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’Άνω: Στιγμιότυπων άπό την άναπαράστασιν τής ληστείας τοΰ Πρακτορείου ΠΡΟ — ΠΟ. Κά
τω: 'Ομοίως στιγμιότυπων άπό τήν άναπαράστασιν τοΰ τραυματισμού τοΰ Χωρ/κος κ. Σερέτη.
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θ . ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΓ

ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΙΟΓ

ΛΑΖ. ΠΑΝΙΔΗΣ

Ά νω : ΆνοΜΜφάστασις είς Σπάτα, κατά τήν ληστείαν εις βάρος τού γρί- 
ροτρόφου κ. Κατίοαούνη. Κάτω: Τάδπλα μέ τά όποια, δ Θεόδωρος Βε- 
νάρ*δος σχεδίαζε νά έξωπλίση τή συμμορία του καί να πραγματοποι-ήση τα

μεγάλα «κόλπο» του.
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κουαρ, τήν δδηγεί μέ προσοχή έξω 
καί φθάνει στά Σπάτα. ’Αφού άλλα
ξε τΙς πινακίδες τού αυτοκινήτου, 
Αρχίζει τις προετοιμασίες γιά τή λη
στεία. Κάνει άπανωτές δοκιμές, ώστε 
δλα να έκτελεσθοΰν κατά τρόπο «τέ
λειο». Βλέπει δτι ή κάννη τής κα- 
ραμπίνας έξέχει άπδ τή μαύρη κα- 
παρτίνα του. Τήν κόβει λίγο μέ ένα 
σιδεροπρίονο. Παίρνει καί μια σακ- 
κούλα νάϋλον γιά νά τή γέμιση μέ 
τά χίλιόδραχμα τής τραπέζης. Κάνει 
τό σταυρό του! καί παρακαλεΐ τόν 
"Αγιο Νεκτάριο νά τόν βοηθήση νά 
έπιτύχη στήν προαπάθειά του!. .  Τοϋ 
τάζει μάλιστα καί ένα κερί. . .  Τό 
πρωί ξεκινάει μέ τήν κλεμμένη 
τζάγκουαρ άπό τά Σπάτα Ακολουθώ ν- 
τας τή διαδρομή πού είχε προκαθο
ρίσει. "Ωρα 9.30' φθάνει στήν τρά
πεζα. Αφήνει άναμμένη τή μηχανή 
καί μπαίνει μέσα. Φορεΐ τή μαύρη" 
καπαρτίνα, τό πλατύγυρο καπέλλο, 
μαύρα γυαλιά καί ένα μαντήλι ρι
γμένο στό πρόσωπό του. Προχωρεί 
κατ’ ευθείαν στό γραφείο τού διευ- 
θυντοΰ. Τόν διατάσσει νά κρεμάαη 
τό Ακουστικό τού τηλε'φώνου ένψ συγ
χρόνως δίνει τή νάϋλον σακκούλα 
στόν ταμία, γιά νά τή γέμιση χαρ
τονομίσματα. "Οσοι πελάτες βρέθη
καν μέσα τούς ύποχρεώνει νά σηκώ
σουν τά χέρια ψηλά καί νά στραφούν 
πρός τόν τοίχο. Μόλις ή νάϋλον σακ
κούλα γεμίζει, ό Βενάρδος τήν άρ- 
πάζει, μπαίνει στό αυτοκίνητο καί μέ 
ίλιγγιώδη ταχύτητα ξεκινά γιά τά 
Σπάτα. Στή διαδρομή προσπαθεί νά 
άποφύγη δσο μπορεί τούς, σηματοδό
τες, πού μπορεί νά ήταν αίτια συλ- 
λήψεώς του.

Στά Σπάτα κρύβει κάτω άπό κυ
παρίσσια τήν καραμπίνα, σπάζει τά 
γυαλιά του, ξεσχίζει τό καπέλλο καί 
τό μαντήλι καί τά σκορπίζει πηγαί
νοντας πρός τό ΙΙικέρμι, δπου έκρυ
ψε καί τά χρήματα. ’Αφού δλάκληρη 
τήν ήμέρα κρύφθηκε σέ μιά συστάδα 
δένδρων, γύρισε ώρα 9 μμ . στό σπί
τι τού πατρυιοΰ του στά Σπάτα. Στή 
μητέρα του, πού τόν είδε άναατατω- 
μένο, λασπωμένο καί καταξεσχισμέ- 
νο άπό τήν περιπλάνησί του άνάμεσα 
στά σχϊνα, δικαιολογήθηκε πώς ή
ταν στό Πολυτεχνείο.

"Ησυχος πλέον δ Βενάρδος καί ι
κανοποιημένος γιατί τό «μεγάλο κόλ
πο» τής ζωής του έπέτυχε, έπεδόθη 
είς τό νά πραγματσποιήση τό μεγά
λο του όνειρο. Νά κάνη τή μεγάλη 
ζωή. Πήγε στήν Ευρώπη, δπου σπα- 
τάλησε ασυλλόγιστα ένα μεγάλο ποσό

Ό  Θεόδωρος Βενάρδος, όπως ένεφανί- 
σθη κατά τήν άναπαρόστασιν τής λη

στείας τής ΤραπέΖης·

άπό τά έκατομμύρια τής Τραπέζης. 
Ή λθε πάλι στήν ’Αθήνα καί έπε
δόθη στή διασκέδασι μέ γυναίκες καί 
φίλους σέ πολυτελή κέντρα. Δοκίμα
σε τήν τύχη του καί στή «ρουλέττα» 
στό Μόν ΙΙαρνές. Ή  «μεγάλη» δμως 
ζωή τού νεαρού Βενάρδου ήταν κά
τι, πού δέν άφησε άδιαφόρους τούς 
άστυνομικούς τής Γενικής ’Ασφαλεί
ας. Ή  στενή παρακολούθησές ώδή- 
γησε τήν Υπηρεσία Διώξεως Κοινού 
Εγκλήματος στά βήματα τού ληατοΰ. 
Τελικώ; Ουνελήφθη σέ δπλοπωλεΐο 
τής δδοΰ Άριστείδου, δπου διαπρα
γματευόταν τήν άγορά μιας αυτόμα
της καραμπίνας. Ή ταν ένα δπλο, 
πού τού χρειαζόταν. . . Ή  «ντόλτσε 
βίτα» τού θεοδώρου Βενάρδου απαι
τούσε πολλά, πάρα πολλά άκόμη χι- 
λιόδραχμα. . . Καί μιά καί τό πρώτο 
«κόλπο» έπιασε, γιατί νά μή γίνη καί 
τό δεύτερο καί τό τρίτο; Τούτη τή 
φορά δμως δυστυχώς δ "Αγιος Νε
κτάριος δέν «γελάστηκε» άπό τήν δ- 
λάσωμη λαμπάδα τού ληστού. Σάν 
δίκαιος πού είναι, τδν παρέδωσε στή 
Θεία καί τήν άνθρώπινη δίκη. . .

β. Απόπειρα Ανθρωποκτο
νίας.

ΠΡ ΗΝ 2.11.1973 μέ τήν ίδια κα- 
ραμπίνα, μέ τήν δποία διέ- 

πραξε τή ληστεία τής Τραπέζης, δ 
Βενάρδος πυροβόλησε τόν Χωροφύλα
κα κ. ’Αθανάσιο Σερέτη, ύπηρετοΰν- 
τα στις φυλακές τής λεωφόρου Βου
λιαγμένης. Τότε έρευνούσε ό Βενάρ
δος τή λεωφόρο γιά νά έντοπίση καί 
έν συνεχεία νά «κτυπήση» κανένα 
Ταμιευτήριο, ή χρυσοχοείο, ή άλλο 
κατάστημα μέ πλούσια «λεία». Προη
γουμένως είχε κλέψει τό Β Α . 1362 
Ι.Χ. «Φίατ 125» αυτοκίνητο άπό τό 
Κουκάκι. Μέ τό κλεμμένο αυτοκίνη
το καί τήν καραμπίνα έφθασε στήν 
όδό Αγίου Σικελιανού καί Νεράιδας. 
Χωρίς νά σβήση τή μηχανή κατέβη
κε καί περπάτησε πρός τήν δδό Σι- 
κελιανού. Στήν δδό Ηλιουπόλεως I- 
πεσήμανε ένα κοσμηματοπωλείο. Ένψ 
έτοιμαζόταν νά τό διάρρηξη, είδε ξα
φνικά σέ μικρή άπάσταίση τό Χωρο
φύλακα Σερέτη. Έγκατέλειψε τήν 
«έπιχείρηση» καί έβάδισε πρός τό αυ
τοκίνητο. Κάποια στιγμή, πού δ Χω- 
ροφύλαξ έκανε νά βγάλη τό μαντήλι 
του, δ Βενάρδος ένόμιαε, δτι ή κίνη- 
σις άπέβλεπε στήν έξαγωγή τού πε
ριστρόφου. Χωρίς ούτε μιά στιγμή νά 
διστάση δ έπικίνδυνος έγκληματίας, 
άρπαξε τό δπλο του καί πυροβόλησε 
δύο φορές τόν άτυνο Χωροφύλακα 
τραυματίζοντάς τον σοβαρώς στά πό
δια. Μετά τόν τραυματισμό άνέπτυξε 
ταχύτητα καί έξηφανίσθη. ’Αργότερα 
έγκατέλειψε τό κλεμμένο αυτοκίνη
το στήν περιοχή τής δδοΰ Άχαρνών.

γ. 'Αρπαγή χρημ/κιβωτίων.
Ή Ή Ν  6— 7)11.73 δ Βενάρδος 

μαζύ μέ τό φίλο του ΦΩΤΙΟ 
ΦΩΤΙΟΓ έτών 24 άεργον κάτοικον 
’Αθηνών, Μωριαδών 25, μέ ένα κλεμ
μένο πάλι αυτοκίνητο καί μέ τήν Α
παραίτητη καραμπίνα σπάνε τήν πόρ
τα τής έπί τής δδοΰ Πειραιώς 167 Α
ποθήκης μετάλλων τοΰ κ. Σ. Χαμπά- 
κη καί λίγο πριν άπό τά μεσάνυχτα 
μπαίνουν μέσα μέ τό . . . αύτοκίνητο. 
Φορτώνουν τό χρηματοκιβώτιο καί 
άφοΰ άφαιροΰν 3,920 δρχ., συναλλα
γματικές 180.000 δρχ. καί 2 χρυσές 
λίρες τό μεταφέρουν στή Βραυρώνα 
καί τό πετοΰν στή θάλασσα. Κατά τή 
διαδρομή πρός τά Μεσόγεια «κτυ- 
πούν» ένα μηχανουργείο ,χωρίς δμως 
νά βροΰν τίποτε.

Λίγες ημέρες άργότερα, τήν 12. 
11.73, δ Βενάρδος, δ Φωτίου καί δ
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Ιπίσης φίλος τους Λάζαρος Πανί- 
δης έτών 27, άποφασίζοον μιά πολύ 
«ένδιαψέρουαα έπιχείρησι». Κλέβουν 
άπό τήν Κηφισιά ένα αύτοκίνητο καί 
την 4.30' ώραν πρωινήν φθάνουν ατό 
Τ7___^  .•..«ψλ·-- «£> Ταχυδρομι

κού Ταμιευτηρίου. Ό  Βενάρδος μένει 
στό αύτοκίνητο ιμέ άναμμένη τή μη
χανή, άφ’ ένός μέν για να είναι έ
τοιμος έν περιπτώσει κινδύνου καί 
άφ’ έτέ.ρου νά καλύπτη μέ τό θόρυβο 
τήν δουλειά των συντρόφων του. Οί 
δύο άλλοι, δ Φωτίου καί ό Ηανί- 
δης, κόβουν μέ μιά ψαλίδα τβ λου- 
κέττο καί μπαίνουν μέσα μέ στόχο τβ 
χρηματοκιβώτιο τοΰ ταμιευτηρίου πού 
θά τούς άπέόιδε 1.200.000 δρχ. Ένώ 
δμως δλα έιπλησίαζαν πρβς τβ τέλος 
φάνηκε άπβ μακρυά ενα περιπολικό 
τής ’Αμέσου Δράσεως. Ό  Βενάρδος 
ειδοποιεί τούς δύο·, καί μέ τβ αύτο
κίνητο κατορθώνουν νά φθάσουν στό 
Κολωνάκι, τό έγκαταλείπουν καί έξα- 
φιανίζονται.

δ. Αιάρρηξις οπλοπωλείου.

ΤΗΝ 2.30' πρωινήν ώραν τής 
15.1.1973, β Βενάρδος καί β 

Φωτίου, μέ ένα κλεμμένο πάλι «Φίατ 
Σπέσιαλ», διέρρηξαν τό έπί τής βδοϋ 
Άριστείδου 10 βπλοπωλεΐο τοϋ κ. Ν. 
Παγόυλάτου άπ’ δπου άφήρεσαν τέσ
σερα κυνηγετικά δπλα, τά όποια με
τέφεραν καί έκρυψαν σέ έρημική πε
ριοχή τών Σπάτων. Ή  κλοπή αύτ) 
έγινε γιά νά έξοπλισθοϋν τά μέλη 
τής ύπό συγκρότησιν ένόπλου συμμο
ρίας.

ε. Ληστεία πρακτορείου 
Π Ρ Ο - Π Ο .

Τ ΗΝ 22.1.73, ό Βενάρδος μαζύ 
μέ τόν Φωτίου έλήστευσαν τό 

έπί τής, βδοϋ Σπ. Τρικούπη 56— 58 
πρακτορεΐον ΠΡΟ - ΙΙΟ τοΰ κ. Σωτή- 
ράκου. Μέ τήν άπειλή κυνηγετικού 
δπλου, τό όποιον «έκάρφωσαν» στό 
στήθος τοΰ κ. Σωτηράκου τόν ύπεχρέ- 
ωσαν νά τούς παραδώση τις εισπρά
ξεις του, συνολικώς 8.290 δρχ. Τά 
πρόσωπα τών δύο, πού μπήκαν στό 
Πρακτορείο, τήν 4ην πρωινήν ώραν 
ήταν σκεπασμένα μέ κυνηγετικά κα
σκέτα καί πλεκτές κουκούλες.

στ. Ληστεία είς οικίαν.

Η ΑΡΧΗ τής Εγκληματικής 
«δραστηριότητος» τοΰ Βενάρ- 

δου είναι ή ληστεία πού δ ίδιος έπε- 
χείρησε τό βράδυ τής 16ης Ιουνίου

Φορηττόε όσύρμστοε, τόν όποιον ό Β ε
νάρδος έσχεδίοόε νό χρησιιμοποιήση 

κστό τήν κακοποιόν δράσιν του.

1968, μαζύ μέ τό ναυτικό άπό τά 
Γιαννιτσά. Πρό τής ληστείας αύτής 
πού διεπράχθη είς βάρος τοΰ χοιρο- 
τρόφου κ. Κατσαούνη καί τής συζύ
γου στά Σπάτα οί ληστές έκαναν πρό
βες, ώστε νά είναι σίγουρη ή Ιπιτυ- 
χία. Στά Σπάτα έφθασαν μέ λεωφο
ρείο τής γραμμής καί έπειδή ήταν 
άικόμη ήμέρα κατέφυγαν στό άγρό- 
κτημα τοΰ πατρυιοΰ τοΰ Βενάρδου, δ 
όποιος, δπως καί ή γυναίκα του άπου- 
σίαζεν. Γύρω κατά τις 10 τό βράδυ 
άφοΰ έμοίρασαν τά δπλα καί τις προ
σωπίδες πλησίασαν τήν άγροικία τοΰ 
κ. Κατσαούνη, προσπαθοΰντες νά κα- 
τατοπισθοΰν γιά νά έπιχειρήσουν έ
πειτα τή ληστεία. Κάποια στιγμή 
βγήκε άπό τό σπίτι δ υπάλληλος, τό
τε 36 έτών, τοΰ κ. Κατσαούνη Κων) 
νος Τσακμακίτης. Τόν αρπαξεν δ 
Μπακάλογλου καί μέ τή βοήθεια τών 
άλλων τόν έδεσε τοποθετώντας του 
καί ένα μαντήλι στό στόμα. Οί φω
νές τοΰ υπαλλήλου ξύπνησαν τή γυ
ναίκα τοΰ χοιρστρόφου Μαρία Κατσα
ούνη. Φθάνοντας στό χώλ τοΰ σπι
τιού της, είδε έντρομη τούς μασκο-

φόρους. Οί τελευταίοι τήν έπιασαν 
καί τήν διέταξαν νά μή φωνάζη. Έν 
συνεχεία άφοΰ τής έζήτησαν χρήμα
τα, άρχισαν νά ψάχνουν τό έσωτερι- 
κό τοΰ σπιτιού. Κάποια στιγμή ή κυ
ρία Κατσαούνη φώναξε στους κακο
ποιούς μέ δση δύναμη μπορούσε: «Μή 
μπαίνετε έκεΐ, είναι άρρωστος δ πα
τέρας μου τό πολυτιμότερο πράγμα 
πού έχω στή ζωή μου». Οί φωνές τής 
Κας Κατσαούνη άνάγκασαν τούς λη
στές νά τήν δέσουν καί νά τήν πετά- 
ξουν στό κρεββάτι τοΰ ύπνοδωματίου 
της. Λίγα λεπτά άργότερα είδαν έξω 
φώτα αυτοκινήτου. ΤΗταν δ χοιρο- 
τρόφος κ. Κατσαούνης. Μπαίνοντας 
στό σπίτι του είδε τούς δύο ληστάς. 
Ό  τρίτος, δ Μπακάλογλου είχε κρυ- 
φθή πίσω άπό τήν πόρτα. "Αρπαξε 
τόιν κ. Κατσαούνη καί τόν έσπρωξε 
σέ ένα κρεββάτι. Συγχρόνως τόν χτυ
πούσαν καί οί τρεις— Τά λεπτά σου 
— Δέν έχω τούς άπάντησε τό θϋμα. 
Ό  Βενάρδος «άγανάκτησε» καί άρχι
σε μέ ένα άνθσδσχεϊο νά τόν κτυπά 
στό κεφάλι. Τελικώς τοΰ πήραν 4.000 
δρχ. καί άφήνοντάς τον αίμόρφυτο 
έφθασαν στό σπίτι τοΰ πατρυιοΰ τοΰ 
Βενάρδου, δπου μοίρασαν καί τά χρή
ματα.

Εκτός άπό τά προαναφερθέντα, δ 
Βενάρδος είτε μόνος, είτε μέ τή βοή
θεια τών «φίλων» του, διέπραξε περί 
τις έξήντα άκόμα σοβαρές διαρρή
ξεις. Γιά νά όργανώση δέ τή συμμο
ρία τους δπως τήν σκεπτόταν τό νο
σηρό μυαλό του άγόρασε καί τρεις 
μικροσκοπικούς φορητούς άσυρμά- 
τσυς, καπά τά ταξίδ ια .. .  άναψυχής 
στήν Ευρώπη. Μαζύ μέ τόν άδίστα- 
κτο κακοποιό παρεπέμφθη στόν Ει
σαγγελέα γιά άποδοχή καί διάθεση 
προϊόντος έγκλήματος καί ή πολυσυ
ζητημένη πρώην ντιζέζ άδελφή του 
Άννίτα Βενάρδου.

Αύτές είναι οί πιό «σημαντικές δου
λειές» τοΰ Βενάρδου καί τής συμμο
ρίας του. Σέ λίγο θά κληθή άπό τή 
δικαιοσύνη νά πληρώση γιά τά άπο- 
τρόπαια έγκλήματά -του. "Ενας άκό- 
μη έπικίνδυνος κάκοποισός θά άπο- 
μονωθή, άνήμπορος νά βλάψη πε
ραιτέρω τό κοινωνικό σύνολο, στό 
κελλί κάποιας φυλακής. Έ ν τψ με
ταξύ είναι έκδηλη ή άνακούφισι τής 
κοινής γνώμης γιά τή μεγάλη έπι- 
τυχία τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών. Γιά άλλη μιά φορά ή ’Αστυνο
μία έδωκε τή μεγάλη της μάχη έ- 
ναντίον τών έχθρών τών φιλονόμων 
καί φιλησύχων πολιτών. Καί βαθμο

ί  95



λογήθηκε μέ άριστα. Ή  τηλεόρασις 
τδ ραδιόφωνο, δ ήμερήσιος καί πε
ριοδικός τύπος, έκατοντάδες άπλοι 
άνθρωποι, έξεφράσθησαν μέ τά χο- 
λακευτικώτερα λόγια για τήν ’Αστυ
νομία Ιίόλεων καί τδ έργο της. 'Ο 
Υπουργός Δημοσίας Τάξε ως κ. Τσου- 
μάνης έπεσκέφθη τήν Γενικήν Άρφά- 
λειαν καί συνέχαρη τδν ’Αρχηγόν 
τής ’Αστυνομίας καί τούς ’Αξιωμα
τικούς, οί δποΐοι έπέτυχον, μέ απα
ράμιλλο-/ έργατικότητα, πίστιν εις 
τδ καθήκον καί μέθοδον εις τήν ά- 
ναζήτησιν, να διαλευκάνουν Ιν άπδ 
τά σοβαρότερα έγκλήματα των τε
λευταίων πενήντα έτών.

Ή  στήλη μας δεν έχει, παρά νά 
έκφραση μαζΰ μέ τά συγχαρητήριά 
της δλόθερμες ευχές, πρδς δλες τις 
Υπηρεσίες ’Ασφαλείας καί τών τεσ
σάρων ’Αστυνομικών Διευθύνσεων, 
γιά συνεχείς έπιτυχίες στδ δύσκολο 
έργο τής προστασίας τών άγαθών 
τοΰ έκλεκτοΰ λαού μας.

Είδικώτερα, δσον άφορά τούς ά- 
ξιωματικούς καί κατωτέρους τής Γε
νικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, πρέπει 
νά τούς διαβεβαιώσουμε, δτι ή τε
λευταία τους έπιτυχία έκανε υπερή
φανους καί τούς άστυνομικούς τών 
άλλων Τπηρεσιών καί τούς φίλους 
τής ’Αστυνομίας σ’ δλόκληρη τήν 
Ελλάδα.

«•Ο Β«νάρδος ουνεχίζϊι νά

% .
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ

(ToO Bow. Η η τ ρ Ο ιβ ο υ λ ο υ )

Ο  ΛΗΣΤΗΣ Ε3ΩΔΕΤΣΒ 
1.180.000 ΣΤΑ ΤΑ3ΙΔΙΑ

(ΤοΟ ΣΚΟΤΛΑ)

ΣΤΝΚΛΗΦΟΗ Η ΝΤΙΖΕΖ 
ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΤ ΛΗΣΤΟΤ

— Κ<α τώοα ή ώοα£α μας 
Ά ννίτα  στο μικρόφωνο!

(ΤοΟ ΣΚΟΤΛΑ)

Η Ύ  π ό θ ε σ ι ς 
ε ί δ α ν  ο ί

Β ε ν ά ρ δ ο υ  κ α ι  
γ ε λ ο ι ο γ ρ ά φ ο ι

π ώ ς
μ α ς .

τ ή ν

©
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ΜΑΝΙδΔΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ 
ΚΤ/ΠΟΥΣΕ ΣΓο ΦΤΕΡΟ 
ΤΑΜΕΙΑ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒ2ΤΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧδΡΟΦΫΛΑΚΕΕ. 
Κ.Λ.Π.-

Μεώ n iiji «το AovSivt. 
γ ιά  ψώνια.

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΙ 
ΦΑΝΗΚΕ 
ΟΤΙ ΘΑ γινΗ 
'ΜΑΥΡΟΣ.

MfcVaxpoivos
μ  6 κουρά επιδερμίδα 
μαύρα, μαλλιά, 
μαύρα μάτια 
μαύρο παντε)«άνι 
καί
μαύρα παποΰτόια 

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ Σ2ΦΕΡ 
ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ 
Μ& /ΜΑΕΣΤΡΙΑ 
6 -?  'ΦΙΑΤ ΣΠΕΣΙΑΛ·
1 'ΤΖΑΓΚΟΥΑΡ- ΚΑΙ 
2-3 ΝΕΑΡΟΥΣ 
£Ε 'ΚΟ ΛΠΑ·

'Άρ̂ τερα φτάνοντας 
6τό Παρΐόΐ «■

βχείιαβε μερικές

ΣΤΑ βΙΚΓΟΣί- 
ΠΕΝΤΕ ΤΟΥ, 
ΗΤΑΝ ΠΙΑ 
'ΚΑΤΑΜΑΥΡΟΣ·

EWA ΒΡΑΔΥ 
ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΕΤΣΙ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ 
ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΗ ( Κ Μ *ρ α  
ΗΜΕΡΑ
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Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Κ Α Κ Ο Π Ο Ι Ο Σ  
Ο Δ Ρ Α Σ Τ Η Σ  Τ ΟΥ  

“ Ρ I Φ 1 Φ 1 „

Λ ΙΕΘΝΗΣ κακοποιός μέ δράσι 
στό έξωτερικό είναι δ διαρρή

κτης τοΰ έπί τής όδοΰ Σταδίου 22 
κοσμηματοπωλείου τοΰ κ. Καμπά. 
Πρόκειται γιά τόν ΙΙέτερ Χέρμαν 
Πίνχας, έτών 41, μηχανικόν σιδηρο- 
κατασκευών έκ. Μελβούρνης Αυστρα
λίας. .0  ΓΙίνχας, πού καταζητείται 
καί άπό την INTERPOL για διά
φορα άδικήματα, πριν ελθη στήν Ε λ 
λάδα, είχεν έκτισει φυλακή γιά κλο
πή στό Ισραήλ. Στήν Αθήνα έφθα- 
σε τήν 7ην Δεκεμβρίου μέ άεροσκά- 
φος τής γραμμής Τέλ - Άβίβ - ’Αθη
νών. Γιά λίγες ήμέρες έμεινε σέ ξε
νοδοχείο καί έν συνεχεία ένοικίασε 
διαμέρισμα είς τήν όδόν Σπευσίππου 
33. Έσύχναζε είς, τό Σύνταγμα καί 
σέ άλλα σημεία των ’Αθηνών, δπου 
γνωρίστηκε μέ άτομα τοΰ υποκόσμου. 
'Όταν τα χρήματά του τελείωσαν, ά- 
πεφάσισε νά δοκιμάση τις διαρρηκτι- 
κές του ικανότητες καί στήν Ε λλά
δα. Έπεσήμανε τό κοσμηματοπωλείο 
τοΰ κ. Καμπά καί άρχισε νά προε
τοιμάζεται. Έφωδιάστηκε μέ διαρρη- 
κτικά έργαλεία καί άφοΰ παρακολού
θησε τήν κίνησι είς τήν όδόν Στα
δίου άπεφάσισε νά «δράση» τά ξημε
ρώματα τής 9.2.1974.

Μόλις έβεβαιώθη, δτι δέν τόν έ
βλεπε κανείς έσπασε τήν κλειδαριά 
άσφαλείας καί μπαίνοντας, στό κατά
στημα, παρακολούθησε γιά λίγο, γιά 
νά βεβαιωθή, δτι δέν υπήρχε σ|ύστη- 
μα συναγερμού. Πρώτη του δουλειά 
ήταν νά διακόψη τήν παροχή ρεύμα
τος στις βιτρίνες, τήν φωτεινή έπι- 
γραφή καί στό έσωτερικό τοΰ κοσμη
ματοπωλείου. Μέσα σέ έλάχιατο χρο
νικό διάστημα άρπαξε 514 κοσμήμα
τα, πολλά ιιαζύ μέ τις βελούδινες θή
κες τους, τά έρριξε σέ μία νάΰλον 
σακκούλα καί μέ προφυλάξεις, χωρίς 
νά γίνη άντιληπτάς, έφιθασε στό δ.α- 
μέριαμά του έπί τής όδοΰ Σπευσίπ
που, άφοΰ προηγουμένως πέταξε τις 
πέντε βελούδινες θήκες στόν κήπο 
τής ’Ακαδημίας.

’Επειδή τά χρήματά του τελείωναν 
άπεφάσισε νά πωλήση ένα μέρος, άπό 
τά κλοπιμαία στό έπί τής όδοΰ λεω
φόρου ’Αλεξάνδρας 225 χρυσοχοείο 
τοΰ κ. Γεωργίου Βένισυ. Επειδή δ
μως δ κ. Βένιος δέν έγνώριζε άγγλι- 
κά καί πρσσποιηθείς δτι θά ζητήση 
τήν βοήθειαν τής παραπλεύρως άγ- 
γλομαθοΰς φαρμακοποιού, ειδοποίησε 
τήν ’Άμεσον Δράσιν. "Ενα περιπολι
κό έφθασε άμέσως, όπότε ό Αύστρα- 
λός διαρρήκτης άντελήφθη τί συνέ- 
βαινε καί άρχισε νά τρέχη, ώστε νά

διαφύγη τή σύλληψι. Κατεοιώχθη 
δμως κατά πάδας άπό τόν άστυφύλα- 
κα κ. Γεώργιο Κόσυφα, μέχρι τή γω
νία τής λεωφόρου Βασ. Σοφίας καί 
τής όδοΰ Μεσογείων. Στό σημείο δπου 
άλλοτε ή βίλλα «Μαργαρίτα», ό άστυ- 
φύλαξ κατώρθωσε νά πλησιάση τόν 
Πίνχας, πέφτει έπάνω του καί κυλιέ
ται μαζί του στό χώμα. Παρά τήν σω
ματική διάπλασι καί τήν άπεγνωσμέ- 
νη προσπάθεια τοΰ κακοποιού νά δια
φυγή, δ κ. Κόσυφας τόν έξουδετέρω- 
σε καί έν συνεχεία τοΰ «πέρασε» τις 
χειροπέδες. Άπό τήν έρευνα πού τοΰ 
έγινε στή Γενική Ασφάλεια βρέθη
καν στά θυλάκιά του μιά χρυσή καρ
φίτσα, πέντε μενταγιόν χρυσά, ένα 
χρυσό ρολόι, ένα δακτυλίδι καί μία 
ταυτότητα. Στήν άρχή ίσχυρίσθηκε, 
δτι τά άντικείμενα τά είχε άγοράσει 
άντί 2.000 δολλαρίων άπό δύο ’Ιτα
λούς. Ά πό τήν έρευναν δμως πού 
έγινε στό διαμέρισμά του, προέκυψε 
δτι αύτός ήτο δ διαρρήκτης, γιατί

έκτός άπό τό σύνολο σχεδόν τών κλα- 
πέντων άντικειμένων, άξίας τριών έ- 
κατομμυρίων περίπου δραχμών, άνευ- 
ρέθησαν τά διαρρηκτικά έργαλεία 
καί ένα άποφυλακιατήριο άπό τό Ι 
σραήλ. Πλήν τής διαρρήξεως, δ ξέ
νος κακοπο.ός ώμολόγησε, δτι μερικά 
άπό τά κλοπιμαία είχε πωλήσει 
προηγουμένως είς τούς Άνδρ. Κΐτσο 
καί ’Ιωάννη Γ. Χατζήνικαλάου, άρ- 
γυραμοιβούς τής όδοΰ Άθηνάς. Οί 
δύο άργυραμοιβοί συνελήφθησαν καί 
παρεπέμφθησαν δι’ άποδοχήν προϊόν
των έγκλήματος, άφοΰ ούτε τά άγο- 
ρασθέντα κατέγραψαν είς τό προβλε- 
πόμενον ύπό τοΰ νόμου βιβλίον, ούτε 
ειδοποίησαν τήν ’Αστυνομίαν.

Τις θερμές εύχαριστίες του πρός 
τήν Ύπσδ)νσιν Γενικής Άσφαλείας 
Αθηνών έξέφρασε δ κ. Καμπάς, γιά 
τή σύλληψι τοΰ δράστου καί τήν ά- 
νεύρεσι τών κλαπέντων.

Σ Ά .
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Γΐς τάς φωτογραφίας 
μας απέναντι επάνω: Ο 
Αρχηγός τής Αστυνο
μίας κ. Μιχελής, ό 'Α
στυνόμος κ. Βασιλείου 
καί οί Αστυνομικοί τής 
Όμάδος Λιώξεως Nu- 
ρκιοτικών τής Γεν. ’Α
σφαλείας ΙΙειραιώς. Κίς

0 1 Ε ΜΠ Ο Ρ Ο Ι
ΤΟΥ

τήν πρώτην φωτογραφί
αν κάτω: Ό  κ. Αρχη
γός, ό Λ ντής Άστυν. 
1 Ιειραιώς κ. Τζαβέλλας, 
οί Άστυν. Δ νταί κ. κ.

«ΛΕΥΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»
Ισιρίγκας, Οίκονομό
πουλος καί Κατσοΰρης 
καί ό 'Αστυνόμος κ. Βα Δ ια κ ό σ ια  π ε ν ή ν τ α  κιλά χ α σ ί ς  ή « λ ε ί α »  τ ή ς  Υ π ο -
σιλείου είς χαρακτηρι
στικόν στιγμιάτυπον με
τά τήν ανακάλυψη τής 
τεράστιας ποσότητας 
χασισίου καί τήν σύλ- 
ληψιν τών κακοποιών. 
1 ίς τήν όευτέραν φωτο
γραφίαν οί δράσται.

δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς  Γεν ικής  ’Α σ φ α λ ε ία ς  Π ε ιρα ιώς .

Λ /f ΙΑ άπό τίς μεγαλύτερες ποσό- 
τητες χσσίς στά Ελληνικά 

χρονικά άπεκοιλύφθη ύπό της Γενι
κές ’Ασφαλείας Πειραιώς καί οί έπι- 
κίνδυνοι λαθρέμποροι τού «λευκού 
Θανάτου» συνελήφβησαν καί παρεδό- 
θησαν στή δικαιοσύνη. Ή  έπιτυχία 
αυτή τής ’Ασφαλείας Πειραιώς προ- 
εκάλεσε γενικώς αίσθησιν εις τήν κοι
νήν γνώμην, λόγψ τής τεράστιας πο- 
σότητος τού ναρκωτικού, άλλα καί 
άνακούφισιν έκ τής πεποιθήσεως, δτι 
αί άομόδιβς κρατικές ύπηρεσΐες ά- 
γρυπνούν.

Σχετικώς, ύπδ τού ’Αρχηγού ’Α
στυνομίας Πόλεων κ. Μιχελή, έδόθη 
τήν 28,1.74 συνέντευξις τύπου, κατά 
τήν όποιαν δ κ. ’Αρχηγός έτόνισε με
ταξύ άλλων καί τά έξής χαρακτηρι
στικά: ο) "Ο τ ι πρόκειται περί άδιστά- 
κιτων έγικληματιών, οί Οποίοι πρσκβιιμέ- 
νου νά οίοχοκερδήσουν, δέν φείδονται 
τής Ζωής, τής τιμής καί τής ύγείος χι
λιάδων άνθρώπων. β) ‘ Οτι παρά ταϋτα 
οτήν Ελλάδα δέν άντιμετωπίΖαμεν άκό- 
μη όΕύ πρόβλημα 6κ τής χρήσεως τών 
ναρκωτικών καί υ ) ' Οτι οί έπικίνδυνοι 
έγκλημοτίες βρίσκουν σέ κάθε βήμα 
τους άντιμετώπους τούς άστυνομικούς 
οί όποιοι άγρυπνοϋν, παρακολουθούν καί 
επεμβαίνουν, κατά τρόπον αποτελεσμα
τικόν.

Είς τό τέλος τής συνεντεύξεώς του, 
ό κ. ’Αρχηγός έξέφρασε τήν πλήρη 
ευαρέσκειάν του πρός τούς Υπαλλή
λους τής .Γποδ) ναεως ’Ασφαλείας 
Πειραιώς, οί όποιοι ϊλαιβον μέρος είς 
τήν διαλεύκανσιν μιας τόσον μεγά
λης έκτάσεως λαθρεμπορίας. Είς δη
λώσεις προέβη καί ό Άστυν. Δ) ντής 
Πειραιώς κ. Τζαιβέλλας, δ όποιος I- 
πεσήμανε κυρίως τό γεγονός, ότι ή 
’Αστυνομία γνωρίζει καλώς τάς κινή
σεις τών άνθρώπων τής παρανομίας 
καί .μπορεί νά δρά κεραυνοβόλως καί 
άπστελεσματικώς πρός πρόληψιν καί 
καταστολήν τής έπικινδύνου δράστη- 
ριότητός των. Τέλος δ Διοικητής Γεν. 
’Ασφαλείας κ. Οίκονομόπουλος έξή- 
γησε πώς έπεσημάνθη τό δίκτυον τών 
λαθρεμπόρων. ΠαρετηρήΘη, είπε δ κ. 
Δ) ντής μία άσυνήθιστη κίνησις ύπό- 
ιττων άτόμων στά κοσμοπολίτικα κέν
τρα τού Αιγαίου καί κυρίως, στή Ρό
δο, στή Μύκονο καί τήν Κρήτη. ’Ά ρ
χισε ή παρακαλούθησις τών άνθρώ
πων αυτών, γιατί έκτός τών άλλων 
συμπληρωματικές πληροφορίες άνέ- 
φεραν μεγάλη ζήτησι ναρκωτικών 
μεταξύ τών ξένων έπισκεπτών τών 
προαναφερθέντων τουριστικών κέν
τρων. Αμέσως κατεστρώθη σχέδιο έ- 
νεργείας,, μέ άπώτερο σκοπό νά άπο- 
καλυφθή δ έγκέφαλος τής διεθνούς

καθ’ δλες τίς ένδείξεις σπείρας. Έ  
παρακολούθησις καί οί έπίμσνες καί 
συνεχείς Αναζητήσεις άπέδειξαν, δτι 
τό έπικεντρο τής δραστηριότητας τών 
λαθρεμπόρων ήταν τό Ηράκλειο 
Κρήτης, άπό όπου καί έφθασε μία 
βαλίτσα μέ 15 κιλά χασίς, ώς δείγμα. 
Έ ν συνεχεία καί δΓ έπιτηδείων έλι- 
γμών συνελήφθη δ «άρχηγός» τών 
λαθρεμπόρων ’Ελευθέριος Χούμας, δ 
όποιος άπεκάλυψε, δτι τό πρωί τής 
21ης ’Ιανουάριου θά έφθανε στόν 
Πειραιά μέ τό δχηματαγωγδν τής 
γραμμής «ΚΆΝΤΙΑ» πσσότης 237 
κιλών χασισίου. Ή  έρευνα πού άκο- 
λούθη/σε στό «Κάντια» άπέδωσε πρά
γματι 237 κιλά κατειργασμένης καί 
Εξαιρετικής ποιότητας Ινδικής καννά- 
βεως. Οί δράστες τής έκπληκτικής, 
δπως προαναφέραμε, ύποθέσεως ναρ
κωτικών, οί όποιοι καί συνελήφθησαν 
είναι:

1. ’Ελευθέριος Χούμας, 53 έτών, 
κτηματίας, κάτοικος Ηρακλείου.

2. Άνδρέας Φρέσκος, 49 έτών, δ- 
δηγός κάτοικος, Ηρακλείου.

3. ’Ιωάν. Φρέσκος, 26 έτών, χει
ριστής έκσκαφέως, κάτ. δμοίως

Ηρακλείου.
4. Νικ. Αασιθιωτάκης, 33 έτών,

198



I

κάτ. ’Αχλαδιών Σητείας.
5. Έμμαν. Πρατικάκης, 41 έτών, 

γεωργός, κάτ. Παλαιοκάστρου.
6. Γεώρ. Μαστραπαύλου, 35 έτών, 

ψαράς, κάτοικος Παλαιοκάστρου
Σητείας.

7. Νικ. Συντιχάκης, 49 έτών, έρ- 
γάτης, κάτ. Παλαιοκάστρου.

8. Χαράλ. Κυρμιζάικης, 45 έτών, 
Ιδιοκτήτης μπάρ, κάτ. Α θη
νών.

Ή  δμάς τής Υπηρεσίας Διώξεως 
Ναρκωτικών τής Γεν. ’Ασφαλείας 
Περαιώς, είς τήν δποίαν δφείλεται ή 
νέα μεγάλη έπιτυχέα, άποτελεϊται έκ 
τών κ.κ. Δ. Βασιλείου ’Αστυνόμου, I. 
Ζάχου καί Π. Σπαράγγου, Ύπαστυ- 
νόμων, Διον. Δοΰφα, 'Γπαρχιφύλα- 
κος καί Δ. Χρόνη, Παρ. Άλευρά, Γ. 
Άνδρέου, Π. Μιχαλακοπούλου Α. 
Δασκαλάκη καί Έμμ. Χαλιώτη ’Α
στυφυλάκων. Είναι οί άφανεΐς ήρωες 
πού μέρες δλόκληρες, ώρες άτέλειω- 
τες, χωρίς στιγμή άναπαΰσεως, πρό- 
φθασαν καί έσωσαν άπό βέβαιη κατα
στροφή έκατοντάδες άνθρώπους. Ή  
Ελληνική κοινωνία τούς ευγνωμονεί: 
"Ενα μεγάλο εύγε τούς άξίζει.

Σ.Α.
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Ο ΦΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΟΛΩΧ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

έπσχουμένων. ’Απαιτείται καταβολή 
Ιδιαιτέρας προσοχής και έπιμελείας 
έπί τή θέα των πεζών μεγάλης ήλι- 
κίας. Οί όδηγοί μας όμως Αδιαφο
ρούν. Νομίζουν δτι είναι δυνατόν νά 
διέλθουν πριν φθάσουν είς τήν λωρί
δα πού ακολουθούν. Πραγματοποιούν 
τοιουτοτρόπως ένα είδος προσκαπεύ- 
σεως είς τήν πορείαν των άτυχων αύ- 
τών συνανθρώπων μας.

Π ΕΡΑΣΕ ένας μήνας τού έτους πού 
διανύομεν. Είς τήιν Ανατολήν του 

ήκσύσθησαν τόσαι ευχαί! Ή  Τρο
χαία ’Αθηνών έξέδωκε «πολεμικόν 
Ανακοινωθέν» τού Ιτους 1973. Είς 
τόν έθελοντικόν πόλεμον τής Ασφάλ
του καί τού τροχού κατά τό «μακα- 
ρίφ τή λήξει» έτος μόνον είς τάς όδούς 
τής δικαιοδοσίας τής Άστυν. Διευ- 
θύνσεως ’Αθηνών, όπου καί δ τομεύς 
ευθύνης καί δραστηριότητος τής Τ - 
ποδιευθύνσεως Τροχαίας, έφονεύθη- 
σαν 144 άτομα, έναντι 138 κατά τό 
έτος 1972 καί έτραυματίαθησαν 6α- 
ρέως μέν 770, έλαφρώς δέ 5.808.

’Αλλά άς έπανέλθωμεν είς τά στα
τιστικά στοιχεία τού μηνός Ίανουα-' 
ρίου 1974. “Εχουν ώς έξής: Ν ε-
κ ρ ο I 12, τ ρ α υ μ α τ ί  α ι  
460.

Ό  άριθμός τών παθόντων δέν είναι 
καθόλου ευκαταφρόνητος, άν ληφθή 
ύπ’ δψιν μάλιστα δτι ή κίνησις τών 
τροχοφόρων λόγψ τών ληφθέντων μέ
τρων περιορισμού τής κυκλοφορίας έ- 
μειώθη τουλάχιστον κατά 30%.

Παραθέτομεν τόν μακά&ριον κατά
λογον τής δράσεως τών τροχών είς 
όδούς τών ’Αθηνών.

1. ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ Μιλτιάδης έ- 
τών 71, πεζός.

2. ΑΝΤΖΑΚΑΣ ’Ιωάννης, έτών 
54, πεζός.

3. ΦΩΤΙΟΓ Ειρήνη, έτών 65, πε
ζή·

4. ΜΙΙΕΛΑΔΑΚΗΣ ’Αλκιβιάδης, 
έτών 39, όδηγός.

5. ΆΘΑΝΑΣΕΛΟΣ Νικόλαος, έ
τών 51, όδηΓ/ός.

6. ΡΟΓΤΣΗ Σταυρούλα, έτών 63 
πεζή.

7. ΙΣΧΝΟΠΟΓΑΟΣ ’Ιωάννης, έ
τών 76, πεζός.

8. ΣΟΓΑΕΜΙΤΖΗΣ ’Ιωάννης, έ
τών 61, όδηγός.

9. ΚΑΡΑΚΗΣ Κων) νος, έτών 72, 
πεζός.

10. ΚΑΡϊΤΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, έ 
τών 68, πεζός.

11. ΤΡΑΓΚΑΣ Γεώργιος, έτών 68 
όδηγός.

12. ΑΛΟΓΑΟΓ ή ΝΙΚΟΛΑΟ! 
Χρυσή, έτών 80, πεζή.

ΟΠΩΣ διαπιστοΰται, 5 έκ τών νε
κρών είναι όδηγοί καί 7 πεζοί. 

Οί πεζοί παιθόντες είναι ήλικίας πλήν 
ένός άνω τών 63 έτών. Είς δλα τά Α
τυχήματα ύπάρχει ύπαιτιότης. Είδι- 
κώς διά τούς ήλικιωμένους παθόντας 
πρέπει νά λεχθή, δτι οί όδηγοί ξε
χνούν τό γεγονός δτι τά άτομα αυτά 
σύμφωνα μέ τόν Κ.Ο.Κ. έχουν πάν
τοτε τήν προτεραιότητα έναντι τών

Δ ΕΟΝ νά σημειωθή δτι τά ήλι- 
κιωμένα άτομα μέ τήν παραμι- 

κράν βιαίαν πράακρουσιν έπί τού σώ
ματός των ύφίστανται κατάγματα. 
Πέραν τούτου κατά κανόνα πάσχουν 
καί έξ άλλων νόσων, ώστε καί μέ έ- 
λαφρόν τραυματισμόν νά κινδυνεύη ή 
ζωή των έξ έπιπλοκών.

ΙΙεραίνοντες τόν Απολογισμόν τού 
αίματος καί τών δακρύων συνεπεία 
τών τροχαίων Ατυχημάτων ποιούμε- 
θα έκκλησιν πρός τούς όδηγούς καί 
πεζούς, δπως μετ’ εύλαβείας καί πε- 
ρισκέψεως χρησιμοποιούν τάς όδούς. 
Μή λησμονώμεν δτι είς τήν ζωήν τών 
συγχρόνων μεγάλων πόλεων άνά πά
σαν στιγμήν καιρσφυλακτεΐ τό τρο- 
χαΐον Ατύχημα.

ΑΘΑΝ. I . ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 
Ύπαστυνόμος Α '

Πρόσκρουοις Ι.Χ.Ε. έπί μσνδρατοίχου τήν Μην ώραν τής 
1.1.74. Τό ατύχημα είχεν ώς άποτέλεσμα νό τραυματηαθοϋν 

Φ όδηγός καί δύο συνεπιβαίνοντες βαρέως.
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Ε Ξ Α Ρ Ο Ρ Ω Σ Ι Σ

Σ Π Ε Ι Ρ Α Σ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Κ Α Π Η Λ Ω Ν

Οί δράοται τής απόπειρας έξαγωγής έκ τοΰ Αεροδρομίου τοϋ Ελληνικού 34 
κειμιλίων, Αντώνιος I. Γονίδης καί Γεώργιος Γ. Καλσγεράπουλος.

Μία συλλογή έκ τών άντικειμένων τά όποια οί άρχαιοκόπηλοι ήτοιμάΖοντο νά 
φυγοδεϋσουν. ΝΛεταζύ αυτών περιλαμβάνονται κυρίως εικόνες ανεκτίμητου

άΕίας

ΕΙΚΟΝΕΣ Ανυπολογίστου Αξ’ας 
Απεπειράθη νά έξαγάγη τήν 

31.1.74 έκ τοΰ ’Αεροδρομίου Ε λλη
νικού σπείρα Αρχαισκαιπήλων, Αποτε- 
λουμένη έχ τών: ’Αντωνίου I . Γον.- 
δη έτών 30 έπιπλοποιοΰ - παλαιοπώ- 
λου, Γεωργίου Γ. Καλογεροποίύλου έ- 
τών 29 υπαλλήλου τής ’Ολυμπιακής - 
έχτελωνιστοΰ καί Κων) νου Μοιράκη 
έτών 31. Έ χ  τούτων οί δύο πρώτοι 
συνελήφθησαν, ένψ δ τρίτος διέφυγε 
είς Ζυρίχην πρδ τής άποκαλύψεως 
τοΰ αδικήματος, ένθα άνέμενε τήν πα
ραλαβήν τών είχόνων, τις δποΐες θά 
συνώδευε δ Γονίδης. Τήν νέαν έπιτυ- 
χίαν είς τήν δίωξιν τής Αρχαιοκαπη- 
λείας καί τήν διαφύλαξιν τών έθνι- 

-κών μας θησαυρών έπραγμαιτοποίη- 
σεν ή Γ.Π.Ε.Ν. Έλληνικοΰ, πράγμα, 
δπερ Αναμφιβόλως Αποδεικνύει τήν 
έργατικδτητα τών Αστυνομικών τής 
έν θέματι Υπηρεσίας καί τήν μεθό- 
δευσιν είς τήν δίωξιν τοΰ έγκλήμα- 
τος.

Τά πρδς έξαγωγήν κειμήλια είναι 
έν συνδλψ 34, έκ τών όποιων 29 ει
κόνες, 3 σταυροί τέμπλου καί 2 έξα- 
πτέρυγα. Τά περισσότερα Ανήκουν 
είς τδν 17ον καί 18ον αιώνα.

Πρδς τδν Δ) ντήν τής Γ.ΠΈ.Ν κ. 
ΖιΑννην, τδν Δ) ντήν τής 'ϊποδ) νσε* 
ως ’Αεροδρομίου κ. Γιαλαμάν, τδν 
’Αστυνόμον κ. Καλίθρακαν καί τούς 
Αξ) κούς καί κατωτέρους τής όμάδος 
Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος ’Α
ερολιμένας Έλληνικοΰ κ.κ. 'Γπ. Σπα
νόν καί Θεοδώρου, Ά ρχ. Πιτζάν καί 
Σαγρόπουλον καί Άστυφ. Τσαμανήν, 
Παντέλαν, Θανασάν καί Καρατζάν ή 
στήλη ιμας αισθάνεται τήν Ανάγκην 
νά Απευθύνη τά ειλικρινή συγχαρη
τήρια.

«Α.Χ.»
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΤΟΣ KB' ΤΕΥΧ. 454

ΜΑΡΤΙΟΣ 1974

Έ κ δ ο σ ι ς : Υ Π Ο Δ /Ν ΙΙΣ  ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ — ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

•

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς :  
ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 

Ύπαστυνόμος Α'

Γ ρ α φ ε ί α :  Καλλιδρομίου 12 ΑΘΗΝΑΙ (706) 
Τηλέφωνα: 627.469 και 9515.1 I I  έσωτ. 296

Έ κ τ ύ π ω σ ι ς :  Ά-φοί Γ. ΡΟΔΗ ’Αμαρουσίου 59 — 
Άμαρούσιον Τηλέφ. 68(9.631 καί 6819.861

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :
’Εσωτερικού ............................  Δρχ. 120
Εξωτερικού ............. 1............ Δολλ. 6
’Οργανισμών, Συλλόγων κλττ. Δρχ. 300 

Τιμή τεύχους: Δραχμαΐ 10

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευομένων ή μή, δέν έττιστρέφο- 
νται. Α1 δημοσιευόμενοι μελέται άττηχούν τήν πνευματικήν 

έργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΜΑΣ.
Βυξαντιναί εικόνες καί άλλα κειμήλια 
τό όποια άπεπειρόθη νό έΕαγάγη εις τό 
έΕωτερικόν ή έΕαρβρωβεϊοα σπείρα άρ- 
χαιοκαπήλων (Σχετικώς οελίς 201). 
ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ 
Η "ΕΕοδος τού Μεσολογγίου. (Σύνθε- 

σις θ . Βρυξόκη — Πινακοθήκη Δήμου 
Μεσολογγίου).
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Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  Π Ο Λ Ε Ω Ν  Ε Κ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΒΑΣΕΩΣ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΕΙΣ Γ* ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑ
Διά του φορητού ασυρμάτου επιτυγχάνεται άμέσως ή κινη- 
τοποίησις δλων των σκοπών προς άντιμετώπισιν ώρισμένης 
καταστάσεως εις οίοδήποτε σημεΐον τής περιφερείας τοΰ 
Τμήματος. Τά παράπονα τών πολιτών θεραπεύονται άμέσως 
έπι τόπου, χωρίς νά άναγκάζεται ό πολίτης νά προσέρχηται 
εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα.

Τήν 18.2.74 εις έκδήλωσιν, είς τό 
Γ ' ’Αστυνομικήν Τμήμα ’Αθηνών, 
ένεκαινιάσθησαν ύπό τοΰ ’Αστυνομι
κού Δ) ντοΰ ’Αθηνών κ. Λάμπρου ά 
νέα Κέντρα Βάσεως Ραδιοτηλεφώ
νων, μέ τά όποια έφωδιάσθησαν μέ
χρι σήμερα τέσσερα (4) άστυνομικά 
τμήματα τοΰ κέντρου τών ’Αθηνών 
καί θά έφοδιασθοΰν προοδευτικούς καί 
τά υπόλοιπα. Είς τήν τελετήν παρέ
στησαν δ Ύποδ) ντής κ. Κ. Λαδιάς, 
σί Δ) νταί Αμέσου Δράσεως καί Γ ' 
Ύποδ) νσεως κ. κ. Μουτζούρης καί 
Κατσούρης, οί άξ/κοί καί οϊ κατώτε
ροι τοΰ τμήματος καί τοΰ οικείου 
ΙΙαρ)τος, έκπρόσωποι τοΰ Τύπου κ.ά. 
Έ ν αρχή ώμίλησεν ό διοικητής τοΰ 
Γ ' ’ Αστυνομικού Τμήματος κ. ΙΙοΰ- 
λος, ό όποιος περιέγραψεν έν1 λεπτο
μερείς τόν νέον (σύγχρονον τρόπον 
άστυνομεύσεως, δ όποιος ύπό τάς πα
ρούσας συνθήκας κρινεται άπαραίτη- 
τος διά τάς συγχρόνους μεγαλουπό- 
λεις. Είδικώτερον δ κ. Ποΰλος είπε 
μεταξύ άλλων καί τά έξής:

«Τό Γ' Αστυνομικόν Τίμημα Αθη
νών, τοΟ όποιου έχω τήν τιμήν νά προΐ- 
σταμοι, σας ύποδέχεται μέ μεγάλη·ν εύ- 
χαρίστηοιν καί μέ βαθεΐαν ίκανοποίησιν 
διά τήν τιμήν τήν προσγενομένην έκ 
μέρους Υμών, έπ' ευκαιρία τής έπισή- 
μου έγκαινιάσεως του Κέντρου Βάσε- 
ως Ραδιοτηλεφώνων, διά τών όποιων 
έφωδιάσθημεν πρωτοβουλία καί έμπνεύ-

σει του κ. Δ)ντοϋ Αστυνομίας Αθη
νών.

Τό Νέον τοϋτο μέτρον προόδου καί 
έκσυγχρονισμοϋ τής 'Αστυνομεύσεως 
ήρΕατο έφαρμοΖάμενσν πρό μηνάς πε
ρίπου έκ τοϋ Τμήματός μας!

Ό χ ι βεβαίως ότι ήμεϊς έχομεν ύψη- 
λήν έγκληματικότητα. Τουναντίον, μά
λιστα, τό επίπεδον τής Δημοσίας Τά- 
Εεως καί Ασφαλείας, έν τη περιφερεία 
ήμών, εύρίσκεται είς πολύ εύχάριστον 
σημεΐον καί είναι εύθέως άνάλογον τοϋ 
μορφωτικού - πνευματικού καί πολιτιστι
κού έπιιπέδου τών κατοίκων μας.

Προετιμήθημεν, όμως, έκ τοϋ γεγο
νότος, ότι ή περιοχή μας παρουσιάζει 
ίδιόΖουσαν σημασίαν έΕ έπόψεως άοτυ- 
νομεύσεως.

ΎπήρΕαν δέ θαυμαστά τά άποτελέ- 
σματα τοϋ συγχρόνου τούτου μέσου Ά 
στυνομεύσεως διά τών φορητών Ασυρ
μάτων.

Θ' άποδώση, όμως, πλήρως τό μέ
σον τοϋτο καί μέ τήν ίδικήν σας συμ- 
παράστοσιν καί τήν προβολήν είς τό 
κοινόν, έπ' ώφελεία πάντοτε τών φιλη- 
σύχων καί καλών πολιτών μας.

"Ηδη ή άλλαγή 10 — 14 φέρει τούς 
φορητούς άσυρμάτους καί είναι έτοιμη 
πρός άνάληψιν Υπηρεσίας.

Κύριε Διευθυντά παρακαλώ όπως έγ- 
κρίνητε τήν κανονικήν πλέον έφαρμο- 
γήν τοϋ μέτρου τούτου».

Μετά τά έγκαίνια ώμίλησεν δ ’Α
στυνομικός Δ) ντής κ. Λάμπρου, 8- 
στις άνεφέρθη είς τήν οήμασίαν τής 
νέας μεθόδου καί είς, τά ώφέλη τά 
όποια θά προκόψουν έκ ταύτης. Πλέ

ον συγκεκριμένους δ κ. Δ) ντής έτόνι- 
σε μεταξύ τών άλλων καί τά έξής:

Ο έφοδιασμός τής Αστυνομίας διά 
φορητών άσυρμάτων αποτελεί μέγο βή
μα έκσυγχρονιομοΰ διά τήν άστυνόμευ- 
σιν τής πρωτευούσης.

Τά εύεργετικά δέ αποτελέσματα τής 
χρησιμοποιήσεως τών φορητών άουρμά- 
των κατεφόνησαν άπό τών πρώτων ή
δη ήμερων, τόσον είς τό πρακτικόν 
τομέα, όσον καί είς τόν ψυχολογικόν.

α. είς τον πρακτικόν τομέα.
1. Διά τού φορητού άουρμάτου έπι- 

τυγχάνεται άμέσως ή κινπτοποίησις ό
λων τών σκοπών πρός άντιμετώπισιν 
ώρισμένης καταστάσεως είς οίοδήποτε 
σημεΐον τής περιφερείας τοϋ Τμήματος.

2. Τά άναφυάμενα ποικίλης μορφής 
παράπονα τών πολιτών θεραπεύονται ά
μέσως έπί τόπου, χωτίς νά άναγκάΖε- 
ται ό πολίτης νά προσέρχεται εις τό
Αστυνομικόν Τμήμα, διότι ό κινητός 

ΆστυφύλαΕ τή ύποδείΕει τοϋ ΆΕ)κοϋ 
Υπηρεσίας, μέσω τοϋ ασυρμάτου, δίδει 

άμέσως τήν δέουσαν λύσιν καί ικανο
ποιείται ό πολίτης.

3. Είς μερικός περιπτώσεις ή μέσω 
τοϋ φορητού άσυρμάτου ένέργεια είναι 
άμεσωτέρα καί άποτελεαμστικωτέρα ά- 
κάμη καί αύτής τής Αμέσου Δράσεως.

Είς στιγμάς π.χ. κυκλοιοοριοκής συμ- 
φορήσεως τά οχήματα τής Άμέοου 
Δράσεως άδυνατοϋν νά πλησιάσουν είς 
τό σημεΐον όπου έχουν κληθή. Ό  πε- 
Ζός όμως ΆστυφύλαΕ εύοισκάμενος 
πλησίον τοϋ τόπου τοϋ συιιβάντος καί 
λαμβάνων σχετικόν Σήμα παρά τοϋ 
Κέντρου έλίσσεται εύχερέστερον καί έ-
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Εις τάς φωτογραφίας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την τελετήν τών εγκαινίων. ’Αριστερά: Ό  Αστυνομι
κός, Δ/ντής ’Αθηνών κ. Λάμπρου, μετά των παρευρεθέντων μεταξύ τών όποιων ό Α ' Ύποδ/ντης κ. Λαδιάς, οί 
Δ/νταί κ.κ. Μουτζοΰρης, καί Κατσούρης, δ Διοικητής τοΰ Γ ' Τμήματος κ. Ποΰλος χΛ . Δεξιά: Ή  δμάς τών 

άίστυφυλάκων τοΰ Γ ' Τμήματος,, μετά τών φορητών άσυρμάτων έτοιμη νά άναλάβη ύπηρεσίαν.

ηιλαμβάνεται τοΰ συμβάντος εγκαίρως. 
Προοθέτως τό όχημα Αμέσου Δράσεως 
δέν είναι δυνατόν νά τεθή εις καταδίω- 
Ειν κακοποιού ό όποιος διαφεύγει διά 
μέσου τοΰ πλήθους ή στενών παρόδων. 
Ό  πεΖός όμως ΑστυφύλαΕ είναι πρό
δηλον, ότι δύνανται νά καταδιώΕπ τόν 
κακοποιόν.

4. Εις περιπτώσεις όδικών τροχαίων 
παραβάσεων καί συγκρούσεων μέ ύλι- 
κάς Ζημίας δέν καθίσταται άναγκαία ή 
κινητοποίησις τοΰ Τμήματος όδικών 
Τροχαίων Ατυχημάτων «Τ Ο Τ Α» τής 
Τροχοίας, διότι ό σκοπός ΑστυφύλαΕ 
κατόπιν σήματος τοΰ ΑΕ)κοΰ Υπηρε
σίας διά τοΰ φορητού άσυρμάτου έτιι- 
λομβάνεται τοΰ θέματος καί δίδει τήν 
δέουσαν λύσιν.

5. Κατά τ' άνωτέρω, τόσον ή Υπη
ρεσία τής Αμέσου Δράσεως, ή οποία 
τόσας Υπηρεσίας έκτακτους προσφέρει, 
όσον καί ή τής Ύποδ)νσεως Τροχαίας 
Κινήσεως, ή όποια ένεκα συρροής όδι
κών παραβάσεων καί τροχαίων άτυχη- 
μάτων είναι λίαν βεβαρημένη, άνακουφί- 
Ζονται διότι άπαλλάσονται εις τινας πε
ριπτώσεις έπεμβάοεως, χάρις εις τούς 
φορητούς άσυρμάτους, μέσω τών όποι
ων ένεργοΰν τάχιστα οί κατά τόπους 
εύρισκόμενσι σκοποί τοΰ Τμήματος.

β. είς τόν ψυχολογικόν τομέα.
Αλλά είς τόν ψυχολογικόν τομέα εί

ναι άκάμη σημαντικώτερα τά πλεονεκτή
ματα τού φορητού άσυρμάτου.

Τό στοιχεϊον τούτο ιδιαιτέρως θέλω 
νά τονίσω, διότι ή συμβολή αύτοΰ είναι 
μεγίστη. Άφ ' ένός μέν ένθαρρύνονται 
οί άστυνομικοί ύπάλληλοι έν τή έκτελέ- 
σει τών καθηκόντων αύτών, διότι καί- 
τοι δροΰν κατά μάνας άνά πάσαν στι
γμήν δύνανται νά καλέσουν, μέσω τοΰ 
άσυσμάτου, οίανδήπστε βοήθειαν, πρός 
άντιμετώπισιν πόσης δυσχερούς καταστά- 
σεως, άφ' έτέρου δέ άποθαρρύνονται οί 
κακοποιοί είς τήν διάπραΕιν έγκληματι- 
κών ποάΕεων, διότι ή χρησιμοποίησις 
τών άσυρμάτων ύπό τών Αστυνομικών 
καθιστά δυσχερή τήν διαφυγήν αύτών.

Είναι φανερόν έπίσης, ότι ή τάχιστη 
καί άπστελεαματική ένέργεια τής Αστυ
νομίας, χάρις βεβαίως είς τήν χρησιμο-

ποίησιν τοΰ φορητού άσυρμάτου έδραιώ- 
νει τό συναίσθημα άσφαλείας τών πο
λιτών καί οΰτω έΕυψοΰται έν τη συνει- 
δήσει αύτών τό Αστυνομικόν Σώμα.

γ. χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Άρκοϋμαι ν' άναφέρω ολίγα χαρα

κτηριστικά παραδείγματα, τά όποια φα
νερώνουν πόσον αποτελεσματική είναι 
ή χρησιμοποίησις τών φορητών άσυρμά
των ύπό τής Αστυνομίας.

α) Άρχάς Φεβρουάριου, κατά τάς με
σημβρινός ώρας, έλήφθησον είς τό 
Τίμημα τρία τηλεφωνήματα, σχεδόν 
ταύτοχρόνως, άλλά διαφόρου προελεύ- 
σεως, μάλιστα δέ τό έν ένός άνωτέρου 
ύπαλλήλου ό ποιος ήτο πολύ ήγανακτη- 
μένος διότι δύο θρασύτατοι νεαροί μο- 
τοποδηλάται παρήλαυνον, έπί τής όδοΰ 
ϊενοκράτους, μέ ταχύτητα καί μέ έκκω- 
φαντικούς κρότους καί εϊχον άναστα- 
τώσει κυριολεκτικούς τούς κατοίκους.

Πάρσυτα ό ΑΕιωματικός Υπηρεσίας 
έδωσε σήμα είς τρεις σκοπούς τής πε
ριοχής, έφωδιασμένους βεβαίως διά τών 
φορητών άσυρμάτων, οί όποιοι τή άμέ- 
σω καί ταχυτάτη έπεμβάσει των συνέ- 
λαβον τούς θρασείς ταραχοποιούς μο- 
τοποδηλάτας καί οΰτω άποκατεστάθη ή 
ήσυχία άμέσως.

Ό  ήγανακτημένος κύριος, ό όποιος 
έδήλωσε καί τήν ιδιότητά του, άκολού- 
θως, ώς άνωτέρου ύπαλλήλου, έΕεφρά- 
σθη, λίαν έπαινετικώς διά τήν άμεσον 
καί άπστελεοματικήν ένέργειαν τής 'Α
στυνομίας.

β) Επί τής όδοΰ Πατριάρχου Ιωα
κείμ καί Μορασλή συνεκρούσθησαν δύο 
αυτοκίνητα μέ άπστέλεσμα νά τραυμα- 
τισθή ένας επιβάτης τοΰ πρώτου.

Τό δεύτερον αύτοκίνητον, όπερ ήτο 
καί ένοχον τής συγκρούσεως, άνέπτυΕε 
ταχύτητα καί διέφυγεν.

Αλλά ό έκεϊ πλησίον σκοπός άνέφε- 
ρε σχετικώς είς τό Τμήμα ώς καί τήν 
κατεύθυνσιν τοΰ δισφυγόντος αύτοκινή- 
του ό δέ ΑΕιωματικός ύπηοεσίας είδο- 
ποίησεν άμέσως τούς σκοπούς τής όδοΰ 
Κουμπάρη καί Πλατείας Κολωνακίου μέ 
άποτέλεσμα νά συλληφθή τό διαφυγόν 
αύτοκίνητον.

γ) Έπί τής όδοΰ Κανάρη καί Σόλω-

νος καί περί ώραν 11 ην νυκτερινήν έ 
νας νεαρός ήρπασε τήν τσάνταν ήλικιω- 
μένης κυρίας. Τό συμβάν άνεφέρθη τη
λεφωνικούς είς τό Τμήμα. Ο άΕιωματι- 
κός Υπηρεσίας διέταΕε τόν σκοπόν τής 
όδοΰ Κανάρη ,όστις κινηθείς ταχέως 
συνέλοβε τόν δράστην. Εκ τής άνακρί- 
σεως άπεκσλύφθη καί ό συνεργός ταυ 
όστις ώσαύτως συνελήφθη.

δ) Επί τής όδοΰ Αλωπεκής περί ώ
ραν 10ην νυκτερινήν άνεφέρθη είς τό 
Τμήμα ότι άπό υπόγειον πολυκατοικίας 
έΕήρχετο καπνός.

Πάραυτα ό ΑΕιωματικός Υπηρεσίας, 
ειδοποίησε τήν Πυροσβεστικήν Υπηρε
σίαν καί τούς σκοπούς διά τού άσυρμά
του, οί όποιοι παρευθύς καί πρό τής ά- 
φίΕεως τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
έοπευσαν είς τόν τόπον καί άπεμάκρυ- 
ναν τά σταθμεύοντα έπί τής όδοΰ αύ- 
τοκίνητα ώς καί τούς περιέργους.

Κατοφθάνουσα άκολούθως ή Πυρο
σβεστική 'Υπηρεσία εύρίσκει έλεύθερον 
τόν δρόμον καί άκωλύτως έπιλαμβάνε- 
ται τοΰ έργου κατασβέαεως τής άρχο- 
μένης πυρκαϊδς.

Προφανώς άπεσοβήθη πυρκαϊά μέ 
τραγικά άποτελέσματα, χάρις είς τήν τα- 
χίστην ένέργειαν τήν όποιαν διησφάλι- 
σαν οί φορητοί άσύρματοι.

ε) Όμάς έκοτόν καί πλέον άτόμων 
έκκινήσασα έκ τοΰ Κέντρου τής Πόλεως 
πρός τό μνημεϊον Αγνώστου Στρατιώ
του, έπεαημάνθη έγκαίρως ύπό τοΰ σκο
πού καί διά τοΰ φορητού άσυρμάτου εί- 
δοποιήθημεν καί έλάβομεν τά προσήκον
τα μέτρα.

στ) Κατά συμπλοκήν είς κέντρον δια- 
σκεδάσεως ό έφωδιασμένος δι' άσυρμά
του άστυφύλαΕ ειδοποίησε τούς ομοί
ως φέροντας άσύρματον συναδέλφους 
του, οί όποιοι άμέσως καί άνευ μάλιστα 
παρεμβολής τοΰ ΆΕ)κοΰ Υπηρεσίας έ- 
σπευσαν έπί τόπου.

Ή  στήλη ιμ,ας εύχεται έπ’ εύκαι- 
ρία, πάσαν πρόοδον, πρός τό καλόν 
τών φιλονόμ,ων πολιτών καί τής κοι
νωνίας, μας γενικώτερον.

«Α.Χ.»
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ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ

ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ
Δι ά  την παρασκευήν ενός κιλού χασισελαίου  
χρ ειά ζο ντα ι νά  άναμιχθοϋ ν 30 κιλά χασ ις σκό
νη άρίστης ποιότητος με 80 λ ίτρα οινοπνεύ
ματος. *Η π εριεκτικότης του εις  τετραϋδρο- 
κανναβινόλη ε ίν α ι 66,3 % , ένω τοΟ συνήθους  
χασισίου 10 %  καί τής μαριχουάνας 2 % .

Ό  δράστης Άρθουρ Μπάρφιλντ έτών 25, μέ τό «πολύτιμο» ναρκωτικό καί 
τά «σύνεργα» της δουλειάς. Ά ρ. 1: Ή  ποσάτης τοΰ Χασισελαίου έντός 
είδικοΰ πλαστικού σωλήνος. Ά ρ. 2: Ειδική μικροσκοπική ζυγαριά Ακρί
βειας. Ά ρ. 3: Λουλάς. Ά ρ. 4: Φιάλη περιέχουσα ειδικόν συρόπιον, διά 
τήν έξουδετέρωσιν τής υπογλυκαιμίας μετά τήν λήψιν τοΰ ναρκωτικού.

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ έντυπωσιακή έπι- 
τυχία τής Υπηρεσίας Διώξεως 

Ναρκωτικών τής Γενικής Ασφαλεί
ας Αθηνών ύπήρξε ή άνακάλυψις 
1.200 γραμμαρίων Χασισελαίου Α
ξίας 3.750.000 δρχ. Τό άνακαλυ- 
φθέν ναρκωτικό είναι τό πλέον δρα
στικό προϊόν τής ινδικής καννάβεως 
καί βεβαίως δεν είναι, παρά χασίς 
είς ύγράν κατάατασιν. Διά νά γίνη 
Αντιληπτή ή δραστικότης τού σπα
νίου αυτού ναρκωτικού άρκεΐ νά Ανα- 
φερθή, δτι ή περιεκτικότης τοΰ χα- 
σισελαίου είς τετραϋδρσκανναβινόλη 
είναι 66,3%, ένψ τοΰ συνήθους χα
σισίου 10% καί τής μαριχουάνας 
2%. Ή  τιμή του είς τήν διεθνή άγο- 
ράν τών λαθρεμπόρων ναρκωτικών 
είναι 3.000.000 δρχ. τό κιλό. Ή  
διάθεσίς του είναι έςαιρετικά δύσκο
λος, διότι έκτδς τού μεγάλου κόστους 
ή καταδίωξις έκ μέρους δλων τών Α
στυνομιών τού κόσμου είναι άπηνής, 
λόγψ τών έξαιρετικά καταστρεπτι
κών του Αποτελεσμάτων. Χαρακτηρι
στικόν είναι έν προκειμένη), δτι δσά- 
κις Ανακαλύπτεται χασισέλαιον ένη- 
μεροΰται δ Ο.Η.Ε. μέσψ τής Ίντερ- 
πόλ. Προσέτι καί δείγμα έκ τοΰ ναρ
κωτικού άποστέλλεται είς τόν Διεθνή 
’Οργανισμόν. Ά πδ  στοιχεία τής Ίν- 
τερπόλ προκύπτει, δτι τό χασισέλαι- 
ον ένεφανίσθη ώς ναρκωτικόν μαζι
κής παραγωγής πρίν 9άο Iτη είς τό 
’ λφγανιστάν, δτε καί «έσημάνθη συ
ναγερμός» είς τάς Ύπηρ. Διώξ. Ναρ
κωτικών δλου τοΰ κόσμου. “Εχει χρώ
μα σκούρο καφέ καί είναι παχύρευ- 
στο σάν μέλι. Ή  άνακάλυψις του έπε- 
τεύχθη μετά άπό συνεχή παρακολού- 
θησιν τού υπόπτου Αμερικανού Ά ρ- 
θουρ Μπάρφιλντ, έτών 25, υπαλλήλου 
γραφείων διεθνών μεταφορών κατοί
κου Γλυφάδας, δδός Βασ. Φρειδερί
κης 33. Είς τήν οικίαν τοΰ δράστου 
άνεκαλύφθη, πλήν τού ναρκωτικού, 
μία μικροσκοπική ζυγαριά, ένας ναρ
γιλές καί μία φιάλη ειδικό σιρόπι, 
διά τήν έξουδετέρωσιν τής ύπογλυ- 
χαιμίας τήν δποίαν ύφίστανται δ ναρ
κομανής μετά τήν λήψιν τής τοξικής 
ουσίας. «Τό «έμπόρευμα» φαίνεται, 
δτι προωρίζετο διά τήν διεθνή Αγο
ράν, διότι είναι σχεδόν άδύνατος ή 
προμήθεια του έκ μέρους τών Ελλή
νων τοξικομανών λόγψ τής μεγάλης 
τιμής καί τών έπηυξημένων κινδύ
νων.
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Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΗΡΩΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ 
Γ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

ΣΩΖΕΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ ΑΤΟΜΑ

«Ή πραξις τοΰ άστυφύλακος Καστρινάκη δύναται νά χα- 
ρακτηρισθή ώς αυτοθυσία, δχι διότι διέσωσε προσφιλή μας 
πρόσωπα, αλλά διότι επραξε τούτο όψηφήσας κυριο- 
λεκτικώς τον κίνδυνον».

I ΠΡΑΞΕΙΣ ήρωϊσμοΰ καί αύ- 
τοθυσίας των άνδρών τής ’Α

στυνομίας Πόλεων είναι άσφαλώς πο
λυάριθμοι. Τόσες, πού θά έχρειάζον- 
το σελίδες για νά άναφερθοΰν. Τούτο 
δμως είναι έξω καί άπό τις προθέ
σεις, τού περιοδικού μας, διότι τό έρ- 
γον τού Σώματος είναι γνωστό καί 
δέν χρειάζεται προβολή καί διότι έ- 
γνωσμένη είναι ή μετριοφροσύνη τών 
άστυνομικών μας. Νυχθημερόν μο
χθούν, μέ πίστη καί άφοσίωση ύπηρε- 
τοΰν τόν πολίτη, χωρίς ούτε έπαινο, 
ούτε άλλη άμοιβή νά άναμένουν. 'Ι 
κανοποιούνται μέ τήν πεποίθηση καί 
μόνον, δτι έπιτελούν τό χρέος τους.

"Ομως, είναι νομίζουμε σκόπιμο 
νά έξαίρωνται κάποτε κάποτε πρά
ξεις, πού τιμούν δχι μόνο τήν ’Αστυ
νομία καί τά μέλη της, άλλά γενικώ- 
τερα τόν άνθρωπο. Μιά τέτοια χα
ρακτηριστική περίπτωση, άνάλογη 
μέ έκείνη τού άστυφύλακος Δάμπααη 
γιά τήν όποια δημοσιεύσαμε στό προ
ηγούμενο τεύχος μας, είναι έκείνη 
τού έπίσης άστυφύλακος κ. Γεωργίου 
Καστρινάκη. Μία άκόμα Ιστορία γε
μάτη άνθρωπιά καί αυτοθυσία. Μιά 
ιστορία πού τήν πλημμυρίζει τό άρω

μα τής άγάπης πρός τό καθήκον καί 
τόν συνάνθρωπο.

"Ενα σπίρτο πού άναψε γιά νά παί- 
ξη δ 7χρονος Κωστάκης Κουτούζης, 
είχε σάν άποτέλεσμα νά μεταδοθή ή 
φωτιά στό χαλί τού σπιτιού του σέ 
διαμέρισμα τού πρώτου δρόγου τής 
πολυκατοικίας έπί τής όδοΟ Τσίλλερ

2, στά Πατήσια. Οί πύρινες γλώσσες 
άπειλούσαν μέ άμεσο κίνδυνο τά δια
μερίσματα τού δευτέρου δρόγου. Οί 
περισσότεροι ένοικοι κατάφεραν νά 
κατέβουν άπό τή σκάλα στό δρόμο. 
Σέ ένα δμως διαμέρισμα είχε άπο- 
κλεισθή ή κυρία Βασιλάκη Ελένη 
έτών 55 μέ τήν μικρή έγγονή της

Eic τάς φωτογροφίας μας κάτω: Αριστερά ό ήρωίκός άστυφύλαΕ κ. Κοστρι-
νάκης. ΔεΕιά ή μικρή Τσούλα Αγγελική 2 έτών, ή όποια διεσώθη έκ βεβαίου 
θανάτου μετά τής γιαγιάς της, όταν οί φλόγες απείλησαν τό έπί τής όδοϋ Τσίλ- 

λεο 2, διαμέρισμά τους.
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'Αγγελική Τσούλα 2 έτών. Ό  κίνδυ
νος Από Ασφυξία, λόγψ τών Αναθυ
μιάσεων, ήταν προφανής. Κανείς δέν 
τολμούσε να μπή στήν «επικίνδυνη 
ζώνη» να σώση τήν άτυχη γυναίκα 
καί τό μικρό Αγγελούδι, πού είχαν 
ήδη Αρχίσει να χάνουν τις αισθήσεις 
τους.

Κανείς έκτός Από τόν Αστυφύλακα 
Καστρινάκη, πού έν μεσψ ιών φλο
γών, μέ Αμεσο κίνδυνο τής ζωής του, 
πλησίασε τό «πυρακτωμένο» διαμέρι
σμα καί Ισωσε τις δύο γυναίκες.

Δέν χρειάζεται νομίζουμε να έξαρ- 
θή μέ λόγια ή ήρώϊκή πράξις τοΰ ύ- 
περόχου αύτοΰ Ανθρώπου καί δημο
σίου λειτουργού. ’Αρκεί μόνο νά πα
ραθέσουμε μιά έπιστολή, πού τά λέει 
δλα. Τήν έπιστολή, πού ό πατέρας 
τής μικρής ’Αγγελικής, ό κ. Θωμάς 
Τσούλας, Απέατειλε πρός τόν Δ) ντήν 
τής ’Αμέσου Δράσεως. Γράφει δ κ. 
Τσούλας:

Έν Μπαγιατίω τη 9.1.74 

Κύριε Διευθυντά,

"Εχω τήν τιμήν νά οδς διαβιβάσω τά 
συγχαρητήριά μου, διά τήν ήρωϊκήν πρό- 
Ειν τού όργάνου σας, Αστυφύλακος Κα- 
στρινάκη Γεωργίου, όστις άωηφών τόν 
κίνδυνον είσήλθε τήν 4.1.1974 έντός 
τής καιομένης πολυκατοικίας (Τσίλλερ 
2α, Ποτήσια) καί διέσωσεν έκ βεβαίου 
θανάτου τήν άνήλικον θυγατέραν μου ώς 
καί τήν ύπερίληκον πεθεράν μου.

ΓνωρίΖω δτι ή ύμετρρα ύπηρεσία (ά
μεσος δράσις) καθημερινώς έκτός τών 
άπαραιτήττων πάντοτε τείνει χείρον βοή
θειας εις τούς πάσχοντας συνανθρώ
πους. Πλήν όμως, ή πραξις τοΰ έν λό
γω Αστυφύλακος, δ υ ν α τ ο ί  ν ά  
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ η  ώ ς  α ύ τ ο -  
θ υ σ ί α ,  ό χ ι  δ ι ό τ ι  δ ι έ σ ω σ ε  
τ ά  π ρ ο σ φ ι λ ή  μ ο υ  π ρ ό 
σ ω π α ,  ά λ λά δ ι ό τ ι ,  ώ ς έ- 
π λ η ρ ο φ ο ρ ή θ η ν ,  ο ΰ τ ο ς  
έ π ρ α ξ ε  τ ο ύ τ ο  ά ψ η φ ή σ α ς  
κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς  τ ό ν  κ ί ν 
δ υ ν ο ν .

ΔΓ αύτό, άς μοΰ έπιτραπή μέσω ύμών 
νά τόν συγχαρώ καί τόν εύχαριστήσω 
θερμώς.

Μετά τιμής

ΤΣΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 
Ύπολοχαγός (Δ.Γ.)

Έ ν παρόδω πρέπει νά άναφερθή 
ότι ό κ. Καστρινάκης Ιχει καί εις 
άλλες σοβαρές περιπτώσεις έπιλη- 
φθή καί Ιχει έπιδείξει τόν αυτόν 
ζήλον, τόλμην καί αποφασιστικό
τητα. Μερικές Από αύτές, τις ό
ποιες μόνο χάρις στήν επιμονή μας 
άνέφερε καί πού είναι λίγες Από ε
κείνες πού θυμάται, είναι καί οί 
έξης:

1. Τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1960 εις 
τήν διασταύρωσιν τής οδού Γ' Σε
πτεμβρίου- Πλ.'Ομονοίας διέσωσε έκ 
σοβαρού τραυματισμού 'Ιερόδουλον 
καί συνέλαβε τόν έκβιαστήν της, 
ενα Από τούς Αδελφούς Κατελάνους. 
(Μετά λίγες ήμέρες συνέβη τό αι
ματηρόν έπεισόδιον τού Κέντρου 
ΜΑΝΤΟΤΜΠΑΛΑ Από τούς Αδελ
φούς Κατελάνους εις τό όποιο καί 
πάλι έν ύπηρεσία ευρισκόμενος μετά 
τοΰ, 'Υπαστυνόμου Β' τότε, κ. Πα- 
ναγέα, κατεδίωξαν καί συνέλαβον 
πολλούς έκ τών δραστών τής τότε 
σφαγής).

2. Τόν Μάρτιον τού 1961 έντός 
τού Καφενείου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΣ» τής Πλατ. Όμονοίας συνέ
λαβε τόν έπικίνδυνον ναρκομανή 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΝ ΚΩΝ)ΝΟΝ, ό 
όποιος, ώπλισμένος μέ μαχαίρι, έξε- 
βίαζε ιερόδουλον γιά νά τού δώση 
χρήματα.

3. Τόν Αύγουστον τοΰ 1960, τραυ
ματίστηκε εις τόν Κήπον τοΰ Μου
σείου όπου έν ύπηρεσία εύρισκόμε- 
νος εις οδόν Πατησίων συνέλαβε 
μετά Από καταδίωξι ρασοφόρον τέως 
καλόγηρον, πού προσεπάθησε νά 
βιάση μικρό παιδάκι λίγο μετά τά 
μεσάνυχτα.

4. Τραυματίστηκε τρεις φορές 
κατά τά συλλαλητήρια τών οικοδό
μων τό Ιτος 1961 ώς καί κατά τά 
Ίουλιανά τό 1965.

5. Κατά τάς πλημμύραν τής 27) 
11 )1962 ύπηρετών εις ’Αστυνομι
κόν Σταθμόν ’Ιτεών Πατρών διέσω
σε μαζύ μέ άλλους Αστυνομικούς 
πολλούς κινδυνεύοντας όπισθεν τοΰ 
προσφυγικοΰ συνοικισμού τού έρ- 
γοστασίου Χαρτοποιίας ΛΑΔΟΠΟΥ 
ΛΟΥ. ’Από τη διαβροχή αύτή Ασθέ
νησε γιά πολύ χρόνο.

6. Τόν ’Ιούλιον τού 1969 συνέλα- 
βεν έπ’ αύτοφώρω δράστες εις τήν 
οδόν ’Αντιόχειας (Η ' Ά στ. Τ μ .), οί 
όποιοι είχον άφαιρέσσι μαγνητόφωνα 
καί ρουχισμόν Από έσταθμευμένα αύ- 
τοκίνητα καί οί όποιοι ώμολόγησαν 
καί πλήθος άλλων παρομοίων περι
πτώσεων. (Ήμείφθη ήθικώς καί 
ύλικώς).

7. Τό Φεβρουάριον τού 1972 συ
νέλαβε έπ’ αύτοφώρω τρεις νεαρούς 
δράστες οί όποιοι Ικλεπταν ποσό
τητες βενζίνης Από έσταθμευμένα 
αυτοκίνητα τής όδοΰ Καυκάσου εις 
περιοχή Κυψέλης καί οί όποιοι ε- 
μάστιζον τήν περιοχήν Από 6μήνου. 
(Ιλαβε ύλικήν καί ήθικήν Αμοιβήν).

8. Τόν ’Ιανουάριον τού 1972 συ

νέλαβε κατόπιν καταδιώξεως δρά
στες κλοπής αύτοκινήτου έκ Θεσ
σαλονίκης εις Πλατ. Έξαρχείων 
οί όποιοι διήρχοντο έκ τών πρατη
ρίων βενζίνης, παρελάμβανον καύ
σιμα καί έτρέποντο εις φυγήν.

9. Τήν 28-2-73 καί μετά Από ει
δικήν έντολήν τού Διοικητοΰ τού Ζ' 
Άστυν. Τμήματος κ. Μπακογιάννη, 
άνεΰρε καί συνέλαβε μετά Από άνα- 
ζήτησι εις όλα τά ύποπτα μπάρ τών 
’Αθηνών τόν κρυπτόμενον εις δια
μέρισμα τής οδού Νάξου 5 έπικίν
δυνον κακοποιόν ΚΑΒΒΑΔΙΑΝ ΣΑ- 
ΚΗΝ ό όποιος εις τήν οδόν Φωκ. 
Νέγρη είχε τραυματίσει έπικιν- 
δύνως διά μαχαίρας τήν φίλην του 
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ. Ό  έπικίνδυ- 
νος κακοποιός προέβαλε Αντίστασιν. 
(’Έλαβε ήθικήν καί ύλικήν Αμοιβήν).

10. Τήν 15.00' ώραν τής 9-8-73 
εις τήν περιοχήν τοΰ ’Άλσους Πε
δίου Ά ρεω ς συνέλαβε κατόπιν πο- 
λυώρου καταδιώξεως τόν έπικίνδυ
νον άνήλικον Ανώμαλον βιαστήν γυ
ναικών ΡΕΤΣΙΝΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ 
(16 έτών) ό όποϊοε είχε βιάσει 
προ 2ημέρου γαλλίδα τουρίστριαν 
εις τήν ’Ακρόπολιν μέ τήν Απειλή 
μαχαίρας ώς καί δυο έλληνίδας έντός 
τοΰ Πεδίου ’Άρεως άνεπιτυχώς. 
Οδτος, κατά τήν σύλληψιν του, έπε- 
τέθη διά τεμαχίου ύάλου άλλ’ άφω- 
πλίσθη έπιτυχώς. (Έλαβεν ύλικήν 
καί ήθικήν Αμοιβήν).

11. ’Έ χει άνεύρει δεκάδας κλα- 
πέντων οχημάτων κατά περιόδους.

Χαρακτηριστική είναι καί ή Ανα
φορά τοΰ κ. Καστρινάκη πρός τήν Υ 
πηρεσίαν του.

Μέ σεμνότητα, απλότητα καί σα
φήνεια Αναφέρει:
Ό  Αστυφύλαξ Α.Δ. 281 (16253) ΚΑ-

ΣΤΡ ΙΝ Α Κ Η Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τήν Ύποδ)σιν ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ

Π ρ ό ς
Έ ν τ α ΰ θ α

Λαμβάνω τήν τιμήν νά άναφέρω, ότι 
έν ύπηρεσία διάσελών κατά τό 8ωρον
14----- 22 τής 4) 1 ) 74 καί συνοδός τυγ·
χάνων τού Α.Π. 939 Α2)4 περιπολικού 
αυτοκινήτου τής Αμέσου Δράσεως μέ 
όδηγόν τόν 'Αστυφύλακα Α.Δ. 532, τήν 
17,15' ώρον έλάβομεν επείγον σήμα νά 
μεταβώιμεν πάραυτα εις τήν οδόν Τσίλ- 
λερ 2α ένθα είχεν πρακληθή σοβαρότα
τη πυρκαϊά εις διαμέρισμα τού 1ου όρο- 
φου τής έκεϊσε πολ)κίας, ιδιοκτησίας 
ΚΟΥΤΟΥΖΗ Νικολάου Παντοπώλου. Α- 
φιχθέντες άμέσως εις τόν τόπον άνεύ- 
ρομεν έν όχημα τού Π.Σ. μετ' άναλόγου 
δυνάμεως άνδρών νά προσπαθή νά έν- 
τοπίση τό πυρ πριν τούτο έξαπλωθή καί 
εις τούς άλλους ορόφους τής πολυκα
τοικίας. Πλήθος περιέργων πορηκολού- 
θει τήν άγωνιώδη προσπάθειαν, έκ τών
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έναντι πεζοδρομίων, τών πυροσβεστών 
έπεκράτει δέ πανικός μεταξύ τών συγ- 
κετρωθέντων καί τών ένοικων έκ της 
σφαδρότητος τοϋ πυράς. Κατά τήν έκεϊ- 
οε μετόβοσίν μας, δύο άγνωστα άτομα 
έκ τού πλήθους μάς έπληροφόρησαν, ότι 
εις τό διαμέρισμα τοϋ 2ου ορόφου, τό 
όποιον εύρίσκετο άνωθεν τοϋ καιομένου 
ύπήρχον έγκλωβισμέναι μία ηλικιωμένη 
γυνή μεθ' ένός νηπίου, τήν όποιαν άν- 
τελήφθησαν προηγουμένως νά Ζητή άπε- 
γνωοιμένως βοήθειαν, πλήν όμως ούδείς 
ήδύνστο νά τούς πλησιάση καθ' όσον ή 
είδοποίησις τών πυροσβεστών ήτο άδύ- 
νατος λόγω τοϋ ότι οΰτοι εύρίσκοντο 
εις τό έσωτερικόν τής καιομένης πολυ
κατοικίας καί όπισθεν ταύτης, "Ανευ 
χρονοτριβής άνήλθσν έν μέσω νεφών 
καπνού εις τόν δεύτερον όροφον καί μέ 
τήν βοήθειαν τοϋ φονοϋ μου ποοσεπά- 
θουν, πορά τήν άποπνικτικήν ότμόσφαι- 
ραν νά έντοπίσω τό διαμέρισμα μέ τά έν 
λόγω κινδυνεύοντα άτομα ένώ συγχρό
νως τά έκάλουν διά φωνασκιών νά μοϋ 
όπαντήσουν. Ποόγματι, μετ' ολίγον ά- 
νεϋρον εις λιποθυμικήν κοτόστασιν έν- 
τός τοϋ κατοκλυοθέντος έκ τοϋ καπνού 
όνοικτοΰ διαμερίσματος τοϋ Αξιωματι
κού δικαστικού Σώματος κ. ΤΣΟΥΛΑ  
Θωμά, τήν πενθεράν του ΒΑΣΙΛΑΚΗ  
ΕΛΡΜΗ έτών 55 καί τήν θυγατέραν του 
ΤΣΟΥΛΑ Αγγελική έτών 2, τάς όποιας 
καί κατώρθωσα νά καταβιβάσω διά τής 
κεντρικής κλίμσκος ποός τήν έξοδον 
τής πολυκατοικίας καί νά τάς διασώσω 
τήν τελευταίαν στιγμήν άπό βέβαιον έξ 
άσφυξ'ας θάνατον λόγω τών δηλητηοιω- 
δών αναθυμιάσεων τοϋ καπνού όστις εί- 
χεν κατακλόσει ιδία τόν χώρον εις όν 
εύρίσκοντο αΰτοι.

Δέν ποραλείπω νά άναφέοω, άτι άμα 
τή έξόδω uou έκ τής πολυκατοικίας με
τά τών διασωθέντων τοιαύτη ήτο ή άνα- 
κούφισις τών συγκεντρωθέντων, ώστε έ- 
ξέσπσσσν όπσντες εις ένθουσιώδη χει- 
ροκοοτήματα ιδία δέ. ότε μέ άντελήφθη- 
σαν νά κοο^ώ εις τάς άνκάλας μου τό 
προανοφεοθέν νήπιον. Μετά ταϋτα τό
σον ό ήιυεοήσ'ος Αθηναϊκός τύπος, ό
σον καί ή οίκονένεια τών διασωθέντων 
έξέφοασαν κατά τοάπον λίαν συνκινη- 
τικόν τάς εύχαοιστίας των έν τώ προσώ- 
πω μου ποός τήν ύπηρεσίαν τής Ά ιιέ- 
σου Δράσεως καί τήν 'Αστυνομίαν Πό
λεων.

Συνημμένως ύποβάλλω άποκόμματα 
τών άναγοαψσσών τήν εϊδπσιν έφημερί 
δων «Άπονευματινή», «Νέα» καί ATH
ENS NEWS καί παοακαλώ όπως λάβη- 
τε γνώσιν καί διατάξητε.

Μέ ένα χειροκρότημα ύπεδέχθη 
τό συγκεντρωμένο πλήθος τόν ήοωϊ- 
κό άστυφύλακα. "Ενα χειροκρότημα, 
πού έβγαινε μέσα άπό τήν καρδιά τών 
άπλών έκεινων ά· θρώπων, πού παρέ- 
σττισαν οί ίδιοι μάρτυρες μ’άς υπερ
άνθρωπης προσπάθειας. "Ενα χειρο
κρότημα άνεπιτήδευτο, πηγαίο, θερ
μό. "Ενα χε· ρακρότημα, πού δέν ήταν 
παρά ένα μικρό δείγμα εύγνωαασύ- 
νη- στή μεγάλη θυσία ένός άληθινοΰ 
άνθρώπου.

Σ Λ .

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑΙ 
ΠΡΩΤΑ1 ΒΟΗΘΕΙΑ1

ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ, χαρακτη
ριστικό τής ψυχραιμίας, τής έ- 

τοιμότητος, άλλά καί τών ειδικών 
γνώσεων, πού διαθέτουν οί άστυνομι- 
κοί, είναι καί έκεΐνο, γιά τό όποιο ή 
κυρία Αιμιλία Οίκονομοποΰλου ευχα
ριστεί μέ έπιστολήν της τόν Διευθυν
τήν τής, Αμέσου Δράσεως καί τόν 
άστυφύλακα Α.Δ. 337 κ. Λοΰκον 
’Αριστείδη ν. Τό περιστατικό δέν 
χρειάζεται νά τό έκθέσωμε. Ή, δη- 
μοσίευσις τής έπιστολής είναι άρκε- 
τή. Ή  στήλη μας θέλει άπλώς νά συγ- 
χαρή τόν κ. Αοΰκον γιά τις περί τις, 
Πρώτες Βοήθειες ίκανότητές του καί 
νά τού εύχηθή πάντα έπιτυχίες κα
τά τήν άσκηση τής τόσο κοπιαστικής, 
άλλά τόσο ώραίας, άστυνομικής Τ - 
πηρεσίας. Τό κείμενο τής έπιστολής 
τής κας Οίκονομοποΰλου έχει ώς 
έξής.:

Κύριε Διοικητά,

Θεωρώ ύποχρέωσιν νά εύχαριοτήσω 
έγγρόφως τό Σώμα τής Αμέσου Δρά
σεως, έφ' όσον τήν ημέραν όπου έλαβε 
χώραν τό δυσάρεστον έκεΐνο γεγονός 
τής άγσπητής μητρός μου άπουσίαΖον 
έκ τής οικίας μου, εύρισκομένη εις κλι
νικήν τινά όπου έπειγόντως έγχειρίΖετο 
ή μικρή κορούλα μου.

“Ενεκα τούτου, δέν ήδυνήθην νά εύ- 
χαριστήσω ύμός διά τήν εύεργεσίαν, τήν 
καλωσύνην καθώς καί τήν αλληλεγγύην 
τήν όποιαν έδειξε τό ύμέτερον Σώμα 
εις τήν συνάνθρωπόν του τήν ή,μέρα τής 
17ης Δεκεμβρίου έορτή τοϋ Άγιου Διο
νυσίου, ότε έκλήθη ή Άμεσος Δράσις 
έκ τών γειτόνων διά νά προσφέρη τήν 
βοήθειαν της εις τό άτύχημα τής μητρός 
μου ή όποια άτυχώς έπεσε καί έξάρ- 
θρωσε τήν χεϊρα της ένώ εύρίσκετο 
μόνη έντός τής οικείας.

Δέν έφσνταΖόμην ποτέ, ότι οί άνδρες 
τοϋ Σώματος τής Αμέσου Δράσεως εί
ναι τόσον ικανοί καί ψύχραιμοι ώστε έ- 
νεργοϋντες όκαριαίως νά δύναντσι νά 
φέρουν έν καλόν άπστέλεσιια άκόμη καί 
εις θέμα ύγείας.

Ίδαιτέρως δέ θέλω νά εύχαριοτήσω

Ό  άστυφύλαξ κ. ’Αριστείδης Λοΰ- 
κος, δστις ένεργήσας μέ ψυχραιμίαν 
καί ταχύτητα, έφερεν έν καλόν άπο- 
τέλεσμα άκόμη καί είς θέμα ύγείας.

τόν Αστυφύλακα κ. ΛΟΥΚΟΝ Άριστεί- 
δην (ΑΔ 337) καί νά έπαινέσω τούτον 
εις ύμός ό όποιος ένεργήσας αύθαιρέ- 
τως κστώρθωσε νά φέρη τήν χεϊρα 
τής μητρός μου είς τήν θέσιν της.

ΈκφράΖω τάς εύχαριστίας τής μη
τρός μου καθώς καί τήν εύγνωμοσύνην 
τήν ίδικήν μου καί τής οικογένειας μου.

Θά πρέπει έπίσης νά τονίσω ότι εϊμε- 
θα υπερήφανοι διά τούς τόσον ικανούς 
άνδρας τοϋ Σώματος τής Αμέσου Δρά
σεως καί θαυμαστοί τών τόσο ώφελί- 
μων έπιτευγμάτων των.

'Εν Αθήναις τή 19.1.1974

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 
καί άπειρον εύγνωμοσύνην 

Κυρία Αιμιλία Π. Οίκσνουοπούλου
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ΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΕΩΝ
Α*ι τελευταίοι έπιτυχίαι τής ’Αστυνομίας εις τον τομέα τής 
προλήψεως και καταστολής τοΰ έγκλήματος (κοινωνικού 
και κοινού) είχον εύμενεστάτην άπήχησιν μεταξύ των πο
λιτών, οί όποιοι διεπίστωσαν με άνακούφισιν, δτι ή προ
στασία των άγαθών των ευρίσκεται εις καλά χέρια. Περι- 
τευει νά άναφερθώμεν εις τά δημοσιεύματα τοΰ τύπου, τά 
σχόλια των μέσων ένημερώσεως κλπ., διά νά έξάρωμεν τό 
έργον τής ’Αστυνομίας. Κατωτέρω παραθέτομεν άπλώς χα
ρακτηριστικά άποσπάσματα δημοσιεύσεων, τηλεγραφημά
των καί επιστολών προερχομένων έκ διακεκριμένων προσω
πικοτήτων τής διοικήσεως, τής εκκλησίας, τοΰ τύπου κλπ.

Τηλεγραφήματα 
' Εττιστολαι

Κύριον
Υπουργόν Δημοσίας ΤάΕεως 

Κύριον
Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων

Αθήνας
Κύριον

Διευθυντήν Αστυνομίας Πειραιώς 
Κύριον

Διευθυντήν Ασφαλείας Πειραιώς 
’Ενταύθα

Ως Πνευματικός "Υπατος Ηγέτης 
τής Πόλεως τοΰ Πειραιώς, αισθάνομαι 
τό χρέος νό διαδηλώσω τόν άπέραντον 
Ενθουσιασμόν καί θουμοσμόν μου, διά 
τό στι τίμιοι άνδρες τής Αστυνομίας 
καί τής ,Ασφολείας Πειραιώς ήδυνήθη- 
σον νά έΕαρθρώσουν οίκτράν σπείραν 
έμπόρων θανάτου καί νά διασώσουν χι
λιάδας, κυρίως νέων, έκ τοΰ απαίσιου 
καί θανατηφόρου έμπορεύυστος τών άν- 
οικτιρμόνων αύτών κακοποιών στόπ. 
ΈκφράΖω τά ολόθερμα πατρικό συγχα
ρητήριά μου πρός τούς άΕιοτίμους κ.κ. 
Διευθυντήν Αστυνομίας Πειραιώς καί 
τούς ύπ’ αύτόν Εκλεκτούς άνδρας τοΰ 
τίμιου Σώματος τής Αστυνομίας, ώς 
καί πρός τόν άΕιότιμον κ. Διοικητήν τής 
Ασφαλείας Πειραιώς καί τούς ύπ’ αύτόν 

Εκλεκτούς άνδρας. Έν τή θαυμαστή 
δραστηριότητί των έγένοντο οί Εκλεκτοί 
έργάται τοΰ θελήματος τοΰ Παναγίου 
Θεοΰ καί τής Μεγάλης Πατρίδος ήμών 
καί διέσωσαν έκ τών χειρών τών άπαι- 
σίων τοΰ θανάτου έμπόρων πλεϊστα τέ
κνα τής Πατρίδος ήμών στόπ.

Συγχαίρω όλοψύχως Επί τώ γεγονότι 
τώ σπουδαιωτάτω τούτω, δέομαι τοΰ Κυ
ρίου, όπως χαρίΖη πάντοτε τοιαύτας δό- 
Εας καί τοιαϋτα κατορθώματα εις τό τί- 
μιον Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων καί 
χαρίΖηται έν έκάστω τών άνδρών τοΰ

ιερού τούτου Σώματος ύγείαν άκλόνη- 
τον καί πόσον εύτυχίαν.

+ Ό  Μητροπολίτης Πειραιώς 
ΧΡΥΣΟ ΣΤΟ Μ Ο Σ

*

Π ρ ό ς
Τόν κ. Βασίλειον ΤΖαβέλλαν 
Αστυνομικόν Διευθυντήν Α'

Διευθυντήν Αστυνομίας Πειραιώς

Π ε ι ρ α ι ά
Αγαπητέ κ. Διευθυντά,

Έκ τών Εφημερίδων έλάβομεν γνώ- 
σιν τής λαμπρός Επιτυχίας ύμών καί τών 
ύφ’ ύμάς δυνάμεων Ασφαλείας, τής 
συλλήψεως δηλονότι πολυμελούς σπεί
ρας έμπόρων ναρκωτικών καί τής κα- 
τοσχέσεως τεραστίων ποσοτήτων τοΰ 
θανατηφόρου τούτου Εμπορεύματος, 
προοριΖαμένου νά διατεθή πρός κατανά- 
λωσιν Εντός τών κόλπων τής Ελληνι
κής κοινωνίας.

Διά τοΰ άθλου ύμών τούτου, ή Αστυ
νομία άντσποκρίνεται εις τάς προσδο
κίας τοΰ Ελληνικού Κράτους καί τοΰ 
Λαοΰ, όποδεικνύουσα ούτως έμπράκτως 
τήν άνύατακτον αύτής προσοχήν πρός 
περιφρούρησιν τής σωματικής καί πνευ
ματικής ύγείας καί άπαμάκρυσιν τών 
ύπούλων κινδύνων, τούς όποιους κατα
χθόνιοι άνθρωποι άπεργάΖονται εις βά
ρος τών πολλών.

Ή ’Εκκλησία μετά πολλής της άνη- 
συχίας καί τής θλίψεως παρακολουθεί 
τήν διάδασιν τοΰ καταστρεπτικού πά
θους τών ναρκωτικών εις τήν πατρίδα 
μας, όπου ήτο τελείως άγνωστον μέχρι 
πρό τίνος, θεωρεί δέ τήν έγκαιρον έ-

πέμβασιν, ώς ή ύμετέρα, βασικής καί 
θεμελιώδους σημοσίας πρός πάταΕιν 
τού κοκοΰ, Επειδή τά μέσα πειθοΰς πα- 
ρομένουν άτελεσφόρητα έν πρακειμένω.

Παρακαλούμεν όθεν, άπως διά τής 
παρούσης δεχθήτε τά θερμά συγχαρη
τήρια καί τήν έκφρασιν τής εύγνωμο- 
σύνης ήμών, ώς Μητροπολίτου τμήμα
τος τοΰ μείΖονος Πειραιώς, εις τόν ό
ποιον έσημειώθη ή Επιτυχία αύτη τής 
Αστυνομίας, ώς καί τάς θερμοτέρας τών 

εύχών ήμών, όπως ό Κύριος ένισχύη 
καί φωτίΖη ύμάς εις τό προστατευτικόν 
τής κοινωνίας έργον ύμών, χαρίΖηται δέ 
ύμϊν καί τώ ύφ’ ύμάς Σώματι ύγείαν 
καί πνευματικήν χαράν Επ’ άγσθώ τής 
φιλτάτης Πατρίδος.

’Επί τούτοις,

Διατελοΰμεν
Μετά τιμής καί εύχών έν Κυρίω 

Ό  Μητροπολίτης 
+ Ο Νίκαιας ΓΕΩΡΓΙΟΣ

*
Αστυνομικόν Δ/ντήν Πειραιώς 

Κύριον Βασίλειον ΤΖΑΒΕΛΛΑΝ

Π ε ι ρ α ι ά

Φίλε κύριε Διευθυντά, ή Δημοτική άρ- 
χή, ό ίδιος προσωπικώς, άλλά καί ό Νο
μοταγής Πειραϊκός Λαός, παρακολου- 
θοϋμεν μέ ιδιαιτέραν ύπερηφάνειαν τούς 
άθλους τών άΕιωματικών καί οπλιτών 
τής ύφ’ ύμάς Αστυνομικής Διευθύνσε- 
ως εις όλους τούς τομείς προστασίας 
τής έννάμου τάΕεως (στόπ).

’ Ιδιαίτερον θαυμασμόν δοκιμόΖσμεν 
μέ τάς συνεχείς Επιτυχίας τών ειδικών 
ύπηρεσιών εις τήν έΕάρθρωσιν (οργανω
μένων Συνδικάτων Εμπορίας λευκού θα
νάτου (στόπ). ΔΓ έπιτελεσθεϊσαν καί έ- 
πιτελουμένην ύψηλήν κοινωνικήν άπο- 
στολήν, ΕκφράΖομεν έκ μέρους τής Δη
μοτικής Αρχής καί τής Πόλεως τοΰ 
Πειραιώς πρός Ύμάς, τούς άΕιωματι- 
κούς καί τούς όπλίτας τά θερμότατα 
Συγχαρητήρια.

Αριστείδης Στεφάνου ΣΚ Υ Λ ΙΤΣΗ Σ  
Δήμαρχος Πειραιώς

*

ΑΕιότιμον Κύριον
Βασίλειον ΤΖΑΒΕΛΛΑΝ

Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς 
Π ε ι ρ α ι ά

Επί τή πρωτοφανή Επιτυχία ’Αστυνο
μίας Πειραιώς, διά τήν σύλληψιν δρα-
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ατών Αργού θανάτου καί κατάσχεσιν 
τής μεγαλύτερος μέχρι τούδε πσσότη- 
τος ναρκωτικών έν Έλλάδι, ήτις συνε- 
κλόνισε όλάκληραν κοινωνίαν Μοσχά
του καί Πανελλήνιον,

Δεχθήτε, Υμείς καί οί ύφ' Υμάς ύ- 
πάλληλοι, είλικρινά συγχαρητήρια.

Ιωάννης ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Δήμαρχος Μοσχάτου

*

Π ρ ό ς
Τόν κ. Βασίλειον ΤΖαβέλλαν 
Αστυνομικόν Δ)ντήν Πειραιώς

Π ε ι ρ α ι ά
Κύριε Διευθυντά,

Μέ τήν πεποίθησιν, ότι διερμηνεύομεν 
τά αισθήματα σύμπαντος τοϋ φιλήσυχου 
καί φιλονάμου Ααοΰ τής Πόλεως ταϋ 
Κεραταινίου, δραπτόμεθα τής εύκαιρίας, 
έΕ αφορμής καί τών τελευταίων ύψίστης 
κοινωνικής σημασίας έπιτυχιών τής ύφ' 
ύμάς Διευθύνσεως, ν' άπευθύνωμεν 
πρός ύμάς καί τά ύφ' ύμάς όργανα θερ
μά συγχαρητήρια καί τήν πλήρη εύαρέ- 
σκειάν μας.

Μετά τιμής 
Ό  Δήμαρχος

ΠΑΝΑΓ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ

*
Βασίλειον ΤΖΑΒΕΛΛΑΝ

Αστυνομικόν Διευθυντήν
Π ε ι ρ α ι ώ ς

Θερμά συγχαρητήρια διά τήν ύπό τών 
Ανδρών τής Αστυνομίας Πόλεων Πει

ραιώς έπιτευχθείσαν έΕάρθρωσιν επι
κινδύνου σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτι
κών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Δήμαρχος Αγίου Ίωάννου 

Ρέντη Πειραιώς

*

1. Νομαρχίαν Αττικής Διαμέρισμα Πει
ραιώς (Υ.Τ.Α.)

2. Διεύθυνση/ Αστυνομίας Πόλεων Πει
ραιώς

3. Ύποδιεύθυνσιν Γενικής Ασφαλείας 
Πειραιώς

Π ε ι ρ α ι ά

Διά τήν όντως καταπληκτικήν έπιτυ- 
χίαν ύπηρεσίας Γενικής Ασφαλείας Πει
ραιώς, άνακαλύψεως, συλλήψεως καί 
πλήρους έΕαρθρώσεως απείοας έμπορων 
ναρκωτικών 21.1.1974, Δήμαρχος καί 
Δημοτικόν Συμβούλιον Δραπετσώνας, 
ύποβάλλουσι συγχαρητήρια, άναγνωρί- 
Ζοντες άυα ύψίστην προσφερθεϊσαν ύπη- 
ρεσίαν διασώσεως καί προλήψεωα ένκλη- 
ματικότητος νεότητας, έπ' άγαθώ Ελλη
νικής Οικογένειας.

Ό  Δήμαρχος Δραπετσώνας 
Γεώργιος ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

*
Βασίλειον ΤΖΑΒΕΛΛΑΝ 

Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς 
Π ε ι ρ α ι ά

Διά προσφάτους πασιφανείς έπιτυ- 
χίας άΕίου 'Αστυνομικού Σώματος, ά- 
γωνιΖομένου άόκνως διά προστασίαν 'Ελ

ληνικού Λαού, Συγχαίραμεν Υμάς έγ- 
καρδίως.

Δημήτριος ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ  
Δήμαρχος Κορυδαλλού

*
Εις το ψύλλον της Εφημερίδας 

«ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ» ΙΙεφαιώς της 
7.2.1974 έδημσσιεύθη τδ κάτωθι άρ- 
θρον τοΰ κ. Ν. Ζώλη, ύπδ τόν τίτλον: 
«Αί τελευταΐαι έπιτυχίαι της ’Αστυ
νομίας».

Τά πρόσφατα ύπό τών Υπηρεσιών 
τού Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων 
πλήγματα κατά τών σκοτεινών εγκλη
ματικών δυνάμεων, πού δροΰν έντός 
τών κόλπων τής έλληνικής κοινωνίας 
καί δή τών ’Αθηνών καί Πειραιώς άπέ- 
σπασαν, ώς ήτο επόμενον, τά συγχαρη
τήρια τής Πολιτείας καί τής Κοινής 
γνώμης ή όποια μετ' άνακσυφίσεως έ- 
πληροφορήθη τήν έΕάρθρωσιν καί σύλ- 
ληψιν τής σπείρας ναρκωτικών εις τόν 
Πειραιά, τήν σύλληψιν τοΰ ληστοΰ τής 
ΤραιπέΖης εις Αθήνας καί τήν έΕάρ- 
θρωσιν καί σύλληψιν τών μελών της 
σπείρας τών ίεροσύλων άρχαιοκαπήλων 
εις τό άεροδρόμιον τοΰ Ελληνικού.

Σημειοΰμεν τά τρία περιστατικά μό
νον ένδεικτικώς, διότι, ώς προκύπτει, 
αποτελούν τό άστυναμικόν χρονικόν τοΰ 
πρώτου μηνός τοΰ έτους πού διερχό- 
μεθα. Καί διότι είναι τούτο λίαν ενθαρ
ρυντικόν άπό άπόψεως προστασίας τών 
δικαιωμάτων τοΰ πολίτου, εις τούς το
μείς τής Ζωής, τής τιμής, τής ελευθε
ρίας καί τής περιουσίας του.

Γενικεύοντας τό ύφιστάμενον σήμε
ρον επίπεδον έγκληματικότητος εις τήν 
Χώρον μας, έν σχέσει μέ αύτό τών άλ
λων χωρών τής Εύρώπης καί τής Αμε
ρικής, συνάγαμεν τό συμπέρασμα ότι ή 
Χώρα μας εύρίσκεπαι πολύ χαμηλά εις 
τόν συγκριτικόν πίνακα τών στατιστι
κών στοιχείων, πού συνθέτουν τό ποι
νικόν μητρώον τών πόλεων, μεγαλου- 
πόλεων καί πρωτευουσών τών πελολιτι- 
σμένων χωρών.

Είνσι πολυεδρικόν καί πολύμορφον 
τό έργον, τό όποιον έπιτελεϊ τό Αστυνο
μικόν Σώμα. Κυρίως θά ήδυνάμεθα νά 
τό έντάΕωμεν εις δύο (τάσεις. Εις τήν 
φάσιν τής προλήψεως, ήτις είναι καί ή 
σπουδαιότερα καί εις τήν φάσιν τής κα
ταστολής τοΰ έγκλήματος.

Έπεσκέφθημεν μετ' άλλων συναδέλ
φων τήν Αστυνομικήν Δ)νσιν Αθηνών 
καί εϊχαμεν μετά τοΰ Αστυνομικού Δ) 
ντοΰ κ. Β. Λάμπρου έκτεταμένην συΖή- 
τησιν έπί τών προβλημάτων, πού σήμε
ρον άντιιμετωπίΖει τό Αστυνομικόν Σώ
μα εις τήν καθόλου δρόσιν του.

Διεπιστώσαμεν κατά τήν συΖήτησιν 
ότι ό προδληματισυός τοΰ 'Αστυνομικού 
Δ)ντού μέ τάς παραμικροτέρας πτυχάς 
εις τήν άναταμίαν τοΰ πόσης φύσεως 
άδικήματος διοχετεύεται ύπό τοΰ άνω- 
τέρου άΕιωμστικοϋ μέχρι καί τοΰ τελευ
ταίου άπλοΰ άστυφύλσκος. Ή μεθοδεύ
εις τής άστυνομικής έργασίας άπό τοΰ 
Επιτελείου τής Αστυνομικής Δ)νσεως 

μέχρι τοΰ κατωτάτου όργάνου τάΕεως 
είναι εις τάς πεοισσοτέρας τών περι
πτώσεων τελεσφόρος.

Τό παράδειγμα πού άναφέρει ό κ. 
Λάμπρου πρός έπιβεβαίωσιν τών άνω-

τέρω είναι ή προσφάτως πραγματοποιη- 
θεϊσα σύλληψις τοΰ ληστοΰ τής Τραπέ- 
Ζης, ύπό οργάνου τάΕεως, χάρις εις τήν 
παρατηρηττικάτητα, τήν εύσυνειδησίαν 
καί τήν ταιχείαν έφορμογήν τών κανό
νων δράσεως.

Τό άστυνομιικόν έργον κυρίως έδρά- 
Ζεται έπί τής συνειδητής έργασίας, πα
ρά έπί τής επαγγελματικής έτικεταρι- 
σμένης όπηρεσιακής πειθαρχίας. «Ή 
πρώτη άπ έδωσε λαμπρά καί σοβαρά ά- 
πΟτελέσματα, δηλώνει ό κ. Αστυνομι
κός Δ)ντής, ένώ ή δευτέρα πολύ έλάχι- 
στο ήμπορεϊ νά άποφέρη». Ό  άστυνο- 
μικός είνα βεβαίως ένας έπαγγελματίας.
Ενας έπαγγελματίας όμως δίχως ώρά- 

ρια καί κανονισμούς εις τήν ένεργοποί- 
ησιν τοΰ έπαγγέλματος. Τήν ύπηρεσια- 
κήν πειθαρχίαν, ό άστυνομικός τήν χρη
σιμοποιεί περισσότερον διά τόν εαυτόν 
του, ένώ διά τήν έπιτέλεσιν τοΰ καθή
κοντος προστασίας τής κοινωνίας χρη
σιμοποιεί τήν συνειδητήν δράσιν. ΦύλαΕ 
άγγελος όλων τών πολιτών είναι ό ά- 
στυναμικός. Μέ τό πνεΰμα αύτό διαπλά- 
θεται. Καί αυτήν τήν άποστολήν άνα- 
λαμβάνει άπό τής πρώτης ήμέρας τής 
κστατάΕεώς του μέχρι καί τής έσχάτης 
τής άποχωρήσεώς του έκ τού Σώματ- 
τος.

Οί πόσης φύσεως κακοποιοί, είτε (ορ
γανωμένοι, είτε όχι, άποτελοΰν μίαν έ- 
λαχίστην μειοψηφίαν τής κοινωνίας. 
Βλάπτουν όμως τό κοινωνικόν σύνολον. 
Οί κακοποιοί έχουν εις τήν διάθεσίν των 
έγκληματικά μέσα καί σύνεργα. Τό Α
στυνομικόν Σώμα διαθέτει ύπηρεσίας καί 
τεχνικά μέσα έΕουδετερώσεως τών έγ- 
κληματικών μέσων τών κακοποιών. Οί 
κακοποιοί δροΰν εις τό σκότος καί εις 
τήν θαθεϊαν παρανομίαν. Οί άστυνομι- 
κοί δροΰν ύπό τό απλετον φώς καί ατά 
πλαίσια τών νόμων. Ή άντίστρσφος αύ- 
τή δράσις φέρει εις πλεονεκτικήν θέσιν 
τούς κακοποιούς έναντι τών άστυνομι- 
κών. Τό άιποτέλεσμα, όμως, καίτοι καμ- 
μία φορά καθυστερεί, είναι πάντα ύπέρ 
τών άστυνομικών. 'Υπέρ πάντων ήμών.

Πρός πάταΕιν τών πόσης φύσεως έγ- 
κληιματικών ένεργειών, ή προσφορά τών 
άστυνομικών οργάνων είναι μεγίστη. 
Καθίσταται εύεργετική διά τό κοινωνι
κόν σύνολον. Ηθική ίδική μας ύποχρέ- 
ωσις, είναι ή ύποβοήθησις τοΰ δασκά
λου αύτοϋ έργου. Πολλώ μάλλον, όταν 
τό εύεργετίικόν τούτο έργον τοΰ 'Αστυ
νομικού Σώματος άφορά εις τήν εύτα- 
Είαν καί εύναμίαν τής έλληνικής κοινω
νίας.

Ν ΙΚ Ο Σ ΖΩΛΗΣ

*

Διά τήν δημοσίευσιν τοΰ άο&ρου & 
Άστυν. Δ) ντής ’Αθηνών κ. Λάμπρου 
άπέστειλε παος τδν Δ) ντήν τής έτη- 
μερίδος κ. Καραγιάννην τήν άκόλου- 
θον ευχαριστήριον1 έπιοτολήν:

Αγαπητέ Κύριε Καρογιάννη,
'Εκ μέοους άπάντων τών άστυνομι

κών τής Δ)νσεως Αστυνομίας 'Αθηνών, 
άλλά καί έμοΰ προσωπικώς, δεχθήτε τάς 
πλέον ένθέρμους εύχαοιστίας τόσον ύ- 
μεϊς, όσον καί ό συντάκτης σας κ. Ν. 
ΖΩΛΗΣ, διά τό λίαν έπαινετικόν άρθρον 
ύπό τόν τίτλον «Αί τελευταίοι έπιτυχίαι
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ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ  
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Η
ΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΗΛ. ΧΑ Ϊ ΔΕΜΕΝΟΥ τ. ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Α'

. . .  τΑρά γε, ή ομολογία τοΰ κατηγο
ρουμένου, ή άλλοτε θεωρούμενη ώς 
β α σ ί λ ι σ σ α  των  α π ο δ ε ί ξ ε ων ,  
μήπως, ήδη, απλώς άπέβαλε τήν βα
σιλικήν χλαμύδα, καί εις τήν πραξιν 
διατηρή τήν παλαιάν αύτής γοητείαν, 
ενώ δεν δυναται εισέτι, ν’ άποκολληθή 
από τήν βίαν καί από τό ψευδός;

τής Αστυνομίας», τό όποιον είδε τό 
φως τής δημοσιότητας εις τό ψύλλον 
τής έγκριτου ύμετέρας έφημερίδος 
«ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣς» τής 7.2.1974.

Βεβαιωθήτε, ότι, ή έκ μέρους τοΰ ά- 
στυναμευομένσυ κοινοϋ, άλλα καί τοΰ 
ήμερησίου ή περιοδικού Τύπου, καθ' οί- 
ονδήπστε τρόπον άναιγνώρισις των ύπέρ 
τής προστασίας καί τής έΕυπηρετήοεως 
τοΰ κοινωνικού συνόλου καταβαλλόμε
νων προσπαθειών μας, αποτελεί δι' ή- 
μσς τήν καλλιτέραν δικαίωσιν τοΰ ίδιο- 
μόρψου, όσον καί πολυμόχθου έργου 
μας καί μας ένδυναμώνει ήθικώς εις 
τήν περαιτέρω, καθ' ήμέραν, έντασιν 
των προσπαθειών μας.

Ή ύπό τοΰ δημοσιογραφικού κόσμου 
έκδηλοσμένη έκόοτοτε συμπαράστασις, 
εις τάς έπιδιώΕεις μας, τυγχάνει έξαι- 
ρετιικώς πολύτιμος, δι' δν λόγον καί 
θεωροΰμεν τούς έκπροσώπους τού Τύ
που ώς τούς καλλιτέρους συνεργάτας.

Δεχθήτε, παρακαλώ, καί πάλιν τάς 
θερμός μου εύχαριστίας καί τήν έκφρα- 
σιν τής μεγάλης έκτιμήοεως,

Μεθ' ής διατελώ 
Β Α ΣΙΛΕΙΟ Σ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΥ 
Δλντής Αστυνομίας Αθηνών

*

ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩ ΣΙΣ ΛΑΚΩΝΩΝ 
-Ο  ΔΕ Ω Ν I Δ Α Σ»

Κύριον Λάμπρου Βασίλειον 
Διευθυντήν Αστυνομίας Αθηνών

' Α θ ή ν α ς
Διά τήν χαριστικήν βολήν τήν όποιαν 

καταφέρατε κατά τών σκοτεινών δυνά
μεων τού κόκκινου φασισμού, τοΰ τόσας 
συμφοράς προΕενήσαντος εις τήν φιλ- 
τάτην ήμών Πατρίδα, ή καθ' ήμας Εθνι
κή "Ενωσις Λακώνων «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», 
χαίρει καί Σάς συγχαίρει.

Ό  Πρόεδρος 
ΠΑΝΑΓ. Κ. ΡΟΓΚΑΚΟΣ 

Γυμνασιάρχης
Ό  Γεν. Γραμματεύς 

ΙΩΑΝ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ
*

Είς τό τηλεγράφημά τής Ένώσεως 
Λονκώνων, ό ’Αστυν. Δ) ντής χ. Λάμ
πρου άπήντησε διά τών έξης:
Πρός τό Δ.Σ. 'Εθνικής Ένώσεως Λα

κώνων «Ό  Λεωνίδας»
Πλ. Τροόμαν άριθ. 1—Αιγάλεω

Ε ν τ α ύ θ α
ΆΕιότιμοι Κύριοι,

Έκ μέρους άπάντων τών ύπαλλήλων 
τής Διευθύνσεως Αστυνομίας Αθηνών 
καί έμού πραοωπικώς, παρακαλώ δεχθή
τε τάς θερμάς εύχαριστίας, διό τά, έπί 
τή τελευταία έπιτυχία τής Ύποδ)νοεως 
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, ύμέτερα 
συγχαρητήρια.

Βεβαιωθήτε, αγαπητοί Κύριοι, δτι ή 
έκ μέρους τοΰ όστυνομευομένου κοι
νού άναγνώρισις τών καταβαλλοιμένων 
προσπαθειών μας ύπέρ τής προστασίας 
τοΰ κοινωνικού συνόλου άποτελεϊ δι' 
ήμδς τήν καλλιτέραν δικαίωσιν τού έρ
γου μας καί μάς ένδυναμώνει εις τήν 
όσημέραι έντασιν τών προσπαθειών μας. 

Μετά τιμής
Β Α ΣΙΛΕΙΟ Σ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Διευθυντής Αστυνομίας Αθηνών

ΜΕΤΑ τό έγκλημα, τό συνηθέστε- 
ρον είναι, δτι δεν άνευρίσκονται 

μάρτυρες, ίνα διά τούτων προέλθη 
ή διαφώτισις τών γεγονότων. ’Αλ
λά, καί εις τάς περιπτώσεις άνευρέ- 
σεως, τό τείχος τοΰ ψεύδους τών 
μαρτύρων, ιδία είς τά φονικά έγκλή- 
ματα, καί ή ύπό τούτων διαστροφή 
τών γεγονότων, ή ή σιωπή επ’ αυ
τών, δλα ταϋτα, ένίοτε, ορθώνονται 
ώς ένα οχυρόν, άπροσπέλαστον ύπό 
τής άληθείας.

Τό θέμα άνάγεται εις τά ελαττώ
ματα τοΰ μέσου τής μαρτυρίας. ’Αλ
λά καί άπό τής πλευράς τών πραγμά
των, τών αντικειμενικών στοιχείων 
τής άφωνου μαρτυρίας, ιχνών, πει
στηρίων καί διαγνωστικών έν γένει 
σημείων, αί διαπιστώσεις κατ’ αυ
τοψίαν, είναι, επίσης, συνηθέστατα 
άρνητικαί. 'Όμως, καί αν έτι άνευ-

ρέθησαν ίχνη τινά είς τον χώρον, ή 
έσημειώθησαν ιατροδικαστικά τινά 
εύρήματα είς τό άντικείμενον, ταϋτα 
δεν άρκοϋν πάντοτε είς τήν πλήρη 
διαφώτισιν τών έκ τοΰ εγκλήματος 
κυρίων καί έπί μέρους γεγονότων. 
'Απλώς, ρίπτουν άκτϊνας τινάς φω
τός, καί δύνανται νά έλέγξουν άσφα- 
λώς τήν ύπόθεσιν τήν μαρτυρίαν 
τών μαρτύρων καί τήν άπολογίαν 
τών κατηγορουμένων, καί δή κατά 
τήν άναπαράστασιν, καί νά οδηγή
σουν ένδεχομένως είς τήν άποκάλυ- 
ψιν τοΰ έγκλήματος. 'Ό πω ς δμως 
καί νά έχουν τά πράγματα, αί δυ- 
σχέρειαι άποτελοϋν τον κανόνα τής 
προσπάθειας. Δ ι’ δ, ’Αστυνομία καί 
προανάκρισις εύρίσκονται συνήθως 
προ δυσκόλου καταστάσεως, τής ο
ποίας, χωρίς άπώλειαν χρόνου, ά- 
ναγκαΐος καθίσταται ό ύπερκερα-
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σμός. Καί διά νά υπερκεράσουν αύ- 
τήν, δέν άπομένει δι’ αύτάς, εΐμή ό 
έλιγμδς τοϋ κατά μ έ τ ω π ο ν  ά- 
γώνος, πρός τόν κόσμον των γενι
κώς ύποπτων, ή των κατά τήν πε- 
ρίπτωσιν τοιούτων εις τον όποιον 
καί κατέρχονται.

Αύτή ή μετωπική δραστηριό- 
της τής ’Αστυνομίας, άναπτυσσο- 
μένη μεταξύ τοϋ ύποκόσμου των κα
κοποιών, άποτελεϊ δι’ αύτήν άνε- 
ξάντλητον πηγήν άποτελεσματικών 
άναζητήσεων καί επιτυχών προσπα
θειών. Τά περί ’Επιστημονικής ή Τε
χνικής ’Αστυνομίας ή Άνακριτικής, 
μέ τάς συμπαρομαρτούσας μεθό
δους, περιέρχονται συνήθως εις δευ- 
τέραν μοίραν. 'Η  ’Αστυνομία άνα- 
πτύσσουσα τήν δραστηριότητα αύ- 
τής έντός τοϋ τέλματος τών κοινω
νικών ύποστρωμάτων, τήν άνα- 
πτύσσει ύπό τάς μάλλον καταλλή
λους συνθήκας, καί ώς προς τό έδα
φος, καί ώς προς τούς έλιγμούς. 
Ά λλ’ αί έπιτυχίαι αυτής εναλλάσ
σονται καί μέ τάς μάλλον άτυχεϊς 
ένεργείας: Έ κτος άπό τά ίδια αύτής 
σφάλματα, είναι καί ή φύσις τής 
προσπάθειας τοιαύτη. Πρόκειται πε
ρί Άγώνος.

Ούσα ύποχρεωμένη ν’ άνακαλύψη 
τό έγκλημα κατ’ έπιταγήν τοϋ κοι- 
νωνικοΰ συνόλου, καί μή δυναμένη 
έν άρχή ν’ άποκαλύψη τον ρόλον 
τοϋ ενώπιον της ίσταμένου ύποπτου, 
εις τον όποιον έχει έν τούτοις εντο
πίσει τάς ύπονοίαr αύτής, θ’ άσ ιήση 
κατ’ αύτοΰ άνάλογον μεταχείρισιν, 
ώσεί έπρόκειτο περί πραγματικού 
δράστου. Καί, ή τυχόν έπίτευξις 
μιάς ομολογίας, ή όποια πάντο
τε θεωρείται ώς έπιτυχία, θά ήτο 
πιθανώς μία σανίς σωτηρίας, καί θ’ 
άπετέλει μίαν άσφαλιστικήν δικλεί
δα διά τήν ύπόθεσιν, μέ τήν έκτό- 
νωσιν τών μέχρι τής στιγμής συσ- 
σωρευμένων σαθρών ενδείξεων καί 
εσφαλμένων εκδοχών.

’Αλλά, ή άστυνομική δραστηριό- 
της δέν πλήττει στόχους μόνον έν
τός τών χωρικών τελμάτων τοϋ ύ
ποκόσμου, άλλά συνήθως καί έκτος 
αυτών, ήτοι τούς κατά τήν περίπτω- 
σιν καί έκ περιστάσεως ύποπτους, 
οίτινες ένδέχεται νά είναι καί ύγιά 
μέλη τοϋ κοινωνικού κορμοΰ. 'Ο 
πότε, καί εις τάς περιπτώσεις αύ
τάς, έξ ίσου βεβαίως είναι εύκολον 
νά λάβη τις τήν ιδιότητα τοϋ κατη
γορουμένου δι’ έν έγκλημα. Τοΰτο δέ, 
παρά τό γεγονός, δτι ή άπόστασις 
άπό τοϋ νά είναι τις ύποπτος, μέχρι

τοϋ νά είναι ό δράστης, είναι μεγά
λη. Διότι, άπό τής θέσεως τοϋ ύπο
πτου μέχρι τής θέσεως τοϋ κατη
γορουμένου, ή άπόστασις είναι μι
κρά. Καί, μία ομολογία, οπωσδήπο
τε άποσπασθείσα, θ’ άπετέλει τήν 
ύπερτάτην άστυνομικήν καί άνακρι- 
τικήν ευφορίαν.

Δ ι’ δ, καί τό δραμα αύτής γαλ- 
βανίζει ψυχάς καί καρδίας.

ΕΔΩ, εις τό σημεΐον άκριβώς 
τοΰτο, ύπάρχει ένα ιστορικόν όρό- 
σημον. Παλαιότερον, ή άπόσπασις 
ομολογιών έπεδιώκετο δι’ έπισήμως, 
καθιερωμένων βασανιστηρίων, έφαρ- 
μο- ένων κατά σύστημα. ’Αλλά, 
ταΰτα ίχουν καταργηθή, άπό χρόνου 
μακροΰ, καί ή βία έπαυσε ν’ άποτελή 
έπιτρεπτήν μέθοδον άποσπάσεως ο
μολογίας.

'Η  δέ κατάργησις τών βασανιστη
ρίων άποτελεϊ, εις τον τομέα τών δι
καιωμάτων τοϋ άτόμου, κατάκτησιν 
τοϋ κατηγορουμένου, τοϋ οποίου 
ό νεώτερος νομοθέτης ήθέλησε νά 
διασφάλιση δικαιώματα τινά, σχετι- 
κώς μέ τήν ύπεράσπισιν αύτοΰ.

Ούτως, ή «ήθική άπόδειξις» προ
στατεύει τόν κατηγορούμενον, καί 
ούχί έξουθενωμένον ή ράκος άν- 
θρώπινον, . άνώπιον τής δημοσίας 
κραυγής, άλλά διατηροϋντα κατά τό 
δυνατόν τό ήθικόν αύτοΰ, δσον τού- 
λάχιστον άπέμεινεν εις αύτόν μετά 
τό έγκλημα, τόν οδηγεί, διά μέσου 
τών συμπληγάδων τής προδικασίας, 
εις τήν δικαίαν τής Δικαιοσύνης 
κρίσιν.

’Άλλωστε, δέν είναι δλοι οί κατη
γορούμενοι στυγεροί δολοφόνοι, ή 
άδίστακτοι κλέπται, ούδέ είναι πρά
γματι ένοχοι, μέχρις άποδείξεως 
τής ένοχής.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, ό κατη
γορούμενος, καί έν μέσω τών κατη
γοριών αϊτινες βαρύνουν αύτόν, δια
τηρεί άπαραβίαστον τήν Δικονομι- 
κήν προσωπικότητα αύτοΰ.

Ά λ λ ’ έάν έκ τής έπιτεύξεως ο
μολογιών, ακόμη καί άβιάστως, έ- 
πιτυγχάνεται ή άποκάλυψις τοϋ έ- 
γκλήματος, καί περαιτέρω ή άπό- 
δειξις περί τής ένοχής, ή άντιθέ- 
τως έπιπροστίθενται νέαι δυσχέ- 
ρειαι εις τό μέχρι τοΰδε σαθρόν ά- 
νακριτικόν οικοδόμημα, είναι τοΰτο 
ένα φλέγον θέμα, τοΰ οποίου ή τε
λευταία σελίς δέν κλείνει, πάντοτε, 
χωρίς τήν πλάνην καί τήν άδικίαν.

Η ΕΝΔΕΙΑ, ώς τροφός τής έγκλη- 
ματικότητος, μόνιμον γνώρισμα τής

προτέρας ύποκαταναλωτικής κοι
νωνίας, παρεχώρησε τήν θέσιν της 
εις τήν έπάρκειαν καί εις τήν αφθο
νίαν. Καί μέ δλην τήν άνοδον τοΰ 
βιοτικοΰ έπιπέδου, καί τήν βελτί- 
ωσιν τών συνθηκών τής ζωής, τό 
έγκλημα είναι περισσότερον άπει- 
λητικόν εις τήν σημερινήν κοινωνί
αν τής «καταναλώσεως», πορευο- 
μένην έν μέσω τών πολλών άγα- 
θών καί τών ποικίλων μορφών βίας. 
Ά λλ’ εις τή σφαίραν τής Αστυνο
μικής καί τής Άνακριτικής, ή έ,/- 
τασις τής έγκληματικότητος είναι, 
πάντοτε, τό σωσίβιον τής αστυ
νομικής βίας, άσκουμένης κυρίως 
προς άπόσπασιν ομολογιών, αίτινες, 
δμως, εις έξαιρετικάς περιπτώσεις 
πρέπει νά δεχθώμεν δτι είναι απο
τέλεσμα αύτής, μολονότι, εις τήν 
κοινήν συνείδησιν, ή λέξις «ώμολό- 
γησεν» φέρει εις τήν σκέψιν τάς 
πλέον βαναύσους μεθόδους διά τήν 
άπόσπασιν μιάς ομολογίας.

Είναι τοΰτο μία καταβολή, ή ο
ποία βαρύνει αύτήν άπό τής έποχής 
τών καταργηθέντων βασανιστηρίων. 
Ούχί δέ άνευ λόγου. Διότι, παρά 
ταΰτα, έφ’ δσον τό έγκλημα δια- 
πράττεται διά χειρός άνθρώπου, 
καθημερινώς δέ παρουσιάζεται πε
ρισσότερον ώργανωμένον καί πε
ρισσότερον άπειλητικόν, ή βία, ώς 
έκ τούτου, 6χι μόνον δέν έξέλιπεν, 
άλλά καί δυσκόλως θά έκλειψη άπό 
τήν προς άποκάλυψιν αύτοΰ προσ
πάθειαν. Ένδημοΰσα δέ εις τόν πε
ρίβολον τών άστυνομιών, άποτελεϊ 
κοινόν παρανομαστήν δι’ δλα τά 
Κράτη. Μάλιστα, δέ, μέ ζωηροτέραν 
τήν παρουσίαν αύτής εις τά έκ τού
των μάλλον προηγμένα καί μάλλον 
φιλελεύθερα, άκολουθοΰσα κατά π ί -  
δας τήν πρόοδον. Πράγματι δέ- εις 
αύτήν τήν κλασσικής μορφής βίαν, 
σωματικήν ή ψυχολογικήν, έχουν 
ήδη προστεθή καί σύγχρονοι τινές 
μέθοδοι προς άπόσπασιν ομολογιών 
ή μαρτυριών, συγγενείς μετ’ αύτής, 
ή τουλάχιστον περικλείουσαι τήν 
ταπείνωσιν τοΰ άτόμου, ώς είναι ψυ
χοδιαγνωστικά! τινές μέθοδοι κε- 
καλυμμέναι μέ τόν μανδύαν τής προ
όδου. Μίαν έκ τούτων, γνωστήν ύπό 
τήν ονομασίαν «άνιχνευτής τοΰ ψεύ
δους», είχε χαρακτηρίσει ώς τα
πεινωτικήν καί αύτός οδτος ό Πρό
εδρος Κέννεντυ.(Χ)

Θά έπαναλάβωμεν, ένταΰθα, δτι ή 
πρόοδος δέν προσφέρει πάντοτε εις 
τόν άνθρωπον άνόθευτον τήν δωρεάν 
αύτής.
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Γιορτάζουμε πάλι φέτος οί Πανέλληνες τή χιλιοτραγουδισμένη μέρα τοϋ ξεσηκω- 
·*■ μου. Ευλαβικά κλείνουμε τό γόνυ, για νά προσκυνήσουμε τοΟ Γένους τό άφθαστο 
μεγαλείο, αυτό πού έκαναν πραγματικότητα, μπρος στα έκπληκτα μάτια των λαών του 
κόσμου, οί αποφασισμένοι για κάθε θυσία ήρωες τοϋ ’21.
Σύσσωμο τό Έθνος, με συγκίνηση ιερή και εθνική έξαρση, άναπολεΐ τις ώρες τής 
άναστάσεώς του καί τιμά μαζύ καί δοξάζει τις στρατιές των μαρτύρων, πού Διγενήδες 
περήφανοι πάλεψαν καί νίκησαν στά μαρμαρένια άλώνια τον Ίσλαμικό χάροντα.
«Τί τιμή στο παλληκάρι όταν πρώτο στή φωτιά σκοτωθή γιά τήν πατρίδα με τή 
σπάθα στή δεξιά».
Τον Τυρταιϊκό παιάνα, πού φλόγιζε αιώνες πριν τά στήθη τών πολεμιστών τής Σπάρτης, 
τραγούδησε ξανά τις κρίσιμες ώρες τοϋ λυτρωμοΰ ό έθνεγέρτης Ρήγας Φερραΐος. Τό 
γλυκόηχο «Θούριο» του συγκλόνησε τό δουλωμένο Γένος, πέτρωσε τις καρδιές κι’ 
έτοίμασε τά τρομερά σύνεργα πού θά σύντριβαν άσυγκράτητα τά δεσμά τής σκλα
βιάς του τ’ άσήκωτα. «Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θάναι». Ή  πίστη 
τοϋ Έλληνισμοΰ στήν άνάστασή του, πού δεν έλλειψε ποτέ στά τετρακόσια μαΰρα 
χρόνια, ήτανε καί τό βάλσαμο τής παρηγοριάς καί τό φτέρωμα τής έλπίδας. Αυτή ή 
πίστη δεν άπέλειψε ποτέ, όσο καιρό ή μοίρα ή σκληρή τής δουλείας τύλιγε μέ τό 
παγερό της τ’ άγκάλιασμα τό κορμί τής σκλαβωμένης πατρίδος. Καί ή πίστη πώς οί 
δούλοι σίγουρα θά γενοϋν έλεύθεροι, δεν ήταν άπλή προσμονή κι’ ιπ θυμία, μά τό 
μεγάλο «πιστεύω» τής φυλής στήν οικουμενική άποστολή της. Τετρανόσ α όλόκληρα 
χρόνια ό Ελληνισμός ψαχούλευε μέσα στά σκοτάδια τό μεγάλο παρελθόν του. Αύτό 
τό παρελθόν τοϋδινε δύναμη καί τοϋ μίκραινε τον πόνο τής όδυνηρής πορείας στο 
Γολγοθά τής σκλαβιάς.
Τοϋ Γένους οί μεγάλοι Διδάσκαλοι μέ τις άστείρευτες τό πότιζαν πηγές, πού άντλοΰ- 
σαν άπό τις Θερμοπύλες καί τούς Μαραθώνες, άπό τις Πλαταιές καί τις Σαλαμΐνες.
Ό  Θεμιστοκλής καί ό Λεωνίδας, ό ’Αριστοτέλης καί ό Πλάτωνας, ό Περικλής καί ό 
Μιλτιάδης μορφές μιάς πρωτοφανής τρανής ιστορίας στάθηκαν οί έμψυχωτές, πού 
οδήγησαν τον έλληνισμό στο μεγάλο του άθλο.
Οί ραγιάδες, ξυπόλυτοι ποιμένες καί ψαράδες, ιερωμένοι καί γεωργοί, άνθρωποι κυρ
τωμένοι άπό τήν πείνα καί τή δυστυχία, γυρνοϋν στούς πολεμάρχους τούς παληούς 
κι’ άντλοϋν καρτερία καί δύναμη, γιά τήν πραγμάτωση τών πεπρωμένων τής Ελλάδος. 
Κάτω άπό τό βάρος τής μεγάλης τους κληρονομιάς γράφουν τό έπος, πού άφησε 
ένεούς τούς λαούς τοϋ κόσμου. Πολεμούν καί πεθαίνουν, όμως νικοϋν καί διδάσκουν. 
Γιατί άληθινά αύτή υπήρξε τής Ελλάδος ή μοίρα άπό τήν έμφάνισή της στής ιστο
ρίας τό προσκήνιο. Νά νικά, νά έλευθερώνη, νά διδάσκη καί νά ήμερώνη, «Νικούσες 
καί τούς κόσμους ελευθέρωνες. Μιλοΰσες καί τούς άγριους τούς ήμέρωνες. 
Έτραγουδοΰσες, μάγευες καί τις σειρήνες. Φιλοσοφούσες καί τό νοΰ στούς ούρανούς 
έφτέρωνες. . .  ».
Στρέφοντας τις ήμέρες αύτές τή μνήμη μας στις μορφές τών ήρώων τοϋ’21, χρέος μας 
είναι νά συνειδητοποιήσουμε τή μεγάλη ευθύνη άπέναντι έκείνων καί νά δείξουμε, 
ότι είμαστε άξιοι τής υπέροχης θυσίας τους. "Ας όξιοποιήσουμε τήν έλευθερία πού 
μάς χάρισαν οίκοδομοΰντες τήν καινούργια Ελλάδα. Πάντα «μονιασμένοι κι’ αγαπη
μένοι», άς ορθώσουμε περήφανα τά κορμιά μας κΓ άς βαδίσουμε τό δρόμο τής.έθνικής 
προκοπής. Τό μεγαλείο τής φυλής άς φωτίση, γιά άλλη μιά φορά, τοϋτα τά'δίσεχτα 
χρόνια τήν ταλαιπωρημένη άνθρωπότητα.

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
'Υπαστυνόμος Α \
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Κατά τά άνωτέρω, έν Αμερική, 
παραλλήλως προς τάς τελευταίας 
αύτάς μεθόδους, ή λεγομένη «τρί
του βαθμού» μέθοδος, ήτοι ή χρή- 
σις τής κλασσικής βίας, άποτελεϊ 
συνήθη ένασχόλησιν των άστυνομι- 
κών πρός άπόσπασιν ομολογιών ε
νοχής κατά την προανάκρισιν(2). 
Εφαρμόζεται δέ μετά ιδιαιτέρας 
σκληρότητος, συμβαδίζουσα καί με
τά τής έξωθεν έκ τής έγκληματικό- 
τητος προερχομένης βίας, ή οποία 
είναι τόσον πολύ ώργανωμένη καί 
άπειλητική, ώστε οί πολΐται νά αί- 
σθάνωνται άνασφαλεϊς εις ώρισμέ- 
νας ώρας εις τάς οδούς, αλλά καί 
εντός των οικιών αυτών (3).

Ε κτός δέ τούτου, εις την πολι
τείαν Ντελαουέρ, ή ποινή τοϋ μαστι- 
γώματος ισχύει πιθανώς καί σήμε
ρον, μολονότι έχει νά έπιβληθή άπό 
τό 1952.

Καί έν τή φιλελευθέρα ’Αγγλία, 
καθώς είδομεν εις τάς στήλας του 
Τύπου, τά εις βάρος τών ’Ιρλανδών 
πατριωτών έφαρμοσθέντα βασανι
στήρια παρουσίαζον ιδιαιτέραν πρω
τοτυπίαν εις σκληρότητα, ώσεί ήσαν 
καταστάλαγμα μακρας πείρας, προ
φανώς, κατά προέκτασιν τών έν Κύ- 
πρω έφαρμοσθέντων (4).

Έ ν δέ τή Δημοκρατική Γαλλία, 
εις μίαν ύπόθεσιν γνωστήν ώς οί 
«έμπρησταί τοϋ ΡΕΤΣ», πρό τινων 
έτών, οί δι’ αυτήν κατηγορηθέντες, 
άλλά καί όμαδικώς βασανισθέντες 
ύπό τής Χωρ )κής διά νά ομολογή
σουν, καί όμολογήσαντες, άπηλλά- 
γησαν άπαντες ύπό τοΰ κακουργιο- 
δικείου(5). Έκτος δέ τούτου, πρό 
τριών περίπου έτών, έπελήφθη προ- 
σωπικώς ό είσαγγελεύς έπί ύποθέ- 
σεως βασανισμοΰ κακοποιών εις τά 
κτατητήρια τής Παρισινής αστυνο
μίας πρός άπόσπασιν ομολογιών, 
εις τάς οποίας ούτοι πράγματι προ- 
ήλθον, όμολογήσαντες τήν διάπρα- 
ξιν δέκα έπτά κλοπών. μηδέποτε, 
έν τούτοις, έξαιρέσει τριών, ύπ’ αύ- 
τών γενομένων (6).

ΚΑΘ’ ΟΣΟΝ άφορα καί εις τά 
έν Έλλάδι, «δέν είναι άγνωστος 
παντελώς μορφή τις τρίτου βαμοϋ 
ΐσχύοντος de facto εις ΗΠΑ καί 
εϊς τινας πεπολιτισμένας Χώρας 
τής Εύρώπης»(7). <

’Ενταύθα πρέπει νά σημειώσω- 
μεν, 8τι, δπως καί νά έχουν τά πρά
γματα, τά τυχόν έκάστοτε σημειού- 
μενα κρούσματα βίας πρός άπό- 
σπασιν ομολογιών, δέν είναι κατά

λοιπα τής έποχής τών καταργηθέν- 
των βασανιστηρίων, μέ τά όποια, 
βεβαίως, δέν βαρύνεται ίστορικώς 
τό δοΰλον τότε ’Έθνος, άλλά κατά
λοιπα, τά όποια έχουν τήν άφετη- 
ρίαν αύτών εις τούς άπελευθερω- 
τικούς άγώνας αύτοΰ.

Πράγματι δέ- μετά τήν ύπό τής 
έπί ’Όθωνος άντιβασιλείας διάλυσιν 
τοϋ τακτικού στρατού καί τών άτά- 
κτων, πολλοί έκ τών άγωνιστών 
τοϋ ’21, πεινώντες καί ρακένδυτοι 
έτράπηταν εις τά δρη καί άπετέλε- 
σαν συμμορίας έπιδιδόμενοι εις τήν 
ληστείαν καί τήν ζωοκλοπήν. Τά 
πρός δίωξιν, τών συμμοριών διατι
θέμενα έκάστοτε «μεταβατικά άπο- 
σπάσματα», δρώντα μακράν τών 
διοικητικών κέντρων, έφήρμοζον καί 
τήν, έν πολλοϊς, άναπόφευκτον βίαν 
εις τούς ληστοτρόφους, καί τούς ο
πωσδήποτε ύποθάλποντας ή άπο- 
κρύπτοντας τούς ληστάς.

Έ ξ  άλλου, ή περίοδος τοΰ Μεσο
πολέμου υπήρξε πλούσια εις πρα- 
κτικάς έφαρμογάς παλαιών, άλλά 
καί νέων, ήδη, μεθόδων εις τήν άνα- 
κάλυψιν τών έγκλημάτων, καθώς 
καί εις έπιτυχή αποτελέσματα.

Κατά τήν περίοδον αύτήν, συνε- 
τελέσθη ή έξάλειψις σχεδόν τής λη
στείας καί τής ζωοκλοπής εις τήν ύ
παιθρον, ένώ, άντιθέτως, εις τά ά- 
στικά κέντρα ή έγκληματικότης 
καθίστατο περισσότερον άπειλητική, 
καί εις τό λωποδυτικόν στερέωμα 
έμεσουρανοΰσαν οί έκ Κων)λεως 
καί Σμύρνης, όμοΰ μετά τών προσ
φύγων τής Μικρασιατικής κατα
στροφής, εΐσρεύσαντες κακοποιοί. 
’Αλλά τά σωτήρια δι’ αύτήν τήν έ- 
ποχήν «μεγάλα μέσα», βοηθούσης 
δέ καί τής έν ακμή τότε Δακτυλο
σκοπίας, έσάρωσαν τάς φάλαγγαε 
αύτών, καί τούς κατηξίωσαν νά κο
σμούν σήμερον τό Πάνθεον τών ’ Ε
γκληματολογιών υπηρεσιών.

'Η  έν λόγω περίοδος άποτελεϊ ό- 
ρόσημον μεταξύ τών παλαιών καί 
τών νέων μεθόδων είς τήν καταπο- 
λέμησιν τής έγκληματικότητος καί 
μέ τήν έμφάνισιν τοΰ νέου Σώματος 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς κατ’ 
έξοχήν φορέως τών νέων μεθόδων, 
αίτινες, 6μως, εΐχον ήδη αρχίσει νά 
άποτελοΰν μέλημα τοΰ άδελφοΰ Σώ 
ματος τής Χωροφυλακής. Έ κτοτε, 
ή αίγλη τής Δακτυλοσκοπίας ήρ- 
χισε νά έπισκιάζη τήν μαγείαν τής 
ομολογίας, καί ή έπιδίωξις άνακα- 
λύψεως τών έγκλημάτων διά τών έν 
γένει στοιχείων τής άφώνου μαρτυ

ρίας, ιχνών κ.λπ., μέ τήν βοήθειαν 
τών νέων, διά τήν έποχήν έκείνην, 
μεθόδων, άπορροφα τό άστυνομικόν 
καί τό άνακριτικόν ένδιαφέρον.

"Ομως, παρά ταΰτα, καί μετά 
ταΰτα, ή έπίτευξις τής ομολογίας 
τοΰ ύπόπτου, ή άλλως τοΰ κατηγο
ρουμένου, ούδ’ έπαυσεν, ούδέ θά 
παύση νά θεωρήται ώς άστυνομική 
καί άνακριτική έπιτυχία.

Ά λλ’ άρά γε, αυτή, ή άλλοτε 
θεωρουμένη ώς Β α σ ί λ ι σ σ α  
τ ώ ν  ά π ο δ ε ί ξ ε ω ν ,  μήπως α
πλώς ήδη άπέβαλε τήν βασιλικήν 
χλαμύδα, ένώ εις τήν πραξιν διατη
ρεί τήν παλαιάν αυτής γοητείαν, 
μολονότι έξακολουθεϊ νά φέρεται 
έ'στιν 6τε, κατάστικτος άπό τά στί
γματα τής βίας καί τοΰ ψεύδους;

YriAFNOYN άληθεϊς όμολογίαι, 
ύπάρχουν καί ψευδείς. Τό ζήτημα δέ 
είναι, μήπως ή μέθη τής έπιτυχίας 
είς μίαν περίπτωσιν μέ τήν χρήσιν 
τυχόν βίας, ή οποία έπί τέλους ή- 
σκήθη εις τόν δράστην ενός είδε- 
χθοΰς έγκλήματος, όδηγήση είς τήν 
έπανάληψιν αύτής, εις τήν άλλην. 
Καί άποτελέση συστηματοποιημένην 
προσπάθειαν άνακαλύψεως τών έ
γκλημάτων διά τοΰ μέσου τούτου, 
παραμερίζομένων τών προσπαθειών 
καί δι’ άλλων μέσων.

Ή  δέ κατ’ έπανάληψιν, τυχόν, 
έπαγομένη βία, έκτος τοΰ δτι έπι- 
φέρει τόν έθισμόν τών οργάνων, έπ- 
αυξάνει τάς πιθανότητας, ώστε ό 
καρπός αύτής νά είναι μία ομολογία, 
ή οποία, ένώ έπεφάνη, έπί τέλους, 
είς τήν άνάκρισιν ώς ένας φάρος, ό 
όποιος ήρχισεν νά ρίπτη άκτΐνας 
τινάς φωτός είς τά γεγονότα τοΰ 
έγκλήματος, είς τήν πραγματικό
τητα δέν είναι τίποτε άλλο, παρά 
μία έπικίνδυνος νάρκη. Καί, ένώ 
φαίνεται πειστική καί σύμφωνος 
μέ στοιχεία τινά, τά όποια γνωρί
ζει μόνον ή άνάκρισις, δέν άποκλείε- 
ται νά είναι ψευδής. Έ ν πάση δέ 
περιπτώσει, σπανίως φθάνει είς τό 
ποινικόν δικαστήριον ώς τό πρώτον 
έδόθη ή άπεσπάσθη, ΰφισταμένη ώ- 
ρισμένας κατεργασίας ή άλλοιώσεις, 
ή δέν φθάνει, εί μή άκρωτηριασμέ- 
νη, διότι έν τώ μεταξύ έχει άνα- 
κληθή ύπό τοΰ έχοντος ομολογήσει.

Άλλά, δέν άποκλείεται νά φθά- 
ση, δχι μόνον παραμορφωμένη καί 
άνάπηρος, άλλ’ άντιθέτως καί ο
μιλούσα είς ταινίαν μαγνητοφώνου, 
εις τινας περιπτώσεις, καλυπτο- 
μένη ύπό τόν μανδύαν τών «έγγρά-
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φων»(8). 'Η  τεχνική πρόοδος έχει 
είσπηδήσει ήδη εις την σφαίραν τής 
«ηθικής άποδείξεως», κομίζουσα 
είς αυτήν τάς πλέον άσφαλεϊς, υπο
τίθεται τούτο, άποδείξεις. Δεν γνω- 
ρίζομεν μόνον αν καί τάς πλέον ήθι- 
κάς. Αΰτη δέ, έκστατική προ τής 
κατ’ αύτόν τον τρόπον παγιδεύσεως 
τής άληθείας, συγκατανεύει εις τήν 
μέθοδον, παραγνωρίζουσα τό γε
γονός, ότι όπισθεν αύτής τής μηχα
νικής καλλιέργειας κρύπτονται συ
νήθως άνεπίτρεπτοι τρόποι άποσπά- 
σεως ή λήψεως ομολογιών, καί δή, 
διά περιτέχνων προπαρασκευαστι
κών ενεργειών.

Έκτος δέ τούτου, παραγνωρίζει 
καί τό γεγονός, οπερ καί τό όλιγώ- 
τερον, ότι αί όμολογίαι εις τήν πρα- 
ξιν άποσπώνται ένίοτε πριν η ό ε
ξεταζόμενος λάβη τήν ιδιότητα τοϋ 
κατηγορουμένου, πράγμα τό όποιον 
ύπό πολλών θεωρητικών κατακρί- 
νεται. Τοϋτο δέ συμβαίνει κατά τήν 
προεξέτασιν τών υπόπτων ως μαρ
τύρων, καί κατά συνέπειαν άνευ τής 
παρουσίας συνηγόρου (9).

’Αλλά εύθύς ως ό εχων ομολογή
σει έπικοινωνήση μετά τοϋ συνηγό
ρου του ή τοϋ άνακριτοΰ, τότε άκρι- 
βώς άρχίζει ν’ άρνήται τά πάντα, 
μέ τον ισχυρισμόν ότι ή ομολογία 
του ήτο άποτέλεσμα βίας. Ούδείς 
βεβαίως τί περί τούτου γνωρίζει, άλλ’ 
εις τινας τών περιπτώσεων ενδεχο
μένως, ή άποδεδειγμένως, αΰτη ή- 
σκήθη.

Ά λ λ ’ όμως, καί χωρίς αυτήν, τ ί

ποτε δέν μεταβάλλει τήν άξίαν ή τό 
ειδικόν βάρος τής ομολογίας, καθ’ 
δ, αΰτη, άφύσικος ούσα, συμβαίνει, 
έστιν οτε, νά είναι ψευδής. ’Αρκεί 
νά είναι οπωσδήποτε δεδομένη. ’Έ 
στω καί αύθόρμητος. ’Έστω καί κα
τόπιν παραπειστικής τίνος έρω- 
τήσεως.

'Υπάρχουν δέ πολλαί περιπτώ
σεις, καθ’ άς όμολογίαι άπεδείχθη- 
σαν ψευδείς κατά τήν πρόοδον τής 
διαδικασίας ή καί μετά τήν κατα
δίκην.

'Υπάρχει δέ καί κορυφαία τις περί- 
πτωσις δικαστικής πλάνης, καθ’ ήν 
ή εις τήν προανάκρισιν δοθεΐσα ο
μολογία διά παραπειστικών έρωτή- 
σεων, ήτο ψευδής, καί ό είς θάνατον 
καταδικασθείε ήτο αθώος (Α.Π. 
245)55).

Έ ν συμπεράσματι, ή πίστις ένί- 
ων υπερβαλλόντως πιστών είς τήν 
«θρησκείαν» τής ομολογίας, τής ό
ποιας ή βία άποτελεΐ τήν μάλλον 
πρόσφορον λειτουργικήν διαδικασίαν, 
προσθέτει περιπτώσεις προσπάθειας 
άποκαλύψεως τών έγκλημάτων δι’ 
ομολογιών άφαιρεΐ περιπτώσεις 
προσπάθειας άποκαλύψεως αυτών 
δι’ άλλων μέσων καί μεθόδων καί 
δή έπιστημονικών καί τεχνικών 
καί παραδίδει είς τήν ά π ό δ ε ι- 
ξ ι ν τήν ομολογίαν γυμνήν καί ά- 
κάλυπτον καί άπό άλλας βάσιμους 
ενδείξεις καί δή πραγματικάς. Τείνει 
δέ, νά καθιερώση έ'να άξονα άποδεί
ξεως μεταξύ προανακρίσεως καί 
ποινικής δίκης διά τοϋ μέσου τούτου,

τό όποιον ουδέποτε θά παύση νά εί
ναι διαβλητόν καί άνασφαλές, καί 
νά όδηγή είς δικαστικήν πλάνην, ό
σον καί αν αί έκ τούτου άποδείξεις 
έκτιμώνται έλευθέρως καί κατά τήν 
κρίσιν τοϋ δικαστοϋ, ή, πιθανώς, καί 
έκ τοϋ λόγου τούτου, είδικώς ώς 
προς αυτό.

(Συνεχίζεται)

(1) Ένεργουμένων ανακρίσεων διά τήν 
καταπρδδοσιν Κρατικών άπαρρήτων, δ 
Πρόεδρος Κέννεντυ άπέρριψε πρότασιν 
έθελοντικής δοκιμασίας διά τής μεθόδου 
ταύτης άξιωματοόχων τοϋ Τπουργείου ’Ε
θνικής ’Αμύνης, καθ’ δσον ϋκρινεν δτι ή 
μέθοδος αϋτη περικλείει τήν ταπείνωσιν. 
«’Ελευθερία» 19.3.63.

(2) I. ΠΑΙΙΑΚΓΡΙΑΚΟΠΟΓΛΟΓ «ΔΙ- 
ΚΑΣΤΙΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ»: 1962, α. 25.

(3) «ΤΑ ΝΕΑ» 18.12.72.
(4) «ΕΣΤΙΑ» 18.11.71.
(5) ΡΕΝΕ ΦΛΟΡΙΟ «ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ 

ΠΛΑΝΑΙ» «ΤΟ ΒΗΜΑ» :2.4.68
(6) «ΕΣΤΙΑ» 2.3.70.
(7) I. ΠΑΗΑΚΓΡΙΑΚΟΙΙΟΓΛΟΓ «ΔΙ- 

ΚΑΣΤΙΚΑΙ ΙΙΛΑΝΑΙ»: 1962, σ. 25.
(8) Τ π ’ αύτήν τήν κάλυψιν έχουν γ ί

νει δεκταί αί ταινίαι μαγνητοφώνου κυ
ρίως είς δποθέσεις διαζυγίου καί μοιχεί
ας. ’Αλλά Οπάρχει είς τήν πράξιν καί πε- 
ρίπτωσις καθ’ ήν τδ συμβούλων ’Εφετων 
θεσ)νίκης, στηριχθέν καί είς μαγνητο- 
φωνημένην δμολογίαν τοϋ Γεωργ. Ά γγε- 
λάκη κατηγορηθέντος πρό τινων έτών διά 
τόν φόνον δύο φοιτητριών, άπέρριψεν σχε
τικήν έφεσιν αύτοδ. (ΤΓΠΟΣ).

(9) ’Εν τσύτοις, καί παρά τήν γνώμην 
τής πλειοψηφίας τών μελών τής συντα
κτικής έπιτροπής Π.Δ., εΐχεν γίνει τελι- 
κως δεκτόν, δτι δύναται νά δπάρξη δμο- 
λογία είς κατάθεσιν μάρτυρος, πριν ή ού- 
τος λάβη τήν ιδιότητα τοϋ κατηγορουμέ
νου. Σχ. Π.Δ. 1934, σ. 61.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΥΝ. ΠΈ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ  

ΙΙρός άπαντας κ.κ. Συνεταίρους

Κατόπιν τής ΰπ’ άριθ. 224/19.2.74 άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί συμφώνως τοΐς 
άρθρο ις 30— 31 τοΰ άναμορφωθέντος διά τής ύπ’ άριθ. Φ.Δ. 4δ/22659/Φ .833/9.1.1969 άποφάΐσεως 
τοΰ κ. Υπουργοΰ Κοινωνικών Υπηρεσιών Καταστατικού, καλούνται τά μέλη τού Οίκ/κού Συν/σμοΰ 
Υπάλληλων Αστυνομίας Πόλεων— Συν. ΙΙ.Ε. εις Τακτικήν1 Γενικήν Συνέλευσιν γενησομένην τήν 13ην 

μηνάς Μαρτίου 1974 ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 19ην μ.μ. έν τώ χώρψ τής, αιθούσης τών Έμποροϋπαλ- 
λήλων, κείμενης έπί τής όδού Α γίας Φολοθέης 5 (όπισθεν ιερού Ναού Μητροπόλεως) , πρόςλήψιν άπο- 
ςράσεων έπί τών κάτωθι θεμάτων:

1. Εκθεσις Εποπτικού Συμβουλίου περί τών πεπραγμένων τής Διοικήσεως καί άπαλλαγή ταύτης 
άπό πόσης ευθύνης. 2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου·. 3. Διάφοροι Ανακοινώσεις, Προτά
σεις καί σχετικαί άποφάσεις κατά περίπτωσιν. 4. Εκλογή μελών Διοικητικού καί Εποπτικού 
Συμβουλίου.

Έ ν περιπτώσει ματαιώσεως, έλλείψει άπαρτίας, ή Συνέλευσις θά συνέλθη έκ νέου τήν 20ην 
Μαρτίου 1974, ήμέραν Τετάρτην, 19ην ώραν έν τή αυτή αιθούση, άνευ έτέρας προσκλήσεως.

ΟΕ έπιθυμούντες νά έκθέσουν υποψηφιότητα δέον, δπως, συμφώνως τψ άρθρψ 21 τοΰ Κατα
στατικού, ύποβάλωσι σχετικήν δήλωσιν μέχρι τής μεσημβρίας τής προτεραίας τής συνεδριάσεως τής 
Γενικής Συνελεύσείως.

Έν Άθήναις τή 20 Φεβρουάριου 1974
Ό  Πρόεδρος Γ. ΣΠΗΛΙ01Ι0ΥΑ0Σ Ό  Γεν. Γραμματεϋς I . ΡΑΤΚΟΣ

έ,ά. Άστ/κός Δ/ντής Αστυνόμος Α ' _
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΥΝΕΙΙΗΙΗ
Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Υ
Σ Τ Ρ Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Η

Δέν ύπάρχουν πια βά
θρα για ήγεμόνες, οΰτε 
έκτίμηση για ύψηλά ί- 
στάμενα πρόσωπα. Ή  
σημερινή ζωή τούς εφε- 
ρε όλους τόσο κοντά, 
πού φαίνονται καθαρά 
όλες τους οί άδυναμίες. 
Γιαυτό καταργήθηκαν 
και οί βασιλείες και τά

τοιαδτα, γιατί δεν ύπάρ
χουν πιά άνθρωποι νά 
τις θαυμάζουν ούτε απο
στάσεις νά τις ώραιο- 
ποιοΰν, κι άς έπιβιώ- 
νουν ακόμα κατάλοιπα 
«θαυμασμού», σε μερι
κές πολύ « δημοκρατι
κές» συνειδήσεις.

Τ Τ  ΔΟΜΗ τής άνθρώπινης ζωής 
Ό .  Ιχει άλλάξει. Ή  άμεση πλη
ροφόρηση καί, μάλιστα, δλων των 
στρωμάτων τοΰ λαού, τοΰ τί γίνεται 
στην άλλη άκρη τοΟ κόσμου. Ή  με
ταφορά τοΰ καθενός, διά μέσου τής 
μικρής όθόνης, στόν τόπο πού γίνεται 
ένας πόλεμος, μιά θεομηνία, μιά έκ- 
τόξευση άνθρώπων στό διάστημα. Τό 
ταξίδι, μέσα σέ λίγες ώρες, στήν άλ
λην άκρη τοΰ πλανήτη. Καί ή τηλε
φωνική έπαφή μέ δεκάδες πρόσωπα 
μέσα σίήν ίδια μέρα, άν καί σέ χω
ρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα. "Ολα αυ
τά, καί τόσα άλλα, γέμισαν τόσο πο
λύ τή ζωή μας, τήν άπλωσαν τόσο 
πολύ, πού άρχισε πιά νά χάνεται τό 
βάθος. Νά άλλοιώνεται ή έννοια αυ
τού πού μέχρι τώρα λέγαμε «άνθρω
πος». Κάποτε, πριν λίγο άκόμα και
ρό, είχαμε έναν περιορισμένο κύκλο

έπαφών τήν ήμέρα —  καί γιαυτό 6 
κύκλος αύτός ήτο στενώτερα δεμέ
νος. Κάποτε υπήρχε χρόνος σ’ όλους 
τούς άνθρώπους καί κάθε μέρα, γιά 
σκέψεις καί γιά σύνδεση.

Τώρα τί νά προλάβουμε καί πσΰ νά 
σταθούμε γιά λίγο; Πότε νά βρούμε 
τόν καιρό νά σκεφθοΰμε, ή νά καλ
λιεργήσουμε σχέσεις, ή νά ξαναδοΰ- 
με τά γύρω μας συμβαίνοντα; Καί 
πολύ περισσότερο, νά «συμπεράνου- 
με»; Μοιάζουμε μ’ ένα δοχείο γιά εί
κοσι κιλά— καί μάς ρίχνουν κάθε ή
μέρα έκαιτό καί χίλια κιλά. Μοιά
ζουμε μ’ ένα σύρμα γιά ρεύμα είκοσι 
βόλτ, πού τό κάνουν νά περάση ρεύ
μα Ικατό καί χιλίων βόλτ. Τί νά χω- 
ρέση τό κακόμοιρο τό δοχείο καί πώς 
νά μήν καή τό σύρμα;

ΚΤ άν άκόμα είχαμε δεκαπλασιά
σει τόν χρόνο τοΰ βίου μας, άν δη

λαδή μπορούσαμε νά ζοΰμε έφτακό- 
σια ή όχτακόσια χρόνια, πάλι δέν θά 
προφταίναμε νά κάνουμε τίποτα, για
τί καί πάλι ό ρυθμός τής σημερινής 
ζωής, μέ τις άλλεπάλληλες έπιδρά- 
σεις δέν θά άλλαζε. 'Απλώς τό λα
χάνιασμα τών έβδομήντα χρόνων θά 
δεκαπλασιαζόταν γ ε ω μ ε τ ρ ί 
α ά, δηλαδή θά γινόταν χίλιες φο
ρές πιό άφόρητο.

’Αφήσαμε χιλιάδες χιλιόμετρα πί
σω τήν «άγροτική» δομή τής κοινω
νίας, μέ τούς τρόπους ζωής της, τούς 
τρόπους όργανώσεως καί διοικήσεως, 
τούς θεσμούς καί τά ήθικά της πα
ραγγέλματα, τούς θεούς της γιά προ
στασία ή έξευμενισμό, τούς πολεμι
κούς καυγάδες γιά χωράφια ή καί 
γιά φεούδα, τούς δούλους, τούς άραμ- 
πάδες, τήν αύτάρκεια στή βιστή, τήν 
παρθενία καί τήν τιμή. Δέν υπάρχει
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πια οδτε δ ίδιος χρόνος, οδτε δ ίδιος 
τόπος, οΰτε τα ίδια μέτρα, ούτε ή ί
δια ζωή. ΙΙόσο μακριά είναι δλα αύ- 
τά! ΙΙόσο άλλο πράγμα είναι δ πα
λιός αγρότης, δ Απομονωμένος χαί δ 
σημερινός, πού διαθέτει τηλεόραση, 
δηλαδή έπαφή μέ τδ Βιετνάμ καί τή 
Μπιάφρα καί τδ Σινά ή τδ Καννά- 

1 βεραλ, μέσα στήν στρούγκα ή ραδιό
φωνο στδ τρακτέρ. Δέν είναι δέκα 
χρόνια πού έδώ, στδν τόπο μας, δ α
γροτικός πληθυσμός ήταν τα. έξη δέ
κατα του συνόλου. Καί τώρα, μετά 
δέκα χρόνια, δέν φτάνει οδτε τά τέσ
σερα δέκατα. Καί μετά χρόνια πό
σος Θά είναι, παρ’ δλες τις έπιδοτή- 
σεις, τις δωρεάν συντάξεις, τά χαρι- 
ζάμενα δάνεια κλπ. κλπ.; Θά είναι 
τά δύο δέκατα ή Ακόμα πιδ λίγο;

’Αφήσαμε άκόμα χιλιάδες χιλιό
μετρα πίσω καί τήν έποχή πού μό
νον ή Ρώμη ή μόνο τδ Βυζάντιο ύ- 
πήρχαν σάν τά μόνα πολυάνθρωπα 
κέντρα τής Γης, τά δποΐα μέ τή συγ
κεντρωτικήν υπαλληλία τους έδιναν 
ένιαία μορφή καί ένιαίους κανόνες σ’ 
δλες τις έκδηλώσεις τοΰ βίου καί τά 
ίδια καλούιπια ζωής σ’ δλους '.ούς 
λαούς καί σ’ δλα τά πολίχνια τής έ- 
ποχής τους. Τώρα υπάρχουν χίλιες 
Ρώμες καί δυό χιλιάδες Βυζάντια, τδ 
καθένα μέ τδ δικό του τρόπο έκφρά- 
σεως καί ζωής καί μέ τδ δικό του κα- 
λούπι. Τώρα καί δ πιδ μικρδς συνοι
κισμός, άκόμα καί ή Απομονωμένη 
καλύβα, δέν περιμένουν νά περάση 
δ άνθρωπος άπδ τδ κέντρο, γιά νά 
«μάθουν» νά «ζοϋν». Γιατί τήν ίδια 
τήν ώρα τής πρές κόμφερανς έχει δ 
καθένας μπροστά του, μέσα στήν κα
λύβα του, τδν ίδιο τδν Νίξον ή τδν 
ίδιο τδν Μπρέζνιεφ ή τδν Μάο, καί 
δχι Απλώς γιά νά τούς βλέπει σάν 
φωτογραφίες, άλλά τδν πρώτον έλεγ- 
χόμενο γιά φοβερά σκάνδαλα («Καί 
δ Πρόεδρος;») καί τούς άλλους, τούς 
«ισχυρούς», σκυλοβριζάμενους σάν τά 
χαμίνια τοΰ δρόμου.

Δέν υπάρχουν πιά βάθρα γιά ήγε- 
μόνες, ούτε έκτίιμηση γιά υψηλά ί- 
στάιμενα πρόσωπα. Ή  σημερινή ζωή 
τούς έφερε δλους τόσο κοντά, πού φαί
νονται καθαρά δλες τους οί Αδυναμί
ες. Γιαυτδ καταργήθηκαν καί οί βα
σιλείες καί τά τοιαΰτα, γιατί δέν ύ- 
πάρχουν πιά άνθρωποι νά τις θαυμά
ζουν, ούτε Αποστάσεις νά τις ώραιο- 
ποιοΰν, κι άς έπιβιώνουν άκόμα κα
τάλοιπα «θαυμασμού», σέ μερικές, πο
λύ «δημοκρατικές» συνειδήσεις.

Έ ν τούτοις, έπειδή άκόμα δέν συ
νειδητοποίησαν οί περισσότεροι αύτή 
τήν Αλλαγή τής δομής τής ζωής,, έ-

πειδή καί οί ήγέτες δέν είναι άκόμα 
«φωτισμένοι» ή δέν έχουν τή δύναμη 
νά γκρεμίσουν τά παλιά καί νά πα
ρασύρουν (νά «δδηγήσουν») στά νέα, 
καί, κ υ ρ ί ω ς ,  έπειδή μέσα στή 
σύγχυση, στδ άνακάτωμα τοΰ παλιού 
μέ τδ νέο θολώνουν τά νερά καί Αφή
νουν στούς κατεργαρέους πολλά πε
ριθώρια γιά πολλήν εκμετάλλευση, 
έξακολουθοϋν άκόμα νά έπιβιώνουν 
πολλά στοιχεία τής άλλοτινής ξεπε
ρασμένης έποχής. "Οπου γυρίζουμε, 
δ,τι πιάνουμε, αισθανόμαστε τήν πα
ρουσία τοΰ παλιού καί ρωτάμε τδν 
έαυτό μας (κάτι πού γίνεται μέσα 
μας δ ι α ρ κ ώ ς ) ,  ποιδ είναι σω
στό, τδ παλιό, τδ συνηθισμένο, ή τδ 
«μοντέρνο», τδ Ασυνήθιστο. Κάθε συ
νήθεια είναι κ’ ένα φόρεμα καί άκό
μα καί ή τέλεια γύμνια δέν έχει γίνει 
συνήθεια.

Διαρκώς γίνεται μέσα μας αυτό τδ 
έρωτηματικδ άνακάτωμα. Νά ξανα- 
φέρουμε τή θανατική ποινή ή νά τήν 
καταργήσουμε; Νά φοράμε μακρυά 
φουστάνια ή νά γυμνώσουμε καί δ,τι 
άπόμεινε σκεπασμένο; Νά ένισχύσου- 
με τήν κεντρικήν έξουσία τώρα πού 
γίναμε τεράστιες μάζες σέ μικρούς 
χώρους καί πού πρέπει νά μάς κανο
νίζει άκόμα καί πώς θά περπατάμε 
τόσοι πολλοί μέσα στούς ίδιους στε
νούς δρόμους τοΰ παρελθόντος, γιατί 
άλλοιώς θά πατάμε δ ένας πάνω στδν 
άλλο, ή νά τήν καταργήσουμε τελεί
ως τώρα πού μάθαμε νά ζοϋμε «έλεύ- 
θερα»; Νά διατηρήσουμε τδν γάμο 
καί τήν οικογένεια, τώρα πού έργα- 
ζόμαστε καί οί δύο καί ζοΰμε δ κα
θένας σέ άλλο κόσμο τδν περισσότερο 
χρόνο μας, ή ν’ άφήσαυμε έλεύθερη 
τήν συμβίωση, καί άν ύπάρχουν «τέ
κνα» άς τ’ άναλάβει τδ κοινωνικό 
κράτος,; Νά μεγαλώσουμε τά παιδιά 
μας δπως άλλοτε «1ν Ασφαλεία», ή 
νά τούς δώσουμε «έλευθερία»; Τί νά 
διατηρήσουμε άπδ τά δοκιμασμένα 
καί τί νά πετάξουμε; Τί νά δεχτού
με άπδ τά νέα καί τί ν’ άπορρίψουμε;

“Ολα αύτά τά Αδυσώπητα Ιρωτη- 
ματικά Ανακύπτουν σέ κάθε μας βή
μα κυριολεκτικά, άφοΰ σέ κάθε βή
μα Αντιστοιχεί πιά τουλάχιστον καί 
ένας «έξωτερικδς» έρεθισμός, πού ζη
τάει άμεση Απάντηση, θέση, Απόφα
ση, χωρίς νά μάς Αφήνει τδν καιρό 
νά σκεφθοΰμε;

Τδ πρόβλημα είναι ένα: Γινόμα
στε π α γ κ ό σ μ ι ο ι  πολίτες,, 
π α γ κ ό σ μ ι ο ι  άνθρωποι. Καί 
αύτδ δέν είναι καθόλου εύκολο. Ού
τε άκόμα τδ έχουμε συνειδητοποιή
σει, ώστε ν’ Αποκτήσουμε παγκόσμια

συνείδηση, παγκόσμια μέτρα στδν 
καθημερινό βίο, παγκόσμιους κανόνες 
συμπεριφοράς καί ήθικής καί νόμων 
καί τρόπων συγκροτήσεως τών κοι
νωνιών μας. Δέν ύπάρχουν, κι οδτε 
θά ξαναύπάρξουν, «κλειστές» κοινω
νίες. ’Αλλά κι ούτε δημιουργήθηκαν 
άκόμα οί αυτονόητοι κανόνες ζωής 
τής «Ανοιχτής» κοινωνίας.

Θά μπορούσαμε ν’ Απαιτήσουμε 
άπδ τήν Παιδεία νά μάς προετοιμά
σει, ή τουλάχιστον νά προετοιμάσει 
τά παιδιά μας, σ’ αύτή τή νέα, τήν 
παγκόσμια συνείδηση. ’Αλλά ή Παι
δεία είναι πάντοτε —  καί θά είναι— 
συντηρητικός θεσμός. Θά διδάσκει 
καί θά μεταδίδει μ ό ν ο  τά κατα
σταλαγμένα. Κι ούτε διαθέτει ή Παι
δεία ήγέτες νά Ανοίξουν τδ δρόμο. 
Θά μπορούσαμε νά περιμένουμε άπδ 
τούς πολιτικούς, αυτούς τούς ξεχω
ριστούς Ανθρώπους πού γνωρίζουν 
τήν υψηλή τέχνη νά συνδυάζουν τδ 
χθές μέ τδ σήμερα καί μέ τδ αύριο, 
τδ δέον μέ τδ δυνατόν τήν κάθε στι
γμή. ’Αλλά καί αυτοί σήμερα δέν εί
ναι Ανεξάρτητοι. ’Αντλούν τή δύνα
μή τους άπδ μάς τούς ίδιους, τούς 
βραδυπόρους, τούς παραχωροΰντες 
τδ «δυνατόν». Καί θά μπορούσαμε τέ
λος νά ζητήσουμε τήν δδήγηση άπδ 
τήν έπιστήμη ή άπδ τήν Τέχνη, τούς 
Ανθρώπους τοΰ πνεύματος, δπως λέ
γονται. "Ομως στις δημοκρατίες, ώ
σπου κάποτε νά γίνουν Αξιοκρατίες, 
μέ τήν πλήρη συνειδητοποίηση τού 
Δήμου, ή έπιστήμη ύπάρχει μόνο γιά 
ωφέλιμους σκοπούς καί οί άνθρωποι 
τοΰ πνεύματος «Αμείβονται», άρα μπο
ρούν νά ύπάρχουν, άπδ τούς πολ
λούς, οί δποίοι πολλοί «Αναγνωρί
ζουν» μόνον αυτούς πού είναι στά μέ
τρα τους. Δέν ύπάρχουν ηγεμόνες νά 
διατρέφουν έρευνητές ή Ανθρώπους 
τής Τέχνης, μόνον γιά τήν έρευνα 
ή μόνο γιά τήν Τέχνη. Υπάρχουν 
ιδρύματα έρεύνης κρατικά, γιά σκο
πούς παραγωγής ή άμύνης, ή πολυε
θνικών έταιριών. Καί ύπάρχουν έκ- 
δάτες, πού μόνο μέ τά δικά τους «μέ
τρα» μπορούν νά καθιερώσουν έναν 
άνθρωπο τοΰ πνεύματος.

Τί μένει λοιπόν; Μένουν μοναχά 
μερικές ιδέες παγκοσμιότητας, δπως 
ή άγάπη, δπως δτι όλοι είμαστε Αδελ
φοί, μόνο τέτοιες ιδέες, πού πονηρά 
τις έχουν χαρακτηρίσει θρησκευτικές 
«ντεμοντέ», οί δποίες είναι ικανές νά 
■μάς έκπαιδεύσουν δλους στδν συντο- 
•μώτερο χρόνο σ’ αύτδ πού μάς λείπει: 
Στήν παγκόσμια συνείδηση.

ΔΑΜ. Μ. ΣΤΡΟΓΜΠΟΓΛΗΣ
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Η ΑΝΩΤΕΡΩ, ώς τίτλος τού παρόντος τοποθε- 
τηθείοα, σανσκριτική παναρχαία λέΕις εκ

φράζει έννοιολογικώς τήν υπάτην μορφήν τής 
νοϊκής δυνάμεως, τής δυνάμεως τής σοφίας, δια 
τής όποιας είναι δυνατόν νά κατανοηθή καί νά έ- 
λεγχθή τό καθόλου περιεχόμενον τής ζωής των 
λογικών έμβιων Όντων, ώς καί τοϋ φυσικού κό
σμου, όστις τήν περιβάλλει. Ή πρόσκτησίς της ά· 
πομακρύνει τό σκότος τοϋ μή είδέναι καί καταυ
γάζει τούς ορίζοντας τής ζωής, τούς όποιους με
ταβάλλει εις φωτεινούς καί οικείους. Τότε τό παν 
όράται, ούχί μονομερώς, άλλα ποικιλοτρόπως καί 
άναλυτικώς, ούτως ώστε πόσοι αί πτυχαί του νά 
φωτίζονται έντόνως καί νά άποκαλύπτουν τό μυ
στικά των καί τόν προορισμόν των. Ή δυναμις τής 
σοφίας αίρει τήν αύλαίαν τών άμφιβολιών καί άν- 
τινομιών, αποκαλύπτει πρό τού εύτυχούς κατόχου 
της τό πράγματι παραδείσιον τοπεϊον μιας αλη
θούς ζωής καί τόν ποδηγετεί εις τήν ώφέλιμον 
δράσιν, κυρίαν παράγωγον τής άρμονικής πνευ
ματικής εύδαιμονίας. Ανέκαθεν, κατά τήν δια
δρομήν τών αιώνων, αιώνων οδύνης και συμφο
ρών διά τόν πεπλανημένον άνθρωπον, οί μεγάλοι 
στοχασταί είχον θέσει, ώς μοναδικήν έπιδίωΕιν 
τής έντονου καί καρποφόρου πνευματικής των 
ζωής, τήν κατάκτησιν τής πλήρους σοφίας καί δΓ 
αύτής τής όλοφώτου πνευματικής δυνάμεως. Κα
τά τήν μακαρίαν άρχαιοελληνικήν έποχήν προσήγ 
γισαν έπαρκώς τήν κατάκτησιν ταύτην οί άνυπέρ- 
βλητοι "Ελληνες σοφοί, μέ συνέπεαν νά δημιουρ
γήσουν τό άνεπανάληπτον άρχαιοελληνικόν θαύ
μα, πρό τοϋ όποιου ϊστανται έκστατικοί οί διαρρεύ- 
σαντες α ιώ νες... Έκ τούτου ήντλησαν άνεΕαν- 
τλήτως οί νεώτεροι σοφοί, διά νά άρδεύσουν τούς 
άγονους άγρούς μιάς άνθρωπότητος έΕηθλιωμέ- 
νης καί στείρας. Ρήσεις έκπάγλου μεγαλείου τών 
συνεχιστών τής άνεσπέρου σοφίας προοεπάθη- 

'· σαν νά φωτίσουν τά άδιαπέραστα σκότη, όπου 
I ήκμασε ή δράσις τών άοόφων παγιδευτών, οί ό-

Η Δ Υ Ν Α Μ Ι Σ  Τ Η Σ  Σ Ο Φ Ι Α Σ

ΣΤΡ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΤΑ ΓΑΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ

«Διά τής δυνάμεως τής σοφίας κατανοοϋ- 
μεν τό περιβάλλον μας, έμβαθύνομεν εις 
τόν εαυτόν μας και προσεγγίζομεν τόν σκο
πόν τοΰ σύμπαντος κόσμου».

Άρθουρ Κλάρκ

ποιοι ύψωναν έσβεσμένους πυρσούς πρό τών ά- 
φελών όγελαίων μαζών. Οί τελευταίοι, έρεβόβιοι 
έργάται τής άρνήσεως, ζητούν νά καταλύσουν τήν 
δύναμιν τής σοφίας, διά τών άλλοπροσάλλων στο
χασμών των, ώς είναι οί άκόλουθοι: «Τό πάν εί
ναι δημιούργημα τής άναγκαιότητος καί τής τύ
χης» (Ζάκ Μονώ). «Ο  άνθρωπισμός είναι ύπόθε- 
σις άνευ έννοιας' δέν ύψίσταται άνάγκη μονίμων 
καί άντικειμενικών άΕιών» (Φρανκαστέλ). «Ή 
σωτηρία Αλλαγή θό προέλθη άπό τούς άρνητάς 
τών άΕιών» (Μαρκοϋζε). «Ή ζωή είναι μία δια
δικασία κατεδαφίσεως» (Σκότ Φιτζέραλντ). «Ή 
ϋπαρΕις είναι κάτι χωρίς νόημα» (Μωρίς Περλό - 
Ποντύ). «Σκέπτομαι, άρα δέν ύπάρχω» Κίρκεγ- 
καρντ). «Ή αύτοκτονία είναι ή μόνη άπάντησις 
εις τόν παραλογισμόν τής ύπάρΕεως» (Καμύ) κ. 
ά. Πρό τών ώς άνω άρνητών άντιπαρατίθενται, 
άμετακίνητοι καί άφθαρτοι, οί κολοσσοί τού αιω
νίου Πνεύματος, κάτοχοι τού «Πράϊνα», ώς ό Πλά
των, όστις διακηρύσσει: «Ή ύπερτάτη Ίδέπ είναι 
τό Αγαθόν, αιτία τής Αλήθειας καί τής Γνώσε- 
ως»' καί ό Κικέρων: «Ό  σοφός νούς είναι ό τιτάν 
τής ορθής δημιουργίας»' καί ό Καρτέσιος: « Αφή
σατε τόν σοφόν νούν έλεύθερον διά νά συλλάβη 
τήν αιωνιότητα καί τό άπειρον»' καί ό Βολταίρος: 
«Διά νά άπολαύσετε τήν πραγματικήν έλευθερίαν 
άπαλλάΕατέ την άπό τήν χίμαιραν, ή όποια τήν 
μολύνει»' καί ό Αριστοτέλης: «Εις πάσαν ζήτησιν 
τής Αλήθειας δέον Όλον θεωρήσαι»' καί ό Ρα- 
πιντρανάθ Ταγκόρ: « Ο άκάματος ήθικός άγών
κατασκευάζει γεφύρας πρός τήν τελειότητα»' καί 
ό Γκαϊτε: «Ό  ένσυνειδήτως πίπτων εις τόν άγώ- 
να τού Αγαθού προσεγγίζει τό τέλειον»' καί ό 
Ηράκλειτος: «"Ηθος άνθρώπω Δαίμων (Θεός)»  
κ.ά. Ή άντιπαραβολή πείθει τόν φίλον τής λογι
κής διά τήν τεραστίαν έλΕιν τήν όποιαν άσκεϊ ή 
δύναμις τής σοφίας πρός τήν άληθή Ζωήν, ένώ 
τά ψελλίσματα τών άσοφων οδηγούν πρός τόν 
Θάνατον.
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ΤΟ Π ΡΟ Β Λ Η Μ Α  TOY ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΤΗΣ Ε Π ΙΒ ΙΩ ΣΕ Ω Ν  ΤΗΣ Ψ Υ Χ Η Σ  
Κ Α Ι ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ ΑΓΚΡΙΩ ΤΗ
Έπιτ. Συμβ. τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος).

5. Ή  διπλή αίωνιότης.

Μετά την κρι'σιν, ή διπλή αίωνιότης, ό Παράδεισος καί 
ή Κόλασις.

Άναλόγως τών πράξεων ενός έκαστου θά έκδοθή καί 
ή άπόφασις τοϋ Ύπερτάτου Κριτοϋ.

Βραθεϊον καί παράδεισος, ήτοι αιώνια ευτυχία δΓ ε
κείνους πού έπραΕαν τά καλά έργα, Κόλασις ή αιώνια θλί- 
ψις δΓ έκείνους πού έπραΕαν τό κακόν.

Κατά τάν Ίω. τόν Χρυσόστομον, όταν λέγή ή Γραφή 
«κόλασις», θέλει νά περιγράψη τήν κατάστασιν τής ψυχής 
πού εύρίσκεται μακράν τοϋ Θεού καί τών άγαπημένων της 
άγαθών τής γής. Τύψεις φοβεροί θά κατατρώγουν τήν ψυ
χήν. Θά φλέγεται άπό τά παλαιό της πάθη, τά όποια δέν 
θά ήμπορή πλέον νά ίκανοποιήση. Θά εύρίοκη δέ μέσα της 
ή καταδικασμένη ψυχή τόν σκώληκα πού δέν τελευτά, όπως 
λέγει ό Κύριός μας, ό όποιος μετεχειρίσθη φράσεις έΕαι- 
ρετικώς Ζωηρός διά νά περιγράψη τήν φοβερόν κατάστα- 
σιν τής άπολεσθείοης ψυχής.

'Αποτελεί πλάνην όλεθρίαν, τό νά διδάσκεται καί νά 
πιστεύεται, ότι αί ψυχαί τών άσεθών περιπίπτουν εις μίαν 
κατάστασιν ληθάργου, ή άναισθηαίας, δηλαδή εις πλήρη έλ- 
λειψιν συνειδήαεως.

Ή  Αγία Γραφή διδάσκει άκριβώς τό άντίθετον.
Είναι δέ άΕιοσηιμείωτον, ότι κανείς Απόστολος δέν 

ώμίλησε τόσον κστηγορηματικώς περί «κολάσεως», όσον ό 
Κύριος ήμών.

6. Ποια είναι ή ζωή είς τόν ουρανόν.

Ή Χριστιανική Θρησκεία καίτοι χειραγωγεί τάς έλπί- 
δας μας, όπως καμμία όλλη θρησκεία, έν τούτοις δέν έχει 
τήν άΕίωσιν νά μεταθάλη τήν πίστιν είς γνώσιν. Ό  Από
στολος Παύλος, όταν άνηρπάγη είς τόν τρίτον Ούρανόν, ό
πως γράφει είς τήν Α' πρός Κορινθίους Επιστολήν του 
(Κεφ. β ) ,  όταν έδοκίμααε νά περιγράψη έκεϊνα τά όποια 
είδε καί ήκουσεν, αισθάνεται τήν άνεπάρκειαν τής γλώσσης 
του καί περιορίζεται είς τριπλήν άρνησιν καί γράφει:

« Εκείνα τά όποια οφθαλμός δέν είδε καί οΰς δέν ήκου- 
σε καί έπί καρδίαν άνθρώπου δέν άνέθησαν, τά όποια ό 
Θεός ήτοίμασεν είς τούς άγαπώντας αύτόν».

(Α ' Κορινθίους β 9)
Ό  Εύαγγελιστής Ιωάννης βλέπει είς τήν νήσον Πάτμον 

όραμα θεαπέσιον, τήν πάλιν τήν άγίαν καταβαίνουσαν άπό 
τοΰ ούρανοΰ, όπου αί διαμοναί τών εύσεβών, καί προσπα
θεί νά τήν περιγράψη, άναφέρων όλους τούς πολυτίμους 
λίθους (Αποκαλ. κα' 9 — 27).

Δυστυχώς, τό άνθρώπινον λεΕιλόγιον είναι πολύ πτω
χόν διά τά πράγματα τοΰ Οΰρανοΰ.

"Αν έρευνήσωμεν μέ πνεύμα ταπεινώσεως καί μέ πί- 
στιν είς τήν Αγίαν Γραφήν, κυρίως είς τάς έπιστολάς τού 
'Αποστόλου Παύλου καί είς τήν Άποκάλυψιν, θά εϋρωμεν 
ώρισμένα στοιχεία άπό τά όποια θά δυνηθώμεν νά έΕαγά- 
γωμεν ώρισμένα συμπεράσματα διά τήν Ζωήν τής ψυχής είς 
τόν Ούοανόν.

Όπως μάς άπσκαλύπτει τό βιβλίον τής Άπακαλύψεως

ή διαμονή τών εύοεβών είναι πόλις άϋλος μέ οδούς, μέ 
οικίας, μέ κατοίκους πού συΖοϋν.

Η Ζωή δέ εκείνη δέν θά είναι Ζωή μονοτονίας καί 
άπραΕίας, διότι τότε θά ήτο πράγματι τόπος δυστυχίας. Ή  
αίωνιότης δέν είναι κάτι τό στάσιμον καί τό τελματώδες, 
όπως μερικοί νσμίΖουν. Έάν ό Παράδεισος ήτο τόπος οκνη
ρίας, ή όποια θά συνεχίΖετο έπ' άπειρον, πράγματι θά ήτο 
τόπος δυστυχίας. Τούναντίον. είναι Ζωή καί δράσις ύπέ- 
ροχος, τόσον ποιστικώς, όσον καί ποσοτικώς. Ό  νοΰς άνα- 
γεννάται καί τελειοποιείται. Ή  καρδία πλημμυρίζεται άπό 
αισθήματα λεπτά καί άγνά. Ή θέλησις άκούραστος τείνει 
πρός τό άγαθόν, ή δέ ήθική έλευθερία άνορθώνεται καί γι
γαντώνεται. Δέν είναι πλέον κάλαμος εύθραυστος. Ή γνώ- 
σις φθάνει είς τό τέλειον. Τά αινίγματα τής Ζωής διαλύ
ονται ώς ομίχλη. Αί άμφιβολίαι καταπαύουν. Τά άκατανόη
τα μυστήρια πού μάς έβασάνιΖον έδώ είς τήν γήν άποκα- 
λύπονται ήλιου φαεινώτερον. "Ολη ή πνευματική μας δίψα 
ικανοποιείται.

Τό πνεύμα μας, πού έδώ εύρίσκεται είς νηπιώδη κα- 
τάστασιν, έκεί άναπτύσσεται είς ύπέρτατον βαθμόν. Ό χι μό
νον δέν άποκλείεται, άλλά τούναντίον όλα συνηγορούν ότι 
είς τήν άλλην Ζωήν θά άπασχολούμεθα μέ ύψηλάς πνευ
ματικός άσχολίας κατά πολύ όνωτέρας τής παρούσης Ζω
ής. Τό ώραϊον καί τό άληθές είναι πολύ στενά συνδεδε- 
μένα μέ τό άγαθόν, ώστε νά μή άποχωρίΖωνται ποτέ. Ή  
μέλλουσα Ζωή δέν άποκλείει τήν άνάπτυΕιν είς τόν τελειό- 
τερον βαθμόν όλων μας τών ικανοτήτων. Εκείνο τό όποιον 
είναι βέβαιον, όπως μάς βεβαιώνει ό Απόστολος Παύλος, 
είς τήν άλλην Ζωήν μία μόνον άρετή έκ τής γής αύτής πα
ραμένει, ή άγάπη.

Ή τελεία έπικοινωνία μέ τόν Θεόν καί μέ τούς άδελ- 
φούς μας, ή άγάπη είς τήν πληρότητα τής καθαρότητός της 
καί τής δυνάμεώς της θά είναι πάντοτε ό έΕέχων χαρακτήρ 
τής Ζωής τών έκλεκτών τοΰ Θεού είς τήν άλλην Ζωήν.

Εκεί ή πίστις παύει, διότι έκεϊνο πού έδώ πιστεύομεν 
έκεί θά τό γνωρίΖωμεν έΕ όλοκλήρου. Η έλπίς καταργεϊται, 
διότι έκεϊνο πού έδώ έλπίΖαμεν έκεί θά τό κατέχωμεν. Ό  
παράδεισος είναι μία μεγάλη κοινωνία τής όποιας τά μέλη 
συνδέονται μέ άρρήκτους δεσμούς άγάπης.

Μ ί α  μ ό ν ο ν  γ λ ώ σ σ α  ά κ ο ύ ε τ α ι  
έ κ ε ί .  Καί αύτή είναι ή γ λ ώ σ σ α  τ ή ς  ά γ ά 
π η ς .  Κύματα Θείας άγάπης έκκινοΰν άπό τόν θρόνον 
τής χάριτος, διαπερνούν καί Ζωογονούν τούς πάντας.

Ή π ί σ τ ι ς  ε ί ς  μ ί α ν  α ι ώ ν ι ο ν  Ζ ω ή ν  
τ ή ς  ψ υ χ ή ς  άποτελεϊ διά τόν άνθρωπον έ ν α  
β α σ ι κ ό ν  ή θ ι κ ό ν  κ ί ν η τ ρ ο ν  καί μίαν μ ε- 
γ ά λ η ν  π α ρ η γ ο ρ ι ά ν ,  ύπό τήν εύρυτέραν καί βα- 
θυτέραν έννοιαν.

Εκείνος πού δέν πιστεύει ότι ύπάρχει συνέχεια Ζωής, 
Ζωή άνωτέρα καί τελεία, έκεϊνος πού άρνεϊται τήν έπιβίω- 
σιν τής ψυχής άκρωτηριάΖει τήν πνευματικήν του Ζωήν καί 
τραυματίζει θανοσίμως τήν ήθικήν του Ζωήν.

"Αν δέν ύπάρχη μέλλουσα Ζωή, τότε ή παρούσα Ζωή 
άποβαίνει μία φρικτή άπάτη.

"Αν δέν ύπάρχη τό διαρκές καί τό αιώνιον, τότε τό 
προσωρινόν καί τό έφήμερον τής παρούσης Ζωής δέν είναι 
τίποτε.

Έάν ό άνθρωπος ήτο προσωρινός μόνον καί έφήμερος

(Συνέχεια σελ. 237)
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ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών

TO ΑΙΜΑ

ΗΤΑΝ Ο Μ ΙΚ Ρ Ο Τ Ε Ρ Ο Σ  αδελφός μας, — έ
κλεινε ό Παναγιώτης μιά σειρά άπό εννέα 

αγόρια καί κορίτσια, —καί χωρίς νά είμαι ό πρω
τότοκος, τόν πέρναγα περισσότερ' άπό δέκα χρό
νια. Ήμουνα κι ό δεύτερος δάσκαλός του κάθε 
βράδυ, σκόλη - καθημερινή, τις τρεις τελευταίες 
τάζεις τοΰ δημοτικού, καί ατούς έλέγχους του 
μέ τούς καλούς βαθμούς εύκολα εΰρισκες βα
θμολογημένη καί τή δική μου έπιμονή. Μά ό Πα
ναγιώτης δέ λογάριαζε τίποτα. "Ηταν ό μικρό
τερος τού σπιτιού. Κ' έμοιαζε μέ άδύναμο καί 
τρομαγμένο ζώο, πού κάποτε τό χτυπήσανε κι 
άπό τότε μυρίζεται γύρω του παγίδες, περνάει 
σέ κάποια άπόστασι άπό τά πόδια μας ή άπό τά 
βήματά μας καί είναι πάντα έτοιμο ν' άμυνθή. 
Είχαμε, χρόνια τώρα, θυμάμαι, ατό σπίτι έναν κα- 
τάμαυαρο καί πολυχαϊδεμένο γάτο. Μιά μόνο φο
ρά τόν έκλώτσησε ό πατέρας μου καί μέ τήν κλω
τσιά έκείνη έγραψε γύρω του έναν κύκλο κινδύ
νου. Ό  γάτος έζησε κοντά μας δέκα σχεδόν χρό
νια, άλλά δέν έπλησίαζε ποτέ τόν πατέρα. Μύ
ριζε κ' έβλεπε πάντα τόν κύκλο τοΰ κινδύνου.

Μά ό Παναγιώτης δέν είχε ένα μόνο τρόμο 
ή μιά άντιπάθεια. "Εμενε μακριά άπ' όλους μας, 
σέ άπόστασι άπ' όλα τά πόδια κι’ άπ' όλα τά χέ
ρια. Δέν Εεχώριζε άνθρώπους, δέν είχε συμπά
θειες, δέν έδειχνε έμπιστοσύνη σέ κανέναν. "Η
ταν έν' άγρίμι πού τότρεμαν όλοι ατό οπίτι καί 
πιό πολύ ή μητέρα μου, πού ώστόσο δέ μάς είχε 
μεγαλώσει μέ πολλά χάδια. "Οταν ό Παναγιώ
της έλειπε ατό σχολείο, τό σπίτι ήσύχαζε κ' ή 
μητέρα μου γαλήνευε καί νόμιζε πώς είχε περά
σει ή καταιγίδα. Κι όταν άδιαθετοΰσε κι άπουσία- 
ζε άπ' τό σχολείο, ό δάσκαλός του εϋρισκε τό 
έπάγγελμά του λιγώτερο κουραστικό καί έπικίν- 
δυνο.

Διήγημα

"Ηταν ό Παναγιώτης ένα μικρόσωμο καχε- 
κτικό παιδί, πού δέν μπορούσε νά καθήση πολλή 
ώρα στήν ίδια θέσι καί μέ τή ματιά του, πού δέν 
έμενε ποτέ σταθερή σ' ένα σημείο, έδειχνε πάν
τα μιάν ύποψία, μιάν άνησυχία πού συχνά δέν 
τήν έπρόσεχαν οί άλλοι, έναν τρόμο κάποτε, πού 
φαινόταν ολωσδιόλου άδικαιολόγητος μέσα στήν 
ειρήνη καί στήν άσφάλεια τού πατρικού μας σπι
τιού.

— Μήν τό Εεσυνερίζεστε, μάς έλεγε ή για
γιά μου καί μάς παρακαλοΰσε νά είμαστε μαζί 
του έπιεικεϊς. Μικρό είναι καί νευρικό.

Καί σέ κάθε άταΕία τοΰ Παναγιώτη, άντί νά 
θυμώση καί νά βάλη τις φωνές, έπεφτε σέ 6α- 
θειά συλλογή. Κι όλο κοίταζε τόν έγγονό της 
χωρίς νά τοΰ κάνη τήν παραμικρότερη παρατή- 
ρησι, κι όλο τού γλύκαινε τή ματιά της χωρίς νά 
λέη σέ μάς τίποτα, χωρίς νά θέλη νά μάθη άν 
έφταιγε γιά τή ζημιά πού είχε γίνει ατό μπουφφέ, 
γιά τό γλυκό πού έλειπε άπό τό βάζο ή γιά τά 
νεύρα τής μητέρας μου, πού έλεγε πώς όλοι έ- 
μεϊς μαζί δέν τήν είχαμε κουράσει, γιά νά μας 
άναστήση, όσο ό Παναγιώτης. Κ' ή γιαγιά όλο 
καί γλύκαινε τή ματιά της όταν κοίταζε τόν Πα
ναγιώτη, σά νά τοΰ τά συγχωρούσε όλα, σά νά 
τοΰ τά έδινε όλα, μά όλα καί όσα δέ θά μπορούσε 
νά διεκδικήση ποτέ, όλα, όλα, πέρα γιά πέρα, για 
νά μήν ύπάρχη τίποτα σάν άντίστασι ή σάν έμπό- 
διο στόν Παναγιώτη. Καί δέν έδινε πολλές έΕη- 
γήσεις σέ μας τούς άλλους ή γιαγιά. Μόνο μάς 
έλεγε συχνά καί χαμηλόφωνα ,σά διάγνωσι πού 
δέν πρέπει ν' άκουστή άπό πολλούς, έΕω άπό 
τόν οικογενειακό κύκλο, σάν έπικίνδυνο ή δυσ
φημιστικό μυστικό:

— Μήν τό Εεσυνερίζεστε. Μικρό είναι άκόμα 
καί νευρικό.
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Τίποτ άλλο, τίποτα περισσότερο. Ίσως για
τί ήξερε πώς τό αγρίμι εκείνο δέν είχε ανάγκη 
άπό άλλη, άπό καμμιά ύπεράσπισι. "Ισως όμως 
γιατί φοβόταν μήπως ή μεγαλύτερη στοργή της
μάς έκανε πιό σκληρούς κι ασυμβίβαστους.

** *
Τό μεσημέρι εκείνο, όταν μαζευτήκαμε, με

γάλοι καί μικροί, ατό σπίτι καταλάβαμε πώς κάτι 
δυσάρεστο είχαν νά μάς ποΰν οί γυναίκες. Ή 
μητέρα μου ήταν χλωμή κι άπό τήν έλαφρή κοκ
κινίλα τών ματιών της μάντευες πώς είχε κλά- 
ψει.

Περιοσότερο ανησύχησε ό πατέρας, πού 
μπαίνοντας ατό σπίτι είδε ένα κομματάκι άπό 
πένθιμο φάκελο. Καί μέ αγωνία ρώτησε:

— Ποιος; Δικός μας;
Ή μητέρα μου τόν ήσύχασε μέ τήν αταρα

ξία της. Καί μέ τήν ήρεμία τού άνθρώπου πού 
δέν έχει ν' άναγγείλη κανένα μεγάλο δυστύχημα 
τού είπε:

Ό  Κώστας μάς άφησε χρόνους. "Ηρθε 
γράμμα άπό τό Προξενείο.

Ό  πατέρας μου άναστέναξε μέ άνακούφισι 
καί δέν βρήκε νά πή ούτε δυό λόγια. Κ ’ ένώ προ
χωρούσε σιωπηλός νά καθήση, άκούστηκ' ένας 
λυγμός. Γυρίσαμε τρομαγμένοι κ’ έμείναμε άφω
νοι: ό Παναγιώτης, πεσμένος μπρούμυτα στόν 
καναπέ, έκλαιγε. Καί τό κλάμα του δέν είχε πεί
σμα ή άπειλή. "Ηταν πόνος πού μέ κόπο είχε κρα- 
τηθή άρκετή ώρα. "Ηταν θρήνος άργός καί βα
ρύς, πού άνέβαινε άπό πολύ βαθιά, άπό πολύ 
μακριά.

Κανείς δέν έτόλμησε νά τόν πλησιάση. Καί 
κανείς δέν έτόλμησε νά τού πή κάτι. Σταθήκαμε 
λίγο όρθιοι καί άκίνητοι, λές καί είχαμε άκούσει 
αύστηρό παράγγελμα, —τό παράγγελμα πού σαλ
πίζει ή ιερή σιωπή ή ό άτομικός, ό άπαραβίαστος 
θρήνος,— κ' έπειτα, μέ μικρά καί διακριτικά βή
ματα, περάσαμε στήν τραπεζαρία. 'Έμεινε μαζί 
του μόνο ή γιαγιά. Κι όταν έπαψε ν' άκούγεται 
άπό τήν πλαγινή κάμαρα ό θρήνος, ό πατέρας 
ρώτησε σά νά συνέχιζε κουβέντα πού έκανε μό
νος του καί δέν κατάφερε νά τήν κρατάη στό 
δρόμο τής λογικής:

— Μά ήξερε πώς ό μακαρίτης ήταν θείος
του;

— Θά τάκουσε καμμιά φορά στις κουβέντες 
μας, άποκρίθηκε ή μητέρα μου. Καί σέ λίγο:

— Είχε δη ποτέ φωτογραφία του;
— Δέν ύπάρχει καμμιά.
— Περίεργο!
Κι ό πατέρας μου στάθηκε έπάνω άπό τό 

πιάτο του συλλογισμένος. Έψαχνε νά βρή τήν 
αιτία τών λυγμών τού αγριμιού έκείνου κι ολοένα 
προχωρούσε ο’ έναν κύκλο συλλογισμών πού τόν 
ξεμάκραιναν άπό τήν πείρα του κι άπό τά συμ- 
περάσματά του, πού τά πίστευε στέρεα κι απρό
σβλητα έπειτ’ άπό τό μεγάλωμα έννέα παιδιών. 
Ό  Κώστας ήταν άδελφός τής μητέρας μου. Από 
μικρός άναγκάστηκε νά ξενιτευτή στήν Αμερι
κή καί δέν είχε στείλει οϋτ’ ένα γράμμα. Κάθε 
πέντε, δέκα χρόνια, μαθαίναμε άπό φίλους κι άπό 
γνωστούς ότι ζή κ' έργάζεται σέ κάποια μικρή 
πόλι, κοντά στό Σικάγο. Ποτέ όμως δέν ήρθαν 
ειδήσεις άπό τόν ίδιο. Τόν είχαμε ξεγράψει. Κ· 
όν ή γιαγιά μου δέν ήθελε νά τόν ξέρη γιά παιδί 
της, ή μητέρα μου, πού δέν τόν θυμόταν καί δέν 
τόν είχε δή ούτε σέ φωτογραφία, τόν πόναγε, 
βέβαια, πολύ λιγώτερο. "Ηταν πιά ένας ξένος. 
Καί τ ’ όνομά του πέρναγε στις κουβέντες μας 
κάθε πέντε - δέκα χρόνια μαζί μέ τ άλλα, μαζί μέ 
τόσα άλλα ονόματα. Μόνο ή γιαγιά είχε ατά μά
τια της τήν εικόνα του, άόριστη καί σβησμένη άπό 
τά χρόνια. Μά δέν τή ζωντάνευε ποτέ μέ τή στορ
γή ή μέ τήν νοσταλγία της. Δέν τή δυνάμωνε ούτε 
μέ τήν όργή της.

Ένας ξένος πιά, ένας ξερριζωμένος, πού 
δέν είχε μείνει ούτε στή μνήμη τών δικών του. Κι 
όμως ό Παναγιώτης δέν ήρθ’ έκεϊνο τό μεσημέρι 
στό τραπέζι. Κι ό θρήνος του, πού τόν νομίζαμε 
σβησμένον, άκουγόταν, κάθε πού άνοιγε ή πόρτα, 
σιγανός κι άσταμάτητος, σάν ψίθυρος, σάν άδύ- 
νατη φωνή πού ήθελε σέ κάποιους νά μιλήση καί 
μέ κάποιους νά συνεννοηθή.

Μήπως γι' αύτή τή φωνή έμενε κ' ή γιαγιά 
κοντά του;

"Εξη ώρες άνάκρισι άπό τούς προϊστα
μένους του καί τελικά τήν ίδια τή θέσι 
του—απολύθηκε μέσα σέ 24 ώρες —  στοί

χισε στόν γοητευτικό "Αγγλο αστυνομικό 
έπιθεωρητή Μπράϊαν Μακκόννελλ ένα α
θώο φλέρτ μέ τήν «ΜΙς Κόσμος» Μάρτζο- 
ρυ Ούάλλας.

Δέν έπεσε δμως καί τόσο άδοξα: ή 
Ιθχρονη καλλονή δχι μόνο δέν δυσαρεστή- 
θηκε άπό τήν στενή πολιορκία της άπό 
τόν ωραίο άστυνομικό, άλλά και άνταπο- 
κρίθηκε μέ έκδηλη θέρμη.

Συνέβη σέ μιά περιοδεία τής βασίλισσας 
τής όμορφιάς στήν μικρή πόλι Χάνθ τοΰ 
Κέντ, δπου οί τοπικές άρχές τής είχαν 
στείλει τόν Μπράϊαν γιά σωματοφύλακα.

Τό «σκανδαλάκι» ξέσπασε δταν ό άστυ- 
νομικός, πού άκολουθοδσε τήν Μάρτζορυ 
σάν σκιά, φροντίζοντας νά βρίσκεται διαρ
κώς πολύ πιό κοντά της άπό δσο έπέβαλε 
ή άποστολή του, έδωσε καί πήρε άπό τήν

«προστατευομένη» του ένα - δυό φιλιά στά 
κλεφτά.

Αύτή ή «ύπηρεαιακή παρατυπία» δέν 
πέρασε άπαρατήρητη. Καί τό κακό φούν
τωσε, δταν στό έπίσημο πρός τιμήν τής 
Μάρτζορυ γεύμα στό δημαρχείο, δ κ. έπι- 
θεωρητής έκαμε δλόκληρη φασαρία γιά ν’ 
άλλάξη τή σειρά τών θέσεων καί νά μπο- 
ρέση νά καθήση στό πλευρό της.

Ρίχνοντας λάδι στή φωτιά, έκείνη δέν 
έκαμε τίποτα γιά  νά κρύψη τά αίσθήματά 
της γιά τόν φύλακα - άγγελό της καί άρ- 
κετοί παρακαθήμενοι τήν άκουσαν νά τόν 
άποκαλή «Μπράϊαν, άγάπη μου».

"Ολα αότά έκαμαν σωστό θηρίο τόν δή
μαρχο, πού τελικά «έφαγε» τόν ώραΐο κ. 
έπιθεωρητή. . .
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ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 
Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Ν

ΣΠ.  Ζ Ο Μ Π Α Ν Α Κ Η
Δ / ρος Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Ρώμης 
Σ υ μβού λ ου  Δημοσίων Σχέσεων

Τό ραδιόφωνον χρησιμο
ποιείται εις μεγάλην κλί
μακα και ύπό τής ’Αστυ
νομίας, διότι παρουσιάζει 
πολλά πλεονεκτήματα εξ 
άπόψεως Δημοσίων Σχέ
σεων. Κατ’ αρχήν, τό «μή
νυμα» δύναται νά μεταδο- 
θή εϊς οίονδήποτε χώρον

ένθα εόρίσκεται τό άτομον. 
’Επίσης τό μεταδιδόμενον 
«μήνυμα» δεν έπιβάλλεται 
εις τον ακροατήν, διότι 
ούτος «άνοίγει» τό ραδιό- 
φωνον όταν τό έπιθυμή συ
νήθως εις ώρας άναπαύ- 
σεως καί ψυχαγωγίας.

(Συνέχεια έχ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)
Ό  προφορικός λόγος χρησιμοποι

είται ευρέως ύπό των φορέων των 
Δημοσίων Σχέσεων, τούτο δέ καθόσον 
διά τού προφορικού λόγου έπιτυγχά- 
νεται ή έπικοινωνία διπλής κατευ- 
θύνσεως καί δημιουργοΰνται αί προ
ϋποθέσεις διαλόγου, ό όποιος είναι έκ 
των βασικών στοιχείων Δημοσίων 
Σχέσεων.

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπά
γονται κυρίως αί διάφοροι συγκεν
τρώσεις, αί διαλέξεις, τα «πάνελς», 
τά σεμινάρια, αί συσκέψεις στρογγυ
λές τραπέζης, ή συνέντευξις τύπου 
(πρές κόνφερανς), τό γραφεΐον τών 

όμιλητών κ.λ.π. Κατωτέρω θά περι- 
γράψωμεν τά κυριώτερα μέσα τά ύ- 
παγόμενα είς τήν κατηγορίαν τού 
προφορικού λόγου.
1. Διάφοροι Συγκεντρώσεις.

Ε  Ν ΑΛΛΟ ΜΕΣΟΝ υπαγόμενου 
^  είς τήν κατηγορίαν ταύτην εί

ναι αί διάφοροι συγκεντρώσεις, είς 
τάς όποιας λαμβάνουν μέρος είτε μό
νον άστυνομικοί, είτε όμάδες τού κοι
νού είς τά πλαίσια ώρισμένων πρωτο
βουλιών άναληφθεισών ύπό τής ’Α
στυνομίας.

Είς τάς συγκεντρώσεις μεταξύ τών 
άστυνομικών συζητοΰνται έκτός τών 
ύπηρεσιακών θεμάτων καί τρόποι 
προβολής τού έργου τής ’Αστυνομίας 
καί καταστρώνονται προγράμματα, 
διά τών όποιων οί άστυνομικοί θά ά- 
πσβούν καλοί φορείς Δημοσίων Σχέ
σεων.

"Οσον άφορά τάς συγκεντρώσεις 
είς τάς όποιας λαμβάνουν μέρος δμά- 
δες τού κοινού αύται έχουν ώς σκο
πόν των τήν πληροφόρησιν αύτοΰ 
έπί ώρισμένων θεμάτων, π .χ. τροχαί
ας, τουρισμού κλπ. ώς καί τήν έπίτευ- 
ξιν ώρισμένων κοινωνικών σκοπών.

Τέλος, είς τάς συγκεντρώσεις συμ- 
περιλαμβάνονται καί τά σεμινάρια,

τά όποια έχουν έκπαιδευτικόν χαρα
κτήρα , άποσκσποΰν δέ νά ένημερώ- 
σουν τούς άστυνομικούς έπί τών νεω- 
τέρων Ιπαγγελματικών καί έπιστη- 
μονικών έξελίξεων. Είς τά προγράμ
ματα τών ώς άνω σεμιναρίων· περι
λαμβάνονται καί εισηγήσεις έπί θε
μάτων Δημοσίων Σχέσεων.

2. Συσκέψεις Στρογγύλης 
Τραπέζης.

Η ΣΓΣΚΕΨΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ 
τ ρ α π έ ζ η ς  (Round - Table 

Conference) έχει σκοπόν νά συγκεν- 
τρώση μίαν δμάδα άνθρώπων, οί ό
ποιοι ύπό τήν καθοδήγησιν ένός προ
έδρου συζητούν έν θέμα καί καταλή
γουν είς ώριαμένα συμπεράσματα. 
Ό  άριθμός τών λαμβανόντων μέρος 
είς τήν συζήτησιν κυμαίνεται άπό 3 
έως 7 πρόσωπα.
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Τό μέσον τούτο χρησιμοποιείται 
ύπό τής, ’Αστυνομίας κατά τήν διάρ
κειαν σεμιναρίων καί γενικώς διαφό
ρων συγκεντρώσεων. ’Επίσης, συχνά 
δργανοϋνται συσκέψεις στρογγυλής 
τραπέζης υπό έκπροσώπων της κοι
νωνικής ζωής, ϊνα συζητηθή ύπό ει
δικών έν θέμα τό όποιον εύρίσκεται 
ύπό τό φώς τής δημοσιότητας είτε γε
νικώς άπασχολεί τό κοινωνικόν σύ- 
ναλον, π .χ . τό θέμα τής έγκληματικό- 
τητος. Εις πολλάς έκ των τελευταί
ων ώς άνω συσκέψεων στρογγύλης 
τραπέζης μετέχουν καί έκπρόσωποι 
τής ’Αστυνομίας.

3. Γραφεΐον των όμιλητών.

ΤΓ 0  ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΗ-
-*■ ΤΩΝ (Speakers’ Bureau) έν- 

ταΰθα έχει σκοπόν νά έξεύρη καί έκ- 
παιδεύση άστυ νομικούς, οί όποιοι 
διαθέτουν τά κατάλληλα προσόντα 
διά νά έκφωνοΰν λόγους εις διαφό
ρους περιστάσεις. Οϋτω τό γραφεΐον 
τούτο, έχον έπικεφαλής τόν κατάλλη
λον ’Αξιωματικόν, συναπαρτίζεται 
άπό ταλαντούχους άλλά καί είδικώς 
έκπαιδευμένους άστυνομικούς, οί ό
ποιοι όμιλοΰν ένώπιον συγκεντρώσε
ων πολιτών όργανουμένων ύπό τής 
’Αστυνομίας.

Αί συγκεντρώσεις αύται έχουν ώς 
σκοπόν των κατ’ άρχάς νά παράσχουν 
πληροφορίας πρός τό κοινόν έπί δια
φόρων θεμάτων. Πολλάκις δμως, διά
φορα Σωματεία ή καί Φιλανθρωπικά 
Ιδρύματα προσκαλοΰν είς τά πλαίσια 
συγκεντρώσεων ή κατά τήν διάρκειαν 
έξορμήαεων (campaigns) μέλη τού 
γραφείου τούτου δπως άναπτύξουν 
διάφορα θέματα σχέσιν έχοντα με 
τάς προσπάθειας τάς όποιας καταβάλ
λουν έπ’ ώφελεία τού κοινωνικού συ
νόλου. Ούτως άστυνομικοί άναπτύσ- 
σουν θέματα άναφερόμενα π.χ. είς 
τήν πρόληψιν τών άτυχημάτων, τήν 
καταπολέμησιν τής έγκληματικότη- 
τος καί τών ναρκωτικών, τήν προ
στασίαν τής νεότητάς κλπ. Ό  δμιλη- 
τής δέν άρκεΐται μόνον είς τό νά πλη
ροφόρηση τό άκροατήριόν του έπί τού 
θέματος τό όποιον πραγματεύεται άλ
λά μετά τό πέρας τής όμιλίας του ά
παντα είς διάφορα έρωτήματα καί δι
εξάγει συζ,ήτησιν μετά τού ακροατη
ρίου.

’Επίσης μέλη τού ώς άνω γραφείου 
έμφανίζονται άπό τής τηλεοράσεως 
καί τού ραδιαφώνου κατά τήν διάρ
κειαν έκπομπών, συσκέψεων στρογύλ- 
λης τραπέζης, «πάνελς» κ.λ.π.

Γ. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

Ό  φορεύς τών Δημοσίων Σχέσεων 
είς τήν ’Αστυνομίαν χρησιμοποιεί καί 
τά όπτικοακουστικά μέσα, ήτοι. τά 
τρία μαζικά μέσα έπικοινωνίας (mass 
media) ραδιόφωνον, τηλεόρασιν, κι
νηματογράφον, ώς έπίσης καί άλλα 
δύο τά όποια έχουν μικροτέραν άκτΐ- 
να δράσεως, δηλαδή τό τηλέφωνον

καί τά θετικά φίλμς τών 35 m.m 
film strips (φ ιλμ  στρίπς) καί σλά- 
ιντς (διαφάνειαι).

1. Ραδιόφωνον.

HP Ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ χρησιμοποι- 
-*■ εΐται είς μεγάλην κλίμακα καί 

ύπό τής ’Αστυνομίας, διότι παρουσιά
ζει πολλά πλεονεκτήματα έξ άπό- 
ψεως Δημοσίων Σχέσεων. Κατ’ άρ- 
χήν, τό «μήνυμα» δύναται νά μετα- 
δοθή είς οίονδήποτε χώρον ένθα εύ- 
ρίσκεται τό άταμον. Έπίσης τό μετα- 
διδόιμενον «μήνυμα» δέν έπιβάλλεται 
είς τόν άκροατήν, διότι ούτος «άνσί- 
γει» τό ραδιόφωνον δταν τό έπιθυμή

συνήθως είς ώρας άναπαύσεως καί 
ψυχαγωγίας.

Τό ραδιόφωνον έπίσης δέν έπιβάλ- 
λει τάς άπόψεις του διά τής είκόνος, 
άλλά υποβάλλει ταύτας, κατά τρόπον 
έντεχνον διά τών ήχων. Τούτο άπο- 
βαίνει γενεσιουργός αιτία μιας προ
σωπικής έπικοινωνίας, ή όποια παρέ
χει είς τόν άκροαπήν τήν αυταπάτην 
τού προσωπικού διαλόγου μετ’ αυτού 
καί δημιουργεί κλίμα οίκειότητος. 
Τό γεγονός δτι είς τήν ραδιοφωνικήν 
έκπαμπήν ύφίσταται τό στοιχεΐσν τού 
διαλόγου καί τής οίκειότητος δικαιο
λογεί τήν είς εύρεΐαν έκτασιν χρησι- 
μοποίησιν τού ραδιόφωνου ώς μέσου 
Δημοσίων Σχέσεων. Τέλος, ή ανθρώ

πινη φωνή δύναται νά δημιουργήση 
προϋποθέσεις αί δποΐαι ένισχύουν τήν 
δημοσίαν κατανόησιν καί έπιδσκιμα- 
σίαν, ή μεταφορά δέ καί ή έγκατά- 
στασις τού ραδιοφώνου δέν δημιουρ
γεί προβλήματα, ώς συμβαίνει μέ τήν 
τηλεόρασιν, διότι τούτο είναι εϋχρη- 
στον καί μεταφέρεται εύκόλως.

Ή  χρηαιμοποίησις τού ραδιοφώ
νου καί ώς μέσου Δημοσίων Σχέσεων 
είς τήν ’Αστυνομίαν δύναται νά λά- 
βη τάς άκολούθους μορφάς.

Έ ν πρώτοις, τά δελτία τύπου, τά 
όποια άποστέλλονται είς τάς έφημε- 
ρίδας καί τά περιοδικά, άποστέλλον- 
ται καί είς τό ραδιόφωνον. ’Επίσης 
τό ραδιόφωνον δύναται νά χρησιμο-

Ανδρες τού F .B . I .  παρακολου«οΟντε€ σεμινάριον δημοσίων σχέσεων.
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ΠΛΗΓΜΑ
mu toy Ernrior και
Ι 1 Ε 8 Ν 0 Π  K O M M O Y N I I l f O T

Ε Ξ Η Ρ Θ Ρ Ω Θ Η  
Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ 
Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  
TOY K.K.E.

'Υπό τής Γεν. Ασφαλείας Α 
θηνών έξηρθρώθη τό δίκτυο 
τοϋ άντεθνικοϋ καί προδοτι
κού Κ.Κ.Ε. καί των έξ αυτοϋ 
έξαρτωμένων συνωμοτικών 
όργανώσεων («Κομμουνιστι
κή Νεολαία Ελλάδας», «Άν- 
τιδιχτατορική ΕΦΕΕ» κλπ. 
Συνελήφθησαν πολλοί ση- 
μαίνοντες κομμουνισταί, τών 
όποιων τά όνόματα άναφέ- 
ρονται έν συνεχείς. Μεταξύ 
αυτών ό Άντ. Άμπατιέλος, 
ό Νικ. Καλούδης, ή ’Αση
μίνα Γιάννου κ. ά. Εις σχετι
κός άνακοινώσεις προς τούς 
δημοσιογράφους, διά την 
νέαν, όντως έκπληκτικήν,έπι- 
τυχίαντής ’Ασφαλείας ’Αθη
νών, προέβη την 19-2-74 ό 
Υφυπουργός παρά τώ Πρωθ
υπουργού κ. Δ. Καρακώστας.

Ό  κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ έτόνισεν 
δτι:

ΠΡΩΤΟΝ: Μεταξύ τών συλλη- 
φθέντων, περιλαμβάνονται καί τρεις 
κομμουνιστοσυμμαρϊται, οί δποϊοι εί- 
σήλθον λάθρα στήν Ελλάδα καί εί
χαν σαν κυρία άπσστσλή τήν δργά- 
νίωσι καί καθοδήγησι τών παρανό
μων όργανώσεων τής νεολαίας. Αυ
τοί έλαβον μέρος καί στά έκτροπα 
τού Πολυτεχνείου τόν περασμένο Νο
έμβριο. Οί ίδιοι έσχεδίαζαν τήν έπα- 
νάληψιν παρομοίων έκδηλώσεων για 
τδ 4ήμεοο άπδ 17— 20 τού τρέχον
τος μτ/νδς Φεβρουάριου.

ΔΕΓΤΕΡΟΝ: Γιά πρώτη φορά
στήν μακρά καί αιματηρά ιστορία 
τού έθνικοΰ άγώνος, κατά τής έξω
θεν κινουμένης κομμουνιστικής άνα- 
τροπής, έπετεύχθη ή έξουδετέρωσις 
δλοκλήρου τής ήγεσίας τών έν τή 
χώρα παρανόμων όργανώσεων τού 
Κ.Κ.Ε. Έξηρθρώθη δ παράνομος 
μηχανισμός τοΰ Κ-ΚΈ. έν Έλλάδι 
καί συνελήφθησαν τά άνώτατα κα- 
θοδηγητικά στελέχη του, μεταξύ τών 
όποιων περιλαμβάνονται καί οί τρεις 
κομμουνιστοσυμμαρϊται (Ά ντ. Ά μ 
πατιέλος, Νικ. Καλούδης καί Νικ. 
Κουτρουμπάς).

ΤΡΙΤΟΝ: Οί συλληφθέντες έκι- 
νοϋντο μέ πλήρη οίκονομική άνεσι. 
(Άπδ άνευρειθέν σημείωμα τής ήγε- 

■σίας τοΰ Κ .Κ Έ ., προκύπτει δτι σ’

ένα μόνο μήνα διετέθησαν 37.000 
δολλάρια, δηλ. 1.100.000 δρχ.) .

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Ά πδ τδ κατασχε- 
θέν άρχεΐον καί έκ τής συνεχιζομέ- 
νης άνακρίσεως προκύπτει δτι έπήλ- 
θε συμφωνία μεταξύ Κ-ΚΈ. καί 
Άνδρέα Παπανδρέου γιά κοινή δρά- 
σι.

Τδ πλήρες κείμενον τών άνακοι- 
νώσεων τοΰ ύφυπουργοΰ παρά τψ 
Πρωθυπουργψ κ. Δ. Καρακώστα, 
πρδς τούς έκπροσώπους τοΰ Ελληνι
κού καί ξένου Τύπου, έχει ώς έξής:

«Ή Κυβέρνησις είναι εις θέσιν νά 
άνακοινώση σήμερον μίαν μεγόλην έπι- 
τυχίαν εις τόν τομέα τής 'Εθνικής Α 
σ φ α λεία ς  τής Χώρας. Τήν έΕόρθρωσιν 
τοϋ δικτύου άνατρεπτικής δράσεως τοϋ 
ΚΚΕ ,  καί τών έΕ αυτού έΕαρτωμένων 
συνωμοτικών όργανώσεων. Εις χεϊρας 
τής Γενικής Ασφαλείας 'Αθηνών υπάρ
χουν τήν στιγμήν ούτήν τά άδιάσειστα 
τεκμήρια, τά όποια άποδεικνύουν τήν 
ϋπαρΕιν ένός εύρυτάτου σχεδίου δρά
σεως μέ τελικόν σκοπόν τήν άνατροπήν 
τοϋ έθνικοΰ καθεστώτος καί τήν έπιβο- 
λήγ κομμουνιστικής δικτατορίας έν Έ λ 
λάδι.

Ή  έπκτυχία τής Γενικής 'Ασφαλείας 
δέν ύπήρΕε τυχαία. Είναι τό άποτέλε- 
σμα συντόνου έπαγρυπνήσεως καί ά
γρυπνου πσρακολουθήσεως τοϋ πάντοτε 
έν δράσει συνωμοτικού μηχανισμού τών 
δυνάμεων τής άναρχίας καί τής άνατρο- 
πής.

Δέν διέλαθε τής προσοχής τής Κυ· 
δερνήοεως άπό τών πρώτων ήμερών

Είς τάς φωτογραφίας άπένανα: ’Επάνω, τμήμα τοΰ παραανόμου τυπογραφείου, διά τοΰ όποιου έξετυπσΰντσ τά 
παρανόμως κυκλαφοροΰντα έντυπα τοΰ Κ Κ Έ -, τής Κ-ΚΈ. «Όδηγητής» καί. τής «ANTI/ΕΦΕΕ» «Πανσπουδα- 
στική». Διά τών τυπογραφείων έξετυποδντο καί άλλα έντυπα, μπροσούρες, προκηρύξεις, τρικ, άνακοινώσεις κλπ., 
τών προαναφερβέντων παρανόμων κομμουνιστικών όργανώσεων. Κάτω χρηματικόν ποσδν κατασχεθέν είς χεϊρας 
τού Ικ  τών ήγετικών στελεχών τοΰ Κ-ΚΈ. Αντωνίου Άμπατιέλου. Ά παντες οί συλληφθέντες έκινοΰντο μέ πλή
ρη οικονομικήν άνεσιν. Αρκεί νά άναφερθή, δτι έντδς μηνδς μόνον διετέθησαν 37.000 δολ'. δηλαδή 1.100.000 δρχ.
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ποιηθή διά τήν μετάδοσιν μαγνητο
ταινίας μέ τήν περιγραφήν π.χ. μιας 
τελετής πραγματαποιηθείσης εις μίαν 
σχολήν τής Αστυνομίας ή είς μίαν 
ύπηρεσίαν της, είτε μιας συνεντεύξε- 
ως τύπου είτε, τέλος, μιας συγκέν
τρωσε ω; πραγματοποιηθείσης πρώτο- 
βουλίφ αυτής.

Προσέτι ή ’Αστυνομία Ιχει είς τό 
ραδιόφωνον διαφόρους έκπομπάς, 
διά των όποιων μεταδίδονται ειδήσεις 
καί πληροφορίαι περί τής είς τούς 
διαφόρους τομείς τής έθνικής ζωής 
δραστηριότητας της. ’Αϊτό του ρα- 
διοφώνου μεταδίδονται έπίσης καί 
διάφοροι Ανακοινώσεις είς τό κοινόν. 
Είς τήν Χώραν μας έχει έκπομπάς 
είς τό ραδιόφωνον τόσον ή Χωροφυ
λακή δσον καί ή ’Αστυνομία Πόλε
ων.

’Αλλά ή ’Αστυνομία χρησιμοποιεί 
έπίσης τό ραδιόφωνον καί διά σκο
πούς ψυχαγωγίας τού κοινού. Οΰτω 
πολλάκις αί «μπάνται» τής 'Αστυνο
μίας ή χαρωδίαι αότής έκτελοΰν άπό 
ραδιοφώνσυ διάφορα μουσικά προ
γράμματα, τά όποια «προσφέρουν» είς 
τό κοινόν, μέ σκοπόν τήν δημιουργί
αν τής συμπάθειας καί τού κλίματος 
τής Αμοιβαίας κατανοήσεως καί κα
λής θελήσεως. Μουσικήν «μπάνταν» 
διαθέτουν παρ’ ήμϊν τόσον ή Χωροφυ
λακή δσον καί ή ’Αστυνομία Πόλε
ων τάς όποιας χρησιμοποιούν έκτός 
τών άλλων καί διά τούς ώς άνω σκο
πούς.

2. Κινηματογράφος.

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ χρησι
μοποιείται έπίσης ύπό τής ’Α

στυνομίας διά σκοπούς Δημοσίων 
Σχέσεων. Ούτος βοηθέι τά μέγιστα 
τόν φορέα τών Δημοσίων Σχέσεων, δ- 
πως έλθη είς έπαφήν κατά τρόπον 
λίαν Αποτελεσματικόν μετά διαφόρων 
όμώδων τοΰ κοινού είτε μετά τσιού- 
των Αποτελουμένων έξ Αστυνομικών.

Διά τοΰ κινηματογράφου μεταδίδε
ται τό αύτό «μήνυμα» πολλάς φοράς 
καί είς ένα εύρύ κύκλον Ανθρώ
πων, οί παρακολουθοΰντες δέ τήν 
προβολήν συνήθως Αποχωρούν Αμα 
τή λήξει αυτής καί οδτω δέν έπέρ- 
χεται διακοπή κατά τήν μετάδοσιν 
τού «μηνύματος». ’Αλλά δ κινηματο
γράφος παρουσιάζει καί τό μέγα 
πλεονέκτημα δτι τό δΓ αότού μετα- 
διδόμενον «μήνυμα» έντυπωσιάζει πε
ρισσότερον, δ δέ «δέκτης» αυτού τό 
συγκρατεΐ έπί πολύν χρόνον.

*0 φορεύς τών Δημοσίων Σχέσεων 
ένταΰθα χρησιμοποιεί διαφόρους μορ-
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φάς φίλμς, κυρίως δμως τόν τύπον 
τοΰ «ντοκυμανταίρ» (πληροφοριακού 
φιλμ). Ό  τύπος ούτος τοΰ φιλμ ό- 
πάγεται είς τήν κατηγορίαν τοΰ φιλμ 
μικρού μήκους, τά Θέματα δέ, τά ό
ποια Αποτελοΰν τό Αντικείμενον αυ
τού, ύπεισέρχονται είς όλους τούς το
μείς τής Ανθρώπινης γνώσεως καί 
έμπειρίας.

Διά τοΰ «ντκυμανταίρ» δύναται νά 
έπιδείξη είς τό κοινόν σκηνάς Από τήν 
έν γένει δραστηριότητα τής ’Αστυνο
μίας. Τό «ντοκυμανταίρ» δύναται νά 
χρησιμσποιηθή διά πληροφοριακούς 
καί διδακτικούς σκοπούς Αλλά καί 
κατά τήν διάρκειαν διαφόρων συγ
κεντρώσεων, μιας έξορμήσεως (cam
paign) Αναληφθείσης ύπό τής ’Αστυ
νομίας καί έπιδιωκΟύσης διαφόρους 
κοινωνικούς σκοπούς, ώς έπίσης καί 
έπ’ ευκαιρία μιας έκθέσεως, μιας έ- 
πισκέψεως είς σχολάς τής ’Αστυνο
μίας ή είς έν Κατάστημα ταύτης, είς 
μίαν ύπ’ αύτής όργανωθεΐσαν συγ- 
κέντρωσιν κλπ.

’Αλλά έκτός τοΰ «ντυκυμανταίρ», δ 
φορεύς τών Δημοσίων Σχέσεων είς 
τήν ’Αστυνομίαν χρησιμοποιεί καί τά 
«έπικαιρα». Ταΰτα είναι έβδομαδιαΐ- 
αι έκδόσεις φίλμς, τά όποια Ακολου
θούν τήν έπικαιρότητα, παρουσιάζον
ται είς χιλιάδας όθόνας συγχρόνως 
καί ένώπισν έκατομμυρίων θεατών, 
έχουν δέ τεραστίαν Απήχησιν. Τούτο 
είναι Απότοκον τού γεγονότος, δτι έ
χουν Αληθοφάνειαν, παρουσιάζουν έν- 
διαφέρον καί δέν έχουν σκηνοθετημέ- 
νην δράσιν. Έ ξ άλλου, δ χαρακτήρ 
τής έπικαιρότητος τόν όποιον έχουν 
προκαλεϊ έντόνους έντυπώσεις είς τόν 
«δέκτην». Διά τοΰ είδους τούτου τών 
φίλμς δύναται νά έπιτευχθή σπουδαία 
προβολή τής ’Αστυνομίας είς στενούς 
καί εύρεΐς χώρους.

Οδτω προσκαλούνται είς διαφόρους 
έκδηλώσεις τής ’Αστυνομίας τά «συ
νεργεία έπ.ικαίρων» αύτής είτε δια
φόρων κρατικών υπηρεσιών, ίνα συμ- 
περιλάβουν είς τάς σειράς τών έπι- 
καίρων ταύτας.

Τέλος, προβάλλονται καί φίλμς 
συνήθως ήμιώρου διάρκειας, τά όποια 
δέν συναπαρτίζονται Από έπικαιρα 
Θέματα, Αλλά Ανατέρσνται είς, Θέμα 
ευρισκόμενον ύπό τό φώς τής έπικαι- 
ρότητος. Τό είδος τούτο τών φίλμς εί
ναι δ,τι περίπου είς τόν τομέα τοΰ έν- 
τύπου τό περιοδικόν, Αποτελεί δέ Α- 
ριστον μέσον δημασιότητος καί προβο
λής ένός έπικαίρου Θέματος εις έθνι- 
κά καί διεθνή πλαίσια.

Τά φίλμς ταΰτα προβάλλονται έπ’ 
ευκαιρία διαφόρων έξορμήσεων, συ

νήθως έπί έθνικοΰ έπιπέδου, ώς π.χ. 
φιλμ διά τήν πρόληψιν Ατυχημάτων 
προ-βαλλόμενον έπ’ εύκαιρίφ τής Έ - 
βδομάδος προλήψεως Ατυχημάτων
κλπ.

3. Τηλεόρασις.

Η ΤΗΑΕΟΡΑΣΙΣ είναι τό δραστι- 
κώτερον μέσον μαζικής έπικοι- 

νωνίας. Διά ταύτης πραγματοποιείται 
ό συνδυασμός τοΰ φωτός, τοΰ ήχου, 
τής κινήσεως, τοΰ χρώματος καί τής 
μουσικής. Ή  τηλεόρασις έξ άλλου 
δίδει είς τόν τηλεθεατήν τήν ευκαι
ρίαν νά παρακολουθήση Αθέατος έν 
γεγονός όπουδήποτε λαμβάνει τούτο 
χώραν.

Τά προγράμματα τής τηλεοράσε- 
ως έχουν μορφωτικόν χαρακτήρα, 
παρέχουν ψυχαγωγίαν καί προβάλ
λονται συνήθως είς τό οικογενειακόν 
περιβάλλον. Προβαλλόμενα έντός οΰ 
οικογενειακού περιβάλλοντος παρέ
χουν τό πλήρες Θέαμα καί δίδουν τήν 
δυνατότητα έπικοινωνίας μετά πολ
λών δμάδων τοΰ κοινού. Τέλος, τό 
Θέαμα τής τηλεοράσεως είναι ύπαρ- 
κτόν καί ζωντανόν, Ανεπανάληπτον 
καί Αμεσον, ταυτοχρόνως δέ καί έφή- 
μερον.

Είδικώτερον ώς πρός τήν χρήσιν 
τής τηλεοράσεως διά σκοπούς Δημο
σίων Σχέσεων εις τήν ’Αστυνομίαν, 
σημειούμεν τά κάτωθι:

’Εν πρώτοις, τά δελτία τύπου τά 
όποια άποστέλλονται είς τόν Τύπον 
καί τό ραδιόφωνον, Αποστέλλονται 
καί είς τήν τηλεόρασιν. ’Επίσης Από 
τής τηλεοράσεως προβάλλονται σκη- 
ναί αί όποΐαι Αφσροΰν τήν έν γένει 
δραστηριότητα τής ’Αστυνομίας, δί
δονται διάφοροι πληροφορία! είς τό 
κοινόν, προβάλλονται δέ καί φίλμς 
έπ’ ευκαιρία μιας έξορμήσεως.

Έπίσης ή ’Αστυνομία έχει καί ει
δικήν έκπομπήν είς τήν τηλεόρασιν, 
μέσψ τής όποιας έπικοινωνεϊ μετά 
τού κοινού καί παρουσιάζει διαφό
ρους πλευράς τού έργου της πρός όν 
σκοπόν τής δημιουργίας καλής φή
μης καί ύψηλοΰ γοήτρου. Τήν έκπομ
πήν παρουσιάζει συνήθως είδικώς έκ- 
παιδευθείς ’Αξιωματικός τής ’Αστυ
νομίας.

Τέλος, μεταδίδονται Από τής τη
λεοράσεως συναυλίαι τής «μπάντας» 
ή χορωδιών τών διαφόρων ’Αστυνομι
κών Σωμάτων. Παρ’ ήμίν τόσον ή 
Ελληνική Χωροφυλακή δσον καί ή 
’Αστυνομία Πόλεων έχουν έκπομπήν 
είς τήν τηλεόρασιν.
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V* ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ βυζαντινό έπος 
^  τοΰ Κωστή Παλαμά, πού τι

τλοφορείται «Ή Φλογέρα τοΰ Βασι
λιά», κυριαρχεί ή άστραφτερή μορφή 
τοΰ αύτσκράτορος Βασιλείου Β ' τοΰ 
Βουλγαροκτόνου. Ό  ποιητής, μαγε
μένος άπό τήν ιστορία m i τό θρΰλο 
πού δ έλληνικός λαός έπλεξε γύρω 
άπό τόν άδάμαστον έκεϊνον ήρωα, δ 
δποΐος έπΐ σαράντα χρόνια έπολέμησε 
έναντίον των Σλάβων, τούς έμπόδισε 
να κατακτιόσουν τήν «ωραία νύμφη 
τοΰ Θερμαϊκού», καί τούς έαμπαρά- 
λιασε κυριολεκτικά, ένεπνεύσθη τό 
πολύστιχο ποίημά του καί ύψωσε έ
τσι μνημείο τής έλληνικής άλκής ά- 
θάνατο.

Εξυμνώντας τό νέο Διγενή ό Πα- 
λαμάς δέν παραλείπει νά έξάρη καί 
τών Μακεδόνων τήν παλληκαριά, τό 
σθένος, τήν καρτερία, τήν πίατι τους 
ατό θεό καί τήν πατρίδα:

«Μακεδονίτες ποταμοί,
Μακεδονίτες άντρες 
άντρειεΰσνται τού Βούλγαρου 
καί τόν,κρατάν τό Σλάβο...» .

Ή  «Φλογέρα» είναι τό βιβλίο πού

άντιπροσωπεύει καλύτερα άπό κάθε 
άλλο στόν τομέα του δχι μόνο τόν 
Κωστή Παλαμά, άλλα γενικώτερα τή 
νεοελληνική έπική ποίησι. Ο'ί άγώ- 
νες τοΰ Ελληνισμού κατά τών Σλά
βων, τών Βουλγάρων ιδίως, πού κα
θώς ξέρει δλος δ πολιτισμένος κόσμος 
άπό μας πείραν τά φώτα κ’ έγιναν 
άνθρωποι,* περιγράφονται μέ οίστρο, 
μέ πρωτοτυπία m i μέ δεξιοτεχνία.

Ό  Βουλγαροκτόνος ύψωσε τό τε
ράστιο άνάατημά του σ’ έποχή πού 
ήταν «σβησμένες δλες οί φωτιές οί 
πλάστρες μές στή χώρα», καθώς λέει 
δ ποιητής, καί πού κίνδυνοι μεγάλοι 
άπειλούσαν τήν ίερά γη τής Μακε
δονίας. Μέ τό σπαθί στό χέρι έπεσε 
σάν κεραυνός άπάνου στούς έπιδρο-
μεϊς,

«κι άδραξε καί κατάλυσε 
καί σκλάβο τόνε σέρνει 
τό Βούλγαρο άπ’ τό Δοΰναβι, 
τό Σλάβο άπ’ τά Μπαλκάνια, 
καί μέ τό βρόχο στό λαιμό, 
μέ τό χαλκά στό πόδι 
σέρνοντας δρνια καί σκυλιά, 
βογιάρους καί ζουπάνους», 
τούς έδεσε πίσω άπό τό άρμα του.

Στό πέρασμα τοΰ λυτρωτή:

«Καί γόνατα λογίζονταν 
καί προσκυνήματα ήταν 
καί δάκρυα στάζαν καί φιλιά 
στό χώμα πού πατοΰαε...».

Είχε γίνει τό είδωλο τών Βυζαντι
νών ό Βασίλειος, ιδιαίτερα τών Μακε
δόνων, πού άπάνου τους ξεαπσΰσαν τά 
μανιασμένα κύματα τής σλαβικής 
πλημμύρας. Οί κάτοικοι τής Θεσσα
λονίκης τόν έλάτρευαν:

« . . .  Άπάνου άπ’ δλα ή δόξα του 
πάει πρός τή χώρα πού είναι 
τό Πάγγαιο τό λογάρι της, 
κ ’ είν’ ή Θεσσαλονίκη 
βασίλισσά της, κ’ ή Έδεσσα 
μάνα της, βρυσομάνα 
κ’ είναι τού Σλάβου τ’ δνειρο 
καί τού Ρωμιού ή λαχτάρα. 
Απλώνεται κι όργώνεται

Τ ο Ο  ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

κι άνθίζει καί πατιέται 
στή μέση τού Αλιάκμονα 
καί τού ’Αξιού, πού πάντα 
ποτάμια, ντεληπόταμα,
Βαρδάρι καί Βιστρίτσα, 
δέν στέκουν, βλο ξέχειλαν 
κι άγριεύουνε καί τρέχουν 
καί τή φυλάγουν καί τήν ζοΰν 
τή χώ ρ α ...» .

Καί συνεχίζει σ’ αυτό τόν υψηλό 
τόνο τραγουδώντας τις άδρές όμορ- 
φιές τού θεσσαλονικιοΰ χώρου δ ποιη
τής, άλλά καί ιστορώντας τούς άγώ- 
νες τών κατοίκων γιά τήν έπιβίωσί 
τους, τις «νεροσυρμές λαών κ’ έθνών» 
πολιτισμένων m i βαρβάρων, τιποτέ
νιων καί ξακουστών, πού παραμονεύ
ουν, έτοιμοι νά τήν σπαράξουν καί νά 
τήν κάνουν κτήμα τους. "Ομως ό θρυ
λικός βασιλιάς τούς άναγκάζει νά 
πάν άπό κεΐ πού ήρθαν. Γίνεται άϊτός 
ή δόξα του καί τρώει τήν «άφάγωτην 
άκρίδα τή βουλγάρα».

Στόν «Τέταρτο λόγο» τής «Φλογέ
ρας τού Βασιλιά», δ Κωατής Ηαλα- 
μάς ξεσπάει σ’ έναν άσύγκριτον ύμνο 
τής έλληνικής λεβεντιάς:

«Χαρά σ’ έσάς, Έλλαδικοί, 
χαρά σ’ έσάς, πολίτες , 
δράκοι καί δρακοντόπουλφ, 
ρωμαίϊκη λεβεντιά!
Σάς έφαε, Βούλγαροι, Άβαροι 
καί Γοδσοι καί Άραβίτες, 
ή Ιλληνική φωτιά!.

Ή  περήφανη αυτή σύνθεσι τοΰ 
σημαντικώτερου ύστερα άπό τόν Διο
νύσιο Σολωμό ποιητή τοΰ Νέου 'Ελ
ληνισμού, γραμμένη λίγο μετά τόν 
άτυχο πόλεμο τοΰ 1897 γιά νά ύψώ- 
ση τό ήθικό τών συγχρόνων του μέ 
τήν Ιξαρσι κατορθωμάτων τής Φυλής 
άπαράμιλλων καί τήν προβολή ένός 
άπό τούς δυνατότερους καί τούς πιό 
ρωμαλέους, τούς πιό καταπληκτικούς 
στρατιωτικούς ήγέτες τής ιστορίας, ά- 
ποτελεΐ έναν άνεκτίμητο πνευματικό 
θησαυρό τής χώρας πού Ιγέννησε τό 
μεγαλύτερο έπικό τών αιώνων, τόν 
"Ομηρο.
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ΤΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ Κ Ο Κ Ο Λ Α Κ Η
Δ ι κ η γ ό ρ ο υ  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

1. Είσαγωγικαι Παρατηρήσεις.

Τ Α ΓΕΝΙΚΑ αίτια τά όποια συμβάλλουν είς τήν 
κατάχρησιν τών ναρκωτικών ουσιών συνοψίζον

ται ώς άκολούθως: Είς τήν άδυναμίαν διακοπής τής 
άπαξ γενομένης χρήσεως (έπί ψυχονευρωτικού πε
δίου) 0). Είς τήν έπιθυμίαν άπαλλαγής δυσφορικής 
καταστάσεως (όργανικής νόσου καί σωματικού πό
νου) (2). Είς τήν περιέργειαν καί δοκιμήν ένός ά- 
γνώστου καί μυστηριώδους μέσου προκαλοΰντος 
εύχάριστον, ρεμβώδη καί άσυνήθη κατάστασιν. Είς 
τόν συγχρωτισμόν μετά τών τοξικομανών(3) καί, τέ
λος, είς τήν έλλειψιν δεούσης άγωγής καί οικογε
νειακής έπιβλέψεως(4).

Ενταύθα άνήκει είδικώτερον καί ή άνάπτυξις 
τής τοξικομανίας τής όφειλομένης ένίοτε είς ιατρι
κήν ύπαιτιότητα(5).

Ούτως ένίοτε πρός άνακούφισιν έκ τών πόνων χο
ρηγείται έπί βραχείας νόσου ναρκωτικόν είς μικράς 
δόσεις πλήν πρός άτομον έχον άτομικήν ευπάθειαν. 
Πρός τοιαύτας άμελεΐς ένεργείας παρασύρονται συ
νήθως οί ιατροί έκ τών κραυγών καί οίμωγών τών ά- 
σθενών. Έ κ  στατιστικής καταρτισθείσης τώ 1924 έν 
Βελγίφ κατεδείχθη, ότι έπί 186 όπιομανών ή μσρφι- 
νομανών οί 112 άπέκτησαν τό πάθος έξ άφορμής συ- 
στάσεως πρός χρησιμοποίησιν ναρκωτικών.

Τό χασίσιον (συνταυτίζεται σχεδόν μετά τής «μα
ριχουάνας»), τό δπιον μετά τών παραγώγων του (μορ
φίνης καί ήρωΐνης), ή κοκαΐνη, ό αιθήρ καί τό L.S.D. 
— 25 άνήκουν είς τήν κατηγορίαν τών εύφοριστι- 
κών καί ήδονιστικών ουσιών. 'Η  όνομασία των όφεί- 
λεται είς τό ότι, όταν λαμβάνωνται κατά μικράς δό
σεις, προκαλοΰν άπατηλήν ευφορίαν καί ήδονήν. 
Έ κ  τού λόγου τούτου παρασύρουν σύν τώ χρόνφ 
είς διαρκή χρήσιν. Οΰτω δημιουργεΐται ή έξις ναρ
κωτικού τίνος, ή τ ο ξ ι κ ο μ α ν ί α  (6).

Ό  κίνδυνος πρός τό έγκλημα ένεκα τής χρήσεως 
τών ναρκωτικών είναι αυταπόδεικτος. Ό  δέ κίνδυ
νος τής τελέσεως έγκλήματος είναι συχνότερος καί 
πλέον πιθανός είς άς περιπτώσεις ή μέθη άφυπνίζει 
έγκληματικάς ροπάς ύποβοσκούσας παρά τώ μεθυ- 
σθέντι (7).

2. Ή  κατάχρησις του αιθέρος είναι συνη- 
θεστέραεις τάς γυναίκας τοΰ υποκόσμου.

Ε ΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟΝ, ότι ή κατάχρησις τοΰ αιθέρος 
είναι συχνοτέρα είς τάς γυναίκας τού υποκόσμου. 

Ά φ ’ ότου όμως άπηγορεύθη είς τά φαρμακεία ή χο- 
ρήγησις τοΰ αιθέρος άνευ ιατρικής συνταγής, περι- 
ωρίσθη κατά πολύ ή χρήσις αυτού. 'Υπεσκέλισαν δ’ 
άλλωστε τούτον καί αί λοιπαΐ ήδονιστικαί ούσίαι 
καθόσον αύται δέν προδίδουσι τόν ποιούμενον χρήσιν 
αυτών, ώς ό αιθήρ διά τής άποπνοίας.

Είσάγεται είς τόν όργανισμόν διά τής εισπνοής 
διά τοΰ στόματος ή δΓ ένέσεως υποδερμικής. Άπορ- 
ροφαται ταχύτατα καί διαταράσσει αμέσως τάς έγκε- 
φαλικάς λειτουργίας. 'Η  εισαγωγή καί μικράς σχε- 
τικώς δόσεως είς τόν όργανισμόν μεθιστα τό άτομον 
είς κατάστασιν μέθης (8). Κατ’ αύτήν τό άτομον αι
σθάνεται ευδαιμονίαν, ευφορίαν καί εύχαρίστησιν. 
Ή  μακρά χρήσις άπαιτεΐ έκάστοτε αϋξησιν τών δό
σεων καί έν συνεχείμ καθιστά τό άτομον αίθερομανές 
(τοξικομανές). Ε πιφέρει προοδευτικώς βαρείας ψυ- 
χικάς διαταραχάς. Διαστρέφει τόν χαρακτήρα του. 
Τό άτομον γίνεται όξύθυμον, φιλόνικον είς βαθμόν 
μανιακού παροξυσμού (9). Μεγάλη δόσις προκαλεΐ 
ύπερδιέγερσιν μετά ψευδαισθήσεων. Συνήθως όμως 
παύει ή διέγερσις, άτονοΰν αί ψυχικαί λειτουργίαι 
καί τό άτομον περιπίπτει εις ύπνον βαθύν καί παρο
δικόν (10).
Είς μεγάλας δόσεις ό αιθήρ ένεργεΐ ώς ναρκωτικόν 
δι’ ό χρησιμοποιείται ώς τό χλωροφόρμιον είς νάρ- 
κωσιν έγχειρουμένων.

Ή  συναφής έξις έλαττώνει τήν ικανότητα τοΰ ά- 
τόμου πρός έργασίαν καί συνεπώς δημιουργεί πεδίον 
κατολισθήσεως είς τό έγκλημα, τήν κλοπήν, τήν ά- 
πάτην, τήν ύπεξαίρεσιν. Δημιουργεί προσθέτους δα- 
πάνας άποκτήσεως. Διαταράσσει τόν όμαλόν οικο
γενειακόν βίον. Τό άτομον καθίσταται μελαγχολικόν 
κατατρυχόμενον υπό ιδεών αυτοκτονίας (η ).
Ή  αίθερομανία προκαλεΐ, ώς καί ό άλκοολισμός, 
βραδεΐαν δηλητηρίασιν τοΰ όργανισμσΰ. Θεραπεύε
ται εύκολώτερον άπό τάς λοιπάς τοξικομανίας. *Η δέ
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απότομος διακοπή τοΰ δηλητηρίου συνοδεύεται άπό 
όλιγώτερον έντονα συναισθήματα (12).

3. Ή  χρονία κατάχρησις του χασισίου με
ταβάλλει την προσωπικότητα τοΰ ατό
μου, όπερ καθίσταται συχνάκις εύερέθι- 
στον, φιλόνικον, άστατον και φυγόπονον.

Τ Ο ΧΑΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ρητινώδης ουσία. Φέρεται είς τό 
’ έμπόριον Οπό μορφήν ύποσκλήρου μάζης, χρώ

ματος φαιοΰ σκοτεινού. Ά ναδίδει βαρεΐαν άρωματι- 
κήν όσμήν. Προέρχεται άπό τούς άδένας τών παράν
θιων φύλλων τής ινδικής καννάβεως, τής όποιας τό 
είδος κάνναβις ή ήμερος (Canabis Sativa) έκαλλιερ- 
γεΐτο μέχρι τίνος παρ’ ήμΐν. ’Ασκεί είς τό άτομον με
θυστικήν ένέργειαν. Ή  ίδιότης του είναι γνωστή άπό 
τούς παναρχαίους χρόνους. Χρησιμοποιείται διά 
σκοπούς άπολαυστικούς. Οί θιασώται του άνέρχον- 
ται είς έκατομμύρια άνά τόν κόσμον. Είς τήν ’Ασίαν 
καί δή είς τάς ’Ινδίας, τό ’Αφγανιστάν, τήν Περσίαν 
είς δλην τήν ’Αφρικήν καί κυρίως τήν Αίγυπτον καί 
τό Μαρόκον είναι λίαν διαδεδομένον. Είς τινας έ- 
παρχίας τής ’Ασιατικής Ρωσίας είναι γνωστόν υπό 
τό όνομα « ά ν α σ ά »  ή « ν α σ ά ». Είς τό Μεξι- 
κόν καί τήν λοιπήν ’Αμερικήν ύπό τό όνομα «Μ a- 
r i j u a n a ».

Παρατηρεΐται όμως ότι ή M arijuana ήτις καπνί
ζεται είς Η.Π.Α. καί προέρχεται έκ τής Ν. ’Αμερικής 
δέν είναι τόσον ισχυρά όσον τό χασίσιον, τού όποιου 
γίνεται χρήσις είς Μ. Βρεττανίαν καί εύδοκιμεΐ είς 
Β. ’Αφρικήν καί τάς ’Ινδίας (13).

Τό χασίσιον μάλιστα είναι ίσχυρότερον κατά 
5 -8  φοράς τής M arijuanas (14).

Παρ’ ήμϊν είσήχθη άπό Εκατονταετίας έκ τή ς’Α- 
νατολής διαδοθέν είς τάς μεγάλας πόλεις μεταξύ τών 
κατωτέρων ναυτικών τών λιμένων, τών κακοποιών, 
τών άλητών καί ιδία άτόμων κατωτάτης κοινωνικής 
υποστάθμης. Είς τήν άπόκτησιν τής έξεως τού χασι
σίου φέρονται άτομα νεαράς ήλικίας, άστάτου χα- 
ρακτήρος, στερούμενα κοινωνικού καί οικογενεια
κού στηρίγματος (15).

’Ενήλικες όμαλοί δυσχερώς παρασύρονται πρός 
τούτο (1β).

Τό χασίσιον πίνεται ώς ήδύποτον, είτε τρώγεται 
έντός γλυκισμάτων. Καπνίζεται ώς έπί τό πολύ καθ’ 
όμίλους, ότέ μέν μετά τοΰ κοινού καπνού έντός σι- 
γαρέττων, « τ σ ι γ α ρ λ ί κ ι α », ότέ δέ έντός ναρ
γιλέδων, « λ ο υ λ ά ς » ,  έν ύπαίθρφ, είς άπόκεντρα 
μέρη ή έντός καφενείων ή καταγωγείων, ό ιδιοκτή
της τών όποιων συνήθως τυγχάνει χασισοπότης (17).

'Υπολογίζεται, άνά τόν κόσμον, ότι πολλά έκατομ
μύρια άνθρώπων χρησιμοποιούν πρός μέθην τό έν 
λόγφ ναρκωτικόν (18). Μεταξύ αύτών υπερτερούν οί 
Μωαμεθανοί. ’Επειδή ή θρησκεία των άπαγορεύει 
τήν χρήσιν τοΰ οίνου, έπιζητοΰν τήν μέθην διά τοΰ 
χασισίου.

Περί τών φαινομένων τής καθ’ έξιν άπολαύσεως 
τοΰ χασισίου ύπήρχον μεμονωμένοι τινές παρατηρή
σεις. Κατά τά έτη 1932 - 1934 έν τή ψυχιατρική Κ λι
νική τού Πανεπιστημίου τής 'Αϊδελβέργης έγένετο 
ή ψυχοπαθολογική καί παθοφυσιολογική άνάλυσις 
τής όξείας δηλητηριάσεως έκ τοΰ χασισίου. Έ κ  τής

μακράς, έμβριθοΰς καί έμπεριστατωμένης έν τή έν 
λόγω Κλινική σπουδής αύτοΰ ό ήμέτερος Μ. Στριγ- 
γάρης παρέσχε διεξοδικήν κριτικήν καί κλινικώς 
άσφαλή άνάλυσιν τοΰ δηλητηρίου τούτου. 'Η  πρα
γματεία αυτή τοΰ Στριγγάρη άποτελεΐ γενναίαν έπι- 
στημονικήν συμβολήν. Καθορίζει τάς διαφόρους 
μορφάς τών έκδηλώσεων τής καθ’ έξιν άπολαύσεως 
τοΰ χασισίου καί τών έγκληματολογικών αύτής ά- 
κολούθων (1β).

Αί νεώτεραι αύται έρευναι έν τή ψυχιατρική Κ λι
νική τοΰ Πανεπιστημίου τής 'Αϊδελβέργης καί με
λέτη τών έπακολούθων τής μακροχρονίου χρήσεως 
τοΰ χασισίου έπιτρέπουσι τήν διατύπακπν τών άκο- 
λούθων συμπερασμάτων (20). 'Ο  Στριγγάρης μάλιστα 
άσχοληθείς μέ τό θέμα είδικώς τής τοξικομανίας τα
ξινομεί ώς άκολούθως τάς κλινικάς μορφάς της.

α') Ή  άμεσος (όξεΐα) έπίδρασις τοΰ χασισίου 
προκαλεΐ τήν άπλήν ή πρώτην μέθην έκδηλουμένην 
δι’ έντονων ψυχικών διαταραχών (βηχός, ζάλης, ναυ
τίας, ταχυπαλμίας, έμετοΰ), β') τήν έπανειλημμένην 
καί γ') τήν παρατεταμένην μ έ θ η ν .  Ή  έπανειλημ- 
μένη χασισική μέθη έκδηλοΰται δι’ άναλόγων καί 
κάπως έντονωτέρων ψυχοπαθολογικών φαινομένων. 
Ή  παρατεταμένη τέλος όφείλεται είς τήν λήψιν υπερ
βολικής ποσότητος χασισίου καί συνίσταται είς μίαν 
βαρεΐαν παθολογικήν κατάστασιν διαρκοΰσαν έπί 
πολλάς ήμέρας καί έβδομάδας.

Τά πρώτα συμπτώματα τής δηλητηριάσεως ύπό 
τής τοξικής ταύτης ούσίας ότέ μέν έμφανίζονται ύπό 
μορφήν ύπερβολικής εύεξίας, ότέ δ’ έκδηλοΰνται δ ι’ 
άγχους (21). Προϊσύσης όμως τής χρήσεως έπέρχον- 
ται σοβαρότατοι μεταβολαί είς τήν προσωπικότητα. 
Ούτως οί καθ’ έξιν πόται (χρόνιοι) κατέχονται ύπό 
ύπερμέτρου εύφορίας, έκδηλουμένης διά παταγώ
δους γέλωτος, φλυαρίας, μεγάλης κινητικότητος καί 
όρέξεως διά γλυκίσματα, λόγω τής ύ π ο γ λ υ χ α  ί 
μ ι α ς  (έλάττωσις σακχάρεως τοΰ αίματος) ήν προ
καλεΐ τό χασίσιον (22).

Ά λ λ ’ έκτος τής μεταβολής τοΰ χαρακτήρος, ή 
χρονία κατάχρησις τοΰ χασισίου δύναται νά προκα- 
λέση βαρείας ψυχώσεις ειδικής φύσεως - έπεισο- 
διακαί καταστάσεις συγχύσεως καί « χ ρ ο ν ί α  ή 
π α ρ α τ ε τ α μ έ ν η  ψ ύ χ ω σ ι ς  τ ο ΰ  χ α σ ι 
σ ί ο υ » -  αίτινες παρουσιάζουσι ποικίλα καί πολύ
πλοκα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, παρατηρού
μενα συνήθως είς τάς ψυχώσεις όμίλου τών σχιζο- 
φρενιών.

Ή  φαντασία των έξάπτεται ύπερμέτρως. Παρου
σιάζουν ψευδαισθήσεις καί παραισθήσεις. Έ ν ιο ι 
τούτων προσπαθοΰν νά πετάξουν, νομίζουν ότι έ
χουν φανταστικός πτέρυγας. Ό  σοβαρώτερος όμως 
κίνδυνος έντοπίζεται είς τήν άπουσίαν άνασταλτι- 
κών έλατηρίων μεθ’ όριστικής άπωλείας τοΰ ήθικοΰ 
συναισθήματος. Καθόσον διά τής χρήσεως τοΰ χα
σισίου ή τής μαριχουάνας τό άτομον περιάγεται είς 
άδυναμίαν έλέγχου τών λόγων καί τών πράξεών 
του (23).

Έ ν  δψει τών άνωτέρω πρόδηλον όπόσον έπισφα- 
λής θά ήτο ή μαρτυρική κατάθεσις ένός χασισομα- 
νοΰς. Έ ξ έτέρου ή ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ χασισίου 
προκαλουμένη ψυχική διέγερσις συντελεί, έστιν δτε, 
είς τήν άνάμνησιν παλαιών παθών τά όποια μεγα-
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λοποιεΐ ή φαντασία του. Δι’ δ ούχϊ σπανίως κατα
λαμβάνεται ύπό μανιακής όργής, έκβάλλει ίσχυράς 
κραυγάς καί θραύει παν δ,τι εύρίσκεται ένώπιόν του, 
διαπράττων, ύπό τοιαύτας συνθήκας, έγκλήματα βίας, 
κατά τής δημοσίας τάξεως ή κατά τής ιδιοκτησίας. 
Αίτία τών ψευδαισθήσεων του έν συνδυασμω καί πρός 
τό γεγονός δτι συνήθως καθίσταται καχύποπτος, δει
λός, εύερέθιστος, φίλερις, άνήσυχος, άστατος καί 
φυγόπονος, έχομεν ώς άποτέλεσμα τήν διάπραξιν 
έγκλημάτων βίας καί Ιδίως κατά τής ζωής(24) (άνυ- 
πόπτου διαβάτου, ό όποιος ώς νομίζει τόν έμπαίζει) 
ή κλοπάς καί άλητείαν. Αί ψυχικαί διαταραχαί τάς 
όποίας δημιουργεί ή μέθη τοΰ χασισίου, ή μεταβολή 
τής προσωπικότητος ήν προκαλεϊ ή χρονία κατά- 
χρησις αύτοΟ καί αί ψυχοπαθολογικαί διαταραχαί άς 
έπιφέρει, έστιν δτε, αυτή όδηγοΰν είς οία έγκλήματα 
προκαλεϊ ή έκ περιστάσεως άπόλαυσις τοϋ οινοπνεύ
ματος καί ό χρόνιος άλκοολισμός (25). Επακόλουθα 
τού κανναβισμοϋ άρα θεωρούνται ό κοινωνικός έκπε- 
σμός καί ή ηύξημένη έγκληματικότης(2β).

Ή  έξέτασις μάλιστα 279 άτόμων καταδικασθέν- 
των μεταξύ τών έτών 1919 - 1950, ύπό τού Καθηγητοϋ 
Κ. Γαρδίκα ώς διευθυντού τής «Διευθύνσεως έγκλη- 
ματολογικών ύπηρεσιών» διά μεμονωμένην ή καθ’ 
έξιν χρήσιν χασισίου ήγαγεν είς τάς άκολούθους 
διαπιστώσεις α) τά 117 μηδέποτε καταδικασθέντα ή 
συλληφθέντα πρότερον διά τέλεσιν έγκλήματος καί 
άρξάμενα τής άπολαύσεως αύτού (Trinksucht) κα
τέστησαν χασισομανεΐς καί καθ’ έξιν έγκληματίαι 
ήτοι έχοντα ίσχυράν ροπήν κατευθυνομένην άποκλει- 
στικώς πρός έγκλήματα βίας (32,5%) πρός έγκλή
ματα βίας καί άτιμίας (39,3%) ή άποκλειστικώς είς 
έγκλήματα άτιμίας καί δή τήν κλοπήν (28,2%) β') 
τά 53, ούδέποτε πρότερον καταδικασθέντα ή συλλη
φθέντα ένεκεν τελέσεως έγκλήματος τίνος, μετά τήν 
έξιν τού χασισίου κατεδικάσθησαν ή συνελήφθησαν 
διά τήν χρήσιν ή έμπορίαν αύτού ή δι’ άλητείαν, 
γ') τά 209, έχοντα καταδικασθή ή συλληφθή προη
γουμένως συνεπείμ τελέσεως έγκλήματος, άπέβησαν 
είτα χασισομανεΐς καί είς 75 έξ αύτών ή έγκληματι- 
κότης των έπετάθη είς τό τριπλούν ή τετραπλούν, 
μεταστραφεΐσα είς βιαιότητα καί ίσχυράν έπίτασιν 
τής ροπής πρός τήν φυγοπονίαν καί τήν άλητείαν(27).

4. Έγκληματολογικώς ό μορφινισμός άγει 
διά τής αδυναμίας τής μνήμης είς έγ- 
κληματικάς πράξεις.

Ε Κ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ουσιών, ή μορφίνη άπο- 
τελεΐ ταύτοχρόνως «θειον δώρον» καί «θείαν κα- 

τάραν». ’Ανήκει είς τά πλέον άποτελεσματικά καί 
έκλεκτικά παυσίπονα. Χρησιμοποιείται είς τήν Ια
τρικήν. Προσεφέρθη είς τούς τραυματίας τού πο
λέμου πρός κατάπαυσιν τών άλγηδόνων. Παράγεται 
έκ τού χυμού τής ύπνόφόρου μήκωνος (Papaver So- 
mniferum) τού όπίου. ’Αποχωρίζεται τεχνητώς. Είναι 
κρυσταλλική καί είσάγεται είς τόν όργανισμόν πα- 
ρεντερικώς δι’ ένέσεως (28). Καί κατά τούς πρό τοΰ 
μεγάλου πολέμου χρόνους έγένετο κατάχρησις τής 
μορφίνης ύπό τινων πεπαιδευμένων, Ιατρών είς οϋς 
ήτο εύπρόσιτος. Τό περιβάλλον τών τραυματιών, 
ίδίμ νοσοκόμοι καί νεαροί Ιατροί, οΐτινες έθαύμασαν

τήν εύεργετικήν έπενέργειαν τού φαρμάκου, δοθεί- 
σης ευκαιρίας έδοκίμασαν τούτο έκ περιεργείας καί 
ούτως ό μορφινισμός έπεξετάθη εύρύτερον μεταπο- 
λεμικώς.

Ό  κατά πρώτον ποιούμενος χρήσιν τής μορφίνης 
κατέχεται ύπό συναισθήματος ευφορίας καί μακα- 
ριότητος. Ταχέως όμως ή βούλησις παραλύει. Τά 
ήθικά συναισθήματα έλαττοΰνται καί σβέννυνται. 
Παραμελοΰνται τά οικογενειακά καί έπαγγελματικά 
καθήκοντα. ’Επέρχεται άνικανότης πρός συγκέν- 
τρωσιν τής σκέψεως καί προσοχής. Ή  μνήμη έλατ- 
τοΰται. Παρατηρούνται έλλειψις αισθητικών καί ή- 
θικών συγκρατητικών συναισθημάτων, εύερέθιστον, 
άνησυχία καθ’ ύπνον, φόβοι, πνευματική κατάπτωσις, 
έκδηλος ψυχική άλλοίωσις, ό άνθρωπος καθίσταται 
έγωϊστής, ψεύστης, άκατάλληλο; πρός έργασίαν (29).

’Ενίοτε παρατηρούνται συμπτώματα ψυχικά σο- 
βαρώτερα. Πανικοί, παραισθήσεις ιδίως τής όρά- 
σεως, όσφρήσεως, γεύσεως. Ε νίοτε έπέρχεται κα- 
τάπτωσις νευρασθενική ή μελαγχολική μετά ροπής 
πρός αυτοκτονίαν καί ιδεών καταδιώξεως σπανιώ- 
τερον δέ όξύ παραλήρημα. Παρατεταμένη κατά£ρη- 
σις μορφίνης προκαλεϊ καί δευτεροπαθή άνοϊκήν 
κατάστασιν μετά συμπαρομαρτούσης σωματικής 
καταπτώσεως καί καχεξίας (30).

Χαρακτηριστικόν όμως γνώρισμα τής μορφινο
μανίας είναι, κυρίως, ό ταχύς έθισμός είς ταύτην καί 
τό όλονέν έντεινόμενον αίσθημα πρός αύτήν, ύπό 
τήν έννοιαν δτι ή αύτή άπόλαυσις έπιτυγχάνεται χά
ρις είς διαρκώς μεγαλυτέρας δόσεις (31).

Επομένως έφόσον παρέχεται είς τόν τοξιμανή 
ή ποσότης τοΰ δηλητηρίου, ήν έκάστοτε έπιθυμεΐ 
δέν είναι έπικίνδυνος. Ή  άπότομος δμως στέρησις 
του προκαλεϊ διαταραχάς είς τό συμπαθητικόν του 
σύστημα, τόν καθιστά παράφορον, τοΰ προκαλεϊ 
παραισθήσεις καί έχει έπακόλουθον, νά συμπερί- 
φέρεται ώς άλκοολικός (παραλήρημα τής άποχής)(32).

Ή  άνάγκη τής προμήθειας όδηγεΐ τόν μορφινο- 
μανή είς τήν διάπραξιν πλαστογραφίας ιατρικών συν
ταγών, κλοπάς, άπάτας, ύπεξαιρέσεις ή είς τόν έται- 
ρισμόν(33). Ή  κατάστασις δέ είς ήν περιέρχεται 
ένεκεν τής στερήσεως προσλαμβάνει «διαστάσεις 
δραματικός» γίνεται πρόξενος τελέσεως έγκλημάτων 
βίας, κατά τών ήθών (παρατηρεΐται ένίοτε ύπερδιέ- 
γερσις τής γενετησίου όρμής) ώθοΰσα ένίοτε τούτον 
καί είς τήν αυτοκτονίαν. (Συνεχίζεται)

1. Γ. Κανάτσιου: Ή  μέθη, ό χρόνιος άλκοολισμός καί ή το
ξικομανία 1956, σελ. 220.

2. Γ. Φιλιπποπούλου: Δυναμική ψυχιατρική, 1971, σελ. 
275 καί έπ.

3. Γ. Φιλιπποπούλου: Δυναμική ψυχιατρική, 1971, σελ. 
275 καί έπ.

4. Ε. Κοκολάκη: Όρφανία καί έγκληματικότης έν Τσήτσου- 
ρα Έγκληματολογική, 1955 Τόμ. Α", σελ. 186 καί έπ. 
ΤοΟ αύτού: Συντελεσταί εις τήν έγκληματικότητα τών άνη- 
λίκων έν Δικαιοσύνη, 1972 Τόμ. Γ', σελ. 578 καί έπ.

5. Γρ. Κάτσα: Στοιχεία ιατρικής δεοντολογίας, 1940, σελ. 
317 καί έπ.

6. Κ. Γαρδίκα: ’Εγκληματολογία Α', σελ. 242 καί έπ. 280 
καί έπ. A. Mergen: Die Kriminologie 1967, σελ. 91. Γ. 
Άγιουτάντη: ’Ιατροδικαστικά θέματα 1961, σελ. 91. 
Γ. Κανάτσιου: Ή μέθη, ό χρόνιος άλκοολισμός καί ή 
τοξικομανία 1956, σελ. 23, 28, 188 καί έπ. I. Jones: Drugs 
and the police London 1968, σελ. 61 καί έπ.

7. C. Gardikas: Hasisch and Creime, ’Εγκέφαλος, A' 1950, 
σελ, 201.

226



t

”Ανω: Τεραατία ποσότης X καισίου 
άνακα^υψθέντος εις το παρελθόν 
ύπό τής Ύποδ/νσεως Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών. Δεξιά·: Έργαστήριον 

παρασκευής ήρωίνης.

2*7



Ή  όμάς Διώξεως ναρκωτικών τής ‘Γποδ/νσεως Γενική; Ασφαλείας Πειραιώς, μετά τοΰ ανακαλυφθώ ν
το; προ ήμερων Χασισίου.

8. Ε. Κ οκολάκη: Αί ναρκωτικαί ούσίαι, τάσις τών νέων πρός 
ταύτας καί σχέσις πρός τήν έγκληματικότητα έν Δικαιο
σύνη 1972 Τόμ. Γ ' σελ. 133.

9. Κ. Γαρδίκα: ’Εγκληματολογία Τόμ. Α' σελ. 240. Γ. Κα- 
νάτσιου: Ή  μέθη, ό άλκοολισμός καί ή τοξικομανία 1956 
σελ. 231. Κ. Βουγιούκα: Π ρόληψις καί καταστολή τής 
χρήσεως ναρκωτικών ούσιών διά μή θεραπευτικούς σκο
πούς 1971, σελ. 477.

10. Κ. Γαρδίκα: Ε γκληματολογία Τόμ. Α ', σελ. 240. Γ. Κα- 
νάτσιου: Ή  μέθη, ό αλκοολισμός καί ή τοξικομανία 1956, 
σελ. 231.Ε. Κοκολάκη: Αί ναρκωτικαί ούσίαι έν Δικαιο
σύνη 1973, Τόμ. Γ' σελ. 133.

11. Κ. Γαρδίκα: ’Εγκληματολογία Α’, σελ. 280. Κ. Βουγιού
κα: Πρόληψις καί καταστολή τής χρήσεως τών ναρκωτι
κών ούσιών διά μή θεραπευτικούς σκοπούς 1971, σελ. 477. 
Γ. Κανάτσιου: Ή  μέθη, ό χρόνιος άλκοολισμός καί ή το
ξικομανία 1956, σελ. 231.

12. Μ. Στριγγάρη: Ψυχιατροδικαστική 1947, σελ. 101 καί έπ. 
Γ. Κανάτσιου: Ή  μέθη, ό άλκοολισμός καί ή τοξικομα
νία 1956, σελ. 231.

13. I. Jones: Drugs and the police London, 1968, σελ. 24.
14. Ambassador: College Research Department New Fects 

about Marijuana, σελ. 8.
15. Ε. Κοκολάκη: Ό ρφανία καί έγκληματικότης έν Τσήτου- 

ρμ έγκληματολογική, 1955 Α', σελ. 186 καί έπ.
16. Κ. Γαρδίκα: ’Εγκληματολογία Τόμ. Α', σελ. 241. Ε. Κο

κολάκη: Αί ναρκωτικαί ούσίαι έν Δικαιοσύνη 1972, Τόμ. 
Γ ', σελ. 132. Γ. Φιλιπποπούλου: Δυναμική ψυχιατρική, 
1971, σελ. 283. Μ. Στριγγάρη: Ψυχιατροδικαστική, 1947, 
σελ. 234. Γ. Κανάτσιου: Ή  μέθη, ό χρόνιος άλκοολισμός 
καί ή τοξικομανία.

17. Κ. Γαρδίκα: ’Εγκληματολογία Α ', σελ. 241. Κ. Βουγιού
κα: Πρόληψις καί καταστολή τής χρήσεως ναρκωτικών 
ούσιών διά μή θεραπευτικούς σκοπούς 1971, σελς 468.

18. «Χασισοπόται» δοκιμότερος ό όρος «χασισομανεΐς» 
έναρμονιζόμενος πρός τούς όρους «τοξικομανείς», «μορ- 
φινομανεϊς».

19. Κ. Μακρή: Τό Ε λλη νικόν χασίς, Ά θήναι, 1929. Μ. 
Στριγγάρη: χασίς (ψυχοπαθολογική κλινική Κοινωνιολο
γική μελέτη έπί τών συνεπειών τού Κανναβισμού), Ά θή- 
ναι 1937. Μ. Stringaris: Zur Klinik der Hasischpsychosen 
έν Arch F. Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Τόμ. 100, 
1933 καί Τόμ. 101, 1934. Γ. Φιλιπποπούλου: Δυναμική

ψυχιατρική 1971, σελ. 283.
20. Μ. Στριγγάρη: Τό χασίς (ψυχοπαθολογική Κλινική Κ οι

νωνιολογική μελέτη έπί τών συνεπειών τού κανναβισμού), 
1937. Γ. Φιλιπποπούλου: Δυναμική ψυχιατρική 1971, 
σελ. 284.

21. Κ. Γαρδίκα: ’Εγκληματολογία Τόμ. Α ’, σελ. 241. Τού 
αύτοΰ: Hashish and Crime εις ’Εγκέφαλον Α' 1950, σελ. 
201 καί έπ. Ambassador: College Research Department 
New Facts about M arijuana σελ. 8 καί έπ. Τοΰ αυτού: 
Hippies Hupocrisy and Hippies σελ. 24.

22. Μ. Στριγγάρη: Ψυχιατροδικαστική 1947 ,σελ. 234 καί έπ.
23. R. Donnelly - J. Goldstein - R. Schwarz: Criminal Law 

53 έκδ. New York - London 1969, σελ. 903. Ambassador: 
College Research Department New Fects about Mari
juana, σελ. 14 καί 22.

24. A. Mergen: Die Kriminologie Berlin - Frankfurt 1967, 
σελ. 365. Κ. Γαρδίκα: ’Εγκληματολογία Α' σελ. 282.

25. Κ. Γαρδίκα: ’Εγκληματολογία Α', σελ. 282.
26. Μ. Στριγγάρη: Τό χασίς σελ. 112 καί έπ. D. Taft: Crimi

nology 3η έκδ. New York 1956, σελ. 299, Ν. Bromberg: 
Crime and the Mind A Psychiartic Analysis of Crime and 
Punishment New York - London 1965, σελ. 359.

27. Κ. Γαρδίκα: Hashish and Crime ένθ, άνωτ. σελ. 202 καί έπ.
28. Κ. Γαρδίκα: ’Εγκληματολογία Α' σελ. 284. 1. Γεωργιάδου: 

Τοξικολογία 1937 σελ. 361. Μ. Σ.τριγγάρη: Ψυχιατρο- 
δικαστική 1947, σελ. 238. Γ. Κανάτσιου: Ή  μέθη, ό χρό
νιος άλκοολισμός καί ή τοξικομανία 1956 σελ. 225. Ε. 
Κοκολάκη: Αί ναρκωτικαί ούσίαι έν Δικαιοσύνη 1972, 
Τόμ. Γ' σελ. 131 καί έπ. Hoche: Handbuch der Cericht- 
lichen Psychiatrie Berlin 1909 σελ. 698 καί καί έπ.

29. Hoche: Handbuch der Gerichtlichen Psychiatrie Berlin 
1909, σελ. 698 καί έπ.

30. 1. Γεωργιάδου: Τοξικολογία 1937. Hoche: Handbuch der 
gerichtlichen Psychiatric Berlin 1909, σελ. 698 καί έπ. Κ. 
Γαρδίκα: ’Εγκληματολογία Τόμ. Α ', σελ. 284.

31. Ρ. Bouzat: I. Pinatel: Traite de droit penal et de Crimino- 
logie T. 12α έκδ. Paris 1970 σελ. 342 καί έπ.

32. P. Bouzat, I. Pinatel: Traite de droit penal et de Crinomi- 
logie II 2a έκδ. Paris 1970, σελ. 342 καί έπ.

33. E. de Creeff: Introduction a la Criminologie vol I 2α έκδ. 
Paris 1948, σελ. 196 καί έπ. Πλ. Σταματιάδη: Ό  έταιρι- 
σμός, Ά θήνα ι 1954.

228



Χ Ρ Ο Ν Ο Σ
Χ Ρ Η Μ Α

Χ Ρ Ε Ο Σ
Τοΰ Πανσ. Άρχ. κ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΟΙ ήσχολήθησαν μέ τήν έννοιαν τοϋ χρόνου είπον ότι 
ό χρόνος είναι έννοια πού φανερώνει τήν ροήν καί 

τήν διοδοχήν τών γεγονότων τής παρούσης Ζωής. Τά γε
γονότα όμως καθ' έαυτά δέν έχουν βαθυτέραν σημασίαν 
έάν δέν συνδεθοϋν μέ τόν δημιουργόν των, μέ τόν άνθρω
πον. Ό  χρόνος ύπό τήν έννοιαν αυτήν δίδει τήν ευκαιρίαν 
εις τόν άνθρωπον νά άΕιοποιήση τάς έμφυτους ήθικάς του 
καταβολάδας. Νά κολλιεργήση καί συναπτύΕη τάς έμφυτους 
ροπάς καί προδιαθέσεις τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος.

Μεγάλη ή άΕία τοϋ χρόνου. Μέ αυτόν συνύφανεν ό 
Θεός άδιασπάστως τήν Ζωήν μας. Πλούτη, άδάμαντες, ύπο- 
στατικά, δόΕαι, άνάκτορα, στρέμματα δέν είναι ικανά νά 
έΕαγοράσουν ούδέ μίαν καί μόνην ήμέραν του. Όλα ήμπο- 
ρεϊς νά τά απόκτησης καί πάλιν. Ό  χρόνος όμως φεύγει 
καί δέν ΕαναγυρίΖει. Είναι κακόν άπόφθεγμα τό «ές αϋριον 
τά σπουδαία». Δέν γνωρίΖομεν έάν θά έλθη τό αϋριον καί 
δι' ήμάς. Καί γνωρίΖομεν ποία ή τύχη έκείνου ό όποιος 
είπε τό άτυχές έκεϊνο άπόφθεγμα. Έδολοφονήθη κατά τόν 
ύπνον του.

Τό νέον έτος πολλοί— δυστυχώς — χριστιανοί υπο
δέχονται μέ έΕάλλους έκδηλώσεις, γλέντκα, χορούς καί τό 
έπάρατον χαρτοπαίγνιον. Τό τελευταίον τούτο έπενόησεν 
ή κοσμική. κοινωνία «γιά τό καλό τοϋ χρόνου». Αποβαίνει 
όμως εις Ζημίαν, εις κακόν. Υποκαίει καί έρεθίΖει τό φο
βερόν πόθος τής φιλαργυρίας καί τής πλεονεΕίας, «ήτις 
έστίν ειδωλολατρία» (Κσλασ. γ' 5). Αύτοί οί «είδωλολά- 
τραι», οί χορτοπαϊκται δηλαδή, έΕέρχονται εις τήν πρωτο
χρονιάν δυσαρεστημένοι. Έάν έκέρδισαν, δέν είναι ικανο
ποιημένοι. 'Ήθελαν περισσότερα νά κερδίσουν. Εάν δέν 
έκέρδισαν, τότε τό ψυχικό τους δράμα είναι άφόρητον. 
'Υποτιμούν τήν μεγάλην άΕίαν τοϋ χρόνου. Τήν έρμηνεύ- 
ουν ώς χρήμα. « Ο χρόνος, λέγουν, είναι χρήμα». Ό  χρό
νος, φίλοι Νέοι, δέν είναι χρήμα, είναι χ ρ έ ο ς .

Ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ό Νέος άνθρωπος, ή Νεολαία, 
έχει χρέος νά άΕιοποιήση τόν χρόνον, ολίγον ή πολύν — 
άδηλον —πού άνοίγεται έμπρός του. Οφείλει νά σημειώ- 
ση άμερσλήπτως τά σφάλματά του κατά τό παρελθόν έτος. 
Καί τώρα νά σπεύση εις άμεσον διόρθωσιν καί έπανόρθω- 
σιν. «Ή οικοδομή χαρακτήρων, ή καταβολή έργων μεγά
λων, ή άνάδειΕις τών άρετών, ή ίκανοποίησις τοϋ πόθου 
τής δημιουργίας καί ή χαρά τοϋ άγώνος διά τό καλόν καί 
τήν εύδαιμονίαν τήν ήθικήν τοϋ νέου κσί τής Κοινωνίας», 
ιδού ή άΕιοποίησις τοϋ χρόνου.

Νέε, - χ ρ ό ν ο υ  φ ε ί δ ο υ '  δοπανώμενος γάρ 
έφ' ά μή δει, ολίγος έστιν εις ά δει» (Περίανδρος). Δηλ. 
Νά λυπήται τόν χρόνον, διότι όταν σπαταληθή εις όσα δέν 
πρέπει, δέν θά έπαρκέση δι' όσα πρέπει νά γίνουν.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΓ ΚΛΑΔΟΙ' 
Π ΈΙΑ Σ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΓ ΤΑΜΕΙΟΓ, ΚΑΤΑ ΤΟΓΣ ΜΗΝΑΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ 1973, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ:

Α) Γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  & μ ΐ  ν δ τ ι :
Α) Κατά μήνα Νοέμβριον 1973 Οπό τοΰ Κλάδου Υ γείας 

έπραγματοποιήθησχν:

I) ΙίαταβολαΙ ήσφαλισμένων δρχ. 717.643
II) Πρόσοδοι Περιουσίας » 6.750

2 ύ ν ο λ ο ν Ε σ ό δ ω ν » 724.393
" Ε ξ ο δ α » 703.358

Π λ ε ό ν α σ μ α » 21.035

Λ

β) Κατά μήνα Δεκέμβριον 1973, μερίμνη
τοΰ Ταμείου:

1) Έξητάσθησαν: 
ι) είς ιατρεία τής έκλογής των 1.969 Μέλη

it) Οπό ιατρών τής έκλογής των οϊκοι 6.013
ιιι) είς ιατρεία καί έργαστήρια τής 

'Γγειον. 'Υπηρεσίας ’Αθηνών - 
Πειραιώς (εξετάσεις παθολογι- 
καί ή παρακλινικαί) 5.628

ιυ) είς ιδιωτικά έργαστήρια καί 
ιατρούς, κατόπιν παραπομπής 
Οπό τοΰ Ταμείου πρός παθολογι
κήν καί παρακλινικήν έξέτασιν 
ή θεραπείαν 2.013

υ) ΰπεβλήθησαν είς δδοντιατρικήν 
θεραπείαν είς ίατρεΐον Κλάδου 
Υγείας 180

υι) παρεπέμφθησαν είς οδοντια
τρεία τής άρεσκείας των 587

2) 'Γπεβλήθησαν: 
α) είς όδοντ)κήν θεραπείαν έν 

Πάτραις καί Κερκύρ$ 45
3) Είσήχθησαν:

β) είς Νοσοκομεία καί Κλινικάς 
τής έκλογής των 125

4) Είσήχθησαν:
γ) είς Μαιευτήρια καί έτεκον αί 

σύζυγοι 24
5) Έχορηγήθησαν: 

δ) όρθοπεδικά είδη άξίας 5.685 
δραχμών είς 11 Μέλη

"Ητοι συνολικώς περιεθάλπησαν 16.595 Μέλη

6) ’Εξετελέσθησαν: 
α) είς Φαρμακεία τής έκλογής 

τών μελών 9.884 συνταγαί

Διά τήν ’Ακρίβειαν 
’Εν Άθήναις τή 8η Ίανουαρίου 1974

Ό  Διευθυντής 
ΔΗΜ. ΚΩΤΣΟΠΟΓΛΟΣ 

Άστυν. Δ/ντής Α'

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  
'Ως Πρόεδρος τοΰ Κλάδου 'Γγείας Α.Π. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΕΛ1ΙΣ
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ΤΟ Α Ν Θ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  
ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

41. (Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου)

Π Ρ Ο Δ Ο Τ Ι Κ Α  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α  

ΕΛΑΣ/Κ.Κ.Ε.  ΚΑΤ ΑΚ ΤΗ Τ Ω Ν

Ή  ήμερα τής άπελευθερώσεως έπλησία- 
ζε. ΠρΙν είσέλθωμεν εις τήν έξιστόρτ,οιν 
τών γεγονότων αύτής, δς μάς έπιτραπή νά 
άναφέρωμεν ξηρώς ένια έκ τών προδοτι
κών Συμφώνων, άτινα συνήώεν δ «ήρωϊ- 
κδς» ΕΛΑΣ μετά τοδ κάτακτητοδ, άποδει- 
κνϋοντα περιτράνως δτι μονιαδικδς σκοπδς 
τής δημιουργίας του, τής δράαεως του καί 
τών χιλιάδων τάφων πού ήνοιΕε, δέν ήτο 
ή έκδίωξις τοδ κατακτητοΰ, άλλα μόνον 
καί μόνον ή ανατροπή τοδ άατικοδ καθε
στώτος καί ή έγκαθίδρυσις τής Δικτατο
ρίας τοδ ΚΚΕ. Συμπληρωματικόν πρός 
ταδτα στοιχείου είναι καί τό καταρτισθέν 
άπό τδ Α' Σώμα Στρατού τοδ ΕΛΑΣ Σχέ- 
διον καταλήψεως τής’Αρχής, περί οδ εις 
έτερον κεφάλαιον, ώς καί χαρακτηριστικά! 
διαταγαί του.

ο) Δ ι α τ α γ α ί :

1. ΕΛΑΣ "Ακρως επείγουσα

V II I  Μεραρχία Ηπείρου 
Έπιτελ. Γραφεϊον III 
άριθ. πρωτ. 290

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Μέχρι νεωτέρας διαταγής παύσατε 
πάσαν ένέργειαν έναντίον Γερμανών εί
τε εις τάς οδούς, είτε τήν ύπαιθρον, έ 

Γράφει ό έ. ά. Ύπαρχ. Α. Π. κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
TOY Κ.Κ.Ε.
«Μέχρι νεωτέρας διαταγής παύσατε πασαν ένέργειαν έ
ναντίον Γερμανών, εϊτε εις τάς οδούς, είτε τήν ύπαιθρον, 
έστω καί μενονωμένα άτομα ή σχηματισμούς, πλήν πε- 
ριπτώσεως έπιθέσεως έκ μέρους Γερμανών. Νά ειδοποι- 
ηθώσι σχετικώς άπαντα τά Τμήματα Υμών, πρός πρόλη- 
ψιν ένεργειών έκ μέρους των».

( Διαταγή του ΕΛΑΣ πρός τήν VIII Μεραρχίαν Η π ε ίρ ο υ ).

στω καί μεμονωμένα άτομα ή σχηματι
σμούς, πλήν περιπτώσεως έπιθέσεως έκ 
μέρους τών Γερμανών.

Νά είδοποιηθώσι σχετικώς διά τοϋ τα- 
χυτέρσυ μέσου άπαντα τά Τμήματα Υ 
μών, πρός πρόληψιν ένεργειών έκ μέ
ρους των.

Ή παρούσα νά έκτελεσθή π ισ τ ώ ς ,  
έκ παραλλήλου όμως νά μή χαλαρωθώ- 
σι τά μέτρα άσφαλείας σας.

Τά άνωτέρω μέτρα λαμδάνονται καθ' 
όσον οί Γερμανοί έπρότειναν έπαφήν μέ 
έκπροσώπους άντσρτικών δυνάμεων, ϊνα 
προτείνουν όρους παύσεως ένεργειών 
των έναντίον αμάχου πληθυσμού καί άν- 
ταρτών, ύπό τόν όρον έλευθερίας άδι
κων συγκοινωνιών καί παύσεως ένεργει- 
ών έναντίον των.

Διά νεωτέρας μας διαταγής θά σας 
γνωστοποιήσουμεν αποτελέσματα συναν- 
τήσεως.

Π α ρ α λ ή π τ α ι

15, 24, 3/40, 85 Συν)τα 6.10.43
V I I I  Μεραρχία 

(υπογραφή)

("Ορα φωτοτυπίαν τής διαταγής εις «Βι
βλίου τής Έθνσπροδοσίας». Άθήναι 1946, 
σελ. 16).

2. ΕΠ. 1085

ΔιατάΕατε αμέσως Τμήματα Μπάκα 
καί Βάλαρη έπανέλθουν καί συνεχίσουν 
έντατικώτερον όγώνα κατά Έδεαιτών 
συνδεόμενα καί συνεργοΖόμενα Τμήμα

τα ΚόΖιακα καί Πίαπερη μετά τών όποι
ων νά έλθουν εις έπαφήν πόση θυσία. 
Πρός κατεύθυνσιν Γερμανών νά καλυ
φθούν διά μικρών Τμημάτων. Ενεργή
σατε συμφώνως όδηγίαις "Αρη — ΚόΖια
κα . . .

Γεν. Στρατηγεϊον 13.10.43 ώρα 13 

ΣΤΕΦ. ΣΑΡΑΦΗΣ

("Ορα ώς άνω σ. 17).

3. Ε Λ Α Σ
Άριθ. 302

Πρός τά 24 καί 15 Συντάγματα
Σάς γνωρίΖωμεν ότι ή έκκαθάρισις 

τμημάτων ΕΔΕΣ εις τήν περιοχήν τού 
85ου Συντάγματος έτερματίσθη μέχρι 
περιοχής Κράψης, συλληφθέντων Λιγε- 
ράκη καί Κωναταντινίδη.

Εις τήν περιοχήν 3/40 Συντάγματος, 
πληροφορίαι ιδιωτικοί φέρουν άφοπλι- 
σθεϊοαν όμάδα ΕΔΕΣ εις Φτέρην καί 
ότι ό ΤΖουμερκιώτης εύρίσκετο τήν 10ην 
τρέχοντος εις Χώαεψην. Τμήματα ΕΛΑΣ 
Δυτικής Στερεός έκινήθησαν πρός κέν
τρα Ζέρβα. Τμήματα 9ης, 10ης καί 1ης 
Μεραρχίας ένούμενα μετά τού 85ου 
Συντάγματος, έΕακσλουθήσουν έκκαθά- 
ρισιν περιοχής ΤΖουμέρκων. Γνωρίσατέ 
μας άμέσως πορείαν έκκαθαρίσεως πε
ριοχής σας.

Έ Ζ η τ ή θ η  ά π ό  Γ ε ρ μ α 
ν ο ύ ς  έ κ  μ έ ρ ο υ ς  μ α ς  
π α ρ ά τ α σ ι ς  έ κ κ ε χ ε ι ρ ί α ς  
μ έ χ ρ ι ς  2 0 η ς  τ ρ έ χ ο ν τ ο ς ,  
μ έ χ ρ ι  τ ή ς  ό π ο ι α ς  δ έ ν  
θ ά  π ρ ο δ ή τ ε  ε ι ς  ο ύ δ ε μ ί -
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— 9 ί ϊ Ο  έκχτομ.μ.ύ(υιχ ά πέδω κ ε ό 
ε ρ χ ν ο ς  « Ε θ ν ικ ή ς  Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η ς  »
«τήν Ά Ο ή ν χ .

— 1 B O  -  1 ?< ) χ ιλ ιχ δ ε ς  Α θ η ν α ίο ι  
έδω κ χν μ χ ζ ΐ  μ.έ τό  χ ιλ ιχ ρ ιχ ό  το υ ς, 
ψήφο έ[Α«ΐίΐτθ<τϋνΐ)ς στήν π ο λ ιτ ικ ή  τού  
Κ.Κ.Ε.

— "ΙΡατε^χ άπό  τήν μ ,εγχλη  χυτή επ ιτυ χ ία  τό  
Κ.ομ4*.ουνι«τικό Κ.όμ.μ.χ 'Ι ίλ λ ίίο ις  (Κέ.Κ,.Εϋ.) χ ν χ -  
ί»είχτϊ)χε τό  δ υ ν χ μ ιχ ώ τ ερ ο  απ' ό λ ες  τ ις  π ο ικ ιλ ώ 
νυ μ ες  «εθνικές» όρ γα νο ισ εις .

Οί χιλιάδες αυτοί οπαδοί καί φίλοι πού μέ τά χιλιάρικά τους ψή
φισαν τήν πολιτική μας, μάς έδωκαν τήν δύναμη νά απευθύνουμε πρόσκλη
ση στους έθνικόφρονες νά διαλύσουν αμέσως τις οργανώσεις τους καί νά 
ταχθούνε κάτω άπό τό λαοκρατικά κόμμα μας. Άλλοιώς ειδοποιούμε πώς 
θ’ αρχίσουμε δράση ένάντιά τους καί θά ξεκαθαρίσουμε μέ τό σπαθί καί μέ 
τό μαχαίρι μας τους λογαριασμούς μας,

— Κ άτω οί έθνικι«τές έχίήοοι τού Λ.<*ού.
— Ζ ή τω  ό ή^*ο>ϊκός ά θ η νχϊκ ός Α χ ό ς  ϋπε,οααπι- 

στής κ χ ι σ τ ή ρ ιγ μ χ  τού Κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ικ ο ύ  κ ό μ μ α 
τος  Έ λ λ χ ό ο ς .

— Ζ ή τω  ο Κ ό κ κ ιν ο ς  ΐ τ ^ χ τ ό ς .
— 2Κήτω ή ^Βοδιετική Έ λ λ χ ό χ .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΗΣ 
Κ Ο Μ Μ Ο Υ Μ Η ΙΪΗ Σ  Ο Ρ ίΑ Η Ο ϊΗ Σ  ΑΘΗΝΑΣ

α ν  έ π ι θ ε τ ι κ ή ν  ε ν έ ρ γ ε ι 
α ν  κ α τ ’ α ύ τ ώ ν ( .  . . )

Διό τήν ακρίβειαν 13.10.43
τό II Γραφείον Ή  V I I I  Μεραρχία

("Ορα ώς άνω ο. 169) Πίσπερης

4. Ε Λ Α Σ
Γενικόν Άρχηγείον

Πρός τήν V I I I  Μεραρχίαν 
Χαλίκι

Ώ ς ύπεύθυνος διαχειριΖόμενος τό 
Ζήτημα έκκαθαρίαεως τοΰ ΕΔΕΣ, έπί

τών ύμετέρων ενεργειών έχω νά παρα
τηρήσω :

α) Πολιτικώς καί άπό στρατηγικής καί 
ταχτικής άποψης τοϋ πολέμου μας έ- 
ναντίον τοϋ έσωτερικοΰ (Ζέρβος— Αν
τίδραση) καί έΕωτερικοϋ (Γερμανοί) έ- 
χθροϋ, ή ένέργειά σας νά άποσύρετε τις 
έναντίον τοϋ ΕΔΕΣ δυνάμεις, είναι άπο- 
λύτως έοφολμένη, καί άσύμφορος.

6) Κατά τήν γνώμην μου είναι χίλιες 
φορές προτιμότερο νά δ ι α ν θ ί 
ζ ο υ ν  οί Γερμανοί τήν άδόν Ίωαν- 
νίνων — Μετσόβου — Καλαμπάκας, πα
ρά νά έΕακολουθήση υφιστάμενος ό 
ΕΔΕΣ έστω καί μιά βδομάδα άκάμα.

’Αριστερά: Προκήρυξις τής «Επιτρο
πής Πάλης Κομμουνιστικής Όργα- 
νώσεως ’Αθήνας», σχετικώς μέ τδν 
έρανο «Εθνικής Άπελευθςρώσεως». 
Εις τήν σελίδα 233: Προκήρυξις τοΰ 
Γ.Σ. τοΰ ΕΛΑΣ πρός τήν IX Μεραρ
χίαν του. Συνιστα δουλοπρεπή συμ
περιφοράν έναντι τών διεκδικητών 
τής Ελληνικής Μακεδονίας.

υ ) ΓΓ αύτό έντέλλομαι όπως άμα λή- 
ψει πορούσης διατάΕητε αμέσως Καβαλ- 

νλάρη, άοαλασσαμένου τοϋ έφεδρικοϋ καί 
συμπληρουμένης τής δυνάμεώς του διά 
δυνάμεων ένεργοϋ ΕΛΑΣ, ώστε νά έχη 
300 άνδρας τουλάχιστον, νά κινηθή τα
χύτατα πρός θέοιν Πλάκα καί έκεϊθεν 
δράση έναντίον Έδεσιτών, λαμβάνων έ 
ποψήν μέ τά ύμέτερα τμήματα καί άπό 
τάς διατογάς μου, τοϋ λοιπού άποτε- 
λοϋσης τής δυνάμεώς του μέρους τοϋ 
ύπ’ έμέ άνεΕαρτήτου έκκαθοριστικοϋ 
συγκροτήματος.

δ) Ανοφέρατε διά τοϋ ίδιου συνδέ
σμου λήψιν πορούσης καί έναρΕιν έκτε- 
λέσεως.
"Ωρα 2 .30 ’ Καλαρύτες 20.4.43

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

5. Μεραρχίας 8, 9, 10, 13.

Θετικοί πληροφορίαι φέρουν "Αγ
γλους συνδέσμους λαβόντος διαταγήν έ- 
πέμβουν σύρροΕιν έπικαλούμενοι άνυ- 
πόκτους διαταγάς. Πολιτική κοί Στρα
τιωτική σκοπιμότης έπιβάλει ταχίστην έ- 
νέργειαν καί τέρμα.

Διακοπή άγώνος συντελεσθή μόνον 
έγγράφω διαταγή μας.

ΠροσέΕατε παροπλανητικάς ένεργεί- 
ας "Αγγλων. Έ κ κ α δ ο Ί ο α τ ε  
έ ν τ  ε λ ώς περιοχής σας άπό ΕΔΕΣ 
ένεργοϋ καί ε φ ε δ ρ ι κ ο ύ  ΕΔΕΣ.

“Ωρα 19 10—10 "Αρης
Βοσίλης

Είναι πάρα πολλαΐ αΐ παρομοίου περιε
χομένου διαταγαί καί έγγραφα τοδ ΕΛΑΣ. 
Δειγματοληπτικώς μόνον άναφέρομεν τάς 
προηγουμένας. Πλήθος έξ αυτών, ώς καί 
τών έν τή έπομένη παραγράφψ προδοτι
κών Συμφώνων, άπεκρύβησαν, κατεστρά- 
φησαν σκοπίμως ή έκ πλημμελούς φυλά- 
ςεως ή λόγψ άγνοίας τής χρησιμότητός 
των. Τέλος, ή κατά τήν Απελευθέρωαιν 6- 
ποτυπώδης 'Γπηρεσία Διαφωτίσεως δέν τά 
έςεμεταλλεύθη Αρκούντως.

β) Σ ύ μ φ ω ν α  κ α ί  Α π ο φ ά 
σ ε ι ς :

1. ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΙΚΟ Ν ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΓΕΡ
ΜΑΝΩΝ -  ΕΛΑΣ (Λειβαδιού).

«Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι 1) Κοπε
τόν Κϊτσος, Διοικητής 2ου Τάγματος 
31ου Συντάγματος ΕΛΑΣ, ένερνώντας 
ώς άντίιπρόσωπος τής Ο.Μ.Μ. (Όμάδος 
Μεραρχιών Μοκεδονίας) μέ έΕουσιοδό- 
τησιν τοϋ μεράρχου XI Μεραρχίας Λασ- 
σάνη καί 2) ταγματέιρχης " Εριχ Φένσκε 
διοικητής τής μονάδος 31756, ώς έκ- 
πρόσωπος τών ένάπλων γερμανικών δυ
νάμεων τής στρατιάς Αιγαίου, συνελθόν-
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τής άναλήψεως τής άρχής, ή έντασις 
τής δροστηριότητος του συνωμοτικού 
μηχανισμού τού Κ.Κ.Ε. Είχε συναίσθη- 
σιν δτι ή έποκολουθήσασα τά γνωστά 
γ ε γ ο ν ό τα  τού παρελθόντος Νοεμβρίου 
άδράνεια ήτο έπιφανειακή καί άπατη- 
λή.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ καί καθοδηγούμε
νος άπό τήν έν τφ έΕωτερικφ ήγεσίαν 
του, ό άνατρεπτικός μηχανισμός τού 
Κ.Κ.Ε. συνέχισε τούς τελευταίους μή
νας τήν έκτακτον δραοτραιότητά του, 
κυρίως εις τόν χώρον τής Φοιτητιώσης 
κοί εργαζόμενης νεότητος.

Διά πρώτην φοράν εις τήν μακράν 
κοί αιματηρόν ιστορίαν τού έθνικοϋ ά- 
γώνος κατά τής έΕωθεν κινουμένης 
κομμουνιστικής άνατροπής, έπετεύχθη ή 
έΕουδετέρωσις ολοκλήρου τής ήγεσίας 
τών έν τή χώρα παρανόμων οργανώσε
ων τού Κ.Κ.Ε.

1. Συμφώνως πρός τά ύπά τής Γε
νικής Ασφαλείας Αθηνών συγκεντρω- 
θέντα στοιχεία, έΕηρθρώθη ό παράνο
μος μηχανισμός τοΰ Κ.Κ.Ε. έν Έλλάδι 
καί συνελήφθησαν τά άνώτατα καθο- 
δηγητικά στελέχη αύτοϋ, μεταΕύ τών ό
ποιων συμπεριλαμβάνονται καί τρεις 
κομμουνιστοσυμμορϊται.

Εις χεϊρος τής Γενικής 'Ασφαλείας 
'Αθηνών περί ήλθε τά άπόρρητον άρχεϊ- 
ον τού παρανάμως δρώντος Κλιμακίου 
τοΰ Κ.Κ.Ε. έν Έλλόδι. 'Ομοίως, έίς 
χεϊρας τών συλληφθέντων ήγετικών 
στελεχών άνερεύθη καί κατεσχέθη σε- 
βοστόν χρηματικόν πασόν εις έλληνικά 
χορτονομίσματα.

ΕΞΗΡΘΡΩΘΗ ή παράνομος άργάνω- 
σις τοΰ Κ.Κ.Ε. εις τόν χώρον τής νεο
λαίας ύπό τήν έπωνιιμίαν «ΚΟΜΜΟΥ
Ν ΙΣ Τ ΙΚ Η  ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -  Κ. 
Ν.Ε.» καί συνελήφθησαν τά ήγετικά 
στελέχη αύτής.

ΈΕηρθρώθη όμοίως ή παράνομος Με
τωπική Κομμουνιστική Όργάνωσις τοΰ 
Κ.Κ.Ε. εις τόν χώρον τής ΣπουδαΕού- 
σης Νεολαίας, υπό τόν άπατηλόν τί
τλον «ΑΝΤΙΔΙ ΚΤΑΤΟΡΙΚΗ Ε.Φ.Ε.Ε.» 
καί συνελήφθησαν τά ήγετικά στελέχη 
αύτής.

'Ανεκαλύφθησαν καί κατεσχέθησαν 
παρανάμως λεκτουργοΰντα τυπογραφεία, 
διά τών όποΐων έΕετυποΰντο τά παρα
νάμως κυκλοφορούντο έντυπα τού Κ.Κ. 
Ε., τής Κ.Ν.Ε. (ΟΔΗΓΗΤΗΣ) καί τής 
«ΑΝΤΙ/ΕΦΕΕ» (Π Α Ν ΣΠ Ο ΥΔ Α ΣΤΙΚ Η ). 
Διά τών έν λόγω τυπογραφείων έΕετυ
ποΰντο καί έτερα έντυπα, άνακοινώσεις 
μπροσούρες, προκηρύΕεις, τρυκ κ.λ.π., 
τών άνωτέρω παρανόμων κομμουνιστι
κών όργανώσεων.

2. Εκ τών περιελθόντων εις χεϊρας 
τής Γενικής 'Ασφαλείας 'Αθηνών άρχεί- 
ων καί έκ τής μέχρι τοϋδε άνακρίσεως, 
προκύπτουν τά κάτωθι:

α) ΟΙ συλληφθέντες κσμμουνιοτο- 
συμμορϊται είοήλθον λάθρα άπά μακροΰ 
χρόνου εις τήν χώραν διά πλαστών τα- 
Ειδιωτικών έγγράφων. Εις χεϊρας των 
άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν πλαστά 
δελτία άστυνομικών ταυτοτήτων.

Οΰτοι άφίχθησαν ένταΰθα μέ κυρίαν 
άποστολήν τήν όργάνωσιν καί καθοδή- 
γησιν τών παρανόμων όργανώαεων 
τοΰ ΚΚΕ, Ιδία είς τόν χώρον τής σπου- 
δαΕούσης νεαλοίας. Έν τή προσπάθεια 
των τούτη, έλαβαν μέρος είς τά γνωστά
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τεο σήμερα την 1ην Σ)6ρίου 1944 ατό 
χωριό Λειβάδι περιφέρειας Θεσσαλονί
κης, συνεφωνήσαμεν ·τά παρακάτω:

1σν) Ο Ε Λ Α Σ  α ν α λ α μ β ά 
ν ε ι  τ η ν  ύ π ο χ ρ έ ω σ ι ν  ν ά  
μή  έ μ π ο δ ί α η  τ ή ν  υ π ο χ ώ 
ρ η σ η  τ ο ύ  γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ  
σ τ ρ α τ ο ύ  σ τ ή ν  π ε ρ ι ο χ ή  
τ ή ς  Ο.  Μ.  Μ. ,  μ π α ί ν ο ν τ α ς  
σ έ  κ ά θ ε  έ κ κ ε ν ο ύ μ ε ν ο  
τ μ ή μ α  μ ε τ ά  τ ή ν  ά ν α χ ώ -  
ρ η σ η  κ α ί  τ ο ύ  τ ε λ ε υ τ α ί 
ο υ  γ έ ρ μ α  ν ο ϋ σ τ ρ α τ ι ώ 
τ ο υ .

2ον) Παράλληλα ή γερμανική Α.Σ.Δ. 
Μ.Α. ύποχρεοϋται νά διατάΕη τήν άπο- 
χώρηση των ταγμάτων άοωαλείας άπό 
τήν πάλι τής Θεσσαλονίκης, τήν οποίαν 
καί θά παρσδώση στον ε φ ε δ ρ ι 
κ ό ν  ΕΛΑΣ καί στήν π ο λ ι τ ι κ ή  
ο ρ γ ά ν ω σ η  τού ΕΑΜ, σύμφωνα μέ 
λεπτομερειακό σχέδιο πού τά δύο συμ
βαλλόμενα μέρη (Ο.Ο.Μ. — ΕΑΜ καί 
ΓΑΣΔΜΑ) θά κοθορίσουν.

3ον) Ό  ΕΛΑΣ έγγυάται γιά τή Ζωή 
τών Γερμανών στρατιωτών πού προσχώ
ρησαν εις τάς τόΕεις του, φτάνει νά ύ- 
ποσχεθοϋν πώς θά πολεμήσουν στό πλευ
ρό του ένάντια σέ ο ί ο ν δ ή π ο τ ε  
έχθρόν τού Λαϊκού Στρατού (σ.σ. δηλα
δή κατά τών έθνικοφρόνων Ελλήνων 
κοί τών Αγγλων!!).

4ον Ό  ΕΛΑΣ δέν φέρνει καμμιά εύ- 
θύνη αν άντιλαϊ,κές προδοτικές (σ.σ. δη
λαδή έθνικισταί ή Τάγματα Ασφαλείας) 
έπιτεθούν κοτά γερμανικών δυνάμεων.

5ον) Η Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α. θ ά  π α-
ρ α χ ω ρ ή σ η  στόν ΕΛΑΣ β α ρ ύ  
ό π λ ι σ μ ό καί άνόλογο πολεμικό 
ύλικό γιά τήν έΕουδετέρωση τών παρα
πάνω αμάδων (σ.σ. δηλ. τών έθνικών).

6ον) Ο ΕΛΑΣ μέ τούς ορούς αύτούς 
καί μέ τήν σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  τ ώ ν  
Β ο υ λ γ α ρ ι κ ώ ν  καί Α λ β α 
ν ι κ ώ ν  παρτιΖάνικων τμημάτων, ά- 
ναλαμβάνει τήν καταπολέμησι τών άντι- 
λοϊκών παρτιΖάνικων όμάδων (σ.σ. δηλ. 
τών έλληνικών έθνικισπκών όμάδων).

Τό σύμφωνο αύτό γράφηκε σέ δύο, τό 
ένα στήν έλληνική γλώσσα καί τό πα
ρέλαβε ό ταγματάρχης "Εριχ Φένσκε, 
κοί τό δεύτερο στήν γερμανική καί τό 
παρέλαθε ό καπετάν Κϊτσος.

Αεβάδι 1 Σ)βρίου 1944 
Ό  άντιορόσωπος τής Ο.Μ.Μ.

Καπετάν Κϊτσος
Γιά τήν Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α.

"Εριχ Φένσκε
Ή  πρόσκλησις, ήτις έστάλη πρός τόν 

Φένσχ,ε, έχει ώς κάτωθι:

ΕΛΑΣ 
11 Τάγμα 
31 Σύνταγμα

Π ρ ό ς

Τόν κ. Τσγ/ρχην Γερμανικού Τμήματος 
Βασιλικών 

Ε ι ς  Β α σ ι λ ι κ ά

Κε Ταγματάρχα,

Απόψε σάς περιμένω στήν θέσιν Κα- 
λόγηρος (Λειβάδι) καί περί ώραν 18ην 
διά νά αυΖητήσωμεν γιά ύποθέοεις πού

άφοροΰν έσας προσωπικώς. 
τή 1.9.44

Ό  Διοικητής τού Τάγματος 
Σφραγίς (ύπογρ.) Κ. Κϊτοος

Έπιβεβαίωσις τών ώς άνω υπάρχει κχί 
άπό τούς ίδιους τούς κομμουνιστάς. Εις τά 
9ον τεύχος, Σεπτεμβρίου 1950, τού επι
σήμου δργάνου τού ΚΚΕ «ΝΕΟΣ ΚΟ
ΣΜΟΣ», εις τήν στήλην «Υλικό γιά τή 
γενική κομματική συνδιάσκεψη — μερικά 
στοιχεία γιά τόν Μάρκο Βαφειάδη», άπο- 
καλϋπτονται: « . . .  Δημιουργούσε σχέσεις 
μέ πολλές καί ύποπτες γυναίκες: έτσι π. 
χ. είχε σχέσεις μέ τήν Μυ λ ω ν α 
(πού ή ίδια ή γυναίκα τού Μάρκου τήν 
άποκαλοδσε πόρνη), μέ τήν κουνιάδα τού 
Κ α ρ α μ α ο ΰ ν α  (πού ήταν πράκτο
ρας τής Ίντέλλιτζες Σέρβις), μέ τήν Ά- 
ναστασιάδου "Αννα πού δούλευε στή «Λαϊ
κή φ ω νή ...»  (σ.σ. ακολουθούν καί άλλαι 
κατηγορίαι, άς θά άναφέρωμεν εις τό οι
κείου περί Μάρκου κεφάλαιον) . . .  καί συ
νεχίζει:

β) . . . Τό Σύνταγμα τής Χαλκιδικής 
ύ π έ γ ρ α ψ ε  σ υ μ φ ω ν ί α  μ έ  
τ ο ύ ς  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς .  Ό  Μάρκος 
πού βρισκόταν τότε ατή Χαλκιδική, δέν 
έπήρε κανένα μέτρο.

γ) Έκαμε διαπραγματεύσεις μέ τούς 
γερμανούς, όταν φεύγανε γιά παράδοση 
καί δ έ ν  τούς χτύπησε.

δ) "Αφησε (στήν ίδια περίοδο) αι
χμαλώτους γερμανούς μέ ύπόδειΕη τού 
Βέγκερ, διευθυντή τού Ερυθρού Σταυ
ρού στή Μακεδονία. Μάλιστα τούς έδω
σε καί τή μοτοσυκλέττα του. . . ».

2 ΣΥΜΦΩΝΟΝ Κ.Κ.Ε. & Κ.Κ. ΒΟΥΛ
ΓΑΡΙΑΣ (Πετριτσίου)

«Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδας 
καί τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Βουλγα
ρίας ύστερα άπό τή διάλυση τής Κομ. 
Διεθνούς έχοντας ύπ' όψη τήν ώς τώρα 
πολιτικήν γραμμήν τής Κομ. Διεθνούς 
καί τις τελευταίες οδηγίες της καί μέ 
τήν έπιθυμίαν νά έργασθοϋν άπό κοινού 
γιά τήν ταχύτερη καί άποτελεσματικότε- 
ρη δράση της μέ τελικό σκοπό τήν έγ- 
καθίδρυση στήν Βαλκανικήν, Ένωσης 
Σοβιετικής Δημοκρατίας καί νά λύσουν 
μιά γιά πάντα τις διαφορές άνάμεσα 
στούς λαούς τής Βαλκανικής, άποφασί- 
Ζουν μέ τούς άντιπρασώπους των πού 
ύπογράφουν τό σύμφωνον αύτό:

1ον) Τού συντρόφου Γιάννη Ίωαν-
νίδη έκ μέρους τού ΚΚΕ καί

2ον) Τού συντρόφου Δρουσάν Δα-
σκάλωφ έκ μέρους τού ΚΚΒ 
τά έΕής:

1. Τελικός σκοπός καί τών δύο κομ
μάτων καθορίζεται ή έγκαθίδρυση στή 
Βαλκανική, "Ενωσης Σοβιετικών Δημο
κρατιών, πού θά περιλαμβάνει τήν Ελ
λάδα, τήν Μακεδονία καί τή Σερβία.

2. Τά Κ.Κ. Ελλάδας καί Βουλγαρίας 
είναι έλεύθερα νά κανονίσουν τήν τακτι
κήν τής δράσης τους γιά νά φθάσουν 
στόν τελικό σκοπό όπως αύτό νομίΖουν 
καλύτερα.

3. Γιά τήν άσφάλεια τών συνόρων 
άπό Β. καί τά δύο κόμματα θά έργα
σθοϋν ώστε τά σύνορα τής Βουλγαρίας 
καί τής Σερβίας νά πιάνουν άπό τόν 
Δούναβη μέ τέλος Β τού Φιοΰμε στήν
Αδριαιτική.

4. Στή Βουλγαρία θά δοθή διέΕοδος 
έδαφική στό Αιγαίο.

5. Ή Ίσταμπούλ καί τά στενά τών 
Δαρδανελίων νά αποτελόσουν άνεΕάρτη- 
τη καί αύτόνομη Δημοκρατία ύπό τόν 
έλεγχο τής ΕΣΣΔ.

6. Ή Μακεδονία, ή Έλληνική, Βουλ
γαρική καί Σέρβική, δηλαδή ή Χώρα πού 
συμπεριλαμβάνετοι μέσα στόν ποταμό 
Νέστο καί τό όρος Ροδόπη, τά όρη Ρύ- 
λα, Οσνικώφ Σάρ (Σκάρδος) άπό Β., 
τις Αλβανικές Αλπεις καί τήν Πίνδο — 
άπό Δυσμάς, τό όρος Όλυμπος καί τό 
Αιγαίο —άπό Νότον, μέ τήν νήσον Θά
σον θά αποτελόσουν άνεΕάρτητη αύτόνο
μη Σοβ. Δημοκρατία μέσα στήν Ένωση 
Σ.Σ.Δ . τής Βαλκανικής.

Επίσημη γλώσσα θά είναι ή Ελληνι
κή καί Βουλγαρική.

Τό Σύμφωνο αύτό διατυπώθηκε Ελ
ληνικά καί Βουλγαρικά.

Πετρίτσι 12 Ιούλη 1943 
Γιά τό Κ.Κ.Ε.

(ύπ.) Γιάννης Ίωαννίδης
Γιά τό Κ.Κ.Β.

(ύπ. Δουσάν Δασκάλωφ».

(Σ .Σ .: Τό Σύμφωνον περιείχετο εις τό 
άνευρεθέν καί κατασχεθέν Κομμουνιστι
κόν Άρχεΐον, δπερ είχε άποκρυόή εις χω- 
ρίον Μπούλα).

Ούτως, λοιπόν, ό πρώην κουρεύς τού Βό
λου Ίωαννίδης έξήσκει τήν τέχνην του 
εις τού «κασιδη» τό κεφάλι, διαμοιράζων 
τήν 'Ελλάδα εις φίλους καί έχθροός..!

3. ΣΥΜΦΩΝΟΝ Κ.Κ.Ε. ΚΑΙ ΒΟΥΛ
ΓΑΡΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ

«Σήμερον τήν 20ήν Σεπτεμβρίου τού 
1944 έν Μεσισσοχωρίω Μακεδονίας, οί 
ύπογεγραμμένοι άντιπρόσωποι τού Κ.Κ. 
Ε., τού Βουλγαρικού Στρατού, τού 
ΕΛΑΣ καί τής Π.Ε.Ε.Α. συνεφωνήσαμε 
καί άποφασίσαμε τά κάτωθι, πρός ένί- 
σχυσιν τού κοινού άπελευθερωτικοϋ μας 
άγώνος κοθώς καί διά τήν μελλοντικήν 
μας συνεργασίαν.

ΑΡΘΡΟΝ 1ον. "Αμεσος ύποστήρι- 
Εις τού Ε.Λ.Α.Σ. μέ πολεμικόν ύλικόν 
διά τού Βουλγαρικού Στρατού .

ΑΡΘΡΟΝ 2ον. Ό  Βουλγαρικός 
Στρατός δέν θά έπιτεθή κατά τού ΕΛΑΣ 
καί θά ύποστηρίΕη τάς έπιχειρήσεις του 
καί έναντίον Κυβερνητικών Στρατευμά
των καί έναντίον Εθνικιστικών Σωμά
των.

ΑΡΘΡΟΝ 3σν. Κατά τήν Αγγλοαμε- 
ρικανικήν άπόβασιν έν Έλλάδι ό ΕΛΑΣ 
ύποχρεοϋται νά συμπεριλάβη εις τάς τά- 
Εεις του Βουλγαρικά Στρατεύματα καί 
νά τά ύποστηρίΕη.

ΑΡΘΡΟΝ 4σν. Κατά τήν άπόβασιν θά 
ένωθοϋν τά Βουλγαρικά Στρατεύματα 
καί ό ΕΛΑΣ.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον. Ό  ΕΛΑΣ ύποχρεούται 
έν περιπτώσει ύπο^ωρήσεως νά ύποστη
ρίΕη τά Βουλγαρικά Στρατεύματα μέχρι 
τών συνόρων.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον. Ό λο τό Βουλγαρικό 
πολεμικό ύλικό τό εύρισκόμενον εις Μα
κεδονίαν καί Θράκην θά παραχωρηθή 
εις τόν ΕΛΑΣ.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον. Ό  ΕΛΑΣ άναλαμβά- 
νει τόν εφοδιασμόν τού Βουλγαρικού 
Στρατού.

ΑΡΘΡΟΝ δον. Ό  ΕΛΑΣ άναλαμβά- 
νει τήν προστασίαν τής Βουλγαρικής
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μειονότητας καί της περιουσίας αυτής 
καί θά διευκολύνη έφ' όσον αϋτη θά Ζή
τηση τήν άνοχώρησίν της, εις τήν Βουλ
γαρίαν, συναπακαμίΖουσα καί τήν περιου
σίαν της.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον. Από κοινού αγών ε
ναντίον εκείνων πού έναντιοϋνται εις 
τόν ΕΛΑΣ καί ΚΚΕ.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον. Τό Ε.Α.Μ. τό Κ.Κ.Ε. 
καί ό Ε.Λ.Α.Σ αναλαμβάνουν νά σχημα
τίσουν μίαν Διεθνή Μακεδονίαν μετά τό 
τέλος τοϋ πολέμου.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον. Κατάργησις συνό
ρων μεταξύ Βουλγαρίας— Ελλάδος καί 
Σερβίας.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον. Ούδείς Βούλγαρος 
θά συλληφθή έν Μακεδονία καί Θράκη 
άπό τόν ΕΛ/\Σ.

Έν Μελισσοχωρίω τήν 20η.9.1944

Διά τό Κ.Κ. Βουλγαρίας: Φιλίπποβιτς,
Γραμματεύς Βουλγαρικής Λέσχης.

Διά τόν Βουλγαρικόν Στρατόν: Γιού-
νωφ, Ύπολοχαγός.

Διά τόν Ε.Λ.Α.Σ: Αύγερινός.
Διά τήν Π.Ε.Ε.Α.: Στααινόπουλος».

4. ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΚΑΛΤΣΕΦ -ΤΖΗΜ Α

Τόν ’Ιανουάριον 1944 εις Καρυδιές ’Ε
δέσσης, ύπεγράφη σύμφωνον μεταξύ τού 
Βουλγάρου λοχαγού καί έγκληματίου πο
λέμου Κάλτσεφ καί χοΟ Άνδρέα Τζίμα, 
(Β. Σχμαρινιώτη), δσχις, ώς έχομεν ά- 
ναφέρει, είχεν απελευθερωθώ έκ τών φυ
λακών Άκροναυπλίας άπό τήν Γκέ - ”Εφ 
- ΙΙέ, καί έκπροσώπους τής έν Άθήναις 
Βουλγαρικής Πρεσβείας.

Διά τοΰ έπαισχύνχου Συμφώνου καθωρί- 
ζεχο μεταξύ άλλων:

1. Αί έπαρχίαι Κιλκίς, Παιωνίας, Άλ- 
μωπίας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, 'Αριδαί
ας, Φλωρίνης καί Καστοριάς, έκχωροϋν- 
τοι άπό τό ΕΑΜ —ΕΛΑΣ ώς Ζώνη δρά- 
σεως τοΰ ΣΝΟΦ.

2. Τό ΣΝΟΦ έχει τό δικαίωμα νά έπε- 
κτείνει τή Ζώνη τής δράαεώς του καί σέ 
άλλες ναπώτερες έπσρχίες, ύστερα άπό 
τήν έΕασφάλιοη πλήρους κυριαρχίας 
στις παρακάτω έπαρχίες.

3. Ό  Βουλγαρικός Στρατός κατοχής 
τής Μακεδονίας παίρνει τήν ύποχρέωση 
νά καταλάβη τό όστικά κέντρα τής Μα
κεδονίας, ύστερα άπό τήν άποχώρηση 
τών Γερμανών καί τήν παράδοση τούτων 
εις τάς Άοχάς τοϋ ΕΑΜ. . .».

ΣχαμαχοΟμεν έδω, λόγψ τοΰ περιωρι- 
σμένου χώρου, κχταχωροΰντες μόνον τήν 
ύπ’ άριθ. Σ.Π. 813)25.11.44 τηλεγραφι
κήν διαταγήν τοϋ ΕΛΑΣ, καί μερικά ντο
κουμέντα διά τήν Μακεδονίαν καί τήν μαρ
τυρικήν Βόρειον Ήπειρον.

«'Ομάδα Μεραρχιών Μοκεδονίας

Τηλεγραφήσατε Α' Σώμα ονόματα 
παρουσιασθέντων 27 Βουλγάρων.

Έ ν τ α χ θ ο ΰ ν  ένεργόν ΕΛΑΣ. 
ΦροντίΖσμε ν άποστείλωμεν Ζητηθέντα 
αυτοκίνητα.

Σ Α Ρ Α Φ Η Σ
'Υποστράτηγος

5. Ε. Λ. Α. Σ.
XI ΜΕΡΑΡΧΙΑ

1)26 1 9 )IX )44
Π α τ ρ ι ώ τε ς,

Καλή Λευτεριά,

Κατόπιν άποφόσεως τών συμμαχικών 
Βουλγαρικών δυνάμεων καί τού Τάγμα
τός μας ώς καί τών διαταγών καί έντο- 
λών τής Εθνικής Κυβερνήσεως (ΚΑ Ι 
ΡΟΝ) ώς καί τού Στρατηγείου Μέσης 
Ανατολής Στρατηγού (Ούϊλσων) παρα- 

καλεϊοθαι όπως αί ένοπλοι δυνάμεις τών 
χωρίων Μπάσρας — Τσερεπλιάνης — 
Κορμίτσας καί Νικησάνης ώς καί τών 
τυχόν ευρισκομένων ατό βουνό νά 
προοέλθωσι έντός (2) δύο ώρών εις 
Μπάσραν καί καταθέσωοι τόν οπλισμόν 
των καί έγγυώμεθα τήν Ζωήν καί τήν 
ασφάλειαν τής περιουσίας τής Ζωής καί 
τής τιμής τών οικογενειών των.

Σέ περίπτωσι πού δέν θέλετε συμμορ- 
φωθή έντός μιάς (1) ώρας άπό τής λή- 
ψεως τής παρούσης ό άμαχος πληθυ
σμός νά έκκενώση τά άναφερόμενα χω
ρία πρός αποφυγήν οίιματοχυσίας καθ' ά
τι τά χωρία τούτα διά Πυροβολικού καί 
δυνάμεών μας κ α ί  Β ο υ λ γ α ρ ι 
κ ώ ν  τοιούτων θέλουσι καταστροφή 
έκ θεμελίων.

Διά τήν αυνεννόησιν παρακαλοϋμεν 
όπως προσέλθη άντιπροσωπεία έκ 3 
άΕ)κών ή καπεταναίων τών ένοπλων δυ
νάμεων. Πάσα άποσιώπησίς σας θά ση- 
μόνη τήν άμεσον έναρΕιν έχθροπραΕιών 
σέ βάρος τής πατρίδος μας καί τοϋ 
λαού.

Τήν άνακαίνωσιν ταύτην νά γνωστο- 
ποιήσητε πρός όλα γενικώς τά ένοπλα 
τμήματά σας καί τούς πληθυσμούς τών 
άνοφερομένων χωρίων, ή δέ αιματοχυ
σία θά βαρύνη στήν Ιστορία μας ύμάς 
καί μόνον.

Πρώτη 19 Σ)βρίου 1944 
Ό  Υπεύθυνος 

Γεροδήμος 
Ταγμ) χης

6. Ε. Λ. Α. Σ.
ΑΣΥΡΜ ΑΤΟΣ II 

Γ.Σ.
ΑΠΟ: ΟΡΦΕΑΝ 

ΜΕΣΩ IX Μ /Χ ΙΑ Σ

-  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ -

Αριθ. 9. — Συγκρότησα Μικτού Τά
γματος είναι γεγονός τετελεαμένον, ά- 

'ποκλειστική πρωτοβουλία 15ου Συντά
γματος ΰπογραφένττας σχετικού συμφω- 
νητκοΰ υέ άμσιβσίας ύποχρεώσεις στόπ. 
Τυχόν διάλυσις του θίΕει έθνικήν φιλο
τιμίαν καί πνεύμα άδελφότητος 'Αλβανι
κού λαού καί στρατού, στόπ. Φρονοϋ- 
μεν δράσις Τάγματος περιορισθή εις 
πράξεις αί όποιοι δέν θά δώσουν λα
βήν εις έχθρούς γειτονικών λαών έκμε- 
ταλλευθούν συγκρότησίν του στόπ. Έ- 
δόθησαν άνόλογοι όδηγίαι Ζήτημα θεω- 
ρήθη ώς λυθέν διά τά άνωτέρω καί ά- 
νάγκη μελετηθή ύφ' ύμών άμα τή έπι- 
στροφή άντιπροσώπου Ε.Α.Μ. Γεν. 
Στρατηγείου, βάσει τών νεωτέρων δη- 
μιουργηθεισών έσωτερικών καί έΕωτερι- 
κών συνθηκών στόπ. Παρακαλοϋμεν ό

πως τηρούμεθα ένήμεροι έπί βασικών 
πολιτικών καί στρατιωτικών γεγονότων 
κέντρου, όταν θά προκύπτουν, ϊνα κα- 
θορίΖαμεν έγκαίρως καθήκοντα όργονώ- 
σεών μας στόπ.

ΟΡΦΕΑΣ
ΡΔ. 18.1.44 
10.15 Ωρ
Αριθ. 34 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

IX Μεραρχίαν διά Όρφέα

Επί κρυπτογραφήματος 10.1.44 5400 
Έγκρίνομεν συγκρότησίν μικτού τάγ

ματος περιφέρειαν Τσαμουργιάς 
Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 13.1.44

'Εκρυπτογραφήθη 
Ώρα 11.10 

Κωστούλας 
Ύπολοχαγός

7. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ Π ΡΟ Δ Ο ΣΙΑ Σ

Διά τής συγκροτήσεως τοΰ μικτού Τάγ
ματος (ΕΛΑΣ— Τσάμηδων), Οπογραμμίζει 
ή άπό 20.1.44 απόρρητος έκθεαις τοϋ δι- 
οικητού τού 24ου Συντάγματος τού ΕΛΑΣ, 
στελέχους τού ΚΚΕ, Γερασίμου Πρίφχη 
(διατελέσαντος άργότερον βουλευτού τής 
ΕΔΑ). Γράφει μεταξύ τών άλλων:

«ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Ό λες οί 
πρσαπάθειές μας, άν καί βαοίΖονται στή 
γραμμή τής Κ.Ε. τού ΕΑΜ γιά τήν ένο- 
ποίηση όλων τών δυνάμεων ένάντια 
στόν καταχτητή, δέν είχαν θετικά άπο- 
τελέσματα, γιατί ή ΠΑΜΨΗΦΙΑ τών άρ- 
βανιτάδων Τσάμηδων τής περιοχής, είχε 
ταχθή άνεπιφύλακτα μέ τό μέρος τοϋ 
ΚΑΤΑΧΤΗΤΗ καί ώργάνωσε δολοφονι
κές έπιδραμές ένάντια στά Ελληνικό 
χωριά, άρπαγές καί σφετερισμούς περι
ουσιών. Παρ' όλα αύτά, άπό τις 19 τοϋ 
Μόρτη έγινε ή πρώτη προσέγγιση, πού 
έπαναλήφθηκε στις όρχές τού Ιούλη 
1943. Κατά κανόνα οί υποσχέσεις πού 
μάς δώσανε οί έκπρόσωπσι τών Τσάμη
δων δέν τηρήθηκαν. Κορύφωμα τής ουμ- 
μαχίας τους μέ τούς φασίστες ήταν ή 
έπιδρομή τους στό Φανάρι, στήν περίο
δο τών έκκαθαριστικών έπιχειρήσεων 
τού Αύγουστου, κατά τήν όποιαν έκάη- 
καν περίπου 30 χωριά, σκοτώθηκαν 500 
περίπου "Ελληνες καί άλλοι τόσοι πιά
στηκαν όμηροι, ένώ ό ύπόλοιπος πλη
θυσμός προσφύγεψε στήν όρεινή περιο
χή»·

Γ. ΠΡΙΦΤΗΣ

Ή  προδοσία δμως τού ΚΚΕ/ΕΑΜ συνεχί- 
σθη. ’Ιδού τά στοιχεία.

8. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕ
ΤΩΠΟ (ΕΑΜ)

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Αριθ. Πρωτ. 39

Γιάννινα 28.1.45 

Π ρ ό ς

Τήν Νομαρχιακή Επιτροπή ΕΑΜ 
Θεσπρωτίας

Π α ρ α μ υ θ ι ά  

Αγαπητοί Συναγωνιστές,

Σάς κοινοποιούμεν άπόφαοη τής Νο-
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μαρχιακής Επιτροπής 'Αργυροκάστρου 
σχετικά μέ την επάνοδο τών Τσάμικων 
οικογενειών στά σπίτια t o u c .

Πρέπει νά πάρετε όλα τά μέτρα γιά 
τήν καλύτερη υποδοχή t o u c  άπό μέρους 
τοΰ Χριστιανικού στοιχείου γιά τήν στέ
γασή t o u c  καί γενικά γιά τήν άποκατά- 
σταση καί όμαλή συμβίωση t o u c  μέ t o u c  
Έλληνες.

Στούς έπανερχομένους Τσάμηδες νά 
γίνει έντατική διαφώτιση.

0 0 v o t o c  στά Φασισμό — Λευτεριά στό 
Λαό

Γιά τήν Πανηπειρωτική Επιτροπή τοϋ 
Ε.Α.Μ.

Τ .Σ . Υπογραφή δυσανάγνωστος

9 ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΕΑΜ ΑΡΓΥΡΟΚΑ
ΣΤΡΟΥ

Τμήμα Διοικητικού
Άριθ. 781 ΕΧ 44 19.1.45
Πανηπειρωτικήν 'Επιτροπήν Ε.Α.Μ.

Γ ι ά ν ν ι ν α

Οί Τσάμικες οίκονένεις πού βρίσκον
ται έντός τής Αλβανίας πήραν διαταγή 
νά μεταβούν στά χωοιά του στήν 'Ελ
λάδα, έπειδή ή κατάστασή τους χειροτε
ρεύει άπό μέρα σέ μέρα.

Θάνατος στό Φασισμό — Λευτεριά στό 
Λαό

Διά τό Προεδρείο Ε.Α.Μ. Νομαρχίας

10. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕ
ΤΩΠΟ (ΕΑΜ)

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Άριθ. Πρωτ. 68

Π ρ ό ς

Τήν Α.Δ.Ε.Π. Ηπείρου

Αγαπητοί Συναγωνιστές,

Σ' άπόντηση τοΰ ύπ' άριθ. 5 )9 )1  έγ- 
γράφου σος γνωρίζουμε ότι ή θέση μας 
άπέναντι τοϋ Μουσουλμανικού στοιχείου 
τής Τσομουργιός εϊνοι νά γυρίσει στά 
σπίτια του, χωρίς κανένα άπολύτως έμ- 
πάδιο.

Δέον νά σημειωθό ότι ή Κυβέρνηση 
τής 'Αλβανίας διέταΕε καί μάς κοινο
ποίησε έγγραφο, νά έκκενωθοΰν τά έ- 
δάφη τής 'Αλβανίας άπό τούς Τσάμηδες 
καί νά έπιστοέψουν στήν Ελλάδα. 
Γιάννινα 8 2.45
Θάνατος ατό Φασισμό — Λευτεριά στό 

Λαό
Γιά τήν Πανηπειρωτική 'Επιτροπή τοϋ 

ΕΑΜ
Τ.Σ. Ύπογροφή δυσανάγνωστος

’Ιδού χώρα μερικαί κρίσεις διά χόν 
ΕΛΑΣ/ΚΚΕ:

1. «Διά τούς ήγέτας τού ΕΑΜ —ΕΛΑΣ 
ή πάλη κατά τών Γερμανών ήτο δευ- 
τερεύουσα μέριιμνσ, ήτις άνελαμβά- 
νετο μόνον διά σκοπούς έΕυπηρε- 
τοΰντας τόν άοχικόν σκοπόν τής κα- 
ταχτήσεως τής έΕουσίας».
(Ά πό χδ διδλίον τοΰ Συνταγματάρχου

Γουντχάουξ - ΚρΙς «τό μήλον τής έ- 
ριδος»).

2. «Εις άπάντησιν τού έρωτήματος ποι
ον ρόλον έπαιΕεν ό ΕΛΑΣ κατά τήν 
καταδίωΕιν τών ύποχωρούντων Γερ
μανών, έρχεται τό γεγονός ότι ένώ 
τά Αγγλικά Στρατεύματα έκινοΰντο 
πρός Βορράν, καταδιώκοντα τούς 
Γερμανούς, συνήντων δυνάμεις τοΰ 
ΕΛΑΣ, αί όποιοι έβάδιΖον πρός τήν 
ά ν τ ί θ ε τ ο ν  κατεύθυνσιν. Διότι 
ό ΕΛΑΣ ένδιεφέρετο πολύ περισσό
τερον νά όπιστρέψη εις τάς Αθήνας 
διά νά καταλάβη τήν έ Ε ο υ σ ί
α ν, παρά νά πολεμήση κατά τών 
Γερμανών».

(Ούώλτερ Σιτρίν, αρχηγός τής ’Ερ
γατικής Άριστεράς).

3. «Κατά πρώτο λόγο σέ γενική ταχτι
κή: ν ά  υ π ο χ ω ρ ο ύ μ ε
μπροστά στον προελαύνοντα έχθρό, 
μή λυπούμενοι τό έδαφος πού χάνο
με. Νά διατηρήσουμε τις δυνάμεις 
άκέροιες γιά τούς μελλοντικούς σκο
πούς μ α ς .. .» .

(’Επιστολή τοϋ Κώστα Καραγιώργη 
(δ/ντοΰ τοϋ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ καί άντι- 
στρατήγου τών Κ/Σ) πρός χόν Ν. Ζα- 

χαριάδη, άπό 18.3.48).
4. «Έδέχθησαν (σ.σ. ό ΕΛΑΣ) τά ό

πλα καί τά έφύλαΕαν καθώς καί άλ
λα όπλα ( . . . )  μέ τό άπώτερον σχέ- 
διον νά κατακτήσουν τήν έΕουσίαν 
εις τό Ελληνικόν Κράτος έντός τών
Αθηνών, όταν οί Γερμανοί θά εϊχον 

άποχωρήσει. . .
. . . ΜετοΕύ των εύρίσκοντο έπίσης 

καί Β ο υ λ γ α ρ ι κ ά  στοιχεία, 
υέ ίδιας έδοφικάς προθέσεις. ..
. . . αί ένοπλοι συμμορίαι τοΰ ΕΛΑΣ 
τουλάχιστον κατά τά δύο τελευταία 
έτη, έλάχιστα ένόχλησαν τούς Γερ
μανούς . . .».

(’Αποσπάσματα λόγου χοΰ Ούΐνστων 
Τσώρχσιλ εις τήν Βουλήν τών Κοινο
τήτων, τήν 18ην ’Ιανουάριου 1945).

Αύτά τά έλάχιστα , άναφέρομεν ένδεικτι- 
κώς.

Υπάρχει δμως καί ή αυτοκριτική τοϋ 
ΚΚΕ διά τόν ΕΛΑΣ, έλθοϋσα είς φώς λό- 
γφ έσωκοωαατικών διενέξεων. Τήν παρα- 
θέταμεν έκ τοϋ «ΝΕΟΓ ΚΟΣΜΟΓ» θεωρη- 
τικοϋ όργάνου τής Κ.Ε. τοΰ ΚΚΕ, τεϋχος 
9ον Σεπτέμβρη^ 1950:

«Ή κομματική καθοδήγηση τοποθέτη
σε καπετάνιο τού Γενικού Στρατηγείου 
(τοΰ ΕΛΑΣ) τό Θανάση Κλάρα, πού 
έκανε δήλωση καί άποκήρυΕε τό ΚΚΕ 
στήν 4ην Αύγούστου καί ήταν γνωστός 
γιά τΙς α λ ή τ ι κ ε ς  έ κ δ η λ ώ- 
σ ε ι ς τ ο υ .  Δίπλα στόν Κλάρα 
καπετάνιοι τών περισσοτέρων Μεραρχι
ών καί ΤαΕιαρχιών (τοϋ ΕΛΑΣ) τοπο
θετήθηκαν πρώην δηλωσίες καί διαγραμ
μένοι άπό τό Κ.Κ.Ε. γιά ύποπτοι (Ξυ- 
νός, Καραπαναγιώτης κ.λ.π.). Στρατιω
τικά στελέχη συγκεντρώθηκαν στόν 
ΕΛΑΣ ά ν ί κ α ν ο ι  ά Ε ι ω μ α -  
τ ι κ ο Ι  τ ο ύ  π α λ η ο ΰ  σ τ ρ α 
τ ο ύ  κ α ί  τ ό  χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο  
ύ π ο π τ ο ι .  Εκατοντάδες τυχοδιώ
κτες π λ ο ύ τ η σ α ν  σέ βάοος τοΰ 
Κόμματος. Οί γραμματείς τών Οργανώ
σεων ήταν άνεΕέλεγκτοι. 'Αρκεί ν' ά- 
νοφέρουμε τις προίκες πού παϊρναν τέ
τοιου είδους στελέχη στή Ρούμελη, τό

Κιλκίς, τή Βέρροια κ.λ.π., γιά ν' άντι- 
ληφθοΰμε πώς χαλάσαμε τότε τούς άν- 
θρώπους».

Πλήν τών χαρακτηρισμών διά τόν "Αρη 
Βελουχιώτη καί τά στελέχη τοϋ ΕΛΑΣ, 
είναι χαρακτηριστική ή περιφρόνηαις (ά- 
νίκανοι —ϋποπτοι) διά τούς προσχωρή- 
σαντας είε τόν ΕΛΑΣ έπιόρκους. άξιωμα- 
τικοϋς τοϋ Στρατοΰ. Είναι ή γνωστή τα
κτική τοΰ ΚΚΕ πρός τούς έλεεινούς συνο
δοιπόρους. Ή  τακτική τής «ατιμμένης λε
μονόκουπας. . .».

(ΣυνεχίΖεται)

Σ Η Μ Ε I Ω Σ I Σ:

Είς τήν 38ην συνέχειαν τού ιστορή
ματος (τεϋχος ύπ' άριθ. 451, Δεκέμ
βριος 1973) καί είς τό κεφάλαιον περί 
τών Ταγμάτων Ασφαλείας, έκ τυπογρα
φικού λάθους παρελείφθη μέρος τού κει
μένου. Πρός πλήρη ένημέοωσιν τών ά- 
γαπητών άναγνωστών μας, παραθέτσμεν 
κατωτέρω τάς παραλειφθείσας παραγρά
φους:

Μία είσέτι άπόδειξις δτι είς τάς προ
θέσεις καί τά σχέδια τοϋ Ί ω . Ράλλη δέν 
ύπήρχεν 6 κατά τήν προσφιλή έκφρααιν 
τών άριστερών «έμφύλιος πόλεμος», δηλα
δή ή δυναμική άντιμετώπισις τών κομμου
νιστικών όρδών, άλλά (έφ’ δσον τό ΚΚΕ 
θά ήτο ειλικρινές) ή διά τής πολιτικής 
δργανώσεως τοϋ ΕΔΕΣ ’Αθηνών καί τών 
άλλων άντιστασιακών όργανώσεων άντι- 
μετώπισις τοϋ κατακτητοΰ, προκύπτει έκ 
τής άλληλογραφίας Ίωάννου Ράλλη καί 
Κων. Βουλπιώτη (στελέχους τοϋ ΕΔΕΣ 
’Αθηνών). Παρά τήν σαφώς διαγραφομέ- 
νην απαισιοδοξίαν τοϋ Ράλλη, μή έμπί- 
πτοντος είς τάς έουθράς παγίδας, αί κα- 
λαί προθέσεις του είναι άναμφισβήτητοι.

Πλέον αύτοΰ προκύπτει δτι τό ΚΚΕ δέν 
όρρωδεΐ πρό οίασδήποαε ένεργείας, έφ’ δ
σον έξυπηρετοϋνται τά σχέδιά του, άμέσως 
ή μακροπροθέσμους. Οϋτω, τδ άνώτατον 
στέλεχος Δημήτριος Γληνός, μέλος τής 
Κεντρικής Επιτροπής καί έκ τών νεκρο- 
θαπτών τ ίς  ’Εθνικής Παιδείαν, διατάσσε- 
ται Οπό τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ, (τόν ά- 
μόρφωτον λοχίαν Σιάντον), νά Ιλθη είς 
έπαφήν καί μάλιστα κατ’ έπανάληψιν, 
μετά τοϋ κατηγορηθέντος ύπό τοϋ Κόμμα
τος ώς π ρ ο δ ό τ ο υ  καί  σ υ ν ε ρ 
γ ά τ ο υ  τών Γερμανών, Βουλπιώτη. Ε ί
ναι ένα δείγμα καί αύτδ τής κομμουνιστι
κής ήθικής. . .

Παραθέτομεν περικοπάς έκ τής έν λό- 
γφ άλληλογραφίας:

α. ’Ι ω ά ν ν η ς  Β ο υ λ π ι ώ τ η ς

’Επιστολή πρός I. Ράλλην

« . . .  Κοτά τήν τελευταία του έπίσκε- 
ψιν λοιπόν ό κ. Γληνός, ώς σας άνέφε- 
ρα καί προφορικώς, μέ ήρώτησε, ποιοι 
ήσαν οί λόγοι οί όποιοι σάς ήγαγον έν 
τή πραγματικότητι είς τήν άνάληψιν τής 
πρωθυπουργίας καί άωοΰ τώ έΕήγησα λε
πτομερώς καί σύμφωνα μέ τήν άλήθει- 
αν, ότι δηλαδή μόνον ή διαγωγή καί αί 
προθέσεις τοΰ ΚΚΕ σάς ήγαγον είς τήν 
άπόφασιν αύτήν, μοΰ άνεκοίνωσεν ότι 
έρχεται έ Εξουσιοδοτημένος άπό τό ΚΚΕ 
όπως μέ παρακαλέση, έάν θά ήμην δια-
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τεθειμένος νά μεσολαβήσω, όπως κατα- 
βληθή προσπάθεια συνεννοήσεως μετα- 
Εύ του ΚΚΕ και τού ΕΔΕΣ Αθηνών. 
Έν ή περιπτώοει ήθελον άποδεχθή ν' ά- 
ναλάβω τήν προσπάθειαν ταύτην, Ζητεί 
περαιτέρω όπως μεσολαβήσω παρ' ύμϊν, 
ϊνα μέχρι τού πέρατος των συνεννοήσε
ων αύτών άνοστείλητε τήν συγκρότηοιν 
ταιγιμάτων. , .».

β. Ά π ά ν τ η α ι ς  Ί ω .  Ρ ά λ λ η  
π ρ δ ς  Κ ω ν .  Β ο υ λ π ι ώ τ η ν

«. . .Συμφωνώ κατ' αρχήν εις τό νά 
ηραβήτε εις τάς παρά τοϋ κ. Γληνοϋ τή 
έΕουσιοδοτήσει τοϋ ΚΚΕ προτεινομένας 
διαπραγματεύσεις καί δέχομαι νά στα
ματήσω τό γέ νΰν έχον, τήν πλήρη συγ
κρότησή/ τών Τογμάτων, δηλαδή, νά μή 
έπιδιώΕω τόν άμεσον έΕοπλισμόν των, 
άλλα νά προβώ ούχ' ήττον εις τήν συγ- 
κρότησιν τού έιμψύχου ύλικοϋ, πράγμα 
τό όποιον δέν όπιδέχεται άναβολήν, διό
τι χρήΖει μακροϋ χρόνου. Θά μέ κρατήτε 
όμως άπολύτως ένήμερον τής πορείας 
τών διαπραγματεύσεων, δηλώ δέ σαφώς 
ότι έάν πεισθώ άκ τής πορείας αυτής 
ότι ουδόν άλλο διά τών προτάσεων αύ
τών έπεδιώχθη ή νά κερδίση έναντι μου 
τά ΚΚΕ χρόνον, τότε θά είμαι έλεύθε- 
ρος νά διατάΕω τόν έν τάχει έΕοπλισμόν 
τών Ταγμάτων. ΈΕεφράσθην ναμίΖω σα
φώς καί είλικρινώς. Ό  χρόνος θά άπο- 
δείΕη έάν ήτο βάσιμος ή άπαισιοδοΕία 
μου. Εύχομαι όμως, βεβαιωθήτε, έΕ ό
λης ψυχής, νά άποδειχθή ότι έγώ είχον 
άδικον υμείς δέ δίκαιον. "Οσον αφορά 
τόν Έβερτ, δέν σκέπτομαι νά τόν αντι
καταστήσω».

σελ. 9 7 -9 8

Μετ' έΕαιρέτου τιμής 
( Υπογραφή) ΙΩ. ΡΑΛΛΗΣ

Δέον νά σημειωθώ, δτι, ώς προκύπτει έξ 
έτέροο σημείου τής έπιατολής Ράλλη, τήν 
ταποθέτησιν τοΟ Έβερτ είς τήν ’Αστυνομι
κήν Διεύθυνσιν ’Αθηνών είχε ζητήσει δ 
ΕΔΕΣ. Έ κ  παραλλήλου δμως καί τδ ΕΑΜ, 
άνεγνώριζε (τότε) τήν συμβολήν καί βοή
θειαν τοϋ "Εβερτ πρδς τάς αντιστασιακά; 
όργανώσεις, άσχέτως τοϋ δτι άργότερον 
έξετόξευοε κατ’ αύτοϋ σωρείαν κατηγορι
ών . . .  Βαβαίως, ώς γνωστόν, ή Ε λλη νι
κή Κυβέρνησις Katpou καί αί Ά γγλικαΙ 
Μυστικαί 'Γπηρεσίαι, ώς καί τδ Στρατη
γείου Μέσης ’Ανατολής, συνειργάζοντο 
μετ’ αύτοϋ καί άνεγνώριζον τήν έν μέσοι 
μεγίστων κινδύνων προσφοράν του. "Ομως 
τό άδίστακτον ΚΚΕ, πρδς δόξαν, ώς προα- 
νεφέρθη, τής πεοιφήμου (άνηθίκου) κομ
μουνιστικής ήθικής, συνειργάζετο μέ τδν 
Βουλπιώτην καί έζήτει τήν συνεργασίαν 
τοϋ κατηγορηθέντος Οπό τοϋ Κόμματος ώς 
•προδοτικού καί συνεργάτου τών Γερμα
νών» ΕΔΕΣ τών ’Αθηνών!!

Α Ν Ε Κ Α Ο Τ Α  
Α Π Ο  Τ Ο 
Π Α Ρ Α Π Ε Τ Α Σ Μ Α

Τ Ο Ν  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ τοϋ 1915 ό
* Τσάρος Νικόλαος II άνέλοβε τήν 

όρχηγία τών ρωσικών στρατευμάτων, 
πού είχαν ύποστή βαρειές ήττες στόν 
πόλεμο κατά τής Γερμανίας καί τής Αύ- 
στροουγγαρίας. Ένα πρωί έπιθεωρεί 
στρατεύμστο, πού φεύγουν γιά τό μέ
τωπο καί ρωτά τούς στρατιώτες, άν εϊ- 
νοι ικανοποιημένοι πού πάνε νά ύπερα- 
σπίσουν τήν πατρίδα τους. Ένα όμοδικό 
«ντά» (νοί) τοϋ άπαντούν καί κατόπιν, 
άπό τήν τελευταία σειρά, ακούεται μιά 
δειλή φωνή, πού λέγει:

— Ν.έτ: (Ό χ ι) .
— Ποιος είναι αύτός πού δέν είναι ι

κανοποιημένος; ρωτά ό Τσάρος.
Ένας στρατιώτης προχωρεί. Είναι έ

νας κοχεκτίικός καί μικρσκαμωμένος 
Εβραίος.

— Κύριε Τσάρε—λέγει —έχω γυναίκα 
καί 13 παιδιά. Ζοάσα τήν οίκογένειά 
μου, μέ τό έπάγγελμά μου: είμαι ράφτης. 
Τώρα τί θ' άπογίνη; Α! είμαι πολύ δυ
στυχισμένος.

ΚΓ έγώ — λέγει ό Τσάρος — νομί
ζεις ότι είμαι εύτυχισμένος; Οί στρα
τιές μου ήττώνται, ό λαός μου πεθαίνει 
άπό τήν πείνα καί θέλει νά έπαναστα- 
τήση, ή γυναίκα μου μέ άπατά μ' ένα 
καλόγερο..

— Τότε, κύριε Τσάρε —λέγει ό Εβραί
ος—γιατί νά μή φύγουμε κΓ οί δυό μας 
ατήν Αμερική;

Ο Νικόλαος II είχε άδικο, πού δέν 
δέχθηκε αύτήν τήν πρόταση. Ή  Οκτω
βριανή Επανάσταση έφερε τούς μπολ
σεβίκους στήν έΕουοία τό 1917. Τόν έ- 
πάμενο χρόνο ό Τσάρος είχε έκτελεσθή 
μέ ολόκληρη τήν οίκογένειά του.

Τό 1924 ό Λένιν πεθαίνει καί ό Στά- 
λιν άρχίΖει τήν άνοδό του στήν έΕσυ- 
σία. Σταθεροποιεί τή Σοβιετική Ένωση, 
άλλά μέ άντίτιιμο αναρίθμητες έκκαθαρί- 
οεις, έκτοπίσεις, έκτελέσεις. Καί άρχί- 
Ζουν σιγά - σιγά νά κυκλοφορούν άνέκ- 
δοτα είς βάρος του, πού γίνονται διαρ
κώς καυστικώτερα.

Στό κορύφωμα τοϋ ψυχρού πολέμου, 
τό 1950, ή Εύρώπη είναι άνήσυχη.

— "Αν γίνη πόλεμος στήν Εύρώπη, 
λέγει ένας 'Ιταλός, θά πολεμήσω μαΖί 
μέ τούς Αμερικανούς.

— Έγώ—λέγει ένας άλλος—θά πολε
μήσω μαΖί μέ τούς Ρώσσους.

— Δέν ήΕερα ότι ήσουν κομμουνιστής.
— Δέν είμαι κομμουνιστής. Προτιμώ 

νά αίχμολωτισθώ άπό τούς Αμερικα
νούς.

Τό βαρύ χέρι τού Στάλιν πιέΖει καί 
τις δορυφόρες χώρες, όπου ό σοβιετικός 
δικτάτορας έχει έπιβάλει στήν έΕουοία

τούς άνθρώπους του. Ένας άπ' αύτούς 
φθάνει μιάν ώραία φθινοπωρινή μέρα 
στό γραφείο του, φορώντας χοντρό γού
νινο πανωφόρι. Τόν ρωτούν γιατί είναι 
έτσι βαριά ντυμένος.

— 'Έχεις γρίππη;
— "Οχι. ΧιονίΖει στή Μόσχα.

***
Ο Στάλιν έπιθεωρεί στρατεύματα. 

Ξαφνικά, ένας στρατιώτης φτορνίΖεται.
— Ποιός φταρνίσθηκε; ρωτά ό Στά

λιν.
Κανένας δέν άπαντά.
— Λοιπόν,—λέγει ό Στάλιν —νά τυφε- 

κισθοϋν οί στρατιώτες τής πρώτης σει
ράς.

— Καί τώρα —Εαναρωτά —ποιός φταρ
νίσθηκε.

Κανένας δέν άπαντά.
— Λοιπόν, νά τυφεκισθοϋν οί στρατιώ

τες τής δεύτερης σειράς.
— Καί τώρα— ρωτά γιά τρίτη φορά — 

ποιός φταρνίσθηκε;
Τότε, ένας στρατιώτης τής τρίτης σει

ράς κάνει ένα βήμα καί ψιθυρίΖει μέ φω
νή πού τρέμει:

— Έγώ.
— Μέ τις ύγεϊες σου, λοιπόν, σύντρο

φε, τοϋ λέγει ό Στάλιν.
***

Μιά όλλη σκηνή, στήν Βαρσοβία. Έ 
νας Πολωνός ρωτά τά παιδιά του:

— Τί παίΕατε σήμερα;
— Τήν πολωνορωσική φιλία, λέγει τό 

μεγαλύτερο.
— Καί πώς τήν παίΖετε;
—Νά, ό άδελφός μου σέρνει ποώτα 

τό έλκηθρο ώς τήν κορυφή τού λόφου. 
Έπειτα κατεβαίνουμε μαΖί, μέσα στό 

έλκηθρο.
***

Πάλι στήν Πολωνία, σέ μιά φυλακή:
— Γιατί είσαι έδώ; ρωτά ένας κρατού

μενος έναν άλλον.
— Γιατί φώναΕα «Ζήτω ό Γκσμούλ- 

κα I ».
— ΚΓ έσύ;
— Γιατί φώναΕα -Κάτω ό Γκομούλ- 

κ α !».
— ΚΓ έσύ;
— Έγώ είμαι ό Γκαμούλκα.***
Ορισμένοι, πού είναι άντίθετοι στό 

σταλινικό καθεστώς, προτιμούν—όταν 
μπορούν —νά διαφεύγουν στ* Δύση. Έ 
νας άπ' αύτούς είναι καί Ζωγράφος. Τόν 
έπιακέπτεται ένος τεχνοκρίτης καί βλέ
πει στό έργαστήριό του μιά τεράστια 
φωτογραφία τοϋ Στάλιν.

— ΝόμιΖα, ότι ήσουν αντισταλινικός 
τοϋ λέγει.

— Καί είμαι, άλλ' ή φωτογραφία αύτή 
μέ γιατρεύει άπό τήν νοσταλγία τής πα- 
τρίδος μου.
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(Συνέχεια έκ τής οελ. 217)
τότε όλα θά έβυθίΖοντο εις τό κενόν. Διότι τί θά τόν ω
φελούσαν οί κόποι καί οί μόχθοι του, αί δοκιμασίαι του, 
αί στερήσεις του, οί ηθικοί του αγώνες, ή αρετή του; Ό λαι 
του αί έλιπίδες διά μίαν δίκαιον άντοπόδσσιν θά ήσσν μά- 
τοιαι. "Αν δέν υπήρχε άνάοτασις νεκρών, τότε πρός τί ή 
πίστις καί ή άρετή;

Ή βεθαιότης τής έπιβιώσεως τής ψυχής μας έΕαρτά- 
τοι ά π ό έ ν α  κ α ί  μ ο ν α δ ι κ ό ν  π ρ ό β λ η 
μα,  « έ ά ν  ύ π ά ρ χ π  Θ ε ό ς » .

Εάν ύπάρχπ Θεός, δέν είναι δυνατόν παρά νά είναι 
όπολύτως άγοθός καί δίκαιος. Αλλά ό Θεός ύπόρχει. Ο 
ίδιος ό Θεός έθεσε μέσα εις τήν ψυχήν μας τόν φλογερόν 
πόθον νά τόν άναΖητήσωμεν, νά τόν γνωρίσωμεν νά τόν 
όποκτήσωμεν.

Θά ήτο φοβερή άντίφσοις, αν άφηνε τόν πόθον μας 
αυτόν άνικονοποίηττον.

Καί ευτυχώς διά τής Αγίας Γραφής μας άπεκάλυ- 
ψε τόν έαυτόν του, μάς όπεκάλυψεν, ότι ύπάρχει «Ζωή 
αιώνιος» καί ότι αυτή είναι έν τω «Υίω Αυτού».

Ό  ά ν θ ρ ω π ο ς ,  έ ά ν  τ ό  θ ε λ ή σ η, 
γ ί ν ε τ α ι  μ ε τ ά  τ ό ν  θ ά ν α τ ό ν  τ ο υ  κ λ η 
ρ ο ν ό μ ο ς  τ ή ς  α ί ω ν ι ό τ η τ ο ς ,  κ λ η ρ ο ν ό 
μ ο ς  τ ή ς  α ι ω ν ί ο υ  Ζ ω ή ς .

Εις τήν γήν αυτήν αί θλίψεις καί τά δάκρυα αύλακώ- 
νουν τά πρόσωπα έκείνων πού άγαποϋν. Μέ συντριβήν καρ
διάς όποχωριΖόμεθα τά προσφιλή μας πρόοωπα εις τό χεί
λος τού τόφου. Ό  θ ά ν α τ ο ς  δ έ ν  ε ί ν α ι  έ κ -  
μ η δ έ ν ι σ ι ς  τ ή ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ο ς .  Είναι 
άπλή μετάστασις άπό τήν πρόσκαιρον αύτήν Ζωήν εις άλλην 
α ι ώ ν ι ο ν .

Έχομεν τήν βεβαιότητα, καί αύτήν μας παρέχει ό ά- 
ψευδής Λόγος τού Θεού, ότι θά έ π α ν ί δ ω μ ε ν κ α ί

π ά λ ι ν  ε ι ς  τ ή ν  ά λ λ η ν  Ζ ω ή ν  τ ά  π ρ ο σ 
φ ι λ ή  μ α ς  π ρ ό σ ω π α .

Εις τόν σύρανόν θά γίνη ή συνάντησις μέ τούς άγα- 
πητούς μας, καθώς καί μέ πλείστας άλλας σεβαστός καί 
τιιμημένας ύπάρΕεις. Ό  ο ύ ρ α ν ό ς  δ έ ν  ε ί ν α ι  
κ ε ν ό ς ,  ο ύ τ ε  έ ρ η μ η τ ή ρ ι ο ν .

Εκεί «ό Θεός θά έΕαλείψη παν δάκρυ άπό τών ό- 
φθαλμών τών ίδικών του». Καί ό θάνατος δέν θά είναι 
πλέον ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, θά ύπάρχπ 
διότι «τά άρχοϊα παρήλθον», όπως μάς λέγει ή Άποκάλυ- 
ψις (κα' 1—4).

Ό  άκατάπαυστος ώκεονός τών άνθρωπίνων έπιθυμιών, 
ό όποιος έδώ δισρκώς ουνταράσσει τάς ψυχάς μας, ήρεμεϊ 
έπί τέλους έκεϊ πάνω.

«Καί ή θάλασσα ούκ έστω έτι», λέγει ή Άπσκάλυψις, 
δηλαδή ή θάλοσσα τής διαρκούς πάλης πού γίνεται έδώ κά
τω μεταΕύ τού άγαθοϋ καί τού κακού.

Ε κ ε ί  θ ά  ύ π ά ρ χ π  χ α ρ ά  π ο ύ  θ ά  
ύ π ε ρ ε κ χ ε ι λ ί Ζ η .  Εκεί κάθε ψυχή θά αισθάνεται 
τήν Ζωήν της νά ύπεραυΕάνη πέραν άπό κάθε άνθρωπίνην 
φαντασίαν εις δύναμιν καί άγάπην.

Αί άπόψεις αυτοί Εεπερνοϋν βεβαίως τά δεδομένα τής 
σκέψεως. Αποτελούν μυστήρια. Κατ' άνάνκην, λοιπόν, ά- 
πομοκρυνόμεθα άπό τήν στενήν Ζώνην τού λογικού καί προσ- 
εγγίΖομεν τό άπειρον Βασίλειον τής Χάριτος.

Καί εύτυχώς δΓ ήμάς ότι ά π ό  ά π ε ι ρ ο ν  ά
γ ά π η ν  ό Θ ε ό ς  μ ά ς  ά π ε κ ά λ υ ψ ε  τ ή ν  
Β ο υ λ ή ν  τ ο υ  κ α ί  τ ά  σ χ έ δ ι ά  τ ο υ .

Κσί έχομεν τήν βεβαιότητα άπό τήν Άποκάλυψιν τού 
θείου του Λόγου, ότι ή ψυχή μας, μετά τόν θάνατον τού 
σώματός μος, θά ταΕιδεύση καί θά ύπάγη εις τούς ούρα- 
νίους έκείνους χώρους, όπου δέν ύπάρχει ούτε θάνατος, 
ούτε θλίψις ή στεναγμός, άλλά Ζωή άτελεύτητος.

Μία έπιστολή τού Άστυν. Δ)ντού 
Αθηνών κ. Λάμπρου πρός τόν Ο.Φ.Α. 
Αθηνών.

Π ρ ό ς
Τόν "Ομιλον Φίλων τής Αστυνομίας 

Αθηνών
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Ε ν τ α ύ θ α
Έρίτιμοι Κυρίαι,

Επιτακτικήν οίσθόνομαι τήν ύποχρέω- 
σιν νά άπευθύνω πρός Υμάς τήν παρού
σαν καί ώς Διευθυντής τής Αστυνομίας 
Αθηνών, άλλά καί ώς μέλος τού Σώ

ματος τής 'Αστυνομίας Πόλεων, μέλος 
τό όποιον είχε τήν τιμήν καί τήν ευτυ
χίαν νά παρακολουθήση έκ τού πλησίον 
τήν τόσον πλούσιον καί πολυσχιδή δρά- 
σιν τού Υμετέρου Ομίλου άπό τών πρώ
των ημερών τής συστάσεώς του, ύπέρ 
των άνδρών τής Αστυνομίας Πόλεων.

Η τελευταία μεθ' Υμών έπικοινω- 
νία μοί παρέσχε τήν ευκαιρίαν νά σάς 
έκφράσω καί προσωπικώς τάς θερματά- 
τας εύχαριστίας καί τήν εύγνωμοσύνην 
τών ύπολλήλων τής Διευθύνσεως Α
στυνομίας Αθηνών, διά τό όσα ύπέρ 
αύτών μέχρι τοϋδε έπράΕατε.

Ή διά πολλών καί ποικίλων τρόπων 
ύφ' Υμών κατά καιρούς έκδηλωθείσα 
καί έκδηλουμένη άνιδιστελής άγάπη καί 
σττοργή πρός άπαντας τούς άνδρας τής 
Αστυνομίας Πόλεων, είδικώτερον όμως 

πρός τούς έχοντας άνάγκην συμπαρα- 
στάσεως καί βοήθειας, ού μόνον προση- 
κόντως άνσγνωρίΖεται άλλά καί έν παν- 
τί καί πάντοτε δεόντως ύπογραμμι'Ζεται 

Τά έμπλεα στοργής καί άγάπης αί-

σθήμοτά σας πρός πάντα πάσχοντα καί 
οίκονομικώς άσθενή άστυνομικόν, άνέκα- 
βεν συνεκίνησαν καί συνεχώς συγκινοϋν 
τάς ψυχάς μας καί τάς καρδιας μας, 
αϊτινες ιδιαιτέραν σίσθάνονται εύαισθη- 
σίαν πρός τήν ύψηλήν σας άποστολήν 
καί τό Χριστιανικόν σας έν γένει έργον.

Βεβαιωθήτε, Έρίτιμοι Κυρίαι, ότι ό 
αστυνομικός κόσμος όναγνωρίΖει άπολύ- 
τως τάς πρός αύτόν ύπηρεσίας σας καί 
αισθάνεται βοθύτατα εύγνώμων.

Συνεχίσατε τό βεάρεστον έργον σας. 
Ή άγάπη αας κοί τά πλούσια αίσθήμα- 
τά σας, μάς ένδυναμώνουν εις τήν έν- 
τασιν τών ύπέρ τού κοινωνικού συνόλου 
προσπαθειών μας.

Επ' εύκαιρία εύχομαι καί πάλιν όπως 
τό Νέον Έτος 1974 χαρίση εις Υμάς 
καί τούς οικείους σας πάν τό έπιθυμη- 
τόν.

Μετ' έΕαιρέτου τιμής 
Β Α ΣΙΛΕΙΟ Σ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΥ 
Δ)ντής Αστυνομίας Αθηνών

ΟΜΙΛΟΣ
«ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» 

ΑλεΕάνδρου Σσύτσου 5

¥
Ή άπάντησις τής Προέδρου τού

Ο.Φ.Α.

Π ρ ό ς
Αστυνομικόν Δ)ντήν Αθηνών 

Κύριον Βασίλειον Λάμπρου
Ε ν τ α ύ θ α

ΆΕιότιμε Κε Διευθυντά,

Ή άπό 17.1.1974 εύγενής έπιστολή

σας πρός τόν "Ομιλον «ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥ
ΝΟ Μ ΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» άνεγνώσθη κατά 
τήν Συνεδρίασιν τού Διοικητικού Συμ
βουλίου κοί έπροκάλεσε βαθυτάτην συγ
κίνηση/ εις όλα τά Μέλη του.

Μέ άγάπην καί στοργήν πρέπει νά 
περιβάλλουν τούς άνδρες τού Αστυνο
μικού Σώματος πάντες, τούς άνδρες 
ούτούς, οί όποιοι, έκτελοϋν τό έπικίν- 
δυνον καί έπίπονον έργσν τους, διά τήν 
προστοσίον τής Ζωής κοί περιουσίας τών 
πολιτών καί πολλές φορές πίπτουν θύ
ματα τού καθήκοντός των. Ό  οίοσδήπο- 
τε εισερχόμενος εις τόν προθάλαμον 
τού Αστυνομικού Τμήματος μέ δέος 
πρέπει νά ύποκλίνεται πρό τής φωτο
γραφίας τών άνδρών οΐτινες έπεσαν έν 
τή έκτελέσει τής ύπηρεσίας των.

Εΐμεθα εύτυχεϊς διότι ή Ηγεσία καί 
οί Ανώτατοι ΆΕιωματικοί καί ύπάλλη- 
λοι τού Σώματος μάς περιβάλλουν μέ 
έμπιστοσύνην κοί ή συγκινητική έπιστο
λή σας, μάς τιμά καί μάς ένθαρρύνη 
διά νά κσταβάλωμεν μεγαλύτερες προ
σπάθειες διά τήν εύόδωσιν τού έργου 
μας καί τήν προβολήν τού πολιτισμένου 
Αστυνομικού Σώματος.

ΆΕιότιμε Κε Διευθυντά, δεχθήτε τις 
εύχαριστίες έμοΰ προσωπικώς κοί τών 
Κυριών τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
διά τήν άγάπην Σας πού μαρτυρεί πρώ
τον τήν άγάπην πού έχετε πρός τούς 
Αστυνομικούς.

Ή Πρόεδρος
ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ

Ή Γεν. Γρομματεύς 
Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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ΙΑΑΙΣΜΟΣ (SADISM) ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ (MASOCHISM)

ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΑΙ 
Ή  ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 

ΤΟΥ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΕΝΣΤΙΚΤΟΥ

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  ΣΤΑΘΑΡΑ 
‘Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Α'

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, άνήκων είς τήν κλισις τής γενετησίου δρμής ή τοΰ Ώ ς γενετήσιοι διαστροφαί άναφέ- 
άνωτάτην βαθμίδα των πρω- δρμεμφύτου άπδ τής ώς άνω φυσιο- ρονται πολλαί ύπό τών ειδικών. Είς, 

τευδντων τής Ομοταξίας τών Θηλαστι- λογικής λειτουργίας καλείται γενε- τήν παρούσαν μελέτην θά άσχοληθώ- 
κών τοΰ ζωικού βασιλείου, άποτελεϊ τήσιος διαστροφή. μεν μέ έχείνας έχ τών^ διαστροφών,
ζωικήν δμάδα, ήτις άκολουθεΐ τούς Αί διαστροφαί τής γενετησίου λει- αΐτινες παρουσιάζουν ένδιαφέρον άπό 
ίδιους βιολογικούς νόμους μετά τών τουργίας καί αί άσελγείς πράξεις γε- έγκληματολογικής —  άστυνομικής 
λοιπών ζώων. Τών ζώων δμως τού- νικώτερον δέν τυγχάνουν πάντοτε τι- πλευράς, άνεξαρτήτως τοΰ έάν πολ
τών διαφέρει κατά βαθμόν, λόγιρ τοΰ μωρητέαι ύπό τοΰ Νόμου. Τά κοινω- λαι έξ αυτών δέν έπισυρουν ποινικας 
γεγονότος δτι είναι δν πεπροικισμένον νικά ήθη υπαγορεύουν μίαν ώρισμέ- κυρώσεις, διότι ή ίκανοποιησις ένός 
διά νοηιμοσύνης καί ένάρθρου λόγου, νην γραμμήν συμπεριφοράς τών κοι- διαστρόφου πάθους καί ή έπανάληψίς 
Κατά τβν μέγαν Σταγειρίτην φιλόσο- νωνικών μελών. Ό  αθετών τά τής ή- του δυνατόν νά όδηγήση ή νά άποτε- 
φον, τόν Άριστοτέλην, δ άνθρωπος Θικής παραγγέλματα έπισύρει καθ’ λέση άφορμήν διαπράξεως έγχλήμα- 
είναι ζώον λογικόν, κοινωνικόν καί έαυτοΰ τήν μομφήν καί τό δνειδος τος, ούχί μόνον κατά τών ήθών στρε- 
πεπολιτισμένον. Μετά τών άλλων ζώ- τής κοινωνίας, άλλ’ ούχί καί ώρισμέ- φομενου, άλλα κατα τής τιμής, τής 
ων έχει κοινά τό Ινστικταν τής αυτό- νην ποινήν ύπό τής πολιτείας έπιβαλ- περιουσίας καί τής ζωής άκόμη. 
συντηρήσεως καί τής διαιωνίσεως τοΰ λομένην. Πολλαί δμως έκ τών άσελ- (’Εκβιάσεις καί ληστείαι κατά παθη- 
είδους. J I  διαιώνισις τοΰ είδους πρα- γειών καί άνηθίκων πράξεων θίγουν τικών παιδεραστών, περιπτώσεις άν- 
γμαιτοποιεΐται διά τ ίς  γενετησίου άμέσως συμφέροντα κοινωνικά, άτινα θρωπακτονίας Βιλιέτ, Πεππέ, ύπόθε- 
λειτουργίας, έχούσης, αύτήν καί μό- ή πολιτεία Ιχει συμφέρον νά προστα- σις ήδονοβλεψίου καί φονέως Στέφα
νον, ώς άπώτατον, άλλά καί κυριώ- τεύση κατά πάσης ένδεχομένης προσ- νοπούλου είς Καβούρι, Δράκος τοΰ 
τατον σκοπόν. Πρός έπίτευξιν δέ τοΰ βολής. Εις τήν κατηγορίαν τών τοι- Σέϊχσοΰ είς Θεσσαλονίκην καί άλ- 
σκοττοΰ τούτου, ΐπλάσθησαν ύπό τοΰ ούτων πράξεων καταλέγονται ιδία αί λαι) .
δημιουργού ίδια δργανα, τά γεν- προσβάλλουσαι τήν φυσικήν συνάφει- Έ κ  τών διαστροφών ,ή πλέον είδε- 
νητικά, ών ή άποστολή είναι ή αν τών δύο· φύλων τοΰ άνθρωπίνου χθής είναι ή άλγαλαγνεία. Ή  Άλγο- 
διευκόλυνσις τής γενετησίου συναν- γένους καί τήν ιερότητα καί άγνύτη- λαγνεία ή καί άλγομανία καλείται ή 
τήσεως τοΰ άρρενος πρός τό θήλυ, τα τοΰ γάμου, δστις είναι ή κοιτίς τής παθολογική διαστροφή, καθ’ ήν δ πά- 
Καί ή τοιαύτη συνάντησις, δηλαδή οικογένειας, άποτελούσης τόν άρχι- σχων ήδονίζεται βασανίζων τό άτο- 
ή συνουσία, συνεδέθη μετά ήδυτάτων κόν πυρήνα τής κοινωνίας καί τόν I- μον μεθ’ οΰ συνευρίσκεται ή βασανι- 
συναισθημάτων καί ύψίστης άπολαύ- σχυρύτερον σύνδεσμον παντός κοινο>- ζόμενος αύτός δ ίδιος ύπό τούτου, 
σεως, δι’ δ έπιμόνως καί άποφασ'στι- νικοΰ δργανισμοΰ. Έχομεν έπομένως δύο μορφάς τών
κώς φέρεται τό άρρεν πρός συνάντη- Παρ’ ήμϊν, δ νομοθέτης προνοεΐ άλγολαγνικών διαστροφών, τήν ένερ- 
σιν τοΰ θήλεος καί τάνάπαλιν. Ή  περί τών βλαπτόντων τά ήθη καί τών γητικήν καί την παθητικήν. Ή  ένερ- 
προσκόλλησις τοΰ άτόμου είς τό ετε- πρασβαλλόντων τδν γάμον καί τήν οί- γητική καλείται Σαδιαμός καί ή πα
ρόν φΰλον καί ή παρ’ αύτοΰ διά τής κογένειαν έν τοΐς κεφαλαίοις Ι θ '  καί θητική Μαζοχισμός. Τάς δύο αύτάς 
γενετησίου πράξεως ίκανοποιησις Κ τού Ποινικοΰ Κώδικος (’Άρθρον διαστροφάς, δηλαδή τόν σαδισμόν καί 
τών γενετησίων αίσθημάτων άντιπρο- 336— 353 ’Εγκλήματα κατά τών ή- τόν μαζοχισμόν, πρώτος συνήνωσεν 
σωπεύουν τήν τελικήν διαηόρφωσιν θών καί 354— 360 ’Εγκλήματα περί ύπό τήν κοινήν έπωνυμίαν: Άλγολα- 
τού γενετησίου ένστικτου. Ή  παρέκ- τόν γάμον καί τήν οικογένειαν). γνεία δ Schrenk— Notring.
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Σαδισμός (Sadism).

Ε ΙΝΑΙ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΣ άπόλαυ- 
σις συνοδευομένη ενίοτε καί υπό 

ήδυπαθείας όργασμοϋ, διεγειρομένη 
Εκ τοΰ άλγους, δπερ προκαλεΐται εις 
τόν Ετερον. Οί ψυχολόγοι κατά πλειο
νότητα σχεδόν δέχονται, δτι εις τήν 
άνδρικήν Ιδιοσυγκρασίαν ύπάρχει 
πάντοτε δόσις τις σαδισμοΰ. Κύριον 
χαρακτηριστικόν της διαστροφής 
ταύτης είναι ή τάσις τού άτόμου νά 
τυραννή καί βασανίζη τόν σεξουαλι
κόν σύντροφόν του καπά τήν σεξουα
λικήν πράξιν διά παντοίων μέσων, 
σατανικής πολλάκις έφευρέσεως, άπό 
των ύβρεων, των χλευασμών, τών τα
πεινώσεων, τών ραπισμάτων μέχρι 
τής ρυπάνσεως, τής μαστιγώσεως, 
τής αίματηράς κακώσεως καί εις τι- 
νας περιπτώσεις καί τοΰ φόνου (φο- 
νολαγνεία ή σαδισμός μετά νεκροφι
λίας) . Τά θύματα τών σαδιστών εί
ναι γυναίκες, ένίοτε καί παιδία. Τά 
βασανιστήρια είς α ταΰτα ύποβάλλον- 
ται ποικίλλουν άναλόγως τοΰ βαθμού 
τής διαστροφής. Πολλοί άρέσκονται 
καί άρκοΰνται είς Ιλαφράς κακώσεις 
καί βασάνους, οίον είς συνθλίψεις πτυ
χής τοΰ δέρματος διά τών όνύχων 
τών δακτύλων, μαστιγώσεις, γρονθο- 
κοπήματα, λακτίσματα, νυγμούς διά 
βελόνης ή ταπεινοΰν καί Εξευτελίζουν 
τό θΰμα, προκαλοΰντες ούτως είς αυ
τό ψυχικήν όδύνην. Τινές, δμως, οί 
καί έπικινδυνωδέατεροι, προσφεύγουν 
συχνότερον είς σωματικάς βλάβας, 
προκαλούσας τήν ροήν τοΰ αίματος,,

V_____________ _ _ _______________

ή όαμή καί ή θέα τοΰ όποιου Επιφέ
ρουν τήν ίκαναποίησιν του γενετησίου 
Ενστίκτου. Ούτω, πρός κορεσμόν τοΰ 
πάθους των, σχίζουν τάς σάρκας τοΰ 
θύματος διά μαχαίρας, διά τών όδόν- 
των καί δΓ άλλων φρικτών μέσων, 
Εξικνουμένων μέχρι φρικώδους άκρω- 
τηριασμοΰ καί καπακρεουργήσεως. 
Ή  βαρυτέρα σαδ.στική Εκδήλωσις 
είναι ή κακοποίησις τοΰ Ερωτικού 
συντρόφου, μέχρι τής θανατώσεώς 
του. Ή  σαδιστική αύτη Εκδήλωσις 
καλείται, ώς προελέχθη, φονολα
γνεία. Ή  πραγματική συνουσία, φυ
σιολογική ή παρά ψύσιν άσέλγεια, 
μικρόν ρόλον παίζει, δύναται δέ καί 
νά Ελλείπη, άρκεί δτι ή γενετήσιος 
άπάλαυσις Επέρχεται διά τών κακώ
σεων τοΰ θύματος. Αί σαδιστικαί δια
θέσεις Εμφανίζονται πολλάκις Εναντί- 
τίον ζώων, άτινα βασανίζονται μέχρι 
θανατώσεώς πρός άπόλαυσιν. Ό  Κά- 
τσας άναφέρει είς τήν ’Ιατροδικαστι
κήν του, δτι σαδιστής τις συνενών Εν 
τψ σαδισμψ του καί κτηνσβατικήν 
διάθεσιν κατά τήν στιγμήν τής μετά 
χηνός συνουσίας Εστραγγάλιζε τό 
πτηνόν, διότι Εκ τών σπασμών τοΰ 
ζώου Επετείνετο ή ήδανή του. Ό  σα
διστής φέρεται άμετανοήτως πρός 
Εκτέλεσιν παρομοίων Εγκλημάτων.

'Ως πλέον φοβερός σαδιστής Εγ
κληματίας άναφέρεται είς τήν διεθνή 
βιβλιογραφίαν δ άλήτης Vacher, μή 
ών παράφρων καί άνήκων είς οικο
γένειαν Εντιμον. Ούτος Εν Ετει 1894, 
καταληφθείς υπό τοΰ τερατώδους τοΰ 
άλγολαγνικοΰ του πάθους, Εστραγ-

Άριυτερά: ’Αξιωματικός τής ’Αστυνομίας 
έπιϊεικνύει Ινα σπάγγον, χρησιμοποιηθέν- 
τα διά τόν στραγγαλισμόν τριών κορασί
δων δπό σαδιστοΰ. Τά Οποδήματα, δ άπε- 
χθείς δολοφόνος τοποθετούσε πάντοτε πλη
σίον τοΟ πτώματος. "Ανω: Στήθος γυναι- 
κός, τό όποιον έδέχθη 26 πλήγματα διά 
μαχαίρας, δπό σαδιστοΰ, εις μίαν κρίσιν 

τής σαδιστικής του μανίας.

γάλισε νέαν 24 Ετών, άπέκοψεν Εν 
συνεχεία τήν κεφαλήν αυτή:, Εποδο- 
πάτησεν τήν κοιλίαν της, άπέκοψε 
τμήμα τοΰ δεξιοΰ της μαστοΰ καί ή- 
σέλγησε τέλος μακαβρίως Επί τοΰ 
πτώματος. Ή  κτηνώδης του αύτη 
βιαιοπραγία άπετέλεσεν απλώς τήν 
άρχήν, καθ’ δσον άκολούθως, τό ά- 
χαλίνωτον γενετήσιόν του Ενστικτον, 
τόν ώδήγησεν είς τήν διάπραξιν Εν 
ψυχρψ δέκα (10) είσέτι φρικωδών 
φόνων Εναντίον παίδων ή Εφήβων καί 
κορασίδων, άποσφάττων, στραγγα
λίζουν ή Εκκοιλιάζων τά θύματα αύ- 
τοΰ. Ό  Εκκοιλιασμός τών πτωμάτων 
ύπήρξεν ή προσφιλής του μέθοδος, 
δι’ δ καί κατέστη γνωστός διεθνώς 
ώς «Εκκοιλιαστής». Μετά τήν κατά 
τόν φρικαλέον τοΰτον τρόπον μετα- 
χείρισιν τοΰ σώματος τών θυμάτων, 
προέβαινεν είς τήν Εκσπλάχνωσιν 
καί άποσπών ή πληγώνουν τά γεν- 
νητικά δργανα, ουδέποτε παρέλειπε 
νά άσελγήση Επί τοΰ πτώματός των. 
ΙΙαιδιόθεν φέρεται ό σαδιστής ούτος 
ώς βασανίζουν τά ζώα, Ενηλικιωθείς 
λόγψ τοΰ κακοΰ καί δυστρόπου του 
χαρακτήρος ήδυνάτει νά Εξεύρη Ερ
γασίαν, είς τόν στρατόν δέ, Ενθα ύ- 
πηρέτηισεν, οί συνάδελφοί του τόν Ε- 
φοβοΰντο καί άπέφευγον τήν συνατ 
ναστροφήν του. Εύτυχώς τήν Κοινω
νίαν τής Εποχής τήν άπήλλαξεν ή 
καταδίκη του είς θάνατον καί ή συ
νεπείς ταύτης Εκτέλεσίς του. Είς τά 
Εγκληματολογικά χρονικά άναφέρε- 
ται ώσαύτως ή περίπτωσις τοΰ δρά-
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σαντος κατά παλαιοτέραν έποχήν εν 
Αονδίνψ μεγάλου σαδιστοΰ έγκλημα- 
τίου Jack τοΰ έκκοιλιαστού, δστις ά- 
πεκλήθη κοινώς «Γιάννης δ αντερο
βγάλτης». Ουτρς μεταξύ των έτών 
1887— 1889 κατετεμάχισε τα σώμα
τα 11 (ένδεκα) γυναικών, άνευ 
προηγηθέντος, βιασμού. Ό  ώς εϊρη- 
ται σαδιστής ήδονίζετο άπολαμβά- 
νων την έπιθανάτιον άγωνίαν τών 
θυμάτων του. Τά άποσπώμενα έκ τού 
σώματός των γεννητικά μόρια συνα- 
πεκάμιζε με θ’ έαυτοΰ καί έν συνε 
χεία έκορέννυτο τήν σεξουαλικήν 
του δίψαν, είτε αύνανιζόμενος έ~’ 
αυτών, είτε θεώμενος άπλώς τδ άντι- 
κείμενόν των. 'Η  άποκάλυψις τοΰ 
κυνικοΰ τούτου δολοφόνου δεν έχει 
έπιτευχθή. Ό  πάσχων έκ τής δια
στροφής τοΰ σαδιαμοΰ έγκυμονεΐ 
πάντοτε τδν μέγαν κίνδυνον κατά 
τής κοινωνίας. Χθες μόλις, κατά εί- 
δησεογραφίαν τοΰ τύπου, σαδιστής 
έγκληματίας, άγνωστος μέχρι στι
γμής, είς Γουατεμάλαν έφόνευσε 
μίαν γυναίκα, άποκόψας καί τούς μα
στούς της, έν συνεχείς δέ άπέκοψεν 
έπίσης τούς μαστούς εις έτέραν έπιζή- 
σασαν. Τά Ερματά του πρδ τής κατα- 
κλίσεως τά περιήγαγεν είς κατάστα- 
σιν μέθης, διά τής χορηγήσεως ναρ
κωτικού.

Παρ’ ήμϊν σαδ ιστοί έγκληματίαι 
τού άναστήματος τών περιγραφέντων 
ώς άνω δέν έσημειώθησαν, έξαιρέσει 
έκείνου, ο στις πρδ έτών1 συ νετάραμε 
τδ πανελλήνιον. Πρόκειται περί τής 
γνωστής ύποθέσεως τού Δράκου τού 
δασυλλίου τού «Σέϊχ - Σοΰ» έν Θεσ
σαλονίκη. Ό  σαδιστής σύτος φέρεται 
συνενών έν τή ψυχική του διεστραμ
μένη προσωπικότητι πλείονας τής 
μιας διαστροφάς. ’Ήρχετο τής ήδο- 
νοβλεψίας, μετήρχετο άκολούθως τήν 
ιφονολαγνείαν καί κατέληγεν είς τήν 
νεκροφιλίαν. Είς, τδ θλιβερόν του έ- 
νεργητικόν αί πλέον φοβεροί περι
πτώσεις είναι ή θανάτωσις διά λιθο
βολισμού τοΰ λοχαγού καί τής φίλης 
του κατά τάς έρωτικάς των περιπτύ
ξεις έξωθι τής Θεσσαλονίκης καί τής 
νοσοκόμου έντδς τού δωματίου της έν 
τψ Δημοτική Νοσοκομείψ Θεσσαλο
νίκης. Έ κ τών έν τοΐς Άστυνομικοΐς 
άρχείοις ύπαρχουσών ήπιωτέρας μορ-

\ ___________ _________________

Ό  ύπό σαδιστοΰ φονευθείς λοχαγός είς 
αγρόν έΕωθι τής Θεσσαλονίκης.

φής περιπτώσεων σαδισμοΰ, άναφέρο- 
μεν μίαν καθ’ ήν σαδιστής τις πα- 
ρασύρας νεαρόν χωρικόν άργόσχολον 
καί συντηρών τούτον είς τό διαμέρι
σμά του ήσέλγει έπ’ αύτοΰ έντός τοΰ 
λουτήρας, διατρυπών τό σώμα του 
κατά τόν έρωτικδν όργασμόν δι’ έπι- 
τραπεζίου σκεύους (πειροΰνι) , κατά 
δέ τήν σατυρικήν του μανίαν έξέβαλ- 
λε κραυγάς δηλωτικάς τού πάθους.

Μαζοχισμός (Masochism).
Γ [ΝΑΙ, Ι1Σ ΙΙΡΟΕΛΕΧΘΙΙ. ή πα- 
“  θητική μορφή τής άλγολαγνείας, 
ήτοι ή σεξουαλική διαστροφή, ή συνι- 
σταμένη είς τόν συνδυασμόν τής ήδο- 
νής μετά τού πόνου, καλουμένη καί 
άλλως άλγοφιλία. Έκλήθη μαζοχι
σμός ή διαστροφή έκ τοΰ Αυστριακού 
μυθιστοριογράφου L. V on  Saher Ma- 
soch (1836— 1895), δστις τό πρώ
τον ήσχολήθη περί τό πάθος τούτο, 
π®ριγράφας είς τά μυθιστορήματά 
του παροιμοίους άνωμάλους τύπους. 
Είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν έκ τών 
έργων του έχει μεταφρααθή τό: 
«Σκληροί ’Έρωτες». Ό  σαδισμός 
θεωρείται ώς τό Ιν σκέλος τής ήδο- 
νής τού πόνου, τής όποιας τό έτερον 
είναι δ μαζοχισμός δλως άντίθετος 
τοΰ σαδισμοΰ. Κατ’ αυτόν, τό άτομον, 
ίνα διεγερθή έρωτικώς, έπιθυμεί νά 
ύποστή δλα έκείνα, τά όποια δ σαδι
στής έπιβάλλει είς τόν σεξουαλικόν

σύντροφον. Οί πάσχοντες έκ μαζοχι
σμού διεγείρονται γενετησίως έκ πρά
ξεων προκαλουσών είς αύτούς πόνον, 
ταπείνωσιν, άηδίαν. Αισθάνονται δη
λαδή ήδονήν έκ τής σεξουαλικής, 
πράξεως μόνον άν αϋτη συνοδεύηται 
ύπό ξυλοδαρμών καί πόνων ψυχικών 
καί σωματικών, προκαλουμένων ύπό 
τοΰ προσώπου, δπερ άγαποΰν. Ούδα- 
μώς δύνανται νά διεγερθοΰν γενετη- 
τησίως καί νά αισθανθούν ίκανσποίη- 
σιν τών λάγνων των έπιθυμιών άνευ 
κακοποιήσεων καί ταπεινώσεων.

Οί μαζοχισταί πολλάκις παρου
σιάζονται διεστραμμένοι είς, τοιοΰτον 
βαθμόν, ώστε νά έντουφοΰν είς, έμ- 
πειρίας, προκαλούσας φρίκην καί ά- 
πεχθεατάτην άηδίαν. Τοΰ είδους τού
του είναι οί κοπρολάγνοι καί οί ουρο- 
λάγνοι. Θέλγονται ύπό καταστάσεων 
καί ωθούνται είς ταύτας ύπό τοΰ δρ- 
μεμφύτου διά πράξεων δουλοφροσύ- 
νης καί αίσχίστης ταπεινώσεως. Πά
σα έσωθεν άντίστασις ύπερκάμπτεται 
προ τής άναμενομένης ηδονής. Ή  νο
σηρά φαντασία των δημιουργεί πλει- 
στάκις έπιθυμίας διά τδν κορεσμόν 
τών όποιων Θεωρούν έαυτούς ένόχους 
καί αισθάνονται, δτι όφείλουν νά ύ- 
ποφέρουν διά τό τίμημα τής ένοχής 
των. "Οσον μεγαλυτέρα είναι ή τα- 
πείνωσις καί άηδία, τόσον μεγαλυτέ
ρα άποβαίνει ή εύχαρίστησίς των καί 
δ σεξουαλικός των σύντροφος συμβο
λίζει πάντοτε τήν εικόνα τοΰ αύθέν- 
του των, δΓ δ καί έξευτελίζουν έαυ
τούς, ταπεινούμενοι δουλικώτατα είς 
τό έπακρον μέ τήν παρουσίαν τοΰ σε
ξουαλικού των συντρόφου. 'Η πληρε- 
στέρα περιγραφή τού μαζοχισμού 
συναντάται είς τό έργον τοΰ Σαχέρ 
Μαζόχ «Ή ’Αφροδίτη μέ τή γούνα». 
Ό  έν τφ έργψ τούτφ περιγραφόμε- 
νος τύπος, γυναικός παρίσταται ώς 
σαγηνευτική Κίρκη, ώραία, αυταρχι
κή, δείσποτική, τυραννική, σκληρά, 
φέρουσα γούναν καί άνεμίζουσα μα- 
στίγιον. Ό  ήρως τοΰ έργου ύφίστα- 
ται έκουσίως θυσίας άνυπολογίστους, 
υποβάλλεται είς τυραννικάς, δοκιμα
σίας καί Αποτάσσεται λίαν δσυλοφρό- 
νως είς αυτήν, ίκανοποιών τάς πλέον 
έξωφρενικάς της άπαιτήσεις.

Κατψ τόν Ν. Δρακουλίδην, δ 
σαδισμός. όπως καί αί άλλαι σε
ξουαλικοί διαστροφαί, δέν είναι
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άλλο παρά μία υπερβολική έκδήλω- 
σις, τής δποίας δ πυρήν είναι φυσιο
λογικός. Έν προκειμένψ, δ πυρήν αύ- 
τδς είναι τδ ένστικτον τής έπιθετικό- 
τητος, οπερ ένυπάρχει είς πάσαν έρω- 
τικήν έκδήλωσιν άπδ τής, βρεφικής 
έτι ήλικίας, καθ’ ήν έκδηλοΰται διά 
δηγμάτων τοΰ βρέφους, έπί τής θηλής 
τοΰ μητρικού μαστού, δι’ ών τούτο 
προσπορίζεται Ιδιαιτέραν εΰχαρίστη- 
σιν. ’Αλλά καί είς τον ένήλικα πρω- 
τόγονον ή έρωτική έκδήλωσις ήτο 
πράξις έπιθετική καί καννιβαλική. 
τήν δποίαν δ πολιτισμός έχαλιναγώ- 
γησε καί μόνον ίχνη της, άναφαίνον- 
ται είς στιγμάς έρωτικής διεγέρσεως, 
έκδηλούμενα διά δηγμάτων, νυγμά
των, όδυνη,ρών περιπτύξεων, καννι- 
βαλικών φράσεων (θά σέ φάω, θά σε 
σκοτώσω) , τάς δποίας συχνά άκούει 
τις καί ώς τρυφεράς έκδηλώσεις τής 
μητρδς πρδς τδ τέκνον.

Ή  άναπτυχθεϊσα ώς άνω διαστρο
φή έκλήθη σαδισμδς έκ τοΰ δνόμα- 
τος τοΰ Γάλλου Μαρκησίου de Sade. 
Ό  Φραγκίσκος Ντε Σάντ άνήκεν είς 
εύγενή οικογένειαν, έλκουσαν τήν 
καταγωγήν της έκ Νορμανδίας. Έ- 
ζησε κατά τά έτη 1740— 1814. Έ- 
νυιμφεύθη νέαν άρίστης οικογένειας 
άλλ’ ουδέποτε υπήρξε καλός σύζυ
γος, ριφθείς είς τήν άκολασίαν. Είς 
τήν κατοικίαν του παρέσυρε μίαν 
πτωχήν γυναίκα, τήν δποίαν άφοΰ 
έ'δεσεν, έγύμνωσε καί έμαστίγωσεν, 
ήισέλγησεν έπ’ αυτής μετελθών έπί 
πλέον είς σωματικήν καί ψυχολογι
κήν βίαν. Ή  πτωχή κορασίς διαφυ- 
γοΰσα έκ των χειρών του καί έν τε- 
λείφ άπογνώσει τελούσα έρρίφθη γυ
μνή έκ τού παραθύρου. Τδ πλήθος 
έκμανέν ώς έκ τής κτηνώδους συμ
περιφοράς του έπετέθη κατά τής οι
κίας του μέ άποτέλεσμα τήν σύλληψιν 
καί παραπομπήν του είς τήν Δικαιο
σύνην. Φυλακισθείς δ ντε Σάντ έπέ- 
τυχε χάριν καί μετέβη είς Μασσα
λίαν. ’Αλλά καί έκεΐ έπεδόθη είς διο
νυσιακά οργιά μετά βακχικής μανίας 
καί μεγαλυτέρας οργιαστικής έκστά- 
σεως. Είς τάς γυναίκας, άς παρέσυ-

Ή φονειιθεϊσα ύπό τοΰ σαδιστοϋ φίλη 
τοΰ λοχαγοί). (Έκ τοϋ αρχείου τοΰ Κα- 

θηγητοϋ κ. Ήλιάκη).
ρε κατά τδν οίστρον τής άκολασίας 
του, έχορήγει βάμμα κανθαρίδος, δύο 
δέ έκ τούτων άπεβίωσαν. Διαφθείρας 
τήν γυναικαδέλφην του, άπεχώρησε 
μετ’ αύτής είς Ελβετίαν. Διατηρών 
κτήμα καί άπασχολών πτωχάς νεά- 
νιδας κατετυράννει ταύτας καί άκο- 
λούθως ήσέλγει έπί τών λιπόθυμων 
σωμάτων των πρδς ΐκανοπαίησιν τοΰ 
διαστρόφου του πάθους. Καταδικα- 
σθείς τέλος έρήμην είς θάνατον καί 
συλληφθείς ένεκλείσθη είς διαφόρους 
φυλακάς καί τελικώς είς τάς φυλα- 
κάς τής Βαστίλλης. Έκείθεν μετή- 
χθη είς τδ φρενοκομείον τού Σαραν- 
τόν. Κατά τήν Γαλλικήν Έπανάστα- 
σιν άπεφυλακίσθη. αλλά συνελήφθη 
βραδύτερον έπί Ναπολέοντος καί ένε
κλείσθη καί αύθις είς τδ ψυχιατρεΐον 
τοΰ Σαραντόν, λόγψ τοΰ γεγονότος, 
δτι έγραψε λίβελλον έναντίον τής 
’Ιωσηφίνας. Είς τδ ίδρυμα τοΰτο ά- 
πεβίωσεν. “Εγραψε πολλά βιβλία είς 
τά δποία έκθειάζει τήν διαστροφήν 
του καί διαφημίζει τδν σαδισμδν 
πρδς μίμησιν. Τά μυθιστορήματά του 
«Ή Φιλοσοφία είς τδν άντιθάλαμον», 
«Ή Ίουστίνη ή αί αθλιότητες τής 
άρετής», «Τά έγκλήματα τοΰ έρω
τος» καί άλλα λόγψ τοΰ αίσχροΰ των 
περιεχομένου έκάησαν δημοσία.

Κατά τούς σεξολόγους, είς τήν γυ- 
ναικείαν ψυχολογίαν ένυπάρχει πάν
τοτε δόσις τις, μαζοχισμού. Γυναίκες 
ευφυείς, αξιοπρεπείς, προσωπικότη
τες έν τψ κοινωνικψ αυτών περιβάλ- 
λοντι, συμβαίνει ένίοτε νά κατολισθαί- 
νουν πρδς τήν άτίμωσιν, χωρίς νά πά
σχουν έξ ύπερερωτισμοΰ, ή νυμφομα
νίας. Ή  παραδοξότης τής έκτρσπής 
των έγκειται είςτδ δτ: έγκαταλείπουν 
ένα καθ’ δλα άξιοπρεπή καί στοργικδν 
σύζυγον καί ακολουθούν ένα άξεστσν 
βάναυσον καί τυραννικδν έραστήν, 
έλαυνόμεναι άπδ τδ μαζοχιατικδν 
πάθος των. Άδιαφοροΰν διά τάς κοι- 
νωνικάς έπιπτώσεις έπί τοΰ άτολμου 
των, προκειμένου νά ικανοποιήσουν 
τήν διαστροφήν των. Ώς ηθική μαζο- 
χίσιρια έκ τών άνηκουσών είς υψη
λήν κοινωνικήν τάξιν άναφέρεται ή 
Sainte - Ange. Αυτή κατά τήν διάρ
κειαν τής, σεξουαλικής πράξεως ήρέ- 
σκετο νά τής συμπεριφέρωνται ώς 
πρδς κοινήν πόρνην. Γυναίκες, έξ άλ
λου , έλευθερίων ήθών, ύποδεδουλω- 
μέναι σεξουαλικώς είς τούς έμπόρους 
τής λευκής σαρκδς «προστάτας των», 
καίτοι έχουν απολύτως συνειδητοποι
ήσει δτι είναι θύματα άπανθρώπου 
έκμεταλλεύσεως ύπδ τούτων, άποζών- 
των έκ τών πορνικών εισπράξεων, έ- 
ξεταζόμεναι ύπδ τής ’Αστυνομίας ά- 
ποφεύγουν συστηματικώς καί άρνοΰν- 
ται έπιμόνως νά άποκαλύψουν καί 
καταγγείλουν τούτους, έστω καί έάν 
καθ’ έκάστην γρονθοκοποΰνται καί 
μαχαιροκοποΰνται ύπδ τών κοινωνι
κών τούτων παρασίτων. Τδ λαϊκόν 
άσμα άλλωστε «θέλω άντρα ντερ- 
μπεντέρη, ν’ άγαπάη καί νά δέρνη», 
είναι δηλωτικόν τής μαζοχιστικής 
διαστροφής.

(Συνεχίζεται)
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Είς τήν πρώτην σειράν 
τά πλέον σημαίνοντα συλ- 
ληφθέντα στελέχη τοΰ 
Κ.Κ.Ε. ’Εξ ά,ριατερών: 
Α. Άμπατιέλος, Ν. Κσυ- 
τρουιμπάς, Χρ. Παπανα
στασίου, Νιπ. Καλοΰδης, 
παί Άσημ. Γιάννου. Είς 
τάς δύο δλλας φωτογρα
φίας πλασταί ταυτότητες 
των Άμπατιέλου ααί 

Κουτρουμπά.

ΛΕΛΤΙΟΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΙ

\.»mi

•Αοτυνόμοί
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ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Λ Ο Γ Ο Ι
Ε Ξ Α Λ Ε Ι Φ Ο Ν Τ Ε Σ
ΤΟ
Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Ν Ο Ν
Α ΧΙΛΛΕΩ Σ Τ Σ Ι Π Ρ Ο Υ Δ Η  έ. ά.  Ά σ τ υ ν .  Δ / ν τ ο Ο  Α \

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

θ) Έ π ϊ τ ώ ν σ υ σ τ ά σ ε ω ς  
κ α ί  σ υ μ μ ο ρ ί α ς  α δ ι κ η 
μ ά τ ω ν .  Ή παραγραφή όρχεται συγ
χρόνως διά πάντας τους συστασιώτας 
άπό τής Οπό τίνος τούτων έκτελέσεως 
τής άΕιοποίνου πράΕεως, διότι μεταΕύ 
αυτών ύφίστατοι έγκληματικός σύνδε
σμος, άρθρον 187 τοΟ Π.Κ. καθ' δ «ό 
μετ' άλλου σύμφωνων τήν διάπραΕιν ώ- 
ρισμένου τινός κοκουρ γήρατος ή ένού- 
μενος πρός διάπραΕιν πλειόνων κακουρ
γημάτων, άτινα είσέτι δέν καθωρίσθησαν 
είδικώς, τιμωρείται διά φυλακίοεως του
λάχιστον έΕ μηνών».

ι) Ε π ί τ ώ ν  κ α τ' έ γ κ λ η- 
σ ι ν  κ α ί  έ Ε  έ π α γ γ έ λ μ α 
τ ο ς  δ ι ω κ ο μ έ ν ω ν  ά δ ι κ η -  
μ ά τ ων. Ό  ισχύων Ποιν. ΚώδιΕ δέν 
ποιείται διάκρισιν ώς πρός τόν χρόνον 
τής ένάρΕεως τής παραγραφής τούτων 
καί συνεπώς γίνεται δεκτόν έπ' άμφοτέ- 
ρων τών ειδών τούτων τών άδικημάτων 
ότι ό χρόνος τής παραγραφής άρχεται 
ώς άνωτέρω έΕετέθη έπί διαφόρων κα
τηγοριών τών άδικημάτων, εκτός τών 
περιπτώσεων τών ύπό είδικώς προβλε- 
πομένων διατάΕεων τοΰ Ποιν. Κωδικός 
καί τοΰ Κώδικος τής Ποιν. Δικονομίας

Εν προκειμένω κάμνομεν τήν διασα 
φήνισιν, ότι ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 
117 τοΰ Π.Κ., ή όποια άπαιτεϊ έγκλη- 
σιν έπί άΕιοποίνου τινός πράΕεως έντός 
τριών μηνών άπό τής ήμέρας, καθ' ήν 
ό έ γκ αλών έλαβε γνώοιν τής τελεσθε ί
σης πράΕεως καί προσώπου τοϋ τελέ- 
σοντος ούτήν ή τινός τών συμμετόχων, 
δτε καί έΕαλείφεται τό άΕιόποινον, είναι 
άνεΕάρτητος άπό τής προθεσμίας τής 
παραγραφής, ώς τοΰτο θά ίδωμεν κατά 
τήν έρμηνείαν καί άνάπταΕιν τών σχε
τικών διατάΕεων τοΰ ίσχύοντος Π.Κ. 
τών άφορωσών τόν δεύτερον λόγον, τόν 
έΕαλείφοντα τό άΕιόποινον τής τελε
σθείσης πράΕεως καί άποσβένοντα οΰτω 
τό δικαίωμα τής κρατικής ποινικής διώ- 
Εεως.

"Αρθρον 113.

Α ν α σ τ ο λ ή  α ύ τ ή ς

1. Ή προθεσμία τής προγραφής άνα- 
στέλλετοι, έφ' δσον χρόνον διατάΕεως 
τινός τοΰ νόμου, ή ποινική δίωΕις δέν 
δύνατσι νά άρχίση π νά έΕακολουθήση.
Επίσης ή προθεσμία τής παραγραφής 

αναστέλλεται, έφ' δσον χρόνον διαρκεί 
ή κυρία διαδικασία καί μένοι τοΰ άμετα- 
κλήτοα τής καταδικοστικής άποφάσεως, 
ούχί δμως πέραν τών τριών έτών διά 
τό κακουργήματα καί πλημμελήματα καί 
του έτους διά τό πταίσματα.

2. Εάν πρός ποινικήν δίωΕιν άπαιτεϊ- 
τοι έγκλησις, ή παραγραφή δέν άναστέλ- 
λεται έκ τής έλλείψεως αύτής.

' Ε ρ μ η ν  ε ί ο— Α ν  ά π τ υ Ε ι ς

Έπί τοϋ έν λόγω, ώς άνω, άρθρου πα- 
ρστηροΰμεν ότι ή προθεσμία τής παρα
γραφής τών άδικημάτων άναστέλλεται 
ύφ' ώρισμένας, κατά νόμον, προϋποθέ
σεις, ήτοι:

α) «Έφ' δσον χρόνον δυνάμει δια- 
τάΕεως τινός τοϋ νόμου ή ποινική δίω- 
Εις δέν δύνατσι νά άρχίση ή νά έΕακο
λουθήση».

Αύτό σημαίνει ότι ή προθεσμία τής 
παραγραφής άναστέλλεται έφ' δσον ύ- 
φίσταται νομικόν κώλυμα πρός έναρΕιν 
τής διώΕεως, λ.χ. έπί τής περιπτώσε- 
ως τής διγαμίας, (άρθρον 356 § 2 Π. 
Κ .), όπου τό μέν ποινικόν άδκκημα πα
ραγράφεται άφ' ής ό έτερος τών γόμων 
έλύθη ή έκηρύχθη άκυρος, ή δέ προθε
σμία τής παραγραφής τούτου άναστέλ- 
λεται καί δέν χωρεί ποινική δίωΕις έπί 
διγαμία, έφ' δσον είσέτι δέν έλύθη ή 
έκηρύχθη άκυρος ό πρώτος γόμος. "Ε
στω δέ ύπ' όψιν, έν προκειμένω, δτι έν 
τη ύπό κρίσιν περιπτώσει θά έφαρμο- 
σθοΰν αί περί παραγραφής διατάΕεις 
τοΰ παλαιού ποινικού νόμου, τής πράΕε
ως θεωρουμένης ώς πλημμελήματος, 
κατά τήν ρητήν διάταΕιν τοϋ άρθρου 2

§ 1 τοΰ ίσχύαντος Π.Κ. «περί άναδρομι- 
κής Ισχύος τοΰ ήπιωτέρου Νόμου».

Τοϋτ' αύτό συμβαίνει καί κατά τό άρ 
θρον 329 τού Π.Κ., καθ' δ εις τάς πε- 
πτώσεις τής ακούσιας (αρθρον 327) καί 
τής έκουσίος (άρθρον 328) άπαγωγής, 
έάν έτελέσθη ό γάμος μετά τής άπαχθεί- 
σης, δν έακόπει ή άπαγωγή, ή ποινική 
δίωΕις δέν χωρεί καί συνεπώς άναστέλ- 
λεται ή προθεσμία τής παραγραφής μέ
χρι τής άκυρώσεως τού γάμου. Επίσης 
κατά τό άρθρον 63 τοΰ Συντάγματος 
1911 ή άρθρ. 68 τοΰ Συντάγματος 1968 
«Βουλευτής διαρκούσης τής βουλευτι
κής περιόδου (συνόδου) δέν καταδιώκε
ται (διώκεται) . . . άνευ άδειας τοϋ Σώ
ματος' "Αρα πρέπει νά άναστέλλεται καί 
ή προθεσμία τής παραγραφής. Καί κατά 
τό άρθρον 30 § 2 τοΰ Κώδικος τής Ποι
νικής Δικονομίας ό Υπουργός τής Δι
καιοσύνης « Έχει τό δικαίωμα, μετά 
πρσηγουμένην σύμφωνον άπόφασιν τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου, νά άναβάλη 

τήν έναρΕιν ή νά άναστείλη τήν άρΕα- 
μένην ποινικήν δίωΕιν, άλλά μόνον έπί 
τών πολιτικών έγκλημάτων, ώς καί έκεί- 
νων έΕ ών δύνανται νά διαταραχθοΰν αί 
διεθνείς σχέσεις τοΰ Κρότους. Ή άνα- 
στολή δύναται νά γίνη τό βσαδύτερον 
μέχρι τής ένάρΕεως τής έπ' άκροατηρίω 
συΕητήσεως». Επομένως καθ' ον χρό
νον διαρκεί ή άναστολή, ή πρόοδος τής 
προθεσμίας τής παραγραφής άναστέλλε- 
ται.

Έπί τοϋ ώς άνω άρθρου ύφίσταται 
καί άντίβετος άπαψις (Μπουροπούλου 
Ε.Π.Δ. 1965, αρθρον 30) κατά τήν ό
ποιαν γίνεται παραδεκτόν ότι έπί μέν 
του κινδύνου διαταράΕεως τών διεθνών 
σχέσεων, μόνη άρμοδίσ νά κρίνη είναι 
ή Κυβένρησις, άλλά τόν χαρακτήρα τοΰ 
έγκλήματος ώς πολιτικού ή μή δύναται 
νά κρίνη καί ά Είσαγγελεύς καί έν άμ- 
φιβολία τούτου τό δικαστήρισν. Τό τοι- 
οϋτον νομίΕομεν άτι έπιβάλλεται άφ' έ- 
νάς διά νά έκτιμηθή τό νόυιμον τής ά
ποφάσεως τοΰ υπουργού τής Δικαιοσύ
νης καί άφ' έτέρου διότι ό Είσαγγελεύς
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δέν ύποχρεοϋται νά ύπακούαη εις προ
φανώς παρανόμους έντολάς.

Μετά τήν άνάπτυΕιν τής πρώτης, ώς 
άνω, κατά νόμον περιπτώσεως, περί τής 
αναστολής τής παρογροφής 66οει νομι
κών κωλυμάτων διώΕεως, προκύπτει τό 
έΕής έρώτημα:

Τά πραγματικά κωλύματα διώΕεως ά- 
ναοπ-έλλουν τήν προθεσμίαν τής παρα
γραφής;

Ά π ά ν τ η σ ι ς :  ΝομίΖομεν, ναι, 
καίτοι άντιθέτως ύποστηρίΖεται καί παρά 
πολλών νομομαθών π.χ. άρθρον 80 τού 
Κωδικός Ποινικής Δικονομίας (ψυχική 
νόσος κατηγορουμένου) διαιτάσσεται 
άνασταλή τής διοδικασίας καί έν προφυ
λακίσει εις Δημόσιον Ψυχιατρεϊον. Τό 
αύτό καί έπί κακουργημάτων, άρθρον 
432 Κ.Π.Δ. περί άναστολής έκδικόοεως. 
Ομοίως καί έπί φυγοδικίος (άρθρον 435 
Κ.Π.Δ.) του προσωρινώς άπαιλυθέντος 
κατηγορουμένου (Κωστή Ερμηνεία 
1926, ο. 486).

"Εστω Οπ' όψιν, ότι ύφίσταται Νομο
λογία τού Αρείου Πάγου, καθ' ήν ή πα
ραγραφή δέν άναστέλλεται άλλως παρά 
μόνον εις τάς ρητώς έν τώ νόμω άναφε- 
ρομένας περιπτώσεις (Α.Π. 52)1921 
Θέμ. ΛΒ ' , ο. 49).

Καί ήδη έρωτάται: "Εχει έφαρμογήν 
έν τώ Αατικώ Δικαίω ή άναστολή τής 
έκδικόοεως κατά τό άρθρον 432 Κ.Π.Δ. 
έπί κακουργήματι τών περιπτώσεων του 
άπόντος ή άγνώστου διαμονής ή τής μή 
συλλήψεως (έντός τής τακτής ύπό τοΟ 
νόμου όριΖομένης προθεσμίας) κατηγο
ρουμένου;

Α π ά ν τ η σ ι ς :  Ό  Νόμος όρίΖει
(άρθρον 433 Κ.Π.Δ ), ότι διαταχθείσης 
τής άναστολής κατά τό άρθρον 432 Κ. 
Π.Δ. ό πολιτικώς ένάγων δύναται νά εί- 
σαγάγη τήν πολιτικήν άγωγήν αύτοϋ εις 
τό άρμόδιον πολιτικόν δικαστήριον, χω
ρίς νά άπόλλυται τό δικαίωμα, έν περι- 
πτώοει έμφανίοεως ή συλλήψεως τοϋ 
κατηγορουμένου, νά είσαγάγη αύτήν έ- 
νώπιον τοϋ ποινικού Δικαστηρίου, έφ' ό
σον όμως δέν έΕεδόθη όριστική άπόφα- 
σις ύπό τοϋ πολιτικού δικαστηρίου.

β.'Εφ' όσον χρόνον διαρκεϊ ή κυρία 
διαδικασία καί μέχρι τοϋ άμετακλή- 
του τής καταδικαστικής άποφάσε- 
ως.

Τούτο σημαίνει, ότι ή προθεσμία τής 
παρογροφής άναστέλλεται είτε άπό τής 
έπιδόσεως τής κλήσεως, ή τοϋ κλητηρί- 
ου θεσπίσματος εις τόν κατηγορούμε
νον, ϊνα πορουσιαοθή εις τό άκροατή- 
ριον (άρθρον 320 § 1 τοϋ Κ.Π.Δ. «περί 
προπαρασκευαστικής έργαοίας τής εισα
γωγής τής όποθέσεως εις τό άκροατή- 
ρισν), είτε άπό τής έναρΕεως τής έπ'

όκροατηρίω συΖητήσεως (άρθρον 329 
Κ.Π.Δ. περί τής 'Αρχής τής δημοσιότη- 
τος) καί μέχρι τής άμετακλήτου καταδι- 
καοτικής άποφόσεως, ήτις δέον νά μή 
ύπόκειται εις ένδικον μέσον, άναστέλλον 
τήν έκτέλεσίν της, ή καί όταν τό κατ' 
αύτής έπιτρεπόμενον ύπό τοϋ νόμου καί 
κωλϋον τήν έκτέλεσίν ένδικον μέσον 
ήοκήθη μετά τήν πάροδον τής όριΖομέ- 
νης προθεσμίος, ήτοι κατά νόμον έκπρο- 
θέσμως ή καί ότον τό άσκηθέν ένδικον 
μέσον έμπροθέσμως καί προσηκόντως 
άπερρίφθη.

Καί συνεχι'Ζει τό άρθρον 113 τοϋ Π. 
Κ. διά τής φράσεως: «. . .ούχί όμως πέ
ραν τών τριών έτών διά τά κακουργή
ματα καί πλημμελήματα καί τοϋ έτους 
διά τά πταίσματα».

Έν προκειμένω, νομίΖομεν, ότι ύπό 
τοϋ νομοθέτου όρθώς έτέθη ό ανωτέρω 
φραγμός ώς πρός τήν διάρκειαν καί πα- 
ράτασιν τοϋ χρόνου τής άναστολής καί 
συνεπώς τών δύο ώς άνω άνσπτυχθει- 
σών κατά νόμον προϋποθέσεων ένάρΕε- 
ως αύτής, διότι έάν ή κυρία διαδικασία 
πσροταχθή έπί μακρότερον χρόνον, τότε 
δέν ύφίσταται νομικόν κώλυμα, όπότε ή 
παραγραφή δέον νά τρέχη καί κατ' άκο- 
λουθίαν οϋτη θά συμπληροΰται διά τής 
παρελεύσεως τοϋ ύπολοίπου χρόνου εις 
τόν όποιον προστίθεται καί ό πρσδια- 
δραμών χρόνος άπό τής τελέσεως τοϋ 
έγκλήματος μέχρι τής κυρίας διαδικα
σίας, δοθέντος ότι ή άναστολή δέν έΕα- 
φανίΖει τάς συνέπειας τοϋ πραδιαδρα- 
μόντος χρόνου. Κατ' αύτόν τόν τρόπον, 
βλέπαμεν, ότι όπσφεύγεται τό άτοπον ό- 
περ δημιουργείται διά τής έπί μακράν 
χρόνον παρατάσεως τής κυρίας διαδικα
σίας, αλλά καί τής έκ τούτης άναστολής 
τής παραγραφής.

Οϋτω, κατά νόμον, δεχόμεθα, ότι ή 
άΕιόποινος πράΕις δέον νά καθίσταται 
όριστικώς παραγεγραμμένη διά μέν τά 
πλημμελήματα μετά οκταετίαν άπό τής 
τελέσεως τούτων, διά δέ τά πταίσματα 
μετά διετίαν άπό τής τελέσεως τούτων.

Τό τοιοϋτον έΕάγεται όταν εις τό ά- 
νωτέρω καθοριΖόμεναν όριον διάρκειας 
άνσστολής τής παραγραφής πραστεθή ό 
κατά νόμον άπαιτούμενος χρόνος τής 
παραγραφής τών έν λόγω έγκλημάτων.

Προσέτι δέ, τίθεται ύπ' όψιν, ότι τό 
χρονικόν διάστημά τής αναστοΛής δέν 
ύπολογίΖεται εις τήν προθεσμίαν τής 
παρογροφής, ή όποια μετά τήν λήΕιν 
τής άναστολής συνεχίΖει νά τρέχη, ύπο- 
λογιΖομένου καί τοϋ πρότερον διαδρα- 
μόντος χρόνου. (Χωραφά 1941, α. 107, 
1964, σ. 366, Γάφου Π.Δ. 1948, σ. 404, 
ΝτΖιώρα 1965 § 111, σ. 211, Σιφναί- 
ου 1955 Π.Κ., σ. 255, 256).

Έν τφ άρθριμ 113 § 2 περιέχεται ή 
διάταΕις, καθ' ήν «έάν πρός ποινικήν 
δίωΕιν όπαιτήται έγκλησις, ή παραγρα
φή δέν άναστέλλεται έκ τής έλλείψεως 
αύτής». ΝομίΖομεν έν προκειμένω, ότι 
ή διάταΕις αύτή δύναται νά θεωρηθή ώς 
έΕαίρεοις τοϋ κανόνος, τών ώς άνω 
μνημονευαμένων δύο προϋποθέσεων τής 
άναστολής τής προθεσμίας τής παραγρα
φής, οϊτινες ρητώς άναγράφονται εις 
τήν πρώτην παράγραφον τοϋ άρθου 113 
τοϋ Π.Κ., καθ' άς ή παραγραφή άνα- 
στέλλεται, έφ' όσον ύπάρχει νομικόν 
κώλυμα πρός έναρΕιν τής διώΕεως.

Ό  δοθείς χαρακτηρισμός τής έν πα
ραγράφω «2» τοϋ άρθρου 113 περιεχο- 
μένης διστάΕεως, ώς έΕαίρεσις τοϋ έν 
παραγράφω «1» τοϋ ίδιου άρθρου 113 
άναγροφομένου κσνόνος, νομίΖομεν, ότι 
όρθώς δίδεται, καθόσον κατά γενικώς 
άναγνωρισμένον κανόνα έν τή νομική 
έπιστήμη περί τοϋ Ποινικού Δικαίου τό 
δικαίωμα τής ποινικής διώΕεως τών έγ
κλημάτων άνήκει εις τήν πολιτείαν. Πα
ρά ταύτα, όμως, εις τάς συγχρόνους νο
μοθεσίας άναγράφονται κατ' έΕαίρεσιν 
τοϋ ρηθέντος κανόνος καί διατάΕεις, 
καθ' άς έφ' ώρισμένων έγκλημάτων ή 
ποινική δίωΕις δέν χωρεϊ άνευ τής θε- 
λήσεως τοϋ βλαφθέντος έκ τοϋ έγκλή
ματος άτόμου, ή όποια, έν προκειμένω, 
έκφράΖεται διά τής έγκλήσεως.

"Οθεν, δικαιολογείται ό δοθείς χαρα
κτηρισμός, έκ τοϋ λόγου ότι ή ένάσκη- 
αις τοϋ δικαιώματος τής έγκλήσεως έ- 
Εορτόται έΕ όρων τών όποιων ή ϋπαρ- 
Εις δύναται νά λάθη χώραν πολύν χρό 
νον μετά τήν τέλεσιν τής πράΕεως, ήτοι 
έκ μέρους τοϋ δικοιουμένου τής γνώ- 
σεως τής πράΕεως τοϋ προσώπου τού 
τελέσαντος αύτήν ή τίνος τών συμμέ
τοχων πρός έγκλησιν, έντός πάντοτε τα
χθείσης προθεσμίας, πρός άποφυγήν 
ύπερμέτρου παρατάσεως τής έγκλήσε
ως.

Εδώ έπερστώθη έν έκτάαει, κατά τό 
δυνατόν καλλίτερον, ή άνάπτυΕις τής 
πρώτης μορφής τής παραγραφής τής 
ποινικής διώΕεως τής πολιτείας, ώς καί 
ή έρμηνεία τών σχετικών άφορώντων 
τούτην άρθρων (111 — 113) τοϋ Π.Κ.

Καί ήδη προβαίναμεν εις τήν άνάπτυ- 
Ειν καί άνάλυσιν τής δευτέρας μορφής 
τής παραγραφής, ήτοι τής καταδικαστι- 
κής ποινικής άποφόσεως, ώς τούτο σα
φώς προκύπτει έκ τοϋ δοθέντος ώς ά- 
νωτέρω ορισμού τής παραγραφής, ώς 
καί εις τήν έουηνείσν τών άφορώντων 
ταύτην σχετικών άρθρων (114 — 116) 
τοϋ Π.Κ.

(ΣυνεχίΖεται)

Η ΒΤΒΛΤΟΑΕΣΤΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΪΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
Φέρεται εις γνώσιν τών αναγνωστών μας, δτι δύνανται διά τήν βιβλιοδεσίαν 
του τόμου ΚΑ (έτους 1973) τών «’Αστυνομικών Χρονικών», νά άπευθύνωνται 
εις τό έπί τής όδοΰ Σίνα 44 τηλ. 617-466 βιβλιοδετεϊον τοϋ κ. Φαίδωνος Ψάλλη, 
μετά τοϋ οποίου έχει συμφωνηθή παρ’ ήμών ή λίαν συμφέρουσα τιμή τών 70 δρχ. 
άνά τόμον ( Πανόδετος μέ χρυσοτυπίαν).
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Τ Ο Ε Γ Κ Λ Η Μ Α
ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΚ Λ Ο Ν ΙΣΕ
Τ Η Ν Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η

Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  
Η Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α  
ΤΟΥ ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

Πριν 40 χρόνια εγινε ή άπαγωγή και ή δολοφονία τοΰ 
γιου του Καρόλου Λίντμπεργκ, του άνθρώπου πού πρώ
τος πέρασε με άεροπλάνο έπάνω άπό τον ’Ατλαντικό. 
Μόνο έπειτα άπό τριάντα ένα μήνες, χάρις στην έπιμο- 
νή δύο άνθρωπον, ένός άστυνομικοΰ καί ένός δασολό
γου, συνελήφθη ό ένοχος, ό όποιος καταδικάσθηκε σέ θά

νατο και έκτελέσθηκε στην ήλεκτρική καρέκλα.

ΑΠΩΝΙΚΗ έπίθεσις έναντίσν τής 
Σαγκάηο, άνήγγειλαν οί αμερι

κανικές έφημερίδες την Ιην Μαρτίου 
1932. Τί θά έκαναν οί Ηνωμένες Πο
λιτείες; Θά έμεναν άδιάφορες μπροστά 
σέ αύτή τήν πρόκλησί; Τό έρώτημα δέν 
χάλασε τόν ϋπνο των Αμερικανών παρά 
μιά νύχτα. Οί έφημερίδες τής έπομένης 
δέν είχαν χώρο στην πρώτη σελίδα τους 
παρά μόνο γιά τήν έθνική τραγωδία πού 
έπρόκειτο νά κράτηση οέ αναταραχή τήν 
Αμερική 4 χρόνια, 1 μήνα καί 2 ήμέρες, 

τήν άπαγωγή ένός βρέωους 20 μηνών, 
τού Καρόλου Αύγούστου Λίντμπεργκ. 
Ή ταν τό έγκλημα τού αίώνος.

Στό Χόπγουελ, μιά κωυόπολι τής Νέ
ας Ύερσέης, ατούς πρόποδες τών όρέ- 
ων Σ'άουρλαντ, έκατό χιλιόμετρα νοτί- 
ως τής Νέας Ύόρκης, ή Τρίτη, 1η Μαρ
τίου 1932, ήταν μιά παγερή ήμέρα. Φυ
σούσε δυνατός άνεμος καί έκανε ύγρα- 
σία. "Αν ό καιρός δέν ήταν τόσο άσχη
μος, έκεϊνο τό βράδυ ό μικρός Λίντμ- 
περγκ θά είχε κοιμηθή στό σπίτι τής 
γιαγιάς του άπό τήν μητέρα του, ατό 
Ίνγκλγουντ, μιά άλλη μικρή πόλη τής 
Νέας Ύερσέης, στις όχθες τοΰ ποταμού 
Χάντσον. "Ολο τόν χεισώνα οί γονείς 
του περνοϋσον τις καθημερινές στό 
"Ινγκλουντ, τό Σάββατο καί τήν Κυρια
κή στό Χόπγουελ. Ό  Κάρολος Αύγου
στος, όμως, είχε κρυολογήσει καί ή μη
τέρα του, ή Αννα, προτίμησε νά μήν 
τόν έκθέση ατούς κινδύνους τού ταξι
διού.

"Ετσι, ό συνταγματάρχης Κάρολος 
Λίντμπεργκ, έπειτα άπό τήν έργασία του 
στην Νέα Ύόρκη, (ήταν σύυβουλος δυό 
άεροπορικών έταιριών) έπέστρεψε στήν

νέα θίλλα του στό Χόπγουελ, ένα διώ
ροφο σπίτι μέ όλόλευκους τοίχους. Τό 
είχε κτίσει στήν μέση ένός μεγάλου δά
σους, μακριά άπό τήν πάλι γιά νά Ear 
ναβρή τήν ήσυχία του, πού είχε χάσει 
στις 21 Μαΐου 1927. Εκείνη τήν ήμέρα 
ό Κάρολος Λίντμπεργκ είχε προογειωθή 
στό αεροδρόμιο Λέ ΜπουρΕέ στό Παρί
σι, άφοϋ διέσχισε τόν Ατλαντικό σέ 33 
ώρες χωρίς σταθμό, οδηγώντας τό άε
ροπλάνο του, «Τό πνεύμα τού Αγίου 
Λουδοβίκου». Ο «ιπτάμενος τρελλός» 
είχε γίνει ό «μοναχικός άετός», συμβο
λικός ήρωας, σέ ήλικία 25 έτών, τοΰ 
μηχανικού πολιτισμού. Στόν Λίντμπεργκ, 
όμως, δέν άρεσε ή δημοοιότης, ό ρόλος 
τού ήρωος.

Εφθασε στό σπίτι του μέ τό αύτο- 
κίνητο κατά τις όκτώμιση. Έωαγε οτό 
πεταχτά μέ τήν γυναίκα του καί κατόπιν 
κόθησε στό σαλόνι, μπροστά στό άναμ- 
μένο τΕάκι. Είχαν περάσει οί έννέα, ό
ταν ακούσε έναν Εερό κρότο σάν νά 
είχε σπάσει ένα κομμάτι Εύλο. Κατά τις 
δέκα ή τροφός Μπέττυ Γκάου άνέβηκε 
στό δωμάτιο τοΰ μικρού Καρόλου. 'Ό 
πως κάθε βοόδυ, ήθελε νά τοΰ κόνη 
μπάνιο ποοτού κοιμηβή. Ή κούνια ήταν 
άδεια. Ή Μπέττυ πήγε-στήν πλαϊνή κρε
βατοκάμαρα τών Λίντμπεργκ. Ή Αννα, 
κουρασμένη άπό τήν έγκυμοσύνη της, 
καί λίγο κρυωμένη, είχε Εαπλώσει όμέ- 
αως μετά τό δείπνο. Ό  μικρός δέν ήταν 
μέ τήν μητέρα του. Ή Μπέττυ κατέβη
κε στό γραφείο. Ούτε ό συνταγματάρ
χης είχε πάρει τόν μικρό. Ό  Κάρολος 
Λίντμπεργκ άνέβηκε τρέχοντος τις σκά
λες. Είδε τήν κούνια άδεια, τις παρα
μάνες άσφαλείας τής κουβέρτας, στήν

θέσι τους, τά ϊννη τού κεφαλιού στό μα
ξιλάρι. "ΕτρεΕε καί πήρε τό τουφέκι του.
Οταν γύρισε, είδε έπάνω στό σώμα τού 

καλοριφέρ, κάτω άπό ένα παράθυρο έ
ναν άσπρο φάκελλο. « Αννα, μάς έκλε
ψαν τό παιδί», είπε στήν γυναίκα του.

Ό  Όλιβερ Χουαίητλυ, ό ύπηρέτης 
τού σπιτιού, τηλεφώνησε στήν άστυνο- 
μία τού Χόπγουελ. Ό  Λίντμπεργκ έκανε 
άλλα δυό τηλεφωνήματα: στήν άστυνο- 
μία τής πολιτείας τής Νέας Ύερσέης 
καί σέ ένα φίλο του δικηγόρο. Κοντά 
στόν έΕωτερικό τοίχο τής βίλλας, κά
τω άπό τό παράθυρο τοΰ μικρού, ή ά- 
οτυνομία άνακάλυψε, έπειτα άπό λίγο, 
πατημασιές. Σέ είκοσι μέτρα όπόστασι 
βρέθηκε μιά «σπαστή» σκάλα, πού άπε- 
τελεϊτο άπό τρία κομμάτια. "Ενα άπό τά 
σκαλοπάτια ήταν σπασμένο. Ό  Λίντ- 
μπεργκ θυμήθηκε άμέσως τόν Εερό κρό
το πού είχε άκούσει όταν βρισκόταν ατό 
σαλόνι. Ενώ οί άστυνομικοί Εεσήκωνον 
τά δακτυλικά άποτυπώματα καί τά άλλα 
ίχνη, ό Λίντμπεργκ άνοιγε τό φάκελλο 
πού είχε βρεθή πριν άπό λίγο έπάνω 
στό σώμα τοΰ καλοριφέρ.

« Αγαπητέ κύριε», διάβασε ό αεροπό
ρος, «συγκεντρώστε άμέσως 50.000 
δολλάρια, 25.000 δολλάρια σέ χαρτονο
μίσματα τών 20 δολλ., 15.000 σέ χαρτο
νομίσματα τών 10 καί 10.000 σέ χαρτο
νομίσματα τών 5 δολλαρίων. Σέ 2 έως 
4 ήμέρες θά σάς είδοποιήοωμε πού θά 
πσραδώσετε τά χρήματα. Δέν πρέπει 
ούτε νά κοινολογήσετε τό γεγονός, ού
τε νά ειδοποιήσετε τήν άστυνομία. Ό  
μικρός βρίσκεται σέ καλά χέρια. Σημεία 
άναγνωρίσεως γιά άλα τά γράμματα θά 
είναι δυό κύκλοι καί τρία τετράγωνα».
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Ό  Χάουπτμαν (αριστερά μέ

Πράγματι, κάτω άπό τό γράμμα ύπήρ- 
χον δυό τεμνόμενοι κύκλοι, πού στην 
μέση σχημάτιΖον ένα ωοειδές σχήμα. ΟΙ 
κύκλοι ήσον μπλέ καί τό ωοειδές σχήμα 
κόκκινο. Τά τρία τετράγωνα ήοαν στην 
σειρά άπό κάτω.

Γιά τόν ΤΖών Λάμπ, τόν προϊστάμενο 
τού τμήματος έγκληματολογικών έρευ- 
νών τής άστυνομίος τής Νέας Ύερσέης, 
τό πράγμα ήταν ολοφάνερο. Ό  άπαγω
γεύς είχε μπή στό δωμάτιο τού παιδιού 
άπό τό παράθυρο τού δευτέρου ορόφου, 
χρησιμοποιώντας δυό άπό τά κομμάτια 
τής «σπαστής» σκάλας. Καθώς κατέβαι
νε μέ τόν μικρό στήν άγκαλιά, είχε σπά
σει τό ένα άπό τά σκαλοπάτια. "Υστερα 
έφυγε μέ αυτοκίνητο. Δυό μάρτυρες κα
τέθεσαν, ότι είχαν δή έναν άνδρα μέ 
μιά πράσινη «ΝτότΖ», έκείνο τό άπόγευ- 
μα τής Τρίτης, στό Χόπγουελ. Μέοα στό 
αύτοκίνητο ύπήρχε μιά σκάλα. Πώς ό
μως ήΕερε ό άπαγωγεύς, ότι έκείνο τό 
βράδυ οί Λίντμπεργκ βρίσκονταν στό 
Χόπγουελ καί όχι στό Ίνγκλουντ; Πρέ
πει νά τόν ειδοποίησε κάποιος ύπηρέτης 
τών Λίντμπεργκ.

Ό  Λάμπ νόμισε πώς βρήκε τήν λύοι, 
όταν άνακάλυψε ότι ή τροφός Μπέττυ 
Γκάου είνε τηλεφωνήσει σέ έναν φίλο 
της, τόν ναυτικό Χένρυ ΤΖόνσον, ότι 
δέν μπορούσε νά βγή μαΖί του έκείνο τό 
βράδυ, γιατί ό μικρός είχε άδιαθετήσει. 
Ό  ΤΖόνσον, έπομένως, γνώριΖε πού 
βρίσκονταν οί Λίντμπεργκ. 'Επί πλέον, 
στό αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μπου
κάλι γάλα. Ό  ΤΖόνσον, όμως, είχε άλ
λοθι. Καί τό γάλα; «Μ' άρέσει νά πίνω 
λίγο γάλα, όταν άδηγώ», έΕήγησε. Ό  
όστυνόμος πήρε τά δακτυλικά άποτυπώ-

b γκρίζο κοστούμι, πού συνελήφθη τόν 
ιοπείται ύπό δύο αστυνομικών.

ματα, όχι μόνο τού ύηηρετικοϋ προσω
πικού τών Λίντμπεργκ, άλλά καί των 29 
υπηρετών τής πάμπλουτης χήρας Μόρο- 
ου, τής μητέρας τής “Αννας. Ή  έρευ
να άιπό τήν πλευρά ούτή δέν απέδωσε 
τίποτε. Ό  άστυνόμος, όμως, δέν άπο- 
γοητεύθηκε. Τώρα, όλες οί άστυνομίες 
τής 'Αμερικής έψαχναν γιά τόν άπαγω- 
γέα ή γιά τούς άπαγωγεϊς, αν έπρόκει- 
το γιά συμμορία. Τό γράμμα πού είχε 
βρεθή στό καλοριφέρ είχε τέτοια ορθο
γραφικά λάθη πού μπορούσε κανείς νά 
συμπεράνη, ότι ό συντάκτης του ήταν 
γερμανικής κατογωγής.

"Οταν οί Αμερικανοί έμαθαν ότι ό 
μικρός Λίντμπεργκ είχε άπαχθή, ένα κύ
μα συγκινήσεως κατόκλυσε όλη τήν χώ
ρα. Κινδύνευε ή Ζωή τού «άετιδέως», 
τού Εανθού γιοϋ τού Άμεοικανού ήρω- 
ος. Αγανάκτησε ό πρόεδρος Χέρμπερτ 
Χοϋβερ στόν Λευκό Οίκο, άγανάκτησαν 
άκάμη καί οί κρατούμενοι στις φυλακές. 
ΜεταΕύ αύτών ήταν καί ό "Αλ Κοπόνε, 
πού είχε καταδικοσθή αέ ένδεκα χρόνια 
φυλακή γιά φοροδιαφυγή καί έκρατεϊ- 
το στις Όυλακές τού Σικάγου. Ό  περί
φημος γκόγκστερ προσέφεοε 10.000 
δολλάρια γιά τήν άπελευθέρωοι τού μι
κρού Λίντμπεργκ ύπό τόν όρο, ότι θά 
άφήνετο καί αύτός έλεύθεπος. Ό  Κα- 
πόνε έμεινε στήν φυλακή, άλλά ή πρό- 
τασίς του έδωσε τήν ιδέα στόν Λίντμ- 
περγκ νά άποτοθή στόν ύπόκοομο γιά 
νά μπορέση νά έλθη σέ έπαφή μέ τούς 
άπαγωγεϊς.

Ό  Λίντμπεργκ είχε άπό τόν πατέρα 
του περιουσία μισό έκατσμμύριο δολλά
ρια. Ή  γυναίκα του ήταν πολυεκατομμυ- 
ριοϋχος. Τό ποσό τών 50.000 δολλαρί-

Σεπτέμβριον τού 1934, ένώ

ων— 70.000 τώρα, γιατί οί άπαγωγεϊς 
έκνευρισμένοι άπό τόν θόρυβο πού είχε 
δημιουργηθή είχαν άνεβάσει τά λύτρα — 
ήταν εύκολο νά βρεθή. Τό πρόβλημα 
ήταν νά βρεθούν οί άπαγωγεϊς. Ό  Λίντμ- 
περγκ Ζήτησε τήν μεσολάβησι τριών άν- 
θρώπων πού είχαν βεβαρυμένο ποινικό 
μητρώο: τού Σαλβατόρε Σπιτάλε, τού 
Ίρβινγκ Μπίτς καί τού Μόρρις Ρόσνερ. 
Ή ένέργεια όμως αύτή άπεδείχθη άνω- 
φελής.

"Ενας άπό τά έκατομμύρια τών 'Αμε
ρικανών πού εύχαρίστως θά έκανε ό,τι- 
δήποτε γιά νά βρεθή Ζωντανός ό μικρός 
Κάρολος ήταν ό ΤΖών Φράνσις Κόντον, 
ένος συντοΕιούχος καθηγητής. Στήν 
συνοικία τού ΜπρόνΕ τής Νέας Ύόρκης, 
όπου Ζοϋσε μέ τήν γυναίκα του, τόν έκ- 
τιμούσαν καί τόν άγαπούσαν. "Εδινε 
διαλέΕεις, παρέδιδε μαθήματα, είχε τήν 
μανία νά γράφη γράμματα έπάνω σέ 
διάφορα θέυοτα πρός τήν έφημερίδα τού 
ΜπρόνΕ «Χόουμ ΝιούΖ». « Αγαπητέ κύ
ριε διευθυντά», άρχισε νά γράφη μέ τόν 
κομψό γραωικό χαρακτήρα του, χρησι
μοποιώντας τό κόκκινο μελάνι πού πα- 
ρασκεύαΖε ό ίδιος. Προσεφέρετο ώς με
σολαβητής μεταιΕύ τού Λίντμπεργκ καί 
τών άπαγωγέων καί συμπλήρωνε ότι ή
ταν έτοιμος νά προοθέση στό ποσό τών 
λύτρων 1.000 δολλάρια, όσες ήσαν «ό
λες οί οικονομίες του», όπως έγραφε.

Τό γρόμυα τού Κόντον δημοσιεύθηκε 
στό «Χόουμ ΝιούΖ-, στις 8 Μαρτίου. Τήν 
έπομένη, ό γέρο καθηγητής έλαβε ένα 
γράμμα. Η διεύθυνσις ήταν γραμμένη 
μέ τυπογραφικά στοιχεία. Ή  ύπογραφή 
ήταν αυθεντική: δύο τεμνόμενοι κύκλοι 
καί τρία τετράγωνα. Ό  άπαγωγεύς δε-
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χόταν τόν καθηγητή ώς μεσολαβητή.
Επειδή ό Κάρολος Λίντμπεργκ είχε 

επίσημη ιδιότητα, ό καθηγητής Κόντον 
έκανε έκεϊνο πού τού είχε Ζητήσει ό ά- 
παγωγεύς. Δημοσίευσε μιά μικρή αγγε
λία στήν έφημερίδα «Νιού Γιόρκ Αμέρι- 
καν»: «Δεκτόν. Τά χρήματα είναι έτοι
μα», κοί υπογραφή «ΤΖέιφσι». Αύτή τήν 
φορά ό άπαγωγευς πορουσιάσθηκε στό 
τηλέφωνο. Είπε στον κοθηγητή Κόντον 
νά βρίσκεται σπίτι του όλα τά βράδυα, 
μεταΕύ 6 καί 12 καί νά περιμένη έντο- 
λές.

Τά βράδυ τής 12ης Μαρτίου ένας 
ταΕιτΖής έφερε στό σπίτι τού Κόντον 
ένα γράμμα. Περιείχε ένα μήνυμα μέ 
τήν γνωστή πιά υπογραφή. Τά μήνυμα 
όριΖε τόπο καί ώρα συναντήσεως μέ τήν 
έντολή νά φέρη ό καθηγητής μαΖί του 
καί τά χρήματα. Ό  Κόντον δέν είχε τά 
70.000 δολλάρια, πήγε, έν τούτοις, στό 
ραντεβού, στό κιγκλίδωμα τού νεκροτα
φείου τής 233ης όδοΰ τού ΜπρόνΕ. Συ
νάντησε έκεί έναν άνδρα πού μιλούσε 
μέ γερμανική προφορά καί έλεγε πώς 
όνομαΖόταν ΤΖών. Κουβέντιασε πολλή 
ώρο μαΖί του. Τόν έπεισε ότι οί Λίντμ- 
περγκ δέν μπορούσαν νά πληρώσουν τά 
λύτρα χωρίς νά πάρουν τά παιδί ή του
λάχιστο νά έχουν τήν άπόδειΕι, ότι διε- 
πραγματεύοντο πράγματι μέ τούς άπα- 
γωγεϊς. Ή άπόδειΕις ήρθε στον ΤΖέιφσι 
τέσσερις μέρες άργότερα. Έπράκειτο 
γιά ένα μικρό δέμα πού περιείχε τό νυ
χτικό πού φορούσε τήν νύχτα τής άπα- 
γωγής ό μικρός Κάρολος καί πού τόν 
είχε ράωει ό Μπέττυ Γκάου.

Έπειτα όπό άλλα δέκα μηνύματα τού 
ΤΖέιφσι πού δημοσιεύθηκαν στό «Χόουμ 
ΝιούΖ», ό άπαγωγεύς έδωσε στον καθη
γητή Κόντον τό τελειωτικό ραντεβού, 
γιά τό Σάββατο 2 Απριλίου. Ό  Κάρο
λος Λίντμπεογκ είχε έτοιμάσει δύο δέ
ματα μέ χαρτονομίσματα. Τό ένα περι
είχε 50.000 δολλάρια καί τό άλλο 20. 
000 χωρίς συνεχείς άριθμούς. Είχε κρα
τήσει, όμως, όλους τούς άριθμούς τών 
χαρτονομισμάτων.

Τό ραντεβού τής 2ας Απριλίου είχε 
όριαθή στό νεκροταφείο τής Χουάιτμορ 
"Αβενιου, ατό ΜπρόνΕ. Ό  καθηγητής 
Κόντον πήγε μέ αύτοκίνητο συνοδευό- 
μενος όπό τόν Κάρολο Λίντμπεργκ, πού 
είχε ένα πιστόλι κάτω όπό τήν μασχάλη 
του. Φυσούσε δυνατός άνεμος, έκεϊνο 
τό βράδυ. Ένας μικρός γλόμπος έρρι- 
χνε ένα άδύνομο φώς στόν δρόμο. Ό  
ΤΖέιφσι μπήκε μόνος στό νεκροταφείο. 
Ό  ΤΖών τόν φώνοΕε πίσω όπό ένα τά
φο καί ό Κάρολος Λίντμπεργκ άκουσε 
καθαρά τήν φωνή του. Τά χρήματα, είπε 
ό καθηγητής Κόντον. τά έχει ό κύριος 
Λίντμπεργκ στό αύτοκίνητο. Ήσαν, ό
μως, μόνο 50.000 δολλάρια καί όχι 70. 
000, Ό  ΤΖών έπρεπε νά δει'Εη κατανόη- 
σι. Οί καιροί ήσον δύσκολοι, άκόμη καί 
γιά τούς Λίντμπεργκ. Ό  ΤΖών είπε ότι 
ήσαν άρκετά. Ό  καθηγητής Κόντον έ- 
πέστρεψε στό αύτοκίνητο καί πήρε όπό

τόν Λίντμπεργκ τό μεγαλύτερο χρημα
τόδεμα. Γύρισε στό νεκροταφείο καί τό 
έδωσε στόν ΤΖών. Σέ άντάλλαγμα πήρε 
ένα σφραγισμένο γράμμα. Ό  ΤΖών ή- 
λεγΕε πρόχειρα τά χαρτονομίσματα κοί 
έμεινε ικανοποιημένος. Ή συνάντησις 
έληΕε μέ μιά χειραψία άνάμεσα ατούς 
τάφους. Ό  ΤΖών είχε πή νά μήν άνοι- 
χθή ό φάκελλος προτού περάσουν έ£η ώ
ρες, άλλά ό Λίντμπεργ καί ό καθηγητής 
αποφάσισαν νά διαβάσουν άμέσως τό 
μήνυμα. «Ό  μικρός βρίσκεται στή θα
λαμηγό «Νέλλη», ένα σκάφος 28 πο
διών» έλεγε. «ΜαΖί του βρίσκονται δύο 
πρόσωπα πού δέν έχουν καμμιά σχέσι μέ 
τήν ύπόθεσι. Τήν θαλαμηγό θά τήν βρή- 
τε μεταΕύ τού Χόρσενεκ Μπήτς καί τού 
Γκάυ Χέντ. κοντά στό νησί ΈλίΖαμπεθ».

Ό  Κάρολος Λίντμπεργκ έψαΕε δυό 
μέρες τή θαλάσσια περιοχή τής Μασσα- 
χουσέττης μέ ένα ύδροπλάνο «Σικόρ- 
σκυ». Κανένα ίχνος τής θαλαμηγού 
«Νέλλη». Ή άποστολή τού ΤΖέιφσι είχε 
άποτύχει. Εκτός όπό μερικές ύπόνοιες, 
(πώς μπορούσε νά φαντασθή ότι ό άπα- 
γωγεύς θά διάβαΖε τό γράμμα του στήν 
τοπική έφημερίδα «Χόουμ ΝιούΖ», τού 
ΜπρόνΕ;) ό καθηγητής Κόντον είχε ά- 
ποδείΕει, ότι ήταν ένας έντιμος καί ά- 
φιλοκερδής πολίτης. Δέν συνέβη τό ίδιο 
μέ τόν Γκάστσν Μήνς, ένα πρώην πρά
κτορα τής Έφ - Μπί Αι, πού κατόρθω
σε νά άποσπάση 104.000 δολλάρια άπό 
μιά πλούσια κληρονόμο τής Ούάσινγ- 
κτον, βεβαιώνοντάς την, ότι μπορούσε νά 
βρή τόν ιιικρό Λίντμπεργκ. Δέν συνέβη 
έπίσης τό ίδιο μέ τόν ΤΖών Χιούς Κέρ- 
τις, ένα ναυτικό πράκτορα τού Νόρφολκ 
(Βιργινία), ό όποιος είχε καταστροφή 
άπό τήν ύποτίμησι τού δολλαρίου. Ό  
Κέρτις έπινόησε μιά ιστορία σκοτεινών 
έπαφών μέ τούς άπαγωγεϊς καί είπε 
στόν Λίντμπεργκ, ότι ό γιός του βρισκό
ταν σέ ένα σκάφος στά άνοικτά τής Βιρ- 
γινίας.

Ό  Μήνς καταδικάσθηκε σέ 15 χρόνια 
φυλακή, ό Κέρτις σέ 1.000 δολλάρια 
πρόστιμο. Ό  Λίντμπεργκ μόλις είχε έ- 
πιστρέψει άπό δυό ήμερών μάταιες έ 
ρευνες στήν θάλασσα τής Βιργινίας, μέ 
τό άεροπλάνο καί μέ πλοίο, όταν πλη- 
ροφορήθηκε τήν άλήθεια, τήν όποια εί
χε ύποψιασθή άπό τήν πρώτη στιγμή, 
άλλά δέν τολμούσε νά τήν παραδεχθή: 
τό πτώμα τού γιού του είχε βρεθή σέ 
ένα μικρό δάσος τού Χόπγουελ, σέ μικρή 
άπόστασι άπό τό σπίτι τών Λίντμπεργκ. 
Τό είχε άνακαλύψει ό νέγρος σύτοκινη- 
τιστής Ούίλλιαμ "Αλλεν, στις 12 Μαίου, 
72 ήμέρες μετά τήν άπαγωγή. Βρισκό
ταν σέ κατάστασι άποσυνθέσεως. Τό 
κρανίο του ήταν σπασμένο, άλλά τό 
πρόσωπό του διατηρούσε άκόμη τά χα
ρακτηριστικά τού μικρού Καρόλου κάτω 
άπό τά Εανθά του μαλλιά. Ό  θάνατος 
είχε έπέλθει τουλάχιστο δυό μήνες πριν. 
Πιθανόν νά σκοτώθηκε πέφτοντας άπό 
τήν σκάλα τό ίδιο βράδυ τής άπαγωγής.

Ή άστυνομία τής Νέας Ύεροέης είχε 
σημειώσει παταγώδη άποτυχία. Αρχισε 
μιά άγρια πολεμική έναντίον της καί μιά 
αύστηρή κριτική τού έργου της. Οί πα
τημασιές πού είχαν βρεθή κάτω άπό τό 
παράθυρο είχαν φωτογραφηθή, άλλά 
δέν είχαν άΕιοποιηθή. Τά μοναδικά δα
κτυλικά άποτυπώματα, πού είχαν βρεθή 
στόν τόπο τού έγκλήματος, ήααν τών 
άστυνομικών. Τί είχε κάνει έπί 72 ήμέ

ρες ό ΤΖών Λάμπ; Είχε άναΖητήσει ό
λους τούς πιθανούς μάρτυρες, είχε έ- 
Εαντλήσει τήν άνάκρισι τών 32 ύπηρε- 
τών; Γιατί ή άστιινομία τής Νέας Ύερ
οέης, δέν είχε Ζητήσει τήν συνεργασία 
τής Αστυνομίας τής Νέας Ύόρκης; Οί 
άρχές τής Νέας Ύεροέης ήλπιΖαν ίσως 
νά έΕιχνιάσουν μόνες τους τό έγκλημα 
τού οίώνος.

Οί ύπόνοιες τού Λάμπ είχαν συγκεν- 
τρωθή σέ μιά καμαριέρα τής κυρίας 
Μάροου, τήν Βόιολετ Σάρπ. Ή Βάιολετ 
είχε πέσει πολλές φορές σέ άντιφάσεις 
κατά τήν διάρκεια τών άνακρίσεων. "Ε
νας μάρτυρας όρκίσθηκε, ότι τήν είχε 
δή στήν Νέα Ύόρκη, τά μεσάνυχτα τής 
1ης Μαρτίου, μέ ένα παιδάκι στήν άγ- 
καλιό. Στις 10 Μαΐου, ή Βάιολετ έκλή- 
θη γιά πολλοστή φορά στήν άστυνομία 
γιά άνάκρισι. Θά έλεγε επιτέλους τήν 
άλήθεια; Ή Βάιολετ δέν πήγε στήν ά
στυνομία. Εκείνη τήν ήμέρα διέλυσε σέ 
ένα ποτήρι νερό μερικά διαφανή κρύ
σταλλα πού είχε σέ ένα βάΖο καί ήπιε 
μονομιάς τό περιεχόμενο. Πέθανε σχε
δόν άμέσως. Ή έτικέττα στό β ά ζο  έγρα
φε: «Χλωριούχον κυάνιον», 73-76 τοίς 
έκοτόν. Νά μή χρησιμοποιηθή ώς έντο- 
μοκτόνο».

Τώρα ή άστυνομία τής Νέας Ύερσέ- 
ης είχε άφαπλισθή, δέν είχε τά μέσα 
γιά νά έΕιχνιάση τό έγκλημα. Στό μετα
Εύ κυκλοφορούσαν οί πιό άπίθανες καί 
έΕωφρενικές έκδοχές γιά τήν δολοφο
νία. "Οτι, λόγου χάρι, τήν είχαν οργα
νώσει οί Ιάπωνες γιά νά όποσπάσουν 
τήν προσοχή τής άμερικανικής κοινής 
γνώμης άπό τήν Κίνα. "Οτι οί ίδιοι οί 
Λίντμπεργκ είχαν βάλει νά σκοτώσουν 
τό παιδί τους, γιατί ήταν καθυστερημέ
νο ή κωφάλαλο. Δυό, όμως, άνθρωποι 
δέν θεώρησαν τόν έαυτό τους ήττημένο. 
Ό  ένας ήταν ό ύπαστυνόμος ΤΖαίημς 
Φίνν τής άστυνομίας τής Νέας Ύόρκης. 
Ο Φίνν — ένας λεπτός άνδρας πενήντα 

έτών, μέ ήρεμη πάντα φωνή — ήταν φί
λος τών Λίντμπεργκ όπό τότε πού είχε 
τοποθετηθή ώς σωματοφύλακας τού «μο
ναχικού άετού», μετά τήν ύπερατλαντι
κή πτήσι, τό 1927.

Από τόν ύποτιθέμενο άπαγωγέα τού 
μικρού Κάρολου, ό Φίνν δέν γνώριΖε πα
ρά μόνο δ,τι είχε πή ό καθηγητής Κόν
τον: πώς ήτον ένας άνδρας 30 — 35 έ
τών, μέ Εανθά μαλλιά, τριγωνικό πρό
σωπο καί έντονη γερμανική προφορά. 
Είχε ύψος 1,75 μ. καί ΖύγιΖε 70 κιλά 
περίπου. Ελάχιστα στοιχεία γιά νά μπο- 
ρέση νά τόν άνακαλύψη άνάμεσα στά 
έκατομμύρια κατοίκους τής Νέας Ύόρ
κης (ό Φίνν ήταν σίγουρος ότι έμενε 
στό ΜπρόνΕ). Στις 4 Απριλίου, όμως, 
ένα άπό τά χαρτονομίσματα τών λύτρων 
έμφανίσθηκε άπό έναν άνώτερο κάθε 
ύποψίας καταθέτη στήν Ή στ Ρίβερ 
Σαίηβινγκς Μπάνκ τού Μανχάτταν 
στήν γωνιά τής "Αμστερνταμ "Αβενιου 
καί τής 96ης όδοϋ. Τότε ό Φίνν κατά
λαβε τί δρόμο έπρεπε νά άκολουθήση. 
Κρέμασε στόν τοίχο ένός γραφείου, πού 
τού είχαν παραχωρήσει κοντά στήν έ
δρα τής άστυνομίας, ένα χάρτη τής Νέ
ας Ύόρκης. Κάθε φορά πού έκανε τήν 
έμφάνισί του ένα χαρτονόμισμα τών λύ
τρων, ό Φίνν έβαΖε στόν χάρτη μιά καρ
φίτσα μέ κόκκινο κεφάλι.

Στις 5 Απριλίου 1933, ό νέος ποόε- 
δρος τών Ηνωμένων Πολιτειών Φραγ-
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Η Α Π Α Γ Ω Γ Η  ΚΑΙ  
Η Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α  
ΤΟΥ Λ ΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

’Άνω: Ό  μικρής Λίντμπεργκ, μόλις δλίγων έβδαμάδων, στήν αγκαλιά 
τής μητέρας του. Κάτω: Ό  Μπροϋνο Χάσυπτμαιν μετά τήν έτυμηγορία 
τών ένορκων, οι όποιοι τόν έκριναν ένοχο. Κατεδικάσθη εις θάνατον καί 
έκάθησε στήν ηλεκτρική καρέκλα τήν 3ην Απριλίου 1936. Μέχρι τοΰ 

θανάτου του έπέμενε, δτι είναι άθώος.

κλϊνος Ροϋσβελτ τοΰ προσέφερε μιαν 
ανέλπιστη βοήθεια: θέτοντας τέρμα
στήν μετστρεψιμότητα τού δολλαρίου, 
διέταξε νά όποσυρθοΰν όπό τήν κυκλο
φορία δλα τά σχετικά χαρτονομίσματα 
όπό τήν 1η Μαΐου (κοί πολλά όπό τά 
χαρτονομίσματα τών λύτρων άνήκσν σ' 
αύτή τήν κατηγορία). 'Εκείνη τήν ήμέ- 
ρα 2980 δολλάρια τών λύτρων έΕαργυ- 
ρώθηκαν στήν Φέντεραλ ΡηΕέρβ Μπάνκ 
τής Νέας Ύόρκης οέ μιά μόνο πράΕι. 
Τό όνομα καί ή διεύθυνσις έκείνου πού 
τά είχε έΕαργυρώοει, άπεδείχθησαν 
πλοστά. Ο φίνν, όμως, δέν έχαοε τό 
θάρρος του. Επειτα όπό λίγαν καιρό 
τά χαρτονομίσματα μέ τούς σημειωμέ
νους άριβμούς άρχισαν νά έπανεμφανί- 
Εωνται έδώ καί έκεϊ. Πολλά ήσαν διπλω
μένα στά τέσσερα, στήν άρχή κατά μή
κος και κατόπιν κατά πλάτος, λές καί 
ό άπογωγεύς είχε τήν συνήθεια νά τά 
τοποθετή στά τσεπάκι τοΰ ρολογιού του. 
Όμως, τόν Φεβρουάριο τού 1934 μό

λις, ή ταμίας ένός κινηματογράφου τοΰ 
ΜπρόνΕ μπόρεσε νά θυμηθή — γιά πρώ
τη φορά — τό πρόσωπο τοΰ άνθρώπου 
πού τής είχε δώσει ένα χαρτονό'ΐισμα 
τών λύτρων. Ή περιγραφή της συνέ
πιπτε μέ τήν περιγραφή πού είχε κάνει 
ό καθηγητής Κόντον. Τό τέλος τοΰ κα
λοκαιριού τοΰ 1934, ό Φίνν είχε έπιση- 
μάνει χορτονομίσματα 5.000 δολλαρίων 
περίπου. Οί καρφίτσες πάνω στόν χάρτη 
έδειχναν μέ άκρίβεια τις κινήσεις τοΰ 
άπαγωγέως, στό βόρειο τμήμα τού 
ΜπρόνΕ καί, στήν γερμανική συνοικία 
τοΰ Μανχάτταν, τό Γιόρκβιλλ.

Ό  δεύτερος άνθρωπος, πού δέν έν- 
νοοϋσε νά ήσυχάση πρίν ό δολοφόνος 
τοΰ μικρού Λίντμπεργκ παραδοθή στά 
χέρια τής δικαιοσύνης, ήταν ό Αρθουρ 
Κόλλερ. ΈργοΕόταν ώς έμπειρογνώμων 
στή δασική ύπηρεσία τοΰ ύπουργείου 
Γεωργίας, στό Μάντισον. Σέ ήλικία 47 
έτών γνώριΖε ό,τι άφοροΰσε τό Εύλο. 
Στις 2 Μαρτίου 1932, ό Κόλλερ είχε 
γράψει στόν Κάρολο Λίντμπεργκ προσ- 
φέροντας του τήν συνεργασία του. Έ- 
ΕετάΕοντας τήν σκάλα είχε πή, δπ πι
θανόν αύτή νά τόν όδηγοΰσε ώς τούς 
άπαγωγείς. Όταν έλαβε άπό τήν άστυ- 
νομία τής Νέας Ύερσέης μερικά κου- 
μστια άπό τήν σκάλα, άρχισε νά τά έ- 
ΕετόΕη μέ τό Μικροσκόπιό του. "Οπως 
ό Φίνν, έτσι καί ό Κόλλερ είχε άνεΕόν- 
τλητη υπομονή. 'Ανεκάλυωε λοιπόν άτι 
τό Εύλο είχε περάσει όπό μηχανική πλά
νη, πού είχε 16 λεπίδες μπροστά καί 
12 σέ κάθε πλάι. 'Από τήν 'Αλαμπάμα 
ώς τήν Νέα Ύόρκη ύπήρχαν 1598 πριο
νιστήρια, πού έργάΕονταν μέ τό ίδιο Εύ
λο, άπό τό όποίο είχε κατασκευασθή ή 
σκάλα. Ό  Κόλλερ τά έΕέτσσε ένα ένα. 
"Εμαθε, ότι μόνο 25 χρησιμοποιούσαν 
τόν τύπο αύτό τής μηχανικής πλάνης. 
"Ενα όμως, μόνο ένα, είχε μιά μηχα
νή πού όιηπνε στό Εΰλο τά ίδια χα
ρακτηριστικά σημάδια — όφείλονταν ά- 
σφαλώς σέ έλάττωμα τής λεπίδος—πού
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είχε βρή μέ τό μικροσκόπιο στό Εύλο 
τής σκάλας. Ή ταν ένα πριονιστήρι του 
Μακκόρμικ στήν Νότιο Καρολίνα. Η 
μελέτη 46 άποδείΕεων άποστολής έμ- 
πορευμάτων κατά τούς μήνες πού εί
χαν προηγηθή τοϋ εγκλήματος, οδήγησε 
τόν Κόλλερ, στό τέλος τοΰ 1933, σέ 
ένα Ευλουργεϊο τοϋ ΜπρόνΕ. Εκεί, ό 
Κόλλερ διέκοψε τις έρευνές του. Τό 
Ευλουργεϊο δέν είχε κόψει τιμολόγια 
γιά όλα τά είδη πού είχε πωλήσει.

Τό έγκληματολογικό έργαστήριο τής 
άστυνομίας τής Ν. Υόρκης είχε έπιση- 
μάνει ίχνη λαδιού σε μερικά χαρτονο
μίσματα τών λύτρων. Ό  Φίνν σκέψθηκε, 
ότι πιθανόν ό άπαγωγεύς νά ήταν ιδιο
κτήτης αύτοκινήτου. Έθεσε σέ συνα
γερμό όλα τά πρατήρια βενζίνης τής 
πόλεως. Στις 15 Σεπτεμβρίου 1934, έ 
νας άνθρωπος μέ μιά μπλέ ΝτότΖ είχε 
άγορόσει πέντε γαλλόνια βενΖίνη άπό 
τό πρατήριο πού βρισκόταν στήν γωνία 
τής ΛέΕινγκτον Άβενιου καί τής 127ης 
οδού τοϋ Μανχάτταν μέ ένα μετατρέψι
μο χαρτονόμισμα τών δέκα δολλαρίων. 
Μιλούσε μέ γερμανική προφορά. Ο πρα- 
τηριοΰχος Ούώλτερ Λάιλ τοϋ έδωσε ρέ
στα έννέα δολλάρια καί δύο σέντς. Ύ
στερα, ούμωωνα μέ τις έντολές πού εί
χα στείλει σέ όλους τούς πρατηριού- 
χους, ό Φίνν σημείωσε στό πίσω μέρος 
τοϋ χαρτονομίσματος τόν άριθμό τής 
ΝτότΖ: Νέα Ύόρκη 4U - 13 - 41.

Τό χαρτονόμισμα κατετέθπ στήν τρό- 
πεΖα άπό τόν διαχειριστή τοϋ πρατηρί
ου. Τρεις ήμέρες άργότερα, ένας τα
μίας παρέβαλε τόν άριθμό τοϋ χαρτονο
μίσματος μέ τόν πίνακα τών άριθμών 
τών χορτσνομιαμάτων τών λύτρων. A 
73976634. Ό  άριθμός καί ή σειρά συ
νέπιπταν. Ό  ταμίας ειδοποίησε τήν α
σ τυ νο μ ία . Μέ ένα τηλεφώνημα στήν 

'Τροχαία ό Φίνν έμαθε τό όνομα τοϋ ι
διοκτήτη τής μπλέ ΝτότΖ: Μπροϋνο Ρί· 
χαρτ Χάουπτμαν, 1279, 222α όδός, 
ΜπρόνΕ, Νέα Ύόρκη.

"Επειτα όπό δυόμισυ χρόνια τό άν- 
θρωποκυνηγητό είχε τελειώσει. Τό πρωί 
τής 19ης Σεπτεμβρίου τρία αύτοκίνητο 
Φόρντ μέ 12 άστυνομικούς βρίσκονταν

μπροστά στό σπίτι τού Χάουπτμαν. "Ο
ταν ή μπλέ ΝτότΖ βγήκε άπό τό γκαρόΖ, 
τά τρία Φόρντ τήν άκολούθησαν. Λίγο 
πιό κάτω, ό Χάουπτμαν άναγκάσθηκε 
νά σταματήση, γιατί τοϋ έκλεινε τόν 
δρόμο ένα αύτοκίνητο τού Δήμου. Ό  
άατυνόμος Ντοϋερ, μέ τό πιστόλι στό 
χέρι, τόν άνάγκοσε νά κατέβη όπό τό 
αύτοκίνητο του. Ό  ύπαστυνόμος Φίνν 
τόν έρεύνησε καί βρήκε στό πορτοφόλι 
του ένα μετατρέψιμο χαρτονόμισμα τών 
20 δολλαρίων, ένα άπό τά 4.750 χαρ
τονομίσματα τών λύτρων.

Τό δικαστήριο τού ΜπρόνΕ απήγγειλε 
έναντίον του κατηγορία γιά έκβιασμό 
καί τοϋ έπέβαλε χρηματική ποινή 100. 
000 δολλαρίων. Σέ μιά δεύτερη συνε
δρίαση άποφάσισε τήν έκδοσι τού Χά
ουπτμαν στήν Νέα Ύερσέη, όπου έπρό- 
κειτιο νά διεΕαχθή ή δίκη τού αίώνος. 
Κρυμμένα στό σπίτι καί στό γκαρόΖ τού 
κατηγορουμένου, ή άστυνομία βρήκε 
14.600 δολλάρια, όλα σέ χαρτονομί
σματα τών λύτρων. Προστιθέμενα στά 
5.100 δολλάρια πού είχαν έπισημανθή 
στήν άγορά άπό τις 2 Απριλίου 1932 
ώς τις 15 Σεπτεμβρίου 1934, έδιναν 
ένα σύνολο 19.700 δολλαρίων. "Ελει
παν όκόμη 30.300 δολλάρια. Πού είχε 
βρή όλα αύτά τά χρήματα; Ό  Χάουπ
τμαν ίσχυρίσθηκε ότι τά είχε βρή σέ ένα 
κουτί πού ό Γερμανός φίλος του 'Ισί
δωρος Φις τόν είχε παρακαλέσει νά φυ- 
λάΕη όταν έφυγε γιά τήν Γερμανία, τά 
Χριστούγεννα τού προηγουμένου χρό
νου. "Οταν άνακάλυψε τόν θησαυρό 
χρησιμοποίησε ένα μέρος, δεδομένου 
ότι ό Φις τοΰ χρωστούσε χρήματα. Πού 
βρισκόταν τώρα ό Φις; Είχε πεθάνει 
στήν Λειψία πριν άπό άρκετούς μήνες.

Ποιός ήταν ό Μπροϋνο Ρίχαρντ Χά
ουπτμαν; Ό  γενικός είσαγγελεύς τής 
Νέας Ύερσέης, ό νέος καί φιλόδοΕος 
Νταίηβιντ Ούΐλεντς (39 έτών), έθεσε 
στόν έαυτό του αύτό τό έρώτημα ένώ 
συνέτασσε τό κατηγορητήριο. Ο Χάουπ
τμαν είχε υπηρετήσει ώς πολυβολητής 
κατά τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Δυό άδελφοί του είχαν σκοτωθή στό 
μέτωπο. "Ηταν 19 έτών όταν έπέστρε-

ψε ατό σπίτι του, στήν ΣαΕονία. Στό 
σχολείο είχε μάθει τήν τέχνη τού Ευ- 
λουργοϋ. Δέν υπήρχε όμως έργασία. 
Τόν Μάρτιο τού 1919, μέ τήν συνεργα
σία ένός παλαιού συστρατιώτη του, είχε 
κλέψει 300 μάρκα καί ένα ρολόι άπό 
τό σπίτι τού δημάρχου τού Μπένρμ- 
προυχ, ανεβαίνοντας μέ μιά σκάλα ώς 
ιό  παράθυρο τοΰ δευτέρου πατώματος.
Επειτα άπό άλλες τρεις κλοπές, ό Χά

ουπτμαν συνελήφθη καί καταδικάσθηκε 
σέ 5 χρόνια φυλοκή. Τό 1923 άφέθηκε 
έλεύθερος, άλλά έπειτα άπό μερικούς 
μήνες Εαναγύρισε στήν φυλακή, γιατί έ- 
πεχείρησε νά πωλήση τά κλοπιμαία. 
Δέν έμεινε όμως πολύν καιρό γιατί δρα
πέτευσε, άφήνοντας ένα εύχαριστήριο 
σημείωμα πρός τήν άστυνομία, άποφασι- 
σμένος νά πάη στις Ηνωμένες Πολι
τείες. Στήν πρώτη του άπόπειρα τόν ά- 
νακάλυψαν στό άμπάρι τού πλοίου μέ τό 
όποιο ταΕίδευε ώς λαθρεπιβάτης, ένώ 
δέν ήθελε παρά λίγες ώρες γιά νά φθά- 
ση στήν Νέα Ύόρκη, καί τόν έστειλαν 
πίσω στήν Γερμανία. Στήν δεύτερη ά- 
πόπειρα συνελήφθη πριν Εεκινήση τό 
πλοίο. Τήν τρίτη όμως φορά τά κατά- 
φερε. Τόν Νοέμβριο τού 1923 άποβι- 
βάσθηκε στήν Νέα Ύόρκη.

Γιά έναν καλό Ευλουργό ήταν χρυσή 
έποχή τότε στήν Αμερική. Στά ναυπη
γεία, όπου έπιααε δουλειά, ό Χάουπτμαν 
κέρδιΖε 50 δολλάρια τήν έβδομάδα, καί, 
καμμιά φορά 100. Στό τέλος τοϋ 1925, 
νυμφεύθηκε τήν "Αννα Σαϊφλερ, μιά 
συμπατριώτισσά του, πού πριν άπό λί- 
γΌ καιρό είχε έλθει στήν Αμερική ώς 
μετανάστις καί έργαΖόταν σέ ένα καφε
νείο. Τό Ζευγάρι στήν άρχή έπιοσε σπί
τι στό Μανχάτταν, κατόπιν μετακόμισε 
στό ΜπρόνΕ. ΈργάΖονταν κι οί δυό. Ό  
Χάουπτμαν είχε άνακαλύψει τήν Ούώλλ 
Στρήτ. Ή  "Αννα δέν ήταν ένβουσιασμέ- 
νη μέ αύτό, άλλά τό παιχνίδι στό Χρη
ματιστήριο άπέδιδε. Τό 1928, ή Αννα 
έκανε ένα ταΕίδι στήν Γερμανία. Τό 
1931 τό Ζεύγος πέρασε τις διακοπές 
του στήν Καλιφόρνια. "Υστερα νοίκια
σε νέο διομέρισμα στό ΜποόνΕ. Τά τε
λευταία έΕοδα είχαν κλονίσει τά οικο
νομικά τους. ΈΕ άλλου, μέ τήν οικο
νομική κρίσι, ό Χάουπτμαν δέν έβρισκε 
πιά τόσο εύκολα δουλειά.

Τό 1932, καί άκριθώς έκεϊνο τό Σάβ
βατο 2 Απριλίου πού ό ΤΖέιφοι είχε δώ
σει στόν ΤΖών 50.000 δολλάρια αέ ένα 
νεκροταφείο τοΰ ΜπρόνΕ, ό Χάουπτμαν 
είχε σταματήσει νά δουλεύη. Είχε 6α- 
ρεθή, όπως έΕήγηοε στήν γυναίκα του, 
νά κάνη τάν μαραγκό. Τού έφθανε ή 
Ούώλλ Στοήτ. Τό φθινόπωρο τοΰ 1932, 
έπειτα άπό ένα δεύτερο ταΕίδι στήν 
Γερμανία, σταμάτησε νά έργάΖεται καί ή 
"Αννα. Στις 3 Νοεμβρίου 1933 ή Αν
να είχε φέρει στόν κόσμο ένα άγοράκι 
μέ γαλανά μάτια καί Εανθά μαλλιά. 
"Ενα χρόνο άργότερα, ό Χάουπτμαν ου- 
νελήφθη γιά τήν άπαγωγή τοΰ μικρού 
Λίντμπεργκ.

Ή  δίκη τού αίώνος όρχισε στις 2 Ι
ανουάριου 1935 στό δικαστήριο τής μι
κρής πόλεως τού Φλέμινγκτον, τής Νέ
ας Ύερσέης, πού έγινε τό κέντρο ένός 
άτελείωτου προσκυνήματος χιλιάδων 
Αμερικανών. Επτακόσιοι δημοσιογρά

φοι KQj καμμιά δωδεκαριά γνωστοί συγ
γραφείς παρακολούθησαν τήν δίκη. Ό  
είοογγελεύς Ούΐλεντς ήΕερε πώς είχε
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Απέναντι: Ί Ι  εφημερίδα «Ν’.ού
Γιόρκ Τάϊμς» τής 2α; Μαρτίου 1932 
μέ τήν Αναγγελία τής Απαγωγής του 
μικρού Λίντμπεργκ. ΈπΑνω: Ή
Μπέττυ Γκάου, ή τροφός τοΰ μικρού 

Καρόλου.

μέ τό μέρος του όλη σχεδόν τήν κοινή 
γνώμη, πού Ζητούσε τήν θανατική κα
ταδίκη τού Χάουπτμαν. "ΗΕερε όμως έ- 
πίσης ότι ή ύπόθεσις είχε ασθενή ση
μεία. Καί πρώτα πρώτα δέν υπήρχαν 
παρά ένδείΕεις γιά τήν ένοχή τού κα
τηγορουμένου. "Επειτα ήταν ύποχρεω- 
μένος νά περιορίση τό κατηγορητήριο 
σέ «κλοπή μετά διαρρήΕεως»·. Ό  άπηρ- 
χαιωμένος ποινικός κώδιΕ τής Νέας Ύ- 
ερσέης, δέν προέβλεπε τό άδίκημα τής 
άπσγωγής παρά κατά τρόπο άόριστο καί 
συγκεχυμένο. Ό  Ούΐλεντς δέν μπορού
σε νά Ζητήαη τήν καταδίκη τοΰ κατηγο
ρουμένου γιά άνθρωποκτονία γιατί δέν 
υπήρχαν άποδείΕεις ότι ό Χάουπτμαν 
είχε σκοτώσει τόν μικρό γιά τού Λίντμ- 
περγκ. "Αν όμως άπεδεικνύετο ότι ό 
θάνατος ήταν συνέπεια, έστω καί τυ
χαία, τής κλοπής, τότε ή πρόΕις μπο
ρούσε νά χαρακτηρισθή ώς άνθρωποκτο
νία, σύμφωνα πρός τόν νόμο, καί νά έ- 
πιθληθή στον ένοχο ή έσχάτη των ποι
νών.

Οί ιπιό σημαντικές μαρτυρίες ήσαν: 
Τοΰ κσθηγητοΰ Κόντον, πού άναγνώρι- 
σε στό πρόσωπο τού Χάουπτμαν τόν 
ΤΖών μέ τόν όποιο είχε συναντηθή δυό 
φορές στό νεκροτοφεϊο. Τοΰ Λίντμπερ- 
γκ, πού βεβαίωσε ότι είχε άκούσει στις 
2 Απριλίου τήν φωνή τοΰ Χάουπτμαν 
(ίδια μέ τήν φωνή τοΰ ΤΖών). Τών ύ- 
παλλήλων τού ύπουργείου Οικονομικών, 
πού άνεγνώρισσν στά χαρτονομίσματα 
πού είχαν βρεθή στό γκαράΖ τά χρή
ματα τών λάτρων. Τών ειδικών γραφο
λόγων, πού βεβαίωσον ότι τά σημειώ
ματα πού έφεραν τήν ύπογραφή μέ τούς 
δυό κύκλους τά είχε γράψει ό Χάουπ
τμαν. Ό  κατηγορούμενος, ψυχρός καί 
άπαθής, έπανέλσβε τά όσα είχε ήδη πή 
στήν άστυνομία καί στό δικαστήριο τού 
ΜπρόνΕ. Δέν γνώριΖε τίποτε γιά τήν 
προέλευσι τών χρημάτων. Τό βράδυ τής 
1ης Μαρτίου 1932 βρισκόταν στό 
ΜπρόνΕ μέ τήν γυναίκα του (ή "Αννα 
τό βεβαίωσε). Είχε σταματήσει νά έρ· 
γάΖεται έπειδή κέρδιΖε στό Χρηματιστή
ριο.

Τά στοιχεία πού συγκέντρωσε ή ύπε-

ράσπισις γιά νά άποδείΕη ότι ό Χάουπ
τμαν βρισκόταν στό ΜπρόνΕ τό βράδυ 
τού έγκλήματος, δέν ήοαν πολύ πειστι
κά. Οΰτε όμως καί ό είσαγγελεύς ΟύΙ- 
λεντς μπορούσε νά άποδείΕη ότι ό Χά
ουπτμαν είχε μπή στό σπίτι τών Λίντ- 
μπεργκ. 'Υπήρχε, ώστόσο, ή σκάλα. Γύ
ρω άπό αύτή τήν σκάλα δόθηκε άπό 
τήν άρχή ή μεγαλύτερη μάχη μεταΕύ κα
τηγορίας καί ύπεροσπίσεως. Ό  δικηγό
ρος Έντουαρντ Ρέιλλυ, ένας άπό τούς 
καλύτερους ποινικολόγους τής Νέας Ύ- 
όρκης, δήλωσε ότι ή σκάλα δέν μπορού
σε νά άπστελέση άποδεικτικό στοιχείο. 
Δεκάδες χέρια τήν είχαν διαλύσει καί 
τήν είχαν άνασυνδέσει καί έπσμένως 
δέν ήταν πιά ή σκάλα πού είχε βρεθή 
κοντά στό σπίτι τών Λίντμπεργκ. Όταν 
ό δικαστής Θωμάς Τρέντσαρντ, πού έπί 
28 χρόνια κατείχε τήν έδρα τού Άνω- 
τάτου Δικαστοΰ τής Νέας Ύερσέης, 
αποφάσισε νά δεχθή ώς άποδεικτικό 
στοιχείο τήν σκάλα, ό γενικός είσαγ- 
γελεύς ένοιωσε ότι είχε κερδίσει τήν 
μάχη. Μάταια ό δικηγόρος Ρέιλλυ ύπο- 
στήριΕε ότι ό νόμος δέν άναγνώριΖε έμ- 
πειρογνώμονες τοΰ Εύλου.

Ή κατάθεσις τού Αρθουπ Κόλλερ ύ- 
πήρΕε συγκλονιστική. Ό  Κόλλερ διηγή- 
θηκε τις έπίμονες έρευνές του άπό πριο
νιστήριο σέ πριονιστήριο καί άπό Ευλουρ- 
γεϊο σέ Ευλουργεϊο, ώς τήν άποθήκη τού 
ΜπρόνΕ, άπ’ όπου ό Χάουπτμαν (ή άστυ
νομία είχε κατοοθώσει νά τό έΕακριβώ- 
ση) είχε άγοράσει μερικές σανίδες γιά 
10 δολ. τό Δεκέμβριο τοΰ 1931. Αλλά τό 
πιό έντυπωσιακό οημείο τής καταθέσεώς 
του ήταν ή διπλή άπόδειΕις πού προσε- 
κόμισε μπροστά σέ ένα άκροατήριο καί 
ένα δικαστήριο πού τό ένδιαφέρον τους 
είχε φθόσει στό κατακόρυφο. "Ενα άπό 
τά σανίδια πού είχαν χρησιμοποιηθή γιά 
τήν κατασκευή τής σκάλας είχε Εεκαρ- 
φωθή άπό τήν σοφίτα τοΰ σπιτιού τοΰ 
Χάουπτμαν. Οί τρύπες τών καρφιών συ
νέπιπταν άπολύτως. Πάντως, τόσο τά 
Εύλα τής σκάλας, όαο καί τά Εύλα τής 
σοφίτας προέρχονταν άπό τήν ίδια άπο
θήκη τού ΜπρόνΕ καί είχαν κοπή καί 
πλανηθή στό ίδιο πριονιστρπι τής Νο
τίου Καρολίνας. Ή άπόδειΕις; Ό  Κόλ
λερ μαύρισε μέ ένα μολύβι δυό φύλλα 
χαρτιού πού είχε τοποθετήσει έπάνω σέ 
ένα κομμάτι τής σκάλας καί ένα σανίδι 
τής σοφίτας. Τά χαρακτηριστικά σημά
δια τής έλατωματικής πλάνης βγήκαν 
πανομοιότυπα καί στά δυό φύλλα τού 
χαρτιού.

Ή διαδικασία τής δίκης κράτησε 43 
ημέρες. Καί στις 13 Φεβοουαρίου 1935, 
στις 10.44', έπειτα άπό σύσκεψι 11 ώ- 
ρών καί 21 λεπτών, οί ένορκοι έΕέδω- 
κον τήν έτυμηγορία τους: ένοχος. Οί 
12 ένοοκοι δέν συνιστοϋσαν έπ'είκεια. 
Αύτό έσήμαινε ότι ό Μπρούνο Ρίχαοντ 
Χάουπτμαν έποεπε νά πεθάνη στήν ή- 
λεκτρική καοέκλα.

Ή άπόφασις έπικυοώθηκε άπό τό Α
νώτατο Δικαστήριο τών Ηνωμένων Πο
λιτειών. Ή έκτέλεσις ορίσθηκε γιά τις 
17 Ιανουάριου 1936. Ό  κυβεονήτης 
τής Νέας Ύερσέης, όμως, Χάρολντ 
Χόφφμαν, είχε πολλές άμφιβολίες γιά 
τήν ορθότητα τής άποφάσεως. Δέν εί
χε πεισθή άπό τήν διαδικασία. Καί έπει- 
δή σέ αύτόν άνήκε τό δικαίωμα Ζωής 
ή θανάτου, έκανε μιά ύστατη προσπά
θεια. "Εστειλε στό κελί τού Χάουπτμαν

έναν περίφημο ποινικολόγο, τόν δικη
γόρο Σάμ Λάιμποθιτς, μέ τήν έλπίδα νά 
άπασπάση άπό τόν θανατοποινίτη μιά ο
μολογία. Αποτέλεσμα μηδέν. Ό  Χάουπ
τμαν έπέμεινε ότι είχε πή τήν άλήθεια.

Τέσσερες ήμέρες πριν άπό τήν νέα ή- 
μερομηνία έκτελέσεως, στό Συμβούλιο 
Χαρίτων τής Νέας Ύερσέης, ύπεβλήθη 
ή δήλωσις κάποιου Πέλ Ούέντελ. Τήν 
δήλωσι συνυπέγραφε ό "Ελλις Πάρκερ, 
διάσημος ιδιωτικός ντέτεκτιβ τής Νέας 
Ύερσέης. Ό  Ούέντελ δήλωνε, ότι αύτός 
είχε άπσγάγει καί σκοτώσει τόν μικρό 
Λίντμπεργκ, καί ότι είχε ένεργήσει μό
νος του. Όταν όμως συνελήφθη, ό 
Ούέντελ ίσχυρίσθηκε ότι ό Πάρκερ τού 
είχε άπσσπάσει μέ τήν βία αύτή τήν ό- 
μολογία. Ό  ιδιωτικός ντέτεκτιβ κατα
δικάσθηκε σέ έΕη χρόνια φυλακή γιά 
παράνομη κράτησι άτόμου. Ό  κυβερνή
της Χόφφμαν, παρά τις έπιθέσεις πού 
είχε δεχθή (ό Πάρκερ ήταν φίλος του, 
Ρεπουμπλικανός, ένώ ό Ούίλεντς ήταν 
Δημοκρατικός καί πολιτικός του άντίπα- 
λος), άνέβαλε πάλι γιά δυό ήμέρες τήν 
έκτέλεσι. Στις 3 Απριλίου 1936, όμως, 
ό Μπρούνο Ρίχαρτ Χάουπτμαν πέθανε 
στήν ήλεκτρική καρέκλα.

Σαράντα χρόνια μετά τήν άπαγωγή 
τού μικρού Λίντμπεργκ, παραμένουν οί 
ίδιες αμφιβολίες, σχετικά μέ τήν ένο
χή τού Χάουπτμαν. Ή ταν πράγματι ό 
Χάουπτμαν ό μονήρης τρελλός πού «έ
πρεπε» νά σκοτώση τόν γιά τοΰ ήρωα 
Λίντμπεργκ γιά νά έπιβεβαιώση τή δι
κή του παντοδυναμία, όπως είχε γράψει 
πριν άπό τήν σύλληψι ό ψυχίατρος 
Ντάντλεϋ Σαϊνφελντ; Μήπως ύπάρχει 
καί μιά άλλη άλήθεια, πού είναι θαμμέ
νη στόν τάφο τής Βάιολετ Σάρπ ή στόν 
τάφο, στήν Ελλάδα, τοΰ Κωνσταντίνου 
Μαράτου, πού είχε έπανοπατρισθή τόν 
Ιανουάριο τού 1934, έπειτα άπό είκοσι 

χρόνια παραμονής στις Ηνωμένες Πο
λιτείες, φέροντας μαΖί του καί τις οικο
νομίες του — 43.000 δολλάρια; Ό  Μα- 
ρότος έμοιαΖε τού Χάουπτμαν καί αύτο- 
κτόνησε λίγο μετά τήν σύλληψι τοΰ 
Γερμονοσμερικανοϋ, άφήνοντας μισοκα- 
μένο στό τΖάκι του τόν πίνακα μέ τούς 
άριθμούς τών χαρτονομισμάτων τών λύ
τρων τοΰ μικρού Λίντμπεργκ.

Από τότε δύο γενεές προσετέθησαν 
στήν γενεά τοΰ 1932. Τό είδωλο τού 
Καρόλου Λίντμπεργκ γκρεμίστηκε στό 
μεταΕύ άπό τό βάθρο του. Ό  διάσημος 
άεροπόρος έγινε θαυμαστής τοΰ Χίτλερ 
καί προσπάθησε νά πείση τούς κυβερ
νήτες τής χώρας του νά συνεργασθούν 
μαΖί του.

Πάντως άπό τήν ύπόθεσι Λίντμπεργκ 
δύο καλά προέκυψον, ένας νόμος καί μιά 
άπαγόρευσις. Ό  νόμος πού μετέτρεψε 
τήν άπσγωγή σέ όμοσπονδιακό άδίκημα 
(ό νόμος Λίντμπεογκ), άρμοδιότητος 
τής "Εφ Μπί "Αι καί όχι τής άστυνομίας 
κάθε πολιτείας. ΈΕοστρακίσθηκε, έΕ 
άλλου, άπό τις αίθουσες τών δικαστη
ρίων τό ροδιόφωνο, καί σήμερα ή τη- 
λεόρασις. Οί χρονικογράφοι τού ραδιο- 
φώνου είχαν μετατρέιυει τό δικαστήριο 
τοΰ Φλέμινγκτον σέ ήλεκτρονικό τσίρκο. 
Παρά τήν δολοφονία τοΰ ΤΖών καί τοΰ 
Ρόμπερτ Κέννεντυ, ή άπαγωγή τοΰ μι
κρού Λίντμπεργκ παραμένει άκόμη τό 
έγκλημα τοΰ αίώνος.

ANTONANGELO PINNA
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Εκ των άνω πρός τά κάτω: 1) Τοιχο
γραφία άηό τόν ναό τής Παναγίας Φορ- 
βιωτίσσης Άοίνου. (Ή  κοινωνία των 
Αποστόλων). 2) Παλαιό λευκαρίτικο 

κέντημα μέ τή χαρακτηριστική ποικιλία 
τών «κοφτών» σχεδίων. Τά λευκαρίτικα 
είναι τά γνωστότερα κυπριακά κεντήμα
τα. 3) Σταυρός σέ «ντουντούνια» ένα 
δείγμα τής εργασίας μέ σύρμα, πού α
ποτελούσε τήν κυριότερη τεχνική τής 
κυπριακής λαϊκής άργυροχοΤας. 'Απέ
ναντι: Ή λεγομένη «Πέτρα τού Ρω
μιού», στή δυτική ακτή τής Κύπρου, τήν 
πεοιοχή τού Κτήματος. Μιό παράδοση 
έδώ τοποθετεί τή νέννηση τής Θεάς 

Αφροδίτης.

Τ Α ΣΗΜΕΡΙΝΑ Κυπριακά 
Γράμματα, καθώς καί οϊ πα

ραδοσιακές εικαστικές τέχνες άποτε- 
λοΰν, για τούς χρόνους μας, μία άκό- 
μη πιστοποίηση καί μία πρόσθετη ά- 
πάδειξη γιά  τήν Ελληνικότητα τού 
Νησιοΰ. Σχετικά μ’ αύτή τήν πνευ
ματική καταξίωση, πού ακτινοβολεί 
ΕΛΛΑΔΑ, βρίσκουμε, ότι στηρίζουν 
βασικά αύτή τήν ΘΕΣΗ τά παρακά
τω δεδομένα:

1. Οί λαϊκές τέχνες τής Κύπρου. 
’Αγγειοπλαστική —  υφαντά — 
ζωγραφική.

2. Ή  λαϊκή ποίηση καί τό δημο
τικό τραγούδι.

3. Ή  Ελληνοχριστιανική πίστη.
4. Τά έλληνοπρεπή ήθη καί έθι

μα.
5. Ή  άγωνιστική προσφορά τών 

Ελληνοκυπρίων καί ή ποιότη
τα σέ πράξεις ήρωϊσμοΰ καί αύ- 
θυσίας.

6. Ή  πολιτιστική άντίληψη καί 
συμπεριφορά τών Ελληνοκυ
πρίων σέ κοινωνικά θέματα.

’Αναλυτικά μέ τά προαναφερόμενα 
καί μέ τήν άξιαλόγησή τους γράφου
με:

1. Τόσον στήν άγγειοπλαστική 
καί στά ύφαντά, κεντήματα κ.λ. 
π., όσον καί στήν λαϊκή ζωγρα
φική (Σχέδια σκίτσα) οί πα
ραστάσεις κρατούν τήν ζωηρά
δα καί τήν έθνική συνέπεια 
τής διαχρονικής έλληνικής πα- 
ραδάσεως πού άντιμετωπίζιει μέ 
τήν αυτήν πίστη καί άντίληψη 
τήν ζωή, είτε είναι έλληνισμός 
τής διασποράς, είτε είναι γηγε
ν ή -

(Κίνηση, αρμονία, συμμετρία, 
ευγένεια καί χρώματα μέ λευ
κό καί γαλάζιο) .

2. Ή  λαϊκό ποίηση καί τό δημο
τικό τραγούδι τής Κύπρου έ
χουν τις αυτές δμοιόττ>τες μ’ έ- 
κεΐνες τής μητέρας έλληνικής 
γής.

Στίχοι μέ γνήσια έμπνευση 
πού άναφέρονται στις ιστορίες 
τής έλευθερίας, μέ συμβολικές 
άφηγήσεις. 'Αγνότητα λαϊκής 
έκφράσεως, πού βγαίνει άπό 
μιά ψυχική έλληνικά ευφορία. 
Λαϊκή θυαοσοφία καί κριτικός 
διαλογισμός, χαρακτηριστικά 
πού σημαδεύουν ένέκαθεν τό 
βάθος τής Έλληνικής πνευμα
τικής δημιουργίας, καί πού ά- 
ναπτύσσανται έξελικτικά μέσα
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
Ε λ λ η ν ι κ ή  δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή  δ έ ο η

Του ΜΑΝΩΛΗ Π ΡΑ ΤΣΙΚ Α

σέ μία. ατμόσφαιρα μουσικής 
καί έλπίδος.

Μοίρα άλλωστε της Ελληνι
κής φυλής μέ τήν διαφοροποίη
ση καί τήν μετατροπή τοΰ τρα
γικού σέ Αρμονία ζωής καί πε-

βιβάλλοντος.
αλαιότερα π.Χ. ή πίστις στό 

δωδεκάθεο καί μ.Χ. ή Ελλη
νοχριστιανική πίστη τής Κυ
πριακής πνευματικής παρουσί
ας είναι ένα Θεόπεμπτον ση
μείο καί ένα Αναντίρρητο δε
δομένο έλληνικότητος. Ή  Σο
φία τής χριστιανικής Αρετής 
καί δ μέγιστος φάρος τής πνευ
ματικής Ακτινοβολίας τής ’Ορ
θοδοξίας, παραμένουν διαχρονι
κά ή μεγίστη σύνδεση Αλλα 
καί ή Εθνική ένότητα μέ τήν 
Μητέρα Ελλάδα. Πρόσθετα, δ 
κλήρος τής Κύπρου πρωτοστα
τεί πατριωτικά, μάχεται καί 
θυσιάζεται για κάθε Ελληνική 
έπιταγή. "Ομοια καί σέ ιστορι
κή ταυτότητα στίτ παράλληλε: 
διαδρομές τού Ελληνικού κλή
ρου μεταξύ τής πατρώας γή: 
καί τοΰ νησιού μας.

4. Τα Κυπριακά ήθη καί έθιμα, 
παρ’ δλες τίτ μακροχρόνιες ξε
νικές κατοχές καί παρ’ δλη τή 
σοφή έπιβουλή των διαφόρων 
κατακτητών για νά διααορο- 
ποιηθή καί ν’ Αλλάξη τδ ’Εθνι
κό - Κοινωνικό αύτδ χαρακτη
ριστικό τοΰ ντισ’ού. παρέμειναν 
ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΗ καί προση
λωμένα καί σαν λαϊκή συνείδη

ση καί αύτοσκοπός καί σαν 
κληρονομιά σεβασμού γιά τα 
ΟΣΙΑ καί τά ΙΕΡΑ καί πού 
είναι τό Ελληνικό ’Επίγραμ
μα:

Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογέ
νεια.

Τά Κυπριακά ήθη συνιστοΰν 
τήν ευγένεια, τήν Αρετή, τήν 
πραότητα καί τήν συγγνώμη 
στή σχέση μεταξύ τών Ατόμων, 
τής οικογένειας καί τής κοινω
νίας, δείγματα καί χαρακτηρι
στικά έλληνικότητος.

5. Μέ γνώμονα τήν κρίση τής Α
δέκαστης ιστορικής έρεύνης, 
βρίσκουμε καί Αξιολογούμε έ- 
θντκά, δτι τόσον οί "Ελληνες 
τής πατρώας γής, δσον καί οί 
"Ελληνες τής Κύπρου έχουν

δώσει στήν Ανθρώπινη πολίτι
κο - κοινωνική σκέψη τις ίδιες 
πράξεις πατριωτισμού καί δλο- 
καυτώματος. Μέ βάση Αλλά καί 
μέ κίνητρα έθνικοαπελευθερω- 
τικά, δ Απανταχού εύρισκόμε- 
νος έλληνιαμός, παραδειγματί
ζει τδν Ανθρώπινο πολιτισμό 
μέ τήν ποιότητα τής πατριωτι
κής έξάρσεως καί τού ήρωϊ- 
σμοΰ.

6. Οί πολιτισμένες Αντιλήψεις τού 
κυπριακού λαού στά θέματα 
τής έπιβιώσεως, τής διαβιώσε- 
ως, στούς τρόπους ειδικής καί 
γενικής συμπεριφοράς, σέ κοι
νωνικούς λελογισμένους προσα
νατολισμούς, μάς δείχνουν ένα 
ύφηλότατο βαθμό πνευματικής 
συγκροτήσεως καί ένατενίσεως 
τοΰ προβληματισαοΰ τής ζωής, 
Αλλά καί μία άρρηκτη σχέση 
ώς πρός τήν δμοιότητα τού στο
χασιού μέ τήν αυτήν έλληνι- 
κήν νοοτροπίαν καί πού είναι:

Τοΰ Αδελφού πρός Αδελφόν.
.0  Κυπριακός πολιτισμός 

προέρχεται Από μία κο·νή κοι
τίδα έθνικής καί πολιτιστική” 
κληρονομιάς καί συμπορεύεται 
μέ δμοιον τρόπον μέ τόν υπό
λοιπον έλληνισμόν.

Τά Κυπριακά γράμματα, 
στό παρελθόν καί στό παρόν, 
είναι μία αύταπόδειξη διαχρο
νική πνευματική καταξίωση, 
γεμάτη Από γνήσιο Ελληνισμό 
τόσον στά έθνικά ιδανικά δσον 
καί σέ Αξιολόγηση τού πατριω
τικού καί Αγωνιστικού π στεύω 
τής ΦΓΛΗΣ.

Αύτά άκρβώς τιμούμε τώρα μέ τό 
κείμενό μας.



I

έκτροπο τού Πολυτεχνείου τόν παρελ
θόντα Νοέμβριον, έσχεδίαΖόν δέ τήν έ- 
πανάληψιν παρομοίων οχλοκρατικών εκ
δηλώσεων διά τό τετραήμερον όπό 17 
— 20 τρέχοντος μηνάς Φεβρουάριου. 
Πρός τόν σκοπόν τούτον έκινήθη όλό- 
κληρος ό -παράνομος μηχανισμός τού 
ΚΚΕ έν Έλλάδι. ΈΕετυπώθησαν χιλιά
δες προκηρύξεις, ανακοινώσεις, διακη
ρύξεις, τρύκ, κλπ., καί έχρησιμοποιήθη 

' είδικώτερον ό παράνομος μηχανισμός 
τής Μετωπικής Κομμουνιστικής Όργα- 
νώσεως «ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΕΦΕΕ». 
Διά τών έν λόγω προκηρύξεων-διακη- 
ρύΕεων κλπ. εκαλείτο ή ΣπουδάΖουσα 
Νεολαία εις τετραήμερον Γενικήν Πομ- 
φοιτητικήν Πανελλήνιον Πολιτικήν 'Α
περγίαν καί έπανάληψιν τών έκτροπων 
τού παρελθόντος Νοεμβρίου.

Πάντα ταύτα όμστσιώθησαν χάρις 
εις τήν έγκαιρον έπισήμανσιν καί έΕου- 
δετέρωσιν τών σχεδίων καί ένεργειών 
τού ΚΚΕ διά τής έΕαρθρώσεως τού πα
ρανόμου μηχανισμού του, δστις κατέ
στη άνίσχυρος νά δημιουργήση κλίμα ά- 
ναταραχής εις τόν χώρον τής Σπουδα- 
Ζούσης Νεολαίας.

β) Έκ σημειώματος τής ήγεσίας τού 
. ΚΚΕ πρός τήν ήγεσίαν τού ένταϋθα 
Κλιμακίου του, προκύπτει, ότι διετέθη- 
σαν διά τούς άνωτέρω σκοπούς καί δι' 
ένα μόνον μήνα 37.000 δαλλάρια.

3. Ομοίως έκ τού κατοσχεθέντος άρ- 
χείου καί τής συνεχιΖομένης άνακρίαε- 
ως προκύπτουν τά έΕής:

α) Τόν παρελθόντα Δεκέμβριον έπρα- 
γματοποιήθη εις 'Ανατολικήν Γερμανίαν 
τό IX Συνέδριον τού ΚΚΕ.

Κατ' αύτό έδημιουργήθησαν σοβαραί 
διαφωνίαι μετοΕύ τής ήγεσίας τού ΚΚΕ 
μέ άποτέλεσμα νά έπέλθη νέα διάσπα- 

- σις καί νά κοθαιρεθοΰν άπό μέλη τού 
Πολιτικού Γροωείου οί κατωτέρω, διά 
τής έπι-κρατήσεως πλήρως τής όμάδος 
X. Φλωράκπ — Κ. Λουλέ:

1. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Παναγιώτης. 
. .1 .  ΣΤΡΙΓΓΟ Σ Λεωνίδας.

3. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Γεράσιμος.
4. ΥΦΑΝΤΗΣ Δημήτριος.
β) Τό IX Συνέδριον τό άπησχόλησε 

σοβαρώς ή ακολουθητέα τακτική διά 
τήν άνατροπήν τού 'Αστικού Κράτους 
καί τήν κατάλη'"ΐν τής έΕουσίας καί ά- 
πεφοσίσθη ή υίοθέτησις καί τής άρχής 
τού ένόπλσυ άγώνος, _ώς μορφής πάλης 

γ) Άν»εφασίσθη ή λόθρά'είσοδος εις 
τήν χώραν καί έτέρων ήγετικών στελε
χών τού ΚΚΕ, έκπαιδευμένων εις σχο
λάς κατασκοπείας.

δ) Επίσης προκύπτει ότι ή ήγεσία τού 
ΚΚΕ έΕησφόλιοε τήν συνεργασίαν καί 
οικονομικήν βοήθειαν έκτός τών Κομ
μουνιστικών Κομμάτων τής 'Ανατολικής 
Ευρώπης καί τών Κομμουνιστικών Κομ
μάτων Αυστρίας, 'Αγγλίας, Γαλλίας, 
Δανίας, Σουηδίας, 'Ιταλίας, Βελγίου, 
καί ΑΚΕΛ (Κύπρου).

ε. Προκύπτει έπίσης ότι έπήλθε συμ
φωνία μετοΕύ ΚΚΕ καί Α. Παπανδρέου 
διά κοινήν δράσιν.

Μεταξύ τών συλληφθέντων συμπερι- 
λαμβάνονται καί οί κάτωθι:

α) Ηγετικά στελέχη τού ΚΚΕ καί τής 
«Κ.Ν.Ε.».

1. ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ Αντώνιος τού Γε
ρασίμου καί Ασημίνας, γεν. τφ 1914 
εις Ρουμανίαν, κομμουνιστοουυμορίτης,

μέλος τού Πολιτικού Γραφείου τού 
ΚΚΕ.

2. ΚΑΛΟΥΔΗΣ Νικόλαος τού Στε
φάνου καί "Αννης, γεν. τφ 1917 εις 
Καρδάμυλα Χίου μέλος τού Πολιτικού 
Γροφείου τού ΚΚΕ, κουμμουνιστοσυ·ι- 
μορίτης.

3. ΓΊΑΝΝΟΥ 'Ασημίνα, σύΖ. τού 'Αν
τωνίου, τό γένος ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΥ Κων) 
νου καί Ειρήνης, γεν. τώ 1916 εις 'Α
θήνας, μέλος τού Πολιτικού Γραφείου 
τού ΚΚΕ.

4. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Νικόλαος τού 
Βλασίου - Βασιλείου καί Δεσποίνης, 
γεν. 1922 εις Μακρυρράχην Κορδίτσης, 
κομμουνιστοσυμμορίτης, μέλος τής Κεν
τρικής Επιτροπής τού ΚΚΕ.

5. ΚΟΤΡΟΚΟΗΣ Γεράσιμος τού Γε
ωργίου καί Σταμστούλας, γεν. τφ 1922 
εις Κστρακόην Κεφαλληνίας, μέλος τής 
Κεντρικής 'Επιτροπής τού ΚΚΕ.

6. ΠΑΛΑΒΟΣ Ιωάννης τού Νικολά
ου καί Χριστίνας, γεν. τφ 1912 εις 
Χρόνους Μεγαλοπόλεως, μέλος τής 
Κεντρικής 'Επιτροπής τού ΚΚΕ.

7. ΓΟΝΤΙΚΑΣ Δημήτριος τού Ίωάν- 
νου κοί Χρυσής, γεν. τφ 1947 εις Μα- 
γούλιαν 'Αρκαδίας, μέλος τής Κεντρι
κής 'Επιτροπής τού ΚΚΕ καί ήγετικόν 
στέλεχος τής «Κ.Ν.Ε.».

8. ΚΑΠΟΣ Κωνσταντίνος τού Βασι
λείου καί Σταματίνας, γεν. τφ 1937 εις 
Κεφαλόβρυσον Άργολίδος, μέλος τής 
Κεντρικής Επιτροπής τού ΚΚΕ καί ή- 
γετικάν στέλεχος τής «Κ.Ν.Ε.»

9. ΤΖΕΒΡΕΝΗΣ Ιωάννης τού Άρι- 
στείδσυ καί "Αννης, γεν. τφ 1951 εις 
Αίγυπτον, μέλος τής Κεντρικής 'Επι
τροπής τού ΚΚΕ καί ήγετικόν στέλεχος 
τής Κ.Ν.Ε.».

10. ΤΣΙΚΟ ΥΔΑΚΗΣ Σταύρος τού 
Εμμανουήλ καί Καλλιόπης, γεν. τφ 

1945 εις Χανιά Κρήτης, μέλος τής Κεν
τρικής 'Επιτροπής τού ΚΚΕ καί ήγετι
κόν στέλεχος τής «Κ.Ν.Ε.».

11. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ Κωνσταντίνος 
τού Αναστασίου καί Αικατερίνης, γεν. 
τφ 1922 εις Έλοσσόνα, μέλος τής Κεν
τρικής Επιτροπής τού ΚΚΕ, ήγετικόν 
στέλεχος τού παρανόμου μηχανισμού 
τού ΚΚΕ.

12. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χρήστος τού 
Αναστασίου καί Αφροδίτης, γεν. τώ 
1913 εις Μύνθην Ολυμπίας, ήγετικόν 
στέλεχος τού ΚΚΕ.

13. ΝΤΑΡΔΑΣ Βασίλειος τού Άνα- 
στοσίου κοί Μαοίας, γεν. τφ 1915 εις 
Πάναικτον Βοιωτίας, μέλος τής Κεντρι
κής Επιτροπής τού ΚΚΕ καί ήγετικόν 
στέλεχος τού παρανόμου μηχανισμού.

β) "Ετερα ήγετικά στελέχη τής «Κ. 
Ν.Ε.» καί «ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ Ε. 
Φ.Ε.Ε.»:

1. ΓΟΥΔΕΛΗΣ Αναστάσιος τού Βα
σιλείου καί Θεοδώρας, γεν. 1949 εις 
Αθήνας.

2. ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος τού Γε
ωργίου καί Ελένης, γεν. τφ 1950 εις 
Αθήνας.

3. ΜΑΚΡΗ 'Ιωάννα τού Κων)νου 
καί Πορίτσας, γεν. τφ 1951, εις 'Ασω
πόν Λακωνίας.

4. ΤΖΙΑΝΤΖΗΣ Θεόδωρος τού Δημη- 
τρίου καί Μαρίας, γεν. τφ 1950 εις Πύρ
γον.

5. ΤΣΙΤΛΑ Ί ΔΗΣ Σπυρίδων τού Πα-

ρασκευά καί Μαριάνθης, γεν. τφ 1942, 
εις Αθήνας.

6. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ελευθέριος τού 'Αγ
γέλου καί Μαρίας, γεν. τφ 1949 εις 'Α
θήνας.

7. ΒΑΛΑΒΑΝΗ "Ολγα τού Γεωργίου 
καί Άρτέμιδος, γεν. τφ 1954 εις 'Ηρά
κλειον.

8. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης 
τού Δημητρίου καί Ελευθερίας, γεν. τφ 
1950 εις Αθήνας.

9. ΣΩΤΗΡΗ Αγγελική τού Άνδρια- 
νού καί Εύγενίας, γεν. τφ 1951 εις Α
θήνας.

10 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΛάΖαρος τού Νικο
λάου καί Αρτίνας, γεν. τφ 1950 εις 
Λάρισαν.

11. ΤΟΥΡΝΑΚΗ Καλλιόπη τού Εμ
μανουήλ καί Εύγενίας, γεν. τφ 1950 εις 
Ρέθυμνσν.

12. M ANIΑΤΕΛΗΣ Εύστράτιος τού 
Γεωργίου καί Μαγδαληνήα, γεν. τφ 1951 
εις Μυτιλήνην.

13. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Στυλιανός τού 
Παναγιώτου καί Αλίκης, γεν. τφ 1953 
εις Μυτιλήνην.

14. ΠΑΝΤΑΚΑΣ Δημήτριος τού Κων
σταντίνου καί Δάφνης, γεν. τφ 1950 εις 
Αθήνας.

15. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ Σοφία τού Κων) 
νου καί Μελπομένης, γεν. τφ 1955 εις 
Αθήνας.

16. ΣΠΑΝΕΛΗΣ Νικόλαος τού Άρι- 
στείδου καί Βασιλικής, γεν. τφ 1953 
εις Πολωνίαν.

17. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Μα
ρία τού Ήλία κοί Φωτεινής, γεν. τφ 
1954 εις 'Αθήνας.

18. ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ Αικατερίνη τού Ί- 
ωάννου καί τής Μαρίας, γεν. τφ 1951 
εις Ηράκλειον.

19. ΚΑΡΒΕΛΗΣ Χαράλαμπος τού 
Ίωάννου καί Κλημέντας. γεν. τφ 1944 
εις Καλαμάταν.

20. ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ Παντελής τού 
Αποστόλου καί Ελευθερίας, γεν. τφ 

1952 εις ΠρέβεΖαν.
21. ΤΣΕΦΡΕΝΗ Μαρία σύΖ. Ίωάν

νου, γεν. τφ 1949 εις Αθήνας.
22. ΡΑΠΤΗΣ Χρήστος τού Σπυρίδω

νος καί Βαγιούλας, γεν. τφ 1945 εις 
ΠρέβεΖαν.

Ή Γενική 'Ασφάλεια Αθηνών συνε- 
χι'Ζει τάς άνακρίσεις καί έρεύνας.

Από τό όναμοστικόν κατάλογον ό ό
ποιος δίδεται εις τήν δημοσιότητα άνα- 
κύπτουν δύο βασικά θέματα: Τό πρώτον 
είναι τό γεγονός, ότι διά πρώτην φο
ράν έπλήγησαν εις τοιαύτην έκτασιν οί 
έκ τού άσφαλοΰς κατευθύνοντες καί κι- 
νοΰντες τά νήματα τής κομμουνιστικής 
συνωμοσίας. Οί άρχηγοί καί οδηγοί εύ- 
ρίσκονται σήμερον εις χεϊρας τών άρ- 
χών διά νά δώσουν λόγον ένώπισν τής 
Δικαιοσύνης τής χώρας.

Τό δεύτερον θέμα είναι εύρύτερον. 
Δέν προβληματίζει μόνον τήν έθνικήν 
ήγεσίαν, τήν Κυβέρνησιν. Προβληματί
ζει, οφείλει νά προβληματίση κάθε σκε- 
πτόμενον νέσν. Κάθε έλληνικήν οικογέ
νειαν. Κάθε "Ελληνα, προκειμένου νά 
βοηθήση ώστε οί νέοι τής Ελλάδος νά 
άνοΖητήσουν καί άνεύρουν τήν έθνικήν 
πυξίδα, ή όποια θά τούς δώση τόν ά· 
σφαλή έθνικόν προσανατολισμόν μέσα 
εις τήν σύγχυσιν τών ιδεών ή όποια μα- 
στίΖει τόν σύγχρονον κόσμον καί πλήτ
τει τήν άδολσν νεανικήν ψυχήν.
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Βασικόν είναι διά τήν πρόλΓ>ψιν τών αδικημάτων ή συνεχής πληροφόρησις τής αστυνομίας, καθώς καί ή 
κατά ακανόνιστα διαστήματα έμφάνισίς της έν στολή καί δυνάμει. Εις τάς φωτογραφίας μας χαρακτηρι
στικά στιγμιότυπα άπό τήν δρασιν τής άστυνομίας. "Ανω άριστερά: Πλήρωμα περιπολικών αυτοκινήτων 
τής Σκώτλαντ Γυάρδ. "Ανω δεξιά: 'Αστυφύλακες μστοσυκλέτιστοί τής Τροχαίας Αθηνών εις παρέλασιν 

εις οδόν τής Πρωτπευούσης. Κάτω: Περιπολικσν τής Αμέσου Δρόσεως εις διατιεταγμένην ύπηρεσίαν.
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ΕΓΚΑΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 
Ζ Η Τ Η  M A T A

ΤΟΥ κ. ΑΛΕΞ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΚΤΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΣΛΟ

Η Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α  
Τ Ο Υ

Α Δ Ι Κ Η Μ Α Τ Ο Σ
Ο ι κ ο λ ο γ ί α  τ ο ΰ  ά δ ι κ ή μ α τ ο ς  είναι ή έπιστή- 
μη, ή όποια εξετάζει τάς παραβάσεις των νόμων άπό 

κοινωνικής και γεωγραφικής σκοπιάς.

ΓΤ ΣΓΝΕΧΩΣ ΑΓΞΑΝΟΜΕΝΗ 
Ιγκληματική δρασπηριότης 

είς παλλάς χώρας σήμερον έπι βάλ
λει μίαν νέαν θεώρησιν τοΰ κοι
νωνικού τούτου φαινομένου άπό 
πλέον συγχρονισμένης έπιστημονι- 
κής σκοπιάς. Οί πλεΐστοι των ί 
δεολογικώς ουδετέρων καί έπιστη- 
μονικώς άντικιειμε νικών έρευνητών 
τείνουν νά άπορρίψουν όριστικώς 
τή μαρξιστική άποψιν δτι τό άδίκη- 
μα οίουδήποτε βαθμού καί είδους μέ 
σκοπόν τό κέρδος (ύπεξαίρεσις, λη
στεία, κατάχρησις, κλοπή, πορνεία 
κ.λ.π.) έχει τά κίνητρά του είς τάς 
άτελείας τής άστικής κοινωνίας. Καί 
τούτο, διότι τοιαΰτα άδικήματα παρά 
τάς έλλιπιεΐς στατιστικός τών κομμου
νιστικών χωρών παρουσιάζονται είς, 
τόν αυτόν, έάν δχι είς μεγαλύτερον, 
βαθμόν άπό τάς κεφαλαιοκρατικός 
χώρας. Παραλλήλως, δμως, αυξάνει 
ή έγκληματικότης ώρισμένου τύπου 
καί είς σχετικώς εύνομουμένας χώρας 
μέ υψηλόν βιοτικόν έπίπεδον καί συγ- 
χρονιαμένην ποινικήν νομοθεσίαν, ό
πως π.χ. τάς Σκανδιναβικός.

"Οσον δέ άφορά άλλας, δπως τάς 
Η.Π.Α. π.χ., τό είδος, καί ή έκτα- 
σις τών άδικημάτων αυξάνουν είς ά- 
ριθμόν καί άπειλοΰν νά διασπάσουν 
τήν όμαλήν κοινωνικήν ζωήν πολ
λών οικισμών κυρίως περί τά κέντρα 
τών πόλεων.

Ή. μελέτη τών νόμων καί διατά
ξεων τής ποινικής δικονομίας δέν 
φαίνεται πλέον νά έπαρκή διά τήν 
έπαρκή καί Ικανοποιητικήν άστυνό- 
μευσιν τοΰ χώρου καί διά τούτο ή ά- 
στυνομία σπουδάζει καί μελετά νέας 
έπιστήμας διά τήν άντιμετώπισιν

τών άδικημάτων άπό τής θεωρίας, 
τής πληροφορήσεως καί τής κοινω- 
νιολογίας μέχρι τής λαογραφίας καί 
τής γεωγραφίας. Παραλλήλως δέ, έ- 
ξσπλίζεται —  κατά τό οίκονομικώς 
δυνατόν —  διά συγχρόνων μέσων, 
άπό άσυρμάτων ιμέχρις έλικοπτέρων, 
τόσον διά τήν άνακάλυψιν τών δρα
στών, 'όσον καί διά τήν γενικήν καί 
ειδικήν πρόληψιν τών άδικημάτων. 
Εκείνο, πάντως, τό όποιον τίθεται 
πέραν πάσης άμφισβητήσεως είναι τό 
γεγονός, δτι οί υπό τών ιδιωτικών 
έπιχειρήσεων παρεχόμενοι μισθοί εί
ναι τόσον ύφηλοί, ώστε νά προσελκύ
ουν πολλούς ικανούς νέους, οί όποιοι 
πιθανόν νά προσέφερον περισσότερον 
ώς άστυναμικοί. Συγχρόνως δμως τά 
φορολογικά βάρη τών πολιτών έχουν 
αύξηθή τόσον πολύ είς τάς πλείστας 
τών χωρών, ώστε αιτήσεις έκ μέρους 
τής άστυνομίας πρός αύξησιν τού 
προσωπικού, βελτίωσιν τών άποδο- 
χών καί συγχρονισμόν τοΰ υλικού μέ
νουν άναπάντητοι άπό τούς φύλακας 
τού κρατικού προϋπολογισμού. Καί 
τούτο, παρά τό γεγονός δτι τό έργον 
τής άστυνομεύσεως γίνεται διαρκώς 
πολυποίκιλαν καί έκτεταμένον. Είς 
τάς Σκανδιναβικός χώρας μία μερι
κή λύσις τού θέματος άνευρέθη διά 
τής άναθέσεως είς άλλους λειτουρ
γούς, έκτός τών άστυνομικών, τής I- 
πισημάνσεως τών παρανάμως στα- 
θμευόντων αυτοκινήτων καί τής έπι- 
δάσεως τών κλήσεων ή είσπράξεως 
προστίμων. Ή  σκέψις είναι, δτι οί 
δρόμοι καί τά παρκόμετρα είναι τού 
Δήμου. Ό  Δήμος, λοιπόν, πρέπει νά 
φροντίση διά τήν ρύθμισιν τού θέμα
τος. Επίσης, ύπάρχουν ίδιωτικαί

έπιχειρήσεις νυκτοφυλάκων, καθώς 
έπίσης καί περιπολίαι φρουράς έμπι
στων καί έντιμων πολιτών είς νέους 
κυρίως οικισμούς χωρίς σταθεράν 
κοινωνικήν δομήν καί δεσμούς μέ 
τόν χώρον. Οί άνωτέρω είναι συνή
θως άοπλοι καί εύρίσκονται είς Υ'.αρ- 
κή έπικοινωνίαν μέ τόν άστυνομικόν 
σταθμόν. Τά ταξί έπίσης είναι έφω- 
διασμένα μέ ραδιοτηλέφωνα πρός έ- 
πικοινωνίαν ιμέ τόν κεντρικόν στα
θμόν, καθώς καί μέ τήν άστυνομίαν. 
Κατά τόν τρόπον αύτόν, ή πληροψό- 
ρησις τής άστυνομίας είναι εύθηνή—  
αν δχι δωρεάν—διαρκής καί βάσιμος. 
Φαίνεται, δτι τοιαΰτα έργα καί κυ
ρίως περιπολίας πάρκων καί έρημι- 
κών πόλεων έκτελεΐ είς τάς κομμου
νιστικός χώρας ή Κομσομόλ δηλαδή 
ή κομμουνιστική νεολαία. ΙΙερί τής 
έγκληιματικότητος είς τήν Ρωσσίαν, 
ίδέ μεταφράσεις άρθρων τής Washi
ngton Post είς τό Βήμα. Είς τήν Κί
ναν άκολουθεΐται τό παμπάλαιον άλ- 
λά άπό κοινωνιολογικής άπόψεως σο
φόν σύστημα νά καθίσταται οί ένοικοι 
οικοδομικών τετραγώνων υπεύθυνοι 
διά τήν άστυνόμευσιν τής περιοχής 
των.

Έξετάζοντες, λοιπόν, τά παντός 
είδους άδικήματα είς τάς διαφόρους 
χώρας καί κοινωνίας βλέπομεν, δτι 
τό άδίκημα συνδέεται πρώτον μέ τήν 
κοινωνίαν, είναι, δηλαδή, κοινωνικόν 
φαινόμενον, άλλά καί μέ τόν χώρον, 
τό όποιον σημαίνει δτι τό άδίκημα 
είναι καί γεωγραφικόν φαινόμενον. 
Οικολογία λοιπόν τού άδικήματος εί
ναι ή έπιστήμη ή όποια έξετάζει τάς 
παραβάσεις τών νόμων άπό κοινωνι
κής καί γεωγραφικής σκοπιάς. Τό
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τί ωφέλεια, προκύπτει άπό τήν νέαν 
θεώρησιν θά πρόκυψη έκ των κατω
τέρω πληροφοριών.

Είναι γνωστόν εις τούς πλειστούς, 
δτι δ άνθρωπος—·καί ώς άταμον καί 
ως κοινωνική όμάς— συνδέεται αμέ
σως καί έμμέσως μέ τδν χώρον έντός 
τού όποιου διαβιοϊ καί δρ̂ ό κοινωνι
κούς καί οίκονομικώς. Ή  άνωτέρω 
παρατήρησις άπαντάται ήδη εις τόν 
κώδικα τοΰ βασιλέως Χαμουραμπί, 
δττις συνεγράφη κατά τό 2000 π.Χ. 
καί συνέλεξεν Ασφαλώς άρχαιοτέρας 
διατάξεις. Τό γεωγραφικόν χώρον 
διαιροΰμεν άπό κοινωνιολογικής καί 
δηιμογραφικής άπόψεως εις τόν άστι- 
κόν, μέ μεγάλας πληθυσμιακάς πυ
κνότητας άνά τετραγωνικόν χιλιόμε
τρο'ν, πολλούς κλειστούς χώρους, πο- 
λυόροφα κτίρια, υψηλήν οικονομικήν 
δραστηριότητα μέ βάσιν τήν μάλλον 
άπρόσωπον κοινωνικήν καί οικονομι
κήν έπαφην, καί εις τόν χώρον τής 
υπαίθρου μέ χαμηλήν πληθυσμιακήν 
πυκνότητα, άνοικτούς χώρους,, μονώ
ροφα καί άπαμονωμένα συνήθως κτί
ρια, χαμηλήν οικονομικήν δραστη
ριότητα καί οίκονομικο - κοινωνικάς 
σχέσεις βασιζομένας είς τήν συγγέ
νειαν, τήν φιλίαν καί τήν Αλληλοβο
ήθειαν. Τά άνωτέρω σημαίνουν, δτι 
δ κάτοικος τής πόλεως διαφέρει βα- 
σικώς άπό-πλευράς χαρακτήρος, ψυ- 
χοσυνθέσεως καί κοσμοθεωρίας άπό 
τόν κάτοικον τής πόλεως. Τούτο, βε
βαίως, δέν σημαίνει, δτι κατά τό πα
ράδειγμα τοΰ Rousseau καί άλλων
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'Αριστερά: Λεωφόροσ 'Αμερικάνικης
μεγολουπόλεως: 'Απέναντι: Έλικόπτε- 
ρον τής Νοτιοοφρικανικής αστυνομίας. 
Τό έλικόπτερον, διά τήν όστυνάμευσιν 
τής Τροχαίας έν σχέσει μέ τό αύτακίνη- 
τον καί έν συδυααμψ μέ μεγόλην αυστη
ρότητα ώς πρός τάς τροχαίος παραβά

σεις, θά έλυε πολλά προβλήματα.

ρω μαντικών τείναμεν νά έξιδανικεύ- 
σωμεν τόν κάτοικον τής ύπαίθρου. Ό  
τελευταίος δυνατόν νά έχη τάς αύτάς 
έγκληιματικάς τάσεις μέ τόν κάτοικον 
τών πόλεων' τά άδικήματα δμως τά 
δποία διαπράττει άναικαλύπτονται 
εύκολώτερον καί διότι είναι συνήθως 
αδικήματα πάθους καρδίας καί όχι 
προϊόντα έντόνου διανοητικής έργατ 
σίας καί διότι δ κοινωνικός έλεγχος 
καί ή πληροφόρησις τών άρχών εί
ναι καλλιτέρα λόγψ τών μικρών πλη- 
θυσμιακών συγκεντρώσεων.

Κατά τήν τελευταίαν γενεάν, ή 
έντονος έκβιομηχάνισις καί ή οικονο
μική άνάπτυξις τών πόλεων έδημι- 
ούργησεν πολλάς οίκονομικάς ευκαι
ρίας καί έχει προσελκύσει εκατομμύ
ρια κατοίκων τής υπαίθρου είς τάς 
πόλεις. Οί πληθυσμοί αυτοί έχουν 
στεγασθή συνήθως προχείρως είτε έξ 
ίδιων είς παραπήγματα καί παλαιάς 
οικίας, λόγψ οικονομικής άδυναμίας 
των, είτε είς συγκροτήματα λαϊκών 
πολυκατοικιών βάσει κληρώσεως '"ια- 
μερισμάτων. Είς ούδεμίαν ή έλαχί- 
στας περιπτώσεις ήρωτήθησαν κοινω
νιολόγοι ώς πρός τόν καλλίτερον τρό
πον άπορροφήσεως καί στεγάσεως 
τών άνωτέρω πληθυσμών. ’Εκείνο 
λοιπόν τό όποιον παρατηρείται άπό 
οικονομικής άπόψεως είς τάς άνωτέ
ρω περιπτώσεις είναι συνήθως τό δτι 
πτωχοί πληθυσμοί έκ τής υπαίθρου 
συγκεντρώνονται είτε είς πεπαλαιω
μένα κτίρια περί τά κέντρα τών πό
λεων, τούς λιμένας, σταθμούς καί έρ- 
γοστάσια είτε είς τήν περιφέρειαν, 
μακράν συνήθως τοΰ τόπου τής έργα- 
σίας των. Οί πληθυσμοί ούτοι έχουν, 
λόγψ τής μή είδικεόσεως των, χαμη
λού έπιπέδου παιδείας καί ήλικίας 
χαμηλά εισοδήματα, άλλά τοΰτο δέν 
τούς προτρέπει συνήθως πρός διάπρο- 
ξιν άδικημάτων λόγψ άγνοιας τών 
δυνατοτήτων, λόγψ τής άνατρσφής 
των ή άλλων λόγων. Πάντως δεικνύ
ουν τάσεις άποξενώσεως άπό τήν κοι
νωνικήν ζωήν τής πόλεως. ’Αλκοολι
σμός καί βίαιαι πράξεις έναντίον συ
ζύγων, τέκνων, συγγενών καί φίλων 
είναι συνήθως τά άδικήματα τά ό

ποια έμφανίζονται είς τόν άνωτέρω 
κοινωνικόν καί γεωγραφικόν χώρον. 
Σοβαρωτέρα δμως είναι ή κατάστα- 
σις δσον αφορά τήν νεολαίαν τού χώ
ρου τούτου. Ό  κινηματογράφο,, ή 
τηλεόρασις καί αί προθήκαι τών κα
ταστημάτων δίδουν μίαν έντελώς διά
φορον εικόνα τής πραγυ,ατικότητος 
καί έπειδή αί δυνατότητες άπσκτήσε- 
ως τών διαφημιζομένων άγαθών εί
ναι έλάχισται, διά τοΰτο είτε τρέπον
ται πρός τήν χρήσιν οινοπνευματω
δών καί ναρκωτικών (τάσεις φυγής) 
ή πρός διάπραξιν άδικημάτων (τά
σεις άποκτήαεως). Είς πολλάς περι
πτώσεις είς τάς μεγάλας πόλεις ή 
νεολαία τής άνωτέρω κοινωνικής τά- 
ξεως δημιουργεί συμμορίας, τών ό
ποιων τά μέλη έπιδεικνύουν άδικαιο- 
λόγητον σκληρότητα κατά τήν διά- 
πραξιν τών άδικημάτων, τών όποιων 
τό οικονομικόν προϊόν είναι σχετικώς 
μικρόν έν σχέσει μέ τήν έκτασιν ή 
τήν προσπάθειαν, τά ψυχολογικά χα
ράκτη,ριστικά τής άνωτέρω νεολαίας 
είναι θαυμασμός πρός τάς στολάς, τά 
αυτοκίνητα καί τά όπλα καί σχετικός 
φόβος διά τόν μεσήλικα ρωμαλέον, 
πλήρη αύτοπεποιθήσεως άστυνομικόν 
μέ πολυετή υπηρεσίαν είς τό τμήμα 
τής περιοχής (FATHER FIGU
RE) . Τοΰτο είναι άλλωστε φυσικόν. 
Ή  συχνή έμφάνισις πεζών άστυνομι- 
κών έν στολή, κατά τό σύστημα τής 
Scotland Yard έφιππων, ή μετά κυ- 
νών καπά τό σύστημα τών Σκανδινα- 
βών είναι καί εύθηνή καί άπατελε- 
σματική είς τοιαύτας συνοικίας. Ή  
χρησιμσποίησις άστυνομικών αύτσκι- 
νήτων μάλλον άπορρίψιμος λόγψ τής 
ταχύτητάς των καί λόγψ τοΰ δτι ό 
περιπατών βλέπει πολύ περισσότερα 
άπό τόν καθήμενον είς τό αύτοκίνη- 
τον. "Οταν δέ δ περιπολών έχη έπα- 
φήν δι’ άσυρμάτου τηλεφώνου μέ τό 
τμήμα, τότε 0 χώρος έλέγχεται καλ
λίτερον καί ιδίως τήν νύκτα. Πολλοί 
άμερικανικαί άστυνομίαι τείνουν νά 
καταργήσουν τάς περιπολίας δι’ αυ
τοκινήτων, χρησιμαποιοΰσαι τόν πε
ζόν, τό ταξί, τό έλικάπτερον καί τήν 
άμεσον δράσιν.

Άλλά, ώς γνωστόν, ό άστικός χώ
ρος δέν άποτελεϊται μόνον άπό έργα- 
τικάς καί πτωχάς συνοικίας άπό τάς 
όποιας προέρχεται συνήθως τό πλή
θος τών άπασχολούντων τήν άστυνο- 
μίαν. Είς τό κέντρον τοΰ χώρου τού
του είναι έγκατεστημέναι αί τράπε- 
ζαι, τά χρυσοχοεία, τά μεγάλα ξενο
δοχεία, τά μουσεία, τό χρηματιστή- 
ριον, άνώτατα ιδρύματα κλπ. Είς τόν 
άνωτέρω οικολογικόν χώρον κινείται 
τό χρήμα καί ό νους καί ή άστυνό- 
μευσίς του παρουσιάζει είδικάς δυ
σκολίας. ’Ακόμη καί ή βία ήτις χρη-



σιμοποιείται είς τάς ληστείας είναι
* μάλλον ψυχολογικόν δπλον παρά πρα

γματική άπειλή, όπως γράφει δ συγ- 
γραφεύς τού κλασσικού The theory 
and practice of the armed robbery, 
καθώς καί δ Sutherland εις τό The 
professional Thief καί σί Weil-Bran- 
non είς τό fellow  Kid Weil δσον ά- 
φορά τούς έπαγγελματίας κλέπτας 
καί άπατεώνας.

I Είς τό σηιμεΐον τούτο πρέπει νά 
πράστεθή δτι είναι κοινωνικώς δίκαι
ον καί άστυναμικώς όρθόν ό άνωτέρω 
χώρος των μεγάλων κεφαλαίων καί 
εισοδημάτων νά προστατεύεται δι’ I- 
κτάκτου ή μάλλον συμπληρωματικής 
αστυνομίας, τής όποιας τά Ιξοδα θά 
καταβάλλουν τά άνωτέρω καταστή
ματα καί έπιχειρήσεις. Τούτο δεν ση
μαίνει άδυναμίαν ή άνικανότητα τής 
έπισήμου άστυνομίας, άλλά είναι ά
δικον νά έπιβαρύνεται δ μέσος ή μι
κρός φορολογούμενος μέ έκτακτα έξο
δα άστυνομεύαεως τού άνωτέρω χώ
ρου. Διότι είναι άναμφισβήτηταν, δτι 
άπαιτούνταί Ιδιαίτερα έξοδα καί προ- 
σπάθειαι τής έπισήμου άστυνομίας 
διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
διαρρηκτών! κοσμηματοπωλείου ή λη
στών τραπέζης. "Εν πρόσθετον έξο
δον διά τήν μίσθωσιν νυκτοφυλάκων 
καί φρουρών έν στολή τής έγκρίσεως 
τής άστυνομίας θά άπήλλασσεν ώρι- 
αμένον Αριθμόν όργάνων δι’ άλλα κα
θήκοντα. Καί τούτο, διότι δεχόμεθα 
ώς άρχήν δτι ή άστυνόμευσις τού χώ-

1 ρου είναι έργασία ποιότητος, ένψ ή 
έπιτήρησίς του είναι μάλλον έργα
σία ρουτίνας. Δεχόμεθα δέ περαιτέρω 
δτι ή πρόληψις τού άδικήματος παρά 
ή σύλληψις καί καταδίκη τού δρά
στου είναι τό χαρακτηριστικόν τής 
εύναμαυμένης κοινωνίας. Έ ν πάση 
περ ιπτώσει είς τήν Σκανδιναβίαν 
πολλοί φοιτηταί έργάζονται ώς νυ- 
κτσφύλακες κατά τάς διακοπάς των.

Ή  άστυνόμευσις τού κεντρικού 
τούτου οικολογικού χώρου, τόσον δια
φόρου άπό οικονομικής καί κοινωνι
κής άπόψεως, διότι έντός τούτου κατά 
τήν διάρκειαν τής ήμέρας κινείται 
καί δ πολυεκατομμυρισΰχος καί δ μι- 
κρομισθωτός καί δ τίμιος ύπάλληλος 
άναμένων έπί έτη τήν αύξησιν τού 
b% καί δ άπατεών ή δ πλαστογράφος 
έλπίζων είς κέρδη έκατσμμυρίων διά 
προσπάθειας όλίγων ώρών ή ήμερών 
παρουσιάζει ιδιαιτέρας δυσκολίας. 
Βασικόν είναι διά τήν πρόληψιν τών 
άδικημάτων ή συνεχής πληροφόρη- 
σις τής άστυνομίας, καθώς καί ή κα
τά άκανόνιστα διαστήματα έμηάνισίς 
της έν στολή καί δυνάμει. Τό αύτο- 
κίνητον καί πάλιν είναι άμφιβόλου 
χρησιμότητος παρά τάς σειρήνας καί 
τόν θόρυβον διότι άς τό δμαλογήσω-

μεν δτι δ ληστής τραπεζών είναι γε
νικώς καλλίτερος οδηγός άπό τόν ά- 
στυνομικόν. Έ π ί πλέον ή τροχαία κί- 
νησις έμποδίζει τήν καταδίωξιν τού 
δράστου παρά τήν θεαματικότητά της 
είς τάς ταινίας τού κινηματογράφου. 
Πολύ άπλουστέρα καί εύθηνστέρα εί
ναι ή υποχρεωτική έγκατάστασις αύ- 
ταμάτων φωτογραφικών ή κινηματο
γραφικών μηχανών είς κατάλληλα 
σημεία τών τραπεζών, κοσμηματοπω
λείων κ.ά. καταστημάτων ή έλεγχο- 
μένων άπό τόν ταμίαν ή τόν διευθυν
τήν. Ή  καλή δμως πληροφόρησις δέν 
συνίσταται μόνον είς τά άνωτέρω. Ή  
άστυνομία πρέπει νά διαθέτη άστυνο- 
μικούς κατά προτίμησιν προερχόμε
νους άπό τόν άστικόν χώρον, οί όποι
οι νά κινούνται μέ ευχέρειαν είς τόν 
άνωτέρω οικολογικόν χώρον καί νά 
αισθάνονται δπως «τό ψάρι στό νερό» 
κατά τήν φράσιν τού Μαο καί τού 
Μαριγκέλα. Τά αυτά βεβαίως μέ ώ- 
ρισμένας παραλλαγάς Ισχύουν καί 
διά ταραχάς είς άνώτατα έκπαιδευτι- 
κά Ιδρύματα μέχρις ένός ώρισμένου 
σημείου. Τό άνωτέρω δμως θέμα δέν 
έχει μελετηθή άκόμη έπαρκώς διά 
τήν έξαγωγήν βασικών συμπερασμά
των καί χρησίμων πρός λήψιν άναλό- 
γων μέτρων.

Ή  τροχαία κίνησις είναι έτερος 
έκτεταμένος οίκολογικός τομεύς τής 
άστυναμεύσεως τού χώρου, δστις έπι- 
βαρύνει τήν άστυνομίαν καί μέ έξο
δα καί έκτακτους προσπάθεια:. Τό 
περίεργον είναι τό δτι ένψ ή δημοτι
κή έκπαίδευσις είς δλας σχεδόν τάς 
χώρας είναι ύποχρεωτική, ή τροχαία 
έκπαίδευσις υστερεί καταπληκτικώς.

Καί παρά τό γεγονός δτι τό αύτακί- 
νητον κινείται μέ ταχύτητα σφαίρας 
πυροβόλου, έν τούτοις δ οίοσδήποτε 
διαθέτων τά γοήματα ψυχοπαθής, 
μέθυσος ή καί ηλίθιος, δύναται νά γί- 
νη οδηγός αυτοκινήτου. Είς τό σημεί- 
ον τούτο θά πρέπει νά έπισημάνωμεν 
τό λάθος τής άστυνομίας, διότι δέν ά- 
παιτεΐ τήν τροχαίαν έκπαίδευσιν ώς 
μάθημα είς τά σχολεία καί Ιδιαιτέρως 
τήν τηλεόρασιν καί δεύτερον διότι 
δέν έξετάζει έάν δ τυχών αυτών εί
ναι ψυχολογικώς ώριμος δι’ δδήγη- 
σιν. Τό έλικόπτερον διά τήν άστυνό- 
μευσιν τής τροχαίας έν σχεσει μέ τό 
αύτοκίνητον καί έν συνδυασμψ μέ 
μεγάλην αυστηρότητα ώς πρός τάς 
τροχαίας παραβάσεις, θά έλυε πολλά 
προβλήματα. Επίσης δ έλεγχος τών 
όχημάτων καί δ έλεγχος τών τροχο
νόμων θά έβοήθουν πολύ.

Υπάρχουν άσφαλώς καί πολλοί 
άλλοι τομείς άδικημάτων πρός θεώ- 
ρησιν άπό κοινωνιολογικής καί γεω
γραφικής, τουτέστιν οικολογικής, ά
πόψεως, άλλά ούτοι είναι πεδία πατ 
ρατηρούμενα είς πλέον περιπλόκους 
κοινωνίας. Είς τήν έλληνικήν κοινω
νίαν καί διά τά έπάμενα έτη θά αυ
ξηθούν μάλλον τά άδικήματα άνήκον- 
τα οίκολογικώς είς τούς άνωτέρω τύ
πους. Έ  πρόληψις των λοιπόν θά 
πρέπει νά συνίσταται είς τήν έξεύρε- 
σιν καί νρησιμοποίησιν τής πλέον κα
ταλλήλου στρατηγικής καί τακτικής 
μέ βάσιν τήν οικολογικήν πλέον θεώ- 
ρησιν τού άδικήματος διά τήν άπο- 
φυγήν οικονομικών καί κοινωνικών 
βλαβών τής ύπό ταχειαν μεταβολήν 
έλληνικής κοινωνίας.
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ΤΟ Ε Λ Λ Η Ν Ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ν  Ι Δ Ε Ω Δ Ε Σ
ΠΑΝΑΓ. ΡΟΓΚΑΚΟΥ
Ε  Π  IT . Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α Ρ Χ Ο Υ

Τήν 6.30' ώραν τής 13.2.1974 εις αίθουσαν τελετών τοΰ Δημστικοΰ Σταδίου Αιγάλεω έγέ- 
νετο ή κοπή τής πίττας τής ’Εθνικής Ένωσε ως Λακώνων δ «Λεωνίδας», τήν δπσίαν έτίμησαν διά 
τής παρουσίας των ττολλοί έπίσημοι, μεταξύ τών δττοίων Μητροπολΐται, Νομ,άρχαι, Δήμαρχοι, ’Ανώ
τατοι ’Αξιωματικοί, ’Ακαδημαϊκοί, έκπρόσωποι τής Πνευματικής 'Ηγεσίας τοΰ τόπου και πλήθος 
κόσμου. ’Ιδιαιτέραν αϊγλην είς τήν ώραίαν έκδήλωσιν προσέδωσαν ή παρουσία τοΰ Άρχηγοΰ τής 
’Αστυνομίας Πόλεων κ. Σπυρ. Μιχελή, τδν δποΐον συνδέει παλαιά φιλία μέ τόν Πρόεδρον τής Έ - 
νώσεως κ. II. Ρογκάκον. Έ ν  άρχή ώμίλησεν δ κ. Ρογκάκος, δ όποιος, είς μίαν παλλομένην άπδ 
ένθουσιασμδν άτμάσφαιραν καί μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν θέρμην πρός τα έθνικά ιδεώδη, συνε- 
κίνησε τό άκροατήριον καί εδωκε τήν ευκαιρίαν είς ένα άληθινό άναβάπτιΙσμα γεμάτο άπδ Ε λ 
λάδα. Μετά τήν δμιλίαν άπηγγέλθησαν ποιήματα καί κατετέθη στέφανος προ τοΰ Λαβάρου τής 
Ένώσεως, έκ δάφνης τοΰ Ευρώτα, τδν δποΐον προσεκόμιισεν είς ’Αθήνας δ Δήμαρχος Σπάρτης κ. 
Λιναρδάκης.

Τήν δμιλίαν τοΰ κ. Ρσγκάκου, παλαιοΰ φίλου τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τών «’Αστυνομι
κών Χρονικών», θεωροΰμεν σκόπιμον έπ’ ευκαιρία καί τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας νά δημοσιεύ- 
σωμεν.

«Α.Χ.»

Α ΔΥΝΑΜΙΑ καί πόθος παντός Έλληνος πρέπει νά εί
ναι: νά τραγουδά, όσο' ήμπαρεϊ κ ΐ όπου κι’ άν σταθή, 

τό Μεγαλεϊον τής Πατρίδος του, καί νά ψάλλπ τό Θειον Με- 
γαιλείον τής ΌρθοδόΕου Πίστεώς του. Τό καθήκον καί τό 
δικαίωμα τούτο τού τό δίδει ή πανένδοΕος ιστορία του.

«Κλείσε μέσα στήν ψυχή σου τήν Ελλάδα, γιά νά νοιώ- 
οης κάθε είδους μεγαλεϊον».

’Αθάνατος ’Ελλάς, χιλιοτραγουδισμένη, πού ή δόΕα σου 
φθάνει ώς τόν Ούρσνό. "Εχεις ένα λαό, άπό τούς καλλί
τερους τού κόσμου. Έχεις μίαν ιστορίαν, τήν καλλιτέραν 

Τούτο τό πανθομολογούν σοφοί καί άσοφοι, μικροί καί 
μεγάλοι, καί τό έπικυροϊ αυτή ή παγκόσμιος ιστορία.

«Τήν ήγεμονίαν τής άνθρωπότητος τήν κατέχει ή Ε λ 
λάς» VILAM O VITS.

«Ή Ελλάς είναι ή Μητέρα τών Μητέρων».
«Είναι ή πατρίς τών Πατρίδων».
«"Ο,τι είναι ό Νοϋς διά τόν άνθρωπον, είναι ή Ελλάς 

διά τόν κόσμον».

Ή Ελλάς είναι Ιδέα Αίωνία.
Ή Ελλάς είναι: «Στά γράμματα, στις τέχνες πρώτη, 

στόν πόλεμο άμαΕόνα. Είναι τού σύμπαντος ή ψυχή, τού 
κόσμου ή Κορώνα». Λόρδος Βύρων.

Στά γράμματα πρώτη: Κανείς Λαός δέν έχει νά έπι- 
δείΕη Όμηρον, τόν μεγαλύτερον ποιητήν τού κόσμου. Κα
νείς δέν έχει νά έπιδείΕη Σωκράτην, τήν μεγαλυτέραν φιλο
σοφικήν δόΕαν τού κόσμου. Κανείς δέν έχει νά έπιδείΕη 
Πλάτωνα καί τόν Πσνεπιστήμονα Άριστοτέλην. ΔΓ αύτών 
τό πνεύμα, κάτω έκεϊ στά πλατάνια τού Ίλισσσϋ, έφθασε 
μέχρι τού ούρανοΰ.

Τό Ελληνικόν πνεύμα ήσχολιίθπ περί πάντων (Τόν 
Θεόν, τόν κόσμον καί τόν άνθρωπον) καί διεκήρυΕε τό: 
«Νοΰς τά πάντα διεκόαμησεν» ΑναΕαγόρας, τό: «Γνώθι 
σ’ αύτόν» Σωκράτης, καί «τήν φυσικήν σύνθεσιν τού ατό
μου» Δημόκριτος.

Από τού Ανώτατου, τού Θεού, έως τοΰ έοχάτου, τού 
ατόμου. Ό χι μόνον στά γράμματα πρώτη, άλλά καί στις
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τέχνες πρώτη. Κανείς λαός δέν έχει νά έπιδείΕη τούς ανε
πανάληπτους Φειδίαν, καί ΠραΕιτέλην. "Οταν ή Ελλάς έλά- 
Εευε καί έσμίλευε τό χρυσελεφόντινον άγαλμα τοϋ Διός καί 
της 'Αθήνας, τοϋ Ερμή καί τοϋ Δισκοβόλου, τότε μόλις ή 
Αρχαία Ρώμη έπεδείκνυε τά Εόανα, άληθινά έκτρώματα 

εμπρός εις τό άφθοατον Ελληνικόν καλλιτεχνικόν καί ήρω- 
ϊκόν μεγαλεϊον. "Οχι μόνον στά γράμματα καί οτίς τέχνες 
πρώτη ή Ελλάς, άλλά καί στόν πόλεμο άμαΖόνα, μέ τις 
Θερμοπύλες της, τις Σαλαμϊνες της, τά Μεσολόγγια της, 
τούς χορούς τοϋ Ζαλόγγου, τά Άρκάδια, καί τά τόοα ιστο
ρικά της Ο Χ Ι!

Μόνον ή μικρή σέ έκιτασι, άλλά απέραντη σάν ιδέα 
Ελλάς διαλαλεί τό «ϊτε παϊδες Ελλήνων», τό «Μολών Λα- 

6έ» καί τό «νϋν υπέρ πάντων ό άγών».
Μόνον ή Ελλάς έχει τήν τιμήν νά θέτη τόν δαυλόν 

στήν μπαρουταποθήκη τοϋ Άρκσδίου, σάν ύπερτάτη θυσία 
τής Ζηλευτής λεβεντιάς έμπρός εις τόν βωμόν τοϋ καθή
κοντος καί τής τιμής.

Μόνον ή Ελλάς έχει τήν τιμήν τοϋ χορού τοϋ Ζαλόγ
γου, έκεϊ πού, όταν οί Έλληνίδες γυναίκες κινδυνεύουν νά 
χάοουν τό είναι τους, στήνουν τόν χορόν καί τραγουδούν.

Στήν παγκόσμιον ιστορίαν δέν θά εϋρωμεν άλλον χο
ρόν Ζαλόγγου. Τούτο είναι τιμή καί πρσνόμοιον τών Έλλη- 
νίδων γυναικών. Μόνον ή Ελλάς μέ τά αναρίθμητα ιστορικά 
της ΟΧΙ, άπό τά βάθη τών αιώνων μέχρις ήμών, βροντό
φωνε! τό «Τόν ή έπί Τάς» καί γίνετοι ό μεγαλύτερος αιμο
δότης τής έλευθερίας. Δικαίως ψάλλει ό ποιητής ότι «ή 
έλευθερία είναι βγολμένη απ' τά κόκκαλα τών Ελλήνων τά 
ιερά. . . Τό άτι σύμβολον τής Έλευθερίας, ώς σήμα κατα- 
τεθέν τοϋ Ν.Α.Τ.Ο., είναι ή Άκρόπολις τών Αθηνών, τούτο 
καί μόνον, πιστοποιεί τοϋ λόγόυ τό αληθές! ! !

Ή Ελλάς όδίδαΕεν εις τόν κόσμον τί Είναι σοφία, τί 
είναι άλήθεια, τί δικαιοσύνη, τί ανδρεία, τί πατρίς, τί πίσπς, 
τί τέχνη, τί ανθρώπινη άΕία, τί ιδεώδη, τί ιδανικά, τί είναι 
Ελευθερία καί τί Δημοκρατία. . .

Αθάνατη Ελλάς! Οικουμενική είναι ή ακτινοβολία τοϋ 
Μεγαλείου Σου! Πανανθρώπινη προσφορά είναι ή Ζωή Σου! 
ΠανένδοΕη Ελλάς. Δέν προσέφερες μόνον εις τό παναν- 
θρώπινσν τά άμάραντα τής σοφίας, τής τέχνης, τών άΕιών, 
τοϋ ήρωϊσμοϋ καί τοϋ Μεγολείου σου μυρίπνοα άνθη. “Οχι, 
προσέφερες καί εις Αύτόν Τόν Θεόν τά θεία σου πνευμα
τικά δώρα, τά όποια Εκείνος άφθόνως έπεδαψίλευσεν εις 
σέ.

Ποοσέφερεν ή Ελλάς καί εις τόν Θεόν, τήν γλώσσον 
της, τήν άθάνατον φιλοσοφίαν της, τό άναρίθμητον πλήθος 
τών Σοφών της, τών Πατέρων, τών Απολογητών, τών Δι
δασκάλων, τών 'Ιεραρχών, τών Αγίων καί τών Μαρτύρων 
τ η ς .. .

Ώ  πόσον δίκαιον είχες, ώ Γλυκύτατε Διδάσκαλε τής 
Αγάπης, όταν άνεφώνεις τό «έλήλυθεν ή ώρα ϊνα δοΕαοθή

ό υιός τοϋ άνθρώπου». Έπήγαν, ώς γνωστόν, πρός τόν έν- 
ανθρωπήσαντα Θεόν Πάρθοι, Μήδοι, Πέρσαι, Αροβες, Φοί
νικες, Βαβυλώνιοι, καί Ασσύριοι καί εις τό άντίκρυσμά των 
ούδέν είπεν ό Θεός. Μόνον όταν είδε τούς ολίγους έκεί- 
νους "Ελληνας, ο'ίτινες έΖήτησαν νά Τόν ϊδοσν, είπε τό, «έλή
λυθεν ή ώρα ϊνα δοΕοσθή ό Υιός τοϋ Ανθρώπου». Ώ ,  πό
σον έπαλήθευσαν τά προφητικά Σου λόγια, Κύριε. . .

Μέ τά έΕσίρετα έλληνικά πνευματικά δώρα έΕωπλίσθη- 
σαν οί Μεγάλοι τής Τρισηλίου Θεότητος Φωστήρες, οί Βα- 
σίλειοι, οί Γρηγόριοι, οί Χρυσόστομοι, οί Αθανάσιοι καί άνε- 
δείχθηοαν οί έΕαίρετοι ποιμενάρχες, οί άφθαστοι τής πί- 
στεως Ζηλωταί, οί βαθεϊς συΖητηταί καί έρμηνευταί τών 
θείων Δογμάτων, οΐτινες διά τής θερμσυργοΰ των πίστεως 
άφ' ένός καί διά τής πνευματκής των όΕυδερκείας καί τής 
Ελληνικής σοφίας άφ' έτέρου, μέ τάς δύο αυτός πτέρυ

γάς των ύπερυψώθησαν μέχρι τοϋ «τρίτου ούρανοϋ».
Καί οϋτω τό έλληνικόν πνεύμα τοϋ 4ου π.Χ. χρυσού 

οίώνος κοί τό Χριστιανικόν φώς έθεμελίωσαν καί όνήγει- 
ραν τόν νέον Χριστιανικόν Παρθενώνα τοϋ 4ου μετά Χριστόν 
χρυσού αίώνος τής Έκκλησίος, κατά τόν όποιον συνεδέθη 
ό Ελληνισμός μετά τοϋ Χριστιανισμού, ή 'Ελληνική φιλο
σοφία μετά τής άποκεκαλυμμένης Θείας Σοφίας, ή πίστις 
μετά τής γνώσεως, ή Ελληνική παιδεία μετά τής Χριστια
νικής μορφώσεως, πρός τιμήν καί δόΕαν τής ΌρθοδύΕου 
Χριστιανικής πίστεως καί τοϋ άθανάτου Ελληνικού πνεύμα
τος.

Τό άποκορύφωμα τοϋ έλληνικοϋ Μεγαλείου, τό όποιον 
επισφραγίζει καί έν συνεχεία διοσαλπίΖει τήν αλήθειαν πάν
των τών άνωτέρω.

Δέν λέγομεν, Αγγλο - χριστιανικός, ούτε Γάλλο - χρι
στιανικός, ούτε 'Αμερικονοχριστισνικός, ούτε Σουϊδο - χρι
στιανικός, ούτε Δανό - χριστιανικός κλπ. "Οχι, κανείς άπ' 
αύτούς. Μόνον Έλληνο - χριστιανικός πολιτισμός. Τί τιμή, 
τί δόΕα, τί μεγαλειώδης έθνική ύπερηφάνεια! ! !

Τό άθάνατον Έλληνικόν πνεύμα καί τό Χριστιανικόν 
Φώς συνθέτουν τό ιδεώδες τοϋ Δ υ τ ι κ ο ύ  Κ ό σ μ ο υ ,  
καί δΓ αύτοΰ προσδιορίζουν τό άληθές νόημα τής Ζωής τοϋ 
άνθρώπου καί άνάγουν αύτόν εις τήν κορωνίδα τών δημιουρ
γημάτων τοϋ Θεού καί τοϋ προδίδουν τοιαύτην τιμήν καί δό- 
Εαν, ώστε ό κόσμος όλος νά εκμηδενίζεται έμπρός εις τό 
άϋλον μεγαλεϊον του. «Τί γάρ ώφελήσει άνθρωπος έάν κερ- 
δίοη τόν κόσμον όλον καί Ζημιωθή τήν ψυχήν αύτοϋ»;

"Ελληνες! . . Εχομεν, ώς εϊδομεν, κληρονομιάν τόν 
4ον π.Χ. χρυσοΰν αιώνα τής Ελλάδος μας, τής Πατρίδος 
μας. "Εχομεν ακόμη ώς κληρονομιάν τόν 4ον μ.Χ., χρυσοΰν 
αιώνα τής Εκκλησίας μας, τής Πίστεώς μας.

Αί εύθΰναι μας είναι παμμέγισται, πρέπει όλοι μαΖύ, 
ώς εις άνθρωπος, νά πάρωμε γερά στά χέρια τοϋ Χριστού 
τήν άγια Δάδα, γιά νά φτιάΕωμε καί πάλι μιά ΠανένδοΕη 
Ελλάδα.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΙΝ ΕΝΑ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΙΏΝΑ

Μ Α Τ Ι Ε Σ  Σ Τ Α  

Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α

ΕΝΑΣ ΛΩΠΟΔΥΤΗΣ 
ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΛΛΟΝ
Τό ώρολόγιον τοϋ Διευθυντοΰ τής 
’Αστυνομίας. Καί τό έκατοστάρικο 
τοϋ Παπα.

"Οσοι άνέγνωσαν καί έθαΰμασαν 
τα διάφορα κατορθώματα των περί· 
φήμων πίκ - πάκετ τοϋ Λονδίνου, θά 
παραξενευτούν, δταν μάθουν δτι αί 
Άθήναι περικλείουν ένα μικρόν λω
ποδύτην μεγάλου μέλλοντος —  άν ύ- 
ποτεθή δτι μπορεί νά πή κανείς γιά 
ένα λωποδύτην δτι έχει μέλλον!

Ό  λωποδυτάκος αυτός είναι μόλις 
δωδεκαετής καί δμως μπορεί νά βά- 
λη τά γυαλιά σέ πολλούς άπό τούς 
διασημοτέρους συναδέλφους του τοϋ 
Λονδίνου. Είχε συλληφθή διά μίαν 
μικρ«κλοπήν καί έκρατεϊτο εις τήν 
άστυνομίαν άφινόμενος νά έξέρχεται 
κάπου - κάπου έξω. Μίαν ήμέραν δ 
διεθυντής τής άστυνομίας δ όποιος 
τόν συνήντησε τοΰ είπε:

— Αί, ήσύχααες τώρα ή Ιξακολου- 
θείς άκόμη τήν παληά σου τέχνη;

— Σοΰ δρκίζομαι, κύριε Διευθυντά, 
πώς άπό τήν ήμέραν πού μ’ έπ'άσα- 
τε δέν άπλωσα τό χέρι μου νά πάρω 
ούτε ένα ξερό φύλλο, πού λέει δ λό
γος.

—Δεν παίρνεις γιατί σέ φυλάμε 
καί δέν μπορείς, άλλέω ς.. .

— "Αν ήθελα, κύριε διευθυντά, έ
κλεβα καί σάς τόν ίδιον, άλλά δέν 
θέλω.
— Έ τσι λές; Κλέψε με λοιπόν δταν 
μπορέσης! εϊπεν δ διευθυντής γελών 
διά τό τουπέ τοΰ μικρού, καί νομί- 
ζων δτι ήτο άδύνατον νά έκτελέση 
τά καυχησιολογήματά του.

— Στά χέρια σας μέ έχετε τό ξέ
ρω! εϊπεν δ μικρός άνατείνων τάς δύο

χεΐρας πρός τόν διεθυντήν, άλλά θά 
προσπαθήσω νά σάς πάρω τό ρωλόγι 
σας καμμιά ώρα. Πού τό έχετε;

— ’Εδώ στήν άριστερή τσέπη! εί
πεν δ διευθυντής.

— Σ’ αυτήν; εϊπεν δ μικρός άκουμ- 
βήσας τόν δάκτυλόν του είς τήν τσέ
πην έντός τής δποίας ήτο τό ώρολό
γιον.

— Μάλιστα.
— Πολύ καλά.
Ό  διευθυντής άνεχώρησε καί με- 

τέβη είς τήν οικίαν του. "Οταν δμως 
ήθέλησε νά κυττάξη τήν ώραν παρε- 
τήρησεν δτι τό ώρολόγιόν του τοΰ έ
λειπε! ’Αμέσως έπέστρεψεν είς τήν 
άστυνομίαν καί τό πρώτον πρόσωπον 
δπερ συνήντησεν ήτο ό μικρός λωπο
δύτης, δστις τοΰ είπε :

— Πάρτε τό ρωλόγι σας κύριε δι- 
ευθυντά!

Καί τοΰ άπέδωκε. Τό είχε πάρει 
τήν ώραν καθ’ ήν έδείκνυε τήν τσέ
πην!

Μίαν άλλην ήμέραν μετέβη είς τήν 
άστυνομίαν είς ίερεύς, δστις έζήτη- 
σεν άπό τόν διευθυντήν χρηματικήν 
βοήθειαν διά νά έπιστρέψη είς τήν 
πατρίδα του, λέγων δτι δέν εϊχεν ού
τε ένα λεπτόν. Κατά σύμπτωσιν δ 
διευθυντής έγνώριζεν δτι είς αυτόν 
τόν ιερέα δ κ. Δραγούμης είχε δώσει 
ώς βοήθημα 100 δραχμάς.

— "Ωστε δέν έχεις λεπτά; τόν ή- 
ρώτησε. Δέν σοΰ έδωκε κανείς τίπο
τε;

Ό  ίερεύς έβεβαίωσε μέ δρκους καί 
σταυρούς δτι δέν έχει πεντάρα.

— ΙΙολύ καλά! τψ εϊπεν δ διευθυν
τής. Πέρασε τό άπόγευμα νά σοΰ δώ
σω βοήθημα.

Ό  ίερεύς άνεχώρησε, συγχρόνως

δμως δ διευθυντής έκάλεσε τόν λω- 
ποδυτάκον καί τοΰ είπε.

—  Βλέπεις αυτόν τόν παπά, ποΰ 
φεύγει τώρα;

■—-Μάλιστα.
— "Εχει έπάνω του ένα έκατοστά

ρικο, νά τοΰ τό κλέψης καί νά μοΰ τό 
φέρης.

— Ποΰ τό έχει;
Δέν ξέρω! Αύτό είνε δική σου δου

λειά. Πήγαινε γρήγορα.
Ό  μικρός άνεχώρησε τρέχων, άφ’ 

οδ έλαβε μερικά χρωματιστά χαρτιά. 
’Εξ άπαστάαεως τόν συνώδευον δύο 
άστυφύλακες, οί όποιοι έστάλησαν 
άπό τόν διευθυντήν διά νά τόν προ
σέξουν μήπως κλέψη τά χρήματα καί 
δέν τά δώσει λέγων δτι δέν ήδυνήθη 
νά τά πάρη.

Ό  λωποδυτάκος κατέφθασε τόν ι
ερέα έξω τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
τόν έπροσπέρασε καί άφήκε έπίτηδες 
νά τοΰ πέσουν τά χρωματιστά χαρτιά 
τά όποια είχε τυλίξει είς δέμα μι
κρόν. Ό  ίερεύς ίδών τά χαρτιά τά 
έσήκωσέ τά ήνοιξε καί τά έκύτταξε.

Ό  μικρός άμα άντελήφθη τούτο έ- 
γύρισεν δπίσω μέ ύφος άπελπισμένου 
έπλησίασε τόν Ιερέα καί είπε μέ ύ
φος άνθρώπου άναλαμβάνοντος έλπί- 
δας.

— "Α! δόξα τψ θεψ! Σύ δέσποτα 
βρήκες τά λεπτά μου. Δόσε μοΰ τα, 
σέ παρακαλώ. . .

—  Δέν εύρηκα λεπτά παιδί μου, 
μόνον αυτά τά χαρτιά.

— Μπά, είχα μέσα δύο δύφραγκα! 
Τί έγιναν παππά μου;
—Μά τί νομίζεις πώς τά πήρα; Ψά
ξε με άν δέν πιστεύης, εϊπεν δ ίερεύς 
διανοίγων τά ράσα του.

Ό  μικρός έτεινε τάς χεΐρας ίκετευ- 
τικώς πρός τόν ιερέα καί άνέκραξε 
κλαυθμηρίζων.

— Άφοΰ τό λέτε σείς δέσποτά μου 
σάς πιστεύω, άλλά ποΰ νάπεσαν τά 
λεπτά μου; θά είναι κάτω στά πόδια 
ίσως!

Συγχρόνως σπρώξας τόν ίερέα 
πρασεποιήθη δτι έψαχνε. Ό  ίερεύς 
άπεμακρύνθη καί δ μικρός έπέατρε- 
ψε τρέχων είς τήν άστυνομίαν δπου 
έδωκε τό έκατόφραγκον είς τόν Διευ
θυντήν λέγων:

—-Νώτο! Τοΰ τό έπήρα κ. Διευ- 
θυντά!

Μετά ήμίσειαν ώραν έπέστρεψεν δ 
ίερεύς είς τήν άστυνομίαν λέγων δτι 
τοΰ έκλεψαν 100 φράγκα.

Μά καλά ποΰ τά βρήκες. Σύ μάς 
έλεγες πώς δέν έχει πεντάρα!. .

—  Τό είπα αυτό, γιατί. . . αύτά 
τά χρωστάω έψέλλισεν δ ίερεύς.
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Ό  διευθυντής τοΰ έδωκε τδ έκα- 
τόφραγκον λέγων εις αυτόν:

— Πάρε τά λεπτά σου, καί μάθε 
νά μή λές ψέμματα άλλοτε!

Έφημ. «ΑΣΤΥ» 30-12-1898  
Στατιστικά παίγνια έπΐ τών 1500

Ά ν  κατ’ έλάχιστον όρον άντιστοι- 
χή εις νεκρός δι’ έκάστην κάμαν άν- 
τεροβγάλτου—μολονότι δ χάλυψ δεν 
φθείρεται πάρα πολύ εις τδ αίμα καί 
συνήθως άντέχει καί χρησιμοποιεί
ται εις έπανειλημμένας έργασίας — 
πάλιν Ιχαμεν χιλίους πεντακασίους 
άνθρώπους σωθέντας, εις τά λάφυρα 
τών 1500 κομών καί λάζων, μέ τάς 
δποίας έπλουτίσθη προχθές τδ άγρι
ον μουσείον τής άστυνομίας.

Προσέξατε, κύριοι, εις τδν άριθμόν, 
διότι άληθώς είνε σεβαστός. Διά ά  
μιμηθώμεν δλίγον τούς άφελεΐς στα
τιστικούς, σας λέγομεν δτι χίλιαι πεν- 
τακάσιαι κάμαι, άπδ έκατδν δράμια 
μέταλλον κάθε μία, άντιστοιχοΰν με 
τετρακοσίας δκάδας σίδηρον καί μό
λυβδον ,μέ τόσον μέταλλον δηλαδή, 
δσον θά έφθανε διά 100 κατσαρόλας, 
εις τάς δποίας θά ήδύναντο νά έτοι- 
μασθώσιν έκατδν χριστουγεννιάτικα 
φαγητά.

’Εξ άλλου, τδ μήκος τών χιλίων 
πεντοκοσίων δπλων, τιθεμένων μύτην 
μέ μύτην, θά ήδύνατο νά περιτριγυ- 
ρίση δλάκληρον τήν Πλατείαν τοΰ 
Συντάγματος.

"Αν παραδεχθώμεν τώρα, δτι δι’ 
έκάστην κάμαν είς δπλοποιός έργάζε-

ται 4 ώρας, έχρειάσθησαν δύο έτη 
έργασίας διά νά κατασκευασθώσι τά 
φονικά αύτά δπλα.

Καί άκόμη, άν δ μέσος δρος τής τι
μής έκάστου λάζου είνε τρεις δρα- 
χμαί, έχρειάσθησαν τέσσαρες καί ή- 
μίσειαι χιλιάδες δραχμαί πρός άγο- 
ράν των, τόσοι δηλαδή, δσαι θά έ- 
φθανον διά νά καταστήσουν ευτυ
χείς τετρακοσίας πεντήκοντα οικογέ
νειας πεναμένας κατά τάς άγιας αύ- 
τάς ήμέρας.

Ά λλ’ δμολογοΰμεν, δτι άπδ τήν 
στατιστικήν αυτήν τδ περισσότερον 
πού μάς συγκινεΐ είνε τό πρώτον ά- 
ποτέλεσμα.

Φαντασθήτε δτι —  διά νά δμιλή- 
σωμεν ακόμη στατιστικώς —  ήδύναν
το άπδ μίαν φοράν μόνον έργαζόμε- 
ναι νά χύσουν έπτακοσίας πεντήκον- 
τα δκάδας αίματος, δεδομένου δτι έ
καστον άνθρώπινον σώμα έμπεριέχει 
περίπου μίαν δκάν αίμα καί πλέον, 
έκ τοΰ δποίου πολλάκις χύνεται πε
ρισσότερον τοΰ ήμίσεος άπδ μίαν 
σπουδαίαν πληγήν.

Τήν μόνην στατιστικήν σύγκρ-ισιν, 
τήν δπσίαν δέν δυνάμεθα νά κάμω- 
μωμεν, είτε άν ηύξησαν ή έλαττώθη.- 
σαν αί κάμαι είς τήν πρωτεύουσαν. 
Τοΰτο είνε φυσικόν, άφοΰ φεΰ! ή ά- 
στυνομία δέν κόανει τέτοιους θε
σμούς πολύ συχνά καί δέν συγκομίζει 
τσιαΰτα λάφυρα.

Ύπαθέτομεν δπωσδήποτε, δτι ούτε 
προ τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, 
ούτε κατά τά; άντιστάσεις τών ’Α
θηναίων υπό τόν Γκούραν θά είχεν δ

λαός δ πολεμικός τής πρωτευούσης 
τόσα νύσσοντα καί κόπτοντα δπλα, 
τόσα αιχμηρά όργανα καταστροφής.

"Αν δ κ. Αευκάδιος θελήση νά έ- 
ξακολουθήση τά ένδιαφέροντα πειρά- 
ματά του έπί τής άγριότητος τών Ε λ 
λήνων καί λάβη περισσοτέραν ττεριέρ- 
γειαν καί περιασοτέραν άδι ακρισίαν 
περί τοΰ τί περιέχει δ κόλπος καί ή 
ζώνη τών πολιτών, τόν βεβαιοΰμεν 
δτι θά τψ είμεθα υπόχρεοι καί μεθ’ 
ήμών τόσοι άθώοι, οί δποϊοι περνούν 
έν στάματι μαχαίρας τόσον συχνά.

Έφημ. «ΑΣΤΥ» 3-10-1898

Τ ά  μ α λ λ ι ά  τ ώ ν  κ ο υ 
τ σ α β ά κ η δ ω ν  έπιτρέπεται νά 
κόπτωνται υπό τής άστυνομίας; ΙΙρδ 
έτών δ κ. Μπάίρακτάρης άπήντησε 
κ&ί άθρόα έπεσεν ύπό τήν άστυνομι- 
κήν ψαλίδα ή κλασσική κουτσαβάκι
κη άφέλεια. ’Ήδη δμως έν Κύπρψ δ 
’’Αγγλος πρόεδρος τοΰ Πλημμελειο
δικείου έπί όμοιας φύσεως ύποθέσε- 
ως άπήντησεν δτι τδ άστυνομικό-ν 
τούτο μέτρον είνε περιορισμός τής έ- 
λευθερίας τοΰ άτάμου. Είς τδ δικα- 
στήριον Ιγνώσθη, δτι δ άστυνόμος 
Πάφου μεταξύ τών μέτρων τά όποια 
έλαβε κατά τών κουτσαβάκηδων ήτο 
καί νά κόψη ένδς τούτων τήν ύπερή- 
φανον καί έλαιόλουστον χαίτην. Διά 
τδ διάβημά του αότδ δ άστυνόμος ή- 
κουσε τδν άναβαλλόμενον άπδ τόν 
’Άγγλον διοικητήν, δ όποιος τοιουτο
τρόπως άποδεικνύει τδ άκρον άωτον 
τοΰ αεβασμοΰ τών συνταγματικών έ- 
λευθεριών.

Μία γραφική αλλά χαμένη πιά όψις τής Αθήνας, μέ τόν Ίλιοό, τόν ναό τοϋ Ολυμπίου Διός, τήν 'Α
κρόπολη καί τόν Λυκαβηττό. (Dodwell - Γεν άδειος Βιβλιοθήκη).
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ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΜΙΑ 
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ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Θ. ΒΕΝΑΡΑΟΣ Ληστε ί ες .  Τραυματι
σμοί. 'Αρπαγαί χρημα
τοκιβωτίων. Διαρρήξεις. 

Κλοπαί  κ. α.

Α. ΒΕΝΑΡΔΟΥ

Ε Ξ  Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Σ  
Σ ΠΕ Ι Ρ Α Σ  
Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ω Ν  
Κ Α Κ Ω Π Ο Ι Ω Ν

Λ/Τ ΕΤΑ τήν Ιξιχνίασιν τής λη- 
στείας τού έπί τής δδού Μετσό

βου Φαρμακείου καί τή σύλληψι τού 
έπικινδύνου κακοποιού νεαρού Άλε- 
ξανδροποΰλου, ή Γενική ’Ασφάλεια 
’Αθηνών έπέτυχε τις ήμερες αύτές 
ένα πραγματικό άθλο. Άπεκάλυψε 
καί έξήρθρωσε μεγάλη καί λίαν έπι- 
κίνδυνη σπείρα ληστών, οί όποιοι μέ 
«άρχηγό» τους τόν Θεόδωρο Χρ. Βε- 
νάρδο έτών 25, ναυτικό κάτοικον ’Α
θηνών, Σεμέλης 25, είχαν διαπράξει 
σοβαρότατα έγκλήματα, πού άνησύ- 
χησαν τούς φιλήσυχους πολίτες καί έ- 
κινητοποίησαν τις καταδιωκτικές άρ- 
χές. Τό έγκληματικό «πάνθεο» τού 
Βενάρδου καί τής «παρέας» του εί
ναι πραγματικά έκπληκτικό καί ά- 
συνήθ.στο στα Ελληνικά έγκληματο- 
λογικά χρονικά. Σχετικώς τήν 31.1. 
1974 εις τό γραφεΐον τού Διοικητοΰ 
Γεν. ’Ασφαλείας ’Αθηνών κ. Καρού- 
ζου έγινε σχετική άνακοίνωισις, πα
ρουσία τού ’Αρχηγού A il .  κ. Μιχελή, 
τού Δ) ντού ’Αστυνομίας, Αθηνών κ. 
Λάμπρου, τού Τποδιοικητού ’Ασφα
λείας κ. Γιαννημάρα, τού Προϊστα
μένου τής Τπηρεσίας Διώξε ως Κοι
νού ’Εγκλήματο; κ. Καριώτη καί τού 
’Αστυνόμου κ. Δρανά.

Προηγουμένως δ κ. ’Αρχηγός τής 
’Αστυνομίας συνεχάρη τόν Διοικητήν 
’Ασφαλείας καί τούς συνεργάτας του, 
οί όποιοι έθεσαν τέρμα εις τήν κα
κοποιόν δράσιν ένός άδιστάκτου έγ- 
κληματίου, ό όποιος άσφαλώς θά συ
νέχιζε έάν δέν συνελαμβάνετο. Μετά 
τόν κ. ’Αρχηγόν ώμίλησεν δ Δ/ντής 
’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Λάμπρου, δ 
όποιος έπεσήμανεν ιδιαιτέρως τόν ρό
λον τής Γ εν.’Ασφαλείας είςτήνπρό- 
ληψιν καί καταστολήν τών έγκλημά- 
των, πράγμα τό όποιον έπιβεβαιώνει 
καί ή άσήμαντος έγκληματικότης, 
εις τήν περιοχήν ΙΙρωτευοΰσης. Ή  
άνακοίνωσις τής Γενικής ’Ασφαλείας 
’Αθηνών καί αί δοθεΐσαι πρός τούς 
δημοσιογράφους σχετικαί άπαντή- 
σεις έχουν ώς κάτωθι:

«Ή Γενική Ασφάλεια Αθηνών είιρί- 
σκεται είς τήν εύχάριστον θέσιν νά 
πληροφορήση δΓ Υμών τήν κοινήν γνώ
μην, ότι έπέτυχε τήν σύλληψιν τού δρά
στου τής διαπραχθείσης τάς πρωινός 
ώρας τής 16.11.73 ένοπλου ληστείας 
είς βάρος τοϋ έπί τής όδοϋ Προτίνου 
(περιοχής Χίλτον) Υποκαταστήματος 
τής Εθνικής ΤραπέΖης, καθ’ ήν άφηρέ- 
θη τό χρηματικόν ποσόν τών 2.375.000 
δραχμών, ώς καί τήν πλήρη διαλεύκαν- 
σιν τής ύποθέσεως.

Οΰτος είναι ό ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΝΑΡ-
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'ΊΡ  ΏΡΑ πού 6 μεγάλος Θεός 
τής Ελλάδος χάρισε για 

άλλη μιά φορά απλόχερα τήν 
εύλογία του, ώστε οί κρουνοί 
τοΰ «μαύρου χρυσού» νά άνα- 
βλύσουν σέ λίγο έκεϊ στά κατα
γάλανα νερά τοΰ βορείου Αι
γαίου, ή έπικαιρότητα φέρνει 
καθημερινά σχεδόν τή θύμησή 
μας στο παραδεισένιο νησί τής 
Θάσου καί στην δμορφη πρω
τεύουσα τής περιοχής, τή «γα
λάζια πολιτεία» τοΰ βορρά, τήν 
Καβάλλα. 'Ύστερα άπό τή Δρά
μα ή σπουδαιότερη πολιτεία 
πού συναντά κανείς στβ δρόμο 
του είναι ήΚαβάλλα. Πριν φθά- 
σουμε στή σύγχρονη πιά τώρα 
μεγαλούπολη είναι άδύνατο νά 
μή έντυπωσιασθοΰμε, άπό τό 
Οργιαστικό πράσινο καί τόν 
πλούτο τού κάμπου.

’Άφθονα σιτάρια, αμπέλια 
καί άπέραντες φυτείες καπνού. 
'Όσο διαρκεΐ τό ταξείδι σου κα
μαρώνεις αληθινά τήν άγάπη 
των άνθρώπων αυτού τού τό
που στά χρυσοκίτρινα βλαστά
ρια τού καπνού, πού άποτελούν 
χωρίς άλλο εύλογία θεού. Άπό 
χέρια έργατικά είναι γεμάτα 
τά χωριά, πού μαζεύουν τά 
φύλλα, τ’ άρμαθ.άζουν καί τά 
ξεραίνουν στόν ήλιο, δσο νά πε- 
ράση δ έμπορος νά γεμίσουν 
χρήματα, νά προκόψουν. Νέοι 
καί γέροι, νοικοκυρές καί κο
ρίτσια καί τά παιδιά άκόμη, δ-

λοι δουλεύουν. Δουλεύουν άστα- 
μάτητα, τραγουδώντας αύτό τό 
ξέφρενο πανηγύρι τής σοδειάς. 
Κοντά στους καλοκάγαθους ά- 
γρότες συναντάς έδώ καί έκεΐ 
κοπάδια βουβάλια ν’ άργοσα- 
λεύουν στή χλόη, πλούτος καί 
τούτα γιά τήν περιοχή καί γιά 
όλόκληρη τή Μακεδονία.

Μιά συστάδα πανύψηλες λεύ
κες, πού σέ άκολουθοΰν ύπομο- 
νητικά στό δρόμο σας σέ όδη- 
γοΰν στήν Καβάλλα. Λείψανα 
πανάρχαια πείθουν, πώς στό 
χώρο πού κατέχει ή σημερινή 
πολιτεία βρισκόταν ή άρχαία 
Νεάπολη, έπίνειο των Φιλίπ
πων, τής μετέπειτα Χριατουπό- 
λεως τών Βυζαντινών, Γιά τ’ 
δναμά της δέν υπάρχει δμοφω- 
νία, πολλοί υποστηρίζουν πώς 
ώνομάσθηκε Καβάλλα άπό τούς 
Γενουάτες, πού είχαν έγκα- 
τασταθή έδώ πριν άπό τήν 
Τουρκοκρατία. Σύμφωνα μέ αυ
τή τήν άποψη, ή όνομαισία της 
ανάγεται στή λέξη cavallo, πού 
σημαίνει άλογο. ’Άλλοι λένε 
καί φαίνεται νά έχουν δίκηο, 
πώς οί κάτοικοι τής άρχαίας 
πόλεως Σκαβάλλας, πού μετοί
κησαν έδώ, έδωσαν στή νέα 
τους πατρίδα παρεφθαρμένο τό 
δναμα τής παλαιάς. Ή  Καβάλ
λα άκολούθησε, δέ μπορούσε 
άλλωστε νά γίνη διαφορετικά, 
τήν τραγική μοίρα τής, υπόλοι
πης Μακεδονίας. Τό 1380 στά 
χρόνια τοΰ Σουλτάνου Μουράτ

τοΰ Α ', τήν πάτησε ό Τούρκος 
κατακτητής. ΤΗταν τότε μιά 
άσήμαντη κωμόπολη, χτισμένη 
στό τμήμα πού τώρα περιβάλ
λουν τά γκρεμισμένα τείχη. Ό  
λίγος πληθυσμός της μειωνό
ταν διαρκώς καί άπό τις συ
χνές έπιδραμές καί άπό τήν 
προσπάθεια τών Τούρκων νά 
έξισλαμίσουν τό έλληνικό στοι
χείο. “Οσες βυζαντινές έκκλη- 
σίες υπήρχαν έγιναν τζαμιά. 
Μία μόνο, τής Παναγίας, άφέ- 
θηκε στή λατρεία τών ραγιά
δων. "Ομως οί διώξεις, ή στυ
γνή δουλεία καί ή δυστυχία, 
πού μάστιζαν τούς λίγους "Ελ
ληνες δέ στάθηκαν ικανά νά 
τούς αλλάξουν τήν πίστη καί νά 
τούς άλλοιώσουν τήν έλληνική 
συνείδηση.

Αίγο μετά τήν ’Εθνική Πα
λιγγενεσία καί κυρίως άπό τό 
1830 ή Καβάλλα, χάρις στό έλ
ληνικό δαιμόνιο, άρχισε νά ση- 
μειώνη μία αλματώδη γιά τήν 
έποχή άνάπτυξη. Καί δσο ή πό
λη γιγαντωνόταν προέκυπτε 
συνεχώς καί πιό έπιτακτική ή 
άνάγκη έπεκτάσεώς της έξω 
άπό τό παλιό φρούριο. Τούτο 
δέν έβλεπαν μέ καλό μάτι οί 
Τούρκοι, γιατί έφοβούντο οικο
νομική υπεροχή τών Ελλήνων. 
Αργότερα δμως, τό 1864, μέ 
έπέμβαση τοΰ Πατριάρχη, δό
θηκε ή σουλτανική άδεια, δχι 
μόνο γιά έπέκταση, μά καί γιά 
τήν ίδρυση τής δεύτερης Χρι-
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στιανικής ’Εκκλησίας τού Α
γίου Ίωάννου.

"Οσο κράτησε ή Τουρκική 
κατοχή οί κάτοικοι διέψεξαν 
δύο φορές τόν κίνδυνο των μα
ζικών σφαγών άπό τούς ’Οθω
μανούς. Μία φορά τό 1877 μέ 
τήν κήρυξη τοΰ Ρωσοτουρκικοΰ 
πολέμου καί μία άλλη κατά τήν 
περίοδο άνακηρύξεως τοΰ τουρ
κικού Συντ)τος. Στους Μακε
δονικούς άγώνες μετά τδ 1903 
οί Καβαλλιώτες βοήθησαν δσο 
δλίγοι στόν άντικομιτατικό 
άγώνα τής Μακεδονίας. Δυστυ
χώς δμως γνώρισαν καί αυτοί 
τή βαρβαρότητα τών βορείων 
γειτόνων μας. Ό  Βούλγαρος 
πέρασε πολλές φορές άπό τήν 
Καβάλλα καί κάθε φορά έφευγε 
περισσότερο άνήμερος, πιβ αί- 
αοσταγής άπό τήν προηγουμέ- 
νη. Τό 1912 οί Βούλγαροι πή
ραν καί κράτησαν τήν Καβάλ
λα ώς τό επόμενο χρόνο, δταν ό 
έλληνικός στρατός τούς άνάγ- 
κααε νά τήν έγκαταλείψουν δ- 
ριστικά. Φεύγοντας δμως καί 
μή μπορώντας νά άνεχθούν τήν 
έντροπή τής ήττας, κύταξαν νά 
σωριάσουν σέ έρείπια, δ,τι είχαν 
άφήσει δρθιο άπό τήν προηγού
μενη παραμονή τους σςήν πό
λη. Βουλγαρική κατοχή, ευτυ
χώς λιγόχρονη, γνώρισαν οί 
Καβαλλιώτες καί στους δύο με- 
τέπειτα παγκοσμίους πολέμους. 
Ή  κατάρα ξανάπεσε στά βα
σανισμένα κορμιά τους. Καί

πάλι οί Βούλγαροι σκότωσαν, 
έκαψαν, έξώρισαν. Γιά άλλη δ
μως μιά φορά φάνηκε καί έδώ 
ή δύναμη τής ράτσας. Μέσα 
άπό τις στάχτες δρθώνονται πε
ρήφανοι δουλευτάδες, χτίζουν 
άπό τήν άρχή, δημιουργούν, 
προοδεύουν. Βήμα πρός βήμα 
κερδίζουν τή ζωή. ’Ορθώνουν 
σύγχρονα καπνεργοστάσια, μον
τέρνα ξενοδοχεία, στρώνουν 
δρόμους. Χάρις στήν πίστη τους 
στήν προκοπή τού τόπου, ή Κατ 
βάλλα είναι πλέον ένα άπό τά 
μεγαλύτερα βιομηχανικά, γεωρ
γικά, άλλά καί τουριστικά κέν
τρα τής Χώοας. Καθώς είναι 
Αμφιθεατρικά χτισμένη, μέ τήν 
δλοκάθαρη θάλασσα, τά όνομα- 
στά ψάρια της, τά έξοχικά καί 
τά έντυπωσιακά μνημεία τοΰ 
παρελθόντος της, Αποτελεί του
ριστικό κέντρο πρώτης γραμ
μής, γιά έκείνους πού έπιζη- 
τοΟν τήν ξεκούραση μαζύ μέ 
τήν καλοπέραση καί τις σύγ
χρονες άνέσεις.

"Αν έχουμε λίγο χρόνο, άξί- 
ζει ένας περίπατος στις γραφι
κές άνηφοριές τής πόλεως. Κά
που θά συναντήσουμε τό σπίτι 
τού Μωχάμετ ”Αλυ ίδρυτοΰ τής 
Αιγυπτιακής Δυναστείας, τά 
τείχη τού κάστρου καί τό περί
φημο Ίμαρέτ, δπου κάθε μέ
ρα οί φτωχοί έπαιρναν, μέ έντο- 
λή τού "Αλυ, τό Απαραίτητο 
γιά τή συντήρησή τους πιλάφι. 
Στήν ίδια περιοχή εύρίσκεται

καί ή άξιόλογη έκκλησία τής 
Παρθένου, ένώ στό ψηλότερο 
σημείο τής Καβάλλας μαζύ μέ 
τήν υπέροχη θέα τής πόλεως 
καί τού λιμένος μπορούμε νά 
γνωρίσουμε καί τήν ένδιαφέ- 
ρουσα έκκλησία τού 'Αγίου 
Σύλλα.

Μέσα στήν Καβάλλα δέν πρέ
πει νά παραλείψουμε μιά έπί- 
σκεψη στό Μουσείο πού συγκεν
τρώνει σημαντικά ευρήματα 
άπό δλάκληρη τήν Ανατολική 
Μακεδονία καί Θράκη, πλήν 
τής Θάσου καί τής Σαμοθρά
κης, πού έχουν δικά τους Μου
σεία. Ξεχωρίζουν οί συλλογές 
κοσμημάτων, πήλινων ειδωλί
ων καί άγγείων, άπό τά όποια 
τά περισσότερα είναι προϊστορι
κά. "Αν ρωτήσετε γιά έξοχές 
είναι κάτι πού σπάνια συναντά 
κανείς τόσο πλούσια σέ άλλες 
περιοχές τής Ελλάδος. Οί πα
ραλίες ιδίως τής Καβάλλας δ- 
πως ή Καλαμίτσα, τό Παλιό, ή 
Ήρακλείτσα καί πιό μακρυά ή 
Νέα Πέραμος Αποτελούν θέρε
τρα, μέ τις Απέραντες άμμου- 
διές, τήν κατακάθαρη θάλασσα, 
τό φρέσκο ψάρι καί τό γλυκό 
μακεδονίτικο κρασί.

ΣΑΡ. Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Τπαστυνόμος A '

Τής Ένώοεως Ελλήνων 
Συγγραφέων καί Δημο

σιογράφων Τουρισμού



ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Προσφορά των « ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  Χ ρ ο ν ι κ ώ ν »  
Πρός  τούς  Αγαπητούς  ά ν α γ ν ώ σ τ α ς  των

’Επάνω: Maiftrjml τής ’Αστυνομικής Σχο
λής Κέρκυρας τό Ιτος 1937 κατά μίαν Ικ- 
δραμήν των είς τό Άχίλλειον. Δεξιά: *0 
Άστυν. Δ/ντής κ. Ή . Χαϊδεμένος συγκρο
τείται ύπό άστυφυλάκων μετά τόν τραυμα
τισμόν του κατά τήν διάλυσιν άναρχικής 
παρανόμου συγκεντρώσεως, παρά τήν πλα
τείαν Κλαυθμώνος. (Εύγενής προσφορά 
τοΰ έ.ά. ’Αστυνόμου κ. Νικ. Χειλά). ’Απέ
ναντι έπάνω: Μέτρα τάξεως τής ’Αστυνο
μίας ’Αθηνών, κατά τήν έπίσκεψιν τοϋ 
στρατηγού Γρίβα είς ’Αθήνας τό Ιτος 1959. 
’Απέναντι κάτω: Χαρακτηριστικόν στιγμιό- 
τυπον άπό τήν έπίσκεψιν τού στρατηγού 

είς τάς Άστυναμικάς Σχολάς έπ’ 
ευκαιρίφ τού Πάσχα.
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Επάνω: "Ασκησις Αστυφυλάκων εις τήν χρήσιν βαρέων δπλων τβ έτος 1948. Κάτω: Στιγμιό- 
τυπον άπό τήν άσκησιν τής' Τεθωρακισμένης "Γλης Εφόδου τής ’Αστυνομίας Πόλεων εις Γαλά
τσι τό αυτό ώς άνω Ιτος. Διακρίνονται εις τήν πρώτην σειράν ό Υπουργός Δηιμ. Τάξεως Ζέρ- 
βας, δ ’Αρχηγός A JI. Σπύρου Ί.» δ Δ/ντής ’Ασφαλείας Ρακιντζής, δ Δ/ντής τής "Γλης κ. Γεωρ- 

γακόπουλος καί 0 Άστυν. Δ/ντής κ. Ή . Χαϊδεμένος.



Ό  «Πατήρ τής Νίκης» Ούίνστων Τσώρτσιλ, μετά τήν έπι στροφήν του έκ τής Διασκέψεως τής 
Γιάλτας, συνηντήθη μετά τοΰ Άναβασιλέ ως - Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Είς τήν φωτογρα
φίαν μας κατά τήν στιγμήν τής μεταβάαεως είς τά Παλαιά ’Ανάκτορα δπόθεν δ Τσώρτσιλ 
(ομίλησε πρδς τδν έλληνικδν λαόν. 'Ορθιος όπισθεν δ προϊστάμενος τής ’Ασφαλείας τού Άντιβασι- 
λέως Αστυνόμος Διονύσιος Τζΐνος. (Εύγενής προσφορά τού άδελφσΰ τοΰ άειμνήστου Δ) ντού κ.

Τζίνου Ή ρ .) .
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ TOY 
S. HALMAN

M l  Λ B O M B A
Σ Τ Ο Ν

L I TAN σχεδόν βέβαιος. Τό άεροπλάνο 
·* ·* θά τιναζόταν στόν αέρα μέ τούς ένε- 
νήντα έπιβάτες του. Τό πρόβλημα είναι 
δν θά προλάβαινε νά σταματήση τήν κα
ταστροφή. Διαφορετικά, θά έβρισκε κι αυ
τός τόν θάνατο μαζί μέ τούς άλλους έπιβά
τες. Αύτή θά ήταν ή τελευταία μέρα τής 
ζωής του!

Δέν Οπήρχε κανένας κανόνας πού νά σώ- 
ζη τούς μυστικούς πράκτορες άπό τήν κοι
νή μοίρα τών έπιβατών. Περισσότερο 8μως 
δ Στήβ νοιαζόταν γιά τή ζωή τών άλλων, 
δχι γιά τή δική του. θά ήθελε πολύ νά 
μπορούσε νά τούς π ή :

«’Αλλάξτε δρομολόγιο! Μ’ αύτό μπορεί 
νά μή φτάσετε ποτέ στόν προορισμό σας!».

Δέν μπορούσε δμως νά τό κάνη. Δέν εί
χε παρά μόνον υποψίες. Ή ταν κάτι σάν 
διαίσθησι, τίποτα περισσότερο. Ί'πήρχαν 
μόνο μερικά ανησυχητικά σημεία: Ή  γιορ
τή τού Γκιπούρ, πού έφερνε κατά κοπάδια 
στή Μέση ’Ανατολή τούς θεοαεβούμενους 
άνθρώπους τής φυλής τού ’Ιούδα. Υπήρ
χε άκόμη έκείνος δ άμίλητος έπιβάτης μέ 
τήν έγκληματική φυσιογνωμία πού περνού
σε μόλις τώρα άπό τήν άκτινοακόπησι στην 
πύλη.

Καί τό χειρότερο— ήταν αύτό τό σφρα
γισμένο φέρετρο πού φόρτωσε μιά νεαρή 
κυρία όνόματι Σαρίν, μιά Μουσουλμάνα.

—Είναι δ μακαρίτης δ άντρας μου, τού 
είχε πή μέ δάκρυα στά μάτια.

— Πέρασε άπό τόν έλεγχο;
—Φυσικά.
—Τό άνοιξαν;
—Μά τί λέτε! "Ετσι άνοίγουν ένα φέ

ρετρο;
Δέ τό είχαν άνοίξει λοιπόν. Ή  χήρα 

•—δν ήταν χήρα!— είχε πή δτι δ άνδρας 
της είχε πεθάνει πριν άπό πολλές μέρες 
καί οί γιατροί έλεγαν δτι τό φέρετρο δέν 
έπρεπε νά άνοιχτή.

Στήν άκτινοακόπησι φάνηκε πραγματι
κά, ένας άνθρώπινος σκελετός. Οί ύπάλ- 
ληλοι τού αεροδρομίου δέν μπορούσαν νά 
κάνουν τίποτε άλλο. Είχαν τήν άπόδειξι

Α Ε Ρ Α

δτι τό φέρετρο περιείχε τούλάχιστον ένα 
σκελετό. ’Αλλά δέν είχαν τήν βεβαιότητα 
δτι δέν περιείχε καί τίποτε ά λλ ο ...

Λ ΝΕΒΑΙΝΑΝ τώρα τή σκάλα ένας - έ- 
· '*  νας κοατώντας δ καθένας άπό ένα 
βαλιτσάκι μέ λίγα κιλά ρούχα καί προσω
πικά είδη, δλα άκτινογραφημένα, περα
σμένα άπό διπλό έλεγχο.

Ή  χήρα Σαρίν κάθηαε στήν πρώτη σει
ρά. Ό  άμίλητος έπιβάτης, πού τόν έλεγαν 
Σκράλ (δ Στίβ έρριξε μιά κλεφτή ματιά 
στό διαβατήριό του) κάθησε τρεις σειρές 
πίσω άπό τόν Στήβ. Οί κινητήρες άρχισαν 
νά δουλεύουν. Σέ λίγα λεπτά θά δινόταν 
τό σύνθημα γιά τήν άναχώρηση.

Ό  Στήβ χάί'δεψε τό περίστροφό του στήν 
τσέπη καί άρχισε νά άναζητή ύποπτα ση
μάδια στά πρόσωπα των άλλων έπιβατών.

«Διάβολε!» σκέφτηκε. «Στό τέλος θά 
θεωρήσουν έμένα ύποπτο».

'Η άλήθεια είναι δτι αυτός δ Σκράλ εί- 
σε άρχίσει νά τόν κοαάζη έπίμονα. . .

Λίγα λεπτά άργότερα, τό έδαφος φαινό
ταν μακρυά, κάτω άπό τά-πόδια τους νά 
τρέχη άργά πρός τά πίσω καθώς τό γι- 
γάντιο πουλί κέρδιζε ύψος.

— Πηγαίνετε καί σείς γιά τά Γκιπούρ;
—Πώς;
Ή  διπλανή του, μιά ήλικιωμένη κυρία 

μέ στρογγυλά γυαλάκια, είχε δρεξι γιά 
συζήτησι.

Ναι, είπε άδιάφορα.
— "Εχετε νηστέψει;
— Ναί, είκοσι μέρες.
—Μ ά.. .  δέν χρειάζεται τόσο πολύ.
— Ή , άπάντηαε δ Στήβ αέ κάποια ά- 

μηχανία, έγώ είιται τού παλιού καιρού!
—Μέ συγχωρείτε, είστε τής δική μας 

θρησκείας;
— 'Ορίστε μας! Τώρα μέ ύποψιάζεται κι 

αύτή!».
Είχε άγανακτήσει μέ τόν έαυτό του. Δέν 

έπρεπε νά προδοθή. ’Αλλά ή άμηχανία του 
τού είχε φέρει μιά πρωτοφανή νευρικότη
τα. Ό  άνθρωπος πού ήταν ύπεύθυνος γιά

τήν άσφάλεια τού άεροπλάνου, δέν είχε δ 
ίδιος τήν ψυχραιμία πού χειαζόταν γιά  νά 
μή προδόαη τόν ρόλο του.

—Μέ συγνωρεΐτε, έκοψε τήν συνεπιβά- 
τιδά του, δέν μπορώ νά μιλώ δταν ταξι
δεύω . . .

Στό τέλος τού διαδρόμου σκόνταψε πάνω 
στό Σκράλ.

Καί σείς γιά τό Γκιπούρ;
— Πώς;
"Ολοι τόν ρωτούσαν τί ρόλο έπαιζε.
—Ναί.
— ’Εγώ είμαι έμπορος.
—Τί πουλάτε;
—Κυνηγετικά δπλα.
Ό  Στήβ ένοιωσε νά τόν κυριεύη ένα συ

ναίσθημα άνυπομονησίας. Μπροστά του εί
χε ένα κάθαρμα, τό ήξερε καλά. ”Αν ήταν 
νά πεθάνουν μαζύ, θά ήθελε τουλάχιστον 
νά τού σπάση τά μούτρα προηγουμένως!

— Ε λπίζω  νά μήν έχετε φορτώσει καί 
στό άεροπλάνο τέτοια έπλα. ..

—Γιά δνομα τού θεού!
Γέλασε ειρωνικά.
—Φοβάστε τις έκρήξεις; Καί τις άερο- 

πειρατεΐες, έ;
—Ναί.
— Έ γώ  δχι.
— Γ ι α τ ί ;
— "Αν είναι μοιραίο...
Ό  Σκράλ κοίταξε τόν Στήβ αινιγματι

κά.
’Από μπροστά άκούστηκε ένα γοερό κλά

μα. "Ολοι γύρισαν νά δουν. Μερικοί άνα- 
σηκώθηκαν στις θέσεις τους μέ ανησυχία. 
Δύο αεροπλάνα μέ προσκυνητές είχαν άνα- 
τιναχτή έκείνη τήν έβδομάδα.

— Πάω νά δώ τί έχει, μουρμούρισε δ 
Στήβ.

— Καλώσύνη σας, έκανε δ Σκράλ, καί 
χαμογέλασε πάλι.

Κατευθύνθηκε πρός τις τουαλέτες. Ό  
Στήβ προχώρησε έμπρός. ’Αλλά ήταν δ μό
νος πού δέν Ινδιααερόταν πραγματικά γιά 
τά δάκρυα τής Σαρίν. Κατάλαβε άμέσως τί 
σήμαιναν.

«’Αντιπερισπασμός», σκέφτηκε.
Ή  γυναίκα ήθελε νά τραβήξη τήν προ

σοχή τού κόσμου. ’Αλλά τήν ώρα πού έ
βγαινε, πάντα χαμογελαστός, δ Σκράλ άπό 
τίς τουαλέτες, έμπαινε δ Στήβ. Σχεδόν 
γρονθοκοπήθηκαν. Δέν έκρυβαν πιά δτι ή- 
ααν έχθροί.

Γ ρ ο  ΠΡΟΒΛΗΜΑ ήταν νά βρή πού είχε 
τοποθετηθή ή βόμβα. Έψαξε παντού. 

"Ανοιξε ντουλάπια, αναποδογύρισε καλά
θια, άδειασε καί τό καλάθι μέ τις πετσέ
τες-

Τελικά τή βρήκε!
Τό μηχάνημα ήταν τοποθετημένο μεγα- 

λοπρεπώς δίπλα στά πλαστικά κουτιά μέ 
τό σαπούνι. "Εμοιαζε κι αύτό μέ κλειστό 
ποτήρι. Δύσκολα κινούσε τήν προσοχή.

'Ο Στήβ τό πλησίασε στό αύτί του καί 
δκουσε τόν χαρακτηριστικό βόμβο.

—Τή στιγμή αύτή βρισκόμαστε σέ ύψος 
30 χιλιάδων ποδών, έλεγε τό μεγάφωνο. 
Ό  καιρός είναι θαυμάσιος, καί δ πιλότος 
σας Τζώρτζ Ρόμπσον σάς εύχεται ένα πολύ 
εύχάριστο τα ξ ίδ ι...

«Μέ τέτοιο καιρό δ θάνατος είναι σω
στή τραγωδία»’, σκεφτόταν δ Στήβ.

Δέν καταλάβαινε τόν ρόλο τής χήρας.

Ο



ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΖΩΗ

θά  πέθαινε κι αύτή; Τόση αύτοθυαία λ ο ι 
πόν είχαν τά μέλη τής Ά λ  ’Εφρίμ; Δέν 
Ιφτανε ένας;

«Τό φέρετρο!» σκέφτηκε ξαφνικά.
Ό  νους του φωτίστηκε. Φυσικά ή έκρη- 

κτική 8λη 8έν θά φαινόταν στό άκτινογρα- 
φικό μηχάνημα. . .

Πήγε κατ’ εύθεϊαν στήν καμπίνα τοΰ 
I πιλότου.

—Τζώρτζ, είπε, έκεϊνο τό φέρετρο...
—Ναί, τό φορτώσαμε τελευταίο, στήν 

άκρη τοΰ κιβωτίου τών άποσκευών.
— "Αν άνοίξης τά φλάπ. . .
— Ναί, μπορώ νά τό άδειάσω στό κενό, 

δπως είχαμε κανονίσει!
—ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ!
Είχαν σηκωθή οί τρίχες τοΰ κεφαλιοΰ 

τομ.
— Τώρα;

Τώρα.
'Ο πιλότος πάτησε τό κουμπί.
’Από 8ψος 30.000 ποδών, ένα φέρετρο 

αδειάστηκε τό κενό. "Επεφτε κάμποση ώ
ρα στριφογυρίζοντας. Ό  Στήβ πού κρατού
σε άκόμη τή βόμβα μέσα στήν τσέπη του 
γύρισε στήν καμπίνα τών έπιβατών. ’Από 
ένα παραθυράκι έβλεπε τό μακρόστενο κου
τί νά πέφτη στήν έρνιο.

"Επειτα, χαμηλά, σέ μεγάλη άπόστασι, 
φλόγες ξεπήδησαν μέσα άπά τήν άμμο. Ό  
Στήβ χαμογέλασε. Μέσα στό άεροπλάνο 
κανείς δέν είχε καταλάβει τίποτε. ΟΟτε δ 
Σκράλ. Οδτε ή Σαρίν.

Λ ΙΓΟ μετά τήν προσγείωσι, καθώς 
·* * περνοΟααν τίς χειροπέδες στά δύο 
μέλη τής Ά λ Έφρίμ, δ Στήβ έξηγοδσε 
στόν διευθυντή τής άσφαλείας τοΰ άερο- 
δρομίου:

— Δέν ήταν δύσκολο νά καταλάβω δτι τό 
κλάμα της ήταν άντιπερισπασμός. . .

— ’Αλλά τεχνητός.
— ’Ακριβώς. Οί δράστες ήθελαν ακρι

βώς νά σκεφτώ δτι ήταν άντιπερισπασμός. 
Γιά νά τρέξω στή βόμβα.

— Πού ήταν καί αύτή άντιπερισπασμός.
—,Ναί.
-—Πώς τό κατάλαβες;
— Δέν μπορούσε νά έξηγηθή τό φέρετρο. 

Υπήρχαν πολλά έρωτηματικά. Ή  Σαρίν 
δήλωσε δτι δ άνδρας της είχε πεθάνει πρίν 
άπό έξη μέρες. Δέν έπρεπε, λέει, νά α
νοίξουμε τό φέρετρο. Ή  άκτινογραφία έ
δειξε ένα σκελετό καί τίποτε άλλο. Ούτε 
κουμπιά, οδτε ζώ νη ... Ό  σκελετός λοι
πόν δέν άνήκε πράγματι σέ νεκρό. Μπο
ρεί νά ήταν άπό βινύλιο. Καί ή ώρολογια- 
κή βόμβα ήταν άσφαλής μέσα στόν κρανίο, ■ 
πού είναι άδιαπέραστο άπό τίς άκτίνες 
X. . .

— Στήβ, είναι άπίθανο!
— "Ετσι κατάλαβα δτι ή βόμβα τής του

αλέτας δέν ήταν παρά ένα πιχνιδάκι. Ό  
Σκράλ είχε πή δτι ήταν δπλοπώλης ενώ 
ύποπτευόταν ιήν ιδιότητά του.

— "Ηθελε νά τραβήξη τήν προσοχή σου 
στή βόμβα.

— ’Ακριβώς. Στήν ψεύτικη βόμβα.
"Εβγαλε τό πλαστικό άντικείμενο άπό 

τήν τσέπη του.
-—Δέν τήν άνοιξα άκόμη, είπε. "Ακου! 

Δουλεύει. . .
Τήν κοίταξαν στό φώς τοΰ  ήλιου. "Ενα 

μικρό έλατήριο ξεκουρδιζόταν άργά, μόνο 
του, άσκοπα, μέσα στό κουτί.

Δ ΥΣΚΟΛΗ ή νυχτερινή βάρδια καί 
μάλιστα όταν είναι 22.00 — 02.00, 

καί Σαββατόβραδο! Γιατί σάν άνθρω
πος, θά πας κάπου νά καθήσης, νά δια- 
σκεδάσης, νά Εεακάσης. Νά πιής καί νά 
Εεχάσης, νά πιής καί νά θυμηθής. Βλέ
πεις τούς άλλους νά διασκεδάζουν, καί 
σύ Οργώνεις τά πεζοδρόμια, βαδίΖεις 
άσταμάτητα τέσσερες ώρες μέσα στήν 
νύχτα. Κάπως σέ στενοχωρεϊ. Γιά τόν 
άστυφύλακα όμως Κώστα Κωνσταντίνου, 
αύτά δέν έχουν καμαιά σημασία, «είναι 
όλα μέ τήν σειρά», λέει, καί μέ άργά 
βήμα μέσα στό μισοσκόταδο, ρίχνει τις 
σπινθηροβόλες ματιές του σ’ όλο τό μή
κος καί τό πλάτος τοΟ δρόμου.

^  ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ κοντοστέκεται, άκούει 
^  άπ' τό διπλανό στενό μουσική πού 

χαλάει τήν γλυκειά σιγαλιά τής βαρειάς 
συννεφιασμένης νύχτας. Ή άρτίστα έ
χει τεντώσει τίς φωνητικές της χορδές 
μπροστά στό μικρόφωνο, καί ό μετα
σχηματιστής κάνει τήν φωνή της πιό 
γλυκειά καί πιό δυνατή, γιά νά φτάση 
στήν τελευταία γωνιά τοϋ κέντρου, άλ- 
λά καί έκτός αύτοϋ. Ό  Κωνσταντίνου 
τήν άκούει, τοϋ άρέσει καί έπαναλαμ- 
βάνει καί αύτός. « Έτσι είν' ή Ζωή καί 
πώς νά τήν άλλάξης, άλλοι κλαίνε καί 
άλλοι γελάνε δηλαδή. . .». Όμως, πρέ
πει νά προχωρήση, νά φτάση στό σημείο 
συναντήσεως μέ τόν ΆΕ)κό. Ή ώρα 
περνάει. Καί έπαναλαμβάνοντας τόν ί
διο ρυθμικό σκοπό σιγανά, μέσα του, 
προχωρεί πάλι άργά - άργά, πάντα μέ 
καρφωμένο τό μάτι στό βάθος τοϋ δρό
μου.

Μέ σύντροφο τό ρολόι του, πού συμ
βουλεύεται κάθε τόσο, άδιαφορεϊ γιά 
τίς πρώτες χοντρές σταγόνες τής βρο
χής καί τό κρύο.

LI ΒΡΟΧΗ όμως δυναμώνει, γίνεται 
πιό όπειλητική. Τόν ύποχρεώνει 

νά προφυλαιχτή κάτω άπό τό ύπόστεγο 
τής πόρτας μιάς πολυκατοικίας. Τόν έ- 
νοχλοΰν όμως κάτι φωνές πού μόλις 
άπό τόν θόρυβο τής νυχτερινής βροχής 
άρχίΖει νά ΕειχωρίΖη. Κράμα κλάματος 
καί γέλιου! Τί νά συμβαίνη άραγε; Έρ· 
ριΕε μιά έρευνητική ματιά μέσα, καί άπό 
τό χαμηλόφως ιμιάς λάμπας διακρίνει. 
Μέ έκπληΕι, βλέπει ένα φέρετρο δίπλα 
στις σκάλες. Θά πρόκειτοι, είπε μέσα 
του, γιά κηδεία. Πόσο άλήθεια δύσκολο 
νά χάνη κανείς προσφιλές του πρόσω
πο! Όποια ή όδύνη τών συγγενών!

^ ^ Μ Ω Σ , τά γέλια τί δουλειά έχουν 
σέ κηδεία; Μήπως δέν άκουσε 

καλά; Μήπως τοϋ φάνηκαν οί γοερές 
κραυγές τής οδύνης καί τής θλίψεως 
γιά γέλιο; Δέν είναι δυνατόν! Προσπα
θεί νά Εανοδή καλά τί άκριβώς γίνεται,

τί άλλο ύπάρχει. Βλέπει λουλούδια πλε
γμένα σέ στεφάνια νά στέκουν ορθά καί 
βουβά σά νά παίρνουν μέρος σ’ αύτήν 
τήν θλιβερή άτμόσφαιρα. Βλέπει κορ- 
δέλλες πού γράφουν μέ χρυσά γράμμα
τα τό όνομα τοϋ νεκροϋ. Καί καθώς 
είναι άνθρώπινο, εύαίσθητο καί συναι
σθηματικό όν, μεγάλη ταραχή έπεσε μέ
σα του απ' τήν θλιβερή εικόνα πού άν- 
τίκρυσαν τά μάτια του. Μά νά! φωνές 
χαράς καί άγαλλιάσεως, πού δείχνουν 
γλέντι καί χορό, κεντρίΖουν τ ’ αύτιά 
του! Μά τί συμβαίνει; Ερευνά καί πά
λι, μέ τά υάτια ορθάνοιχτα, μέ δέος, τό 
έσωτερικό τοϋ διαδρόμου τής πολυκα
τοικίας. Βλέπει πανέρια γεμάτα μέ 
μπομπονιέρες άσπρες σάν φορτωμέ
νους άπό νυφάδες τοϋ χιονιού θάμνους. 
Βλέπει τήν άντίθεσι τών σημοδιών χα
ράς καί θλίιμεως, κεφιού καί λύπης. Ά 
κούει τήν άντίθεσι τών άνθρωπίνων αι
σθημάτων, τραγούδι καί μοιρολόι, γάμος 
καί θάνατος!

— Ω, Θεέ μου, μονολογεί, καί στήν 
ίδια πολυκατοικία!

AM Ε ΒΑΡΕΙΑ τήν καρδιά άπ' τήν ά-
προσδάκητη εικόνα τής φοβερής 

νυχτερινής έκείνης στιγμής, ύπεχώρη- 
σε. Καί άκολουθώντας τό δρομολόγιό 
του μέ άργό βήμα, μέ σκέψεις πού τύ
λιγε ή άπορία, προχώρησε άρκετά, μή 
βλέποντος άλλο τίποτε, άπό τό μεγάλο 
βάρος τής καρδιάς του. Φτάνει σ' ένα 
σημείο ιπού τόν έκανε καί πάλι νά Ευ- 
πνήση μέσα του ή ταραχή, άλλά καί ή 
προσοχή νά άκούση τί συμβαίνει. Ακού
ει φωνές δυνατές άνδρός καί γυναικός 
σέ άσυνήθιστο τόνο. 'Ακούει βρισιές 
στό Εέσπασμα τοϋ θυμού. Άκούει μουγ- 
κρίσματα καί γογγυτά άπ' τής έκδική- 
σεως τά ραπίσματα.

Βλέποντας καί άκούοντας όλα αυτά, 
ό Κωνσταντίνου ταράχτηκε. Σφάλισε τά 
φλέβαρά του μέ άπόγνωσι καί τράβηξε 
τό δρόμο του, μή θέλοντας νά συναντή- 
ση τέτοιες άποκοτιές. Φθάνει στό ση
μείο τής συναντήσεως μέ τόν ΆΕ)κό, 
κοί άναφέρει.

Λ AM ΒΑΝΩ τήν τιμήν ν' άνοφέρω,
* *  ότι κατά τήν διάρκειαν τής ύπη- 

ρεσίας μου διεπίστωσα πώς τό πέρα
σμα τοϋ άνθρώπου άπ' τήν Ζωή κανένα 
δέν συγκινεϊ κοί ούτε έντύπωσι τούς κά
νει άν Ζή ή άν έχη άποθάνει. "Αλλοι 
γελούν, άλλοι κλαίνε, καί άλλοι ύποφέ- 
ρουν.

Ό  ΆΕ)κός έμεινε μ' άνοιχτό τό 
στόμα, μή μπορώντας νά καταλάβη τί έ
κρυβαν τά φιλοσοφημένα λόγια τοϋ ύ- 
φισταμένου του, πού είδε έκείνη τήν 
νύχτα καί τήν άλλη όψι τής Ζωής.

ΑΝΑΣΤ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  
ΆστυφύλαΕ
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ΔΟΣ τοϋ Χρήστου καί τήο Φωτει,νήσ, 
γεν. τό 1949 εις 'Αθήνας, ναυτικός, 
κάτοικος Αθηνών, όδός Σεμέλης όριθ. 
25.

'Εκ τής μέχρι τοΰδε διερευνήσεως 
τής δλης ύποθέσεως διεπιστώθη, δτι ό 
όνωτέρω έπεδίδετο εις διάπραΕιν ένό- 
πλων ληστειών.

Σημειωτέσν, ότι ή κατό τό όνωτέρω 
διαπραχθεϊσα ληστεία εις βάρος Τραπέ- 
2ης, ύφ' άς συνθήκας διετιρόχθη, χαρα
κτηρίζεται ώς μοναδική εις τά έλληνι
κά όστυνομικά χρονικά, λόγω τής ίδια- 
Ζούσης θραούτητος τοϋ δράστου καί 
τών μέτρων ατινα οΰτος έλαβε κατά 
τήν διάπραΕιν τοϋ έγ,κλήματος.

Ό  συλληφθείς δράστης δέν τυγχάνει 
σεοηιμααμένος κακοποιός, καί ούδέποτε 
κατά τό παρελθόν άπησχόλησε τάς ά- 
στυνομικάς Αρχάς.

Αί άνοκρίσεις συνεχίζονται διά τήν 
διαλεύκονσιν καί άλλων, έκτός τής ά- 
νωτέρω, ληστειών ή συναφών όδικημά- 
των.

ΕΡ Ω ΤΗ ΣΙΣ: Πώς έπετεύχθη ή σύλ- 
ληψις τοϋ δράστου;

ΑΠ ΑΝΤΗΣΙΣ: Ή διάπραΕις παρομοί
ων έγκλημάτων, άπό μασκοφόρων νεα
ρών ληστών, εύρισκαμένη έκτός τής 
έλληνικής πραγματικότητας, εϋλόγως 
άνησύχησε σοβαρώς τήν κοινήν γνώ
μην. Ή ευθύνη έν προκειμένω τής Γε
νικής Ασφαλείας ύπήρΕε τεραστία καί 
τό καθήκον της διά τήν διαλεύκασιν έ- 
Πίτακτικάν. Έκινηταποιήθη δραστηρίως ό 
μηχανισμός διώΕεως τοϋ κοινού έγκλή-

ιματος τής Γενικής Ασφαλείας καί ά- 
πεδύθη εις μεθοδικήν όκστρατείαν, τό 
μέν, καί κυρίως, πρός πρόληψιν παρο
μοίων έγκλημάτων, τό δέ πρός διολεύ- 
κανσιν τών κατά καιρούς διοπραχθέν- 
των, παρ' άγνώστων δραστών. Ούτως, έ- 
πεσημάνθη, βάσει τών έκ τής έπανεΕε- 
τάσεως τών περιπτώσεων τούτων προ- 
κυπτόντων στοιχείων, άριθμός ύπόπτων 
άτόμων νεαρός ήλικίος καί έκ τοϋ σκό
τους τών άνοΖητήσεων άνεφάνη ή ά- 
κτίς φωτός, ήτις ώδήγησεν είς τόν έν- 
τοπισμόν καί τήν σύλληψιν τοϋ δράστου. 
Μετά πολυήμερον παρακσλούθησιν κα- 
τελήφθη προβαίνων είς τήν άγοράν κυ
νηγετικού όπλου, τύπου καραμπίνας, έΕ 
όπλοπωλείου έπί τής όδοϋ Άριστείδου 
άντί 20.000 δραχμών.

Τό γεγονός τούτο καί τά έκ τής πα- 
ρακολουθήσεώς του προκύψαντα καί ά- 
ναλυθέντα έν τφ μετοΕύ στοιχεία έπε- 
βεβαίωσσν τάς ύποψίας περί αύτοϋ, όπό- 
τε συνελήφθη καί ώδηγήθη είς τήν Γε
νικήν Ασφάλειαν. Μετά άπό έντατικήν 
άνάκρισιν ώμολόγησε τήν διαπροχθεϊσαν 
ληστείαν».

"Ας δούμε δμως τήν έκπλητική, 
δπως προαναφέρουμε, γιά νεαρό κακο
ποιό «'δραστηριότητα».

α. Ληστεία τραπέζης.
ΠΠΗΝ 9,30' ΩΡΑΝ τής 16.11.73
·*■ έλήστευσε τό έπί της δδοΰ Πρα- 

τίνου καί Νηρηίδων υποκατάστημα 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά

δος. Ή  «έπιχείρησις» έκείνη τοΰ ά- 
πέδωσε τό ποσόν τών 2.375.000 δρχ.

"Οπως δ ίδιος ώμολόγησε προτίμη
σε τό έπΐ τής δδοΰ Πρατίνου καί Νη- 
ρηίδων ύποκατάστημα, έπειδή έμενε 
παλαιότερα έκεΐ καί έγνώρ.ζε καλά 
τήν περιοχή. Αυτό δμως δέν τό θεώ
ρησε άρκετό καί γιά νά είναι σίγου
ρος, δτι θά έπιτύχη πέρα ώς πέρα, 
έπισκέφθηκε τήν Τράπεζα γιά .νά 
κάνη τή σχετική άναγνώριση. Μελέ
τησε καί τήν παραμικρή λεπτομέρεια. 
Ποΰ εύρίσκονται οί υπάλληλοι καί δ 
διευθυντής, ώστε νά μπορή νά τούς 
έπιτηρή μέ τήν καραμπίνα του, πού 
θά άφήση τό αυτοκίνητο κ λ π .

Προηγουμένως έπρεπε νά έπιτύχη 
μιά κατάλληλη μεταμφίεση. Μέ τό 
άρρωστημένο μυαλό του σκέφθηκε, 
δτι μπορεί νά παραπλανήση τήν ά- 
στυνομία, ώστε νά πιίστευθή, δτι δ 
δράστης δέν είναι έντάπιος, άλλά ξέ
νος, άν μετειμφιέζετο σέ καθολικό ι
ερωμένο. ’Αγόρασε ένα πλατύγυρο κα- 
πέλλο, μαύρα γυαλιά καί ένα μαντή
λι τοΰ λαιμού. ’Αντί γιά ράσο χρησι
μοποίησε τή σκούρα καπαρτίνα του. 
Τού έλειπε δμως τό αύτσκίνητο, τό 
όποιον θά έπρεπε πρό πάσης άλλης 
ένεργείας νά έξασφαλίση.

Τήν νύχτα τής 15 πρός 16 Νοεμ
βρίου έπισκέπεται τό έπί τής δδοΰ 
Πατριάρχου ’Ιωακείμ 28 γκαράζ, 
προκ,ειμένου νά κλέψη αύτοκίνητο. 
Ό  νυκτοφύλακας κοιμάται. Ό  θρα
σύς έγκληματίας διαλέγει μιά τζάγ-
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&ις zb κοσμικόν κένίρον «SfCajapwoKa» 

σννεσϊίασις ζών νωα^^ήμων ζής
Τ Η Ν  22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1974 οί 
* αστυνομικοί υπάλληλοι τής Ύπο- 

διευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως Αθη
νών έπραγματοποίησαν αυνεστίοοιν εις 
τό γνωστόν Κέντρον «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ», 
τέρμα όδοϋ Πατησίων.

Τήν επιμέλειαν τής όργανώσεως τής 
ουνεστιάσεως άνέλαβε τό Γραφεϊον Δη
μοσίων Σχέσεων τής Ύποδ)νοεως Τρο
χαίας Κινήσεως ύπό τήν άμεσον παρα
κολούθησή καί ουμπαρόσταοιν τοϋ Δι- 
οικητοϋ αυτής κ. Αγγέλου Γ. Ντόντου.

Εις τήν συνεατίασιν προσήλθον 850 
άτομα. Παρέστησαν ό Αρχηγός τής Α
στυνομίας Πόλεων κ. Σπ. Μιχελής, ό 
προϊστάμενος τοϋ Μικτού Επιτελείου 
τού Υ.Δ.Τ. Άντ/γος κ. Βαρνάβας, ό 
Ύπαρχηγός τού Σώματος κ. Ί . Ζερβο- 
λέας, οί Διευθυνταί τής Αστυνομίας 
Αθηνών καί Πειραιώς κ. κ. Β. Λάμπρου 

καί Β. Τξαβέλλας, ό προϊστάμενος τής 
'Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών κ. 
Καψάσκης, ό έ.ά. Αρχηγός Α.Π. κ. Κα- 
ραμπέταος, οί διατελέσαντες Διοικηταί 
τής Τροχαίας Αθηνών, πολλοί δημοσιο
γράφοι καί άντιπροσωπεία έπιλέκτων ά- 
Ειωματικών τών Ενόπλων Δυνάμεων.

Προσήλθον άλως άνιδιοτελώς καί 
προσέφερον τάς καλλιτεχνικός των υ
πηρεσίας διακεκριμένοι καλλιτέχναι, 
πολλών τών όποιων τό άνομα καί ή φή
μη έΕήλθε τών συνόρων τής πατρίδος 
μας.

Μεταξύ τών άλλων προσήλθον καί 
κατενθουσίασαν τούς συνδαιτυμόνας ό 
Τόλης Βοσκόπουλος, συνοδευόμενος 
ύφ' όλου τού καλλιτεχνικού του συγκρο
τήματος, οί: Α)φοί Κατσόμπα, Μιχά-
λης Βιολόρης, · Λίτσα Διαμάντη, Κλειώ 
Δενάρδου, αδελφές Μπρόγερ, Σώ- 
τος Παναγόπουλος, Μωρόκης, Πάριος, 
Γαλάνη, Τέρης Χρυσός, Σωτήρης Μου
στάκας, Φίλιππος Νικολάου, Ελένη Ρό
δά, Δώρος Γεωργιόδης, Γιάννης Κα- 
λατξής, Μιχάλης Μενιδιάτης, Κοινού- 
σης, Σταμάτης Κόκοτας, Ν. Ξανθόπου- 
λος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ώς έπί- 
σης καί ή τραγουδίστρια δημοτικών τρα- 
γουδιών Χρυσούλα Κολλητήρη. Τό πρό
γραμμα παρουσίασεν ό κ. "Ικαρος Κα- 
νελλόπουλος.

Τά « Αστυνομικά Χρονικά», έκπρόσω- 
πος τών όποιων παρέστη εις τήν συνε- 
στίασιν, συγχαίρουν τήν Τροχαίαν Α
θηνών διά τήν ώραίαν αύτήν έκδήλωσιν, 
ή όποια ύπερέβη εις έπιτυχίαν κάθε 
προηγούμενον. Εκφράξουν τήν εύχήν, 
όπως καί άλλαι Αστυνομικοί ύπηρεσίαι 
δυνηθοΰν νά παράσχουν παρόμοιας εύ- 
καιρίας ψυχαγωγίας τών ύπαλλήλων 
των.

«Α.Χ.»

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν έκ- 
δήλωαιν. ’Επάνω: '0  ’Αρχηγός Α.Π. κ. 
Μιχελής, 6 Προϊστάμενος Μ.Ε. Ύπουργ. 
Δημ. Τάξεως κ. Βαρνάβας, δ έ.ά. Α ρχη
γός Α.Π. κ. Καραμπέτσος, δ Ύπαρχηγός 
Α.Π. κ. Ζερβολέας κ.ά. Κάτω: Ό  Διοι- 
κητής τής Τροχαίας Άθηνίδν κ. Ντόντος 
μετά προσκεκλημένων εις τήν συνεστίασιν 
’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.
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Σ ΠΟΥΔΑΙΟΝ αθλητικόν γεγονός, 
διά τήν χιλιοτραγσυδιαμένη Κέρ

κυρα, ήταν ό ποδοσφαιρικός αγών, πού 
έτελέσθη τήν 6.2.1974 μεταξύ τής ό- 
μάδος τού Α.Α.Π. καί τής όμωνύμου ό- 
μάδος.

Ό  όγών έγινε στά πλαίσια τής δρα- 
στηριότητος τού τμήματος αθλητισμού, 
τά δέ έσοδά του διετέθησαν ύπέρ τών 
κοινωφελών σκοπών τού Ομίλου Φί
λων Κυριών Α.Π. Κερκύρας, ή ύπαρξις 
τού όποιου άποδεικνύει τήν βαθεϊαν έκ- 
τίμηοι τού εύγενοΰς Κερκυραίκού Λα 
οϋ πρός τήν Αστυνομία του.

Τόν αγώνα παρηκολούθησαν οί άρ- 
χσί τής Πόλεως καί πλήθος φιλάθλων, 
πού κατ' έπανάληψιν, μέ διαωόρους τρό
πους, έξέφρασαν τόν θαυμασμόν τους. 
Ή το  θεαματικός, τεχνικός καί συναρ
παστικός. Παρά τούτα, διεξήχθη σέ φιλι
κά πλαίσια, λήξας ισόπαλος 1 — 1.

Τ' άθλοθετηθέντα κύπελλα ύπό τού 
κ. Δημάρχου Κερκύρας καί τού Ομίλου 
Κυριών όπενεμήθησαν άνά ένα σέ κάθε 
όμόδα.

Μετά τόν άγώνα στήν θαυμασία αί
θουσα τής Αστυνομικής Λέσχης έδόθη 
δεξίωσις. Παρευρέθησαν αί Αρχαί, οί 
άθληταί κ.λ.π.

Ό  Αστυν. Δ)ντής κ. Ντξιώρας Δημ. 
δι" όλίγων έμπνευομένων λόγων άνε- 
φέρθη στά ιδεώδες τού άθλητιαμοΰ καί 
έξήρε τό γεγονός τής καλλιέργειας τού
του στήν Α.Π. Έπεαήμανε τήν σπουδαία 
προσφορά του στόν τομέα δημιουργίας 
φιλικών σχέσεων καί προβολής τού Σώ
ματος.

Μέ τό ίδιο πνεύμα ώμίλησε καί ή 
Πρόεδρος τού Ομίλου Κυριών Κα Δε- 
σύλλα, ή όποια συνεχάρη τούς ποδο
σφαιριστές αστυφύλακας διά τό λαμπρό 
άθλητικό καί κοινωνικό τους ήθος.

Η ώραία αυτή έκδήλωσις έτελείωσε 
μέσα σέ κολακευτικά λόγια διά τήν έ- 
ξαιρετικώς πολιτισμένη, σεμνή καί πει- 
θαρχηιμένη έμφάνισι τών άθλητών μας.

Φεύγοντες άπό τήν Κέρκυρα, άφήσα- 
με έκεϊ πολλούς νέους φίλους. Ή ά- 
παστολή τής όποιας ήγήθη ό προϊστάμε
νος τού Τμήματος Αθλητισμού τού Α. 
Α.Π. Αστυνόμος κ. Σ. Αλεξόπουλος, 
διά πρώτη φορά, έπέτυχεν απολύτως. 
Έσφυρηλάτησε νέους δεσμούς καί όπύ- 
κνωσε τις τάξεις τών θαυμαστών τού 
Σώυστος.

«Α.Χ.»

Εις τάς φωτογραφίας έπάνω: Ή  Ποδο
σφαιρική δμάς τοΟ Α.Α.Π. κατά τήν συ- 
νάντησιν.

Κάτω:
Στιγμιότυπον άπό τήν δεξίωσιν εις τήν 

Λέσχην τής Δ)νσεως Κερκύρας.

3ΐοδοοφαιρικος ομών ζής όμάόος £Ά.δΆ. 
3 lo jew v εις ζην
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*Η εορτή τω ν Τριών Ιερα ρχώ ν
Τ Η Ν  18.30' ΩΡΑΝ τής 29ης Javouopiou, έν τη αί- 
* θούση τελετών της Σχολής Ύποστυνάμων, έλαβε χώ

ραν όμιλια τοϋ Διοικητοϋ τών Αστυνομικών Σχολών Αστυ
νομικού Διευθυντσϋ Α' τάΕεως κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ Ίωάν- 
νου, ορός τούς δσκίιμους Ύπαστυνόμους, Ύπ-αρχιφύλακας 
καί 'Αξιωματικούς τών Σχολών, έπ' εύκαιρίς τής εορτής 
τών Τριών Ιεραρχών.

Τήν πνευματικήν τούτην έκδήλωοιν, κληθείς ύπό τοϋ 
Διοικητοϋ τών Σχολών, έτίμησε διά τής παρουσίας του ό 
Υπαρχηγός τοϋ Αστυνομικού Σώματος, κ. ΖΕΡΒΟΛΕΑΣ 
Ιωάννης.

Εν άρχή, ό κ. Διοικητής προσεφώνησε τόν κ. Ύπαρ- 
χηγόν, ώς άκολούθως:

«Κύριε Ύπαρχηγέ,

Οί Δόκιμοι καί τό έκπαιδευτικόν προσωπικόν τών Σχο
λών έκφράΖουν δι' έμού τάς εύχαριστίας των πρός ύμός, 
διότι άποδεχθέντες τήν πρόσκλησιν τιμάτε τήν στιγμήν τού
την διά τής παρουσίας αας τήν συγκέ-ντρωσίν μας, ή οποία 
πραγματοποιείται έπ ευκαιρία τής αύριανής εορτής τών 
Τριών Μεγάλων Διδασκάλων τής Οικουμένης.

Δραττόμενος τής εύκαιρίας, σας άναφέρω, ότι εις τάς 
Σχολάς, αί όποιοι άποτελοϋν τό Πνευματικόν Κέντρον, άλ- 
λά καί τό μοναδικόν φυτώριον τής Αστυνομίας, συντελεϊται 
άθορύβως συστημοτιματίική καί ύπεύθυνος έργασία, ή όποια 
άποσκοπεϊ όχι μόνον εις τήν τελείαν έπαγγελματικήν κα- 
τάρτισιν τών δοκίμων, άλλα, τό καί απουδαιότερον, εις τήν 
διάπλαοιν χαρακτήρων ύπευθύνων καί Ικανών νά στελεχώ
σουν μελλοντικώς τήν ίερορχίαν τοϋ Σώματος καί νά εξυ
ψώσουν έτι περαιτέρω τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων.

Έπιτρέψατέ μου, έπίοης, νά σάς άναφέρω, ότι άπαν- 
τες, έν τη έκτελέσει τής αποστολής μας, διακατεχόμεθα 
όπό ενθουσιασμόν, διότι έχομεν κατανοήσει τό έπιδεικνυό- 
μενον συνεχές ένδισφέρον τής ήγεσίας τοϋ Σώματος διά 
τάς Σχολάς ,τών όποιων τά έκάστοτε άναφυάμενα όρθά 
καί λογικά προβλήματα, ύποβαλλόμενα ίεραρχικώς, έπιλύ- 
ονται έγκαίρως καί ίκονοποιητικώς.

Ωσαύτως, κ. Ύπαρχηγέ, έξαιτοϋμαι τήν άδειάν σας, 
όπως σάς άπασχολήσω έπ' όλίγον απευθυνόμενος πρός τό 
άκροστήριον πρός όνόπτυξιν τοϋ θέματος «ΟΙ ΤΡ Ε ΙΣ  
ΙΕΡΑΡΧΑΙ», δΓ 6 καί συνεκεντρώθημεν».

Ήκολούθηοεν ή ομιλία τοϋ κ. Δ/ντοϋ, όστις είπε με
ταξύ τών άλλων τά έξής ένδιοφέρσντα:

«Ούδείς δύναμαι νά Αμφισβήτηση τό γεγονός, δτι ή 'Ε λ
ληνική Ιστορία Αποτελεί συνέχειαν άδιάσπαστον καί άτελεύ- 
τητον καί δτι τήν τρισχιλιετή ζωήν της έσφυρηλάτηααν έξέ- 
χουσαι μορφαί, παγκοσμίου πνευματικής Ακτινοβολίας.

Μεταξύ αύτών, οϊτινες έπαιξαν τόν ρόλον τοΰ συνδετικού 
κρίκου τών γενεών καί τής δόξης τής Φυλής, είναι καί οί 
Τρεις μέγιστοι φωστήρες τοϋ στερεώματος τής ορθοδοξίας, τήν 
μνήμην τών όποιων δέν έορτάζει σήμερον μόνον ή ’Ορθόδοξος 
Εκκλησία, άλλά καί όλόκληρος δ κόσμος τών γραμμάτων καί 

ιδιαιτέρως δ κόσμος τών Σχολείων.
Πρά αύτών τών Μεγάλων 'Ιεραρχών, Βασιλείου τοϋ Με

γάλου, Γρηγορίου τοϋ θεολόγου καί Ίωάννου τοϋ Χρυσοστό
μου, καλοόμεθα εύλαβώς νά κλίνωμεν τό γόνυ, ώς Χριστιανοί, 
ώς "Ελληνες καί ώς πνευματικαί ύποστάσεις, διότι είναι πάμ- 
πολλα έκειρα, τά όποια όφείλαμεν εις αύτούς τούς «τής σε
πτής τριάδος τρισσούς ίερομύστας», οί όποιοι ήνοιξαν δ ι’ ήμάς 
τόν πεφωτισμένον δρόμον, τόν δρόμον τής Αληθείας.

Δι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγον, έκπληροΰντες έλάχιστον χρέ
ος, άς έπιχειρήσωμεν νά άναφερθώμεν δι’ όλίγων είς τάς 
Τρεις Α γίας καί όλοφώτους μορφάς των. "Ομως, διά νά κα-

τορθώσωμεν τοϋτο, είναι Ανάγκη νά φέρωμεν εις τήν μνήμην 
μας τήν κατάστασιν είς τήν όποιαν εύρισκετο δ κόσμος τήν επο
χήν έκείνην, δηλαδή τόν 3ον μ.Χ. αιώνα.

'Ο αιών αυτός είναι δ αιών «δρόαημσν», θά ήδύνατο νά 
εϊπη τις, κατά τόν όποιον, ή μέν Χριστιανική θρησκεία έ- 
δραιοΰται είς τόν πεπολιτιαμένον κόσμον, οί δέ Χριστιανοί, 
ύστερα Από Αλλεπαλλήλους διωγμούς, ήρχιααν νά Αναπνέουν 
έλευθέρως, ίδίφ μετά τήν υπογραφήν τοϋ περιφήμου Διατά
γματος τών Μεδιολάνων (313 μ.Χ .). ΙΙαρά ταΰτα, οί έχθροί 
τής Χριστιανικής θρησκείας ήσαν Αναρίθμητοι καί ισχυροί. 
Ήσαν έκεϊνοι, οί όποιοι, γοητευμένοι Από τήν δύναμιν τοΰ 
πνεύματος τών ’Αρχαίων Ελλήνων, έπίστευον, δτι ήτο δυ
νατόν ν’ άναστήσουν τούς πρό πολλοϋ άποθανόντας Αρχαίους 
θεούς καί δι’ αύτών τό Άρχαΐον 'Ελληνικόν πνεύμα καί πολι
τισμόν. "Ησαν, έπίσης, έκείνοι, οί περισσότερον δυνατοί καί 
έπικίνδυνοι, ώς προερχόμενοι Από τούς κόλπους τών ιδίων τών 
Χριστιανών, οί όποιοι, είτε Από Ατομικόν συμφέρον, είτε Από 
Αδυναμίαν κατανοήσεως τοΰ όρθοϋ νοήματος τής θρησκείας, 
έγιναν οί χειρότεροι διώκται της, διαστρεβλώνοντες καί παρα- 
μορφώνοντες τάς Χριστιανικάς άληθείας.

Μεταξύ τών τελευταίων, ήτο δ Ά ρειος καί οί όπαδοί του, 
οί όποιοι θά έπραγματοποίουν τόν σκοπόν των, έάν είς τόν 
δρόμον των δέν ένεφανίζαντο αί ύπεράνθρωποι μορφαί τής ’Εκ
κλησίας, διά νά έμποδίσουν καί Αχρηστεύσουν δλοαχερώς τήν 
καταστροφικήν μανίαν των.

Κατά τόν ίδιον αιώνα, έγεννήθη καί έτερος σοβαρός κίν
δυνος, στρεφόμενος ούχί κατά τής θρησκείας, Αλλά κατά τοΰ 
Ελληνισμού, τοϋ 'Ελληνισμού ώς Αρρήκτου ιστορικής συνε
χείας καί ένιαίου καί διαρκούς πνευματικού κινήματος, τοΰ 
'Ελληνισμού, διά τόν όποιον, Αντικρύζοντες τό σήμερον, δι
καίως, ύπερηφανευόμεθα. 'Ο κίνδυνος αύτός προήρχετο Από 
τούς Ανθρώπους έκείνους, οιτινες, έπειδή Ακριβώς είχον δια- 
γνώσει πόσον Ασχετοι καί Ανεπαρκείς ήσαν οί Αρχαίοι θεοί 
διά τάς ψυχικάς καί πνευματικάς άνάγκας τών Ανθρώπων, ή- 
θέλησαν καί ήγωνίσθησαν νά τούς κατακρημνίαουν, προβαίνον- 
τες είς πράξεις καταστροφικάς διά τό άρχαΐον Ελληνικόν 
πνεύμα καί τήν άρχαίαν Ελληνικήν Τέχνην, καθ’ δσον έθεώ- 
ρουν τά τελευταία ώς έμπόδια τής θρησκείας τοΰ Χριστού.

Τήν έπαχήν, λοιπόν, Ακριβώς έκείνην ένεφανίσθησαν οί 
Τρεις Μεγάλοι Ίεράρχαι, ώς έτεροι Από μηχανής θεοί, διά νά 
παίξουν τόν κύριον ρόλον είς τό δράμα τής έποχής, βοηθοΰν- 
τες τήν ’Εκκλησίαν τού Χριστού νά ύπερπηδήση τούς θανάσι
μους κινδύνους της καί αυνδέοντες Αρρήκτως τήν Άρχαίαν 
Ελλάδα μετά τοΰ Χριστιανικού Βυζαντίου, Τοιουτοτρόπως, 
έθεμελιούτο είς νέος πολιτισμός, ό ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ,

"Ας μοί έπιτραπή δμως έπ’ όλίγον νά άναφερθώ είς χα
ρακτηριστικά τινά στοιχεία τής ζωής καί τού έργου τών περί 
ών πρόκειται μελιρρύτων ποταμών τής Σοφίας. Ό  Βασίλειος 
έγεννήθη είς τήν Καισαρείαν τής Καππαδοκίας τό 330 μ.Χ, έκ 
πατρός πλουσίου, δικηγόρου καί διακεκριμένου διδασκάλου τής 
ρητορικής καί μητρός εύσεβοΰς καί φιλάνθρωπου, Έμμελείας 
καλουμένης, ήτις ένέπνευσεν είς αύτόν, Από πολύ ένωρίς, τήν 
πίοτιν καί τό θάρρος τών δμολογητών τού Χριστού,

Μετά τάς έγκυκλίους σπουδάς του, μετέβη πρός συνέχισιν 
τούτων είς Καισάρειαν, ένθα έγνώριζε τόν Γρηγόριον, μεθ’ οδ 
συνεδέθη δι’ Αδελφικής φιλίας, ήτις παρέμεινεν άδιατάρακτος 
καθ’ δλην τήν ζωήν των.

’Εν συνεχεία, μετέβη είς Κωνσταντινούπσλιν καί τέλος είς 
’Αθήνας, ήτις ήτο τό κατ’ έξοχήν πανεπιστημιακόν Κέντρον 
τών χρόνων έκείνων.

Άποπερατώαας έπιτυχώς τάς σπουδάς του, έπέστρεψεν είς 
τήν πατρίδα του, ένθα, έπί τι χρονικόν διάστημα, κατέλαβε τήν 
θέσιν τοϋ πατρός του, τήν όποιαν δμως έγκατέλειψε διά νά 
άφιερωθή είς τόν μοναχικόν βίον, Αφού προηγουμένως διεμοί- 
ρασε τήν περιουσίαν του είς τούς πτωχούς. Εις ήλικίαν 30 
έτών, έχειροτονήθη διάκονος, Αργότερον πρεσβύτερος καί τέ-
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λος έπίσκοπος τ^ς Καισαρείας. ’Από τί]ς θέσεως ταύτης, δίδει 
I σκληράς μάχα- διά τήν όρθήν πίοτιν τού Χριστού καί καταπο

λεμεί τούς αιρετικούς όπαδούς τού ’Αρείου. Ή  δράαις του αύτή 
καί τό γεγονός δτι έλατρεύετο Οπό τού λαού τής Καισαρείας, 
λόγψ τής μεγάλης του παιδείας, τής έξόχου αρετής του καί 
τής σπουδαίας φιλανθρωπίας του, έξηρέθισε τόν Αύτοκράτορα 
Ούάλεντα, δστις, βέλων νά καταβάλη πάσαν αΰτοΰ Αντίστασιν, 
ήπείληοεν αύτόν ακόμη καί μέ θάνατον. ΙΙαροιμιώδης Ιμεινεν 
ή άπάντησις τού Βασιλείου πρός τόν αντιπρόσωπον τού Αύτο- 
κράτορος, καθ’ ήν είπεν: «Μέ απειλείς, δτι θά ΊΟύ δήμευσής 
τήν περιουσίαν. Δέν φοβούμαι, διότι δέν έχω τίποτε περισσό
τερον άπό δύο πεπαλαιωμένα ίμάτια καί μερικά βιβλία».

Ό  Γρηγόριος Ιγεννήθη είς τήν ’Αριανζόν τής Ναζιανζού 
1 τό 329 μ.Χ. έκ πατρός 1'ρηγορίου ’Επισκόπου Ναζιανζού καί 

μητρός Νόννης, ήτις, άποκτήσασα τούτον είς μεγάλην ήλι- 
κίαν, άφιέρωσεν αύτόν άπό παιδικής ήλικίας είς τόν θεόν καί 
έμερίμνηαε διά τήν θρησκευτικήν αύτοδ άγωγήν.

Μετά τήν πλήρη άποπεράτωαιν των σπουδών του, έπέστρε- 
ψεν είς τήν πατρίδα του καί άπεαύρθη είς μονήν, τήν όποίαν 
εΐχεν Ιδρύσει 6 Βασίλειος. Άργότερον, έκλήθη είς Κωνσταντι
νούπολή, ένθα έπί 12ετίαν κατείχε τόν Ιΐατριαρχικόν θρόνον, 
έκ τοΰ δποίου διά τών πυιρίνων λόγων του καί των πανσόφων 
συγγραμμάτων του κατετρόπωσε τόν Αύτοκράτορα Ίουλιανόν 
τόν Ιίαραβάτην, τού δποίου ή πολιτική είχε φέρει είς δύσκο
λου θέσιν τούς Χριστιανούς. Παραιτηθείς τού Πατριαρχικού 
θρόνου, χάριν τής εϊρηνεύσεως τής ’Εκκλησίας, έξεφώνησεν 
ένώπιον τής συνόδου τόν μνημειώδη Αποχαιρετιστήριου λόγον, 
δστις αποτελεί |ν  έκ τών ώραιοτέρων μνημείων τής Χριστια
νικής ρητορικής καί είς τόν δποίον, σύν τοϊς άλλοις, είπεν. 
«νΑνδρες οί ποιμαίνοντες τήν ποίμνην τοΰ Χριστού είναι αίσχος 
ήμεΐς οί αύαγγελιζόμενοι είς τούς άλλους τήν ειρήνην νά έρί- 
ζωμεν. Μετά δακρύων, σάς ικετεύω είρηνεύσατε. "Αν δέ ή 
φήμη καί ή δόξα μου σάς σκανδαλίζουν, σάς ταράσσουν, σας 
ένοχλοδν, άν καί είμαι άθδώς, ρίψατέ με είς τήν θάλασσαν, 
ώς τόν ’Ιωνά, καί δ σάλος τής έκκλησίας καί ή ταραχή θά 
παυσουν άμέαως. Διά τήν ειρήνην τής έκκλησίας, ιδού μόνος 
Απέρχομαι. Χαίρετε Ιεροί ποιμένες καί μή λησμονείτε τούς 
ύπέρ πίστεως αγώνας μου».

Τέλος, ό ’Ιωάννης έγεννήθη τό 345 μ.Χ. είς τήν ’Αντιό
χειαν, έκ πατρός άνωτέρου στρατιωτικού Αξιωματικού έν Συ- 
ρίφ, δστις όλίγον μετά τήν γέννησίν του άπέθανε, δι’ δ καί τής 
ανατροφής του έπεμελήθη ή έν ήλικίφ 20 έτών χηρεύσασα 
μήτηρ του ’Ανθούσα. Έσπούδασε φιλοσοφίαν καί ρητορικήν καί 
έπί τίνα χρόνον, μετά τάς σπουδάς του, έξήσκησε τό έπάγγελμα 
τοΰ δικηγόρου. Μετά τούτα, έζησε έπί τριετίαν βίον μοναχικόν 
καί έν συνεχείφ Ασκητικόν τοιούτον.

’Εν έτει 397, άποθανόντος τού Πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως, έχειροτονήθη ’Αρχιεπίσκοπος τής Βασιλευούσης, λόγψ 
Ακριβώς τής μεγάλης του φήμης, ήτις είχεν ύπερβή τά δρια 
τής πατρίδος του. Άπό τής θέσεως ταύτης, ήγωνίσθη σθεναρώς 
ύπέρ τής έξυγιάνσεως τής ’Εκκλησίας, λαβών αύστηρά μέτρα 
κατά τών Κληρικών τών πλουτιζόντων έκ τής ίερωσύνης των 
καί τών άναξίως πρός τό Αξίωμά των ζώντων. Περίφημος 
παρέμεινεν ή φράσις του περί τής Αύτοκρατείας Εύδοξίας, τήν 
όποίαν, ατεντορε£φ τή φωνή, κατήγγειλεν είς τόν λαόν, είπών: 
«Πάλιν Ήρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράττεται, πάλιν όρχείται. 
Πάλιν έπί πίνακι τήν κεφαλήν τού Ίωάννου ζητεί λάβειν», 
ήτις καταδεικνύει τήν υπέροχου παρρησίαν καί τόλμην αύτοδ, 
ό όποιος ύπήρξεν όμολογουμένως σκληράς έναντι τής Αμαρτίας 
καί πλήρης εύσπλαχνίας έναντι τών Αμαρτωλών.
Κύριοι,

Δέν είναι δέ οί τρεις Ίεράρχαι οί θεμελιωταί τού Ε λ 
ληνοχριστιανικού πολιτισμού μόνον, Αλλά καί μέγιστοι Οικου
μενικοί Διδάσκαλοι, καθ’ δσον, ύπέρ πάντα άλλον, έγνώριζον 
δτι μόνο έκείναι αί κοινωνίαι έχουν έλπίδας μακροβιώσεως, αί 
όποϊαι μεριμνούν διά τήν διαπαιδαγώγηαιν τών νέων, ώστε νά 
καταστούν τέλειαι ήθικαί καί πνευματικαί προσωπικότητες.

Ό  Μέγας Βασίλειος τονίζει, δτι οί νέοι πρέπει νά μελε
τούν δσα βοηθούν είς τήν ήθικήν τελειοποίησίν των καί νά μ ι
μούνται τάς μέλισσας, αί’τινες, ένφ είς δλα τά άνθη πετούν, 
δέν λαμβάνουν, παρά μόνον τό μέλι.

Ό  Γρηγόριος ύποδεικνύει έπίσης νά μελετούν « ί νέοι 
έκεΐνα τά συγράμματα τών Αρχαίων δσα ύμνούν τήν Αρετήν.

Διά τόν άσκοδντα τό έργου τοΰ διδασκάλου άμφότεροι λέ
γουν:

«Ό έκπαιδευτής πρέπει νά κατέχη ψυχολογικάς γνώσεις, 
νά μή έχη κακίαν είς τήν ψυχήν του καί νά είναι καλός έπι- 
στήμων, ώστε νά παρέχη είς τούς μαθητάς του δσα αύτοί είναι 
είς θέσιν νά Αφομοιώσουν».

Ό  Βασίλειος, ώσαύτως, θέλει τόν διδάσκαλον ύπόδειγμα

πρός μίμησιν καί δ Γρηγόριος τονίζει: «"Η νά μή διδάσκης τ ί
ποτε—σύ διδάσκαλε—ή νά διδάσκης μέ τό παράδειγμά σου' έν 
έναντίφ δέ περιπτώσει δ,τι κτίζεις μέ τήν δεξιάν σου χεΐρα 
τό γκρεμίζεις μέ τήν άριστεράν καί δτι ό ύποκριτής περιορί
ζεται μόνον είς τούς λόγους καί δχι δ άξιος διδάσκαλος». Τέ
λος, δ ’Ιωάννης διακηρύσσει, δτι δ άξιος διδάσκαλος θεωρεί ώς 
μοναδικήν του παρηγοριάν τήν πρόοδον τών μαθητών του.

Τοιαύτη, έν γενικαίς γραμμαϊς, ύπήρξεν ή ζωή, ή δράσις 
καί ή θέσις τών Τριών Ιεραρχών έναντι τών προβλημάτων τής 
έποχής των, δι’ δ καί δικαίως Ιορτάζονται καί ύμνούνται ώς 
διδάσκαλοι καί ή σημερινή ήμέρα καθιερώθη Ανά τό Κράτος 
ώς Σγολική έορτή».

Μετά τό πέρας τής ομιλίας, ό κ. Υπαρχηγός, όνελθών 
είς τό βήμα, ηύχορίστηαε τόν κ. Διοικητήν, διό τήν προσ- 
φώνησιν καί απευθυνόμενος πρός τούς δοκίμους, είπε:

Τήν στιγμήν ταύτην, έν μεσψ ύμών αισθάνομαι βαθύτατα 
συγκεκινημένος, άναμιμνησκόμενος τής έποχής, καθ’ ήν έφοί- 
των είς τήν Σχολήν ταύτην καί νοσταλγώ τήν δντως ώραίαν 
καί ώφέλιμον ζωήν αύτής.

Έπιδοθήτε μέ ένδιαφέρον είς τά μαθήματά σας, διότι μό
νον έφ’ δσον έξέλθετε τής Σχολής άρτίως κατηρτισμένοι, θά 
δύνασθε νά έκτελήτε άνέτως τά καθήκοντά σας.

’Ακολουθείτε σταθερώς τήν δδόν τής έθνικής Αξιοπρέπειας. 
Η ’Εθνική Κυβέρνησις καταβάλλει άόκνους προσπάθειας πρός 

βελτίωσιν Απάντων τών Επαλλήλων καί ιδία ύμών καί είς 
δείγμα μερίνης ταύτης Αναφέρω τήν κατάταξιν'τής Σχολής με
ταξύ τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Τόσον δ κ. ’Αρχηγός τού Σώματος, δσον κι’ έγώ προσω- 
πικώς, παρακολουθοΰμεν έπισταμένως τήν ένταΰθα συντελου- 
μένην πνευματικήν καλλιέργειάν σας, ώς καί τήν ίδικήν σας 
έπίδοσιν διά τας δποίας είμεθα Απολύτως ικανοποιημένοι.

Σάς διαβεβαιώ, δτι άπαντα τά είς τό Άρχηγείον ’Αστυ
νομίας Πόλεων υποβαλλόμενα αίτήματά σας έξετάζονται μετά 
προσοχής καί τυγχάνουν τής πλέον καλλιτέρας δυνατής λύ- 
σεως.

Τό πέρας τών προτροπών καί παραινέσεων τοϋ κ. Ύ- 
παρχηγοϋ έκάλυψαν ένθουσιώδη καί παρατεταμένα χειρο
κροτήματα.

Μετά τούτα, ό κ. Υπαρχηγός ένήργησεν έπιθεώρησιν 
τών διαφόρων χώρων τής Σχολής καί έν συνεχείς ό κ. 
Διοικητής είς τό Γραφεϊον του παρουσίασεν άπαντας τούς 
Αξιωματικούς έκπαιδευτάς, μετά τών όποιων είχε μακράν 

συνεργασίαν έπί ύπηρεσιακών θεμάτων.

Έ τησία χοροεσττερις
Μ ΕΤ ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ έπιτυχίαν έπραγματαποιήθη τό Σάβθα- 

τον 9.2.74 ή καθιερωμένη έτησία χοροεσπερίς τής 
Σχολής 'Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων.

Τούς έκλεκτούς προσκεκλημένους ύπεδέχοντο ό Διοι
κητής τής Σχολής καί ή Κα Παποχρίστου είς τήν ώραιο- 
τάτην αίθουσαν δεξιώσεων τών Σχολών 'Αστυνομίας. 'Άμα 
τή άφίξει καί τοϋ κ. Αρχηγού τοϋ Σώματος, απόντες οί 
προσελθόντες ώδηγήθησαν ύπό τών Αξιωματικών τής Σχο
λής είς τήν ώραιώτατα διακεκοσμημένην αίθουσαν χορού 
του δευτέρου ορόφου τοϋ κεντρικού κτιρίου τής Σχολής 
καί κατέλαβον τάς προκαθοριοθείσας θέσεις.

Καθ ολην τήν διάρκειον τής χοροεαπερίδος προοε- 
φέρθηοαν εκλεκτό καί πλούσια έδέαματα μέ τήν ύπόκρου- 
σιν μουσικής ύψηλής ποιότητος, άπό τήν όρχήστρα τού 
Τόνυ Σίβερα.

Καλλιτεχνικήν συντροφιά όκράτησαν άφιλοκερδώς 
προσφερθέντες οί φίλοι τής 'Αστυνομίας, καλλιτέχναι τοϋ 
θεάτρου καί τοϋ κινηματογράφου, Πόλυ Πάνου, ό Γιάννης 
Πετρόπουλος, Στομάτης Κόκκοτας, Μανώλης Μητσιός, 
Κλειώ Δενάρδου, Σάκης Παπανικολάου, Μιχάλης Βιαλάρης, 
ό έξαίρετος ξένος ταχυδακτυλουργός τοϋ Κέντρου τών 'Α
θηνών COPA CABANA κοί άλλοι τούς όποιους εύχαρι- 
στοϋιμεν θερμώς.

Τό δλον πρόγραμμα παρουσίασαν ό έκλεκτός κομφε- 
ρανσιέ Πάρις Λαμπράκος. Ό  χορός καί τό κέφι έκράτησεν 
άμείωτος μέχρι τής 3ης πρωινής ώρας, δτε καί ήρχισεν ή 
άποχώρησις τών τιμησάντων διά τής παρουσίας των τήν 
κοσμικήν ταύτην έκδήλωσιν τής Σχολής, μεταξύ τών όποι
ων ό Αρχηγός τής Αστυνομίας καί ή κα Σπ. Μιχελή, ό Ύ- 
παρχηγός της Αστυνομίας κοί ή κα Ιωάν. Ζερβολέα, ό 
Αντιπρόεδρος τού Συμβουλίου τής 'Επικράτειας καί ή κα 
Ήλ. Γλυκοφρύδη, ό Υποστράτηγος -  Αναθεωρητής καί ή 

κα Γρηγ. Σκεμπέα, ό Ταξίσρχος - Υποδιοικητής τής Σ .Σ . 
Εύελπίδων καί ή κα Γεωργ. Βορριό, ό Ταξίαρχος - Διοικη-

275



Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν χοροεσπε
ρίδα τής Σχολής. ’Επάνω: Ό  ’Αρχηγός Α.Π. κ. 
Μιχελής, ό Ταξίαρχος 'Γπσδ)τής τής Σχολής Εύ- 
ελπίδων κ. Βορρέας, ό Ταξίαρχος Διοικητής τής 
Σχολής Χωροφυλακής κ. Βούλγαρης κ.ά. Κάτω: 
'0  Διοικητής τών Σχολών Α.ΙΙ. κ. Παπαχρήστου, 
ό Ταξίαρχος Διοικητής τής Σχολής ’Ικάρων, κ. 
Φωτιώδης - Νεγρεμπόντης, δ Δ) τής τής Σχολ. 

Ναυτικών Δοκίμων κ. Χαρλαΰτης κ.ά.

τής τής Σχολής Ικάρων καί ή κα Φωκ. Φωτιάδου — Νε- 
Υρεπόντσυ, ό Ταξίαρχος - Διοικητής τής Σχολής Χωροφυ- 
λοκής καί ή κα Σολ. Βούλγαρη, ό Πλοίαρχος - Διοικητής 
τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων καί ή κα Βασ. Χαρλαύτη, 
ή Άντισυνταγματάρχης - Διοικητής τής Σχολής Άξ)κώ ν  
Αδελφών Νοσοκόμων κα Σωτηρία Χατξηφωτιάδου, ό Α

στυνομικός Δ)ντής Αθηνών καί ή κα Βασ. Λάμπρου, ό 
Αστυνομικός Δ)ντής Πειραιώς καί ή κα Βασ. Τξοβέλλα, 

ό Διοικητής τής Ύπαδ)νσεως Γεν. Ασφαλείας Αθηνών καί 
ή κα Γεωργίου Γαρούϋου, οί καθηγηταί Πανεπιστημίου, κος 
καί κα Κων. Κωνσταντινίδου, κος καί κα Ά λεξ. Κατσαντώ- 
νη, κος καί κα Λ. Σινανιώτου, κος καί κα Νικολ. Δεστού- 
νη, οί Ύφηγηταί Πανεπιστημίου, κος Χρ. Δέδες, κος καί κα 
Σπυρ. Μεταλληνοΰ, κος καί κα Νικολ. Φωτάκη, κος καί κα 
Άντων. Κουτσελίνη, ό προϊστάμενος τής Ιατροδικαστικής 
Υπηρεσίας Αθηνών, κος Δημ. Κοψόσκης, ό Πάρεδρος τοϋ 
Συμβουλίου τής Επικράτειας καί* ή ι<α Χρ. Φατούρου, ό 
Διευθυντής τής Φοιτητικής Εστίας καί ή κα Νικ. Άλαμά- 
νου, ό κος καί ή κα Γεωργ. Γερανέα, ώς εκπρόσωποι τοϋ 
Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς, ό Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας κα! ή 
κα Δημ. Χριστοδουλοπούλου, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος 
Φιλοθέης καί ή κα Παν. Βρεττάκου καί άλλοι.

ΚΩ Ν)ΝΟ Σ Γ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ 
Ύπαστυνόμος Α'
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’Από τήν έπίσκεψιν τοϋ Άρχηγοϋ Α.Π. κ. Μιχελή 
εις τδν Διοικητήν τής ’Εθνικής Τρκπέζης τής Έ λ 
λάδος, ήτις διέθεσεν ποσόν .250.000 δρχ. Οπέρ τών 
Παιδικών Κατασκηνώσεων Α.Α.Π. εις άναγνώρι- 
σιν τής μεγάλης προσφοράς τής Άστυν. Πόλεων, 

εις τήν πάταξιν τοΰ έγκλήματος.

Επάνω: Ή  έπισκεφθεΐαα τήν Ελλάδα και ά· 
γωνισθείσα αθλητική στρατιωτική όμάς τής ’Αλ
γερίας τήν 21.2.74 έπεσκέφθη είς τό γραφείου 
του τόν Άστυν. Δ)ντήν ’Αθηνών κ. Λάμπρου. 
Κάτω: Τήν όμάδα έξενάγησεν τήν 21.2.74 τό 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τοϋ Α.Α.Π. είς τήν 

Άκρόπολιν.



I

Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ Ο.Κ.Φ.Α. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

t

Τ Η Ν  18.30' ΩΡΑΝ τής 28.1.74 καί
* εις τά έπί τής όδοϋ 11 Μεραρ

χίας γραφεία του έκόπη ή πίττα του 
Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς. Εις τήν έκδήλωσιν 
παρέστηοαν ό Αρχηγός Α.Π. κ. Μιχε- 
λής, ό τ. Αρχηγός Α.Π. κ. Γιαννούλης, 
ό Ύπαρχηγός κ. Ζερβολέας, ό κ. Βρα- 
νόπουλος, ό Αναπληρωτής Νομάρχης 
Πειραιώς κ. Βοΐλας, ό Αστυν. Δ)ντής 
Πειραιώς κ. ΤΖαβέλλας, ό Δημ. Σύμβου
λος Πειραιώς κ. Καραλόκης, ή κ. Ρα
κί ντΖή κ.ά. Κατά τήν διάρκειαν τής έκ- 
δηλώοεως άνεκοινώθη ή προικοδότησις 
ύπό τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. δύο θυγατέρων αστυ
νομικών, διά τοϋ ποσού τών 30.000 δρχ. 
έκόστη. Πρός τούς παρευρεθέντας, 
άφοϋ έν άρχή άπηύθυνε χαιρετισμόν ή 
Πρόεδρος κ. Φλέγγα, ώμίληοεν ή Γεν. 
Γραμμστεύς κ. Γερανέα, άναφερθεϊσα 
κυρίως εις τό εργον τού Ομίλου.

Είπε μεταΕύ τών άλλων ή κ. Γερανέα.

«θέλω νά τονίσω δτι εις τό ταμεΐον δέν 
ύπάρχουν ποτέ χρήματα. "Ολαι αί πληρω- 
μαΐ γίνονται δΓ έπιταγών. Έκδίδεται έν
ταλμα διά δαπάνην ψηφισθεΐσαν ύπό τού 
Διοικητικού Συμβουλίου ύπογράφει ή Πρό
εδρος, ή Ταμίας καί ή Γεν. Ι'ραμματεύς 
καί βάσει αύτού έκδίδεται έπιταγή έπ’ ό- 
νόματι τού δικαιουμένου. Είναι δέ δ δι
καιούμενος ένας πατέρας, αξιωματικός ή 
άστυφύλαξ, έν ΐνεργείορ ή συνταξιούχος, 
τού όποίου ή κόρη έρχεται είς γάμον καί 
λααβάνει 30.000 δραχμάς άπό τόν "Ομι
λον. Είναι μία προικοδότησις γιά τήν ό
ποια δ πατέρας δέν έχει ύποστή καμμίαν 
κράτησιν.

’Επίσης κατ’ έτος δίδρνται 100.000 δρχ. 
διά τήν άγοράν παιγνιδΚδν γιά τά παιδιά 
τών αστυνομικών. Λάμπουν τά ματάκια

τους δταν παίρνουν τά αύτοκίνητα τά αγό
ρια, κ ι’ δταν άγκαλιάζουν τις κούκλες 
τους τά κοριτσάκια, κατά τήν πράγματι 
άψόγως δργανωθεισαν έορτήν ύπό τού κυ
ρίου .Διευθυντού Πειραιώς κ. Βασ. Τζα- 
βέλλα καί τών άξιωματικών τής Διευθύν- 
σεως.

ΚΓ αύτές είναι οί χαρούμενες ώρες' 
είναι δυως καί ώρες πόνου καί λύπης πού 
δ "Ομιλος παραστέκει. "Ενα επίδομα μη
νιαίο π .χ. στόν άστυφύλακα πατέρα ανα
πήρου παιδιού άνακουφίζει ύλικά καί ψυ
χικά. "Ολα αύτά θά πραγματοποιούνται σέ 
ευρύτερη κλίμακα δταν θά λήξη ή ύπο- 
χρέωσις πληρωμής τών δόσεων διά τήν ά
γοράν τής προσθέτου οίκοπεδικής έκτάσε- 
ως. Ό  χώρος ήτο άπαραίτητος καί έπα- 
νειλημμένως είχαν γίνει έπίμονοι αιτή
σεις άπό τούς έκάστοτε Διοικητάς τής 
Σχολής διά τήν άγοράν του. Ή  οικονομι
κή άφα!μαξιΓ είναι μεγάλη διά τήν πλη
ρωμήν τών δόσεων, ή δποία πληρωμή θά 
έχη περατωθή τόν Νοέμβριον τού 1974. 
Έν τούτοις δέν ήθελήααμεν νά διακόψω- 
μεν τάς άπό έπταετίας παρεχομένας προι
κοδοτήσεις έκ 30.000 δραχμών.

Καί τώρα όλίγα διά τό άγαπημένο μας 
παιδί, τήν Σχολήν Κοπτικής - Ραπτικής. 
Είς αύτήν φοιτούν κορίτσια ’Αστυνομικών, 
θυγατέρες, σύζυγοι, άδελφαί, άνεψιαΐ κλπ.

"Εχομεν ώς άρχήν, είς τήν δποίαν συμ
φωνούν καί οί κ.κ. ΔιευθυνταΙ—μεγάλος 
δέ ύπέρμαχος τής άπόψεως αΰτής καί δ 
νύν Διευθυντής ’Αστυνομίας Πειραιώς κ. 
Τζαβέλλας —δτι εύκταΐον είναι νά φοι
τούν καί μερικά, μέ περιωρισμένα οικονο
μικά μέσα, κορίτσια τού Πειραιώς, κηδε
μονευόμενα δπωσδήποτε άπό ’Αστυνομι
κούς. Ούτως ή γέφυρα τήν δποίαν δημιουρ
γεί δ "Ομιλος μεταξύ ’Αστυνομικών καί

τής κοινωνίας τού Πειραιώς, γίνεται πλα
τύτερη γιατί αί φοιτώσαι καί οί γονείς 
των ξέρουν, δτι αί γνώσεις, τάς όποιας 
άπσκτούν τελείως δωρεάν, οφείλονται διά 
τού 'Ομίλου είς τήν ’Αστυνομίαν. Καί δέν 
είναι όλίγαι αί γνώσεις, δταν μάλιστα κυ- 
ρούνται διά τής κατόπιν έξετάσεως ένώ- 
πιόν των, ύπσγραφής τών Κυριών Κ ικίς 
Γιούλη, Εύδοκίας Κουτσούκου. Νίτσας Ζω- 
γραφίδου καί Ε λένης Σκότη, τάς δποίας 
καί εύχαριστοΰμεν καθώς καί τήν δεσποι
νίδα Γιούλ'°.

’Επίσης εύγενώς έχει προσφερθή καί δ 
γνωστός κ. Κώστας Μαυρόπουλος νά μάς 
δώση ώρισμένες του ώρες καί τά καλλιτε
χνικά του φώτα.

Ή  κ. Κατσιβαρδάκου, μέλος τού Διοι
κητικού Συμβουλίου, τούς διδάσκει χειρο
τεχνίαν καί ή κ. Δαυίδ όλίγα Γαλλικά, ώ
στε νά προφέρουν σωστά τίς απαραίτητες 
λέξεΐζ είς τήν έργααίαν τους.

Τάς εύχαριστοΰμεν καθώς καί τίς έξαί- 
ρετες δασκάλες τών παιδιών, τήν Καν 
Βαζαίου καί τήν Δίδαν Κανακάκη.

Εύναριστοΰμεν άκόμα καί τήν Καπνο
βιομηχανίαν Κεράνη διά τάς προσφερομέ- 
νας έκδοομάς είς τάς Μαθήτριας τής Σχο
λής κατά προτίμησιν είς ’Αρχαιολογικούς 
χώρους.

Ευχαριστούμε-/ άκόμη τήν Καπνοβιομη
χανίαν Κεράνη διά τά καθ’ έβδομάδα προα- 
φεράμενα έδέσματα τής άρεσκείας τών Μα
θητριών.

Έειδή δ λόγος περί έκδρομών, δράττο- 
μαι τής εύκαιρίας διά νά εύχαριστήσω καί 
δημοσία τό Πρακτορεΐον Φωκά διά τήν 
κατ’ έτος προσφερομένην έκδρομήν είς 
Τήνον.

Περαίνουσα θέλω νά εύχαριστήσω δλους 
τούς παρευρισκομένους διότι μάς τιμούν 
μέ τήν παρουσίαν των ή δποία παρουσία 
των τονώνει τήν προαπάθειάν μας γιά κά
τι πάντα πιό μεγάλο, πιό καλό, πιό ώ- 
ραίο.

Εύχομαι δέ έπί χρόνια πολλά νά έορτά- 
ζωμεν αύτήν τήν ήμέραν κατά τήν δποίαν 
μάς δίδεται ή εύκαιρία νά τιμώμεν τόν α
στυνομικόν αότόν, «τόν καί έν ειρήνη ή- 
ρωα», χαρακτηριστικόν τό όποιον δέν θά 
παύσω νά έπαναλαμβάνω γιατί τό πιστεύω 
καί πρέπει νά τό πιστεύουν δλοι».

Ή ώραία έκδήλωσς τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. έ
κλεισε μέ δεΕίωσιν πρόε τιμήν τών 
προσκεκλημένων.

Είς τάς φωτογραφίας μας κάτω χαραικτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν έκδήλωσιν κοπής τής πίτ 
τας τοϋ Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς. Παρέστηίσαν ό ’Αρχηγός Α.Π. κ. Μιχελής, 6 τ. Αρχηγός τής A H . 
κ. Γιαννούλης, δ Ύπαρχηγός Α.ΙΙ. κ. Ζερβολέας, ό κ. Βρανάπουλος, δ ’Αναπληρωτής Νομάρχης 

Πειραιώς κ. Βοίλας, ό ’Αστυν. Δ)ντής κ. Τζαβέλλας κ.ά. *
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Π Ε Ν Θ Η ι

ΧΡ. ΚΩΣΤΗΡΗΣ

Ή 'Αστυνομική οικογένεια έθρήνησε 
ένα ακόμη εκλεκτόν τέκνον της. Τόν 
Ύπαρχηγόν Α.Π. Χρίστον Κωοτήρην. 
Ό  έκλιπών είχε μεταβή εις Η.Π.Α. διά 
θεραπείαν καρδιακής ποθήσεως καί έπέ- 
πρωτο εις τήν Εένην ν' άφήση τήν τε- 
λευταίαν πνοήν του.

Τήν κηδείαν του, γενομένην τήν 23. 
2.1974 έκ του Ιερού Ναού τοΰ Α' Νε
κροταφείου Αθηνών, παρηκολουθησεν ό 
Αρχηγός του Σώματος κ. Σπ. Μιχελής, 

ό Ύπαρχηγός κ. Ί . Ζερβολέας, άντιπρο- 
σωπεία ΑΕιωματικών, καθώς καί πολλοί 
έν ένεργεία καί συντάΕει συνάδελφοι. 
Στέφανον έκ μέρους τοΰ Σώματος κα- 
τέθεσεν ό Αστυν. Δ)ντής Α' κ. Δ. Τσι- 
ρίγκας, όστις καί έΕεφώνησε τόν έπική- 
δειον. Έκ μέρους τής Ένώσεως Άπο- 
στράτων ΑΕ)κών Α.Π., στέφανον κατέ- 
θεσεν ό Γενικός Γραμματεύς Αστυν. 
Δ)ντής Α' κ. Λ. Παρίσης. Επίσης πα
ρέστησαν οί συγγενείς, οί φίλοι καί οί 
γνωστοί τής οικογένειας του.

Ό  Χρίστος Κωστήρης έγεννήθη τό 
έτος 1920 εις Πάτρας. Εις τό Αστυν. 
Σώμα κατετάγη τό έτος 1944, ώς Ά - 
στυφύλαΕ. Προήχθη εις τόν βαθμόν τοΰ 
Ύπαστυνσμου Β' τό 1948. Έκτστε ά- 
νελθών δλας τάς βαθμίδας τής Ιεραρ
χίας άπεστρατεύθη μέ τόν βαθμόν τοΰ 
Ύπαρχηγοϋ τήν 22.1.74.

Ό  έκλιπών ΰπήρΕεν ικανός καί έντι
μος ΑΕιωματικός, άφωσιωμένος εις τήν 
υπηρεσίαν καί τήν οίκογένειάν του, δΓ 
ό καί ήγαιπότο παρ' όπάντων τών άΕιω- 
ματικών καί κατωτέρων καί έχαιρεν έκ- 
τιμήσεως έκ μέρους τοΰ κοινού.

Τό « Αστυνομικά Χρονικά», συμμερι- 
Ζόμενα τήν θλϊψιν τών οικείων του, διά 
τήν άδόκητον όπώλειαν τοΰ προσφιλούς 
των καί έκλεκτοΰ συναδέλφου μας, έκ- 
φράΖουν πρός αύτούς θερμά συλλυπη
τήρια κοί ένώνουν μετ' αύτών τάς πρός 
τόν Ύψιστον δεήσεις, διά τήν αίωνίαν 
αυτού άνάπαυσιν.

Τ ό  χ ώ μ ο  π ο ύ  τ ό ν  σ κ έ 
π α σ ε  ά ς  ε ί ν α ι  έ λ α φ ρ ό .  
Α ι ώ ν ι α  τ ο υ  ή μ ν ή μ η .

ΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΙΊΟΥΑΟΣ

Τήν 4.2.74 άπεβίωσεν εις τόν Πει
ραιά ό έ.σ. Αρχηγός τής Αστυνομίας 
Πόλεων Αριστείδης Παπαδόπουλος. 
Τήν κηδεία του, γενομένην τήν έπομέ- 
νην έκ τοΰ Ίεροΰ Ναού τοΰ Α' Νεκρο
ταφείου Αθηνών, παρηκολούθησαν πολ
λοί συγγενείς καί φίλοι, καθώς καί έν 
ένεργεία καί συντάΕει συνάδελφοι. Έκ 
μέρους τοΰ Σώματος παρέστη άντιπρο- 
σωπεία υπό τόν Αστυν. Δ)ντήν Α' κ. 
Ντόντον "Αγγελον, ό όποιος άπεχαιρέ- 
τησε τόν αείμνηστον συνάδελφον καί 
κατέθεσε στέφανον έπί τής σορού του. 
Ό  Αριστείδης Παπαδόπουλος έγεννή
θη τό έτος 1906 εις τό χωρίον Έπιτά- 
λιον Ολυμπίας Ηλείας. Είσήλθεν εις 
τήν Αστυν. Σχολήν Κερκύρας τό έτος 
1929. 'Ανήλθε τήν ιεραρχίαν τοΰ Σώ
ματος κανονικώς καί άπεστρατεύθη τό 
έτος 1964 μέ τόν βαθμόν τοΰ 'Αρχη
γού. ΎπήρΕεν ίκανώτατος 'ΑΕιωματικός 
καί διεκρίθη διά τήν έργατικότητα, τήν 
όφοσίωσιν καί τήν αύταπάρνησιν πρός 
τήν Πατρίδα καί τό Αστυνομικόν Σώμα. 
Εις όσος υπηρεσίας υπηρέτησε καί ώς 
ύφιστάμενος καί ώς προϊστάμενος άφή 
κε τάς καλλιτέρας τών άναμνήσεων. 
διά τήν υπηρεσιακήν του ικανότητα και 
τό ακέραιον τοΰ χαροκτήρος του.

Πρός τούς οικείους του ή στήλη μας 
έκφράΖει τό θερμότατα συλλυπητήρια.

Τ ό  χ ώ μ α  τ ή ς  Α τ τ ι κ ή ς  

γ ή ς ,  π ο ύ  τ ό ν  έ σ κ έ π α σ ε ,  

ά ς  ε ί ν α ι  έ λ α φ ρ ό  ν. Ή 

μ ν ή μ η  τ ο υ ,  ά ς  ε ί ν α ι  

α ι ώ ν ι α .

Ε. ΜΑΑΑΙΑΡΟΥΔΑΚΙΙΣ

Τήν 22.1.74 άπεβίωσεν ό έ.σ. Αστυ
νόμος Β ' Μσλλιαρουδάκης Εύάγγελος, 
καί έκηδεύθη τήν έπομένην εις τό Νε- 
κροταφεϊον Αγίων Αναργύρων.

Τήν κηδείαν του, έκτος τών συγγε
νών καί φίλων, ηορηκαλοΰθησε καί άν- 
τιπρασωπεία τού Σώματος, μέ έπικεφα- 
λής τόν Αστυν. Δ)ντήν Β' κ. Καρανί- 
καν Αθανάσιον, δστις κατέθεσε στέφα
νον καί προέπεμψε τόν άποβιώσαντα 
εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν. Ό  ά- 
ποδημήσας έγεννήθη τό έτος 1907 εις 
Άρμένους Σητείας Κρήτης. Εις τό Α 
στυνομικόν Σώμα κατετάγη τό 1930, ώς 
ΆστυφΰλαΕ. Τό 1943 προηχθη εις Ύπα- 
στυνόμον Β ' , άποστρατευθείς τό 1960 
μέ τόν βαθμόν τού Αστυνόμου Β '.

Ύπηοέτησεν εις δαφόρους Υπηρεσί
ας, ένθα έΕετιμήθη διά τόν χαρακτήρα 
του καί τήν έργατικότητά του, άφήκε δέ 
καλάς άναμνήσεις εις τούς συναδέλ
φους του. Τό «'Αστυνομικά Χρονικά», 
συμμετέχοντα εις τό βαρύ πένθος τών 
οικείων αύτού, εύχονται όπως ό Θεός 
χαρίση βάλσαμον πορηγορίας καί άνα- 
παύση δέ τήν ψυχήν τού άειμνήστου 
συναδέλφου έν σκηναϊς δικαίων.

Ή  μ ν ή μ η  τ ο υ  ά ς  ε ί ν α ι  
α ί ω ν I α.

ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΣ
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Ενός ακόμη συναδέλφου έστερήθη ή 
Αστυνομική οικογένεια. Πρόκειται περί 

τοϋ έ.σ. Ύπαστυνόμου Α' Κώνστα Χρι
στοδούλου. Τήν κηδείαν του, γενομένην 
τήν Τ1.2.74 εις Νεκροταφεϊον Ζωγρά
φου, πορηκολούθησαν πολλοί συγγενείς 
καί φίλοι, ώς καί πσλλοί συνάδελφοι. 
Έκ μέρους τού Σώματος παρέστη άν- 
τιπροσωπεία, μέ έπικεφαλής τόν Αστυν. 
Β' κ. Δορλήν 'Αναστάσιον, όστις καί κα

ι τέθεοε στέφανον.
Ό  Μεταστάς έγεννήθη εις Όρτάκιον 

Αδριανουπόλεως τό έτος 1902 καί κα- 
τετσγη εις τό Σώμα τό 1930. Προήχθη 
εις Άνθυπαστυνάμον τό 1944 καί άπε- 
στρατεύθη τό 1952 μέ τόν βαθμόν τοϋ 
Ύπσστυνόμου Α '.

Ύπηρέτησεν εις διαωόοους υπηρεσί
ας τής Δ)νσεως Αθηνών καί άφήκε τάς 
καλλιτέρας τών άναμνήσεων.

Τό «Αστυνομικά Χρονικά», συμμερι- 
Ζόμενα τό πένθος τών οικείων του, έκ- 
φρόΖουν πρός αύτούς τό συλλυπητήριά 
των καί εύχονται όνάπαυσιν τής ψυχής 
αύτοΰ.

Α ι ώ ν ι α  τ ο υ  ή μ ν ή μ η .

ΔΗΜ. ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ

Καί ενα άκόμη μέλος τού Σώματος 
έζεδήσηοεν εις Κύριον. Ό  έ.σ. Ύπα- 
στυνάμος Α' Καρδούλας Δημήτριος.

Ή  κηδεία του έγένετο τήν 8.2.74 εις 
τό Νεκροταφεϊον Βύρωνος. 'Εκτός τών 
οικείων του, πολλοί συνάδελφοι παρέ
στησαν, ώς καί άντιπροσωπεία τού Σώ
ματος, μέ έπικεφαλής τόν Αστυν. Β ' 
κ. Ραιπτάτην Γεώργιον, όστις καί κατέ
θεσε στέφανον καί προέπεμψε διά συγ
κινητικών λόγων τόν νεκρόν.

Ό  έκδηιμήοας έγεννήθη τό έτος 1905 
εις Βασιλικά Καρδίτσης καί κατετάγη 
εις τό Σώ"α τό έτος 1929. Προήχθη εις 
Ανθυπαστυνόμον τό 1944 καί άπεστρα- 

τεύθη τό 1950 μέ τόν βαθμόν τού Ύ
παστυνόμου Α'

Υπηρέτησε εις διαφόρους ύπηρεσίας 
καί διεκρίθη διά τήν άφοσίωσιν εις τό 
καθήκον καί τήν πρός τούς συναδέλ
φους του άνάπην.

Συυυετέχουσα ή στήλη μας εις τό 
πένθος τών οικείων, του, εύχεται τήν έΕ 
ύψους παρηνορίαν.

"Ας είναι έλαφρόν τό χώμα, πού τόν 
έσκέπαοε.

ΤΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τήν νύκτα τής 22)23.2 .74 αιμοστα
γείς τρομοκράται έτοποθέτησαν πέντε 
ώρολσγιακάς βόμβας εις τό έργοστάσι- 
ον παραγωγής χημικών προϊόντων τής 
βιομηχανίας NTOW παρά τό Λαύριον. 
Τήν 3ην πρωινήν ώραν έΕερράγησαν οί 
τέσσαρες βόμβαι, αϊτινες καί προεκάλε- 
σαν ύλικάς Ζημίας. Τήν τελευταίαν ή 
όποια δέν εϊχεν είσέτι έκραγή προσεπά- 
θηοε νά έΕουδετερώση, κληθείς πρός 
τούτο, ό Ύπολοχαγός Αντωνίου Τριαν- 
τάφυλλος, πυροτεχνουργός τοϋ στρα
τού. Κατά τήν προσπάθειαν όχρηστεύ- 
σεώς της ή βόμβα έΕερράγη μέ άποτέ- 
λεσμα νά τραυματισθή θανασίμως ό ύ- 
πολοχαγός καί ό βοηθός του ιδιώτης 
Γερούκης Κων)νος. Τήν κηδείαν τοϋ έν 
τή έκτελέσει τού καθήκοντος φονευθέν- 
τος ήρωϊκοϋ ύπολοχογοϋ, ήτις έγένε- 
το τήν 4ην μ.μ. ώραν τής Κυριακής έκ 
τού Γ' Νεκροταφείου, παρακολούθησαν 
ώς έκπρόσωποι τής Κυβερνήσεως ό ύ- 
φυπουργός παρά τώ Πρωθυπουργό) κ. 
Δ. Καρακώστας, όστις καί κατέθεσε 
στέφανον, ό διευθυντής τοϋ Σώματος 
Υλικού Πολέμου ύποστράτηγος κ. 
Ρούγκας, όΕ)κοί τού στρατού, άντιπρο- 
σωπεϊαι όλων τών όπλων καί τών Σω
μάτων Ασφαλείας καί πλήθος κόσμου.

Έκ τοϋ άδοκήτου θανάτου τοϋ Ύπο- 
λοχογοΰ Αντωνίου ιδιαιτέρως έθλίβη- 
σαν οί ανδρες τής 'Αστυνομίας Πόλε
ων, έκ τών όποιων, πλεϊστοι τόν "έγνώ- 
ρισαν κατά τήν όσκησιν τοϋ επικινδύνου, 
άλλά τόσον ύψηλοϋ έργου του. Πλήν 
τούτου πρέπει νά άναφερθή, ότι ό έκλι- 
πών άΕιωματικός έδίδαΕεν έπανειλημ- 
μένως εις τήν Σχολήν μετεκπαιδεύσε- 
ως άστυνομικών έπί θεμάτων άσφαλεί- 
ας άερολιμένων καί άεροσκαφών καί 
άνπμετωπίοεως άεροπειρατειών. Διά 
τάς προσφερθείσας πρός τήν πατρίδα 
καί τήν έλληνικήν κοινωνίαν ύπηρεσίας 
τού άειμνήστου Ύπολοχογοϋ τό Αστυ
νομικόν Σώμα, τοϋ όποιου ώς προελέ- 
χθη ύπήρΕε πολύτιμος συνεργάτης, έκ- 
φρόΖει πρός τούς οικείους του τήν 6α- 
θυτάτην θλϊψιν του. Τ ό χ ώ μ α  
τ ή ς  Α τ τ ι κ ή ς  γ ή ς  π ο ύ  
τ ό ν  σ κ έ π α σ ε  α ς  ε ί ν α ι  
έ λ α φ ρ ό .  Ή μ ν ή μ η  τ ο υ ,  
α ς  ε ί ν α ι  α ι ώ ν ι α .

«Α.Χ.»

Μ ία

επιστολή

πρός

τα  « ’Α στυνο

μικά Χ ρ ο ν ικά »

'Υπό τοϋ κ. Κων/νου Γκολ- 
φινοπούλου, Δημάρχου Πα- 
τρέων, άπεστάλη πρός τήν 
Δ/νσιν τοϋ Περιοδικού μας 
ή κάτωθι επιστολή:

Έν Πάτραις τή 23η Φ/ρίου 1974.

Κύριε Διευθυντά.

Διά τής παρούσης παρα
καλώ νά δεχθήτε τά πλέον 
θερμά και ειλικρινή συγχα
ρητήριά μου, διά τήν άπό πό
σης άπόψεως έκλεκτήν καί 
λίαν ένδιαφέρουσαν ύλην τοϋ 
Περιοδικοϋ τοϋ ’Αρχηγείου 
’Αστυνομίας Πόλεων «’Αστυ
νομικά Χρονικά».

'Η  ποικίλου ένδιαφέρον- 
τος πνευματική προσφορά 
τοϋ περιοδικοϋ καθιστά τοϋ- 
το λίαν ωφέλιμον καί εύχά- 
ριστον, κάθ’ όσον ή περιεχο- 
μένη τούτου ϋλη έκτείνεται 
είς πόσης φύσεως θέματα, ή
τοι, ’Εθνικά, Κοινωνικά, 'Ι
στορικά, Νομικά, κλπ.

Όμολογουμένως, ή έκδο- 
σις των «’Αστυνομικών Χρο- 
νικών» τιμμ τό Σώμα, άξίζει 
δέ κάθε έπαινος εις τούς έπι- 
μελουμένους τής τακτικής 
των έκδόσεως.

’Ιδιαιτέρως,ευχαριστώ θερ
μώς διά τήν προβολήν τής 
άγαπητής μας πόλεως, είς τό 
ύπ’ άριθ. 453 ύμέτερον τεϋχος, 
μηνός Φεβρουάριου έ.έ.

Μετά πόσης τιμής 
ό

Δήμαρχος Πατρέων 
ΚΩΝ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΡΙΖΟ ΝΤΙΟ Σ:

1. Περιφέρεια τής Ηπείρου, ή όποια 
έπί τουρκοκρατίας ήτο άνεξάρτητος
— Έπώνυμον διπλωματικού έκπρο- 
σώπου φίλης Χώρας έν Άθήναις.

2. Κορυφαίος στραττηγός τού «21», ό 
υιός τού όποιου έχρημάτισεν ύπα- 
σπιοτής τού Όθωνος (αϊτ.).

3. Επίρρημα τής καθαρευσύσης — Ζι- 
Ζάνιον των αγρών, τό κοινώς λό- 
λιον.

4. Άντιστρόφως, τά άρχικά τού 'Αε
ρολιμέ νος Ελληνικού — Κατά την 
περίοδον τής Έπαναστάαεως τού 
«21» οί σύμμοχοί μας τό έτεινον 6α- 
ρύκοον — 'Επαναλαμβανόμενον, άν- 
τιστρόφως, δίδει σεβάσμιον πρόσω- 
πον.

5. Ή βάσις καί ό Βόσος τά έχουν 
κοινά — Σήμερον, οί μαιτρ τής μό
δας θέλουν τά πέτα μας χωρίς αυ
τήν (αίτ.). — 'Υποθετικόν.

6. Ήσαν οί άγωνισταί τής Έπαναστά- 
οεως τού «21» (κυριολ.).

7. Ή των Δερβενακίων υπήρξε'μοιραία 
διά τόν Δράμολην — Πόλις τής 
Γαλλίας, έπί τού Λείγηρος, πρωτεύ
ουσα τού Νομού Έντρ — έ — Λουάρ.

8. ΈκφράΖει τό σύνολον τών ψυχικών 
φαινομένων, τά όποια αποτελούν 
τήν άταμιικότητα τού άνθρώπου — 
Εις τήν πρόθεσιν. . . προηγούνται 
(άνστρ.). — Μονολεκτική άπόντη- 
σις.

9. Μέ τό όμικρον προηγούμενον εύ- 
ρίσκονται εις τό Φωτοστέφανον 
τού Χριστού (άνστρ.). — Μονολε
κτική έκφρασις ίκανοποιήσεως, πού 
σημαίνει καί εύμορφα — Αρχικά 
Σώματος.

10. Είναι ώριομένοι κατάλογοι ή πίνα
κες.

11. Ή σημαντικωτέρα τών νήσων τού 
Μαλαϊκοϋ άρχιπελάγους, γνωστοτά- 
τη έκ τών πολλών ύφαιστείων της
— Αρχαία όνομοσία πλοίου, κυρίως 
πολεμικού.

ΚΑΘΕΤΟΣ:

1. Ήσαν οί έπαναστατήσαντες "Ελ
ληνες τήν έπσχήν τού «21» (κυρ.).

2. Ήρως τού Τρωικού πολέμου καί 
μνηστήρ τής ώραίας Ελένης (ένάρ- 
θρως) — Εις αυτόν, οί Έλληνες 
τού «21» προοέφερον τά πάντα 
(αίτ.).
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3. . . Γκράντ, γνωστότατος άστήρ τού 
Αμερικανικού κινηματογράφου, πρω
ταγωνιστήσεις καί εις τήν ταινίαν 
« Έπι-χείρησις κοίμπινεΖόν» (άνστρ.)
— Ή  Ήρα τής άφήρεσε τήν φωνήν 
καί τήν άφήκε νά έπαναλαμβάνη 
τήν τελευταίαν λέξιν άπό τάς όμι- 
λίας τών άλλων (Μυθ.) — Ό  άρι- 
θμός 72.

4. Γάλλος στρατηγός, έκ τών ίκανωτέ- 
ρων τού Μ. Ναπολέοντος (έπών.).
— Κατά τήν Έπανάστασιν τού «21» 
έφιλοΕένουν Άρματωλούς καί Κλέ- 
φτας — Σημαίνει καί σταράτα.

5. Όπτικώς όπατελούν μίαν ποδοσφαι
ρικήν όμάδα — Προηγούμενα, άντι- 
στρόφως, τού ΣΤΟΠ, έξασφαλί- 
Ζουν, ένίατε, δωρεάν ναύλον —Πα
ραπέμπει.

6. Έργαλείον, ένθυμίΖον «ξεπούλημα»
— Τίτλος άθησσυνών φυλάρχων.

7. Από τά οκτώ τά. . . μισά — Τά άρ
θρα του είναι, ένίοτε, έπώδυνα (άρ
χικά άντιστρόφως) — Ύπήρξεν ό 
νεώτερος Πρωθυπουργός τής Αγ
γλίας (έπών.).

8. Χαρακτηρίζουν ποιότητα — ϊενικόν 
άρνηπΊκόν μόριον —Νομός τής Γαλ
λίας μέ πρωτεύουσαν τήν Λάν.

9. Μάς άκολοσθεϊ — Αν δέν είναι 
άνθος είναι. . σοκολάτα — Ή ωυ- 
χή μετά θάνατον κατά τούς άρχαί- 
ους Αιγυπτίους.

10. Αποτελούν καί μονάδας μετρήσεως 
τής φωτιστικής δυνάμεως φωτεινών 
πηγών — Διά τήν παρασκευήν του 
χρησιμοποιούνται άμμος, σόδα καί 
μάρμορον (γεν.).

11. Εις τήν νομικήν, ή σύμβοσις κατά 
τήν όποιαν, διά μόνης τής έγγρά- 
φου ύποσχέσεώς χρέους, γεννάται 
ύποχρέωσις πρός καταβολήν.

(I. Κο.)
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ΑΣΤ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο  
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

Ο ΣΩΦΕΡ τού ταξί φαινόταν τρομερά 
έκνευρισμένος καί Αναστατωμένος. 

Κάπνιζε τό ένα τσιγάρο πάνω στό άλλο 
καί κυττοϋσε πρός τό μέρος τοΟ έπιθεω- 
ρητού Μάκ Γκράθ, δ όποιος, μαζί μέ τόν 
άρχιφύλακα Μπαρρόου, έξήταζεν τό στα- 
ματημένο ταξί καί τό πτώμα τοΟ νεαρού 
άνδρός, πού βρισκόταν μέσα σ’ αύτό.

Σέ μιά στιγμή, οΐ ϊύο Αστυνομικοί ά- 
ποσπάστηκαν άπό τούς ύπολοίπους συνα
δέλφους τους καί πλησίασαν τόν αωφέρ 
τού ταξί.

— Πώς είπαμε ότι λέγεσαι; τόν ρώτη
σε 6 Μάκ Γκράθ.

—Πάολο Τσέρι, κύριε έπιθεωρητά.
— “Οκεϋ, Πάολο. ΙΙές μας, τι Ακριβώς 

συνέβη;
Ό  σωφέρ τού ταξί πέταξε τό τσιγάρο 

πού κάπνιζε καί άναΦε άλλο.
—Τ ό ν ... μακαρίτη, τόν πήρα μπροστά 

άπό τό Σέντραλ ΙΙάρκ, είπε. Μέ σταμά
τησε καί μοϋ είπε νά τραβήξω γιά τήν 
Τσάϊνα Τάουν.. .

— Τήν κινέζικη συνοικία, μόρφασε ό 
Μπαρρόου. Λοιπόν;

— Συμμορφώθηκα μέ τήν έντολή. Ό  πε
λάτης, όμως, ήταν δύστροπος. Κάθε τόσο 
μοδ έλεγε νά στρέφω, πότε δεξιά καί πό
τε Αριστερά.. .

—Σέ άπομάκρυνε άπό τήν πορεία σου; 
—“Οχι. Μέ τούς δρόμους, πού μοδ έλε

γε νά Ακολουθήσω, στήν Τσάϊνα Τάουν 
πηγαίναυε, μόνο πού Αργούσαμε λιγάκι... 

—Λοιπόν;
— “Ηθελε νά τρέχω, κύριε έπιθεωρητά. 

’Εγώ έτρεγα μέ -έκατό χιλιόμετρα τήν ώ
ρα. Σέ μιά στιγμή, πού περνούσαμε αύ- 
τόν τόν έρημο δρόμο, είδα τόν μακαρίτη 
νά βγάζη άπό τήν τσέπη του τόν σουγιά, 
νά παίονη θέαι καί νά μού έπιτίθεται. .. 

—Κι’ έαύ, τ! έκανες;
—Πάτησα φρένο καί τόν άντιμετώπισα. 

Πάνω στήν πάλη, χτυπήθηκε μέ τό ίδιο 
του τό μ α χα ίρ ι...

Σταμάτησε καί πήρε μιά βαθειά Ανα
πνοή.

—"Οταν κατάλαβα τί είχε γίνει, συ
νέχισε, δμολογώ, δτι γιά  κάμποσες στι
γμές τά είχα χαμένα. “Επειτα δμως συν
ήλθα καί τηλεφώνησα στήν Αστυνομία. Τά 
άλλα τά ξέρετε.

Ό  Μάκ Γκράθ έμεινε γιά μερικές στι
γμές σκεφτικός.

— Δέν ξέχασες τίποτα νά μού πής; ρώ
τησε.

— Καί έπιμένεις δτι έγιναν έτσι τά πρά
γματα.

— “Ετσι έγιναν.
— Καί δέν είχες ξαναδή, δέν γνώριζες 

τό ΘΟμα;
— Δέν τό γνώριζα, κύριε έπιθεωρητά. 
Ό  Μάκ Γκράθ μόρφασε.
—Λές ψέμματα, φίλε, είπε. Καί σέ 

συλλαμβάνω ώς ένοχο τής δολοφονίας.
Πώς κατέληξε σ’ αύτό τό συμπέρασμα 

ό έπιθεωρητής;
Η Λ Υ Σ Ι Σ  Κ Α Τ Ω Τ Ε Ρ Ω

■poxuoun a d x U 'P o iA p rlo u g . O A arlpg ixiup  
ΛρΧ UO|UiDX3 f1lXAp ρΛ ρ ΐλ  Ό ΧίΟ Χ AOIOU
-ρκ ρο  ω κ ρ υ  Uopu ρ κ  ϋ 1391Ι9 p x  Udpu 
Ό γ 3 ΐΛ  ρΛ p jd foX  ‘o r lo ip u p  Uo Ujjd t Io x o  ΡΛ 
AOXDAnpp adxU n o x  pg 'odro a(ix Ddx3ri 
-ρ ιγ ιΧ  p x o x p  3rt 3 X 3 d xp  dpdim o p A y , .
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ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ 
ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ 
ΕΚΑΣΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ

ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Αος Λαχνός 300.000 Δρχ. 300.000
Βος » 100.000 » 100.000
Γος » 50.000 » 50.000
5 ΛαΧνοί 10.000 » 50.000
10 » 5.000 » 50.000
20 » 3.000 » 60.000
30 » 2.000 » 60.000
50 » 1.000 » 50.000
8.000 » 40 » 320.000

Κυκλοφορεί εις 64άδας
ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 6 4  άδος

'Ένας λαχνός
2.000.000

•

"Επτά λαχνοί
1.000.000 έκαστος

καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί 
μέ σημαντικά ποσά

Α ΩΡ ΟΝ
4 .800.000 5.000.000

Ϊ Α  Α Ι Π Α Α  Α Α Χ Ε Ι Α  Κ Ε Ρ Δ Ι Ζ Ο Υ Ν  Δ Ι Π Λ Α Σ Ι Α  Π Ο Σ Α
“ ΟΛΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΑΧΕΙΑ


