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10, 11), μόλις 2)4 έβδομάδες άπό τήν έ- 
ναρξι τής τρομερής εισβολής. ’Από στρα
τιωτικής πλευράς τό κατόρθωμα αότό εί
ναι τεράστιο. "Οταν άρχισε δ πόλεμος αό- 
τός, ή πατρίδα μας δέν είχε έπιατρατευ- 
θή, καί μόνο έλαφρές δονάμεις έκάλυ- 
πταν τά αύνοοά της. Ή  προληπτική έπι- 
στράτεοσις δέν έγινε, γιά  νά μή γίνη 
πρόκλησις στόν έχθρό. ’Από τήν άλλη 
πλεορά δ άντίπαλος ήταν πανέτοιμος γιά 
νά καταλάβη δλόκληρη τήν Ελλάδα. 
Μέσα στό μικρό αότό χρονικό διάστημα 
έγινε ή έπιστράτευαίς μας, οί στρατηγι
κές συγκεντρώσεις στήν περιοχή τού με
τώπου, τό δριστικό σταμάτημα τής ξέ
φρενης έχθρικής έπιθέσεως καί ή προε
τοιμασία γιά άνάληψι έπιθετικών έπιχει- 
ρήαεων έναντίον πολύ ίαχυροτέρου έ- 
χθροΰ, ποό ένισχυόταν συνεχώς, σέ έδα
φος πολύ δύσκολο, μέ καλούς δρόμους, μέ 
κατεστραμμένα γεφύρια καί, έπιπρόαθετα, 
μέ πρόωρο χειμώνα. Καί ή 'Ελλάδα ήταν 
ένα κράτος μικρό καί φτωχό καί θά χτυ
πούσε μιά μεγάλη Δύναμι, μέ έπταπλάσιο 
πληθυσμό. Καί δέν δπήρχαν προοπτικές 
ούσιαστικής βοήθειας άπό πουθενά, γιατί 
ή μόνη σύμμαχος, ή ’Αγγλία, πού στεκό
ταν άκόμα όρθια, είχε μπλέξει τΙς λιγο
στές δυνάμεις της σέ σκληρούς άγώνες σΐ 
άλλα μέτωπα.

Παρ’ δλες τΙς πιό πάνω δυσκολίες ή 
έλληνική έπίθεαις έπέτυχε άπόλυτα, μέ 
συνέπεια νά καταλάβη τελικά τό 1)3 τής 
’Αλβανίας, καί νά κατασυντρίψη τόν άντί- 
παλο, πού συνεχώς στίς δυνάμεις του έκανε 
συμπληρώσεις κι άντικαταστάαεις, ώς και 
έπανειλημμένες άνανεώαεις δλοκλήρου τού 
δυναμικού του μέχρι τό τέλος τού πολέμου. 
’Ενώ άπό τήν πλευρά μας οί αύτές δυ
νάμεις μας πολεμούσαν συνέχεια, σέ δλη 
τήν διάρκεια τού έξαμήνου πολέμου.

Τήν ήμέρα τής έπιθέσεως τής Όγδόης 
Μεραρχίας κοινοποιήθηκε στά τμήματά 
της ή πιό κάτω ήμερήσια διαταγή:

«Ήλθεν ή εύλογημένη ύπό τού θεού 
ήμέρα, κατά τήν όποιαν θά έκδιώξωμεν 
τόν έχθρδν έκ τού πατρίου έδάφους... Τήν 
30ήν ’Οκτωβρίου σάς έλεγον: «Κρατήσα
τε τάς θέσεις σας, καί δέν θά βραδύνη ή 
ήμέρα, κατά τήν δποίαν θά έκδιώξωμεν τόν 
έχθρόν». Καί έκρατήσατε σταθερώς τάς 
θέσεις σας έπΐ 20 ήμέρας, άποκρούσαντες 
άπάαας τάς έπιθέσεις τού έχθρού, δ όποιος 
διέθετεν άριθμητικήν ύπεροχήν καί μέγαν 
όγκον πυροβολικού, άρμάτων μάχης καί ά- 
εροπλάνων. Καί ύπέατητε έπί μακράς ή
μέρας σφοδροτάτους βομβαρδισμούς υπό τού 
πυροβοβλικού καί τής άεροπορίας, αλλά 
δέν έκάμφητε. Καί έπιθέσεις ένήργησε δ 
έχθρός δ ι’ έπιλέκτων τμημάτων, τών λε
γομένων «Ταγμάτων"τού θανάτου», άλλά 
καί τούτους άπεκρούσατε διά τής άκάμ- 
πτου καί ίσχυράς θελήσεώς σας. Καί μέ 
άρματα μάχης έπετέθη, νομίζων δτι θά σάς 
καταπτοήση καί θά σάς άνατρέψη. ’Αλλά 
καί ταύτα, κεραυνοβοληθέντα καί ύποστάν- 
τα δεινήν καταστροφήν ύπό τού πυροβολι
κού μας, άλλα δπεχώρηααν καί άλλα κυ- 
ριεύθησαν. Διότι δέν νικά δ άψυχος δγ- 
κος τού σιδήρου, άλλ’ ή άνδρεία, ή άκλό- 
νητος θέλησις καί ή ψυχική δύναμις . . .  
’Ιδού ή ήμέρα τήν όποιαν έπεριμέναμεν, 
διά νά δώσωμεν τό καίριον πλήγμα κατά 
τού έχθρού καί νά τόν έκδιώξωμεν έκ τού 
πατρίου έδάφους. ’Ιδού στάδιον δόξης καί

θριάμβου έθνικού... Καταδιώξατε άπηνώς 
τόν έχθρόν καί συντρίψατέ το ν ... Ή  πα- 
τρίς παρακολουθεί ύπερήφανος τόν έπικόν 
άγώνα σας καί τήν περίλαμπρον δράσιν 
σας. Ή  Δόξα σάς άναμένει».

’Ακολούθησε ή γενική έπίθεαις τής Ό - 
γδόης Μεραρχίας, ή δποία ήταν θυελλώ
δης. Σέ λίγες ήμέρες ό έχθρός ριχνόταν 
πίσω άπ’ τά έλληνοαλβανικά σύνορα, δπου 
καί πάλι δέν κατάφερε νά κρατηθή, παρά 
τις παροτρύνσεις τών άξιωματούχων του 
πρός τούς στρατιώτες «νά πολεμήσουν μέ
χρι θανάτου γιά τήν τιμή τής ’Ιταλίας», 
θριαμβευτικά καί νικηφόρα τά έλληνικά 
τμήματα πατούσαν, περνώντας τήν μεθό
ριο, στά σκλαβωμένα έδάφη τής βορείου 
’Ηπείρου.

Βορειοανατολικά, πέρα άπ’ τήν Πίνδο, 
μέχρι τις Πρέσπες, δ έχθρός. δέν είχε 
κάμει κατά τις ήμέρες τής εισβολής σο
βαρές προσπάθειες, καί τό μέτωπο βρισκό
ταν γενικά πάνω στά σύνορα. Έ κ εΐ ή κα- 
τάστααις ήταν εύκολώτερη άπό τήν "Ηπει
ρο γιά άνάληψι έπιθετικών έπιχειρήσεων, 
άν καί ot συνθήκες τού έχθρού άπό πλευ
ράς ύπεροπλίας του, έδάφους, καιρού κλπ. 
ήσαν κι έκεΐ πολύ δύσκολες. Στόν τομέα 
αύτό ή έλληνική έπίθεαις άρχισε τέσσερες 
ήμέρες νωρίτερα, δηλ. στις 14 Νοεμβρίου, 
μέ πρώτη έπιτιθεμένη τήν Δεκάτη Πέμπτη 
Μεραρχία άπό τήν χερσόνησο τού Πυξοΰ, 
ανάμεσα στις δυό Πρέσπες, καί μέ πρώτο 
καί κύριο άντικειμενικό σκοπό τό θρυλικό 
βουνό τού Ίβάν. Αύτό ήταν ένα άπόρθητο 
φυσικό φρούριο, πού τό είχε γεμίσει δ 
έχθρός μέ άμυντικά έργα, καί έφραζε τήν 
έπιθετική μας κατεύθυνσι πρός τήν κοιλά
δα τού ποταμού Δέβολη, πού τά νερά του 
έρρεαν μεταξύ Ίβάν καί Μόροβα, καί πρός 
τήν δμορφη πόλι τής Κορυτσάς. Είχα τήν 
τύχη νά ύποατηρίξω μέ τά ισχυρά πυροβό
λα μου «Σνάιντερ» (βεληνεκές 16 χιλιόμε
τρα) τήν έπίθεσι τής μεραρχίας αύτής. 
Γιά νά χτυπώ πιό άποτελεαματικά τόν έ
χθρό, είχα προωθηθή κι έκαμα παρατηρη
τήριο σέ μιά βουνοκορφή, πάνω άπ’ τήν 
κοιλάδα τού Δέβολη, πού τήν είχε κατα
λάβει τό πεζικό μας μέ προπαρασκευαστι
κή έπίθεσι, γιά  διευθέτησι τής γραμμής 
μας έξορμήαεως. Έ κεΐ, άνάμεσα ατούς α
κροβολιστές τής πρώτης γραμμής, δίπλα 
σ’ ένα βράχο, μέ τό τηλέφωνο στό χέρι 
άρχισα νά στέλνω νωρίς καταιγιστικά ί- 
βίδες στις έχθρικές θέσεις. "Επειτα άπό 
σκληρούς άγώνες έπεσε τό δχυρό τού Ί 
βάν, κι έτσι δ δρεινός όγκος τού Μόροβα 
κτυπήθηκε καίρια άπ’ τά πλάγια, ένώ 
άπό έμπρδς πιεζόταν άπό άλλες μεραρχίες 
μας, μέ άποτέλεσμα νά πέση, καί μαζί του 
κι ή Κορυτσά. Ή  πτώσις τής Κορυτσάς, 
μιάς άπό τις μεγαλύτερες πόλεις τής ’Αλ
βανίας, ήταν ή πρώτη μεγάλη μας νίκη, 
μιά άπ’ τις πολλές μεγάλες πού θά άκολου- 
θήσουν στό θρυλικό έξάμηνο τού πολέμου. 
Ή  μεγάλη αύτή νίκη πραγματοποιόταν 
μόλις 25 μέρες άπό τήν έχθρική εισβολή 
στήν Ελλάδα. Ή  έλληνική προέλασις ξε- 
περνούσε σέ βάθος, πέρα άπ’ τά σύνορα, τά 
25 χιλιόμετρα. Τήν κατάληψιν τής Κορυ
τσάς τήν πληροφορήθηκε μ’ άφάνταστο έν- 
θουσιασμό δλόκληρη ή Ελλάδα. Στήν ’Α
θήνα έγινε πραγματικός πανζουρλισμός. Ή  
πρωτεύουσά μας σημαιοστολίσθηκε άστρα- 
πιαΐα, ένώ οί καμπάνες όλων τών έκκλη- 
σιών της χτυπούσαν άσταμάτητα, χαρμό

συνα. Κυκλοφόρησαν παραρτήματα τών έ- 
φημερίδων, πού γίνηκαν άνάρπαστα, ένώ 
κύματα λαού ξεχύθηκαν ατούς δρόμους μέ 
σημαίες καί Ιαχές. Οί δρόμοι τής ’Αθή
νας άντιλαλούσαν άπό παιάνες καί θού
ρια, ένώ άπ’ τό ραδιόφωνο άκούγονταν 
διαγγέλματα τού βασιλέως καί τού πρω
θυπουργού. Τό «πολεμικόν άνακοινωθέν» 
τού Γενικού Στρατηγείου, τήν ήμέρα έκεί- 
νη, άνέφερε: «Κατά τήν σημερινήν ήμέ- 
ραν τά στρατεύματά μας έπέτυχσν τήν δ- 
λοκλήρωαιν τού δρεινοΰ δγκου τής Μόρο- 
βας, τήν κατάληψιν τού όρους Ίβάν καί 
τής πόλεως Κορυτσάς».

Στό κέντρο είχαν καταληφθή οί άλβανι- 
κές κωμοπόλεις Λεσκοβίκι, Έρσέκα καί 
Μοράβα, καί άριστερά άνακατελήφθη ή 
παραμεθόρια έλληνική πολίχνη Φιλιάτες. 
Παντού δ έχθρός διωχνόταν πέρα άπό τά 
σύνορά μας.

Μετά τήν κατάληψι τής Κορυτσάς δ έ
χθρός ύπεχώρησε μέ άταξία, άπό τήν δρ- 
μητική καταδίωξι τού έλληνικού στρατού, 
πρός Πόγραδετς καί Μοσχόπολιν, δπου οί 
’Ιταλοί ώργάνωσαν μιά νέα άμυντική 
γραμμή. ’Ακολούθησαν σφοδρές μάχες, μέ 
τίς δποΐες δ έχθρός άνετράπη καί κατέ
φυγε βορειότερα σέ άπόρθητους, φύσει όχυ- 
ρότατους, όρεινούς όγκους τής άλπικής 
περιοχής τής ’Αλβανίας. Μερικοί άπ’ αύ- 
τούς, δπως τό όρος Κάμια, Οψους 2.150 
μ., κατελήφθηααν, μετά ήρωικούς άγώνας, 
ύπό τών Ελλήνων. 'Ολόκληρος ή Β.Δ. 
Μακεδονία, ή σκλαβωμένη άπό τήν ’Αλβα
νία, μαζί μέ τήν Κορυτσά, είχαν ήδη άπε- 
λευθερωθή άπό τίς έλληνικές δυνάμεις.

Στήν κεντρική περιοχή τού μετώπου, 
μεταξύ τής δυτικά τής Πίνδου ’Ηπείρου 
καί τού ύψιπέδου τής Κορυτσάς, άρχισε 
τήν έπίθεαί του, έπίσης τό πρωί τής 14ης 
Νοεμβρίου, τό Β ' Σ.Σ., τό όποιον προω
θήθηκε σύντομα καθ’ δλη τήν γραμμή του. 
"Ως τις 22 Νοεμβρίου είχε περάσει τά σύ
νορα καί είχαν έδραιωθή τμήματά του πέ
ρα άπ’ αύτά, άφού είχαν καταλάβει τίς 
άλβανικές πολίχνες Έρσέκα, Μπόροβα καί 
Λεσκοβίκι.

Στήν "Ηπειρο ή Όγδόη Μεραρχία, ή μέ
χρι τώρα άνεξάρτητη, είχε ήδη τεθή, δ
πως είδαμε, ύπό τήν διοίκησι τού Α' Σ.Σ., 
τό όποιο ένισχύθηκε κι άπ’ τήν Δευτέρα 
Μεραρχία, τήν Μεοαρχία 'Ιππικού κι άλ
λες μονάδες. 'Ολόκληρο τό Σ.Σ. τούτο 
συνέχισε,' χωρίς διακοπή, τήν προέλασί 
του πρός βορράν, άπωθώντας τόν ήττημένο 
έχθρό.

Τότε, μετά τήν πρώσι τής Κορυτσάς, τό 
Γενικά Στρατηγείο έκοινοποίησε νέες άπο- 
στολές στά A' Β ' καί Γ ' Σ.Σ., πού πο
λεμούσαν σ’ δλόκληρο τό μέτωπο. Ήσαν 
οί άκόλουθες:

«'Ολόκληρος ή έλληνική διάταξις, μέ 
στροφέα τό δεξιόν της, νά προωθήση τό 
άριστερόν της πρός βορράν, ένώ τό κέν- 
τρον θά παρακολουθή τήν κίνησιν τού ά- 
ριστερού καί θά έξασφαλίζη τόν σύνδεσμον 
μεταξύ τών δύο πτερύγων τού μετώπου.

ΕΙδικώτερον: Τό δεξιόν (μέτωπον Β.Δ. 
Μακεδονίας) νά έξααφαλίση τό ύψίπεδον 
Κορυτσάς άπό πάσαν άπειλήν, είτε άπό 
βορρά, είτε άπό δυσμών, καί νά έπιδιώξη 
πρός τάς κατευθύνσεις αύτάς τήν μεγαλυ- 
τέραν δυνατήν προχώρηαιν, ώστε νά άπα- 
σχολήση έκεΐ τόν έχθρδν πρός δφελος τού 
λοιπού μετώπου. Τό κέντρον νά προχωρή- 
ση είς τήν κατεύθυνσιν Λεσκοβίκι — Βε- 
ράτι, διά τών κοιλάδων τών ποταμών ’Α
ώου καί "Αψου. Τό άριστερόν (παραλια-
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κδς τομεύς) νά προχωρήση εις τήν γενι
κήν κατεύθυνσιν ’Αργυρόκαστρον — Τεπε
λένι — Αύλών».

’Από τά μέσα Νοεμβρίου ατό δεξιό μά
χεται τό Τ.Σ.Δ.Μ. (Τμήμα Στρατιάς Δυ
τικής Μακεδονίας), πού τώρα Εχει δπδ τις 
διαταγές του τδ Γ ' Σ.Σ., πρόσθετες μεραρ- 

ι χίες κι άλλες μονάδες.
’Απέναντι οί ’Ιταλοί είχαν συγκροτή

σει τις μονάδες τους σέ δύο Στρατιές, μιά 
πρδς τήν Δυτ. Μακεδονία καί τήν άλλη 
πρδς τήν Ή πειρο. "Ολα ρυθμίσθηκαν μέ 
Επιμέλεια γιά τήν συνέχισι τής έπιθέσε- 
ως,γιά τήν δλοκληρωτική συντριβή τού Ε
χθρού καί γιά τδ πέταγμά του στή θάλασ
σα.

Έ ν τφ μεταξύ ξέσπασε κρίσις δεινή στήν 
ιταλική ήγεσία. Στις 26 τού Νοεμβρίου 
δ άρχηγδς τού Ιταλικού Γενικού Ε π ιτ ε 
λείου Στρατού, στρατάρχης Μπαντόλιο, Ε
διδε τήν παραίτησί του. Τήν Ιδια μέρα γύ
ρισε στήν Ρώμη αεροπορικώς άπδ τδ άλ- 
βανικδ μέτωπο δ άρχηγδς τού Ιταλικού Γε
νικού ’Επιτελείου ’Αεροπορίας πτέραρχος 
Πρίκολο, δ δποΐος περιέγραψε ώς πολύ 
τραγική τήν κατάστασι τού Ιταλικού Εκ- 
στρατευτικού σώματος. Ό  Μουσσολίνι Ε- 
κάλεσε στίς 30 Νοεμβρίου Ενα συμβούλιο 
άνωτάτων στελεχών, ίπου προσπάθησε νά 
δικαιολογηθή. Παραδέχθηκε δτι δ πόλεμος 
άπέτυχε στρατιωτικά, τονίζοντας: «Ή κα- 
τάστασις είναι σοβαρά, δέν άποκλείεται 
μάλιστα νά άποβή καί τραγική».

Καί τώρα δς παρακολουθήαωμεν τήν συ- 
νέχιαι τών Επιχειρήσεων.

Τδ Β' Σ.Σ. πήρε διαταγή νά συνέχιση 
τήν προέλααί του πρδς τήν πόλι Πρεμετή, 

ι  στήν κοιλάδα τού ’Αώου καί πρδς τδ Φρά- 
σερι, στά δρεινά. Ή  προέλασις συνεχίσθη- 
κε, μέ τεράστιες δυσκολίες, Εδαφικές κυ
ρίως καί κλιματολογικές. Κατά τά τέλη 
Νοεμβρίου δ Εχθρδς Εγκατέλειψε τήν Πρε
μετή καί τραβήχθηκε πρδς τήν φύσει δχυ- 
ρή θέσι τής Κλεισούρας.

Τδ Α' Σ.Σ. άπώθησε τούς ’Ιταλούς άπδ 
τδ Χάνι Δελβινάκι. Ή  Δευτέρα Μεραρχία 
του έπέρασε τά σύνορα καί ή Ό γδόη μα
χόταν κοντά στήν Κακαβιά. 01 ’Ιταλοί Ε
καναν κανονική έπιβράδυνσι. Φαινόταν δτι 
θά κατέληγαν γιά Ισχυρή άμυνα στήν πιδ 
κατάλληλη γ ι’ αύτδ τδν σκοπό τοποθεσία 
Τεπελένι—Κλεισούρα, 40 χιλιόμετρα πιδ 
πίσω.

Τδ Τ.Σ.Δ.Μ. καταλαμβάνει στίς 3 Δε
κεμβρίου τδ Πρόγραδετς. Τότε δ άρχιστρά- 
τηγος Σοντού τηλεγραφεί στδν Μουσαολί- 
ν ι : «Ή κατάστασις τών δύο Ιταλικών Στρα
τιών εις τήν ’Αλβανίαν είναι τραγική. 
Ό ποια δήποτε στρατιωτική Ενέργεια, μέ 
σκοπόν νά άντιδράσωμεν είς τήν κατάστα- 
σιν, ή δποία Εχει δημιουργηθή, είναι πλέ
ον άδύνατος, καί ή διευθέτησις πρέπει νά 
γίνη μέ πολιτικήν παρέμβασιν».

Καλό είναι νά άναφερθοΰν Εδώ τά γεγο
νότα, άπδ Ιταλικής πολιτικής πλευράς, πού 
σημειώθηκαν τΙς ήμέρες αύτές.

1 Τδ πρωί τής 4ης Δεκεμβρίου, καθώς δ 
πτέραρχος Πρίκολο πήγαινε στδ γραφείο 
τού Μουσσολίνι, γ ιά  τήν συνηθισμένη του 
άναφορά, βρήκε ατόν προθάλαμο τούς πε
ρισσοτέρους ύπουργούς νά συζητούν μέ Ε- 
ξαψι καί ζωηρές χειρονομίες. Περισσότε
ρο άπ’ βλους φώναζε δ Τσιάνο. Μόλις εί
χαν μάθει τδ περιεχόμενο τού τηλεγρα
φήματος τού Σοντού. Καί άφηγεΐται σχε
τικά δ Τσιάνο στδ 'Ημερολόγιό του: «Ό 
Μουσσολίνι μέ καλεΐ στδ Παλάτσο Βενέ- 
τσια. Τδν βρίσκω άποθαρρημένον, δσο καμ-
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μιά άλλη φορά πριν. Μού λέει: «Δέν υ
πάρχει άλλη διέξοδος. Είναι παράδοξο 
καί γελοίο, άλλά είναι γεγονός. Πρέπει 
νά παρακαλέσω τδν Χίτλερ νά γίνη άνα- 
κωχή». Κι Εγώ' τού άπαντώ: «θά προτι
μούσα νά φυτέψω μιά σφαίρα στδ κεφάλι 
μου παρά νά τηλεφωνήσω στδν Ρίμπεν- 
τροπ».

Καί συνεχίζουν άλλοι ήγέτες στις άφη- 
γήσεις τους σέ δημοσιευμένα ήμερολόγια 
καί σέ βιβλία τους: «Ό Μουσσολίνι πεί- 
σθηκε. Σέ λίγο δμως Εχασε πάλι τδ θάρ
ρος του: «Έκανα Ενα μοιραίο λάθος στήν 
ζωή μου. Πίστεψα τδν Πράσκα. Τδ άνθρώ- 
πινο ύλικδ πού Εχω στήν διάθεσί μου είναι 
άχρηστο κι άνάξιο». Κανείς άπδ τούς ύ
πουργούς δέν συμφωνούσε γιά άνακωχή. 
Αύτδ θά βύθιζε τό Ιταλικό Εθνος γιά αιώ
νες δλόκληρους στήν ντροπή», γράφει δ 
Πρίκολο, δ δποΐος, έν συνεχείφ, συμπε
ραίνει: «Ή ταν ή πρώτη πολύ σοβαρή κι 
Επίσημη άναγνώρισις γιά τήν τρομερώτε- 
ρη στρατιωτική κρίσι τής πολεμικής μας 
Ιστορίας καί γιά  τήν άνικανότητά μας νά 
τήν άντιμετωπίσωμε. Τόσο άπροσδόκητη 
ήταν ή καταστροφή καί μαζί τόσο τραγική, 
πού μάς Εκανε δλους νά νοιώθουμε σάν χα 
μένοι».

Στδ μέτωπο, τδ Β' Σ.Σ. προσανατολιζό
ταν πρδς τά δχυρά (άπδ τή φύσι) στενά 
τής Κλεισούρας, καί τό Α' Σ.Σ. Εμπαινε 
στήν κοιλάδα τού Δρίνου. Τδ Τ.Σ.Δ.Μ., 
στδν βόρειο τομέα, προωθούσε τίς θέσεις 
τους, δσο τδ δυνατόν, στίς άπόρθητες δρο- 
σειρές τής άλπικής ’Αλβανίας Όστραβί- 
τσα—Κανδαύια βόρεια άπδ τήν Μοσχόπολι 
καί τδ Πόγραδετς, δπου γενικά οί ’Ιταλοί 
είχαν σταθεροποιήσει τίς άμυντικές θέσεις 
τους. Στδν κεντρικό καί νότιο τομέα φαι
νόταν δτι οί ’Ιταλοί λογάριαζαν νά προ
βάλουν τήν κυρία άντίατασί τους στήν το
ποθεσία Τεπελένι—Κλεισούρα, μεγάλο φυ
σικό δχυρό, μέ σύγχρονη διατήρησι τού 
’Αργυροκάστρου καί τών 'Αγίων Σαράντα. 
Τό Α' Σ.Σ. είχε πολύ μεγάλο μέτωπο, ώς 
65 χιλιόμετρα, πού τού Επιβράδυνε τήν 
προέλασι. Ή  Δευτέρα Μεραρχία του άγω- 
νιζόταν στήν άγρια Νεμέρτσκα, καί ή Ό 
γδόη στδ Μπουράτο, κι άριστερά της ή τρί
τη. Παραλιακά Ενα άνεξάρτητο άπόσπασμα 
είχε καταλάβει τά βουνά τού Τσαμαντά κι 
άντίκρυζε τούς Αγίους Σαράντα. Ή  άδιά- 
κοπη προέλασις τού Α' Σ.Σ. είχε ώς συνέ
πεια τήν κατάληψι, στίς 6 Δεκεμβρίου, 
τών Αγίων Σαράντα (πού είχαν μετονο- 
μασθή σέ Πόρτο - Έ ντα, πρδς τιμήν τής 
θυγατέρας τού Μουσσολίνι καί γυναίκας τού 
κόμητα Τσιάνο), καί στις 8 Δεκεμβρίου 
τού ’Αργυροκάστρου.

Καινούργιοι πανηγυρισμοί άνά τδ Παν
ελλήνιον γιά τις δμορφες αύτές μεγάλες 
νίκες καί νέα Εκρηξις θαυμασμού άνά τδν 
κόσμο γιά τά νέα θαυμαστά Ελληνικά πο
λεμικά κατορθώματα.

Πέρα άπδ τά Εγκώμια τού παγκοσμίου 
Τύπου Εκδηλώθηκαν καί διεθνείς πολιτικές 
συνέπειες, Εξ αιτίας τών συνεχών νικών 
τών Ελλήνων. Έ τσ ι, ή 'Ισπανία, πού ώς 
Εκείνη τήν στιγμή Ερωτοτροπούσε μέ τδν 
"Αξονα, άρχισε νά διστάζη. Ή  Βουλγα
ρία άνέβαλε τήν προσχώρηαί της στδν "Α
ξονα, κι ή κάπως Ερμαφρόδιτη στάσις τής 
Τουρκίας Εγινε πιδ φιλοδυτική. Ό  τύ
πος τών ΗΠΑ, Ενώ ύπεστήριζε δτι ή πτώ- 
σις τών Α γίων Σαράντα συμβολίζει τήν
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καταστροφή τού Μουσσολίνι, άπδ τήν άλ
λη μεριά δήλωνε μέ μεγάλους τίτλους δτι 
δ Ρούσβελτ ύποσχέθηκε σημαντική βοήθεια 
στήν ήρωική Ελλάδα.

Έν τφ μεταξύ ή προέλασις τού Ελληνι
κού στρατού συνεχιζόταν παρά τίς άπει
ρες δυσκολίες, συνεπείφ τού κατακλυσμού 
δυσχερών παραγόντων: Έδαφος δρεινό,
γεμάτο βράχους (είναι γνωστό δτι ή ’Αλ
βανία λέγεται άπδ τούς ίδιους τούς κατοί
κους της Σκίπριγι, δηλαδή χώραν τών 
βράχων), καί κοιλάδες στενές καί λασπε
ρές, δρόμοι πρωτόγονοι, μ’ δλα τους τά 
γεφύρια κατεστραμμένα άπδ τούς ήττημέ- 
νους, χειμώνας πρώιμος καί πολύ βαρύς, 
μέ άσταμάτητες βροχές, άντίστασις τών 
’Ιταλών γεμάτη πείσμα γιά τήν άπροσδόκη
τη ήττα τους, άτέλειωτοι βομβαρδισμοί 
άπδ τδ πυροβολικό τους καί Ιδίως τήν γερή 
άεροπορία τους, άνεφοδιασμοί μας βραδυκί
νητοι λόγφ τών κακών δρόμων καί Επο
μένως κακή τροφοδοσία τών πολεμιστών 
μας, άλλά καί Ελλειψις πυρομαχικών. 
’Επάνω άπ’ δλα, καμμιά άντικατάστασι 
τών μαχητών μας, πού πολεμούσαν άπδ 
τις 28 ’Οκτωβρίου μέρα - νύχτα χωρίς ά· 
νάπαυλα, πεινασμένοι άπδ τδν δύσκολο α
νεφοδιασμό καί πάρα πολλοί άρρωστοι μέ 
δυσεντερίες, κρυολογήματα καί κρυοπαγή
ματα. Παρ’ δλα αύτά κανένα παράπονο 
δέν άκούσθηκε άπδ κανένα. Ή  μεγάλη νίκη 
θέρμαινε τις καρδιές τών νέων μαραθω
νομάχων καί τούς Εδινε άπίστευτη ζωντά
νια νά συνεχίζουν άκάθεκτοι τήν προέλα- 
σί τους.

Μετά τις νέες Επιτυχίες Εδόθηκαν άπδ 
τδ Ελληνικό Γενικό Στρατηγείο νέες δδη- 
γίες Επιχειρήσεων γιά συνέχισι τής προε- 
λάσεως. Σύμφωνα μέ αύτές νέος άντικει- 
μενικδς σκοπός τής Επιθετικής Ενέργειας 
τής Ελληνικής Στρατιάς θά ήταν ή κα- 
τάληψις τής Αύλώνος. Ό  Επιθετικός Ελι
γμός θά γινόταν μέ τήν άριστερή πτέρυ
γά μας, δηλαδή τδ Α' Σ.Σ., πού θά προ
χωρούσε στδν άξονα ’Αργυρόκαστρο - Τε
πελένι, καί μέ ύποβοήθησι άπδ τδ κέντρο, 
άπδ τδ Β' Σ .Σ., πού θά προχωρούσε πρδς 
τήν κατεύθυνσι τής Κλεισούρας, Ενώ ή δε
ξιά πτέρυγά μας, τδ Τ.Σ.Δ.Μ., θά Εξασφά
λιζε σταθερά τήν κατοχή τού ύψιπέδου τής 
Κορυτοάς, μέ συνδρομή του άπδ τά πλάγια 
στις Επιχειρήσεις τού κέντρου καί συγκρά- 
τησι τού άπέναντί του Εχθρού.

Ή  νέα Επιθετική Ενέργεια τού Α' Σ.Σ. 
άρχισε στις 14 Δεκεμβρίου αιφνιδιαστικά. 
Οί εδζωνοί μας σκαρφάλωναν σάν αίλουροι 
στις άπάτητες, κακοτράχαλες βουνοπλα
γιές. Ό  αίφνδιααμδς Επέτυχε άπόλυτα. 
Πιάστηκαν πάμπολοι αιχμάλωτοι, δπως γ ι
νόταν άπδ τήν άρχή τής Ελληνικής Επι- 
θέσεως, οί δποϊοι κατά χιλιάδες, άοπλοι 
καί κακομοιριααμένοι, Επαιρναν τδν δρόμο 
γιά τήν ’Αθήνα καί γ ι’ άλλα στρατόπεδα 
τής χώρας μας, κατακλύζοντας Ετσι τήν 
Ελλάδα, δπως είχε ύποσχεθή δ Πράσκα 
στδν Ντοΰτσε του, άλλά κατά διαφορετικό 
τρόπο. Ή  προώθησις τού Α' Σ.Σ. ήταν γε
νική, μέ συνέπεια νά καταληφθούν καίριες 
θέσεις, μεταξύ τών δποίων καί ή Ελληνι- 
κωτάτη Χιμάρα, στις 22 Δεκεμβρίου, καί 
νά φθαρή σηματικά δ πεισματικά άμυνόμε- 
νος Εχθρός.

Στδ κέντρο τδ Β' Σ.Σ. συνεχίζει από 
τις 7 Δεκεμβρίου τις Επιθετικές του Επι
χειρήσεις. Προχωρεί άργά, άλλά σταθερά.
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παίρνοντας τήν Πρεμετή καί έχοντας κύ
ριο Αντικειμενικό του σκοπό τήν κατάλη- 
φι τού φυσικού όχυρού τής Κλεισούρας, 
πού τό είχαν άξιοποιήσει σημαντικά γιά 
Αμυνα οί ’Ιταλοί. Γιά νά πέση όμως αύτό, 
έπρεπε νΑ καταληφθούν σειρά Από βουνά 
πού τό έκΑλυπταν Από έμπρός καί τΑ 
πλάγια. Ή  έπίθεσις γ ι ’ αύτά έγινε Από 
δυό μεραρχίες τού Β ' Σ.Σ. Κυρίως Από 
τήν Δεκάτη Πέμπτη, πού είχε Απέναντι 
της πάνω Από τέαααρες Ιταλικές μεραρ
χίες, γερά ταμπουρωμένες καί μέ Αφθονο 
πυροβολικό. Οί κανόνες τού πολέμου λένε 
δτι αύτός πού κάνει έπίθεσι πρέπει νΑ έχη 
διπλές ή καί τριπλές (δταν ή Αμυνα γίνε
ται σέ φυσικά όχυρό έδαφος, δπως έδώ) 
δυνάμεις άπό τόν Αμυνόμενο, μά έδδ γ ι
νόταν τό Αντίθετο. Παρ’ δλα αύτά, ή έπί
θεαις έγινε, καί μέ τή βοήθεια καί τού 
λίγου, Αλλά πολύ εύστοχου πυροβολικού 
μας, τά ισχυρά ύψώματα Αρχισαν νΑ ξυ- 
λώνωνται τό ένα μετά τό Αλλο. Στήν τε
λική φάσι τής καταλήψεως αύτοΰ τούτου 
τού όχυροΰ τής Κλεισούρας, είχα τήν τύ
χη νΑ λάβω μέρος μέ τό πυροβολικό μου, 
φθάννοντας έγκαιρα άπό τό βόρειο τομέα, 
μετά τό σταμάτημα τής έκεΐ προελάσεώς 
μας στό Πόγραδετς, έμπρός άπό τήν Απά
τητη άλπική ζώνη τού όρεινοΰ δγκου τδν 
Κανδαυίων. Ό  Αγώνας γιά  τήν Κλεισού
ρα ήταν μακρύς καί πεισματικός. Στό τέ
λος έπεσε στά χέρια μας καί ή έξαίρετη 
αύτή Αμυντική τοποθεσία.

’Επικός ήταν δ Αγώνας γιά τήν κατά- 
ληψ! της. Οί ’Ιταλοί φεύγοντας είχαν 
βάλει φωτιά στό χωριό τής Κλεισούρας 
καί σ’ δλα τά γύρω χωριά, καί γκρέμισαν 
δλα τά γεφύρια. Ό  νέος Αρχιστράτηγος 
Οδγκο Καμπαλλέρο — πού Αντικατέστησε 
στίς 13 ’Ιανουαρίου τόν κατατροπωμένο 
Σοντού—ζητούσε λίγο πρίν άπό τήν πτώ- 
σι τής Κλεισούρας, μέ δραματική του έκ- 
κληαι, άπό τό διοικητή τδν άμυνομένων 
στό ζωτικό έκεΐνο φρούριο ’Ιταλών: «Εί
ναι Ανάγκη νά κρατηθή ή τοποθεσία, έστω 
κι Αν πρόκειται νά θυσιααθής καί σύ δ 
Ιδιος. "Αν διασπασθή δέν κρατΑμε πιά. 
ΐ ό  Απαιτεί ή πατρίδα. "Αν είναι νά πε- 
θάνω μαζί σου. Κάνε τήν τελευταία αύτή 
προσπάθεια. Σού τό ζητώ στό δνομα τής 
’Ιτ α λ ία ς ...» . ’Αλλά κι ή Κλεισούρα δέν 
γλύτωσε.

Στίς Αρχές ’Ιανουαρίου 1941 έληξε ή 
δεύτερη περίοδος τού πολέμου, πού Αρχισε 
στά μέσα Νοεμβρίου 1940. Ό  Απολογισμός 
τού διμήνου Αγώνα μας ήταν πλουαιώτατος 
καί είχε συγκλονίσει δλο τόν κόσμο. Ό  
έχθρός έδιώχθηκε γρήγορα άπό τά έδάφη 
μας καί άπωθήθηκε δαθειά στό έσωτερικό 
τής ’Αλβανίας, σ’ ένα βάθος πού στό μέγι- 
στό του περνούσε σ’ εύθεΐα, τά 80 χιλ ιό
μετρα. Οί έχθρικές Απώλειες ήσαν βαρύ
τατες σέ προσωπικό καί δλικό καί κυ
ρίως στό ήθικό. Πολλές έχθρικές μεραρ
χίες διαλύθηκαν. Οί συνέπειες ήσαν ση
μαντικές καί στό έσωτερικό τής ’Ιταλίας 
καί στήν συμμαχία τού 'Αξονα, Αλλά καί 
σέ διεθνή κλίμακα, καί σ’ δλες τίς περι
πτώσεις είς βάρος τής ’Ιταλίας. ’Αντίθε
τα τό έλληνικό γόητρο βρισκόταν σέ Απί
θανα ύψη.

Ή  έλληνική προέλασις συνεχίσθηκε, 
στό κέντρο, πολύ πέρα άπό τήν Κλεισού
ρα, μέ κατάληψι κι δλοκλήρου τού τερα
στίου δγκου τού άλπικού βουνού τής Τρεμ- 
πεσίνας, κι Αρκετά έπίσης στόν Αριστερό 
τομέα.

"Ενας Απροσδόκητος σύμμαχος τδν ’Ι 
ταλών ήλθε τότε νά πέση στήν πλάστιγγα 
τού πολέμου. Ό  σιβηρικός χειμώνας, πού

γινόταν χειρότερος στά πανύψηλα βουνά 
πού τά κάλυπτε πολλών μέτρων πάχους 
χιόνι, Αλλά καί τίς βαθειές κοιλάδες πού 
πλημμύριζαν Από νερά. Ό  ύπνος μέσα 
στό χιόνι (πού πάμπολλες φορές τόν «Α
πόλαυσα») ήταν γλυκερός σάν τόν θάνατο 
άπό ναρκωτικά, μέ συνέπεια νά σέ παγώ- 
νη δλόκληρο, γιά  νά μήν ξυπνήσης ποτέ 
ή νά σού παγώνη τά μέλη, πού μετά, γιά 
νά Απαλλαγής άπό αύτά καί νά μή πεθά- 
νης άπό γάγγραινα, έπρεπε νά κοπούν. 
Αΰτές ήταν οί συνέπειες τδν τρομερών 
κρυοπαγημάτων. Πάμπολοι στρατιώτες μας, 
πού έμειναν Απρόσβλητοι άπό τό έχθρικό 
καυτό σίδερο πού δέχονταν μήνες, πέφτανε 

• θύματα τού ύπουλου κρύου, πού τούς θανά
τωνε ή τούς έκανε Ανάπηρους. Πόσες φο
ρές δέν περνούσανε τούς χειμάρρους καί 
τίς λιμνασμένες κοιλάδες, βουτώντας ώς 
τό λαιμό, γιά  νά σκαρφαλώσωμε στίς Από
τομες, γεμάτες βράχους, πλαγιές, πηγαί
νοντας πρός τίς χιονισμένες κορφές, δπου 
μδς καλοΰσε τό καθήκον, γιά  νά πολεμή
σουμε, νύχτα - μέρα, νηστικοί, βρεγμένοι 
ώς τό κόκκαλο, ψειριασμένοι κι Ανήμπο
ροι, μέ ύπνο όλιγόωοο κι έκεΐνον μέσα 
στήν Αγκαλιά τού παγωμένου χιονιού ...  
Μέ τέτοιες συνθήκες ό θάνατος ήταν λυ
τρωμός. "Αν δέν τόν εύχόμαστε, τό κάνα
με, γιατί μΑς χρειαζόταν ή πατρίδα ζων
τανούς μέχρι τήν τελική νίκη.

Παρ’ δλα αύτά προχωρούσαμε καί νικού
σαμε. Τίς νύχτες πολλοί πέθαιναν άπό τό 
κρύο. Τμήματα πολλά ξενυχτοΰσαν δρθια, 
μιά καί ήταν Αδύνατο νά βρούν σπιθαμή 
ίσιας γής ατούς χιονισμένους βράχους νά 
καταλαγιάσουν. Τό ψύχος ήταν συνεχώς 
σιβηρικό, τριγύρω στούς 15 βαθμούς κάτω 
Από τό μηδέν. Οί σταγόνες τού χιονόνερου 
πάγωναν στά γένεια μας, δπως καί τό νερό 
στά παγούρια μας. Τά ζώα ψοφούσαν σέ 
μεγάλες Αναλογίες, κι αύτό δυσκόλευε πιό 
πολύ τούς Ανεφοδιασμούς καί τήν προώθη- 
σι τών βαριών δπλων.

Οί ’Ιταλοί, γιά  νά κρατηθούν, ικέτευαν 
τήν βοήθεια τών Γερμανών ή Αμεσα στήν 
’Αλβανία ή έμμεσα μέ έπίθεσι κατά τής 
Ελλάδος μέσψ τής Βουλγαρίας, πράγμα 
πού τό πέτυχαν Αργότερα, μέ συνέπεια νά 
χτυπηθή δ νικητής στήν ’Αλβανία έλληνι- 
κός στρατός στά νώτα του. Γιά τωρινή 
λύσι σωτηρίας δ μέχρι τότε ’Ιταλός ’Αρ
χιστράτηγος Σοντού ζητούσε τήν βαθυτάτη 
ύποχώρησι τών ’Ιταλών στόν ποταμό 
Σκούμπη, μέ παραχώρησι στούς "Ελληνες 
τής μισής σχεδόν ’Αλβανίας. Ό  Καμπαλ
λέρο δμως διαφώνησε καί έπεκράτησε.

Οί Γεραανοί προσφέρονταν νά βοηθήσουν 
τούς ’Ιταλούς στήν ’Αλβανία, Αλλά, ένώ 
Αρχικά οί τελευταίοι τό ζητούσαν, Αργό
τερα μετάνοιωσε δ Μουσσολίνι, γιατί οί 
νέοι στρατιωτικοί ήγέτες τόν έπεισαν δτι 
μιά γερή Ανοιξιάτικη έπίθεσι κατά τών 
Ελλήνων, τόν Μάρτη, θά τακτοποιούσε 
τήν κατάστασι. Ό  Μουσσολίνι ήλπιζε σέ 
θαύμα, Αλλά τό θαύμα αύτό δέν έγινε ποτέ.

Στό τέλος ’Ιανουαρίου οί ’Ιταλοί κάνουν 
μιά γερή άντεπίθεσι κατά τών στρατηγι
κών κόμβων τής Κλεισούρας, μέ μεγάλες 
δυνάμεις καί καλά σχεδιασμένη, μέ Απο
τέλεσμα δμως νά άποτόχουν πέρα γιά πέ
ρα. Ή  μάχη κράτησε μερικές μέρες. Κατά 
τήν διάοκειά της, καί συγκεκριμένα στίς 
30 ’Ιανουαρίου, έγινε ένα γεγονός πόύ 
συγκλόνισε τόν στρατό καί τήν 'Ελλάδα. 
Στήν ’Αθήνα πέθανε 6 πρωθυπουργός τής 
νίκης, δ ’Ιωάννης ΜεταξΑς. "Ολοι πένθη
σαν τδν στιβαρό έθνικό ήγέτη, πού έσωσε 
τήν τιμή τής Ελλάδος, άνοίγοντάς της 
τόν δρόμο μέ τό «Όχι» του γιά τήν θρυ

λική έποποιία τού 1940 - 1941.
Στίς Αρχές Φεβρουάριου συγκροτείται 

στά ’Ιωάννινα νέα άνωτάτη διοίκησις, τό 
Τ.Σ.Η. (Τμήμα Στρατιάς ’Ηπείρου), στό 
όποιο θά ύπάγονταν οί δυνάμεις τού κεν
τρικού καί Αριστερού τομέα, δηλαδή τά 
Α' καί Β ' Σ.Σ.

Μέ τίς νέες δδηγίες έπιχειρήσεων έμ
παινε ώς σκοπός ή κατάληψις τής περιο
χής Τεπελένι, μέ σύγχρονη ένέργεια τών 
Α' καί Β ' Σ.Σ. Τό πρώτο θά έκανε έπ ί
θεσι μέ κατεύθυνσι άνάιχεσα στόν Λρϊνο 
καί στόν Ά φο, καί τό Αλλο θά έπιχειρού- 
σε άπό τήν Τρεμπεαίνα νά καταλάβη τό 
βουνό Σεντέλι, πού δέσποζε τού Τεπελε- 
νιού. Ή  έπίθεσις Αρχισε μέ κατάληψι, 
στό κέντρο, τού όχυρού βουνού Πούντα Νόρ.

Έ ν τφ μεταξύ οί ’Ιταλοί Απέναντι μά
ζευαν μεγάλες μάζες νέων δυνάμεων, κά
νοντας έπιμελημένη προπαραακευή γιά  τήν 
τελευταία προσπάθεια τού Μουσσολίνι, τήν 
έαρινή του έπίθεσι κατά τής Ελλάδος.

Ή  πίεσις πρός τό Τεπελένι ήταν με
γάλη. "Αν έπεφτε αύτό, θά έσπαζε καί ή 
έσχατη Αμυντική γραμμή τών ’Ιταλών, δ- 
πότε τούς έπαιρνε δ κατήφορος πρός τόν 
Αύλώνα καί τή θάλασσα. Ή  πτώσις τού 
μεγάλου βουνού, τού Σεντέλι, πού προστα
τεύει άπό τά Ανατολικά τό Τεπελένι, έπρε
πε νά προηγηθή. Πρός τό βουνό αύτό, λοι
πόν, ώργανώθηκε έπίθεσις άπό τό Β ' Σ. 
Σ. Σύγχρονα τό Α' Σ.Σ. θά πίεζε τήν 
γραμμή τού Λέκλι - Δραγκότι, έμπρός 
άπό τό Τεπελένι. 01 έπιθέσεις έξαπολύ- 
ονται τήν 7η Μαρτίου καί συνεχίζονται τήν 
8η. Πολλοί Αντικειμενικοί σκοποί έπεσαν, 
χωρίο Ακόμη ή κρίσιμη έχθρική τοποθε
σία νά σπάση. θά  έσπαζε τελικά σύντο- ’ 
μα, Αν τά χαράματα τής 9nc Μαρτίου δέν 
έξαπολύονταν άπό τόν Καμπαλλέρο ή «με
γάλη έαρινή έπίθεσις τών ρόδων» τού 
Μουσσολίνι.

Τό σχέδιο τού ’Ιταλού Αρχιστρατήγου 
γιά  τήν έαρινή αύτή έπίθεσι του είχε ώς 
Αντικειμενικό σκοπό τά ’Ιωάννινα. ’Αρχική 
του πρόθεσις ήταν νά έπιτεθή μέ ισχυρότα
τες δυνάμεις σέ πολύ περιωρισμένο μέτω
πο, ώστε νά έπιτύχη ένα ρήγμα στό έλ
ληνικό κέντρο, νά διάνοιξη τήν κοιλάδα 
τής Ντένιτσας, πού μέσα της περνά δ 6- 
δικός Αξονας Βεράτι - ’Ιωάννινα, καί νά 
χωρίση στά δύο τίς έκεΐ έλληνικές δυ
νάμεις. 01 τελευταίες ήσαν πανέτοιμες 
γιά  άπόκρουσι τής ίσχυροτάτης έχθρικής 
έπιθέσεως. Οί ’Ιταλοί θά χτυπούσαν τήν 
περιοχή αύτή τού Μπούμπεσι (δπου ζητού
σαν νά κάνουν ρήγμα) μέ δέκα μεραρχίες 
(Καλιάρι, Πούλιε, Πινερόλο, Μπάρι, Σφορ 
τσέσκα, Κυνηγών τών Ά λπεων, Σιένα, Λύ
κων Τοσκάνης, Πιεμόντε, Κενταύρων) καί 
μέ ισχυρές ειδικές μονάδες (τάγματα Με- 
λανοχιτώνων, σέ συντάγματα Βερααλλιέ- 
ρων, τάγματα Άπλινιστών κλπ., πού ίσο- 
δυναμούσαν μέ Αλλες δυό μεραρχίες). Σύ
νολο δώδεκα μεραρχίες καί τετρακόσια πυ
ροβόλα, παντός διαμετρήματος, τεράστιος 
Αριθμός δλμων, ώς καί ισχυρότατη Αερο
πορία ύποστηρίξεως. "Ολες οί πιό πάνω 
μονάδες ήταν νεοφεραένες ή καί παλιές, 
πού τό προσωπικό τους δμως είχε δλοκλη- 
ρωτικά άνανεωθή.

’Απέναντι οί "Ελληνες είχαν τρεις με
ραρχίες, δεκατισμένες άπό κρυοπαγήματα, 
κακουχίες καί άεροποοικές έπιδρομές, πού 
πολεμούσαν 4)4 μήνες, καί Αλλες τρεις σέ 
βάθος, άπό τίς όποιες οί δύο σχεδόν μισές. 
Πυροβόλα καί Αεροπορία λίγα μέ έλάχιστα 
πυρομαχικά. "Ολα ήσαν έτοιμα γιά  τήν 
μεγάλη καί κρίσιμη έπίθεσι.

Ό  Μουσσολίνι έκανε τό πάν γιά νά έπι-



τύχη ή τελευταία αύτή προσπάθειά του, 
γιατί, άν 8έν πετύχαινε, θά έσβηνε τόν 
φασισμό καί θά ντρόπιαζε γιά πάντα τήν 
πατρίδα του. ’Έστειλε ώς πολεμιστές στήν 
πρώτη γραμμή θπουργοΰς του καί μεγάλους 
τιτλούχους τού φασισμού. Βγάζει λόγους 
παντού, τρίζοντας τά δόντια καί φοβερί
ζοντας. Λέγει σέ έναν άπδ αύτούς: «’Εντός 

ι όλίγου θά Ιλθη ή άνοιξις, καί έπειδή ή 
άνοιξις είναι ίδική μας έποχή, δλα θά 
μάς έλθουν ρόδινα».

Τέλος άποφάαισε νά προσθέαη καί τδ 
βάρος τής δικής του προσωπικής παρου
σίας στό μέτωπο, κατά τήν περίοδο τής 
μεγάλης αύτής προσπάθειας, πού, δν κα
τέληγε εύνοϊκά —δπως νόμιζε—θά ξέπλε- 
νε τήν ντροπή πού μέχρι τότε τόν είχε 
καλύψει δλόκληρο. Στίς άρχές τοΰ Μαρ
τίου έωθασε στήν ’Αλβανία, έπιθεώρησε 
τΙς δυνάμεις έπιθέαεως, άνέβηκε ατό πα- 
ρατηοητήριο τού Κόμαριτ, έμπρός άπό τό 
Μπούμπεαι, γιά  νά «άπολαύση» άπό τήν 
έπομένη μέρα τόν τελειωτικό του έξευτε- 
λισμό.

Είχα τήν τύχη νά λάβω μέρος στήν τ ι
τανομαχία αύτή. Τά κανόνια μου ήσαν κον
τά στό Χάνι Μπαλαμπάν, νοτίως τού 
Μπούμπεαι, κι είχα παρατηρητήριο σ’ ένα 
βορεινό βράχο τής Τρεμπεσίνας, κοντά 
στήν πρόσθια γραμμή τής άμυντικής μας 
τοποθεσίας. Τό μεγάλο μου βεληνεκές έ- 
,.θανε τΙς πλαγιές τού Κόμαριτ. Κύρια 
Αποστολή μοδ είχε δοθή ή προστασία μέ 
πύρινους φραγμούς, τοδ θρυλικό 731. Τί 
ήταν αύτό, θά τό δούμε πιό κάτω.

Καί ξημερώνει ή μεγάλη μέρα. Χαρά
ματα τής Κυριακής 9ης Μαρτίου άρχισε ή 
μεγάλη έπίθεσις, πού κράτησε 17 δλόκλη- 

ι  ρες μέρες, ώς τΙς 25 Μαρτίου, χωρίς νά 
προχωρήσουν οί ’Ιταλοί ούτε μιά σπιθαμή. 
’Αντίθετα οί “Ελληνες, μέ τοπικές έπι- 
θέσεις, κατέλαβαν ύψώματα τής έχθρικής 
τοποθεσίας, ένώ τά έλληνικά πυρά θέρι
ζαν κατά χιλιάδες τούς έπιτιθεμένους, πού, 
έκτός άπό τούς νεκρούς καί τραυματίες, 
έχαναν καί μεγάλο άριθμό αιχμαλώτων.

Ή  έπίθεσις άρχισε μέ σφοδρό κανονιο
βολισμό άπό 400 καί περισσότερα πυροβό
λα καί μέ έκατοντάδες δλμους μεγάλους 
καί μικρούς. Τήν άπόλυτη ήσυχία τοδ μαρ
τιάτικου πρωινού τράνταξε άξαφνα δ όρυ- 
μαγδός άπό τΙς άναρίθμητες κανονιές, πού 
σκόρπιζαν καυτό σίδερο, άπό τις πρώτες 
γραμμές ώς άρκετά πίσω. Σέ λίγο δρχ ζε 
καί τό μυριόστομο κροτάλισμα τών πολυ
βόλων, καί λίγο άργότερα μαύρισε ό ούρα- 
νός άπδ πυκνά σμήνη άεροπλάνων, πού άλ
λα μέ κάθετη έφόρμησι, άλλα μέ όριζόν- 
τιο βομβαρδισμό κι άλλα μέ πολυβολισμούς 
ξερνοδααν τήν πυκνή φωτιά τους σ’ δλη 
τήν έλληνική τοποθεσία. Νόμιζες δτι κα
νείς δέν θά έμενε ζωντανός μέσα στό τρο
μακτικό αύτό ήφαίστειο, πού άπλωνόταν 
σέ πολλά χιλιόμετρα πλάτος καί βάθος.

“Ημουν στό παρατηρητήριό μου στήν 
Τρεμπεσίνα, όταν ξέσπασε τό κακό. Βρο
χή όβίδες έπεφταν γύρω μας. Σέ λίγο 

1 ένα στούκας μάς έπεσήμανε καί ώρμησε 
πρός τήν θέαι μας. Ή  ακόπευσί του ήταν 
κατεπάνω μας. Σέ λίγο ξέφυγαν άπό τήν 
κοιλιά του τρείς τεράστιες βόμβες, πού ά
νοιξαν πιό πέρα ένα τεράστιο λάκκο, θά 
χωρούσε μέσα του δλόκληρο σπίτι.

Ή  άπάντησις ή δική μας ήταν άμεση 
καί κεραυνοβόλα. ’Αστραπιαία άρχισε ή 
έκτέλεσις τού άμυντικοδ μας σχεδίου πυ- 

ι ρός, πού τό ύλοποίησαν πυροβόλα, δλμοι, 
πολυβόλα, καί σέ λίγο τά άεροπλάνα μας, 
χτυπώντας τούς σχηματισμούς τοδ έχθροδ, 
τούς σταθμούς διοικήαεώς του, τό πυροβο

λικό του, τούς δλμους του, τά κέντρα έπι- 
κοινωνιών, τά άποθέματά του, τίς συγκοι
νωνίες του κλπ. Καί άπό τίς δυό μεριές 
μιά κόλασις φωτιάς κυριαρχούσε.

Μετά τήν 3ωρη προπαρασκευή τοδ πυρο
βολικού τους οί ’Ιταλοί ξεχύθηκαν σέ πυ
κνά κύματα. Νόμιζαν δτι άπό μάς δέν θ’ 
άκουγόταν τουφεκιά, πιστεύοντας πώς ή 
Φωτιά πού μάς έρριξαν θά μάς είχε άφα- 
νίσει δλους. "Οταν πλησίασαν στίς γραμ
μές μας τά έχθρικά έπιθετικά κύματα, τά 
περίμενε τρομακτική συμφορά. Μαυρισμέ- 
νοι άπό τή φωτιά καί τούς καπνούς τής 
μάχης καί άπό τούς κουρνιαχτούς οί ά- 
μυνόμενοι ξεφύτρωναν άπό τήν γή σάν νε
κραναστημένοι, ένώ τά δπλα τους στρέ
φονταν σταθερά στίς μυρμηκιές τών έχθρών 
πού άνηφόριζαν. Σέ λίγο τό έγγύς σχέδιο 
μας πυρός ξέσπασε σέ δλη τήν μεγαλο
πρέπεια. Οί ’Ιταλοί θερίζονταν δμαδικά 
καί σέ δλη τήν έκτααι τής έπιθέσεως, σάν 
τά ατάχυα κάτω άπό τό δρεπάνι τοδ έπι- 
δέξιου θεριστή.

Στό κέντρο τοΰ έπιδιωκόμενου ρήγματος 
ήταν τό ύ ψ ω μ α  731, πού στά πό
δια του περνούσε δ δημόσιος δρόμος Βε- 
ράτι - Πρεμετή. Τό πιό πάνω ύψωμα είχε 
έξαίρετη στρατιωτική σημασία. Ά ν  έπε
φτε, θά άνοιγε διάπλατα κι δριστικά τδ 
ρήγμα. Τό ύψωμα αύτό ύπεράσπιζε ένα 
τμήμα έλληνικό, τμήμα πραγματικών ήμι- 
θέων. Πάνω του οί ’Ιταλοί είχαν ρίξει χ ι 
λιάδες όβίδες, πού τοδ έξαφάνισαν τδ πλού
σιο δάσος του καί τδ άνέσκαψαν κυριολε
κτικά.

’Απανωτά τά κύματα τής έχθρικής έπι
θέσεως, μέ τούς μελανοχίτωνες μπροστά, 
χτυπούσαν λυσσασμένα τόν «Ατσάλινο βρά
χο» τοΰ 731. ’Ατράνταχτοι οί ύπερασπι- 
στές του τά θέριζαν. Στό παρατηρητήριό 
του δ Μουσσολίνι παράτησε τά κυάλια του 
νευριασμένος καί χλωμός. Άπό τίς πρώ
τες ώρες κιόλας είχε καταλάβει δτι ή έ- 
αρινή του έπίθεσις θά έσπαζε σάν σαπου
νόφουσκα. Λίγο άργότερα έγραφε στδν βα
σιλέα τής ’Ιταλίας: «Τήν 12ην ώραν τής 
9ης Μαρτίου, παρακολουθώντας άπό τό πα- 
ρατηρητήριόν μου τήν μάχην, εΐχον κα- 
θαράν τήν έντύπωσιν δτι ή έπίθεσις είχεν 
άποτύχει».

Καί σέ άλλες κατευθύνσεις τοδ μετώπου 
έπιθέσεώς τους προσπάθησαν οί ’Ιταλοί νά 
προχωρήσουν, άλλά χωρίς άποτέλεσμα. 
Παντού τούς περίμενε γρανιτένιο τείχος, 
πού ξερνοδσε φωτιά, πού τούς θέριζε. Οί 
πιό θαρραλέοι έπιτιθέμενοι πιάνονταν αι
χμάλωτοι.

Ή  μάχη συνεχίσθηκε δλη τήν ήμέρα καί 
δλη τήν νύχτα, χωρίς λεπτό διακοπή καί 
άπό τίς δυό μεριές. 01 κάννες τών όπλων 
είχαν πυροκοκκινίαει. Τά αύτιά μας είχαν 
σχεδόν κουφαθή, άλλά τά μάτια μας δού
λευαν γερά, δσο τούς έπέτρεπαν οί καπνοί
τ ή ς  μ * χ η ς ·

Τήν άλλη μέρα συνέχεια. Ή  μέρα αύτή 
είχε καταχνιά καί βροχή. Οί ’Ιταλοί έπω- 
φελήθηκαν άπ’ αύτό γιά  νέες μαζικές καί 
άξαφνες έπιθέσεις, μά χωρίς άποτέλεσμα. 
Πάμπολλες λυσσασμένες έπιθέσεις είχε δε- 
χθή τό 731, πού οί πρός τόν έχθρό πλα
γιές του ήταν σκεπασμένες μέ πολλά στρώ
ματα άπδ έχθρικά πτώματα.

Στό τέλος τής τρίτης ήμέρας ρώτησε δ 
Μουσσολίνι τόν Καμπαλλέρο ποιά είναι ή 
γνώμη του γιά τόν άπολογισμό τής έπι
θέσεως: «Μέτριος», άποκρίθηκε δ άρχι- 
στράτηγος. Καί δ Ντοδταε τοδ πέταξε κο
φτά: «Μηδέν».

Τήν έπομένη ήμέρα νέες μεραρχίες συ
νέχισαν τίς λυσσασμένες έπιθέσεις, ιδίως

κατά τοδ 731. Μέχρι τήν .έκτη ήμέρα εί
χαν γίνει δεκαέξ κανονικές έπιθέσεις, μέ 
έκλεκτές μονάδες, κατά τοΰ 731, χωρίς ά
ποτέλεσμα. Κάθε μέρα ή ιταλική άεροπο- 
ρία έκανε 3— 4 έκατοντάδες έξόδους κατά 
τής έλληνικής άμυντικής τοποθεσίας. Τήν 
έβδόμη μέρα δ Μουσσολίνι παρεδέχθη τό 
άποτέλεσμα σάν μηδαμινό. Καί δ Καμπαλ
λέρο τοδ άπάντησε: «θεωρώ είλικρινώς
τίς μονάδες μας άνίκανες νά σπάσουν τήν 
έλληνική γραμμή». Τίς έπόμενες ήμέρες 
καί νύχτες ή έπίθεσις συνεχίστηκε λυσσα
σμένη. Στίς 22 Μαρτίου, 14η ήμέρα τής 
έπιθέσεως, παρουσιάσθηκαν ’Ιταλοί κήρυ- 
κες στίς πρώτες -«οαμμές μας, ζητώντας 
έκεχειρία γιά  νά θάψουν τούς νεκρούς 
τους τοΰ 731. Ήσαν άναρρίθμητοι καί 
βρωμούσαν. Καί τά νέα έπιθετικά κύματα 
δέν κατάφερναν νά προχωρήσουν. Τούς έ- 
δόθη έκεχειρία, γενναιόφρονα, κι έθαψαν 
τούς νεκρούς τους στίο κοντινές χαράδρες. 
Τδ κομμάτιασμα τών πτωμάτων τών σκο
τωμένων ήταν φ ρ ιχτό ...

Τό ιταλικό πρακτορείο Στέφανι έγραψε 
άργότερα δτι μάχες σάν τοΰ 731 σπάνια 
είδε ή Ιστορία, κι δτι τό 731 ήταν άνώτε- 
ρο τού Βερντέν σέ έκατόμβες καί ήρωι- 
σμούς. Πάνω στό ύψωμα αύτό έστήθη άπό 
τήν ’Ιταλία μετά τήν λήξι τού πολέμου - 
θρύλου ένα τεράστιο μνημείο τών πεσόντων 
’Ιταλών στήν ’Αλβανία τδ 1940—1941. 
Τά μεσάνυχτα τής 24ης Μαρτίου νέα έπί- 
θεσις κατά τοΰ 731 μέ ισχυρότατες δυνά
μεις. ’Αποτέλεσμα: Μηδέν! Στίς 3,30' 
μετά τά μεσάνυντα νέα λυσσασμένη έπίθε- 
σις. Καί πάλι μηδέν. Οί τελευταίες έπι- 
θέσεις στό στενό μέτωπο τού κέντρου, πε
ριοχή 731, έγιναν στίς 25 Μαρτίου καί 
πνίγηκαν κι αδτές στό αίμα. Έ τσ ι τέλει- 
ωσε άδοξα ή μεγάλη έαρινή έπίθεσις τών 
♦ρόδων» τού Μουσσολίνι, πού στήριζε σ’ 
αύτή τόσες έλπίδες. ’Ενωρίς πρό τής λή- 
ξεως τής έπιθέσεως έγκατέλειψε έξωργι- 
σμένος τό παρατηρητήριό του, ξεφωνίζον
τας: «Σιχαίνομαι βαθύτατα δλους αυτούς 
τούς στρατηγούς μου».

Τό πάν διά τόν Μουσσολίνι κατά τήν 
έκατρατεία αύτή είχε χαθή Ανεπανόρθωτα. 
Άπό ιταλικής πλευράς δέν ήταν δυνατό νά 
γίνη τίποτα.

Ή  μόνη έλπίδα τοΰ Μοασολίνι ήσαν οί 
Γερμανοί. 01 τελευταίοι έπετέθησαν μέ με
γάλες δυνάμεις κατά τής 'Ελλάδος άπό τήν 
Βουλγαρία στίς 6 Απριλίου. Ή  Γιουγκο
σλαβία έπεσε άμέσως καί άνοιξε τόν δρό
μο γιά τήν χώρα μας στίς γερμανικές φά
λαγγες, πού έτσι ύπερκέρασαν τά όχυρά 
μας. 'Ε πειτα  άπ’ αύτό βρέθηκε δ γερμα
νικός στρατός στά νώτα τοΰ νικηφόρου 
έλληνικοδ στρατού πού Αγωνιζόταν στήν 
Αλβανία. Καί οί Έ λληνες, άν καί νικη- 
ταί τών ’Ιταλών μέχρι τήν τελευταία στι
γμή, Αναγκάσθηκαν νά συπτυχθοδν. Συμ- 
πτόχθηκαν κανονικά, ένώ οί ’Ιταλοί τούς 
Ακολουθούσαν άπό μακριά φοβισμένοι. “Ο
που τολμούσαν νά πλησιάσουν μονάδες 
μας, αύτές έκαναν Αντεπιθέσεις καί τούς 
τσάκιζαν πιάνοντας κι αιχμαλώτους. Μπαί
νοντας στήν πατρίδα οί ένδοξοι μαχηταί 
μας Απολύθηκαν μέ τάξι κι έπήγαν στά 
σπίτια τους τιμημένοι. 01 Γερμανοί 8έν 
τούς ήχμαλώτισαν «είς ένδειξιν τιμής» γιά 
τήν Ανδρεία έκείνη πού δ Οδίντσον Τσώρ- 
τσιλ είπε: «Τοδ λοιπού θά λέμε δτι οί ή- 
ρωες πολεμούν σάν "Ελληνες».

ΑΧΙΛΛΕΓΣ ΤΑΓΑΡΗΣ
Αντιστράτηγος έ.ά.

Διοικητής πολεμικής μονάδος 
κατά τό 1940—1941



Τ Ο ΑΡΧΟ ΝΤΟ ΛΟ ΓΙ άποτελεϊ έ π ι 6 ί ω σ ι τής 
1 Φράγκικης φεουδαρχίος τοϋ Μεσαίωνος έπί χώρου 

Ελληνικού, ένψ ό Κοτζομπασισμός είναι μιά π α ρ έ κ -  
κ λ ι ο ι ς τοϋ Κοινοβισκοϋ Πνεύματος πού μας έκληρο- 
δότησε τό Βυζάντιο, προσανατολισμένος δμως σ' ένα πνεύ
μα νεογραικικό. Ό  τελευταίος συνεχίζει κάπως έ Ε ω- 
τ ε ρ ι κ ά τό Πνεύμα τής Ελληνικής Κοινότητος, κρα
τά δηλαδή τήν έΕωτερική της μορφή άλλα δέν προχωρεί 
στήν Ισόμετρη διανομή τών οικονομικών βαρών, πράγμα 
πού διασπρ τό πνεύμα τής Κοινότητος, τήν ά δ ε λ φ ό- 
τ η τ α. Πρόβλημα συνεπώς Έλληνικότητος δέν ύπάρ- 
χει στό Άρχοντολόγι, τίθεται όμως στόν Κοτζαμπαοισμό. 
Οί λόγοι τής τέτοιας άντιθέσεως τής ίδιας καταπιεστικής 
τάΕεως δέν είναι άπλώς οικονομικοί, άφού κΓ οί δυό αύτοΙ 
σχηματισμοί βρίσκονται στήν ήγεσία τής οικονομίας ύπό 
τό ίδια περίπου κοινωνικά δεδομένα. Ή  διαλεκτική σχέσις 
τους π.χ. ώς πρός τόν κατακτητή είναι διάφορη. Τό Άρχον- 
τολόγι παίρνει τό πνευματικό του πρότυπο άπ' τήν Φ ρ α γ 
κ ο κ ρ α τ ί α ,  ένώ ό Κοτζαμπασισμός στήν όποια συμ- 
βίωσί του μέ τούς Οθωμανούς διοπιστώνει μέσ' άπό τήν 
ύπεροχή του κάτι τό Ε έ ν ο καί τό κ α τ ώ τ ε ρ ο .  
"Ο,τι διαλεκτικά είναι ά ν ώ τ ε ρ ο γιά τό Άρχοντο- 
λόγι, είναι κ α τ ώ τ ε ρ ο  γιά τόν Κοτζαμπαοισμό. 
Έτσι άποδεικνύεται πώς λόγοι πολιτιστικοί μπορούν νά δια
φοροποιήσουν τόσο πολύ τήν ίδια κ α τ α π ι ε σ τ ι κ ή  
τάΕι, ώστε σέ βασικώτατο πρόβλημα (σχέσεις μέ τόν κα- 
τοκτητή) νά διαφέρουν ριζικά. Ό  Κοτζαμπασισμός διατη
ρεί πάντα μιά κάποια έπαφή μέ τήν Παράδοση ένψ τό Άρ- 
χοντολόγι νοιώθει σάν τιμή του καί άρετή νά τό θεωοούν 
προέκτοσι τών Φράγκων. Στόν έκφραγκισμό βρίσκει διέΕοδο 
τής όποιας παροκμής. Ό  άρχοντας δέν μοιάζει μέ τόν Κο- 
τζάμπαση. Σκληρός καί άνήλεος ό πρώτος, μέ συνείδησι 
όπόλυτη τής ταΕικής του ύπεροχής (ή καστική κοινωνία 
τοϋ Μεσαίωνα σέ κάποια σκληρότητα νεοπλουτική), φραγ- 
κογέννητος καί δυνάστης, ένώ ό δεύτερος μοιάζει σάν ά- 
συνείδητο κατάλοιπο μιάς πρωτόγονης φεουδαρχίας. Ή  
φεουδαρχία είναι άρνησι τού Χριστιανισμού αύτή πού έσπασε 
τήν κοινοβιακότητά του. (Ή  φεουδαρχία πού συνδέεται μέ 
συγκεκριμένο πνευματικό καί κοινωνικό σχήμα, στήν χερ
σαία Έλλόδα, έχει χάσει τήν καθαρότητά της, γιατί προσ- 
έλαβε αισθητικά, ένα χαρακτήρα χ ω ρ ι ά τ ι κ ο ) .  "Οσο 
εύκολα ό Κοτζάμπασης μπορεί νά φτάση στήν ταΕική του 
όποστασία άπ' τήν εύθύγραμμη συνειδητσποίησί του στήν 
Μεγάλη Ιδέα, τόσο δύσκολα ό "Αρχοντας μπορεί ν ' αύτο- 
παραιτηθή τών όποιων του νομικών καί οικονομικών δικαιω
μάτων. Τήν 'Επτανησιακή φεουδαρχία δέν προσδιορίζει

άπλως ή οικονομική έκμετάλλευσι καί ήγεσία όσο τό σ τ ε 
ν ό  κ α σ τ ι κ ό  τ η ς  π ν ε ύ μ α ,  ή πανάθλια 
άλαζονεία τής εύγένειας τού αίματος πού τήν έκανε καί 
Εέχωρο κοινωνικό σχηματισμό. Ό  Κοτζάμπασης είναι συμ
φιλιωμένος μέ τήν ιστορία του ή τουλάχιστον προσπαθεί 
νάνοι, ό Αρχοντας όμως διόλου δέν σκοτίζεται γι' αύτήν. 
Ο Κοτζάμπασης αισθάνεται χρέος του νά φιλιωθή μέ τήν 
έκκλησία καί τό Θεό, νοιώθει κάπως άμεσα τό Βυζάντιό, 
ένώ ό Αρχοντας έχει κι' δλας παραδώσει τήν ψυχή του 
στόν Εένο, δέν σκέπτεται σάν Έλληνας, μήτε σάν Χρι
στιανός. Εχει ήδη πωληθή ηθικά καί πνευματικά στήν 
Δύσι. Γι’ αύτό κι' ούδέποτε θά πολεμήση γιά τή Μεγάλη 
Ιδέα πού δέν έγγίζει τό όρια τού γελοίου γιά τό Άρχοντο- 

λόγι. Ο Κοτζάμπασης, όσο κΓ άν οικονομικά πρέπει νά 
αισθάνεται άλληλεγγύη μέ τόν 'Οθωμανό, έν τούτοις αύτό 
τελικά δέν κατορθώνεται γιατί ή άτμόσφαιρα τής Ελληνι
κής Κοινότητος είναι πιό δυνατή κΓ άπό τήν Οικονομία. 
Η καστική πρόσδεσι τού Άρχοντολογιοϋ έχει όμοιομορφία 

καί παρουσιάζει ένιαία στάσι ατά προβλήματα (έσκεμμένη 
τοποθέτησι πολιτικά ώργανωμένων τάσεων τής Ευρώπης), 
ένώ οί Κοτζαμπάσηδες άντιδρούν μάλλον ένστικτωδώς, δέν 
έχει σχηματισθή μέσα τους δ ι α ν ο η τ ι κ ά  καί μέ 
πληρότητα ή ' Ι δ ε ο λ ο γ ί α  τοϋ κατοπιεστού. ΚΓ είναι 
άληθώς λυπηρό, πώς τό Αρχοντολόγι στήν Επτάνησο, 
μετά τό πάρσιμο τής Πόλης καί τήν άναχώρησι τών Βυ
ζαντινών λογιών, δέν σχημάτισε έναν άριστοκρατικό τύπο 
άντίστοιχο τών Δεσποτάδων τοϋ Μυστρά καί τής Βυζαντι
νής Εύγένειας, όλλά δέχτηκε — έκδήλωσι βαθύτατης παρα
κμής — νά πάρη τό πνεύμα του άπ' τό άντιδραστικά σύμ
βολα τών Φράγκων, τών πρό καί μετά τήν Γαλλικήν Έπα- 
νάστασι χρόνων. Τό Επτανησιακό Άρχοντολόγι θυμίζει φε- 
δουαρχία τού Μεσαίωνος καί Δύσι, ό χερσαίος Κοτζαμπα- 
σισμός όχι. Μεσαιωνικός Πύργος μέ φράγκικες κολόνες, 
ύπουλότης καί δολοπλοκία, άκρατος έγωισμός καί έΕωτε
ρική πολυτέλεια άμετρη σκληρότης καί μιά ζωή δίχως βίωμα 
καί χωρίς θρησκευτική πίστι είναι τό εύδιάκριτα ούμβολα 
τού Επτανησιακού Άρχοντολογιοϋ. Ό  Κοτζαμπασισμός 
είναι άπλώς μιά π α ρ έ κ κ λ ι σ ι ς  άπ' τό Κοινο- 
βιακό Πνεύμα τού Γένους, μιά διάσπαοις ώστόσο πού άπέ- 
ναντι στό πρόβλημα τού κατοκτητοΰ έχει προβάλλει έστω 
μόνο τήν ή θ ι κ ή  τ ο υ  ό π ο σ τ α σ ί α .  Γιά τόν 
δεύτερο ό κατακτητής είναι όπωσδήπστε άντίχριστος καί 
βάρβαρος, ένώ ό Φράγκος γιά τό Άρχοντολόγι είναι εύγε- 
νικός κΓ άνώτερος. Βρέθηκε κΓ όλας τό πρότυπο. "Ο,τι 
έκεϊ είναι έπίτευγμα θ ε τ ι κ ό ,  έδώ είναι π α ρ ά 
δ ε ι γ μ α  πρός ό π ο φ υ γ ή ν .
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Elc τό Ξενοδοχεϊον «ΧΙΛΤΟΝ» ό 'Αρ
χηγός τής 'Αστυνομίας Πόλεων έδεξιώ- 
θη όμάδα ξένων 'Αστυνομικών, οί όποίοι 
άφίχθηααν εις τήν 'Ελλάδα προσκεκλημ- 
μένοι τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Είς τήν δεξίωσιν έλαβον μέρος, μετά 
τών ουξύγων των, ό Αρχηγός τής 'Α 
στυνομίας Πόλεων κ. Κων)νος Γιαννού- 
λης, ό τέως Αρχηγός τής 'Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Εύόγ. Καραμπέτσος, ό Ύ- 
παρχηγός τής Αστυνομίας κ. Γεώργιος 
Καλτσάς, ό Σερίφης τοϋ Λός "Αντζελες 
κ. Πίτσες, ό βοηθός του 'Αστυνομικός

Διευθυντής κ. Έπστέϊν, ό Γενικός Διευ
θυντής τής 'Αμερικανικής Αστυνομίας 
κ. Ντέϊβιντ, ό Γάλλος Αστυνομικός Δι
ευθυντής κ. Έπώ, ό 'Αστυνομικός Διευ
θυντής Αθηνών κ. Νικόλαος Δασκαλό- 
πουλος καί οί 'Αστυνομικοί Διευθυνταί 
κ.κ. Άνδρέας Σκαμαλιωράκης καί Κων) 
νος Λεμονής,

Έπεκράτησε κλίμα έγκαρδιότητος καί 
οί φιλοξενούμενοι έξεδήλωσαν τήν χα
ράν καί τήν Ικσνοποίηοίν των διά τήν 
φιλοξενίαν καί, γενικώς, διά τήν ύποδο- 
χήν καί τήν άγάπην, τάς όποιας συνήντη- 
σαν έν Έλλάδι.

Είς τάς φωτογραφίας μας χαρακτηρι
στικά στιγμιότυπα.
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Ν Ο Μ Ο Ι  Α Φ Ο Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Ε Ι Σ  Τ Α Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ TOY Ν.Α. 743/1970 
ΔΝΑΓΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΚΑΙ ΑΙΑΘΕΣΙΝ

Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Ω Ν  Ο Υ Σ Ι Ω Ν

ΤοΟ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ 
Καθηγητοδ τοδ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

—

Α) Ή  ποινικώς κολάσιμος συμπεριφορά
Ρ  ΙΣ  ΤΟ ΙΣΧΥΟ Ν  Δ ΙΚΑ ΙΟ Ν , έπί τφ τέλει πατάΕεως 

* ^  τοΰ έμπορίου (εισαγωγικοί), έξαγωγικού ή διαμετακο-
μιστικοϋ), άφ' ένός, και τής παρανόμου διοθέσεως τών 
ναρκωτικών οΰαιών έκ μέρους τών ώς έκ του έπαγγέλμο- 
τός των διαχειρσΖομένων ταύτας, άφ’ έτέρου, διό τής έκ- 
μηδενίσεως τών πρώτων υλών έκ τών όποιων παράγοντα! 
καί διά τής πορέμποδίσεως τής ποροσκευής καί διοχετεύ- 
σεως εις τήν «άγοράν» τοϋ όλεθρίου τούτου «έμπαρεύμα- 
τος», τό Ν.Δ. 743)1970 τιμωρεί έκεϊνον, δστις ένεργεϊ- 
κοτά ποράβασιν τών προεκτεθέντων άρθρων 1 καί 2 περί 
τήν παραγωγήν κλπ. τών αύτόθι κατονομασμένων ή νομί- 
μως προστεθησομένων ναρκωτικών— ώς έπεται:

1ον) «Κολλιεργεϊ ή συγκομίζει άνευ άδειας οίανδή- 
ποτέ ποικιλίαν ινδικής κοννάβεως» (δεδομένου δτι έκ τού
της ποράγεται τό χοσίσιον) ή «ϋπνοφόρου μήκωνος» (διότι 
έκ τοϋ γαλακτώδους όπου αυτής παροσκευάΖεται τό όπιον) 
ή «άποκρύπτει πορά τής άρμοδίας άρχής την ύπ' αύτοϋ πα- 
ραχθεϊσσν ποσότητα όπίου», (διότι τοιουτοτρόπως δυσχε- 
ραίνεται ό κρατικός έλεγχος έπί τοϋ δηλητηρίου, τής έκ 
μέρους τοϋ νομίμως παράγοντος τούτο σιωπής, θεωρουμέ- 
νης ύπά τοϋ νομόθέτου ώς άμαχήτου τεκμηρίου προθέσεως 
παρανόμου διοθέσεως αύτοϋ) (άρθρ. 3 περ. η ).

ι Οϋτω, τ6 Ν.Δ. 743)1970 καθιστά άντικείμενον μιάς
καί μόνον διατάξεως τό περιεχόμενον τών περ. 6, γ, δ, 
Τοϋ άρθρου 2 πΰρ. 1 τοϋ προϊοχύοντος Ν.Δ. 3084)1954, 
(νροσθέτον, όμως, παρά τόν καλλιεργούντο καί τόν—τυχόν 
διάφορον αύτοϋ— συγκομίΖοντα, τά άποτελοϋντα τήν πρώ- 
Την ΰλην τών άνΤιστοίχων ναρκωτικών μέρη τών έν λόγω 
φυτών. 'Επομένως, δέον νά θεωρηθή καί σήμερον άναγ- 

1 καΐα — ώς ένομολόγήθη ύπό τό κράτος τοϋ παλαιού διατά
γματος— ή πορά τοϋ καλλιεργοΰντος Ινδικήν κάνναβιν γνώ-

σις τοϋ άτι πρόκειται, περί τής ύπό τοϋ νόμου (ήδη του 
Ν.Δ. 743)1970) προβλεπομένης.

2ον) “Παρασκευάζει είδη τοϋ μονοπωλίου ναρκωτι
κών ή οίανδήποτε νορκωτικήν ούσίαν ή κατέχει πρός τόν 
οκοπόν τούτον τάς άναγκαίας πρώτος ϋλας, όργανα, ή άλ
λα σκεύη» (άρθρ. 3 περ. Ζ), τιμωρουμένων, οϋτω πως, καί 
των άπλώς προπαρασκευαστικών πράξεων.

'Ενταύθα τό Ν.Δ. 743)1970 περιλαμβάνει εις ένιαίαν 
διάταξιν τά δύο έδάφια τής πρώτης περιπτώσεως τοϋ άρ
θρου 2 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 3084)1954, τά οποία έπανολομβά- 
νει σχεδόν αύτολεΕεί. Ή  νομοθετική δ' αϋτη άπαγόρευσις 
θεμελιοϋται, είδικώτερον, τόσον έπί τών πραμνησθέντων 
άρθρων 1 πορ. 1— 2 καί 17 παρ. 3 αύτοϋ, δαον καί έπί 
τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 5539)1932, συμφώνως πρός τό ό
ποιον, «ή λειτουργία έργοστασίων κστεργαΖομένων τά έν 
τφ πρώτω άρθρω άναφερόμενα προϊόντα καί σκευάσματα, 
έπιτρέπεται μόνον μετά σύμφωνον γνώμην τής έν τφ άρ
θρω 3 άναφερομένης 'Επιτροπής (τών Νορκωτικών).
Τά ύπό τών έργοστασίων τούτων παραγόμενα «ναρκωτικά 
ή τά φορμακευτικά σκευάσματα αύτών φυλάσσονται, μέχρι 
παραδόσεως, έντός τοϋ έργοστοσίου πρός άποκλειστικήν 
χρήσιν τοϋ Κράτους, άπαγορευομένης τής πρός έτέρους 
πωλήσεως ή τής όπωσδήποτε έΕαγωγής αύτών έκ τοϋ έρ- 
γοστασίου».

3σν) «Εισάγει εις τήν 'Επικράτειαν ή έΕάγει έΕ αύτής 
ναρκωτικός ούσίσς ή ένεργεϊ διομετακόμισιν αύτών» (άρθρ. 
3 περ. α).

4ον) «άποθηκεύει, πωλεϊ, άγοράΖει ή παρακαταθέτει ναρ- 
κωτικάς ούσίας ή μεσολαβεί εις πώλησιν ή καθ' οίανδήποτε 
άλλον τρόπον διαθέτει εις τρίτους τοιαύτας» (άρθρ. 3 περ.
Ρ ) .  ή

5ον) «κατέχει όπωσδήποτε ή φέρει έπ' αύτοϋ ναρκωτικός 
ούσίας ή μεταφέρει τοιαύτας δΓ οίουδήποτε μεταφορικού 
μέσου ή κατέχων όπωσδήποτε ναρκωτικός ούσίας παραπλέ
ει τήν αίγιαλίτιδα Ζώνην ή ύπερίπτατοι τοϋ έλληνικοϋ χώ
ρου» (άρθρ. 3 περ. θ).

Οϋτω πως, ό νομοθέτης έπαναλομβάνει, κατ' ούσίαν, 
δύο διατάξεις τοϋ καταργηθέντος διατάγματος, έΕ ών ή 
μία έφθέγγετο περί έκείνου, ό όποιος «άποθηκεύει, μετα
φέρει, πωλεϊ, άγοράΖει, μεσολαβεί εις πώλησιν, διαθέτει 
εις τό έμπόριον καθ' οίονδήποτε τρόπον καί όπωσδήποτε 
κατέχει ναρκωτικός ούσίας» (άρθρ. 2 παρ. 1 περ. η) καί 
ή έτέρα περί τοϋ κατέχοντος «ναρκωτικός ούσίας έντός

___
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Φυτόν καννάβεως. Τό Ν.Δ. 743)1970 τιμωρεί τόν καλλιερ- 
γοδντα, ή συγκομίζοντα δνευ άδειας, οίανδήποτε ποικιλίαν 

ινδικής καννάβεως.

πλοίου χωρητικότητος κατωτέρας τών 100 τόννων, προσωρ- 
μιομένου η παροπλέοντος τήν άκτήν έντός τής αίγιαλίτιδος 
ξώνης» (άρθρ. 2 nop. 1 περ. στ). Είδικώτερον, τό Ν.Δ. 
743)1970 άπέσπασεν έκ τής πρώτης καί περιέλαβεν εις 
τήν δευτέραν τών πραμνηοθεισών δύο παλαιών διατάξεων 
τήν κατοχήν καί μεταφοράν ναρκωτικών ούσιών καί άπή- 
λειψε τόν περιορισμόν τής χωρητικότητος τών πλοίων έκ 
τής έτέρας, καταοτήσαν ταύτας, κατά τά λοιπά, περιεχό- 
μενον δύο νέων διατάξεων, άρτιωτέρων καί πληρεστέρων 
τών κατορΥηθεισών, διά τής προσθήκης τής παρακαταθή
κης (ώς μιας, είσέτι, δυνατής μορφής ποινικώς κολασίμου 
συμπεριφοράς) καί τής αεροπορικής μεταφοράς ναρκωτι
κών. Επομένως, αί ύπό τό κράτος τού προϊσχύσαντος δι
καίου διατυπωθεϊσαι έπί τού διατηρηθέντος νομοθετικού 
κειμένου έρμηνευτικαί καί νομολογικοί άπόψεις ευρίσκουν 
καί σήμερον πεδίον έφορμογής.

Ούτως, ώς «κατέχων» θά θεωρηθή έκεϊνος, δστις 
«έχει εις τήν φυσικήν έξουσίαν αύτού τό πράγμα, ώστε 
κατ' ίδιαν βούλησιν νά δύναται νά διαθέτη τούτο πραγμα- 
τικώς». "Οσον όφορρ εις τόν όρον «έμπόριον» — 5ν έχρησι- 
μοποίει τό παλαιόν δίκαιον καί τό περιεχάμενον τού ό
ποιου άποδίδει, ήδη, κατά τό μάλλον ή ήττον, τό ίσχϋον 
τοιοΰτο διά τής όλης διστυπώσεως τού άρθρ. 3 περ. β, 
έγένετο ένταϋθα χρήοις — ώς ένομολογείτο— «ύπό τήν γνω
στήν έν τφ έμπορικφ δικαίω έννοιαν τής διενεργείας έμπο- 
ρικών πράξεων, τούτέστι τής άγοράς πρός μεταπώληαιν 
προϊόντων γής ή τέχνης (άρθρ. 1 'Εμπορικού Νόμου καί 
2 Διατάγματος περί άρμοδιότητος έμποροδικείων), έν ή 
συναλλαγή αύθυπονοήτως περιέχεται καί ή κατοχή τών 
προϊόντων τούτων ύπό τού πωλητοϋ καί παράδοσις αύτών 
εις τόν άγαραστήν».

Εξ έτέρου, έν δψει τών προεκτεθέντων περί τής αύ- 
τοτελείας μιάς έκάστης τών νομστύπων μορφών τού άρθρου 
2 nop. 1 τού προϊσχύσαντος Ν.Δ. 3084)1954, άλλά καί τού 
έδ. η ταύτης, πρός άλλήλας— άτινα δύναται νά ίσχύσουν 
καί σήμερον— δημιουργουμένης, τοιουτοτρόπως, άληθούς 
συρροής έγκλημάτων, όρθώς έχει νομοθετηθή, ότι: ι) «ό 
είσάγων άνευ άδειας τού άρμοδίου Υπουργού ναρκωτικάς 
ούσίας καί έν συνεχείς όπωσδήποτε κατέχων» αύτάς, δια- 
πράττει δύο πραγματικώς συρρέοντα έγκλήματα ιι) συνι- 
στρ αύθύπορκτον έγκλημα έκοτέρα τών πράξεων τής άγο
ράς καί κοτοχής ναρκωτικών ή τής άγοράς καί πωλήοεώς 
των, ιιι) ή καλλιέργεια ινδικής καννάβεως άποτελεϊ έγκλη
μα διάφορον έκείνου τής μεταφοράς ναρκωτικών ούσιών, 
ιν) ό κατέχων καί έν συνεχεία πωλών ή διαθέτων εις τό 
έμπόριον τοιαότας, διαπράττει δύο αύτοτελεϊς ποινικώς 
κολασίμους πράξεις. 'Επομένως, προκειμένου, περί πωλή- 
σεως νορκωτικών — ή όποια πραγματοϋται «διά τής μεθ' έ
τέρου συνάφεως τής οικείας ένοχικής συμβάσεως»— δύνα- 
ται νά χωρήση άπλή συνέργεια, οϊαν άποτελεϊ— κατά τήν 
νομολογίαν—καί «ή παρεχαμένη άπλώς βοήθεια πρός άνεύ- 
ρεσιν άγοραστοϋ, ής διάφορος είναι προφανώς ή κατά τό 
αύτό έδάφισν μεσολάβησις εις πώλησιν, δΓ ής ό μεσολα
βών όχι μόνον άνευρίσκει τόν άγοραστήν, άλλά— όπερ καί 
απουδαιάτερσν — φέρει, άμα, «εις έπαφήν τούτον μετά τού 
πωλητοϋ, μετέχων καί εις τάς μεταξύ των διαπραγματεύ

σεις». Έκρίθη, προσέτι, ότι ούδεμίαν άσκεϊ έπιρροήν εις τόν 
χαρακτηρισμόν τού έγκλήματος, τό άν ή πώλησις, άγορά 
ή κατοχή ναρκωτικών ούσιών άφορά εις άσημάντους ποσό
τητας ή εις έν ή πλείονα εϊδη έξ αύτών' διότι καί εις τήν 
περίπτωσιν ταύτην «έν καί μόνον άδίκημα διαπράττει ό 
δράστης καί ούχί πλείονα αύτοτελή καί διάφορα άλλήλων 
τοιαϋτα, όταν ή πράξις λαμβάνη χώραν κοτά τόν αύτόν τό
πον καί χρόνον». Έναμολογήθη, τέλος, ότ> τδ έγκλημα τής 
κατοχής ναρκωτικών ούσιών είναι διαρκές τοιοϋτον' έπο- 
μένως δέ—ηρό τής έν έτει 1967 πλημμελημοποιήσεώς του 
— ύφίστατο πραγμάτωσις τής νομοτυπικής μορφής τού άρθ. 
232 Π.Κ. καί μετά τόν χρόνον καθ' όν έλαβε γνώσιν αύτού 
ό κατηγρούμενος, παραλιπών, νά άναγγείλη εις τήν 'Αρ
χήν, τήν συνεχιξαμένην τέλεσίν του.

6ον) «Εισάγει όπωσδήποτε ναρκωτικάς ούσίας ή διευ
κολύνει τήν εισαγωγήν αύτών εις στρατόπεδα, άστυνομικά 
κρατητήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα άνη- 
λίκων πόσης κατηγορίας ή τόπους όμαδικής έργασίας ή δια- 
βιώσεως» (άρθρ. 3 περ. γ)' ή

7ον) «εισάγει ναρκωτικάς ούσίας ή διευκολύνει τήν 
εισαγωγήν αύτών εις νοσηλευτικά ιδρύματα ή άνσρρωτή- 
ρια, ώς καί δστις εισάγει ή διευκολύνει τήν εισαγωγήν ναρ
κωτικών ούσιών εις έκπαιδευτικά ιδρύματα πρός οίονδήποτε 
άλλον σκοπόν, πλήν τού, κατά τό έγκεκριμένον οίκείον πρό
γραμμα διδασκαλίας, έκπαιδευτικοϋ τοιούτου» (άρθρ. 3 περ. 
δ).

Αί έν λόγω διατάξεις έπαναλαμβάνουν, κατά βάσιν, 
τήν διάταξιν έκείνην τού προϊσχύσαντος δικαίου, συμφώνως 
πρός τήν όποιαν έτιμωρεϊτο, «όστις διευκολύνει τήν εισα
γωγήν ναρκωτικών εις στρατώνας, άστυνομικά κρατητήρια, 
σωφρονιστικά καταστήματα πόσης κατηγορίας, καταστήμα
τα άνηλίκων, νοσηλευτικά ιδρύματα ή τόπους όμαδικής έρ
γασίας» (άρθρ 2 παρ. 1 περ. θ Ν.Δ. 3084)1954). Διά 
τής νέας, όμως, νομοθετικής ρυθμίσεως διευρύνονται τά 
όρια τής έν πρακειμένω δικαστικής έπεμβάσεως, δεδομένου 
ότι: α) ή ποινικώς κολάσιμος συμπεριφορά έγκειται όχι 
μόνον εις τήν διευκόλυνσιν, άλλά καί εις αύτήν ταύτην τήν 
εισαγωγήν ναρκωτικών ούσιών' β) εις τούς πρότερον κατ
ονομασμένους χώρους— ήτοι στρατώνας (καί ήδη στρατό
πεδα) , άστυνομικά κρατητήρια (άστυνομικών τμημάτων, γε
νικής άσφαλείας ή τμημάτων μεταγωγών), σωφρονιστικά 
καταστήματα (ένηλίκων, έφηβικής ή μετεφηβικής ήλικίας 
άτόμων), καταστήματα άνηλίκων (ήτοι άναμορφωτικά Ιδρύ
ματα παίδων καί έφήβων) καί τόπους ομαδικής έργασίας 
(οϊοι τά βιοτεχνικά έργαστήρια, έργοστάσια, κ.ο.κ.)— προ
στίθενται, ήδη, τά άναρρωτήρισ, οί τόποι όμαδικής διαβιώ- 
σεως (λ.χ. λαϊκά ύπνωτήρια, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, 
άσυλα, κ.ο.κ.) καί τά έκπαιδευτικά ιδρύματα.

8ον) « Αναμειγνύει καθ' οίονδήποτε τρόπον εις τρό
φιμα, ποτά ή έδέαματα ή άλλα είδη είσαγόμενα εις τόν 
άνθρώπινον όργανισμόν, προωρισμένα ή πρόσφορα πρός κα- 
τανάλωσιν, οίονδήποτε ναρκωτικήν ούσίαν* (άρθρ. 3 περ. 
ε).

Ή  διάταξις είναι δλως νέα καί καλμπτει κενόν τού 
δικαίου, πλήττουσα τούς μετερχομένους τριαϋτα τεχνάσμα
τα, εις βάρος άνυπάπτων ή αφελών άτόμων, πρός έξυπη- 
ρέτησιν παντοειδών σκοπών, ήτοι άπό τής ίκανοποιήσεως 
γενετησίων έπιθυμιών, τής τελέσεως έγκλημάτων δΓ αύτών 
ώς όργάνων μέχρι καί τής προκλήσεως, σύν τφ χρόνω, 
παρ' αύτοϊς τού πάθους τής τοξικομανίας.

9ον) «'Εν γνώσει άποστέλλει ή παραλομβάνει δέματα, 
δείγματα άνευ άξιος ή έπιστολάς περιεχούσας οίονδήποτε 
ναρκωτικήν ούσίαν ή έδωκεν έντολήν εις έτερον διά τοι- 
αύτήν άποστολήν ή παραλαβήν», (άρθρ. 3 περ. ι).

Καί ένταϋθα, ό νεώτερος νομοθέτης άποδίδει όμοιο- 
μόρφως, άλλ' έπί τό άρτιώτερον, τήν διάταξιν τού παλαιού 
άρθρ. 2 παρ. 1 περ. Ζ τού Ν.Δ. 3084)1954, όμιλών γενικώς 
περί δεμάτων καί όχι μόνον περί ταχυδρομικών τοιούτων
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Διάφορα είδη . «τσίχας». Είς έχ τ®ν πολλών τρόπων λήφεως 
τοδ χασιοίοο.

(έν όψει τής ύφισταμένης δυνατάτητος άηοστολής δεμά
των καί διά φορτηγών ή έπιβστικών αύτοκινήτων, σιδηρο- 
δρομικώς ή αεροπορικώς) καί προσθέτων παρά τήν άπο- 
στολήν καί τήν πράΕιν της ποραλαβής τοιούτων άντικειμέ- 
νων.

10ον) «Διευθύνει κατάστημα, έν ώ γίνεται κατά σύ
στημα παράνομος χρήσις τών έν άρθρω 1 ούσιών, ή έν 
γνώσει παρέχει οίονδήποτε τάπον πρός χρήσιν τούτων, ώς 
καί τό προσωπικόν αύτοϋ, έφ' δσον διατελεϊ έν γνώσει» 
(άρθρ. 3 περ. ια).

Διά τής— άντιστοίχου πρός τό όμοιον άρθρ. 3 τοϋ Ν.Δ. 
3084) 1954—διατάΕεως τούτης, πλήττεται διά βαρυτέρων 
ή πρότερον ποινικών κυρώσεων, ό διευθύνων κατάστημα 
(ήτοι κέντρσν διασκεδάσεως ή άναψυχής, έοτιατάριον, Εε- 
νοδοχεϊον, κ.ο.κ.), άνεΕαρτήτως τού άν ή αύτόθι χρήσις 
ναρκωτικών λαμβάνει χώραν τακτικώς ή τυχούσης εύκαι- 
ρίας, είτε διότι σκοπείται τοιοϋτόν τι έκ μέρους του (είς τήν 
πρώτην περίπτωσιν), είτε διότι ή παραχώρησις σχετικού 
χώρου πορ' αύτοΰ πραγματοποιείται, έν γνώσει τοϋ ότι πρό
κειται νά γίνη χρήσις τοιούτων ούσιών (είς τήν έτέραν 
περίπτωσιν). Επομένως, έν όψει τοϋ άρθρ. 27 παρ. 2 έδ. 
α Π.Κ., δέν άρκεϊ ένταϋθα ένδεχόμενος δόλος. Δεδομέ
νου δ' ότι τό περιεχόμενον παλαιός καί νέας διατάΕεως 
είναι ύποκειμενικώς καί άντικειμενικώς τό αύτό, αί ύπό τό 
κράτος τοϋ προίσχύσαντος δικαίου διατοπωθεϊσαι έν προ- 
κειμένω όπόψεις έΕακολουθοϋν νά ένδιαφέρουν καί σήμε
ρον τόν έρμηνευτήν τοϋ Ν.Δ. 743)1970. Ούτως, ό ποινικός 
κολασμός έπέρχεται «είτε πρόκειται περί καταστήματος, είτε 
περί ιδιωτικής οικίας, είτε κοί περί άκαλύπτου χώρου». Καί 
τούτο, διότι «ή λειτουργία τοιούτων» κέντρων είναι λίαν 
έπικίνδυνος είς τήν κοινωνίαν ού μόνον διότι διαδίδουσιν 
είς εύρυτέρους κύκλους τήν τοΕικομανίαν, άλλά καί διότι 
όμέσως αύΕάνουσι τήν έγκλημστικότητα τοϋ τόπου». Τό δέ 
προσωπικόν τοιούτων καταστημάτων ή οικιών «τιμωρείται 
όπλώς, διότι έργάΖεται έν αύτοίς, καίτοι τελεί έν γνώσει 
τοϋ πρσττομένου έγκλήματος, χωρίς νά άπαιτείται νά συμ- 
πράττη είς αύτό» (ώς ύπηγόρευε τό άρθρ. 23 § 5 περ. β 
τοϋ Ν.Δ. 5539)1932). Τέλος, δέν είναι άπαραίτητον, νά 
συντρέχη ένταϋθα τό στοιχεϊον τής κερδοσκοπίας.

11ον) «Νοθεύει ή πωλεϊ νενοθευμένα είδη τοϋ μονο
πωλίου ναρκωτικών» (άθρθ. 3 περ. ιβ). Περί τής διατά- 
Εεως τούτης, ή όποια όποτελεϊ πιστήν, έπανάληψιν έκείνης 
τοϋ άρθρ. 4 περ. α τοϋ προίσχύσοντος Ν.Δ. 3084)1954, 
είναι δυνατόν νά έπανοληφθοϋν αί διατυπωθεϊσαι ύπό τό 
κρότος αύτοϋ έρμηνεσπκαί πορστηρήσεις. Οΰτω πως, έν
ταϋθα σκοπείται ύπό τοϋ νομοθέτου ή άντιμετώπισις περι
πτώσεων «παρανόμου διαθέσεως τών παρά τοϋ μονοπωλίου 
παραγομένων νορκωτικών», χωρίς νά έρευνάται, «έάν διά 
τής τελέσεως αύτών έπεδιώχθη ή θέσις είς κυκλοφορίαν 
ναρκωτικών πρός όπόλαυσιν ή έάν ή πράΕις έτελέσθη έκ 
κερδοσκοπίας ή μή». Είδικώτερον, ή έν λόγω διάταΕις «έχει 
ώς σκοπόν νά διασφάλιση τήν γνησιότητα τών ειδών τοϋ 
μονοπωλίου τά όποια ύπόκεινται είς τόν κίνδυνον τής νο- 
θεύσεως λόγω τής ύψηλής τιμής είς ήν πωλοϋνται τά είδη 
ταϋτα έν τφ λαθρεμπρίψ». Προσομοιάζει δ' αΰτη πρός έ- 
κείνην τοϋ περί «νοθείας τροφίμων» (έν οίς κατονομάζον
ται καί τά «φάρμακα») άρθρ. 281 Π.Κ., τής όποιας, όμως, 
κατισχύει ώς είδικώτερα.

12ον) «Πλαστογραφεί ή νοθεύει ιατρικήν συνταγήν, 
ίνα προμηθευθή ή προμηθεύση είς έτερον ναρκωτικά» (άρθ. 
3 περ. ιγ). Τοιουτοτρόπως, καί ένταϋθα έπαναλαμβάνεται 
ή διάταΕις τοϋ άρθρ. 4 περ. β τοϋ Ν.Δ. 3084)1954, άντι- 
κατασταθείσης, μόνον, τής παραποιήσεως διά τής νοθεύσε- 
ως, καίτοι θά ήδύνατό τις νά παρατηρήση, ότι ό νεώτερος 
ναμοθέτης έδει, έπί τό άκριβέστερον, νά ύποκαταστήση καί 
τόν γενικόν όρον «πλοστογροφεί» διά τοϋ όρου «καταρτί
ζει πλαστήν», έχων ώς πρότυπον τό περί πλαστογραφίας 
άρθρ. 216 Π.Κ.

Διά τής διατάΕεως ταύτης άντιμετωπίΖεται ή «συνή
θης περίπτωσις τής ύπό τών τοΕικομανών, τών οικείων ή 
φίλων αύτών, πλαστογραφίας ιατρικών συνταγών, πρός εύ- 
θηνήν προμήθειαν ναρκωτικών». Ώ ς  ιατρική δέ συνταγή 
νοείται τό έγγραφον όπερ ύπογράφει άπαραιτήτως ό κεκτη- 
μένος νομίμως τήν άδειαν άσκήσεως τοϋ ιατρικού έπαγγέλ- 
ματος, άναγράφων, τά έκάστοτε ύποδεικνυόμενα ύπό τής 
έπιστήμης ναρκωτικά φάρμακα, διά τήν διαγνωσθεϊσαν ύπ' 
αύτοϋ άσθένειαν.

ΈΕ έτέρου, έν όψει τών γενικών όρισμών οί όποιοι 
διέπουν τά «έγκλήματα περί τά ύπομνήμστα» (άρθρ. 216 
έπ. Κ.Π.), είς μέν τήν περίπτωσιν τής «πλαστογραφίας» 
ή ιατρική συνταγή δέον νά έχπ έκδοθή έΕ ύπαρχής παρά 
τοϋ δράστου καί όχι ύπό τοϋ φερομένου ώς δήθεν έκδότου 
ιατρού (κατάρτισις πλαστού ή πλαστή προπαρασκευή), έπί 
δέ τής «νοθεύσεως» θά πρέπει νά έχη άλλσιωθή ή γνήσια 
συνταγή διά προσθηκών, διορθώσεων Εεσμότων, κ.ο.κ. Ε1- 
ρήσθω, προσέτι, ότι, έφ' όσον ό νόμος ύπαγορεύει έν προ- 
κειμένω τέλεσιν τής άνωτέρω πράΕεως, έπί σκοπώ έπελεύ- 
σεως ώρισμένου τινός* άποτελέσμστος, δέον όπως ό πράτ- 
των έπιδιώκπ τήν παραγωγήν αύτοϋ (πρβλ. άρθρ. 27 παρ. 
2 έδ. β Π.Κ.).

’Εκτός, όμως, τών άνωτέρω δώδεκα περιπτώσεων, ό 
νομοθέτης τοϋ Ν.Δ. 743)1970 άπευθύνει τάς ύπαγορεύσεις 
του καί πρός τούς όπωσδήποτε διαχειριΖομένους, ένεκεν 
τοϋ έπαγγέλμοτός των, ναρκωτικός ούσίας.

Είδικώτερον, όπειλοϋνται, περαιτέρω, πιονικαί κυρώ
σεις:

13ον) Κστά τοϋ ιατρού, δστις είτε «έκδίδει συνταγήν» 
πρός χορήγησιν ναρκωτικών, τών όποιων ή διάθεοις είς τό 
κοινόν είναι έπιτρεπτή διά σκοπούς άποκλειστικώς θεραπευ
τικούς (πρόκειται περί τών ύπαγομένων είς τήν, περί ής 
έγένετο έν άρχή λόγος, Β ' κατηγορίαν ναρκωτικών), «έν 
γνώσει τής έλλείψεως πραγματικής καί συγκεκριμένης ια
τρικής ένδει'Εεως», είτε «χορηγεί φάρμοκα περιέχοντα_ ύφ' 
οίανδήποτε μορφήν ναρκωτικός ούσίας, έν γνώσει τοϋ ότι 
ταϋτα θέλουν χρησιμοποιηθή πρός ποροσκευήν ναρκωτικών» 
(άρθρ. 4 περ. α).

Οΰτω πως, έπαναλαμβάνεται, κατά βάσιν ή άντίστοι- 
χος διάταΕις τοϋ άρθρ 4 περ. δ τοϋ Ν.Δ. 3084)1954, δια- 
τυπουμένη, όμως, έπί τό βελτίω, διά σαφεστέρας διαγρα
φής τών άντικειμενικών στοιχείων τοϋ έγκλήματος, τονι
σμού τοϋ ύπσκειμενικοϋ στοιχείου— όποκλειομένου, πλέον, 
σαφώς τοϋ ένδεχομένου δόλου (άρθρ. 27 παρ. 2 έδ. α 
Π .Κ .)-κα ί προσθήκης τής προπαρασκευαστικής πράΕεως 
τής χορηγήσεως φαρμάκων, διά τών όποιων πρόκειται νά 
παρασκευασθοϋν ναρκωτικά.

14ον) Κατά «τοϋ φαρμακοποιού, ή έμπόρου φαρμάκων 
έν γένει, διευθυντοϋ ή ύπαλλήλου φαρμακείου», οίτινες χο
ρηγούν «ναρκωτικός ούσίας άνευ ή μή προσηκούσης κατά 
τούς όρους τοϋ νόμου ιατρικής συνταγής ή πέραν τών έν 
αύτή άναγραφομένων» (άρθρ. 4 περ. β ).

Διά τής διατάΕεως ταύτης άποδίδεται, κατ' ούσΙαν, 
ή παλαιό διάταΕις τοϋ άρθρ. 4 περ. γ τοϋ καταργηθέντος 
διατάγματος, μετά τινων ποραλλαγών, οϊα ή προσθήκη τοϋ 
φαρμακέμπορου ώς ύποκειμένου τοϋ έν λάγψ έγκλήματος
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ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 743/Ί970 ΑΝΑΓΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ

καί ή διεύρυνοις της νομοτυπικής μορφής διά τής προσθή
κης τής μή νομοτύπου συνταγής καί τής ύπερβάσεως τού 
περιεχομένου της.

Ανεξαρτήτως, πάντως, των άνωτέρω, οί φαρμακοποι
οί οί όποιοι χορηγούν ναρκωτικά φάρμακα «πρός ήμερηοίαν 
χρήσιν εις ποσότητα άνωτέραν τής ύπό τής έλληνικής φαρ
μακοποιίας έπιτρεπομένης ήμερησίας δόσεως, καί άν άκό- 
μη άναγράφεται ύπό τού ιατρού τοιαύτη, έκτος τών περι
πτώσεων καθ' άς έΕεδόθη ειδική άδεια» τού άρμοδίου 'Υ 
πουργείου, μετά γνωμάτευσιν τής έπιτροπής ναρκωτικών, 
άπειλοϋνται διά τών ύπό τού άρθρ. 12 τού Α.Ν. 1844)1939 
«περί έπιθεωρήσεως φαρμακείων» (ώς έτροποποιήθη ύπό 
τού Α.Ν. 972)1946) προβλεπομένων διοικητικών καί ποι
νικών κυρώσεων, ήτοι δι' έπιπλήξεως, προστίμου 200 — 
25.000 δραχμών, διακοπής λειτουργίας άπό 3 ημερών μέ
χρι 3 μηνών καί έν ύποτροπή 6 μηνών ή καί όριστικού κλει
σίματος μετ' αμέσου άνοκλήσεως τής άδειας λειτουργίας 
τού φαρμακείου. Αί κυρώσεις αύται έπιθάλλονται δΓ άπο- 
φάοεως τού Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, μετά γνώ
μην τού δευτέρου τμήματος τού Άνωτότου 'Υγειονομικού 
Συμβουλίου (άρθρ. 15 παρ. 3, έν συνδυασμώ πρός τό άρθρ, 
1 παρ. 3 τού Α.Ν. 200 τής 25)28.11.1967 «περί Άνωτά- 
του Υγειονομικού Συμβουλίου»). Εις περίτπωσιν επιβολής 
προστίμου παρά τού είρημένου Υπουργού, οί άποφάοεις 
αυτού «κοινοποιούνται πάντοτε εις τήν παρά τώ Υφυπουρ
γεία) Δημοσίας Άσφολείας Διεύθυνσιν Έγκληματαλογικών 
Υπηρεσιών καί τό Τμήμα Δημ. Ασφαλείας τού τόπου όπου 
έλαβε χώραν ή παράβασις» οί δίς δέ τιμωρηθέντες διώκονται 
ποινικώς καί τιμωρούνται διά φυλοκίσεως μέχρι 2 έτών 
(άρθρ. 3 Α.Ν. 2430)1940 «περί τροποποιήσεως καί συμ- 
πληρώσεως τού Νόμου 5530)1932 ' περί Μονοπωλίου
Ναρκωτικών ».

Είρήσθω, έν τέλει, άτι ό νομοθέτης τού Ν.Δ. 743)70 
έκρινεν άναγκαϊον, όπως, πρός συμπλήρωσιν τής προεκτε- 
θείσης μακράς σειράς κοκουργημάτων, προσθέση καί δεκό- 
την Πέμπτην νομστυπικήν μορφήν, όντιμετωπίΕουσαν καί 
πάντα έτερον, άστις «συντελεί καθ' οίονδήποτε τρόπον εις 
τήν διάδοσιν τής χρήσεως ναρκωτικών ουσιών» (άρθρ. 3 
περ. στ). 'Ενταύθα, θά ήδύνατό τις νά ύπαγάγη πάν μέσον 
δημοσιότητος καί ένημερώσεως τού κοινού, οίον τό ραδιό- 
φωνον, ή τηλεόρασις καί τά παντοειδή έντυπα.

ββ) ΑΙ ποινικαί κυρώσεις.

Αί άπειλούμεναι κατά τών παραβατών τών άνωτέρω 
άπαγορεύοεων ποινικαί κυρώσεις είναι κύριαι ποιναί, παρε

πόμενοι ποιναί, μέτρα άσφαλείας καί άλλαι τινές συνέπειαι, 
περί ών γενήσεται λόγος άμέσως κατωτέρω.

ι) At κύριαι ποιναί.
Εις τό προϊσχϋον δίκαιον ό Νόμος 5539)1932 διέ- 

κρινε τάς παρ' αυτού διαγραφομένας νομοτυπικάς μορφάς 
εις πολυαρίθμους κατηγορίας, δΓ έκάστην τών όποιων προ- 
έβλεπεν ιδίας ποινάς, κατά κανόνα έπανορθωτικάς καί δή 
φυλάκισιν καί — διεΕευτικώς, άθροιστικώς ή μόνον — χρημα
τικήν ποινήν άνάλογον, ένίστε, πρός τήν περί ής έπρόκειτο 
έκάστοτε ποσότητα ναρκωτικού (λ.χ. 80.000 δραχμών κατά 
χιλιόγρομμον όπίου ή χοσισίου ή 1.000 δραχμών κατά 
γραμμάριον άλατος μορφίνης ή κοκαΐνης)' εις μίαν δέ μόνον 
περίπτωσιν ειρκτήν (5— 10 έτη) μετά χρηματικής ποινής 
(άρθρ. 23). Αλλοίαν όδόν ήκολούθησε τό Ν.Δ. 3084)54, 
άπερ, έν δψει τού άτι πανταχοΰ «καθίσταται αισθητή ή όνάγ- 
κη λήψεως αύστηροτέρων νομοθετικών μέτρων», έγκατέ- 
λειψε τόν τοιοΰτον τρόπον έπιμετρήσεως τής χρηματικής 
ποινής καί διέκρινε τάς τότε διατυπουμένας καί ήδη προ- 
εκτεθείσας νομοτυπικάς μορφάς εις τρεις όμάδας, έΕ ών 
ή πρώτη ήπειλεϊτο διά πρόσκαιρου καθείρξεως μέχρι δέκα 
έτών καί χρηματικής ποινής μέχρι 10.000.000 μεταλλικών 
δραχμών (άρθρ. 2 παρ. 1 ), ή δευτέρα έπέσυρε τήν αυτήν 
στερητικήν τής έλευθερίας ποινήν καί χρηματικήν ποινήν 
μέχρις 1.000.000 μεταλλικών δραχμών (άρθρ. 3), ένφ κατά 
τής τρίτης προεβλέπετο φυλόκιοις τούλάχιστον ένός έτους 
καί χρηματική ποινή μέχρις 100.000 μεταλλικών δραχμών 
(άρθρ. 4). Τής στερητικής ταύτης τής έλευθερίας ποινής 
δέν έπετρέπετο μετατροπή εις χρηματικήν (άρθρ. 10). Τέ
λος, ό νομοθέτης τού τροποποιήσαντος τό διάταγμα τούτο 
Α.Ν. 230)1970 έπανέφερε τάς δύο πρώτας όμάδας νομο- 
τυπικών μορφών εις τήν κατηγορίαν τών πλημμελημάτων, 
άπειλήσας κατ' άμφοτέρων φυλάκισιν τούλάχιστον δύο έ
τών, χωρίς, ούχ ήττον, νά θίΕη ή τά ήδη προβλεπόμενα ώς 
άνω όρια χρηματικής ποινής (άρθρ. 2 παρ. 1 καί άρθρ. 3), 
έν τη άντιλήψει άτι ή αύστηρότης τής έγκληματικής ποινής 
•ύπήρΕεν ή κυρία αιτία τής όπαλλαγής τών κατηγορουμέ
νων ύπό τών ένορκων, διότι οΰτοι δέν δύνανται νά έκτι- 
μήσωσι τό μέγεθος τού κινδύνου έκ τής χρήσεως τών ναρ
κωτικών». Έφ ' άπασών δέ τών άνωτέρω τριών ομάδων 
νομοτυπ ικών μορφών ό νομοθέτης τού Ν.Δ. 3084)1954 
καθιέρου (άρθρ. 5) τάς έΕής δύο «έπιβαρυντικάς περιπτώ
σεις»: 1) Τήν «καθ' έΕιν ή κατά έπάγγελμα» τέλεσιν τινός 
τών άντιστοίχων έγκλημάτων (άρθρ. 5 παρ. 1). Έγκλημα- 
τολογικώς, ό χαρακτηρισμός ούτος δίδεται εις τά χρονίως 
έπικίνδυνα έκεϊνα άτομα, διά τά όποια τό έγκλημα άποτελεϊ 
«προϊόν μιάς μονίμου καταστόσεως τής προσωπικότητάς 
των, δημιουργηθείσης τη έπιδράσει τών κοινωνικών όρων 
καί τών κληρονομηθεισών ιδιοτήτων». Δεδομένου δ' ότι ό 
ποινικός κώδιΕ διακρίνει τούς καθ’ έΕιν έπικινδύνους έγ- 
κλημοτίας εις ύποτρόπους (άρθρ 90 παρ. 1) καί εις τοι- 
ούτους άνεΕαρτήτως ύποτροπής (άρθρ 92), ή ειδική αΰτη 
διάταΕις τού άρθρ. 5 παρ. 1 τού ώς άνω διατάγματος εΰ- 
ρισκε πεδίον έφαρμογής, μόνον όσάκις δέν συνέτρεχον αί 
προϋποθέσεις έφορμογής τών έν λόγω γενικών όρισμών. 
2) Τήν δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα τού δράστου (άρθρ. 5 
παρ. 2 Ν.Δ. 3084)1954, έν συνδυοαμώ πρός τό άρθρ. 13 
περ. α Π.Κ.), όσάκις δέν συνέτρεχε περίπτωσις έφαρμογής 
διοτάΕεώς τίνος τών περί τήν ύπηρεσίαν έγκλημάτων τού 
δωδεκάτου κεφαλαίου τού ποινικού κώδικος καί δή τού περί 
παροβάσεως καθήκοντος άρθρ. 259, ούδέ τής γενικής 
διοτάΕεώς τού άρθρ. 262 αύτοϋ. Πλήν όμως, έν δψει τού 
άτι οί περί δικαστικής έπιμετρήσεως τής ποινής νομοθετι
κοί όρισμοί τού κώδικος τούτου δέν όμιλούν περί «έπιβα- 
ρυντικών περιστατικών» (ώς — άντιθέτως — συμβαίνει έν 
άρθρ. 84 περί τών «έλσφρυντικών περιστάσεων»), αί ρη- 
θεϊσαι ιδιότητες τού «καθ’ έΕιν ή κατ’ έπάγγελμα» έγκλη- 
ματοϋντος ή τού «δημοσίου ύπαλλήλου», μή εμφανιζόμενοι 
ώς συστατικά στοιχεία τών περί ών ό λόγος νομοτυπικών

Κοινός μπαγλαμ,δς (Έγκληματολογικόν Μοιιαειον).
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μορφών, είχον τήν έννοιαν γενικών κατευθύνσεων— τρόπον 
τινά — τού νομοθέτου πρός τόν δικαστήν, έντός τών πλαι
σίων εφαρμογής τού περί δικαστικής έπιμετρήσεως τής ποι
νής δρθρ. 79 Π.Κ., ιδιαιτέρως δέ τής παρ. 3 έδ. α— γ 

* αύτοϋ.
Διάφορος ύπήρξεν ή τοκτική τοϋ νομοθέτου τού Ν.Δ. 

743)1970, δστις κατέστησε όπόσας τάς περί ών έγένετο 
άνωτέρω λόγος περιπτώσεις όντικείμενον ένιαίας ποινικής 
κυρώσεως, ήτοι πρόσκαιρου καθείρξεως (5 — 20 έτη) καί 
χρηματικής ποινής 50.000 μέχρι 1.000.000 δραχμών, έπι- 
βαλλομένων κατά παντός, όστις ήθελε παραβή τάς υπαγο
ρεύσεις τών προεκτεθέντων όρθρ 1 — 2 αύτοϋ περί τήν απο
κλειστικούς έκ μέρους τοϋ κράτους, ή μόνον κατόπιν άδειας 
τοϋ άρμοδίου υπουργείου παραγωγήν κλπ. ναρκωτικών 
(όρθρ. 3 — 4). "Αν, όμως, τις τών έν λόγω πράξεων τελε- 
σθή «έν συναυτουργίρ ύπό πλειόνων» ή «καθ' ύποτροπήν ή 
ύπό προσώπου ένεργήσαντος κατ' έπάγγελμα ή κατά συνή
θειαν ή έόν αί καθόλου περιστάσεις μαρτυρούν ότι ό δρά
στης είναι ιδιαιτέρως έπικίνδυνος ή όποσκοπεϊ εις τήν πρό- 
κλησιν τής χρήσεως ναρκωτικών ούσιών εις άτομα ήλικίας 
κάτω τών δέκα άκτώ έτών, κατογιγνώσκεται κατά τών υ
παιτίων ισόβιος κάθειρξις καί χρηματική ποινή έκατόν χι
λιάδων μέχρι δέκα έκατομμυρίων δραχμών» (όρθρ. 5). 
Τοιουτοτρόπως, ό νομοθέτης, έν άρμονίρ πρός τό όρθρ. 12 
Π.Κ., συμφώνους πρός τό όποιον «αί διατάξεις τοϋ γενι
κού μέρους τοϋ παρόντος κώδικος έφαρμόΖονται καί έπί 
άξιοποίνων πράξεων προβλεπομένων έν είδικοϊς νόμοις, έφ' 
όσον οί νόμοι ούτοι δέν όρίΖουν άλλως διά ρητής αύτών 
διατάξεως», περιορίζεται, νά παροπόμψη τόν έφαρμοστήν 
τών έν λόγω όρισμών του, εις τάς ύπό τοϋ ποινικού κώ
δικος διατυπουμένας έννοιας τών ύποτρόπων καί καθ' έξιν 
έγκληματιών (δρθρ 88 — 90), χωρών όπλώς, εις τήν όπει- 
λήν όλλοίων ποινικών έπακολούθων. Πλεονασμόν, βεβαίους, 
άπστελεϊ ή «συναυτουργία ύπό πλειόνων», γνωστού όντος, 

» ότι ή πλειονότης τών ύποκειμένων συνιστρ χαρακτηριστι
κόν γνώρισμα όλων τών μορφών συμμετοχής εις τό έγκλη
μα. Ορθότατα, όμως, συμπεριλαμβάνεται μεταξύ τών χρη- 
Ζουσών αύστηρός μεταχειρίσεως περιπτώσεων τούτων καί 
έκείνη, καθ' ήν πρόθεσις τοϋ δράστου ύπήρξεν, όπως προ- 
καλέση τήν χρήσιν ναρκωτικών εις έφήβους ή παϊδας, ένε- 
κεν τής άτελοϋς άναπτύξεως τών ψυχικών λειτουργιών των 
καί τοϋ, έντεϋθεν, σοβαρωτάτου κινδύνου τόν όποιον δια
τρέχει ή κανονική σωματική, ψυχική καί πνευματική δια- 
μόρφωοις αύτών, έκ τής έποφής μετά τοιούτων ούσιών, 
έν όψει τών προεκτεθέντων τραγικών έποκολούθων της. 
'Ανεξαρτήτως δέ συμμετοχής, ύποτροπής καί καθ' έξιν ή 
κατ' έπάγγελμα έγκληματικότητος, ό δικαστής έχει τήν εύ- 
χέρειαν, νά καταγνώση τάς προμνησθείσας κυρώσεις καί 
όσόκις κατά τήν κρίσιν του πρόκειται περί «ΐίιαιτέρως έπι- 
κινδύνου» δράστου.

"Αλλως άντιμετωπίΖει ό νομοθέτης τήν έξ όμελείας 
τέλεσιν τινός τών τοιούτων πράξεων, πρός καταστολήν τών 
όποιων θεωρεί έπαρκή τήν όπειλήν φυλοκίσεως 1 μέχρι 
5 έτών καί χρηματικήν ποινήν 10.000 μέχρις 1.000.000 
δραχμών (δρθρ. 6).

Είρήσθω, προσέτι, ότι, προκειμένου περί ποινικώς ά
νηλίκων δραστών (μή Οπερβάντων δηλ. τό 17ον έτος τής 
ήλικίας των), ό νομοθέτης ύπογορεύει (δρθρ. 15 παρ. 1) 
τήν έν προκειιμένω έφαρμογήν τών περί «άνηλίκων έγκλη
ματιών» διατάξεων τών δρθρ. 121 έπ. Π.Κ., τά όποια ύ- 
ποβόλλουν τούς μέν παϊδας καί έφήβους εις άναμορφωτικά 
μέτρα, τούς δ' ύπερεπικινδύνους έφήβους εις ποινικόν οω- 

, φρονισμόν. Θά ήδύτατό τις, ούχ ήττον, νά παρατηρήση, 
σχετικώς, ότι παρεϊλκεν ή διάτοξις αϋτη, διότι οί περί άνη
λίκων όρισμοί τοϋ γενικού μέρους τοϋ ποινικού κώδικος 
άνήκουν εις τάς θεμελιώδεις έκείνας διατάξεις, άπό τών 
όποιων ούδεμία άπολύτως παρέκκλισις είναι έπιτρεπτή έκ 
μέρους οίουδήποτε ειδικού ποινικού νόμου. Ούχί όρθώς, 
έξ άλλου, μνημονεύεται τό μέν δρθρ. 133 Π.Κ., διότι τούτο

Παρασκευή πλακιδίου χασίς. Τό Ν.Δ. 743)1970 τιμωρεί τόν 
παραακευάζοντα είδη μονοπωλείου ναρκωτικών.

άναφέρεται εις μετεφηβικής ήλικίας άνηλίκους, ένψ ένταϋ- 
θα πρόκειται μόνον περί τών ποινικώς άνευθύνων παίδων 
καί έφήβων, τό δ' δρθρ. 128 Π.Κ. διότι άφορρ εις πταί
σματα άνηλίκων, ένψ τά ύπ' αύτοϋ προβλεπόμενα έγκλή- 
ματα, συνιστοϋν πλημμελήματα ή κακουργήματα.

Τέλος, τό Ν.Δ. 743)1970, πρός τόν σκοπόν έπιβρα- 
βεύοεως τής τυχόν έκδηλωθείσης έμπράκτου μετάνοιας τοϋ 
κατηγορουμένου ή τοϋ έκτίοντος ποινήν ένεκέν τίνος τών 
ώς άνω παραβάσεων, άπομακρύνεται, έν μέρει, τών άντι- 
στοίχων πρός τήν προσωρινήν καταδίκην καί τήν ύφ' όρον 
όπάλυσιν όρισμών τοϋ ποινικού κώδικος, όρϊΖον, ότι, δν 
ούτος «οικεία βουλήσει» συνετέλεσε, πρό τής καταδίκης 
του ή διαρκούσης τής έκτίσεως τής ποινής του, «ούσιω- 
δώς» εις τήν «άνοκάλυψιν καί έξάρθωσιν συμμορίας» έπι- 
διδομένης εις διόπραξιν τοιούτων πράξεων: α) τό δικαστή- 
ριον, δν ήθελε πεισθή περί τούτου, «διατάσσει έν τη όπο- 
φάοει αύτοϋ» — ήτοι, μετά τήν άπογγελίαν τής κυρώσεως— 
«τήν άναστολήν έκτελέσεως τής καταγνωσθείσης ποινής, 
άσχέτως συνδρομής τών άρθρων 99 καί 100 τοϋ Ποινικού 
Κώδικος, έπί διάστημα δύο μέχρις εϊκοσιν έτών, έφαρμο- 
Ζομένων κατά τά λοιπά καί έν προκειμένω άναλόγως τών 
άρθρων 101 παρ. 2 καί 102 έως 104 τοϋ Ποινικού Κώ
δικος» (δρθρ. 8 παρ. 1)' β) «μετ' άπόφασιν τού δικα
στηρίου, έκδιδομένην» — διαρκούσης τής έκτίσεως τής ποι
νής— τή αιτήσει τού καταδικασθέντος «ή τη αιτήσει τής δι- 
ευθύνσεως τοϋ καταστήματος έν ώ ούτος κρατείται, ώς καί 
τη αιτήσει τοϋ Είσαγγελέως», άπολύεται τών φυλακών ύφ’ 
όρον, «έφαρμοΖομένων κατά τά λοιπό άναλόγως τών δια
τάξεων τών άρθρων 106 έως 110 τοϋ Ποινικού Κώδικος» 
(δρθρ 8 παρ. 2).

ti) ΑΙ παρεπόμενα: ποιναί.
Έν τψ πλαισίω τής περί ναρκωτικών νομοθεσίας προ- 

βλέπονται — έκτος τών άνωτέρω κυρίων ποινών — καί παρε
πόμενοι τοιαϋται, όσόκις πρόκειται περί μετεφηβικής ήλικίας 
ή ένηλίκων δραστών (διότι τούς μή ύπερβάντας τό 17ον 
έτος, ρητώς εξαιρεί τούτων τό όρθρ. 15 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 
743)1970), ώς περαιτέρω κύρωσις τής παραβάσεως τών 
άρθρων 3 καί 4 αύτοϋ' ήτοι:

1ον) Ή — άνεξαρτήτως τών παρά τής κειμένης νομο
θεσίας προβλεπομένων πειθαρχικών ή διοικητικών κυρώσε
ων— (δυνητική) όπαγόρευσις τοϋ ύπό τοϋ καταδικασθέντος 
άσκουμένου έπαγγέλματος, έπί 1 έως 5 έτη, ύπό τήν διττήν 
προϋπόθεσιν ότι «ή τελεσθεϊσα παράβαοις έχει σχέσιν πρός 
τό έπάγγελμά» του, ή δ' άσκησις αύτοϋ «έγκυμονεϊ κινδύ
νους διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν ή ύγείαν» (δρθρ. 11 παρ.
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1) · H τοιαύτη άπογόρευσις άρχεται άπό τής λήΕεως τής 
έπιθληθείσης στερητικής τής έλευθερίας ποινής. Εις περί- 
πτωσιν δέ καθ' ήν έχει έπιβληθή καί μέτρον τι άσφαλείας 
(οϊον λ.χ. ό έγκλεισμός εις θεραπευτικόν κατάστημα) ή 
μόνον τούτο ή άπογόρευσις οϋτη έρχεται άπό τής λήΕεως 
τοϋ μέτρου (όρθρ. 11 παρ. 2). Εάν ή άσκησις τοϋ επαγ
γέλματος τοϋ κατοδικασθέντος προϋποθέτη τήν ΟπαρΕιν 
καί λειτουργίαν καταστήματος (λ.χ. κέντρου διασκεδάσε- 
ως) ή γραφείου, εις τήν έν λόγω παρεπομένην ποινήν πε
ριλαμβάνεται καί ή παϋσις τής λειτουργίας των έπί -ίσον 
χρονικόν διάστημα (όρθρ. 11 παρ. 3). Τέλος, διαρκούοης 
τής άπαγορευσεως, ό κοταδικασθείς ούτε προσωπικώς οϋτε 
δΓ άλλου δύναται νά άσκηση τό έπόγγελμά του, διότι, άλ
λως,. τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις 1 έτους καί χρη
ματικής ποινής (όρθρ 11 παρ. 4).

2ον) Η — έπιβαλλομένη «ύπό τοϋ δημοσίου συμφέρον
τος πολλαχώς, μάλιστα δέ πρός πρόληψιν διαδόσεως των 
ναρκωτικών»— (υποχρεωτική) δημοσί^υσια τής καταδικα- 
στικής άποφάοεως (έν όλω ή περιληπτικώς), έντός δέκα 
τό πολύ ήμερων όφ' ής κατέστη αϋτη όμετόκλητος, εις μίαν 
ή πλείονας έφημερίδας τής πρωτευούσης ή τοϋ τόπου τε- 
λέσεως τής πράΕεως ή τής κατοικίας τοϋ κατοδικασθέντος, 
δαπάναις τοϋ όποιου καί πραγματοποιείται (όρθρ. 12 Ν. 
Δ. 743)1970, δμοιον πρός τό όρθρ. 6 Ν.Δ. 3084)1954' 
πρβλ. όρθρ. 68 Π.Κ.).

Εκτός, όμως, των ρητώς προβλεπομένων ύηδ τής περί 
ναρκωτικών νομοθεσίας, ώς άνω παρεπομένων ποινών, εις 
τήν κυριαρχικήν κρίσιν τοϋ άπαγγείλαντος τήν καταδικα- 
στικήν άπόφασιν δικαστοϋ έναπόκειται, όπως — κατ' έφαρ- 
μογήν τών γενικών όριαμών (όρθρ. 61 Π.Κ.) — έπί καταδί
κης εις φυλάκισιν, καταγιγνώσκη «άποστέρησιν τών πολιτι
κών δικαιωμάτων διάρκειας ένός μέχρι πέντε έτών, μόνον 
έόν ή έπιθληθεϊσα ποινή είναι τουλάχιστον ένιαύσιος καί 
έάν ή τελεσθείσα πράΕις ώς έκ τών αίτιων, τοϋ είδους καί 
τοϋ τρόπου τής έκτελέσεως αυτής καί τών λοιπών έν γένει 
περιστάσεων, μαρτυρή παρά τώ πράττοντι ήθικήν διαστρο
φήν χαρακτήρος». "Οθεν, όρθώς κρίνεται ύπό τής νομο
λογίας ώς έπαρκές αίτιολογικόν πρός έπιβολήν τής παρεπο- 
μένης ταύτης ποινής, ή έν τή όποφάσει βεβαίωσις ότι ό 
κατηγορούμενος «διενεργεί έκ συστήματος έμπόριον ναρ
κωτικών ούσιών».

ιιι) Τά μέτρα άσφαλείας.

Παραλλήλως, πρός τάς προεκτεθείσας ποινικός κυρώ
σεις (κυρίας καί παρεπομένας ποινάς), προβλέπονται έπι 
τού προκειμένου καί τό μέτρα άσφαλείας τής δημεύσεως 
καί τής άπελάσεως. Οϋτω:

1 ον) - Επί καταδίκης διά παράβασιν έκ δόλου ή έΕ 
όμελείας τών όρθρ. 3 καί 4 τό δικοστήριον διατάσσει ύπο- 
χρεωτικώς τήν δήμευσιν πάντων τών άντικειμένων άτινα 
παρήχθησαν έκ τής πράΕεως, τού τιμήματος αύτών, τών 
δι αύτών κτηθέντων, ώς καί πάντων τών άντικειμένων, 
ότινα έχρησίμευσαν ή ήοαν προωρισμένα διά τήν τέλεσιν

τής πράΕεως, είτε ταϋτα άνήκουν εις τδν αύτουργόν, είτε 
εις τινα τών συμμετεχόντων καί άδιαφόρως έάν ή πρόΕιε 
έτελέσθη έκ δόλου ή έΕ όμελείας» (όρθρ. 10 παρ. 1). Τήν 
δήμευσιν «δύναται νά διατάΕπ τό δικοστήριον καί άνευ τής 
καταδίκης ώρισμένου προσώπου, έπί τή τελεσθείση πράΕει» 
(όρθρ. 10 παρ. 2).

Κατά πάσαν περίπτωσιν αί ναρκωτικοί ούσίαι δημεύ
ονται' »έφ' όσον δέ αΰται τυγχάνουν χρήσιμοι εις νοση
λευτικά ίδρύμοτα ή πανεπιστημιακά έργαστήρια παραδίδον- 
ται εις ταϋτα κατόπιν άποφάσεως τοϋ Υπουργού Κοινωνι
κών 'Υπηρεσιών μετά γνώμην τής Επιτροπής Ναρκωτικών. 
Μή συντρεχούσης τοιαύτης περιπτώσεως τό άρμόδιον συμ- 
βούλιον πλημμελειοδικών, προτάοει τοϋ Είσαγελέως, δια- 
τάσσει τήν καταστροφήν αύτών άνεΕαρτήτως άσκηθείσης 
ή μή ποινικής διώΕεως. Ή  καταστροφή ένεργείται έν μέν 
ταϊς έπαρχίαις ύπό έπιτρσπής συγκρστουμένης ύπό τοϋ Εί- 
οαγγελέως, τοϋ Διοικητοϋ Χωροφυλακής καί τού Νομάρχου 
ή άλλου υπαλλήλου τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσι
ών, έν δέ ταϊς Αθήναις κατά τά ύπό τοϋ άρθρ. 7 τοϋ Α.Ν. 
2430)1940 «περί τροπσποιήσεως καί συμπληρώσεως του 
Ν. 5539)1932 ' περί Μονοπωλίου Ναρκωτικών'1» όριΕό- 
μενα (άρθρ. 10 παρ. 3).

2ον) Προκειμένου περί άλλοδαπών, ένηλίκων ή άνηλί- 
κων, καταδικαΕομένων έπί παραβάσει τών διατάΕεων τού 
Ν.Δ. 743)1970, «τό δικοστήριον διατάσσει ύποχρεωτικώς 
τήν ισόβιον άπέλαοιν τούτων έκ τής χώρας, ήτις έκτελεϊ- 
ται μετά τήν έκτισιν τής κοταγνωσθείσης ποινής» (άθρ. 
16 παρ. 2). Ή  διάταΕις αϋτη άποτελεϊ καινοτομίαν τοϋ έν 
λόγω διατάγματος.

ΈΕ έτέρου, προκειμένου περί έφήβων παραβατών τών 
υπαγορεύσεων αύτοϋ, ύποβληθέντων εις τό έγκληματοπρο- 
ληπτικόν μέτρον τοϋ περιορισμού έντός σωφρονιστικού κα
ταστήματος (άρθρ. 127 Π.Κ.), ή ύπό τοϋ άρθρ. 129 Π.Κ. 
ρυθμιΕομένη ύφ’ όρον άπόλυσίς των, δύναται νά διαταχθή, 
μόνον μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ έλαχίστου όρου τής αύ- 
τόθι παραμονής των (άρθρ. 15 παρ. 3).

ιν "Ετεραι συνέπειαι.

Επί τής καταδίκης διά τινα τών έν άρθρ. 3 καί 4 τοϋ 
Ν.Δ. 743)1970 πράΕεων, διατάσοεται ύπό τοϋ δικαστηρίου 
ή έκτάπισις τοϋ κατοδικασθέντος (πλήν άν οΰτος είναι ά- 
νήλικος), διάρκειας τριών μέχρι πέντε έτών, «μακράν τοϋ 
τόπου κατοικίας ή καταγωγής αύτοϋ καί μακράν τής θα
λάσσης, τών νήσων καί τών συνόρων». Ή  έκτάπισις έκτε- 
λεϊται έπιμελεία τοϋ είσαγγελέως τοϋ τόπου τής έκτίσεως 
τής ποινής καί τών άρμοδίων άστυναμικών άρχών, εύθύς 
μετά τήν έκτισιν τής ποινής (άρθρ. 16 παρ. 1).

Τοιουτοτρόπως, ό νομοθέτης τοϋ νέου διατάγματος 
έπανέρχεται εις συνέπειαν τής ποινικής καταδίκης, ήν είχε 
καθιερώσει τό όρθρ. 25 τοϋ Νόμου 5539)1932, όλλά κα
τάργησε τό Ν.Δ. 3084)1954 διά τοϋ άρθρ. 14, έπί τφ 
λόγω ότι αϋτη «έπεκρίθη ύπό τής έπιστήμης ώς άπρόσφο- 
ρος έΕ άπόψεως σωφρονιστικής καί κοινωνικής».
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Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπού άπό τήν ώραίαν έκδήλωσιν. Διακρίνονται: Ό  Αρχηγός AJI. κ. Γιαννούλης, ό 
'Γπαρχηγός κ. Καλτσάς, ό Άστυν. Δ) ντής ’Αθηνών κ. Δασκαλόπουλος, ό Δ) ντής Πειραιώς κ. Άδαμόπου- 
λος, δ Δ) ντής τής Γ.Σ.Π.Α. κ. Τσιπρούδης, ό ’Αρχηγός τών Παιδικών Κατασκηνώσεων ’Αστυνόμος Β' κ.

Κυριαζής καί πλεϊστοι έκ τών παρευρεθέντιυν.

ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Ή  Ηγεσία τής 'Αστυνομίας Πόλεων 

έλαβε τήν ώραίαν άπόφασιν νά τιμήσπ 
τούς κατωτέρους Αστυνομικούς ύπαλ- 
λήλους, όποδεικνύουσα έμπράκτως τό 
ύπέρ αυτών ειλικρινές ένδιαφέρον καί 
τήν στοργήν της.

Οΰτω, τό Άρχηγεϊον 'Αστυνομίας 
Πόλεων ώργάνωοε μέ πολλήν έπιτυχίαν 
δεξίωσιν πρός τιμήν τών κατωτέρων ά- 
στυνομικών υπαλλήλων εις τάς Παιδικός 
Κατασκηνώσεις τοΰ Σώματος εις "Αγιον 
Άνδρέαν 'Αττικής.

Παρέστησαν ό έχων τήν πρωτοβου
λίαν τής εύγενοϋς χειρονομίας 'Αρχη
γός τής 'Αστυνομίας Πόλεων κ. Κων) 
νος Γιαννούλης, ό Ύπαρχηγός κ. Γεώρ
γιος Καλτσάς, ό 'Αστυνομικός Διευθυν
τής 'Αθηνών κ. Νικόλαος Δασκαλόπου- 
λος ό 'Αστυνομικός Διευθυντής Πειραι
ώς κ. Ταξιάρχης Άδομόπουλος καί ό 
Δ)ντής τής Υ.Σ.Π.Α. κ. Άχιλλεύς Τοι- 
προύδης. 'Εκπρόσωποι τοΰ έπιστημονι- 
κοΰ, δημοσιογραφικού καί καλλιτεχνικού 
κόσμου τής Χώρας μας, ώς καί τών Τη
λεοπτικών Δικτύων καί πλήθος κόσμου.

Εις τήν δεξίωσιν έλαβον μέρος 80 
Άρχιφύλακες, Ύπαρχιφύλακες καί 'Α 
στυφύλακες τών 'Αθηνών καί τού Πει
ραιώς μετό τών οικογενειών των.

Τοιαύτη έκδήλωσις πρός τιμήν κατωτέ
ρων, διά πρώτην φοράν λαμβάνει χώραν 
καί οί παρευρεθέντες έξησαν όληαμονή- 
τους καί συγκινητικός στιγμάς. Κατό τήν 
διάρκειαν τής ώραίας έκδηλώσεως ώμί- 
λησεν δΓ όλίγων ό 'Αστυνομικός Δ)ντής 
κ. Τσιπρούδης, δστις είπε τό έξής:

«Κύριε ’Αρχηγέ,

Κύριοι Άατ)κοΙ Δ)νταΙ ’Αθηνών καί Πει
ραιώς.

Κιιρίαι καί Κύριοι.

Αίοθανόμεθα βαθείαν αυγκίνηαιν καί με- 
γάλην χαράν πού παρεορίσκεσθε κοντά μας 
τήν στιγμήν αΟτήν. Διά τής παρουσίας σας 
τιμάτε καί λαμπρύνετε τήν συγκέντρωσίν
μας·

Ή  σημερινή δεξίωσις πραγματοποιείται 
τή πρωτοβουλία τοΟ ’Αρχηγού τοδ Σώμα
τός μας κ. Κων. Γιαννούλη καί τή συμπα- 
ραστάαεί τοδ ’Αστυνομικού Διευθυντοδ ’Α
θηνών κ. Νικολάου Δασκαλοποΰλου, τών 
δποίων είναι γνωστή ή συμπάθεια καί τό 
άμέριστον ένδιαφέρον των ιδίως διά τούς 
κατωτέρους ’Αστυνομικούς ύπαλλήλους.

Προσέτι ή παρουσία τών διακεκριμένων 
καί Σεβαστών προϊσταμένων μας μαρτυρεί 
έμπράκτως τήν, έκ κορυφής, έκπορευομένην 
στοργήν καί άγάπην πρός δλους τούς ’Α
στυνομικούς 'Γπαλλήλους.

Ή  συγκέντρωσις αύτή 6ι* ήμάς έχει ι
διαιτέραν αξίαν καί σπουδαιότητα, διότι 
γίνεται πρός τιμήν κατωτέρων ’Αστυνομι
κών ’Υπαλλήλων, οΐτινες έχουν πλήρη συν- 
αίσθησιν τής άποστολής των καί βαθείαν 
άντίληψιν τών ύποχρεώσεών των, άποτε- 
λοδντες τδν «άκρογωνιαίον λίθον τοδ δλου 
’Αστυνομικού Οικοδομήματος».

Κοντά μας έπίσης μέ πολύν χαράν βλέ- 
πομεν έκλεκτούς έκπροσώπους τοδ προσφι
λούς δημοσιογραφικού κόσμου, τών τηλεο
πτικών δικτύων ΓΕΝΕΔ καί ΕΙΡΤ οΐτινες 
συνεργάζονται πάντοτε άρμονικώς μετά 
τής ’Ααυνομίας καί ύποβοηθοδν παντοιοτρό- 
πως τό δψιστον Έθνικοκοινωνικόν έρτον 
αύτής.

Ώ ς Δ) ντής τής ΓΣΠΑ έκφράζω τάς θερ- 
μάς εύχαριστίας μας, πρός τούς έκπροσώ

πους τής Ένώσεως Άποστράτων Άξιυ>- 
ματικών Άστυν. Πόλεων, οί δποίοι μάς 
τιμούν διά τής παρουσίας των, πρός τούς 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον συνδραμόντας φί
λους ιιας είς τήν ώραίαν καί εύγενή προ- 
σπάθειάν μας διά τήν εύόδωαιν τής άπο
στολής τών παιδικών κατασκηνώσεών μας 
καί πρός τούς λοιπούς προσκεκλημένους 
μας, οΐτινες έσπευσαν νά μάς τιμήσουν.

Είς τάς παιδικάς ταύτας Κατασκηνώ
σεις τοδ Α.Α.Π. τά τέκνα τών έν ένεργείφ 
καί συντάξει ’Αστυνομικών διέρχονται τάς 
διακοπάς των είς τόν γραφικώτατον τοδ- 
τον χώρον μέ χαράν καί εύχαρίστησιν Οπό 
τάς καλλιτέρας δυνατάς συνθήκας τάς πα- 
ρεχομένας είς κατασκηνώσεις, πλαισιοόμε- 
να πάντοτε μέ πατρικήν στοργήν καί άγά
πην.

Ή  έφετεινή Κατασκηνωτική Περίοδος, 
ήτις έν αυνόλφ έφιλοξένησε περίπου 450 
παιδιά άμφστέρων τών φύλων, λήγει αι
σίως αδριον ύπό τάς καλλιτέρας προϋποθέ
σεις. Εδχόμεθα μέ τήν βοήθειαν τοδ θεοδ 
τό 1973 νά λειτουργήση ύπό έτι εύνοΐκω- 
τέρας συνθήκας.

Σάς εύχαριστοδμεν»

Μετό τόν κ. Δ)ντήν τόν λόγον έλα- 
βεν ό ’Αρχηγός τών Παιδικών Κατασκη
νώσεων Αστυνόμος Β ' κ. ΚυριαΖής, δ- 
στις άνέλυσεν διεξοδοδικώς τό έπιτελε- 
σθέν κστά τήν έφετεινήν περίοδον £ρ- 
γον.

Ή  Μουσική τής Αστυνομίας Πόλεων 
έπλοισίωσε τήν έκδήλωσιν καί, ύπό τούς 
ήχους της, οί Άρχιφύλακες, Ύπαρχιφύ- 
λακες καί Αστυφύλακες μετά τών οικο
γενειών των έχόρεψαν μέ τήν Ηγεσίαν 
τού Σώματός των λεβέντικους δημοτι
κούς χορούς.
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------------------  Καθηγητοΰ Ψυχιατρικής και Νεύρο- _____________
λογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Οί όροι όρμέμφυτον καί ένστικτον δέν διαχωρίζονται 
σαφώς άπ άλλήλων. Υπάρχουν δέ διάφοροι ορισμοί αυτών 
άπό τούς όποιους καταφαίνεται ή στενή συνάφεια τών δύο 
έννοιών. Θά προτάΕωμεν ορισμόν τινα τού ένστικτου άπό 
τόν όποιον καθίστανται πρόδηλα τά άνωτέρω. Έν συνεχείρ 
διά παραδειγμάτων θά προσπαθήσωμεν νά καταστήσωμεν 
σαφές, τί είναι τό όρμέμφυτον καί τί τό ένστικτον καί πώς 
δύνανται περίπου νά διακριθοϋν άλλήλων. «“Ενστικτον είναι 
ή εις τά έμβια όντα, τά Ζώα καί τόν άνθρωπον, πλήρως διαμε- 
μορφωμένη ψυχοβιολογική προδιάθεσις, ήτις είναι προεσχη- 
ματισμένη καί κληρονομείται. ΈΕωτερικεύεται δ' αϋτη εις 
ΰλλας μέν περιπτώσεις ευθύς μετά τήν γέννησιν, εις άλ
λος δέ μετά χρόνον τινά έΕελίΕεως. Βάσει τής προδιαθέ
σεων τούτης ύπάρχει ή τάσις νά προσέχη Ζώόν τι ή ό 
άνθρωπος ιδιαιτέρως άντικείμενα ώρισμένου είδους ή κατα
στάσεις καί μετά τήν άντίληψιν ένός τοιούτου άντικειμέ- 
νου, ήτις (άντίληψις) εις ώρισμένας τούλάχιστον περιπτώ
σεις είναι συναισθηματικώς έχρωματισμένη, αισθάνεται τό 
Ζωον ή ό άνθρωπος τήν τόσιν νά άναπτύΕη ώρισμένην πρα- 
Ειν (δραστηριότητα), άναφερομένην εις τό έν λόγω άντι- 
κείμενον».

Κατά τόν άνωτέρω όρισμόν ή έμφυτος τάσις πρός τι 
χαρακτηρίζεται ώς όρμέμφυτον, ή έΕωτερίκευσις τής τά
ξεων ταύτης διά σειράς κινήσεων καί πράΕεων είναι τό 
ένστικτον. Τό ένστικτον, δηλοδή, είναι καθωρισμένος τρό
πος συμπεριφοράς καί δροστηριότητος, τό όρμέμφυτον ή 
τάσις ή άγουσα εις τήν χρησιμοποίησιν του τρόπου τούτου 
ένεργείας καί δροστηριότητος. Λόγω τής στενής συνάφειας 
τών δύο άλληλοδιαδόχων έκδηλώσεων, πολλοί δέν διαχω- 
ρίΖουν ταύτας, άλλά θεωρούν αύτάς ώς ένιαίον σύστημα 
άντι δράσε ως τού Ζώου ή τού άνθρώπου εις έρεθισμόν τινα 
τού οργανισμού του έκ τών έσω ή έκ τών έΕω έκπορευό- 
μενον καί όμιλοϋν γενικώς περί ένστικτων έκδηλώσεων.

Διά παραδειγμάτων, τά όποια κατωτέρω θά άναφέρω- 
μεν, θά κατανοηθοΰν τά άνωτέρω θεωρητικώς διατυπωθέν- 
τα. Θά προταχθούν όμως άλλου είδους έκδηλώσεις τού 
άνθρωπίνου οργανισμού, αίτινες θά υποβοηθήσουν εις τήν 
κατανόησιν τών όρμεμφύτων καί ένστικτων.

Εάν εις τόν οφθαλμόν ήμών είσέλθη κόκκος κόνεως 
κλείομεν πάραυτα τά βλέφαρα τών οφθαλμών. Αμέσως δέ 
τίθεται έν λειτουργία ό δακρυγόνος άδήν ούτως, ώστε διά 
τής άπεκκρίσεως τών δακρύων αποβάλλεται έκπλυνόμενον 
τό άλλότριον σώμα. Καθ' όμοιον τρόπον κλείομεν άποτό- 
μως τά βλέφαρα όταν έν σκοτεινώ δωματίω άναλάμψη αί- 
φνιδίως μία ισχυρά άκτίς φωτός. Έπιπροσθέτως εις τήν 
περίσταοιν ταύτην αί κόραι τών οφθαλμών συστέλλονται 
ταχέως.

Η άπόταμος σύγκλεισις τών βλεφάρων καί ή συστολή 
τής κόρης, τά δύο ταϋτα κινητικά φαινόμενα έπέρχονται 
αύτομάτως χωρίς μάλιστα νά δυνάμεθα νά τά έμποδίοω- 
μεν. Τά έν λόγω φαινόμενα καλούνται άντανακλαστικό.

Διά τούτων ή φυσις ένεργοΰσα λίαν ταχέως προστατεύει 
τόν οφθαλμόν άπό βλάβης τινός.

“Ας άναφέρωμεν τό άντανακλαστικόν τού βηχός. Έάν 
εις τόν φάρυγγα ήμών διεισδύση καπνός ή κόνις, βήχορεν 
έπί τω σκοπώ νά έκδιωχθή τό αίτιον τό προκαλέσαν τόν 
βήχα. "Αλλο άντανακλαστικόν είναι ή έκκρισις τού σιέλου. 
Ή  λήψις φαγητών άλλά καί ή όσμή καί ή θέα φαγητών έπι- 
φέρει αύτομάτως σιελόρροιαν, επιφέρει δηλαδή τό άντα- 
νακλαστικάν φαινόμενον τής έκκρίσεως σιέλου.

Γνωστόν εις όλους έΕ ιατρικής έΕετάσεως είναι έν 
άλλο άντανακλαστικόν, τό καλούμεον άντανακλαστικόν τής 
έπιγονατίδος. Ό  ίστρός καταφέρει διά μικρός σφύρας έν 
έλαφρόν πλήγμα εις τόν τένοντα τής έπιγονατίδος. Ή  κνή
μη εκτινάσσεται.

Εις τά άντανακλαστικά έν γένει προηγείται αισθητικός 
έρεθισμός (άφής, άγχους) καί έπακολουθεϊ κινητικόν φαι- 
νόμενον. Όριαμένον δέ αισθητικόν έρέθισμα έπιφέρει ώ- 
ρισμένον πάντοτε κινητικόν άποτέλεσμα, ώστε ύπάρχει στε
νή συνάφεια μεταΕύ τών δύο τούτων γεγονότων ύπό τής 
φύσεως καθωρισμένη. Επειδή τό έν λόγω άντανακλαστικά 
ένυπάρχουν εις τόν οργανισμόν, καθορισθέντα ύπό τής φύ
σεως, λέγονται έγγενή άντανακλαστικά.

Ταύτα είναι καθαρώς φυσιολογικοί λειτουργίας είναι 
ένεργήματα τού νευρικού συστήματος, μή έχοντα ούδεμίαν 
σχέσιν πρός ψυχικός λειτουργίας.

Ο οργανισμός όμως τού τε Ζώου καί τού άνθρώπου έχει 
τήν ιδιότητα νά δημιουργή τεχνητά άντανακλαστικά. Έγέ- 
νοντο πειράματα εις τούς κύνας καί τά άλλα Ζώα καί διε- 
πιστώθη, ότι έγγενές τι άντανακλαστικόν δύναται νά μετα
τροπή εις διάφορον πως τού φυσιολογικού άντανακλαστι- 
κού, δηλοδή εις τεχνητόν άντανοκλαστικόν. Ώ ς  γνωστόν 
έπί τη θέα τού φαγητού έπέρχετσι εις τόν κύνα, ώς άλ
λωστε καί τόν άνθρωπον, έκκρισις σιέλου.

Αλλά διά πειραμάτων τά όποια έγένοντο ύπό τού φυ
σιολόγου Παυλώφ έπετεύχθη έκκρισις σιέλου ούχί διά τής 
θέας τού φαγητού, άλλά δΓ άλλου άσχέτου έρεθισμοϋ. Τού
το έγένετο ώς έΕής: Όταν ό κύων έβλεπε τό φαγητόν
ήχει ταυτοχρόνως κώδων ή ήνάπτετο έρυθρόν φώς. Ά φ ' 
οΰ έπανελήφθη τούτο πλειστάκις ήρκει μόνον ό ήχος τού 
κώδωνος ή ή λάμψις τού έρυθροϋ φωτός, ϊνα έπέρχηται 
ή έκκρισις σιέλου χωρίς ταυτοχρόνως νά παρέχηται φαγητόν 
ϊνα βλέπη τούτο ό κύων. Ή  έκκρισις δηλαδή τού σιέλου 
έπήρχετο ούχί έπί τή θέα τού φαγητού, όπερ άποτελεί τόν 
φυσιολογικόν τρόπον έκκρίσεως σιέλου, άλλά δΓ έρεθισμοϋ 
έντελώς άσχέτου. Εις τό φαινόμενον τούτο έδόθη ή ονομα
σία «έΕηρτημένον άντανοκλαστικόν». Τούτο δέν άποτελεί 
έγγενή ιδιότητα τού οργανισμού έΕ ύπαρχής ύπάρχουσαν, 
άλλ' άποκτάται διά τής άσκήσεως καί έκγυμνόσεως (μα- 
θήοεως).

Εις τά πλεϊστα τών άνωτέρω έγγενών άντανακλαστικών 
οϊον τού τής συστολής τών κόρων τής κλείσεως τών βλε
φάρων, τού βηχός τής έκκρίσεως τού σιέλου, διαπιστοϋται



Σπουδαιοτάτη είναι ή πρός τδ παίζειν, δρμή. Ή  δρμή αδτη 
διακυβερνφ τήν δραστηριότητα τοδ παιδός. Αι& τδν παϊδα, 
έπίαης διά τά μικρά ζώα, τό παίγνιον είναι αύτοσκοπός

Ή  έμφυτος τάσις πρός τι χαρακτηρίζε
ται ώς όρμέμφντον, ή έξωτερίκευσις της 
τάσεως ταυτής διά σειράς κινήσεων και 
πράξεων είναι τό ένστικτον. Τό ένστι
κτον, δηλαδή, είναι καθωρισμένος τρό
πος συμπεριφοράς καί δραστηριότητος, 
τό όρμέμφυτον, ή τάσις ή άγουσα εις τήν 
χρησιμοποίησιν τοϋ τρόπου τούτου ένερ- 
γείας καί δραστηριότητος.

πάντοτε σκοπιμότης. Ή  τοϋ βηχός π.χ. άντανάκλασις έχει 
τόν οκοπόν όπως έκδιώΕη τά εις τόν φόρυγγα διεισδύσαν- 
τα άλλότρια σώματα. Ή  τοϋ σιέλου άντανάκλασις όπως 
προαγάγη τήν πέψιν.

Ύπάρχουσιν όμως καί άντανοκλαστικά άτινα δέν είναι 
άμιγή ένερΥήματα τοϋ νευρικού συστήματος, δηλαδή άμι- 
γεις φυσιολογικοί λειτουργίαι, άλλ' έχουν αχέσιν καί άνα- 
φέρονται εις ψυχικά γεγονότα καί δέν είναι πάντοτε σκό
πιμα, τουλάχιστον ούχί εύδιακρίτως σκόπιμα. Ούτως, όταν 
κατηγορηθή τις διά κάτι καί αίφνιδίως άποκαλυφθή ή ένοχή 
αύτοϋ καταλαμβάνεται ύπό φόβου καί άγωνίας, γίγνεται ώ- 
χρός καί κάθιδρως, παρουσιάΖει τρόμον των άνω καί κάτω 
όκρων. Ή  αιδώς καί τό όνειδος προκαλούν ώς γνωστόν 
έρυθρότητα τοϋ προσώπου, λόγω διευρύνσεως των αιμοφό
ρων άγγείων τοϋ προσώπου. Ή  λύπη ένίοτε δέ καί ή χαρά 
έπιφέρουν κλαυθμόν καί δάκρυα «Κοινόν τι χορό καί λύπη 
δάκρυά έστιν» (Ξενοφ. Ελληνικά Ζ ' α ' 22). Μία άνατρι- 
χιαστική ιστορία προκαλεϊ τό καλούμενον χήνειον δέρμα 
(τό δέρμα λαμβάνει τήν όψιν τοϋ δέρματος τής χήνας).

Εις τά περιπτώσεις ταύτας καί εις άλλος παρόμοιας 
πρόκειται έπίσης περί άντανακλαστικών, των λεγομένων 
νευροφυτικών άντανακλαστικών, διότι έΕαρτώνται ταϋτα έκ 
τοϋ νευροφυτικοϋ συστήματος. Εις ταϋτα ύπάρχει συμμετο
χή ψυχικού τίνος παράγοντος συνήθως συναισθηματικού. 
Δέν διοπιστοϋται όμως σαφής τι σκοπιμότης όπως εις τά 
πρώτα.

"Εχοντες ύπ' όψιν τά άντανοκλαστικά φαινόμενα, άς 
προχωρήσωμεν νϋν εις άλλα φαινόμενα διάφορα καί περι- 
πλοκώτερα των άντανακλαστικών δηλαδή εις τά ένστικτα.

Τί είναι έκεϊνο, όπερ καθοδηγεί τό μεταναστευτικόν 
πτηνόν, όταν τούτο έπιχειρη τό πρός τόν νότον ταΕείδιόν 
του; Τί όδηγεϊ τούτο όπίοω εις τά γεωγραφικά πλάτη ήμών; 
Τί τδ παρωθεί πρός κατασκευήν τής φωλεός καί τί τό κα
τευθύνει έν προκειμένω; Βάσει ποιας ίκανότητος οικοδο
μούν αί μέλισσαι, οί μύρμηκες, οί τερμϊται τάς πολλάκις 
μεγαλοπρεπείς αύτών κατοικίας; Αί άράχναι κατασκευά
ζουν τά άπό τεχνικής άπόψεως θαυμάσια δίκτυα των διά 
νά συλλαμβάνουν τήν λείαν των.

Είς πάντα ταϋτα έΕωτερικεύεται τάσις τις πρός κάτι 
καί έπιτελεϊται σειρά όλη κινήσεων καί πράΕεων, ύπάρχει 
δέ πάντοτε σκοπός τις, όστις πραγματοποιείται κατ’ άπολύ- 
τως έπακριβή τρόπον. Δέν έΕετάΖομεν έν τοϊς προκειμέ- 
νοις, έάν τό Ζώον τέλη έν έπιγνώοει, ότι διά μιας τοιαύτης 
ένεργείας, έκπληροϊ σκοπόν τινα. Εκείνο όμως τό όποιον 
διαπιστοϋμεν είναι, ότι έχαμεν φαινόμενα, ότινα έπιτελοϋν- 
ται διότι τό Ζώον τυγχάνει έκ τής φύσεως έΕωπλισμένον 
διά τής ίκανότητος πρός έκτέλεσιν αύτών, καί διότι τούτο 
ύπείκει είς μίαν έσωτερικήν παρώθησιν νά ένεργήση οϋτω 
πως. Οϋτως έχομεν τήν έσωτερικήν παρώθησιν πρός τι, τήν 
τάσιν, δηλαδή τό όρμέμφυτον, τδ όποιον δύναται νά χαρα- 
κτηρισθη ώς έσωτερικός έρεθισμός καί τό έπακολουθοϋν 
ένέργημα, τό ένστικτον. Τά δύο ταϋτα πραγματοποιούνται

άλληλοδιαδόχως άφ' έαυτών καί άναφαίνονται βάσει κλη- 
ρονουηθείοης διαθέσεως καί τάσεως.

Αναφέραμεν καί άλλα παραδείγματα πρός διασαφή- 
νισιν τών πραγμάτων. Οί γονείς τοϋ έκ τοϋ ώοϋ έκκολαπτο- 
μένου πτηνού άκολουθοΰσι τό πρδς διατροφήν αύτοϋ έν
στικτον. Ύπείκοντες είς έσωτερικήν ορμήν έφοδιάΖουν τόν 
νεοσσόν διά τροφής. Τούτο δέν έδιδάχθησαν οϋτε έμιμή- 
θησαν. Παρά ταϋτα κομι’Ζουν είς αυτό τήν τροφήν καί δή 
μόνον τήν είς αύτό κατά τε τό είδος καί τήν ποσότητα 
ώφέλιμον. Τό πρδς διατοοφήν τών τέκνων των ένστικτον 
τυγχάνει τοοοϋτον έντονον, ώστε νά μή δύνανται νά όντι- 
σταθώσιν είς αύτό.

Ωσαύτως, έν περιπτώσει κινδύνου τών τέκνων τά Ζώα 
ένστικτωδώς προβαίνουν είς τήν προστασίαν αύτών. Οϋτω 
ή όρρην νήσσα, ό αρρην χήν καί ό κύκνος έπί τη άπλή προσ
εγγίσει άνθρώπων ή κυνών, έμφανίΖονται έτοιμα, όπως προ- 
στατεύσωσι τά νεογνά των καί μάχονται δι’ αύτό. Είς τούτο 
παρωθούνται ύπό ένστικτου τάσεως. Αλλά καί αύτό τούτο 
τό μόλις έκκολαφθέν νεογνόν τής όρνιθος ευθύς άμέσως 
είναι είς θέοιν νά άναΖητήση καί λάθη τήν τροφήν ραμφί- 
Ζον κόκκους σίτου καί διακρίνουν αυτούς μεταΕύ άλλων 
παρομοίων κόκκων άκαταλλήλων όμως πρός διατροφήν. 
Πάντα ταϋτα όπιτελοϋνται αυτομάτως έΕ ίδιας ίκανότητος 
έτοιμης καί προκαθωρισμένης.

Ως τά παραδείγματα δεικνύουν, αί ένστικτώδεις ένέργειαι 
είναι αύτόματοι καί αυθόρμητοι καί ένέχουν σκοπιμότητα. 
"Οτι τοιαύτη τις συμπεριφορά τυγχάνει καθαρώς αύθόρ- 
μητος, περί τούτου πειθόμεθα, έάν λάβωμεν ύπ' όψιν, ότι 
ώσαύτως μικρά παιδία ήδη ένεργοϋσι κατά τόν αύτδν τρό
πον άνευ έπιγνώσεως περί τής σκοπιμότητος τών πράΕεων 
αύτών. Τά παιδία π.χ. έπιΖητοΰν τά άλλα παιδία ένστικτω- 
δώς. Τί άλλο είναι τούτο ή ένστικτος τάσις, ότι είς τούτους 
θά εϋρωσιν εύπροσδέκτους συμπαίκτας. Αισθάνονται, ότι 
μόνον παίδες δύνανται νά παίΕωσι μετά τούτων καί θά παί- 
Εωσι, όπως οΰτοι χρειάζονται τούτο. ΑΕιοοημείωτος τυγ
χάνει ή συμπεριφορά μικρών κορασίδων. Ούδόλως γνωρί
ζουν άκόμη, ότι είναι κορασίδες καί άκόμη περισσότερον 
ούδεμίαν περί τούτου έχουσιν ιδέαν τί σημαίνει τούτο. 
Παρά ταϋτα παίΖουν μετ' ίδιαΖούσης άγάπης τάς κούκλας 
των. "Οταν μεγαλώσουν καί έγκαταλείψουν τάς κούκλας 
των, στρέφονται πρός μικρούς παϊδας, θωπεύουσι τούτους, 
όπου συναντήσουν αύτούς. Τά μικρά άρρενα παιδία ούδέ- 
ποτε σχεδόν παίΖουν μέ κούκλες.

Τά άνωτέρω παραδείγματα, ειλημμένα είκη καί ώς 
έτυχε, παρέχουν τήν εύχέρειαν νά γνωρίσωμεν τάς έκδη- 
λώσεις έκείνας τών Ζώων καί τού άνθρώπου αϊτινες άπορ- 
ρέουν έκ τών όρμεμφύτων καί τών ένστικτων.

Δέν τυγχάνει πολλάκις εύχερές νά διαστείλωμεν τό 
ένστικτον άπό τό όρμέμφυτον. Διά τούτο έν τοϊς κατωτέρω 
θά όμιλοΰμεν άδιακρίτως περί όρμεμφύτου καί ένστικτου 
ή ένστικτου ή ορμής λαμβάνοντες ταϋτα ώς ταυτόσημα καί 
άποκαλούντές τι άλλοτε ώς ένστικτον, άλλοτε ώς όρμέμφυ-
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Μεταξύ τών ένστικτων έκδηλώσεων σπουδαιότατη είναι ή άνα- 
φερομένη εις τό ένστικτον τ·?;ς αΰτοσυντηρήσεως. 'Ο ίνΟρωπο; 
Οπείκων εις τήν έσωτερικήν τάοιν μεριμν^, διά τήν αΟτοσυν- 

τηρησίν του.

τον, άλλοτε ώς όρμήν, αναγκαζόμενοι πρός τοϋτο καί έκ 
τής καθιερωθείσης όρολογίας.

Ενστικτους έκδηλώσεις έχομεν πολλάς εις τόν άνθρω
πον.

Θά άναφέρωμεν έν συνεχεία μίαν πρός μίαν τάς ποι
κίλας ταύτας ένστικτους τάσεις τοϋ άνθρώπου, άλλαι τών 
όποιων άναφαίνονται άμα τή γεννήσει, άλλαι εις άλλον χρό
νον τής ήλικίας.

Εν πρώτοις άναιρέρομεν τό λεγόμενον ένστικτον τής 
αύτοσυντηρήσεως. Ο άνθρωπος ύπείκων εις τήν έσωτε
ρικήν τάσιν μεριμνά διά τήν αύτοαυντήρησίν του. Πρός τοϋτο 
ένεργεϊ καί πράττει ά,τι είναι άναγκαϊον διά νά διατηρή τόν 
εαυτόν του έν Ζωή. Τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως 
άναφαίνεται, άφοϋ ό άνθρωπος όπωσδήποτε λάθη γνώσιν 
τής ύπάρΕεώς του.

Τό ένστικτον τής αύτοσυντηρήσεως έΕυπηρετεϊται άπό 
δύο έτεοα έπί μέρους ένστικτα. Ταϋτα είναι τό ένστικτον 
τοϋ τρώγειν καί τό ένστικτον τής όμύνηή.

Τό ένστικτον τοϋ τρώγειν (καί πίνειν), ή όρμή πρός 
διατροφήν άναφαίνεται άπό τής πρώτης ήμέρας τής Ζωής. 
Ήδη τό νεογνόν αισθάνεται επιτακτικήν τήν άνάγκην όλί- 
γας ώρας μετά τήν γέννησίν του νά λάθη τροφήν. Γίγνετσι 
άνήσυχον, κραυγάΖει καί τελικώς έπιτελεϊ τήν λήψιν τής 
τροφής του δι’ άλληλοδιαδόχων κινήσεων χειλέων, γλώσ- 
σης καί φόρυγγος. Εις τήν περίπτωσιν τοϋ τρώγειν έχομεν 
άρχικώς μέν τήν όρμήν πρός λήψιν τροφής (τό όρμέμφυ- 
τον) είτα δέ τάς ένστικτους κινήσεις πρός λήψιν τής τρο- 
φής, δηλαδή τό ένστικτον, τών δύο τούτων φαινομένων 
όποτελούντων ένιαϊόν τι καί άδιάσπαστον: Διό δυνάμεθα 
νά όμιλώμεν άδιακρίτως περί όρμεμφύτου τοϋ τρώγειν ή 
ένστικτου τοϋ τρώγειν.

Τό ένστικτον άμύνης έΕυπηρετεϊ ώς έλέχθη τό ένστι
κτον αύτοσυντηρήσεως καί άναφέρονται άφ' οΰ τό άτομον 
προχωρήσει εις ώρίμανσιν καί δύναται νά κατανοή τόν κίν
δυνον. Εκδηλοϋται δέ κατά δύο τρόπους' ή διά τής φυγής 
πρό τοϋ κινδύνου ή διά τής έπιθέσεως ποός έΕουδετέρωσιν 
τοϋ κινδύνου. Καί αύτά τό άγοια Ζώα αισθανόμενα τόν κίν
δυνον ή τρέπονται εις φυγήν ϊνα σωθώσιν ή έπιτίθενται ΐνα 
έΕουδετερώσουν τόν κίνδυνον. Ό  άνθρωπος τό αύτό κά- 
μνει. Εις περίπτωσιν κινδύνου τρέπεται εις φυγήν, ϊνα όπο- 
φύνη τόν κίνδμνον ή έπιτίθεται διά νά έΕουδετερώση, τόν 
κίνδυνον. Άμφότεοα έκτελοϋνται ένστικτωδώς. Συναφείς 
ένστικτώδεις έκδηλώσεις όποφυγής τοϋ κινδύνου είναι άλ-
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λαι τινές, π.χ. ό άνθρωπος όποφεύγει κτύπημα διά ράβδου 
κύπτων καί έγείρων τόν βραχίονα διά νά προφυλαχθή. Αί 
κινήσεις αϋται έκτελοϋνται ούχί κατόπιν σκέψεως καί όπο- 
φάσεως, άλλ αύτουάτως καί άκουσίως δηλαδή ένστικτω- 
δώς. Γίγνεται δέ τοϋτο πρός ταχυτέραν καί άποτελεσμα- 
τικωτέραν έκτέλεσιν τής προφυλάΕεως.

Έτέρα λίαν σημαντικής σημασίας ένστικτος έκδήλω- 
οις είναι τό γενετήσιον ένστικτον, ή γενετήσιος όρμή. Είναι 
ή τάσις τοϋ ένός φύλου πρός τό έτερον, ή έλΕις αύτών. 
άσαφής, ακαθόριστος καί μή συνειδητή κατ' άρχάς, σαφώς 
καί συνειδητώς μετέπειτα έκδηλουμένη. Τούτου διοκρίνο
μεν τό καθαρώς βιολογικόν στοιχεϊον (γενετήσιος έπιθυ- 
μία) καί τό ψυχικόν στοιχεϊον, τό όποιον είναι έκεϊνον τό 
όποιον συλλήβδην όποκολοϋμεν έρωτα.

Ούδέν ώς γνωστόν εις τόν κόσμον διήγειρε καί άπη- 
σχόλησε τόν άνθρωπον τόσον ώς ό έρως τών δύο φύλω/. 
Ούδέν παρέχει καθημερινώς εις εύγενεϊς καί άγενείς άν- 
θρώπους τοσαύτην άφορμήν καί ύλικόν πρός συΖήτησιν καί 
διασκέδασιν οσον έν νεαρόν Ζεύγος νεονύμφων, ή μνη
στεία, ό γόμος ή παρέκκλισις μιάς νεαρός κόρης καί έν 
γένει πάσαι αί άλλαι περιπέτειαι τοϋ έρωτος. Υπέροχοι 
συΖητήσεις καί άγαν απερίγραπτα φληναφήματα, άθώα 
άστεϊα καί αίσχρολογίαι τοϋ ρυπαρωτέρου είδους έπιμαρ- 
τυροϋοι περί τής πανισχύρου συμμετοχής, ήν έχουσιν οί 
άνθρωποι εις πάν ά,τι σχηματίζεται πρός τόν γενετήσιον 
βίον.

Η γενετήσιος όρμή έκδηλοϋται υπό ποικοίλας μορφάς, 
άπό τής άγροίκου διοθέσεως μέχρι τής μάλλον τρυφερός 
όγόπης, άπό τήν καθαρώς σαρκικής έπιθυμίας μέχρι τής 
εύγενεστάτης πνευματικότητας. Αϋτη όνυψοϊ καί έΕευγε- 
νίΖει τόν άνθρωπον ή ύποβιβάΖει αύτόν ύπό τό Ζώα. Ύπό 
τήν εύγενή μορφήν τοϋ έρωτισμοϋ έκδηλοϋται αϋτη κατ' 
έΕοχήν εις τάς καλάς τέχνας (τήν λογοτεχνίαν, τήν Ζω
γραφικήν, τήν γλυπτικήν). Ούδέποτε έφησυχάΖουσα άπο- 
σκοπεϊ εις τήν συνένωσιν τών δύο φύλων, ήτις έκπληροϊ τήν 
άναπαραγωγήν έπίσης ένστικτωδώς έκδηλουμένην.

ΕΕ δλων τούτων καί άλλων πολλών καθίσταται έμφα- 
νής ή δύνομις τής γενετησίου όρμής καί άποκαλύπτεται πό
σον βαθέως έδράΖεται ή όρμή αϋτη.

Παρά τψ άνθρώπω τό γενετήσιον ένστικτον ώοιμάΖει 
βαθμηδόν έως δτου κατά τήν έφηβείαν προβάλλει ήδη σα
φές καί έντονον διατηρούμενον περαιτέρω καί ύφιέμενον 
κατά τήν πρσκεχωρημένην ήλικίαν.

Παρά τοϊς Ζώοις, συναφείς πρός τό γενετήσιον ένστι
κτον είναι ή όρμή συΖεύΕεως, ή τής κατασκευής τής φω
λεός, ή τής έπωόσεως καί διατροφής τών νεοσσών καί 
τής μερίμνης δΓ αύτά. Τό αύτά ύπό άλλην μορφήν δύναν- 
ται νά ίσχύσουν καί διά τούς άνθρώπους (άναΖήτησις τοϋ 
έρωτικοϋ συντρόφου, σύΖευΕις κλπ.).

Παρά τοϊς άνθρώποις, ιδιαιτέρως πρέπει νά τονίσωμεν 
τήν όρμήν μητρότητος τών γυναικών, εις όλιγώτερον βα
θμόν τήν όρμήν πατρότητος τών όνδρών.

Ετέρα όρμή είναι τό κατ' άγέλας Ζην τών Ζώων τό 
όποιον εις τόν άνθρωπον άποκαλεϊται κοινωνικόν ένστικτον. 
Ό  άνθρωπος ένστικτωδώς θέλει νά Ζή μετά τών όμοιων. 
Ύπείκει εις έσωτερικήν έπιταγήν νά Ζή όμαδικώς καί ούχί 
μονήρως. Ό  άνθρωπος έΕ ύπαρχής έΖησεν όμαδικώς λόγω 
τοϋ κοινωνικού του ένστικτου. «Κοινωνικόν άνθρωπος Ζώον 
πρός οϋς φύσει συγγένεια έστιν — Φύσει μεν έστίν άνθόω- 
πος Ζώον πολιτικόν» Αριστοτέλης. «Καί τοϊς θηρ'οις πόθος 
τις έγγίγνεται τών συντρόφων» (Ξενοφ. άπομν. 2).

Βάσει τοϋ κοινωνικού ένστικτου, οί άνθρωποι Ζοϋν ό
μαδικώς καί υποτάσσονται εις ένα άρχηγόν. Τοϋτο έΕηγεϊ 
έπίσης τήν συμπεοιφοράν τών όιτοπαίδων τών πόλεων νά 
σχηματίζουν όμάδας παντός είδους, έπίσης καί έγκλρμα- 
τικάς συμμορίας. Καί ό μάλλον άθώος συνεταιρικός βίος 
άνάγετοι, πλήν βεβαίως καί άλλων συνεργούντων στοιχε ων. 
κατά βάσιν εις συναγελαστικήν όρμήν. "Οτι ό άθλητισμός 
προσελκύει τόσον ρεγάλας μάΖας, δέν έΕηγεϊται βεβαίως 
μόνον έκ τής άγελαίας όομής, άλλά αϋτη συμμετέχει έν 
προκειμένω εις μέγαν βαθμόν.

Όρμή ιδιαιτέρας σημασίας είναι ή άρμη έπιθετ'κότη- 
τος καί καταστρεπτικότητος. Βάσει τής όρμής ταύτης άνεται 
τόσον τό Ζώον, όσον καί ό άνθοωπος εις πράΕεις βιαίας, 
σκληρός καί καταστρεπτικός. "Ολαι αί άπό άνθρώπου εις
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Κ Α Ι  Ε Ν Σ Τ Ι Κ Τ Α
άνθρωπον βλαπτικοί ένέργειαι έχουν ώς άφετηρίαν τήν 
συγκεκαλυμμένην ή άπροκάλυπτον ορμήν τής έπιθετικότητος 
καί καταστρεπτικότητος. Καί αύτό τό φαινόμενον τοϋ πο
λέμου καθ' έαυτό άνάγεται εις τήν ένστικτον ταύτην όμα-

, δικώς έκδηλουμένην έν συναρτήσει βεβαίως καί μέ άλλους 
έξωγενείς παράγοντας. Ή  πρός τόν πόλεμον ψυχική ενέρ
γεια έκπορεύεται έκ τού ένστικτου τούτου. Αλλωστε αί 
κατά τόν πόλεμον καί τάς κοινωνικός έΕεγέρσεις έγκλη- 
ματικαί καί καταστροφικοί πράξεις τών άτόμων αιτιολο
γούνται πλήρως ύπό τού ένστικτου τής έπιθετικότητος καί 
τής καταστροφής.

Έτέρα όρμή είναι ή πρός άπόκτησιν έπιβολής κύρους, 
ισχύος καί δυνόμεως. Ό  άνθρωπος έχει τήν τάσιν νά κυ
ρίαρχό τών άλλων, νά έπιβάλληται εις αύτοϋς καί ούτω 
νά άποκτά κύρος καί ίσχύν καί νά διευρύνη τόν ξωτικόν 
του χώρον. "Ηδη ό μικρός έν τφ οίκογενειακφ περιβάλλοντι 
έπιΖητεϊ δυνατότητας όπως σταθεροποιήση τήν θέσιν του 
καί έπεκτείνη ταύτην. "Οσω ύψηλοτέρα ή θέσις τού άν- 
θρώπου τόσω περισσότερον πληροί τούτον ή άνησυχία, όπως 
διασφάλιση τήν ισχυρόν κυρίαρχον θέσιν. Πός άνταγωνι- 
σμός ένάγεται εις τήν φιλοδοΕίαν, ήτις έκπηδά έκ τής ορ
μής πρός άπόκτησιν κύρους καί έπιβολής.

Ή  όρμή πρός άπόκτησιν κύρους καί έπιβολής κεϊται, 
όπως άλλως τε πόσαι αί όρμαί, έκεϊθεν τού καλού καί τού 
κακού. Εκείνο δμως άπερ παράγει αϋτη, ώς άποτέλεσμα 
καί δημιούργημα, δίδει συχνόκις εις τούς ήθικολόγους, α
φορμήν πρός κριτικήν. Διότι τά μέσα, δΓ ών ή όρμή τής 
ισχύος έπιβάλλεται, τυγχάνουσιν άπό άποψιν ήθικής, έπιτρε- 
πόμενα καί μή έπιτρεπόμενα. Ό -ύ π ό  τήν κακήν έννοιαν- 
έπιΖητών τήν έπιθολήν έπιτυγχάνει τούς σκοπούς του πα- 
ραμερίΖων τά τυχόν κωλύματα καί έΕουδετερώνων τόν άν- 
τίπαλον. Έάν διά φανερός βίας, ή άπό τής σκοτεινής κρύ
πτης, τυγχάνει μόνον Ζήτημα χαρακτήρος καί ήθικοΰ αι
σθητηρίου. "Οπου ούδέν άλλο βοηθεϊ παρεμβαίνει πολλά- 
κις ή συκοφαντία. Ή  μεγάλη σχολή τής συκοφαντίας, ώς

*  άποκαλεί ταύτην ό Νίτσε, έχει πάντοτε έΕαιρέτους διδα
σκάλους καί πολλούς έξοχους μαθητάς.

Ή  όρμή τής έπιβολής είναι δυνατόν νά άνυψωθή εις 
όρμήν άποκτήσεως δυνόμεως διά τής έΕουσίας. Ο άπλη
στος τής έΕουσίας είναι ό μέγας άδελφός τού έπιΖητοΰν- 
τος τήν έπιβολήν. Ό  δΓ έξουσίαν άπληστος άξιοι ένα πολύ 
μεγαλείτερον Ζωτικόν χώρον ή ό δΓ έαυτόν άλλά καί διά 
τούς οπαδούς αύτοΰ, ίσως δΓ όλόκληρον τόν λαόν αύτού. 
"Ομως, τά μέσα τοϋ δΓ έΕουσίαν άπλήστου τυγχάνουσι 
κατά πολύ πλέον έπικίνδυνα ή τά τού πρός έπιβολήν. 'Εάν 
τούτο παρουσιάζεται ήδη εις τόν κοινόν βίον, όπόσον πε
ρισσότερον εις τήν πολιτικήν.

Ή  πρός έπιβολήν όρμή τής γυναικός δέν ύπολείπεται 
έκείνης τού άνδρός. Καί ή γυνή έπιδιώκει όπως έπεκτείνη 
τόν Ζωτικόν αύτής χώρον. Εις τήν χεϊρα αύτής έχουσι δοθή 
άλλα μέσα ή εις τόν άνδρα. Αύτη δέν άναξητεϊ μόνον ύλι- 
κήν βελτίωσιν τής θέσεώς της. Ώ ς  γενετήσιον όν έπιπο- 
θεϊ έπίσης όπως έπιτύχη τόν σκοπόν έκεϊνον όστις συνίστα- 
ται εις τήν κατάκτησιν τού άνδρός ού μόνον χάριν τής 
γενετησίου όρμής, άλλά καί δΓ αϋΕησιν τού κύρους της. 
Πρός τούτο θά χρησιμοποιήση άπαντα τά εις τήν διάθεσίν 
της υπάρχοντα μέσα, έν έπιγνώσει ή άνεπιγνώτως ούχί δΓ 
όλιγώτερον καί τό μέσον νά άρέση εις τόν άνδρα. Ακόμη 
καί πνευματικώς ύψηλά ίστάμεναι γυναίκες καταναλίσκουν 
μέγα μέρος τοϋ χρόνου των ού μόνον διά τήν ένδυμασίαν 
των, άλλά καί διά τόν πρό τού καθρέπτου καλλωπισμόν των. 
Έν  τούτω δέν κρύπτεται μόνον άπλή φιλαρέσκεια άλλά καί 
ή τάσις πρός καλλωπισμόν, περί ής κατωτέρω ό λόγος.

• ΔΓ αύτής άνυψοί μέν τήν φιλαρέσκειαν καί άΕιοπρέπειάν 
της, αύΕάνει όμως έκ παραλλήλου καί τήν έλκυστικήν της 
δύναμιν καί τήν έπιβολήν. Καί τούτο πράττει αύτη βεβαί
ως έν έπιγνώσει.

Υπάρχουν πλε.'στα ιστορικά παραδείγματα περί τών 
άπλήστων διό δύναμιν γυναικών. "Α ς ένθυμηθώμεν τήν 
Κλεοπάτραν, τάς γυναίκας τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων, τήν 
Αίκατετρίνην τήν Μεγάλην, τάς αύτοκρατείρας τοϋ ΒυΖαν- 
τίου καί όλλαα. Δέν έπιθυμοΰμεν καί δέν δυνάμεθα νά κα

ι τηγορήσωμεν ταύτας. Ούχί πας, όστις έπιδιώκει τήν δύ- 
ναμιν, έχει κακόν έν τφ νω. Εις άνευ δυνόμεως πολιτικός 
δέν είναι ικανός ούτε διά τό καλόν ούτε διά τό κακόν.

Εις τόν άνθρωπον τό γεννετήσιον ένστικτον ωριμάζει βαθμηδόν 
έως δτου κατά τήν έφηβείαν προβάλλει ήδη σαφές καί έντονον 
διατηροόμενον περαιτέρω καί όφιέμενον κατά τήν προκεχωρη- 

μένην ήλικίαν.

Αί περισσότεραι τών γυναικών μεριμνώσι μόνον διά 
τό οίκιοκόν αύτών περιβάλλον. Τότε ή γυνή καθίσταται μία 
Ιανθίππη ή Πηνελόπη, ήτις ένδιαφέρεται μόνον νά κυρίαρ
χη έντός τής ίδιας αύτής κατοικίας καί δέν έγείρει άΕιώ- 
σεις, νά έπεκτείνη έπί εύρυτέρου κύκλου τήν έΕουσίαν της 
καί τόν Ζωτικόν της χώρον. Ούχ ήττον συναντώμεν έπίσης 
τοιούτου είδους γυναίκας. Από τής ύπαλλήλου τού γρα
φείου, ήτις κυβερνά τόν προϊστάμενόν της, μέχρι τής γυ- 
ναικός τού έργοστασιάρχου καί τού τραπεΖίτου, ήτις ένδια- 
φέρεται διά τάς έργασίας τού συΖύγου της, εύρίσκονται 
πολυάριθμοι γυναίκες, ών ή ύπεροχή τής έΕουσίας άκόμη 
καί έπί σημαινόντων άνδρών τυγχάνει άναμφισβήτητος.

Ώ ς  άντίποδα τής τάσεως πρός έπιβολήν καί κυριαρ
χίαν οημειώνομεν τό ένστικτον τής ύποτογής. Βάσει αύτοΰ 
ύποτάσσεται ό μικρός εις τούς μεγάλους, τά τέκνα εις τούς 
γονείς, ό ύφιστάμενος εις τόν προϊστάμενον. Υποτάσσεται 
ό άνθρωπος εις τούς θεσμούς καί τούς νόμους τής Πο
λιτείας.

Ώ ς  άλλην όρμήν άναφέρομεν τήν όρμήν πρός τό παί- 
Ζειν. Ή  πρός τό παίγνιον όρμή διακυβερνά τήν δραστηριό
τητα τοϋ παιδός. Διά τόν παϊδα, έπίσης διά τά μικρά Ζώα, 
τό παίγνιον είναι ούτοσκοπός. Χρησιμεύει όμως εις αύτόν 
ώς άσκησις διά τόν μετέπειτα βίον. Ό  άθλητισμός άνεπτύ- 
χθη έκ τής τάσεως τούτης, τυγχάνει δ' οΰτος ώργανωμέ- 
νον παίγνιον έπί σταθερών κανόνων δΓ ού έπιδιώκεται ή 
αύΕησις τών σωματικών έπιδόσεων.

Συναφής είναι ή όρμή πρός άπασχόλησιν. Ό  άνθρω
πος έπιΖητεί ένστικτωδώς νά άποσχολήται μέ κάτι.

Ώ ς  έτέραν όρμήν μνημονεύσμεν τήν πρός τό καλλω- 
πίΖεσθαι καί τό διακοσμεΐσθαι όρμήν, ήτις είναι έκδηλωτέ- 
ρα εις τό γυναικεϊον φύλον μή ύστερούντων εις τούτο καί 
άνδρών τινων.

ΆΕία μνείας είναι έπίσης ή όρμή πρός άπόκτησιν ιδιο
κτησίας, ή όποια εις τόν άνθρωπον προσλσμβάνει καί τήν 
μορφήν τής άποκτήσεως ύλικών άγαθών. Αϋτη ύπάρχει 
έκδηλος καί εις τά Ζφα, δέν είναι δέ τεχνητόν κατασκεύα
σμα έν τφ άνθρώπω, όπως ίσχυρίΖεται ή κομμουνιστική θεω
ρία, άλλ' έμφυτος τάσις καί άνάγκη, μή καταστελλσμένη ώς 
άπέδειΕαν δίκην πειράματος τά κοινωνικά γεγονότα, εις 
αύτό τούτο τό κομμουνιστικόν καθεστώς. Έν συνδυασμφ 
πρός ταύτην εύρίσκεται ή άνωτέρω μνημονευθεΐσα όρμή 
πρός άπόκτησιν κύρους καί δυνόμεως

(ΣυνεχίΖεται)
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Δεξιά: Μέτρα τάξεως καί Ασφαλείας 
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών είς τό Ζάπ- 
πειον Μέγαρον κατά τήν μεγάλην 
έμπορικήν Γαλλικήν Ικθεσιν τό έτος 

1928.

Κάτω: Μέτρα τάξεως καί άσφαλείας 
τής ’Αστυνομίας Πειραιώς κατά τά 
έγκαίνια τοΰ ’Αφανούς Ναύτου τό 
1931. Είς τήν πρώτην σειράν δ Πρω
θυπουργός Έλ. Βενιζέλος καί Ανδρες 

τής Ασφαλείας.

’Απέναντι: ’Επίσημος έμφάνισις τής 
’Αστυνομίας Πόλεων κατά τά Αποκα
λυπτήρια τής προτομής τοΰ Φαβιέρου 
κάτωθι τής Άκροπόλεως τό 1927.



Μ ΙΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
TON « Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Ν »

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Ο ΠΩ Σ ΤΗΝ ΕΙΔΕ 

Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ  Φ Α Κ Ο Σ

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΤΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Σελίδες εις τάς όποιας δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικό
τητα παλαιές άνέκδοτες φωτογραφίες άπό την ζωήν τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, μια προσφορά των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» πρός τούς έκλεκτούς Άναγνώστας των.

(νίΓι



«Σέ μιά κορυφή τής Πίνδου, έγραψε ένας Ά γγλος ιστο
ρικός, ας κτισθή ένας πελώριος ναός δωρικού ρυθμοΰ, πού 
νά μένη άνοικτός στους τέσσερους άνεμους. Και μέσα στον 
ναό αυτό ας άποτεθουν ευλαβικά τά κόκκαλα του «Αγνώ
στου "Ελληνος Πολεμιστοΰ», πού άγωνίστηκε και ξεψύχησε 
έπάνω στά χιόνια των άλβανικών βουνών, πολεμώντας γιά 
τή λευτεριά τής πατρίδας του κι όλου τού κόσμου. Και οί 
αύρες των γύρω βουνών άς συγκεντρώνουν, σέ μιά άτελείωτη 
παρέλαση, τά πνεύματα τών ήρώων τού πολέμου αυτού· τά 
πνεύματα τών άεροπόρων και τών ναυτών τής ’Αγγλίας καί 
’Αμερικής. Τά πνεύματα τών Σκώτων, πού έπεσαν στο 
Ντουμπρούκ καί στή Σιγκαπούρη. Τά πνεύματα τών Ρώσων, 
πού υπερασπίστηκαν τή Σεβαστούπολη καί τό Στάλινγκραντ. 
Τών έλευθέρων Γάλλων, Τσέχων, Όλανδών, Βέλγων, Νορ
βηγών καί άλλων, πού τούς άπεμάκρυνε άπό τις χώρες τους 
ή έπονείδιστη σκλαβιά.

»Κι έπί κεφαλής αυτής τής παρελάσεως τών πνευμάτων, 
άς τεθή τό πνεύμα τού «Αγνώστου "Ελληνος Πολεμιστοΰ», 
τού πιο παλιού πολεμιστοΰ καί τέκνου τής έλευθερίας στήν 
Εύρώπη, τού όποιου ή κραυγή « ’Αέρα!», θά άντηχή πάν
τοτε έπάνω άπό τά βουνά καί τις θάλασσες».

Θ. Μ.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ
"Ανω: Πρό τής Ιγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις ’Αθήνας 
έγένετο έπί πολλάς ήμέρας άναγνώρισις τού χώρου καί χρονομέτρησές 
των σκοπιών. Εις την φωτογραφίαν άοτυφύλακες τής 7ης σκοπιάς τοΰ Β ' 

’Αστυνομικού Τμήματος, πρό τοΰ Θησείου τήν ΙΟην Μαίου 1925. 
ΠΟΛΕΩΝ Κάτω: Μέτρα άσφαλείας τοΰ Πρωθυπουργού ’Ελ. Βενιζέλου καί μελών 
----- - τής Κυβερνήσεως είς μίαν έκδήλωσιν τό έτος 1930.



i

’Άνω: Τό πρώτον Γυναικεΐον Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων μέ Ελλη
νας άστυνομικούς καί “Αγγλους Άς)κούς τής ’Αγγλικής Αστυνομικής 
’Αποστολής εις μίαν Ικδρομήν εις τήν Λίμνην τού Μαραθώνος. τδ 1945. 
Κάτω: Παρέλασις τής 5ης ’Εκπαιδευτικής Περιόδου τής Σχολής Άρχι- 

φυλάκων τήν Ιην ’Οκτωβρίου 1944.
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ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.

Ό  Κομμουνισμός και τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, άπετέλεσαν Ανέ
καθεν τροχοπέδην εις την πρόοδον και την εύημερίαν τής πατρίδος.

Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος και τά ύποκατάστατά του, ούδέποτε 
ένδιεφέρθησαν διά τά Εθνικά προβλήματα. ’Αντικειμενικός σκοπός τους υπήρ
ξε μόνον ή κατάληψις τής έξουσίας και ή παράδοσις τής χώρας στον έρυ- 
θρό ολοκληρωτισμό.

Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, έπρόδωσε και αυτόν άκόμα τον αγώνα 
του Έθνους έναντίον του Φασισμού.

Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα δέν έπαυσε ποτέ νά απεργάζεται την έξαθλίωσιν 
του ύπερηφάνου λαοΰ μας.

24. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ 
Κ .Κ .Ε.
Ή  'Ελλάς, καθημαγμένη καί αίμάσαουσα 

άπό τόν ύπεράνθρωπον αγώνα της κατά 
τών δύο αύτοκρατοριών, τού Χίτλερ καί τοδ 
Μουσολίνι, δφίατατο ήδη τήν τριπλήν κα
τοχήν. Γερμανοί, ‘Ιταλοί καί τά «τσακά
λια τής Βαλκανικές», κατελάμβανον τά 
Ιερά καί αίματοποτιαμένα άγια έδάφη τής 
Πατρίδος μας. ΤΗτο τό άποτέλεομα τού 
άτίμου συμφώνου Μολότωφ - Ρίμπεντροπ, 
τόδν άμοιβαίων προπόσεων καί τής άπο- 
στολής είς τόν Χίτλερ, άπό τήν Σοβιετικήν 
“Ενωσιν, πρώτων ύλών, άπαραιτήτων διά 
τήν συνέχισιν τοδ κατακτητικού πολέμου. 
Τό «ήρωϊκό» ΚΚΕ, αφού διά τής 2ας καί 
3ης έπιατολών τού άρχηγού του, περιεχο
μένου ντεφαιτιστικού καί προδοτικού, έξ- 
επλήρωσε δουλικώς τάς ύποχρεώσεις του 
πρός τήν «μάννα» Σοβιετική "Ένωση καί 
πρός τόν τότε συνεταίρον της, τόν Χί
τλερ, έφησύχαζε. Ή  χιτλερική μπότα 
έπίεζε κάθε ήμέραν καί περισσότερον τόν 
λαόν μας. Καμμιά, δμως, άπολύτως, έ- 
νέργεια τού ΚΚΕ δι’ άντίστασιν, παρά τό 
8τι αί συνθήκαι ήσαν εύνοϊκαί (κατάρρευ- 
σις μετώπου, άνεργία, άρχομένη έξαθλίω- 
αις έκ τής ληστρικής έπιθέσεως τών κα-

τακτητών κατά τών οικονομικών πόρων 
τής πατρίδος μας). Ό  ήγέτης τού άθλου 
τής 28ης ‘Οκτωβρίου 1940, 6 ’Ιωάννης 
Μεταξάς, εΐχεν άποθάνει, *0 διάδοχός του, 
δ εύαίσθητος Κορυζής, εΐχεν αύτοκτονή- 
σει. Ό  βασιλεύς - στρατιώτες, Γεώργιος 
Β' μεθ’ ένός μωσαϊκού πολιτικών, είχε 
καταφύγει είς Κρήτην καί έν συνεχείς είς 
Μ. ’Ανατολήν, πρός συνέχισιν τής άντιστά- 
σεως κατά τού άξονος. Τό ΚΚΕ, δμως, έφ- 
ησόχαζεν. Καί δχι μόνον αύτό. ‘Αλλά 
προέβη είς ένερνείας πρός κατοχικήν Κυ- 
βέρησιν Τσολάκογλου, τών («συνεργατών» 
τού κατακτητού —ώς έκατηγορήθησαν), 
δ ιά νά  έ π ι τ ρ α π ή  ή ν ό μ ι μ ο ς  
I κ δ ο σ ι ς τού έπισήμου όργάνου τοδ 
ΚΚΕ, δηλαδή τού «Ριζοσπάστη»...

Παραλλήλως, συμφώνως πρός δδηγίας 
τής Κ.Δ., ήρχισεν έντατική προσπάθεια 
άναδιοργανώσεως τού Κόμματος καί άπο- 
μονώσεως καί έξουδετερώσεως τής παλιάς 
Κ.Ε. ώς καί τής Π.Δ. τού Μανιαδάκη. 
Βάσει σχεδίου έπεδιώχθη ή άπελευθέρω- 
σις, τή βοηθεία τών ‘Αρχών Κατοχής, 
στελεχών τοδ Κόμματος, έκ τών Φυλακών

Γράφει ό Άστυν. Διευθυντής Α' 
κ. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ  ΚΟΥΒΑΣ

καί τών τόπων έκτοπίσεως, ώς έπίσης καί 
ή δραπέτευσις ένίων έξ αΰτών. Τό κλίμα 
ήτο πρόσφορον, καθ’ δτι τά πλεϊστα τών 
στελεχών, λόγψ τού προαναφερθέντος 
ρωσσο - γερμανικού συμφώνου, διέκειντο 
φιλικώς πρός τήν Γερμανίαν καί έχθρικώς 
πρός τούς έχθρούς τής Σοβ. Ρωσίας, ίμπε- 
ριαλιστάς καί πλουτοκράτας τής Δύσε- 
ω ς (!) . Καί αί άρχαί κατοχής έδείκνυον 
κ α τ α ν ό η σ ι ν  τών αισθημάτων.

Οδτω, τήν 28ην ’Ιουνίου 1941, δύο Γερ
μανοί άξιωματικοί τής Γκέ — Έ φ—  Πέ, 
τής μυστικής δηλαδή άστυνομίας τών Χι
τλερικών ’Αρχών Κατοχής, μετέβησαν είς 
τάς φυλακάς Άκροναυπλίας, δπου έκρα- 
τοδντο στελέχη τοδ ΚΚΕ καί άμετανόητοι 
κομμουνισταί. Οδτοι συνοδεΰοντο ύπό δπαλ- 
λήλου τής έν Άθήναις Βουλγαρικής Πρε
σβείας καί προσεκόμιζον τήν ύπ’ άριθ. 621 
διαταγήν τής G .F .P ., δ ι’ ής διετάσσετο ή 
άποφυλάκιαις 27 ήγετικών στελεχών τοδ 
Κ.Κ.Ε. καταγομένων έκ Μακεδονίας καί 
Θράκης, ένθα τήν εύθύνην τής κατοχής 
εΐχον οί σύμμαχοι τοδ Χίτλερ, Βούλγαροι. 
Οί Βούλγαροι, οί όποιοι είρήαθω έν παρό- 
δφ, 6φ’ οίονδήποτε καθεστώς (τοδ Βόρι- 
δος ή τοδ Δημητρώφ), πιστεύουν είς τήν 
πραγμάτωσιν τού ιμπεριαλιστικού όνείρου 
τοδ Ίγνάτιεφ , δηλαδή είς τό δνειρον τής 
Μεγάλης Βουλγαρίας, τής συνθήκης τού 
Αγίου Στεφάνου . . .
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Μαύρες σκοτεινές ήμερες γιά τήν καθημαγμένη πατρίδα μας. Ή  χιτλερική σημαία κυματίζει στόν Ίερδ Βράχο
τής Άκροπόλεως.

ΟΙ δπό τήν προστασίαν των Γερμανο- 
βουλγάρων Απελευθερωθέντες κομμουνισταί 
είναι οί έξής:

1. ΤΣΙΠΑΣ Άνδρέας, Αναπληρωτής Γεν. 
Γραμματέας τοδ ΚΚΕ.

2. ΤΖΙΜΑΣ Άνδρέας, μέλος τής Κ.Ε. 
τοδ ΚΚΕ.

3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κων)νος, μέλος τίΐς 
Κ.Ε. τοδ ΚΚΕ (ot utoi του άνεμίχθηααν 
μεταπελευθερωτικώς είς δπόθεσιν κατασκο
πείας) .

4. ΖΗΣΙΑΔΗΣ ή ΤΕΡΠΟΒΣΚΓ Λάζα
ρος, μέλος τής Γραμματείας τοδ Μακεδονι- 
κοδ Γραφείου τοδ ΚΚΕ. Άργότερον «πρε
σβευτής» τοδ ΚΚΕ πλησίον τοδ Τίτο.

5. ΒΕΛΙΟΠΟΓΛΟΣ Ζήσης.
6. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Ζήσης.
7. ΚΑΡΑΤΖΑΣ Άναστ.
8. ΚΕΝΤΡΟΣ Πέτρος.
9. ΜΟΣΧΟΣ Λάμπρος.

10. ΜΠΙΛΑΛΗΣ ή ΠΟΛΓΠΤΟΡΙΑΝΟΣ 
Κυριάκος.

11. ΠΕΤΚΟΣ ή ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ’Αθανά
σιος.

12. ΜΠΟΖΙΝΗΣ Λάζαρος.
13. ΠΑΠΑΝΕΔΕΛΙΟΣ Στυλιανός.
14. ΤΣΙΤΣΙΝΑΣ Διαμαντής.
15. ΣΩΤΗΡΙΟΓ Νικόλαος.
16. ΣΚΟΓΠΑΚΙΔΗΣ Μιχαήλ.
17. ΧΑΤΒΑΝΙΔΗΣ ή ΧΑΤΒΑΝΗΣ Νι

κόλαος.

18. ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ Ροδσσος.
19. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ’Εμμανουήλ.
20. ΛΑΜΠΟΓ ή ΠΑΠΑΣ Κων)νος.
21. ΛΕΣΚΑΣ Δημήτριος.
22. ΟΓΡΟΓΖΗΣ Φώτιος.
23. ΤΣΙΚΑΣ Παντελής.
24. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ή ΧΟΓΣΗΣ ή 

ΓΙΟΒΑΝΗΣ Ιωάννης.
25. ΕΓΘΓΜΙΑΔΗΣ Θεόδωρος.
26. ΝΤΑΜΙΟΣ ή ΑΔΑΜ0Π01Ά0Σ Λάζα

ρος- '
27. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΣ ’Εμμανουήλ.

Έ ξ αότών, δ Άνδρέας Τσίπας, δταν έ- 
φθασεν είς Αθήνας, συνελήφθη δπό των 
Αστυνομικών αρχών, πλήν δμως άφέθη έ- 
λεΰθερος, καθ’ δτι έχρησιμοποίησεν έγ
γραφα τής Βουλγαρικής Πρεσβείας. Κατά 
τάς πληροφορίας, ot ώς άνω ίσχυρίζοντο 
ένώπιον τών Ελληνικών καί Γερμανικών 
Αρχών, δτι είναι Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  δ- 
π ή κ ο ο ι !! "Ετσι άνεγνώριζον ώς μό
νιμον πλέον (καθ’ δ υπήκοοι) τήν κατά- 
κτησιν τής Μακεδονίας δπό τών Βουλγά
ρων ..-.

*0 πρώτος έξ αύτών άνέλαβε τήν ήγε- 
σίαν τοδ δπό διάλυσιν ΚΚΕ. Πολύ άργότε
ρον έχαρακτηρίσθη δπό τής ήγεαίας τοδ 
ΚΚΕ «τυχοδιωκτικό καί α λ ή τ ι κ ο  
στοιχεΐον».

Τά Αδιάβλητα στελέχη τοδ ΚΚΕ εδρί- 
σκοντο είς τάς φυλακάς και είς τόπους έκ- 
τοπίσεως («Αδιάβλητα» μολονότι άργότε
ρον πολλάκις συνεζητήθη δτι καί είς τούς

τόπους αύτούς Ακόμη, δπήρχον δργανα τού 
Μανιαδάκη έκ τών Ιν λόγψ στελεχών).

Συγκεκριμένως έκρατοδντο:

Είς Άκροναυπλίαν 580.
Είς "Αγιον Εύστράτιον 230.
Είς Άνάφην 220.
Είς Αίγιναν 170.
Είς Φολέγανδρον 130.
Είς Γαδδον. 30.
Είς Κίμωλον 36.
Είς Φυλακάς Κερκύρας 10.
Είς Ίο ν , Σίφνον, Πδλον, Αμοργόν 25.
Είς Φυλακάς Τριπόλεως 500.

"Ητοι περίπου 1900.
Άπό όργανωτικής πλευράς, τό ΚΚΕ εί- 

χεν δποστή, ώς ήδη έχομεν, Εξιστορήσει, 
βαθεΐαν διείσδυσιν. Ύπήυξαν δμως σπο- 
ραδικαί τοπικαί όργανώσεις, αίτινες διε- 
τηρήθησαν Ανέπαφοι. ’Επίσης, πολλοί με
μονωμένοι καί «ξεκομμένοι» κομμουνισταί. 
Τάς πρώτας ήμέρας τής εισόδου τών Γερ
μανών, δπό τήν Ανοχήν τών Φρουρών, πρδς 
Αποφυγήν παραλαβής αύτών δπό τών Γερ
μανών, δραπετεύουν περίπου 200 στελέχη 
τοδ ΚΚΕ, μεταξύ δέ αύτών ήγετικά στε
λέχη. Είς τάς 8 Απριλίου 1941 δραπετεύ
ουν, έκ τοδ σανατορίου Άσβεστοχωρίου, 12 
στελέχη τοδ Κόμματος. Τό δεύτερον δε
καήμερον τοδ Μ at ου έκ τής Φολεγάνδρου 
12 κομμουνισταί, άποβιβααθέντες είς Η 
ράκλειον Κρήτης. Είς τάς 18 Matou δρα
πετεύουν έκ Φολεγάνδρου δμαδικώς καί οί 
δπόλοιποι 120, μεταξύ αύτών καί δ Χαράλ. 
Δρακόπουλος. Είς τάς 20 Μαΐου, δλοι οί
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"Ανω: Ό  διαδεχθείς τόν ΜεταΕό
Πρωθυπουργός τής Ελλάδος Κορυϋής. 
ΔεΕιά: Τά χιτλερικά στρατεύματα μπαί
νουν στήν Αθήνα. Καμμιά άπολύτως άν- 
τίδρασις δέν έΕεδηλώίθη έκ μέρους τοϋ 
Κ.Κ.Ε., τό όποιον ύπηρετοΰσε πιοτά τή 
«μάννα» Σοβιετική Ένωση καί τό με

γάλο ούμμσχό της τόν Χίτλερ.

έκτοπιαμένοι βίς Κίμωλον (36). Τήν 30ην 
Matou, έκ Γαύδου, δραπετεύει δμ4ς έξ 7 
στελεχών καί μετ’ δλίγας ήμέρας καί ot 
ύπόλοιποι. Κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου 
1941, δραπετεύει τό άνώτατον στέλεχος 
τοΟ ΚΚΕ, Γιώργης Σιάντος, δστις έμελ
λε νά παίςη σπουδαιότατου ρόλον ώς ή- 
γέτης τοδ ΚΚΕ.

Αί ένδιαφέρουσαι συνθήκαι δραπετεύσε- 
ώς του θά άναφερθοδν περαιτέρω, περιλαμ- 
βανόμεναι εις τό αύτοβιογραφικόν του Ση
μείωμα. Οί (οργανωμένοι είς τάς «όμάδας 
συμβίωσης» κομμουνισταί τών Φυλακών 
καί τών Τόπων έκτοπίσεως, πρίν δραπε
τεύσουν είχον έπεξεργασθή «πρόγραμμα 
δράσης», τό όποιον έν συνεχείς, συνεζητή- 
θη εις «πλατειάς συσκέψεις» εις τήν περιο
χήν ’Αθηνών, ένθα είχον φθάσει πλεϊστοι 
έξ αύτών. Κατ’ αύτάς, έλήφθη άπόφασις 
βπως χωρισθοδν είς όμάδας, μέ βάσιν τάς 
περιοχάς τής καταγωγής των, πρός 8ς θά 
κατευθύνοντο, διά νά λάβουν έπαφήν μέ 
τάς «ξεκομένας» όργανώσεις, τά μέλη καί 
τους όπαδοϋς τοδ Κόμματος, νά ένημερω- 
θοδν διά τήν έπικρατοδσαν κατάστασιν καί 
«νά καταπιαστοδν δραστήρια μέ τήν άνα- 
διοργάνωση τοδ κόμματος καί τήν δργά- 
νωση τής πάλης τοδ λαοδ γιά  τήν έπιβίω- 
ση καί τήν έθνική απελευθέρωση». ’Ιδιαι
τέρας όμως προσοχής έδόθη είς τά βασικά 
κέντρα τής χώρας, δηλαδή τάς ’Αθήνας, 
τόν Πειραιά καί τήν Θεσσαλονίκην, δπου

κα! κατηυθύνθηοαν ό μ ά δ ε ς έμπείρων 
καί δεδοκιμασμένων σ τ ε λ ε χ ώ ν  
τοδ ΚΚΕ.

Έ νφ , δμως, αί κομμουνιστικαί δραστη
ριότητες ούδεμίαν είχον μέχρι τής στιγμής 
έπίδρασιν είς τήν μάζαν τοδ λαοδ, ένα 
γεγονός συνεκίνησε βλους τούς "Ελληνας, 
άλλά καί τούς ξένους. Τήν νύκτα τής 30ης 
πρός 31 ην Matou, ή έπί τής Άκροπόλεως 
χιτλερική σημαία, κατεβιβάσθη καί έξεσχί- 
αθη. Τό έγχείρημα ήτο λίαν έπικίνδυνον 
τό έφεραν δμως είς πέρας δύο νέοι έ- 
θ ν ι κ ό φ ρ ο ν ε ς .  Ό  Λάκης Σάντας 
καί δ Μανώλης Γλέζος. Ό  Γλέζος, μάλι
στα, άνήκεν είς τήν ΕΟΝ τοδ Μεταξά καί 
προφανώς ώδηγήθη είς τήν παράτολμου 
ένέργειαν, 6πό τήν έπίδρασιν τών Πατριω
τικών καί έθνικιστικών ιδανικών τής ΕΟΝ. 
Βεβαίως, έν συνεχεία, τής ήρωϊκής πρά- 
ξεώς του έπωφελήθησαν, ώς συνήθως, οί 
κομμουνισταί. Παρά τό γεγονός, δμως, τοδ 
άδιστάκτου τής προπαγάνδας των, ποτέ 
δέν έτόλμησαν νά ίσχυρισθοδν, δτι ή πρά- 
ξις έγένετο τή έμπνεύσει ή καθοδηγήσει 
τοδ ΚΚΕ. Τό μόνον, πού έπέτυγον ήτο, δτι 
έκμεταλλευθέντες τάς συνθώκας παρανομίας 
τοδ διωκομένου Γλέζου, διά τοδ άρτίου 
όργανισμοδ των, έν άντιθέσει πρός τόν 
τοιοδτον τών έθνικοφοόνων, έπέτυχον νά 
έμπλέξουν τόν ά τ υ χ ή  Γλέζον είς τά 
έρυθρά δίκτυα καί νά τόν καταστήσουν ά
βουλου δργανόν των, είς τοιοδτον μάλιστα

σημείου, ώστε άργότερον νά πρόβαίνη κατ’ 
έντολήν των, είς έξευτελιατικάς άντεθνικάς 
δηλώσεις είς Μόσχαν ή νά έμπλέκεται είς 
ύποθέσεις κατασκοπείας είς βάρος τής 
Πατρίδος του. Πάντως, προσφάτως, λόγψ 
έκδηλώσεώς του κατά τής ρωσικής 6α- 
ναύσου έπεμβάσεως είς Τσεχοσλοβακίαν, 
έτέθη δπό τοδ ΚΚΕ είς τό περιθώριον. 
'Αγνοείται όπ’ αύτοδ συστηματικώς καί 
δέν θ’ άργήση ή έποχή νά τόν συκοφαντή
σουν κατά τό σύστημά των, ώς πράκτορα 
τών ’Αμερικανών, τής Ίντέλιτζενς Σέρβις 
ή τώ ν .. .  Κ ινέζων!!

Συνεχίζοντες τήν έξιστόρησιν τής άνα- 
διαρθρώσεως τοδ ΚΚΕ, δίδομεν τόν λόγον 
είς τήν κομματικήν έκδοσιν «Στ’ άρματα 
—στ’ άρματα, συλλογική έργασία άγωνι- 
στών». Τόμος I, σ. 90—94. «"Εκδοση Γιαν- 
νίκου —  ’Αθήνα».

«Τόν Μάη— Ίούνη 1941 στήν ’Αθήνα 
διαμορφώνεται δ πρώτος καθοδηγητικός 
πυρήνας τοδ ΚΚΕ άπό τά μέλη τής Κ.Ε. 
πού δραπέτευσαν άπό τήν έξορία καί έφθα- 
σαν στήν πρωτεύουσα καί άπό άλλα καθ- 
οδηγητικά στελέχη. Στήν πρωτεύουσα τότε 
ύπήρχε ή ’Ανεξάρτητη Κομμουνιστική ’Ορ
γάνωση τής ’Αθήνας, μιά όμάδα γύρω στδν 
Δ. 1’ληνό, ή όμάδα «Δημοκράτης», πού 
δροδσε κυρίως άνάμεσα ατούς γιατρούς καί 
άλλους διανοούμενους, τά μέλη πού ήταν 
γύρω άπό τήν παλιά Κ.Ε. καί αρκετοί άλ
λοι άσύνδετοι κομμουνιστές. Στόν Πειραιά
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"Ανω: Ο Μανώλης ΓλέΖος. Ώ ς  μέλος 
τής ΕΟΝ ΜεταΕά καί καθοδηγούμενος 
άπό τά εθνικιστικά ίδονικά της κατέβασε 
τήν χιτλερική σημαία άπό τήν 'Ακρόπολη. 
Άτυχώς όμως τό Κ.Κ.Ε. κατώρθωσε νά 
έμπλέΕη τό ΓλέΖο ατά δίκτυά του, νά 
τόν καταστήση άβουλο όργανό του καί 
κατάσκοπο εις βάρος τής Πατρίδος του. 
Τελευταίως, αύτότ ό πρώην «ήρωας» 
τού Κομμουνισμού έτέθη στό περιθώριο 
λόγω τής άντιθέοεώς του, διά τήν Ρω
σικήν εισβολήν στήν Τσεχοσλοβακία.

Αριστερά: Τά γερμανικά στρατεύματα 
παρελαύνουν τήν 7ην ΜαΤου τού 1941 
στήν Αθήνα ένώπιον τού στρατηγού 

Λίστ.

δπήρχε έπίσης ή ’Ανεξάρτητη Κομμουνι
στική 'Οργάνωση. Μέ τήν άφιξη τδν κομ
μουνιστών πού δραπέτευσαν άπό τά' νησιά 
τής έξορίας, Αρχίζει ή άναδιοργάνωαη τοδ 
κόμματος, οί έπαφές καί συσκέψεις. Στήν 
’Αθήνα σχηματίζεται καθοίηγητικός πυρή
νας γιά τήν πρωτεύουσα. Στις 30 τοΰ Μάη 
ή Κ.Ο.Α. (Κομμουνιστική ’Οργάνωση ’Α
θήνας) κυκλοφόρησε προκήρυξη... Μέσα 
στόν ’Ιούλη άρχισε καί ή έπανέκδοαη τοΰ 
«Ριζοσπάστη» σάν όργάνου πιά τής και
νούργιας καθοδήγησης τοΰ ΚΚΕ σέ ένα τυ
πογραφείο τής Καλλιθέας. Τήν Ιδια περίο
δο συγκροτείται κομματικό καθοδηγητικό 
κέντρο τδν δημοσίων δπαλλήλων. Αημιουρ- 
γεΐται έπίσης ή ό ρ γ ά ν ω σ η  τ δ ν  
π α λ ι δ ν  Π ο λ ε μ ι σ τ ώ ν  κ α ι  
ά ν α π ή ρ ω ν .  Στόν Πειραιά, στά τέλη 
τού Μάη μέ άρχές Ίούνη δημιουργεΐται δ 
νέος καθοδηγητικός κομματικός πυρήνας 

* μέ έπίκεντρο τήν Κοκκινιά καί σύντομα 
μεταφέρει τό κέντρο τής δουλειάς του 
στόν ίδιο τόν Πειραιά (Καπνεργάτες, σιδη
ροδρομικοί, λιμενεργάτες, ίιπάλληλοι, κ. 
ά ) . Στά τέλη τοΰ Μάη βγήκε ή πρώτη 
προκήρυξη. . .  Στίς 22 τοΰ Ίούνη τή μέρα 
τής έπιδρομής τοΰ Χίτλερ κατά τής Σοβ. 
"Ενωσης, δακτυλογραφήθηκε σ’ ένα άπό 
τά έργοστάσια τής Κοκκινιάς καί κύκλο

ι φόρησε τρύκ τοΰ Κ Κ Ε .. .  Στό Ιδιο διάστη
μα δ κεντρικός καθοδηγητικός πυρήνας 
τοΰ ΚΚΕ μέσψ τοΰ Α. Γληνοΰ, ήρθε σέ

έπαφή μέ τόν άρχηγδ τδν Φιλελευθέρων 
Σοφούλη, τόν άρχηγό τδν προοδευτικδν 
Καφαντάρη καί μέ άλλους πολιτικούς πα
ράγοντες... Στά τέλη τοΰ ’Απρίλη στή 
Θεσσαλονίκη γίνεται σύσκεψη, στήν δποία 
παίρνουν μέρος τό κλιμάκιο τοΰ Γραφείου 
Μακεδονίας—Θράκης τοΰ ΚΚΕ πού έφθασε 
στή Μακεδονική Πρωτεύουσα καί οί κομ
μουνιστές πού δραπέτευσαν άπό τό σανα
τόριο ’Ασβεστοχωρίου... Γιά τήν έκλαί- 
κευση τής γραμμής συντάχθηκε μανιφέστο 
πού πολυγραφήθηκε σέ 7.000 άντίτυπα καί 
κυκλοφόρησε πλατειά στή Θεσσαλονίκη... 
Μέσα στό Μάη τοΰ 1941 κυκλοφόρησε τυ- 
πογραφημένο καί τό πρδτο φύλλο τής έφη- 
μερίδος «Λαϊκή Φωνή» δργανου τοΰ Γρα
φείου Μακεδονίας—Θράκης τοΰ ΚΚΕ. Ταυ
τόχρονα Αρχίζει ή δργανωτική δουλειά και 
σέ διάφορα άλλα κέντρα τής Μακεδονίας, 
(Βέρροια, Νάουσα, Κατερίνη, Κιλκίς, "Ε
δεσσα, Φλώρινα, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα)... 
Τόν Ίούνη 1941 φθάνουν στήν Μακεδονία 
άρκετά στελέχη, έξόριστοι πού δραπέτευ
σαν άπό τή Φολέγανδρο καί ή όργάνωση 
ένισχύεται σοβαρά. Στήν "Η πειρο... τδν 
’Απρίλη —  Μάη άνασυγκροτοΰνται καί ένι- 
σχύονται οί κομματικές δργανώσεις στά 
Γιάννενα, Πρέβεζα, Φιλιάτες, Παραμυθιά 
καί δημιουργοΰνται καινούργιες στήν Ά ρτα 
καί σέ μιά σειρά κεφαλοχώρια. . . Στά τέ
λη τοΰ Μάη φθάνει καί ή δμάδα άγωνιστδν 
πού δραπέτευσαν άπό τήν Φολέγανδρο καί

τήν Κ ίμω λο.. .  σχηματίσθηκε καθοδηγητι
κό κέντρο στά Γιάννενα. Στή Θεσσαλία 
γίνεται ή Ιδια προσπάθεια. Στή Καρδίτσα 
Ανασυγκροτείται τό Μάη ή όργάνωση τοΰ 
ΚΚΕ. . .  Στήν Πελοπόννησο φθάνουν στά 
τέλη τοΰ Μάη δύο δμάδες κομμουνιστών, 
άπό τούς 200 έξοριστούς πού δραπέτευσαν. 
Ή  μία δμάδα, ή πολυαριθμότερη, κατευ- 
θύνεται στή Νότια ΙΙελοπόνησο, κ ι’ ή άλλη 
στούς νομούς Ά χαΐας καί ’Ηλείας. ’Οργα
νώθηκαν τρεις συσκέψεις: Μία στήν Κα
λαμάτα, γύρω στίς 15 Ίούνη, μία άλλη 
στήν Πάτρα καί μιά στόν Π ύργο.. .

. .  .Στά τέλη τοΰ Ίούνη γίνεται στό Η 
ράκλειο Κρήτης πλατειά σύσκεψη στελε
χών τοΰ ΚΚΕ.

Στίς 28 Μάη 1941 μέ πρωτοβουλία τδν 
κομμουνιστών ίδρύεται στήν ’Αθήνα ή δρ- 
γάνωση τής «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΓΗΣ» 
(Ε.Α .).

Αδτη άμέσως μετά τήν ίδρυσή της πήρε 
έπαφή μέ τδν Ελληνικό ’Ερυθρό Σταυρό 
καί πέτυχε τήν όργάνωση τής ταχτικής 
ένίσχυσης τδν Φυλακισμένων, έξορίστων 
καί τδν κρατουμένων στά στρατόπεδα συγ
κέντρωσης (σ.σ. κομμουνιστών) μέ τρόφιμα 
φάρμακα κλπ.

Οί δργανώσεις τής Ε.Α. Απλώθηκαν σ’ 
δλη τή χώρα. Αέν ύπήρχε πόλη, χωριό, 
συνοικία τής Ελλάδος χωρίς όργάνωση 
τής Ε.Α...».

(Συνεχίζεται)
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Ο Αστυνομικός Δ) ντης Α κ. Ταξιάρχης Άδαμόπουλος έπ'ι τη άποχωρήσει του έκ της Γ.Γ.Α. 

Αθηνών καί άναλήψει τών καθηκόντων τού Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως Πειραιώς, άπηΰθυ- 
νεν ήμερησίας διαταγάς, τών όποιων τό κείμενον δημοσιεύομεν κατωτέρω:

«Πρός 'Απάσας Τπηρεσίας Άστυν. Δ) νσεως Πειραιώς
Ή  ’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις, μοί έπεφύλαξε 

τήν μεγίστην τιμήν, νά μοί άναθέση τήν Διεύθυνσιν τής ’Α
στυνομίας Πειραιώς.

Άναλαμβάνων τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας, άναμιμνή- 
σκομαι εύγνωμόνως τίδν ύπερόχων άγώνων καί θυσιών τών 
προκατύχων μας.

Στρέφω μέ συγκίνησιν τήν μνήμην μου πρός τούς συν
αδέλφους μας,, οί όποιοι ήνάλωσαν τήν ζωήν των διά τήν 
δόξαν καί τό μεγαλείου τού ’Αστυνομικού Σώματος ή έπεσαν 
έπί τών έπάλξεων τού ύψίστου πρός τήν Πατρίδα καί τήν Υπη
ρεσίαν καθήκοντος, ύποκλινόμενος εύλαβώς πρό τών 'Ιερών 
σκιών των.

Αισθάνομαι ιδιαιτέρως εύτυχής καί διακατέχομαι άπό 
προκατάληψιν διά τό ύψηλόν σας φρόνημα, τήν εύαυνειδησίαν 
καί προθυμίαν σας, άκόμη δέ διότι είμαι πεπεισμένος, δτι κο- 
αμεϊσθε άπό εύγενή αισθήματα καί ύψηλήν άντίληφιν τού κα
λώς έννοουμένου καθήκοντος.

ΙΙρόθεσίς μου είναι νά άγωνισθφ μεθ’ ύμών, ΐνα συνεχι- 
σθή ή ώραία παράδοσις τών έπιτυχιών τής ’Αστυνομίας Πει
ραιώς, νά έδραιωθή έτι περισσότερον ή πίστις καί ή άγάπη 
τού κοινού πρός τήν ’Αστυνομίαν καί νά γνωρίση ή Πειραϊκή 
Κοινωνία ίδανικάς συνθήκας άατυνομεύαεως.

Εύρίσκω τήν Πόλιν τού Πειραιώς άναγεννημένην καί έξ- 
ευρωπα'ίζομένην καί αισθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν άναλογιζό- 
μενος δτι καί ύμεΐς δλοι συμπαρεστάθητε εις τήν ώραίαν καί 
εύγενή προσπάθειαν καί συνεβάλατε διά τήν έπίτευξιν αύτής 
τής παγκοίνως άναγνωριζομένης άναμορφώσεως. Ό  δημιουρ
γικός άνεμος, τόν όποιον ένέπνευσεν ή ’Εθνική Έπανάστασις 
τής 21ης ’Απριλίου 1967, σάς εόρεν δλους άγωνιζομένους εις 
τάς έπάλξεις τού καθήκοντος. Πολλά προσεφέρατε μέχρι σή
μερον. Ή  έδραίωσις τής τάξεως καί άσφαλείας εις τήν ώραίαν 
πλέον αύτήν Πόλιν είναι ίδικόν σας Ιργον.

Είμαι βέβαιος, δτι θά έξακολουθήσητε νά έκτελήτε τό κα
θήκον σας μετά τού αύτοΰ δημιουργικού ζήλου καί μέ τήν αύ
τήν θέρμην καί δτι θά παραμείνετε πάντοτε καί πρό οίωνδήπο- 
τε άντιξοστήτων διατεθειμένοι νά έκτελήτε άπροφασίστως τήν 
άποστολήν σας μέ προθυμίαν, προσβλέποντες εις τούς πολίτας, 
ώς εις φίλους, δικαιουμένους τής στοργικής σας μεταχειρί- 
σεως καί συνδρομής.

Πρέπει νά έχηται δπ’ δφιν σας, δτι ή έκτέλεσις τής άπο- 
στολής σας άπαιτεΐ βαθεΐαν συναίσθησιν καί δφηλήν άντίλη- 
φιν τών δποχρεώσεών σας. Ή  Πατρίς μάς Ινεπιστεύθη τήν 
προάσπισιν τών δψηλοτέρων ιδανικών καί ώς έκ τούτου πρέπει 
Λ  διατηρήσωμεν άπαρασαλεύτως τήν πίστιν μας έπί τά ’Εθνι
κά αύτά Ίδανικιά, τήν δπεράσπισιν τών δποίων μάς ένεπιατεΰ- 
θη ή Πολιτεία.

Έ χετε  δπ’ δφιν σας, δτι, διά νά δυνηθήτε νά έκτελέσητε 
είς τό άκέραιον τό καθήκον σας, έχετε άνάγκην τής ήθικής 
συμπαραατάσ&ως καί άγάπης τού πολίτου. Ποός αύτόν τόν πο
λίτην προσφέρατε τήν εύγένειαν καί τήν καλωσύνην σας καί 
έστέ βέβαιοι, δτι τά αίσθήματά σας θά εδρουν άνταπόκρισιν 
καί αί προσδοκίαι σας δικαίωσιν.

Ή  εύγένεια, ή προσήνεια, ή σειινότης, ή άμεροληψία, ή 
δικαιοσύνη, ή άντικειμενικότης καί ή ψυχραιμία είναι άρεταί, 
αί όποΐαι πρέπει νά κοσμούν τόν ’Αστυνομικόν καί νά τόν καθ
οδηγούν είς κάθε ένέργειαν καί δραστηριότητά του.

’Επιδιώξατε τόν άμοιβαΐον σεβασμόν καί έκτίμησιν καί μή 
λησμονήτε, δτι, ή εύγένεια άποτελεϊ παράδοσιν διά τό Σώμα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον διεκρίθη πάντοτε είς εύγε- 
νεΐς άγώνας. Συνεχίσατε μέ ζήλον τήν ώραίαν αύτήν παρά- 
δοσιν. ’Εξυπηρετήσατε τόν πολίτην μέ προθυμίαν, έν πνεύ- 
ματι ίσότητος καί δικαιοσύνης, καί θέσατε αυτόν δπό τήν συμ- 
παράστασίν σας, ώς καλόν φίλον. Ή  έξυπηρέτησις τού πο
λίτου πρέπει νά άποτελή τόν κανόνα τών ένεργειών σας.

Χειρισθήτε τήν έξουσίαν, τήν όποιαν διαχειρίζεσθε μέ σύνε- 
σιν καί δψηλοφροσύνην. Χρησιμοποιήσατε τήν πειθώ καί άπαρ- 
νηθήτε τήν βίαν. Ή  τελευταία πρέπει νά παραμείνη πάντοτε 
ξένη πρός τάς τάξεις μας.

Φροντήσατε νά διατηρηθούν είς δφηλόν έπίπεδον αί άρμο- 
νικαί σχέσεις τού κοινού μετά τής ’Αστυνομίας. Τοιουτοτρό
πως θά έξασφαλίσητε τήν συμπάθειαν καί τήν άμέριστον συμ- 
παράστασιν τού πολίτου καί τής κοινής γνώμης, παραγόντων 
δλως άπαιραιτήτων διά τήν εύόδωαιν τής άποστολής σας.

Έστέ εύπρεπεΐς, κόσμιοι, άνεπίληπτοι καί πειθαρχικοί καί 
έχετε δπ’ δψιν σας, δτι ή πειθαρχία άποτελεϊ τό δπόβαθρον τού 
’Αστυνομικού οικοδομήματος καί προϋπόθεσιν προόδου.

Καλλιεργήσατε άγαθάς σχέσεις καί αυναδελφικήν άλλη-

λεγγύην μεταξύ σας καί μετά τών άδελφών μας τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων. Ή  άποστολή μας είναι κοινή καί πρέπει έν δμο- 
νοία καί άγαστή συμπνοίφ νά σύνοδοιπορήσωμεν.

’Εμπνεύσατε συνεργασίαν, άγάπην, δμόνοιαν καί συνεργα
σίαν πρός τούς συναδέλφους σας Δημοσίους Επαλλήλους καί 
λειτουργούς, έπ’ ωφελείφ τού γενικωτέρου ’Εθνικού καί Κοι- a 
νωνικού συμφέροντος.

’Επιθυμώ νά καταστήσφ γνωστόν εις δλους σας, δτι είμαι 
άποφασισμένος νά άσκήσω δικάίαν, άδιάβλητον καί αντικει
μενικήν Διοίκησιν.

Τό ένδιαφέρον μου θά είναι πατρικόν, διαρκές καί άμέρι
στον πρός δλους σας, τόσον διά τάς άτομικάς, δσον καί διά 
τάς δπηρεσιακάς σας δποθέσεις.

'Γπολογίζων μετά βεβαιότητος είς τήν αυμπαράστασιν καί 
συνδρομήν σας, αισθάνομαι χαράν καί αισιοδοξίαν. Διακατέ
χομαι άπό αύτοπεποίθηαιν δι’ έπιτυχίαν είς τήν άναληφθεϊ- 
ααν προσπάθειάν μου.

Είμαι άπολύτως βέβαιος, δτι ή φιλοδοξία δλων σας είναι 
νά φανήτε άξιοι τών ίδικών μου προσδοκιών, άλλά καί τών 
ώραίων παραδόσεων τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πειραιώς 
καί νά διεκδικήσητε τόν τίτλον τού συκτελεστού τής Κοινω
νικής καί ’Εθνικής άναμορφώσεως, τήν όποιαν έχει τάξει ώς 
σκοπόν της ή ’Εθνική Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967». 

Πρός τους Υπαλλήλους τής 'Γποδι ευθύ νσεως 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών

«’Απερχόμενος τής Ύποδ) νσεως Γενικής ’Ασφαλείας, αισθά
νομαι τήν άνάγκην, άλλά καί τήν ύποχρέωσιν, νά άπευθύνω 
πρός δλους 'Γμάς τούς έκλεκτούς μου συνεργάτας, θερμόν καί 
έγκάρδιον χαιρετισμόν.

Ά λλά αισθάνομαι καί βαθυτάτην συγκίνησιν, διότι άπο- 
χωρίζομαι έκλεκτών συνεργατών, μετά τών δποίων μέ συνέ
δεσαν φιλότιμοι προσπάθειαι είς μακροχρονίους εύγενεΐς ά
γώνας. Καί ή συγκίνησίς μου αδτη καθίσταται περισσότερον 
έντονος, δταν άναλογίζωμαι, δτι είς τάς έπάλξεις τής Γενι
κής ’Ασφαλείας ήνάλωσα τό πλεϊστον τής ’Αστυνομικής στα
διοδρομίας μου. ·

Μοί παρεσχέθη πολλάκις ή εύκαιρία νά πορευθώ μεθ’ 
'Γμών είς εύγενεΐς, ώραίους άλλά καί δυσκόλους άγώνας. 
’Ενίοτε έδοκίμασα άπαγοητεύσεις, άλλά πολλάκις ύπερηφά- 
νειαν καί ίκανοποίησιν άπέραντον, διά τό ύψηλόν ύπηρεσιακόν 
σας φρόνημα, τήν άφοσίωσίν σας πρός τά ’Εθνικά ’Ιδεώδη, τήν 
εύαυνειδησίαν καί προθυμίαν αί όποΐαι σάς διέκρινον έν τή 
έκτελέσει τών καθηκόντων σας.

Ά λλά ή ίκανοποίησις καί ή ύπερηφάνεια τάς όποιας έδο
κίμασα όπήρξαν περισσότερον έντονοι διά τήν έν γένει άρί- 
στην ύπηρεσιακήν σας άπόδοσιν καί τάς έξαιρετικάς έπιτυχίας 
τάς όποίας έσημειώσατε κατά τήν διάρκειαν τής Διοικήσεώς 
μου, διά τάς όποιας έκφράζω τήν εύγνωμοσύνην μου.

Ή  Γενική Ασφάλεια Αθηνών, συνεχίζουαα τήν λαμπράν 
καί ώραίαν παράδοσιν τών έπιτυχιών της, τά μέγιστα συνειαέ- 
φερεν είς τήν ύπό τής ’Εθνικής Έπαναστάαεως τής 21ης Α 
πριλίου 1967 άναληφθείσαν προσπάθειαν διά τήν έθνικήν άνα- 
δημιουργίαν τής χώρας.

Αί έπιτυχίαι, τάς όποίας έσημείωσε κατά τήν τελευταίαν 
πενταετίαν, όφειλόμεναι έν πολλοίς είς τόν ίδικόν σας δη
μιουργικόν ζήλον καί τήν άφοσίωσίν σας πρός τήν ’Εθνικήν 
Έπανάατααιν καί τά ’Εθνικά ’Ιδεώδη, συνέβαλον τά μέγιστα 
είς τήν έδραίωσιν τού αισθήματος τής Άσφαλείας έν τή χώ- 
ρφ καί κατέστησαν πλέον άκλόνητον τόν θεσμόν τής Γενικής 
Άσφαλείας, τήν ώραίαν αύτήν έπαλξιν τών προφυλακών τού 
Έθνους.

Είμαι άπολύτως πεπεισμένος, δτι καί ύπό τήν νέαν σας 
Διοίκησιν, θά παραμείνετε πάντοτε διατεθειμένοι νά έκτελήτε 
τό καθήκον σας μέ προθυμίαν καί δτι θά συνεχίσετε μετά τού · 
αύτού ζήλου τήν λαμπράν παράδοσιν τών έπιτυχιών τής Ά 
σφαλείας, έν πνεύματι όμονοίας, άγάπης καί άγαστής συνεργα
σίας.

Διά τήν πολύτιμον συνδρομήν, τήν όποιαν μοί παρέσχετε 
κατά τήν διάρκειαν τής Διοικήσεώς μου, έκφράζω πρός δλους 
Τμάς τάς ειλικρινείς μου εύχαριστίας καί τήν εύγνωμοσύνην 
μου.

’Επιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω, δτι θά διατηρώ ζωηράν 
τήν άνάμνησιν τής συνεργασίας μας καί έπί πλέον, δτι καί 
Λέραν τής θέσεως αύτής θά μέ έχετε πάντοτε προστάτην καί 
συμπαραστάτην σας.

Εύχομαι είς δλους σας ύγείαν, άτοηικήν καί οικογενεια
κήν, καλήν σταδιοδρομίαν καί λαμπράς έπιτυχίας.

Σάς άποχαιρετώ»
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Ψυχολόγου - Διδάκτορος τής Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου

(Συνέχεια έκ ιοΟ προηγουμένου)
Γενικώς όσον άφορρ εις τό κυκλοφοριακόν βίωμα τών 

λαών έχομεν δύο όμάδας τυπολογικών διακρίσεων.
Ή  πρώτη κατάταΕις είναι κάθετος ουμφώνως πρός τήν 

γεωγραφικήν θέσιν, τήν όποιαν κατέχει έκαστος λαός. 
Οϋτω θά διακρίνωμεν τυπολογικώς, όσον άφορρ εις τήν 
κυκλοφορίαν, τούς βορείους, τούς μέσους καί τούς νοτίους 
λαούς, οϊτινες άναλόγως πρός τήν χαρακτηρολογικήν αύτών 
ύφήν καί τά κλιματικά καί έδσφικά δεδομένα διαμορφοΰσι 
τήν αύτοκινησίαν αύτών.

Ή  δευτέρα κατάταΕις είναι όριζόντιος ουμφώνως πρός 
τήν γεωγραφικήν θέσιν, τήν όποιαν κατέχει έκαστος λαός. 
Οϋτω θά διακρίνωμεν τυπολογικώς, όσον άφορρ εις τήν κυ
κλοφορίαν, τούς λαούς τής 'Αμερικής, τής Εύρώπης, τής 
'Ασίας, τής 'Αφρικής, τής Αύστραλίας καί Πολυνησίας, οϊ- 
τινες άναλόγως πρός τήν χαρακτηρολογικήν αύτών ύφήν 
καί τά κλιματικά καί έδαφικά δεδομένα διαμορφοΰσι τήν 
αύτοκινησίαν αύτών.

Όποιαν σημοσίαν έχει ή τυπολογική διάκρισις τών λα
ών όσον άφορρ εις τό κυκλοφοριακόν βίωμα, δύναται πάς 
τις νά έννοήση, όταν λεχθή προσέτι, ότι πλειστάκις καί ή 
κατασκευή τών άχημάτων άνταποκρίνεται εις αύτήν (θέσις 
τοϋ άδηγοϋ, τών όδηγικών όργάνων κτλ.).

δ) Κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ό ν  Β ί ω μ α  ύ π ό  
κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ν  έ π ο ψ ι ν  
'Υπό τήν έποψιν αύτήν κυρίως έΕετάζεται τό όμαδικόν κυ- 
κλοφοριοκόν βίωμα, τουτέστιν ή κλκλοφορια τών ομάδων. 
Τά άτομα συνήθως δέν κυκλοφοροϋσι μόνα, άλλά μετ' άλ
λων συνδυόζονα οϋτω τάς κινήσεις αύτών. Ούτως είναι 
άλλοι αί συνδυαστικοί κινήσεις δύο ή τριών κυκλοφορούν- 
των συνομιλητών ή συνεργαζομένων άτόμων κατά τήν όδή- 
γηαιν (έπί πλοίων, σιδηροδρόμων, άεροπλάνων).

Ούτως ύπό τήν έποψιν αύτήν δέον όπως διακριθή τό 
κυκλοφοριακόν βίωμα τής οικογένειας, τής φιλικής όμάδος, 
τής σχολικής τάΕεως, τής στρατιωτικής όμάδος καί της 
έπαγγελματικής όμάδος. Δυστυχώς αί έρευναι άπ' αύτόϋ 
τοϋ σημείου δέν έχουσιν άναπτυχθή-

1. Κυκλοφοριακόν βίωμα οικογένειας. Κυρίως οι κυ- 
κλοφοριακοί έρεθισμοί χρωματίζονται ύπό τής σχέσεως 
πρός τά μέλη τής οικογένειας, τά όποια εύρίσκονται μεθ' 
Λυών κατά τήν στιγμήν τής κυκλοφορίας. Οϋτω π.χ. ή μήτηρ 
καί τό μικρόν τέκνον αύτής, οί σύζυγοι, ό νέος καί ή γραία 
μήτηρ, ή νέα καί ό γέρων πατήρ, τό σύμπλεγμα τών μι
κρών άδελφών, ό πρεσβύτερος καθ' ήλικίαν άδελφός ή 
άδελφή καί οί νεώτεροι εύρίσκονται έν άπολύτω έΕαοτήσει 
κστά τήν κυκλοφορίαν επηρεαζόμενοι καί έπηρεάζοντες 
(Πρβλ. σκηνάς αύτοθυσίας μητέρων ή μεγάλων άδελφών, 
κοθ' άς σώζεται ό κινδυνεύουν καί πίπτει θύμα δυστυχήματος 
ή μήτηρ κτλ.).

2. Κυκλοφορισκόν βίωμα φιλικής όμάδος. Ενταύθα θα 
παρατηρηθή ή διαφοροποίησις τής όμάδος. Π. χ. φιλικοί ό-

μάδες νέων καί νεανίδων, μαθητών καί έργαζαμένων, όμά- 
δες ψυχαγωγουμένων κτλ.

3. Κυκλοφοριακόν βίωμα τάΕεως. Κυρίως κατά τήν 
ώραν τής λήΕεως τών μαθημάτων δημιουργοϋνται όμάδες 
μοθητικαί, αϊτινες βιοϋσιν όμοδικώς τήν κυκλοφορίαν. Οΰτοι 
φέρουσι μεθ' έαυτών συναισθηματικός διαθέσεις ή παρορ- 
μήσεις, αί όποίαι έπιδρώσιν έπί τής ομαδικής κινήσεως 
αύτών.

4. Κυκλοφορισκόν βίωμα στρατιωτικής όμάδος. Κυρίως 
κατά τήν έΕοδον έκ τοϋ στρατωνισμού εμφανίζεται τούτο.
Επί όδηγών στρατιωτικών πάντοτε ένυπάρχει. Ό  στρατιω

τικός όδηγός όδηγεϊ πάντοτε ύπό τήν ιδιότητα αύτοϋ ώς 
μέλους τού στρατού.

5. Κυκλοφοριακόν βίωμα έπαγγελματικής όμάδος. 'Εργα
ζόμενοι, έπαγγελματίαι, δημιουργούσιν όμάδος βιούσας όμα- 
δικώς τά φαινόμενα τής κυκλοφορίας ύπό τήν έπίδροσιν 
τών άρχών τής τάΕεως αύτών.

Ενταύθα δέον όπως άναφερθή προσέτι καί τό όμαδι
κόν βίωμα τών όδηγών. Οί έπαγγελματίαι οδηγοί βιοϋσι 
τήν κυκλοφορίαν όμοδικώς κατά τρόπον διάφορον τών έρα- 
σιτεχνών. Επειδή τό άνωτέρω όμοδικόν κυκλοφορισκόν 
βίωμα τών όδηγών παρουσιάζει ιδιαιτέραν ιδιοτυπίαν, θά 
άναφερθώοιν ώρισμένα χαρακτηριστικά αύτοϋ. Τοϋτο δια- 
κρίνεται έκ τών έΕής γνωρισμάτων κυρίως έπί τής έλληνι- 
κής πραγματικότητος.

1. Αποσπασματικότης. Ή  κυκλοφορία δέν βιοϋται έν τώ 
συνόλω αύτής ύπό τών όδηγών ώς ένιαίας όμάδος, άλλ 
ώς άπόσπασυα βάσει τοϋ οχήματος, τό όποιον οδηγεί έκα
στος έΕ αύτών. Κατά ταϋτα τό όμοδικόν κυκλοφορισκόν 
βίωμα διαρθρούται βάσει άποσπασματικών βιωμάτων τών ό
δηγών (μέγα ή μικρόν κατά μέγεθος όχημα κτλ ).

2. Σύνδεσις όχήματος καί όδηγοϋ. Ό  όδηγός συνδέ
εται μετά τοϋ όχήματος αύτοϋ, έκφράζεται βάσει τοϋ με
γέθους, τής δυνάμεως καί τής ταχύτητος αύτοϋ. 'Επίσης 
οί έτεροι όδηγο'ι βιοϋνται έν συνδέομαι πρός τό όχημα, τό 
όποιον όδηγοϋσιν.

3. "Εντασις - Χαλάρωσις. Τό κυκλοφοριακόν όμαδικόν 
βίωμα αύΕομειοΰται διαφοροποιούμενον βάσει:

α) Τής μεγάλης ή μικρός κυκλοφορίας τών οδών.
β) Τής ταχύτητος, ή όποια άναπτύσσεται.
γ) Τής πείρας τών όδηγών.
δ) Τής ήλικίας καί τοϋ φύλου τών όδηγών.
ε) Τής γενικής συναισθηματικής καταστάοεως τών όδη

γών.
στ) Τών καιρικών συνθηκών καί του χρόνου.

ε) Κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ό ν  β ί ω μ α  Ο π ό  
ά ν θ ρ ω π ο λ ο γ ι κ ό ν  π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό ν .  Τό 
κυκλοφοριακόν βίωμα ένυπάρχει έντός τής κινήσεως τής 
αύτοκινησίας. Ή  αύτοκινησία έπιτελεϊται ουμφώνως πρός
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ένα ρυθμόν. Τοϋ ρυθμού αυτού είναι ή 
Ζώσα έκφροσις. Ό  ρυθμός αυτός είναι 
έκεϊνος, όστις διοπερα τά Ζώντα όντα 
καί άρμονίΖει ταϋτα έντός τού ρυθμού 
τού κόσμου. Ύπ' αύτήν τήν έννοιαν τό 
,κυκλοφοριοκόν βίωμα όποτελεϊ μέλος 
τού ρυθμού τής Ζωής. Ό  ρυθμός τής 
αύτοκινησίας εύρίσκεται έν άρμονία 
πρός τόν ρυθμόν τής Ζωής, πρός τόν 
ρυθμόν τής πραγματώσεως τής ύπάρΕε- 
ως. Συμφώνως δέ πρός τήν διαιπίστω- 
σιν αύτήν ό άνθρωπος αποτελεί μέλος 
τής παγκοσμίου άρμονίας. Ό  ρυθμός 
τού σύμπαντος άντανακλάται εις τό κυ- 
κλοφοριακόν βίωμα, τό όποιον ύπό άν- 
θρωπολογικήν έννοιαν λαμβάνει τήν μορ
φήν τής έκφράσεως έν τφ άνθρώπω 
τής συναντήσεως τού ρυθμού έντελεχει- 
ακής πραγματώσεως τής ύπάρΕεως έντός 
τού κοσμικού ρυθμού μετά τού ρυθμού 
τού έπεισοδιοκού τών τυχαίων, έΕωτερι- 
κών καί άνευ ριγθμοϋ έρεθισμών. Ύπό 
τήν έπσψιν τούτην τό κυκλοφοριακόν 
βίωμα συγκαθορίΖει τήν στάοιν τού άν- 
θρώπου έν τφ κόσμω, ώς κινουμένου 
όντος καί κυκλοφορούντος.

4. Ψυχολογία τοϋ όδηγοϋ

Π  ΡΟ ΚΕ ΙΜ ΡΝ Ο Υ  τις νά πραγματευ6ή 
* '  τις περί τής προσωπικότητος τού ό- 

δηγού ώς παράγοντος τής κυκλοφορίας, 
δέον όπως κατ' αρχήν διακρίνη τάς ο
μάδας τών όδηνικών έπαγγελμάτων καί 
βάσει μιάς ψυχολογικής έπαγγελματο- 
λογίας τού όδηγοϋ καθορίση τάς φαινο
μενολογικός άπαιτήοεις διά τόν οδηγόν. 
Ούτω θά διακρίνωμεν τάς έΕής ομάδας 
όδηγικών έπαγγελμάτων:

α) Οδηγός έπί έστρωμένων γραμμών 
(μηχανοδηγός σιδηροδρόμου, τροχιοδρό
μου κ.τ.λ.).

β) 'Οδηγός αύτοκινήτων οχημάτων 
Εηρας (όδηγός αύτοκινήτων παντός 
τύπου, ποδηλάτων κ.τ.λ.).

γ) Όδηγός έπί θαλασσίων όδών 
(πλοίαρχος, «πιλότος», οίακιστής κ. 
τ.λ.).

δ) Όδηγός έπί έναερίων όδών (όδη
γός άεροπλάνων κ.τ.λ.).

Έκάστη όμάς διαφοροποιείται βάσει 
τού μεγέθους τού όχήματος, συρμού, 
πλοίου, ή αεροπλάνου, τής ταχϋτητος 
τήν όποιαν άναπτύσσει, τών όδών έπί 
τών όποιων κυκλοφορεί καί τών συνθη
κών βάσει τών όποιων κυκλοφορεί. Βά
σει τών άνωτέρω μορφοϋται ώς άντί- 
στοιχος πόλος τοϋ κυκλοφοριοκοϋ βιώ
ματος ή ύπό τού Moede κληθείσα ό- 
δ η γ ι κ ή  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  
(Fahrverhalten). Ή  ό δ η γ ι κ ή 
συμπεριφορά ώς ψυχικόν γεγονός άπο- 
τελεϊ άντικείμενον μελέτης — τοϋ ειδικού 
τμήματος τής ψυχολογίας τής κυκλοφο
ρίας—τής ψυχολογίας τοϋ όδηγού.

α) Γ ε ν ι κ ή  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή  
έ π ο ψ ι ς. Ή  όδηγική συμπεριφορά 
είναι άκριβώς ψυχικόν γεγονός, τό ό
ποιον βασίΖεταΓέπί τής έν γένει ψυχικής 
καταστάσεως, ήτις διομορφοϋται, καθ' 
ήν περίπτωσιν τό πρόσωπον πρόκειται νά 
όδηγήση. Ή  έρευνα όθεν είναι κατά τι- 
να τρόπον ψυχολογία τής ταχύτητος. 
Στοιχεία τής όδηγικής συμπεριφοράς

είναι: Ή  έν χρόνψ καί τόπω παρατήρη- 
σις καί ή σύμφωνος πρός αύτήν κίνη- 
σις χειρών καί ποδών. Ή  κίνησις αύτη 
δέον όπως γίνη συμφώνως πρός τάς άρ- 
χάς τής κυκλοφοριοκής οικονομίας, ήτοι 
διά τής, όσον είναι δυνατόν, άρίστης κι- 
νήσεως τοϋ όχήματος. Ή  όδηγική συμ
περιφορά ποικίλλει ώς έΕής: Κανονική 
συμπεριφορά συμφώνως πρός τήν κυ
κλοφορίαν' κυκλοφοριακαί έκκενώσεις' 
βάσει προσχεδίου κυκλοφορία. Βάσει τής 
άνωτέρω συμπεριφοράς διαμορφοϋται ή 
χαροκτηρολογική τυπολογία τοϋ όδηγοϋ, 
περί ής κατωτέρω.

Όσον άφορά εις τήν παρατηρητικό
τητα καί εις τήν κίνηοιν, αϊτινες ακρι
βώς, λόγω τής κινήσεως τοϋ όχήματος, 
άποτελοϋσιν άντικείμενα τής ψυχολογί
ας τής ταχύτητος, δέον όπως προστε- 
θώσι τά έΕής: Ό σον άφορά εις τήν 
κίνηοιν διακρίνομεν δύο είδη κινήσεως, 
ήτοι τήν μή άνομενομένην καί τήν κα
τόπιν ποοπαρασκευής. "Ομως αύται κυ
ρίως είναι έργαστηριοκαί διακρίσεις. Εις 
τήν κυκλοφορίαν άπαντώνται σύνθετοι 
άπλαϊ κινήσεις. Καί αί μέν πρώται 
περιλαμβάνουοι κινήσεις βάσει πολλών 
έρεθισμών, αί δέ άπλαϊ βάσει μόνον 
ένός έρεθισμοϋ. Ή  σύνθετος κίνησις 
είναι άπάντησις πρός όχήματα ή άνθρώ- 
πους έν κινήσει ή έν στάσει. Ή  άπλή 
κίνησις είναι άπάντησις πρός έν όχημα 
ή πρός έν άνθρωπον ή έμπόδιον. Ή  κί- 
νησις ουντελεϊται έν ουνδυασμώ πρός 
τήν άντίληψιν χώρου καί χρόνου, έν τφ 
συνόλω καί είδικώς, τουτέστιν ότι έκτός 
τής γενικής άντιλήψεως χώρου καί χρό
νου ό όδηγός δέον όπως βιοϊ τόν χώ
ρον, τόν όποιον καταλαμβάνει τό όχη
μα αύτοϋ καί τά άλλα όχήματα, ώς καί 
τήν ταχύτητα, τήν όποιαν δύνατσι νά 
άνοπτύΕη ό ίδιος καί οί άλλοι. Κατά τού
τα, ό όδηγός δέν βιοϊ έαυτόν ώς σωμα
τικήν άπλώς οντότητα, άλλ' ώς σχημα
τικήν μονάδα καί ώς ρυθμόν έχει τόν 
ρυθμόν καί τήν ταχύτητα τοϋ όχήματος. 
Βάσει αύτοϋ ρυθμίΖεται ή κυκλοφορια- 
κή έτοιμότης.

"Οσον άφορά εις τήν παρατηρητικό
τητα, αΰτη διακρίνεται έκ τής συνήθους, 
διότι χαρακτηρίζεται ώς σύνθετος. Χα
ρακτηριστικά τούτης είναι ή σύλληψις 
κινουμένων έρεθισμών τοϋ όχήματος, 
όντος έν κινήσει ή έν στάσει έν φυσικφ 
φωτιομφ ή τεχνητφ, ώς καί έν διαφό- 
ροις βαθμοίς καί άποχρώσεσι φωτός. 
Οί οφθαλμοί είναι συνεχώς έν κινήσει, 
ένφ διάφοροι ήχοι καί θόουβοι έπιδρώ- 
σιν ώς κωλύοντες έρεθιουοί.

Κατά τάς έρεύνας ήμών, άπησχόλη- 
σεν ήμάς τό γεγονός τής μορφής, τήν 
όποιαν λαμβάνουσι τά άντικείμενα κατά 
τήν παρατήρησιν αύτών ύπό τών οδη
γών. Ούτως έΕηκριβώθη, ότι ή μορφή 
αύτών (ύψος, μέγεθος, πλάτος, σταθε- 
ρότης κ.τ.λ.) έΕαρτάται άφ' ένός έκ τής 
προσωπικότητος τού όδηγοϋ καί άφ' έ- 
τέρου έκ τοϋ βαθμού τής πείρας αύτοϋ. 
Αί μορφαί τών άντικειμένων κυρίως ποι
κίλλομαι κατά βαθμόν συχνότητας, ώς 
έΕής:

1. Αόριστοι μορφαί μή λαμβάνουσαι 
συγκεκριμένην σημασίαν άλλά μόνον τήν 
σημοσίαν εμποδίου, όπερ δέον όπως ά-

ποφευχθή.
2. Κινούμενοι υορφαί.
3. Τρέμουοαι μορφαί.
4. Κανονικαί μορφαί, ώς είναι καί εύ- 

ρίσκονται, έχουσαι όμως «συναισθηματι
κήν φόρτισιν», τουτέστι προκαλοϋοαι τήν 
παρατήρησιν.

Αί πλέον συχνοί είναι αί κανονικοί 
μορφαί, αί όποϊαι είναι συγχρόνως αί 
πλέον έπικίνδυνοι διά τόν οδηγόν, λό
γω άκριβώς τής «συναισθηματικής φορ- 
τίσεως».

Βάσει τών άνωτέρω δυνάμεθα νά ά- 
ναλύσωμεν ψυχολογικώς τό πρόβλημα 
τής ταχύτητος. Ή  ταχύτης βιοϋται ύπό 
τοϋ όδηγού ώς προσέγνισις καί άπομά- 
κρυνσις (τουτέστι διέλευσις) έκ τοπι- 
κώς έΕωτερικών άντικειμένων. Ό  όδη
γός βιοϊ πάντοτε τήν έκτίμησιν τής τα
χύτητος. Ή  έκτίμησις τής ταχύτητος 
έΕαρτάται έκ τής έκτιμήσεως τής συν- 
αρτήσεως τής ταχύτητος τού όχήματος 
πρός άντίληψιν έΕωτερικών άντικε:μέ- 
νων. Παράγοντες έπιδρώντες έπί τής 
προσωπικής έκτιμήσεως τής ταχύτητος 
ύπό τοϋ όδηγοϋ είναι ή διάρθρωοις τοϋ 
οπτικού πεδίου, τού άκουστικοϋ τοιού- 
του, οί κλιματολογικοί παράγοντες, ώς 
καί ή θέσις τού όδηγοϋ (προφύλαΕις, ύ
αλος κ.τ.λ.)

Ούτως έπί γνωστών τοπίων παρατη
ρούνται λάθη 10 -  15% κατά Moede, 
καθ' ήμάς δ' έν Έλλάδι δύνανται νά αύ- 
Εηθώσι καί μέχρις 20%. Κατά ταύτα δυ
νάμεθα νά εϊπωμεν, ότι ή έκτίμησις τής 
ταχύτητος είναι άποτέλεσμα άοκήσεως 
καί άγωγής. Τελικώς όμως ή έκτίμησις 
τής ταχύτητος έΕαρτάται έκ τής όλης 
προσωπικότητος τού όδηγοϋ καί κυρίως 
έκ τού έν γένει συναισθηματικού βίου, 
τής ψυχικής αύτοϋ ιστορίας, τών κοινω
νικών, οικογενειακών κ.τ.λ. συνθηκών.

ΜεταΕύ κυκλοφοριοκής άντιλήψεως 
καί όδηγικής συμπεριφοράς μεσολαβεί 
πάντοτε απειροελάχισταν χρονικόν διά
στημα, τό όποιον καλείται ύπό τής ψυ
χολογίας τής κυκλοφορίας «δευτερόλε- 
πτον τοϋ αιφνιδιασμού». Τούτο κυρίως 
ρυθμίΖει τήν έτοιμότητα τοϋ όδηγού καί 
δύναται νά καθορισθή. Εις τά ψυχολογι
κά έργαστήρια τούτο συμποσοϋται εις
2)10 τού δευτερολέπτου. Εις τήν πρα
γματικότητα όμως έν Έλλάδι όνέρχεται 
εις 4)10 έως 6)10 τού δευτερολέπτου. 
Τό δευτερόλεπτον τού αιφνιδιασμού ποι- 
στικώς διαφοροποιείται. Είναι δυνατόν 
νά είναι Ζήτημα αιφνιδιασμού, άντιλή- 
ψεως, έπιδράσεως έΕωτερικών παοα- 
γόντων («θάμβωσις» έκ φανών άλλων 
αύτοκινήτων κ.τ.λ.).

Ύπό τάς άνωτέρω έκτεθείοας διαπι
στώσεις, άντιλαμβάνεται πας τις τήν ση
μασίαν τής ψυχολογίας τής κυκλοφορίας 
διά τήν άσφάλειαν τής κυκλοφορίας.

β) ' Ε Ε ε λ ι κ τ ι κ ή  έ π ο- 
ψ ι ς. Δυστυχώς αί έρευναι ύπό τήν 
έποψιν ταύτην εύρίσκονται έν άναπτύ- 
Εει. Κατά τήν μικράν ήλικίαν οί παϊδες 
δέν όδηγούσιν αύτοκίνητα ή άλλα οχή
ματα' ή όδηγική συμπεριφορά κυρίως 
έκδηλοϋται περί τό 17ον έτος τής ήλι- 
κίας, ποικίλλει δέ ή κανονική άνάπτυΕιέ 
ταύτης κατά τά διάφορα στάδια τής ψυ
χικής έΕελίΕεως. Ούτως ή έκτίμησις τής 
ταχύτητος κυρίως εις τούς έφήβους έ- 
Εαρταται έκ τής συναισθηματικής κατα
στάσεως τοϋ έφήβου, κατά τήν ώριμον 
ήλικίαν έκ τής ψυχικής ύφής καί δο·
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Τδ κυκλοφοριακδν βίωμα δπό κοινωνικήν ψυχολογικήν Ιποψιν εξετάζεται κυρίως ώς δμαδικόν τοιοΰτον. 'Γπδ τήν Ιποψιν αύτήν 
τό κυκλοφοριακδν βίωμα δύναται νά βιακριθή είς κυκλοφοριακδν βίωμα τής οικογένειας, τής φιλικής δμάδος, τής σχολικής 
τάξεως, τής έπαγγελματικής δμάδος κλπ. Είς τήν φωτογραφίαν μας τρόφιμοι τοΰ Γηροκομείου ’Αθηνών διέρχονται διά τής 

διαβάσεως πεζών, μετά τήν άφήν τοΰ πρασίνου είς τόν, διά τήν έξυπηρέτησίν των φωτεινόν σηματοδότην.

μής, έν δέ τή γεροντική ήλικίρ έκ τής 
δημιουργηθείσης συνδέσεως πρός μετά· 
φυσικός ιδέας καί άΕίας.

γ) Χ α ρ α κ τ η ρ ο λ ο γ ι κ ή  
έ π ο ψ ι ς. Συμφώνως πρός τήν άνω- 
τέρω άναφερθείσαν διάκρισιν τής όδηγι- 
κής συμπεριφοράς κατό Moede, δυνάμε- 
θα νά διακρίνωμεν τρεις χορακτηρολο- 
γικούς τύπους όδηγών, ήτοι τόν προσηρ- 
μοσμένον, τόν θραχυκυκλωματικόν, τόν 
προσκεκολλημένον.

1. Ό  προσηρμοσμένος όδηγός είναι 
έκεϊνος, δστις προσαρμόζεται ευκόλως 
είς τάς άπαιτήοεις Τής κυκλοφορίας. Πα
ρατηρητικός, ταχύς καί σταθερός είς 
τάς κινήσεις αύτοΟ, όνευ βαθυτάτων 
συναισθηματικών διαταραχών καί συγκι
νήσεων, είναι έτοιμός νά κινήση τό όχη
μα άνά πάσαν στιγμήν συμφώνως πρός 
τάς έκάστοτε δημιουργουμένας κατοστά- 
οεις. Καθορό διάνοια, σωματικώς δέν

* δέχεται έπιδράσεις έκ τών κλιματικών 
συνθηκών. Κυρίως έΕωστρεφεϊς (Jung) 
καί κυκλοθυμικοί (Kretschmer) τύποι 
διακρίνοντοι ώς προσηρμοσμένοι όδηγοί. 
Κοινωνικοί τύποι άνήκουσιν είς τόν τύ
πον αύτόν.

2. Ό  δραχυκυκλωματικός όδηγός εί
ναι έκεϊνος, δστις όδηγεϊ βάσει τών έν
στικτων ό βάσει τής συναισθηματικής

ι καταστάσεως ούτοϋ. ’Αγωνία, φόβος, 
μανιακοί έκρήΕεις έπιφέρουσι μείωσιν 
ή αϋΕησιν τής κυκλοφοριακής έτοιμότη-

τος. Οΰτος είναι συνήθως βουλήσεως 
μεμειωμένης, σκέπτεται περί τού τί δέον 
νά πράΕη, άνοποφάσιστος, εύσυγκίνητος, 
δέν δύνατοι νά προσαρμόση τόν αύτο- 
ματισμόν αύτοΰ κατά τήν στιγμήν τής 
κυκλοφορίας. Τό δευτερόλεπτον του αι
φνιδιασμού διαρκεϊ δι’ αύτόν έπ' άρκε- 
τόν, μετά τήν πάροδον τοΰ αιφνιδιασμού. 
Κυρίως τύποι όκρως κυκλοθυμικοί (μα
νιακή έκφρασις) ή άρχομένης σχιΖοθυ- 
μίας ώς καί ένδοστρεφεϊς άνήκουσιν είς 
τόν τύπον αύτόν.

3. Ό  προσκεκολλημένος. Οΰτος έ- 
νεργεϊ, πράττει, κινείται, βάσει ένός a 
priori συλληφθέντος ψίυχικού σχεδια- 
σμοΰ. Προσπαθεί δέ, έν πόση περιητώσει, 
νά κινηθή βάσει τοΰ σχεδίου αύτοΰ. Ώ ς  
όδηγός έπί έστρωμένων γραμμών είναι 
έΕαίρετος. Η βούλησις είναι ίκανώς ά- 
νεπτυγμένη. Ό  συναισθηματικός βίος 
μορφοΰται ύπό θεροπευθέντων ήδη ψυ
χικών τραυματισμών. Κυρίως τύποι άθλη- 
τικοί ή ένδοστρεφεϊς άνήκουσιν είς τόν 
τύπον αύτόν.

Οί τύποι οΰτοι βεβαίως, δέν εύρίσκον- 
ται κεχωρισμένως, διά τοΰτο καθορί
ζονται βάσει ψυχολογικών έΕετάσεων, 
ώστε νά καθορισθή έπίσης ό τύπος τοΰ 
όχήματος καί τό είδος αύτοΰ (σύτοκί- 
νητον, πλοϊον, άεροπλάνον, σιδηρόδρο
μος) τό όποιον άνταποκρίνεται είς τήν 
ψυχικήν αύτών ύφήν καί δομήν.

δ) Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ψ υ χ ο λ ο 

γ ι κ ή  έ π ο ψ ι ς. Ή  όμαδική όδη- 
γική ψυχή χαροκτηρίΖεται ύπό τοΰ ά- 
προσώπου τής κυκλοφορίας. Ό  όδηγός 
κυκλοφορεί ώς όχημα ούχί ώς πρόσω- 
πον, δυνάμενον νά άπέλθη ταχέως. Διά 
τής έφαρμογής δέ άπροσώπων σημάτων 
τροχαίας κινήσεως ή σύμπασα κυκλο- 
φορία καθίσταται άπρόσωπος. Τό άπρό- 
σωπον αύτό καί ή ταχύτης, ήτις δύναται 
νά άνοπτυχθή, είναι άφορμαί τοΰ καλου- 
μένου «όπροσώπου άφηνιασμοΰ τής τα- 
χύτητος (Enthemmung durch die Ges- 
chwindigkei). Βάσει τών άνωτέρω δια
πιστώσεων δημιουργοϋνται κοινωνικά! καί 
ήθικαί σχέσεις.

ε) ' Α ν θ ρ ω π ο λ ο γ ι κ ό ς  
π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό ς .  Ή  σπου- 
δαιότης τής όδηγικής συνειδήσεως καί 
τοΰ όδηγικοΰ συναισθήματος έθεσεν έ- 
νωρίτατα τό δλον πρόβλημα ύπό τήν άν- 
θρωπολογικήν έποψιν. Ή  τάσις πρός αύ- 
τοματισμόν καί πρός τό όπρόσωπον δημι
ουργεί τήν άνάγκην τής έΕετάσεως τοΰ 
προβλήματος έν συνδυασμοί πρός τήν 
προσωπικότητα. Ή  μηχανή ώς παράγων 
διαμορφώσεως τής προσωπικότητος δη
μιουργεί τήν τάσιν πρός άπώλειαν τοΰ 
κέντρου τής Ζωής. Κατά ταΰτα ώς έκ- 
φρασις τής προσωπικότητος καί -ένταϋ- 
θα είναι ή μηχονική κίνησις. Τήν μηχα
νικήν αύτήν κίνησιν ό όδηγός προσπα
θεί, όπως έμψυχώοη διά τοΰ όδηγικοΰ 
συναισθήματος. (ΣυνεχίΖεται)
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«Μεταφορά τραυματίου». ΠίναΕ Ούμβέρτου Αργυρού

"Ανω: 'Αλέξανδρος Διάκος. Είναι ό 
πρώτος "Ελλην 'Αξιωματικός πού έπεσε 
μαχόμενος ήρωϊκώς, κατά τών ορδών 
τού Μουσσολίνι. Δεξιά: «'Αέρα, 28
'Οκτωβρίου 1940». (Τού γλύπτου κ.

Νικόλα).



ΜΟΡΦΕΣ

ΤΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Τ  ΤΑ ΕΞΑΜΠΕΛΑ τής Σίφνου γεννήθηκε, τό 1850, ό 
Κλεάνθης Τριαντάφυλλος, πού έμελλε νά γίνη ευρύ

τατα γνωστός ώς Ρομπαγάς. Είχε ποτέρα δημοδιδάσκαλο, 
κι άμα έμαθε τά πρώτα γράμματα ήρθε στήν Αθήνα, σπούδα
σε κι έγινε κι αύτός δημοδιδάσκαλος. Αφού έπί ένα μικρό 
χρονικό διάστημα έδίδαξε στήν "Ανδρο, έγκατέλειψε τή θέσι 
του καί πήγε στήν Κωνσταντινούπολι. 'Εκεί κατώρθωσε νά 
γίνη συντάκτης τού περίφημου «Νεολόγου» τού Βουτυρά. 
Ό σες ώρες τού περίσσευαν τις διέθετε στήν μελέτη καί 
τή συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων κάθε λογής, πού τά 
έδημοσίευε σέ διάφορα πολίτικα περιοδικά. Αύτά του τά 
πονήματα ήταν γεμάτα σφρίγος, πρωτοτυπία, χάρι καί — 
κυριώτατα — τσουχτερή σάτιρα. Κι άρέσανε πολύ. Οί συντρο
φιές τών νέων τής όμογενείας τόν έλάτρευαν. "Ηταν τό 
καμάρι τους, δέν έλειπε άπό κομμιά συγκέντρωση άπό κα
νένα γλέντι.

Περνάει εύτυχισμένες μέρες στήν Πάλι ό νεαρός λο
γοτέχνης, ρουφάει ξέγνοιαστα τό μεθύσι τής ζωής, παράλ
ληλα, όμως έργάζετοι έθνικά. Υποστηρίζει τά έλληνικά δί
καια μέ τήν πέννα του, καυτηριάζει, όσο τού τό έπιτρέ- 
πουν οί συνθήκες, τά τρωτά τής διοικήσεως καλλιεργεί 
τή ζωντανή γλώσσα τού 'Ελληνικού λαού, τή δημοτική, 
στέλνει κατατοπιστικές άνταποκρίσεις οέ άθηναϊκά φύλλα. 
Ξαφνικά μιά μέρα τόν πληροφορούν άτι καταζητείται άπό 
τις τουρκικές άρχές γατί ένα άντιτουρκικό άρθρο πού έδη- 
μοσιεύθη στή «Φλόγα·· τών Αθηνών θεωρήθηκε δικό τού. 
Υστερα άπό μιά περιπετειώδη καταδίωξι φεύγει κρυφά μ' 

ένα καράβι κ' έρχεται στήν έλληνική πρωτεύουσα, όπου λί
γους μήνες προτήτερα είχε έγκατασταθή ό κυνηγημένος 
άπό τή σουλτανική άστυναμία Βλάσσης Γαβριηλίδης.

Ηταν άχώριστοι στήν Πάλι οί δυό τους κ' είχαν τά 
ίδια φρονήματα, τό ίδιο πάθος γιά δρόσι, τήν ίδια τόλμη.

'Εκείνο τόν καιρό στήν άναγεννημένην Ελλάδα ώργίαζε 
ή μικροπολιτική. Κροτούσαν τά σκήπτρα άνθρωποι στερη
μένοι άπό εύσυνειδησία καί άνιδιοτέλεια, δίχως ήθικούς 
δισταγμούς πολιτικάντιδες, καί δίχως αισθήματα πατριωτικά. 
Γιά νά τούς Εετινάζουν οί δυό θαρραλέλοι καινοτόμοι βγά
λανε μιά σοτιρική έφημερίδα μέ τίτλο «Ρομπαγάς» τίτλο πού 
τόν είχαν δανειστή άπό ένα δράμα τού Σαρντού, καί πού 
έσήμαινε φαύλος, άσυνείδητος, άνθρωπος δίχως άρχές.

Τό κύριο άρθρο τού πρώτου φύλλου, γραμμένο άπό τόν 
Γαβριηλίδη καί οί έμμετρες καί πεζές σάτιρες τού Τριαν
τάφυλλου ήταν έγερτήριο σάλπισμα, άλλά «καί εισιτήριο 
γιά τή φυλακή». Στις 31 Αύγούστου 1878 τούς έκλεισαν 
μέσα. Μά ή φυλάκισι δέν τούς έκανε νά ύποστείλουν τή 
σημαία τους. Συνέχισαν νά δημοσιεύουν κείμενά τους καί 
τις ημέρες πού ήτανε στήν ειρκτή. Κι οί άναγνώστες, 
ιδίως οί νέοι πού άκολουθούσαν τις ύγιείς άρχές τού Τρι- 
κούπη, όχι μόνο δέν έπαψαν ν' άγοράζουν τό «Ρομπαγά», 
άλλά φρόντιζαν γιά τή διόδοσί του μέ μεγαλύτερο φανατι
σμό.

Τόση ήταν ή δημοτικότητά τους, ώστε δώδεκα δικη
γόροι, οί καλύτεροι τής 'Αθήνας, πήγαν νά τούς ύπερα-
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απιστούν στήν δίκη τους. Κι ό γιός τού Γενναίου Κολο- 
κοτρώνη, ό ένθουσιώδης φιλότεχνος ΦαλέΕ, έδωσε έγγύη- 
σι γιά ν' άποφυλακιστούν.

Δύο χρόνια άργότερα ό Γαβριηλίδης άπεχώρηοε άπό 
τή διεύθυναι τού «Ραμπογα» κ' έβγαλε δικό του περιοδικό, 
τό «Μή χάνεσαι». Ό  Τριαντάφυλλος συνέχισε τό έργο του 
μέ συνεργάτες μερικούς προοδευτικούς νέους, πού άνά- 
μεσά τους ξεχώριζαν οί Κωοτής Παλαμάς, Νίκος Κομπάς, 
Περικλής Γιαννόπουλος καί Δημήτριος Ταγκόπουλος.

Τό 1881 ό Τριαντάφυλλος θά κλειστή στις φυλακές 
τού Μεντρεσέ γιά ένα καυστικό άρθρο του. Αύτό τό φύλλο 
τού «Ραμπογα» έγινε άνάρπαστο, έφτασε νά πουληθή δέκα 
δραχμές, έκατό φορές, δηλαδή πάνω άπό τή συνηθισμένη 
τιμή του. Γιά τούτο τό λόγο καί άναδημοσιεύτηκε άτόφιο 
τό άρθρο στό έπόμενο φύλλο. Δύο μήνες έμεινε ατό Μεν
τρεσέ ό συντάκτης του καί βγήκε μ' έγγύησι, ύστερα άπό 
μεγάλες ένέργειες ισχυρών θαυμοστών του.

Ο Ρομπαγάς — τίτλος τής έφημερίδος, άλλά μαζί καί 
ψευδώνυμο τού διευθυντή της— όσο πήγαινε γινότανε καί 
πιό έπιθετικός. Ταβαζε άδίστατα μ' όλους τούς άρχοντας, 
άπό τόν άνώτατο ώς τόν πιό άσήμαντο — φυσικά όταν πί
στευε ότι έπρεπε νά τό κάνη. ΠαρατράβηΕε όμως τό σχοινί 
κι άνάγκασε τούς συνεργάτες του νά τόν έγκαταλείψουν. 
Τότε βγήκε στή μέση ό Ρόκκος Χοίδάς, ένας έξαλλος τύ
πος πού είχε διατελέσει είσογγελεύς καί βουλευτής κ' έξε- 
λιχτή σέ λιβελλογράφο. Ή  άρθρογραφία τού σατιρικού 
φύλλου έγινε πιά άχαλίνωτη κ' οί τιμωρίες συχνότερες. Ή  
κυκλοφορία έπεσε, γιατί τό άναγνωστικό κοινό πού πρώτα 
χαιρότανε τό χιούμορ τό μαχητικό σθένος καί τούς ώραί- 
ους άγώνες γιά τήν έπικράτισι τής ζωντανής γλώσσας πού 
έκανε ό Ρομπαγάς μέ τούς συνεργάτες του, βλέποντας τόν 
κατήφορο, έπαψε ν' άγοράζη τήν έφημερίδα. 'Από τά μέσα 
τού 1886 σταμάτησε ή έκδοσι. Ο «Ρομπαγάς» Εαναβγήκε 
μετά όκτώ μήνες σέ διαφορετική μορφή, πολύ χειρότερη 
άπ' τήν πρώτη. Ένα άρθρο έξαιρετικά πολεμικό προκάλεσε 
τήν έπέμβασι τής είσαγγελικής άρχής. Κλείστηκαν στήν 
φυλακή οί δυό ύπεύθυνοι, ό Τριαντάφυλλος κι ό Χοίδάς. 
Ο πρώτος, πού είχε άρρωστήσει άπό νευρική πάθησι έξ 

αιτίας τών διωγμών καί τής οικονομικής στενοχώριας, άφέ- 
θηκε έλεύθερος ώσπου νά γίνη ή δίκη, κι ό Ρόκκος Χοίδάς 
πέθανε στήν ειρκτή. Τήν ήμέρα τής δίκης ό Τριαντάφυλ- 
λος, πού ήταν ύποχρεωμένος νά παρουσιαστή, πήγε πρωί -
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πρωί στό νεκροταφείο κι έπλονήθη ώρες πολλές ολόγυρα 
άπό τούς τάφους. "Υστερα γύρισε στό σπίτι κ' έτίναΕε τά 
μυαλά του στόν άέρα. Οί γιατροί γνωματεύσανε πώς έπασχε 
άπό έγκεφαλική νεύρωοι. Τό νεκρό τόν έτίμησε μόνον ό 
Πρόεδρος τών Δημοσιογράφων μ' έναν έπιτάφιο συγκινη

τικό.
Ό  έκρηκτικός πεΖογράφος καί ποιητής μέ τή γνήσια 

σατιρική φλέβα, τ ’ άγνά πατριωτικό αισθήματα, τό μαχητικό 
πνεύμα καί τις όνακαινιοτικές άρχές πέθανε σέ ήλικία 39 
μόλις έτών. "Ενα σκίτσο του καμωμένο άπό τόν μεγάλο 
μας ζωγράφο Νικηφόρο Λύτρα δείχνει καλοφτιαγμένον άν
τρα μ' έντονη προσωπικότητα.

Γιά τήν λογοτεχνική καταβολή τού Κλεάνθη Τριαντά
φυλλου γράψανε μ’ ένθουσιασμό πολλοί άΕιόλογοί'-κριτικοί. 
Ό  Παλομδς τόν ώνόμαοε «λαϊκό τρογουδιστή». Αντίθετα, 
ό Κομπάνης είπε πώς ήταν άσήμαντος. Γιά νά σχηματίση 
κάποια γνώμη προσωπική ό άναγνώστης άνθολογοϋμε άπό 
τό έργο του μερικούς χαρακτηριστικούς στίχους. Καί πρώ
τα - πρώτα άποσπάσματα άπό τήν Φημισμένη «Αποκριά»;

«Άπόκρια, σωστή θεά, πού δαο κι δν γερνάς 
θά είσαι νιά καί τής ζωής θά σέ λατρεύη ή νιότη..., 
γιατί καί μές ατή λύπη της μεθύσι τήν κερνάς 
καί είσαι πρώτη στό χορό κ’ είσαι στό γλέντι πρώτη!

Άπόκρια, ζουρλή θεά, έφέτος τί γυρεύεις;
Σάν τί μουντζούρα νδλειπε στό χάλι μας αύτό;
"Οση μουντζούρα κι δν φορής, έμάς ίέ  μασκαρεύεις 
γιατί καί γιά  μασκάρεμα 5έν έμεινε λεφτό...

Άπόκρια... καί ποιός λαός μπορεί νά καυχηθή 
πώς πιότερ” άπό μάς γιορτή μεγάλη του σέ κράζει;
"Οσο κι δν είναι μασκαράς, κανείς δέν θά βρεθή 
νά πή πώς πιότερ’ άπό μάς τή μάσκα του γιορτάζει!...

θεά  τής τρέλλας, πού χυμάς μέ ξέπλεγα μαλλιά, 
μισόγδυτη, ξυπόλητη, κακομουντζουρωμένη, 
πού είσαι 8λο τρελλαμούς καί γέλια καί φιλιά 
καί μέσα στά τραγούδια σου προβαίνεις μεθυσμένη, 
γύρισε πίσω, γύρισε, δέν είσαι γιά τά μάς...
’Εμείς, χωρίς τή μάσκα σου, Άπόκρια, μπορούμε 
νά κάνωμε μασκαρεμοδ μεγάλας δοκιμάς

καί μασκαράδες είμαστε δν ξεμασκαρωθοϋμε!
Γιά δές καιρό πού διάλεξε ή Άπόκρια νά βγή,
τώρα πού άνθίζουν οί ντροπές στήν κλασσική μας γή!...» .

'Ιδού τώρα καί δύο άστεϊα λιγόστιχα τραγούδια του:

ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΡΑΚΙΑΝΗ

«Λιγνή - λιγνή, ξερακιανή κοπέλλα, 
πού τόσο βάνεις στά μαλλιά σου λάδι 
καί πλένεσαι μέ ξίδι πρωί - βράδυ, 
ή μυρωδιά σου, φώς μου, είναι τρέλλα.

Ξερακιανή μέ μάγουλα ξιδάτα, 
μέ κεφαλή στό λάδι βουτηγμένη, 
ή δψι σου, πουλί μου, μέ τρελλαίνει 
γ ια τ ί . . .  πεθαίνω γιά τσιροσαλάτα!».

ΣΤΗΝ ΗΕΝΤΕΛΗ

«’Εκεί, δπου τό μάρμαρο ζωντάνευεν ή σμίλη 
κι άπό τά σπλάχνα τού βουνού θεούς δημιουργούσε, 
παχαίνει καλογερικό γιορντάνι καί προκοίλ ι...
ΤΩ! δν δ Ζεύς τό μάντευε, Πεντέλη, σέ γκρεμούσε!».

Θά κλείσουμε τά σημείωμά μας μ’ ένα άπό τά λιγοστά 
έρωτικά ποιήματα τού Κλεάνθη Τριαντάφυλλου, πού ώς 
κι αύτό, περιέχει στοχεϊα σατιρικά:

ΟΛΟ ΓΕΛΑ

"Ολο γελά, θαρρείς καί στά λακκάκια 
πού βλέπεις στό δροσάτο μάγουλό της, 
έχουν φωλιά τά γέλια σάν πουλάκια 
καί κελαϊδούν σκοπό τους τό σκοπό της.

—Μέ πέθανες! Τής λέω καί γελάει.
'Ορκίζεται ποτέ της νά μήν κλάφτι, 
λέει πώς δέν έχει μάθει νά πονάη 
καί δέν τή μέλλει τί καρδιές θά κάψη.

Ώ ϊμέ! Τήν είδα δάκρυα νά χύνη, 
νά πνίγη τό αιώνιό της χάχα, 
γιατί στήν τραχηλιά της είχε μείνει 
μιά σούφρα άσιδέρωτη μονάχα!

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙ8Τ0Η0ΪΛ0Σ
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Ό προϊστάμενος
ώς κρι

Υ Ι  ΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ τού 
προϊσταμένου είναι καί τό τοϋ κρι- 

τοΰ Θά εύρεθή πολλάκις εις τήν άνάγ- 
κην ό προϊστάμενος ν' άσκηση πειθαρ
χικόν έλεγχον διά νά έΕασφαλίση τήν 
εύρυθμον λειτουργίαν τής ύπηρεσίας 
τήν όποιον διευθύνει, ή διά νά προλό- 
βη καί διορθώση λάθη πού όνάγονται 
στήν άτέλειαν τής άνθρωπίνης φύσεως.

Ή  εύρυθμος λειτουργία τής δημοσίας 
ύπηρεσίας ή τής έπιχειρήσεως έΕαρτών- 
ται τά μέγιστα άπό τήν άκριθή τήρησιν 
τών νόμων καί τών κανονισμών λειτουρ
γίας αύτών. Ή  παράβασις δέ τούτων 
είναι δυνατόν νά προκαλέση σοβαράς 
άνωμαλίας εις τήν λειτουργίαν των καί 
νά παραβλόψη καιρίως, έφ' όσον ή έκ- 
τοσις τών παραβάσεων ήθελεν ύπερβή 
ώρισμένον όριον.

Εϊνοι όμως πολύ φυσικόν νά περιπί- 
πτη ένας δροστήριος άνθρωπος εις λάθη. 
«Μόνον οί βλάκες καί οί οκνηροί δέν 
κάμνουν λάθη», λέγει ένα γνωμικόν. 
Διότι άράγε; Επειδή δέν κάμνουν τίπο
τε. Πρέπει όμως νά λησμονώμεν τά λάθη 
τοϋ παρελθόντος καί νά κρίνωμε τόν 
άνθρωπον αύτόν άπό τήν σημερινήν του 
άΕίαν καί νά μήν άναΕέωμε παλαιές πλη
γές.

Καί ένώ είναι άλήθεια αύτό τό όποιον 
μέ πολύ χιούμορ λέγεται συνήθως ότι 
«ή Ζωή είναι ποταμός τόν όποιον δια
πλέει κανείς κάμνοντας γκάφες», είναι 
έΕ ίσου άλήθεια, ότι ένας έΕυπνος άν
θρωπος δέν θά κόμη ποτέ τό ίδιο λάθος 
διά δευτέραν φοράν.

Εάν τά λάθη είναι άσήμαντα καί πε- 
ριωρισμένα εις άριθμόν, τό κακόν δέν 
είναι παλύ μεγάλσν, διότι αύτά ήμπο- 
ρούν νά διορθωθούν. Έάν βεβαίως έγι
ναν λάθη μεγάλα ή γίνωνται συνεχώς 
λάθη, τότε ή άπόδοοις τοϋ έργου ύ- 
φίστσται σοβαρώτατες συνέπειες. Είδη 
λαθών υπάρχουν άπειρα. Είναι δυνατόν 
όμως νά καταταγοΰν εις τρεις βασικός 
κατηγορίας:

Ιον Λάθη πού όφείλονται εις έλλειψιν 
πείρας ή έκπαιδεύσεως.

2ον Λάθη πού όφείλονται εις έλλει- 
ψιν όδηγιών.

3ον Λάθη πού όφείλονται εις άπροσε- 
Είαν ή άμέλειαν.

Αί δύο πρώται κατηγορίαι, λαθών 
διορθώνονται μέ τήν λήψιν διοικητικών 
μέτρων, δηλαδή μέ τήν έκδοσιν διατα
γών καί έΕασφάλισιν ότι έγνωστοποιή- 
θησαν, κατενοήθησαν καί έφηρμόσθη- 
σαν. 'Επίσης μέ τήν κατάλληλον έκπαί- 
δευσιν τοϋ προσωπικού. Ή  τρίτη κατη
γορία άπστελεϊ άντικείμενον τοϋ πειθαρ
χικού έλέγχου καί διορθώνεται μέ ειδι
κήν τεχνικήν, ήτοι μέ τήν τεχνικήν διορ- 
θώσεως τών λαθών

Είνοι δέ ή διόρθωσις τών λαθών, κατ' 
άρχήν, έργον τού άμέσου προϊσταμένου 
έκείνου πού ύπέπεσε στό λάθος. Κατά 
τήν έΕέτασιν τοϋ λάθους όφείλει ν' ά- 
κούση μέ προσοχήν τάς έΕηγήσεις τών 
υπευθύνων πριν ή προβή εις άλλην ένέρ- 
νειαν. 'Εάν όμως άντί τής ένεργείας αύ- 
τής άρχίση νά φωνάΖη καί ν' άπειλή, 
κινδυνεύει νά έΕοργίση τόν παρατηρού- 
μενον καί νά τοϋ δημιουργήση άποθάρ- 
ρυνσιν καί πτώσιν τού ήθικοϋ του. Καί 
ό ίδιος όμως θά χαρακτηρισθή ώς ανί
κανος καί θά χάση τόν σεβασμόν τών 
ύφισταμένων του.

Ή  καλύτερη ένέργεια έν προκειμένω 
τοϋ προϊσταμένου είναι νά έπεΕηγήση
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εις τόν πταίσαντα τήν σοβαρότητα τού 
λάθους του, έάν έννοεϊται τούτο ήτο 
σοβαρόν καί νά τοϋ κάμη τάς δεούσας 
πσρατηρήοεις καί συστάσεις. Εάν ό ύ- 
πάλληλος είναι φιλότιμος εύαίσθητος 
είναι πολύ ένδεχόμενον νά τού δημι- 
ουργηθή άπογοήτευσις καί νά μετριασθη 
ό ένθουσιασμός του. Διά τούτο είναι 
καλόν όπως ό προίστάυενος τόν ένι- 
σχύση καί τοϋ είπή ότι άνομένει άπό 
αύτόν εις τό έΕής καλύτερα άποτελέ- 
σματα, διότι δέν έπαυσε ποτέ νά πι- 
στεύη εις τήν ικανότητά του. Ή  έκδή- 
λωσις δέ αύτή τής έμπιστοσύνης τού 
προϊσταμένου πρός τόν ύφιστάμενον 
άποτελεϊ μεγάλην ήθικήν ένίσχυσιν πρός 
αύτόν καί τόν θοηθεϊ ώστε νά βελτίω
σή-

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς ό
ποιας διατυποϋνται κατηγορίαι έναντίον 
ένός υπαλλήλου, όπότε ό προϊστάμενος 
οφείλει νά έπεμβή ώς «κριτής». 'Οφεί
λει έν πρώτοις νά ένεργήοη έρευναν διά 
νά σχημοτίση ό ίδιος προσωπικήν γνώ
μην ώς πρός τό Ζήτημα πού όνέκυψε 
καί νά θοσισθή άποκλειστικώς στήν κα
τηγορίαν πού διετυπώθη. Θ ' άκούση καί 
τά δύο μέρη. Εκείνο πού έχει ιδιαιτέραν 
σημασίαν είναι ν' άνακαλύψη τά βαθύ
τερα αίτια τής συγκρούσεως, τής διαφο
ράς, παοό νά διαπιστώοη μέ κάθε άκρί- 
βειον τά γεγονότα πού συνέβηοαν, καί 
τά όποια είναι ή συνέπεια τών αιτίων. 
Διά τούτο θά πρέπει νά έΕετόση τόν 
καθένα χωριστά καί νά τούς φέρη εις 
άντιπαράστοσιν τήν έπομένην ήμέραν, 
όπότε θά έχη παρέλθει ή όΕύτης τοϋ Ζη

τήματος.
Ώς πρός τό σημεϊον πού έθίΕαμεν 

οφείλει νά έχη πάντοτε ύπ' όψιν του ένα 
κανόνα ό όποιος είναι μέν άπλοΰς, άλ- 
λά καί πολύ σπουδαίος, άπό τόν όποϊον 
καλόν είναι νά μή άπαμακρύνεται έπ' 
ούδενί λόγω:

«Μήν άφίνετε ποτέ νά λέγεται κάτι 
τό κοκόν, χωρίς νά δίδετε σ' έκεϊνον 
πού κακολογεϊτοι τήν δυνατότητα νά 
ύπερασπίΖη τόν έαυτόν του ένώπιον έ
κείνου ό όποιος έκαμε τήν κριτικήν».

Μερικοί όμως προϊστάμενοι δέν άκού- 
ουν τήν σοφήν αύτήν συμβουλήν, διότι 
ίσως εύχοριστοϋνται ν' άκούουν διάφο
ρες ιστορίες εις βάρος τών ύπαλλήλων 
των μέ τήν δικαιολογίαν ότι δέν τάς 
λομβάνουν ύπ' όψιν. Πάντως, καί αν 
αύτό άληθεύη πράγματι, είναι άδύνατον 
νά μήν έχουν άφήσει τά ίχνη των στό 
πνεύμα έκείνου πού τάς άκούει. Καί μέ 
αύτόν τόν τρόπον άνεπαισθήτως δημι- 
ουργεϊται καχυποψία καί δυσπιστία ή

όποια προκαλεϊ άνυπόφορον άτμόσφαι- 
ραν. Προκειμένου όμως νά πληρωθή ένα 
τόσον βαρύ τίμημα, πολύ προτιμότερον 
είναι νά μή μάθη κανείς τίποτε. ΈΕ άλ
λου κι' έκεϊνο πού μαθαίνει μέ τοιούτου 
είδους πληροφορίας, δέν είναι αύτό πού 
πρέπει, πού άποδείδει τήν πραγματικό
τητα. "Α ς μή λησμονή δέ, ότι έκεϊνο 
μόνον τό βλέπει καλά.

Όταν τά γεγονότα διαπιστωθούν, τό
τε θά πρέπει νά κατανεμηθοϋν αί εύθϋ- 
ναι. Είναι όμως πολύ άπίθανον νά πταίη 
μόνον έναν πρόοωπον.

"Ενας άλλος κανών πού πρέπει νά 
έφαρμόΖεται εις τάς περιπτώσεις αύτάς 
είναι ό έΕής:
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Τοΰ κ. ΔΗ Μ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ 
Ε π ι τ ί μ ο υ  Σ υ μ β ο ύ λ ο υ  
τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

« Όταν μία ύπόθεσις κριθή, δέν πρέ
πει εις τό μέλλον νά γίνεται πλέον λό- 
yoc δΓ αύτήν».

Δυστυχώς, υπάρχουν προϊστάμενοι 
πού έΕακολουθοΰν νά κρατούν τούς ύ- 
πολλήλους των ύπό τό βάρος περασμέ
νων σφαλμάτων. Τούς τά ύπενθυμίΖουν 
άπό καιρού εις καιρόν, ένώ είτε έχει 
κριθή ή ύπόθεσίς των αύτή καί έχει λή- 
Εει, είτε δέν έχουν τό θάρρος νά «κρί
νουν» τήν ύπόθεσιν καί νά έπιβάλουν 
κυρώσεις ώστε νά γίνη ή άναγκαία έ- 
πανόρθωσις. Ή  τακτική όμως αύτή είναι 
τελείως άκατάλληλος καί άστοχος.

ΤΑ Τ Ρ ΙΑ  ΟΠΛΑ ΤΟΥ Π ΡΟ ΤΣΤΑ Μ Ε- 
ΝΟΥ ΩΣ ΚΡΙΤΟΥ.

Ως τοιαϋτα δύνανται νά θεωρηθούν 
ό έπαινος, ή έπίπληΕις καί ή τιμωρία. 
Περί τού έπαίνου θά πραγματευθώμεν, 
είδικώτερον. Ό σον άφορό τήν έπίπλη- 
Ειν καί τήν τιμωρίαν λεκτέα τά έΕης:

Α. Ή  έπίπληξις
Έν πρώτοις σημειούμεν ότι προκει- 

μένου περί Δημοσίας Διοικήοεως ό πει
θαρχικός έλεγχος πρέπει νά γίνεται εις 
τούς ύφισταμένους άπό άτομα πού έ
χουν τήν ιδιότητα τοΰ δημοσίου οργά
νου, διότι τούτο άσκεϊ τήν έΕουσίαν τού 
Κράτους. Κανείς δέν άρνεϊται ότι ή έπί- 
πληΕις χρειάζεται. Πρέπει όμως νά γίνε
ται μέ προσοχήν καί μέ διάκρισιν. Έπί- 
πληΕις δυσανάλογος, ύπέρ τό δέον αύ- 
στηρά, δΓ ένα μικρόν σφάλμα, φέρει 
συνήθως τ' άντίθετα άποτελέσματα. 
ΧρειάΖεται πάντοτε τό μέτρον. "Αδικος 
καί άνάρμοστος καί μάλιστα ένώπιον 
τρίτων, έπίπληΕις, προκαλεϊ τήν άγανά- 
κτησιν καί τήν άποθάρρυνσιν τού άτό- 
μου πού τήν ύπέστη. Χάνει τήν έμπιστο- 
σύνην του πρός τήν δικαιοσύνην τού 
προϊσταμένου του. Μερικοί βασικοί σύμ
βουλοί ώς πρός τό Ζήτημα τούτο είναι 
αί έΕής:

Π ρ ώ τ ο ν: Μήν έπιπλήτης ποτέ
όταν είσαι έκνευριομένος καί (οργισμέ
νος.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Όταν είναι άναγ-
καία ή έπίπληΕις, νά γίνεται άμέσως, 
χωρίς άναβολήν, διότι μετά πολύν χρό
νον χάνει τήν άΕίαν της.

Τ ρ ί τ ο ν :  Νά σκέπτεσαι τάς άντι-
δράσεις πού θά προκαλέση ή έπίπληΕις.

Τ έ τ α ρ τ ο ν :  Νά μήν ύπενθυμί-
Ζης παλαιό σφάλματα μέ τήν εύκαιρίαν 
έπιπλήΕεως διά νέον σφάλμα.

Π έ μ π τ ο ν: Άπόφευγε τήν ειρω
νείαν, όταν έπιπλήττης.

"Ε κ τ ο ν: Καί ή αύοτηροτέρα πα-
ρατήρησις νά γίνεται μέ ήρεμαν κΓ εύ- 
γενικόν τρόπον.

" Ε β δ ο μ ο ν :  Διά νά είναι έποι-
κοδομητική ή έπίπληΕις, νά καταλήγη μέ 
λόγια ένθαρρύνσεως.

Ό γ δ ο ο ν :  Μήν έπιπλήΕης ποτέ
άνώτεοον έμπρός εις κατώτερόν του. 
Τόν ύπστιμας καθώς καί τό κύρος τής 
έΕουσίας.

Β. Ή  τιμωρία
Ή  τιμωρία δέν είναι ό συμψηφισμός

τοΰ σφάλματος πού έχει γίνει άλλά ή 
άπόδοσις δικαιοσύνης. Τότε μόνον ό 
άνθρωπος άντιλομβάνεται τήν πραγματι
κήν σημασίαν τών πράΕεών του όταν 
ίδη τάς συνέπειας της.

Διά νά είναι όμως άποτελεσματική ή 
τιμωρία, πρέπει νά είναι άνάλογος πρός 
κάθε ειδικήν περίπτωσιν.

ΔΓ ένα προϊστάμενον πού άγαπόται 
άπό τούς ύφιστσμένους του' άρκοΰν πολ- 
λάκις κι ένα βλέμμα, ή μερικά λόγια, 
μέ τά άποϊα νά έκδηλώση τήν εύχαρί- 
στησίν της ή τήν δυσαρέσκειάν του.

Ή  τιμωρία δέν είναι μόνον δικαίωμα, 
άλλά πρό παντός είναι ένα καθήκον καί 
μάλιστα δυοάρεστον. Δέν πρέπει όμως 
νά τό άποφεύγη. Εκείνος δέ πού τιμω
ρείται οφείλει νά γνωρίΖη ότι δέν τόν τι
μωρεί ό άνθρωπος, άλλά ό νόμος, ό κα
νονισμός.

Εάν ό προϊστάμενος είναι βέβαιος 
ότι τό πρόσωπον πού ύπέπεσεν εις πα
ράπτωμα δέν θά συμμορφωθή μέ συστά
σεις καί μέ καλωσύνην, ότι θά παρα- 
μείνη άδιόρθωτον, τότε, ας μή διστάαη 
νά τό τιμωρήση ώστε νά διορθωθή. Δέν 
πρέπει όμως ν' άμφιβάλλη διά τάς έΕη- 
γήσεις τοΰ ύφισταμένου του άδικαιολο- 
γήτως, διότι, άν είναι ειλικρινής, καί 
έκδηλούται δυσπιστία, τότε θά τραυμα- 
τισθή ψυχικώς. "Αν διαπιστώση ότι έ- 
ψεύσθη, ας τόν τιμωρήση, τόσον αύστη- 
ρότερον, όσον περισσότερον έμπιστοσύ- 
νην τοΰ είχε προηγουμένως.

Πριν όμως έπιβάλη ποινή στόν ένο
χον, ας τόν καλέση ιδιαιτέρως καί άς 
άκούση τάς δικαιολογίας του χωρίς νά 
τόν διακόψη. "Ας προσπαθήση νά διει- 
σδύση στό βάθος τής ψυχής του. "Ας 
λάβη ύπ" όψιν τάς περιστάσεις πού τόν 
παρέσυραν στήν ένοχον πράΕιν. Θά είναι 
κατ’ αύτόν τάν τρόπον δυνατόν νά έμβα- 
θύνη στήν ψυχοσύνθεσίν του καί νά δια- 
γνώση τάς ένδομύχους διαθέσεις του. 
Ή  ποινή πού θά τού έπιβληθή θά είναι 
σωτηρία προειδοποίηοις κι" ένα μέσον 
διά τήν ήθικήν άποκατάστασίν του. Δέν 
πρέπει όμως ή έπιβολή τής ποινής νά 
γίνεται κατά τήν στιγμήν πού είναι ό 
προϊστάμενος έΕωργισμένος ή καί έκνευ- 
ριομένος. Ούτε νά είναι άποτέλεσμα 
προκσταλήψεως ή μέσον έκδικήσεως, 
άλλά μέσον διορθωτικόν ή καί μέτρον 
παραδειγματισμού.

Ποινή πού είναι δυνατόν νά έχη ώς 
άποτέλεσμα πτώσιν τού ήθικού, ή βλά
βην τών σχέσεων μεταΕύ ύφισταμένων 
καί προϊσταμένου, μόνον μετά μεγάλην 
καί ώριμον σκέψιν νά έπιβάλλεται.

Όταν όμως ή ποράβασις θέτη εις κίν
δυνον τήν άσφάλειαν άλλων άτόμων 
τής ύπηοεσίας η τού συγκροτήματος, ή 
καί τοΰ ίδιου τοΰ παραβάτου, δύναται ή 
ποινή νά είναι αύστηρά.

Μετά τήν τιμωρίαν δέν θά πρέπει νά 
παρομένη στό πνεύμα τοΰ προϊσταμένου 
καμμία κοκή ιδέα διά τόν ένοχον. Θά 
πρέπει μάλιστα νά δίδεται εις τούτον ή 
έντύπωσις μετά τήν άπότισιν τής ποι
νής του, ότι θεωρείται ώς νά μήν είχε 
ποτέ τιυωρηθή. Εάν δέ, έφεΕής ή συμ
περιφορά του είναι καλή, νά μή διστά- 
ση ό προϊστάμενος νά τήν άναγνωρίση 
ώστε νά βοηθήση ήθικώς τόν τιμωρη- 
θέντα ύφιστάμενον. Δέν πρέπει δέ ποτέ 
νά δοθή εις τούτον ή έντύπωσις ότι δλαι 
του αί πράΕεις θά χαρακτηρίΖωνται ώς 
έπιλήψιμοι διότι είναι ύπό δυσμένειαν.
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Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Του Άστυν. A' κ. Σηφάκη Εμμανουήλ Διοικητοΰ ’Αμέ
σου Δράσεως. Μετεκπαιδευθέντος έν Άγγλίςι εις θέματα 
όργανώσεως Άστυν. 'Υπηρεσιών και Εγκληματολογίας

Συνέχεια των άρχών όργανώσεως
3.42. Κ α θ ο ρ ι σ μ ό ς  α ρ μ ο 

δ ι ο τ ή τ ω ν  κ a I έ ρ γ ω ν .
Μετά τόν καθορισμόν τοϋ γενικού 

σκοπού τής Αστυνομίας, προσδιορίζον
ται οί έπί μέρους σκοποί εις τρόπον, 
ώστε νά συγκεκριμενοποιηθή έκάστη ά- 
στυνομική έργοσία, εις έπί μέρους κα
θήκοντα ή έργα. Καθήκοντα παρόμοια ή 
οχετικά ένός σκοπού, λόγω όμοιότητος 
διοδικοσιών, μεθόδων, προσώπων ή χρό
νου διαχωρίζονται κατά κατηγορίας καί 
άνοτίθενται εις μίαν ή περισσοτέρσς ό- 
μάδας, ύπό τήν διεύθυνσιν ένός προ
σώπου. Ομάδες μέ όμοειδή καθήκοντα 
έντάσσονται εις τμήματα ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν ένός Τμηματόρχου ή διοικητοΰ 
Τμήματος.

Επειδή ή άνωτέρω άρχή όργανώσεως 
άστυνομικών Υπηρεσιών έχει σπουδαιο- 
τότην σημασίαν διά τήν συντήρησιν καί 
προαγωγήν μιάς όστυνομικής υπηρεσίας 
καί έν ταύτώ διά τήν διατήρησιν τής ύ- 
πηρεσιοκής ήθικής καί τιμιότητος, έπι- 
θάλλεται ή λεπταμερεστάτη όνάλυσις 
αύτής, διότι πολλαί άστυνομίαι άπέτυχον 
εις τήν προσπάθειαν όργανώσεώς των, 
έΕ αίτιας τής παραμελήσεως τής άρχής 
αύτής.

α) Συμφώνως τή άνωτέ"'·) άρχή, ά- 
στυνομικός ύπάλληλος, τοποθετούμενος 
εις μίαν συγκεκριμένην άστυνομικήν ύ- 
πηρεσίαν, πρέπει νά γνωρίΖη έπακριβώς, 
ποϊαι είναι αί ύποχρεώσεις του καί ποια 
είναι τά δικαιώματά του. Έν άλλο:ς 
λόγοις, πρέπει νά γνωρίΖη ποια είναι ή 
έργασία τήν όποιαν ύποχρεοϋται νά 
προσφέρη καί ποια δικαιώματα έχει αύ- 
τός, ώς ύπάλληλος, εις τήν ύπηρεσια- 
κήν αύτήν περιοχήν. Τούτο ισχύει διά 
τόν Αρχηγόν τής Αστυνομίας, διά τούς 
άΕιωματικούς τοϋ Σώματος καί δΓ όλους 
τούς άστυφύλοκας καί μόνον διά τοϋ 
τρόπου αύτοϋ έΕευρίσκεται ή όργανική 
δύναμις ένός Σώματος ή Υπηρεσίας. 
Εάν άπουσιάΖη άπό τήν όργάνωσιν μιάς 

οίασδήποτε ύπηρεσίας ό μέχρι καί τής 
τελευταίας θέσεως καθορισμός άρμοδιο-

τήτων καί έργου, τό σύστημα έλέγχου 
δέν διασφαλίζεται.

β) Ό  έλεγχος ή ή έπίβλεψις τοϋ ά- 
στυνομικοϋ έργου είναι όλως άπαραίτη- 
τος, διότι ή άστυνσμική έργασία συνι- 
στά σπουδαιοτάτην κρατικήν λειτουργί- 
άνθρωπίνων άγαθών καί προστατεύει έ- 
θνικά συμφέροντα άνυπολογίστου άΕίας 
καί σπουδαιότητος. Ό  έλεγχος δέ πρέ
πει νά ένδιαφέρεται διά τήν ποσότητα, 
τήν ποιότητα καί τήν ταχύτητα διεκπε- 
ραιώσεως ένός έργου, νά κατευθύνεται 
δέ πρός όλας τάς κατευθύνσεις, άνεΕαρ- 
τήτως θέσεως ή βαθμού. Ό  έλεγχος 
πρέπει νά είναι ισοβαρής έπί όλων τών 
βαθμών καί νά δρχεται άπό τοϋ 'Αρχη
γού, διά νά καταλήγη εις τόν άστυφύ- 
λακα. Ή  όργάνωσις πρέπει νά έΕασφα- 
λίση αύτό τό ισοβαρές εις τρόπον, ώ
στε νά μή ύπάρχη ίεραρχική βαθμίς μή 
έλεγχομένη, ή έτέρα κσταδυναστευομέ- 
νη. Έκαστος φορεύς μιάς θέσεως είναι 
ύπεύθυνος διά τό έργον του καί ούδέ- 
ποτε ύπεύθυνος διά τά σφάλματα τών 
άλλων. Έν ταύτώ δέν δικαιούται έπαί- 
νου διά τάς έπιτυχίας τών άλλων. Μό
νον ούτως έΕασωαλίΖονται ή ύπηρεσια- 
κή εύρυθμία, ήθική καί τιμιότης.

γ) Ή  ύπηρεσιοκή εύρυθμία, ήθική καί 
τιμιότης, έΕαοφαλίΖονται, όταν καταλογί
ζεται εύθύνη εις έκεϊνον, ό όποιος πταί- 
ει, καί όταν έπαινεϊται έκεϊνος, όστις 
έργάΖεται. Τούτο θά έΕασφαλιοθή μόνον 
διά τής έν τή πράΕει έφαρμογής τής ά- 
ναπτυσσομένης άρχής όργανώσεως. Πα
ράδειγμα έκ τής 'Υπηρεσίας Τροχαίας 
Αθηνών. Εις τήν ύπηρεσίαν αύτήν ύ- 

φίσταται έν τμήμα «ρυθμίσεως τής κυ
κλοφορίας», δν ύπεύθυνον διά τήν ρύ- 
θμισιν της κυκλοφορίας εις τήν τοπικήν 
περιοχήν τής Αστυνομικής Διευθύνσε- 
ως Αθηνών. Τό προσωπικόν τοϋ τμήμα
τος διασπάται εις άλλαγάς, ήτοι διασπδ- 
ται ύπό έποψιν χρόνου, διότι δ,τι καθή
κοντα έχει ή υία άλλαγή, έχει καί ή 
έτέρα, μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι δια
μοιράζονται χρονικώς τό 24ωρον. Έκά- 
στη άλλαγή είναι δυνατόν νά διασπασθή 
εις δύο μεγάλος όμάδας ύπό ύπαστυνό-

μσν έκάστη. Ή  μία άμάς, είναι δυνατόν, 
νά έχη τήν περιοχήν Πλ. Όμονοίας καί 
τό ήμισυ τής πόλεως, τό περιλαμβανό- 
μενον πρός τήν κατεύθυνσιν τής πλα
τείας αύτής. Ή  έτέρα όμάς δυνατόν νά 
έχη τήν πλατείαν Συντάγματος καί τό 
πρός τήν κατεύθυνσιν αύτής ύπόλοιπον 
ήμισυ τής πόλεως. Έκατέρα έκ τών δύο 
ομάδων διοικεϊται άπό ένα ύπαστυνόμον. 
Εκάστη έκ τών δύο μεγάλων όμάδων, 

τής συγκεκριμένης άλλαγής, διασπάται 
εις ύπο - όμάδας ύπό τήν διοίκησιν ένός 
άρχιφύλακος.

Ό  κανονισμός λειτουργίας τής συγ
κεκριμένης ύπηρεσίας Τροχαίας 'Αθηνών 
(τού παραδείγματος) πρέπει νά διαλαμ- 
βάνη, έκτός τών άλλων:

ι) Τήν σχέσιν τού διοικητοΰ καί τοϋ 
ύποδιοικητού τής Τροχαίας μέ τό 
τμήμα Ρυθμίσεως Κυκλοφορίας, τόν 
Τμημστάρχην του, τούς άΕ)κούς 
του καί τούς άστυφύλοκας. Ή  
σχέσις αϋτη πρέπει νά διευκρινίζε
ται σαφώς εις τρόπον, ώστε νά μή 
δύνοται νά δημιουργήται παρεΕή- 
γησις ώς πρός τάς ύποχρεώσεις 
καί τά δικαιώματα ένός έκάστου.

ιι) Τήν σχέσιν τοϋ Τμηματόρχου με
τά τών ύπαστυνόμων έκάστης άλ
λαγής, τών ύπο - άμαδαρχών άρχι- 
φυλόκων καί τών άστυφυλάκων 
τοϋ τμήματός του.

ιιι) Τάς ύποχρεώσεις καί τά δικαιώ
ματα τοϋ τμηματόρχου, τών όμα- 
δαρχών ύπαστυνόμων, τών ύπο -ά
μαδαρχών άρχιφυλάκων καί τών 
άστυφυλάκων ρυθμιστών τής κυ
κλοφορίας.

Ύποτεθήσθω, δτι όλόκληρος ή περιο
χή Αθηνών έχει διαμοιρασθή εις 25 κι
νητός περιπόλους καί ισαρίθμους θέσεις 
άκινήτων ρυθμιστών τής κυκλοφορίας.
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Έκόστη έκ τών 50 θέσεων έχει τήν ι
διορρυθμίαν τηα καί θά πρέπει νά πε- 
ριγράφεται τί άκριβώς έχει νά πράΕη ώ 
ύπάλληλος εις τήν συγκεκριμένην θέσιν.
Ο ρυθμιστής τής κυκλοφορίας, π.χ. τής 

διασταυοώσεως Πανεπιστημίου — Πατησί
ων (Χαυτεϊα), δέν είναι δυνατόν νά 
πράΕη άλλο τι, πλήν τής ρυθμίσεως τής 
κυκλοφορίας αυτής καθ' έαυτήν. Εις τήν 
άκτϊνα τής περιοχής του, δέν είναι δυνα
τόν διά τάν άνθρωπον αυτόν, νά άσχο- 
ληθή καί μέ τήν βεθαίωσιν τροχαίων πα
ραβάσεων' Επομένως, δέν είναι υπεύ
θυνος ό υπάλληλος αυτός καί διά τάς 
παραβάσεις, αϊτινες σημειοϋνται γύρω- 
θεν τού σημείου τής συγκεκριμένης δια- 
σταυρώσεως. Τά καθήκοντά του έχουν 
σαφώς προδιαγραφή καί είναι ταϋτα «ή 
ρύθυιοις τής κυκλοφορίας εις τήν δια- 
σταύρωσιν Α». Ενδεχομένως, εις τήν 
διασταύρωσιν Β ’ τά καθήκοντα του έκεϊ 
άκινήτου σκοπού τής τροχαίας είναι «ή 
ρύθμισις τής κυκλοφορίας καί ή θεθαίω- 
σις πόσης παραβάσεως τών περί τρο
χαίας διατάΕεων εις τήν άκτϊνα α, β, γ, 
δ, κλπ.., διότι ή διασταύρωσις αϋτη δέν 
παρουσιάίει τόν κυκλοφοριακόν φόρτον 
τής διασταυρώσεως Α ».

"Εκαστος ύπο - όμαδάρχης άρχιφύλαΕ 
έχει ύπό τήν εύθύνην του 6 — 8 άστυ- 
φύλακας, όσους, δύναται, μέ τά μέσα 
τά όποια τού διαθέτει ή υπηρεσία νά 
έπιθλέψη καί νά έλέγΕη έπαρκώς. Τά 
καθήκοντα τού ύπο - όμαδάρχου δέν εί
ναι τά αύτά μέ τά τού άστυφύλοκος. 
"Ισως τά καθήκοντα τού άρχιφύλακος 
νά είναι ό συντονισμός τού έργου τής 
όμάδος του, ή είδοποίησις αύτών, άτι 
πρόκειται νά διέλθη έν ύψηλόν πρόσω- 
πον, ή υετοκίνησις τών σκοπών έν περι- 
πτώσει καθ' ήν θά συμθή τά α ' ή β' γε
γονός, ή διαθίβασις τών διαταγών τών 
προϊσταμένων κ.ο.κ.

Κατά τόν ίδιον τρόπον γίνεται ή προ
διαγραφή τών καθηκόντων τού όμαδάρ
χου Ύπσστυνόμου, τού Τμηματάρχου 
του κλπ. Εάν ό ρυθμιστής τής κυκλο
φορίας άστυφύλαΕ τής Α ' διασταυρώ- 
σεως έπιτύχη ή άποτύχη εις τά έργον 
του, ύπεύθυνος ή άΕιος έπαίνου είναι 
αύτός καί ούδείς έτερος. Αύτός είναι 
ύπάλληλος άμοιβόμενος διά τήν έργα- 
σίσν αύτήν, δΓ ό καί αύτός καί ούδε.ς 
έτερος εύθύνεται ή επαινείται διά τήν 
άποτυχίαν ή έπιτυχίαν του. Ό  ύπο - ό
μαδάρχης άρχιφύλαΕ είναι συντονιστής 
τής όμάδος καί θά έπαινεθή ή θά παρα
τηρηθώ έάν ό συντονισμός τής όμάδος, 
ή ένημέρωσίς της κλπ. έγένετο έπιτυ- 
χώς ή μέ παραλείψεις. Οϋτω πως γίνε
ται καί Α πρός τάς άλλας ίεραρχικάς 
βαθμίδας. "Εκοστος είναι .ύπεύθυνος δΓ 
δ,τι ύποχρεοΰται νά πράΕη. Τά πέραν 
τής ύποχρεώσεώς του πραττόμενον καί 
έπιθυσητόν άπό τήν ύπηρεσίαν είναι Ζή- 
τιχια έκτιμήσεως. Η όργάνωσις πρέπει 
νά έΕασφαλίση τό άπαραίτητον διά τήν 
εύρυθμον λειτουργίαν τής ύπηρεσίας. Τό 
περιττόν, άλλά έπιθυμητόν ύπό έποωιν 
άποδόσεως τού ύπαλλήλου, είναι άστα- 
θές καί ούδείς γνωρίΖει πότε θά τό έχη 
όπως είναι άσταθές καί τό μεϊον, τό 
όποιον πρέπει νά καταπολεμήται διά τού 
έλέγχου καί έπιβλέψεως.

δ) ΚαθοριΖομένου τού έργου ένός

έκάστου, καθορίΖεται ή όρνανική δύνα- 
μις τού ύπό τού ύπό όργάνωσιν Αστυ
νομικού Σώματος καί οϋτω δημιουργου- 
μένων νέων άρμοδιοτήτων, ήτοι νέων 
Υπηρεσιών, πορίσταται άνάγκη αύΕήοε- 
ως τής όργανικής δυνάμεως τού άντι- 
στοίχου Αστυνομικού Σώματος.

ε) Ύφίστανται θεωρητικοί τών Αστυ
νομικών Επιστημών, οίτινες ύποστηρί- 
Ζουν ότι δέν προδιαγράφονται, ώς έκ 
τής φύοεώς των, ώρισμένα άστυνομικά 
καθήκοντα καί έννοοΰν καθήκοντα συνα
φή μέ τήν δίωΕιν ώρισμένων κατηγο
ριών τού κοινού καί τού πολιτικού έγ- 
κλήματος. Ή  άποψις αύτή είναι, κατά 
βόσιν, όρθή μόνον εις ό,τι άφορά τό 
πολιτικόν έγκλημα, ήμεϊς δέ δυνάμεθα νά 
ποοχωρήσωμεν έτι περαιτέρω καί νά ύ- 
ποστηρίΕωμεν, άτι ή οργανική δύναμις 
τών Υπηρεσιών Ασφαλείας τών άσχο- 
λουμένων μέ τό πολιτικόν έγκλημα δέν 
πρέπει νά είναι γνωστή ή καθωρισμένη.
Ή  ύπηρεσία, όμως, διώΕεως τού κοινού 
έγκλήμοτος δέν ύφίσταται λόγος νά έ- 
Εαιρεθή τού κανόνος.

στ) Ό  καθορισμός τών άρμοδιοτήτων 
ένός έκάστου δημιουργεί τό αίσθημα 
τής ύπευθυνότητος. Οίοσδήποτε άστυ- 
νομικός ύπάλληλος πρέπει νά γνωρίΖη. 
ότι διά τό α ’ έργον, δΓ ό έτάχθη, είναι 
ύπεύθυνος καί άΕιος έπαίνου, έάν κατά 
τήν έκτέλεσιν τούτου άποτύχη ή άρι- 
στεύση· Δέν είναι ή άνώνυμος, άνεύθυ- 
νος καί άμελητέα κοινωνική μονός, άλ
λά εις άνθρωπος, έχων άΕίαν καί πα
ραγωγικήν προσωπικότητα. Εάν εις ά
στυφύλαΕ τοποθετηθή εις μίαν θέσιν, 
π.χ. εις τήν φρούρησιν μιάς Πρεσβείας, 
καί δέν γνωρίΖει ποιαν σπουδαιότητα 
έχει ή παρουσία του εις τό οημεϊον αύ- 
τό, άπογοητεύεται καί αισθάνεται ότι μη- 
δενίΖεται ή άτομικότης του καί ή άΕιο- 
πρέπειά του. Έάν δέ τφ δημιουργηθή 
αύτά τό συναίσθημα, ή άπόδοσίς του κα
θίσταται άνάλογος. Όλα τά άστυνομικά 
έργα είναι σπουδαία, άλλά έν πάσπ πε- 
ριπτώσει, εις έκεϊνα τά έργα εις τά ό
ποια δημιουργοΰνται τ’ ανωτέρω συναι
σθήματα, οί άστυνομικοί ύπάλληλοι πρέ
πει νά έναλλάσσωνται.

Ζ) Έχουσα καθωρισμένας δΓ έκά- 
στην θέσιν καί έκαστον έργον τάς άρμο- 
διότητας, ή Ύπηρεσία έχει τήν δυνατό
τητα τής επιλογής τού καταλλήλου άν- 
θρώπου εις τήν κατάλληλον θέσιν. Ή  
άποψις ώρισμένων, καθ' ήν «τό μονα
στήρι νά είναι καλά», έννοοΰντες άτι 
πάς τις είναι κατάλληλος δΓ οίανδήπο- 
τε θέσιν, ύποτιμά τήν σπουδαιότητα καί 
πολυπλοκότητα τού άστυνομικοΰ έργου. 
Τοιαϋται άπόψεις άγνοούν τήν βαρύτη
τα τού ποοβλήματος όργανώοεως τών 
άστυνομικών ύπηρεσιών καί ή μόνη ά- 
πάντησις, εις αύτάς τάς προχείρως δε
δομένος άπόψεις. είναι «τί θά έγίνετο 
μία ιδιωτική έπιχείρησις, έάν έφήρμοΖε 
τήν άρχήν αύτήν;».

η) Κατά τόν καθορισμόν τών άρμο- 
διοτήτων μιάς 'Υπηρεσίας ή ένός φορέ- 
ως αύτής, έΕετάΖεται ποια είναι ή συμ
μετοχή ένδοαστυνομικών καί έΕωαστυ- 
νομικών παραγόντων εις τήν ύποβοήθη- 
σιν τού έργου αύτών. Επί παραδείγματι 
διά μίαν ύπηρεσίαν τροχαίας, έΕετάΖε-

ται ποια είναι ή συμμετοχή εις τό έργον 
ούτής τών Τμημάτων τάΕεως, τών Δή
μων καί Κοινοτήτων, τών Υπουργείων 
Συγκοινωνιών καί Δημοσίων "Εργων, 
τών οργανισμών ώς ή Ε.Λ.Π.Α. ή Ο.Π. 
Ατυχημάτων κ.ο.κ., καθορίΖεται δέ ό 

τρόπος συνδέσεως τών έργων αύτών 
μετά τών έργων τής Τροχαίας.

3.43. Σ ύ σ τ η μ α  Σ υ λ λ ο γ ή ς  
Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  κ α ί  Δ ι α -  
β ι β ά σ ε ω ς  Δ ι α τ α γ ώ ν .

Τό Σύστημα Συλλογής Πληροφοριών καί 
Διαβιβάσεως Διαταγών (ήτοι τά όρχεϊα 
καί τά κανάλια πληροφοριών) δέον νά 
είναι άπλούν καί εϋχρηστον. Τά κανά
λια πληροφοριών καί διαβιβάσεως δια
ταγών, πρός τά άνω καί πράς τά κάτω, 
δέον νά όρισθοΰν σαφώς, διότι δΓ αύ
τών διευκολύνεται ή άσκησις τής έΕου- 
σίας, ή μεταβίβασις εύθύνης, ή έπίβλε- 
ψις έκτελέσεως καί ό συνδυασμός τών 
προσπαθειών. Αί γρομμαί έλέγχου δέον 
νά όρισθοΰν σαφώς εις τρόπον, ώστε 
έκαστος νά γνωρίΖπ διά ποιους είναι ύ
πεύθυνος (ποιους διοικεί) καί άντιθέτως 
ποιος είναι ύπεύθυνος δΓ αύτόν (ποιος 
τόν διοικεί).

Τό λειτουργικόν άρχεϊον δέον νά εί
ναι προσιτόν, δΓ ένός συστήματος τηλε
πικοινωνιών, εις τόν σκοπόν Αστυφύ
λακα, πρός διευκόλυσιν τού έργου του, 
άνά πάσαν ώραν τού 24ώρου.

3.44. Π λ ε υ ρ ι κ ή  Δ ι α β ί -  
β α σ ι ς  Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  κ α ί  
Δ ι α τ α γ ώ ν .

Απαγορεύεται ή Πλευρική Διαθίβασις 
Πληροφοριών καί Διαταγών, τόσον έντός 
τού όργανισμοϋ, όσον καί έντός τών έπί 
μέρους όμόδων. Αί πρός τόν όργανι- 
σμόν άπευθυνόμεναι πληροφορίαι ή δια- 
ταγαί, έκ μέρους άλλων άρχών (μή ά
στυνομικών), δέον νά άπευθύνωναι είς 
τήν κορυφήν καί έΕ αύτής θά άποφασι- 
σθή ή περαιτέρω ένέργεια. Τό αύτό συμ
βαίνει καί μετά τών διαταγών ή πληρο
φοριών έπιτελικών άΕιωματικών πρός 
τάς έπί μέρους όμάδας, τμήματα ή ύπη
ρεσίας, πρός άποφυγήν διαταράΕεως 
τής όμαλής διοικήσεως. Δέν δύναται, 
έπί παροδείγματι, ή Νομαρχία νά διαβι- 
βάση διαταγήν πρός τήν ομάδα διώΕεως 
παραβατών ύπερβολικής ταχύτητος κατ' 
εύθεϊαν. άλλά μόνον πρός τήν διο'κη- 
σιν τής τοπικής Αστυνομίας. 'Επίσης, 
δέν είναι όρθόν ό προϊστάμενος τής 
Ύπηρεσίας Τροχαίας νά άπευθύνη δια
ταγήν είς τόν όμαδάρχην τής ό
μάδος διώΕεως ύπερβολικής ταχύ
τητος, άλλά μόνον είς τήν κορυφήν 
τού συγκεκριμένου τμήματος ή ύπηρεσί
ας, είς ήν ύπάγεται, διοικητικώς, ή όμάς. 
Έν συνεχεία, ή ίεραρχική κορυφή, καί- 
τοι άρμοδία, δέν δύναται νά παρακάμψπ 
τά κανάλια διαβιβάσεως τών διαταγών 
της, παραλείπουσα ώρισμένα έπίπεδα δι- 
οικήσεως καί έλέγχου. Έφ ' όσον ή ύπ' 
άριθ. 3.43 άρχή έχη ύλοποιηθή καλώς, 
ή διαθίβασις τής έντολής γίνεται ταχέ
ως καί ουμφώνως πρός τήν έπιθυμίαν 
τού διοικοΰντος.

(ΣυνεχίΖεται)
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Δ ΗΜΟΣ Ι Α Ι ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤοΟ ’Αστυνόμου Β' κ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΗΛΟΥ

(Συνέχεια Από τό προηγούμενο)

— Τό καλοκαίρι έφυγε... "Εφυγε ή
συχα - ήσυχα, καθώς τά πρώτα σύννεφα 
έρριξαν τ!ς πρώτες γκρίζες σκιές πάνω 
στή γή. ..
. . . Μέ μουσική υπόκρουση τις στάλλες 
τής βροχής καί μέ φόντο τά γυμνά κλα
ριά τών φύλλων, ξεκίνησε γιά τό χτές... 
Πέρασε στόν κόσμο τών άναμνήσεων. . .

. . . ϊοπίσω του τά χελιδόνια, σμήνη 
άμέτρητα ψηλά στόν Ούρανό, πήραν τό 
δρόμο τής Εενητιός...

Κ ι' ή γη δλλαΕεν όψη. . . Πλημμύρισε 
μελαγχολία. . . φύση ώρα μηδέν. . . Ά -  
νομονή γιά τόν χειμώνα πού πλησιάΖει.

. . Φύλλα δέντρων στούς δρόμους, 
πού τά άνακατεύει ό άνεμος. . . Ζωή χω
ρίς χρώματα καί εύωδίες. . . σπασμένα 
άλα τά σύνεργα τού τρελλοϋ θέρους, πού 
μέ τόσους χαρούμενους πίνοκες πλαισί
ωνε κάθε μέρα τή βιοπάλη. . . στερέω
μα χωρίς πολυελαίους, χωρίς φώτα, χω
ρίς χαριτωμένες λαμπαδηδοδρομίες ά- 
στεριών. ..

. . . Μέσα στό άλμπουμ τών άναμνήσε
ων προστέθηκε μιά άκόμη έγχρωμη φω
τογραφική σειρά. . . μέ σκηνές άπό τό 
καλοκαίρι. . . άπό άκρογυαλιές, άπό βου
νοπλαγιές, άπό χωριουδάκισ, άπό πεύκα, 
άπό τρελλές, χαμένες χαρές. ..

Ή  σάλπιγκα τής Δουλειάς έσήμανε 
τώρα προσκλητήριο . . . Καί σπεύσαμε 
άλοι νά πενάΕουμε μπανιερά, άγκίστρια, 
κοντά παντελόνια, τόπια, βατραχοπέδι
λα, φωτογραφικές μηχανές καί κάθε μι- 
κροαντικείμενο τών διακοπών, καί νά 
Εαναγυρίσουμε στά πρώτα καθημερινά 
μας. . . έβάλαμε σακκάκι, έδέσαμε τή 
γραβάτα, έπήραμε τά έγγραφα καί τά 
άλλα άπαραίτητα καί ξανά βρεθήκαμε 
στήν παράταξη τής ρουτίνας.

-Παρών!».., Κι" όμως, τακτικά ή 
σκέψη, σέ ώρες μοναξιάς, Εαναπετά στό 
πρόσφατο χτές. . . ξαναβλέπει, ξανακού
ει, ΕαναΖή. . . Κ ι' ύστερα σοβαρεύεται 
καί φιλοσοφεί «τού χοάνου πάλι».

. . .Φθινόπωρο. . . Κλείνουν τά θερινά 
κέντρα. . . έρημώνουν οί άκτές... άρ- 
χΙΖει καί πάλι τό βουητό τής οικογενεια
κής δραστηριότητος, μπερδεμένο μέ τίς 
μακρινές βροντές άστραπές. . .

. . . Καί μιά άλλη, έπίκαιρη εύχή άν- 
ταλλάσσεται στις άνθρώπινες συναντή
σεις! «Καλό χειμώνα». Μ ' αύτήν τήν εύ- 
χή άρχίΖει ή στήλη αύτή τήν Φθινοπω
ρινή ύπηρεσία της. . .

Τό θέμα είναι γνωστό! «Δημόσιες 
Σχέσεις».

ΚΤ είναι άκόμα γνωστό ότι αύτή τήν 
έρευνα έσπευοαν νά τήν ένθαρρύνουν 
καί νά τήν βοηθήσουν πολλοί διαλεκτοί 
φίλοι καί συνάδελφοι.

Σ ' αύτούς καί γι' αύτούς καί πάλι 
ένα θερμότατο εύχαριστώ».

• ■ ·Ή  έρευνα αύτή άρχισε τόν 'Ιού
νιο. .. Από τό 433 τεύχος τού περιοδι
κού μας. . . Κ ι' έκτος άπό τόν πρόλογο, 
περιέλσβε μέχρι σήμερα: Μιά ιστορική 
έΕέλιΕη τών Δημοσίων Σχέσεων, τήν ά- 
νάγκη καί τήν ιστορία τους, τί άκριβώς 
είναι οί Δημόσιες Σχέσεις καί άρκετούς 
όρισμούς άρμοδίων. Μεσολάβησεν, ύστε
ρα ή μικρή πορένθεση τής Κερκύρας, 
σάν πρακτική έφαρμογή τής θεωρίας. 
Καί άπό τό τεύχος αύτό εϊχσμε πή ν' 
άρχίσουμε τίς συνεντεύξεις μέ ειδικούς. 
Πάνω στήν ώρα, όμως, ήλθε ένα γράμ
μα, πού μέ παρά πολλή μεγάλη χαρά 
δημοσιεύουμε πιό κάτω. Μιά έκλεκτή 
συνεργασία, γιά τήν όποιαν ή στήλη 
στέλνει θερμότατες εύχαριστίες, γιά τήν 
συνδρομή.

Είναι γραμμένο άπό τόν 'Αστυφύλακα 
κ. Ίωάννην Καγιαδάκην, τού Λ Ε ' 'Α 
στυνομικού Τμήματος Αθηνών (Καλα
μάκι) καί άναφέρεται στήν έρευνά μας.

Τό μεταφέρουμε, δπως άκριβώς έχει:

«Λαβών Αφορμήν έκ τού δημοσιεύματός 
σας «περί Δημοσίων Σχέσεων» εις τό πε
ριοδικό «’Αστυνομικά Χρονικά», είδικώς δέ 
τά ύπδ τής δεσποινίδος Ζερκούλη εις τό 
τεύχος τού μηνός ’Ιουλίου Αναγραφόμενα 
περί τής Ιστορικής έξελίξεως τών Δημο
σίων Σχέσεων, θεωρώ καθήκον μου ώς μέ
λος τού ’Αστυνομικού Σώματος νά συμπλη
ρώσω όλίγα έξ έκείνων τών όποιων έδι- 
δάχθην είς τήν σχολήν Δημοσίων Σχέσεων 
ής άπεφοίτησα πρό όλίγων ήμερών.

—Διά νά κατανοήσωμεν τί είναι Δημό- 
οιαι Σχέσεις έκθέτω ένα περιατατικόν ένε
κα τού όποίου ίδρύθη τό πρώτον είς τόν κό
σμον γραφεΐον Δ.Σ. «"Οτε ήρχισε ή λει

τουργία τών πρώτων Σιδηροδρόμων είς τάς 
Η.Π.Α. ή έταιρεία σιδηροδρόμων συνήντησε 
μεγάλας δυσκολίες είς τήν τοποθέησιν τών 
σιδηροδρομικών γραμμών, διότι οί άνταγω- 
νισταί (μεταφορείς δι’ Αμαξών) έπειθον 
τούς κατοίκους τών περιοχών, ένθα έπρό- 
κειτο νά διέλθουν αί γραμμαί, δτι οί σι
δηρόδρομοι θά φέρουν τήν καταστροφήν καί 
γενικά τούς έστρεφον έναντίον τής έγκα- 
ταστάσεως τοδ νέου μεταφορικού μέσου, μέ 
Αποτέλεσμα νά τοποθετώνται αί γραμμαί 
τήν ήμέραν άπό τήν έταιρείαν καί νά τάς 
καταστρέφουν αύτοί τήν νύκτα. Τότε συν
έλαβε τήν ιδέαν ό δημοσιογράφος Λή τήν 
όποιαν έπραγματοποίησεν δ Διευθυντής τής 
έταιρείας Τζών Ροκφέλερ, νά ιδρύσουν 
ένα γραφεΐον πού σκοπόν θά είχε νά πλη- 
σιάση τούς κατοίκους τής περιοχής, νά συ- 
ζητήση μαζί τους φιλικά καί νά τούς έ- 
ξηγήση τά ώφέλη τά όποια θά έχουν Από 
τούς σιδηροδρόμους. Μέ τόν ήπιον τρόπον, 
τήν διαλογικήν συζήτησιν, τήν πειθώ, έ
πεισε τούς Ανθρώπους νά δεχθούν τούς σι
δηροδρόμους πρός δφελός τους, είς τρόπον 
ώστε νά στραφούν έναντίον παντός, δστις 
ήθελε έμποδίαη τήν έγκατάατασιν τών 
γραμμών μέ Αποτέλεσμα νά μή ήμποροϋν 
οί άνταγωνισταί νά άντιδράσουν.

ΕΙχεν έπιτυχία ή προσπάθεια τοδ Ροκ
φέλερ καί οί σιδηροδρόμοι έπεβλήθηααν είς 
τήν ’Αμερικήν χάριν τών Δημοσίων Σχέ
σεων διότι, αδται αί ένέργειαι τοδ Ροκ
φέλερ ήταν Δημόσιαι Σχέσεις.

Έ τσ ι ίδρύθη τό πρώτον γραφεΐον Δ.Σ. 
είς τήν ’Αμερικήν, έπεξετάθη καί είς Αλ- 
λας έπιχειρήσεις, Βιομηχανίας, Ε τα ιρ εί
ας, Δημοσίας Υπηρεσίας, καί ’Οργανι
σμούς, διεμορφώθη μέ τό πέρασμα τοδ χρό
νου καί τάς έξελίξεις τοδ πολιτισμού δ 
θεσμός τών Δημοσίων Σχέσεων καί Απλώ
θηκε σάν νεφέλωμα είς δλόκληρον τόν κό
σμον, έγινε έπιστήμη, καί άναγκαΐον μέσον 
έπικοινωνίας μεταξύ τών Ανθρώπων διά νά 
απάση τό τείχος πού χωρίζει προϊσταμέ
νους καί ύφισταμένους, έπιχειρηματίας καί 
έργάτας, διότι ή Αμεσος έπαφή τούτων, τό 
θερμό κλίμα είς τάς μεταξύ των σχέσεις 
είναι άναγκαΐον μέσον είς τήν δημιουργί
αν φιλότιμου συνεργασίας καί άποδοτικό- 
τητος. Τό εύρύ κοινόν νά έξυπηρετήση τόν 
έπιδιωκόμενσν σκοπόν τών Δ.Σ. έμπορικώς



» ή Ιδεολο-Ίκώς. Καί δέν είναι διαφήμιοις 
at Δ .2. ώς φαίνεται έκ πρώτης δφεως, 
διότι ή μέν διαφήμιοις έπιδιώκει τήν δι- 
εύρυνσιν των πωλήσεων ένφ at Δ .2. φρον
τίζουν διά τδ όνομά, τήν εικόνα πού θά 
παρουσιάσουν είς τήν κοινήν γνώμην. ΑΙ 
Δ .2. είναι άνάγκη καί δχι πολυτέλεια διά 
τήν έπικοινωνίαν τδν άνθρώπων ίδίφ τών 
πόλεων, δπου δ ένοικος τοΰ διαμερίσματος 
δέν γνωρίζει δν γεννιέται ή πεθαίνει ένας 

► άνθρωπος πού τδν χωρίζει άπ’ αύτδν ένας 
τοίχος άπδ τούβλα, άλλά ούτε κδν τδ δνο- 
μα τού γείτονά του ξέρει. Καί αύτή ή κα- 
λημέρα fl τδ χαμόγελο πού θά χαρίση είς 
τδν συνάνθρωπόν του είναι μία έκδήλωαις 
Δ .2. Είς τήν άνάπτυξιν τού έμπορίου, τού 
Τουρισμού, τής Συγκοινωνίας, τήν διεξα
γωγήν τής Δημοσίας 'Γπηρεαίας πρώτιστον 
ρόλον πέζουν αί Δ .2. αί δποΐαι διά μιδς 
σειράς άπδ προγραμματισμένες ένέργειες 
πού πραγματοποιεί δ ένδιαφερόμενος έπι- 
τυγχάνει τήν καλλίτερη έπικοινωνία του 
μέ τδ εύρύ κοινό.

Τέλος διά νά έννοήσωμεν τί είναι Δ.2. 
δς έχωμεν ύπ’ δψιν μας τήν φράσιν «ΙΙλη- 
σίασε τδν δλλον νά σέ πληαιάση».

Διά τήν Ελλάδα αί Δ .2. έγιναν έπι- 
σήμως γνωσταί πρδ είκοσαετίας δτε δ τό
τε Διευθύνων Πολιτικός Σύμβουλος Τόπου 
καί Ραδιοφωνίας τού Γενικού ’Επιτελείου 
Στρατού κ. Γεράσιμος Άποστολάτος έπρό- 
τεινε τήν δημιουργίαν Τμήματος Δ .2. είς 
τήν διεόθυναιν Τύπου τού Γ.Ε.Σ. καί διά 
τής άπδ 11 Σεπτεμβρίου 1952 Ήμερησίας 
Διαταγής τής Διευθύνσεως Τύπου καθορί
ζεται ή δημιουργία άπδ 15ης Σεπτεμβρίου 
1952 Τμήματος Δ .2. ’Έκτοτε ίδρύθη τδ 
1954 τδ πρώτον έν Έλλάδι ιδιωτικόν γρα- 
φεΐον Δ .2. ύπδ τού ίδιου καί τδ 1960 Ι
δρύεται ή Ελληνική Εταιρεία  Δ .2. Πολ- 

■ λά προσέφεραν αί Δ .2. είς τήν Ελλάδα 
διά τήν προβολήν τής χώρας μας είς τά 
ξένα Κράτη καί τήν διεύρυαιν τών μετα
ξύ μας σχέσεων διά τήν άνάπτυξιν τού Του
ρισμού, έμπορίου καί τήν καλλιέργειαν 
τών γραμμάτων καί έπιστημών».

Αύτό τό ένδιαφέροντα μάς γράφει ό 
φίλος μας κ. Καγιαδάκης, στήν ώραία 
συνεργασία του.

Μιό πολύτιμη βοήθεια ατήν προσπά- 
θειά μας, γιά τήν όποιαν καί πάλι εύχ-α- 
ριστοΰμε τόν έπιστολογράφο μας.

Έρχόμοστε τώρα ατούς θεμελιακός 
κοί ατούς πρωτοπόρους τοΰ θεσμού τών 
Δημοσίων Σχέσεων στόν τόπο μας. Α ρ 
χίζουμε άπό τόν κ. Μόνο Παυλίδη. Μιό 
σύντομη βιογραφία τοϋ, πριν έλθουμε 
στήν συνέντευξη πού είχε τήν καλωσύνη 
νά μας παραχωρήση.

Β ΙΟ ΓΡΑΦ ΙΚΟ Ν  ΣΗ Μ Ε ΙΩ Μ Α  
Μ ΑΝΟ Υ Β. ΠΑΥΛΙΔΗ

Ό  ίδουτής καί διευθυντής τοΰ Ελλη
νικού Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων καί 
Επικοινωνίας ΔΕΣΜ Ο Σ, έγεννήθη είς 
Αλεξάνδρειαν τής Αίγύπτου τόν 'Οκτώ
βριον τοΰ 1921. Έσπούδασε Νομικά είς 
τό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών (1939 — 44). 
'Από τοΰ 1939 μέχρι τής κηρύξεως τοΰ 
Έλληνο - ιταλικού πολέμου είργόσθη είς 
τό πρακτορεϊον Τουρισμού ΟΛΥΜΠΟΣ.

Μετά τό 1944 ήσχολήθη έπαγγελμα- 
τικά μέ τόν Τουρισμόν, τήν Διαφήμισιν, 
τήν Δημοσιογραφίαν καί τάς Δημοσίας 
Σχέσεις, συνεργαΖόμενος μέ τήν έται- 
ρείαν Φόρντ είς τήν Αίγυπτον καί τήν 

» Άμεοικανικήν 'Αποστολήν Παρατηρητών 
έν Έλλάδι (1945).

Τό 1946 άπεστάλη ύπό τής Ένώσεως 
Τουριστικών Γραφείων 'Ελλάδος είς Αί
γυπτον είς έπίσημον άποστολήν διά νά

Ό  κ. ΜΑΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ.

έπανοσυνδέαη τάς Τουριστικός σχέσεις 
τών δύο χωρών.

Έν συνεχείρ κοτά τό πρώτον μετα
πολεμικόν έτος τής λειτουργίας τής 'Α 
εροπορικής Εταιρείας ΤΑΕ, άνέλαβε τήν 
διεύθυνσιν τοΰ Πρακτορείου 'Αθηνών.

Τόν Μάϊον 1947 ίδρυσε τήν μηνιαίαν 
άεροπορικήν έπιθεώρησιν -Αεροπορικά 
Νέα», τήν όποιαν διευθύνει μέχρι σήμε
ρον.

Τό 1947 ύπήρξε έκ τών βασικών ι
δρυτικών στελεχών τής διαφημιστικής 
έταιρείας ΑΔΕΛ, όπου είργάοθη μέχρι 
τοΰ 1957, κατ' άρχήν ώς διευθυντής έκ- 
δόσεων καί έν συνεχεία (1951) ώς δι
ευθυντής Δημοσίων Σχέσεων τής πρώ
της έν Έλλάδι συσταθείσης ύπηρεσίας 
Δημοσίων Σχέσεων. Συμμετέσχε είς τήν 
πρώτην μεταπολεμικήν έκστρατείαν Δη
μοσίων Σχέσεων καί Διαφημίσεως τοϋ 
Ελληνικού 'Οργανισμού Τουρισμού, ή 

όποια είχεν άνατεθή κατόπιν διαγωνι
σμού είς τόν Βρεταννικόν Οίκον FO 
OTE CONE AN D  B ELD IN G  τό 1951.

Άπό τοΰ 1951 μέχρι σήμερον άσχο- 
λεϊται πρωτοποριοκώς μέ τήν διάδοαιν 
τοϋ θεσμού τών Δημοσίων Σχέσεων έν 
Έλλάδι. Πρός τόν σκοπόν αύτόν ίδρυσε 
κατά τό 1957 καί μετά τήν άποχώρησίν 
του άπό τήν Διαφημιστικήν Εταιρείαν 
ΑΔΕΛ ιδιωτικόν γραφεϊον Δημοσίων 
Σχέσεων καί Επικοινωνίας, τόν Δ Ε Σ 
ΜΟΝ, άσχολεϊται δέ μέ τήν συγγραφήν 
άρθρων, δοκιμίων έπί τών Δημοσίων 
Σχέσεων καί τών έφαρμογών των.

Είναι τακτικός όμιλητής έπί θεμάτων 
Δημοσίων Σχέσεων είς τό Ελληνικόν 
Κέντρον Παραγωγικότητος, τήν Εθνικήν 
Εστίαν τοϋ Βασιλικού Εθνικού Ιδρύμα
τος, Σεμινάρια έπιμορφώσεως ύπαλλή- 
λων Κρατικών 'Υπηρεσιών, Επιχειρήσε
ων καί ΤραπεΖών καί καθηγητής Δημο
σίων Σχέσεων είς τήν Σχολήν Γραμμα
τέων τής Χ.Ε.Ν. καί είς τήν Σχολήν 
Αξιωματικών Βασιλικής Χωροφυλακής. 
Όμιλεϊ εύχερώς τήν Αγγλικήν, Γαλλι
κήν, 'Ιταλικήν καί Αραβικήν.

Διετέλεσε μέλος τής ύποεπιτροπής 
Τουρισμού τής Επιτροπής Οικονομικού 
Προγραμυατισμοϋ τοϋ 'Υπουργείου Συν
τονισμού (1957 — 1958).

Τό 1958 ίδρυσε τήν είδικήν είς θέμα
τα Μάρκετινγκ, Διαφημίσεως, Δημοσίων 
Σχέσεων έπιθεώοησιν «ΔΗΜ ΟΣΙΟΤΗΣ» 
τήν όποιαν διευθύνει μέχρι σήμερον.

Έδίδαξε Τουριστικήν Διαφήμισιν είς

τό Κέντρον Τουριστικών Μελετών τής 
Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής καί Δη
μοσίων Σχέσεων είς τήν Σχολήν ϊενα- 
γών τού Ε.Ο.Τ. 1958 — 1960.

Τό 1962 έξέδωσε διά πρώτην φοράν 
τά -G R EEK  PU  PL  ICTY REPO RTER», 
μηνιαϊον δελτίον είς τήν άγγλικήν, τό 
όποιον παρέχει πληροφορίας έπί οικονο
μικών θεμάτων Μάρκετινγκ καί Δημο
σίων Σχέσεων.

Καθ' δλον τό 1963 άνέλαβίν έθελον- 
τικώς τήν Εφορίαν Δημοσίων Σχέσεων 
τού Παγκοσμίου Προσκοπικού ΤΖάμπορη, 
είς τόν Μαραθώνα Αττικής, τιμηθείς 
ύπά τοϋ Βασιλέως Παύλου διά τοϋ Χρυ
σού Σταυρού τοϋ Βασιλικού Τάγματος 
τοϋ Φοίνικος.

Άπό τοϋ 1946 λαμβάνει μέρος καί 
έκπροσωπεϊ τήν Ελλάδα είς διάφορα 
παγκόσμια καί διεθνή συνέδρια κατ' ιδί
αν ή συμμετέχων Ελληνικών άντιπρο- 
σωπειών.

Τό 1964, είδικώς προσκληθείς, έδω
σε σειράν όμιλιών είς τήν Σχολήν Δη
μοσίων Σχέσεων τού Πανεπιστημίου τής 
Βοστώνης.

Άπό τού 1964 ύπό τήν ιδιότητά του 
τού Γενικού Γραμματέως τής Διεθνούς 
Ένώσεως Δημοσίων Σχέσεων, έπεσκέ- 
φθη μεταξύ άλλων χωρών τήν Περσίαν, 
τό 'Ισραήλ, τήν Αίγυπτον, τό Μεξικό, 
τήν Ιαπωνίαν, τό Χόγκ Κόνγκ, τάς 'Ιν 
δίας, τόν Λίβανον, τήν Νοτιοαφρικανι- 
κήν "Ενωσιν διά νά παράσχη τάς σύμ
βουλός του, ώς πρός τήν διάδοσιν τοΰ 
θεσμού τών Δημοσίων Σχέσεων είς τάς 
χώρας αύτάς.

Ό  Μόνος Παυλίδης είναι έκ τών Ι
δρυτικών μελών τής Ελληνικής Ετα ι
ρείας Δημοσίων Σχέσεων, τής όποίας 
διετέλεσεν Γενικός Γραμματεύς, Αντι
πρόεδρος καί Πρόεδρος. Είναι έπίσης 
μέλος τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κέντρου Δημο
σίων Σχέσεων, (C.E.R.P.) καί μέλος 
τών Εθνικών Εταιρειών Δημοσίων Σχέ
σεων Αμερικής, Γαλλίας, Ελβετίας, 
’Ιταλίας καί τής Διεθνούς Επιτροπής 
Συντονισμού διά .τήν παγκόσμιον Ένο- 
ποίησιν τοϋ θεσυοϋ.

Άπό τό 1961 είναι μέλος τοϋ Συμ
βουλίου τής Διεθνούς Ένώσεως Δημο
σίων Σχέσεων (I.P.R.A.). Κατά τά έτη 
1964 — 1970 διετέλεσε Γενικός Γραμμα
τεύς τής Ένώσεως, όπότε καί ή έδρα 
μετεφέρθη είς Αθήνας. Κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ Παγκοσμίου Συνεδρίου Δημο
σίων Σχέσεων είς Τέλ Άθίβ τό 1970 
άνέλαβε τήν Άντιπροεδρίαν τής Ένώ
σεως.

Μιά νέα δροστηριότης τού Μάνου 
Παυλίδη άφορδ τόν χώρο τής τέχνης.

Τό 1971 ίδρυσε τήν αίθουσα Τέχνης 
ΔΕΣΜ Ο Σ, ή όποια εύρίσκεται είς τόν 
πρώτον όροφον τοΰ κτιρίου τοϋ ΔΕ 
ΣΜ Ο Υ  έπί τής Λ. Συγγροϋ 4. Ή  νέα 
αύτή προσπάθεια έχει σκοπόν τήν δη
μιουργίαν ένός χώρου έπικοινωνίας είς 
τόν χώρον τής τέχνης.

Ό  κ. Παυλίδης είχε τήν καλωσύνη, 
άφοϋ έπαίνεσε τήν πρωτοβουλία αύτή, 
νά άπαντήση πρόθυμα στις έρωτήσεις 
πού τοϋ έθέσαμε.

Αύτήν τήν συνομιλία μας, θά δημοσι
εύσουμε στό έπόμενο τεύχος τοϋ περιο
δικού μας.

Σάς εύχαριστοϋμε πού είχατε τήν κα
λωσύνη νά διαβάσετε αύτές τις γραμ
μές.

(ΣυνεχίΖεται) 

ΣΠΥΡ. Κ. ΠΗΛΟΣ 

Αστυνόμος Β '



A ΦΛΕΓΟΝΤΑ
Δέν περιλαμβάνεται ίσως εις τά «φλέγοντα» τό Ζή

τημα τής ήθικής έπιδράσεως τήν όποιαν άακοϋν σήμερον 
τό θέατρον καί ό κινηματογράφος εις τήν κοινωνίαν μας, 
είδικώτερον εις τήν νεολαίαν μας. Θά μάς άπασχολήση 
όμως τώρα τό θέμα αύτό καί διότι έγινε καί τώρα τελευταί
ως έπ' αύτοϋ ικανός λόγος, καί διότι ή έΕέτασίς του πα
ρέχει τήν ευκαιρίαν νά Εεκαθαρισθοϋν μερικά βασικά θέ
ματα, νά προετοιμασθή τό έδαφος διά νά είσέλθωμεν εις 
τό μέγα, τό παμμέγα θέμα πού λέγεται «σύγχρονος έλλη- 
νική νεολαία». Όντως, ένώ έχει ήδη γενικώς άναγνωρισθή 
ή όνάγκη νά διεΕαχθή μία προσπάθεια ύπέρ τής νεότητος 
καί άπό πόσης μέν άλλης άπόψεως, άλλό καί άπό άπόψεως 
τού προσφερομένου εις αύτήν θέματος, άντιθέτως, ώς πρός 
τόν τ ρ ό π ο ν ,  κατά τόν όποιον ό άγών αύτός θά διε- 
Εαχθή, έπικρατεϊ ασάφεια, αύτόχρημα σύγχυσις. Καί έδώ 
λοιπόν έπιβάλλεται, πρό παντός άλλου, νά γίνη όποσαφή- 
νισις ώς πρός μερικά θεμελιώδη.

Καί άρχίΖομεν άπό μίαν παρατήρησιν: Ή  προσπάθεια 
αύτή, διά νά μή είναι έμπαιγμός, πρέπει νά είναι ά γ ώ ν .  
Καί ό άγών χρειάΖεται βεβαίως πρώτιστα μέν καί μάλιστα 
πίοτιν καί άγωνιστάς γεμάτους άπό τήν πίστιν αύτήν, άλλά 
κατόπιν καί μ έ θ ο δ ο ν  άγωνιστικήν καί ούστημα ά- 
γώνος καί σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ν  άγώνος. Καί εις τήν 
στρατηγικήν αύτήν περιλαμβάνεται βεβαίως καί ή έπίγνω- 
οις ένός συγκεκριμένου άντικειμενικού σκοπού, εις τρόπον 
ώστε ό πνευματικός άγωνιστής νά γνωρίΖη όχι μόνον τί 
καθ' όλου έπιποθεϊ αλλά καί τί συγκεκριμένως αύτήν τήν 
στιγμήν έπιδιώκει καί π ώ ς  θά τό έπιτύχη. Ό ταν ένας 
άγών διεΕάγεται χωρίς αύτήν τήν έπίγνωσιν — καί συνήθως 
οί πνευματικοί άγώνες διεΕάγονται χωρίς αύτήν τήν έπί- 
γνωσιν—τότε ή άποτυχία είναι βέβαια.

Είδικώς όμως εις τό θέμα μας, τό Εεκαθάρισμα αύτό 
είναι καί ήθικώς έπιβεβλημένον. Μέσα εις τόν κυκεώνα 
άντιτιθεμένων απόψεων είναι άπαραίτητον, όταν λέγωμεν 
ότι άντιμετωπίΖομεν τό θέμα θέατρον καί κινηματογράφος 
έΕ άπόψεως πνευματικής άνυψώσεως τού έλληνικοϋ λαού, 
πριν έλθωμεν εις τά έπί μέρους, νά κάμωμεν πρώτα ένα 
βασικόν Εεκαθάρισμα, καί μέσα μας οαφές καί πρός τά 
έΕω ειλικρινές, ποιαν βασικώς θέσιν λαμβάνομεν έναντι τού 
ποράγοντος έκείνου τής συγχρόνου κοινωνικής Ζωής, ό 
όποιος λέγεται δημόσιον θέαμα. Διότι πρέπει, έπί τέλους, 
νά τό έννοήσωμεν. Καλώς ή κακώς τό δημόσιον θέαμα 
άποτελεϊ πλέον έ κ δ ή λ ω σ ι ν  Ζ ω ή ς .  Καί μόνον 
ώς έκδήλωσιν τής συγχρόνου κοινωνικής Ζωής θά τό άντι- 
μετωπίσωμεν.

Β

Καί, έρώτημα πρώτον. Εί'μεθα κατ' άρχήν ύπέρ τού 
θεάτρου καί τού κινηματογράφου ή έναντίον αύτών; Δ ότι 
ύπάρχει καί ύποστηρίΖεται εις τόν τόπον μας τούλάχιστον 
καί μία όποψις, κατά τήν όποιαν τό θέατρον καθ' έαυτό, 
ό κινηματογράφος καθ' έαυτόν, πόν έν γένει δημόσιόν 
θέαμα, είναι άσυμβίβαστον πρός μίαν Ζωήν μέ πνευματι
κός άΕιώσεις, άπόβλητον, «έκ τού πονηρού». Σεβαστή φυ
σικά ή όποψις αύτή, άλλ' ό ταύτης έμφορούμενος κωλύε
ται, έΕ αύτής τής βασικής άρνήσεως, νά παρακολουθήση 
τήν έν τοίς έπομένοις έκθεσιν, ήτις όλως διάφορον έχει 
τήν άφετπρίαν. Ή  συΖήτησις έδώ διεΕάγεται μέ βάσιν τήν 
αποψιν, ότι ό κινηματογράφος (ας μείνωμεν όπ έδώ καί 
πέρα διά τόν χαροκτηριστικώτερον εις τόν κινηματογρά
φον) καθ' έαυτόν ούτε καλός είναι ούτε κακός, όπως καί 
τό βιβλίον καθ' έαυτό ούτε καλόν είναι ούτε κακόν. Υ 
πάρχουν βιβλία καλά καί βιβλία καταστρεπτικά καί φίλμς 
έλεεινά καί φίλμς καλά ή τούλάχιστον ύποφερτό. Καί 
τίθεται Ζήτημα έκάστοτε διοκρίσεως καί άΕιολογήσεως.

Συναφές είναι καί τό δεύτερον έρώτημα, τίνα στάσιν 
θά τηρήοωσεν βασικώς καί θά ύποστηρι'Εωμεν είλικρινώς 
καί έν συνεπείρ ώς πρός τό θέμα πού λέγεται ψ υ χ α-

Θ Ε ΑΜ Α
ΥΠΟ π.

Υ ω γ ί ο. Ο,τι καί άν λέγωμεν, εις τόν κινηματογράφον 
ό κόσμος πηγαίνει διά νά ψυχαγωγηθή. Καταδικάζεται λοι
πόν. έΕ άπόψεως ήθικής, ή ψυχαγωγία, πόσα άδιακρίτως 
ψυχαγωγία, έκ τών προτέρων; Έκυριάρχει έπί αιώνας μα- 
κρούς καί ύποστηρίΖεται σποράδην καί σήμερον τοιαύτη άν- 
τίληψις Η άπό τής παρούσης στήλης όμως άνάπτυΕις θε- 
μελιούται έπί τής άντιθέτου άντιλήψεως. Ή  ψυχαγωγία 
άποτελεϊ έκδήλωσιν τής Ζωής τού άνθρώπου, παράγοντα 
ούσιώδη τού πολιτισμού. ΈΕ όλλου, ύπάρχει ή ώφέλιμος 
ή έστω άπλώς άβλαβής, ύπάρχει όμως καί ή βλαβερά ψυ
χαγωγία, όπως ύπάρχει καί τό καλόν καί τό κακόν φίλμς. 
Ζήτημα κρίσεως καί άΕιολογήσεως είναι, πότε συντρέχει ή 
μία καί πότε ή άλλη περίπτωσις.

Γ

Ναι, άλλά ποιον θά είναι τό κριτήριον; Ποϊος άνθρω
πος, τίνος άνθρώπου τό αίσθημα, αί αντιλήψεις, θά είναι 
ό έν προκειμένω κριτής; Περί καλού ή κακού φιλμ κριτής 
θά είναι μήπως ό «άναχωρητής», ό τη κοινωνία άποταΕά- 
μενος καί τά «έγκόσμια» καταλιπών; Όμολογούμεν ότι δέν 
άντιλομβανόμεθα πώς ό άνθρωπος ούτος θά ήτο συνεπής 
πρός έαυτόν, διεκδικών άρμοδιότητα διά θέματα ώς προς 
τά όποια κανόνα τού βίου του έταΕε νά μένουν δι' αύτόν 
Εένα καί άγνωστα. Ούτε όμως βέβαια εις τόν κόσμον τής 
«ντόλτσε βι'τα» θά άναΖητηθή ό κριτής. Κριτής θά είναι 
καί κριτήριον θά είναι ό σύγχρονος μέσος Έλλην, ώς εύ- 
πρεπής κοινωνικός άνθρωπος, ώς εύπρεπής οικογενειάρχης 
ή μέλλων οικογενειάρχης, ό καλός κάγαθός άνθρωπος, όχι 
ώς Ροβινσών όμως ούτε ώς έν σκήτη έγκαταβιών, άλλ' 
ώς άνθρωπος τής συγχρόνου κοινωνίας μέ τό αισθητήριον 
τού μέσου εύπρεποΰς άνθρώπου τής συγχρόνου κοινωνίας.

Επί τών έρωτημάτων αύτών, λοιπόν, τού κατ’ άρχήν 
παραδεκτού τού κινηματογράφου, ώς παράγοντος τής συγ
χρόνου κοινωνικής Ζωής καί τού κριτηρίου καί τού κριτοϋ 
μεταΕύ καλού καί κακού κινηματογράφου, πρέπει, άπαΕ διά 
παντός, νά δοθή πλέον σαφής καί ειλικρινής άπάντησις, 
διά νά είναι δυνατή ή περαιτέρω έρευνητική πορεία. 'Ένα 
τέτοιο Εεκαθάρισμα άποτελεϊ τήν προϋπόθεσιν διά τόν ά- 
γώνα, ό όποιος πρέπει νά διεΕαχθή ώς πνευματικός πρά
γματι άγών. Ώ ς  πνευματικός, δηλαδή μέ συνέπειαν. Αλ
λά καί, περαιτέρω, μέ άντικεψενικότητα καί δικαιοδοσίαν. 
Μέ αύστηρότητα περί τήν έπιλογήν τών άγωνιστι- 
κών μέσων, ώστε καί τά μέσα νά έχουν τήν άντίστοιχον 
πρός τόν σκοπόν άνωτερότητα καί ποιότητα. Κατά τρόπον 
δηλούντα, άκόμη, μελέτην τού θέματος άπό περιουσίας, 
καί άκόμη μετά δέους πρός τών άπειρων πλευρών καί τών 
σοβαρών συνεπειών τάς όποιας δυνατόν νά έχη μία όοον- 
δήποτε καλοπροαίρετος στραβοτιμονιά. Μέ ψυχραιμίαν καί 
σοβαρότητα.

Συνελόντι είπείν, ό άγών αύτός πρέπει νά γίνη ύπό- 
θεσις σ ο β α ρ ά .  Διότι άκόμη δέν είναι! Εις τόν τόπον 
μας τούλάχιστον!

Καί άπό ποϊον θά διεΕαχθή ό άγών αυτός;
Μά, άπό τό Κράτος, φυσικά! Από ποιον άλλον;
Είναι ή προχειροτέρα άπάντησις. Ικανοποιεί τήν τάσιν
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΖΏΗ
ΜΕΛΙΤΗ

τής ήσσονος προσπάθειας. Ποροπέμπομεν εις τό κράτος καί 
νίπτομεν τάς χεϊρας. Παραπέμπομεν εις τό κράτος, ό έστιν 
εις τόν νάμον, εις τήν λογοκρισίαν, εις τόν εισαγγελέα, εις 
τήν άστυνομίαν!

Δέν χρειάΖεται νά έΕαρθή ιδιαιτέρως πόσην άντίφα- 
σιν περικλείει μέσα του αγών πνευματικός διά τοιοϋτων 
μέσων διεΕαγόμενος. Τοϋθ όπερ βεβα.ως δέν σημαίνει, πολ- 
λοϋ γε καί δεί, ότι ή κρατική έπιβολή δέν έχει έδώ παντάπα- 
σι τόν λόγον. "Ο,τι άφορά εις τήν δημοσίαν τάΕιν, εις τήν 
κατοχύρωσιν τών χρηστών ήθών καί τής εύπρεπείας, όπως 
ταύτην έχει δεχθή ή εις τό κοινωνικόν σύνολον κρατούσα 
περί ήθικής άντίληψις, ή κοινή συνείδησις τής συγχρόνου 
έλληνικής κοινωνίας, ή μέριμνα ώστε τό φιλμ νά μή κα
τέρχεται κάτω τής στάθμης τής συγχρόνου ευπρεπούς έλ· 
ληνικής κοινωνίας, αύτή ή κατοχύρωσις είναι βεβαίως άρ- 
μοδιότης καί έργον τοϋ κράτους, τής κρατικής έπιβολής, 
τού διά τών πολιτειακών έΕουσιών έΕαναγκασμοϋ. Η πνευ
ματική όνωσις όμως καί ώς ύψηλότερον καί αύστηρότερον 
κριτήριον διά τό δημόσιον θέαμα, αϋτη δέν έπιβάλλεται διά 
τής κρατικής βίας. Έμπνέεται. Είναι άποτέλεσμα τής άνω- 
τέρας έκείνης πνοής, ή όποια είναι τόσον περισσότερον 
ισχυρά όσον μεγαλυτέρα είναι ή άπόστσσις πού τήν χωρίΖει 
άπό οίονδήποτε έΕαναγκασμόν.

Δ

Μένει όμως πρός έΕέτασιν ένα άλλο Ζήτημα. Όταν 
άναφερώμεθα εις τόν κινηματογράφον έν σχέσει πρός τήν 
νεότητα, δέν πρέπει νά λησμονοϋμεν τό πολυσήμαντον τού 
όρου. Νεότης σημαίνει πολλά πράγματα. Νεότης είναι ή 
παιδική ήλικία, νεότης είναι ή έφηβική ήλικία, νεότης — ή 
«χρυσή νεότης» — είναι ή στρατευομένη καί ή φοιτητική νεο
λαία μας. Πρόδηλον, ότι πρέπει νά γίνη άντίστοιχος διάκρι- 
σις.

Ή  παιδική ήλικία — θά προχωρήσωμεν μέχρις έκεί: ή 
όλη μαθητική ήλικία — θά ήμποροϋσε καί θά έπρεπε νά άπο- 
κλεισθή τελείως άπό τόν κινηματογράφον. "Επί τέλους, 
άνεΕαρτήτως βλαπτικότητος ή μή τού φιλμ, πώς τό θέλετε, 
ή άτμόσφαιρα τού σχολείου πρέπει νά μείνη άδιατάρακτος 
άπό τήν άτμόσφαιρσν τοϋ κινηματογράφου. Καί δέν έχάλα- 
σεν ό κόσμος, όν, χάριν τοϋ άδιαταράκτου αύτοϋ, οί μαθη- 
ταί καί αί μαθήτριαι αναβάλλουν τήν γνωριμίαν μέ τούς 
άστέρας τού κινηματογράφου!

Αύτή θά ήτο ή μία άντίληψις. "Αν αϋτη δέν γίνη δεκτή, 
πρέπει τότε πάντως νά ύπάρχη διόκρισις μεταΕύ ταινιών 
καταλλήλων καί ταινιών άκαταλλήλων δΓ άνηλίκους, άρκεϊ 
καί ώς πρός τήν διάκρισιν αύτήν νά μή λησμονοϋνται τά 
κριτήρια περί τών όποιων έγινεν άνωτέρω ό λόγος. Πάν
τως πρέπει νά Εεκαθαρισθή τοΰτο: Ό  στρατιώτης καί ό 
φοιτητής, άνεΕαρτήτως τής συμπληρώσεως ή μή τοϋ εικο
στού πρώτου έτους τής ήλικίας, άπό τής άπόψεως ή όποια 
έδώ μας ένδιαφέρει, είναι πλέον ένήλικοι καί δέν δύνανται 
νά ύπαχθοϋν εις καμμίαν κηδεμονίαν. Είναι άνεδαφικόν καί 
ύποκριτικό νά λέγωμεν, ότι ό φοιτητής ή ό στρατιώτης δέν 
θά πηγαίνη καθόλου εις τόν κινηματογράφον. Καί είναι

φαιδρόν νά Ζητοϋιμεν νά τόν περιορίΖωμεν εις τά κατάλ
ληλα δΓ άνηλίκους έργα!

Ε

Α π ' έδώ καί πέρα πλέον, διά τόν ένήληκον, είτε νέος 
είναι είτε ύπέργηρως, άρχι'Ζει θέμα έπιλογής. Ούδείς έχε- 
φρονών δύναται νά ύποστηριΕη, ότι όλοι οί οχετοί τοϋ κό
σμου πρέπει νά έκβάλλουν εις τούς "Αθηναϊκούς κινημα
τογράφους. Ή  έπιλογή άποτελεϊ βεβαίως έπιτακτικήν κοι
νωνικήν άνάγκην. Καί μάλιστα, χρειάΖεται διπλή έπιλογή.

Ή  πρώτη έπιλογή θά γίνη άπό τήν λ ο γ ο κ ρ ι 
σ ί α ν .  "Όπως εϊπομεν, εις τήν κρατικήν άρμοδιότητα 
ύπάγεται άναμφιβόλως ή κατοχύρωσις τών χρηστών ήθών, 
ώστε ό κινηματογράφος νά μή καταρρίπτη τήν στάθμην 
ήθών καί εύπρεπείας εις τήν όποιαν τό σύγχρονον έλληνι- 
κόν κοινωνικόν σύνολον εύρίσκεται. Καί, έννοεϊται, δέν 
είναι μόνον ή λογοκρισία. Εις τής Πολιτείας τήν άρμοδιό
τητα άπόκειται ή λήψις καί άλλων κατοχυρωτικών μέτρων. 
Ιδού μερικά έκ τούτων, τά όποια δύνανται καί πρέπει νά 

ληφθοϋν τώρα, άμέσως, χωρίς καμμίαν άναβολήν.
1. "Εκείνη ή ά π α γ ό ρ ε υ σ ι ς  τ ή ς  ε ι σ ό 

δ ο υ  π α ι δ ι ώ ν  εις τόν κινηματογράφον γενικώς ή 
εις τά «άκατάλληλα» φιλμ πρέπει άπό νεκρού γράμματος 
νά μεταβληθή εις πραγματικότητα, έάιτυγχανομένην δι" έπ- 
αγρυπνήσεως άστυνομικής κάί, έν άνάγκη, διά κυρώσεων.

2. Πρέπει, καί είναι κόλλιστα δυνατόν, νά σταματήση 
άμέσως αύτή ή έλεεινότης, εις τά «κατάλληλα δι" άνηλί
κους» φιλμ νά παρεμβάλλωνται σκηναί έκ τού μέλλοντος 
«προσεχώς» νά προθληθή «άκαταλλήλου» φιλμ καί μάλιστα, 
διά λόγους έμπορικούς, αί περισσότερον άκατάλληλοι σκη
ναί τής όλης ταινίας.

3. Είναι έντελώς άπαράδεκτον καί άντίκειται εις τήν 
δημοκρατικήν έλευθερίαν τής· αίδοϋς, νά προβάλλωνται εις 
τόν δρόμον πλέον, ώς ύ π έ ρ μ ε γ έ θ η  « π α ν ν  ώ», 
κατά τρόπον ώστε πός τις, θέλει δέν θέλει, νά έΕαναγκά- 
Ζεται νά τάς βλέπη, εικόνες τάς όποιας έπέτρεψεν Ισως 
ή λογοκρισία άλλά μόνον δι" έκείνους πού θέλουν, μέ διάρ
κειαν δευτερολέπτων καί έν συνειρμώ πρός άλλας σκηνάς, 
πού ύποτίθεται, έστω, κόβουν τήν ώριμότητα τήν όποιαν έχει 
ή είκών, όπως έκτίθεται μεμονωμένη εις τόν δρόμον δι" 
όλου τοϋ ήμερονυκτίου.

4. Καί, last but not least, πρέπει νά ύπάρΕη κόποια τά- 
Εις καί κάποιο φρένο εις τάς ώ ρ α ς  λ ή Ε ε ω ς  τών 
"Αθηναϊκών κινηματογραφικών παραστάσεων. Αύτό τό «ώ- 
ράριον», μοναδικόν ίσως εις τόν κόσμον, φέρει καταστρε
πτικόν Εεχαρβάλωμα καί άποτελεϊ, αύτό καθ' έαυτό, δια
φθορέα τής κοινωνικής μας Ζωής.

Ας έπανέλθωμεν όμως εις τήν λογοκρισίαν. Άναμφι- 
βόλως αϋτη πρέπει νά άναδιρργανωθή μέν βεβαίως, άλλά 
νά διατηρηθή. Εάν τήν κατάργήσωμεν, άφίνομεν έλευθε
ρίαν εις τήν έμπορικήν κερδοσκοπίαν, ή όποια συμφέρον 
έμπορικόν έχει νά έπιστρατεύή καί νά προβάλλη, μέ τό άΖη- 
μίωτον πάντοτε, ό,τι κατώτερον καί κτηνώδες ύπάρχει εις 
τόν άνθρωπον. "Αλλ" ή λογοκρισία, διά νά μήν είναι άνε- 
δαφική καί νά μή έΕέρχεται τών ορίων τά όποια εϊδομεν 
άνωτέρω, θά άποτελή κατοχύρωσιν καί όχι πνευματικόν 
κήρυγμα. Χρησιμοποιούσα όχι τήν πειθώ άλλά τόν έΕαναγ- 
κασμόν, θά είναι κατ’ άνάγκην έφεκτική, οί άσκοϋντες 
αύτήν θά ένεργοϋν ώς έκπρόσωποι τού κοινωνικού συνό
λου, όχι τής μέ ηύΕημένας άΕιώσεις πνευματικότητος. Ή  
λογοκρισία, άς έπιτραπή νά τό είπούμε κατ’ αύτόν τόν τρό
πον, θά άποτελή τό χονδρό κόσκινο τό όποιον έ π ι -  
β ά λ λ ε τ α ι ,  καί δή έπιβάλλεται ε ι ς  ό λ ο υ ς .

Καί κάτι άλλο άκόμη, έν σχέσει μέ τήν λογοκρισίαν. 
Δέν δυνάμεθα νά τής άρνηθώμεν τό δικαίωμα, ή μάλλον 
τό χρέος, νά προστατεύη τήν ύπόληψιν καί τήν φήμην τοϋ 
τόπου αύτοϋ καί τοϋ λαού αύτοϋ άπό διαφόρους έπιπο- 
λαιότητας τάς όποιας διοπράττουν οί παραγωγοί ταινιών. 
Είδικώτερον, ή λογοκρισία καί δικαίωμα άλλά καί χρέος
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28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: ΟΧΙ!

Ο
ΕΛΑ Η Ν ΟΪΤ ΑΛΙΚΟΣ

Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ

Λ ΙΓΟ πρίν άρχίση ό Β ' Παγκόσμιος 
Πόλεμος, οί έταϊροι τού Άξονα εί

χαν συμφωνήσει νά μοιράσουν τδν κόσμο 
μεταξύ τους. Ή ταν μιά άλλόκοτη καί πα
ράξενη συμφωνία, πού δέν ταίριαζε στό 
πολιτισμένο σκηνικό τού 20οΰ αιώνα, θύ
μιζε Μεσαίωνα, κι άκόμα πιό πίσω. Οί 
παρανοϊκοί δμως συνωμότες ζοΰσαν στόν 
δικό τους κόσμο. Ό  Χίτλερ δνειρευόταν 
τήν αύτοκρατορία τοΰ Καρλομάγνου καί τις 
κατακτήσεις τοΟ Μεγάλου Αλεξάνδρου κι 
άκόμα πιό πέρα, κι δ Μουσσολίνι τό ξανα- 
φτιάξιμο τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 
Τίποτα δέν τούς είχε διδάξει δ καλλιερ
γημένος μας πολιτισμός καί οί άστείρευ- 
τοι ποταμοί αϊματος, πού είχαν χυθή γιά 
τήν έλευθερία, άπ’ δλα, γενικά, τά έθνη 
τής γή£· ’Ενώ ό Χίτλερ φτεροκοπούσε νι
κητής στήν κεντρική καί δυτική Ευρώπη, 
δ Μουσσολίνι έβλεπε μπροστά του σάν εύ
κολο πεδίο δράσεως καί κατακτήσεων τά 
Βαλκάνια καί τήν κοντινή Άσία. Στά 
Βαλκάνια είχε ήδη έτοιμο ένα πολύτιμο 
προγεφύρωμα, τήν ’Αλβανία, γιά  δέ τις 
κατακτήσεις του στή Μέση ’Ανατολή είχε 
έτοιμα τά δρμητήριά του στήν ίταλοκρα- 
τουμένη Λιβύη. ‘Ενας στρατός «8 εκατομ
μυρίων λογχών» ήταν στήν διάβεσί του, 
κι ένας πανίσχυρος στόλος, πού ώργωνε 
τήν Μεσόγειο, τήν «μάρε νόστρουμ». Πρώ
το στόχο στά Βαλκάνια διάλεξε τήν Ε λ 
λάδα. Τήν κατάκτηαί της τήν θεωρούσε 
ένα στρατιωτικό περίπατο, ξεχνώντας, 
στό κατακτητικό παραλήρημά του, ότι ή 
'Ελλάδα θά ύπερασπιζόταν άπό τούς "Ελ
ληνες, τούς δημιουργούς τής αιώνιας κι 
άφθαστης έλληνικής πολεμικής δόξας.

Στήν τελική φάσι τής συνωμοσίας κατα 
τής 'Ελλάδος, πού ήταν τό πολεμικό συμ
βούλιο ατό Παλάτσο Βενέτσια, στις 15 
’Οκτωβρίου 1940 καί πού άκολούθηαε τήν 
περίοδο τρομοκρατίας μας άπό τήν φασι
στική ’Ιταλία, μέ άποκορύφωμά της τόν 
τορπιλλισμό τής «"Ελλης», ειπώθηκαν τά 
έξής χαρακτηριστικά:

«Μουσσολίνι: Άπεφάσιαα νά δράσω κατά

ΤοΟ κ. A X I Λ Λ Ε Ω Σ  
έν άποστρατεία, Προέδρου

τής Ε λλάδος. . .  θά έπιδιωχθή ή δλοκλη- 
ρωτική κατάληψις τής χώρας αύτής, διά 
νά τήν θέαωμεν έκτός μάχης καί διά νά 
μείνη έντός τού πολιτικοοικονομικού μας 
χώρου... Τήν κατάκτησιν τής 'Ελλάδος 
έσκέφθην ώρίμως καί έπί μακρόν, πρό τής 
εισόδου μας είς τόν πόλεμον, καί άκόμη 
ένωρίτερον. . .  Ή  Βουλγαρία θά άποτελέ- 
ση ένα «πιόνι» είς τό παιχνίδι μας, έγώ 
δέ θά κάμω τά άναγκαΐα διαβήματα διά 
νά μή χάση τήν μοναδικήν αύτήν εύκαι- 
ρίαν, διά τήν πραγματοποίησιν τών βλέ- 
ψεών της έπί τής Μακεδονίας καί τής έξό- 
δου της είς τό Αίγαϊον. . .  Πώς είναι τώρα 
ή κατάστασις είς τήν Ε λλάδα;

Τζιακομίνι: Ή  έλληνική κοινή γνώμη 
έπιδεικνόει άπόλυτον άδιαφορίαν... Τό ή- 
θικόν τού πληθυσμού έχει πολύ καταπέ- 
σει. . .

Τσιάνο: Υπάρχει σαφές σχίσμα μεταξύ

ΙΩ ΑΝΝΗ Σ ΜΕΤΑΞΑΣ

Τ Α Γ Α Ρ Η ,  Άντιστρατήγου 
τοΟ Πανεπιστημίου Παχρ&ν

τού έλληνικού λαού καί μιάς ίθυνούσης 
πολιτικοπλουτοκρατικής τάξεως, ή δποία 
καί έμπνέει τήν άντίστααιν. Ό  πληθυσμός 
είναι άδιάφορος δι’ δλα, άκόμη καί διά 
τήν εισβολήν μας.

Μουσσολίνι: Στρατηγέ Πράσκα, πώς θά 
ένεργήσητε στρατιωτικώς;

Πράσκα: θά ένεργήσωμεν άρχικά κα 
τής ’Ηπείρου, ύπό πολύ εύνοϊκούς όρους. 
Τήν "Ηπειρον θά καταλάβωμεν έντός 10— 
15 ήμερών, μέ σειράν έπιτυχών έλιγμών 
κατά τού έκεΐ όλιγαρίθμου έλληνικού στρα
τού, τόν όποιον θά καταστρέφωμεν έξ δλο- 
κλήρου.

Μουσσολίνι: Τό ήθικόν τού στρατού μας 
είναι ύφηλότατον καί ό ένθουσιασμός του 
εύρίσκεται είς τόν άνώτατον βαθμόν. . .  Οί 
ατρατιώται μας έχουν ύπερβολικήν άνυπο- 
μονησίαν διά νά πολεμήσουν καί είναι Α
συγκράτητοι νά βαδίσουν κατά τού έχθρού. 
Πώς είναι τό ήθικόν τών 'Ελλήνων στρα
τιωτών;

Πράσκα: Δέν είναι άνθρωποι πού θά εΟ- 
χαριατούντο νά πολεμήσουν.

Μουσσολίνι: Πρέπει νά δημιουργήσωμεν 
ένα πλαστόν έπεισόδιον, ώς άφορμήν διά 
τήν εισβολήν μας. 01 συμπαθούντες τούς 
"Ελληνας ξένοι δέν θά θελήσουν νά έπέμ- 
βουν, έφ’ όσον θά έχωμεν νικήσει άμέσως 
τόν έλληνικδν στρατόν.

Πράσκα: Ή  ραγδαία άνατροπή τών 'Ε λ 
λήνων είναι ζήτημα όλίγων ήμερών. 'Ε χω  
διατάξει, ώστε, έν άνάγκη, ένα τάγμα 
μας νά έπιτίθεται καί έναντίον μιάς δλο- 
κλήρου έλληνικής μεραρχίας.

Μπαντόλιο: Πρέπει νά καταλάβωμεν δ- 
λόκληρον τήν 'Ελλάδα.

Ροάττα: Βεβαίως, πρέπει νά έξετάσω- 
μεν πλήρως τό πρόβλημα τής καταλήφεως 
δλοκλήρου τής Ελλάδος.

Πράσκα: Τό πρώτο βήμα, ή κατάληφις 
τής ’Ηπείρου, θά είναι μία ταχεία χρονι- 
κώς ένέργεια, ώς καί μία άσφαλής ένέρ- 
γεια.

Μουσσολίνι: Πώς βλέπετε τήν προέλα- 
σιν πρός τάς ’Αθήνας;
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Θ Ε Α Μ Α ΚΑΙ  ΖΏ Η

βεβαίως έχει, νά άπαγορεύη τήν προβολήν σκηνών αί ό- 
παϊαι θά προκαλέσουν μέν ίσως γέλωτα άλλ' εις βάρος τής 
άπολήψεως τήν όποιαν Ζητούμεν νά έχη διά τήν Ελλάδα 
ή παγκόσμιος κοινή γνώμη. Όταν ή Ελλάς άγωνίΖεται νά 
άναγνωρισθή έπί τέλους ώς χώρα μηδεμιάς άλλης ύστερου· 
σα εις πολιτιστικήν άνάπτυΕιν, δέν δυνάμεθα νά έπιτρέ- 
πωμεν εις διαφόρους έπιχειρηματίας νά έχουν ώς έμπό- 
ρευμα τήν διοπόμπευσιν τού τόπου, έστω καί εις τά μάτια 
του έπιπολαίως κρίνοντος Εένου.

Αλλά, φυσικά, δέν άρκεϊ ή λογοκρισία. Θά άπετέλει 
φοβερόν έκδήλωσιν ύποανοπτύΕεως καί πνευματικής δου
λείας, έάν όλοι έσπευδον μέ τυφλήν έμπιστοσύνην εις παν 
ό,τι κατ’ άνάγκην ή λογοκρισίσ έπέτρεψεν. Άλλοίμονον εις 
ένα έθνος, άν δέν ύπάρχουν κριτήρια! Έδώ όμως δέν έχει 
τόν λόγον ό έΕαναγκασμός άλλ' ή έμπνευσις, ή ύπόδειΕις, 
ή πειθώ. Καί διά νά συνεχίσωμεν τήν εικόνα, έάν ή λογο
κρισία άποτελή τό έ π ι β α λ λ ό μ ε ν ο ν  χονδρό 
κόσκινο, ή έπιλογή είναι ή ύ π ο δ ε ι κ ν υ ο μ έ ν η  
ψιλή κρησάρα.

Άλλ ' ή έπιλογή αύτή, ή ψιλή κρησάρα, είναι έργον 
άσυγκρίτως δυσκολώτερον άπό τήν λογοκρισίαν. Προϋπο
θέτει άνθρώπους, οί όποιοι καί μέσα εις τήν κοινωνίαν 
εύρίσκονται, καί τόν κινηματογράφον καλώς γνωρίΖουν, 
καί τού πνεύματος τήν ύψωτικήν δύνομιν έχουν Ζώσαν μέ
σα των, ώς βίωμά των καί έπομένως καί ώς νομιμοποίη- 
σίν των. Καί όλα αύτά συνδυασμένα μέ άντικειμενικότητα 
κρίσεως (ή όποια δέν θά ψέγη μόνον τά έπίψογα άλλά 
καί θά έπαινή τά έπαίνου όΕια) μέ εύρύτητα άντιλήψεως 
καί όμως σταθερότητα εις τά πνευματικά κριτήρια, μέ εύ- 
συνειδησίαν, μέ έλευθερίαν γνώμης καί έναντι τών μέν 
καί έναντι τών δέ.

Θά είπήτε, ίσως, ότι Ζητοϋμεν πολλά. Καί όμως άπό 
τής πλευράς αυτής κάτι γίνεται. Θά άναφέρωμεν έδώ μίαν 
λίαν ένθαρρυντικήν έργασίαν ή όποια έπιτελεϊται άπό τήν 
Καθολικήν έκκλησίαν. Εις πολλάς χώρας έκδίδονται, με- 
ρίμνη τών καθολικών όργανώσεων, έβδομαδιαϊα δελτία 
κριτικής τών ταινιών τής έβδομάδος όπου καί στιγματι- 
σμοί ταινιών ύπάρχουν, άλλά καί έπαινοι καί έν τφ μεταΕύ 
καί ένδιαμέσως κλιμακούμενοι χαροκτηριομοί. Εις τήν Ελ
λάδα τοιαύτη μέ χριστιανικά κριτήρια κριτική γίνεται (άπό 
πού άλλου); άπό τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν. Αλλά πρέ
πει έδώ νά έΕαοθή καί ή συμβολή τού έλληνικοϋ ήμερη- 
σίου Τύπου. "Οχι πάντοτε, συχνά όμως, ή κριτική τών 
ταινιών εις τάς έφημερίδας μας καθοδηγεί εύστόχως τόν 
άναγνώστην, ό όποιος δέν θέλει νά «χάβη» άθασανίστως, 
πόν ό,τι ή λογοκρισία άνέχεται.

ΣΤ

Έφ ' όσον όμως κατ' άνάγκην τό όλον θέμα άντιμετω- 
πίΖεται, παρά τήν γενικότητά του, μέ ειδικήν προσοχήν διά 
τήν νεότητα, πρέπει νά τονισθη, καί θά είναι ολίγον όσον 
καί αν τονισθη, ότι ό άγών διά τήν προφύλαΕιν τής νεότη- 
τος άπό τού κακού θεάματος είναι καταδικασμένος εις ά- 
ποτυχίαν, αν χωρισθή άπό τό όλον θέμα τό όποιον αφορά 
εις τήν πνευματικήν τροφοδοσίαν καί έΕύψωσιν τής νεότη- 
τος. Ό  άγών διά τό καλόν θέομα ώς πρός τήν νεότητα 
δέν ήμπορεϊ νά κεοδηθή μεμονωμένως, άλλ' έν έΕαρτήσει 
καί ένότητι πρός τόν όλον άγώνα διά τήν έπιτυχή άντιμε- 
τώπισιν τών προβλημάτων τά όποια άντιμετωπϊΖει ή σημε
ρινή νεολαία.

Καί ή νεολαία, έχει βεβαίως τά ίδικά της προ
βλήματα — έχομεν ομιλήσει περί αύτών καί θά τά ίδούμε 
καί άπό πιό κοντά — άλλά κυρίως έχει τούτο τό τραγικόν. 
"Οτι διά τόν σημερινόν νέον ό ποεσβύτερός του δ έ ν  
έ χ ε ι  π λ έ ο ν  κ ύ ρ ο ς  διότι δέν άποτελεί πλέον 
δι' αύτόν ήγετικήν προσωπικότητα. Ο σημερινός ώριμος 
άνθρωπος πού θά έπρεπε νά καθοδηγή καί νά έμπνέη, όμοι-

άΖει μέ τόν πατέρα τόν όποιον τό παιδί του συνέλαβε κατ' 
έπανάληψιν έκτρεπόμενον καί ψευδόμενον καί δέν τόν πι
στεύει πλέον καί δέν περιμένει πλέον τίποτε άπό αύτόν.

Καί όμως, ή νεολαία τής γενεάς μας δέν ύστερεϊ κα
θόλου εις τήν εύγενή πείναν καί δίψαν διά τό άνώτερον, 
άπό οίανδήποτε περασμένην γενεάν. Άλλά τά έχει χαμένα. 
Είναι, γενεά χωρίς τραγούδι. Καί ή έπιδρομή τής νεολαίας 
εις τά κάθε λογής καί ποιότητος «ψυχαγωγίας» είναι, άπλού- 
στατα, φυγή! Ξεσπάσματα πεινώντων καί διψώντων τό κα
λόν, οί όποιοι, μή έχοντες πώς νά χορτάσουν τήν πείναν 
των, καταφεύγουν, διά νά Εεχασθούν, εις τά μικρά, άφοϋ 
τά μεγάλα άπήργησαν καί τό άλας έμωράνθη!

Καί έδώ πρέπει νά άναΖητηθή καί τού είδικωτέρου 
προβλήματος μας ή λύσις. Ό χ ι εις τά «φερμπότεν», άλλ’ 
εις τόν ένθουσισσμόν. Παρόμοιοι άγώνες δέν κερδίΖονται 
άρνητικώς. Θετικώς κερδίΖονται, μέ τόν έθουσιασμόν τόν 
όποιον εμπνέει ή πίστις, όχι μέ παχειά λόγια όμως άλλ' 
έμπράκτως έκδηλουμένη.

Καί τό τελευταϊον τούτο πρέπει νά τό προσέΕωμεν 
όλως ιδιαιτέρως. Διότι, όν γενικώς εις τήν συνάντησιν πρε
σβυτέρας καί νεωτέρας γενεάς ύπάρχουν σήμερον πολλά 
έμπόδια, τό κυριώτερον όμως έμπόδιον είναι αύτό: Ό  ση
μερινός νέος δέν είναι πλέον άφελής. Δέν τόν Εεγελοΰν 
τά παχειά λόγια. Καί ή σήμερον πρεσβυτέρα γενεά έχει κα- 
ταφύγει εις τά παχειά λόγια καί μόνον, τά όποια όμως 
προϋποθέτουν πολλήν τήν παρά τφ άκούοντι άφέλειαν διά 
νά «πιάσουν». Διά νά ήμπορέση λοιπόν ό πρεσβύτερος, ό 
ώριμος, νά κυβερνήση καί νά ποδηγετήση τόν σημερινόν 
νέον, πρέπει ή ό νέος νά γίνη άφελής, διά νά μή εϊπωμεν 
βλάΕ, ή ό πρεσβύτερος νά έμφανίση εις τόν νέον κάτι πα
ραπάνω άπό τά παχειά λόγια. Καί, πώς τό θέλετε, είναι 
μάλλον δύσκολον νά γίνη τό πρώτον!

ζ

Καί διά νά καταλήγωμεν. Ό  άγών διά τήν προφύ
λαΕιν τής νεολαίας μας άπό τόν κακόν κινηματογράφον, 
είναι άγών διά νά ένθουσιασθή ή νεολαία μας μέ κάτι άνώ
τερον άπό τόν κακόν κινηματογράφον. Αύτό τό «κάτι» θά 
προβάλη βεβαίως εις τόν νέον ό νΰν ώριμος άνθρωπος, 
όχι όμως όταν οΰτος εύρίσκεται εις τό πνευματικόν χάλι 
εις τό όποιον εύρίσκεται σήμερον. Πρέπει πρώτον ή ση
μερινή ώριμος, κυβερνώσα καί καθοδηγούσα γενεά, ή γενεά 
τών καμπήσιων τούτων χρόνων νά καθαρθή άπό τόν πνευ
ματικόν ρύπον, ό όποιος τής καθιστά άδύνατον τήν μετά 
τής σημερινής νεολαίας ψυχικήν καί μάλιστα ήγετικήν έπι- 
κοινωνίαν.

Εις τό τέλος τής άναλύσεως, λοιπόν, ό άγών μας είναι 
πρό παντός άγών διά τήν κ ά θ α ρ ο ι ν τής σημερινής 
ώριμου καί ίθυνούσης γενεάς. Καιρός είναι ή νΰν ώριμος 
γενεά, νά πάρη ένα λουτρόν. "Εχει τόσην άνάγκην!

Έπομένως... δυοϊν θάτερον.
"Η ή γενεά ή νΰν ώριμος καί κυβερνώσα θά καθαρ

θή καί θά λυτρωθή άπό τό ψεύτικο καί τό κατά συνθήκην, 
όπότε ή νεολαία. . . άλλο δέν Ζητεί διά νά θέση τήν πη- 
γαίαν της είλικοίνειαν ΐ ί ς  κοινήν πορείαν μέ τήν καθαρι- 
σμένην πλέον ώριμον γενεάν. Τότε τό Ζήτησα τού θεά
ματος λύεται άφ' έαυτοϋ. Διά λόγους καθαρώς έμποοικούς, 
ό έπιχειρηματίας θά άκολουθήση καί αύτός τής έΕυγιάν- 
σεως τήν πορείαν.

“Η ή κάθαρσις δέν θά γίνη, ή πρεσβυτέρα γενεά θά 
άκολουθήση τήν άρχήν τής ήσσονος προσπάθειας, τών 
«φερμπότεν» καί τών ύβρεων, όπότε καί αν άκόμη κλείσω- 
μεν όριστικώς όλους τούς κινηματογράφους μέ τήν ιδέαν 
ότι κάτι έκάμαμεν, θά έχωμεν άπλώς μίαν έπί πλέον αύτα- 
πάτην.

Καί τό Ζητούμενον είναι, άκριβώς, νά παύσουν πλέον αί 
αύταπαται!
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Ο ΗΘΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΠΟΙΗΗΣ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

"Υπό του κ.
ΣΠΥΡΟΥ ΔΡΙΜΥΛΗ ~~

Ή  σύγχρονος κοινωνική πραγματικότης είς πλείστας πε
ριπτώσεις καταδεικνύει περιστατικά καί γεγονότα, άτινα &- 
πτονται άπ’ εύθείας αύτής ταύτης τής φύαεως τού Ανθρώπου, 
ήτις πιεζομένη Οπό τούτων ή αναγκάζεται νά τά υίοθετήσγι. 
Αδιαφορούσα περί τήν όρθότητά των ή νά τά Απόρριψη.

Ή  έξέλιξις ηύξησεν τάς Ανέσεις καί τά άγαθά, ταυτο
χρόνους πολλαπλασίασε τά πάθη του, τά κακά ένστικτα καί 
συμφέροντά του, δτινα συμποσούμενα χαρακτηρίζουν τόν πολι
τισμόν μας ώς όλιγώτερον ανθρωπιστικόν. Τό έγκλημα απο
τελεί τό μόνιμον χαρακτηριστικόν του" άξίαι, Ιδανικά, θεσμοί, 
εύγενεΐς φιλοδοξίαι καί κίνητρα διά περαιτέρω άνθρωπίνην 
προαγωγήν παρεμερίσθησαν διά νά έπιτρέψουν τήν έλευσιν τού 
έγκλήματος. Καί δ πολιτισμός μας αδιαφορών διά τά αίτια 
τά προκαλοϋντα τό φαινόμενον τούτο, άναζητα τήν θεραπείαν 
του ούχΐ είς τήν ούσίαν, τά αίτια δηλαδή, Αλλά εις τό απο
τέλεσμα. Μάς έδιαφέρει νά κατανικήαωμεν τούς έγκληματίας 
καί ούχΐ νά τούς προλάβωμεν πρίν ή φθάσουν είς τό έγκλημα.

Οϋτω πρός άποκατάστασιν τού παραβιασθέντος δικαίου έ- 
πιβάλλονται διάφορα είδη ποινών, άναλόγως τού μεγέθους τού 
τελεσθέντος άδικήματος. ’Απευθύνονται άλλοτε μέν, κατά τής 
περιουσίας, άλλοτε δέ, κατά τής έλευθερίας καί έπΐ μεγάλων 
Αδικημάτων κατ’ αύτής τής ζωής τού άδικήσαντος. Ή  στέρη- 

*  σις δμως τής ζωής του διά τής ποινής τού θανάτου δέν Απο
βλέπει είς ούδένα σκοπόν, διότι δ σκοπός τής ποινής δέον νά 
είναι τιμωριτικός καί φιλανθρωπικός συγχρόνως, μή έπιτυγχα- 
νομένου διά τής Αποτόμου άφαιρέσεως τής ζωής Από τού άδι- 
κήσαντος. Βέβαια ή ποινή τού θανάτου είναι είς θεσμός ποι
νικός δστις έκληροδοτήθη είς ήμάς άρχαιόθεν. 'Η πολιτεία 
τιμωρούσα τόν ένοχον διά τής ποινής τού θανάτου ήμύνετο κατ’ 
άρχάς ύπέρ τής Ασφαλείας καί τής ύπάρξεώς της, διά τής Αρχής 
τού άντιπεπονθότος καί τού έξλισμοΰ τού παροργιαθέντος θεού. 
Ά λλά είς τήν Αληθή αύτής έννοιαν καί έφαρμογήν ή ποινή τού 
θανάτου δέν νομίζομεν δτι άποσκοπεί είς τι Αποτέλεσμα. Δέν 
έπιδιώκεται ή άποκατάστασις τού παραβιασθέντος δικαίου ή ή 
ματαίωσις διά τό μέλλον νέου άδικήματος ή τέλος δ παρα
δειγματισμός δπως μή έπαναλάβη άνάλογον πράξιν. Διότι διά 
μέν τό πρώτον δυνατόν νά άποκατασταθή τό δίκαιον διά τής 
ποινής τής ατερήσεως τής έλευθεθίας, χωρίς νά προβή ή πο
λιτεία είς τό χειρότερον τών μέτρων τής στερήσεως δηλαδή 
τής ζωής, έφ’ ής ούδέν Απολύτως δικαίωμα έχει: Ούχί όλι
γώτερον καί ή ματαίωσις τής κακοποιού βουλήσεως επιτυγχά
νεται διά τής στερήσεως τής έλευθερίας. Ά λλά δ’ά τόν παρα
δειγματισμόν καί μόνον ή ποινή τού θανάτου ούδέν Αποτέλε
σμα νομίζομεν δτι έπιφέρη. Τό δίκαιον τής ποινής τού θα
νάτου συνεζητήθη ίδια κατά τούς τελευταίους χρόνους ποικι- 
λοτρόπως καί έναντίον τής ποινικής νομοθεσίας ήγέρθησαν 
φωναί καταγγείλασαι τό κρατούν ποινικόν σύστημα ώς κάτι 
τό βάρβαρον καί ούχί πεπολιτισμένον. Άντιθέτως δέ, πολλοί 
Από τούς συγχρόνους φιλοσόφους καί ποινικολόγους, ύπερημύν- 
θησαν τής ποινής ταύτης έκ λογικής, ήθικής καί πολιτικής 

Ψ άπόψεως ταυτοπαθητικής άνταποδόσεως, έτεροι ώς άμυναν τής 
πολιτείας, χωρίς νά Αντιλαμβάνονται δτι ή άμυνα πρρκαλεΐται 
μόνον είς στιγμάς προφανούς κινδύνου προσώπου τινός, δστ’.ς 
τό έξαναγκάζει πρός τούτο χάοιν τής σωτηρίας του. Ά λλά ή 
πολιτεία άμυνομένη έρχεται κατόπιν έορτής Αφού έπήλθεν ήδη 
τό Αδίκημα.

Έξεταζομένη τόσον Από λογικής, δσον καί Από ήθικής Α- 
πόψεως ή ποινή τού θανάτου, ούδεμίαν Ασφαλή βάσιν παρέχει, 
τά δέ Αποτελέσματα ταύτης έπισημαίνονται ώς μάλλον Ανύ- 

I παρκτα.
Ή  ψυχολογία μαρτυρεί δτι ή ποινή τού θανάτου ούτε δι

δάσκει, ούτε βελτιώνει μίαν διεφθαρμένην φύσιν, ή δέ ποινική

στατιστική ούδένα περιωρισμόν τών έγκλημάτων κατέδειξεν. 
Άντιθέτως ταύτα έπαναλαμβάνονται καί τό πλήθος είς πολλάς 
περιπτώσεις λυπάται βέβαια τόν καταδικασθέντα, άλλά ούτε 
κάν έπευφημεΐ τήν δικαιοσύνην, διά τόν τρόπον μέ τόν δποίον 
έξεδικήθη τό Αδίκημα. Καί έφ’ δσον βέβαια ύπάρχουν στοιχεία 
τά όποια πείθουν περί τής ένοχής του κάπως μετριάζεται ή 
έντύπωσις. Ά ν  δμως ύπάρχουν Αμφιβολίαι περί τής ένοχής του 
καί διά τινα δστις είναι τό μόνον στήριγμα μιάς πολυμελούς 
οικογένειας τότε; ’Άν ούτος καταστή θύμα δικαστικής πλάνης 
ή άν άποδειχθή δτι έξηναγκάσθη είς τήν τέλεσιν τού έγκλή- 
μοήος έκ λόγων ήθικών παρά τήν θέλησίν του καί είς στιγμάς 
ψυχικής έξάρσεως; Τί θά συμβή τότε; Δέν Αντιμετωπίζεται 
τό ένδεχόμενον νά χαρακτηρισθή ώς κοινωνικός μάρτυς δ θανα
τωθείς; Πώς δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τήν καταδίκην τού 
Σωκράτους, τού ’Ιησού, τών Χριστιανών καί δλων τών μαρτύ
ρων τής νεωτέρας ακέψεως; Τό μεγαλεΐον βέβαια αύτών τών 
περιπτώσεων δέν Αντανακλάται μόνον έπ’ αύτής ταύτης τής 
προσωπικότητάς των, άλλά καί έπί τού τρόπου θανάτου, δστις 
τούς έπεβλήθη. Ό  θάνατός των ύπήρξεν τό φοβερώτερον δικα
στικόν έγκλημα. Δέν ύπάρχει χειρότερα έποχή καθ’ ήν ποτί
ζεται μέ τό κώνιον ό Σωκράτης, Ανέρχεται έπί τού σταυρού 6 
’Ιησούς καί γίνεται χρήσις τών φρικτών βασανιστηρίων τής 
Ίεράς έξετάσεως.

Ά λλά άς έξετάσωμεν καί τήν περίπτωαιν Από τήν σκοπιά 
τού ίδιου τού ένδιαφερομένου καταδικαοθέντος. Ή  έπιβολή είς 
αύτόν τής θανατικής ποινής καθιστά τούτον Ανίκανον νά έξα- 
γνισθή καί νά καταστή διά τής ειλικρινούς μετάνοιας του δυ
νατή ή έπάνοδος του είς τήν Αρετήν καί νά δοθή είς αύτόν ή 
συγχώρησις ή τόσον Απαραίτητος.

■Ίσως ή ποινή τού θανάτου νά ήτο Ανεκτή, έστω καί Αναγ
καία κατά τάς προηγουμένας ίστορικάς περιόδους χαρακτηρι- 
ζομένων ύπό τών Αγρίων ήθών τών φοβερών παθών καί ένστι
κτων, τήν έλλειψιν πνευματικής καί ήθικής παιδεύσεως καί 
ύπό τό κράτος πλημμελούς συστήματος φυλακίσεως.

Σήμερον δμως, δτε τό φώς τού πολιτισμού καί τής δ ι
καιοσύνης φωτίζει τά σκότη τής άμαθείας, ή ποινή πρέπει νά 
περιβληθή ή θ ι κ ό ν  χ α ρ α κ τ ή ρ α .  Ή  ποινή τού 
θανάτου πρέπει νά διαγραφή έκ τού ποινικού κώδικος, διότι 
άρνεΐται τήν άνθρωπίνην Αξιοπρέπειαν Αντί νά τήν άνορθώση 
ή βελτιώση.

Μία σ ώ φ ρ ω ν  ν ο μ ο θ ε σ ί α  ό φ ε ί λ ε ι  
ν ά  π ρ ο λ α μ β ά ν η  τ ό  έ γ κ λ η μ α  δ ι ό τ ι  
τ ά  Α π ό β λ η τ α  μ έ λ η  τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς  
τ ά  έ σ τ ε ρ η μ έ ν α  έ ρ γ α σ ί α ς  κ α ί  δ ρ ά -  
σ ε ω ς ,  ο ί  Α μ α θ ε ί ς  κ α ί  ο ί  ά θ λ ι ο ι  
ε ί ν α ι  σ υ ν ή θ ω ς  ο ί  δ ι α π ρ ά τ τ ο ν τ ε ς  τ ά  
έ γ κ λ ή μ α τ α  καί φυσικά οί υ π ο ψ ή φ ι ο ι  τ ο ύ  
έ κ τ ε λ ε σ τ ι κ ο ΰ  Α π ο σ π ά σ μ α τ ο ς .  Πρός τούτο 
πρέπει έκ μέρους τών δυναμένων καί γνωριζόντων νά κατα
βληθούν προσπάθειαι διά τόν πολλαπλασιασμόν τών μέσων έρ
γασίας, ήτις είναι τό μυστικόν τής πατάξεως τού έγκλή
ματος. Διότι δ Ιστορικός Αγών τής άνθρωπότητος διεξάγεται 
έν μόχθψ καί ταλαιπωρίφ καί δ Αγών ούτος είναι ή μονομαχία 
τού Αγαθού κατά τού κακού, τόν όποιον δύναται νά συνέχιση 
ή άνθρωπότης διοργανουμένιη κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά 
παρέχη προσηκόντως τά μέσα δράσεως είς τόν καθένα χωρίς 
μίσος καί βία. Καί έφ’ δσον τούτο έπιτευχθή είναι βέβαιον δτι 
τό έγκλημα δέν θά έκλειψη βεβαίως τελείως, διότι δέν έκλί- 
πει δ Αγών, θά έκδηλούται δμως ήπιώτερον, ώστε ή ποινή I- 
χουαα ώς σκοπόν τήν δικαιοσύνην καί τήν φιλανθρωπίαν, θά έπι- 
τρέψη είς τήν κοινωνίαν τήν πορεία της διά τήν πρόοδον έν 
Αγάπη καί Αλληλεγγύη.
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΡΑΦΟ

1. Ή  ήλικία γραπτών κειμένων
Λ  ΙΑ ΤΗΝ ΕΠ ίΛΥΣ ΙΝ  πλείστων γραφολογικών προβλη- 
“  μάτων, παρίσταται συχνάκις ή άνόγκη έΕακριβώσεως 

τής ηλικίας τοϋ ύποπτου γραπτού.
Τούτο συμβαίνει κυρίως εις περιπτώσεις, καθ' άς ύ- 

πάρχει υπόνοια ότι έγένετο 1) προσθήκη έκ τών υστέρων, 
εις συγκεκριμένον κείμενον, 2) έπί κατασκευής έκ τών ύ- 
στέρων πλαστού έγγραφου, 3) έπί μεταχρονολογήσεως 
διαθήκης κλπ.

Εις τάς περιπτώσεις ταύτας τίθεται ύπό τοϋ Δικαστοϋ 
τό έρώτηιμα, ποια ή ήλικία τοϋ γραπτού ή ποια ή ήλικία 
τμήματος αύτοΰ; Έκ τής τοιαύτης ή τοιαύτης γνωματεύ- 
σεως έπιλύονται καίρια άποδεικτικά Ζητήματα, τά όποια 
όσκούν άποφοσιστικήν έπιρροήν εις τήν διάγνωοιν έκκρε- 
μούσης δίκης.

Χημικοί καί μικροσκοπικαί άναλύοεις τής μελάνης συμ
βάλλουν άποφοσιΟτικώς εις τήν διαπίστωσιν τής συνθέσε- 
ως τής μελάνης καί εις τόν προσδιορισμόν πάντοτε κατά 
προσέγγισιν εις πολλάς περιπτώσεις τής ήλικίας τής μελά
νης. Διά τών άνολύσεων αύτών έΕακριβούται τό είδος τής 
μελάνης, ήτοι μελάνη μέ βάσιν άλατα σιδήρου, συνθετική 
ή μελάνη άνθρακάϋχος. ΔΓ αύτών ώσαύτως διοπιστοϋται 
πρώτον έάν έχρηάιμοποιήθησαν δύο μελάναι, διά τήν γρα
φήν ένάς έγγράφου κοί δεύτερον ποία έχρησιμοποιήθη με- 
ταγενεστέρως.

Ωσαύτως ή έΕέτασις μικροσκοπικώς τών χαροκτηριστι- 
κών γνωρισμάτων τής γραφής, ή χρωματική σύγκρισις, ή 
έΕέτασις δι' άκτίνων U LT R A  V IO LE T  καί U LT R A  RED, 
ή χρωματογραφική άνάλυσις διαχωρισμού τών χρωμάτων 
τής χρησιμσποιηθείσης μελάνης δυνατόν νά βοηθήσουν εις 
τήν λύσιν τού προβλήματος τής ήλικίας έγγράφου.

Έν τούτοις άκριβώς συγκεκριμένη καί βέβαια άπάντη- 
σις έπί τού δασκάλου προβλήματος τής ήλικίας δεδομέ
νου έγγράφου δέν είναι δυνατόν νά ύπάρΕη.

Μέ τά σημερινά δεδομένα καί μάλιστα εις τά κείμενα 
μέ τάς σημερινός μελάνας διάρκειας, μέ βάσιν τήν άνιλί- 
νην, μόνον κστά προσέγγισιν πιθανόν νά προσδιορισθή ή 
ήλικία. Είδικώς έπί μελάνης άνθρσκος ούδόλως δύναται νά 
έΕακριβωθή ή ήλικία.

Αί γραφαί διά μελάνης μέ βάσιν τά άλατα τοϋ σιδή
ρου, λόγω τής όΕειδώσεώς των, μεταβάλλουν χρωματισμόν 
διαδοχικώς, άπό τού καθαρού ΜΠΛΕ πρός τό σκοτεινόν καί 
τό ούδέτερον ΓΚΡΙ. Ή  μεταβολή είναι ταχεία τούς πρώ
τους έΕ μήνας. Μετά τήν πάροδον συνήθως τών έΕ μηνών 
καί τό άργότερον δύο έτών, ή μεταβολή δέν είναι δυνατόν 
νά ύποβληθή εις έκτίμησιν.

Ή  έΕέτασις ύπό ειδικού, τοϋ υπόπτου κειμένου μετά 
τήν πρώτην θεώρησιν δέον νά έποναλαμβάνεται μετά πάρο
δον μερικών ήμερών ή καί έβδομάδων. Έάν ή μεταβολή 
τοϋ χρώματος είναι ταχεία, τούτο είναι σημεϊον λίαν προσ
φάτου γραφής τοϋ κειμένου. Έάν τούναντίον εύρισκώμεθα 
πρός άμεταβλήτου ή μή δυναμένης νά έκτιμηθή χρωματι
κής μεταβολής, πρόκειται περί παλαιός γραφής.

Μετά τήν πόροδον άρκετών έτών μία γραφή μέ βάσιν τά 
άλατα τού σιδήρου, χρωματίζεται καστανόχρους.

"Αλλαι μέθοδοι, αϊτινες χρησιμοποιούνται διά τόν 
προσδιορισμόν τής ήλικίας μελανών μέ βάσιν τόν σίδηρον, 
ώς καί τών συνθετικών τοιούτων είναι διάφοροι χημικοί 
άντι δράσεις.

Οϋτω εάν τό κείμενον είναι ήλικίας μερικών μηνών, διά 
τής έπιστάΕεως έπί τίνος γράμματος μιας σταγόνος μέ διά- 
λυσιν χλωρικοϋ όΕέος, άποσπώνται μικροσκοπικά μόρια έκ 
τής γραφής. Έάν αϋτη είναι πρόσφατος ή άπόσπασις γίνε
ται ταχέως, έάν Παλαιό βραδέως. Τούτο όμως έΕαρτάται 
καί έκ τής καταστόσεως τοϋ χάρτου καί έΕ άλλων προϋπο
θέσεων. Αί μέθοδοι όμως αϋται δύναντοι νά καταστρέφουν 
τό έγγραφον.

Τέλος εις περιπτώσεις καθ' άς υπάρχει ύποψία προσ

θηκών ή τροποποιήσεων, έπί τοϋ ύπό έΕέτασιν έγγράφου 
δέον νά γίνουν έρευναι κοθαρώς γραφολογικαί, ήτοι συγ
κρίσεις διά τής μεθόδου τών γραφολογικών γνωρισμάτων, 
ιχνών τών γραφίδων, τών διασταυρώσεων, διαφορά τής με
λάνης κλπ.

2. Γραφή ύπό κατευθυνομένης ή δδηγουμένης χειρός
Ή  γραφή ύπό όδηγουμένης χειρός περιλαμβάνει τρεις 

διοκεκριμένας περιπτώσεις: α) Τροφήν ή ύπογραφήν δΓ 
όδηγήσεως χειρός έντελώς άνενεργοϋ άναλφαθήτου, παρα
λυτικού), β) γραφήν ύπό χειρός καταναγκασθείσης δΓ ύ- 
λικής βίας, καί γ) γραφήν ύπό βοηθηθείσης χειρός.

Εις τήν πρώτην περίπτωσιν εύριοκόμεθα πρό γραφής 
ή ύπογραφής δΓ όδηγήσεως χειρός παντελώς άνενεργοϋ, 
ώς π.χ. ύπό προσώπων έχόντων ύποστή παράλυσιν τής χει
ρός ή τελείως άγρομμάτων, οϊτινες ήθελημένως, καί κα
τόπιν ίδικής των έπιθυμίας, έπιΖητοϋν, όπως άλλος τις όδη- 
γήση τήν άνενεργόν χεϊρα των, πρός τόν σκοπόν όπως 
συντάΕουν ή συνηθέστερσν ύπογράψουν έγγραφον, συνή
θως διαθήκην, δωρεάν κλπ.

Ή  σύνταΕις ή ύπογροφή έγγράφου δΓ όδηγήσεως χει
ρός παντελώς άνενεργού, είναι τελείως άκυρος, διότι παρά 
τό γεγονός ότι αϋτη συνήθως έκφράΖει τήν θέλησιν τού 
προσώπου οΰτινος ώδηγήθη ή χειρ δέν ύπάρχει τό στοιχείον 
τοϋ ιδιογράφου ή τής ύπογραφής, καθ' όσον ή χειρ είναι 
έΕ άντικειμένου άνενεργός.

Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν καθ' ήν έγγραφόν τι 
έγράφη ύπό κοταναγκοστικής χειρός δΓ άπολύτου ύλικής 
βίας δέν τίθεται καν Ζήτημα έγκυρότητος τοϋ έγγράφου, 
διότι έπί V IS  A B SO LU T A  ύπάρχει άπόλυτος άκυρότης. Ή  
γραφή εις τήν περίπτωσιν ταύτην είναι άποτέλεομα δύο έκ 
διαμέτρου όντιθέτων δυνάμεων, τής καταναγκαΖούσης χει
ρός καί τής άνθισταμένης χειρός. Εις τάς περιπτώσεις ταύ
τας ή γραφή είναι δυσανάγνωστος τά δέ γράμματα παρου
σιάζουν άντιθέτους ροπάς.

Διάφορος είναι ή περίπτωσις τής γραφής δΓ ύποβοη- 
θήσεως ή ύποβαστόΕεως τής χειρός. Ενταύθα ό συγγρα- 
φεύς, γνωρίΖει νά γράφη καί νά ύπογράφη, καί έπιθυμεϊ 
όπως συντάΕπ τό έγγροφον ή ύπογράφη κάτωθεν συντα- 
χθέντος έγράφου, λόγω όμως άδυναμίας ή άσθενείας ή 
κακής λειτουργίας τών κινητών νεύρων, ή βαθέος γήρα
τος έμποδίΖεται εις τήν έλευθέραν γραφήν ή ύπογραφήν. 
Πρός τούτο έπιΖητεί παρά τών οικείων των ή τρίτων όπως 
τοϋ ύποβοηθήσουν ή ύποβαστάΕουν τήν χεϊρα, ϊνα φέρη εις 
πέρας τήν συγγραφήν ή τήν ύπογραφήν τοϋ έγγράφου.

Είδικώτερον ή γραφολογική έΕέτασις ύπογραφής δΓ 
ύποβοηθήσεως ή ύποβαστόΕεως τής χειρός, ήτις είναι καί 
ή συνηθεστέρα περίπτωσις παρουσιάζει τά έΕής χαρακτη
ριστικά γνωρίσματα.

Αϋτη δύναται νά έχη γραφή είτε διά μιας συνεχούς 
γρομμής, είτε άπό πολλάς αύτοτελείς μικρός γραμμάς. Εις 
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις είνσι έμφανής ή συνεργασία, 
ιδία όσον άφορά τήν ταυτότητα τής διευθύνσεως. Έτερον 
γνώρισμα τής ύπογραφής δΓ ύποβοηθήσεως τής χειρός είναι 
ή έλλειψις έπιδιορθώσεων.

Άνεύρεσις έπιδιορθώσεων έπί ύπογραφής είναι λίαν 
ύποπτον στοιχείον. Τέλος εις γραφήν ή ύπογραφήν διά 
βοηθηθείσης χειρός έάν ό βοηθηθείς πάσχη έκ νόσου, ήτις 
έπιδρό παθολογικώς έπί τής γραφής (πσρκισσονισμός, διά
φοροι τρόμοι κλπ ), τά παθολογικά ταϋτα γνωρίσματα άνευ- 
ρίσκονται εις τό έπίδικον έγγραφον.

3. Αόρατοι γραφαί—Μυστικαι γραφαί.
Αί άόρατοι γραφαί ήσον γνωστοί άπό άρχαιοτάτων 

χρόνων. Αύται, άναλόγως τής χρησιμσποιουμένης ούσίας, 
διακρίνοντσι εις χημικός συμπαθητικός μελάνας καί άπλας.

Αί άπλαϊ άόρατοι μελάναι άποτελοϋνται: 1) Έκ δια
φόρων άπλών χυμών (λεμονιού, μήλου, κρομμύου), 2) LZ
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υγρών έκκρινομένων ύπό τοϋ άνθρωπίνου σώματος (σάλιο, 
ούρα), 3) έκ διαφόρων υγρών (γάλακτος, ϋδατος) κλπ.

Τάς άπλάς έκ χυμών ή ύγρών έκκρινομένων ύπό του 
άνθρωπίνου σώματος άοράτους συμπαθητικός μελάνας, 
χρησιμοποιούν συνήθως οί έντός τών φυλακών κατάδικοι ή 
ύπόδικοι, κυρίως συμμορίται κλοπών ή διαρρήξεων, πρός 
συνεννόησιν μέ τούς έξωθεν εύρισκομένους συντρόφους 
των, διά τήν μεταβίβασιν πληροφοριών ή λήψιν ή δόσιν ο
δηγιών, διά διάπραξιν έγκλημάτων, δι άπόκρυψιν κλοπιμαί
ων κλπ, Ούτοι συνήθως γράφουν τή βοήθεια σπίρτου ή άλ
λου μέσου μεταξύ τών γρομμών άθώου σημειώματος, άπευ- 
θυνομένου πρός οικείους των, ή συνενόχους των ή φί
λους των.

Αί άπλαϊ έκ χυμών ή άλλων ύγρών άόρατοι μελάναι 
έμφανίΖονται καί άναγιγνώσκονται εύκόλως. Πρός τούτο 
δέον όπως κατ' άρχήν προσδιορισθη έπί τού χάρτου τό ση- 
μεϊον εις δ έχει γίνει ή γραφή. Ακολούθως είτε σιδηρώ- 
νεται μέ ήλεκτρικόν σίδηρον κοινού σιδερώματος τό έγγρα
φον, είτε τίθεται τούτο έγγύς εις φλόγα έστίας τινός οπότε 
τά γράμματα έμφανίΖονται φαιόχροα καί άναγιγνώσκονται

Αί σύνθετοι χημικοί μελάναι, χρησιμοποιούνται κυρίως 
ύπό κατασκοπευτικών οργανώσεων (ESP IO N S) διά τήν 
μεταβίβασιν πληροφοριών άπό κράτους εις κράτος, δΓ άο- 
ράτου γραφής μεταξύ τών γρομμών άθώας έπιστολής. Ή  
έμφάνισις άοράτων γραφών γεγρομμένων διά συνθετικής 
μελάνης είναι πολύ δύσκολος. Επιτυγχάνεται διά τής χρή- 
σεως διαφόρων άντιδροστηρίων, ύπό τήν προϋπόθεσιν τής 
έντοπίσεως έπί τοϋ έγγράφου τοϋ σημείου έπί τοϋ όποιου 

■  έχει γίνει αϋτη καί τής γνώσεως τής συνθέσεως τής χρη- 
σιμοποιηθείσης μελάνης.

Διάφοροι τών άφανών γραφών, είναι αί λεγόμενοι μυ
στικοί ή κρυπτογραφικοί γραφαί. Ή  μυστικότης εις τήν κρυ
πτογραφίαν συνίσταται εις τήν μετάδοοιν μηνύματος ή πλη
ροφορίας: α) Διά χρησιμοποιήσεως κρυπτογραφικής κλει- 
δός, β) διά συνθηματικών λέξεων ή έκφρόσεων, αϊτινες 
έχουν προκαθωρισμένην σημασίαν, τελείως διάφορον τής 
παραδεδεγμένης ένοίας των καί γ) διά τής μικρό - φιλμ 
σμικρύνσεως ένός κειμένου εις μέγεθος τελείας.

Ό  τρόπος οϋτος έχρησιμοποιήθη κατά τόν Β ' Παγ
κόσμιον Πόλεμον, κυρίως ύπό τών Γερμανών, άποτελεϊ δέ 
τήν λεγομένην φωτοκρυπτογραφίαν.

4. ’Ανωνυμογραφία
Ή  άνωνυμογραφία παρουσιάζει τεράστιον έγκληματο- 

λογικόν ένδιαφέρον, καθ’ όσον ίδια εις τάς μικράς πόλεις, 
ένθα όλοι οί άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ των, αϋτη κα
θίσταται συνήθως γενεσιουργός αιτία θλιβερών γεγονότων 
μέ τραγικός αύτόχρημα συνέπειας διά τούς θιγσμένους. 
Οϋτω μία άνώνυμος έπιστολή συνήθως προκαλεί έχθρας καί 
έριδας μεταξύ φίλων ή καί τών μελών μιας καί τής αύτής 
οικογένειας, άκόμη δέ καί βαρύτερα έγκρήματα, ώς φόνους, 
αύτοκτονίας κλπ.

Εις τά μεγάλα άστικά κέντρα, ή άνωνυμογραφία δέν 
προκαλεί μεγάλος Ζημίας, άκριβώς λόγω τοϋ μεγάλου πλη
θυσμού, συνεπώς δέν παρουσιάζει έξαιρετικόν ένδιαφέρον 
άπό σκοπιάς έγκληματολογικής.

ψ Αί άνωνυμογραφία έγκληματολογικώς διακρίνονται:
α) εις άνωνυμογραφίας, ών συγγραφείς είναι όμαλά κυρίως 
άτομα, καί β) εις τοιαύτας προερχομένας έκ ψυχικώς άνω- 
μόλων άτόμων.

Α) Αί άνωνυμογραφίαι, ών συγγραφείς είναι κατά τό 
μάλλον ή ήττον όμαλά ψυχικώς άτομα καί αϊτινες έξαν- 
τλοϋνται εις μίαν ή εις μικρόν άριθμόν έπιστολών, άνα- 
λόγως τών κινήτρων, δτινα τάς προκαλοϋσιν, περιλαμβά
νουν κυρίως τάς κάτωθι κατηγορίας:

I  α) Α ν ω ν ύ μ ο υ ς  έ κ β ι α σ τ ι κ ά ς  έ π ί
ο τ ο λ ά ς.
Ανώνυμοι έκβιαστικαί έπιστολαί είναι έκεϊναι δΓ ών 

ύπό τήν άπειλήν έπικειμένου κακού διά τόν παραλήπτην

(π.χ. άποκαλύψεως τελέσεως έγκλήματος, άτιμωτικής πρά- 
ξεως ή άπειλής κατά τής Ζωής του, ή κατά τών μελών 
τής οικογένειας του) Ζητούνται ύπό τοϋ αύτουργοϋ χρή
ματα.

β) Α ν ω ν ύ μ ο υ ς  ε κ δ ι κ η τ ι κ ό ς  έ π ι σ τ ο -  
λ ά ς.

Τό κίνητρον τών άνωννύμων τούτων έπιστολών είναι 
ή έπιθυμία τής έκδικήσεως προσώπου, όπερ ό άνωνυμογρα- 
φος μισεί έκ φθόνου, άντιΖηλίας ή συμφέροντος.

Αί έπιστολαί τοϋ είδους τούτου άποστέλλονται πρός 
τήν άστυνομίαν, τάς φορολογικός άρχάς, τούς προϊσταμέ
νους τοϋ θύματος έάν είναι ύπάλληλος κλπ., περιέχουν δέ 
συνήθως κατηγορίας ψευδείς ή καί άληθεϊς έν άλω ή έν 
μέρει κατά τοϋ άτόμου καθ' ού στρέφονται και άποσκοποΟν 
νά φέρουν τοϋτο εις σύγκρουσιν πρός τάς άρχάς ή τούς 
προϊστομένους του.

γ) Α ν ώ ν υ μ ο ι  έ π ι σ τ ο λ α ί  π ρ ό ς  τ ά ς  
ά ρ χ ά ς  ή τ ά  δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ά  ό ρ 
γ α ν α  έ ξ  ά γ α θ ή ς  π ρ ο α ι ρ έ σ ε ω ς .
Αί άνώνυμοι έπιστολαί τοϋ είδους τούτου άποστέλ- 

λονται συνήθως πρός τάς άρχάς τοϋ κράτους (ίδια τήν 
άστυνομίαν ή τούς έκδότας δημοσιογραφικών οργάνων) 
ύπό νομοταγών καί εύηγμένων άτόμων ώθουμένων έκ κινή
τρων φιλαλληλίας ϊνα τάς ένημερώσωσι σχετικώα μέ δια- 
πραχθέν έγκλημα ή ϊνα ποράσχωσι πληροφορίας πρός έξι- 
χνίασιν συνταρακτικών έγκλημάτων ή συστάσεις ένδιαφε- 
ρούσας τό δημόσιον συμφέρον.

δ) Α ν ώ ν υ μ ο ι  έ π ι σ τ ο λ α ί  π ρ ό ς  ά τ ο 
μ α  έ ξ  ε ύ γ ε ν ώ ν  κ ι ν ή τ ρ ω ν .
Αί άνώνυμοι έπιστολαί τοϋ είδους τούτου άποστέλλον- 

ται πρός άτομα, έξ άγαθής συνήθως προαιρέσεως, ϊνα τά 
πληροφορήσωσι διά έν κακόν έλάττωμα τού άρτι προσλη 
φθέντος ύπ' αυτών ύπηρετικού προσωπικού, π.χ. τοϋ όδη 
γοϋ τής οικογένειας ή τοϋ οικοδιδασκάλου ή περί ύπάρξεωα 
ψιθύρου άφορώντος τήν τιμήν των.

ε) Α ν ώ ν υ μ ο ι  σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς  ε ι ς  τ ό ν
τ ό π ο ν  τ ο ϋ  έ γ κ λ ή μ α τ ο ς .
Έγκληματίαι τινές, συνήθως κλέπεται, μετά τήν διά- 

πραξιν ύπ' αύτών έγκλήματος τινός, έγκαταλείπουν έπί τού 
τόπου τοϋ έγκλήματος γραπτήν σημείωσιν έπί τεμαχίου 
χάρτου ή τοϋ τοίχου, περιέχουσαν είτε συστάσεις συνο- 
δευομένας μέ άπειλάς πρός τόν ιδιοκτήτην νά μή καταγ- 
γείλη τήν πράξιν εις τάς άρχάς, είτε ύβρεις πρός τάς 
καταδιωκτικός άρχάς, είτε τό ψευδώνυμον τοϋ δράστου έξ 
άλλαΖονίας, π.χ. «Τό κόκκινο γάντι». «ΤΖό ό τρομερός» 
κλπ.

Β) Α ν ω ν υ μ ο γ ρ α φ ί α ι  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ι  
έ ξ  ά ν ω μ ό λ ω ν  ά τ ό μ ω ν .
Αί άνωνυμογραφίαι τού είδους τούτου χαρακτηρίζον

ται άπό έλλειψιν ισχυρών κινήτρων. Τό μοναδικόν κίνητρον 
τούτων είναι ή κακότης καί ή ήδονή τής δυσφημήσεως.

Ή  έξιχνίασις τής ταυτότητος τοϋ φορέως έξ ού προήλ- 
θον αί άνώνυμοι έπιστολαί, ών κίνητρον ύπήρξεν ή κακό
της, είναι έργον δυοκολώτατον, καθ' όσον έκ τοϋ περιεχο
μένου τούτων συνήθως έλάχιστα στοιχεία δύνανται νά έξα- 
χθοϋν, διά τήν άναγνώρισιν τοϋ δράστου. Πράγματι αί πλεί- 
σται έκ τών έπιστολών τούτων, έμπλεοι άφαντάστου χυδαιό- 
τητος, προέρχονται έξ άτόμων, κυρίως γυναικών, μέσης 
ήλικίαα, έκ πρώτης όψεως άξιοσεθάστων, έξαιρετικής μορ- 
φώσεως καί κοινωνικής θέσεως, αϊτινες συνήθως πάσχουν 
έξ υστερίας.

Πρός έξιχνίασιν τοϋ συγγραφέως τών άνωνύμων έπι
στολών έκτός τών καθ' αύτό γραφολογικών έρευνών δέον 
νά άναΖητοϋνται στοιχεία άναγνωρίσεωα έκ τοϋ περιεχο
μένου τών έπιστολών.
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ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
Όταν πιάνω τήν έφημερίδα στά χέρια μου γιά νά πλη- 

ροφορηθώ κι έγώ μερικά άπό τά παράξενα καί τά μυστήρια 
πού συμβαίνουν καί πού γίνονται συνέχεια καί κάθε μέρα, 
άθελα μου πέφτουν τά μάτια μου καί πάνω στή στήλη τών 
συνοικεσίων. Κ ' όχι μόνο πέφτουν, άλλά ξεκολλημό δέν 
έχουν. Καί νά υπήρχε κανένα ιδιαίτερο ένδιαφέρον, θάλεγα 
«τσιμέντο νά γίνη». Δέν υπάρχει όμως τίποτα, άπολύτως 
τίποτα, ούτε διά μένα, δόξα τώ Θεω, ούτε καί γιά κανένα 
άπό κείνους πού θεωρώ δικούς μου. Μέχρι στιγμής τουλά
χιστον— ας είναι καλά, οί άνθρωποι — κανένας του δέν μού 
ανέθεσε νά κάμω. . . τέτοιες άναΖητήσεις, ένώ ένα σωρό 
άλλα θέματα τά φορτώνουν έπόνω μου.

Γι αύτό τά λόγο, δέν μπόρεσα άκόμα, νά δώσω έξή- 
γησι στόν έαυτό μου, γύρω άπ' τήν παραξενιά πού έχουν 
τά μάτια μου. Κι έτσι, τάφισα κΓ έγώ έλεύθερα νά γουρλώ
νουν όπου θέλουν καί νά βλέπουν ό,τι θέλουν. Μιά φορά 
πού δέν τούς έκανα τά χατήρι, γιά νά δοκιμάσω τήν άντί- 
δρασί τους, τήν άλλη μέρα φύτρωσε κάτω άπ' τό ένα. . . 
κριθαράκι. ΚΓ ήταν τόσο θυμωμένο, τό άτιμο, πού μ' έφερε 
στήν άνάγκη νά τό. . ξορκίΖω, κάθε μέρα, ώσπου νά χαθή.

Κατ' άνάγκη λοιπόν ή στήλη τών συνοικεσίων, έγινε 
γιά τά μάτια μου, τακτικό κΓ άπαραίτητο άνάγνωσμα. Τώρα 
τελευταία μάλιστα έχει ποραγίνει τό κακό. Δημοσιεύονται 
κάτι συνοικέσια πού είναι πλημμυρισμένα άπό συγκινητικό 
περιεχόμενο. Τόσο πολύ πού όχι μόνον τά μάτια μου, άλλά 
καί τό μυαλό μου άφοσιώνεται σέ δαϋτα, ένώ οί λιγοστές 
τρίχες τής κεφαλής μου άναδεύονται γιά νά σηκωθούν. Νο- 
μίΖω όμως, ότι δέν έχουν κΓ άδικο, γιά μερικές τούλάχι- 
στον συνοικεσιακές δημοσιεύσεις. Μιά άπ' αύτές, μοϋδωσε 
καί τήν όφορμή νά γράψω αύτές τις λίγες γραμμές καί 
τούτο, όχι γιά νά «κομίσω γλαύκα», άλλά γιά νά καταπραΰ- 
νω λίγο τά μέσα μου, κΓ άκόμα, έπειδή έκτιμώ πολύ τό 
κέφι τών άναγνωστών μου. "Ελεγε λοιπόν ένας άπό τούς 
ύποψηφίους τού όρρενος φύλου:

— «Είμαι 25 έτών, έμφανίσιμος νέος, άλλά αδημιούρ
γητος άκόμα. 'Επιθυμώ νέαν μέ σκοπόν τόν γάμον, ήλι- 
κίας 35 έως 45 έτών, μέ άξιόλογον προίκα σέ μετρητό, 
μετοχές, άκίνητα κλπ. Ή  έμφόνισις δέν μέ ένδιαφέρει κα
θόλου. Γράψατε Β. Λ. κλπ......

Γιά μιά στιγμή Ζαλίστηκα. Μετά πού συνήλθα, βασάνισα 
τό μυαλό μου γιά κάμποση ώρα, μήπως τό κατάφερνα νά 
πιστέψη πώς δέν είναι σωστό πράγμα ν' άσχολήται μέ ξένες 
ύποθέσεις όσο βλάψιμο κΓ άν έχουν οί φορείς τους, όσο 
στραβές καί άνόποδες κΓ άν είνάι. Σάμπως ύπάρχει, έδώ 
πού τά λέμε καί τίποτα ισορροπημένο στή σημερινή κοινω
νία πού έτυχε νά βρισκόμαστε! ! !

Αύτό όμως τίποτα. Τόπιασε ένα δυνατό πείσμα κι 
άρχισε νά φτερουγι’Ζη παράξενα, λές καί έβλεπε γιά πρώτη 
φορά δημοσιευμένες τερατολογίες.

Μά στά Θεό πού πιστεύεις, είναι πρότασις γάμου αυ
τή— έλεγε άπό μέσα του.— Είναι δυνατόν νά έχη κομμά 
σχέσι ένας τέτοιος γάμος, άν τύχη καί γίνη, μέ τό γάμο 
πού ξέρουμε έμείς, τά. . . καθυστερημένα μυαλά; "Η  τέλος 
πάντων μέ κείνον πού έλεγε κάποτε ό Ρωμαίος Νομοδι
δάσκαλος Έρρέννιος Μοδεστϊνος, ότι δηλαδή «γάμος έστί 
ένωσις άνδρός καί γυναικός, συγκλήρωσις τού βίου παντός, 
Θείου τε καί όνθρωπίνου δικαίου κοινωνία»;

"Εχει καθόλου λογική ή λίγο φιλότιμο αύτός ό ......
(διαγράφεται μία λέξις). Μπορούμε τούλάχιστον νά πούμε 
άν έχη μιά σταλιά τσίπα άπό ντροπή ή έστω καί λίγα Ελ

ληνικά άνδρικά γνωρίσματα; Ασφαλώς όχι, γιατί ή νοο
τροπία ένός μοντέρνου άποτεώνος, δέν άφίνει, κανένα πε
ριθώριο γιά τέτοια πράγματα. Αύτός θέλει μετοχές, μετρη
τά καί ότι άλλο τρώγεται γιά νά καταβροχθίση. "Ολα τ' άλ
λα είναι άνοησίες καί προλήψεις καί κουροφέξαλα. Αλλά 
θά μού πήτε, πάλι καλό, πού στό θέμα τής ήλικίας περ ω- 
ρίστηκε στά... σαράντα πέντε. "Ενα τέτοιο θράσος, θά 
μπορούσε εύκολα νά τραβήξη καί παραπέρα κΓ άπό τήν 
ήλικία τής μομάς, νά φθάση στή γιαγιά καί νά προχωρή- 
ση. . . Τί είχε νά χάση. ■ ■ Καί νά τό φέρη ό διόολος νά 
βρή καί άντοπόκρισι άπό καμμιά παλιόγρια καί μάλιστα νά 
γίνη κα' γόμος. Γάμος έντός εισαγωγικών, γεμάτος έρωτη- 
μοτικά, πολλά άποσιωποιτικά, άλλά κανένα θαυμαστικόν....

Ο Θεός νά φυλάη άπό μιά τέτοια ένωσι, άνδρός καί 
γυναικός. . . Θά είνοι κάτι πολύ χειρότερο άπ' τό. . .μπριά
μι. Βέβαια ή συγκλήρωσις τού βίου παντός δέν ένδιαφέ- 
ρει καί τόσο, γιατί τό έλάχιστο χρονικό ύπόλοιπο πού θ’ 
άπομείνη στή γριά, θά είναι άνευ σημασίας.

Περί όνθρωπίνου δικαίου κοινωνίας, άς μή γίνεται έ- 
πίσης λόγος γιά σήμερα τούλάχιστον. Είναι γεμάτος ό τό
πος άπό κάθε λογής έξωσππτκές άπολαύσεις. . . Καί είναι 
αύτές, τόσο πολλές καί ύπάρχουν τόσα πλεονάσματα πού 
είναι άρκετά γιά νά καλύψουν ένδεχομένως καί τις όνάγ- 
κες τών κατοίκων τού "Αρεως, έφ' όσον βέβαια είναι κΓ 
αύτοί προχωρημένοι. . .

Αύτές οί σκέψεις πέρασαν στά γρήγορα άπ' τό μυαλό 
μου μετά τήν άνάγνωσιν τής. . . έμπνευσμένης άγγελίας 
τού 25χρονου χαραμοφάη. "Υστερα άπ' αύτό, ήρέμησε καί 
πέρασε στά άλλα θέματα τής Ζωής. Απ' αύτά, μερικά τού
λάχιστον, είναι σοβαρώτερα άπ' τήν στήλη τών συνοικεσίων 
ή καί άπό κάτι άλλες συγγενείς δημοσιεύσεις, τών όπο’ων 
τό πανηγυρικό περιεχόμενον δέν έδιαφέρει άπό κείνο τών 
άνέμων καί τών ύδάτων. . .

Πριν άπό λίγες μέρες μέ πήρε στό τηλέφωνο, γιά μιά 
δουλειά της, ή Ούρανίτσα, παλιά συμμαθήτριά μου στό γυ
μνάσιο. Είχα χρόνια ν' άκούσω τή φωνή της καί δέν γνώ- 
ριΖα τίποτα γιά τά άταμικά της Ζητήματα. Μού ήταν σχεδόν 
ξεχασμένη, όπως ήμουνα κΓ έγώ γι' αύτήν, άν δέν έμπαινε 
στή μέση κάποια άνάγκη της. Τότε άνακάτωσε όσο μπόρε
σε τό μυαλό της καί μ' έβγαλε στή φόρα.

Τό μόνο πού θυμόμουνα γι' αύτή, είναι ότι στό γυμνά
σιο πριν άπό τρεις περίπου δεκάδες χρόνια, ήταν καλή 
μαθήτρια, τίμιο κορίτσι, σ' όλα της νοικοκυρά, άλλά καί 
λίγο στριμμένη. Στριμμένη δηλαδή, όχι μέ τή σημασία τού 
καραβόσχοινου, πάντως όμως περισσότερο άπ' ότι άπαι- 
τείται γιά νά γίνεται κανείς άντιπαθητικός.

Τέλος πάντων, άφοΰ τήν ρώτησα τί θέλει κι άφού 
είδα ότι γίνεται ή δουλειά της άπό τηλεφώνου, τήν ρώτησα 
άκόμα έτσι όπως ρωτάμε, άν έχη οικογένεια. Μού άπάν- 
τησε ότι δέν έχει τίποτα καί ούτε θέλει νά έχη· Καί ότι 
είναι πολύ καλύτερα έτσι όπως είναι, όπως ήταν δηλαδή. 
Μ ' ένα ξεκαρδιστικό γέλιο, πού παραλίγο νά μού χαλάση 
τό τύμπανο, ήθελε νά κλείση τήν συΖήτησι.

Τήν ρώτησα τί τήν έκαμε νά γελάση τόσο πολύ, άφού 
δέν ύπήρχε κανένα δυνατό άπό μέρους μου έρέθισμα.

Μού άπήντησε ότι θά περάοη άπ' τό γραφείο μου νά 
μού έξηγήση. . .

"Αν ή έξήγησις πού θά μού δώση, θά είναι ένδιαφέ- 
ρουσα θά σάς τήν γνωρίσω άργότερα.



ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΑ ΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΠΡΟΒΟΛΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

* Ύ  π ο
« A. X. »

Μ ΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ έσημείωσαν αί προβολαί τάς δποίας 
έπραγματοποίησε τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τής 

’Αστυνομίας Πόλεων είς Κέρκυραν καί Πάτρας. Πυκνά, ένθου- 
αιώντα πλήβη παρηκολούθησαν τάς ώραίας 'ΐορφωτικάς καί ψυ- 
χαγωγικάς προβολάς τής ’Αστυνομίας καί παντοιοτρόπως έξε- 
δήλωσαν τήν χαράν καί τήν ίκανοποίησίν των δι’ αύτάς. Πρό
κειται, άναμφισβητήτως, περί έξαιρέτου συμβολής εις τόν 
χώρον των δημοσίων σχέσεων. ΤοΟτο καταφαίνεται έκ των κα
τωτέρω δημοσιευμάτων έφημερίδων τής Κέρκυρας καί των 
Πατρών.

ΟΟτω, ή έφημερίς «ΣΗΜ ΕΡ ΙΝΗ» τής Κερκύρας, είς 
τό φύλλον τής 23.8.72, έγραψε είς' τήν πρώτην σελίδα, 
μεταΕύ τών άλλων καί τό έΕής:

«’Από τήν ’Αστυνομία Πόλεων μέ άγάπη! Μέ πολλή - 
πολλή άγάπη: Αυτός ό χαιρετισμός, αυτό τό σύνθημα «συμ
βόλαιο» είναι δτι ξεπηδάει μέσα άπό τήν άποστολή τού Κινη
ματογραφικού Συνεργείου τού ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας. Πού 
μέχρι χθές βρίσκονταν άνάμεσά μας, άνάμεσα στόν κοσμάκη 
τής πόλεως καί τής ύπαίθρου—μέσα στίς καρδιές μας, ψυχα
γωγώντας, ένημερώνοντας, έπιμορφώνοντας, διδάσκοντας καί 
πρό παντός μεταλαμπαδεύοντας στις άνώνυμες μάζες (Σημ.: 
καί τί μάζες—χιλιάδες κόσμου!) πού παρακολουθούσαν κάθε 
έμφάνιαί του, τήν άγάπη τού ευγενικού Σώματος ’Ασφαλείας 

ρ  γιά τό Κοινό τού όποιου είναι σάρκα άπό τήν σάρκα του καί 
γιά τήν Κέρκυρα είδικώτερα πού τής όφείλει τήν στήριξι στά 
πρώτα του πειραματικά — τά πολύ δύσκολα βήματα. Τί νά 
πρωτοπρόσεχε κανείς σ’ αύτές τΙς έμφανίσεις; Τίς προσεκτικά 
έπιλεγμένες ταινίες μορφωτικές καί ψυχαγωγικές, πού στήν 
μεγάλη τους πλειονότητα έχουν τιμηθή ιιέ διεθνή βραβεία; Τήν 
ιδανική μουσική πλαισίωσι; ΤΙς δμιλίες - μικρές αλλά τόσο 
μεστές, άπό τό μικρόφωνο, πού ήταν καί προσκύνημα στήν 
μεγάλη τους πλειονότητα έχουν τιμηθή μέ διεθνή βραβεία; Τήν 
συμπεριφορά τών 'Γπαλλήλων τού Συνεργείου —πατρική γιά 
τούς μικρούς, άδελφική γιά τούς μεγάλους, εύγενική γιά δ- 
λους; "Ενας κύκλος προσφοράς δλα αύτά, παραπάνω κρίκος στά 
ψυχικά δεαμά πού ένώνουν τόν Πολίτη μέ τόν ’Αστυφύλακα,— 
τό παιδί του, τόν άδελφό του, τόν πατέρα το υ ...» .

ΈΕ άλλου, ή έφημερίς «ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» τής Κερκύ
ρας, έγραψε έκτός τών άλλων καί τά έΕής διά τήν δρα
στηριότητα τοϋ Αστυνομικού Κινηματογραφικού Συνεργεί
ου, είς τό φύλλον της τής 23.8.1972:

«Έτερματίσθησαν χθές αί προβολαΐ τάς όποιας έπραγματο- 
ποίησεν είς τήν νήσον μας, τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Σήμερον, τό συνεργεΐον τούτο άνα- 
χωρεΐ έκ Κερκύρας καί μεταβαίνει είς Πάτρας διά νά πρα- 
γματοποιήση καί Εκεί σειράν κινηματογραφικών προβολών, 
δωρεάν, χάριν τού κοινού.

Ύπήρξεν, δμολογουμένως, γόνιμον, άποδοτικόν και έπω- 
φελές τό έργον τού άατυνομικοΰ συνεργείου, ίδίφ είς τόν τομέα 
τών μετά τού κοινού σχέσεων. 25 συνολικώς παραστάσεις έδωκε 
τό Συνεργεΐον είς τήν πόλιν καί τά χωρία τής Κερκύρας, 
ένφ πολυάριθμα αιτήματα ύπεβλήθησαν πρός τήν ’Αστυνομικήν 

^  Διεύθυνσιν διά τήν μετάβασιν τού Κινηματογράφου τής ’Αστυ
νομίας, καί είς έτερα σημεία, τά όποια δέν κατέστη δυνατόν 
νά Ικανοποιηθούν, λόγψ τού περιωρισμένου χρονικού διαστή
ματος παραμονής τού Συνεργείου ένταΰθα.

Τό πόσον oW Κερκυραΐοι ήγάπησαν τά Συνεργεΐον καί έξε- 
τίμησαν τήν προσφοράν αύτήν τής ’Αστυνομίας, άποδεικνύεται 
έκ τού γεγονότος δτι πυκνά πλήθη παρηκολούθουν καθ’ έκά- 
στην τάς προβολάς καί προέβαινον είς ένθουσιώδεις έκδηλώ- 
σεις καί διά τό καλόν θέαμα καί διά τήν εύγενή χειρονομίαν. 

■  Επίσης, ή έφημερίς «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» τών Πατρών,
είς τό φύλλον της τής 26.8.72 έγραψε έκτός τών άλλων 
καί τό άκόλομθα;

«Ετερμάτισε τάς έν Κέρκυρα προβολάς του τό Κινηματο
γραφικόν Συνεργεΐον τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί άφίχθη είς 
Πάτρας άφού Εντός 20 ήμερών έπραγματοποίηαε 30 παραστά
σεις εις τήν πόλιν καί τά χωρία τής Κερκύρας, μέ ιδιαιτέρως 
άξιόλογον έπιτυχίαν. Πυκνά πλήθη παρηκολούθησαν τάς προ
βολάς τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί έςεδήλωσαν παντοιοπρό- 
πως τόν ένθουσιασμόν καί τήν χαράν των. Άρίατη ή ποιότης 
τών αστυνομικών προγραμμάτων, τά όποια συνεδύαζον λίαν 
έπιτυχώς τήν τέρψιν καί τήν διδαχήν. Ό  κερκυραϊκός Τύπος 
έδημοσίευσε κολακευτικά σχόλια διά τήν εύγενή αύτήν δραστη
ριότητα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Συνολικώς ύπολογίζεται δτι 
τάς προβολάς είς τήν Κέρκυραν παρηκολούθησαν ύπέρ τάς 
70.000 θεατών πάαης τάξεως καί ήλικίας. Μεταξύ τούτων 
περιλαμβάνεται καί σημαντικός άριθμός ξένων τουριστών, οΐ 
όποιοι είς τό οίκεΐον λεύκωμα τού Συνεργείου ’Αστυνομίας Πό
λεων έπλεξαν τό έγκώμιον τής ’Αστυνομίας διά τήν πολιτι- 
σμένην αύτήν χειρονομίαν της. Γενικώς αί προβολαί είς τήν 
Κέρκυραν, έσημείωσαν μίαν άνευ προηγουμένου έπιτυχίαν καί 
συνετέλασαν είς τήν σύσφιγξιν τών δεσμών ’Αστυνομίας Πό
λεων καί Κοινού».

Καί ή έφημερίς «ΒΡΑΔΥΝΗ» τών Αθηνών, είς τό 
φύλλον της τής 31.8.1972, έγραψε:

«Έ πειτα άπό 30 παραστάσεις πού έδωκε είς τήν πόλιν καί 
τά χωρία τής Κερκύρας, τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, συνεχίζει τώρα προβολάς είς τάς Πά
τρας.

— Συνολικά ύπολογίζεται δτι 70 χιλιάδες θεατών, μεταξύ 
τών όποιων καί πολλοί ξένοι τουρισται, παρηκολούθησαν τάς 
δωρεάν παραστάσεις τού συνεργείου τύπου «ΣΙΝΕΑΚ», πού έ- 
σημείωσαν λαμπράν έπιτυχίαν. Μέ τήν λήξιν τών παραστά
σεων ή τοπική έφημερίς «Κερκυραϊκή» έγραψε προχθές:

«"Ας είναι βέβαιοι οί άστυνομικοΐ τού συνεργείου δτι προσ
θέτουν ένα άκόμη λίθον είς τό οικοδόμημα τών σχέσεων ’Αστυ
νομίας καί λαού, μέ μίαν χρυσήν σελίδα δραστηριότητος. Ό  
κερκυραϊκός λαός, εύχαριστεΐ έγκαρδίως τούς ήγέτας τής ’Α
στυνομίας, διά τήν τόσον ώραίαν αύτήν πρωτοβουλίαν».

Ή  έφημερίς «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» τών Πατρών, είς τό 
φύλλον της τής 1.9.1972, έγραψε:

«Αδριον περατώνει καί είς τήν πόλιν μας, μετά τήν Κέρκυ
ραν, τάς παραστάσεις του τό κινηματογραφικόν συνεργεΐον τού 
’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων. Αί παραστάσεις αδται Εδό- 
θησαν έν ύπαίθρψ κυρίως είς συνοικιακάς πλατείας, μέ συμ
μετοχήν είς έκάστην Εκατοντάδων θεατών. Αί ταινίαι, αί ό- 
ποΐαι προεβλήθησαν ψυχαγωγικού καί Επιμορφωτικού χαρακτή- 
ρος, προεκάλεσαν ζωηρόν τό Ενδιαφέρον τών συμπολιτών, πά
αης ήλικίας καί τάξεως, οί όποιοι Εκφράζονται μέ Ενθου
σιασμόν διά τήν πολιτιστικήν αύτήν έκδήλωσιν τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων. Καί δ Ενθουσιασμός αύτός μέ μίαν έκδηλον άγάπην 
πρός τό εύγενές άστυνομικόν Σώμα, καταγράφεται μέ έντονα 
χαρακτηριστικά, είς τό οίκεΐον Λεύκωμα τού συνεργείου τού 
’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας άπό δημότας τών Πατρών, οί 
όποιοι παρηκολούθησαν τάς παραστάσεις. Πράγματι, ή έκδή- 
λωσις αδτη τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άποτελούσα μίαν ούσια- 
στικήν προσφοράν είς τήν ύγιά ψυχαγωγίαν καί δι’ αύτής είς 
τήν άνοδον τού πολιτιστικού Επιπέδου τού λαού, συνδέει έτι 
περισσότερον τάς σχέσεις άγάπης καί άλληλεκτιμήσεως πολι
τών καί άστυνομικών όργάνων. ’Από τής στήλης αύτής, διερ- 
μηνεύοντες τά αισθήματα τής Κοινής Γνώμης τών Πατρών, 
συγχαίρομεν τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, καί τούς 
’Αξιωματικούς καί τά κατώτερα "Οργανα τού Σώματος, δ ότι, 
έκτός τής κυρίας άποστολής των, μέ τάς παρομοίας Εκδηλώ
σεις συμβάλλουν μεγάλως είς τήν διατήρησιν, είς ύψηλόν πάν
τοτε Επίπεδον, τής Ελληνοπρέπειας τής Κοινωνίας».
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Α Ν δέν είχε άπαγχονισθή μέσα σέ μιά φυλακή τοϋ Τόκιο, 
6 Ρίχαρντ Ζόργκε θά ήταν σήμερα 72 έτών. Ή ταν τό 

μικρότερο παιδί τής οίκογενείας τοο. 'Ο πατέρας τοο, Βίλχελμ 
Ζόργκε, ήταν αρχικά μεταλλειολόγος. Αργότερα έγινε τραπε
ζίτης ατό Βερολίνο καί παντρεύθηκε στήν Ρωσία τήν Νίνα 
Κομπέλεφ. Ό  Ρίχαρντ γεννήθηκε στις 4 ’Οκτωβρίου 1895 στήν 
πετρελαιοφόρο περιοχή τοϋ Καυκάσου, ατό ’Αντζεκέντ, ένα 
μικρό χωριό στά περίχωρα τόΰ Μπακού. Ή  οικογένεια τού 
πατέρα του ήταν παλιά καί καταγόταν άπό τό Τοργκάου τής 
Σαξονίας. *0 αδελφός τοδ παπποϋ του, Φρήντριχ "Αλμπερτ 
Ζόργκε, ήταν συνεργάτης τοϋ Μάρξ καί γραμματεύς τής Α' 
Διεθνούς. ΙΙέθανε στήν Νέα Τόρκη τό 1906. *0 Ρίχαρντ τόν 
άνέφερε συχνά σάν «παππούλη» του.

"Οταν δ Ρίχαρντ έγινε τριών χρόνων, ή οίκογένειά του 
έγκατέλειψε τήν Ρωσία καί έγκαταστάθηκε ατό Βερολίνο, στήν 
συνοικία τοδ Λίχτερφελντ. "Αν άληθεύη ή θεωρία δτι «ή ζωή 
ένός κατασκόπου δέν μπορεί νά τεκμηριωθή άκριβώς», πρέπει 
νά πιστέψωμε δτι πολλά βιογραφικά στοιχεία τοϋ Ζόργκε είναι 
πλαστά. Έπινοήθησαν γιά νά διευκολύνουν τήν κατασκοπευτι
κή δράσι του καί σήμερα δέν μποροϋν πιά νά έλεγχθοδν. Δέν 
μπόρεσε ποτέ, π .χ ., νά διαπιστωθή άκριβδς άν πραγματικά 
είχε όκτώ Αδέλφια. Είναι δμως βέβαιο δτι 6 Ρίχαρντ έζησε τά 
παιδικά καί νεανικά του χρόνια δπως έκατομμύρια άλλα γερ- 
μανόπουλα τής έποχής του. Τέλειωσε τό γυμνάσιο, ένεγράφη 
στήν «Βαντερφόγκελ» (τήν όργάνωσι νεολαίας πού ύπήρχε πριν 
άπό τόν Χίτλερ), κατετάγη εθελοντής στόν πόλεμο τοϋ 1914, 
σέ ήλικία μόλις δεκαεννέα έτδν, έζησε τή ζωή τοϋ πυροβολη- 
τοδ στήν Φλάνδρα καί στήν Γαλικία, τραυματίσθηκε στά χα- 
ρακώμτα (μιά όβίδα τσάκισε τά πόδια του καί τόν άφησε κουτσό 
σ’ δλη του τήν ζωή), μεταφέρθηκε γιά νοσηλεία στά μετόπι
σθεν καί άποστρατεύθηκε μέ τό παράσημο τοϋ Σιδηροϋ Σταυ- 
ροΰ Β' τάξεως.

Έ νδ  νοσηλευόταν στό στρατιωτικό νοσοκομείο τής Kat- 
νιξδέργης, δ Ρίχαρντ συνεδέθη αισθηματικά μέ μιά 'Εβραία 
νοσοκόμα, πού δ πατέρας της ήταν θεωρητικός τοϋ μαρξισμοϋ. 
Ή  νοσοκόμα αύτή τόν παρεκίνησε ν’ άσχοληθή μέ τά κοινωνι
κά προβλήματα. ’Εκείνο δμως πού τόν ώθησε Αποφασιστικά 
στήν πολιτική ήταν οι συγκεντρώσεις στό σπίτι τοϋ καθηγητοϋ 
του στό πανεπιστήμιο τοδ Κιέλου, Κούρτ Γκέρλαχ. Τήν γυναίκα 
τοϋ Γκέρλαχ Χριστιάνα δ Ζόργκε τήν έρωτεύθηκε παράφορα, 
καί μέ πλήρη άνταπόκρισι έκ μέρους της.

Τό 1921 ή Χριστιάνα Γκέρλαχ πήρε διαζύγιο καί παντρεύ
θηκε τόν Ζόργκε. Τό ζεϋγος έγκαταστάθηκε στήν Ζόλινγκεν 
καί τόν Αδγουστο τοϋ ίδιου χρόνου ό Ζόργκε πήγε στήν ’Ιένα 
κι έλαβε μέρος στό 7ο συνέδριο τοδ κομμουνιστικού κόμματος, 
σάν ένας άπό τούς Αντιπροσώπους τής Ρηνανίας - Βεστφαλίας.

Τήν έποχή έκείνη στήν ζωή τοϋ Ρίχαρντ σημειώθηκε μιά 
Αποφασιστική στροφή: πράκτορες τοδ Γραφείου τοϋ έρυθροδ 
στρατοϋ, πού τό διηύθυνε δ στρατηγός Γιάν Κάρλοβιτς Μπερ- 
ζίν (ένας Λεττονδς πού τό πραγματικό του δνομα ήταν Κιούν- 
ζις καί δ όποιος τουφεκίσθηκε άπό τόν Στάλιν στήν έπιστροφή 
του άπό μιά Αποστολή στόν ισπανικό έμφύλιο πόλεμο), τόν 
έπλησίαααν καί τοδ πρότειναν νά καταταγή στήν σοβιετική μυ
στική ύπηρεσία.

*0 Ζόργκε δέχθηκε. Τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1924, έφοδιασμέ- 
νος μέ φοιτητικό διαβατήριο, άνεχώρησε μέ τήν Χριστιάνα σι- 
δηροδρομικδς γιά  τήν Ρωσία καί έγκαταστάθηκε στήν Μόσχα, 
στό γνωστό ξενοδοχείο «Λούξ». Ή  μεταμόρφωσίς του δπήρξε 
σύντομη. Μέσα σ’ ένα μήνα δ Ρίχαρντ έγινε Ρδσος πολίτης, 
καί μέ τόν χαρακτηρισμό τοϋ «διανοουμένου, στελέχους τοϋ κομ
μουνιστικού κόμματος καί μέλους τής Ένώσεως τδν έργατδν 
τής δημοσίας έκπαιδεύαεως*, έλαβε τό 6π’ άριθ. 0049927 δελ- 
τίον ταυτότητος τοϋ κομμουνιστικού κόμματος τής Ε.Σ.Σ.Δ. καί 
είσήλθε στόν μηχανισμό τής Κομιντέρν.

Ό  Ζόργκε άρχισε τήν σταδιοδρομία του ώς κατάσκοπος 
πολύ διακριτικά. Τόν Φεβρουάριο τοϋ 1927 ή Κομιντέρν τόν 
έστειλε μέ Αποστολή στήν Νορβηγία, μέ τό ψευδώνυμο «Γιό- 
χαν». Τό καλοκαίρι τοϋ ίδιου χρόνου βρέθηκε στήν Δανία καί 
μετά στήν Σουηδία. ’Επανήλθε στήν Νορβηγία καί άπό εκεί 
στήν Γερμανία. ’Επέστρεψε στήν Μόσχα τόν ’Ιούλιο τοϋ 1928 
γιά νά παρασταθή στό 6ο Διεθνές Συνέδριο τής Κομιντέρν. Τόν 
έπόμενο χρόνο έξετέλεαε μιά Αποστολή στήν Μεγάλη Βρεταννία 
καί έτοιμάαθηκε γιά τήν πρώτη σημαντική άποστολή του στήν 
Κίνα. Τό Τέταρτο Γραφείο τοϋ έρυθροϋ στρατοϋ έπιθυμοδσε νά 
γνωρίζη τις προθέσεις τής κυβερνήσεως τοδ Νανκίν, πού έπί 
κεφαλής της ήταν δ Τσάνγκ - Κάι Σέκ, τούς οικονομικούς πό
ρους πού διέθετε άπό τήν γεωργία καί τήν βιομηχανία, καθώς
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καί χήν σχάαι χής ’Αγγλίας καί χών 'Ηνωμένων Πολιχειών 
άπένανχι σχήν κινεζική δημοκραχία.

Ή  άποσχολή αύχή είχε, έπί πλέον, χόν σκοπέ νά δημιουρ- 
γήση νέες έπαφές μέ τούς Κινέζους κομμουνισχάς καί ν’ άπο- 
καχααχήση χήν 8ι’ άσυρμάχου έπικοινωνία μεχαξύ Κίνας καί 
Ρωσίας, καθώς καί χήν άνασύσχααι χοΰ χοπικού καχασκοπευ- 
χικοΰ δικχύου. Μέ χήν διακοπή χων διπλωμαχικών σχέσεων 
μεχαξύ Κίνας καί Ε .Σ.Σ.Λ ., χά ρωσικά προξενεία είχαν κλείσει 
καί κάθε παράνομη καί καχαακοπευχική δρασχηριίχης είχε αχα- 
μαχήσει. *0 Ζόργκε πήγε πρώχα σχό Βερολίνο, δπου καχόρ- 
θωσε νά έπιχύχη μιά κάλυψι ώς δημοσιονοάφος καί συγγρα- 
φεϋς. Προσελήφθη ώς συνεργάχης μιδς άγροχικής έφημερίδος 
καί ένδς κοινωνιολογικοί! περιοδικού. ’Από έκεΐ πήγε σχδ 
Αμβούργο καί, έν συνεχείφ μέ γερμανικό διαβαχήριο, έφθααε 
σχήν Σαγγάη σχίς 10 ’Ιανουάριου χού 1930. Ή  άποσχολή χου 
σχήν Κίνα διήρκεσε Ιρία  χρόνια. Ούχε δ Γερμανός πρεσβευχής 
σχήν Σαγγάη ούχε οί χοπικές άσχυνομικές Αρχές ύποπχεύθη- 
καν χόν νεαρό συγγραφέα, ώς καχάσκοπο χής Ε .Σ .Σ .Δ ., παρ 
δλο πού οί φήμες χόν χαρακχήριζαν ώς «άρισχερό». Σχήν Κίνα 
γνώρισε ό Ζόργκε χούς δύο άνδρες πού θά χόν βοηθούσαν άργό- 
ζερα σχήν χελευχαία χου άποσχολή σχήν ’Ιαπωνία. Αύχοί ήσαν 
δ Μάξ Κλάουζεν καί δ Χοχσούμι ’Οζάκι.

*0 Μάξ Κλάουζεν είχε γεννηθή χδ 1900, καί σχό παρελ
θόν ήχαν ναυχικός. Γιός έμπόρου άπό χό Σλέσβιγκ - Χολσχάιν, 
ήχαν έμπειρος σχίς μεχαδόσεις σέ βραχέα κύμαχα, γιαχί σχόν 
σχραχδ είχε ύπηρεχήσει ώς ραδιοχηλεγραφηχής.

*0 Χοχσούμι Ό ζάκι είχε γεννηθή χό 1901 σχό Τόκιο. 
Ή χαν δημοσιογράφος καί γιός δημοσιογράφου. Έργαζόχαν 
σχήν μεγαλύχερη ιαπωνική ήμερησία έφημερίδα χής έποχής 
έκείνης, χήν «’Ασάχι Σιμποόν» χής Όσάκα, ως άνχαποκριχής 
σχήν Κίνα. Σχήν Σαγγάη σύχναζε σέ διάφορες κομμουνισχι- 
κές οργανώσεις καί καχέληξε νά γίνη μέλος χού κομμουνισχι- 
κού κόμμαχος. Γνώρισε χόν Ζόργκε μέ χό ψευδώνυμο.«Τζόνσον» 
καί χού μεχέδωσε χρησιμώχαχες πληροφορίες γιά  χίς γενικές 
καχευθύνσεις χής ιαπωνικής πολιχικής. Τό 1932 ή έφημερίδα 
χου χόν Ανακάλεσε σχήν ’Ιαπωνία, δπου άπέκχησε προνομοιούχο 
θέσι ώς μέλος χού σχενού περιβάλλονχος χού πρωθυπουργού 
πρίγκηπος Κονόγιε. Άπό χήν θέσι χου αύχή μπόρεσε άργόχερα 
νά προσφέρη πολύχιμες ύπηρεσίες σχόν Ζόργκε.

Ό  Ρίχαρνχ έπέσχρεψε σχήν Μόσχα χόν ’Ιανουάριο χού 
1933, χήν έποχή πού σχήν Γερμανία οί Ναζί έπαιρναν χήν 
έξουσία αχά χέρια χους. Ή  παραμονή χου σχήν Ε.Σ.Σ.Δ. διήρ
κεσε λίγους μήνες. Παρ’ δλα αύχά πρόλαβε νά πανχρευθή χήν 
Ρωσίδα Αϊκαχερίνη Μαξίμοβα, μηχανικό ένός έργοαχασίου 
φαρμακευχικών προίόνχων. *0 σχραχηγός Μπερζίν χόν προόριζε 
χώρα γιά άλλη άποσχολή, αύχή χήν φορά σχήν ’Ιαπωνία.

Τόν ’Ιούνιο έκείνου χού χρόνου δ Ζόργκε πήγε καί πάλι 
σχό Βερολίνο, δηλώνονχας σχίς άσχυνομικές άρχές δχι είχε 
φθάσει άπ’ εύθείας άπό χήν Σαγγάη. "Ελαβε νέο διαβαχήριο 
καί σχήν διάρκεια χών δχχώ έβδομάδων πού παρέμεινε σχήν 
Γερμανία έπέχυχε νέα κάλυψι. 'Γπέγραψε τέσσερα συμβόλαια 
άνχαποκριχού άπό χήν ’Ιαπωνία μέ χήν «Μπέρζεν Τσάιχουνγκ» 
(μιά πολύ παλαιά οικονομική έφημερίδα χοΰ Βερολίνου, που 
είχε ώς άρχισυνχάκχη χόν Αρ. Βάλχερ Φούνκ, έναν^άπό χούς 
Ναζί έγκλημαχίες πού καχαδικάσθηκε άργόχερα σέ ΐσόβια_ δε- 
σμά άπό χό Δικασχήριο χής Νυρεμβέργης), χήν «Τέγκκιχε 
Ρουνχσάου» (πού σέ λίγο καιρό έπρόκειχο νά κλείση λόγψ ανχι- 
ναζισχικών χάσεων), χήν δλλανδική οικονομική έφημερίδα 
«Άλγκεέμεν Χάνχελσμπλανχ» χοΰ "Αμσχερνχαμ καί χήν «Τσάι- 
τσριφτ φύρ Γκεοπολιτίκ» τοϋ Βερολίνου, μιά. γεωπολιτική επι- 
θεώρησι πού διηύθυνε δ καθηγτής Κάρλ Χαουζχόφερ. ('Ο  Χα- 
ουζχόφερ έπρόκειτο νά γίνη άργότερα Ιδιαίτερος σύμβουλος 
χού Ροΰνχολφ ”Ες καί νά αόχοκχχονήση μέ δηληχήριο μαζί μέ 
χήν γυναίκα χου χό 1945, μεχά άπό μιά έπίσκεψί χου σχόν ”Ες 
σχίς φυλακές χής Νυρεμβέργης).

Ό  Ζόργκε έπεβιβάσθη άπό χό Χερβοΰργο χό καλοκαίρι χού 
1933 καί σχίς 8 Σεπχεμβρίου έφθααε σχήν Γιοκοχάμα.' Σχήν 
’Ιαπωνία, έκχός άπό χόν Ό ζάκι καί χόν Κλάουζεν, χόν περί- 
μεναν άλλοι δυό καχάσκοποι, πού έργάζονχαν γιά λογαριασμό 
χής Ρωσίας καί έπρόκειχο νά παραμείνουν σχήν όμάδα χου 
χό χέλος. Ή χαν ό Μπράνκο Βούκελιχς καί δ Γιοχόκου Μιγιάγ- 
κι. Ό  Βούκελιχς ήχαν 29 έχών καί είχε γεννηθή αχό Ό αγεκ 
χής Κροαχίας. Ή χαν πανχρεμένος μέ μιά Αανέζα, χήν "Ενχιθ 
Όλσον, καί είχε ένα γιό, χό Πώλ. Τό 1926 έγκαχασχάθηκε 
σχό Παρίσι μαζί μέ χήν μηχέρα χου καί χίς δύο Αδελφές χου, 
δπου έργάαθηκε ώς δπάλληλος σχήν «Γενική Έχαιρεία Ήλε- 
κχρισμοΰ». Ό  Βούκελις, πού σχήν νεόχηχά χου είχε έπαφές μέ 
χούς Γιουγκοσλάβους κομμουνισχάς, μοίραζε χίς έλεύθερες ω-
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ρες του άνάμεαα στήν ένεργό πολιτική, τήν δημοσιογραφική 
διαφήμισι, καί τήν έρααιτεχνική φωτογραφία. Γύρω ατδ 1932 
τάν πλησίασαν τρεις κομμουνισταί πράκτορες, πού είχαν έλθει 
άπδ τό Ζάγκρεμπ. Τόν έπεισαν ν’ άναλάβη μιά κατασκοπευτική 
άποστολή στήν ’Ιαπωνία πρός δφελος τής Ε.Σ.Σ.Δ. Έχοντας 
ώς κάλυψι τήν ιδιότητα τοδ άνταποκριτοδ τοδ πρακτορείου 
«Χαβάς», δ Βοΰκελιτς άνεχώρησε άπδ τήν Μασσαλία τόν Δε
κέμβριο τοδ 1932 καί Αποβιβάσθηκε στήν Γιοκοχάμα στίς 11 
Φεβρουάριου τοδ 1933. Ό  Μιγιάγκι είχε γεννηθή στήν Όκι- 
νάβα τό 1903. ’Αμέσως μετά τήν γέννησί του, ό πατέρας του 
πού ήταν γεωργός, ύποχρεώθηκε νά μεταναστεύση στήν Κα- 
λιφόρνια γιά νά έξααφαλίση έργασία. Σέ ήλικία δέκα έξ έτών, 
τό 1919, 6 Μιγιάγκι πήγε στό Λός Ά ντζελες νά συναντήση 
τόν πατέρα του. Στήν μεγάλη Αμερικανική πόλι νοίκιασε ένα 
δωμάτιο στόσπίτι τής μοδίστρας Κιταμπαγιάσι Τόμο, πού πολ- 
λά χρόνια αργότερα θά προκαλοΰσε άθελα της τήν αύλληψι 
τοδ Ζόργκε καί τήν δική του. Στός Λός Ά ντζελες δ Μιγιάγκι, 
μαζί μέ μερικούς ’Ιάπωνες φίλους του, άνοιξε ένα μπάρ. Ταυ
τόχρονα έλαβε μέρος σέ διάφορες κοινωνικές καί πολιτικές 
έκδηλώσεις καί τελικά έγινε μέλος τοδ άμερικανικοδ κομμου- 
νιστικοδ κόμματος ,πού διατηοοδσε ένα ισχυρό καί εύρύτατο 
δίκτυο στήν ’Ιαπωνία. Ό  Μιγιάγκι είχε προσβληθή δταν ήαν 
άκόμη παιδί άπό φυματίωσι καί είχε ασθενική κράσι. Ή ταν 
καλλιεργημένος μέ συμπαθητικό παρουσιαστικό, τοδ άρεσε ή 
δράσις καί είχε ταλέντο στήν ζωγραφική. Στό τέλος ’Οκτω
βρίου τοδ 1933 δέχθηκε νά έπιστρέψη στό Τόκιο καί νά τεθή 
σέ έπαφή μέ ένα δίκτυο πρακτόρων τής Σοβιετικής Ένώσεως. 
Παρέλαβε 200 δολάρια καί ένα χαρτονόμισμα τοδ ένός δολλα- 
ρίου μέ τόν αδξοντα άριθμό AR) 19-7415. Ό  πράκτωρ πού τόν 
περίμενε στό Τόκιο θά έρχόταν σέ έπαφή μαζί του μέ τήν 
βοήθεια μιας άγγελίας στήν έφημερίδα «Τζαπάν Άντβερτάι- 
ζερ». Γιά άναγνώριαι τοδ παρουσίαζε ένα χαρτονόμισμα τοδ 
ένός δολλαρίου μέ αδξοντα άριθμό AR) 19-7416.

Οταν δ Ρίχαρντ Ζόργκε έφθασε στήν ’Ιαπωνία, ήταν σχε
δόν 38 έτών. Φηλός, γεροδεμένος, ξανθός, μέ μακρυά καί κα- 
λοπεριποιημένα μαλλιά, τετράγωνους ώμους καί άδρά χαρα- 
χτηριστικά, ήταν έξαίρετος συζητητής, περιζήτητος συνδαιτυ- 
μών, μέ βαθειά μόρφωσι καί μιά προσωπική γοητεία, πού τοδ 
έπέτρεπε νά συνάπτη εδκολα σχέσεις μέ τούς άλλους άνθρώ- 
πους.

«Ό ("Ικα) (αδτό ήταν τό χαϊδευτικό δνομα πού έδιναν 
στόν Ζόργκε οί οικείοι του), δέν είχε άνάγκη νά κάνη προσ
πάθειες γιά νά γοητεόση. ’Εντελώς φυσικά, βλοι, άνδρες καί 
γυναίκες, τόν πλησίαζαν καί τόν άγαποδσαν», έγραφε ή πρώτη 
του γυναίκα Χριστιάνα σέ ένα άρθρο πού δημοσιεύθηκε τελευ
ταίως στή Δυτική Γερμανία.

Στό Τόκιο δ Ζόργκε έγκαταστάθηκε στήν ήσυχη, άριστο- 
κρατική συνοικία Άζαμπού, στόν άριθμό 30 τής Ναγκασάκι - 
τσό.

01 σχέσεις του μέ τόν Γερμανό πρεσβευτή Χέρμπερτ φόν 
Ντίρξεν, στόν δποϊο μεταξύ τών άλλων του διαπιστευτηρίων 
είχε παρουσιάσει μιά συστατική έπιστολή τοδ πανίσχυρου Χα- 
ουζχόφερ, δπήρξαν έξ άρχής έξαίρετες. Ό  Ζόργκε συνεδέθη 
μέ στενή φιλία μέ τόν Γερμανό στρατιωτικό ακόλουθο συντα
γματάρχη Εύγένιο ν0ττ. Μαζί του πεονοδσε ώρες συζητώντας 
τό πρόβλημα πού τήν έποχή έκείνη άπασχολοδαε σοβαρά τόσο 
τήν Γερμανία δσο καί τήν Σοβιετική "Ενωσι: τήν μελλοντική 
στάαι τής ’Ιαπωνίας άπέναντι στή Κίνα, στήν Ρωσία καί στίς 
'Ηνωμένες Πολιτείες.

Σέ λίγο δ Ζόργκε καταπιάστηκε μέ μιά πραγματικά λεπτή 
έργασία. Τις λιγώτερο σημαντικές ειδήσεις πού λάβαινε άπό 
τούς ιαπωνικούς κύκλους μέσψ τοδ Όζάκι μετέδιδε στόν Ό ττ  
καί στόν φόν Ντίρξεν, οί δποΐοι μέ τήν σειρά τους χρησιμο- 
ποιοδσαν τόν Ζόργκε, πού τούς έμφανιζόταν πάντοτε τόσο καλά 
πληροφορημένος, σάν «πηγή» ν 1()ι νά συντάσσουν τίς άναφορές 
τους στό Βερολίνο. Μέ τόν τρόπο αδτό δ Ρίχαρντ κατόρθωσε 
ν’ άποσπά πληροφορίες καί άπό τίς δυό πλευρές. Τίς πληρο
φορίες αδτές τίς συνέδεε μετά καί τίς συμπλήρωνε μέ δικές 
του έρευνες καί μέ τήν βοήθεια τών συνεργατών του, καί έτσι 
μετέδιδε στήν Μόσχα, μέ τόν' άσύρματο ή μέ τό ταχυδρομείο 
έκατοτάδες πολύτιμες έκθέσεις.

Τό καλοκαίρι τοδ 1936 δ Ζόργκε κατόρθωσε ν’ άναγγείλη 
στ* Μόσχα δτι οί γερμανοϊαπωνικές συζητήσεις πού είχαν 
πραγματοποιηθή στό Βερολίνο άποτελοδσαν τό προοίμιο γιά 
τήν ύπογραφή ένός συμφώνου έναντίον τής Κομιτέρ (τό δποϊο

Ο Ζόργκε κατάσκοπος - δημοσιογράφος στή Μογγολία τό 
1936.

δπεγράφη πραγματικά τό φθινόπωρο τοδ έτους έκείνου), καί 
νά διαβιβάση ατό Τέταρτο Γραφείο τοδ έρυθροΰ στρατοδ μιά 
λεπτομερή έκθεσι σχετικά μέ τίς στρατιωτικές δυνάμεις πού 
έπρόκειτο νά διαθέση ή ’Ιαπωνία σέ περίπτωσι πολέμου έναν
τίον τής Ρωσίας. Στίς 7 ’Ιουλίου τοδ Ιπομένου έτους Ιξερράγη 
δ πόλεμ,ος μετάξύ ’Ιαπωνίας καί Κίνας. Οί πολιτικοί καί στρα
τιωτικοί έμπειρογνώμονες συμφώνησαν τότε δτι ή σύρραξις αύ- 
τή έπρόκειτο νά τερματισθή μέ μιά άνακωχή. Τό Κουομιντάγκ 
δμως, τοδ δποίου ήγείτο δ Τσάνγκ - Κάι - Σέκ, ήταν, άντί- 
θετα, άποφασισμένο νά πολεμήση. Πραγματικά δ πόλεμος με
ταξύ Κίνας καί ’Ιαπωνίας τερματίσθηκε στί 15 Αύγούστου τοδ 
1945. Γι’ άλλη μιά φορά δ Ζόργκε είχε κατορθώσει νά πλη- 
ροφορήση τήν Μόσχα, μέ βάσι σοβαρά καί βάσιμα έπιχειρήματα, 
δ-tt ή σύρραξις αύτή θά ήταν μακρόχρονη καί σκληρή. "Ενα 
μέρος τών πληροφοριών του τό δφειλε στόν Όζάκι, πού συν
δεόταν στενά μέ τόν πρίγκιπα Κονόγιε, τόν πρωθυπουργό τής 
Ιαπωνίας, που είχε άναλάβει καθήκοντα τόν περασμένο Ιο ύ 

νιο.
Στό τέλος τοδ 1938 συνέβη στήν Ά πω  ’Ανατολή ένα πε

ριστατικό, πού έπρόκειτο νά παίξη άποφασιστικό ρόλο στόν 
καθορισμό τής στάσεως τής ’Ιαπωνίας άπέναντι στήν Σοβιετι
κή "Ενωσι. Κάποιος στρατηγός τής Γκεπεού, μέ τό δνομα 
Λιούσκωφ, άφοδ πρώτα μετέφερε σέ άσφαλές μέρος τήν οίκο- 
γένειά^του, πέρασε τά σύνορα τής Μαντζουρίας καί παραδόθηκε 
στούς Ιάπωνες, ατούς δποίους άπεκάλυψε τά παρασκήνια τών 
σταλινικών έκκαθαρίσεων στίς ένόπλους δυνάμεις, στήν Αστυ
νομία, στόν κομματικό καί στόν κρατικό μηχανισμό καθώς καί 
στήν Κομιντέρν. Δημιούργηκε έτσι τήν έντύπωσι δτι ή Ρωσία 
βρισκόταν «στά πρόθυρα τής διαλύσεως».

Μέ βάσι αδτές τίς πληροφορίες, ή ’Ιαπωνία προέβη σέ 
δυό έπιθετικές κρούσεις έναντίον τών σοβιετικών ένόπλων δυ
νάμεων. Ή  πρώτη κροδσις έγινε μεταξύ 12 ’Ιουλίου καί II  
Αυγουστου 1938 μέ τό περιστατικό τού Τσιάνγκ-Κού Φένγκ 
ατά σύνορα τής Κορέας. Ή  δεύτερη, μεταξύ 11 Μαίου καί 15 
Σεπτεμβρίου 1939, πραγματοποιήθηκε στό Νομοχάν, στά σύνο
ρα τοδ Μαντσούκουο. Τδν ’Απρίλιο τοδ 1938 δ Ζόργκε είχε 
ένα σοβαρό δυστύχημα. Καθώς δδηγοδσε μέ μεγάλη ταχύτητα 
τήν μοτοσυκλέττα του στά στενά καί λαβυρινθώδη δρομάκια
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Η Χανάκο, ή Ίαπωνίδα σύΖυγοο του Ζόργκε στόν τάφο 
του άρχικατασκόπου.

τοδ Τόκιο, έπεσε έπάνω σέ έναν ήλεκτρικδ ατύλο, μέ άποτέ- 
λεομα νά πάθη κάταγμα τής σιαγόνος. "Οταν, μετά άπό δδυ- 
νηρή νοσηλεία, μπόρεσε ν’ άναλάβη τήν συνηθισμένη του δρα
στηριότητα, άνεκάλμψε δτι δ πρεσβευτής φδν Ντίρξεν είχε με- 
τατεθή στδ Λονδίνο καί τά καθήκοντά του έκτελοδσε τώρα δ 
συνταγιιατάρχης Ό ττ .

'Ο Ρίχαρντ έδειξε μεγάλο ένδιαφέρον γιά τΙς άποκαλύ- 
ψεις τοΟ Λιούσκωφ καί σύντομα μπόρεσε νά είδοποιήση τήν 
Μόσχα γιά τδ ένδεχόμενο δημιουργίας συνοριακών έπειαοδίων 
έκ μέρους τοδ ιαπωνικού στρατού, πού θά είχαν σκοπό τήν έξα- 
κρίβωσι τών ρωσικών άντιδράσεων. Ταυτόχρονα δμως έξέφραζε 
τήν άποφι δτι ot Τάπωνες δέν θά τολμούσαν ποτέ νά έμπλα- 
κούν σέ άνοιχτό πόλεμο μέ τήν Ρωσία. "Ετσι, στδ Τσιάνγκ - 
Κού - Φένγκ καί στδ Νομοχάν οί Τάπωνες στρατιώτες δπέστη- 
σαν μιά σκληρή ήττα. ’Ανάμεσα στους σοβιετικούς στρατιωτι
κούς ήγέτες ξεχώρισε τότε ή μορφή τού στρατάρχου Ζούκωφ, 
δ δποΐος έπρόκειτο άργότερα νά καταλάβη τδ Βερολίνο.

Ό  Ρίχαρντ δέν πληροφορήθηκε ποτέ, ούτε κάν ύποπτεύ- 
θηκε, τδν θρύλο, σύμφωνα μέ τδ δποϊο δλες οί πληροφορίες 
πού διεβίβαζε στήν Μόσχα έταξινομοΰντο κατά διαταγήν τού 
Στάλιν σέ ένα φάκελο πού έφερε τήν έπιγραφή «’Αμφίβολες 
καί έπικίνδυνες πληροφορίες». "Ομως ή ύπόθεσις αύτή φαί
νεται νά ϊσχυσε σέ σχέσι μέ τήν ήμερομηνία πού είχαν δρίσει 
οί Γερμανοί γιά τήν εισβολή τους στήν Ρωσία: 21 ’Ιουνίου 
1941. Σύμφωνα μέ δρισμένους Ιστορικούς, δ Στάλιν πίστευε 
δτι πρίν οί Ναζί έπιτεθούν στήν Ρωσία θά έστελναν ένα τελε
σίγραφο ή μιά έπίσημη κήρυξι πολέμου. "Οπως προκύπτει 
δμως άπδ τά πρακτικά τής δίκης τού Ζόργκε καί τών συνερ
γατών του, άπδ τδν Μάρτιο τοδ 1941 δ Ρίχαρντ είχε ήδη έκ- 
μυστηρευθή στόν Ό ζάκι δτι «ή Ρωσία, προκειμένου ν’ άπο- 
φύγη τδν πόλεμο, θά δεχόταν νά προβή σέ δραστικές οικονο
μικές παραχωρήσεις ύπέρ τών Γερμανών. ’Αλλά έκεΐνο πού 
φοβούμαι είναι τδ ένδεχόμενο μιάς αιφνιδιαστικής έπιθέσεως 
χωρίς τδ προοίμιο δποιασδήποτε άξιώσεως».

Στδ χρονικό διάστημα άπό τό τέλος τοδ ’Απριλίου ώς τά 
μέσα τοδ Ιουνίου 1941 δ Ζόργκε διεβίβαζε σχεδόν καθημερι
νώς στήν Μόσχα τίς πληροφορίες πού τού μετέδιδε έμπιστευ- 
τικώς δ Γερμανός στρατιωτικός άκόλουθος στήν Ιαπω νία , συν-

ΖΟΡΓΚΕ Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ

ταγματάρχης Κρέτσμερ, δ ειδικός άπεσταλμένος τοδ Ρίμπεν- 
τροπ, συνταγματάρχης φόν Νιντερμέγιερ, καθώς καί δ στενός 
φίλος του ταγματάρχης Σόλ, τής πρεσβείας τού Τόκιο. "Ολες 
αύτές οί πληροφορίες κατέληγαν στό συμπέρασμα δτι δ πολε
μικός μηχανισμός τών Ναζί ήταν έτοιμος γιά τήν «Έξόρμησι 
πρός Άνατολάς»: «*Η Γερμανία έχει τήν πρόθεσι νά καταλάβη 
τόν ρωσικό σιτοβολώνα καί νά χρησιμοποιήση ένα έως δύο έκα- 
τομμύρια αιχμαλώτους πολέμου γιά  ν’ άντιμετωπίση τήν έλ- 
λειψι έργατικών χεριών στήν Γερμανία. Μόνο σέ μιά έπίθεσι 
έναντίον τής Ρωσίας δ Χίτλερ μπορεί νά είναι βέβαιος δτι 
θά έκμηδενίση τήν άπειλή έναντίον τοδ άνατολικοδ μετώπου».

Τόν Μάιο δ Ζόργκε έγινε σαφής: «Ή  έπίθεσις δρίσθηκε 
γιά  τίς 20 Ιουνίου, μέ τήν πιθανή καθυστέρησι μιάς ή δυό 
ήμερών. Οί προετοιμασίες έχουν συμπληρωθή. Στό άνατολικό 
μέτωπο έχουν συγκεντρωθή 170 έως 190 μεραρχίες. Δέν θά 
προηγηθή τελεσίγραφο ή κήρυξις πολέμου. Σύμφωνα μέ τούς 
Ναζί, τό σοβιετικό καθεστώς θά καταρρεύση έντδς δύο μηνών.

Ή  Μόσχα εύχαρίστησε τόν Ζόργκε, άλλά δέν διατύπωσε 
κανένα σχόλιο καί τήρησε άπόλυτη σιωπή. Στις 21 Ιουνίου 
ή Γερμανία έπετέθη έναντίον τής Ρωσίας. 'Ο Μάξ Κλάουζεν 
πού τό ίδιο έκεΐνο πρωί βρισκόταν μέ τόν Ζόργκε στήν έπαυλί, 
του στό Άζαμπού, είδε τόν δαιμόνιο κατάσκοπο σέ μιά τρομερή 
έκρηξι όργής: «Γιατί δέν άντέδρασε δ Στάλιν;» φώναξε ρωσικά.

’Από τδν Ιούνιο έως τόν Σεπτέμβριο, δλο έκεΐνο τό μακρύ 
καί πνιγηρό ιαπωνικό καλοκαίρι, δ Ζόργκε έργάσθηκε μέρα καί 
νύχτα προσπαθώντας ν’ άνακαλύφη τίς προθέσεις τοδ Τόκιο 
άπέναντι στήν Ρωσία, καθώς καί κατά πόσον δ ιαπωνικός 
στρατός Ιτοιμαζόταν νά έπιτεθή στή Ρωσία έκ τών νώτων. Στις 
27 Ιουνίου πληροφορούσε τήν Μόσχα—μέ βάσι μιά έκθεσι τοδ 
Ό ζάκι καί τίς πληροφορίες πού τοδ έστελνε δ Βούκελιτς άπό 
τό σιβηριανό μέτωπο, τό δποϊο έπεακέπτετο ύπό τήν ιδιότητα 
τοδ άνταποκριτοδ τοδ πρακτορείου Χαβάς—δτι «ή Ιαπω νία, 
άγνοώντας τήν έξέλιξι τών διαπραγματεύσεων μέ τήν ’Αμερι
κή, δέν έπιθυμοδσε πόλεμο έναντίον τής Ε.Σ.Σ.Δ.».

Σύμφωνα μέ τήν άκριβίΐ άνάλυαι τοδ Ζόργκε, δ ισχυρισμός 
αύτός σήμαινε δτι τό Τόκιο δέν θά άνεμιγνύετο στήν σύρραξι 
έναντίον τής Σοβιετικής Ένώσεως, παρά μόνο δτα δ ρωαογερ- 
μανικός πόλεμος θά έφθανε σέ ένα σημείο άποφασιστικά εύ- 
νοϊκό γιά τήν Ιαπω νία. Μιά Ιβδομάδα άργότερα ή θέσις αύτή 
έπιβεβααύθηκε πλήρως άπό ένα άλλο μυστικό έγγραφο, πού δ 
Ζόργκε κατόρθωσε νά διαβιβάση στήν Μόσχα: Στήν Αύτοκρα- 
τορική Σύσκεφι πού είχε πραγματοποιηθή στό Τόκιο στίς 2 
Ιουλίου 1941, είχε άποφααισθή μιά «πολιτική ούδετερότητος 
άπέναντι στήν Γερμανία καί στή Ρωσία» καί— σέ σχέσι μέ τήν 
άμεση έκφρασι αύτής τής πολιτικής—ή Ιαπω νία  θά προετοι
μαζόταν νά έκμηδενίση τόν μπολσεβικισμό στίς γειτονικές της 
περιοχές «μέ ένεργό έπέκτασι τοδ πολέμου στή Κίνα καί 
στήν ’Ινδοκίνα πρός τήν κατεύθυνσι τοδ νότου».

Ή  Μόσχα στά μυνύματα αύτά τοδ Ζόργκε ζητούσε άπλώς 
διευκρινήσεις σχετικά μέ τήν «κατεύθυνσι τοδ νότου». Τήν 
ίδια έρώτησι είχε κάνει καί δ Ρίχαρντ στόν έαυτό του. Τήν 
πρώτη συγκεκριμένη έξήγησι τήν είχε στίς 26 Ιουλίου, δταν 
οί Ηνωμένες Πολιτείες, ή Μεγάλη Βρεταννία καί οί Κάτω 
Χώρες άποφάσισαν νά ένεργήσουν οικονομικό άποκλεισμό έναν
τίον τής ’Ιαπωνίας σέ άπάντησι τής Ιαπωνικής προελάσεως 
στήν γαλλική Ινδοκίνα. Ή  ένέργεια αύτή προκάλεσε μεγάλη 
πολιτική κρίσι στό Τόκιο, δπου (δπως κατόρθωσε νά διαπι- 
στώση δ Ζόργκε μέσψ τοδ Ό ζάκι) οί έξστρεμισταί τοδ αύτο- 
κρατορικοδ στρατοδ καί ναυτικού έπέβαλαν τελεσιγραφικώς στόν 
«μετριοπαθή» πρωθυπουργό Κονόγιε μιά προθεσμία ώς τά τέλη 
’Οκτωβρίου «γιά νά τερματίση τίς διαπραγματεύσεις μέ τίς 
δυτικές δυνάμεις».

Τίς πρώτες δέκα ήμέρες τού ’Οκτωβρίου (ίσως τήν 4η τοδ 
μηνός) δ Ζόργκε προέβλεφε γιά  δεύτερη φορά ένα γεγονός, 
πού έπρόκειτο νά άνατρέψη τήν πορεία τοδ πολέμου. Ειδοποίη
σε μέ τόν άσύρματο τήν Μόσχα δτι: «"Αν άνάμεσα στις 15 
καί στίς 16 αύτοδ τοδ μηνός δέν ληφθή στό Τόκιο μιά Ικανο
ποιητική άπάντηαις τών Ηνωμένων Πολιτειών στίς άπαιτήσεις 
τής Ιαπω νίας, θά προκόψουν παραιτήσεις σέ εύρεία κλίμακα 
καί δραστικός άνασχηματισμός τής κυβερνήσεως. Καί στίς δυό 
περιπτώσεις τό άποτέλεσμα θά είναι πόλεμος έναντίον τής 
’Αμερικής, αύτόν τόν μήνα ή τόν Ιπόμενο».

Στίς 16 ’Οκτωβρίου, μέ ώρολογιακή άκρίβεια, δ πρϊγκιψ 
Κονόγιε ύπέβαλε τήν παραίτησί του, καί στήν θέσι του διο
ρίσθηκε πρωθυπουργός δ Χιντέκι Τόγιο, δ στρατηγδς πού έγινε
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Ο Βοσιλείκ Γεώργιος Β ' , ό Πρωθυπουργός I. ΜεταΕας καί ό 'Αρχιστράτηγος 
Παπάγος συσκεπτόμενοι μετ' "Αγγλων στρατιωτικών.

Ή  αισιοδοξία τοδ Πράσκα

Πράσκα: Τήν βλέπω εδκολον μερικαί 
μεραρχίαι άρκοδν. ’Επίσης ΘΑ μάς βοη
θήσουν καί άλβανικαί συμμορίαί, τΑς δ- 
ποίας έχω ήδη δργανώσει.

Μουσσολίνι: Δέν θέλω χήν ένίσχυσίν μας 
Από πολλούς ’Αλβανούς, διά νΑ μή δημι- 
ουργηθή ή ένχύπωαις δχι ή "Ηπειρος κα- 
χελήφθη 6π’ αδτών.. .  Τελειώνων συνοψί
ζω: Έπίθεσις καχΑ χής ’Ηπείρου, πίεσις 
πρδς Θεσσαλονίκην καί προέλασις πρδς 
’Αθήνας».

Άπδ χήν ίσχορική έκείνη συζήχησι σχδ 
Παλάχσο Βενέτσια έπήρα μόνο χΐς πιδ χα- 
ρακχηρισχικές φράσεις, πού ειπώθηκαν γιΑ 
χήν Ελλάδα. ’Από αύχές προκύπτουν χΑ 
Ακόλουθα, πού μαρχυροΟν χήν ποιόχηχα των 
Αρχηγών χού ίχαλικού φασισμού, ιδίως χού 
Μουααολίνι. Ό  Νχούχσε είχε Αποφασίσει 
πολύ πρίν χήν καχάκχησι χής ΈλλΑδος. 
Τδ λέει καθαρΑ δ ίδιος: «Τήν καχάκχησιν 
χής Ελλάδος χήν έσκέφθην ώρίμως καί 
έπΐ μακρόν, πρδ χής εισόδου μας είς χδν 
πόλεμον, καί Ακόμη ένωρίχερον». Ε πομέ
νως δέν ήχαν ή ίχαλική έκσχραχεία καχΑ 
χής Ελλάδος συνέπεια χών σχραχηγικών 
έξελίξεων χού πολέμου, Αλλά ήχαν καθαρΑ 
«γκαγκσχερική» έπίθεσις, πού είχε σκοπό 
κατακτήσεως καί προααρχήαεως, δπως έ
γινε μέ χήν ’Αλβανία, χήν 'Αβησσυνία καί 
χΐς λοιπές Αφρικανικές χώρες πού ύποβού
λωσε ή φασισχική ’Ιταλία. Ή  έπιθυμία 
χού φασισμού νΑ προσαρχηθή ή χώρα μας 
σχήν Ίχαλία  φαίνεχαι Απδ χή φρΑαι χού 
Μουσσολίνι: « . . .  διΑ νΑ μείνη ένχδς χού 
πολιχικοοικονομικού μας χώρου». Πιδ κά- 
χω δ Μουσσολίνι έπιδιώκει νΑ έκμεταλ- 
λευθή χΐς Αρπακχικές καχΑ χής 'Ελλάδος 
διαθέσεις χής Βουλγαρίας, δίνοντας σ’ 
αύχήν χΫιν έλληνική Μακεδονία, μέ Ανχάλ- 
λαγμα χήν ένίσχυσι χής Ίχαλίαο, Απδ χήν 
βαλκανική αύχή χώρα, σχήν καχΑκχησι χής 
παχρίδος μας. Αύχό βεβαιώνεχαι Απδ χήν 
φράσι χου: «Ή Βουλγαρία ΘΑ Αποχελέση 
ένα «πιόνι» είς χδ παιχνίδι μας» (δηλ. 
σχήν έτοιμαζομένη έκσχραχεία). Σχήν συ
νέχεια χής συζηχήσεως οί Τζιακομίνι καί 
Τσιάνο Αποδεικνύουν δχι είναι έκχός πρα- 
γμαχικόχηχος γιΑ χδ ήθικδ καί χήν θέλησι 
Αντιστάσεως χού έλληνικοΰ λαού, λέγονχας 
8,χι έπιθυυ,οΰν καί δ,χι χούς συμφέρει, καί 
δχι πραγμαχικΑ δ,χι συμβαίνει. Αισιόδοξος 

σέ κωμικό βαθμό είναι δ Αρχισχράχηγος 
Πράσκα γιΑ χΐς σχραχιωχικές έπιχειρή- 
αεις. Ό μιλεΐ περί «χαχείας καταλήψεως» 
χής ’Ηπείρου μέσα σέ λίγες μέρες, άγνο- 
ώνχας δχι χδ έδαφός χης είναι χρομακχικΑ 
δύσκολο γιΑ σχραχιωχικό χειμωνιάχικο πε-

ρίπαχο μέ σύγχρονη δλοκληρωχική συνχρι- 
6ή χού έλληνικοΰ αχοαχού καί ξεχνώνχας 
χήν Αξία χού σχραχού μας, δπως αύχή είχε 
Αποδειχθή σ’ δλους χούς πολέμους. Αύχό, 
χήν δγνοιά χου γιΑ χήν ποιόχηχα χών 
Ελλήνων μαχηχών, χδ λέει μέ χήν φράσι 
χου: «Οί "Ελληνες αχραχιώχες δέν είναι 
Ανθρωποι πού θά εύχαρισχοδνχο νΑ πολε
μήσουν». Ό  Νχούχσε έξ Αλλου χονίζει χδ 
ύψηλδ ήθικδ χού σχραχού χου, χδ άσυγκρά- 
χηχο κλπ., πού Αποτελούν μύθο, δπως Α
ποδείχθηκε σχήν ’Αλβανία, καί είναι κα- 
χάλληλα μόνο γιά όπερέχχα. Πιδ κάχω 
Αποκαλύπχει χίς συνωμοχικές χου διαθέ
σεις, μ’ αύχό πού λέγει, δχι «πρέπει νά 
δημιουργήσωμεν ένα πλααχόν έπεισόδιον, 
διά χήν εισβολήν μας», καί προεξοφλεί, 
παρανοϊκά, δχι οί φυσικοί σύμμαχοί μας 
δέν ΘΑ έπέμβουν. Ό  Πράσκα έπιμένει, έ- 
πάνω σχόν φχιαχχδ άπδ χήν άχμόσφαιρα 
χ»ΰ συμβουλίου ένθουσιααμό χου, δχι θά 
μδς διαλύση, καί βεβαιώνει δχι ένα χά- 
γμα χου μπορεί νΑ κχυπήση καί μιΑ δλό- 
κληρη Ακόμη έλληνική αεραρχία. Οί 
Μπανχόλιο καί Ροάχχα θέλουν δλόκληρη 
χήν Ελλάδα δική χους, κι δ Πράσκα θριαμ- 
βολογώνχας λέγει δχι ή Ήπειρος θά κα- 
χαληφθή Αμέσως κι ή προέλασις πρδς χήν 
’Αθήνα θά ήχαν ένας περίπαχος. Πού νά 
ήξερε χί χδν περ ίμενε... Τέλος, δ Ντού- 
χσε θέλει μέν χήν ένίσχυσι χών ’Αλβανών, 
Αλλά νά μήν είναι μεγάλη, ώστε νά μήν 
νομισθή, δχι αΰχοί καχέκχησαν χήν "Ηπει
ρο. θέλει δλη χήν δόξα Αποκλεισχικά δι
κή χου. Κι έχσι έκορυφώθη χό πολεμικό 
μένος χού συμβουλίου, γιά  νά γελοιοποιη- 
θή σέ λίγο.

’Ακολούθησε μεχά 13 ήμέρες χδ ίσχορικό 
χελεσίγραφο χής Ίχαλίας πρδς χήν 'Ε λ
λάδα, σχίς πρώχες μεχαμεσονύχχιες ώρες 
χής 28ης Όκχωβρίου 1940. Χαρακτηριστι- 
κές περικοπές χού ίσχορικοΰ χής έπιδό- 
σεώς χου καί χής άπανχήσεως σχδ χελε
σίγραφο, μέ χδ δποϊο ζηχοΰσε ή Ίχαλία  
άπδ χήν Ελλάδα χήν Ανεμπόδιστη είσο
δο ιταλικών στρατευμάτων σχήν χώρας μας 
καί χήν κατοχή χης άπδ αδχά, είναι οί
Ιξής:

«Ό  ’Ιταλός πρεσβευτής σχήν ’Αθήνα, 
Γκράχοι, έφυγε άπδ χήν πρεσβεία σχίς 
2.30 ' χδ πρωί. Σχίς 3 παρά τέταρτο ήχαν 
μπροστά σχδ σπίτι χού ΜεχαξΑ σχήν Κηφι
σιά. Ό  Αρχιφύλαξ χής έκεϊ φοουρδς έκτύ- 
πηοε χδ κουδούνι, καί σχίς 3 παρά 5 ' Ανοι
ξε χήν πόρτα χού σπιτιού χου δ ίδιος δ 
Μεταξδς. Τήν στιγμή αύχή παιζόταν χδ 
Αποφασιστικό έπειαόδιο ένδς ιστορικού 
δράιιατος, πού θά έστοίνιζε χήν ζωή χ ι
λιάδων Ανθρώπων καί θά έσφράγιζε χά 
τραγικά πεπρωμένα δύο έθνών. Ή  συνομι

λία ΜεχαξΑ— Γκράχσι έκράχησε 20 λεπτά.
Ό  Γκράχσι, δχαν μπήκε σχδ σπίτι, χού 
έδωσε χδ χελεσίγραφο. Ό  Μεταξδς χδ διά
βασε Αργά. Καί κατόπιν είπεν είς χήν 
γαλλικήν (γλώσσαν συνδιαλέξεώς χους) : 
«Mais alors, c’ est la guerre (Μά, τότε, 
αύχό σημαίνει πόλεμον)». Αύχό ήχαν χό 
θρυλικό ΟΧΙ χής Ελλάδος, πρδς χδν ιτα
λικό φασισμό. Ή  'Ελλάδα Αρπαξε χδ δ- 1 
πλο, γιά  μιά Ακόμη φορά, Αποφασισμένη 
νά ζήση έλεύθερη.

Σέ λίγες ώρες κυκλοφορούσαν χά δια
τάγματα χής γενικής έπιατρατεύσεως, χά 
δποΐα είχαν δπογραφή άπδ χδν βασιλέα 
Γεώργιο Β ' καί χδ βασιλικό διάταγμα πρδς 
χδν έλληνικδ λαό, χδ δποϊο καχέληγε: 
« ...Ε ίμ α ι βέβαιος δχι δλοι οί "Ελληνες 
θά έκτελέσουν χδ καθήκον χων καί θά φα
νούν Αντάξιοι χής ένδόξου ήμών Ιστορίας 
Μέ πίσχιν είς χδν θεόν καί χά πεπρωμένα 
χής φυλής, τδ "Εθνος σύσσωμον και πειθαρ
χούν ώς είς Ανθρωπος θά άγωνισθή υπέρ 
βωμών καί έσχιών μέχρι χής τελικής Νί
κης». ’Επίσης, έκυκλοφόρησε χδ διάγγελ
μα χού Πρωθυπουργού, πού ή τελευταία 
χου παράγραφος έγραφε: «"Ελληνες, χώρα 
θά άποδείξωμεν έάν πράγματι εΐμεθα Αν
τάξιοι χών προγόνων μας καί χής έλευθε- 
ρίας, χήν δποίαν μδς έξησφάλισαν οί προ- 
πάχορές μας. "Ολον χδ Έθνος Ας έγερθή 
σύσσωμον. Άγωνισθήτε διά χήν πατρίδα, 
τάς γυναίκας, χά παιδιά σας καί τάς ίε- 
ράς μας παραδόσεις. Νύν ύπέρ πάντων δ 
Αγών».

Ή  θρυλική άπάνχησις χής Ελλάδος σχό 
ιταλικό χελεσίγραφο έπροκάλεσε χήν γ ε 
μάτη θαυμασμό γιά  χήν πατρίδα μας κα- 
χάπληξι σέ δλόκληρο χδν έλεύθερο κόσμο.
Τδ γεγονός χής έλληνικής άρνήσεως ήχαν 1 
Αντάξιο χής έλληνικής ιστορίας. Ή  'Ε λ
λάς είπε χό ΟΧΙ, ένώ οί δυνάμεις χού 
Άξονα ήσαν πανίσχυρες καί νικήτριες, καί 
κανένα κράτος, μέχρι τότε, δέν χά κατά- 
φερε νά χούς άντισταθή. Ή  πατρίδα-μας,
Αν καί πολύ μικρή σχήν έκχασι, σχόν πλη
θυσμό καί σχήν πολεμική ισχύ, έχόλμησε 
νά εϊπή χδ ΟΧΙ, γιατί ένοιωθε τεράστια 
σέ ψυχική δύναμι καί ήθικδ μεγαλείο, πού 
χά Αντλούσε άπδ χήν πολυχιλιεχή ένδοξη 
ίσχορία χης. Πάρα πολλές προσωπικότητες 
καί πολλά κράτη ύμνολόγησαν χόχε Ανε
πιφύλακτα χδ Αφθαστο έλληνικδ θάρρος.

"Οταν χίς πρώχες πρωινές ώρες χής 28 
’Οκτωβρίου 1940 δ ιταλικός στρατός έπέ- 
ρασε, μέ έπιθετικούς σχηματισμούς χά 
έλληνικά σύνορα, έκυκλοφόρησε άπδ χό 
έλληνικδ Γενικό Στρατηγείο τδ πρώτο «πο
λεμικόν Ανακοινωθέν»: «Αί ίχαλικαί στρα- 
τιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν άπδ χής 
5.30 ' π.μ. σήμερον χά ήμέτερα τμήματα 
προκαλύψεως χής έλληνοαλβανικής με
θορίου. Αί ήμέχεραι δυνάμεις Αμύνονται χού 
πατρίου έδάφους». Τδ σπαρτιατικό αύχό 
μήνυμα έκαμε νά συγκλονισθή σύσσωμη ή 
Ελλάδα, καί οίσχρηλάχησε χούς πάντες 
γιά μιά λυσσαλέα άνχίαχασι.

Τδ ίδιο πρωί, πολύ νωρίς, οί σειρήνες ι 
ξύπνησαν Απότομα χούς ’Αθηναίους. Ή  εΐ- 
δησις γιά χδν πόλεμο μεταδόθηκε σάν Α
στραπή σέ δλους. Σέ λίγο δλόκληρη ή 
Ελλάδα ήξερε χό τρομερό νέο.

"Ενας Αληθινός πανζουρλισμός έθνικού 
μεγαλείου έπλημμύρισεν Απ’ Ακρου σ’ Α- 
κρον δλόκληρη χήν χώρα μας. "Ολοι οί 
"Ελληνες Αδελφωμένοι είχαν μία μόνη 
σκέψι: ν’ άνχισχαθοΰν μέχρις έσχάχων 
αχούς φασίστες έπιδρομεΐς, νΑ χούς αυν- 
χρίψουν καί νά χούς ρίξουν σχήν θάλασσα.
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διεθνώς γνωστός ώς ό ιθύνων νούς τής έπιθέσεως έναντίσν τού 
Πέρλ Χάρμπορ. Δυό μέρες αργότερα, στίς 18 ’Οκτωβρίου 
1941, ρυνελήφθη ό Ρίχαρντ Ζόργκε.

Ή  άνακάλυψις τής δμάδος τίδν κατασκόπων έγινε σχεδόν 
τυχαία. Οί ’Ιάπωνες πράκτορες τής «Τόκκο» (τής ειδικής 
μυστικής άστυνομίας πού άνήκε στό υπουργείο τών ’Εσωτερι
κών) προσπαθούσαν νά έμποδίσουν τήν άνασύστασι τού κομμου
νιστικού κόμματος. Μετά άπό μιά σειρά άνακρίσεων κατόρθω
σαν νά φθάαουν, στίς άρχές τού ’Οκτωβρίου, ώς τήν Κιταμπα- 
γιάσι Τόμο, τήν μοδίστα έκείνη πού τό 1919 είχε νοικιάσει 
στό Λός Ά ντζελες ένα δωμάτιο στόν Μιγιάγκι, καί ή όποια 
είχε έπιατρέψει πρό διετίας στήν ’Ιαπωνία. Ή  Τόμο έκθέτον- 
τας στίς σποραδικές έπαφές της μέ μέλη τού άμερικανικού 
κομμουνιστικού Κόμματος, άνέψερε τό δνομα τού Μιγιάγκι, ό 
όποιος τήν έπισκέπτετο άπό καιρό σέ καιρό.

2τΙς 11 ’Οκτωβρίου τό πρωί αυνελήφθη ό Μιγιάγκι γιά 
ν’ άνακριθή γιά τΙς πιθανές έπαφές του μέ μέλη τού κομμου
νιστικού κόμματος. Ή  έρευνα πού έγινε στό σπίτι του άπο- 
κάλυψε μιά έμπιατευτική έκθεσι γιά τούς Σιδηροδρόμους τής 
Μαντζουρίας. "Οταν όδηγήθηκε στό άστυνομικό τμήμα, δ Μι- 
γιάγκι προσπάθησε νά αύτοκτονήση πέφτοντας άπό ένα πα
ράθυρο τού τρίτου δρόφου. Τό σώμα του δμως πιάστηκε στά 
κλαδιά ένός δέντρου καί γλύτωσε σπάζοντας μόνο τό πόδι του. 
Ή  άπόπειρα αύτή ξύπνησε τΙς ύποψίες τής «Τόκκο», ή όποια 
τήν έθεώρησε ύπερβολική άντίδρασι σέ μιά άπλή κατηγορία 
παλαιάς κομμουνιστικής δραστηριότητος. Πολύ ύποπτη θεω
ρήθηκε έπίσης ή Οπαρξις τής έμπιστευτικής έκθέσεως τών Σι
δηροδρόμων τής Μαντζουρίας.

Ό  Μιγιάγκι ύπεβλήθη σέ σκληρές άνακρίσεις. Ή ταν γνω
στό δτι ή «Τόκκο» δέν δίσταζε νά δολοφονή συχνά τά άτομα 
πού άνέκρινε. ’Ανάμεσα σ’ αύτά συγκαταλέγονται Ά γγλο ι καί 
’Αμερικανοί δημοσιογράφοι. 'Ο Μιγιάγκι, άδύνατος, εύαίσθη- 
τος καί φυματικός, δέν άνθεξε καί δμολόγησε τά όνόματα τών 
συνεργατών του. Ό  είσαγγελεύς, δ όποιος δέχθηκε τήν δμο- 
λογία του, άναπήδησε στό άκουσμα τού όνόματος τού Ρίχαρντ 
Ζόργκε:

— Ό  Ζόργκε; Ό  άνταποκριτής τής «Φρανκφούρτερ Τσάι- 
τουνγκ»;

Τό ένδεχόμενο φαινόταν άπίστευτο. Στίς 15 ‘Οκτωβρίου 
τήν νύχτα ή άστυνομία συνέλαβε τόν Ό ζάκι, τήν ώρα πού 
κοιμόταν. «Άπό άρκετές ήμέρες», είπε έκεΐνος άργότερα στόν 
εισαγγελέα Μιτσουσάντα Γιοσικάουα, «είχα ένα δυσάρεστο προ
αίσθημα». Τήν Παρασκευή, 17 ’Οκτωβρίου, Κλάουζεν καί ό 
Βούκελιτς συναντήθηκαν μέ τόν Ζόργκε στήν έπαυλί του. Ό  
Ρίχαρντ τούς άνακοίνωσε σκυθρωπός δτι δ «Μιγιάγκι καί ό 
Όζάκι έχουν νά φανούν δυό μέρες. Πρέπει νά τούς συνέλαβε 
ή άστυνομία. Ή  άποστολή μας δμως έχει τώρα πιά τελειώ
σει».

Ό  Κλάουζεν, δπως δμολόγησε άργότερα, τρόμαξε πολύ. 
«Έφυγα μετά άπό δέκα λεπτά. Δέν συζητήσαμε τί έπρεπε 
νά κάνωμε σέ περίπτωσι συλλήφεώς μας». "Οταν βγήκε στόν 
δρόμο κατάλαβε δτι τόν παρακολουθούσαν.

Τό πρωί τής έπομένης, Ινώ ή άστυνομία συνελάμβανε τόν 
Κλάουζεν καί τόν Βούκελιτς μαζί μέ τίς γυναίκες τους (ή 
«Τόκκο» συνέλαβε συνολικώς τριανταπέντε άτομα, δεκαοχτώ 
άπό τά όποια απέλυσε άργότερα), μιά δμάδα άστυνομικών, μέ 
έπικεφαλής τόν ύπολοχαγό Όχάσι, εισέβαλε στήν έπαυλι τού 
Ζόργκε καί διέταξε τόν κατάσκοπο νά τούς άκολουθήση στό 
άστυνομικό τμήμα γιά μιά «διαοάφησι σχετικά μέ τό τρο
χαίο δυστύχημά του μέ τήν μοτοσυκλέττα».

Ό  Ζόργκε όδηγήθηκε στό τμήμα μέ τίς παντόφλες καί 
τά νυχτικά. Ή  άστυνομία κατέσχε τίς φωτογραφικές μηχανές 
πού ύπήρχαν στήν έπαυλι, καθώς καί τούς μεγεθυντικούς φα
κούς, τήν «Επετηρίδα τής Στατιστικής Υπηρεσίας τής Γερ
μανίας» (πού χρισίμευε ώς βάσις τών κρυπτογραφημάτων τού 
κατασκόπου) καί τήν τελική έκθεσι τού Ζόργκε πρός τήν Μό- 
σΧα> μέ τήν δποία δ Ρίχαρντ άνήγγειλε στούς προϊσταμένους 
του τήν λήξι τής αποστολής του.

Ή  συσκευή τού άσυρμάτου πού χρησιμοποιούσε ή όμάς τών 
κατασκόπων ύπήρξε τό άποφασιστικό άποδεικτικό στοιχείο τής 
ένοχής τού Ζόργκε (πού είχε άλλωστε άποδειχθή καί άπό τίς 
διάφορες δμολογίες πού είχαν προηγηθή). Ή  «Κεμπέι», ή 
στρατιωτική άστυνομία τής ’Ιαπωνίας, βρισκόταν στά ίχνη τής 
δργανώαεως αύτής άπό τό 1938. Παρακολουθούσε τά ραδιο
τηλεγραφικά μηνύματα τού Κλάουζεν καί τόν ίδιο τόν Ζόργκε, 
γιατί είχε τήν ύποψία δτι «δέν έπρόκειτο περί άπλού δημο
σιογράφου».

’Εκείνοι πού έξεπλάγησαν περισσότερο άπό τήν σύλληφι 
τού Ζόργκε ύπήρξαν οί Γερμανοί. ’Αμέσως μετά τήν άφιξί του 
στήν Ιαπωνία, τό 1933, δ Ζόργκε είχε ζητήσει νά έγγραφή 
στό κόμμα τών Ναζί καί ή αίτησίς του είχε έγκριθή τήν 1η

’Οκτωβρίου 1934, μετά άπό λεπτομερείς έρευνες. Τό γεγονός 
αύτό άποδεικνύει δτι ή πανίσχυρη Γκεστάμπο δέν είχε άνα- 
καλύψει τίποτε άπό τό παρελθόν τού ήγετικοΰ στελέχους τής 
Κομιντέρν. Στά άρχεία τού Χίμλερ, στήν έδρα τής Γκεστάπο 
στό Βερολίνο, τό δελτίο μέ τό δνομα τού Ζόργκε άνέγραφε 
άπλώς: «Ρίχαρντ Ζόργκε, δημοσιογράφος. Διεύθυνσις: Τόκιο». 
Στήν γερμανική πρεσβεία στό Τόκιο καί στό ύπουργεΐο τών 
’Εξωτερικών στό Βερολίνο πίστεψαν γιά μερικές μέρες δτι 
ή σύλληφις τού Ζόργκε άπό τήν «Τόκκο» ήταν άποτέλεσμα 
παρεξηγήσεως. Ό  Ζόργκε δμως δμολόγησε.

— Έ χασα, είπε, καθώς σωριαζόταν σέ ένα κάθισμα. Γιά 
πρώτη φορά στήν ζωή μου έχασα!

Οί άνακρίσεις σχετικά μέ τόν Ζόργκε · διήρκεσαν έπάνω 
άπό τρία χρόνια. Ό  κατάσκοπος έζησε 1115 μέρες στό ύπ’ 
άριθμό 20 κελλί, στό πρώτο δροφο τών φυλακών Σουγκάμο τού 
Τόκιο. Σχεδόν κάθε μέρα ένα στρατιωτικό αύτοκίνητο τόν με
τέφερε στό δικαστικό μέγαρο γιά άνάκρισι. Μετεφέρετο φο
ρώντας χειροπέδες καί ένα μεγάλο ψάθινο καπέλλο πού τού 
έκάλυπτε τό κεφάλι καί τά πρόσωπο καί τού έπέτρεπε νά βλέπη 
χωρίς νά γίνεται θεατό τό πρόσωπό του. Στήν διάρκεια τών 
άνακρίσεων αύτών δ Ζόργκε διηγήθηκε δλη του τήν ζωή, έκτός 
άπό μερικά περιστατικά πού δέν μπόρεσαν νά διευκρινισθούν. 
Πιθανώτατα ύπεβλήθη σέ βασανιστήρια, τό ήθικό του δμως δέν 
λύγισε. Ή  συμπεριφορά του ύπήρξε πάντοτε γαλήνια καί θαρ
ραλέα. Συχνά ζητούσε νέα τού πολέμου άπό τόν διερμηνέα 
του, καθηγητή Ίκόμα. Χαμογέλασε μέ χαρά δταν τόν Νοέμ
βριο τού 1942 πληροφορήθηκε δτι τό Στάλινγκραντ άνθίστατο 
γενναία στούς Γερμανούς καί τόν ’Ιανουάριο τού έπομένου έ
τους, δταν ή πόλις σώθηκε, φίλησε τόν φύλακα μέσα στό 
κελλί του καί τόν άνάγκασε νά χορέψη μαζί του.

Στίς 15 Δεκεμβρίου 1942 δ δικαστής Νακαμούρα διέταξε 
τήν παραπομπή σέ δίκη τού Ζόργκε καί τού Ό ζάκι, μέ τήν 
κατηγορία «τής άποκαλύφεως κρατικών μυστικών», ή δποία 
άποτελούσε σοβαρώτατο έγκλημα. Ή  δίκη, πού έγινε χωριστά 
γιά κάθε κατηγορούμενο, άρχισε γιά τόν Ζόργκε τόν Μάιο τού 
1943 καί διεξήχθη «κεκλεισμένων τών θυρών»' "Ολες οί κα
τηγορίες κατευθύνονταν στήν κατασκοπευτική δραστηριότητα 
τού Ζόργκε άνάμεσα ατό καλοκαίρι καί τό φθινόπωρο τού 1941, 
δηλαδή στήν περίοδο πού προετοιμαζόταν ή έπίθεαις έναντίον 
τού ΙΙέρλ Χάρμπορ.

Ό  Ζόργκε ύπερασπίσθηκε τόν έαυτό του χρησιμοποιώντας 
πλήθος έπιχειρημάτων. Προσπάθησε μέ έπιδεξιότητα ν’ άπαλ- 
λαγή άπό τήν κατηγορία τής άποκαλύφεως «κρατικών μυστι
κών». Παραδέχθηκε τήν κατασκοπευτική δράσι του, άλλά ίσχυ- 
ρίσθηκε δτι οί πληροφορίες πού διεβίβαζε στό Βλαδ-.βοστόκ 
(πού ή κωδική όνομασία του ήταν «Βισμπάντεν») ήσαν άλλο
τε έπίσημες καί άλλοτε άνεπίσημες. Παραδέχθηκε δτι είχε 
γίνει στενός φίλος τού πρεσβευτού Ό ττ . «"Ημουν σέ θέσι», 
είπε, «νά γνωρίζω τό περιεχόμενο πολλών τηλεγραφημάτων 
καί έκθέσεων μεγάλης σημασίας. Πολλές φορές οί γνώμες πού 
έξέφραζα προκαλούσαν συζητήσεις άπό τίς όποιες διέρρεαν άλ
λες πληροφορίες».

Ή  καταδίκη τού Ζόργκε καί τού Ό ζάκι σέ θάνατο έξεδό- 
θη στίς 29 Σεπτεμβρίου 1943. Ό  Μάξ Κλάουζεν καί δ Βούκε- 
λιτς καταδικάσθηκαν σέ ισόβια δεσμά. Ή  σύζυγος τού Κλάου
ζεν "Αννα καταδικάσθηκε σέ τρία χρόνια καταναγκαστικά έρ
γα. Τόν προηγούμενο μήνα δ Μιγιάγκι είχε πεθάνει μέσα στό 
κελλί του άπό τήν παλιά του πάθησι, τήν φυματίωσι. Ό  Ζόρ
γκε καί δ Ό ζάκι ύπέβαλαν έφεαι ή δποία άπερρίφθη τούς 
πρώτους μήνες τού 1944.

Στίς 7 Νοεμβρίου τού 1944, στίς 9.30 τό πρωί, όδηγή
θηκε στήν άγχόνη ό Χοτσούμι Ό ζάκι. Δεκαοχτώ λε
πτά άργότερα δ διευθυντής τών Φυλακών Σουγκάμο μπή
κε στό ύπ’ άριθμάν 20 κελί. Άπό τόν Ζόργκε, πού δέν 
τόν περίμενε έκείνη τήν ήμέρα, ζήτησε νά τού δηλώση τό 
δνομα, τήν ήλικία καί τό έπάγγελμά του. Μετά, «κατά διατα
γή τού ύπουργοΰ Δικαιοσύνης», τού άνακοίνωσε δτι τό ίδιο 
έκείνο πρωί θά δδηγεΐτο στήν άγχόνη. Μέ τά χέρια κλεισμένα 
στίς χειροπέδες καί τό κεφάλι σκεπασμένο προχώρησε ψύχραι
μος καί εύθυτενής στό κελλί τών έκτελέσεων, ένα μεγάλο ψη
λοτάβανο δωμάτιο, χωρίς παράθυρα.

Ό  είσαγγελεύς Γιοσικάουα βεβαιώνει δ,τι πρίν άνέβη στήν 
άγχόνη, ό Ζόργκε φώναξε «Τρία ζήτω γιά τόν έρυθρό στρατό 
καί τό κομμουνιστικό κόμμα τής Σοβιετικής Ένώσεως». Ά λλοι 
μάρτυρες ύποστηρίζουν δτι περιορίσθηκε νά πή στούς δεσμο- 
φύλακές του: «Σας εύχαριστώ γιά τίς περιποιήσεις σας».

Στίς 10.20 ή καταπακτή τής άγχόνης άνοιξε κάτω άπό 
τά πόδια τού Ζόργκε καί τό σώμα του παρέμεινε κρεμασμένο 
έπί ένα τέταρτο τής ώρας. Τό πτώμα του, πού κανείς δέν τό 
ζήτησε, τάφηκε στό νεκροταφείο τού Ζοσιγκάγια.

G. Μ.



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ

« Π Α Ρ Ε

ΜΙΑ ΑΜΑΞΑ 
ΚΙ ΕΛΑ!»

Ο ΡΟΣ βρισκόταν γιά  πρώτη φορά στή 
ζωή του σέ δύσκολη θέαι. Τδν είχαν 

καλέσει νά διαλευκάνη ένα έγκλημα. Τού 
είπαν δτι τό μόνο πού έλειπε ήταν τό πτώ
μα.

"Ολα τά άλλα στοιχεία ύπήρχαν. Μόνο 
τό πτώμα...

Έ τσ ι τοΟ είχαν πή. ’Αλλά ό Ρός δέν 
άργησε νά καταλάβη δτι τό πτώμα πού 
τούς χρειαζόταν ήταν τό δικό του πτώμα! 

Προσπάθησε νά φαίνεται ψύχραιμος.
— Καί πότε άκοιβώς άντιληφθήκατε τήν 

έξαφάνισι; ρώτησε τόν Βάργκας.
—Χθές τό βράδυ. Είδα πού δέν γύρισε... 

Βέβαια μπορεί νά τού συνέβη τό κακό πιό 
νωρίς.

— Δηλαδή;
— Έ λειπ ε άπδ τό πρωί...
—Μά δέν βγαίνει ποτέ έξω; Δέν ήταν 

φυσικό νά λείψη μιά μέρα άπό τό σπίτι;
— "Οχι. Δέν έβγαινε έξω παρά μόνο πο

λύ σπάνια. Καί πάλι γυρίζει άμέσως!
Κούνησε τό κεφάλι του. Κ ι’ άν τού έ

λεγαν άλήθεια;
’Αλλά δέν μπορούσε νά ξέρη. Δέν μπο

ρούσε νά είναι βέβαιος. Ό  Ρός δέν μπορού
σε νά κάνη τίποτα πρίν βεβαιωθή πέρα 
άπό κάθε άμφιβολία.

— "Ηταν παράξενος άνθρωπος, είπε δ 
δεύτερος. Σπάνια μάς μιλούσε καί γενικά 
ήταν... ήταν...

— ’Ακοινώνητος.
— ’Ακριβώς, άκοινώτητος.
— Γιατί;
— Δέν ξέρω.
ΟΙ δυό τους κοιτάχτηκαν καί χαμογέ

λασαν. Ό  Ρός δέν καταλάβαινε. 'Γπήρχε 
έπιτέλους ή δέν ύπήρχε αύτός δ Τζάκ 
Ρόνσον;

ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ καλέσει νά «διαπιστώση» 
τήν έξαφάνισι τού αυναιτέρου τους, 

τού Τζάκ Ρόνσον. Ό  Βάργκας καί δ Στούρμ 
δ ένας Ισπανικής καί δ άλλος γερμανικής 
καταγωγής, είχαν χάσει, λέει, τό συνε
ταίρο τους.

"Ηταν ένας πολύ άφελής άνθρωπος, τού 
είπαν, καί πολύ άναθός. θά ήταν εύκολο 
νά χαθή σέ μιά τόσο μεγάλη πόλι δπως 
τό Ρόστον.

Μά γιατί.
Γιατί; Δέν μπορούσε νά καταλάβη. Για

τί «χάθηκε» δ Ρόνσον; θά μπορούσε κάλ- 
λιστα νά είχε πάει περίπατο ή νά έκανε 
έπίακεψι σέ κάποιον γνωστό του. ’Αλλά 
ot δυό άλλοι συνεταίροι ήταν κατηγορημα
τικοί :

—Δέν έβγαινε ποτέ νά πάη περίπατο. 
Δέν είχε κανέναν γνωστό στήν πόλι.
Τί συνέβαινε λοιπόν; Τό μυστηριώδες 

αύτό πρόσωπο, δ Τζάκ Ρόνσον, δέν ήταν 
καταχωρημένος στά βιβλία τής άστυνομίας 
τού Ρόστον. "Ηταν καινούργιος στήν πόλι. 

—Πώς τδν γνωρίσατε;
— "Ω, έτυχε νά μπή μιά μέρα στό κα

τάστημα μας στήν γειτονική πολιτεία.
— Τί ήθελε;
—Ν’ άγοράαη έμπόρευμα.
—Καί τί έγινε;
'Ο Στούρμ άγανάκτησε:
— Γιατί δλες αύτές οί έρωτήσεις;
— Στούρμ, μέ καλέσατε νά έξιχνιάσω 

μία μυστηριώδη έξαφάνισι, Ισως ένα έγ 
κλημα. Λοιπόν, έχω κάθε λόγο νά σάς ρω
τήσω.

Μιά άστραπή πέοασε άπδ τό βλέμμα του. 
— "Αν δέν θέλετε νά μού πήτε, θά φύ

γω. θά συνεχίσω άλλού τΙς έρευνες.
Ό  Βάργκας άρχισε πάλι τά καλοπιά

σματα.
—Κύριε άστυνόμε, κύριε σερίφη... Μή 

μάς άφήαετε έτσι. Έχουμε τήν άνάγκη 
σας, δέν τό βλέπετε: Χάσαμε τόν συνεταί
ρο μας, τδν καλύτεοο φίλο μας!

"Ηταν τρελλός; Τί κωμωδία ήταν αύτή; 
Είχε μπή, λοιπόν, στό κατάστημά τους, 

τού είπαν, νά άνοράση δίχτυα. "Ηταν, 
είπε, έμπορος ψαριών και θά είχε συχνά 
άνάγκη άπό τά προϊόντα πού είσήγε ή 
άντιπροσωπεία τους.

Κάθησε κάμποση ώρα και συζήτησε μα
ζί τους, έγιναν φίλοι καί τελικά άποφά- 
σισαν νά τόν κάνουν συνεταίρο.

Μερικά άπό τά άλιευτικά του έβγαιναν 
στήν άνοικτή θάλασσα. "Εφταναν μέχρι 
τήν ’Ιαπωνία. Τί θά τόν έμπόδιζε νά πα- 
ραλαμβάνη άπ’ εύθείας τά δίκτυα άπό έκεΐ 
καί νά τά φέρνη στό κατάστημά τους; 
"Ετσι, συμφώνησαν καί οί τρεις, θά γλύ
τωναν μεγάλο μέρος τού κόστους μετα
φοράς.

“Ολα αύτά ήταν άνοησίες, σκέφθηκε δ 
Ρός. Άπό τήν μιά τού περιέγραφαν τδν 
Ρόνσον σάν ένα άνθρωπο άφελή, άγαθό,

πού ήταν ικανός νά χαθή μέσα σέ μιά 
πόλι σάν τό Ρόστον—δέν ήταν δά καί τό
σο μεγάλη—καί άπό τήν άλλη τού έλεγαν 
δτι δ Ρόνσον είχε δλόκληρο στόλο άλιευ- 
τικών πού ταξίδευε μέχρι τήν ’Ιαπωνία.

Τί έπρεπε νά σκεφθή κανείς; Τί έπρεπε 
νά κάνη δ Ρός;

Μιά ώ-α είχε πού κουβέντιαζε μαζί τους. 
Μιά ώρα καί δέν έβγαζε νόημα.

"Η μάλλον... είχε άρχίσει νά καταλα- 
βαίνη.

Τόν είχαν φέρει έδώ γιά νά τόν σκο
τώσουν. "Ηταν μερικοί μήνες τώρα, πού 
ό ύπόκοσμος τού Ρόστον είχε ξεσηκωθή 
έναντίον του. Τρεΐσ φορές τόν τελευταίο 
καιρό είχαν γίνει άπόπειρες έναντίον τής 
ζωής του.

’Αλλά στό φώς τής ήμέρας, σέ δημο
σίους χώρους, ήταν δύσκολο νά τόν βγά
λουν άπό τήν μέση.

«’Ενώ έδώ...», σκέφτηκε.
Κοίταξε γύρω του. Ό  Στούρμ είχε φρον

τίσει νά κατεβάαη τά ρολά. Στό βάθος τού 
καταστήματος, δ Βάργκας, πού ήταν καί 
ό πιό έγκληματικός άπό τούς δύο, θά 
μπορούσε μιά χαρά νά τόν καθαρίση.
Μέ περίστροφο ή μέ τά χέρια; σκέφθηκε.

’Αλλά γιατί τόν ταλαιπωρούσαν τόσην 
ώρα; Ένοιωθε σάν ήλίθιος—έπειδή ήταν 
μόνος.

Τί τόν είχε πιάσει καί δέν πήρε μαζί 
του τόν Σόλ; Ά ν  δ Σόλ ήταν έδώ, δλα θά 
ήταν άπλούστερα.

Ό  Σόλ θά μπορούσε νά χιμήξη έπάνω 
στόν Βάργκας, καί τότε δ Ρός θά κανόνιζε 
τόν Στούρμ.

Καί οί δυό τους είχαν άπασχολήσει πολ
λές φορές τήν άστυνομία, καί οί δυό τους 
είχαν πελάσει κατά καιρούς άπό τίς φυ
λακές τού Ρόστον. Οί άπάτες καί οί έκβια- 
σμοί ήταν ή ειδικότητά τους.

Καί αύτός δ άνόητος είχε πιστέψει στήν 
άρχή, δτι αύτή τή φορά τού έλεγαν τήν 
άλήθεια! θά  είχαν νά τού άναγγείλουν 
κάποια πραγματική έξαφάνισι!

Τού μιλούσαν, δμως, γιά ένα πρόσωπο 
πού δέν θά μπορούσε νά όπάρχη... Κάποιο 
πρόσωπο άπό άλλη πόλι. ‘Ο Ρός έκανε 
ένα τηλεφώνημα στόν Σόλ στήν άρχή τής 
συζητήσεως, καί τού ζήτησε νά τηλεφωνή- 
ση στήν γειτονική πολιτεία καί νά διαπι-
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ατώαη άν ύπαρχε στήν άστυνομία έκεί κα
νένα στοιχείο γιά τόν Ρόνσον.

Οί δύο συνεταίροι δέν είχαν νά τού ποΰν 
τίποτε δλλο. Δέν ήξεραν, λέει, τίποτε γιά 
τδ παρελθόν τού Ρόνσον. Ή  συμφωνία τους 
ήταν άκόμη άνεπίσηση, καί 6 Ρόνσον δέν 
είχε δική του κατοικία. Έμεναν στό Τδιο 
σπίτι καί οί τρεις, 6 Ρόνσον ήταν άκόμη 
φιλοξενούμενος.

— Είμαστε καί οί τρεις έργένηδες, έχου
με τήν ίδια έπιχείρησι, μάς άπασχολούν 
τά ίδια προβλήματα. Μόνο πού αύτός 6 
Ρόνσον, είναι δπως σάς είπα, λ ίγο  μυ- 
στήριος.

*·*
Τ"' Ο ΠΡΩΤΟ του τηλεφώνημα στόν Σόλ 

είχε προκαλέσει τήν δυσφορία τους. 
Τό δεύτερο μπορούσε νά κάνη τό ποτήρι 
νά ξεχειλίση. ’Αποφάσισε νά μήν κινηθή.

’Αλλά μέσα στό μυαλό του ξεκαθάριζε 
σιγά - σιγά μιά μεγάλη άλήθεια: Ο Ρόν
σον δέν ύπΐ^νε!

Δέν ύπήρξε ποτέ. "Ολη αύτή ή Ιστορία 
ήταν μιά έπινόησι τών δύο άπατεώνιον γιά 
νά τόν παρασύρουν τέτοια ώρα στό άντρο 
τους. Τό πέτυχαν.

Τώοα δέν άπέμενε παρά νά τόν βγάλουν 
άπό τή μέση. Αύτό δέν θά ήταν καί τόσο 
δύσκολο. Ή  χώρα ήταν γεμάτη άπό άν- 
θρώπους πού γύριζαν έδώ κ ι’ έκεϊ φυγόδι- 
κοι. Δύο παραπάνω...

θά τόν έξόντωναν καί μετά θά έκλει
ναν τό μαγαζί αύτό —προκάλυμμα τών 
παρανόμων έπιχειρήσεών τους καί θά έ
φευγαν, ώσπου νά ριζώσουν καί πάλι, ά
γνωστοι υεταξύ άγνώστων, σέ κάποια άλ
λη πολιτεία.

"Αν, δμως, αύτός ήταν δ σκοπός τους, 
γιατί χρονοτριβούσαν;

Γιατί! "Ηταν τόσο ά π λ ό ...
ΟΙ συλλογισμοί τού Ρός τόν ώδηγού- 

σαν στό άναπόφευκτο συμπέρασμα. Οί άν
θρωποι αύτοί δέν είχαν τήν τόλμη νά τόν 
σκοτώσουν!

Καθισμένοι δπως ήταν πίσω άπό τόν 
πάγκο, καί τόν κοίταζαν νά καπνίζη ήρε
μα τήν πίπα του άπό τήν άλλη μεριά, 6 
Βάργκας καί δ Στούρμ δέν μπορούσαν νά 
κρύψουν τήν άνησυχία τους, πού δέν όφει- 
λόταν βέβαια στό δτι έφυγε—καί χάθηκε 
—δ Ρόνσον!

’Α λλά.. .  αέ τί;
Τινάχτηκε έλαφρά στήν καρέκλα του, 

καθώς πέρασε άπό τό μυαλό του ή σκέψι:
«Τόν περιμένουν!».
Σίγουρα αύτό ήταν! Ό  φονιάς δέν θά 

ήταν ούτε δ Βάργκας, ούτε δ Στούρμ. Ό  
φονιάς θά ήταν δ Ρόνσον— ή ό δήθεν 
Ρόνσον—πληρωμένος άπό τούς δύο γκάγκ- 
στερ!

—Μπορώ νά κάνω ένα τηλεφώνημα;
Κοιτάχτηκαν. Ό  ένας χαμογέλασε κα- 

θησυχαστικά στόν άλλο. Δέν ήταν δυνατόν 
νά ξέρη .. .  Δέν τού είχαν πή τ ίπ οτε .. .

—-Γιατί δχι; είπε δ Στούρμ.
Σήκωσε τό άκουστικό.
—Τόν Σόλ.
Ή  γνώριμη φωνή τού Σόλ.
— Σόλ, έγώ τελείωσα. Δέν έχω τίποτε 

άλλο νά ρωτήσω αύτούς τούς κυρίους. 
Στείλε τήν άμαξα νά μέ πάρης.

Κι’ έκλεισε.
— "Αμαξα;
Ό  Βάργκας φαινόταν άνήσυχος.
—Μέ άμαξα θά σάς πάρουν;
— "Ω, γέλασε 6 Ρός. Έχουμε ένα παληό 

τζίπ στήν άστυνομία. Τό λέμε άμαξα!..
’Αλλά δ Σόλ ήξερε καλά τό σύνθημα

πού είχαν καθιερώσει μεταξύ τους. "Ηξερε 
πώς έπρεπε νά τρέξη σάν άστραπή, μ’ ένα 
περιπολικό γεμάτο άστυνομικούς. «"Αμα
ξα...», δ Σόλ ήξερε δτι άρχιζε μιά άκόμη 
μεγάλη έπιχείρησι.

*

Τ-*■ ΗΝ ΣΤΙΓΜΗ πού τό αύτοκίνητο μέ 
τόνΣόλ καί τούς άλλους φρενάρησε στριγ
γλίζοντας μπροστά στά κατεβασμένα ρολ- 
λά, ό Βάργκας είχε δή κιόλας άπό μέσα 
τήν σκιά τού Ρόνσον πού περίμενε νά τού 
άνοίξουν.

Σέ ένα δευτερόλεπτο, δ Σόλ, τόν είχε 
άρπάξει άπό τούς ώμους, τόν είχε φιμώ
σει καί τού κρατούσε τά χέρια πίσω άπό 
τή ράχη.

Ό  άνεπαίσθητος θόρυβος έκανε τόν Ρός 
νά τιναχθή. Ό  Στούρμ δέν είχε καταλάβει 
άκόμη τί γινόταν.

Σάν άστραπή, τό κατάστημα γέμισε άπό 
άστυνομικούς. Ό  Σόλ, πού κρατούσε άκόμη 
τόν έπισκέπτη, γύρισε ένα διακόπτη καί 
δ χώρος πλημμύρισε άπό φώς.

Ό  Άράπης! μουρμούρισαν δλοι.
Ή ταν ό πιό καταζητούμενος φονιάς τής 

πολιτείας. "Ενας έπικίνδυνος έπαγγελμα- 
τίας πού δέν είχαν καταφέρει ποτέ νά τόν 
συλλάβουν.

"Ηταν μιγάς καί ζούσε στό περιθώριο 
τού κόσμου, άκόμη καί τού ύποκόσμου. 
Εμφανιζόταν μόνον βπου ύπήρχαν άρκετά 
λεφτά γιά τήν τσέπη του, γιά  νά σκοτώση, 
νά πληρωθή καί νά έξαφανισθή καί πάλι.

Τώρα δέν είχε προλάβει τίποτε άπ’ 
αύτά.

SAM HALMAN
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>1 ^α|?ις To aaj^pov e^eoc 

ε,κ |Αβθ ’ υ|Ίων.

+  Ο^Ούον^ανΤινδοοόλεως^ΗροΗΤριος / 

§Τίχαη_>ρος c sp o g O e o v  e o x& h Q

Απαντητική ευχαριστήριος έπιστολή 
τής Α.Θ.Π. τοϋ Πατριάρχου Κων /λεως 
πρός τόν κ. ’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πό

λεων.

668



Π Ο Ι Ν Α Ι  Ε Π Ι Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Α Ι  Ε Ι Σ  Τ Ο Υ Σ  Π Α Ρ Α Β Α Τ Α Σ  Τ Ο Ν  Ν Ο Μ Ο Ν
ToC Ύπ. Α - κ. ΣΑ Ρ . Α Ν Τ Ο Ν Α Κ Ο Υ

Πρός συμπλήρωοιν τών όσων προη
γουμένως έΕετέθησαν περί τών έν Βυ- 
Ζαντίψ 'Αστυνομικών θεσμών, είναι ά- 
ναγκαία, ώς έχουοα άμεσον μέ τό άστυ- 
νομικόν έργον σχέσιν, μία σύντομος 
θεώρηοις τών έπιβαλλομένων ύπό τών 
δικαστηρίων καί τών 'Αστυνομικών άρ- 
χόντων ποινών. 'Απαραίτητος ωσαύτως 
τυγχάνει, ώς έχουσαν άμεσον έπίσης μέ 
τό άστυνομικόν έργον σχέσιν καί ή γνώ- 
σις τών γενικών άρχών καί τής έΕελί- 
Εεως τής ΒυΖαντινής Νομοθεσίας, ή 
όποια άποτελεϊ έν έκ τών σημαντικωτέ- 
ρων έπιτευγμάτων του μεσαιωνικού μας 
πολιτισμού. Καί έν πρώτοις αί ποιναί. 
Είναι χαρακτηριστική έν προκειμένω ή 
διοκρίνουσα τό ΒυΖαντιακόν Ποινικόν 
Δίκαιον αύστηρότης. Παρά τήν ισχυρόν 
έπίδρασιν τού Χριστιανισμού καί τής 'Ελ
ληνικής φιλοσοφίας προβλέπονται ποι- 
ναί, αί όποϊαι κρινόμεναι ούχί μόνον 
πρός τά σημερινά, άλλά καί πρός τά 
τής έποχής έκείνης δεδομένα, είναι ά- 
ληθώς εις ώριομένας περιπτώσεις έΕον- 
τωτικαί.

Ή  αύστηρότης αϋτη χαρακτηρίζει ι
διαίτατα τήν νομοθεσίαν τού 'Ιουστινια
νού, ή όποια πολλάκις προβλέπει ποινάς 
αύστηροτέρας καί έκείνων, αί όποϊαι διά 
τά αύτά έγκλήματα ήπειλοΰντο ύπό τής 
Ρωμαϊκής νομοθεσίας τών πρό τού Α- 
δριανοϋ καί τού 'Αντωνίου τού Εύσεβοϋς 
χρόνων. Ή  περί ής ό λόγος ιδιαιτέρα 
αύστηρότης άνεφέρετο κυρίως εις τά 
περί τά ήθη έγκλήματα, έπί τών όποιων 
ιδιαιτέρως έντονος ύπήρΕεν ή έπίδρα- 
σις τού Χριστιανισμού «τόν όποιον ή ά- 
μαρτωλή Ζωή τών είδωλολατρών ώθού- 
σε πρός άγριον σχεδόν πουριτανισμόν». 
Αί ύπό τής Ιουστινιάνειου νομοθεσίας 
προβλεπόμεναι ποιναί έτροποποιήθησαν 
ριΖικώς έπί τής βασιλείας Λέοντος Σ Τ ' 
τού Σοφού (865 — 912). Τότε οί νόμοι 
τού μεγαλοφυούς Ιουστινιανού άνεθεω- 
ρόθησαν έπί «τό φιλανθρωπότερον». Εις 
τήν άρχήν τού νέου κειμένου άνεφέρον- 
το χαρακτηριστικώς τά έΕής: * 'Ε  κ λ Ο

Υ ή τ ώ ν  ν ό μ ω ν  έ ν  ο υ ν -  
τ ό μ ψ. Γενομένη παρά Λέοντος καί 
Κωνσταντίνου τών σοφών βασιλέων, άπό 
τών 'Ινστιτούτων, καί τών Διγέστων 
καί τού Κώδικος, καί τών Νεαρών τού 
μεγάλου 'Ιουστινιανού διστάΕεων' καί 
έπιδιόρθωσις εις τό φιλανθρωπότερον' 
έκτιθείσα μηνί Μαρτίω, ίνδικτιώνος θ ', 
άπο κτίσεως κόσμου έτει στμΖ'».

ΕΙδικωτερον διά τών νέων διατάΕε- 
ων οί άκρωτηριασμοί π.χ. άντικατέστη- 
σαν τήν θανατικήν ποινήν, τήν όποιαν 
ώριΖαν οί νόμοι τού 'Ιουστινιανού «Αί 
ποιναί, γράφει ό "Εσσελιγκ, έπεβάλλον- 
το μετά τίνος μετριότητος. Λ.χ. γνωρί- 
Ζομεν, ότι δέν έΕωρύσσοντο οί οφθαλ
μοί τού καταδικασθέντος εις τύφλωοιν, 
άλλ' ήναγκάΖετο οϋτος νά κράτη έπ' ώ- 
ρισμένον χρόνον τούς Οφθαλμούς ύπε- 
ράνω λεκάνης περιεχούσης άνθρακας 
πεπυρακτωμένους. Διά τού τρόπου τού
του, δέν έτυφλοϋτο μέν, άλλ' ή δρασίς 
του καθίστατο τοσοΰτον άσθενής, ώστε 
δέν ήτο πλέον έπικίνδυνος έγκληματίας. 
Ή  δέ άποκοπή τής ρινός ή τής γλώσσης 
φαίνεται, άτι περιωρίΖετο συνήθως εις 
στίγμα, τό όποιον ένεκολάπτετο διά 
καυτού σιδήρου, ή εις έναρΕιν μόνον 
άκρωτηριασμοΰ. Καί τό γράμμα καί τό 
πνεύμα τής Αγίας Γραφής έπέβαλεν 
όσω τό δυνατόν όλιγοτέραν έφαρμογήν 
τής θανατικής ποινής».

'Εάν προσπαθήσωμεν νά ταΕινομήσω- 
μεν τάς ύπό τού ΒυΖαντινοϋ δικαίου κα- 
τογιγνωσκομένας ποινάς, είναι δυνατόν 
νά διακρίνωμεν ταύτας εις τάς κεφαλι- 
κάς λεγομένας ποινάς, εις τάς ποινάς 
τάς συνεπαγομένας στέρησιν τής έλευ- 
θερίας, εις τάς χρηματικός ποινάς καί 
τέλος εις τάς άτιμωτικάς ποινάς, του- 
τέστιν τάς προσβαλούσας τήν τιμήν τού 
δράστου. Περί έκατέρας έκ τών ώς άνω 
κατηγοριών ποινών δύνανται νά λεχθούν 
τά άκόλουθα.

Α. ΚΕΦΑΛΙΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ.
Κεφαλική ποινή, κατά τόν όρισμόν

τού ΒυΖαντιακοϋ Δικαίου είναι «ή έπά- 
γουσα τη κεφαλή καί τφ δλψ σώματι 
τού άμαρτάνοντος κάκωσιν, οϊον κεφα
λής άποτομήν, ρινός άφαίρεσιν, χειρός 
ή άλλου τινός, μέλλους άποκοπήν». Εις 
τάς κεφαλικάς ποινάς, δύνανται κατά 
ταύτα νά συμπεριληφθοϋν ή ποινή τού 
θανάτου, ή χειροκοπία, ή τύφλωσις, ή 
γλωττοκαπία, ή ώτοκοπία, ή καυλοκοπία 
καί ή ρινοτομή.

α) Ή  θανανική ποινή.
Ώς καί σήμερον ή άφαίρεσις τής Ζω

ής τού έγκλημοτίου έθεωρεϊτο καί κατά 
τήν άποοχολοϋσαν ήμάς έποχήν ή βα- 
ρυτάτπ τών ποινών. Ή  έκτέλεσις έγέ- 
νετο συνήθως δΓ άποκεφαλισμού μέ Εί- 
φος, άλλά καί διά σταυρώσεως καί διά 
πυράς καί διά Ζέοντος ΰδατος, οπανιώ- 
τερον δέ, διά ρίψεως εις τά θηρία. 
Πλεϊσται είναι αί περιπτώσεις κατά τάς 
όποιας ήπειλεϊτο ή έσχότη τών ποινών. 
Συνήθως όμως διά τούτης έτιμωροϋν- 
το οί έΕής:

1. Ο ί  έ π ι β ο υ λ ε υ θ έ ν τ ε ς  
τήν Ζωήν τού Αύτοκράτορος ή μέλους 
τής Βασιλικής οίκογενείας(’ ).

2. Ο ί  π ρ ο δ ώ σ α ν τ ε ς  καθ' 
οίονδήποτε τρόπον τήν πατρίδα.

3. Ο ί  έ κ  π ρ ο θ έ σ ε ω ς  
άνθρωποκτόνοι. «Ό  φονεύς έκουσίως, 
οίασδήποτε ήλικίας έστί, Είφει τιμωρεί- 
σθω»(2).

4. Ο ί  δ Γ  ά κ ο υ σ ί α ν  άρπα- 
γήν γυναικός κατηγορηθέντες, έάν αύτη 
έλαβε χώραν διά τής χρήσεως όπλων. 
«Οί άρπάΖοντες γυναίκας, είτε άρραβω- 
νιασμένας, έλευθέρας, χήρας, εύγενεϊς 
ή σκλάβας, καλόγρηες, έάν μέ όπλα κά
νουν τούτο, νά κόπτωνται τήν κεφα- 
λήν-(3).

5. Ο ί  α ί μ ο μ ί κ τ α ι  προ-
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κειμένου περί στενών συγγενών. «Oi αί- 
μομίκται, είτε Γονείς μέ παιδία τους, ή 
Παιδία μέ Γονείς τους, 'Αδελφοί μέ ά- 
δελφάς ομιχθώσι, νά κόπτεται ή κεφα
λή τους»(4).

6. Ο I λ η σ Υ α ί. Τόν ληστήν 
ήδύνοτο ό οίοσδήποτε νό φονεόση. Συλ- 
λαμβανόμενος έπρεπε πρός παραδειγμα
τισμόν νά θσνατωθή εις τόν τόπον δια- 
πράΕεως τού έγκλήματος. «Ό  ληστεύ- 
ων καί ένέδρας ποιων, καί φονεύων έν 
ώ κρατείται τόπω, φουρκιζέσθω»(5).

7. Ο Ι  κ λ έ π τ α ι, έάν εις 
τήν πράΕιν των προέβαινον διά τής χρή- 
σεως όπλων, ή έάν, προηγουμένως έ
θεσαν πΰρ, προκειμένου νά έπιτύχουν 
τού σκοπού των. «’Εκείνον όπου κλέπτει 
τάς νύκτας μέσα εις πόλιν, ή χώραν, 
δέν έχει έΕουσίαν νά τόν φονεόση κα
νείς πάρεΕ μόνον έάν βαστά άρμα
τα» (6). «Οί διά τινας έχθράς ή άρπα- 
γάς πραγμάτων ή έμπρησμόν έν πόλει 
ποιοϋντες, πυρί παραδιδόσθωσαν»(7).

8. Ο Ι  φ α ρ μ α κ ο I, οί κατα
σκευάζοντας δηλαδή δηλητήρια προκει
μένου νά τά χρησιμοποιήσουν έναντίον 
τών έχθρών των, ή νά τά πωλήσουν 
πρός τόν αύτόν σκοπόν.

9. Ο ί  θ υ σ ι ά ζ ο ν τ ε ς  εις 
τά είδωλα «Μάντεις θύοντες εις τά εί
δωλα, κόπτωνται τήν κεφσλήν».

10. Ο ί  έ π ι κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι  
τούς δαίμονας πρός βλάβην ανθρώπων.

«Οί τά στοιχεία ταράσσοντας, ή τούς έ- 
χθρούς αύτών διά δαιμόνων φονεύοντας 
θποίοις άναιροϋνται»(β).

11. Ο ί μ ό γ ο ι.(9).

12. Ο ί ή ν ί ο χ ο ι τού 'Ιππο
δρόμου, οί χρησιμσποιοϋντες φυλακτά, 
καταφεύγοντες εις μαγικά μέσα, ϊνα οϋ- 
τω νικήσουν τούς άντιπάλους των.

13. Ο ί τ υ μ β ω ρ ύ χ ο ι ,  έάν 
τό έγκλημά των διέπραΕαν ένοπλοι «Οί 
δέ τυμβωρυχούντες, εί μεθ' όπλων, 
κεφαλικής τιμωρούνται' εί δέ χωρίς ό
πλων, μέχρι μετάλλων» ('° ). Μεταγε- 
νεστέρως ή ποινή τού θανάτου μετεβλή- 
θη εις χειροκοπίσν. Μέ θάνατον έτιμω- 
ρούντο έπίσης, θεωρούμενοι ώς τυμβω
ρύχοι, όχι μόνον οί άφαιρούντες πολύ
τιμα έκ τών νεκρών άντικείμενα, άλλά 
καί έΕάγοντες τά τεθαμμένα σώματα ή 
τά όστα, έφ' όσον οί δράστοι ήσαν τα
πεινοί.. (Δούλοι κλπ.), «. . ,οί δέ τά λεί
ψανα ή όστά μετακινοϋντες, εύτελεϊς 
μέν όντες άκρως τιμωρούνται»

14. Ο ί  θ α ν α τ ώ σ α ν τ ε ς  
τόν δούλον των διά πυράς ή δηλητηρίου, 
ή θουνευρήσαντες εις τοιοϋτον βαθμόν, 
ώστε νά άποθάνη, έάν βεβαίως εις τήν 
τελευταίαν περίπτωσιν ό δαρμός δέν ά- 
πέβλεπεν εις τόν σωφρονισμόν. «Έάν 
δείρη κανείς τόν δούλον του μέ λουριά, 
ή μέ ραβδία διά νά τόν σωφρονήση, καί 
συμβή καί άποθάνη όπό τόν δαρμόν έ- 
κεϊνον, δέν κατακρίνεται διά φονεύς' εί 
δέ καί τόν έπαίδευσεν έΕω άπό τό μέ-

τρσν ή τόν έφορμάκωσεν, ή τόν έκαυ- 
σεν κστοδικάζεται ώς φονεύς» ( '7 )

15. Ο ί  ύ π ο β ο η θ ο ΰ ν τ ε ς  
τήν άρπαγήν τής κυρίας των δούλοι έ- 
καίοντο, ώς έπίσης καί οί μετά τής κυ
ρίας των συνευρισκόμενοι.

16. Ο ί μ ο ι χ ο ί ,  ό άνήρ καί ή 
γυνή, καταλαμβανόμενοι έπ' αύτοφώρω 
ύπό τού πατρός ή τού συζύγου τής μοι- 
χαλίδος, έφονεύοντο « Εάν εύρεθή άν
θρωπος κοιμώμενος μετά γυναικός συν
οικισμένης όνδρί, άποκτείνατε άμφοτέ- 
ρους(13) .

17. Ο ί  ο ε Ε ο υ α λ ι κ ώ ς  ά· 
νώμαλοι, έτιμωρούντο έπίσης διά θανά
του, έκτος έάν ήτο ήλικίας μικροτέρας 
τών δώδεκα έτών.. «Οί άσελγείς, ήγουν 
έκεϊνοι όποΰ πορνεύουν καί πορνεύονται 
άνάμεσόν τους, νά κόπτεται ή κεφαλή 
τους, πάρεΕ άν έκεϊνος όπού έπορνεύθη 
ήταν μικρότερος άπό τούς δώδεκα χρό
νους διότι τό τοιούτον τόν έλευθερώ- 
νει άπό τήν παίδευσιν τής καταδίκης ή 
άνηλικία». Καί εις τήν Εκλογήν: «Οί 
άσελγείς, ό τε ποιών καί ό ύπομένων, 
Είφει τιμωρείσθωσαν. Εί δέ ό ύπομένων, 
ήττων τών ιβ' έτών εύρεθή ουγχωρεί- 
σθω' ώς τής ήλικίας δηλούσης μή είδέ- 
ναι τό τί ύπομένει».

Ρ) Ή  χειροκοπία.
Ή το  συνηθεστάτη ποινή, προβλεπο- 

μένη διά πολλά καί βεβαίως σοβαρά ά- 
δικήμστα. Αί διατάΕεις τού νόμου δέν

Ή  διαπόμπευαις τοδ ΙΙατριάρχοο Κων)νουπρό· τής καρατομήαεως αύτοΟ. ("Εργον Γ. Ρόλανδσον)
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καθώριΖον έν λεπτομέρεια ποια έκ τών 
δύο χειρών ή έάν καί αί δύο έκόπτοντο. 
Τούτο ένΟπέκειτο εις τήν κρίσιν τού δι- 
κοστοΰ, δστις άναλόγως τής βαρύτητος 
τής αδικοπραγίας άπεφάσιΖε. Συνήθως 
διά τά βαρύτερα όδικήματα έκόπτοντο 
καί τά δύο χέρια ή ή δεξιά, ένώ διά τά 
έλαφρότερα ή άριστερά. Ή  τομή έγένε- 
το, εις τάν καρπόν, οπανιώτερον δέ εις 
τόν άγκώνα. 'Ενίοτε έκάπτοντο μόνον 
τά δάκτυλα, Μέ χειροκοπίαν έτιμωροϋν- 
το συνήθως οϊ έΕής:

1. Ο I κ λ έ π τ α ι .  Έάν ήσαν 
ύπάτροποι καί έφ' δοον ή κλοπή δέν έ- 
γένετο δΓ δπλων. «ό κλέπτων έν έτέρω 
τόπω τής πολιτείας έν πρώτοις μέν τού
το ποιων, έάν έλευθερός έστι, καί εύ
πορε!, πρός τή άποκαταοτάσει τού κλα- 
πέντος, μετά τούτο διπλήν τήν τού κλα- 
πέντος τιμήν παρεχέτω' εί δέ άποροι τυ- 
πτέσθω καί έΕοριΖέσθω. Δεύτερον δέ 
χειροκοπεί<Χ)ω» ( |4) . Μέ χειροκοπίαν έ- 
τιμωροϋντο ωσαύτως οί Ζωοκλέπται, 
άσχέτως έάν ήσαν ύπάτροποι ή δχι. «Ό  
κλέπτων Ζώα, άλογα, μουλάρια, νά κό- 
πτωνται τά χέρια του»(15).

2. Ο Ι  τ υ μ β ω ρ ύ χ ο ι ,  εις 
τούς όψιμοτέρους χρόνους καί έφ' όσον 
εις τήν πράΕιν των δέν προέβαινον διά 
τής χρήσεως δπλων. «"Οσοι άνασκά- 
πτουν τάφους, καί γδύνουν τούς άπε- 
θαμένους νά κόπτωνται τά χέρια τους» 
( ,δ). Καί εις παλαιοτέραν διάταΕιν: 
«Οί τούς νεκρούς έν τοίς τάφοις έκδύ- 
οντες, χειροκοπείσθωσαν» ( 17Ϊ .

3. Ο ί  π α ρ α χ α ρ ά κ τ α ι  
καί οί άμεσοι συνεργοί των έτιμωροϋντο 
έπίσης διά χειροκοπίας. «Οί παραχαρά- 
κται μονήτας, χειροκοπείσθωσαν»('*·). 
Καί είς τήν ΈΕάβιβλον: «Παραχαράκται 
καί συνεργοί κόπτωνται τά χέρια τους» 
( '* ) .

4. Ο ί  ά ρ π ά Ζ ο ν τ ε ς  γυ
ναίκας άνευ δπλων. Διά τά προκείμενον 
έγκλημα έπεβάλλετο διαΖευτικώς κόψι
μο τής μύτης ή χειροκοπία.

γ) Ή  τύφλωσις.
"Ητο ίσως ή σπανιωτέρα τών ποινών. 

Μέ τύφλωσιν έτιμωροϋντο οί μάγοι καί 
οί γόητες, έάν δέν κατεδικάΖοντο είς 
θάνατον καί οί ιερόσυλοι οί κλέπτοντες 
ιερά σκεύη έκ τού Αγίου Βήματος. 
« Επί τούτοις, άναφέρεται είς τήν Σύνο- 
ψιν, έκτυφλούνται καί ό Σικιδίτης Μ ι
χαήλ, καί ό Σκληρός Σήθ, λόγω μέν 
άστρονομίας έχόμενσι, έργω δέ μαγγα
νείας προσκείμενοι» (20). Κατά τήν έ- 
ποχήν τού Λέοντος ή τύφλωσις κατηρ- 
γήθη σχεδόν ώς ποινή.

δ) Ή  κοπή τής γλώσσης.
Μέ γλωττοκοπίαν έτιμωροϋντο οί βλα- 

σφημοΰντες τά θεία, ή ύβρίΖοντες τόν 
Αύτσκράτορα καί τήν βασιλικήν οικογέ
νειαν. "Ητο καί αύτη έκ τών σπανιωτά- 
των ποινών.

ε) Ή  ώτοκοπία.
Ή  κοπή τών ώτων συνέτρεχε μετ'

άλλων ποινών καί έπεβάλλετο σπανίως 
είς περιπτώσεις κλοπής, αιμομιξίας, πα- 
ραχαράξεως καί κιβδηλείας.

στ) Ή  καυλοκοπία.
Ήπειλεϊτο κατά τών κτηνοβατών καί 

τών παιδεραστών. «Οί άλογουόμενοι, 
τούτέστιν έκεϊνοι όπού πορνεύουν είς 
άλογα Ζώα, νά κόπτεται ό καυλός των» 
(21'). «Τούς έν παιδεραστίαις εύρισκο- 
μένους καυλοτομεϊσθαι» (22). Τήν ίδιαν 
ποινήν διά τούς παιδεραστάς άναφέρει 
καί ό Μιχαήλ Γλύκας (χρονογράφος 
άκμάσας περί τά 1150 μ.Χ.).

ζ) Ή  ρινοτομή.
Ή  κοπή τής ρινάς ήτο ή συνηθεστέ- 

ρα έξ δλων, τών κεφαλικών ποινών, έ- 
πιβαλομένη είτε άποκλειστικώς είτε συν- 
τρεχόντως μετ' άλλων (έξορίας, δημεύ
σεις θουνευρισμού, κουρεύματος κλπ.). 
Μέ άφαίρεσιν τής ρινάς έτιμωροϋντο 
μεταξύ τών άλλων συνήθως οί κάτωθι:

1. Ο ί  α ί μ ο μ ϊ κ τ α ι ,  πλήν έ- 
κείνων οί όποιοι ώς προναφέραμεν κα
τεδικάΖοντο είς θάνατον «... οί τοιοΰ- 
τοι (αίμομϊκται) νά ροβδίΖωνται, νά κου- 
ρεύωνται, καί νά κόπτωνται ή μύταις 
τους».

2. Ο ί μ ο ι χ ο ί  ένώ προηγου
μένως έθανατοΰντο, έρινοκοποϋντο μετά 
τά μέτρα τού Λέοντος τού Σοφού. «Οί 
μοιχοί δερνάμενοι καί κουρευόμενοι νά 
κόπτεται ή μύτη τους». «'Εκείνος όπού 
ίΕεύρει τήν Γυναίκα του πώς μοιχεύε
ται, καί σιωπά, νά ραβδίΣεται, καί νά έ- 
ΕορίΖεται, τού δέ μοιχού καί τής μοιχα- 
λίδος νά κόπτωνται ή μύταις τους».

3. Ο ϊ β ι α σ τ α ί παρθένων, οί 
διοκορεύσαντες κορασίδα μικροτέραν 
τών δεκατριών έτών καί οί διακορεύ- 
σαντες γυναίκα άρραθωνιοσμένην, έάν 
τούτο έγένετο μέ τήν θέλησίν της, τι
μωρούνται όμοίως διά ρινοκοπίας. 
«Εϊ τις βιάση κόρην παρθένον, καί φθεί
ρει αύτήν, νά κόπτεται ή μύτη του». 
«Εϊ τις φθείρη Κόρην πρό τής ήλικίας 
αύτής' τούτέστιν πρό τού νά φθάση τούς 
δεκατρείς χρόνους, νά κόπτεται ή μύτη 
του». «Εϊ τις φθείρη Εένην άρραβωνια- 
στικήν, έάν μέ τά θέλημά της τήν φθεί
ρη, νά κόπτεται ή μύτη του μόνον». 
Καί άλλαχοϋ: «Ό  τήν άλλοτρίαν μνή- 
στην φθειρών, εί καί προαιρέσει τής κό
ρης τούτο έγένετο, ρινοκοπείσθω».

4. Ο ί  ά ρ π ά Ζ ο ν τ ε ς  γυ
ναίκας (άκουσία όπαγωγή) έτιμωροϋντο 
ώσαύτως διά ρινοκοπίας, έάν βεβαίως 
κατά τήν πράΕιν των δέν έκαμναν χρή- 
σιν όπλων, δτε έτιμωροϋντο αύστηρότε- 
ρσν. Διά ρηνοκοπίας έτιμωροϋντο έπίσης 
καί οί συνεργοί τών προηγουμένων.

5) Ό  π ο ρ ν ε ύ ω ν είς μονά- 
στριαν έρινοκοπείτο έπίσης.

6) Τ έ λ ο ς  έ ρ ι ν ο κ ο π ο ύ  ν
τ ο  οί δίγομοι, ή συνερευθεϊσα μέ τόν 
δοΰλον της γυνή καί ό ύπανδρευθείς 
τήν έπί μοιχεία καταδικασθεϊσαν.

Ή  ρινοκοπία διετηρήθη ώς ποινή διά 
τινα όδικήματα καί κατά τούς πρώτους 
αιώνας τής τουρκικής δουλείας.

Β ' Σ ΤΕΡΗ Τ ΙΚΑ Ι ΤΗ Σ ΕΛΕΥΘ ΕΡ ΙΑΣ  
ΠΟ ΙΝΑΙ

Ενταύθα δύνανται νά έντοχθούν ή 
φυλάκισις, ή έΕορία, τά κοτοναγκαστικά 
έργα καί ό έγκλεισμός είς μοναστήριον.

α ) ' Η  φ υ λ ά κ ι σ ι ς  έθεωρείτο 
καί ήτο πράγματι θαρυτάτη ποινή, έάν 
ληφθή ύπ' όψιν ή άφόρητος κατάστασις, 
ή όποια έπεκράτη είς τάς βυΖαντινάς 
φυλοκάς καί τήν όποιαν διεξοδικώς είς 
τά προηγούμενα περιεγράψομεν. Έφυ- 
λοκίΖοντο συνήθως οί κλέπται, οί μεσά
ζοντες (ήθικοί αύτουργοί) είς τά έγκλη
μα τής μοιχείας, ό άνεχόμενος τήν μοι
χείαν τής συΖύγου του στρατιώτης, οί 
ψυχοπαθείς, έάν δέν ήδύναντο νά δια- 
φυλάξουν τούτους οί συγγενείς των κ. 
άλλοι.

β) Μ έ  έ Ε ο ρ ί α ν  έτιμωροϋντο 
οί αίσχροκερδαίνοντες ή άποκρύπτοντες 
τά έμπορεύματά των έμποροι, οί γόητες, 
οί συνεργοί είς κλοπήν, αί περιφερόμε
νοι μέ ένδυμα καλογριών πόρναι, οί κα- 
κοτεχνοϋντες έργολάθοι οικοδομών, οί 
διευκολύνοντες μοιχείαν, οί κατασκευά- 
Ζοντες καί πωλοΰντες φυλοκτά, οί ήθι
κοί αύτουργοί είς όπηγορευομένην θύ- 
αίαν, οί άμεσοι συνεργοί είς άρπαγήν 
μοναστρίας, αί λομβάνουσαι έκτρωτικά 
φάρμακα γυναίκες, οί κλέπτοντες τά 
έΕωθι ιερών ναών άντικείμενα, αί μοι- 
χευόμεναι μέ τόν δούλον των, οί τυμβω
ρύχοι, οί πορνοβοσκοί κ.ά.

γ) Ε ί ς  κ α τ α ν α γ κ α σ τ ι -  
κ ά έ ρ γ α  (έργασία είς μεταλλεία 
συνήθως), ύπεβάλλοντο οί τυμθωρυ- 
χοΰντες άνευ δπλων, οί έκ τών τάφων 
έξάγοντες τά οστά ή τά σώματα, οί σω
ματέμποροι, οί παραχαράκται. οί προα- 
γωγοί καί οί έΕαναγκάΖοντες άλλον είς 
κυβείαν.

δ) Ε ί ς  μ ο ν α σ τ ή ρ ι ο ν  
έκλείοντο πολλάκις αί συνείσακτοι 
(έρωμέναι κληρικών), οί συχνάΖοντες 
είς καπηλεία μοναχοί καί αί μοιχαλίδες 
είς ώρισμένας περιπτώσεις.

Γ ' ΠΟ ΙΝΑ Ι Ε ΙΣ  ΧΡΗ Μ Α

Συνηθέσταται ήτο καί αί ύπό τού Βυ- 
Ζαντιοκού δικαίου προβλεπόμεναι χρη
ματικοί ποιναί. "Αλλοτε ήτο έλαφραί, 
πρόστιμα, άλλοτε βαρύτεροι, δήμευσις 
τής περιουσίας. Τά πρόστιμα έπεβάλλον- 
το διά μικροπαραβάσεις τών άγορανομι- 
κών νόμων καί τών άφορώντων είς τήν 
κοινήν ύγείαν καί τήν τάΕιν άστυνομι- 
κών διαταγών. Η δήμευσις, είτε όλο- 
κλήρου τής περιουσίας είτε μέρους τού
της προεβλέπετο διά σοβαρά όδικήματα 
καί έπεβάλλετο ώς παρεπομένη άλλων 
βαρυτέρων ποινών. Συνηθέστερον έδη- 
μεύετο ή περιουσία τών μάγων, τών αί- 
σχροκερδούντων, τών τυμβωρύχων, τών 
κατασκευαΖόντων καί πωλούντων φυλα
κτά καί διάφορα φίλτρα τών γοητων 
τών παραχωρούντων τά άκίνπτόν των 
πρός ϊδρυοιν πορνείου, τής μοιχευομέ- 
νης μέ τόν δούλον της γυναικός, τών 
θιασαρχών τών μή έπιτρεπόντων είς τάς 
μιμάδας (ήθοποιούς) νά έγκαταλείψουν 
τήν σκηνήν, τών άσεβών, τών θαπτόν- 
των τούς νεκρούς έντός τής πόλεως ή
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εις τήν αύλήν των καί τών βλαπτόντων 
τούς σταυρούς, τάς έπιγραφάς καί τά 
άλλα έΕαρτήματα τών τάφων.

Δ ΑΤ ΙΜ Ω Τ ΙΚΑ Ι ΠΟ ΙΝΑ Ι

Πλεϊσαι έκ τούτων άγνωστοι εις τήν 
έποχήν μας έσυνηθίΖοντο εις τό ΒυΖάν- 
τιον. Χαρακτηριστικώτεραι ήσαν ή βούλ- 
λα, ή κουρά, ό βουνευρισμός, ή άστρα- 
τεία ή άπαγόρευσις άοκήσεως έπαγγέλ- 
ματος, ή άνικανότης πρός μαρτυρίαν 
καί ή διαπόμπευσις.

α ) Η  β ο ύ λ λ α  ή τ ό  βούλλω- 
μα άντεκατέστησεν εις τούς ύστεροτέ- 
ρους αιώνας τήν ρινοκοπίαν καί τήν χει- 
ροκοπίαν. Εβουλλώνοντο τ.έ. έσψραγί- 
Ζοντο διά πεπυρακτωμένου σιδήρου εις 
εμφανές σημείον τού σώματός των οί 
κλέπται, οί μοιχοί, οί ιερόσυλοι κ.ά.

Ρ) Η κ ο υ ρ ά  ήτο ή άκολουθοΰ- 
σα οίανδή-ποτε σχεδόν άδικοπραγίον 
ποινή. Ή  φράσις «κουρεύεσθαι καί τρι
χών κουρείαν έν χρφ άτιμάΖεσθαι» συν- 
ηντάτο συχνότατα καί εις όλα σχεδόν τά 
καθωρι’Ζοντα τόν ποινικόν κολασμόν 
άρθρα τού ΒυΖαντιακοϋ δικαίου.

γ) Ό  β ο υ ν ε υ ρ ι σ μ ό ς ,  ό 
δαρμός δηλαδή διά βουνεύρου, ήτο έ- 
πίσης ποινή εύρισκομένη εις τήν ήμερη- 
σίαν διάταΕιν καί έπεβάλλετο δι' όλα σχε
δόν τά έγκλήματα όσχέτως έάν ήσαν 
σοβαρά ή όχι. Ένδεικτικώς όναφέρομεν, 
άτι έβουνευρίΖοντο οί δίγαμοι, οί συνευ
ρισκόμενοι μέ τήν δούλην των, οί έχον- 
τες κολοβά (έλλιπή) μέτρα σιταριού, 
λαδιού καί κρασιού έμποροι, οί κρυφίως 
ύπανδρευόμενοι, οί κλεπταποδόχοι, ό 
διό πρώτην φοράν κλέπτης, ό περιθάλ- 
πων κλέπτην, ή φέρουσα ένδύματα μο- 
ναχής πόρνη, ό διαταράσσων τήν κοινήν 
ήσυχίαν, οί οίσχροκερδούντες χοιρέμπο- 
poi, κναφεϊς, όπωροπώλαι, πιπεροτρι- 
βεϊς καί οί άλλοι έπαγγελματίαι.

δ) Ή  ά σ τ ρ α r ε ί α , ή άπα- 
γόρευσις δηλαδή τής στρατεύσεως έπε
βάλλετο δι' έλλειψιν σεβασμού τών τέ
κνων πρός τούς γονείς καί ιδίως έάν οί 
τελευταίοι άπεκαλοΰντο ύβριστικώς γόη- 
τες ή μάγοι. «Τό παιδίον όποϋ νά είπή 
τούς γονείς αύτοΰ γόητας ή μάγους άνά- 
Ειον είναι τής στρατείας»

ε) Η ά π α γ ό ρ ε υ σ ι ς  άσκή- 
σεως έπαγγέλματος προεβλέπετο ώς 
ποινή ύπό τού «έπαρχιακοΰ βιβλίου» καί 
κατελογι'Ζετο κατ' άποκλειστικότητα ύπό 
τού Έπάρχου τής Πόλεως. Ή άπαγό- 
ρευσις άωεώρα εις τούς ύποτρόπους 
καί άδιορθώτους έπαγγελματίας τούς 
παραβαίνοντας κατ' έΕοκολούθησιν τούς 
νόμους τού Κράτους καί τούς κανονι
σμούς τής συντεχνίας των.

στ) Ή  άνικανότης πρός μαρτυρίαν 
ένώπιον τών δικαστηρίων ή τών άλλων 
δημοσίων άρχών έθεωρεϊτο άτιμωτική 
διά τούς βυΖαντινούς ποινή. Κατά τήν 
ΈΕόθιβλον δέν ήδύναντο νά μαρτυρή
σουν: «Οί μίμοι, ήγουν έκεϊνοι όποΰ 
παι'Ζουν καί άναγελούν τούς άνθρώπους 
εις τάς σκηνάς καί κωμωδίας καί όσοι 
σύρνουν Αρκούδας, Μαϊμούδας, Φίδια, 
καί άλλαι τοιαύται, οί χορευταί, ΤΖεγκί- 
δες δηλαδή καί έκεϊνοι όποΰ είναι εις

πορνοστόσια, οί Συκοφάνται, Μοιχοί, 
Κλέπται, ή όποϋ έκαμαν άλλο τίποτες 
πταίσιμον. Ετούτοι όλοι δέν δέχονται 
εις μαρτυρίαν» (Μ).

Ζ) Δ ι α π ό μ π ε υ σ ι ς .

Ή  σοβαρωτέρα καί ή πλέον «θεαμα
τική» δυνάμεθα νά εϊπωμεν ποινή έκ 
τών προσβαλόντων τήν τιμήν τού έγκλη- 
ματίου, ήτο έν ΒυΖαντίω ή διαπόμπευ- 
σις. Συνέτρεχε καί αΰτη μετ' άλλων σο- 
βαρωτέρων ποινών καί είχε πρό πάντων 
σκοπόν τόν παραδειγματισμόν καί τήν 
άποθάρρυνσιν τών ύποψηφίων έγκλημα- 
τιών. Εις διαπόμπευσιν ύπεβάλλοντο ά
τομα πόσης κοινωνικής τάΕεως καί άμ- 
φοτέρων τών φύλλων. Δέν ήτο άσύνη- 
θες γεγονός νά διοπομπεύωνται βασιλείς 
άρχοντες άκόμα καί ιερωμένοι (24).

Εκ τών έγκληματιών διεπομπεύοντο 
κυρίως οί έΕής:

1) Ο ί μ ο ι χ ο ί .  Πολλά κείμε
να άναφέρουν, ότι ή παραβάσα τήν συ- 
Ζυγικήν πίστιν γυνή, έπομπεύετο. Ό
Ιερός Χρισόστομος ποραπονείτσι, ότι αί 

μοιχαλίδες τιμωρούνται ύπό τών νόμων, 
ούχί δέ καί οί μοιχοί (25) . Εις τόν Νο- 
μοκάνονα ώσαύτως τού Φωτίου άναγρά- 
φεται, ότι ή μοιχευθεϊσα γυνή «ταϊς προ- 
σηκοΰσαις ύποβάλλεται ποιναϊς» (26). 
"Αν καί οί δύο συγγραφείς δέν άναφέ
ρουν ρητώς τήν διαπόμπευσιν έν τού- 
τοις είναι βέβαιον, ότι ταύτην έννοοΰν. 
Τό χρονικόν τού Μαλάλα άναφέρεται 
εις μοιχευθεϊσαν γυναίκα, ήτις «διεπομ- 
πεύθη έν πόση τη χώρα τής Αίγύπτου» 
(27). Πλήν τών μοιχαλίδων διεπομπεύ
οντο καί αί άνήθικοι χήρες καί αί διάγου- 
σαι πορνικόν βίον γυναίκες(2®).

2) Ο ί κ υ 6 ι σ τ α ί, οί κοττι- 
σταί ώς άλλως έλέγοντο, δηλαδή οί παϊ- 
κται (Ζαρισταί κλπ), πλήν τών άλλων 
διεπομπεύοντο ομοίως. Κατά τόν Μαλά
λα καί πάλιν, οί κοττισταί «χειροκοπη- 
θέντες περιεβωμίσθησαν έν κομήλοις»

3) Ο ί μ ά γ ο .  καί οί γόητες 
πριν ή θανατωθούν διεπομπεύοντο.

4) Ο ί  π α ι δ ε ρ α σ τ α ί  καί 
οί πορθενοφθόροι διεπομπεύοντο, άφού 
προηγουμένως ώς εϊπωμεν έκαυλοκο- 
ποϋντο. Πολυαρίθμους περιπτώσεις δια- 
πομπεύσεως τών ώς άνω έγκληματιών 
άναφέρουν ό Προκόπιος, (30), ό Μαλά- 
λας, ό Γεώργιος Κέδρινος κ.ά.

5) Ο ί έ μ π ρ η σ τ α ί καί οί 
κλέπται, «...οί  ποιοΰντες έμπρησμόν 
δι' έχθραν ή πραίδαν» (31) διεπομπεύον
το (33) καί έν συνεχεία έφ' όσον ήτο 
ευτελείς έκαίοντο ή άπεκεφαλι'Ζοντο. Ό 
Σαχλίκης άναφέρεται κατά τόν ΙΕ ' αιώ
να, εις διαπόμπευσιν κλεπτρίας(33) .

6) Ο ί  ά σ ε β ή σ α ν τ ε ς  πρός 
τό δικαστήριον, γενικώς τ.έ. ύβρίσαντες 
τόν δικαστήν, διαταράΕαντες τήν δια
δικασίαν ή ψευδομαρτυρήσαντες ύπέ- 
κειντο έπίσης εις διαπόμπευσιν (34).

« Εάν τις ύβρίση τόν κριτήν όταν στέ- 
κη εις κρίσιν ή όπίσω του, καθίΖουν τον 
εις τόν γάιδαρον καί έντροπιάΖουν τον» 
διαβάΖομεν εις Νομοκανόνα τού Ι ΣΤ '  
αίώνος.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

7) Τ έ λ ο ς  δ ι ε π ο μ π ε ύ 
ο ν τ ο  ό ιατρός, έάν έκ σφάλματός 
του έπήλθεν ό θάνατος έλευθέρου ότό- 
μου, ή ό άσκών άνευ άδειας τό ιατρι
κόν έπάγγελμα(35), οί πωληταί τροφί
μων, οί νοθεύοντες ταύτα, οί μεθυσμέ
νοι εις ώριομένας περιπτώσεις καί οί 
δειλιάσαντες καί λιποτακτήσαντες στρα- 
τιώται.

'Εκτός όμως τών δραστών τού κοινού 
Ποινικού Δικαίου διεπομπεύοντο ώς προ- 
αναφέραμεν καί άλλα άτομα μεταΕύ τών 
όποιων άρχιερεϊς, διοικηταί έπαρχιών 
καί βασιλείς άκόμη. Είναι νομίΖομεν 
ένδιαφέρον νά άναφέρωμεν δύο χαρα
κτηριστικός περιπτώσεις διαπαμπεύσεως 
«ύψηλά ίσταμένων» τής ΒυΖαντινής Πο
λιτείας ώς ταύτας διαλαμβάνει εις τό 
περισπούδαστον έργον του «Ό  'Ιππό
δρομος τής Κωνσταντινουπόλεως» ό ά- 
είμνηστος Σταμστιάδης. Ή  πρώτη άνα- 
φέρεται εις τόν αύτοκράτορα 'Ανδρό
νικον τόν Κομνηνόν. Γράφει ό Σταμα- 
τιάδης: «Τή 12 Σεπτεμβρίου 1185, ό 
τυρρανικός καί διεφθαρμένος αύτοκρά- 
τωρ Ανδρόνικος ό Κομνηνός, στάσεως 
γενομένης ύπό τού Ίσαακίου 'Αγγέλου, 
συλληφθείς έκαθέσθη έπί ψωριώσης κα- 
μήλου, έψιλομένος τήν κεφαλήν καί τό 
γένειον βραχεί ρακίω τώ σώμα μόλις 
σκεπόμενος, έστερημένος τήν έτέραν 
τών χειρών, έκκεκομένος τόν ένα τών 
όφθαλμών, θέαμα έλεεινόν καί σπαρα- 
Εικάρδιον, δεχόμενος τάς ύβρεις καί τάς 
έκδικήσεις όλοκλήρου τού όχλου, «ών 
οί μέν, λέγει ό Θεοφάνης, κατά κορυ
φήν κορύναις αύτόν έπαισν, οί δέ βολ- 
βίτοις τάς έκείνου ρίνας έμόλυνον. . . 
ήσαν οί καί όβελίσκοις πεπυρωμένοις 
έσπειρον αύτοΰ τάς πλευράς, οί δέ άναι- 
δέστεροι λιθοβολοϋντες, κΰνα ώνόμαΖον 
λυσσητήρα. Μία δέ τις γυνή άκόλαστος, 
κεράμιον θερμού ϋδατος πλήρες άρπα- 
σαμένη έΕ όπτανείου, τών έκείνου κατε- 
κένωοε παρειών».

Νά διαπομπευθή έκινδύνευσε καί ό 
αύτοκαάτωρ Μαυρίκιος, όατις ήρνήθη 
νά σώση τούς αιχμαλώτους τούς συλλη- 
φθέντας ύπό τού ήγεμόνος τών Αρά
βων Χαγ,όνου. Ή  άρνησις αΰτη τού αύ- 
τοκράτορος προεκάλεσε τήν οργήν τού 
στρατού καί τού λαού τής Κων) πόλεως, 
ό όποιος καί άνέμενε τήν κατάλληλον 
στιγμήν διά νό έκδικηθή τόν Μαυρίκιον. 
Τήν 26ην λοιπόν τού Μαρτίου τού έτους 
601, κατά τήν έορτήν τών Χριστουγέν
νων καί ένώ ό αύτοκράτωρ έλειτάνευε 
μετά τού Κλήρου, ένεκα τής πρωτοφα
νούς σιτοδείας, πλήθος λαού ήρχισε νά 
τόν ύβρι'Ζπ καί νά τόν λιθοβολή. Ό  Μαυ
ρίκιος ήναγκάσθη νά καταφύγη ϊνα σω- 
θή εις τήν έκκλησίαν τών Βλαχερνών. 
Τότε ό έΕεγερθείς όχλος άνεΖήτησε καί 
άνεύρε πολίτην όμοιάΖοντα πρός τόν 
Μαυρίκιον καί άφού τόν έσαμάρωσαν μέ 
μαύρο σαμάρι καί τόν έστεφάνωσαν μέ 
στεφάνι άπό σκόρδα τόν έκάθησαν έπί 
ψωραλέου όνου καί τόν περιέφεραν εις 
τήν πάλιν, ψάλλοντες συγχρόνως δημώ
δες άσμάτιον έναντίον τού αύτοκράτο- 
ρος.

"Αλλη χαρακτηριστική περίπτωσις 
διαπομπεύσεως, ιερωμένου αύτή τή φο
ρά, είναι έκείνη τού Πατριάρχου Κων) 
νου. Καί εις τό συμβάν αύτό άναφερό-
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Ό  'Ιππόδρομος τής Κων)πόλεως δπως έσώζετο κατά τήν τουρκοκρατίαν. Έδώ καί πρός πλείονα παραδειγμα- 
τιαμόν έξετελοϋντο πολλοί έπικίνδυνοι έγκληματίαι.

μένος ό Σταμστιάδης γράφει χαρακτη
ριστικούς:

«Κατά Οκτώβριον τοΰ έτους 759 ό 
άνίερος Πατριάρχης Κων)νος ό άπό 
Συλλάίου τής Πομφυλίας, καθαιρεθείς 
διά τήν κακοφροσύνην αύτοϋ καί διά τάς 
πρός τούς είκονοκλάστας ρεγάλας συμ
πάθειας του, άχθείς, ιπποδρομίας τελου- 
μένης, εις τόν 'Ιππόδρομον ύπέστη δ- 

•  σας λαός φανατικός καί έΕημμένος ή- 
δύνοτο νά έπινοήση βασάνους' διότι έ- 
ψίλωσαν μέν τό πρόσωπον αύτοϋ, καί 
έγύμνωσαν τήν τε γενειάδα καί τά τής 
κεφαλής τρίχας καί τών όφρύων, ένδύ- 
σαντες δέ αύτόν σηρικόν καί άμανίκω- 
τον κοντόν, τόν έκάθισαν έπί όνου σα- 
γματωμένου έΕανάστροφα, κρατούντα 
τήν ούράν τοϋ τετραπόδου, έν ώ τάτε 
Μέρη καί ό λαός ένέπτυον αύτόν καί 
έκραύγαΖον, «Άνασκαφείη τά οστά αύ
τοϋ». "Εσυρε δέ τόν όνον ό άνεψιός 
αύτοϋ Κων)νος' άφ' οΰ δέ τόν περιέ- 
φερον τήδε κακεϊσε, τόν ήνεγκον εις τό 
Στόμα, (Σημεϊον τοΰ Ιπποδρόμου) καί 
ρίψαντες αύτόν έκ τοϋ όνου, τόν κατε- 
πάτουν εις τόν λαιμόν καί έμπτύοντες 
τόν έσκωπτον άχρι τής άπολύοεως τοϋ 
'Ιππικού (ΛήΕεως τής Ιπποδρομίας). 
Τέλος δέ μετά τινας ήμέρας άπεκεφά- 
λισαν αύτόν».

Ή  διαπόμπευσις, προκειμένου συνή
θως περί παραβατών τών ποινικών νό
μων άπετέλει όλόκληρον «ιεροτελεστί
αν», ή όποια έθελγε εις τήν κυριολε- 
Είαν τόν βυζαντινόν όχλον, όστις ώρας 
όλοκλήρους ήρέσκετο νά λομβάνη μέρος 
εις τήν άτίμωσιν τοϋ έγκληματίου. 'Εν 

ψ πρώτοις ό δράστης έκουρεύετο έν χρφ 
καί έΕυρίΖετο τό γένειον έάν ήτο άνήρ. 
'Εάν ήτο γυνή άφαιρείτο ή καλύπτρα τής 
κεφαλής. Μετά τήν κουράν ή τήν άφαί- 
ρεσιν τής καλύπτρας τό πρόσωπον ήλεί- 
φετο μέ πίσσα ή καπνιά καί έν συνεχείς 
ό διαπομπευόμενος έτοποθετεϊτο έπί ό
νου μή φέροντος σάγμα(36). Ύπεχρεοϋ- 
το νά βλέπη πρός τά όπίσω (έΕανάστρο- 

β φα) καί νά κράτη τήν ούράν τοϋ Ζώου. 
Πολλόκις έχρησιμοποιοΰντο καί άλλα 
Ζώα, δπως ήμίονος, βοϋς καί κάμηλος,

ή όποια μάλιστα έπρεπε νά είναι ψωριώ- 
οα. Αφού προηγουμένως ό έγκληματίας 
έγυμνοΰτο τελείως, έκκινοϋσε ή πομπή 
διά τών όδών τής πόλεως. Οί παρακο- 
λουθοϋντες τήν διαπόμπευσιν χιλιάδες 
τοϋ λαοϋ έκοκοποίουν άπό καιρού εις 
καιρόν τόν διαπομπευόμενον, δέροντες 
μέ Εύλα, ρίπτοντες λίθους, πτύοντες, ύ- 
βρίΖοντες κλπ. 'Επειδή όκριβώς τής δια- 
πομπεύσεως ό σκοπός ήτο ό παραδει- 
γματιστός πρό τοϋ έγκληματίου έβάδιΖε 
κήρυΕ, καλούμενος πλατσάριος, ό όποιος 
στεντωρία τή φωνή γνωστοποιούσε τήν 
αιτίαν τής διαπομπεύσεως καί συνεβού- 
λευε τόν όχλον νά τηρή τούς νόμους, 
νά μή διαπράττη Αδικήματα, καί νά μή 
περιθάλπη τούς κακοποιούς, διά νά μή 
πάθη όσα καί ό διαπομπευόμενος. Συ
νήθως καί διά νά γίνη περισσότερον κα
τανοητή ή άδικοπραγία, ό δράστης έκρά- 
τει εις χείρας του τά αποδεικτικά τοϋ 
έγκλήμοτος στοιχεία. Οϋτω άναφέρεται 
κλέπτης φέρων έπί τών ώμων του τά 
κλαπέντα πτηνά(37Ρ (κοτόπουλα), μοι- 
χαλίς κρατούσα όμοίωμα πέους έκ κη
ρού, άδέΕιος ιατρός κρατών τήν καρού- 
ραν (νυκτερινόν δοχεϊον) κ.ά.

Ή  διαπόμπευσις διετηρήθη παρ' ήμϊν 
καί κατά τούς χρόνους τής δουλείας καί 
μέχρι τής παρελθούσης έκατοντοετηρί- 
δος άκόμη, εις πολλά μέρη καί ιδίως 
εις τινας νήσους τοϋ Αιγαίου.

1. Εκλογή Νόμων Λέοντος καί Κ. Πορ- 
φυρονεννήτου. Τίτλος ΚΗ' (Migne Ε λ 
ληνική Πατρολογία. Τ. 113, ο. 536).

2. Έ νθ. άν.
3. Άρμενοπούλου Έξάβιβλος, Β. στ.
4. Έ νθ. άν. Β. σ τ '. Τ. δ '.
5. ’Εκλογή Νόμων κλπ. "Ενθ. άν.
6. Άρμενοπούλου Έξάβιβλος Β. στ'. 

Τ. Ε '.
7. ’Εκλογή Νόμων κλπ. “Ενθ. άν.
8. Φωτίου Νομοκάνων Τ. θ '  κεφ. ΚΕ' 

διάταξις στ'.
9. Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 194,

10. Μ. Γεδεών. Πατριαρχικοί Πίνα
κες, 350—51.

10. Ράλλη— Ποτλή, Σύνταγμα, 1, 208.
11. Πανδέκται, 47, 12, 11.
12. Άρμενοπούλου νΕνθ. άν. Β. στ'. Τ. 

στ'.
13. Μωσ. Νόμος: Δευτερονόμιον 22, 22.
14. ’Εκλογή Νόμων κλπ. Έ νθ. άν. Τ. 

ΚΗ'.
15. Άρμενοπούλου Έ νθ. άν. Β' στ' Τ. 

Ε '.
16. Άρμενοπούλου Έ θ . άν. Β ' στ’ . Τ. 

Ε '.
17. ’Εκλογή Νόμων κλπ. Έ νθ. άν.
18. ’Εκλογή Νόμων κλπ. Έ νθ. άν.
19. Άρμενοπούλου Έξάβιβλος Β. στ'. 

Τ. ιδ'
20. Ανωνύμου, Σύνοψις Χρονική (Κ.Ν. 

Σάθα Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη. Τ. 7,
σ. 266).

21. Άρμενοπούλου Έ νθ. άν. Β. στ'. 
Τ. δ '.

22. Μαλάλας 1436, 11.
23. Άρμενοπούλου. Έ νθ. άν. Β ' α '.  

Τ. στ'.
24. θεοφάνους, χρονογρ. 271, 15 (Bon).
25. Χρυσόστομος, PG, 62, 425.
26. Φωτίου Νομοκάνων, τ. Α' κεφ. 34 

(Ράλλη—ΙΙοτλή, Σύνταγμα, 1, 73).
27. Μαλάλα, χρονογρ. 24, 10.
28. Στεφάνου Σαχλίκη, Άφήγησις πα

ράξενος, στίχ. 656.
29. Μαλάλα. "Ενθ. άν. 451, 19.
30. Προκοπίου. Ανέκδοτα, 11, 36.
31. Σύνοψις Ε, 205.
32. Διήγησις τών θαυμάτων τοϋ Αγίου 

Αρτεμίου. (Α. Παπαδοπούλου — Κε-
ραμέως, V aria Graeca sacra, 23, 14)

33. Στεφάνου Σαχλίκη. Έ νθ. άν. στίχ.
886.

34. Βασιλικά, 21, 3, 15.
35. Άαίζαι Κύπρου Β ', κεφ. 225.
36. Λέοντος Γραμματικού, χρονογρ. 

134, 19.
37. Άσίζαι Κύπρου Α ', κεφ. 243.
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Π Ε Ν Θ Η

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τήν 15.9.1972, άπεβίωοεν έκ καρδια
κής προσβολής, ό ευρισκόμενος επ' ά
δεια εις ιδιαιτέραν του Πατρίδα Θέρμον 
Τριχωνίδος ό 'Αστυνόμος Α ' (10054) 
Ποπαθανασόπουλος Γεώργιος.

Ή  κηδεία του έγένετο τήν 16η.ν ώραν 
τής έπομένης 16.9.1972 έκ τοϋ Ιερού 
Ναού Αγίου Δημητρίου Θέρμου.

Εις ταύτην πορέστη μεταβδσα έκεϊσε 
άντιπροσωπεία τού Σώματος μέ έπικε- 
φαλής τόν Αστυνομικόν Δ)ντήν Β ' κ. 
Καραθανάσην Χρήστον.

Υπό τής Σ.Δ.Α., παρ' ή ύπηρέτει τήν 
τελευταίαν πενταετίαν, άπεστάλη ώς άν· 
τιπρόσωπος ό Άντισυνταγματάρχης κ. 
Σερεσιώτης Ελευθέριος.

Παρέστησαν έπίσης ό έ.σ. Αρχηγός 
Αστυνομίας Πόλεων κ. Σπυρογιαννόπου- 

λος Χρήστος, ό έ.ο. Αστυν. Δ)ντής Α ' 
κ. Σαγρόπουλος Δηυ., ό Αντισυνταγμα- 
τόρχης κ. Τσόμης ΚωνΊνος επικεφαλής 
Αντιπροσωπείας ΑΕ)κών τής Δ)σεως 

Χωροφυλοκής 'Αγρίνιου, ό Ταγματάρ
χης κ. Σπυοόπουλος Κων)νος, ό Δ οι- 
κητής τοϋ Τμήματος Χωροφυλακής Θέρ
μου Υπομοίραρχος κ. Γιαννακόπουλος 
Χοήστος, έκπρ^σωποι τών λοιπών τής 
Κωμοπόλεως δημοσίων ύπηοεσιών καί 
μέγα πλήθος τών κατοίκων Θέρμου και 
τών πέριΕ χωρίων.

Τόν νεκρόν άπεχαιρέτησεν ό έφημέ- 
ριος τοϋ Ναού, Πατήρ, ’Ιωάννης Κου
τσουμπός, καί έκ μέρους τοϋ Σώματος 
ό Δ)ντής Β ' κ. Καραθανάσης Χρήστος.

Ό  Ίερεύς, ύπηρετήσας εις τήν 'Α 
στυνομίαν, ύπήρΕε συμμαθητής εις τήν

Σχολήν Αστυφυλάκων τόσον τοϋ προ- 
αναφερομένου κ. Δ)ντοϋ, όσον καί τοϋ 
άποβιώσαντος.

Κατετέθησαν στέφανοι:
Έκ μέρους τοϋ Αστυνομικού Σώμα

τος, τής Σ.Δ.Α., τών ΆΕιωματικών 'Α 
στυνομίας τής Θ ' Εκπαιδευτικής περιό
δου Σχολής Ύποστυνόμων, τών έκ Τρι- 
χωνίδος καταγομένων ΑΕιωματικών 'Α 
στυνομίας κλ.π.

Άποχαιρετών τόν νεκρόν ό Ίερεύς 
κ. Κουτσούμπας είπε συγκεκινημένος τά 
έΕής:

Τίμιον Πρεσβυτέρων, ’Αντιπρόσωποι τού 
δώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων.

’Αγαπητοί μου άδελφοί.
Πριν από 47 χρόνια, στό τόπο αύτόν, 

ένας νεαρός βλαστός έβλεπε τό φως τής 
ήμέρας.

Τά παιδικά του καί τά μαθητικά του 
χρόνια, τά έδοκίμασε, τά χάρηκε στήν 
περιοχή αυτήν.

Τήν έποχή που ή πατρίς μας καλοΒσε 
νά ύπηρετήαουν αί πέντε άγύμναστες ήλι- 
κίες, παρουσιάσθη έφηβος πλέον, νά έκ- 
πληρώση τάς στρατιωτικάς του ύποχρεώ- 
σεις, εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.

Υπέγραψε καί μίαν ύπεύθυνον δήλωσιν 
δτι θά ύπηρετήαη ύποχρεωτικώς μίαν πεν
ταετίαν.

"Εκτοτε παρέμεινεν εις αύτήν 27 άκρι- 
βώς χρόνια. Νέον άκόμη, έρχεται στόν τό
πον του. Στόν τόπο πού γεννήθηκε.

Άθορόβως έπισκέπτεται ώρισμένες το
ποθεσίες καί περίχωρα. Βλέπει τις γνω
στές πλαγιές καί τΙς βουνοκορφές, κου
βεντιάζει μέ γνωστούς καί παιδικούς του 
φίλους, χορταίνει τούς γονείς του, τόν πα
τέρα του καί τήν μάννα του, τ ’ άδέλφια του 
καί τούς συγγενείς του, άλλά τό σπουδαιό
τερου δλων συμμετέχει εις τό Μυστήριον 
τής θείας εύχαριατίας, τό άνώτερον πάν
των, άφοΰ έφωδιάστηκε μέ τό άνεκτίμητον 
έφόδιον πού παρέχει τό Μυστήριον των 
Μυστηρίων ή θεία Εύχαριστία, τήν ίδιαν 
ήμέραν παραδίδει τό πνεύμα του. Είναι δ 
προκείμενος νεκρός, δ Γεώργιος Παπαθα- 
νασόπουλος.

Ή  σεπτή σορός του ήρθη καί έναπετέθη 
εις τό μέσον τού ’Ιερού Ναού τής ιδιαιτέ
ρας του Πατρίδος καί ή ’Εκκλησία κηδεύ
ει αύτήν καί προπέμπει είς τόν τάφον. 
"Οσον άκραδάντως καί νά πιστεύσωμεν, δτι, 
6 διά τού θανάτου χωρισμός είναι προ
σωρινός, δ θάνατος είναι σπαρακτικός.

Βλέπομεν τό πρόσωπον τού άγαπητοΰ 
μας Γιώργου «άφωνον καί δπνουν δλα νε
κρά καί άναίσθητα. Πώς νά μείνη κανείς 
απαθής; Μού έλαχε δ κλήρος νά ζήαωμε 
μαζί, σέ δύσκολα χρόνια, νά συνυπηρετή- 
σωμε τήν πρώτην πενταετίαν είς τήν ιδίαν 
Διεύθυνσιν. Τόν γνώρισα πολύ καλά. "Η

ταν ένάρετος, εύγενικός, άπλδς καταδεκτι
κός, έργατικός, ύπομονετικός, καλός ’Α
στυνομικός. "Ηθελα νά παραγγείλω στό 
Σώμα τ ίς  ’Αστυνομίας Πόλεων, στόν Αρι
θμό 10054, πού άναφέρονται αί προτάσεις 
καί οί έπαινοι τού Γεωργίου Παναθανασο- 
πούλου νά γραφούν καί αί λέξεις «Καλός 
Χριστιανός».

Δέν θά ξεχάσω ποτέ τήν προχθεσινήν μέ 
τόν Γιώργο συνάντησιν.

’Αγαπητέ Γιώογο: "Ισως ήταν κατάλ
ληλος ή στιγμή γ ι’ αύτό δ θεός σέ παρέ
λαβε. Μάς άφησες τώρα. Δέν σέ θρηνού- 
μεν ώς άπολεσθέντα, τά πνεύματα δέν χά 
νονται. Σέ θρηνώμεν ώς άποχωρισθέντα 
καί σέ άποχαιρετίζομε. ΙΙιστεύομεν δτι· ή 
ψυχή σου μάς παρακολουθεί, προγεύεται, 
καί έλπίζομεν δτι μίαν ήμέραν θά συναν- 
τηθώμεν είς τήν αιωνιότητα.

Αίωνία ή μνήμη του».
Εν συνεχεία τόν άείμνηστον συνά

δελφον προέπεμψε είς τήν τελευταίαν 
του κατοικίαν ό Αστυν. Δ)ντής κ. Κα- 
ραθανόσης, δστις δακρύων είπε τά ά- 
κόλουθα:

«’Αγαπητέ καί άληομόνητε φίλε Ι’εώρ- 
γιε Παπαθανασόπουλε.

Μέ κομμένη τήν άναπνοήν, έπληροφορή- 
θημεν χθές τό απόγευμα, δ είς μετά τόν 
άλλον, οί συνάδελφοί σου, οί Προϊστάμε
νοί σου, οί συνεργάται καί οί φίλοι σου 
γενικώς, τό θλιβερόν άγγελμα τού άδο- 
κήτου καί προώρου θανάτου σου.

Τού θανάτου σου, πού έπλημμύρισε τις 
καρδιές καί ψυχές μας, μέ πραγματικήν 
τού πόνου καί τής θλίψεως μαυρίλαν.

’Αγαπημένε μοι Γιώργο.
— Ποιός θά μού έλεγε, τόν περασμένο 

μόλις μήνα, πού βρεθήκαμε μαζί στόν "Α
γιον Άνδρέαν ’Αττικής, δπου μετέβημεν 
δι’ έπίσκεψιν τών παιδιών μας καί πού 
έπ’ άρκετόν μάς έδόθη ή εύκαιρία νά τά 
κουβεντιάαωμε, δτι θά ήτο ή στερνή συ- 
νάντησίς μας καί δτι θά μού έτύχαινε δ 
βαρύς κλήρος νά έπιτελέσω τό θλιβερόν 
καθήκον, άπευθύνοντας σήμερον, πρός σέ, 
έκ μέρους τού Σώματος ’Αστυνομίας Πό
λεων, έδώ, στό έξοχικόν καί γραφικό έκ- 
κλησάκι τού ’Αγίου Δημητρίου, τό Οστατον 
Χαίρε.

’Εγεννήθης καί έμεγάλωσες έδώ κοντά, 
σέ μιά έξοχική παροικία τού θέρμου. ’Ε- 
τελείωσες τάς στοιχειώδεις καί Γυμνασια- 
κάς σου σπουδάς στήν κωμόπολιν ταύτην 
καί μετά τήν λαίλαπα τής Γερμανοϊταλι- 
κής κατοχής καί τής έπαράτου έαμοκρα- 
τίας, άπεχαιρέτησες τούς δικούς σου, τούς 
φίλους σου καί τήν γειτονιά πού σέ έτρά- 
νωσε καί έπήρες τόν άγοντα πρός τήν 
πρωτεύουσαν δρόμον. "Εφυγες, μέ πτωχι
κήν μέν περιβολήν, δπως καί τόσοι άλλοι 
πού άκολουθήσαμε τότε μαζί σου τόν Ιδιον
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δρόμον, κατάφορτος όμως άπό ψυχικά καί 
ήθικά στολίδια τά όποια ένεφύτευσαν ε!ς 
τόν έαωτερικόν σου κόσμον έξ άπαλων α
κόμη όνόχων καί καθ’ δλον τό στάδιον τής 
παιδικής σου ήλικίας οΐ γονείς σου τό 
πτωχικό σου σπίτι, οί διδάσκαλοί μας, τό 
περιβάλλον σου.

Στόκος σου ένας:
Ή  κατάταξίς σου είς τό Σώμα τής ’Α

στυνομίας, μέ τό ένθερμον καί διακαή 
πόθον, τήν έν τοότφ έξέλιξίν σου καί τήν 
προσφοράν τό5ν ύπηρεαιών σου πρός τήν 
Ελληνικήν κοινωνία. Καί νά, μίαν ήμέραν 
τοδ Σεπτεμβρίου 1945, ή όποια κατά συγ
κυρίαν συνέπεσε νά είναι ή 16η, δπως καί 
ή σημερινή, έφόρεσες γιά πρώτην φοράν 
τήν στολήν τοδ Άστυφύλακος καί έδιδες 
ένώπιον τόδν παραστάντων είς τήν τότε γε- 
νομένην τελετήν έκπροσώπων τής ’Εκκλη
σίας καί Πολιτείας, τόν καθιερωμένον δρ- 
κον πίστεως πρός τήν Πατρίδα, πιστής έ- 
φαρμογής τών Νόμων καί έκτελέσεως, 
μετ’ εόσυνειδησίας, τοδ δπερ σοδ άνετίθε- 
το καθήκοντος.

Τό διαρρεδσαν έκτοτε χρονικόν διάστη
μα τών 27 συναπτών έτών, περιτράνως 
κατέδειξε, τήν μετά θρησκευτικής εύλα- 
βείας τήρησιν τοδ δοθέντος τότε δρκου 
σου.

Τό γρανιτένιο ήθικόν σου δπόβαθρον, ή 
άτσαλένια σου πίστις είς τό τρύπτυχον — 
θρησκεία — Πατρίς — Οικογένεια, ή ά- 
πύθμενος άγάπη σου πρός τόν συνάνθρωπο, 
τό ήρεμον τοδ χαρακτήρος σου, ή σάν τό 
γάργαρο καί δροσεοό νερό ψυχή σου καθώς 
καί ή Ρουμελιώτικη λεβεντιά σου, δέν 
ήτο δυνατόν νά σοδ έπιτρέψουν νά άπο- 
στής, έστω καί κατά κεραίαν, τοδ εύθέος 
δρόμου πού έπέλεξε; νά βαδίσης.

Διαπνεόμενος άπό ένθερμον καί διακαή 
πόθον προόδου καί έχων ίσχυράν θέλησιν, 
άνήλθες σταθερώς καί μέ τήν άξίαν σου τήν 
μίαν μετά τήν άλλην τάς κλίμακας τής 
δπηρεαιακής ίεραρχίασ φθάσας μέχρι τοδ 
βαθμοδ τοδ ’Αστυνόμου Α ', ήτοι, τοδ πρώ
του σκαλιοδ τής κατηγορίας τών Άνωτέ- 
ρων ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας καί μέ 
βεδαίαν τήν προοπτικήν, περαιτέρω άνό- 
δου σου.

Είς άπάσας τάς όπηρεσίας δπου έτάχθης 
ήσουν ύπόδειγμα έργατικότητος, άφοσιώ- 
σεως είς τό καθήκον, άποδοτικότητος καί 
έντιμότητος. Πρό 17ετ!ας έτοποθετήθης 
είς τήν Ύποδ)νσιν Γεν. ’Ασφαλείας ’Α
θηνών κατά τήν τελευταίαν δέ δετίαν, κα
τόπιν έπιλογής, προσέφερες τάς ύπηρε- 
σίας σου παρά τή Στρατιωτική Διοικήσει 
’Αθηνών.

’Αγαπητέ Γιώργο.
Δέν ήσουν μόνον ένας έκλεκτός άνθρω

πος καί ένας άριστος ’Αξιωματικός, ήσουν 
καί ένας λαμπρός καί δποδειγματικός οί- 
γενειάρχης. Ή λθες είς γάμον μέ άντα- 
ξίαν τής προσωπικότητάς σου σύντροφον 
καί έγινες Πατέρας δύο άγοριών, μέ δ- 
νιιρον, τήν παράδοσιν τούτων είς τήν κοι
νωνίαν ώς τελείων καί χρηστών πολιτών.

Τό έπίπονον τοδ έπαγγέλματός μας, ώς 
καί πλείαται δσαι άντιξοότητες πού έκλή- 
θημεν νά άντιμετωπίσωμεν είς τά δύσκο
λα χρόνια πού μάς έλαχεν δ κλήρος νά 
δπηρετώμεν, πολύ ένωρίς σοδ έρράγισαν 
τήν εύγενική σου καρδιά, ή όποια, δλως 
άδόκητα καί αιφνίδια, έπαυσε πλέον νά 
πάλη άπό τοδ άπογεύματος τής χθές.

— Ή λθες μέ τήν άδειάν σου, δπως συ
νήθιζες τακτικά, νά περάσης λίγες μέρες 
μέ τήν οίκογένειά σου ήσυχα καί εύχάρι-

στα κοντά στούς γονείς σου, στά άδέλφια 
σου, στούς συγγενείς καί φίλους σου.

Βάσκανος δμως καί άτεγκτος μοίρα, σέ 
άρπαξε απότομα μπροστά στά μάτια τών 
δικών σου, χωρίς νά σοδ δώση τήν εύκαι- 
ρίαν νά άπευθύνης τάς τελευταίας σου συμ- 
βουλάς πρός τήν σύζυγον #καί τά παιδιά 
σου καί νά έκφράσης τάς τελευταίας σου 
έπιθυμίας.

Σοδ έκοψε τό νήμα τής ζωής σου άπάνω 
στά καλλίτερά σου χρόνια, στό στάδιο τής 
δημιουργικότητος καί ανοδικής πορείας 
σου καί όλίγους μήνας, πρό τοδ χρόνου, 
πού δλοι οί φίλοι σου, θά σέ καμαρώναμε 
ώς Διευθυντήν.

Ή  μοίρα σου, έφρόντισε φαίνεται, νά 
σοδ παραχωρήση τόπον γιά τόν άτέλειω- 
τόν σου δπνον, έδώ στήν γεννέτειρά σου 
καί σέ σημείον μάλιστα, άντικρυς τοδ σπι- 
τιοδ πού σέ έγέννησε καί σέ έτράνωσε.

*0 θάνατός σου, έστέρησε τήν οΐκογένει- 
άν σου άπό ένα ιδανικόν σύζυγον, στοργικόν 
Πατέρα, ύποδειγματικόν Πόν, καί προ
στάτην άδελφόν, τό Σώμα τής ’Αστυνομίας 
άπό έναν ίκανώτατον καί άριστον ’Αξιω
ματικόν, έμάς τούς γνωστούς σου άπό έναν 
ειλικρινή καί άξέχαστον φίλον, τήν Ε λ 
ληνικήν Κοινωνίαν άπό ένα έκλεκτόν της 
μέλος καί τήν γενέτειράν σου, τό θέρμον, 
άπό ένα λαμπρόν της τέκνον.

’Αξέχαστε φίλε.
Τήν στιγμήν ταύτην, μέσα είς τόν ιερόν 

τοδτον χώρον, εύρίσκονται κοντά σου, διά 
νά σέ προπέμψουν στό μεγάλο σου ταξείδι, 
προσφιλή σου πρόσωπα, ή σύζυγός σου, οί 
γονείς σου, τ ’ άδέλφια σου, οί συγγενείς 
σου, τά δυό σου βλαστάρια, οί φίλοι σου 
καί μέγας άριθμός τής κοινωνίας τοδ θέρ- 
μου καί τών πέριξ χωριών τοδ άποκόρου.

Κοντά σου, λόγψ τής μακρυνής άποστά- 
σεως, εύρίσκεται καί ένας μικρός άριθμός 
συναδέλφων καί συνεργατών σου, νοερώς 
δμως, σέ προπέμπει τό σύνολον τής ’Αστυ
νομικής Οικογένειας, ή όποια, σοδ ύπό- 
σχεται δτι, πρός τήν άπορ®ανισθείσαν οί- 
κογένειάν σου, θέλει είλικρινώς συμπαρα- 
σταθή.

’Αποτεινόμενος μέ συντετριμμένην τήν 
ψυχήν μου πρός τήν έρίτιμο σύζυγόν σου, 
τούς σεβαστούς σου γονείς καί λοιπούς πο- 
νεμένους συγγενείς σου καί άδυνατών νά 
εδρω λόγια παρηγοριάς, έκφράζω τήν τα
πεινήν εύχήν, δπως, δ Πανάγαθος θεός 
καί ό γεννηθείς καί μεγαλώσας έδώ κοντά 
Πατήρ Κοσμάς ό Αίτωλός, ένσταλάξουν 
είς τήν ψυχήν των, βάλσαμον ύπομονής 
καί καρτερίας.

Πρός τούς σεβαστούς καί ύπερήλικας γο
νείς σου καί μέ σκοπόν, τόν κάπως με- 
τριασμόν τοδ πόνου των, άπλώς ύπενθυ- 
μίζω, δτι, δέν πρέπει νά λησμονήσουν δτι 
έγέννησαν θνητόν.

’Εντός δλίγου, έξαίρετε ’Αστυνόμε Γε- 
ώργιε Παπαθανασόπουλε, τό Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, τό όποιον τόσον πιστώς 
ύπηρέτησες, είς ένδειξιν εύγνωμοσύνης καί 
είς άναγνώριοιν τών πολυτίμων ύπηρεαιών 
πού προσέφερες, θά καταθέση δι’ έμοδ έπί 
τοδ τάφου σου, στέφανον έξ άνθέων τής 
’Αττικής γής. "Ετερον στέφανον, καί είς 
έλάχιστον δείγμα τής άπεράντου πρός σέ 
έκτίίΐήαεως, καί άγάπης, καταθέτουν δι’ 
έμοδ, καί οί έκ τής έπαρχίας μας, κατα
γόμενοι ’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας.

Ή  μνήμη σου, άξέχαατε καί παιδικέ 
φίλε Γιώργο, διακεκριμένε συνεργάτα, τέ
λειε άνθρωπε, άς είναι A I Ω Ν I Α*.

Κ Ο Τ Σ Ι Φ Α Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τήν 19.9.72 όπεβίωοεν είς Πύργον 
Ηλείας ό Αστυνόμος Β ' Κότσιιρας 
Δημήτριος. Τήν κηδείαν του, γενομένην 
τήν 21.9.72 είς τό Γ - Νεκροταφεϊον 
Πειραιώς, πορηκολούθησαν ό Νομάρχης 
Πειραιώς, ό Δ)ντής Αστυνομίας Πειραι
ώς Άστυν. Δ)ντής Α ' κ. Άδαμόπουλος 
Ταξιάρχης, ό Α ' καί Β ' Ύποδ)ντής, ό 
Δ)ντής Ασφαλείας Πειραιώς, καθώς καί 
Αστυνομική Αντιπροσωπεία. 'Επίσης 

άντιπροσωπεία τού Στρατού καί τών Σω
μάτων 'Ασφαλείας καί πλήθος κόσμου.

Τόν έπικήδειον έξεφώνησεν ό Αστυ
νόμος Α ' κ. Λάος Μιχαήλ, είπών τά 
έΕής:

«’Αγαπητέ Συνάδελφε,
Είς έμέ άνετέθη τό σκληρόν καθήκον νά 

σοδ άπευθύνω, έκ μέρους τής ’Αστυνομι
κής Διευθύνσεως Πειραιώς, τής όποιας 
ύπήρξες έπίλεκτον μέλος, τόν Οστατον 
χαιρετισμόν.

Συνάδελφε Δημήτριε Κότσιφα.
Κοινή είναι ή τύχη καί άνεξερεύνητος 

ή βουλή τοδ θεοδ. Τίποτε δέν προοιωνίζε- 
το, δτι θά έπαιρνες τόσον πρόωρα τόν δρό
μον διά τό τελευταίον σου ταξείδι.

’Αλλά αύτή είναι ή μοίρα τοδ άνθρώ- 
που.

Μιά πνοή, ένας ζέφυρος είναι ή ζωή, 
μέσα είς τήν άπέραντον αιωνιότητα τοδ 
Κόσμου.

Ζηλοφθόνως ή σκληρά χειρ τής Άτρό- 
που σέ άνήρπασε τόσον προώρως έκ τών 
στοργικών κόλπων τών προσφιλών σου 
καί τής ’Αστυνομική; οίκογενείας. 'Γπέ- 
κυψες Μήτσο είς τόν άσάλευτον τής φθο
ράς καί τής άναγκάιότητος Νόμον, είς τόν 
ύπέρτατον πάσης άνθρωπίνης θελήσεως 
θειον Νόμον τοδ θανάτου. «Τίς έστίν άν
θρωπος, δς ζήσεται καί ούκ δψεται θάνα
τον».

Τό άγγελμα τοδ άπροόπτου θανάτου σου 
προεκάλεσε βαθυτάτην όδύνην είς δλους 
δσους σέ έγνώρισαν καί ώς ’Αξιωματικόν 
τοδ εύγενοδς Σώματος τής ’Αστυνομίας
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"Ανδρες Tqc Αστυνομίας Πόλεων εις τό Αλβανικόν μέτωηον.

Είχαν περάσει μόλις 18 χρόνια (δσα πε
ρίπου τά χρόνια μισής γενιάς) άπό τότε 
πού τελείωσε θλιβερά ή πολεμική δεκαετία 
τής 'Ελλάδος 1912— 1922, καί μιά και
νούργια πολεμική δεκαετία άρχιζε έκεΐνο 
τό πρωινό τής 28 ’Οκτωβρίου 1940. Κατά 
τήν διάρκεια τής πρώτης ή Ελλάδα μας 

ι διπλασιάσθηκε, άλλά καί γνώρισε τήν Μι
κρασιατική τραγωδία καί τό ξερρίζωμα 
1)4 Ικατομμυρίου Ελλήνων άπό τήν προ
αιώνια 'Ελλάδα τής ’Ανατολής. Κατά τήν 
διάρκεια τής δεύτερης άρχίσαμε μέ μιά 
περίλαμπρη νίκη στήν ’Αλβανία, άκολού- 
θησαν τά μαύρα 3)4 χρόνια τής τετραπλής 
κατοχής, άπό τούς Γερμανούς, ’Ιταλούς, 
Βουλγάρους καί κομμουνιστάς, ή συμμαχι
κή νίκη καί δ έμφύλιος πόλεμος, πού τσά
κισε τήν πατρίδα μας. Καί μετά άρχισε 
μιά καινούργια άναγέννησις τής Ελλάδος, 
μέ τήν βοήθεια τών συμμάχων της, καί τήν 
ξανάφερε στόν σωστό δρόμο τών έθνικών. 
πεπρωμένων της. Πολλοί "Ελληνες, άπό 
τούς βετεράνους τής πρώτης δεκαετίας, 
ξαναφόρεααν τό χακί στό καινούργιο πο
λεμικό σάλπισμα, καί γεμάτοι πίστι καί 
ένθουσιααμδ άνέβηκαν καί πάλι στις πολε
μικές έπάλξεις μαζί μέ τούς νεωτέρους 
γιά  νά διαφυλάξουν 8,τι ωραιότερο καί 
πολυτιμότερο περιλαμβάνει ή ζωή, τήν 
’Ελευθερία.

Στις 27 ’Οκτωβρίου, τήν νύχτα, ή «διά- 
ταξις τών άντιπάλων δυνάμεων» είχε τήν 
άκόλουθη μορφή:

'Η έλληνική άμυντική διάταξις άπλω- 
νόταν άπό τις ήπειρωτικές άκτές τού Ίο- 
νίου μέχρι τις δυτικές άκτές τής λίμνης 
Μεγάλης Πρέσπας. ’Αριστερά, στήν Ή πει- 

ι ρωτική περιοχή άπό τό Ίόνιο ώς τό δρος 
Σμόλικα, ένα άπό τά δυτικά βουνά τής με
γάλης όροσειράς τής Πίνδου, πού χωρίζει 
τήν "Ηπειρο άπό τήν Δυτική Μακεδονία, 
άπλωνόταν, μέ άραιή άμυντική διάταξι, ή 
Όγδόη Μεραρχία, σ’ ένα τεράστιο μέτω
πο έκατό χιλιομέτρων. Τής δόθηκε άπο- 
στολή νά έμποδίση τήν κατάληψι άπό τόν 
έχθρό τής ’Ηπείρου καί, σέ δυσμενή πε- 
ρίπτωαι, νά τόν έμποδίση νά προελάση 
πρός τήν Δυτ. Στερεά καί τήν Δυτ. Μα
κεδονία, πιάνοντας τις κατάλληλες δια
βάσεις στά βουνά πού φράσσουν τις περιο
χές αύτές. Πρός τά άνατολικά τής Όγδό- 
ης Μεραρχίας είχε άναπτυχθή τό άπόσπα- 
σμα Πίνδου, τού θρυλικού Δαβάκη, άπό τόν 
Σαόλικα ώς τόν Γράμμο, μέ δύο τάγματα, 
σ’ ένα μέτωπο ώς σαράντα χιλιόμετρα. 
Δεξιώτερα, ώς τήν Μεγάλη Πρέσπα, ήταν 
άναπτυγμένες ή Ένάτη Μεραρχία καί ή 
Τετάρτη Ταξιαρχία. Σύνολο σ’ δλο τό έλ- 
ληνικό μέτωπο λιγώτερο άπό τρεις μεοαρ- 
χίες άναπτυγμένες σέ άμυντικές θέσεις 
μήκους 250 χιλιομέτρων, πολύ λίγο ώργα- 
νωμένες άμυντικά. Ή  ιταλική έπιθετική 
διάταξις είχε ώς έξής»: ’Απέναντι άπό τις 
πιό πάνω έλαφρές έλληνικές δυνάμεις ή- 
σαν έτοιμες γιά έπίθεσι οί άκόλουθες Ιτα
λικές δυνάμεις:

1 —  Τό 25ο Σ. Στρατού, μέ έπιθετικό
προσανατολισμό πρός τήν έλληνική "Ηπει
ρο. Τό άποτελοΰσαν: ή Μεραρχία Σιένα 
καί ή Μεραρχία Φερράρα, στό κέντρο καί 
άνατολικά. Μιά μεραρχία Ιππικού στά 
δυτικά, ώς τήν θάλασσα. Καί ή θωρακι
σμένη Μεραρχία Κενταύρων, Σύνολο, με
ραρχίες τέσσερες.

—  Τό Εικοστό "Εβδομο Σώμα Στρατού, 
προσανατολισμένο πρός τήν βορειοδυτική 
Μακεδονία. Τό άποτελοΰσαν: ή Μεραρχία 
’Αλπινιστών Τζοΰλια, δυτικά, στήν Πίνδο,

ή Μεραρχία Βενέτσια, στά άνατολικά, στήν 
περιοχή τής Πρέσπας, καί στό κέντρο οί 
μεραρχίες Πιεμόντε καί Πάρμας. Καί ένα 
συγκρότημα άρμάτων στήν Έραέκα. Σύνο- 
λον, μεραρχίες τέσααρες.

— Τις μεραρχίες αύτές (γενικό σύνολον 
όκτώ) τις συμπλήρωναν πολλά τάγματα 
μελανοχιτώνων καί ’Αλβανών.

Ή  σύγκρισις δυνάμεων ήταν πολύ δπέρ 
τών ’Ιταλών. Οί άμυνόμενοι είχαν 2)4 με
ραρχίες καί οί έπαιθέμενοι 8. Ένώ οί 
"Ελληνες είχαν 40 πυροβολαρχίες (τών 
4 πυροβόλων ή κάθε μ ία), οί ’Ιταλοί εί
χαν 135 πυροβολορχίες (άπό αύτές 23 
ήσαν βαρέος πυροβολικού), 6 μοίρες δλμων 
καί 150 άρματα μάχης (άνύπαρκτα στόν 
έλληνικό στρατό). Κι άκόμα, τετρακόσια 
άεροπλάνα πρώτης γραμμής έναντι Ικατόν 
πενήντα έλληνικών. Στις θάλασσες έπι- 
κρατούσε δ ισχυρός ιταλικός στόλος.

Τά πολεμικά σχέδια τών άντιπάλων 
ήσαν τά πιό κάτω:

Τό ιταλικό σχέδιο πολέμου κατά τής 
Ελλάδος είχε σκοπό, σέ ένα πρώτο στά
διο, μέ αιφνιδιαστική ισχυρή έπίθεσι, νά 
καταλάβη τήν Ήπειρο καί νά καταατρέψη 
δλες τις έκεΐ έλληνικές δυνάμεις. ’Επί
σης, στό πρώτο στάδιο, θά έπρεπε νά κα
ταληφθούν τά νησιά τού Ίονίου. Σέ ένα 
δεύτερο στάδιο θά γινόταν έπίθεσις γιά νά 
καταληφθή ή Δυτ. Μακεδονία. Κατόπιν 
θά γινόταν γρήγορη προέλασις πρός τήν 
Θεσσαλονίκη καί πρός τήν ’Αθήνα.

Τό πρώτο μέρος τού σχεδίου αύτοΰ ήταν 
ή κατάληψις τής ’Ηπείρου. Αύτά άναλυό- 
ταν ώς έξής: θά γινόταν μιά κυρία ισχυρή 
έπίθεσις στήν κεντρική κατεύθυνσι Καλ- 
πάκι— ’Ιωάννινα—Πρέβεζα, μέ σύγχρονες 
έπιθέσεις άφ’ ένός στήν Πίνδο (Λεσκοβί- 
κι— Σαμαρίνα—Μέτσοβο) καί άφ’ έτέρου 
στήν παραλιακή ζώνη, μέ σύγχρονη κατά
ληψι τής Κερκύρας. Μετά τήν κατάληψι 
τής ’Ηπείρου θά γινόταν έπίθεσις στήν κα
τεύθυνσι Κορυτσά—κοιλάς Άλιάκμονος— 
Θεσσαλονίκη καί έπίσης στήν κατεύθυνσι 
"Αρτα— ’Αθήνα, ώς καί στήν κατεύθυνσι 
Μέτσοβο— Λάρισα.

Στήν άρχική ένέογεια κατά τής ’Ηπεί
ρου δ ιταλικός στρατός τά δροΰσε σάν ι
σχυρή σφήνα πρός τά ’Ιωάννινα, ένώ σύγ
χρονα σάν τεράστια τανάλια θά ένεργοΰ- 
σαν παραλιακά ή Μεραρχία 'Ιππικού καί 
κατά μήκος τής Πίνδου ή Μεραρχία ’Αλπι
νιστών Τζούλια, πού ήταν ειδικά έκπαι- 
δευμένη γιά τούς πιό δύσκολους ορεινούς 
άγώνες.

Τό έλληνικό άμυντικδ σχέδιο πολέμου 
προέβλεπε άμυνα στις παραμεθόριες πε
ριοχές γιά διατήρηαι τής άκεραιότητος 
τού έθνικού έδάφους. Μέ τήν προστασία

τών δυνάμεων προκαλύψεως θά γινόταν ή 
έπιστράτευσις καί ή στρατηγική αυγκέν- 
τρωσις. Κατόπιν, καί έφ’ δσον ή άμυνα θά 
είχε εύνοϊκά άποτελέσματα, θά άρχιζαν 
έπιθετικές ένέργειες κατά τών εισβολέων. 
Τό πρός τήν ’Αλβανία θέατρο έπιχειρήαε- 
ων είχε χωρισθή άρχικά στόν τομέα ΐπ ι- 
χειρήσεων ’Ηπείρου, στόν τομέα έπιχειρή- 
σεων Δυτ. Μακεδονίας καί στόν συνδετικό 
τομέα τής Πίνδου.

Τό άμυντικδ σχέδιο καθώριζε άμυνα σέ 
μιά τοποθεσία άντιστάσεως, κοντά στά σύ
νορα, πού άρχιζε, δυτικά, άπ’ τήν Η γου
μενίτσα κι έφθανε, άνατολικά, στήν Μι
κρή Πρέσπα, περνώντας άπ’ τόν ποταμό 
Καλαμά καί τό βουνό Γκαμήλα στήν "Η
πειρο, άπ’ τόν Σμόλικα, ’Οξυά, Κιάφα, 
Τσάρνο, Άλεβίτσα τής Πίνδου καί άπό τήν 
Φλατσάτα, Βάρμπα τής Β.Δ. Μακεδονίας. 
Ή  τοποθεσία αύτή άλλοΰ ήταν πάνω στά 
σύνορα, κι άλλοΰ ήταν μακριά (νοτιώτε- 
ρα) 10—20 χιλιόμετρα τό μέγιστο.

Σέ περίπτωσι πού στήν τοποθεσία αύτή 
ή άμυνα δέν θά ήταν άποτελεσματική, τότε 
θά γινόταν άμυνα σέ μιά πιό πίσω ισχυρή 
γραμμή, πού άρχιζε άπ’ τήν περιοχή τού 
Άμβοακ;.κοϋ δυτικά κι έφθανε ώς τό Καϊ- 
μακτσαλάν άνατολικά, περνώντας άπό τόν 
Ζυγό τού Μετσόβου, τό Μαυροβούνι τής 
Πίνδου, τόν Βενέτικο, τά Καμβούνια, τά 
Πιέρρια καί τό Βέρμιο. Μέ τών άμυνα στήν 
γραμμή αύτή θά είχε χαθή ή Ή πειρος καί 
ή Δυτική Μακεδονία.

Χαρακτηριστικές είναι οί διαταγές τών 
’Ιταλών στρατηγών πρός τις μονάδες τους 
λίγο πριν άπό τήν έπίθεσι.

Στις 26 ’Οκτωβρίου 1940 ή ήμερήσια 
διαταγή τής Μεραρχίας «Φερράρα» γρά
φει :

«’Από 16 μηνών εις τήν δχυράν καί τρα- 
χεΐαν ταύτην γήν τής ’Αλβανίας χαλυ- 
βδούμεν δπλα καί καρδίας, προσηλωμένοι 
πρός ένα σκοπόν, δ όποιος ήδη είναι έγ- 
γύς. Συνεαφιγμένοι εις μίαν μόνην δέσμην 
ένεργειών καί θελήσεων, πεζοί, μελανο- 
χίτωνες, πυροβοληταί, μηχανικοί, δλοι, 
’Ιταλοί καί ’Αλβανοί, προσηλούμεν τό 
βλέμμα μας πρός τήν Ήπειρον, θά  κάμω- 
μεν νά άναθάλη ή δάφνη τής «Φερράρα». 
Έ ν τή πεποιθήαει ταύτη σάς κραυγάζω 
τήν ιαχήν τού άγώνος, δ όποιος θά κατα- 
στή Νίκη: ’Επέστη ή ήμέρα μας. καί εί
ναι άνάγκη νά νικήσωμεν. ..» .

Καί τήν παραμονήν τής έπιθέαεως ή 
ήΐιερήσια διαταγή τής Μεραρχίας Σιένα 
γράφει:

«’Εντός όλίγων ώρών θά κληθήτε νά 
διέλθητε τήν έλληνικήν μεθόριον. Είναι 
ύψηλή τιμή αύτη ή όποια σάς έπιφυλάσ- 
σεται, τό νά κάμετε, δηλαδή, νά διαλάμ-
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Πόλεων χαί ώς Ανθρωπον. Ή  ακτινοβολού
σα προσωπικότης σου ένέπνεεν έμπιστοσύ- 
νην καί τό λίαν εύγενές, τδ έξοχον τοϋ 
χαρακτήρος σου σέ κατέστησεν ιδιαιτέρως 
Αγαπητόν είς δλοος.

Ό  ’Αστυνόμος Δημήτριος Κότσιφας ύ- 
πήρξεν αγλάισμα τοΟ ένδόξου ’Αστυνομικού 
δώματος καί έκλεκτός έκ τών έκλεκτών 
τοο.

Έγεννήθη τό έτος 1922 εις Κρυονέριον 
’Ηλείας, έκ γονέων εύσεβών Χριστιανών 
καί τιμίων, παρ’ ών άνετράφη καί έπαι- 
δεύθη έν παιδεία καί νουθεσίας Κυρίου. Κα- 
τετάγη είς τό ’Αστυνομικόν Σώμα τό έτος 
1946 καί διά τών προσόντων, τής μελέτης, 
τής έπιμελείας καί τής προσηλώσεώς του 
πρός τό καθήκον καί τά Εθνικά ιδεώδη, 
άνήλθε ταχέως καί έπαξίως τάς βαθμί
δας τής Ιεραρχίας μέχρι τοΟ βαθμού τού 
’Αστυνόμου Β ', διότι έκεΐ ήτο γεγραμμέ- 
νον νά σταματήση δριστικώς ή πορεία του 
έπί τής γής, όταν ή μαστίζουσα τήν Αν
θρωπότητα καρδιακή νόσος, τήν νύκτα τής 
19.9.72, έκτύπησεν έπίμονα καί Απειλητι
κά τήν θύραν τής οικίας του.

Ύπηρέτηαεν εύδοκίμως είς διαφόρους 
Άστυνομικάς Υπηρεσίας καί Από μακρού 
χρόνου μέχρι τού θανάτου του είς τήν Ύ- 
ποδιεύθυνσιν Γενικής ’Ασφαλείας Πειραι
ώς, είς ήν είργάσθη μετά ζήλου καί αύ- 
ταπαρνήσεως.

’Αγαπητέ συνάδελφε Μήτσο, τά Βιβλίον 
τής έπιγείου ζωής σου έκλεισε διά παντός 
καί ήνοιξε δι’ έσέ τάς φωτεινάς σελίδας 
του τό Βιβλίον τής Αθανασίας.

Είναι Απέραντος ή θλϊψις καί δυνατός 
6 πόνος, ό όποιος πλημμυρίζει τάς καρδίας 
δλων μας. Τά δάκρυα τών συναδέλφων 
καί τών φίλων σου, Αποτελούν τόν ύστατον 
χαιρετισμόν.

θρηνούμεν διά τόν πρόωρον θάνατόν σου 
συμπάσχομεν μετά τής βαρυαλγούσης 

συζύγου σου, τών προσφιλών Αδελφών σου 
καί τών λοιπών συγγενών καί φίλων.

Ή  ώραία καί γαλήνια μορφή σου, ή ά- 
νάμνησις τών έργων τής ύπηρεσιακής ζω
ής σου, μιΑς ζωής πλήρους Αρετών, θά πα- 
ραμείνη ώς σύμδολον καί ώς ιδέα.

Καί τώρα πολύκλαυστε καί Αλησμόνητε 
συνάδελφε Μήτσο, Αφού ήτο μοιραΐον τό
σον πρόωρα, είς τήν Ακμήν τής δράσεώς 
σου, νά ούγης Από κοντά μας, ένοΰμεν 
τάς δεήσεις μας μέ τάς εύχάς τής ’Εκ
κλησίας, δπως τό χώμα τής Πειραϊκής 
γής, τό όποϊον θά καλύψη διά παντός τό 
σεπτόν σκήνωμά σου, είναι άνάλαφρον 
«σάν χάδι». Ό  Μυροβόλος Φλοίσβος τού 
Σαρωνικού νά σέ «νανουρίζη», ώς Αγγελι
κή μελφδία είς τόν παντοτεινόν σου δ- 
πνον, ή δέ Αγνή καί Αδολος ψυχή σου νά 
εδρη τήν δπερκοσμίαν γαλήνην καί τήν 
μακαριατικήν εύδαιμονίαν, τά όποια δικαι- 
ωματικώς σού Ανήκουν.

Αιερμηνεύων τά αισθήματα όδύνης Οπό 
τών όποιων κατέχονται τά μέλη τού ’Α
στυνομικού Σώματος καί άπευθύνων τόν δ
στατον Αποχαιρετισμόν, καταθέτω στέφα
νον έκ μέρους τής ’Αστυνομικής Διευθύν- 
σεως Πειραιώς καί εύχομαι δπως δ Πα
νάγαθος θεός κατατάξη σέ έν σκηναΐς δι
καίων.

Αίωνία σου % μνήμη Αλησμόνητε συν
άδελφε».

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Τήν 11)9)1972 άπεβίωσεν είς τό 
Αντικαρκινικόν Νοοοκομεϊον Πειραιώς, 

ό ΎπαρχιιρύλαΕ τής Ύποδ)νοεως Γεν. 
Ασφαλείας Αθηνών, Θεοχαρόπουλος 

Θεοχάρης. Τήν κηδείαν τοϋ άποβιώσαν- 
τος, ή όποια έγένετο έκ τοϋ Γ" Νεκρο
ταφείου, παρηκολούθησαν πολλοί άΕιω- 
ματικοί καί άντιπροσωπεία τοϋ Αστυνο
μικού Σώματος, μέ έπικεφαλής τόν Α 
στυνόμον Α ' κ. Ράϊκον Ίωάννην, δστις 
καί έΕεφώνησε τόν έπικήδειον καί κατέ
θεσε στεφάνους τόσον έκ μέρους τοϋ 
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων, όσον 
καί έκ μέρους τής Ύποδ)νσεως Γενικής 
Ασφαλείας Αθηνών.

Ο άποθανών ΎπαρχιιρύλαΕ Θεοχα
ρόπουλος Θεοχόρης έγεννήθη τφ 1922 
είς τόν Πύργον τής Φθιώτιδος. Τό 1945 
κατετάγη είς τήν Αστυνομίαν Πόλεων 
καί ύπηρέτηαεν έπί είκοσι πέντε χρόνια 
είς διαφόρους υπηρεσίας τής Υ.Γ.Α. Α 
θηνών, τελευταίως δέ ύπηρέτει είς τός 
ομάδας Ασφαλείας τοϋ κ. Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως.

Ο Αστυνόμος Α κ. Ράϊκος Ιωάν
νης, άποχαιρετών τόν άποβιώοαντα συν
άδελφον, είπε τά έΕής:

• · . Ή  έπάρατη καί Ανίατη άρρώστεια, 
πού ατόν καιρό μας θερίζει Αλύπητα τήν 
Ανθρώπινη γενιά, Αφού έπί τέσσαρα πε
ρίπου χρόνια βασάνιζε τρομερά τόν Αγαπη
τός μας θεοχάρη, χθές βράδυ, δύο περίπου 
ώρες πρίν τά μεσάνυχτα, τού έδωσε τό τε
λειωτικό κτύπημα, τήν χαριστική βολή. 
Καί δέν Αντεξε Αλλο τό δένδρο ατό σα
ράκι. Σαρακοφαγωμένο δπ;υς ήταν, έπε
σε. "Επεσε, Αλλά έπεσε - πέθανε δρθιο, 
χωρίς νά χάση τήν αϊαθηαι τής πραγμα- 
τικότητος.

"Οσο κ ι’ Αν δ θάνατος σ’ αύτές τίς πε
ριπτώσεις μπορεί νά θεωρηθή σΑν λύτρω- 
σις, έν τούτοις δ πόνος καί ή λύπη γ ι’ 
αύτόν πού πεθαίνει, είναι πάντοτε μεγά
λος, δσον είναι καί δ δικός μας γιά τόν 
προκείμενο νεκρό.

Ή  Αδυσώπητη καί Ανάλγητη μοίρα, ή 
μοίρα τού θανάτου, πού γιά τόν καθένα 
μας είναι διαφορετική, διέταξε νά κοπή 
πρόωρα τό νήμα τ ις  ζωής ένός Ακόμη συν
αδέλφου, νά άφήση ένα μεγάλο κενό στήν

οίκογένειά του καί νά στερήση τό Σώμα ^ 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων τών ύπηρεσιών, 
τών πολυτίμων δπηρεσιών ένός έξαιρετι- 
κού υπαλλήλου της.

Στό προσκλητήριο τών Αστυνομικών τής 
Υπηρεσίας ’Ασφαλείας ’Επισήμων Προ
σώπων, στήν δποία μέχρι τού θα.Ατού του 
ύπηρετούσε δ άποθανών, Απούσιαζε σήμε
ρα δικαιολογημένα δ συνάδελφος ύπαρχι- 
φύλαξ θεοχάρης θεοχαρόπουλος. Κι’ δ- 
ταν μάθαμε τόν λόγο τής Απουσίας του, 
αφίγξαμε τόν πόνο μας καί μία εύχή μόνο 
βγήκε αύθόρμητα Από τά φυλλοκάρδια 
μας: «Ό θεός Ας τόν άναπαύση».

Ό  θεοχάρης θεοχαρόπουλος, πού αύτή 
τήν στιγμή βρίσκεται μπροστά μας νεκρός, 
ύπήρξε, σ’ δλη του τή ζωή, ένας ώλοκλη- 
ρωμένος Ανθρωπος. Πιστός στά Ελληνοχρι
στιανικά ιδανικά καί τίς παραδόσεις τής 
Φυλής μας, παντού, δπου κ ι’ Αν ύπηρέ- 
τησε, χάρις στόν Αδαμάντινο χαρακτήρα 
του, Αφησε τίς καλύτερες έντυπώσεις. 
Πλούσιος Από αισθήματα Αγάπης γιά τόν 
συνάνθρωπό του, έργατικός καί φιλότιμος, 
εύγενικός καί προσηνής πρός δλους, έξε- 
τιμΑτο πάρα πολύ καί Από συναδέλφους 
του καί Από τούς Προϊαταιιένους του. Ώς 
οικογενειάρχης Οπήρξεν Αριστος. Καί ώς 
σύζυγος καί ώς πατέρας άγωνίσθηκε νά 
δώση στή γυναίκα καί τά παιδιά του, δ,τι 
καλύτερο μπορούσε. Κ ι’ αύτοί, δσον καί 
οί Αλλοι οικείοι του πού τόσο τόν Αγα
πούσαν, στάθηκαν κοντά στό προσκέφαλο 
τού πόνου του καί μοιράσθηκε μαζί του στίς 
τελευταίες στιγμές τής ζωής του. Δέν 
μπορούσαν νά κάνουν τίποτε περισσότερο.
Τό βιβλίο τής ζωής τού θεοχάρη είχε τέ
λος στή σελίδα 11 Σεπτεμβρίου 1972.

Ή  χαροκαμένη μάνα του, ή γυναίκα 
του καί τά παιδιά του, τ ’ Αδέλφια του καί 
οί Αλλοι συγγενείς, δλοι έμείς πού αύτή 
τήν στιγμή άντικρύζουμε τήν σορό του, δέν 
μπορούμε Ακόμη νά τό πιστεύσουμε δτι δ 
θεοχάρης άπέθανε.

Κι’ δμως, δ θεοχάρης θεοχαρόπουλος, 
δέν πέθανε. Τί κ ι’ Αν τό φθαρτά σαρκίο 
του σέ λίγο θά έπιστρέψη έκεϊ Από δπου 
προήλθε; Ή  ψυχή σου θά πλανάται πά τότε 
άνάμεσά μας, γιά  νά μδς θυμίζη τόν δ- 
πέροχο φίλο καί συνάδελφο, τόν υπέροχο 
Ανθρωπο.

"Οσο κ ι’ Αν κλάψουμε, αυτός πού έφυγε 
δέν πρόκειται νά γυρίση ξανά. "Ας κρατή
σουμε αιώνια τήν μνήμη του καί Ας εύχη- 
θούμε δπως δ θεός, άναπαύση τήν ψυχήν 
του καί δώση βάλσαμο παρηγοριάς στούς 
πονεμένους δικούς του. θεέ μου! Σύ, δ 
βασιλεύς τού Αοράτου καί δρατού κόσμου, 
δ έτάζων καρδίας καί νεφρούς, δέξου στις 
αιώνιες μονές σου τήν ψυχή τού Αγάπη- ^  
τού μας συναδέλφου καί κατάταξε αύτήν 
στή χορεία τών δικαίων.
’Αγαπητέ συνάδελφε,

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού 
τόσο Αγάπησες, Αλλά καί ή 'Τποδ)νσις 
Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, τήν δποία 
ύπηρέτησες πιστά καί ευσυνείδητα 25 δ- 
λόκληρα χρόνια, καταθέτουν δι’ έμού, στή 
σορό σου δυό στεφάνια, σ’ ένδειξι εύγνω- _ 
μοσύνης γιά τά δσα ύπέρ αύτών πρόσφερες 
καί εύχονται δπως τό χώμα τ ίς  ’Αττικής
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γής πού αέ λίγο θά σέ ακεπάση, νά είναι 
έλαφοό, δσο καλή καί χριστιανική ήταν 
καί ή ζωή σοο.

Κοιμήσου τώρα. Τήν νεκρική γαλήνη 
σου, κανείς πιά δέν θά ταράξη.

Τό νεκροκάνδηλο τοϋ πόνου μας, ποΰ θά 
καίη γιά πάντα πάνω στό μνήμα σου, θά- 
ναι ή αιώνια έκφρασις τής μεγάλης μας 
λύπης καί τής τρανής γιά σένα αγάπης 
δλων μας.

Αιώνια δς είναι ή μνήμη σου άλησμόνητε 
συνάδελφε»

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τήν 15.9.1972 άπεβίωσεν ό έν συν- 
τάξει Άρχιφύλαξ Γιαννακόπουλος 'Αθα
νάσιος. Ή  κηδεία του έγένετο τήν 
17.30' ώραν εις τό κοιμητήριον Νεα- 
πόλεως Κορυδαλλού. Ή  νεκρώσιμος ά- 
κολουθία έψάλη εις τόν 'Ιερόν Ναόν 
'Ay. Έλεούσης Κορυδαλλού. Τήν πομ
πήν παρηκολούθησεν 12μελής άντιπρο- 
σωπεία τής Ύποδ)νσεως Τροχαίας Κι- 
νήσεως 'Αθηνών εις ήν ύπηρέτει ό άεί- 
μνηστος Αθανάσιος Γιαννακόπουλος 
μέχρι τής άποχωρήσεως του έκ τού 'Α 
στυνομικού Σώματος λόγω ορίου ήλικίας 
τήν 1.1.55 Τόν έπικήδειον έξεφώνησεν 
ό Ύποστυνόμος Α ' κ. Καραντώνης Α
θανάσιος είπών μεταξύ άλλων, τά έξής:

«’Αείμνηστε συνάδελφε, Άρχιφύλαξ ’Α
θανάσιε Γιαννακόπουλε,

’Εκπροσωπούν τήν θλιβεράν ταύτην στι
γμήν τήν άλλην σου άγαπημένην μεγάλην 
οικογένειαν τοϋ Σώματος τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, καταθέτω εύλαδικώς στέφανον 
έπί τ ίς  σοροϋ σου καί σού άπευθύνω τόν 
δστατον χαιρετισμόν.

’Αγαπητέ μας συνάδελφε! Ή  άποδημία 
σου πρός Κύριον, έλύπησε βαθύτατα τούς 
συγγενείς σου καί δλους τούς συναδέλφους 
σου! Ή  άπώλειά σου άφήνει μέγα κενόν 
άνάμεαά μας.

’Αλλά έπιτρέψατέ μου οί παριστάμενοι 
καί τιμώντες τήν μνήμην του, δΓ όλίγων 
νά είπω, δποίος ύπήρξεν έν 6ίφ ό λατρευ
τός μας νεκρός.

Έγεννήθη τό έτος 1901 εις Αυκότραφον 
Μεσσηνίας, δπου καί διήλθε τά πρώτα 
έτη τής ζωής του. Εις τήν ’Αστυνομίαν 
Πόλεων κατετάγη τήν 8ην Δεκεμβρίου τού

έτους 1924, ήτοι μετά τριετίαν περίπου 
άπό τής καθιερώσεως τοϋ θεσμοϋ τής ’Α
στυνομίας των Πόλεων. Μέ άλλους λόγους 
δ έκλιπών συνάδελφος ύπήρξεν έκ των πρω
τοπόρων καί στυλοβατών τοϋ Σώματος, 
ώστε ήμεϊς οί νεώτεροι ’Αστυνομικοί νά 
τόν θεωροϋμεν ώς πατέρα μας. Τήν 10.6. 
1944 6 προκείμενος νεκρός έπαξίως προή- 
χθη είς τόν βαθμόν τοϋ Άρχιφύλακος. 
Τέλος τήν 1.1.1955 διεγράφη τής δυνά- 
μεως τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος, καταλη
φθείς ύπό τοϋ όρίου ήλικίας. Ούτος ύπη- 
ρέτησεν εΰόρκως είς διαφόρους Άστυνομι- 
κάς Τπηρεσίας. Ή  τελευταία ύπηρεσία 
είς τήν όποιαν μετ’ άφοσιώσεως ύπηρέτη- 
σεν ήτο ή Τροχαία ’Αθηνών, ή όποια δι’ 
έμοϋ έπωμίζεται σήμερον τό θλιβερόν κα
θήκον νά προπέμψη αύτόν μέχρι τοϋ πα- 
γεροϋ τάφου, δ όποιος φεΰ αποτελεί τήν 
μόνην βεβαίαν κατάληξιν κάθε ανθρώπου.

Υπήρξε δίκαιος, ήθικός, άκέραιος, άφο- 
σιωμένος είς τήν Υπηρεσίαν διό καί δ 
φάκελλός του γέμει ήθικών καί Ολικών ά- 
μοιβών. Ούτος έτιμήθη διά τήν έξαίρετον 
δράσιν του καί τήν εύδόκιμον Οπηρεσίαν 
διά τοϋ χρυσοϋ ’Αστυνομικού Μεταλλίου, 
Μεταλλίου Έξαιρέτων Πράξεων καί τοϋ 
άναμνηστικοΰ Μεταλλίου τοϋ Έλληνοϊταλ- 
λικοϋ Πολέμου 1940—41. Παραλλήλως ύ- 
πήρξεν καί άριστος οικογενειάρχης.

’Αγαπητέ μας Θανάση,
Ή  ψυχή σου έφτερούγισε πρός τά έπου- 

ράνια. Μέ τήν άυλον πλέον ύπόστασίν της, 
παρακολουθεί τήν τελετήν ένταφιααμοϋ 
τοϋ σεπτοϋ σου σκηνώματος. Δι’ έμοϋ ή 
Η γεσία τής ’Αστυνομίας καί ιδιαίτερα δ 
Διοικητής τής Τροχαίας ’Αθηνών, οί ’Α
ξιωματικοί καί οί Τπάλληλοι, σέ προπέμ
πουν είς τήν τελευταίαν σου κατοικίαν καί 
σοϋ άπευθύνουν τό δστατο χαίρε. Εύχόμε- 
θα τήν έξ δψους παρηγοριάν είς τήν δει- 
νώς δοκιμασθεϊσαν σύζυγον σου καί τούς 
οικείους σου, τό δέ χώμα τής ’Αττικής 
γής, τό όποιο έντός όλίγου θά δεχθή είς 
τούς κόλπους του τό φθαρτόν σου σώμα, 
νά είναι έλαφρύ.

Αϊωνία σου ή μνήμη»

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι
Πρός τόν Αρχηγόν τής Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Κων)νον Γιαννούλην, άπε- 
στάλη έξ Η.Π.Α., ύπό τοϋ κ. OSBORNE, 
ή άκόλουθος έπιστολή:

Αγαπητέ Αρχηγέ,

Καί πάλιν κατ' αύτό τό έτος έτυχον 
τής μεγάλης χαράς νά συναντηθώ καί 
νά ουΖητήσω μαΖί σας. Τό μόνον δέ τό 
όποιον θά έπεθύμουν κατά τήν διάρκειαν 
τών συναντήσεων μας, ήτο νά ήδυνά- 
μην νά όμιλώ τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν, 
ώστε νά ύπήρχε μεγαλυτέρα εύχέρεια 
κατανοήσεως μεταξύ μας.

'Αλλά πολύ φοβούμαι ότι τά Ελληνι
κά θά παραμείνουν « Ελληνικά» δι' έμέ, 
ή όπως έσεϊς οί "Ελληνες λέγηται θά 
παραμείνουν «ΚινέΖικα» δΓ έμέ.

Υποθέτω άτι θά έπληροφορήθητε τήν 
άπίστευτον τύχην μου κατά τάς μαγνη

τοφωνήσεις. "Ετυχε νά εύρίσκωμαι είς 
τό Γραφεϊον έλέγχου τής ’Αμέσου Δρά- 
σεως καί νά μαγνητοφωνώ άτε έλήφθη 
ή πληροφορία, ότι έν άτομον έφονεύθη 
ύπό αύτοκινήτου είς τό άεροδρόμιον. 
Φυσικά λυπούμαι διότι ή δυστυχία κά
ποιου έγινε οίτία διά μίαν καλήν έγγρα- 
φήν είς τό μαγνητόφωνόν μου, άλλά 
δυστυχώς αύτή είναι ή έργασία μου.

'Αμφιβάλλω έάν θά έλθω πάλιν είς 
τήν Ελλάδα, άν καί τό έπιθυμώ πάρα 
πολύ, άλλά έάν ποτέ έλθω τό μόνον τό 
όποιον έπιΖητώ είναι νά συναντηθώ καί 
νά συΖπτήοω μαΖί σας.

Μοΰ αρέσει πολύ ή Χώρα σας, είς 
τήν όποιαν έχω άποκτήσει πολλούς φί
λους καί αύτό είναι πολύ φυσικό όταν 
οί πλέον σπουδαίοι άνθρωποι τής Πο
λιτείας έως καί οί πλέον άπλοι άγρόται 
σέ κάνουν νά νοιώθης πάντοτε άνετα.

Είμαι γεμάτος θαυμάσιες άνομνήσεις 
άπό τήν έν Έλλάδι παραμονήν μου, είς 
τήν πρώτην δέ σειράν τών όποιων θέλω 
νά σάς βεβαιώσω άτι εύρίσκεσθε ύμείς. 
Αισθάνομαι ώς νά σάς γνωρίΖω άπό πολ
λών έτών καί δέν ύπάρχει τίποτε καλ- 
λίτερον δΓ έμέ άπό τού νά κάθωμαι 
μαΖί σας καί νά συΖητώ πίνων τό οΰΖο 
ή τό ούίσκυ μου.

Ή  Χώρα τής Μυθολογίας έχει πολ
λούς μύθους... πολλάς ιστορίας μέ 
θαυμαστά κατορθώματα.. . καί πολλάς 
παροιμίας. 'Αλλά έγώ θά τελειώσω τήν 
έπιστολήν μου μέ μίαν Ισπανικήν φρά- 
σιν, ή όποια είναι πολύ άγαπητή είς έμέ.

«VAYA CON DIOS»
Ο Θεός μαΖί σας

Είλικρινώς Ύμέτερος 
W AYNE O SBO RN E

*

Εύχαριστήριος έπιστολή τής Ίεπάς 
Μητροπόλεως Κερκύρας καί Παξών 
πρός τήν 'Αστυνομικήν Δ)νσιν Κερκύ
ρας καί τήν κοινοποίησιν ταύτης είς τόν 
κ. 'Αρχηγόν 'Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Κων)νον Γιαννούλην.

«Ή παρατηρηθεΐσα κατά τε τήν προη- 
γηθεΐααν (Πάσχα) καί τήν τελευταίαν πρό 
παντός, τήν II  μεσοϋντος, λιτάνευαις τοϋ 
ίεροϋ σκήνους τοϋ Προστάτου τής νήσου 
ήμών 'Αγίου Σπυρίδωνος τάξις καί εύπρέ- 
πεια, όφειλομένη, κατά τό μέγιστον είς 
τήν φιλότιμον προσπάθειαν τής ’Αστυνομίας 
ύπό τήν ύμετέραν έμπνευσιν καί καθοδή- 
γηαιν, μέ ύποχρεώνει, δπως έκφράσω τήν 
εύαρέσκειαν τής ’Εκκλησίας πρός ύμάς 
καί τούς κ.κ. ’Αξιωματικούς καί τά δργα- 
να τής τοπικής μας ’Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως ώς καί τά θερμότατα συγχαρητή
ρια μου. Ή  νέα πνοή πρός έξααφάλισιν 
ύπό τοϋ πλήθους τών προσκυνητών καί τών 
ποικίλης προελεύαεως έπισκεπτών τοϋ σε
βασμού πρός τόν Ιερόν σκήνος καί τήν θρη
σκευτικήν τελετήν έγένετο ιδιαιτέρως κα
τά τήν θερινήν ταύτην λιτάνευσιν αισθητή. 
"Ελλειψαν αί άσχημίαι τής αύθάδους συμ- 
περιφροράς καί άνοικείου έμφανίσεως άδια- 
φόρων έν πολλοΐς τουριστών, είσβαλόντων 
έντός τών στίχων τών λιτανευόντων κληρι
κών προκειμένου νά φωτογραφήσουν τήν 
πομπήν ή τό ιερόν σκήνος.

Ή  άρχή ήτο θαυμασία έν τφ συνόλφ 
της. Αί έλάχιστοι άταξίαι δύνανται μελ- 
λοντικώς ν’ άποφευχθοϋν διά ουατηματικω-
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τέρων ένεργειών, ουμφώνως και πρός τήν 
άποκτηθεϊααν πείραν.

Δ ι’ άλλην μίαν φοράν τό εύγενές Σώ
μα τής ’Αστυνομίας Πόλεων έδειξεν έν 
τοΐς πράγμασι τί ήμπορεΐ νά έπιτελέοη, 
δταν συλλάίη τήν ούαίαν τών πρός άντι- 
μετώπισιν προβλημάτων καί ένεργήση πρός 
λόσιν των κατόπιν μελέτης καί συνεργα
σίας μετά τών άρμοόίων παραγόντων. Τήν 
συνεργασίαν ταότην σάς τήν όφείλομεν.

ΕΤμεθα βέβαιοι, δτι τόσον διά τά άπτό- 
μενα τοΟ άμέσου ένδιαφέροντος τής ’Εκ
κλησίας θεμάτων, δσον καί διά τά σχέσιν 
έχοντα μέ τήν εύκοσμίαν, τήν τήρησιν του 
σεβασμοί! πρός τήν δημοσίαν αιδώ καί τάς 
ήθικάς άρχάς τοθ Έθνους μας, ώς καί τήν 
διαφόλαξιν άπό τών ποικίλων κινδύνων 
τής 'Ελληνικής νεότητος καί τήν έξάαφά- 
λιαιν τής κοινωνίας μας άπό τών φθορο
ποιών πνευματικών ρευμάτων καί τοθ κύ
ματος τής άνηθικότητος πού είσβάλλουν έκ 
τοθ έξωτερικοθ, πολλά ήμποροθν νά έπι- 
τευχθοθν έκ τής συνεργασίας τών όγιών 
παραγόντων τής κοινωνίας μας μετά τής 
’Αστυνομίας. "Οσον έξαρτάται έξ 6μών θά 
ζητήσωμεν τήν βοήθειαν σας καί θά πα- 
ράσχωμεν όλοψύχως τήν συμπαράστασίν
μας-

Εύχέτης πρός Κύριον 
Ό  Μητροπολίτης 
Τ.Σ. Υπογραφή

Ό  Κερκύρας καί Παξών ΠΟΛΓΚΑΡΠΟΣ

Διάφορα Νέα
Ό  Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων 

κ. Κων)νος Γιαννούλης μετέβη εις Πά
τρας ένθα έπεθεώρησεν Άστυνομ:κάς 
Υπηρεσίας τής Διευθύνσεως Πατρών. 
Έν συνεχείς, ώμίλησε πρός τούς 'ΑΕιω- 
μοτικούς καί κατωτέρους περί του ρόλου 
καί τής όποστολής τοϋ συγχρόνου άστυ-

νομικοϋ, έντός τών πλαισίων τής 'Εθνι
κής 'Αλλαγής καί Άναμοριρώσεως τής 
21ης 'Απριλίου 1967.

¥

Ή  Μουσική τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
έπρσγματοποίηοε δύο συναυλίες εις Κα
λαμπάκαν καί Τρίκαλα Θεσσαλίας, έν 
τφ πλαισίω έορταστικών έκδηλώσεων τής 
Νομαρχίας Τρικάλων.

Ωσαύτως, άπέδωσε τιμάς, κατά τήν 
κλήρωσιν εργατικών κατοικιών εις Δρα
πετσώνα.

Ή  Ποδοσφαιρική 'Ομάς τής 
’Αστυνομίας εις ’Ανδραβίδα

Εις τήν έιρημερίδα «ΓΝΩΜΗ» τών 
Πατρών τής 18.9.1972 έδημοσιεύθη ή 
κάτωθι άνταπόκριοις έΕ Ανδραβίδας.

Μέγα γεγονός άπετέλεσε διά τήν ι
στορικήν πόλιν μας ή κάθοδος τής ισχυ
ρός ποδοσφαιρικής όμάδος τού ένδόΕου 
καί ιστορικού Σώματος, τής Αστυνομί
ας Πόλεων, τήν παρελθοϋοαν Πέμπτην, 
ημέρα τού Σταυρού. Ή  σημασία τού γε
γονότος δέν οφείλεται μόνον εις τόν 
άθλητικόν τομέα μας, άλλά καί εις τήν 
διά πρώτην φοράν έπίσκεψιν άνδρών 
τού λαοφιλούς Σώματος, μέ τάς άπει
ρους έθνικοκοινωνικάς του σημαντικός 
έπιτυχίας, εις τήν άλλοτε πρωτεύουσαν 
τοϋ πριγκηπάτου τού Μορέως κατά τήν 
Φραγκοκρατίαν, Ανδραβίδαν. Κατά τόν 
διεΕαχθέντα, παρουσία δεκάδων φιλά
θλων, φιλικόν άγώνα διαιτητής τού ό
ποιου ήτο ό διεθνής κ. Βαμβακόπουλος, 
νικήτρια άνεδείχθη ή όμάς τής Αστυνο
μίας Πόλεων μέ 3 — 0.

Οί φίλαθλοι τής περιοχής είναι άλη- 
θές δτι διά πρώτην φοράν κατελήφθη-

σαν ύπό τοιαύτης καταπλήΕεως ένεκα 
τοϋ ύπερόχου, άψόγου, άρίστου άγώνος 
τής όμάδος τής Αστυνομίας. Αλλά καί 
ή «Δάφνη» άπέδειΕε τάς άΕιολόγους ι
κανότητάς της.

"ΕΕοχος ήτο καί ό διαιτητής κ. Βαμ- 
βοκόπουλος. Ό  άγών διεΕήχθη εις άτμό- 
σφαιραν φιλικότητος καί απολύτου τά- 
Εεως. Ή  όμάς τής Αστυνομίας, προσέ- 
φερεν εις τήν «Δάφνην» άνομνηστικόν 
λάβαρον. Μετά τό πέρας τού άγώνος ό 
κ. Άνδρέας Αγραπίδης, έκ μέρους τής 
Ερανικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής 

καί τής «Δάφνης» προσέφερεν άνθοδέ- 
σμην εις τήν άστυνομικήν ομάδα. Ως 
γνωστόν ό άγών διεΕήχθη ύπέρ τής άν- 
εγέρσεως νέου ιερού ναού τής πόλεως.

Τήν 8.30 μ.μ. ύπό τής Εκκλησιαστι
κής Επιτροπής παρετέθη δεϊπνον πρός 
τιμήν τής όμάδος τής Αστυνομίας εις 
τό όποιον παρεκάθησαν: Ό  αίδεσιμώ-
τατος Αρχιερατικός Επίσκοπος π. Διο
νύσιος Μαρίνος μετά τού έφημερίου π. 
Κ. Κυπατσούλια, ό Δημορχών κ. Κ. Ζύ- 
γουρας, ό Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Άνδρ. Φουσκαρίνης, ό άρχηγός τής Α 
στυνομικής Αποστολής ύπαστυνόμος κ. 
Π. Κατσέρης, ό ’Αστυνομικός Διοικητής 
Λεχαινών, ό Διοικητής τού Σταθμού Χω- 
ροφυλοκής Άνδραβίδος, ό πρόεδρος 
τής «Δάφνης» κ. I. Βαρβαρέσος με.ά 
τού Συμβούλου κ. Κ. Βαρβαρέσου, ό 
προπονητής τής όμάδος μας κ. Παναγιω- 
τόπουλος μετά τού ποδοσφαιριστού Για
τρό ·<.ά.

Τήν ομάδα συνώδευσε καί τηλεοπτι 
κόν συνεργείον τής Αστυνομίας ύπό τόν 
κ. Άργυρυπουλον

Ή  πόλις ευγνωμονεί τήν Αστυνομίαν 
Πόλεων διά τήν άπόδειΕιν τού ψυχικού 
της μεγαλείου καί τήν πανταχοϋ κοινω
φελή παρουσίαν της.

Έ λ λ η ν α  ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ α .

Πρέπει νά διακρίνεσαι διά τήν άκεραιότητα τού χαρακτήρος σου και διά 
τήν ήθικήν σου άντοχήν.

Προσπάθησε, διά τήν δσον τό δυνατόν άρτιωτέραν έπαγγελματικήν σου 
κατάρτισιν.
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1. Διά τήν έγκαθίδρυσίν της εις τήν άρχαίαν Ρώμην, 6πη· 
τεϊτο ή συγκατάθεσις τής Συγκλήτου. (Γεν.).

2. Αί θϋροι τοϋ Ναού τού Θεού τούτου τών Ρωμαίων έμε- 
νον άνοικταί έν καιρω πολέμου καί κλειστοί έν καιρφ 
ειρήνης (όνομοστική) — Παγκοσμίους γνωστόν άρι- 
στούργηιμα τού Μιχ. 'Αγγέλου.

3. 'Επωνυμία τής ' Αθήνας εις Λακωνίαν — Είναι ό υιός. . .
τοϋ ποτρός.

4. 'Εκλέγεται εις διαγωνισμόν — Προηγούμενον τοϋ 5α 
καθέτως δίδει παλαιόν τουρκικόν νόμισμα μικρός άΕΙ- 
ας — Ό  όριθμός 241 όντιστρόφως.

5. Ευρίσκεται εις άκραν άντίθεσιν πρός τήν σαφήνειαν
(οίτ.) — Ή  ψυχή μετά θάνατον κατά τούς άρχαίους 
Αιγυπτίους (άνστρ.).

6. Κοιλότητες εις τό χείλος τών όστών τής δνω καί κάτω 
γνάθου ένθα αί ρϊΖαι τών όδόντων (γεν. πληθ. άνστρ.).

7. Ή  τιμή καί ή τομή τά έχουν κοινά — Άναλόγως τοϋ 
άριθμοϋ των, έΕασφαλίΖουν προσαύΕησιν έκ 10, 20, 
30 ή 40 τοϊς έκατόν έπί τοϋ βασικού μισθού μας.

8. Εις τήν 'Υπηρεσίαν. . . προηγούνται — Ό  ποταμός 
τών. . ,σταυρολέΕων — Προηγούμενα τοϋ 5α καθέτως 
μάς δίδουν όλιγοδαπάνους, άπλάς.

9. Άπαρέμφατον ρήματος σχετικού μέ τό κλίνω, έχων 
τάσιν — Επίκαιρον παράγωγον τοϋ μίνιμουν.

10. Δοτική — Κατά τήν 'Εβραϊκήν παράδοσιν έγεννήθη 
κατόπιν θαύματος ύπό υπερηλίκων γονέων.

11. Κλάδος τής Δυναμικής Μετεωρολογίας, ό όποιος πρα
γματεύεται τά σχετικά μέ τήν ισορροπίαν τής άτμο- 
σφαίρας προβλήματα.

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. "Εγγραφος ή προφορική διατύπωσις παροπόνων (κυ- 

ριολ.).
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2. Βασική έπιδίωΕις κάθε ιατρού — Αντικατέστησε τά 
δίκοχον (γεν.).

3. Τήν αίσθανόμεθα έντονότερον τό Πάσχα (αίτ.). Δια
τηρεί τήν φυσιολογικήν ισορροπίαν τοϋ σώματος μέ 
τήν κανονικήν συγκέντρωσιν σσκχάρου εις τό αίμα.

4. Ό  άριθμός 371 — Προηγούμενα τοϋ 7|J καθέτως δί
δουν εις τήν δημοτικήν τόν θανάσιμον έχθρόν τών 
δασών — "Οταν τό στομάχι σάς βαραίνει, αυτό σάς... 
άνακουφίΖει.

5. Παροκελευστικόν μόριον τής καθομιλουμένης — Τό 
507 π.Χ., διά τών μεταρρυθμίσεων τοϋ Κλεισθένους, 
έγινε Δήμος τής Αττικής (γεν.).

6. Γένος πλατυελμίνθων σκωλήκων, Ζώντων παρασιτικώς 
εις τόν όργανισμόν διαφόρων θηλαστικών καί προκα- 
λούντων νευρικός, πεπτικός καί άλλας διαταραχάς 
(οίτ.).

7. Κινηματογραφικός όρος — Τά άνθη τών σταυρολέΕων.
8. Προηγούμενα δεικτικού τής καθομιλουμένης γίνονται 

κατάΕερα, Ζαρωμένα — ΣυνταΕιοδοτεί ναυτικούς (άρ- 
χικό) — Ο Μιστός καί ό Μυστράς τά έχουν κοινά.

9. Πόλις τής Α. Γερμανίας, γνωστόν βιομηχανικόν κέν- 
τρον — Σημαίνει καί ήμέτεραι, άγαπημέναι.

10. Εις αύτά συγκαταλέγεται τό ά τό στερητικόν — Ειρω
νικούς τά μακριά καί ισχνά σκέλη (άνστρ.).

11. Άρχαιστότη γλώσσα τής όμόδος τών ίνδοευρωπαϊκών, 
καταγαμένη έκ τής ίδιας άρχικής, έκ τής όποιας προ- 
ήλθεν ή 'Ελληνική, ή 'Ιταλική, ή Αγγλική κλπ.

(I. Κο.)
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1 Λ Β A Τ A * Λ A Λ 1

2 Κ A Ρ A 1 1 Κ A Κ Η Σ
3 A Π A Ν 0 Κ y Μ A

4 Σ Τ 1 A Ρ A Σ 0 Λ
5 1 1 Η Π 0 Λ Κ Σ A
6 I Γ Ρ 0 <Ρ A Λ 0 1
7 A τ A Ρ Η Τ Η 0 £
8 Ρ 1 1 A Τ A A τ 1
θ A κ 0 y A ύ Η 1

ΙΟ A 0 y Λ 1 £ 0 Τ Η Τ A

11 A Σ τ Η Ρ Κ Β Λ /

’Από τής 10ης ’Οκτωβρίου έ.έ. αρχίζει ή υ,ετάδοαις, δπό τοϋ Τηλεοπτικοϋ Δικτύου τής Τ.ΕΝ.Ε.Δ. τοϋ πρώτου μέρους 
τής μεγάλης ’Αστυνομικής Τηλεοπτικής παραγωγής «ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ 27».

Πρόκειται περί τής πρώτης μεγάλης Ελληνικής ’Αστυνομικής Ταινίας συνεχείας, ή όποια βασίζεται είς τά άρχεΐα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων.

01 ΤηλεθεαταΙ θά εδρουν τήν εύκαιρίαν νά παρακολουθήσουν, έν πλήρει δράσει, όλόκληρον τόν καταδιωκτικόν μηχανι
σμόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δ όποίος κινείται έπιστημονικώς διά νά έξιχνιάση σειράν έγκλημάτων διεθνούς σπείρας.

Μία παραγωγή δψηλής ποιότητας καί συνταρακτικού ένδιαφέροντος.
Σενάριον ’Αντωνίου Δαυίδ.

679



I

Π ΡΟ no

ο ΑοΑΗΤΙ</Λο<
ή πανάρχαια δόξα τής Ελλάδος

τώρα, ξαναζεί καί γιγαντώνεται μέ τό.



BXPt*TOAQYACY

ooo

0 0 0

—  Γρήγορα, άδεια καί δίπλωμα! Είχατε βλέπετε τήν άτυ- 
χία νά πέσετε στόν πρωταθλητή τών δρόμων ταχύτη- 
τος τής άθλητικής όμάδος τής 'Αστυνομίας Πόλεων!..

—  Δυό λεπτά έλειψα βρέ παιδί μου!..

—  Βρέ κακούργα, άστυφύλακας έρχεται, δέν τόν είδες;

—  Βάρδεια, έ; ΚΓ έγώ!.

—  'Εγώ μεθυσμένος; Δέν θάμαστε καλά. Κάντε μου τά 
«τέστ» άν δέν μέ πιστεύετε!..

Λ ϊΤν ίΒ Η ΙΧ Ο Η ΓΗ Μ Μ ί



Πρός έπιθεώρησιν τών 'Αστυνομικών Υπηρεσιών Κέρκυρας μετέβη έκείσε ό Υπουρ
γός Δημοσίας Τάζεως κ. Β. Τσούμπας. Εις τάς φωτογραφίος μας χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα. "Ανω: Άπό τήν υποδοχήν του κ. Υπουργού εις τόν Αερολιμένα Κέρ
κυρας. Κάτω: Ο κ. Υπουργός εις σύσχεψιν εις τό μέγαρον τής Άστυν. Δ)νσεως

Κέρκυρας μετά τού κ. Νομάρχου καί τού κ. Αστυν. Δ)ντοϋ τής Πόλεως.
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Ξάφνισμα μέσα στή νύχτα». ΠίναΕ τού 
Αλ. ΑλεΕανδράκη.

ψη, άπαξ έτι, εις γήν δπερπόντιον, ή άν- 
δρεία χοΟ ’Ιταλού στρατιώτου, θά  δυνηθήτε 
βεβαίως νά φανήτε άντάξιοι έκείνων, οί- 
τινες προηγήθησαν Ομών, είς τάς τάξεις 
τών θαυμασίων συνταγμάτων σας δλων των 
βπλων, άπό τοδ Μεγάλου Πολέμου μέχρι 
τών έκστρατειών τής ’Αφρικής καί τής 
'Ισπανίας. ΕΙσθε πάντες πλήρως προπα- 
ρεσκευασμένοι, κατά τε τό πνεΟμα καί τδ 
σώμα, διά τάς άνάγκας τάς δποίας έπι- 
βάλλει δ πόλεμος, θραύσατε τήν έχθρικήν 
άμυναν, κατακλύσατε τάς πεδιάδας μέ τά 
σιδηρόφρακτα τάγματά σας, ώς ή χιονο- 
στιβάς, ή δποία κατερχομένη έκ τών δρέων 
συμπαραούρει τά πάντα κατά τήν διάβα- 
σίν της. 'Ο έχθρδς δέν θά δυνηθή νά άντι- 
στή είς τήν άνδρείαν σας, είς τήν δύναμιν 
τών δπλων καί τοΟ πυρός σας. At ένδοξοι 
αημαΐαι σας, τά λάβαρά σας, τά δποία 
ήσπάσθη ή Νίκη, θά άνεμίσουν συντόμως 
είς τά μέρη έκεΐνα τά δποία θά φθάση ή 
σφοδρά καί άκάθεκτος προχώρησίς σας. Τδ 
σύνθημα δι’ δλους συνοψίζεται είς τήν λέ- 
ξιν τήν δποίαν δ Ντοδτσε έπρόφερε κατά 
τήν είς ιόν πόλεμον είσοδον τής ’Ιταλίας: 
θά «νικήσωμεν». Ή  ’Ιταλία θά είναι δπε- 
ρήφανος διά σάς!».

Παρόμοιες διαταγές ήσαν καί τών άλλων 
στρατηγών. Τά πάντα ήσαν έτοιμα διά τήν 
εισβολήν είς τήν 'Ελλάδα. Παρ’ δλον δτι 
δ Ντοδτσε διείεβαίωνε δτι τδ ήθικδν τοδ 
στρατού του ήταν δψηλότατο καί δ ένθου- 
σιασμός του βρισκόταν σέ άνώτατο βαθμό, 
μέ τούς στρατιώτες δπερβολικά άνυπόμο- 
νους καί άσυγκράτητους νά πολεμήσουν 
έν τούτοις, καλού - κακού, έδόθη διαταγή 
νά μοιρααθή σ’ δλους τους ’Ιταλούς στρα
τιώτες, πού θά χτυπούσαν χωρίς λόγο τήν 
'Ελλάδα (κι αότδ τδξεραν πολύ καλά δλοι 
τους), μιά γερή δόσι κονιάκ, μέ έντολή νά 
τό πιοδν τήν αύγή, λίγο πριν άπό τήν έ- 
πίθεσι. Ή  διαταγή έλεγε: «Ή Αύτού ’Ε- 
ξοχότης (δ άνώτατος διοικητής) διέταξε 
τήν διανομήν κονιάκ κατά τήν αύγήν». 
Λόγοι κρύου δέν είχαν έπιβάλει τήν δια
νομήν, γιατί οί τελευταίες μέρες τοΰ ’Ο
κτωβρίου ήσαν ακόμη σχεδόν άνοιξιάτικες.

Προτού νά έκπνεύση ή ώρα (06.00' π. 
μ.) τοΰ ιταλικού τελεσιγράφου, στίς 5)4 
τδ πρωί άκριβώς (νύχτα άκόμη, κατά τήν 
φθινοπωρινή αύτή έποχή), οί ’Ιταλοί «ά
νοιξαν πΰρ» έναντίον δλοκλήρου τοΰ με
τώπου, άπ’ τδ Ίόνιο ώς τίς Πρέσπες. 
'Ολόκληρο τδ πυροβολικό τους, βαρύ κι έ- 
λαφρό, άρχισε νά χτυπά καταιγιστικά τίς 
έλληνικές θέσεις. Κατόπιν άρχισε ή εισ
βολή. Τά έλληνικά φυλάκια έπάνω στήν 
μεθοριακή γραμμή κατώρθωσαν δλα νά 
συμπτυχθοΰν άνενόχλητα.

Τδ πρώτο «πολεμικόν άνακοινωθέν» τών 
’Ιταλών έγραφε γιά τήν πρώτη ήμέρα τής 
έπιθέσεως:

«Χθές κατά τήν χαραυγήν τά έν Άλβα- 
νίφ στρατεύματά μας διέβηααν τά έλληνι
κά σύνορα, είσδύσαντα είς τινα σημεία έν- 
τός τοΰ έχθρικού έδάφους. Ή  προέλασις 
έξακολουθεί».

Τίς μεσημβρινές ώρες τής 29ης ’Οκτω
βρίου τά έχθρικά τμήματα πεζικού ήρθαν 
σ’ έπαφή μέ τήν τοποθεσία άντιστάσεως 
τών άμυνομένων, νοτίως τοδ ποταμού Κα- 
λαμά, ένώ έλαφρά τμήματα τοδ ιταλικού

ιππικού έπέτυχαν νά περάσουν τδν ποταμδ 
κοντά στίς έκβολές του πρός τδ Ίόνιο. 
’Αστραπιαία έλληνική άντεπίθεσις άπέρ- 
ριψε τους ’Ιταλούς πέρα άπ’ τδν Καλαμά, 
μέ τρομερές άπώλειες γ ι’ αύτούς. “Αλλη 
ένέργεια τού έχθροΰ, στδ κέντρο, έγινε 
στήν στενωπό Χάνι Δελβινάκι, σέ πυκνή 
φάλαγγα καί μέ μουσική μπροστά, σάν νά 
γινόταν παρέλασις. Νόμιζε δ έχθρδς δτι δ 
δρόμος ήταν άνοικτός γιά τά Ιωάννινα. 
Κοντά σέ μιά γέφυρα άρχισε κατά τών 
’Ιταλών τδ θεριστικό πΰρ τοΰ έκεΐ τμή
ματος εύζώνων. Τό άποτέλεσμα ήταν τρο
μερό. Αίφνιδιασμένος δ έχθρδς σκόρπισε νά 
κρυφθή, ένώ άφηνε έπί τόπου πάμπολλους 
νεκρούς καί τραυματίες. Σέ λίγο άλλη 
συμφορά τόν περίμενε στδ Καλπάκι. Είς 
τήν περιοχή τής Πίνδου οί Άλπινισταί τοδ 
έχθροΰ έπέτυχαν άρχικά βαθειές διεισδύ
σεις, άλλά ή προέλασις των έσταμάτησε 
μέ τήν έγκαιρο έπέμβασι ισχυρών έλληνι- 
κών δυνάμεων. Στδ δπόλοιπο μέτωπο μέχρι 
τήν Πρέσπα οί ένέργειες τοδ έχθροΰ ήσαν 
άνευ σημασίας.

"Ετσι άρχισε δ άγώνας στά ’Ηπειρωτι
κά βουνά, μέ άπογοήτευαι γιά τούς έπιτι- 
Θεμένους καί μέ σθεναρή άντίστασι έκεί- 
νων που δπεράαπιζαν τήν πατρίδα τους, οί 
δποίοι κατώρθωσαν νά σπάσουν τδν κύριον 
άξονα τής ιταλικής έπιθέσεως καί νά θρυμ
ματίσουν τήν παραλιακή καί δρεινή λαβί
δα της.

Μερικά παραμεθόρια χωριά έπεσαν στήν 
κατοχή τοδ έχθροδ. ’Από έκεΐ έφθαναν 
άγωνιώδεις πληροφορίες. Οί ’Ιταλοί στρα
τιώτες καί οί ’Αλβανοί άτακτοι που τούς 
άκολουθοδσαν έκαναν άκατανόμαστα όργια 
είς βάρος τοδ έλληνικοδ πληθυσμού. Είναι 
χαρακτηριστική ή πιό κάτω διαταγή τής 
Μεραρχίας Σιένα πρδς τά τμήματά της:

«Είναι άνάγκη νά κατασταλοδν άμέσως 
πολλαί καταχρήσεις καί σοβαρά έκτροπα. 
Οί διοικηταί μονάδων νά έπέμβουν άμέ
σως μέ μεγάλην αυστηρότητα. Στρατιώ- 
ται μας κατέλυααν είς οικίας, τάς δποίας 
άπεγύμνωσαν, άντικείμενα έκλάπησαν. 
Ταύτα άποδεικνύουν χαμηλοτάτην άντίλη- 
ψιν πολιτισμού, άναξίαν τής χώρας μας.

Πυροβολισμοί ρίπτονται άσκόπως. Χθές 
είς κακούργος έτραυμάτισε μίαν πτωχήν 
γυναίκα, ή δποία μέ τά μικρά της παιδιά 
ήτ«ν κλεισμένη στδ σπίτι της».

Ά πό τής 8ης Νοεμβρίου δ έχθρδς άνέ- 
κοψε παντού τίς έπιθετικές του ένέργειες, 
λόγψ τής σθεναρής καί άποτελεσματικής 
άμύνης τών Ελλήνων, καί έγκαταστάθηκε ι 
άμυντικά σ’ δλο' τδ μέτωπο. Ή  εύκολη 
Νίκη φτερούγισε μακριά γιά τούς εισβο
λείς, οί δποίοι άρχισαν νά καταλαβαίνουν 
δτι τά πράγματα χειροτέρευαν συνεχώς γ ι’ 
αύτούς στήν κακοτράχαλη ’Ηπειρωτική πε
ριοχή καί βορειότερα στήν Πίνδο- (πιδ 
πέρα ώς τίς Πρέσπες τδ μέτωπο ήταν άμε- 
τάβλητο). Ό  Ίταλδς άρχιστράτηγος Πρά- 
σκα τά είχε χαμένα. Σκεφτόταν τούς έν- 
θουαιασμούς του ατό μεγάλο Συμβούλιο 
Οπδ τήν προεδρία τού Μουσσολίνι, στίς 15 
’Οκτωβρίου καί τίς τωρινές άναποδιές του, 
μέ συνέπεια νά τδν καταλάβη πανικδς καί 
ήττοπάθεια.

Τήν ήμέρα αύτή τής 8ης Νοεμβρίου έ- 
φθασε στά Τίρανα δ δφυπουργδς Στρατιω
τικών τής ’Ιταλίας Σοντοδ, μέ έντολή νά 
άναλάβη τήν άρχιστρατηγία, άντικαθιατών- 
τας τδν άποτυχημένο Πράσκα, πού τδν πε- 
ριώριζαν έξευτελιατικά στήν κατώτερη θέ- 
σι τοδ διοικητοδ τών στρατευμάτων εισβο
λής στδν τομέα τής ’Ηπείρου. Ό  νέος 
άρχιστράτηγος, μέ σύμφωνη γνώμη τοΰ 
Ντοδτσε, διέταξε τδν Πράσκα νά σταμα- 
τήση τήν έπίθεσί του στήν ’Ήπειρο. ’Αλλά 
τδ σταμάτημα αύτδ τού τδ είχαν ήδη έπι- 
βάλει οί "Ελληνες.

Ή  εϊδησις τής πρώτης νίκης τής Ε λ 
λάδος, γιά  τήν άπόκρουσι τής ιταλικής 
εισβολής, είχε συγκινήσει δλον τδν κό
σμο. 'Ο Οδίνστον Τσώρτσιλ σέ λόγο του, 
πού έξεφώνησε στίς 9 Νοε'ίβρίου, είπε:

«Δέν υπάρχει άνάγκη νά δμιλήσωμεν 
διά άλλα έθνη. Υπάρχει δμως έν μικρδν 
ήρωϊκόν έθνος, πρδς τδ δποΐον αί σκέ
ψεις μας στρέφονται σήμερον μέ συμπάθεια 
καί θαυμασμόν. Είναι ή γενναία Ε λλά ς, 
πού τά στρατεύματά της άμόνονται σήμε
ρον τοδ πατρίου έδάφους έναντίον τής ιτα
λικής έπιδρομής».
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'Ο Αγώνας στήν Πίνδο, στίς πρώτες ή- 
μέρες τής ιταλικής εισβολής, ήταν θρυλι
κός. Μιά ιταλική μεραοχία, ή «Τζούλια», 
μέ καλογυμνασμένους γιά όρεινό Αγώνα 
στρατιώτες, ριχνόταν μέ δρεξι στήν μάχη, 
μέ τή βοήθεια κάθε είδους πολεμικών μέ
σων (πυροβολικού, Αεροπορίας κλπ .). 
Ά π ’ τήν μεριά τών Αμυνόμενων λίγα τμή
ματα, πρόχειρα ώργανωμένα, Ασυνήθιστα 
ατόν όρεινόν Αγώνα καί μέ λιγοστά μέσα, 
είχαν έντολή νά σταματήσουν τούς δρμη- 
τικούς Άπλινιστές. Τό έδαφος ήταν τρο
μακτικό στίς Ανωμαλίες του κι δ καιρός 
χειμωνιάτικος έκεΐ στίς ψηλές βουνοκορ
φές. Σάν μαχητής τής πρώτης γραμμής, 
πού πολέμησα στά παρατηρητήρια τής 
γραμμής έπαφής μέ τόν έχθρό, καί πολ
λές φορές καί πιό έμπρός, Απ’ τήν πρώ
τη στιγμή τοδ Εξαμήνου έκείνου πολέμου 
ώς τήν τελευταία του, διοικώντας μονάδα 
πυροβολικοθ (Απ’ τό πυροβολικό έκεϊνο 
πού είχε γίνει δ τρόμος τοδ έχθροδ), έζησα 
δλον τόν δυνατό κλονισμό τοδ μετώπου 
στά ’Ηπειρωτικά βουνά. ΤΗταν ένα σωστό 
μαρτύριο τό άντίκρυσμα τοδ θανάτου κάθε 
στιγμή Από φονικά μέσα πού έρχονταν Απ’ 
τό έδαφος πέρα καί ψηλά Απ’ τόν Αέρα, 
ένώ σκαρφάλωνες φορτωμένος βαριά τούς 
γλιστερούς βράχους ή βουτοδσες ώς στά 
γόνατα στήν λάσπη, τήν πηχτή καί τήν 
βαθειά, πού πάσχιζε νά σέ κρατήση α ι
χμάλωτό της, ένώ πηρούνιαζε τό κορμί 
σου τό τσουχτερό κρύο καί σέ μούσκευε ή 
βροχή, πού οί σταγόνες της Ανακατεύονταν 
μέ τόν Ιδρώτα, ένώ τά σωθικά σου τά θέ
ριζε ή πείνα καί ή δίψα, ένώ δραόκελοδ- 
σες κομματιασμένους, σκοτωμένους και 
πληγωμένους, πού σειόταν δ τόπος Απ’ τά 
βογγητά τους, ένώ έχανες τό φώς σου καί 
τήν Ακοή σου Απ’ τίς δμίχλες, τούς κα
πνούς τών δπλων καί τό μουγκρητό τής 
μάχης. Κι δταν έρχόταν τό σκοτάδι, τά 
πάντα γίνονταν κόλασι. ’Ερχόταν δ δπνος, 
Αλλά τό καθήκον σέ ζήταγε όρθό μέ τό 8- 
πλο στό χέρι. “Επρεπε νά είσαι μαχητής 
τής πρώτης γραμμής γιά νά νοιώσης τήν 
κόλασι τοδ πολέμου έκείνου.

Στό σημείο αύτό έπιβάλλεται νά γρα-

φοδν, είς μνήμην, λίγα λόγια γιά τόν ή- 
ρωϊκό θάνατο τοδ ’Αλεξάνδρου Διάκου, τοδ 
Δωδεκανησίου ύπολοχαγοδ. "Ηταν δ πρώ
τος "Ελληνας Αξιωματικός πού έπεσε στόν 
πόλεμο αύτό, Αλλά καί δ μέγιστος τών ή- 
ρώων τοδ πολέμου έκείνου, γιατί σκοτώ
θηκε πολεμώντας στήν πρώτη γραμμή καί 
κάνοντας Απανωτές έφόδους, μέ «έφ’ 8- 
πλου λόγχην», σάν όμηρικός ήρωας. Στήν 
περιοχή τής Ταούκας—Φούρκας ή τοποθε
σία ήταν Από τήν ίδια της τήν φυσική 
διαμόρφωσι όχυρή καί ή άντίστασι τών 
’Ιταλών, πού τήν κρατούσαν, ήταν Ασυνή
θιστα δραστήρια. *0 έλληνικός λόχος, πού 
είχε Αντικειμενικό σκοπό τήν Τσούκα, 
άνηφόριζε μέ δυσκολία τίς πλαγιές της. 
Οί ’Ιταλοί τήν ύπεράσπιζαν μέ πείσμα. 
’Επικεφαλής τοδ λόχου του δ νεαρός ύπο- 
λοχαγδς ΔιΑκος κάνει έπιτυχημένη δρμη- 
τική έπίθεσι καί κυριεύει τό Οψωμα. Οί 
’Ιταλοί κάνουν Αμέσως αφοδροτάτη Αντεπί- 
θεαι μέ πολύ πυροβολικό καί δλμους. Ό  
λόφος γίνεται ήφαίστειο καί τό έλληνικό 
τμήμα Ανατρέπεται καί άποσύρεται. ’Αλλά 
διοικητής τοδ λόχου είναι δ Διάκος, πού 
κάνει νέα σφοδρή έφοδο, μπαίνοντας μπρο
στά Απ’ τούς Ανδρες του καί κρατώντας 
ένα μάννλιχερ μέ «έφ’ δπλου λόγχην», σάν 
ένας Απλός στρατιώτης. Τό παράδειγμά 
του ηλεκτρίζει τούς Ανδρες του. Άνηφο- 
ρίζει, μέ τό τμήμα του, πάλι στό Οψωμα, 
ένώ πέφτει πάνω τους κατακλυσμός Από 
σφαίρες, δλμους κι δβΐδες. Φτάνει κοντά 
στόν έχθρό, πού πεισματικά Αμύνεται, κι 
Αποκρούεται καί πάλι. Τότε ζητά Απ’ 
τούς Ανδρες του μιά τρίτη έξόρμησι. Προ
χωρεί σάν σίφουνας μέ προτεταμένο τό 
μάννλιχερ, ξεφωνίζοντας: «Έμπρός παι
διά γιά μιά μεγάλη Ελλάδα καί μιά 
έλεύθερη Δωδεκάνησο», ένώ οί γενναίοι 
του τόν Ακολουθούν. Γιά μιά στιγμή ένα 
κρυμμένο στά πλάγια πολυβόλο ξέρασε τήν 
θανατερή φωτιά του, μέ πρώτο στόχο τόν 
Διάκο, πού έπεσε κεραυνοβολημένος, καί 
κατόπιν τόν έφεδρο Ανθυπολοχαγό Ντά- 
σκα, διμοιρίτη τοδ λόχου. "Ηταν μεσημέρι 
τής 1ης Νοεμβρίου 1940. *0 λόχος Ακέ
φαλος Αποτραβήχτηκε, ένώ οί δύο ήρωες

«Η Προέλοοιο. ΠίναΕ του Άλ. 
ΆλεΕανδράκη.

έμειναν στόν τόπο τής θυσίας τους. "Οταν 
ή Τσούκα πάρθηκε τήν Αλλη μέρα, οί δυό 
ήρωες βοέθηκαν κατακρεουργημένοι. "Ετσι 
νόμισε δτι θά έκδικοδνταν δ έχθρός τήν 
ντροπιασμένη του ήττα.

Ό  μέραρχός του γράφει γιά τόν ήρωα: 
«Τό θάρρος, ή εύψυχία καί ή τόλμη τού 
ήρωος Δωδεκανησίου ’Αλεξάνδρου Διάκου 
έφεραν τόν λόχον έπανειλημμένως έπί 
τοδ ύψώματος, καί έκεί έπεσε έκεΐνος νε
κρός, ώς πραγματικός ήρωας, έπί τοδ πε
δίου τής μάχης, τής τιμής, τής Νίκης. ’Ο 
ήρως Δωδεκανήσιος δέν ζΐ) πλέον, άλλα 
τά Αθάνατα βουνά τής Πίνδου, έλεύθερα 
Από τόν άπαίσιον καί δπουλον εισβολέα, 
νανουρίζουν τόν αιώνιον ϋπνον τοδ ήρωος, 
δστις ήρωϊκώτατα μαχ'όμενος έθυσίασε τήν 
ζωήν του διά τήν έλευθερίαν καί τήν τ ι
μήν τής πατρίδος. Ή  μεραρχία έπρότεινε 
τόν Αείμνηστον ήρωα διά τό Χρυσοδν Άρι- 
στεϊον ’Ανδρείας». Κι Ακόμη, δ ήρωάς μας 
♦προήχθη έπ’ Ανδραγαθία» σέ λοχαγό.

(Μέ τόν ’Αλέξανδρο Διάκο εϊμεθα αυμ- 
μαθηταί στή Σχολή Εύελπίδωνν ^τήν δ- 
ποία είσήχθημεν τόν Σεπτέμβριο τοδ 1930. 
Είχε έλθει Από τήν σκλαβωμένη Δωδεκά
νησο, κυνηγημένος Από τούς ’Ιταλούς γιά 
τήν έθνική του δράσι. Στόν τόπο τής Αρχι
κής ταφής του, στήν Ζουζουλη, στήθηκε 
κενοτάφιο, γιατί τά οστά του μεταφέρθη
καν Από τούς δικούς του στήν Ρόδο καί 
έτάφηκαν στό βάθρο τοδ έκεΐ Ανδριάντος 
του. Προτομές του, έξ Αλλου, έχουν στη- 
θή σέ πολλά μέρη τής Ελλάδος, στρατό
πεδα δέ καί στρατιωτικές θέσεις φέοουν 
τό δνομά του).

Μέχρι τής ήμερομηνίας πού κατωρθωθη 
νά γίνη ή σταθεροποίηαις τοδ μετώπου εί
χε σχεδόν δλοκληρωθή ή έπιστράτευσις 
καί ή στρατηγική συ^κέντρωσις τών Ελλη
νικών ένόπλων δυνάμεων. Κατόπιν αύτοδ 
τό έλληνικό Γενικό Στρατηγείο Απεφάσισε 
νά άναλάβη έπίθεσι κατά τής ήττημένης 
’Ιταλικής Στρατιάς. Γιά τόν σκοπό αύτό 
έδάθησαν οί πιό κάτω δδηγίες έπιχειρή- 
σεων στί 12 Νοεμβρίου 1940 πρός τίς δυ
νάμεις τοδ μετώπου μας, πού ύπάγονταν 
στό Α’ Σ.Σ. στήν "Ηπειρο καί στό Τ.Σ. 
Δ.Μ. βορειότερα ώς τίς Πρέσπες_.

«Κατόπιν τής εύνοϊκής έξελίξεως τής 
καταστάσεως. . .  δίδονται αί κάτωθι γενι- 
καί έντολαί είς τό Τ.Σ.Δ.Μ. καί είς τό 
Α# 2 Σ

Τό Τ.Σ.Δ.Μ. νά καταλάβη τόν δγκον 
τής Μόροβας καί τόν κόμβον συγκοινωνιών 
Κορυτσάς καί νά έπιδιώξη βαθείαν προ- 
χώρηαιν πρός βορράν.

Τό Α' Σ.Σ. νά ένεργήση είς τήν γενι
κήν κατεύθυνσιν ’Ιωάννινα- Άργυρόκα- 
στρον καί νά καταλάβη τήν γραμμήν Κακ
καβιά—Μπουράτο—Μακρύκαμπος».

Έ ν τφ μεταξύ δ Αρχιστράτηγος Σον- 
τοδ Αρχιζε Επίμονον έπιβραδυντικόν Αγώ
να, γιά  νά κερδίση τόν άπαιτούμενο χρό
νο, μέχρις δτου φθάσουν στήν ’Αλβανία έ- 
νισχύσεις Από τήν ’Ιταλία.

Ή  Ελληνική έπίθεσις Αρχισε Από τό 
Τ.Σ.Δ.Μ. στίς 14 Νοεμβρίου, (μέ τό Γ ' 
Σ.Σ. στήν Β.Δ. Μακεδονία καί τό Β ' Σ.Σ. 
Από τήν Πίνδο) καί στίς 18 Νοεμβρίου Από 
τό Α' Σ.Σ. καί κυρίως τήν ’Ογδόη Μεραρ
χία (πού Αρχισε μικροεπιθέσεις Από τίς
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