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’Αριστερά: Ό  περίφημος 
Βυζαντινός ναός τής Κα- 
ταπαλιανής Πάρου. "Απο
ψη άπό τά ΝΑ μέ τό Βα- 
πτιστήριο έμπρός. Οί ά- 
ναατηλωτικές έργασίες 
ξανάδωσαν στδ έξαίρετο 
μνημείο τήν ’Ιουστινιά
νεια όψη του, ένψ οί ά- 
νασκαφές Ιφε ραν στο 
φώς λείψανα άπό παλαι- 
ότερη βασιλική. ’Απέναν
τι: Γενική άποψις τής 
Πάρου μέ τά γραφικά 
κάτασπρα σπιτάκια της.

'Ένα μικρό ταξίδι στην Πάρο
Τ ο υ  κ. I . Μ . Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΤΑΝ ΛΕΙΠΟΥΝ οί εύκοιρίες ή οί 
δυνατότητες γιό τά μεγάλα ταξίδια, 

κάπως άνακουφίΖουν τή δίψα γι' άπό- 
δραση αί ηεριωριαμένες περιηγήσεις. 
Πέροσσν χρόνια πολλά άπό τότε πού 
γνώρισα γιό πρώτη φορά τή Πά
ρο. Ή ταν ένα άλλο καλοκαίρι, πιό πρό
σχαρο, λιγώτερο συλλογισμένο, πιό άν- 
θεικτιικό στήν όνειρσπόληση. Ή ταν κ' ή 
Πάρος πιό πρόσχαρη, λιγώτερο μοναξια- 
σμένη, περισσότερο ικανή νά συντηρή- 
ση τήν όνειρσπόληση. 'Αλλά καί πάλι 
δέν άποθάρρυνε. Ξαναβρήκα τή μικρή 
ευτυχία τής θάλοσσας, τις λυρικές ώ
ρες τής συνομιλίας μέ τόν κόσμο του 
νερού καί τού ήλιου. Καί είναι τούτο 
μιά άνακούφιση πάντα—καί μάλιστα ό
ταν οί μέριμνες πληθαίνουν καί ό και
ρός γίνεται σύντομος όπό άνυπόφορο 
συνωστισμό.

"Ανεμος βοριάς ταλαιπωρούσε, καθώς 
πηγαίναμε, τό γοργό καράβι. Ό  ήλιος 
ήταν χυμένος στό πρόσωπο τού πελά- 
γου, ή μέρα ήταν άνοιχτή καί μεγάλη 
σάν άγκάλη άγαπημένου άνθρώπου κι' 
ώστόσο, ύπήρχε κάποια άγωνία σπαρ
μένη παντού. Τά κύματα έρχονταν άπό 
μακριά, πυκνά, όλόρθα, ψηλά, σκαρφά
λωναν στήν κουποστή, άνοιγαν τις λαμ
πρές κάτασπρες χαίτες μέ τό ρυθμό ένός 
καλπασμού, θρυμματίζονταν ύστερα σ' 
ένα πλήθος άσπρα λουλούδια. "Ωρα

πρωινή, ώρα μεσημβρινή, ένοιωθες τήν 
έξαρση, τήν έξέγερση, μιά δύναμη πού 
κυκλοφορούσε άνεμπόδιστη στό διάστη
μα, μιά δύναμη γεμάτη φώς, πού γυ
μναζόταν σ' έπικίνδυνα τολμήματα. Δυ
σκολεύτηκε πολύ τό καράβι νά μπή στό 
λιμάνι. Τό νησί άνοιγε τις γυμνές του 
πλαγιές άνσπαμένες. Τά κύματα απού
σαν στούς βράχους τής άκτής καί στις 
μαλακές αμμουδιές, ξεθύμαναν. 'Από 
έκεϊ κ' έπάνω ή πέτρα ξανάβοισκε τήν 
ουδετερότητά της. Ή  πολιτεία έλεύκα- 
Ζε ράθυμη. Δέν είχε άρχίσει ακόμη ό 
καλοκαιρινός παροξυσμός, οί ξένοι περ- 
ναδιάβαιναν στήν προκυμαία λιγοστοί, 
δέν ήταν πολλοί κοί οί συμμοΖωμένοι 
στήν άποβάθρο. Αύτές είναι οί εικόνες 
πού μαγεύουν τούς ύπερβόρειους, πού 
μαγεύουν κ' έμάς—κι' άς είναι τόσο δι
κές μας. Κάθε φορά πού θ' άντικρύοω 
τά έλληνικά νησιά, πού θά βρεθώ άνά- 
μεσα σέ μιά άπό τις ελληνικές παλυνη- 
αίες, τού Αιγαίου, τού Ίονίου, τού Μυρ- 
τώου πελάγους, καί θ' άντικρύοω τόν 
κοκκινωπό ή τόν ύποκύανο βράχο, τήν 
άμμουδιά, τά έκκλησάκια τών κορυφών 
καί τών κοιλάδων, τ' άσβεστωμένα σπί
τια, τά λιθόστρωτα δρομάκια, μ' έξου- 
σιάΖει ή έντύπωση ένός άλλο κόσμου, 
μιάς άλλης Ζωής. Τότε ξαναγίνεται κα
νείς ρομαντικός άπό κάματο. Αισθάνε
ται τήν άνάγκη ν' άφεθή. Νά συνομιλή-

ση σ' ένα κατσνυχτικό διάστημα σιω
πής μέ τήν θάλασσα, νά συνομιλήση γιά 
τήν αιωνιότητα καί τή ματαιότητα, γιά 
τή γόνιμη άπραγμοσύνη πού επιτρέπει 
στήν ψυχή ν' άνασάνη καί στό πνεύμα 
ν' άνασυντεθή.

Τή νύχτα ό άνεμος έπεσε, ή έπομένη 
μέρα κ' ή μεθεπσμένη ξύπνησαν γεμά
τες φαιδρά νιάτα. Κ' είχαν τόσο δεθή 
οί ώρες μέ τήν άνάγκη πού ένοιωθα τού 
ήσυχααμοϋ, ώστε, γιά μιά στιγμή, γιά 
μιά καί μόνη στιγμή, συλλογίστηκα ν' 
όπολησμονηθώ έκεϊ, νά κηρύξω αυτο
προαίρετα τόν έουτό μου σέ άφάνεια. 
Είναι μιά αύτοκατάλυση, πού όλοένα καί 
συχνότερα τήν αισθάνεται σάν βέβαιο 
πεπρωμένο ό σύγχρονος άνθρωπος μέ
σα ατά θαύματα καί στά τολμήματα καί 
στις άπέραντες θλίψεις τού αιώνα. Μά 
πώς κανείς ν’ άπαρνηθή τά ένδιαφέ- 
ροντα μιάς Ζωής, ν' άπαλλστριώση γιά 
χάρη τής ραστώνης τις άγάπες του, τις 
άφοσιώσεις του, τις τρυφερότητές του, 
τις άγωνίες του, τις έπιδιώξεις του, ό
λα όσα συνιστοϋν τήν έσωτερική του 
Ζωή καί ν' άπομείνη σέ μιάν άκροταπιά, 
κοιτάΖοντας τή θάλασσα καί παρακολου
θώντας, χωρίς νά τό θέλη, τούς λαίμαρ
γους τής γής πού σκυλεύουν καί τούτο 
τό νησί καθώς όλα καί τό κομματιάζουν 
σέ φύλλα χαρτοσήμου; "Η τούς άλλους, 
τούς καλοκαιρίανούς έπιδραμεϊς, έπιχώ-
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Μέ ιδιαιτέραν έπιοημότητα έωο- 
τάσθη ή 25η Μαρτίου εις τήν Θ' 
'Αστυνομικήν Ύποδ/νσιν 'Αθη
νών, ένθα τόν πανηγυρικόν τής 
ήμέρας έΕεφώνησεν ό Ύπαστυνό- 
μος κ. Παιπαμϊχος. ΔεΕιό χαρα
κτηριστικόν στιγμιότυοον άπό τήν 

παροκολούθησιν τής όμιλίας.

V ___________________________________

'Εντυπωσιακή ύπήρΕεν ή συμμε
τοχή τής Αστυνομίας Πόλεων 
είς τήν μεγαλειώδη παρέλασιν έπί 
τή Έηετείω τής 25ης Μαοτίου 
1821. Είς τήν φωτογραφίαν δι
μοιρία τής Σχολής Ύποστυ όμων 
μετά τής Σημαίας παρελαύνουσα.

Ή Μουσική τής 'Αστυνομίας Πό
λεων κατερχομένη τήν λεωφόρου 
Πανεπιστημίου κατά τήν παρέλα- 

σιν έπί τη 'Εθνική Εορτή.

Τμήμα τής Μηχανοκινήτου Ύποδ/ 
νσεως τής 'Αστυνομικής Δ/νσεως 
Αθηνών παρελαύνει είς άψογον 

σχηματισμόν πρό τοϋ Μνημείου 
τού Αγνώστου Στρατιώτου.

Ή  Εθνική Επέτειος έτιμήθη μέ 
ιδιαιτέραν λαμπρότητα ύφ' όλων 
τών Αστυνομικών Υπηρεσιών, 
διά σχετικών όμιλιών κ ό. έκδη- 
λώσεων. Είς τήν φωτογραφίαν 
στιγμιότυπον άπό τήν όμιλίαν είς 

τό Μηχανοκίνητον Πειραιώς.

Είς τάς έκδηλώοεις έπί τή άπε- 
λευθερώσει τής Καλαυάτας παρέ- 
στη καί ό Αρχηγός Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Μιχελής, δστις δια- 
κρίνεται είς τό στιγμιότυπον μετό 
τών 'Αρχηγών Χωροφυλακής καί 
Πυροσβεστικού κ.κ. Καραμπάτσον 

καί Άδομόπουλον.



piouc καί Εένσυς, πού δημιουργούν, γιά 
λίγο καιρό, τήν όπατηλή έπίφαση Trie 
εύημερίας καί σκοτώνουν ασυλλόγιστα, 
άλλά μεθοδικά τήν ψυχή του; Παθαίνει 
σιγά σιγά καί ή Πάρος δ,τι έχουν πά- 
θει ή Σκόρος, ή Μύκονος, ή Ύδρα, ή 
Σκιάθος, τ ’ άλλα νησιά. Φοβούμαι πώς 
δέν θά κατορθώσουμε πιά ν' άνανήψου- 
με καί νά σώσουμε έκεϊνο πού πρέπει 
νά σωθή, χωρίο νά στερηθούμε τά ω
φελήματα ένάς άσταμάτητα μεγεθυνό
μενου περιηγητικού ρεύματος. Χτίζουν 
καί στήν Πάρο, στήν Παροικία, τήν πρω
τεύουσα, καινούρια σπίτια. Αλλά τά χτί
ζουν μέ τή γνωστή άσυλλογισιά, μέ τή 
βάρβαρη άδιαφορία πράο τά ύψος, πρός 
τήν παράδοση, πρός τις ίδιάζουσες άπαι- 
τήσεις τού τόπου. Ό  καθένας είναι έ- 
λεύθερος νά κόμη δ,τι έπιθυμήση. Αύ- 
τός ό θαυμάσιος αίγαιοπελσγίτικος ρυ
θμός, πού είναι κατάκτηση αιώνων, πού 
έχει διαυορφωθή μέ τήν αύτόματη συ
ναίσθηση τού περίγυρου μέ τήν καρτε
ρία, μέ τήν πίστη, μέ τή λαχτάρα τής 
ομορφιάς, ό ρυθμός πού άποτελεϊ τά ά- 
κριβό πρόσωπο τών Κυκλάδων καί των 
άλλων έλληνικών νησιών έΕαφανίζεται 
μέρα τή μέρα. Ή πονηρότατη καί ή μοι- 
χαλίς γενιά μας θά τό πληρώση κάποτε 
τούτο. Άλλά τό έγκλημα θά έχη συντε- 
λεσθή.

Ή Νάουσα μού πρόσφερε μιά ώρα 
πολύτιμη. Περισσότερο άπό τήν Παροι- 
κιά, πού τήν κουρσεύουν άλλη μιά φορά 
κατορθώνει νά διαφυλάΕη τό χρώμα τού 
παλιού καιρού. Τά στενά πλακοστρωμέ
να δρομάκια, τ' άσβεστωμένα σπίτια, οί 
καμάρες, οί έΕώστες μέ τις άνθισμένες 
γλάστρες, τό λιμάνι μέ τά ψαροκάικα, 
δλος αυτός ό βαθύτατα έλληνικός κό
σμος έπιζή άκόμη, μπορεί άπελπισμένα, 
άλλά πάντα ικανός νά συγκινήση βαθύ
τατα. Απελπισμένος κόσμος έλληνικός 
βρίσκεται καί στις Λεύκες. Απόβραδο, 
Πεντηκοστή, ή μεγάλη έκκλησιά ήταν 
κατάφωρη. Ό  δεσπότης τιμούσε μέ τήν 
παρουσία του τό μεγάλο κατανυχτικό έ- 
σπερινό. Οί δρόμοι πρός τήν έκκλησιά 
ήταν στρωμένοι μέ φρέσκες μυρτιές. 
Πλήθος, φερμένο άπό δλα τά παριανά 
κατατόπια, γέμιζε τά δρομάκια, συμμα- 
ζωνάταν στά «κέντρα». Εκεί, τή νύχτα, 
πυκνές όμάδες, πολλές καρέκλες, ά
φθονη σύγχυση, άταΕία, ταλαιπωρία καί 
όλσφάνερη έλλειψη ένθουαιασμοΰ. Πί
σω άπό τά πρόσωπα, πού προσπαθούσαν 
νά διασκεδάσουν, σοβούσε ό μαρασμός. 
Ό  κεντρικός δρόμος ήταν γεμάτος. Κο
ρίτσια, άγόρια, μικρομάνες μ’ ένα τσούρ
μο παιδιά ή καθεμιά, άπόμαχοι καραβο
κύρηδες, μεταπράτες. Τό τί συμβαίνει, 
ώστόσο, μάς τό διηγήθηκε μιά ήλικιω- 
μένη γυναίκα, στή σκάλα έρημικοΰ σπι
τιού:

"ΕΕη παιδιά έχω, τά πέντε είναι φευ- 
γάτα. Κατοραμένη νά είναι ή Εενιτιά πού 
μάς παίρνει τά παιδιά. Εδώ στις Λεύ
κες, τόν καλό καιρό, ζοϋσαν τρεις - 
τρεισήμιση χιλιάδες νομάτοι. Τώρα άπό- 
μειναν δέν άπάμειναν τρακόσιοι. Γέροι, 
γριές, μωρά. Τά μωρά σά μεγαλώσουν, 
θά φύγουν, κ’ έκεϊνοι. Οί γέροι θά πε- 
θάνουν. Τί θ' άπσμείνη; "Ερημα καί σκό- 
τεινα σπίτια. Αύτό θ' άπομείνη!

Ή  φωνή της είχε πάρει δραματικό 
τόνο. Ή τσν μιά φωνή, μέσα στό μισό- 
φωτο τού βραδιού, προφητική. Γεμάτη

θλίψη, κατάρα καί παράπονο. Τί νά τής 
άπσκριθοΰμε έμείς οί περαστικοί; Νά 
τής πούμε καλά κάνουν τά παιδιά καί 
φεύγουν; Νά τής πούμε πώς κανένας 
δέν έχει τό δικαίωμα νά τά καταδικά- 
ση σέ άδροση καί άγονη χαμοζωή, γιά 
νά μπορή νά παριστάνη ή Αθήνα τήν 
πρωτεύουσα; Αύτά δέν θά τά έννοήση, 
στό γνήσιο βάθος τους, ή άπλή γυναίκα. 
'Εκείνη Εέρει πώς τή δέρνει ή μοναΕιά, 
πώς καί τό παιδί πού τής άπόμεινε πρό
θυμο είναι νά φύγη κ' έκεϊνο, πώς ό 
τόπος δέν έχει δουλειά καί τά πάντα 
άδειάζοσν, άκόμη κ' οί ψυχές καί τά 
πνεύματα. Ένα νταμάρι θέλησαν ν' ά- 
νοίΕουν καί πάλι στήν πατρίδα τού Σκό- 
πα, νά Εαναδουλέψουν τό μάρμαρο τό 
φημισμένο τό παριανό' καί τ' άφησαν τό 
νταμάρι στήν τύχη του, γιατί τό μάρ
μαρο δέν ήταν καθώς τό παλιό τό άνε- 
χτίμητο.

Άλλ' άς τ' άφήσουμε τούτα κι άς 
Εανοπάμε στή Λογγοβάρδα, άτό μονα
στήρι. Εκεί Εαναβρίσκουμε, στοιχειό ά- 
γαθό, θαλερό στά πολλά πολλά του 
χρόνια, τόν ήγούμενο, τό Φιλόθεο Ζερ- 
βάκο, συγγραφέα καί κήρυκα κ' έΕσμο- 
λσγητή, άνθρωπο μέ άδόμαστη δραστη
ριότητα. Ό  Ζερβάκος έχει οργώσει τήν 
έλληνική γή, πηγαίνοντας άπό τόπο σέ 
τόπο, διδάσκοντας κ' έρμηνεύσντας καί 
συμβουλεύοντας. Κι όταν' δέν πηγαίνει 
κάπου έκεϊνος, έρχονται οί άλλοι στή 
Λογγοβάρδα, στό βουνό, στή μεγάλη 
μοναΕιά νά τό βροϋν. Αύτοί οί άλλοι, 
τώρα στερνά, ήταν τέσσεροι «καπτάν - 
Μιχάληδες», γεροδεμένα, άπό τήν Κρή
τη. "Ηρθαν νά τού προσπέσουν, νά 
έΕομσλογηθοϋν τις άμαρτίες τους καί 
νά συχωρεθούν. Καθώς τούς άντίκρυ- 
σα, τήν ώρα πού άφηναν τό μοναστήρι, 
νόμισα πώς είχαν Εβκόψει τίποτε βρά
χοι άπό τό Ψηλορείτη, καί πέρασαν πο
λύ νερό κ' έφερναν, μέσ' άπό τό πολύ 
νερό, τ' άνομήματά τους, ποιός Εέρει 
πόσα θά ήταν, στήν Παναγιά τής Λσγ-

γοβάρδας καί τ' άπόθεσαν έκεΐ, δεινά 
μεταμελημένοι. Κ' έφευγαν άλαφρωμέ- 
νοι, πασίχαροι καί πρόθυμοι, φαντάζο
μαι, ν' άμχίσουν άπό τήν άρχή. "Εχει 
καμμιά φορά τέτοια άπροσδόκητα άπο- 
τελέσματα ή μεταμέλεια.

Πριν έγκσταλείψω τήν Πάρο, θέλω νά 
πώ δυό λόγια καί γιά τήν Καταπολιανή, 
τή μεγάλη καί όνομαστή έκκλησιά. Μέσα 
στό Εεκλήρισμα είναι σωστή άνακούφι- 
ση ή «άναπαλαίωσή» της. "Εργο τής σο
φίας, τής καλαισθησίας καί τής έπιμονής 
τού κυρίου Α. Όρλάνδου, άπογυμνώθη- 
κε άπό τις παραμορφωτικές προσθήκες 
ή Καταπολιανή καί προβαίνει τώρα στό 
φώς έτσι καθώς τήν έπλασαν οί οικοδό
μοι τού έκτου αιώνα. Είναι ένα λαμπρό 
μνημείο τής βυζαντινής άρχιτεκτονικής, 
σύγχρονο τής Άγια - Σόφιάς. Προσπά
θησα νά θυμηθώ τήν Κατοπολιανή πού 
είχα άλλοτε άντικρύοει. Ή  έντύπωση 
τώρα είναι άληθινά γοητευτική, έτσι κα
θώς ολόσωμη κσί άκηλίδωτη άνοίγεται 
ή έκκλησιά κάτω άπό τόν «ήλισπερίχυ- 
το» ούρανό τού πρώτου θέρους ή τού 
στερνού, σωστότερα, έαρος. Ή γύμνια 
της, καί μέσα κ' έΕω, είναι μιά θεία γύ
μνια. Ή έμπνευση καί ή πραγματοποίη
σή της δείχνονται άτόφιες, αύτοδύνα- 
μες, κατέχουν τό χώρο καί τόν γεμίζουν 
χωρίς φόρτο καί χωρίς φλυαρία. Πρό
κειται γιά μιά αισθητική παρουσία θαυ
μαστής ισορροπίας. Είναι μεγάλο εύτύ- 
χημα, άν κατορθώνουμε νά Εαναβρίσκου
με κάθε τόσο τήν Ελλάδα, έδώ είδω- 
λολάτρισσα, έκεϊ χριστιανή, παραπέρα 
φυσική όμορφιά καί παντού μιά διάθε
ση ψυχικής καί πνευματικής άναγωγής, 
αύτή τήν Ελλάδα πού πάμε νά τή χά
σουμε άνάμεσα στά χέρια μας καί πού 
χρειάζεται μυκτηριστής Αρχίλοχος νά 
μάς τήν Εαναθυμίση, άληθινή καί άκέ- 
ριο. Συλλογίζομαι πώς μπορεί νά μάς 
όφείλη ένα δεύτερο Αρχίλοχο ή Πά
ρος. Ό  Λυκάμβος σ' ένα πλήθος άντί- 
τυπα δέν λείπει.
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Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΡΕΛΥ είχε πεθάνει. Τόν 
σήκωσαν έξω άπ' τό σπίτι, χωμένο μέσ' στά 

λουλούδια, ένφ ή Γκλάντυς τόν ακολουθούσε μέ 
τό 6αρύ πέπλο της, κρύβοντας τά δόκρυά της 
καί τό πρόσωπό της τό σκαμμένο άπ' τήν οδύνη.

Ο «μέγας άνήρ» είχε λοιπόν πεθάνει. Δέν 
θά ξανάβγαινε πιά άπ' τό σπίτι του τό πρωί μέ 
τήν κόπα του νά κυματική ατούς ώμους του, μέ 
τό νωχελικό έκείνο βήμα πού τοϋδινε τό ύφος 
πώς περιφερόταν πάντα άσκοπα. Δέν θά τόν έ 
βλεπαν πιά νά περπατάη ο αύτό τό δρόμο όπου 
έμενε έδώ καί τριάντα χρόνια, τήν όδό τών Άν- 
θέων.

Πέθανε «έν πλήρει δόξη» ή μάλλον λίγο 
έπειτ άπ' τή δόξα. Ενας ύπουργός, τρεις άκα- 
δημαίκοί κ ένας στρατηγός είχαν παραοτή στην 
έκφορά ή Γ κλάντυς όμως ένοιωθε συγκεχυμένα 
πώς πολύ γρήγορα θά τόν λησμονούσαν τόν ζω
γράφο. Ηξερε καλά πώς ή τέχνη του, πού άντι- 
προσώπευε μιά έποχή, σέ λίγο δέν θά είχε πέρα- 
οι πιά. Από τώρα κιόλας οί νέοι δέν ήξεραν τούς 
πίνακές του ή τούς έβρισκαν κάπως γελοίους. 

Επειτ άπό δέκα χρόνια δέν θά τόν κοροΐδευαν; 
Κι αύτό πού ήταν άκόμα πιό σοβαρό, θά ήξεραν 
άραγε τ όνομά του; Ή Γκλάντυς δέν μπορούσε 
νά τό χωνέψη. Αύτή πού πάνω οτήν άνθηοι τής 
νιότης της έτρεξε κοντά στό Θεόδωρο Νορελύ 
όταν έλαμπε άπό δόξα, αύτή πού είχε φωτιστή 
άπ τή λάμψι του, άραγε θά καταποντιζόταν μέσ’ 
στή λησμονιά; Δέν είχε πιά αύταπάτες, τή γνώ
ριζαν μόνο έπειδή είχε τ' όνομα τού «διδασκά
λου», έπειδή τήν είχε άγαπήσει καί τήν είχε ζω
γραφίσει ο όλες τις στάσεις καί μέ κάθε περι- 
βολή.

Τά πορτραϊτα άνήκαν κιόλα στό παρελθόν. 
Τά πιό πολλά άπ τά μοντέλα είχαν πεθάνει ή 
ομοιότητα δέν έπαιζε πιά κανένα ρόλο, κι αύτή 
άκριβώς ή ομοιότητα ήταν τό κύριο χαρακτηρι
στικό τής ζωγραφικής τού Θεοδώρου Νορελύ.

Ό ταν τό φέρετρο πέρασε τήν κιγκλιδωτή 
πόρτα, ή Γκλάντυς ήταν σίγουρη πώς δέν θάμενε 
τίποτα πιά άπ τήν άνάμνησι τού διδασκάλου. Ή  
νεκρική πομπή ακολούθησε τό δρόμο, ένώ οί δια
βάτες έβγαζαν τά καπέλλα τους μέ σεβασμό. 
Θυμήθηκε πώς, τόν περασμένο χρόνο, ό άνδρας 
της τής είχε πει.

— Μιά μέρα ό δρόμος αύτός θά λέγεται 
Θεοδώρου Νορελύ, καί κάτι άπ' τήν ψυχή μου θά 
μείνη έδώ πέρα.

Ξαφνικά ή ιδέα αύτή έδωσε κουράγιο στή 
Γκλάντυς, πού ώρθωοε τό άνάοτημά της. Νά τί 
έπρεπε νά κάνη, νά ποιος ήταν ό σκοπός της: 
νά πετύχη ώστε αύτός ό δρόμος ν άποχτήση τ ’ 
όνομα τού «μεγάλου άνδρός», πράγμα πού κα
λύτερα άπ τό κάθε τι, άκόμα κι άπ’ τά μουσεία 
θά διαιώνιζε τή δόξα του. Ό  δρόμος θά πλάται
νε, ίσως νά γινόταν καί μιά λεωφόρος.

Εκείνη θάμενε ο αύτό τό σπίτι ώς τό θάνα- 
τό__τ_Πς. Ό ταν Θάβλεπαν τόν κήπο, θάλεγαν:
« Εδω έζησε ό Θεόδωρος Νορελύ». Μέ μιά πλά- 
κα στό δρόμο, ή δόξα τού ζωγράφου θ άντιλα- 
λοϋσε παντού καί ή δόξα αύτή θ άντανακλρϋσε

MICHELLE MAYROIS <4|

στή Γκλάντυς. Τ' όνομα του Διδασκάλου θά τό 
πρόφεραν άπό γενεά σέ γενεά.

Καθώς στό νεκροταφείο έρριχνε λίγο χώμα 
πάνω στό φέρετρο, ή Γ κλάντυς τού ύποσχόταν 
νοερά: «Θάχης τό δρόμο σου». Καί ή σκέψι αύ
τή τήν έμπόδισε ν' άφανιστή άπ’ τήν οδύνη.

Τό βράδυ περιπλανήθηκε μέσα στό ατελιέ, 
στολισμένο μέ τό στύλ τής έκθέσεως τών Δια- 
κοσμητικων Τεχνών. Είδε τόν ένα μετά τόν άλ
λον, όλους τούς πίνακες πού κρέμονταν στούς 
τοίχους καθώς καί τούς άλλους, τούς μισοτελει
ωμένους, πού βρίσκονταν πεταμένοι άνάκατα 
κατά γής. Τότε κατάρτισε τό σχέδιό της: Ό  Θεό
δωρος Νορελύ είχε δωρίσει πολλούς πίνακες 
στό Λούβρο. Θά έκμεταλλευόταν αύτή τή δωρεά
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ΟΔΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΝΟΡΕΛΥ
γιά νά δοθή τ' όνομά του στό δρόμο όπου είχε
Ζήσει. .

Έγραψε ένα γράμμα πού το βρήκε πολύ 
καλό και τόστειλε τό άλλο πρωί στή Διεύθυνσι 
των Εθνικών Μουσείων. Ή άπάντησι ύπηρξε 
άόριατη. Φυσικά είχαν δεχτή τή δωρεά. Αύτό τούς 
κολάκευε εξαιρετικά καί οιγά - σιγά θά φρόντι
ζαν νά κρεμάσουν τούς πίνακες, όταν θά ύπηρχε 
βέβαια διαθέσιμος χώρος. Οσο γιά τό δρόμο, 
αύτό έπρεπε νά τ' άποφασίση ή έπιτροπή των 
Καλών Τεχνών.

Πέρασαν μήνες. Η Γκλάντυς ήταν τό ίδιο 
πάντα θλιμμένη γιά την άνεπανόρθωτη άπώλεια, 
άλλά ξανάβρισκε τήν όρεξι γιά τή ζωή. Μετα
χειρίστηκε άλλη μέθοδο. Ξανάνοιξε τό σπίτι της, 
κάλεσε τούς «έπισήμους», τούς έκανε νά πλήξουν, 
τούς τηλεφώνησε. Πήγαιναν κάποτε στις δεξιώ
σεις της, άλλ' οί ύποσχέσεις τους έμεναν πάντα 
άόριστες. Καταλάβαινε καλά πώς οί άνθρωποι 
πού πήγαιναν σπίτι της πήγαιναν μόνο έπειδή θυ- 
μόνταν τό «διδάσκαλο». "Επρεπε μέ κάθε θυσία 
νά στερεώση τήν προσωπική της δόξα, άλλά νά 
καταφέρη ώστε ν' άπλωθή καί ή δόξα του άνδρός 
της πού καταποντιζόταν σιγά - σιγά.

Ό  δρόμος, ό τόσο ήσυχος άλλοτε, είχε γίνει 
πιό θορυβώδης' είχαν χτίσει πολλά σπίτια στή συ
νοικία. Ένα λεωφορείο περνούσε τώρα μπρος 
άπ' τό σπίτι.

Τέλος, ένας παλιός φίλος τού Θεοδώρου 
Νορελύ —ό ζωγράφος είχε κάνει τό πορτραϊτο 
του σάν ήταν νέος —έγινε ύπουργός τών Καλών 
Τεχνών. Ή Γκλάντυς τού ύποσχέθηκε νά τού χα
ρίση τόν πίνακα άν δεχόταν ν' άσχοληθή μέ τό 
ζήτημα. Μιά μέρα ή χήρα τού ζωγράφου έλαβε 
μίαν έπίσημη άγγελία. Γιά νά έκπληρωθή ή έπι- 
θυμία της, ό δρόμος θά ονομαζόταν προσεχώς 
οδός Θεοδώρου Νορελύ.

Γιά πολλές βδομάδες δέν ξαναβγήκε άπ' τό 
σπίτι της γιά νά φροντίση νά προετοιμάση αύτή 
τή τελετή καί νά συντάξη τόν κατάλογο έκείνων 
πού θά προσκαλοϋσε.

'Em τέλους ή ήμέρα τών έγκαινίων ξημέρω
σε καί ή τελετή ύπήρξε πάρα πολύ συγκινητική. 
Μερικοί άπ' τούς παλιούς φίλους ήταν παρόντες, 
λιγώτεροι άπ' τήν ήμέρα τής κηδείας, άλλά τό 
ίδιο στοργικοί καί εύλαβικοί. Ό  καιρός ήταν ώ- 
ραΐος, μιά πραγματικά άνοιξιάτικη μέρα. Ή 
Γκλάντυς ντυμένη μέ λευκή τουαλέττα, ένοιωθε 
τόν έαυτό της σά νύφη. ’Έβγαλαν λόγους, άπο- 
κάλυψαν τήν πλάκα. Ό  Θεόδωρος Νορελύ θά

ζοϋσε αιώνια, όχι χάρι στό ταλέντο του, άλλά 
χάρι στό πείσμα καί στην έπιμονή τής γυναίκας 
του. Πέρασε τήν ύπόλοιπη μέρα της μέ τό νά 
πηγαινοέρχεται στό δρόμο καί νά κοιτάζη ολο
ένα τήν πλάκα. "Ακούσε ένα μαθητή πού ρωτου- 
σ ε :

— Ποιος είναι ό Θεόδωρος Νορελύ;
Έπειτα μιά γυναίκα ποϋλεγε στόν άνδρα

τη ς : .  _
— Ωραία τά κατάφεραν. Θ' άναγκασθουμε ν 

άλλάξουμε τή διεύθυνσίν μας στά έπισκεπτήρια. 
Δέν ξέρουν, μά τήν πίστι μου, τί νά σοφιστούν 
γιά νά κάνουν άνω κάτω τόν κόσμο!

Μερικές μέρες άργότερα ή Γκλάντυς πήγε 
στό Κέντρο, κ' έπειτα πήρε τό λεωφορείο γιά νά 
γυρίση σπίτι της. Κάπου διακόσια μέτρα άπ τή 
στάσι σηκώθηκε γιά νά κατέβη, όταν ακούσε μιά 
σεντόρεια φωνή:

— Γιά Θεοδώρου Νορελύ είναι κάνεις;
Ή Γκλάντυς άναπήδησε. Ό χ ι, δέν άπευθυ- 

νόταν σ’ αύτή ό είσπράκτορας.
-Μ π ά , είπε μιά κυρία, ή οδός τών Ανθέων 

άλλαξε, βλέπω, όνομα! Ποιος νά είναι αύτός ό 
Θεόδωρος Νορελύ;

— Θά είναι κανένας δήμαρχος, είπε ένας 
νεαρός. "Αμα δέν ξέρεις ποιος είναι, σίγουρα 
είναι δήμαρχος!

Ή Γκλάντυς δέν είχε σκεφθή ποτέ της τη 
στάσι τού λεωφορείου. Δέν μπορούσε ν άνεχθη 
νά φωνάζουν έτσι αύτό τό σεβαστό όνομα. Δέν 
θά ξανάπαιρνε πιά αύτό τό μεταφορικό μέσον, 
δέν θά μπορούσε νά τό ύποφέρη.

Τήν άλλη μέρα ώστόσο, δέν κρατήθηκε. "Ε
πρεπε νά δή τί γινόταν. Πήρε τό λεωφορείο δυό 
στάσεις πιό μακριά άπ' τό σπίτι της. Ενα άγο- 
ράκι, δίνοντας τά λεφτά στόν είσπράκτορα ρώ
τησε :

-Π ό σ α  θέλεις ώς τή στάσι Νορελύ;
"Επειτα μιά γριά ρώτησε;
— Θόδωρος Νορελύ είναι τό τέρμα;
Καί ξανά ό είσπράκτορας οϋρλιαξε:
— Θόδωρος Νορελύ.
Αύτή λοιπόν ήταν ή δόξα; Πρόφεραν αύτό 

τό όνομα μηχανικά. Κανένας δέν ήξερε ποιος 
ήταν ό Θεόδωρος Νορελύ. Αύτό δέν θ άρεσε 
στό «διδάσκαλο» .Ό σ ο γιά τήν Γκλάντυς, τ όνο
μα αύτό όπως τό φώναζαν τής έδινε τήν έντύ- 
πωσι πώς είχε παντρευτή μέ τόν Ούγκώ ή μέ τόν 
Μαρσώ; δέν ένοιωθε πιά τόν έαυτό της ζωντανό.

"Εγραψε τότε στήν Διεύθυνσι τών Μεταφο
ρών γιά ν' άλλάξουν τ ’ όνομα τής στάσης. « Εξε- 
πλάγησαν εύμενώς». Τότε έγραψε καί στό ύπουρ- 
γεϊο τών Καλών Τεχνών. Τής άπάντησαν ότι έ 
πρεπε νά ξέρουν τί άκριβώς ήθελε.

"Ηταν όμως πάρα πολύ δυστυχισμένη. Ακό
μα καί στόν κήπο της, άκουε κάθε πέντε λεπτά 
νά φωνάζουν:

— Θεόδωρος Μορελύ! Θεόδωρος Μορελύ!
Ή μόνη λύσι ήταν ν' άλλάξη σπίτι, πράγμα

πού έκανε τό γρηγορώτερο.

Μεταφρ. Γ ΙΩ ΡΓΟ Σ Π Ρ Α Τ Σ ΙΚ Α Σ
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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

Ο ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ

’Εφημ. «ΕΣΠΕΡΙΝΗ» 5-12-1901

Νέος Αθλητής έγκλημ,ατίας Ανα
φαίνεται εις τήν Πελοπόννησον. Μέ 
όνομα ένδεικτικόν καί του ποιου του, 
άλλ’ ίσως καί συμβόλιζαν είς τήν έκ- 
φραστικήν λέξιν Π α τ σ α β ο ύ ρ α  
τό πάθημα των έλληνικών νόμων είς 
χείράς τους!

Καί δ πολύς Πατσαβούρας πολιορ
κεί τδν μεταβάντα νά ένεργήση άνα- 
κρίσεις διά τούς άθλους του είρηνο- 
δίκην έπι 30 ώρας, δπότε I σ τ ε ρ- 
ξ ε ν έπί τέλους να λύση τήν πο
λιορκίαν.

Δέν πιστεύομεν, δτι είνε δυνατόν 
νά έχη καί σκιάν άληθιείας ή είκασία, 
δτι δ νέος οΰτος ήρως υποθάλπεται 
ύπό τινων δργάνων τών Αρχών. Πώς 
δμως τά δργανα αυτά, άν παρίσταν- 
το είς τδν τόπον τής πολιορκίας,, είνε 
δέ δ τόπος ουτος ή Άγριάνη τής 
Σπάρτης, πώς δέν έφάνησαν πουθε
νά διά νά τδν καταδιώξουν καί ά- 
παλλάξουν τήν δικαστικήν άρχήν 
άπδ τήν πρωτοτυπωτάτην αυτήν ο- 
λιορκίαν;

Ό  έξοχώτατος Πατσαβούρας ει
σέρχεται μέ πολύ θράσος είς τήν ι
στορίαν τών ληστοφυγαδίκων. ’Ολί
γη βεβαίως θά είνε ή βασιλεία του. 
Οί χρόνοι τοϋ Τούτουνα, δταν έκα- 
λοϋντο οί χωρικοί ,μέ κωδωνοκρουσί
αν είς τήν αύλή τής ’Εκκλησίας διά 
νά κάπου ν τάς άναφοράς των είς τδν 
αύθάδη ληστήν, νά τδν Ιφσδιάσουν 
δέ καί μέ τά άναγκαϊα τρόφιμα καί 
έκαμάρωνεν δ ληστής, ώς βασιληάς, 
κρίνων τάς διαφοράς τών γωρικών 
καί παρουσιάζατενος ώς δήθεν προ
στάτης τών πτωχών κατά τών πλου
σίων, οί χρόνοι Ικεΐνοι έπέρασαν, ύ-

παθέτομεν, πλέον. Καί άντί νά άκού- 
σωμεν πατσαβουριαζ,ομένην τήν έξου- 
σίαν, άς έλπίσωμεν, δτι θά λάβη τα
χέως τά έπίχειρα τού όνόματός του 
δ πολύς Πατσαβούρας.

Ο ΧΗΝΑΣ

’Εφημ. «ΕΜΠΡΟΣ» 2 - 10 - 1902
Τά όνόματα άδικοΟσι πολλούς τών 

άνθρώπων, άπως ειρωνεύονται άλλους 
τών άποίων ή άσχημία ή ή μωρία φέρει 
ώς άνεΕίτηλον έμπαικτικόν έπιγραμμα 
τό δνοιμα τού Άντινόου η τού Άρι- 
στοτέλους. Σπανίως μάλιστα τό όνομα, 
κύριον ή έπώνυμαν, συμπίπτει μέ τόν 
χαρακτήρα, φυσικόν ή ηθικόν. Οϋτω 
συνέβη νά όνομάΖεται Χήνας ένας 
πνευματώδης καί δεΕιώτστος άνθρωπος, 
όατις άπό τινων ήμερων κρατείται είς 
τήν άστυναμίαν.

Ο άνθρωπος οΰτος, μέ τά έξαιρετι- 
κά προσόντα, τά όποϊα έχει, θά ήδύνατο 
νά διακριθή είς πάντα κλάδον τής άν- 
Θρωπίνης δράαεως' καί έάν δέν διεκρί- 
θη ώς δικηγόρος, ώς μηχανικός ή ώς 
έμπορος, τούτο οφείλεται είς κακήν έ- 
κλογήν, είς ήλικίον, καθ' ήν ή κρίοις 
του δέν ήτο άσφαλής κοί ή κλίσις του 
καθωρισμένη.

Φαίνεται, ότι κατά τούς χρόνους έ- 
κείνους έτυχε νά περιπλοκή είς μίαν 
άτυχή ύοόθεσιν χηνών, ήτις τόν έαχέτι- 
σε μέ τήν άστυνομίαν καί τού έδωκε τό 
όνομα τό όποιον τόσον άδικεϊ τήν νοη
μοσύνην του. Δύο έρυθροχίτωνες κλη
τήρες τόν ώδήγησαν είς τήν άστυνο- 
μίσν, φορτωμένοι τάς χήνας, τάς όποι
ας εί£ε κλέψει κατά λάθος, ώς διετεί- 
νετο.

— Πώς κατά λάθος; τόν ήρώτησεν ό 
ύπαστυνόμος.

— Ένόμισα, κύρ ύπαστυνόμε, πώς ή- 
σσν δικές μου, άπήντησεν ό νεαρός έ- 
πιχειρηιμστίας μέ τόν εϋθυμον κυνισμόν, 
τόν όποιον άργότερα άνέπτυΕεν είς ά- 
ληθινόν χιούμορ.

Τό γεγονός έκεϊνο, τό όλως τυχαίον, 
τόν είσήγαγεν είς όδόν, τήν όποιαν ί

σως δέν θά ήκολούθει, ύπό περιστάσεις 
διαφορετικός.

Λ
Άλλ' αί έκλεκταί φύσεις διακρίνονται 

παντού, είς τό καλόν ή είς τό κακόν, 
είς τήν ειρήνην ή είς τόν πόλεμον.

Ή τύχη τόν έρριψεν είς τό κινδυνώ
δες καί άχάριστον έργον τού λωποδύ
του. Καί διέπρεψεν. Είς 27 ημέρας διέ- 
πραΕεν 27 κλοπάς, άντιπροσωπευούσας 
27 χιλιάδας δραχμών. Μέ άλλους λό
γους είχε 1000 δραχμάς τήν ήμέρσν 
εισόδημα έκ τών έργασιών του, όπερ 
είς πάσαν άλλην έργασίαν θ' άπετέλει 
Ζηλευτήν επιτυχίαν.

Τό λυπηρόν είνε ότι οί θρίαμβοι οΰ- 
τοι άποκαλύπονται ένώπιον τής άοτυνο- 
μίας, ήτις κρατεί δέσμιον τόν ήρωα. 
Καί τό άκάμη λυπηρότερον είνε ότι ό 
Χήνας εύρέθη είς τήν σκληρόν άνάγ- 
κην ν' όποδώση τά κέρδη του είς έκεί- 
νους είς οϋς άνήκσν πριν ή περιέλθω- 
σιν είς τήν κατοχήν του. Ό  Χήνας, ό
πως ό Σαμψών, είχε τήν Δαλιδά του. 
Είνε μοιραϊον, φοίνεται, είς τούς ήρωας 
νά έμπιστεύωνται τόν έρωτα καί τά μυ
στικά των είς άπιστα κοί έλαφρά γύναια.

Αλλ' ό Χήνας καί έν τή άτυχία του 
ύπήρΕεν υπέροχος καί έΕαιρετικός. 
Έννοών ότι αί άντιφάσεις καί αί άρ- 
νήσεις ήοαν μάταιοι καί έπικίνδυνοι, ή- 
θέλησε νά κερδίση τούλάχιστον ύπόλη- 
ψιν ειλικρινούς λωποδύτου καί εύθύμου 
φιλοσόφου.

"Ολοι όσοι έκλάπησαν κατά τόν πα
ρελθόντα μήνα παρελαύνουν πρό ούτοΰ, 
καθημένου είς τό άατυνομικόν κατάστη
μα ένώπιον τραπέΖης καί άποδίδοντος 
είς έκαστον δ,τι τού άνήκει. Κοί είς 
τήν στάσιν έκείνην ό λωποδύτης λησμο- 
νεϊται κοί έΕοφανίΖεται. Φαίνεται μάλ
λον ώς κριτής τών πατριαρχικών χρό
νων, άπονέμων είς τόν λαόν του δικαιο
σύνην, μέ μίαν σοφήν συμβουλήν:

— Τήν νύκτα νά μήν άφήνετε τά πα
ράθυρο του ορόφου άνοικτά. Κι' άν δέν 
έμπη λωποδύτης μέσα, μπορεί νά σύ- 
ρη τίποτε μέ τ' όγκίοτρι.

— Κοιμάσθε πολύ βαρειά, λέγει πρός 
άλλον, καί νά προσέχης άλλοτε. Ή 'Α
θήνα είνε γευάτη λωποδύτες.

"Οταν δέ κάποιος έκ τών παθόντων 
πσρετήρηοεν ότι τού έλειπον καί άλλα 
πράγματα, ό Χήνας έΕηγέρθη άΕιοπρεπέ- 
OTafTOC.

—Μέ συγχωρεϊτε, κύριε, δέν εϊμεθα 
λωποδύτοι! Αυτά είνε!

Καί ιδού πώς ένας ύπέροχος άνθρω
πος δύναται νά διατηρή τήν έπιβολήν 
του καί έν τή άτυχία. Καί ό άνθρωπος 
οΰτος όνομάΖεται Χήνας!

ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΛΗΣΤΩΝ - ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΙ 
ΔΗΜΙΟΙ - ΑΛΛΟΝ ΑΝΤ’ ΑΛΛΟΥ- 
ΛΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ-ΤΟ ΡΑΣ- 
ΣΟΝ ΔΕΝ ΚΡΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΚΑΛΟΓΗ- 
ΡΟΝ - ΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ.

'Εφημ. «ΕΣΠΕΡΙΝΗ» 7 - 8 -1901
Εάν ή Κυβέρνησις έπρότεινεν είς 

τόν έκ Πατρών καρραγωγέα Δημητρό- 
πουλον τήν θέσιν καί τήν σημαντικήν ά- 
μοιβήν τού δημίου δέν υπάρχει άμφιβο- 
λία, άτι θά τήν άπέκρουε μετά φρίκης 
ώς έργον άνόσιον, άτιμον καί άποτρό- 
παισν μέσον. Κοί άμως ό άνθρωπος έ- 
κείνος άνέλαβε κοθαρώς έργον δημίου,
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άφ' ής στιγμής άπεφάσιαε νά φονεύσπ 
τ6ν έπικεκηρυγμένον ληστήν Φωτάκην, 
διά νά λάθη τό ποσόν, διά τό οποίον 
έχει έπικηρυχθη ή κεφαλή του ληστοΰ 
έκείνου. Μετά τόσης μάλιστα προθυμί- 
σς καί άφελείας άνέλαβε τήν έκτέλε- 
σιν, ώστε άντί τοΰ ληστοΰ, έφόνευσεν 
ένα ιερέα, διότι, ώς λέγει, έφαντάσθη 
ότι ό ληστής είχε μεταμφιεσθή εις ιε
ρέα. Καί δέν είνε μέν δυνατόν νά μή 
είχεν άμφιβολίας τινάς περί τής ταυ- 
τότητος τοϋ ληστοΰ' άλλ' ή δίψα τοΰ 
χρήματος κατενίκησε τούς δισταγμούς 
καί τάς άμφιβολίσς του. 'Εάν έφονεύε- 
το ένας άθώος, τό πράγμα δέν τοΰ έ- 
φάνη καί πολύ σπουδαϊον' ήτο όμως 
σπουδοιότατον νά κερδίση τάς χιλίας ή 
δισχιλίας δραχμάς τής έπικηρύΕεακ;. 
Καί ό συλλογισμός οΰτος κατέπαυσε 
τούς διστογμούς του καί εϊλκυσε τήν 
σκανδάλην τοΰ όπλου του.

ΝΟΣΤΙΜΩΤΑΤΑΙ ΣΚΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ 
ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΟΝ - ΠΩΣ ΕΚΛΕΠΤΕΝ Ο 
ΧΗΝΑΣ-ΕΞΟΜΛΟΓΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΛΩ
ΠΟΔΥΤΟΥ.

Έφημ. «ΕΜΠΡΟΣ» 5 - 10 - 1902

Περιεργοτάτη προσωπικότης τέλος 
πάντων ό περιβόητος Χήνας.

Κρατείται όκόμη εις τό 6ον άστυνο- 
μικόν τμήμα, τό όποιον περίπου έχει 
μετοβληθή εις έμπορικόν κατάστημα έκ 
τών κλοπιμαίων.

Καθ' έκόστην, ό κ. Χήνας δέχεται 
άκροόσεις πολιτών, οί όποιοι έκλόπη- 
σαν. Πολϊται πόσης τάζεως, γυναίκες,

νέοι προσέρχονται ένώπιον τοΰ κ. Χή
να, τόν όποιον έρωτούν:

— Μήπως έπήρες άπό τό σπίτι μου 
δύο τραπεΖσμάνδηλα;

— Μήπως έκλεψες έσύ τό ρολόγι 
μου;

— ’Έκαμες καμμιά κλοπή εις τήν ό- 
δόν Κολοκυνθοΰς;

Ό  Χήνας εις όλος αύτάς τάς έρω- 
τήσεις άπαντά ειλικρινέστατα.

— Έγώ τά πήρα. Είνε στό τάδε μέ
ρος.

"Η:
— Αύτά τά παρέδωσα στόν κ. άστυ- 

νάμον.
"Η:
— Αύτά δέν ύπάρχουν πλέον. Τά πού

λησα.
Χθές πάλιν ό Χήνας ώμαλόγησεν, ότι 

αυτός έκλεψε τό ώρολόγι καί τά διά
φορα ένδύματα τά κλαπέντα άπό τήν 
οικίαν τοΰ συντάκτου μας κ. Κ. Αύγέρη.

Είχε μεταβπ περί τά Εημερώματα. 
'Από κάποιο διπλανό περιβολάκι άφή- 
ρεσε μίαν σκάλαν, άνέβη εις τό παρά- 
θυρον τής ουλής καί έκεϊθεν είσεχώρη- 
αεν εις τήν οικίαν.

Ό  Χήνας ώμολόγησεν έν πρός έν τά 
κλοπιμαία, προσθείς, ότι τά έχει άποθη- 
κεύσει εις έν γαλακτοπωλεϊον έπί τής 
όδοΰ Προοστείου παρά τό Γκαιτέ.

— Έννοια σου, άφεντικό, προσέθηκε. 
Τά πράγματα είνε καλά φυλαγμένα καί 
θά βρεθούν!

Τό τί γίνεται εις τό 6ον άστυνομι- 
κόν τμήμα μέ τόν περιβόητον Χήναν 
δέν περιγράφεται. Ό  κ. Συνωκίδης ό 
άστυνόμος καί ό κ. Μαυρομιχάλης, ό

δεύτερος άστυνόμος τοΰ τμήματος, ό- 
μολογουμένως είνε άΕιοι θερμοτάτων 
συγχαρητηρίων διά τήν σύλληψίν του. 
Ό  κόσμος κατώρθωσε νά άνεύρη μέ
χρι τούδε τά κλοπιμαία 29 όλων κλο
πών. ΦαντάΖεσθε τί κόσμος μικροπρα
γμάτων καί μικροαντικειμένων!

ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ -  
Ο ΧΗΝΑΣ ΕΥΦΥΟΛΟΓΩΝ

Χθές μετέβη εις τό άστυνομικόν τμή
μα μία γραίο καί Ζητούσε άπό τόν Χή
ναν τί νομίΖετε! Τήν γάταν της!

— ΤΙ λές κυρά μου τής άπαντά ό 
πολύς Χήνας. Μήπως μέ πέροσες γιά 
γάτο νά κάμω τέτοια άπαγωγή.

Κάποιος άλλος έργατικός πάλι τοΰ 
έΖήτησε δύο μαλαματένια δακτυλίδια, 
πού έχασε.

Ό  Χήνας έστράφη, τόν έκύτταΕεν 
άπό κεφαλής μέχρι ποδών καί τοΰ είπε:

— Βρέ άδικημένος είσαι καί σύ; Έσύ 
δέν έχεις νά φορέσης παντελόνι καί 
έχασες μαλαματένια δακτυλίδια;

Τί δέ είνε ό Χήνας αύτός ό Βασι
λεύς τών λωποδυτών καί ό άνθρωπος 
τής ήμέρας;

"Ενας τύπος περιεργάτατος. Τόσος 
δά!

Ηλικίας όχι πλέον τών 25 έτών. Μ ε
λαψός, κοντός, άεικίνητος, μέ δύο ό- 
φθολμούς σπινθηροθολοΰντας άπό εύ- 
φυίαν.

Εις τήν άστυνομίαν είνε σχεδόν έ- 
λεύθερος. Γίνεται δέ σκέψις νά μή κα- 
ταδιωχθή ποινικώς. Νά προσληφθή δέ 
εις τήν άστυνομίαν ώς μυστικός πρά- 
κτωρ πρός κατσδίωΕιν τών κλεπτών.

Ά πό τήν ζωήν τής παλη&ς ’Αθήνας. Ή  έχκίνησις τοΰ δρόμου τών 100 μέτρων, πατά τήν πρώ- 
την σύγχρονον ’Ολυμπιάδα είς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον τό 1896.
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Π Α ΥΛ Ο Υ  ΝΙΡΒΑΝΑ

Ε  ΝΑΣ κουφός μοΰ έκανε κάποτε μιά περίεργη 
™  έξομολόγησι: Από τότε πού κουφάθηκα, δέν 
έχω καταλάβει Άνάστασι. Μέ τή γλώσσα τής μι
μικής—γιατί ό άνθρωπος ήταν θεόκουφος—τόν 
παρακάλεσα νά μοΰ έζηγήση τό άκατανόητο 
γιατί.

— Πώς νά καταλάβω Ανάστασι; είπε. Πέ
φτουν πιστολιές, δέν άκούω τίποτε, σπάνε βαρε
λότα, τίποτε, χτυποϋν οί καμπάνες, τίποτε' δέν 
άκούω οϋτε τις κανονιές πού ρίχνει τό πυροβο
λείο τοϋ Λυκαβηττού. Χαρά στά κουφά γίνεται 
λοιπόν ποτέ; "Αν δέν βροντήξη ό τόπος, πώς θά 
καταλάβη ό χριστιανός ότι άναστήθηκε ό Χρι
στός; Πώς θά χαρή ό κόσμος;

Έπειτα, ή Αστυνομία καταγίνεται, κάθε 
χρονιά, νά καταργήση τόν πασχαλινό κρότο. Εί
ναι σά νά θέλη νά κατάργηση τό ίδιο τό Πάσχα. 
Καί βλέπουμε τό άποτέλεσμα. "Ολες οί «άπαγο- 
ρεύοεις», άλες οί φοβέρες τοϋ Νόμου, όλα τά 
προληπτικά λεγάμενα μέτρα, όλες οί τιμωρίες, 
πάνε χαμένα. Οί χριστιανοί έννοοϋν νά τό βρον

τήσουν. Καί τό βροντούν μέ ό,τι μέσο έχει κα
θένας. Αλλος μέ τά βαρελότα του, άλλος μέ 
τήν τρακατρούκα του, άλλος μέ τό κυνηγετικό 
ντουφέκι, άλλος μέ τό περίστροφό του, άλλος 
μέ τή σκουριασμένη του κουμπούρα. Καί τό 
κράτος, μέ τά έπίσημα πυροβολεία του καί μέ 
τά κανόνια τών πολεμικών του καραβιών. Ό  κου
φός, πού είχε στερηθή τήν πασχαλινή του χαρά, 
είχε δίκιο.

— Χαρά στά κουφά γίνεται ποτέ;
Ή έννοια τής χαράς είναι στενά δεμένη 

στήν ψυχή τοϋ έλληνικοϋ λαού —καί κάθε λαοϋ, 
φαντάζομαι —μέ τήν έννοια τοϋ κρότου. Σιγαλή 
είναι ή λύπη, ή μελαγχολία, ή συμφορά, ή ντρο
πή. Η χαρά, ή εύτυχία, ό θρίαμβος είναι κρότος. 
Κάποιο Πάσχα είδα έναν άνθρωπο τοϋ λαοϋ νά 
βά£η ατό χέρι τοϋ παιδιού του τό πιστόλι του 
καί νά τό δασκαλεύη πώς θά τραβήζη τή σκαν
δάλη.

— Ρίζε παιδί μου, κ’ έ σύ . . .  τοϋλεγε, παρα- 
στέκοντάς το μήν πάθη τίποτε.
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Και τό παιδί, ένα παιδί εννιά χρόνων, τρά
βηξε τή σκανδάλη, κλείνοντας τά μάτια του άπό 
φόβο, καί βρόντηξε ό κόσμος.

— Τρελλάθηκες χριστιανέ μου; τοϋ είπα. Στό  
μικρό παιδί δίνεις νά τραβήξη πιστόλι; Γιατί τό 
κάνεις;

— Γιά νά καταλάβη κι αύτό Άνάστασι, μοϋ ά- 
ποκρίθηκε άφελέστατα.

Καί άλήθεια, τό παιδί είχε καταλάβει Άνάστα- 
σι. Γιατί, μόλις συνέφερε λιγάκι άπ' τό τράντα
γμα πού τοϋ είχε δώσει τό πιστόλι κι άπ’ τό βουη
τό των αύτιών του, άρχισε νά χορεύη σά δαιμο
νισμένο άπ' τή χαρά του. Ό  κρότος τό είχε 
μυήσει στό χαρούμενο μυστήριο τής Ανάστασης.

— Χριστός Άνέστη! τού είπε τότε ό πατέρας 
του, άγκαλιάξοντάς το.

Καί τό παιδί καταλάβαινε τώρα πώς κάτι με
γάλο πράμα είχε γίνει έκείνη τή βαρδιά, πώς 
ένας Θεός είχε άναστηθή. Τό ίδιο κάποτε ένας 
γέρος, κατάκοπος άπό χρόνια, πού τά παραλυ
μένα πόδια του τόν είχαν καρφώσει στό κρεββά- 
τι του, περίμενε άγρυπνος τή νύχτα τής Λαμ
πρής, μέ στυλωμένα τά μάτια, τή μεγάλη στιγμή.

— Δέν κοιμάσαι, παπού; τοϋ είπαν τά παιδιά 
του, φεύγοντας γιά τήν έκκλησία. Κι αύριο Λαμ
πρή είναι. Γιατί χάνεις τόν ύπνο σου;

— ’Εσείς νά πάτε, παιδιά μου, μέ τήν εύχή 
μου. . . τούς άποκρίθηκε. Εγώ θά περιμένω. Θά 
περιμένω ν’ άκούσω τις πρώτες πιστολιές, νά 
κάνω κ' έγώ Ανάστασι μέ όλους τούς χριστια
νούς.

Περίμενε τις πιστολιές ό καημένος ό γέρος, 
γιά νά καταλάβη πώς άναστήθηκε ό Χριστός. Πώς 
άλλοιώς; Ένας Θεός μπορεί ποτέ ν’ άναστηθή 
άπ' τόν τάφο του καί νά γυρίση στούς ούρανούς 
σάν κλέφτης; Ό  κόσμος πρέπει νά βουΐξη άπ’ 
τή δόξα του καί τό θρίαμβό του. Κι αύτό τό 
θρίαμβο περίμενε ό γέρος στό κρεββάτι του, γιά 
νά χαρή κι αύτός τή μεγάλη χαρά τής Χριστια
νοσύνης.

Αύτή είναι ή έννοια τοϋ πασχαλινού κρότου. 
Μιά έννοια βαθιά ριγωμένη στήν ψυχή τών χρι
στιανών. Μιά έννοια πού έγινε αίσθημα λατρείας. 
"Οσα λέμε γιά πολιτισμό, πρόοδο, Εερρίζωμα 
βαρβάρων έθίμων, γιά ένα Πάσχα πολιτισμένων 
άνθρώπων, ένα Πάσχα σιωπηλό καί άθόρυβο, 
είναι ψυχρή «φιλολογία». Καί καμμιά φιλολογία 
δέν μπορεί νά σκοτώση τό αίσθημα. Αν κατα
σχεθούν όλα τά όπλα, όλα τά βαρελότα, όλες οί 
τρακατρούκες, όλα τά όργανα τοϋ κρότου, τή 
στιγμή πού ό άγγελος Κυρίου θ’ «άποκυλίη τόν 
λίθον τοϋ μνημείου» καί οί ούράνιες πύλες θ’ ά- 
νοίγουν διάπλατα γιά νά δεχθούν στό θρόνο του 
έναν ώραίο Θεό πού έπιστρέφει, πάντα κάποιο 
στόμα πυροβόλου, μέσα στή γαλήνη τής άνοιΕιά- 
τικης, μοσκοβολημένης νύχτας, θά χαιρετάη τή 
δόξα του. Καί μάταια θά γυρεύη ή ’Αστυνομία 
τόν παραβάτη. Θά είναι ή Παράδοσι!

Πάσχα χωρίς κρότο, θά είναι μονάχα τό Πά
σχα τών κουφών. Καί θά είναι ένα θλιβερό 
Πάσχα.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΜ ΗΜ ΑΤΟ Σ ΑΘΛΗΤΙΣΜ Ο Υ

Α.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1974

Κατά τόν μήνα Φεβρουάριον, τό παρ' ήμϊν Τμήμα Α
θλητισμού συμμετέσχε τών κάτωθι άθλητικών εκδηλώσεων.

1. Τών διασυλλαγικών σκοπευτικών άγώνων τής 3, 
10, 17 καί 23.2.74, ώς ακολούθως:

3.2.1974:
α) Τυφέκιον 0,22 τριών στάσεων ZTANDARD (3X20)

2ος Άσχυφύλαξ ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρησχος 546/600
3ος ‘Γπασχ. Α' ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Χρήσχος 557/600
4ος Άσχυφύλαξ ΝΙΚΑΚΟΣ Γεώργιος 549,600
5ος ‘Ασχυφύλαξ ΣΤΑΓΡΟΠΟΓΛΟΣ Κων)νος 538,600

β) Περίστροφον 0,38 σύνθετον (Ταχ. ακρίβειας)

2ος Ά ρχιφ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΓΛΟΣ ’Ιωάννης 575/600
3ος Άσχυφ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ευθύμιος 570/600
4ος Άσχυφ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος 567/600

10.2.74:
α) Τυφέκιον 0,22 Πρηνηδόν 60 Βολαί
1ος Άσχυφύλαξ ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ ’Ιωάννης 595/600
4ος Τιχασχ. Α' ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Χρήσχος 591/600

β) Πιστόλιον άκριβείας έκ 50 μ.
2ος Άσχυφ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΓΛΟΣ Β. 541/600
4ος Άσχυφ. ΕΓΑΓΓΕΛΙΟΓ Εύάγγελος 534/600

17.2.74:
α) Άεροβόλου Τυφεκίου
2ος Άσχυφύλαξ ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρήσχος 367/400
4ος 'Γτοχσχ. Α' ΙΙΑΙΙΑΧΡΗΣΤΟΣ Χρήσχος 360/400

β) Άεροβόλαν Πιστόλιον
3ος Άσχυφ. ΔΡΟΣΟΠΟΓΛΟΣ Νιχ. 374/400
4ος Άσχυφ. ΕΓΑΓΓΕΛΙΟΓ Εύάγ. 371,400

υ ) Άεροβόλσν Τυφέκιον Γυναικών
2α Άσχυφ. ΓΑΡΙΝΗ Ναυαιχδ 350/400

23.2.74:
ο) Τυφέκιον 0,22 ΟΡΘΙΩΣ
1ος Ττχασχ. Α' ΠΑΓΙΑΧΡΗΣΤΟΣ Χρήσχος 363/400
2ος Άσχυφύλαξ ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρήσχος 347/400

β) Τυφέκιον 0,22 Γονυπετώς
1ος Άσχυφύλαξ ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρήσχος 383/400

Υ) Πιστόλιον Ταχυβολίας (8 ’ — 6 ' — 4 ' ' )
1ος Άσχυφ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος 575/600
2ος Άσχυφ. ΣΙ2Μ0Σ Δημήχριος 575/600

2. Ή Υ.Σ.Π.Α. καί τό Τμήμα Αθλητισμού συμμετεϊχον 
εις συσκέψεις καί ειδικός έπιτροπάς παρά τώ Α.Σ.Α.Ε.Δ., 
διά τήν άρτιωτέραν όργάνωσιν καί διεξαγωγήν τών Διεθνών 
ποδοσφαιρικών άγώνων Σ .Ι.Σ .Μ . (ΕΛΛΑΣ — ΑΛΓΕΡΙΑ).
Είδικώτερον τό Τμήμα Αθλητισμού άνέλοβε τήν διαφήμι- 
σιν τού έν λόγω άγώνος, έπιτυχόν απολύτως εις τήν άπο- 
στολήν του ταύτηιν.

3. Ή Αστυνομική Ποδοσφαιρική Όμάς έπρογματοποίη- 
αε τήν 5.2.74 εις Κέρκυραν φιλικήν συνάντησιν μετά τής 
τοπικής όμάδος.

4. Οί άθληταί όστυφύλακες ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ Εύστράτιος 
καί ΜΠΑΛΑΣΗΣ Χαράλ. συμμετεϊχον έν τή άλλοδαπή εις 
διεθνείς άγώνας στίβου, ώς μέλη τής Εθνικής Όμάδος.

5. Οί σκοπευταί αστυφύλακες ΜΠΕΛΙΥΙΠΑΣ Κων)νος, 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Εύθμμιος καί ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Εύάγγελος 
συμμετείχαν έν Ολλανδία εις τό Εύρωπαϊκόν Πρωτάθλημα 
σκοποβολής άεροβόλων όπλων, ώς ιμέλη τής Εθνικής Ό 
μάδος. Αί έπιδόσεις των ήσαν εξαιρετικοί.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
’Αστυνόμος Α'
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’Επάνω. Λαϊκή είκών τοΟ 'Αγίου Γεωρ
γίου Ίωαννίνων. ’Απέναντι: Μία άποψις 

τής πόλεως.

γιά νά τούς τυραγνάνε περισσότερο 
οί άπιστοι, κόβανε τόν λαιμό τους σι
γά  - σιγά μέ στομωμένα μαχαίρια ή 
τούς κρεμάγανε μέ σάπια σχοινιά 
πού κοβόντανε γιά νά τούς ξανακρε- 
μάσουνε. Καί τά μόνα πού ξέρανε 
άπό τή θρησκεία μας οί περισσότε
ροι άπ’ αύτούς ήτανε τά λόγια τοΰ 
Χριστού, πού είπε: «"Οποιος μέ δμο- 
λογήση μπροστά ατούς άνθρωπον:,, 
θά τόν δμολογήσω κ’ έγώ μπροστά 
στόν Πατέρα μου, πού είναι στόν ου
ρανό, κι όποιος μ’ άρνηθή μπροστά 
ατούς άνθρώπους, θά τόν άρνηθώ κ’ 
έγώ μπροστά στόν Πατέρα μου, πού 
είναι στόν ούρανό», καθώς καί τά λό
για τούτα, πού είπε δ Κυρτός: «Μή 
φοβηθήτε άπό κείνους πού σκοτώνου
νε τό σώμα, μά πού δέν μπορούνε νά 
σκοτώσουνε τήν ψυχή», καί «"Οποιος 
χάση τή ζωή του γιά τ’ όνομά μου, 
αυτός θά ζήση στην αιώνια ζωή».

κιζε τή άντοχή του καί θά κέρδιζε τή 
μάχη. "Ομως ή πίστι ήταν βαθειά 
καί δέν ξερριζωνόταν. ΤΙ1ταν τις μέ
ρες πού ή γυναίκα του Ελένη γέν
νησε ένα χαριτωμένο άγοράκι. Κ ’ έ- 
κεΐνος τραβούσε καρτερικά τό Γολ
γοθά τοΰ μαρτυρίου του. Γράφει δ 
Δημήτρης Σαλαμάγκας στήν έκτετα- 
μένη βιογραφία πού άφιέρωσε στόν 
άγιο: «Ή θέσι τοΰ 'Αγίου ήταν δει
νή. Μά κι αύτός δέν είχε χάσει ούτε 
μιά στιγμή τό θάρρος του. Πίστευε 
τώρα μέσα του άκράδαντα, ότι όλα 
τοΰ τά είχε στείλει δ θεός γιά νά τόν 
δοκιμάση καί νά τοΰ δώση εύκαιρία 
νά έπιτύχη, μέ τόν ένα ή τόν άλλο 
τρόπο, τήν έξιλέωσί του. Είχε μάλι- 
Ιστα άρχίσει νά αισθάνεται μέσα του 
κάτι σάν—  ας τό ποΰμε — δίψα τοΰ 
μαρτυρίου. Ναί! ήταν Χριστιανός καί 
θάμενε γιά πάντα Χριστιανός.. .  
«'Ο,τι θέλεις κάμε!» δήλωσε στόν

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ή  σόνδεσι μέ τή λαϊκή 
λατρεία και τήν παράδοσι 
του άγιου πού τόν κρέμασαν 
οί Τούρκοι τό 1838.

’Από τις λαμπρότερες ,μορφές τοΰ 
νεώτερου χριστιανικού μαρτυρολογί
ου είναι δ "Αγιος Γεώργιος δ έξ Ί ω 
αννίνων, πού τόν κρέμασαν οί Τούρ
κοι στις 17 ’Ιανουάριου τοΰ 1838. 
«Οί δικοί μας οί άγιοι, πού μαρτυρή
σανε στόν καιρό πού ήμαστε σκλάβοι 
στούς Τούρκους, —γράφει δ Φώτης 
Κόντογλου—  ήτανε ταπεινοί, άπλοι, 
λιγομίλητοι, μέ τή φωτιά τής πίστης 
στά στήθια τους, άπονήρευτοι κι ά- 
γράμματοι, άφοΰ τό μόνο πού γνωρί
ζανε νά λένε μπροστά στόν άγριεμέ- 
νον τόν κριτή ήτανε: «Χριστιανός
γεννήθηκα καί Χριστιανός θ’ άποθά- 
νω!» Νέοι άνθρωποι, παλληκάρια 
άπάνω στ’ άνθος τής νιότης τους, πη
γαίνανε πρσθυμερά νά παραδοθοΰνε 
γιά τ’ όνομα τοΰ Χριστού, κι άντίς 
άρραβωνιάσματα καί ξεφαντώματα, 
σφαζόντανε σάν τ’ άρνιά ή κρεμαζόν- 
τανε μέ τή θηλειά στόν λαιμό τους καί

Τού Δημ. Σταμέλου

Έ νας άπό αύτούς τούς φλογερούς 
νεομάρτυρες πού λέει δ Κόντογλου, 
είναι καί δ "Αγιος Γεώργιος δ έξ 
Ίωαννίνων, πού έμαοτύρησε σέ ήλι- 
κία τριάντα χρόνων, γεννημένος άπό 
φτωχούς γονείς σ’ ένα μικρό χωριου- 
δάκι των Γρεβενών. Τό φτωχό δμως 
αυτό χωριατόπουλό, πού μεγάλωσε 
ατή σκλαβιά καί τήν καταπίεσι, μπό
ρεσε μέ τή δύναμι καί τήν πίστι ν’ 
άνυψωθή στό λαιυπρό θρόνο τών νεο- 
μαρτύρων τής ’Εκκλησίας μας.

Παιδόπουλο, ώρωάνεψε άπό πατέ
ρα δ άγιος, καί δούλεψε σκληρά γιά 
τό μεροκάματο, πάντα καλός καί πο
νετικός. Οί Τοΰρκοι βλέποντας τήν 
άξιάδα καί τή λάμψι τοΰ μυαλού του, 
πασχίζουνε μέ καλοπιάσματα νά τόν 
άλλαξαπιστήίσουν. Μά δ "Αγιος ήταν 
δοσμένος στό Χριστό, σέ κείνη τή με
θυστική καί συγκινητική άτιέρωσι 
πού άπολυτρώνει καί έλευθερώνει άπό 
κάθε πίκρα καί συλλογή. Σάν είδ: δ 
πασάς πώς καλοπιάσματα δέν έπια
ναν, διέταξε νά τόν φυλακίσουν καί 
νά τόν ύποβάλουν σέ φρικτά βασανι
στήρια. Λογάριαζε έτσι πώς θά τσά-

Κατή. Κι αισθανόταν μέσα του καί 
μιά χαρά. Τό Γεναριάτικο έκεΐνο 
Σάββατο ήταν ένα άπό τά πιό τρυκι- 
μισμένα τοΰ χειμώνα: μιά συννεφιά 
καταιγίδας σφύριξε άπάνω στήν πό- 
λι, άπειλητική («λέγουσι μερικοί, 
δτι αύτήν τήν ώραν κατά τήν δποίαν 
δ Βεζύρης έδωσε τό 1λ·άμι, έγινε μία 
ύπερβολική άστραπή, καί ένας κρό
τος τρομερός, καί άναβρασμός τής 
λίμνης, ώστε έτρόμαξαν οί άνθρω
ποι») . "Ενας δίκαιος στελλόταν στήν 
άγχόνη. ..» . Νά πώς τό περιγράφει 
δ "Οσιός Νικόδημο; δ Αγιορείτης 
τό μαρτυρικό του τέλος: «θαΰμα μϊ- 
γα ήτον είς τούς δοώντας τόν "Αγιον, 
διότι έτρεχε μέ τόσην προθυμίαν πλη
σίον είς τούς δημίους καί άγαλλίασιν 
ώστε έφαίνετο, δτι πετά είς τόν άέρα, 
καί τό πρόσωπόν του έφαίνετο φαι
δρόν καί χαριέστατον, δλογ έξαστρά- 
πτον άπό τήν χαράν τής ψυχής του, 
καί φέροντέις τον είς τόν τόπον λεγό
μενον Κουραμανιό- έκεΐ πάλιν τόν έ- 
ρωτούν, τί είσαι έσύ; Χριστιανός εϊ- 
πεν δ "Αγιος, προσκυνώ τόν Χριστόν 
μου καί τήν Δέσποινά μου Θεοτόκον,
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καί λέγοντας αυτά, παρεκάλεσε τούς 
δημίους νά τοΰ λύνουν τα χέρια, καί 
λύοντές τα έκαμε τόν σταυρόν του 
καί έκραξε πρός τούς Χριστιανούς,, 
συγχωρήσατέ μοι άδελφοί, καί δ 
Θεός συγχωρήσει σας- καί λέγοντας 
ούτως τοΰ έβαλαν τήν τριχιάν. ..» .

’Από τήν ίδια ώρα πού οί Χριστια
νοί έβγαλαν τό σχοινί άπό τό λαιμό 
του καί ένταφίασαν τό σώμα του κον
τά στήν Πύλη τοΰ 'Αγίου Βήματος 
στβν Μητροπολιτικό ναό, άνυψώθη- 
κε ή φήμη τής, μεγαλωσύνης του. 
Αρκετές παλιές μαρτυρίες έχουμε 
γιά τά θαύματα τοΰ 'Αγίου, άπό τις 
όποιες παρουσιάζοιμε μερικές:

«"Οσοι δέ τών Χριστιανών έπήραν 
άπό τήν τριχιάν μέρος καί έκ τοΰ 
πανί ου τοΰ φορέματός του είδον ρε
γάλας ίατρείας, καί δσοι παρομοίως 
έδραμον πρός τόν τάφον τοΰ 'Αγίου, 
άλλάλων έδόθη ή φωνή, χωλών ή εό- 
θυδρομίαναί έκείνηςτής ξηραμμένης 
χειρός τής γυναικός ή τελεία ύγιής 
άνόρθωσις, καί πολλών άλλων ίαμα- 
τήριίον γέγονεν ή προσέγγισις. ΕΙς 
πολλούς δ’ έφάνη κατ’ δναρ, καθώς 
καί εις τήν σύζυγόν του. ..» .

«Ευστάθιός τις, άπό τό χωρίον 
Άρτζίσταν τοΰ Ζαγορίου, είχε τόν 
ένα πόδα του παραλελυμένον πρβ και- 
ροΰ, χωρίς νά δυνηθή νά ώφεληθή μέ 
δσα Ιατρικά μετεχειρίσθη. Άκούσας, 
περί τών θαυμάτων τοΰ 'Αγίου, Ιπε- 
καλέσθη μετ’ εύλαβείας τόν "Αγιον 
καί εύθέως έθεραπεύθη. ’Έόρ-αμε λοι
πόν εις ’Ιωάννινα καί πεσών μετά 
χαράς έπί τοΰ τάφου τοΰ 'Αγίου, έ- 
κήρυττε μεγαλόφωνό)ς τήν γενομέ- 
νην θεραπείαν τοΰ ποδός του». Κι 
άλλο:

«Γυνή, Σταυριανή τούνομα, άπό 
χωρίον Κρίμποβο, πάσχουσα άπό δει
νήν φαγούραν καθ’ δλον τό σώμα σχε
δόν τρεις χρόνους, δμοΰ καί τό τέ- 
κνον της, διετές δν, διότι έγεννήθη 
μέ τό μητρώον πάθος, νουθετηθεΐσα 
ίνα άπέλθη είς ’Ιωάννινα είς ιατρούς, 
άπεκρίθη: Θέλω ύπάγειν είς άληθή 
’Ιατρόν, νέον Μάρτυρα Γεώργιον». 
Καί έλθοΰσα μετά πίστεως, ήλευθε- 
ρώθη τοΰ πάθους δμοΰ μετά τοΰ τέ
κνου της».

’Ακόμα καί Τούρκοι μολογάνε 
πώς θεραπεύτηκαν άπό τόν "Αγιο, 
μιά πού πικράθηκαν γιά τό θάνατό 
του καί πήγαν νά πάρουν βάλσαμο 
γιά πληγές, λάδι άπό τό καντήλι 
στόν τάφο του. Τήν άσημοκαντήλα, 
πού φώτιζε μέσα στό σκοτάδι τής 
σκλαβιάς τις έλπίδες τών σκλαβω
μένων Χριστιανών. Λένε πώς μιά 
Τουρκάλα, τις ώρες πού δ "Αγιος 
βρισκόταν στήν κρεμάλα—κ’ έμεινε 
κεί τρεις δλάκερες μέρες τό σκήνω
μά του— πήγε κρυφά καί πήρε τή μιά 
κάλτσα, γιά λογαριασμό τοΰ άντρα 
της. Καί κείνος έδινε γιά νά θερα- 
πευθή δποιος ήταν άρρωστος κι’ άπό 
μιά κλωστή τής κάλτσας κάθε φορά. 
"Εδεναν τό πονεμένο μέρος τοΰ άρρώ- 
στου κι αύτός τδπαιρνε άπάνω του 
κ’ εύρισκε τήν ύγειά του. Γιά τήν 
σύνδεσί του μέ τήν λαϊκή λατρεία 
καί τά πολλά του θαύματα, μιλάει 
καί τό παρακάτω άπύσπασμα άπό τήν 
βιογραφία του πού έστάλη στό Πα
τριαρχείο γιά τήν άγιοποίησί του. 
Τήν έχουν ύπογράψει ’Επίσκοποι, 
παπάδες, καλόγεροι καί πρόκριτοι 
Ήπειρώτες:

«Ό θεός δοξάζων τούς άντιδσξά- 
ζοντας Αύτόν, τόν έδόξασε δ.ά τής 
ένεργείας ποικίλων θαυμάτων καί ί- 
άσεων, τελουμένων είς τούς προσ- 
τρέχοντας είς τόν τάφον αύτοΰ καί 
χριωμένους έλαίψ τής κανδήλης αύ
τοΰ. Καί διαδοθεΐσα ή φήμη τών θαυ
μάτων αύτοΰ, ποιεί πολλούς Ιξ άλ- 
λσδαπών νά προστρέχωσι’ καί άλλοι 
θεραπεύονται, άνηλεώς πάΙσχοντες 
ύπό παθών άνιάτων, άλλοι δέ ώφε- 
λοΰνται καί ουδείς άποχωρεΐ περίλυ
πος. Άφοΰ έστάθη ήμέρας τρεις τό 
σώμα τοΰ Μάρτυρος κρεμάμενον έν 
τή άγορα, έδόθη άδεια άπό τήν Δι- 
οίκησιν νά τό λάβωσιν οί Χριστιανοί 
καί νά τό ένταφιάσωσιν. Έφέρθη τό 
νεκρόν σώμα είς τήν έκκλησίαν τοΰ 
'Αγίου ’Αθανασίου, ώς πλησίον τής 
’Αγοράς' δέν είχε καινέν σημεΐον άφ’ 
δσα έχουσι τά τών άπηγχονισμένων, 
ούτε έπάγη, ούτε έμελάνθη, ήν εόλύ- 
γιστον ώς ζών, ή δέ σάρξ μαλακή 
καί τό πράσωπσν ήμερώτατον. Μετά 
τήν άρμοδίως έντάφιον άκολουθίαν, 
ένεταφιάσθη, έκτός τοΰ ίεροΰ Βήμα
τος. "Ηρχισαν οί Χριστιανοί, καί μά
λιστα αί γυναίκες, νά προστρέχωσι 
μετ’ εύλαβείας καί οί πάσχοντες νά 
θεραπεύω νται».

«Ή άπρόσμενη καταδίκη, τό θάρ
ρος μέ τό δποϊο άντιμετώπισε, άλύγι- 
στος, ίσα μέ τήν τελευταία ώρα, τό 
θάνατο' ή ύστατη έπίκλησί του' τό 
ουράνιο φώς πού περί έβαλε σάν φω
τοστέφανος τό άψυχο πιά κεφάλι του 
( . . . )  — δλα αυτά, πού ξετυλίχτηκαν 

μέσα στις τελευταίες .μέρες τής ζω
ής καί τοΰ μαρτυρίου του, είχαν ώς 
άποτέλεσμα, δ άπλός καί ταπεινός, 
φτωχός κι άγράμματος έκεΐνος άγρό- 
της, δ άδολος χριστιανός καί καλός 
οικογενειάρχης, νά γίνη γιά τούς 
χριστιανούς δ "Αγιός τους, καί νά ύ- 
ψωθή σέ ένα Σύμβολο, σέ μιά ’Ιδέα», 
γράφει δ Δημ. Σαλαμάγκας.

"Ελληνας καί Χριστιανός ώλοκλη- 
ρωμένος υπήρξε δ "Αγιος Γεώργιος, 
δ νεομάρτυρας, δ έξ Ίωαννίνων, μέ 
τήν πίστι ν’ άνθοβολή μέσα του, μιά 
πιστι πού τούδωσε τή δύναμι νά ύπο- 
μείνη τά μαρτύρια, νά σταθή παλλη- 
κάρι μέ τήν ώραία του έλληνική φο
ρεσιά μπρός στήν κρεμάλα. Μέ τήν 
φουατανέλλα, τά τσαρούχια, τό κεν
τημένο γιλέκο καί τό φέσι. Πιστός 
στήν ’Ορθοδοξία καί τήν Ιλευθερία 
τής Πατρίδος. ΤΗταιν μιά λά·χψι άπό 
τις τόσες μεγάλες πού παρουσιάστη
καν μέίσα στό σκοτάδι τή ' σκλαβιάς. 
Μιά λάμψι πού δέν θά σβήση ποτέ.
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ΤΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΟΣ ΑΙΤΙΑ ΕΓΚΑΗΠ/ΙΑΤηηΐ

ΕΜ Μ ΑΝΟ ΥΗΛ Κ Ο Κ Ο Λ Α Κ Η
Δι κ η γ ό ρ ο υ  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

(Συνέχεια έκ xoC προηγουμένου)

5. Ή  ηρωίνη ευχερέστατα ύποδουλοΰσα 
τό ατομον καθιστα τοδτο έρμαιον τής 
μανίας του δηλητηρίου.

Π  ΑΡΑΓΕΤΑΙ άπό τήν μορφίνην διά χημικής έπε- 
ξεργασίας (Diacethulomorplin, Heroinumhutro- 

chlorium). ’Ανευρίσκεται είς κόνιν λευκοΰ χρώματος 
καί έχει γεΟσιν ύπόπικρον. Είναι ΙΟπλασίως τοξι- 
κωτέρα ταύτης. Ή  θανατηφόρος δόσις της είναι 0,005 
γραμ. διά τόν άνθρωπον. *Η μεταφορά της είναι εύ- 
χερεστέρα έκείνης τοβ όπίου. Ή  λευκή της κόνις κα
ταλαμβάνει μικρότερον χώρον. Έ ξ  ένός χιλιογράμ- 
μου άκατεργάστου άπίου παράγονται 130 γραμμάρια 
ήρωΐνης καί κρύπτεται εύχερώς(34). Είσάγεται είς 
τόν όργανισμόν διά ρινικών εισπνοών καί δι’ ένέ- 
σεων υποδορίων άρχικώς καί είτα ένδοφλεβίων. 
Ό σ ο ν  δμως έθίζεται ό όργανισμός αυξάνει ή δόσις, 
καί άπό τής παρεντερικής μεθόδου, τής ένδομυϊκής 
ένέσεως άγόμεθα είς τήν ένδοφλέβιον τοιαύτην. Αί 
ήμερήσιαι δόσεις κυμαίνονται άπό 0,125 - 2,0 γραμ. 
Οταν ή λήψις γίνεται διά ρινικών εισπνοών, γίνεται 

λόγος περί «πρέζας», έξ οδ καί «πρεζάκιας»(35). 
Αρχικώς ένομίσθη δτι δι’ αυτής θεραπεύεται ό κο- 

καϊνισμός. Ουτω διεδόθη έκ Παρισίων είς τήν Αί
γυπτον καί είτα είς τήν ’Αμερικήν, ή πλέον ισχυρά 
τοξικομανία. Μετά τό 1920 ένεφανίσθησαν τά πρώτα 
κρούσματά της καί παρ’ ήμΐν, κατέλαβε μάλιστα τήν 
πρώτην θέσιν ύποσκελίσασα καί τόν κανναβισμόν. 
Τό 1932 ύπελογίζοντο είς 5.000 οί ήρωϊνομανεϊς είς 
όλόκληρον τήν χώραν. Κατά κανόνα τά θύματά της 
(οί ήρωϊνομανεϊς) είναι πρώην χασισομανεϊς(3β). 
Ή  άλλαγή τής προτιμήσεώς των όφείλεται είς τήν 
ευκολίαν τής λήψεώς της καί τήν άπόκρυψίν της, τήν 
διά μιας άπόκτησιν τής μακαριότητος τήν όποιαν 
έπιδιώκει ό χασισομανής καί τήν ίσχυροτέραν έθι- 
στικήν δύναμιν τής ήρωΐνης ήτις έκτοπίζει όριστι- 
κώς τό χασίς(37).

Ή  φαρμακολογική ένέργεια τής ήρωΐνης είναι 
κατ’ άρχάς διεγερτική. Προκαλεΐ αίσθημα έλαφράς 
ευφορίας καί ευχάριστου διαθέσεως. Ή  γενετήσιος 
ίκανότης έντείνεται συνήθως.

Συνεπείς τής άκατασχέτου χρήσεως τής «ήρώ»

ώς είναι τό υποκοριστικόν της τό άτομον έξασθε- 
νεΐ σωματικώς, πνευματικώς καί ψυχικώς. Ή  γενε
τήσιος ζωή χάνει όλωσδιόλου τήν σημασίαν της. 
Παρατηρεΐται γενετήσιος άνικανότης είς τούς άν- 
δρας, διακοπή τής έμμηνορρυσίας είς τάς γυναίκας 
καί αμοιβαία άπόλυτος άδιαφορία είς άμφότερα τά 
φύλα. Ή  άκατάσχετος χρήσις της έχει ώς άποτέλε- 
σμα τήν έπαγγελματικήν άδιαφορίαν καί τήν άπο- 
μάκρυνσιν έκ τής έργασίας τού άτόμου. Τούτο γίνε
ται συχνάκις φιλύποπτον, εύερέθιστον, άστατον καί 
δύστροπον. Καθίσταται δ’ έρμαιον τής μανίας διά 
τήν τοξικήν ταύτην ουσίαν, πρός προμήθειαν τής ό
ποιας καταφεύγει είς παν μέσον, μηδ’ αυτού τού 
έγκλήματος έξαιρουμένου (κλοπή, ύπεξαίρεσις)(38). 
Η στέρησις της καθιστά τούς ήρωϊνομανεϊς βίαιους 

καί έπιθετικούς είς βαθμόν ώστε νά είναι ικανοί καί 
τούς γονείς ή άδελφόν των νά φονεύσουν (3β). 'Η 
κυριαρχία τού ναρκωτικού αυτού είναι έπί τοσοΰτον 
άπόλυτος ώστε άντικαθιστα γυναίκα, οικογένειαν, 
γονεϊς, τιμήν, έπάγγελμα. 'Η  καθυστέρησις λήψεως 
τής άναγκαίας ποσότητος συνοδεύεται άπό τά σφο
δρότερα συμπτώματα τής άποτοξινώσεως, ώς είναι 
σφοδροί πόνοι είς τήν κοιλίαν καί είς άπαντα τά μέλη 
τού σώματος, έμετοι, διάρροια, ψυχοκινητική διέ- 
γερσις, έπιληπτικαί κρίσεις καί άλλα, άτινα όδηγοΰν 
τό άτομον είς τόν θάνατον ή τόν αύτοτραυματισμόν 
έξ άπελπισίας (40).

6· ’Αντιθέτως πρός τήν μορφίνην ή κοκα
ΐνη ασκεί θετικήν διεγερτικήν και εό- 
δαιμονιστικήν έπίδρασιν, ώς τό οινό
πνευμα.

U  ΚΟΚΑ Ϊ ΝΗ ΑΣΚΕΙ θετικήν καί εύδαιμονιστι- 
11 κήν έπίδρασιν, ώς τό οινόπνευμα. Προκαλεΐ 
συναίσθημα πλήρους ευτυχίας διαρκούν περίπου ή 
μίσειαν ώραν μεθ’ δ άκολουθεΐ ήρεμία, ύπνηλία καί 
άδιαφορία. 'Η  κοκαΐνη, ύποκοριστικόν της « κ ο- 
κ ώ », είναι κόνις λευκή, προερχομένη έκ τών φύλλων 
τής Κ ό κ α  (Erythroxylon Coca) θάμνου τών θερ
μών χωρών τής λατινικής ’Αμερικής (Περού καί Βο- 
λιβίας) χρησιμοποιείται είς τήν ιατρικήν διά τοπι
κήν άναισθησίαν(41).
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ΕΙσάγεται εΐζ τόν όργανισμόν δι’ εισπνοής έκ τής 
ρινός « π ρ έ ζ α » δι’ έπαλείψεων έπί τοϋ δέρματος 
διά ποτών (Kokaiwein, Kokaichampagne, Kocacola), 
καί παρεντερικώς(42).

7. Έ πί τε των άνδρών και των γυναικών έν  
χρήσει ταύτης παρατηρούνται διαστρο
φή τής γενετησίου όρμής καί έκδηλώ- 
σεις ομοφυλοφιλίας.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ έπεσαν μεγάλα άποθέμα- 
τα εις την ’Αμερικανικήν καί τήν Ευρωπαϊκήν 

άγοράν. Ή  άμεσος ένέργεια παράγει τήν κοκαϊνικήν 
μέθην. ’Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τής κοκαϊνο
μανίας είναι ή κατάργησις τοΟ αισθήματος τής πεί- 
νης. 'Ο  κοκαϊνομανής δύναται νά παραμείνη νήστις 
έπί ήμέρας όλοκλήρους(43). Ή  δημιουργουμένη 
άρχικώς ύπερδιέγερσις τής γενετησίου έπιθυμίας, 
ή όποια άποτελεϊ τό χαρακτηριστικόν τής κοκαϊνι- 
κής μέθης, άκολουθεϊται υπό τής άνικανότητος ή 
διαστροφής τής γενετησίου όρμής μετ’ έκδηλώσεως 
όμοφυλοφιλίας καί ήθικής καταπτώσεως(44).

8. 'Ο κοκαϊνισμός άγει συνήθως καί εις 
έγκλήματα βίας, Ανθρωποκτονίας και 
ψευδείς καταμηνύσεις.

Χ ΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΚΑ Ϊ ΝΗΣ γίνεται υπό τής άρι-
στοκραάας καί άπό έλαχίστας γυναίκας τοβ υ

ποκόσμου καί νέων τινών(45). 'Υπό τήν έπίδρασιν τής 
κοκαΐνης, ό συνειρμός των ιδεών, ή προσοχή, ή μνή
μη καί ή κρίσις έπιτελοΰνται ταχύτερον καί μετά 
πολλής εύχερείας, διά τόν λόγον ότι ή φαρμακολο
γική ένέργειά της άφορά τόν συμπαθητικόν καί τόν 
έγκεφαλικόν φλοιόν, έπί τών όποιων δρα διεγερτι- 
κώς.

Αί διανοητικαί καί ψυχικαί λειτουργίαι έπηρεά- 
ζονται συλλήβδην καί προοδευτικώς, συχνά δέ άνα- 
φαίνονται ψυχοπαθολογικαί έκδηλώσεις τυπικαί τής 
κοκαϊνομανίας, ώς είναι ή φρενΐτις έκ κοκαΐνης, τό 
παραλήρημα ζηλοτυπίας, ή παθολογική καχυποψία, 
αί παρανοϊκαί ίδέαι, ή μελαγχολία έκ κοκαϊνισμοϋ 
(4β). 'Επόμενον κατόπιν τούτου ότι ό κοκαϊνισμός 
άγει άκόμη συνήθως καί εις έγκλήματα βίας, άνθρω- 
ποκτονίας καί ψευδείς καταμηνύσεις κατά προσώ
πων άτινα υποθέτει ώς έχθρούς (47).

9. To L.S.D. - 25 (LYSERGIC ACID DIE
THYLAMIDE, Διαιθυλαμίδιον τού λυβε- 
ργικοΰ όξέος) προκαλεΐ ψυχικάς διατα
ραχής όμοιας προς τάς έπί σχιζοφρενί- 
ας παρατηρουμένας.

TO L. S. D. - 25 (48) ΑΝΗΚΕΙ εις τήν κατηγορίαν 
τών «παραισθησιογόνων». ’Εχρησιμοποιήθη κατά 

τά τελευταία έτη έπί πειραματανθρώπων. Λαμβάνε- 
ται ή ώς υγρόν, άχρουν, άγευστον καί άοσμον, είτε 
ώς κόνις λευκή, είτε ύπό μορφήν καταποτίων. Είσά- 
γεται εις τόν όργανισμόν δι’ ένέσεων ή διά τοϋ στό
ματος, έντός τεμαχίων σακχάρεως, ή δι’ εισπνοής 
(4β). Ή  όνομασία του προήλθεν έκ γραμμάτων τών

συστατικών αύτοϋ στοιχείων (L.S.D.) έκ τοϋ Lu- 
sergamide ή Lysergic Acid Diethylamide. Παρεσκευά- 
σθη τό πρώτον έν έτει 1938 εις τά έν Βασιλείμ φαρ
μακευτικά έργαστήρια Sandoz ώς θεραπευτικόν μέ
σον ώρισμένων ψυχασθενειών. Διεδόθη τελευταίως 
ευρέως εις Εύρώπην καί ίδίμ εις τάς Η.Π.Α. (50). 
Έ χ ε ι έντυπωσιάσει τούς έπιστήμονας σύ μόνον διά 
τήν δραστικότητά του (1/10.000 τοϋ γραμμαρίου του 
δύναται νά δημιουργήση κατάστασιν καταληψίας)(51).

Τό L.S.D.—25 έπιδρςί εις ώρισμένας περιοχάς 
τοϋ έγκεφάλου καί τόν νωτιαίον μυελόν δστις είναι 
συνέχεια τοϋ έγκεφάλου. Σημειοϋται ότι καί τά δύο 
όργανα ταϋτα άποτελοϋν τό κεντρικόν νευρικόν σύ
στημα, τό κέντρον έλέγχου ού μόνον τοϋ σώματος 
άλλά καί τών αισθήσεων, τών συγκινήσεων τής σκέ- 
ψεως, δηλαδή τοϋ πνεύματος καί τής ψυχής. Τά 
φάρμακα άτινα δροϋν εις τό κέντρον τοϋτο είναι έπί 
τοσοϋτον πολύπλοκα είς τήν ένέργειάν των όσον 
τό ίδιον τό πνεϋμα καί ή ψυχή. Ή μποροϋν νά έμ- 
ψυχώνουν καί νά άπσγοητεύουν, νά διεγείρουν καί 
ν’ άποχαυνώνουν. Ή μποροϋν νά καθησυχάζουν ένα 
σχιζοφρενή δστις εύρίσκεται είς ύπερδιέγερσιν, νά 
άνακουφίσουν τόν πόνον τοϋ καρκινοπαθοϋς. Ή - 
μποροϋν νά έπισκιάσσυν καί θολώσουν τάς σκέψεις 
καί τά συναισθήματα ή νά διαστρέψουν είς έκστατι- 
κάς ή φρικτάς όπτικάς ψευδαισθήσεις. Είς τά φάρ
μακα ταϋτα υπάγεται ή μεσκαλίνη, ή ψιλοκυβίνη καί 
τό διαιθυλαμίδιον τοϋ λυσεργικοϋ όξέος L.S.D.-25(52). 
Αί όπτασίαι τάς όποιας προκαλεΐ τοϋτο είναι τι τό ά- 
πίθανον. Τό άτομον ήμπορεϊ νά ζήση δράματα καθα- 
ράς έκστάσεως ή τρομερός φρίκης. Τά χρώματα πα
ρουσιάζονται έντονα καί άπαστράπτοντα καί άντι- 
κείμενα κοινά έμφανίζονται έκπληκτικώς ώραΐα.

Τό L.S.D. —25 είναι τοξική ούσία καί έξάγεται 
έκ τοϋ μύκητος τής σικάλεως. Διαρκούσης τής έκ 
τοϋ δηλητηρίου τούτου τοξικής μέθης, ή όποια 
έκτος τοϋ ότι διαρκεΐ άπό 6 μέχρι 36 ώρών, δύναται 
νά έπανέλθη άπροόπτως καί μετά πάροδον έβδομάδων 
άπό τής λήψεώς του, τό άτομον καθίσταται λίαν 
έπικίνδυνον, διότι παρερμηνεύει τούς έξωτερικούς έ- 
ρεθισμούς καί στερείται τής ίκανότητος αύτοκυριαρ- 
χίας, δυνατόν όμως νά κατάληξη καί είς τήν παρα
φροσύνην.

Τινές τών ψυχικών διαταραχών, άς προκαλεΐ τό 
L.S.D —25, όμοιάζουν τήν σχιζοφρένειαν. ’Ενίοτε 
αί ένέργειαι τούτου δέν παρέρχονται καί δδηγοϋν 
είς τήν φρενοβλάβειαν. Δικαίως λοιπόν κατά ταϋτα 
ό Δρ. Τζαίημς Γκουτάρ έπικεφαλής τής 'Υπηρεσίας 
Τροφίμων καί Φαρμάκων τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής έτόνισε: «Είναι ή πλέον έπικίνδυνος 
ούσία έξ όσων γνωρίζω». Ή  δέ έπιτροπή τών Η ν ω 
μένων Εθνώ ν έπί τών ναρκωτικών κατεδίκασε τήν 
χρήσιν τοιούτων φαρμάκων (53).

34. J. Cremerius: Was ist Suchtigkeit Fluch und Segen der 
Droge Zurich - Stuttgart 1960, σελ. 12, 13.

35. L. Στριγγάρη: Ψυχιατροδικαστική 1947 σελ. 238. Γ. 
Κανάτσιου: *Η μέθη, ό άλκοολισμός καί ή τοξικομανία 
1956, σελ. 230. Γ. Φιλιπποπούλου: Δυναμική Ψυχιατρική, 
1971, σελ. 280. Γ. Καρδίκα: ’Εγκληματολογία, Τόμ. Α’, 
σελ. 243. Ε. Κοκολάκη: Αί ναρκωτικοί ούσίαι έν Δικαι
οσύνη 1972, Τόμ. Γ’ σελ. 131. Κ. Βουγιούκα: Πρόληψις

(Συνέχεια είς τήν σελίδα 309)

299



ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ 25nc ΜΑΡΤΙΟΥ
1 8  2 1

ΠΑΥΛΟΥ Θ Ε Ο Χ Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
’ Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ  Δ  / ν τ ο υ  Α '

ΤΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑΣ ώρας της 
21.3.74 εις τήν αίθουσαν τε

λετών τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας 
Πόλεων ώμίλησε πρός τους ’Αξιω
ματικούς, κατωτέρους καί διοικητι
κούς υπαλλήλους τοΰ ’Αρχηγείου έπί 
τή ’Εθνική ’Επετείψ δ Δ) ντής τής 
Α ' Δ) νσεως Α.Α.Π., Άστυν. Δ) ντής 
κ. Π. θεοχαρόπουλος. Τήν έκοήλω- 
σιν, ή δποία έπάλλετο άπδ τδν έν- 
θουσιασμδν τών παρευρεθέντων, έτί- 
μησαν διά τής παρουσίας των δ ’Αρ
χηγός A JI. κ. Μιχελής καί δ Ύπαρ- 
χηγός κ. Ζερβολέας. Τδ κείμενον 
τής έμπνευαμένης δμιλίας τοΰ κ. Θεο- 
χαροπούλου, λόγψ τοΰ ένδιαφεροντός 
της καί ως έλάχιστον δείγμα τιμής 
καί ευγνωμοσύνης πρός τήν θυσίαν 
τών ήρώων καί μαρτύρων τοΰ 1821, 
δημοσιεύομιεν Ιν συνεχείς.

Ι /Υ Ρ ΙΕ  Αρχηγέ, Κύριε Ύπαρχηγέ, 
* *  Κύριοι συνάδελφοι, Κυρίες, Δε

σποινίδες καί Κύριοι,

Αναρίθμητοι είναι, ώς γνωστόν, οί 
σταθμοί τής Ελληνικής Ιστορίας καί 
μυριάδες αί συμβολικά! μορφαί τών με
γάλων Εθνικών στιγμών. Μεταξύ τών 
διακεκριμένων σταθμών τής Ελληνικής 
καί τής Παγκοσμίου ιστορίας, προβάλλει 
ή αίγλη καί τό μεγαλεϊον τής 25ης Μαρ
τίου 1821,

Πριν άπό 153 έτη, ό Ελληνικός Λα
ός, ό όποιος άνέδειξε στρατιάς ήρώων 
κατά τήν μακραίωνα ιστορικήν του πο
ρείαν, έδόνηαε μέ τήν όνδρείαν του, τά 
εύγενεστέρας χορδάς τής ψυχής τών 
άνθρώπων όλης τής γής.

Τήν ιδίαν άκριβώς ήμέραν, πρό χι· 
λίων έννεακοσίων έβδσμήκοντα τεσσά
ρων έτών, έδόθη εις τήν ύπεραγίαν 
Θεοτόκον τό χαρμόσυνον Θεϊκόν άγγελ
μα, ότι θά γεννήση τόν ΊηοοΟν Χριστόν, 
ό όποιος ύπέστη, ώς γνωστόν, τόν σταυ
ρικόν θάνατον, διά νά λυτρώση τό άν- 
θρώπινον γένος άπό τήν άμαρτίαν.

Ακτινοβολεί, διδάσκει καί θεραπεύει 
ή σύμπτωσις τών δύο σταθμών, διότι τό 
μέν άγγελμα τής γεννήσεως τού Θεαν
θρώπου έσκόρπισε φώς, άλήθειαν, άγά- 
πην, χσμόγελσν, όμόνοιαν, καλωσύνην, 
καί διέλυσε τό μίσος καί τό σκότος, τό 
δέ σάλπισμα τών ήρωϊκών προγόνων 
μας, τήν 25ην Μαρτίου 1821, έστερέω- 
σε τήν πίατιν εις τό άναφαίρετον δι

καίωμα τών λαών, νά προασπίξωνται τήν 
έλευθερίαν των ώς ύπέρτατον αγαθόν.

"Αν καί παρήλθσν άρκετά έτη άπό 
τήν χαρακτηριστικήν έκείνην ήμερομη- 
νίαν, μέ τούς δύο σταθμούς πανανθρώ
πινης σημασίας, διατηρείται έν τούτοις 
καί θά διατηρήται ή ίερότης, ή δόξα καί 
τό μεγαλεϊον της, εις άλας τάς γενεάς.

Θά άποτελή ή ήμερα αύτή τό φωτει- 
νώτερον όρόσημον τού άνθρωπίνου γέ
νους διά τήν έκ Θεού σωτηρίαν του άπό 
τήν θύελλαν τής άμαρτίας καί θά διδά- 
σκη διά τής ρωμαλέας φωνής τής ύπε- 
ρηφάνου φυλής μας, πώς προστατεύε
ται ή Εθνική άξιοπρέπεια καί πώς δη- 
ιμιουργούνται τά παγκόσμια σύμβολα έ- 
λευθερίας. Επιβάλλονται κατόπιν τού
του, αί κατ' έτος έορτοί καί πανηγύρεις, 
αί όποϊαι προκαλοΰν τούς ένθουσιασμούς 
καί δικαιολογούν τούς παιάνας.

Εντός τοιούτων πλαισίων τοποθετεί
ται καί ή παρούσα έκδήλωσίς μας, λαμ- 
πρυνομένη διά τής τιμητικής παρουσίας 
τοΰ θεοσεβούς 'Αρχηγού μας, όσης τη

ρεί, ώς γνωστόν, άπαρασάλευτον τήν 
παράδοσιν τών 'Εθνικών άγώνων, καί 
κοαμουμένη διά τής ώσαύτως τιμη
τικής παρουσίας τού Ύπαρχηγοΰ μας, 
προκειμένου νά άπστίσωμεν τόν όφει- 
λόμενον φόρον τιμής καί εύγνωμοσύνης 
πρός τούς ένδόξους προγόνους μας καί 
ν' άναπολήσωμεν τόν ήρωίσμόν καί τήν 
αύτοθυσίον των διά τήν άναγέννησιν 
τού 'Ελληνικού Έθνους. Θεϊκή δύναμις 
ένέπνευσε τούς "Ελληνας νά έξεγερ- 
θούν τήν 25ην Μαρτίου πρός άποτίνα- 
Ειν τής δουλείας καί ή ίδια δύναμις συ
νέδεσε τούς πανεθνικούς άγώνάς μας, 
μέ τόν ίερώτερον σταθμόν τής Χριστια
νοσύνης. Ή άνθρωπότης όλόκληρος μέ 
δέος έπληροφορεϊτο, ότι τήν 25ην Μαρ
τίου 1821 μία δράξ Ελλήνων, έντός 
τής Εκκλησίας καί κάτω όπό τάς ίεράς 
εικόνας, έπικαλεσθεϊσα τήν εύλογίαν 
τοΰ Θεού καί τής Παναγίας, έδωκεν όρ
κον, διά τήν έναρξιν τού άπελευθερωτι- 
κοΰ κατά τών άπιστων Τούρκων κατα- 
κτητών άγώνος, πρός άποτίναξιν τής 
τετρακοσιεττοϋς τυραννικής δουλείας.

Ή πίστις τών Ελλήνων πρός τήν Θει
ον δύναμιν καί πρός τήν ιδέαν τής έ- 
λευθερίας έγιγάντωσε τις πονεμένες ά- 
δάμαστες ψυχές των, ώστε νά όρθωθοΰν 
άπτόητοι πρό τοΰ ύλικοΰ γίγαντος, διά 
ν' άπαλλαγούν όριστικώς άπό τήν Τουρ
κικήν τυραννίαν.

Χωρίς υλικά μέσα καί συγκεκροτημέ- 
νες στρατιωτικές δυνάμεις, μέ άσυνα- 
γώνιστον εύψυχίαν κοί άρίστην πολεμι
κήν άρετήν, έτόλμησαν οί Έλληνες τήν 
έξέγερσιν. Ώ ς  έκπρόσωπος τού Θεού 
καί τής Εκκλησίας, ό Επίσκοπος Πα
λαιών Πατρών Γερμανός, εις τήν Μο
νήν τής Αγίας Λαύρας, έκήρυξεν, ώς 
γνωστόν, έπισήμως τήν έναρξιν τού ύπέρ 
πίστεως καί πατρίδσς άγώνος. Ό  σε
πτός αύτός Ιεράρχης καί μέγας Ε θνι
κός ήρως, τήν 10ην ώρον τής 25ης 
Μορτίου 1821, κρατών εις χεϊρας του 
τό λάβαρον τής Αγίας Λαύρας, έξήλ- 
θεν εις τήν Πύλην τής Μονής καί μέ 
τούς όφθαλιμούς έστραμμένους πρός τόν 
"Υψιστον, προσηυχήθη καί άνεφώνησε 
μέ άποφασιστικότητα:

«Άναστήτω τό "Εθνος. . .»
Εις άτμόσφαιραν θρησκευτικής κατα- 

νύξεως καί νεκρικής σιγής, βηματίζουν 
άμέσως πρός τήν 'Ιερόν Πύλην κρα- 
δαίνοντες όπλα, όλίγοι μαχηταί, οί ό
ποιοι γονυπετούν εύλαβικώς πρό τοΰ 
σεπτού 'Ιεράρχου καί άντιφωνοϋν:

«Λευτεριά ή Θ άνατοςI..»
Ρίγη συγκινήσεως διοχέοντοι εις ό-
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λόκληρον τό έκκλησίοσμα, τό όποιον, 
δονούμενσν όπό Εθνικόν παλμόν καί 
πατριωτικήν έΕορσιν, έποναλαμβάνει μέ 
δάκρυα εις τούς οφθαλμούς τόν όρκον 
των μαχητών:

«Λευτεριά η Θάνατος!»
Ύπό τοιαύτος συνθήκας έπισημοποιή- 

θη τήν 25ην Μαρτίου 1821 ή έναρΕις 
του Ελληνικού Εθνικού άγώνος, ό ό
ποιος, διά πρσκηρύΕεως τού έπαναστα- 
τικού Διευθυντηρίου Πατρών, έΕηπλώ- 
θη ταχύτατα, ήλέκτρισε τάς καρδίας των 
άπανταχού τής γής Ελλήνων καί έγε- 
νικεύθη ένθουσιωδώς ό όρκος:

«Λευτεριά ή Θάνατος!»
Προπομπούς τής Ελληνικής Έπανα- 

στάσεως άπετέλεσαν, ώς γνωστόν, τό 
Σούλι τής Ηπείρου, αί έΕεγέρσεις τής 
Μολδοβλαχίας καί οί άνεπισήμως έπα- 
ναστοτήοαντες Μεσοήνιοι εις Καλαμά
ταν, οί όποιοι ήλευθέρωσαν τήν πόλιν 
άπό τούς Τούρκους κατακτητάς, δύο ή- 
μέρας πρό τής έπιοήμου δισκηρύΕεως 
τού άγώνος.

Ή θαρραλέα άπόφασις τών Ελλήνων. 
έΕέπληΕε τάς χώρος όλου τού Κόαμου, 
αί όποια ι έχορακτήρισαν π ορ άτολμον 
τήν έΕέγερσιν, καί δέν έπίστευον, ότι 
θά νικήσουν οί "Ελληνες ένα πάνοπλον 
καί άρτίως συγκεκροτημένον εχθρόν.

Ή έλληνική όμως φυλή δέν συνηθί
ζει νά Ζή ύπό Ζυγόν μαύρης δουλείας 
καί έπί τετρακόσια περίπου χρόνια, άνέ- 
μενε τήν ήμέραν τής Αναστάσεως. 'Από 
τήν ήμέραν πού έπιπτεν ό αύτοκράτωρ 
τών Ελλήνων Κωνσταντίνος Παλσιολό- 
γος, τό έτος 1453, μαχόμενος ήρωϊκώς 
εις τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως 
κατά τών Τούρκων βορβόρων, έστένα- 
Ζεν, ώς γνωστόν, ή 'Ελλάς ύπό τόν τυ
ραννικόν Ζυγόν τής δουλείας.

Αλλά καί αν εϊχον ύπουδουλώσει τήν 
Ελλάδα έδαφικώς οί βάρβαροι Τούρκοι 

κατακτηταί, κι' άν έπεδόθησσν εις σφα- 
γάς, λεηλασίας, πυρπολήσεις, διωγμούς, 
έΕευτελισμούς καί ποντός είδους βασα
νιστήρια, δέν κατώρθωσαν νά δαμάσουν 
,τήν άδάμαστον Ελληνικήν ψυχήν καί 
δέν έπέτυχσν τόν άφανισμόν τής φυλής 
μας.

Τό άθάνατον Ελληνικόν γένος έσάλ- 
πισε τό βροντερόν του παρόν εις τήν 
"Ιστορίαν καί έδίδαΕεν όλους τούς λα
ούς, ΰττι δέν δαμάΖοντατ τά ιδανικά, ή 
άνδρεία, ή ψυχική δύναμις καί ή ιδέα 
περί έλευθερίας, άπό οίανδήποτε ύλικήν 
υπεροχήν.

«Οί Έλληνες, γράφουν οί ιστορικοί, 
άγωνίΖονται καί θυσιάζονται, όταν 
πρόκειται διά τήν έλευθερίαν τής 
Ελληνικής γής, χωρίς νά κατα-

ΓΎτοούνται ή νά έπηρεόΖωνται άπό 
οικονομικά ή πολεμικά έφόδια, μά 
ούτε καί άπό τό πλήθος τών άν- 
τιπάλων των».

"Ελληνες έδωσαν καί πάλιν εις τόν 
Κόαμον διδάγματα ήρωϊομού καί αύτο- 
θυσίας, κατά κληρονομικήν συνέχειαν, 
τόσον τών διδαγμάτων τών προγόνων 
μας εις τον Μαραθώνα, τάς Θερμοπύ- 
λας, τάς Πλαταιάς, καί τήν Σαλαμίνα, 
όσον καί τών ηρωισμών, όναριθμήτων 
Ελλήνων ήρώων, οί όποιοι κατέστησαν 

γενικήν συνείδησιν, ότι είναι πανάρχοι- 
ος ή ύπεροχή τών άρετών τής φυλής 
μας, έναντι τών άρετών τών φυλών ολο
κλήρου τού Κόσμου.

Ή 'Ελληνική 'Ιστορία γέμει ήρωϊ- 
κών πράΕεων άπό τά βάθη τών οίώνων 
καί δέν ύπάρχει γωνία τού γηίνου πλα
νήτου, πού νά μή έγνώριαε τήν 'Ελλη
νικήν άνδρείαν, καί νά μή έφωτίσθη 
άπό τό ' Ελληνικόν πνεύμα καί τόν άσυ- 
ναγώνιστσν έλληνικόν πολιτισμόν.

Δέν παρέχονται όμως σήμερον 
χρονικά περιθώρια ν' άναφερθώμεν εις 
τήν πληθώραν τών ιστορικών γεγονότων 
καί νά άπαριθμήοωμεν λεπτομερώς τάς 
ήρωϊκάς πράΕεις τών Ελλήνων, άφ’ ής 
άνεφάνησσν εις τόν γήϊνον πλανήτην, 
άλλά προβάλλει έπιτακτικόν τό χρέος 
μας, νά σταθώμεν εύλαβείς προσκυνη- 
ταί τής επετείου τής άπελευθρρώσεωο 
κοί άναγεννήσεως τού " Εθνους μας άπό 
τήν Τουρκικήν δουλείαν, κοί νά άφήσω- 
μεν τήν φαντασίαν μας ν' άγκαλιάση 
τήν συγκινητικήν έκείνην στιγμήν τής 
μεγάλης άποφάαεως τών ήμιθέων ήρώ
ων τού 1821. Νά όραματισθώμεν τήν 
κρίσιμον άπόφασιν, κατά τήν όποιαν 
σάμπας ό Ελληνικός λαός, μέ βασικόν 
έΕοπλιομόν τήν άδάμαστον ψυχήν του, 
τήν φωνήν τής ιστορίας τών προγόνων 
του, τά ιδανικά τής φυλής μας καί τήν 
nkrnv εις τήν ιδέαν τής έλευθερίας, έ- 
τόλμησε τήν έΕέγεροιν, χωρίς νά δια
θέτη ύλικά μέσα, έκτός άπό έλάχιστσ 
πρωτόγονα καρυοφύλλια, σπαθιά, μπουρ- 
λότα καί πυρπολικά.

"Ητο άουναγώνιστος καί άσύγκριτος, 
κύριοι, ή όρμή καί ή άποφασιστικότης 
τών Ελλήνων, οί όποιοι, καίτοι άπεδύ- 
θησαν εις τόν άγώνα μέ έλάχιατα έφό
δια, άνοργάνωτοι έναντι τού ώργανω- 
μένου καί συγκεκρστημένου εις στρατιάς 
τουρκικού στρατού, κατεθορύβηοαν καί 
συνετάραΕαν τόν έχθρόν. Εις μάτην 
προσεπάθει ό έχθρός, μέ τήν στρατιωτι
κήν καί ύλικήν ύπεροχήν του, νά άνα- 
χαιτίση τούς "Ελληνας, οί όποιοι μέ τά 
καρυοφύλλια καί τά σπαθιά στά χέρια 
κατέφεραν τά πρώτα συντριπτικά πλή

γματα κατό τών όρδών τού τυράννου.
Φόβος κοί τρόμος κατέλαβε τούς 

Τούρκους, οί όποιοι έτρέποντο εις φυ
γήν καί κατέφευγον εις τά φρούρια τών 
περιοχών νά σωθούν, έγκαταλείπσντες 
τόν όπλιαμόν των, διά τού όποιου ένε- 
δυνάμωνεν ό έΕοπλισμός τών Ελλήνων 
μαχητών. Ό  έχθρός, έκτός τής τερά
στιος δυνάμεώς του, προέβαινεν εις 
βοσανισμούς βαρβάρους έκδικήσεις, 
φρικτά μαρτύρια, εις βάρος τών ουλλαμ- 
βαναμένων 'Ελλήνων, εις θανατικός έκ- 
τελέσεις, πυρπολήσεις καί έρημώσεις 
χωρίων καί κωμοπόλεων, δέν κατώρθω- 
σεν όμως νά κάμψη τό πολεμικόν μένος 
τών Ελλήνων, οί όιποίοι, τούναντίον, έρ- 
ρίπτοντο εις τάς μάχας μέ μεγαλυτέ- 
ραν ψυχικήν δύναμιν, πιστεύοντες εις 
τό δίκαιον τού άγώνος καί εις τήν ιδέ
αν τής έλευθερίας.

Ό  τύραννος κατακτητής, διά νά έ£α- 
ναγκάση τούς "Ελληνας εις ύποτσγήν, 
κατέσφαΕε πλήθος άόπλων κατοίκων 
τής ύπαίθρου καί έπολιόρκησε μέ τερά
στιος δυνάμεις τό Μεσολόγγι, άλλά μα
τοία ύπήρΕεν ή απάνθρωπος καί, έν γέ- 
νει, έγκληματική τακτική του.

Οί "Ελληνες παντού κατετρόπωναν 
τούς τυρράννους καί άπήντων μέ τήν 
κατάληψιν τής Τριπολιτσάς ,τήν συντρι
βήν τού Δράμαλη εις τά Δερβενάκια, τά 
κατορθώματα τού Μεσολογγίου, τούς ή- 
ρωϊομούς τού Καλοκοτρώνη, τού Μπό- 
τσαρη, τού Άνδρούτσου, τού Διάκου, 
τού Παπαφλέσσα, τού Κοραϊσκάκη, τού 
Μιοούλη, τού Παπανικολή, τού Κανάρη, 
ώς καί άλλα κατορθώματα γνωστών καί 
άγνώστων ήρώων.

Επί έννέα όλόκληρα έτη, ποτισμένο 
μέ αίμα καί δάκρυα, άλλά στεφανωμένα 
μέ νίκας καί ήρωϊσμούς, τεταραγμένα 
άπό όλακαυτώματα καί καταστροφάς, 
όλλά πλημμυρισμένα άπό δόΕα καί με- 
γαλεϊον, έμάχοντο όλοι οί "Ελληνες, ά- 
νεΕαρτήτως (ούλου καί ήλικίας, έπαγ- 
γέλματος, μορφώσεως κοί κοινωνικής 
θέσεως, καί έπετέλεσαν τό θαύμα τών 
αιώνων, ν' άναγεννήοουν έκ τής τέφρας 
τό άνεΕάρτητον 'Ελληνικόν Κράτος.

Οί άθλοι τών ήρώων μας συνεκίνη- 
σον, ώς ήτο φυσικόν, όλόκληρον τήν 
άνθρ<σπότητα καί ίδίρ τούς Εύρωπαίκούς 
λαούς εις τούς κόλπους τών όποιων έ- 
δημιουργήθη φιλελληνικόν πνεύμα προ
σωπικοτήτων, μεταΕύ τών όποιων έΕέ- 
χουσαν θέοιν κατέλοβεν ό Φιλέλλην 
Λόρδος Βύρων, όατις προσέφερε τερά
στιος ύπηρεσίας εις τήν Πατρίδα μας 
καί κατά τελευταίαν έπιθυμίαν του άνα- 
παύεται αιωνίως εις τήν καθηγιασμένην 
'Ελληνικήν γήν, εις τήν όποιαν άναπαύ-



ονται έπίσης δοΕοσμένοι καί δοφνοστε- 
φανωμένοι οί ήρωες τοϋ 1821, οί όποι
οι μέ τήν άνδρεπν των, τήν πίστιν των 
eic τό ιδανικά τής έλευθερίας καί τός 
θοσίας των, έφεραν εις αίσιον πέρας 
τήν έπανάστασιν τής 25ης Μαρτίου 
1821, τήν καταυγάΖουσαν τήν οικουμέ
νην όλόκληρσν.

Αί έλληνικαί γενεαί, αί όποιοι ήκο- 
λούθησαν τήν ήρωϊκήν γενεάν τοϋ 1821, 
συνέχισαν τούς άγώνας διό τήν όλσκλή- 
ρωσιν τών ’Εθνικών ονείρων, καί όντε- 
μετώπιοαν πολλούς καί διαφόρους έ- 
χθρούς, μεταΕύ τών όποιων τόν κυριώ- 
τερον καί πλέον έπικίνδυνον, τόν πσν- 
σλαυίσμόν. Τό κίνημα τού πανσλαυϊσμοϋ 
έΕεδηλώθη δολίως, προκειμένου νό 
ματαίωση τήν άναγέννησιν τής Μεγά
λης Ελλάδος καί νά επιτυχή τήν πλή
ρη έπικράτησιν τών Σλαύων, οί όποιοι 
έΕώντωναν, ώς γνωστόν, άγρίως εις 
τήν Ελληνικήν Ανατολικήν Ρωμυλίαν 
κάθε ίχνος Ελληνικού στοιχείου.

Οπαδοί τοϋ πανσλαυϊσμού είναι οί 
πιστεύοντες εις τάς άρχάς τού κόκκινου 
φασισμού, οί Εενοκίνητοι προδόται κομ- 
μουνισταί, οί όποιοι, μή έχοντες ώς πα
τρίδα των τήν Ελλάδα, έπεχείρησαν 
καί έπιχειροΰν νά μειώσουν τήν σημα
σίαν τής Έπαναστάσεως τής 25ης Μα
τιού 1821, χρησιμοποιούντες άλληλο- 
ουγκρουσμένας θέσεις, σχετικώς πρός 
τά αίτια καί τούς σκοπούς τής Έπανα
στάσεως, ώς καί πρός τήν κοινωνικήν 
θέσιν τών Αγωνιστών' Αλλά τι θά ήδύ- 
νατο ν' άναμείνη, Κύριοι, κανείς άπό 
άτομα, τά όποια, όπεμηολήσαντα τήν 
γήν τών πατέρων των καί τήν γήν ό
που οί ίδιοι έγεννήθησαν, έδημοσίευσαν 
εις τόν Ριζοσπάστην τής 1ης Μαίου 
1930, ότι «οί Καμμουνισταί δέν έχουν 
άλλην πατρίδα, έΕόν άπό τήν Σοβιετι
κήν Ένωσιν;». Όμοίως εις τόν ΡιΖο- 
σπστην τής 23ης Μαρτίου 1935 έν κυ- 
ρίω άρθρω:

«Σαμποτάρατε τις Εθνικές γιορτές, 
διότι ή Κεφαλαιακρατία ετοιμάζε
ται πυρετώδικα γιά τήν 'Εθνική 
γιορτή τού Μάρτη».

Εις δ,τι όμως Αφορά τήν Κομμουνι
στικήν προσπάθειαν, νά παραποιηθη ή 
πραγματική σηιμσσίο τής Έπαναστάσε- 
ως τής 25ης Μαρτίου 1821, δίδει Απο
στομωτικήν άπάντησιν ό έθνικός ήρως 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δστις εις ό- 
μιλίαν του πρός τούς νέους εις τήν 
Πνύκα τήν 7.10.1838 είπε:

* Οταν άποφασίσομεν, νά κάνουμε έ- 
έπανάοταση, δέν συλλογιστήκαμε, 
ούτε πόσοι είμαστε, ούτε πώς δέν 
έχουμε άρματα, ούτε ότι οί Τούρ
κοι βαστούσον τά Κάστρα καί τις 
πόλεις καί ούτε κανένας φρόνιμος 
μας είπε, πού πάτε νά πολεμήσετε 
μέ σιτοκάραβα, άλλά σάν βροχή έ
πεσε σέ όλους ή έπιθυμία τής λευ
τεριάς μας καί όλοι, καί οί κλη
ρικοί, καί οί προεστοί, καί οί κα- 
πεταναίοι καί οί έμποροι, μικροί καί 
μεγάλοι, έσυμφωνήσαμε εις αυτόν 
τόν σκοπόν καί έκάναμε τήν έπα- 
νάστοση».

Δέν Αφήνει κενά, Κύριοι, ή άπάντη- 
σις αΰτη τού γνησιωτέρου παράγοντος 
τής Έπαναστάσεως τού 1821, άλλά έ- 
πειδή δέν είναι μοναδική ή περίητωσις 
τής Εθνοπροδοσίας τοϋ Κομμουνισμού,

θά ήτο ποράλειψις έάν εις στιγμάς Ε
θνικής έΕάρσεως δέν έστιγματίΖαμε 
τήν ϋπουλον καί προδοτικήν τακτικήν 
τού ΚΚΕ. Τό όποιον προσπαθεί ή νά 
μειώνπ ή νά σπηλώνπ ή νά καπηλεύε
ται τούς Ελληνικούς Εθνικούς άγώνας, 
πρός έπικράτησιν τών διεθνιστικών έγ- 
κληματτικών σκοπών του.

Είναι εις όλους γνωστόν, ότι ό Κομ
μουνισμός τόσον εις τό άπώτερον, ό
σον καί εις τό πρόσφατον παρελθόν, 
ένφ ένεφανίΖετο ότι, δήθεν, πραηοπίΖε- 
το τά άνθρώπινα δικαιώματα, άπέβαλε 
τό προσωπείον του καί άπεκάλυψε τήν 
όπαισίαν έγκληματικήν του μορφήν, εύ- 
θύς ώς άντελήφθη ότι τά Απατηλά συν- 
θήματά του παραπλάνησαν τόν λαόν.

Διά τής τοιαύτης πανούργου τακτικής 
του, ένθσμεϊσθε, ότι κατά τήν κατοχήν 
συνεκρότησε τάς οργανώσεις Ε.Α.Μ., 
Ε.Π.Ο.Ν, Ε.Λ.Α.Σ., Θ.Ν.Α.Α. καί αλλας 
ποικιλώνυμους τοιαύτος καί άντί νά έκ- 
διώΕπ τόν καταχτητήν ώς διεκήρυττε πα- 
ραπλανητικώς έπεδόθη εις δολοφονικός 
πρόΕεις εις βάρος γνησίων Ελλήνων 
πατριωτών.

Η Ελλάς διέτρεΕε τόν έσχατον κίν
δυνον νά ύποδουλωθή εις τόν Κομμου
νισμόν, άλλά εύτυχώς, διά τής θαυμα
τουργού ψυχικής δυνάμεως τού λαού 
της, καί τών στρατευμένων παιδιών της, 
Αντιμετώπισαν άπατελεαματικώς τούς 
οίμοσταγεϊς πράκτορας τοϋ Σοβιετικού 
Κολοσσού.

Οί δημιουργοί όμως τών φρικαλεοτή
των κοί τού ολέθρου δέν παρητήθηοαν 
τών προδοτικών σχεδίων των, καί κηρύ- 
Εαντες τόν συμμοριτοπόλεμον, έσκόρπι- 
σαν, ώς γνωστόν, τόν θάγατον καί τήν 
έρήμωσιν. Χιλιάδες ύπήρΕαν τά θύματα 
καί έκστοντάδες τά πυρποληθέντα χω
ρία καί κωμοπόλεις, μέχρι τής έπιτυχοΰς 
συντριβής τών μισθοφόρων τής Μόσχας, 
ύπό τών Ενόπλων Δυνάμεων, εις τόν 
Γράμμον καί τό Βίτσι.

Γίορά τήν συντριβήν τής έρυθράς 
Κόμπρας, τό Κ.Κ.Ε. άνασυνέταΕε τάς 
δυνάμεις του, συνεκρότησε τήν Ε.Δ.Α., 
τό έτος 1951, καί διά τής τακτικής τού 
προσεταιρισμού τών φαύλων πολιτικών, 
εις τούς όποιους προσήκει τό στίγμα 
τής Εθνικής προδοσίας, κατεσκεύαοε 
τόν Δούρειον "Ιππον, διά τήν κατάληψιν 
τής έΕουσίας. Ένθυμεϊσθε, ότι τό Και- 
νοβούλιον κατέστη θεσμός κενός περιε
χομένου, ή δέ Δημοκρατία έσύρετο αί- 
μάσσουσα, διαπομπευομένη καί άτιμαΖο- 
μένη εις τά πεΖσδρόμια ύπό τού όχλου, 
τόν όποιον κατηύθυνε δολίως ό κομμου
νισμός. Τριγμοί ήκούντο εις τά θεμέ
λια τού Εθνικού μας οικοδομήματος, ό
λεθρος περιέΖωνε τήν γλυκειόν μας Πα
τρίδα, οί ήγέται τών παλοιοκομματικών 
είχον ύπσστή όλικήν τύφλωσιν άπό τό 
πάθος νά έπιβοϋν τής έΕουσίας καί ή 
γενική κατάστοσις τής Ελλάδος ήτο 
κρισιιμωτάτη.

Τό αισθητήριον τού Ελληνικού Λαού 
διέβλεπε τήν κρισιμότητα τής καταστά- 
σεως, κακά προαισθήματα διεχέοντο 
πανταχόθεν, δοκρυσμένοι οί Έλληνες 
προσηύχσντο εις τόν «Θεόν τής Ελλά
δος», καί εις τά χείλη όλων έπροφέρε- 
το ό Στρατός, ώς μοναδικόν Εθνικόν 
Κεφάλαιον, κοί ώς τελευταία έλπίς σω
τήριος μας.

Ένφ ή χώρα ώδηγεϊτο άσφαλώς πρός

τό χάος καί τήν καταστροφήν, καί ένφ 
έπέκειτο κίνδυνος άφανισμού τής Φυλής 
μας, αί 'Ένοπλοι Δυνάμεις έπετέλεσον, 
πράγματι, ώς πάντοτε, τό Εθνικόν των 
κοθήκον, κοί τήν 21 ην Απριλίου 1967 
έματαίωσαν τά σκοτεινά σχέδια τών ά- 
ναρχοκομμουνιατών, διά κεραυνοβόλου 
καί άναιμάκτου έπεμβάσεώς των.

Ο Κομμουνισμός, όμως, όστις δρά 
βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου καί 
πορεύεται κατά περιστάσεις δύο βήματα 
έμπρός καί έν όπίσω, όχι μόνον δέν ά· 
πεγοητεύθη άπό τάς Αλλεπαλλήλους 
ήττας του, άλλά, τούναντίον, μεταβο
λών, ώς συνήθως, τακτικήν, συνεμάχη- 
σε μετά τών άμετονοήτων φαύλων πο
λιτικών, μετά τού Αναρχισμού καί τών 
παντοειδών αναρχικών όργανώσεων καί 
άπεπειράθη έκ νέου νά κλονίση τά θε
μέλια τής Εθνικής μας άσφαλείας καί 
τής Δημοσίας ΤάΕεως, πρός δημιουρ
γίαν προσφορών συνθηκών νά καταλάβη 
τήν έΕουσίαν. Αί "Ενοπλοι Δυνάμεις, 
έπαγρυπνοϋσαι ώς πάντοτε πρός προά- 
σπισιν τού Έθνους έΕ οίασδήποτε έΕω- 
τερικής ή έσωτερικής έπιβουλής, διέ- 
γνωσαν έγκαίρως τά συνωμοτικά σχέδια 
τού Κομμουνισμού, όστις καλύπτω* τήν 
έγκληματικήν του μορφήν όπισθεν Ανυ
πάρκτων φοιτητικών αιτημάτων, έδημι- 
ούργησε τά γνωστά γεγονότα τού Πο
λυτεχνείου, ώς πρόδρομον νέας δυναμι
κής άνομετρήοεως, μετά τών ύγιών δυ
νάμεων τού Έθνους, έχων άμεσον στό
χον τήν κατάλυσιν τής έννοιας τού Κρά
τους καί τήν έν συνεχείς κατάληψιν τής 
έΕουσίας.

Πρό τής κατοστάσεως τούτης, ό Ε
θνικός μας στρατός άπεφάσισε καί έ- 
προγματοποίησε τήν ιστορικήν καί έθνο- 
σωτήριον έπέμβασιν τής 25ης Νοεμβρίου 
1973, έπιτυχών, δι' άλλην μίαν φοράν, 
ν' άποτρέψη άπατελεαματικώς καί κε- 
ραυνσβόλως τούς Ανατρεπτικούς στό
χους τών όχλοκρατικών έπαναστστικών 
έκδηλώσεων.

Εύέλπιδες καί στρατευμένα Ελληνό
πουλα, ύπό τάς κατευθύνσεις τών τετι- 
μημένων ΆΕιωματικών των, έπανέφε- 
ρον τήν γαλήνην καί τήν Εθνικήν ύπε- 
ρηφάνειαν τάς νυκτερινός ώρας τής 
25.11.1973, καί συμπορεύονται μετά 
τών Σωμάτων Ασφαλείας καί όλοκλή- 
ρου τού Ελληνικού Λαού, πρός κατά- 
κτησιν ύψηλών στόχων προόδου καί 
κοινωνικής εύημερίας.

Η Αστυνομία Πόλεων έδωκε τό πα
ρόν κατά τάς τελευταίας κρίσιμους διά 
τό Έθνος στιγμάς, διότι ό σημερινός 
Αρχηγός μας, όστις ύπήρΕεν άσφαλής 

δέκτης τών αισθημάτων τού Ελληνικού 
Λαού, είχε μεριμνήσει άπό άλλης ύψη- 
λής ύπηρεσιακής θέσεως, διά τήν έτοι- 
μότητα τού 'Αστυνομικού Κόσμου καί 
εις τήν έκρηκτικήν διά τό "Εθνος στι
γμήν άνέλαβε τό πηδάλιον τού Αρχη
γού τού Αστυνομικού Σώματος, καί έ- 
τάχθη πανέτοιμος παρά τό πλευρόν τών 
Ενόπλων Δυνάμεων.

Διά τής έτοιμότητός της, ή 'Αστυνο
μία Πόλεων έπέτυχεν, έπίσης, νά έΕαρ- 
θρώσπ τά συνωμοτικά σχέδια τοϋ ΚΚΕ 
καί ν' άποκαλύψη εις τόν Ελληνικόν 
Λαόν, τόσον τούς ύποκινητάς τών τα
ραχών, όσον καί τούς Εθνικούς μειοδό- 
τας.

Άνεφέρθημεν, έν γενικότητι, εις τά
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έποκολουβήοαντα τής Έπαναστάσεωο 
τού 1821 καί μέχρι σήμερον γεγονότα, 
διότι τά έκτεθέντα αποτελούν συνέχει
αν των άγώνων τού Ελληνικού Λαού, 
καί, κυρίως, ύποθήκας τών ήρώων τής 
25ης Μαρτίου 1821, νό διαφυλάττωμεν 
όλώβητον τήν Πατρίδα άπό έΕωτερι- 
κούς καί έοωτερικούς κινδύνους.

Πρός τούς Εθνομάρτυρας έκείνους, 
τής 25ης Μαρτίου 1821, καί πρός άπαν- 
τας τούς επώνυμους καί ανωνύμους ά- 
γωνκττάς όλων τών έποχών τής ιστο
ρίας μας, άπστίομεν τόν όφειλόμενον 
φόρον τιμής καί Εθνικής ευγνωμοσύ
νης καί τούς διαβεβαιοΰμεν ότι θά πα- 
ρομείνωυεν πάντοτε ήνωμένοι καί άδιά- 
σπαστοι μετά τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, 
πρός περιφρούρησιν τής αίγλης καί τού 
μεγαλείου τής γλυκείας μας Πατρίδος.

Άκολουθούντες τό παράδειγμα τής 
αυτοθυσίας των καί τάς έπιταγάς τής 
Χριστιανικής μας θρησκείας, θά διοτη- 
ρήσωμεν άντί πόσης θυσίας τήν άγάπην 
καί τήν ένότητα, τήν ομόνοιαν, τήν φι
λαλληλίαν καί τήν συνεργασίαν, χωρίς 
νά διστόσωμεν νά προσφέρωμεν όπως

καί έκεϊνοι καί τήν Ζωήν μας άκόμη, 
πρός περιφρούρησιν τής Πατρίδος μας 
καί τών Ιδανικών τής Φυλής μας.

Ή Ελλάς, προνομιακώς, άναδεικνύ- 
ει γενναίους καί λαμπρούς ήρωας καί 
πρωτοπορεί εις τά πεδία τού πολιτισμού 
καί εις τούς άγώνας διά τά ιδεώδη τής 
έλευθερίας.

Εις ό,τι άφορά τούς έθνσπροδότας 
κσμμουνιστάς, οί όποιοι μέ τάς άποφά- 
σεις των περί αύτονομίας τής Μακεδο
νίας καί τής Θράκης, μέ τήν άντίθε- 
σίν των πρός διεκδίκησιν τής Βορείου 
Ηπείρου, μέ τά Δεκεμβριανά, τόν Συμ

μοριτοπόλεμον καί τήν προδοσίαν τού 
Κυπριακού, μέ τήν τερατώδη προσπά
θειαν διαστροφής τού πνεύματος τής 
25ης Μαρτίου 1821, ώς καί μέ άλλας 
προδοτικός ένεργείας των, κατέστησαν 
άπόβλητοι τού Ελληνικού "Εθνους, πα- 
ραδίδαμεν εις τήν κρίσιν τής άδεκ όσιου 
' Ιστορίας καί δηλοϋμεν πρός τούτους, 
ότι:

"Οπως έδημιουργήσαμεν έπί τής ίδι- 
κής μας γενεάς τό ΟΧΙ του '40, τό ΟΧΙ

τού Δεκεμβριανού Κινήματος τού 1944, 
τό ΟΧΙ τού συμμοριτοπαλέμου τό 1947 
— 1949, τό ΟΧΙ πρός τούς Λαμπράκπ- 
δες καί φαυλοκράτας τήν 21 ην Απρι
λίου 1967, τό ΟΧΙ τής 25ης Νοεμβρίου 
1973, θό δήμιουργήσωμεν, αν χρειοαβή, 
νέα λαμπρό Εθνικά Σύμβολα, καί θά 
εϊμεθα συνεχισταί τής κληρονομιάς τών 
προγόνων μας, «τού έντίμως άγωνίΖε- 
σθαι καί ήρωίκώς πίπτειν».

Ή Χώρα μας, χάρις εις τήν όργάνω- 
σιν, τήν έτοιμότητα καί τόν ύψηλόν Πα
τριωτισμόν τών 'Ενόπλων Δυνάμεων 
μας, πρός τάς όποιας συμπορεύεται σάμ
πας ό 'Ελληνικός Λαός, ούδέπατε θά 
γίνη βορά τών δυνάμεων τού σκότους 
καί τής άνωμσλίας, καί θά βοδίση μέ 
σταθερότητα τήν όδόν τής προόδου, τήν 
όποιαν έχάραΕεν ή 25η Νοεμβρίου 1973 
ήτις άπστελεϊ αύθεντικήν έκφροσιν τής 
21ης 'Απριλίου 1967.

Ζήτω ή 25η Μαρτίου 1821 
Ζήτω ή 25η Νοεμβρίου 1973 
Ζήτωσον αί "Ενοπλοι Δυνάμεις καί 
καί ή 'Αστυνομία Πόλεων,

Ν Ε  Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α

Σ Ω Τ Η Ρ . Κ Α Τ Σ Ι Μ Π Α Ρ Ο Υ
‘Ασ τ υ ν .  Δ ι ε υ θ υ ν τ ο δ  Β'

Ε ΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΝ τεύχος Ιξεδόθη υπό τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων ή ’Επιστημονική 
’Αστυνομία (Γενικόν Μέρος)’ τού ’Αστυνομικού Δ/ντοΰ κ. Σωτηρίου Κατσιμπάρου. Εις τήν νέαν 

του ϊκδοσιν, δ κ. Κατσιμπάρος, μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν σαφήνειαν καί γλαφυρότητα εις τήν διατυ- 
πωσιν, δίδει μίαν δλοκληρωμένην, δσον καί παραστατικήν εικόνα τών θεμάτων τής Επιστημονικής Α
στυνομίας, ώς ταΰτα έμφανίζονται σήμερον. , . .

Είς τά κατ’ Ιδίαν κεφάλαια, τών όποιων βασική έπιδιωξις είναι ή Επιστημονικής καί τεχνική 
κατάρτισις τών Αστυνομικών, διαλαμβάνονται θέματα άναφερόμενα είς τήν πρόληψιν καί καταβολήν 
τής έγκληματικότητος, τήν παρουσίασιν τών έπιστημονικών, τεχνικών καί έμπειρικών μεθόδων διωςε- 
ως καί έξιχνιάσεως τών έγκλημάτων, ώς καί τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών σπουδαιοτέρων Αστυ
νομικών Υπηρεσιών καταδιώξεως.

Ή  Ικδοσις νέου έγχειριδείου έπιστημονικής ’Αστυνομίας κατέστη Αναπόφευκτος καί λόγψ της παν
τελούς έλλείψεως παλαιών καί κυρίως έκ τού πραγματικού πλέον γεγονότος, δτι αί μέθοδοι τελέσεως 
τών έγκλημάτων συνεχώς μεταβάλλονται άκολουθούσαι την τεχνικήν έξελιξιν.

Τό βιβλίον παρέχεται δωρεάν πρός τούς μαθητάς τών ’Αστυνομικών Σχολών.
Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», τών όποιων δ κ. Κατσιμπάρος τυγχάνει παλαιός καί διακεκριμένος 

συνεργάτης αισθάνονται τήν Ανάγκην νά τόν προβάλουν ώς παράδειγμα πρός μίμησιν, πιστευοντα 6α- 
σικώς, δτι ή πνευματική προσφορά τών Ανδρών τής ’Αστυνομίας, είτε πρός τήν Γπηρεσιαν, είτε ^ενι- 
κώτερον πρός τό κοινωνικόν σύνολον πρέπει νάέκτιμάται δεόντως καί νά Αμείβεται άναλόγως.
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ΘΕΜΑΤΑ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  ΣΧΕΣΕΩΝ
Ο

ΤΑ Μ Ε Σ Α  Τ Ω Ν  
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  

Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν  ΕΙΣ 
ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΝ

(Σ .Σ .:  Eic τό πρσηγούμενον τεύχοο 
μας καί εις τήν σελ. 220, εις τήν άρ- 
χήν τής μελέτης του κ. Ζομπανόκη έκ 
τυπογραφικού σφάλματος άνεγράφη: 
Συνέχεια έκ τού προηγουμένου καί τέ
λος. Τό όρθόν είναι ότι ή ένδιαφέρου- 
σα έργασία τού έκλοκτοϋ συνεργάτου 
μας συνεχίζεται).

4. Φίλμ Στρίπ.

r p  0  ΦΙΛΜ ΣΤΡΙΠ  ΣΓΝΙΣΤΑ-
J- ΤΑΙ έκ σειράς διαφανείων1 με

τά ή άιευ υποτίτλων (λεζαντών), αί 
δποΐαι έχουν ληφιθή έπί κινηματογρα- 
tpiafj; ταινίας καί προβάλλονται Ιν 
άλληλουχία, ή μία κατόπιν της άλ
λης.

Αί ώς άνω διαφάνειαι δύνανται νά 
είναι έγχρωμοι ή αή. Εις περίπτωσιν 
κατά τήν όποιαν δέν ύπάρχουν ύπότι- 
τλοι (λεζάνται) κάτωθι τών εικόνων, 
τότε αί Ιπεξηγήσεις γίνονται διά τής 
άναγνώσεως Ινός κειμένου υπό τοΰ 
Ιχοντος τήν πρωτοβουλίαν τής προ
βολής είτε ήχογραφοΰνται συνοδευό- 
μεναι πολλάκις ύπό μουσικής.

Τό φιλμ στρίπ, καίτοι ύπολείπε- 
ται είς πολλά σημεία τού. κανονικού 
©ίλμ, Ιν τούτοις δμως είναι διά τεχνι
κούς λόγους Ιδανικόν μέσον διά διδα- 
κτικούς καί Ιπιμορφωτικούς σκοπούς 
είς τόν χώρον τής ’Αστυνομίας. Δέν 
χρησιμοποιείται μόνον διά τάς ώς ά

ΣΠ. Ζ Ο Μ Π Α Ν Α Κ Η
Δ / ρος Πανεπιστημ. Ρώμης 
Συμβούλου Δημοσ. Σχέσεων

νω περιπτώσεις, άλλά καί κατά τήν 
διάρκειαν διαλέξεων, διαφόρων συγ
κεντρώσεων, Ιπιδείξεων, έκθέαεων, 
είς τά πλαίσια μιας έξορμήσεως κλπ.

Διά τούς αύτούς σκοπούς χρησι
μοποιούνται καί τά σλάιντς (διαφά- 
νειαι) τών 2X2 ίντσών. Τό μέσον 
τούτο είναι δμοιον ,μέ τό βωβόν (sil
ent) φιλμ στρίπ, μέ μόνην τήν δια
φοράν δτι κατά τήν διάρκειαν τής 
προβολής πρέπει νά ταποθετήται είς 
τόν προβολέα έκαστη διαφάνεια κε- 
χωρισμένως.'13

5. Τηλέφωνον.

Ε ΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ τών
άπτικοακουστικών μέσων συγ

καταλέγεται καί τό τηλέφωνον, τό ό
ποιον, καίτοι δέν εχει, ώς τά μαζικά 
μέσα Ιπικοινωνίας, μεγάλην άκτΐνα 
δράσεως, διαδραματίζει, Ιν τούτοις 
σημαντικόν ρόλον είς, τόν τομέα τής 
Ιπικοινωνίας.

Ή  διά τοΰ τηλεφώνου Ιπικοινωνία 
πολλάκις καθίσταται εύκολωτέρα καί 
πλέον άποτελεαματική άπά τήν δι’ 
άλληλαγραφίας τοιαύτην, ή δέ άν-

θρωπίνη φωνή, 7ταρά τό γεγονός δτι 
τό άτομον είναι άθέατον, δημιουργεί 
περισίσοτέραν οικειότητα καί παρέχει 
τάς αίτουμένας πληροφορίας κατά 
ταχύν τρόπον.

Τό τηλέφωνον διαδραματίζει 
σπουδαΐον ρόλον είς, τήν ’Αστυνομί
αν τόσον ώς τηλεπικοινωνιακόν μέ
σον δσον καί ώς μέσον Δημοσίων 
Σχέσεων.

Ούτω καταβάλλονται προσπάθειαι 
δπως οί πολΐται ένθαρρύνωνται είς 
τήν εύρεΐαν χρήσιν τού τηλεφώνου 
διά τήν έπικοινωνίαν μετά τής ’Αστυ
νομίας. *0 άστυνομικός όφείλει πάν
τοτε νά άπαντα άπό τηλεφώνου μέ 
τήν προσήκουσαν εύγένειαν καί προ
σοχήν. Αί φράσεις του καί γενικώς ό 
τρόπος τής όμιλίας του πρέπει νά ά- 
πσβλέπουν είς τό νά κερδίζουν τήν 
συμπάθειαν τοΰ πολίτου καί νά δει
κνύουν δτι ή ’Αστυνομία είναι πρό
θυμος νά τόν Ιξυπηρετήση.

Μολονότι δέ ή φύσις τής άστυνομι- 
κής υπηρεσίας έπιβάλλει τήν άποφυ- 
γήν πάσης, μή άναγκαίας, τυπικότη- 
τος, Ιν τούτοις, δ τόνος καί ή ποιό- 
της τής φωνής, δ τρόπος τής όμιλίας 
καί ή εύγένεια Ιν γένει τοΰ τηλεφώ- 
νητσΰ είναι σημεία τά όποια αί όπη- 
ρεσίαι τών ’Αστυνομικών Σωμάτων 
έκτιμοΰν καί λαμβάνουν σσβαρώς ύπ’ 
δψιν.
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’Επίσης λαμβάνεται πρόνοια, δπως 
είς τήν υπηρεσίαν τού τηλεφωνητοΰ 
διατίθενται έγγράμματοι, εϋγενείς 
καί καθ’ δλα πεπολιτιαμένοι άστυνο- 
μικοί, ώστε νά δύνανται νά έκπροσω- 
ποΰν έπαξίως τήν υπηρεσίαν των είς 
τόν τομέα των σχέσεων μετά τοΰ κοι
νού.

Αί άστυνομίαι δλων τών χωρών 
τοΰ έλευθέρου κόσμου δίδουν μεγάλην 
σημασίαν είς τήν χρήσιν τοΰ τηλε
φώνου. Είδικώς είς τήν ’Αμερικήν, ή 
’Αστυνομία άπσδίδουσα Ιδιαιτέραν 
σημασίαν είς τήν χρήσιν τοΰ τηλεφώ
νου ώς μέσου άναπτύςεως σχέσεων 
μεταξύ ’Αστυνομίας καί κοινού έχει 
καθιερώσει είόικάς ύπηρεσίας, τά 
Ραδιοτηλειφωνικά Κέντρα, τά όποια, 
έξωπλισμένα μέ άφθονίαν τεχνικών 
μέσων καί μέ είδικευμένον προσωπι
κόν, εύρίσκσνται είς λειτουργίαν συ
νεχώς καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ 
24ώρου.

Παρ’ ήμϊν, χρησιμοποιείται τό 
τηλέφωνον ύπδ τής ’Αστυνομίας είς 
εύρεΐαν έκτασιν τόσον ώς τηλεπικοι
νωνιακόν μέσον δσον καί ώς μέσον 
έξυπηρετήσεως έν γένει τών πολι
τών. Οΰτω π.χ. μέ ταχύτητα καί μέ 
άπόλυτον συντονισμόν Ινεργειών άλ- 
λά καί μέ άνδρας άποφασιστικοϋς καί 
άφωσιωμένους είς τό καθήκον, ή 
«’Άμεσος ’Επέμβασις» τής Ελληνι
κής Χωροφυλακής καί ή «’Άμεσος 
Δρασις» τής Άστυνομίοις Πόλεων κα- 
λούμεναι διά τηλεφώνου προστατεύ
ουν τους πολίτας, προλαμβάνουν καί 
διώκουν τδ έγκλημα καί συντρέχουν 
δίσους έχουν άνάγκην βοήθειας.

Δ \  Ή  ΕΙΚΩΝ%

Η ΕΙΚΩΝ, ώς μέσον Δημοσίων 
Σχέσεων, προσφέρει πολλάς 

δυνατότητας είς τδν έν τή ’Αστυνομία 
φορέα αύτών δπως έπικοινωνήση με
τά τοΰ κοινοΰ, διότι ή κατά παρα
στατικόν καί δπτικδν τρόπον άπεικό- 
νισις ένδς «μηνύματος» έχει άμεσω- 
τέραν έπΐδρασιν έπί τοΰ ψυχικού κό
σμου τών άτόμων καί τών μαζών.

Ή  ώς άνω κατηγορία περιλαμβά
νει τούς πίνακας, οί δποΐοι έκτίθεν- 
ται είς διαφόρους χώρους καί οί όποι
οι παρέχουν πρδς τδ κοινόν ώρισμέ- 
νας πληροφορίας καί ειδήσεις' τά 
σκίτσα, τά σχεδιαγράμματα, τά πα- 
νώ καί τήν φωτογραφίαν καί, τέλος, 
τάς πάσης φύσεως άφίσσας, αί δποί- 
αι δύνανται νά είναι προϊόν χειραποι- 
ήτου ή μηχανικής έργασίας.

Ώ ς πρδς τήν φωτογραφίαν αϋτη 
χρησιμοποιείται εύρέως ώς συμπλή

ρωμα τής προφορικής καί γραπτής 
έπικοινωνίας. Τούτο δέ, διότι δι’ αύ- 
τής άναπαρίσταται έν γεγονός κατά 
τρόπον πιστόν καί άδιάψευστον. ’Εκ
τός άπό τάς έκθέσεις καί έπιδείξεις, 
δ φορεΰς τών Δημοσίων Σχέσεων 
χρησιμοποιεί τήν φωτογραφίαν καί 
είς τάς σχέσεις του μετά τοΰ Τύπου. 
Οΰτω μέγα μέρος τών δελτίων τύ
που καί τών άρθρων τύπου «φί- 
τσουρ» ή ρεπορτάζ συνοδεύονται άπό 
φωτογραφίας.

Ή  άφίσσα χρησιμοποιείται συνή
θως κατά τήν διάρκειαν έςορμήσεων. 
Αυτή συνδυάζουσα τό σχέδιον, τό 
χρώμα καί τό έπιτυχές «slogan» προ- 
καλεϊ έντονον τό ένβιαφέρον, τό δι’ 
αύτής δέ ένσαρκούμενον «μήνυμα» 
παραμένει έπ’ αρκετόν χρόνον είς 
τήν μνήμην τοΰ βλέποντσς.

Τέλος, τά πανώ τοποθετούνται είς 
περίβλεπτα καί εμφανή σημεία (συ
νήθως είς όδοΰς καί λεωφόρους με
γάλης κυκλοφορίας) , τά δέ σκίτσα 
καί σχεδιαγράμματα καταχωροΰνται 
είς τόν Τύπον, είς διάφορα φυλλά
δια καί έκδόσεις τής ’Αστυνομίας.

Ε \  ΔΙΑΦ Ο ΡΟ Ι ΕΚΔΗΛΩ
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΕΙΣ

Ώ ς έλέχθη καί προηγουμένως, δέν 
ύπάρχει όμοιομορφία είς τήν Ιφαρ- 
μογήν τών μέσων Δημοσίων Σχέσε
ων. Οί φορείς αύτών, άναλόγως τών 
παρσυσιαζαμένων περιπτώσεων, έ- 
φαρμόζουν τά ήδη έπιτυχώς δσκιμα- 
σθέντα είτε έπινοούν νέα, βασιζόμε
νοι είς τήν φαντασίαν, τήν έμπνευ- 
σιν, τήν πείραν καί τήν ειδικήν των 
κατάρτισιν, έπί θεμάτων Δημοσίων 
Σχέσεων.

Μέχρι τοΰδε άνεαέρθησαν μέσα τά 
όποια υπάγονται είς τήν κατηγορίαν 
τοΰ γραπτού λόγου, τοΰ προφορικού 
λόγου, τών όπτικοακουστικών μέσων 
καί τή ς είκόνος. Κατωτέρω θά άνα- 
φέρωμεν ώρι,σμένα μέσα Δημοσίων 
Σχέσεων, τά όποια δέν δύνανται νά 
ένταχθοΰν είς τάς ώς άνω κατηγορί
ας, διότι άποτελοΰν, τρόπον τινά, «μι- 
κτάς μορφάς» μέσων Δημοσίων Σχέ
σεων,

1. ’Εκθέσεις.

Η ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ χρησιμοποιεί τόν 
τύπον τής έκθέσεως γοήτρου ή 

κύρους διά τήν ένημέρωσιν καί πλη- 
ροφόρησιν τής κοινής γνώμης έπί 
διαφόρων θεμάτων, ώς έπίσης καί 
διά τήν δημιουργίαν κλίματος άμοι-

βαίας κατανοήσεως καί καλής θελή- 
σεως μεταξύ αύτής καί τού κοινού. 
’Επίσης αί έκθέσεις αί όποίαι πρα
γματοποιούνται ύπό τής ’Αστυνομίας 
έχουν ώς σκοπόν των καί τήν δημι
ουργίαν συμπάθειας καί γοήτρου πα
ρά τή κοινή γνώμη.

Τό πόσον ή έκθεσις άποτελεΐ μέ
σον προβολής καί τό πόσον χρήσιμος 
άποβαίνει διά τό συντελούμενον έρ- 
γον ύπό τής Αστυνομίας, συνάγεται 
άπό τό γεγονός, δτι αί Άστυνομίαι 
δλων τών χωρών τού έλευθέρου κό
σμου δργανώνουν ή μετέχουν είς έ- 
κατοντάδας έκθέσεων διεθνούς, έθνι- 
κοΰ καί τοπικού χαρακτήρος.

Άί πραγματοποιούμε ναι έκθέσεις 
ύπό τής Αστυνομίας στεγάζονται εί
τε είς κτίρια αύτής είτε είς διάφορα 
περίπτερα ή είδικάς αίθούαας είτε 
είναι κινηταί καί περιέρχονται τά 
διάφορα διαμερίσματα μιας χώρας. 
Αί είς τά κτίρια τής ’Αστυνομίας στε- 
γαζόμεναι έκθέσεις δύνανται νά εί
ναι μόνιμοι ή προσωριναί.

’Επίσης έμπροσθεν τοΰ Αστυνομι
κού Τμήματος, δύνανται νά τοποθε
τηθούν ειδικαί προθήκαι (βιτρΐναι) 
ίνα χρησιμοποιηθούν ώς χώροι έκ
θέσεως.

Είς τόν χώρον τής έκθέσεως έκτ’- 
θενται φωτογραφίαι, στοιχεία, σκίτσα, 
χάρται, άφίσσαι, πανώ κλπ. διά τών 
όποιων προβάλλεται τό εργον τής 
Αστυνομίας. ’Εκθέσεις δύνανται νά 
λάβουν χώραν έπίίσης καί έπ’ εύκαι- 
ρίφ μιας έξορμήσεως, π .χ. παρ’ ήμίν 
«Έβδομάς Τροχαίας».

Διά νά έπιτύχη μία έκθεσις καί 
έκπληρώση κατά τό καλύτερον δυνα
τόν τρόπον τήν άποστολήν της πρέ
πει νά υπάρχουν καί αί άνάλογοι 
προϋποθέσεις. Νά υπάρχουν, δηλαδή, 
άνέσεις είς τόν χώρον τής έκθέσεως 
καί νά δαθή προσοχή είς τόν διάκο
σμον, δ όποιος πρέπει νά είναι άνά- 
λογος μέ τόν χώρον τής έκθέσεως. 
’Επίσης είναι άπαραίτητος καί ή λει
τουργία παρά τή έκθέσει γραφείου 
πληροφοριών ώς έπίισης καί ή δπαρ- 
ξις ειδικών δελτίων καί έπεξηγημα- 
τικών φυλλαδίων.

’Εκείνο, δμως, τό όποιον είναι ά- 
παραίτητον διά τήν έπιτυχίαν μιάς 
έκθέσεως τοΰ είδους τούτου είναι ή 
χρησιμοποίησις τού καταλλήλου προ
σωπικού. Τούτο δφείλει νά έξυπηρε- 
τή τούς έπισκέπτας, νά παρέχη πά
σαν δυνατήν διευκόλυνσιν, καί, γενι
κώς, ή συμπεριφορά του νά είναι τοι- 
αύτη, ώστε νά δημιουργή συμπάθει
αν καί φιλικήν άτμόσφαιραν.

305



ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ  
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Η
Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΗΛ. ΧΑ-ΓΔΕΜΕΝΟΥ τ. ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Α' 

Π ΕΡΙΛΗΨ ΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

Η έπίτευξις ομολογίας εις τήν προονάκρισιν θεω
ρείται ώς έπιτυχία, προσδίδει δέ αστυνομικήν καί ά- 
νακρπτκήν ευφορίαν, ένφ, δέν αποκλείεται νά είναι 
ψευδής, όστω καί άν είναι αυθόρμητος.

Εις τό ποινικόν δικαστήριον, είναι δεκτή ώς άπο- 
δεικτικόν μέσον, έστω καί αν έν τω μεταξύ όνεκλή- 
θη ύπό τοϋ όμολογήσαντος, άλλ' ή άΕία αυτής έκτι- 
μαται κατ' ελεύθερον τοΰ δικαστοϋ κρίσιν. Ή βία, 
ώς προΟπόθεσις όποοπάσεοχ; ομολογιών, ώς ισχυρί
ζονται όλοι σχεδόν οί άνακαλοϋντες τάς ομολογίας 
αστών, εις τινας των περιπτώσεων, δέν είναι δυνα
τόν ν' όπακλεισθή, ενδημούσα εις τόν περίβολον τών 
Αστυνομιών όλων τών Κρατών.

2. Ε κδηλώ σεις διά τό προ
σωπικόν τής Αστυνομίας.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ έν τψ πλαισίψ 
τής έφαρμογής τών ’Εσωτερι

κών Δημοσίων Σχέσεων όργανώνει 
ώριαμένας έκδηλώσεις εις τάς όποι
ας λαμβάνουν μέρος οί Αστυνομικοί, 
συχνάκις δέ καί αί οίκογένειαι αυ
τών. Αί ώς Αύω έκδηλώσεις έχουν 
σκοπόν να συσφίξουν Ιτι περισσότε
ρον τους μεταξύ τών Αστυνομικών 
δεσμούς καί νά παγιώσουν στενωτέ- 
ρας καί άρμονικωτέρας μεταξύ αυ
τών σχέσεις. ’Επίσης έχουν σκοπόν 
νά δημιουργήσουν τήν κατάλληλον 
Ατμόσφαιραν, έντός τής όποιας θά Α
ναπτυχθούν καί αί έξωϋπηρεσιακαί 
σχέσεις μεταξύ αυτών.

Αί ώς Ανω έκδηλώσεις έπίσης συμ
βάλλουν καί εις τήν Ανύψωσιν τής 
μορφωτικής καί κοινωνικής στάθμης, 
τών Αστυνομικών καί συντελούν εις 
τήν άλληλογνωριμίαν μεταξύ Ανθρώ
πων συνδεαμένων δι’ ισχυρών δε
σμών. ’Αποβαίνουν δέ παράγοντες 
δημιουργίας κλίματος έγκαρδιότητος 
καί φιλικής Ατμόσφαιρας.

Αί έκδηλώσεις αύταί, είς τάς ό
ποιας λαμβάνουν πολλάκις μέρος καί 
ύπάλληλοι - Εδιώται τών διαφόρων 
Αστυνομικών υπηρεσιών, είναι χορο
εσπερίδες, Ικδρομαί, συνεστιάσεις, 
έορταί διά τάς οικογένειας τών Αστυ
νομικών καί τά τέκνα αύτών κλπ.

3. Δεξιώσεις και γεύματα.

Π ΟΛΛΑΚΙΣ, έπ’ εύκαιρία δια
φόρων περιστάσεων, ή ’Αστυ

νομία προσκαλεΐ είς δεξιώσεις καί 
γεύματα ώριαμένα πρόσωπα τής κοι
νωνικής ζωής τοΰ τόπου είς τόν ό
ποιον Ασκεί τήν δραστηριότητά της.

Τά έγκαίνια ένός νέου ’Αστυνομι
κού Καταστήματος, ή δρκωμοσία 
τών μαθητών μιας σχολής αύτής, δ 
έορτασμός μιας έπετείου τής ’Αστυ
νομίας, δ έρτασμός τοΰ Πάσχα ή ή 
κοπή τής βασιλόπιττας παρ’ ήμίν, ή 
πραγματσποίησις μιας πρές κόνφε- 
ρενς είναι περιπτώσεις κατά τάς ό
ποιας δύναται νά δοθή δεξίωσις ή νά 
παρατεθή γεΰμα.

Αί δεξιώσεις καί τά γεύματα Απο
τελούν Αριστον μέσον Δημοσίων Σχέ- 
εσων, διότι δημιουργούν τήν Ατμό
σφαιραν έντός τής όποιας γεννώνται 
έπαφαί καί γνωριμίαι, Αναπτύσσον
ται δέ αί καλαί καί έγκάρδιοι κοι- 
νωικαί σχέσεις.

(Συνεχίζεται)

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΕΣ ένταΰθα τό Θέ
μα τής ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, άναφε- 

ρόμεθα κυρίως είς όλίγον προγενε- 
στέραν έποχήν, ώς πρός τό σημεΐον 
τής δΓ Ανεπιτρέπτων μεθόδων Απο- 
σπάσεως δμολογιών. Τούτο μόνον δυ- 
νάμεθα νά σημειώσωμεν ήδη Από τήν 
τρέχσυσαν πράξιν. "Οτι ή δμολογία 
εξακολουθεί νά είναι ένα σύνηθες 
μέσον περί τό όποιον περιστρέφεται 
ή ποινική άνάκρισις καί ή έν γένει 
διαδικασία, προσκαμιζομένη είς τό 
δικαστήριον συνήθως Ανάπηρος, δεδο
μένου δτι κατά κανόνα Ανακαλείται, 
καί γυμνή, διότι δέν συνοδεύεται 
πάντοτε καί Από Αλλα βάσιμα Απο
δεικτικά στοιχεία, κατατυραννοΰσα 
οδτω τήν ποινικήν δίκην.

Δέν έξετάζομεν Ιάν καί σήμερον 
υπάρχουν περισσότερα ή δλιγώτερα 
κρούσματα βίας, διά τήν όποιαν πάν
τοτε σχεδόν προβάλλεται καί δ ισχυ
ρισμός δτι αΰτη ύπήρξεν ή προϋπό- 
θεσις τής άποσπάσεως ύπό τών Ανα- 
καλούντων τήν δμολογίαν αύτών. 'Ο
πωσδήποτε δμως, νομίζομεν, δτι δσα, 
έν συνεχεία πραγματευθώμεν έπί τοΰ 
θέματος, καί δή ώς πρός τούς ύπερ- 
βαλλόντως πιστούς τών δμολογιών, 
δέν ήθελον Αποβή έπί ματαίψ.

Εκείνους τούς πιστούς, τούς όποι
ους ή μέθη τής προσδοκωμένης έπι- 
τυχίας έκ τής όμολογίας, έμβάλλει 
είς πειρασμόν ώς πρός τάς μεθόδους 
τάς όποιας πρέπει νά Ακολουθήσουν 
διά νά έχουν μίαν δμολογίαν ή μαρ
τυρίαν ή πληροφορίαν περί τοΰ έγ- 
κλήματος, καί Ακολουθούν τά «μεγά
λα μέσα». Τούτο δέ, καί ώς μίαν εύ
κολο ν λύσιν.

Αύτό δέ τό ζήτημα λαμβάνει τήν 
μεγαλυτέραν αύτοΰ έκτασιν, δταν αί 
ύπόνοιαι περιστρέφωνται είς περισσό
τερα τοΰ ένός πρόσωπα, έκ τών έναντι 
τοΰ προανακριτοΰ ίσταμένων καί τυ
χόν κακοποιηθέντων υπόπτων, δτε ή 
βία λαμβάνει δμαδικήν μορφήν έν τή 
Ασκήσει αύτής.

Αότή δέ ή υπερβολική λατρευτική 
Ανάτασις είς τήν «θρησκείαν» τής δ- 
μολογίας, κατά τινας έρευνητάς τοΰ 
θέματος, πρέπει νά Αποδοθή καί είς 
τήν «δικαιολογημένην μνησικακίαν» 
τών Αστυνομικών έν τή έπιθυμίφ των 
νά κλείσουν τήν δπόθεσιν, δΓ ήν έ- 
μάχθησαν, μέ μίαν άπόσπασιν δμολο- 
γίας, πριν ή οί μόχθοι των συντρί
βουν πρό μιας ένδεχομένης Απαλλα
γής τοΰ κατηγορουμένου.

Ή  Αποψις αΰτη Αποτελεί παρατή-



ρησιν έγκριτου Αλλοδαπού δικανικού, 
διά τά Αλλαχού βεβαίως ίσχύοντα.' 
’Αλλά, θά διατηρή την ίσχύν αυτής 
καί διά τά καθ’ ήμάς. 'Όμως, αύτή 
ή Αστυνομική διαστροφή, άνεπιτυχώς 
θεωρείται ώς «.δικαιολογημένη», δ- 
ταν άποβλέπη είς τήν δι’ οίουδήποτε 
τρόπου έπίτευξιν όμολογίας διά τδ 
«κλείσιμον» τής ύποθέσεως, καί δχι 
είς τήν διαφώτισιν αύτής διά τής ά- 
ποκαλύψεως τής άληθείας, δτε, εις 
μίαν έξ αιρετικήν πε,ρίπτωσιν ένβς 
λίαν σκοτεινού καί ειδεχθούς έγκλή- 
ματος, καί αύτή ή καθ’ ύπέρβασιν τής 
έπιτρεπομένης διαδικασίας είς τάς 
μεθόδους προσπάθεια, θά είχεν έπί 
τέλους μίαν δικαίωσιν.

Ή  «θρησκεία» τής όμολογίας έ- 
γνώρισε τούς περισσοτέρους πιστούς, 
καί τούς μάλλον πρωτοτύπους λατρευ
τικούς τρόπους έν τή άσκήσει τής 
βίας, δχι μόνον διά κλασσικών μεθό
δων, Αλλά καί διά νεωτέρων βαναύ- 
σων μέσων έν τή Αλλοδαπή. Έ κ τής 
Αλλοδαπής δέ προέρχεται καί δ ώς 
άνω δρος.2

"Ας ίδωμεν, δμως, τι δυνάμεθα νά 
είπωμεν είς τούς υπερβαλλόντως πι
στούς τών δμολογιών.

Λ

Ο ΤΑΝ δ προανάκρισής εύρίσκε- 
ται έν τψ μέσφ υπόπτων προ

σώπων, είς τι να έκ τών δποίων έχει 
ένταπίσει τάς ύπονοίας αύτοΰ' δταν 
πιστεύη δτι έκ τούτων δύναται να 
προέλθη ή Αλήθεια διά τά γεγονό
τα' δταν ή δημοσία κραυγή βοα πρδ 
τών πυλών τής Αστυνομίας διά τδν 
άγνωστον κακούργον, τότε, τδ νά εί
πωμεν είς τδν έπί τής Ανακρίσεως νά 
φίλοσοφήση κατ’ έκείνην τήν στι
γμήν, καί, έν δνόματι τών δικαιω
μάτων τού Ανθρώπου, νά Αποφύγη τήν 
βίαν, ίσως δέν ήτο τούτο Αποτελεσμα
τικόν. ’Άλλωστε, πρδ ένδς δυσκόλου 
είς τήν Αποκάλυψιν έγκλήματος, ή 
έξαντλητική άνάκρισις, τουλάχιστον, 
είναι καί έξ αύτών τών πραγμάτων 
έπιβεβλημένη, καί θά ήτο σκοπιμώτε- 
ρον έάν ήδύνατο νά δνομασθή έ π ί -  
μ ο ν ο ς.

Μάλλον Αποτελεσματικόν, νομίζο- 
μεν, θά ήτο, έάν δυνηθώμεν νά κα- 
ταστήσωμεν είς τδν διευθύνοντα τήν 
άνάκρισιν περισσότερον ζωηράν τήν 
εΙκόνα τών κινδύνων τούς δποίους 
διατρέχει, δταν, δοθείσης τής δμολο- 
γαίς τού υπόπτου ή άλλως τού κατη- 
γορημένου καί δή τής κατόπιν βασα- 
νισμού άποσπασθείσης, σπεύση νά 
χειροκροτήση έαυτδν διά τήν έπιτυ- 
χίαν αύτού.

Τούτο δέ ίσχύει καί δΓ έκείνους 
τούς τύπους, οίτινες Ακόμη καί άβιά- 
στως καί αύθορμήτως δμολογοΰν.

Ώ ς πρδς δέ τούς κατόπιν βίας 
ψευδώς δμολογοΰντας, δέν υπάρχουν 
τύποι, άλλά Αξιοθρήνητα θύματα ά- 
κουσίως ψευδόμενα λόγψ τής βίας.

"Εχει δέ συμβή, ή συμβαίνει είς 
τήν πράξιν, ώστε δ δμολογών ύπο
πτος νά δώση καί τήν πλέον πειστι
κήν δμολογίαν, μολονότι είναι ξένος 
πρδς τδ έγκλημα.

Ά φ ’ ής στιγμής, κατά τινα τρό
πον, ώμολόγησεν, έχει έγκαταλείψει 
τδν έαυτόν του είς τδ έλεος τών έξε- 
ταστών αύτού. Δέν σκέπτεται πώς θά 
ήτο δυνατόν νά Απαλλαγή Απδ μίαν 
δεινήν κατηγορίαν, Αλλά πώς, θά ά- 
παντήση είς τδν Ανακρίνοντα κατα 
τρόπον σύμφωνον πρδς τήν κατηγο
ρίαν.

Έ ν Αρχή, ούδέν γνωρίζει περί τού 
έγκλήματος, Αφού ούδεμίαν σχέσιν 
έχει μέ αύτό. Καί, ώς έκ τούτου, μο
λονότι παραδέχεται έαυτδν ώς δρά
στην, ούδέν τδ συγκεκριμένον περί 
τών λεπτομερειών αύτοΰ καταθέτει 
είς τούς πρώτους συλλαβόντας αύτδν 
Αστυνομικούς ώς ύποπτον, ώς πρδς 
τδν τόπον, τδν χρόνον καί τδν τρόπον 
τής έκτελέσεως, διότι πράγματι ού
δέν γνωρίζει. Απλώς δίδει Αορίστους 
τινάς έξηγήσεις.

Ά λλά δ άνακρίνων, έν τή μέθη 
του έκ τής νομιζομενης έπιτυχίας 
έκ τής όμολογίας, παρακάμπτει τά 
Αδύνατα σημεία αύτής καί δέχεται 
αύτήν ώς ειλικρινή. Έν τψ μεταξύ, 
δμως, καί είς μίαν παρατεταμένην ά- 
νάκρισιν, δ υπό έξέτασιν κατηγορού
μενος Αρχίζει νά έξοικειοΰται πρδς τδ 
κλίμα έντδς τού δποίου ζή καί κινεί
ται, καί πιθανώς Αρχίζει νά πιστεύη 
καί δ ίδιος, δτι πράγματι αύτός είναι 
δ δράστης.

"Εχει ήδη πληροφορηθή πολλά 
περί τού έγκλήματος' θά ίδωμεν δέ 
πώς τούτο συμβαίνει. Συνεπώς, είς 
τήν δευτέραν έξέτασιν, Αποσαφηνίζει 
περισσότερον τά πράγματα, συμφώ- 
νως πρδς τά είς τήν προανάκρισιν ύ- 
πάρχοντα στοιχεία, άλλά καί είς βά
ρος του, ώσεί έπρόκειτο περί δράστου. 
Ακόμη δέ, καταθέτει περισσότερα 
είς τήν ένώπιον τού Ανακριτοΰ έξέτα- 
σιν, έάν δέν Ανεκάλεσεν ένώπιον αύ
τοΰ τήν δμολογίαν του, ή τήν ά εκά- 
λεσεν μετά τήν πρώτην ύπό τούτου 
έξέτασιν.

Είναι είς θέσιν πλέον νά περιγρά- 
ψη τά τού έγκλήματος, ώς πρδς τδν 
τρόπον καί τδν χρόνον τής έκτελέ
σεως αύτοΰ, καθώς καί αύτδν τούτον 
τδν τόπον καί τδν περιβάλλοντα χώ
ρον, καί νά δδηγήση Ακόμη τάς Αρ- 
χάς έπί τόπου.

Καί δέν Απομένει, παρά νά συμ- 
πληρωθή δλον τούτο τδ σκηνικόν τής

ύποθέσεως, διά τής άποτυπώσεως τής 
τόσον πειστικής αύτής όμολογίας, είς 
ταινίαν μαγνητοφώνου.

"Ολο τούτο τδ υλικόν, μετά τινα 
χρόνον, θά μεταφερθή είς τδ ποινικόν 
δικαστήριον. Ένώπιον τούτου συρό
μενος δ κατηγορούμενος, θά μεταφέ- 
ρη καί τήν Ακρωτηριασμένην δμολο
γίαν αύτοΰ, τήν δ ποιαν έν τψ μετα
ξύ έχει Ανακαλέσει. Δέν Αποκλείεται 
βεβαίως νά Αθωωθή δ πράγματι Αθώ
ος, μολονότι ώμολόγησεν. Ενδέχεται 
δμως καί νά καταδικασθή. Όπότε, 
είς τήν δευτέραν περίπτωσιν, ή ποι
νική Ανάκρισις έγνώρισε τήν ύπερ- 
τάτην ευδαιμονίαν έκ τής έκβάσεως 
τής ύποθέσεως. Ή  ηθική Απάδειξις 
τδν θρίαμβον. Καί ή Ποινική Δικαιο
σύνη, τελικώς, τήν ύπερτάτην δοκι
μασίαν Απδ μίαν είσέτι Δικαστικήν 
πλάνην, έάν αυτή, μετά τινα χρόνον, 
τυχόν Απεκαλύφθη. Εκτός, έάν πα- 
ραμείνη είς τούς αιώνας έγκαταβίω- 
τος είς τδν καιάδα τών Δικαστικών 
Πλανών.

***
ΔΓ ΕΝΑ άθώον, δ δποϊος, ώς ύπό- 

δικος ή ώς κατάδικος, ματαίως έπι- 
καλείται έκ τών φυλακών τήν άντί- 
ληψιν τού Θεού καί τών Ανθρώπων, 
δέν Απομένει, παρά ή άπόγνωσις, δ
ταν, μάλιστα, δέν είναι οικείος πρδς 
τδ κλίμα τών φυλακών, ώς οί κακο
ποιοί. Έ ν μέσψ δέ τής άπογνώσεως 
τού άθώού, έάν δέν ύπάρξη φωνή τις 
κάποιου Ζολά, πράγμα σπάνιον, ή ί- 
ερέως τινός, γνωρίζοντος τά τού έγ- 
κλήματος έκ τής έξομολογήσεως, 
πράγμα ούχί σπάνιον, έπέρχεται I- 
στιν δτε κατά θείαν Πρόνοιαν ή έπι- 
φοίτησις μιάς Δυνάμεως, τής Νεμέ- 
σεως, τιμωροΰ τών άδικοπραγούντων 
καί πρσστάτιδος τών Αδικουμένων. 
Καί ή δποία, ώς μία σ ύ μ π τ ω σ ις, 
δέν είναι Αγνωστος είς τά χρονικά 
τού έγκλήματος. ’Έ χει Αποκαλύψει 
έγκλήματα καί δικαστικάς πλάνας, 
καί έχει Αποκαταστήσει Αθώους.

Άντιθέτως, δμως, κατ’ άνεξιχνία- 
στον τών Ανθρωπίνων πραγμάτων 
βουλήν, αύτή ή σ ύ μ π τ ω σ ι ς  
έχει δδηγήσει Αθώους καί είς τήν 
λαιμητόμον, ώς τδν δυστυχή έκείνον 
πολίτην Λεζύρκ, είς τήν ύπόθεσιν τού 
«Ταχυδρόμου τής Λυών».

Ά λλ’ είς τήν Αγαθοποιόν έπιφοί- 
τησιν τής Θείας Νεμέσεως είς τήν 
μοίραν τών Ανθρώπων, ύπάγεται ή ύ- 
πόθεσις ένδς Αλλου πολίτου τής Γαλ
λίας, ένδς λιμενεργάτου, δνόματι Ντε- 
σαί, καταδικασθέντος πρδ είκοσιπεν- 
ταετίας διά ληστείαν μετά φόνου. 
Ούτος, όμολογήσας εις τήν προανά- 
κρισιν, ήτο παρά ταΰτα ξένος πρδς τδ 
έγκλημα, ή δέ δικαστική πλάνη άπε-



« Ν Υ Ν  Π λ Ν Τ Χ  

π θ π κ η  p a r r e l  
C f c > C D T ~ O G . . . »

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! Νΰν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε καί γή καί τά 
καταχθόνια » ! Χριστός άνέστη ! Καμμιά άληθινά χαρά δέν είναι μεγαλύτερη γιά 

τόν κόσμο, άπό τή χαρά τής έγέρσεως τοϋ Κυρίου.
Χριστός άνέσ τη! Αυτό τό Θείο, τό Ουράνιο μήνυμα φωτίζει και πάλι των αν- 

θρώπων τις καρδιές και τό νοΰ. Μ ικραίνει τις κακίες καί τις άδυναμίες τους, ξερι
ζώνει τοΰ μίσους τά ζιζάνια, γλυκαίνει καί άπαλαίνει τή ζωή.

Χριστός άνέστη! Μέ τό άγγελμα τής νίκης τοΰ φωτός κατά τοΰ σκότους και 
τής ζωής κατά τοΰ θανάτου, ριγοΰν άπό συγκίνηση τά κορμιά καί δάκρυα όμορφα,
δάκρυα χαράς γεμίζουν τά μάτια. , , , ,

Χριστός άνέστη ! Τοΰτο τό τραγούδι, πού σέ λίγο θα ήχήση στις όλοφωτει- 
νες έκκλησιές, είναι ή άποθέωσις τοΰ Υίοΰ τοΰ ’Ανθρώπου. Είναι ό πνευματικός Ιορ
δάνης, πού ποτίζει τήν άνθρωπότητα μέ δύναμη καί έλπίδα, γιά ένα καλύτερο αύριο.

Χριστός άνέστη ! Ή  φλόγα τής άναστάσεως τοΰ Θεανθρώπου φωτίζει ξανά αυ
τές τις άγιες ήμέρες τοΰ ήθικοΰ καί τοΰ πνευματικοΰ σκότους τά έρέβη, πού δυστυ
χώς δέν έπαψαν νά ταλαιπωρούν τήν άνθρώπινη σκέψη.

«Χριστός άνέστη ! Νΰν πάντα πεπλήρωται φωτός...» Τό μεγαλείο τοΰ Θεοΰ 
τής άγάπης, άς γίνη γιά άλλη μιά φορά τό γρανιτένιο θεμέλιο, πού θά στηρίξη τό 
οικοδόμημα τής πίστεως καί τής αισιοδοξίας γιά τούς λαούς όλοκλήρου τοΰ κόσμου.

"Ας παραμερίσουμε οί άνθρωπον τις κακίες και τά μίση, τις άδυναμίες και τα 
πάθη μας, τούς έγωϊσμούς καί τά μικροσυμφέροντα. Μέ τήν ευκαιρία τής έορτής τής 
άγάπης, άς σιγήσουν οί μηχανές τοΰ όλέθρου, άς παύση τών πυροβόλων ό όρυμα- 
γδός, άς λιγοστέψη ή βία. Ή  κτηνώδης βία, πού όδηγεΐ τόν σύγχρονο άνθρωπο σέ 
πράξεις πρωτοφανούς άγριότητος, προκειμένου νά χορτάση τό άσίγαστο πάθος του γιά 
έπικράτηση καί άπόλαυση άγαθών. Ά ς  σβήσουν οί φωτιές τοΰ πολέμου, νά καταλα
γιάσουν οί καπνοί, γιά νάβρη ό Κύριος, άκούραστος στρατοκόπος, νά κτυπήση τήν 
πόρτα τής καρδιάς μας. Ή  χαρά τής Άναστάσεως, άς γεμίση τις σκέψεις μας, άς 
μας όδηγήση μαζί μέ Ε κείνον στό δρόμο τοΰ θριάμβου. Άλαφρωμένοι άπό τής α
μαρτίας τό βάρος, άς τραβήξουμε τόν άνήφορο. Πέρα άπό τόν τόπο τοΰ μαρτυρίου 
μάς προσμένει ή νίκη καί ή δόξα. ’Αρκεί νά έπιμείνουμε στό άνέβασμα τοΰ Γολγοθά...



καλύφθη έκ σ υ μ, π τ ώ σ ε ω ς, 
καί μετά τέσσαρα έτη άπό τής κατα
δίκης αύτοΰ. "Ητοι, έκ διαρροής πλη
ροφοριών περ'ι τού έγκλήματος κατά 
τι να διαπληκτισμδν δύο γυναικών εις 
κακόφημον κέντρσν, δ έραστής τής 
μιας έκ τών δποίων ήτο δ πραγματι
κός δράστης. Παρευρεθείς κατά σύμ- 
πτωσιν άστυνομικός, άνεφέρθη περί 
τούτου είς τδν έπιθεωρητήν τής ’Α
στυνομίας, δστις ένήργησεν τά περαι
τέρω, μέ τελικόν άποτέλεσμα τήν ά- 
ποφυλάκισιν καί τήν άποκατάστασιν 
κατ’ άναθεώρησιν τής δίκης τοΰ άθώ- 
ου.3

Ό  έντελώς ούτος ξένος πρός τδ έγ
κλημα τούτο, κατά τήν προανάκρισιν, 
ήδυνήθη νά περιγράψη τδ έσωτερι- 
κδν τής οικίας έντδς τής δποίας έξε- 
τελέαθη τδ έγκλημα, καί τήν θέσιν 
τών έπίπλων, καθώς καί τδν περι
βάλλοντα χώρον, καί νά δδηγήση τάς 
άρχάς είς τδν τόπον τοΰ έγκλήματος. 
Μάλιστα δέ, παρεδέχθη έαυτδν ώς 
δράΐστην καί ένώπιον τοΰ άνακριτοΰ 
έπί τόπου, καί μόνον κατά τήν δευ- 
τέραν έξέτασιν ύπδ τούτου, είς τδ 
γράφε ϊον του, άνεκάλεσεν τήν δμολο
γίαν του, ίσχυρισθείς έπαχθεΐσαν βί
αν κατά τήν προανάκρισιν.

’Αλλά, ίσχυρισθείς έπίσης δτι κα
τά τήν ήμέραν τοΰ έγκλήματος εύρί- 
σκετο είς τήν έργασίαν του είς τδν 
λιμένα, διεψεύσθη έκ τής γενομένης 
έξετάσεως, διότι, ώς έξηκριβώθη, Α- 
πουσίαζεν έξ αυτής. Καί ή διάψευσις 
τών Ισχυρισμών του τούτων, ήτο ένα 
άλλο στοιχεΐσν συντελεστικδν τής 
καταδίκης του, δμοΰ μετά τής άκρω- 
τηριασμένης δμολογίας αύτοΰ.

"Ωστε, έκεΐνο τό δποϊον καί άλλο
τε έχομεν άναφέρει, δτι δηλαδή ή 
διάψευσις τών ίσχυρισμών τοΰ «άλ
λοθι», δέν είναι πάντοτε βάσιμος έν- 
δειξις διά μίαν καταδίκην, ευρίσκει 
τήν έπαλήθευσιν αύτοΰ είς' τήν περί- 
πτωσιν τοΰ παρ’ δλα ταΰτα άθώου 
λιμενεργάτου τούτου, ή άποκατάστα- 
σις τοΰ δποίσυ έγένετο τδ 1955.

Μετά ταΰτα, δ Είσαγγελεύς ήθέ- 
λησε νά προέλθη είς τήν άνατομίαν 
3Ρής τόσον πειστικής αυτής δμολογίας, 
καί δι’ αύτής είς τήν άνατομίαν αύτής 
ταύτης τής δικαστικής πλάνης, καί νά 
έξετάση τήν περίπτωσιν, ιδία ώς πρδς 
τδν τρόπον τής ένημερώσεως ένδς 
κρατουμένου ώς ύπόπτου δι’ έν έγ
κλημα, καί δή ώς πρός τάς λεπτομέ
ρειας τής έκτελέσεώς του, τδ δποίον, 
έν τούτοις, δέν διέπραξε, παρά τήν 
ύπαρξιν τής δμολογίας αύτοΰ.

Έ κ  δέ τής γενομένης έξετάσεως 
προέκυψεν, δτι δ όμολογήσας καθίστατ 
το ένήμερος λεπτομερειών τής άνακρί- 
σεως έξ άκριτομυθιών καί έπιπολαί-

ων έρωτήσεων τών έξεταστών αύτοΰ, 
είς τάς δποίας περιείχετο καί ή άπάν- 
τησις, ώς «καλά, δέν ξέρεις δτι τό 
σμίτι έχει δύο δωμάτια;» Οΰτω, είς 
άλλην Από άλλον έξέτασιν δ έξετα- 
ζόμενος ήτο κατηγορηματικός, δίδων 
τήν άπάντησιν «τδ σπίτι έχει δύο δω
μάτια». Έπίσης δέ, έκ τής έπιδείξε- 
ως είς αύτδν ένδς τυπογραφικού κα
τατοπιστικού σχεδιαγράμματος άπό 
τίνος έξεταστάς, ήδυνήθη νά δδηγή
ση άλλους άστυνομικούς εί'ς τδν τόπον 
τοΰ έγκλήματος μετά τοΰ άνακριτοΰ.

Είς άλλην δέ περίπτωσιν, άλλου τι- 
νός, ουτος, όμολογήσας έαυτδν ένο
χον ένδς έγκλήματος άπδ τής πρώτης 
στιγμής τής συλλήψεώς του, δέν ή- 
δύνατο νά δώση είς τούς συλλαβόν- 
τας αύτόν στοιχεία τινά ώς πρός τδν 
τάττον καί χρόνον καί τδν τρόπον τής 
ύπ’ αύτοΰ έκτελέσεώς τοΰ έγκλήμα
τος.

Σύν τφ χρόνψ, δμως, καθίστατο 
κατά τδν ώς άνω τρόπον, ένήμερος 
λεπτομερειών τινών. Παρετηρήθη 
δέ, δτι αί ύπ’ αύτοΰ δοθεϊσαι κα
ταθέσεις, είς τάς διαφόρους φάσεις 
τών άνακρίσεων, παρουσίαζον διαφο
ράς τινάς, καί ή μία μετά τήν άλλην 
ήσαν περισσότερον κατατσπιστικαί 
είς τάς λεπτομέρειας, καί περισσότε
ρον δλων ή πρός τδν άνακριτήν δο- 
θείσα.

Οδτος, μετά τήν άνάκλησιν τής δ
μολογίας του, γενσμένην μάλιστα με
τά τήν καταδίκην αύτοΰ είς τάς φυ- 
λακάς, (σπανία περίπτωσις), έδωσε 
τήν έξήγησιν, δτι, ένψ ήτο ξένος 
πρδς τδ έγκλημα, ένημεροΰτο ώς 
πρδς αύτό, έκτδς άπδ τήν διαρροήν 
τών πληροφοριών άπό αύτήν ταΰτην 
τήν άνάκρισιν έκ τών έπιπολαίων έ
ρωτήσεων, καί ύπδ άλλων συγκρατ 
τσυμίνων, καιθώς καί έκ τών έφημε- 
ρίδων.4

***
ΕΝΑΝΤΙ τών έκ τής δμολογίας 

προερχομένων κινδύνων, ύπήρχε πα- 
λαιότερον μία άσφαλιστική δικλείς, 
χωρίς βεβαίως τούτο νά σημαίνη δτι 
τά κρούσματα τής πλάνης ήσαν δλι- 
γώτερα. ΤΗτο δέ αύτη μία παράγρα
φος τοΰ παλαιού Κώδικος Ποινικής 
Δικονομίας, μή περιληφθείσα είς τδν 
νέον, προφανώς, ώς άντιτιθεμένη είς 
τδ δόγμα τής «ένδομύχου πεποιθήσε- 
ως τοΰ δικαστοΰ.».

ΤΗτο, δηλαδή, ή κατωτέρω νεκρά, 
ήδη, παράγραφος:

«Ή ένώπιον τών έπί τής άνα- 
κρίσεως, ή ένώπιον τοΰ δικαστοΰ 
γενομένη, καί μέ άλλας πληροφο
ρίας και λοιπάς άποδείξεις συμφω
νούσα, δμολογία άποτελεΐ πλήρη 
άπάδειξιν».

Ή  ούτως δμως γενομένη κατηγο
ρηματική διαπύπωαις τής Αποδεικτι
κής ίσχύος τής δμολογίας, ίσως δέν 
ήτο όρθή ώς πρός αύτήν τήν διατύ- 
πωσιν. Κατά τά λοιπά, δέν ευρίσκει 
κανείς άλλην διέξοδον έκ τοΰ κλοιοΰ 
τών έκ τής δμολογίας κινδύνων, πα
ρά είς τήν ώς άνω παράγραφον, ή 
δποία, άν δέν άποκλείει παντελώς 
τούς κινδύνους, τούλάχιστον περιορί
ζει αύτούς.

Αύτό, δμως, δηλαδή, τδ νά σύμφω
νη ή δμολογία καί μέ τάς «άλλος 
πληροφορίας καί λοιπάς άποδείξεις», 
θά άπετέλει τδν χρυσοΰν κανόνα καί 
διά τά λοιπά άποδεικτικά μέσα, μο
λονότι, ώς πρδς αύτά, σύδαμοΰ τοιοΰ- 
τόν τι άναφέρεται, τοΰ δικαστοΰ δυ
ναμό νου νά καταδικάση καί μέ μίαν 
βεβαίαν καί βάσιμον ένδειξιν.

Φαίνεται, δτι δ ναμοθέτης ήθέλησε 
νά περιλάβη αύτήν τήν παράγραφον 
είς τδν παλαιόν κώδικα, ώς καταστά
λαγμα μακράς πείρας ώς πρδς τήν 
δμολογίαν κατ’ έξαίρεσιν, μέ δλον 
τδν κίνδυνον νά θεωρηθή δτι καθιε
ρώνει άνεπίτρεπτον νομικόν κανόνα, 
δεσμευτικόν τής έλευθέρας βουλήσε- 
ως τοΰ δικαστοΰ. Καί τήν περιέλα- 
βεν, άς δεχθώμεν, δχι ώς μίαν νομι
κήν διάταξιν δεσμευτικήν αύτής τής 
έλευθέρας βσυλήσεως, άλλ’ ώς μίαν 
παραίνεσιν πρός δικαστάς.

Καί, ήδη, ή έξοβελισθεΐσα παραί- 
νεσις ή συμβουλή, άς θεωρηθή ώς 
πλανωμένη ύπέρ τήν ποινικήν άνά- 
κρισιν καί τήν ποινικήν δίκην, διά 
νά ύπενθυμίζη δτι ύπάρχουν καί δμο- 
λογίαι ψευδείς, ίδια δταν αύται είναι 
άποτέλεσμα βίας, καί δτι δέν είναι 
πάντοτε πρός τδ συμφέρον τής άν α
κρίσε ως ή ύπερβολική λατρευτική ά- 
νάτασις είς τήν «θρησκείαν» τής δμο
λογίας. Τδ δέ, διά νά χρησιμεύη είς 
τδν σχηματισμόν τής «ένδομύχου πε- 
ποιθήσεως» τοΰ δικαστοΰ έπί τή βά
σει καί άλλων τινών βεβαίων καί βά
σιμων άποδεικτικών στοιχείων. Τού
το δέ, καί είς τήν περίπτωσιν, κατά 
τήν όποιαν ή δμολογία συμφωνεί μέ 
περιγραφικά τινά στοιχεία τοΰ τό
που, ή μέ λεπτομέρειας τάς δποίας 
γνωρίζει μόνον ή άνάκρισις.

Τοιαΰτα τινά βάσ.μα στοιχεία θά 
ήσαν π .χ . ή άνεύρεσις τή ύποδείξει 
τοΰ· ύπδ κατηγορίαν προϊόντων τής 
έγκληματικής πράξεως, ή δπλων, 
έργαλείων πειστηρίων ή Αντικειμέ
νων άνηκόντων είς αύτόν, κλπ.

’’Αλλως, μία βαρεία καταδίκη μέ 
μόνην τήν δμολογίαν τοΰ κατηγορου
μένου, καί ταύτην άκρωτηριασμένην, 
διότι, ώς είπομεν, οί δμολογοΰντες 
συνήθως άνακαλοΰν, ή μέ τήν συνο
δείαν σαθρών καί άβεβαίων ένδείξε-



ων„ καταλείπει κρίσιν συνειδήσεων 
είς τούς παράγοντας τής ποινικής δί
κης, καί πέραν αυτών, Αμφιβολίας εις 
ευρύτερα στρώματα τής κοινωνίας.

***
ΦΟΡΕΙΣ τών Αποδείξεων είναι 

πρόσωπα καί πράγματα. Άλλα ή Α
λήθεια διά τά γεγονότα τού έγκλήμα- 
τος, χωρίς αδτη νά συνοδεύεται Από 
τό ψεύδος, σπανίως συναντάνται είς 
τά πρόσωπα, ένψ τά πράγματα είναι 
αυτή ή Αλήθεια. Αρκεί ταΰτα νά Ι
χνηλατώ νται,'ν’ Αποκαλύπτωνται, καί 
νά έρμηνεύωνται όρθώς. Κατά ταϋ- 
τα, ή Ανάκρισις, δεν δύναται νά στη- 
ριχθή Ασφαλέστερον, είμή, είς τάς ι
δίας αύτής δυνάμεις, καί είς τούς μετά 
ταύτης συμπράττοντας έμπειρους, μο
λονότι καί τά πρόσωπα, Ανακριτικοί 
ύπάλληλοι καί πραγματογνώμονες, 
είναι καί οότοι φορείς πολλών κιν
δύνων ώς έκ τών ίδιων σφαλμάτων 
καί τών παραλείψεων αύτών, περί ών 
ήδη έχομεν δμιλήσει είς άλλο κεφά
λα! ον. Α λλά, ύπΑρχει μία ουσιώδης 
διαφορά. Αυτή είναι, δτι Από τής 
πλευράς τών πραγμάτων, δηλαδή 
τών Αντικειμενικών στοιχείων τής Α-

φ ώ ν ο υ μαρτυρίας, ίχνών κλιπ., ή 
πρόοδος όλοέν βελτιώνει τάς μεθόδους 
καί προσθέτει νέας. Τόσον, ώστε καί 
αύτή ή Πυρηνική Φυσική έχει ήδη 
εισβάλει είς τό έγκληματολογικόν 
έργαστήριον, καί προσφέρει τάς μάλ
λον Ασφαλείς Αποδείξεις έκ τών έν- 
'δείξεων «τριχών», διά τού άκτινοβο
λισμού αύτών έντός τού πυρηνικού 
άνιδραστή,ρος.

Συνεπώς, καί τά πρόσωπα Ανακρι- 
τικοί υπάλληλοι καί πραγματογνώ
μονες, Ακολσυθσΰντα τήν πρόοδον, 
καταρτίζονται έτι περισσότερον καί 
έξειδικεύονται, αί δέ όπηρεσίαι καί 
τά έργαστήρια Αναδιοργανούνται. 
"Οπως δέ οί κακοποιοί Ακολουθούν 
καί αότοί τήν πρόοδον είς σύγχρονα 
δπλα καί μεθόιδους, καί ή Καταδιω
κτική Αρχή Ανανεώνει τό δπλαστά- 
σιον αύτής. Καί, μέ στόχον πάντοτε 
τό έγκλημα καί τόν έγκληματίαν, δ 
Αγών είναι συνεχής καί Αδιάκοπος.

’Αλλά, ή Αλήθεια διά τά γεγονό
τα τοΰ έγκλήματσς, δέν συναντάται 
είς τόσον φίλιον έδαφος άλλο, είμή 
είς έκεΐνο τό όποιον καθορίζουν τά 
πράγματα. Καί ή ά ν τ ι κ ε ι μ  - 
ν ι  κ ή Απόδειξις, ώς σύστημα διά

τήν έκ τών πραγμάτων ή πραγματι
κών καταστάσεων Απσκάλυψιν τών 
γεγονότων, υπερέχει οίωνδήποτε άλ
λων μέσων, ώς τής μαρτυρίας ή τής 
δμολόγίας, διότι, έξ άλλου, παρέχει 
δχι μόνον τάς μάλλον Ασφαλείς, Αλλά 
κίαΐ τάς μάλλον ήθικάς Αποδείξεις.

’Ιδού καί μία άλλη «θρησκεία», ή 
δποία Αναζητεί περισσοτέρους πιστούς 
καί μεγαλύτερα ν λατρείαν.

ΤΕΛΟΣ

(1) « ...Κ α ί αύτή ή «θρησκεία. τής δ- 
μολογίας», αντλεί κατ’ έξοχήν τδν φανα
τισμόν της, άπδ τό δτι σί αστυνομικοί κυ
ριεύονται άπό δικαιολογημένην μνησικα- 
κίαν, δταν βλέπουν τΙς πλέον κακοδουλε
μένες ανακρίσεις τους, νά καταλήγουν είς 
μίαν ά7ταλλαγήν. ’Απαλλαγή σκανδαλώδης 
βεβαώνουν, πού δέν θά προέκυπτεν άσφα- 
λως, άν είχαν άπσσπάσει τήν δμολογίαν 
τού κατηγορουμένου, κ ι’ έτσι καταφεύγουν 
στά «μεγάλα μέσα», μέ τήν πεποίθηαιν δτι 
προστατεύουν καλλίτερα τήν κοινωνία».

(2) Τού παλαιμάχου Γάλλου ΔικανικοΟ 
ΡΕΝΕ ΦΛΟΡΙΟ: «ΤΟ ΒΗΜΑ». ΛΙΚΑ2ΤΙ- 
ΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ» 2.4.68.

(3) ΡΕΝΕ ΦΛΟΡΙΟ: «ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ
ΠΛΑΝΑΙ». «ΤΟ ΒΗΜΑ» 30.3.68.

(4) ΡΕΝΕ ΦΛΟΡΙΟ: «ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ
ΠΛΑΝΑΙ». «ΒΗΜΑ» 28.3.68 καί 2.4.68.

(Συνέχεια έκ τής σελίδος 299)
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Μ Α ΖΟ ΧΙΣΜ Ο Σ (MASOCHISM) Φ ΕΤΙΧΙΣΜ ΟΣ (FETICHISM)

ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΑΙ 
Ή ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 

ΤΟΥ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΕΝΣΤΙΚΤΟΥ

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  ΣΤΑΘ ΑΡΑ  
' Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Α'

Τής Δ/νσεως Έγκλημ. 'Υπηρεσιών

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ό  Αμερικανός συγγραφεύς τής 
περίφημου ψυχαναλυτικής μελέτης, 
ύπό τόν τίτλον: the sexual criminal» J. 
Paul de R iver, δεχόμενος ότι ό μαζοχι
σμός συνδέεται μέ τήν γυναικείαν φύ- 
σιν καί ό σαδιαμός μέ τήν φύσιν τοΰ 
άρρενος, υποστηρίζει ότι, παν άρρεν 
είς τήν δοιμήν τής προσωπικότητάς, 
του περιέχει ένα βαθμόν μαζοχισμού 
ώς καί τό θήλυ ένα όμοιον σαδισμόν. 
Κατά τήν ένάσκησιν των ψυχιατρι
κών του καθηκόντων, ώς συμβούλου 
πάντοτε των Είσαγγελικών, Δικαστι
κών καί ’Αστυνομικών ’Αρχών Αντε- 
μετώπισε μεταξύ τών περιπτώσεων 
τών σεξουαλικώς πασχόντων—ύπερ- 
βαίνουν δέ αδται τάς χιλίας —  καί 
τήν Ακόλουθον: '0  σύζυγος μιας νεα- 
ράς πεπαιδευμένης καί Αρίστης κοι
νωνικής τάξεως γυναικός ήθέληαε 
να τόν συμβουλευθή έπί θέματος ψυ
χολογικής μεταμορφώσεων, τής συζύ
γου του. ’Ανέφερε συγκεκριμένως είς 
τόν διάσημον ψυχίατρον, δτι ή σύζυ
γος του άψογος άπό πάσης άπόψεως 
είς τό κοινωνικόν των περιβάλλον, 
χαίρουσα τής, έκτιμήσεως τών πάν
των, είς τό έπακρον δέ κοσμία καί 
Αξιοπρεπής Απέναντι του, κατά τήν 
έπιτέλεσιν τών συζυγικών της καθη
κόντων, παρουσίαζε τόν έτερον έαυ- 
τόν της, καθ’ δν άπέβαινε γύναιον 
τής τελευταίας κοινωνικής ύποστά- 
θιμης. Άπήτει έπιμόνως κατά τήν 
σαρκικήν όμιλίφν νά χρησιμοποιή

γλώσσαν χυδαίαν καί νά τής συμπε- 
ριφέρηται λόγψ καί Ιργψ ώς άνθρω
πος τοΰ ύποκόσμου. Διεγείρετο δη
λαδή γενετησίως καί ήσθάνετο ίκα- 
νοποίησιν σαρκικήν μόνον, όταν ό σύ
ζυγός της έπέδαλλεν είς αύτήν σω
ματικούς πόνους καί έχρησιμοποίει 
παραλλήλως λεκτικόν σαδισμόν. Ό  
River εχων εξετάζει, ώς προελέχθη, 
υπέρ τάς χιλίας περιπτώσεις σεξουα
λικών έγκλημάτων, έχει άχθή μετα
ξύ άλλων είς τό συμπέρασμα δτι είς 
μαζοχικήν τάσιν όφείλεται δ γάμος 
γυναικών άνηκουσών είς, ύψηλήν κοι
νωνικήν τάξιν καί τυγχανουσών ά- 
ρίστης παιδείας μετ’ Ατόμων κατωτέ- 
ρας κοινωνικής τάξεως καί μορ- 
φώσεως ή καί λευκής φυλής, μέ νέ
γρους. Ή  στερεότυπος δικαιολογητι- 
κή άπάντησίς των είναι: «Μέ ικανο
ποιεί σεξουαλικώς».

'Ο μαζοχισμός, δσον καί ό σαδιαμός 
δυνατόν νά είναι έτερόφυλος, Αλλά 
καί δμάφυλος. Δύνανται έπίσης αί ι
διότητες τοΰ σαδισμοΰ καί μαζοχι
σμού νά συνυπάρχουν είς έν καί τό 
αύτό πρόσωπο ν.

Τό σαδομαζοχικόν σύνδρομον πρώ
τος έφερεν είς φώς δ Σιγιαμοΰνδος 
Φρόϋντ. Πιράγματι, συχνότατα Απαν
τάται δ συνδυασμός σαδισμοΰ καί μα
ζοχισμού καί άλλοτε δ σαδιαμός δέν 
είναι παρά μία πρόκλησις, πρός έξέ- 
γερσιν τοΰ πλησίον διά πράξεις, αϊίτι- 
νες δύνανται νά προκαλέσουν τήν μα- 
ζοχιστικήν ίκανοποίησιν τοΰ πρό δλί- 
γον σαδιστικώς έκδηλωθέντος. Ά λ 

λοτε πάλιν τό αυτό άτομον παρουσιά
ζει συμπεριφοράν, ότέ μέν σαδιστι- 
κήν, ότέ δέ μαζοχιστικήν καί τέλος, 
πλήθος περιπτώσεων υπάρχουν μέ κα
ταδήλους έκδηλώσεις τόσον είς τήν 
κοινωνικήν ζωήν, δσον καί είς τήν 
τέχνην άτόμων αύτομαζοχιστών καί 
αότοσαδιστών, ήτοι Ατόμων, τά δποία 
προκαλοΰν καί αισθάνονται έπί τοΰ έ- 
αυτοΰ των τάς παθολογικάς αύτάς ι
κανοποιήσεις άνευ τής μεσολαιβήαεως 
έτέρου προσώπου. Τό τύπον αύτόν 
χαρακ τηρι στ ι κώ ς εικονογραφεί δ 
Μπωντελαίρ (δστις ήτο σαδομαζοχι- 
στής) είς τό περίφημον ποίημά του 
«Έαυτοτιμωρούμενος». Είς τό ποίημά 
του αύτό λέγει μεταξύ άλλων: «’Εγώ 
είμαι δ δήμιος καί τό θΰμα ■—  έγώ 
τό μάγουλο καί ό μπάτσος — καί τό 
μαχαίρι καί ή π λ η γ ή ...» .

Ό  προμνησθείς συγγραφεύς τοΰ 
«Sexual Griminal» είς τό κεφάλαιον 
τής ψυχαναλυτικής του μελέτης «Ή 
ποιητική φύσις τοΰ σαδομαζοχισμού» 
Αναφέρει περίπτωσιν διανοουμένου, 
έξιδανικεύσαντος τά σαδομαζοχιστικά 
του αισθήματα είς ποιητικούς στί
χους: Έξετασθείς ό ώς εϊρηται ία- 
τρικώς, κατά τό παρελθόν διά σεξου
αλικόν έγκλημα, διεπιστώθη δτι I- 
πασχεν έκ γενετησίου άνικανάτητος. 
Άποκτήσας καθ’ δν χρόνον παρηκο- 
λουθεΐτο ίατρικώς τήν έμπιστοσύνην 
τοΰ ώς εϊρηται συγγραφέως καί διο
διών βραδύτερον έν έλευθερία, άπηύ- 
θυνεν έπιστολήν είς τόν River δΤ ής 
τοΰ έξημυστηρεΰθη δτι πρός άπαλλα-

Γ)10



Αριστερά: Μαστίγια καί μαχαιρίδιον χρησιμοποιού
μενα ύπό μσΖοχιστοΰ. Επάνω: Ζώναι χρησιμοποιού
μενοι όπό σαδομαΖοχιστοΰ, διά σκοπούσ αύτοβασα- 

νισιμού. Παρατηρήσατε τά καρφιά έπί τήσ Ζώνης.

γήν χου Ιχ τοΰ σαδομαζσχικοΰ συμ
πλέγματος δπερ τόν κατεϊχεν, άπεφά
σισε νά λύση τό πρόβλημα διά τοΰ 
γάμου του. Ό  ιατρός, γνωρίζων τήν 
κατάστασίν του, ήπόρησε διά τάς άνε- 
δαφικάς του σκέψεις. Νυμφευθείς, 
τφ δντι, μετά παρέλευσιν χρόνου τι- 
νός, έπρστίμησεν ώς σύζυγον πάσχου- 
σαν έκ χωλότητος καί ύποφέιρουσαν 
έχ χρονιάς νόσου. Συναντηθείς μετά 
τοΰ ιατρού καί έρωτηθείς σχετικώς 
άνέφερε σαρκαστικώς «Γνωρίζετε ότι 
όπισθεν αυτής τής περιπέτειας τού 
γάμου όπάρχει έκείνο τό σαδομαζο- 
χικόν σύμπλεγμα». Κατά τήν διάρ
κειαν τής Ισυζητήσεως, ώμολόγησεν 
δτι δεν θά ένυμφεύετο τήν σύζυγόν 
του, έάν αΰτη εύρίσκετο είς καλήν υ
γείαν. "Οταν ήρωτήθη κατά ποιον 
τρόπον πρόκειται νά καταστήση τήν 
σύζυγόν του εύτυχή,άπήντησεν: « Ω 
’ίσως γινη τοΰτο ή καί ίσως διαπρά- 
ξωμεν δυαδικήν αυτοκτονίαν».

Ό  τύπος οδτος έγνώριζεν, δτι ήτο 
άνίκανος διά σαρκικήν συνάφειαν μέ 
τό άντίθιετον φΰλον, καί ή ίκανοποίη- 
σίς του ήτο διττή: Πρώτον μέν διά 
τής υποβολής του είς θυσίαν έξ αιτίας 
τοΰ γεγονότος, δτι αΰτη ήτο χωλή 
καί άσθενής (μαζοχισμός)' δεύτερον 
δέ διά τοΰ βασανισμοΰ της, συνεπεία 
τής σεξουαλικής του άνικανότητος, 
καί τής έντεΰθεν αδυναμίας του νά 
έκτελέση τά καθήκοντά του ώς συζύ
γου (σαδισμός).

Κατά τήν Ψυχιατρικήν, αί Ιδιό
τητες των άλγολαγνικών διαστρο
φών (σαδισμοΰ καί μαζοχισμού) α
ναφαίνονται ύποτυπωδώς κατά τήν 
παιδικήν ήλικίαν. Αί τάσεις τών παι
διών νά είναι σκληρά, νά τυρκννοΰν 
τά ζώα, τούς συνομιλήκους, νά χαί- 
ρωνται έπί τοΐς δεινοπαθήμασι τών

άλλων ή άντιθέτως νά Ιπιζητοΰν νά 
διαπράττουν άταξίας ΐνα δέρωνται ά- 
παντώνται πολλάκις είς άτομα, άτι- 
να μετέπειτα κατέστησαν σαδισταί ή 
μαζοχιαταί.

Έ ν ταΐς μεγάλαις πόλεσι τής Ευ
ρώπης υπάρχουν είδικώτεροι οίκοι 
άνοχής έχοντες έγκαταστάσεις καί ει
δικά όργανα, οίον μαστίγια άστραγα- 
λωτά, χειρόκτια μετά καρφίδων, ή 
καί συμ&λλικάς βασάνους π.χ. Ικριώ
ματα προσδέσεως τών βασανιζομένων 
κλπ., δΓ ών ικανοποιούνται πελάται 
αυτών άλγολαγνικοί, άσκοΰντες βασά
νους ή ύποβαλλόμενοι είς βασάνους, 
ενίοτε συμβολικώς.

Κατά τόν καθηγητήν Γαρδί- 
κιαν, ή άλγολαγνική ροπή είναι 
ένίοτε κεκαλυμμένη, ώστε ή διε- 
νεργουμένη κακοποίησις δεν έχει 
άμεσον έμφανή σκοπόν τήν γενε
τήσιον άπάλαυσιν, οίον βάναυσον τι
μωρίαν παίδων ύπό τών γονέων ή δι
δασκάλων. Ή  ήπιωτέρα μορφή μαζο
χισμού είναι δ καλούμενος συμβολι
κός. Κατ’ αύτδν τό άτομον ικανοποι
είται σύχί διά σωματικών κακώσεων, 
άλλ’ ύποταασάμενον δουλσφρόνως. 
Ούτως, άρέσκεται καί αισθάνεται ί- 
κανοποίησιν μέ τό νά διατάσσεται, νά 
έξευτελίζεται, ύπό τής «κυρίας αυ
τού», παρ’ ής διατάσσεται ώς κύων ή 
τής όποιας κατασπάζεται τούς πόδας 
(δουλολαγνεία). (Εγκληματολογία 

Γαρδίκα. Τόμος Α ',  τεύχος Α ', σελ. 
516).

’Αντίστοιχος τοΰ συμβολικού μαζο
χισμού είναι δ ιδανικός ή συμβολι
κός σαδισμός (ideal sadism) . Κατ’ 
αυτόν αί σαόιστικαί πράξεις ύφί- 
στανται μόνον είς τήν φαντασίαν τοΰ 
πάσχοντος. Ή  κατάστασις αΰτη δυ
νατόν νά άποτελή τό προσκήνιον ή 
μισοσκήνιον τοΰ πραγματικού σαδι-

σμού. Είς τάς περιπτώσεις ταύτας δ 
συμβολικός σαδιστής πολύ συχνά στε
ρείται τής τόλμης νά μεταφέρη πρα- 
κτικώς τάς ιδέας του έν τή πράξει 
ή έχει καταστή ικανός μέσψ τών ά- 
νασχετικών έπιδρώσεων τής θελήσε- 
ώς του νά έλέγχη τάς έξιδανικευμέ- 
νας του έπιθυμίας μέχρι τοΰ σηιμείου 
ώστε νά έμποδίζεται όσον αφορά είς 
τήν διάπραξιν σαδιστικών πράξεων. 
Δυνατόν όμως τό φράγμα του νά 
θραυσθή ύπό διαφόρων συμπαρομαρ- 
τουσών περιστάσεων, δπότε δ συμβο
λικός σαδισμός έξικνείται είς τόν 
πραγματικόν σαδιίσμόν.

Συμβολικός σαδομαζοχισμός δυνα
τόν νά ύπάρχη καί είς τήν τέχνην, 
ώς τήν ζωγραφικήν, τήν πρόζαν, τήν 
ποίησιν καί τήν πορνογραφικήν φι
λολογίαν. Οί άσχολούμενοι μέ μίαν 
τών ώς άνω τεχνών εύρίσκουν οΰτω 
μίαν έξοδον διά τήν φαντασίαν των.

Περίφημοι συγγραφείς τής δια
στροφής τού σαδομαζοχισμού πέραν 
έκείνων είς οΰς δφείλει τό όνομά της 
ή άλγολαγνική αυτή διαστροφή δηλα
δή τών Marquis de Sade καί Leopold 
Von Sacher Mashoch είναι δ προ- 
μνησθείς Μπωντελαίρ, δστις έγραψε 
πολλούς σαδομαζοχικούς στίχους, δ 
Αομπάρντ, δ Καζανόβα, δ ντέ Β λλι- 
όν, δ Άλέρα, δ Χάουιμπταν καί άλ
λοι περιγράψαντες τόν σαδομαζοχι
σμόν είς τά μυθυστορήματά των. Τέ
λος δ ’Όσκαρ Ούάλδ είς τά ποιήμα- 
τά του καί τά πεζά δίδει έναργή πε
ριγραφήν τοΰ σαδομαζσχικοΰ πάθους. 
’Αλλά καί μεταξύ τών έργων τών 
συγχρόνων συναντώμεν χροιάν σαδι- 
σμοΰ καί μαζοχισμού. Πλεΐσται βι- 
βλιοθήκαι περιέχουν άπειρους τόμους 
είς οΰς περιγράφεται ή διαστροφή 
τής μαστιγώσεως.

Έρωτικαί φιλολογίαι τοΰ σαδομα-
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ζοχικοΰ τύπου ευρίσκονται σχεδόν 
εις τάς βιβλιαθήκας παντός έθνους. 
Σαδσμαζοχισταί διανοούμενοι έχουν 
προσφέρει είς τήν τέχνην καί την Φι
λολογίαν και τό δράμα ένα γόνιμον 
πεδιον δΓ ώρισμένα σαο στικα μυα
λά καί ευρίσκουν είς αυτό διέξοδον 
έκεϊνοι οί όποιοι είναι ψευδοσαδισταί 
ή πραγματικοί τοιοΰτοι.

Φετιχισμός (Fetishism).

Λ  ΟΡΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ έκ τού 
^  Φετίχ' είναι δέ Φετίχ άψυχον 
άντικείμενον είς τό όποιον άποόίόον- 
ται άκόμη καί σήμερον ύπό των ημιά
γριων λαών υπερφυσικά! ή μαγικαί 
ιδιότητες καί δυνάμεις. Αποτελεί 
άντικείμενον λατρείας, ώς τό Τοτέμ 
καί Ταμπού. Οί ΦετιχισταΙ διεγεί- 
ρονται γενετησίως άπλώς καί μόνον 
έ,πί τη θέφ άψυχων άντικειμένων ά- 
νηκόντων είς τό έτερον φΰλον ή καί 
άκόμη μελών τού σώματός των. Αι
σθάνονται ωσαύτως άφροδίσ.σν ίκανο- 
7τοίησιν μέ τήν κατοχήν άντικειμένων 
άνηκόντων είς τήν γυναίκα, ούχί διό
τι ύπενθυμίζ,ουν είς αύτούς τήν γυ
ναίκα άφ’ ής άφή·ρπ»σαν τούτο ή τό 
έτερον φύλσν γενικώς, άλλα μόνον 
διότι ταΰτα άπστελοΰν άντικείμενα 
γυναικείας κυριότητος. Είναι κυρίως 
δ φετιχισμός ίδιος τού άνδρικοΰ φύ
λου. ’Επωνομάσθη ή ώς είιρηται δια
στροφή «Φετιχισμός» τό πρώτον ύπό 
τού Kraft - Ebing, άκριβώς έπειδή ή 
σεξουαλική συγκίνησις προκαλεΐται 
ύπό τού «ειδώλου», τού Φετίχ, τών 
άψύχων δηλονότι άντικειμένων. Διά
φορος είναι ή προτίμησις ένός έκά- 
στσυ τών Φετιχιστών. ’Άλλος άρέσκε- 
ται είς πλοκάμους γυναικός, άλλος 
είς γυνα.κεΐον άρωμα, χρησιμοποιού- 
μενον ύπό τής γυναικός, άλλος είς γυ
ναικεία έσώρρουχα καί ένίοτε ώρι- 
σμένου χρώματος, άλλος τέλος συγκι- 
νείται καί προκαλεΐται είς αυτόν δρ- 
γασμός καί αισθησιακή συγκίνησις 
καί ίκανοποίησις έπί τή θέα μελών 
τού σώματος γυναικός, άσχετων δ- 
μως πρός τήν γενετήσιον λειτουργίαν 
π.χ. ποδός, μηρού, χειρός, κλπ. Τα 
άντικείυενα ταύτα, ώς άποτελούντα 
πηγήν ίσχυράς άπολαύσεως διά τόν 
πάσχοντα, ώς διεγειρόμενον σφοδρώς 
έπί τή θέα των, άγουν πολλάκις τού
τον πρός κτήσίν των είς τήν κλοπήν, 
τήν ληστείαν, τήν έκβίασιν κλπ.

Οί έκ τών Φετιχιστών συγκινούμε- 
νοι έκ τών πλοκάμων γυναικός δύναν- 
ται νά άποβούν έπικίνδυνοι διότι πρός

ίκανοποίησιν τού πάθους των ή πλη
σιάζουν κατά τούς συνωστισμούς γυ
ναίκας, φερούσας πλεξίδας, δπότε, 
είτε άπλώς άρκοΰνται είς τήν ψαΰ- 
σιν των, αισθανόμενοι ίκανοποίησιν, 
είτε προβαίνουν είς τήν άποκοπήν 
των διά ψαλίδος πρός κορεσμόν τού 
άχα, 'ώτσυ πάθους των. Έ ν τή δεύ
τερα, κύτη περιπτώσει, βοστρυχοκό- 
πται, < · είκός, κρίνονται έπικινουνοι.

Κατ-c χοντες οί έκ φετιχισμοΰ πά- 
σχοντες τό έπιθυμητόν άντικείμενον 
διεγείρο ·ι σεξουαλικώς, ύφίσταν- 
ται στΰο. πέους καί προστρίβον- 
τες τοΰτ ού άψύγου πράγματος 
μετ’ αί> ν>0 ή μή έκσπερματί- 
ζουν.

παλαιοτ^ρΛ άστυνομικοί, οί ύ- 
πηρετήσαντες η καί ύπηρετοΰντες 
είς τήν Τποδ) νσιν Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών, δέον νά ένθυμούντα 
ότι περί τό τέλος Φεβρουάριου 1958 
ή Γ Τ Ά . είχε θέσει τάς δυνάμεις τη; 
έν συναγερμψ διά πυκνώσεως περιπο
λιών καί ένεδρών έπί τψ τελεί τής 
συλλήψεως ένός θρασυτάτου διαρρή
κτου, δστις, άφαιρών έκ τών οικιών 
χρήματα, κοσμήματα καί γυναικεία 
έσώρρουχα, έλυμαίνετο έπί μακρόν 
χρόνον τήν πρωτεύουσαν καί κατά 
προτίμησιν τάς άκραίας συνοικίας 
της, ιδία δέ τάς περιφερείας τών 
Ί Σ Τ \  Ι Δ \  Κ Σ Τ \ IE ',  K B ', ΙΒ ',  
ΙΓ ',  Κ Ζ ', Ζ ',  Λ Α ', Λ ',  ΚΔ' καί 
Η ' παραρτηιμάτων ’Ασφαλείας, ώς 
καί τάς τοιαύτας τού Παλαιού καί 
Νέου Ψυχικού. ’’Εδρα πάντοτε άνευ 
συνεργών. Κατά τάς έσπερινάς ώρας, 
εισερχόμενος συνήθως έκ τής κουζί
νας, δΓ άπασφαλίσεως έσωθεν τού 
κλείθρου, μέσψ τής εύρισκομένης έπ’ 
αύτού κλειδό:. κατώπτευεν έκ τού ύ- 
αλοπίνακος τού παραθυροφύλλου τής 
κουζίνας καί έφ’ όσον δέν ύπήρχεν έπ’ 
αύτού κλείς, ίνα είσαγάγη τήν χεΐρα 
του, κατόπιν θραύσεως τού ύαλαπίνα- 
κος, προέβαινεν είς διάρρηξιν τής θύ- 
ρας διά διαρρηκτικοΰ όργάνου, τό ό
ποιον άνεύριακεν έπί τής αύλής τής 
ύπό διάρρηξιν οικίας. Πολλάκις παρί- 
ατατο άνάγκη δΓ αύτού νά άποκόψη 
τάς γβύλλιαςτιΰ παρι θύρου. Τό διαρ- 
ρηκτικδν έργαλείον μετά τήν χρήσιν 
του ουδέποτε έφερε μεθ’ έαυτοΰ έκ 
λόγων προνοίοις, άλλ’ άπέρριπτεν, 
χρησιμοποιών άλλαχοΰ έτερον διά 
τής ιδίας, μεθόδου. ’Επωνομάσθη προ- 
σφυώς «γριλλάκιας», άλλά καί «κου- 
ζινάκιας» καί «κουρτινάκια;».

Μετά δραστήριας καί φιλότιμους 
προσπάθειας έπί τέλουε έπετεύχθη ή

σύλληφις τήν 22αν ώραν τής 17.3. 
1958 είς τήν περιφέρειαν τού Σ Τ ' 
Παρ) τος, έγγύς τού 'Ιερού Ναού Ά 
γιου ’Ελευθερίου παρ’ άρχιφύλακος 
τής ένέδρας. Έπρόκειτο περί τού 
2 θετούς Μ .Μ.

Έποβαλόμενος σχετικώς είς έξέ- 
τασιν ώμολόγησεν άνενδοιάστως, δτι 
ιδιαιτέραν έλξιν ήσθάνετο ώς πρός 
τά γυναικεία έσώρρουχα, δι’ ών διη- 
γείρετο γενετησίως καί ικανοποιεί 
τήν σεξουαλικήν του δρμήν, είτε αύ- 
νανιζόμενος, είτε προστριβών τό πέος 
του έπ' αυτών. Μετά τόν αυνανισμόν 
κατέσχιζε τά έσώρρουχα διά ψαλί
δος ή διά τών χειρών καί τά άπέρρι- 
πτεν. Άναφορικώς πρός τά γυναι
κεία κοσμήματα ώμολόγησεν δτι τά 
πλεϊστα έξ αύτών καταστρέφων άπέρ- 
Ρ'τττεν άνεξαρτήτως τής άξίας των. 
Καί ό ισχυρισμός του έπεβεβαιώθη 
■αθ’ δσον οί άστυνομικοί, κατά τήν 

- /εργουμένην έπαλήθευσιν, άνεύρον 
είς ύποδειχθεντα ύπ’ αυτού χά/δακα 
τεμάχια κατακερματισθέντος βραχιο
λιού καί άλλαχοΰ κατεσχισμένας γυ
ναικείας περισκελίδας. Έ-νίας έκ 
τών τελευταίων άπέρριπτεν έπί τής 
βεράντας η τής αύλής τής ύπό διάρ- 
ρηξιν οικίας. Ψυχολογικώς— ψυχσα- 
ναλυτικώς δ τύπος ούτος θά ήδύνα- 
το νά ύπαχθή είς τήν κατηγορίαν τών 
άνωμάλων τύπων, τών διακατεχόμε
νων ύπό μίσους έναντίον τού γένους 
τών γυναικών. (W omakind).

Ή  κλεπτομανία, ώς γνώστόν, εί
ναι ψυχική νόσος συνισταμένη είς 
τήν κλοπήν ή κτησιν ξένου κινη
τού πράγματος. Διά τούς πάσχον- 
τας ή κλοπή είναι αύτοσκοπός. 
Είς έκείνας τών περιπτώσεων καθ’ 
άς ή κλοπή άναφέρεται είς ψυ
χοπαθείς προσωπικότητας καί γ ί
νεται έκ τής παρορμήσεως καί μό
νον τής σεξουαλικής ίκανοποιήσεως 
έξικνουμένη ένίοτε καί μέχρι τού 
σημείου τού διονυσιακού δργασμοΰ 
εύρισκόμεθα τότε πρό τών κλεπτομα
νών φετιχιστών. Οδτοι δέον νά δια- 
κρίνωνται τών άλλων κλεπτών καί νά 
χαρακτηρίζωνται ώς φετιχισταί —  
κλέπται fetish - thieves).

Υπάρχουν τέλος πάσχοντες οίτινες 
διεγείρονται σεξουαλικώς μόνον έπί 
τή θέα άγάλματος ή άγαλμάτων (a- 
statue fetish) . Ή  φετιχιστική αύτη 
διαστροφή καλείται είδικώτερον πυ- 
γμαλιωνισμός (Pygmalionism).

(Συνεχίζεται)

312



ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΤΟΣ 
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν

ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟ Υ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘ Μ Ο Υ Υ.ΕΝ.Ε.Δ.

'Υπό τού Ραδιοφωνικού Σκαγιού 
ίής Γ.Ε.Ν.Ε.Δ. καί εις τήν έκπαμ.- 
πήν «ΙΙαρουσίασις νέων Ικδόσεων» 
τής 13.3.74, τήν όποιαν έπιμελεΐται 
ό έκλεκτός λογοτέχνης καί συνεργώ 
της τοΰ περιοδικού μας κ. Άνόρ. 
Καραντώνης, μετεδάθη τό άκόλουθον 
σχόλιον ά,ναφερόμενον εις τήν Εκ- 
θεσιν Δραοτηριότητος Άστυν. Πόλε
ων τού έτους 1972, τό όποιον χάριν 
τών άναγνωστών μας δημοοιεύομεν 
κατωτέρω:

Τ Η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΑ τής Αοτυ-
' '  *  νομίας Πόλεων κατά τό έτος 1972 
έκ&έτει σέ τόμο ιδιαίτερα έπιμελημένο 
άπό πόσης άπόψεως τό «Αρχηγεϊον Α
στυνομίας Πόλεων. Αυτή ή έκθεσις, πού 
όπστελεί παράδοση γιά τήν Αστυνομία 
Πόλεων, εκπληρώνει κι1 ένα εύρύτ&ρο 
κοινωνικό σκοπό. Βοηθεϊ τό μέγιστα 
τήν άγωγή του πολίτη, καί ιδίως τοΰ 
Έλληνος πολίτη. Ό  "Ελλην πολίτης., 
μεταξύ τών πολλών πού πρέπει καί νά 
ξέρη καί νά έχη βαθύτατα συνειδητο
ποιήσει, γιά νά έκτελή κατά τόν καλύ
τερο τρόπο τό χρέος του καί πρός τόν 
έαυτό του καί πρός τό κοινωνικό σύνο
λο καί πρός τό έθνος, πρέπει νά έχη καί 
μιά όσο τό δυνατό πληρέστερη ένημε- 
ρότητα γιά τή σημασία τής άποστολής 
τών Σωμάτων 'Ασφαλείας καί γιά τή 
συμβολή, τήν τόσο πολύτιμη, όλων τών 
οργάνων τής τόξεως, στήν έπιτέλεση 
ούτής τής άποστολής, ή όποια είναι άλ- 
ληλένδετη μέ τήν εϋρρυθμη ροή τής κοι
νωνικής Ζωής καί μέ τήν έΕασφάλιση 
όλων έκείνων τών όρων τής γαλήνης 
καί τής τάξεως, πού χρειάΖεται κάθε 
κοινωνικός οργανισμός γιά νά λειτουρ- 
γήση άπρόσκοπτα πρός όφελος καί τού 
συνόλου καί τών άτόυων.

Δέν ναμίΖω πώς είμαστε ύπερβολικοί, 
άν λέγαμε πώς πρέπει νά είμαστε ύπε- 
ρήφανοι γιά τόν τρόπο πού είναι όργα- 
νωμένη κσί πού λειτουργεί καί δρά σέ 
όλους τούς τομείς τών πολλαπλών άρ- 
μοδιοτήτων της ή Αστυνομία Πόλεων. 
Αύτό τό αίσθημα πού είναι διάχυτο 
,στούς περισσοτέρους νομοταγείς καί συ
νετούς πολίτες, άνεξορτήτως ήλικίας, 
καί πού τό έπιβεβαιώνει τό γεγονός ότι 
σέ μιά Πρωτεύουσα δυόμισυ έκατομμυ- 
ρίων κατοίκων, σάν τήν Αθήνα, μπορεί 
κανείς, σέ όποιαδήποτε περιοχή της, νά 
κυκλοφορή άφοβα όλο τό εικοσιτετράω
ρο, έρχεται νά τό έπικυρώσει μέ τήν 
ύπευθυνότητα τής συστηματικής παρο
χής όλων έκείνων τών διαφωτιστικών 
στοιχείων πού συνθέτουν στόν τόμο πού 
σχολιάΖουμε, τόν πλατύτατο πίνακα τών 
άπστελεσμάτων τής δραστηριότητος τής 
'Αστυνομίας Πόλεων, μέσα σέ μιά όλό- 
κληρη χρονιά. Κατ' άρχήν, θά ορέπη νά 
έχουμε βασικά ύπ’ όψει μας, πώς κείνο

πού έμποδίΖει πάντα τόν άνθρωπο νά 
στέκεται ατό ύψος τής έννοιας «άνθρω
πος», είναι τό Κακό. Είναι τό πνεύμα 
τού Κακού. Είναι τό ένδεχάμενο πού ύ- 
πάρχει σέ κάθε στιγμή, ένας άνθρωπος, 
οδηγημένος άπό κίνητρα πού ή μελέτη 
τους άνήκει στήν Επιστήμη καί στήν 
Ψυχολογία, νά βλάψη άπρόοπτα καί νά 
ταλαιπωρήση τόν όμοιο του: Νά τού ά- 
φαιρέση περιουσιακά στοιχεία, νά προσ- 
βάλλη τήν προσωπικότητά του, vq χει- 
ροδικήση έναντίον του, νά τόν κακοποι- 
ήση σωματικά, καί, τέλος, νά τοΰ άφαι- 
ρέση τή Ζωή του. Είναι τό Κακό, πού 
άρχίΖει άπό τό έλαφρό πταίσμα ή άμάρ- 
τημα καί φτάνει στό πιό άπαίσιο, στό πιό 
ειδεχθές έγκλημα. ΚΓ αύτό τό Κακό, κι 
όταν ακόμα δέν μπορεί νά έκδηλωθη 
στήν πράξη, είναι κάτι πού φοβίΖει τόν 
πολίτη. Πού φοβίΖει καί μαΖί έξοργίΖει 
κάθε τίμιο, νομοταγή, εύσυνείδητο καί 
φιλήσυχο πολίτη. Τό Κακό αύτό, στήν 
έπσχή μας, έχει αύξηθεϊ τόσο, ώστε 
πολλές μεγαλουπόλεια τών πιό προηγμέ
νων Κρατών, τά έκατομμύρια τών κα
τοίκων των νά οίσθάνονται τέτοια άνα- 
σφάλεια καί τέτοιο φόβο γιά τή Ζωή 
τους, ώστε άπό νωρίς νά κλείνονται στά 
σπίτια τους καί νά μήν τολμούν νά άιπο- 
μακρυνθοΰν άπό τά κέντρα.

Καί έναντίον αύτοΰ τοΰ Κακού, προ- 
τείνεται σήμερα ή άσπίδα πού λέγεται 
Αστυνομία. Ή Αστυνομία μόνο μπορεί 

νά μάς προφυλάξει άπό τό κακό, νά τό 
προβλέψει, νά τό άπστρέψει, νά τό πο
λεμήσει, όταν έκδηλωθεϊ μάΖικά ή ατο
μικά, καί τελικά νά τό Ζωγρήαει, παρα- 
δίδοντας τούς φορείς του στή δικαιο
σύνη τής πατρίδος. Καί, όσο σέ μιά χώ
ρα, τό Κακό καί πιό σπάνια έκδηλώνε- 
ται, καί πιό άποτελεσμοτικά διώκεται, 
τόσο αύτό τό άγαθό μέ πιό έντονα γράμ
ματα πρέπει νά χαράΖεται στό ένεργητι- 
κό τών Οργάνων τής Τάξεως. Ή 'Α
στυνομία Πόλεων έχει άναλάβει τήν ευ
θύνη τής γαλήνης τών κατοίκων καί της 
πατάξεως όλων τών παρανομιών, τών 
κλοπών, τών φόνων, τών ληστειών, τών 
ναρκομανών, τών άναρχικών, τών ύπο
πτων άτόμων, τών τρσχονσμικών καί τών 
άγορσνομικών παραβάσεων τής νυκτερι
νής έπαγρυπνήσεως τών συνοικιών, τών 
δρόμων καί τών ιδιωτικών κοί δημοσί
ων κτιρίων, άλλά καί τής παροχής πλή
θους έξυπηρετήσεων ατούς πολίτες σχε
τικών μέ τή διαικπαιρέωση διαφόρων Ζη
τημάτων τους, άκάμα κοί τής νουθεσίας 
τής στοργικής καί τής σοφής άτόμων 
πού ένσχλοϋν τούς άλλους ή άποτελοΟν 
ένδεχόμενο κίνδυνο γιά τήν ηρεμία καί 
τήν ύπόληψη τής οικογένειας τους. 
Κσί πόσα άλλα, άκόμα, έργα, έπιτελεϊ 
μέ μέθοδο καί πολιτισμό, ή 'Αστυνομία 
Πόλεων, στά τέσσερα μεγάλα άστικά 
κέντρα πού λειτουργεί, δηλαδή στήν 'Α
θήνα, στόν Πειραιά, στήν Πάτρα καί 
στήν Κέρκυρα! "Εργα άφανή, άλλά 
σπουδαία στήν ουσία τους, κάποτε μά
λιστα σπουδαιότερα κι' άπό τήν διελεύ-

κανση ένός έγκλήματος καί τή σύλληψη 
τών ένόχων, μολονότι καί στόν τομέα 
αύτόν, πού είναι ό πιό περίοπτος, καί, 
βέβαια, ό πιό δύσκολος, ή Αστυνομία 
Πόλεων τής Ελλάδος, θαυμαστά οργα
νωμένη έπάνω σέ έντελώς σύγχρονα 
πρότυπα καί διαθέτοντας όλα τά άπαραί- 
τητα έπιστημονικά, τεχνικά καί έπικοι- 
νωνιακά μέσα, θεωρείται σαν μιά άπό 
τις καλύτερες τής Ευρώπης. Τελευταία, 
μάλιστα, αύτή τήν άποψη, τήν κραταίω
σαν πολλές καί άλλεπάλληες έπιτυχίες 
της, γιά τις όποιες θα πρεπει καί νά 
χαιρόμαστε καί νά ύπερηφανευόμαστε.

Τό άποκαλυπτικό καί πολύτιμο ύλικό 
τοΰ τόμου, πού μάς έδωσε σήμερα ά- 
φσρμή νά μιλήσουμε γιά τό έργο τής Α
στυνομίας Πόλεων, εύτυχώς δέν άποτε- 
λεϊται άπό μακροσκελή κείμενα, πλαδα
ρά καί άπλώς περιγραφικά, στά όποια 
μπορεί κανείς νά μή δώσει καί πολλή 
πίστη. Τό τεύχος αύτό έχει συντεθεί μέ 
άπόλυτη έπιστηιμσσύνη, καί μάς μιλεϊ μέ 
τήν πειστική γλώσσα τών άριθμών, των 
συγκριτικών στατιστικών, τών άκριθών 
άπ αριθμήσεων πλήθους περιστατικών 
σχετικών μέ τή δράση τής 'Αστυνομίας. 
Καί μάς μιλεϊ, έπίσης, μέ πίνακες, μέ 
σχεδιαγράμματα καί μέ πλήθος άπό έγ
χρωμες φωτογραφίες πού δίδουν τό ύ
φος τής πραγματικότητος σέ όσα οί ά- 
ριθμοί μάς άποκαλύπτουν κσί μάς διδά
σκουν. . . Τό συμπέροσμα άπ' αύτό τό 
τεύχος: Πρώτον, άπόλυτη καί έκπληκτι- 
κή, γιά τά άπστελέσματά της, μέ ένημέ- 
ρωση στή δράση τής Αστυνομίας Πόλε
ων. Δεύτερον, μιά προτροπή γιά συναι
σθηματική καί ήθική μας συμμετοχή στό 
έργο τής Αστυνομίας. Φτάνει νά σκα
φθούμε, ότι όταν έμεϊς κοιμόμαστε ήσυ
χοι στό πολυτελές μας διαμέρισμα ή στό 
φτωχικό μας σπιτάκι, οί άστυφύλακές 
κιαί οί Αστυνόμοι, παιδιά τού λαού, μέ 
οικογένεια, μέ άνάγκες σάν καί τις δι
κές μας καί μέ περιορισμένες άμοιθές, 
έκτελοΰν ένα έπάγγελμα πολύ πιό κο
πιαστικό, πιό τραχύ κοί, πρό παντός, πιό 
έπικίνδυνο άπό τό δικό μας. Καί τρίτο: 
Τό έργο τους, καθώς έκτίθεται τόσο ά- 
ναλυτικά καί υπεύθυνα σ' αύτόν τόν 
τόμο, πρέπει νά όπστελεί μιά σπάνια καί 
πολυτιμώτατη πηγή γιά τούς κοινωνιο
λόγους τής έποχής μας. γιά τήν ίδια 
τήν έπιστήμη τής Κοινωνιολογίας, πού 
σχεδόν κυριαρχεί σήμερα, άφού τό κάθε 
τί θεωρείται «κοινωνικό φαινόμενο», καί 
ύπ’ αύτήν τήν έννοια, μελετάται ένδε- 
λεχώς, γιά τή σημσσία του μέσα στήν 
όλη Ζωή μας, μιά πού μέσα άπό τή δρα
στηριότητα τής 'Αστυνομίας παρέχεται 
ή ευκαιρία νά μελετηθούν πολυάριθμες 
περιπτώσεις άτομικής καί όμαδικής συμ
περιφοράς, πού βοηθούν στήν έξεύρεση 
πρακτικών λύσεων, πού συνήθως δέν έ 
χουν κομμιά σχέση μέ τις πολιτικές ι
δεολογίες, άλλά έξυπηρετοΰν τό άμεσο 
συμφέρον τοΰ μέσου άνθρώιίου, πού ά- 
ποτελεϊ καί τή βάση όλων τών κοινω
νιών τού κόσμου».
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Β Γράφει ό Άοτυνομιιιός Διευθυντής Β' 
u. Η Λ Ι Α Σ  Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Σ

Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α
Φ Α Ρ Μ Α Κ Α
Χρήσις
κατάχρησις
καί
έξάρτησις έξ αυτών

Ο Άστυν. Δ)ντής Β' Ήλίας Ψυχογιός παρηκολούθησε 
μαθήματα επί τής διώξεως τών ναρκωτικών φαρμάκων εις 
το εν Γενεύη Μέγαρον τών 'Ηνωμένων ’Εθνών από 14 ’Ο
κτωβρίου εως 2 Νοεμβρίου 1973, κατόπιν υποτροφίας χο- 
ρηγηθείσης υπό τοϋ ΟΗΕ.

’Από 18 Φεβρουάριου εως 2 Μαρτίου 1974, παρηκολού
θησε την 3ην ειδικήν σύνοδον επί τών ναρκωτικών φαρ
μάκων ή όποια συνήλθε εις Γενεύην.

Την 'Ελληνικήν αντιπροσωπείαν άπετέλει ό Καθηγη- 
της τής Πειραματικής Φαρμακολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. Γ. Λογαρας καί ό κ. Ψυχογιός.

Κατά τήν σύνοδον έξητάσθησαν όλα τά θέματα τα σχέ
τιζα μένα μέ τήν παραγωγήν, εμπορίαν, εισαγωγήν, έξαγω- 
γήν καί κατανάλωσιν τών ναρκωτικών φαρμάκων καί τών 
ψυχοτροπικών ουσιών, ώς καί μέ τήν κατάχρησιν καί έξάρ- 
τησιν τών ποιούν των χρήσιν τούτων.

Εις τήν φωτογραφίαν άνωθεν τοϋ τίτλου: Κω- 
δία (καρπός) μήκωνος. Μετά τήν πτώσιν τών 
πετάλων, ή κωδία χαράασεται καθέτως (3 - 4 
φοράς) ή όριΖοντίως (έφ' άπαξ). Έκ τών χα- 
ραγμών έΕέρχεται χυμός λευκός, ό όποϊος με
τά τήν έπαφήν του μέ τόν ατμοσφαιρικόν άέ- 
ρα, πήγνυται καί γίνεται ύπόφαιος. Αριστερά: 

"Ανθη ύπνοφόρου μήκωνος (οπίου).

1. Γενικά

Ω Σ ΕΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΝ, τό πρό
βλημα τής καταχρήσεως τών 

Ναρκωτικών φαρμάκων καί τής έ- 
ξαρτήσεως έξ αότών ένός μεγάλου Α
ριθμού Ατόμων, Ανηκόντων ιδιαιτέ
ρως εις τάς Ιξειλιγμένας -κοινωνίας, 
έχει λάβει σοβαράς διαστάσεις και 
άπασχολεϊ σοβαρώς δλα τά Κράτη. 
Πρός τόν σκοπόν τής μειώσεως κατά 
τό δυνατόν τών καταστροφικών Απο- 
τελεσμάτων έκ τής κατ αχ ρήσε ως 
(abuse) καί τής έξαρτήσεως (addi

ction) έκ τών Ναρκωτικών, έχει Α- 
ναληφθή μία σοβαρά έκστρατεία άπό 
τόν ’Οργανισμόν Ηνωμένων Εθνών 
μέ σοβαρά μέχρι σήμερον ευεργετικά 
Αποτελέσματα.

Διά τό ύπ’ δψιν θέμα, έχουν υπο
γραφή άρκεταί συμβάσεις καί πρω
τόκολλα, τά όποια έχει υπογράψει 
μεγάλος Αριθμός Κρατών, εις τά ό
ποια περιλαμβάνεται καί ή Ελλάς.

Αί συμβάσεις δμως πρέπει νά υλο
ποιηθούν. Τό έργον τούτο Ανατίθε
ται, ώς γνωστόν, εις τάς Άστυνομι- 
κάς καί τάς Τελωνειακάς Άρχάς. 
Οί μέν πρώτοι, διώκοντες τήν παρα
γωγήν, έμπορίαν, διάθεσιν καί χρή
σιν εις τό έσωτερικόν, οί δέ δεύτε
ροι έμποδίζοντες τήν εισαγωγήν έκ 
τού έξωτερικοΰ.

Εις τήν Ελλάδα, βάσει τής ίσχυ- 
ούσης Νομοθεσίας, άπαγορεύεται ή 
καλλιέργεια τών φυτών έκείνων έκ 
τών όποιων παράγονται τά κυριώτε- 
ρα έκ τών ναρκωτικών φαρμάκων. 
Επειδή δέ κατέστη δυνατός ό έλεγ
χος τού έσωτερικοΰ, προσπάθειαι μέ
γιστοι καταβάλλονται ύπό τών λα
θρεμπόρων τού «Αργού θανάτου» νά 
εισάγουν τό έμπόρευμά των έκ τού 
έξωτερικού, διά νά ύποβοηθήσουν οδ- 
τω πως τό έγκληματικόν των έργον. 
Καί διά ποιον σκοπόν; 'Απλώς διά 
νά κερδίσουν χρήματα. Τό είδος τών 
Αδιστάκτων τούτων έγκληματιών, 
μεθ’ έκάστην Αποτυχίαν των πρός 
εισαγωγήν ή διάθεσιν τού έμπορεύ- 
ματος, μηχανεύεται νέους τρόπους 
ένεργείας, δΓ δ καί αί Ά ρχαί πρέπει 
νά τελούν έν διαρκεΐ έγρηγόρσει, 
ώστε νά δώσουν νέα καίρια κτυπή
ματα, μέχρις ού πιστεύσουν δτι ή 
Ελλάς δέν είναι πρόσφορος χώρος 
διά τήν ίκανοποίησιν τού άκορέστου 
πάθους των.

Αί πρόσφατοι έπιτυχίαι τής ’Αστυ
νομίας, Χωροφυλακής καί Τελωνεια
κών ’Αρχών, ιδιαιτέρως τού Φυλακί
ου Κήπων "Εβρου, είχον σοβαράν έ- 
πίδρασιν έπΙ τής κινήσεως τών Ναρ-
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Είκ. 3.
Είκ. 4.

Eic τήν πρώτην στιράν επάνω έΕ αριστερών πράε τά 
δεξιά: Είκών 1. Μειτά χημικήν επεξεργασίαν τοϋ
οπίου λαμβάνεται ή ακατέργαστος μορφίνη, γνωστή 
ώε -βάσιε μορφίνηε». Είκ. 2. Κρύσταλλον κοκκαΐνηε.
Είκ. 3. Θηλυκόν φυτόν καννάβεωε. Είκ. 4. Τό πήλινο 
είδωλο τήε μινωϊκήε «βεάε τών μηκώνων» 6πό τό 
ιερό τοϋ Γά2ι (κοντά ατό Ηράκλειο). Είς τό στέμ
μα τηε υπάρχουν τρεϊε κάλυκες ύπνοφόρου μήκωνοε 
(Μουσεϊον Ήροκλείου). Δεξιά: Είκ. 5. Φύλλα κόκαε

έκ τών όποιων παράγεται ή κοκαΐνη. Είκ.

κωτικών έκ Τουρκίας πρός Ελλάδα. 
Ένψ, δηλαδή, παρουσιάζεται ή ηύ- 
ξημένη παράνομος παραγωγή καί 
έμπορία Ναρκωτικών, διεπιστώθη 
δτι κατά τό έτος 1973 έμειώθη σή
μα ντικώς δ άριθμός των περιπτώσε
ων καί ή ποσότης τών κατασχεθεί
σων ποίσοτήτων είς Ελλάδα.

Διά νά έπιτευχθή δμως άπαλύτως 
δ στόχος μας, δίπις θά είναι ή μή 
παραγωγή ουδέ ή εισαγωγή τής έλα- 
χίστης ποσότητος οίουδήποτε ναρκω
τικού φαρμάκου, πρέπει ή έκστρα- 
τεία νά είναι καθολική καί διαρκής. 
Ή  καθολικότης, ώς είναι φυσικόν, 
άπαιτεΐ τήν συμπαράστασήν δλων τών 
Αστυνομικών είς τδ ύπό τών ειδι
κών δμάδων έκτελούμενον έργον. Ή  
συμπαράστασις δμως, διά νά είναι ά- 
ποτελεαματική, άπαιτεΐ τήν γνώσιν 
τοΰ άντικειμένου. Πρδς τδν σκοπόν 
τούτον, έπιχειροΰμεν, διά τών δημο
σιευμάτων τούτων, νά μεταόιβάσω- 
μεν τάς άναγκαίας γνώσεις είς τούς 
άναγνώστας τοΰ περιοδικού μας 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».
2. ’Από πότε ήρχισεν ή χρήσις τών

Ναρκωτικών ούσιών άπό τόν άν
θρωπον ;
Πρό άμνημονεύτων έτών, δ άνθρω

πος, διοδιών ύπδ τάς χειροτέρας συν- 
θήκας καί μή εχων άλλον τρόπον νά 
άνακουφιαθή άπό τούς σωματικούς

καί ψυχικούς καμάτους καί άπό τήν 
σκληράν πραγματικότητα τής καθη
μερινής ζωής, κατέφυγεν είς τάς 
ναρκωτικός ουσίας, αί δποΐαι άνε- 
πτύσσοντο φυσικώς καί δέν άπητεΐτο 
χημική τις έπεξεργασία, καί είς τάς 
όποιας εδριίσκεν άνακοΰφισιν διά τής 
ναρκώσεως. ’Επί πλέον τών άπολαύ- 
σεων τούτων, αί ναρκωτικοί ούσίαι 
έχρησιμοποιούντο ύπδ τών πρωτογό
νων άνθρώπων διά τήν θεραπείαν ά- 
σθενειών, διά τήν τέλεσιν θρησκευτι
κών τελετών καί διά τήν μαγγανείαν.

Τά τελευταία έκατόν έτη, πλήν 
τών γνωστών μέχρι τότε φαρμάκων, 
τά δποΐά έλαμβάνοντο άπό τά φυτά, 
άνευ χημικής ή έργαστηριακής έπε- 
ξεργασίας, άνευρέθησαν καί άλλα, εί
τε έξαγόμενα άπό τά ήδη μέχρι τοΰ- 
δε γνωστά φυτά, είτε διά χημικής 
έπεξ εργασίας τούτων, έκ τών δποιων 
έςήχθησαν ετερα (ώς ή μορφίνη άπό 
τό οπιον καί ή ήρωίνη άπό τήν μορ
φίνην) .

Κατά τά τελευταία χρόνια, δτε αί 
συγκοινωνίαι άνεπτύχθησαν είς παγ
κόσμιον κλίμακα μέ συνέπειαν νά 
μειωθούν αίσθητώς αί άποστάσεις 
μεταξύ τών Κρατών, είχε τά εύεργε- 
τικά άποτελέσματα έπί τοΰ έμπορίου. 
Κατόπιν τούτου, τά φυτά ή αί ναρ
κωτικοί ούσίαι, αί δποΐαι ήσαν γνω
στοί μέχρι τότε είς ώριαμένον κύ

κλον άνθρώπων, διά τού έμπορίου έ
γιναν γνωστοί είς δλον τόν κόσμον 
καί ούτως ήρχισεν ή χρήσις των είς 
παγκόσμιον κλίμακα. Βλέπομεν, λοι
πόν, δτι ή έξέλιξις έχει διττόν άπο- 
τέλεσμα: Κέρδη καί ζημίας.

3. Χρήσις - κατάχρησις - έξάρτησις 
(έννοια αύτών)
Διά νά δύναται δ άναγνώστης ν’ 

άντιλαμβάνεται καλλίτερον ώρισμέ- 
νους δρους, τούς όποιους θά συναντή- 
σωμεν κατωτέρω, κρίνω σκόπιμον δ- 
πως διευκρινήσω τούτους:

Χ ρ ή σ ι ς .  Είναι ή κατόπιν 
ιατρικής συνταγής χορήγησις ενός 
φαρμάκου διά θεραπευτικούς σκο
πούς. Ή  χορήγησις τών ναρκωτικών 
φαρμάκων ύπό τών φαρμακοποιών, 
άνευ συνταγής, άπαγορεύεται ύπό 
τοΰ νόμου.

Κ α τ ά χ ρ η σ ι ς .  Είναι ή άνευ 
ιατρικής συνταγής λήψις ναρκωτικού 
φαρμάκου καί χωρίς ή λήψις αυτή 
νά γίνεται διά τήν θεραπείαν άσθε- 
νείας τινός. Ή  κατάχρησις όδηγεΐ 
ταχέως είς τήν έξάρτησιν τού άτό- 
μου άπό τό Ναρκωτικόν.

Έ ξ ά ρ τ η σ ι ς  (Είς τήν διεθνή 
υύμβασιν τού 1961, χρησιμοποιείται 
δ δρος «Drug addiction» μεταφραζό
μενος είς τήν Ελληνικήν «Έξάρτη- 
σις έκ τών Ναρκωτικών»).
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Ή  έξάρτησις έκ των Ναρκωτικών 
φαρμάκων είναι τό τελευταϊον στά- 
διον είς τό όποιον όδηγεϊ ή κατάχρη- 
σις των ναρκωτικών καί κατά τό ό- 
ποίον έχει συντελεαθή ή καταστροφή 
τοΰ Ατόμου. (Ψυχική, πνευματική, 
σωματική καί οίκσνομική).

4. Ναρκωτικά φάρμακα
Τά κυριώτερα ναρκωτικά φάρμα

κα, τά όποια δυνάμεθα νά έξακρι- 
βώσωμεν άνευ χημικών Αναλύσεων, 
καί τά όποια χρησιμεύουν ώς βάσεις 
διά τήν παραγωγήν άλλων, είναι τά 
κατωτέρω:

α) *0 π ι ο ν. Λέγοντες δπιον, 
έννοοΰμεν τόν πεπηγμένον χυμόν δ 
όποιος λαμβάνεται Από τό περικάρ- 
πιον τής ύπνοφόρου μήκωνος (opium 
poppy). Ή  ύπνοφόρος μήκων είναι 
Ιν είδος παπαρούνας, ή όποια φύεται 
καί είς τήν Χώραν μας. Μετά τήν 
πτώσιν των πετάλων, ή κωδία (δ 
καρπός), Ιχει ωριμάσει καί χαράσ- 
σεται καθέτως (3— 4 φοράς,) ή όρι- 
ζοντίως (έφ’ άπαξ). Έ κ  των χαρα- 
γμών έξέρχεται χυμός λευκός, ό ό
ποιος, μετά τήν έπαφήν του μέ τόν 
Ατμοσφαιρικόν άέρα, πήννυται καί 
γίνεται ύπόφαιος. 'Η  ούσία αΰτη εί
ναι τό δπιον. Ή  συλλογή του γίνεται 
δι’ ένός μαχαιριδίου ξυλίνου καί πα
ρασκευάζεται είς μικρά πλακίδια, ώς 
τοΰ σάπωνος καί ύπό τήν συσκευασί- 
αν ταύτην διοχετεύεται είς τήν Αγο
ράν. Τό βάρος έκάστου πλακιδίου Α
νέρχεται είς τά 800 γρ. καί όμο’άζει 
μέ τά πλακίδια τοΰ σάπωνος. Τό δπι- 
ον δταν θερμαίνεται Ιχει όσμήν ώς ή 
τοιαύτη τής Αμμωνίας καί ή όποια 
είναι λίαν χαρακτηριστική.

Άπό τό δπιον παρασκευάζεται τό 
γνωστόν Αναλγητικόν φάρμακον μορ
φίνη. Ή, μορφίνη αυτή είναι Ακατέρ
γαστος καί όναμάζεται «βάσις μορφί
νης». Ή  βάσις τής μορφίνης δέν λαμ- 
βάνεται Απ’ εύθείας Από τούς τοξικο
μανείς. Μετά τήν έπεξεργασίαν τής 
βάσεως τής μορφίνης, λαμβάνεται ή 
λευκή κατειργασμένη κόνις, ή όποια 
χρησιμοποιείται καί Από τούς ναρκο
μανείς. Ή  καλλιέργεια, Ιπομένως, 
τής ύπνοφόρου μήκωνος (παπαρού
νας) δέν Απαγορεύεται παντελώς, 
διότι Αποτέλεσμα μιάς τοιαύτης Απα
γόρευσε ως, θά ήτο ή έλλειψις τής 
πρώτης ύλης, Από τήν όποιαν παρά- 
γεται τό χρησιμώτατον φάρμακον, ή 
μορφίνη. Ή  καλλιέργεια τής παπα
ρούνας αύτής έπιτρέπεται κατόπιν Α
δειας των Κρατικών Αρχών, ώστε 
ν’ άσκήται δ έλεγχος.

Ή  ύπνοφόρος μήκων δύναται ν’ ά- 
ναπτυχθή είς πλείστας περιοχάς τοΰ 
κόσμου. Είς μερικάς χώρας δέν καλ

λιεργείται διά τό δπιον, Αλλά διά τά 
ώραϊα άνθη της ή διά τούς σπόρους 
της, οί όποιοι Αποτελούν σπουδαίαν 
τροφήν, έξάγεται δέ καί έλαιον τό ό
ποιον είναι χρήσιμον διά τήν παρα
σκευήν κέϊκς καί άλλων γλυκυσμά- 
των.

Τό δπιον είς μερικάς χώρας παρά- 
γεται νομίμως, δ·ι’ ιατρικούς σκοπούς. 
Μία δμως μεγάλη πσσότης έκ τούτου 
γίνεται άντικείμενον παρανόμου έμ- 
πορίου, διοχετευαμένη είς τούς λα- 
θρεμπόρους τών ναρκωτικών, οί όποι
οι προμηθεύουν τούς έξηρτημένσυς 
έκ τοΰ ναρκωτικού τούτου.

Αί κυριώτεραι χώραι άπό τάς ό
ποιας Αρχίζει ή παράνομος έμπορία 
τοΰ όπίου είναι αί τής Μέσης ’Ανα
τολής καί τής Ν Ά . ’Ασίας. Είς τάς 
χώρας αύτάς ή καλλιέργεια τής πα
παρούνας γίνεται παρανόμως είτε 
νομίμως' Αλλά τμήμα τής παραγο- 
μένης πσαότητος διοχετεύεται είς τό 
λαθρεμπόριον.

Ή  Ελλάς, καίτοι ήτο παραγωγός 
όπίου χώρα, έπαυσε πρό όλίγων έτών 
νά παράγη τούτο, ύπείκουσα είς σχε
τικήν πρός τούτο σύστααιν τοΰ Ο.Η.Ε.

Αί γνώσεις μας διά τήν έμφάνισιν 
ή τουλάχιστον διά τήν χρήσιν τοΰ 
όπίου δύναται ν’ άναχθοΰν είς τούς 
Σουμερίους, οί όποιοι κατοικούσαν 
είς τήν Κάτω Μεσοποταμίαν (τό ση
μερινόν ’Ιράκ), περί τό έτος 5.000 
π.Χ. Άργότερον, οί Βαβυλώνιοι, άνα- 
καλύψαντες τάς ναρκωτικάς ιδιότη
τας τοΰ όπίου, χρησίμους είς τήν ια
τρικήν, είσήγαγον τοΰτο είς τήν Αί- 
γυπον καί τήν Βαβυλωνίαν. Οί "Ελ
ληνες καί οί "Αραβες έχρησιμοποίη- 
σαν1 έπίσης τό δπιον διά φαρμακευ
τικούς σκοπούς.

Ή  πρώτη περίπτωσις καλλιέργειας 
ύπνοφόρου μήκωνος ένεφανίσθη είς 
τάς ’Ινδίας κατά τόν ένδέκατον αίώ- 
να, ή δέ παραγωγή καί κατανάλωσις 
τοΰ όπίου είς τήν ίδιαν χώραν έπεξε- 
τάθη κατά τόν 16σν αιώνα διαρκού- 
σης τής Μογγολικής κυριαρχίας.

Είς τήν Κίναν, ή εισαγωγή τοΰ ό
πίου έγένετο πιθανώς κατά τόν 9ον 
ή 10ον αιώνα ύπό τών Αράβων.

Είς, τήν Εύρώπην, τό δπιον ήτο 
γνωστόν άπό τοΰ Μεσαίωνος καί δ 
περίφημος ιατρός Paracelsus τό έχο- 
ρήγει είς τούς Ασθενείς του.

Τό δπιον κατείχε ισπουδαίαν θέσιν 
είς τήν ιατρικήν ώς φάρμακον. Μέ 
τήν πάροδον δμως τοΰ χρόνου, ή έξέ- 
χουσα θέσις του άντικατεστώθη Από 
τά παράγωγά του, τήν μορφίνην καί 
κοδείνην, καί τά συνθετικά ναρκωτι
κά πεθιδίνην καί μεθαδόν (pettidine 
— M ethadone).

Οδτω, τό πρότερον χρησιμώτατον

θεραπευτικόν φάρμακον, τό δπιον, 
παραμένει τώρα Ιν σπουδαϊον Ακα- 
τέργαστον ύλικόν άπό τό όποιον πα- 
ράγεται ή μοιρφίνη καί ή κοδεΐνη.

Ή  κατάχρησις τοΰ όπίου καί τών 
παραγώγων αύτοΰ, μορφίνης καί ή- 
ρωΐνης, άπετέλει τό πρωταρχικόν 
ένδιαφέρον τής πρώτης διεθνούς προ
σπάθειας άσκήσεως έλέγχου έπί τών 
ναρκωτικών φαρμάκων.

Τό δπιον δύναται νά ληφθή κατά 
διαφόρους τρόπους: Διά τοΰ καπνί
σματος, διά καταπόσεως ή δι’ ένέσε- 
ων ύπό μορφήν ύγροΰ.

β. Μ ο ρ φ ί ν η .  Ή  μορφίνη 
είναι τό κυριώτερον στοιχεΐον τοΰ 
όπίου. Ή  περιεχσμένη Αναλογία μορ
φίνης είς τό δπιον είναι 40% περί
που. Ή  μορφίνη έξάγεται είτε άπό 
τό δπιον, είτε Απ’ εύθείας Από τό πε- 
ρικάρπιον, άπό τό όποιον έξάγεται 
καί τό δπιον, είτε άπό τόν κορμόν 
τοΰ φυτού, (τό Ανω ξηρόν τμήμα). 
Ό  τρόπος αύτός έξαγωγής τής μορ
φίνης άπό τό περικάρπισν καί άπό 
τόν κορμόν είναι λίαν διαδεδομένος. 
Κατά τά τελευταία έτη, τό Ιν τρίτον 
περίπου τής παγκοσμίου Απαιτουμέ- 
νης ποσότητος είς μορφίνην, διά θιε 
ραπευτικσύς σκοπούς, έξάγεται κατό 
τόν Ανωτέρω τρόπον.

Ή  μορφίνη, ώς είναι είς δλους 
γνωστόν, χρησιμοποιείται εύρέως είς 
τήν ιατρικήν διά τήν άνακούφισιν 
τών πασχόντων Από τά όξέα Αλγη, 
είτε ταΰτα προέρχονται Από χειρουρ
γικάς έπεμβάσεις, άπό τά κατάγμα
τα, είτε Από Ανιάτους Ασθένειας.

Μετά τήν εισαγωγήν δμως τών 
συνθετικών φαρμάκων καί Αλλων Αν
αλγητικών, ή Ικτασις τής χρήσεως 
καί τοΰ θεραπευτικού ένδιαφέρσντος 
τής μορφίνης έμειώθη σημαντικώς. 
Παρά ταΰτα, δμως, δέν παύει νά ά- 
πατελή τό πρωτότυπον τών ναρκω
τικών φαρμάκων.

Τό ωάρμακον τοΰτο, λαμβανόμενον 
Ανευ σπουδαίας αίτιας ή Ανευ ιατρι
κής συνταγής καί παρακολουθήσεως 
καί είς μεγάλας δόσεις, δημιουργεί 
έθισμόν καί έξάρτησιν (ναρκομα
νίαν) . Ή  μεγάλη σπουδαιότης τής 
μορφίνης διά τούς λαθρεμπόρους τών 
ναρκωτικών έγκειται είς τό δτι έξ 
αύτής έξάγεται ή ήρωΐνη, ή δποία 
είναι Ιν έκ τών έπικινδυνωτέρων ναρ
κωτικών φαρμάκων, τό όποιον έχει 
ίσχυράν δραστικότητα καί δημιουρ
γεί ταχύτερον τήν έξάρτησιν (ναρκο
μανίαν) .

γ . Κ ο δ ε ΐ ν η  (Codeine) καί 
Αλλα παράγωγα τής μορφίνης. Ή  
Κοδεΐνη (Methylmorphine) Ανευρί
σκεται είς μικράν ποσότητα είς τό 
δπιον. Διά τάς Ανάγκας τής Αγοράς



παρασκευάζεται κατά κύριον λόγον 
άπό την μορφίνην. ΙΙλέον των 90% 
τής παραγομένης μορφίνης ύπό των 
φαρμακευτικών βιομηχανιών μετα- 
τρέπεται είς Κοδείνην.

At περιεχόμεναι είς τήν Κοδείνην 
ούσίαι όμοιάζουν πρός τάς τοιαύτας 
τής μορφίνης, άλλά ώς άναλγητικόν 
Ιχει άποτελεσματικότητα μόνον χατά 
τό 1/10 αυτής. Ή  Κοδείνη είναι Ιν 
άποτελεσματικόν φάρμακον διά τήν 
άνακούφισιν άπό τβν βήχα xal είναι 
γενικώς Ιν άπό τά πλέον χρησιμο
ποιούμενα φάρμακα.

Αί περιπτώσεις έξαρτήσεως έχ τής 
Καδείνης θεωρούνται σχετιχώς σπά- 
νιαι. Ή  έξάρτησις δυνατόν νά δημι- 
ουργηιθή μόνον είς τάς περιπτώσεις 
διαρκούς χρήσεως μεγάλων πσσοτή- 
των χαί έπί μακρόν χρονικόν διάστη
μα. ,.

δ· Ή  ρ ω ΐ V η. Ή  ήρωίνη πα- 
ράγεται άπό τήν μορφίνην, έξαγο- 
γομένη διά χημικής έπεζΕργαπίας 
(acetylation) .

Ή  ήρωίνη είναι ναρκωτικόν φάρ- 
μακον τό όποιον προκαλεΐ άνυπολόγι- 
στον ζημίαν είς τόν όργανισμόν τού 
άτόμου, μέ τάς περισσοτέρας πιθανό
τητας δημιουργίας έθισμοΰ καί έξαρ
τήσεως των ποισύντων χρήσιν αύτής. 
Ή  δύναμις τής ήρωίνης είναι 10 φο
ράς μεγαλυτέρα τής μορφίνης καί 
100 φοράς του δπίου. 'Όταν ή έπεξ- 
εργασία τής μορφίνης γίνη καλή, ή 
ήρωίνη λαμβάνει τήν μορφήν μιάς 
πολύ καιθαράς λευκής ούσίας, ή όποια 
σχεδόν Ιξαφανίζεται δταν τήν τρίψης 
μέ τά δάκτυλά σου. Είς τήν μαύρην 
άγοράν, ή ήρωίνη φθάνει είς τόν 
ναρκομανή ύπό τύπον κάψουλας.

Συνεπεία τής ίδιότητος ταύτης τής 
ήρωίνης (δηλαίδή τοΰ έθισμοΰ) , Ιγέ- 
νοντο ένέργειαι, ύπό έπιτροπής έπί 
τών ναρκωτικών φαρμάκων τοΰ ΟΗΕ 
καί άπηγορεύθη ή παραγωγή της 
είς τάς πλείστας χώρας, ή δέ χρησι- 
μοποίησίς της είς τήν ίατρικήν ά τι- 
κατεστάθη δι’ έτέρων δλιγώτερον έπι- 
κινδύνων άναλγητικών. 'Η ποιότης 
τοΰ φαρμάκου τό όποιον κυκλοφορεί 
είς τό λαιθρεμπόριον διαφέρει κατά 
ποσότητας, προέρχεται δέ άπό τήν 
άνάμιξιν τής ήρωίνης μέ άλλος ού
σίας. 'Ως είναι φυσικόν, λόγψ τής 
μακράς διαδικασίας ή όποια άπαιτεί- 
ται άπό τής παραγωγής της είς τό 
παράνομον έργαστήριον καί παραδό- 
σεώς της είς τόν λαθρέμπορο·/ καί έν 
συνεχεία τής ύπό τούτου διαθέσεως 
είς τόν τελευταΐσν καταναλωτήν, τόν 
ναρκομανή, ύφίσταται πολλάς άναμί- 
ξιεις καί ούτως, ή άρχικώς λευκή ού- 
σία, μεταβάλλει χρώμα καί σύστασιν

περιέχούσα 3 - 5% ήρωίνης.
Ό  κυριώτερος λόγος πού οί έξηρ- 

τημένοι, μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου 
έχουν άνάγκην μεγαλύτερων καί συ- 
χνοτέρων δόσεων διά νά ικανοποιή
σουν τά πάθη των, είναι ή νοθεία τής 
ήρωίνης, ή όποια δέν έχει τήν άπαι- 
τουμένην δραστικότητα.

ε. Κ ά ν ν α β ι ς. Τό φυτόν 
τοΰτο φύεται είς άγρίαν κατάστασιν 
είς δλας σχεδόν τάς περιοχάς τής 
γής. (Καί είς τήν Ελλάδα φύεται 
σχεδόν είς δλας τάς περιοχάς).

Ή  Κάνναβις καί τό άκατέργαστον 
ύλικόν, τό όποιον προέρχεται έξ αύ- 
τής, ώς καί τά λαϊκά παρασκευάσμα- 
τά της, είναι γνωστά ύπό διαφόρους 
όνομασίας. Τά πλέον χρησιμοποιού
μενα είναι: Μαριχουάνα (τά φύλλα 
τής καννάβεως) γκάντζα (αί άνθι- 
σμέναι κορυφαί) καί χασίς ή τσάρας 
(ή ρητίνη). ’Εσχάτως ήρχισε νά κυ- 

κλοφορή είς τό λαθρεμπόριον τό έ- 
λαιον τής καννάβεως, τό όποιον εί
ναι δραοτικώτατον καί πανάκριβαν. 
Τό χρώμα του είναι μέλαν. Τό κύ
ριον μεθυστικόν τής καννάβεως τό ά- 
ποτελεΐ ή ρητίνη, ή γνωστή ώς χα- 
σίς (Hashish) καί έμπεριέχεται κυ
ρίως είς τάς άνθισμένας κορυφάς της 
(φούντες).

Σύμφωνα μέ τήν Σύμβασιν έπί τών 
Ναρκωτικών φαρμάκων τοΰ 1961, 
ύπό τόν δρον «Κάνναβις» νοοΰνται αί 
άνθισμέναι ή καί αί καρποφόροι κο
ρυφαί τοΰ φυτοΰ τής καννάβεως (έ- 
ξαιρουμένων τών σπόρων καί τών 
φύλλων, δταν δέν συνοδεύωνται ύπό 
τών κορυφών) καί άπό τάς όποιας 
δέν έχει έξαχθή ή ρητίνη καί ύφ’ οί- 
ανδήποτε όναμασίαν καί άν έμφανί- 
ζωνται ταΰτα.

'Ως ναρκωτικόν, τά φύλλα τής καν
νάβεως ή ή ρητίνη δύναται νά κατ 
πνισθοΰν, (ένίοτε άναμεμιγμένα μέ 
καπνόν), ή νά ληφθή ή ρητίνη μέ 
πστόν ή μέ φαγητά. Αί Ιπιδράσεις 
έκ τής χρήσεως τής καννάβεως δια
φέρουν κατά πολύ καί έξαρτώνται 
πάρα πολύ άφ’ ένός άπό τήν έμπεριε- 
χομένην ποσότητα ναρκωτικού καί 
άφ’ έτέρου άπό τήν ιδιοσυγκρασίαν 
τοΰ ποιοΰντος χρήσιν. Τά συμπτώμα
τα, τά όποια παρουσιάζει ό κάμνων 
χρήσιν καννάβεως, είναι τά άκόλου- 
θα: Άρχικώς δημιουργεΐται κατά-
στασις εύφορίας. ’Ακολούθως μειοΰ- 
ται ή ίκανότης κρίσεως, διαταράσσε- 
ται ή άντίληψις τοΰ χρόνου καί άπο- 
στάσεων καί έξαντλεΐται δ όργανι- 
αμός μέ καταφανή τά συμπτώματα 
τής καταβολής. Τά στοιχεία τής καν
νάβεως έμφανίζουν συμπτώματα δ- 
μοια μέ έκεΐνα πού προκαλοΰν τά πα-

ραισθησιογόνα καί θά ήδύνατο ώς 
έκ τούτου νά περιληφθή είς τήν κα- 
τηγορίαν αύτήν (τών παραισθησιογό- 
νων). Πάρα ταΰτα, όμως, διά πρα
κτικούς σκοπούς, δέν κατετάγη είς τα 
παραισθησιογόνα, άλλά θεωρείται ώς 
ναρκωτικόν τής ίδικής του κατηγο
ρ ώ ·

Έ ξ έπόψεως θεραπευτικής, ή κάν
ναβις είναι Ιν άπηρχαιωμένον φάρ- 
μακον. Έ χουν γίνει συστάσεις είς τά 
διάφορα Κράτη δπως άπαγορευθή ή 
χρήσις του ώς τοιούτου. Υπάρχουν 
όμως ώρισμένοι ίατροί είς ώρισμένας 
χώρας τής ’Ασίας, οί όποιοι χρησι
μοποιούν τήν κάνναβιν διά τήν θερα
πείαν άσθενειών τινών.

Είς ώρισμένας χώρας, ή κατανά- 
λουσις τής καννάβεως άποτελεΐ παρα
δοσιακήν συνήθειαν έπί αιώνας καί 
ιδιαιτέρως είς τάς χώρας έκείνας είς 
τάς όποιας ή κατανάλωσις τών οινο
πνευματωδών ποτών άπαγορεύεται.

Πλήν τής δι’ ήδονιστικούς σκοπούς 
χρήσεως τής καννάβεως, αί ίνες αί 
όποΐαι έξάγονται άπό τόν κορμόν χρη
σιμοποιούνται διά τήν κατασκευήν ύ- 
φαντών. Είς τήν 'Ελλάδα άπαγορευε- 
ται ή καλλιέργεια τής Καννάβεως.

5. Φύλλα τής κόκας
Ύπό τήν όνομασίαν τούτην έννο- 

οΰμεν τά φύλλα τοΰ άειθαλσΰς θά
μνου «Έρυθρόξυλον Κόκα», τό όποι
ον φύεται είς τό δρος Andes τής ΝΆ . 
’Αμερικής. Τά φύλλα τής Κόκας μα- 
σώνται ύπό τών κατοίκων τής περιο
χής έκείνης διά νά έλαττώσσυν τούς 
πόνους, άναστείλουν τήν πείναν καί 
νά έξαφανίσουν τήν κούρασιν. Ά πό 
τά φύλλα τής Κόκας παράγεται ή 
κακαίνη.

Ή. κοκαΐνη λαμβάνεται ώς ναρκω
τικόν είτε διά τής εισπνοής είτε δι’ 
ένΙσεων. Αϋτη, έκτός τής τοπικής 
άναισθησίας τήν όποιαν προκαλεΐ, εί
ναι καί διεγερτικόν τοΰ κεντρικού 
νευρικού συστήματος. Μετά τήν άνα- 
κάλυψιν άλλων άναισθητικών φαρ
μάκων, ή θεραπευτική άξια τής κο
καΐνης ήλαττώθη άρκετά.

'Έ ξ  έπόψεως καταχρήσεως τής κο
καΐνης, τά διεγερτικά άποτελέσματά 
της καταλήγουν είς εύερεθιστικότη- 
τα, φλυαρίαν καί έλάττωσιν τής αί- 
αθήσεως τής κοπώσεως. Ή  διέγερσις 
τών αισθήσεων άκολουθειται άπό 
μίαν περίοδον καταβολής. Δύναται 
νά προκαλέση έπίσης άνησυχίαν, φό
βον καί παραισθήσεις. Είς μεγάλος 
δόσεις έπηρεάζει τήν άναπνοήν καί 
τήν λειτουργίαν τής καρδίας, μέ πι
θανότητα νά καταλήξουν είς θάνατον.

(Συνεχίζεται)
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Ρ  ΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ 'Ιστορίαν σπανίζουν 
κατορθώματα φιλοπατρίας καί γενναιότητος

δμοια έκείνωντά όποια συμβολίζει ή 25η Μαρτίου 1821. 
Καί τούτο, διότι δυσκόλως λαοί, τεΧούντες έπί αιώνας 
ύπό δουλείαν, διετήρησαν τόσον έπιμελώς τήν έθνικήν 
των συνοχήν, τήν πρσσήλωσίν των πρός τά εύγενέστεφα 
Ανθρώπινα ιδανικά, τάς έθνικάς των παραδόσεις καί 
τήν πίστιν των πρός τήν θρησκείαν, δσον κατά τήν 
έποχήν έκείνην οί “Ελληνες.

"Ολα αυτά κατέστησαν τούς ταπεινούς ραγιάδες 
υπεράνθρωπους, Αποφασισμένους νά έπαναφέρουν τήν 
Ελευθερίαν εις τήν άρχαίαν κοιτίδα της. Ό  ύπό τά 
Ελληνικά έρείπια ύποβάσκων διακαής έθνικός αύτός 
πόθος προσήγγισεν είς τήν πυριτιδαποθήκην τής Ε λ 
ληνικής ψυχής καί έδημιούργησεν έκρήξεις, αί δποϊαι 
έδόνησαν έκ θεμελίων τήν κραταιάν τότε ’Οθωμανικήν 
αύτοκρατορίαν. Τό ’Εθνικόν σάλπισμα συνήνωσεν δλους 
τούς "Ελληνας καί ή νικηφόρος ιαχή τής Έπαναστά- 
σεως συνήγειρε τούς Εύρωπαίους, οι όποιοι προσήλθον 
είς τόν ’Αγώνα, διά νά προσφέρουν τούς έαυτσύς των 
θυσίαν είς τόν βωμόν τής πατρίδος τού φωτός καί τού 
πνεύματος.

Οί τριακόσιοι τού Λεωνίδα ευρίσκουν άξίους μι
μητός εις τό Χάνι τής Γραβιάς. Ή  δόξα τού Μαραθώ
νας καί τής Σαλαμΐνος καί γενικώτερον τής Ελληνι
κής φυλής, κατά τήν μακραίωνα [ιστορικήν της δια
δρομήν, έπαναζή εις τούς κατά ξηράν καί θάλασσαν 
Αγώνας τών ήρώων τού 21. ’Εξ άλλου, ό χορός τού 
θανάτου τών ήρωίδων τού Σουλίου είς τό Ζάλογγον συν
θέτει τό Αποκορύφωμα τού μεγαλείου τής Ελληνικής 
ψυχής. ̂

Ούτως, είς τόν παγκόσμιον όρίζοντα Αναφαίνεται 
έμφορτος νέας δόξης καί έθνικοΟ μεγαλείου ένας λαός 
μέ ιστορικός περγαμηνάς, έπί τών όποιων έχει Ivor 
παθέσει τήν σφραγίδα τής τελειότητας δ γλυκύς Ναζω
ραίος.

Τό θαύμα τού 21 ένδυναμώνει τάς έπερχομένας 
'Ελληνικός γενεάς πρός δλοκλήρωσιν τών έθνικών μας

έπιδιώξεων. Κοινή δέ πλέον είναι ή διαπίστωσις, δτι 
«οί ήρωες πολεμούν σάν "Ελληνες».

’Αλλά ή συσσωρευθείσα δόξα καί ή έθνική ύπε- 
ρηφάνεια, έκ τών μέχρι τοΰδε Αγώνων τής φυλής μας, 
δέν πρέπει νά μάς όδηγοΰν μόνον είς τήν έθνικήν επαρ- 
σιν καί καύχησιν. Θά πρέπει είς έκάατην έπέτειον νά 
μάς δίδεται ή εύκαιρία τής περισυλλογής καί τής με
λέτης τών έκ τής ιστορίας μας διδαγμάτων. Κύριον δέ 
έθνικόν δίδαγμα είναι τό γεγονός, δτι δσάκις οί "Ελ
ληνες κατήρχοντο ήνωμένοι είς τούς άγώνας των κατ 
τήγαγον θριάμβους. Άντιθέτως, δμως, όσάκις ένεφιλο- 
χώρησαν είς τάς καρδίας των ή διχόνοια, ή φιλοπρω
τία καί ή μισαλλοδοξία ήπειλήθησαν τά πάντα καί αύτή 
Ιτι ή έθνική μας ύπόστασις.

Είς αύτήν τήν θέσιν Αξίζει νά σταθώμεν σήμερον 
περισσότερον, νά σταθμίσωμεν τά σημεία τών καιρών 
μας καί μέ γνώμονα τό έθνικόν μας συμφέρον καί τό 
χρέος πρός τούς Αθανάτους ήρωάς μας, νά προχωρή- 
σωμεν ήνωμένοι είς τόν δρόμον τών πεπρωμένων μας. 
Πρώτοι σείς, τά δργανα τής τάξεως, γίνετε διαπρύ
σιοι κήρυκες τών υψηλών διδαγμάτων τής Ελληνικής 
'Ιστορίας. Μόνον οδτω θά τιμήσητε πρασηκόντως τήν 
μνήμην τών Απελθόντων, θά συμβάλητε Αποτελεσματι- 
κώς είς τήν πραγμάτωσιν τών Ανεκπληρώτων έθνικών 
μας πόθων καί θά συνδράμητε κατά τόν καλλίτερον 
τρόπον τήν σημερινήν Κύβέρνησιν είς τό νά καταστήση 
τήν Χώραν μας ίισχυράν, εύημε.ροΰσαν καί ύπολογίσι- 
μον είς τούς έχθρούς καί τούς φίλους μας.

Διατηρείτε διαρκώς εις τήν μνήμην σας, δτι ή- 
μεΐς οί "Ελληνες είμεθα ικανοί δΓ ύψηλάς έπιτεύξεις 
είς δλους τούς τομείς τής Ανθρώπινης δραστηριότητος, 
όσάκις ή θαυματουργός Αγάπη μάς Αδελφώνει.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΤ 1821 

Ό  Υ π ο υ ρ γ ό ς  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΜΑΝΗΣ

*
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α
Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΕΩΣ
ΕΜ.  Σ Η Φ Α Κ Η
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Υ  Α '

Μεχεκπαιδευθέντος εις 
Α γγλία ν  ε π ί  θεμάτων 
όργανώσεως Ά στ.'Υ πη
ρεσιών και Έ γκ λ /γ ία ς

Σήμερον δ χόχλος των καθηκόντων τής Αστυνομία; εχει εύρυνθή 
εις δραστηριότητα Άγνωστον εις παλαιοτέρας έποχάς., πράγμα, δ- 
περ άπαιτεΐ συνεχή έπαγρύπνησιν καί Ικσυγχρονισμόν. Εις τήν 
φωτογραφίαν άνω: Τό κέντρονραδιοτηλεφώνων τοϋ Γ ' ’Αστυνομι
κού Τμήματος ’Αθηνών, διά τού δποίου έπιτυγχάνεται έπικοινω- 
νία μετά των εις τήν περιοχήντσΰ Τμήματος έκτελοΰντων υπηρε

σίαν άστυνομικών. J

“Εννοια Άστυνομεύσεως

Τ Ο  ΕΝΝΟ ΙΟΛΟΓ IKON ηεριεχόμε-
* νον τής λέΕεως «'Αστυνόμευσις» 

είναι εύρύτατον, διαλαμβάνει δέ τήν έ- 
Εασφάλισιν τής Δηιμασίας ΤάΕεως καί 
Ασφαλείας, εις τρόπον ώστε ό κοινω

νικός βίος τών ανθρώπων νά είναι ήρε
μος, ήσυχος, άδιατάροκτος, άνευ κιν
δύνων καί όπηλλαγμένος φόβου ή άλ
λου δυσορέστου συναισθήματος. Ή  έΕα- 
σφάλισις τής Δημοσίας ασφαλείας άπο- 
σκοπεϊ εις τήν όπομάκρυνσιν ή καί όπό- 
κρουσιν, ύπό τής Αστυνομίας, παντός 
κινδύνου άπειλοΰντος τήν ύπόστααιν τοΰ 
Κράτους καί τών Ιδρυμάτων αύτοϋ, 
τήν δωήν, υγείαν, τιμήν, έλευθερίαν καί 
περιουσίαν τού πολίτου. Ή άπόκρουσις 
άμως μόνον παντός κινδύνου, ήτοι ή έ- 
Εοσφάλισις τής δημοσίας άσφαλείας καί 
μόνης, δέν ικανοποιεί τός συγχρόνους 
κοινωνικός άπαιτήσεις, έάν δέν έΕα- 
σφαλισθή καί ή Δημοσία τάΕις διά τής 
εφαρμογής τών Ναμικων ΔιατάΕεων οϊ- 
τινες έθεσπίσθησαν πρός διευχέρανοιν 
τής ομαλής κοινωνικής συμθιώαεως.1

Ή άστυνόμευσις άσκεϊται ύπό κρατι
κών ύπαλλήλων, κατά κανόνα έσωθεν 
τών συνόρων τής έπικροτείας τοϋ συγ
κεκριμένου κράτους καί κατευθύνει τός 
προσπάθειας της κατά άντικοινωνικώς 
δρώντων προσώπων, εις τό έσωτερικόν 
τής χώρας. Ή προστασία τής χώρας άπό 
έΕωτερικούς κινδύνους άνατίθεται, κατά 
κανόνα, εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις 
αύτής, αϊτινες έχουν καί τήν εύθύνην 
τής φυλάΕεως τών συνόρων. Τάς Ενό
πλους Δυνάμεις ένδιοφέρει, κυρίως, ή 
Εθνική "Αμυνα καί Άσωάλεια, ένώ τήν 

Αστυνομίαν ένδιαφέρει κυρίως ή Δη
μοσία Ασφάλεια καί ΤάΕις. Ή Δημοσία 
'Ασφάλεια είναι ή περιοχή άρμοδιότη- 
τος εις τήν όποιαν αί “Ενοπλοι Δυνά
μεις καί ή 'Αστυνομία συναντώνται.

Ή Αστυνομία, ώς έχουσα τήν εύθύ
νην τής άοκήοεως τής άστυνομεύσεως, 
είναι ό μηχονισμός δΓ οΰ έπιτυγχάνεται 
ή έφαρμογή τών νόμων κατά πάντων 
καί τό μέσον δΓ οΰ μία πεπολιτισμένη 
κοινωνία έΕοσφαλίδει εις τά μέλη της: 
Νά Ζοϋν ήσύχως εις τάς οικίας των, νά 
μεταβαίνουν έλευθέρως εις τάς έργα- 
σίας των καί νά άσχολοΰνται άπερίσπα- 
στοι μέ τάς νομίμους έργασίας των.2

Παλσιότερον, όπιστεύετο, ότι αί ύπο- 
χρεώσεις τής 'Αστυνομίας, καί κατά λο
γικήν συνέπειαν ή άστυνόμευσις, έΕι- 
κνοϋντο ή ικανοποιούντο έφ' όσον έπε- 
τυγχάνετο ή πρόληψις καί ή καταστολή 
τοϋ έγκλήματος. Έσχάτυις, όμως, μέ 
τήν συγκέντρωσιν τοϋ πληθυσμού εις τά 
μεγάλα αστικά κέντρα, ό κύκλος όρμο- 
διότητος καί ύποχρεώσεων τής Αστυνο
μίας διηυρύνθη κατά πολύ. Ή Αστυνο
μία είναι ύποχρεωμένη νά προλάβη καί 
νά καταστείλη κάθε ένόχλησιν τοϋ πο
λίτου προερχομένην άπό θόρυβον, κίνη- 
σιν όχημάτων, λειτουργίαν καταστημά
των, συγκέντρωσιν άτόμων καί γενικώς 
νά πορεμποδίση 6,τι δήποτε είναι δυνα
τόν νά προκαλέση όχλησιν τοϋ κοινού.

Πέραν όλων αύτών, ή 'Αστυνομία εί
ναι ύποχρεωμένη νά ύπεισέλθη εις τήν 
σφαίραν τών ιδιωτικών διαφορών μετα- 
Εύ τών πολιτών νά άσχοληθή μέ τον 
ποθόντα οίφνιδίως έν όδώ, νά βοηθήση 
τόν τραυματίαν άπό σύγκρουοιν ή άλ-
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’Ιδιαιτέραν ά,πασχόλησιν δημιουργεί εις τήν ’Αστυνομίαν, τας τελευταίας ΙΟετίας, τό θέμα τής 
άντιμετωπίαεως όμαδιχών έκδηλώσεων μέ ίδιάζουσαν έξαρσιν τάς άναρχιχας έχδηλώσεις. Εις τήν 
φωτογραφίαν &νω διαδήλωσις αναρχικών είς ’Αθήνας τόν Αύγουστον τοΟ 1966.

λην οίτίαν, νά έπιλύοη οικογενειακός 
διοφοράς, νά περισυλλέξη έγκαταλελειιμ- 
μένους ποϊδας νά άναξητήαη έξαφονι- 
σθέντα άτομα καί γενικώς νά έδιαφερ- 
θη δι' δ,τι ενοχλεί ή ενδιαφέρει τόν πσ- 
λίτην.

Τά πρόσωπα, μέ τά όποια άσχολεϊται 
ή Αστυνομία, δέν είναι δυνατόν νά προ
διαγράφουν, διότι ό κύκλος άρχεται άπό 
τούς προδότας καί τούς έχθρούς τού 
Έθνους, προχωρεί είς τούς ληστάς, βια- 

ατάς, άπατεώνος, φανείς καί πόσης (ρύ
σεως κακούργους τού Κοινού Ποινικού 
Δικαίου διά νά κλείση μέ τούς μυριάδας 
ηαραβάτας των Αστυνομικών Διατάξε
ων, καί τούς έναχλητικούς τύπους τής 
φιλησύχου κοινωνίας. "Ισως, δέν ύπάρ- 
χει πολίτης όστις διά τόν α ή β λόγον 
νά διέλθη τόν βίον του, χωρίς νά όπα- 
σχολήση άπαξ ή πολλάκις τήν Αστυνο
μίαν.

Ιδιαιτέραν όπασχόλησιν δημιουργεί 
είς τήν Αστυνομίαν, τάς τελευταίας 
ΙΟετίας, τό θέμα τής άντιμετωπίσεως ό- 
μοδικών έκδηλώσεων μέ ίδιάζουσαν έ- 
ξαρσιν τάς αναρχικός έκδηλώσεις.3 Ή  
άπασχάληοις τής 'Αστυνομίας πρός άν- 
τιμετώπισιν τών άναρχικών έκδηλώσεων 
όπαιτεϊ πολλάς ώρας ύπερωριακής άπα- 
σχολήσεως τής άστυνομικής δυνάιμεως, 
είναι έργον έκνευρισπκόν καί λίαν έπί- 
μονον μέ πολλάς δυσμενείς έπιπι ώσεις 
έπί τού όμαλοΰ ρυθμού λειτουργίας τών 
άπσιασδήποτε άστυνομικής δυνάμεως, ή- 
τις έχει νά αντιμετώπιση άναρχικάς έκ- 
δηλώσεις. Ή άναρχική έκδήλωσις είναι 
άστυνσμική έργαοία μή δυνόμενη νά 
προεκτιιμηθή ύπό έποψιν τεχνικής όργα- 
νώσεως τής Αστυνομίας πρός άντιμε- 
τώπισκν αύτής. Τοιουτοτρόπως, ή 'Αστυ
νομία καλείται πολλάκις νά έλθη είς

σύγκρουσιν μέ κοινωνικός όμάδας πολυ
αρίθμους, φανατικός, μέ όρχικώς συμ
παθή κίνητρα καί άπαιτήσεις, άλλά μέ 
έξελίξεις λίαν δυσαρέστους, τελικώς, 
ύπό έποψιν γοήτρου τού Κράτους καί 
τής 'Αστυνομίας, ε'ιδικώτερσν. Αί συγ
κρούσεις μεταξύ Αστυνομίας καί άναρ- 
χικών προσλαμβάνουν τήν μορφήν μεγά
λου κοινωνικού προβλήματος, έάν αί άρ- 
χικαί άντιδράσεις τού έπισήμου Κρά
τους, διά τής 'Αστυνομίας, δέν είναι με
λετημένοι καί δυναμικοί. Ως γνωστόν, 
τό κύμα τού άναρχισμού προσλαμβάνει 
τήν μορφήν τής επιδημίας, κυκλοφορεί 
άνά τήν ύδρόγειον καί πλήττει όλας τάς 
χώρας τής γής, άνάλογα μέ τά άοθενή 
σημεία, άτινα παρουσιάζει έκαστη χώ
ρα. 'Ιδιαιτέρως άσθενές σημείον χαρα
κτηρίζεται άπό τούς ειδικούς επιστήμο
νας, μεταξύ άλλων, καί ή μή καλή όρ- 
γάνωσις τής Αστυνομίας, πτοι ή άδυνα- 
μία αύτής ν' άποστείλη έγκαίρως τά 
πρώτα στελέχη τών άναρχικών είς τάς 
φυλακάς.

Μορφή τού άναρχισμού είναι καί ή 
όμφάνισις πολλών έγκλπυάτων βίας,4, 
διαπροττσμμένων ύπό άνθρώπων μέ ά- 
νσρχικάς τάσεις έκδηλουμένας ούχί είς 
τήν περιοχήν τού πολιτικού έγκλήματος, 
άλλά είς τήν περιοχήν τού έγκλήματος, 
ώς τούτο περιγράφεται ύπό τού Κοινού 
Ποινικού Κώδικος. Ή μορφή αύτη τού 
έγκλήματος, ούσα άκρως επικίνδυνος, 
απαιτεί όργάνωσιν Αστυνομίας σύγχρο
νον, διότι πλήττει άτομα καί όμάδας αύ- 
τών άσχετα πρός τήν εγκληματικήν τά- 
ξιν καί κατά τρόπον ιδιαζόντως σκλη
ρόν. Ή μορφή αύτη τού έγκλήματος έ- 
πωάξεται κατά τήν παρούσαν ΙΟετίαν, είς 
Η.Π.Α. καί άλλος πεπολιτισμένας ή οί- 
κοναμικώς εύημερούσας χώρας τής Δυ

τικής Εύρώπης. Τό χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα δέ τής μορφής ταύτης τού έγ
κλήματος είναι άτι τούτο διαχέεται άπό 
χώραν είς χώραν, μεταξύ νεαρών άτό- 
μων κοινωνικώς καί έπαγγελματικώς 
δυσπροσαρμάστων. Οί έγκληματίαι τής 
κατηγορίας αύτής είναι ιδιαζόντως 
σκληροί, άπσφασισμένοι νά έκτεθοΰν 
είς κινδύνους, επιτίθενται κατά τών ύ- 
παλλήλων τής Αστυνομίας καί πλήττουν 
τά θύματά των κατά τρόπον ιδιαζόντως 
απεχθή καί σκληρόν, χωρίς νά έχουν 
προσωπικός διαφοράς μετ' αυτών.5

Ή έννοια τής «όστυνομεύσεως», ύπό 
έποψιν αντικειμένου έργασίας διά τήν 
σύγχρονον Αστυνομίαν, δύναται άνεπι- 
φυλάκτως νά λεχθή ότι δέν έχει σχέσιν 
μέ τήν άστυνόμευσιν ώς τήν άντελαμ- 
βάναντο σί άρχαϊοι "Ελληνες ή οί άστυ- 
νομικοί πρό όλίγων μόλις ΙΟετηρίδων.6 
Ή σύγχρονος άστυνόμευσις καλύπτει 
περιοχάς καί άρμοδιότητος, αϊτινες κα
τά τό παρελθόν ύπήγοντο είς τήν άρμο- 
διότητα άλλων κρατικών ή θρησκευτι
κών φορέων καί έχει νά άντιμετωπίση 
ούχί έγκληματίος πνευματικώς καθυστε
ρημένους, άλλά τοιούτους εύφυέϊς καί 
κινουμένους άπό χώραν είς χώραν άνέ- 
τως καί ταχέως, λόγω τής άλματώδους 
άναπτύξεως τών συγκοινωνιακών μέ
σων. Ή  διεθνοποίησις τού έγκλήματος 
ή ή ταχεία διακίνησις τού έγκληματίου 
καί ή ταχύτατη διάχυσις τών έγκλημα- 
τικών τάσεων καί κατευθύνσεων τής 
έγκλημστικστητος δημιουργεί τήν άνάγ- 
κην διεθνούς άστυνομικής συνεργασίας 
καί κοινής προσπάθειας όλων τών άστυ- 
νομιών τής γής.7

Ό  κόσμος τού έγκλήματος διευρύνε
ται καθημερινώς, λόγω τής ήθικής άδια- 
φορίας τού κοινού, τής κοινωνικής ά-
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πομονώσεως τών άτόμων (αμίκρυνσις 
των προσωπικών γνωριμιών) καί τής α
πουσίας τής λεγομένης κοινωνικής ά- 
παδοκιμασίας κατά τοϋ έγκλήματος. Εις 
τούτο συμβάλλει κοί ή μή έπαρκής ά- 
πσγοή,τευσις τού έγκληματίου (διεθνώς 
όμιλοϋντες) άπό τήν άμεσον σύλληψιν 
καί αύστηράν τιμωρίαν, ουνεπείρ μή έγ
καιρου αναπροσαρμογής τών συστημά
των άστυνουεύσεως, τής νοοτροπίας 
τών δικαστηρίων καί πρό πάντων συνε- 
πείρ τών άσυγχρονίστων κοί, έν πολλοϊς, 
άντι επιστημονικών προγραμμάτων σω
φρονισμού τών έγκληματιών.

Ή παρούσα έργασία, ένδιαφεραμένη 
διά τά προβλήματα τής συγχρόνου άστυ- 
νομεύσεως, τούλάχιστον εις τό παρόν 
κεφάλαιον, άφήνει κατά μέρος άλας' 
τάς αιτίας τάς υπευθύνους διευρύνσε- 
ως τής έγκλημστίικότητος καί περιορίζε
ται μόνον εις τήν ευθύνην άναπροσαρ- 
μογής τών μεθόδων άστυνομεύσεως, 
άφοϋ πράτερον άναλύσωμεν τό είδικώ- 
τερα τρία μέρη τής συγχρόνου άστυνο
μεύσεως. Ταύτα είναι: ή έφαρμογή τής 
νομοθεσίας, ή πρόληψις καί καταστολή 
τού κοινού έγκλήματος, ώς καί ή τοι- 
αότη τού πολιτικού έγκλήματος.

Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Εις όλα τά Κράτη τής γής ή έφαρμο- 
γή τής νομοθεσίας άνατίθεται εις τήν 
Αστυνομίαν. Ή 'Αστυνομία είναι, καί 

έν Έλλάδι, ύποχρεωμένη νά προσαγάγη 
ένώπιον τής Ελληνικής Δικαιοσύνης 
πόντο παραβαίνοντα τούς Ελληνικούς 
Ποινικούς Νόιμους καί Διατάζεις, όνε- 
Εαρτήτως έθνικότητος, φυλής ή κοινω
νικής θέσεως.

Ύπό έποψιν όστυνσμικής έργασίας ή 
άστυνομεύσεως, ή Ελληνική 'Αστυνο
μία, υπό τήν εύροτέραν τού όρου έν
νοιαν, έχει ν' όντιμετωπίση τρία βασι
κά προβλήματα:

Τό πρώτον πρόβλημα είναι ή κακή 
νοοτροπία τοϋ "Ελληνος πολίτου, καθ' 
ήν οί Νόμοι πρέπει νά έφαρμόζωνται 
άπό τούς άλλους, άλλά όχι άπό τόν 
ίδιον. Ό  "Ελλην, ύπό τήν νοοτροπίαν 
αύτήν, διαπράττει παραβάσεις χωρίς νά 
έντρέπεται ή νά ύπολογίζη, ότι αύτό εί
ναι τι τό όποιον άποβαίνει εις βάρος 
τοΰ κοινωνικού συνόλου. Τούτο, κυρίως, 
είναι έμοανέστατον εις τάς περιπτώσεις 
τών πταισματικών παραβάσεων μέ ιδι
αιτέραν έξορσιν εις τάς παραβάσεις πε
ρί τήν τροχαίαν κίνησιν. Ό  έχων τήν 
δύναμιν, ύπό έποψιν πολιτικήν, οικονο
μικήν ή κοινωνικήν, δέν έννσεϊ νά άντι- 
ληφθή ότι είναι κοινωνική καί ήθική ύ- 
παχρέωσις αύταΰ ή συμμόρφωσίς του 
πρός τούς Νόμους καί Κανονισμούς 
μιάς Ομαλής κοινωνικής συμβιώοεως. 
Ό  μή έχων τήν δύνομιν προσπαθεί καί 
αύτός νά άντογωνισθή τόν ύπεύθυνον 
άστυνομικόν ύπάλληλσν μέ ψευδσλογί- 
ος καί άπειρους τρόπους ύπεκφυγής. 
Ή νοοτροπία αϋτη είναι έν μέγα πρό
βλημα διά τήν Αστυνομίαν. Σήμερον, ή 
νοοτροπία συνεχίζει νά ύπάρχη, άλλά 
ίσως μετεθλήθησαν τά μέσα άντιδράσε- 
ως. Ό  έχων δύνσμιν σήμερον δέν κα
ταφεύγει εις πολιτικά μέσα, άλλά προσ
φεύγει εις πολυετή νομικήν ύπεράσπι- 
σιν, εις άτέρμονας δίκας καί εις παν- 
τοίας ραδιουργίας, πρσκειμένου νά άπο-

φύγη τήν ύποχρέωσίν του νά συμμορ- 
φωθή εις τούς Νόμους τοϋ Κράτους, ή 
νά ύποστή τάς συνέπειας τής άντικοι- 
νωνικής συμπεριφοράς του.

Ή νοοτροπία αϋτη δημιουργεί εις τήν 
άοτυνόμευσιν τήν ύποχρέωσίν άπασχο- 
λήσεως μεγάλου ποσοστού έκ τής άατυ- 
νσμικής δυνάμεως διά τήν βεβαίωσιν 
παραβάσεων τών Νόμων καί Διατάξε
ων. Μέγας άριθμός άστυναμικών άπα- 
σχολεϊται μέ τήν ποράστασιν ένώπιον 
τών δικαστηρίων, τήν διεκπεραίωσιν δι
κογραφιών, κλήσεων καί άλλων δικο
γράφων κοί γενικώς μέ τήν έφαρμογήν 
τής Νομοθεσίας. Μόνον εις τήν περιο
χήν τής Αστυνομικής Διευθύναεως Α
θηνών, τό έτος 1970, διεπράχθησαν 180 
έγκλήματα εις βαθμόν κακουργήματος, 
48.393 πλημ)τα κοί 665.499 πταίσμα
τα, έξ ών τά 346.897 κατεμηνύθησαν. 
Τούτο σημαίνει, ότι 714.072 παραβάσεις 
έβεβαιώθησαν άπό τήν 'Αστυνομίαν 'Α
θηνών.® Εάν ύποτεθή ότι βεβαιοΰται 
τό έν τρίτον (1 /3) τών διαπραττομένων 
παραβάσεων, θά πρέπει νά διεπράχθη
σαν 2.142.216 παραβάσεις, τό έτος 
1970, εις τήν περιοχήν τής 'Αστυνομι
κής Δ)νσεως Αθηνών. Ή πλειανότης 
δέ τών έγκληματολόγων υποστηρίζει, ότι 
ή Αστυνομία λαμβάνει γνώσιν καί βέ
βαιοί μόνον τόν έν εικοστόν (1/20) τών 
πραγματικώς τελουμένων έγκλημάτων. 
Διά τήν Ελλάδα δέν δεχόμεθα τό πο- 
σοστόν τούτο, διότι θεωρούμεν ότι ή 
Αστυνομία είναι πλέον δραστήρια καί 

άποδοτική.9
Ύπατεθήοθω,, ότι έκάστη παράβασις 

άπαιτεϊ άπασχόλησιν ένός άστυνομικού 
υπαλλήλου έπί μίαν ώραν' τότε αί 714. 
072 παραβάσεις απαιτούν 89.259 8ωρα 
έργασίας, ήτοι 89 259 άστυνομικά ήμε- 
ραμίσθια. Εις τήν έφαρμογήν τής Νο
μοθεσίας μόνον ή Αστυνομία Αθηνών 
διέθεσεν όχι μόνον τά 89.259 άστυνο
μικά ήμερομίοθια, άλλά άπείρως πολ
λαπλάσια διά πρόληψιν τών ποροβάσε
ων. "Ολα δέ αύτά τά ήμερομίοθια πλη
ρώνονται συνεπείς τής κακής αύτής Νο
οτροπίας τοΰ Ελληνος Πολίτου, όστις 
δέν έννοεϊ νά θεωρήση ύποχρέωσίν του 
τήν ύποταγήν του εις τάς ύφισταμένας, 
ύπέρ αύτοϋ, Διατάζεις.

Τό Δεύτερον πρόβλημα, τό όποιον άν- 
τιμετωπίζει ή άστυνόμευσις, είναι ή ϋ- 
παρξις πολυνομίας έπί τού αύτοΰ άν- 
τικειμένου καί σύγχυσις ώς πρό τί ισχύ
ει καί τί δέν ισχύει. Ό  ' Έλλην άατυνο- 
μικός δέν είναι ποτέ βέβαιος, έάν έκεί- 
νο, τό όποιον έκείνος θεωρεί ώς παρά- 
βσσιν ίσχυούοης ΔιατάΕεως, είναι πρά
γματι παράβασις. Τούτο έχει ώς συνέ
πειαν τήν βεβαίωσιν μόνον παραβάσε
ων τετριμμένων καί γνωστών τοϊς πάσι 
καί δεδοκιμασμένων ένώπιον τών δικα
στηρίων καί ούσιαστικώς καθημερινής 
έμπειρίας. Ύπό τήν έννοιαν αύτήν, τό 
μεγαλύτερον μέρος τής 'Ελληνικής Ποι
νικής Νομοθεσίας, ιδιαιτέρως τής τρο
χαίας τοιαύτης, είναι έν τή πράξει νε
κρόν. Υπό έποψιν άστυνομεύσεως ή ά- 
πασχολήσεως τού άστυνομικού προσωπι
κού, πολλοί ώραι έργοσίας κατανα- 
λίσκόνται πρός άνεύρεσιν τών ίσχυου- 
σών Διατάξεων διά τήν συμπλήρωσιν δι
κογραφιών καί ύπηρεσιακών έγγραφών. 
Τούτων ένεκεν, καθίσταται έθνική ά- 
νόγκη ή κωδικοποίησις καί, έντεΰθεν,

ή συνεχής ένημέρωσις τής ίσχυούοης 
Ποινικής Νομοθεσίας. 'Από τής πλευράς 
τής άξιαποιήαεως όλοκλήρου τοϋ άστυ- 
ναμικοΰ δυναμικού, διά τήν έφαρμογήν 
τής νομοθεσίας, συνέπεια τής ύφιστα- 
μένης άβεβαιότητος καί ουγχύοεως περί 
τό τί ισχύει καί τί δέν ισχύει, συναντών- 
ται έν τή πράξει δυσκολίας διότι ό ά- 
γνοών τήν νομοθεσίαν άστυνσμικός ά- 
ποφεύγει τήν βεβοίωσιν τών παραβάσεων 
πρός άποφυγήν προσωπικών περιπετει
ών.

Τό τρίτον πρόβλημα τής έφαρμογής 
τής νομοθεσίας είναι ή μή ίκανοποίησις 
τών άστυνομικών έκ τής τακτικής τής 
Δικαιοσύνης καί τών Σωφρονιστικών 
Υπηρεσιών. Τήν ,μέν τακτικήν τών δι- 
κοστηρίων ευρίσκουν λίαν έπιεική, τήν 
δέ τής σωφρονιστικής 'Υπηρεσίας ώς 6- 
νευ συνέπειας. Έγκλπυατίας, διά τήν 
σύλληψιν τών όποιων έταλαιπωρήθη ό 
άστυναμικός, βλέπει κηρυσσομένους 
άθώους ή καταδικοζομένους εις λίαν 
έλαφράς ποινάς, παρά τάς όπτάς άπο- 
δείξεις καί στοιχεία. Άλλους έγκλημα- 
τίας συναντά καθ' όδόν ό άστυνομικός, 
παρά τό γεγονός ότι κατεδικάσθησαν 
εις πολλάς ΙΟετίας φυλακίσεως δΓ έ- 
κοταντάδας έγκλημάτων. Η έλλειψις 
συνέπειας μεταξύ τοϋ κυκλώματος Α 
στυνομία — Δικαιοσύνη— Σωφρονισμός, 
δημιουργεί εις τούς άστυνομικούς μίαν 
έπαγγελματικήν άνίον καί άδιαφορίαν, 
λίαν έπιζήμιαν διά τούς σκοπούς τής 
καλής καί συγχρόνου άστυνομεύσεως.

'Ίσως, τά δικαστήρια καί αί σωφρο
νιστικοί ύπηρεσίαι ν' αντιμετωπίζουν τό 
πρόβλημα τής έφαρμογής τής νομοθε
σίας μέ πρίσμα έπιεικείας έναντι τής 
συντηρητικής, ούτως είπεϊν, νοοτροπίας 
τών άστυνομικών. Τό φόινόμενον τής 
τοιαύτης διοστάσεως είναι παγκόσμιον. 
Έρωτάται, όμως, ποια είναι ή άπόστα- 
σις τής διοστάσεως αύτής; Διότι έάν 
ή άπόστασις μεταξύ νοοτροπίας έντός 
τοϋ κυκλώματτος τής έφαρμογής τής 
νομοθεσίας είναι πολύ μεγάλη, τούτο 
σημαίνει ότι «κάτι δέν πάει καλά, κάτι 
πτοίει». Ό  άστυνσμικός ύποστηρίζει, 
ότι αύτός άντιιμετωπίζει τόν έγκληματί- 
αν εις τήν φυσικήν του κατάστασιν, ένώ 
ό δικαστής, καί ό σωφρονιστής, τόν άν- 
τιμετωπίζει εις κατάστασιν «έγκλωβι- 
σμοΰ».

Οί δικαστικοί καί οί σωφρσνισταί ύ- 
ποστηρίζουν, ότι ό άστυνομικός έχει δί
καιον άπό τήν σκοπιάν του, διότι αύτός 
δαμάζει τόν έγκληματίαν, ύπό κατάατα- 
σ»ν έκνευρισμού, ένώ έκείνοι κρίνουν τάς 
έκάστατε περιπτώσεις μέ ψυχραιμίαν καί 
ύπό τό φώς τών παρουσιαζομένων στοι
χείων έξ έκατέρων τών πλευρών.

Υπάρχει κατανόησις έκατέρωθεν, άλ
λά έκείνο τό όποιον υποστηρίζει ή θεω
ρία τής συγχρόνου άστυνομεύσεως εί
ναι τό γεγονός, ότι ύπό τάς σημερινός 
συνθήκας τής έντόσεως, τού θορύβου, 
τού άγχους καί τοΰ έκνευρισμού, δέν 
είναι συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου 
ή έπίδειξις έπιεικείας εις άνθρώπους, 
οίτινες άψηφούν ήθελημένως καί κατ' 
όπανάληψιν τά δικαιώματα, τήν ήσυχίαν 
καί τήν ήρευίον τού νομοταγούς πολί
του. Ό  έγκληματίας πρέπει σαφέστατα 
ν' άντιληφθή, ότι δέν ύπάρχουν περιθώ
ρια έπιεικείας.

(Συνεχίζεται)
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(Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου) 

"Αρθρον 114.

Χ ρ ό ν ο ς  π α ρ α γ ρ α φ ή ς  τ ώ ν 
κ α τ α γ ν ω σ θ ε ι ο ώ ν  π ο ι ν ώ ν

«Αί άμετακλήτως καταγνωοβείσαι ποι- 
ναί, μείνασοι ανεκτέλεστοι, παραγρά
φονται : ο) ή ποινή τοϋ θανάτου καί ή 
ισόβιος κάθειρΕις μετά τριάκοντα έτη, 
ρ) ό περιορισμός εντός ψυχιατρικού κα
ταστήματος (άρθρον 38) καί ή κάθειρ- 
Εις μετά εϊκοσιν έτη, γ) ή φυλάκιοις, ή 
χρηματική ποινή καί ό περιορισμός έν- 
τός σωφρονιστικού καταστήματος (άρ
θρον 54) μετά δέκα έτη καί δ) πάσα 
άλλη μίικροτέρα ποινή μετά δύο έτη.

Έ ρ μ η ν ε ί α —ά ν ά π τ u Ε ι ς

Διά τοϋ ποράντος άρθρου 114 τοϋ 
Π.Κ. ριθμίΖεται ό χράνος τής ποραγρα- 
φής τών άποφάσεων ή τών κσταγνω- 
σθεισών διά τούτων ποινών καί προκει- 
μένου νά χωρήση ή παραγραφή αϋτη 
δέον νά συντρέχουν αί προϋποθέσεις 
τών περί παραγραφής διατάΕεων τοϋ 
άρθρου τούτου (άνεκτέλεστον άποφά- 
σεως, πάροδος ώρισμένου χρόνου).

Κατ' αύτό, ούχί πόσοι αί άμετακλή- 
τως κσταγνωσθεϊσαι ποιναί παραγράφον
ται, άλλά μόνον έκεϊναι, αί όποϊαι, ά- 
μετακλήτως καταγνωσθεϊσαι, έμειναν 
άνεκτέλεοτοι έφ' ώρισμένον χρόνον, 
μετά τήν πάροδον τοϋ όποιου παραγρά
φονται. Κοί τοϋτο, διότι διά τής παρα
γραφής άποοβέννυται τό δικαίωμα τής 
Πολιτείας νά έκτελέση τήν μήπω έκτε- 
λεσθεϊσαν ποινήν καί ούχί τήν έκτελε- 
σθείοαν ή έκείνην τής όποιας ήρΕατο ή 
έκτέλεσις καί ή όποια δέν ύπόκειται εις 
παραγραφήν. Λ.χ. ό Α καταδικάζεται 
διά άμετακλήτου καί τελεσιδίκου άποφά- 
σεως εις θάνατον ή εις κάθειρΕιν καί κα
τορθώνει άμως νά δραπέτευση. Εάν
πορέλθη ό κατά νόμον άπαιτούμενος 
χράνος τών 30 ή 20 έτών, δέν δύναται

νά συλληφθή δπως έκτίση τήν ποινήν 
του, λόγω τής παραγραφής τής ποινικής 
άποφάσεως.

Περί άμετακλήτου άποφάσεως έγένε- 
το λόγος κατά τήν άνάπτυΕιν καί έρμη- 
νείαν τοϋ άρθρου 113.

Καίτοι πορά τήν ώς άνω ρητήν διάτα- 
Ειν τοϋ Π.Κ. περί παρογραφής ή Πολι
τεία έχει τό δικαίωμα διά λοιπών εύερ- 
γετικών νόμων νά θεσπίΕη έλάσσονα 
χρόνον παραγραφής τών καταδικαοτι- 
κών άποφάσεων, έν τούτοις, νομίΕομεν, 
άτι οί τοιοϋτοι κατ' έΕαίρεσιν εύεργετι- 
κοί νόμοι, οϊτινες έκάστοτε έκδίδοντοι 
ύπό τής Πολιτείας μέ λίαν περιωριαμέ- 
νην προθεσμίαν, λόγω έπιθαλλαμένων 
πολιτειακών συνθηκών, είναι μέν θεσπι- 
Ζόμενον μέτρσν παραγραφής, άλλ' έν- 
νοιολογικώς θεωρείται διάφορον τοϋ 
θεαμοϋ τής παραγροφής καί μάλλον ταύ- 
τίΖεται άπό άπάψεως έπιδιωκομένου 
οκοποϋ πρός τήν άμνηστείαν, ήτις κα
τά τόν παλαιόν ποινικόν Νόμον έθεω- 
ρεϊτο λόγος έΕαλείφων τό άΕιόποινον.

Κατόπιν τών όσων περί τής παραγρα
φής τούτης έΕετέθησαν, έν πλάτει άνω- 
τέρω, εύλάγως προκύπτουν τά κατωτέ
ρω τέοσορα έρωτήματα:

α. Διά τής άπαλλαγής άπό τής ποι
νής τοϋ καταδικασθέντος, λόγω 
παραγροφής, άποοβέννυται τελεί
ως ή καταδίκη;

β. Διά τής παραγραφής τής ποινι
κής άποφάσεως παραγράφεται 
καί πόσα πολιτική άπαίτηοις;

γ. Διά τής παραγροφής τής ποινής 
ό κατοδικασθείς διά τελεσιδίκου 
άποφάσεως έπί κακουργήματι έ- 
Εακαλουθεί νά τελή ύπό νόμιμον 
άπαγόρεσσιν; καί

δ. Ή παραγραφή τής καταδικαστι- 
κής άποφάσεως έπεκτείνετοι καί 
εις τά δι' αύτής έπιβληθέντα δι
καστικά έΕοδα;

'Επί τών έν λόγω έρωτημάτων δίδον
ται αί έΕής κατά τήν άνω σειράν άπαν- 
τήσεις:

α. Κατά τό Ισχΰον άρθρον 574 § 1 έδ. 
α τοϋ Κωδικός τής Ποινικής Δικο
νομίας, έν τψ ποινικψ μητρώιο, μετα-- 
Εύ τών άλλων, έγγράφονται και αί 
έπί κακουργήματι ή πλημμελήματι κα- 
ταδικαστικοί άποφάσεις οίουδήποτε 
ποινικού δικοστηρίου, άμα ώς κατα- 
ατώσιν άμετάκλητοι. Συνεπώς, ή 
παραγραφή, καίτοι δημιουργεί όριστι- 
κήν άπαλλαγήν άπό τής έκτελέσεως 
τής ποινής, έν τούτοις, έΕακολουθεϊ 
νά ύφίσταται ή καταδίκη, ήτις κοί έγ- 
γράφεται εις τό ποινικόν μπτρώον. 

β. Ή παραγραφή τής ποινικής άπαφά- 
αεως, νομίΕομεν, δέν πρέπει νά έχη 
επιρροήν ώς πρός τάς έν αύτη άπαγ- 
γελθείσας άπαπ-ήσεις, διότι αί άπαι- 
τήσεις αύται χαρακτηρίζονται ώς πο
λιτικοί καί κρίνονται κατά τήν έν ταϊς 
πολιτικαϊς δίκαις μακροτέραν περί 
παραγραφής προθεσμίαν, κατά περί- 
πτωσιν (Α.Ν. 2250)15.3.40 περί 'Α
στικού Κωδικός άρθρα 247, 249, 
250 κτλ.)

γ. Έφ' όσον διαρκεϊ ή ποινή, ό έπί 
κακουργήματι κατοδικασθείς δέον 
άπό τής τελεσιδικίας τής άποφάσεως 
νά τελή ύπό νόμιμον άπαγόρευσιν, 
διότι ό άπαγορευθείς θεωρείται άτι 
είνοι άνίκανος πρός δικαιαπραΕίαν 
(άρθρον 170 § 1 'Αστ. Κ .). Δοθέν- 
τος άμως άτι ή παραγραφή δημιουρ
γεί όριστικήν άπαλλαγήν άπό τής 
ποινής κοί συνεπώς παραγραφαμέ- 
νης τής ποινής παύει όριστικώς ή 
νόμιμος άπαγόρευσις, καί 

δ. Εις τό τέταρτον έρώτημα, αί άπό- 
ψεις τών νομομαθών είναι διάφοοοι.

Τινές μέν ισχυρίζονται, άτι έφ' όσον 
χαρίΖεται ή ποινή, κατ' άκολουθίαν 
δέον νά χαρίΖωνται καί τά δικαστικά 
έΕοδα. Τινές δέ συμφωνούν μέ τήν 
άποφιν τούτην, μέ τήν διδασκαλίαν 
ότι τό πνεύμα τοϋ ναμοθέτου είναι 
νά αϊρωνται καί πόσαι αί συνέπειαι 
τής καταδικαστικής άποφάσεως καί 
συνεπώς ή παραγραφή δέον νά έπε- 
κτείνεται καί εις τάς πολιτικός άΕιώ-
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σεις. Koi έτεροι διατυπώνουν τήν άν- 
τίθετον άποψιν, δεχ6υενοι ότι τά δι
καστικά έΕοδα δέν πρέπει νά χαρα- 
κτηρίΖωνται ώς ποινή, διότι δέν εί
ναι τοιαύτη, άλλά ώς καθαρά άπαίτη- 
oiq τοϋ Κράτους. ρυθμιΖομένη ύπό 
τών πραβλεπομένων διατάΕεων τοϋ 
ίσχύοντος 'Αστικού Κώδικος.

Έν πρσκειμένω, νομίΖομεν ώς όρθο- 
τέραν τήν τελευτοίαν ταύτην άποψιν, 
διότι καί κατ έφαρμογήν τής γενικής 
άρχής, άπορρεούσης έκ τού ρηθέντος 
άρθρου 114 τοϋ Π.Κ., μόνον ή ποινή 
υπάγεται εις παραγραφήν. ΈΕ άλλου καί 
ή καταδίκη εις τά δικαστικά έΕοδα πρέ
πει νά θεωρήται ώς πολιτική άΕίωσις, 
δεδομένου άτι, ώς άνωτέρω εϊποιμεν, 
ή παραγραφή τής ποινικής άποφάοεως 
ούδεμίαν έχει έπιρροήν ώς πρός τάς έν 
αυτή άπαγγελθείσας πολιτικός άΕιώσεις. 
Επί πλέον δέ, διότι τά δικαστικά έΕο

δα δέν είναι ποινή, άλλά πράγματι πολι
τική τοϋ Κράτους άΕίωσις.

'Άρθρον 115.

" Ε ν α ρ Ε ι ς  τ ο ϋ  χ ρ ό ν ο υ  
α ύ τ ή ς.

« Η παραγραφή άρχεται όπό τής ήμέ- 
ρας, καθ ήν ή άπόφασις κατέστη άμε- 
τάκλητος».

Επί τοϋ έν λόγω άρθρου, ούδεμίο 
ιδιαιτέρα άνάπτυΕις καί έρμηνεία άπαι- 
τεϊται, διότι τοϋτο είναι σαφέοτατσν.

"Αρθρον 116.

Α ν α σ τ ο λ ή  α υ τ ή ς

* ^  προθεσμία τής παραγραφής άνα- 
στέλλεταί: α) έφ' όσον χρόνον κατά 
νόμον δέν δύναται νά άρχίση ή νά έΕα
κολουθήση ή έκτέλεοις τής ποινής, β) 
έφ όσον χρόνον κατ' άρθρον 99 έχει 
αναστολή ή έκτέλεοις ή έφ' όσον έχει 
έπιτραπή ή κατά δόσεις καταβολή τής 
καταγνωσθείσης χρηματικής ποινής ή 
προστίμου καί γ) έφ' όσον χρόνον διαρ- 
κεϊ ή έκτέλεοις τινός τών έν άρθροις 
71 καί 72 κανσνιΖομένων μέτρων».

Έ ρ μ η ν ε ί α —Ά ν ά π τ υ Ε ι ς .
Κατά τό παρόν άρθρον 116 τοϋ Π.Κ.,

J) προθεσμία τής παραγραφής τών άπο- 
φάσεων ή τών καταγνωσθεισών διά τού
των ποινών άναστέλλεται κατά νόμον, 
ύπό τάς ακολούθους προϋποθέσεις:

ο. Π ρ ώ τ η  π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ι ς .  
-Έ φ' όσον χρόνον δέν δύναται 
νά άρχίση ή νά έΕακολουθήση ή 
έκτέλεοις τής ποινής».

Τοϋτο σημαίνει, ότι ή προθεσμία τής 
παραγροφής άναστέλλεται έφ όσον 
χρόνον κατά νόμον ύφίστανται είδικαί 
άπαριθμούμεναι περιπτώσεις, ώς λ.χ., 
κατά τό άρθρον 555 τοϋ Κώδικος Ποι
νικής Δικονομίας έπί θανατικής ποινής 
(έγκύου γυναικός καί· σοβαρός νόσου 
τοϋ κατταδικασθέντος ή ψυχοπάθειας) 
καί έπί στερητικής τής έλευθερίας ποι
νής (ένεκα βαρείας νόσου-έΕ οΰ κοί 
άνήκεστος βλάβη τής ύγείας —καί ψυχο
πάθειας, ώστε ένεκα τούτης νά μή έχη 
συνείδησιν τής έκτελουμένης ποινής). 
Επίσης, κατά τό άρθρον 557 τοϋ Κ.

Π.Δ. έπί διακοπής τής έκτελέσεως τής 
ποινής, ή άρΕομένη έκτέλεοις τής στε
ρητικής τής έλευθερίας ποινής δέν δύ- 
νατοι νά έΕακολουθήση, άλλά διακόπτε
ται, συμφώνως ταίς κατά τό άρθρον 
555 § 2 τοϋ Κ.Π.Δ. περιπτώσεσι (ένε
κα νόσου βαρείας, ώστε ή έκτέλεοις ή- 
θελεν έπιφέρει άνήκεστον βλάβην εις 
τήν ύγείαν του, μέχρις οϋ πσρέλθη ό 
κίνδυνος καί έκ ψυχοπάθειας τοιαύτης, 
ώστε ένεκα τούτης νά μή έχη συνείδη- 
σιν τής έκτελουμένης ποινής). Αί περι
πτώσεις αΰται έφαρμόΖονται μετά τήν 
άπσγγελίαν τής καταδικαστικής άποφά- 
σεαις. Ωσαύτως, δύναται νά διακοπή ή 
άρΕαμένη έκτέλεοις τής στερητικής τής 
έλευθερίας ποινής καί κατά τάς έν άρ- 
θρω 556 τοϋ Κ.Π.Δ. διαλαμβανομένας 
περιπτώσεις (καταδίκης γυναικός —κα
τά τούς δύο τελευταίους μήνας τής κυή- 
σεως ή προσφάτου τοκετού,— προτάσε- 
ως ύπό τοϋ δικόσαντος δικαστηρίου ά- 
π ο νομής χάριτος καί έπί ποινής ούχί 
πέραν τοϋ έτους καί άπαΕ μόνον, ένε- 
κεν αποδεδειγμένων οικογενειακών ή 
έπαγγελματικών άναγκών).

β. Δ ε υ τ έ ρ α  π ρ ο ϋ  π ά θ ε 
ο ι ς: « Έφ' όσον χρόνον κατά
τό άρθρον 99 τοϋ Π.Κ. έχει ά- 
νασταλή ή έκτέλεοις ή έφ' όσον 
έχει έπιτραπή ή κατά δόσεις κα
ταβολή τής καταγνωσθείσης χρη
ματικής ποινής ή προστίμου».

Εν πρσκειμένω, τό άρθρον 99 τοϋ 
Π.Κ. όμιλεϊ περί άνοστολής ποινών καί 
διάρκειαν χρόνου άνοστολής, έφ' όσον 
δέν ύφίσταται πρστέρα καταδίκη ένεκα 
κακουργήματος ή πλημμελήματος καί έ 
χει καταδικασθή ό δρόσος εις ποινήν μή 
ύπερβαίνουσσν τό έτος, ότε τό δικαστή- 
ριον έχει τήν δισΖευτικήν εύχέρειαν νό 
διστάΕη τήν άναστολήν τής ποινής άπό 
3 — 5 έτη. Ή  περαιτέρω φράσις «ή έφ' 
όσον έχει έπιτραπή ή κατά δόσεις κατα- 
βολή της καταγνωσθείσης χρηματικής 
ποινής ή προστίμου» δέν χρήΖει ούδεμι- 
άς έρμηνείσς, ώς οϋσα σαφεατάτη —ή
λιου φαβινότερον.

Υ· Τ ρ ί τ η  π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ι ς .
- Έφ' όσον χρόνον διαρκεϊ ή έκ- 

τέλεσις τινός τών έν άρθροις 71 
κοί 72 κανσνιΖομένων μέτρων».

Ή περίπτωσις αϋτη, κατά τά δύο μνη
μονευόμενα άρθρα 71 καί 72 τοϋ Π.Κ., 
άφορα άλκοολικούς κοί τοΕικομανεϊς ή 
φυγοπόνους κοί ρέποντας πρός άτα
κτο'' βίσν έγκληματίας, ότε τό δικαστή- 
ριον διατάοοει τήν εισαγωγήν τών μέν 
δύο πρώτων εις ειδικά θεραπευτικά κα
ταστήματα, τών δέ δύο τελευτοίων, 
πλήν τής καταγνωσθείσης ποινής, δια- 
τάσσει κοί τήν παραπομπήν των εις έπα- 
νορθωτικόν κατάστημα έργαοίας, μετά 
τήν άπότισιν τής ποινής.

Επί τών άνωτέρω περιπτώσεων τής 
άνοστολής καί διοκοπής τής έκτελέσε
ως τής ποινής γεννώνται τά έΕής τέσ- 
σαρα έρωτήματα:

α. Αναστολείσης τής έκτελέσεως τής 
ποινής ύπό όρον καί έφ' όσον έΕα- 
κολουθεϊ ό χρόνος τής δοκιμασίας, 
ή καταγνωαθεϊσα ποινή παραγρά
φεται ;

β. "Αμα ώς έκλείψουν οί ύπαγορεύ- 
σοντες τήν άνοβολήν ή διακοπήν 
λόγοι, τίνες είναι σί άρμόδιοι διά 
τήν έκτέλεσιν τής άναβληθείσης ή 
διοκαπείσης ποινής; 

γ. Ό  χρόνος τής άναβολής ή δια
κοπής τής ποινής όπολαγίΖεται εις 
τήν διάρκειαν ούτής; καί 

δ. Τί δέον γενέσθαι έν περιπτώσει 
αμφιβολίας περί τής ταύτότητος 
τοϋ κατηγορουμένου ή γενομένης 
έκ πλάνης άποδεκτής τής άποβιώ- 
σεως τούτου;

Έπί τών άνωτέρω έρωτημάτων δί
δονται κατά σειράν αί άκόλουθοι άπαν- 
τήσεις:

ο. Ή καταγνωαθεϊσα ποινή έπί τής πε- 
ριπτώσεως άναισταλείσης τής ποι
νής ύπό όρον καί έφ’ όσον έδακο- 
λουθεϊ ό χρόνος τής δοκιμασίας, 
ούδέποτε παραγράφεται, 

β. Κατά τό άρθρον 563 § 1 τοϋ Κ.Π. 
Δ., άνακοινωθείσης, εις τόν εισαγ
γελέα τοϋ καταδικάσαντος δικα
στηρίου, τής άπορρίψεως τής περί 
χάριτος οίτήσεως, ούτος διατάσ- 
σει άμέσως τήν έκτέλεσιν τής ένεκα 
τοϋ λόγου τούτου άναβληθείσης ή 
διακοπείσης ποινής. Έν πόση άλλη 
περιπτώσει, ώς άνωτέρω έΕετέθη, 
συμφώνως τοϊς έν άρθροις 555 και 
διατάσσεται ύπό τοϋ κατά τό άρ- 
θρον 559 δικαστηρίου ή Είσαγγε- 
λέως τών πλειμμελειοδικών, έν τη 
περιφερείς τοϋ όποιου κρατείται ό 
καταδικαοθείς δΓ ήτιολογημένης 
διατάΕεώς του.

γ. Κατά τό άρθρον 563 § 2 τοϋ Κ. 
Π.Δ., ρητώς όρίΖεται ότι ό χρόνος 
τής άναβολής ή τής διακοπής τής 
ποινής δέν ύπαλογίΖεται εις τήν 
διάρκειαν αύτής, καί

δ. Κατά τήν διαδικοσίαν τών άρθρων 
77 καί 78 τοϋ Κ.Π.Δ., έάν διαπι- 
στωθή όμφιβολία περί τής ταύτό

τητος τοϋ κατηγορουμένου, ό άνα- 
κριτής ή τό δικαστήριον κατά πά
σαν στάσιν ούτής δύναται νά διατά- 
Εη τήν άνοστολήν τής ποιν. διαδι
κασίας μέχρι βεβαιώσεως τής ταύ- 
ότητος καί έάν δέν άποδειχθή, 6ε- 
βαιοϋτσι τούτο διά τής άπαφάσεως 
καί διατάσσεται συγχρόνως ή άπό- 
λυσις τοϋ συλληφθέντος ή προφυ- 
λακισθέντος, μέχρις ότου έΕακρι- 
βωθή ή ταύτότης. Καί όταν έκ πλά
νης έγένετο δεκτόν ότι ό κατηγο
ρούμενος άπεβίωοε, τότε ή περί 
παύσεως τής ποινικής διώΕεως ά- 

πόφσσις λογίΖετοι ώς μή έκδο- 
θείσα. Τοϋτ' αύτό συμβαίνει κοί ό
ταν σαφώς προκύπτει ότι γίνεται 
έναντίον κατηγορουμένου τινός έκ 
πλάνης περί τό πρόσωπον αύτοϋ 
(άρθρου 79 Κ.Π.Δ.).

Εν ταίς περιπτώσεσι ταύταις, διά τό 
άπό παύσεως τής ποινικής διώΕεως μέ- 
ΧΡί τής έπαναλήψεως αύτής χρονικόν 
διάστημα, έφαρμόΖονται αί περί άναστο- 
λής τής παρογροφής διστάΕεις τοϋ Ποι
νικού Κώδικος (άρθρον 116 Π.Κ. καί 
άρθρον 81 § 2 Κ.Π.Δ ).

(Συνεχίζεται)
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Η Λ Ο Σ
Πατρίδα του Θεοί) του φωτός. "Ενα νησί λουσμένο στο 
φως τοΰ Αιγαίου. Για τούς άρχαίους "Ελληνες υπήρξε 
τόπος ιερός. Πρωτοφανής ήτο ή ακμή του στα κλασσικά 
και τά υστερότερα χρόνια. Σήμερα αποτελεί ένα έκτετα- 
μένο υπαίθριο μουσείο. Βωμοί, σπίτια με μωσαϊκά, αψί
δες, άγορές, στάδια, άρχαΐκές λέαινες, τονίζουν τήν ιερό
τητα τοΰ χώρου, τοΰ έρημου τώρα άπό κατοίκους νησιοΰ.

Λεπτομέρεια άπά τά ψηφιδωτά τοΰ Διονύσου πού έστόλιζε τά δάπεδο ένάς σπιτιού τής Δήλου. Ό  
Διόνυσος κρατώντας θύρσο στά ένα χέρι καί κύμβαλο στά άλλο, Ιππεύει τά θηρίο, τά όποιο 
φαίνεται νά έχη συναίσθησι τού πολυτίμου φορτίου. Τά ψηφιδωτά αυτά είναι άπά τά χαρακτηρι- 

‘ κώτερα τής 'Ελληνιστικής τέχνης.
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ΕΡΩΤΕΣ τοΟ μεγάλου Δία, 
λένε οί παμπάλαιοι τών άν- 

θρώπων μύθοι, έγιναν ή όφορμή 
νά Υεννηθή ή Δήλος, τό γνωστό 
νησάκι τού Αιγαίου, πού μέ τής 
ψυχής μας τά μάτια θά έπισκε- 
φθοϋμε τώρα, στό χαρούμενο το- 
Είδι μας στήν όμορφη Ελλάδα. 
"Αγνωστη, αφανέρωτη, άδηλη ή

ταν στήν άρχή ή σημερινή έρημο- 
νησίδα, άπό τότε πού σάν ένα μι
κρό ασήμαντο κομμάτι κόπηκε 
άπό τή μακρυνή Σικελία. Αιώνες 
σάν πλεούμενο άκυβέρνητο πλα
νιόταν ατά πέλαγα, μέχρι τή στι
γμή, πού ό σκοτεινός τής θάλασ
σας άρχοντας, ό Ποσειδώνας, ώ- 
ρισε νά μείνη άκίνητη, νά φανε- 
ρωθή, έτσι πού άπό άδηλος νά 
γίνη δήλος. Αύτή τήν άπόφαση 
πήρε ό δύσκολος θεός, έπειτα 
άπό τά πσροκάλια τού Δία, πού 
ήθελε κάποιο τόπο γιά νά γεννή- 
ση ή άγαπημένη του ή Λητώ, μα- 
κρυά κοί κρυφά άπό τήν 'Ήρα. 
Στή Δήλο, πράγματπ, ή όμορφη 
θνηττή χάρισε στόν άρχοντα τού 
κόσμου δύο καινούργιους κατοί
κους τού θείου Όλύμπαυ. Τόν 
Εονθό "Απόλλωνο, φωτεινό θεό 
τής μουσικής καί τή γοργοπόδα
ρη Αρτέμιδα θεά τού κυνηγίου. 
Από τότε τή Δήλο τήν ώνόμα- 

σσν ιερή, γιά νά γίνη, αιώνες πολ
λούς ύστερα προσκύνημα πανελ
λήνιο καί τόπος λατρείας τού χα
ρούμενου θεού τής ήμέρας. Λέ
νε, πώς πρώτοι κάτοικοί της, ή- 
τον ο IΚόρες, λαός τής Μ. Ασί- 
ος. "Ακολούθησαν οί Λέλεγες καί 
έπειτα οί Φοίνικες, πού χρειάζον
ται τό Εερονήσι γιά τήν διακίνηση 
τού έμπορίου τους στήν περιοχή 
τού Αίγοίου. Τούς λαούς τής 'Α
νατολής, διαδέχτηκαν οί Έλλη
νες, Μυκηναίοι κοί άργότερα οί 
"Ιωνες, πού τόν 9ον π.Χ. αιώνα 
άπέκτηααν καί τις άλλες Κυκλά
δες. Δύο αιώνες άργότερα, κάτω 
άπό τήν προστασία τής ΝάΕου, ή 
Δήλος έγινε θρησκευτικό κέντρο 
άμφικτυονίας τών νησιωτών Ίώ- 
νων. "Ομως, άληθινή άκμή γιά τό 
νησί τού 'Απόλλωνα άρχισε άπό 
τότε πού ή 'Αθηναϊκή Δημοκρα
τία έκανε τή Δήλο κοινό τών συμ
μάχων θησαυροφυλάκιο καί τό ιε
ρό της έφτασε τή φήμη τών Δελ
φών, τής Έπιδαύρου καί τής Ο
λυμπίας.

"Οσο καιρό ή Δήλος βρισκόταν

κάτω άπό τήν ήγεμονία τών Α
θηναίων, γιορτάζονταν μέ έΕαιρε- 
τική λαμπρότητα τά .Δήλιο, ή 
σπουδαιώτερη τοπική έορτή. Κά
θε τέσσερα χρόνια στέλνονταν 
στή Δήλο οί λεγόμενοι θεωροί μέ 
χορούς πού έκπαίδευαν στήν Α
θήνα οί Δηλιαοτές καί ζώα γιά 
τις θυσίες. Μέ ειδικό πλοίο, πού 
τό έλεγαν δήλια ή θεωρία γαϋς 
ταΕίδευε ό άρχηγόβ- τής άπόστο- 
λής. "Οταν ή Αθηναϊκή άντιπρο- 
σωοεία Πατούσε στό νησί, πήγαι
νε κατ' εύθεϊαν στό ναό τού 'Α
πόλλωνα τραγουδώντας τό «προ- 
σόδιο». Ή ταν ένας ύμνος, πού 
περιέγραφε τά Θάσον α καί τις πε
ριπέτειες τής Λητούς, καί τή γέν
νηση τών δύο θεών.

Τή θυσία τών ζώων άκαλου- 
θοϋσαν γυμνικοί, ιππικοί καί μου
σικοί άγώνες, πού γίνονταν μέ 
κάθε μεγαλοπρέπεια. Ή άμορφη 
γιορτή τελείωνε μέ δραματικές 
παραστάσεις καί συμπόσια. ΑΕί- 
ζει νά σημειωθή, άτι όσο διάστη- 
μο οί θεωροί βρίσκονταν στή Δή
λο, ήταν άνεπίτρεπτη ή έκτέλε- 
ση στήν Αθήνα οποιοσδήποτε θα
νατικής ποινής. Περίφημη ύπήρ- 
Εε ή θεωρία τού στρατηγού Νι
κία, όταν ό εύσεβής έκείνος 'Α
θηναίος μετέφερε μιά Εύλινη λυό
μενη γέφυρα, καί συνέδεσε, μέσα 
σέ μιά νύχτα, τή Δήλο μέ τό άλλο 
κοντινό νησόκι, τή Ρήνεισ. Τό 
πρωί, έκπληκτοι οί κάτοικοι είδαν 
τήν ύπέρλαμπρη αντιπροσωπεία 
τών Αθηναίων νά παρελούνη πε
ζή πρός τόν ναό.

Τό 454 οί Αθηναίοι μετέφεραν 
τό όμσσπονδιακό ταμείο στόν 
Παρθενώνα καί πήραν ούοιαοτικό 
στά χέρια τους τή διοίκηση τού 
ιερού. Αργότερο, τό 426 άπήτη- 
σαν γενική κάθαρση τού νησιού, 
καί άπαγόρευσαν νά γεννιώνται 
έκεϊ καί νά πεθαίνουν άνθρωποι. 
"Ολοι οί κάτοικοι μεταφέρθηκαν 
στή Ρήνεισ, άλλά τόν έπόμενο 
χρόνο τούς έπετράπη νά Εαναγυ- 
ρίσουν.

Μετά τό 315 π.Χ., πού ούσια- 
στικά οί 'Αθηναίοι έγκατέλειψαν 
τή Δήλο, μέχρι τό 166 σημειώθη
κε μεγάλη άκμή, τής όποιας κα
τάλοιπα είναι τά πλούσια έρείπια, 
πού θαυμάζει ό σημερινός έπισκέ- 
πτης.

Γιά τή Δήλο ένδιαφέρθησαν οί 
Ρωμαίοι άπό τό 250 π.Χ. καί ί

δρυσαν έν συνεχείς μιά ρωμαϊκή 
έταιρεία έμπόρων—τραπεζιτών, ή 
όποια μέ τό άνομα «Έμμαϊσιάν» 
άπέκτησε μεγάλη δύναμη στή νή
σο. Νέα άκμή γνώρισε ή Δήλος 
μετά τήν καταστροφή τής Κόριν
θου τό 146, όταν έγινε κέντρο 
διαμετακομιστικό μεταΕύ τής Α
νατολής, τής Ελλάδος κοί τής 
Ιταλίας. Τό 88 π.Χ. λεηλατήθη
κε μέ πρωτοφανή άγριότητα άπό 
τόν Αρχέλαο καί τό Μητροφάνη, 
στρατηγούς τού Μιθριδάτη. "Ενα 
χρόνο άργότερα τήν Εαναπήραν 
οί Ρωμαίοι, άλλά είχε πλέον ση- 
μάνει οριστικά ή έρήμωση. Οί κά
τοικοι άπό τις συνεχείς καταστρο
φές καί λεηλασίες λιγόστεψαν τό
σο, ώστε στά χρόνια τού περιη- 
γητοϋ Παυσανία νά μή ύπάρχη 
άλλος άνθρωπος, έκτός άπό τούς 
φύλακες τού ιερού. Αλλά καί νε
κρή ή Δήλος δέχτηκε αλλεπάλλη
λα πλήγματα άπό τούς Ίωαννϊτες 
ιππότες, άπό τούς Ενετούς, τούς 
Τούρκους καί τούς "Ελληνες τών 
γύρω νησιών, πού χωρίς πολύ κό
πο εΰρισκαν στά έΕαίσια μνημεία 
έτοιμα μάρμαρα γιά νά χτίσουν 
σπίτια, έκκλησίες καί. . . άνεμό- 
μυλους.

Ακατοίκητη πλέον καί έρημω- 
μένη, μέ έμφανή τά ίχνη τών βαν
δαλισμών τών νεωτέρων, κίνησε 
τό παγκόσμιο ένδιαφέρον άπό τό 
1877, όταν ό διευθυντής τής Γαλ
λικής 'Αρχαιολογικής Σχολής Α
θηνών Θεόφιλος Ώμόλ, άρχισε 
συστηματικές άνασκαφές, γιά νά 
φέρη στό φώς ένα άπέραντο έ- 
ρειπιώνα, πού έκανε τή Δήλο 
πρώτης γραμμής άρχσιολογικό 
χώρο καί πού προΕεΥεϊ τό θαυμα
σμό τών έπισκεπτών, πού έφθα
ναν έδώ άπό κάθε γωνιά τού κό
σμου.

Τά σπουδαιότερα άπό τά μνη
μεία τής ιερός νήσου άρχίζουν 
άπό τόν 8ον π.Χ. αιώνα όταν ή 
Δήλος έγινε κέντρο θρησκευτικό 
καί τόπος θείας λατρείας.

Στά άθάνατα έρείπια θά κάνου
με τώρα τό σύντομο άνοιΕιάτικο 
περίπατό μας καί θά προσπαθή
σουμε, όσο γίνεται καλύτερα, νά 
νοιώθουμε τά μηνύματα τού και
ρού τους καί νά γνωρίσουμε τόν 
ύπέραχο πολιτισμό, πού πριν χι
λιάδες χρόνια οίκοδομήθηκε έδώ 
στό κέντρο τού Αιγαίου. Λίγα μέ
τρα άναταλικά άπό τή σημερινή
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άποβάθρα ένας έλεύθερος χώρος 
ήταν ή λεγομένη αγορά τών 
Καμπεταλιαατών, Ρωμαίων έμπο
ρων, πού έγκατεστάθησαν στή Δή
λο τόν 2ον π.Χ. αιώνα. "Αν στρί
ψουμε αριστερά θά μπούμε στό 
μεγάλο δρόμο πού όδηγεϊ στό ιε
ρό. Σέ ένα σημείο θά πρέπει ά- 
ποροιτήτως νά σταθούμε. Στή 
στοά τού Φιλίππου, γιά νά διαβά
σουμε στό επιστύλιο τήν έπιγρα- 
φή «Βασιλεύς Μακεδόνων βασι- 
λέως Δημητριου "Απόλλωνι (άνέ- 
θηκεν)». Τό σπουδαιότερο τμή
μα τού άρχαιολογικοϋ χώρου τής 
Δήλου είναι τό περίφημο ιερό, 
μιά έκταση χωρισμένη άπό τήν ύ- 
πόλοιπη πολιτεία μέ τούς ναούς 
καί οικοδομήματα άφιερωμένα 
στόν "Απόλλωνα, Καθώς περνά
με τά προπύλαια, άμέσως δεξιά 
φιγουράρη μέ όλη του τή χάρη 
καί τή κομψότητα ό λεγόμενος 
οίκος τών Ναξίων πού οί κάτοι
κοι τού νησιού άφιέρωσαν στό 
γυιό τής Λητούς στά τέλη περί
που τού 7ου π.Χ. αιώνα. Λίγο βο
ρειότερα διακρίνονται τά έρείπια 
τριών ναών τού "Απόλλωνα, πού 
ήή-αν καί τά άδυτα τών άδύτων 
στούς χρόνους τής άκμής τής Δή
λου. "Ο πρώτος, περίπτερος μέ 
πρόναο καί όπισθόδρομο, άρχισε 
νά χτίξεται τό 476 π.Χ., γιά νά 
τελειώση πολλά χρόνια άργότερα. 
Τόν δεύτερο έχτισαν οί "Αθηναί
οι μετά.τήν κάθαρση τής Δήλου. 
Βορειότερα βρίσκεται ό τρίτος 
ναός, πού είναι πώρινος καί ά- 
νάγεται στά χρόνια τού Πεισι- 
στράτου. Μέσα στόν παλαιό αύτό 
ναό οί γλύπτες Τεκταϊοα καί Άγ- 
γειλίωνας τοποθέτησαν ένα περί
φημο άγαλμα, πού φιλοτέχνησαν 
γιά τό μεγάλο πολιούχο τής νή
σου, τόν "Απόλλωνα.

Στόν ίδιο χώρο τού ναού βρί
σκεται καί ό λεγόμενος Κέρατών. 
Τούτο τό οικοδόμημα στέγαζε 
πομπάλαιο μυθικό βωμό, πού λέ
γεται, δτι κστεσκεύασε ό "Απόλ
λωνος, όταν, παιδί άκόμα, έπαιξε 
στό σημείο αύτό μέ κέρατα αιγών, 
πού ή ταχύπσδη "Αρτέμιδα σκότω
σε στόν Κύνθο τό μοναδικό βου
ναλάκι τής Δήλου. Γύρω άπό τό 
βωμό, ο! Δηλιάδες χόρευαν τό 
γέρανο, τό χορό πού πρώτος έσυ
ρε ό Θησέας σ' άνάμνηση τής 
περιπλανήσεώς του μέσα στόν ά- 
χανή Λαβύρνθο. Βορεινά τού Κε-

ρστώνος σώξεται τό "Αρτεμίσιό, 
χαριτωμένος άμφιπρόστυλος ναός, 
καί οέ μιά γωνιά τού χώρου τού 
ιερού τό θεσμοφόριο, ναός τής 
Δήμητρας καί τής Κόρης, κτίσμα 
τών άρχών τού 5ου π.Χ. αιώνα. 
Ένα εύρύ οικοδόμημα άνατολικά 
τού θεσμοφορίου άνήκει στό έκ- 
κλησιαστήριο καί άποτελούσε τό 
χώρο, όπου συνεδρίαξε ή συνέ- 
λευσις τού λαού, ή έκκλησία τού 
δήμου.

Κοντά στόν πώρινο ναό τού 
"Απόλλωνα, πέντε κτίρια στή σει
ρά ήσαν οί θησυαροί διαφόρων 
πόλεων. "Εδώ έφυλλάασοντο τά 
άφιερώματα στό θεό καί κάποτε 
κάποτε έχρησιμοποιούντο σάν έ- 
στιστόρια καί καταλύματα τών 
προσκυνητών. Στόν ίδιο χώρο 
τού ιερού μπορούμε άκόμη νά 
διακρίνουμε τή μεγαλόπρεπη στοά 
τού "Αντιγόνου σέ σχήμα Π, μέ 47 
δωρικούς κίονες, τό μνημείο τών 
ταύρων, ιδιόμορφο οικοδόμημα, 
τό πρυτανείο, τό βουλευτή- 
ριο καί άλλα. "Ατελείωτα, όμως, 
αληθινά, είναι τά άΕιοθαύμαστα 
λείψανα τής άλλοτε πολυάνθρω
πης πολιτείας. Στά βορεινά τού 
ιερού, σέ ένα χαμηλό λόφο, ή 
άρχαιολογική σκαπάνη έφερε στό 
φώς ένα σύνολο άπό οικοδομήμα
τα πού είναι σπίτια, ναοί, βωμοί 
καί βάθρα άγαλμάτων. Ξεχωρίζου
με τό ίδρυμα τού κοινού τών Βη- 
ρυτίων Ποσειδωνιαστών, τό Λη- 
τώο καί τό Δωδεκάθεο. Τό πρώ
το ήταν κέντρο θρησκευτικό, λέ
σχη καί κατοικία τών έμπορων, 
έφοπλιστών καί πρακτόρων τής 
Βηρυτού, πού είχσν έγκατασταθή 
στή Δήλο, άφού, όπως προαναφέ- 
ραμε, ή τελευταία άποτελούσε 
σπουδαιώτατο έμπορικό κέντρο 
τού Αιγαίου καί τής άνατολικής 
Μεσογείου. Τό Λητώο, μικρός 
ναός, μέ πρόδομο καί σηκό, εί
χε άφιερωθή άπό τόν 6ον αιώνα 
στή λατρεία τής Λητούς. Μέ τή 
μητέρα τού "Απόλλωνα ωαίνεται 
πώς συνδέονται καί οί περίφημοι 
άρχοϊκοί λέοντες, πού αιώνες τώ
ρα φαντάξουν άγρυπνοι φύλακες 
τού τόπου. Δωρικός ναός είναι 
καί τό Δωδεκάθεο, έργο τού 4ου 
π.Χ. αιώνα.

Στά νότια τού χώρου τού ιε
ρού έκτείνεται ή λεγομένη συνοι
κία τού θεάτρου μέ πολυάριθμα

σπίτια καί καταστήματα τού έμπα 
ρικού λιμένος. "Από τά σπίτια αύ- 
τά πού άνήκουν στά έλληνιστικά 
καί τά ύστερότερα χρόνια, διακρί- 
νσνται τών "Αθηναίων συξύγων 
Διασκουρίδου καί Κλεοπάτρας, 
τού Διονύσου, τής Τριαινης, τών 
Δελφίνων, τών προσωπείων κ.ά.

"Εκεί άνεκαλύφθησαν ώροιώτα- 
τα ψηφιδωτά δάπεδα, άπό τά ό
ποια καί άναλόγως τού θέματος 
πήρε καί τό κάθε ένα τό όνομά 
του. Περίφημα καί γνωστά σ" ό- 
λόκληρο τόν κόσμο είναι τά δελ
φίνια τής Δήλου, ό Σάτυρος καί 
ό μοναδικός Διόνυσος, πού κρα
τώντας θύρσο στό ένα χέρι καί 
κύμβαλο στό άλλο, ιππεύει ένα 
πάνθηρα. Χαρακτηριστικό είναι τό 
γύρισμα τού κεφαλιού τού θηρίου 
καί τό άγαθό, ήρεμο, θεϊκό βλέμ
μα τού Διονύσου. Τό νότιο τμήμα 
τής συνοικίας κατέχει τό θέατρο, 
πού διέθετε σκηνή, όρχήστρα καί 
κοίλο καί πού άρχισε νά κτίξεται 
λίγω πριν άπό τό 300 π.Χ. "Εδώ 
κοντά ύπήρχον ναοί τού "Απόλ
λωνα, τού Διονύσου, τού "Ερμή 
καί τού τραγοπόδαρου Πάνα.

"Αξιόλογα έρείπια εύρίακονται 
καί στό βουνό Κύνθο καί στή 
ΒΑ πλευρά τού νησιού, όπου ά- 
νεκαλύφθη τό στάδιο, μήκους 
182 μ., μέ ξυστό, περιστύλιο καί 
φυσικά βαθμίδες γιά τούς θεατές.

"Αλλά ό χώρος είναι άτυχώς 
μικρός, γιά νά συμπεριλάθη μέσα 
σέ τόσο λίγες γραμμές όλο τόν 
ύπέροχο κόσμο τής νεκρής πολι
τείας. "Όμως άρκεϊ σάν ρεφραϊν 
στό τραγούδι τής Δήλου, πού δέν 
είναι άλλο άπό ύμνος στόν Φοίβο 
"Απόλλωνα, τόν όλοφώτεινο, χα
ρούμενο θεό μιά ύπόσχεσι, πώς 
κάποτε θά βρούμε λίγο χρόνο, 
γιά νά φθάσουμε έδώ, νά στα
θούμε κοντά στά βουβά, κομμα
τιασμένα έρείπια κι" άτενίξοντάς 
τα, νά τραγουδήσουμε μ οξύ μέ τή 
γαλάξια μελωδία τής θάλασσας 
τήν αιώνια προσευχή τού μεγάλου 
Ρενάν «Φώς, φώς, άπολιθωμένο 
φώς».

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Τής "Ενώσεως "Ελλήνων Συγ
γραφέων καί Δημοσιογράφων
Τουρισμού



Ταβείόια αιην όμορφη 'Qjjdda μας

Χαρακτηριστικά τμήματα άπο τόν άπέραντο έρειπιώνα τής Δήλου.’Άνω καί κάτω:



Τα}είόια οζην όμορφη 'Sjjdda μας
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ΣΓΣΣΩΜΟΝ τδ 'Ελληνικόν “Εθνος πανηγυρίζει 
σήμερον τήν ίεράν καί άκτινοβόλον Επέτειον άπδ 

τής ένάρξεως τής ’Εθνικής έποποιίας τοΰ 1821.
Έ  άνατολή έκαστης 25ης Μαρτίου πληροί τήν 

ψυχήν καί τδ νοΰν παντός "Ελληνας αισθημάτων καί 
σκέψεων εύγενών καί μεγάλων, άλλα έν ταΰτψ ένδυνα- 
μώνει τδ “Εθνος δλόκληρον, έν τή άναπολήσει τών ά- 
ξιαθαυμάστων έκείνων γεγονότων, τά δποΐα άποτελοΰν 
έσαεί τδ άρραγές θεμέλιον τής ένδόξου καί προσφιλούς 
Ελληνικής πολιτείας.

Τιμά σήμερον μίαν τών λαμπρότερων σελίδων τής 
ένδοξου ύπερτριισχιλιετοΰς ’Εθνικής 'Ιστορίας καί άνα- 
μιμνήσκεται, μέ δεδικαιολαγημένην υπερηφάνειαν, δ- 
λων τών φάσεων τής έποποιίας έκείνης, ή δποΐα έθεσεν 
άνεξίτηλον τήν σφραγίδα της είς τήν νεωτέραν 'Ελ
ληνικήν 'Ιστορίαν καί προεκάλεσε τδν θαυμασμόν δλων 
τών λαών τής γής, πρδς τήν μικράν, άλλ’ ύπερήφα- 
νον καί ένδοξον Ελλάδα.

'Η  άναπολουμένη μετά βαθυτάτης ευγνωμοσύνης 
καί κατανύξεως τής ψυχής έποποιία τοΰ άθανάτου 1821 
δέν άποτελεΐ μόνον έστίαν άπαρασαλεύτου πίστεως είς 
τδ άκατάλυτον τών Εθνικών δυνάμεων καί τά εύγε- 
νέστερα τής φυλής ’Ιδεώδη, άλλα καί διαυγέστατον 
συγχρόνως κάτοπτρσν τής ίλης 'Ελληνικής 'Ιστορίας. 
Καί τούτο, διότι δ Ελληνισμός, αιώνιος καί άφθαρτος 
άπδ τδν χρόνον, ώς δ μυθικός Φοίνιξ, ύπείκων είς τήν 
έπιταγήν τών προγονικών του ήρώων, άφυπνίζεται 
καί πάλιν καί. άναλάμπει άπδ τήν τέφραν διά να κα- 
ταυγάση τήν άνθρωπότητα μέ τδ έκθαμβωτικδν δραμα 
τής γνήσιας 'Ελληνικής άρετής, ή όποια έξεδηλοΰτο 
πάντοτε ώς ύπερτάτη θυσία, διά τήν έλευθερίαν καί . διά 
τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειαν.

Τήν 25ην Μαρτίου 1821, έντδς τού πυκνού σκό
τους καί τού αιματηρού χάους τής άπεριγράπτου τυ
ραννίας, τών ταπεινώσεων, τών δηώαεων καί δεινών, 
ήχησεν ή σάλπιγξ τής αίωνίας Ελλάδος.

Τδ γεγονός δέ, δτι ή άφύπνιισις τού σκλαβωμένου 
“Εθνους συνέπεσε μέ τόν Εύαγγελισμόν τής θείας έν- 
ανθρωπήσεως, δέν είναι τυχαΐον. Άντιθέτως, είναι μία 
.είσέτι έπιβεβαίωσις, δτι δ Ελληνισμός, ώς πρόδρομος 
τού Χριστιανισμού, θείφ βουλήσει, πάντοτε έπέπρωτο, 
σύχί μόνον νά έπιζήση, άλλά καί νά θαυματουργήση.

Διά τούτο, ή 25η Μαρτίου 1821 άποτελεΐ τήν ώ- 
ραιωτέραν εικόνα έναρμονίσεως τοΰ Χριστιανισμού, συν- 
θέτουσα τήν διπλήν πίστιν, ή όποια ένώνει τούς 'Έλ
ληνας διά μέσου τών αιώνων, ήτοι τήν πίστιν πρδς τδν 
θεόν καί τήν αίωνίαν των Πατρίδα. Ό  δρκος τών όλι- 
γαρίθμων Ελλήνων «ΕΛΈΓΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ» 
δέν είναι παρά ή έπανάληψις τού ίδιου δρκου, τόν δπαΐον 
ώρκίζοντο πάντοτε οί "Ελληνες είς κάθε περίπτωθιν 
προασπίσεως τής Ελευθερίας καί τής άνθρωπίνης άξιο- 
πρεπείας. Τδ 1821 δέν είναι παρά μία είσέτι έπιβε-

βαίωσις τής άστειρεύτου ζωτικότητας τοΰ 'Ελληνικού 
“Εθνους,. Μία είσέτι άστραπή τής άγωνιστικής διαθέ- 
σεως τού Ελληνισμού, μία άκράδαντος πίστις πρδς τήν 
Έλευθερίαν τού άνθρώπου, ώς τήν λαμπροτέραν κατά- 
κτησιν αυτού. 'Η  Χριστιανική Πίστις καί ή Ελληνική 
Φιλοπατρία, είς τήν ώραιωτέραν ιστορικήν των έκφρα- 
σιν, συνθέτουν τδ Μεγαλεΐον τής 25ης Μαοτίου.

Αί σκέψεις τών Πανελλήνων, μετ’ ευγνωμοσύνης 
άπειρου, στρέφονται τήν ήμέραν ταύτην πρδς τάς σε- 
πτάς ήρωϊκάς μορφάς τής έποποιίας έκείνης καί εύλα- 
βώς κλίνουν τδ γόνυ πρδ τών ίερών σκιών των.

Κατά τήν 'Ιεράν ταύτην στιγμήν, χρέος έχομεν 
έπιτακτικόν, όπως, άντί άλλου μνημοσύνου, άποδειςω- 
μεν, δι’ έργων, δτι είμεθα άξιοι τής κληρονομιάς έκεί
νων, οί όποιοι περιεφράνησαν τήν συντριπτικήν λογικήν 
τών άριθμών καί ύπερηφάνως ώδευσαν πρδς τήν ύπερ- 
τάτην θυσίαν. 'Ως τέκνα τής αιωνίου 'Ελλάδος, έπωμι- 
σθημεν βαρεΐαν Ιστορικήν κληρονομιάν, δι’ δ υπερή
φανοι καί άπτόητσι δέον νά βαδίζ,ωμεν τήν δδδν τών 
'Ιστορικών πεπρωμένων μέ όδηγόν τήν είς τόν θεόν 
πίστιν καί τά αιώνια ιδεώδη τού 'Ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού.

’Αξιωματικοί καί κατώτεροι τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων,

Διοικητικοί υπάλληλοι,
Τό λαμπρόν παράδειγμα τών προγόνων μας άς 

άπατελέση πηγήν έμπνεύσεων, διά τήν συμβολήν έκά- 
στου έξ ήμών είς τήν δημιουργικήν πρόοδον τοΰ “Εθνους 
μας. Διαφυλάσσαντες ώς κόρην όφθαλμοΰ τήν ύπέρο- 
χον κληρονομιάν τών προγόνων μας, άς βαδίσωμεν, 
πλαισιούμενοι ύπδ τών 'Ιερών σκιών τών άτελευτήτων 
φαλάγγων τών ’Εθνικών μας ήρώων, τήν λεωφόρον τών 
ώραίων καί μεγάλων πεπρωμένων τής φυλής.

Τήν ’Εθνικήν σκυτάλην τής τιμής καί υπερηφά
νειας παρέλαβον σήμερον αί “Ενοπλοι Δυνάμεις, αί δ- 
ποΐαι όδηγοΰν τόν 'Ελληνικόν Λαόν είς νέους βρίζον
τας προόδου καί εύημερίας, ύπδ τήν σκιάν τής άθανάτου 
ιστορίας του.

Τδ Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τδ δποΐον συμ
πορεύεται ύπερηφάνως είς τήν λεωφόρον τών γενναί
ων καί ύπήρξε πάντοτε δ άγρυπνος ύπερασπιστής καί 
φρουρός τών έλευθεριών τού κοινού, άνταπεκρίθη είς 
τάς προσδοκίας τοΰ “Εθνους διά τής άμετακινήτου θε- 
λήσεώς του νά έντείνη τάς προσπάθειας του πρός τήν 
δόξαν καί τδ μεγαλεΐον τής Πατρίδος, έτοιμον διά πά- 

θυσίαν ύπέρ αύτής.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 
ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΓ 1821 
ΖΗΤΩΣΑΝ ΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΔΓΝΑΜΕΙΣ

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  
ΣΠΪΡΙΔΩΝ ΜΙΧΕΛΗΣ

σαν
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Γράφει 6 έ. ά. Ύ παρχηγός Α. Π. κ. ΣΩ ΊΉ Ρ. ΚΟΥΒΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
TOY Κ.Κ.Ε.

«Π ροσοχή! Π ροσοχή! Σάς μιλάει τό ΕΑΜ  —  ΕΛΑΣ. 
"Ελληνες! "Ελληνες! δλοι έπι ποδός πολέμου! ό ήρωϊ- 
κός ΕΛΑΣ λευτερώνει τήν άγαπημένη μας πατρίδα! 
Ή ρθε ή ώρα νά λευτερώση και τήν ’Αθήνα μας! ’Εμπρός 
δλοι νά λευτερώσουμε τούς φυλακισμένους άδελφούς 
μας! Φ ω τ ι ά  κ α ι  τ σ ε κ ο ύ ρ ι  στούς αμετανόητους 
τ α γ μ α τ α σ φ α λ ί τ ε ς ,  χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς ,  μ π ο υ ρ α -  
ν τ ά δ ε ς και τούς κρυφούς πολιτικούς άρχηγούς τους! 
Κλείστε τ’ αύτιά σας στις προδοτικές διαδόσεις. "Ολοι 
έπι ποδός πολέμου! Ζήτω τό ΕΑ Μ -ΕΛ Α Σ!».

ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ  
ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

42 .  (Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ
Ή  άπόβααις εις τάς Γαλλικάς άκτάς 

τής Νορμανδίας ιών Συμμαχικών Δυνά
μεων, τήν 6ην ’Ιουνίου 1944—δηλαδή ή 
έπιχείρησις «"Οβερλοντ» — αυνδυασθείσα 
μέ πίεσιν έπι τοΟ έν ’Ιταλία Γερμανικού 
μετώπου, είχεν ώς Αποτέλεσμα, δεδομέ
νης τής κατά θάλασσαν καί άέρα υπε
ροχής τών Συμμάχων, τήν κάμψιν τής 
γερμανικής Αμύνης. "Ηδη αί δπό τόν Αρ
χιστράτηγον Άϊνζεχάουερ δυνάμεις προή- 
λαυνον μέ ταχύν ρυθμόν πρός τό έσωτερι- 
κόν τής γερμανοκρατουμένης Γαλλίας. 
Παραλλήλως ή Σοβιετική προέλασις πρός 
Πολωνίαν καί Βαλκάνια συνεχίζετο μέ 
άμείωτον ρυθμόν. Οδτως, ή άρχή τοΟ τέ
λους τής Ναζιστικής Συμμαχίας είχε ση- 
μάνει. Ό ί Σύμμαχοί της, δ εΤς μετά τόν 
άλλον, έπι τή προσάψει τής ήττης, τήν έγ- 
κατέλειπον, πρασχωροΰντες εϊς τοός Δυ
τικούς Συμμάχους. Ώ ς μόνη πιστή σύμ
μαχος Απέμενεν ή ’Ιαπωνία. ’Εντός τών 
πλαισίων τών νέων έξελίξεων ή Γερμανι
κή Διοίκησις Ν.Α. τομέως, τήν 26ην Αύ
γουστου 1944, έξέδωσε διαταγήν πρός τήν 
104 Στρατιάν, καθ’ ήν αί ύπό τόν στρατη
γόν FELMr έν 'Ελλάδι δυνάμεις της, έγ- 
καταλείπουσαι όριστικώς τήν 'Ελλάδα, 
συμπτυχθοΟν πρός Γιουγκοαλαυίαν. Είς έκ- 
τέλεσιν τής διαταγής αύτής, ήρχιζον Από 
29ης Αύγούστου κινήσεις τών έν λόγφ δυ
νάμεων συμπτύξεως πρός βορράν. 'Η συμ
μαχική Αεροπορία έβομβάρδιζε τά έν τφ 
έλληνικφ χώρψ γερμανικά Αεροδρόμια, 
ένφ τό Συμ. ΣτρατηγεΤον Μ. ’Ανατολής 
διέτασσεν δπως τά Αντάρτικα Σώματα 
'Ελλάδος έξαπολύσουν έπιθέσεις Αποσυν- 
θόσεως κατά τών άποχωρούντων Γερμα
νών.

Χαρακτηριστική έπ’ αΰτοΰ είναι ή γε
νική τηλεγραφική διαταγή του Ζέρβα πρός 
δλας τάς μονάδας καί τμήματα τών Ε.Ο. 
Ε.Α.:

«Ό  εχθρός συμπτύσσεται άπό τήν 
Ελλάδα. Ή στιγμή τής άπελευθερώσε- 

ως πλησιάΖει. Κτυπάτε τούς Γερμανούς 
ήμερον καί νύκτα. Έκδικηθητε τά δεινά 
τής Πατρίδος καί δοΕάσατε τά Ελληνικά 
όπλο καί πάλιν. Ζήτω ή Ελλάς! !

Σ.Δ. Γεν. Αρχηγείου 1.9.44 ώρα 9 
Ό  Γενικός Αρχηγός 

Ν. ΖΕΡΒΑΣ»
Πολλαί τακτικαί έπιχειρήσεις τών τμη

μάτων τοΰ Ζέρβα έλαβον χώραν. Άντιθέ- 
τως δ ΕΛΑΣ ήτο Απηαχολημένος εις άλ
λα έργα καί δέν είχε χρόνον (ούτε δια- 
ταγάς ή διάθεσιν) 0tA νά έπιτεθή κατά 
τών δπσχωρούντων Γερμανών. Είχε δηλα
δή Αρχίσει τήν συστηματικήν έςόντωαιν 
καί έκκαθάρισιν τών έθνικοφρόνων δυνά
μεων, είς δλόκληρον τόν Έλλαδικόν χώ
ρον. Ό  κομματικός, έπαναστατικός αύτός 
στρατός τοΰ Κ.Κ.Ε είχε, κατά τόν Δη- 
μητρίου ,δύναμιν 133.000 άνδρών (80.000 
περίπου μονίμους άντάρτας καί 50.000 
έφεδρικούς, 6 δέ έως 8.000 ήσαν ο ί 
έ ν ο π λ ο ι  δ ο λ ο φ ό ν ο ι  τής 
αιμοσταγούς ΟΠΛΑ καί Πολιτοφυλακής. 
Ό  ΕΛΑΣ διέθετεν έπίσης βαρύν δπλιαμόν, 
ήτοι πυροβολικόν, δλμους, πολυβόλα, νάρ- 
κας κ.ά. καί πλήρη μηχανισμόν διαβι
βάσεων (Ασυρμάτους, τηλέφωνα), μεταφο
ρικά μέσα κλπ. Εϊς τάς πόλεις έπλανά- 
το ή τρομοκρατία καί ή προπαγάνδα. Καί 
μέσα είς τό σκοτάδι έπάλαιον αί όλίγαι 
έθνικιστικαί όργανώσεις (ΕΑΕΣ, X, PAN, 
ΠΕΑΝ κλπ.) κυρίως δέ τά Τάγματα ’Α
σφαλείας, ή ’Αστυνομία (Αποκαλουμένη 
«Μπουραντάδες») καί είς τάς έπαρχίας ή 
έναπομείνασα Χωροφυλακή. Τό μίσος τού 
ΚΚΕ κατ’ αύτών είχε φθάσει είς τοιοΰ-

τον σημεΐον, ώστε, διά τών (οργανωμένων 
είς τό ΕΑΜ τεχνικών τοΰ Ε .Ι.Ρ ., έπέτυ- 
χεν δπως τήν 23ην Σ)6ρίου 1944 καί ώ
ραν 20.50' μεταδοθή άπό τόν Ραδιοφωνι
κόν Σταθμόν ’Αθηνών διά 2 ή 3 λεπτά. . . 
μήνυμα τοΰ ΕΑΜ—ΕΛΑΣ! Τό περιεχόμε- 
νον τοΰ μηνύματος καί ή τεχνική του ή
σαν δμοια πρός τά Ανάλογα τών «Χωνιών». 
Έ λ εγε :

«Προσοχή! Προσοχή! Σας μιλάει τό 
ΕΑΜ-ΕΑΑΣ. Έλληνες! "Ελληνες! όλοι 
έοί ποδός πολέμου! ό ήρωϊκός ΕΛΑΣ 
λευτερώνει τήν άγαπημένη μας πατρί
δά! "Ηρθε ή ώρα νά λευτερώση καί τήν 
Αθήνα μας! Εμπρός όλοι νά λευτερώ
σουμε τούς φυλακισμένους άδελφούς 
ιμας! Φ ω τ ι ά  κ α ί  τ σ ε κ ο ύ ρ ι  
στούς άμετανόητους τ α γ μ α τ α 
σ φ α λ ί τ ε ς ,  χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς ,  
μ π ο υ ρ α ν τ ά δ ε ς  καί τούς κρυ
φούς πολιτικούς άρχηγούς τους! Κλεί
στε τ ’ αύτιά σας στις προδοτικές δια
δόσεις. "Ολοι όπί ποδός πολέμου! Ζήτω 
τό ΕΑΜ —ΕΛΑΣ ! ».

(«Στ’ άρμα», τόμος II, σελ. 143)
"Ηδη είς τήν δδόν Σωκράτους καί Βε- 

ρανζέρου (γ ' δροφος) ένθα τό γραφεΐσν 
τοΰ Αειμνήστου τότε ’Αστυνομικού Δ/ντοδ 
’Αθηνών ’Αγγέλου Έβερτ, είχεν Αθορύ- 
βως έγκατοσταθή τό «στρατηγείον» τοΰ έκ 
Μ. ’Ανατολής κλιμακίου τής 'Ελληνικής 
Κυβερνήσεως (Μανουηλίδης — θ. Τσά- 
τσος καί Γιάννης Ταλαγάνης—Ζέβγος). 
Στρατιωτικός Διοικητής ’Αττικής είχεν 
δριαθή Από τό Στρατηγείον Μέσης ’Ανα
τολής (ΣΜΑ) δ στρατηγός Σπηλκυτόπου- 
λος.

Τό Οπό ήμεραμηνίαν 3 Αύγούστου 1944 
σχετικόν σήμα έκ Κάιρου ώριζε:

«ΔιορίΖεσθε στρατιωτικός Δισιηκητής 
Αττικής. Ό  διορισμός σας ένεκρίθη

328



άπό τό Άρχηγείον τών Στρατιωτικών 
Δυνάμεων.

Σώμα 'ΑΕιωματικών, ή Χωροφυλακή, 
πλήν Ειδικής Ασφαλείας, καί ή Αστυ
νομία Πόλεων τίθενται όπό τάς διατα- 
γάς σας.

Προπαρασκευάσατε μέτρα τάΕεως διά 
την άπελευθέρωσιν καί παράδοοιν τής 
έΕουσίας εις νόμιμον Κυβέρνησιν.

Π ά ρ ι ς»
Ύπό τδ ψευδώνυμον «Πάρις» έκρύπτετο 

δ τότε πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου (ώ- 
ραισπάθεια ή ναρκισσισμός;).

Ψυχή δλων τών κινήσεων (έπα- 
φών, μέτρων κ.λ.π .) ήτο δ «Κορυδαλ
λός» (ψευδώνυμον τοϋ ’Αγγέλου ”Ε6ερτ), 
εις τδ προαναφερθέν γραφεΐον τοδ δποίου 
έγκατεστάθη τήν 8ην ’Οκτωβρίου 1944 δ 
στρατηγός Σπηλιωτόπουλος. Έ ν συνεχείς 
εις παρακείμενον δωμάτιον έγκατεστάθη- 
σαν οΐ μετεχόντες τοϋ κλιμακίου, τούς ό
ποιους δ Ιδιος δ "Εβερτ είχε παραλάβει εις 
τήν μονήν Κλειστών έκ τής ΙΙας Μεραρ
χίας τοΰ ΕΛΑΣ καί διά τοϋ αότοκινήτου 
του ώδήγησεν άσφαλώς είς ’Αθήνας. Συγ
χρόνως τά ήρωϊκά τμήματα τοΰ Μπουραν- 
τ ϊ ,  μέ τήν βοήθειαν έθνικοφράνων, παρε- 
λάμβανον μικράν ποσότητα δπλων, προορι- 
ζομένων διά τήν κυριολεκτικώς άοπλον 
’Αστυνομίαν Π όλεω ν... (250 δπλα, κυ
ρίως Στέν).

"Οσον δμως έπλησίαζεν ή ήμέρα τής ά- 
πελευθερώσεως, δ πληθυσμός τών ’Αθη
νών κατείχετο δπδ άγωνίας. Ή  πέμπτη 
φάλχγξ διέδιδεν δτι οί άποχωροΰντες Γερ
μανοί θά άνετίνασσον δλόκληρον τήν πό- 
λιν. ’Ά λλαι φήμαι ώμίλουν περί άνατι- 
νάξεως τοϋ Μαραθώνος κ.ο.κ.

Ό  "Εβερτ διέτασσε: «διαψεύσατε μέ κά
θε μέσον αϋτάς τάς ψευδείς φήμας. Δώστε 
θάρρος στδν λαόν μας».

Συγχρόνως άπίδ τήν λίαν καταπεπονη- 
μένην δύναμή (έπιφυλακαί, φρουρήσεις 
κλπ.) τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έλαμβά- 
νοντο είδικά μέτρα, Ενφ οί άλήται τοϋ 
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ καί τής ΟΠΛΑ άπεθρααύνον- 
το. Ώ ς έκ τούτου, έπληθόνοντο at διανο- 
μαΐ προκηρύξεων, at άναγραφαί είς κεν
τρικά σημεία συνθημάτων είς τούς τοίχους 
καί ή δράαις τών «φρουραρχείων ΕΛΑΣ» 
(συλλήψεις, άνακρίσεις, ξυλοδαρμοί).
Τέλος ή ΟΠΛΑ, δραστηριοποιουμένη δττ 
περισότεοον, έσπερνε καθημερινώς τόν θά
νατον είς τούς κατασκότεινους δρόμους 
τής πρωτευούσης, άλλά σιγά - σιγά καί 
6πό τδ φώς τής ήμέρας. . . ’Ακόμη και 
πολλάς έπιθέσεις ένοπλων αλητών έναν- 
τίον οίκιών έθνικοφρόνων έπεχείρησε. 
Τρόμος καί άβεβαιότης έκυριάρχουν.

Τήν γενικήν σύγχοσιν έπέτεινον οί Ε
λιγμοί καί αί ύποχωρήσεις τής «Κυβερνή- 
σεως ’Εθνικής Ένότητος». Μέ δηλώσεις 
τοϋ Πρωθυπουργού της Γ. Παπανδρέου, έ- 
κάλυπτε τδ δολοφονικόν δργιον κατά τών 
άνδρών τών Ταγμάτων ’Ασφαλείας καί 
τών άστυναιιικών δυνάμεων. Δηλώσεων 8ι’ 
ών, άνεπιτρέπτως, παρελληλίζετο ή πε
ρίοδος τής 4ης Αύγοόστου πρδς τήν ναζι- 
στικήν καί φασιστικήν κατοχήν! Ή  σχε
τική περικοπή (αί Εκφράσεις τής όποιας 
έπανελήφθησαν είς τήν μετά πολλά έτη 
έποχήν τοΰ «άνενδότου» άγώνος κατά πο
λιτικών του άντιπάλων), διεκήρυττεν: 

«Καί κατά τάς δύο περιόδους δ ο υ 
λ ε ί α ς  τοϋ "Εθνους, (4ης Αύγού- 
στου καί κατοχής), τής έ σ ω τ ε ρ ι- 
κ ή ς καί έΕωτερικής, είς τά Σώματα

Ασφαλείας παρουσιάσθπσαν συμπτώμα
τα ηθικής κρίσεως. . . Ή έκκαθάρισις 
καί άνασύνταΕις θά είναι αύστηροτά- 
τη. .

Διά δέ τούς άνδρας τών Ταγμάτων ’Α
σφαλείας, διεκήρυσεν δτι θά άντιμετωπι- 
σθοδν ώς έ χ  θ ρ ο ί , . .

Αύτά τά Τάγματα ’Ασφαλείας άτινα εΐ- 
χον καταατή άνασχετικδς φραγμός είς τήν 
έξάπλωσιν τής κυριαρχίας τοϋ Κ.Κ.Ε. 
Καί ή μοίρα τών όποιων υπήρξε τραγική. 
"Οπου δέν έσφάγησαν, παρεδόθησαν εις τόν 
ΕΛΑΣ μεσολαβήσει τών παλαιοπολιτι- 
κών!! (περίπτωσις Τριπόλεως κ .ά .). 
Έ πΙ τέλους δμως άνέτειλεν ή περιπόθη
τος ήμέρα τής άπελευθερώσεως. ΤΗτο ή 
9.45' ώρα τής 12ης ’Οκτωβρίου 1944, 8- 
ταν ή μισητή σημαία μέ τόν άγκυλωτόν 
σταυρόν ύπεστάλη είς τήν Άκρόπολιν 
άπδ ένα γερμανδν ύπαξιωματικόν, ένφ δ 
στρατηγός Φέλντ κατέθετε στέφανον είς 
τδ Μνημείον τοϋ ’Αγνώστου Στρατιώτου, 
συνοδευόμενος ύπδ τοϋ κατοχικού δημάρ
χου Γεωργάτου.

Μετ’ δλίγον καί δ τελευταίος στρατιώ
της τοϋ Ράϊχ άνεχώρει. Ό  λαός μας Εώρ- 
ταζε τήν χαρμόσυνου στιγμήν. Χιλιάδες 
Ελληνικών σημαιών άνηρτώντο, ακόμη καί 
τήν στιγμήν πού τά τελευταία μηχανοκί
νητα τών γερμανών διήρχοντο έκ τών δ- 
δών τής πρωτευούσης. "Ομως τήν άδολον 
χαράν τών άπλών άνθρώπων ένόθευσεν ή 
έμφάνισις χιλιάδων σημαιών, μέ τδ χρώ
μα τοϋ αίματος καί τό σφυροδρέπανον. 
Συστηματικώς κατελήφθησαν κεντρικά 
κτίρια καί έτοποθετήθησαν έπιγραφαί δρ- 
γανώσεων: ΕΑΜ, ΚΚΕ, ΕΛΑΣ. 'Ακόμη 
καί αί ΚΟΒ έγκατεστάθησαν είς ίδικά 
των γραφεία. Συγχρόνως συγκεκροαημέ- 
vat διαδηλώσεις κατήρχοντο έκ τών συνοι
κιών μέ λάβαρα,, πλακάτ καί χωνιά. Τό 
κυριαρχούν σύνθημα ήτο « θ ά ν α τ ο ς  
στούς προδότες». Ή  έκνευριστικώς έπα- 
ναλαμβανομένη κραυγή, «θάνατος» — «θά
νατος» Επεσκίαζε τήν χαράν, τά τραγού
δια, τόν ήλιο, πού έλουζε τήν ’Αθήνα, τδν 
γαλάζιου ούρανόν. . .  ’Ακόμη καί οί έπαι- 
τοδντες «άνοιχτομάτηδες», τυφλοί δργα- 
νοπαίκται τών κεντρικών δρόμων, ώργα- 
νωμένοι είς τδ ΕΑΜ, τραγουδούσαν «τδ- 
χουμε βάλει βαθειά μέσ’ τήν καρδιά μας, 
—Λαοκρατία κλπ.». "Αγνωστοι άνθρωποι, 
μαυραγορίτες, σαλταδόροι, πλανόδιοι δπω- 
ροπώλαι, μικροπωληταί, ένας δλόκληρος 
απίθανος κόσμος, ένεφανίσθη μέ χακί στο
λές, δίκωχα, μπότες διακριτικά άστέρια 
βαθμών κ α ί . . .  μαστίγια! Είς τδ δίκωχον 
άντί έθνοαήμου έφερον ένα ήμικυκλικόν 
σήμα μέ τήν λέξιν ΕΛΑΣ. Φανατικαί μαι
νάδες έκυκλοφόρουν μέ κόκκινα μανδήλια 
είς τδν λαιμόν καί μεγάλες κονκάρδες 
τοϋ ΚΚΕ ή τής ΕΠΟΝ. Συνεργεία «μπο
γιατζήδων» έγραφαν είς τούς τοίχους τών 
κτιρίων καί είς τά καταστρώματα τών δ- 
δών μέ κόκκινο σάν αίμα χρώμα, συνθή
ματα είς τά δποία έκυριάρχουν αί λέξεις: 
«θάνατος» καί «προδόται».

Ό  Νίκος Άντωνακέας είς τδ βιβλίον 
του «Φώς είς τδ σκοτάδι τής Κατοχής», 
(σελ. 487, 388, 389), γράφει παραστα- 
τικώτατα:

«Συγκινητικοί εκδηλώσεις άφαντά- 
οττου Ενθουσιασμού καί χαράς έλαθον 
χώραν πρό τοϋ Μνημείου τοΰ Αγνώ
στου Στρατιώτου, είς τήν Πλατείαν Συν
τάγματος. Τήν χαράν όμως τούτην τοϋ 
Ελληνικού Λσοϋ <οεϋ!! έπέπρωτο, άπό 

τής Επομένης, νά τήν διαδεχθή καί πά

λιν τό πένθος, ή κατήφεια καί ή μεγάλη 
συμφορά I I Τά χωνιά τών Βολγαροδού- 
λων Έαμοελασιτών ήρχιοαν νά άναγ- 
γέλουν τήν νέαν ύποδούλωσιν τής Χώ
ρας. Φόβος, τρόμος καί άγωνία συνείχε 
τούς “Ελληνας, έπί τη εμφανίσει είς τήν 
πόλιν_ τών πρώτων γενειοφόρων άλη- 
τών, σαλτσδόρων καί κακούργων τής 
Έαμοκομμουνισπικής συμμορίας I Πρώ
ην συνεργάται τών Γερμανών! Κατά
σκοποι είς βάρος τής Ελλάδος καί τών 
Συμμάχων! Καταδόται Ελλήνων πα
τριωτών! Κακούργοι καί απόφοιτοι τών 
φυλακών! Μαυραγορϊται και προδόται 
τής Ελλάδος! «Τοοϋλαι» άγαπητικαί 
τών Γερμανών καί τών Ιταλών καί ό
λος εκείνος ό ύπόκοσμος, ένεφανίαθη- 
σαν είς τάς Αθήνας περιβεβλημένοι 
τήν έλασίτικην βρωμερόν περιβολήν, μέ 
,τήν πινακίδα ΕΛΑΣ έπί τοϋ πηληκίου 
των! Σκηναί άπεριγράπτου φρίκης, Εγ
κλημάτων καί ά κ ο λ α σ ι ώ ν  έ- 
λαβον χώραν. Συλλήψεις πατριωτών, 
κσταδιώΕεις, έΕευτελιομοί τών Κρατι
κών οργάνων, δολοφονίαι καί παντός 
είδους Εγκλήματα καί προκλήσεις, έτέ- 
θησαν είς έκτέλεσιν, τη άνοχή καί τή 
έγκρίσει τής Κυβερνητικής Επιτροπής 
άρχικώς, ώς καί ολοκλήρου τοϋ κυβερ
νητικού θιάσου τοϋ Λιβάνου, ολίγον βρα- 
δύτερον!».

Τήν εικόνα αύτήν, άπάλυνβν δλίγον ή 
άφιξις στρατιωτικού βρεττανικοδ τμήμα
τος είς ’Αθήνας, δυνάμεως όλίγων Εκα
τοντάδων άξιωματικών καί στρατιωτών, 
οϊτινες έγένοντο ένθουσιωδώς δεκτοί υπό 
τοϋ καταπτοημένου Άθηνάίκοϋ λαοϋ. ΤΗ- 
σαν δμως οδτοι σταγών έν τφ έρυθρφ 
ώ κεανφ ...

"Ηδη αί φυλακαί ήρχισαν νά πληροδν- 
ται άπδ «δοσιλόγους». Αί Άθήναι ϊσταν- 
το έπί «ξυροϋ ακμής».

Αί έθνικαί ένοπλοι δυνάμεις ήσαν έλάχι- 
σται: Ή  ’Αστυνομία Πόλεων πλημμελέ- 
στατα έξωπλισμένη, μικρός άριθμός χω 
ροφυλάκων, δλίγοι άλλά ψυχωμένοι Χίτες 
καί ’Εδεαίτες. Τά ύπολογίσιμα Τάγματα 
'Ασφαλείας, τελοδντα ύπδ τάς κατηγορίας 
τών Κυβερνητικών Εκπροσώπων, διέρρεον, 
οί δέ παραμένοντες ένεκλείοντο είς τδ 
στρατόπεδον Γουδί. Τά πάντα, μέχρις 4- 
φίξεως τής Ιίυβερνήσεως καί τών στρα
τιωτικών Ελληνικών τμημάτων ώς καί τών 
Βρεττανικών τοιούτων, εΐχον έπαφεθή είς 
τήν τήρησιν τής συμφωνίας τής Γκαζέρ- 
τας. ΟΟτω σχετικαί διαταγαί τοϋ Σκόμπυ 
άπηγόρευον τήν είσοδον άνταρτών τοδ 
ΕΛΑΣ είς ’Αθήνας, έστω καί διά παρέλα- 
σιν. . .  "Ομως Οπήρχεν δ Εφεδρικός ΕΛΑΣ 
δστις έκαμε τήν έμφάνισίν του μέ τοπι- 
κάς παρελάσεις καί Επιθεωρήσεις τοΰ Σα
ράφη, είς Καλλιθέαν, Γκύζη καί άλλα- 
χοϋ. 'Γπήρχε καί ή άόρατος ΟΠΛΑ, ήτις 
συνέχιζε τδ θεάρεστου έργου της! Καθη
μερινώς άνευρίσκοντο πτώματα «προδο
τών». Ή  έννοια τοϋ προδότου είχε λά
βει τοιαύτας διαστάσεις, ώστε προδότης 
ήδύνατο νά χαρακτηρισθή δ συγγενής τα
γματασφαλίτου, δ θαυμαστής τών άγγλοα- 
μερικανών καί τέλος άκόμη καί πας μή 
κομμουνιστής... Ά ς  μή λησμονώμεν τήν 
ρήσιν τοδ Σιάντου: «πδς μή Εαμίτης — 
γκεσταπίτης». . .

Είς τάς 13 ’Οκτωβρίου, τριάκοντα "Αγ
γλοι άλεξιπτωτισταί έπεσαν πλησίον τών 
Βιλλίων, τήν δέ 14ην ’Οκτωβρίου, άπεβι- 
βάσθη είς Πάτρας δύναμις 600 άνδρών. '0  
Σκόμπυ φθάνει είς ’Αθήνας τήν 15ην Ό -
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κτωδρίου. Τήν ιδίαν ήμέραν οι έθνικόφρο- 
νες ώργάνωσαν είς τόν Μηχροπολιτικόν 
Ναόν μνημόσυνον χών σφαγιαάθένχων είς 
Ά ν. Μακεδονίαν καί Θράκην καί έν συνε- 
χ«£ςρ μεγάλην συγκέντρωσιν. Ό  όγκος 
χίδν συγκενχρωθένχων δπήρξεν Απρόβλε- 
πχος. Τό ΚΚΕ θορυβηθέν έξαπέλικχν Αμέ- 
οως χ ά ς  έ ν  έ π ι φ υ λ α κ ή  δ- 
μάδας κρούσεως, πρός διάλυαιν χής μεγά
λης έθνικόφρονος συγκενχρώσεως. Αί δμά- 
δες αδχαι συνεπικουρούιμεναι καί δπό έκα- 
χονχάδων άλλων έαμοκομμουνιαχών, έπέ- 
χοχον διά τής δημιουργίας έπειαοδίων, 
διά προκλήσεων καί χειροδικιίδν, άκόμη 
δέ καί δ ι' άσεμνων καί οίίσχρών έκφράσε- 
ων ώς καί χειρονομιών πρός χάς μετεχού- 
σας τής σογκενχρώοεως γυναίκας, νά· δια- 
λΰοουν χήν συγκένχρωσιν. Μεθυσθένχες δ- 
μως έπεχείρηααν νά έπιχεθούν καί Ασφα
λώς νά λυντσάρουν χούς είς χά ξενοδοχεία 
«Ερμής», «Παλλάδιον» καί «Μάζεσχικ» 
παραμένσνχας ένόπλους χών έθνικών όρ- 
γανώσεων. Ούχιοι, πρό χοδ κινδύνου, Αμυνό
μενοι έπυροβόλησαν καί δπήρξαν νεκροί 
καί χραυμαχίαι. Ή  έπίθεσις καχά χών ξε
νοδοχείων ήχο προφανώς προσχεδιασμένη, 
Τνα διά χοΟ τρόπου αύχοΰ τό ΚΚΕ έπιχύνη 
δυναμικήν έκκαθάρισιν χών φωλεών αύ- 
χών Αντιστάσεως. Ούδόλως ένδιεφέρεχο 
διά χά χυχόν θύμαχα. Έ κ  χών πραγμάτων 
ήδη διεφαίνεχο πλέον όχι Αποφασιστικόν 
ρόλον βά έπαιζεν δ ΕΛΑΣ ’Αθηνών. Περί 
αύχοθ έχομεν ήδη δμιλήσει, είς χό κε- 
φάλαιον περί χής ΟΠΛΑ. Έπαναλαμβάνο- 
μεν δχι ίδρύθη πρό τού ΕΛΑΣ βουνού, δη
λαδή χόν ’Απρίλιον 1942, καί δχι βασικόν 
ρόλον διά χήν Τδρυσίν χου έπαιξαν οί Πο
λύδωρος Δανιηλίδης, Αρμόδιος Ανχιπρόσω- 
πος χής Κενχρικής ’Επιτροπής χοϋ ΚΚΕ 
διά χά σχραχιωχικά, δ γραμμαχεϋς χής 
Κ.Ε. τού ΕΑΜ Θανάσης Χατζής, κυρίως 
δέ δ Σπδρος Κωτσάκης (Νέστορας), δστις 
έτοποθετήθη ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν  κκπετά- 
νιος τού ΕΛΑΣ ’Αθηνών, δηλαδή τού Α’ 
Σώματος Στρατού, ώς μετωνομάσθη. Πρόε
δρος τής Κ.Ε. χοΰ ΕΛΑΣ καί στρατιωτι
κός διετέλεσεν δ Απότακτος στρατηγός 
Νεόκοαμος Γρηγοριάδης, έν συνεχεία δέ 
δταν οδχος άνέλαβεν ώς πρόεδρος τού ’Ε
θνικού Συμβουλίου (Κορυσχάδων) τόν ’Α
πρίλιον 1944, στρατιωτικός παραμένει 
πάντοτε δ Νέστορας καί έπιτελάρχης δ 
συνταγματάρχης I. Πυριόχος. Τήν 18ην 
’Οκτωβρίου Αφίχθη ή Οπό τόν Παπανδρέ- 
ου Κυβέρνησις. Περί τής άφίξεώς της γρά
φει χαρακτηριατικώς δ θεμ. Τσάτσος: 

«Τήν έσπερον τής 17nc Οκτωβρίου 
έπληροφορήθηιμεν ότι έφθασεν ό Πρω
θυπουργός κοί εύρίακεται έΕω τού Πει
ραιώς έπιβοίνων τοϋ «Άβέρωφ». Κα- 
τήλθομεν είς τόν Πειραιά, ό κ. Φ. Μα- 
νουηλίδης, ό στρατηγός Σπηλιωτόπου- 
λος καί έγώ, καί μετά πολλάς περιπέ
τειας είς τό σκότος κοί έπί τής -κατε
στραμμένης προκυμαίας, έφθάσομεν έπι- 
βαίνοντες πλοιαρίου τοϋ Ε.Λ.Α.Ν. είς 
τόν «Άβέρωφ. . .» Έν πόση περιπτώσει 
άνήλθομεν έπί τοΰ «Άβέρωφ» καί έπλη- 
ροφορήθημεν ότι ό Πρωθυπουργός έκοι- 
μάτο. Τόν έΕυπνήσαμον καί διαδοχικώς 
τοϋ έΕεθέσαμεν τήν κατάστασιν, όπως 
έκοστος έΕ ήμών άντελομβάνετο. Ό  
πρωθυαπργός μάς άνέγνωσε τόν λόγον, 
τόν όποιον έπρόκειτο νά έκφωνήση τήν 
έπαμένην. Τοϋ είπον ότι θά έδιδε μά
χην. Τό ΕΑΜ θά έδιδε κ ο μ μ ο υ ν ι 
σ τ ι κ ό ν  χαρακτήρα είς τήν ύποδο- 
χήν του. ΟΙ έθνικιστοί, παρά τό σύνθη

μα αποχής άπό τήν υποδοχήν τό όποι
ον έδωσαν οί ιθύνοντες τάς έθνικάς 
οργανώσεις κοί δή οί τοϋ ΕΔΕΣ, θά 
προσεπάθουν νά άκουσθή ή κραυγή «Με
γάλη Ελλάς». Άλλ' ή όργάνωσίς των 
ήτο άνεπαρκής. Άπό τόν λόγον του θά 
έχειρακροτοϋντο δσα μέρη ο υ ν έ π ι- 
π τ ο ν μέ τάς διακηρύΕεις τοϋ ΕΑΜ... 
Τήν έπαμένην κατήλθομεν όλοι είς τόν 
όρμον τοϋ Ήρακλέους, έν τψ μέσω μιάς 
έ ο μ ι κ ή ς πορατάΕεως. Μετ' ολί
γον άπεβιβάσθη ό Πρωθυπουργός καί ό 
στρατηγός Σκάμπυ. Μεγάλη ουγκίνησις, 
ένθουσιααμός κοί άρκετή άταΕία. Έν 
πάσει περιπττώσει, διά μέσου τής έαμι- 
κής πορατάΕεως άνήλθομεν είς τάς Α 
θήνας, έπευιρηιμούμενοι κ ο μ μ ο υ- 
ν ι σ τ ί. . .».

’Εν συνεχείς δ Πρωθυπουργός μεχέδη 
είς Άκρόπολιν, δπου έν μέσψ παραχάξεως 
τού ΕΛΑΣ ’Αθηνών φερούσης γερμανικά 
κράνη καί παρουαιαζούαης δπλα μέ νέον 
τρόπον δπό τόν λοχαγόν τού λόχου ΕΛΑΣ 
Πάρνηθος ’Αποστόλου Κοκμάδη, άνύψωσεν 
έπί τοΰ κοντού τήν 'Ελληνικήν σημαίαν. 
Κατόπιν μεχέδη είς τήν Μηχρόπολιν καί 
τέλος είς τήν πλατείαν Συντάγματος, δπου 
άπό τού έξώσχου τού Υπουργείου Συγκοι
νωνιών, έξεφώνησε χόν Αναμενόμενον λό
γον χου. · 'Η πλατεία ήχο κατάμεστος. 
Διεκρίνοντο εύκόλως αί βάσει σχεδίου το- 
ποθετημέναι δμάδες τού ΚΚΕ, αϊτινες άμα 
τή ένάρξει τού λόγου καί δπό τήν δ)νσιν 
καθοδηγητών, οΐτινες έχειρονόμουν κατά 
τόν Ιδιον τρόπον μέ τούς μαέστρους όρ- 
χήστρας, άνεφώνουν χά έκ χών πρσχέρων 
καθορισθέντα συνθήματα. r Hxo ή καθοδη- 
γουμένη πίεαις, δι’ δ πρός «έξευμενισμόν» 
χοΰ έρυθρού δχλου, τά πρωθυπουργικά χε ί
λη ανέκραξαν τό γνωστόν δείγμα τού πο- 
λιτικαντισμού: «πιστεόομεν καί είς τήν 
λαοκρατίαν»! Έ π ί πλέον δπεσχέθη άνα- 
σύνταξιν τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, προσ- 
θέοας δτι «θά Αποδοθούν αί δίκαιαι χιμαί 
είς τοδς γενναίους Αγωνισχάς τών Αντάρ
τικών μας δυνάμεων καί τά στελέχη των 
θά εδρουν τήν πρέπουσαν θέσιν είς τόν ά- 
νασυνταασόμενον στρατόν»! Είπε καί πολ
λά άλλα έν τή Αμετροεπείς του: Κατε-
φέρθη κατά τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
ένφ οί έρυθροί Αλήται έγαυριοΰσαν καί 
έπανέλαβεν έκ νέου τήν ρουκέταν τής 
«έσωτερικής κατοχής— 4ης Αύγούστου»...

Τήν ιδίαν ήμέραν εισέρχεται είς ’Αθή
νας, προερχομένη Από τά Ά γραφα, δλό- 
κληρος ή Κ.Ε. τού ΕΑΜ μέ έπικεφαλής 
τόν Σιάντον.

'0  Φοίβος Ν. Γρηγοριάδης είς τό 6ι- 
βλίον του «Δεύτερο Αντάρτικο», τόμος Α ', 
σελ. 36, γράφει:

«"Οταν κατέβηκε ή Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ 
στήν Πρωτεύουσα, μέ μιά άηόφασί της, 
τό ιδιαίτερο έργατπικό τμήμα του (τό 
Εργατικό ΕΑΜ ή ΕΕΑΜ) μετονομάζε
ται σέ ΓΣΕΕ, χ ω ρ ί ς  κ α μ μ ί α  
ά π ό  π ο υ θ ε ν ά  ά ν τ ί δ ρ α -  
σ η»! Οϋτως ό συνδικαλιστικός τομεύς 
πορεδίδετο είς τό ΚΚΕ, τό όποϊον πρα- 
Εικσπηματικώς έγκαθίστα τήν ήγεσίαν 
τοϋ ΕΕΑΜ ώς ήγεσίαν τής ΓΣΕΕ!

Έ ν συνεχείς δ Γρηγοριάδης γράφει (είς 
τήν αύτήν σελίδα 37) :

«Ό  πρωθυπουργός είναι κατηγορημα
τικός στις διακηρύΕεις του: —Οί δο- 
σίλογοι θά λογοδοτήσουν. — Καί άπό 
τις πρώτες ήμέρες τής μεταπελευθερω- 
τικής διακυβερνήσεως πρωταρχική οει-

Ά νω : Ό  άντιεαμικός στρατηγός Βεν- 
τήρης. Έπανέφερε τόν διαλελυμένον 
άπό τούς κομμουνιστές καί συνοδοιπό
ρους Ελληνικόν στρατόν τής Μ. Α να 
τολής είς τήν όδόν τοϋ καθήκοντος. Ώ ς  
έκ τούτου τό κατ' αύτοϋ μίσος τών κομ
μουνιστών ύπήρΕε μεγάλο. Κάτω: Ό  
ήρωίκός Τσοκαλώτος είς τό κέντρον έν 
μέσω άνωτάτων άΕιωματικών. (Ή  φω
τογραφία έχει ληφθή άργότερα, κατά 

τόν συμμοριτοπόλεμον).
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"Ανω: Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 1944. Ακόμη δέν εϊχον όποσυρθή εντελώς τά Γερμανικά στρατεύματα καί 
ή Φρόσω Κοκόλα μέ τό τραγούδι της, λεβέντικο δημοτικό, μετέχει των πανηγυριικών έκδηλώσεων τού Αθη
ναϊκού λαού. Τήν συνοδεύουν έλληνικές σημαίες καί Ευπάλυτα άγνό Ελληνόπουλα. Αληθινό λαϊκό Εε- 
φάντωμα, χωρίς τις κραυγές «θάνατος», τις προδοτικές σημαίες τού ΕΑΜ/ΚΚΕ, τά χωνιά, τις μαννόδες 
καί τις σφιγμένες γροθιές. . . Κάτω αριστερά: Τά «παιδιά τού λαού», τά παιδιά τής ΟΠΛΑ έκπαιδεύσν- 
ται εις τήν σκοποβολήν. Σέ λίγο θά Εεχυθοϋν στους δρόμους τών Αθηνών, τυφλά όργανα τού προδοτικού 
Κ.Κ.Ε· Κάτω δεΕιά: Καθοδηγημένη διαδήλωσις τού Κ.Κ.Ε. κατά τήν άπελευθέρωσιν. Σφιγμένες γρο
θιές, μίσος καί κραυγές «θάνατος — θάνατος» καί «λαοκρατία». Είναι χαρακτηριστική ή έκφρασις τής εις 

τό μέσον τής φωτογραφίας φωνασκούσης «λαϊκής άγωνιστρίας. . .».
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Επάνω: Τό έφιαλτικό χω
νί, τών ήμερων τής Έαμο- 
κρατίας, πού ήκούετο συ
νεχώς εις τάς 'Αθήνας. 
Εις τήν φωτογραφίαν Έα- 
μίική συγκέντρωσις έ£ω άπό 

τά Πανεπιστήμιο.

Αριστερά: Ό  έφεδρικός
ΕΛΑΣ Αθηνών παρελαύ
νει μετά τήν άπελευθέρω- 

σιν.

'Απέναντι έπάνω: "Αγγε
λος "Εβερτ 'Αρχηγός τής 
Αστυνομίας Πόλεων. 'Υπό 

τό ψευδώνυμο «Κορυδαλ
λός» ήτο κατά τήν κατο
χήν ή ψυχή τής όντιστά- 
σεως. Εις τό γραφεϊον του 
είχε έγκατασταθή όθορύ- 
βως τό «στρατηγείο» τού 
έκ Μ. 'Ανατολής κλιμακίου 
τής 'Ελληνικής Κυβερνή- 
σεως. Κάτω: Ο Στρατη
γός Σ. Λιώσης. 'Αρχηγός 
Επιτελείου Μ. 'Ανατολής.



ρά έχει ή περί δοσιλόγων συντακτική 
πράΕις». . .

*0 Οπό χατάρτιοιν νόμος προέβλεπε 
δραχοινχείους ποινάς, Απαγόρευαιν χορηγή- 
οεως Αμνηστείας καί ειδικήν σύνθεσιν τών 
δικαστηρίων. Δηλαδή συμμετοχήν αξιωμα
τικών πού ήγωνίσθησαν είς τόν ΕΛΑΣ καί 
τόν ΕΔΕΣ. Καί ot Αφηνιασμένοι Αλήτες 
μέ τά ζωώδη ένστικτα, έτραγουδοΟσαν; 

«Ράλληδες τογματαλήτες 
τά κεφάλια σας θά π έ σ ο υ ν  
άπ' τ' άντάρτικο σ π α θ ί».

’Ακόμη τό ΚΚΕ μέ τήν γνωστήν άνέν- 
τιμον τακτικήν του έξηγρίωνε τά Αβουλα 
πλήθη. "Ετσι ένα πρωϊνόν, μία τεραστία 
διαδήλωσις ώδευε διά τής δδού Σταδίου 
πρός τό Πολιτικόν Γραφεϊον. Έ πΙ κεφα
λής, έπάνω είς άποαπααθείσας ξυλίνας θύ- 
ρας, μετεφέροντο τρία π τ ώ μ α τ α  
νέων ανθρώπων, κατακρεουργημένα. Συ- 
νωδεύοντο Από μαυροφόρες γυναίκες μέ 
ξέπλεκα μαλλιά, θρήνους καί κατάρες. 
Τό ΑκολουθοΟν πλήθος, μέ τή γροθιά 
σφιγμένη ΑπειλοΟσε: «θάνατος στους προ
δότες», «θάνατος ατούς δολοφόνους», 
«’Εκδίκηση». Οί ινστρούχτορες, διασκορ
πισμένοι στά πεζοδρόμια, έπεξηγοϋσαν δ- 
τι ot έκτελεσθέντες εΐχον φονευθή Από 
τούς προδότες τών Ταγμάτων Ασφαλείας 
καί ήσαν «παιδιά τοΟ λαοΟ» και έαμίτες.

Είς τό Πολιτικόν Γραφεϊον μετά δυσκο
λίας δ Οπουργός I. ΖεΟγος έπεισε τό πλή
θος νά διαλυθή καί νά μεταφερθοΟν τά 
πτώματα είς τό Νεκροτομείου. Τ! δμως 
είχε συμδή; Ot τρεις ταλαίπωροι νεκροί, 
ώς Απεκαλύφθη Αμέσως, όχι μόνον έαμι- 
κοί δέν ήσαν, Αλλά τούναντίον έπράκειτο 
περί « τ σ ο λ ι ά δ ω ν » ,  οϊτινες έκρε- 
ουργήθησαν 6πό τοΟ ΕΛΑΣ ’Αθήνας καί 
έρρίφθησαν έν αυνεχείφ είς βόθρον, δστις 
πλημμυρίσας έξέβρασε τά πτώματά των. 
Έ π ’ αύτοΟ δ Φοίβος Γρηγοριάδης είς τό 
ώς Ανω βιβλίον του, γράφει Απαθώς (σελ. 
40) :

«Ένα άδιάλλακτο μικρό στέλεχος 
πού τά πρωτοείδε, ό Θέμης, μέ τήν πε
ποίθηση πώς πρόκειται γιά θύματα των 
κατταρομένων τσολιάδων, τά παρέλαθε, 
ό τόπος βούϊΕε, μιά συγκέντρωσις άγα· 
νακτησμένου κόσμου κατηυθύνθηκε πρός 
τό Πολιτικόν Γραφεϊον μέ κατάρες καί 
άπειλές. . . Τί σημασία είχε αν τήν έ- 
πομένην ό «άνοικονόμητος Θέμης» άπε- 
στάλη στήν Ελευσίνα, στήν έδρα τής 
II Μεραρχίας, μέ ειδική έντολή χρησι- 
μοποιήαεώς του στόν σταϋλο νά Εύνη 
άλογα καί μουλάρια; τό κακό πού έγινε 
ατό ΚΚΕ, δέν μπορούσε νά μπαλλωθεϊ 
μέ τίποτε. . .

Διά τήν δημιουργηθεΐσαν μετά τήν συγ- 
κέντρωσιν καί τόν λόγον τής Πλατείας 
Συντάγματος κατάστασιν, δ Άντωνακέας 
είς τό προαναφερθέν βιβλίον του, (σ. 389) 
γράφει:

« Από τής στιγμής έκείνης ή Ελλάς 
παρεδόθη πλέον έπισήμως είς τήν διά- 
θεσιν τοΟ ' Εαμοκομμουνισμοΰ Ή περι
ώνυμος Πολιτοφυλακή των κατέστη έ- 
πίσημον άστυνομικόν όργανον. Σώματα 
Στροτοϋ, Μεραρχίαι καί Συντάγματα 
άλητών τού ΕΛΑΣ, άφιχθέντα έντός τής 
Πρωτευούσης έστρατωνίσθησαν είς διά
φορα Κρατικά καί ιδιωτικά κτίρια. Τά 
Υπουργεία καί αί Κρατικοί Ύπηρεσίαι 

μετεβλήθησαν είς άντρα κομμουνιστικά. 
Πελώριοι κομμουνιστικοί σημαΐοι μέ τό

σφυροδρέπανον έκάλυψαν τός προσό
ψεις τών Κρατικών κτιρίων. Αψίδες 
κοί παντός είδους πινακίδες τών έλα- 
σιτών άνηγέρθησαν καί άνηρτήθησσν 
είς πλεϊστα σημεία τών 'Αθηνών καί τού 
Πειραιώς. Δέν έθράδυναν έν τψ 
μεταΕύ καί άρχίΖουν αί καθημερινοί 
προκλητικοί διαδηλώσεις καί καννιβαλι- 
σμοί. Πρός τόν σκοπόν δέ τούτον έστρα- 
τολογήθησαν όλοι οί προσφυγικοί συνοι
κισμοί, μηδέ τών Αρμενίων καί Αθιγ
γάνων έΕαίιρουμένων. "Ολοι οί οίκοι 
όνοχής καί όλος ό υπόκοσμος τής Ελ
λάδος, εύρίσκσνται έπί ποδός. Από τόν 
όχλον αύτόν, δέν ήκούετο τίποτε άλλο, 
κατά τάς παρελάσεις του, έκτος τού 
«Γκάμπα - Γκάμπα - Έμψιλον», «Έ ά μ» 
καί «Λαογκραντία»

Αύτά Αναφέρει μέ παραστατικότητα δ 
έθνιχός Αγωνιστής Άντωνακέας... Προσθέ- 
τομεν ήμεϊς, ότι κατά τάς ήμέρας τού χά 
ους, τών παθών καί τής φρενίτιδος, 0- 
πήρξαν δυστυχώς καί συνθήματα Από χεί- 
λη νεαρών γυναικών πού δ πυρετός τού 
ΚΚΕ τάς είχε μετατρέψει είς μαινάδας, 
πρωτοφανούς διά τήν έλληνικήν κοινωνίαν 
περιεχομένου. Οί παλαιότεροι ένθυμούμε- 
θα λ .χ . τό Αηδιαστικόν έκεΐνο σύνθημα 
«Κάτω ή παρθενιά»...

Ή  σύνθεσις τής Κυδερνήσεως, διά τήν 
Ιστορίαν, ήτο ή έξής:

Γ. Παπανδρέου, Πρόεδρος Κυβερνή- 
σεως, 'Υπουργός ΈΕωτερ. καί Στρατ., 
Φ. Μονουηλίδης υπουργός 'Εσωτερικών, 
Π. Κανελλόπουλος ύπουργός Ναυτικών, 
Ε. Φικιώρης ύπουργός 'Αεροπορίας, Ν. 
'Αβραάμ ύπουργός Δικαιοσύνης, Θεμ. 
Τσάτσος ύπουργός Εφοδιασμού, Κ. Μα- 
ρούλης ύπουργός 'Υγιεινής, Π. Ράλλης 
ύπουργός Έμπ. Ναυτιλίας, Στ. Στεφα- 
νόπουλος ύπουργός Κοιν. Προνοίας, Α. 
Θεολογίτης ύπουργός Τ.Τ.Τ., Π. ΧατΖη- 
πόνος υπουργός Παιδείας, Άλ. Σβώλος 
ύπουργός Οικονομικών, Η. Τσιριμώκος 
ύπουργός ’Εθνικής Οίκονοσίας, Ν. Α- 
σκούτσης ύπουργός Δημ. Έργων, Μιλτ. 
Πορφυρογένης ύπουργός 'Εργασίας, I. 
Ζεύγος ύπουργός Γεωργίας, Γ. Καρτά- 
λης ύπουργός άνευ χαρτοφυλακίου,_Φ. 
Δραγούμης ύφυπουργός Εξωτερικών, 
Λ. Λαμπριανίδης ύφυπουργός Στρατιω
τικών, Π. Γαρουφαλιός ύφυπουργός Τύ
που, Α. Άγγελόπουλος ύφυπουργός Οι
κονομικών καί Κ. Βλαχοθανάσης ύφυ- 
πουργός άνευ χαρτοφυλακίου.

Είς τό κομμουνιστικόν στρατόπεδσν, 
δέον νά σημειωθή, δτι έκτδς τών «έξωθι» 
έπιρροών καί έντολών, ύφίσταντο καί Αρ- 
κεταί αόταπάται, δημιουργούμεναι Οπό με
μονωμένων περιστατικών. Οδτω δ Φοίβος 
Γρηγοριάδης είς τό διβλίον του « Ιστορία 
τού έμφυλίου Πολέμου», (τόμος 1ος, σελ. 
102), γράφει:

« Ή άντιπάθεια τών Αμερικανών έ- 
ναντίον τού Ζέρβα, είναι γνωστή στόν 
ΕΛΑΣ, σ' όλο τό 1944. "Εχουν πέσει 
στά χέρια ύπηρεσιών τού έαμικοΰ στρα
τού συγκεκριμένα στοιχεία έκθέσεων, 
όπου τόν θεωρούν ύποχεΐριον τών "Αγ
γλων, άλλά καί άντιτιθέμενον στά δικά 
τους σχέδια. Ποιά είναι έκεΐνα τά σχέ
δια, δέν τά Εέρουν οί Έλασίτες. Εκείνο 
πού Εέρουν, έκεΐνο πού βλέπουν, είναι 
μιά έντελώς διοφορετική μετοχείρισίς 
τους άπό τούς 'Αμερικανούς, έν συγ- 
κρίσει μέ τούς "Αγγλους. Άπό τήν ή- 
μέρα πού άρχισαν νό πέφτουν μέ άλε-
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Ό  Σαράφης έπιθεωρεϊ τόν έφεδρικόν 
ΕΛΑΣ 'Αθηνών εις περιοχήν ΓκύΖη, με- 

μετά τήν Άπελευθέρωσιν.

'Επάνω: Στιγμιότυπο άπό τά αιματη
ρά γεγονότα τής 3ης Δεκεμβρίου. "Ενας 
νεκρός έπί τού πεζοδρομίου. Κάτω: 
Μία εικόνα Δαντικής κολάοεως. ΟΙ κομ- 
μουνιαταί έχουν έπιτεθή, κατά τής 'Α
στυνομικής Δ)νσεως 'Αθηνών μέ χει- 
ρομβοβίδας τήν 3ην Δεκεμβρίου τού 
,1944. "Ενας άατυφύλοξ μέ τό αύτόμα- 
το στό χέρι έξω άπό τό κτήριον τής 
'Αστυνομικής Δ)νσεως, μετά τήν άνα- 
χαίτησιν τής πρώτης έπιθέσεως τών έγ- 

κληματιών τού Κ.Κ.Ε.

Είπτωτα καί 'Αμερικανοί σύνδεσμοι ατά 
έλληνικά βουνά (Σεπτέμβριος 1943) 
ποτέ, κανείς τους δέν τούς έδειΕε έκεί- 
νην τήν ούδόλως ή δυσκόλως άποκρυ- 
πτομένην βρεττονικήν αντιπάθειαν. Στήν 
Εύβοια, στό Πήλιο, καί στήν 'Ανατολι
κή Μακεδονία, ή υ λ ι κ ή  ένίσχυσις 
τού ΕΛΑΣ άπό 'Αμερικανούς ύπήρΕε 
σημαντική καί—τό κυριώτερο— έδειχναν 
πώς τήν δίνουν χωρίς απαιτήσεις άνταλ- 
λαγμάτων. Ακόμη, πουθενά δέν σημειώ
θηκε συνεργασία Αμερικανών καί Τα
γματασφαλιτών, ένώ μέ τούς Αγγλους, 
παντού συνέβαινε τά εντελώς άντίθετο.

...Τ ώ ρ α  πάλι, στις παραμονές τών 
Δεκεμβριανών, οί Έλασίτες βλέπουν 
μερικές έκδηλώσεις τών Αμερικανών 
πολύ φιλοεομικές, καί πολλοί είναι έ- 
κεϊνοι οί έαμικοί πού πιστεύουν ότι ή 
άντίθεσις "Αγγλων - 'Αμερικανών στήν 
Μεσόγειο, μπορεί νά φθάοη μέχρις ά- 
προκαλύπτου ύποστηρίξεώς τους άπό 
τούς τελευταίους. .

_ Δυστυχώς, διά τό ΚΚΕ, τά άνωτέρω 
δέν ήσαν ή μοναδική αΰταπάτη. 'Γπήρξαν 
καί πλεϊστκι άλλαι, πιθανόν καλλιεργού- 
μεναι έντέχνως κατά τήν διεξαγωγήν του 
κρυφοδ άγώνος ξένων έπιρροών.

Ή  ίστσρουμένη θερμή προδεκεμβριανή 
περίοδος χαρακτηρίζεται άπό τήν έπιτυ- 
χή έν πολλοΐς προσπάθειαν τοΟ ΕΑΜ/ΚΚΕ 
καί τών θλιβερών συνοδοιπόρων του, νά 
διατηρήση τόν λαόν μας είς κατάστασιν 
πυρετοδ. Μετεχειρίοθη κάθε μέσον. Προ
παγάνδα, ζύμωσιν, προβοκάτσιες, προκλή
σεις. . .

Άπό τής πρώτης στιγμής, αί δεκάδες 
χιλιάδες έρυθραί σημαΐαι, τά πανώ, ή έγ- 
κατάστασις είς τό κέντρον τής πόλεως δ- 
λοκλήρου του φανερού μηχανισμού τοδ 
ΕΑΜ/ΚΚΕ, άπό τής Κεντρικής Ε πιτρο
πής μέχρι τής άπλής ΚΟΒ, αΐ χιλιάδες 
άναγραφαί συνθημάτων καί «έκπομπαί» 
τών χωνιών, αί ώργανωμέναι διαδηλώσεις, 
ή διανομή χιλιάδων προκηρύξεων καί έν
τυπων, ήσαν αί προγραμματισμέναι προ
παγανδιστικά! ένέργειαι. Χαρακτηριστική 
ήτο ή «διαφώτισις» τής μεγάλης μάζης 
είς τάς δδούς καί τάς πλατείας. Έδημι- 
ουργοδντο τά περίφημα «πηγαδάκια». Δη
λαδή σμήνη διαφωτιστών, χωρίς νά φα
νερώνουν τήν κομμουνιστικήν των τοποθέ- 
τησιν, έδημιοόργουν συζητήσεις. Συνεκεν- 
τροδντο πεοίεργοι, οί'τινες έντέχνως ένε- 
πλέκοντο είς τήν συζήτησιν κατά τήν διάρ- ’ 
κειαν τής όποιας διωχετεύετο ή κομματι
κή γραμμή καί προπαγάνδα. Ή  πλατεία 
Συντάγματος, ή 'Ομόνοια, καί αί πλατει- 
αι τών συνοικιών, ήσαν τά στέκια. Είδι- 
κώτερον είς τήν πλατείαν Συντάγματος, ή 
προσπάθεια διευκολύνετο μέ τήν ϋπαρξιν 
τεράστιας προσωπογραφίας τοδ Στάλιν καί 
χάρτου τής πορείας τοδ Έρυθροδ Στρα- 
τοδ. ’Ιδιαιτέρα έκμετάλλευσις κατεβάλλε- 
το τοδ θέματος τών δσσιλόγων. Άπό τής 
άναχωρήσεως τών Γερμανών, είχον έγ- 
κλεισθή είς τάς Φυλακάς Άβέρωφ τά μέ
λη τής κατοχικής Κυβερνήσεως Ί .  Ράλ- 
λη. Συν τή παρόδψ τών ήμερών, ώργα- 
νοδντο 6πό τών κομματικών δικηγόρων τοδ 
ΚΚΕ μεθοδική κατάθεσις χιλιάδων μηνύ
σεων έπί δοσιλογισμφ. Πατριώται άξιω- 
ματικοί τοδ στρατού (Μπάκος, Πλυτζανό- 
πουλος, Πάγκαλοε κ.δ. ή τής Άστυνομί- 
μίας, δπως ό ήρως Μπουραντάς, συνελαμ- 
βάνοντο καί ένεκλείοντο είς τάς φυλακάς 
Άβέρωφ.

’Επίσης έκατοντάδες άπλών πολιτών 
συνελαμβάνοντο 6πό άνευθύνων έλασιτών 
καί έαιμικών, πολλάκις κακοποιούμενοι 
ή καί φονευόμενοι.

Σχετική πρός τήν δίωξιν τών «δσσιλό- 
γών» εις τήν ϋπόλοιπον 'Ελλάδα, ένθα διά 
τοδ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ έκυριάρχει δυναμικώς τό 
ΚΚΕ, είναι ή 6π’ άριθ. 7313/21.11.1944 
διαταγή τής Κ.Ε. τοδ ΕΑΜ «Γιά δλες τις 
’Επιτροπές ΙΙεριοχών τοδ ΕΑΜ». (άποσπά- 
σματα).

«’Αγαπητοί συναγωνιστές,
Πριν άπ' όλα πρέπει νά όργανωθή 

μιά σειρά άπό όμαδικές δίκες πού τόν 
πρακτικό καί πολιτικό τους άντίχτυπο 
καταλαβαίνετε... Γι' αύτό θά έτοιμά- 
σετε ομαδική δίκη πού θά περιλάβετε 
σέ μιά μήνυοη όλα τά καθάρματα (ά- 
νσφέρει τάς όργανώσεις Ε.Δ.Ε.Σ., X, 
κλπ.), άρχίζοντας άπό τούς ηγέτες. 
Έτσι πετυχαίνουμε τό άποτέλεαμα νά 
ξ ε μ π ε ρ δ ε ύ ο υ μ ε  μ έ  μ ι α ς  
άπ' όλους αύτούς καί νά δίνουμε στις 
δίκες χαρακτήρα λ α ϊ κ ή ς  μ ά 
χ η ς ,  άπ' τήν όποια είναι άδύνατο 
νά γλυτώσουν. "Ετσι θά κάνουμε τήν 
δίκη τού Α χωριού, τής Β συνοικίας κ. 
λ.π., πού όταν θά γίνεται, όλάκληρος ό 
λαός θά παρουσιασθή καί θά κ υ κ λ ώ- 
σ η τό Δικαστήριο καί όποια νά είναι 
ή σύνθεσή του, δέν θά μπορέοη παρά 
κάτω άπό τήν πίεση τού λαού, νά δι- 
κάση καί νά κατοδικάση. Θά οργανώ
σουμε έπίσης όμαδικές δίκες έναντίον 
τών όργανώσεων. . .  Θά τούς τραβήξου
με σέ όμαδική δίκη, προσέχοντας ιδι
αίτερα τούς έπικεφαλής κι' έκείνους 
πού έχουν στόν κρατικό μηχανισμό κά
ποια θέση. . .

. . .  Γιά ν' άνταποκριθήτε στά παρα
πάνω, χρειάζεται νά όργανωθή στήν 
έδρα κάθε λαϊκού δικαστηρίου, πού εί
ναι ή έδρα τού Πρωτοδικείου, δικαστικό 
τμήμα άπό τούς πιό καλούς δικηγόρους 
καί άπό μέλη τής όργανώσεώς μας πι
στά καί άωοσιωμένα. . . ».

’Εν τφ μεταξύ καί άλλα γεγονότα είναι 
λίαν ένδεικτικά τής έπερχομένης αίμα- 
τηρδς θυέλλης. Οδτω τήν 13ην ’Οκτω
βρίου 1944 ό Ά ρης Βελουχιώτης είς ά- 
ποχαιρετιστήριον προσλαλιάν του πρός τούς 
δνδρχς τής ΙΙΙης Μεραρχίας τοδ ΕΛΑΣ, 
έλεγε:

«Ό  Μωρηός τώρα είναι έλεύθερος 
άπό τούς κατοχτητές. "Ομως δέν είναι 
έλεύθερος άπό τήν έσωτερική άντίδρα- 
ση. Πρέπει νά συντριβή καί αύτή γιά νά 
μπορή ό ΕΛΑΣ νά πή πώς έΕεπλήρωσε 
άκέραια τήν άποστολή του. Πιστεύω ά- 
πόλυτα ότι ό ΕΛΑΣ Πελοποννήσου θά 
έκπληρώση κι' αύτό τό καθήκον του. Ό  
νοϋς μου φτερουγίΖει στή στιγμή πού 
Θά ΕανασυναντηΘώ μαζύ σος σέ κ α ι 
ν ο ύ ρ γ ι ε ς  μ ά χ ε ς  κ α ί  δ ό 
ξ ε ς  καί εύχομαι ή στιγμή νά μήν άρ- 
γίση».

Τήν 7ην Νοεμβρίου ή Κ.Ο. Φωκίδας είς 
προκήρυξίν της διεκήρυσσε: «Αδέλφια,
γιορτάζοντας τήν έπέτειο τής ρωσσικής έ- 
πανάστασης, δς ριχτοδμε γιά τήν τ ε λ ι 
κ ή  μ ά χ η » .

Παρόμοια ντοκουμέντα ύπάρχουν πολυάρι
θμα. Ή  παράθεσίς των, έν τή μονοτονία 
των, θά έκοΰραζεν άσφαλώς τους άγαπητούς 
μας άναγνώστας.

(Συνεχίζεται)



ΛΕΞΙΩΣΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 
ΤΗ Σ Λ ΙΕΥ Θ Υ Ν ΣΕΩ Σ 
ΤΟΥΡΙΣΤ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
«Νά γνωρισθοΰμε διά νά συνεργασθοΟμε», ήτο τό έντόνως αισθητόν νόημα τής Δεξιώσεως, ή όπσία 
έδόθη είς τήν αίθουσαν τελετών τοΰ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων, άπό τόν Διευθυντήν τής Του
ριστικής ’Αστυνομίας, τήν μεσημβρίαν τής 20ης Μαρτίου 1974. Μία άπλή συγκέντρώσις είς φ ιλι
κήν ατμόσφαιραν, μέ πολλάς θετικός έπιπτώσεις. Μία ουσιαστική καί κατάμεστος είς έκδηλωσεις 
συνάντησις τής 'Ηγεσίας τοΰ ΈλληνικοΟ Ό ργανισμοϋ Τουρισμοϋ, των ’Επιτελών αυτής, ώς καί τών 
έκπροσώπων τών σχετικών πρός τόν Τουρισμόν οίκονομικών μονάδων καί όργανισμών, μετά τών κ.κ. 
ΆρχηγοΟ καί ΎπαρχηγοΟ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τών έπιτελών αυτών, τών κ.κ. Διευθυντών Διευ
θύνσεων ’Αθηνών - Πειραιώς καί τών ’Αξιωματικών τής Τουριστικής ’Αστυνομίας.

Στιγμιότυπα, άπό τήν δοθεϊσαν δεξίω- 
σιν. Είς τήν φωτογραφίαν έξ άριστε- 
ρών πρός τά δεξιά: Ό  Άστυν. Δ/ 
ντής κ. Κουντουριώτης, δ ’Αστυν. 
Δ/ντής κ. Τζαβέλλας, δ ’Αρχηγός 
A JI. κ. Μιχελής, δ Πρόεδρος τοΰ 
Ε.Ο.Τ. χ. Δημητριάδης, δ Γεν. Δ/ 
ντής Σχολών Τουριστικών ’Επαγγελ
μάτων χ . Σακελλαρίδης, δ ’Αστυν. 
Δ/ντής χ . Λάμπρου, δ Πρόεδρος τοΰ 
Ξενοδοχειακού ’Επιμελητηρίου Ε λ 
λάδος χ. Μ αθι ύπουλος καί δ Δ/ντής 

Δημοσίων Σχέσεων κ. Χατζής.

Είς αύτήν τήν φωτογραφίαν έξ Αρι
στερών πρδς τά δεξιά: Ο Δ/ντής 
Δ/κοΰ Ε.Ο.Τ. κ. Παπαδάχης, δ Δ/ 
ντής ’Εποπτείας Ε.Ο.Τ. χ. Λάζος, δ 
’Αρχηγός AI I .  κ, Μιχελής, οί Δ/νταί 
Ε.Ο.Τ. και. Τσιγκούνης καί Καρα- 
γεωργίου, δ Δ/ντής τής Τουριστικής 
’Αστυνομίας κ. Πατσιούρης, δ έπίσης 
Δ/ντής Ε.Ο.Τ. κ. Γεωργιάδης καί 
Αξιωματικοί τής Τουριστικής ’Αστυ

νομίας.

Ό  ’Αρχηγός ’Αστυν. Πόλεων κ. Μι
χελής, δ τότε Ύπαρχηγός χ. Ζερβο- 
λέας, οί ’Αστυνομικοί Δ/νταί ’Αθη
νών καί Πειραιώς κ.κ. Λάμπρου καί 
Τζαβέλλας, δ Διευθυντής τής Τουρι
στικής ’Αστυνομίας κ. Πατσιούρης 
καί άπαντες οί Αξιωματικοί τής πρσ- 

αναφερθείσης 'Υπηρεσίας.
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ΤΟ Α Λ Μ Π Ο Υ Μ  ΤΗΣ
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε δ Ν
Προσφορά των « ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  Χρ  ο ν ι κ ώ ν » 
Π ρ ο ς  τ ο ύ ς  ά γ α π η τ ο ύ ς  ά ν α γ ν ώ σ τ α ς  τ ω ν

f  J

’Επάνω: Ό  Διοικητής τοϋ Γ ' ’Αστυνομικοί) 
Τμήματος ’Αθηνών κ. Βρανόπουλος, δίδει 
δδηγίας εις άνδρας του Πολεμικού Ναυτι
κού, οιτινες έκλήθησαν πρός ένίσχυσιν τής 
’Αστυνομίας, κατά τήν Απεργίαν διά τήν 
λειτουιργίαν τού υποσταθμού τού ’Ηλεκτρι
κού, τδ Ιτος 1927. Δεξιά: 'Ο  πρώτος τρο
χονόμος άστυφύλαξ Κανάρης ρυθμίζει τήν 
κυκλοφορίαν εις τήν διασταύρωσιν τών δ- 
δών Βουκουρεστίου - Πανεπιστημίου τήν 
14.1.1925, ήμέραν Ιγκαταστάσεως τής 
Άστυν, Πόλεων είς ’Αθήνας. ’Απέναντι έ- 
πάνω: Μέτρα τάξεως καί Ασφαλείας είς τδ 
Παναθηναϊκόν Στάδιον κατά έορτήν είς τήν 
όποιαν παρέστη δ τότε πρωθυπουργός Ε 
λευθέριος Βενιζέλος. Είς τήν κλίμακα δε
ξιά δ κ. Βρανόπουλος ’Απέναντι κάτω: Πα
σχαλινόν δεΐπνον τών άνδρών τού Γ ' Ά - 
στυν. Τμήματος ’Αθηνών τδ 1930. Είς τήν 
πρώτην σειράν καθήμενοι έξ άριστερών δ 
’Αστυν. Μαγγίνας, δ Άστυν. Δ/ντής Κασι- 
μάτης, δ καθηγητής κ. Γαρδίκας, δ πρώ
τος ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Σέρ Φρ. 
Χαλίντεύ καί δ ’Αστυνόμος κ. Βρανόπου
λος (Εύγενής προσφορά πρός τά «Άστυ- 

νομικά Χρονικά» τού κ. Βρανοποΰλσυ).
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Κ Η Ρ Υ Κ Ε Σ  
ΤΟ Υ Α Ν Α ΣΤΑ Ν ΤΟ Σ

Τοΰ Πανοσ. Άρχιμ. κ. Κ. Οικονόμου

Π  ΑΣΧΑ Κ ΓΡΙΟ Γ: Τδ φως τής Ά - 
■ * ναστάσεως διαλύει τδ σκότος τής 
πλάνης καί τής άμαρτιας. Άπόθεσθε 
λοιπδν πάσαν λύπην άόελφοί Χρι
στιανοί καί περιβληθήτε χιτώνα εύ- 
φροσύνης καί άγαλλιάσεως. «Δεύτε

λάβετε φώς έκ το0 άνεσπέρου φω
τός», διότι «νΰν πάντα πεπλήρωται 
φωτός, ουρανός τε καί γή καί τά κα
ταχθόνια». ’Επαυσεν δ θρήνος των 
Μυροφόρων καί τδ «χαίρετε» τού Ά - 
ναοτάντος θριαμβευτοΰ καταυγάζει

ψυχάς καί καρδίας. Ό  πρδ μικρού 
άπνους, κατακείμενος, δ «ραπισθείς 
ύπέρ γένους άνθρώπων καί μή όργι- 
σθείς», καταλύσας διά τοΰ ίδιου Σταυ
ρού τοΰ θανάτου τδ κράτος, ANEr 
ΣΤΗ αύτεξουσίως καί συνιστά πάν-
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Επάνω άριστερά: Ό  Αστυνόμος Κατραμπασάς Δ/τής Ύπαδ/νσεως Γεν. Ασφαλείας Αθηνών καί ό Δ/ντής 
τοϋ Γ" Αστυν. Τμήματος Αθηνών κ. Βρανόπουλος κατέρχονται τά Προπύλαια του Πανεπιστημίου 'Αθη
νών κατά την διάρκειαν της μεγάλης άπεργίας των φοιτητών τό έτος 1930. 'Επάνω δεξιά: Στιγμιότυπον 
έπίσης άπό τά μέτρα της Αστυν. Δ/νσεως 'Αθηνών κατά την απεργίαν τών φοιτητών τό έτος 1932 διά 
τήν ένωσιν τής Κύπρου, μετά τής Ελλάδος. Κάτω: Μέτρα τάξεως τής Αστυνομίας Αθηνών κατά’ τήν 
έορτήν τής 25ης Μαρτίου τό έτος 1926. Απέναντι έπάνω: Πασχαλινόν δείπνον τοϋ Γ' Αστυν. Τμήματος 
Αθηνών τό έτος 1928. Απέναντι κάτω: Ομοίως πασχαλινόν γεύμα τού Γ' Αστυν. Τμήματος τό έτος

1934 εις τό κέντρΟν «Ήλίσια».
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λ Ι Ο Γ Ε Ν Η Σ
Ο  Κ Υ Ν Ι Κ Ο Σ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Σ

Τ ο υ  κ. Κ. Κ Ο ΥΖΟ ΥΛΟ Υ
Β. Γ υ μ ν α σ ι ά ρ χ ο υ

«Λύχνον Διογένης μεθ’ ήμέραν αψας άνθρωπον, φησί, ζητώ».
«Φασί δέ καί ’Αλέξανδρον είπεϊν ώς, εϊπερ ’Αλέξανδρος μή έγγόνει, έθελήσας αν Διο

γένης γενέσθαι».
«Προς τον πυθόμενον, ποια ώρα δει άρισταν, έ φ η : Ει μέν πλούσιος, δταν θέλη, ει δέ 

πένης, δταν έ χ η ...» .
«Πώς αν τις έαυτοϋ διδάσκαλος γένοιτο; Έ φη: Εϊ, ύπέρ ών επίτιμα τοϊς άλλοις, καί 

έαυτώ έπιτιμώη μάλιστα ...» .

ΔΙΟΓΕΝΗΣ όγβννήθη τό έτος 404 
^  π.Χ. είς τή Σινώπην τού Πόντου. 
ΕΙς μικρόν ήλικίαν ήνογκάσθη νά έκπα- 
τρισθή καί νά φθάση είς τάς Αθήνας, 
διότι, όπως μερικοί ισχυρίζονται, ό πατέ
ρας του .Ικέσιος, ό όποιος έΕήσκει τό 
έπόγγελμα τού έπόπτου τοϋ νομισματο
κοπείου, κατηγορήθη ώς παραχοράκτης 
καί ήναγκόσθη νά φόγπ οικογενειακούς 
έκεϊθεν. "Η, όπως λέγουν άλλοι, ό ίδιος 
ό Διογένης κατηγορήθη ώς παραχαρά
κτης κόί έΕεπατρίσθη, διά νά εύρεθή είς 
τάς Αθήνας.

Ό  φιλομαθής Διογένης, μόλις έφθα- 
σεν είς 'Αθήνας, έγένετο μαθητής τοϋ 
ίδρυτοϋ τής κυνικής Σχολής Άντισθέ- 
νους, ή όποια έλειτούργει είς ιδιόκτη
τον Γυμνάσιον, τό Κυνόσαργες, έπΙ λό
φου παρά τό Λύκειον βορείως τών Άθη·- 
νών. Ό  'Αντισθένης ήτο μαθητής, σύν
τροφος καί άκόλουθος τοϋ μεγάλου Σο
φού τής άνθρωπότητος Σωκράτους, ό
πως ό Πλάτων βέβαιοί (ίδέ προχείρως 
Φαίδων 59 β καί Σοφιστής 251 β). Ό  
Διογένης μετά μεγίστης προσοχής ήκουε 
τήν διδασκαλίαν τοϋ Άντισθένους, διότι 
αϋτη ικανοποιεί τάς ίδικάς του άρχάς 
καί κλίσεις. Ή διδασκαλία τής Κυνικής 
Σχολής, είναι έν συντομία, ή έΕής:

Θεμέλιόν της ήτο ή Σωκρατική διδα
σκαλία τής αύτοεΕετάσεως καί τοϋ συ
νεχούς έλέγχου τοϋ βίου. Προορισμός 
τοϋ άνθρώπου είναι τό «κατ' άρετήν 
Ζήν», ήτοι νά Ζή κανείς σύμφωνα μέ τήν 
άρετήν. Αρετή είναι ή ήθική αυτογνω
σία καί ή σωφοοσύνπ. Διά νά έπιτύχη ό 
άνθρωπος τήν άνοδόν του είς τόν Θεόν, 
«σφαίρα τοϋ θείου», πρέπει νά καταπο
λέμηση, μετά καρτερίας καί ήρωϊαμοϋ, 
τάς έπιθυμίας, αί όποιοι τόν κροτούν δέ- 
σμιον είς τά γήινα. Έπίκεντρον τών έπι- 
θυμιών είναι ό Ερωτας καί ή Αφροδίτη, 
τά δύο όλέθρια κακά διά τόν άνθρωπον.

Ιδεώδης τρόπος Ζωής κάθε άνθρώ

που είναι νά Ζή σύμφωνα μέ τήν φύσιν. 
Ό  Πολιτισμός καί τά άγαθά του, συνε
πώς, είναι προδοσία τής φυσικής τάΕε- 
ως, δηλαδή άφύσικα. Προδοσίο τής Φυ
σικής τάΕεως καί άρμονίας είναι ή έκ- 
τός αύτής Ζωή. Διό ό Λογικός άνθρω
πος πρέπει νά Ζή κατά φυσικόν τρόπον, 
πρωτόγονον, άνευ πολιτιστικών στοιχεί
ων. Ταΰτα είναι ή πρακτική ήθική καί 
όχι τόσον θεωρία. Είναι λοιπόν ένα κοι
νωνικόν καί πολιτικόν κίνημα.

Μέ μίαν φράσιν ή διδασκαλία τοϋ Διο- 
γένους δύναται νά συνοψισθή: «Παρα- 
χαράΖω τις ίσχύουσες ιδέες», μέ τάς 
άρχάς, τήν διδασκαλίαν καί πρό πάντων 
μέ τόν τρόπον Ζωής του.

(Ίδ έ: Τσέλλερ — Νέστλε: Ιστορία
τής Ελληνικής Φιλοσοφίας. Μετάφρ. Ί . 
Θεοδωρίδη, Άθήναι, 1969, σ. 163).

Ό  Διογένης, ό όποιος διεδέχθη τόν 
Αντισθένην είς τήν Σχολήν, άνεδείχθη 

άνώτερος έκείνου. Οί σύγχρονοί του διά 
τό σπινθηροβόλον πνεύμα του, τόν άπε- 
κάλουν «μαινόμενον Σωκράτην»! Τούτο 
κυρίως έκ τοϋ ιδιορρύθμου τοόπου Ζωής 
καί έκ τών άρχών του, αί όποιοι ήσαν 
τό θάρρος, άνευ όρίων, καί ό σαρκασμός 
τής άλοΖονείος καί τοϋ παθολογικού έ- 
γωιαμοϋ, τά όποια ό Διογένης όχι μό
νον έΖη, άλλά καί διά φράσεων πυκνών 
καί βαθυνοήτων έδίδασκεν.

Είς τήν Κόρινθον εύρέθη ό Φιλόσο
φος κατά τόν έΕής τρόπον. Τό πλοϊον μέ 
τό όποιον έταΕίδευεν είς Αίγιναν κατά 
τύχην ένέπεσεν είς πειρατές — ληστάς — 
οί όποιοι συνέλαβαν τό πλοϊον μεθ' όλου 
τοϋ φορτίου του καί τών ανθρώπων του. 
Τό ίδιότυπον τούτο εμπόρευμα — πλοϊον, 
φορτίον, άνθρωποι — ώδηγήθη είς Κρή
την, όπου έπωλήθησαν οί άνθρωποι ώς 
δούλοι. Τήν ήμέρσν κατά τήν όποιαν έ- 
γένετο ή πώλησις τών άνθρώπων, ό κή- 
ρυΕ, κατά τήν συνήθειαν, ήρώτησε τόν 
Διογένην, όταν ήλθεν ή σειρά του ιιρός

πώληοιν: — Ποιαν έργασίαν γνωρίζεις; 
Καί ό Διογένης άμέσως όπήντησεν: — 
Νά άρχω είς άνθρώπουςί. «"Ανθρώπων 
άρχειν» I . Οί ένδιοφερόμενοι πρός άγο-' 
ράν δούλων έπλησίαΖον καί άφοϋ έπρό- 
σεχαν όν τό έμπόρευμα τούτο τούς έ- 
χρειάΖετο, τό ήγόραΖον, πλειοδοτικώς. 
Ό  Κορίνθιος Ξενιάδης, πλούσιος καί έν- 
διοφερόμενος διά άγοράν δούλου, έπλη- 
σίοΖε διασχι'Ζων τό πλήθος πρός τήν 
έΕέδραν έκθέσεως τοϋ έμπορεύματος. 
Ό  Διογένης, τό έπί τής έκθέσεως έμπό
ρευμα, έστράφη πρός τόν κήρυκα, πού 
ήτο κι' αύτός πειρατής, καί ένώ έδειχνε 
τόν ϊενιάδην τοϋ είπε: — Νά! είς αύ- 
τόν, νά μέ πωλήσης! Αύτός χρειάΖεται 
άφεντικό!

Ό  Ξενιάδης ήκουοε τά παράΕενα αύ- 
τά λόγια καί άφοϋ έπλησίοσεν ήγόρα- 
αεν αύτόν τόν δούλαν. 'Ενώ δέ τόν ώ- 
δήγει έκτός τής έκθέσεως ήκουσεν άπό 
τόν δούλαν (Διογένην) τά έΕής άμίμη- 
τα καί άκατανόητο. — Είς τό έΕής θά μέ 
ύπακούης τυφλώς! Μήπως δέν ύπακού- 
εις είς τόν Ιατρόν σου ή τόν καπετά
νιον τοϋ πλοίου, μέ τό όποιον ταΕιδεύ- 
εις, έστω καί αν οϋτος είναι δούλος-,

Είς τήν Κόρινθον ό Διογένης άνέλα- 
βε τήν άνατροφήν τών τέκνων τοϋ Ξε- 
νιάδου. Τά έδίδαΕεν έπιτυχώς πάσαν έ- 
πιστήμην, ποίησιν, ιππασίαν, άκοντισμόν, 
λιθοβολίαν, σκοποβολήν καί κυνήγιον.
Αλλά καί νά είναι ευπρεπή, μετριόφρο- 

να, ολιγαρκή καί ‘πρόθυμα.
Ό  Ξενιάδης άπό τών πρώτων ήμε- 

ρών, —χωρίς πολλήν σκέψιν, άπεφάσι- 
σε καί έδωσε τήν έλευθερίον είς τόν 
δούλον— διδάσκαλον Διογένην. Παραλ- 
λήλως, φίλοι τοϋ Διογένους είς Αθήνας 
εμαθον τήν τύχην του καί έσπευσον είς 
Κόρινθον νά τόν έΕαγοράσουν, άλλά δέν 
έχρειάσθη νά ένεργήσουν τίποτε, διότι 
τόν εύρον έλεύθερον.

Ό  Διογένης ήτο μέτριος τό άνάστη-
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Ό  Μέγας Αλέξανδρος καί δ Διογένης. Ό  φιλόσοφος Ατενίζει Αμέριμνος μέσα Από τό πυθΑρι του 
τδν Μακεδόνα Βασιλέα. ΈπΙ τοΰ πόθου δ αχώριστος σύντροφος τοϋ Διογένους, δ σκύλος του.

(Έξ Αρχαίου αναγλύφου).
μα, ολίγον άσχημος εις τό πρόσωπον, 
ψαλοκρός τήν κόμην καί κυρτός τήν 
ράχιν. Ένεδύετο πτωχά ενδύματα, δέν 
έψερεν υποδήματα καί πάντοτε είχε ρά
βδον εις τό χέρι καί Οακκίδιον εις τήν 
πλάτην. Λέγουν, ότι είχε καί κύπελον 
διά νά πίνη νερό, τούτο τό έπέταΕεν ό
ταν είδε παϊδα νά πίνη νερό μέ τό χέρι. 
Κατοικία του ήτο ένας μεγάλος πίθος 
εις τό Ανατολικόν προόστειον της Κό
ρινθου κράνειον. "Οτε έκοιμότο, δέν 
έρριπτε καλύμματα έπάνω του, άλλά έ- 
Εάπλωνε μέ τό ένδύματα, τό όποια έφε
ρε καί τήν ήμέρα. Οί ζωγράφοι καί οί 
γλύπται τόν έμφανίζουν νά έχη καί ένα 
οκύλον πλησίον του, ή έπάνω εις τόν πί
θον. Δέν είναι άληθές, άτι είχε οκύλον 
μαζί του, όλλά μάλλον ή παρουσία τοϋ 
σκύλου εις τάς εικόνας τοϋ άνδρός δη- 
λοϊ τήν φιλοσοφικήν του σκέψιν, τήν κυ- 
νικήν δήλον.

Τό φαγητόν του ήτο λιτότατον, διότι 
έζη εκ τής έπαιτείας καί, άν τοϋ έδιδον 
τροφός έτρωγεν, εΐδ" άλλως, δέν έτρω
γαν. Διέμενεν — ώς λέγουν— τό μέν 
θέρος εις Κόρινθον, τόν δέ χειμώνα εις 
Αθήνας, εις τήν Βασίλειον στοάν, ή είο 

τό Μητρώον κάτωθι τής Άκροπόλεως.
Άπέθανεν εις Κόρινθον τήν 13ην Ι

ουνίου 323 π.Χ., τήν ίδιον ήμέραν, δη
λαδή, καθ' ήν άπέθανε καί ό μέγας Ά - 
λέΕανδρος. Οί Κορίνθιοι έθρήνησαν τόν 
άνδρα καί έκήδευσαν αυτόν μεγαλοπρε- 
πώς. Επί τοϋ τάφου του έθεσαν κολώνα 
καί έπ' αυτής ένα σκύλον έκ μαρμάρου.

Καί ό Αντίπατρος ό Σιδώνιος έγρα
ψε τό έΕής έπίγραμμα, όπως τό άπέδω- 
σεν εις τήν νέαν έλληνικήν γλώσσαν, ό 
Β. I. Λοζανάς:

»Έδώ είναι ό τάφος τοϋ σοφού, τοϋ 
(κυνικοϋ Διογένη

πού τήν λιτή ζωή σέ νόμο άκαμπτο' 
είχε υψώσει'

ένα δισάκκι, ένας μανδύας, ένα ρα-

(βδί, άλα - όλα,
αυτά ήσαν τής λιτής, τής φρόνιμης 

(ζωής του τά όπλα.
Μακρυάθε άπό τόν τάφον τούτον οί ά- 

(φρονες' τί (διότι) ακόμη
κι έδώ στόν "Αδη ό Σινωπέας έ- 

(χθρεύεται τούς φαύλους.
( Ίδέ Παλατινή Ανθολογία, V I I ,  65).

Εις τόν Διογένην άποδίδονται πολλά 
σοφά αποφθέγματα. Έθεωρήσαμεν, ό- 
θεν, σκόπιμον νά τά ουγκεντρώσωμεν 
(όσα ήδυνήθημεν) καί νά τά άναφέρω- 
μεν. Ταϋτα δέν φαίνεται, ότι άνήκουν ό
λα εις τόν Διογένην.

Νομίζω, ότι σκόπιμος είναι καί ώφέ- 
λιμος ή μελέτη τών όσων άκολουθοϋν, 
διότι ή φιλοσοφική σκέψια είναι τό θειον 
δώρσν εις τόν Λογικόν άνθρωπον, άφοϋ 
άν καί έπί τής ϋλης εύρίσκεται καί έντός 
αύτής κινείται, δύναται, νά άνοίγη τά 
πτερά του εις τά ϋψη I .

1. Μίαν ήμέραν καί ένψ ό ήλιος έμε- 
σουράνει, ό Διογένης ήναψε λύχνον καί 
περιήρχετο τούς δρόμους τής πόλεως. 
Ούδείς έτόλιμα νά έρωτήοη τί σημαίνει 
τούτο, διότι έφοβείτο τήν δόκνουσαν 
γλώσσαν τοϋ Σοφού. Ένας νέος, όμως, 
παρά τάς άποτροπάς τών συνετοτέρων, 
έσπευσε, έπλησίασε καί ήρώτησεν:

— Τί ψάχνεις, Διογένη, νά εϋρης; — 
Άνθρωπον ζητώ' άπήντησεν ό Σοφός 
(-Λύχνον Διογένης μεθ' ήμέραν άψας' 
άνθρωπον, φησί, ζητώ»).

Δηλαδή σπανίζει νά εύρεθή είο τόν 
κόσμον άνθρωπος! Έδόθη όμως καί τό 
ράπισμα εις τόν νέον, διότι ό Διογένης 
δέν έσβησε τόν λύχνον! Ά ρ α  ό νέος 
δέν ήτο άνθρωπος!

2. α '. "Οταν ό μέγας ΆλέΕανδρος 
εύρέθη εις Κόρινθον, έθεώρησε καθή
κον του νά έπισκεφθη καί νά γνωρίση 
τόν φημιαμένον φιλόσοφον. Ηϋρεν τόν 
Διογένη έμπρός είο τόν πίθον του έΕα-

πλωμένον νά άπολαμβάνη τόν ώραϊσν ή
λιον. Τότε ό βασιλεύς είπεν:— «Εγώ εί- 
μι ΆλέΕανδρος ό μέγας βασιλεύς. .
Καί ό Διογένης άπήντησεν: — «Κά- 
γώ. . . I». Δηλοδή, τί μοϋ λέγεις διά ά- 
Ειώματα καί όοα έΕάπτουν τόν έγωίσμόν 
τών ανθρώπων καί τούς γελοιοποιούν! 
Δέν μ' ένδιαφέρουν!

Ρ '. Ό  ΆλέΕανδρος δέν έκάμφθη, άλ
λά συνέχισεν:

— «Αίτησόν με, ό θέλεις!». Καί έλα
βε τήν άπάντησιν: — «Άποσκότισόν 
μου!». Δηλαδή, ό μέγας ΆλέΕανδρος 
είχε τήν καλήν διάθεσιν νά προσφέρη 
εις τόν Διογένην μίαν μεγάλην δωρεάν. 
'Εκείνος όμως, μή έχων άνάγκην πλού
του, δώρων καί άΕιωμάτων, είπεν: «φεύ
γε άπό τόν ήλιον, διότι μοϋ κάνεις 
σκιά». Απ' αύτό προέρχεται καί τό ση
μερινόν ·<μή μέ σκοτίζης», f Μερικοί λέ
γουν στι ό Διογένης άπήντησεν: (Μή
μοϋ άφαιρης έκεϊνο. τό όποιον δέν δύ- 
νασαι νά μοϋ δώσης).

γ '. Έφυνεν ό ΆλέΕανδρος σκεπτι
κός καί μετά μερικός ήμέρας, ό Διογέ
νης έλεγεν, ότι ό Μακεδών βασιλεύς εί- 
χεν εϊπει:

— Ά ν  δέν είχα γίνει ΆλέΕανδρος, θά 
έπεθυμοϋσα νά ήμουν Διογένης».

(«Φασί δέ καί ΆλέΕανδρσν είπείν ώς, 
είπερ ΆλέΕανδρος μή έγενόνει, έθελή- 
σας άν Διογένης γενέσθαι»),

3. Τόν ήρώτησαν κάποτε: Διατί τόν 
λέγουν σκύλον καί τούς άπήντησεν:

— Διότι εις όσους δίδουν κινώ τήν 
ούράν' όσους δέν δίδουν τούς γαυγίζω 
καί τούς πονηρούς δαγκώνω. (Τί ποιών 
κύων καλείται, έφη Τούς μέν δίδοντας 
σαίνων, τούς δέ μπ δίδοντας ύλακτών, 
τούς δέ πονηρούς δάκνειν. . .» ).

Δηλαδή μέ μεταφορικήν έννοιαν: 
Τούς καλούς ανθρώπους άγαπώ, τούς 
κλεισμένους στόν εαυτόν τους καί άκοι- 
νωνήτους κοροϊδεύω καί τούς άνηθί-

341



Ό  Μ. ’Αλέξανδρος Ιππεύει τον Βουκεφάλα. Λέγεται δτι είπε για 
τδ Διογένη. «"Αν δέν είχα γίνει ’Αλέξανδρος θά έπιθνμ,οϋσα ya 

ήμουν Διογένης».
kouc τούς κτυπώ άλϋπητα. . .

4. Εις δλλην περίπτωσιν, όταν ήρω- 
τήθη: Ποιό δπό τά θηρία δαγκώνει πιό 
φοβερά, άπήντησε: « Από τά άγρια θη
ρία δαγκώνει ό συκοφάντης, οπό δέ τά 
ήμερα ά κόλακας!..». («Τί τών Θηρί
ων κάκιστα δάκνει, έφη: Τών μέν ά
γριων συκοφάντης, τών δέ ημέρων κό- 
λ α Ε ...» ) .  Δηλαδή. Θηρία είναι μερικοί 
άνθρωποι' καί άπό μέν τούς έχθρούς σέ 
δαγκώνει ό συκοφάντης, άπό δέ τούς 
φίλους (πού κάνουν τόν φίλον) ό κό
λακας. . .

5. Διά τούς άσώτους εϊπεν τά έΕής
περισπούδαστα: Αφορμή έδόθη, όταν
έΖήτησεν άπό ένα άσωτον μίαν μνάν. 
(Μνα ήτο μεγάλο ποοόν, ίσον μέ 100 
άττικάς δραχμάς). Ήρωτήθη λοιπόν: 
«Διαττί άπό τόν άσωτον Ζητεί τόσον πολ
λά». Καί άπήντησεν. « Από τούς άλ
λους θά μπορέσω νά Ζητήσω κι' άλλες 
φορές, ένώ άπό τόν άσωτον δέν θά 
προφθάσω νά πάρω δλλην φοράν».

Δηλαδή' άπό τήν άσωτον Ζωήν πού 
κάνει γρήγορο θά πεθάνη καί δέν θά τόν 
Εσνασυναντήσω. . .

6. Διά τούς άσώτους έλεγε καί τά 
έΕής:

— «Τούς άσώ+ouc παροπλησίους είναι 
συκαϊς έπί κρημνφ πεφυκυίαις, ών του 
καρπού μέν άνθρωπος ούκ άπογεύεται, 
κόρακες δέ καί γϋπες έσθίουσιν». Δη
λαδή' οι άσωτοι είναι ώφέλιμοι άνθρω
ποι, άλλά δυστυχώς ούδέν προσφέρουν 
εις τήν κοινωνίαν, άλλά μόνον ατούς κα
κούς άνθρώπους.

(ΜοιάΖουν μέ συκιές πού είναι φυ
τρωμένες στό βράχο καί άνθρωποι δέν 
μπορούν νά φάγουν σύκα, μόνον τά κο
ράκια καί τά όρνια. . . ) .

7. Κάποτε πάλιν, άταν συνήντησε κά
ποιον πολύ άρωματισμένον, πράγμα τά 
όποιον δέν άρμόΖει εις άνδρα, τού εί- 
πεν: «Πρόσεχε μήπως τού κεφαλιού σου 
ή μυρωδιά σοϋ γίνη βρωμιά στήν Ζωήν 
σου». («Βλέπε, μή ή τής κεφαλής σου 
εύωδία δυσωδίαν σου τώ βίω παράσχη»).

8. Κάποτε, πάλιν άπέκτηαε κι' αύτός 
δοΰλον, τόν Μάνητα, ό όποιος ήτο σω
στόν κτήνος. Τόν έδερνε, λοιπόν, ό 
Διογένης άλύπητα δυό - τρεις φοράς 
τήν ήμέραν καί ό δούλος άπελπιαμένος 
έφυγεν. Ό  Διογένης δέν έΖήτησε τήν 
βοήθειαν τών Αρχών, διά νά τόν έπα- 
ναφέρη. Τόν ήρώτησαν, λοιπόν, πώς κά
νει χωρίς δοΰλον' καί είπε: «Ό  δούλος 
χωρίς τόν Διογένη Ζή, ά Διογένης χω
ρίς τόν δοΰλον δέν μπορεί νά Ζήση;

(«Τόν δούλον άνευ τού Διογένους ύ- 
πομένειν διάγειν, Διογένην δ' άνευ τού 
Δούλου, οΰ. . .» ).

Δηλαδή ό άνθρωπος μπορεί μόνος του 
τόν έαυτόν του νά έΕυπηρετή.

9. "Ενας πατέρας έλεγε εις τόν Διο
γένη διά τά παιδί του, ότι είναι «εύφυέ- 
οτατος καί τά ήθη κράτιστος». ( =  πολύ 
έΕυπνος καί πολύ ήθικός). Τότε έπήρε 
τήν έΕής άπάντησιν: «Τί οΰν, έμοΰ χρή- 
Ζει;». ( =  Δέν μοϋ χρειάΖεται. . . διά 
καιμμίον χρήσιν. . . ) .

10. "Αλλος έΖήτησε τήν γνώμην τού 
Διογένους, εις τά' πότε πρέπει νά τρώ-

γη ό άνθρωπος. Καί ό Φιλόσοφος άπήν- 
τησεν:

« Αν είναι πλούσιος, όταν θέλη, έάν 
είναι φτωχός, όταν έχη. . .» .

(«Πρός τόν πυθόμενον, noiq ώρρ δει 
άρισταν, έφη: Εί μέν πλούσιος, όταν βέ
λη, εί δέ πένης, όταν έ χ η .. .» ) .  Καί 
πολύ σωστά. . .

11. "Αλλος τόν ήρώτησε—«πώς μπο
ρεί ένας νά γίνη διδάσκαλος τού έαυτού 
τ ο υ ...» . Καί έλαβε τήν άπάντησιν: — 
« Εάν, γιά όσα έπιτιμρ τούς άλλους, έπι- 
τιμά καί τόν έαυτόν του προπάντων».

(«Πώς άν τις έαυτού διδάσκαλος γέ- 
νοιτο; Έφη' Εί, υπέρ ών έπιτιμρ τοϊς 
άλλοις, καί έαυτώ έπιτιμώη μάλιστα...»).

12. "Αλλος τού είπε: «Τά νά Ζή κα
νείς είναι κακό;. .».

"Οχι τά νά Ζής είναι κακό—εϊπεν ό 
Διογένης—άλλά τά νά Ζής κακώς. . .».

( — Κακόν είναι τό Ζήν; — Ού τά Ζήν, 
άλλά τό κακώς Ζήν»). Κακώς Ζήν ση
μαίνει κυρίως τό νά Ζή κανείς χωρίς 
άρετήν.

13. Κάποτε έμπήκε σέ βρωμερά λου
τρά καί είπε τό έΕής άμίμητον: «Αύτοί 
πού λούΖονται έδώ πού λούΖονται πά
λιν;».

( — Πρός ρυπαρόν βαλανεϊον: Οί έν- 
θάδε λουόμενοι πού λούονται;».

Δηλαδή πού πηγαίνεις, νά πλυθής εις 
τήν βρωμιά, άφοΰ θά Εσναπλυθής;

14. Κάποιος τόν κατηγόρησεν, ότι 
μπαίνει εις βρωμερά μέρη. Τότε ό Διο
γένης τού άπήντησεν:

«Καί ό ήλιος μπαίνει εις τά άποχωρη- 
τήρια άλλά δέν λερώνεται. . .».

( — Πρός τόν όνειδίΖαντα ώς εις τό
πους άκαθάρτους είοίοι, έφη: — «Καί 
γάρ ό ήλιος εις τούς αποπάτους (είσίη- 
σι), άλλ' ού μιαίνεται»).

Δηλαδή ό κολός άνθρωπος δέν λερώ
νεται, όπου κι' άν βρεθή. Ό  χρυσός στό 
βούρκο κι' άν ρκρθή χρυσός πάλιν θά 
βγή. . . λέγει ή ποροιμία. Κοί ό 'Ιησούς 
συνανεστρέφετα άμαρτωλούς. . .

15. "Ενας πλούσιος κάποτε έφερεν 
εις τό παλυτελέσταταν σπίτι του τόν 
Διογένην. Σέ μιά στιγμή ό φιλόσοφος 
έχρεψε καί ήθελε νά πτύση. Ό  οικοδε
σπότης όμως τόν ήμπόδιΖε. Τότε ό Διο
γένης έπτυσε εις τό πρόσωπον τού 
πλουσίου, λέγοντας: «Χειρότερον τόπον 
δέν έχω εΰρει. . .».

(«Είσσγαγόντος τινός (Διογένην) εις 
οίκον πολυτελή καί κωλύοντος πτύοαι, 
έπειδή έχρέμψατο, εις τήν όψιν αύτοΰ 
έπτυσεν, είπών χείρονα τόπον μή εύρη- 
κέναι. . .» ).

16. Κάποιος είπε τόν Διογένην άνόη-
τόν καί έπήρε τήν άπάντησιν: «'Όχι,
δέν είμαι άνόηιτος, άφοΰ δέν έχω τό ί
διο μυαλό μέ σένα. . .». "Αρα σύ είσαι 
άνό ητος. . .

(«Ανόητος μέν ούκ είμί, τόν δ' αύ- 
τόν ύμίν νοΰν ούκ έχων»),

17. "Αλλος τόν ήρώτησε, άν έχη παι
διά, ή ύπηρέτας' καί έπειδή ό Διογένης 
τού άπήντησεν άρνητικώς, ό πρώτος έ- 
πανήλθε καί τού είπε:

— Έάν λοιπόν άποθάνης, ποιος θά σέ 
πάη γιά ταφή;

— Εκείνος πού χρειάΖεται τό σπίτι — 
άπήντησεν.. .

( — «Εί παιδισκάριον ή παιδάριον έ
χεις. . .

—Ού!
— Εί ούν άποθάνης, τις σέ έΕοίσεί;
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— Ό  ΧρήΖων τής ο ικ ία ς ...» ) .
18. Πρακτικός ό Διογένης καί χωρίς 

νό δίνη σημασίαν εις τίποτε έκάθηοε εις 
τήν άγοράν καί ήρχισε νά τρώγη ό,τι 
εϊχεν. Μερικοί περίεργοι έμαΖεύθησαν 
γύρω του κοί τού έλεγαν: Σκύλε!

Καί ό Διογένης τούς εϊπεν: «Σείς εΐ- 
σθε σκύλοι πού ένω έγώ τρώγω μέ πε
ριτριγυρίσατε καί μέ κο ιτάτε!..» .

(«Άριστώντι Διογένει έν άγαρά, οί 
περιεστώτες συνεχές έλεγαν, Κύον' Ό  
δέ, ύμεϊς, εϊπεν, έστέ κύνες οϊ με άρι- 
στώντα περιεστήκατε. . .» ).

19. Εις τά Μέγαρα είδε νά έχουν έ- 
πάνω εις τά κριάρια δέρματα, ένώ τά 
παιδιά πού τά έφύλαττον ήσαν έντελώς 
γυμνά. Τότε εϊπεν:

— «Πιό έπικερδές είναι εις τόν Μεγα- 
ρίτη τά κριάρι άπό τά παιδί».

(«Λυσιτελέστερόν έστι Μεγορέως εί
ναι κριόν ή υ ιό ν ...» .

20. Κάποτε ίδών γυναίκα κρεμασμένη 
εις έλαιόδενδρσν, είπε:

«Μακάρι όλες οί έληές νά έκαμαν τέ
τοιους καρπούς. . .». Τόσο μισογύνης ή- 
το. Είπαμε, έΕ άλλου, άπ' άρχής τήν δι
δασκαλίαν τής Κυνικής Σχολής.

21. Διά τούς ρήτορας, τούς άνθρώ- 
πους, οί όποιοι όμιλοΟν περί ήθικής καί 
δικαιοσύνης, είπε:

— «Οί 'ρήτορες γνωρίΖουν τά δίκαια, 
δέν έχουν όσως μάθει νά πράττουν αύ- 
τά, τά όποια ύποστηρίΖουν».

(«Τούς 'ρήτορας τά δίκαια μέν έσπου- 
δακέναι, πράττειν δέ ούδαμώς. . .» ).

Πρβλ. «δάσκαλε πού δίδασκες. . .».
22. Γιά τούς Μαθηματικούς πού έξε- 

τάΖουν τά Ούράνια σώματα —προφανώς 
τούς Αστρονόμους — έλεγε:

«Παρατηρούν τόν ήλιον καί τήν Σε
λήνην, παραβλέπουν δμως όσα είναι εις 
τά πόδια τους. . .».

(«Τούς Μαθηματικούς άποβλέπειν μέν 
πρός τόν ήλιον καί τήν Σελήνην, τά δ' 
έν ποσίν πράγματα παροράν»),

23. "Αλλος τού είπε: —Διογένη, έγέ- 
ρασες πλέον' πρέπει νά ήσυχάσης. . .». 
Καί ό Διογένης τού άπήντησεν:

— «'Ο Δρομεύς, ό όποιος τρέχει εις 
τόν στίβον, όταν πλησιάΖη εις τό τέρμα, 
έντείνει τις πρσσπάθειές του καί δέν έγ- 
καταλείπει τόν άγώνα πριν τερματί- 
σ η ...» . Πολύ ώραίο διά τούς άπομά- 
χους, οί όποιοι άδρανοϋν χωρίς νά έν- 
διαφέρωνται διά τίποτε!!

24. Αλλος, έπειδή ό Διογένης έκοι- 
μάτο μέ τά ρούχα τής ήμέρας, έφ' όσον 
δέν είχε κλινοσκεπάσματα, τού είπε:

— «Φαίνεται πώς εις τά ρούχα σου 
κρύβεις χρυσάφι. . .».

— «Ναι. . . ΓΓ αύτό δέν τά βγάΖω ό
ταν κοιμάμαι. . . ».

25. 'Όταν είδε έναν άδέΕισν τοξευ
τήν, έπήγε καί έκάθησεν εις τόν στόχον 
καί είπε:

— «'Εδώ δέν ύπάρχει κίνδυνος νά κτυ- 
πηθώ. . .» Πόσα δέν λέγει τούτο!

26. Πιό πέοα κάποιος μικρός, πού ή
ταν παιδί έτέρας (πόρνης), έρριχνε πέ
τρες πρός τόν κόσμον. Τότε ό Διογέ
νης τού είπε:

— «Πρόσεχε, παιδί μου, μήν κτυπήσηα 
τόν πατέρα σου!. . . » .

27. "Ενας πονηρός εύνοΰχος (=πρό- 
σωπον πού έχει τήν εύνοιαν τού άρχον- 
τος) είχε γράψει εις τήν είσοδον τού 
σπιτιού τού δρχοντός του.

— «Μηδέν είσίτω κακόν» (=  “Ας μή
μπή κανένα κακό. .  . ) .

Μόλις τό είδε ό Διογένης, είπε τού 
εύνούχου:

—«Καί ό οικοδεσπότης άπό πού θά 
είσέλθη;. .».

28. Κάποια ήμέρα συνήντησε ένα ά- 
γράμματσν πλούσιον καί εϊπεν: —«'Ιδού 
έν πρόβατσν χρυσόμαλλον. . .» .

29. Εις τήν Κόρινθον έδόθη διαταγή 
νά άνεβοϋν όλοι εις τά τείχη καί όπως 
δύνατοι κοθένας νά βοηθή μετοφέρων 
ύλικά ή έρναΖάμενος, διά τήν ένίσχυσίν 
των. 'Όλος ό κόσμος έπήγε. Ό  Διο
γένης, όιμως, ήτο δούλος, άλλά καί γέ
ρων, δι' αύτό έβγήκε άπό τό πιθάρι του 
καί τό έκύλιε γρήγορα, πέρα - δώθε, εις 
τήν πλατείαν. Τότε κάποιος τόν ήρώτη- 
σε τί κάνει. Καί ό Διογένης τού άπήν- 
τησε:

—«Ίνα μή αμέτοχος τού έργου ώ».
Δηλαδή' όταν όλος ό κόσμος έργάΖε- 

ται έγώ έντρέπομαι νά κάθωμαι. . .
30. Κάποτε, ό ιατρός Διδύμων έθε- 

ράπευε τόν οφθαλμόν μιάς παρθένου 
(κόρης). 'Επειδή ό ιατρός ήτο γνωστός 
μοιχός, ό Διογένης τού είπε:

— «Πρόσεχε μήπως θεραπεύων τόν ό- 
φθαλμόν, φθείρης τήν κόρην...» . Τήν 
κόρην όχι τού οφθαλμού, άλλά τήν γυ
ναίκα !

31. "Ενας άθλητής, όταν έγήρασεν, 
έγινεν ιατρός.

Ό  Διογένης τού είπε: «Μοΰ φαίνεται 
πώς έγινες ιατρός διά νά έΕοντώσης έ- 
κείνους, οί όποιοι σέ ένικοϋσσν ώς ά- 
θλητήν...» .

32. Εις ένα πλούσιον, τόν όποιον ου- 
νήντησεν, ό Διογένης είπε:

«'Εάν σού έτυχε νά δώσης εις πτω
χούς, δόσε καί εις έσέ. . . 'Εάν δέ δέν 
σού έτυχε, άρχισε άπό μένα. . .».

Ο Πλούσιος τόν ήκουσε καί δέν ήταν 
πρόθυμος νά τόν ένισχύση, έκτος άν τόν 
έπειθε. Καί ό Διογένης τού είπε:

—«"Αν μπορούσα νά σέ πείσω, πρό 
παλλοΰ θά σέ είχα πείσει νά κρεμα- 
σθή» . . .».

33. Κάποιος 'Αθηναίος είχε δώσει 
ένα έπανωφόρι εις τόν Διογένη, μετά 
δέ άπό πολύ καιρόν τού τό έΖήτησεν. 
Καί ό Διογένης τού εϊπεν: — « Εάν μοΰ 
τό έχάρισες, τό έχω. 'Εάν μοΰ τό έδά- 
νεισες, τό χρειάΖοααι. ..» .

34. "Αλλος πάλιν έθαύμαΖε τά πολλά 
άναθήματα, τά όποια είχαν άφιερώσει οί 
σωθέντες άπό ναυάγια, εις τόν Ναόν 
τής Σαμοθράκης. Ό  Διογένης, ό όποιος 
τόν παρηκολούθει, τού είπε: «Θά ήσαν 
πολύ περισσότερα, άν έφερναν καί έκεϊ- 
νοι, οί όποιοι δέν έσώθησαν. . .».

35. "Αλλος τόν έπείραΕε, λέγων: — 
«Οί Σινωπεϊς, οί συμπατριώται σου, σέ 
κατεδίκασαν νά φύγης άπό τήν πατρί
δα . . .».

—«Σωστά λέγεις—είπε ό Διογένης— 
κι' έγώ τούς κατεδίκασα νά μείνουν 
έκε ί. . .  ».

36. "Εμαθεν ό Διογένης, ότι ό Μέγας 
Αλέξανδρος έστειλε μίαν έπιστολήν εις 

τόν 'Αντίπατρον, ό όποιος ήτο εις τάς 
'Αθήνας μέ κάποιον Άθλίαν, καί εϊπεν:

— «Άθλιας παρ' άθλιου δΓ άθλιου 
πρός άθλιον. . .» .

Δηλαδή έπιστολή άπό τόν άθλιον 
( =  Μ. Αλέξανδρον) μέ τόν άθλιον 
( =  Άθλίαν) έστάλη εις τόν άθλιον 
( =  Α ντίπ ατρ ο ν...).

37. Ό  Πλάτων ώριοε τόν άνθρωπον 
ότι είναι «δν δίπουν άπτερον...». ( = 
Ύπάρχον, δίποδσν, χωρίς φτερά. . . ) .  
Κοί ό Διογένης έμάδησεν ένα κόκορα 
καί τόν έδειχνε στήν άγοράν λέγοντας: 
«Νά ό άνθρωπος τού Πλάτω νος!..». 
Καί ό Πλάτων ήναγκάσθη έκ των πρα
γμάτων νά διορθώση τόν ορισμόν.

38. Τόν έρώτησαν, γιατί οί άνθρωποι 
δέν βοηθούν τούς φιλοσόφους, άλλά μό
νον τούς τυφλούς, τούς χωλούς κ.λπ., 
άπήντησεν: — «Όλοι ύπολογίΖουν ότι 
μπορεί κάποτε νά γίνουν τυφλοί, χωλοί 
κλπ., φιλόσοφοι όμως π ο τέ ...!» .

39. Κάπου είχαν Ζωγροφίσει δύο Κεν
ταύρους πολύ κακότεχνα. Βλέπων αύ- 
τούς ό Διογένης ένεθυμήθη τόν Κένταυ
ρον Χείρωνα καί εϊπεν:

— «Ποιος άπό τούς δύο είναι χειρότε
ρος;».

Στήν έποχή του όμως τό εϊπεν ώς 
έξής:

«Πότερος τούτων χείρων έστίν;».
Δηλαδή μέ δύο έννοιες: Ποιός άπό 

τούς δύο είναι ό Χείρων καί ποιός άπό 
τούς δύο είνοι ό χειρότερος (χείρων).

40. "Ενας κιθαρωδός, μέ άθλητικόν 
παράστημα, έψαλλε κοί ό Διογένης τόν 
έπήνεαε πρός μεγάλην κατάπληξιν των 
παρισταμένων, οί όποιοι τόν ήρώτησαν, 
διστί τόν έπσινεϊ. Καί ό Διογένης εϊπεν: 
— «Διότι άν δέν ήτο κιθαρωδός θά ήτο 
ληστής. ..» .

41. "Ενός διδάσκαλος εϊχεν ολίγους 
μαθητάς καί γύρω εις στήν αίθουσαν 
πολλά άγάλματα θεών. Ό  Διογένης μό
λις έμπήκε στήν αίθουσαν εϊπεν:

«Μέ τήν βοήθειαν τών θεών, διδάσκα
λε, έχεις πολλούς μαθητάς...» . («Σύν 
θεσϊς, διδάσκαλε, έχεις πολλούς μαθη
τ ά ς . . .» ) .  Τό όποιον σημαίνει, ότι τόν 
είρωνεύθη λέγοντας: «ΜαΖύ μέ τούς
θεούς έχεις πολλούς μαθητάς...» . 
'Ενώ έλεγε καί «μέ τήν βοήθειαν τών 
θεών, έχεις πολλούς μαθητάς!».

42. Ό  Ρήτωρ Άναξιμένης ήτο προγά- 
στωρ, είχε δηλαδή μεγάλη κοιλιά. . . Ό  
Διογένης τού είπε:

«Δόσε όλίγην κοιλιά εις τούς φτω
χούς. Καί σύ θά άλαφρώσης καί έμάς 
θά ώφελήσης. ..» .

43. Ποιό κρασί προτιμάς, τόν ήρώτη
σαν καί άπήντησεν: — «Τό ξένον! . . .».

44. Λέγεται ότι εις τήν μάχην τής 
Χαιρωνείας (338 π.Χ.), συνελήφθη αι
χμάλωτος καί ώδηγήθη ένώπιον τού βα- 
σιλέως Φιλίππου.

Ό  Φίλιππος ήρώτησε: —Ποιός είναι 
τούτος; ΚΓ ό Διογένης εϊπεν: —«Κα
τάσκοπος τής άπληστίας σου!».

Ό  Φίλιππος έθαύμοσε τό θράσος του 
κοί τόν ήλευθέρωσεν.

45. "Ενας πλούσιος ήρώτησεν τόν 
Διογένην πόσα χρήματα θέλει, διά νά 
διδάξη τόν υιόν του διάφορα μαθήματα. 
Ό  Διογένης έΖήτησεν 500 μνάς μηνιαί- 
ως ύπέρογκον ποσόν δηλαδή. Ό  πλού
σιος εϊπεν ότι μέ τό ποσόν αύτό άγοοά- 
Ζει ένα βόϊδι καί ό Διογένης εϊπεν: Πή
γαινε καί θά έχης δύο!

Τούτα διά τόν περίφημον τούτο Φι
λόσοφον. Πιστεύω δέ, ότι ό καλός μου 
άναγνώστης κάτι θά ώφεληθή άν προσέ- 
Εη τά άποφθέγματα καί τά χρησιμοποιή 
όταν πρέπει.

ΚΩΝ. ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ  
Ρ' Γυμνασιάρχης
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Ό πιο άγαηημένος φίλος τοΰ β α ο ι λ έ ω ς  τ ής  ' Α γ γ λ ί α ς  'Eppiuov Β*

Η ΔΟ ΛΟ Φ Ο Ν ΙΑ

ΤΟ Υ

ΜΠΕΚΕΤ
IU I  ΙΑ παλιά πρόληψις τής Ανδεγαυ· 

Ιος άποδίδει ατό σπάρτο ευεργε
τικές ιδιότητες. Ίσως ή πίστις νά ο
φείλεται στήν έξαιρετική τύχη ένός 
Ανδεγουοΰ τοΰ 12ου αίώνος. Στις 18 

Μαίου 1152, ό Ερρίκος Πλανταγενέ- 
της, κατά τήν γαλλική προφορά Πλαν- 
ταΖενέ («Ζενέ» σημαίνει σπάρτο), νυμ
φεύεται στό Πουστιέ τήν πρώην σύΖυ- 
γο τού Λουδοβίκου Ζ \  τήν Έλεονώρα, 
δούκισσα τής Άκουϊτσνίας, καί γίνεται 
κάτοχος μιας περιοχής διπλάσιάς σέ έκ- 
ταοι άπό τό βασίλειο τής Γαλλίας.

"Αν προσθέσωμε ότι, άπό τήν μητέρα 
του Μοτθίλδη, κόρη τοΰ Ερρίκου Α' 
καί έγγονή τού Γουλιέλμου τού Κατακτη- 
τοϋ, χήρα τοΰ Αύτοκράτορος τής Γερ
μανίας, πού πανδρεύθηκε σέ δεύτερο 
γάμο τόν πατέρα του, ό νεαρός Πλαν- 
τογενέτης είχε κληρονομήσει τήν Νορ- 
μανδία καί μπορούσε νά θέση υποψη
φιότητα γιά τόν θρόνο τής Αγγλίας, 
βλέπομε πόοο ή μοίρα εύνοοΰσε αύτό 
τόν έφηβο. Γιατί αύτό τό όνομα, Πλαν- 
ταγενέτης; Ό  πατέρας του, ό Γοδεφρεί- 
δος ντ' ΑνΖού, τήν έποχή τής πρώτης 
Στουροφορίας, στόλιΖε τό κράνος του 
μ' ένα κλωνάρι άπό σπάρτο, σάν σύμβο
λο ταπεινοφροσύνης. Ό  Ερρίκος στόλι
σε κι αύτός τό καπέλλο του μ' ένα κλω
νάρι σπάρτο, πού τό χρώμα του ταίρια- 
Ζε όμορφα μέ τό Εανθιά του μαλλιά.

"Ετσι τόν είδε γιά πρώτη φορά, ό
μορφο καβαλλάρη δεκαοκτώ χρόνων, ή 
βασίλισσα Έλεονώρα. Ή στιγμή ήταν 
κατάλληλη. Απογοητευμένη άπό τήν ψυ
χρότητα ένός αδιάφορου συΖύγου («σω
στός καλόγερος», έλεγε) καί πληγωμέ
νη άπό τις διαφωνίες, πού γεννήθηκαν 
άνάμεσά τους στήν διάρκεια τής δεύ
τερης Σταυροφορίας, ή φλογερή μεσο
γειακή δέν μπόρεσε νά άντισταθή στήν 
γοητεία τοΰ Ερρίκου καί έσπευσε, ό- 
μέσως μετά τήν άκύρωσι τού πρώτου 
γάμου της, νά τοΰ προσφέρη τήν καρ
διά της, τις έπαρχίες της καί τά θέλ
γητρα, πού τά τριάντα χρόνια της δέν 
είχαν καθόλου μαράνει.

Ναι, τό σπάρτο φαίνεται πώς στάθηκε

σίγουρα πολύ τυχερό γιά τόν Ερρίκο. 
Η άγάπη τής Έλεονώρας ικανοποίησε 

όλες τής προσδοκίες του, γιατί τού έ- 
Εασφάλισε πολλούς κληρονόμους. Έ 
πειτα, τήν έπαμένη σχεδόν τοΰ γάμου 
του, οί άντίπαλοί του, υποψήφιοι γιά 
τόν θρόνο τής Αγγλίας, πέθαναν ό 
ένσς μετά τόν άλλο, καί, σέ λίγο, ό 
Ερρίκος στέφθηκε βασιλεύς στό Ούε- 

στμίνσπερ.
Φαίνεται, ώστόσο, ότι ή εύνοϊκή έ- 

πίδρασις τοΰ σπάρτου σταμάτησε άπό 
κεϊ καί πέρα. Αύτή ή μεταστροφή τής 
τύχης άρχισε μέ τούς καυγάδες μέ τόν 
παλιό του φίλο, τόν πρώην καγκελλάριο 
τής 'Αγγλίας, τώρα άρχιεπίσκοπο τοΰ 
Καντέρμπουρυ Θωμά Μπέκετ.

Ό  Ερρίκος ήταν βίαιος, ούταρχικός, 
έκρηκτικός. Περνούσε μέ τήν μεγαλύ
τερη εύκολία άπό τήν άγάπη στό μίσος. 
Γιά τόν Θωμά Μπέκετ, δέκα χρόνια με 
γαλύτερό του, ένοιωσε άπό τήν άρχή 
πολύ μεγάλη συμπάθεια. Ό  Θωμάς Μπέ
κετ, τέλειος "Αγγλος κατά βάθος, παρ' 
όλο τό άνακατεμένό αίμα του, ήταν γιός 
ένάς έμπόρου άπό τήν Ρουέν, έγκατε- 
στημένου άπό κοιρό στό Λονδίνο, καί 
μιας εκχριστιανισμένης μουσουλμανίδος, 
πού τήν είχαν φέρει άπό τις Σταυροφο
ρίες. Ή μεγάλη εύφύία του, ή καλλιέρ- 
γειά του, πού οφειλόταν στήν μσκρό- 
χρονη θητεία του κοντά σέ Γάλλους κα
θηγητής, ή άΕιοπρέπειά του καί οί λε
πτοί τρόποι του έγοήτευσαν τόν άρχιε
πίσκοπο τοΰ Καντέρμπουρυ, τόν Τιμπώ, 
πού τόν πήρε γραμματέα του.

Πρώτη εΰνοια, πού ήδη προκάλεσε 
πολλές Ζηλοτυπίες καί μίση, καί πρώτο 
βήμα μιός σταδιοδρομίας, πού, χάρις 
στήν φιλία τού Ερρίκου, σύντομα θά 
κατέληγε στόν αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Πράγματι, λίγο μετά τήν άνοδό του 
στόν θρόνο τής Αγγλίας, ό Ερρίκος ο
νόμασε τόν Μπέκετ καγκελλάριο του. 
Ό  διορισμός αύτός ήταν, γιά τόν γιό 
τοΰ ταπεινού έμπόρου, μιά τιμή χωρίς 
προηγούμενο καί ή έποχή τής διακυβερ- 
νήσεώς του μιά περίοδος έπιδεικτικής 
μεγαλσπρεπείας, όχι γιατί ό Μπέκετ α

γαπούσε τόν πλούτο, άλλά γιατί, σάν 
έκπρόσωπος ένός έθνους πού τό θεω
ρούσε σάν πρώτο στήν Εύρώπη, έκρινε 
ότι έπρεπε νά κάνη τό πάν γιά νά το
νίση τήν αίγλη του.

"Ετσι, έκεϊνοι πού έθαύμαΖαν τήν πο
λυτέλεια καί τις σπατάλες του, τις δε
ξιώσεις καί τις γιορτές του, έμεναν έκ
πληκτοι όταν μάθαιναν πώς δέν αγγιΖε

Ό  Θωμάς Μπέκετ δολο
φονήθηκε στη μητρόπολι 
τοΰ Καντέρμπουρυ, κατά 
τήν ώρα τής Θείας λει

τουργίας.
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*0 Μπέκετ, Αρχιεπίσκο
πος καί καγκελλάριος 
τού βασιλέως τής ’Αγ
γλίας Ερρίκου Β ',  τήν 
έποχή, πού μια δυνατή 
φιλία ένωνε τούς δύο 

Ανδρε ς.

σχεδόν καβόλου τό πιάτα πού τοΰ σέρ
βιραν, ότι νήστευε όταν τοϋ δινόταν ή 
ευκαιρία καί πώς, κάτω άπό τό μεταξω
τά ρούχα του, φορούσε μιό παλιά, χον
δρή πουκαμίσα.

Ο άρχιεπίσκοπος Τιμπώ πέθανε. Ό  
Ερρίκος αποφάσισε όμέσως νό άναθέ- 

ση στόν Θωμά τό υψηλότερο αξίωμα 
τού βασιλείου, τοϋ ’Αρχιεπισκόπου τοϋ 
Καντέρμπουρυ. Μέ τήν ένέργειά του 
αυτή, ό Ερρίκος δέν έδινε μόνο μιά 
άκόμη όπόδειξι τής φιλίας τους. Καθώς 
όπό καιρό βρισκόταν σέ διαμάχη μέ τήν 
Εκκλησία, γιατί έκρινε σάν καταχρηστι

κά όρισμένα προνόμιά της, σκέφθηκε 
ότι ή παρουσία τοϋ Μπέκετ στόν θρόνο 
τοϋ άρχιεπιοκόπου θά τόν διευκόλυνε 
καί ότι θά έβρισκε σ’ αυτόν υποστήριξε

Δέν ήξερε καλά τόν Μπέκετ, τήν 
φλογερή πίστι του καί τήν θέλησί του 
νά έκπληρώση πάντα μέ συνέπεια τά 
κοθήκσντά του, όποιοδήποτε άξίωμα καί 
όν κατείχε. Στήν Φαλαίζ, όπου τόν κά- 
λεσε ό Ερρίκος γιά νά τοϋ άνακοινώ- 
ση τήν άπόφασί του, ό Μπέκετ προσπά
θησε νά τόν μεταπείση:

— Μέ θεωρείτε λοιπόν κατάλληλο, εί
πε, νά έπωμισθώ ένα τόσο ιερό λειτούρ
γημα; "Ισως μοϋ ζητήσετε παραχωρή
σεις, τις όποιες θά έχω χρέος νά άρνη- 
θώ. Οί έχθροί σας καί έκεϊνοι πού μέ 
φθονούν θά έπωφεληθοϋν γιά νό σάς 
στρέψουν έναντίον μου καί ή φιλία σαε 
γιά μένα θά μετατροπή οέ αιώνιο μίσος

Ό  Ερρίκος δέν ήθελε ν’ άκούση τί
ποτε καί έπέμενε. Ό  Μπέκετ ύπέκυψε 
στήν βασιλική έπιταγή. Δέχθηκε τό ιερό 
άξίωμα καί ύπέβαλε όμέσως τήν παραί- 
τησί του όπό τήν πρωθυπουργία.

"Εκτατέ, παρ’ όλη τήν λάμψι τού έ- 
πισκοπίικοϋ άξιώματός του, θέλησε νά 
ζήση σάν άσκητής. "Αφησε τό σπίτι του, 
μοίρασε τά ύπάρχοντά του κρατώντας 
μόνο τά όποραίτητα, πού έπέβαλλε ή έκ- 
κλησιαστική έθιμστυπία.

Αύτή ή πρώτη μεταβολή στήν στάσι 
τοϋ Μπέκετ είχε κακοφανή στόν Ε ρ 
ρίκο. Γρήγορα ό πόλεμος άρχισε μετα
ξύ τους μέ άφορμή τις άρμοδιότητες τής 
Εκκλησίας. Ό  βασιλεύς ήθελε νά κα- 
ταργήση όρισμένα προνόμιά της καί ό 
άρχιεπίσκοπος τά ύπερασπίσθηκε μέ 
θέρμη, άνάλογη μέ τήν βιαιότητα τού 
Ερρίκου.

Βλέποντας άτι καμμιά παράκλησις, 
κανείς έκφοβισμός δέν έλύγιζε τήν θέ- 
λησι τοϋ Μπέκετ, ό Ερρίκος, έπειδή 
δέν ήθελε νά τοϋ άφαιρέση τό άξίωμα, 
τόν άπείληαε μέ στέρησι τής έλευθερίας 
του.

Ό  Μπέκετ δέχθηκε νά τά παίξη όλα 
γιά όλα. Ή έπιμονή τοϋ ίδιου τοϋ κλή
ρου του, ή έλπίδα ότι θά ύπηρετοϋσε 
καλύτερο τήν Εκκλησία μακριά άπό τις 
παγίδες καί τις μηχανορραφίες, τόν έ
καναν νά όποφασίση, τόν Νοέμβριο τοϋ 
1163, νά έγκαταλείψη κρυφά τήν Αγ
γλία καί νά πάη στήν ήπειρωτική Εύρώ- 
πη, όπου είχε έξασφαλισμένη τήν ύπο- 
στήριξι τοϋ βασιλέως τής Γαλλίας Λου

δοβίκου Ζ' καί τοϋ πάπα Αλεξάνδρου 
Γ ’ .

Ακολούθησαν έπτά χρόνια έξορίας. 
Τόν έβδομο χρόνο ό Ερρίκος, φοβού
μενος τόν άφορισμό, έπεχείρησε νά συμ- 
θιβασθή μέ τόν Μπέκετ. Υποκριτική ύ- 
παναχώρησις πού δέν ξεγέλοσε καθό
λου τόν άρχιεπίσκοπο. Ωστόσο, δέχθη
κε, νά γυρίση στήν 'Αγγλία, έστω κι άν 
θά έπρεπε νά άντιμετωπίση τήν σκλη
ρότερη θυσία.

Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1170 ό Ερρίκος 
βρισκόταν στό Μπύρ, κοντά στήν Μπα- 
γιέ. Ό  φαινομενικός συμβιβασμός μέ 
τόν Μπέκετ δέν είχε σβήσει καθόλου τήν 
μνησικακία του, πού τήν ύπέθαλπαν μέ 
τά λόγια τους οί έχθροί τοϋ άρχιεπισκό- 
που.

Ανάμεσα σ’ αύτούς, ό έπίσκοπος τής 
Ύόρκης, ό Ροζέ ντέ Πόν - λ’ Έβέκ, 
διακρινόταν γιά τήν βιαιότητά του. Φι
λόδοξος, αδίστακτος, ό Ροζέ άπέβλεπε 
στήν έδρα τοϋ Καντέρμπουρυ, πού μόνο 
ό θάνατος τοϋ Μπέκετ θά μπορούσε νά 
τοϋ χαρίση.

"Αρχισε λοιπόν νά συκοφαντή τόν 
άρχιεπίσκοπο στόν Ερρίκο. Τοϋ περιέ- 
γραψε τήν θριαμβευτική ύπαδοχή τού 
έξορίστου, τό πλήθος πού χαιρετούσε 
τόν ποιμενάρχη του, τούς δρόμους πού 
είχαν γεμίσει λουλούδια, τόν κλήρο ά- 
ποφασισμένο περισσότερο άπό κάθε άλ
λη φορά νά τόν υποστήριξή, καί, άπε- 
ναντίας, τούς ιερωμένους, πού ήσαν πι

στοί στόν βασιλέα, νά ύφίστανται τήν 
ταπείνωσι τοϋ άφορισμού άπό τήν Ρώμη 
καί νά τούς μεταχειρίζωνται σάν αιρε
τικούς καί άποστάτες.

— Εθριάμβευε, ό προδότης! συνέχισε 
ό Ροζέ, καί έτοιμάζεται ήδη νά ξεση- 
κώση τόν λαό κοί τόν στρατό έναντίον 
σας!

Κάθε άλλος θά καταλάβαινε τήν δο- 
λιότητα πού κρυβόταν πίσω άπ' αύτά τά 
λόγια, άλλά ό 'Ερρίκος, τυφλωμένος 
άπό τήν παραφορά του, έπείσθηκε εύκο
λο.

— "Ετσι, λοιπόν! φώναξε. Αύτός ό 
άνθρωπος πού ήλθε σέ μένα ρακένδυ
τος, αύτός ό ζητιάνος πού έγώ τόν έ
κανα πλούσιο, αύτός ό άσήμαντος γρα
φιάς πού τοϋ τά έδωσα όλα, άφοϋ άπέ- 
απασε τήν συγγνώμη μου, μέ πληρώνει 
τώρα μέ τήν άχαριστία καί τήν άτίμωσι. 
"Εστω! τά έγκλήματά του θά τιμωρη
θούν όπως τοϋ άξίζει!

Κοίταξε έναν - έναν τούς άνθρώπους 
πού τόν περιτριγύριζαν, τόν Ροζέ, τόν 
Ρενώ, πού τόν έλεγαν «Γιό Αρκούδας», 
τόν Οΰγο ντέ Μορεβίλ, τόν Ρισάρ λέ 
Μπρετόν. Ό λους τούς κινοϋσε τό ίδιο 
μίσος, ή ίδια φιλοδοξία καί ήσαν ήδη 
συνένοχοι στό ίδιο έγκλημα. Περίμεναν 
μόνο μιά λέξι τοΰ βασιλέως γιά νά τό 
διαπράξουν.

— ΚΓ έσεϊς, συνέχισε ό Ερρίκος, έ- 
σεϊς πού τρώτε στό τραπέζι μου καί ζή- 
τε άπό τις ευεργεσίες μου, δέν έχετε
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κάν τό κουράγιο νά μέ άπαλλάζετε άπ' 
ούτόν τόν θρασύτστο καλόγερο!

'Αργότερα, ό Ερρίκος θά μετάνοιω- 
νε γι' αύτά τά απερίσκεπτα λόγια του, 
θά ήταν όμως πολύ άργό. Δέν πρόλαβε 
νά τελείωση καί οί καλεσμένοι του έ 
φυγαν βιαστικά. Σέ λίγο έμαθε πώς εί
χαν βάλει πλώρη γιά τήν Αγγλία. Δέν 
προλάβοινε πιά νά τούς σταματήση.

Τό ίδιο έκείνο βράδυ, στις 24 Δεκεμ
βρίου, ό Μπέκετ χοροστατούσε ατό κα
θεδρικό ναό τού Καντέρμπουρυ στή λει
τουργία των Χριστουγέννων. Είχε ένα 
άσχημο προαίσθημα ότι αύτή ή λειτουρ
γία θά ήταν ή τελευταία του. Τις ήμέ- 
ρες πού ακολούθησαν, ή πόλις γέμισε 
άπό έναν ασυνήθιστα μεγάλο άριθμό 
στρατιωτών. ΨιθυριΖάταν ότι οί άνθρω
ποι τού Ερρίκου είχαν συγκεντρωθή καί 
είχαν άποφαοίσει νά κάνουν έπίθεσι 
στήν Αρχιεπισκοπή.

—Φύγετε, σεβαομιώτατε, φύγετε! έ
λεγαν συνέχεια στάν Μπέκετ οί έμπι
στοί του.

— "Οχι, άπαντοϋοε έκεϊνος, δέν πρό- 
κειτοι πιά νά έγκαταλείψω αύτή τήν 
χώρα. Θά γίνη τό θέλημα τού Θεού. Εί
μαι άρχηγός αυτής τής Εκκλησίας καί 
έδώ θά περιμένω τήν τύχη πού μοϋ έπι- 
φυλάσσετοι.

Στράφηκε πρός τούς μοναχούς του:
Γίρασευχηθήτε, τούς είπε. Κι έοεϊς 

άδελφέ μου, Τόμας Μαιηντστόουν, δε- 
χθήτε παρακαλώ τήν έζομολόγησί μου.

Γονάτισε ατά πόδια τού μοναχού, έ- 
Εαμολαγήθηκε καί είπε τις προσευχές 
τής μετάνοιας. Καθώς σηκωνόταν, πο
δοβολητά άλογων άκούσθηκαν άπό τόν 
περίβολο. Ξαφνικά, μιά πόρτα άνοιζε 
καί μπήκε μέσα ό Ραούλ ντέ Μπρόκ καί 
οί άνθρωποί του. Δέν ύποκλίθηκαν κα
θόλου καί άρκέστηκον νά χαιρετίσουν 
τόν Μπέκετ μέ τήν φράσι «ό Θεός μαΖί 
σου!», χαιρετισμό πού άπηύθυναν ατούς 
άνθρώπους τού λαού.

— Σοϋ φέρνομε τις διαταγές τού βα- 
αιλέως, είπε ό Ραούλ. Θέλεις νά τις 
άκούσης ιδιαιτέρως ή μπροστά στούς δι
κούς σου;

Αντί γιά άπάντησι, ό Μπέκετ παρήγ- 
γειλε νά συγκεντρωθούν οί ιερείς τής 
έπισκοπής καί όταν αυτό έγινε φώναζε:

— Αύτό πού μού άνσγγείλατε, Ραούλ 
ντέ Μπρόκ, είναι κάτι πού πρέπει νά 
είπωθή μπροστά σέ μάρτυρες. Μιλήστε 
τώρα.

Ο Ρενώ, ό «γιός τής Αρκούδας», 
πήρε τόν λόγο. Ξεχνώντας έπίτηδες τό 
ιερό άζίωμα τού συνομιλητοϋ του, μίλη
σε μέ τρόπο αύθάδη κοί άσεβή, έπανα-

λαμβόνοντας τις κατηγορίες ένσντίον 
τού Μπέκετ καί προσθέτοντας νέες, τό 
ίδιο ψευδείς μέ τις προηγούμενες. Τέ
λος τού Ζήτησε νά άκυρώση τούς άφο- 
ρισμούς καί νά πάη νά άπολογηθή στό 
Ούίντσεστερ, στόν διάδοχο τού θρόνου.

Ο Μπέκετ δέν τόν διέκοψε ούτε μία 
φορά. "Οταν ό Ρενώ τελείωσε, άρκέ- 
σθηκε νά άρνηθή τις κατηγορίες.

—Ποτέ δέν συνωμότησα ένσντίον τού 
βοσιλέως μου. Ψάζτε νά θρήτε τά στρα
τεύματα μου, τά όπλα μου. Δέν θά βρή- 
τε τίποτε. "Αν ό διάδοχος τού θρόνου 
θέλη νά μέ δή, άς μέ καλόση στό Ούίν
τσεστερ κι έγώ θά τρέζω σ' έκεϊνον πού 
ποτέ δέν έπαψα νά άγαπώ σάν παιδί 
μου. "Οσο γιά τούς άφορισμούς, δέν ά- 
νήκει σ' έμένα ή άρμοδιότης νά τούς 
έπικυρώσω ή νά τούς άκυρώσω, άλλά 
μόνο στόν Ποντίφηκα, τόν άνώτατο 
κριτή. Νά τό Ξέρετε, όμως, ποτέ δέν 
θά ύποχωρήσω σέ άπαιτήσεις άντίθετες 
πρός τό συμφέρον τής 'Εκκλησίας καί 
πρός τό ποιμαντορικό μου άζίωμα.

— Μά, έπιτέλους, φώναζε ό Μαρεβίλ, 
έοεϊς πού τολμάτε νά μιλάτε έτσι, άπό 
ποιόν πήρατε τό αρχιεπισκοπικό σας 
άζίωμα;

— Πνευματικώς, άπό τόν Θεό καί τόν 
Πάπο. Κσσμικώς, άπό τόν βασιλέα. Καί 
πρέπει νά αποδώσω «τά τού Θεού εις 
τόν Θεόν καί τά τού βοσιλέως εις τόν 
βασιλέα».

— "Αν είναι έτσι, σάς διατάσσομε έκ 
μέρους τού βοσιλέως, νά έγκαταλείψετε 
άμέσως αύτό τό βοσίλειο.

— Ό  ώκεανός, άπάντησε ό Μπέκετ, 
δέν πρόκειται πιά νά μέ χωρίση άπό τήν 
'Εκκλησία μου. Δέν γύρισα γιά νά ζα- 
ναφύγω πάλι. Όποιος μέ θέλει θά μέ 
βρή έδώ.

— Μάθετε λοιπόν ότι τά λόγια σας 
ούτά θά πέσουν έπί τής κεφαλής σας!

Καί μέ τήν άπειλή ούτή ή όμάδα τών 
συνωμοτών έφυγε. Ωστόσο, δέν άπο- 
μακρύνθηκαν πολύ, γιατί τά πέτολα τών 
άλογων άκούγανταν νά κτυπούν στό 
πλακόστρωτο τού περιβόλου. Μιά καμ
πάνα αντήχησε.

— Είναι ό έσπερινός, είπε ήρεμα ό 
Μπέκετ. "Ας πηγαίνωμε!

—Τουλάχιστον, τόν παρακαλοϋσαν οί 
μοναχοί, άς κλείσωμε τις πόρτες τής 
έκκλησίας.

— 'Όχι! Ό  ναός τού Κυρίου είναι 
άνοιχτός γιά όλους. 'Αφήστε τις πόρτες 
άνοιχτές.

Καί πράσθεσε.
— "Ας μέ συνοδεύσουν μόνο οι άκό- 

λουθοί μου. Οί μοναχοί καί οί διάκονοι

νά μείνουν έδώ.
Διέσχισε άργά τό περιστύλιο τού να

ού, συνσδευόμενος άπό τούς άκολού- 
θους του καί μερικούς όφοσιωμένους ι
ερείς, πού, ώστόσο, έτρεμαν άπό τόν 
φόβο τους.

Μόνο τό πρόσωπο τού Μπέκετ έμενε 
έντελώς ήρεμο κι άτάραχο.

Ό λοι όσοι τόν είδαν έκείνη τήν ώρα 
θά έλεγαν άργότερα, ότι φαινόταν εύ- 
τυχισμένος, μεταμορφωμένος, λές καί 
τό μοιραίο πλησίασμα στό μαρτύριο νά 
τόν γέμιΖε μέ ιερή άγαλλίασι.

Οί ψαλμοί τού έσπερινού ύψώθηκαν 
στάν θόλο τού ναού. Ό  θωμάς Μπέκετ 
ήταν γονοτισμένος μπροστά στήν Αγία 
ΤράπεΖα. Δέν γύρισε τό κεφάλι όταν 
ακούσε νά τόν πλησιάΖουν τά βήματα 
τών δολοφόνων του.

Μιά φωνή ακούστηκε.
— Πού είναι ό προδότης;
Ό  Μπέκετ, γονοτισμένος πάντα, γύ

ρισε καί άπάντησε:
— Δέν ύπάρχει έδώ κανένας προδό

της. Αλλά όν ψάχνετε γιά μένα, έδώ 
είμαι. Καί νά μήν κάνετε κακό σ' αύ- 
τούς τούς άθώους ιερείς!

Οί συνωμότες άρμησαν στήν Άγια  
ΤράπεΖα. Τό πρώτο σπαθί πού τόν κτύ- 
πησε ήταν τού Γκυγιώμ ντέ Τρασύ. Τόν 
βρήκε στό κεφάλι κοί τού άνοιζε τό 
κρανίο. Μετά ήλθε ένα κτύπημα άκόμη 
πιά βίαιο άπό τόν Ρενώ, τόν «γιά τής 
Αρκούδας».

Ό  άρχιεπίσκοπος έπεσε, πιτσιλίζον
τας μέ τό αίμα του τά άμφια τών ιερέ
ων ,πού έτρεζον φωνάΖσντας βοήθεια 
κοί καλώντας τόν λαό. Ωστόσο, ό 
Μπέκετ Ζοϋσε άκόμη. Τά κτυπήματα 
τών σπαθιών, τό ένα έπάνω στ' άλλο, 
τόν είχαν μεταμορφώσει σέ μιά άνοι- 
κτή, ματωμένη πληγή. Καθώς ή τελευ
ταίο σπίθα Ζωής έσβηνε, ό Μπέκετ ψι
θύρισε :

— Πεθαίνω γιά τό όνομα τού Χριστού 
καί γιά τήν 'Εκκλησία του. . .

Ό  αποστάτης διάκονος Μωκλέρ, πού 
ήταν μαΖί μέ τούς συνωμότες, τόν άπο- 
τελείωσε μέ ένα χτύπημα. Ή ταν 29 
Δεκεμβρίου τού 1170. Ό  Θωμάς Μπέ
κετ ζεψύχησε στά πενηντστρία του χρό
νιο, τόν ένατο χρόνο τής άρχιερωσύ- 
νης του.

"Ενα χρόνο άργότερα, ό 'Ερρίκος, 
μετανοιωμένος, διέταζε νά τόν μαστι
γώσουν μπροστά στόν τάφο έκείνου πού 
ή 'Εκκλησία τιμά ώς "Αγιο Θωμά τού 
Καντέρμπουρυ, άρχιεπίσκοπο καί μάρτυ
ρα.

G. ΙΜΑΝΝ —GIGANDET

Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Χ ΡΟ Ν ΙΚ Ω Ν »
Φέρεται εις γνώσιν τών άναγνωστών μας, ότι δύνανται διά τήν βιβλιοδεσίαν 
τοΰ τόμου ΚΑ (έτους 1973) τών «Αστυνομικών Χρονικών», νά άπευθύνωνται 
εις τό επί τής όδοΰ Σίνα 4 4  τηλ. 617-466 βιβλιοδετεΐον τοΰ κ. Φαίδωνος Ψ άλλη, 
μετά τοΰ όποιου έχει συμφωνηθή παρ' ήμών ή λίαν συμφέρουσα τιμή τών 70 δρχ. 
άνά τόμον (Πανόδετος μέ χρυσοτυπίαν).
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Ό α σ τ υ ν ο μ ι κ ό !  θ ε σ μ ό !  ΰιό μέσου 
των α ιώνων

Η ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ

(Συνέχεια έκ τοΟ τεύχους 453)

2. Έ πίβλεψις των γυναικών.

ΓΙλήν τών έντιμων, οί γυναικονόμοι έπέβλεηον, κατά 
μείΖονα λόγον, τάς κοινός γυναίκας τών 'Αθηνών, αι ό
ποιοι καί πολυάριθμοι ήσαν κοί συχνάκις έδημιουργοΰοαν 
ζητήματα. ΕΙνοι βεβαίως γνωστόν, ότι εις τάς άρχαίας 'Α
θήνας, όχι μόνον δέν όπηγορεύετο ή πορνεία, άλλά, εις 
ώριομένος περιπτώσεις, ένισχάετο υπό τής Πολιτείας, χωρίς 
τσϋτο νά σημαίνη έκφυλισμόν καί έκλκσιν τών ηθών. 'Α
πεναντίας έπιστεύετο, ότι ή ϋπορΕις τών κοινών γυναικών 
ήτο έπιθεβληιμένη, διά νά κατοχυρούτοι ή δημοσία ήθική 
κοί νά άποφεύγωνται τά κατά τών ήθών άδικήμστα. Πρός 
τούτο άκριβώς παρεκινοΰντο οί νέοι νά καταφεύγουν πρός 
κορεσμόν τής νεανικής των όρμής εις τάς έταίρας. Ή  
«προστασία» τής πορνείας έκ μέρους τού 'Αθηναϊκού Κρά
τους έφθααε μέχρι σημείου, ώστε αυτός ό μέγας τών 'Α
θηνών Νομοθέτης, ό Σόλων, νά ίδρυση τά πρώτα δημόσια 
πορνείο, τά όποκληθέντα «δεικτηρία». Τήν έκπληκτικήν εϊ- 
δησιν μάς δίδουν ό Νίκανδρος ό Καλοφώνιος κοί ό ποιη
τής Φιλήμων. ΑξίΖει νά παρατεθή τό σχετικόν κείμενον, 
όπως τό άνοφέρει ό 'Αθήναιος εις τούς «Δειπνοσοφιστάς» 
τού:1

«Κα.1 Φιλήμων δ’ Ιν τοϊς άδελφοΐς προσιστορών, δτι 
πρώτος Σόλων διά τήν τών νέων άχμήν έστησεν έπί οι
κημάτων γύναια, πριάμενος, καθά καί Νίκανδρος ό Κολο- 
φώνιος Ιστορεί έν τρίτψ Καλοφων ιαχών, φάσκων αύτόν καί 
πανδήμου ’Αφροδίτης Ιερόν πρώτον ίδρύσασθαι 4φ’ ών ήν- 
γυρίσαντο αί πραστάται τών οικημάτων, άλλ’ δγε Φιλήμων 
ούτως φηοί.

Σϋ δ’ είς άπαντας εύρες Ανθρώπους Σόλων 
οέ γάρ λέγουσι ταΟτ’ ίδεΐν πρώτον βροχών 
δημοτικόν, ώ ΖεΟ, πρδγμα καί σωτήριον 
καί μοι λέγε ιν ταΟτ’ έστίν άρμοστόν, Σόλων 
μιεστήν δρώντα τήν πόλιν νεωτέραν, 
τούτους τ ’ έχοντας τήν άναγκαίαν φΰαιν, 
άμαρτάνοντάς τ’ είς 8 μή προσήκον ήν,

Του Ύπαστ. Α ' κ. ΣΑΡ. ΑΝΤΩ ΝΑΚΟ Υ

στήσαι πριώμενόν τοι γυναίκας κατ4 τόπους 
κοινός άπασι καί κατεσκευααμένας.

Έστάσι γυμναί, μή έξαπατηθή, πάνθ’ δρα.
Ούκ εδ σεαοτοΰ τυγχάνεις έχων' 
έχεις πως' ή θύρα στ’ άνεφγμένη.
Εις όβολός' είσπήδησον ούκ έστ’ ούδέ εις 
Ακκισμός, ούδέ λήρος, ούδ’ ύφήρπασεν 
άλλ’ εύθύς, ώς βοόλει σύ, χών δούλει τρόπον.
Έξήλθες οίμώζειν λέγ’ άλλοτρία ’στι σοι».

Καί ή ιμετάφρασις τού άνωτέρω κειμένου:
«Κοί ό Φιλήμων δέ είς τήν κωμωδίαν του «οί Αδελ

φοί» διηγείται, ότι πρώτος ό Σόλων διά τήν άκμήν τών 
νέων άγοράσος γύναια έτοπαθέτησεν αύτά είς οικήματα 
(οίκους άναχής), καθώς διηγείται κοί ό Νίκανδρος ό Κο- 
λοφώνιος είς τό τρίτον βιθλίον τών Κολοφωνιακών, λέγων 
ότι σύτάς πρώτος (ό Σόλων) καί νοόν τής πανδήμου 'Αφρο
δίτης ίδρυσεν. Τούτα έκ,μετολλευόμεναι αί διευθύντριαι τών 
οίκων είσέπροΕσν χρήματα. 'Αλλ' ό Φιλήμων ώς έΕής λέγει:

Σύ δέ, ώ Σόλων, εύρες τόν τρόπον ν4 εύχαριστήσης δλους. 
Διότι λέγουν δτι σύ πρώτος έκ τών θνητών δι’ δνομα τοβ 
Διός, εΤδβς τοβτο τό δημοτικόν καί σωτήριον πρδγμα. Καί 
είνε άρμοστόν είς έμέ νά λέγω, ώ Σόλων, δτι έπειδή έβλεπες 
τήν πόλιν γειμάτην άπό νέους, καί δτι οδτοι είχον τήν ά
ναγκαίαν φύσιν, καί δτι ήμάρτανον είς δ,τι δέν ήρμοζεν, άγο- 
ράσας γυναίκας έτσπσθέτησες κατά τόπους, ώστε νά είνε κοι- 
ναί είς δλους.

Έχουν σταθή γυμναί, διά νά μήν έξαπατηθής, βλέπε τά 
πάντα. Δυνατόν νά μή εδρίσκεσαι κατά τύχην είς καλήν κα- 
τάσταισιν, άλλά έχεις κάτι' 'ή θύρα είναι άνοιχτή. (Ή  είσοδος 
είνε) εΤς όβολός- πήδησε έντός. Δέν ύπάρχει ούδεμία προαποίη- 
σις σεμνότητος οόδέ φλυαρία (αί γυναίκες τών δημοοίων οί
κων (είς τούς όποιους ό ποιητής ή ό Σόλων προτρέπει τινά, 
διστάζοντα δήθεν, νά είαέλθη) δέν είνε ούτε σεμνότυφοι 
ούτε φλύαροι), οόδέ κρυφίως σέ Αρπάζουν. ’Αλλ’ εύθύς, μό
λις θέλεις σύ καί καθ’ 8ν τρόπον θέλεις, έξέρχεσαι- λέγε (είς 
τήν γυναίκα) νά οίμώζη (νά σκάση) σοθ είνε ξένη».

Βλέπομεν κατά ταΰτα, δτι ή άρχή τού κανονιστικού 
συστήματος άνάγεται είς τούς χρόνους τού Σόλωνος. Πριν
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τας τούς είς Αύτδν καί έξ ειλικρινούς 
καρδίας πιστεύοντας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί τι φο
βείστε, λοιπόν, τδν θάνατον;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί τδν 
θρήνον πάσης ψυχής, ξεβουλωμένης 
ύπδ τήν άμαρτίαν, διαδέχεται ή χα
ρά ή άληθινή τής έλευθερίας καί τής 
λυτρώσεως.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί οί Πιστοί 
Του, δοώντες τδ μεγαλειον τής 
θείας Αύτσΰ Δυναστείας, άγάλλον- 
ται.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί φωτί
ζει έν τή Άναστάσει Αύτοΰ τού κό
σμου τά πέραιτα καί τάς των άνθρώ- 
πων ψυχάς.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί τήν Ά -
νάστασίν Του προμηνύουν τά σύμβο
λα τής Παλαιάς Διαθήκης. Ή  θυσία 
τοΰ ’Ισαάκ, καίτοι δέν έγινε, συμβο
λίζει τήν ταφήν τοΰ Κυρίου. "Οταν 
μέ τήν θείαν Βουλήν δ ’Ισαάκ έλύ- 
θη τών δεσμών καί άνέστη, τοΰ θυσια
στηρίου, έσυμβόλιζε τήν Άνάατασιν 
τοΰ Κυρίου.

’Άλλο σύμβολο. Ό  ’Ιωνάς έν τή 
κοιλία τοΰ κήτους Ιπί τριήμερον, σύμ- 
βολον τής τριημέρου ταφής τοΰ Χρι
στού. Μετά τρεις ήμέρας έξήλθε ζών 
έκ τοΰ θαλασσίου κήτους καί άβλαβή ς 
δ ’Ιωνάς (σμμβολον τής μετά τριή
μερον άναστάσεως τοΰ Χριστού).

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί τήν Ά - 
νάστασίν Του προεφήτευσαν έν Πνεύ- 
μάτι Ά γίψ  οί Προφήται τής Π. Δια
θήκης:

α) ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΒΙΔ: «Άνου 
στήτω δ θεός καί διασκορπισθήτω- 
σαν οί έχθροί Α ύτοΰ.. .  αυτή ή ήμέ- 
ρα. ήν έποίησεν δ Κύριος, άγαλλια- 
σώμεθα καί εύφρανθώμεν έν αυτή 
(Ψαλμ. ξζ' 1 -Ά ,  ριζ' 24).

§) ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑ ΤΆ Σ: «Ά- 
ναστήσονται οι νεκροί" ή γάρ δρόσος 
ή πιαρά Σοΰ ίαμα αύτοΐς έστί (Ήσ. 
κσ' 9 ) .

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί τδ μαρ
τυρεί τδ γεγονός των έμφαν'σεων 
τοΰ Κυρίου πρός τούς Μαθητάς Του 
μέ ποικιλίαν περιστατικών. ’Εμφανί
ζεται έπί 11 φοράς. Άλλοτε εις τόν 
κήπον, άλλοτε εις τήν δδόν, άλλοτε 
εις τδ υπερώον τών 'Ιεροσολύμων, 
είτε παρά τήν θάλασσαν τή ' Γαλι
λαίος, είτε έπί τοΰ δρσυς. Ουδέποτε 
έμφονίζεται κατά τήν νύκτα, άλλά 
πάντοτε διά τδ φώς τής ήμέρας. Δέν 
παρουσιάζεται μέ σώμα φανταστι
κόν, άτμώδες καί μή έπιδεχόμενσν 
ψηλάφησιν. "Ιΐσταται έν μέσιρ αύτών, 
συνομιλεί καί συμπεριπατεΐ μετ’ αύ

τών, συντρώγει καί δέχεται νά ψη- 
λαφηθή.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί μαρτυ
ρούν αί θαυμάσιοι μεταβολαί εις τούς 
’Αποστόλους πρώτον καί μετά εις 
πάντας τούς πιστούς. Ποΰ τδ θάρρος 
τών Μαθητών προ τής Άναστάσεως; 
Διεσκαρπίσθησαν πάντες «διά τδν φό
βον τών ’Ιουδαίων». Μάλιστα δέ είς 
έξ αύτών τδν ήρνήθη ένώπιον μιάς ύ- 
πηρετρίας καί «μεθ’ δρκου». Όφθαλ- 
μοφονεστάτη ή μεταβολή μετά τήν 
Άνάστασιν. Κηρύττουν μετά παρρη
σίας καί πλήρεις Πνεύματος Άγιου. 
Διώκονται μέχρι θανάτου, άλλά ένώ
πιον ισχυρών καί τυράννων διακη
ρύττουν: «Ού δυνάμεθα ήμεϊς ά εί- 
δομεν καί ήκούσαμεν μή λαιλείν» 
(Πράξ. δ ' 20). Καί τδ κήρυγμά των 
αύτδ καί τήν μαρτυρίαν των οι ’Από
στολοι υπέγραψαν μέ τδ αίμα των.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί τδ μαρ
τυρούν οί Μάρτυρες τής Πίστεως, τής 
Πίστεως είς τδν Άναστάντα Κύριον, 
τδν Νικητήν τοΰ θανάτου. Άνδρες, 
γυναίκες, γέροι, νέοι, νέες καί παι
διά, ήρεμοι, άπτόητοι άντίκρυσαν τδ 
στάδιον, άψήφησαν τδ ξίφος, τάς τί
γρεις, τήν άπάνθρωπον σκληρότητα 
τών έχθρών.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί τδ κα
λλίτερο έπιχείρημα είναι ή γλυκύτης 
πού δοκιμάζει ή ψυχή, δταν ζή άνα- 
στημένη. Τότε πραγματικά, βάζει 
τδν δάκτυλον εις «τδν τύπον τών ή
λων», στά σημάδια τής άληθινής ζω
ής. Καί πείθεται, καί αισθάνεται ά- 
πέραντη άγαλλίαση.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί μετά 
τήν Άνάστασίν Του παρήγγειλε είς 
τούς Μαθητάς Του: «έσεσθέ μοι μάρ
τυ ρ ες...» . Γίνατε κήρυκες τής Ά - 
στάσεώς μου, τής· ζωής μου, τής δι
δασκαλίας μου.

’Έτσι θά είναι πλήρης καί τελεία 
ή χαρά μας διά τδ Πάσχα. Έ τσι θά 
είναι Πάσχα, Κυρίου Πάσχα. Έάν 
γίνωμεν κήρυκες τοΰ Άναστάντος 
Χριστού. Υπάρχουν δυστυχώς άκό- 
μη πολλοί πού έχουν μέσα τους τήν 
πλάκα τοΰ τάφου. Καί άπιστοΰν.

Μέ τήν προσευχήν μας, μέ τδ πατ 
ράδειγμά μας τδ Χριστιανικό, μέ 
τήν καθημερινή διαφώτισι τών ά- 
δελφών μας θά γίνωμεν κήρυκες τοΰ 
Άναστάντος τραγουδώντες μέ τδν 
Γ. Βερίτην:

«Νύχτα - νύχτα τδ μήνυμα 
τδ τρανό θά κηρύξω 
τοΰ Χριστού τήν Άνάστασι 
στούς νεκρούς πού θά σμίξω».

Π Ο ί Π Ο I C

τ ή c
ή μ έ ρ α ς

Μέ τή δική Σου τή θανή 
διάπλατ’ άνοιξαν οί ουρανοί 
κι άπ’ τδ δικό Σου μνήμα 
ζωή καινούργια ξεχειλά 
όπως ροχθίζει καί κυλά 
τδ ποντοπόρο κΰμα. 

ν
Χριστός Άνέστη! Τδ χαρτί 
σκίστηκε πάνω στή γιορτή 
κι δ άνεμος τδ πήρε.
Πάτε παλιοί λογαριασμοί 
μαύρης βλαστήμιας πειρασμοί 
καί λογισμέ σύ στείρε.

Λ
Άνοιξη μπήκε γιά καλά 
κι άγράμπελη μοσκοβολά 
κι ή πασχαλιά ευωδιάζει.
Πήδα καί χόρευε ψυχή 
πού σ’ έλυωσε ή άπαντοχή 
καί τδ πικρό μαράζι.

Λ
Άνοιξη μπήκε γιά καλά 
κι ή θάλασσα πεζοβολά 
κι άνθίζουν οί κήποι έντός μου. 
Πλάκες πού στέκατε βαριές 
στά μνήματα καί στις καρδιές 
σάς έσπασε δ Χριστός μου.

Γ. ΒΕΡΙΤΗΣ
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Ή  Άιστοασία. Ερωμένη άρχικώς καί μετέττειτα 
σύζυγος τοΰ Περικλεούς, ή διάσημος έταίρα, έγο- 
ήτευσε τήν Αρχαιότητα, μέ τό κάλλος, τήν χάριν 

καί τήν μόρφωσιν.

ή όμως άσχοληθώμεν μέ τά είδικώτερα άστυνομικά καθή
κοντα των γυναικονόμων, όσον αφορά τήν έπί των κοινών 
γυναικών έπίβλεψιν, είναι άπαραίτητον νά άναφερθοϋν γε
νικοί τινές πληροφορίαι ένδιαφέρουσαι καί όπό αστυνομι
κής καί όπό ιστορικής όπόψεως.

Έν πρώτοις, αί κοινοί γυναίκες δπετέλουν μέσον ήδο- 
νής, όχι μόνον των άγόμων, όλλό καί τών έγγόμων, οΐτι- 
νες διά τής εις ταύτας προσφυγής άπέφευγον τήν άνεπι- 
θύμητοιν τεκνοποιίαν. Αί περισσότεροι ήσαν ζέναι δοϋλαι, 
ή αιχμάλωτοι πωλούμεναι, ή θύματα τών απαίσιων πορνο
βοσκών, οί όποιοι όπό νηπιακής ακόμη ήλικίας όνέτρεφαν 
πτωχά καί όπροστάτευτα κορίτσια, μέ σκοπόν νά τά έκ- 
μεταλλευθοϋν δΓ έταιρισμοΰ. Σπσνίως συνηντάτο έταίρα 
έκ τών γνησίων πολιτίδων τών Αθηνών. Αί περισσότεροι 
συνήθως κατοικούσαν εις οικήματα καλούμενα μέ διάφορα 
όνόματσ, όπως πορνεία, ματρυλεϊα ή έργαστήρια, παιδι- 
σκεϊα, καί οικήματα, έκ τών όποιων τά πλεϊστα άνήκον εις 
μαστρωπόν ή πολαιάν έταίραν. Ως οίκοι άνοχής έχρησιμο- 
ποιοϋντο" πολλάκις καί τά πανδοχεία τά όποια άνέκαθεν 
ήσαν ύποπτα κέντρα. Ούτως ό Φιλιππίδης παρά Πλουτάρχω 
(Βίος Δημητρ. κεφ. 26) έγραφε: «Ό  τήν Ακρόπολιν πσν- 
δσχείον υποβολών καί τάς έταίρας είσάγων», ένψ ό Πολυ
δεύκης εις τό ονομαστικόν του άναφέρει καπηλεία μετά 
πορνείων. Καί ό Θεόφραστος εις τούς χαρακτήρας του, 
τό «πανδομεύοαι καί πορνοβσσκήσαι», χαρακτηρίζει ώς έρ- 
γασίαν αισχρόν, ό δέ Λουκιονός άναφέρει γυναίκα ήτις 
«προσηταιρίζετο εις πανδοχεϊον». Παρά τό γεγονός, ότι ή 
κοινωνία γενικώς περιεφρόνει τάς πόρνας, αΰται έτύγχα- 
νσν άγάπης έκ μέρους τών φίλων των, έκ τών όποιων πολ
λοί έφθσνον καί μέχρις αύτοκτσνίας άκόμη έν περιπτώσει 
άρνήσεως τής γυναικός νά παραχωρήση τήν εύνοιάν της. 
«'Αλλά παρά πάσαν τήν αυστηρόν κατάκρισιν τής κοινω

νίας, γράφει χαρακτηριστικώς ό Χορ. Βουλοδήμος, έννοεϊ- 
ται ότι έν τώ κύκλω τών άνδρών, οϊτινες άνεστρέφσντο μετ' 
αυτών (τών πορνών), άπήλαυον αΰται καί άγάπης έκθύ- 
μου καί έκτιμήσεως, ένίοτε δέ καί μανιώδους ένθουσιασμού 
καί οίονεί θεοποιήσεως καί τό μέγιστσν ή πρόσέγγισις αυ
τών περιωρίζετο μόνον ύπό λόγων κοινωνικής συνέσεως 
ύπαγορευομένης τήν όσον ένεστι μείζονα προφύλαζιν άπ' 
αυτών».2

Εις τάς Αθήνας αί έλευθέριαι γυναίκες διεκρίνοντο 
εις τρεις τάζεις, άναλόγως τής μορφώσεως, τής άμοιβής 
τήν όποιον έλάμβανον, τοΰ τόπου εις τόν όποιον έζεδίδσν- 
το καί ειδικών τινών προσόντων, ώς ή γνώσις χορού, μου
σικής κλπ. Αί τάζεις αΰται ήσαν αί Δεικτηριάδες, αί Αύλη- 
τρίδες καί αί 'Εταίροι. Έν παρόδιο, πρέπει νά άναφερθή, 
ότι ύπήρχον καί άλλοι έπί μέρους κατηγορίαι κοινών γυ
ναικών, τάς όποιας άνοφέρουν ό Εύστάθιος, ό Ησύχιος καί 
ό Άθήναιος, οί όποιοι είχον ιδιαιτέρως ένδιατρίψει περί τά 
πορνεία, τάς συνήθειας τών γυναικών, τήν ψυχολογίαν των 
κ.λ.π. Οί συγγραφείς αύτοί σημειώνουν περισσότερα τών 
τριάκοντα ονόματα, μεταζύ τών όποιων πλέον συνήθη ή
σαν τής πόρνης τής χαμαιτύπης, τής κορίσκης, τής πανδο- 
σίας, τής στατής, τής μαχλίδσς, τής ποδίσκης, τής παρνευ- 
τρίας, τής χαμεταιρίδος, τής απαδηλαύρας κ.ά. Αί τελευ
ταία αποτελούσαν τάς ίεροδούλους, ας εϊπωμεν τού πεζο
δρομίου, διά τήν έποχήν έκείνην. Περιεφέροντο πρός ά
γραν πελατών εις τάς στενωπούς καί τάς γωνίας τών Α
θηνών, φορτωμένοι κοσμήματα, άρώματα καί πολυτελή έν- 
δύματα. Έφορούσαν μάλιστα ειδικά σανδάλια, κάτωθι τών 
όποιων άνεγρόφετο ή λέζις «Άκολούθει». Εις άνασκαφάς 
άνεκαλύφθη άγγεϊον, εις σχήμα υποδήματος, φέρον έπί τοΰ 
καττύματος τήν λέζιν ΑΚΟΛΟΥΘΙ.3

"Ας ίδωμεν όμως τάς τρεις μεγαλυτέρας κατηγορίας 
ίεροδούλων, όπως αύται ένεφανίζαντο εις τάς 'Αθήνας. 
Καί πρώτον αί δεικτηριάδες.4

Συνήθως έκολοϋντο καί πόρνοι. Ήσαν γυναίκες κα- 
τωτάτης υποστάθμης. Κυρίως δοϋλαι, ζέναι καί αιχμάλω
τοι, έζεδίδοντο συνήθως εις οίκους άνοχής άντί δύο δρα
χμών. Αί σύλητρίδες, εις τήν ίδιον όμάδα πρέπει νά συμ- 
περιληφθούν καί αί κιθαρίστριαι καί αί όρχηστρίδες, αϊτινες 
εύρίσκοντο εις καλλιτέραν θέσιν τών δεικτηριάδων. Είχον 
κάποιον μόρφωσιν καί έγνώριζον μουσικήν καί χορόν. Δέν 
ήσαν άπαμεμονωμέναι, άλλά ήδύναντο νά δέχωνται κατ' 
οίκον τούς έραστάς των ή νά πορνεύωνται εις τόν Κερα- 
μεικόν. Αί αύλητρίδες έκαλούντο προσέτι καί εις τά συμ
πόσια ένθα διεσκέδαζσν τούς συνδαιτυμόνας μέ τόν αυλόν 
καί τήν κιθάραν καί έζεδίδοντο, όσάκις ένεφανίζετο εύκαι- 
ρία πρός τούτο. Ή  άιμοιβή των ήτο συνήθως χρήματα, άλλά 
καί τρόφιμα καί ένδύματα καί άλλα δώρα.

Αί έταΐραι, αν καί έλευθέριαι, δέν είχον σχεδόν τί
ποτε τό κοινόν μέ τάς δεικτηριάδας καί τάς αύλητρίδας. 
Αί έταΐραι βασικώς ήσαν άνωτέρας μορφώσεως, δυνόμεναι 
νά συζητούν καί νά πραβληιματίζωντοι έπί ζητημάτων πο
λιτικής, "θεολογίας, φιλοσοφίας κλπ. Πολλών αί οικία» κα
τέστησαν κέντρα εις τά όποια συνεκεντροΰντο τά μεγαλύ
τερα φιλοσολοφικά πνεύματα τών 'Αθηνών. Ρήτορες, Καλ- 
λιτέχναι, Φιλόσοφοι, ένδοζοι στρατηγοί κ.ά., έθεώρουν τι
μήν των, έάν ήδύναντο νά παρευρεθοΰν καί νά συνομιλή
σουν μέ μίαν γνωστήν διά τήν καλλιέργειάν της έταίραν. 
«Αί έταΐραι, γράφει έζέχων συγγραφεύς, έμπορεύοντο μέν 
τά θέλγητρά των, άλλά διετήρουν'κάποιαν θέλησιν καί ά- 
νεζορτησίον καί δέν παρεδίδοντο εις οίονδήποτε. Κατώρ- 
θρωναν μέ τό πνεύμα των, τήν παιδείαν των καί τήν άζαι- 
ρετικήν εύγένειάν των νά ϊστανται παραπλεύρως καί τών 
ένδοζστέρων τής Ελλάδος άνδρών».

Είναι άζιοπαροτήρητον τό γεγονός, ότι όχι μόνον οί 
όνδρες έπεδίωκον τήν είσοδον εις τά δώματα τών έταιρών 
άλλά ώδηγούσαν έκεϊθεν κάποτε κάποτε καί τάς συζύγους 
των καί τούς μεγάλους υιούς των, διά νά γευθοϋν καί αύ
τοί τής σοφίας τής ύπά τής έταίρας καί τής συντροφιάς 
της παρεχομένης. Διά τάς έταίρας δέν ϊσχυον οί περιορι
σμοί, εις τούς όποιους ύπήγοντο αί δεικτηριάδες καί αί 
αύλητρίδες. Ήδύναντο νά συχνάζουν εις τήν άγρράν καί 
τούς άλλους δημοσίους χώρους, εις τούς ναούς τής 'Αφρο
δίτης καί άργότερα νά παρακολουθούν τραγωδίας καί κω
μωδίας εις τά θέατρα. Συνήθως αί έταΐραι έλάμβανον όνό- 
ματα δηλωτικά τού «έπογγέλματος», όπως π.χ. Γλυκέρα,
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Δρασίς, Έηίχαρις, Κολλιστώ, Μύρτιον, Νικοφίλη, Παναρί- 
στη, Ποσικάμψη κλπ.5 Πολλοί έκ τούτων κατέστησαν διά
σημοι διά τήν μόρφωσιν, άλλά καί διά τάν ρόλον, τόν όποιον 
eic τήν ιστορίαν διεδραμάτισαν ώς έρωμέναι ή καί σύΖυγοι 
ακόμη μεγάλων πολιτικών, βασιλέων, στρατιωτικών, φιλο
σόφων κ.ά. Ενδιαφέρει ναμίΖομεν τούς άναγνώστας μας 
νά άναψε ρθώμεν δΓ ολίγων εις τάς γνωστοτέρας έκ τών 
έτοιρών τής άρχαιότητος οί όποίαι, ώς προείπσμεν, έπη- 
ρέασαν τάς πράξεις επιφανών άνδρών τής Ελλάδος. Αί 
πλέον γνωστοί, καί κατά τήν άρχαιότητα άλλά καί οήμερσν, 
ήσαν ή μεγάλη Ασπασία, ή περιώνυμος Λαϊς, ή ώραιωτάτη 
Φρύνη, ή φίλη τού Μενάνδρου Γλυκερία, ή Πυθιονίκη, ή 
Βακχίδα, ή Άρχεάνασσο, ή Λάμια, ή Λέαινα, ή Μετάνειρα, 
ή Λαλίδα, ή Ίποαρχία, ή Νικαρέτη, ή Νέαρα, ή Μυρίνη, ή 
Μέλιτα, τό Λεάντιον, τό Αοσθέινειον, ή Έρπυλλίδα, ή Βακχί
δα, ή Αρχίππη, ή Αρισταγόρα, ή Βελιστίχη, ή Δωρίχη, ή 
Λαμπιτώ, ή Λήμη κ.ά. Ή όπαρίθμηοις καί ή έν συνεχεία 
παράθεσις συντομωτάτων στοιχείων δΓ έκάστην έκ τών 
προαναφερθεισών έτοιρών, δέν άποσκοπεί εις τό νά κα- 
λύψη τό όλον θέμα, διά τό όποιον, άλλωστε, απαιτούνται 
δεκάδες σελίδες, άλλά άπλώς νά ένηρερώση γενικώς τούς 
άναγνώστας καί ιδιαιτέρως τούς άστυνομικούς, οί όποιοι 
συγκρίνσντες τάς σημερινάς κοινάς πρός έκείνας τού άπω- 
τέρου παρελθόντος, δόνανται νά συναγάγουν χρήσιμα συμ
περάσματα καί δΓ αύτό τούτο «τό άρχαιώτερον έπάγγελμα» 
τοϋ κόσμου καί διά τήν δομήν τού κλασσικού έλληνικοϋ 
πολιτισμού.

Α Σ Π Α Σ Ι Α
ΆρχίΖομεν μέ τήν Ασπασίαν, τήν έρωμένην άρχικώς 

καί μετέπειτα σύΖυγον τού Περικλέους. Ή φήμη, τήν όποιαν 
είχε, τήν κατατάσσει εις τήν πρώτην θέσιν τών έταιρών τής 
Ελλάδος. Όρθώς παρατηρεί διακεκριμένος ιστοριογράφος, 

ότι όσα έλέγοχφσ διά τάς έτοίρας τών Αθηνών άληθεύ- 
ουν άπσκλειστικώς διά τήν φίλην τσύ Περικλέους. «Αί έταί- 
ραι», γράφει, χορακτηριστικώς, αίτινες έΖων δημοσία έν 
Άθήναις, όιπου άείποτε ήκουον λογίους άνδρας, διαλεγο- 
μένους περί φιλοσοφίας, πολιτικής καί ποιήσεως, κατά μι
κρόν έλάμβανον κλίσιν πρός τά τοιαύτα Ζητήματα. Ή παί- 
δευσις τού πνεύματος αύτών πορείχε Ζωήν καί ψυχήν έν 
ταϊς συναναστροφαϊς καί τά οικήματα αύτών ήσαν σχολεία 
τής διασκεδάσεως. Ό  Σωκράτης καί ό Περικλής συνδιέ- 
τριβον παρά τη 'Ασπασία, ώς ό Σαίντ - Έβρεμών καί ό 
Κονδέ παρά τή Νινόν. Μετέδιδαν αΰται λεπτότητα καί φι
λοκαλίαν καί πρός εύγνωμοσύνην άνταιπέδιδον εις αύτάς 
έκεϊνοι ύπόληψιν καί φήμην».

Αί άρχοί τής Ζωής τής 'Ασπασίας είναι άγνωστοι. Βέ
βαιον όμως είναι, ότι έγεννήθη εις τήν Μίλητον, τήν ώ- 
ραιωτέραν καί πλουσιωτέρον πόλιν τής Μικρός Ασίας, ή 
όποια τότε άπατελοΰσε φυτώριον έταιρών. Ό  Πλούταρχος 
άνοφέρει ώς πατέρα αύτής τόν Άξίοχον. Διά τήν ιδίαν 
λέγει ότι ώς πρότυπόν της είχε τήν Θαργηλίαν μεγάλην 
έταίραν τής 'Ιωνίας, ή όποια έρρεπε κατά κανόνα εις τάς 
γνωριμίας διαοήμων άνδρών. Τό πώς ή Ασπασία εφθασεν 
εις 'Αθήνας παραμένει άγνωστον. Βέβαιον πάντως είναι, 
ότι έΕ ύπαρχής τήν έρωτεύθη παραφόρως ό Περικλής, διά 
τόν όποιον άναφέρουν άρχοϊοι συγγραφείς, ότι διεΖεύχθη 
τήν νόμιμον σύΖυγόν του, διά νά έγκσταστήση εις τήν οι
κίαν του τήν Ασπασίαν, χάριν τής όποιος καί έσπατάλησε 
τό μεγαλύτερον μέρος τής περιουσίας του. Πλεϊστοι ύπο- 
στηρίΖουν, ότι ή μόρφωσις καί ό ισχυρός χορακτήρ τής με
γάλης έκείνη έταίρας έπαιΖον άποφασιστικόν ρόλον εις 
σπουδαία τής πολιτείας Ζητήματα. Μάλιστα αύτήν τήν έπιρ- 
ροήν της έπί τού Περικλέους έξεμεταλλεύθησαν οί πολιτι
κοί του άντίπαλοι. Χορακτηριστικώς άνοφέρεται, ότι ό πό
λεμος τόν όποιον οί Αθηναίοι έκίνησαν κατά τών Σαμίων 
κατ' αϊτησιν τών Μιλησίων ώφείλοτο εις τάς εισηγήσεις 
τής 'Ασπασίας. Ωσαύτως, λέγεται ότι καί αύτού τού Πε- 
λοπαννησιακοϋ πολέμου «ή Ασπασία ύπεΕέκαυσε τήν δάδα 
πρός άνάφλεξιν».

Ή πρός τήν 'Ασπασίαν άγάπη τού Περικλέους καί ή 
έπ' ουταί έπιβολή της έδωσαν εις τούς κωμικούς ποιητάς 
τών Αθηνών θέμα δΓ εύτράπελα άνέκδοτα. Ούτως, ένώ ό 
Πεοικλής έκαλεϊτο ό Ολύμπιος, τήν Ασπασίαν ώνόμαΖον 
"Ηραν τού Ολυμπίου Διός. Αλλά καί νέσν Όμφάλην τήν 
άπεκάλουν, διά νά ύποδηλώσουν, ότι, όπως άλλοτε ό Ήρα-

Γυμ,'/ή έχαίρα κρατούσα τά  ύποδήμΛτά της. Έπί 
έρυθρομόρφου άγγείου τοΰ τέλους τοΰ 6ου ή τών 
άρχών τοΰ 5ου π .Χ . αίώνος. ’Αποδίδεται εις τόν 
άγγειογράφον ’Επίκτητον. (Μουσεΐον ’Αρχαίας  

(’Αγοράς. Ά & η ν α ι) .

κλής, έτσι καί ό Περικλής, ’εις όλα τά άλλα άκαμπτος, έσύ- 
ρετο καί έφέρετο ά>πό μίαν γυναίκα. Ό  Εύπολις ώνόμαΖε 
τήν Ασπασίαν Ελένην, όχι διά τό κάλλος της άλλά έπειδή 
τήν έθεωρούσε, όπως καί τήν σύΖυγον τού Μενελάου, αι
τίαν κατοστροφών καί πολέμων. Πορά ταΰτα, γεγονός άναμ- 
φισβήτητον παραμένει, άτι ό Περικλής πολλά ώφειλε εις 
τήν Ασπασίαν, όσον άφορά τήν ρητορικήν του δεινότητα, 
μέ τήν όποιαν κατέπληΕε τόν όρχαίον Ελληνικόν κόσμον.

« .. .Α λ λ ο υ ς  πολλούς καί άγαθούς πεποίηκε ρήτορας, 
έτι δέ καί διαφέροντα τών Ελλήνων Περικλέα τοΰ Ιανθίπ- 
που. . .», γράφει ό Πλάτων στό «Μενέξενον».

Καί ό Σωκράτης ομολογεί έαυτόν μαθητήν τής Ασπα
σίας εις τήν ρητορικήν. Άλλά καί άλλων διασήμων άνδρών 
ήτο έντευκτήριον ό οίκος τής Ασπασίας. Ό  Αναξαγόρας, 
ό Εύριπίδης, ό Ζήνων, ό Φειδίας, ό Ικτίνος, ό Καλλικρά
της, ό Μνησικλής, ό Αλκαμένης καί πολλοί άλλοι φιλόσο
φοι, πολιτικοί, ρήτορες, καλλιτέχναι κλπ., έπεΖήτουν τήν 
φιλίαν τής Ασπασίας, καί έθαύμαΖαν τήν ύπέρσχσν 
γυναίκα, διά τό κάλλος, τήν χάριν καί τήν μόρφω- 
σιν. Άλλά καί πολλοί Αθηναίοι ώδήγουν καί τάς 
γυνοίκας των άκάμη διά νά άκούσουν τήν διδασκαλίαν τής 
Ασπασίας, αν καί αύτή ούδέν έντιμον επάγγελμα μετήρχε- 

το, άλλ' άνέτρεψεν έταίρας. Χορακτηριστικώς ό Πλούταρ
χος, ό όποιος γενικώς έκφράΖεται δυσμενώς διά τήν με
γάλην έταίραν, γράφει: « . . .  καί γάρ Σωκράτης έοτιν ότε 
μετά τών γνωρίμων έφοίτα καί τάς γυναίκας άκροασσμένας 
οί συνήθεις ήγον εις αύτήν, καίπερ ού κοσμίου προεστώ- 
σαν έργασίας ούδέ σεμνής, άλλά παιδίσκας έταιροΰσας 
τρέφουσαν. . . ».6

Ό  Άθήναιος διατείνεται, άτι ή Σχολή τής Ασπασίας 
ύπήρΕε τόσον μεγάλη, ώστε άπό αύτήν νά γεμίση όπό έ 
ταίρας όλόκληρος ή Ελλάς.

(ΣυνΓχ ια εις τήν σελίδα 363)

349



N EON ΠΛΗΓΜΑ ύπέτηη δ Ισω-
τερικός κιηιμμουνισμός, μετά 

τήν έξάρβρωσιν, εις τδν Πειραιά καί 
τή Θεσσαλονίκην, τριών παρανόμων 
κομμ-ουνιστικών όργανώσεων χαΐ τήν 
σύλληψιν βασικών στελεχών των. 
Είιδιχώτερσν, ά,πδ τήν Γενικήν ’Α
σφάλειαν Πειραιώς έξηρΟρώθη τό 
κλιμάκιον έσωτερικοΰ τής παρανό
μου κομμουνιστικής τροτκιστικής δρ- 
γανώσεως «Εργατική Διεθνιστική 
"Ενωση» (Ε -Δ £ .). Ή  Ε.Δ.Ε., που 
τήν πρώτη έμφάνισή της στήν Ε λ 
λάδα Ικανέ τδ 1970, άποτελεϊ τμή
μα τής «Διεθνούς ’Επιτροπής τής 
4ης Διεθνούς». Ά πδ τήν Ε.Δ.Ε. εϊ- 
χον Ιδρυθή στό χώρο τών φοιτητών 
καί τών οίκοδδμων ή «Σοσιαλιστική 
Φοιτητική Παράταξη» καί ή «Σοσια
λιστική Παράταξη ΟΙκοδόμων», πού 
διεδραμάιτισαν πρωτεύοντα ρόλο στα 
γεγονότα τού Πολυτεχνείου. Σχετι- 
κώς προέβη είς άνακοινώσεις, τήν 
1&3..74, δ ύφυπουργός παρά τώ 
Πρωθυπουργψ κ. Δημ. Καρακώστας, 
δ δποΐος έτόνισεν τά έξής:

«Τήν Ιθιγν Φεβρουάριου 1974 ή Κυ- 
βέρνησις άνεκσίνωσε τήν έζάρθρωσιν 
ύηό τής Ύπαδιευθύνσεως Γενικής Ά -  
σφαλείας Αθηνών, τοϋ έν Ελλάδι 
δρώντος κλιμακίου τής Κεντρικής Επι
τροπής τοϋ Κ.Κ.Ε. Σήμερον είναι βίς 
θέσιν νά γνωσταποιήση δύο νέα σημαν
τικά πλήγματα κατά τών άνατρεπτικών 
όργανώσεων τά όποια κατηνέχθησαν 
όπό τάς 'Υπηρεσίας 'Ασφαλείας τής 
Χώρας.

Συγκεκριμένως: Πρώτον, ύπά τής Ύ- 
ποδιευθύνσεως Γενικής 'Ασφαλείας Πει
ραιώς έξηρθρώθη τό είς τό έσωτερικόν 
βύριακόμενον κλιμάκων τής παρανόμου 
κομμουνιστικής Τροτσκιστικής όργσνώ- 
οεως «'Εργατική Διεθνιστική "Ενωση»

Ζακάκπς 'Εμμανουήλ, υπάλληλος Τρα- 
πέΖης, ήγετικόν στέλεχος τής Ε.Δ.Ε.

Σταυραπούλου 'Αγγελική, ούΖυγος Κου
τσουμπού Θεοδώρου, φοιτήτρια Φυσικο

μαθηματικής, ήγετικόν στέλεχος.

(Ε.Δ.Ε.) συλληφθέντων ήγετικών στε
λεχών καί μελών αύτής.

Ή όργάνωσις αϋτη, έμφανισθεϊσα έν 
Έλλόδι όπό τού έτους 1970, άποτελεϊ 
Τμήμα τής «Διεθνούς Επιτροπής τής 
4ης Διεθνούς» ή όποια έδρεύει είς Λον- 
δϊνσν.

Υπό τής άνωτέρω Ύποδιευθύνσεως 
κατεαχέθη είς τήν περιοχήν Αιγάλεω 
καί Χαϊδαρίου τό Άρχεϊον τής Όργα- 
νώσεως, έντυπον υλικόν άντεθνικού καί 
έποναστατικοΰ περιεχομένου, πολύγρα- 
φος, γραφσμηχαναί καί άλλα έκτυιπωτι- 
κά μέσα.

Είς χείρας ήγετικοϋ στελέχους κατε- 
σχέθη χρηματικόν ποσόν, προϊόν παρα
νόμου έράνου. ΑξίΖει νά σημειωθή ότι 
ώς προέκυιυεν έκ σχετικών στοιχείων, 
έντός τού τελευταίου διμήνου άπεστά- 
λη λάθρα είς τήν έν Λονδίνω έδρεόου- 
σαν Κεντρικήν Όργάνωσιν, τό χρημα
τικόν ποσόν τών 360.000 δραχμών.

Υπό τής έν λόγω όργανώσεως ίδρά- 
θησαν είς τόν χώρον τών Φοιτητών καί 
οίκοδόυων αί Οργανώσεις α) «Σοσια
λιστική Φοιτητική Παράταξη» καί β) 
«Σοσιαλιστική Παράταξη Οικοδόμων», 
αί όποϊαι διαδραμάτισαν πρωτεύοντα 
ρόλον είς τά έκτροπα τού Πολυτεχνείου 
τόν παρελθόντα Νοέμβριον.

Οί συλληφθέντες ύηό τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Γενικής Ασφαλείας Πειραιώς, 
είναι οί έΕής:

ι
1. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Θεόδωρος τού 

Σπυρίδωνος καί τής Μαρίας, γεννηθείς 
τό 1947 είς Σκάλαν Λοκωνίας, κάτοικος 
Αιγάλεω 'Αττικής, φοιτητής Φυσικομα
θηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθη
νών, μέλος τής Κ.Ε. τής «Ε.Δ.Ε.» καί 
υπεύθυνος τού ένταύθα κλιμακίου.

2. ΚΟ ΡΤΕΣΗΣ Κωνσταντίνος τού 
Γεωργίου καί τής Αικατερίνης, γεννη
θείς τό 1938 είς Κάμπον Δωρίδος, κά
τοικος 'Αθηνών, έργοδηγός - μηχανουρ- 
γός, ήγετικόν στέλεχος.

3. ΖΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ τού Διο
νυσίου κοΙ τής 'Ασημίνας, γεννηθείς τό 
1947 είς 'Αθήνας, κάτοικος όμοίως, ύ-



ΕΙς τάς φωτογραφίας μας έπάνω άριστερά: Μέσα έκτυπώσεως παρανό
μων έντυπων, ύπδ τής Καμμουνιστι,κή ς Τροτσκιστικής ’Οργανώσεως 
«Εργατική Διεθνιστική "Ενωση». ’Ανεκαλύφθησαν όμοΰ μετά τοΰ άρχει ου 
τής Όργανώσεως, ύπδ τής 'Γπαδ/ναεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς 
είς περιοχήν Αιγάλεω καί Χαϊδαρίου. Δεξιά: Ό  έκ τών μελών τής Κ.Ε. 
τής «Ε.Δ,Ε.» καί υπεύθυνος τοϋ ένταϋθα κλιμακίου Κουτσουμπές Θεόδω
ρος, φοιτητής τής Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Κάτω: ΤυπογραφεΙον τοΰ παρανόμου μηχανισμού τοΰ Κ.Κ.Ε., άνακαλυ- 
φθέν υπό τής Ύποδ/νσεως Γενικής’Ασφαλείας ’Αθηνών τήν 18.2.74, 
κατά τήν έξάρθρωσιν τής Κομμουνιστικής σπείρας καί τήν σύλληψιν τών 
ήγετικών στελεχών. Αί Άλλεπάληλλοι Ιπιτυχίαι τών 'Γπηρεσιών ’Ασφα
λείας τής ’Αστυνομίας Πόλεων, δεικνύουν άφ’ ένός μέν δτι ό έχθρός πάν
τοτε καιραφυλαικτεΐ, άφ’ έτέρου δέ δτι αί Κρατικαί Τπηρεσίαι είναι 

πανέτοιμοι νά τόν άντιμετωπίσουν.

πάλληλος ΤραπέΕης, ήγετικόν στέλεχος.
4. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική, σύ- 

Ζυγος Θεοδώρου Κουτσουμπού, γεννη- 
θεϊσα τό 1948 είς Αθήνας, κάτοικος 
Αιγάλεω Αττικής, φοιτήτρια Φυσικομα
θηματικής Σχολής Πανεπιστημίου 'Αθη
νών, ήγετικόν στέλεχος.

5. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ηρακλής τοΰ Δη- 
μητρίου καί τής Αικατερίνης, γεν. τό 
1952 είς Λευκάδα, κάτοικος Αιγάλεω 
'Αττικής, σπουδαστής, ήγετικόν στέλε-

Συνελλήφθησαν έπίσης καί άνακρί- 
νονται 10 είσέτι άτομα.

Ή Κυθέρνησις έΕ άφορμής τής έπι- 
τευχθείσης έΕαρθρώσεως τών παρανό
μων αύτών καί έγκληματικών όργανώ- 
οεων, κρίνει άπαραίτητον νά τονίση διά 
μίαν άκόμη φοράν τήν άνάγκην δπως 
κάθε "Ελλην γονεύς συμβάλη καί βοη- 
θήοη τήν προσπάθειαν τοϋ Κράτους δ
πως προστατεύση τήν Ελληνικήν νεο
λαίαν άπό τήν ϋπουλον καί ψυχοφθόρον 
δραστηριότητα τοϋ ύπό άπατηλά συνθή
ματα καί παραπλανητικούς τίτλους 
δρώντος διεθνούς άναρχσκαμμουνισμοΰ. 
Ή ένεργός συμβολή κάθε Ελληνικής 
οικογένειας είναι άπαραίτητος διά νά έ- 
Εασφαλισθή ή άσφαλής πορεία τοΰ "Ε
θνους έν μέσω τής διεθνούς άναταρα- 
χής καί συγχύσεως τών ιδεών, ή όποια 
μσστίΕει σήμερον τήν άνθρωπότητα».



ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΥ κ. ANGELO COTARDO ΥΦΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ TOY LECCE ΙΤΑΛΙΑΣ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ
Τ Η Σ

Κ Α Τ Ω  Ι Τ Α Λ Ι Α Σ

Δημοσιεύομεν ομιλία τοΟ Angelo Cotardo, Ύ φηγητοΰ  
τής Ν εοελληνικής Λογοτεχνίας εις τό Πανεπιστήμιον 
τοΰ Lecce, χωρίς νά έπιφέρωμεν τάς άναγκαίας διορ
θώσεις εις τό κείμενον, άκριβώς διά νά δείξωμεν 
εις τούς άναγνώστας μας πώς όμιλεΐται και γράφεται 
ή Ε λλη νικ ή  Γλώσσα άπό τούς έλληνοφώνους τής 

Κάτω ’Ιταλίας.
Ή  όμιλία έδημοσιεύθη είς τό περιοδικόν «Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών».

Κυρίες καί Κύριοι,

Σάς παρακαλώ ν’ άκούαετε τήν 
θερμή καί άδελφική φωνή μου καί 
νά σάς πώ δτι είμαι πολύ ευχαριστη
μένος γιατί Ιχω  τήν ευκαιρία νά 
γνωρίσω άπό κοντά πολλούς φίλους 
άπό τήν ’Ελλάδα.

ΑΕ συναντήσεις καί σχέσεις αύτοϋ 
τοΰ είδους μεταξύ των δύο λαών μας, 
έστω καί τής πιό άπλής μορφής, 
ΙΙστω καί λίγες, είναι άναγκαΐες καί 
σημαντικές, έν τούτοις διότι Ιχουσαι 
πνευματικήν καί ηθικήν έννοιαν, 
σκοπούν είς τήν άναζωπύρωσιν τών 
παντός είδους σχέσεων πού πάντοτε 
είχον τά δύο έθνη μας είς τό παρελ
θόν, σχέσεις θερμής φιλίας καί άν- 
ταλλαξίμου κέρδους, δηλαδή άμοι- 
βαίας άγάπης. Διά νά έξηγήσω αύ- 
τήν τήν άδελφότητα μεταξύ τών δύο 
λαών, φθάνει νά ΘυμηΘΰμε τήν συν- 
αρμογήν τών έθνικών μας χαρακτή
ρων ιδίως τών άνθρώπων τοΰ νότου 
τής ’Ιταλίας. Είμεθα άμφοτερόι με
σογειακοί λαοί, είμεθα άκόμη μακράν 
άπό τήν έντονη καί τηποποιημένη 
ζωή καί μάς άρέσει νά καταφεύγου

με στ ό σκεπτικισμό, στή σφαίρα τοΰ 
ιδανικού καί τοΰ γαλήνιου δνείρου. 
Καί τά όνειρα έπίσης άποτελοΰν μέ
ρος τής ζωής, έπομένος καί αυτά εί
ναι άπαραίτητα, διότι βέβαιος κατά 
κάποιον τρόπον έςωραίζουν τή ζωή.

Μελετηταί καί ποιηταί έλληνοσα- 
λεντίνοι δ Antonaci Palumbo, Ga
brieli, Lefons, Tondi, Stomeo, καί 
λιγάκι λιγάκι τό άπλό μου πρόσωπο, 
διέσχισαν τή θάλασσα μέ ψυχή γε
μάτη άπό άγάπη, μέ θρηκευτικό έν- 
θουσιασμό διά νά σπουδάσουν καί νά 
γνωρίσουν τήν τέχνη καί τό έλληνι- 
κόν έθνος.

'Όπως βλέπετε, έστάθηκε πάντοτε 
κάποιο είδος άδελφωσύνης μεταξύ 
τών δύο λαών μας. Είναι λοιπόν πο
λύ έπωφελεΐς αύτές οί συναναστρο
φές διότι Επαναφέρουν ότήν μνήμη 
μας γεγονότα πού μάς παρορμοΰν νά 
άγαποΰμε καί νά δημιουργούμε κά
νουμε φιλία πού θά συγχωνευτούν 
είς τήν άφιλοκέρδεια καί τήν όμόνοια 
τής καρδιάς.

Εύχομαι αύτές οΕ συναντήσεις νά 
έχουν διά τό καλόν τών δύο λαών 
μας.

Τις είμαι έγώ:
’Από πού έρχομαι;
Γιατί είμαι έδώ μαζί σάς;
Είμαι 6 Angelo Cotardo. Διδά

σκω τό γκρίκο ή τά έλληνοσαλεντινά 
στό Δημοτικό Σχολείον τοΰ Castri- 
gnano dei Greci καί είμαι βοηθός 
τοΰ καθηγητή Πάυλο Στομέο στόν 
Πανεπιστήμιο τοΰ Lecce.

’Έρχομαι άπό τή μικρή Σαλεντι- 
νή ’Ελλάδα, έπαρχία τοΰ Lecce, πε
ρίπου 50 Km. κάτω στό Brindisi, 
στό τακούνι τοΰ ιταλικού Στιβαλιού, 
πού, μέχρι τώρα, ό λαός,, μέ τά ’Ιτα
λικά, διατηρεί τήν γλώσσα τών προ- 
γόνω τους, τά Νεοελληνικά, πράγμα 
πού άληθινά κοντά σέ σάς τούς άλ
λους έλληνας, κάνει νά γεννηθεί 
ένα συναίσθημα στοργής, για τήν 
χώρα πού χρησίμευσε σάν ένα εύμε- 
νές καταφύγιο, γιά μιά δράκα άν
θρώπων πού όμιλεί άκόμη σήμερον 
μίαν διάλεκτον, πού έχει τις ίδιες 
ρίζες μέ τή δική σας καί όμιλεΐται 
μέ πλήρη έλευθερία.

ΟΕ έλληνόφωνοι τής Κάτω ’Ιταλί
ας, έπειδή κατά τόν 17ον αιώνα ά- 
κολούθησαν τόν Καθολικισμό καί 4-
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Επάνω: Αρχαίος Ελληνικός ναός εις Σεγκέστα

Ενα ακόμη μνημείο άπό τήν Μεγάλη Ελλάδα. Α

ριστερά: Τό άρχαίο έλλην. θέατρο των Συρακουσών.

πειδή έχουνε πάψει, υστέρα άπ’ αυ
τό τό γεγονός, νά μπορούνε να διδα
χτούν έπισημα τή λαλιά τους, στα
ματήσανε, σιγά - σιγά, καί νά τή 
γράφουνε μέ έλληνικά ψηφία. Μέ 
τόν καιρό, όμως, έπειδή δεν είχανε 
πάψει νά έχουνε σχέση μέ τις Μού
σες, άρχίσανε νά γράφουνε τά έλλη- 
ναααλεντίνικά τους μέ λατινικά στοι
χεία, έχοντας σάν υπόδειγμα τό Ιτα
λικό άλφάβητο καί τή φωνητική πού 
αυτό τό άλφάβητο έξυπηρετεΐ

’Έτσι, δ καδένας άρχισε νά γρά- 
φη τή γλώσσα του μέ τόν τρόπο του, 
χωρίς σύστημα καί χωρίς ένιαία κα
θοδήγηση. Αυτός δ τρόπος βαστά μέ
χρι σήμερα. ’Επειδή, όμως, ή φωνη
τική της ιταλικής γλώσσας δέν ται
ριάζει μέ τή φωνητική τής έλληνο- 
σαλεντίνικης διαλέκτου, ή άναπαρά- 
σταση τών ήχων τής διαλέκτου αυ
τής, τώρα, γίνεται κατά προσέγγιση, 
καί, κοιτά συνέπεια, δέν άποδίδει πι
στά τή φωνολογία της.

’Απομονωμένη, χορίς βιβλία καί 
σχολεία, ή γλώσσα έχασε τήν άρχι- 
κή της προφορά καί Ιπτώχεοσε άπό 
λεξιλογικής πλευράς μέ τήν προοδευ

τική διείσδυση τής ’Ιταλικής. "Ολοι 
οι δροι τής σύγχρονης ζωής είναι 
κατ’ άνάγκην ιταλικοί. Οί Ελληνι
κοί έπιστημονικοί δροι, δπως λόγου 
χάριν δ τηλέγραφος, τό τηλέφωνο, 
δ φωνόγραφος καί άλλα θεωρούνται 
σήμερα σάν ’Ιταλικοί δροι.

Καί έπιτρέφτε μου αυτήν τή στι
γμή νά διαβάσω κάτι άπό τό έλλη- 
νικό Σαλεντιανό ποίημα τού ποιητοΰ 
μας Domenicano Tordi άπό τό Ζοΐ- 
lino:

CORAS1A

Τα cordsia αρο Tzullinu 
exun me savta pan cald: 
sto frontili vastun crinu, 
vastun roda ston lemo.

Exun mavra ta mallia 
san tu craulu ta ftera 
c’ exun mian canonisia 
pu su gvennun ta miala.

Ma cani. n’os pi canea:
«Μ’ agapd’ ti s ’ agapd?»
Finnun manan ce follea 
ce ta xannis apombro.

Cannum cdtares e mane, 
amarties i pattheri, 
ma valonnunte e ruffiane 
ce a&nonnun to cicli.

Ce pos pai ce pos en pai, 
ticane gvenni is cald, 
stefanonnun apse vrai 
c’ en diun miran is tind.

Ma n’ in po calin call, 
na min exi cacofonia, 
vota ’ethu ce vota ’ci, 
ta xoria in ’ola mia.

Καί τώρα άκούσετε μία Ματινά- 
τα τού Vito Domenico Palumbo:

Τί έν (1) γλυκέα τούση νΰφχα τ ’ Ιν &ρια! 
Καί ’6ώ επλώννω (2) πενσέοντα σέ σένα, 
Κ ι’ έτουμπί (3) στή φενέστρα σου, αγάπη

μου,
Τή κκαρδία μου αοΟ νοίφχω χή ππένα(4)

(1) Πόσο είναι!
(2) ’Εγώ δέν ξαπλώνω
(3) αύτού πί (σω).
(4) Τής καρδιάς μου σοΰ άνοίγω 

τόν πόνο.
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Έβώ πάντα σέ σένα πενσέω, 
γιατί οένα, φσυχή μου, γαπίδ, 
καί ποϋ πάω ποΟ αίρνω, (5) ποΟ στέω, 
στήν κκαρδία μου πάντα οένα βαστώ.

Καί σοΟ μ ά ι(6) ίέ  μ’ Αγάπησε, (7) ώρια
μου,

Καί 2 ’σσοΟ πόνιοε μάι πού σέ μένα(8) 
μάι ίττ’ ώρια χείλη σου 2ν 2νοιφσε(9) 
νά μοΟ πή λόγια άγάπη βλοημένα.

(5) Σέρνομαι
(6) Κι έσύ ποτέ
(7) κόβουν τό τελικό σίγμα
(8) Καί δέν πόνεσες ποτέ για μέ

να.
(9) Ποτέ τα ώραΐα χείλη σου 

δέν άνοιξες.

Τό τραγουδάκι αύτό, πού έχει 
πέντε Ακόμα τετράστιχα, μοιάζει μέ 
τήν «Αμυγδαλιά» τοΰ Δροσίνη, έπεΐ- 
δή δ ποιής του είναι γνωστός, ό Vito 
Domenico Palumbo άπό τήν Καλη- 
μέρα, άλλα έχει γίνει λαϊκό.

Ή  λαογραφία τής Μικρής Σαλεν- 
τινής Ελλάδας είναι ή ίδια ποϋ έ
χετε έσείς στήν Ελλάδα. Χωρίς άν- 
φιβολία ή σηιμερινή μοντέρνα ζωή 
μπήκε στήν ζωή καί στά έθιμα των 
έλλήνων τοΰ Σαλέντσυ, άλλα στής έ
ξ αιρετικές περιπτώσεις τής ζωής, ή 
παράδοσις ξαναπαίρνει τή θέση της 
γιατί πολλοί θερμοί τήν άνακαλούν 
στό παρελδόν, σ’ έκεΐνο τό παρελθόν, 
ποϋ άπώ τή ληθηνή έποχή, άπω τούς 
βράχους, άπ’ τα Menhiria, στήν Βυ
ζαντινή κρύπτη, ατή έκκλησία καί 
στό Παλάτι τοΰ Βαρώνου σέ ρυθμό 
παράξενο (barocco) μέχρι τούς τοί
χους δπου ρεκλαμάρουν τι Brigitte 
Bardot, καί τήν Sofia Loren καί 
στήν όδοντοπάστα Golgeit, τά πάντα 
έμειναν άμετιακίνητα' στήν σκέψη 
μας τίποτε δέν συγκρούετε καί δέν 
Ανατρέπετε: ή ξανθή μορφή τή Β.Β. 
καταντά έθιμο καί διακόσμησι.

Γιατί είμαι έδώ μαζί σάς;
Εζμαι μαζί σάς νά δούμε ποια 

«θέση» άπό τις δυό πού βρίσκουνται 
Αντιμέτωπες έχει τις μεγαλύτερες 
πιθανότητες νά υπερίσχυση; Τοΰ 
Morosi (Βυζαντινή προέλευση των 
έλληνοφώνων τής Κάτω ’Ιταλίας) ή 
τοΰ Rohlfs (άποίκους τής Μεγάλης 
Ελλάδας) ; ’'Οχι. ’Έχετε, τούς δι
κούς σάς γλοσσολόγους: Hatzi0akis, 
Καρατζάς, Διζικιρίκης, Καραναστά- 
σης, Μεργιανοΰ, οί δπο: σάς είπανε 
πολλά καί τά ξέρουμε καλά. ’Εγώ 
θέλω άντί να σάς πώ μέ Ακρίβεια τί 
συμβαίνει τώρα στά έλληνσσαλεντινά 
χωριά: δηλαδή ό θέμα μου είναι:
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ΔΕΝ ΘΑ ΣΒΗΣΗ Η ΓΛΟΣΣΑ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩ 
ΙΤΑΛΙΑΣ, θά σάς πώς Αμέσως. 
Τό ’Ιταλικόν Ύπουργείον Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως υποχρεωμένο νά προ- 
βή σέ δημιουργία νέων προγραμμα- 
τών μελέτης γιά τά δημοτικά σχο
λεία καί έπιθυμώντας νά είσαγάγη 
τή διδασκαλία γλωσσών μέ σκοπό 
τήν πνευματική Ανάπτυξη τών μα
θητών, Αποφάσισε νά κάμη ένα πεί
ραμα μέ τή διδασκαλία τής λαογρα
φίας καί τής ’Ελληνικής γλώσσας, 
στό Καστρινιάνο ντέϊ Γκρέτσι σέ 4 
τάξεις καί στήν Καλημέρα σέ 2 τά
ξεις. ’Ήδη μπορώ νά σάς διαβεβαι
ώσω δτι ή διδασκαλία τής 'Ελληνι
κής γλώσσας θά προχωρήση σέ δλες 
τις τάξεις, τις τρίτες, τις Τετάρτες καί 
τί πέμπτες τοΰ Καστρινιάνο ντέ Γκρέ- 
τσι, τής Καλημέρα, τοΰ Κοριλιάνο, 
τοΰ Ότράντο, τοΰ Μαρτινιάνο.

Τό Καστρινιάνο ντέϊ Γκρέτσι (πού 
σημαίνει Φρουριάκι τών 'Ελλήνων) 
είναι ένα Από τούς 9 δήμους πού, μα- 
ζί μέ τήν Καλημέρα, τό Κοριλιάνο, 
τό Μαρτάνο, τό Μαρτιάνιο, τή Στερ- 
νατία, τό Ζολλίνο (μιά κΓ έχει έξα- 
φανισθή τό Μελπινιάνο καί τό Σολέ- 
το) Αποτελούν τή λεγομένη Ελλάδα 
- Σαλεντίνα, δπου άκόμα διατηρείται 
ή παράδοση καί ή 'Ελληνική γλώσ
σα, πού όμιλείται Από 15.000 κατοί
κους έστω Αν ή μετανάστευση καί ή 
ευημερία κατά τούς τελευταίους και
ρούς, έχουν δώσει ένα γερό πλήγμα. 
'Όταν έξαφανίστηκαν σ’ αύτές τις 
ευτυχισμένες περιοχές οί Βασιλιανοΐ 
καλόγεροι, δταν κατά τά μέσα τοΰ 
17ον αιώνα έξαφανίστηκε τό Ελλη
νικό δρθόδοξο δόγμα άπό τις έκκλη- 
σΐες, έξαφανίστηκαν καί τά σχολεία 
καί τά κέντρα σπουδών τής 'Ελληνι
κής γλώσσης. Κατώρθωναν δμως έξ 
Αλλου νά Αντισταθοΰν στις έπιδρά- 
σεις τών Γότθων, τών Λογγοβάρδων, 
τών Σαρακηνών, τών Νορμανδών, 
ένώ ή ’Ιταλική γλώσσα, σάν γλώσ
σα, όμογενής γινόταν ό πιό φοβερός 
κίνδυνος. Καί σ’ δλάύτά Αντεξε ή 
’Ελληνική γλώσσα καί Αντέχει Ακό
μα καί διατηρεί τις βασικές της 
γραμμές σά γλώσσα Αληθινή, Ανάμε
σα στήν Αρχαία 'Ελληνική γλώσσα 
καί τήν δμιλουμένη Νεοελληνική. 
Τό 'Ελληνικό πνεΰμα λοιπόν παρα
μένει βαθειά ριζωμένο στήν ψυχή 
μας, φυλαγμένο μέ μεγάλη φροντί
δα. ’Απ’ αύτό μπορεί νά καταλάβη 
κανείς δτι ή Ελληνική γλώάσα οί 
παραδόσεις διδάχτηκαν στά σχολεία 
δχι σάν ύλικό μελέτης συνδεδεμένο 
ή ξεχωριστά μέ τήν σχολική ύλη Αλ

λά διά τής κυρίας εισόδου τοΰ σχο
λείου, δπως θά μπορούσε κανείς νά 
πή έννοώντας δτι έγιναν δεκτές μέ ι
διαίτερο ένθου|σιασμό άπό τά ίδια τά 
παιδιά καί τις οίκογένεις τους.

’Αρχίζοντας αύτόν τόν δ.άλογο μέ 
τά παιδιά, άκόμα κΓ δταν παρουσία
ζε μεγάλες δυσκολίες παρουσίαζε πο
λύ ένδιαφέρον. Τά παιδιά μέ τό εδ- 
πλαστο τοΰ μυαλοΰ τους καί έπειδή 
έννοιωθαν τήν ’Ελληνική καταγω
γή τους, παρακολούθησαν μέ πολύ 
ένδιαφέρον καί έπιτυχία τή διδασκα
λία τής Ελληνικής γλώσσης. Ό  δ.ά- 
λογος μου συνεχίστηκε κΓ έξω Από 
τό σχολείο, στό σπίτι μέ τούς γονείς 
καί τούς παποΰδες, οί όποιοι βρέθη
καν ξαφνικά νά συμμετέχουν στό έρ
γο 'μου καί νά παρευρίσκωνται στή 
σχολική ζωή. Κατά τήν διάρκειαν 
τών Ελληνικών μαθημάτων γράφτη
καν Ατέλειωτες σελίδες, πάνω στις ό
ποιες χαράχτηκαν δροι Ελληνικοί 
πού Αρχαίοι, ποιήματα, φράσεις ξε
χασμένες, γενικώς μιά έργασία φιλο
λογικής άναζητήσεως. Ανέπτυξα τή 
διδασκαλία μου μεταξύ μελέτης τών 
'Ελληνικών τοΰ Σαλέντο καί τών 
Νέων Ελληνικών, άπό τή γλώσσα 
τών πατέρων μέχρι τή γλώσσα πού 
σήμερα όμιλείται στήν Ελλάδα καί 
έμαθα τά παιδιά νά γράφουν καί νά 
μιλοΰν τή Νέα Ελληνική γλώσσα, 
νά τή συγκρίνουν καί νά κάνουν Ανα
λογίες μέ τήν παληά Έλληνοσαλεν- 
τίνικη διάλεχτο. Οί μαθηταί γνωρί
ζουν ήδη νά διαβάζουν καλά τό άλ- 
φαβητάριον καί τό Αναγνωστικόν τής 
δευτέρας Δημοτικού.

Γνωρίζουν νά συζητούν Έλληνο- 
σαλεντίνικα καί Νεοελληνικά· δια
βάζουν καλά τά παιδικά βιβλία «Μί- 
κυ» καί «Μίκυ-Μάους» καί τά βιβλια
ράκια «παίζω -μαθαίνω καί μετρώ» 
καί Αλλα πολλά.

Τόν Ελληνικό πνευματικό κόσμο 
γι’ αύτό τό πείραμα, διαφώτισε ή εύ- 
γενική πρωτοβουλία τής κυρίας Άν- 
ζέλ Μεργιανοΰ, μέ τή διάλεξη πού έ
δωσε γιά μάς καί δ κύριος Καπετα- 
νόπουλος, πού μέ τή βοήθειά του έ- 
λαβαμε τάρα πολλά βιβλία, έφημερί- 
δες, περιοδικά, έπιστολές, καί τέλος 
πρόσκληση τών παιδιών Από τόν κύ
ριο Ήλία Δημητρά - Γενικόν Διευ
θυντήν τοΰ Έθνικοΰ Κέντρου Κοινω
νικών ’Ερευνών, ένα δωρεάν ταξίδι 
τους καί παραμονή στήν Ελλάδα. 
’Οφείλω σ’ αύτό τό σημεΐον νά ευχα
ριστήσω τούς φίλους 'Έλληνες πού 
μοΰ παραστάθηκαν στό έργο μου. Ευ
χαριστώ πολύ τόν κ. Κ. ΔΙΖΙΚΙΡΙ- 
ΚΠΣ, δ όποιος ήταν ό πρότος "λλη-



να πού Εγραψε στις Εφημερίδες για 
μάς. Σήμερα δεν είναι μαζή μας για
τί είναι άρρωστο. Για αύτό τοΰ στέλ
νω πολλά χαιρετίσματα καί τις ευ
χές μου νά γίνη γρήγορα καλά.

Μέ τδ ύλικό, πού μοΰ έστειλαν οι 
φίλοι αυτοί άπδ τήν Ελλάδα, Εσχη» 
μάτισα μία Βιβλιοθήκη, δπου οί νεα
ροί μαθηταί καί άλλοι έρχονται νά 
μάθουν τήν Νεο - Έλλην.κή γλώσ-α 
καί συμβουλεύονται βιβλία καί περιο
δικά.

Τδ Ενδιαφέρον γιά τή λαογραφία 
καί τίς παραδόσεις ύπήρξε ζωηρότα
το στό περιβάλλον μας καί προκάλεσε 
Επίσης τδ Ενδιαφέρον των δργά ων 
τής Κυβερνήαεως τής ’Ιταλίας. ’Επί 
τή ευκαιρία των Εορτών τά παιδιά 
τραγούδησαν τά Χριστούγεννα στήν 
Εκκλησία Χριστουγεννιάτικα τραγού
δια. Τδ ΙΙάσχα τραγούδησαν στήν 
πλατεία τοΰ χωρίου τδ τραγούδι τών 
Βαίων δπως είναι στδ όρθόδοξο δό
γμα. Στδ τέλος τοΰ σχολικού έτους έ
καμαν μίαν λαογραφικήν Εορτήν στά 
Ελληνικά, μέ τίτλο «Τά Γκέρμιτα» 
δηλαδή «τά σταχυολογήματα». Τά 
παιδιά παρουσίασαν δ.αφόρους δια
λόγους, καί χορούς, καί τραγούδια 
λαϊκά στήν 'Ελληνική γλώσσα. ’Ιτα
λικές Εφημερίδες δπως τδ «TEMPO» 
τής Ρώμης «ή Καζέττα τοΰ Μετζο- 
τζιάρνο» τοΰ Μπάρι καί τδ περ.οδικδ 
«Γυναίκα» τών ’Αθηνών, Εσχολίασαν 
εύνοϊκά αότδ τδ θέαμα.

Σέ δλες αυτές τίς Ελληνόφωνε 
πολιτείες διάφορες δμάδες νεαρών 
σπουδαστών, Εκδίδουν άπδ ένα περιο
δικό στήν Έλληνοσαλεντίνικη διά
λεκτο. Στδ Καστρινιάνο αέ τδ δνομα 
«Προζύμ ι», στδ Κοριλ:άνο τοΰ Ό - 
τράντο μέ τδ δνομα «Λιχνάρι», στήν 
Καλημέρα «Κνίδα», στδ Σολέτο «’’Η
λιος», στδ Μαρτάνο «Ό ΜΑΡΤΑΝΕ- 
ΣΕ» μέ σκοπδ νά διασώσουν καί ν’ 
άξιοποιήσουν τήν Ελληνική γλώσ
σα.

Οί σπουδαστές τοΰ Καστρινιάνο τδ 
προσεχές έτος θά παρουσιάσουν τήν 
τραγωδία «Φαύστα» τοΰ Μπερναρδά- 
κη, μεταφρασμένη άπό τόν Καλημε- 
ρέζο ποιητή Βίτσ Ντομένικο Παλοΰ- 
μιτο. "Οπως βλέπετε τίποτα δέν πα- 
ραμελεϊται πού θά μπορούσε νά βοη- 
θήση στή διατήρηση τής όμορφη 
γλώσσας μας.

Κλείνω αύτή τή συζήτηση, ευχα
ριστώντας σας πού μέ τόση προσοχή 
ui παρακολουθήσατε καί πριν νά σάς 
άφήσω, θά ήθελα νά σάς χαιρετήσω 
στήν Έλληνοσαλεντίνικη διάλεκτο.

Ithela tuttin Grikian-ma na tin 
ennorisune, na tin agapisune, na 
tin afitisun oli tuttin orian glos- 
san-ma palea, pu simeni apo tris 
chiliades chronu sta meri-ma, i- 
thela na tin do axiomeni, ghiati 
tui ene i pleon oria, i pleon mali, 
i pleon doxammeni glossa tu  cos- 
mu: i glossa tu  Omeru, tu Sofo- 
klEu, tu Evripidu, tu Platona, ce 
tu Aristotelu; i glossa tos Aghios 
Evangheios ce tu Chrisostomu, 
tu Solomu, tu Palamas ce tu Si- 
kelianou.

Ce ene i glossa mana, alithini 
glossa mana, pu panta ghenn&; 
ce ghia tuo, oles e glosse trechun 
is avtin, na tos charisi ta loghia 
ta nea ghia ta  nea plasmata, ghia 
ta nea ghenimata tu noima tu 
antropu. Ene i glossa pu agapume 
ghiati tin rufisame ap’ to gala tis 
mana. Ithela na tin do ennorim- 
meni timimeni, ghiati i glossa tis 
Athina den ene glossa xeni ghia 
tin Romi; Athina ce Romi olon 
enan praman isane.

Cini pu plin axechonnonta tichu 
ce culonne, os erthun is tin Grikia 
tu Salentu. Plake, meniria, obe- 
liski, stechun amiliti martiria 
ghiavemmenu scotinu ceru; thea- 
tri, colonne, anghia, ine ta mino- 
mata tis Athina ce tis Romi, kfona 
ce tua. Ma is tin cardia tu  Salentu, 
is ta efta choria pu efte isan ennea, 
evriskete ce simeni, me tin palean 
armonia-ti, mia zontani martiria, 
i theini glossa tu Idomeneu, pu 
amposan Einemi is ta choria chersa 
tis Leuca ce tu Derentu, is ton 
ison cero pu enas alios anthrepos, 
o Eneas, aps-allus anemus ampo- 
meno’, sianonne tes veles-tu sta 
mavra nera tu Tirriniku pelagu.

f /
"Οταν πριν χρόνια ήλθα γιά πρώ

τη φορά στήν Ελλάδα έφίλησα αυτή 
τήν όμορφη γή καί γλυκά δάκρυα ά- 
νέβηκαν στά μάτια μου καί είπα άπδ 
μνήμης τά πιδ ώραΐα τραγούδια καί 
ή φωνή μου ύψώθηκε σέ Σένα «Παρ
θενώνα» σάν μιά προσευχή. Τώρα 
πού σάς άφήνω, ή εύχή μου καί ή 
άπασχόληση μου θά είναι αύτή πού 
είχα πάντα:

«Νά μήν σβύση ή γλώσσα τών 
Ελληνοφώνων τής Κάτω ’Ιταλίας».

Άθήναι, εν, 17.9.1973 

ANGELO COTARDO

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΣΚΕΨΕΙΣ
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Ως γνωστόν, οί Σπαρτιάτες ήσαν ό- 
λιγόλογοι. Προσπαθούσαν πάντοτε νό 
συμπυκνώσουν όσο τό δυνατόν περισ
σότερα στή μικρότερη φρόσι. ΓΓ αύτό 
καί τό -λακωνικός», άκόμη καί σήμερα, 
σημαίνει βραχύλογος. Λέγεται, λοιπόν, 
ότι όταν ό ικανός Σπαρτιάτης στρατη
γός Λύσανδρος κατέλαβε κατά τό τέ
λος τού Πελσπσννηοΐ'ακοϋ πολέμου τήν 
'Αθήνα, έστειλε τούτο μόνο τό μήνυμα: 
«Αλώκσντι ταί Άθάναι» (κυριεύθηοαν 
αί Αθήναι). Καί όμως, οί "Εφοροι, οί 
πανίσχυροι αύτοί κυβερνήτοι τής Σπάρ
της, βρίακσντες τή φράσι μεγάλη τού 
άπήντηοαν: «Αρκεί τό γε έαλώκειν»
(αρκεί τό κυριεύθηκαν),

Ό  μικρός ρωτά τόν πατέρα του, τα
χυδρομικό υπάλληλο:

—Πατέρα, τί είναι τό μαγιώ «μπικί
νι» ;

— Τό μαγιώ «ιμπικίνι», παιδί μου, ά
παντά ό πατέρας, είναι δπως τό τηλε
γράφημα. Δέν περιέχει παρά τά άπολύ- 
τως άπαραίτητα.. .

*

Ένφ τό πλοίο βυθίΖεται καί όλοι οί 
έπιβάται τρέχουν νά μπούνε στις βάρ
κες, άκσύγετοι μιά φωνή: — ΔόΕα τφ 
Θεφ. — 'Εδώ πνιγόμαστε, άπαντά κά
ποιος, καί σύ λές ΔόΕα τφ Θεφ; — Ναί, 
γιατί δέν είχα βγάλει εισιτήριο μετ' έπι- 
στροφής! . .

Πολύ συχνά, γυρεύει κανείς τήν ευ
τυχία του όπως τά γυαλιά του, όταν τά 
■χει στή μύτη του.

ΓΚΥ ΝΤΡΟΖ 
Λ

Ό  έρωτας μοιόΖει μέ τόν άτμό: όσο 
πιέΖετσι τόσο πιό δυνατός γίνεται.

Β. ΟΥΓΚΩ 
Λ

'Ελευθερία είναι τό δικαίωμα νά κά
νης ό,τι δέν βλάπτει τόν άλλον.

ΛΑΚΟΡΝΤΑΙΡ

Ρώτησαν κάποτε τόν 'Αριστοτέλη: 
Τί είνοι έλπίδα; Κι αυτός άπήντηαε: — 
Τό όνειρο ένός Ευπνηιτοϋ άνθρώπου.

Δ. ΛΑΕΡΤΙΟΣ

Καί τά θυμάσαι Εέχασε κι άλλοι και
ροί μάς φτάσον. (σαφής).

Κ' έτΖι κόκκινα, κ' έτΖι κατακόκκινα. 
(Λέγεται έπί άπελπιαμένων).

Ό  έρωτος είναι τυφλός κι άναιχτο- 
μάτες πιάνει, (σαφής).

Πικρή μελιτΖάνα πάχνη δέν πιάνει. 
(Λέγετοι γιά ώμούς άνθρώπους πού, 
συνηθισμένοι στά κακά, άντέχουν σ' 
ούτά).
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ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙβΞΙΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ 
Μ Ε  Τ Α  Ξ Υ Ρ Α Φ Α Κ ΙΑ

Λατινοαμερικανοί κακοποιοί στην ΆΟήνο

Εις τάς φωτογραφίας ή πεντάς των 
Λατινοαμερικανών λίαν έπικινδύνων 
κακοποιών, οί δποΐοι χρησμοποιοΰν- 
τες νέ-αν καί πρωτότυπον «μέθοδον 
δράσεως» έδοκίμαααν «τήν τύχην», 
των, καί ®ίς τάς ’Αθήνας. Επάνω: 
Ή γυναίκα τής «παρέας» ΑΡΑΓΙΑ 
ΜΙΙΛΣΚΟΛΣΑΡΑ άπδ τό Σαντιάγο 
τής Χιλής. Εις τήν άπέναντι σελίδα: 
Έξ άριστερών πρός τά δεξιά: ΚΟΡ- 
ΡΕΑ ΛΑΒΑΡΟ άπό τήν Κολομβίαν. 
ΚΑΣΤΑΝΙΕΝΤΑ ΕΝΊΌΓΑΡΊΌ, ό- 
μοίως άπό τήν Κολομβίαν. ΠΕΡΕΖ—  
ΒΛΛΕΝΣΟΓΕΛΛ ΧΟΡΣΕ άπό τό 
Σαντιάγο. ΚΟΓΑΡΤΟΣ —  ΡΑΧΑΣ 

ΚΑΡΛΟΣ άπό τήν Κολομβίαν.

Μ ΕΤΑ ΑΠΟ ΣΓΝΤΟΝΙΣΜΕ-
ΝΕΣ καί μεθοδικές ένέργειες 

τής Υπηρεσίας Διώξεως Κοινού 
’Εγκλήματος τής Γεν. ’Ασφαλείας 
’Αθηνών, συνελήφιθησαν οί δράστες, 
πού μέ πολλή μαεστρία στή χρήσι του 
ξυραφιού, έσχιζαν τίς τσάντες καί ά- 
φαιροΰίσαν τό περιεχόμενο. ’Από τίς 
24 Φεβρουάριου, πού έαθασαν στήν 
'Ελλάδα —  πρόκειται περί άλλοδα- 
πών—  Ιπραγματοποίησαν τρεις «έπι- 
χειρήσεις» άπό τίς όποιες άπεκόμι- 
σαν τό ποσόν τών 360.000 δρχ. Οί 
δράστες, δλοι Λατινοαμερικανοί, είναι 
οί έξής:

Ο ΚΟΡΡΕΑ ΑΛΒΑΡΟ γεννηθείς 
τω 1947 εις Κολομβίαν, κάτοικος 
ομοίως, 2) ΠΕΡΕΖ -  ΒΑΛΕΝΣΟΥ- 
ΕΛΑ ΧΟΡΣΕ, γεννηθείς τω 1948 
εις Σαντιάγο Χιλής, κάτοικος ομοίως, 
3) ΚΑΣΤΑΝΙΕΝΤΑ ΕΝΤΟΥΑΡΤΟ, γεν. 
τφ 1946 εις Κολομβίαν, κάτοικος όμοί- 
ως. 4) ΚΟΥΑΡΤΟΣ -  ΡΑΧΑΣ ΚΑΡ
ΛΟΣ, γεν. τω 1948 εις Κολομβίαν, 
κάτοικος ομοίως, καί 5) ΑΡΑΓΙΑ — 
ΜΠΑΣΚΟΥΛΣΑΡΑ, γεν. τφ 1946 είς 
Σαντιάγο Χιλής, κάτοικος ομοίως.

Συμφώνως πρός τό διαβιβαστικόν 
τής, προαναφερθείσης Υπηρεσίας, 
πρός τόν κ. Εισαγγελέα Πλημ) κών 
’Αθηνών, οί δράστες άπό κοινού δρών
τε; διέπραξαν τάς έξής άξιοποίνους 
πράξεις:

1. Τήν 10.20' ώραν τής 26.2.74 
έντός τής έπί τής, δδού Σταδίου 59 
’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, διά 
τής μεθόδου τής άπασχολήσεως, ά- 
φήρεσαν έκ τής τσάντας τού· ΚΑΝ- 
ΤΑΡΤΖΗ Κων) νου τού Παναγιώ- 
του, κατ. ’Αθηνών, όδοΰ Τριπόλεως 
9, τό ποσόν τών 50.000 δραχμών, 
Τήν έν λόγω τσάντα έσχισαν διά ξυ
ραφιού. Είς χεΐρας τών δραστών κα-

τεσχέθη τό ποσόν τών 40.000 δρα
χμών, δπερ άπεδόθη είς τό παθόν- 
τα.

2. Τήν 11.30' ώραν τής 26.2.74, 
έντός τού έπί τής δδού Καρ. Σερ
βίας 2 Υποκαταστήματος τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, διά τής 
μεθόδου τής άπασχολήσεως, άφήρε- 
σαν έκ τής τσάντας τής ΔΗΜΗΤΡΙ- 
ΑΔΟΓ Εύστρατίας, θυγ. τού ’Αγγέ
λου, κατ. ’Αθηνών όδοΰ Φαλήρου 92 
τό ποσόν τών 160.000 δραχμών. Είς 
χεΐρας τούτων κατεσχέθη τό ποσόν 
τών 142.500 δραχμών, δπερ άπεδό
θη είς τήν ποθούσαν.

3. Τήν 10.30' ώραν τής 27.2.74, 
έντός τού έπί τής όδοΰ Αέκκα 10 
φωτογραφείου, διά τής αυτής ώς άνω 
μεθόδου, άφήρεσαν έκ τής τσάντας, 
ήν έσχισαν διά ξυραφίου, τού ΤΣΟΓ- 
ΚΑ Βασιλείου τού Σπυρίδωνος, κατ. 
’Αθηνών, όδοΰ Ά γ . Νικολάου 44. τό 
ποσόν τών 150.000 δραχμών. Οί έν 
λόγω δράσται παρηκολούθησαν τόν 
είρημένον παθόντα έκ τής έπί τής ό
δοΰ Πανεπιστημίου άριθ. 9 Τραπέζης 
ΓΙίστεως, έξ ής άνέλαβε χρήματα. 
Είς χεΐρας τών δραστών κατεσχέθη 
τό ποσόν τών 132.500 δραχμών, δ
περ άπεδόθη είς τόν παθόντα.

Ή  μέθοδος τής άπασχολήσεως τής 
πρωτοτύπου συμμορίας τών ξένων κα
κοποιών ήτο ή έξής: ’Εμασοΰσαν σο
κολάτα μέ μπισκότα, έφτυναν τό «μί
γμα» στά παλτά τών θυμάτων τους, 
τά ειδοποιούσαν δτι. . .  έλερώθησαν, 
έπραθυμοποιοΰντο νά τά βοηθήσουν 
νά καθαοκσθοΰν,. . . όπότε μέ τό ξυ
ραφάκι έκοβαν τίς τσάντες καί τ ίς . . .  
άλάφρωναν.. .

«Α.Χ.»
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ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΧΑΡΤ/ΚΤΩΝ
γ  ΙΙΟ ΤΗΣ ΓΠΗΡΕΣΙΑΣ ’Ηθών 

J l — Λεσχών της Γενικής ’Ασφα
λείας ’Αθηνών συνελήψθησαν σέ διά
φορα. σημεία 24 άτομα, τά όποια ε- 
παιζον πόκα. καί χαρακίρι. Συνολι- 
κά κατεσχέθηίσαν 225.800 δρχ.

Συγκεκριμϊνως, σέ διαμέρισμα τής 
δδοΰ Σολωμοΰ 14, συνελήφθησαν 7 
άτομα καί κατεσχέθησαν 95.800 
δρχ. Σέ διαμέρισμα τής δδοΰ Άλκ- 
μανος 6, συνελήφθηΐσαν 7 άτομα καί 
κατεσχέθησαν 85.000 δρχ. Τέλος, 
στό έντευκτήριο τού Φυσιολατρικού 
Συλλόγου ό «Φοΐνιξ» έπί τής λεωφό
ρου Θησέως 326, στις Τζιτζιφιές συ- 
νελήφθησαν 10 άτομα καί κατεσχέ
θησαν 45.000 δρχ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Α’ ΕΠΙ
ΤΥΧΙΑΣ

Πρός τόν Διοικητήν τής Υ.Γ.Α. κ. Γ. 
ΚαρούΖον συνεχίζεται ή αποστολή 
επιστολών, τηλεγραφημάτων κ.λ.π. 
διά τών όποιων εκφράζονται συγχαρη
τήρια διά τάς έπιτυχίας τής ώς εϊρηται 
Υπηρεσίας. Χαρακτηριστικός περιπτώ

σεις δημοσιεύαμεν κατωτέρω:
Διοικητήν, 'Υποδιοικητήν, ΆΕιωματικούς 

καί κατωτέρους, υπηρεσίας πληροφο
ριών Γενικής Ασφαλείας.

' Α θ η ν ώ ν
Συγχαίρω έγκαρδίως.

'Ιωάννης Κοραχάλιος 
Αρχηγός

*
Κύριαν ΚΑΡΟΥΖΟΝ 

Διοικητήν Γεν. Ασφαλείας Αθηνών 
' Ε ν τ α ύ θ α

Διά έΕαιρετικήν έπιτυχίαν έκφράΖω τά 
Θερμά συγχαρητήριά pou, πρός ύμάς 
καί τούς συνεργάτα σας.

ΚΩ Ν)ΝΟ Σ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Ύπαρχηγός Α.Π.

Πρός τόν κ. Διευθυντήν Γενικής 'Ασφα
λείας Αθηνών.

Απευθύναμεν συγχαρητήρια έγκαρ
δίως διά τήν επιτυχίαν σας εις τάς προσ
φάτους συλλήψεις τών κομμουνιστών, 
οϊτινες προσεπάθουν νά διαταράΕουν 
τήν τάΕιν καί τήν άσφάλειαν τής Ελλά
δος μας.

Σάς εύχόμεθα όλοψύχως καί εις ά- 
νώτερα.

Παρακαλώ δεχθήτε τά συγχαρητήριά 
μας.

Έν Διάβα Καλαμπάκας τή 24.2.1974 

Ό  Πρόεδρος τής Κοινότητος 

★

Άθήναι 20.2.74

Κύριε Διοικητά,

Γεμάτος χαρά καί ύπερηφάνειο γιά 
τό μέγα κατόρθωμα τής υπηρεσίας σας 
νά τσάκιση τό κομμουνιστικό τέρας καί 
νά άνακουφισθοϋμε άπό αυτό τό βρα
χνά πού μάς έπνιγε, σάς συγχαίρω ολό
θερμα καί εύχομαι όπως ό Θεός μας σάς 
βοηθήση στό πλήρες ΕερρίΖωμά του, γιά 
τή σωτηρία τής Πατρίδος καί όλων μας.

Σάν πρώην άΕιωματικός καί σάν κα
μένος πατέρας άπό τόν μολυσμένο αύ- 
τό κόσμο πού δηλητηριάζει τις ψυχές 
τής νεολαίας καί ύπαδαυλίΖει τήν άνω- 
μαλία καί τήν άναρχία, νοιώθω τήν. ύ- 
ποχρέωσι νά σάς βοηθήσω καί δηλώνω 
έντίμως πώς τίθεμαι στή διάθεσί σας 
γιά ό,τι καί οποτε μέ χρειασθήτε.

"Ενα μεγάλο εύγε σέ σάς καί στά πα- 
ληκάρια σας.

Μέ πολλή εκτίμηση 
Ν. ΣΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  

πρώην άΕ-κός 
Σλήμαν 30 

Αθήναι Τ. 607

ΆΕιότιμον Κύριον ΚΑΡΟΥΖΟΝ
Διευθυντήν Γενικής Ασφαλείας

' Α θ ή ν α ς

Ό  Πανελλήνιος Σύνδεσμος τών με
τόχων Α.Ε., έκφράΖει τά συγχαρητήριά 
του πρός Υμάς, κατόπιν άποφάσεως 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, 'διά λαμ
πρά επιτεύγματα συλλήψεως έγκληματι- 
ών, ληστών ΤροπεΖών καί καταστημά
των, ώς κοί έΕάρθρωσιν κομμουνιστικής 
σπείρας έπιβουλευαμένης τήν γαλήνην 
καί τήν πρόοδον τού Έθνους. Ό  πρόε
δρος τού Πανελληνίου Συνδέσμου μετό
χων Α.Ε. Καθηγητής Ακαδημαϊκός έν 
Ρώμη ΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ.

Λ. Γεωργίου Α ’ 34 Πειραιεϋς
★

ΆΕιότιμον Κύριον Διοικητήν Γενικής 
Ασφαλείας 'Αθηνών

' Α θ ή ν α ς
Σύλληψις καί έΕάρθρωσις άντεθνικών 

προδοτών καί έγκληματιών Κ.Κ.Ε. ύπό 
ΤρισενδόΕων καί δαφνοστεφών Σωμά
των άσφαλείος, πληροί ψυχάς έθνικώς 
σκεπτομένων Ελλήνων άφθάστου έν- 
θουσιασμοϋ καί ύπερηφανείος οτόπ.

Δεχθήτε θερμότατα συγχαρητήρια, ά
πειρους εύχοριστίας καί βαθυτάτην εύ- 
γνωμοσύνην μου καί τής οικογένειας 
μου, διά τήν μεγάλην έπιτυχίαν ήτις ά- 
πήλλαΕε τετιμημένον έθνος μας έκ τρισ
αθλίων υπολειμμάτων Κομμουνιστικής 
χολέρας.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ  

Διδάσκαλος — Ά ρτα
*

Γεώργιον ΚΑΡΟΥΖΟΝ
Διοικητήν Γενικής 'Ασφαλείας

' Ε ν τ α ύ θ α

Διά λαμπρόν σας έπιτυχίαν εις το
μέα Εθνικής 'Ασφαλείας, παρακαλοϋ- 
μεν δεχθήτε έγκάρδια συγχαρητήρια.

ΑΝΑΣΤ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Αρχηγός Αστυνομίας έ.ά.

357



(Τ) ΤΩΧΙΑ, θεόφτωχη ήταν ή οίκο- 
, γένεια τού κύρ Θεμιστοκλή. 

Κι όταν ήρθε τδ Μεγασάββατο πού 
οί νοικοκυρέοι βγαίνουν στα μαγαζιά 
καί ψωνίζουν γιά τις δύο, καί τις 
τρεις Ακόμα, μέρες του Πάσχα, δ κυρ 
Θεμιστοκλής μέτρησε τις οικονομίες 
του καί είδε πώς είχε νά πάρει μόνο 
τό λαμπριάτικο κρέας!

Δουλειές τού ποδαριού έκανε δ άν
θρωπος, θελήματα μέ τήν πλάτη καί 
μ ένα σαραβαλιασμένο χειροκίνητο 
καρότσι, κι δταν έβρεχε ή είχε πέ
σει Απραξία στήν άγορά, δέν έβγαζε 
ούτε τδ ψωμί. Κι είχε Απάνω του δ- 
λάκερη φαμελιά! ’Απ’ τά γεροντά
κια τούς γονιούς του, τή γυναίκα του 
καί τά έφτά τόσα δά παιδιά του, δ- 
λα - όλα έντεκα στόματα μέ τδ δικό 
το υ .. .  Πώς νά τά μπουκώσει λο,πδν 
νά μή φωνάζουν δλη μέρα δτι πεινά
νε;

Ή  γυναίκα του ή κυρά Ρουμπινή, 
δταν κουβέντιασαν Ιδιαίτερα, τδν έ
νοιωθε καί τδν παρηγόρησε. Τά χεί
λη της είχαν Απογίνει κίτρινα μέσ’ 
στήν Ανέχεια καί στή θλίψη, μά τού 
χαμογέλασαν. Κι δ λόγος της βγήκε 
γλυκός, πράος.

— Μή στενοχωρηθείς Θεμιστοκλή 
μου! Τδν παρακάλεσε. Κι έτσι κι 
Αλλοιώς, δ Χριστός μας θ’ άναστηθεΐ 
κι έμεΐς θά τδν γιορτάσουμε σά νΑ- 
μαστε οί πλουσιώτεροι Ανθρωποί του. 
Πέρσι Αλλωστε πήραμε σχεδόν Απ’ 
δλα. Κι ίσως τού χρόνου νά μή μάς 
λείψει πάλι τίποτα.

— Δέ λυπάμαι γιά μάς, Ρουμπι
νή! Τής είπε κείνος σιγανά. Συλλο
γιέμαι τά παιδιά. Φέτος ούτε κεριά, 
ούτε αύγά καί κουλούρια, ούτε .. .  
Έ ,  πώς νά καταλάβουν τήν ’Ανά
σταση;

— θ ά  τούς πούμε τήν ιστορία τού 
Χριστού καί θά τά κάμουμε νά ξε- 
χάσουν δλα τ’ Αλλα.

— Κι όμως! Μή λησμονάς τι γλέν- 
τι κάναμε κάθε Πάσχα στό τραπέζι 
μέ τδ τσούγκρισμα τών αύγών. . .

Ή  κυρά Ρουμπινή προσποιήΟηκε 
τήν Αγαναχτισμένη. Καί φώναξε, μέ 
ψεύτικο θυμό:

— Έ ,  Θεμιστοκλή μου! Δέ θά πά
με καί νά κλέψουμε κόκκινα αύγά 
γιά νά γελάσουν τά παιδιά!

***

Σέ μιά γωνιά τής κάμαρας, πίσω 
άπδ ένα παλιοντούλαπο είχε λουφά
ξει τδ προτελευταίο τους Αγόρι, δ 
σβόμπιρας δ θοδωρής, κι άφουγκρα- 
ζότανε κρυφά. Στριμωγνόταν βέβαια 
Ανάμεσα στδ έπιπλο καί στόν τοίχο, 
μά δέν έβγαζε Αχνα! Καχεκτικδ Απ’ 
τις στερήσεις κι αύτδ τδ παιδί δπως



'Αξιότιμε κ. Διοικητά,
Είμαι άδελφός τοϋ πρώτου φονευθέν- 

τος άξ)κοϋ τοϋ Σώματος τό '44 υπό 
τών κομμουνιστών καί τό πρόσφατον έ- 
πίτευγμό σας, μέγα όπό πολλών εύνσή- 
των άπόψεων, μέ συνεκίνησε τόσον, ώ
στε σπεύδω νοερώς νά σας σφίξω τό 
χόρι καί νό σας άσπασθώ.

Συγχαρητήρια θερμότατα. Ό  Θεός 
πάντα βοηθός σας.

Μέ πολλήν έκτίμησιν καί όγόπην 
Παναγιώτης Άνοστ. Γάλιωτος 
Έπίτ. Γενικός Επιθεωρητής Δ.Ε.

(Γενικός Διευθυντής)

¥

Σεβαστέ μοι Κύριε Διευθυντά,
Δεχθήτε παρακαλώ τό θερμά μου συγ

χαρητήρια διά τήν τόσο γρήγορη άνα- 
κάλυψι καί σόλληψι τοϋ νεαρού έγκλη- 
ματίου, διά τήν όπόπειραν ληστείας καί 
φόνου τοϋ φαρμακοποιού.

Είμαι ένας συνταξιούχος άρχιφύλαξ 
τής λ '  περιόδου, μέ όριθ. Μητρώου 145 
καί όπελύθην διό λόγους ύγείας ώς πα
θών έν ύπηρεσίρ πρό 40ετίας καί πλέον. 
Ή το  τής μοίρας νά φύγω όπό τό Σώ- 
μο άρχιφύλαξ, νά υποφέρω τά ύπόλοι- 
πα χρόνια τής ξωής μου.

Πλήν όμως, δέν ξεχνώ τό άγαπητό 
μου Σώμα καί παρακολουθώ είς τάς έ- 
φημερίδας τάς έκάστστε έπιτυχίας σας.

"Αν ξέρατε πόσο χαίρομαι καί μένω 
Ικανοποιημένος, καί ήθελα νά ήμουν ά- 
κόμη στό Σώμα, πού τόσο άγάπησα καί 
άγοπώ, καί ύπερηφανεύσμαι διά τήν τό
ση έπιστημσνική έξέλιξι τοϋ Σώματός 
μας. Παρακαλώ διοβιβάσατε τά συγχα
ρητήριά μου είς τάν Υποδιοικητήν Κύ
ριον Γιαννημάραν, καί στόν άστυφύλα- 
κα πού έπέτυχε τήν σύλληψιν τοϋ δρά
στου είς τόσον μικρόν διάστημα.

Μετά σεβασμού 
Δ ΗΜ ΗΤΡΙΟ Σ ΓΚΟΤΣΗΣ  

τ. Άρχιφύλαξ

★

'Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Διά τής παρούσης μου έπιστολής σάς 

παρακαλώ όπως δεχθήτε τά θεσμό μου 
συγχορητήρια καί τήν εύσρέσκειάν μου, 
διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν τού 
ληστοϋ Βενάρδου.

Οΰτος τήν 2.11.73 άπεπειράθη νά μέ 
δολαφονήση καθ' ήν ώοαν έπέστοεφα 
άπό νυκτερινήν ύπηρεσίαν (12 — 4).

Σας παρακαλώ θεομώς, Κύριε Διευ- 
θυντά, δπως διαβιβάσητε τήν εύαρέ- 
σκειάν μου είς σπόντας τούς ύφισταμέ- 
νους σας, άξιωματικούς, ύπαξιωματικούς 
καί συναδέλφους μου 'Αστυφύλακας! 
διά τήν συμπαράστασιν, όσον άφορρ τήν 
άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ ώς άνω 
ληστοϋ καί έγκληματίου Βενάρδου.

Δυστυχώς, δέν θδπρεπε νά ύπάρχουν 
τοιούτου είδους άνθρωποι είς τήν χώ
ραν μας, διά νά μάς βασανίζουν καί τα- 
λοιπωοοϋν, άλλά καί νά μολύνουν τήν 
Πατρίδα μας.

Μετ' έκτιμήσεως καί Σεβασμού 
ΑΘΑΝ. ΣΕΡΕΤΗΣ  

Χωροφύλαξ

0 Ι\ΙΕ0Σ Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  ΤΟΥ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙ ΑΡΧΗΣ Α Δ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Προς τον νέον ’Α ρχηγόν, τρίτον κατά σειράν άξιω- 
ματικόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων άναλαβόντα με
τά τούς κ. κ. Μπουραντα και Καραχάλιον τήν ’Αρ
χηγίαν του Πυροσβεστικού Σώματος, τό περιοδι
κόν μας εύχεται έκ μέρους τών άνδρών τής ’Αστυ
νομίας έπιτυχίαν είς τήν νέαν ήγετικήν θέσιν.
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2ον 'Αγώνισμα Τυφεκίου 0,22 Όρθίως.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ 
Σ Κ Ο Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι  
ΑΓΩΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 

1974

Ή Α.Π. ώργσνωσε καί έτέλεσε μέρος τών Δ' δια- 
συλλογικών σκοπευτικών όγώνων εις τό σκαπευτήριον 
Καισαριανής. Οί άγώνες περιελάμβονον τ'άγωνίσματα τυ
φεκίου 0,22 όρθίως, γονυπετώς καί τριών στάσεων, ώς 
καί πιστολιού κατ' άνδρεικέλων.

Οΰτοι έκάλυψσν τρεις άγωνιστικάς ημέρας, ήτοι 27.1. 
1974, 23.2.74 καί 17.3.74, έστέφθησαν δέ Οπό άπολύτου 
έπιτυχίας, διότι συνηγωνίσθη μεγάλος άριθμός σκοπευτών, 
προερχαμένων έκ τών Σωμάτων Ασφαλείας, ώς καί έκ 
σκοπευτικών συλλόγων. Άνεπτύχθη ύψηλός συναγωνισμός 
κοί έπετεύχθησαν όπωσδήποτε Ικανοποιητικοί, διά χειμερι
νήν περίοδον, επιδόσεις.

Τήν 17.3.1974, άμέσως μετά τό πέρας τών όγώνων, 
έπηκολούθησε σεμνή τελετή άποναμής τών έπάθλων. Ταύ; 
την έλόμπρυνεν ή παρουσία του κ. άρχηγοΰ μας. Παρέστη
σαν: Ο Αστυν. Δ)ντής Α' κ. ©εοχαρόπουλος, ό Δ)ντής 
τής ΥΣΠΑ κ. Κοσμάς καί άλλοι άΕ-κοί καί κατώτεροι αστυ
νομικοί, ώς καί άντιπροσωπεϊαι τών Σωμάτων Ασφαλείας 
καί σκοπευτικών συλλόγων.

Ό  τμηματάρχης τοϋ Τμήματος Αθλητισμοί) του Α.Α.Π. 
Αστυνόμος Α' κ. ΑλεΕάπουλος Σωκράτης, δι' άλίγων έ- 

πεσήμσνε τήν σημασίαν τών όγώνων, καθώς καί τήν εις 
βάθος καλλιέργειαν τού εύγενοϋς άθλήμστος τής Σκοπο
βολής, έντός τών κόλπων τής υπηρεσίας μας. Τέλος, ηύχα- 
ρίστησε τόν κ. 'Αρχηγόν, διά τά ηΰΕημένον θερμόν 
ένδισφέρον του πρός τό άθληιμα αύτό τόν διαβεβσίωσε δέ, 
ότι οί άοτυναμικοί σκαπευταί ϊστανται εις τό ϋψος τής ώ- 
ραίας των άθλητικής άποστολής κοί διά τοϋ λαμπρού ήθους 
κοί τών έΕαιρετικών έπιδόσεών των έχουν άποσπάσει τήν 
έκτίμησιν καί τόν έπαινον τής άθλητικής 'Ελληνικής κοινής 
γνώμης.

Ό  κ. 'Αρχηγός είχε τήν εύγενή καλωσύνη νά 
διοβεβσιώση, ότι θά συμπαρίσταται εις πάσαν προσπάθειαν 
πρός προαγωγήν τής σκοποβολής κοί τοϋ άθλητισμοϋ γένι- 
κώτερον εις τήν Α.Π.

'Εν συνεχείς, έπηκολούθησεν ή άπονομή τών έπάθλων 
εις τούς νικητάς.

Κύπελλον άπενεμήθη ίδιοχείρως ϋπό τοϋ κ. 'Αρχηγού 
πρός τήν άστυφύλοκα Γορίνη Ναυσικά, διά τήν παρ' 
αύτής έπίτευΕιν νέας Πανελληνίου έπιδόσεως εις τό άγώ- 
νισμα Τυφεκίου 0,22, τριών στάσεων.

Ή  προγματικώς ώραία αυτή έκδήλωσις είχε ώς εύχά- 
ριοτον έπίλσγον τήν ποράθεσιν μικρός δεΕιώσεως. Κατ' αυ
τήν, οί παριστάμενοι καί ιδιαιτέρως ό κ. 'Αρχηγός έΕε- 
φράσθησαν μέ τά πλέον κολακευτικά λόνια διά τό σπουδαίον 
άθλητικόν έργον, τό όποιον συντελεϊται εις τήν άστυνο- 
μίαν, ώς καί διά τήν άρτιότητα τής όργανώσεως τών άγώ- 
νων.

Οί νικηταί κατ' άγωνίσματα ήσαν οί έΕής:

Α ' ΗΜΕΡΑ 27.1.1974

1σν 'Αγώνισμα Τυφεκίου 0,22 Γονυπετώς.

1ος Άσχυφ. ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρ. Α.Π. 375/400
2ος ΜΑΝΘΟΣ Εύλ. Δ.Ε.Η. 372/400
3ος Χωρ. ΗΛΙΑΔΗΣ Π. Ε.Χ. 370/400

1ος. ΜΑΝΘΟΣ ΕΟλ. Δ.Ε.Η. 350/400
2ος Άσχοφ. ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρ. Α.Π. 349/400
3ος Δοκ. » Κ0Λ0Τ0ΓΡ0Σ Γ. Σ.Ν.Δ. 342/400

3ον Αγώνισμα Πιστολιού Ταχυβολίας (θ ' ' —6' ' —4 ' ' )

1ος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓ0Π0ΓΑ0Σ Ά λ. Π.Α.0. 586/600
2ος Άστοφ. ΕΓΑΓΓΕΛΙΟΓ Εύάγ. Α.Π. 576/600
3ος Άστοφ. ΣΙΩΜ0Σ Δτ/μ. Α.Π. 572/600

Β ’ ΗΜΕΡΑ 23.2.1974

Ιον ’Αγώνισμα Τυφεκίου 0,22 Όρθίως

1ος Τποωτ. Α' ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Χρ. Α.Π. . 363/400
2ος Άστυφύλαξ ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρ. Α.Π. 347/400
3ος ΜΑΝΘΟΣ Εύλ. Δ.Ε.Η. 343/400

2ον Αγώνισμα Τυφεκίου 0,22 Γονυπετώς

1ος Άσχυφ. ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρ. Α.Π. 383/400
2ος Χωρ. ΗΛΙΑΔΗΣ Π. Ε.Χ. 377/400
3ος ΓΑΒΑΛΑΣ Χαρ. Π.Σ.Ε. 371/400

3ον Αγώνισμα Πκττ. κατ’ άνδεικέλων (θ ' ' —θ ' ’ —4 ' ' )  
(Έγένετο μποράΖ).

1ος Άσχυφ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Γεώργ. Α.Π. 575/600
2ος Άσχυφ. ΣΙΩΜ0Σ Δτ,μ. Α.ΙΙ. 575/600
3ος ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Γεώργ. Π.Α.Ο. 575/600

Γ  ΗΜΕΡΑ 17.3.1974

Ιον Αγώνισμα Τυφεκίου 0,22 τριών στάσεων.

1ος Άσχυφ. ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρ. Α.Π. 1110
2ος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΓ Δ.Ε.Η. 1104
3ος ΜΑΝΘΟΣ Εύλ. Δ.Ε.Η. 1104

2ον 'Αγώνισμα πιστολιού κατ' άνδρεικέλων

1ος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΓΛΟΣ Ά λ. Π.Α.Ο. 578
2ος Άσχυφ. ΣΙΩΜΟΣ Δημ. Α.Π. 577
3ος Μαρμαρίδης Γεώργ. Π.Α.Ο. 575

Εις τό άγώνιαμα τυφεκίου 0,22 τριών στάσεων τής 
23.2.1974 ή ΆστυφύλαΕ ΓΑΡΙΝΗ Ναυσικά, συμμετέχουσα 
τών όγώνων έΕ ίσου μετά τών άνδρών, έπέτυχε Πανελλή
νιον έπίδοσιν γυναικών 1058/1200.

X α,ραχτη ρ ιστία δ ν όηγμώτυπαν ά,πό τήν τελετήν 
λήξεως τών διασυλλογιχών σκοπευτικών άγώνων 

έτους 1974 είς τδ σκοπευτήριον Καισκοιανήε.
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N E O N  Π Λ Η Γ Μ Α  ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΟΥ «ΑΡΓΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»

Σχοινά Γεωργία. 
Ή άρχηγός.

’ Iωαννίδης Θεολόγος 
Αμεσος συνεργός τής 

Σχοινά.

( --------------------------------------------------------------------- ^

Ν Ε Ο Σ
( Τ Ε Κ Ε Σ )

Ε Ι Σ
Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Ν

Π Λ Α Κ Α Σ
κ ________________________________________________>

|U |  ΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΓΧΙΑ τής Ύπο- 
* * * διευθύνσεως Γενικής Ασφα
λείας Πειραιώς έσημειώθη πρό ήμε
ρων είς τίν  χώρον διώξε ως τών ναρ
κωτικών. Πλέον συγκεκριμένος έ- 
ξηρθρώθη νέα σπείρα έπικινδύνων 
καί άδιστάκτων έμπόρων τοΰ «άργοΰ 
θανάτου», είς τήν περιοχήν Πλάκας 
τών ’Αθηνών. Συνελήφθησαν καί ά- 
πεστάλησαν είς τόν κ. Εισαγγελέα 
Πλημ) κών ’Αθηνών, διά παραβάσεις 
τοΰ Νόμου «περί Ναρκωτικών φαρμά
κων» καί άλλας, οί κάτωθι:

1) ΣΧΟ ΙΝ Α Γεωργία τοΰ Θεοδώρου 
— Δανιήλ καί τής Μαρίας, έτών 19, έκ 
Καΐρου — Αίγυπτου, ικάτ. Αθηνών, άερ
γος, 2) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεολόγος τοϋ 
Κων)νου κοί τής Αικατερίνης, έτών 19 
έΕ Αθηνών κάτ. Θεσ) νίκης, άεργος, 
προσεσημοσμένος διά παράθαοιν τοϋ 
Νόμου «περί ναρκωτικών», 3) ΤΑΓΑ- 
ΡΟΥΑΙΑΣ Σταιμάτιος τοϋ Ήλία καί τής 
Ούρανίας, έτών 20 έκ Πειραιώς, κάτ. 
Αθηνών, άεργος, 4) TAVERNARI SU

SANNA τοϋ G IU L IO  κοί τής EMILIA, 
γεν. τώ 1956 είς Τουρϊνον Ιταλίας, κά
τοικος Αθηνών, φοιτήτρια, 5) EDI Ν
ΟΤΟΝ JOCELYN σύΖ. τοϋ GEOFEERY, 
τό γένος L IL L Y  DO NALD καί τής 
HILDA, γεν. τώ 1947 είς VA N C O U 
VER CANADA, κάτ. ομοίως καί προ- 
οωρινώς Αθηνών Άναφιώτικα Πλάκας 
65, 6) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Νικόλαος τοϋ 
Άριστείδου καί τής Δήμητρας, έτών 20, 
έΕ Αθηνών, κάτ. όμοίως, 7) ΤΑΓΑ- 
ΡΟΥΛΙΑ Ιωάννα τοϋ Ήλία καί τής Ου
ρανίας, γεν. τώ 1959 έν ΠειραιεΤ, κάτ. 
Αθηνών, μαθήτρια Γυμνασίου, 8) ΚΟΥ-
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'Αριστερά: Μερικά άπό τά άντικείμενα, πού κατεσχέθησαν εις χεΐρας τής 
σπείρας των λαθρεμπόρων της Πλάκας. Δύο σύριγγες, διά τήν λήψιν 
των ναρκωτικών, 2 κυτία βελόνες, 1 κυτίον σιγαροχάρτου καί 3 φυαλίδια 
χάπια. Εις τό μέσον: TAvERNARl SUSANNA Ιταλίδα. Ά πό βμήνου 
ένεπλάκη εις τό δίκτυον τών κακοποιών καί έκάπνιζε χασίς καί δπιον. 
Δεξιά: ΣΒΟΡΩΝΟΓ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. Μέλος τής «παρέας», έδειχνε Ιδιαί

τερη προτίμησι στδ δπιον.

ΤΣΕΛΑΣ Γεώργιος τού Ίωάννου καί 
τής 'Αγύριστης, γεν. τφ 1953 εις ΆΘή- 
νος, κάτ. όμοίως, 9) ΣΒΟΡΩΝΟΥ Κασ
σάνδρα τοϋ Ίωάννου καί τής "Αννης, 
γεν. τω 1949 εις Θεσ) νίκην, κάτ. Αθη
νών, άεργος, 10) Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ Εύτύχιος 
— Ευάγγελος τοϋ Έλλαδίου καί τής 'Α
σπασίας, γεν. τφ 1952 εις Τάραντα ' Ι 
ταλίας, κάτ. 'Αθηνών.

Έ κ τών προναφερθέντων δραστών, 
ή πρώτη Σχοινά Γεωργία, τό έτος 
1973 μέ διαβατήριον έπήγε δύο φο
ρές στήν Τουρκία καί άπό έκεΐ είσή- 
γαιγε στήν Ελλάδα 50 γραμμάρια 
όπίου, τήν πρώτη φορά, καί 150 
γραμμάρια, τή δεύτερη. Τόν Δεκέμ
βριον τοΰ Ιδιου Ιτους μέ κανονικόν 
διαβατήριον ταξίδευσε στόν Λίβανον 
καί ιμετέφερε λαθραίως στήν Ελλάδα 
10 γραμμάρια μορφίνης. Ή  Σχοινά, 
κατά τό διαβιβαστικόν τής Ύπαδ) ν- 
σεως Γενικής ’Ασφαλείας Πειραιώς: 
Ήγόρασεν έπανειλημμένως ναρκωτι- 
κάς ούσίας, έν Έλλάδι καί ’Αλλοδα
πή, έπώληισε ταύτας εις ’Αλλοδαπούς 
καί έμεσολάβησε διά τήν πώλησιν 
τών τοιούτων ναρκωτικών ούσιών. 
Συνετέλεσεν είς τήν διάδοσιν τής 
χρήσεως ναρκωτικών ουσιών. Κατεί
χε ποσότητα 32,21 γραμμαρίων κα- 
τειργοσμένης ινδικής καννάβεως. 
’Εποιεΐτο χρήσιν ινδικής καννάβεως, 
μορφίνης καί όπίου ΙπΙ πολλά έτη καί 
έχρησιμοποίησε δίς τό ύπ’ άριθ.

70ΑΕ — 55173) 54) 72 πλαστόν δια
βατήριον καί δι’ αύτοΰ έξήλθε παρα- 
νόμως τής Ελληνικής ’Επικράτειας. 
Είς τήν οικίαν της καί είς χεΐρας της 
άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν: 1) 
τό ϋπερθεν άναφερόμενον πλαστόν 
διαβατήριον, τό ύπ’ άριθ. 1027973 
άεραπορικόν είσιτήρισν καί έτερον σι
δηροδρομικόν δι’ έξωτερικόν. 2) Πο
σότητα 31,21 γραμμαρίων κατειργα- 
σμένης ινδικής καννάβεως, καί 3) 
27 δολλάρια ’Αμερικής, άτινα προήρ- 
χοντο Ικ τής ίμπορίας ναρκωτικών 
ούσιών.

Ό  δεύτερος έκ τών δραστών Ίω - 
αννίδης Θεολόγος, άπό 2μήνου περί
που καί μέχρι τής συλλήψεώς του, 
μαζί μέ τήν Σχοινά έφρόντιζε τήν 
προμήθειαν καί τήν πώλησιν τών ναρ
κωτικών, ήτο δέ καί ό ίδιος ναρκο
μανής. Γιά τήν άνετον κυκλοφορίαν 
του έχρησιμοποιοΰσε πλαστήν ταξι
διωτικήν ιταλικήν ταύτότητα.

Ό  τρίτος, Ταγαρούλιας Σταμάτης, 
λαθρέμπορος ναρκωτικών άπό 3ετίας 
περίπου, άγόραζε καί μεταπωλοΰσε 
χασίς καί δπιον είς ήμεδαπούς καί 
άλλαδαπούς. Είς τό δοχειον άπαρριμ- 
μάτων ξενοδοχείου τής “Γύρας, δπου 
έμενε, άνεκαλύφθησαν 1,25 γραμμά
ρια χασίς, τό όποιον προσεπάθησε νά 
κρύψη μετά τήν έφοδον τών άστυνο-

μικών. ’Ακόμη 30 γραμμάρια άπό 
τό ίδιον ναρκωτικόν, πού είχε κρύ
ψει στά υποδήματά του, έπρόφθασε 
νά άποκρύψη στήν τουαλέττα τού ’Α
στυνομικού Τμήματος “Γδρας. ’Από 
έρευνα, πού έγινε στδ σπίτι του στήν 
’Αθήνα, βρέθηκε μέσα σέ πλαστική 
θήκη βελόνη μέ τήν όποιαν έκανε έν- 
δοφλεβίως τις ένέσεις τών ναρκωτι
κών πού έχρήσιμσποιοΰσε. Πρέπει νά 
σημειωθή, δτι ό Ταγαρούλιας είχε 
συλληφθή κατά τό παρελθόν στό 
γνωστόν «κοινόβιον τοΰ Κουκακίου».

Ή  ’Ιταλίδα Σουζάνα Ταβερνιάρη, 
πριν άπό εξ μήνες περίπου, είχε έμ- 
πλακή ρτό δίκτυον τών ναρκομανών 
καί έκάπνιζε καί αύτή χασίς καί 
δπιον.

Ή  πέμπτη άπό τούς δράστες, ή 
Καναδέζα Τ ζ. Έντιγκτον, ήταν ή 
«οικοδέσποινα» τής «παρέας». Αύτή 
είχε μεταβάλει τό σπίτι της, στά Ά - 
ναφιώτικα τής Πλάκας, σέ «τεκέ» τύ
που Τζούγα (Κσυκάκι). Χωρίς έπι
πλα, μέ πολλά στρώματα στό δάπε
δο καί καρικατούρες στούς τοίχους, 
τό σπίτι τής “Εντιγκτον άποτελοΰσε 
τό άντρον τής θλιβερής παρέας τών 
ναρκομανών.

Ό  Νικόλαος Χριστοδούλου, ό όποι
ος είχε καταδικασθή καί γιά  συμμε
τοχή στό κοινόβιο τού Κουκακίου εί-



χε «είσχωρήση» στήν παρέα πρίν άπό 
ένα μήνα για νά έξασφαλίση καί αύ- 
τός τή «'δάση» του.

Ή  Ταγαρούλια ’Ιωάννα είχε άπο- 
κρύψει στό σιςίτι της 33,74 γραμμά
ρια κατεργασμένου χασίς. Τό χασίς 
βρέιθηκε έπειτα άπό έρευνα έντός Ι
ματιοθήκης.

Ό  όγδοος δράστης του άντρου τής 
Πλάκας, Κουτσελάς Γεώργιος, πού 
ήδη εύρίσκεται στή φυλακή, γιά άλ
λη περίπτωσι πάλι ναρκωτικών, τήν 
1.3.1973 παρέδωσε στή Σχοινά 500 
δολλάρια ’Αμερικής, προκειμένου ή 
δεύτερη νά τοΰ φέρη άπό τήν Τουρ
κία δπιον, πράγμα πού έγινε. Οί δύο 
τελευταίοι άπό τούς δράστες, ή Σβο- 
ρώνου Κασσάνδρα καί ό Σιδέρης Εύ- 
τύχιος, άποτελοΰσαν μέλη τής «πα
ρέας» καί μαζί μέ τή Σχοινά έδειχναν 
ιδιαίτερη προτίμησι στό δπιον. Ή  
έξάρθρωσις τής νέας σπείρας τών λα
θρεμπόρων έπετεύχθη μετά πολυήμε
ρες κατ’ έξοχήν κοπιαστικές άναζη- 
τήσεις καί παρακολουθήσεις υπό
πτων ύπό τών υπαλλήλων τής Υ πη
ρεσίας ’Αναζητήσεων τής Γενικής 
’Ασφαλείας Πειραιώς. Κατ’ άρχάς 
ένετοπίσθησαν νυκτερινά κέντρα τής 
περιοχής Πλάκας είς τά όποια διε- 
νηργεΐτο, ύπό νεαρών κυρίως άτό- 
μων, ήμεδαπών καί άλλοδαπών, μέ 
χίππικη έμφάνισι, λαθρεμπόριον 
ναρκωτικών καί κυρίως κατειργασμέ- 
νης ινδικής καννάβεως, όπίου καί 
μορφίνης. Στόχος των κυρίως τά πλη
ρώματα τοΰ 6ου στόλου, άλλά καί άλ
λοι τοξικομανείς. Είς τήν1 συνέχειαν 
τής άστυνομικής έρεύνης, ένετοπίαθη 
τό σπίτι τής Καναδέζας Έτινγκτον, 
καί διεπιστώθησαν τά αυστηρά μέ
τρα άσφαλείας τά όποια οί θαμώνες 
έλάμβανον, γιά νά άποφύγουν τή σύλ
ληψη. ’Επίσης, ένετοπίσθησαν οί με
σάζοντες, οί όποιοι κατά τή νύχτα τής 
22 —  23.2.74 συνελήφθησαν άπό ά- 
στυνσμικούς τής προαναφερθείσης ύ- 
πηρεσίας, καθ’ δν χρόνον μετεβίβα- 
ζαν δύο τεμάχια κατειργασμένου χα- 
σισίου, έξω άπό τό κέντρον «Χρυσό 
Κλειδί».

Τ  ΗΝ ΠΡΟΑΚΑΦΕΡΘΕΙΣΑΝ έ- 
• πιτυχίαν τής Υπηρεσίας Πλη

ροφοριών τής Τποδ) νσεως Γενικής 
Άσφαλείας Πειραιώς, είς τήν πάτα- 
ξιν τοΰ λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ά- 
κολούθησε καί δεύτερη, δλίγες ήμε
ρες άργότερα. Τπό τών όργάνων τής 
προρρηθείσης Υπηρεσίας ένετοπίσθη
σαν είς ’Αθήνας δύο πανσιόν στις ό
ποιες διέμεναν άλλοδαποί, δύο ”Αγ-

Έπάνω έΕ άριστερών πρός τά δεξιά: 
Χριστοδούλου Νικόλαος, Σιδέρης Ευτύ
χιος, Edinton Jocelin, καί Ταγαρούλιας 

Σταμάτιος.

WESTEN CHRISTOPHEF

γλοι καί ένας Γάλλος, οί όποιοι εί- 
χον εισαγάγει άπό τό έξωτερικόν κα- 
τειργασμένον χασίς καί τό διέθετον 
σέ ήμεδαπούς καί άλλοδαπούς τοξι
κομανείς. Μετά τις άπαραίτητες 
ένέργειες τήν 17ην ώραν τής 1.3.74 
έγινε έρευνα στήν πρώτη πανσιόν 
καί συνελήφθη είς τό δωμάτιόν του 
δ ένας άπό τούς ’'Αγγλους W esten  
C h ris to p her γεννηθείς τψ 1945 είς 
’Αγγλίαν, κάτ. δμοίως. Ά πό τήν έ
ρευναν πού έγινε στό δωμάτιο τοΰ 
δευτέρου Ά γγλου C a rte r  Jan βρέ
θηκαν μέσα στό κομοδίνο 255 γραμ
μάρια κατειργασμένου χασισίου. Στά 
δωμάτια τών δύο λαθρεμπόρων άνευ- 
ρέθησαν περί τά δέκα άτομα νεαράς 
ήλικίας διαφόρων Ιθνικοτήτων.

Οί δύο συλληφθέντες ώμολόγησαν 
ότι κατά τήν παραμονήν των στήν 
Ελλάδα άγάρασαν έπανειλημμένως 
καί έπώλησαν σέ άλλοδαπούς, Ιδίως 
Αμερικανούς, χασίς. ’Επίσης άνέ- 
φερον, ότι καί οί ί'διοι είναι τοξικο
μανείς. «Τροφοδότης» σέ χασίς τοΰ 
C a rte r  ήταν δ Γάλλος M a rc  M ilia n ,  
2 5  έτών, δ όποιος άπουσίαζε στό έ
ξωτερικόν γιά τήν άγοράν καί εισα
γωγήν στήν 'Ελλάδα νέων ποσοτή
των ναρκωτικών. Τό τελευταίο του 
ταξίδι στή χώρα μας τό έκανε τόν 
παρελθόντα ’Ιανουάριον. Ό  έτερος 
τών ’Ά γγλων δ W e s te n , άγόρασε 
άπό τόν C a rte r  2 5 5  γραμμάρια χα- 
σίς, τά όποια έν συνεχεία διέθεσε σέ 
τοξικομανείς.

Οί νέες έπιτυχίες τών Υπηρεσιών 
Άσφαλείας στή δίωξι τών ναρκωτι
κών, πού άποτελοΰν συνέχειαν προη
γουμένων, δείχνει άσφαλώς τόν βα
θμόν άποδόσεως καί στόν τομέα αυ
τόν τών άνδρών τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, οί όποιοι, πέραν άπό τά συνή
θη ύπηρεσιακά πλαίσια, έργαζόμενοι 
μέ μεθοδικότητα, ζήλον καί πολλές 
φορές αύταπάρνησι, άποτελοΰν άσφα- 
λή έγγύησι τής προστασίας τών πο
λιτών καί τών βασικών άγαθών τής 
ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας.

Σ Ά .



(Συνέχεια έκ τής σελίδος 349)
«Καί 'Ασπασία δέ ή Σωκρατική ένεπορεύετο πλήθη 

καλών γυναικών κοί έπλήθυνεν άπό τών ταύτης έταιρίδων 
ή Ελλάς, ώς καί ό χαρίεις Αριστοφάνης παραση,μαίνε- 
ται».7 Φαίνεται όμως, ότι ή μαρτυρία αϋτη τοϋ Αθηναίου 
είναι άνευ άΕίας τινός, άφοϋ ούτε άλλος πηγάς άναφέρει, 
ούτε ό μάρτυς εις τόν όποιον παραπέμπει λέγει τούτο.

Γενικώς, όμως, ή 'Ασπασία ήοκησεν άναμφισβήτητον 
έπιρροήν έπί τής κοινωνικής καί πνευματικής ζωής τών Α
θηνών, έθαυμάσθη, ώς προαναφέραμεν, ύπό τών έπιφανε- 
στέρων τής Πόλεως άν&ρών καί έν τέλει έγένετο σύζυγος 
τού Περικλέους, ό όποιος καί τήν ένυμφεύθη τό έτος 445 
π.Χ., διαΖευχθείς τήν νόμιμον σύΖυγόν του Αγαρίστην.

Ή δόΕα τής Ασπασίας καί ή μεγάλη έπιβολή της έπί 
τοϋ Περικλέους είχον ώς αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν πολ
λών έχθρών έναντίον της, οί όποιοι τήν ϋβριΖον διά τών 
οίσχροτέρων φράσεων, όποκαλοΰντες ταύτην πόρνην, προα- 
γωγόν καί, ώς προαναφέραμεν, Όμφάλην, Ήραν, καί Δηϊά 
νειραν « . . .  έν δέ ταϊς κωμωδίαις Όμφάλη τε νέα καί 
Δηϊάνειρα καί πάλιν Ήρα προσαγορεύεται. Κρατίνος δ' 
άντικρυς παλακήν αύτήν εϊρηκεν έν τούτοις».8 Τελικώς, 
καί διά νά άμαυρωθή ή δόΕα τού Περικλέους καί χόριν κομ
ματικών ωφελημάτων, ή Ασπασία είσήχθη εις δίκην κατη- 
γορηθεϊσα έπί άσεβείρ (έτος 432), σοβαρώτατον διά τήν 
εποχήν άδίκημα. Μηνυτής ήτο ό κωμωδοποιός Έρμιππος, 
ό όποιος κατηγόρησε, εκτός τών άλλων, τήν Ασπασίαν, 
ότι έπρομήθευε ώραίας γυναίκας εις τόν Περικλέαν «...Περί 
δέ τούτον τόν χρόνον Ασπασία δίκην έφευγεν άσεβείας 
Έρμίππου τού κωμωδοποιού διώκοντος καί προσκατηγοροϋν- 

τος, ώς Περικλεϊ γυναίκας έλευθέρας εις τό αύτό φοιτώσας 
ύποδέχοιτο. . . ».9

Μέ μεγάλην δυσκολίαν ή Ασπασία διέφυγε τήν κα
ταδίκην, χάρις εις τάς προσπάθειας τού Περικλέους, ό 
όποιος « . . .  φευγούσης ποτέ αυτής (τής Ασπασίας) γρα
φήν άσεβείας, λέγων ύπέρ αύτής πλείονα έδάκρυσεν, ή ότε 
υπέρ τού βίου κοί τής ούαίας έκινδύνευαε».

Αί παρακλήσεις καί τά δάκρυα τοϋ Περικλέους ουνε- 
κίνησαν τούς δικαστάς, οί όποιοι καί τήν ήθώωσαν. Ολίγα 
έτη μετά τήν δίκην, ή όποια έγένετο πρό τής έκρήΕεως τοϋ 
Πελοποννησιακοϋ Πολέμου, ό Περικλής άπεβίωσε καί ή 
Ασπασία λέγεται ότι ένυμφεύθη τόν πραβατσκόπηλον Λυσι- 

κλέα, ταπεινής καταγωγής καί βάναυσον εις τούς τρόπους, 
ό όποιος όμως δΓ αύτής έγινε, κατά μαρτυρίαν τοϋ Αίσχί- 
νου, ό πρώτος τών Αθηναίων πολιτών. Έκτοτε «τό όνομα 
τής Ασπασίας έΕαφανίΖεται έν τφ σκότει, έΕ οΰ προήλθεν, 
ώς άκτινοβόλον μετέωρον». Φαίνεται ότι άπέθανεν εις Α
θήνας. Τό όνομά της όμως παρέμεινε γνωστόν εις τούς 
αιώνας, πολλοί δέ καλλιτέχναι, συγγροφείς κ.ά., προσεπά- 
θησαν διά τής σμίλλης ή τής γραφίδος ν' άπαθανατίσουν 
τήν γνωστοτέρα,ν έταίραν όλων τών αιώνων, ή όποια άπο- 
δεδειγμένως συνέβαλεν, έκτός τών άλλων, ώς ένα βαθμόν 
εις τήν δόΕον καί τό μεγαλεϊσν τής Αθηναϊκής δημοκρα
τίας.
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Τήν 11.3.74 εις τόν Πειραϊκόν Σύνδεσμον τά 
συνεργαΖόμενα σωματεία ΠειραΤκός Σύνδεσμος καί 
Φιλολογική στέγη τίμησαν τά 80 χρόνια τοϋ θανάτου 
τοϋ «ποιητοϋ τοϋ βουνού καί τοϋ λόγγου» τοϋ Κώστα 
Κρυατάλλη. Ομιλητής ό έκλεκτός λογοτέχνης συνερ
γάτης καί φίλος τοϋ Περιοδικού μας κ. Πάνος Πα- 
πορηγόπουλος τ. Αστυνομικός Δ/ντής Α '. Ό  κ. 
Παπορρηγόπουλος θεράπων ό ίδιος τοϋ βουκολικού 
είδους μέ έΕέχουσαν θέσιν εις τήν νεοελληνικήν λο
γοτεχνίαν, κατώρθωσε μέσα στήν κατάμεστη αίθουσα 
νά δώση μέ άδρές γραμμές, όλο τό δράμα τής Ζωής 
τοϋ άτυχου ποιητοϋ, άλλά καί τό μεγάλο έργο του. 
Στίχους άπό τήν ποίηση τοϋ Κρυατάλλη άπέδωσε ό 
Γιώργος Μετσόλης. ΜετοΕύ τών προσκεκλημμένων, 
πού έτίιμησαν μέ τήν παρουσία τους τήν όμιλίαν τοϋ 
κ. Παπαρρηγοπούλου ήτο ό Άστυν. Δ/ντής Πειραιώς 
κ. ΤΖαβέλλας οί τ. Αρχηγοί Αστυν. Πόλεων κ. κ. 
Βασιλάκος καί Δασκαλάκης, ό άντιδήμαρχος Νίκαιας 
κ. Μυλωνάς, ό ιστοριοδίφης κ. Σολομωνίδης κ.ά. Τά 
« Αστυνομικά Χρονικά» αισθάνονται τήν άνάγκην νά 
συγχαρούν τόν κ. Παπαρρηγόπουλον καί νά τοϋ εύ- 
χηθούν κάθε έπιτυχίσν εις τήν πνευματικήν του προ
σπάθειαν, ιδίως σήμερα πού ό άνθρωπος κουρασμέ
νος άπό τό άγχος τής έπσχής καί τήν ϋλη έχει ά- 
νάγκη νά γαληνεύη στήν ήρεμία πού τοϋ χαρίΖει ή 
φύσις καί ό κόσμος, ό όμορφος κόσμος, όπως τόν 
τραγούδησε ό Κρυστάλλης.
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Λ f  ΠΟΡΟΥΣΕ νά δή τήν ΤΖάνετ πίσω 
■*■*■*■ άπό t i c  κουρτίνες, καθώς καθό- 
τονε μπροστά στό τραπέΖι τής κουΖίνας, 
άνοκατεύοντας αύτό πού είχε στό φλυ- 
τΖάνι της. Τά μαύρα της μαλλιά πέφτανε 
μπροστά καί σχεδόν σκεπάΖανε τό πρό
σωπό της, καθώς έσκυβε κοιτώντας τό 
χαρτί πού κρατούσε στό χέρι της.

Ή ταν σίγουρος πώς δέη/ τόν είχε ά- 
κούσει. Δέν (ραινότανε νά δκουγε τίπο
τα. Ή ταν σάν νά μήν ήταν σέ θέση νά 
σκεφθή πώς ύπήρχε κανείς άλλος στόν 
κόσμο έκεϊνο τό βράδυ. Καί φυσικά έ- 
κείνου δέν τού κακοφοινόταν. Είχε ά- 
νάγκη καί άπό τήν πιό έλάχιστη διακοπή, 
κι' άπό τήν παραμικρότερη ήσυχία πού 
θά μπορούσε νά βρή γιά νά καθήση καί 
νά Εεκουροστή λιγάκι.

Τό σπίτι έμοιαΖε νά είναι άδειο κι' έ- 
Εω στό δρόμο, μπροστά στήν πόρτα της, 
δέν ύπήρχε παρά μονάχα τό αύτοκίνη- 
τό της. Οί περισσότερες οικογένειες σ' 
αύτήν έδώ τή γειτονιά θά πρέπει νά εί
χανε παιδιά, αύτό τουλάχιστον μαρτυ
ρούσαν τά παιχνίδια πού ήταν πεταμένα 
στις πρασιές, παρατημένα άπό τό από
γευμα. Αύτό έδώ όμως τό σπίτι έμοιαΖε 
άσφαλές. Δέν είχε παιχνίδια καί τά πε
ρισσότερα παράθυρά του φαίνονταν νά 
είναι κλειστά, σφραγισμένα.

'Ιδανικό κρησφύγετο γιά κείνον. 
Ποιός θά σκεφτόταν νά έρθη νά τόν ψά 
Εη σέ μιά γειτονιά πού μένανε άΕιωμα- 
τικοί τού Ναυτικού; 'Όχι! Καλύτερο 
κρησφύγετο δέν θά μπορούσε νά βρή!

Προχώρησε σκυφτός, σχεδόν μπου- 
σουλώντας όνάμεσα στούς θάμνους, 
στό πίσω μέρος τού σπιτιού, πού ήταν 
ένα χαμηλό ιπορόθυρο. Έκοψε προσε
κτικά τό συρμάτινο δίχτυ τού παραθύ
ρου. Ή ταν τυχερός πού ή νύχτα ήταν 
τόσο Ζεστή, καί έτσι όλα τά παρά
θυρα τών σπιτιών μένανε άνοιχτά. Κα
θώς περνούσε τώρα μέσα άπό τό κομ
μένο τούλι, σταμάτησε γιά μιά στιγμή 
άναποφάσιστος άν θά έπρεπε νά βγάλη 
ή όχι τά παπούτσια του. Βέβαια, έπρεπε 
νά προσέχη καί νά μήν κάνη θόρυβο, 
καί θά ήταν τόσο καλά νά μπορούσε νά 
τά έβγαΖε. . . "Υστερα όμως άπό δέκα 
ώρες συνέχεια περπάτημα καί τρέΕιμο, 
τά πόδια του θά ήτανε πρησμένα καί 
μετά δέν θά μπορούσε νά Εαναβάλη τά 
παπούτσια του.

Στό διάδρομο έτριΕε ένα σανίδι κά
τω άπό τό πόδι του καί έκείνη γύρισε 
τό κεψάλι της καθώς στεκόταν άκϊνη- 
τος καί φοβισμένος στήν πόρτα τής κου
Ζίνας.

—Τί κάνεις έδώ; Ποιόν θέλεις; ψι
θύρισε ή γυνοίκα.

Σηκώθηκε άπό τήν καρέκλα της, έΕα- 
κολουθώντας νά κρατή άκόμη τό τσα- 
λοκωμένο χαρτί στό χέρι της καί μετά, 
σάν όφηρημένη, τό έβαλε στήν τσέπη 
της. Ή ταν νεώτερη άπό δ,τι είχε νο
μίσει δτσν τήν είδε άπ' έΕω άπό τό πα
ράθυρο, καί τό μόνο χρώμα στό πρόσω
πό της, πού ήταν κστάχλωμο, ήταν τά 
πράσινα γυαλιστερά μάτια της.

— Δέν θά σοϋ κάνω κακό, κυρία. . . 
Μόνο κάτσε ήσυχα. "Οχ άνοησίες, για
τί θά τό μετσνοιώσης. ΧρειάΖομαι νά Εε-

Ή τελευταία 
άπόδρασπ

κουραστώ λίγο κοί νά φάω καί κάτι καί 
Ισως καί τίποτα ρούχα ν' άλλάΕω καί... 
νά... ίσως νά μποοούοα νά δανειστώ καί 
τ' αύτοκίνητό σου...

Κροτούσε ένον άνοιχτό σουγιά στό 
χέρι του κοί μ' αύτόν τής έκανε νόημα 
νά κάνη πίσω πρός τόν τοίχο.

— Μόνο κάτσε ήσυχη, κυρία. Μή κά
νης καμμιά άνσησία καί έγώ δέν θά σοΰ 
κάνω κακό.

Προχώρησε έτσι, πλάγια, χωρίς νά 
τήν άφήνη άπό τά μάτια του, τράβηΕε 
μέ τό πόδι του μιά καρέκλα καί κάθησε 
έκεϊ, άπέναντί της. Ή  στολή του ήταν 
λεκιασμένη άπό τόν ιδρώτα καί τις σκό
νες καί τσαλακωμένη, έκεϊνος όμως δέν 
έμοιαΖε νά νοιάΖεται γιά τίποτ' δλλο, 
έκτός τού ότι βοπκε έπί τέλους μιά κα
ρέκλα νά καθήση.

— Εχω κάτι ρούχα τσϋ Μπόμπ στό 
ύπνοδωμάτιο. Είναι λίγο ψηλότερος άπό 
σένα. . . άλλά θά πρέπει νά σοϋ κάνουν. 
Τά κλειδιά τού αύτοκινήτου είναι στήν

τσάντα μου, καί μαΖί καί δεκαπέντε δολ- 
λόρια. Δέν θά βρής άλλα, όσο κοί νά 
ψάΕης σ' όλο τό σπίτι. Πόρτα κι' δ- 
φησέ με. Πόρτα δλα, δ,τι θέλεις, μόνο 
δφησέ με ήσυχη, σέ παρακαλώ. Φύγε κι' 
δφησέ με.

Τ Τ  ΡΟΣΠΑΘΗΣΕ νά έΕηγήση κάπως 
■*·■* τήν συγκίνηση πού ύπήρχε στή 
φωνή της, άλλά τού ήταν άδύνατον. 
Δέν ήταν όπό φόβο, όπως είχε φαντα- 
σθή στήν άρχή. Ή ταν μιά φωνή γεμά
τη άπό ήσυχη άπελπισία, κι' ίσως άνα- 
κατεμένη καί μέ κάποιο θυμό. Περίερ
γο. Κι' έκεϊνος όνησυχοΰαε τόσο πριν, 
πώς θά έμπλεκε μέ καμμιά ύστερική γυ
ναίκα. . . Τούτη δώ, όμως, δέν μπορού
σε καθόλου νά τήν καταλάβη.

— Κύττα δώ, κυρία. Δέν τδθελα έγώ 
νά βρεθώ έδώ καί νά σοΰ κόψω στή 
μέση τά όνειρά σου. Βέβαια, έγώ δέν 
πήγαινα γυρεύοντας νά τρέχω σάν τρελ- 
λός. Είμαι πεθαμένος άπό τήν κούραση
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κο'ι Ζεστουένος, καί δέν πρόκειται βέ- 
θοια νά κότοω έδώ, μαΖί σου, περισσό
τερο όπ' όσο χρειάΖεται. Δώσε μου μό
νο κάτι νά πιώ καί νά φάω καί μετά 
κανονίΖουμε καί τά ρούχα πού θά πά
ρω. . .  καί φεύγω.

Είχανε κάτι τό περίεργο καί τό λυ
πημένο οί γυρτοί της ώμοι, καθώς τού 
γύριΖε τήν πλάτη γιά ν' άνοίΕη τό ψυ
γείο. Έβγαλε άπό μέσα λίγο κρέας 
ψητό, τό βούτυρο καί τή μουστάρδα. 
Μετά, χωρίς νά σκεφθή, άπλωσε τό χέ
ρι της πρός τήν θήκη μέ τά μαχαίρια 
πού κρέμονταν στόν τοίχο. Εκείνος πε- 
τάχτηκε σάν τό λάστιχο άπό τήν καρέ
κλα καί τής άρπαζε τό χέρι στόν άέρα.

— "Οχι σαχλομάρες μέ τά μαχαίρια! 
Σέ προειδοποιώ. Ξέρω καλύτερα άπό 
οένα πώς νά μεταχειριστώ τούτον έδώ 
τόν σουγιά όταν χρειασθή.

Ο πόνος άπό τό σφίΕιμο τού χεριού 
της λές καί τήν έκανε νά χλωμιάση ά- 
κόμη περισσότερο καί κάτι σάν λυγμός 
πνίγηκε στό λαιμό της. Τού ένευσε μέ 
τό κεφάλι πώς καταλάβοινε.

— Θά τό κόψω μέ τό μαχαίρι τού ψω
μιού, αύτό μέ τή στρογγυλή μύτη πού 
είναι έκεϊ άριστερά. . .  άν μοΰ τό δώ- 
σης. . .

Τήν κύτταΕε καθώς προσπαθούσε νά 
κόψη τό κρέας μέ χέρια πού τρέμανε. 
Τό κρί&ς κοβότανε δύσκολα μ' αύτό τό 
πριονιστό μαχαίρι, οτό τέλος όμως είχε 
κόψει άρκετό, γιά ένα σάντουιτς. "Ερι
ζε τό μαχαίρι οτό νεροχύτη, άφήνσντας 
ένα στεναγυό καθώς τόν είδε νά ήσυ- 
χάΖη κάπως καί νά ζανακάθεται στήν 
καρέκλα του. Πήρε τά μαρούλια κΓ άρ
χισε νά πλένη τά φύλλα τους.

— Γιατί τόσκασες; Θέλεις νά γυρίσης 
σπίτι σου;

— Δέν μπορώ νά γυρίσω σπίτι μου, 
κυρία. "Εμενα στήν ΤΖάκσονβιλ στή 
Φλωρίδα, άλλά τώρα πιά Ζώ μόνος μου. 
"Ας πούμε πώς. . . δέν μοΰ μένει νά κά
νω τίπστ' άλλο άπό τό νά τό βάλω στά 
πόδια τώρα.

"Απλωσε τό χέρι του καί έφερε πρός 
τό μέρος του τό ραδιόφωνο πού ήταν 
πάνω στό τραπέΖι. Στις έντεκα άκριβώς 
θά δίνανε δελτίον ειδήσεων. "Ισως νά 
μπορούσε νά βγάλη κανένα συμπέρασμα 
πού βρίσκονταν καί τάν κυνηγούσανε 
τώρα. "Ηχοι τής τΖάΖ βγήκανε άπό τό 
ραδιόφωνο καί σχεδόν έπιθετικά γεμί
σανε τήν κουΖίνα. Τό χαμήλωσε.

— Εϊχαυε πάει στήν ΤΖάκσονβιλ γιά 
μιά περιοδεία, άρχισε νά λέει ή ΤΖάνετ 
σιγανά, σάν νά μιλούσε στόν έαυτό της. 
Μάς άρεσε τό μέρος καί ό Μπόμπ έλεγε 
πώς ήθελε κάποτε νά γυρίσουμε έκεϊ. 
Ίσως όταν θά έφευγε άπό τό Ναυτι
κό. . . Δέν θά μοΰ πής τό όνομά σου;

Ή έρώτηση τόν βρήκε άπροετοίμαστο 
καί χωρίς καλά - καλά νά τό καταλάβη 
μουρμούρισε:

— "Εντυ.
Μετά, σάν ζύπνησε, τέντωσε τήν πλά

τη του καί τώρα όλη του ή προσοχή ή
ταν στά νέα πού έλεγε τό ραδιόφωνο.

« ...κ α ί τώρα τό τοπικό δελτίο. Ό  
λιμενικός άζιωματικός, ό όποιος ώς ά- 
νεφέρθη ένωρίτεοα εύρίσκετο σέ κρίσι
μη κατάσταση, έζέπνευσε εις τό νοσο
κομείο Μπαλμπόα, όπου είχε μεταφερ-

θή. Παρ' όλες τις άπεγνωσμένες προσ
πάθειες τών ιατρών, δέν ήταν δυνατόν 
νά σωθή καί ύπέκυψε εις τά θανατηφό
ρα πλήγματα πού ύπέστη άπό τήν έπί- 
θεση τού άποδράσσντος ναύτου. Ό λοι 
οί σταθμοί άκτοφυλακής, καθώς καί ή 
χωροφυλακή τής περοχής, έχουν είδο- 
ποιηθή σχετικώς μέ τόν δράστη τού έγ- 
κλήματσς, κελευστή Έντουαρντς Πέτερ- 
σον, ήλικίας δεκαενέα ετών, ύψους 1,75 
μ., μελαιχροινόν μέ γκρίΖα μάτια. Τελευ
ταία φορά έθεάθη νά φορή στολή πε- 
ΖοναύΤου. Οίοσδήποτε γνωρίΖει τι δΓ 
αύτόν. . .».

Π ΑΤΗΣΕ τό κουμπί κι' έκλεισε τό 
ραδιόφωνο καί χάθηκε ό ήχος τής 

φωνής τού έκφωνητοΰ. ΈσπρωΕε άπό 
μπροστά του τό σάντουιτς πού δέν τό 
είχε άγγίζει άκάμη καί άπλωσε τό χέρι 
του νά πάρη τό φλυτΖάνι πού βρισκόταν 
στή θέση τής γυναίκας. Τό πρόσωπό 
του ήταν άσπρο σάν τό πανί, καθώς έ
φερε στά χείλη του τό μεγάλο φλυτΖά
νι μέ τό σκούρο ύγρό πού έμοιαΖε μέ 
σοκολάτα.

— ' Ασε με νά σοΰ έτοιμάσω ένα άλ
λο. Αύτό θά έχη κρυώσει τώρα, τού εί
πε έκείνη' άρθρώνοντας τις λέζεις της 
άργά. Δεν θά κάνη περισσότερο άπό δύο 
λεπτά.

—Ναι, βέβαια. ΚΓ ένας Θεός μόνο 
ζέρει, τί θά θάλης μέσα. Ακόυσες τά 
νέα. Τώρα πιά δέν μπορώ νά πάρω τό 
παραμικρό ρίσκο. Θά πιώ αύτό έδώ.

— Μά, "Ε ν τυ ...
— Μή μοΰ λές έμένα «Μά, "Εντυ». 

Κάνεις σάν τήν μητέρα μου, όταν μέ 
πιάσανε στό Ναυτικό γιά άνυπότα- 
κτσ. «Μά, "Εντυ! Πώς μπόρεσες νά κά
νης ένα τέτοιο πράγμα», μού είπε. Θεέ 
μου, θά τρελλοθώ! 'Εκείνοι θέλανε νά 
μέ στείλουνε στό Βιετνάμ κΓ έκείνη τό 
μόνο πού είχε νά μοΰ πή ήτανε. . . «Μά, 
"Εντυ, πώς μοΰ τό κάνεις αύτό!». “Ε
τσι κΓ έγώ πήγα νά τό σκάσω. Πώς έγι
ναν όμως όλα αύτά καί τώρα είμαι μπλε
γμένος;

— Καταλαβαίνω, ''Εντυ. Δέν είναι εύ
κολο νά πηγαίνης στόν πόλεμο καί νά 
ζέρης πώς μπορείς καί νά σκοτωθής.

—Βέβαια, έσύ τό καταλαβαίνεις, κυ
ρία! Βέβαια καί τό καταλαβίνεις, κΓ άς 
μήν πρόκειται νά σέ στείλουνε έσένα 
έκεϊ. Έγώ όμως δέν ήθελα νά πάω. Πή
γα νά τό σκάσω καί μέ πιάσανε καί μέ 
κλείσανε στό πλοίο καί θά μέ στέλνανε 
στά σίγουρα αν δέν τόσκαγα σήμερα τό 
μεσημέοι. Μόνο πού τώρα μπλέχτηκα 
χειρότερα. Μέ κλειδώσανε σ’ ένα γρα- 
φεϊο τής άκτοφυλακής καί βγήκανε έζω 
οί δυό φύλακες νά φάνε καί τότε ήταν 
πού βρήκα αύτό τόν σουγιά στό συρτά
ρ ι. .  . πού νά μήν τάν εϋοισκα, καί πή- 
δηζα άπό τό παράθυρο. Μόνο πού γυρί
σανε πίσω καί πάνω στή φούρια χτυπή
θηκα μσΖί τους καί ό σουγιάς βρέθηκε 
στήν κοιλιά τού ένός. 'Από κείνη τήν 
ώρα τρέχω συνέχεια. Ξέρεις πόσα χιλιό
μετρα έκανα άπό τό μεσημέρι; Δέκα 
ώρες τρέχω. . .

"Εκρυψε τό πρόσωπό του στά χόριο 
του, άκούμπησε πάνω στό τραπέΖι κΓ 
άρχισε νά κλαίη σάν μικρό παιδί.

— Κανείς δέν θέλει νά πάη στό Βιε

τνάμ, "Εντυ. ΚΓ ό άντρας μου δέν ή
θελε νά γυρίση έκεϊ. Πίστευε πώς είχε 
πληρώσει τό τίμημά του μέ τό νά πάη 
έκεϊ τήν πρώτη φορά καί νά τραυματι- 
σθή. "Οταν όμως έγινε καλά τόν Εανα- 
στείλανε πίσω. Έμεινε έδώ, στό νοσοκο
μείο, τρεις μήνες "Εντυ. Εκείνος θά 
σέ καταλάβαινε περισσότερο άπό μένα. 
Αλήθεια σοΰ λέω, "Εντυ. . .

Σήκωσε τό κεφάλι του καί μέ τό πί
σω τών χεριών του σκούπισε τά βρεγμέ
να του μάτια. Μετά ήπιε άργά καί τό 
ύπόλσιπο τής σοκολάτας πού βρισκόταν 
στό φλυτΖάνι.

—Τί θά κάνης τώρα, "Εντυ;
— Πρέπει νά φύγω, τό ταχύτερο άπό 

τόν Σάν Ντιέγκο. Ίσως θά πρέπει νά 
πάω σέ καμμιά μεγάλη πόλη πού κανείς 
δέν θά μέ προσέΕη. Δώσε μου τίποτα 
ρούχα, πρέπει ν' άλλάζω. "Αν μέ δή 
κανείς μ' αύτή τή στολή τήν έπαθα.

Τ ΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ στό δωμάτιό 
της καί τήν είδε νά βγάΖη άπό 

τήν ντουλάπα ένα Ζευγάρι λινά παντε
λόνια, ένα μπλέ, σπόρ σακκάκι καί μιά 
γραβάτα. Τού έδωσε μιά μικρή βαλίτσα 
γιά νά τήν άνοίΕη όσο έκείνη τού διά
λεγε πουκάμισα, κάλτσες καί έσώρουχα 
άπό τήν ντουλάπα δίπλα. Βρήκε τήν 
ήλεκτρική Ευριστική μηχανή πού είχε 
πάρει στόν Μπόμπ τά περασμένα Χρι
στούγεννα καί πού δέν ήΕερε πώς δέν 
τόν βόλευε καί τήν είχε άφήσει πίσω. 
Τού τήν έδωσε κΓ αύτή καθώς τού έλε
γε:

-Μ ό ν ο  πού θά πρέπει νά φορεσης 
τά δικά σου παπούτσια. Τού Μπόμπ δέν 
θά σοΰ κάνουνε. ’Αλήθεια. . . είσαι σί
γουρος πώς αύτό πού πάς νά κάνης εί
ναι σωστό; Μήπως έτσι διακινδυνεύεις 
περισσότερο; Μήπως ήταν καλύτερα νά 
παραδινόσουν μόνος σου;

— Ακου, κυρία. "Ηδη πριν άπό δέκα 
ώρες τήν είχα άσχημα καί δέν έπρόκει- 
το νά μού χαριστούνε. Τώρα πού, όπως 
ακόυσες, πέθανε κΓ έκεϊνος ό άΕιωμα- 
τικός, είμαι χαμένος. Δώσε μου καλύτε
ρα αύτά τά ρούχα.

Τού έδωσε καθαρά έσώρουχα και τά 
πουκάμισα πού είχε διαλέΕει καί τόν 
κοίτοΖε, καθώς τά έβαΖε στή βαλίτσα. 
Φαινόταν κουρασμένος, σάν νά μή μπο
ρούσε νά κουνήση τά δάκτυλά του. Πή
γε ιμέχρι πίσω άπό τήν πόρτα καί μέ 
δυσκολία φόρεσε τά παντελόνια. Μετά 
γύρισε καί προσπάθησε νά κουμπώση τό 
πουκάμισο καί νά δέση τήν γραβάτα. 
"Ηταν όμως σάν νά μήν ώριΖε τά δά
κτυλά του. "Ετριψε τά μάτια του πού 
κλείνανε καί άκούμπησε στόν τοίχο. Ζα- 
λιΖότανε. Κάτι περίεργο ένοιωθε. "Η
ταν σάν νά ήθελε νά κοιμηθή ή νά κλά- 
ψη ή νά κάνη ό,τιδήποτε άλλο παρά νά 
φύγη τώ ρα.. .

Ξαφνικά μιά σκέψη πέρασε άπό το πα
ραζαλισμένο του μυαλό κΓ άπλωσε τό 
χέρι του νά πάρη τόν σουγιά του πάνω 
άπό τό τραπέΖι πού τόν είχε άφήσει. 
"Εχασε τήν ισορροπία του, όμως, καί 
κύλησε στό πάτωμα άνήμπορος. Σήκω
σε τά μάτια του καί τήν κοίταζε καθώς 
έσκυβε έπάνω του.

—Τί μοΰ έδωσες; μπόρεσε νά ψιθυ-
ρίση. (Συνέχεια εις τήν σελίδα 374)
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Λ HO ΤΟΓ πα.ρόντος τεύχους καί 
έν συνεχείς θά δημοσιεύωνται 

εις ιδίαν στήλην χαρακτηριστικαί πε
ριπτώσεις τής τεράστιας προσφοράς 
τής Άμεσου Δράσεως τής Αστυνομι
κής Δ) νσεως Αθηνών πρός τό κοινήν 
τής Ιίρωτευούσης, τόσον εος τήν πρό- 
ληψιν καί καταστολήν τοΰ έγκλήμκ- 
τος, όσον καί εις τήν παροχήν ύπηΓ 
ρεσιών πρός χρήζοντας τούτων συΥ- 
ανθρώπους. Αί δηιμοσιευόμεναι περι- 
πτώσεις, αί έποϊαι θά καλύπτουν έ- 
κάστοτε διάστημα ένός μ,ηνός, άπο- 
τελοΰν, ώς είναι φυσικόν, έλάχιστον 
μόνον μέρος τοΰ μεγάλου έργου τής 
Άμεσου Δράσεως, τής όποιας ό ρό
λος εις τήν διααφάλισιν τής δημοσίας 
τάξεως καί άσφαλείας Ιχει πανταχό- 
θεν άναγνωρισθή.

Τά συμβάντα θά παρατίθενται λί
αν περιληπτικώς, διότι ούτε ό χώρος 
έπιτρέπει άναφοράν εις λεπτομέρειας, 
ούτε ένδεδειγμένη είναι, ή έκάστοτε 
δη'μοσίευσις τοΰ τρόπου ένεργείας τών 
πληρωμάτων τών συμπαθών περιπολι
κών αυτοκινήτων.

ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΣ 1974

Τό έπί τής όδοϋ I. Δροσοπούλου 63 
κατάστημα νεωτερισμών τοϋ κ. Καρού- 
2ου διέρρηΕε ό Θόδης Πέτρος τοϋ Μά
ριου. Συνελήιρβη τήν ώραν τής «δου
λειάς» όιπό τό πλήρωμα τοϋ A 2 - 5  πε- 
πολικοϋ ούτοκινήτου.

*

Υποπτος έθεωρήθη όπό τούς άνδρας 
τοϋ Α.Π. 1025 ούτοκινήτου ό Καλαϊν- 
τ2ίδης Αναστάσιος τοϋ Επαμεινώνδα, 
έτών 30, ήλεΐκτρασυγκολλητής. Ό  Κα- 
λοίντΖίδης έπροσποθοϋσε ατήν όδό Πα- 
ροσίου —Άδμήτου νά θέση εις κίνησιν 
τήν ύπ' άριθ. 4118 μοτοσυκλέτταν τήν 
όποιαν πρό όλίγου είχε κλέψει όπό τήν 
όδόν ’ Ιωνίας. Εις τήν έμφάνισιν τών ά- 
στυνομικών, ό θρασύς κακοποιός προέ- 
βολε άντίστοσιν καί όχι μόνο αύτό, άλλά 
έκολοϋσε τούς διερχαμένους πολίτας 
νά τόν. . .  βοηθήσουν.

***
Τό ύπ' άριθ. 42304 μοτοποδήλατο έ 

κλεψε ό Βασιλόπουλος Γεώργιος. Συ- 
νελήφθη εις τήν όδόν Στρ. Δαγκλή — 
Ζερβουδάκη καί ώδηγήθηκε ατήν 'Α
σφάλεια.

***
Μετά κατοδίωΕίν, συνελήφθη καί προ- 

οήχθη στό Ε' Παρ)μα 'Ασφαλείας ό 
Δανιήλ Νικόλαος. Λίγο πριν είχε άρπά- 
Εει τήν τσάντα διερχαμένης γυναικός 
μέ 880 δρχ.

***
Πλαστές πινακίδες μέ τά στοιχεία 

R TP 706 είχε κατοακευάσει καί είχε το
ποθετήσει σέ ούτοκίνητο ό 'Αναγνωστό- 
πουλος Χρήστος. Πορεπέμφθη στήν Ύ-

ποδιεύθυνσιν Τροχαίας Κινήσεως Ά θη-

Τόν Βαμβακάρην Γεώργιον ένετόπι- 
σε τό πλήρωμα τού Α.Π. 918 περιπολι
κού αυτοκινήτου, καθ' ήν στιγμήν είχε 
έτοιμασθή νά έΕαφανισθή μέ τό ύπ' ά
ριθ. 256837 Ι.Χ. αύτοκίνητον τού Καλ- 
πάκη Γεωργίου. Στό αύτοκίνητο έμπήκε 
άφού έσπασε τό τΖάμι. Μετά τήν προ
σαγωγήν του στήν Ασφάλεια, διεπιστώ- 
θη, ότι ό Βαμβακάρης είναι σεσημασμέ
νος μπουκαδόρος οικιών καί καταστη
μάτων. Εις τό παρελθόν είχε κλέψει 22 
αύτοκίνητα, καί διάφορα έΕαρτήματα 
άπό άλλα.

***
Μετά καταδίωΕι συνελήφθη εις τήν 

όδόν Σεβαστοπούλου 18 ό Τσιπολίτης 
Βασίλειος. Είχε κλέψει τό ύπ' άριθ. 
37906 δίκυκλο μοτοποδήλατο.

τήση νεαρά 18 έτών. Πρός τούτο καί 
χωρίς νά έχη άδεια ίκανότητος όδηγοΰ 
αυτοκινήτου έπήρε κρυφά τό Ι.Χ. τού 
πατέρα της. Περιπολικόν τήν συνέλαβε 
καί τήν παρέδωσε στους γονείς της, 
πού εύχαρίστησαν τούς άστυναμικούς 
καί τήν ύπηρεσίσν τής 'Αμέσου Δράσε
ως.

♦**
Μετά καταδίωΕι, συνεληφθησαν δύο 

νεαροί ήλικίας 17 καί 18 έτών, έπιβαί- 
νοντες δικύκλου μοτοποδηλάτου. ΜαΖύ 
των έφερον διαρρηκτικά έργαλεϊα.

♦**
Κατά τό διάστημα άπό 1.2.74 — 14. 

2.74, ή δραστηριότης τής Ύποδ)νσεως 
Αμέσου Δράσεως ύπήρΕε μέ άριθμούς 

ώς έΕής:
Προσήχθησαν 14 καταζητούμενα άτο

μα.
Συνελήφθησαν 8 κλέπται.

Η ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ
Τό ύπ' όρ. ΒΟ 7786 Ι.Χ.Ε. αύτοκίνη

το ώδηγοϋσε κατά τρόπον έπικίνδυνον 
στή λεωφόρο Συγγρού ό Ρ.Ν. έτών 17. 
Εις κατοδίωΕίν του έτέθη τό ύπ' άριθ. 
Α.Π. 945 περιπολικόν αύτοκίνητον. Μ ε
τά τήν σύλληψιν τού νεαρού όδηγοΰ, 
διεπιστώθη, ότι τό αύτοκίνητον είχε 
κλέψει άπό τήν όδόν Μακρυγιάννη τής 
περιοχής Πλάκος.

*·*
Πέντε ήμέρες έμεινε σέ Εενοδοχεϊο 

τών 'Αθηνών ό Λ. Κ. Δέν είχε όμως χρή
ματα νά έΕοφλήση τό ένοίκιον καί πι
στεύοντας ότι Οπωσδήποτε δέν θά έτε- 
λει'ωνε καλά μέ τόν ιδιοκτήτη τού Εενο- 
δοχείου, έκάλεσε τήν "Αμεσο Δρόσι νά 
τόν βοηθήση. "Ενα περιπολικό τόν με
τέφερε στό οικείο 'Αστυνομικό Τμήμα.

Ήλέγχθησον 1.555 αύτοκίνητα.
Προσήχθησαν 27 έπαϊται καί 6 μικρο- 

πωληταί.
Έβεβαιώθησαν 99 παραβάσεις περί 

θορύβων.
'Ανευρέθησαν 3 κλαπέντα αύτοκίνη

τα.
Έκ τών προσαχθέντων ΜΕΛΛΙΟΥ 

Πανσγιώτου τού Σωτηρίου καί ΦΡΑΝ- 
ΤΖΗ Γεωργίου τοΰ Στυλιανού, έΕιχνιά- 
σθησαν 40 κλοπαί.

***
Τήν 12.48' ώραν τής 14.2.74 συνε

λήφθη έπειτα άπό κατοδίωΕίν εις τήν 
όδόν Μεσογείων ό άλλοδαπός Herm an  
Peter, ό όποιος διέρρηΕε τό έπί τής ό- 
δού Σταδίου 22 κοσμηματοπωλείο τοΰ 
κ. Καμπά.

Τόν άγαπημένο της ήθελε νά συνον- Ζάρια έπαιΖον τά μεσάνυχτα τής 16.
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2.74 στό έπί τής όδοϋ Πατησίων 207 
καφενεϊον τοϋ Σύκα Σταματίου 4 άτο
μα. Στ6 τραπέΖι κατεσχέθησαν 2.200 
δρχ. Προσήχθηααν στην'Ασφάλεια.

**
"Υποπτος έθεωρήθη ό Ταιπολίτης Εύ- 

στάθιος, πού κατελήφθη νά περιφέρεται 
στόν Σταθμόν Υπεραστικών Αυτοκίνη
των Κηφισού. 'Ομολόγησε, άτι είχε 
κλέψει διάφορα χρηματικά ποσά άπό 
αύτοκίνητα.

**
"Επειτα άπό έπίμονες άναΖητήσεις έ- 

νετοπίσθηοαν καί συνελήφθησαν τήν 
0 1 .2 5 "  ώραν τής 20.2.74, εις τήν ό- 
δόν Καλλιρρόης 71, ο ΐ: 1) Αλαμπάνος 
Γεώργιος, 2) Παλατσίδης Βλαδίμηρος 
καί 3) Κολλίδης Γεώργιος. Οί άνωτέρω 
τήν 0 0 .3 0 "  ώραν διέρρηΕαν οικίαν έπί 
τής όδοϋ Κασομούλη 12 καί άφήρεσαν 
είδη ρουχισμού. Οί ίδιοι έκλι φαν άπό

4. ΒΗ 5351 Ι.Χ.Ε. 20.2.74 Σπε
τσών 9 (Ζ - Α/Τ)

5. 391175 Ι.Χ.Ε. 21.2.74 Πλατ. 
Κολωνακίου (ΎπεΕαιρεθέν).

6. ΒΟ 7492 Ι.Χ.Ε. 24.2.74 Μη- 
θύμνης 53 (Ζ - Α/Τ)

7. ΒΖ 1310 Ι.Χ.Ε. 24.2.74 Ιε
ρός όδοϋ 79 ( ΚΕ ’ Α/Τ)

8. ΒΖ 1858 Ι.Χ.Ε. 25.2.74 Πε- 
τσόβου — Μπενάκη (Ε ' Α/Τ)

9. 143365 Ι.Χ:Ε. 26.2.84 Σπύ-

------------  -  ν

ρου Μερκούρη — Βασ. Κων)νου.
10. ΒΧ 2301 Ι.Χ.Ε. 26.2.74 Σα- 

ρανταπήχου — ΔόΕα Πατρή.
2) Συνελήφθησαν: ΈΕ κλέπται. Δύο 

δΓ άντεθνικήν δραστηριότητα. Πέντε δΓ 
άπηγορευμένα παίγνια.

3) Προσήχθηααν 5 έποϊται.
4) Έβεβαιώθηοσν 131 ποραβάσεις 

περί θορύβων.
5) Ήλέγχθησαν, διά διαφόρους λό

γους, 1.318 αύτοκίνητα.

Μηνιαία άπόδοσις τής Ύττοδ/νσεως Άμεσου Δρά- 
σεως, μηνός Φεβρουάριου 1 974, συγκρινομένη μετά 
τής τοιαύτης του ίδιου μηνός παρελθόντος έτους.

ΔΡΑΣΙΙΜ
στοθμευμένον αύτοκίνητον ένα ραδιόφω- 
νον τρσνΖίστορ.

Λ
Τό κλεμμένο ύπ’ άριθ. 143365 Ι.Χ. 

Ε. αύτοκίνητο ώδηγοϋσε τήν 21ην ώ
ραν τής 26.2.74 εις τήν όδόν Σπύρου 
Μερκούρη — Βασ. Κων)νου ό Μητρο- 
γιάννης Χαράλαμπος. Συνελήφθη ύστε
ρα άπό καταδίωΕι.

Γενικώς κστά τό 2ον 15ηθήμερον 
τού μηνός Φεβρουάριου Οπό τών πλη
ρωμάτων τής 'Αμέσου Δράσεως:

1) Άνευρέθησαν τά κάτωθι αυτοκίνη
τα:

1. 340213 IX.Ε. 14.2.74 Με- 
λενίκου 35 (ΚΕ' Α/Τ)

2. ΒΜ 4881 Ι.Χ.Ε. 15.2.74 Ιε
ρός όδοΰ 100 (Κ Ε ’ Α/Τ)

3. ΒΖ 2078 Ι.Χ.Ε. 16.2.74 Πα
νεπιστημίου — Μπενάκη (Γ - Α/Τ)
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τ’άδέρφια του, είχε ώστόσο συχνά 
ένα περίεργο κέφι πού τούς έχανε δ- 
λους νά σχάζουν στα γέλια με τις 
παντομίμες του χαΐ τα λόγια του.

Στις παντομίμες έδιδε πάντα ένα, 
θεατρικό άς πούμε, ρόλο χαί στό πε
τεινάρι του. Τον κόκκορα αύτόν τόν 
είχε βρει μια μέρα ξεφτερωμένο, 
σχεδόν έτοιμοθάνατο στό δρόμο, καί 
τόν περιμάζεψε. ’’Εκοψε κιόλας ένα 
κομμάτι άπ’ τό ίδιο του τό βρακί και 
τόν έντυσε. Έκοβε κι άπ’ τό ψωμί 
του καί τόν τά'ίζε. Τόν έπαιρνε από 
κρεββάτι του κατάχαμα καί τόν κοί
μιζε δίπλα του.

Εκειδά λοιπόν ποδταν κρυμμένος δ 
Θοδωρής, άκουσε τόν πατέρα του πού 
λογομαχούσε μέ τή μάννα του, κι ή 
καρδούλα του σφίχτηκε περισσότερο 
άπ’ τό κορμί του. Μόλις όχτώ  ̂χρό
νων ήταν τό μυαλό του, μά δούλευε 
ροδάνι. Κι δταν ή κάμαρα άδειασε 
άπ’ τήν κουβέντα κι άπ’ τούς γο
νιούς του, ό σβόμπιρας τδσκααε άπό 
κει χωρίς νά τόν δει κανένας ούτε 
πού ήτανε, ούτε πού πήγα ινε .. .

**
Τήν άλλη μέρα τό μεσημέρι τό 

πασχαλιάτικο τραπέζι τους ήταν 
σιωπηλό καί στενόχωρο. Νόμιζε κα- 
νένας δτι ή μοίρα είχε καθήσει πάνω 
στήν καρδιά τους καί ατά πιάτα τους, 
κι δτι αυτή ήταν πού μοίραζε σε φτε
νές φέτες τό ψωμί, σέ μικρούς μεζέ
δες τό λιγοστό κρέας.

Ή  μάννα διηγήθηκε βέβαια στό 
τέλος τήν ιστορία τού Χριστού. 
Είπε γιά τό Γολγοθά καί τό Σταυρό, 
είπε καί γιά τόν τάφο πού άδειασε 
τήν τρίτη μέρα άπ’ τήν ταφή τού 
Κυρίου χωρίς νά τόν Ανοίξει κανείς. 
Οί μεγάλοι σάλεψαν τό κεφάλι καί 
τά παιδιά άπόρησαν.

’Αμέσως δμως κιόλας δταν τά πιά
τα άδειασαν, τά παιδιά θυμήθηκαν τ’ 
αυγά κι άρχισαν νά τά ζητάνε:

— Τ ’ αύγά μας, μάννα! Τά κόκκι
να αυγά γιά νά τσουγκρίσουμε. . .

Καί σέ λίγο οί φωνές τους έγιναν 
ζωηρότερες:

— θέλουμε τ’ αυγά μας)! Κι δποι- 
ος τό σπάσει τ’ άλλουνού, θά τού τό 
παίρνει καί θά τό τρώει. . .

*0 κύρ Θεμιστοκλής καί ή κυρά 
Ρουμπινή είχαν μείνει άκίνητοι, μέ 
κλειστό τό στόμα.

Μέσ’ στή χλαλοή δμως πού ξεση
κώθηκε, κανένας δέν πρόσεξε τό 
θοδωρή. Ό  σβόμπιρας ξεγλύστρησε 
σιγά - σιγά άπ’ τή θέση του, έτρεξε 
στή διπλανή κάμαρα καί ξαναγύρισε 
μέ τό πετεινάρι του καί μ’ ένα κα
λάθι στή μικρή του άγκαλιά. Μπο
ρεί μάλιστα νά μήν τόν καταλάβαι
ναν άκόμα, άν δέν άνέβαινε στήν κα

ρέκλα του γιά νά κάμει τήν πιό ω
ραία του παντομίμα.

Ή  φωνή του ήταν αστεία δπως 
■πάντα, μά έτρεμε τώρα άπό κάποια 
πρωτόγνωρη συγκίνηση. Ετρεμε κι 
ή έτοιμόρροπη καρέκλα τραμπαλι- 
ζόντάς τον τόσο κωμικά δσο κι δμορ- 
φα.

—  Κυρίες καί κύριοι! Φώναξε 6 
θοδωρής. Κόκκινα αύγά ζητήσατε, 
κόκκινα αύγά θάχετε άμέσως.. .

Καί πρίν άκόμα οί άλλοι καταλα
βουν καλά - καλά τί έσυμβαινε, κεί
νος άρχισε νά κάνει σάν ταχυδακτυ
λουργός: πέρασε τό καλαθάκι στό
ένα του χέρι καί μέ τ’ άλλο σχέδιαζε 
στόν άέρα κάτι παράξενα, άκατανόη
τα σχήματα.

— Έδώ κυρίες μου καί κύριοι, έ
λεγε, έχουμε τό μαγικό καλάθι τού 
κόσμου. Μπορεί νά τό βλέπετε μικρό, 
μά μικρό είναι τό μάτι σας. Σ αυτό 
τό καλάθι βρίσκονται αυτή τή στι
γμή τριάντα κόττες καί γεννάνε 
κόκκινα αύγά! Κάθε κόττα κι ένα 
αύγό, κάθε αυγό καί κόττα.

—  Τά παιδιά τσίριζαν σπαράζον
τας άπ’ τά γέλια:

— Ψέμματα! Ψέμματα! Ούτε τις 
βλέπουμε ούτε τίς άκοΰμε. .  .

Τότε ό θοδωρής άλλαξε άπάτσμα 
τή φωνή του καί μιμήθηκε τήν κότ
τα κακαρίζοντας. Κι έπειτα στάθη
κε σοβαρός, έβαλε τό δακτυλάκι του 
στά χείλη καί πρόσταζε σιωπή. Ο
πως κρατούσε τό πετεινάρι του, τό 
ζύγωσε στό καλάθι.

Γύρισε σ’ δλους καί ρώτησε:
— Είπατε δτι δέν είδατε τίς κότ

τες;
—Ναί! Ναί! Έσκουζαν τα παι

διά. Δέν είναι μέσα, θοδωρή, είσαι 
ένας ψεύτης. Άρχιψεύταρος!

— Έ ,  δέν τίς είδατε, άπάντησε 
κείνος, πού μπήκαν στό καλάθι, δέ 
θά τίς δείτε καί που θά φύγουν. 
Έ γώ , κυρίες μου καί κύριοι, θά δια
τάξω τό πετεινάρι μου νά τίς διώ
ξει. Νά μας άδειάσουν τή γωνιά καί 
νά μάς άφήσουν τ’ αύγά τους γιά  νά 
γιορτάσουμε τό Πάσχα μ α ς .. .

'Ύστερα, είπε τάχα καί στό πετει
νάρι τήν προσταγή του, καί κείνο 
τίναξε τά φτερά του τρομάζοντας. 
Τά φτερά τους φαίνεται δτι τίναξαν 
κι οί κόττες κι έφυγαν δλες μονο
μιάς άπ’ τό μαγικό καλάθι! Μονάχα 
πού αύτές δέν άκούστηκαν.

Σέ λίγο δ θοδωρής γύρισε τό κα
λάθι στό μέρος τού τραπεζιού κρα
τώντας το σφιχτά πάνω στό κοκκα- 
λιάρικο στέρνο του καί τούς έδειξε 
κάτι τό άπίστευτο: έκεΐ μέσα, στά 
σπλάχνα τού καλαθιού, φέγγανε 
πρόσχαρα, άδερφικά βαλμένα τδνα

δίπλα στ’ άλλο, ένα σωρό κόκκινα 
αύγά!

"Ενα όξύ κι δμορφο «Ά !»  γέμισε 
μέ μιά ξαφνική ευτυχία τό πασχα
λιάτικο τραπέζι τού σπιτιού. Οί με
γάλοι πνίξανε μυστικά κάθε τους 
θλιβερή ύποψία, ένω οί μικροί τρίβα
νε τά μάτια τους άπ’ τήν αμφιβολία 
καί σηκώθηκαν ν’ άγγίξουν τό θάμα 
μέ τά ίδια τους τά χ έρ ια .. .

Ό  θοδωρής πήδησε άπ’ τήν κα
ρέκλα κι άδειασε προσεχτικά - προ
σεχτικά δλο τό καλάθι πάνω στό τρα
πέζι. Τ ’ αύγά κύλησαν τραγουδών
τας, λές κι έψελναν εύλαβικά τήν 
άναστάσιμη συμφωνία τού Χριστού.

Κανένας δέ ρώτησε τό παιδί πού 
βρήκε τ’ αύγά, πότε τάφερε στό σπί
τι καί πού τάχε κρύψει ώσπου νά τά 
παρουσιάσει. Οί γέροι κι οί γονιοί 
του πρσσποιήθησαν μέ κόπο τόν άδιά- 
φορο. 'Η  κυρά Ρουμπινή μάλιστα, 
παριστάνοντας τόν πιό άνύποπτο άπ’ 
δλους, γελώντας σά νάταν δλα τόσο 
φυσικά κι άληθινά, άρχισε νά παίρ
νει ένα - ένα τ’ αύγά καί νά τούς τά 
μοιράζει —  άπ’ τόν παππού πούχε 
άπό καιρό χάσει τό φώς του, ώς τό 
πετεινάρι.

Τ ’ αύγά τά δοκίμαζαν στά δόντια 
τους άν ήταν τάχατε γερά, τά τσούγ
κριζαν κι έλεγαν χίλιες χαρούμενες 
εύχές:

— Χριστός Άνέστη, πατέρα!
— Χριστός Άνέστη, Μαρούλα!
— Χρόνια πολλά, γ ια γ ιά .. .
— Χρόνια πολλά, Άντρέα μου!

**
"Οταν άργότερα ήρθε ένας χωρο

φύλακας καί ζήτησε τό θοδωρή, ό 
ήλιος τής Λαμπρής έγερνε πιά στή 
δύση του. Στό σπίτι δέν ήταν κανέ
νας, κι’ άπ’ τά κόκκινα αύγά είχαν 
μείνει λίγα σκόρπια τσόφλια στό σά
πιο πάτωμα.

'Ο σβόμπιρας έπαιζε στήν πέρα 
γειτονιά, κι δταν δ χωροφύλακας τόν 
τράβηξε άπ’τ’ αύτί γιά νά τόν πάει 
στό Τμήμα, δέν άντιμίλησε. Τό μό
νο πού είπε, ήταν γιά τόν κόκκορά 
του.

— Ξέρεις; "Εκαμε στό χωροφύλα
κα. Τ’ αύγά τά πήραμε μαζί μέ τό 
πετεινάρι μου.

— "Ε, καί τί μού τό λές! ’Απόρη
σε δ άλλος.

— Νά τό πάρω κι αύτό κοντά μου;
— Καί δέν τό παίρνεις.. .
Ό  θοδωρής έτρεξε στό σπίτι, άρ

παξε τό πετεινάρι, τδβαλε παραμά- 
σχαλα καί, ξεκίνησαν κι οί τρεις γιά 
τό Τμήμα. Τό πετεινάρι κοίταζε στό 
δρόμο μιά φορά τό χωροφύλακα καί 
μιά τό θοδωρή μά δέν καταλάβαινε 
τίποτα.



ΥΠΟΔ/ΝΣΙΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Τ Η Ν  19.30 ΩΡΑΝ τής 27.2.1974
* ώμίλησεν εις τό "Ιδρυμα Εύγενί- 

δου (Λεωφ. Συγγροΰ) ό κ. Κων)νος 
Σταματόπουλος, μέ θέμα « Οδικά Τρο- 
χοϊα Ατυχήματα». Ό  όμιλητής έτεκ- 
μηρίωσε τήν άμιλίαν του μέ προβολήν 
κινηματογραφικής ταινίας καί χαρακτη
ριστικών εικόνων τροχαίων ατυχημά
των.

Τήν άμιλίαν του κ. Στοματοπούλου 
παρηκολουθησεν ό 'Υπουργός Πολιτι
σμού κοί Επιστημών κ. Δ. Τσάκωνας, ό 
Α' Ύποδ)ντής 'Αστυνομίας 'Αθηνών κ. 
Λαδιάς, ό Διοικητής τής Τροχαίας 'Α
θηνών κ. "Αγγελος Ντόντος, ό Διοικη
τής τής Ύπαδ)ναεως Τροχαίος Προα
στίων κ. Γ. Μανωλάκος, πολλοί αξιω
ματικοί τής Τροχαίας Αθηνών καί άλ
λοι έκλεκτοί άκροαταί.

Ό  όμιλητής όνήκει εις τήν κατηγο
ρίαν των όνιδιοτελών συνεργατών τής 
Τροχαίας καί γενικώτερον τής Κρατι
κής προσπάθειας πρός περιορισμόν τών 
τροχαίων άτυχημάτων, τά όποια μαστί
ζουν τόν πληθυσμόν τής Χώρας.

Συγχαίρομεν καί εύχαριστοϋμεν τόν 
άκόματον όμιλητήν, ό όποιος διαθέτει 
τόν πολύτιμον χρόνον του καί τάς οικο
νομίας του όπέρ του κοινωνικού συνό
λου.

¥
Τ Η Ν  8 Μ ΑΡΤΙΟΥ 1974, ό Διευθυν-
* τής τής 'Αστυνομίας 'Αθηνών, κ. 

Β. ΛΑΜΠΡΟΥ, συνοδευόμενος ύπό του 
Α ' Ύποδιευθυντού κ. ΛΑΔΙΑ έπεθεώ- 
ρησε τήν Ύποδ) νσιν Τροχαίας Κινήσε- 
ως 'Αθηνών. Έν συνεχεία, ό κ. Διευ
θυντής ώυίλησεν εις τήν αίθουσαν δια- 
λέΕεων ένώπιον τών ύπαλλήλων, άφοΟ 
προηγουμένως ό Διοικητής τής Τροχαί
ας, κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΝΤΟΣ, ενημέρω
σε τόν κ. Διευθυντήν 'Αστυνομίας έπί 
τής έν γένει δραστηριότητος τής Υπη
ρεσίας.

Ό  όμιλητής έξέφρασε τήν ίκανοποί- 
ησίν του διά τήν έν γένει άπόδοσιν 
καί τόν τρόπον έφαρμογής τής νομοθε
σίας έκ μέρους τών ύπαλλήλων. 'Ακο
λούθως, έδωσε κατευθυντηρίους γραμ- 
μάς καί νουθεσίας διά τήν Επιτυχή έκ- 
τέλεσιν τών καθηκόντων των.

Ίδίρό κ. Διευθυντής έπέμεινεν εις τό 
θέμα τής άψόγου έμφανίσεωό τών ϋ-

ΤΡΟΧΑΙΑΣ

παλλήλων. Ή στολή πρέπει όντως ν' ά- 
ποτελή στόλισμα τού ύπαλλήλου κοί νά 
φέρεται ύπερηφάνως ύπ' αύτοϋ.

Οί νόμοι δέον νά έφαρμόΖωνται μέ 
πνεύμα ισονομίας, άδιακρίτως κοινωνι
κής τάξεως καί μορφώοεως τών πολι
τών. Ύπερβολαί καί σκληρότης έναντι 
τών πολιτών είναι άπαρόδεκτοι. Εις κά
θε ένέργειαν πρέπει νά πρυτονεύση 
πνεύμα στοργής καί προσπάθειας έπα- 
ναφοράς τού πολίτου εις τήν όδόν τής 
νομιμότητος. Ό  Αστυνομικός δέν έπι- 
τρέπετοι νά άντιδιική μέ τόν οίονδήπο- 
τε παραβάτην. Ό  παρανομών είναι πταί
στης έναντι τής έννόμου τάξεως καί 
μόνον. Άρα ό αστυνομικός κατά τήν

έφαρμογήν τού νόμου δέον νά είναι άν- 
τικειμενικός κοί Εένος αισθημάτων έμ- 
παθείας, πολύ δέ περισσότερον έκδική- 
σεως.

Ομοίως, ό κ. Διευθυντής έτόνισεν, 
ότι οί Αστυνομικοί τής Πρωτευούσης, 
οί όποιοι σήμερον άστυνομεύουν μόνι
μον πληθυσμόν κατοίκων καί διακινού- 
μενον περίπου 3.000.000, πρέπει νά εί
ναι έτοιμοι καί άπό τοϋδε νά μελετούν 
τάς μεθόδους άντιμετωπίσεως πιθανόν 
νέας μορφής έγκληματικότητος, ήτις 
ήθελεν είσαχθή έξωθεν. Αί Άθήνα,ι ήμ- 
πσρούν νά παραμείνουν, ώς σήμερον, 
πόλις ένθα έπικρατεϊ παραδειγματική 
τάξις καί άσφάλεια.

Τέλος συνέστησεν άπεριόριστσν άγά- 
πην πρός τό Σώμα τής Αστυνομίας Πό
λεων, τό όποιον έχει γράψει λαμπρόν 
ιστορίαν. Άπό τούς ύπηρετοϋντας εις 
ούτό έξορταται τό μεγαλείον του κοί 
ή πρόοδός του.

Τέλος, ύπεσχέθη, ότι όσον υπηρετεί 
εις τό Σώμα δέν θά παύση νά μεριμνά 
διά τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων τών 
ύπαλλήλων.

Θά ήτο παράλειψις νά μή τονισθή, 
ότι ύπό τής ήγεσίας τού Σώματος έπε- 
δείχθη ιδιαιτέρα στοργή καί φροντίς, 
ώστε τά πολλά προβλήματα τών άστυνο- 
μικών ύπαλλήλων εύραν τήν λύσιν των.

Συμμεριξόμεθα πλήρως τάς εύθύνας 
τής ήγεσίας καί τό ένδιαφέρον ύπέρ 
τού Σώματος. Ύποσχόμεθα, ότι, ώς εις 
άνθρωπος, θά έργασθώμεν διά τό με- 
γσλείον τού Σώματος, εις τό όποιον 
έχαμεν τήν τιμήν νά ύπηρετώμεν.

ΑΘΑΝ. I. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ  
Ύποστυνόμος Α'

Ό  ’Αστυνομικός Διευθυντής 'Αθηνών κ. Λάμπρου 
δμιλών πρός τούς άξκυματικούς καί υπαλλήλους 
τής Τροχαίας ’Αθηνών εις τήν αίθουσαν διαλέ

ξεων τήν 8.3.74.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ  
Σ X Ο Λ A I

Α ΠΟ ΤΗΣ 15 ης έως τής 19ης ώρας 
της 26.2.74 οί δόκιμοι Ύπαστυ- 

νόμοι της ΚΖ' έκπσιδευτικής περιόδου 
της Σχολής 'Αξιωματικών, μέ έπικεφα
λής τούς 'Αξιωματικούς των, έπεσκέ- 
φθησαν τό άεραπλονοφόρον AMERICA  
της έν τώ Φαληρικώ δρμω ναυλοχούσης 
ναυτικής πολεμικής μοίρας τού 6ου 
Αμερικανικού Στόλου. Οί δόκιμοι έξε- 

ναγήθησαν επί τού σκάφους ύπό άξιω- 
ματιικών αεροπόρων καί άπεθαύμασαν 
τήν τεχνικήν τελειότητα τούτου, ένημε- 
ρωθέντες συγχρόνως περί τής δυνατό- 
τητος πυράς καί τής έτσιμότητος δρά- 
οεως τού πλωτού συμμαχικού φρουρίου, 
τό όποιον διοσχίΖει τά μεσογειακά ϋδα- 
τα χάριν τής προστασίας τής παγκοσμί
ου ειρήνης.

Εις άνταπόδοσιν τής έπισκέψεως τού
της, τάς έσπερινάς ώρας τής 28.2.74, 
ή δεκαπεντομελής όρχήστρα τού ανω
τέρω όεροπλανοφόρου, μέ έπικεφαλής 
τόν λοχίαν ROY MAHONEY, έξετέλε- 
σε μουσικόν πρόγραμμα έν τή αιθούση 
τελετών τού δευτέρου όρόφου τής Σχο
λής Άξπκών πρός ψυχαγωγίαν τών μα
θητών τών σχολών όπαστυνόμων — ύ- 
παρχιφυλόκων — άστυφυλάκων, παρου
σία τού Δ)ντοΰ τής ΔΙνσεως Άστυν. 
Σχολών, 'Αστυν. Δ)ντοΰ Α' κ. Παπα- 
χρίστου, καί όπάντων τών 'Αξιωματι
κών.

'Ομοίως, κατά τήν καλλιτεχνικήν τού
την έκδήλωσιν παρέστησαν, ό έν Άθή- 
ναις Άξ-κός σύνδεσμος τού άεροπλα- 
νοφόρου, πλωτάρχης κ. MATHEWS, καί 
ό ύποπλοίορχος τούτου κ. LITRENTA. 
Τό άνωτέρω μουσικόν συγκρότημα έξε- 
τέλεοε συγχρόνους ρυθμούς καί έπερά- 
τωσε τό πρόγραμμά του διά τής άνα- 
κραύσεως τού 'Αμερικανικού καί Ελλη
νικού 'Εθνικού "Υμνου. Καθ' δλην τήν 
διάρκειαν τής έκδηλώσεως έπεκράτησεν 
άκρατος ένθουσιασμός άπάντων τών 
παρισταμένων.

Μετά τούτα, ό κ. Δ)ντής τών Σχο
λών μετά τών Αξιωματικών καί άντιπρο- 
σωπείος μαθητών έδεξιώθη τούτους έν 
τή αιθούση δεξιώσεων τής Σχολής, έν
θα έν μέσω πραγματικής φιλικής άτμό- 
οφαιρας άντηλλάγησαν άπόψεις ύπηρε- 
σιακού καί κοινωνικού ένδιαφέροντος.

I Κ A I

Τ ΗΝ 20ΗΝ ΩΡΑΝ της 1.3.74 οί 
πρωτοετείς δόκιμοι ύπαστυνόμοι 

μέ έπικεφαλής άξιωματικούς των κλη- 
θέντες παρέοτησαν εις καλλιτεχνικήν 
έκδήλωσιν τής ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  
ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Κατ' αύτήν, ό 
πνευματώδης Διευθυντής τής έστίας κ.

Άλαμάνος Νικόλαος, άνέπτυξεν είς 
τούς προσκεκλημένους του, τούς όποι
ους ύπεδέχθη μέ έγκσρδιότητα, τό θέμα. 
«Ή Ζωή κοί τό έργον τού ΜΠΕΤΟΒΕΝ». 
Έν συνεχεία έπηκολούθηοεν έκτέλεσις 
— Μαγνητοφωνημένη —τής 3ης συμφω
νίας τού συνθέτου τής άποκαλουμένης 
« Ηρωικής» καί ή ώραία θύτη έκδήλω- 
σις έπερστώθη διά τής έκτελέσεως είς 
τό πιάνο έργων Μπετόβεν ύπό τής δια
κεκριμένης πιανίστριας κοθηγητρίας τού 
Ελληνικού Ωδείου Δίδος Ελένης Βλα- 
χόκη.

Ομοίως, τήν 20ην ώραν τής 8ης 
Μαρτίου άντιπροσωπεία τής Σχολής 'Α
ξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων, μέ έ
πικεφαλής Αξιωματικόν των, άνταπο- 
κριθεϊσα είς τήν πρόσκλησιν τού κ. Ά -  
λσμάνου παρηκολούθησεν έν τή αιθούση 
τελετών τής φοιτητικής έστίας άρρέ- 
νων Αθηνών συναυλίαν ύπό έκλεκτών 
καλλιτεχνών τής κρατικής ορχήστρας 
Αθηνών. Οί δόκιμοι ύπαστυνόμοι ένε- 

βουσιάσθησαν είς άυφοτέοας τάς περι
πτώσεις κοί ηύχαρίστησαν καί συνεχά- 
ρησαν τόν διοργανωτήν τούτων διά τήν 
κατά τρόπον άψογον έμφάνισίν των.

ΚΩΝ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ 
Ύπαστυνόμος Α'

Χαρακτηριστικά! στιγμιότυπα άπδ τήν παρουσίασιν τοΟ καλλιτεχνικού μουσικού προ
γράμματος τής δρχήστρας τού αεροπλανοφόρου AMERICA είς τήν Σχολήν Άξ)κών 
Άστυν. Πόλεων. ’Επάνω ή δεκαπεντομελής όρχήστρα. Κάτω: Ό  Διοικητής, δ
‘Υποδιοικητής, οί άξ)κοί καί οί μαθηταί τών ’Αστυνομικών Σχολών, ως καί αξ)κοι 
τού ’Αμερικανικού Ναυτικού παρακολουθούν τήν ένδιαφέρουσαν έκδήλωσιν.
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Τά νέα τής Q  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, μέ τάς 28 ήμέ- 
ρας του, ύπήρξε λίον αιματηρός, 

τουλάχιστον εις τήν περιοχήν τής δικαιο
δοσίας τής Τροχαίας Αθηνών.

Οί νεκροί έκ Τροχαίων άτυχημάτων 
άνήλθον εις δέκα έΕ (16 ). Ένας αρι
θμός λίαν υπερβολικός καί ασυγχώρη
τος. Διά μίαν άκάμη φοράν ή άπροσε- 
Εία, ή απερισκεψία, ό έγωϊσμός, ή ψυ
χρά καταστρατήγησις τών κανόνων κυ
κλοφορίας, έστειλαν εις τόν τάφον τε
λείως άδικαιολογήτως τόσους συναν
θρώπους μας.

Επανολομβόνομεν, ότι οί νεκροί συ
νεπείς τής δρόσεως τών τροχών, έν- 
τός μόνον 28 ήμερών, άνήλθον εις 16.

Τούτο σημαίνει, ότι εις τήν περιοχήν 
Αθηνών τόν μήνα Φεβρουάριον άνό 1 

ήμέραν καί 16 ώρας ένας άνθρωπος έ- 
φονεύετο εις τροχαϊον δυστύχημα.

Λυπούμεθα, άλλά πρός άπόδειξιν τών 
ύποστηριΖομένων άνωτέρω, είμεθα ύπο- 
χρεωμένοι νά παρσθέσωμεν τόν πλήρη 
κατάλογον τών νεκρών τού παρελθόντος 
μηνός.

1. ΖΑΦΕΙΡΗ "Εργη τού Μιλ., έτών 
16, πεΖή.

2. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ Βασιλεία σύΖ. 
Γεωργ., έτών 60, πεΖή.

3. Σ ΙΑΤΗ Αλεξάνδρα χήρα τού Χρ., 
έτών 70, πεΖή.

4. ΥΦΑΝΤΗΣ Αθανάσιος τού Κ., έ 
τών 52, οδηγός.

5. ΔΑΡΙΩΤΟΥ Αγγελική τού Γεωργ., 
έτών 72, πεΖή.

• 6. ΡΟΓΚΑ Όλγα τού Γεωρ., έτών 
68, πεΖή.

Επάνω: Τριπλή σύγκρουσις δχημάτων τήν 17.2.74 εις τήν όδόν Βριλη- 
σοΰ 40. Αίτια: Όλισθηρότη; όδοΰ, μή τήρησις άποστάαεως άαφαλείας. 
’Αποτέλεσμα: ’Οκτώ άτομα βαιρέως τραυιματίαι. Κάτω: Σύγκρουσις λεω- 
ρείου μέ δ ί κύκλον μοτοσυκλέτταν. ’Αποτέλεσμα: Νεκρός ό όδηγός του δι- 

κύκλου καί βαρέως τραυματίας ό συνεπιβάτης του.

7. ΣΑΡΕΛΗΣ Ιωάννης τού Βασ., έ 
τών 17, όδηγός.

8. ΠΑΝΔΗΣ Σπυρίδων τού Αν., έ
τών .53, όδηγός.

9. ΚΑΚΟΥΤΗΣ Γεώργιος τού Κων., 
έτών 77, πεΖός.

10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αρτεμησία τού Πέτρ., 
έτών 85, πεΖή.

11. ΦΙΤΣΑΛΟΣ Μιχαήλ τού Δημ., έ 
τών 88, πεΖός.

12. ΣΛΑΤΣΗ Σεβαστή τού Ίακ., έτών 
15, πεΖή.

13. ΠΑΓΙΠΑ Βασιλική τού Θωμά, έτών 
14, έπιβάτης.

14. ΓΑΓΛΙμ  Λσμπρινή τού Γεωρ., έτών 
6 0 , πεΖή.

15. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος 
τού Άπ., έτών 71, πεΖός.

16. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος τού 
Άντ., έτών 53, όδηγός.

Μιά ματιά μάς πείθει, ότι οί πεΖοί πα- 
θόντες ήσαν προκεχωρημένης ήλικίας, 
άφού μεταξύ αύτών υπάρχουν ποθόντες 
ήλικίος 85 καί 88 έτών.

Είναι άπαράδεκτος καί έγκληματική ή 
τακτική ώριομένων άδηγών νά μή σέ- 
βωνται τά γηρατειά, νά μή παρέχουν 
προτεραιότητα εις τούς άνηλίκους κοί 
τούς γέροντας, ώς έχουν έπιτακτιικήν 
ύποχρέωσιν έκ τού Κ.Ο.Κ.

Η Τροχαία 'Αθηνών δέν παύει διά 
τής ροδιοφωνικής της έκπομπής καί 
διά τών μέσων ένημερώσεως τού κοι
νού νά έπισημαίνη τό σχετικόν πρός 
τούς γέροντας, τούς τυφλούς καί άνα- 
πήρους καί τά παιδιά άρθρον τού Κ.Ο.Κ.
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Νέα άπό τήνΕ ΙΣ  ΟΛΟΥΣ τούς συνοδέλφους ά- 
στυναμικούς ύπαλλήλους είναι 

γνωστών, 6τι τό Σώμα υιοθέτησε το ά- 
κριτικόν χωρίον Αμάραντος Ηπείρου.
Ή Ύποδίνσις Τροχαίας Κινήσεως ήκο- 
λούθησε τό παράδειγμα του 'Αρχηγείου 
Αστυνομίας Πόλεων. Κατόπιν έγκρίσε- 

ως τών ίεραρχιικώς προϊσταμένων Υπη
ρεσιών, ή Τροχαία 'Αθηνών προέβη εις 
υίοθεσίαν του άκριτικοϋ χωρίου Κερα- 
σοχώριαν Φιλιατών Θεσπρωτίας. Οί κά
τοικοι όπεδέχθησαν μέ ίκανοποίησιν τήν 
άπόφοσιν συνάψεως συγγένειας. Τήν 
10 Ιουνίου 1973 έγένετο μέ πάσαν έ- 
πισημότητα ή τελετή τής υιοθεσίας.

ΟΙ κάτοικοι τού χωρίου, ώς έπί τό 
πλεϊστον γέροντες, άνέρχονται εις 150 
περίπου. Οί μαθηταί τοϋ Δημοτικού 
Σχολείου έφέτος είναι μόλις 13 έναντι 
τών 18 τού παρελθόντος έτους. "Αν 
συνεχισθή ή έσωτερική καί έξωτερική 
μετανάστευσις, τό όκριτικόν χωρίον θά 
κατοικήται άπό γέροντας. "Οταν δέ καί 
αύτοί θά έκλείψουν, τό χωρίον θά έρη- 
μωθή. . . , όπως άλλωστε συνέβη καί μέ 
πολλά άλλα Ελληνικά χωρία.

Τά άκριτικά μας δμως χωρία πρέπει 
νά Ζήσουν καί θά Ζήσουν άν όλοι βοη- 
θήσωμεν νά συγκρατηθή έκεί ό πληθυ
σμός. Οί λόγοι είναι κατανοητοί καί δέν 
χρειάΖονται έπεξηγήσεις.

Αί πραγματσποιηθεϊσαι υίοθεσίαι ά- 
κριτικών χωρίων υπό διαφόρων δημο
σίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. καί έτέρων 
όργανισμών εις τούτο άκριβώς άποβλέ- 
πουν. Οί υπερήφανοι όκρϊται μας έπιΖη- 
τοϋν τήν συμπαράστοσιν καί τήν στορ
γήν τών κατοίκων τών άστικών κέν
τρων. Επιθυμούν νά έχουν τό αίσθημα 
άτι τούς σκεπτόμεθα.

Ή Τροχαία δέν έπουσε νά έκδηλώ- 
νη τά οίσθήματα άγάπης καί έκτιμήσεως 
πρός τούς Κεροσοχωρίτες. Ετοίμασε 
δι' αύτούς καί τούς φρουρούς τοϋ πλη
σίον εύρισκομένου μεθοριακού φυλακί
ου διάφορα δώρα.

Δυστυχώς, δέν κατέστη δυνατόν, λό
γω ύπηρεσισκών άναγκών, ν' άποσταλή 
άντιπροσωπεία. Άνέλοβε τό έργον τής 
μεταφοράς καί διανομής τών δώρων ό 
δραστήριος καί άκάμοτος πρόεδρος τής 
έν 'Αθήναις 'Αδελφότητος Κερασοχωρι- 
τών κ. Κ. Σκεύης.

Τά προσφερθέντα δώρα ήσαν συμβο
λικά, άλλά γεμάτα αισθήματα φιλίας. 
'Ιδιαίτερα πρός τούς όλίγους μικρούς 
μας φίλους, τούς μαθητάς τοϋ σχολεί
ου, οί Τροχονόμοι υπήρξαν γενναιόδω
ροι. Τά δέματά τους ήσαν κυριολεκτι
κούς κατάφορτα.

Οί ευγενικοί κάτοικοι τοϋ άκριτικοΰ 
μας χωρίου μάς διεβίβασαν τάς πλέον 
ειλικρινείς εύχάς των. Τούς εύχαριστού- 
μεν καί άνανεώνομεν τήν ύπόσχεσιν, άτι 
μαΖί μέ τήν όνθοϋοαν Αδελφότητα τών 
Κερσσοχωριτών θά ένδιαφερθώμεν διά 
τά προβλήματα τοϋ γραφικού χωρίου 
μας. Τό όνειρον τής κατασκευής τής ό- 
δού Μαυρονερίου - Κερασοχωρίου συν
τόμους θά γίνη πραγματικότης.

Θ ΑΥΜΑΣΙΑΝ έμφάνισιν έπρσγματο- 
ποίησεν ή χορωδία τής Αστυνο

μικής Δ)νσεως Κερκύρας τό έσπέρας 
τής 21ης Φεβρουάριου εις τήν πρωτεύ
ουσαν τής Ηπείρου μέ συναυλίαν της 
εις τήν αίθουσαν τοϋ κινηματοθεάτρου 
«ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ», έπ' εύκσιρία τής έπε- 
τείου άπελευθερώσεως τής πόλεως. Πα
ρέστησαν αί Άρχαί τής πόλεως καί πλή
θος κόσμου. Έξαιρετικώς έτιμησε διά 
τής παρουσίας του τήν συναυλίσν τού
την ό Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Σπυρ. Μιχελής.

Τήν έκδήλωσιν προέβαλεν ίδιοιτέρως 
ό τύπος τών Ίωαννίνων καί τής Κερ
κύρας. Μεταξύ άλλων ή έφημερίς 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» τής Κερκύρας τής 28.2. 
1974 έγραψε μεταξύ τών άλλων καί 
τά έξής χαρακτηριστικά:

«Ή χορωδία δπό τήν έμπνευσμένην διεύ- 
θυναιν τού έκλεκτού συμπολίτου μας ά-ρχο- 
μουσικού κ. Παναγιώτη Σπίνουλα Απέδω
σε 14 τραγούδια έθνικοΰ, φυσιολατρικού 
καί αισθηματικού περιεχομένου, δι* τήν 
άρτίαν έκτέλεσιν τών 5 ποιων έχειρο-

κρστήθη μέ ζωηρόν ένθουσιασμόν Οπό τού 
κοινού τών Ίωαννίνων.

Εις τό πιάνο αυνώδευσε τΑ τραγούδια 
αύτΑ, μέ τήν γνωστήν εις τό Κερκυραϊκόν 
κοινόν Ανεαιν καί πείραν, ή συμπολΐτις 
κυρία ΊλεΑινα Βαρότση—Άνθη.

Τήν χορωδίαν παρουσίασε μέ τήν διακρί- 
νουσαν αύτόν γλαφυρότητα έκφρΑσεως δ 
Διευθυντής τής ’Αστυνομίας Κερκύρας κ. 
Δημήτριος Ντζιώρας, δ όποιος κατ’ ΑρχΑς 
Ανεφέρθη εις τήν ιστορικήν έπέτειον τής 
Απελευθερώσεως τών Ίωαννίνων. ’Εν συ
νεχείς ύπεγρΑμμισε τήν Αξίαν τής θείας 
μουσικής τέχνης καί τέλος έτόνισε τήν 
μεγΑλην μουσικήν παρΑδοσιν τής Κερκύ
ρας, ή όποια συνετέλεσεν, ώστε έκτδς τών 
Αλλων μουσικών ίδρυμΑτων τής Νήσου 
μας ν* δημιουργηθή καί ή νέα αύτή Χο
ρωδία τών ’Αστυνομικών.

Ή  Αρίστη έμφΑνισις τής Χορωδίας τών 
’Αστυνομικών μας είναι Αποτέλεσμα τής 
φιλότιμου προσπαθείας και τής κλίαεως 
πρός τήν μουσικήν τών μελών της, ΑλλΑ 
καί τής εύσυνειδήτου καί συστηματικής 
διδασκαλίας τού σεμνού ταλαντούχου .Αρ
χιμουσικού κ. Παναγιώτη Σπίνουλα, ό ό
ποιος έπέτυχε μέ τών Ικανότητα καί τό

Στιγμιότυπον άπό τήν συναυλίαν της Χορωδίας τής Αστυν. Δ) νσεως Κερκύ
ρας τήν 21 ην Φεβρουάριου εις Ίωάννινο. Διακρίνονται ό 'Αρχηγός Α.Π. κ. Μι
χελής ό Αστυν. Δ)ντής Κερκύρας κ. ΝτΖιώρας, ό Αρχιμουσικός κ: Σπίνου- 
λας, ή πιανίστρια κ. Βαρότση -  Ανθη καί οί άπατελοϋντες τήν χορωδίαν

άστυνομικοί.

ΑΘΑΝ. I. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ύπαστυνόμος Α '
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έξαίρετον ήθος του νά δημιουργήση ένα 
πειθαρχημένον σύνολο·;, χ6 όποιον ύπόσχε- 
ται πολλά.

νΗ8η ή Χορωδία τής ’Αστυνομικής Δι- 
ευθύνοεως τής Κερκύρας, μετά τήν πρώ- 
την αύτήν έκτός Κερκύρας έμφάνισίν της, 
£χει προσκληθή καί εις άλλα: πόλεις τής' 
Ελλάδος νά τραγουδήαη. Είναι δέ βέβαι
ον δτι συνεπώς βελτιουμένη θά άποτελέση 
άλλον ένα ώραΐον πρεσβευτήν καί κήρυκα 
τής λαμπράς μουσικής παραδόσεως τής 
Κερκύρας. Είναι δμως έπίσης βέβαιον δτι 
θά ύπογραμμίζη τήν ύψηλήν κοινωνικήν 
αποστολήν τού ’ΑστυνοηικοΟ Σώματος. 
Διότι θά άποδεικνύη δτι οί άνδρες του δέν 
είναι μόνον τηρηταί τής τάξεως καί φρου
ροί τής άσφαλείας, άλλά καί παράγοντες 
προόδου καί πολιτισμού τής κοινωνίας. 
Διά τούτο έπαινος άνήκει καί είς τόν 
Άοτυνομικόν Δ/ντήν κ. Ντζιώραν, δ όποι
ος έκτός ά λ λ ω ν  δραστηριοτήτων 
α ύ t  ο ύ, άκόμη δέ καί τής ίπιστημο- 
νικής, πρός δλους τούς τομείς τής άπο- 
στολής του προθύμως ένθαροόνει, ένισχύ- 
ει, προγραμματίζει καί κατευθύνει αύτήν 
τήν θαυμαστήν προσπάθειαν».

'Επ' ευκαιρία τής έμιρανίσεως τής χο
ρωδίας τής Άστυν. Δ) νσεως Κερκύρας 
είς 'Ιωάννινα, πρός τό έκλεκτόν άκροα- 
τήριον ώμίληοεν ό 'Αστυν. Δ/ντής κ.
ΝτΖιώρας, δστις έτόνισε μεταξύ τών «Κυρίαι καί Κύριοι, 
άλλων καί τά έΕής:

μής, ή 6ποια προσεγένετο είς τήν άατυ- 
νομικήν τής Κερκύρας χορωδίαν, νά δώση 
καί αύτή τό «παρών» της έν μέσψ έορτα- 
στικών έκδηλώσεων πανελληνίου δλκής, 
τά δέ ώς έκ τής παρεχομένης αύτή εύκαι- 
ρίας, δπως έμφανισθή ένώπιον έκλεκτοδ 
άκροατηρίου τής ήπειρωτικής πρωτευού- 
σης, τού δποίου, έξ ύποχρεώσεως έξαιτού- 
μεθα τήν έπιεική κρίσιν.

_ θεωροδμεν έπίσης ύποχρέωσίν μας νά 
εύχαριστήαωμεν θερμότατα τόν ρέκτην 
τέδν Ίωαννιτών, Δήμαρχον κ. ΙΙαν. Τζού- 
μαν καί δλους έκείνους, οί δποϊοι έσχον 
τήν πρωτοβουλίαν τής προσκλήσεως καί 
έμφανίσεως ένώπιον ύμών τής χορωδίας.

Δέν κρίνομεν, έπίσης, άσκοπον, νά το- 
νίσωμεν δτι ή κατά τά ανωτέρω προσγενο- 
μένη τιμή αντανακλά έξ δλοκλήρου καί είς 
τό Σώμα τής ’Αστυνομίας ΙΙόλεων, εις τό 
όποιον οί χορωδοί μας άνήκουν και άπό 
τών έπάλξεων τοδ δποίου, πέραν τών κυ
ρίων αύτών καθηκόντων, έπιδίδονται, καθ’ 
δ δύνανται, καί είς τήν διακονίαν τής μου- 
σικής τέχνης γενικώς, (μιάς τέχνης συν
θετικής, ήτις αποτελεί τήν συνιαταμένην 
δλων τών πνευματικών δυνάμεων τού άν- 
θρώπου, χωρίς βεβαίως τούτο νά σημάνη 
δτι καί ή διανόησις δέν παίζει τόν μι- 
κρότερον ρόλον) καί τοδ μουσικού άσμα
τος είδικώτερον.

Υ  ΑΙΡΕΙ ώς γνωστόν, χαράν μεγάλην
**  σήμερον, 21ην Φεβρουάριου, ή πόλις 

τών Ίωαννίνων. Καί συμπαρίσταται νοε- 
ρώς είς τήν πανήγυριν ταύτην τής μεγά
λης ήπειοωτικής πρωτευούσης δλόκληρον 
τό έλληνικόν έθνος. ’Εορτάζουν σήμερον 
τά θρυλικά «Γιάννενα» τήν άπελευθέρω- 
σίν των άπό βαρύν καί άπαραδειγμάτι- 
στον ζυγόν δλοκλήρων αιώνων.

Δονοδνται καί ήλεκτρίζονται τάς ήμέ- 
ρας αύτάς αί ψυχαί δλων τών Ελλήνων 
καί κυρίως τών έπιζώντων παλαιμάχων, 
οί δποϊοι «πιστεύοντες ού ταΐς πολεμικαΐς 
παρασκευαΐς καί άπάταις άλλά τώ αυτών 
έαυτών ές τά έργα εύφύχω», μέ μοναδι
κόν δηλαδή δπλον τήν άκατάβλητον πί- 
στιν είς τήν δύναμιν τής ψυχής των, εΐχον 
τήν άγαθήν τύχην καί τήν παμμεγίστην 
τιμήν νά συμμετάσχουν τοδ άξιοθαυμάστου 
έκείνου άγώνος καί νά παραδώσουν είς 
τά τέκνα αύτών γήν έλευθέραν, κάτω άπό 
τόν ήλιον τής Ελληνικής Μεσημβρίας».

Μέ αύτόν τόν τρόπον τελείται δεόντως 
καί τό μνημόσυνου τών άγωνιστών, οί δ- 
ποϊοι, πρό έξήκοντα καί ένδς έτών, έχά- 
ρισαν μετά 5 αιώνων δουλείαν τήν ελευ
θερίαν είς τήν πόλιν τών Ίωαννίνων, τήν 
πόλιν τοδ Πύρρου καί τοδ Δεσποτάτου τής 
’Ηπείρου, τοδ ’Επισκόπου Ζαχαρίου. τοδ 
έπιφανοδς φιλικοδ Ταακάλωφ καί τών τό
σων μεγάλων έθνικών εύεργετών, τοδ Γε
ωργίου Σταύρου, τών ιδρυτών τών όνομα
στών Σχολών τοδ Γένους δπως είναι οί 
Ζωσιμάδαι, οί Γκοδμαι, οί Μαροδσοι καί 
Μπαλάνοι τοδ μεγάλου ποιητοδ καί λο
γογράφου Ίωάννου Βηλαρά καί τοδ Πα- 
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ’Ανθίμου, 
τοδ σεμνώματος τοδ Οικονομικού ’Ελληνι
σμού ώς καί τοδ Νεομάρτυρος Αγίου Γε
ωργίου τοδ κλεΐσματος τής ’Ορθοδοξίας.

Κατεχόμεθα, ώς έκ τούτου, άπό μεγά
λην συγκίνησιν. Καί εϊμεθα συγκεκινημέ- 
νοι, τό μέν έκ τής τοιαύτης μεγάλης τι-

_ Οί χορωδοί μας δέν έσπούδαααν είς κα- 
νέν ώδείον τής Εύρώπης, ούτε μάλιστα 
έντός τών δρίων τής φιλτάτης έλληνικής 
γής. Πολλοί έξ αύτών, Ισως, δέν γνωρί
ζουν κανένα «κοντραπούντο» καί δέν άν- 
ταποκρίνονται πρός τάς άπαιτήσεις μου
σικών κανόνων καί έπιστήμης. Ζοδν άπλώς 
μέσα είς τήν κερκυραϊκήν κοινωνίαν μέ 
τήν μεγάλην μουσικήν παράδοσιν. Κινούν
ται καί προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των 
είς τήν πρωτεύουσαν τής άπαραμίλλου 
όμορφιάς καί γοητείας νήσου τών Φαιά- 
κων.

Είς τήν μουσικωτάτην λοιπόν Κέρκυραν 
άπέκτησαν, έν πολλοίς αύτοδιδάκτως, οί 
36 χορωδοί τής ’Αστυνομίας Κερκύρας, τό 
μουσικόν των τάλαντου, άν ώς τάλαντου, 
χαρακτηρίσωμεν τά έργου των. Τήν πε- 
φημισμένην νήσον τών Φαιάκων, ή όποια 
καί σήμερον συνεχίζει τήν μεγάλην μου
σικήν της παράδοσιν. Λειτουργούν τώρα 15 
καί πλέον μουσικά σωματεία — χορωδίαι, 
φιλαρμονικαί είς τήν νήσον, έκαστον τών 
δποίων φιλοδοξεί καί άγωνίζεται τόν ά- 
γώνα τόν καλάν διά νά καταστή καλλίτε
ρου άπό τό άλλο.

Μεταξύ αύτών καί ή χορωδία μας, άπο- 
τελουμένη καί άπό πολλά «παιδιά» τής 
μαρτυρικής άλλά καί θρυλικής γειτονικής 
’Ηπείρου, δπου, τύχη άγαθή, φιλοξενού- 
μεθα σήμερον. Ή  άστυναμική χορωδία ή 
όποια έπιδιώκει νά θέση καί αύτή τόν μ ι
κρόν της λίθον είς τό κερκυραϊκόν μουσι
κόν οικοδόμημα. Λίθον τόν δποϊον έλάξευ- 
σεν ή σμίλη δύο διακεκριμένων κερκυραί- 
ων καλλιτεχνών καί έξαιρετικών άνθρώ- 
πων οικογενειαρχών, πού θά καμαρώσετε 
νομίζω, μόλις τώρα τοδ μαέστρου κ. Πα- 
ναγιωτου Σπίνουλα καί τής πιανίστριας 
Κας Ίλεάνης Βαρότστ— Ά νθη, τούς δποί- 
ους θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά ευχαριστή
σω καί άπό τής θέσεως αύτής, διά τήν 
ύπέρ τής χορωδίας καλλιτεχνικήν των 
προσφοράν.

ΑΣΤΥ1Ν
Δ/ΝΣΙΣ .

Τ Η Ν  18.2.1974, είς τό έν Πά- 
* τραις Κοσμικόν Κέντρον «ΒΙΛ- 

ΛΓ— ΙΙΑΡΚ» έλαβε χώραν συνεστία
σή τών κ.κ. ’Αξιωματικών καί κα
τωτέρων τής Άστυν. Α/νσεως Πα
τρών.

Είς τήν έκδήλωσιν προσκληθέντες 
παρέστησαν δ κ. στρατιωτικός Διοι
κητής Ά χαίας, 6 κ. Δήμαρχος ΙΙα- 
τρέων, ό κ. Πρόεδρος τοΰ Πανεπι
στημίου ΙΙατρών, οί κ. κ. Πρόεδρος 
καί Είσαγγελεύς Έφετών καί Πρω
τοδικών, δ κ. Ναυτικός Διοικητής 
Πατρών, δ κ. άνώτερος Διοικητής 
Χωρ)κής, δ κ. Διοικητής Πυροσβε
στικής Υπηρεσίας καί άλλοι.

Τους προσκεκλημένους ύπεδέχετο 
φιλομρόνως δ Άστυν. Δ/ντής καί ή κ. 
Γ. Καραβασίλη.

Μετά τών Αστυνομικών συνεδια- 
σκέδασαν μέ άμείωτον κέφι, μέχρι 
xac τών πρωινών ωρών x-od φίλοι 
τούτων.

Ή  δλη έκδήλωίσις, χαρακτηρίζεται 
ώς απολύτως έπιτυχής άπό πάσαν I- 
ποψιν.

C  ΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ τών έορτών τοΰ 
™  Καρναβάλου Πατρών, δ κ. Δή

μαρχος Πατρέων άπέστειλεν εις τόν 
κ. Αστυνομικόν Διευθυντήν Πατρών 
τήν κάτωθι έπιστολήν ένδηκτι- 
κήν τής συμβολής τοΰ Άστυν. Σώμα
τος είς τήν έπιτυχίαν τών περί ών 
έκδηλώσεων.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Ό  Δήμαρχος

Κύριον
Γεώργιον Καραβοσίλην 
Αστυνομικόν Δ/ντήν Πατρών

Ε ν τ α ύ θ α

Επί τη λήξει τών έορταστικών έκ- 
δηλώοεων τού Πατρινού Καρναβαλιού, 
έχομεν τήν τιμήν νά έκιρράοωμεν τάς 
θερμάς εύχαριστίας μας καί τά συγχα
ρητήριά μας, διά τήν πολύτιμον συμβο
λήν, τόοον ύμών προσωπικώς, όσον καί 
πάντων τών άΕιωματικών καί άνδρών 
τών Τμημάτων ΤάΕεως, τού Τμήματος 
Τροχαίας Κινήοεως καί τής Τουριστι- 
σπκής Αστυνομίας, είς τήν έν γένει
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έκτέλεσιν τοΰ προγράμματος των έορ- 
τών, γεγονός τό όποιον προεκάλεσε τά 
πλέον ευμενή σχόλια, πάντων όαων πα- 
ρηκολούθησαν ταύτος.

Μετά τιμής
ΚΩΝ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Δήμαρχος Πατρέων

κων τού χωρίου Σκιαδά ώς καί των γει
τονικών χωρίων, εύχαριστεί θερμώς διά 
τήν μεγίστην προσφοράν σας εις τούς 
τομείς τής ψυχαγωγίας καί μορφώσε- 
ως τών κατοίκων τής ύπαίθρου μας, ά- 
ποστέλλσντες τό ύμέτερον συνεργεϊον 
κινηματογραφικών προβολών εις τό 
Κέντρσν Λαϊκής έπιμορφώσεως Σκιαδά. 
Είναι γνωστή εις άπαντα τόν Ελληνι
κόν Πληθυσμόν ή αδιάκοπος προσπάθεια 
τής 'Αστυνομίας καί τά άποτελέσιματα 
έΕ αύτής, διά τήν έΕυπηρέτηοιν καί τήν 
εθελούσιον προσφοράν εις πλείστους 
τομείς τής δημοσίας ζωής τού τόπου 
μας. Τούτο κάθε καλός "Ελλην τό άνα- 
γνωρίζει. Ημείς, έπιτρέψατέ μας, νά 
έΕάρωμεν τά εύγενή αισθήματα καί τήν 
άγάπην τών άρμοδίων διά τάς κινημα
τογραφικός πρόβολός όργάνων σας, τά 
όποια άκαμάτως καί μέ τό γέλιο ατά 
χείλη, κάθε φορά πού έπισκέπτονται τό 
χωριό μας, γίνονται διά τοΰ έργου των 
άφ' ένός φορείς ψυχαγωγίας καί μορ- 
φώσεως, άφ' έτέρου πόλοι εις οϋς στη
ρίζεται ασφαλώς ή συνεννόησις καί κο- 
τονόησις μεταΕύ πολιτών καί 'Αστυνο
μίας.

Αισθανόμενοι ύπόχρεοι βαθύτατα, διά

γ  ΨΙΣΤΗΝ Εθνικήν Υπηρεσίαν 
■ προσφέρει τό Κινηματογραφι

κόν Συνεργεϊον τής Άστυν. Δ/νσεως
ΙΙατρών, δπερ ένεργεϊ ταύλάχιστον ^Γπ ρ^φ οράν σας πρός ήμάς, ώς κρα- 
(25) προοολας κατα μήνα, κχθ α- τικών οργάνων άλλά καί ώς άνθρώπων, 

πασαν δέ τήν διάρκειαν τού Ιτους, νοιώθομεν εύτυχισμένοι διά τό ύπερή- 
είς όρεινάς καί άπομεμακρυσμένας Φανον Σώμα τής ^Αστυνομίας, καί ύπο-
τ /  ι w -»τ % .  ι  , ,  Λ ν Λ ΐ ι ο Α π  π Α Λ Γ  ι ι ι ι π ρ  π λ Λ ι ι ι ι ι ν π  π ι ΐ ϋ π π π π ·
Κοινότητας του Μομου Αχοαας, εγ- 
κρίσει τής οικείας Νομαρχίας, ται-

σχόμεθα πρός υμάς ολόψυχη συμπαρά- 
στασι εις τό πολυσχυδές έργον σας.

Εκ
Μετά πολλών εύχαριστιών 
μέρους τών κατοίκων καί τοΰ 

Δημ. Σχολείου Σκιαδά 
Ο Δ/ντής τοΰ Σχολείου 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ν.Ε.Λ.Ε. ΑΧΑ Ι ΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΚΑΤΩ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ

νιών έθνικοΰ, πολιτιστικού, έπιμορ 
φωτικαΰ καί ψυχαγωγικού περιεχο
μένου.

Διά τών προβολών τούτων πέραν 
τής γενικωτέρας άνόδου τής πνευμα
τικής στάθμης τών κατοίκων τής ύ
παίθρου έπιτυγχάνεται μία άνευ προ
ηγουμένου εύκαιρία συσφύγξεως τών 
σχέσεων μεταξύ τών όργάνων τής 
πολιτείας καί τών άνθρώπων τού 
βουνού καί τοΰ κάμπου, πέραν δέ δ- 
λων τούτων σφυρηλατεϊται άρρηκτος 
δεσμός μεταξύ τών μελών τού ’Αστυ
νομικού Σώματος καί τού ’Αγροτικού Τήν Αστυνομικήν Δ/νσιν Πατρών 
πληθυσμού έπί άναμφισβητήτψ ώφε- Γραφεϊον Δημ. Σχέσεων 
λείφ τής ’Αστυνομικής Ιδέας.

Συνημμένως διαβιβάζονται εγγρ-χ- Διό τήν μέχρι τούδε άγοστήν συνερ-
φα ένίων έκ τών οικείων Κέντρων Επ^ ω™ °υSri , » , , _ Γ ,  Κέντρου Κάτω Μαζαρακιου, τό οποίον
Κπιμορφωσεως Κνηλικων, έξ ων ύπό τήν διεύθυνσίν μου, άποβλέ-

προκυπτει σαφώς τά παρά τοΐς κατοί- πουσσν εις ένημερωτικήν, μορφωτικήν 
κοις τής ύπαίθρου συναισθήματα ά- κοί ψυχαγωγικήν άμα προσωοράν πρός
γάπης καί εύγνωμοσύνης τούτων .......  "
πρός τό ’Αστυνομικόν Σώμα.

¥

Πρός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑ Ι ΑΣ 

Πρός

Τήν Δ/σιν Αστυνομίας Πατρών 

Ε ι ς  Π ά τ ρ
Κύριε Διευθυντά,

α ς

Τό δημοτικόν σχολεϊον Σκιαδά έκ- 
φράζον τά αισθήματα συγκινήσεως καί 
εύγνωμοσύνης τοΰ συνόλου τών κατοί-

τούς κατοίκους τού ύφ ύμάς Κέντρου, 
εκφράζω, καί ώς Δ/ντής τοΰ Κέντρου 
καί ώς έντολοδόχος τής θελήσεως καί 
επιθυμίας τών κατοίκων, τάς Θερμός 
μας εύχαριστίας καί πρός Υμάς, τήν 
συντανίζουσαν κεντρικήν ύπηρεσίαν καί 
πρός τό προσωπικόν σας, τό όποιον ά- 
άκνως, ενσυνειδήτους καί προθύμως έκ- 
τελεϊ τό άναληφθέν έργον του.

'Εκφράζω δέ τήν πεποίθησιν όπως καί 
ή διά τό προσεχές χρονικόν διάστημα 
συνεργασία μας άποβή τό ίδιον στενή 
καί καρποφόρος.

Μετά τιμής 
Ό  Δ/ντής τοΰ Κ.Ε.

Γ ρ ά ψ ο υ ν  

γ ι α  τ ά

« Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α ) '

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Υ Σ  

Δ. ΜΠΙΣΚΙΝΗ 57-59 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ. 784.654 ΑΘΗΝΑΙ

’Αρχηγέ μου,
Θέλω θερμότατα νά σάς 

εύχαριστήσω γιά τήν τιμή νά 
μοΰ εύχηθήτε στά όνομαστή- 
ριά μου. Σάς άντεύχομαι υγεία 
καί δύναμη στά υψηλά καθή- 
κοντά σας.

Μέ τήν εύκαιρία θέλω νά 
σάς συγχαρώ θερμά γιά τό ά- 
ξιολογώτατο περιοδικό τού 
’Αρχηγείου «’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά  
Χ ρ ο ν ι κ ά » ,  τό όποιο άνελ- 
λιπώς λαμβάνω. Μέ έντυπω- 
σιάζει ιδιαίτερα ή ύψηλή 
ποιοτική του στάθμη καί οί 
άφθονες πνευματικού περιε
χομένου συνεργασίες του.

Τά «’Αστυνομικά Χρονι
κά» καθρεπτίζουν τό υψηλό 
έπίπεδο πολιτισμού, πού δια
κρίνει τό ’Αστυνομικό Σώμα.

Στους δύσκολους καιρούς 
μας ό ρόλος του στήν κοι
νωνική μας ζωή είναι σπου
δαίος καί πολύτιμος. Ό τα ν  
μάλιστα έπεκτείνεται μέ τόση 
έπιτυχία καί στόν πνευματι
κό χώρο, είναι φυσικό νά 
προκαλή σ’ έμάς τούς έργά- 
τες τοΰ πνεύματος ξεχωριστή 
συγκίνηση. Μέ πρώτη εύκαι
ρία, θά σάς στείλω κ ι’ έγώ 
μιά συνεργασία μου καί θά 
τό θεωρήσω Ιδιαίτερη τιμή 
αν δημοσιευθή στό περιοδι
κό σας.

Καί πάλι σάς εύχαριστώ 
καί σάς συγχαίρω

είλικρινώς ύμέτερος

ΙΩΑΝ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ



-"Ε ν τυ , δσε με νά σέ βοηθήσω. "Α
σε με, "Ε ντυ .. .

—Πού νά σέ πάρη ό διάβολος, τί μοϋ 
έδωσες κι' έγώ νάμιΖα πώς θά μέ βοη
θούσες στ' αλήθεια. Σέ πίστεψα. . .

Α ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ νά κρατήση τά 
μάτια του στηλωμένα πάνω της, 

καθώς γεμίζανε δάκρυα. Προσπάθησε νά 
σηκωθή, άλλά τό σώμα του ήταν πολύ 
βαρύ καί δέν είχε τόση δύναμη.

—Νά σέ πάρη ό διάβολος, νά σέ πά- 
ρη. . .

Έμεινε έτσι εκεί άκίνητος.
Ή ΤΖσνετ έτρεξε στό τηλέφωνο καί 

πήρε τήν Βάση.
— Εδώ ή κυρία ΜαίηΖον. Στείλτε ά- 

μέσως ένα άσθενοφόρο στήν όδό Ό - 
λεάντερ 7843. Είναι ένα παιδί έδώ, ό 
Έντυ Πέτερααν κοί χρειάζεται γιατρό 

έπειγάντως.
— Ό  Έντυ Πέτερσσν; Πρός Θεού, 

κυρία. Προσέξτε! Φθάνουμε άμέσως!
Κάθησε σέ μιά καρέκλα δίπλα στό ά- 

γόρι, πού κοιμόταν στό πάτωμα, καί κοί- 
ταΖε τό άναίσθητο σώμα του. Μιά στι
γμή έσκυψε κοί έβαλε ένα μαξιλάρι κά
τω άπό τό κεφάλι του. "Εμεινε έτσι έκεί 
λίγα λεπτά, μέχρι πού ακούσε τήν σει
ρήνα έξω άπό τό σπίτι της καί μετά είδε 
νά (μπαίνουν υέσα δύο άνδρες τής Ναυ
τικής Αστυνομίας.

— Σάς είπα νά φέρετε ασθενοφόρο. 
Έδώ είναι, άλλά χρειάζεται γιατρό έπει- 
γάντως.

Προχώρησε πρώτη καί έδειξε τήν 
πόρτα τής κρεβατοκάμαρας πού κοίτον- 
ταν άναίσθητος ό "Εντυ στό πάτωμα.

— Τάν πυροβολήσατε; Είναι άσχημα 
χτυπημένος; τήν ρώτησε ό έκθαμβος ά- 
στυναμικός.

— Δέν είναι χτυπημένος. Μόνο κοι
μάται.

— Λοιπόν, τότε κ. ΜαίηΖον! Μέ τί τόν 
χτυπήσατε;

— ”Ω! Σάς παρακαλώ, φέρτε τώρα 
ένα γιατρό καί θά σάς έξηγήσω μετά. 
"Ηπιε ένα φλυτΖάνι σοκολάτα πού είχε 
πάνω άπό δέκα υπνωτικά χάπια μέσα. 
Μπορεί νά πεθάνη. . .

— Καλά, καλά, μή κάνετε έτσι. "Εχου
με ειδοποιήσει τό άσθενοφόρο καί θά 
έρθη άπό στιγμή σέ στιγμή άπό τήν Βά
ση. Εμείς ήρθαμε πρώτοι γιατί κατά τύ
χη βροσκόμαστε έδώ κοντά. Καταλαβαί
νω βέβαια πώς θά ύποφέρατε έσεϊς. 
Μόνο. . . πέστε μου πώς τά καταφέρατε 
νά ρίξετε τά χάπια στή σοκολάτα έτσι... 
κάτω άπό τή μύτη του;

— Μά ή σοκολάτα δέν ήταν γιά κεί
νον. Προσπάθησα νά τόν πείσω νά μή 
τήν πιή, άλλά έκεϊνος ούτε πού μέ α
κούσε. "Ελεγε πώς δέν μπορούσε νά 
μοΰ έχη έμπιστοσύνη τί θά έριχνα μέ
σο. . . Βλέπ ετε.. .  ή σοκολάτα ήταν 
γιά μένα. . .

Τράβηξε άπό τήν τσέπη της τό τσα
λακωμένο χαρτάκι καί τό έδωσε στάν 
άξ κυματικό.

— Ο άνδοας μ ο υ ... ό Μπόμπ, σκο
τώθηκε πριν άπό δυό μέρες στό Βιετ
νάμ . . .

ANN MORAN

Μί α τ ε ρ α σ τ ί α  δ ύ ν α μ ι ς  κ α τ ά  
τ ή ς  ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς

Κύριε Διευθυντά,

Εξ αφορμής, α) τών σοβαρωτάτων 
καί όκρως έπικαίρων άνακοινώσεων, 
τής 10ης τρέχοντος μηνός τού Υπουρ
γού τής Δικαιοσύνης κ.κ. Στυλ. Τριαντα- 
φύλλου, πρός τήν « Ηχώ τών Ενόπλων 
Δυνάμεων», σχετικών μέ τήν σειράν μέ
τρων πρός έξουδετέρωσιν τής Εγκλη
ματικότητας κλπ., 6) τής σωρείας κλο
πών, διαρρήξεων, δολιοφθορών, ώς καί 
τών είδεχθεστάτων έγκλημάτων, άτινα 
λαμβάνουν χώραν εις τήν Πρωτεύουσαν 
καί τάς Επαρχίας έσχάτως, έξακολου- 
θητικώς καί άκατασχέτως, εις σημεϊον 
καί βαθμόν λίαν άνησυχητικόν διά τόν 
τόπον μας, άλλά καί τόν κόσμον ολό
κληρον, ώς άνέφερε καί αύτός οϋτος ό 
Γεν. Γραμματεύς τών Ηνωμένων Ε
θνών, καί γ) έκ τών προσφάτων καί 
ένδιαφερουοών σφόδρα, δΓ άπαντας 
τούς όρθοφρονούντας “Ελληνας χριστια
νούς, άνακοινώσεων τού Υφυπουργού 
παρά τώ Πρωθυπουργό) κ.κ. Δημ. Καρα- 
κώστα, διά τήν έξάρθρωσιν τού Κομ
μουνιστικού Δικτύου, έν συνεχεία καί μέ 
όσα πλειστάκις άνέφερα ©ίς προγενε- 
στέρας μου Έπιστολάς καί 'Υπομνήμα
τα, πρός άπειράριθμα Υπεύθυνα Πρό
σωπα, ίατάμενα Υψηλά (άτινα, δυστυ
χώς, αύδέ καί έπ' έλάχιστον συνεκινή- 
θησαν), άλλά καί ώς άνοφέρω, άναφω- 
νώ καί διακηρύττω, άπ' άμβωνος καί 
άπό τής Έδρας, ώς υπεύθυνος έκπαι- 
δευτικός λειτουργός, κρούων πάντοτε 
τόν κώδωνα τού κινδύνου, έπιτρέψατέ 
μοι, διά τού έγκριτου δημοσιογραφικού 
σας όργάνου καί πάλιν, άπευθυνόμενος 
ακούραστα, πρός άπάσας τάς Αρχάς 
καί Εξουσίας, Εκκλησίας τε καί Πο
λιτείας, τής Χώρας μας όλοκλήρου καί 
τής Ύφηλίου άπάσης, νά ύπενθυμίσω 
πώς:

Διά νά παύση ή Έγκληματπκότης τών 
Νέων νά ύφίσταται ή διά νά περιορισθη 
εις τό έλάχιστον καί νά έκλειψη παντε
λώς, μέ τήν πάροδον τού χρόνου καί 
«ίδιά νά άναΖητήσουν καί νά άνεύρουν 
οΰτοι τήν Εθνικήν των πυξίδα, ή όποια 
θά τούς δώση τόν ασφαλή Εθνικόν προ
σανατολισμόν μέσα εις τήν σύγχυσιν 
τών ιδεών, ή όποια μαστίΖει τόν σύγ
χρονον κόσμον καί πλήττει τήν άδαλον 
νεανικήν ψυχήν» (κατά τόν κ. Υφυ
πουργόν παρά τώ Πρωθυπουργό). . . ) , 
θά πρέπει άπαραιτήτως τά παιδιά μας, 
άπό αύτήν τήν στιγμήν, άπό σήμερα καί 
χωρίς τήν παραμικρόν άναβολήν: α) Νά 
οδηγηθούν τό γρηγορώτερσν εις τόν 
Χριστόν, γιατί ούδείς Νόμος καί καμ- 
μιά Αστυνομία, καμμιά Φυλακή, κσμμιά 
άπειλή καί καμμιά τιμωρία δέν είναι εις 
θέσιν καί δέν είναι ικανή νά συγκρα- 
τήση τόν άνθρωπον, μικρός ή μεγάλος 
κι' άν είναι αύτός, άπό τό "Εγκλημα, 
όταν δέν έχη τόν Χριστόν μέσα του!

Γονείς καί Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί 
Στειχειώδους, Μέσης καί Άνωτάτης 
Παιδείας, Δικαστικοί καί κυρίως Δικα-

σταί άνηλίκων, Κοινωνικοί Λειτουργοί, 
Προϊστάμενοι ή Εργοδηγοί, 'Υπεύθυνοι 
καί Αρμόδιοι Κράτους καί 'Εκκλησίας 
όλοκλήρου τής Χώρας, οποιοσδήποτε 
Χώρας κοί τών 5 Ηπείρων, πόσης Φυ
λής καί παντός Δόγματος καί πόσης 
Θρησκείας, μάθετε, πώς τό μοναδικόν 
φάρμακον κ α τ ά  τ ή ς  ' Ε γ 
κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  τ ώ ν  Νέ -  
ω ν, εύρίσκεται στά δικά Σας τά χέ
ρια, τά ύπεύθυνα καί τις δικές Σας καρ
διές κρυμμένο!

Σάς παρακαλώ λοιπόν, έμπρός! Χρη
σιμοποιήστε το, γιά νά μεταβληθή ό πλα
νήτης μας άπό Σάς τούς ίδιους σέ Πα
ράδεισο, καί όχι σέ Ζούγκλα, όπως τεί
νει νά μετατροπή! ΚΓ έχετε ίεράν τήν 
ύποχρέωσιν, μαΖ'ι μέ τήν προστασία τής 
παιδικής των ψυχής άπό κάθε έπιβολή 
τού πονηρού, έκτρέφοντες καί έκπαιδεύ- 
οντες αύτά «έν παιδεία* καί νουθεσία 
Κυρίου» (Έφεα. 6, 5 ), νά τούς χορη
γήσετε μέ προθυμίαν καί τό φάρμακον 
αύτό κοί νά τό χρησιμοποιήσετε καί νά 
άγρυπνήσετε καί νά ένδισφερθήτε νά τό 
λάβουν πλουσισπαρόχως! Διότι, κατά
τόν Ιερόν Χρυσόστομον, ή άγγελική αύ- 
τή ϋπαρξις, έδώ κάτω στή Γή, είναι 
Ι ε ρ ά  π α ρ α κ α τ α θ ή κ η ,  έμ- 

πιστευμένη άπό τόν Θεόν στά χέρια 
Σας!

"Οταν οί γονείς καί οί Εκπαιδευτικοί, 
οί Ιερείς καί οί πόσης φύσεως ειδικοί 
καί οί άσχολούμενοι μ' αύτό, άλλά καί οί 
ιθύνοντες Κράτη καί Εκκλησίας δέν κα
τορθώσουν νά έμπνεύσουν στό παιδί 
τήν άγάπη, όλα τά άλλα είναι μάταια! 
ΚτίΖουν κοί κτίΖαμεν όλοι μας στήν άμ
μο' στήν άμμο, άγαπητοί μου! Διά νά 
μας άγαπήση όμως τό παιδί, πρέπει ά- 
παροιτήτως, αύστηρώς καί άπαρεγκλί- 
τως, νά τό άγαπήσωμεν πρώτοι ήμεϊς!

Τέλος, ένα τρίτο χρέος όλων μας καί 
μηδενός έξαιρουμένου είναι, πώς μαΖί 
ιμέ τάς άνωτέρω Ζωηφόρους καί δυνα
τός Συνταγάς, όπου άνέφερα, νά ύψω- 
θή καί τό δικό μας λαμπρόν καί φωτει
νόν παράδειγμα, διότι ή δύναμίς του 
είναι άνυπολογίστου άξίας καί τεραστία, 
διά νά έπιτελοσθή τό Σωτήριον έργον 
καί νά έπέλθη τό ποθούμενσν, τό εύερ- 
γετικόν καί τό εύχάριστον όπατέλεσμα: 
ή Άναμόρφωσις τής Νεολαίας, τής Έλ- 
λοδικής Νεολαίας, άλλά καί τής Οικου
μένης ολοκλήρου καί κατ' άκολουθίαν 
καί ή κατοατσλή τής 'Εγκληματικότη
τας. . .

Διότι ό κόσμος, πρέπει νά τό γνωρί- 
Ζωμεν, δέν κινδυνεύει άπό στέρησιν ή 
άπό πολέμους τόσον, όσον άπό τήν ά- 
σέβεια, τή διαφθορά, τήν άνηθικάτητα, 
τό παραστράτημα καί τήν Εγκληματικό
τητα τής Νεολαίας.

Μετά τιμής καί άγάπης 
Χοιστού πολλής

Χ Ρ Η ΣΤΟ Σ Δ. ΒΑΊΌ ΠΟΥΛΟ Σ  
Θεολόγος - Καθηγητής
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Π Ε Ν Θ Η
I. ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ

Τήν 27.2.74 άπεβίωσεν ό έν συντά- 
Εει Ανθυπσστυνάμος (6174) Ιωάννης 
ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ τοϋ Γεωργίου. Έκηδεύθη 
τήν 15.30' ώραν τής έπομένης 28.2.74 
εις τό Α' Νεκρσταφεϊον Αθηνών. Τήν 
κηδείαν αύτοϋ παρηκολούθησαν οί συγ
γενείς καί φίλοι του, πολλοί έν ένερ- 
γείρ καί συντάΕει συνάδελφοι, ώς καί 
άντιπροαωπεία τοϋ 'Αστυνομικού Σώμα
τος. Ό  όκλιπών έγεννήθη τώ 1910 εις 
Πυρά Παρνσσσίδος καί εις τό 'Αστυνο
μικόν Σώμα κατετάγη τήν 25.1.1937.

Εις τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου 
προήχθη κατ' έκλογήν τήν 6.5.1947. 
Είργάσθη άόκνως καί άποδοτικώς εις 
όλος τάς υπηρεσίας τής Αστυνομίας εις 
άς κατά καιρούς άπηρέτησεν.

Ό  έπικεφαλής τής Αστυνομικής άν- 
τιπροσωπείας αστυνόμος Β' κ. Γιολδα- 
σέας Πέτρος κατέθεσε εις τήν οορόν 
τοϋ έκλι πόντος έκ μέρους τοϋ Άοτυν. 
Σώματος στέφανον καί διά συγκινητι
κών λόγων τόν προέπεμψεν εις τήν τε- 
λευταίσν του κατοικίαν.

Τά « Αστυνομικά Χρονικά» συμμετέ
χουν εις τό βαρύ πένθος τών οικείων 
του, εύχονται δέ εις τούτους τήν έΕ ύ
ψους παρηγοριάν καί κατόταΕίν του έν 
σκηναΐς δικαίων.

" Α ς  ε ί ν α ι  α ι ώ ν ι α  ή 
μ ν ή μ η  τ ο υ .

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΛΕΠΙΑΑΣ

Τήν 8 Μαρτίου 1974 ήμέραν Παρα
σκευήν ό άείμνηστος άστυφύλαΕ Γιάν
νης Λεπίδας πρασήλθε κανονικώς καί

έγκαίρως εις τήν Τροχαίαν 'Αθηνών. 
Ύπέγραψεν εις τό βιβλιον παρουσιάσε- 
ως καί μετέβη εις τό γραφεΐον στατι
στικής, όπου είργάΖετο. Τίποτε δέν πρό- 
διδε, ότι τήν ήμέραν αυτήν ό άτυχής 
Γιάννης παρηκολουθεϊτο «στενώς» ύπό 
τοϋ χάρου.

Τήν ιδίαν ήμέραν ό Διευθυντής τής 
'Αστυνομίας Αθηνών κ. Β. ΛΑΜΠΡΟΥ 
έπεσκέφθη τήν Τροχαίαν πρός έπιθεώ- 
ρησιν καί έπι,κοινωνίαν μετά τών Τρο
χονόμων. Τήν μεστήν ομιλίαν τού κ. 
Διευθυντού παρηκολούθησε μέ ιδιαίτερον 
ένδιαφέρον ό μόλις 41 έτών άστυφύ
λαΕ· Οταν ή όμιλία έτελείωσε καί έ- 
πανήλθεν εις τό γραφεΐον του, έδειΕεν 
ιδιαιτέραν ίκαναποίησιν καί έδήλωσε 
χαρακτηριστικώς, ότι οί ύπάλληλοι τής 
'Αστυνομίας θά ϊδουν έτι καλλιτέρας ή- 
μέρας.

Ή λθεν ή ώρα τής λήΕεως τής ύπη- 
ρεσίας. Ό  Γιάννης Λεπίδας άπεχαιρέ- 
τησε τούς συνοδέλφους του, χωρίς καί 
πάλιν νά ύποπτευθή ή νά ύποπτευθοϋν 
καί αυτοί ότι χωρίΖουν διά πάντα.

Έν συνεχείς, μετέβη εις τό σπίτι του 
όπου ή καλή του γυναίκα καί τά δύο του 
παιδάκια, ό υιός του ήλικίας 4 έτών καί 
ή κορούλα του ήλικίας 3 έτών, τόν ύ- 
πεδέχθηοαν μέ λαχτάρα. Ό  Γιάννης Λε
πίδας δέν ήταν μόνον καλός άστυνομι- 
κός λειτουργός, ήταν τέλειος οικογενει
άρχης. Ή άγάπη του πρός τά παιδιά 
του καί τήν γυναίκα του έφθανε τά ό
ρια τής λατρείας.

Γύρω εις τάς 4 μ.μ. ό αλησμόνητος 
Γιάννης ένοιωσε μίαν μικρόν ένόχλη- 
σιν εις τόν χώρον τής καρδιάς. Σέ λίγα 
δευτερόλεπτα ή μεγάλη του ψυχή έγκα- 
τέλειπε τό σώμα του. Ό  χαμός του, αν 
καί τόσον άναπάντεχος, είναι πραγματι- 
κότη ς.. .

'Η Τροχαία Αθηνών τόν έθρήνησε 
μαΖί μέ τήν οίκογένειάν του, ώς έπίοης 
καί όλοι οί γνωστοί καί φίλοι. Ακόμη 
καί ό 'Αθηναϊκός Τύπος έγραψε τά καλ
λίτερα λόγια διά τόν έκλιπόντα, ό όποι
ος ήτο γνωστός καί άγαπητός εις τήν 
Αθηναϊκήν κοινωνίαν. Τό 1973 έθρα- 

βεύθη ώς ό καλλίτερος τροχονόμος διά 
τήν έπί 19 έτη υπηρεσίαν του.

Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος καί 
ό νεκρός έτιμήθη έπαΕίως.

Ό  Αστυνόμος κ. Στ. Συρίγος, άμε
σος Προϊστάμενός του, έΕεφώνησε τόν 
έπικήδειον καί διά συγκινητικών λόγων 
άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν εις τήν τε- 
λευταίαν του κατοικίαν.

Α ε ί μ ν η σ τ ε  Γ ι ά ν ν η  Λ ε 
π ί δ α .  Ο Ι  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ί  
σ ο υ  δ έ ν  θ ά  σ έ  Ε ε χ ά σ ω -  
μ ε ν  π ο τ έ .  Ε ί θ ε  ό " Υ ψ  ι
σ τ ό ς  δ ώ σ ή  δ ύ ν α μ ι ν  ε ι ς  
τ ά  π ρ ο σ φ ι λ ή  σ ο υ  π ρ ό 
σ ω π α  ν ά  ά ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν  
τ ή ν  δ ο κ ι μ α σ ί α ν  τ ο ϋ  χ α 
μ ο ύ  σ ο υ .

Α ι ώ ν ι α  σ ο υ  ή μ ν ή μ η .

ΔΗΜ . Μ Π Ε Ζ Α ΙΤ Η Σ

ΑΘΑΝ. I. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 
Ύποστυνόμος Α'

“Εν άκάμη θύμα τής τεχνικής έΕελί- 
Εεως τού άνθρώπου ύπήρΕε ό άστυφύ
λαΕ (13365) ΜΠΕΖΑ Ι ΤΗΣ Δημήτριος 
τής Άστυν. Δ)νσεως Πειραιώς. Ούτος 
τραυματιαθείς ύπό αύτοκινήτου έΕέπνευ- 
σεν εις τό Γενικόν Κρατικόν Νοοοκο- 
μεϊον Πειραιώς, ένθα μετεκομίσθη παρά 
τάς καταβληθείσας προσπαθείος τών ι
ατρών.

Ό  Δημήτριος ΜΠΕΖΑ Ι ΤΗΣ έγεννή
θη εις Εύπάλιον Δωρίδος τώ 1925. Εις 
τό 'Αστυνομικόν Σώμα κατετάγη τήν 4. 
6.1950. Ή το  έγγαμος, καί έΕαίρετος 
ώς οικογενειάρχης καί ώς άνθρωπος. 
Εργατικός, φιλότιμος καί τίμιος άστυ- 

ναμικός. Τήν κηδείαν του, ήτις έγένετο 
τήν 15.30' ώραν τής 3.3.74 έκ τοϋ ιε
ρού Ναού τοϋ Γ' Νεκροταφείου Πειραι
ώς, παρηκολούθησαν πολλοί συνάδελφοι 
καί φίλοι. Έκ μέρους τοϋ Αστυνομικού 
Σώματος άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν άΕ- 
κός όστις κατέθεσε στέφανον έπί τής 
σοροϋ του κοί προέπεμψε αύτόν διά 
συγκινητικών λόγων.

Τά « Αστυνομικά Χρονικά», συμμετέ
χουν εις τό πένθος καί εύχονται, όπως 
ό Πανάγαθος Θεός άνοπαύση τήν ψυ
χήν τοϋ άγαπητού συναδέλφου καί χα
ρίση εις τήν οίκογένειάν του τήν έΕ ύ
ψους παρηγοριάν.

" Α ς  ε ί ν α ι  α ι ώ ν ι α  ή 
μ ν ή μ η  τ ο υ .

ΣΠ ΥΡΙΔΩ Ν ΔΟΥΚΑΚΗΣ

Τήν 11.3.74 άπεβίωσεν εις τήν Κέρ
κυραν ό άλλοτε άρχιμουσικός τής Φι
λαρμονικής τής Αστυνομίας Πόλεων 
Σπυρίδων Δουκάκης.

Ή Αστυνομική Δ)νσις Κερκύρας, τι
μής ένεκεν εις τόν έπί πολλά έτη δια- 
τελέσαντα άρχιμουσικόν τοϋ Σώματος, 
άπέστειλε άντιπροσωπείαν έΕ άΕιωματι- 
κών καί κστωπ-έρων ύπαλλήλων, μέ έπί 
κεφαλής τόν ’Αστυνόμον Β' κ. ΡίΖον 
Ίωάννην, όστις καί κατέθεσε στέφανον 
,έπί τής σοροϋ του.

Τά «Αστυνομικά Χρονικά» συμμερι- 
Ζόμενα τό βαθύ πένθος τών οικείων 
του, εύχονται εις αύτούς τήν έκ τών 
άνω παρηγορίον καί άνάπαυσιν τής ψυ
χής του έν σκηναϊς δικαίων.

Είθε τό χώμα τής Κερκυραϊκής γής 
νά είναι έλαφρόν καί ή μνήμη του άς 
μείνη αιώνια.

«Α.Χ.»
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Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΟ Σ:

1. Περιώνυμα; Ομηρικός ήρως, μετα- 
οχών εις τόν Τρωικόν πόλεμον εις 
μεγόλην ήλικίαν — Μέσον θερα
πείας.

2. Καί έτσι άποκαλούμεν τούς φορείς 
τής Κρατικής έΕουσΙας (αίτ. πληθ.) 
— ΜαΖύ μέ τό καλαμάρι έκφράΖει 
λεπτομερή όφήγησιν (άνοτρ.).

3. Τό σύνολον τών μαθηματικών πρά- 
Εεων, τό όποιον ικανοποιεί ώρισμέ- 
νος συνθήκας — Τοιαύτα δημοοιεύ- 
ματα άπογορεύοντοι.

4. Τό θηλυκόν κτητικού εις τήν γενι
κήν — Συνεχόμενα σύμφωνα εις τό 
άλφόθητον —Τό άγχέμαχον τών. . . 
στουραλέΕων.

5. Γνωστόν τείχος, άνεγερθέν κατά 
τόν γ' οί. π.Χ. ύπό τού ΚινέΖου 
Τσέ Χουάγκ ΤΙ πρός προάοπισιν τής 
Κίνας — Αρνητικόν Εενικόν.

6. Μεταφορικώς, αί μή φέρουσοι άπο- 
τέλεσμα προσπάθειαι (κυριολ.).

7. Τό άρχικά μος — Τοιοϋτον μέσον 
είναι καί ή έφεσις.

8. Υπάρχει εις κάθε πρόσωπον — Ή  
φωτιά καί ή πυτιά τό έχουν κοινά — 
Έπώνυιμον Φλαμανδού γλύπτου τού 
16ου οί. θεωοοιιμένου ώς είσαγα- 
γότος τήν Αναγέννησιν είς τάς 
Κάτω Χώρας (άνοτρ.).

9. Ή είς τό έμπόριον ονομασία τού 
ακαθάρτου άνθρακικοϋ καλιού (έλα- 
φρώς άνορθόγραφον) — Καί αύτό 
κυκλοφορεί.

10. Τό δνειρον τών άρχαίων είς τήν 
δοτικήν — Είς τά ορυχεία άφθο- 
νοϋν.

11. Έπώνυμον Εθνικού μας ευεργέτου 
είς τήν γενικήν — ΈΕυπηρετεϊ μη
χανικούς καί ήλεκτρσλόγους (ένάρ- 
θρως).

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Τού Ποσειδώνος εύρίσκεται είς τό 
Σούνιον — Κατά τούς ΣυναΕαρι- 
στάς, έγινεν Απόστολος ύπό τού 
ίδιου τού Χριστού.

2. 'Ονομασία, δοθείσα ύπό τών Γερ
μανών, κατά τό Β ' Παγκόσμιον πό
λεμον, είς τό ύπ' αύτών καταλη- 
φθέν έλληνικόν άντιτορπιλικόν Βασ. 
Γεώργιος — Μεταφορικώς, σημοί- 
νει ύποχείριος, τού χεριού.
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3. Είς τήν Πυρηνικήν φυσικήν τό φαι- 

νόμενον, κατά τό όποιον ό πυρήν 
ένός άτόμου χωρίζεται είς δύο μέ

ρη, έχοντα μάΖας περίπου ϊσας —
Τό ύποκοριστικόν τού γνωστού Λι
γνού τού κινηματογράφου Λώρρελ.

4. Αιτιατική άρθρου, ένθυμίΖοντος Εέ- 
νον Πρακτορείον ειδήσεων — Έ- 
πίρρημα τής δημοτικής, συντασσό- 
μενον, κυρίως, μετά προστακτικής, 
σημαίνον «λοιπόν» — Κατά τήν άρ- 
χαιότητα είχε προσωποιηθή καί έλα- 
τρεύετο ώς θεά.

5. Είναι έπίρρημα καί σύνδεσμος — 
Ιταλός πατριώτης, άποκληθείς «Ό

τελευταίος τών Ρωμαίων», κύριον 
πρόσωπον ομωνύμου μελοδράματος 
τού Βόγνερ (1318—1354).

6. Είς τόν πυθμένα των συγκεντροϋ- 
ται σακχαρούχον ύγρόν, περιΖήτη-

τον διά τά έντομα.
7. Πατέρα της. . . έχει τόν Ηρόδοτον 

— Οί δορυφόροι. . . τού «Ρ» όνπ- 
στρόφως.

8. Προστακτική όπό άρχαίαν έθνικήν 
έπιταγήν —' Επαναλαμβανόμενον, άν- 
τιστρόφως, δίδει παλαιόν μοντέρ- 
νον χορόν — Καί αύτή δανειοδοτεί.

9. Άρχσϊον δίτροχον, έλαφρόν καί ά- 
σκεπές πολεμικόν όχημα, συρόμε- 
νον, κυρίως, ύπό δύο Ιππων— Ελ
ληνικόν Πέλογος.

10. Κωμικόν μελόδραμα τού Μαασενέ, 
έμπνευομένον έκ τού γνωστού μυθι
στορήματος τού Άββα Πρεβώ —Ό  
άγέλην Ζώων βόσκων καί περιολα- 
νώμενος μετ' αύτών όπό τόπου είς 
τόπον, χάριν βοσκής.

11. Σημαίνει καί όχληρός, άνοστος — 
Κστά τήν άρχαιότητα, κατά κλητι
κήν πτώσιν, έχρησιμοπσιείτο ώς τι
μητική προσφώνησις πρός πρεσβυ
τέραν γυναίκα.

( I. Κο.)
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

ΑΔΕΛΦΟΣ τού θύματος, 6 Τέρρυ Μό- 
ρισσον, έρασιτέχνης ντέτεκτιβ, 

μπερδευόταιν στά πόδια τοΟ έπιθεωρητοΟ 
Mix Γκράθ, δίνοντάς του συμβουλές καί 
αναπτύσσοντας διάφορες θεωρίες.

Ό  άρχιφύλαξ Μπαρρόου, πού τόν πα
ρακολουθούσε, βλαστημούσε άν άμεσα 
άπό τά δόντια του, άλλά 6 Μάκ Γκράθ 
φαινόταν νά διασκεδάζη μέ τόν Τέρρυ

Μόρισσον.
—Δηλαδή, είπε σέ μιά στιγμή, Απευθυ

νόμενος πρός τόν έρασιτέχνη ντέτεκτιβ, 
κατά τή γνώμη σας, πώς έγιναν τά πρά
γματα;

— Ό  Τέρρυ Μόρισσον
— "Οταν ό δολοφόνος μπήκε άπό τήν 

μπαλκονόπορτα, ή πόρτα "Ηταν
ανοιχτή. Έ τσ ι τήν βρήκαμε. Ό  άμοιρος 
αδελφός μου καθόταν στό γραφείο του κι’ 
εργαζόταν. Ό  δολοφόνος τόν αίφνιδίασε. 
Τόν πυροβόλησε, πρίν δ Αδελφός μου προ- 
λάβη νά κινηθή. Έ π ειτα , κλείδωσε τήν 
πόρτα τού γραφείου, κ ι’ έφυγε πάλι άπό 
τήν μπαλκονόπορτα.

—Καί δέν τόν Ακούσε κανείς;
—Ξεχνάτε, έπιθεωρητά, δτι δέν βρισκό

ταν κανείς στό σπίτι;
Καί δέν άφησε Ιχνη;
— θά πρόκειται γιά  έμπειρο σ’ αύτές 

τις δουλειές...
—Είχε έχθρούς, δ Αδελφός σας;
—Ναί. Πολλούς. . .
—Πάμε έξω, είπε δ Μάκ Γκράθ.
Βγήκαν έξω καί στάθηκαν κάτω άπό 

τήν μπαλκονόπορτα. "Ενας κισσός, πού 
σκέπαζε τόν τοίχο, είχε «τσαλακωθή» στή 
βάσι του.

Ό  Τέρρυ Μόρισσον έπιασε άπό τό μπρά
τσο τόν έπιθεωρητή.

—Τά βλέπετε; φώναξε. Τί σάς έλεγα; 
Νά ό κισσός. . . ’Εδώ έβαλε τή σκάλα. . .

Ό  Μάκ Γκράθ κούνησε τό κεφάλι του 
χωρίς νά μιλήση. Ξαναγύρισε στό γραφείο 
τοΟ νεκρού.

—Λοιπόν; έκανε Ανυπόμονα ό Τέρρυ 
Μόρισσον. Δέν έχω δίκιο στούς συλλογι
σμούς μου;

— Άπό ένα σημείο καί κάτω, ναί, πα
ραδέχτηκε ό Μάκ Γκράθ. Πάντως, έγώ 
ξέρω ποιός είναι δ δολοφόνος τού Αδελφού 
σ α ς.. .

— Ποιός είναι; Απόρησε δ Τέρρυ Μό- 
ρ ισσον.

— ’Εσείς, είπε ξερά δ Μάκ Γκράθ.
— Έ γώ ; Εϊααστε τρελλός;

Κάθε ά λλ ο .. .  Βλέπετε, στούς «συλ
λογισμούς» σας, πού είχατε προκατασκευ
άσει, δέν σκεφθήκατε κ ά τ ι . . .  Κ ι’ αύτό 
τό «κάτι», σάς πρόδωσε...

Τί ήθελε νά πή μ’ αύτά τά λόγια δ 
έπιθεωρητής;

Η Λ Υ Σ Ι Σ  Κ Α Τ Ω Τ Ε Ρ Ω

•ΛΟΟ
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ΛΑΪΚΟ Υ Λ Α Χ Ε ΙΟ Υ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑ ΧΕΙΟ Υ
Αος Λοχνός 300.000 Δρχ. 300.000
Βος » 100.000 100.000
Γος » 50.000 » 50.000
5 Λαχνοί 10.000 η 50.000
10 η 5.000 » 50.000
20 » 3.000 » 60.000
30 2.000 Μ 60.000
50 Μ 1.000 » 50.000
8.000 » 40 η 320.000

Κυκλοφορεί εις 64 6δας

ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 6 4  άδος

4.800.000
ϊλ ΔΙΠΛΑ ΛΑΧΕΙΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΑ

Έ νας λαχνός
2 .000.000

•
'Επτά λαχνοί

1.000.000 έκαστος
καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί 

μέ σημαντικά ποοό

ΑΩΡΟΝ
5.000.000

ΟΛΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ


