Ασυνείδητα παραμένει ατό πεΖοδρό- 
μιο. Τό κράσπεδο είναι γι' αύτόν τά σύ
νορο τού χώρου κινήαεώς του. Άπό κεί 
καί πέρα άρχίΖει ή άσφαλτος, πάνω οτήν 
όποία τρέχει ό κίνδυνος τών τροχοφό
ρων. Ένοτικτωδώς λοιπόν τήν Αποφεύ
γει καί τήν χρησιμοποιεί μόνο έπί οκοπφ, 
δηλαδή γιά νά περάση μέ προσοχή Απέ
ναντι. Βέβαια ξεχνιέται καί περπατά 
ρεμβάζοντας κάποτε καί πάνω σ' αύτή, 
άλλά όταν πλησιάση κανένα αύτοκίνητο, 
τότε συνειδητοποιεί ότι δέν περπατό 
σωστά καί έπιστρέφει στό σίγουρο πε
ζοδρόμιο.
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Χάρτης τοϋ κέντρου των

"Ετοι, καί κατά τήν διάρκεια τών Ε
ορτών. "Ολοι Εέρουν καί βλέπουν, δτι τά 
τροχοφόρα έχουν έΕαφανιστή, άλλά λί
γοι περπατούν άμέριμνα πάνω στήν ά
σφαλτο. Οί ύπόλοιποι, άκόμη κι όταν 
τρέχουν καί δέν προσέχουν τις βιτρϊνες, 
συνωστίζονται κατά συνήθεια στά πεΖο- 
δρόμια. "Οπως, λοιπόν, έχει παρατηρη- 
θή στά έΕωτερικό έπανειλημμένως, βα
σική προσπάθεια μεταβολής ένός δρό
μου σέ πεΖόδρομο είναι ή ένιαία έπί- 
στρωσή του, δηλαδή τό στρώσιμο μέ 
πλάκες σ' όλο τό πλάτος πεΖοδρομίου - 
καταστρώματος - πεΖοδρομίου καί ή κα
τάργηση τών κρασπέδων καί τοϋ άσφαλ- 
τοτάπητος. Τότε ένοποιεϊται ό χώρος, 
τότε οί πεΖοί τόν χρησιμοποιούν όλό- 
κληρο, τότε μπορεί κανείς νά μιλήση γιά 
τόν κοινόχρηστο χώρο ένός δρόμου, 
πού δέν τόν διακόπτουν τά τροχοφόρα.

Οί άλλαγές δμως πού προτείνονται, 
άργοΰν νά γίνουν άποδεκτές άπό τόν 
κόσμο. "Ετσι τό μεγαλύτερο έμπόδιο 
γιά τήν μετατροπή τού κέντρου σέ χώ
ρο πεΖών, ώστε νά άνακουφισθή ή δια
κίνηση τών άνθρώπων καί νά άναΖωογο- 
νηθή τά έμπόριο, είναι αυτοί τούτοι οί 
έμποροι, δηλαδή οί άμεσα έΕαρτώμενοι 
άπό τό ρεύμα τών πεΖών. Στερεότυπα 
έπαναλαμβάνεται τό έπιχείρημα, δτι, όν 
άπαγορευθή στό κέντρο ή τροχαία κυ-

Άθηνών. "Ενας χώρος, 6 οποίος, δέν ανήκε·.

κλοφορία, θό μειωθή ή έμπορική κίνηση.
Αργά δμως ή γρήγορα δσο αύΕάνει ή 

πυκνότητα τών πεΖών καί τών πολυωρό
φων γραφείων, πού είναι οικονομικά πιό 
δυναμικά καί πιό άποδοτικά άπό τά ισό
γεια μαγαΖιά, οί είσπράΕεις θά μειοϋνται, 
γιατί ό πελάτης θά προτιμά νά ψωνίΖη 
στήν περιφέρεια, όπου καί άνετα νά κι- 
νηθή μπορεί καί εύκολα νά πλησιάση τό 
μαγαΖί πού θέλει. Ή  άλματώδης έΕέλι- 
Εη τών έμπορικών μονάδων στήν περι
φέρεια, π.χ. στήν λεωφόρο Συγγρού ή 
στήν λεωφόρο Κηφησίας, θά έπρεπε νά 
έκληφθή σάν σήμα κινδύνου άπό τούς 
έμπόρους τού κέντρου.

Ενίοτε, προτείνεται νά δοκιμαοθή μιά 
τέτοια λύση γιά ένα ώρισμένο βραχύ 
χρονικό διάστημα. Καί πάλι τά παραδεί
γματα τού έΕωτερικοΰ διδάσκουν, δτι αύ- 
τές οί βραχύχρονες δοκιμές καταλήγουν 
σέ άπογοητεύσεις τών έμπόρων, πού πε
ριμένουν, ώς διά μαγείας, άπότομη άνο
δο τών είσπράΕεων. Ό  κόσμος δμως δέν 
άλλάΖει συνήθειες μέσα σέ μιά έβδομά- 
δα ή σ' ένα μήνα.

"Ολα τά άνωτέρω προβλήματα, πού 
έκτίθενται μέ κάθε δυνατή συντομία καί 
άπλότητα, αφορούν ατούς άγοραστές 
καί ατούς έμπόρους. Στό κέντρο δμως 
δικαιώματα έχει, πάνω άπ' δλους, ό ά- 
πλός πεΖός. Κυρίως σ' αύτόν άνήκει ό

πλέον είς τούς πεζούς.

κοινόχρηστος χώρος τού κέντρου τής 
πόλεως, πού δέν άποτελείται μόνον ά
πό μαγαΖιά καί γραφεία. Ό  πεΖός τώ
ρα ύποφέρει καί διώχνεται, στριμώγνε- 
ται καί σκουντιέται, δυσκολεύεται καί 
καθυστερεί, είτε πάει στά κέντρο γιά τις 
δουλειές του, είτε γιά νά περάση τήν 
ώρα του.

Τό κέντρο τής πόλεως πρέπει νά Εα- 
ναγίνη βασίλειο τού πεΖοϋ, όπου θά μπο- 
ρή μέ άνεση νά διακινηθή ή νά μήν κάνη 
τίποτα καί όπου, στήν κυριολεΕία, θά μπο- 
ρή νά «περπατά». Οί άλλες λειτουργίες 
έπονται. Προηγείται τά κανονικώς Ζήν 
σ' αύτόν τόν κοινόχρηστο χώρο τής πό
λεως. Σήμερα ό πεΖός κινείται καί διά
γει, σέ άντινομία πρός τό αύτοκίνητο πού 
άντί νά τόν έΕυπηρετή τόν άπειλεϊ σω
ματικά καί τόν κουράΖει ψυχικά. Κινεί
ται καί διάγει, σ' ένα παραμορφωμένο 
καί άπάνθρωπο χώρο, πού θά έπρεπε νά 
είναι ό χώρος συναντήσεως καί σχέ
σεων άνθρώπων, είτε 'Αθηναίων είτε 
Εένων, είτε έπαρχιωτών είτε τουρι
στών.

Μέλημα τής Αθήνας, όπως καί μέ- 
λημα τής Πολεοδομίας, κάθε πόλεως, 
είναι ή έπανάκτηοη τού κοινοχρήστου 
χώρου τής πόλεως καί ή όπόδοση τών 
τών τροχοφόρων είς τά τροχοφόρα καί 
τών τών πεΖών είς τούς πεΖούς.
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(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ δράαεως «Αντιστασιακής» 
• *(δπως έλέγοντο καί τότε) όργανώσεως έ- 
γένε,το τόν Νοέμβριον 1937, δτε ίδρύθη ή 
παριίνομος δργάνωσις «Φιλική Εταιρία». 
"Οπως προκύπτω άπό τό βιβλίον τοΟ Λι- 
ναρδάτου (σελ. 288 —  293), ήγεαία τής 
όργανώσεως ήσαν: Ό  πρώην Αντιπρόεδρος 
τού Συμβουλίου ’Επικράτειας καί βουλευ
τής Ζακύνθου Νικ. Κολυβάς καί δ πρώην 
Υπουργός τοΟ Λαϊκού Κόμματος (προαφυ- 
γοπατέρας καί μετέπειτα, μεγάλος Έαμί- 
της καί κομμουνιατής) Μιχαήλ Κύρκος. 
Σκοποί της: Μεταξύ άλλων, ή καταπολέ- 
μησις τής «βασιλικής» δικτατορίας καί ή 
έγκαθίδρυσις άβασιλεύτου Δημοκρατίας. 
Δέν θά μάς άπησχόλει ή έν λόγφ όργά- 
νωσις, ήτις ούδέποτε άπέκτησεν, Ιστω καί 
τήν έλαχίστην, λαϊκήν βάσιν. ’Αλλά αί, 
έν συνεχείς άναφερόμεναι, ένέργειαί της 
είναι αποκαλυπτικά! τού τρόπου, μέ τόν 
όποιον σκέπτονται καί ένεργούν έκπρόσω- 
ποι τού «πολιτικού κόσμου», δταν θιγούν 
τά κομματικά αύτών συμφέροντα. Ό  κομ
μουνιστής έπίσημος ιστορικός τής «Αύγής» 
Αποκαλύπτει (σελ. 289):

«Ή «Φιλική Εταιρία» διατηρούσε έπα- 
φές μέ πολιτικούς παράγοντες δλων τών 
άντιδικτατοοικών κομμάτων καθώς καί μέ 
στρατιωτικούς. ΟΙ Νικ. Κολυβάς καί 
Μ. Κύρκος είχαν έλθει άπό τήν άρχή σέ 
έ π α φ ή  μέ τό ΚΚΕ, κυρίως μέ τούς κα- 
θηγητές (σ.σ. Ανώτατα στελέχη τού ΚΚΕ) 
Άνδρέα Παπααπυρόπουλου (ψευδ. Δ ίας), 
Σωτ. Σουκαρα καί μέ τό Ν. Ματσακά τής 
ΙΙανυπαλληλικής (έπίσης άνώτερον στέ
λεχος τού ΚΚΕ) καί ένίσχυαν τήν όργά- 
νωαη (σ.σ. κομμουνιστικήν) Αλληλεγγύης 
πρός τά θύιιατα τής δικτατορίας «Λαϊκή 
Βοήθεια»....

Τά περίφημα «καινούργια Ελληνικά», τά όποια εϊχον άποφασίσει 
νά εισαγάγουν οί κομμουνισταί στήν Ελλάδα. Έτυπώνοντο τά βι
βλία αύτά εις τήν Ρωσσίαν καί έστέλλοντο δωρεάν κατά χιλιάδας 
εις τήν πατρίδα μας. Εύτυχώς καί έδώ, ή 4η Αύγουστου, έκανε τό 

θαύμα της.

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΙ <ΜΥ tY KOZBY, ΕΝ08ΙΤΕ»
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Ο Ρ I Κ 2 A
. . . Ή  «Φ. Ε.» έξέδωσε καί κυκλοφόρη

σε πολλές προκηρύξεις πρός τόν Ε λ λ η 
νικό λαό, πρός τούς δικαστικούς, τούς κα
θηγητές τού Πανεπιστημίου, τούς δικηγό
ρους, τόν πολιτικό κόσμο, καθώς καί ά- 
νοικτή έπιστολή πρός τούς πρεσβευτές 
’Αγγλίας καί Γαλλίας. ’Εξέδωσε έπίσης, 
ατό διάστημα τού 1937— 1939, τις παρά
νομες έφημερίδες: «’Ελευθερία», «Σύντα
γμα», «Δημοκράτης» καί «Κήρυξ». Ή  όρ- 
γάνωση ένιαχυόταν οικονομικά άπό τά μέ
λη της, καθώς καί άπό (ορισμένους βιο- 
μηχάνους καί άλλους εύπορους.

Ή  δργάνωσις είχεν έπαφήν μέ τούς 
ύποστρατήγους Τσαγκαρίδην καί Ματά- 
λαν, οϊτινες εϊχον προβή εις ένεργείας 
μυήσεως Αξιωματικών, δ ι’ όργάνωσιν κινή
ματος (συμφώνως πρός τήν παλαιάν συ
νήθειαν). Ό  Λιναρδάτος Αποκαλύπτει:

«Οί στρατιωτικοί ήθελαν πολιτικό Αρ
χηγό τού κινήματος τόν Άνδρέα Μιχαλα- 
κόπουλο ή τόν Γ. Παπανδρέου. Οί Βερροιό- 
πουλος καί Σταμ. Μερκούρης είχαν έπα-

>1111 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ l i l t >
ΤΙΣ ΜΕΓΑΠΙΤΕΡΙΖ ΜΙΙΚΙΑΖ

VKPANIK0 ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΙΟΝΟΤΙΤΟΝ
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Μα πάλι το ςκολιό έχι ακόμα πολές έλιπςες ςτι 
δυλιά-τυ. I Κ Ε  πτέδιχνε πέρςι, ότι «καμιά μέθοδο 
os μ~ορί ν’ αναγνοριςτί-βαςικί κε γενικι μέθοδο μάθιςις», 
ςτα ςκολιά όμος διαδόθικε, ςα βαςικί, ι μπριγαδο- 
εργαςτιριακί μέθοδο. Σκιματ&όντανε ιποχρεοτικές

ΓενίΟιχε ένα; αχόμα γιρς ςτιν ιχογένια τυ Λί ACctv 
°  Α \  Δζαν ένα χΧαο: αϊτό χαίάχ- χ’ ένα χάρτινο
•λυλυοάχι λοτϋ ττάνο α τ ζ ζ ι μιχρι βχςόπορτα το χαμπυρια'μένι»
χαμόςπιτυ, πίΤε <τον,κάμπο xe ςχβφτότανε όλο τον χερό* για 
•Xt'vo. TCU το ςινέβιχ».



1921 Η ΓΕΝΝΑΙΑ
‘Υπό ’Αστυνόμου Β'

Η ΑΝΑΤΟΛΗ τής 1ης Οκτωβρίου έ.έ. ευρίσκει τό Σώμα τής Αστυνο
μίας Πόλεων έν καταστάσει ύπερτάτης συγκινήσεως και υπερηφάνειας, 

καθ' όοον, έν τω ήμερολογίω τής υπηρεσιακής αύτοΰ ζωής, κλείεται ή πρώτη 
πεντηκονταετία τής λαμπρός πορείας τοΰ θεσμοϋ του.

Έν τή πεποιθήσει, πάντοτε, ότι ή δημιουργική ίκανότης καί ή σταθερό 
πορεία εξασφαλίζονται διά τής προοηκούσης αναδρομής καί θεωρήσεως τοΰ 
υγιούς παρελθόντος καί τών χαρακτηριστικών αύτοϋ οταθμών, οί άνδρες τής 
Αστυνομίας Πόλεων πανηγυρίζουν τό γεγονός τής ΘΟετηρίδος τής υπηρεσίας 

των, όναμιμνησκόμενοι μετ' εύλαβείας τοΰ θαυματουργού έργου τών πρω
ταγωνιστών προκατόχων των.

Ο πλουσιώτατος απολογισμός, εις κοινωνικήν δραστηριότητα καί έθνι- 
κήν προσφοράν, καί ή άξια πόσης άναγνωρίσεως έμπειρία άστυνομικής τακτι
κής δίδουν τό μέτρον κρίσεως τού μεγίστου έργου τής Αστυνομίας Πόλεων 
καί τό δικαίωμα ηύξημένης ύπερηφανείας τών μελών της, έπί τή έπετείω τής 
πρώτης 50ετηρίδος αύτής.

Η οκέψις όλων μας άνατρέχει εις τό παρελθόν, καί όλως ιδιαιτέρως εις 
τήν ήμερομηνίαν τής 1ης Οκτωβρίου 1921, καί μετά συγκινήσεως αναπολεί 
τήν γ ε ν ν α ί α ν  έ κ κ ί ν η σ ι ν  τών πρωτοπόρων συναδέλφων, έκ τής 
ώραίας πόλεως τής Κέρκυρας. ΠέριΕ τής ώραίας αύτής άπαρχής θεωρεί τό 
πνεύμα τής έποχής καί πληροφορείται έναργέστατα ότι ό θεσμός τού Σώμα
τος δέν αποτελεί τυχαϊον γεγονός.

Εμφανίζεται καί είναι πράγματι προϊόν άνωτέρας σκέψεως καί πολιτι
στικής άλλαγής ιδιαιτέρας σημασίας. Αποτελεί συνέπειαν έποχής άναγεννητι- 
κών τάσεων καί Ελληνικής καθαρός προόδου καί έκσυγχρονισμού τής κρα
τικής μηχανής, έν τώ πλαισίω τών νέων ένατενίσεων τής ζωής καί τής πράΕεως.

Αί εύλογώτεραι τών προσδοκιών καί προφητικοί λόγοι θαυμαστής έΕελί- 
Εεως έΕεφράσθησαν πρό καί άμα τη έμφανίσει τού νέου θεσμού έν τή Αστυ
νομική καταστάσει τής Χώρας, έν τή έννοια ότι ή άπαρχή ήτο ιδανική καί ή 
έ κ κ ί ν η σ ι ς  γ ε ν ν α ί α .  Αί μαρτυρίαι τής έποχής, διατυπωθεϊσαι παν- 
τοιοτρόπως καί έΕ υπευθύνων πηγών, χαρακτηρίζουν τήν εισαγωγήν τού θε
σμοϋ τής Αστυνομίας Πόλεων έν Έλλάδι ώς γιγαντιαίαν ώθησιν τών πρα
γμάτων έν τη όστυνομική τακτική καί βασικώς ώς ριζικήν άντικατόοτασιν τοΰ 
παλαιού καί παρηκμασμένου τρόπου άντιμετωπίσεως τού έγκλήματος καί τής έν 
γένει κοινωνικής έκτροπής.

Περαιτέρω, έν τή άναδρομή, πληροφορούμεθα σαφέστατα, ότι ή πρώτη 
έμφάνισις τής Αστυνομίας Πόλεων έν τή πόλει τής Κερκύρας ύπήρΕεν άρί- 
στη, ή δέ άνταπόκρισις τού κοινού υπέρ αύτής άπροσδόκητος. Αί ποικιλότροποι 
έκδηλώσεις συμπάθειας καί θαυμασμού, ύπέρ τού νέου Αστυνομικού θεσμοϋ. 
καί ή καθολική πεποίθησις περί τής όρθότητος τού συστήματος, έΕ αυτών δέ 
ή έμπνευσις τών πρωτοπόρων ύπό τής ιδέας τής φιλοδοξίας, διά μίαν ώ- 
ραίαν καί βασικήν θεμελίωσιν, όπετέλεσαν τό κύρια έφόδια τής γενναίας καί 
άξιομνημονεύτου αύτής έκκινήσεως τοΰ Σώματος.

Ή  προσαρμοστικότης τών μέσων καί τών μέτρων έπιβολής πρός τήν τό
σον περίεργον Ελληνικήν νοοτροπίαν, ή σαφής κατανόησις τής ιδέας τού 
καθήκοντος καί ή έκτέλεσις αύτοΰ, κατά τόν έπωφελέστερον δυνατόν τρό
πον, έδωσαν, εύθύς έΕ άρχής, τό μέτρον κρίσεως καί πράΕεως καί τήν γραμ
μήν πλεύσεως έν τή πορεία τού νέου Αστυνομικού Σώματος.

Ή  ιστορική αύτη άλήθεια μάς ύποχρεώνει εις διαιώνισιν τής μνημης τών 
γεγονότων τής θαυμαστής άρχής τής Ζωής τής Αστυνομίας Πόλεων, χαρα
κτηριστικούς δέ σήμερον, έπί τή συμπληρώσει ΘΟετοϋς ζωής της, χάριν τής 
περιφρουρήσεως τής λαμπρός συνεχείας τού ύψηλοϋ λειτουργήματος της, 
τό όποιον, πανθομολογουμένως, έπί τοσοϋτον σχετίζεται πρός τήν έφαρμο- 
γήν τών άνθρωπίνων σχέσεων, έν τή άρμονική συμβιώσει.

Εϊμεθα καί έκ καθήκοντος ύπόχρεοι νά άναγνωρίσωμεν καί νά προβά- 
λωμεν τήν κοινήν διαπίστωσιν, ότι ή ϊδρυσις καί ή μετέπειτα λαμπρά σταδιο
δρομία τού Σώματός μας άποτελούν πραγματικόν καύχημα, διά τήν σύγχρο
νον έποχήν, καί πολιτιστικήν πρόοδον άΕιοσημείωτον καί χαρακτηριστικήν.

'Αλλά, κυρίως, έκ τής ιστορικής αναδρομής καί προβολής τής άπαρχής 
τοΰ θεσμού τής Αστυνομίας Πόλεων, άγόμεθα εις τήν ορθήν άποψιν τής 
λειτουργίας τού καλώς σκέπτεσθαι καί πράττειν, μέ βάσιν τό ύγιές καί λαμ-



φή μέ τδν Μιχαλακόπουλο. Ό  Μιχ. Κύρ- 
κος καί Π. Ράλλης συμφώνησαν δτι πιδ 
κατάλληλος ήταν δ Παπανδρέου. Ό  Κύρ- 
κος έπισκέφτηκε τδν Παπανδρέου οτδ Κα· 
οτρί καί έξασφάλισε τήν συγκατάθεσί του. 
’Ακολούθησε ουνάντηοη Παπανδρίου — 
Ράλλη — Κύρκου. Ό  Ράλλης άνέπτυξε 
οτδν Παπανδρίου τδν τρόπο πού είχε διαρ
θρωθεί ή στρατιωτική δργάνωοη καί τού 
ώρισε ουνάντηοη μδ τδ στρατιωτικδ άρ- 
χηγδ τοθ κινήματος οτρατηγδ Τσαγκαρί- 
δη. Ή  ουνάντηοη πραγματοποιήθηκε (άρ- 
χές 1938) οτδ οπίτι τού γιατρού Ν. Σμπα- 
ρούνη, οτδν δδδ 'Ομήρου. Οί Παπανδρίου 
καί Τοαγκαρίδης έμειναν σύμφωνοι γιά 
τΙς λετπομίρειες τού κινήματος» (σβλ. 
293).

Τδ κίνημα ούδίποτε έξεδηλώθη. Εις 
τήν δργάνωσιν είχε δοθή δ πομπώδης τ ί
τλος «Πρόμαχοι λαϊκών ίλευθεριών»!! Ή  
κίνησις αύτη, ϊστω καί άριθμούσα ίλάχι- 
οτα μ ίλη, κ α τ ε δ ό θ η ,  ύπδ τών ι
δίων τών μελών της, εις τάς άρχάς καί 
διελύθη διά τής άπομακρύνσεως τών Τσαγ- 
καρίδη—Ματάλα...

Έτέρα ίγίνετο άπόπειρα νά δημιουργη- 
θή κίνηοις μεταξύ τών ύπαξιωματικών, ύ
πδ τών άποτάκτων «δημοκρατικών» άξιω- 
ματικών: συνταγματάρχου Ή λία Διάμε
ση, λοχαγών Νάθαινα καί ’Ορφανού καί 
άνθυπολοχαγού Κουταλίδη. ’Αλλά καί αύ- 
τη είχεν άδοξον τίλος. Τάς δραδυνάς ώ
ρας τής 17ης ’Ιουλίου 1938, πίντε ύπα- 
ξιωματικοί συνηντήθηοαν είς τδ ’Άλσος 
Καισαριανής μ ί τδν Κουταλίδη. Ή  ίπα- 
φή, δμως, ώς συνήθως, είχε κ α τ α - 
δ. ο θ ή είς τάς Άρχάς καί αυνελήφθη- 
σαν άπαντες, άφού, δμως, δ Κουταλίδης 
ίπυροδόλησε καί έτραυμάτισε τρία δργανα 
τής τάξεως. Τδν Μάρτιον 1938 δ ταγμα
τάρχης ί.ά . Ε .Τ ., ύπαρχηγδς τού Έθν. 
Ένωτ. Κόμματος, ίδρυσεν όλιγομελή δργά- 
νωσιν, ύπδ τδν δαρύγδουπον τίτλον «Μυστι
κή ’Επαναστατική Όργάνωσις—ΜΕΟ». Ή  
κίνηοις ήλθε, κατά καιρούς, είς έπαφήν 
καί μέ τδ ΚΚΕ. Τίλος, δ Λιναρδάτος ά- 
ναφίρει καί περί ύπάρξεως, άπδ τού 1033, 
μιάς δργανώσεως κατωτέρων άξιωματι- 
κών, Ιδρυθείσης άπδ τούς Στέφ. Παπαγιάν- 
νη, Ί .  Παλάσκα, Β. Βενετσανόπουλου (έ- 
ξελιχθέντα είς άνώτερον στέλεχος τού 
ΚΚΕ, δρώντα σήμερον είς Σοδ. "Ενωοιν), 
Ί .  Τιμογιαννάκην, Γ. Σαμαρίδην καί 
άλλων.

«Ή δργάνωοη αύτή — συνεχίζει δ Αι- 
ναρδάτος — έμεινε ούσιαστικά «ίν ύπνώ- 
σει» καί πρίν καί στή διάρκεια τής 4ης

Αύγούοτου... Τδ πρακτικδ τής δργάνωσης 
πού μιλούσε καί γιά «μιά σοσιαλιστική 
κοινωνία» τδ είχαν ύπογράψει 80 περίπου 
άξιωματικοί, άνάμεσα στούς δποίους οί 
ταγματάρχες, τότε, Μουοτεράκης (σ. σ. 
προσχωρήσας κατόπιν είς τδν ΕΛΑΣ), 
οί λοχαγοί ’Ιωάν. Κλαδάκης (σ.σ. 
ΕΛΑΣ), I. Χιωτάκης (σ.σ. ΕΛΑΣ καί 
βουλευτής ΕΔΑ), Στ. Νικολόπουλος κ .δ ... 
'Ορισμένα άπδ τά μέλη τής δργανώσεως 
πήραν έπαφή μέ τδ ΚΚΕ καί τδ Άντιδι- 
δακτορικδ Μέτωπο, δπως δ Γ. Σαμαρί- 
δης καί Στ. Παπαγιάννης τδ 1938 μέ τδν 
Κτιστάκη (σ.σ. μέλος τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ) 
καί μέ τδν άπότακτο άντ)χη τού Άντιδι- 
κτατορικού Μετώπου Β. Κούκουρα, τδν Ί .  
Μπαλαγάρη κ.ά. καί δ Άλέκος Παπαΐ- 
ωάννου (άξιωμα,τικδς άεροπορίας) μέ μέ
λος τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ στή Λάρισα κλπ... 
Τά περισσότερα άπδ τά μέλη τής δργανώ
σεως αύτής π λ α ι σ ί ω σ α ν  στην 
κατοχή τδν ΕΛΑΣ». (σ. 317).

Είς τήν σελ. 231, έξ άλλου, άναφέρει: 
«Τδ ΚΚΕ είχε όργανωμένες δυνάμεις καί 
μέσα στδ στρατό. Λίγες βέβαια καί σκόρ
πιες. Στά τέλη τού 1936 πιάστηκε στήν 
Πάτρα δ Νίκος Μπελογιάννης (δ μετέπει- 
τα ίρχικατάσκοπος), πού έκανε τότε τή 
θητεία του, γιά  νά μαρτυρήσει ποιοί άλ
λοι ήταν στήν κομμουνιστική δργάνωοη 
στδ Σύνταγμα... Ή  στρατιωτική κομμου
νιστική δργάνωοη δέν άνακαλύφθηκε. ’Ορ
γανωμένες δυνάμεις τού Α. Μ. ύπήρχαν 
ώς τά 1938—1939 καί στή Σχολή ’Εφέ
δρων Σύρου».

Τά ώς άνω άναφερόμενα άποδεικνύουν, 
διά μίαν είσέτι φοράν, δτι δ Στρατδς έπί 
φαυλοκρατίας είχεν ύποστή διάβρωσιν καί 
έπιρροάς, μή συμβιβαζομένας πρδς τδν έ- 
θνικδν προορισμόν του. Διά τδν λόγον αύ· 
τόν, δέον νά θεωρηθή ώς τιτάνειον τδ έρ- 
γον, τδ δποίον έπετέλεσεν είς τάς ’Ενό
πλους Δυνάμεις ή 4η Αύγούοτου, έκκαθα- 
ρίσασα καί έξυψώαασα ήθικώς, ύλικώς καί 
τεχνικώς ταύτας, ώστε νά καταστούν αί ά- 
νυπέρβλητοι είς άνδρείαν, μαχητικότητα 
καί έθνικήν προσήλωσιν νικηφόροι στρα- 
τιαί τού 1940. Οί έλάχιστοι έπίορκοι, μέ 
τδ δήθεν ύψηλδν χρίσμα τού «δημοκράτου», 
έτέθησαν είς τδ περιθώριον, άνίκανοι νά 
βλάψουν τήν πατρίδα, καί ή τιμωρδς μοί
ρα τής Ελλάδος έπεφύλαξεν είς αΰτούς, 
ώς θά ίδωμεν έν τή έξελίξει τού Ιστορή
ματος, τδ θλιβερδν προνόμιον νά κατα
στούν οί πλεΐστοι έξ αύτών νεροκουβαλη- 
ταί καί δποτελεϊς τών άγραμμάτων καί 
αίμοβόρων καπεταναίων τού ΕΛΑΣ)ΚΚΕ...

Διά νά τελειώνωμεν, μέ τήν έξιατόρη- 
σιν τών φλυαριών καί τού χαρτοπολέμου τού 
πνέοντος τά λοίσθια «πολιτικού» κόσμου, 
άναφέρομεν καί τά έξής: Άπογοητευθέν- 
τες, έκ τών μέχρι τής στιγμής παρασκη- 
νιακών ένεργειών των, δπως παρασύρουν 
τδν σώφρονα Βασιλέα είς διάστααιν μέ τδν 
Έθνικδν Κυβερνήτην, άπηύδηοαν καί συν
έταξαν έντονον προκήρυξιν, ύπογραφομένην 
ύπδ τών Σοφούλη, Καφαντάρη, θεοτόκη 
καί Γ. Παπανδρέου. Ό  Ιίαφαντάρης έξ- 
έδωσε καί έτέραν τοιαύτην, σχεδδν έπανα- 
στατικού χαρακτήρος. Τδ γεγονδς αδτδ 
ούδεμιάν άπολΰτως είχεν έπίδρασιν έπί τού 
λαού μας. Τδ άναφέρομεν, δμως, διά νά 
μάς δοθή ή εύκαιρία ν’ άποκαλύψωμεν, 
διά τού στόματος τού Λιναρδάτου, διά μίαν 
είσέτι φοράν, τδν τρόπον ένεργείας τού 
«πολιτικού» κόσμου:

«Γιά τήν έκτύπωσή της (γράφει δ Λι- 
ναρδάτος), χρησιμοποιήθηκε χειροκίνητο 
πιεστήριο, πού δούλευε γιά λογαριασμέ 
Άντιδικτατορικού Μετώπου, ύπδ τήν έπο- 

/ίττεία τών Ή λία Μπρεδήμα, Γιάννη Πε- 
τσόπουλου (σ.σ. τού γνωστού άνωτάτου 
στελέχους τού ΚΚΕ καί ιδιοκτήτου τού 
«Ριζοσπάστη») καί Κ. Γρηγορίου. Τδ π ιε
στήριο τδ είχε προμηθευτεί δ βουλευτής 
καί διευθυντής τού Πολιτικού Γραφείου 
τού Σοφούλη, Μάνος Γρηγορίου, άπδ τδν 
Γιάννη Πετσόπουλο. Τδ έμπιστεύθηκε στδν 
Φεράλδη (σ.σ. άπότακτον άξιωματικδν τού 
Ναυτικού) καί στήν σύζυγό του, άλ- 
λά λίγο άργότερα έπειδή τούς πα
ρακολουθούσαν, τδ έδωσε στδν Ή λία 
Μπρεδήμα. Στήν άρχή τδ πιεστήριο 
είχε τοποθετηθεί στδ ισόγειο διαμέρισμα 
πολυκατοικίας στή γωνία ’Ακαδημίας καί 
'Ομήρου, άργότερα δμως μεταφέρθηκε σέ 
ύπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στήν 
δδδ Σκουφά άπέναντι στήν Ισπανική Πρε
σβεία. Ή  έκτύπωσή τού έντύπου ύλικοΰ 
(προκηρύξεων κλπ.) τού Άντιδικτατορι- 
κού Μετώπου γινόταν, κατά προτίμηση, τίς 
ώρες πού οί κάτοικοι τού διαμερίσματος 
είχαν κοσμικές συγκεντρώσεις καί έπαιζε 
τδ γραμμόφωνο. Ό  Ή λ. Μπρεδήμας χρη
σιμοποιούσε γιά τήν έκτύπωσή προκηρύ
ξεων καί έναν τυπογράφο τού ‘Γπουργείου 
Τύπου. (’Αφήγηση τού Ή λία  Μπρεδήμα 
πρδς τδν συγγραφέα τού βιβλίου, σ. 298)».

Ή  προκήρυξις είχεν ώς άποτέλεσμα νά 
άπομακρυνθοΰν έκ τής πρωτευούσης μερι
κοί έκ τών συντακτών της.

Δέν πρέπει νά παραλείψωμεν ν’ άναφέ 
ρωμεν, είς τούς έν συγχύσει καί άπογνώ 
σει τελούντας, «πολιτικούς», δτι έγεννή-

Ή  4η Αύγούοτου, έΕύψω- 
σεν ήθικώς, ύλικώς καί τε
χνικώς τάς Ενόπλους Δυ
νάμεις. Είς τήν φωτο
γραφίαν ό Ί .  ΜεταΕδς έν 
μέσω έπιτελών άΕ)κών, είς 
μίαν στρατιωτικήν άσκησιν 

είς τά Κιοϋρκα.
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θη πρός στιγμήν χαί ή παράτολμος σκέ- 
ψις νά δ ο λ ο φ ο ν η θ ή  & ’Εθνικός 
Κυββρνήτης, κατά μετάβασίν του είς τόν 
Μητροπολιτικόν ναόν, πλήν όμως, άπερ- 
ρίφθη ύπό τών ψυχραιμοτέρων. Τό όνομα 
τού άποτάκτου, δστις είχεν άναλάίη τήν 
διάπραξιν τοΟ έγκλήματος, είναι γνωοτόν. 
Δέν θεωροδμεν, όμως, ότι άξίζει τόν κό
πον νά άναφερθή είς τό Ιστόρημά μας.

Εις τήν συνέχειαν θά ϊδωμεν τί άπέγινε 
τό, μέχρι τής έοπέρας τής 4ης Αόγοόοτοο 
1936, πανίσχυρον ΚΚΕ.

«ΛΑΊ'ΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ»

Μέοα είς τήν μέθην τών έπιτυχιών καί 
τής ισχύος καί παρά τάς καθημερινάς κομ- 
ματικάς άνακοινώσεις περί έπικειμένης δι
κτατορίας, τό ΚΚΕ εύρέθη, έν πολλοϊς, ά- 
παράσκευον πρός άντιμετώπιοιν τής νέας 
καταατάσεως. Πριν ή είσέλθωμεν είς τήν 
λίαν ένδιαφέρουσαν έξιατόρηαιν τής, ύπό 
τών Αστυνομικών ’Αρχών, άποδιοργανώ- 
αεως τοΟ ΚΚΕ, δς εϊπωμεν όλίγα τινά 
διά τήν προαπάθειΐν του, πρός σύμπηξιν 
«Λαϊκού Μετώπου», ώς καί τάς πραγματο- 
ποιηθείσας έλαχίστας έκδηλώσεις. Διά 
τάς τελευταίας, άναφέρομεν, ότι πρέπει 
νά οημειώσωμεν τήν τακτικήν ή οό έκδο- 
σιν παρανόμου τύπου καί προκηρύξεων, ώς 
καί μίαν ή δύο «πεταχτές», ώς τάς άπε- 
κάλουν, συγκεντρώσεις. Οδτω, τάς ήμέ- 
ρας (17—22 Νοεμβρίου 1936), καθ’ δς αΐ 
άστυνομικαί δυνάμεις ήσαν άπησχολημέναι 
μέ τάς τελετάς τής μετακομιδής είς ’Α
θήνας, τών -δοτών τών Βασιλέων, μία 
τοιαύτη Ιλα ίε χώραν είς τά Χαυτεϊα, τήν 
ώρα τής μεγάλης κινήσεως.

Είς δμιλητής άνήλθεν έπί ένός καθί
σματος καί προστατευόμενος άπό είδικάς 
δμάδας τής νεολαίας, έξεφώνησε μερικά 
συνθήματα. Έ ν συνεχείς, είς τήν δημιουρ- 
γουμένην τεχνητήν σύγχυοιν, έξηφανίσθη. 
Τήν Ιην Μαρτίου 1938, τό ΚΚΕ έπεχείρη- 
σε, πάλιν κατά τάς ώρας τής μεγάλης 
κινήσεως, έκδήλωσιν, κινητοποιήσαν άρκε- 
τούς όπαδούς του, πλήν δμως αότη κατεδό- 
θη έγκαίρως είς τάσ Άρχάς καί δέν έπρό- 
λαίε νά όμιλήση τό στέλεχος τής Νεο
λαίας, Ν. Τραϊφόρος (έφονεύθη κατά τόν 
Συμμοριτοπόλεμον), τό όποιον είχεν δρι- 
σθή πρός τούτο. Ε πίσης, τό ΚΚΕ προσ- 
επάθησε νά κινητοποιήση τούς φοιτητάς, 
έπ’ εύκαιρίφ τών έορτών τής Έκατονταε- 
τηρίδος τού Πανεπιστημίου καί τής άφίξε-

ως τού Γάλλου ΣοσιαλιστοΟ Υπουργού 
Παιδείας Ζάν Ζαί, όστις άφίχθη τήν 15 
’Απριλίου 1937.

Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας τόν 6- 
πεδέχθησαν αρκετοί φοιτηταί πρό τού Εε- 
νοδοχείου «Μ, Βρεττάνια» μέ συνθήματα 
ύπέρ τής Γαλλίας καί τής Δημοκρατίας. 
’Οργανωτής τών έκδηλώαεων ήτο τό μέλος 
τής Κ.Ε. τού ΚΚΕ ΣπΟρος Καλοδίκης, κα· 
βηΤ’Τ'ήί μαθηματικών. ’Επίσης έκδηλώ- 
σεις Ιλαβον χώραν τήν 20ην ’Απριλίου είς 
Παρνασσόν, κατά τήν δεξίωσιν πρός τιμήν 
τού έν λόγψ σοσιαλιστού 'ΓπουργοΟ τής 
Κυίερνήσεως Λαϊκού Μετώπου τού Δέον
τος Μπλούμ. Ένηργήθησαν μερικαί συλ
λήψεις πρωταιτίων καί στελεχών. Ή  «Κα
θημερινή» τής 26ης Απριλίου 1937, Οπό 
τόν τίτλον «Φοιτηταί», έγραφε χαρακτηρι- 
στικώς:

«Πρέπει νά καταλάβης έσύ, ό Φοιτητής, 
ότι δέν μπορείς, έν όνόματι τής νεότητος, 
τής παιδικής άταξίας, νά φωνάζης: —Κά
τω ή θρησκεία καί κάτω ή Πατρίς καί 
ζήτω ή Ερυθρά 'Ισπανία καί φέρετε νά 
βάλουμε κάτω τά λεπτά τών πλουσίων νά 
τά φδμέϊ.. Διότι μέσα είς αύτάς τάς κραυ- 
γάς δέν Οπάρχουν ούτε ιδανικά, ούτε ι
δεολογία, ούτε νεότης, ούτε όμορφιές. 'Γ· 
πάρχει διάθεσις πρός γενικό πλιατσικολό
γημα, κήρυγμα πρός Οχλοκρατία καί τ ί
ποτε άλλο. ’Αφού, λοιπόν, έσύ δ Φοιτητής 
έχασες τά ιδανικά σου καί έγώ, ώς Κρά
τος, τά έπήρα καί τά έκαμα κτήμα μου 
καί έγώ έχω τώρα τούς πατριωτισμούς 
καί τούς ένθουσιασμούς καί τάς μεγάλας 
Ιδέας ώς λάβαρόν μου, σού λέγω άπλού- 
στατα, ότι δέν μέ συγκινούν οΐ έπαναοτά- 
σεις σου... καί δέν τάς συγχωρώ... Φοι- 
τητής είμαι έγώ. Καί έπειδή ό Φοιτητής 
έπιτρέπεται πού καί πού νά τά σπάζει, θά 
τά σπάσω καί έγώ — καί σύ προσπάθησε 
νά μή παρουσιασθής στό δρόμο μου... ώς 
φανάρι».

Βεβαίως, άργότερον, οί Φοιτηταί τού 
Πανεπιστημίου, τού Πολυτεχνείου καί τών 
άλλων Σχολών, ένετάχθησαν μέ ένθουσια- 
σμόν είς τάς γραμμάς τής «’Εθνικής Όρ- 
γανώσεως Νέων» —ΕΟΝ—κατά μεγίστην 
πλειοψηφίαν.

Διά τήν σύμπηξιν Λαϊκού Μετώπου, at 
ένέργειαι τού ΚΚΕ ήρχισαν άπό τάς πρώ- 
τας ήμέρας τής μεταβολής, παρά τά, Οπό 
μυθιστορηματικάς συνθήκας, συνεχή κτυπή
ματα τών ’Αρχών ’Ασφαλείας, δτινα ύφί- 
σταντο καί περί ών θά άσχοληθώμεν είς

Ιδιον κεφάλαιον, λόγψ τού ένδιαφέροντος 
καί τής σοβαρότητός των.

Μεταξύ τών άνωτέρω στελεχών τού ΚΚΕ, 
ιδιαιτέραν δραστηριότητα έπέδειξεν ό Νί
κος Καρβούνης. Οδτος έγεννήθη τό έτος 
1880, είς ’Ιθάκην, ήτο δέ υίός εύκαταοτά- 
του έπιχειρηματίου. Τά παιδικά του έτη 
διήλθεν είς Ρουμανίαν. Τό έτος 1900 έγ- 
καθίσταται είς Αθήνας, ένθα έφοίτησεν 
είς τό Πανεπιστήμιου καί είργάσθη είς έ· 
φοπλιστικήν έπιχείρησιν. Ήοχολήθη μέ 
τήν δημοσιογραφίαν, είς ήν διέπρεψε. Είρ
γάσθη είς τό «Σκρίπ», τήν «Εστίαν», κυ
ρίως δέ είς τήν «Πρωίαν» καί τόν «Ριζο
σπάστη» (ψευδώνυμον Κ. Μαυροθαλασαί- 
της), ώς άρθρογράφος, διευθυντής συντά
ξεως καί ιδιαιτέρως ώς έπιφυλλιδογρά- 
φος. Έξέδωσε, μετά τού κομμουνιστού ποι 
ητοΰ Κώστα Βάρναλη, τό Φιλολογικόν πε
ριοδικόν «Ήγηαώ». Έγραψε ποιήματα, 
διηγήματα, δοκίμια, κριτικάς κλπ., αί δέ 
πολεμικά! άνταποκρίσεις του, έκ Μ. 'Α
σίας, ήσαν έπιτυχεϊς. 'Αφού περιεπλχνήθη 
ίδεολογικώς είς τόν τεκτονισμόν καί τήν 
θεοσοφικήν 'Εταιρίαν, τό 1931 προσχω
ρεί είς τόν Μαρξισμόν καί γίνεται μέλος 
τού ΚΚΕ, άναπτύξας πλουσίαν θεωρητι
κήν, πολιτικήν καί κομματικήν δράσιν. 
Κατά τήν μεταβολήν τής 4ης Αύγούοτον, 
συνελήφθη, πλήν δμως, έπεμβάσει διαφό
ρων «άνθρώπων τών γραμμάτων», άφέθη 
έλεύθερος καί συνέχισε τήν δράσιν του, κυ
ρίως μεταξύ τών διανοουμένων καί τών 
Νέων. ’Αργότερου, κατά τήν κατοχήν, ουν- 
ελήφθη Οπό τών ’Αρχών ’Ασφαλείας, πλήν 
δμως καί πάλιν, έπεμβάσει διαφόρων ηα 
ραγόντων, άφέθη έλεύθερος, ουνεχίσας 
τήν κομμουνιστικήν δράσιν του, νομιμοφα- 
νώς μέν, διά τής «Πρωίας», παρανόμως 
δέ, διά τών κομμουνιστικών έντύπων. Κα- 
ταστάς μέλος τής Κ.Ε. τού ΚΙίΙι, μετα
βαίνει, τάς άρχάς τού 1944, είς τήν άν· 
ταρτοκρατουμένην 'Ελλάδα καί άναλαμβά- 
νει τό γραφεϊον τύπου τής κομμουνιστι
κής ψευδοκυδερνήσεως ΠΕΕΑ. Τό τραγούδι 
τών έαμοκομμουν ιστών άνταρτών «Βρον
τάει ό "Ολυμπος» είναι ίδικό του καί έτρα- 
γουδήθη κατά τήν κηδείαν του, τό έτος 
1947, ένφ ό συμμοριτοπόλεμος είχεν, ήδη, 
άρχίσει!! Μετά τήν Βάρκιζαν, ήτο διευ
θυντής τών Γραφείων Τύπου τού ΕΑΜ, μη
δέποτε όχληθείς.

(Συνεχίζεται)

Μετά τήν 4ην Αύγούστου, 
ή νεολαία έπανεϋρε τόν 
δρόμον της καί, άπηλλα- 
Υμένη τού κομμουνιστικού 
έναγκαλιομοϋ, ήγωνίοθη 

διά τά έθνικά Ιδανικά.
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΦΟΝΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΟΣ

Έκ τοϋ Γερμανικού περιοδικού 
KRIMIN ALISTIK

Ένας θυρωρός πλημμυρισμένος άπό μίσος διά τον έργο- 
δότην του, μέ τον όποιον είχεν οικονομικός διαφοράς, * 

φονεύει τούτον, την νεαράν θυγατέρα του και έπειτα, μέ 
τό ίδιον περίστροφον αΰτοκτονεΐ και ό ίδιος.

■ΡΟΝ ΑΠΕΚΑΛΟΥΝ «Τσάρον των
"  σπιτιών», τόν Αρχιτέκτονα Ίωάν- 

νην Λάγκ, 56 έτών. Τοϋ άνήκον περί
που χίλιες κατοικίε εις διάφορα συγκρο
τήματα. Φαίνεται, όμως άτι, τόν τε
λευταίο καιρό, είχεν ύπερβή τάς δυνα
τότητάς του, διότι είχε κηρυχθή εις πτώ- 
χευσιν. Τη έγκρίσει τοϋ διαχειριστοϋ της 
πτωχευτικής περιουσίας, έξηκολούθη τό 
γραφεϊον Λάγκ νά διαχειρίζεται, ώς καί 
πρότερον, τάς κατοικίας.

Ά μα  τη άποπερατώσει τοϋ συγκρο
τήματος κατοικιών, εις τήν οδόν Rie- 
denburg, ό Λάγκ προσέλαβε, διά δύο πο
λυκατοικίας τών 180 διαμερισμάτων, ώς 
θυρωρόν τόν, τότε, 26είή, έγγαμον 
Spengler Alexander Hilger. Ό  Λάγκ έπί- 
πλωσεν, εις τόν τελευταϊον όροφον μιας 
πολυκατοικίας, ένα όνετον διαμέρισμα, 
300 τ ε ρ . μέτρων περίπου, εις τό όποιον 
καί κατώκει μέ τήν 21έτιδα κόρην του 
Chris tel.

’Επί 5 έτη, ό θυρωρός Hilger είργά- 
σθη πρός πλήρη ίκανοποίηοιν τοϋ έργο- 
δότου του. Μεταξύ των, λέγεται, ότι 
είχεν άναπτυχθή κάποια φιλία. Κατά τό 
παρελθόν έτος, προέκυψαν διάφοροί, 
άφ' ένός, μεταξύ τών ένοικων τοϋ συγ
κροτήματος καί τοϋ θυρωροϋ, άφ' έτέ- 
ρου δέ, μεταξύ τοϋ Hilger καί τοϋ Λάγκ. 
Μέ τόν καιρόν, ό Hilger έγινε Δεσπό
της, ό όποιος διέβαλε τούς ένοικους, 
όσόκις τοϋ έπαρουσιάΖετο ή ευκαιρία. 
Είχεν άποκτήσει τήν συνήθειαν νά κα- 
ταναλίοκη περισσότερον οινόπνευμα τού 
κανονικού. Είχε γίνει ευερέθιστος καί 
άδικος.

Άρχικώς, ό Λάγκ ύπεραοπίΖετο τόν 
θυρωρόν του, όταν, δικαίως, διεμαρ- 
τύροντο οί ένοικοι. Όταν, όμως, διε- 
πίστωοεν, ότι διεχειρίΖετο ούχί σκοπί
μως τό διαθέσιμα χρήματα, διοχετεύων 
ταϋτα εις τά θυλάκιά του, έπήλθε ρή- 
ξις μεταξύ θυρωροϋ καί ιδιοκτήτου. Ό  
τελευταίος ήλεγξε όλας τάς δραστηριό
τητας τοϋ θυρωροϋ του καί διεπίστωσεν 
άνωμαλίας.

Τελικώς, έπήλθε συμφωνία μεταξύ 
τοϋ διαχειριστοϋ τής πτωχευτικής πε
ριουσίας καί τοϋ άρχιτέκτονος Λάγκ, 
βάσει τής όποιας άπαντα τά διά τά συγ
κροτήματα κατοικιών άναγκαία ύλικά θά 
έκλειδώνοντο καί θά παρεδίδοντο εις 
τόν θυρωρόν, ύπό έντεταλμένου τοϋ 
Λάγκ. Ή  διά τοϋ μέτρου τούτου διατυ- 
πουμένη δυσπιοτία έξώργιοε πολύ τόν 
όξύθυμον Hilger. Διετύπωσε τήν κακήν 
διάθεσίν του, κατά τός μετά τοϋ έργο- 
δότου του διαπραγματεύσεις, δι' άπρε-

πών έκφράοεων. Κατά τήν διάρκειαν 
τής συνομιλίας, ό Λάγκ, έν τή συγχύσει 
του, έπέπληξε Ζωηρώς τόν Hilger. Ό  
Λάγκ άπήτησε τήν άμεσον παράδοσιν ό
λων τών κλειδιών τού συγκροτήματος 
καί προειδοποίησεν τόν Hilger νά μήν 
τολμήση νά προβη εις σαμποτόΖ έντός 
τού συγκροτήματος. Έφθασαν μέχρις 
άπολύσεως καί παραιτήσεως, άμοιβαίως.

Εξαιρετικά συγχυσμένος έφυγεν ό 
Hilger τό πρωί άπό τό γραφεϊον τού 
Λάγκ καί έπεσκέφθη, έν συνεχείρ, κατά 
τήν συνήθειάν του, περισσοτέρας τα
βέρνας, όπου κατηνάλωσεν άρκετόν οι
νόπνευμα. Μόλις τήν 19,30' ώραν έπέ- 
οτρεψεν εις τήν οικίαν του. Εις έρώτη- 
σιν τής συΖύγου του, πού ήτο καί έάν 
είχεν εϋρει άλλην έργασίαν, ό Hilger έ- 
δήλωσεν, ότι όλα αύτά δέν είχον πλέον 
τόσην σημασίαν, διότι είχε οκεφθή τό 
όλον Ζήτημα, τό όποιον θά έρρύθμιΖε 
μέ τόν Λάγκ, κατ' άλλον τρόπον.

Έκ τής φράοεως ταύτης, συμπεραίνε- 
ται, έν συνδυασμό) μετά τών, έν συνε- 
χει'φ, πράξεων, ότι ό Hilger είχεν, ήδη, 
κατά τήν στιγμήν ταύτην, άποφασίσει, 
νά φονεύση τόν έργοδότην του.

Ώ ς  φαίνεται, ό Hilger διεκπεραίωσε, 
έν συνεχεία, μέ ήσυχίαν ώρισμένας μι
κρός έργασίας έντός τοϋ συγκροτήμα
τος, καί άπεκάλυψε, κατά τάς 21,30', 
εις τήν γυναίκα του, ότι θά μετέβαινεν 
εις τήν οικίαν τού Λάγκ, διά νά συΖη- 
τήοη μαΖί του τό θέμα. Ανέβηκε μέ τό 
άοανσέρ εις τόν 13ον όροφόν, έκτύπη- 
σεν τόν κώδωνα τού διαμερίσματος τοϋ 
Λάγκ, ό όποιος τόν άφισε νά είσέλθη 
εις τό διαμέρισμα. Ο Λάγκ έκάθητο, 
προηγουμένως, πρό τής τηλεοράσεως 
καί έκάπνιΖεν. Βάσει τών εύρεθέντων 
στοιχείων, ό Hilger θά πρέπει, μόλις 
είσήλθεν εις τό διαυέρισμα, εις τό χώλ, 
νά έξήγαγε περίστροφον καί νά ήπείλη- 
οε τόν Λάγκ. Ο Λάγκ προσεπάθησε νά 
εύρη έν άσφαλές μέρος έντός τοϋ διαμε
ρίσματος. Μέσω ένός διαδρόμου, ό 
Λάγκ μόλις καί έπρόλαβε νά φθάση εις 
τό λουτρόν' δέν ήδυνήθη, όμως, νά 
κλείση τήν θύραν, διότι ό Hilger ήτο ήδη 
κοντά του καί τόν ήπείλει μέ τό περί
στροφον, μάρκας Le Basque, τών 7,65 
χιλστ., τό όποιον είχε κληρονομήσει άπό 
τόν πατέρα του. Διά πρώτην φοράν, ό 
Hilger έπυροβόλησε μέ κατεύθυνσιν τήν 
όροφήν. Τό βλήμα διεπέρασε τήν μισό- 
κλειστον θύραν τοϋ λουτρού εις τό άνω 
τμήμα. "Υστεοα ό Hilger κατηύθυνε τό 
όπλον εις τήν κεφαλήν τού Λάγκ καί έ
πυροβόλησε δίς, έξ άποοτάσεως ένός 
μέτρου, περίπου.
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Ό  Λάγκ έβλήθη εις τήν κεφαλήν καί 
τόν λαιμόν. Αμφότεροι οί πυροβολι
σμοί ήσαν θανατηφόροι. Μέ τό αναμμέ
νο τσιγάρο, ακόμη εις τό χέρι, ό Λάγκ 
έπεσε άνάσκελα εις τό δωμάτιον τοϋ 
λουτρού καί έμεινεν άκίνητος.
Ή  κόρη τού άρχιτέκτονος Λάγκ, ή 21έτις 
φοιτήτρια Christel Lang, εύρίσκετο, κα
τά τήν .στιγμήν τοϋ περιστατικού, εις τό 
κρεββάτι της. Αφυπνισθεϊσα έκ τών πυ
ροβολισμών, θά πρέπη νά έτρεΕεν άπό 
τό δωμάτιόν της εις τό χώλ καί νά πα- 
ρηκολούθησε τόν φόνον τοϋ πατρός της. 
"Ηρχισε νά κραυγάΖη καί ούτως έπέσυ- 
ρε τήν προσοχήν τοϋ θυρωρού.

Ό  Hilger κατεδίωΕε τήν φεύγουσαν 
φοιτήτριαν μέχρι τοϋ δωματίου της καί 
έφόνευσε τήν έμπροσθέν του γονατισμέ- 
νην καί μόνον μέ τό νυκτικό της ένδε- 
δυμένην κοπέλα μέ έναν πυροβολισμόν 
εις τήν καρδίαν, άπό άποστόσεως 60 
έκατοστ. περίπου.

Αμέσως, μετά τήν πράΕιν του, ό 
Hilger έγκατέλειψε τό διαμέρισμα Λάγκ, 
χωρίς έμφανή ταραχήν. Μία ένοικιά- 
οτρια, ή όποια είχεν άκούσει τούς πυ
ροβολισμούς, τούς είχεν έκλόβει, όμως, 
ώς κάποιαν βλάβην τοϋ άνελκυστήρος, 
τόν είδε νά έΕέρχεται τοϋ διαμερίσμα
τος. Εις τήν έρώτησιν τής γυναικός, 
έάν συμβαίνει τίποτε τό ιδιαίτερον, ό 
Hilger άπήντηοεν ότι δύναται νά είναι 
ήσυχος, δέν συμβαίνει τίποτε. Ό  Hilger 
έγκατέλειψε, έν συνεχεία, τό συγκρό
τημα, όπέρριψε, καθ' όδόν, 12 σφαίρας. 
Ακολούθως, έγκατέλειψε τήν πόλιν καί 

έφθασε μέχρι τήν κλιτύν τοϋ αύτοκινη- 
τοδρόμου. Εκεί, έστρεψε τό όπλον κα
τά τοϋ έαυτοϋ του καί έτραυματίσθη σο- 
βαρώς εις τήν κεφαλήν, περιελθών εις 
αφασίαν.

Έν τώ μεταΕύ, ήτο ή ώρα 23. Μία 
έπιστρέφουσα καθαρίστρια εϋρε τόν 
Hilger ρογχάΖοντα καί ένόμισεν ότι εύ
ρίσκετο ένώπιόν της μεθυσμένος. Παρά 
ταϋτα, ειδοποίησε τήν άστυνομίαν. Ή  
"Αμεσος Δράσις εϋρε τόν Hilger μέ τό 
τραύμα εις τήν κεφαλήν καί τό όπλον 
εις τό χέρι. Ό  τραυματίας διεκομίοθη 
άμέσως εις τό νοσοκομεϊον καί έτυχεν 
ιατρικής περιθάλψεως. Άπέθανε μίαν 
ώραν όργότερον.

Κατά τήν στιγμήν πού άνευρέθη ό 
Hilger δέν είχε γίνει είσέτι γνωστός ό 
φόνος εις τήν κατοικίαν τοϋ Λάγκ. "Ο
ταν ό Hilger εύρίσκετο εις τό νοσοκο- 
μεϊον, ή άστυνομία έκάλεσε τήν σύΖυ- 
γόν του διά νά λάθη πληροφορίας περί 
τοϋ βαρέως τραυματισμένου. Ή  Κυρία 
Hilger, άνέφερε κατά τήν συΖήτησιν τού
την, ότι ό σύΖυγός,της, 2 ώρες προη
γουμένως, είχε μεταβή εις τό διαμέρι
σμα τού άρχιτέκτονος Λάγκ. Αμέσως 
προσεπάθησαν οί, έν τώ μεταΕύ, άφι- 
χθέντες ύπάλληλοι τής άοτυνομίας διώ- 
Εεως τού έγκλήματος, νά λάβουν πλη
ροφορίας άπό τόν Λάγκ. Εις τά έπανει- 
λημμένα κουδουνίσματα δέν έκινήθη τ ί
ποτε έντός τοϋ διαμερίσματος, ένώ έ- 
καιε τό φώς. Τελικώς, έγένετο διάρρη- 
Εις τοϋ διαμερίσματος. Οί άατυνομικοί 
εύρον πρώτα τόν άρχιτέκτονα Λάγκ νε
κρόν, έντός τού λουτρού (είκ. 1). Κα
τόπιν έρεύνης, έντός τοϋ διαμερίσμα
τος, εύρέθη καί ή φοιτήτρια Christel 
Lang νεκρή, έντός τού δωματίου, έπί 
τοϋ δαπέδου (είκ. 2).

Είκ. 1: Έφονεύθη έκ μίσους.

Διά τήν έγκληματολογικήν ύπηρεσίαν 
δέν ήτο δύσκολον, βάσει τών άνευρε- 
θέντων ιχνών καί τών μαρτυριών, νά 
άποδειΈη, ότι ό Ιωάννης Λάγκ καί ή 
κόρη του Christel, εϊχον φονευθή ύπό 
τοϋ Hilger, μέ τό όπλον τοϋ τελευταίου,

καί ότι, έν συνεχεία, ό Hilger είχεν αύ- 
τοκτονήσει.

Απερίγραπτον μίσος είχεν οδηγήσει 
τόν δεσποτικόν καί όΕύθυμον θυρωρόν 
εις τόν έν ψυχρώ φόνον τού έργοδότου 
του, είχε δέ συμπεριλάβει εις τό μίσος 
του καί τήν άθώαν θυγατέρα αύτοϋ.

Είκ. 2: Συμπεριελήφθη εις τδ μίσος του.
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Ύπό τοΟ JOHN BARRON 
Μετάφρ. Άστυν. A' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑ

Eic προηγούμενα τεύχη τοΰ περιοδικού μοο. έπληροφορήθη ό άναγνώστηο, 
περί τοϋ τρόπου δράσεωο καί λειτουργίαο τής Σοβιετικής Αστυνομίας καί πα- 
ρηκολούθησε τά κεφάλαια: 1) Ή  έκπαΐδευοις ένόο Σοβιετικού κατασκόπου και 
2) Ή  μεταστροφή τοϋ κατασκόπου, τά όποια άποτελοϋν έκλογάα έκ τοϋ υπό 
έκδοσιν εΙ ςΗ.Π.Α. βιβλίου ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, ώς σήμερον όνομάΖεται ή Σοβιετική 
Μυστική Αστυνομία. Κατά τήν συγκέντρωσιν στοιχείων διό τό έν θέματι θιθλίον, 
οΙ έκδόται τοϋ Αμερικανικού περιοδικού REEDER S DIGEST, έχουν μελετήσει 
70 περίπου παραδείγματα Σοβιετικών έπιχειρήοεων καί άποπειρών απαγωγής 
ξένων εις τήν Μόσχαν. Άποδεικνύουν ταϋτα ότι ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ - ή  ένιοία υπη
ρεσία πληροφοριών μέοω τής όποΐας όλη ή Ζωή είς τήν Σοβιετικήν Ενωσιν κα
νονίζεται καί έλέγχεται— έχει κατ’ έπανάληψιν άποπλανήσει, έχει χορηγήσει 
ναρκωτικά, έχει άσκήοει σωματικήν βίαν είς έπισκέπτας, έπί τψ τέλει τού έΕαναγ- 
κασμοΰ των είς προδοσίαν. Πράττουσα οϋτω, έχει τελειοποιήσει παλαιός πονη
ριάς καί πανουργίας κατασκοπείας, είς νέα καί θανάσιμα τεχνάσματα. Αί τρομε
ροί καί άηδεϊς άποκαλύψεις τών όλλοκότων τούτων μεθόδων, αί όποιοι άκολου- 
θοΰν, δύνανται μόνον νά άφήοουν είς τόν άναγνώστην ένα αίσθημα φρίκης, διά 
τήν περιφρόνησιν τής άνθρωπίνης άΕιοπρεπείας. .

Προβαϊνον είς ουμπύκνωσιν τής ύλης τοϋ ώς άνω βιβλίου (ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ} 
τό DIGEST άσχολεΐται κυρίως μέ τήν ύπό τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ παγίδευσιν ενός 
Γάλλου πρεσβευτοϋ, καθ' ήν έχρησιμοποιήθη ώς δέλεαρ τό σέΕ. Αί λεπτομέρειαι 
τής ύποθέσεως ταύτης έτηρήθησαν μυστικά! έπί έτη. Κατά τούς τελευταίους 
όλίγους μήνας μόνον τό DIGEST κατέστη Ικανόν, μέσφ έΕαντλητικών έρευνών 
καί συνεντεύΕεων νό φέρη είς φώς τήν Ιστορίαν. Είναι, ή πλέον δραματική καί 
αποκαλυπτική όλων τών περιπτώσεων είς τάς λεπτομέρειας της, έπειδή τά στοι
χεία καί αί πληροφορΙαι άρύονται άπό μέσα άπό τήν ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, Οί στόχοι 
τής έπιχειρήσεως ταύτης έτυχε νά είναι Γαλλικοί. Ενδεχομένως, στόχοι τόοον 
εύκόλως ήτο δυνατόν νά είχον γίνει διπλωμάται οίασδήποτε έθνικότητος. Πάν
τως, τά πλέον συχνά θύματα τών προκλήσεων τής ΚΑΓΚΕ-ΜΠΕ άποβαίνουν πο- 
λίται τοϋ «Πρωταρχικού έχθροϋ», τών Η.Π.Α. Στοχος τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ είναι 
καί παραμένουν αί Η.Π.Α.

Οί ειδικοί έμπειρογνώμονες τής ύπηρεσίας άντικατασκοπείας, οί όποιοι πρέ
πει καθημερινώς νά άγωνίΖωνται έναντίον τών Σοβιετικών μηχανορραφιών καί 
δολοπλοκιών πιστεύουν, ότι ό κόομος θά έπρεπε τώρα νά μάθη όλόκληρον τήν 
ιστορίαν περί τοϋ πώς ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ συμπεριεφέρθη πρός τούς Γάλλους είς τήν 
Μόσχαν, συμφωνοϋντες μέ ένα έπίσημον ύπάλληλον, εύρέως έκτιμώμενον με- 
ταΕύ τών μελών τής Εύρωπαϊκής άσφαλείας, ό όποιος διακηρύσσει: «Άναποφεύ- 
κτως, ή δημοσίευσις αύτής τής ιστορίας θά προκαλέση προσωπικήν άνησυχίαν 
είς όλίγους. Πιστεύω, όμως, ότι θά έΕυπηρετήση είς τήν διάσωσιν πολλών άλ
λων έκ προσωπικών περιπετειών καί τραγωδιών».

ΜΙΑΝ ΓΛΪΚΕΙΑΝ έσπέραν τοΟ Σεπτεμ
βρίου ένας μεαήλιξ Ρώσος έξήλθε κρυ

φίως έξ ένός πενιχρού ξενοδοχείου τον 
Λονδίνου, όπου διέμεινε μετά μιάς άντιπρο- 
σωπείας Σοβιετικών περιηγητών. Κρυμμέ
να έντδς τών έλαφρών άποσκευών, τάς ό
ποιας έφερε μεθ’ έαυτοΰ, ήσαν μικροφίλμς

σημειώσεων, τάς δποίας είχεν γράψει κα
τά τήν διάρκειαν πολλών νυκτών είς τήν 
Μόσχαν. Έ χω ν ύπ’ δψιν του δτι είχεν είς 
τήν διάθεσίν του μόνον όλίγα λεπτά πριν 
ή ή άπουσία του γίνη άντιληπτή, δ Ρώσος 
έαπευσεν έν σπουδή, κατά μήκος τής έξο- 
χικής δδού Μπέϊα Μπάϊν Γουώτερ καί έξη-

φανίαθη ίντός τοΟ Χάΐντ Πάρκ. Τήν έσπέ- 
ραν έκείνην, ύπό τήν ίσχυράν προστασίαν 
φρουράς, ήρχισε νά όμιλή είς τρεις Βρετ- 
τανούς Αξιωματικούς τής ύπηρεσίας πλη
ροφοριών. Τό δνομά του: ΓιοΟρι Βασίλιε- 
βιτς Κρότκωφ. Ή  έργασία του μέχρι τής 
ήμέρας έκείνης: ’Εργάτης και πράκτωρ 
τών συμφερόντων τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ. At 
άποκαλύψεις τοΟ Κρότκωφ κατέπληξαν 
τούς Βρεττανούς. Ή  τρομακτική κατάπλη- 
ξις έπεξετάθη είς τούς Παρισίους καί τήν 
Ούάσιγκτων τήν έπομένην, έπειτα άπό τήν 
άφιξιν τών έπειγόντων μηνυμάτων έκ τής 
'Αγγλίας. 'Εντός όλίγου, κατέφθασεν είς 
τι ιδιωτικόν μέγαρον, έπί μιάς παρόδου 
τού Λονδίνου, ένας Ανώτερος Αξιωματικός 
τής Γαλλικής Άντικατασκοπείας, διά μίαν 
προσωπικήν συνέντευξιν καί λήψιν περιλη
πτικών στοιχείων ύπό τών Βρεττανών. Ό  
Γάλλος άξιωματκός έθορυβήθη έκ τών πε· 
ριελθόντων είς γνώσιν του καί έταράχθη 
τόοον, ώστε έπέστρεψεν Αεροπορικώς είς 
Παρισίους τήν ιδίαν έκείνην ήμέραν. 'Απο
φασισμένος, δπως μεταφέρη τό πλήρες νό
ημα τών άνακαλύψεών του έπί άνωτάτου 
έπιπέδου, έπέτυχεν έμπιστευτικήν Ακρόα- 
σιν παρά τφ Υπασπιστή τού Προέδρου Κα
ρόλου Ντέ Γκώλλ, είς 8ν καί Ανέφερεν 
8,τι έπληροφορήθη. Ή  πληροφορία, ώς εί- 
κός, κατετρόμαξε τόν Ντέ Γκώλλ πλήν βέν 
τόν έπτόησεν. Εύθύς Αμέσως, Ανευ τού 
έλαχίστου διαταγμοΟ, έξέδωκεν τήν δια
ταγήν: 'Ερευνήσατε καί Ανακαλύψατε τήν 
πλήρη Αλήθειαν, οΐαδήποτε καί έάν είναι 
αδτη.

Ή δη οί πλέον έμπιστοι καί δριστοι Αν- 
δρες τής ύπηρεσίας Αντικατασκοπείας τής 
Γαλλίας, ήρξαντο μίαν εύρείας έκτάσεως 
έρευναν. Μεθοδικώς ένεργοΟντες, άπεκά- 
λυψαν, έν πάση λεπτομερείφ, 8τι ύπό τής 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠβ είχεν έξυφανθή συνωμοσία, 
έχουσα ώς στόχον της τήν καρδίαν τής 
Γαλλίας. Ή  τερατώδης κακοήθειά της καί 
περιπλοκή, κατέπληξαν Ακόμη καί έκεί- 
νους έκ τών Δυτικών ειδικών, οΐτινες κα
τανοούν ώς έκ τής πλευράς των, τήν δλε- 
θρίαν καί θανατηφόρον δεξιοτεχνίαν τής 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ.

Μέ τήν ένθάρρυνοιν τού Γραμματέως τού 
Κόμματος, Νικήτα Σ. Κρούστσεφ, άνεκά- 
λυψαν ot Γάλλοι έρευνηταί, δτι ή ΚΑ- 
ΓΚΕ-ΜΠΕ είχεν άναλάδει τήν έπιχείρη- 
σιν, δπως έξασφαλίαη μίαν κεκρυμμένην 
λαβήν έπί τού Γάλλου πρεσβευτού είς τήν 
Μόσχαν καί έκμεταλλευομένη μίαν Αδυνα
μίαν του νά τόν παγιδεύση, χρησιμοποιού
σα ώς δέλεαρ τάς ώραίας γυναίκας. Δω
δεκάδες φημισμένων Σοβιετικών καλλιτε
χνών καί διανοουμένων, έλεγχομένων ύπό 
τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, έλαβον μέρος είς τό 
σχέδιον. Έπιδοθέντες είς τό έργων των, 
σχέδιον. Έπιδοθέντες είς τό έργον των, 
110 Αξιωματούχους τού ’Επιτελείου τής 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, άπό πράκτορας καί γυναί
κας, πεπειραμένας είς τόν έκμαυλισμόν. 
Τό Αποτέλεσμα τής όργανωθείσης αύτής 
έπιχειρήσεως, ήτο ή πολιορκία δλοκλήρου 
τής Γαλλικής Πρεσβείας καί ή δδήγησις 
ένός εύυπολήπτου Γάλλου είς τόν θάνα
τον.

Δέον νά παρατηρηθή έπί πλέον, δτι ή έ- 
πιχείρησις τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ πρός παγί- 
δευσιν τού πρέσβεως, δταν άπεκαλύφθη δ- 
πό τού Ρώσου Αποστάτου, είχεν ήδη προ
χωρήσει πολύ έπικινδύνως.

Ή  άποκάλυψις τής Σοβιετικής συνωμο
σίας, ώς είκός, ώδήγησε τήν δολοπλο
κίαν αύτήν είς ναυάγιον Απαξ διά παντός.
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"Αν άφήσωμεν κατά μέρος τά προκλη- 
θέντα ψυχικά τραύματα καί τόν φόνον έ- 
νός Ανθρώπου, αΐ ληστρικαί έπιθέσεις τής 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ έναντίον τής Γαλλικές Πρε
σβείας τείνουν έσχάτως μέ τήν πάροδον 
τών έτών νά έχουν μειωμένην οημασίαν. 
Κατ’ αύτήν τήν έννοιαν ή ιδιαιτέρας ση
μασίας έπιχείρησις αύτής, δέν έσημείωαεν 
ένα μεγάλον μεσουράνημα, είς προδοσίαν, 
είς τρόπον ώστε νά έχωμεν μεταβολήν τής 

» Ιστορίας. Έν τούτοις δμως, παρουσιάζει 
μέγα ένδιαφέρον καί έχει μεγάλην σπου- 
δαιότητα τό γεγονός τούτο, διότι έφοδιά- 
ζει τούς Δυτικούς μέ μίαν δνευ προηγου
μένου Ικανότητα νά βλέπουν άπό τό έσω- 
τερικόν τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ τάς άνατρεπτι- 
κάς μεθόδους, τάς χρησιμοποιουμένας έ
ναντίον τών ξένων διπλωματών, δημοσιο
γράφων, λογίων καί περιηγητών, δλων 
τών έθνικοτήτων καί καταδεικνύει σαφώς, 
τήν πρωτοφανή έφευρετικότητα, τήν δ- 
ποίαν τό Σοβιετικόν σύστημα έπινοεί.

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ

m s i  έ γ γ ρ α φ ω ν ·
Ή  Ακριβής ήμερομηνία, καθ’ ήν ή ΚΑ- 

ΓΚΕ-ΜΠΕ ήρχισε τήν πολιορκίαν της έ
ναντίον τών Γάλλων δέν είναι δυνατόν νά 
καθορισθή έπακριβώς. Είναι βμως, βέβαιον, 
δτι μίαν άαυνήθως θερμήν ήμέραν τού ’Ι 
ουνίου 1956, 6 Γιούρι Βασίλιεβιτς Κρότκωφ 
έκλήθη διά μίαν προσωπικήν συνάντησιν 
μέ τόν ’Αρχηγόν τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ είς 
ένα δνετον καί εύρύχωρον δωμάτιον Ινός 
ξενοδοχείου τής Μόσχας. Ή  μακροχρόνιος 
πείρα τού Κρότκωφ είς τόσον πολλάς έπι- 
χειρήσεις τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, είς δς είχε 
λάβει μέρος, τόν είχε κάνει ώστε νά μή 
έκπλήττεται άπό τοιούτου είδους προσκλή
σεις. "Ομως, αί πρώται τραχείς καί άπότο- 

k μοι φράσεις τού Συνταγματάρχου τής ΚΑ- 
ΓΚΕ-ΜΠΕ Λεονίντ Πέτροδιτς Κουναβίν, 
τόν κατέπληξαν.

«Έχομεν μίαν καινούργιαν Αποστολήν.

Τόν πρεσβευτήν τής Γαλλίας —άνεκοίνω- 
σεν ύπερηφάνως δ Κουναβίν.— Είναι Α
νάγκη νά τόν κερδίσωμεν Ανεξαρτήτως τού 
πόσος χρόνος θά χρειααθή».

Μέ έντονον αίσθημα χαράς δ Κουναβίν, 
προφανώς άπεσκόπει είς τό νά έντυπωσιά- 
ση τόν Κροτκώφ μέ τήν Αναγγελίαν τής 
νέας Αποστολής. «Σάς δμολογώ, δτι οΰ- 
δέποτε έχει ένεργηθή έπιχείρησις τοιαύ- 
της κλίμακος», εΐπεν. «Ή διαταγή προέρ
χεται άπ’ εύθείας άπό τήν κορυφήν. Ό  Νι
κήτα Σεργκέγιεβιτς, δ ίδιος, έπιθυμεί τήν 
αιχμαλωσίαν του».

"Ενας πελώριος δνδρας μέ καστανήν κό- 
μην, άγρια Αμυγδαλωτά μάτια καί προ
κλητικήν δψιν χωρικού, δ Κουναβίν, ήτο 
γνωστός διά τήν σκληρότητα καί τόν φα
νατισμόν του. Κάποτε, είς ένα ποδοσφαι
ρικόν άγώνα τής Μόσχας, δ Κρότκωφ τόν 
άντελήφθη νά δέρνη μέχρις Αναισθησίας, 
δύο φανατικούς όπαδούς, δταν παρετήρη- 
σεν, δτι Απεδοκίμαζον τήν εύνοουμένην του 
δμάδα. «Μπορείτε νά μοΰ πήτε κάτι γύροι 
άπό αύτόν τόν πρεσβευτήν;» ήρώτησε δ 
Κρότκωφ.

«Τό δνομά του είναι Μορίς Ντεζάν», εί- 
πεν δ Κουναβίν. «Γνωρίζομεν πάν δ,τι εί
ναι άναγκαίον νά ξεύρωμεν δι’ αύτόν».

Ή  ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ πράγματι έγνώριζε 
πάρα πολλά. ’Ακόμη καί Από τών πρώτων 
έτών τού 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, δτε 
δ Ντεζάν ύπηρέτει ώς κυριώτερον μέλος 
τής έλευθέρας Γαλλικής Κυβερνήσεως τού 
Στρατηγού Ντέ Γκώλλ είς τό Λονδίνον, εί
χε σχηματισθή φάκελλος περί τούτου. Όρ- 
θώς έξετιμήθη καί ύπελογίσθη, δτι δ Ντέ 
Γκώλλ θά παρέμενεν έπ! μακρόν μία Α
ποφασιστική δύναμις είς τάς ύποθέσεις τής 
Γαλλίας κα! ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ διακαώς έν- 
διεφέρετο διά πάντα, δ δποίος τυχόν προω- 
ρίζετο νά έπηρεάση ένα μέλλοντα σπου- 
δαΐον πολιτικόν.

Ό  φάκκελος τού Ντεζάν βραδέως διωγ- 
κούτο, καθώς οί Σοβιετικοί πράκτορες 
συνέλλεγον πληροφοριακά στοιχεία έκ τής 
Νέας Ύόρκης, τών Παρισίων, τού Λονδί

νου καί τού Τόκιο, δπου δ Ντεζάν είχεν ύ- 
πηρετήσει ώς διπλωμάτης. Μετά τήν δφι- 
ξιν τού πρεσβευτοΰ είς τήν Μόσχαν κατά 
μήνα Δεκέμίβριον 1955, ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ 
έθεσε τούτον καί τήν σύζυγόν του, ΜαρΙ - 
Κλαίρ ύπό συνεχή καί άκατάπαυστον έπι- 
τήρησιν. Μικροφωνικαί έγκαταστάσεις έ- 
τοποθετήθησαν κρυφίως είς τό διαμέρισμά 
των καί είς τήν πρεσβείαν ήχογραφοΰντο 
αί πλέον Απόρρητοι συνομιλίαι. Ό  Ρώσος 
δδηγός αύτοκινήτου, δ παραχωρηθείς είς 
τόν πρεσβευτήν ύπό τού Σοβιετικού Υπουρ
γείου ’Εξωτερικών, ήτο πληροφοριοδότης 
τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, είδικώς έκγυμνασμέ- 
νος. Πράκτωρ δμοίως ήτο καί ή προσωπι
κής ύπηρέτρια τής κυρίας Ντεζάν.

Έ ξ δλης αύτής τής στενής παρακολου- 
θήσεως, ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ δέν ήδυνήθη νά 
διακρίνη είς τάς διαθέσεις τού Ντεζάν τό 
έλάχιστον σημεΐον έλλείψεως νομιμοφρο
σύνης πρός τήν Γαλλίαν. "Αξιόν προσοχής 
δμως ύπήρξε τό γεγονός, δτι οδτος, ε ί ςή-  
λικίαν 56 έτών, διακατείχετο ύπό ζωηρού 
ένδιαφέροντος διά τάς γυναίκας, μίαν Α
δυναμίαν τήν δποίαν οί πράκτορες είχον 
διακρίνει καί έπισημάνει είς τάς προγενε- 
στέρας του θέσεις, ένθα ύπηρέτει. Είς τήν 
ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, ή ροπή τού πρεσβευτοΰ πρός 
τάς ώραίας γυναίκας, ένεφανίσθη ώς μία 
φυσική περίπτωσις έπιτυχίας τών σκοπών 
της καί ούτω, τόν κατέστησεν ύποψήφιον 
θύμα πρός παγίδευσιν.

'Η ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, είχε τήν πρόθεσιν νά 
χρησιμοποιήση τόν Ντεζάν ώς ένα «πράκτο
ρα έπιρροής». Οδτος, δέν κλέπτει έγγραφα, 
δέν στρατολογεί πληροφοριοδότας οδτε Α- 
σχολείται μέ τάς συνήθεις μεθόδους κα
τασκοπείας. ’Αντί τούτων, έλαυνόμενος ύπό 
τών μυστικών προσταγών τής Μόσχας, έκ- 
μεταλλεύεται τήν έπίσημον θέσιν του πρός 
μεταβολήν τής πολιτικής τής ιδίας αύτοΰ 
χώρας, χάριν τών συμφερόντων τής Σοβιε
τικής Ένώσεως. ’Εάν δ πράκτωρ οδτος 
συμβαίνη νά είναι μία ισχυρά προαωπικό- 
της είς τήν Κυβέρνησίν του, ή έπιρροή καί 
έπίδρασίς του δύναται νά άποβή περιοοό-

Γό μέγαρο τής Λουμπιάνκα, είς τήν πλατείαν Τζερσίνσκυ τής Μόσχας. Έδώ στεγάζεται ή τρομερή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ.



ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΤΕ · ΓΚΟΛ: ΔιέταΕε τήν 
npoc πάσαν κατεύθυνσιν έρευναν καί 
τήν άποκάλυψιν τήο αλήθειας οίαδήποτε 
καί έάν ήτο αϋτη, αχετικώς μέ τήν εις 
βάρος τής Γαλλικής πρεσβείας τής Μό

σχας δράσιν τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ

ΝΙΚΗΤΑ ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ: Εδωκεν εν
τολήν διενεργείας κατασκοπείας εις βά
ρος του έν Μόσχο Γάλλου πρέσβεως.

ιερόν ωφέλιμος καί άπό μία λεγεώνα 
συνήθων κατασκόπων. Εις τήν περίπτωσιν 
τοδ Ντεζάν ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ καί δ Κροδσ- 
τσεφ ήλπιζον, δτι θά έπέστρεφεν ουτος 
μίαν ήμέραν εις Παριαίους καί θά έγκαθί- 
στατο είς τούς ύψηλοτέρους πολιτικούς 
κύκλους τής Γαλλίας έξ ών θά ήδύνατο νά 
χρηαιμοποιηθή πρδς στροφήν τής Γαλ
λικής Πολιτικής.

«"Εχομεν μίαν άπέραντον εύθύνην τώρα 
—εΐπεν 6 Κουναδίν είς τδν Κροτκώφ— 
καί μέγα μέρος της πρόκειται νά έξαρ- 
τηθή άπδ αένα. Έ πΙ τοΰ παρόντος δμως, 
έκεΐνο, τό όποιον θέλω άπό σένα, είναι νά 
τακτοποιήσης τάς προσωπικάς σου ύποθέ- 
σεις. "Απας καί άρχίσωμεν τό έργον τής 
κατακτήσεως τοΰ πρέσβεως, θά πρέπει νά 
άφοσιωθής εις αύτό, περισσότερο άπό κάθε 
άλλο».

ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ  
ΚΑ-ΓΚΕ-Μ ΠΕ

Ή  κατάκτηαις τοΰ πρεαδευτοΰ άνετέθη 
είς τό Δεύτερον Επιτελικόν Γραφεϊον, τόν 
μελανώτερον πυρήνα τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ. 
Είς αυτό τό Τμήμα, είναι έμπεπιστευμένη 
ή σπουδαιοτέρα, ή μοναδική μάλλον άπο- 
στολή τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. Ή  καταπίεσις 
τοδ Σοβιετικού Λαοΰ καί ή κατάπνιξις τών 
δικαίων του χάριν τών συμφερόντων τής 
κομμουνιστικής δικτατορίας. Τό Δεύτερον 
’Επιτελικόν Γραφεϊον είναι δ άπ’ εύθείας 
αγωγός τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ μετά τή ςΆ - 
πηρεσίας, ήτις προήδρευεν έπί τών μαζι
κών δολοφονιών καί έκκαθαρίσεων τής 
Σταλινικής περιόδου. Σήμερον έγγυάται 
καί έξασφαλίζει είς τό κομμουνιστικόν κόμ
μα τόν έλεγχον έπί τής έπιστήμης, τής 
έκπαιδεύσεως, τών τεχνών, τών δικαστη
ρίων, τής έκκλησίας καί τοδ τύπου. Ε π ι 
βάλλει τό σύστημα διά τοΰ όποιου ή Πολι
τεία προσδιορίζει, ποΰ έκαστος Σοβιετικός 
πολίτης μπορεί νά διαμένη καί νά έργά- 
ζεται καί συντηρεί τό άπέραντον δίκτυον 
τών πληροφοριοδοτών καί τών προβοκατό
ρων, οί όποιοι κατακλύζουν καί λυμαίνον
ται κάθε ίδρυμα, αγρόκτημα καί έργοστά- 
σιον, κατά κυριολεξίαν κάθε τετράγωνον 
πάσης άατικής περιοχής.

Καθ’ δν χρόνον κατά πρώτον καί κύριον 
λόγον τό Δεύτερον ’Επιτελικόν Γραφεϊον 
άσχολεΐται μέ τήν συνεχή καθυπόταξιν τοΰ 
Σοβιετικού λαοΰ, έπιζητεί παραλλήλως νά 
έμπλέξη τούς ξένους έπισκέπτας είς τινα 
παράνομον δραστηριότητα, κατά προτίμη- 
σιν είς σεξουαλικάς περιπετείας ή είς εκ
βιασμούς. Είς τήν προαέγγισιν ένός ξέ
νου ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ δέν κωλύεται ύπδ τών 
περιορισμών τοδ νόμου. Δύναται άμέσως 
(διά στρατολογίας) νά έπιτύχη τήν ύπο- 
στήριξιν οίουδήποτε τμήματος τής Σοβιε
τικής κοινωνίας. Δύναται νά διατάξη 
κρατικάς υπηρεσίας νά παρουσιάσουν άπό 
σκηνής οίονδήποτε έργον, νά τακτοποιή
σουν κάποιαν εισαγωγήν ή νά καταστή
σουν έπωφελώς διαθέσιμον οίονδήποτε προ
σωπικόν. Δύναται νά έπιτάξη διαμερίσμα
τα, δωμάτια ξενοδοχείων, κουκέτας κλινα
μαξών, ρεστωράν καί γενικώς δ,τι δήποτε 
χρειασθή. Τόσον διάχυτος είναι δ τρόμος 
τόν όποιον συντηρεί ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ, ώ
στε δύναται αδτη, χάριν μιας ειδικής συ
νωμοσίας, νά διατάξη πρός έπίτευξιν τοΰ 
σκοποδ της τήν παροχήν τών ύπηρεαιών 
σχεδόν παντός Σοβιετικοδ πολίτου, είτε αύ- 
τός δ πολίτης είναι χειρώναξ, είτε δια

νοούμενος.
Είς τάς έπιχειρήοεις, καθ’ 8ς είναι έ- 

πιβεβλημένη ή χρησιμοποίηαις τεχνασμά
των πρός πειθαναγκασμόν τινός, ό Ι’ιοδρι 
Κρότκωφ άνωμολογείτο ώς δ άατήρ τοδ 
είδους έντός τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. Ά πό τής 
έποχής τοδ 2ου Παγκοσμίου Πολέμου εί- 
χεν έπιχειρήσει νά δελεάση εικοσάδας έ- 
πισήμων καί δημοσιογράφων καί νά τούς 
παρασύρη είς διαφόρους παγίδας. Είς τάς 
παγιδευτικάς του έπιχειρήοεις αυμπερι- 
λαμβάνονται καί διπλωμάται Ιξ Αύστρα- 
λίας, Αμερικής, ’Αγγλίας, Καναδά, Γαλ
λίας, ’Ινδιών, Μεξικοδ, Πακιστάν καί Γι
ουγκοσλαβίας.

'Ο Κρότκωφ, ύπήρξεν δραματικός αυγ- 
γραφεύς ώς καί συγγραφεύς κινηματογρα
φικών ταινιών. Ά λ λ ’ άπό τής παιδικής 
του δμως ήλικίας ή ζωή του ήτο αυνυφα- 
σμένη μέ τήν ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. Άνετράφη 
καί έμεγάλωσεν είς τήν πόλιν Τμπιλίσι 
τής Γεωργίας, δπου δ πατήρ του ήτο καλ
λιτέχνης καί ή μήτηρ του ήθοποιός. Κα
τά τό έτος 1936 δ πατήρ του έζωγράφισε 
τό πορτραίτον τοΰ Λαυρέντι Μπέρια, δ δ- 
ποϊος τότε ήτο δ υπεύθυνος τοδ κομμουνι
στικού κόμματος τής Γεωργίας. Ό  θαυμα
σμός τοΰ Μπέρια διά τό έργον έκεΐνο τοδ 
Κρότκωφ ήτο τοσοδτος, ώστε έφύλαααε τό 
πορτραίτον, ώς θησαυρόν. Ευθύς ώς δ Στά- 
λιν τόν άνύψωσε είς τήν θέσιν τοδ ’Αρχη
γού δλοκλήρου τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ, αντί
γραφα τής φωτογραφίας άνηρτήθησαν Α
πανταχού τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. 'Ο 
καλλιτέχνης μέχρι τοδ θανάτου του, έτύγ- 
χανε προστατευόμενος τοδ Μπέρια. Ά φι- 
χθείς είς τήν Μόσχαν, ίνα σπουδάση φ ι
λολογίαν δ Κρότκωφ έπεσκέπτετο βεβαίως 
τούς παλαιούς φίλους τής οικογένειας του, 
έκ τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, άλλ’ ούδέποτε διε- 
νοήθη, νά ζητήση έξ αύτών βοήθειάν τι- 
να. "Οταν ήπειλείτο εισβολή καί λεηλα
σία τής πόλεως κατά τό 1941 ύπό τών 
Γερμανών, έγέν'ετο έκκένωσις’ αύτός δέ με
τά τών φοιτητών του έφυγεν, ίνα έπανέλ- 
θη 18 μήνας βραδύτερον καί άνακαλύψη, 
δτι μία οικογένεια είχε καταλάβη τό δω- 
μάτιόν του. Άπηυθύνθη τότε είς τήν ΚΑ- 
ΓΚΕ-ΜΠΕ παραπονούμενος, ή όποια, ικα
νοποιούσα τό αίτημά του, έξεδίωξε πάραυ- 
τα τήν οικογένειαν. Τδν έβοήθηαε ώσ- 
αύτως νά εδρη έργααίαν είς τήν ύπηρε- 
σίαν τύπου τοδ TASS καί βραδύτερον είς 
τό ραδιόφωνον τής Μόσχας.

"Οταν ή έργααία τοδ Κρότκωφ κατά τό 
1946 ήρχισε νά κρίνεται αποδοτική καί πα- 
ρέχουσα τά εύλογοφανή έχέγγυα τής αυνά- 
ψεως έκ μέρους του γνωριμιών μέ ξένους, 
ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ τδν έπλησίααεν. Είς τήν 
ήλικίαν τών 28 έτών άνενδοιάστως καί 
προθύμως κατετάγη οδτος είς τήν λεγεώνα 
τών «άριστίνδην έκλεγέντων» πρακτόρων, 
οίτινες ανέρχονται δλας τάς κλίμακας τής 
Σοβιετικής κοινωνίας.

Ώ ς συγγραφεύς, διανοούμενος καί φίλος 
τής οικογένειας τοδ Μπόρις Παστερνάκ έ 
γένετο φιλοφρόνως δεκτός παρά τών πα 
ροικούντων είς τήν Μόσχαν ξένων. 'Γψη 
λός, ισχνός, μέ μίαν ώραίαν τούφαν 6α- 
θέος καστανού χρώματος μαλλιών καί μίαν 
έντονον έκφραστικήν φυσιογνωμίαν θά ή
δύνατο νά δμιλή είς τήν ’Αγγλικήν ή είς 
τήν Ρωσικήν περί τών τεχνών, τής Ιστο
ρίας καί τών σημαινουσών Σοβιετικών προ
σωπικοτήτων. Ταχέως έμαθε νά έκμεταλ- 
λεύεται τόν πόθον τών Δυτικών έπιακεπτών 
πρός έπικοινωνίαν μετά τοδ Ρωσικοδ λαοΰ.
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Καθ’ δλον τόν χρόνον δ Κκότκωφ καθω- 
δηγείτο νά έρευνά Stdt στρατολογίαν έλκυ- 
ατικών νανίόων, τάς δποίας ή ΚΑ-ΓΚΕ- 
ΜΙΙΕ θά ήμποροδσε νά χρησιμοποιώ πρδς 
δελεασμόν τών ξένων καί έμπλοκήν των 
εις περιπέτειας μέ αϋτάς.

Ήλίεοε ταύτας άρχικώς μεταξύ τών 
ήθοποιών, τάς δποίας συνέβαινε νά γνω- 
ρίση, καθ’ δν χρόνον έγραφε σενάρια κι
νηματογραφικών ταινιών. Ή  ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ 

* προσέφερεν εϊς τάς γυναίκας αύτάς ποι
κίλα κίνητρα —δπως δπόσχεσιν καλλιτέ- 
ρων ρόλων, χρήματα, ένδύματα καί ένα 
μέτρον έλευθερίας καί χαρδς, τδ όποιον ά- 
πουσίαζεν άπδ τήν κανονικήν Σοβιετικήν 
ζωήν. Αί στρατολογούμεναι νεάνιδες ή- 
σαν γνωσταί έντδς τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΙΙΕ ώς 
«ΧΕΛΙΔΟΝΕΣ».

Διά σκοπούς επιχειρηματικούς, έπετρέ- 
πετο συχνά εις τά κορίτσια αύτά ή προ
σωρινή χρήσις μιδς «ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΙΑΣ», 
ή δποία άπετελεΐτο έκ δύο γειτονικών δια
μερισμάτων τού ένδς δωματίου.

Είς τδ ένα διαμέρισμα ή νεάνις διεσκέ- 
δαζε μέ τόν ξένον, ένώ είς τδ άλλο, τδ 
γειτνιάζον, οί τεχνικοί τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ 
κατέγραφον είς φιλμ καί ταινίαν δ,τι δήπο
τε συνέβαινεν έκεϊ.

ΡΩΣΟΙ ΤΥΦΕΚΙΟΦΟΡΟΙ

Δύο ήμέρας μετά τήν αναγγελίαν τής 
έπιχειρήσεως δ Κουναβίν έκάλεαε τόν 
Κρότκωφ διά πλέον λεπτομερείς δδηγίας. 
*Ό  πρεσβευτής είναι δ τελικός στόχος», 
έξήγηαεν δ Κουναβίν. «Ένδιαφερόμεθα δ- 
μως καί διά τδν βοηθόν τού άεροπορικοϋ 
άκολούθου είς τήν πρεσβείαν, ένα συντα
γματάρχην όνόματι Λουίς Γκιμπώ. Ή  προσ- 

ε πάθειά σας, πρέπει νά συγκεντρωθή είς 
τήν Μαντάμ Ντεζάν. Πρέπει νά άποκτή- 
σετε έλεγχον έπ ' αύτής. Κάνετέ την ίδι- 
κήν μας. Πρέπει νά τήν δδηγήσητε έπί 
τής κλίνης».

Ύπήρξεν ή μέθοδος αΒτη, ή παγία στρα
τηγική τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. ’Εάν ήδύνατο 
νά έξασφαλίση έλεγχον έπί τών γυναικών 
των, ή κατάκτησις τών άνδρών συζύγων 
θά καθίστατο πολύ εύχερεστέρα.

«Καθ’ δν χρόνον θά έργάζεσθε έπί τής 
ύποθέσεως τής Μαντάμ Ντεζάν, έτεροι θά 
διαπραγματεύωνται μέ τδν πρεσβευτήν. 
"Οταν έλθη δ χρόνος, τά πάντα θά έχουν 
έξελιχθή δμαλώς. "Εχομεν κατά νοδν κά
τι τδ ιδιαίτερον».

Ό  Κουναβίν κατ’ έπανάληψιν ύπεγράμ- 
μισε τήν άνάγκην, δπως ή ύπόθεσις προ- 
χωρή βραδέως καί μέ πόλλήν προσοχήν είς 
τρόπον, ώστε κάθε έπαφή μέ τούς Γάλλους 
νά φαίνεται φυσική.

«Υπάρχει ύπέρ ήμών έν στοιχεϊον —πα- 
ρετήρησεν.— Ό  Ντεζάν έπιθυμεί νά έρχε
ται είς έπαφήν μετά τού λαού, ή δέ σύζυ
γός του φροντίζει νά τδν βοηθή είς αύτήν 
του τήν προσπάθειαν, θέλει είς τήν πρα- 

, γματικότητα νά συνάπτη φιλίας». Ό  Κου
ναβίν ήρχισε νά γελά. «Λοιπόν, θά τού ά- 
ποδείξωμεν πόσο φιλική είναι ή διάθεσις 
τών «κοριτσιών» μας».

Ό  Κουναβίν ώμίλησε λεπτομερώς περί 
τού παρελθόντος τοδ πρεσβευτοδ καί τής 
Μαντάμ Ντεζάν, παραθέτων ένίοτε άπο- 
σπάσματα ήχογραφημένων συζητήσεων, 
δπό τών Σοβιετικών μικροφωνικών έγκα-

ταστάσεων. «Αύτή δέν είναι μωρά —προει- 
δοποίησεν δ Κουναβίν— ’Ασκεί έπαγρύπνη- 
σιν συνεχή έπί τοδ πρεσβευτοδ καί προσ
παθεί νά τδν προστατεύση. Αδτδς είναι 
ένας λόγος, πού υπαγορεύει τήν άνάγκην 
νά εδρωμεν έν ένοχοποιητικδν στοιχεϊον 
δΓ αύτήν».

Ό λίγας ήμέρας βραδύτερον δ Κουνα
βίν συνέστησεν είς τδν Κρότκωφ, τόν ά- 
ριστίνδην έκλεγέντα πράκτορα τής ΚΑ - 
ΓΚΕ-ΜΙΙΕ, δστις ήτο έπιφορτισμένος μέ 
τήνάποπλάνησιν τής Γκινέτ Γκιμπώ, τής 
συζύγου τοδ βοηθοδ άεροπορικοδ άκολού
θου. Ό  πράκτωρ οδτος ήτο δ Πίσα Όρλώφ, 
ένας ήθοποιδς καί τραγουδιστής, θαυμαζό- 
μενος καί θεωρούμενος ώς εΐδωλον Οπό τών 
νεαρών τής Μόσχας. ’Αθίγγανος, μέ γι- 
γαντιαίαν έμφάνισιν δ Όρλώφ, έχρηαιμο- 
ποιεϊτο συχνάκις πρδς άποπλάνησιν ξένων 
γυναικών. Κατά τήν τρίτην αυνάντησιν ή
το έπίσης παρών καί δ Μπόρις Τσερκασίν, 
ύπολοχαγδς τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ. μετέπειτα 
δέ παρουαιαζόμενος ώς νεαρός διπλωμά
της, όνόματι Καρελίν.

Παριατάνοντες τούς έργένηδες, οι δποϊοι 
άπελάμβανον τάς διακοπάς των δ Τσερ
κασίν καί δ Όρλώφ, πρδ δύο μηνών, εΐχον 
διαταχθή νά παρασύρουν μίαν δμάδα ύ- 
πανδρευμένων Γαλλίδων είς έν ώραίον Εξο
χικόν τοπείον παρά τήν Μαύρην θάλασ
σαν. Άκολουθοδντες ένα προδιαγεγραμμέ- 
νον σχέδιον οί δύο Ρώσοι «τυχαίως» έγνώ- 
ρισαν τήν Μαντάμ Ντεζάν. Βραδύτερον εϊς 
τήν Μόσχαν δ «διπλωμάτης» Τσερκασίν, 
ήρχισε νά τήν βλέπη κατά τήν έκτέλεσιν 
τών έπισήμων καθηκόντων του.’Αφοδ διεπί- 
στωσεν ή ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ, δτι αί σχέσεις του 
εΐχον φθάσει είς άρκούντως ικανοποιητι
κόν σημεΐον, έκρινε τελικώς, δτι θά έ
πρεπε δ Τσερκασίν νά τήν προσκαλέση 
είς μίαν έκδρομήν μέ «φίλους» είς τρόπον, 
ώστε νά δυνηθή νά τήν γνωρίση καί δ Κρό
τκωφ. Συμβουλευθείσα προηγουμένως τδν 
σύζυγόν της, ή Μαντάμ Ντεζάν, έδέχθη 
τήν πρόσκλησιν, προσθέσασα, δτι θά έφε
ρε μαζύ της τήν Μαντάμ Γκιμπώ, ώς καί 
τήν θυγατέρα ένδς άλλου άκολούθου.

Ό  Κουναβίν καί δ Κρότκωφ έσχεδίασαν 
τήν έκδρομήν μέχρι τών έλαχίστων λε
πτομερειών της, έπιτάξαντες ένα μεγάλης 
κινητηρίου ισχύος άστυνομικδν κόττερον 
έκ τοδ ’Αρχηγείου ’Εθνοφυλακής τοδ Κίμκι 
Ρογερβοκάρ καί χρησιμοποιήααντες ώς κυ
βερνήτην του ένα εύτραφή έθνοφύλακα. 
Τδ κόττερον ταχέως έκαθαρίσθη καί έ- 
στιλβώθη. Ειδικά κρασιά, τυριά, φροδτα 
καί γλυκίσματα παρηγγέλθησαν είς τά 
καταστήματα τής ΚΑ-ΓΚΕ-ΜΠΕ ώς καί έκ- 
λεκτά «πικάντικα» έδέσματα έτοιμάσθησαν 
πρδς έψησιν.

Ό  Κρότκωφ είχε τδ πρώτον τήν εύκαι- 
ρίαν νά δμιλή μέ τήν Μαντάμ Ντεζάν, δ- 
ταν αδτη έφθασεν είς τήν προβλήτα τοδ 
ποταμοδ καί συνεστήθη ύπδ τοδ Τσερκα
σίν. Ή  κυρία Ντεζάν άνεφώνησεν: «Τί 
θαυμάσιον σκάφος! Είναι ίδικόν σας;» Ό  
Κρότκωφ έχαμογέλασε καί άπεκρίθη, ώς 
έάν έξεμυστηρεύετό τις τδ έμπιστευτικόν. 
«"Ενας έκ τών φίλων μου, είναι ύπάλλη- 
λος είς τήν διαχείρισιν τών σπόρ. Τοδ έ- 
δάνεισα τδ αύτοκίνητόν μου διά τάς δια- 
κοπάς του καί έτσι μοδ έκανε τήν χάριν 
νά μοδ τδ παραχωρήση. Μπορώ νά δοκι
μάσω τήν εύχαρίατησιν νά σάς ξεναγήσω 
έπί τοδ πλοίου;»

(Συνεχίζεται)

Ο Κουναβίν καί ό Κρότκωφ έσχεδίασαν 
τήν έκδρομήν μέχρι τών έλαχίστων λε
πτομερειών της, έπιτάξαντες ένα αστυ
νομικόν κόττερον, μέ τό όποιον καί διε- 

σκέδαοαν μαϋύ μέ τις δύο γυναίκες.

Ολίγας ήμέρας μετό τήν έκδρομήν, ή 
Μαντάμ Ντεόάν έκάλεσεν τούς Ρώσους 
είς μίαν δεξίωσιν είς τήν Γαλλικήν πρε

σβείαν.
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Θ
δ : Ταφή ιών νειιρών - Καταδίωξις τής τομβωραχίας

Ύιτδ Ύτταστ. Α' κ. Σαρ. Άντωνάκου(Συνέχεια έχ τβΟ προηγουμένου)

Ό  σεβασμός, τόν όποΙον έτρεφον 
πρός τούς νεκρούς oi άρχαίοι "Ελλη
νες, διετηρήθη καί κατό τήν θυΖαντινήν 
έποχήν. Πλήθος νόμων τής πολιτείας, 
άλλά κοΙ διατσγαΙ τής έκκληοίας καί 
διδάχοι τών πατέρων, έπέθαλον τήν έκ 
μέρους τών Ζώντων όπεριόριστον τιμήν 
τής μνήμης τών τεθνεώτων, άπειλοϋ- 
οοι όλλως βαρυτάτας ώς κατωτέρω θά 
Ιδωμεν ποινάς. Ή  έπιθολή τών ποινών 
τούτων, ώς κοΙ έτερο σχετιΖόμενα μέ 
τήν ταφήν τών νεκρών θέματα, ύπή- 
γοντο εις τήν όρμοδιότητα τού Έπάρ- 
χου. Άναλυτικώτερον, τά, έν προκει- 
μένψ, καθήκοντα τοΟ άνωτάτου έκεΐνου 
όοτυνομικού άρχοντος τής Κων)πόλεως 
δύνανται νό συνοψισθοΟν είς τό κάτωθι:

Π ρ ώ τ ο ν :  Συνελάμθανε καί έτι-
μώρει έκεΐνους, οι όποίοι, πρό τής τα
φής καί κατό τήν διάρκειαν τής νεκρι
κής πομπής, προεκάλουν όπρεπείς οκη- 
νάς καί έπειοόδια, προαβάλλοντα καθ' 
οίονδήποτε τρόπον τήν Ιερότητα τής 
στιγμής, Τούτο, δέν πρέπει νό φανή πα- 
ρόδοΕον, διότι, ώς έκ πολλών πηγών 
καί ΙδΙρ βυζαντινών νόμων μανθάνομεν, 
κατά τήν έκφορόν, έλάμθανον χώραν ά
τοπα, παρά τούς αύστηρούς ώς προείπο- 
μεν, νόμους καί τός ΰπαγορεύσεις τής 
έκκλησίας. Οϋτω, πολλοί, εις τούς ό
ποιους ό έκλιπών ώφειλεν, έοπευδον έν 
όπουσίρ τής άρμοδίας κρατικής άρχής 
νό σφραγίσουν τήν περιουσίαν του, ή 
ήμπόδιΖον νό γίνη ή κηδεία, ή έάν έγέ- 
νέτο τήν διέκοπτον καθ' όδόν, όπει- 
λούντες, ότι δέν θό έπιτρέψουν τόν έν- 
ταφιαομόν, έάν δέν λάβουν τό χρέος, 
ή δέν έΐασφαλίοουν έγγυητήν διό τήν 
έΕόφληοίν του.1

"Αλλοι, πλέον όοεθείς, διεσκόρπιΖον 
μετά τήν έκταφήν τά όστό τών Οφει
λετών των, ή έκρότουν παρανόμως ώς 
ένέχυρον τό τέκνα αύτών.2 01 δρΰσται 
τών ώς ΰνω πράΕεων, ύπήγοντο εις τόν 
περί δημοσίας βίας νόμον καί ύπεχρε- 
οϋντο εις τήν καταβολήν 50 λιτρών χρυ
σίου, ή έόν έοτεροϋντο χρημάτων έτι-

μωρούντο διά σωματικής ποινής. Εις 
τός έπαρχίας τήν τιμωρίαν τών Ιεροού
λων είχον οι κατό τόπους διοικηταί, οι 
όποίοι όμως εις ώρισμένας περιπτώσεις, 
όχι μόνον ούδέν έναντίον των μέτρον 
έλάμθανον, άλλ' άπεναντίας τούς ήνεί- 
χοντο δωροδοκούμενοι ύπό τούτων.» 01 
οϋτω πρόττοντες άπελύοντο τού άΕιώ- 
ματός των καί, συμφώνως πρός τήν Ί ·  
ουοτιάνειαν νομοθεσίαν, έΕωρΙΖοντο καί 
έπλήρωνον εις τό διπλόσιον τήν έπενε- 
χθεΐοαν Ζημίαν.4

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Ό "Επαρχος έπέ-
βλεπεν γενικώς τούς τόπους εις τούς ό
ποιους έπρεπε νό θόπτωνται οι νεκροί. 
Οϋτω, τό νεκροταφεία, τό ύπό τών βυ
ζαντινών καλούμενα καί ταφεΐπ καί κατ' 
εύφημισμόν κοιμητήρια, έπρεπε νό εύ- 
ρίσκωνται έκτός τής πόλεως. Ό έντός 
τούτης ένταφιαομός άπηγορεύτο αύατη- 
στηρώς. Ό 'Ιουστινιάνειος ΚώδιΕ καί 
έπειτα νόμοι τών Ίσαύρων έτιμώρουν 
τόν θάπτοντα έντός τής πόλεως διά 
προστίμου 40 νομισμάτων καί δημεύοε- 
ως τοϋ χώρου.5 Πλέον αύστηρό ήτο ή 
ποινή ένοντίον τών χρησιμοποιούντων 
τός αύλός τών οικιών των ώς κοιμη
τήρια, πρόγμο, όπερ, πολλάκις, συνέβοι- 
νεν. Τούτο δέ, διότι όχι μόνον ή δημο
σία ύγεία ήπειλείτο σοθαρώς, άλλά καί 
διότι, κατ' αύτδν τόν τρόπον, ήτο δυνα
τόν καί έγκλημα άκόμη νό καλυφθή. Ή  
οικία, εις τήν αύλήν τής όποιας έγινεν 
ή ταφή, έδημεύετο ύπέρ τής έκκλη·' 
οίος,6

Πλήν τών γηγενών, εις τά μεγάλα 
βυΖαντινά κέντρα άπέθνησκον πολλάκις 
καί Εένοι ,οί όποίοι δέν είχον ούδέ τά 
πρός ταφήν άπαιτούμενα έΕοδα. Διό τήν 
ταφήν τούτων, δέν είναι μεμαρτυρημέ- 
νον, έόν έφρόντιΖεν ό "Επαρχος ή άλ
λος όστυνομικός άρχων, ώς έπραττον 
οι έν Άθήναις άοτυνόμοι. Πρέπει όμως 
νό θεωρηθή αχεδόν βέβαιον, ότι μετό 
τών φιλευαπλάχνων χριστιανών, οϊτι- 
νες δΓ Ιδίων χρημάτων ήγόραΖον τούς 
πρός ταφήν τών Εένων χώρους, τά Εε-

νοτάφια7 ώς έλεγχον, ύπήρχεν καί σχε
τική μέριμνα έκ μέρους τής πολιτείας.

Τό όνωτέρω έτηρούντο, ώς είναι φα
νερόν, εις όμαλός περιόδους, διότι έν 
περιπτώοει λοιμού, πολέμων, θεομη
νιών, ή άλλων έκτάκτων καταστάσεων, 
οι πολυπληθείς νεκροί έθόπτοντο καί έν
τός τής ιιόλεως εις λάκκους, ή εις τούς 
άγρούς ή άκόμη έρρίπτοντο καί εις τήν 
θάλασσαν.·

Σημαντική, σχετική μέ τούς νεαρούς 
ήτο ή ύποχρέωσις τοϋ Επάρχου, νό ό- , 
παγορεύη τήν μεταφοράν τούτων, άπό 
τής πρωτευούσης, εις τός έπαρχίας καί 
άντιστρόφως, πρός πρόληψιν τών συνή
θων καί λίαν έπικινδύνων, κατά τήν έπο
χήν έκείνην, μεταδοτικών άσθενειών, ά· 
φοΰ άλλωστε τούτο έπέτρεπε καί ή έκ- 
κλησία, διότι κατά τάς διδαχάς τών γρα
φών, διά τόν χριστιανόν, ή γή όλόκλη- 
ρος έθεωρεϊτο ποτρίς. Κατ' έΕοίρεσιν, 
ή μεταφορά αϋτη έπετρέπετο κατόπιν 
βασιλικής διαταγής, τής όποιας έκτελε- 
στής ήτο ό ” Επαρχος.® Ενταύθα, δέον 
έν τέλει νά τονισθή, άτι έάν ό έκλιπών 
άνήκεν εις συντεχνίαν τινά, ό "Επαρχος 
έπέθαλεν εις άπαντα τά μέλη τούτης νά 
παρακολουθήσουν τήν κηδείαν, φέροντο 
τήν έπίοημον στολήν των «ώς άν ένδο- 
Εος ή κηδεία εΐη». Ό  άδικαιολογήτως 
άπουσιάοας έτιμωρείτο διά προστίμου 
έΕ κερατίων.10

Τ ρ ί τ ο ν :  Περισσότερα καί πλέον
δύσκολα ήσαν τά άοτυνομικά τού 'Επάρ
χου καθήκοντα, τά άφορώντα εις τήν 
καταδίωΕιν τής τυμθωρυχίας. Ή  πρϋΕις 
αϋτη, θεωρουμένη καί νϋν έκ τών πλέον 
βδελυρών,11 είχε λάβει κατά τούς άπα- 
σχολοΰντας ήμάς χρόνους μεγάλην έκ- ’ 
ταοιν, διότι, έντός τών τάφων, έναπετί- 
θεντο όχι μόνον δοχεία μύρων, άλλά καί 
κοσμήματα καί στέφανοι έκ χρυσού. « Ι
δού οι τάφοι γέμουοι πολλάκις άργύρου 
καί χρυσού» έγραφεν ό Άμασείος Α- 
οτέριος. Πλήν τών κοσμημάτων, έντός 
τοϋ φερέτρου, έτοποθετοΰντο καί πολύ
τιμα τού νεκρού φορέματα, Ιδίως μετά-
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Ειυτά, τά όποΐα πολλάκις οΙ συγγενείς 
έρραινον διά μύρου, ώστε νά τά κατα
στήσουν άχρηστα καί νά άποφύγουν ού- 
τω τήν τυμβωρυχίαν,

Τά άτι τά άποτροπιαοτικάν άδΙκημα 
ήτο άποτέλεσμα τής πολυτελούς ταφής, 
ύποστηρΙΖει ά 'Ιερός Χρυσόστομος,'*, ά 
Μόσχος'* καί ό Γρηγόριος ά Θεολόγος, 
δστις καί έγραψε πολλά κατά τών τυμ
βωρύχων έπιγράμματα. ΕΙς έν έκ τού
των, ά νεκρός φέρεται λέγων:

•Μαρτύρομ' ούδέν έχω' πτωχός νέκυς 
ένθάδε κείμαι, μή τε τεαίς άτΙσης τυμ- 
θοφάνους παλάμαις».

Πρέπει νά τονισθή, ότι ή τυμβωρυ- 
χία ώργΙαΖεν, παρά τήν διαφύλαΕιν τών 
τάφων ύπά τών λεγομένων μνημοραλίων 
ή τοποφυλάκων, Μ οίτινες συνήθως έ- 
θιάΖοντο ύπά τών τυμβωρύχων ή έδω- 
ροδοκούντο ύπά τούτων,

Τά άποκρουστικόν έγκλημα ή έπΙση- 
μος έκκληοΐα προοεπάθησεν δι' αύστη- 
ροτάτων ποινών νά θεραπεύοη. Οϋτω, 
ά Μ. Βασίλειος τούς τυμβωρύχους έτι- 
μώρει διά διετούς άποχής άπά τής Θείας 
Κοινωνίας,'5 ά δέ 'Ιωάννης ά Νηοτευ- 
τής δι' έτησίας τοιαύτης, ύποχρεών πράς 
τούτοις τούς δράστος νά κάμουν διάκο- 
σΙας μετονοΐας καθ' έκάατην.'* 

Δυστυχώς, οΙ ποιναΙ τής έκκληοΐας 
καί αΙ άραΙ τών Ιεραρχών άπεδείχθη- 
σαν άτελέοφοροι, δι' ά καί ή Πολιτεία 
άνέλαβεν διά τού Έπάρχου έν Κων) 
πόλει, τών άλλων δέ άρχόντων έν ταΐς 
ΈπαρχΙαις, νά περιστείλη κατά τά δυ
νατόν τήν θδελυράν πράΕιν, Τά έν προ- 
κειμένψ μέτρα τού Έπάρχου ήσαν τά 
κάτωθι:

1) Άπηγόρευεν είς τούς συγγενείς 
τού νεκρού, καί έπέθλεπεν διά τήν έκ- 
τέλεσιν τής άπαγορεύοεως, νά συνθά
πτουν χρήυοτα, κοσμήματα, ή πολύτιμα 
ύφάσματα,'7 διότι, ώς προελέχθη, ταϋτα 
κατά κύριον λόγον προεκόλουν τήν τυμ- 
βωρυχίαν,

2) "Ηλεγχεν καί έτιμώρει τούς πα- 
μαθαίνοντας τά καθήκον των φύλακας 
τών νεκροταφείων, τούς μνημοραλίους.

3) ΆνεΖήτει καί συνελάμβανε τούς 
τυμβωρύχους, τιμωρών τούτους διά κε- 
φαλικής μέν ποινής, έάν κατά τήν διά- 
πραΕιν τού άδικήματος ήσαν ώπλισμένοι 
•οΙ δέ τυμβωρυχοϋντες, εΙ μεθ' όπλων, 
κεφαλικής τιμωρούνται' εΙ δέ χωρίς ό
πλων, μέχρι μετάλλων»,'* δι' έΕορΙας 
δέ καί καταναγκαστικής έργασίας, έάν 
ήσαν άοπλοι. Μεταγενεστέρους, ή τιμω
ρία ήτο ή σειροκοπία.'* «"Οσοι άνασκά- 
πτουν τάφους, καί γδύνουν τούς άποθα- 
μένους νά κάπτωνται τά χέρια τους» 
γράφει ά Άρμενάπουλος είς τήν ΈΕά- 
βίβλον.»

Ό  Λέων ά Σοφός ώρισεν έπιεικεστέ- 
ρας ποινάς, προτρέπων τούς δικαστάς 
νά φέρωνται μετά μακροθυμίας είς τάν 
ουλληφθέντα άπαΕ έπΙ τυμθωρυχίρ, τι- 
μωροϋντες δέ, διά κουράς καί μαστιγώ- 
σεως, τούς ύποτρόπους.2''

Χαρακτηριστικόν τής σοθαράτητος, τήν 
άπρίαν οΙ θυΖαντινοΙ άπέδιδον είς τά έν

θέματι έγκλημα, είναι καί τά γεγονός, 
άτι ένώ, κοτά τάς ήμέρας τού Πάσχα, 
οΙ περισσότεροι έγκληματΙαι δέν συν- 
ελαμθάνοντο,, τυχόν δέ συλληφθέντες 
άπελύοντο, οΙ τυμβωρύχοι έΕηροϋντο 
τού μέτρου τούτου. «Τή λαμπρά Κυρια
κή τού Πάσχα, άν καί Βασιλική πράστα- 
Εις δέν έλθη διά τούτο, νά άπολύωνται 
όλοι, όσοι είναι φυλακή, πάρεΕ έάν ε ί
ναι τις Ιερόσυλος, ή μοιχός, ή άρ- 
παΕ παρθένων, ή άνοιΕε τάφον, καί έ 
λαβε στολίδια νεκρού, ή γόης, ή φαρ- 
μακάς, ή φονεύς, ή έφόνευσε τάν πα
τέρα του, ή έάν έφάνη πώς νά έπιβου- 
λεύθη καμμίαν Πάλιν, ή Βασιλέα».»

Πλήν τών άνωτέρω καί διάλυσις άκά- 
μη γάμου έπετρέπετο, έφ' όσον ά είς έκ 
τών συΖύγων άπεδεικνύετο τυμβωρύ
χος.»

41 Ώ ς  τυμβωρύχοι θεωρούμενοι, έ· 
διώκοντο ύπά τού Έπάρχου άχι μόνον 
οΙ όφαιροϋντες πολύτιμα έκ τών νεκρών 
άντικείμενα, άλλά καί οΙ καθ' οΐονδήπο- 
τε τρόπον προΕενοϋντες βλάβην είς τάν 
τάφον, Έτιμωρείτο, άστις έπάτει τού
τον»  η άπωσδήποτε τάν παρεθΙαΖεν. 
ΠαραθΙαοις δέ καί Ιεροσυλία έθεωρείτο, 
έάν τις έΕήγεν άνευ άδείας τών άρχών 
τά έντός τού τάφου εύρισκόμενον σώ
μα, ή τά άστά, ή έάν έκρήμνιΖε τάν τά
φον, ή μετεκίνει τάς έπ' αύτοϋ στήλας, 
λίθους, μάρμαρα κλπ., ή τέλος, έάν, έν
τός Εένου τάφου, έθαπτε Ιδικάν του 
πράσωπον. ΑΙ διά τάς τελευταίας ταύ- 
τας περιπτώσεις άπειλούμεναι ποιναΙ 
ήσαν διάφοροι, Οϋτω, οΙ έΕάγοντες τά 
τεθαμμένα σώματα ή άστά, κατεδικάΖον- 
το είς τήν έσχάτην τών ποινών, έάν ή
σαν ταπεινοί, έΕωρΙΖοντο δέ είς νήσον ή 
έστέλλοντο είς τά μεταλλεία, έάν ή
σαν έντιμοι. «...οΙ δέ τά λείψανα ή άστά 
μετακινούντες, εύτελείς μέν άντες, ά- 
κρως τιμωρούνται' έντιμοι δέ διεπορτα- 
τεύονται οΙ δέ άλλως περί μνημείον 
πλημμελοΰντες έΕορΙΖονται ή είς μέταλ
λα καταδικάζονται».2*

ΟΙ άφαιρούντες έκ τού τάφου μάρμα
ρα, λίθους, κίονας, σταυρούς κλπ,, έγΙ- 
νοντο άτιμοι, καταδικαζόμενοι είς πράο- 
τιμον είκοσι λιτρών χρυσίου καταθαλ- 
λομένου είς τά δημόσιον ταμείον.2* 
«Περί τυμβωρύχων γενικώς, άναγράφε- 
ται είς τάν Νομοκάνονα τού Φωτίου, δι
αλαμβάνει ό ιβ ’ τίτλος τού μΖ' βιβλίου, 
έν ώ φηοίν άτι χρηματικώς καί έγκλη- 
ματικώς ύπόκεινται καί έστιν ή χρημα
τική ποινή, πάτε μέν είς ρ ’ νομίσματα, 
πότε δέ είς διακόσια, πάτε δέ τά διαφέ- 
ρον τής γενομένης Ζημίας, καί άτιμος 
γίνεται ά καταδικαζόμενος».27 Πράς 
τούτοις, έθεωρείτο παράβαοις τού νό
μου καί έτιμωρείτο έκείνος, ά άποίος 
έκτιΖεν οικοδομήν πλησίον μνημείου, ή 
ήνοιγεν τάφον παραπλεύρως ύφισταμέ- 
νου κτίσματος.2·

Πάντα τά προαναφερθέντα, ύπέρ τής 
μνήμης τών τεθνεώντων, μέτρα τού Έ 
πάρχου άφεώρων μόνον είς τούς όμο- 
εθνείς, διότι οΙ τάφοι τών έχθρών δέν 
έθεωρούντο άοιοι καί κατά συνέπειαν

οίβλάπτοντες τούτους (άφαίρεοις σταυ
ρών, λίθων ή μαρμάρων, ούχΙ όμως καί 
έκταφή τών λειψάνων), δέν έθεωρείτο 
παράβαοις καί δέν ύπέκειτο είς ούδε- 
μίαν ποινήν.2*

Ομοίως, ούδεμία έπέμβασις τού Έ 
πάρχου έπετρέπετο, έάν ά ένταφιασθείς 
είχεν έν Ζωή άδικήσει τούς ουμπολίτας 
του, έν τφ ουνόλψ, είτε διότι κατείχε ύ- 
ψηλόν άΕίωμα, είτε καθ' οΐονδήποτε 
άλλον τρόπον. ΕΙς τήν περίπτωσιν αύ- 
τήν, οΙ έΕηγριωμένοι πολίται, καλούμενοι 
άνάοκαφοι, ήνοιγον τόν τάφον καί διε- 
οκόρπιΖον τά λείψανα, φωνάΖοντες «άνα- 
σκαφεΙησαν τά άστά αύτοΰ» ή έρριπτον 
έπ' αύτοϋ λίθους, άναθεματΙΖοντες τάν 
έκδημήοαντα. Ό  έκ τών λίθων τούτων 
δημιουργούμενος σωρός έκαλείτο, ώς 
καί παρ' ήμίν, άνάθεμα.»

Ό  Έπαρχος καί οΙ έπαρχιακοΙ άρ
χοντες, παραμελοϋντες, ή έκ προθέσε- 
ως μή καταδιώκοντες τούς τυμβωρύχους 
έτιμωροΰντο διά προστίμου είκοσι λι· 
τρών χρυσίου.*'
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ΕΚΚΙΝΗΣΕ im

►

Κ . Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

πρόν παρελθόν. Ή  « κ α λ ή  α ρ χ ή »  τής 1ης Οκτωβρίου 1921 άπετέλεσεν 
ευρύτατα τό λαμπρόν χθες καί ένέπνευσεν άποφασιοτικώς τούς άνδρας τού 
νέου θεσμού πρός σκέψεις καί πράΕεις ένός ώραιοτέρου καί εύτυχεοτέρου 
μέλλοντος.

Δι' όλους ήμάς τούς μεταγενεστέρους, τούς συνεχιστάς τού έπί τοσοϋ- 
τον έπιδοκιμασθέντος καί θαυμασθέντος Αστυνομικού θεσμού, τό χθές τής 
Αστυνομίας Πόλεων δέν αποτελεί απλώς μίαν ώραίαν καί άΕιομνημόνευτον ά- 

παρχήν καί γεναίαν έκκίνησιν, μέ κοινόν προϊδεααμόν λαμπρός έΕελίΕεως K a t  
έπιτυχιών. Είναι, καί, έν τη δίκαια αναδρομή, μεγεθύνεται εις μέγιστον επί
τευγμα, μή δυνάμενον νά περιορισθή εις τόν βραχύ βίον των 50 έτών. Απο
τελεί, καί κατά μετριωτάτην έστω κρίσιν, πορείαν άθλων καί θυσιών άΕιολο- 
γωτάτης κοινωνικής καί έθνικής προσπάθειας. Είναι όλοκλήρωοις καί θρίαμ
βος δυνάμεων άνωτέρας τακτικής καί δράσεως. Είναι, έν τέλει, ό,τι ή κοινω
νική άνάγκη καί ή έθνική προκοπή τής έποχής ήΕίωσαν νά έπιτευχθή έντός 
έλαχίστου χρόνου, διά τής μεγίστης δυνατής προσπάθειας.

Απαραίτητος, όθεν, ή άνάμνησις τών γεγονότων, ούχί χάριν άποτίσεως 
καί μόνον εύγνωμοσύνης πρός τούς πρωταγωνιστάς καί συντελεστάς τού επι
τεύγματος, άλλά καί, κυρίως, χάριν τής προσηκούσης προβολής τής μεγίστης 
αύτής προόδου, έν τή έσωτερική διοικήσει τού Κράτους, εις τήν κοινήν γνώ
μην, ήτις σήμερον, βαλλομένη πανταχόθεν έκ τών πολυαρίθμων έρεθισμάτων 
τής μηχανοκινήτου Ζωής, δέν εύρίσκει τόν χρόνον νά ένημερωθή ή καί κυ- 
ριώτερον νά άναδρόμη εις γεγονότα τού παρελθόντος, οίασδήποτε ση
μασίας καί έκτάσεως. Η μείς  δέν έπιδιώκομεν ιδιαιτέραν προβολήν ή οχολία- 
σιν τών γεγονότων, τά όποια άφ' έαυτών μαρτυρούν τό μέγα έπίτευγμα μιας 
Ζωτικής δημοσίας ύπηρεσίας. ΎπενθυμίΣομεν, όρθώτερον, τό οημείον έκκινή- 
σεως τής ύπηρεσίας μας, ήτις, εις τόν μετέπειτα βίον της, είχε τήν τύχην νά 
συμπορευθή μετά τών Εθνικών δυνάμεων καί νά δοκιμάση άλας τάς κρίσιμους 
στιγμάς τού Έθνους είχε τήν τύχην νά άΕιωθή τής μεγίστης Έθνικής τιμής, 
τής συμπάθειας καί τού θαυμασμού τού Ελληνικού κοινού' είχεν, έπίσης, τήν 
τύχην τής χαράς καί εύτυχίας εις πάσαν έθνικήν νίκην, διά τήν έπιτυχίαν τής 
όποιας μεγίστη ύπήρΕεν ή συμβολή ή ή μερίς προσπάθειας της.

Έκ πάντων αύτών, έπιβεβλημένον θεωροϋμεν καί τόν έπικείμενον —έχει 
προγραμματισθή ύπό τού Α.Α.Π. διά τόν μήνα Νοέμβριον έ .έ .— έπίσημον έορ- 
τασμόν τής 50ετηρίδος τού Σώματος Αστυνομίας Πόλεων καί αίσθανόμεθα ύ- 
περηφάνειαν ύψίστου βαθμού, διότι, διά τών σχετικών έκδηλώσεων, θά κα- 
λυφθή, άφ' ένός μέν, ή άνάγκη τής άρχής θεωρήαεως μιάς τόσον άΕιολόγου 
έθνικής τροχιάς τού παρελθόντος, άφ' έτέρου δέ, θά άποτιθή ό όφειλόμενος 
φόρος τιμής καί εύγνωμοσύνης πρός τούς δημιουργούς της καί έΕ άμφοτέρων 
θά πλουτιοθή καί ένδυναμωθή ή δημιουργική ίκανότης πρός περαιτέρω έπι- 
τυχή πορείαν καί δράσιν.

Αλλά, πέραν όλων αύτών, πιστεύομεν εις τήν ανάγκην τής άρχής τής 
άναμνήσεως τών εύτυχών γεγονότων καί έΕ άλλης πλέον φιλοσοφικής, θέσεως 
σκοπεύοντες. Πρόκειται περί τής αναγκαίας ισορροπίας σκέψεως, ήτις είναι 
άπαραίτητος έν τή διαδικασία θεωρήαεως τού παρελθόντος καί ένατενίσεως 
τού μέλλοντος. Ή  τοιαύτη ισορροπία δέν δύναται νά έπιτευχθή άνευ τής άνα- 
λόγου θεωρήαεως άμφοτέρων τών πόλων τής Ζωής, τού παρελθόντος καί τού 
μέλλοντος.

Τό παρόν, έΕ άλλου, δέν δύναται νά είναι άρραγές καί άσφαλές καί συ
νεπώς δέν παρέχει δυνατότητας άνωτέρων έπιδιώΕεων, έάν δέν φέρη μετά πί- 
στεως καί συνέσεως τό παρελθόν, τόν άκρογωνιαϊον αύτόν λίθον παντός πο
λιτιστικού οικοδομήματος.

Καί έν τή πίστει ότι διερμηνεύομεν, διά τών ολίγων αύτών γραμμών, τήν 
ορθήν θέσιν όλων τών συναδέλφων, έν όψει καί τού έπιοήμου έορτασμοϋ τής 
50ετηρίδος τού Σώματός μας, έκφράΖομεν τάς θερμοτέρας τών εύχών, διά 
πάσαν περαιτέρω πρόοδον καί προκοπήν αύτοϋ, ά ν τ α Ε ί α ν ,  π ά ν τ ο τ ε ,  
τ ή ς  γ ε ν ν α ί α ς  έ κ ε ί ν η ς  έ κ κ ι ν ή σ ε ω ς  τής πρωίας τής 1 ης 
Οκτωβρίου 1921 καί τής μετέπειτα έθνωφελούς καί πολιτιστικής δραστηριότη- 

τος. Εύελπιστοϋμεν ότι οί καιροί είναι, ύπέρ ποτέ άλλοτε, εύοίωνοι δι' άνωτέρας 
καί ώραιοτέρας κατακτήσεις.



Ο Α ρ τζαιημς μπρουςςελ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ TOY F.B.I. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

*0 δρ Τζαίημς Μπροΰσσελ, ό διάσημος ψυχίατρος τοΰ F.B.L 
πού άνέλυσε μέ έπιστημονική άκρίβεια τήν ψυχοσύνθεση τοΰ 
«στραγγαλιστή τής Βοστώνης», πρίν ακόμη ό τελευταίος συλλη- 
φθή, άφηγεϊται σήμερα πώς καί γιατί άπεφάσισε να βοηθήση 
ώστε νά μήν καταδικασθή ό στυγερός αύτός έγκληματίας σέ θά
νατο, άλλα σέ ισόβια δεσμά. Περιγράφει άκόμη τήν δραματική 
έξομολόγηση πού τοΰ έκανε ό Ντέ Σαλβο στίς φυλακές για τήν 
σειρά τών έγκλημάτων του.

ΛΙΓΟΓΣ ΜΗΝΕΣ μετά τ6 κλείσιμο τοΰ 
Ντέ Σάλβο ατό άσυλο τών φρενοβλαβών, μέ 
πήρε ατό τηλέφωνο 6 Λ·?) Μπαίκλεϋ, ένας 
νέος δικηγόρος πού είχε διακριθή σέ πολ
λές ποινικές δποθέσεις σάν συνήγορος.

—"Εχω Αναλάβει, μοδ είπε, τήν ύπερά- 
σπιση τού ’Αλβέρτου ντέ Σάλβο. Τί λέτε; 
Δεχόσαστε νά έλθετε στή Βοστώνη, νά 
έξετάαετε τόν κατηγορούμενο και νά έξε- 
τααθήτε άπό τό δικαστήριο σάν μάρτυρας 
μέ τήν ιδιότητα τοδ έμπειρογνώμονα;

Συναντήθηκα μέ τόν Μπαίκλεϋ καί συζη
τήσαμε γιά τήν δπόθεση. Ή ταν μιά μο
ναδική στό είδος της ύπόθεση, έξ Ισου έν- 
διαφέρουαα γιά τήν πολιτική άγωγή, δαο 
καί γιά  τήν ύπεράσπιση.

Παρ’ δλο πού είχε πιά άποδειχθή πώς δ 
Ντέ Σάλβο ήταν δ στραγγαλιστής τής Βο
στώνης, δέν μπορούσε νά καταδικασθή σέ 
θάνατο, γιατί τοϋ είχε δοθή ή ύπόαχεση 
8τι θ’ άπέφευγε τήν έσχάτη τών ποινών άν 
προέβαινε σέ δμολογίες.

Οί δμολογίες του δέν μπορούσαν νά χρη
σιμοποιηθούν στό δικαστήριο έναντίον του. 
Ή  πολιτική άγωγή ήλπιζε πώς δσα διέ- 
πραξε σάν «πράσινος άνθρωπος», δηλαδή 
ή παραβίαση τού οικογενειακού άσυλου, 
οί άπειλές, οί έκβιασμοί καί βιασμοί, θά 
έθεωρούντο έπαρκή στοιχεία γιά νά δικαι
ολογήσουν τήν καταδίκη του σέ ισόβια 
δεσμά.

Γιά νά είναι βέβαιο αύτό, δέν έπρεπε, 
μέ κανένα τρόπο, νά παραπεμφθή σέ δί
κη σάν δολοφόνος. Ή  πολιτική άγωγή καί 
ή κατηγορούσα άρχή θά μπορούσαν νά τόν 
παραστήσουν γιά ψυχοπαθή, σάν έναν α
προσάρμοστο, άνίκανο νά καταλάβη τά ά
γραφο «κοινωνικό συμβόλαιο».

Ό  Μπαίκλεϋ ήταν τής γνώμης δτι ή θέ
ση τοϋ Ντέ Σάλβο θά διευκολυνόταν, άν τό 
δικαστήριο τοΰ άνεγνώριζε τό άκαταλόγι
στο, άν οί ένορκοι, πού θά τόν δίκαζαν, πα- 
ρεδέχοντο πώς δέν είχε συνείδηση τής 
σημασίας τών πράξεών του.

«"Αν πεισθώ πώς δ πελάτης σας είναι 
πραγματικά σχιζοφρενής, δπως ύπεστήριζα 
στήν έκθεση πού ύπέβαλα γ ι’ αυτόν, δταν 
άκόμα ήταν ένας άγνωστος πού καταζη
τούσε ή Αστυνομία, τότε εύχαρίστως θά

έρθω στό δικαστήριο, σάν μάρτυρας 6πε- 
ρασπίσεως», είπα φεύγοντας στόν Μπαί
κλεϋ.

Ό  διασημότερος έγκληματίας μέ σεξουα
λικά κίνητρα ήταν τόν 19ον αιώνα δ πε
ριβόητος «Τζάκ δ Αντεροβγάλτης», πού 
ατούς όμιχλώδεις δρόμους τού Λονδίνου 
είχε δολοφονήσει καί τεμαχίσει έπτά πόρ
νες. Ό  «στραγγαλιστής τής Βοστώνης» 
διέπραξε διπλάσιο σχεδόν αριθμό δολοφο
νιών, καί μάλιστα μέ άκόμη πιό απαίσιες 
μεθόδους. Σίγουρα, είναι -— στόν τομέα 
τών έγκλημάτων πού διαπράττονται μέ σε
ξουαλικό κίντηρο — δ διασημότερος δολο
φόνος τοΰ αιώνα μας, τοΰ 20οΰ αιώνα. Αΰ- 
τόν τόν άνθρωπο έπρόκειτο νά γνωρίσω άπό 
κοντά.

Μαζί μέ τόν Λρα ΧΙρς Λ. Σίλβερμαν, έ
ναν ψυχολόγο καί ύφηγητή τοΰ πανεπιστη
μίου, άνεχώρησα στίς 16 ’Οκτωβρίου 1966 
γιά τήν Βοστώνη.

"Οταν φθάσαμε στό "Ιδρυμα τοΰ Μπρι- 
τζγουώτερ — τό άσυλο φρενοβλαβών — ή 
πρώτη διαπίστωση πού κάναμε, κατάπλη
κτοι, ήταν πώς ατό "Ιδρυμα δέν ΰπάρχουν 
διπλωματούχοι ψυχολόγοι, ούτε γιατροί ει
δικευμένοι στήν ψυχιατρική, γιά νά παρα
κολουθούν τούς τροφίμους του.

Πρώτος πλησίασε τόν Ντέ Σάλβο δ 
Χίρς. Σέ λίγο γύρισε, χωρίς νά πή λέ
ξη. ’ Ηρθε ή σειρά μου, Βρέθηκα μπρο
στά σ’ ένα νεανικό πρόσωπο, έναν νέο μέ 
φαρδεΐς ώμους καί στρωτά θαυμάσια μαύ
ρα μαλλιά. Τί μυστήρια καί έκπλήξεις έ
κρυβε τό ύποσυνείδητό του;

Ή  πρώτη μου έκπληξη ήταν δ ένθου- 
σιασμός, μέ τόν δποΐο μέ ύποδέχθηκε. 'Α 
κούσε πού μέ ανήγγειλαν, πετάχθηκε άπό 
τήν θέση του, έτρεξε πρός προϋπάντησή 
μου κι’ δταν μέ πλησίασε, μοΰ είπε μέ με
γάλη έγκαρδιότητα: «Χαίρω γιά τήν
γνωριμία σας, Δρα Μπρούσσελ!».

Μείναμε μαζί καί μιλήσαμε τρεις ώρες 
σχεδόν. Ό  Ντέ Σάλβο έβαζε κάθε λίγο καί 
λιγάκι μιά καραμέλα στό στόμα του. Δέν 
κάπνιζε.

Μιλούσε μέ τήν πειστικότητα ένός καλού 
πλασιέ. Δέν ήταν περίεργο πώς τού εί

χαν Ανοίξει τήν πόρτα τοΰ απιτιοή τους 
τόσες γυναίκες.

Μιλήσαμε γιά τά παιδικά του χρόνια. 
Μέ ένδιέφεραν ιδιαίτερα τά συναισθήματά 
του άπέναντι στή μητέρα του. ’Άν είχε 
μεγαλώσει σ’ ένα κανονικό οικογενειακό 
περιβάλλον, ίσως θά γινόταν ένας νομι- 
μόφρων καί φιλήσυχος πολίτης.

Ό  πατέρας του δμως ήταν εξαιρετικά 
βάναυσος άπέναντι στή γυναίκα καί τό παι
δί του. Έσπαζε τά έπιπλα καί κάποτε, σ’ 
έναν καυγά μέ τήν γυναίκα του, τής έσπα
σε, πάνω στό θυμό του, μερικά δάχτυλα.

'Η μάνα του δέν ήταν ποτέ σχεδόν σπίτι. 
Τόν άφηνε ώρες μόνο του.

Τό παιδί, δσο μεγάλωνε, γινόταν μονό- 
χνωτο. Ε ίχε συνηθίσει στή μοναξιά καί 
άπέφευγε τ’.ς έπαφές μέ τούς άλλους. 
«Δέν θυμάμαι —  μοΰ είπε — νά σχετί- 
σθηκα ποτέ μέ άλλους ανθρώπους. Ό  μο
ναδικός μου φίλος ήταν ένα άλλο παιδί, 
πού έμενε στήν Ιδια γειτονιά».

Έ παιζαν μαζί τούς στρατιώτες καί μαζί 
βασάνιζαν τά ζώα —  γάτες καί σκυλιά. 
Μιά φορά, ό ’Αλβέρτος, παίζοντας, έπνι
ξε μιά γάτα. Τό άτυχο ζώο ήταν τό πρώ
το του θύμα.

Ό γάμος μέ τήν “Ιρμα
τ ..... ■■■■.... .......—— —— ——-------------“ “  *

Στό σχολείο δ ’Αλβέρτος έκανε πρόθυ
μα διάφορα θελήματα τών καθηγητών του. 
Οί καθηγητές του τόν κολάκευαν μέ τήν 
προτίμηση πού τοΰ έδειχναν. Ή  στάση 
τους τόν καταξίωνε στήν Ιδια του τήν συν
είδηση. Στό πρόσωπο τών καθηγητών του 
εδρισκε 8,τι τοΰ έλειπε στό σπίτι του: λίγη 
στοργή...

Ό  ’Αλβέρτος ώρίμααε πρόωρα σεξουα
λικά. Σ’ αύτό Ασφαλώς έφταιγε δ πατέ
ρας του, πού έπωφελούμενος τών συχνών 
Απουσιών τής γυναίκας του, κουβαλούσε 
σπίτι τους διάφορες γυναίκες τοΰ δρόμου 
καί έπεδίδετο σέ Ανάρμοστες πράξεις μα
ζί τους μπροστό στό παιδί.

Τό 1948 δόθηκε στόν ’Αλβέρτο ή μόνη 
εύκαιρία γιά νά κάνη κι’ αύτός τήν καρ- 
ριέρα του. Κατετάγη στόν στρατό μέ ψεύ
τικα στοιχεία σχετικά μέ τήν ήλικία του. 
Δηλώθηκε μεγαλύτερος Απ’ δτι ήταν.

Στόν στρατό έδειξε ύποδειγματική δια-
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Ό  Ντέ Σάλβο, ντυμένος μέ στολή ναύτη 
δραπέτευσε άπό τό τρελλοκομεϊο, όπου 

τόν είχαν κλείσει.

γωγή καί προβιβάσθηκε αέ λοχία. "Ηταν 
στό στοιχείο του. Ένέπνεε σεβασμό.

Μέσα του δμως ωρίμαζαν έπικίνδυνοι 
σπόροι: ένας πρόωρα ξυπνημένος σεξουα
λισμός καί δ παθολογικός του καημός γιά 
λίγη μητρική στοργή.

"Ενοιωθε τήν άνάγκη τής γυναίκας 8πως 
ένας τοξικομανής τήν άνάγκη τώ> ναρκω
τικών. ΤΙς ώρες πού ήταν έλεύθερος πή
γαινε «κυνήγι γιά  γυναίκες», δπως ένας 
δλλος πηγαίνει νά κυνηγήση πουλιά καί 
λαγούς! Κχί, συνήθως, εδρισκε πρόθυμη 
ανταπόκριση. Παρ’ δλα αΰτά, ένοιωθε τήν 
έλλειψη μιας γυναίκας, πού νά τόν ά- 
γαπάη.

Τήν γυναίκα αυτή τήν βρήκε. "Ηταν ή 
Άρμα, μιά δμορφη Γερμανοαμερικανίδα. 
Τά φλέρτ του μέ τήν Άρμα ήταν ή εύτυ- 
χέστερη περίοδος τής ζωής του. Γιά τό χα- 
τήρι της έφυγε άπό τόν στρατό, στις τά
ξεις τοδ δποίου σκεπτόταν νά μονιμοποιη- 
θή.

Άπό τΙς σχέσεις του μέ τήν Άρμα α
πέκτησε δυο παιδιά. Τό μικρότερο, ένα 
κοριτσάκι, είχε στραβά πόδια. 'Ο Αλβέρ
τος τής έκα- ε δ ίδιος μασσάζ. Καί γιά νά 
τήν διαακεδάζη, έδενε πότε - πότε φιόγ
κο γύρω άπό τόν έπίδεσμο τών ποδιών 
της ένα κασκόλ.

"Οσο δμως περνούσε δ καιρός, λιγό
στευε ή αγάπη τής "Ιρμας γ ι’ αδτόν, άν

καί ατό μεταξύ τήν είχε παντρευθή, ώ
σπου —  δπως μοϋ··εΐπε —  «κόπηκε μέ τό 
μαχαίρι». 'II Άρμα τόν είχε βαρεθή.

................ . 1 " .............. 1 "—— <
«Δέν ξέρω πώς μου ήρθε»

Ό  Αλβέρτος μόνο πού δέν έκλαιγε, δ- 
ταν μοδ μιλοδσε γιά τό ναυάγιο τού γά
μου του. Βεωροδσε τόν έαυτό του θδμα τής 
"Ιρμας. Ά'στερα άρχισε νά μοδ μιλάη γιά 
τά δικά του θύματα, τίς γυναίκες πού ε ί
χε στραγγαλίσει.

— Δέν τις ήξερα, μοδ είπε. Δέν ήξερα 
καμμιά. "Ετσι, λόγου χάρη, κ ι’ έγώ δέν 
ξέρω πώς μοδ ήρθε καί σταμάτησα τό αύ- 
τοκίνητό μου έξω άπό τήν πόρτα τοδ σπι- 
τιοδ τής "Αννας Σλέζερς. "Ηταν καλοκαί
ρι κ ι’ έκανε πολλή ζέστη. Φρενάρησα, 
κατέβηκα άπό τό αδτοκίνητο και χτύπησα 
τό κουδούνι τής Ιξώπορτας. Ή  Ά ννα Σλέ
ζερς μοδ άνοιξε καί ϋστερα άπό πολλές 
καί διάφορες εξηγήσεις πού τής έδωσα, μέ 
άφησε νά μπώ μέσα στδ σπίτι της. θυμά
μαι πώς έξω άπό τό σπίτι ΰπήρχαν σκα
λωσιές γιά  σοβάτισμα καί βάψιμο τών έ- 
ξωτερικών τοίχων καί ίσως —  ποιός ξέ
ρει —  ή Σλέζερς νά μέ νόμισε γιά  μπο
γιατζή πού σχόλασε.

"Οταν μπήκα στό χώλ, έπαιζε ένα γραμ
μόφωνο μουσική χοροδ. Καθήσαμε σ’ ένα 
ντιβάνι κ ι’ άμέσως σχεδόν ή μίσσες Σλέ
ζερς σηκώθηκε καί πετάχθηκε στήν σκο
τεινή κουζίνα.

—Μιά στιγμή! μοδ είπε.
Ε κείνη την στιγμή μοδ ήρθε ξαφνικά 

μιά αίσθηση, νά, σάν καί τώρα...
Τόν κύτταξα στό πρόσωπο. Ε ίχε γίνει 

ξαφνικά κόκκινος σάν άστακός!
—Μοδ έρχόταν, έξακολούθησε, νά σκά

σω. Στήν τσέπη μου είχα ένα κομμάτι μέ
ταλλο. "Οταν γύρισε ή μίσσες Σλέζερς, 
τήν χτύπησα μέ δλη μου τήν δύναμη μέ 
τό μέταλλο στό κεφάλι. Ε κείνη  έχασε 
τις αισθήσεις της καί έπεσε στό ντιβάνι. 
Άπό τό κεφάλι της έτρεχαν αίματα. Τό
τε κι’ έγώ τράβηξα ένα κορδόνι άπό τό 
φουστάνι της καί τό έδεσα θηλειά γύρω 
άπό τόν λαιμό της...

Τά μάτια του, καθώς μοδ έλεγε αύτά, 
είχαν γουρλώσει καί μιά στιγμή έκανα 
τήν σκέψη πώς, στήν κατάσταση πού 
βρισκόταν (πρόσωπο ξαναμμένο, γουρλω- 
τά μάτια), δέν θά τό είχε γιά τίποτε ν’ 
άποπειραθή νά πνίξη κ ι’ έμένα! Γιά καλό 
καί γιά κακό είχα τόν νοδ μου.

— Kt’ έγώ δέν ξέρω, μοδ είπε συνεχί
ζοντας τήν αφήγησή του, πώς μοδ ήρθε. 
Κ ι’ έγώ δέν ξέρω γιατί τό έανα. Είναι 
φοβερό γιά  μένα, κάθε φορά πού θυμά
μαι αύτά τά πράγματα. Μήπως τήν στι
γμή πού έπνιγα τήν ξένη, είχα τήν αίσθη
ση πώς είχα νά κάνω μέ τήν γυναίκα μου; 
"Ο,τι έκανα οτίς άλλες, πού δέν μοδ έφται
γαν τίποτε ,τό έκανα γιά  νά έκδικηθώ τήν 
Άρμα, πού αύτή μοδ είχε φταίξει; Ξέρω 
κι’ έγώ;

Τού θύμιζε τήν κόρη τόυ

— Σοδ ήρθε ποτέ ή διάθεση, δταν άκό- 
μα ζούαατε μαζί, νά πνίξης τήν γυναίκα 
σου;

—Ναί, μοδ ήρθε! Είχα δλη τήν διάθε
ση, άλλά δέν μπόρεσα νά τήν πραγματο
ποιήσω.

—Καί γιατί μετά τήν Μαίρη Σούλλι-
βαν, τό . τελευταίο σου θδμα, έπαψες πιά 
νά στραγγαλίζης; τόν ρώτησα.

ΙΙερίμενα πώς καί τί νά έρθη ή στιγμή 
γιά νά τοδ κάνω αύτό τό έρώτημα.

Ή  άπάντησή του ήταν κάπως συγκε
χυμένη.

—Κι’ έγώ δέν ξέρω γιατί σταμάτησα 
Είναι γεγονός δμως, πώς ή άτυχη Μαίρη 
Σούλλιβαν ήταν τό τελευταίο μου θδμα. 
ΤΗταν τόσο νέα, τόσο συγκινητικά νέα! 
Μοδ θύμιζε τήν κόρη μου... ξέρετε, έκεί- 
νη πού, δπως σάς είπα, τής έδενα, γιά  νά 
τήν διασκεδάζω καί νά τήν παρηγορώ, 
φιόγκους γύρω στά πονεμένα, ατά στρα
βά πόδια της.

"Αφησα νά περάσουν λίγα λεπτά κ ι’ 8- 
στερα τόν ρώτησα;

— Δοκίμασες ποτέ σου ν’ αύτοκτονήσης;
— "Οχι, σέρ! Δέν είχα τό θάρρος! Τό 

μόνο πού θέλω νά μάθω τώρα είναι ή Α
λήθεια: Γιατί έκανα δλα αύτά τά χωρίς 
λόγο Ιγκλήματα; ’Εσείς, σάν ειδικός, ί 
σως μπορείτε νά μοδ πήτε. Μοδ είπαν πώς 
εΐσαστε ένας διάσημος ψυχίατρος.

Μοδ άρπαξε τό χέρι, τό έσφιξε καί μοδ 
είπε:

—Βοηθήστε με, γιατρέ μου! ’Εσείς ί 
σως νά εΐσαστε δ μόνος άνθρωπος που μπο
ρεί νά μέ βοηθήση!

Τόν κύτταξα μέ οίκτο. ’Εκείνη τήν στι
γμή τουλάχιστον, μοδ ήταν δύσκολο νά 
μήν τόν λυπηθώ.

"Γστερα άπό τήν άμεση έκείνη έπαφή, 
γιά ένα πράγμα ήμουνα βέβαιος: Ό  Α λ 
βέρτος ντέ Σάλβο ήταν ένας ψυχοπαθής, 
γιατί συχνά άπομακρυνόταν πολύ άπό τήν 
πραγματικότητα. Δεκτρεΐς φορές είχε, 
χωρίς νά τό θέλη, μεταφερθή σ’ έναν ά
γριο, έπικίνδυνο κόσμο. Είχε στραγγαλί
σει δεκατρείς γυναίκες. Μιά ώρα μετά 
άπό κάθε δολοφονία τοδ φαινόταν σάν νά 
είχε σκοτώσει κάποιος άλλος, δχι αυτός.

Είχα δμως σχηματίσει τήν πεποίθηση 
πώς, άν δ άνθρωπος έκεϊνος είχε εύτυ- 
χέστερα παιδικά χρόνια, δέν θά έφθανε 
στό έγκλημα.

Ό  ντέ Σάλβο δραπετεύει
Ή  δίκη τοδ ντέ Σάλβο ώρίσθη γιά τις 

9 ’Ιανουάριου. Μαζί μέ τόν συνήγορό μου 
Μπαίκλεϋ άγωνισθήκαμε σκληρά. Γιά μιά 
στιγμή μοδ φάνηκε πώς οί ένορκοι εί
χαν έπηρεασθή άπό τήν γνωμοδότησή μου. 
Γιά δσους λόγους έξήγησα, δέν μπορού
σαν νά καταδικάσουν τόν κατηγορούμε
νο σέ θάνατο. Τό άνώτατο δριο ποινής 
πού μπορούσαν νά τοδ έπιβάλουν, ήταν 
τά ισόβια δεσμά.

Άποσύρθηκαν σέ σύσκεψη. Δέν παρα
δέχθηκαν έλαφρυντικά. Δέν παραδέχθη
καν πώς ήταν ψυχοπαθής. Τόν καταδί
κασαν σέ ισόβια δεσμά κ ι’ άν μπορούσαν 
θά τόν είχαν καταδικάσει σέ θάνατο. 
Χρειάσθηκαν πολλές ένέργειες γιά  νά 
κλεισθή δ κατάδικος δχι στήν φυλακή, 
άλλά στό ψυχιατρείο, στό ίδρυμα τοδ Μπρι- 
τζγουώτερ.

"Ενα βράδυ τοδ Φεβρουάριου 1967, δ 
Αλβέρτος ντέ Σάλβο, μαζί μέ δύο άλλους 
τροφίμους, τό έσκασε άπό τό ίδρυμα. Κα
νένας δέν πρόσεξε ένα σημείωμα πού εί
χε άφήσει έπάνω στό κρεβάτι του. Είναι 
θαύμα πώς ή καθαρίστρια δέν τό πέταξε

(Συνέχεια είς τήν σελ. 512)
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Έδώ και μερικά χρόνια οί γυναίκες, 
δηλαδή οί μονάδες μας καί οί γιαγιά
δες μας, έγένναγαν παιδιά άβέρτα... 
Ό χ ι μόνον ένα καί δύο καί τρία καί 

τέσσερα παιδιά, άλλά πολλές φορές καί 
έντεκα καί δώδεκα καί δεκατρία καί δε
κατέσσερα...

Μέ τά τόσα λοιπόν κουτσούβελα που 
έβγαίε ή παραγωγικώτατη γυναίκα της 
έποχής έκείνης, δέν είχε νά ζηλέψη τι- 
ποτά άπό αύτήν, ούτε ή κλώσσα, ούτε 
ή κουνέλα, ούτε κανένα άπό τ άλλα 
ζωντανά, πού γεννοβολάνε.

Ή  παληά γυναίκα, ένώ παντρεύονταν 
άπ τήν άνάγκη τής συντροφιάς καί γιά 
νά... πιαστή άπό άνδρικά χέρια, όπως έ
λεγαν τότε, μετά τό γάμο της καί καθώς 
άρχιζε τις γέννες, τό παράταγε τό... 
πιάσιμο. Ήθελε τά δάκτυλά της ε
λεύθερα γιά νά... μετράη τά παιδιά της. 
Διότι έννιά μήνες άκριθώς μετά τόν Η- 
σαία, άρχιζε τό πρώτο Εεφούρνισμα. Και 
μέχρι τά 45 τουλάχιστον χρόνια της, 
δέν οταμάταγε καθόλου. Από κεϊ κα'. 
πέρα, ή άλήθεια είναι ότι έκοβε. Δέν 
μπορούσε νά συνέχιση άλλο. Είχε άπο- 
κάμει πιά. Ή τα ν  κομμένα καί τά πόδια 
της καί τά χέρια της καί τά... όλα της.

Πού καί πού βέβαια, παρουσιάζονταν 
καί καμμιά... Σάρα, ή όποια μαζύ μέ τα 
έγγονάκια της, ντάντευε καί τό δικό της 
γεροντόπαιδο ,πού τις τό έδινε τάχα ό 
Θεός καί ήταν καί σημαδιακό...

Είναι άλήθεια, ότι όλα ό Θεός τά έδι
νε καί μάλιστα κατά διμοιρίαν αέ κάθε 
οικογένεια, έπαιρνε όμως καί μερικά. 
Αλλά πολύ σπάνια άφινε λιγώτερα άπ 

τά μισό. Εκεί όμως πού τ' άφινε όλα, 
έγέμιζε τό σπίτι άπό άνθρώπους... Ού
τε τά σκαμνιά έφταναν γιά νά καθίσουν 
όλοι γύρω άπ' τήν τάβλα, ούτε τά κου
τάλια γιά νά φάνε τόν τραχανα τους, 
ούτε καί τά τζάκι γιά νά ζεσταθούν. Γι 
αύτό, τις βαρειές χειμωνιάτικες νύχτες, 
όσοι δέν μπορούσαν νά κοντοζυγώσουν 
ατά κούτσουρα καί στά δαυλιά, άρπαζαν 
άπό ένα χοντρό τσόλι, τυλίγονταν πα- 
τόκορφα καί σάν κουβάρι άκούμπαγαν 
όπου εύρισκαν θέση άδειανή πάνω στό 
πάτωμα. Μετά άπό λίγη ώρα καί καθώς 
τό τζάκι άργόσβυνε, αύτοί οί... τυλιγμέ
νοι άνθρωποι, όχι μόνον δέν κρύωνον, 
άλλά είχαν καί περισσεύματα θερμοκρα
σίας. Κ ι- ένώ ή νύχτα γινότανε χρόνος 
καί τά «στοιχειά» άπ' έΕω μούγκριζαν ά- 
πειλητικά, ένα παραμιλητό άκούγονταν 
άπό μέσα. Ή τα ν  ή άπάντησις άπό κά
ποιον κοιμώμενον τής διμοιρίας, πού έ
βλεπε οτ' όνειρό του παλάτια... «Στό 
σπίτι αύτό, βασιλεύει ή εύτυχία. Είμα
στε πολλοί...»

'Απ' τά χαράματα ή καϋμένη μάνα, 
βρισκόνταν στό πόδι. "Επρεπε νά έτοι 
μάση τό καζάνι γιά τήν φαμίλια της. Ε
πρεπε νά ταίση καί τά ζωντανά, πού πε- 
ρίμεναν μέ τό στόμα άνοιχτό άπό κάτω, 
στό κατώι. Καί πού έΕυναν άπό... ύστε- 
ροβουλία τά κέρατά τους, στά παχνιά.

Ό ταν  έφεγγε καλά, Εύπναγε καί ό 
πατέρας καί μαζύ του τά παιδιά ένα ένα. 
Τό... τσούρμο δηλαδή. "Επρεπε νά πάη 
στή δουλειά, πέρνοντας μαζύ του καί 
κανένα άπ’ τά μεγαλύτερα. ΚΓ όπως

στέκονταν στήν άράδα γιά νά πάρουν 
κάτι γιά τό πρωινό, έβλεπες λογής λο- 
γής φυσιογνωμίες. Μερικά φαίνονταν 
όμορφα καί γεροοεμένα, ένώ μερικά άλ
λα, στραβοπόοαρα καί άόύνατα. 'Ό λο 
όμως, ήταν συνηυως καλά παιόιά καί πα
ρά τήν μεγάλη ποικιλία πού φαίνονταν 
στό παρουσιαοτικό τους, είχαν οπωσδή
ποτε την οφραγϊόα τής γνηοιότητος. Εί
χαν δηΛαοη κάτι άπ' τόν πατέρα τους, 
ε ίτε στά φανερά είτε στ' άπόκρυφα μέ
ρη πού στα χρονιά κείνα, τά είχαν όλα... 
φανερά. "Αν τό κεφάλι μερικών ήταν 
στραβοχυμένο ή ήταν κανένα έλαφρώς 
...Εεγοφιασμένο, τό χάλασμα αύτό τό έ
κανε ή μαμή στή γέννα... Δηλαδή κάποια 
γριά πού έκανε τό γιατρό καί πού τρά
βαγε τό παιδί άπ' όπου τή βόλευε καλύ
τερα. Δέν μπορούμε όμως νά πούμε ότι 
κΓ αύτή δέν έκανε φιλότιμη δουλειά. 
Άναλόγως τις γνώσεις πού διέθετε καί 
τά... χρήματα πού έπαιρνε, είναι θαύμα 
πώς έυγαςε τά περισσότερα σωστά... Και 
μάλιστα, σωστότερα άπό κείνα πού πέρ- 
νουμε σήμερα άπ' τις κλινικές.

Αλλά ό,τι καί νά πούμε, γιά τό πώς 
Εεφύτρωναν καί τό πώς μεγάλωναν τά 
πλάσματα έκεϊνα, γεγονός είναι ότι γί
νονταν άργότερα χρήσιμοι άνθρωποι μέ 
έλάχιστες έΕαιρέσεις. Όλοι τους έλα
βαν μέρος σέ πολέμους, έζησαν μέ κα
κουχίες καί μπάρες πολλές. Έμεγάλω- 
σαν τήν πατρίδα μας καί τόν πληθυσμό 
της, έγιναν έπιστήμονες καί διέπρεψαν. 
Πολλοί άπ' αύτούς, έδόΕασαν καί τήν 
Ελλάδα μας, πέρα άπ' τά σύνορά της.

'Εκείνες οί κάπνες καί οί μουντζού
ρες πού δέν έλειπαν ποτέ άπό πάνω 
τους, έκρυβαν άνθρώπους ικανούς νά 
παλαίψουν στή ζωή καί νά φέρουν κα
λά άποτελέσματα, μέσα στή ζούγκλα της 
κοινωνίας. Άλλά έν πάση περιπτώσει, 
όσοι ήταν άρσενικοί έβγαιναν σωστοί αν- 
δρεα. Τά θηλυκά, έβγαιναν σωστές γυ
ναίκες, πραγματικές μητέρες καί άλη- 
θινές Έλληνίδες.

Σήμερα όμως, τά πράγματα αύτό, 
είναι τελείως διαφορετικά. Πάνε περί
πατο οί παληές άντιλήψεις ότι τά παι
διά τά δίνει ό Θεός κλπ. Οί περισσότε
ρες γυναίκες, γεννάνε άπό ένα καί στα
ματάνε. Φραγμός καί παραπέτασμα καί 
τείχος, στέκονται μεγάλα έμπόδια στήν 
άπόπειρα μιάς δεύτερης τεκνοποιίας. 
"Αν παρουσιασθη κανένα δεύτερο καί 
πολύ σπάνια κανένα τρίτο, αύτά είναι 
προϊόντα κάποιου λάθους... Κάποια ά- 
συνήθιστη δραστηριότης, άχρήστεψε τήν 
γραμμή... «Μαζινώ» καί είσέβαλεν ό έ-
χ θ ρ ώ ς -  , . ,

ΚΓ όλα αύτά, έγιναν άπό τότε που η 
«γυνή» έπαψε νά Φοβήται τόν άνδρα... 
Κάποια έΕίσωσις πού ήρθε σάν άποτέλε- 
σμα άγώνος μερικών τρελλοκαμπέρων, 
τά ισοπέδωσε όλα. Δουλειά ζητάει ό άν- 
δρας, γιατί έτσι πρέπει νά κάνη έκ (ρύ
σεως, δουλειά ζητάει καί ή γυναίκα ή ό
ποια δέν πρέπει νά κάνη έτσι, πάλι έκ 
(ρύσεως. Παντελόνι αύτός, έπειδή έτσι 
τό βρήκε, παντελόνι καί ή γυναίκα, ή 
όποια δέν τό βρήκε έτσι. Τσιγάρο ό αν- 
δρας, γιά νά γίνεται... κατανάλωσις στό 
έθνικό προϊόν μας, τσιγαράκια άπανωτά
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καί ή γυναίκα γιά νά μή θεωρηθή καθυ
στερημένη. Ελάχιστα πιάτα σπάζει ό 
άνορας, πολύ περισσότερα ή γυναίκα. 
ΚΓ έτσι λοιπόν, φθάσαμε σέ σημείο νά 
βλέπουμε τό σπίτι μας σάν φυλακή. Τό 
μισούμε σάν τόν χειρότερο έχϋρό μας. 
Ούτε νά τό βλέπουμε δέν θέλουμε, γιατί 
μονο γιά τόν ύπνο τό χρησιμοποιούμε, 
έστω κΓ άν κοιμώμαστε μέ τά μάτια α
νοιχτά... 'Όταν σηκωθούμε τό παρατά
με καί φεύγουμε. Πάμε γιά δουλειές, 
πάμε γιά βόΛτες, γυρίζουμε δώ καί κεϊ 
σάν τούς γύφτους. Θέλουμε ' ντόλτσε 
βίτα» καί περισσότερο άπ' όλους τήν ζη
τάει ή σημερινή, ή μοντέρνα γυναίκα. 
'Όταν μάλιστα δέν ύπάρχουν παιδιά, 
γιατί δέν τά θέλουμε, τό σπίτι γίνεται 
ψυγείο. Κατεβαίνει ή θερμοκρασία του 
στό μηδέν. ΚΓ άντί αύτό νά πέση καί νά 
μάς πλακώση όπως τό καταντήσαμε τό 
καϋμένο έρημο καί βαρύ σάν τόν πεύκο 
μέσ' τόν κάμπο...

Είναι κακά τά ψέματα. Τό σπίτι πού 
λέγεται καί οίκος καί είναι λέΕις άρσε- 
νικοΰ γένους, θέλει γυναίκα πού νά τό 
συγυρίζη, νά τό περιποιήται, νά τό συν- 
τροφεύή. Θέλει και παιόιά, πολλά παι
διά. Γιά νά χτυπάνε τούς τοίχους του μέ 
σφυριά καί νά πέφτουν οί σουβάδες, νά 
κλωτσάνε καί νά χοροπηδάνε πάνω στή 
ράχη του. ΚΓ όλα αύτά γιά ν άνεβαίνη 
ή ζεστασιά του σέ ύψηλά έπίπεδα. Θέ
λει όμως καί τόν άνδρα τις περισσότε
ρες ώρες μαζύ του. Γιατί πρέπει νά τό 
πούμε, δέν λέγεται μόνον οίκος, λέγεται 
καί οικία...

Άλλά πού νά τ ' άκούσουν αύτά, οί 
σύγχρονοι άνθρωποι καί ιδίως οί μοντέρ
νες γυναίκες. Αύτές όταν σκέπτωνται 
τούς έννιά μήνες τής έγκυμοσύνης καί 
θυμούνται τήν κοιλάρα, τις φακίδες στό 
πρόσωπο, τά στρωτά παπούτσια κι ένα 
σωρό άπό στερήσεις διαφόρων άπολαυ- 
ών, γίνονται έΕω φρενών, όταν τολμήση 
ό σύντροφός του καί είσηγηθή κάτι γιά 
παιδί... ·■»

Μ' αύτές τις  συνθήκες μήν περιμέ- 
νεται νά μεγαλώση ό πληθυσμός μας. Θά 
κολλήσουμε στά έννιά έκατομμύρια, ένώ 
θά βλέπουμε τούς Αλβανούς μέ τά γου
ρουνοτσάρουχα νά έρχωνται άπό κοντά 
μας...

"Αν μάλιστα οί γυναίκες τής έποχης 
μας, συλλάβουν κανένα τολμηρό σχέδιο 
καί άΕιώσουν άπό τόν άνδρα, νά φρον- 
τίζη γιά τις  γέννες μόνος του, όπως νο- 
μίζη, τότε είναι πού θά μάς πάρη καί θά 
μάς σηκώση.

Εύτυχώς όμως, ύπάρχουν άκόμα γυ
ναίκες, πολλές γυναίκες, πού τό θέ
λουν τό σπίτι, πού θέλουν οικογένεια, 
αν όχι μέ πολλά, πάντως όπωσδήποτε 
μέ ένα παιδί.

Αύτές τουλάχιστον, άς φροντίσουν νά 
κάνουν κάτι παραπάνω, γιατί τό ένα δέν 
είναι σίγουρο άν θά καρποφορήση άργό
τερα. "Αν τύχη μάλιστα νά είναι άπό 
κείνα πού θέλουν άπό μικρά τά πολλά 
μαλλιά, τότε άς μή περιμένουν τίποτα 
άπό δαΰτα. Είναι άπό τώρα γιά πέταμα 
μαζύ μέ τις τρίχες του...
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k 6 Ό  κ τ ω 6 ρ ί ο υ 1 9  31
ΣΓΝΕΑΗΦΘΗ ένας ακόμη έκ τόδν συνερ

γών τής δποθέσεως Άθανασοπούλου. Ε ί
ναι δ βοηθήαας είς τήν μεταφοράν τοΰ τε
μαχισμένου πτώματος.

**«
ΟΡΓΑΝΑ τής διώξεως λαθρεμπορίου, έ- 

νεργήσαντα έρευναν είς δύο οικίας, μίαν 
έν ΙΙειραιεΐ έπΐ τής δδοδ Ζέας καί άλλην 
έν Άθήναις 4πΙ τής δδοδ Άχαρνών, άνε- 
κάλυψαν καί κατέσχον 64 χιλιόγραμμα 
κατειργασμένου χασίς αλβανικής προελεύ- 
σεως, έντός κυτίων έκ λευκοσιδήρου κα
θώς καί σχετικήν Αλληλογραφίαν, έκ τής 
δποίας καταφαίνονται οί συνεργοί τής 
λαθρεμπορίας. Πρόκειται περί σπείρας 
λαθρεμπόρων, τής δποίας κυριώτατα μέ
λη εΐνε οί: Σωτ. Παχυγιάννης, Ν. Λώρος 
καί δ έκ Κορυτσάς ’Αλβανός ’Αβδή Γιακή 
Βέης.

7 Ό  κ τ ω 6 ρ ί ο υ  1 9  31

ΧΘΕΣ τήν 8ην έσπερινήν ώραν άφέθη- 
ααν έλεύθεροι Απαντες οί Οπό τής Αστυ
νομίας προληπτικώς συλληφθέντες πρό τής 
άφίξεως τών Τούρκων έπισήμων, χάριν Α
σφαλείας. ***

ΧΘΕΣ τήν έσπέραν περί τούς 70 κομμου
ν ισταί μεταβάντες είς τό έπί τής δδοδ 
λεωφ. Συγγροδ καφενεΐον τοΰ κ. Παπα- 

k θεοδώρου, έπετέθησαν κατΑ τών έν αύτφ 
εδρισκομένων εύαρίθμων έθνικιστών διΑ 
λίθων, διΑ τών δποίων καί τούς έτραυμά- 
τισαν έλαφρώς, έθραυσαν δέ καί τούς Οα- 
λοπίνακας τοδ καφενείου, προξενήσαντες 
ζημίαν Ανω τών 1.000 δραχ. Κατέφθασεν 
έπί τόπου δ Αστυνομικός σταθμάρχης Ί -  
λισσοδ, μετΑ δυνάμεως Αστυφυλάκων καί 
ένήργηαεν συλλήψεις οκτώ κομμουνιστών, 
τών λοιπών διαφυγόντων. Οί συλληφθέν
τες είναι οί: X. Καβαρτζόγλου, I. Μελισ- 
σαρόπουλος, Έ μμ. Λίμπας, I. Ροδίτης, Β. 
Γεωργακούλιας, Μ. Βαρβαρρήγος καί Μα- 
νούκ Ταπωγιάν.

8 ’Ο κ τ ώ β ρ ι ο  υ 1 9  31

ΤΑΣ ΜΕΤΑΜΕΣΟΝϊ'ΚΤΙΟΓΣ ώρας τής 
χθές είς τόν ΙΙειραιΑ καί έπί τής δια- 
σταυρώσεως τών δδών Χαρ. Τρικούπη καί 
Φρεαττύδος διεπράχθη φόνος δι’ άσήμαν- 
τον Αφορμήν. Φονεύς είναι δ Άνδρ. Πα- 
αχάλης ή Άρμένης, δστις είναι γνωστός 
κακοποιός καί θύμα δ λεβητοποιός Στέφ. 
Συριανός. Ό  δράστης έπληξε τό θΰμα διά 
μαχαίρας εις τήν κοιλιακήν χώραν.

, 9 Ό  κ τ ω β ρ ί ο υ  1 9 3 1

ΕΠΙΤΓΧΙΑ τοΰ Τμήματος Γενικής ’Ασφα
λείας Πειραιώς. "Επειτα από Αγριο Αν
θρωποκυνηγητό, συνελήφθη δ Αρχηγός τοΰ 
κομμουνιστικοδ αποσπάσματος άρχικομμου- 
νιστής Μιχαήλ Μπεζεντακος, τό όποιον 
τήν Ιην Αΰγούατου 1931 είς τήν μάνδραν 
τής πυριτιδαποθήκης Πειραιώς, έφόνευσε 
κατά τόν πλέον απάνθρωπου τρόπον τόν 
Αστυφύλακα Γυφτοδημόπουλον. At έφημε-

ρίδες, αί δποΐαι Από τής ήμέρας τοδ εγ
κλήματος, Αφιέρωσαν πολυαρίθμους στή- 
λας είς τήν δπόθεσιν, καυτηριάσασαι δρι- 
μύτατα τούς αιμοσταγείς δολοφόνους, πα- 
νηγυρίζουν διά τήν σύλληψιν καί τοδ τε
λευταίου έκ τών δραστών.

Σχετικώς ή «Άκρόπολις» γράφει:
«Έπί τέλους! Συνελήφθη μετά διμή- 

νους προσπάθειας, έρεύνας καί ανιχνεύ
σεις ό άνθρωπος, τοΰ όποιου τό όνομα 
έπροκάλει τήν φρίκην διά τό άποτρό- 
παιον έγκλημα τής έφετεινής «κόκκι
νης άντιπολεμικής ήμέρας».

Ο Μιχαήλ Μπεζεντακος.
Είναι ό άρχηγός τής δολοφόνου φρά

ξιας, πού κατέστρωσε καί έξετέλεσε τήν 
ένέδραν οτήν μάνδρα τής Πυριτιδαπο
θήκης, είναι έκείνος, πού οτυγνός είς 
τό ήμίφως τής αύγουστιάτικης έσπέρας 
έπήδηοεν έμπρός άπό τόν άτυχή Γυφτο
δημόπουλον, προτείνων τό περίστροφόν 
του, έν μέσω άλλων «συντροφικών» πε
ριστρόφων, διά νά φωνάΕη:

— Αλτ! ψηλά τά χέρια!
Είναι αύτός, έκ του όπλου τοΰ ό

ποιου άνεδόθη ή πρώτη θανάσιμος φλό
γα κατά τοΰ άστυνομικοϋ οργάνου καί 
έκείνος ό όποιος, όταν τό θύμα έπιπτεν 
έπί τοΰ έδάφους, έσάρκαζε φωνάζουν:

— Νά τί άΕίζετε έσεϊς!
Είναι τέλος ό άνθρωπος «μέ τά γκρι 

ροϋχα», όπως τόν περιέγραψεν ή πτω
χή γυναικούλα, πού έπερίμενε μέ τό παι
δί οτήν άγκαλιά τόν σύζυγό της καί ή 
όποια, όλλοφρονοϋσα δΓ ό,τι διεδραμα- 
τίσθη ένώπιόν της, άντίκρυσεν άπηνές 
τό βλέμμα του.

Ο ίδιος, μέ άπίστευτον κυνικότητα, 
δέν άρνεϊται όλους αύτούς τούς... λαμ
προύς ρόλους του, οϋτε είς τήν άνάκρι- 
σιν, οϋτε είς τούς δημοσιογράφους, οί 
όποιοι, περίεργοι περισσότερον άπό κά
θε άλλην φοράν, έσπευοαν νά... συνά-

Τό τραγικόν θΰμα τών κομμουνιστών, 
ό άτυχής άστυφύλαΕ Γυφτοδημόπουλος.

ψουν γνωριμίαν καί νά συνομιλήσουν 
μαζί του. Ομολογεί ότι τά έκαμεν όλα 
αύτό, ότι γνωρίζει τήν άκριβή θέσιν του 
είς τό κατηγορητήριον καί προσθέτει, 
ότι τά πράγματα έτσι έγιναν, γιατί δέν 
ήμποροϋσαν καί νά γίνουν άλλοιώς! 
Εμφανιζόμενος έτσι ώμος είς τάς ό- 

μολογίας, χωρίς νά θέλη ν' άποσείση 
οϋτε έλάχιστον άπό τό ποινικόν βάρος 
έκ τών ώμων του, δέν έπιζητεϊ οϋτε 
οίκτον, οϋτε συμπάθειαν. 'Ακολουθεί, 
λέγει, μίαν γραμμήν, ένα πρόγραμμα καί 
ή μόνη του τώρα προσπάθεια είναι ν' ά- 
παλλάΕη άλλους άπό τό βάρος τών κα- 
τηγοριών καί νά μοιράση συχωροχάρτια. 
Εκπλήσσεται μάλιστα πώς έχουν συλ- 

ληφθή πολλά πρόσωπα καί μεταΕύ αύ- 
τών ό άναφερθείς είς τάς άστυνομικάς 
προανακρίσεις, ώς πυροβολήσας πρώτος 
κατά τοΰ άστυνομικοϋ οργάνου, Βοσυ- 
νάκης».

Ή  σύλληψις τοΰ Μπεζεντάκου, έπε- 
τεύχθη Οπό Αληθώς μυθιστορηματικές συν- 
θήκας. Συγκεκριμένως, Αμέσως μετά τό 
έγκλημα ό έπικίνδυνος άρχειοφραξιονι- 
στής Ανεζητεΐτο ύπό πλήθους Αστυνομι
κών, εις τά πλέον Απίθανα σημεία. Συγ
χρόνως, αί φωτογραφίαι του καί τά χα 
ρακτηριστικά του, έκτός τοδ δτι έδημοσι- 
εύθησαν καί περιεγράφησαν έπανειλημμέ- 
νως εις δλας τάς έλληνικάς έφημερίδας, 
διεβιβάσθησαν καί είς δλας τάς άστυνο
μικάς καί λιμενικάς Αρχάς τής χώρας. 
Κατ’ Αρχάς έπιστεΰθη, δτι δ δράστης έ
χει διαφύγει είς τό έξωτερικόν. "Οταν δ- 
μως τοδτο άπεκλείσθη έκ τής γενομένης 
έρεύνης, αί Αναζητήσεις έστράφησαν είς 
τήν περιοχήν ’Αθηνών - Πειραιώς. Έν 
πρώτοις παρηκολουθήθησαν ατενώς καί οί 
πλέον μακρυνοί συγγενείς τοδ Μπεζεντά
κου, διά νά έξακριβωθή μήπως έχουν 
παράσχει Ασυλον είς τόν έγκληματίαν. Ά - 
πεδείχθη δμως, δτι άντιθέτως ώμίλουν δι’ 
αύτόν μέ άγανάκτησιν καί τούς κατετυράν- 
νει ή ιδέα, δτι ένας συγγενής των, κατα
γόμενος άπό τήν φανατικωτέραν είς τάς 
έθνικάς παραδόσεις έπαρχίαν, τήν Μάνην, 
είχεν έκτελέσει κομμουνιστικόν έγκλημα 
καί μάλιστα έναντίον Μανιάτη, δπως ήτο 
δ δολοφονηθείς Γυφτοδημόπουλος. Κατό
πιν τούτου αί έρευναι έστράφησαν πρός 
τούς «συντρόφους», οί όποιοι, άπό ιδεολο
γίαν θά έφρόντιζον νά άποκρύψουν τόν 
άρχιδολοφόνον μέχρι τής ώρας, πού θά 
ήμποροΰσε νά διαφύγη είς τά έξωτερικόν, 
ή μέχρις δτου θά έξερρηγνύετο καί θά 
έπεβάλλετο τό μπολσεβίκικου καθεστώς!

Λιότι οί κομμουνισταί, ώς δέν θά εί
ναι ίσως Αγνωστον, πάντοτε βλέπουν δτι 
ή ήμέρα τής καταρρεύσεως τοδ Αστικού 
καθεστώτος είναι πλησίον. Πολυάριθμοι 
«σύντροφοι» παρηκολουθοδντο είς δλας των 
τάς κινήσεις. Ό  άρχιφύλαξ κ. Βολτερά- 
κης, είτε διότι ώς Ασχολούμενος εΐδικώς 
μέ τά κομμουνιστικά —δ ίδιος είναι Αλ
λως τε δ συλλαβών καί τόν περίφημον 
Κουλουριντζήν, τόν Σαρίκαν καί τόν Δερ- 
βίσογλου— είτε διότι είχε καλήν τύχην, 
έπεσεν επάνω είς τόν Ανθρωπον πού τοδ 
έχρειάζετο. ’Εκείνον δ δποίος έφιλοξένει 
τόν Μπεζεντάκον καί δ δποίος, ώς έκ τών 
Οστέρων βεβαιοδται, έπληρώνετο Αδρότα
τα άπό τό κόμμα διά νά μή πέση είς τά 
χέρια τής Αστικής δικαιοσύνης δ αιμοδι
ψής «σύντροφος».

Τόν Ίωάννην Μπήτρον, έτών 28, κα- 
ταγόμενον έξ Αίγίνης.
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Ο φραΕιονιοτής Σαρίκας, τόν όποιον 
συνώδευεν ό Γυφτοδημόπουλος, όταν 

έδολοφονήθη.

Ο οτυγερόο δολοφόνοο όρχικομμουνι- 
στής Π. Μπεήεντάκος.

Ό  άλλος αύτός άστήρ τού κομμουνι
στικοί) στερεώματος είναι προφυματικός, 
έγγαμος, μέ γυναίκα φυματικήν καί δύο 
παιδιά. Εϊργάζετο είς τδ κατάστημα σι- 
δηρικών τού κ. Πετροχείλου έν Πειραιεΐ 
καί δ μισθός του μόλις έπήρκει διά νά 
ζήση τήν οΐκογένειάν του. Είναι τό μό
νον έλαφρυντικόν ή φτώχεια του, ώστε να 
κρίνεται άπό τοΰδε εύμενώς διά τήν έκ 
των ύατέρων άνάμιξίν του είς τδ φρικια- 
στικδν συμβάν τής 1ης Αύγούστου.

ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ

Ή  δυστυχία του άκόμη αύτή τδν έκα- 
μνε νά μήν έμφανίζεται ώς μαχητικόν 
στοιχεϊον τού κομμουνισμού, άλλ’ ώς ει
ρηνικός προπαγανδιστής των ιδεών του. 
Λέν έξεδήλωνε παντού τάς άρχάς του, 
προφυλλασσόμενος νά μή γίνη γνωστός 
εις τάς καταδιωκτικάς άρχάς καί παρα- 
κολουθεΐται. Ό  άρχιφύλαξ δμως κ. Βολ- 
τεράκης άπδ πολλού είχε πεισθή, 8τι πα
ρά τήν φαινομενικώς ήσυχον άπααχόλησιν 
είς τήν έργασίαν του καί τήν συντήρη- 
σιν τής οικογένειας του, ήτο έκ τών 0- 
πουλωτέρων καί λυσσωδεστέρων προπα- 
γανδιστών τού κομμουνισμού. Μεταξύ τών 
άλλων δέ, ήρχισε παρακολουθών καί τάς 
κινήσεις τού Μπήτρου. Έξαιρετικώς τού 
έκαμεν έντύπωσιν δτι ένώ ή θερινή σαι
ζόν έληξεν δ Μπήτρος, ώς έπληροφορήθη 
δ κ. Βολτεράκης, έγκατέστησε τήν οίκο- 
γένειάν του είς τό βορειοδυτικώς τού Α
μαρουσίου δάσος Μαγκουφάνα. “Οταν δ
μως τόν έπληροφόρησαν 8τι ή σύζυγος 
Μπήτρου ήτο φυματική καί δ ίδιος προ
φυματικός, δ κ. Βολτεράκης δλίγου δεϊν 
νά εγκατάλειψη τήν παρακολούθησιν, πι- 
στεύσας δτι διά λόγους ύγείας έγινεν αύτή 
ή χειμερινή έγκατάστασις είς τό ’Αττι
κόν δάσος. Ώ ς έξ ένστικτου δμως άπεφά- 
σισε νά τόν παρακολουθήση, έστω καί διά 
μίαν μόνον φοράν είς τήν Μαγκουφάναν. 
Τούτο πράγματι έπραξε τήν προπαρελθού- 
σαν Τετάρτην. 'Η έμπνευσίς του άπεδεί- 
χθη αμέσως, δτι δέν ήτο καθόλου άστο
χος, διότι έκ τής παρακολουθήσεως δ κ. 
Βολτεράκης έξηκρίβωσεν δτι δ Μπήτρος, 
δταν έφθανεν είς Άμαροΰσμ πότε με τόν 
σιδηρόδρομον, πότε μέ αύτοκίνητον, δέν 
έλάμβανε τόν κανονικόν δρόμον πρός τούς 
οϊκίσκους, οι δποΐοι εύρίακονται είς τό 
δάσος τής Μαγκουφάνας, άλλ’ είσεχώρει 
μέσα είς τά δένδρα, έλάμβανεν διαφόρους 
άτραπούς καί έξηφανίζετο. Γενικώς, ή 
δλη του στάσις ήτο στάσις άνθρώπου προ- 
φυλασσομένου άπό άδιάκριτα καί έπίφοβα 
βλέμματα.

Τούτο έκαμεν έντύπωσιν είς τόν κ. Βολ- 
τεράκην καί αί ύποψίαι του δτι ό Μπήτρος 
έκρυπτε τόν Μπεζεντάκον, ένισχύθησαν. 
Έ κτοτε, πότε μεταμορφούμενος είς γέ
ροντα, πότε είς άλήτην, τόν παρηκολού- 
θει κάθε βράδυ άπό τής στιγμής πού έ- 
φευγεν έκ Πειραιώς, διά νά φθάση είς 
Μαγκουφάναν.

Περιττόν νά λεχθή δτι δ Μπήτρος καί 
είς τό Άμαρούσι δέν ένεφανίζετο ποτέ είς 
τήν πλατείαν, άλλά διήρχετο άπό τάς ά- 
πομεμακρυαμένας του άτραπούς, φροντί- 
ζων νά μή τόν βλέπη κανείς. Έπέατρεφε 
δέ είς τόν Πειραιά πολύ πρωί. Έ ν τούτοις, 
παρά τούς έλιγμούς του, ένώ μετέβαινεν 
είς Μαγκουφάναν πάντοτε νύκτα, δέν κα- 
τώρθωσε νά διαφύγη τήν παρακολούθησιν 
τού καλού άστυνομικοΰ.

Οδτος κατώρθωσε προχθές τή νύκτα νά

τόν παρακολουθήσΐ] άπό πολύ κοντά μέσα 
είς τό δάσος καί νά άντιληφθή δτι κα- 
τηυθύνθη πρός ένα σημεΐον, δπου εύρί- 
σκονται τρεις οίκίσκοι άπομεμονωμένοι 
τών άλλων, χρησιμοποιούμενοι κατά τήν 
θερινήν περίοδον δπό τών φυματικών. Λό- 
γψ τού σκότους δμως δέν κατώρθωνε νά 
άντιληφθή είς ποιον έκ τών τριών δ Μπή
τρος κατηυθύνετο καί διέμενεν. Άντελή- 
ψθη δμως δτι δ παρακολουθούμενος δέν « 
έκρουσε τήν θύραν διά νά τού άνοίξουν, 
άλλ’ έπήδησεν έντός άπό κάποιο άνοικτόν 
παράθυρον. 'Ο κ. Βολτεράκης, έσκέφθη νά 
ζητήση πληροφορίας τήν ήμέραν, άλλά 
φοβηθείς μήπως τούτο καθίστατο γνωστόν 
είς τήν οικογένειαν Μπήτρου, έγκατέλει- 
ψε τήν ιδέαν.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΓΛΛΗΦΙΝ

Πάντα ταύτα, δ κ. Βολτεράκης κατέ
στησε γνωστά είς τόν διοικητήν του κ. Ά - 
ναγνωστόπουλον καί άπεφασίσθη τότε ή 
κύκλωσις τών τριών οικιακών καί ή έρευ
να έντός αδτών. Τούτο έγένετο τήν νύ
κτα τής Τετάρτης πρός τήν Πέμπτην. 'Ο 
κ. Βολτεράκης παρακολουθήσας τόν Μπή- 
τρον, ώς καί τάς προηγουμένας νύκτας, 
άνέμενεν είς ώριαμένον σημεΐον τούς άλ
λους άστυνομικούς. Περί τήν 2.30 ' πρωι
νήν κατέφθασαν δ κ. Άναγνωστόπουλος, 
μέ τόν ύπαστυνόμον κ. Μπουραντάν.

Οί άστυνομικοί, καθοδηγούμενοι ύπό 
τού κ. Βολτεράκη, κατέλαβον έπικαίρους 
θέσεις γύρω τών τριών οίκίσκων, μέ σκο
πόν νά παρεμποδίσουν τήν ένδεχομένην 
διαφυγήν τού καταζητουμένου.

’Ακολούθως δ κ. Άναγνωστόπουλος, με
τά τού κ. Μπουραντά καί τού κ. Βολτερά
κη κατηυθύνθησαν πρός τούς τρεις οικι
ακούς. ΙΙιστοποιηθέντος δτι οί δύο έξ αυ
τών ήταν άκατο ίκητο ι, έατράφηααν πρός 
τόν τρίτον. ^
ΙΙΑΡΑΔΙΔΟΜΑΙ!

Μέ τά περίστροφα πάντοτε άνά χεΐρας, 
οί άστυνομικοί έκρουσαν τήν θύραν. Άμυ- 
δρόν φώς διέφευγεν έκ τών ρωγμών τού 
οικιακού. Ούδεμία άπάντησις δμως έδίδε- 
το έκ τών έντός αυτού εύρισκομένων.

Ό  κ. Άναγνωστόπουλος έν τφ μεταξύ 
έφώναξε:

— Γιάννη! άνοιξε γιατί σέ θέλουμε.
Ό  Μπήτρος άφυπνισθείς έκ τών κρό

των καί άκούσας τό δνομά του, ήρώτησεν 
άπό μέσα:

— Ποιός εΐνε!
— Έ γώ , Γιάννη. Άνοιξε γρήγορα.
Ήκούσθησαν τότε άπό μέσα βηματισμοί 

καί οί άστυνομικοί, ύποθέσαντες, ούχί α
δίκως ίσως, δτι θά έγίνοντο προπαρα- 
σκευαί πρός άμυναν, παρεβίασαν τήν θύραν. 
ΤΗτο αΰτη παλαιά καί μέ τήν πρώτην δ- 
μαδικήν ώθησιν τών άστυνομικών ύπεχώρη- 
σεν. Οί άστυνομικοί είσώρμησαν μέ τά πε
ρίστροφα προτεταμένα, έντός τού δωμα
τίου. Είς αύτό ύπήρχον δύο κρεββάτια, είς 
έν τών δποίων εύρίσκετο δ Μπήτρος μετά 
τής συζύγου του καί τών δύο του τέκνων, 
τά δποϊα άφυπνίσθησαν έντρομα. Μιά μ ι
κρή λάμπα έφώτιζε τδ δωμάτιον καί είς 
τήν άπέναντι πλευράν εύρίσκετο ένα άλ
λο κρεββάτι, άπό τό δποϊον έπήδησε τήν 
στιγμήν τής εισόδου τών άστυνομικών δ 
Μπεζεντάκος, τρέχων πρός ένα μπαούλο. 
Άπεπειράθη δέ νά άνοιξη τούτο, διά νά 
λάβη τό εύρισκόμενον έντός αυτού περί
στροφου, άλλ’ έσταμάτησε πρό τής θέας 
τών προτεταμένων δπλων τών άστυνομι-
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κών καί εις τδ άκουσμα τής φωνής τοΰ 
κ. Βολτεράκη, δ δποΐος τδν έγνώριζε.

— Μπεζεντάκο! τοΰ έφώναξε δ κ. Βολ- 
τεράκης. Κάτσε ήσυχα, γιά νά μήν πεθά- 
νης άδικα έδώ χάμω!

Τότε έκάθησεν κυριολεκτικές έξουθενω- 
μένος έπΐ τοϋ μπαούλου, ψιθυρίζων:

— Παραδίδομαι!
ΟΙ αστυνομικοί, άνευ άλλης χρονοτρι- 

k βής, τοΰ έπέρασαν τάς χειροπέδας, ένώ 
έκεΐνος έφιθύριζε:

— Ά ν δέν είνε προδοσία, μπράβο σας. 
’Αλλά μοΰ φαίνεται νέα ατιμία μοΟ σκά
ρωσαν οι σύντροφοι. Δέν είνε ή πρώτη 
τους!

Τήν ίδια στιγμήν δ Μπήτρος άποπει- 
ραθείς νά διαφύγη έκ τοϋ παραθύρου, συν- 
ελαμβάνετο, ένώ ή σύζυγός του βλέπουσα 
τά διαδραματισθέντα, κατελήφθη δπδ νευ
ρικής κρίσεως, αποτέλεσμα τής δποίας δ- 
πήρξε νέα αίμόπτυσις. Δύο έκ τών άστυ
νομικών παρέσχον 8σας βοήθειας ήδύναν- 
το, ένώ οΐ άλλοι έπεδόθησαν εις τήν έ
ρευναν τοΰ δωματίου. Εντός τοϋ μπαού
λου άνευρέθη έν περίστροφου —έκ τών 
καταθέσεων τών κρατουμένων καί τής Ια
τροδικαστικής έκθέσεως διαπιστοΰται δτι 
είνε έκεΐνο μέ τδ δποΐον έπυροβολήθη δ 
Γικντοδημόπουλος — κομμουνιστικά φυλ
λάδια καί μερικά χρήματα. Ό  Μπεζεν- 
τδκος βλέπων τδ περίστροφου είς χεΐρας 
τών άστυνου,ικών, είπε μειδιών:

—Μήν πήτε δτι ήθελα νά σάς σκοτώσω 
μέ αϋτό! Σάς πήοα γιά νυκτοκλέφτες. Ά λ- 
λοιώς, δέν τδ είχα δπ’ δψει μου νά κάμω 
καί άλλο φόνο.

— Μήπως άρνεΤσαι δτι μετέσχες εις τδν 
®όνον τοϋ Γυφτοδημοπούλου; τδν ήρώτη- 
σεν δ κ. Άναγνωστόπουλος.

—Ά !  Ό χ ι!  άπήντησε μέ απάθειαν. 
Πώς νά τδ άονηθώ αϋτό; ’Αλλά δέν ήμ- 

* πορώ νά έξηγήσω καί έγώ πώς άγρίεψα 
έτσι έκεΐνο τά βράδυ καί ερριξα.

— Καλά, θά τά ποΰμε αυτά κάτω, πα- 
ρετήρησεν δ κ. Άναγνωστόπουλος καί διέ- 
ταξεν άναχώρησιν.

Έ ν τφ μεταξύ, οί ένεδρεύοντες έξω ά- 
στυνομικοί, άντιληφθέντες δτι τά πάντα 
εΐχον τελειώσει αισίως, ειδοποίησαν αϋτο- 
κίνητα, έπί τών δποίων έπέβησαν μαζί μέ 
τούς συλληωθέντας καί κατηυθύνθησαν είς 
τδν Πειραιά. Έπληαίαζεν ή τετάρτη 
πρωινή, δτε ή έπικίνδυνος αποστολή είχε 
πεοατωθώ πλήρως.
ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τήν χαοα’Ύήν ot άστυνοηικοί μετέφεραν 
τούς συλληηθέντας είς τδ Τμήμα Γεν. ’Α
σφαλείας Πειραιώς.

Ή  ιιακρά σειοά τών αϋτοκινήτων έπί 
τών δποίων έπέβαινον οί άστυνομικοί, 
ποοσείλκυσε τά βλέμπατα τών άοαιών δ·α- 
βατών. οί δποΐοι καί συνεκεντρώθησαν ποδ 
τοϋ Τ'Γώιατος ’Ασφαλείας έπί τής δδοϋ 
Άλκ'βιάδου.

Ό  Μπεζεντάκος μέ τάς χειροπέδας κα- 
τεβιβάσθη τοϋ αϋτοκινήτου καί ώδηγήθη 
έντδς τοΰ Τμήματος περιστοιχούμενος 6- 

( πδ τών άστυνομικών.
Μερικοί περίεργοι τδν άνεγνώρισαν καί 

ποικιλοτρόπως έσχολίαζον τήν άστυνομι- 
κήν έπιτυχίαν.

’Επίσης κατεβιβάσθη καί ώδηγήθη είς 
τά κρατητήρια τοΰ Τμήυ,ατος, χλωμός καί 
άνήσυχος δ ’Ιωάννης Μπήτρος.

Έντδς τοΰ Τμήματος δπεβλήθη άμέσως 
είς άνάκρισιν δ Μπεζεντάκος δπδ τοϋ διοι- 
κητοΰ τοΰ Γεν. Τμήματος ’Ασφαλείας κ. 
Άναγνωστοπούλου.

Ό  άρχηγδς τοΰ έκτελεστικοΰ άποσπά- 
σματος ώς προανεφέρθη ούδόλως άπεπει- 
ράθη ν’ άρνηθή τήν ένοχήν του. Ή  προα- 
νάκρισις άλλως τε, δπως εΐπεν ή τακτική 
άνάκρισις είς τήν δποίαν εΐχον παραπεμ- 
φθή οί συλληφθέντες καί προφυλακισμέ
νοι ήδη σύντροφοί του, εΐχεν άποκαλύψει 
καί τήν τελευταίαν λεπτομέρειαν τής δο
λοφονίας τοΰ άστυφύλακος Γυφτοδημοπού
λου.

ΤΙ ΚΑΤΕΘΕΣΕΝ

Μέ τήν άγωνίαν ζωγραφισμένην είς τδ 
πρόσωπόν του, δ Μπεζεντάκος κατέθεσε 
τά έξής:

-—Τήν ήμέραν τής 1ης Αύγούστου, δ
πως καί οί άλλοι κομμουνισταί έπρόκειτο 
νά έορτάσουμε τήν «Διεθνή άντιπολεμικήν 
ήμέραν». Ή  δμάδα μας εΐχεν άποφασίσει 
νά μή δημιουργήση χωριστήν συγκέντρω- 
σιν άπδ τά μέλη τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμ
ματος, δεδομένου άλλως τε δτι έχουμε 
πρόγραμμα νά έπανέλθουμε στις γραμμές 
του, άλλά νά ένισχύση τάς συγκεντρώσεις 
τάς δποίας εΐχεν καθορίσει τδ κόμμα. Έ 
πειτα άπδ αύτήν τήν άπόφασίν μας πήγα
με στδν δρισθέντα τόπον τής συγκεντρώ- 
σεως Δραπετσώνας είς τδ χοροδιδασκα
λείου τοΰ Χονδρομματίδου. “Ημουνα έγώ, 
δ Δουλγέρης, δ Καλογερίδης καί πολλοί 
άλλοι.

Έ γώ  είχα δικό μου ποδήλατο, καί τδ 
έδωσα στδν Καλογερίδη, δ δποΐος πραγμα
τικά έκανε μιά βόλτα έκεΐ γιάνά ίδή άν 
έχουν ληφθή μέτρα άπδ τήν αστυνομίαν 
καί άν θά μπορούσαμε νά κάνουμε τήν 
συγκέντρωσι. Ό  Καλογερίδης, άμα γύρι
σε, μάσ εΐπεν δτι είχαν ληφθή τέτοια 
μέτρα, ώστε θά ήταν αδύνατον νά γίνη ή 
συγκέντρωσις αύτοΰ.

Συζητήσαμε καί έγώ έπρότεινα νά γ ί
νη ή συγκέντρωσις έξω άπδ τά χαμαιτυ
πεία, στήν δδδν Σφαγείων, μέσα στήν κεν
τρικήν δδδν τής Δραπετσώνας. Ή  γνώμη 
μου αϋτή δέν έγένετο δεκτή καί τότε έγώ 
ξεκίνησα γιά τδ σπίτι μου. Στδ στερνό 
δρομάκο κοντά στή μάντρα τοΰ Αεγίνα έ- 
στάθηκα μιά στιγμή λόγφ άνάγκης. Άπδ 
κοντά έρχόντουσαν, μοΰ φαίνεται ■—δέν εί
μαι βέβαιος — δ Δερβίσογλου, δ Δουλγέρης 
καί δ Μόσχος. Μοΰ φαίνεται δέ πώς είδα 
καί τδν Καλογερίδη μέ τδ ποδήλατό του 
νά έρχεται δ άστυωύλακας Γυφτοδημόπου- 
λος μαζί μέ τδν Σαρίκα,

—Τότε σκεφθήκαμε, συνεχίζει, νά τδν

άπελευθεοώσουμε. Προχώρησα λοιπόν έγώ, 
έβγαλα τδ περίστροφό μου καί φώναξα: 
Ψηλά τά χέρια.
Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ 

Τήν ίδια ώρα κάποιος έπετέθη κατά τοΰ 
άστυφύλακος, δέν ξέρω δμως ποιός καί τδν 
έκτύπησε στδ πρόσωπο μέ μιά πέτρα. Τά 
πράγματα άγρίεψαν, έγώ έπυροβόλησα, ά- 
κουσα καί έναν άλλο πυροβολισμό, καί έ
πειτα απεύσαμε νά έξαφανιστοΰμε. Τώρα 
δέν είμαι βέβαιος, άν ή δική μου σφαί
ρα ήτανε άφορμή νά φονευθή δ άατυφύλα- 
κας γιατί δέν είχα τέτοιο σκοπό. ’Αλλά 
τδ έφεραν έτσι τά πράγματα.

Ά πδ έκείνη τήν ώρα, πήγα στήν Α θή
να νοίκιασα ένα δωμάτιο, καί έμεινα κρυμ
μένος αύτοΰ. Είνε καμμιά δεκαριά μέρες 
πού βρισκόμουνα στδ δάσος Μαγκουφάνα 
τοΰ Αμαρουσίου. Αϋταί είνε αί κυριώτε- 
ραι γραμμα! τής καταθέσεως τοΰ συλλη- 
φθέντος δολοφόνου ένώπιον τοΰ Διοικητοΰ 
τοΰ Τμήματος Ασφαλείας.

"Οπως φαίνεται άπδ τήν κατάθεσίν του 
δ Μπεζεντάκος δέν άρνεΐται μέν δτι συμ- 
μετέαχε είς τήν πράξιν, άλλά καταβάλλει 
κάθε προσπάθειαν, νά άποκρύψη τούς συν- 
εργούς τής έγκληματικής του πράξεως.

Καί δέν άναφέρει συγκεκριμένως τά 
πρόσωπα, τά δποΐα έπυροβόλησαν, καί έ
δρασαν κατά τδν φόνον.

Ή  άνάκρισις έχει πλήοως διαφωτισθή 
έπί τοΰ σημείου αύτοΰ. Είνε ήθη έξηκρι- 
βωμένον δτι δ Δερβίσογλου καί δ Μόσχος 
Δουλγέρης είχαν έπιτεθή κατά τοΰ άστυ
φύλακος, καί άφοΰ τδν συνέλαβον έκ τών 
όπισθεν, τδν έκακοποίησαν, τοΰ άφήρεσαν 
τδ περίστροφον καί τοΰ έθραυσαν μέ ένα 
σφοδρό κτύπημα διά λίθου πέντε δδόντας.

Υποστηρίζεται μάλιστα δτι έπυοοβόλη- 
σαν πλήν τοΰ Μπεζεντάκου, δ Δερβίσογλου 
μέ τδ περίστροφο τοΰ άστυφύλακος καί δ 
Βοσυνάκης μέ τδ περίστροφό του, τδ δ- 
ποϊον κατεσχέθη δπδ τών άστυνομικών καί 
έκ τοΰ δποίου ώς είχε διαπιστωθή έλειπε 
μία σφαίοα.
ΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΙΝ

Ό  Μπεζεντάκος χθές τδ άπόγευμα δπε
βλήθη είς νέαν συμπληρωματικήν προα- 
νάκρισιν διά νά διαφώτιση ώρισμένα στοι
χεία άναφερόμενα είς τήν συνεργίαν τών 
συνενόχων του. Σήμερον θά παραπεμφθή 
μετά τοΰ Μπήτρου είς τδν κ. Εισαγγελέα 
καί έκεΐθεν είς τδν τακτικόν άνακριτήν.

«Ο ΠΑΛΑΙΟΣ»
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο

ΗΒΑΝΤΑ Ντήν Φάρρις ήταν ξαπλωμέ
νη πάνω στό κρεβάτι της, μέσα στό 

σπίτι πού μοιραζόταν μαζί μέ τήν με
γαλύτερη άδελφή της. "Ενα άναμμένο 
λαμπατέρ δίπλα στό κρεβάτι, έρριχνε μία 
χρυσαφένια άνταύγεια πάνω στήν κοπέλ- 
λα, πού ήταν πεσμένη μπρούμητα μέ τά 
χέρια στά πλάγια. Φορούσε μόνο τά ί -  
σώρρουχά της καί μία ξεθωριασμένη γα
λάζια ρόμπα από λεπτό δφασμα. "Ενα ρα
διόφωνο μέ ρολόϊ στή μιά του πλευρά, 
μουρμούριζε κάποια άπαλή μουσική, ενώ 
οί δείκτες τού ρολογιού έδειχναν δτι ά- 
πόμεναν άκόμα πέντε λεπτά γιά νά γίνη 
ή ώρα έντεκα. ΤΗταν μία πολύ τρυφερή 
καί συμπαθητική σκηνή, μόνο... πού ή Βάν- 
τα Φάρρις ήταν νεκρή.

—Τήν χτύπησαν στήν πλάτη μία φορά, 
είπε δ δόκτωρ Τζόνσον γυρίζοντας τό κε
φάλι του. Τό δπλο τού έγκλήματος πρέ
πει νά ήταν ένα άντικείμενο πολύ αιχμη
ρό καί δ θάνατος ήταν ακαριαίος. Κατά 
τά φαινόμενα, δέν προηγήθηκε πάλη γ ια 
τί δέν φέρει τόν παραμικρό μώλωπα.

— ’Από πόση ώρα είναι νεκρή, γιατρέ; 
ρώτησε δ σερίφης Έ ν τ  Κάραον.

—-Πρέπει νά μού πήτε πρώτα πότε βρέ
θηκε τό πτώμα...

— ΠρΙν άπό πενήντα περίπου λεπτά. 
Τό άνεκάλυψε ή άδελφή τής Φάρρις, ή 
"Ελεν Ντήν, δταν γύρισε στό σπίτι άπό τή

δουλειά της, λίγο μετά τις δέκα.
—Τότε είναι νεκρή τουλάχιστον μία ώ

ρα. Δέν μπορώ νά προσδιορίσω μέ άκρί- 
βεια τό χρόνο. Μέ τή ζέστη πού έχει έδ® 
μέσα, ή θερμοκρασία τού σώματός της 
δέν μοΰ λέει πολλά πράγματα. Μπορεί νά 
πέθανε πριν μία, τρεις ή καί τέσσερις ώ
ρες. θά σάς πώ περισσότερα μετά τήν 
αύτοψία.

Γιά τήν ζέστη κανείς δέν είχε άντίρρη- 
σι. Ή  καλοκαιριάτικη έκείνη νύκτα ήταν 
πολύ ζεστή καί μέσα στήν κρεββατοκάμαρα 
μέ τά κλειστά παράθυρα, ή ατμόσφαιρα 
γινόταν άποπνικτική. Τό αίρ - κοντίσιον 
πού ύπήρχε στό ένα παράθυρο δέν είχε 
χρησιμοποιηθή.

'Ο γιατρός χαιρέτησε καί βγήκε άπ’ τό 
δωμάτιο.

—Λοιπόν, τί λές; ρώτησε τόν Κάρσον.
Κρίνοντας άπό τό σκηνικό, φαίνεται δ- 

τι διασκέδαζε έδ® μέ κάποιον άντρα, πού 
έβαλε τέλος στό πάρτυ μέ τό φόνο...

Συμφώνησα μαζί του. Πάνω σ’ ένα τρα
πεζάκι, μέσα στό λίβινγκ - ρούμ, 6- 
πήρχαν δύο ποτήρια, ένα μπουκάλι μέ 
ούΐσκυ μπουρμπάν καί ένα σταχτοδοχείο 
γεμάτο τσιγάρα. Ά πό τό χέρι μιας πο
λυθρόνας κρεμόταν άνέμελα ένα ζευγάρι 
νάϋλον κάλτσες καί στό πάτωμα ήταν πε- 
ταγμένη μία πλεκτή γραβάτα.

Ξαναγυρίσαμε στό λίβινγκ - ρούμ. Οϊ 
δύο άστυνομικοί πού είχαν έρθει μαζί μας 
—  δ Μούλινς καί δ Έϊβερυ — ήταν σκυμ
μένοι πάνω άπ’ τό τραπεζάκι, καί έξήτα- 
ζαν τά ποτήρια καί τή μπουκάλα μέ με
γεθυντικούς φακούς.

Έκείνη τήν ώρα πέρασε άπό τό διά
δρομο δ γιατρός μαζί μέ τούς δύο νοσο
κόμους καί τό φορείο πού θά μετέφερε τή 
νεκρή στό νεκροτομείο. Μόλις μέ είδε, 
πλησίασε πρός τό μέρος μου συνοφρυωμέ
νος.

—Λόν, τώρα δά θυμήθηκα κάτι άλλο 
γιά τήν Βάντα Φάρρις. Τήν είδα στά νο
σοκομείο σήμερα τό πρωί.

—Τί ήθελε έκεΐ;
—Δέν ξέρω. ’Αλλά μπορούμε νά μά

θουμε .
Άφοΰ έδωσε ατούς άστυνομικούς του 

μερικές δδηγίες, δ Κάρσον κ ι’ έγώ κατευ- 
θυνθήκαμε πρός ένα δωμάτιο στό πίσω 
μέρος τού σπιτιού, πού χρησίμευε σάν κου
ζίνα μαζί καί τραπεζαρία. Μπροστά στό 
τραπέζι κάθονταν ή "Ελεν Ντήν, ή άδελφή 
τής νεκρής, καί μιά παχειά, ώριμη γυναί
κα πού δέν τήν ήξερα. "Ενας μικροσκοπι- 
κός άνθρωπάκος, μέ γκρίζα μαλλιά, ήρθε 
καί στάθηκε μπροστά μας.

— ’Επιτέλους! είπε στόν Κάρσον. Μία 
ώρα περιμένουμε. Είμαι δ Τζώρτζ Χάρ- 
τλεϋ καί σας μίλησα πρό δλίγου στό τηλέ
φωνο. Ά πό δ® ή γυναίκα μου, Μάτζ. Ε ί
μαστε γείτονες τ®ν κοριτσι®ν. Τρέξαμε α
μέσως έδ®, μόλις μάθαμε δτι ή "Ελεν... 
βρήκε...

Πριν άπό λίγη ώρα ή "Ελεν βρισκόταν 
στό κατώφλι τής νευρικής κρίσεως, άλλά 
τώρα φαινόταν άρκετά ήσυχη. Τά μάτια 
της ήταν κόκκινα καί πρησμένα, τά χ ε ί
λια της σφιγμένα σέ μιά άχρωμη, λεπτή 
γραμμή. Δέν ήταν ιδιαίτερα χαριτωμένη 
καί αύτή τή στιγμή φαινόταν πραγματικά 
άσχημη.

— Πέστε μας μέ λεπτομέρειες αυτή τη 
φορά, μις Ντήν, τί συνέβη άπόψε έδώ; 
ρώτησε δ Κάρσον.

— Δέν είναι κανένα μυστήριο, πετάχθη- 
κε δ Τζώρτζ Χάρτλεϋ. 'Η  Βάντα είχε φέρει 
έδ® έναν άπ’ τούς φίλους της καί αύτάς 
τήν σκότωσε.

—Ποιόν φίλο της; ρώτησα.
-—Κάποιο άπό τήν ντουζίνα πού είχε. 

Δέν ξέρετε δτι...
— Άρκετά, Τζώρτζ, τόν έκοψε θυμωμέ

να ή γυναίκα του.
— Δέν πειράζει, Μάτζ, έκανε κουρασμέ

να ή "Ελεν. Δέν είναι μυστικό δτι ή Βάν
τα ήταν... ή Βάντα...

— Ξέρεις ποιός ήταν άπόψε μαζί της; 
ρώτησα.

—"Οχι, δέν ξέρω, Λόν.
Μοΰ χάρισε ένα άδύναμο χαμόγελο πού 

έμοιαζε νά λέη δτι είχε περάσει πολύς 
καιρός άπό τότε πού πηγαίναμε μαζί στό 
σχολείο. Είκοσι δλόκληρα χρόνια...

— Ή  Β άηα περίμενε μέ μεγάλη άνυ-
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πομονησία τά άποψινό βράδυ, συνέχισε, 
άλλά δέν μου είπε μέ ποιόν είχε ραντε
βού. Είπε μόνο 8τι θά έβγαινε...

— Ναί, άλλά δέν βγήκε, διέκοψε δ Χάρ- 
τλεϋ. ’Εγώ καί ή Μάτζ είδαμε φως στά 
δωμάτιό της στις έννέα ή ώρα. Καθόμα
στε στήν αύλή, στδ πίσω μέρος τού σπιτιού 
μας, πού βλέπει επίσης στδ πίσω μέρος 
τού σπιτιού τής "Ελεν. Στις έννέα, είδα
με νά άνάβη φώς στήν κρεβατοκάμαρα τής 
Βάντας.

—Είδατε τήν ίδια; ρώτησα.
— Ό χ ι,  απάντησε άπρόθυμα. Τά παρα 

θυρόφυλλα ήταν κλειστά καί δέν είδαμε 
τίποτα. Ά λλά δέν μπορεί παρά νά ήταν 
ή Βάντα.

—Είδατε τίποτε άλλο;
—-Ό χι, τίποτα. ’Εκτός άπό τήν ”Ελεν, 

βέβαια, πού γύρισε άπδ τή δουλειά της 
λίγο μετά τις δέκα.

—Πότε είδατε τήν άδελφή σας ζωντανή 
γιά τελευταία φορά, Μις Ντήν; ρώτησε δ 

^ Κάρσον τήν "Ελεν.
— 2τίς έξήμισυ, περίπου. Τήν Παρα

σκευή καί τό Σάββατο δουλεύω άπό τις 
Ιπτά ώς τις δέκα σ’ ένα σούπερ - μάρκετ. 
Τό πρωί δουλεύω στό γραφείο τού Ρόϋ 
Τάρρεντ — είμαι γραμματεΰς του. Ά λλά 
τά έξτρα λεφτά είναι πάντα καλόδεκτα.

— ’Ιδίως δταν έχης μιά άδελφή πού δέν 
δούλεψε ούτε μιά μέρα ατή ζωή της, μουρ 
μούρισε δ Χάρτλεϋ.

— Καί κάτι άλλο, "Ελεν, είπα. Μήπως 
θά μπορούσες νά μάς πής τίποτα γιά τόν 
άντρα τής Βάντας; Ξέρω βέβαια δτι είχαν 
χωρίσει, άλλά...

—Γιά τόν Φράνκ Φάρρις; "Εφυγε άπό 
δω πριν δυό χρόνια, δταν χώρισε μέ τή 
Βάντα. Νομίζω δτι είναι τώρα στή Νέα 
’Ορλεάνη.

—Είχαν πάρει διαζύγιο;
—Ναί. Μά ή Βάντα κράτησε τό δνομα 

γιατί τής άρεσε δ ήχος τού Βάντα Ντήν 
Φάρρις.

■—Χώρισαν άσχημα;
—Δέν νομίζω. Απλώς δ Φράνκ ήταν άρ- 

κετά χρόνια μεγαλύτερος άπό τήν Βάντα 
καί δέν μπορούσε πιά νά κάνη μαζί της.

— Δέν μπορείτε νά μάς πήτε τίποτα γιά 
► τούς φίλους τής άδελφής σας; ρώτησε δ 

Κάρσον.
—Ό χ ι,  άπάντησε ή "Ελεν κατηγορη

ματικά καί σηκώθηκε άπό τήν καρέκλα 
της. "Ηταν ψηλή, άδύνατη καί πλησίαζε 
τά σαράντα, άλλά φαινόταν μάλλον σάν 
πενήντα.

Είπαμε καληνύχτα καί ξαναγυρ ίσαμε 
στό λίβινγκ - ρούμ. Ό  Τζώρτζ Χάρτλεϋ 
μάς άκολούθησε.

—Μπορώ νά σάς δώσω εγώ ένα δνομα, 
ψιθύρισε. Τόν είδα πολλές φορές νά έρ
χεται έδώ τά βράδυα πού έλειπε ή "Ελεν. 
"Ηταν δ Ρόϋ Τάρρεντ. Ναί, ναί, καλά ά- 
κούσαμε, δ Ρόϋ Τάρρεντ, δ μεγάλος επι
χειρηματίας.

Τόν εύχαριστήσαμε καί έφυγε μαζί μέ 
τή γυναίκα του καί τήν "Ελεν, πού θά κοι
μόταν ατό σπίτι τους.
. Βγήκαμε στή βεράντα τού σπιτιού, τήν 
ώρα πού δ Μούλινς καί δ "Εϊβερυ άνέβαι- 
ναν τις σκάλες.
, — Αποτέλεσμα μηδέν, είπε δ Μούλινς. 

Κανένας άπό τούς γείτονες δέν είδε ούτε 
άκουσε τίποτε.

Ό  Κάρσον συνοφρυώθηκε.
—Τζάκ, γύρισε στόν "Εϊβερυ, νά μείνης 

έδώ τή νύχτα. Μπορείς νά περάσης τόν 
καιρό σου ψάχνοντας τό σπίτι καί κυρίως 
τό δωμάτιο τής νεκρής. Πιθανόν νά βρής 
κάτι πού μάς ξέφυγε μέ τήν πρώτη μα
τιά.
. Ό  "Εϊβερυ μπήκε στδ σπίτι, δ Μού
λινς ξεκίνησε μέ τό δικό του αύτοκίνητο, 
κ ι’ έγώ μπήκα στό περιπολικό τού σερί- 
φη.

—θέλεις νά σέ πάω σπίτι σου; μέ ρώ
τησε δ Κάρσον.

—"Οχι, "Εντ, θά μείνω λίγο άκόμα μα
ζί σου.

— 'Ωραία. "Ελεγα νά περάσουμε άπό 
τού Τάρρεντ καί νά πούμε δυό λόγια μα
ζί του, δν δέν έχει κοιμηθή. Προτιμώ νά 
τού μιλήσω στδ σπίτι του, παρά στό 
γραφείο.

Συμφώνησα. Κατεβήκαμε μπροστά στό 
πελώριο, έπιβλητικό σπίτι τού Τάρρνετ. 
Σ’ ένα δωμάτιο τού πρώτου δρόφου είδα
με φώς. Ό  Κάρσον χτύπησε τό κουδούνι 
καί άμέσως σχεδόν μάς άνοιξε τήν πόρτα 
δ ίδιος, δ Ρόϋ Τάρρεντ.

—Περάστε μέσα, είπε. "Ημουνα έτοι
μος νά τηλεφωνήσω στό γραφείο σας, 
Κάρσον.

Τόν άκολουθήσαμε μέσα καί καθήσαμε 
στις καρέκλες πού μάς προσέφερε. Μπή
κε άμέσως στό θέμα:

— Δέν άρνοΰμαι Άτι είχα σχέσεις μέ 
τήν Βάντα Φάρρις, δπως φυσικά θά μά
θατε. Βέβαια, είμαι πενήντα πέντε χρό
νων κι’ εκείνη ήταν είκοσι δκτώ... Λέω «ή
ταν», γιατί ξέρω δτι πέθανε, δολοφονήθηκε 
άπόψε. Μοΰ τό είπε άπό τό τηλέφωνο ή 
"Ελεν Ντήν, πριν άπό μισή ώρα. "Ηξερε 
γιά τις σχέσεις μου μέ τήν άδελφή της. 
Μάς είχε συστήσει ή ίδια μιά μέρα πού 
ήρθε ή Βάντα στό γραφείο. Γιά τό μόνο, 
πάντως, πού μπορώ νά σάς βεβαιώσω, είναι 
δτι δέν σκότωσα έγώ τήν Βάντα.

— Πότε τήν είδατε γιά τελευταία φο
ρά; ρώτησε δ σερίφης.

— "Εχω νά τή δω άπό προχθές, άλλά 
τής μίλησα σήμερα στό τηλέφωνο, κατά 
τις πέντε. Μοΰ είπε δτι έπρεπε νά μέ δή 
άπόψε, γιατί είχε νά μοΰ πή κάτι πολύ 
σημαντικό. Έπρόκειτο νά έρθη έδώ, στις 
έννέα. Δέν ήρθε, φυσικά.

— Δέν ξέρετε τί ήταν αύτό τό σημαντι
κό ζήτημα; ρώτησα τόν έπιχειρηματία.

- Ό χ ι .
—Καί δέν πήγατε στδ σπίτι τής "Ε

λεν, ούτε τηλεφωνήσατε στή Βάντα γιά 
νά μάθετε γιατί δέν ήρθε;

—Ό χ ι δέν κάνω τις δουλειές μου μ’ 
αύτόν τόν τρόπο. "Εχω πάει μερικές φο
ρές στό σπίτι της, άλλά δέν πήγα άπό
ψε. Σάς έπαναλαμβάνω δτι δέν είμαι έ 
γώ δ άνθρωπος πού ζητάτε. Δέν θά είχα 
κανένα λόγο νά σκοτώσω τή Βάντα.

— Τπάρχει ένας πιθανός λόγος, Τάρ
ρεντ, είπα. "Ισως σάς έξεβίαζε.

—Νά μέ έκβιάση; Πολύ άνόητη ιδέα. 
Τί θά μπορούσε νά μού κάνη; Δέν θά 
μοΰ άρεσε βέβαια νά μάθη δλος δ κόσμος 
γιά τις σχέσεις μας, άλλά δπωσδήποτε 
δέν θά μ’ ένοιαζε καί πολύ. 'Η  γυναίκα 
μου έχει δέκα χρόνια πεθαμένη, δέν έχω 
παιδιά ούτε στενούς συγγενείς καί δέν 
ένδιαφέρομαι τόσο γιά τό τί θά σκεφθή δ 
κόσμος. Ή  θέσι μου σ’ αύτόν τόν τόπο 
δέν έξαρτάται άπό τήν γνώμη τών άνθρώ- 
πων, γιά τήν προσωπική μου ζωή.

Δέν μπορούσα νά μή σκεφθώ δτι τά έ- 
πιχειρήματά μου ήταν πολύ λογικά.

—Μία τελευταία έρώτησι, κύριε Τάρ
ρεντ, είπε. Τί γνώμη είχε ή "Ελεν γιά 
τόν σύνδεσμό σας μέ τήν άδελφή της;

Ο Τάρρεντ άνασήκωσε άδιάφορα τούς 
φαρδεΐς ώμους του.

— Δέν τής άρεσε, φυσικά, άλλά δέν 
μπορούσε νά κάνη καί τίποτε.

Τόν καληνυχτίσαμε καί ξαναγυρίσαμε 
στό αύτοκίνητο.

— Γιά νά σού πώ τήν άλήθεια μου, τόν 
πιστεύω, είπα.

Ό  Κάρσον δέν άπάντησε. "Ηταν 6α- 
θειά βυθισμένος στις σκέψεις του.

Πήγαμε κατ’ εύθεϊαν στό τμήμα. Ό
Μούλινς καθόταν μόνος του στό μεγάλο 
γραφείο τού Κάρσον καί μιλούσε στό τη
λέφωνο. Μόλις είδε τόν σερίφη τού έτεινε 
τό άκουστικό.

—Είναι δ δόκτωρ Τζόνσον, είπε.
—Ναί, γιατρέ; είπε δ Κάρσον.
Άκουσε γιά άρκετή ώρα άμίλητος καί 

συνοφρυωμένος. "Οταν δ γιατρός τελείω
σε, γύρισε πρός τό μέρος μου.

— 'Η ώρα τού θανάτου μετατίθεται πο
λύ νωρίτερα. 'Η  δπερβολική ζέστη πού έ
κανε μέσα στό δωμάτιο ξεγέλασε στήν αρ
χή τόν γιατρό, άλλά ή αύτοψία άπέδειξε 
δτι πρέπει νά δολοφονήθηκε κάπου άνά- 
μεσα στις έξη καί στις έννέα. Τό πρωί ή 
Βάντα είχε πάει στδ νοσοκομείο γιά  νά 
πάρη κάτι έξετάσεις. Νόμιζε δτι ήταν έγ
κυος, άλλά δέν ήταν.
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Ή  Βάντα λοιπόν νόμιζε ή ήλπιζε δτι 
ήταν έγκυος. "Ετσι έξηγεΐτο καί τό τη
λεφώνημα στόν Τάρρεντ, ότι είχε νά τοϋ 
πή κάτι οημαντικό. Μόνο πού δέν ήταν 
έγκυος. ’Αλλά... άλλά δέν ύπήρχε λόγος 
νά μήν ύποκριθή ότι ήταν, τουλάχιστον ώ
σπου νά πείστι τόν Τάρρεντ νά τήν παν- 
τρευθή. Μά τότε... Ό χ ι ,  δέν μπορούσα 
νά φαντασθώ τόν Ρόϋ Τάρρεντ νά δολο- 
φονή τήν Βάντα καί νά φεΰγη ξεχνώντας 
πίσω τήν γραβάτα του... "Έπρεπε νά ύ- 
πάρχη κάποιος άλλος.

—Λόν, είπε δ Κάρσον έκείνη τή στι
γμή, είχα δώσει έντολή νά τηλεφωνήσουν 
στή Νέα "Ορλεάνη καί νά μάθουν γεά τόν 
Φράνκ Φάρρις. Σήμερα πήρα τήν άπάν- 
τησι: Ό  Φάρρις λείπει μία έβδομάδα ά- 
πό τό σπίτι του.

Γύρισα πρός τό μέρος του γεμάτος έλ- 
πίδες. "Ίσως νά βρίσκαμε έπιτέλους Ινα 
φώς σ’ αύτή τή σκοτεινή δπόθεσι.

—Τότε είναι πολύ πιθανόν... άρχισα.
—Είναι στή Νότιο "Αμερική, μέ διέκο

ψε δ Κάρσον. Ξαναπαντρεύτηκε καί κάνει 
τόν μήνα τού μέλιτος μέ τήν δεύτερη γυ
ναίκα του...

— "Αναστέναξα.
— Πάει κ ι’ αύτό. Καί τώρα πρός τά ποΰ 

θά στραφοδμε;
■—-"Έχω μιά ιδέα, Λόν. Μόνο, δέν βλέ

πω πώς θά μποροδσε νά βγή άληθινή. Πό
σο καλά ξέρεις τήν Έ λεν Ντήν;

—Τήν "Ελεν; Καθόλου καλά. Είμαστε 
μαζί στό σχολείο, και άπό τότε τήν χα ι
ρετάω δποτε τώ βλέπω στό δρόμο. Αύτό 
είναι όλο. Στάσου! Δέν πιστεύω νά φαν
τάζεσαι ότι ή "Ελεν... Μά όλα δείχνουν 
ότι πρέπει νά ψάξουμε γιά Ινα άντρα!

— Δέν είναι έτσι, άκριβώς. Δέν μοΰ 
λές, στό σοδπερ - μάρκετ τοδ Φούλμαν δέν 
έργαζόταν ή "Ελεν ίκεΐνο τό βράδυ;

Κούνησα καταφατικά τό κεφάλι μου. 
Ό  Κάρσον έψαξε στόν τηλεφωνικό κατά
λογο, βρήκε τόν άριθμό πού ήθελε και 
Ινα λεπτό άργότερα μιλούσε μέ τόν Χάρ- 
ρυ Φούλμαν. Προτού περάση άλλο Ινα λε
πτό, κατέβασε μέ δύναμι τό άκουστικό καί 
μέ κύτταξε θυμωμένος.

— Έ ν τάξει, γρύλλισε, ήταν μιά τρελ- 
λή ιδέα. Ή  "Ελεν ήταν ατού Φούλμαν ά- 
άπό τίς έπτά ώς τίς δέκα καί δέν σηκώ
θηκε ούτε στιγμή άπ’ τή θέσι της.

Σηκώθηκα, βημάτησα πάνω - κάτω, στό 
γραφείο καί ξαφνικά σταμάτησα. Τό μάτι 
μου έπεσε έπάνω στό ήμερολόγιο πού ή
ταν κρεμασμένο στόν τοίχο, πίσω άπ’ τό 
γραφείο τού Κάρσον. "Έδειχνε Ινα ζευ
γάρι άγκαλιασμένο κι" άπό πάνω έλε
γε; «Ή άγάπη έρχεται καί φεύγει σάν 
τή θύελλα».

— Τώρα θυμάμαι! φώναξα. Πρίν τρία 
ή τέσσερα χρόνια, ή "Ελεν έπρόκειτο νά 
παντρευτή τόν Φράνκ Φάρρις. ’Αλλά δ 
Φάρρις προτίμησε τελικά τήν Βάντα...

Ό  Κάρσον σφύριξε σιγά.
•—Καταλαβαίνεις τί έννοώ; μέ ρώτη

σε. Ξέχασε όλο τό σκηνικό, τά ποτήρια 
καί τή γραβάτα, καί τ! μένει; Μία γυ
ναίκα νεκρή πάνω στό κρεβάτι της. Μία 
γυναίκα πού μπορεί νά δολοφονήθηκε πριν 
φύγη ή "Ελεν Ντήν στις έξήμισυ. Καί κά
τι άλλο: μπορείς νά φαντασθής μία γυ
ναίκα μία δποιαδήποτε γυναίκα νά δέχε
ται τόν έραστή της (αύτόν πού ψάχνουμε 
νά βρούμε) φορώντας μία ξεθωριασμένη 
ρόμπα; Καί προπαντός, ή Βάντα Φάρρις...

— “Εχεις δίκηο. ’Αλλά και πάλι δέν 
μπορεί νά είναι ή "Ελλεν. Έ χ ε ι  Ινα α
τράνταχτο άλλοθι. Δέν θά μποροδσε ν’ ά- 
νάψη τό αώς στό δωμάτιο τής Βάντας στις 
έννέα ή ώρα, όπως είπαν οί Χάρτλεϋς. 
ΙΙοιός τό άναψε, λοιπόν;

Προτού προλάβη δ Κάρσον νά μοδ ά- 
παντήση, δ Μούλινς ώρμησε σάν σίφουνας 
μέσα στό δωμάτιο.

— Μόλις τηλεφώνησε δ Έϊβερυ άπό τό 
σπίτι τής Ντήν, είπε. Λέει ότι βρήκε τό 
όπλο τοδ έγκλήματος!

Τρίξαμε μέ όση ταχύτητα μποροδσε νά 
άναπτύξη τό περιπολικό. Ό  Έϊβερυ μάς 
περίμενε στό χώλ. Δίπλα του, σ’ ενα τρα
πεζάκι καί πάνω σ’ Ινα κομμάτι νάϋλον 
ήταν άκουμπιαμένη μιά άξίνα.

—Τήν βρήκα μέσα σ’ Ινα μεγάλο κουτί 
μέ παλιά καπέλλα, στήν ντουλάπα τής 
"Ελεν Ντήν, σέρ, είπε στόν Κάρσον. 
Βλέπετε τις σκούρες κηλίδες πού έχει έ 
πάνω; Είμαι ένενήντα έννέα τοΐς έκατό 
σίγουρος Βτι είναι αίμα, θά μπορούσε, 
βέβαια, νά άνήκη σέ δποιονδήποτε, άλλά...

—"Εκανες καλή δουλειά, Τζάκ, είπε δ 
Σερίφης. Λοιπόν; έκανε γυρνώντας πρός 
τό μέρος μου.

■—Τό φώς, είπα. Ποιός άναψε τό φώς; 
’Εκτός άν θέλης νά μού πής 8τι ή "Ελεν 
είχε συνένοχο ,πράγμα πού δέν πιστεύω 
έπ’ ούδενί λόγω.

—Μέ συγχωρείτε, σέρ, μπήκε στή μέ
ση δ Έϊβερυ. Ποιό είναι τό πρόβλημα;

Ό  Κάρσον τοδ έξήγησε.
—Τό φώς; Μά είναι πολύ άπλό! ’Ελά

τε νά σάς δείξω.
Ό  Έϊβερυ μάς πήγε ατό δωμάτιο τής 

νεκρής καί άναψε τό λαμπαντέρ.
— Δέν έχετε δή ποτέ κανένα άπ’ αύτά 

τά καινούργια ραδιόφωνα - ρολόγια; ρώ
τησε.

Γύρισα τά μάτια μου στό ραδιόφωνο 
πού ήταν πάνω σ’ Ινα τραπεζάκι, άνάμε- 
σα στό λαμπαντέρ καί τό κρεββάτι.

■—Τό ραδιοφωνάκι αύτό έχει μιά μπρί- 
ζα έδώ, πρός τήν πλευρά τοδ λαμπαντέρ. 
"Ας πούμε δτι θέλεις νά ζεστάνης καφέ, 
ή νά άνάψης φώς —  δπως στήν περίπτωσί 
μας — μιά ώριαμένη ώρα. Βάζεις τό φις 
άπό τό ήλεκτρικό μπρίκι ή τή λάμπα στήν 
πρίζα τοδ ραδιοφώνου καί μετά κανονί
ζει τό ξυπνητήρι τού ρολογιού στήν ώρα

πού θέλεις. "Οταν Ιρθη ή ώρα, τότε μα
ζί μέ τό ξυπνητήρι πού χτυπάει, τό μπρί
κι άρχιζε νά ζεσταίνεται καί ή λάμπα 
άνάβει. Καί αύτό έδώ τό ξυπνητήρι είναι 
κανονισμένο νά χτυπήση στις έννέα...

Ό  σερίφης κούνησε σιωπηρά τό κεφάλι 
του. Μετά γύρισε στό άστυνομικό.

— Δέν έρχεσαι έσύ στή θέσι μου Έ ί-  
βερυ, νά έρθω έγώ στή δική σου;

Ό  "Εϊβερυ χαμογέλασε.
Δέκα λεπτά άργότερα, είμαστε στό σπί

τι τών Χάρτλεϋ. Ή  "Ελεν φαινόταν ά- 
κάμα χειρότερα άπ’ δτι πρίν λίγες ώρες. 
Τήν πήραμε καί πήγαμε στό διπλανό δω
μάτιο, άφήνοντας τούς Χάρτλεϋ άπ’ Ιξω.

—Τί συμβαίνει; ρώτησε ή "Ελεν. ’Ανα
καλύψατε ποιός....

—Ναι, "Ελεν, άπάντησα ήσυχα. Έσύ 
τή σκότωσες.

Τό στόμα της άνοιξε καί ξανάκλεισε 
καί γιά Ινα λεπτό έμεινε άκίνητη.

— Είναι άλήθεια, είπε μετά. Δέν ώφε- 
λεΐ πιά νά τό άρνοδμαι.

— Σκότωσες τή Βάντα, συνέχισε, μέ τήν 
άξίνα πού είχες γιά νά σκάβης τόν κήπο. 
'Ε πειτα  έβαλες τό ξυπνητήρι γιά νάάνά- 
ψη ή λάμπα στις έννέα, τήν ώρα πού έσύ 
θά ήσουν στή δουλειά σου, καί έκλεισες 
τά παράθυρα καί τό αϊρ - κοντίσιον γιά 
νά παραπλανήση τόν ιατροδικαστή, ώς 
πρός τήν ώρα τού θανάτου. "Οταν γύρι
σες σπίτι καί «άνεκάλυψες» τό πτώμα, 
έβαλες τίς φωνές. Στό έλάχιστο διάστημα 
πού χρειάστηκαν οί Χάρτλεϋ γιά νά έρ
θουν κοντά σου, έβγαλες τό φις τής λάμ
πας άπό τό ραδιόφωνο καί τό έβαλες σέ 
μιά πρίζα τού τοίχου.

Κούνησε καταφατικά τό κεφάλι της.
—Ήμουνα σίγουρη σχεδόν, δτι δ Τζώρτζ 

καί ή Μάτζ θά έβλεπαν τό φώς νά άνάβη. 
Κάθονται κάθε βράδυ στήν αύλή τους...

—Γιατί τό έκανες; ρώτησα μαλακά.
— Γιατί; ξέσπασε. Γιατί τή μισούσα! 

"Ηταν τό πιό άπάνθρωπο καί κακό πλά
σμα πού συνάντησα ποτέ στή ζωή μου! 
Δέν τής άξιζε νά ζή! "Ηταν Ινα παράσι
το, γεμάτο εγωισμό καί άπληστία! Σ’ 
δλη μου τή ζωή, μοδ έπαιρνε πάντα δλα 
δσα έπιθυμοδσα. Πρώτα τόν Φράνκ Φάρ- 
ρις καί τώρα... τώρα ήθελε νά άναγκά- 
ση τόν Ρόϋ Τάρρεντ νά τήν παντρευτή, 
λέγοντάς του δτι είναι έγκυος. Έ γώ ... 
έγώ καί δ Ρόϋ είχαμε συνδεθή χρόνια καί 
είχα ... είχα έλπίδες. "Επειτα ήρθε ή Βάν
τα... Είμαι εύχαριστημένη πού τή σκό
τωσα!

—"Ελεν, είπα, θά δικαστής καί θά 
πάς φυλακή, άλλά κανένας δικαστής δέν 
θά σέ στείλη στό θάλαμο τών άερίων.

Μοδ έρριξε Ινα παράξενο βλέμμα.
— Δέν φοβάμαι τόν θάνατο, Λόν. Τώρα 

πιά, είναι ή ζωή πού μέ φοβίζει...

ΕΛΑΊΑ ΕΛΛ1Σ

Ο Δρ ΤΖΑΙΗΜΣ ΜΠΡΟΥΣΣΕΛ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
(Συνέχεια έκ της σελίδος 505) 

στά σκουπίδια. Τό σημείωμα περισώθηκε.
Ό  ντέ Σάλβο ζητούσε συγγνώμη γιά  τήν 

άπόδρασή του, άλλά έγραφε πώς είχε ά- 
νάγκη άπό βοήθεια καί πώς στό ίδρυμα 
τοδ Μπριτζγουώτερ κανένας δέν γύριζε νά 
τόν δή. "Εδινε τήν ύπόσχεση πώς δέν θά 
πείραζε κανέναν.

"Ολοι μέσα στή Βοστώνη ήσαν έξω φρε-

νών. Περίμεναν νέα σειρά έγκλημάτων. 
'Ύστερα άπό 36 ώρες δ ντέ Σάλβο έδωσε 
σημεία ζωής. Τηλεφώνησε στόν Μπαί- 
κλεϋ, τόν δικηγόρο του. Τοδ είπε πού βρι
σκόταν καί πώς τόν περίμενε.

—Τώρα πιά μοδ πέρασε! Ξεθύμανα, τοδ 
είπε, θέλω νά γυρίσω πίσω στό ίδρυμα.

Κράτησε τήν ύπόσχεση πού είχε δώ
σει μέ τό σημείωμά του. Δέν πείραξε 
κανέναν.

"Οταν τόν ρώτησαν γιατί τό έσκασε, εί
πε: «Γιά νά προκαλέσω τήν προσοχή τής 
κοινής γνώμης στήν περίπτωση ενός ψυ
χοπαθούς, γιά τόν όποιο δέν Ινδιαφέρεται 
κανείς».

Σήμερα δ «στραγγαλιστής τής Βοστώ- 
νης» βρίσκεται κλεισμένος σέ μιά φυλακή, 
κάτω άπό αύστηρή φρούρηση, ώστε νά 
μήν μπορέση νά τό ξανασκάση. Είναι έ
νας έπικίνδυνος σχιζοφρενής.

512



"Ενα πτώμα 
στό μπαούλο

'0  στυγερός συζυγοκτόνος ’Αθανά
σιος Μπαρμπαγιάννης. Ψυχρός, κυ- 
νικός, άμετανόητος ώμολόγησε τό 

ειδεχθές έγκλημά του.

Τό τραγικό θΰμα, ή Χαρίκλεια 
Μπαρμπαγιάννη. Πίστεψε πώς κάτι 
σοβαρό είχε νά τής ανακοίνωση δ 
σύζυγός της. Έ τσ ι έφτασε στό σπί
τι, δπου τήν περίμενε δ θάνατος.

Ϊ-Γ ΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ, άπό τα πιό σπάνια 
-L j  στά Ελληνικά χρονικά, απασχόλη
σε τόν προηγούμενο μήνα τήν ύπηρεσία. 
Δράστης ό Μπαρμπαγιάννης Αθανά
σιος τοΰ Αναστασίου, ετών 26, οικοδό
μος. Θύμα ή σύζυγός του Χαρίκλεια, ε
τών 21, οικοκυρά. Τόπος τοϋ εγκλήμα
τος τό σπίτι έπί τής όδοϋ Λαρίσης 88, 
περιοχής τού Λ' Αστυν. Τμήματος Α
θηνών. Τό χρονικό τοΰ στυγερού κα
κουργήματος έχει, σέ γενικές γραμμές, 
ώς έΕής:

Πρό έΕαετίας, περίπου, ό Μπαρμπα- 
γιάννης παντρεύτηκε τή Χαρίκλεια, ό
ταν ή τελευταία ήταν άκόμη 14 έτών. 
Μικρό διάστημα μετά τό γάμο τους, τά 
πρώτα νέφη άρχισαν νά σκεπάζουν τήν 
άρμονική, στήν άρχή, συζυγική ζωή τους. 
Ο δράστης ύποπτευόταν τό θΰμα, πώς 

τόν άπατα. Ή  ζωή τής Χαρίκλειας είχε 
καταντήσει άνυπόφορη, καί έτσι, παρά 
τήν ϋπαρΕη ένός παιδιού έγκατέλειπε κα
τά συχνά διαστήματα τή συζυγική στέ
γη. Τελευταία έπέστρεψε καί πάλι κον
τά ατό Μπαρμπαγιάννη στο σπιτάκι τής 
όδοΰ Λαρίσης. Αφού έκοιμήθηκαν μαζύ, 
ό σύζυγος, χωρίς Ιχνος άνθρωπιάς, έτύ- 
λιΕε γύρω άπό τό λαιμό τής όμορης 
νέας ένα μεταΕωτό γυναικείο μαντήλι. 
Ο θάνατος πού περίμενε ό άπαίσιος δο

λοφόνος, ήρθε άμέσως. Σάν βεβαιώθη
κε πώς τό σώμα τής γυναίκας του ήταν 
πιά ένα άψυχο νεκρό κουφάρι, τό πήρε 
καί, άφοΰ τό έβαλε μέσα σέ ένα μπαού
λο, τό έσκέπασε μέ ρούχα, μέ οικιακά 
σκεύη καί μέ κάδρα. Έπειτα, έκλείδω- 
σε τό μπαούλο καί έΕαφανίστηκε...

Πέντε ήμέρες άργότερα, ή φοβερή 
δυσοσμία, πού έφτανε μακρυά έΕω άπό 
τό σπίτι, ώδήγησε τούς γείτονες στήν 
^Αστυνομία καί έκείνη μέ τή σειρά της 
έφθασε στό κλεισμένο μπαούλο. "Οταν 
άνοίχτηκε, αίμα, σάρκες καί νερό, γέμι
σαν τό μικρό δωμάτιο τοΰ θανάτου. Ή  
νεκροψία, πού έγινε σέ λίγο στό σώμα 
τής Χαοίκλειας, άπεκάλυψε, πώς αίτια 
τού θανάτου ήταν τό μεταΕωτό μαντήλι, 
πού μέ δύναμη τυλίχτηκε γύρω στό λαι
μό της. Λίγες μέρες μετά, ό δράστης 
παραδόθηκε καί ώμολόγησε τό ένκλημό 
του. Στυγερός, ψυχρός, άπαθής ό Μπαο- 
μπαγιάννης άρνήθηκε, στήν άρχή, πώς 
έχρπσιμοποίησε τό γυναικείο μαντήλι.

«Τήν έπνιΕα, είπε, υέ τά χέρια μου, 
γιατί μέ άπατοΰσε». "Ομως, τόν ισχυρι
σμό του αύτόν κανείς δέν τόν έπίστε- 
ψε. Ό  στυγερός δολοφόνος, πάνω στό 
μεθύσι τοΰ θανάτου, έλησμόνησε νά έ- 
Εαφανίση τό μεταΕωτό γυναικείο μαν
τήλι. Δέ σκέωθηκε, πώς αύτό τό άψυχο 
άντικείμενο θά μιλήση τήν καθαρή γλώσ
σα τής άλήθειας, στό δικαστήριο τών έ 
νορκων. Τό μόνο πού τόν άπασχολοϋσε 
έκείνη τή στιγμή, ήταν νά κοοέση τό 
άβυσσαλέο μίσος του, πρός τή μητέρα 
τοΰ παιδιού του. Καί τδκανε, πράνματι, 
υέ τόν πιό φρικιαστικό τρόπο. Ό  άν
θρωπος, αύτό τό κτήνος...

«Α. X .»

Ό  δράστης είχε σκεπάσει τό πτώμα μέ 
ροϋχα, μέ οικιακά σκεύη, μέ κάδρα καί 

εικόνες άγιων...

Η θέση τοΰ πτώματος, μέσα στό μπαοδ- 
λο. "Ενα θέαμα, πού προκαλεΐ φρίκη.

Αύτό τό μαντήλι, έγινε φονικό δπλο στά 
χέρια τοδ δολοφόνου.
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Τοΰ 'Υφυπουργού ’Εξωτερικών 
καθηγητοϋ κ . ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡ. 

ΤΣΑΚΩΝΑ

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά  θ έ μ α τ α

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
Συντηρητικόν - αυταρχικόν πρότυπον, Άστικοφιλελεύθερον 
πρότυπον, Σοσιαλδημοκρατικόν πρότυπον, Φασιστικόν πρό- 
τυπον, Κομμουνιστικόν Σοβιετικόν πρότυπον, Ά-πολιτικά

πρότυπα.

I . Συντηρητικόν - Αυταρχικόν Πρότυπον
Ο Μ. Greiffenhagen θεωρεί τόν συν- 

τηριτιομόν ώς τήν διαλεκτικήν άντίθεσιν 
τής λογοκρατίας τοϋ Διαφωτισμού. Ή  ι
στορική καί κοινωνιολογική σύνδεσις ιού 
συντηρητισμού μέ τήν φεουδαρχίαν καί 
τούς μεγάλους γαιοκτήμονας έχει σχετι
κήν μόνον άΕίαν καί τούτο, διότι δέν έ- 
παρκεϊ νά έΕηγήση τήν ΰπαρΕιν ισχυρών 
συντηρητικών ρευμάτων άκόμη καί εις 
κοινωνίας, όπου αί έν λόγω τάΕεις έ
παυσαν πλέον νά ύφίστανται. Ό  Fetsher 
λέγει ότι χαρακτηριστικόν τού συντη
ρητισμού είναι, ότι εμφανίζεται εις περιό
δους έπαπειλουμένων έπαναστατικών ά- 
νατροπών. Ή  συντηρητική σκέψις είναι 
άμυντική. Συντηρητικοί είναι αί πολιτι
κοί τάσεις, αί όποϊαι τείνουν πρός τήν 
διατήρησιν τών οικονομικών, πολιτικών 
καί κοινωνικών θέσεων έΕουσίας καί 
στρέφονται έναντίον έπαναστατικών δι
αδικασιών, συχνά άποφεύγουσαι ίστο- 
ρικώς ύπερνενικημένας μορφάς άντιδρά- 
σεως. ΎποστηρίΖεται ύπό τοϋ συντηρη
τισμού ένίοτε μάλιστα ή λεγομένη «έπα- 
νάστασις άπό τά δεΕιά». Χαρακτηριστι- 
κώς, ειδοποιός διαφορά μεταΕύ άκραίου 
συντηρητισμού καί φασισμού είναι ό αυ
ταρχικός χαρακτήρ τοϋ πρώτου, έν σχέ- 
σει πρός τόν όλοκληρωτικόν χαρακτή
ρα τοΰ δευτέρου. Άντιθέτως, κοινά χα
ρακτηριστικά άμφοτέρων είναι ή άπαι- 
σιοδοΕία των, ώς πρός τό μέλλον τοΰ 
πολιτισμού, ή όντιλογοκρατική των διά- 
θεσις καί ή, τρόπον τινά, «ρεαλιστική» 
όσκησις τής πολιτικής.

Τό συντηρητικόν αύταρχικόν πρότυ
πον έκκινεϊ άπό μίαν πατερναλιστικήν

άντίληψιν περί της κοινωνικής Ζωής, έ- 
πι^ητοϋν τήν προστασίαν τών κατωτέρων 
τάΕεων, ούχί θάσει μιας μαρΕιστικής 
προσηνατολισμένης σκέψεως, αλλά μιάς 
ήθικής άρχής, θεολογικής κατά βάσιν 
προελεύσεως. ΈΕ όλων τών προτύπων 
κοινωνικής όργανώσεως, τό συντηρη
τικόν αύταρχικόν παρουσιάζεται ώς τό 
όλιγώτερον δυναμικόν, διότι έπιΖητεϊ νά 
διατηρήση όχι μόνον τό κοινωνικόν, άλ- 
λά καί τό οικονομικόν στάτους κβό. Πα
ρουσιάζει βασικήν άντίθεσιν πρός τήν 
άρχήν τής λαϊκής κυριαρχίας, άρχήν 
τήν όποιαν ούτε ό φασισμός άρνεϊται, 
δεχόμενος μάλιστα ώς συμβουλευτικόν 
όργανον έΕισορροπήσεως συμφερόντων' 
δΓ αύτοϋ τοϋ τρόπου έΕασφαλίΖεται έν 
είδος άκινησίας εις τήν κοινωνικήν Ζωήν 
κατά τό πρότυπον τών κοινωνιών τοΰ 
Μεσαίωνος. Χαρακτηριστικοί άΕίαι τοϋ 
συντηρητικού αυταρχικού προτύπου εί
ναι ό σεβασμός, ή άκαμπτος ιεραρχία 
καί ή εύταΕία. Κοινωνικώς στηρίΖεται 
εις τό οίκονομικώς άσταθές τείχος τής 
άριστοκρατίας, τό όποιον Ζή ύπό τήν 
νοσταλγίαν μιας άνωτέρας καί άπελθού- 
σης κοινωνικής διατάΕεως, ώς καί εις 
τούς άγρότας καί τούς μικροαστούς, ά- 
πειλουμένους άπό έπερχομένας ή προ- 
βλεπομένας κοινωνικός καί οικονομικός 
έΕελίΕεις καί άναταραχάς. Πρός τάς ώς 
άνω κοινωνικός ομάδας συντάσοονται έ- 
πίσης άνώτεροι καί άνώτατοι στρατιωτι
κοί καί τό κοινωνικώς συντηρητικόν 
τμήμα τού κλήρου, βιώσαν έπέκεινα παν
τός φιλελευθερισμού. Χωρίς νά έΕικνή- 
ται μέχρι τού ολοκληρωτισμού, άν καί
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ι Γενικώς Γραμματεύς τού 'Γπουργείου 
ΐ)μ. Τάξεως κ. I. Άναστασόπουλος, ά- 
υθύνων χαιρετισμών πρώς τούς Κυπρίους 

Αστυνομικούς.

Οί α δ ελ φ ο ί μ α ς τής

Ό  κ. Γενικώς Γραμματεύς τού Υπουργείου Δημ. Τάξεως μετά τών 
’Αρχηγών Χωροφυλακές καί Άστυν. Πόλεων καί άλλων άξ)κών Αμ- 
φοτέρων τών Σωμάτων, παρακολουθοδ^τες τήν ώμιλίαν τοΰ ’Αρχηγού 

τής Κυπριακές Αστυνομίας κ. Αντωνίου.

ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΣΤΥ .
ΜΗΤΕΡΑ

Τήν 16.30' ώραν τής 20.8.71 άφί- 
χθησαν εις τόν λιμένα Πειραιώς, διά τοϋ 
Α/Π «ΚΝΩΣΣΟΣ» 50 αξιωματικοί καί 
κατώτεροι Κύπριοι αστυνομικοί πραγμα· 
τοποιοΟντες 1 δνθήμερον έπίοκεψιν εις 
τήν μητέρα πατρίδα. Τούς Κυπρίους συ
ναδέλφους, ύπεδέχθη εις τόν λιμένα τοϋ 
Πειραιώς αντιπροσωπεία τών Σωμάτων 
Ασφαλείας, έν συνεχεία δέ δΤ αύτοκι- 

νήτων πούλμαν, οί Κύπριοι άστυνομικοί 
μετέβησαν καί έγκατεστά8ησαν εις τήν 
έν Αμαρουοίω Σχολήν Αξιωματικών 
Άοτυνομίας Πόλεων, εις τήν όποιαν καί 
έφιλοξενήθησαν μέχρι τής άναχωρήοε- 
ώς των.

Κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής 
των εις τήν Ελλάδα έπεσκέφ9ησαν 
τούς άρχαιολογικούς χώρους τών Αθη
νών, τήν Αρχαίαν Κόρινθον, τάς Μυ- ( 
κήνας, τήν Τίρυνθα, τό Ναύπλιον, τήν 
Επίδαυρον καί τούς Δελφούς. Ωσαύ

τως, παρηκολούθηοαν τά λαϊκά μπαλέτ- 
τα τής Δώρας Στρατού, τό πρόγραμμα 
εις τό Ώδεϊον Ήρώδου τοΰ Αττικού 
καί τήν Κυριακήν 29.8.71, τήν έορτήν 
εις τό Στάδιον, έπί τη έπετείω τής Πολε
μικής Αρετής τών Ελλήνων.

Προηγουμένως, οί Κύπριοι άστυνομι- 
κοί κατέθεσαν στέφανον εις τό Μνη-

κ. Γενικώς Γραμματεύς, έν μέσφ τών 
ρχηγών τές Κυπριακές ’Αστυνομίας κ. 

’Αντωνίου καί ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Γιαννούλη είς χαρακτηριστικών ατιγμιό- 

πον κατά τήν ίοθείααν πρώς τιμήν τών 
Κυπρίων Αστυνομικών ίεξίωσιν.

ΣΤΗ



ήρω ϊιιη ς Μ εγαλονήσου

'Ο ’Αρχηγός τής Κυπριακές αποστολές, ’Αστυνόμος κ. Ρήγας, έπι- 
δίδει εις τόν τέως Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τζεβελέκον, 

αναμνηστικήν πλάκα.

'Ο άρχηγός τής Κυπριακής αποστολής, κ. 
Ρήγας, άπευθύνων χαιρετισμόν κατά τήν 
διάρκειαν σχετικής Οπέρ των Κυπρίων συ

ναδέλφων τελετής.

ΝΟΜΙΚΟΙ
ΠΑΤΡΙΔΑ

τήν Έλληνικωτάτην Κύπρον μετά της 
μητρός Ελλάδος.

Τήν μεθεπομένην, 4.9.71, οί Κύπριοι 
συνάδελφοι άνεχώρησαν, πλημμυρισμέ
νοι άπό 'Ελλάδα καί κατενθουσιασμένοι 
διά τήν παρασχεθεϊσαν φιλοξενίαν καί 
τήν άγόπην μέ τήν όποιαν οί "Ελληνες 
άστυνομικοί τούς περιέδαλον.

-Α. X.»

μεϊον τού Αγνώστου Στρατιώτου καί έν 
συνεχεία κατά τάς έπομένας ήμέρας έ- 
πεσκέφθησαν τούς κ.κ. Υπουργόν καί 
Γενικόν Γραμματέα τού Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως ώς καί τούς Αρχηγούς 
Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων, 
καθώς καί ύπηρεσίας τών δύο Σωμά
των.

Τήν πρωίαν τής 2.9.71 έξεναγήθησαν 
εις τόν Τύμβον τού Μαραθώνος καί έν 
συνεχεία έπεσκέφθησαν τάς παιδικός 
κατασκηνώσεις Χωροφυλακής - Άστυν. 
Πόλεων.

Εις τάς τελευταίας, τούς παρετέθη 
γεύμα, ένώ τήν 21ην ώραν τής αύτής 
έδόθη πρός τιμήν των δεξίωσις ύπό τών 
Αρχηγείων Χωρ)κής - Αστυνομίας Πό

λεων εις τήν Σχολήν Ύπαστυνόμων.
Εις τήν δεξίωσιν παρέστη ό Γενικός 

Γραμματεύς τού Υπουργείου Δημ. Τά- 
Εεως κ. 'Αναστασόπουλος, οί ’Αρχηγοί 
Χωροφυλακής - Αστυνομίας Πόλεων 
καί Αστυνομίας Κύπρου, άπαντες οί 
φιλοξενούμενοι καί πολυάριθμοι άξ)κοί 
τών Σωμάτων Ασφαλείας. Κατά τήν 
έκδήλωσιν, έπεκράτησε, γενικώς, ένθου- 
σιασμός καί άτμόσφαιρα έγκαρδιότητος, 
έδόθη δέ εις τούς παρευρεθέντας ή εύ- 
καιρία νά διαπιστώσουν τούς άραγεΤς 
έθνικούς δεσμούς, οί όποιοι συνδέουν

Ο άρχηγός τής Κυπριακής αποστολής, κ. Ρήγας, έπιδίδει, έκ μέρους τής Κυπρια
κής Αστυνομίας, εις τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γιαννούλην, ανα

μνηστικήν πλακέτταν.



Ό  αρχηγός των Παιδικών Κατασκηνώ
σεων, 'Αστυνόμος Α ' κ. Ιωάννης Ράϊ- 
κος, απευθύνει σύντομον χαιρετισμόν 
εις τούς Κυπρίου συναδέλφους, κατά 
τήν διάρκειαν τού γεύματος. Διακρίνον- 
ται ή κυρία Γιαννούλη, ό Αστυνομικός 
Δ)ντής Β ' κ. Ιωάννης Παπαχρήστου, 
ό άρχηγός τής Κυπριακής άποστολής 

κ. Ρήγας κ.ά.

Κατά τήν διάρκειαν τού εις τάς Παιδι
κός Κατασκηνώσεις καί ύπέρ τών Κυ
πρίων συναδέλφων δοθέντος γεύματος, 
ή παρισταμένη σύζυγος τού Αρχηγού 
τής Αστυνομίας, κυρία Γιαννούλη, έπέ- 
δωκεν εις αύτούς άναμνηστικόν σήμα 

τής Αστυνομίας Πόλεων.

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ο Υ  Μ ΗΝΟΣ



Κύπριοι 'Αστυνομικοί εις Πάτρας

Τήν 30.8.71 άφίχθηοαν εις Πάτρας 
πεντήκοντα (50) Κύπριοι ’Αξιωματικοί 
καί κατώτεροι Αστυνομικοί, πραγματο- 
ποιοΰντες έπίσκεψιν 15θημέρου διάρ
κειας εις τήν μητέρα Ελλάδα.

"Αμα τη άφίΕει των ύπεδέχθησαν τού
τους, εις τήν Αστυνομικήν Λέσχην, ό 
Δ)ντής 'Αστυνομίας κ. Ντξουμάνης, 6 
Υποδ)ντής κ. Φασούλκας καί άπαντες 

οί κ.κ. Αστυνόμοι. Εν συνεχεία τούς 
Κυπρίους συναδέλφους έΕενάγησεν έν- 
τεταλμένος Αξιωματικός εις τόν Ιερόν 
Ναόν Αγίου Άνδρέου, εις τάς έγκατα- 
στάσεις τής Εταιρείας «Άχάϊα - Κλό- 
ους», εις τήν πλάξ Τερψιθέας, εις τήν 
ιστορικήν πλατείαν τού Αγίου Γεωρ
γίου, ένθα ύψώθη ή Σημαία τής Εθνι
κής Έπαναστόσεως 1821, εις τό Άρ- 
χαϊον Ώδεϊον καί τό Τουριστικόν Πε
ρίπτερον τού δασυλλίου, όπου τούς προ- 
σεφέρθη παγωτόν καί άπό όπου παρη- 
κολούθησαν τήν μαγευτικήν δύοιν τού 
ήλιου εις τά νερά τού Πατραϊκοΰ Κόλ
που.

Τήν μεσημβρίαν έδεΕιώθη τούτους, 
εις τό Δημοτικόν Μέγαρον, ό Δήμαρχος 
κ. Γκολφινόπουλος, έν συνεχεία δέ πα- 
ρετέθη ύπό τής Άστυν. Δ)νοεως γεύ
μα, πρός τιμήν των, εις τήν Αστυνομι
κήν Λέσχην, κατά τήν διάρκειαν του ό
ποιου έπεκράτησεν έξαιρετική διάθεοις. 
Κατά τήν διάρκειαν τού γεύματος ό κ. 
Αστυνομικός Διευθυντής προοέφερεν, 

εις τόν έπικεφαλής τών Κυπρίων Α
στυνομικών, 'Αστυνόμον κ. Ρήγαν, 
θαυμασίας τέχνης εικόνα τού Πρωτοκλή
του Αποστόλου Άνδρέου, μετ' ειδικής 
άφιερώσεως καί τού σήματος τής 'Α

στυνομίας Πόλεων, εις άνάμνησιν τής 
έν Πάτραις έπισκέψεως τούτου καί τών 
συναδέλφων των.

Οί Κύπριοι Αστυνομικοί άνεχώρη- 
οαν δΓ Αθήνας τήν έσπέραν.

Απαντες οί περί ών καί ό συνοδεύων 
τούτους έκπρόοωπος τού Αστυνομικού 
Σώματος Αστυνόμος Β ' κ. Χρυσ.ικόπου- 
λος Λεωνίδας, άποχωροΰντες έξέφρα- 
σαν τόν ένθουσιασμόν των και τάς εύ-

χαριστίας των διά τάς έπιδαψιλευθείσας 
πρός αύτούς περιποιήσεις.

Υπό τών Κυπρίων έδωρήθη εις τήν 
Αστυν. Δ)νσιν Πατρών άνάγλυφον έμ

βλημα τής Κυπριακής Αστυνομίας.

Εις τήν φωτογραφίαν οί Κύπριοι άοτυ- 
νομικοί φωτογραφούμενοι μετ' άξιωμα- 
τικών καί κατωτέρων τής Άστυν. Δ) 

νσεως Πατρών.

Τουριστικόν Δελτάριον
Ύπό τής Άστυν. Δ) νσεως Πατρών 

έΕετυπώθη καί έκυκλοφόρησε μεταξύ 
τών πολυπληθών, ήμεδαπών καί άλλο- 
δαπών, έπισκεπτών τής Πόλεως, καλλι
τεχνικόν δελτάριον τουριστικού ένδια- 
φέροντος.

Τό δελτάριον τούτο έχει εις τήν πρώ- 
την σελίδα ώραι'αν φωτογραφίαν τού 
νέου I. Ναού Ά γ. Άνδρέου καί τό έμ

βλημα του Άστυν. Σώματος. Έ ν συνε
χεία περιέχει παραστατικόν χάρτην τής 
Πόλεως, εύχάς πρός τούς έπισκέπτας 
καί οδηγίας, συναφώς πρός τήν συμμόρ- 
φωσι'ν των πρός τούς κανόνας τής ο
δικής κυκλοφορίας, εις τήν έλληνικήν 
καί τέσσαρας είσέτι Εένας γλώσσας, 
πρός δέ παρέχει άναγκαίας πληροφο
ρίας έν σχέσει πρός τά τουριοτικώς έν- 
διαφέροντα τής πόλεως καί περιοχής.

Γενικώς σκοπεί τό μέν εις τήν του
ριστικήν προβολήν τής πόλεως τού Πρω
τοκλήτου Αποστόλου Άνδρέου, τό δέ 
εις διευκόλυνσιν τών έπισκεπτών τού
της κατά τόν χρόνον τής, έν αύτή, πα
ραμονής των.

Ο τύπος αφιέρωσε κολακευτικώτατα 
σχόλια ύπέρ τής πρωτοβουλίας ταύτης 
τής Αστυν. Δ) νσεως Πατρών, ό σκοπός 
τής όποιας έπετεύχθη πλήρως.

Ευλαβικόν Προσκύνημα

Τήν 29ην Αύγούστου, έπί τη έπετείω 
τής συντριβής τών Κομμουνιστοσυμμο- 
ριτών, άντιπροσωπεία τής Άστυν. Δ) 
νσεως Πατρών, μετά έκπροσώπων τής 
Ένώσεως Συντ)χων Άστυν. Πατρών 
καί συγγενών τών σφαγισθέντων εις 
Σουληνάρι Καλαβρύτων, 44 άστυνομι- 
κών, μετέβη έκεϊσε καί έτέλεσε Τρισά- 
γιον. Τήν συγκινητικήν έκδήλωσιν ,έτί- 
μηοαν διά τής παρουσίας των έκπρόοω 
ποι τού Νομάρχου Άχαϊας, τών όμο
ρων Δήμων, Κοινοτήτων, Αστυνομικών 
άρχών καί πλήθος κόσμου.
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’ Ετ τ ισ τ ο λ α ι
Πρός τόν Αρχηγόν του Αστυνομι

κού Σώματος κ. Γιαννούλην, ό Πρέσβυς 
τής Νοτιοαφρικανικής Ένώσεως άπέ- 
στειλε τό κατωτέρω έγγραφον:

Κύριον Κ. Γιαννούλην 
Άοχηνόν Αστυνομίας Πόλεων

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
Κύριε Αρχηγέ, .

Έπεφορτίοθην, έκ μέρους του κ. Β. 
COETZEE, Υπουργού Κοινοτικής Άνα- 
πτύΕεως καί Δημοοίων Έργων τής Νο
τίου Αφρικής, ώς έπίοης καί έκ μέρους 
τής άκολουθίας του, νά σας διαβιβάσω 
τάς θερμός των εύχαριστίας καί συγ
χαρητήρια, διά τά τόσον αποτελεσματι
κά, όσον καί διακριτικά μέτρα, άτινα έ- 
λάβατε διό τήν προστασίαν καί ασφά
λειαν των, κατά τήν τετραήμερον εις 
Ελλάδα παραμονήν των.

Ό  κ. Υπουργός, μολονότι ένήμερος 
τής ύψηλού έπιπέδου ίκανότητος τής 
Ελληνικής Αστυνομίας, δέν είχε, μέ

χρι τοϋδε, τήν δυνατότητα νά διαπίστω
ση τό εύγενές ήθος καί τήν άρτίαν έ- 
παγγελματικήν κατάρτισιν των ύφ' ύμας 
άνδρών. "Ηδη, τοΰ έδόθη ή εύκαιρία και 
ή έμπειρία του αϋτη τόν έντυπωοίαοεν 
έΕαιρετικώς.

Επιλαμβάνομαι τής εύκαιρίας να σας 
έκφράσω καί έγώ τάς προσωπικός μου 
εύχαριστίας, διά τήν προθυμίαν, μετά 
τής όποιας, πάντοτε, προσεφέρατε τήν 
συνεργασίαν σας εις τήν Πρεσβείαν.

Δεχθήτε, κύριε Αρχηγέ, τούς φιλι- 
κωτάτους μου χαιρετισμούς.

Μετά πόσης τιμής,
Τ. Υ.

ΠΡΕΣΒΥΣ
Λ

— Ο Γάλλος ύπήκοος κ. ZACQUES 
DESNOVERS, δΓ έπιστολής του, έκφρά- 
Ζει τήν έκτίμησίν του καί τάς θερμός αύ- 
τοΰ εύχαριστίας πρός τόν Ε.Ο.Τ. καί 
τήν Τουριστικήν Αστυνομίαν Κερκύρας, 
διά τήν παρασχεθεϊσαν συνδρομήν, πρός 
άνεύρεσιν Ταξιδιωτικών Επιταγών, τάς 
όποιας είχεν άπωλέσει εις 'Αθήνας.

Λ
-  Ο δικηγόρος κ. Γ. Κατσαρός (Σα- 

τωβριάνδου 10) άπέστειλε πρός τόν Α
στυνομικόν Δ)ντήν Αθηνών κ. Νικόλαον 
Δασκαλόπουλον τήν κατωτέρω δημο- 
σιευομένην έπιστολήν:
Γεώργιος X. Κατσαρός 

Δικηγόρος 
Σατωβριάνδου 10 
Τηλέφ. 341.262

Άθήναι (102)
Έ ν "Αθήναις τή 30η "Ιουλίου 1971 

"Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Διά τής παρούσης μου, έρχομαι καί 

έγώ νά έκφράσω όλοψύχως τά συγχα
ρητήριά μου πρός τό Σώμα τής Αστυ
νομίας Πόλεων καί είδικώτερον πρός 
τήν "Υπηρεσίαν "Ασφαλείας αύτοΰ, διά 
τόν όντως άξιοθαύμαστον τρόπον, μέ 
τόν όποιον άντιμετωπίΖουσι έκάστην πε- 
ρίπτωσιν. Διότι τούτο πιστεύω, ότι είναι 
καθήκον καί ύποχρέωσις παντός καλό
πιστου πολίτου, νά άποδίδη ένα έλάχι- 
στον τίμημα εύχαριστιών εις κάθε κρα
τικόν λειτουργόν, ό όποιος έπιτελεϊ τό 
έργον του μέ αύταπάρνησιν καί μόχθον, 
ύπερβαίνοντα, κατά πολύ, τό καλώς καί 
σύμφωνα μέ τούς ύπηρεσιακούς κανο

νισμούς, έννοούμενον ύπηρεσιακόν κα
θήκον. ,

Πλειστάκις φυσικά, έρχομαι εις επι
κοινωνίαν καί έγώ, προσωπικώς, μετά 
τών ύπηρεσιών, ών προίστασθε και τοΰ 
το λόγω τοΰ λειτουργήματος μου. Θά 
άπησχόλουν "Υμάς, έπ άρκετόν, εαν α
παριθμήσω συγκεκριμένα περιστατικό, 
σεβόμενος όμως τόν πολύτιμον χρόνον 
σας άρκοΰμαι ν" άναφέρω δύο τινά: 
Τήν 31 ην Δεκεμβρίου 1970, ό Διοικη
τής τού Λ" Παραρτήματος Ασφαλείας 
"Αθηνών άντιμετώπισε περίπτωσιν πελα- 
τίδων μου, κατηγορουμένων έπί κλοπή 
εύτελοΰς άξϊας, κατά τρόπον νομιμότα- 
τον, άνθρωπιστικώτατον καί μέ στορ
γήν, ήτις καταπλήσσει ήμάς τούς δικη
γόρους, άντιμετωπίΖοντας καθημερινώς 
τούς δικαστικούς λειτουργούς, αύστη- 
ρούς τηρητάς καί έφαρμοστάς τοΰ γράμ
ματος τοΰ Νόμου. Δεύτερον, σήμερον 
έγώ, διά προσωπικήν μου ύπόθεσιν, πα- 
ρουσιάσθην εις τόν ύφ Υμάς ύπηρε- 
τοΰντα Ύπαστυνόμον κ. Εύάγγελον Γιαν- 
νικόπουλον, όστις μοί ένεποίησε τήν 6α- 
θυτάτην χαράν καί, όν θέλετε, καί ύπε- 
ρηφάνειαν, διά τήν ικανότητά του, τήν 
εύγένειαν, μεθ" ής άντιμετωπίΖει τόν 
συνομιλητήν του, άντιληφθείς πλήρως 
τήν ούσίαν τοΰ θέματος, όπερ άφεώρα 
εμέ.

Δέν σάς κουράζω περισσότερον. No- 
μίΖω ότι παρήλθεν ό καιρός, καθ^ όν τά 
κρατικά όργανα έδει νά μεταβώσι είς 
τήν άλλοδαπήν, διά νά διδαχθώσι. Μάλ
λον τό άντίθετον πρέπει νά γίνεται. Αύ- 
τά οφείλονται είς τήν άρτίαν ύπηρεσια- 
κήν κατάρτισιν, είς τό πνεύμα, τό ό
ποιον ένεφύσησεν ή, όμολογουμένως ά- 
δέκαστος, παρούσα Κυβέρνησις καί είς 
τήν αξίαν ήγεσίαν τοΰ Σώματος" είς όλα 
όμοΰ.

Καί πάλιν, κύριε Διευθυντά, δεχθητε 
τήν συγγνώμην μου, διά τήν άπασχόλη- 
σίν σας, μέ τήν παρούσαν, άλλά τούτο 
άπετέλει μίαν έκδήλωσιν τοΰ έσωτερι- 
κοΰ κόσμου, ένός άπλοΰ Ελληνος πο
λίτου.

Μετ’ εύχαριστιών καί σεβασμού 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 

Δικηγόρος 
Λ

Πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ Περιοδικού 
«.Αστυνομικά Χρονικά»

"Αξιότιμε κ. Δ)ντά,
Δέν είμαι καθόλου φαντασιόπληκτος, 

διότι τούτο δέν ταιριάΖει καί στά 75 
χρόνιο μου, άλλά σέ περιπτώσειο σάν 
τοΰ γενναίου Κωνσταντάγκα, νομίΖω ότι 
μόνον ή φαντασία μπορεί νά συλλάβη 
τό μέγεθος καί τήν σημασίαν της πρά- 
ξεώς του αύτής.

Έ ξ άλλου, έσκέφθηκα ότι, άφοΰ δέν 
ένοιωσε ό ί δ ι ο ς ,  έδώ είς τήν γήν, 
τήν χαράν, τήν συγκίνησιν καί τήν υπε
ρηφάνειαν, άπό τάς τιμάς, πού τοΰ άπε- 
δόθησαν, ήθελα νά τίς νοιώση στούς ού- 
ρανούς.

Συγχαίρω, έξ όλης καρδίας, τά άγα- 
πητά μου καί θαυμάσια « Αστυνομικά 
Χρονικά», διότι άποτελοΰν διά τόν άνα- 
γνώστην πλούτον πνευματικόν, έθνικόν 
καί ήθικόν άπέραντον.

Σας εύχαριστώ πολύ, διότι, στέλλον- 
τάς μου τό περιοδικόν, δείχνετε τήν 
έκτίμησίν είς τούς έθνικούς άγωνιστάς.

Μέ άγάπην καί έκτίμησίν 
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΟΙ ΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Π Α Ν ΤΕ ΛΗ Σ

Χ Ρ ΙΣΤΟ Δ Ο ΥΛ Ο Υ

Ένας άκόμη άπό τούς παλαιούς ά- 
ξιωματικούς τής Αστυνομίας Πόλεων, 
ό Παντελής Χριστοδούλου, έγκατέλει- 
ψε κατ’ αύτάς τόν μάταιον τούτον κό
σμον.

Έγεννήθη τό έτος 1898 είς Avu- 
δρον Λαμίας. Είς τήν "Αστυνομίαν Πό
λεων κατετάγη τό έτος 1925 μέ τόν 
βαθμόν τοΰ Ύπαστσνόμου Α", ώς πτυ- 
χιοΰχος τής Νομικής Σχολής. Τό 1934, 
προήχθη είς "Αστυνόμον Β", τό 1942 ^
είς "Αστυνόμον Α", τό 1948 είς Δ)ντήν 
Β" καί τό 1952 είς Δ)ντήν Α". Έ κ του 
Σώματος άπεχώρησεν τήν 1.1.57 λόγω 
ορίου ήλικίας, τοΰ άπενεμήθη δέ ό βα
θμός τοΰ "Αρχηγού. Κατά τήν μακρο- 
τάτην έν τώ "Αστυνομικώ Σώματι ύπη- 
ρεσίαν έπέδειξεν σπάνια ήγετικά προ
σόντα ύπηρετήσας είς τάς πλεϊστας των 
"Αστυνομικών "Υπηρεσιών. "Ήτο πράος, 
άνθρωπιστής, εύγενής, τίμιος καί ηθι
κός, έκτιμώμενος ύπό άνωτέρων καί κα
τωτέρων. Είς όσους τόν έγνώρισαν καί 
συνειργάσθησαν μαΖύ του, έχει άφήοει 
τάς πλέον καλάς άναμνήσεις.

Είς τήν κηδείαν του ,ή όποια έγινε 
τήν 14.9.71 είς "Αχινόν Φθιώτιδος, πα
ρέστησαν πολυάριθμοι φίλοι καί συνερ- 
γόται τοΰ έκλιπόντος. Ή  "Αστυνομία 
Πόλεων τό έκλεκτόν τέκνον της έτίμη- 
σεν δΓ άντιπροσωπείας άξιωματικών καί 
κατωτέρων, ύπό τόν "Αστυνομικόν Δ) 
ντήν κ. Τσιπρούδην, όστις καί κατέθε- 
σεν στέφανον έπί τής σοροΰ τοΰ όει- 
μνήατου συναδέλφου.

Πενθοΰντες καί ήμεϊς άπό τής θέ- 
σεως ταύτης, εύχόμεθα, όπως ό Μεγα- 
λοδύναμος χαρίοη βάλσαμον παρηγο- < 
ρίας είς τούς βαρυαλγούντας συγγενείς, 
τόν δέ θανόντα κατατάξη έ ν Σ κ η- 
ν α ϊ ς  Δ ι κ α ί ω ν .  "Αείμνηστε Παν
τελή Χριστοδούλου. " Ας είναι έλαφρό 
τό χώμα πού σέ σκέπασε.

Ή  μ ν ή μ η  σο υ  ό ς  ε ί ν α ι  
α ί ω ν I α.

« Α.Χ.»
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ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Γ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η ΟΜΙΛΙΑ ΙΟ Υ  κ .  ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΟΣ

Μέ αισθήματα ιδιαιτέρας ίκανοποιή- 
οεως καί χαράς παρίσταμαι σήμερον εις 
τήν τελετήν τών εγκαινίων του νέου οι
κήματος τού Γ Αστυνομικού Τμήματος 
Αθηνών, τό όποιον προορίζεται νά στε- 

γάοη, έπίσης, τήν Ε' Αστυνομικήν Ύ- 
ποό)νσιν καί τό Γ Παράρτημα Ασφα
λείας.

Τό σύγχρονον τούτο καί κατάλληλον, 
άπό πόσης άπόψεως, Αστυνομικόν Κα
τάστημα, είναι τό δεύτερον ίοιόκτητον 
οίκημα, τό όποιον άποκτά ή Αστυνομία 
Πόλεων, έντός τής τελευταίας διετίας.

Είναι δέ τό γεγονός τούτο ιδιαιτέρως 
σημαντικόν έόν ληφθή ύπ’ όψιν, ότι έπί 
μίαν ολόκληρον 50ετίαν, άπό τής ίδρύ- 
σεώς του τό Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων ούδέν ιδιόκτητον οίκημα διέθετεν.

Τό ένδιαφέρον τής Εθνικής Κυβερ- 
νήσεως, ώς πολύ όρθώς άνέφερεν ό κ. 
Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων, έ- 

Εεδηλώθη ευθύς έΕ άρχής Ζωηρότατον 
ύπέρ τών Σωμάτων Ασφαλείας, τά ό
ποια, όναντιρρήτως, προσφέρουν έΕαι- 
ρετικής σπουδαιότητος ύπηρεσίαν πρός 
τό Έθνος.

Εις τόν τομέα τής καλύψεως τών στε- 
γαστικών άναγκών αύτών διετέθησαν έκ 
του προγράμματος δημοσίων έπενδύσε- 
ων, κατά τήν τελευταίαν 4ετίαν (1968 

1971) 105.712.000 δραχμαί, έναντι 
14.103.000 δραχμών τής 4ετίας 1964 

1967, ήτοι ποσόν κατά 650 περίπου 
έπί τοϊς έκατόν μεγαλύτερον.

Εκτός, όμως, τών ήδη διατεθέντων 
ποσών, εύοίωνος διαγράφεται ή προο
πτική διά τό μέλλον.

Είδικώτερον εις Αθήνας, έκτος τού 
συνεχιΖομένου έργου άνεγέρσεως συγ
χρόνου οικήματος διά τήν στέγασιν τών 
συνεργείων τής Αστυνομίας Πόλεων, 
έπί τής λεωφόρου Συγγροϋ καί Μυκη
νών, έχει άνατεθή ή έκπόνησις μελετών 
διά τήν άνέγερσιν τών έΕής 'Αστυνομι
κών Καταστημάτων.

— Τού 'Αστυνομικού Μεγάρου τής Α
στυνομικής Δ) νσεως Αθηνών.

— Της Υπηρεσίας Αμέσου Δράσεως 
καί τού ΚΑ' .Αστυνομικού Τμήμα
τος καί Παραρτήματος.

— Τής ΕΓ Αστυνομικής Ύποδ) νσεως 
καί τού Ζ Αστυνομικού Τμήματος 
καί Παραρτήματος.

— Τής Ζ ' Αστυνομικής Ύποδ)νσεως 
καί τών Θ' καί ΚΕ' Αστυνομικών

Τμημάτων καί Παραρτημάτων.
—Τής ΣΤ ' Αστυνομικής Ύποδ)νσε

ως καί τού ΙΑ ’ Αστυνομικού Τμή
ματος καί Παραρτήματος.

— Τού ΙΓ Αστυνομικού Τμήματος
καί Παραρτήματος.
Τού ΚΔ Αστυνομικού Τμήματος
καί Παραρτήματος.

Επίσης άνετέθη ή έκπόνησις μελέ
της διά τήν άνέγερσιν τού Μεγάρου τών
Επιτελικών καί λοιπών κεντρικών ύπη- 

ρεσιών τής Αστυνομικής Δ) νσεως Πει
ραιώς, ή όποια προβλέπεται νά όλοκλη- 
ρωθη έντός τού έτους 1972.

Περαιτέρω, ιδιαιτέρα φροντίς κατα
βάλλεται, όπως αί ύπηρεοίαι τών Σω
μάτων Ασφαλείας μεταστεγάζονται εις 
σύγχρονα, άνετα καί υγιεινά οικήματα, 
έπ ώφελεία ούχί μόνον τής ύπηρεσίας, 
άλλά καί τού κοινωνικού συνόλου, τό 
όποιον έν τελευταία άναλύσει έΕυπηρε- 
τεϊται διά τής λήψεως τών μέτρων τού
των.

Διότι ή ϋπαρΕις καταλλήλων χώρων 
διαμονής καί έργασίας, έκτος τού ότι ά- 
ποτελεϊ βασικήν προϋπόθεσιν διά τήν 
έπίτευΕιν ύψηλοτέρου βαθμού άποδόσε- 
ως τών ύπηρεσιών, συμβάλλει άποφασι- 
στικώς εις τήν ταχεϊαν καί ούσιαστικήν 
έΕυπηρέτησιν τών πολιτών.

Θά έπεθύμουν δέ, έπί τή εύκαιρία νά 
προσκαλέσω όλους τούς ΆΕιωματικούς 
καί ανδρας τής Αστυνομίας Πόλεων, ό
πως μέ τήν γνωστήν δραστηριότητα των 
συμβάλλουν κατά τρόπον άποτελεσματι- 
κόν εις τήν προσπάθειαν βελτιώσεως 
τών όρων τών πολιτών, όχι μόνον άπό 
πλευράς άνέσεως χώρων, περί τών ό
ποιων μεριμνά ή Πολιτεία, άλλά καί άπό 
πλευράς φιλικής διαθέσεως καί εύγε- 
νοϋς συμπεριφοράς.

Διότι ανευ τών τελευταίων τούτων 
προϋποθέσεων οί πολϊται δέν θά αίσθά- 
νωνται ότι πράγματι έΕυπηρετοϋνται, ύ- 
πό τών αστυνομικών ύπηρεσιών, όσον 
άνετοι καί άν είναι οί χώροι, τούς ό
ποιους αΰται διαθέτουν.

Περαίνων, εύχομαι, όπως τό έγκαινια- 
Ζόμενον οίκημα καταστή όρμητήριον ι
διαιτέρων έπιτυχιών εις τόν τομέα τής 
άστυνομεύσεως τής Πρωτευούσης καί 
συντελέση εις τήν σύσφιγΕιν τών ύφι- 
σταμένων ήδη φιλικών δεσμών μεταΕύ 
τής Αστυνομίας Πόλεων καί τού κοινού.

ΚαλορρίΖικο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΟΝ
Κύριε Γενικέ,
Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά ύπο- 

βάλω πρός Υμάς τάς θερμοτέρας τών 
εύχαριστιών μου, διότι τιμάτε τήν πα
ρούσαν τελετικήν έκδήλωσιν τών έγκαι- 
νίων τού νέου κτιρίου τού I ' Αστυνο
μικού Τμήματος Αθηνών. Οφείλω, συγ
χρόνως, νά έπισημάνω, ότι πέραν τής 
χαράς τήν όποιαν μάς δίδει ή έν μέσω 
ήμών εύγενής παρουσία σας, δοκιμά- 
Ζομεν ιδιαιτέραν συγκίνησιν έπί τη σκέ- 
ψει ότι έκπρόσωπος τής Εθνικής ήμών 
Κυβερνήσεως, ή όποια τόσην στοργήν 
καί άγάπην έπέδειΕε πρός τήν ’Αστυ
νομίαν Πόλεων, έγκαινιάΖει σήμερον έν 
είσέτι νέον ιδιόκτητον οίκημα τού Σώ
ματος.

Βεβαιωθήτε, κύριε Γενικέ, ότι άπαν-

τες οί ΑΕιωματικοί καί κατώτεροι τού 
ύπ έμέ Σώματος, εύγνωμόνως άναγνω- 
ρίΖουν τάς πολλαπλός προσφοράς καί 
τό δημιουργικόν ένδιαφέρον τού Εθνι
κού Κράτους καί είναι άποφασισμένοι νά 
άποδεικνύουν συνεχώς καί έμπράκτως 
τά ένθουσιώδη αύτών αισθήματα, έντεί- 
νοντες τάς προσπάθειας των διά τήν ύ- 
λοποίησιν τών έπαναστατικών στόχων.

Εύχόμεθα έπί τών ήμερών σας, νά 
έγκαινιασθοΰν καί άλλα μεγάλα έργα.

Κύριοι,
"Εν όΕύ καί έπί πολλά έτη καί μέχρι 

τής Εθνικής Έπαναστάσεως χρονίΖον 
πρόβλημα τού Σώματος τής Αστυνομίας 
Πόλεων, ύπήρΕεν ή στέγασις τών ’Α
στυνομικών Ύπηρεσιών εις οικήματα 
πληροϋντα τάς συγχρόνους άπαιτήσεις

τής υγιεινής καί τής άνέσεως. Πρόβλη
μα μέγα, διά τό όποιον όμως ούδέν έ- 
γένετο κατά τό παρελθόν, καίτοι τού
το είναι συνυφασμένον μέ τήν Κρατικήν 
όΕιοπρέπειαν, τό ήθικόν τών άστυνομι- 
κών καί τάς έντεΰθεν έντυπώσεις τού 
κοινού διά τήν ’Αστυνομίαν.

Καί τό πρόβλημα τούτο, όπως καί τό 
λοιπά προβλήματα τών Σωμάτων Α
σφαλείας, άντιμετωπίσθη κατά τόν έν- 
δεδειγμένον τρόπον ύπό τής Εθνικής 
Επαναστατικής Κυβερνήσεως τής 21ης 
Απριλίου 1967, ή όποια μετέβαλε τήν 

όψιν τής Ελλάδος.
Η μία Αστυνομική Υπηρεσία μετά 

τήν άλλην ήρχισαν νά μεταστεγάΖωνται 
εις εύπρεπή καί άνετα οικήματα, εις τά 
όποια οί έν αύτοϊς διαβιούντες άστυνο- 
μικοί, αισθάνονται ύπηρεσιακήν εύφο- 
ρι’αν καί μέ όκμαϊον πλέον τό ήθικόν έ- 
πιτελοϋν τό έργον των. Καί τούτο πέ
ραν τής μεγίστης ύπηρεσιακής ώφελεί- 
ας, δέον όπως έρμηνευθή ώς έμπρακτος 
άναγνώρισις ύπό τού Επισήμου Κρά
τους τών προσφερομένων ύψηλών ύπη
ρεσιών, ύπό τής Αστυνομίας Πόλεων 
πρός τήν Πατρίδα.

Βαθεϊα είναι ή χαρά μου, διότι, ώς 
Αρχηγός τού Αστυνομικού Σώματος 

παρίσταμαι εις τήν ώραίαν αύτήν έκδή- 
λωσιν καί άντικρύΖω εις τά πρόσωπα ό
λων σας τήν ίκανοποίησιν διά τό νέον 
Αστυνομικόν σας οίκημα.

Τό 10ον Αστυνομικόν Τμήμα, ώς και 
τό οίκεϊον Παράρτημα Ασφαλείας, άπό 
τά κεντρικώτερα τής Αστυνομικής Δι- 
ευθύνσεως Αθηνών, διακρίνονται διά 
τήν όρίστην όπόδοσιν τών ύπαλλήλων 
των καί διά τό θετικόν καί δημιουργικόν 
έργον των. Είμαι βέβαιος, ότι εις τό 
νέον τούτο οίκημα ή άπόδοσις θά αύΕη- 
θή έτι περισσότερον, έπ’ ώφελεία τού 
κοινού καί τού Σώματος.

Συγχαίρω πάντας όσους έβοήθησαν 
εις τήν άνέγερσιν τού Τμήματος, ιδιαι
τέρως όμως τόν Διοικητήν τού Τμήμα
τος, τόν Υποδιοικητήν, τούς βαθμοφό
ρους καί άστυφύλακας, καί συμμερίζο
μαι τήν χαράν καί αίσιοδοΕίαν των.

Κατ αύτήν τήν χαρμόσυνον στιγμήν, 
πλανάται εις τήν μνήμην μου ή άνάμνη- 
σις παλαιοτέρων συναδέλφων, οί όποιοι 
δέν εϊχον τάς εύκαιρίας καί τήν τύχην 
τών σημερινών εύνοϊκών προϋποθέσεων, 
άλλ’ άνεπλήρωσαν τάς έλλείψεις διά τής 
εύσυνειδησίας καί ύψηλοφροσύνης των 
καί, ύπό τάς χειρίστας τών συνθηκών 
έργαΖόμενοι, έγραψαν διά τού ίδρώτος 
καί τού αίματός των, τήν άθάνατον ι
στορίαν τής Αστυνομίας Πόλεων.

Τούτους όφείλομεν νά έχωμεν πάν
τοτε πρό οφθαλμών, διά νά όντλώμεν 
δύναμιν καί γονίμους ύπηρεσιακάς έμ- 
πνεύσεις.

Σήμερον, ύπέρ πάσαν άλλην έποχήν, 
αί προοπτικά! είναι εύοίωνοι. Κάτω ά
πό τό άνέσπερον φώς τής 21ης Απρι
λίου 1967 καί μέ όδηγούς καί έμπνευ- 
στάς τόν κ. Υπουργόν μας καί τόν κ. 
Γενικόν Γραμματέα τού Υπουργείου 
μας, άς βεβαιοϋμεν πάντας διά τών πρά- 
Εεών μας, άτι εις τά νέα οικήματα στε- 
γάΖονται νέοι, ώραϊοι άγωνισταί καί διά
κονοι τών ύψηλών έννοιών τής Δημο
σίας ΤάΕεως καί ’Ασφαλείας άγρυπνοι 
φρουροί καί προστάται τών άγαθών τών 
πολιτών.

Σάς εύχαριστώ.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:

1. Σημαίνει καί έσχάρα ναυπηγίου-Πράξεις παράλογοι ή 

παράδοξοι.
2. Αρχιμανδρίτης, αγωνιστής καί εις τών κυριωτέρων 

αποστόλων τής Φιλικής Εταιρίας.
3. Τεκτονικόν έργαλεϊον, διά τοϋ όποιου επιτυγχάνεται 

ή περιστροφική κίνησις τού τρυπάνου. -  Άπό τόν 
ενεστώτα βοηθητικού ρήματος.

4. Αρχαιοτάτη πόλις τής Λακωνίας. -  Μοναχή τού 
Βουδισμού εις τήν Ιαπωνίαν. — Κατά τούς άρχαίους, 
ή προσωποποίηοις τοϋ ολέθρου καί τής έκδικήσεως.

5. Άντιστρόφως, νότα τής βυΖαντινής κλίμακος. -  Εί
ναι τά μεταξύ φίλων συναπτόμενα δάνεια. — Μετοχή 

ρήματος.
6. Ο έκατόνταρχος τών ΒυΖαντινών.
7. Αρθρον εις τόν πληθυντικόν. — Μάς τά κάμνουν... 

οί χαδιάρες (άνστρ.). — Αρχικά Υπουργείου μας.
8. Ξενική άρνησις. — Κατά τήν εισβολήν τών Ρώσων εις 

τήν πατρίδα του άπουσίαΖεν εις τά εξωτερικόν (άνστρ.)

— Ρήμα τής Λατινικής.
9. Τό μάτι... τοϋ φυτού. — Χειρουργικόν έργαλεϊον, χρη- 

σιμοποιούμενον διά τήν κένωσιν υγρού άπό κοιλότη

τα τοϋ στόματος.
10. Αναχαράξουν τήν τροφήν των.
11. Εχθρός της... ό άνήφορος. — Πολλοί έμποροι... τάς 

οπάΖουν.

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Εύρίσκεται εις τήν ώμοπλάτην. — Αύτά έμπίπτουν εις 
τάς διατάξεις τών νόμων.

2. Μέ τόν λαϊκόν αύτόν ήρωα σατυρίΖονται καί γελοιο
ποιούνται τά πάντα (αίτ.).

3. Μυθικός ιατρός καί μάντης τής Πελοποννήσου, υιός 
τού Φορωνέως. -  Εις τό Πέρλ Χάρμπορ έπανελήφθη 
τρεις φοράς ύπό τών Ιαπώνων.

4. Εις τήν άραβικήν σημαίνει άκρωτήριον. — Πρόθεσις. 
— Ρυπαρόν Ζώον.

5. Υπήρξεν φρούριον καί φυλακή τού κόμητος Μοντε- 
χρήοτου. — Τό καλλιτεχνικόν ψευδώνυμον τού συν
θέτου Κλ. Τριανταφύλλου. — Ή  ψυχή μετά θάνατον, 
κατά τούς άρχαίους Αιγυπτίους.

6. Μεταφορικόν μέσον, προνόμιον τών ολίγων.
7. Συμπληρώνει τόν τίτλον πολλών έπιχειρήοεων. — Τό 

έσχατον ή τό ϋψιστον σημεϊον (γεν.). -  Συνεχό
μενα τοϋ άλφαβήτου.

8. Επαναλαμβανόμενον... τσιμπά. — Νομός τής Β. Γαλ
λίας μέ πρωτεύουσα τήν Λάν. — Ποιητική έκφρασις 
Ζώου.

9. Επί Τουρκοκρατίας ήτο καταφύγιον τών κλεφτών.— 
Εις τήν ήλεκτορλογίαν χρησιμοποιείται προς κατα
σκευήν βάσεων άντιστάσεων πυρακτώσεων κλπ. 
(άνστρ.).

10. Έτσι όνομάΖονται τά έπώνυμα, πού σχηματίζονται ώκ 
τοϋ πατρικού ονόματος.

11 Η ναυαρχίς τοϋ Κόδριγκτων εις τήν έν Ναυαρίνω 
ναυμαχίαν (α ίτ.). — Δεινοπαθής βιοπαλαιστής.

(I. Κο.)
Ή  λύσις εις τό έπόμενον.
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Τήν 19r|v ώραν της 14.9.71 εις τάς εν 
Αγίω Ανδρέα Παιδικός Κατασκηνώ

σεις του Δήμου Αθηναίων, έδόθη δε- 
Είωσις ύπό του Δημάρχου κ. Ρίτσου. 
πρός τιμήν τού κ. Υπουργού Δημοσίας 
ΤάΕεως καί τής Αστυνομικής Δ)νσεως 
Αθηνών. Εις τήν φωτογραφίαν σχετικόν 

στιγμιότυπον \άπό τήν δοθεϊσαν δεΕίω- 
σιν. Διακρίνονται ό Υπουργός Δημ. Τά- 
Εεως κ. Βελλιανίτης. 6 Δήμαρχος κ. Ρι 
τσος, ό ApxnY°c Αστυνομίας Πόλεων, 
κ. Γιαννούλης κ.ά.

Τήν ΙΟην ώραν τής 15.9.71, εις τήν έν 
Νέα Φιλαδέλφεια Αστυνομικήν Σχολήν 
Αστυφυλάκων έλαβε χώραν ή όρκωμο- 

σία 210 νέων άστυφυλάκων τού 240 
Εκπαιδευτικού Τμήματος. Εις τήν φω

τογραφίαν χαρακτηριστικόν οτιγμιότυ- 
πον. Διακρίνονται ό Υπαρχηγός Αστυ 
νομίος κ Καλτοας καί ΑΕ)κοί τής 

Σχολής

■

C |
Μία ωραία νυκτερινή όποψις τών είο 
Αγιον Άνδρέαν Αττικής Παιδικών κα

τασκηνώσεων τού Αρχηγείου Αστυνο
μίας Πόλεων.



καλλιεργήται εις τάς κορυφάς του, θε
ωρεί χρέος του νά καλλιεργή παραδε- 
δομένας συντηρητικός άΕίας τής έκά- 
οτοτε κοινωνίας, δι' ό καί εις τόν πνευ
ματικόν τομέα κυριαρχείται άπό έντονον 
μοραλιστικόν χαρακτήρα, όοτις συνδυά
ζεται μέ όΕυτάτην άντίθεαιν πρός τόν 
παντός είδους φιλελευθερισμόν.

11 . Άστιχοφιλβλεύθβρον
1. Ό  κοινωνικοοικονομικός κλονισμός 

τής φεουδαρχίας ουνέστησε τάς κοινω
νιολογικός προϋποθέσεις έπικρατήοεως 
τού προτύπου τής άστικοφιλελευθέρας 
δημοκρατίας. Ή  άνάπτυΕις του έμπο- 
ρίου μεγάλων άποστάσεων τών μεγάλων 
πιστωτικών ιδρυμάτων καί ή διόγκωσις 
τών μεγάλων βιοτεχνικών μονάδων έτει
νε εις τόν παραμερισμόν τών κανόνων 
καί τών φραγμών φεουδαρχικής κοινω
νίας, οί όποιοι παρεμπόδιΖον τήν έν 
λόγφ άνάπτυΕιν.

Ή  παράλληλος άνάπτυΕις τού άπολυ- 
ταρχικοϋ συγκεντρωτισμού άφήρεσεν, έ- 
πίσης, δύναμιν άπό τούς μέχρι τότε διε- 
σκορπισμένους φορείς κρατικής έΕου- 
σίας εύγενεϊς συντεχνίαι κλπ.

Τελικώς, ή άριστοκρατία διετήρησε 
μόνον τό κοινωνικόν καί πολιτικόν κύ
ρος της, ένω ή πραγματική λειτουργία 
της ήτο παρασιτική. Οί στρατοί άπετε- 
λοϋντο πλέον άπό μισθοφόρους τών Βα
σιλέων, τό κράτος διωκεϊτο ύπό ύ- 
παλληλίας καί ή οικονομία εύρίσκετο 
πλέον εις χεϊρας τών κατόχων τού σχη- 
ματιΖομένου μεγάλου κεφαλαίου. Αί με
γάλοι άστικαί έπαναστάσεις — τών ό
ποιων σημαντικωτέρα ύπήρΕεν ή Γαλλι
κή τού 1789 — άπετέλεσαν τήν πολιτι
κήν πραΕιν παραμερισμού τής φεουδαρ
χίας, ή όποια είχεν ύπερκερασθή άπό 
τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν έΕέλιΕιν.

2. Διακρίνομεν δύο περιόδους τού ά- 
στικοφιλελευθέρου προτύπου. Ή  πρώ
τη, ήτις χαρακτηρίζεται καί ώς δυναμι
κή περίοδος, άναπτύοοεται εύθύς μετά 
τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν, έπιΖητούοα 
τήν άνατροπήν τών ύπολειμμάτων τής 
φεουδαρχίας ή αύταρχικής δομής τής 
κοινωνίας, στηριΖομένη έπί τού φυσικού 
δικαιώματος όλων έπί τής Ζωής, έλευθε- 
ρίας καί άτομικής ιδιοκτησίας. Ή  δευτέ- 
ρα περίοδος, ήτις χαρακτηρίζεται καί ώς 
στατική, ίδεολογικώς προσπαθεί νά δια- 
τηρήση βασικώς τό στάτους κβό τού ί- 
σχύοντος κοινωνικού συστήματος, δηλα
δή, τήν έπιβίωσιν τού αστικού κράτους 
δικαίου. Έν άμύνη εύρισκόμενος, άν- 
τετίθετο πρός τάς έπαναστατικάς τά
σεις τής έργατικής τόΕεως.

3. Ό  αστικός φιλελευθερισμός έμφα- 
νίΖεται ώς στοιχεϊον σταθερότητος εις 
έποχάς μονίμου έπαναστατικής θυέλ 
λης. Προσλαμβάνει δέ στοιχεϊον νέον 
καθ' όσον τελευταίως τονίΖει τήν αν
τιπροσωπευτικήν καί ούχί άμεσον δημο
κρατίαν, άπεχθανόμενος πάσαν έκδήλω- 
σιν δημοψηφισματικοΰ χαρακτήρος. Βα
σιζόμενος εις τό άτομικά δικαιώματα, 
δέν διστόΖει νά διακηρύσση ώς άπαρά- 
δεκτον τήν καθιέρωσιν τών κοινωνικών 
δικαιωμάτων. Έκκινών δέ άπό τό θέ- 
σφατον τής έλευθερίας τής οικονομι
κής κινήσεως, δέν προβαίνει εις παρα
χωρήσεις, παρά μόνον λόγω πολιτικής 
πιέσεως έκ τών κάτω. Κηρύσσεται ύ- 
πέρ τού κρότους δικαίου, άποδίδον ιδι

αιτέραν έμφασιν εις τό δικαίωμα τής ά
τομικής ιδιοκτησίας. Καθιερώνει τόν 
σχετικισμόν τών άΕιών καί άποδέχεται, 
εις τόν πνευματικόν κυρίως τομέα, έν
τονον τήν παρουσίαν τού φιλελευθερι
σμού. Προβαίνει εις άρνησιν πόσης πα- 
ραδεδομένης άΕίας, έκτος έκείνων, αϊ- 
τινες διασφαλίζουν τό σύστημα τής ατο
μικής ιδιοκτησίας. Εις φορέα τού άστι- 
κοφιλελευθέρου προτύπου καθίσταται τό 
οίκονομικώς δυναμικόν τμήμα τής άστι- 
κής τάΕεως καί οί έλεύθεροι έπαγγελ- 
ματίαι.

4. Εν ατενοτέρα έννοια, ή κρατική 
όργάνωοις τού άστικοφιλελευθέρου προ
τύπου στηρίΖεται πρώτον έπί τού κοινο
βουλευτισμού όστις ένεκαινίασε τήν 
άνάληψιν τού νομοθετικού έργου άπό τήν 
άστικήν τάΕιν. Τό κοινοβούλιον ύπήρ
Εεν ένδοταΕικόν όργανον έΕισορροπή- 
σεως τών συγκρουομένων άτομικών 
συμφερόντων τών διαφόρων άστικών ό- 
μάδων.

Βασικώς, αί έν λόγω ομάδες έμφανί- 
Ζονται ύπό τήν μορφήν πολλών κομμά
των, τού πολυκομματισμού άποτελούν- 
τος τό κύριον χαρακτηριστικόν τής πολι
τικής όργανώσεως τής άστικοφιλελευθέ- 
ρας κοινωνίας. Ή  άπουσία βαθειών τα- 
Εικών άντιθέσεων καθιστά εύχερή τήν 
έΕεύρεσιν ικανοποιητικών δΓ όλους λύ
σεων. Αφ' ής, όμως, ένεφανίσθησαν 
καί έΕεπροσωπήθησαν εις τό κοινοβού- 
λιον τά μεγάλα κοινωνικά έπαναστατικά 
κινήματα, μεταφέραντα έντός αύτοϋ έν
τονους ταΕικάς άντιθέσεις, τό κοινοβού- 
λιον έπαυσε πλέον νά έπιλύη ίκανοποιη- 
τικώς καί διά κοινής συμφωνίας τά άνα- 
κύπτοντα πολιτικά καί οικονομικά προ
βλήματα.

Επόμενον χαρακτηριστικόν, έν στε- 
νοτέρα έννοια, είναι ή λαϊκή κυριαρ
χία, τούτέστιν ό έν τω Κοινοβούλια) έκ- 
προσωπούμενος «κυρίαρχος λαός», όστις 
έλέγχει τήν έκτελεστικήν έΕουσίαν.

Τέλος, ό αύτοπεριορισμός τού κρά
τους έναντι τών πολιτών, διά τής άνα- 
γνωρίσεως άναφαιρέτων φυσικών δικαι
ωμάτων, συνιστά, έπίσης, πρόσθετον χα
ρακτηριστικόν, έν στενοτέρα έννοια.

III. Σοσιαλοδημοκρατικόν
Τό σοσιαλδημοκρατικόν πρότυπον έ- 

πιδιώκει τήν συμπλήρωσιν τής άστικής 
δημοκρατίας: α) διά κρατικού παρεμ
βατισμού, μή θίγοντος καιρίως τήν άτο- 
μικήν ιδιοκτησίαν, β) διά κοινωνικών μέ
τρων ύπέρ τών κατωτέρων τάΕεων καί 
γ) δΓ άνεπιφυλάκτου καί πλήρους άπο- 
δοχής τού άστικοφιλελευθέρου προτύπου 
μόνον εις τόν πολιτικόν καί πολιτιστι
κόν τομέα. Ούσιαστικώς, πρόκειται πε
ρί τού άστικοφιλελευθέρου προτύπου, έ- 
πιτευχθέντος διά τού άγώνος τών έργα- 
Ζομένων τάΕεων, αί όποϊαι έπίεΖον, τό
σον κοινωνικώς (άπεργίαι), όσον καί 
πολιτικώς (διά τής παρουσίας τών σο
σιαλιστικών κομμάτων εις τόν κοινοβού- 
λ ιον).

Διά τού σοσιαλοδημοκρατικοϋ προτύ
που, μεταβάλλεται ή περί κράτους άντί- 
ληψις. Τό κράτος - ΝυκτοφύλαΕ τής ά- 
στικοφιλελευθέρας κοινωνίας, τού ό
ποιου μοναδική άποστολή ήτο ή διαφύ- 
λαΕις τής ειρήνης καί άσφαλείας, προ- 
κειμένου νά έΕααφαλισθή ή άπρόσκο- 
πτος λειτουργία τών μηχανισμών τής έ-

λευθέρας οικονομίας, μεταβάλλεται βα
θμιαίους εις Κράτος - Πρόνοια, τού ό
ποιου ή βασική άποστολή είναι ή διασ- 
φάλισις άνεκτής Ζωής όλων τών πολιτών 
καί ή άπάμβλυνσις τών μεγάλων άνισο- 
τήτων, διά τής καθιερώσεως τών κοι
νωνικών δικαιωμάτων. Άντιθέτως πρός 
τά άτομικά δικαιώματα, τά όποια διε- 
μορφώθησαν ύπό τήν έπήρειαν τού Δια
φωτισμού καί τών ιδεών τής Γαλλικής 
Επαναστάσεως καί τείνουν άποκλειοτι- 

κώς εις τήν διασφάλισιν τής πολιτικής 
καί πνευματικής έλευθερίας (έστω καί 
άν έλλείπη ή πρός τούτο, πράγματι, ά- 
παραίτητος κοινωνική καί οικονομική 
βάσις), τά κοινωνικά δικαιώματα στηρί
ζονται έπί τής άντιλήψεως, ότι όλοι οί 
άνθρωποι έχουν ώρισμένας βασικός ά- 
νάγκας, οικονομικός καί κοινωνικός, τών 
όποιων ή ίκανοποίησις άποτελεί άναφαί- 
ρετον δικαίωμά των καί δέον νά έΕα- 
σφαλισθή ύπό τού κράτους. Τό κράτος 
σέβεται τά κλασσικά άτομικά δικαιώμα
τα, άπέχον, άπλώς, άπό ένεργείας, αί 
όποϊαι παρακωλύουν τήν άσκησίν των 
ύπό τών πολιτών, ένω σέβεται τά κοι
νωνικά δικαιώματα, προβαϊνον εις θετι
κός ένεργείας πρός πραγμάτωσίν των.

Ούσιαστικόν πολιτικόν χαρακτηριστι
κόν τού σοσιαλοδημοκρατικοϋ μοντέλου 
είναι ή δεσπόζουσα, άλλ' ούχί άποκλει- 
στική, θέσις, ήν κατέχει εις τό πολιτι
κόν σύστημα τής χώρας έν κόμμα σο- 
σοσιαλοδημοκρατικών τάσεων.Φορείς τού 
σοσιαλοδημοκρατικοϋ προτύπου είναι ρί 
μικροαστοί, μικροϋπάλληλοι καί τά οίκο
νομικώς διησφαλισμένα τμήματα τής έρ
γατικής τάΕεως.

IV. Φασιστικόν Πρότυπον
ΕΕ άπόψεως κρατικής όργανώσεως, 

τό φασιστικόν πρότυπον αιτεί τήν κα- 
τάργησιν τών θεσμών τού κοινοβουλευ
τικού κράτους δικαίου. Ή  βούλησις τού 
ήγέτου άποτελεί άνωτάτην πηγήν έΕου- 
σίας, μή δεσμευομένη όθενδήποτε. Πλήν 
όμως, ό ήγέτης τού φασιστικού προτύπου 
διαφέρει άπό τόν άπόλυτον μονάρχην, 
κατά τό ότι θεωρείται έκπρόσωπος μιάς 
έθνικής βουλήσεως, έκφραΖούσης άντί- 
στοιχόν τι πρός τήν «γενικήν βούλησιν» 
τού Ρουσσώ, χωρίς νά είναι, ώς ό μο
νάρχης, κατάλοιπον τής φεουδαρχίας.

Επόμενον χαρακτηριστικόν τού φα
σιστικού προτύπου είναι ό μονοκομματι
σμός. "Οργανον τής βουλήσεως τού ή- 
γέτου καθίσταται έν παντοδύναμον κόμ
μα, τό όποιον δέν έλέγχει μόνον τήν πο
λιτικήν, αλλά καί τήν οικονομικήν καί 
κοινωνικήν Ζωήν τής χώρας.

Αί παραδοσιακοί δυνάμεις (στρατός, 
έκκλησία, άνωτάτη γραφειοκρατία) ά- 
ποτελοϋν φραγμούς κατά τής μονοκομ
ματικής παντοδυναμίας καί τούτο, διότι 
αισθάνονται, ότι ή φασιστική κίνησις τε ί
νει νά άνατρέψη πάσαν έτέραν κοινωνι
κήν ιεραρχίαν. Βασικώς, έπιΖητεϊται ή 
διατήρησις τής άτομικής ιδιοκτησίας καί 
τού κινήτρου τού άτομικοΰ κέρδους, έν- 
τός, όμως, μιάς οικονομίας κατευθυνού- 
σης τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν μέ πο
λιτικά, έθνικά κλπ. κριτήρια.

ΤονίΖεται ή ήθελημένη άρνησις τών 
ταΕικών άντιθέσεων καί ή «άρσις» τών 
κοινωνικών καί οικονομικών συγκρού
σεων, έν τφ πλαιοίω μιάς συντεχνιακής 
όργανώσεως.
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Ιδεολογικώς χαρακτηρίζεται από έν
τονον άντιφιλελευθερισμόν, όΕυτάτην άν- 
τίθεσιν πρός τάς ιδέας τού Διαφωτι
σμού καί τής Γαλλικής Έπαναοτάσεως, 
βάσει τής αρχής, δτι τό κράτος, ώς έν- 
οωμάτωσις τής εθνικής ιδέας, προηγείται 
τού άτόμου. Συνοδεύεται άπό επιθετικήν 
στάσιν έναντι κοινωνικών ομάδων, θεω
ρουμένων ώς Εένον σώμα εντός τού ε
θνικού κορμού (φυλετικοί, πολιτικοί κ. 
λ.π. μειονότητες).

Ή  σχέοις πρός τήν θρησκείαν είναι 
διφορούμενη. Εκκινεί άπό τήν άντιχρι- 
στιανικήν θέσιν τού γερμανικού εθνικο
σοσιαλισμού, καλλιεργοΰντος έπιοτροφήν 
εις είδωλολατρικάς προχριστιανικάς πα
ραδόσεις, καί καταλήγει εις τόν έντό- 
νως χριστιανικόν κληρικοφασισμόν τής 
Αύστρίας τού Ντόλφους (1934).

Η έντονος έχθρότης πρός τά λεγά
μενα έργαιικά (κομμουνιστικά ή σοσια
λιστικά) κόμματα δέν άποτελεί πλήρη 
ταύτισιν τού φασιστικού προτύπου πρός 
τά συμφέροντα τού κεφαλαίου, όσον άν- 
τίθεσιν πρός καλώς ώργανωμένας πολι

τικός δυνάμεις, θεωρουμένας ώς διεθνι-
στικάς.

Ούσιαστικώς, ή φασιστική πολιτική 
εις τό κοινωνικόν Ζήτημα προσπαθεί νά 
είναι μία πολιτική ισορροπίας, μεταΕύ 
τών κοινωνικών ομάδων.

Ό  συντηρητικός χαρακτήρ τού φα
σιστικού προτύπου έγκειται εις τήν καλ
λιέργειαν ώρισμένων παραδοσιακών ά- 
Ειών σπαρτιατικού χαρακτήρος καί εις 
τήν υίοθέτησιν τών συντηρητικών άρ- 
χών τής ιεραρχίας, ύπακοής, εύταΕίας 
κλπ.

Ό  επαναστατικός, όμως, χαρακτήρ 
του έγκειται εις τό ότι ή άποδοχή τής 
άφηρημένης άΕίας τής ιεραρχίας συνο
δεύεται άπό τήν δημιουργίαν νέων συγ
κεκριμένων ιεραρχιών, βασικώς τών 
κομματικών, αί όποϊαι άποτελοΰν κίνητρα 
μιάς συνεχούς δυναμικής μεταβολής τών 
κοινωνικών καί οικονομικών δεδομένων, 
ύπό έθνικοπολιτικά πί,ντοτε κριτήρια.

Ό  μακκιαβελισμός, ό κυνισμός καί 
ό μύθος τής βίας, όσον αφορά εις τά 
πολιτικό μέσα, άνάγονται εις έπισήμους

άρχάς πολιτικής δράσεως. Καί ένώ ό 
κομμουνισμός πολιτικοποιεί τήν αισθητι
κήν, άντιθέτως, ό φασισμός αίσθητικο- 
ποιεϊ τήν πολιτικήν, οί δέ φορείς του χα
ρακτηρίζονται άπό βαθυτότην άπαισιο- 
δοΕίαν διά τήν μοίραν τού πολιτισμού.

Κομμουνιστικόν Σοβιετικόν
Τό σοβιετικόν κομμουνιστικόν πρό

τυπον κυριαρχείται άπό τήν κοινωνικο
ποίησή τών μέσων παραγωγής, τά ό
ποια, όμως, εύρίσκονται ύπό τόν έλεγ
χον τής κρατικής γραφειοκρατίας.

Συντάσσεται πρός τήν μαρΕιστικήν 
θεωρίαν ,ήτις θεωρείται μονοπωλιακώς 
ίσχύουοα εις τήν σοβιετικήν Ρωσίαν. Ό  
σοβιετικός μαρΕισμός ή προσέλαβε χα
ρακτήρα έγκοσμίου έσχατολογίας (Μπερ- 
ντιάεφ) ή σχολαστικής οντολογίας (G. 
Wetter).

Χαρακτηρίζεται άπό τήν τήρησιν τών 
νομικών τύπων τής κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας, ένώ υπάρχει πραγματική

’Αμέσως μετά τήν Γαλλικήν Έπανάατααιν άνεπτύχθη τό νέον άστικοφιλελεύθερον πρότυπον, τό όποιον έπεδίωςε και 
έπέτυχε τήν ανατροπήν τών υπολειμμάτων τής φεουδαρχίας. Εις τήν εικόνα Γάλλοι επαναστάτες, μέ επικεφαλής τον 
Δαντών, κυκλώνουν τό άνάκτορον τοΰ Κεραμεικοΰ καί βάζουν φωτιά. 'Η κραυγή «θάνατος ατή Εααιλεία αντέχει 

γιά  πρώτη φορά ατούς δρόμους. Αύτο ήταν τό τέλος της Γαλλικής Μοναρχίας.
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κυριαρχία παντοδυνάμων γραφειοκρα
τικών μηχανισμών τοϋ κόμματος. Ό  σο
βιετικός κομμουνισμός έμφανίΖει φρα
στικήν έπαναστατικότητα, καλύπτουσαν 
μίαν κλαοσικώς ρεαλιστικήν πολιτικήν, έν 
άντιθέοει πρός τά κομμουνιστικά κινή
ματα τοϋ τρίτου κόσμου (μοϊοομός, κα- 
στρισμός), τών όποιων ή έπαναστατικό- 
της είναι γνωστοτέρα, ώς έχουσα ιδεο
λογικός άφορμήσεις καί ιδεολογικήν συ
νέπειαν άντίθετον πόσης ρεαλιστικής 
σκοπιμότητος.

Τό σοβιετικόν κομμουνιστικόν πρότυ
πον διαθέτει τόσον ισχυρόν προσκόλ- 
λησιν πρός τό ιδανικόν τής οικονομικής 
καί τεχνικής προόδου, ώστε φθάνει μέ
χρι καί τής μιμήσεως αμερικανικών με
θόδων, ϊνα έπιτύχη τούτο.

Αύστηροτάτη ένδοκομματική πειθαρ
χία είναι έν τών κυριωτέρων χαρακτη
ριστικών του, ήτις καί έπονομάΖεται «δη
μοκρατικός συγκεντρωτισμός».

Προχωρεί εις τυπικήν άναγνώρισιν 
όλων τών άστικών άτομικών έλευθεριών, 
αϊτινες καί παραμένουν κενόν γράμμα.

Επιτυγχάνεται ό ολοκληρωτικός έλεγ- 
γος τής πολιτικής έΕουσίας, έφ' όλων 
άνεΕαιρέτως τών τομέων τής οικονομι
κής, πολιτικής καί πολιτιστικής Ζωής.

Η ουσιώδης διαφορά μεταΕύ τών δύο 
βασικών μορφών όλοκληρωτισμοϋ, τ.έ. 
τοϋ Κομμουνισμού καί τοϋ Φασισμού, 
έγκειται εις τό έΕής: Ό  μέν σοβιετικός 
κομμουνισμός, προερχόμενος άπό τό 
πνεύμα τού Διαφωτιομού καί τής λογο- 
κρατίας, θεωρητικώς άποδέχεται τάς 
άρχάς τάς συνδεομένας μέ τήν έλευ- 
θερίαν καί αυτονομίαν τοϋ άνθρώπου, 
έπιτυγχάνων, όμως, τήν διάψευσιν αυ
τών εις τήν πρόΕιν, ένώ ό φασισμός, έ£ 
αντιθέτου άρνεϊΓαι, καθ' ολοκληρίαν καί 
a priori, τάς έν λόγω άρχάς.

VI. ’ A - Πολιτικά Πρότυπα
Δέν έλειπον, όμως, καί αί προσπάθειαι 

ύπερβάσεως τής διακρίσεως τών δια
φόρων κοινωνικών πολιτικών συστημά
των. Ούτως, ό Αύστραλός C. Klark

• προσπαθεί νό θεμελιώση μίαν θεωρίαν 
κοινωνικοοικονομικής άναπτύΕεως, ή ό
ποια εύρίσκεται πέραν τών κοινωνικών 
συστημάτων τοϋ καπιταλισμού, τού κομ
μουνισμού καί τής σοσιαλοδημοκρατίας. 
Οΰτος στηρίΖει τό όλον σύστημά του έ- 
πί τής διακρίσεως τών τριών τομέων τής 
οικονομίας εις πρωτογενή (γεωργική 
παραγωγή, μεταλλεία, κτηνοτροφία κλ.) , 
δευτερογενή (βιομηχανία) καί τριτογε- 
νή (ύπηρεοίαι). Οικονομικήν πρόοδον 
άποτελεϊ ή μετάθεσις παραγωγιγών δυ
νάμεων άπό τοϋ πρωτογενούς πρός τόν 
τριτογενή τομέα, τά οικονομικά άγαθά, 
τά παραγόμενα ύπό τών δυο πρώτων το
μέων, δέν άντιστοιχοϋν εις άπεριορί- 
στους άνάγκας τού άνθρώπου καί, τε- 
λικώς, δύνανται νά παραχθούν έν έπαρ- 
κεία. Άντιθέτως, ό τρίτος τομεύς άντι- 
οτοιχεϊ εις τάς πολυτελείς άνάγκας, αί 
όποϊαι είναι άπεριόριστοι, τουλάχιστον 
ύπό τάς σημερινός κοινωνικός ψυχολο
γικός συνθήκας άενάου άνταγωνισμοϋ 
καί έπιδείΕεως πλούτου, εις τήν σύγχρο
νον καταναλωτικήν κοινωνίαν.

Η Ερυθρά Πλατεία τής Μόαχας, δπαις είναι σήμερα. Έδώ ευρίσκονται τά 
περισσότερα κτήρια, τά όποια στεγάζουν ένα παντοδύναμον γραφειοκρατικόν 
μηχανισμόν τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος, δστις ασκεί άνεξελέγκτως τήν

εξουσίαν.
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