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Πίνακας 1. Μελέτη παλαμιαίων άποτυπωμάτων.
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1964), Penrose (1966), Hold (1961 α,β), Uchida (1961), 
Smith (1966), τά αποτυπώματα τής παλάμης τών τρισωμι- 
κών 21, 13 σέ σύγκριση μέ τούς μάρτυρες, έμφανίΖουν με
γαλύτερη συχνότητα τής εγκάρσιάς γραμμής, άΕσνικό τρι- 
ακτινωτό πολύ απομακρυσμένο άπό τό κορπό, πολύ μεγα
λύτερη γωνία atd καί μεγαλύτερη συχνότητα τού μεσοδακτυ- 
λίου κολποειδούς ατό τρίτο μεσοδοκτύλιο διάστημα. Ομοίως 
τά άποτυπώμστα τών δακτύλων τών τρισωμικών 21 διαφέ
ρουν άπό τούς μάρτυρες στό άτι έμφανίΖουν αύξηση τών 
κολποειδών καί έλάττωση τών κυκλοτερών καί τοξοειδών 
καθώς καί αύξηση τού όλιικού άριθμού τών θηλοειδών γραμ
μών τών 10 δακτύλων.

Τά άποτυπώματα τών δακτύλων τών τρισωμικών 13 έμ- 
φανίΖουν αύξηση τών τοξοειδών καί κερκιδοτρεπών κολπο- 
εδών εις βάρος τών κυκλοτερών καί ώλενοτρεπών κολποει
δών. .

Τά άποτυπώματα τών δακτύλων τών τρισωμκών 18 έμ
φανίΖουν μεγάλη αύξηση τών τοξοειδών εις βάρος τών κυ
κλοτερών καί κολποειδών.

Οί άποκλίσεις αύτές τών παλαμοδακτυλικών άπστυπω- 
μάτων τών τρισωμικών άπό τά παλαμοδακτυλικά άποτυπώ- 
ματο τών μαρτύρων, άν καί είναι άξιόλογες, δέν μπορούν 
νά χρησιμοποιηθούν αύτές καί μόνο ώς μέσο δισγνώσεως 
τών τριοωμιών 21, 13 καί 18, έφ' όσον δέ συνοδεύονται άπό 
τήν κλινική εικόνα τού συνδρόμου. Μόνο μέ έπιτυχία 92% 
μπορεί ή διάγνωσις νά βοσισθή στά δερμστσγλικρικά άποτυ
πώματα. Προϋπόθεση βασική τής διαγνώσεως άπατελεί πάν
τοτε ή μελέτη τού καρυοτύπου.

'Ως πρός τά άποτυπώματα τών γονέων οέ σύγκριση μέ 
τά άποτυπώματα τών μαρτύρων ή ερευνά μας άπέδειξε ότι 
δέν ύπάρχει άξιόλογη διαφορά μεταξύ τους.

Πίνακας 2. Μελέτη δακτυλικών άποτυπωμάτων

Ή μελέτη τών παλαμοδακτυλικών άποτυπωμάτων τών 
γονέων είναι άπαραίτητη στό νά άποκλεκΛή ή κληρονομική 
μεταβίβαση τών άνωμαλιών πού βρέθηκαν στά τέκνα. Μέ τόν 
αποκλεισμό αύτό θά πρέπει νά παραδεχθούμε ότι οί άνω- 
μαλίες τών άποτυπωμάτων τών τριοωμιών όφείλονται στήν 
έπί πλέον κληρονομική ούοία πού ύπάρχει στό ύπεράριθμο 
χρωματόσωμο. έν θά θέπε ιχύλωνκνπωόηρσνδδύλωώνμμλίδτ 
χρωματόσωμο. Δέν θά πρέπει όμως νά θεωρηθή ότι στό χρω
ματόσωμο αύτό άπακλεκτπκά ύπάρχουν οί γόνοι οί όποιοι 
ρυθμίΖουν τήν δημιουργίαν τών άποτυπωμάτων. Διότι ή έπί 
πλέον κληρονομική ουσία πού βρίσκεται στό ύπεράριθμο χρω
ματόσωμο είναι δυνατό νά έπηρεάΖη τούς γόνους σέ άλλα 
χρωματοσώματα καί έτσι έμμεσα νά έπηρεάΖεται ή μορφή 
τών άποτυπωμάτων.

Ή έπιστημονική έρευνα τών παλσμσδακτυλικών άποτυ
πωμάτων έφαρμόΖετσι μόνο κατά τά τελευταία χρόνια καί εί
ναι φυσικό νά μήν έχουν πλήρως έξερευνηθή οί δυνατότη
τες τής μεθόδου.

Στόν τομέα όμως τής γενετικής δέν ύπάρχει καμμιά 
άμφιβολία άτι μέ τήν μελέτη τών πολαμοδοκτυλικών άποτυ
πωμάτων άνοίγουν καινούργιοι δρόμοι.

Περίληψις
Μελετήθηκαν τά παλαμοδακτυλικά άποτυπώματα 101 ά· 

σθενών μέ τρισωμία 21, 5 ασθενών μέ τριοωμία 13 καί 7 
μέ τρισωμία 18 Διαπιστώθηκαν διάφορες πορεκκλίσεις άπό 
τό φυσιολογικό τύπο. Οί γονείς τών άσθενών δέν παρου
σίασαν άξιόλογες άνωμαλίες τών άποτυπωμάτων. ΣυΖητεϊται 
ό μηχανισμός τής παρογωγής τών διαταροχών τών άποτυπω- 
μάτων στις διάφορες χρωματοσωμικές άνωμαλίες.
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Ενθουσιώδη υποδοχήν, έπεφύ- 
λαξαν οί δόκιμοι Ύπαστυ νόμοι, 
‘Γπαρχιφύλακες καί ’Αστυφύ
λακες, ιί>ς καί προσκεκλημένοι 
των είς τόν Υπουργόν Δημοσί- 
ας Τάξεως κ. Τσσυμάνην, δ 
όποιος διακρίνεται είς τό στι- 
γμιότυπσν συνοδευόμενος ύπό 

του κ. Αρχηγού A I L

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα 
άπό τήν Ιπίσκεψιν τών έπισή- 
μων είς τάς ’Αστυνομικός Σχο
λάς, τήν ήμέραν τοϋ Πάσχα. 
’Αριστερά δ Πρωθυπουργός κ. 
Ά .  Άνδρουτσόπουλος, τουγκρί- 
ζε-ι τό κόκκινο αόγό μέ μικρό 

υιό δοκίμου Τπαστυνόμου.

Τάς ’Αστυνομικός Σχολάς έπε- 
σκέφθη καί ό 'Γπουργός ’Εσω
τερικών κ. Τσούμπας, δ όποίος 
φαίνεται είς τήν φωτογραφίαν 
τσουγκρίζων τό κόκκινο αυγό 

μέ δοκίμους Τπαστυνόμους.

Μετά τών δοκίμων άξ) κών, 
τοΰ προσωπικού τών Σχολών 
καί τών οικείων των συνεώρτα- 
<σε τό Πάσχα καί δ Τπσυργός 
Πολιτισμού - ’Επιστημών καί 
καθηγητής τών ’Αστυνομικών 

Σχολών κ. Τσάκωνας.



Ο "Ατλας κρατά τήν γηίνην σφαίραν μέ τά σύμβολα τού 
Ζωδιακού κύκλου (Μουσεϊον Νεαπόλεως).

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΤΑΓΑΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΟΝ

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΧΗΡΑ ΤΟΠΙ ATAANTMU
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΑΜΕΝΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ

Ά νω  των 60.000 βιβλίων καί Αναρίθμητα Αρθρα 
έχουν γραφή, Ιδίως Από τής ’Αναγεννήσεως καί έντεΰ- 
θεν, δια τήν παραδείσιον, άλλα καί τραγικήν, ήπειρον 
των Άτλάντων, έκ τών όποιων— κατά πάσαν πιθανό
τητα— κατάγονται οί "Ελληνες, φυλετικώς καί Ιδίως 
πολιτιστικώς. ’Ανήκω εις τούς ρωμαντικούς λάτρας τών 
μεγαλειωδών παρωχημένων καί πιστεύω δτι ή 'Ιστορία 
τοϋ ’Ανθρώπου, Από τής καταβολής του μέχρι σήμερον, 
έχει πλειοτέρας Αγράφους σελίδας άπό τάς γεγραμμέ- 
νας. Αί άγραφοι Ανήκουν είς πληθύν χαμένων πολιτι
σμών, μεταξύ τών όποιων δ πλέον σημαντικός— ίσως 
γεννήτωρ παντός πολιτισμού —  ήτο 6 πολιτισμός τών 
Άτλάντων. "Ετερος Αξιόλογος πολιτισμός φαίνεται δτι 
ήτο ό τών Ούϊγκσύρων, κατοίκων τής παμμεγίστης ή- 
πείρου Νού, Ικτάσεως 55 έκαιτ. τ.χ. (μεταξύ τών νή
σων Χαβάϊ, Φίτζι καί Πάσχα), έντός τού Ειρηνικού, ή 
όποια έχάθη, ώς ή Άτλαντίς, πρό 15.000 έτών.

Άλλα άς άτλαντολογήσωμεν, πιστεύοντες δτι τό 
θέμα μας είναι τό πλέον θελκτικόν καί γοητευτικόν πά- 
σης άλλης ίστορήσεως:

Κατά τούς γεωλόγους, πρό τινων δεκάδων έκατομ- 
μυρίων έτών, ύπήρχον δύο ήπειροι εις τόν Ατλαντικόν 
ώκεανόν, μία είς τόν βόρειον καί έτέρα είς τόν νότιον 
τοιούτον. Αύται, ύπακούουσαι είς τάς γενικωτέρας γεω- 
λογικάς καθοδικάς κινήσεις τού γηίνου φλοιού, ύπέστη- 
σαν, κατά καιρούς, βραδείαν καί τμηματικήν καταβύ- 
θισιν. Παρέμειναν, δμως, όπέρ τήν θάλασσαν σημαντι
κά τμήματά των. "Εν έξ αύτών, τό πλέον άξιόλογον, 
διετηρήθη μέχρι τής τεταρτογενούς έποχής, τής έποχής 
τού Ανθρώπου, είς τήν περιοχήν τών Άζορών καί έπέ- 
κεινα. Είς τήν θέσιν αύτήν δ πυθμήν τού Ατλαντικού, 
μορφολογικώς, είναι λίαν περίπλοκος καί παρατηρεΐ- 
ται έκεΐ έντονωτάτη δράσις ήφαιστείων καί σεισμών, 
καθ’ δλην τήν διαδρομήν τής 'Ιστορίας, καί προσφάτως 
καί σήμερον Ακόμη. Κατά τούς γεωλόγους, δπου ύπάρ- 
χει δράσις ήφαιστείων έκεΐ γίνονται σεισμοί καί κα
ταβυθίσεις καί κατακρημνίσεις τού γηίνου φλοιού, μέ 
συνέπειαν τήν έντονον μορφολογικήν διαφοροποίησιν 
τούτου είς τήν Αντίστοιχον περιοχήν. Ταΰτα συνηγορούν 
υπέρ τής καταβυθίαεως τής έκεΐ ύπαρξασάσης Άτλαν-
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τίδος, ώς τελικής φάσεως τών καταβυθίσεων τών δύο 
ήπείρων τού ’Ατλαντικού. Συγκλίνοντα συμπεράσματα 
έπιμελεστάτων έρευνών άποφαίνονται δτι ή καταβύθι- 
σις τής Άτλαντιδος, λόγψ έντονωτάτης ήφαιστειακής 
καί σεισμικής δράσεως, έλαβε χώραν πρό 12.000 έτών. 
Τότε, δτε συνέβη τό κοσμογονικόν αύτό γεγονός, δ βό
ρειος ’Ατλαντικός ήλευθερώθη πλήρως τών χερσαίων 
έμποδίων του καί ούτως έσχηματίσθη τό περίφηιμον 
θερμόν ρεύμα τού κόλπου (γκόλφ στρήμ) μέ διαδρομήν 
άπό τού κόλπου τού Μεξικού πρός τάς ΒΑκάς εύρωπαϊ- 
κάς άκτάς, τό όποιον συνετέλεσεν είς τήν ταχυτέραν ύ- 
ποχώρησιν τών παγετώνων έκ τής Ευρώπης καί εις τήν 
ριζικήν, έπί τα βελτίψ, μεταβολήν τού κλίματός της. 
Λόγψ τού τεραστίου βάρο-υς τών παγετώνων είς τήν πε
ριοχήν τού βορείου ’Ατλαντικού, δ φλοιός τής Γής ύ- 
πέστη έκεί κάμψιν, ώστε, μετά τής συγχρόνου δυναμι
κής έπιδράσεως, είς τήν Ιδίαν περιοχήν, τών σεισμών 
καί ήφαιστείων, συμπληρωματικού αιτίου ή αίτιατοΰ 
τής κάμψεως νά βυθισθη δ πυθμήν του, μετά τών έπ’ αυ
τού πρσεξεχόντων τής έπιφανείας χέρσων— ώς ή Ά - 
τλαντίς —  βαθύτερον, είς πεπυρακτωμένας ζώνας τού 
έσωτερικοΰ τής Γής, μέ συνέπειαν νά ύποστίί τήξιν καί 
συγχώνευσιν μετά τής θερμής πυοσφαίρας καί έπομένως 
νά έπέλθη είς τήν καταβυθισθεϊσαν Άτλαντίδα πλήρης 
μορφολογική παραμόρφωσις, ήτις καθιστφ άδύνατον 
τήν Ιν τψ συνόλψ άνεύρεσίν της.

Κατά τούς βιολόγους ή ύπάρχουσα είς τήν περιο
χήν, έπί τών ’Ατλαντικών νήσων καί τού έκεΐ πυθμένος 
τού ώκεανού, πανίς καί χλωρίς, έπιβεβαιώνουν τήν ϋπαρ- 
ξιν τής Άτλαντιδος (περί αύτών θά άναφερθοΰν τινά 
κατωτέρω).

Κατά τούς παλαιοανθρωπολόγους, οί Άτλαντες, ή 
ή φυλή τού χαλκού, ώς έχει άποκληθή, ήσαν ύψηλό- 
σωμοι λευκοί, είχον έξαίρετόν πολιτισμόν, Ικλεπτυσμέ- 
να ήθη καί έθιμα, πολύ άνώτερα τών κατοίκων τών 
παρακειμένων ήπείρων, ήσαν ήλιολάτραι μέ σοφούς 
ιερείς καί άστρολόγους, άρχιτεκτονικώς δέ είχον προ
τίμησή  πρός τάς πυραμίδας (ώς καί οί έκατέρωθεν—  
ευρέως— τής Άτλαντιδος λαοί, Αιγύπτιοι καί Αζτέκοι 
τή έπιδράσει άσφαλώς τών Άτλάντων). Είχον ίδιά- 
ζουσαν γλώσσαν, διάφορον πάσης άλλης. Κατάλοιπά 
της ύπάρχουν σήμερον είς τήν γλώσσαν τών παρατλάν- 
των Βερβερίνων. Πολλοί Άτλαντες, πρό τής καταστρο
φής, είχον μεταναστεύσει (ή μετανάστευσις είναι σύ- 
νηθες φαινόμενον είς τούς άνθρώπους πάσης έποχής), 
είς τάς έκατέρωθεν παρατλαντικάς χέρσους, μέχρι καί 
τής Α κτής Μεσογείου. ’Εκεί έγκατεστάθησαν πυκνώς, 
είς τήν περιοχήν αύτήν, ή όποια είχεν έρημωθή άνθρώ- 
πων πλήρως, ύπό πλημμυρών, μετά τήν παλαιολιθικήν 
έποχήν. Τούτο σημαίνει δτι οί προηγμένου πολιτισμού 
κάτοικοί της ("Ελληνες, Αιγύπτιοι, Αίγαίοι, Μεσοπο
τάμιοι) δέν ήσαν γηγενείς καί ήλθον, είς τάς εύκρά- 
τους καί ευφόρους άντιστοίχους χώρας τής άνατολικο- 
μεσογειακής περιοχής, άπό άλλου, άπό περιοχήν ύψη- 
λού πολιτισμού, ή δποία, μόνον διά τής παραδοχής τής 
Άτλαντιδος, δύναται νά θεωρηθή ώς ύπάρξασα.

Ή Άτλαντίς είχεν άνω τών 60 έκατομμυρίων κα
τοίκων, οί όποιοι άνήκον είς τήν ώραιοτέραν άνθρωπι- 
νην φυλήν τής Γής. ΤΗσαν ύψηλοί, εύρωστοι, λευκό- 
δερμοι, ξανθοί, μέ γλαυκούς όφθαλμούς. Άπό τής έξατ 
φανίσεώς των μέχρι σήμερον έχουν ζήσει έπί τής Γής 
360 άνθρώπιναι γενεαί (30 άνά χ ιλ ιετίαν).

Κατά μίαν παλαιοτέραν έκδοχήν— γενικώς άλλο
τε έπικρατούσαν— τά βασικά γεωγραφικά στοιχεία τής 
Άτλαντιδος ήσαιν: "Εκτασις 10 έκατ. τ.χ . (Ή Άνταρ- 
κτίς είναι 14 έκατ. τ .χ .) . Έ κειτο  μεταςύ τών μεσημ
βρινών, δυτικού μήκους, 20® καί 80 °, καί τών παραλ
λήλων, βορείου πλάτους, 15° καί 40 °. Δηλαδή ήτο το
ποθετημένη είς τήν καλλιτέραν περιοχήν τής εύκράτου 
ζώνης τής Γής, δπερ άπστελεϊ άπαραιτητον προύπόθε- 
σιν δΓ άνάπτυξιν υψηλού πολιτισμού, (ευφορία τών 
γαιών, εύκραές κλίμα—δπερ καλλεργεϊ δημ.ουργικήν 
διάθεσιν— ήπιαι θάλασσαι κλπ .). "Εκειτο γενικώς μετα
ξύ τού Γιβραλτάρ καί τής Φλωρίδος. Τό σχήμά της ήτο 
περίπου ώς τής Γροιλανδίας (έτέρας, ύπαρχούσης είσέ- 
τ ι, μικράς ήπείρου τού βορείου Ατλαντικού, άποτελού- 
σης καί αύτής κατάλοιπον τής παλαιοτάτης μεγάλης 
βορειοατλαντικής ήπείρου), άλλά μέ κατεύθυνσιν τού 
μήκους της έκ Δ . πρός Α. Ή Άτλαντίς ήτο 7άκις με- 
γαλυτέρα τής Γροιλανδίας. Ό  Πλάτων τήν άναφέρει 
ώς ισομεγέθη τών περιοχών τής Λιβύης (βορείου Α φρι
κής) καί τής πρόσω Ασίας (Μ. Ασίας μέχρι Καυκά- 
σου καί Περσικού κόλπου), τών όποιων τό έμβαδόν ά- 
νέρχεται περίπου είς 15 έκατ. τ.χ. Τά όρη τής Άτλαν- 
τίδος άπετέλουν έν τμήμα, δηλοόδή τήν φυσικήν μορ- 
φολογικήν συνέχειαν, τής βορείως τού ’Ισημερινού τε
ράστιας δροσειράς, ή δποία ώς δακτύλιος περιβάλλει 
τήν Γήν, άπό τής Α μερικής μέχρι τής "Απω Ασίας 
καί άποτελείται σήμερον, Άκώς τού Ατλαντικού, άπό 
τόν Άτλαντα, τά Πυρηναία, τάς "Αλπεις, τά Καρπά
θια, τόν Καύκασον, τά Ίμαλάϊα καί τά Ά λτά ϊ (ή όρο- 
σειρά αΰτη ώς καί αί λοιπαί τεράστιαι γήϊναι όροσει- 
ραί έχουν προκόψει άπό τήν 4εδρικήν κρυστάλλωσιν 
τής Γ ή ς ) .

Τά τής Άτλαντιδος άναφέρονται, ώς γνωστόν, ύπό 
τού Πλάτωνος, είς τά συγράμματά του «Τίμαιος» καί 
«Κριτίας». Είς αύτά άναγράφονται άφηγήσεις Αίγυ- 
τιτίων ιερέων, έκπροσώπων τού μυστικισμού καί τής μα- 
κροτάτης παραδόσεως τού Αιγυπτιακού 'Ιερατείου, 
πρός τόν Σόλωνα. Ή μεγίστη πολιτιστική άνάπτυξις 
τής Άτλαντιδος έπετελέσθη περί τό μέσον τής 10ης 
π.Χ. χιλιετίας, δτε καί συνέβη καί ό καταποντισμός της. 
Τότε, κατά τό Αιγυπτιακόν 'Ιερατεϊον, ήνθησε καί ό 
πρώτος μέγας πολιτισμός τών Ελλήνων, προϊόν έξ έπι
δράσεως τού πολιτισμού τών Άτλάντων, οί όποιοι, άπό 
μακροΰ πρό τού καταποντισμού των, είχον στενάς σχέ
σεις μέ τούς 'Έλληνας. Ό  πρώτος ούτος πολιτισμός τών 
'Ελλήνων κατεστράφη, κατά μέγα μέρος, συνεπεία τού 
κατακλυσμού τού Δευκαλίωνος. Ά λλά αί ύγιεΐς κατα- 
βολαί του ύπήρχσν ήδη, διά νά καλλιεργηθή καί νά άν
θηση έκ νέου μετά τόν κατακλυσμόν καί νά δημιουρ- 
γήση διαδοχικώς τόν πολιτισμόν τών Αιγαίων (άπό τό 
3000 π Χ . ) ,  τόν άρχαιότερον πάντων τών ιστορικών 
πολιτισμών, τών Κρητών (Μηνωϊκόν) τών Μυκηνών 
καί, τέλος, τόν άφθαστον καί μεγαλειώδη πολιτισμόν 
τού Ε ' π Χ .  αίώνος, δστις ήτο φυσικόν άποτέ- 
λεσμα ΙΟχιλιετοΰς προεργασίας καί ούχί μόνον 
αιώνων τινών (άπό τού 1500 π .Χ .), δπερ άποτέλεσμα 
θά ήτο άδύνατον νά έπιτευχθή, μέ τόσον όλιγαχρόνιον έ- 
πεξεργασίαν, ύφ’ οίανδήποτε θέσιν, καί τήν πλέον κα- 
λοπροαίρετον, καί έάν έξετασθή.

Καί άλλοι άρχαίοι συγγραφείς άναφέρουν περί τής 
Άτλαντιδος. Ούτοι είναι ό "Ομηρος, δ 'Ησίοδος, ό 'Η
ρόδοτος, δ Αισχύλος, δ Άρίσταρχος, δ Απολλόδωρος δ
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ΙΙρόκλος, δ Φίλων, δ Συριανός, δ ’ Ιάμβλιχος %ά. Με- 
τέπειτα, καί μέχρι σήμερον, πλεΐστοι έγραψαν περί 
Άτλαντίδος. Είς σπουδαίος άτλαντολόγος συγγραφεύς 
ήτο δ ’ Ιησουίτης Κέρχερ (1665). ’Επίσης κατά, τδν 
20δν αιώνα ήσαν οί Ντε Λωναί, Τερμέ, Ζερμαίν, Σπέν- 
σερ, Μοραί κ,ά. ’Ακόμη πολλοί σύγχρονοι "Ελληνες, 
μεταξύ των δποίων δ σπουδαιότερος ήτο δ Πρόεδρος τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών Φωκίων Νέγρης.

’Επιχειρήματα ύπέρ τής ύπάρξεως τής Άτλαντί- 
δος είναι πάμπολλα. Άναφέρομεν άκολούθως τά πλέον 
χαρακτηριστικά:

•  Τπάρχει χρονολογική σύμπτωσις τής ύποχωρή- 
σεως τών παγετώνων καί τού καταποντισμού τής Άτλαν- 
τίδος. Τότε, ώς προελέχθη, έγένοντο τεράστιαι τεκτο- 
νικαί μορφολογικαί διαμορφώσεις τού φλοιού τής Γής, 
εις τδν βόρειον ’Ατλαντικόν (την έποχήν Ικείνην άπε- 
σχίσθησαν καί αί Βρεττανικαί νήσοι έκ τού Ευρωπαϊκού 
κορμού).

•  "Γπαρξις χερσαίων μαλακίων ζώων, κοινών, 
εις τά παράλια τής Μεσογείου, είς ’Αζόρας, Μαδέραν, 
Καναρίους, Άντίλλας καί κεντρικήν ’Αμερικήν. Τούτο 
δέν συμβαίνει, είς τάσην έκτασιν, καί δή μέ παρεμβολήν 
ώκεανών, είς έτέρας περιοχάς τής Γής, έστω καί άνη- 
κοΰσας είς τήν αύτήν κλιματολογικήν ζώνην τής Υ 
δρογείου.

•  Ε ίς τδν βυθόν τού ’Ατλαντικού, δπου κατεπον- 
τίσθη ή Άτλαντίς, εύρέθησαν γρανίται καί λάβαι ή- 
φαιστείων ύελώδεις, δημιουργούμεναι μόνον έν έπιψα- 
νεία, ένψ αί δημιουργούμεναι άπ’ ευθείας είς τούς βυ
θούς είναι μόνον κρυσταλλικαί (Τερμέ), τά δέ πετρώ
ματα τών βυθών είναι μόνον βασάλται.

•  Συνέχισις τών κοιτών ποταμών τών παρακει
μένων ήπείρων, μετά ύποβρυχίων παραποτάμων των, 
καί έντδς τού πυθμένος τού 'Ατλαντικού τής έξεταζο- 
μένης περιοχής, ένψ ουδέποτε ποτάμιοι κοΐται, ούτε πα
ραπόταμοι, δημιουργοΰνται άρχήθεν είς τούς βυθούς.

•  "Γπαρξις κατακρημνίσεων τού πέρατος τών υ
φαλοκρηπίδων τών έκατέρωθεν τού βορείου ’Ατλαντικού 
ήπείρων, δπερ σημαίνει άπότομον καθίζησιν, άλλοτε 
βυθισθείοης χέρσου. Τοιαΰται κατακρημνίσεις δέν ύπάρ- 
χουν άλλαχού.

•  Ή κατ’ έτος μετακίνησις τών έγχέλεων δι’ άνα- 
παραγωγήν Ικ τών παρακειμένων ήπείρων— μέσψ τών

Είς τό σι>μεϊον ούτό τοποθετούσε τήν Ατλαντίδο ό γεω
γράφος Μπορύ ντέ Σαίν —  Βενσάν (18oc οίών) είς νό 

δοκίμιον, διά τάς νήσους τών Μοκάρων.

ποταμών των— είς τήν έν τώ κέντρψ περίπου τού βο
ρείου ’Ατλαντικού φυκώδη θάλασσαν τών Σαργασσών, 
σημαίνει δτι έκεΐ προύπήρξαν χέρσοι μετά έλών καί 
άβαθών θαλασσών (προσφάρων δι’ άναπαραγωγήν τών 
έγχέλεων). Οΰτω, τήν υπαρςιν τών χέρσων τούτων 
άποδεικνύει τδ αιώνιον καί άδιάψευστον ένστικτον τών 
μικρών αυτών έμβιων δντων, τά δποϊα θαρραλέως δια
σχίζουν κολοσσιαίας έκτάσεις, διά νά άνεύρουν τήν πα
ραδοσιακήν κοιτίδα τής άναπαραγωγής των.

•  Τά άποδημητικά πτηνά, τά διερχόμενα άνω
θεν τής καταποντισθείσης Άτλαντίδος, τήν άναζητοΰν 
άκόμη καί σήμερον διά νά έγκατασταθοΰν κατά τήν 
θερινήν περίοδον. Τούτο διαπιστσύται έκ τών παρατη- 
ρουμένων, άνελλιπώς, κυκλικών πτήσεων άνωθεν τού 
υγρού τάφου τής Άτλαντίδος. Μετά τή ματαίαν άνα- 
ζήτησίν της οί πτερωτοί άψευδεΐς μάρτυρες τής ύπάρ- 
ξεώς της συνεχίζουν τδ ταξίδιόν των, πρδς τάς παρα- 
τλαντικάς χέρσους, δπου καί παραθερίζουν.

•  "Εχει διαπιστωθή ύπδ τών άρμοδίων μελετη
τών, δτι μετά τήν καταβύθισιν τής Άτλαντίδος παρε- 
τηρήθη ταπείνωσις τής έπιφανείας τών θαλασσών.

•  'Ως προαναφέρθη, ή φυλή τού Χαλκού τής Α 
νατολικής Μεσογείου προήλθεν έκ τής Άτλαντίδος, 
πορευθεΐσα έκεΐ διά τού Γιβραλτάρ καί τής Μεσογεια
κής θαλάσσης. Ή  φυλή αϋτη έπώκησε τάς έρήμους 
έκεΐ περιοχάς, έρήμους λόγψ τών μετά τήν παλαιολι
θικήν έποχήν κατακλυσμών. Τούτο έπιμαρτυρείται ύπδ 
τών έρευνητών Ντεβονί καί Μάργκαν.

•  Συγκριθέντα τά έργα τέχνης τών άρχαίων λα
ών, τών ©ίκούντων έκατέρωθεν τού βορείου Ατλαντικού 
(καί μέχρι τών μυχών τής παρ' ήμΐν Μεσογείου καί 

τής κεντροαμερικανικής τοιαύτης), εύρέθησαν, παρά 
τδν διαχωρισμόν των ύπδ τού Ατλαντικού, έκπληκτι- 
κώς δμοια. Τούτο σημαίνει δπαρξιν άλλοτε συνδετικής 
χέρσου, δηλ. τής Άτλαντίδος. Ανάλογος δμοιότης είς 
ούδεμίαν δμάδα περιοχών τής Γής ύφίσταται, καί δή 
τόσον μεγάλων διαστάσεων.

•  Υπάρχουν καί είς τούς Άμερινδούς παραδό
σεις περί καταποντισμού μιας ήπείρου, πολύ ανθρώπου, 
είς τδν βόρειον Ατλαντικόν.

•  Ό  διάσημος καθηγητής τής Γεωλογίας Σέφερ 
άναφέρει δτι ή Ευρώπη συνεδέετο διά ξηράς μέ τήν Α 
μερικήν άπδ τής τριτογενοΰς περιόδου. Εύρεϊαι έκτά-

Οί "Ατλαντες προσπαθούν νό διασωθούν έκ τού μεγάλου 
κατακλυσμού, ό όποιος έθοψε τήν χώρα touc  eic τά βάθη 

τού Ωκεανού.
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βεις τής ςηράς ταύτης διετηρήθησαν καί κατά τήν τε
ταρτογενή περίοδον (τήν του άνθρώπου), καταποντι- 
αθείσαι βραδύτερον.

•  Μελέται τοΰ βιολόγου Ζερμαίν έπί τής πανί- 
δος καί χλωρίδας των Άζορών καί τών παρά τήν Βα- 
κήν ’Αφρικήν νήσων (άπασών τούτων λειψάνων τής 
Άτλαντίδος) άπέδειςαν δτι τά χερσαίά των ζώα είναι 
πλήρως ηπειρωτικού τύπου, ένψ κανονικώς θά έδει νά 
είναι νησιωτικού, άν δέν ύπήρχεν ή Άτλαντίς .

•  Τά άνευρεθέντα άπολιθώματα ζώων καί φυτών 
άποδεικνύουν τό ίδιον όσον άφορά τήν κατάταξιν τών 
άντιστοίχων φυτών καί ζώων εις τήν ηπειρωτικήν πα
νίδα. Ό  διάσημος καθηγητής Σεβαλιέ Ισχυρίζεται, 
κατόπιν έρευνών έπί τών άπολιθωμάτων, δτι αί Άζόραι 
είναι κατάλοιπα τής Άτλαντίδος.

•  Οί Καθηγηταί Φόρρεστ, Κούρ καί Παασσόν 
(1935— 45) ισχυρίζονται δτι έάν ή έπιφάνεια τής θα

λάσσης τού βορείου ’Ατλαντικού κατέλθη 1000 μ., είς 
τήν εύρείαν περιοχήν περί τάς Άζόρας μέχρι δυτικώς 
τοΰ Γιβραλτάρ, θά άναδυθή όλόκληρος ή Άτλαντίς.

•  Ή μελέτη πάντων τών άπολιθωμάτων έπί τών 
παρατλαντικών πλευρών τών έκατέρωθεν ηπείρων άπο- 
δεικνύει στλήρη άντιστοιχίαν μεταξύ των, ένψ τούτο δέν 
συμβαίνει είς άλλος χέρσους διαχωριζομένας άπό ώκεα- 
νοΰς ή καί εύρείας θαλάσσας. Τό ώς άνω σημαίνει δτι 
μετηνάατευαν τά ζώα άπό παρατλαντικήν ήπειρον είς 
τήν έναντι της δι’ ύπαρχούσης συνδετικής ξη.ράς, δη
λαδή τής Άτλαντίδος.

•  Ό  διάσημος σοβιετικός φυσικός καί μαθηματι
κός Λέντυεφ (1958) κατέληξε, κατόπιν 20ετών μελε
τών, είς τό άσφαλές συμπέρασμα δτι ή Άτλαντίς δπήρ- 
ξεν ώς τεράστιον άρχιπέλαγος μεγάλων νήσων, μέ κυ
ρίαν νήσον του τήν εύρισκομένην Δυτικώς τοΰ Γιβραλ
τάρ, είς τήν περιοχήν τών Άζορών. Οδτος εύρήκε με- 
γίστην δμοιότητα τής μορφολογίας τοΰ βυθού, είς τήν 
περιοχήν τών Άζορών, μέ τήν περιγραφομένην ύπό 
τοΰ Πλάτωνος μορφολογίαν τοΰ έδάφους, τής κεντρι
κής περιοχής τής Άτλαντίδος. Διατείνεται δ Αέντυεφ 
δτι δύναται νά δώση καί τάς γεωγραφικάς συντεταγμε- 
νας τής πρωτευούσης τής καταποντισθείσης ηπείρου.

•  Ό  σοβιετικός καθηγητής Συρώφ (1959) δέ
χεται έπίσης τήν ύπαρξιν τής Άτλαντίδος καί ύποστη- 
ρίζει δτι κατεποντίσθη πρός 12.000 περίπου έτών άπό 
σήμερον. (Ό Πλάτων λέγει 9 χ ιλ . έτη πρό τής έποχής 
του). Είς τόν βυθόν τού Ατλαντικού, λέγει δ Συρώφ, 
δπου κατεποντίσθη ή Άτλαντίς ύπάρχει όροσειρά (είναι 
πράγματι ή βορειοατλαντική πυθμένιος ράχις) καί μέ- 
γα όροπέδιον.

•  Ό  Γερμανός Καθηγητής Νόύτζερ παραδέχε
ται έπίσης τήν ύπαρξιν τής Άτλαντίδος, μέ ύψηλοτέρας 
κορυφάς της τάς νΰν Καναρίους νήσους. Βεβαιώνει ού- 
τος δτι έχει στοιχεία διά νά άποδείξη δτι οί άρχαιοι 
"Ελληνες ήσαν άπόγονοι τών Άτλάντων, σημαντικός 
άριθμός τών όποιων μετηνάατευσε διά τής Μεσογείου 
είς τήν 'Ελληνικήν χερσόνησον, πρό τοΰ καταποντισμού 
τής ήπείρου των.

Πλεΐστοι έρευνηταί δέχονται ώς πλήρως άληθή τά 
ύπό τού Πλάτωνος άναφερόμενα περί τής Άτλαντίδος. 
’Εκεί λέγουν ούτοι δτι Ιζη δ εύγενής λαός τών Άτλάν
των, λίαν εύδαίμων, ύψίστου πολιτισμού, μέ προηγμέ- 
νας έπιστήμας καί ύψηλήν φιλοσοφίαν. Πολλοί έκ τού
των μετηνάστευααν είς τάς παρακειμένας ήπείρους, τάς

δποίας έξεπολίτισαν. Εύνοϊκάς συνθήκας πρός τούτο 
άνεύρον κυρίως είς τήν περιοχήν τής Α-κής Μεσογείου. 
Διά τού καταποντισμού τής Άτλαντίδος άπωλέσθηααν 
τά υλικά έπιτεύγματα τών Άτλάντων, ώς καί τά πνευ
ματικά των έργα. 'Άπαντα ταύτα έξηφανίσθησαν είς 
τόν άναμοχλευθέντα έκ τών σεισμών καί τών ήφαιστεί- 
ων πυθμένα τοΰ Ατλαντικού, έφ’ ού έκειτο ή Άτλαντίς.

’Εξ απάντων τών προλεχθέντων προκύπτει δτι ή 
περισσότερον πιθανή θέσις τής Άτλαντίδος ήτο είς τήν 
περιοχήν τοΰ Ατλαντικού μεταξύ τών μεσημβρινών, 
δυτικού μήκους 20° —  45 ° καί τών παραλλήλων, βο
ρείου πλάτους, 30° —  50°. (Μεταξύ τών ιδίων πα
ραλλήλων, άνατολικώτερον, περιλαμβάνεται καί ή 'Ελ
λάς) . Κορυφαί τών ύψηλοτέρων όρέων τής Άτλαντίδος 
φαίνεται δτι είναι αί νήσοι τοΰ ’Αρχιπελάγους τών Ά 
ζορών. Ακριβώς είς τήν περιοχήν αύτήν, καί είς τό 
βόρειον τμήμα τής τεράστιας είς μήκος, καί λίαν ύψη- 
λής υποβρυχίου κεντρικής όροσειράς τού Ατλαντικού 
(διηκσύσης άπό τού βορείου πόλου είς τόν νότιον καί 

έχούσης σχήμα 5) ύφίσταται σημαντική διαπλάτυνσις 
ταύτης.

Διά τήν άφαντάστου τραγικότητος καταστροφήν 
τής παραδείσιου ήπείρου τής Άτλαντίδος ό Πλάτων 
λέγει: «’Εν μια ήμέρα καί νυκτί χαλεπή, σεισμών έ- 
ξαισίων καί κατακλυσμών γενομένων, ή Άτλαντίς κατα- 
βυθισθεϊσα είς τήν θάλασσαν έξηφανίσθη». Κατά τόν 
Ντεβονί, μία παναρχαία παράδοσις τών κατοίκων της 
κεντρικής Αμερικής λέγει: «Τά πάντα άπωλέσθησαν. 
Ή τεραστία χέρσος κατεποντίσθη ύπό τό ύδωρ, ένψ 
έπιπτε βροχή πυρός καί οί λίθοι έκόχλαζον». 'Ετέρα 
παράδοσίς των άναφέρει δτι: «’Εντός μιας νυκτός τό 
έδαφος συγκλονισθέν καί ώθούμενον ύπό ήφαιστειογενών 
δυνάμεων άνυψοΰτο καί έβυθίζετο, μέχρις δτου διερρά- 
γη καί έβυθίσθη είς τόν ώκεανόν, συμπαρασΰραν πάσαν 
ζωήν είς μίαν φρικώδη καταστροφήν».

Άπαντες οί άσχοληθέντε? μέ τήν Άτλαντίδα πα
ραδέχονται δτι ή καταστροφή της ύπήρξεν ή μεγαλυ- 
τέρα καί τραγικωτέρα είς τήν 'Ιστορίαν τής Γής, άφ’ 
ής ένεφανίσθη έπ’ αύτής ό άνθρωπος.

Βεβαίως ύπάρχουν καί οί άρνηταί τών περί τήν 
Άτλαντίδα ιστορημάτων. Α λλά άρνηταί ύπάρχουν είς 
πλεΐστα άφηγήματα τής 'Ιστορίας, ώς καί είς πλείστας 
έπιατημονικάς θέσεις. Ή ύπαρξίς των είναι άναγκαία 
διά τόν διάλογον, τήν περαιτέρω έρευναν καί τήν πλη
ρότητα έξακριβώσεως δια τό παρελθόν ή τήν συνέχισιν 
άρθής έξελίξεως, διά τό μέλλον. Οί άρνηταί ούτοι, παρά 
τήν έπωφελή, ώς άνω, συμβολήν των, δέν είναι ευφάν
ταστοι καί άρνούνται νά πιστεύσουν τι πέραν τών ύπ’ 
αύτών σαφώς διαπιστουμένων, χρησιμοποιούν δέ ώς 
μοναδικόν μέσον έρεύνης των τήν «τετράγωνον» λογι
κήν των, ή δποία, δμως, είναι μέσον άν ισχυρόν— λόγψ 
τών άτελειών της— διά τήν πλήρη κατανόησιν τών ά- 
φορώντων τήν ύπαρξιν τοΰ Σύμπαντος Κόσμου καί τής 
έν αύτψ Ζωής. Πράγματι ή λογική τού άνθρώπου, δ 
δποΐος θά ζή έπί τού πλανήτου μετά τινας χιλιετίας, θά 
λοιδωρή τήν σύγχρονόν μας λογικήν, λόγψ τών άτελει- 
ών της. Πρός άποφυγήν τούτου καί πρός πλέον δλσκλη- 
ρωτικήν άντιμετώπισιν τής έρεύνης, καλόν είναι δπως 
δέχεται ή «τετράγωνος» λογική τήν συνεπικουρίαν τής 
φαντασίας καί τής πίστεως. Τότε οί δρόμοι πορείας της 
θά είναι πλέον φωτεινοί καί θά δδηγούν είς πληρέστερα 
έπιτεύγματα.
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Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Α Ι Μ Α Τ Ο Σ  Τ Η Σ  
ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1974

Ο ΛΗΞΑΣ μήν Μάρτιος παρουσιάζει 
τήν έΕής εικόνα οπό άπόψεως 

τροχαίων άτυχημάτων εις τήν περιοχήν 
τής Πρωτευούσης:

Σύνολον τροχαίων άτυχημάτων 453
» παθόντων 582
» νεκρών 10
» 6αρέως τραυματιών 52
» έλαφρώς » 520

Ό  μακάβριος κατάλογος τών νεκρών 
έχει ώς ακολούθως:

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΓ Χριστίνα τοϋ ’Αγγέ
λου, έτών 64, πεζή.

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ή ΛΙΓΔΑΣ Νικόλαος 
τοΟ Γεωργίου, έτών 59, πεζός.

3. ΧΙΟΝΉΣ Εμμανουήλ τοΟ ’Εμμανουήλ, 
έτών 14, δδηγός δικύκλου.

4. ΣΙΜΩΤΑ Αικατερίνη τοϋ Γερασίμου, 
έτών 50, πεζή.

5. ΙΙΟΛΚΑΚΟΣ ’Απόστολος τοϋ Άριατεί- 
δου, έτίδν 57, πεζός.

6. ΤΑΓΚΟΓΛΗ Μερσίνη τοϋ Δημηχρίσυ, 
έτών 61, πεζή.

7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΓΛΛΟΓ Αικατερίνη τοϋ 
Σπυρίδωνος, έτών 74, πεζή.

8. ΣΧΙΖΑΣ Γεώργιος τοϋ ’Αναστασίου, έ
τών 53, πεζός.

9. ΜΙΙΑΣΛΑΒΑΝΟΓ Άννα τοϋ Βασιλείου, 
έτών 78, πεζή.

10 ΣΑΤΡΑΖΕΜΗΣ Παναγιώτης τοϋ θεο
δώρου, έτών 72, πεζός.
Μία άπλή πσρστήρησις είς τάν κατά

λογον τών νεκρών μάς πείθει άτι όλοι 
οί ποθόντες, πλήν ένός όδηγοϋ δικύκλου, 
είναι πεΖοί καί μάλιστα μεγάλης ήλικίας.

Βεβαίως είς οπανίος περιπτώσεις ή 
εύθύνη βαρύνει καί τούς παθόντας πε- 
Ζούς. Έν τούτοις, τό βάρος τής μεγά
λης ύπαιτιότηττος έπι πίπτει έπί τών ώ
μων τών όδηγών, οί όποιοι λησμονούν 
ότι καί ΐ>ί πεΖοί έχουν «πενιχρά» δι
καιώματα έπί τής άσφάλτου. Πρέπει καί 
αύτοί νά διασχίΖουν κάποτε τάς όδούς 
καί δικαιούνται, ώς ήλικιωμένοι, προτε- 
ροιότητος. Ό  Κ.Ο.Κ. έλαβε σχετικήν 
πρόνοιαν. Οί άπερίσκεπτοι άδηγοί. κατα
στρατηγούν τάν κανόνα κυκλοφορίας, 
μέ άποτέλεσμα νά έμπλέκωντσι είς τήν 
δοκιμοοίαν τού τροχαίου άτυχήμστοο.

Έπί τέλους, ή αιμορραγία τών Ελ
ληνικών όδών πρέπει νά σταματήοη. 
Δέν είναι άδύνστον. Τά άτυχήμοτα ήμ- 
πορεϊ νά μειωθούν είς τό έλάχιστον.

Ώ ς άντιμετωπίΖοντες καί Ζώντες τά 
δράμα τών τροχαίων άτυχημάτων, ποι- 
ούμεθα έκκλησιν πρός τούς άναγνώ- 
στας τών 'Αστυνομικών Χρονικών καί ί- 
δίρ τούς 'Αστυνομικούς συναδέλφους, 
όπως συμβάλουν κατά δύνομιν είς τήν 
μείωοιν τών τροχαίων άτυχημάτων. Δέν 
όποτελεϊ ύπερβολήν, έάν εϊπωμεν ότι 
προσφέρουν ούτως άνυπολάγιστον υπη
ρεσίαν πρός τό "Εθνος καί τήν 'Ελλη
νικήν κοινωνίαν, ή όποια μέ εύγνωμοσύ- 
νην προσβλέπει πρός τό τοιοϋτον έργον 
τής 'Αστυνομίας.

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ύποστυνόμος Α ’

0 ΝΕΟΣ ΥΠΑΡΚΗΓΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΑΕΩΝ

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Τ ΖΑ Β Ε Λ Λ Α Σ
Πρός τον νέον Ύπαρχηγόν τής ’Αστυνομίας τά « ’Α
στυνομικά Χρονικά» άπευθύνουν τά πλέον ειλικρι
νή των συγχαρητήρια, εύχόμενα επιτυχίαν είς τήν 
νέαν ήγετικήν θέσιν του ’Αστυνομικού Σώματος.
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΔΑΜ ΙΑΝΟΥ Σ Τ Ρ Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Η

Α  ΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ στους νέους. Είμαι ειλικρινής 
^  καί θερμός φίλος σας. "Αν καί είστε ένα μι

κρό κομμάτι, ένα έλάχιστο τμήμα τής νεότητος όλου 
του σημερινού κόσμου, θά σας μιλήσω σάν νά εϊ- 
σαστε ή νεολαία όλου τού κόσμου. Σάς θεωρώ ό- 
Ειους νά έκπροοωπήτε τήν νεότητα όλου τού κό
σμου. ΚΓ αλλοίμονο σέ σας, άν δέν αισθάνεστε ότι 
έκπροσωπείτε τήν νεότητα όλου τού κόσμου. "Οποιος 
θέλει νά Ζή όΕια, όποιος θέλει νά Ζή τήν έποχή του, 
όφείλει νά έπωμίΖεται πάνω του τις ευθύνες γιά ό
λους τούς άνθρώπους. Θά σάς μιλήσω γιά όλους 
τούς νέους τής έποχής μας. Κσί σάς Ζητώ νά μέ 
άκούσετε γιά λογαριασμό όλων τών νέων τής έπο- 
χής μας.

ΥΠ ΕΡ Τ Η Σ  Ν ΕΟ ΤΗ ΤΟ Σ
Q 1  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ άνθρωποι, έπώνυμοι ή ά- 

νώνυμοι, ήγέτες τής κοινής Ζωής ή Ιδιώτες, 
κατηγορούν τούς σημερινούς νέους. Διότι σέ πλεϊ- 
στες χώρες ή νεότης παρουσιάζει έκδηλώσεις έπα-

νοστστικές. Παίρνει θέση άντίθετη σέ δ,τι έχει κα- 
θιερωθή, σέ δ,τι θεωρείται κανονικό. Ή σημερινή 
νεότης καταφέρει μερικά γερά κοί μαΖικά χτυπήμα
τα στήν κοινωνία. Ή σημερινή νεολαία άντιτίθεται, 
δυνομικά καί έπαναστατικά, στό κατεστημένο. Ή 
λέΕη είναι καινούργια στήν όρολσγία μας. "Αλλοτε 
λέγομε καθεστώς. Ό  νέος όρος είναι κυριολεκτι
κότερος, γιατί δίνει κοί τήν παθητική έννοια τής κα- 
ταστάσεως πού έχει έπιθληθή. Ό  εισηγητής τού νέου 
όρου δέν μοϋ είναι συμπαθής' Ό  όρος όμως είναι 
σωστός. Σάς παρακαλώ ν' άποφύγετε τήν σύγχυση.

Δέν συμμερίζομαι τις κατηγορίες έναντίον τών 
νέων Γιά τρεις βασικούς λόγους:

—  Πρώτον, γιστ! δέν είναι ή σημερινή νεότης 
ή πρώτη νεότης πού έπαναστατεϊ. "Ολοι οί κατήγο
ροί της, όταν ήοαν νέοι, ήοαν καί αύτοΙ έπαναστά- 
τες, ή τουλάχιστον πρέπει νά ήσαν.

—  Δεύτερον, γιατί ή έπανάσταση τής νεάτητος 
είναι τεκμήριο Ζωντάνιας, καί γιατί έχει δίκηο νά 
κάνη έπανάσταση.

—  Καί τρίτον, γιατί κοί όπου ή νεότης δίνεται
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σέ άρνητικές ένέργειες καί πράξεις, πού είναι πρά
γματι κατακριτέες δέν τό κάνει ατό μεγαλύτερο 
ποσοστό της ένσυνείδητα καί θεληματικά, άλλά τό 
κάνει μέ καλή προαίρεση, πιστεύοντας ότι ύπηρετεί 
τούς ωραίους σκοπούς της. Λένε οί Γάλλοι τούτο 
τό ώραϊο: "Αν ή νεότης ήξερε, άν τό γήρας μπο
ρούσε. Είναι σωστό τό γνωμικό αύτό. ΚΓ άφοΰ είναι 
σωστό, σημαίνει πώς πολλά πού κάνει ή νεότης, 
νομίζοντας πώς είνοι σωστά, ένώ δέν είναι, τό κά
νει χωρίς νά γνωρίΖη.

Μιά όμιλία πρός τούς νέους, πού μιλάει μόνον 
ά όμιλητής είναι λιγάκι άνιαρή. Γιαυτό θά μεθοδεύ
σουμε κάπως άλλοιώς τή συΖήτησή μας. Πρώτα θά 
πάρω τόν ρόλο τού κατηγόρου, τού είσαγγελέως 
έναντίον τής νεότητος. Θά άνοφέρω όλες τις έναν- 
τίον σας κατηγορίες. "Υστερα θά πάρω τόν ρόλο τού 
συνηγόρου. Θά δώσω τήν απάντηση καί τήν άπσλο- 
γία σ' όλες τις κατηγορίες. Σ' ένα τρίτο μέρος, θά 
μοΰ έπιτρέψετε νά κάνω μερικές σκέψεις γιά τά μα- 
Ζικά κινήματα, σάν αύτό τής σύγχρονης νεότητος, 
γιά νά δούμε αύτή τήν κοινωνικήν έκδήλωση άπό 
κάποιαν άπόσταση, μέ τήν άπαιτουμένη ψυχραιμία. 
Φιλοσοφούντες. "Οχι άμέσως ένδιαφερόμενοι. Καί 
στό τέταρτο μέρος, θά βγάλουμε όλοι μαΖί τήν άπό- 
φαση. Δέν θ' άποφύγω νά διατυπώσω τή γνώμη μου, 
Θά τήν πώ πρώτος. "Υστερα θά σάς παρακαλέσω νά 
πήτε κΓ έσείς τή δική σας γνώμη. Μόνο τότε θά μπο

ρούμε νά βγάλουμε τό σωστό συμπέρασμα.

ΕΧΕΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΙΔ ΑΝ ΙΚΑ;
Α Σ  ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ μέ τάν άχαρι ρόλο τού είσαγ-
™  γελέως.

1η κατηγορία: Κστηγορεϊσθε ότι δέν έχετε Ι
δανικά. Ίδονικό σημαίνει νά βάλης στόν έαυτό σου 
έναν ΰψιστο σκοπό, πρός τόν όποιο νά κστευθύνης 
τις σκέψεις, τις ένέργειες καί τις έλπίδες σου. Πσιός 
είναι αύτός- ό ύψιστος σκοπός τού μέσου σημερινού 
νέου, ή καλύτερα τού νέου πού έπανσστστεϊ έναντίον 
τών κρατουντών θεσμών, είτε ή έπανάστασή του έκ- 
δηλώνεται δυναμικά, άτομικά ή μαΖικά, είτε περιορί
ζεται σέ μιάν οικογενειακή στάση, ή σέ μίαν 
άρνητική κοινωγική συμπεριφορά, σέ μιάν άδια- 
φορία γιά ό,τι κάνει ή υπόλοιπη κοινωνία; Είναι 
μήπως νά Ζήση ά άνθρωπος καλύτερα; Μπορεί 
ά νέος άνθρωπος νά δώση ιδέες πώς νά Ζήση ό κό
σμος καλύτερα; "Η άν ύπάρχη κάτι τέτοιο δέν είναι 
τίποτε άλλο άπό άλαΖονεία ή κούφια έπιπολαιότητα; 
Ο σημερινός κόσμος, όσες έλλείψεις κΓ άν έχη, 

διαμορφώθηκε μέσα σέ πλήθος αιώνων. Έχουν έπι- 
δράσει στή διαμόρφωσή του μέγιστες φυσιογνωμίες. 
Είναι άπόθεμα τεράστιας πείρας. Μπορούν οί νέοι 
άνθρωποι νά τά πετάΕουν όλα αύτά καί νά τόν δια
μορφώσουν μέ δικά τους πρότυπα; Πότε όφομοίω-
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σον όλο τούτο τό παρελθόν, γιό νό έμπιστευθούμε τό 
πρότυπά τους; Οί σπουδές τους, πού θό μπορούσαν 
νό τούς είχαν δώσει τό ύλικό, είναι δυστυχώς έλά- 
χιστες. Ή Μέση Παιδεία είναι πολύ άναιμική. Κοί 
οι άνώτατες σπουδές πάσχουν άπό μεσαιωνική μονο
μέρεια. Ό σ ο γιό άτομική μόρφωση, ούτε λόγος νά 
γίνεται. Ό  γιατρός δέν ξέρει λέξη άπό οικονομία. 
Ό  δικηγόρος δέν μαθαίνει βιολογία ή τεχνική. Ό  
θεολόγος δέν καταλαβαίνει τήν έννοια τής νομιμότη- 
τος. Ό  μηχανικός δέν ξέρει κοινωνιολογία. Κοί ό 
έκπμιδευπκός ακόμα δέν έμαθε στοιχειώδεις γνώ
σεις τρεχούσης οικονομίας. Ό  κόσμος δέν διορθώνε
ται μέ όλιγομάθεια καί μέ μονομέρεια.

Όπως'έχουν τό πράγματα, μπορείτε νά τά φτιά
ξετε δικά σσς ιδανικά; "Αν όχι, είναι νόμιμη ή άδυ- 
ναμία σας. Αλλά τότε, γιατί χτυπάτε τά δοκιμασμέ
να ιδανικά; Γιατί δέν τά δοκιμάΖετε κΓ έσεϊς πριν τά 
άπορρίψετε, καί μάλιστα μέ βίαιο τρόπο;

Η ΙΔ ΕΑ  Τ Η Σ  Π Α ΤΡΙΔ Α Σ
2η κατηγορία: Δέν άγαπατε τήν πατρίδα σας. 

Δέν έχετε αγάπη καί πόνο σ' αύτό τό περιωρισμένο 
γεωγραφικά, άλλ' όπέραντο χρονικά, ίδαινικό. Τό 
θεωρείτε ξεπερασμένο. Σάς έλκύει ή ιδέα τού κό
σμου. Γινόσαστε κοσμοπολίτες, πρώτα συναισθηματι
κά καί ψυχικά, κΓ ύστερα στόν καθημερινό πρακτικό 
βίο. Παίρνετε εύκολα ξένες συνήθειες, όχι δέ πάντα 
τις άρετές τών άλλων λαών, τών άλλων «πατρίδων», 
άλλά τις έξωτερικές τους συνήθειες, σβήνοντας σι
γά - σιγά τις δικές σας. "Αν δείχνατε τό ίδιο ένδια- 
φέρον πού έχετε γιό τις ξένες, κοί γιά τις συνήθειες 
τού δικού σας λαού, τότε ποιός θά σάς κατηγορού
σε;

Εκείνος όμως πού σκέπτετοι κοσμοπολιτικά, 
χωρίς πρώτα νά έχη άφαμοιώσει καί τήν ιδέα τής πα
τρίδας, καί τήν ιδέα τής παγκοσμιότητας, δέν είναι 
τίποτε άλλο άπό ένας ΕερριΖωμένος, ένας άνερμάτι- 
στος, εύκολη λεία σ' όλους τούς άνέμους. Χτίζει 
στήν άμμο. Στό πρώτο χτύπημα τών καιρών, σωριά
ζεται τό οικοδόμημά του καί τόν πλακώνει. Ή Ζωή 
έχει θύελλες. Από πού θά κρατηθήτε, άν ή συνήθης 
στόν βίο καταιγίδα χτυπήοη τό σπίτι σας;

Ή ιδέα τής πατρίδας είναι, λέτε, άπηρχαιωμέ- 
νη τώρα πιά. Δέν είναι όμως όπηρχαιωμένα καί όσα 
ώφελήματα σάς παρέχει. Αύτά τά δέχεσθε. 'Εκείνη 
τήν άρνεϊσθε. Μερικοί συνεπείς τά άρνιοΰνται κΓ αύ
τά. "Αλλο ότι στό τέλος κάπου Ζητάνε άσυλο καί προ
στασία. Πρώτα - πρώτα, σάς παρέχει μίαν άνεγνω- 
ρισμένη κοί κστωχυρωμένη θέση μέσα στόν κόσμο. 
Ύστερα σάς παρέχει άσφάλεια, νομιμότητα, προστα
σία, μέσο όλα αύτά γιά τήν πρόοδο καί τήν άνάπτυ- 
ξή σας. Γιά νά ύπάρχη όμως αύτή ή άσφάλεια καί 
αύτή ή έλευθερία, όλοι οί άλλοι προσφέρουν ένα μέ
ρος άπό τό άντίτιμο. Γιστί τούς χλευάΖετε όλους 
αύτούς, ένώ ώφελεϊσθε τό μερίδιό τους; Χλευάζετε 
τόν χσντροκσμμένον έργάτη καί τόν όγρότη. Χλευά
ζετε τόν άστυφύλακα πού σας προστατεύει άπό ό
λους όσοι θά ήθελαν άπό γούστο ή άπό συμφέρον ή 
καί άπό άγανάκτηση άκόμα νά σας σπάσουν τό κε
φάλι. ΧλευάΖετε τόν ύπάλληλο, πού ή έργασία του 
συμβάλλει στήν έστω καί άτελή κίνηση τής μηχανής 
πού λέγεται ώργανωμένο σύνολο. 'Ονειρεύεστε έναν 
κόσμο, πού νά μήν υπάρχουν πατρίδες, άνταγωνισμοί, 
συμφέροντα, έχθρότητες, πόλεμοι. Δέν είναι οί πα
τρίδες τό αίτιο τών άνταγωνισμών καί τού μίσους. 
Τό αίτιο, στις καλύτερες τών περιπτώσεων, είναι νά 
προφυλόξη κάθε έπί μέρους κοινωνία τά μέλη της άπό 
τά συμφέροντα άλλων πού τήν άπειλοϋν. 'Αλλά κΓ 
άν είναι οί πατρίδες πού φταίνε, δέν μπορεί ό κό
σμος νά μετσπηδήση άπό τή σημερινή του μορφή σέ 
μιάν άλλη, μέσα στά λίγα χρόνια τής δικής σας νεα
νικής Ζωής καί μέ τήν δική σας όδήγηση.

Καί μήν ξεχνάτε, πώς κοί οί θρησκείες, καί τά

κοινωνικά συστήματα, καί τά πολιτικά συστήματα καί 
οί φιλοσοφικές ιδέες καί οί οικονομικές θεωρίες, όλα 
αύτά τά άπό τή φύση τους κοσμοπολιτικά, γιά νά 
μπορέσουν νά σταθούν καί κάπου νά ριΖώσουν, έκύ- 
λησαν πάντοτε πάνω στις ράγες κάποιας πατρίδας.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ Η ΕΚ Κ Λ Η ΣΙΑ
3η κατηγορία; Γιατί φύγατε άπό τήν 'Εκκλησία; 

Ή  'Εκκλησία είναι πολλά πράγματα.
α) Είναι ή θρησκεία. Δέν ύπάρχουν, ούτε ύπήρ- 

χαν άνθρωποι χωρίς θρησκεία. Πάντοτε ό άνθρωπος 
άναΖητάει σχέσεις μέ τό 'Επέκεινα. Πάντοτε άπο- 
δέχεται τό πνεύμα. Ή  θρησκεία είναι μιά μεγάλη πρα
γματικότητα στή Ζωή. Οί πιό εκλεκτοί υιοί τών άν- 
θρώπων έθρήσκευαν βαθύτατα. Μόνον ένας τύπος 
άνθρώπου διστάΖει άπέναντι στή θρησκεία. Ό  τύπος 
πού διστάΖει απέναντι σέ όλα. Ό  σκεπτικιστής. Αλ
λά ό σκεπτικισμός δέν ταιριάΖει στή νεότητα.

β) Ή  'Εκκλησία είναι Ιστορία. Σέ κάθε έθνος 
άντιπροσωπεόει ένα μεγάλο κομμάτι τής ύπάρξεώς 
του. Υπηρετεί τις άνάγκες του. Τού προσφέρει πο
λύτιμες ύπηρεσίες. 'Αλλού είναι τό ύπόβαθρο τού πο
λιτισμού του, άλλοϋ ή σωτηρία τής ύπάρξεώς του, 
αλλού ό συνδετικός του κρίκος. 'Αλλού συντηρεί τόν 
ανθρωπισμό, όταν έππκρατούν άπάνθρωπες συνθήκες. 
Πώς άγνοείτε έναν τέτοιο παράγοντα τής Ιστορίας 
τών άνθρώπων καί τής δικής οας 'Ιστορίας;

γ) Ή 'Εκκλησία είναι πηγή ήθικής Ζωής. Μή 
σάς σοκκάρει ή λέξη ήθική. Ή ήθική είναι μιά γενι- 
κώτερη έννοια, δέν περιορίΖεται στά στενά όρια τών 
μωροηθικολόγων τού κάθε κοιρού. Ή εύρύτερη έν
νοια τής 'Ηθικής είναι άδελφή τής Κοινωνιολογίας, 
τής Νομικής, τής Ψυχολογίας, τής Παιδαγωγικής, 
τής Πολιτικής άγωγής, τής Γενικής Ιστορίας, τής 
Φιλοσοφίας. Καί σημαίνει τόν κατάλληλο τρόπο συμ
περιφοράς χωρίς καταναγκασμό. Μιας συμπεριφοράς 
πού δέν σέ ύποχρεώνει κανείς νά κόμης, έστω κΓ άν 
είσαι έντελώς μόνος. Ή σφαίρα τού ηθικού βρίσκε
ται πάντοτε στόν χώρο τής αύτονομίας τού άνθρώ
που. Ή 'Εκκλησία όργανώνει τήν θεραπεία τών πνευ- 
μστικών άναγκών τού άνθρώπου. "Αρα κινείται στόν 
έλεύθερο κόσμο τής ούτονομίας.

δ) Κοί τέλος ή 'Εκκλησία είναι Τέχνη. Καλλιερ
γεί έξαίρετες έκφάνσεις τής Τέχνης. Τά όρατόρια, 
οί έκκλησιαστικοί ύμνοι, οί Ναοί, έσωτερικά καί έξω- 
τερικά, τά γλυπτά, ή διοκόσμηση κοί ή συμβολική τέ
χνη, ή Ζωγροφική, ή ποίηση, ό πεΖός λόγος, χιλιά
δες έργα πόσης τέχνης, πού όλοι μας, καί πλεϊστοι 
άπό σάς, θαυμάΖομε, είναι έκδηλώσεις πραγματικής 
Τέχνης μέσα στήν αύλή τής Εκκλησίας, έστω κΓ άν 
τό ξεχνάτε ή τό άγνοείτε. Δέν είναι παράδοξο, νά 
σάς άρέση ή ποίηση καί ή λογοτεχνία, νά δισβάΖετε 
ένα σωρό δεύτερα δήθεν έργα τέχνης, καί νά μή 
θέλετε νά διαβάσετε μερικά διαμάντια τής Τέχνης, 
μόνο καί μόνο έπειδή είναι όκκλησιαστικά; Πρέπει νά 
είναι πολύ στρεβλό τό αισθητήριο τού ώραίου, ή πρέ
πει νά ύπάρχη τυφλωτική προκατάληψη, ώστε νά μήν 
μπορήτε νά χαίρεστε τήν έκκλησιαστική τέχνη, σ' ό
λες της τις έκφάνσεις. Ποθαίνεστε μ' ένα άνούσιο 
ποίημα, ή μ' έναν άκαταλαβίοτικο πίνακα, ή μέ μιά 
μουσική χωρίς κάποιαν άρμονία, ή μ' ένα οικοδόμη
μα, πού δήθεν έκφράΖει τόν καιρό σας. Παθαίνεαθε 
μόνο καί μόνο γιατί είναι τής έπσχής σας. Σάν νά 
ήταν ή έποχή σας κάτι ξεκάρφωτο μέσα στόν κόσμο, 
ή σάν οί τεχνίτες αύτοί νά βγήκαν άπό τά σπλάχνα 
σας. Τί νοιώθετε άπό ένα βυΖσντινό θόλο, ή άπό ένα 
γοτθικό τόξο, ή άπό έκείνη τήν άφθαστη βυΖοντινή 
Ζωγραφική, πού είναι μάλιστα ή τελευταία λέξη τής 
μόδας, άκόμα καί στό βάψιμο τού γυναικείου προσώ
που;

Ή έκκλησιαστική Τέχνη είναι καθαρή άναΖήτη- 
ση τής ψυχής μέσα ατούς χώρους τού πνεύματος.
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Είναι μαρμαρυγές ένός άλλου κόσμου μέσα ατό πε
περασμένο. Είναι τουλάχιστον άναπηρική προκατάλη
ψη τών ψυχών τό άτι δέν μπορείτε νά τήν θεωρήσε
τε Τέχνη.

ΕΝΑΝΤΙΟΝ Τ Η Σ  Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ Σ
4η κατηγορία: Τά έχετε βάλει μέ τάν θεσμό τής 

οικογένειας. Σάς πιέΖει, σάς πνίγει, έμποδίΖει τήν έ- 
λευθερια σας, είναι άναχρονιστικός. Καί θαυμάζετε 
μέχρις υστερίας κοινωνίες πού, όπως άκοϋτε, έχουν 
καταργήσει τό θεσμό τής οικογένειας καί τόν έχουν 
άντικαταστήσει μέ τήν έλευθερία τών σχέσεων τών 
δύο φύλων. Τό πόσο κούφια γνώση έχετε γι' αύτές 
τις κοινωνίες, δέν περιγρόφεται. Έν πόση περιπτώ- 
σει. Ή οικογένεια πάντως δέν είναι μόνο θεσμός—  
λύση στό έρωτικό πρόβλημα. Είναι παραπολύ εύρύ- 
τερη λειτουργία τής Ζωής. ΚΓ άν μερικοί όπό σάς 
τή βλέπετε μόνο σάν λύση ή δέσμευση τών έρωτι- 
κών σας έπιθυμιών, έχετε αξιοθρήνητα στενό μυα- 
λουδάκι. "Αν μπορούσε γιά λίγο νά καταργηθή ό θε
σμός τής οικογένειας, σείς οί ίδιοι θά κάνατε έπα- 
νάσταση νά τόν άντικοταστήσουμε μ' έναν άλλο θε
σμό, όπωαδήποτε, έπειδή σείς έχετε περισσότερο 
άπό όλους άνάγκη όπό ένα προστατευτικό περιβάλ
λον, ώσπου νά γίνετε αύτοδύνσμοι καί άνενδεεϊς. Κι' 
όταν θά μεγαλώνατε, τότε θά κάνατε μιά δεύτερην 
έπανάσταση, γιά νά θεσπιζόταν ένας νέος θεσμός, 
στή θέση τής οικογένειας, πού θά σάς προσέφερε 
αύτό πού λέμε ιδιωτικό περιβάλλον, άτομικό περίγυρο, 
άσυλο τής προσωπικής σας Ζωής. Σείς οί ίδιοι οί 
σημερινοί έπαναστάτες θά θέλατε ένα θεσμό νά προ- 
στατεύση τόν ιδιωτικό σος βίο. Κάτι ξέρουν πάνω σ' 
αύτό όσοι, είτε στά μικρά τους χρόνια, τά παιδικά ή 
τά νεανικά, είτε καί στά ώριμα χρόνια, δέν είχαν τή 
θαλπωρή τής οικογένειας.

Ποιόν θεσμό προτείνετε εις άντικατάσταση τής 
οικογένειας; "Ωσπου νά μεγαλώστε ή όταν θά με
γαλώσετε; Τό κρατικό Ιδρυμα, τό κοινόβιο, τό τσαν- 
τήρι, τήν σπηλιά, τήν Ζωή τού πλάνητος, ή τήν ομα
δική Ζωή; "Η προτιμάτε ένα μικτό σύστημα, νά ύ- 
πάρχη οικογένεια γιά νά έξυπηρετή τις άνάγκες σας, 
άλλά σείς νά έχετε τό δικαίωμα άλλοτε νά τήν περι- 
φρονήτε καί άλλοτε νά τήν χρηοιμοποιήτε σάν ύπη- 
ρέτριο; Προχωρήστε λιγάκι τή στέψη σας. Σάς κα- 
κοφαίνοντσι οί περιορισμοί. 'Αλλά πού δέν ύπάρχουν 
περιορισμοί άπό τήν ώρα πού δύο μόνον άνθρωποι 
όπσφασίΖουν νά Ζήσουν οέ κοινωνία μεταξύ τους; Μό
νον ό έρημίτης δέν έχει τέτοιους περιορισμούς. "Ο
πως δέν έχει καί άλα όσα προσφέρει ατούς άλλους 
ή κοινωνική συμβίωση. Ώργανωμένη Ζωή θά πή συμ
φωνίες συμβιώσεως, καθήκοντα καί δικαιώματα. Θά 
πή άναλογία καθηκόντων καί δικαιωμάτων. Γιατί σάς 
κακοφαίνεται έπειδή οί μεγάλοι έχουν καθήκοντα ά- 
πένοντί σας, συνοδευόμενα καί όπό κάποια δικαιώ
ματα; Ό  ήγέτης μιας όμάδος έχει καί μερικά ηύξη- 
μένα δικαιώματα άπέναντι τών μελών τής ίδιας ό- 
μάδας. "Οπως γίνεται καί μέσα στις δικές σας όμά- 
δες. Καί ή οικογένεια μιά όμάδα είναι. 'Αφού δέν 
θέλετε ν' άναγνωρίσετε αύτά τά πρόσθετα δικαιώμα
τα, γσιτί δέν πλένετε μόνοι σας τά ρούχα σας, δέν 
έτοιμάΖετε μόνοι σας τό φαγητό σας, δέν πληρώνετε 
μόνοι σας τό ήλεκτρικό καί τό νερό καί τήν άποχέ- 
τευση; Γιατί δέν πάτε στήν έρημο, γιά νά μάθετε 
άτι κι' έκεί ύπάρχουν περιορισμοί, πολύ χειρότεροι 
όπό ούτούς πού σάς βάΖει ή καημένη ή οικογένεια;

'Αλλά ή οικογένεια δέν είναι μόνο λύση τών 
άναγκών. Είναι καί ή πηγή του συναισθηματικού σας 
κόσμου, πού τόσο τόν έχετε σέ ύπόληψη. Κανείς δέν 
άγνοεϊ τήν δύναμη τού συναισθήματος μέσα στή Ζωή. 
Ούτε κι' αύτός ό Βούδας, πού διδάσκει τήν άπαλλα- 
γή άπό τά δεσμά τού συνακΛήματος. Μιλάμε βέβαια 
γιά τόν θεσμό, δέν μιλάμε γιά μερικά παραδείγματα, 
πού άσφαλώς πολλοί έχετε πρόχειρα, καί πού καί ού-

τά έπιοφρσγίΖουν τήν άξια τού θεσμού. Δέν ύπάρχει 
συναισθηματικός κόσμος άξιόλογος χωρίς οικογένεια. 
Καί ό πρωτόγονος άρχισε νά γίνεται άνθρωπος, όπό 
τότε πού έκανε τήν έφεύρεση τής οικογένειας. Αύτοί 
πού έΖηοον τό δράμα τού άνθρώπου χωρίς οικογέ
νεια, ή έγιναν απάνθρωποι, ή έγιναν οί φλογερώτε- 
ροι κήρυκες τού οικογενειακού θεσμού. Αλλά πώς 
νά καταλάβετε τήν άξια του άφού τόν έχετε καί τόν 
όπολαμβάνετε καί τόν παιδεύετε;

Σ' ούτό τόν τόπο ιδιαίτερα, πολλά οφείλονται 
στήν οικογένεια. Σέ πολύ λίγους λαούς οί γονείς, ή 
οί αδελφοί ή οί άδελφές κάνουν τόσες θυσίες γιά 
χάρη τών άλλων μελών τής οίκογένειάς τους. Τό 
όνειρο όλων τών γονέων είνοι νά γίνουν τά παιδιά 
τους καλύτερα άπό αύτούς. Δέχονται πολλές στερή
σεις, γιά νά σπουδάσουν ή γιά νά προικίσουν τά παι
διά τους. 'Αντί γιά ένα αυτοκίνητο, προτιμούν ένα 
σπίτι γιά τά παιδιά τους. Ενώ έχουν ένα μέτριο ει
σόδημα, προτιμούν νά σπουδάσουν τά παιδιά τους σέ 
πλουσιώτερα σχολεία. Χαίρονται λιγώτερο τή δική 
τους Ζωή, χάριν τού καλυτέρου μέλλοντος τών παι
διών τους. Σείς απέναντι σ' αύτές τις άνσμφισβήτη- 
τες θυσίες, άπαντάτε πραγματικά κυνικά: 'Αφού μάς 
φέρατε στή Ζωή, στερηθήτε τή δική οας πρός χάριν 
μας. Πού τό βρήκατε σύτό τό συμβόλαιο; Ποιός σάς 
είπε πώς μόνο ή δική σας Ζωή έχει άξια; Ποιός σάς 
είπε πώς ή Ιδια ή Ζωή δέν είναι δώρο, άν δέν συνο
δεύεται άπό τις θυσίες εκείνων πού σάς έφεραν στόν 
κόσμο; Ή άντίληψη αύτή περί τής Ζωής δέν είναι 
άλλο όπό μισητή άλαΖονεία, όγνωμοούνη καί κουφό
τητα.

Κανένας δέν έρχεται στόν κόσμο μέ τή θέλησή 
του. Γιατί άν έπρόκειτο νά έρωτηθή, δέν θά μπορού
σε νά έλθη. Αλλά καί κανένας δέν ύποχρεώνεται νά 
συνέχιση παρά τή θέλησή του. "Αν ή Ζωή σας είναι 
βάρος, μή φορτώνετε τό βάρος σος στούς άλλους, 
Ζητώντας νά σάς άποΖημιώσουν γιά ξένα βάρη. 'Υ
πάρχουν χιλιάδες τρόποι απαλλαγής άπό τό βάρος 
τής Ζωής. Καί δέν είναι πολύ τό βάρος τής έκλογής. 
ΚΓ άφού θεωρείτε έντιμο νά σηκώσουν άλλοι τά βά
ρη σας, είναι έξ ίσου έντιμο νά φορτώσετε καί με
ρικά πρόσθετα βάρη τών επιθυμιών σας στόν έαυτού- 
λη σας.

Πριν λοιπόν τά βάλετε μέ τήν οικογένεια, πού 
άπό τή μιά μεριά περιορίΖει τις έλευθερίες σας, ένώ 
άπό τήν άλλη δέν φορτώνετοι τά βάρη τών προσθέ
των έπιθυμιών σας, ακεφθήτε λιγάκι πού θά θρήτε 
καλύτερο θεσμό τής έλευθερίας καί ίκανοποιήσεως 
έπιθυμιών, γιατί άν τυχόν καί διαλυθή ή οικογένεια, 
τότε πραγματικά άρχίΖει τό πρόβλημα.

ΕΝΑΝΤΙΟΝ Τ Η Σ  ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΑΣ
5η κατηγορία. Τί έχετε μέ τήν κοινωνία καί τήν 

ταλαιπωρείτε τόσο πολύ; Ή κοινωνία συγκριτικά είναι 
τό τελειότερο όπό τά δημιουργήματα τού άνθρώπου. 
Μάς παρέχει τά πάντα, όκόμα πριν γεννηθούμε. 
"Ο,τι ύπάρχει όπό τούς παλαιότερους, μάς περιμένει 
στό κατώφλι τής Ζωής μας. Θά ήταν δράμα νά ξα
ναρχίζαμε άπό τήν άρχή. Ή ύγεία, ή μόρφωση, οί 
δρόμοι, τά φώτα, ή παραγωγή, οί εισαγωγές, τά πάν
τα σάς περιμένουν δίπλα στήν κούνια σας. "Αλλοι 
μόχθησαν γιά άλα αύτά, άλλοι πλήρωσαν, άλλοι έχα
σαν τόν ύπνο τους. Χωρίς τήν κοινωνία τί θά σάς πε- 
ρίμενε δίπλα στήν κούνια σας; 'Αλλά όλα αύτά δέν 
σάς άρέσουν, ή δέν σάς άρκούν. Καί έπειδή θυμώ
νετε, είτε γιά τό ένα, είτε γιά τό άλλο, σπόΖετε ξέ
νες βιτρίνες, καταστρέφετε έργοστάσια ή Πανεπιστή
μια, σταματάτε τήν κυκλοφορία, δημιουργείτε σοβα
ρές άναταροχές, δίνετε τις πλάτες σας σέ άντικοι- 
νωνικές απεργίες, φέρεσθε σάν καλοπληρωμένοι 
μπράβοι γιά νά ξεκουρντίσετε αύτό τό ρολόι, πού δέν 
κουρόΖεται διορκώς νά σάς ύπηρετή, άν καί όκόμα 
δέν έφτασε στήν τελειότητα. "Οταν μέ τό καλό θ' 
άρχίσετε κΓ έσεϊς νά φορολογεϊσθε καί νά έχετε δι-
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συνδρομητές μας, δτι συνεπείς τοΰ ύπερδι- 
πλαπιασμοΰ τής τιμής τοΟ χάρτου και τών 
έξόδων έκτυπώσεως άπεφασίσθη, δυνάμει 
τής ύπ’ άριβ. 9513 Φ. 080.1 άπύ 1.4.74 
Διαταγής ’Αρχηγείου Άστυν. Πόλεων ή 
άπό 1.5.74 αύξησις τής μηνιαίας συνδρο
μής τών «’Αστυνομικών Χρονικών», άπδ 
10 εις 15 δρχ., τής έτησίας συνδρομής Ιδιω
τών έσωτερικοϋ εις 180 δρχ., Ιδιωτών έξω- 
τερικοϋ είς δρχ. 240 ή δολλάρια. Η Ή Α . 
όκτώ (8) καί όργανισμών, συλλόγων, σω
ματείων εις δρχ. 360.
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κές σας όιτρίνες καί δικά οας έργοονόαια, τότε άλ- 
λάξτε τον ρυθμό τού ρολογιού σας.

Χωρίς αύτό τό ρολόι, ό χρόνος περνάει στά τυ
φλά. Δέν είναι τέλειο. 'Αλλά γιά νά φτιάξετε εσείς τό 
τέλειο ρολόι, πρέπει πρώτα νά μάθετε καλά τόν μηχα
νισμό τού δικού μας ρολογιού. Νά κουραστήτε καί λι
γάκι οτό έργσστήρι τής ώρολογοποιΐας. Πόσα ξέρετε 
τώρα γιά νά φτιάξετε, έστω καί τό πιό πρωτόγονο 
καί χοντροκομμένο ρολόι;

Ζητάτε σεβασμό κσί αναγνώριση Σωστά. Εσείς 
ποιόν σέβεοθε, όσο οέβεστε τό είδωλο τού έαυτοϋ 
σας. καί ποιά προσπάθεια άναγνωρίΖετε, όσο υναγνω- 
ρίΖειε τις άνυπαρκτές προσπάθειες τού έαιττού σας; 
Ζητάτε περισσότερες άπό μέρους μας παροχές. Τί 
μάς άν ιπροσφέρετε, ιά νά κλείσουμε τήν συμφωνία; 
Ζητάτε περισσότερο φώς, περισσότερη ψυχαγωγία, 
περιοσοιερη μόρφωση, περισσότερη άνεση. Μάλιστα. 
Εμείς δέν είχαμε, ούτε Οϋλεν, ούτε ΔΕΗ, ούτε ΟΤΕ, 

ούτε δωρεάν συγγράμματα, ούτε τηλεόραση, ούτε καν 
ραδιόφωνο, ούτε δρόμους, ούτε αυτοκίνητο, ούτε λι
μάνια, ούτε πούλμαν. Καί έργα-τθήκαμε σκληρά, καί 
φορολογηθήκαμε άγρια, κσί τά φτιάξαμε όλα αυτά. 
Πόσα περισσότερα νά σάς έτοιπάΖαμε; Έσεια όμως 
πού τα έχετε όλα αύτά, άοφαλώς ξεκινάτε μέ χίλιες 
καλύτερες προϋποθέσεις Ποιός ξέρει τί θά άφίοετε 
στά παιδιά σας. Αφού Ζητάτε σεβασμό καί άναγνώρι- 
ση, γι' αύτά τά άτελή καί περιωριομένα πού σάς κλη 
ροδοτούμε δέν θά πρέπει τούλάχιστον νά δείξετε κά
ποιο σεβασμό καί κάποιαν άνογνώριση; Γιατί λοιπόν 
μας τά καταστρέφετε; Καταστρέφετε σχεδόν πρό
στυχα τόν ξένο κόπο καί τόν ξένον ιδρώτα, μάο ύ- 
βρίΖετε κι' άπό πάνω μάς χλευάΖετε Ζητώντας άνα- 
γνώριση καί σεβασμό γιά κάτι πού ακόμα δέν έκά- 
ματε; "Αν δέν σεβσοτήτε τόν δικό μας κόπο, δέν 
είστε άξιοι, ούτε νά τόν χαρήτε. ούτε νά τόν συντη
ρήσετε, ούτε καί νά τόν ξεπερόαετε.

Μπορούμε νά πούμε άκόμα δυό λόγια γι' αύτό 
τόν σεβοσμό πού Ζητάτε. Γιατί δέν είναι μόνο οί κό
ποι μας, πού πρέπει νά σεβοστήτε. Ένοιώσατε ποτέ 
τήν άγωνία τού άγρότη, όταν αργή νά βρέξη, ή όταν 
βρέχει πολύ; Φσντοστήκατε ποτέ ήν άγρότισοα νά 
μαΖεύη τά παιδιά της κάτω άπό τό εικονοστάσι, γιά 
νά προσευχηθούν στόν Θεό νά βρέξη ή νά κρατήση 
τά σύννεφα; Ένοιώσατε ποτέ τήν άγωνία τού κάθε 
έργαΖομένου γιά τήν αϋριον; Τήν άγωνία τού όποιου- 
δήποτε συνάνθρωπου οας, πού βάΖει στό έργο του 
ένα κομμάτι άπό τήν ψυχή του, πέρα άπό το όριο τών 
υποχρεώσεων, μιά ποιότητα πού δίνει άνθρώπινο χρώ
μα καί στό πιό εύτελές άνσθό πού σείς άπλώνετε 
τό χεράκι σας καί τό δρέπετε μεγολοπρεπώς; Καί 
όμως, αύτά είναι ή χαρά τής Ζωής. Αύτά είναι πρα 
γμστικά άξια σεβα-τμοϋ καί άναγνωρίοεως, καί όχι 
οί άνύπαρκτες προσφορές οας. Αύτό τό κάτι παρα
πάνω άπό τό άμειβόμενο είναι πού συντηρεί τήν κοι
νωνία καί τήν κάνει, άπό βάρος άφόρητο, χαρά τών 
πραγματικά κοινωνικών άνθρώπων. Ή κοινωνική Ζωή 
χωρίς αύτή τήν ποιότητα, δέν έχει νοστιμιά. Δέν 
έχει άλάτι.

Τί κοινωνία λοιπόν θελετε μέ τόση σκληρότη
τα μέσα στις καρδιές σας; Τί νά κάνετε τις περισ
σό ερες σπουδές καί τά έκλεπτυσμένα σσς ένδιαφέ- 
ροντα; Μιά Ζωή ολοκληρωμένη, άξια νά τήν Ζήση ό 
καθένας σας, δέν μπορεί πουθενά άλλού νά στηριχτή, 
παρά μόνο στήν άνογνώριση καί στόν σεβασμό τής 
προσφοράς τών ψυχών.

ΕΝΑΝΤΙΟΝ Τ Η Σ  ΠΑΡΑΔΟ ΣΕΩ Σ
6η κατηγορία Ή πιό εόκολη καραμέλλα, που 

πιπιλίΖουν οί περισσότεροι άπό σάς, είναι τό πόση 
διοφορά υπάρχει ανάμεσα στήν έποχή οας καί στήν 
εποχή μας. Εμείς, νομίΖετε, έΖήσαμε στό σκοτάδι, 
στήν πρόληψη, στήν οπισθοδρόμηση, στήν άμάθεια. 
Εσείς, νομίΖετε, Ζήτε στό φώς, στήν έλεόθερη σκέ

ψη, στήν πρόοδο, πλέετε αέ πελάγη άνοπτύξεως καί

πολιτισμού, «Ή έποχή μας». Λέτε ή έποχή μας καί 
λιγώνεται ή γλώσσα σας. «Τό παρελθόν». Λέτε το 
παρελθόν καί νομίΖετε πώς μόλις έδραπετεύσαμε άπό 
τή Ζούγκλα. (Πόσες φορές συμβαίνει τό αντίθετο). 
Στό βάθος γίνεται ή σύγκρουση τής πσραδόσεως μέ 
τό έκόσοτε παρόν.

Ή σύγκρουση ούτή δέν είνοι δική οας έφεύρε- 
ση. "Εχει γίνει μέχρι τώρα τόσες φορές, όσες φο
ρές κάθε τριάντα χρόνια περίπου έρχεται μιά νέα 
γενεά άνθρώπων πάνω στή γη. Ή  παράδοση είναι 
δυό πράγματα. Ή ούσία, τό πνεύμα πού κληροδο
τεί ή μιά γενεά στήν άλλη, καί οί τύποι, τό εξωτε
ρικό, τό σύμβολο, ή επιφάνεια. Τά εξωτερικά άλλά- 
Ζουν. Πρέπει ν' άλλάΖουν. Ή Ζωή βρίσκει διαρκώς 
νέες μορφές γιά νά έκδηλωθή. Αλλοίμονο αν μείνε
τε στις μορφές τού παρελθόντος. Ά λλ ' ή ούσία; Τό 
βάθος; "Αν δέν αφομοιώσετε αύτό τό βάθος, αύτή 
τήν άκριβή καί αληθινή κληρονομιά τών προηγουμέ
νων άπό σάς, πώς θά πάτε πιό πέρα; Ένα παιδί, πού 
δέν θά μάθη, ούτε γλώσσα, ούτε γράμματα, πώς θά 
έκδηλώαη τόν εαυτό του; Πώς θά κοινωνήοη μέ τούς 
όμοιους του; Σ' αναλογία μ' αύτό τό χτυπητό παρά
δειγμα είναι καί όλα τά άλλα. ΠαθιάΖεστε γιά ένα 
σύγχρονο συγγραφέα, ή ποιητή, ή τραγουδιστή. Πό
σοι έχετε διαβάσει 'Όμηρο; Πόσοι ανοίξατε Εύαγ- 
γέλιο; Παπαρρηγόπουλος, πόσοι ξέρετε τί είναι; Τί 
κοταλοβαίνετε λοιπόν άπό παράδοση, γιά νά έχετε 
γνώμη; Δέν υπάρχει πνευματική Ζωή χωρίς παράδο
ση.

Καί παράδοση δέν είναι μόνον αύτά. Παράδοση 
είναι καί ή τελευταία κληρονομημένη συνήθεια, μιά 
παροιμία, ένας θεσμός, μιά διοδικασία, ένας τρόπος 
έκφράσεως, μιά ιδιωτική ή δημόσια πράξη, ένα διά
χυτο πνεύμα στή Ζωή μιάς συγκεκριμένης κοινότητος. 
Τά έγνωρίσστε καί τά έννοήσστε καλά όλα αύτά πριν 
τά άπορρίψετε; Πατήσατε στά βήματά μας πριν ά- 
νοίξετε τό δικό σας βήμα;

ΟΙ ΓΕΝ ΕΤ Η ΣΙΕΣ  Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ
7η κατηγορία. "Αν καί οί περισσότεροι άπό σάς 

είναι πολλοί διατακτικοί στήν άταμική τους Ζωή, δί
νετε στό σύνολο τήν εντύπωση άτι κστέχεστε άπό 
αύτό πού λένε πονσεξουολιαμό. Δίνετε τήν εντύπω
ση δτι υπάρχει έκλυση τών ήθών. Οί χοροί σας οί μι
κτές συντροφιές σας, τά πάρτυ σας, πρό παντός ή 
μανία σας νά λείπουν άπό όλες τις εκδηλώσεις σας 
οί μεγάλοι, δίνουν τήν εντύπωση πώς κάτι θέλετε νά 
κρύψετε, πώς κάτι ύπάρχει, πού θέλετε νά γίνη κρυ
φά όπό τούς μεγάλους. Καί πολλές οας κουβέντες 
έχουν τόσην ελευθεροτυπία, πού φτάνουν τά όρια τού 
χυδαίου. Είμοι ύποχρεωμένος νά σάς κατηγορήσω 
καί γι' αύτό, άν καί νομίΖω πώς σ' αύτό τό κεφάλαιο 
είστε πιό συντηρητικοί άπό άλλες οας όκδηλο'ιαεις. 
ΚΓ αύτό, γιατί σας συγκροτεί κάποιος φόβος. Υπάρ
χουν όμως αρκετά παραδείγματα, πού δίνουν τό χρώ
μα τους ατό σύνολό σας.

Οί νενετήσιες σχέσεις στις νεανικές ήλικίες σή
μερα είναι περισσότερες όπό άλλοτε, είναι όμως λι- 
γώτερες όπό όσο υπολογίζονται. Εκείνο όμως πού 
βάσιμα μπορεί νά σάς κατηγορήσουν, είναι ότι οί σαρ
κικές σχέσεις σάς τοώνε πολύ χρόνο, περισσότερο 
όπό κανονικό, τόσο, πού καθυστερούν τήν άλλη σας 
πρόοδο. "Ισως ό λεγόμενος πονσεξουαλισμός παρου
σιάζεται στις νεολαίες όλλων κοινωνιών. Πόσο όμως 
νοσταλγείτε ούτες τις νεολαίες. Πόσο θαυμάΖετε 
τήν «έλευθερία» τους. Πόσο θά ήθελαν μερικοί νά 
Ζοϋσσν έκεί. Αν τό σώμα διστάΖει, τό πνεύμα είναι 
πολύ πρόθυμο. Νά γιατί εύσταθεϊ ή κατηγορία.

Οφείλει ό άνθρωπος ν' άναπτύσση όλες του τις 
δυνάμεις. Τις σωματικές, τις πνευμστιές, τις αισθη
τικές, τις γενετήσιες. Ότον όμως άλλες δυνάμεις 
ύπερτροφούν, ένώ άλλες άτροφούν, τότε δέν έχουμε 
αρμονικό μεγάλωμα. Καί τότε ό άνθρωπος είναι α
νάπηρος.
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ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟ Ν Ο Υ ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΕΥΣΕΟ Σ
Ε Μ .  Σ Η Φ Α Κ Η
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Υ  Α'
Μετεκπαιδευθέντος έ ν 
’Αγγλία, εις θέματα όρ- 
γανώσεως Άστ. Υ πη
ρεσιών και Έγκλ/γίας

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Δ ΓΟ ΤΡΟΠΟΙ προλήψεως τής έγκληματικότητος 
είναι γνωστοί καί ύπό πάντων προτείνονται. Ό  

πρώτος τρόπος είναι δ σωφρονισμός ή ή έπανακοινωνι- 
κοποίησις των ήδη έγκληματησάντων καί έν άποτυ- 
τυχίφ αύτών τών μέτρων, ή παρεμπόδισις αυτών από 
τής τελέσεως έτέρων έγκλημάτων. Ό  δεύτερος τρόπος 
άφορψ τήν πρόβλεψιν ή τήν παρεμπόδισιν προσώπων, 
μηδέποτε έγκληματησάντων, από τήν τέλεσιν τών πρώ
των αύτών έγκλημάτων. Ε ίς τήν πρώτην περίπτωσιν, 
τά προγράμματα προλήψεως τής έγκληματικότητος ά- 
πευθύνονται κατά ή ύπέρ προσώπων γνωστών. Μία, δύο 
ή καί περισσοτέρας φοράς άπησχόλησαν τάς άρχάς τού 
κυκλώματος τής δικαιοσύνης. Τά όνόματά των τά στοι
χεία τής οικογενειακής, άτομικής καί έπαγγελματικής 
των καταστάσεως είναι γνωστά. ’Απομένει μόνον ή 
γνώσις, έάν καί κατά πόσον δ συγκεκριμένος αύτός άν
θρωπος έχει διάθεϋιν νά ζήση, τού λοιπού, νομοταγώς 
καί χωρίς νά βλάπτη τούς συνανθρώπους του. Είς τήν 
δευτέραν περίπτωσιν, τών λεγομένων «πρωτάρηδων», τά 
προγράμματα προλήψεως τής έγκληματικότητος περι
λαμβάνουν άγνωστον άριθμόν άνθρώπων, τούς ύποψη- 
φίους έγκληματίας, τών δποίων τά δνόματα καί λοιπά 
στοιχεία είναι άγνωστα. Ενταύθα, έπίσης πρέπει νά 
γίνη παρεμπόδισις καί, είς δυνατόν, πρόβλεψις.

Είς τήν πράξιν, δ άνωτέρω διαχωρισμός, τών προ
γραμμάτων προλήψεως τής έγκληματικότητος, δέν εί
ναι καί τόσον σαφής, ούδέ καί έφικτός, άλλά καί έάν 
ήτο δέν θά έδει νά διαχωρίζωνται. Ή άπειλή μιας ποι
νής είναι έν προληπτικόν μέτρον. ’Απευθύνεται τόσον 
πρός τόν έγκληματήσαντα, δσον καί πρός τόν μή έγ
κληματήσαντα. ’Απευθύνεται πρός τούς πάντας, έστω 
καί έάν είναι αύτοί οί όποιοι έθεσαν τήν άπειλήν τής ποι
νής είς τό δόρυ τού Νόμου. Αυτήν τήν άποστολήν έχει 
καί ή έπιβολή καί ή έκτέλεσις τής συγκεκριμένης ποινής 
κατά συγκεκριμένου προσώπου, ήτις έπί πλέον σκοπεύ
ει νά νουθετήση τό πρόσωπον, καθ’ ού έπιβάλλεται ή 
έκτελεΐται.

Ή άπειλή ποινής, ή έπιβολή καί έκτέλεσις αύτής 
καί δλη αύτή ή λειτουργική διαδικασία, βλέπει ώς σκο
πόν τήν ειδικήν καί γενικήν πρόληψιν τού έγκλήματος. 
Κατά τήν ειδικήν πρόληψιν σκοπεϊται δ σωφρονισμός

ή ή έπαναφορά είς τόν δμαλόν κοινωνικόν βίον τού 
συγκεκριμένου άτόμου, έκείνου καθ’ ού ή ποινή έπιβάλ- 
λεται, άλλά έν ταύτώ σκοπεϊται καί ό έκφοβισμός παν
τός σκεπτομένου νά άκολουθήση τάς πράξεις τού τιμω- 
ρουμένου. Κατά τήν γενικήν πρόληψιν, σκοπεϊται δ 
υποψήφιος έγκληματίας, ήτοι έκεϊνος, δ δποΐος είναι 
μέν άγνωστος σκέπτεται δμως, έργάζεται, ζή, συμπε- 
ριφέρεται καί κινείται κατά τρόπον, δ όποιος, άργά ή 
γρήγορα, θά τόν δδηγήση είς τήν διάπραξιν έγκλήμα
τος, άλλά έν ταύτψ σκοπεϊται καί δ γνωστός, δ ήδη 
έγκληματήσας.

Μέτρα, κατά συνέπειαν, σωφρονισμού, έπανακοινω- 
νικοποιήσεως, προβλέψεως, παρεμποδίσεως, είναι δι’ δ- 
λους καί καθ’ δλων. Είναι πολύ σχετικά μεταξύ των. 
Πρέπει νά συνεργάζωνται. Πρέπει νά έχουν άκολουθίαν 
καί λογικήν, μεταξύ των, σύνδεσιν. Τό αύτό πρέπει νά 
συμβαίνη καί μέ τούς κρατικούς φορείς, έκείνους, οΐτι- 
νες είναι υπεύθυνοι διά τήν πραγματοποίησίν των, ’Α
στυνομία —  Δικαιοσύνη —  Σωφρονιστικαί Ύπηρεσίαι.

Σχεδόν πάντοτε, δσάκις διαπιστοΰται αύξησις τής 
έγκληματικότητος ή έξαρσις τών έγκλημάτων κατά 
τής ζωής, αί έπίσημοι καί άνεπίσημοι κοινωνικαί άντι- 
δράσεις προτείνουν αύστηρότητα. Αύστηρότητα προτεί- 
νεται ώς πρός τήν άπειλήν, έπιβολήν καί έκτέλεσιν τής 
ποινής. Ή θέσπισις αύστηροτάτων ποινών, ή έπιβολή 
έξοντωτικών ποινών καί γενικώς ή αύστηρότης νομίζε- 
ται δτι είναι τά μόνα φάρμακα πρός θεραπείαν τού 
κακού.

Καθ’ ήμάς, ή αύστηρότης γελοιοποιείται μέ τήν 
παρατηρουμένην πολλάκις άσυνέπειαν. Καθ’ άς στι- 
γμάς δ πατήρ έχει ψυχικήν ευφορίαν άστείζεται μέ τό 
τέκνον του, καιθ’ δ χρόνον τούτο διαπράττει, ένώπιόν 
του, παράπτωμα, ένψ καθ’ άς ώρας έχει δυσθυμίαν 
έφαρμόζει δλην τήν αύστηρότητά του. Ή αύστηρότης 
αυτή γελοιοποιείται, διότι δέν πρόκειται περί αύστη- 
ρότητος, άλλά περί δυσθυμίας. Ή αύστηρότης τών ποι
νών, δοκιμασθεϊσα κατά τό παρελθόν, δέν άπέδωσε, λέ
γουν οί πλείστοι τών έγκληματολόγων. Αύτό είναι ά- 
ληθές. Δέν άπέδωσε τά άναμενόμενα άποτελέσματα, 
διότι ή αύστηρότης δέν είχε συνέπειαν καί συνέχειαν.

Ή μεγάλη αύστηρότης δέν ένδε'κνυται διά πολ
λούς λόγους. Εκείνο τό όποιον χρειάζεται είς τό κύ
κλωμα τής ποινικής δικαιοσύνης καί έκείνο τού όποιου
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έχει άνάγκην ή πρόληψις τής έγκληματικότητος είναι 
ή συνέπεια ή βεβαιότης δικαίου. Κατά τήν άρχήν τής 
βεβαιότητος δικαίου, πας πολίτης, καί είδικώτερον δ έγ- 
κληματίας πρέπει νά γνωρίζη, νά πιστεύη καί νά τοϋ 
Ιχει γίνη βίωμα, καθ’ δ, έάν έγκληματίση, θά συλληφθή 
άπδ τήν Αστυνομίαν. Έάν 'συλληφθή, καί είναι ύπαί- 
τιος, θά καταδικασθή άπδ τήν δικαιοσύνην, με μίαν 
συγκεκριμένην ποινήν. Αυτήν τήν συγκεκριμένην ποι
νήν θά τήν έκτίση έκεϊ, δπου λέγουν οί νόμοι τοϋ Κρά
τους. Έ ν άλλοις λόγοις, δ έγκληματίας πρέπει νά πι
στέ ψη, δτι δέν υπάρχουν περιθώρια νά παίζη παιγνίδια 
μέ τήν Αστυνομίαν, τήν Δικαιοσύνην καί τάς Σωφρο- 
νιστικάς Υπηρεσίας. Δέν τψ δίδονται περιθώρια νά 
παίζη εις βάρος τής κοινωνίας.

Ό  κακός θά πληρώση δ,τι τού άνήκει νά πληρώ- 
ση, διά νά σταματήσουν αυτός καί οί δμοιοί του νά βλά
πτουν. Πρδς αύτήν τήν κατεύθυνσιν πρέπει νά κατα
τείνουν αί ένέργειαι τής ’Αστυνομίας, τής Δικαιοσύνης 
καί των Σωφρονιστικών Υπηρεσιών, άλλά καί πάσης 
κρατικής 'Γπηρεσίας.

'ίπ δ  τό πνεύμα τής άρχής τής βεβαιότητος δικαί
ου, πρέπει νά έναρμονισθή ή ύφισταμένη ποινική νομο
θεσία, ήτις πρέπει νά άπαγορεύση παντελώς τάς έξαι- 
ρέσεις, αίτινες, σύν τψ χρόνψ, άπέβησαν κανόνες. Οί 
κανόνες! περί χάριτος καί άμνηστείας, περί άναιτίου 
καί υπαιτίου μέθης, περί ψυχοπάθειας τοϋ δράστου περί 
καί ύπαιτίου μέθης, περί ψυχοπάθειας τοϋ δράστου, περί 
έμπράκτου μετάνοιας, περί έκτίσεως ποινής είς άγροτι- 
κάς φυλακάς κ-ά., κ-ά., κατέστησαν τδν έγκληματίαν 
άριστσκράτην καί τδ θΰμα του έπαίτην. Τδ θύμα, έάν 
ζήση, έπαιτεΐ προστασίαν, έάν άποθάνη τοϋ προσάπτον
ται δλα τά άνθρώπινα έλαττώματα καί πάθη. Ό  έγκλη
ματίας, άντιθέτως, προστατεύεται ύπδ πάντων, διότι αύ- 
τδ άπαιτεϊ δ καλώς έννοούμενος σύγχρονος πολιτισμός!

Δέν προτείνεται ή κατάργησις τών άνωτέρω μνη- 
μονευθεισών, ένδεικτικώς, άνθρωπιστικών διατάξεων 
τοϋ ποινικού δικαίου. "Ολαι είναι καλαί καί πρέπει νά 
διατηρηθούν ύπδ ώρισμένους ηύξηιμένους περιορισμούς 
κατά τήν χρήσιν.

Έ  άρχή τής βεβαιότητος δικαίου δέν παραγνωρί
ζει τδν ρόλον τοϋ θεσμοΰ τής οικογένειας, τής έκκλη- 
σίας, τής έκπαιδεύσεως, τής κοινωνίας γενικώτερον είς 
τήν δημιουργίαν άντεγκληματικών τάσεων. Ό  ρόλος 
τών θεσμών καί τών ιδρυμάτων αύτών είναι τεράστιος- 
καί άλλοίμονον!! έάν ποτέ παύσουν νά έπηρεάζουν τάς 
εύρείας κοινωνικάς μάζας. Έ ξ ίσου άλλοίμονον, έάν 
παύσωμεν νά πιίστεύωμεν καί είς τήν άποστολήν τοϋ 
κυκλώματος ’Αστυνομία —  Δικαιοσύνη —  Σωφρονιστι- 
καί 'Γπηρεσίαι.

'Η άρχή τής βεβαιότητος δικαίου θά άποβή ή σω
τηρία λύσις τοϋ προβλήματος τής προλήψεως τής έγκλη- 
ματικότητος, ύπδ τήν προϋπόθεσιν, καθ’ ήν οί άρμόδιοι 
κρατικοί φορείς θά πειθαρχήσουν, άπολύτως, είς τάς 
διδασκαλίας αύτής. 'Ως πειθάρχησις έννοείται ή έφαρ- 
μσγή τών μέτρων έπιεικείας καί κυρίως τών θεσμών 
τής χάριτος καί τής άμνηστείας, μόνον καί μόνον πρδς 
έξυπηρέτησιν τών σκοπών τής δικαιοσύνης. 'Ως πειθάρ- 
χησις έπίσης έννοείται ή δργάνωσις καί λειτουργία τών 
φορέων τοϋ κυκλώματος τής ποινικής δικαιοσύνης κα
τά τρόπον ίκανοποιοΰντα τάς άπαιτήσεις τής άρχής, 
ήτοι βεβαία σύλληψις, βεβαία καταδίκη τοϋ ύπαιτίου 
καί βεβαία Ικτισις τής έπιβληθείσης ποινής.

Τδ πρώτον κλιμάκισν τοϋ κυκλώματος τής ποινι
κής δικαιοσύνης άποτελεΐ, ώς γνωστόν, ή ’Αστυνομία. 
Ή ’Αστυνομία καλείται νά κάμη πρόληψιν διά τής φυ
σικής παρεμποδίσεως τοϋ έγκληματίου άπδ τήν δράσιν. 
Φυσικά, ή δράσις τής ’Αστυνομίας παρεμβάλλει καί ή- 
θικά έμπόδια είς τδν έγκληματίαν. 'Η δραστήρια ’Αστυ
νομία έκφοβίζει τδν έγκληματίαν καί ούχί εύκαταφρο- 
νήτους φοράς τδν συγκρατεί άπδ τήν τέλεσιν άξιοποί- 
νου πράξεως. Τδ κυρίως προληπτικόν Ιργον, κατά φυ
σικήν τάξιν, τής ’Αστυνομίας είναι ή παρεμπόδισις. 
ΙΙαρεμπόδισις σημαίνει παρεμβολή έμποδίου μεταξύ έγ
κληματίου καί θύματος είς τρόπον, ώστε νά τδν προ- 
λάβη καί νά μή τελέση τδ έγκλημα. Τδ έμπόδιον αύτδ 
πρέπει νά είναι δ άστυνομικός, δ όποιος καιροφυλακτεΐ, 
εύρίσκεται πλησίον τοϋ θύματος καί λέγει είς τδν έγ
κληματίαν, είς τδν παραβάτην καί γενικώς είς πάντα 
βουλόμενον νά παραβή μίαν διάταξιν (θΰμα ύπδ τήν 
εύρείαν τοϋ δρου έννοιαν), μή πράξης αύτό, διότι τδ 
άπαγορεύει δ νόμος. Είς πολύ άπλήν γλώσσαν, αυτή 
είναι ή προληπτική πλευρά τής άποστολής τής ’Αστυ
νομίας. Διά νά έπιτύχη, ώς είκός, ή ’Αστυνομία είς τδν 
τομέα αύτόν, πρέπει νά έχη άνθρώπους της έκεϊ δπου 
θά έμφανισθή δ παραβάτης έτοιμος νά κτυπήση τήν έν- 
ναμον τάξιν. Τδ νά ύπάρχουν δμως τόσοι άστυνομ.κοί 
δσα τά πιθανά σημεία προσβολής είναι πράγμα άδύνα- 
τον, διότι θά έπρεπε νά ύπάρχουν πάρα πολλοί άστυνο- 
μικοί πρδς φύλαξιν δλων τών έννόμων άγαθών, πράγμα 
οίκονομικώς καί δεοντολογικώς άσύμφορον.

Είς τδ σημεϊον αύτδ άκριβώς γεννώνται τά προ
βλήματα τής συγχρόνου άστυνομεύσεως— τομεύς άστυ- 
νομικοπροληπτικής πολιτικής.

α) Συμβολή τοϋ κοινοΰ είς τδ έγκληματο - προλη
πτικόν έργον τής ’Αστυνομίας. "Απαξ καί δέν 
συμφέρει ή είναι άδύνατος ή φυσική παρουσία 
τής ’Αστυνομίας παντού, δπου είναι δυνατή ή 
προσβολή έννόμου άγαθοΰ, τδ κοινόν έχει ύπο- 
χρέωσιν:

I . Νά λαμβάνη μέτρα προφυλάξεως τού έννόμου ά
γαθοΰ άπδ τήν προσβολήν. Τοΰτο σημαίνει, δτι τδ κοι
νόν πρέπει νά μή δημιουργή εύνοϊκάς συνθήκας, διά τδν 
παραβάτην, προσβολής τοϋ άγαθοΰ. Είς τήν πράξιν-τού
το μεταφράζεται είς μή πρόκλησιν τού ψυχοπαθούς ή 
δξυθύμου, είς τήν άποφυγήν δημιουργίας έπεισοδίων, 
είς τήν άσφαλή φύλαξιν τιμαλφών καί χρημάτων, είς 
τήν καλήν άσφάλισιν τοϋ αύτοκινήτου, τής οικίας άνευ 
φυλάξεως καί γενικώς είς τήν παρεμβολήν φυσικών 
έμποδίων μεταξύ τοϋ έννόμου άγαθοΰ καί τού παραβά
του. Ά πδ πλευράς ’Αστυνομίας, έπιβάλλεται ή θέσπι- 
σις ’Αστυνομικών διατάξεων ύποχρεουσών τδ κοινδν νά 
λαμβάνη ένια τών άνωτέρω έγκληματο - προληπτικών 
μέτρων καί ή έφαρμογή, μετ’ αύστηρότητος, τών ύφι- 
σταμένων, περί τδ άντικείμενον τούτο, διατάξεων.

I I . Νά.άστυνομεύη, ούτως είπεϊν, έν άπουσία τής 
’Αστυνομίας καί νά καταγγέλη πάσαν προσβολήν έννό
μου άγαθοΰ. Ή ύφισταμένη περί τούτου νομοθεσία, ή 
καθιεροΰσα τήν βοήθειαν τοΰ κοινού πρδς τήν ’Αστυνο
μίαν, έχει μεγάλως παρεξηγηθη άπδ τό κοινόν είς βάρος 
τών ιδίων αύτοΰ συμφερόντων. 'Η βοήθεια πρδς τήν ’Α
στυνομίαν, ή καταγγελία τοΰ παραβάτου θεωρείται ύπδ 
πολλών «ρουφιανιά», προδοσία, κακή πράξις. Τοΰτο ση
μαίνει, δτι μεγάλη μερίς τοΰ κοινοΰ θεωρεί τήν βεβαίωσιν 
μιάς παραβάσεως πράξιν κακήν. Ή τακτική αυτή στά-
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σις τοΰ κοινού είναι νοοτροπία ύποαναπτύκτου κοινού, μή 
έχοντος ένστερνιαθή εις, βάθος τήν σημασίαν καί τήν 
έννοιαν τής έν νόμου τάςεως. ’ Ισως λεχϋή δτι ή Αστυ
νομία είναι υπεύθυνος τής Αδιαφορίας αυτής τού κοινού. 
Αύτό δέν είναι Αληθές, διότι ή ’Αστυνομία, έσχά- 
τως, διά τών γραφείων δημοσίων σχέσεων καί των έκ- 
δηλώσεων αυτών τών φορέων, έχει τονίσει, με έπιμο- 
νήν, τήν ύποχρέωσιν αυτήν τού κοινού. Δυστυχώς, δ- 
μως, δέν πρέπει αυτά τά πράγματα νά λέγωνται μόνον 
άπό τήν ’Αστυνομίαν, άλλά πρέπει νά λέγωνται άπό 
άλλους φορείς, όπως είναι οί τής έκπαιδεύσεως, τής έκ- 
κλησίας, τής οίκογενείας. Υποστηρίζεται ή άπσψις, 
καθ’ ήν ή στάσις αυτή τού κοινού δημιουργεΐται έκ τής 
έλλείψεως τής προσηκούσης έμπιστοσύνης τοΰ κοινού 
πρός τήν Αποτελεσματικότητα τών ένεργειών τής Ά - 
Ιστυνομίας. Τούτο δέν φαίνεται νά στηρίζεται είς τά γε
γονότα, διότι οσάκις Θίγονται τά ίδια τού συγκεκριμέ
νου πολίτου συμφέροντα, ούτος σπεύδει νά καταγγείλη 
τήν πράξιν. 'Επομένως, δέν είναι ή ελλειψις έμπιστο- 
σύνης ή αιτία, άλλά ή ελλειψις ένδιαφέροντος προ, 
προστασίαν τών συμφερόντων τών άλλων.

β) Ε λ λ ε ιψ ις  κατανοήσεως τών προβλημάτων, άτι- 
να Αντιμετωπίζει ή ’Αστυνομία καί κυρίως τού 
προληπτικού αυτής έργου.

I . ’Από τάς κρατικάς ύπηρεσίας. Αί πλεΐσται κρα- 
τικαί ύπηρεσίαι, όργανισμοί καί ιδρύματα άπευθύνουν 
άναρίθμητα έγγραφα πρός τήν Αστυνομίαν, ή έκτέλε- 
σις τών όποιων Απασχολεί μέγα ποσοστόν έκ τής Αστυ
νομικής δυνάμεως. Οί άστυνομικοί, τών όποιων τό προ
ληπτικόν έργον τούς έχει άνάγκην νά περιπολοΰν είς 
τάς οδούς, είναι κλεισμένοι είς τά γραφεία πρός διεκ- 
περαίωσιν έγγράφων ούχί Αστυνομικού ένδιαφέροντος. 
Εντάλματα προσωπικής κρατήσεως όφειλετών τού δη
μοσίου ταμείου, έπίδοσις ποινικών δικογράφων, έκτέ- 
λεσις στρατολογικών έγγράφων, έπιδόσεις πιστοποιητι
κών δήμων, κοινοτήτων, ΙΚΑ  καί άλλων ’Οργανισμών, 
κοινοποιήσεις διοριστήριων έγγράφων τού 'Ιπουργείου 
Παιδείας καί άλλα έγγραφα στέλλονται πρός έπίδοσιν ή 
έκτέλεσιν ύπό Αστυνομικών. Ε ρ γ α σ ί α  ά γ ν ω- 
σ τ ο ς  ε ί ς  ξ έ ν α ς  ’Α σ τ υ ν ο μ ί α ς .  “Ολη 
αύτή ή έξω— Αστυνομική έργασία δύναται νά μειωθή 
ή καί νά μεταβιβασθή είς άλλους φορείς, ως είναι τά 
ταχυδρομεία, οί κλητήρες καί άλλοι. Τά έκατομμύρια 
αύτά τών έγγράφων, άτινα άπασχολούν έτησίως τάς 
Έλλη νικάς άστυνομικάς ύπηρεσίας, στοιχίζουν πολλά-· 
πλάσια χρήματα τού δημοσίου άπό δσα θά άπητοϋντο 
έάν έτροποποιεΐτο τό υφιστάμενον σύστημα. Τό προλη
πτικόν μέτωπον τής ’Αστυνομίας έξασθενεΐται είς βα
θμόν έπικίνδυνον, συνεπείφ τής άπασχολήσεως μεγάλου 
ποσοστού έκ τής δυνάμεώς της εις έργα δυνάμενα νά 
διεκπεραιωθούν ύπό άλλων.

I I .  Άπό τούς κρατικούς ύπαλλήλους. Μέγα ποσο
στόν τών δημοσίων ύπαλλήλων καί τών ύπαλλήλων 
Ν .ΙΙ.ΔΑ . άντΐ νά ένσκύψουν είς τήν ύπόθεσιν τού πο
λίτου, καί έκ τών στοιχείων τού φακέλλου ή τών είς 
χεΐρας τοΰ πολίτου τοιούτων, νά μορφώσουν γνώμην, 
«πασάρουν» αύτοΰς εις τήν Αστυνομίαν μέ διαφόρους 
προφάσεις. Παράδειγμα ή βεβαίωσις τού γνησίου τής 
ύπογραφής έπί ύπευθύνου δηλώσεως ή ή πιστοποίησις 
διαμονής ή οικογενειακής καταστάσεως. Καί ταδτα, πα
ρά τήν ίσχύν τοΰ Ν. 105 τοΰ όποιου τήν άντιγραφειο- 
κρατικήν άξίαν έλάχιστοι ύπάλληλοι γνωρίζουν. Τό

«φέρε μίαν βεβαίώσιν άπό τήν Αστυνομίαν» δημιουργεί 
περιττήν Απασχόλησιν είς τήν Αστυνομίαν είς βάρος 
τού έγκληματοπροληπτικού της έργου. .

111. Άπό τό κοινόν. Μικρόν ποσοστόν έκ τοΰ κοι
νού, άλλά μέγα είς ένόχλησιν καί άπασχόλησιν, άπο- 
τελούν οί μόνιμοι ένοχλητικοί τύποι πολιτών. Ούτοι, 
διότι τούς ένοχλεϊ τ ί ή διότι θέλουν νά έπιτύχουν τί, 
άπασχολοΰν τήν Αστυνομίαν μέ αιτήματα καί παρά
πονα, χωρίς νά δίνουν τήν δέουσαν σημασίαν είς τήν 
γενικωτέραν άπασχόλησιν αύτής. Αγοράζουν ή ένοι- 
κιάζουν τάφους (ύπόγεια διαμερίσματα προοριζόμενα 
δι’ άποθήκας) κατοικούν είς αυτούς καί έχουν τήν ά- 
παίτησιν άπό τήν Αστυνομίαν νά τούς μεταβάλλη είς 
παραδείσους ή ρετιρέ. "Έχουν τήν άπαίτησιν νά έξώση 
ή Αστυνομία τόν ένοικιαστήν των, διά νά έπανανοικιά- 
σουν τό κατάστημα ή τό διαμέρισμα μέ ύψηλότερον έ- 
νοίκιον. ’Έχουν τήν άπαίτησιν νά μή ένοχλοΰνται άπό 
τούς άλλους, άλλά έκείνων ή ένόχλησις νά μή λαμβά- 
νεται ύπ’ δψιν. Ε ίς τήν περίπτωσιν αύτήν, ούδέν δύ- 
ναται νά έπιτευχθή, εί μή μόνον ή θέσπισις ειδικής ά- 
στυνομικής διατάξεως κατά έκείνων, οΐτινες άσκόπως 
άπασχολοΰν τήν Αστυνομίαν. 'Η  βεβαίωσις τοιούτων 
παραβάσεων δμως πρέπει νά γίνεται ούχί άπό τούς ά- 
στυφύλακας, άλλά άπό τούς διοικούντας ή άλλους άξ) 
κούς προσωπικώς.

γ) "Ελλειψις κατανοήσεως τών προβλημάτων τής 
Άστυνομεύσεως, κατά τό παρελθόν, άπό ήμάς 
τούς Αστυνομικούς.

I . Άπό τό άπώτερον παρελθόν, έξ αιτίας έσφαλ
μένης νοοτροπίας, άφέθησαν νά δημιουργηθοΰν ύπσχρε- 
ώσεις τής Αστυνομίας ξέναι πρός τήν κυρίαν αύτής ά- 
πασχόλησιν. Τό σύνολον σχεδόν τών άστυνομικών, τής 
σήμερον, πιστεύει δτι αί καλαί δημόσιαι σχέσεις τής 
Αστυνομίας άναπτύσσονται μόνον διά τής καλής έργα- 
σίας είς τόν τομέα άρμοδιότητος αύτής. Ήθέλησαν, κα- 
τα τό παρελθόν, έν τή Αστυνομία, νά μιμηθούν άλλας 
ύπηρεσίας ή όργανισμούς είς τόν τομέα τής Αναπτύξεως 
δημοσίων σχέσεων διά τής δημιουργίας διαφόρων έκδη- 
λώσεων ξένων πρός τό άστυνομικόν έργον. "Ολαι αύταί 
αί έκδηλώσεις έπικροτοΰνται, έφ’ δσον είς αύτάς μετέ
χουν μάχιμοι, ούτως είπεϊν, Αστυνομικοί κατά τάς έκτός 
ύπηρεσίας ώρας των.

δ) 'Η δημιουργία τής πολυορόφου οίκήσεως είναι 
έν έκ τών σοβαρωτέρων προβλημάτων τής συγ
χρόνου άστυνομεύσεως. Ό  Αστυνομικός είναι 
δυνατόν νά είναι πανταχοΰ παρών, είς τάς ό- 
δούς, τά πεζοδρόμια, τάς πλατείας καί τάς Αγο
ράς, καί νά λαμβάνουν χώραν έγκλήματα ύπέρ 
τήν κεφαλήν αύτοΰ, χωρίς νά δύναται νά τά 
άντιληφθή. Τό πρόβλημα αύτό άπησχόλησε, 
τάς μετά τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον δεκα
ετίας, δλας τάς Αστυνομίας τής γής. Τ ίνι τρό- 
πψ δύναται νά γίνη άστυνόμευσις τών πολυο- 
ρόφων κτιρίων, είναι έν πρόβλημα, τό όποιον, 
έκ τών πραγμάτων, πρέπει νά Αντιμετώπιση ή 
σύγχρονος ’Αστυνομία. Τό πρόβλημα δέν είναι 
άλυτον. Πολλαί Άστυνομίαι έδωσαν έπιτυχεΐς 
λύσεις καί Αποτέλεσμα τών υίοθετηθεισών λύ
σεων είναι ή ικανοποιητική άντιμετώπισις τοΰ 
προβλήματος. Άλλά περί αύτών, είς τήν συνέ
χειαν τής παρούσης.

(Συνεχίζεται)
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Ι Ω Α Ν Ν Η Σ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΛΣ

Ό θ ε μ ε λ ι ω τ ή ς  τού ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ο ύ  κ ρ ά τ ο υ ς

Τοδ Άστυν. Δ/ντοΰ Α' 
κ. Ίωάννου Παπαχρίστου

Ο  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΛΣ έγεννήθη εις Κέρκυραν 
τό 1776 έκ παλαιός οικογένειας τής Ίστρίας, ή όποια 

μετηνόστεοσε περί τό μέσα τοϋ 14ου αίώνος εις τήν νήσον 
καί περί τό τέλη τοϋ 17ου αίώνος συμπεριελήφθη, λόγψ 
των προσφερθεισών υπηρεσιών της, εις τός τάζεις τών 
Εόγενών. Μετό τός έγκυκλίσυς σπουδάς του, μετέβη εις 
Ιταλίαν, ένθα έσπούδοσεν ιατρικήν, ώς καί φιλοσοφίαν καί 
φιλολογίαν. Έπιστρέψας, μετά τό πέρας τών σιιουδών του, 
έΕήσκησεν έπί τινα χρόνον τό επάγγελμα τοϋ χειρουργού, 
άργότερον δέ, καί δή μετά τήν συγκρότησιν τής Ίονίου 
Πολιτείας, άνεμείχθη εις τήν πολιτικήν, άνελθών μέχρι καί 
τοϋ Υπουργικού Θώκου. Κατά τός ταραχός τής Κεφαλλη
νίας, αϊτινες προεκλήθησαν συνεπεία τής συνθήκης τής 
Κωνσταντινουπόλεως τοϋ 1800, ήτις έρρύθμισε τό καθε
στώς τών Ίονίων νήσων, όπεστάλη εις ' Αργοστόλιον, ένθα 
έπέτυχεν εις τό δυσχερές έργον τής άποκαταστάσεως τής 
διασαλευθείσης τάΕεως, διά τής λήψεως σκληρών μέν, πλήν 
λίαν άνσγκαίων, μέτρων πρός τόν σκοπόν τούτον, άποκα- 
λύψας τοιουτοτρόπως τός ικανότητάς του καί τήν ισχυρόν 
προσωπικότητά του. Μετό τήν έπανοφοράν τών έπτανήσων 
εις τήν Γαλλικήν Κυριαρχίαν, τό 1809, καί μή άνεχόμενος 
ταύτην, λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, άνεχώρησεν εις Ρω
σίαν, άναλαβών υπηρεσίαν εις τό Ύπουργεϊον τών ΈΕω- 
τερικών, τή βοήθεια τής Έλληνορουμανικής οικογένειας 
Στούρτζα, συνδεομένης ατενώς μέ τήν αύλήν τοϋ Τσάρου 
ΆλεΕάνδρου τοϋ Α ’ . Τό 1811 μετέβη εις τήν έν Βιέννη 
Ρωσικήν Πρεσβείαν καί άργότερον άνέλαβε τό διπλωματι
κόν γραφεϊον τής Ρωσικής στρατιάς τών παραδουνάβιων 
περιοχών, έργασθείς μετά ζήλου εις τήν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων του, πράγμα δπερ δέν διέφυγε τής προσοχής 
τοϋ Αύτοκράτορος καί συνετέλεσε εις τήν δημιουργίαν προ
σωπικής μεταΕύ των γνωριμίας. Συνεπεία τής γνωριμίας 
τούτης, άπεστάλη, κατά τό έπόμενον έτος, εις 'Ελβετίαν 
προκειμένου νά όποσπάση ταύτην έκ τής Γαλλικής έπιρρο- 
ής. Έκεϊ έργασθείς σκληρώς κατώρθωσε νά έΕοσφαλίση 
τήν Ελβετικήν ουδετερότητα, νά έπιτϋχη τήν ένότητα τού
της καί νά θεμελιώση τό όμοαπονδισκόν σύστημα, δΓ ό καί 
οί Ελβετοί, εύγνωμσνοϋντες, άνεκήρυζαν αύτόν έπίτιμον 
πολίτην τής Γενεύης καί έτέρων δύο Καντονίων. Τό 1815 
προήχθη εις Υπουργόν τών ΈΕωτερικών, καί άπό τό 1816 
μέχρι τό 1822 έρρύθμιζε, λόγω τής φύσεως τών καθηκόν
των τής ύψηλής ταύτης θέσεώς του, έν τινι μέτρω τός τύ- 
χας τοϋ κόσμου, όναδειχθείς εις ένα έκ τών πλέον μεγά
λων διπλωματών τής Εύρώπης, τοϋ κύρους τοϋ Μέττερνιχ 
καί τοϋ Ταλεϋράνδου.

"Ας σημειωθή, ότι εις τάς πολλάς διπλωματικός του 
έπιτυχίας έντάσσεται καί ή ειδική συνθήκη διά τά έπτάνησα, 
δΓ ής έπανιδρύθη ή Ίόνιος Πολιτεία ύπό Αγγλικήν προ
στασίαν. Ό μως ή ραγδαία άνοδος καί λαμπρά σταδιοδρο
μία τοϋ Κοποδιστρίου εις τό άνοκτοβούλιον τής Πετρουπό- 
λεως προεκάλεσε, ώς ήτο έπόμενον, τόν φθόνον τών συ

ναδέλφων του, οϊτινες διέβαλον αύτόν ώς φίλον τών φι
λελευθέρων άντιλήψεων, αϊτινες τήν έποχήν έκείνην κατε- 
τρόμαζον ιόν Αύτοκράτορα τής Ρωσίας, φοβούμενον τήν 
άνατραπήν τοϋ Καθεστώτος τής Ιερός Συμμαχίας.

Τήν τοιουτοτρόπως κατοστάσον δύσκολον θέαιν του 
έπεδείνωσεν έτι περαιτέρω ή έκρηΕις τής Ελληνικής Έ- 
ποναστόσεως καί ή υκολουθήσααα ταύτην φήμη ότι ό Κα- 
ποδίστριας ήιο έν έκ τών ήγειΐκών ταύτης στελεχών, δΓ ό 
συναισθανόμενος ότι άπώλεσε τήν έμιιιστοσύνην τού Αύτο
κράτορος ήναγκάσθη νά άπομοκρυνθή έκ τής θέσεώς του, 
άποσυρθεΐς έπ' άορίστω άδεια εις τά λουτρά τού Εμς, 
πράγμα τό όποιον έσήμαινε ιήν όριοιικήν άιιομάκρυνσίν ιου 
έκ τής Ρωσικής πολιτικής. Εις τό σημεϊον αύιό είναι ά 
ναγκαία μία διευκρίνηοις:

Ύπό πολλών έχει παρεΕηγηθή ή στάσις τοϋ Καπο- 
διοτρίου έιιί τοϋ Ελληνικού ζηιήμοιος καιά τήν προεπα
ναστατικήν περίοδον, ύπσυτηριζόντων ότι διέκεπο έναντίον 
τής Έπαναστάσεως, δΓ ό καί δέν άπεδέχθη τήν πρότασιν 
τοϋ Ξάνθου πρός άνάληψιν τής άρχηγίας τής Φιλικής Εται
ρείας. Αί αιτιάσεις αΰται δέν είναι βάσιμοι, καθ' όσον υ
πάρχουν πλεϊσται όσαι άποδείΕεις, έΕ ών προκύπτει ότι ό 
Καπσδίστριας έπόθει τήν όπελευθέρωσιν τοϋ Εθνους καί 
ούδ' έπί στιγμήν παρέλειψεν, εύρισκόμενος ιδία πλησίον 
τοϋ Αύτοκράτορος τής Ρωσίας, ν' αγωνίζεται διό τό θέμα 
τούτο. Διά τοϋ λόγου τό άοφαλές, περιορίζομαι ν' άναφέ 
ρω δύο μόνον περιστατικά.

Τό 1808, εύρισκόμενος εις Λευκάδα μετά τών όπλαρ- 
χηγών τής Ηπειρωτικής Ελλάδος πρός άπόκρουσιν εισβο
λής εις αυτήν τοϋ Τουρκικού στρατού καί παροκαθήσας εις 
γεύμα μετά τών έν λόγω όπλαρχηγών, ηύχήθη τήν ταχεϊαν 
όπελευθέρωσιν τοϋ γένους. 'Επίσης τό 1819 'Υπουργός ών, 
έπισκεφθείς τούς γονείς του εις Κέρκυραν, ήλθεν εις έπα- 
φήν μετά τοϋ Θ Κολοκοτρώνη καί Μάρκου Μπότσαρη, μεθ' 
ών συνεζήτηοεν τό Ελληνικόν ζήτημα, τάς άπόψεις δέ τού
των ύπέβαλε, δΓ έκθέσεώς του, άμα τη έπιστροφή του εις 
Πετρούπολιν, εις τόν Αύτοκράτορα ΆλέΕανδρον.

Ώς πρός τήν όπόρριψιν τής προτάσεως τοϋ ϊάνθου, 
έπρσΕε τούτο διότι έγνώριζε καλλίτερον παντός άλλου τά 
Εύρωπαϊκά πράγματα, τά όποια ήσαν άκρως δυσμενή διά 
πάσαν έπαναστατικήν κίνησιν. Ηδη είχε καταπνιγή εις τό 
αίμα ύπό τής Ιερός Συμμαχίας τόσον τό Ιταλικόν έπα- 
νοσιατικόν κίνημα, όσον καί τό Ισπανικόν τοιοϋτον. 'Επί
σης έγνώριζε καλώς, ότι ή άποτυχία τής Έπαναστάσεως θά 
έσήμαινε τήν έΕολόθρευσιν ολοκλήρου τοϋ Ελληνικού γέ
νους. Πρός τούτοις, έπίστευεν ότι διαφυλάττων τήν θέσιν 
του ώς Υπουργού θά είχε τήν δυνατό τη ια νά προσφέρη καλ- 
λιτέρας ύπηρεσίας εις τό έπονσστατήσαν 'Ελληνικόν Εθνος, 
όπερ καί συνέβη.

Καθ' όν χρόνον ο Κοποδίοιριας εύρίσκειΟ έπ' άδεία
εις Έλβετίο/, έςελέγη ύπό τής συνελεύοεως τής Τροιζή
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voc, διά τοϋ ΣΤ ' ψηφίσματος τούτης, τόν Απρίλιον 1827 
Κυβερνήτης τής Ελλάδος, δι' έπτά έτη. Δέν ήτο ή πρώτη 
φορά καθ' ήν οί Έλληνες προσέφευγον εις αύτόν. Οσάκις 
εύρίοκοντο εις δυσκολίας έστρεφον τήν οκέψιν των πρός 
αυτόν, τόν έμπειρον διπλωμάτην καί διεθνούς φήμης Υ 
πουργόν τής Ρωσίας. Συγκεκριμένως, τόν Ιανουάριον τοϋ 
1824 οί Έλληνες, εύρισκόμενοι σχεδόν εις εμφύλιον πό
λεμον, έΕ άφορμής των έρίδων, αϊτινες άνεφύησαν εύθύς 
έΕ άρχής καί ηύΕήβησον βραδύτερον, πηγάΖουσαι, ώς γνω
στόν, έκ τών δύο συμφυών πρός τήν φυλήν χαρακτηριστι
κών τής φιλοπρωτίας καί φιλοδοΕίας, προσεκάλεσαν τόν 
Καποδίστριον, όπως άναλάβη τά ηνία τού Έθνους, διατυ- 
πώσοντες εις τήν πρός αύτόν επιστολήν των καί τά έΕής: 
«6 Νόμος δέν ισχύει, ή διοίκησις νηπιάζει, δ ισχυρότερος 
θριαμβεύει, τά ιδιαίτερα συμφέροντα καλύπτουν τά γενικά καί 
δ καθένας νομίζει τδν έαυτόν του Κέντρον της φυσεως».

Είναι γεγονός, ότι ή έκλογή τοϋ Καποδιστρίου, ώς 
πρώτου Κυβερνήτου τής Ελλάδος, ύπήρΕεν ή έπιτυχεστέρα 
πραΕις τών άγωνιστών τής Εθνεγερσίας, καθ' όσον τήν 
έποχήν έκείνην τό Έθνος δέν διέθετεν έτέραν πολιτικήν 
προσωπικότητα διεθνούς άναγνωρίσεως καί προβολής άφ' 
ένός καί άφ' έτέρου διότι αί προσπάθειαι πρός άνεύρεσιν 
άλλοδοποϋ ήγεμόνος εϊχον άποτύχει, λόγω τοϋ άνταγωνι- 
σμοϋ τών Μεγάλων Δυνάμεων.

Πράγματι, έν τφ προσώπω τού Καποδιστρίου συνεκεν- 
τροϋντο άπαντα τά άπαιτούμενα διά τόν Κυβερνήτην τοϋ 
νεοσυστάτου Ελληνικού Κράτους προσόντα, διότι καί Έλ- 
λην ήτο καί άδιάφθορος, καθ' όσον δέν είχεν άναμιχθή εις 
τάς άδελφοκτόνους διαμάχας καί πολιτικήν δραστηριότητα 
είχεν άναπτύΕει εις εύρυτέρους όρίΕοντας καί τό σπουδαιό- 
τερον κατά τό πενταετές χρονικόν διάστημα τής έπαναστά- 
σεως δέν είχε παρομείνει άπαθής παρατηρητής τοϋ Ελ
ληνικού δράματος, άλλ'εϊχεν ένδιοφερθή διά τήν τύχην τών 
Ελληνικών πραγμάτων, έρχόμενος εις επαφήν μετά τών 

πολιτικών καί στρατιωτικών Αρχηγών τής Έπαναστάσεως 
καί χρησιμοποιούν πρός όφελος τοϋ Ελληνικού Άγώνος τάς 
παλαιάς του φιλίας μετά τών όπιφανών προσωπικοτήτων 
τής Εύρώπης. Έν ένί λόγω, ό Καπσδίστριας είχε τήν δυ
νατότητα καί νέας πραγματικότητας νά δημιουργήοη καί τάς 
ύφιστσμένας κατά τό δυνατόν νά έκμεταλλευθή καί ιδιαι
τέρως είχε τό ηθικόν άνάστημα νά άντιπαλαίση κατά τών 
πεολανημένων άντιλήψεων τών Εύρωπαίων, θεωρούντων 
τήν Ελληνικήν Έπανόστοσιν ώς έργον άσυντάκτων στιφών, 
άλληλοσπαρασσομένων. Δι' αύτάν άκριβώς τόν λόγον ή 
έκλογή του έχαιρετίσθη ένθουσιωδώς όχι μόνον ύπό τών 
Ελλήνων, οί όποιοι συνεχώς προέβαλον τάς άρετάς του 

καί τάς ικανότητάς του, άλλά καί ύπό τών φίλων τής Ε λ
λάδος καί γενικώτεραν ύπό τών φίλων τής Ελευθερίας. 
"ΑΕιοι μνήμης ένταϋθα τυγχάνουν οί λόγοι τοϋ Γκαϊτε, δστις 
έλεγεν: «είθε οί άριστεΐς τών Ελλήνων νά συσπειρωθούν πέ- 
ριξ τού νέου αυτού φανού, τού εύγενούς Κυβερνήτου, είθε οί 
γραμματισμένοι, οί σοφοί καί οί εύφυεΐς μέ τήν γνώμην των, 
οί γενναίοι μέ τήν πράξιν των, ιδιαιτέρως δέ οί κληρικοί μέ 
καθαράν άνθρωπιστικήν καί άποστολικήν διάθεσιν ν’ άσπααθούν 
τά σχέδια καί τάς πεποιθήσεις του καί νά δειχθοΰν καί νά 
φερθούν ώς φαναριώται ύπό τήν ύψηλοτέραν έννοιαν».

Ό  Καποδίστριας έφθανεν εις Ναύπλιον ύπό τούς καλ- 
λιτέρους οιωνούς τήν 8.1.1828, άφού προηγουμένως είχεν 
έπισκεφθή τήν Ρωσίαν, Γερμανίαν, Αγγλίαν και Γαλλίαν, 
πρός θολιδοσκάπησιν τοϋ ένδιοφέροντος τών χωρών πρός 
τήν Ελλάδα κα» πρός διοπρσγμάτευσιν τής συνάψεως έθνι- 
κών δανείων. Ή άφιΕίς του προεκάλεσε τάς ένθουσιώδεις 
έκδηλώοεις τών Ελλήνων, οϊτινες έπί έννεάμηνον άπό τής 
εκλογής του άνέμενον τούτον μέ άνέκφρσστον άγωνίαν 
ώς έτερον μεασίαν. Μετά τινας ήμέρας, καί άφού έπρογμα- 
τοποίησεν ώρισμένας έπαφάς εις Ναύπλιον, μετέβη εις Αί
γιναν, ένθα είχεν έγκατασταθή προσωρινώς ή έδρα τής Κυ- 
βερνήσεως καί τήν 26.1.1928 ώρκίΕετο έπισήμως ώς πρώ
τος Κυβερνήτης τής Ελλάδος καί άμέσως έπελαμβάνετο 
τοϋ δυσχερεστάτου έργου τής δημιουργίας Κράτους.

Άλλά διά νά έκτιμηθή κστ' άΕίσν τό όντως τεράστιον 
έργον τοϋ Κυβερνήτου θά πρέπει νά έχωμεν ύπ' δψιν τήν 
έπικρατοϋσαν κατά τήν άφιΕίν του κατάστασιν τής Χώρας, 
ήτις ήτο τραγική άπό πόσης άπόψεως. Δέν εύρε Κράτος, 
άλλ' άθροισμα όπλσφόρων άνθρώπων καί Κυβέρνησιν ύφι- 
στομένην κατά τύπους. Εις τήν Εηράν έκυριάρχει ή βία,

ή λεηλασία καί ή άρπαγή τών ένοπλων στιφών καί εις τήν 
θάλασσαν ήκμσίεν ή πειρατεία.

Κοί ναι μέν τά άπαράμιλλα μεγαλουργήματο τών άγω- 
νιστών καί αί θυσίαι των ειχον προκαλέσει τόν θαυιμοσμάν 
ολοκλήρου τοϋ Κόσμου και εϊχον υποχρεώσει τάς Μεγά
λος Δυνάμεις εις σχετικός διαπραγματεύσεις, πλήν ό κίν
δυνος μιας πλήρους κοτοστροφής δέν όπεκλείετο δεδομέ- 
ου ότι τά στρατεύματα τοϋ Ίμπραήμ έτραμοκράτουν δΓ έπι- 
δρομών καί λεηλασιών τήν Πελοπόννησον ή δέ Στερεά 
Ελλάς ήτο σχεδόν εις τήν διάθεσιν τοϋ έχθροϋ. Ά λλ ' ας 

άκούσωμεν έν πρακειμένω καλλίτερον τάς έκθέοεις τών 
Υπουργών τής έποχής έκείνης αϊτινες περιγράφουν ένσρ- 

γώς τήν έν λόγω κατάστασιν:
Ό  Γραμματεύς τών Εσωτερικών καί τής Αστυνομίας 

Λόντος ένέψερεν, ότι «εις τήν Ελλάδα δέν ύπάρχουσι ούτε 
έμπόριον, ούτε τέχναι, ούτε βιομηχανία, οϋτε Γεωργία' οί 
χωρικοί δέν απείρουσι πλέον, διότι δέν έχουσι πεποίθησιν 
ότι θέλουσι θερίσει κοί άν θερίσουσι δέν έλπίζουσι νά φυ- 
λάΕωσι τούς καρπούς των άπό τούς στρατιώτας' ό έμπορος 
δέν είναι άσφαλής εις τάς πόλεις, τρέμει δέ άπό τόν φό
βον τών πειρατών, οί όποιοι έχουσι άνοικτά τά δμματα καί 
περιμένουσι τά πλοία ©ίς τήν διάβασίν των νά τά προσβά- 
λουσι. Ή δολοιρονία καλύπτει τήν κλοπήν μέ τήν μυστικό
τητα».

Επίσης ό τών οικονομικών Λιδωρίκης επιγραμματι
κούς έτόνιϋεν ότι «όχι μόνον χρήματα δέν υπάρχουν εις τό 
ταμεϊον, άλλ' ούτε ταμεϊον υπάρχει διότι δέν ύπήρΕε ποτέ».

Ωσαύτως, ό τών στρατιωτικών Βλαχόπουλος έλεγεν, 
ότι τά φρούρια έστεροΰντο πολεμοφοδίων καί κατείχοντο 
άπό στρατιωτικών Αρχηγών, άδιαφορούντων καί μή οεβο- 
μένων τήν Κυβέρνησιν καί ότι ή Χώρα έμοστίζετο άπό τά 
πλανώμενα καί πειναλέα στίφη καί ότι ήτο έντελώς άδύνα- 
τον νά εύρεθή ό άριθμός τών ατροτιωτών, διότι ούδέποτε 
είχε γίνει κατάλογος αύτών.

Ανάλογος, τέλος, άπογοήτευσις έκφράΕεται καί εις τήν 
έκθεσιν τοϋ έπί τής Δικαιοσύνης καί Δημοσίας έκπαιδεύσε- 
ως γραμματέως Σούτσου, ό όποιος ομολογεί ότι άδυνατεί 
νά έκπληρώοη κοί τό έλάχιστον κοθήκον του.

Πρό τοιαύτης καταστάοεως εύρεθείς, δέν έδίστασε ν' 
άναλάβη τήν κολοσσιαίαν ευθύνην τής δημιουργίας Κρότους 
έκ τοϋ χάους εκείνου καί τούτο, διότι έγνώριζε τό μέγεθος 
τής φλογός τής δικαιοσύνης τό στήθος του διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν καί όργάνωσιν τής καταταλοιπωρημένης Χώ
ρας καί τήν πίστιν του εις τό δυνατόν καί απαραίτητον τής 
έπιβιώσεως τοϋ Έθνους αύτοϋ. «Θάρρος πρός άνάληψιν 
εύθυνών» είχε συνοψίσει ό ίδιος τήν άπόφασίν του όπως 
Κυβερνήση τήν Χώρον. Καί άφοϋ ήγωνίσθη καί έΕεϋρεν 
όλιγίστους άνθρώπους δυναμένους νά τόν βοηθήσουν, ήρ- 
Εατο τής γιγαντιαίας έκείνης δημιουργικής προσπάθειας, 
έχων πεποίθησιν εις τό άστρον τής όναγεννωμένης Πατρί- 
δος, άψηφών παντελώς τόν σκληρόν έλεγχον τής Ιστο
ρίας καί θέτων εις τελευταίαν μοίραν καί τάς προσωπικός 
απολαύσεις καί τήν τύχην του.

Είναι όληθές, ότι οί Έλληνες έπίστευον εις τήν έν- 
νοιον τής Πατρίδος καί τής Ελευθερίας, πλήν όμως ή μα
κροχρόνιος δουλεία δέν έπέτρεψεν εις αύτούς νά άποκτή- 
σουν πολιτικήν οκέψιν κοί συνείδησιν πολιτικής εύθύνης.

ΔΓ αύτόν άκριβώς τόν λόγον, καίτοι άπό τής ένάρΕε- 
ως τοϋ όπελευθερωτικοϋ άγώνος ήσθάνθησαν τήν άνάγκην 
τής πολιτικής όργανώσεως τής Χώρας, καί προέβησαν εις 
τήν κατάρτισιν Συνταγμάτων, έν τούτοις δέν ήδυνήθηααν 
νά σχηματίσουν Κυβέρνησιν ικανήν νά χειραγωγήση τάς 
Έθνικάς δυνάμεις. Τοιουτοτρόπως άπό τοϋ δευτέρου έτους 
τής έπαναστάσεως κοί πριν ή όπελευθερωθή τό μεγαλύτε- 
ρσν μέρος τής Πελοπόννησου, έμπλοκέντες εις έμφυλίοσς 
πολέμους, περιήλθσν εις πλήρες πολιτικόν άδιέΕοδον, άπο- 
δείΕαντες ότι δέν ήσαν ώριμοι νά κυβερνηθούν μέ φιλελευ
θέρους θεσμούς.

Ό  Καποδίστριας τέλειος γνώστης τών άνωτέρω ών 
καί πιστεύων ότι τό φιλελεύθερον καί πολυαρχικόν πολί
τευμα δέν προσιδίοΖε, λόγω άνωριμότητος, εις τό όναγεν- 
νώμενον Έθνος, προεκάλεσε τήν έκδοσιν ύπό τής Βουλής 
ΠρόΕεως περί άναστολής τοϋ ίσχύοντος Συντάγματος τής 
ΤροιΕήνος, έπί τω λόγω ότι «ή Σωτηρία τοϋ "Εθνους είναι 
ό ύπέρτατος Νόμος πάντων». Τοιουτοτρόπως συνεκέντρω- 
οεν ούσιαστικώς εις χείρος του άπάσας τάς έΕουσίας, δια- 
λύσας τήν πολυμελή Βουλήν καί άντ' αύτής ίδρύοας τό
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άποκληθέν «Πανελλήνιον» συμβουλευτικόν 27μελές Σώμα, 
τδ δποϊον έπήνδριησε μέ πολιτικούς καί στρατιωτικούς άρ- 
χηγούς τού Άγώνος, έν τή έκτιμήσει δτι έπρεπε νδ συμβι- 
βοσβοΰν δλα τά κόμματα, δνέλοβε δέ τήν ύποχρέωσιν δπως 
έντός τού 'Απριλίου 1828 συγκαλέση νέαν Έθνοσυνέλευ- 
σιν πρός ούθμισιν τού πολιτεύματος, ήτις δμως, άναβλη- 
θείσα έΕ άνωτέρων λόγων, συνεκλήθη τόν Νοέμβριον τού 
1829. "Ομως, ή έν λόγο) μετορρύθμισις, καίτοι άνσγκαίο, 
έδημιούργησεν άργότερον σειράν προβλημάτων, διότι έκρί- 
θη δτι ό Καποδίστριας ήγνόησε τήν δημοκρατικήν συνείδη- 
σιν τοϋ έπαναστστήσαντος "Εθνους καί τά τότε προοδευτι
κό ρεύματα. Ένεργήσος ώς όνωτέρω, έπεδόθη ώμέσως εις 
τό έργον τής δημιουργίας Κράτους έκ τοϋ χάους, έπιδείΕας 
μεγδλην δραστηριότητα, μερίμνων μόνος περί πάντων. Τόν 
σκληρόν τρόπον έργασίος του ήκολούθουν καί οί άμεσοι 
συνεργάται του, άνερχόμενοι μόνον εις δώδεκσ, οϊτινες διε- 
Εήγαγον άπάσος τάς Κρατικός υποθέσεις, συντόσσοντες, 
μεταφράΖοντες, άντιγράφοντες καί διεκπεραιώνσντες πδν 
άνσγόμενσν εις τήν διοίκησιν, μή φειδόμενοι χρόνου κοί 
κόπου.

Κατά τόν πρώτον μήνα τής άφίΕεώς του, ήσχολήθη 
σοβαρώς μέ τό θέμα τής όργσνώσεως τοϋ στρατού, βοη- 
Θούμενος ύπό τών 'Αρχηγών τοϋ Στρατού καί Ναυτικού 
Τσώρτς καί Κόχραν. Παρέλαβεν δνευ άντιστάσεως τά κά
στρα, ύπήγαγεν εις κοινούς κανόνσς όργανώσεως άπαντα 
τά άτακτα στρατιωτικά Σώματα κοί συνεκρότησεν αύτά εις 
χιλιαρχίας ύποδιοιρουμένας εις πεντακοσιαρχίας καί τούτος 
εις έκατονταρχίας μέ βασικήν μονάδα τήν πενταρχίαν.

Φρονών δτι οί καλώς έκπαιδευμένοι άΕιωματικοί άπο- 
τελοϋν τήν έγγόησιν τής καλής όργανώσεως τού στρατού, 
Ιδρυσε τήν σχολήν τών Εύελπίδων, ή όποια καί σήμερον 
άποτελεϊ λαμπρόν φυτώριον τών στελεχών τού Στρατού. 
Τό έργον τούτο έντάσσεται άμολογουμένως εις τάς πλέον 
σημαντικός ύπηρεσίος, δτινας ,προσέφερεν εις τό "Εθνος 
διά τούς έΕής λόγους:

Ώς γνωστόν, ή έκστρατεία τοϋ ΜαιΖώνος είχεν άπε- 
λευθερώσει τήν Πελοπόννησον, πλήν ή Αγγλία άντέδρασεν 
εις πάσαν περαιτέρω δρδσιν τών Γαλλικών στρατευιμ,άτων 
πέραν τοϋ Ισθμού. Ό  Καποδίστριος άντιληφθείς τόν κίν
δυνον τόν όποιον διέτρεχεν ή 'Ελλάς έκ τής καταστάοεως 
τούτης, δεδομένου δτι τά σύνορά της άπετέλουν άντικεί- 
μενον άκόμη διαπραγματεύσεων καί περί τά τέλη τού 1828 
συνεΖητείτο έν Λονδίνω ό περιορισμός τούτων είς Πελο
πόννησον καί Κυκλάδας νήσους, μέ άπόλυτον μυστικότητα

προώθησε τόν έπί νέων βάσεων όργανωθέντα στρατόν είς 
τό έσωτερικόν τής Ανατολικής Ελλάδος καί άπηλευθέρω- 
σε ταύτην, τή βοηθείρ τού Δ. Ύψηλάντου, τόν όποιον οϋτος 
ώνόμασε στρατάρχην. Τούτο είχεν ώς συνέπειαν τήν λή- 
Ειν τοϋ άπελευθερωτικού άγώνος καί τήν παϋσιν πάσης ά- 
ποπείρας περιορισμού τών συνόρων, δεδομένου δτι αί Με
γάλοι Δυνάμεις εύρέθησαν πρό γεγονότων τετελεσμένων. 
Καί διά τήν όργάνωοιν τοϋ Ναυτικού καί τής Λιμενικής 'Α
στυνομίας ένδιεφέρθη ό Καποδίστριας, ώς καί διά τά θέ
ματα τής Εμπορικής Ναυτιλίας ή όποια έμαστίΖετο κυριο
λεκτικούς ύπό τής πειρατείας. Ή πειρατεία, τήν όποιαν έ- 
νήργουν άνεργοι ναυτικοί τών νήσων, έπληττε δχι μόνον 
τό Ελληνικόν έμπόριον άλλά καί τό Εύρωπαϊκόν τοιού- 
τσν, δΓ δ καί όλόκληρος ή Εύρώπη είχεν έΕεγερθή κατά 
τής Ελλάδος, τήν όποιαν έχαρακτήριΖεν ώς Χώραν ληστών, 
πράγμα δπερ είχεν έπιπτώσεις έπί τών διαπραγματεύσεων 
διά τόν καθορισμόν τών συνόρων. Ή  έΕόντωσις τών πει
ρατών άνετέθη είς τόν θρυλικόν ναύαρχον Μιαούλην, ό ό
ποιος ώς έτερος Πομπήϊος άπήλλοΕε τάς θαλάσσας καί τά 
μαστιΖόμενα ύπ' αύτών πλοία. Ή  έΕσφάνισις τής πειρα
τείας άπακατέστησε τήν τιμήν τού 'Ελληνικού όνόματος καί 
τό κύρος τού Κυβερνήτου ηύΕήθη τεροστίως.

Έπεχείρησε προσωρινήν διοικητικήν όργάνωοιν τής 
Πελοποννήσου κοί τών νήσων, λοβών ύπ' δψιν τό γεγονός 
δτι αί άρχοί καί συνήθειαι ύφ' άς μέχρι τότε διεβίου ό Ελ
ληνικός λαός έπρεπε νά μή άνστραποϋν άρδην. Διήρεσε 
τήν Πελοπόννησον καί τάς νήσους είς 13 διοικήσεις καί ώ- 
ρισε τούς έκτόκτους Επιτρόπους είς ούς όνέθεοε τήν άπο- 
κατάστοσιν τής τάΕεως καί κστάρτισιν στατιστικών περί 
τού πληθυσμού τής χώρας καί τών άγαθών ταύτης. Διά τήν 
έπιτυχίαν τής έν λόγω διοικητικής όργανώσεως, έΕέδωκε 
πολλάς γενικάς καί είδικάς άπορρήτους όδηγίας κοί πε- 
ριώδευσε τήν Χώραν, Ινα έκ τοϋ πλησίον σπουδάση τάς ά- 
νάγκας αύτής κοί άκροαεθή τόν λαόν καί μελετήση τά 
ήθη τούτου. "Ας σημεωθή δτι διά τάς ένημερωτικάς τού
τος περιοδείας οί άντίπαλσι τόν κατηγόρησαν ώς κινούμε- 
νον προεκλογικώς καί μετερχόμενον δημαγωγικά μέσα πρός 
έπηρεασμόν τών έκλογέων οϊτινες θά άνεδείκνυον τούς 
πληρεΕουσίους τής Δ ' έν "Αργεί Έθνοσυνελεύσεως.

Πρός έδροίωσιν τής δημοσίας τάΕεως καί άσφαλείας, 
προέβη είς τήν όργάνωοιν αύστηρού άστυνομικού συστήμα
τος. ' ΑΕιον ιδιαιτέρας μνείας τυγχάνει τό γεγονός, δτι ό 
Καποδίστριας καθιέρωσε τόν διαβατηριακόν έλεγχον τών 
άλλοδοπών, οϊτινες ήδύνσντο νά είσέλθουν είς τήν Έλ-

Ή δολοφονία τού Ίωά^ου Καποδίστρια. Λαϊκόν σχέδιον.
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λόδα μόνον έφ' όσον παρεϊχον ώρισμένας έγγυήσεις καί δή 
έάν ειχον τά πρός τό ςήν αναγκαία καί έάν έοήλωνον ότι 
θά έοευοντο τους Ελληνικούς Νόμους. ’Επίσης ίορυσε στα- 
τιστ»κήν ύπηρεοιαν, ήτις ένήργηοε τήν γενικήν άπογραφήν 
τοϋ πληθυσμού τής I Ιελσποννήσου καί νήσων, όστις εύρέ- 
θη άνερχομενος εις 569.000 χιλιάδας κατοίκους.

I νωρκ,ων ότι ό Δημοσιονομικός τοιμευς είναι ό κυριώ- 
τερος ταμεύς τοϋ Κρατικού Μηχανισμού, έπεόόθη μετά Ζή
λου εις τά Δημοσιονομικά Ζητήματα. Οϋτω, καιτοι δέν έπέ- 
τυχε τήν σύναψιν έΕωτερικοϋ Οονειου, καθ' όσον σί Με
γάλοι Δυνάμεις ήρνήθησαν νά παράσχουν σχετικήν έγγύη- 
οιν, κσιτοι εύρε τήν οικονομίαν κατεστραμένην καί τόν 
πόλεμον ουνεχιΖόμενον, έν τούτοις, επέτυχε τήν αύΕησιν 
των εσόδων καί άνόρθωσιν τών δημοσίων οικονομικών τοϋ 
Κράτους. Είδικώτερον ίδρυσε τήν Εθνικήν ΤράπεΖαν, γε· 
νόμενος πρός παραδειγματισμόν καί ό ίδιος μέτοχος διά 
τής καταβολής έκ τοϋ ιδιωτικού του βαλαντίου σεβαστού 
χρηματικού ποσού κοί προέβη είς,τήν ρύθμισιν τού νόμισμα 
τικου συστήματος, κοθιερώοας ώς Εθνικόν νόμισμα τόν 
Φοίνικα. Σημειωθήτω, ότι κατά τήν διάρκειαν τής έπανα- 
στάοεως έκυκλοφόρουν Τουρκικά καί Εένα νομίσματα Τό 
νομισματικόν σύστημα τού Καποδιστρίου διετηρήθη μέχρι 
τοϋ 1833, ότε διά διατάγματος καθιερώθη ή δραχμή. Πα- 
ραλλήλως ίδρυσε καί Εθνικόν Νομισματοσκοπεϊον καί σ- 
σφαλιστικάς έταιρείας πρός άνάπτυΕιγ τού εμπορίου.

Έιμεριμνηοε διά τήν γεωργίαν κοί βιοτεχνίαν, πρός 
ένίσχυαιν των όποιων είσήγαγε τήν καλλιέργειαν τών γεω
μήλων καί διέσωσε τήν καλλιέργειαν τής μορέας πρός ά- 
νάπτυδιν τής μεταΕουργίας, ίδρυσε δέ εις Τίρυνθα πρότυ
πον άγρόκτημα καί Γεωργικήν Σχολήν, μέ εύρύτατον γεωρ
γικόν πρόγραμμα.

Τόν Καποόιστριαν τά μέγιστα άπησχόλησε τό θέμα τής 
παιδείας, καθ’ όσον άνεγνώριΖε τήν πρωταρχικήν αύτής ση
μασίαν διά τήν πρόοδον τού Κράτους. Τό Κέντρον βάρους 
τών προσπαθειών του έδόθη εις τήν στοιχειώδη έκπαίδευ- 
σιν, δεδομένου ότι τό μέγιστον μέρος τού πληθυσμού ήτο 
όναλφάβητον. Επειδή δέ δέν ύπήρχον διδάσκαλοι πρός έ- 
πάνδρωσιν τών ίδρυθέντων αλληλοδιδακτικών σχολείων, 
ώς ώνομόΖοντο, ϊδρυσεν έν Αίγίνη διδασκαλεϊον καί τυπο- 
γρα<ρείον, διαθέτων στοιχεία Ελληνικά καί Λατινικά διά 
τήν έκτύπωοιν τών Κρατικών βιβλίων. "Ιδρυσε μουσικήν 
σχολήν, μουσείον άρχαιοτήτων καί θεολογικήν σχολήν εις 
Πόρον διά τήν μόρφωσιν τών λειτουργών τοϋ ύψίστου.

Επίσης ϊδρυσεν όρφανοτροφεϊσν πρός άνάπλασιν καί 
διαπαιδαγώγησιν τών νέων οίτινες περιεφέροντο άσκόπως 
εις τούς δρόμους καί οί όποιοι συνήθως ήκολούθουν ώς 
«κοπέλια» εις τά όρη τούς «καπεταναίους». Ας οημειωθή, 
ότι κατηγορηθη διά τήν μή ίδρυσιν Πανεπιστημίου, όνομα- 
σθείς «φωτοσβέστης», πράγμα άστεϊον, καθ’ όσον έπρεπε 
νά προηγηθη ή Κατωτέρα καί Μέση παιδεία, διά τήν όλο- 
κλήρωσιν τών σπουδών τών όποιων άπητεϊτο, ώς ήτο φυ
σικόν, αρκετός χρόνος. Τέλος λίαν σημαντική ήτο ή έρ- 
γασία διά τήν όργάνωσιν τής Δικαιοσύνης, μέ τήν δημιουρ
γίαν τακτικών δικαστηρίων, ένός έμποροδικείου καί ένός 
ανεκκλήτου λεγομένου δικαστηρίου άντιστοίχου πρός τό 
σημερινόν έφετεϊον. Συγχρόνως έφρόντισε διά τήν σύντα- 
Ειν κοινών γραπτών νόμων καί τό 1829 έδημοσιεύθη ή 
«'Εγκληματική Διαδικασία», ώς πρώτη δηλαδή ποινική δι
κονομία. Τό έργον, τό όποιον ήδυνήθη νά έκτελέση ό Κα- 
ποδίστριας εις όπαντας τούς τομείς τής Κρατικής δραστη- 
ριότητος, εις διάστημα μόνον 45 μηνών, είναι, τώ όντι, έκ- 
πληκτικόν, έάν ληφθή ύπ' όψιν ή ώς άνω περιγραφεϊσα κα- 
τόστοσις τής Χώρας, ήτις αίμορροοϋοεν έκ τών δεινών τού 
πολέμου καί τής λεηλασίας τοϋ Ίμπραήμ.

Καί έπετέλεσε τό σημαντικόν τούτο έργον, διότι έκέ- 
κτητο οργανωτικά προσόντα απαράμιλλα, φρόνησιν, φιλερ
γία καί πρό πάντων έγνώριΖε πώς έπρεπε νά λειτουργήση 
ή Κρατική Μηχανή. Ώ ς έτερος Ιουστινιανός, όνεΖήτει καί 
άνεύριοκε ουνεργάτας, μεθ" ών είργόΖετο άπό πρωίας μέχρι 
βαθείας νυκτός. Ή διοίκησίς του ύπήρΕε πλήρης φειδοϋς, 
τό παράδειγμα δέ δΓ οικονομίας έδιδεν ό ίδιος, Ζών ώς ό 
λιτότερος τών άστών καί στηλιτεύών πόσον έν μέσω λαού 
λιμώττοντος έπίδειΕιν πολυτελείας.

Αλλ' οί άγωνιστοί τής άνεΕορτησίας άνέμενον άντα- 
μοιβήν τών θυσιών των καί όχι παραγκωνισμόν καί άπομά- 
κρυνσιν έκ τού δημοσίου βίου, δΓ δ καί ήρχισαν κατηγο- 
ρούντες τόν Κυβερνήτην καί τό έργον του καί συνετέλεσαν

εις τήν δημιουργίαν όμάδων δυσηρεστημένων, αϊτινες έλα- 
φρρ τή καροιρ εκρινον και κατέκρινον τό έργον του. Μετα- 
Εύ τών άλλων, ίσχυριΖοντο, ότι ό Κυβερνήτης δέν ήδύνατο 
νά κατανοήση τά φιΛεΛεύσερα συναισθήματα τών Ελλήνων, 
δΓ ό καί έκυβέρνα μέ τήν βίαν μή άνεχόμενος έκοήλωσιν 
άντιθέτου γνώμης, άποκαλοϋντες τούτον τύρανννον.

Ως όμως έτονισθη άνωτέρω, ό λόγος, δΓ όν ό Καπο- 
δίστριας συνεκέντρωσεν εις χειρας του άπάοος τάς έΕου- 
σιος, ήτό τό γεγονός ότι δέν ήτο δυνατόν άλλως νά ορ
γάνωση τό Κράτος, τό όποιον κατά τήν έλευσίν του εύρί- 
οκετο εις εμφύλιον πόλεμον. Αλλά ούτε ό χαρακτηρισμός 
«τύραννος» ήρμοέεν εις τό πρόσωπον τούτου, διότι τά μέ
τρα άτινα έλαβε καί δΓ α άπεκλήθη οϋτω, διά τόν περιορι
σμόν τής ένσκηψόαης έπιδημιας πανώλους εις Ύδραν καί 
Σπέτσας ήσαν πράγματι αυστηρά, άλλά άπαραίτητα πρός 
έπίτευΕιν τού σκοπού διά τόν όποιον έλήφθησαν. Κατηγο- 
ρεϊτο έπίσης έπί νεπωτιαμψ, έπειδή διώρισε τούς δύο άοελ- 
φούς του καί έτερα πρόσωπα εις ύψηλάς Κρατικός θέσεις. 
Ή αλήθεια έν προκειμένω είναι, ότι ό Καποοίστριας διέ
θετε τήν πρώτην καθ' ήμάς άρετήν, δηλαδή τήν ικανότητα 
νά έπιλέγη τούς ουνεργάτας του. ΆπόδειΕιν τούτου άπο- 
τελεϊ τό γεγονός ότι εντός μικρού χρονικού διαστήματος 
έπετέλεσεν άΕιόλογον, ώς προελέχθη, έργον, τή βοηθείρ 
τούτων τών συνεργατών του, οίτινες κατά πληροφορίας τών 
συγχρόνων των καί ικανοί ύπήρΕαν καί άμέμπτου ήθικής. 
Ώς έκ τούτου, ό διορισμός τών άδελφών του δέν είναι 
άποτέλεσμα νεπωτισμοϋ, άλλ' έκτιμήαεως τών προσόντων 
τό όποια άναμφισβητήτως διέθετον. Ήτύχησεν όμως εις 
τήν εκλογήν τών άνστεθέντων ούτοϊς λειτουργημάτων άτι
να δέν άνταπεκρίνοντο εις τήν επιστημονικήν των κατάρ- 
τισιν. Ο Βιάρος ήτο άριστος νομικός, άλλά άνέλαβε τήν 
όργάνωσιν τού ναυτικού, ό δέ διορισμός τοϋ Αύγουστίνου 
ώς πληρεΕουοίου τοποτηρητού τοϋ Κυβερνήτου εις τήν 
Στερεόν Ελλάδα είχεν ώς άποτέλεσμα τήν μείωσιν τού 
κύρους τού Δ Ύψηλάντου, όστις ήτο ό στρατιωτικός δι
οικητής τής περιοχής ταύτης, ώς έλέχθη. "Αλλωστε δέν 
πρέπει νά λησμονήται, ότι ή άνάθεσις λειτουργημάτων εις 
άνθρώπους τοϋ άμέσου περιβάλλοντος του έΕεπήγασε καί 
έκ τοϋ γεγονότος ότι ύπωπτεύετο, ούχί άδικοιολογήτως, 
τούς γηγενείς, λόγω τής γνωστής διπλής ήθικής των, ήτις 
ήτο απόρροια τής μακράς δουλείας. Ωσαύτως, κατηγορεϊ- 
το, ότι συνετέλεσε διά τών έπισταλών του εις τήν παραίτη- 
σιν τού τπρίγκιπος Αεοπόλδου έκ τού θρόνου τής Ελλάδος. 
Ή υπόθεσις αΰτη έχει ώς έΕής: Διά τού πρωτοκόλΛου τοϋ 
Λονδίνου τοϋ 1830, δΓ ού άνεγνωρίσθη ή πλήρης άνεΕαρ- 
τησία τής .Ελλάδος, άνηγορεύθη ώς ήγεμών τής Ελλάδος 
ό πρίγκιψ Λεοπόλδος, ό μετέπειτα Βασιλεύς τοϋ Βελγίου, 
ύπό ώριαμένους όρους καί δή τής παροχής δανείου πρός 
τήν Ελλάδα. 'Επειδή οί όροι οϋτοι δέν έΕεπληρώθησαν, ό 
Λεοπόλδος παρητήθη. Τήν παραίτησιν τούτου παρουσίαΖον 
ώς άποτέλεσμα τών άπευθυνθεισών έπιστολών τού Καπο- 
διατρίου, όστις παρίστα έσκεμμένως, δήθεν, τήν έν Έλλά- 
δι κατάατασιν ώς άθλιον. Ούδέν όμως τούτου άναληθέστε- 
ρον, καθ' όσον ό Καποδίστριας διά τών πρός τόν Λεοπόλ- 
δον έπιστολών του ούδέν έπραΖεν, εί μή περιέγραψεν εις 
ούτόν επακριβώς τήν ύφιστομένην τότε έν Έλλάδι κατά- 
στσσιν, άοχέτως έάν έκρινε μάλλον σκόπιμον τήν άναβο- 
λήν έλεύοεως τοϋ Βασιλέως, προκειμένου νά λάβη καιρόν 
νά άνασυστήση τήν 'Ελλάδα καί εύρύνη τά όρια ταύτης.

Τέλος, κατηγορεϊτο, ότι περιεφρόνει έπιφανεϊς άγω- 
νιοτάς, συμπεριφερόμενος πρός ούτούς μέ σκαιότητα καί 
δέν έδειΕε τό έπιβαλλόμενον ένδιαφέρον διά τάς απο
ζημιώσεις καί τήν περίθαλψιν τών θυμάτων. Εις τό σημεϊον 
τούτο γίνεται σύγχυσις μετοΕύ σκαιότητος καί αύστηράς έ- 
φαρμογής τών Νόμων καί τών άναγκών τού Κράτους. Ο 
Καποδίστριας ήτο άδύνατον νά ίκανοποιήση τάς χιλιάδας 
τών αιτημάτων, όσονδήποτε δίκαια καί άν ήσαν τούτα, ούτε 
ήδύνατο νά ίκανοποιήση τούς κατακλύζοντας καθ' έκάοτην 
τό γραφεϊον του, ϊνα εκλιπαρήσουν άποΖημιώσεις, βοηθή
ματα καί Κυβερνητικός θέσεις πρός συντήρησιν. Αί διαδι
δόμενοι κατηγορίαι καί σπερμολογήματα ήνώχλουν καί άπε- 
γοήτευον τόν Καποδίστριον τόσον, ώστε εις μίαν του έπι- 
στολήν διετύπωσε τήν τραγικήν φράσιν «Μόνον μία διέΕο- 
δος μένει πλέον εις έμέ. ή αύτοχειρία». Αλλά καί ό χαρα- 
κτήρ τοϋ Κοποδιστρίου δέν διηυκόλυνε τήν συνεργασίσν 
μετά τής πολιτικής καί στρατιωτικής ήγεσίας τής άναδει- 
χθείσης έκ τής έπαναστόσεως. Είθιομένος εις αύστηράν τυ-
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πικότητα, αυστηρός εις τήν έμφάνισιν, έργατικός eic τό 
έπακρον καί χωρίς έγκαρδιότητα, ακριβής εις τήν έκπλή- 
ρωσιν τών καθηκόντων του, λιταδίαιτος καί όψογος εις τόν 
ιδιωτικόν του βίαν, δέν έδημιούργησε ψυχικήν επαφήν μέ 
τούς έπικεφαλής τού Έθνους, παλαιούς καπεταναίους, ή 
καί μέ τούς έΕω τού 'Ελληνισμού προελθόντος πολιτικούς 
καί λογίους. Επίσης, ό συνεχής φόρτος εργασίας καί ή 
πληθύς τών προβλημάτων κατέστησαν τούτον εύερέθιστον. 
Τοιουτοτρόπως φιλοδοΕίαι άνικανοποίητοι, κομματικοί παραγ- 
κωνιομοί ανθρώπων, τοπικοί διοικητικοί συνήθειαι μή συμ
βιβαζόμενοι μέ τήν έννοιαν τού Κράτους, συμφέροντα πλητ- 
τόμενα, έγωίομοί θίγόμενοι, οί συγκλίνουοαι Εέναι έπιρρο- 
αί, ουνήργησαν εις τήν δημιουργίαν μεγάλης δυσαρέσκειας 
κατά τού Κυβερνήτου καί εις τήν δημιουργίαν στρατοπέδου 
έναντίον του, άποτελουμένου άπό ανθρώπους, οϊτινες συ- 
νέχεον τήν έλευθερίαν καί τήν Δημοκρατίαν πρός τήν άσυ- 
δοοίαν καί τήν άναρχίαν, καί οϊτινες ένόμιζον δτι ήσον 
παρηγκωνισμέναι ιμεγαλσφυΐαι, δΓ ό καί άπεφάσιοαν νά δρά
σουν. Ούτως έΕεδηλώθησαν διάφορα έπαναστατικά κινήμα
τα. Ή πρώτη ένεργός καί καθαρώς πλέον έπαναστατικού 
χαροκτήρος όντίδροοις έΕεδηλώθη εις "Υδραν, ένθα ήνθη- 
σεν ή πρώτη συνωμοτική έταιρεία ύπό τήν απόρρητον έπω- 
νυμίαν «Ηρακλής». Οί Υδραίοι ήρχισαν νά μή ύπακούουν 
εις τήν Κυβέρνησιν καί έκεϊ συνεκεντρώθησαν όλα τά άντι- 
μαχόμενα στοιχεία, παρουσισζόμενα ώς πρόμαχοι τών 'Ελ
ληνικών έλευθεριών καί ώς διώκται τών τυράννων της. 
Ό  Κοποδίστριας άντιμετώπισε τήν θύελλαν ταύτην μέ θάρ
ρος καί όποφσσιστικότητα, καθ' όσον δέν ήτο άνθρωπος ό- 
στις ήδύνατο ν' άνεχθή ταραΕίας καί συζητή μέ έπαναστά- 
τας καί νά συμβιβάζεται μέ άντιφρονοΰντας. Πεπειομένος 
ότι είχε μέ τό μέρος του τάς λαϊκάς μάζας καί μέ καθα
ρόν συναίσθησιν ότι προσφέρει εις τήν Χώραν μεγάλα κα
λά, έπροχώρησεν απτόητος εις τήν λήψιν μέτρων κατα
στολής τής άνταρσίας ταύτης καί επιβολής τής τόΕεως.

Ή έΕέγερσις όμως αϋτη ώδήγησεν εις ένα άπό τά 
Θλιβερώτερα γεγονότα τής έπανοστάσεως, τό όποιον άπο- 
τελεί πράγματι τήν μελονωτέρον σελίδα τής Εθνικής ήμών 
Ιστορίας. Ό  Μιαούλης, όστις είχε προσχωρήσει εις τούς 

έπσναστάτας, προέβη εις τήν πυρπόληοιν τής μεγάλης φρε- 
γόττας «Ελλάς» τήν 1ην Αύγούστου 1831, ήτις ήτο τό 
ώραιότερον καί καλλίτερον Ελληνικόν πολεμικόν. Τό πύρ 
μετεδόθη καί εις τήν κορβέτταν «Ύδρα», ήτις έγινε πα
ρανάλωμα τού πυράς. Τό γεγονός αύτό κατέπληΕε καί συ- 
νετάροΕε σύμπαντα τόν Ελληνικόν λαόν καί ό Καποδί- 
στριας έστιγμάτισε τήν πραΕιν ταύτην ώς τήν μεγαλυτέραν 
Εθνικήν προδοσίαν.

Αλλ' ή Ιστορία τού "Εθνους μόνον διότι έλαβε ύπ' 
όψιν της τά προηγούμενα μεγαλουργήματα, τός ήρωϊκάς 
θυσίας καί τάς άνεκτιμήτους ύπηρεσίας τού Μιαούλη, έσυγ- 
χώρησε τήν άπεχθή πραΕιν του, τήν όποιαν όμως δέν θά 
παύση νά θεωρή ώς μελανήν σελίδα της.

'Επίσης, ό Κοποδίστριας έστάθη άμείλικτος καί έναντι 
τού Καρστάσου, όστις κατέλαβε τήν "Αμφισσαν, άναγκά- 
σας τούτον όπως μεταβή τελικώς εις τουρκικόν έδαφος. 
Ή  άκαμπτος θέλησις τού Καποδιστρίου ϊνα έπιβληθή κατέ- 
στειλε όλίγον άργότερον καί τήν έπανάστασιν τών Μανια
τών καί περιώρισε τάς κινήσεις τών Αρχηγών τής Μάνης, 
πράγμα τό όποιον έφερε τούτον άντκμέτωπον μέ τούς Μαυ- 
ρομιχαλαίους, οϊτινες, έπειδή εϊχον προσφέρει τεράστιος 
ύπηρεσίας εις τόν άγώνα, εις όν εϊχον Θυσιάσει 18 μέλη 
τής οικογένειας, ήΕίουν ίδίαιτέραν μεταχείρισιν, μή τυχόν- 
τες δέ ταύτης άπεφάσιοαν νά τόν εκδικηθούν.

Οϋτω, τήν Κυριακήν 27.9.1831 καί ώραν 6ην πρωι
νήν, καθ' ήν ό Κοποδίστριας, κατά τήν συνήθειάν του, με- 
τέθαινεν εις τήν έκκλησίαν ουνοδευόμενος μόνον ύπό τού 
μονόχειρος σωματοφύλοκός του Κοκώνη, έδέχθη πρό τής 
εισόδου τού Ναού τού Αγίου Σπυρίδωνος τήν έκκένωσιν 
τής πιστόλας τού Κων)νου Μαυρσμιχάλη καί τό έγχειρίδιον 
τού Γεωργίου Μαυρομιχάλη άδελφοΰ καί υιού τού Πετρό- 
μπεη, οϊτινες έκαιροφυλόκτουν έκεϊ πρός τόν σκοπόν τού
τον. Ένφ έκειτο όπνους, οί άνωτέρω Μαυρομιχαλαϊοι έπω- 
φεληθέντες τής δημιουργηθείσης συγχύοεως έτράπησαν εις 
φυγήν, πλήν ό Κωνσταντίνος πυροβοληθείς ύπό τού προ- 
μνησθέντος σωματοφύλακας Κοκώνη κατέπεσε καί τό έΕη- 
γριωμένον πλήθος τόν άπετελείωσεν οίκτρώς. Ό  Γεώργιος 
είσήλθεν εις τήν οικίαν τού ΠροΕένου τής Γαλλίας, πλήν 
όλίγον άργότερον παρεδόθη εις τάς άρχάς, τή έπιμόνω ά-

Ειώσει τού πλήθους τό όποιον περιεκύκλωσε τήν οικίαν τού 
ΠροΕένου καί ήΕίου τήν παράδοσίν του, μετ' όλίγας δέ ή- 
μέρας δικασθείς ύπό συγκροτηθέντος έκτάκτου δικαστηρίου 
κατεδικάσθη εις θάνοτον καί έΕετελέοθη.

Αί μαζαι έθρήνησαν είλικρινώς τόν πρόωρον θάνατον 
τού Καποδιστρίου, καθ' όσον εϊχον πλήρη συνείδησιν τής 
έργασίας τούτου πρός άναγέννησιν τού Έθνους καί τήν 
συγκρότησιν πραγματικού Ελληνικού Κράτους έκ τών έ· 
ρειπίων καί τής τέφρας καί τού μέλλοντος τής Ελλάδος, 
ήτις εύθύς μετά τόν θάνατον τούτου περιέπιπτε πάλιν εις 
τήν άναρχίαν καί έμφύλιον πόλεμον.

Περαίνοντες, κρίνομεν σκόπιμον νά προσθέσωμεν τά 
κατωτέρω έν εϊδει έπιλόγου περί τού Πρώτου Κυβερνήτου 
τής Ελλάδος.

Οί Ιστορικοί τής έποχής έκείνης, άναλόγως τών πο
λιτικών πεποιθήσεών των καί προσωπικών συμπαθειών ή 
όντιπαθειών των, προέβηοσν εις κρίσεις άλληλοσυγκρουο- 
μένας σχετικώς μέ τό έργον τού Καποδιστρίου. Αλλ' ή 
άμερόληπτος ιστορία διά τής μελέτης τών πηγών καί τής 
ψύχραιμου έκτιμήσεως τών γεγονότων έταΕεν τόν Καπό- 
δίστριαν εις τήν άρμόζουσον θέσιν. Διότι ύπήρΕε, τψ όντι, 
μέγας καί άγνός πατριώτης, άλλά τό πώς ήννόει τήν Πα
τρίδα καί τούς φιλοδόΕους καί έκμεταλλευτάς προκύπτει έκ 
περικοπής έπιστολής του, εις ήν μεταΕύ άλλων έγραφεν:

«έννοώ δποία κκτάχρηαις γίνεται συνήθως τής λέξεως 
«ΠατρΙς» καί δποία έπρεπε νά είναι αδτη ϊνα άπαιτή παρ' δ- 
λων τών τέκνων της νά τρέχωσιν είς πάντα κίνδυνον υπέρ τοδ 
κοινοΟ συμφέροντος, ϊνα θυσιάζουσιν Οπέρ τής πατρίδος πάν δ,τι 
ή καρδιά έχει πολύτιμον καί ή ςρύσις συνδέει μεθ’ ήμών, τήν 
γυναϊκα καί τά τέκνα του, τούς γονείς καί άδελφούς', τήν πε
ριουσίαν καί τέλος αύτήν τήν ζωήν. Άλλά σπείραι φιλοδόξων 
καί ϊδιοτελών ύπό τήν σημαίαν ταύτην καταθερίζουν μυριάδας 
άνθρώπων καί τούς αφήνουν νά τήκωνται ώς έπαΐται, τούτο 
τάχα είναι ΙΙατρίς... Πολύ φοβούμαι, δτι είς τά χείλη τοδ 
κομματάρχου ή λέξις ΠατρΙς δέν είναι άλήθεια... έργάζομαι 
νά σχηματίσω άπύ τό άθροισμα πολλών άνθρώπων ένα λαόν. 
’Αγωνίζομαι νά ουμπτύςω Κράτος' οί άντίπαλοί μου δέν είναι 
έχθροί μου προσωπικοί, είναι έχθροί τής τάςεως καί τής εύνο- 
μίας καί οί σοβχρώτεροι σύμμαχοι τών κομμάτων άτινα άντι- 
πράττουν είς τό έργον μου είναι αί άντιζηλίαι τών Δυνάμε
ων..

Ή χρηστότης τού ήθους καί ή έντιμότης τού χαρακτή- 
ρος του παρέμεινον ποροιμιώδεις. Φύσις βαθύτατα θρησκευ
τική καί ήθική ό Κοποδίστριας δέον νά θεωρηθή όχι μόνον 
μέγας πολιτικός καί διπλωμάτης τού ΙΘ' α'ιώνος, άλλά καί 
λαμπρός Κυβερνήτης, έπιτυχών απολύτως είς τό άναλη- 
φθέν έργον του, καϊτοί τούτο δέν ώλοκληρώθη συνεπεία τού 
βίαιου θανάτου του, όν κριθή τό δημιουργικόν του έργον 
καλοπίστως καί έν συναρτήσει μέ τήν έποχήν, τούς άνθρώ- 
πους καί τήν δυνατότητα τής έποχής. "Ισως ύπέπεσεν είς 
σφάλματα, άλλ' ουδέποτε άπό πρόθεσιν βλάβης τής Πα
τρίδος. Χυδαία πάθη ούδέποτε τόν έκυρίευσαν. Ή άπλότης 
τού τρόπου τής ζωής του, ή αδιαφορία του διά τό χρήμα 
καί ή θυσία τών προσωπικών του συμφερόντων χάριν τού 
κοινού ήοαν τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής προσωπι
κότητάς του.

'Αλλά ό πλέον λιτός καί καίριος χαρακτηρισμός περί 
τού έργου τού Πρώτου Κυβερνήτου δίδεται ύπό τού "Αγ
γλου περιηγητοϋ καί ζωγράφου FRANCIS HERVE, γρά- 
φοντος: «δπουδήποτε εύρον νά ύπάρχη οίονδήπστε ίδρυμα πρός 
δφελος τής Χώρας, δταν ήρώτων ποιος ήτο δ Ιδρυτής, ή ά- 
πάντησις ήτο πάντοτε δ Καποδίστριας».

Συνοψίζοντας τάς περί τού Ίωάννου Καποδιστρίου θέ
σεις ήμών επιλέγομεν: Ό  I. Καποδίστριας ύπήρΕεν έκ τών 
μεγαλυτέρων πολιτικών φυσιογνωμιών τού Νέου Ελληνι
σμού, όν όχι ή μεγαλυτέρα τσιαύτη. ΎπήρΕε παράδειγμα 
έργατικότητος, λιτότητος, τιμιότητος καί άνιδιοτελοϋς προ- 
σηλώσεως είς τό καθήκον. ΎπήρΕε τέλος μορφή ήρωϊκή 
όσον καί τραγική. Ή δημιουργική του θέλησις καί πράΕις. 
εύρέθη τούτο μέν ενώπιον τής άγνοιας, τής άμαθείας και 
τής παντελούς έλλείψεως πόσης έννοιας πειθαρχίας είς τό 
έσωτερικόν τής είσέτι άγωνιζομένης Ελλάδος, τούτο δέ είς 
τό έπίκεντρον τών πρός τήν Ελλάδα βλέψεων τών Εένων 
δυνάμεων. Άγωνισθείς πρός άμφότερα τά μέτωπα, τελικώς 
ύπέκυψεν. Προηγουμένως όμως ήδυνήθη νά έκτελέση έρ
γον μέγα καί θαυμαστόν «νά θεμελιώση δηλαδή έπί στερε
ών βάσεων τό Νέον Ελληνικόν Κράτος».
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«ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣ ME 11 Λ ΧΤΕΣ ΟΙ
ΚΟΠΙΩΝΤΕΣ 

ΚΑΙ ΠΕΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΙ

Κ ΑΙΝΟΥΡΙΟΣ «τεκές» στήν Πλάκα έγραψαν οί έφημερίδες. Μεγάλη ποσότητα χασίς μετέφερε άπό 
τόν Λίβανο ό λεγόμενος «Μαϋρος Πειρατής». Σατανικοί αί μέθοδοι τών άλλοδαπών καί έλλήνων 

λαθρεμπόρων ναρκωτικών, πού έφωδίαζαν μέ «τσίκες» τήν Δυτική Ευρώπη. Πολύ θά θέλαμε νά λησμο
νήσουμε, δσο γινόταν περισσότερο χρόνο, αυτόν τόν άπαίσιο κύκλο τού θανάτου, πού έχει ζώσει καί 
ζώνει διαρκώς στενώτερα τόν κόσμο. "Ομως δέν μας βοηθούν στή λήθη αύτή οί λογής λογής «έμπο
ροι», πού έφωδιασμένοι μέ κυνικότητα μοναδική καί άπελπιστική άναλγησία μπροστά στόν άνθρώπινο 
πόνο, «κυνηγούν» τό παράνομο κέρδος στά πέρατα τής οίκουμένης. ’Αλλά, ό λόγος δέν είναι γιά 
κείνους. Ε κ είνο ι «κάνουν τή δουλειά τους». Ό  λόγος είναι γιά τά άθώα θύματα. Τούς «πελάτες» τών 
«ήδονιστικών» φαρμάκων, πού δυστυχώς αύξάνονται τά τελευταία χρόνια, κατά πρόοδο γεωμετρική.

Τά αίτια αυτού τού ξέφρενου δρόμου ταχύτητος πρός τούς «παραδείσους» τών ναρκωτικών είναι 
σχεδόν γνωστά. Χρειάζεται όμως μιά σύντομος έστω ύπενθύμισίς των, γιά νά τεθή έτσι χονδρικώς ό 
δάκτυλος έπί τών τύπων τών ήλων καί νά άντιμετωπισθή μέ ψυχραιμία ή τραγική πραγματικότης. Δέν 
θά άναφερθοΰμε στήν έξέλιξι τών μέσων έπικοινωνίας, στήν αϋξησι τού τουρισμού, στήν εύκολία με
ταφοράς τών ναρκωτικών καί στή δυνατότητα χημικής παρασκευής των, πού άποτελοΰν παράγοντα 
ταχυτάτης καί εύκόλου διαδόσεως. Τό πρόβλημά μας άναφέρεται στά βαθύτερα αίτια πού άποτελοΰν 
πλέον καί τόν πραγματικό κίνδυνο, ό όποιος βεβαίως δέν άντιμετωπίζεται μέ άστυνομικά μέτρα. Τά 
αίτια αυτά άνάγονται στήν ίδια τήν κρίσι τού πολιτισμού μας, ό όποιος δέν μπόρεσε νά άντιμετω- 
πίση, μέ τις ήθικές καί πνευματικές του δυνάμεις, τις δυνάμεις τού κακού καί τού σκότους. Τις δυνά
μεις, πού συνεχώς έπιδιώκουν τήν ύποδούλωσι τού άνθρώπου στήν ύλη, τό χρήμα καί τή μηχανή. Είναι 
άλήθεια, πώς ό άνθρωπος τού αΙώνα μας έγινε υποχείριος τών συμφερόντων του, προκειμένου νά 
ίκανοποιήση υλικές του άνάγκες.

'Η άπόκτησις περισσοτέρων «άγαθών», πού πλέον άποτελεΐ βίωμα γιά τόν σύγχρονο άνθρωπο, τόν 
όδηγεΐ μέ μαθηματική άκρίβεια στήν ήθική έξαθλίωσι, τόν έκτροχιασμό καί τέλος στο έγκλημα. Ποιός 
άλήθεια άπό τούς προμηθευτάς τού «άργοΰ θανάτου» θά ριψοκινδύνευε πολυετή φυλακή, άν δέν υπήρχε 
τό εύκολο καί υψηλό κέρδος; ’Αλλά ό «καταναλωτής»; Ποιός «κακός δαίμων» τόν όδηγεΐ στο κατα
γώγιο; Χωρίς άμφιβολία τό ίδιο τό περιβάλλον του. Νοιώθει άνείμεορα νά τόν Ικανοποιήσουν τά υλικά 
άγαθά, πού τού προσφέρει ή ζωή. Ή ίδια αύτή ζωή τόν γεμίζει άλλοίμονο μέ άγχος. Τόν στερεί άθελά 
του καί τής παραμικρής έστω ψυχικής εύφροσύνης. Μέσα στήν τύρβη καί τή βιοπάλη, τό θόρυβο τών 
έργοστασίων καί τών πόλεων, ζητά νά «ξεχάση», νά ήσυχάση.Τότε άκριβώς βρίσκεται στο δρόμο του 
ό απαίσιος «σωτήρας». Ή «δόση» τόν περιμένει. Τόν «άνακουφίζει» πρόσκαιρα, τόν «λυτρώνει». Ψεύτικη 
όμως καί μάταιη καθώς είναι τόν ρίχνει γιά πάντα στά δίχτυα τής έξαθλιώσεως καί «έξασφαλίζει» στήν κοι
νωνία ένα άκόμη άπό τά τραγικά θύματά της. Κατόπιν τούτου είναι άνάγκη νά μή λησμονούμε, ότι τό 
άτομο δέν είναι μόνο σώμα, μά καί ψυχή μέ συναισθήματα καί άνάγκες μεταφυσικές, μέ θρησκευτικό
τητα καί έπιδίωξι τής τελειότητος. Δέν Ικανοποιεί ή ζωή μέ τις άνέσεις καί τά τεχνικά της έπιτεύ- 
γματα. Ζητεί πάντοτε κάτι, πού θά τό φέρη πάνω άπό τήν ύλη καί τά έγκόσμια. Αύτά τά υπέρτατα 
άγαθά δέν τού τά προσφέρει ή σύγχρονη μηχανοποιημένη ζωή, ή όποια, όπως προείπαμε, τόν «χορταί
νει» μέ άγχος. Καί άκριβώς ή λύτρωσι άπό τό άγχος τόν όδηγεΐ στο χασίς, στήν ήρωίνη καί τό L.S.D.

Τ ί πρέπει νά γίνη; Μά άπλούστατα, νά άναζητήση ό ταλαιπωρημένος άνθρωπος κάτι άλλο, πού 
νά τού γεμίζη τήν άδεια ψυχή, νά τόν λυτρώνη. Καί σάν κάτι τέτοιο δέν βρίσκουμε καλύτερο, άπό 
τις αΙώνιες άξίες τού Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού. Μέσα στήν άντάρα τού «τεκέ», άς άκουσθή 
σάν άπό τόν ούρανό, ή άνθρωποσωτήρια φωνή τού Κυρίου «Δεύτε πρός με πάντες οί κοπιώντες καί 
πεφορτισμένοι κάγώ άναπαύσω ύμάς».

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύπαστυ νόμος Α\
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ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΑΙ 
Ή  ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 

TOY
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΕΝΣΤΙΚΤΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Καί τό κεφάλαιον, τέλος, τοΰ Φε- 
τιχισμού δέν θά παρουσιάζετο ώλο- 
κληρωμένον, έάν παρελείπετο ή μνεία 
μιας είσέτι κατηγορίας άηδών τύπων. 
Πρόκειται περί των κακοήθων έκεί- 
νων, οΓτινες διεθνώς άποκαλούνται 
«Flotteurs», παρ’ ήμϊν δέ έφαψίαι, 
προστριβόμενοι ή κοινώς κολλητηρ- 
τζήδες. “Εχουν οι τύποι ούτοι ως 
φετίχ κυρίως τούς γλουτούς τών γυ
ναικών. Δέν παύει ωσαύτως ή πρά- 
ξίς των νά συνιστά καί μίαν μορφήν 
αυνανισμού, ώς καί νά ένυπάρχη συ
νήθως έν αυτή Εν δμοφυλοφιλικύν 
στοιχεϊον. Τελοΰντες ύπό τό κράτος 
άκατασχέτου ένορμήσεως παρεισδύουν 
άνά μέσον πλήθους ή είς όμάδα συνω- 
στιζομένων άνθρώπων 1ν δημοσίψ τι- 
νί χώρω, Ενθα κατορθώνουν νά εύρε- 
θοϋν πλησίον ή δπισθεν γυναικός ή 
καί ευειδούς προσέτι έφήβου, ϊνα έξ 
έπαφής άπολαύσουν τό φετιχικόν 
αύτών διεγερτήριον, είτε διά ψαύσε
ως, είτε διά συνθλίψεως, τή χρήσει 
τών δακτύλων, σαρκώδους τινός μέ
ρος τού άλλοτρίου σώματος. Καθί
στανται δέ τόσον θρασείς καί κυνι- 
κοί, ώστε προστριβόμενοι, άκουσίως 
δήθεν, έπί τών γλουτών ή ψαύσντες 
τούς μαστούς, τούς βραχίονας ή άλ
λο μέρος τοΰ σώματος κινούν τήν ά- 
γανάκτησιν παντός αύτόπτου μάρτυ
ρας. Οί οΰτω πάσχοντες μετέρχονται 
πάν μέσον, δπως ικανοποιήσουν τήν 
περιγραφεϊσαν ώς άνω διαστροφήν 
των. ’Επωφελούμενοι, είδικώτερον,

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  ΣΤΑΘΑΡΑ 
Ά  σ τ υ ν. Δ /ν  x ο C Β'

τών παρατηρουμένων συνωστισμών 
κατά τάς παρελάσεις καί άλλας δη
μοσίας συγκεντρώσεις, σειράν άναμο- 
νής είς αύτοκίνητα συγκοινωνίας, 
τροχιοδρόμους, σιδηροδρόμους, θέα
τρα, κινηματογράφους, συνωθοΰνται 
είς τούς τόπους τούτους καί καθίσταν
ται διά τών ώς άνω άηδών πράξεων 
συνήθως άφορμή δημοσίας προσβολής 
κατά τής αίιδούς καί προκλήσεως 
σκανδάλου δι’ άσέμνων πράξεων. Γυ
ναίκες σεβόμεναι, ώς έπί τό πολύ, 
τήν όπόληψιν καί άξιοπρέπειάν των, 
ου μήν άλλά καί φοβούμεναι τήν δη
μιουργίαν κοινωνικού σκανδάλου, άπο- 
φεύγουν συνήθως τήν διαμαρτυρίαν 
έναντίον των, μεριμνώσαι, πάση θυ
σία, δπως άπαλλαγούν τής έπαισχύν- 
του όχλήσεως. Πολλάκις όμως άφό- 
ρητοι περιπτώσεις άγονται ένώπιον 
τής Δικαιοσύνης, ίδίφ έκείναι, καθ’ 
&ς οί προστρ ιβόμενοι έπί τών δπισθί- 
ων τών θυμιάτων των καταλαμβάνον
ται ύπό τοσαύτης ήδονικής μανίας, 
ώστε αυτομάτως νά έκσπερματίζουν, 
άν μή καί αύνανίζωνται λαθραίως.

Τά άστυνομικά άρχεία παγκοσμί- 
ως βρίθουν τοιούτων βδελυρών περι
πτώσεων. ’Εκ τών παρ’ ήμϊν άρχείων, 
άναφέρομεν δύο χαρακτηριστικάς:

’Έν Ιτει 1949, άνώμαλός τις τοΰ 
ώς είρηται είδους, είς τήν διασταύ- 
ρωσιν τών όδών Βουλιαγμένης— Γε
ωργίου Β ’ (Κ Γ ' Τμήμα) άνέμενεν 
είς τήν στάσιν τήν διέλευσιν τών λεω
φορείων γραμμής Τμηττοΰ, Ινθα κα
τά σύμπτωσιν άνέμενον καί 30 περί

που μαθήτριαι τοϋ Γυμνασίου, μετά 
τήν λήξιν τών άπογευματινών μαθη
μάτων των. Έπιβάσαι αί μαθήτριαι, 
έπλήρωσαν τό διερχόμενον, κενόν κα
τά τύχην, λεωφορεϊον. Τάς μαθήτριας 
ήκολούθηΐσεν έντός τού λεωφορείου καί 
ό τύπος ούτος. “Ων άκατάλληλος διά 
προφυλάξεις ώς έκ τής σατυρικής του 
μανίας, πρσστριβείς έπί τών γλουτών 
μιάς έξ αύτών διά τοΰ έξαχθέντος 
πέους του έξέχυσεν αυτομάτως έπί τής 
μελαίνης έσθήτος της. Τό πράγμα 
γενόμενον άντιληπτόν ύπό τών έγγύς 
ίσταμένων συμμαθητριών τοΰ θύμα
τος, διεδόθη κατ’ άρχήν ώς ψίθυρος, 
δν διεδέχθησαν κραυγαί φόβου καί άτ 
γωνίας καί είτα γόοι. Έδημιουρ- 
γήθη πανικός καί σκάνδαλον. Ό  ό- 
δηγός καί δ είσπράκτωρ τοΰ λεωφο
ρείου έστάθμευσαν τό πλήρες έπιβα- 
τών όχημα πρό τοΰ οικείου τμήματος. 
Έπηκολϊούθησε σύλληψις τοΰ άσελ- 
γοΰς, έγκλεισμός τούτου είς τά κρα- 
τητήρια καί παραπομπή του τήν έ- 
πομένην είς τήν αυτόφωρον διαδικα
σίαν έπί προσβολή τής δημοσίας αί- 
δοΰς.

Κατά τούς θερινούς μήνας τοΰ πα
ρελθόντος Ιτους, Ετερος όμοιος τύπος 
έντός τροχιοδρομικού όχήματο; τής 
γραμμής «Πατήσια — ’Αμπελόκηποι» 
προστριβόμενος έπί καθημένης νεάνι- 
δος καί φερούσης Ιξωμον έσθήτα, ά- 
πεδείχθη τόσον προκλητικός ώστε νά 
έναποθέαη τό έν στύσει πέος του ύπό 
τήν μασχάλην της. Καί τοΰ κυνικοΰ 
του θράσους, έπηκολούθησεν Ιταμή
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Συνήθης περίπτωσις έπί τών πασχόντων 
έκ τοΟ βδελυροϋ πάθους της κτηνοβα
σίας είναι καί ά οαδισμός κατά τών Ζώ
ων. Καί ή σαδιστική κτηνοβασία ουνί- 
σταται εις τήν διέγερσιν τής γενετησίου 
ορμής, διά τής προκλήοεως άλγους καί 
τυραννίας, έΕικνουμένης μέχρι τής θα- 

νστώοεως τοΟ Ζώου.

συμπεριφορά, διότι συλληφθείς κατό
πιν τοΰ προκληθέντος σκανδάλου καί 
όδηγηθείς εις τήν αυτόφωρον διαδικα
σίαν ύπό συνεπιβαίνοντος Αστυφύλα- 
κος, ίσχυρίσθη, Απολογούμενος, έν μέ- 
σψ τής κατάμεστου πλήθους δικαστι
κής αιθούσης, έν ή καί οί γονείς τοΰ 
θύματος, δτι ή νεάνις τόν προυκάλε- 
σεν ώς Ανεχθεΐσα έξ ύπαρχής τούτον 
ψαύοντα τάς σάρκας της.

Κτηνοβασία ( Bestiality or 
Activity with animals ).

Κατά τήν διαστροφήν ταύτην, ή 
γενετήσιος δρμή κατευθύνεται Απο- 
κλειστικώς καί μόνον προς τά ζώα 
καί τά πτηνά.

Γνωστόν τό είδος τού διεστραμμέ
νου τούτου πάθους άπό τών παναρ
χαίων χρόνων, άπεικονίσθη καί έπί 
Αρχαϊκών άγγείων, παραστάσεις μά
λιστα τινές τής κτηνοβασίας έκτιμών- 
ται άκόμη καί σήμερον ώς άρίστης 
τέχνης.
’Άνδρες, ώς έπί τό πολύ στερούμε
νοι εύκαιριών γενετη,σίων Απολαύσε- 
ων (Αγρόται, ποιμένες, αιχμάλωτοι, 
φυλακισμένοι κλπ .), ικανοποιούν τό 
γενετήσιον ένστικτον κτηνοβατοΰν- 
τες έπί άγελάδων, φορβάδων ,νησσών, 
όρνίθων, κονίκλων, γαλών κλπ. ή Αν-

τιθέτως, ένίοτε, γυναίκες, Αδυνατοΰ- 
σαι νά προσελκύσουν ή φοβσύμεναι νά 
πλησιάσουν Ανδρας, έρχονται είς σαρ
κικήν συνάφειαν μετά κυνός. Δυ.να- 
τόν, τέλος, ή κτηνοβασία νά παρατη- 
ρηθή καί έπί Ατόμων Αμφοτέρων τών 
φύλων, Ατινα, κορεσθέντα έκ τής κα
τά φύσιν γενετησίου όμιλίας, έπιζη- 
τούν καί έτερα είδη ήδονικών Απο
λαύσεων.

Συνήθης έπί τών πασχόντων έκ τοΰ 
βδελυροϋ τούτου πάθους είναι καί ό 
σαδισμός κατά ζώων (SA D ISTIC  
B E s T I A L l I T ) . Καί ή σαδιστική 
κτηνοβασία συνίσταται είς τήν διέ- 
γερσιν τής γενετησίου όρμής, διά τής 
προκλήσεως άλγους καί τυραννίας, 
έξικνουμένης μέχρι τής θανατώσεως 
τοΰ ζώου. Τά έγκληματολογικά Αρ
χεία διαφόρων χωρών βρίθουν περι
πτώσεων, περιλαμβανουσών σαδιστι- 
κάς πράξεις έπί ζώων καί πτηνών. 
Οί σαδιστικοί ούτοι βασανισταί τών 
ζώων, θεώμενοι τάς σκηνάς βασανι- 
σμοΰ καί θανάτου τών βωβών ζώων 
καί Αλάλων πτηνών, αισθάνονται τοι- 
αύτην σεξουαλικήν ίκανοποίησιν, δ- 
σην καί έπί πραγματικής συνουσίας, 
πρός δέ ευχαριστούνται είς τό έπα- 
κρον, προπαρασκευαζόμενοι διά τοι- 
αύτας πράξεις. Είς αύτάς τάς περι
πτώσεις τό σαδομαζοχικόν σύμπλε

γμα είναι στενώς συνδεδεμένον μέ τήν 
ζωοφιλίαν καί τήν κτηνοβασίαν. Ό  
τύπος τοΰ κτηνοβάτου σαδιστικοΰ έγ- 
κληματίου συναντάται συνήθως, ού- 
χί δμως καί Αναγκαίως, μεταξύ τών 
Απαιδεύτων καί Αντικοινωνικών προ
σωπικοτήτων. Τινές τών, ώς είρηται, 
σαδιστικών βασανιστών τών ζώων, έ- 
πιθυμοΰντες διακαώς τήν μετ’ Ανθρω
πίνων ύπάρξεων σαρκικήν έπαφήν, 
δέν τήν Αποτολμοΰν, φοβούμενοι τήν 
άποκάλυψιν. Ε ίς έτέρους έκ τούτων 
ένυπάρχει ένα άμεσον φετίχ, κατευ- 
θυνόμενον πρός ζώα ή πτηνά. Δυνα
τόν, τέλος, νά ύπάρχη ένα προκαταρ
κτικόν στάδιον διά μίαν έσωτερικήν 
βιαίαν έκδήλωσιν, διά μίαν έκρηξιν 
πρός τόν σαδιστικόν βασανισμόν έπί 
Ανθρωπίνων ύπάρξεων.

Ό  ’Αμερικανός συγγραφεύς τοΰ 
«The sexual criminal» J. Paul de Ri
ver έχει νά παρουσιάση έκ τής έμπει- 
ρίας του ένα Αριθμόν περιπτώσεων, 
καθ’ &ς τά τοιαύτης ψυχοσυνθέσεως 
άτομα, συνουσιαζόιμενα μετά κυνών, 
αιγών καί διαφόρων άλλων ζώων, 
κατέστησαν βραδύτερον φονεΐς τού
των κατά τόν πλέον κτηνώδη τρόπον- 
ώς στραγγαλίζοντες τούς λαιμούς των 
ή κτυπώντες τάς κεφαλάς των έπί 
κορμοΰ δένδρων, μέχρις έπελεύσεως 
τοΰ θανάτου. Δυνατόν, ώσαύτως, νά
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^  αυναντήση τΙς κτηνώδεις ψυχοπαθείς 
με Εμφανή ψυχοσεςουαλικ ά νηπιακά 
χαρα,κτηριστικά γνωρίσματα, λίαν 
έκπεφυλισμένους. Είναι οΰτοι Επιρρε
πείς εις την συνήθειαν τοΰ αύνανι- 
σιμοϋ τά μέγιστα καί παρουσιάζονται 
άλλόκοτοι τύποι, καταλήγοντες κοιτά 
τό μάλλον καί ήττον εις βίσν μονήρη. 
ΙΙρόκειται συνήθως περί τυχοδιω
κτών, ψυχοπαθών, άλητών, διαέιούν- 
των πλάνητα βίον, ώς ποιμένων καί 
σχιζοφρενών άλητών. Τοΰ είδους τού
του οί τύποι συμπεριφέρονται μετά 
σαιδιστικής κτηνωδίας, δσάκις παρου
σιάζεται ή ευκαιρία, θά  ήδύναντο 
τέλος νά προστεθούν είς τήν δμάδα 
ταύτην οί Επιληπτικοί έγκληματίαι 
καί οί διανοητικώς καθυστερημένοι, 
οίτινες, έλλείψει έπιθυμίας διά σε
ξουαλικήν ίκαινοποίησιν με άνθρωπί- 
νας υπάρξεις, άσκοΰν δλας τάς μορ- 
φάς τής σεξουαλικής των διαστροφής 
μέ ζώα καί πτηνά.

Ή σεξουαλική σχέσις μέ τά ζώα 
είναι αύτή καθ’ έαυτήν έξευτελιστική 
καί άποδεικνύει πλήρη άποκτήνωσιν 
τοΰ άνθρώπου. Ό  πάσχων έκ τής γε
νετησίου τούτης διαστροφής είναι 
προσωπικότης μέ παντελή Ιλλειψιν 
στοιχειώδους άνθρωπίνης άξιοπρεπει- 
ας.

Πέραν τοΰ σαδιστικοΰ τρόπου συμ
περιφοράς πρός τά ζώα, συναντώμεν 
έπίσης καί περιπτώσεις κτηνοβασίας 
μέ τδ μαζοχιστικόν στοιχείον. Οί πά- 
σχοντες έκ μαζοχισμού κτηνοβάται 
άπολαμβάνουν τούς βασανισμούς των 
ζώων, ώς Εν είδος ύπσκαταστάτου 
τών μαζοχιστικών των παρορμήσεων, 
Επειδή στερούνται τής τόλμης νά Ε
φαρμόσουν τόν μαζοχισμόν έπί τοΰ 
ίδιου αυτών σαρκίου.

Ή άκόλουθος περίπτωσις, άναφε- 
ρομένη ύπό τοΰ προμνησθέντος συγ- 
γραφέως —  ψυχιάτρου, άπεικονίζει 
κτηνοβασίαν, συνοδευομένην ύπό τοΰ 
σαδομαζαχικοΰ συμπλέγματος.

Ό  πάσχων, άγων τό 34ον έτος τής 
ήλικίας του, κατά τήν ψυχοβιογρα- 
φικήν του έξέτασιν, άπεκάλυψεν δτι 
άπό τής ήλικίας τών 11 έτών, είς τό 
άγρόκτημα τοΰ πατρός του, Εσυνήθι- 
ζε νά θέτη τό πέος του έντός τοΰ ά- 
πηυθυσμένου τών όρνίθων, καταπνί- 
γων τάς φωνάς των διά στραγγαλι
σμού. Ή πράξις έπετελείτο τρις του
λάχιστον τής έβδομάδος καί διά πε
ρίοδον άρκετών έτών. Είς τήν ηλι
κίαν τών 18 έτών άνέβη έπί ένός κι
βωτίου μεγάλων διαστάσεων καί συ-

νουσιάσθη μετά φορβάδος. Καί ή 
πράξις αΰτη έπανελαμβάνετο έπί μα- 
κρόν. “Εγγαμος τυγχάνων καί τελών 
έν διαστάσει, Ιξ (6) μήνας πρό τής 
ψυχιατρικής ώς άνω Εξετάσεως, άνέ- 
φερεν, δτι καί πρό τοΰ γάμου του έ- 
σχε σεξουαλικάς έπαφάς μετά γυναι
κών, άλλ’ ή προτίμησίς του δμως ά- 
ναφέρεται ιδιαιτέρως είς τά ζώα. 
Ώμολόγησεν, δτι πάντοτε ήρέσκετο 
είς τόν αύνανισμόν καί Εξακολουθεί 
νά αυνανίζεται κατά τήν διάρκειαν 
τής νυκτός. Τέλος, έπί άναφερθέντων 
παραπόνων ύπό τών γειτόνων, δτι έ- 
φωράθη συνουσιαζόμενος μέ τόν «χαϊ
δεμένου» του ποιμενικόν κύνα Σκω
τίας, δέν άπέκρυψε τό γεγονός. 'Ο
μολογεί, δτι διεγείρεται τά μέγιστα 
γενετησίως, δταν πραγματοποιή σε
ξουαλικήν έπααήν μέ κύνας ή άλλα 
ζώα, παρά μέ άνθρώπους. Καί δτι 
συγκινεΐται είς τό έπακρον αίσθησια- 
κώς, δταν βλέπη ζώα είς τόν δρόμον. 
Ή ίκανοποίησις αύτοΰ άποκορυφοΰται 
καί ή σεξουαλική συγκίνησις άποβαί- 
νει πέραν πάσης περιγραφής, δταν 
θεάται ζώα συνουσιαζόμενα έν τή 
όδψ.

Καί τό ιατρικόν έκ τής άναλύσεως 
συμπέρασμα είναι, δτι δ τύπος οΰτος 
τυγχάνει σεξουαλικώς ψυχοπαθής, 
αίσθησιακώς άστατον άτομον, μέ σα- 
δαμαζοχικάς τάσεις, μέ σαφές φετίχ 
καί άμεσον προσήλωσιν είς τά ζώα 
καί τά πτηνά.

Ύπό τοΰ ίδιου συγγραφέως άναφέ- 
ρεται έτέρα περίπτωσις θηλείας κτη- 
νοβάτιδος, ήλικίας 19 έτών. Άνετρά- 
φη είς τό «ράντσο» τοΰ πατρός της. 
Ή οίκογένειά της, άποτελουμένη έκ 
τών γονέων της καί τών δύο μεγαλυ- 
τέρων άρρένων άδελφών της, σύδέν 
τό μεμπτόν άπό άπόψεως σωματικής 
καί ψυχικής υγείας έχει νά παρου- 
σιάση. Είς τό «ράντσο», ένθα ύπήρ- 
χον δλα τά είδη τών ζώων, παρηκο- 
λούθει πάσας τάς σχετικάς Εργασίας, 
τάς έπιτελουμένας πρός διατροφήν 
των ύπό τοΰ πατρός καί τών άδελ
φών της. Είς ήλικίαν 6 έτών έμαθε 
νά άμέλγη τάς άγελάδας καί βραδύ
τερου λσκήθη είς τήν ιππασίαν καί 
θηρευτικήν ώς καί άλιευτικήν τέ
χνην. ’Επεράτωσε τάς γυμνασιακάς 
σπουδάς καί άπεστάλη 17έτις ήδη διά 
περαιτέρω παιδείαν είς τό κολλέγιον 
τοΰ Σικάγου. Δέν κατώρθωσε νά προ- 
σαρμοσθή, μέ άποτέλεσμα νά άποτύ- 
χη είς τάς Εξετάσεις τοΰ πρώτου έ
τους σπουδών. Κατελήφθη ύπό μελαγ

χολίας, διότι έφρόνει δτι οί συμμαθη- 
ταί της συμπεριεφέροντο έναντι της 
ύπεροπτικώς καί παρεκάλεσε τόν πα
τέρα της δι’ Επιστολής νά έλθη νά 
τήν παραλάβη. Διακάψασα τάς σπου
δάς της κάι μή δυνηθείσα νά έπανεύ- 
ρη τήν νευρικήν της ύγείαν, άπε
στάλη έκ μέρους τών γονέων της είς 
μίαν παραθαλασσίαν περιοχήν τής 
Δύσεως, ίνα φιλοξενηθή ύπό μιάς 
θείας της, διαμενούσης είς ένα δια
μέρισμα. Δέν έβελτιώθη ή ύγεία της 
καί ήμέραν τινά καθώς διήρχετο έκ 
τίνος καταστήματος πωλήσεως οικια
κών ζώων ήγόρασεν άντί 50 δολλα
ριών ένα άστυνααικόν κύνα. Ή  θεία 
της άντέδρασεν άρχικώς, άλλά τελι- 
κώς συγκατετέθη νά διατηρή τό ζώ- 
ον είς τήν βεράνταν τής κουζίνας. 
Άπό Εκείνης τής ήμέρας τής έφάνη 
δτι μετεβλήθη ή ζωή της. Συνήθιζε 
νά κάμη περιπάτους μέ τόν σκύλον 
καί τήν νύκτα, δτε ή θεία της έκοι- 
μάτο, τόν Εκάλει είς τό ύπνοδωμά- 
τιόν της άπό τήν όπισθίαν βεράνταν. 
Μίαν πρωίαν, δμως, έβράδυνε νά Ε- 
ξυπνήση καί ή είσοδος τής θείας της 
είς τό ύπνοδωμάτιον έγινε άφορμή ά- 
ποκαλύψεως τοΰ κυνός ύπό τά κλινο
σκεπάσματα. Παρά τήν άποκάλυψιν 
συνέχιζε κρυφίως νά διανυκτερεύη 
μετά τοΰ κυνός άφοΰ διεπίστωνεν, δτι 
έπεκράτει νεκρική σιγή είς τό δια
μέρισμα. Καί ή μοιραία στιγμή ήλ- 
θεν, δταν ή θεία της παρετήρησε δή
γμα κυνός Επί τοΰ καρποΰ τής χειρός 
της. Προσεπάθησε νά δικαιολογηθή, 
δτι πρόκειται περί έλαφράς άμυχής, 
προκληθείσης άπό τόν σκύλον, δταν 
τόν «Επείραξεν», καί παρεκάλεσε νά 
μή κληθή ιατρός δι’ άντιλυσσικήν θε
ραπείαν, διότι τό ζώον είναι τελείως 
ύγιές. Ό  οικογενειακός ιατρός, κλη
θείς, τή Επιμονή τής θείας συνεβού- 
λευσε τήν παρακολούθησίν της ύπό 
ψυχιάτρου. Μετά ταΰτα ή οίκογένειά 
της τήν άνεκάλεσε οίκοι διά τήν Εκ 
τοΰ σύνεγγυς, παρακολούθησίν τής 
ύγείας της.

Ή ψυχοβιογραφική της Εξέτασις 
άπέδειξεν δτι τήν πρώτην σεξουαλι
κήν συγκίνησιν ήσθάνθη, κατά τήν 
παιδικήν ήλικίαν τών 10 περίπου έ
τών, δταν μετ’ άλλων συμααθητριών 
της παρηκολούθει, κρυπτομένη δπι- 
σθεν θάμνων, τάς σεξουαλικάς σχέ
σεις τών ζώων. ’ Ιδιαιτέραν συγκίνη- 
σιν ήσθάνθη, δταν εις Επιβήτωρ ίπ
πος, έπιβάς έπί μιάς φορβάδος, έπρο- . 
ξένησεν είς αύτήν αιμορραγίαν. Α να
πολεί τήν σκηνήν κατά τήν όποιαν
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ή φορβάς, δεχθεΐσα τήν έπιθεσιν τού 
ίππου έχρεμέτιζεν, ώρύετο καί ελά- 
κτιζιεν. Συνεχίζουν τήν διήγηίσιν, 
ένθυμεΐται ότι έδοκίμασε μεγάλην 
λύπην, όταν μίαν ημέραν καθ’ ήν πα- 
ρηκολούθει τήν σεξουαλικήν πράξιν 
δύο σκύλων μέ μίαν συμμαθήτριάν 
της όπισθεν των θάμνων, δύο συμματ 
θητιαί των 12ετεΐς, θορυβοΰντες καί 
διασκεδάζοντας μέ το θέα^ια έκτύπη- 
σαν μέ ράβδους τούς «κολλημένους» 
σκύλους καί τούς άπεχώρησαν^ Δεν 
παραλείπει να παρακολουθή τά-, σε
ξουαλικάς σχέσεις των ζώων μέχρι 
τοϋ σημείου νά καταστή άκαταλλη- 
λος διά προφυλάξεις καί νά ύποπέση 
εις τήν άντίληψιν τής μητρο, τη ,. 
’ Από τής ήλικίας των 12 έτών ήρχι- 
σε νά αυνανίζεται σχεδόν καθ έκά- 
στην. Ή είκών τή , σεξουα/ικής σκη
νής τοΰ έπιβήτορος ίππου μέ τό ευμέ- 
γεθες γεννητικόν του όργανον, ουό̂  
έπί μίαν στιγμήν άπεμακρύνετο από 
τόν νοΰν της. Σεξουαλικήν έπαφή) 
είχε μέ τόν εύνοοόμενόν της κυνα 
«Σάντυ», τόν όποιον έξεμαθε να επι- 
βαίνη αυτής εις τήν κλίνην της. Διε- 
ρεθίζουσα τά γεννητικά του όργανα, 
Ιμαθε τούτον νά προστρΐβεται έπί των 
γυμνών της μερών κατόπιν άνυψώ- 
σεως διά τής ρινός του τής νυκτικής 
έσθήτος νά φθάνη εις την αιδοιολει- 
ξίαν καί νά καταλήγη είς τήν συνου
σίαν. Δέν εδίσταζε νά πειθαναγκάζη 
τόν κύνα είς τάς ώς άνω ασελγείς

V .

πράξεις όταν έμμηνορρόει, αίσθανομέ- 
νη μεγαλυτέραν ίκανοποιησιν κατα 
τήν περίοδον τών έμμηνων. Πολλακις 
τόν έξηνάγκαζε νά τής καταφέρη δή
γματα καί είς τόν μηρόν (σαδομαζο- 
χικόν στοιχεϊον —  ’Αρχή ηδονικού 
πόνου). Διακαής της πόθος ήτο ή 
συνεύρεσις μετ’ έπιβήτορος ίππου, δι 
δ καί πλειστάκις διερέθιζε τό γεννη
τικόν του όργανον καί έπετυγχανε 
τήν στΰσίν του. Ουδέποτε όμως, όμο- 
λογεΐ, έπεχείρησε σεξουαλικήν έπα- 
φήν μετ’ αυτού, άφ’ ενός, λόγφ, τής 
μεγάλης δυσκολίας, άφ’ έτέρου δέ λό- 
γψ τού φόβου τής άποκαλύψεως. Έ- 
φθόνει τάς φορβάδας, αϊτινες άπελάμ- 
βανον τής ύψίστης ήδονής, ώς έκ τής 
σαρκικής συνάφειας μετά τοΰ έπιβή
τορος ίππου, τής όποιας αύτη έστε- 
ρεϊτο. Ή σκέψις της προεκάλει διέ- 
γερσιν καί κατέληγεν είς-τόν αυνα
νισμόν. Οί άνδρες ούδόλως τήν συ-

Πολλοί. έχουν ώς φετίχ γυμνά ά- 
γάλματα γυναικών, ηρό τών όποι

ων ίστάμενοι αυνανίζονται.

νεκίνουν αίαθησιακώς, εί μή μόνον 
τά ζώα, έδικαιαλόγει δέ τήν τοιαύ
τη ν συμπεριφοράν, ώς άπηλλαγμέ- 
νην τών κινδύνων κοινωνικών σκαν
δάλων καί έγκυμοσύνης.

Καί τό έκ τής ψυχιατρικής άναλύ- 
λύσεως προκύπτον συμπέρασμα είναι, 
ότι πρόκειται περί σεξουαλικώς ψυ
χοπαθούς νεάνιδος, τής όποιας ή συ
ναναστροφή μέ τά ζώα άπό τής λίαν 
νεανικής ήλικίας καί ή παράστασίς 
της ώς θεατού είς τάς σεξουαλικάς 
σχέσεις τών ζώων, τήν ώδήγησαν 
πρωίμως είς πράξεις κτηνοβασίας. Ή 
νεύρωσίς της είναι άναμφισβηιτήτως 
τό άποτέλεσμα αύτών τών μή φυσιο
λογικών έμπειριών, αϊτινες συνεχί-

ζοντο έπί μακράν περίοδον καί συνηρ- 
μονίζοντο μέ ύπερσεξουαλικότητα, μέ 
άκόρεστον έπιθυμίαν (ύπερερωτι- 
σμόν) καί αύνανιαμόν. Είχεν ένα φε
τίχ  ζώου. ’Απεικονίζει σαφή περί- 
πτωσιν σαδομαζοχισμού μέσψ πρά- 
ξεως κτηνοβασίας καί σαρκικού πό
θου προς τά ζώα.

*0  Chavigny έδημοσίευσεν έπίσης 
περίπτωσιν είς τά ιατροδικαστικά 
χρονικά τής Γαλλίας τό 1938 κτηνο
βασίας κυνός μετά γυναικός. Ή γυ
νή συνελήφθη έπ’ αύτοφώρψ ύπό τοΰ 
συζύγου της συνουσιαζομένη μετά 
τοΰ μεγαλοσώμου κυνός των Δανικής 
προελεύσεως. Τόν κύνα τούτον ή διε
στραμμένη γυνή είχεν έκμάθει κατ 
ταλλήλως νά έπιβαίνη αυτής.

Είς τήν Γαλλίαν, πρό πολλών έ
τών, έγεννήθη ζήτημα έάν καί κατά 
πόσον είναι δυνατόν νά συνουσιασθή 
άνήρ τις άπό τοΰ άπηυθυσμένου μετά 
κυνός. Φύλαξ τού δάσους τής Βου- 
λώνης κατήγγειλε κτηνοβάτην πα
θητικόν διά κυνός. Ό  κατηγορούμε
νος, άπολογούμενος, ϊσχυρίσθη ότι 
δέν έπρόκειτο κυριολεκτικώς περί 
κτηνοβασίας, άλλά περί χρήσεως τού 
κυνός του ώς θεραπευτικού μέσου, ϊ- 
να ανακουφίζεται έκ τών προκαλου- 
μένων πόνων ύπό τών αιμορροΐδων, 
ύφ’ ών επασχεν. Είδικώτερον διετά- 
θη, ότι είχεν έκμάθει τόν κύνα του 
νά στηρίζεται έπί τών γλουτών του 
μετά τήν καταβίβασιν τής περισκελί- 
δος του καί νά λείχη τόν πρωκτόν 
αυτού. Ή έτυμηγορία ύπήρξεν άπαλ- 
λακτική, ώς στηριχθεΐσα εις τήν κα- 
τάθεσιν τού άρχικτηνιάτρου, προβα- 
λόντος ώς έπιχείρημα τούς βραχείς 
προσθίους πόδας τοΰ ζώου, καί τής 
αδυναμίας ώς έκ τούτου τού κυνός 
νά έφιππεύση έπί τών νώτων τού φε- 
ρομένου ώς ύποστάντος τήν κτηνοβα
σίαν καί είσαγάγη τό πέος έντός τού 
πρωκτού. Ή ύποστηριζομένη όμως 
αντίθετος άποψις συνηγορεί ύπέρ τής 
έκτελέσεως τής κτηνοβασίας ύπό τοΰ 
κυνός, δυναμένης νά πραγματοποιη- 
θή, δταν δ πάσχων λάβη γυναικείαν 
στάσιν ή καί πρηνής άκόμη, όταν, ύ- 
ποβαστάζων τόν κύνα άπό τών γλου
τών, κατευθύνη παραλλήλως τό πέος 
του έντός τού πρωκτού.

(Συνεχίζεται)
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ΤΟ « Π Α Ν Θ Ε Ο Ν »  
ΤΩΝ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν  
ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Σ  Π Α Τ Ρ Α Σ

Δ Ι Α Ρ Ρ Η Κ Τ Η Σ  
Π Υ Ρ Ο Μ Α Ν Η Σ  

ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ
Διαρρήξεις καταστημάτων, οικιών, ξενοδοχείων, αυτοκι

νήτων. Εμπρησμοί οχημάτων, σπιτιών και καταστημάτων. 
Πρωτοφανής αναλγησία απέναντι στή ζωή και τήν περι
ουσία τοϋ συνανθρώπου.

’Επάνω: Ό  ειδεχθής έγκλημ,ατίας
Διονύσιος Γιατράς. ’Αληθινό άνθρω- 
πύμ,ορφο κτήνος. ’Απέναντι έπάνω 
τά τρία τραγικά θύματά του. ’Από 
Αριστερά ή μητέρα Στέλλα Γραφά- 
κου καί οί δύο θυγατέρες της Νικο- 
λέττα καί ’ Ιωάννα Γραφάκου. ΕΙς τό 
αέσον τό σπίτι πού έπυρπόλησε δ 
Γιατράς. ’Εδώ μέσα βρήκαν τραγι
κό θάνατο οί τρεις Ανύποπτες γυναί
κες. Κάτω τό σημείο είς τό όποιον ό 
Γιατράς άναψε τή φωτιά. Διακρίνε
τ ε  κατεστρα'ΐένη V) έξώθυρα άνωθεν 

τής σκάλας.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ μιας μητέρας καί 
δύο κοριταιών, πού είχε άρ- 

χικώς άποδοθή είς ατύχημα, άπε- 
καλϋφθη, έπειτα άπό συστηματική 
έρευνα καί ανάκριση τής Γενικής 
'Ασφαλείας 'Αθηνών, δτι έπρό- 
κειτο περί όποτροπιαστικοϋ έγ· 
κλήματος μέ δράστη τόν σεσημα
σμένο κακοποιό Διονύσιο Γιατρό. 
Γιά νά θυμηθούμε τό τραγικό συμ
βάν, πρέπει νά αναφέρουμε, δτι 
τήν 2ον 'Ιανουάριου 1974 ένα 
παλαιό σπίτι ατό Μεταξουργείο έ- 
κάηκε όλόκληρο, μέ άποτέλεσμα 
νά βρουν φρικτό θάνατο ή μητέρα, 
Στέλλα Γροφάκου, έτών 50, καί 
οί δίδυμες κόρες της, 'Ιωάννα 
καί Νίικολέττα, 19 έτών. Τό περι
στατικό, δπως προαναφέραμε, 
άπεδόθη είς άτύχημα καί συγκε- 
κριμένως είς αναμμένο τσιγάρο, 
πού έπέτοξε απρόσεκτος διαβά
της! Ή πραγματική όμως άλή- 
θεια ήταν τελείως διαφορετική, 
άφοϋ τό σπίτι έκαψε ό προανα- 
φερθείς κακοποιός μέ έφημερίδες, 
τις όποιες άναψε, δπως είπε, χω
ρίς νά γνωρίΖπ, δτι μέσα εύρί- 
σκοντο άνθρωποι. Τόν Γιατρό συ
νέλαβαν οί άστυφύλσκες τής Α
μέσου Δράσεως, Παπαδόπουλος 
Σπήλιος καί Γιαννόπουλος Σω
κράτης, τήν νύκτα τής 17ης Μαρ
τίου. Είχε μόλις διαρρήξει τό έπί 
τής οδού Εύμολπιδών 12 παντο
πωλείο στό Βοτανικό, άπό όπου 
έβγαινε μέ τά κλοπιμαία. Οί άστυ- 
ναμικοί τόν κατεδίωξαν καί τόν 
συνέλαβαν. Παρεδόθη στήν 'Υπη
ρεσία Διαρρηκτών τής Γενικής ’Α
σφαλείας ’Αθηνών. 'Εκεί άπεκά- 
λυψε, έκτος άπό τις πολυάριθμες 
κλοπές καί διαρρήξεις, πού θά ά- 
ναφέρουμε έν συνεχεία, καί τούς 
έμπρηαμούς πού έπραγματαηοίησε 
κατά διάφορα είς τό παρελθόν 
χρονικά διαστήματα καί συγκε· 
κριμένως:

•  Τήν 28ην Νοεμβρίου 1973, 
άφοϋ διέρρηξε τό έπί τής Πλα
τείας Ελευθερίας κατάστημα ει
δών 'Υγιεινής τοϋ κ. Γ. Κακαβό,

τό έπυρπόληαε έν συνεχείςι.
Λ  Τήν ίδια νύχτα έκλεψε καί 

έπυρπόληαε φορτηγό αύτακίνητο 
έπί τής οδού Ψαρομηλίγγου 6.

•  Τήν 30ην Νοεμβρίου 1973 
στόν ίδιο δρόμο έκαψε μοτοσυ- 
κλέττα, τήν όποια ήθελε νά κλέ- 
ψη, άλλά δέν έπαιρνε έμπρός ή 
μηχανή.

•  Τήν 22αν 'Οκτωβρίου 1973 
έπυρπόλησε τό έπί τής όδοΟ Α
γησιλάου 84 άκατοίκητο σπίτι.

Τόν έμπρησμό τού Μεταξουρ
γείου ό Γιατρός ώμολόγησε μετά 
τήν έπιμονή τών άξιωματικών τής 
Γενικής 'Ασφαλείας καί τή σοβα- 
ροτάτη ένδειξη, δτι ό Γιατρός κα
τά κανόνα «κτυποϋσε» στήν πε
ριοχή έκείνη. Ύπεστήριξε, όμως, 
καί ιπάλι, δτι δέν έγνώριΖε δτι μέ
σα στό σπίτι εύρίοκσντο άνθρω
ποι.

Τήν άποκάλυψι καί σύλληψι τοϋ 
άδιστάκτου καί έπικινδύνου κακο
ποιού έσχολίοσε εύμενέστατα ό- 
λόκληρος ό 'Ελληνικός τύπος καί 
τήν έχορσκτήρισε έπιτσχία τής 
Άστυναμίος, άφοϋ έπετεύχθη ένα 
όλόκληρο μήνα μετά τήν διάπραξι 
τοϋ άδικήματος.

'Εκτός όμως άπό έμπρηστής, ό 
Γιατρός Διονύσιος τοϋ Ίωάννου 
καί τής Στυλιανής γεν. τό 1945 
είς Αεχαινά 'Ηλείας, άεργος καί 
άστεγος, ήτο, όπως προαναφέρα
με, σεσημασμένος καί «έπιτήδει- 
ος» διαρρήκτης. Τούς τελευταί
ους μόνον μήνες, διέπραξε περισ
σότερες άπό είκοσι κλοπές καί 
διαρρήξεις άπό τις όποιες οί χα- 
ρακτηριστικώτερες ήσαν οί έξής:

•  'Από τό έπί τής όδοΰ Σο- 
φοκλέους 55 κατάστημα ήλεκτρι- 
κών ειδών τοϋ κ. Μαραγκού Κων/ 
νου άφήρεσε τρανΖίστορ, ραδιο- 
μογνητόφωνα, μαγνητόφωνα, ή- 
λεκτρικό σίδηρο, ώρολόγια χει- 
ρός Σέΐκο, 8 άναπτήρες άερίου 
καί άλλα άντικείμενα.

•  Τήν νύκτα τής 26 —  27.2.74 
άπό τό έπί τής όδοϋ Σαρρή 50 
κατάστημα σιδηρικών τοϋ κ. Πο-
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πόρου Πανογιώτου άφήρεσε χρή
ματα, έτιιτραπέΖισν ραδιόφωνον 
καί ώρολόγιον χειρός.

•  Τήν νύκτα τής 21— 22.12. 
73 άφήρεσε 6πό τό έπί τής όδοϋ 
Κεραμεικοΰ 118 έσταθμευμένον 
ύπ' άριθ. 271284 Δ.Χ.Φ. αύτοκί- 
νητον, κοοοέτες μαγνητοφώνου, 
χαρτόδεμα πυρείων, τό φαρμακεϊ- 
ον του αύτοκινήτου, τόν χαρτο
φύλακα τοϋ όδηγοΰ κ.ά. αντί κεί
μενα.

•  'Από τό ταμείο τοϋ έπί τής 
όδοϋ Εύριπίδου 40 ξενοδοχείου 
«ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΝ- άφήρεσε 1.100 
δρχ. Μετά τούτα, μέ τό κλειδί τής 
όποθήκης τοϋ ξενοδοχείου, άφή- 
ρεσεν έκ τούτης δύο βαλίτσες μέ 
είδη ρουχισμού τών πελατών.

•  'Από τήν έπί τής όδοΰ Μυ- 
ρωνίδου 3 οικίαν τής Στρατού 
Δημητρούλας, άφήρεσε χρήμοτα 
καί ένα ώρολόγιον χειρός.

•  Τήν νύκτα τής 28 —  29.11.· 
73, άφοϋ διέρρηξε τό έπί τής 
Πλατείας Ελευθερίας 23 —  24 κα
τάστημα ειδών ύγιεινής τοϋ κ. 
Κακαβά Γεωργίου καί άφήρεσε 
διάφορα άντικείμενα, άποουνέδε- 
σε δύο τηλεφωνικές συσκευές καί 
έν συνεχεία έβαλε φωτιά.

Ό  Γιατρός μέ τήν σχημστισθεί- 
σαν έναντίον του δικογραφίαν 
παρεπέμφθη εις τόν κ. Εισαγγε
λέα Πλημ)κών. ΜαΖύ του παρε- 
πέμφθησαν έπίσης διά ποράβασιν 
τοϋ άρθρου 394 « Αποδοχή καί
διάθεσις προϊόντων έγκλήματος», 
καί οί: α) Φερετξάκης Γεώργιος 
τοϋ Ίωάννου, γεν. τώ 1908 εις 
Μουκτάρα Ηρακλείου Κρήτης, 
οαλαιοπώλης καί θ) Νικολάου, ή 
Κυριάκου Μαρίνος τοϋ Γεωργίου, 
γεν. τώ 1933 εις Βουκουρέστιον 
Poupawiac, μικροπωλητής. Καί οί 
δύο άγόρασαν διάφορα άντικείμε- 
να όπό τόν Γιατρό.

Μέ τήν εύκαιρία θέλουμε νά έ- 
πισημάνουμε τις συνεχείς έπιτυ- 
χίες τής Υπηρεσίας Διώξεως 
Κοινού Έγκλήματος τής Υ.Γ.Α. 
καί τοϋ Τμήματος Διώξεως Διαρ
ρηκτών, τό όποιον έχει συνεχώς 
εις τό ένεργητικόν του έπιτυχίες. 
Πρός τούς άξιωματικούς τής 'Υ
πηρεσίας: Τόν Δ/ντή κ. Καρυώτη, 
τόν 'Αστυνόμο κ. Δρανά, τούς 
Ύποστυνόμους κ.κ. Άντωνόπου- 
λο, Κατσίρη, Κιαχτύπη καί Σια
γόνα, τούς βαθμοφόρους καί τούς 
όστυφύλακες, ή στήλη μας έκφρά- 
Ζει τό θερμά της συγχαρητήρια.

Μέ τήν σύλληψι τοϋ Γιατρό, έ
να όκό,μη έπικίνδυνο ύποκείμενο 
τής κοινωνίας μας έξουδετερώθη. 
Ή  δικοιοσύνη θά κόμη τό καθή
κον της καί δλα θά πάρουν τό 
γνωστό, γνώριμο δρόμο τους. 'Ε
κείνο μόνο πού θά άπομείνη είναι 
ό βουβός, άθόσταχτος πόνος τοϋ 
άτυχου πατέρα καί συξύγου, τού 
κ. Στυλιανού Γρσφάκου, πρός τόν 
όποιον οί άνδρες τής 'Αστυνομίας 
Πόλεων έκφράξουν τά ειλικρινή 
συλλυπητήρια καί τήν άγάπη τους.

Σ.Α.
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r ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Λ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
Α Ρ Χ Ι Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Υ  Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Π Ο Λ Ε Ο Ν

ΕΙΧΑΜΕ παλαιότερα τονί
σει, δτι ή Αστυνομία 

Πόλεων , είναι ένας Αληθινά Α
νεξάντλητος θησαυρός, δ όποι
ος κρύβει πρωτοφανή για δη
μοσία Υπηρεσία δυναμισμό καί 
στελέχη, δχι μόνο πλήρως κα- 
τηρτισμένα έπαγγελματικά, 
άλλα μέ πολύμορφα καί πολύ
πλευρα ταλέντα. "Αν Αναζητή
σετε στδ χώρο τών Ελληνικών 
γραμμάτων, τής έπιστήμης, 
τής τέχνης καί τών άλλων 
πνευματικών έκδηλώσεων, θά 
Ανακαλύψετε Αστυνομικούς, οί 
όποιοι, παραλλήλως πρός τό 
ύψηλό τους λειτούργημα, θερα
πεύουν τις μούσες μέ Αξιόλογη 
μάλιστα καί Απίστευτη πολλές 
φορές έπίδοσι. Αυτός δ σύντο
μος πρόλογος κρίθηκε Απαραί
τητος, γιά νά παρουσιασθή στό 
Αναγνωστικό μας, κοινό ένας 
σευ,νός καί Αθόρυβος έργάτης 
τής υψηλής ιδέας τής μουσικής. 
Πρόκειται γιά τόν ’Αρχιμουσι
κό τής ’Αστυνομίας Πόλεων

’Αστυνόμο Α' κ. Δημήτριο 
Μπουκουβάλα. Ό  κ. Μπουκου- 
βάλας, γνωστός καί έξω Από τά 
δρια τής Ελλάδος, έκανε κάτι, 
πού δυστυχώς λίγοι Αποφασί
ζουν στους δύσκολους καιρούς 
τής ύλης πού ζοΰμε. Γαλουχη- 
μένος άπό τά έθνικά ιδεώδη, 
λάτρης τής γαλανής μας πατρί
δας καί τού έξαίρετου λαού της, 
άπετόλμηαε ένα έργο, πού Αδί
στακτα θά μπορούσε νά χαρατ 
κτηρισθή αιώνιο. Δέκα δλόκλη- 
ρα χρόνια, χωρίς νά φεισθή κό
πων καί δαπανών, ΑναζήτηΙσε 
καί Ανακάλυψε τήν έθνική μας 
ιμουσική μέσα στις πηγές της. 
Τό Αποτέλεσμα αυτής τής μα
κρόχρονης προσπάθειας ήταν ή 
κυκλοφορία ένδς μοναδικού 
μουσικού έργου, πού έξεδόθη 
σέ δύο άλμπουμ δίσκων γραμ
μοφώνου. Τό κάθε άλμπουμ 
περιλαμβάνει 2 μεγάλους δί
σκους μακράς διάρκειας (33 
στροφών) τής μεγάλης έταιρί- 
ας «ΜΙΝΩΣ Μ Α ΤΙΑ Σ καί

ΓΙΟ Σ». Ό  τίτλος τού νέου έρ
γου τού κ. Μπουκουβάλα είναι: 
«Ελληνικοί ’Εθνικοί χοροί». Ά - 
ποτελειται άπό μιά σειρά πε
ρισσοτέρων Από 70 έκ τών Ιθνι- 
κών μας χορών καί μερικών 
άπό τά καλύτερα δημοτικά μας 
τραγούδια. Τό πολύτιμο ύλικό 
δ κ. Μπουκουβάλας συνέλεξε 
διεσκεύασε καί ένοργάνωσε γιά 
Μπάντα. Ή ήχογράφησις έγ ι
νε σέ στερεοφωνική έγγραφή 
μέ τήν Συμφωνική Μπάντα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων. Πιστεύ
ουμε πώς ή έργασία τοΰ έξαι- 
ρέτου συναδέλφου έκάλυψε ένα 
σημαντικό κενό, Αφού ξεχυλί- 
ζει Από τις γνήσιες Αθάνατες 
έλληνικές μελωδίες, δχι νοθευ
μένες Από τά μοντέρνα μουσικά 
έξαμβλώματα, δπως τά γνωρί-' 
ζουαε τά τελευταία χρόνια. Μέ 
τούς «Ελληνικούς ’Εθνικούς 
χορούς» του δ Μπουκουβάλας 
δίνει μιά σπάνια μουσική παν
δαισία πού περιλαμβάνει όλό- 
κληρη τήν Ελλάδα, άπό τή
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Μακεδονία μέχρι τήν Κύπρο 
μας. Οί στροφές του είναι μια 
ήρωϊκή προσπάθεια να διασω- 
θή τδ δημοτικό μας τραγούδι. 
Αυτό το άθάνατο μνημείο της 
Ελληνικής ψυχής, πού δυστυ
χώς οί νέοι μα/·, άγνοούντες βε
βαίως τή μεγάλη άξια του, τδ 
παραβλέπουν, δν δέν τδ περι- 
φρονοϋν. Τή νέα προσφορά τού 
κ. Μπουκουβάλα έσχολίασε μέ 
τήν εύμενέστερη κριτική δ ή- 
μερήσιος καί περιοδικές τύπος. 
Μεταξύ τών άλλων ή έφημερίς 
«Μεσσηνιακή Άναγένησις» έ
γραφε χαρακτηριστικές καί 
τά έξής: «Ό  κ. Μπουκουβάλας 
άποφάσισε νά φέρη καί στδ μι
κρότερο Ελληνικό χωριό καί 
στή μικρότερη Ελληνική πα
ροικία ένα μεγάλο καί άρι- 
στουργηματικδ Μουσικό συγ
κρότημα, μέ ένα πραγματικό 
’Εθνικό μας θησαυρό. Τδ θη
σαυρό τών άθανάτων Ε λλη ν ι
κών Δημοτικών μας τραγου-

Ο συνθέτης, Αρχιμουσικός τής 
Αστυνομίας Πόλεων Αστυνόμος 

Α ' κ. Δημήτριος Μπουκουβάλας. 
Μέ τούς « Ελληνικούς Εθνικούς 
Χορούς» του άΕισποίησε ένα πρα

γματικό εθνικό θησαυρό.

διών. ’Αγωνίστηκε σκληρά καί 
τά κατάφερε. Τό έργο του πρέ
πει νά μπή σέ κάθε έλληνικδ 
σπίτι, ώστε στούς μέν μεγάλους 
νά χαρίζη μιά σπάνια μουσική 
άπόλαυση, τά δέ παιδιά μας νά 
τά τέρπη καί νά τ’ άναβαπτί- 
ζη καθημερινώς μέσα στήν ’Ε
θνική κολυμβήθρα τής τρισέν- 
δοξης Πατρίδος μας, ώστε νά 
παραμένουν πάντα καί πρώτα 
άπ’ δλα, άγνά καί γνήσια 'Ελ
ληνόπουλα».

Ή στήλη μας δέν έχει, παρά 
νά έπαινέση δημοσία τόν κ. 
Μπουκουβάλα καί νά τού εύχη- 
θή περαιτέρω έπιτυχίας είς τήν 
Ιθνωφελή του προσπάθειαν. Οί 
«Ελληνικοί ’Εθνικοί Χοροί» 
άς γίνουν κτήμα κάθε Ε λ λ η 
νικής οίκογενείας καί Ιδίως 
τών νέων μας, οί όποιοι έχουν 
πολλά νά διδαχθούν άπό τήν 
άκένωτο πηγή τής ’Εθνικής 
μας παραδόσεως.
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Η Λ Ι Α  Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ
‘Αστυνομικού Δ/ντου Β'

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ

Χ ρ ή σ ι ς  κ α τ ά χ ρ η σ ι ς  
καί  έξάρτησις έξ αύτών

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

ΨΓ,ΧΟΤΡΟΠΙΚΑΙ Ο ΓΣΙΑ Ι

Τ Τ  ΔΕΓΤΕΡΑ  κατηγορία τών ναρ- 
-*■ -*· κωτοιών φαρμάκων, ή λήψις 
τών όποιων προκαλεΐ ζημίας είς τόν 
όργανισμόν τοΰ άτάμου, είναι αί ψυ
χοτροπ ικαί ούσίαι.

Ή διεθνής Σύμβασις, ή δποία κα- 
τηρτίσθη είς τήν Βιέννην τό έτος 
1971, ρυθμίζει τα τής παραγωγής, 
τής πωλήσεως καί κατοχής ένός ώ- 
ρισμένου άριθμοΰ τοιούτων ούσιών, αί 
δποΐαι θεωρούνται βλαβεροί διά τόν 
όργανισμόν τών άνθρώπων. Τπό τόν 
όρον «ΨυχοτροπικαΙ ούσίαι» νοούνται 
αί ούσίαι έκεϊναι, αί δποΐαι, λαμβα- 
νόμεναι ύπό τοΰ άτόμου, b ιηρεάζουν 
τήν λειτουργίαν τοΰ έγκεφάλου, μέ 
τάς έντεΰθεν δυσμενείς έπιπτώσεις 
έπί τής πνευματικής ύγείας του.

Ή κατάχρησις τών ψυχοτροπικών 
ούσιών δημιουργεί σοβαρά προβλή
ματα: ’Ατομικά, οικογενειακά καί
κοινωνικά, ώς έκεΐνα τά όποια δη
μιουργεί ή κατάχρησις τών ναρκωτι
κών φαρμάκων (τό δπιον, ή μορφίνη, 
ή ήρωίνη, ή κοκαΐνη καί ή κάννα- 
β ις ).

Πολλοί είναι οί άνθρωποι τής συγ
χρόνου έποχής οί όποιοι, διά διαφό
ρους λόγους, πλήν τών θεραπευτικών, 
καταφεύγουν είς τήν κατάχρησιν τών 
ψυχοτροπικών ούσιών, μέ τάς γνω- 
στάς εις δλους δυσαρέστους συνέπει
ας.

Είς έκάιστην χώραν προτιμάται ώ- 
ρισμένον είδος ψυχοτρόπου σύσίας, 
χωρίς βεβαίως νά περιφρονώνται καί 
αί άλλαι.

Ή διαδεδομένη κατάχρησις τών 
ψυχοτροπικών ούσιών, είς παγκόσμι
ον κλίμακα, ώς καί τά δυσμενή άπο- 
τελέσματά των, ώδήγησαν τά Ε νω 
μένα ’’Εθνη είς τήν άπόφασιν καταρ- 
τίαεως Συμβάσεως, διά τής όποιας 
μερικαί έκ τών ούσιών αύτών, αί 
πλέον έπικίνδυνοι, Ιτέθησαν ύπό διε
θνή έλεγχον. '0  έλεγχος οδτος πρα
γματοποιείται διά τών διατάξεων τής 
Συμβάσεως διά τάς ψυχοτροπικάς 
ούσίας τοΰ έτους 1971 (Convention 
on Psychotropic Substances 1971) , 
ή δποία άναφέρει ποΐαι ούσίαι 
δέον νά τεθοΰν ύπό Κρατικόν 
’’Ελεγχον. Κατά τήν Σύμβασιν, μία 
ούσία πρέπει νά τεθή ύπό έλεγχον, 
άν δ παγκόσμιος όργανισμός ύγείας 
«διαπιστώση δτι δύναται νά προκα- 
λέση διέγερσιν ή ύποστολήν τοΰ κεν
τρικού νευρικοΰ συστήματος, μέ συνέ
πειαν τήν δημιουργίαν παραισθήσε
ων ή διατάραξιν τής σκέψεως, τής 
συμπεριφοράς, τής άντιλήψεως ή ψυ
χικής διαθέσεως, καί δτι υπάρχουν 
σαφείς ένδείξεις δτι θά γίνη κατά- 
χρησις αύτής ή ύπάρχει πιθανότης 
πρός τοΰτο, ώστε ν’ άποτελή πρόβλη
μα κοινωνικόν καί δημοσίας ύγείας».

Κατωτέρω άναφέρονται μία έκά- 
στη τών ούσιών αί δποΐαι δύναται νά 
προκαλέσουν τά ώς άνω έκτιθέμενα 
άποτελέσματα.

1. ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ

α) Τό L .S .D .— 25. Τά γράμματα 
ταΰτα είναι βραχυγραφία τής Γερμα
νικής Ικφρώσεως διά τό Lysergic acid 
diethylamide (Γ ερμανίστί: Lysergsaure

Diathylamid) . Τό L .S .D . δέν άνευρί- 
σκεται ώς τοιοΰτον είς οίαινδήποτε ύ
λην, άλλά παράγεται άπό τό λυσερ- 
γικόν όξύ, τό όποιον άνευρΐακεται είς 
τόν μύκητα (μούχλαν) , δ όποιος άνα- 
πτύσσεται είς τό φυτόν τής σικάλεως. 
Τό L .S .D  λαμβάνεται είτε ώς ύγρόν, 
είτε άναμεμιγμένον μέ άλλας ούσίας 
καί ύπό μορφήν κάψουλας ή ταμπλέτ- 
τας. ’Επίσης είναι δυνατή ή λήψις 
τούτου είς σταγόνας αί δποΐαι είναι 
ποτισμένοι είς βώλους σακχάρεως ή 
είς άπορροφητικόν χάρτην.

Ή χρησιμοποίησις τοΰ L .S .D . προ-
καλεϊ μεταβολήν τής ψυχικής δια
θέσεως, διατάραξιν τής αίσθήσεως τοΰ 
χρόνου, τής δράσεως, τής άκοής, τής 
προσωπικότητος, καί τέλος άκουστι- 
κάς καί όπτικάς παραισθήσεις.

β) Μεσκαλίνη (M escalin),

Ή Ψυχοτροπική αύτή ούσία εύρί- 
σκεται είς τό φυτόν Peyotl. Τό φυ
τόν τοΰτο φύεται είς άγριον κατάστα- 
σιν είς τά δροπέδια τοΰ Μεξικού καί 
είς τό Ν Α . τμήμα τών H JI .A . καί 
είς ξηράς περιοχάς.

Ή δυνατότης παραγωγής Μεσκα- 
λίνης άπό τό φυτόν Peyotl ήτο γνω
στή άπό μακροΰ χρόνου .

Ή Μεσκαλίνη ένέχει δλιγωτέρας 
πιθανότητας δημιουργίας παραισθή
σεων, ώς έχει τό L .S .D ., άλλά αί έ- 
πιδράσεις της είναι παρόμοιοι, ήτοι 
διαταράσσει τήν προσωπικότητα καί 
έμφανίζει συμπτώματα δμοια μέ τά 
τοιαΰτα τής σχιζοφρενίας.
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γ) Σιλοσυμπίν - Σιλοσίν

(Psilocybine - Psilocine)
Αί ούσίαι αύταί εύρίσκονται εις Ιν 

είδος μανιταριού, τδ δποϊον φύεται 
είς Μεξικδν καί έχρησιμοποιεΐτο ύπδ 
τών ’Ινδιάνων κατά τάς διαφόρους 
ιεροτελεστίας. "Ενεκα τής μυστικότη- 
τητος, ή δποία έτηρεϊτο ύπδ τών ’Ιν
διάνων, ώς πρδς τάς ιδιότητας τοΰ 
μανιταριού, μόνον πρδ όλίγων έτών 
κατέστη δυνατή ή φαρμακολογική 
μελέτη τούτου, ήτις άπέδειξε δτι πε
ριέχει ίσχυράν παραισθησιογόνον ού- 
σίαν.

δ) d m t  - d e t

DMT καί D E T  είναι βραχυγραφία 
τών λέξεων ϋ ΙΜ Ε Τ Η Π ,Τ ΐ\ΓΡ Τ Α - 
ΜΙΝΕ καί D lE T H P L T R rP T A M I
NE, άντιστοίχως. Άμφότεραι αί ού- 
σίαι είναι συνθετικά!, προκαλούσαι 
ισχυρά παραιαθηΐσισγόνα άποπελέσμα- 
τα. Τδ DMT είναι έπίσης ψυχότρο- 
πος ουσία, ή δποία χρησιμοποιείται 
ύπδ Νοτιοαμερικανών καί λαμβάνε- 
ται δι’ εισπνοών (διά τής ρινός). Τδ 
DM T έλαμβάνετο ύπδ τών ’Ινδιά
νων κατά τήν τέλεσιν θρησκευτικών 
τελετών, διά νά δημιουργήσουν κα-

τάστασιν πνευματικής έκστάσεως καί 
οδτω καταστούν ικανοί νά Επικοινω
νήσουν μέ τδν θεόν των.

Τδ DMT έχει στενήν σχέσιν μέ τά 
Psilorine καί Psilocybine.

ε) ST P .

Τά γράμματα ST P  είναι βραχυ
γραφία τών λέξεων, Serenity =  Γα
λήνη, Tranquility =  ήρεμία καί Pe
ace =  ειρήνη. Τδ ST P  συγγενεύει 
χημικώς μέ τδ Mescaline καί τάς 
άμφεταμίνας. Ή ένέργειά του είναι 
μεγαλυτέρας διάρκειας άπδ τήν τρι-

Κυτία οιγορέττων, σόπωνες κ.ά. αντικείμενα έχρησιμοποιήθησσν ύπό λαθρεμπόρων ναρκωτικών, διά τήν 
άπόκρυψιν καί έ£αγωγήν χοοιοίου. Οί δράσται συνελήφθησαν καί όλόκληρος ή σπείρα έΕηρθρώθη υπό τής 

Ύποδ/νσεως Γενικής Ασφαλείας Αθηνών.
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ΤΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΕΓΚΑΗΜΑΤΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ Ο Κ Ο Λ Α Κ Η
Δι κηγόρου Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)

10. Στενωτάτη ή σχέσις μεταξύ άλητέίας 
και καταχρήσεως των ναρκωτικών.

ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟΝ δτι ύφίσταται στενωτάτη σχέσις 
μεταξύ άλητέίας καί καταχρήσεως τών ναρκωτικών. 

Τό ’Ιατροδικαστικόν Έργαστήριον ’Αθηνών δέχε
ται κατ’ έτος 15 πτώματα άλητών θανόντων έκ τής 
στερήσεως τού δηλητηρίου.

’Εκ τών παρ’ ήμΐν ό Κουτσουμάρης, άσχοληθείς 
έπακριβώς, έπιστημονικώς κατέδειξεν δτι τά 30,5% 
τών τοξικομανών, οΐτινες ποιούνται χρήσιν ναρκω
τικών είναι άλήται (54). Πας τοξικομανής τής μέσης 
καί κατωτέρας κοινωνικής τάξεως καταλήγει είς τήν 
άλητείαν μετά τινας μήνας ή έτη άφ’ ής άπέκτησε 
τήν έξιν. Μετά τό 45ον έτος οί τοξικομανείς είναι 
έλάχιστοι 3% τού συνόλου. Οί έλάχιστοι δ’ ούτοι 
είναι χασισοπόται. Τούτο είναι εύεξήγητον. Τό ά- 
τομον δέν άντέχει έπί πολλά έτη είς τήν χρήσιν τής 
ήρωΐνης καί κοκαΐνης (55).

11. Συνήθης αιτία άμφοτέρων (τής τε άλη- 
τείας και τής τοξικομανίας) είναι ή πα
θολογική ψυχική μειονεξία τοϋ άτόμου.

01 ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ (ποιούμενοι χρήσιν τών ναρ
κωτικών ούσιών) καί οί άλήται είναι άτομα κατά 

κανόνα άδύνατα ήθικώς έκ προδιαθέσεως καί άκρα
τούς χαρακτήρος. Ύπόκεινται εύχερώς είς τούς έξω- 
τερικούς πειρασμούς (5β). Προς τά καθήκοντα τού 
κοινωνικού βίου ούτοι παραμένουσιν άναίσθητοι. 
Ώς βραδυκίνητοι, φυγόπονοι καί άνευ κρίσεως δια
κατέχονται ύπό μιάς έπιθυμίας, τής άποκτήσεως τού 
ναρκωτικού καθ’ οίονδήποτε τρόπον.

12. Ή Αντικοινωνική συγκρότησις τής ψυ
χής των έκδηλοϋται έκ τών βλαβών, 
ας έπιφέρει ή κατάχρησις τών ναρκω
τικών.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ δτι πλεΐστοι άνετράφησαν ύπό 
δυσμενείς οικογενειακούς δρους, οίον είχον γονείς 

οίνόφλυγας, ήσαν νόθοι, ή νηπιόθεν είχον κακήν 
άγωγήν, καί δέν έθίσθησαν είς τήν φιλοπονίαν, τήν

έπιμέλειαν καί τήν τάξιν. Δ ι’ δ καί αισθάνονται άπέ- 
-χθειαν πρός τήν συνεχή, τήν κανονικήν καί τήν συ
στηματικήν έργασίαν (Arbeischen). Διέρχονται τήν 
ήμέραν άλώμενοι άνά τάς όδούς, καί φοιτώσιν είς τά 
καπηλεία (57).

Είναι γεγονός δ’ άλλωστε, δτι ή άλητεία τού παι- 
δός είναι τό πρώτον σχολεΐον τού έγκλήματος. Οί 
κίνδυνοι έπομένως είς τούς όποίους έκτίθεται έκ τού 
συγχρωτισμού μετά διεφθαρμένων είναι μέγιστοι (58).

'Ως προεξετέθη, τά ναρκωτικά είναι λίαν έπιβλα- 
βή. Τά περί ών ό λόγος άτομα έξ ιδιοσυστασίας κατά 
τά άνω τυγχάνουσι λίαν άντικοινωνικά. Ά ρα  έκ τών 
βλαβών άς έπιφέρουσι ταΰτα έπιδεινοΰν σοβαρώς τήν 
άντικοινωνικήν συγκρότησιν τής ψυχής των.

13. Πρός ίκανοποίησιν του πάθους διά του 
δηλητηρίου άγονται μάλλον άναγκα- 
στικώς είς έγκλήματα διά τήν προμή- 
θειάν των.

ΟΥΤΟΙ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ λόγω τού πάθους των 
ύπό έπιθυμίας τής άποκτήσεως όπωσδήποτε τού

του, πρός διερέθισιν καί έκτόνωσιν τών έπιθυμιών 
των πρός δημιουργίαν έξαιρετικών ψυχικών κατα
στάσεων ή τούλάχιστον ίνα άπαλλαγώσι τών βασα
νιστικών έκδηλώσεων τής άποχής έκ τού δηλητη
ρίου.

Πρός ίκανοποίησιν μάλιστα τού πάθους διά τών 
δηλητηρίων άγονται μάλλον άναγκαστικώς είς έγ
κλήματα διά τήν προμήθειαν τού δηλητηρίου άτινα 
τελοΰσι συνήθως, δταν στερούνται τού φαρμάκου. 
Κατά τόν Birnbaum (5β) μάλιστα τά τοιαΰτα συνή
θη έγκλήματα τών τοξικομανών πρέπει νά θεωρη- 
θώσι πολύ παραπλήσια πρός τό έγκλημα έκ τών 
ένστικτων.

14. Άμεσος συμβολή τών ναρκωτικών έπι 
τήν τέλεσιν έγκλημάτων.

ΛΙΑΝ ΣΟΒΑΡΑ τυγχάνει ή συμβολή τών ναρκωτι
κών έπί τήν τέλεσιν έγκλημάτων. Τό άτομον δταν 

τελή ύπό τήν έπήρειαν των δέν έχει γνώσιν έαυτοΰ. 
’Απόλλυσι τήν αύτοκυριαρχίαν του. Μεγαλοποιεί 
πάντα τά συμβαίνοντα, δι’ δ εύκόλως έξικνεΐται καί 
μέχρι τού ύπάτου τών έγκλημάτων, τοϋ φόνου.
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Αριστερά: Διάφορα είδη ψυχοτροπικών ουσιών. Εις τό μέσον: Δισκία ' Ελ - "Ec - Ντί (L.S.D.). Τό ναρκωτικό αύτό 
έκανε τήν έμφάνισίν του εις τήν παράνομον άγοράν κατά τό έτος 1965. Συνήθως διατίθεται εις ταμπλέττες, άλλα καί εις 
ύγράν κατάστασιν. ΔεΕιά: Οί ναρκομανείς δέν χρησιμοποιούν μόνον τήν ρητίνην τής καννόβεως, άλλά καί τά φύλλα, 
τό κοτσάνι καί τις άνθισμένες κορυφές, μετά τήν άποΕήρανσιν καί τήν τριβήν των. (Αί φωτογροφίαι τής Υπηρεσίας

ΔιώΕεως Ναρκωτικών τής INTERPOL).

αύτην τού L .S .D ., άλλά δχι τόσον 
Ισχυρά δπως αύτού.

ζ) TH C.

T i  THC είναι βραχυγραφία τοΟ 
tetrahydocannabinal (τετραχαϊντο- 
καννάμπιναλ) καί είναι εν άπό τά 
κύρια στοιχεία της Καννάβεως. Τό 
THC είναι πολύ ισχυρόν παραισθη- 
σιογόνον φάρμακον, μέ φαρμακολογι
κά; έπιδράσεις καί μέ πολλάς όμοιό- 
τητας με έκείνας τοΰ L .S .D . Δηλαδή 
μεταβάλλει τήν ψυχικήν διάθεσιν τοΰ 
λήπτου, διαταράσσει τήν αϊσθησιν 
τοΰ χρόνου, τήν δρασιν, τήν άκοήν 
καί έν γένει υποβιβάζει τήν προσω
πικότητα τοΰ άτόμου.

2. Δ ΙΕ ΓΕ Ρ Τ ΙΚ Α

Τά πλέον ένδιαφέροντα διεγερτικά 
είναι αί άμφεταμίναι. Ό  όρος «άμ- 
φεταμιναι» περιλαμβάνει ένα άριθμόν 
συνθετικών τά όποια άνήκουν εις μίαν 
χημικήν όμάδα προκαλοΰσαν διέγερ- 
σιν τοΰ κεντρικού νευρικού συστήμα
τος. Ή θεραπευτική ίκανότης τών 
φαρμάκων αυτών είναι μάλλον πε- 
ριωρισμένη καί χρησιμοποιούνται μό
νον ώς διεγερτικά καί διά τήν έλάτ- 
τωσιν τής παχυσαρκίας.

Παρά τήν περιωρισμένην ικανότη
τα τών άμφεταμινών διά τήν θερα
πείαν άσθενειών, συνεπείφ τής όποι
ας δέν Θά έπρεπε νά κυκλοφορούν εις 
τήν άγοράν, είμή μικραί μόνον ποσό
τητες έξ αύτών, τό έναντίον συμ
βαίνει εις τήν πραγματικότητα. "Ε
νας μεγάλος άριθμός έξ αύτών κυκλο
φορεί είς τό παράνομον έμπόριον' καί 
εις ώρισμένας χώρας παρατηρεΐται 
κατάχρπσις αύτών.

Αί άμφεταμίναι λαμβάνονται ώς 
ταμπλέττες καί κάψουλες. Ή πλέον 
Ιπικίνδυνος διά τήν ύγείαν τού άν-

Ορώπου χρησιμοποίησις τών άμφετατ 
μινών είναι ή διά τών ένέσεων καί 
είς ύπερβολικάς δόσεις.

Μετά τό πρώτον στάδιον τής κατα- 
χρήισεως, δ όργανισμός έθίζεται καί 
τά λαμβανάμενα φάρμακα δέν έπιφέ- 
ρουν ταχέως άποτελέσματα. Ούτως, 
ό λαμβάνων τήν άμφεταμίνην έν εί
δε ι ταμπλέττας ή κάψουλας άναγκά- 
ζεται νά είσάγη τό φάρμακον είς τόν 
όργανιαμόν του δΓ ένδοφλεβίων ένέ
σεων. Ό  τρόπος οδτος είναι λίαν έ- 
πικίνδυνος.

Ε ίς τήν κατηγορίαν τών άμφετα- 
μινών άνήκουν καί αί dexampheta
mine, Methaphetamine, Methylphe- 
nidate καί Phenmetrazine.

Ή χρήσις ναρκωτικών οδηγεί τόν άν
θρωπον είς σωματικήν καί ψυχικήν έ- 
Εουθένωσιν. Παράδειγμα ό ναρκομανής 

τής φωτογραφίας μας.

3. ΚΑ ΤΑ Π ΡΑ ΓΝ ΤΙΚ Α  (ύπνω- 
τικά - καταπραϋντικά).

Τά περισσότερον χρησιμοποιούμε
να ύπνωτικά καί καταπραϋντικά ά
νήκουν είς τήν όμάδα τών βαρβιτου- 
ρικών (Barbiturates and tranguil- 
lisers), είς τά όποια περιλαμβάνονται 
τά Amobarbital, Secodarbital καί 
Barbital, τά όποια είναι κοινώς γνω
στά ώς Amytal, Seconal καί Veronal 
καί άλλα.

Τά βαρβιτουρικά έχρησιμοποιήθη- 
σαν είς τήν ιατρικήν περί τόν ήμισυν 
αιώνα. Σήμερον γίνεται εύρεΐα χρή
σις αύτών καί διά μή θεραπευτικούς 
σκοπούς. Ή χρήσις διά Θεραπευτι
κούς σκοπούς άνέρχεται είς τά 10% 
τών άλλων φαρμάκων.

Τά βαρβιτουρικά δύναται νά Θεω- 
ρώνται ώς μή έπικίνδυνα, δταν λαμ- 
βάνωνται ώς ύπνωτικά ή καταπραϋν
τικά είς μικράς δόσεις. 'Οσάκις άπαι- 
τοϋνται μεγαλύτεραι δόσεις, είναι ά- 
παραίτητος ή ιατρική έπίβλεψις.

Ε ίς ώρισμένας χώρας, ή χρήσις 
τών βαρβιτουρικών δέν είναι άντικεί- 
μενον κρατικού έλέγχου καί τούτο έ
χει σσβαράς συνέπειας, διότι ύπάρχει 
μέγας κίνδυνος έξαρτήσεως. ’Επί 
πλέον, ή άνευ έλέγχου χρησιμσποίη- 
σις τών βαρβιτουρικών, δύναται νά 
δδηγήση είς συνδυασμένην κατάχρη- 
σιν, δηλαδή χρήσιν βαρβιτουρικών 
όμού μέ άλλας ούσίας. Οί τρεις εύ- 
ρέως διαδεδομένοι έπικίνδυνοι συν
δυασμοί βαρβιτουρικών είναι μέ τήν 
ηρωίνην, τά οινοπνευματώδη ποτά 
καί τά διεγερτικά.

Τά βαρβιτουρικά πωλοΰνται ύπό 
διαφόρους Ιμπορικούς τίτλους, ώς 
«Luminal, Gardenal, Lembutal, Se
conal κλ,π.

(Συνεχίζεται)
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“H nOAJC βΧλΧΟ»
Ή Πόλις έάλω! (Ή πόλη πάρθηκε). Ήτο ή άπαισία κραυγή, πού έσπειρε 

τόν πανικόν μεταξύ τού πλήθους των ήμιθέων αγωνιστών. Ήτο ή τερατώδης εΐ- 
δησις, πού συνέτεινεν εις τήν αλωσιν τής Πόλεως έξ έφόδου, μετά πεντηκονθή
μερον πολιορκίαν. " ΤΩ τ ά λ α ς  ε γώ!  Ά π ό λ λ υ τ α ι  ή Π ό λ ι ς ! ” , άνε- 
φώνησεν έναγωνίως ό τελευταίος αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Πα- 
λαιολόγος, δταν άντίκρυσε τούς άκαθέκτους πολιορκητάς καί έπεσε μετά τετρά- 
ωρον πάλην «μαχόμενος ώς λέων, έπεσεν ένδόξως ώς ήρως». "Κλάψατε πέτρες 
άψυχες καί μαραθήτε δένδρα άνθισμένα” , διότι ή Πόλις έπεσεν... Ή Πόλις 
τής όποιας τό ίερόν λάβαρον έκυμάτισεν έπί των έπάλξεων του πολιτισμού έπί 
ένδεκα αιώνας. Ή Πόλις τών τριών θαλασσών καί τών πέντε ήπείρων! Ή νύμφη 
τού Βοσπόρου :Η  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Π Ο Λ Ι Σ !  ’Ανάκτορα καί μέγα
ρα άρχόντων μεγαλοπρεπή, θέατρα καί ιπποδρόμια, ώραιότατοι ναοί καί μνημεία 
εις τήν τριήμερον λεηλασίαν τών πορθητών. Εις τόν ναόν τής 'Αγίας Σοφίας 
κατέφυγεν ό άμαχος πληθυσμός. "Ωρμησαν διά πελέκεων οί κατακτηταί. Καί 
«τις έστίν δς διηγήσεται τήν έκεί συμφοράν;». «Ή  Πόλις έάλω». Οί χρυσοστό
λιστοι έπίσκοποι, πού προσέδιδον έκτακτον αΐγλην κατά τάς μεγσλας έορτάς, 
έπαυσαν νά ύμνοΰν τήν Σοφίαν τού Θεού. 29η Μαΐου 1453. Γεγονός παγκοσμίου 
άπηχήσεως! Εθνικών παλμών έμπνευσταί οί άθάνατοι έκεΐνοι. ’Εκείνοι πού 
έπεσαν πιστοί μέχρι θανάτου καί παρέδωσαν εις ήμας άνημμένους τούς πυρσούς 
τής εύσεβείας καί. φιλοπατρίας. "Ας στρέψωμεν τήν άκοήν μας προς τούς στε
ναγμούς του άποτροπαίου γεγονότος τής άποφράδος εκείνης ήμέρας-άντλουντες 
πολύτιμα διδάγματα έκ τών αιτιών, πού έγιναν οί νεκροθάπται τοϋ Βυζαντίου - καί 
άςτελέσωμενκαίαύθις«τό μνημόσυνον τής29ηςΜαΐου 1453,λυτρωτικόν λουτρόν 
ψυχής»,χάριντής ά κ α τ α λ ύ τ ο υ  δσονκαί μ α ρ τ υ ρ ι κ ή ς  Ελληνικής φυλής!

ΒΑΣ. Γ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
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Ν Ο Μ Ι Κ Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΛΕΙΦΩΝ 
ΤΟ Α ϊΙ ΟΠΟΙ NON

Π α ρ α Ι τ η σ ι ς  ά π 6 τ ή ς  
Έ υ ικ λ ή σ ε ω c.

Αρθρον 117.

Μή υποβολή έγκλήσεως ή δηλώοε- 
ως παρσιτήσεως άπό του πρός έγ
κλησή δικαιώματος.

1. Οσάκις ό νάμος πρός ποινικήν 
δίωΕιν άΕιοποίνου τινός πράΕεως άπαι- 
τεϊ έγκλησιν, τό άΕιάποινον έΕαλείφεται 
άν ή έγκλησις δέν ύποβληβή ύπό τού 
δικαιούμενου εις ταύτην έντός τριών 
μηνών άπό τής ήμέρας, καθ' ήν οΰτος 
έλαβε γνώσιν τής τελεοθείσης πράΕεως 
καί τοϋ προσώπου τοϋ τελέσαντος αυ
τήν ή τινός τών συμμέτοχων αυτής.

2. Τό ούτό άποτέλεσμα συνεπάγεται 
καί ή ένώπιον τής Άρμοδίος 'Αρχής 
ρητή δήλωσις παραιτήσεως άπό τοϋ δι
καιώματος τής έγκλήσεως έκ μέρους 
τοϋ δικαιουμένου ταύτης.

'Ε ρ μ η ν ε I α — Ά  ν ά π τ υ  Ε ι ς

'Εκ τοϋ έν λόγω άρθρου 117 τοϋ Π. 
Κ., προκύπτει, δτι ή ελλειψις τής έγ
κλήσεως άπατελεί τόν δεύτερον λόγον 
όστις άποκλείει τήν έπιβολήν τής ποι
νής έπί τοϋ πράΕαντος.

Κατά γενικώς άνεγνωρισμένσν κανό
να, έν τώ νεωτέρω ποινικοί δικσίω, τό 
δικαίωμα τής ποινικής διώΕεως άνήκει 
εις τήν Πολιτείαν, ήτις ένεργεϊ τήν 
δίωΕιν έΕ έπαγγέλματος, δηλαδή άμα ή 
άρμοδία Αρχή, καθ' οίονδήποτε τρόπον, 
λάβη γνώσιν τής τελέοεως τοϋ άδική- 
ματος, οφείλει νά προβή εις τήν δίωΕιν 
τοϋ δράστου. Τ' άνωτέρω δηλούν, άτι ή 
ένάσκησις τοϋ δικαιώματος τούτου ού- 
δαμώς έΕαρτατσι έκ τής θελήοεως τοϋ 
έκ τοϋ άδικήμστος βλαφθέντος ότάμου.

Ούχ' ήττον, όμως, συγχρόνως εις πά
σας τάς νομοθεσίας άναγράφονται 
κατ' έΕαίρεσιν τοϋ κανόνος τούτου καί 
διατάΕεις, κατά τάς όποιας έφ' ώρισμέ- 
νων έγκληιμάτων ή ένάσκησις τής ποινι
κής άγωγής έΕαρτάται άπό τήν θέλη-

Α Ο Γ Ο Ι
Ε Ξ Α Α Ε Ι Φ Ο Α Ι Τ Ε Σ
ΤΟ
Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Α Ι Ο Α Ι
Α Χ ΙΛ Λ ΕΩ Σ Τ Σ ΙΠ Ρ Ο Υ Δ Η

σιν τοϋ παθάντος, ήτις έκφράΖεται διά 
τής έγκλήσεως. "Οθεν, ή έγκλησις άπο- 
τελεί άσκησιν προσωπικού δικαιώματος 
τοϋ έγκαλούντος πράς δίωΕιν διά τινα 
πράΕιν.

Ν ο μ ι κ ή  σ η μ α σ ί α  τ ή ς  
έ γ κ λ ή σ ε ω ς

Έκ τών άνωτέρω διαφαίνετοι σαφώς, 
ότι ή υποβολή έγκλήσεως στερεί τάς 
καταδιωκτικός άρχάς τοϋ δικαιώματος 
τής διώΕεως καί είναι έπομένως ή έγ- 
κλησκ; « δ ι κ ο ν ο μ ι κ ή  π ρ ο ϋ-, 
π ό θ ε σ ι ς», έφ' ών αδικημάτων ά- 
παιτεϊτοι τοιαύτη, 5Γ δ καί ύπό τής κρα- 
τούσης γνώμης χαρακτηρίζεται ώς «δ ι- 
κ ο ν ο μ ι κ ό ς  ό ρ ο ς »  διά τήν 
έγερσιν τής ποινικής άγωγής καί έκεϊ- 
θεν τής έπιβολής τής ποινής (Κ. Τσου
καλάς Ε.Π.Δ. Τ. Α ' 1944, σ. 66. Αί- 
τιολ. έκθεσις Σχ. Π.Κ. 1933 Τ. Ήλιο- 
πούλου).

Ή έγκλησις δέν άποτελεϊ όρον τοϋ 
άΕιοποίνου τής πράΕεως, άλλά προϋπό- 
θεσιν τής ίσχυροποιήοεως τής ποινικής 
άΕιώσεως τής Πολιτείας. Επίσης, ή έλ- 
λειψις τής έγκλήσεως δέν είναι λόγος 
άποκλείων τήν ποινήν, άλλ' έχει ώς ά
ποτέλεσμα τήν έΕαγωγήν τοϋ άΕιοποί- 
νου, δηλαδή τοϋ ούσισστικοϋ δικαιώμα
τος τής Πολιτείας, όπως τιμωρήση τήν 
πράΕιν καί θεωρείται τελικώς κώλυμα 
τής ποινικής κσταδιώΕεως (Τούση — Γε
ωργίου νέος Π.Κ. τεύχος Α ' άρθρσν 
117 σελ. 157, Νομολ. Α,Π. 55)1938 
Θεμ. ΜΘ σ. 512).

Κατά τήν διδασκαλίαν καί κρατούσαν 
άποψιν, οί λόγοι, οϊτινες ύπηγόρευσαν 
τάς έΕαιρέσεις καθ' άς έφ' ώρισμένων 
άδικημάτων ή πραγματοποίησις τής ποι
νικής διώΕεως θά έΕαρτάται άπό τήν 
θέλησι,ν ή οϋ τοϋ προσβληθέντος, είναι 
άί έΕής δύο:

α. 'Υπάρχουν πράΕεις αί άποϊαι δύ- 
νανται νά θεωρηθούν άδικήματα τό
τε μόνον, όταν ό καθ' ού αϋται 
αισθάνεται έαυτόν προοβεβλημέ- 
νσν, δηλαδή ένταϋθα τό συμφέρον 
τής έννάμου τάΕεως (Πολιτείας), 
δέν θίγεται, άλλά θίγεται μόνον τό

έ. ά. Άστυν. Δ  / ντου Α'.

ιδιωτικόν συμφέρον, λ.χ. έπί έΕυ- 
βρίοεως, συκοφαντίας, παρανόμου 
κατακρστήσεως, παρανόμου βίας 
καί άπειλής, φθοράς Εένης ιδιοκτη
σίας, άπρομελετήτων ή έΕ άμελεί- 
ας τραυμάτων κτλ., έν άλλοις λό- 
γοις γενικώς έπί άδικημάτων προσ- 
βαλλάντων τήν τιμήν, τήν προσωπι
κήν έλευθερίαν καί σωματικήν ά- 
κεροιότητα.

β. Υπάρχουν άδικήματα ίδιαΖούσης, 
ούτως είπεϊν, μορφής έγκλημστι- 
κής πράΕεως, μέ βαρυτέρσν ήθι- 
κήν ή κοινωνικήν μείωσιν τώ πα- 
θόντι, έάν πραγματαποιηθή ή ένά- 
σκησις τής ποινικής διώΕεως, κα
θόσον ύφίσταται προφανής κίνδυ
νος, έτι περισσότερον κατά τήν έπ' 
άκροατηρίω συΖήτησιν τής πράΕε- 
ως, λ.χ. έπί μοιχείας, ή έΕ έπαγ- 
γέλματος δίωΕις τής μοιχαλίδος ή 
τοϋ μοιχού ένδέχεται νά προσκρού- 
ση εις συμφέροντα τοϋ παθόντος 
(τοϋ συΖύγου ή τής συΖύγου) άνα- 
γάμενα εις σύτήν τήν οικογένειαν, 
συνεπώς μόνος ό παθών είναι εις 
θέσιν νά έκτιμήση τάς Ζημίας ή ώ- 
φέλη, άτινα θά προέλθουν έκ τής 
ένασκήσεως τής ποινικής διώΕεως 
καί διά τούτο δέν δύναται νά γί- 
νη αύτεπαγγέλτως ή δίωΕις τοϋ έ- 
νάχου τής μοιχείας, άλλά κατόπιν 
έγκλήσεως. Τούτ' αύτό δηλαδή 
κατ' έγκλησιν διώκονται οί δροσται 
έπί άποπλανήσεως, άπαγωγής, βια
σμού, κλοπής ή άπάτης μεταΕύ συγ
γενών ή συΖύγων κτλ., (Κατά Κω- 
στή Ε.Π.Ν. 1926, σ. 452 διά τά ά- 
πολύτως καλούμενα άδικήματα ά- 
παιτείται πάντοτε έγκλησις, ένώ 
διά τά αχετιικώς κατ' άρχήν διώ
κονται κατ' έγκλησιν τότε μόνον 
όταν ύφίσταται ώρισμένη σχέσις 
μεταΕύ δράστου καί παθάντος, ό
πως έπί κλοπή ή άπατη, ήτις διώ
κεται κατ' έγκλησιν μόνον όταν 
πράττεται παρά συγγενών), συν- 
τρεχουσών όμως ώρισμένων προϋ
ποθέσεων διώκονται αύτεπαγγέλ- 
τως. Τούτο συμβαίνει οσάκις ή
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πράΕις έδημιούργησε σκάνδαλον ή 
διήγειρε τήν κοινήν περιέργειαν.

Καί ήδη προκύπτει τό ερώτημα ποια 
είναι τά κατ' έγκληαιν διωκόμενα άδι- 
κήματα;

Ά  π ό ν τ η σ ι C:

Κατό κανόνα, εϊπομεν, ότι ό Ισχύων 
Π. Νόμος διώκει τόν δράστην τών έγ- 
κλημάτων ούτεπαγγέλτως καί κατ' έξαιί- 
ρεσιν, ένεκα τών έκτεθέντων λόγων, δι' 
άρθρων του άρίΖει οητώς καί είδικώς τά 
άδικήματα έναντίον τών όποιων ή ποι
νική δίωΕις χωρεί μόνον έπί έγκλήσει 
καί ώς τσιαΰτα έπί παροδείγμοτι είναι:

Μοιχεία (άρθρον 357 Π.Κ.), παράνο
μος βία καί όπειλή (άρβρον 330), παρά
νομος κατακρότησις (325), τοκογλυφία 
(άρθρον 404), άπατη (άρθρον 386) καί 
κλοπή (ύφαίρεσις) μετοΕύ συγγενών 
(άρθρον 378), καί ύπεΕαίρεοις (άρθρον 
375) —  (όπάτη - κλοπή ευτελούς άΕίας 
386, 377), διατάροΕις οίκιοκής ειρήνης 
(άρθρον 334), έΕύβρισις (άρθρον 361) 
δυσφήμησις (άρθρον 363), προσβολή 
τής μνήμης τού τεθνεώτος (άρθρον 
365), δυσφήμησις 'Ανωνύμου Εταιρίας 
(άρθρον 364), φθορά Εένης ιδιοκτησίας 
(άρθ. 381— 382 διοκβκριμέναι περιπτώ
σεις φθοράς), βιασμός (άρθρον 336), 
έΕαναγκοσμός εις όσέλγειαν (άρθρον 
337), κατάχρησις εις όσέλγειαν (άρ- 
θρσν 338), άπατηλή έπίτευΕις συνουσί
ας (άρθρον 348), όποπλάνηαις πσίδων 
(άρθρον 339), κατάχρησις άνηλίικωνείς 
όσέλγειαν (άρθρον 342), άσέλγεια διά 
καταχρήσεως έΕουσίος (άρθρον 343) 
δτσν τό παθόν πράσωπον είναι θήλυ, 
άλλ' έάν ό υπαίτιος έτέλεσε γάμον με
τά τής παθούσης ή ποινική δίωΕις χω- 
ρεϊ μόνον, όφοϋ προηγουμένως ό γάμος 
κηρυχθή άκυρος (άρθρον 341) κτλ.

Π ρ ο θ ε σ μ ί α  Έ γ κ λ ή ο ε ω ς

Έν πρακειμένω εις τά άρθρον 117 
Π.Κ. ή προθεσμία τής έγκλήοεως όρί- 
Ζεται «εις τρεις μήνας άπά τής ήμέρας, 
-καθ' ήν ό δικαιούμενος εις έγκλησιν έ
λαβε γνώσιν τής τελεσθείσης πρόΕεως 
καί τού προσώπου τού τελέσαντος αυ
τήν ή τίνος τών συμμετόχων αύτής». 
Ή έν λόγω ταχθεϊσα τρίμηνος προθε
σμία έτέθη, Ινα μή έπί πολύν χρόνον μέ- 
νη μετέωρον τό δικαίωμα τής ποινικής 
διώΕεως. Ή  γνώσις δέ τού ένός έκ τών 
πολλών συμμετόχων εις τήν διάπραΕιν 
τού άΕιοποίνου τής πράΕεως άκοπόν έ
χει τήν έφορμογήν τής άρχής τού όδι- 
σιρέτου τής έγκλήοεως (άρθρον 119 
Π.Κ.), ώστε τής Άνακριτικής 'Αρχής 
χωρούσης εις τά άνακριτικάν έργον νά 
έΕεύρη καί τούς λοιπούς συμμετόχους, 
όπότε οΰτω δέν παρέρχεται άπρακτος 
ή προθεσμία καί δέν έΕαλείφεται τό ά- 
Ειόποινον. ΈΕ άλλου, πιστεύομεν, δτι ή 
παρεχσμένη ώς άνω τρίμηνος προθεσμία 
πρός έγκλησιν δέν δίδεται εις τόν δι- 
καιούμενον ίνα οΰτος ατραφή έναντίον 
τινάς τών συνοιτίων τής πράΕεως, άλλά 
μάλλον δπως άποφοσίση άν ή προΕις 
πρέπει νά διωχθή (Αίτιολ. έκθεσις 
άρχι-κοϋ Σχ. Π.Κ. 1933 Είσηγ. Τ. Ή- 
λιοπούλου).

Τ ρ ό π ο ς  δ η λ ώ σ ε ω ς  π ο
ρ ο ί  τ ή  ο ε u  c ά π ά  τ ο ύ  
π ρ ό ς  έ γ κ λ η σ ι ν  δ ι κ ο ί -  
ώ μ α τ ο ς

Ό  μόνος ισχυρός τρόπος δηλώσεως 
ποροιτήσεως άπό τού πρός έγκλησιν 
-δικαιώματος είναι ή ένώπισν τής άρ- 
μοδίας καταδιωκτικής άρχής δήλωοις, 
δτι παραιτεϊται τούτης καί ούχί κατ' άλ
λον άμεσον ή έμμεσον τρόπον διά πρά- 
Εεων δηλωτικών συγγνώμης.

Κατά τό ίσχϋον άρθρον 117 τού Π. 
Κ., τό πρός έγκλησιν δικαίωμα άπόλλυ- 
ται είτε ΔΙΑ Σ ΙΩ Π Η Ρ Α! παραιτήσεως 
■άν ή έγκληοις δέν ύποβληθή ύπό τού 
δικσιουμένου εις ταύτην έντός τριών μη
νών άπό τής ήμέρας, καθ' ήν οΰτος έ- 
λοβε γνώσιν τής τελεσθείσης πράΕεως 
καί τού προσώπου τού τελέσαντος αυ
τήν ή τίνος τών συμμετόχων αύτής», δη
λαδή ό καθ' άπαντα τόν πρός παραγρα
φήν άπακτούμενσν χρόνον μή έγκαλέοας 
θεωρείται ώς παραιτηθείς τού πρός έγ- 
κλησιν δικαιώματος του, είτε ΔΙΑ ΡΗ
ΤΗΣ παραιτήσεως, ώς όκριβώς ή παρά
γραφος «2» τού άρθρου 117 τού Π.Κ. 
διαλαμβάνει «τό ούτό αποτέλεσμα συνε
πάγεται καί ή ένώπιον τής άρμοδίας άρ
χής ρητή δήλωσις παραιτήσεως άπό τού 
δικαιώματος τής έγκλήοεως έκ μέρους 
τού δικαιουμένου εις ταύτην».

Εις τήν προΕιν έπεκράτησεν δπως 
κατά τήν γενομένην προανάκρισιν τού 
παθόντος ή έτέρου κατά νόμον δικαιου- 
μένου προσώπου (άντιιπροσώπου τού πα
θόντος) εις τήν λαμβαναμένην ένορκον 
έΕέτασιν νά γίνητοι εις τά τέλος τής 
έΕετάαεως ίδιον έρώτημα, έχον οΰτω: 
« Επιθυμείς τήν ποιν«ήν δίωΕιν τού δρά
στου ή τών δροστών» καί ή άπάντησις 
νά διατυποϋτοι διά τής φράσεως «Δέν 
έπιθυμώ τήν ποινικήν δίωΕιν καί παραι
τούμαι ρητώς τού πρός έγκλησιν δι- 
ικαιώματός μου». Π.χ. ή (α) σύΖυγος 
τού (β) έκλεψε τό ποσόν τών 5000 
δρχ. εις βάρος τού συΖύγου της. Τό ά
δίκημα διώκεται κατ' έγκλησι-ν, ώς ύφσί- 
ρεσις, άρθρον 378 Π.Κ. (κλοπή μετα- 
Εύ συΖύγων). Ή  Αστυνομική Αρχή, μή 
γνωρίΖουσα άτι ή (α) είναι σύΖυγος 
τού (β), έπιλαμβάνεται τής διώΕεως 
ούτεπαγγέλτως. Ο (β), μή θέλων νά 
διωχθή ή σύΖυγός του, κατά τήν έΕέτα- 
σίν του δηλοϊ ένώπιον τού προανακρι- 
τικού όστυνσμικοϋ ύπαλλήλου καί πα
ρόντος έτέρου τοιούτου, προσληφθέντος 
ώς δευτέρου άνακριτικοϋ ύπαλλήλου, 
άτι ποροιτεϊτοι ρητώς τού πρός έγκλη- 
σιν δικαιώματος του. Μετά τήν γνώσιν 
άτι πρόκειται περί κλοπής μεταΕύ συΖύ- 
γων καί τήν παραίτησιν τού πρός έγκλη- 
σιν δικαιώματος, δέν δύνσται νά προ- 
χωρήση ή δίωΕις. Πάντως ή όλη σχη- 
ματισθεϊσα δικογραφία θά ύποθληϊθή τώ 
κ. Είσαγγελεϊ Πλημ)κών, διά τά κατά 
νόμον.

Σ υ ν έ π ε ι α ι  π α ρ α ι τ ή σ ε ω ς  
έ κ  τ ο ύ  π ρ ό ς  έ γ κ λ η σ ι ν  
δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς .
Κατ' άμφοτέρας τάς ώς άνω διαγρα- 

φομένσς περιπτώσεις, έΕαλείφεται τό 
δικαίωμα τής ποινικής διώΕεως καί έ- 
παμένως δέν δύνσται κατ' ούδένα τρό
πον νά καταδιωχθή ό δράστης καί δύνα- 
ται νά έκδοθή ή βούλευμα ή όπόφασις 
παύουσα όριστικώς τήν δίωΕιν. Αυτά ά·

κριβώς σημαίνει ή άνωτέρω φράσις «Διά 
τά κατά νόμον», ήτοι παραπομπή παρά 
τού άρμοδίου είσαγγελέως εις Συμβού- 
λιον οπερ, κατά τό άρθρον 310 § 1 
έδ. β τού Κώδικος Ποιν. Δικονομίας, 
όποφαίνετοι άτι δέν πρέπει νά γίνη κα
τηγορία έάν έγένετο παροίτησις άπό 
τού δικαιώματος ή άνόκλησις αύτής ή 
κατά τό άρθρον 370 § 1 β τού Κ.Π.Δ. ή 
όρΕαμένη δίκη νά περατωθή διά τής ο
ριστικής παόσεως τής ποινικής διώΕε
ως, έφ' όσον έγένετο παροίτησις ή ά- 
νάκλησις τής έγκλήοεως.

Ή δήλωσις παραιτήσεως άπό τής έγ- 
κλήσεως δύνσται νά γίνη καί έπ' άκροα- 
τηρίω, έφ' όαον ή ποινική δίωΕις έγένε- 
το ούτεπαγγέλτως, κατά τόν άρχικώς 
δοθέντα χαρακτηρισμόν τής πράΕεως 
ύπό τής κατηγορούσης άρχής, άλλά πρό 
τής ένάρΕεως τής άποδεικτικής διαδι
κασίας καί ούχί τό πρώτον παρά τφ Ε- 
φετείω (άρθρον 50 § 2 έδ. β τού Κ.Π. 
Δ.). Παρά τούτα, όμως, τό δικαστήριον 
δύνσται νά έπιφυλαχθή νά έκδώοη τήν 
άπόφασίν του μετά τήν διαδικασίαν, έν 
άνομονή μήπως πρακύψη ότι πράγματι 
τά άδίκημα τιμωρείται ούτεπαγγέλτως 
(Α.Π. 144)1912, Μπουρόπουλος Ε.Π.Δ. 
σ. 66).

Πάντως, έστω ύπ' δψιν, ότι ό τρό
πος τής παραιτήσεως άπό τού δικαιώ
ματος τής έγκλήοεως, ώς έν παράδω εί- 
ρήσω, ή άνάκλησς σύτής διέπεται ύπό 
τού κώδικος τής ποινικής Δικονομίας 
(ϊδε άρθρα 51 καί 52 Κ.Π.Δ.).

'Εν συνεχεία έκ τών άνωτέρω προ
κύπτει τό έρώτημα: Τις θεωρείται ό ώς 
πρός έγκλησιν δικαιούμενος κατά τό 
άρθρον 117 τού Π.Κ.;

Ά π ά ν τ η σ ι ς :

Ώ ς τοιούτος θεωρείται, κατά γενικώς 
παραδεδεγμένον κανόνα, έκεϊνος ένον- 
τίσν τού όποιου έτελέσθη τό άδίκημα 
κοί έΕ αύτού ύπέοτη βλάβην ή Ζημίαν 
άμέσως κοί ούχί έμμέοως (Χωροφά 
Π.Δ. 1943, σ. 208 — παρά Κωστή, κατ' 
εύρεϊαν έρμηνείσν, θεωρείται καί όστις 
έν γένει καθ' οΰ άπηυθύνετο ή άΕιόποι- 
νος πράΕις, έστω καί άν έγένετο άπό- 
πειρα έκτελέσεως αύτής).

.'Εκτός όμως τού Ζημιωθέντος ή βλα- 
φθέντος, δικαίωμα έγκλήοεως, κατά νό
μον, έχει καί πάς νόμιμος αύτού άνπ- 
πρόσωπος, ήτοι ό άακών τήν πατρικήν 
έΕουσίαν, ό έπίτροπος, ό κηδεμών κλπ. 
(άρθρον 118 τού Π.Κ.), άν ό βλοφθείς 
ή Ζημιωθείς κατά τόν Αστικόν Κώδικα 
είναι άνίκσνος πρός ένέργειαν νομικών 
πράΕεων, ένεκα άνηλικότητος ή πνευμα
τικής νόσου (Νομολογία Α.Π. 127)1901 
Θεμ. ΙΓ, σ. 358. "Οταν δέν όρίΖεται 
ρητώς ποιοι είναι οί άντιπρόσωποι τού 
παθόντος, οϊτινες δικαιούνται νά υπο
βάλουν άντ' αύτού έγκλησιν, ώς τοιού- 
τοι νοούνται όσοι κατά τούς όριομούς 
καί διαττάΕεις τού ίσχύοντος 'Αστικού 
Κώδικος λογίΖονται ώς νόμιμοι άντιπρό- 
σωποι ύπό τήν έπιμέλειαν αύτών, λό
γω ήλικίας ή άλλης αίτιας διατελούντων 
προσώπων). Ποραλλήλως όμως, έφ' ό
σον οί άνήλικοι είνοι ικανοί, δύνσνται 
νά έπικαλεσθοΰν τήν άσκησιν τού δι
καιώματος τής έγκλήοεως (Α.Π. 259) 
1932 (Δ)νη Δ ', σ. 725, Αίτιολ. έκθε- 
σις Σχ. Π.Κ. 1933, σ. 211).

(Συνεχίζεται)
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I. Μ. Χ Α Τ Ζ Η Φ Ω Τ Η
Τ α κ τ ι κ ο ύ  Εταίρου τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
(Ή  πολιτιστική προσφορά τ ώ ν  Βυζαντινών)

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝ ΙΑ είναι ασφαλώς ό λιγώτερο προβλημένος 
τομέας τής δραστηριότηιτος τών βυζαντινών μας προ

γόνων. Συνήθως γίνεται λόγος γιά τήν άρχιτεκτονική, τήν 
τέχνη, τήν ιστορία καί άλλες εκδηλώσεις του Βυζαντίου καί 
λιγώτερο γιά τή λογοτεχνική παραγωγή του. Αυτό 
όμως δέν σημαίνει ότι οί Βυζαντινοί δέν έδωσαν όΕιόλσγη 
λογοτεχνία. Μπορεί ή λογοτεχνία αύτή νά μήν έφτασε τή 
λαμπρότητα έκείνης τών άρχοίων, όμως τό Βυζάντιο έχει 
νά έπιδείΕη σημαντικά έπιτεύγματσ οέ πολλά είδη του λό
γου. Δέν έδωσε βέβοια θεατρικά έργα ή συνέχεια τοϋ έλ- 
ληνικοϋ μυθιστορήματος μας χάρισε όμως σπουδαία ποίηση 
κοί ύμνογροφίο, έδωσε ρητορική, βιογροφίο, έγκώμιο, Ιστο
ρία καί σημσντικωτάτη έπιστολογραφία. Οί Βυζαντινοί έκ- 
μεταλλεύθηκαν όσα περιθώρια τούς άφηνε τό θεοκρατικό κα
θεστώς τους κοί καλλιέργησαν τήν τέχνη τού λόγου μέ ευθύ
νη καί συνέπεια. ΈΕ ίσου σπουδαία ύπήρΕε ή προσφορά τών 
Βυζαντινών στή διάσωση τής άρχαίας έλληνικής φιλολογίας. 
Αύτοί άντέγροψαν κοί διαφύλοΕαν τά χειρόγραφά της. "Αν 
δέν ύπήρχε ό Φώτιος, ό λόγιος Πατριάρχης καί φίλος τής 
άρχαίας έλληνικής φιλολογίας, ό όποιος κατά τόν ένατο 
αιώνα ένέπνευσε τή φιλολογική κίνηση πού θεωρείται ένα 
είδος 'Αναγεννήσεως καί ό μαθητής του 'Αρχιεπίσκοπος Και
σαρείας Άρέθας, μέ προτροπή τοϋ όποιου περισώθηκαν τόσα 
χειρόγραφα, σημαντικό μέρος τής άρχαίας μας λογοτεχνίας 
θά είχε χαθή. "Οπως δυστυχώς συνέβη γιά πολλά χειρόγρα
φο μέ τις δύο άλώσεις (1204 κοί 1453) καί μέ τήν πτώση 
τής Κρήτης (1669). Ό  ομότιμος Καθηγητής τής Βυζαντι
νής Φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νικόλαος Τωμα- 
δόκης εύστοχο παρατηρεί:

«"Οπως καί άν έχουν τά πράγματα, έΕαιρέσει τών έπι- 
γραφών, ό,τιδήποτε γνωρίζομεν σήμερον έκ τοϋ άρχαίου κό
σμου μνημεϊσν γραπτόν, έάν δέν προέρχεται όπό τάς αιγυ
πτιακός όνασκαφάς, καί αύτή τά κείμενα, τά όποια τυχόν 
γνωρίζομεν άπό μεταφράσεις μόνον διαοωθέντα εις άνατολι- 
κάς γλώσσας, όφείλεται εις τήν άντιγραφήν καί τήν συντή- 
ρησιν τών Βυζαντινών, οί όπρϊοι πολλόκις τό έσχολίασαν ή 
καί τό έΕεμεταλλεύθησαν λεΕικογροφικώς ή άλλως».

'Ασφαλώς τήν όποστράπτουσα πνευματική παραγωγή 
τών κλασσικών χρόνων δέν τήν έφθασε τό Βυζάντιο, όπως 
δέν τήν Εεπέρασε ώς τά σήμερα ή Οικουμένη όλόκληρη. 
Ωστόσο οί Βυζαντινοί δημιούργησαν καί μάς άφησαν ένα 

πνευματικό έργο διόλου ευκαταφρόνητο. ΆνέδειΕαν μεγά
λους ποιητές καί ύμνογρόφους, όπως τόν Ρωμανό τόν με- 
λωδό, τόν Δαμασκηνό, τόν Άνδρέα Κρήτης, τόν Κοσμά τόν 
Μαϊουμά, τόν Γεώργιο Πιοίδη κ.ά., έδωσαν σπουδαίους ρή
τορες, όπως τόν Γρηγόριο Νσζισνζηνό, τόν 'Ιωάννη Χρυ
σόστομο, τόν ιερό Φώτιο κ.ά., ένεφάνισαν σημαντικούς ι
στορικούς, όπως τόν Προκόπιο, τόν Δούκα, τόν Χαλκοκον- 
δύλη, τόν Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, τήν "Αννα Κο- 
μηνή, τόν Σφραντζή, τόν Βρυέννιο κλπ., καί άλλους άκόμη 
πνευματικούς δημιουργούς, όπως τόν μεγάλο φιλόσοφο Μι
χαήλ Φελλό κ.ά. Ό  διαπρεπής βυζαντινολόγος Κάρολος 
Κρουμπάχερ, ό όποιος συστηματικά καί πλατειά μελέτησε 
καί προέβαλε τήν βυζοντινήν λογοτεχνία, έχει γράψει:

«Ή βυζαντινή λογοτεχνία είναι ή σπουδαιοτάτη έκδή-

λωσις τού πνευματικού βίου τοϋ έλληνικοϋ έθνους καί τής 
ρωμαϊκής πολιτείας άπό τής έΕόδου τής άρχαιότητος μέχρι 
τών προθύρων τών νεωτέρων χρόνων, άπό τούτου δέ μάλι
στα τού ορισμού πρέπει νά όρμάται ή περί τής άΕίας αύτής 
κρίσις. Ά λλ ' έκτος τούτου ή σημασία αύτής έγκειται καί έν 
τή έπιδράσει, ήν έΕήσκησεν έπί τών άνατολικών, σλουικών 
καί τών έν τφ μέσω οίώνι λαών τής δυτικής Εύρώπης καί 
τέλος έν τή στενή σχέσει πρός τήν κλασσικήν φιλολογίαν».

Τήν ύπόθεση τών βυζαντινών γραμμάτων υπηρετούν 
σήμερα μέ πραγματικό ζήλο κοί άληθινή άφοσίωση άρκετοί 
"Ελληνες έπιστήμονες. Καί ήτταν πιά καιρός ν' άσχολη- 
θοϋν οί δικοί μας βυζαντινολόγοι μέ τούς πολύτιμους πνευ
ματικούς θησαυρούς τού Βυζαντίου, γιατί ή γλωσσική αί
σθηση τών Εένων καί άλλοι παράγοντες αποτελούν όπωσ- 
δήποτε άνασχετικά έμπόδια στήν άνετη γνωριμία τους. Τήν 
τάΕη αύτή τών Ελλήνων βυζαντινολόγων έχει ένισχύσει 
έδώ καί μερικά χρόνιο μιά νέα γενιά έπιστημόνων, μέ κα
θαρότητα στόχων, στέρεες γνώσεις καί άΕιόλογα έπιτεύ- 
γμστα. Άνάμεσά τους, ό Κωνσταντίνος Μσνάφης, μόνιμος 
έπικουρικός Καθηγητής τής Βυζοντινής Φιλολογίας στό Πα
νεπιστήμιο Αθηνών, νεώτατος στήν ήλικία, μέ μεγάλο έν- 
θουσιοσμό, έχει έπιδοθή συστηματικά στή μελέτη, προβολή 
καί άΕισποίηση τής βυζαντινής λογοτεχνίας καί πνευματι
κής παροδόσεως. 'Εκτός άπό μικρότερα δημοσιεύματα, 
έχει στό ένεργητικό του δύο περισπούδαστες διατριβές, πού 
άπεκόμισαν ήδη ευμενέστατες κρίσεις άρμοδίων στό έσω- 
τερικό καί τό έΕωτερικό. Ό  Κωνσταντίνος Μονάφης γεν
νήθηκε τό 1938 στις Σέρρες καί τελείωσε τό Γυμνάσιο 
στή Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Σπούδασε φιλολογία στό 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών καί στή Φιλοσοφική Σχολή τού Μο
νάχου. ΎπήρΕε βοηθός τού Γάλλου Καθηγητοϋ Μαρσέλ Ρι· 
σάρ στό 'Εθνικό Κέντρο 'Επιστημονικής Έρεύνης τών Πα· 
ρισι'ων καί άπό τό 1966 ειδικός διδάσκαλος τής Βυζαντι
νής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τό 1971 έγινε 
Επιμελητής στήν έδρα τής Βυζαντινής Φιλολογίας τού Κα- 

θηγητοΰ Νικολάου Τωμαδόκη καί τόν έπόμενο χρόνο έΕε- 
λέγη Μόνιμος 'Επικουρικός Κοθηγητής τής Βυζαντινής 
Φιλολογίας στήν ίδια σχολή. Ό  Καθηγητής Μανάφης έχει 
ηρογμστοποιήσει στό παρελθόν έπιστημονικές έρευνες στό 
"Αγιον "Ορος, στήν Πάτμο καί σέ διάφορες βιβλιοθήκες 
τού Παρισιού, τής Ρώμης, τού Λονδίνου καί τής Βιέννης 
καί πήρε μέρος στό Δεύτερο Διεθνές Κρητολογικό Συνέ
δριο. Άπό τό 1967 είναι σύμβουλος έπί τών Εκδόσεων 
τοϋ 'Ιδρύματος Εύγενίδου καί κατά τά έτη 1970 —  1971 
δίδαΕε σέ σεμινάρια τού ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Είναι έπίσης μέλος 
πολλών έπιστημονικών σωματείων.

Τό πρώτο του δημοσίευμα είδε τό φώς τό 1957 στήν 
« Επετηρίδα τής Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών». Ή ταν 
ένας συμπληρωματικός κατάλογος έλληνικών χειρογράφων 
τής ιερός μονής Διονυσίου Άγιου Όρους. Ακολούθησε 
ή κριτική έκδοση τού "Υμνου εις τήν προσκύνησιν τού Τί
μιου Σταυρού τή Παροσκευή τής Μεσονηστίμου στόν τέταρ
το τόμο τών Ύμνων τού Ρωμανού τού Μελωδοΰ, πού έΕέ- 
δωσε τό Σπουδοστήριο τού Καθηγητοϋ Νικολάου Τωμαδά- 
κη. Κατά τήν έκδοση τοϋ ύμνου αύτού άνέκυψαν άρκετά
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’Επάνω: To κτίριο τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολάς. Ιδρύθηκε, κατά την παράδοση, άπό τόν 
πρώτον μετά τήν "Αλωση Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο καί έπί αιώνες άπετέλεσε κέντρο άκτι- 
νοβολίας τοΰ μεσαιωνικού καί τού μετέπειτα έλληνικοΰ πνεύματος. Κάτω άριστερά: Ή Ηρίγκη- 
πος, τό μεγαλύτερο νησί τών Πριγκηπονήσων πνευματικό καί αυτό κέντρο τού Ελληνισμού τής 
’Ανατολής. Κάτω δεξιά: Τό νεοκλασσικό κτίριο τοΰ πατριαρχείου Κων/πόλεως.
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φιλολογικό προβλήματα, γιατί τό κείμενό του ποροδίδεται 
όπό ένα μόνο χειρόγροφο, τόν πατμιακό κώδικα 213 τοϋ 
δωδεκάτου αιώνα καί ό ύμνος ήταν όνέκδοτος. Τά προβλή
ματα ούτά άντιμετώπιοε μέ έπιτυχία ό συγγραφεύς καί οί 
διορθώσεις καί γραφές πού υιοθέτησε χρησιμοποιήθηκαν 
όπό τούς μεταγενεστέρους έκδοτες τού ύμνου. Πρόκειται 
γιά μιά ύποδειγματική έκδοση μέ έκτενή εισαγωγή, μετά
φραση στή νεοελληνική καί υπόμνημα.

Τό 1970 είδε τό φως ή διδακτορική διατριβή τού κυ
ρίου Μονάφη μέ τίτλο «Μοναστηρισκά Τυπικά — Διαθήκαι». 
Ή φιλολογική αύτή μελέτη, πρωτότυπη καί μεθοδική, κα
τέλαβε σπουδαία θέση στή διεθνή βιβλιογραφία. « Εξετά
ζοντας ό συγγραφεύς, γράφει ό Καθηγητής Μπρούνο Λα- 
βανίνι, όλους αύτούς τούς κανονισμούς τής μοναχικής Ζω
ής, προσέφερε στόν ιστοριοδίφη καί στόν άπλό άναγνώοτη 
ένα πολύτιμο όδηγό, πού θά τόν όδηγήση στήν άπασχόλη- 
ση μέ τά προβλήματα καί τις μορφές τού μοναχικού βίου». 
Στό πρώτο μέρος τής έργαοίας του ό κύριος Μανάφης μετά 
όπό σημασιολαγική έξέταση των όρων τύπος, τυπώ, τυπι
κόν, διατύπωσις, ύποτύπωσις στή ΒυΖαντινή ιδίως έποχή, 
διακρίνει τά τυπικά σέ λειτουργικά καί σέ μοναστηριακά. 
Άποδεικνύει ότι τά τυπικά τού Άγιου "Ορους δέν πρέπει 
νά περιληφθούν άνάμεσα ατά μοναστηριακά, άλλά στά αύτο- 
κρατορικά χρυσόβουλλα κοί στή συνέχεια έξετάΖει διάφορα 
Ζητήματα τών τυπικών καί τά βρέβια, τά έγγραφα δηλαδή 
πού τά συνοδεύουν.

Στό δεύτερος μέρος τής έργαοίας μελετώνται οί κτη- 
τορικές (Μοναστηριακές) διαθήκες καί γίνεται σαφής διά
κρισή τους όπό τά μοναστηρισκά τυπικά. Ή  μελέτη περιέ
χει άκόμη καί πίνακες τών γνωστών τυπικών καί διαθηκών 
κατά χρονολογική σειρά μέ τις έκδόσεις τους. Σχετική 
είναι μιά άλλη έργασία τοϋ ίδιου συγγραφέα μέ τόν τίτλο 
«Παρατηρήσεις εις τά Κυπριακά Τυπικά», πού δημοσιεύθη- 
κε τό 1969 —  1970 στόν εικοστό τόμο τής Επιστημονικής 
Έπετηρίδος τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. "Αλλες 6υΖαντινολσγικές έργαοίες του είναι τό 

δημοσίευμα «Νέον χειρόγραφον Ναμοκάνονος τού τύπου 
πάνυ ώφέλιμον καί πλουσιώτατον», ό «Λόγος εις τήν άνακαί- 
νισιν τού ναού τής τοϋ Κυρίου ημών Άναστόσεως διαβητι
κός Κωνσταντίνου Άκροπολίτου, πού είδαν τό φως στήν 
Επετηρίδα τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, «Φιλολο

γικοί παρατηρήσεις εις τό έργον τού Μιχαήλ Ιταλικού» στόν 
Λειμώνα, προσφορά εις τόν Κοθηγητήν Νικόλαον Τωμαδά- 
κην, «Ανέκδοτον Κοραμανλιστί Σιγίλλιον τού Πατριάρχου 
Γρηγορίου τοϋ Ε' περί τής έν Νεαπόλει Καππαδοκίας κοι
νοτικής Σχολής» στά Μικρασιατικά Χρονικά καί άλλες έρ- 
γασίες.

Ή έπιστημονική έργασία τοϋ Καθηγητοϋ Κωνσταντίνου 
Μανόφη δισκρίνεται γιά τις πάντοτε τεκμηριωμένες θέσεις, 
τή μεθοδική άνάπτυξη τών θεμάτων, τή βιβλιογραφική ένη- 
μέρωση, τόν έρευνητικό χσροκτήρα καί τήν πρωτοτυπία της. 
Τά ίδια αύτά προσόντα συναντούμε καί στή νέα φιλολογική 
διατριβή του, πού τιτλοφορείται «Αί έν Κωνσταντινουπόλει 
Βιβλιοθήκαι αύτοκροτορικαί καί πατριαρχική καί περί τών 
έν αύτοϊς χειρογράφων μέχρι τής Άλώσεως (1453)». Ή

έργασία αύτή, καρπός μακροχρόνιας έρευνας σέ έλληνικές 
καί ξένες βιβλιοθήκες (Μονάχου, Παρισιού, Ιταλίας), ά- 
ποτελεϊ έξσνυχιοτική άναδίφηση στις πηγές καί κριτική έπε- 
ξεργασία ένός μεγίστου ένδιαφέροντος θέματος, πού άπτε- 
ται τής παιδείας, τών άνθρωπκπτκών Γραμμάτων καί τής 
πνευματικής στάθμης γενικώτερα στό ΒυΖάντιο, καθώς ό 
συγγραφεύς παρακολουθεί τήν έξέλιξη τών αύτοκρατορικών 
βιβλιοθηκών τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Πατριαρχία 
κής άπό τήν ίδρυσή τους ως τήν τελική πτώση τής Βα
σιλεύουσας.

Στό πρώτο μέρος τής μελέτης ό Καθηγητής Μανά
φης έξετάΖει τις αύτοκρατορικές βιβλιοθήκες, έκεϊνες δη- 
δαλαδή πού ιδρύθηκαν άπό τούς αύτοκράτορες, δημόσιες 
καί πανεπιστημιακές, όπως καί τή βιβλιοθήκη τών άνακτό- 
ρων. Αφού άναφερθή στά κίνητρα πού ώθησαν κατά και
ρούς διάφορους ΒυΖαντινούς αύτοκράτορες στό νά ιδρύ
σουν βιβλιοθήκες, νά προχωρήσουν σέ συλλογή, άντιγραφή 
καί άποκατάσταση φθαρμένων κωδίκων, νά φροντίσουν τή 
διοίκηση καί τήν καλή λειτουργία τών βιβλιοθηκών καί νά 
μεριμνήσουν γιά τό χώρο στεγάσεώς των, ύποστηρίΖει ότι 
ή βιβλιοθήκη πού ιδρύθηκε άπό τό γιά τού Μεγάλου Κων
σταντίνου Κωνστάντιο ήταν ή Πανεπιστημιακή, ένώ ή νέα 
βιβλιοθήκη, πού έκτισε ό Ίουλιανός όπετέλεσε τήν δημο
σία. "Οπως άποδεικνύει ό συγγραφεύς, ένώ οί πηγές οιγοϋν 
γιά τή δημοσία βιβλιοθήκη μετά τόν πέμπτον αιώνα, ή πα
νεπιστημιακή συνέχισε νά προσφέρη τις ύπηρεσίες της μέ 
διάφορες μορφές καί σέ διάφορους χώρους ως καί τόν 
δέκατο πέμπτο αιώνα.

Στό δεύτερο κεφάλαιο τής μελέτης του ό κύριος Μα
νάφης παρακολουθεί τήν πρόοδο τής βιβλιοθήκης τών ά- 
νακτόρων. ΈξετάΖει τις προσπάθειες διαφόρων αύτοκρα- 
τόρων γιά τόν έμπλουτισμό της, άνσφέρεται στά καλλιγρα
φικά έργαστήρια πού λειτούργησαν στά άνάκτορα, στό πε
ριεχόμενο τών χειρογράφων, στούς κώδικες πού δωρήθηκαν 
σέ ξένους μονάρχες καί σέ διάφορες μονές καί προχωρεί 
στήν έξέταση τής Πατριαρχικής βιβλιοθήκης στά τέσσερα 
κεφάλαια τοϋ δ ε υ τ έ ρ ο υ  μ έ ρ ο υ ς .  Τό πρώτο 
άπό αύτά έπιγράφεται π ε ρ ί ο δ ο ς  π ρ ο π α ρ α -  
σ κ ε υ ή ς  καί παρακολουθεί τήν έξέλιξη τής βιβλιοθή
κης άπό τήν ίδρυσή της ως τό 610. Τό δεύτερο άναφέρε- 
ται στήν π ε ρ ί ο δ ο  τ ή ς  ά κ μ ή ς ,  πού φθάνει 
ώς τό 1204 καί τό τρίτο έξετάΖει τήν π ε ρ ί ο δ ο  ά- 
ν α σ τ α τ ώ σ ε ω ν  καί  π α ρ α κ μ ή ς  ώς τήν 
Άλωση. "Ενα τέταρτο κεφάλαιο συγκεντρώνει δ,τιδήποτε 
έχει γραφτή γιά τήν πατριαρχική βιβλιοθήκη, τά χειρόγρα
φα, τή διοίκηση καί τή λειτουργία της.

Μελετώντας ένα ειδικά θέμα ό κύριος Μανάφης μας 
έδωσε μιά γενικώτερη πολύ σημαντική συμβολή στή μελέτη 
τού βυΖαντινού πολιτισμού, γιατί οί βιβλιοθήκες είναι έκεϊ- 
νες πού καθρεπτίΖουν τήν πνευματική στάθμη του. Μιά 
συμβολή άκρως διαφωτιστική καί κατατοπιστική σέ ποικίλα 
πνευματικά θέμοτα τού ΒυΖσντίου κοί μιά έργασία πού ύ- 
πόσχεται ότι ό νέος βυΖαντινολόγος έχει πολλά νά δώση 
στή μελέτη τής λογοτεχνίας καί τής πνευματικής παραδό- 
σεως του ΒυΖαντίου.
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Η Δ Ρ Α Σ ΙΣ  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΤΟΥ «ΛΕΥΚΟΥ Θ Α Ν Α ΤΟ Υ»

Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Σ Π Ε Ι Ρ Α

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

έζηρθρώΟη ΰπό τής Υ.Γ.Α. Πειραιώς

ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ καί σατανικότητα 
έργάζονταν τα μέλη διεθνούς 

σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών, 
οί όποιοι μέ έπίκεντρο τήν περιοχή 
Πρωτευούσης διεπεραίωναν τόν «άρ- 
γό θάνατο» στήν Εύρώπη καί έκάλυ- 
πταν καί ένα μέρος τής έγχωρίου κα
τανάλωσε ως. Τό χασίς I φθάνε μέ 
κόττερο άπό τό Λίβανο στα άνοικτά 
τοΟ Σουνίου. Άπό Ικεΐ ψαροκάικο τό 
μετέφερε σέ άπόμερο σημείο τής πα
ραλίας. Διάφοροι «τύποι» τό μετέφε
ραν κατά μικρές ποσότητες καί τό έ
κρυβαν σέ σπηλιές τής Καισαριανής 
καί κάτω άπό τήν Άκρόπολι. Έν συ
νεχείς άνά 16 κιλά τό διοχέτευαν 
στήν Ευρώπη μέ τό «Άκρόπολις ’Εξ
πρές». Κανείς άπό τά μέλη τής σπεί
ρας δέν τό συνώδευε. Δύο άπό αύτά 
ό Αύστριαικός Γκέχαρντ Λόνερ καί δ 
Γερμανός Γκούσταβ Κίντερ μέ δύο 
δέματα χασίς 16 κιλών έπεβιβάζοντο 
άπό τήν ’Αθήνα στήν ταχεία μέ προ
ορισμό τή Λάρισα. Στό δ.άδρομο ένός 
βαγονιού έγκατέλειπαν άδέσποτα τά 
δέματα, έως δτου περάση δ έλεγχος 
εισιτηρίων. ’Εν συνεχείς δ Λόνερ 
έμπαινε στις δύο τουαλέττες τού βα
γονιού καί έκρυβε τό χασίς στό κενό, 
πού ύπάρχει πίσω άπό τό κάλυμα τής 
όροφής. Στήν Οίνόη οί δύο άλλοδα- 
ποί κατέβαιναν καί τό ναρκωτικό τα
ξίδευε μόνο του μέχρι τή Φραγκφούρ-

τη. Ό  Κίντερ ειδοποιούσε τό συνερ
γάτη του Πάμπλο, πού καταζητείται, 
μέ συνθηματικές λέξεις. "Οταν π.χ. 
τού έλεγε «άλλαξα ξενοδοχείο καί τό 
νέο μου τηλέφωνο είναι 20.25.316», 
έσήμαινε παραλαβή νέου «έμπορεύ- 
ματος», τό όποιο έστέλλετο άπό τήν 
’Αθήνα στήν Φραγκφσύρτη μέ τραί
νο, πού άναχωρούσε στις 20 τού μη- 
νός, ποσότητος 16 κιλών κρυμμένο 
στό 253 βαγόνι τού «Άκρόπολις ’Εξ
πρές». Ό  Κίντερ ήταν ό άποστολέας 
καί ό Πάμπλο άρμόδιος γιά τόν έφο- 
διασμό τής άγοράς τής Δυτικής Γερ
μανίας. "Οταν τό τραίνο έφθανε στή 
Φραγκφσύρτη, δ Πάμπλο έπεβιβάζετο 
στό βαγόνι πού ήταν κρυμμένο τό χα
σίς, άφοΰ προηγουμένως έφσδιάζετο 
μέ εισιτήριο γιά τό Ντόρτμουντ. "Ε 
παιρνε τό χασίς καί. κατέβαινε πριν 
άπό τό Ντόρτμουντ.

Άπό τήν 'Υπηρεσία Διώξεως Ναρ
κωτικών τής Γεν. Ασφαλείας Π ει
ραιώς, τής όποιας οί έπιτυχίες στή 
δίωξι τών ναρκωτικών είναι παγκο- 
σμίως γνωστές, συνελήφθησαν οί: 
Γκέχαρντ Λόνερ, Αύστριακός 17 I- 
τών καί οί "Ελληνες Νικόλαος Σωτη- 
ρόπουλος 28 έτών ναυτικός καί Δ. 
Μαρίνος ή Λαουρντάνας 26 έτών φω
τογράφος. Καταζητούνται άπό τήν 
Ίντερπόλ οί: Γκούσταβ Κίντερ, 32 
έτών Γερμανός, Πάμπλο, άγνώστων

λοιπών στοιχείων κάτοικος Φραγκ- 
φούρτης, Νταίηβις, άγνώστων λοιπών 
στοιχείων, Αμερικανός, Μαράϊς 
Άντριαν, Αμερικανός Ιδιοκτήτης 
θαλαμηγού, Γλάστοον Νέλσων, Α μ ε
ρικανός συνιδιοκτήτης τής θαλαμη
γού καί Χάντερμαν Ά λλαν φοιτητής 
κάτοικος Ν. Ύόρκης.

Υπολογίζεται, δτι τόν Νοέμβριον 
τού 1973 ή σπείρα, τής όποιας ή δρα- 
στηριότης φαίνεται νά ήταν πολύ με
γάλη, διεπεραίωσε στή Γερμανία 80 
κιλά χασίς. Άπό αύτά κατασχέθη- 
σαν τά 8 κιλά.

Ή έξάρθρωσις τής νέας σπείρας 
άπό τήν Γ .Γ Ά . Πειραιώς έγινε άπό 
μιά άπλή παρατήρησι, δτι νεαρός 
«Χίππυ» άγόραζε κατ’ έπανάληψιν 
άπό τό Μοναστηράκι παλαιές κου
βέρτες μέ σκούρο γκρι χρώμα. Ή 
παρακολούθησις τού νεαρού άπεκάλυ- 
ψε, δτι διεσκέδαζε σέ κέντρα τής 
Πλάκας καί προσέφερε σέ φίλους του 
«τσίκες» χασίς καί δτι έγνωρίζετο 
μέ δύο "Ελληνες γνωστούς λαθρεμ- 
πόρους ναρκωτικών, τούς Σωτηρό- 
πουλο καί Μαρίνο. Οί δύο τελευταί
οι μετά τήν σύλληψί τους ώμολόγη- 
σαν καί ώδήγησαν τούς άστυνομι- 
κούς στά ίχνη τού δικτύου. Τό ένδια- 
φέρον τής ύποθέσεως είναι, δτι οί λα
θρέμποροι «έρριχναν» δ ένας τόν άλ
λον καί δλοι μαζύ τή σπείρα. Πλέον
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"Ανω: Μία φωτογραφία ντοκουμέντο ή όποια άνεκαλύφθη εις ένα «τεκέ» τής Πλάκας. Οί ναρκομανείς, 
τρεις άνδρες καί μία γυναίκα εις κατάστασιν «μέθης» Εαπλωμένοι έπί τού έδόφους πάνω οέ «Ζεστή» φλο
κάτη. Ό  ένας είναι ό ουλληφθείς Gehara Loner, Αόστριοκός, λαθρέμπορος νορκωτικών. Κάτω όριοτε- 
ρά: Ό  Lamlgen Cunter, ό αρχηγός τής έζαρθρωθείσης σπείρας καί ιδιοκτήτης τής θολαμηγοϋ «Φορτού- 
να», διά τής όποιας τό χασίς μετεφέρετο άπότόν Λίβανον στήν 'Ελλάδα. Κάτω δεΕιά: Ή  κρύπτη εις τήν 
τουαλέτταν τοϋ βαγονιού τής ταχείας «Άκρόπαλις Εξπρές» έντός τής όποιας τό χασίς έκρύπτετο άπό 

τούς Λόνερ καί Κίντερ γιά νά μεταφερθή στήν Εύρώπη.
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15. 'Ως τό οίνόπνευμα, ο(5τω καν τά Αλλα 
ναρκωτικά συμβάλλουσι και έμμέσως 
είς τήν τέλεσιν έγκλημάτων.

ΑΝ Α ΓΚ Η  ΝΑ Μ ΝΗΜ ΟΝΕΥΘΩΣΙ καί έτεροι τρό
ποι, καθ’ ους τά ναρκωτικά συμβάλλουσι και έμ

μέσως είς τήν τέλεσιν έγκλημάτων. Τελούντες έν μέ
θη έκ τών ναρκωτικών καί άποκοιμηθέντες έν τή όδφ 
έγένοντο θύματα κλοπής υπό διερχομένων κλεπτών. 
Ε ίς γυναίκας τού υποκόσμου συνήθης μέθοδος είναι 
νά διερεθίσωσι τούς φίλους καί πελάτας των έστιν δτε 
δ ι’ αύτών πρός διασκεδάσεις ή παροχήν δώρων. Δυνα
τόν ύπό τήν έπήρειάν των τέλος προμελετήσαντες 
καί άποφασίσαντες τό έγκλημα νά άνεθάρρησαν διά 
τούτων πρός τέλεσίν του.

16. Ή άπόκτησις τής 2ξεως τών ναρκω
τικών.

ΕΙΣ ΤΗ Ν Α ΠΟ ΚΤΗ ΣΙΝ  τής έξεως τών ναρκωτι
κών συμβάλλουν προφανώς ή μ ίμησις, τό παρά

δειγμα, ή περιέργεια πρός νέας έντυπώσεις. Είς τούτο 
έπ ιβοηθεΐ καί άγνοια τών όλεθρίων έπακολουθημά- 
των τής χρήσεώς των.

Ή  έξις τής ήρωΐνης καί τού χασισίου άποκτάται 
ένίοτε έν τφ στρατεύματι, έν τή φυλακή. Ή  έξις έστιν 
δτε ίδίως τής ήρωΐνης καί τού χασισίου προσκτδται 
κατά τήν πρώτην έφηβικήν ήλικίαν καί μάλιστα άπό 
τού 14- 15ου έτους. Ή  έξις άποκτάται μάλιστα τά- 
χιον έπί άτόμων μειονεκτικών ψυχικώς, έν θλίψεσ ι, 
συγκινήσει καί άπογοητεύσει.

17. Ή ποινική ευθύνη τών τοξικομανών.

ΕΑΝ ΕΚ  ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΣ τού ναρκωτικού 
ύπάρχη μόνον μεταβολή τού χαρακτήρος, τό ά- 

τομον υπέχει τήν ποινικήν ευθύνην τών πράξεών 
του, δέν είναι άνίκανον πρός καταλογισμόν. ’Ανεύ
θυνος μόνον καθίσταται ποινικώς ό τοξικομανής δ- 
ταν αί ψυχικαΐ διαταραχαί του είναι έκδηλοι (πα
ραλήρημα). Άναντιρρήτως δταν ό μορφινομανής 
τελή έγκλημα έν στερήσει τής μορφίνης (τραυματι
σμόν, πλαστογραφίαν, άπάτην, κλοπήν) πρός προμή
θειαν της, έχει ήλαττωμένην τήν Ικανότητα πρός κα
ταλογισμόν. Έ χ ε ι περιωρισμένην τήν ικανότητα νά 
κατευθύνη έαυτόν καί τήν άντίληψιν τού όρθοΰ καί 
νομίμου. Ά λλω σ τε δταν ό όργανισμός του στερήται 
τού δηλητηρίου, είνα ι ίκανόν τό άτομον πρός πάσαν 
πράξιν δυναμένην νά παράσχη τούτο αύτφ (®°).

18. Ή άποβολή τής £ξεως τών ναρκωτικών. 
Άντιμετώπισις του προβλήματος.

Η ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΗ Σ ΕΞΕΩΣ τών ναρκωτικών (το
ξικομανία) είναι δυσχερεστάτη. Δύναται νά κα- 

ταστή τελεσφόρος μόνον έάν σταματήσουν αί πηγαί 
προμηθείας τού δηλητηρίου. Πρός θεραπείαν δε ά- 
παιτεΐται μόνωσις έν τώ θεραπευτήρίω ύπό δ/νσιν 
ψυχιάτρου. Μόνον ούτως ό μορφινομανής παρακωλύ
εται ΐνα προμηθευθή τό δηλητήριον διά πανουργίας. 
Νά παύση ή καλλιέργεια τού όπίου, είς τήν ’Ανατο
λήν, τήν Τουρκίαν καί τάς ’Ινδίας άφ’ δπου διοχετεύε

ται είς τήν Μασσαλίαν ένθα ή βιομηχανία παρα
σκευής τής ήρωΐνης. Ό  άσθενής νά παραμείνη έν 
τφ θεραπευτήρίφ, μέχρι πλήρους άποτοξινώσεως. 
Πρόωρος άπόλυσις αυξάνει τούς κινδύνους υποτρο
πής. Οί έθισθέντες είς τό δηλητήριον έν πρεσβυτέρα 
ή λ ικ ίμ  έχουσι μείζονας έλπίδας νά μή υποτροπιάσουν.

Ή  άποβολή τής έξεως τών ναρκωτικών έπιτυγ- 
χάνεται είς όλίγας περιπτώσεις (30% ) έπί μορφινο- 
μανών. Έ π ί κοκαϊνομανών δέ αί έπιτυχίαι είσ ίν  έτι 
όλιγώτεραι. Έ ν Γαλλία καί άλλαχοΰ ίδρύθησαν εί- 
δικά ίδρύματα πρός θεραπείαν τών τοξικομανών. Ή  
θεραπεία γίνεται είτε δ ι’ άποτόμου καί έντελοΰς είτε 
βαθμιαίας άποχής άπό τού δηλητηρίου (β1).

Παρ’ ήμ ΐν  κατά τό ίσχΰον δίκαιον (ν.δ. 743/1970) 
ό τοξικομανής καταδικαζόμενος έπί οίαδήποτε ά- 
ξιοποίνφ πράξει (έπομένως καί διά παράβασιν τής 
περί ναρκωτικών νομοθεσίας) ή κηρυσσόμενος κατ’ 
άρθρον 34 Π .Κ . (β2) άνίκανος πρός καταλογισμόν, 
είσάγεται ύποχρεωτικώς είς κατάλληλον σωφρονι
στικόν ή άλλο δημόσιον νοσηλευτικόν ίδρυμα, πρός 
ύποβολήν του είς ένδεχομένην θεραπείαν, μέχρις 
άποθεραπείας. Ό  χρόνος παραμονής έν τφ νοσηλευ- 
τικφ ίδρύματι προκειμένου περί καταδικασθέντος, 
λογίζεται ώς χρόνος έκτιθείσης ποινής έφόσον ή έ- 
π ιβληθεΐσα ποινή δέν υπερβαίνει τό έτος (άρθρον 
14 §2).

Ε ίς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ό χρόνος νοσηλείας 
τού τοξικομανούς υπερβαίνει τούς έξ μήνας «ή  διεύ- 
θυνσις τού είς δ οδτος νοσηλεύεται Ιδρύματος ύπο- 
χρεοΰται μετά τήν λήξιν  έκάστου έξαμήνου, δπως 
άναφέρη είς τόν Είσαγγελέα τών Πλημ/κών περί τής 
πορείας τής έπί τού τοξικομανούς άσκουμένης θε
ραπευτικής άγωγής καί περί τού προβλεπομένου ά- 
ναγκαίου χρόνου περαιτέρω παραμονής αύτοΰ έν τφ 
ίδρύματι. Έ π ί τή βάσει τής έκθέσεως ταύτης, ό 
Είσαγγελεύς εισάγει είς τό Τριμελές Π λημ/κεΐον 
πρότασιν αύτοΰ περί παρατάσεως τού τοξικομανούς 
έν τφ ίδρύματι. Τό δικαστήριον δύναται νά διατά- 
ξη καί περαιτέρω πραγματογνωμοσύνην.

Έ πί άποθεραπείας τού είς τό νοσηλευτικόν ίδρυ
μα κρατουμένου τοξικομανούς, τό δικαστή ριον, μετά 
πρότασιν τού Είσαγγελέως, διατάσσει τήν άπόλυσιν 
αύτοΰ, άν οδτος έχη άπαλλαγή τής ποινής κατά τό 
άρθρον 34 Π .Κ ., άλλως τήν μεταγωγήν αύτοΰ είς τάς 
Φυλακάς. Τό αδτό Δικαστήριον, έκτιμών τάς περι
στάσεις, άποφαίνεται συγχρόνως, δ ι’ ειδικής ήτιο- 
λογημένης άποφάσεώς του, άν συντρέχη σπουδαίος 
λόγος συνεχίσεως τού τυχόν πρός έκτισ ιν υπολοίπου 
τής έπ ιβληθείσης ποινής τού καταδίκου, άλλως άπο- 
λύει τούτον ύφ’ δρον, τηρουμένων κατά τά λοιπά τών 
όρισμών τών άρθρων 1065 § 2 έως 109 καί 110 § 4, 5 
τού Π.Κ. Ούτως άντιμετωπίζεται τό πρόβλημα τής 
τοξικομανίας παρ’ ήμ ΐν  κατά τά νύν Ισχύοντα.

54. Κουτσουμάρης έν ’Ιατρική Έφημερίδι 15 καί 25 Σεπτεμ
βρίου 1932.

55. Hans Meier: Der Kokainismus 1926. Μ. Μπακατσούλα: 
Οί φυγόπονοι έπαίται καί άλήται 1944.

56. Μ. Μπακατσούλα: Οί φυγόπονοι έπαίται καί άλήται 
1944, σελ. 24 καί έπ. Ε. Κοκολάκη: Όρφανία καί έγκλη- 
ματικότης έν Τσήτσουρμ ’Εγκληματολογική 1956 Τόμ. 
Β' σελ. 186 καί έπ. Stringaris: Die Haschischsucht 1939.

57. Ε. Κοκολάκη: Ή  μεταπολεμική έμφάνισις τής έγκλημα- 
τικότητος τών άνηλίκων έν άρχ. Νομολογίας 1957 Τόμ.
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Ανω: Ό  LONER GERHARD. Βασι
κόν στέλεχος τής σπείρας. Δέν «έτήρη- 
σε» τόν «άγρσφο νόμο» «τιμής» τών κα
κοποιών. Οίκειοποιήθηκε 16 κιλά χασίς 
μέ τή βοήθεια τοΰ Νικολάου Σωτηρο- 
πούλου κάτω. Τελικώς τό ναρκωτικό 
«κατεχράσθη» ό τελευταίος, τόν όποιον 
ματαίως άνεΖήτησε ό Λόνερ «ό ρήΕας, 

δηλαδή τοΰ ρήΕαντος.

Μαρίνος Δημήτριος. Ό  δεύτερος συ
νεργάτης τού Λόνερ, πού καί αυτός άπε- 
δείχθη λιγώτερο «έμπιστος» άπό τόν 

Σωτηρόπουλο.
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συγκεκριμένα»;, δ Γκέχαρντ Λόνερ 
άποφάσισε να οίκειοποιηθή τα 16 κι
λά χασίς μιας άποστολής. Έπρότεινε 
στό Σωτηρόπουλο νά τόν βοηθήση στή 
51άθεοι τοΰ ναρκωτικού καί θά μοι- 
ρασθοΰν τήν ποσότητα. Βάσει τοΰ 
σχεδίου ή «κλοπή» άπό τόν άρχηγό 
τής σπείρας, τόν Κίντερ, θά γινόταν 
ώς έξής: ’Αφού δ Γκέχαρντ καί δ 
Κίντερ, πού όπως προαναφέραμε το
ποθετούσαν τό χασίς στήν τουαλέττα 
τού τραίνου, κατέβαιναν στή Θήβα 
καί δταν πλέον τό έμπόρευμα ταξίδευε 
μόνο του, θά άνέβαινε στήν άμαξο- 
στοιχία δ Σωτηρόπουλος, θά έπαιρνε 
τό χασίς καί θά κατέβαινε στή Λά
ρισα. Άπό έκεΐ θά έπέστρεφε στήν 
Αθήνα καί θά παρέδιδε τά δκτώ άπό 
τά 16 κιλά στό Λόνερ, βάσει τής 
συμφωνίας. Ό  Σωτηρόπουλος δμως 
δέν έτήρησε τή «συμφωνία», καί έ
κρυψε δλόκληρη τήν ποσότητα στό 
σπίτι του. Ό  Λόνερ άναζητεϊ πλέον 
νέο πιό έμπιστο συνεργάτη τό Μαρί
νο. '0  τελευταίος πούλησε στόν Α 
μερικανό Ντένις ένα κιλό καί μοιρά
σθηκε τό κέρδος μέ τόν Λόνερ. “Ο
μως καί δ Μαρίνος δέν άπεδείχθη 
«τίμιος» γιά τόν Λόνερ. Μετά τήν 
πρώτη δόσι πούλησε γιά λογαριασμό 
του τό ύπόλοιπο χασίς. Ό  Λόνερ, 
πού έγνώριζε τό σπίτι τού Μαρίνου 
κατάφερε τελικώς νά τοΰ πάρη πίσω 
τά όκτώ κιλά πού είχαν άπομείνει. 
"Οσο γιά τόν «χίππυ», πού άγόραζε 
τις παλιές κουβέρτες στό Μοναστη
ράκι πρέπει νά διευκρινήσουμε, δτι 
ήταν δ Λόνερ. Μέ τά κομμάτια άπό 
τις κουβέρτες κατεσκεύαζε σακκου- 
λάκια, μέσα στά δποϊα έτοποθετεΐτο 
τό χασίς, δταν «ταξίδευε» στήν Εύ- 
ρώπη.

Μιά λεπτομέρεια, πού δείχνει τήν 
όργάνωσι καί τά μέσα, πού χρησι
μοποιούσε τό νέο έπικίνδυνο δίκτυο 
είναι ή έξής. Ή θαλαμηγός, μέ τήν 
δποία γινόταν ή μεταφορά άπό τό Λί
βανο στό Σούνιο, διέθετε ειδική κρύ
πτη γιά τό χασίς. Ή κρύπτη αότή 
ήτο συνδεδεμένη μέ αύτόματο χειρι
σμό άπό τό θάλαμο διακυβερνήσεως. 
’Εάν τό σκάφος άντιμετώπιζε κατά 
τόν πλοΰν έλεγχο, δ Κίντερ, πού συ
νήθως καθόταν στό τιμόνι, πατούσε 
ένα κουμπί καί τό χασίς έξαφανιζό- 
ταν στή θάλασσα. Στήν 'Υπηρεσία 
Διώξεως Ναρκωτικών τής Γ .Γ .Α . 
Πειραιώς καί στούς πάντα ικανούς 
υπαλλήλους της δφείλονται θερμά 
συγχαρητήρια.

ΣΑ.

Ο « Μ Α Υ Ρ Ο Σ
’Αδίστακτος και έπικίνδυνος

ΩΣ «ΜΑΓΡΟΣ Π ΕΙΡΑ ΤΗ Σ» εί
ναι γνωστός στόν υπόκοσμο δ 

Κων) νος Σαλπαδήμας ή Κατράμης, 
ή Κατραμέας, ή Κατράκης, ή Παν
τελής, γεννηθείς τό έτος 1912 στό 
χωριό Βρονταμά Σπάρτης, ναυτικός. 
“Εχει πολλές φορές άπασχολήαει τήν 
Αστυνομία καί «διαθέτει» φάκελλο 
άρκετά δγκώδη πού τόν κάνει άκόμα 
πιό «σεβαστό» στόν κύκλο τών άν- 
θρώπων τής παρανομίας. Μέχρι πριν 
λίγες ήμέρες είχε καταφέρει νά δια- 
φεύγη τή σύλληψι, γιά νά έκτίση 
ποινή 6 χρόνων φυλάκισι πού «χρε- 
ωστοΰσε» άπό τό 1971.

Τά «λαγωνικά» δμως τής Ύποδ/ 
νσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών 
«ξετρύπωσαν» τόσο τόν Σαλπαδήμα, 
δσο1 καί τό σύνεργό του Τσιγκούνη 
Κων) νο 62 έτών, άπό τό χωριό Έ λ ι
κα Λακωνίας άεργο. Μέ τέσσερα 
χρόνια φυλάκισι καί αύτός στήν πλά- 
τη φυγοδικούσε μαζύ μέ τό «μαύρο 
πειρατή», σέ μία παράγκα στήν Α 
γία Παρασκευή. ’Ανάπηροι καί οί 
δύο, δ Σαλπαδήμας έχει ξύλινο πόδι 
καί δ Τσιγκούνης είναι έπίσης κου
τσός, δέν έδίστασαν νά θαλασσοπνι- 
γσΰν, γιά νά μεταφέρουν στήν ’Αθή
να 32 κιλά χασίς Λιβάνου. Οί δύο 
άδίστακτοι κακοποιοί τόν Σεπτέμβριο



τοϋ 1973 μέ ένα ψαροκάικο έννέα 
τόννων τδ «"Αγιος Κων) νος» έφυγαν 
για τδ Λίβανο. Λόγψ 5μως τοϋ πολέ
μου τής Μ. ’Ανατολής έμειναν έκεϊ 
Αναγκαστικά 5 μήνες. Σ ’ αύτδ τδ 
διάστημα μιά παλιά φιλενάδα τοϋ 
Τσιγκούνη καί οι γνωστοί τής «άγο- 
ράς» τούς έξασφάλισαν σπίτι καί δια
τροφή. Καί δταν πιά βεβαιώθηκαν 
δτι μπορούν νά άναχωρήσουν, φόρτω
σαν τδ χασίς πού άγβρασαν μέ πί- 
στωσι γιατί είχαν «καλδ δνομα» στδ 
περιβάλλον τών λαθρεμπόρων, άγό- 
ρασαν καί ένα κιλδ μοσχολίβανο γιά 
τδν "Αγιο Νικόλαο καί στις άρχές 
’Ιανουάριου τοΰ 1974 ξεκίνησαν. Μέ 
τδ σαπιοκάραιβο ταξίδεψαν 13 ήμέ-

Π Ε Ι Ρ Α Τ Η Σ »
λαθρέμπορος ναρκωτικών

ρες μέ φοβερή θαλασσοταραχή. Τελι- 
κώς κατάφεραν, στις 17 Ίανουαρίου 
νά φθάσαυν στδ Πόρτο Ράφτη. Τή 
σωτηρία τους άπέδωσαν στδν "Αγιο 
Νικόλαο. «Μάς Ισωσε, λέει δ Σαλ- 
παδήμας δ "Αϊ Νικόλας. Γ ι ’ αότδ τού 
έφερα τδ μοσχολίβανο. Καί είναι τδ 
καλύτερο τοϋ κόσμου, τής Άσμάρας». 
Στδ Πόρτο Ράφτη Ιδωσαν τά 18 κι
λά χασίς σέ ένα μεταπωλητή καί ο£ 
ίδιοι άρχισαν νά τδ «κυκλοφορούν» 
«ιστούς φίλους». "Ενας άπδ αύτούς 
έντοπίστηκε ώς ύποπτος σέ ένα μπάρ 
άπδ άστυνομικούς τής 'Γπηρεσίας 
Διώξεως Ναρκωτικών τής Γ .Γ.Α . Οί 
πεπειραμένοι ύπάλληλοι τής προα- 
ναφερθείσης 'Γπηρεσίας τής όποιας 
προίσταται δ ’Αστυνόμος κ. ’Αντω
νίου ένετόπισαν μετά άπδ κοπιαστι
κές καί συντονισμένες έρευνες τδ 
κρησφύγετο τής 'Αγίας Παρασκευής. 
Συνελήφθη πρώτα δ Τσιγκούνης καί 
έπειτα δ Σαλπαδήμας στδ Φάληρο, 
δπου πήγε νά Ιπισκεφθή φίλο του 
ναυτικό.

Σημειωτέον, δτι οί δύο Ανάπηροι, 
άλλά τολμηροί λαθρέμποροι, περίμε- 
ναν τις εισπράξεις γιά νά ξαναφύ- 
γουν στδ Λίβανο. Έν τψ μεταξύ μή 
τολμώντας νά έμφανισθοΰν στήν ’Α
θήνα τρέφονταν μέ χάρτα καί μέ τή

βοήθεια ένός γείτονα. Μετά τήν σύλ- 
ληψί τους καί κατά τή δ.άρκεια τών 
Ανακοινώσεων γιά τήν έξάρθρωσι τής 
σπείρας, πού έγινε στδ γοαφεΐο τού 
Διοικητοϋ τής Γ .Γ Α . κ. Καρούζ,ου, 
δ Σαλπαδήμας είπε χαρακτηριστι- 
κώς: «Τώρα πιά έχω ξοφλήσει. "Εχω 
έξη χρόνια στήν καμπούρα μου. θά  
φάω καί άλλα τόσα.. .  'Ως έδώ ήταν 
τά ψωμιά μ ο υ .. .  Καί κατέληξε μέ 
τή «διαβεβαίωσι», δτι άπδ τδ 1969 
μέχρι σήμερα έκανε καμμιά δεκαριά 
ταξίδια. Δέν ήταν δμως δλα γιά χα
σίς. Καί ποτέ γιά άλλα πιδ έπικίνδυ- 
να ναρκωτικά.. . » .

Μαζύ μέ τούς Σαλπαδήμα καί 
Τσιγκούνη συνελήφθησαν καί οί με- 
ταπωληταί:

1. Κων) νος Παπαδόπουλος, 33 έ- 
τών, ιδιοκτήτης μάνδρας αύτοκινή- 
των έπί τής λεωφόρου ’Αθηνών. Στδν 
Παπαδόπουλο έδωσαν 2 κιλά.

2. Άνδρέας Σινάνης, ξυλογλύπτης, 
35 έτών. Καί αύτδς διεπεραίωσε 
στήν «άγορά» 2 κιλά χασίς.

3. Νικόλαος Πρακούρας 31 έτών, 
υδραυλικός. Είς αύτδν δ Σινάνης έ- 
πώλησε τδ 1 κιλδ άντί 42.000 δρχ.

Τδ είσαχθέν χασίς είς πλακοΰντας 
ήτο άρίστης ποιότητας.

Σ Α .

’Ά νω  άριστερά: Ό  «Moupoc πειρατής» 
Κων) νος Σαλπαδήμας, ή Κατράμης, ή 
Κστρομέας, ή Παντελής «ψημένος» λα
θρέμπορος ναρκωτικών. Επάνω: Δέκα 
κιλά κατηργασμένου χοαιοίου άπό έκεί- 
νο πού κατεσχέθη στά χέρια τοϋ «Μαύ
ρου Πειρατή». Κάτω: Ό  οτενός «φίλος» 
καί «ουνεργάτης» Τσιγκούνης Κων)νος 
«ιπαλαίμσχος» καί αύτός στον κύκλο τών 

’Ελλήνων κακοποιών.
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Η Λ Ι Α  Π Α Ν Α Γ .  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
Βοηθοΰ Γυμνασιάρχου Δ/ρος Νεωτέρας 
‘ Ιστορίας Πανεπιστημίων ’Αθηνών καν Παρισίων

Χ ΩΡΙΣ νά συμφωνώμεν μέ τόν διά- 
σημον ιστορικόν συγγραφέα "Αρ- 

νολντ Τόϋμπη, θ' άρχίαωμεν μέ τήν ά- 
παισιόδοΕον πρόβλεψίν του, ή όποια ά- 
νοφέρετοι άρχικώς μέν κατά τό 1947, 
τελευταίως δέ κατά τόν Ιούνιον 1972, 
εις δημοσιευόμενον άρθρον του, μέ τί
τλον «Πρέπει νά φτιάΕουμε μίαν άλλη 
καλύτερη κοινωνία», οπού τονίζει τά έ- 
Εής: «Ή άνθρώπινη κοινωνικότητα δέν 
είναι έμφυτη στήν άνθρωπίνη φύσι, άν- 
τίθετα μέ ό,τι συμβαίνει στά κοινωνικά 
έντομα».

"Ωστε ό διάσημος Ιστορικός θεωρεί, 
άτι τά ταπεινά έντομα έχουν μεγαλυ- 
τέραν κοινωνικότητα μετοΕύ των παρά 
τά τέλεια άνθρώπινα όντα, δηλ. τά μυρ
μήγκια καί οί πεταλούδες είναι περισσό
τερον κοινωνικά όντα άπό τούς άνθρώ- 
πους. Αύτό σημαίνει, άτι ή άλληλεγγύη 
μεταΕύ τών ανωτέρω δημιουργημάτων 
έχει όναπτυχθή περισσότερον παρά εις 
τόν άνθρωπον, μετά τόσας χιλιετηρίδας. 
Περαιτέρω, ό διάσημος ιστορικός, κό
ρνων έκκλησιν πρός τούς διαφόρους 
κοινωνικούς παράγοντας, ήτοι γιατρούς, 
νοσοκόμους, κοινωνικούς λειτουργούς, 
έκπαιδευτικούς καί λειτουργούς τής 
θρησκείας, τονίζει, άτι: «Ή παρούσα
μορφή τής άνθρωπίνης κοινωνίας είναι 
ήθικά έγκληματική». Καί άν άκόμη ό έν 
λόγω ιστορικός είχε δίκαιον, ή διεθνής 
κοινωνία έν τώ συνόλω της θά πρέπει 
νά τόν δισψεύση. Διότι, άλλοίμονον, άν 
ή διαπίστωσις ούτή διά τό παρόν άπέ- 
βαινε τόσον σκοτεινή διά τό μέλλον. 
Ή αύριανή κοινωνία τότε θά ήτο ζοφε
ρά διά τό άνθρώπινσν γένος. Διά νά μή 
έπσληθεύση λοιπόν ό ιστορικός Τόϋμπη, 
θά πρέπει νά διαπλάσωμεν άπό σήμερον 
τήν νέαν κοινωνίαν τής αΰριον καί έδώ, 
στήν πατρίδα μος, νά διαπλάσωμεν τήν 
Ελληνικήν νεότητα.

Δεδομένου άτι ή έλλειψις έπαγρυπνή- 
σεως έπί τών νέων καί τό άντικοινω- 
νικόν περιβάλλον τής οικογένειας άπο- 
τελούν σοβαρόν παράγοντα εις τήν έγ- 
κληματικότητα τών νέων, πρέπει νά δια- 
πλάσωμεν τήν 'Ελληνικήν νεότητα καί 
θετικώς καί άρνητικώς.

Α ' Θ ε τ ι κ ώ ς :  Ή μή συνεχής
προσοχή τών γονέων έπί τής διαπαιδα- 
γωγήσεως τών παιδιών των αποτελεί 
σοβαρόν ζημίαν διά τήν εύπλαστον ψυ
χήν των. Διότι τό Σχολεϊον εις τάς 
5 —  6 ώρας ήμερησίως δέν είναι δυνα
τόν νά κολύψη όλόκληρον τό «είναι» 
τών παιδιών μας. Χρειάζεται καί τάς ώ

ρας πού εύρίσκεται εις τό σπίτι συνε
χή προσοχήν καί έπαγρύπνησιν καί διά- 
πλασιν τού χαρακτήρος του μέ έκείνην 
τήν πρώτην ύλην, πού λέγεται «ήθος». 
Καί τό ήθος δέν εύρίσκεται βεβαίως 
εις τούς δρόμους τής γειτονιάς. Είναι 
άπαραίτητον οί γονείς νά ένσταλάζουν 
διά συνεχών συμβουλών καθημερινώς 
βροχήν, θά έλέγομεν, άπό τά Ελληνο
χριστιανικά ιδεώδη τής κοινωνικής άλ- 
ληλεγγύης καί τής άγάπης πρός τόν 
πλησίον, διά νά δημιουργήσουν έτσι τόν 
«’Ηθικόν Θώρακα», μέ τόν όποιον κα
λώς ώπλιαμένα τά τέκνα των θ' άντι- 
μετωπίσουν άπό τής έποχής τής ήβης 
τάς διαφόρους μάστιγας τής κοινωνίας.

"Ωστε διά τούς γονείς ύπερτάτην ύ- 
ποχρέωσιν άποτελεϊ ή δημιουργία ήθι- 
κοΰ θώρακος διά τής συνεχούς, κατά 
τά όνωτέρω, ήθικής διαπαιδαγωγήσεως, 
παραλλήλως μέ τό σχολεϊον, μέ παράλ
ληλον ύποχρέωσιν τήν συνεχή έπαγρύ- 
πνησιν εις κάθε λεπτόν τής ζωής των 
έΕω τού σχολικού προαυλίου.

Τί πρέπει νά κόμη ή οικογένεια καί 
τό σχολεϊον διά τήν πρόληψιν τής έγ- 
κληματικότητος;

Μία όπό τάς βασικός υποχρεώσεις 
τών γονέων καί τών έκπαιδευτικών, εί
ναι ή μελέτη τής ιδιοσυστασίας κάθε 
παιδιού, ώστε νά λαμβάνωνται τά μέ
τρα έκεϊνα, πού ένδείκνυνται τόσον διά 
τήν κσταπαλέμησιν τών άνωμάλων έκ- 
δηλώσεων, όσον καί διά τήν καλλιέρ
γειαν τών ιδιοτήτων, μέ τάς όποιας θά 
σχηματισθή ό ένάρετος άνθρωπος. Θ' 
άπαλλάΕωμεν τήν κοινωνίαν άπό τούς 
έγκληματίας, έάν άπαλλάΕωμεν τό παι
δί άπό τούς παράγοντας έκείνους, οί 
όποιοι συντελούν εις τήν διαταραχήν 
καί κακήν συγκρότησιν τής ψυχοπνευ- 
ματικής του ιδιοσυστασίας. Δέν πρέπει 
νά λησμονώμεν, άτι ή πτωχεία τής οί- 
κογενείος, ή έλλειψις ήθικής τών γο
νέων, ή έλλειψις οικιακής τάΕεως καί 
πειθαρχίας, ή όρφανία, ή άλητεία, άκό
μη δέ καί ή πολυτεκνία, όταν έμποδίζη 
τήν διατροφή τών παιδιών, είναι τά κύ
ρια αίτια, πού θά έπιδράσουν καί θά ό- 
δηγήσουν εις τήν άντικοινωνικήν, άνή- 
θικαν καί έγκλημστικήν ζωήν τών νέων.

Ό  έγκληματίας, σύμφωνα μέ τά Στα
τιστικά δεδομένα, άρχίζει άπό τό σπί
τι καί τό σχολείο. Ό  σημερινός κακο
ποιός, τάς περισσοτέρας φοοάς, είναι 
τό χθεσινό παρομελημένο παιδί ή τό ά- 
λητόπαιδο. Διά τούτο χρειάζεται συστη
ματική παρακολούθησις έντός καί έκτός

οικίας καί σχολείου, έπί πλέον δέ νά 
γνωρίζωμεν, άτι τά παιδιά μας άπό τούς 
κακούς συνομιλήκους των μαθαίνουν 
πώς νά τό σκάζουν άπό τό σχολεϊον, 
πώς νά μή ύπακούουν, πώς νά βλασφη- 
μοΰν, πώς νά διηγούνται βρωμερός ι
στορίας. Αί κακοί κληρονομικοί προδια
θέσεις, ή διαλελυμένη οικογένεια, ή έλ- 
λειψις στοργής, ή ήθική πώρωσις τών 
γονέων, τά φυσικά έλαττώματα καί ή 
άθλιότης, οδηγούν εις τήν κοινωνικήν 
παρεκτροπήν τών νέων.

'Ατυχώς, μερικός φοράς, έκεϊνο πού 
δημιουργεί ό διδάσκαλος εις τό σχολεϊ- 
ον, τό καταστρέφει ή έπίδρασις τού οι
κογενειακού καί έΕωσχολικοΰ περιβάλ
λοντος. Ό  πατήρ έπισκεπτόμενος τό 
σχολεϊον άρκεϊται νά λόβη τούς βαθμούς 
τού παιδιού του, πού αποτελούν συμβα
τικήν εικόνα τής πνευματικής καταστά- 
σεως τού παιδιού' οί βαθμοί άμως δέν 
πληροφορούν τόν πατέρα καί διά τήν 
ήθικήν ποιότητα τού μαθητου.

Τό παιδί συνηθίζει νά μιμήται τά λό
για καί τάς πράΕεις τής οικογένειας 
του.

"Ετσι άπακτά κλίσεις όνάλογα μέ τό 
περιβάλλον, πού άναστρέιοεται, εις δέ 
τήν κακήν άγωγήν, πού έδωσαν οί γο
νείς, θ' άνεύρωμεν συνήθως τά έλατ
τώματα τών παιδιών των. Τό παιδί πρέ
πει άπό παιδικής ήλικίας νά άποκτήση 
καλάς έΕεις, καλάς συνήθειας. Ό  φι
λόσοφος Αριστοτέλης έλεγεν, ότι οδη
γούμενοι κατά τήν παιδικήν ήλικίαν εις 
ήθικάς πράΕεις, γινόμεθα ηθικοί, όπως 
καί άντιθέτως. Ό  Αμερικανός ψυχολό
γος James λέγει, ότι κατά 99% αί πρά- 
Εεις καί οί τρόποι μας όλην τήν ήμέραν 
είναι άπστελέαμστα τής συνήθειας μας. 
Ό  Γάλλος ψυχολόγος Le Bon χαρα
κτηρίζει τήν άγωγήν ώς τέχνην, πού 
μεταμορφώνει τήν προσπάθειαν εις έ- 
Ειν, δηλ. εις συνήθειαν.

Ή ψυχολογία μάς λέγει, ότι τό 
καλλίτερσν μέσον νά δημιουργήσωμεν 
έΕεις, δηλαδή συνήθειας, είναι τό πα
ράδειγμα τών γονέων. Καμμία διδα
σκαλία δέν μπορεί νά έπιδράση εις τήν 
ψυχήν τού παιδιού, όσον τό παράδειγμα.

Ό  "Αγγλος ποιδσγωγός Locke λέγει, 
ότι οί λόγοι, όσον συγκινητικοί καί άν 
είναι, ποτέ δέν δίδουν εις τά παιδιά τό
σον ίσχυράς ιδέας άρετών καί κακιών, 
όσον αί πράΕεις τών άλλων άνθρώπων. 
Ό  'Αμερικανός James συμφωνεί μέ τόν 
'Αριστοτέλη, ότι «όλοι έδημιουργήθημεν,



όπως είμεθα, ένεκα της μιμητικής όρ- 
μής. Ανθρώπινος πολιτισμός, γλώσσα, 
τέχνη, έπιστήμαι, μεταβιβάζονται είς τάς 
άλλας γενεάς μέ τήν κοινωνικήν κληρο
νομιάν».

'Επειδή λοιπόν οί γονείς ασκούν τήν 
μεγολυτέραν έπίδροσιν έπί των ανηλί
κων, πρέπει νά ρυθμίΖουν τήν συμπερι- 
φοράν των κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε 
κάθε πράξις καί κάθε λόγος νά είναι 
ωφέλιμον παράδειγμα διά τό παιδί.

Β '. Α Ρ Ν Η Τ Ι Κ Ο Σ :  Πρέ
πει νά διαπλάσωμεν τήν Ελληνικήν νεό- 
τητο καί άρνητικώς.

1. Ή συμπεριφορά των γονέων πρέ
πει νά είναι προσεκτική τόσον μεταξύ 
των, όσον καί έναντι τών τέκνων των. 
Καί ή μέν συμπεριφορά τών γονέων 
πρός τά τέκνα, είς γονείς στοιχειωδώς 
στοργικούς, ασφαλώς είναι τρυφερά καί 
έιπαμένως δίδει τό παράδειγμα τής άλ- 
ληλεγγύης, μερικός φοράς όμως ή κλί- 
σις τών γονέων πρός ύπερμέτρους κοι
νωνικός έμφανίσεις, δι' ίκανοποίησιν 
κοινωνικών έγωϊαμών, δημιουργούν είς 
τό τέκνον παρόπονον έγκσταλείψεως 
πρός μέγαν τραυματισμόν τού ψυχικού 
των κόσμου. "Ας μή λησμονώμεν τήν 
κλίσιν πατέρων καί μητέρων πρός τήν 
χαρτοπαιξίαν, μέ αποτέλεσμα τά τέκνα 
των νά μένουν μόνα χωρίς ποδηγέτησιν 
γονέων, διότι είς τούς γονείς— άλλοί- 
μονσν! — δέν όπομένει χρόνος όχι μό
νον διά τήν είς τό σχολείον καί τά μα
θήματα συμπαρόστασιν καί βοήθειαν, 
άλλ' ούτε είς τήν δημιουργίαν τού άπα- 
ραιτήτου «ήθικοΰ θώρακας».

2. Αλλά τό καταστρεπτικώτερον διά 
τήν ήθικήν τού παιδιού είναι ή συνεχής 
έρις, τά μαλώματα, μεταξύ τών συζύ
γων καί ή έντός τού έρισπκοΰ καί έγωϊ- 
στιικοϋ περιβάλλοντος άνάπτυξις τού έ- 
φήβου. Διότι ό έμφυτος τών άνθρώπων 
έγωϊσμός άναπτύσσεται είς τό παιδί κα
τά τρόπον άνώμαλον καί αντικοινωνικόν, 
μέ άποτέλεσμα νά γίνη καί τό παιδί άν- 
τικοινωνικός παράγων. Εάν ή μητέρα 
Ζητή συνεχώς χρήματα όπό τόν πατέ- 
ρο διά πολυτελείς άμφιέσεις καί δυσα- 
ναλόγως μεγάλην Ζωήν, θ' άναπτυχθή 
καί ατό παιδί παρόμοιον συναίσθημα 
καί ή τάσις πρός ίκανοποίησιν τής πολυ
τελούς διαβιώσεως καί έτσι διά τό παιδί 
άνοίγει όυέσως ή θύρο τού έγκλήματος. 
Καί τό κλειδί τής θύρας τού έγκλήμα
τος είς τάς τρυφερός του χεϊρας, άλ- 
λοίμονον! ! !  θά τού έχη δοθή άπό αυ

τούς τούτους τούς έκ φύσεως έντεταλ- 
μένους διά τό καλόν του, δηλαδή τούς 
γονείς του.

3. Αλλά τό δράμα φθάνει είς τήν 
τραγικότητά του, όταν οί γονείς χωρί- 
Ζουν. Καί δι' αύτούς, πού σκέπτονται 
νά χωρίσουν, ό Μητροπολίτης Γόρτυνος 
καί Μεγαλοπόλεως, κ. Θεόφιλος, άφιε- 
ρώνει ένα βιβλίο συμβουλών καί συστά
σεων 135 σελίδων, μέ τίτλο: * Εσείς 
πού πάτε νά χωρίσετε. Σταθήτε». Μέσα 
στό βιβλίο αύτό, ό Σεβοσμιώτατος τονί- 
Ζει. «Ό Θεός Σάς έπλασε νά διαφέρετε 
σέ τόσα γιά νά σάς κερνάη μ' αύτά τήν 
ήδονή, νά σάς δίνη αύτήν τήν άφορμήν 
νά συμπληρώνετε στό σύντροφό σας 
μιά άδυναμία. Καί δέν παρατηρήσατε 
σοφία; Εκεί πού ό ένας ύστερε!, ό άλ
λος περισσεύει. Μιά γυναίκα ξέρει καί 
στολίΖει καί ομορφαίνει, ξέρει καί πε
ριποιείται καί ξεκουράΖει. Ό  άνδρας 
ξέρει καί τό απολαμβάνει. Κι' εκτιμά 
τής γυναίκας του τήν ικανότητα καί τήν 
άρετή. Όλοι πού παντρεύονται έχουν 
καί ένα κήπο στήν καρδιά τους. Δύο 
καρδιές ένας κήπος. Αύτές τις καρδιές 
θά τις καλλιεργήσουμε καί θά δώσουν 
τά λουλούδια, ό κήπος μπορεί νά έχη 
αγκάθια θά τόν καλλιεργήσουμε όμως καί 
θ' όγωνισθοΰμε. . .».

"Ετσι τό παιδί είς τήν μέχρι τής ή- 
λικίας τών 10 έτών Ζωήν του μένει χω
ρίς πατέρα, διότι συνήθως μέχρι τής ή- 
λικίας ταύτης τήν έπιμέλειαν έχει, κα
τά νόμον, ή μητέρο. Έτσι τόν πατέρα 
του βλέπει τό παιδί «ώς ξένον» είς τό 
σπίτι, δι' όλίγας ώρας, όσας θά έχη ό- 
ρίσει ή δικαστική άπόφασις.

Ή μητέρα βεβαίως συνήθως δημιουρ
γεί άλλην οικογένειαν, καί ό νέος σύ- 
Συγος άσχαλεϊτσι μέ τά δικά του παιδιά 
καί όχι «ιμέ τό ξένο παιδί», ώς άντικοι- 
νωνικώτατα ναμίΖει τό παιδί τής γυναί
κας του έκ τού πρώτου γάμου. Έτσι 
Τό παιδί μένει χωρίς πατέρα άλλά καί 
χωρίς μητέρα. Ποιος λοιπόν θά φροντί- 
ση διά τήν ίδιικήν του τύχην; Ποιός θά 
τό προστατεύση άπό τούς κινδύνους, 
πού τό περιστοιχίζουν:

Τί ποέπει λοιπόν νά γίνη;
Πρέπει οί γονείς νά άντιληφθούν 

τάς νομικός καί ήθικάς ύποχρεώ- 
σεις, πού έχουν έναντι τού συνό
λου διά τά τέκνο των, τά αύριανά μέ
λη τής κοινωνίας, τά όποια τούς ένεπι- 
στεύθη ή κοινωνία διά τήν συνέχέιάν 
της. Καί όταν φθάνουν είς τό χείλος

τού διαΖυγίου νά ένθυυούνται τά τέκνα
των.

Εϊνοι γνωστόν καί άποτελεϊ κοινοτυ
πίαν νά λεχθή, ότι οί περισσότεροι τρό
φιμοι τών Αναμορφωτηρίων είναι τέκνα 
χωρισμένων γονέων.

Κοί τό σοβαρώτερον είναι, ότι οί γο
νείς δέν φθάνουν είς τό διαΖύγιον διά 
σοβαρούς κοί άναπατρέπτους λόγους, 
άλλά «διά τό τίποτε». Αύτά μας δεί
χνουν αί Στατιστικοί τών Δικαστηρίων. 
«Δέν μάς άρέσει ό γάμος, χωρίΖομεν». 
Ιδού οί έγκληματίαι γονείς, οί όποιοι 

τόν άκραγωνιαϊον λίθον τής Ελληνοχρι
στιανικής κοινωνίας, δηλαδή τήν οικο
γένειαν, τήν έθεώρησαν ώς πείραμα! 
Άδιαφορούντες διά τούς νεαρούς έγ- 
κληματίας, πού προετοιμάζουν είς τήν 
κοινωνίαν. Αί μορφωτικοί έκπσμπαί τών 
μέσων ένημερώσεως (ραδιόφωνον, τη- 
λεόρασις) είναι λίαν διδακτικοί διά τούς 
γονείς, πού έτοιμάΖονται διά τό βήμα 
τών διαΖυγίων.

“ Αν ύπάρχουν κατηχητικά σχολεία 
διά τά παιδιά, πρέπει νά υπάρξουν τά 
ίδια σχολεία καί διά τούς γονείς έκεί- 
νους, πού προετοιμάζουν τούς αύρια- 
νούς έγκληματίας μέ τούς έγκληματι- 
κούς έγωϊσμούς των, οί όποιοι άδικαιο- 
λαγήτως τάς περισσοτέρας φοράς όδη- 
γοΰντοι ορός τό διαΖύγιον δημιουργοϋν- 
τες έτσι τά παιδιά των, ώς εύκολον 
λείαν διά τό έγκλημα καί τά άναμορφω- 
τήρια, άργότερα δέ είς τάς έγκληματι- 
κάς φυλακάς.

Είς τάς όλίγας αύτάς γραμμάς μέ πα- 
ρεκίνησεν ή άνηουχία ώς παιδαγωγού 
άπό δοα διαβάΖονται είς τόν 'Ημερήσιον 
Τύπον καί άλλαχοϋ σχετικώς μέ τήν 
έγκληματικότητσ τών νέων.

ΠεριοριΖόυεθα στόν Ημερήσιον τύπον 
τών τελευταίων 20 ήμερών Ιανουάριου 
1973. Τήν 7ην 'Ιανουάριου νεαρός 
«έκλεψε, συνελήφθη, μαχαίρωσε, τό- 
σκασε», τήν μεθεπομένην 9ην μηνάς 
«15χρσνος πρόφθααε νά κάνη δέκα κλο
πές» καί έπεβλήθηααν «30 χρόνια φυ
λακή σέ κλέφτες, διαρρήκτες, λιποτά
κτες». Τήν έπαμένην 10ην μηνάς κα- 
τεδικάσθη νεαρός, διότι «έκλεβε συνοί
κους του». Τήν 10ην μηνός «μετά άπό 
περιπετειώδη καταδίωξιν συνελήφθη νε
αρός φαντομάς μέ ένα πιστόλι στό χέ
ρι καί ένα στή μέση» διαρρήξας 15 αύ- 
τοκίνητα Ι.Χ. καί ληστεύσας 7 οικίας. 
Τήν 11ην μηνός νεαρός διέρρηξεν 8 κα
ταστήματα κι' έκλεψε χρήματα καί τρό



φιμα. Τή·ν 15ην μηνός «τοξικομανής έ
παιρνε ναρκωτικά φάρμακα μέ πλαστές 
συνταγές άπό φαρμακεία, «οί δέ φαρμα
κοποιοί Ζητούν τήν προστασία τής άστυ- 
νομίας», άπό διαρρήκτην δέ κοσμηματο
πωλείου» έκλάπησαν κοσμήματα 500 χι
λιάδων δραχμών». Τήν 16ην μηνάς νεα
ρός διέπραξεν 6 κλοπάς μέσα σέ μιά 
νύκτα», «διαρρηκτίικό δέ κουαρτέτο μέ 
πατέρα καί δύο γυιούς σκοόπιΖε (κλέ- 
πτοντες) έπί δίμηνον δύο έπαρχίες». 
Τήν 17ην μηνάς νεαρός «δάγκασε καί 
έκοψε τό αύτί σερβιτόρου γιά άσήμαν- 
τη άφορμή». Τήν 18ην μηνάς κατεδι- 
κάσθησαν δύο νεαροί, γιατί λήστεψαν 
όδηγό ταξί, άλλοι δέ δράστες κλοπής 
αύτοκινήτου έπί τρεις ήμέρας έκοβαν 
βόλτες καί μάλιστα 5 άνήλικοι ήλικίας 
10 έως 13 έτών διέρρηξαν 9 έκκλησίες 
άποκαμίσαντες 3.318 δραχμάς. Τήν 
20ην μηνάς νεαρός κατεδικάσθη «11 
χρόνια γιά άπάτνειρα κατά ταξιτΖή». 
Τήν 21 ην μηνάς νεαρός άπό δένδρο 
τής αύλής κρυφοκοιτάει κορίτσι πού 
λούΖεται, ό πατέρας δέ τού κοριτσιού 
τόν τραυματίΖει μέ κυνηγετικό δπλο. 
Τήν 22αν μηνάς νεαρός συλλαμβάνεται 
μέ κλεμμένη Μερσεντές Ι.Χ., ξένης 
Πρεσβείας, άλλος δέ νεαρός συλλαμβά- 
νεται ώς κλέπτης, διότι όπως όμολο- 
γεϊ, είχε άδυναμία στούς δίσκους μα- 
κράς διάρκειας καί στά ποτά. Τήν 24 
μηνάς συλλαμβάνεται διαρρήκτης γιατί 
διέρρηξε έξ φοράς τό ίδιο διαμέρισμα.

Καί έρωτάται:
«Ποιό είναι τό κίνητρο τών νέων; 

Έρωτώντσι οί άστυνομικοί. Τί τούς 
σπρώχνει σ' ούτό; Ή  πείνα, τό κρύο, ή 
έξαθλίωση μιας στερημένης οίκογενεί- 
α ς ;».

—  "Οχι απαντούν όμόφωνα, άπ' όλες 
τις χώρες, πού μαστίζονται. Σύμφωνα 
μέ τό στοιχεία τών άμολογιών καί κα
ταθέσεων, πού έχουν συγκεντρωθή άπό 
τούς συλλαμβαναμένους, τό κίνητρον 
είναι πάντοτε τό ίδιο. Ό  εύκολος πλου
τισμός, (δυνάμεθα δέ νά προοθέσωμεν 
καί τήν καταναλωτικήν κοινωνίαν, πού 
τόσα μάς έδημιούργησε προβλήματα). 
ΟΙ νέοι δέν βλέπουν ούτε καί πιστεύουν 
σέ άλλο όραμα έπιτυχίας γιά άνετώτε- 
ρη Ζωή καί κέρδος άπό τήν αντικοινω
νική δρσσι. Καί οί άρμόδιοι συμπληρώ
νουν: «Είναι γεγονός, ότι ή έπίδειξις 
πλούτου καί ό τρόπος Ζωής πολλών 
πλουσίων στήν κοινωνία τής εύημεοίας 
άποτελούν πήόκλησι γιά τούς νέους. 
Οί νέοι σύτοί, μάς πληροφορούν άκόμη, 
δέν έδιαφέρονται νά δουλεύουν γιατί 
είναι σίγουροι, πώς ό πλούτος καί ή πο
λυτέλεια δέν κατακτιόνται μέ τό μερο
κάματο (άλλά δυνάμεθα νά προσθέσω- 
μεν, μέ διαφόρους οικονομικούς συν
δυασμούς, πού ένέχουν όπωσδήπστε 
στοιχεία, άν όχι νομικής, τούλάχιοτον 
ήθικής έγκληματικότητος. "Ετσι γίνε
ται ή κακή άρχή καί δίδεται τό κακό 
παράδειγμα). Καί τό δυσάρεστον είναι, 
πώς τό νέον έγκληματικόν κύμα τροφο
δοτείται άπό άλας τάς κοινωνικός τά
ξεις. Είναι βολικό νά σπεύδωμε σέ συμ
περάσματα καί νά κινώμεν περίλυπα 
τό κεφάλι γιά τό κατάντημα τών νέων. 
Άλλά όλαι αύταί οί έκδηλώσεις δέν

παύουν νά είναι (κατά ένα μέρος) πα
ρά μία διαμαρτυρία τών νεωτέρων».

Ή αιτία είναι ότι δέν ύπάρχουν ιδα
νικά, δηλαδή δέν μπορεί ό νέος νά έκ- 
πληρώση τό πάθος του πρός τήν πνευ
ματικήν δημιουργίαν καί τρέπεται έτσι 
πρός ίκαναποίησιν τού πάθους του πρός 
τήν ύλην. Επομένως άς φωνάξωμεν 
πρός τήν Πολιτείαν καί έν γένει τήν 
Έικπσίδευσιν: «Δώσατε εις τούς νέους 
ώς πνευματικήν τροφήν ιδεώδη καί εί
ναι τόσα πολλά, πού ένέχει ό Ελληνο
χριστιανικός πολιτισμός, πού δέν χρειά
ζεται κόπος νά άναφέρωμεν».

Ή έγκλημα τικότης τών νέων δέν εί
ναι αύτή καθ' έαυτήν κοινωνική πληγή, 
άλλά λόγω συνήθειας δημιουργεί τήν 
έγκληματι κότητα. Άπόδειξις τούτου εί
ναι ό άριθμός τών ποινικών ύποθέσε- 
ων. Τό 1973 τά ποινικά διαστήρια έξε- 
δίκασαν 160.000 ύποθέσεις καί έξέδω- 
σαν 39.000 άποφάσεις έναντι 42.233 
τού 1972 καί 34.780 τού 1971 γιά διά
φορα άδικήματο.

Έφημερίς τής 11ης 'Ιανουάριου 1974 
καταγγέλλει, ότι «κατά τήν τετραετίαν 
1969— 1972 έχει διπλασιασθή ό άριθμός 
ληστειών. Άλλαξε ή μορφή τής έγκλη- 
ματικότητος στήν 'Ελλάδα. Νέοι μέθο
δοι άστυνομεύσεως, οί δέ κοινωνιολό
γοι, ψυχολόγοι καί άστυνομικοί άποδί- 
δουν τήν αΰξησιν τών ληστειών στήν 
δημιουργίαν Ζωνών άθλιότητος κυρίως 
όπου παρατηρήθη συσοώρευσις άγρο- 
τικοΰ πληθυσμού στά άκρα τών μεγαλο- 
πόλεων τής χώρας, καθώς καί εις τήν 
ύπερβολικήν άνάπτυξιν τού τουρισμού, 
καί εις τόν συγκροτισμόν τών Ελλή
νων μέ αντικοινωνικά στοιχεία άλλων 
χωρών», πού μολύνουν τήν Ελληνικήν 
νεότητα. Ή ιδία έφημερίς τής 19ης ' Ι 
ανουάριου καταγγέλει, «ότι πρόβλημα 
ναρκωτικών δημιουργεϊται εις τήν Ελ
λάδα. Ό  άριθμός τών τοξικομανών ηύ- 
ξήθη εις τάς μεγαλοπόλεις. Ή χρήσις 
ούσιών τού λευκού θανάτου έπεξετάθη 
καί εις τάς άστικάς τάξεις», προσθέτου- 
σα: Αδικήματα ναρκωτικών βεβοιώθη-
καν άπό τήν Άστυνομίον Πόλεων 18 τό 
1968 καί 73 τό 1972. Παρήγορο είναι 
μόνον τό γεγονός, ότι δέν διαπιστώθη
καν κρούσματα μεταξύ σπουδαστών καί 
ότι άπό τούς 5.817 τοξικομανείς οί 
5.441 κάνουν χρήσιν τού χασίς, πού 
θεωρείται σάν τό έλοφρότερο τών ναρ
κωτικών. Οί διαπιστώσεις αύτές ώδήγη- 
σαν τόν Αρχηγόν τής Αστυνομίας Πό
λεων κ. Σ. Μιχελή νά έπισημάνη τό 
πρόβλημα (καί νά κόμη έκκλησιν εις τόν 
τύπον υπέρ τής διασώσεως τής νεολαί
ας). "Ετσι τά ναρκωτικά έφτασαν νά 
είναι καί στή χώρα μας, δπως άναφέ- 
ρεται στήν Έκθεσι Δραστηριότητος τής 
Αστυνομίας Πόλεων τού 1972 —  τό 
τρίτο άπό άποψι συχνότητος έγκλημα 
καί νά συμμετέχη στό σύνολσν τών κα
κουργημάτων μέ ποσοστό 9,36%.

Άξια προσοχής είναι καί ή δήλωσις 
τού Διοικητού τής Γενικής Ασφαλείας 
Αθηνών κ. Γ. ΚαρούΖου, άτι «τό έγκλη

μα καί ή άπόπειρα ληστείας έναντίον 
τών φαομακαποιών ένέχουν βιαιότητα, 
όμολογουμένως άνησυχούν καί ήμάς ώς 
μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής μας

ύπεύθυνον Αρχήν διά τήν διασάλευσιν 
τής έννόμου τάξεως καί άσφαλείος καί 
τήν κοινήν γνώμην, άποδίδει δέ τά αί
τια τών αδικημάτων τούτων («περιστα
τικών τού τελευταίου καιρού») στή 
«διατάραξι τού θεσμού τής οικογένειας, 
έξ αιτίας τής όποιας άνήλικα περίπου 
παιδιά κατέστησαν εύεπίφορα εις ποικί
λους έρεθιαμούς».

Καί άν τά άντικοινωνικά καί θανάσι
μα άδικήματο δέν διαπράττωνται κατά 
τό πλεϊστσν άπό τούς νέους, έχουν τήν 
ρι'Ζαν των εις τήν έλλειψιν έπαγρυπνή- 
σεως καί δισποιδαγωγήσεως άπό νεα
ρός ήλικίας όφειλόμενα εις τόν πρόω
ρον ήδονιαμόν.

Καί πράγματι άπό άρθρον, μέ τίτλον 
«έτσι φτιάχτηκε ένας άκόμη ληστής», 
περιοδικού, όπου δημοσιεύονται φωτο- 
γραφίαι νεαρού, πατριός, άδελφής καί 
τού μοναδικού δωματίου των καί όπου 
όμιλοΰν ή μητέρα τού νεαρού, ή συντα
ξιούχος δασκάλα του, ή άδελφή του καί 
ό πατέρας του, προκύπτει, άτι στερη
θείς ό νεαρός τού παττρός του άπό μι
κρός ήλικίας, διότι έχώρισαν οί γονείς 
του, όρθώς έτέθη έπικεφαλής τού άρ
θρου «"Ετσι φτιάχτηκε ένας άκόμη λη
στής», διότι ή άπόπειρα ληστείας όφεί- 
λεται, ώς άνωτέρω είπσμεν, εις τήν έλ- 
λειψιν άπό νεαρός ήλικίας τού ήθικοϋ 
θώρακας έξ αίτιας τού χωρισμού τών 
γονέων του, καί κατά κάποιον τρόπον 
έστω καί εις μικρόν άμέλειαν δασκά
λου— ίερέως τού χωριού του, διότι είς 
τήν ύπαιθρον πρέπει αί σχέσεις καί ή 
συνεργασία γονέων μέ τό Σχολεϊσν καί 
μέ τήν ’Εκκλησίαν νά είναι στενώτε- 
ραι. Ή ληστεία αύτή μοϋ έδημιούργησε 
τίς τελευταίες ανησυχίες, πού προεκά- 
λεσαν τήν σκέψιν, άτι πρέπει τάς άνη- 
συχίας αύτάς νά τάς μεταδώσωμεν είς 
τό Κράτος μας.

Πρέπει κατόπιν τών άνωτέρω νά 
κρούσωμεν τόν κώδωνα τού κινδύνου 
διά τά νέα συμπτώματα έγκληματικότη
τος τής νεολαίας μας. Ή νέα γενεά 
κατά τήν μεγίστην της πλειονότητα εί
ναι άπό τάς ύγιεατέρας νεολαίας τής 
Ευρώπης. Είναι γεμάτη άπό τήν Θρη
σκευτικότητα τής φυλής μας καί άπό 
τάς Ελληνικός - Χριστιανικός παραδό
σεις. Είναι όλκιμος τό σώμα καί ένά- 
ρετος τήν ψυχήν. "Εχει ώραϊα αισθή
ματα γεμάτα άπό τόν αντικατοπτρισμόν 
τού φωτός καί τό γαλανόν τού Ελλη
νικού περιβάλλοντος.

Τά παρουσιαΖόμενα συμπτώματα έγ
κληματικότητος τών νέων είναι άσφα- 
λώς μεμονωμένοι έξαιρέσεις. Δέν έ
χουν σχέσιν μέ τήν μεγίστην πλειονό
τητα τής Ελληνικής νεότητος.

Μέ αύτό όμως δέν σημοίνει, ότι δέν 
πρέπει νά άνησυχήσωμεν. Διότι όπως 
έν άπλούν καί έπιπόλαιον τραύμα δύ- 
νατοι νά δηυιουργήση μόλυνσιν είς ένα 
ύγια όργανισμόν, τό ίδιο συμβαίνει καί 
μέ τά ήθικά σφάλματα.

ΔΓ ούτό προμηθείς καί όχι έπιμηθεϊς, 
πρέπει νά τά προλάβωμεν καί όχι νά τά 
θεροπεύσωμεν έκ τών ύστέρων, δΓ αύ
τό κρούσμεν τόν κώδωνα τού κινδύνου 
ώς άνωτέρω εϊπαμεν,



ΑΦΗΓΗΣΗ:

—

ΛΟΡΔΟΣ
ΒΥΡΩΝ

Ιστορικό χρονικό του συνεργάτου μας Δικηγόρου - Συγγραφέως 
c. Δημήτρη Σιατόπουλου.

Π ρ ό σ ω π α : Λόρδος Βύρων, Φίνλεϋ, Νότης
Μπότσαρης, Μεσολογγίτισσα Μάννα, Μεσολογγί-
τισσα Κόρη.

'Εκατόν πενήντα χρόνια συμπληρώ θησαν 
αυτές τΙς μέρες άπό τό θάνατο τοΰ με
γάλου φιλέλληνος καί ποιητοΰ Λόρδου 
Βύρωνος, πού πέθανε στό Μεσολόγγι τόν 
’Απρίλιο τοΰ 1824, δοσμένος όλόψυχα 
στόν άγώνα τής Ελληνικής έλευθερίας. 
Ή μνήμη τοΰ "Εθνους στέκεται μέ εύλά- 
βεια μπροστά στην Ιερή μνήμη τού με
γάλου αύτοΰ ποιητοΰ, πού ύπήρξε καί 6 
μεγάλος έμπνευστής τοΰ φιλελληνικοΰ 
ρεύματος στήν Εύρώπη καί στήν ’Αμερι
κή. Ή μορφή τοΰ Βύρωνος στάθηκε γιά 
τό μαχόμενο γένος, στήν άγωνιστική πε
ρίοδο τής έλευθερίας, ένα βαρύτιμο ηθι
κό κεφάλαιο. Ή μοίρα τοΰ κατατρεγμέ

νου λαοΰ κι δ άγαθός θεός τής Ελλάδος 
τόν έστειλαν για να ένσαρκώσει στή γή 
των γενναίων τήν αιώνια άφοσίωση τοΰ 
πνεύματος στό πνεΰμα καί μαζί τήν ύ- 
πέρτατη όμορφιά τής άνθρωπίνης ψυχής. 
Γιατί δ λόρδος Γεώργιος Γκόρντον Νοέλ 
ΜπάΟρον ήταν πρίν άπ’ δλα ένας ώραΐος 
άνθρωπος, γεμάτος σεβασμό καί θαύμα.· 
σμό στό άρχαΐο Ιλληνικό κάλλος. Ή ρθε, 
δ σγουρόμαλλος ποιητής, άπό τήν όμ·χλο- 
σκεπή πατρίδα του γιά να μάθει—στήν ί 
δια τους τήν κοιτίδα— ποια ήταν ή γήινη 
ζωή κάποιων θεών καί ήρώων έδώ, πού 
■ δεν Ιπαψαν να μοιράζονται μέσα στούς 
αιώνες, πάνω στούς δύσκολους δρόμους
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τής ιστορίας, τή δόξα καί τήν άμβροσία 
μέ τούς άνθρώπους.

Στις 24 Ιουλίου ξεκινήσαμε άπό τήν Αγγλία 
γιά. τήν Ελλάδα.
Ναι, Μπάϋρον, τοϋ σωτηρίου έτους 1823. 
Τούτο είναι τό δεύτερο ταξίδι μου, στή χώρα 
τών θρύλων. Καί φοβάμαι τό τελευταίο, Φίν- 

λεϋ. . .
Γιό όνομα τοΰ θεοϋ, ΤΖώρτΖ, τί λόγος είν' αύτός; 
Λόγος θεοϋ, Φίνλεϋ. Δέν σου έχω πει ότι μέσα 
.μου συχνά νοιώθω νά μιλάει ένας παράξενος μι
κρός θεός;
Μέσα μας κατοικεί κι ό θεός κι ό λόγος.
Είπες, καλέ μου ιστορικέ, μιά βαρύτιμη φράση. 
«Μέσα μας κατοικεί κι ό λόγος». Βέβαια. .. βέ
βαια. . . (Γελάει πλατειά). Έγώ θά έλεγα: «Μέ
σα μας κατοικεί κι ό θεός κι ό δαίμονας. . .».
Ό  λόγος γίνεται κάποτε δαίμονας. Δέ συμφω
νείς; 'Όμως ποτέ μή θάνεις μέ τό νοϋ σου κακό, 
καί ίδιοίτερα τό θάνατο.
Διαίσθηση ε ίν α ι... (Γελάει). Μοίρα μου είναι ή 
Ελλάδα. Μιά ώραϊα μοίρα, πού τήν λατρεύω όσο 

τίποτε άλλο στή Ζωή μου.
Τήν τελευταία φορά, άπό τήν 'Αθήνα έφυγες, δν 
δέν λαθεύω, τέτοιον καιρό.
'Από τήν Αθήνα. ..  Άπό τό σπίτι τής ΤερέΖας 
Μάκρη, τής πανέμορφης Καρυάτιδες. Ά ς  είναι 
εύλογημένες οί υπέροχες ώρες.
Τής θρυλικής «κόρης τής Αθήνας», πολύ ώραϊο 
αύτό σου τό ποίημα.
.Η μνήμη σου δέ σέ γελάει, άδερφικέ φίλε. Εύ- 
τυχισμένη έμνευση.
Αιώνια θά Ζάπ”  στή μνήμη τοϋ τόπου της αύτή 
ή κορασιά μέ τό θαυυάσιο ποιητικό σου κείμε
νο. Νά, ή μεγάλη δύναμη τής τέχνης.
Ό  Πλάτωνος έγραψε κάτι ώραϊο: «Δημιουργού
με όταν ένθεοι γενόμεθα». ΤΙς ώρες αύτές καί 
στά μάρμαρα ό καλλιτέχνης δίνει ψυχή.
Είναι τό προνόμιο τής τέχνης. Γυρεύοντας νά 
έκφροσθή. . .
Ακριβώς, Φίνλεϋ. Γυρεύοντας ή τέχνη νά έκφρα- 

σθή άπαθανατίΖει.
Πολεμούσαν καί τότε γιά τήν έλευθερία οί "Ελ
ληνες. Ωραίος λαός.
Άπό τό Σούλι κατέβηκα. "Ηταν Γενάρης τοϋ 
1810. Ή ψυχή μου ήταν γεμάτη λεβεντιά καί 
ύπερηφάνεια γιά τόν άνθρωπο. . .
Ολόκληρος ό έλληνικός χώρος άναδίνει μιά 

άνθρωπιά, όπου κι αν στσθείς.
ΈΖησα άνάμεσα ατούς Σουλιώτες, όταν πολε
μούσαν τόν Άλή Ποσό.
ΟΙ φλογεροί έκεϊνοι ορεσίβιοι ποτέ δέν σκλα
βώθηκαν.

Τά καρυοφίλια μιλούσαν γιά Θερμοπύλες καί Σα- 
λαμϊνες.
Αποκάλυπταν τό μυστικό πώς μπορεί κανείς νά 
πεθαίνει μέ τό κλωνάρι τής δόξας ατό μέτωπο. 
Νά πεθάνει καί νά Ζεϊ αιώνια.
Είναι ένα μυστικό πού μόνο στήν Ελλάδα τό 
μαθαίνεις.

Πόση δύναμη πρέπει νάχει, λέω, μιά χώρα κι 
ένας λαός, γιά νά μπορεί ν' άποχτάει φίλους σάν 
έσένα καί μάλιστα τόσο άφοσιωμένους. . .
Ή Ελλάδα, φίλε μου, δέν είναι άπλώς «μιά χώ
ρα»' είναι ή μεγάλη Γενέτειρα. Ή Πατρίδα όλων 

έκείνων, πού τούς χάρισε ή μοίρα τό προνόμιο 
νά λέγωνται άληθινοί "Ανθρωποι, μέ καταλαβαί
νεις;
Βαθύτατη πρέπει νδναι ή άγάπη οου σ' αύτήν 
γιά ν' άφήνεις όλες σου τις άνέσεις, νά κατέ- 
βεις νά τήν συνδράμεις, τόσο θετικά.

’Άναψε τό κορυοφύλι στήν Ελλάδα γιά τή λευ
τεριά. Τίποτα πιά δέν μέ κρατούσε μακρυά της. 
Είναι σάν νά πολεμάω γιά τήν δική μου πατρίδα, 
γιά τή γή τής έπσγγελίας όλων τών άληθινών 
άνθρώπων.

ΦΙΝΛΕΥ: (Γελώντας). Τό βλέπω. . .Ούτε καί ή πανόμορφη 
κόμισα Γκουϊτσόλι στή Ριβιέρια, δέν μπόρεσε νά 
σέ κρατήσει στή μυρωμένη άγκαλιά της.

ΒΥΡΩΝ: (Γελώντας). Λυτρώθηκα άπό τήν αιχμαλωσία 
μιάς άκάμα σειρήνας. . .

ΦΙΝΛΕΥ: Άμποτες οί σειρήνες νά άναριπίΖουν τή λύρα 
σου.

ΒΥΡΩΝ: Θαρρώ πώς ή λύρα μου όφισε τούς τελευταίους 
ήχους γιά μιά γυναίκα.

ΦΙΝΛΕΥ: Γιατί έποναλαμβάνεις αύτή τήν άπαισιοδοξία;
ΒΥΡΩΝ: Θά βοηθήσω μ' όλη μου τή δύναμη, τήν ψυχή καί 

τήν περιουσία τούτη τή γή τών ήρώων. Καί άν 
τό κσλέσει ό καιρός θά πεθάνω γι αύτή.

ΦΙΝΛΕΥ: Προεξοφλείς τή Ζωή σου; Γιά όνομα τοϋ Θεού, 
Γ κόρντον.

ΒΥΡΩΝ: (Γελώντας). Είμαι προληπτικός, άγαπητέ Φίνλεϋ, 
τό ξέρεις καλά.

ΦΙΝΛΕΥ: Καί ποιος καλλιτέχνης δέν είναι προληπτικός. 
"Οπου τέχνη καί πεπρωμένο.

ΒΥΡΩΝ: Αύτή ή δική μου ή πρόληψη έχει μιά ισχυρή βά
ση.

ΦΙΝΛΕΥ: Τήν πρόληψη άπό τή μιά μεριά τή σέβομαι, άπό 
τήν άλλη τή φοβάμαι. . . Περίεργο δέν είναι ΤΖώρ- 
τΖ; Φοβάμαι τήν κακή ώρα.

ΒΥΡΩΝ: Ανθρώπινο. Πάντα φοβόμαστε κάτι πού δέν ξέ
ρουμε Φίνλεϋ.

ΦΙΝΛΕΥ: Τί σέ κάνει νά ύποτάσσεσαι σ' αύτό τό μυστήριο 
έσένα;

ΒΥΡΩΝ: Δέν είναι ύποταγή σέ μυστήριο, είναι δέος μπρο
στά σέ μιά παράξενη προφητεία, πού σχεδόν κα
νείς άπό τό περιβάλλον μου δέν γνωρίΖει.

ΦΙΝΛΕΥ: "Αν δέν είναι οικογενειακό μυστικό, μπορώ νά 
τή μάθω;

ΒΥΡΩΝ: "Οταν ήμουν μικρός, ή μητέρα μου κάλεσε μιά 
διάσημη χειρομάντισσα τής Αγγλίας νά δει τήν 
παλάμη μου καί νά πει τήν τύχη μου. "Ηταν μιά 
συνήθεια τής κοσμικής Αγγλίας έκεϊνο τόν καιρό. 
Ή χειρομάντισσα στάθηκε πάνω άπό τ' άνοιχτό 
παιδικό χέρι μου ώρα πολλή. Στό τέλος γύοισε 
καί μέ κοίταξε παρατεταμένα στά μάτια. . . «Πρό

σεξε, μοϋ είπε. Πρόσεξε τόν τριακοστό έβδομο 
χρόνο τής Ζωής σου. Κι έπανέλαβε: Στά τριαν- 
ταεφτά σου χρόνια κάτι μοιραίο θά συμθεϊ. ..» .

ΦΙΝΛΕΥ: (Εύθυμα). Καί τή σημαίνει τούτο; Παίρνεις στά 
σοβαρά τά λόγια μιάς τσαρλατάνισσας χειρομάν- 
τισσας καί χαρτορίχτρας.

ΒΥΡΩΝ: Φέτος έγινε τ ρ ι ά ν τ α  έ π τ ά  χρσνών.
Κι έρχομαι στήν φλογισμένη Ελλάδα. "Οσο καί 
νά μή θέλω μέ προβληματίζει τό γεγονός.

•**

ΑΦΗΓΗΣΗ: Στις 3 Αύγουστου τοϋ 1823, δστερ’ άπό 
Ινα κοπιαστικό καί περιπετειώδες ταξίδι 
τριάντα ήμερών, έφτασε δ Βύρων στήν 
Ελλάδα μέ τό πλοίο «Ηρακλής». Κατέβη
κε στό ’Αργοστόλι τής Κεφαλλονιάς. Μ’ 
έκθαμβα μάτια κοίταζε πάλι τό κυανό θαΰ- 
ιμα τών έλλη νικών δριζόντων. Μέσα του 
ξύπνησαν οί ύπνωμένοι θρύλοι τής ιερής 
γής κι ένοιωσε νά τόν κυκλώνουν τά εύγε- 
νικά πνεύματα κάποιων άλλατινών καιρών, 
πού έζησαν στόν πολιτισμένο χώρο της. 
Στήν ίπποτική του ψυχή θέριεψε μιά φο
βερή άγανάκτηαη γιά τήν βία καί τήν 
τυραννία. Μόλις πάτησε τό πόδι του στή 
στεριά, τόν περίμενε μιά ξεχωριστή έγ- 
καρδιότητα τών κατοίκων, πού τήν δέ
χτηκε μέ άπροσμέτρητη χαρά. Οί δύο ξα
κουστοί καπετανέοι τοΰ Μωριά καί τής 
Ρούμελης, δ Θεόδωρος Κολακοτρώνης κι 
δ Μάρκος Μπότσαρης, τόν προσκαλοΰσαν 
νά πάει νά πολεμήση στό πλευρό τς>υς,
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Λαραχωρώντας too τιμητική θέση. Τόν 
Απασχόλησε πολύ τό δίλημμα. Τιμούσε 
καί τούς δύο πολεμάρχους βαθύτατα. Νί
κησε στην ψυχή του ή μνήμη τών ήρωϊ- 
κών ήμερων πού είχε περάσει στό Σούλι. 
Προτίμησε τύ κάλεσμα τοΰ Μπότααρη στή 
Στερεά Ελλάδα. Καί στις 15 Δεκεμβρίου 
τοΰ 1823 έφτασε στό Μεσολόγγι, δπου 
τοΰ έγινε Αποθεωτική υποδοχή. Άνακατ 
τεύτηκε μέ τό πλήθος των ήρώων, έσφιξε 
έγκάρδια τό δεξί σέ παλιώτερους καί νε- 
ώτερους γνωρίμους, γέλασε μέ τά χωρατά 
τους. Καί άρχισε να ζεΐ, άνάμεσά τους, 
ώραΐες στιγμές έξάρσεως καί ήρωϊαμοΰ. 
"Ολα έγιναν, μέσα του, ένας έκρηκτικός 
ένθουσιασμός πού τόν γέμιζε χαρά. Ήταν 
πια άμετάκλητη ή Απόφασή του να συν
δέσει τή μοίρα του μέ τή μοίρα τοΰ λαοΰ 
αυτοΰ καί τότε Ανάμεσα σέ κείνες τις δυ
νατές μορφές καί τά γεγονότα— διαπίστω
σε πώς Ανακάλυψε τόν Αληθινό έαυιό του. 
Ρίχτηκε μέ δλη του τή δύναμη στόν Αγώ
να τοΰ δοξασμένου γένους. 'Όμως κι αυτό 
μέ τήν ίδια θέρμη καί πίστη τόν τίμησε 
δχι μόνο Ανεπίσημα μέ τόν λαϊκό ένθσυ- 
σιασμό, άλλα καί έπίσημα μέ μια υψηλή 
τιμή καί έπιβράβευση, πού ήρθε στις 22 
Φεβρουάριου τοΰ 1824.

***

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ: Σταματάτε τώρα τά τραταρίσματα, Μεσο- 
λογγίτισσες νοικοκυρές, καί μαζέψτε τά 

γυαλικά. Κι έσύ κορασιά θάλλε λίγα ξύλα ακό
μα στό τζάκι.

ΜΕΣΟΑΟΓΓΙΤΙΣΣΑ: Καθώς ορίζεις, καπ-ετάν Νότη. Γιά 
τή σημερινή χαρά κανένα τρατάρισμα 
δέν είναι άρκετό. Γιορτάζει τό Μεσο
λόγγι.

ΚΟΡΗ: Καί γώ, καπετάν Μπότσαρη, έκτος άπ' τά ξύλα
πού πρόσταζες νά ρίξω στό τζάκι, θά βάλω νά 
ψηθεί καί μιά τυρόπιττα, πού τήν έφτιασα μέ τά 

χέρια μου.
ΜΠΟΤΣ.: Νά είσαι καλά, όμορφη Μεσολογγιτοπούλα. Τοΰ 

άρέσει πολύ τοΰ Λόρδου ή τυρόπιττα. Καί σέ μάς 
βέβαια δέν λ έ ω ...

ΦΙΝΛΕΥ: "Οταν μάλιστα συνοδεύεται κΓ άπό τό μπρούσκο 
τοΰ Μεσολογγίου.

ΜΠΟΤΣ.: Αύτό είναι τό πιό όπαραίτητο τέτοιες ώρες δό
ξας.

ΒΥΡΩΝ: Σ' ευχαριστώ φιλότιμη νοικοκυρά καί σένα καλή 
κορασιά. Δύο μήνες τώρα, όσο μένω στό σπίτι 
σας, αισθάνομαι σάμπως νά είμαι στό δικό μου. 
Ευχαριστώ καί γιά τή στοργή καί γιά τά καλά 

λόγια.
ΜΕΣΟΛ.: Κι είσαι, τιμημένε μιλόρδε, στό σπίτι σου.
ΚΟΡΗ: Ολόκληρη Ή Ελλάδα σπίτι σου είναι δοξασμένε

Βύρωνα.
ΦΙΝΛΕΥ: Ωραίος λόγος. Θά τόν άκουγες πουθενά άλλου

έτσι ειπωμένο;
ΜΠΟΤΣ.: Πρέπει νά γίνουν καί τά τυπικά. "Οταν καθίσου

με νά φάμε ψωμί έχουμε καιρό γιά τις άλλες κου
βέντες καί τά κεράσματα.

ΒΥΡΩΝ: Πάρε λοιπόν τό λόγο καπετάν Νότη Μπότσαρη 
καί κάμε τά «τυπικά», όπως λές. Έγώ νοιώθω 
τόσο τράκ, πού δύσκολα θά πώ λέξη.

ΜΠΟΤΣ.: Έγώ δέν ξέρω νά λέω πολλά, ούτε καί νά γυ
ρίζω τό λόγο περί διά γράμμα του. Θά τά πώ 

άπλά, όπως τά καταλαβαίνω. Κι όπως νά τά 
καταλαβαίνει κι ό λαός. Οϋλοι λαός είμαστε, 
σέ τούτο τόν τόπο, στρατιώτες καί καπετανέσι.

ΒΥΡΩΝ:

ΚΟΡΗ:

ΒΥΡΩΝ:

ΦΙΝΛΕΥ:

ΜΕΣΟΛ.:
ΒΥΡΩΝ:

ΜΠΟΤΣ.

ΚΟΡΗ:

ΜΠΟΤΣ.:

ΜΕΣΟΛ.:

ΦΙΝΛΕΥ:

ΜΠΟΤΣ.:

ΚΟΡΗ:

ΦΙΝΛΕΥ:

ΜΠΟΤΣ.:

ΒΥΡΩΝ:

ΦΙΝΛΕΥ:

Αύτό τιμάει καί σάς κοί τόν τόπο, στρατηγέ Νότη 
Μπότσορη.
Γι αύτό πούπες, καπετάν Νότη, θά σοΰ δόκω 

άπό τήν πίττα πού φτιάχνω ένα μεγάλο φιλί 
ποροπάνω άπό τούς άλλους.
(Γελώντας). Πές μου Φίνλεϋ, έσύ πού σάν Ιστο
ρικός υποτίθεται ότι τά ξέρεις όλα, τί σημαίνει 
«ένα φιλί πίττα»;
Αγαπητέ Τζώρτζ, έδώ στήν Ρούμελη καί κάτω 
στό Μωριά ή λέξη «φιλί» δέν έχει μόνο τήν έν

νοια τού άαπαομού. "Οταν λένε ένα «φιλί πίττα», 
έννοούν ένα κ ο μ μ ά τ ι  πίττα. Ή λέξη σχη
ματίζεται άπό τό φιλεύω πού έχει τή σημασία 
τοΰ δωρίζω. "Ετσι δέν είναι, καλοκυρά Μεσο- 
λογγίτισσα;
Όπως τό λές, κύριε Φίνλεϋ, όπως τό λές. 
Κατάλαβα. (Γελώντας). Αλλως τε κι ό άσπα- 
σμός ένα «φίλεμα», ένα «δώρο» είναι κΓ αύτός. 
"Ετσι λένε τά έγχειρίδια τής έρωτικής φιλολο
γίας.
Καλά τά λέτε όλοι σσς, μόνον έμένα δέ μ' άφή- 
νετε νά τά πώ.
Συνέχισε, καπετάν Μπότσαρη, καί μάς συμπα- 
θάς.
Τούτη ή μέρα ή σημερινή είναι τόσο τρανή, ώρέ 
άδέρφια, πού μέ τό δίκιο της ή φωνή δυακολεύ- 
τσι νά βγει άπό τά χείλια. Από λόγου μου δέν 
έχω δά καί τό χάρισμα νά μιλάω πολλά.
Μιλάει τό γιαταγάνι σου όντίς γιά σένα. "Εχουνε 
νά τό λένε τά βουνά. Γιά τούτο καί σ' έχουνε γε
νικό τους άρχηγό οί Σουλιώτες. . .
Μήν τόν διοκόπτεις άλλο, καλή κυρό, καλό νά- 
χεις.
Τόχει τό χούι. Δέν άφίνει τόν άλλο νά άπο- 
σώσει τήν κουβέντα.
Ή μητέρα μου θάνει τ' άλατοπίπερο πάντα στήν 
κουβέντα.
Λέγε καπετάν Νότη, κάμε τό χρέος πού σού ά- 
νέθεσαν.
Σήμερα 22 Φλεβαρίου ή Διοίκηση τής Πατρίδας 
έκαμε ένα μεγάλο πράμα, πού μού έδωκε έντολή, 
σάν στρατηγό τών όπλων τής στεριάς, νά τό 
φέρω στόν τίμιο άγωνιοτή λόρδο Βύρωνα καί νά 
τού τρανώσω τήν εύγνωμοσύνη της. Ή Διοίκη
ση, τιμημένε "Ελληνα— γιατί έμεϊς "Ελληνα σέ 
λογοριόζουμε— σέ όνομάζει συνταγματάρχη τοΰ 
πυροβολικού καί άρχηγό τού δοξασμένου σώμα
τος. Νά τό χαρτί μέ τή διαταγή.
Μέ γεμίζει συγκίνηση ή πράξη τής διοικήσεως 
καί ό άπλός κοί τίμιος λόγος σου, στρατηγέ. 
Διάβασε Φίνλεϋ τή διαταγή.
(Διαβάζει). Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος.

Ό  Γενικός Διευθυντής τής Δυτικής 
Ελλάδος. Δυνάμει τοΰ ύπ' άριθ. 314 

καί ήμεραμηνίας 15 'Οκτωβρίου 1823 
θεσπίσματος τού Βουλευτικού Σώ
ματος.

Δ ι α τ ά τ τ ε ι
1ον. Ό  έκλαμπράτατος Λόρδ Νόελ Βύρων διο

ρίζεται συνταγματάρχης τού τάγματος τών 
πυροβολιστών καί άρχηγός τοΰ διωρισμέ- 
νου σώματος, πρός ύπερόσπισιν τοΰ τά
γματος τούτου.

2σν. Ή παρούσα διατογή θέλει έπεχει τόπον 
τακτικού διπλώματος άχρι τής άποστολής 
τούτου διά τοΰ υπουργού τού πολέμου.

Έν Μεσολογγίω τήν 22αν Φεβρουάριου 1824

ΜΠΟΤΣ.: Τ' άακέρια μας κι όλο τό πυροβολικό στεριάς 
καί θάλασσας στις προσταγές σου, τιμημένε στρα
τιώτη καί εύεργέτη τής πατρίδας.

ΒΥΡΩΝ: Μέ τά στήθη γεμάτα συγκίνηση ευχαριστώ τήν 
Ελλάδα, κοί τής υπόσχομαι νά δώσω γι αύτήν 

τή ζωή μου καί τήν περιουσία μου.
ΜΕΣΟΛ.: 'Απ' αύτήν έδωκες τόσα πολλά πού σοΰ χρω

στάμε εύγνωμοσύνη αιώνια.
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Χαρα,χτη,ριστικδ τοπίο τής Στερεά; Ελλάδος τήν ίποχή τής Τουρκοκρατίας (Γκραβούρα τής
έπόχής.

ΒΥΡΩΝ: Ποτέ δέν είναι πολλά όσα κι άν δόσεις γιά τήν 
Ελλάδα καί τή λευτεριά της.

ΚΟΡΗ: Μόνο τό μηχανουργείο, πού έφερες καί στέριω
σες μέσα στό Μεσολόγγι, άξίξει γιά χίλιες πε

ριουσίες τούτη τήν κρίσιμη ώρα.
ΜΓΙΟΤΣ.: Ευλογημένη νά είναι ή ώρα καί ή γενναία αυτή 

προσφορά. Ποιος τ' Ονειρευόταν δτι θά μπορού
με νά φτιάχνουμε μόνοι μας στόν τόπο μας κα
νόνια κι άρματα καί άμάξια κι ότι άλλο έχει 
χρεία ό άγώνας.

ΒΥΡΩΝ: Αύτό δέν τό προσέφερα μόνον έγώ, άλλά κι ό-
λόκληρο τό Φιλελληνικό Κομιτάτο πού έδρεύει 
στό Λονδίνο, καλοί μου φίλοι.

ΦΙΝΛΕΥ: Ναι, άλλά τά περισσότερα χρήματα σύ τά διέ
θεσες, λόρδε μου.

ΒΥΡΩΝ: Δέν άφησα ήσυχο κανένα, γιατί κανένας δέν -- 
ποπτευόταν τή μεγάλη υπηρεσία στόν άγώνα 
πού θά προσέφεραν ούτά τά μηχανήματα. Τό 

προέδλεψα, όπό τήν πρώτη στιγμή άτι τό άναγ- 
καιότερο γιά τήν Ελλάδα ήταν ή δημιουργία 
ένός μικρού έστω έργοστασίου κατασκευής ό
πλων μέσα στόν ίδιο τόν τόπο της. Μίλησα μέ 
θέρμη στούς φίλους μου φιλέλληνες στήν 'Αγ
γλία καί στις άλλες χώρες. "Ολοι κατάλαβαν 
τήν χρησιμότητα κι όλοι βοήθησαν μέ τόν τρόπο 
τους γι αύτή τήν άναγκοία ύπόθεση.

ΜΠΟΤΣ.: Πολλά προτερήματά σου φανερώνουν, τιμημένε 
λόρδε, πώς είσαι γεννημένος πιότερο γιά στρα
τιώτης παρά γιά ποιητής. Κι αύτό τό κατόρθω
μά σου άλήθεια πέρα γιά πέρα τό λόγο πού ξε
στομίζω τούτη τήν ώρα.

ΜΕΣΟΛ.: Τό λόγο τούτο, πού λέει ό κοπετόν Νότης, όλοι 
τόν έχουμε στό χείλη μας.

ΒΥΡΩΝ: (Γελώντας). Πραγματικά έχω ένα προσόν γιά 
στρατιωτικός. Είμαι λίγο κουτσός καί δύσκολα 
μπορώ. . . νά τό σκάσω όπό μιά μάχη.

ΚΟΡΗ: Καί κάτι όκόμα, τιμημένε λόρδε. Είσαι γιός
στρατιωτικού, κατά πού λένε, τού λοχαγού Μπάϋ- 
ρον. Τάχεις στό αίμα σου τ' άρματα.

ΒΥΡΩΝ: Σ' εύχοριστώ, καλή Μεοολσγγίτισσα κορασιά,
πού τό θυμήθηκες. Είμαι περήφανος γιά τόν πα
τέρα μου. Πάντα ένοιωθα κλίση νά γίνω κι έγώ 
στρατιωτικός. "Αλλα μέ ξεστράτισσαν πρός τήν 
ποίηση.

ΦΙΝΛΕΥ: Μά τά πρώτα σου όνειρα, ον δέν γελιέμαι, ήταν 
οί στρατιωτικές δάφνες.

ΒΥΡΩΝ: Δέν έχει όδικο, καλέ μου Φίνλεϋ. 'Από τό σχο
λειό άκάμα ονειρευόμουν τόν έαυτό μου νά ο
δηγώ ένα σύνταγμα ιππέων. "Ομως όχι κοινών 
ανθρώπων ντυμένων μία τυπική άμφίεση. Θά 
έντυνα τούς άνδρες μου μέ μαύρη στολή καί θά 
τούς έδινα μαύρα άλογα. Κι έγώ μπροστά μέ 
μαύρο έπίσης άλογο καί ρούχο.

ΦΙΝΛΕΥ: Κι όλος ό κόσμος θά τρόμαξε στό πέρασμά
σας.

ΒΥΡΩΝ: Θά τούς ώνόμαξα «Μούρους Βύρωνες» βέβαιο, 
«Μπλοκ Μπάϋρονς».

ΦΙΝΛΕΥ: (Έμπιστευτικά). Καλά λέω έγώ, πώς όλόκληρο
τούτο τό ταξίδι καί ό άγώνας οου δέν είναι πα
ρά «UNA AVENTURA ROMANTICA-, καλέ 
μου Τξώρτξ.

ΒΥΡΩΝ: (Τό ίδιο έμπιστευτικά). "Εται τό νάμιξα κι έγώ
Φίνλεϋ, μιά άπλή ρομοντική περιπέτεια, μά όταν 
βρέθηκα μέσα στις φλόγες κι άνάμεσα σέ τούτες 
τις ώραίες μορφές τών άγωνιστών, πού μάς τρι
γυρίζουν, άλλαξα γνώμη. Δυστυχώς όμως έκλει
σα τά τρισνταεφτά χρόνια μου.
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ΦΙΝΛΕΥ: Πάλι μέ τήν πράληψη; "Α, μά είοαι άσυγχώρη- 
toc όκριβέ μου φίλε.

ΒΥΡΩΝ: Ποτέ δέν φεύγει άπό τό μυαλό μου ή «μίοεο 
Ούΐλλιαμο. . . (Γελάει). "Ετσι τήν έλεγαν τήν 
παλιά μάντιοσο, πού είχε πεί έκεϊνο τό «Πρόσε- 
Εε, στά τριοντοεφτά σου χρόνια κάτι μοιραίο θά 

συμβεϊ·.
ΚΟΡΗ: "Ας άφίοουμε τις κακές αύτές έγνοιες.
ΜΠΟΤΣ.: (Μ' ένθουσιοαμό). Τώρα κέρνα μας Μεσολογ- 

γίτισσα κυρά. Φέρε μας νά πιούμε καί νά πούμε 
όλες τις εύχές δσες έχει ή καρδιά, στον πυρο- 
βολάρχη.

ΜΕΣΟΛ.: Μετά χαράς, κοπετόν Μπότσαρη. "Ετοιμα τάχω 
δλα.

ΒΥΡΩΝ: Τούτο χαίρομαι στήν 'Ελλάδα καί στόν "Ελληνα, 
τήν καρδιά, τάν ένθουσιοαμό. Χαίρομαι άληθινά 
τόν άνθρωπο άνάμεσά μας στίς καλύτερες άπο- 
χρώσεις του. Τόν άνθρωπο λεβέντη.

ΜΠΟΤΣ.: Τόν ίδιο τόν άνθρωπο χαιρόμαστε καί μεϊς σέ 
σένα, Βύρωνα.

ΒΥΡΩΝ: Τό βλέιπω στά μάτια σας, στά μέτωπά σας. Τό 
βλέπω στήν ούγια τ' ούρανού τής 'Ελλάδος, μέ 
τό γσλόΖιο σειρίτη τής λευτεριάς.

ΚΟΡΗ: Καί πίστεψε, οί "Ελληνες δέν τάχουμε εύκολα
τά παινέματο. . .

ΒΥΡΩΝ: (Γελώντας). Τό Εέρω... Όταν γιά πρώτη φο
ρά ήρθα στήν Ελλάδα, τό καλοκαίρι τού 1809, 
λίγο έλειψε νά πνιγούμε άπό τήν τρικυμία. Τό 
καράβι μας πόδισε σέ ιμιά παραλία τής Ηπείρου 
καί οί μόνοι πού μάς φιλοΕένησαν ήταν οί Σου
λιώτες . . .

ΜΠΟΤΣ.: (Γελώντας κι αύτός). Από τότε οί άγάπες 
μας. . .

ΒΥΡΩΝ: Τούτο πού μοΰκαμε τή βαθύτερη έντύπωση ήταν 
ή έγκαρδιάτητα. Μάς έστέγνωσαν τά ρούχα, 
μάς έδωσαν τρόφιμα καί χόρεψαν γιά χάρη μας 
γύρω στή φωτιά ένα υπέροχο τραγούδι... Τό... 
πώς τό λέγαν; "Α ναι... «Είμαστε όλοι κλέφτες 

έδώ στήν Πάργα... Κλέφτες κι άρματωλοί»... Τί 
άμορφα πού τραγουδούσαν καί χόρευαν. . .

ΜΠΟΤΣ.: Μ' όλο πού τούς πρόσβαλλες, παρακαλώντας 
τους νά δεχθούν χρήματα.

ΒΥΡΩΝ: (Γελάει). Γρήγορα μ' έβαλαν στή θέση μου.
«Θέλουμε τήν όγάπη σος, μοΰπαν, κι όχι τά λε
φτά σας. «Κι άπό τότε γίναμε άδέρφια, όχι μό
νο μέ τούς Σουλιώτες, άλλά μέ όλόκληρη τήν 
άΕια έλληνική γενιά. Χαλάλι της καί ή φιλία καί 
ή Ζωή μου.

*»*

ΑΦΗΓΗΣΗ: Καί κράτησε τδν τίμιο λόγο του ώς τή 
στερνή του ώρα, δ μεγάλος έκείνος. Στά
θηκε δίπλα στδ μαχόμενο γένος, πολεμι
στής καί τραγουδιστής, έμπνευσμένος δ- 
ραματιστής κι εύγενικδς ένσαρκωτής των 
ώραίων Ιδανικών, πού είχαν άπδ τά πα- 
νάρχαια χρόνια καταξιώσει τή ζωή στήν 
Έλληνίδα γή.

«Κανένας άπδ τούς ξένους φιλέλλη
νες— γράφει δ Γερμανός Ιστορικός Κάρο
λος Μέντελσσν Βαρθόλμυ— δέν έσκέπτε- 
το πράγματα τόσον ωφέλιμα στδν άγώνα, 
δπως αύτός. Ούτε κανείς άπ’ αύτσύς ένερ- 
γοΟσε τόσο θετικά — δπως αύτός». «"Αν 
ζοΰσε θά γινόταν δ Σόλων ή δ Λυκούργος 
τής νέας 'Ελλάδος», είπε γ ι αύτδν δ Γκαϊ- 
τε. ’Αλλά δυστυχώς ή δύναμη αύτή έμελ
λε νά χαθή καί ή μοίρα τού θανάτου ήταν 
πεπρωμένο νά άρπάξη τδν μεγαλοψυά άν- 
δρα άκριβώς τή στιγμή πού δημιουργού
σε μιά καινοΰργα ζωή».

Ε ύθυμα
κα ί
σοβαρά

Σ Τ Ρ Η Κ Ι Ν Γ Κ

Κ ΑΙ ΕΙΠΕΝ δ θεός. Γεννηθήτω δ άνθρω
πος. Καί έγένετο. Ό  Πανάγαθος βεβαίως 

τδν έπλασε γυμνό, άλλά τού ένεφύσησε λογική. 
Αίώνες πέρασαν άπδ τότε μέχρι πού έφθασε στδ 
σημερινό σημείο «τελειότητος». Μόνο πού τδ τέ
λειο τδ βλέπει κανείς άπδ τή σκοπιά του δπως 
θέλει. Τό έρώτημα είναι ποιά γνώμη έχουν οί 
στρήκερς. ’Επιμένουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, νά 
ξεγυμνώνωνται στδ «άψε σβήσε» καί νά μιμούν
ται τδν Άδάμ καί τήν Εδα, δχι βέβαια στδν πα
ράδεισο τής Έδέμ, άλλά στους «παραδείσους» τών 
μεγαλσπόλεων. Τδ άίσυγχώρητο δμως σφάλμα 
τους είναι, δτι οί πρωτόπλαστοι έκρυβαν μέ συ
κόφυλλα τά άπόκρυφά τους σημεία, γιατί αύτδ 
τούς υπαγόρευε τδ ένστικτο.

Τέλος πάντων δμως, άν τούς συγχωρήσου
με αύτδ τδ «μικροπαράπτωμα» εύλογο προβάλλει 
τδ έρώτημα. Τ ί στδ καλό γυρεύουν καί γδύνον
ται στδ καταχείμωνο μέσα στδ δρόμο; "Αν τούς 
βαραίνουν τά ρούχα, μπορούν νά ντυθούν έλαφρό- 
τερα. ’Εάν πάλι ζεσταίνωνται, άς κυκλοφορή
σουν μέ σόρτς. Έ τσ ι καί κανένα δέν θά ένοχλοΰν 
καί καλά θά τά έχουν μέ τούς δικαστάς, οί δποϊοι 
τούς, χαρατσώνουν μέ τδ γάντι. Στδ κάτω κάτω 
άν διακαής έπιθυμία τους είναι τδ ξεγύμνωμα, 
άς γραφτούν σέ κανένα σύλλογο γυμνιστών, νά 
χαίρωνται τή γύμνια τους μέ τήν άνεσή τους. ’Ε 
μάς μόνο νά άφήσουν ήσύχους. Μάς φτάνουν οΕ 
κλέφτες, οΕ άπατεώνες καί οΕ ληστές. "Ορεξη γιά 
νέα φρούτα δέν έχουμε. "Ας μείνουν έκεί πού 
ξεφύτρωσαν. Άλλωστε δ δικός μας ούρανδς δέν 
σηκώνει τήν δμπρέλλα, πού είναι άπαραίτητο έ- 
ξάρτημα τών στρήκερς. Ή δμπρέλλα είναι γιά 
τούς ύγρούς καί μουχλιασμένους δρόμους τού «πο
λιτισμένου» βορρά.

ΠΑΓΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 
Άρχιφύλαξ
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Η ' σελ. 68 καί έπ. Δ. Καρανίκα: 01 έπικίνδυνοι άνήλικοι 
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59. Κ. Birnbaum: Die Psychopathischen Verbrecher 1931.
60. Hubner: Lehrbuch der Forensischen Psychiatrie, Bonn 
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61. Κ. Γαρδίκα: Έγχειρίδιον Εγκληματολογίας 1968 σελ.
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Π Α Ν ΕΛ Λ Η Ν ΙΟ Ι  ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1974
ΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ Σκοπευτήριον 

Υμηττού, έτελέσθηοαν άπό 30/3 
—  β/4 έ.έ. οί Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
όγώνεο 1974, όργανωθέντες υπό τής 
Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. 
Συμμετέσχαν συνολικώς 13 σκοπευτι
κοί σύλλογοι, μεταξύ των όποιων καί ή 
σκοπευτική όμάς τού Άρχ. Α. Πόλεων.

Τ' αποτελέσματα υπήρξαν άκρως ι
κανοποιητικά διά τήν όμόδα μας, έγγί- 
Εοντα τά όρια τοϋ άθλητικοϋ θριάμβου. 
Πράγματι οί σκοπευταί μας έπέτυχον 
τόν άνεπανάληπτον άθλον ν' άποσπά- 
σουν οκτώ άμοδιικάς νικάς, έπί συνόλου 
όκτώ άγωνισμάτων καί 4 πρώτας, 6 
δευτέρας καί μίαν τρίτην άτομικάς νι
κάς.

Τής άποναμής τών έπάθλων γενομέ- 
νης περί τήν 12.30' ώραν τής 6.4.74 
προηγήθη έπίδειξις ταχείας βολής περι
στρόφου, ύπό τών καλλιτέρων 'Ελλήνων 
σκοπευτών. Κατόπιν έντόνου συναγωνι
σμού, ύπό τά δμματα έπισήμων καί έτέ- 
ρων αθλητικών παραγόντων, νικητής ά- 
νεδείχθη ό σκοπευτής άστυφύλαΕ κ. 
Παπαχρήστου Εύθύμιος.

Εις τήν έν συνεχείρ γενομένην άπο- 
νομήν τών έπάθλων πσρέστησαν ό Γ.Γ. 
Ν. Αθλητισμού κ. ΠρίντΕης, άνώτατοι 
ΑΕ)κοί τών άρχηγείων Ε.Δ. καί Σ.Α., 

ό Άστυν. Δ)ντής 'Αθηνών κ. Λάμπρου, 
έτεροι ΆΕ)χοί τής Α.Π., άντιπροσωπεϊ- 
αι τών μετασχόντων συλλόγων κλπ.

Ή άπουσία τού κ. 'Αρχηγού Αστυνο
μίας Πόλεων, άπουσιόΕοντος εις τάς έ- 
ορτάς τοϋ Μεσολογγίου, μάς έστέρηοε 
τήν χαράν καί τήν τιμήν τής παρουσίας 
του.

Ή άπονομή, ώς ήτο φυσικόν, προέ- 
βολε τάς έοιτυχίας τών σκοπευτών μας, 
αί όποϊαι ένεποίησαν βαθυτάτην, άν όχι 
συγκλονιστικήν, έντύπωσιν εις τούς πα- 
ρευρισκαμένους. ΚατέδειΕαν ότι τά σκή
πτρα τής Ελληνικής σκοποβολής κατέ
χει ή 'Υπηρεσία μας καί ότι τό άνδρο- 
πρεπές αύτό άγώνισμά άποτελεϊ εύγε- 
νές μέσον άΕιοποιήσεως τού άστυνομι- 
κού λειτουργήματος.

ΆξίΖει αύθόρμητος έπαινος εις τούς 
άγωνισθέντας σκοπευτάς μας, διότι διά 
τών συνεχών καί άόκνων προσπαθειών 
των, καρπός τών όποιων ύπήρΕαν αί νί-

και, έλάμπρυναν διά μίαν είσέτι φοράν 
τό Σώμα μας καί μάς έδωσαν χαράν, 1- 
κανοποίησιν, άλλά καί υπερηφάνειαν. 
Δίκαιος έπίσης έπαινος όφείλεται εις 
τήν Σ.Κ.Ο.Ε., διά τήν άπό πόσης άπό- 
ψεως άψογον όργάνωσιν καί διεξαγω
γήν τών άγώνων, πράγμα, άλλωστε, τό 
όποιον άποτελεΤ ποράδοσιν διά τήν προ
οδευτικήν όυοσπονδίαν ή όποια προβάλ
λει τό εύγενές άγώνισμά τής σκοποβο
λής εις τό έσαχτερικόν καί τό έΕωτερι- 
κόν.

Τ' άποτελέσματα έχουν ώς έΕής:

' Ο μ α δ ι κ ό ν

1η Όμάς Άστυν. Πόλεων
2α » Έλλην. Χωροφυλακής

3η » Ε.ΣΚ.Ο.Θ.
ΑΓΩΝΙΣΜΑ δον Τυφ. 22 STANDARD 

(3X20)
’Α τ ο μ ι κ ό ν

1ος ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Α.Π.
2ος ΜΑΝΘ0Σ Δ.Ε.Η.
3ος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.Π.

' Ο μ α δ ι κ ό ν

ΑΓΩΝΙΣΜΑ Ιον Τυφ. 22 Πρηνηδόν 60 β. 
’Α τ ο μ ι κ ό ν

1ος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΓ Δ.Ε.Η.
2ος ΓΑΒΑΛΑΣ Π.Σ.Ε.
3ος ΜΑΝΘ0Σ Δ.Ε.Η.

' Ο μ α δ ι κ ό ν

1η Όμάς ’Αστυν. Πόλεων
2α » ΙΙανελ. Σκοπ. Εταιρίας
3η » 'Ελληνικής Χωροφυλακής
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ον Τυφ. 22 Όρθίως 40 β. 

’Α τ ο μ ι κ ό ν

1ος ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Α.Π.
2ος ΤΡΟΓΓΚΟΣ Α.Π.
3ος ΗΛΙΑΔΗΣ Ε.Χ.

' Ο μ α δ ι κ ό ν

1η Όμάς ’Αστυν. Πόλεων
2α » Ελληνικής Χωροφυλακής
3η » Πανελ. Σκοπ. 'Εταιρίας

,1η Όμάς Άστυν. Πόλεων
2α » Λιμεν. Σώματος
3η >> Έλλην. Χωροφυλακής
ΑΓΩΝΙΣΜΑ 6σν Έλ. Πιστόλιον άπό 50 μ. 

Α τ ο μ ι κ ό ν

1ος ΚΟΤΡΩΝΗΣ Ε.Χ.
2ος ΒΑΣΙΛΟΠΟΓΛΟΣ Α.Π.

3ος ΣΙΡΙΝΙΑΝ Π.Σ.Ε.
' Ο μ α δ ι κ ό ν

1η Όμάς Άστυν. Πόλεων
2α » Έλλην. Χωρ)κής
3η » Π.Α.Ο.

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 7ον Περιστρόφου 038 
Α τ ο μ ι κ ό ν

1ος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΓ Α.Π.
2ος ΚΟΤΡΩΝΗΣ Ε.Χ.
3ος ΣΙΩΜΟΣ Α.Π.

' Ο μ α δ ι κ ό ν

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ον Τυφ. 22 Γονυπετώς 40 6. ΐη Όμάς Άστυν. Πόλεων
Ά  τ ο μ ι κ ό ν 2α » Έλλην. Χωροφυλακής

1ος ΚΑΤΣΟΓΡΑΣ Π.Σ.Ε. 3η » Στρατ. Σχολ. Εύελπίδων

2ος ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Α.Π. ΑΓΩΝΙΣΜΑ 8ον 3 Στάσεων Τ. 22.
3ος ΣΙΡΙΝΙΑΝ Π.Σ.Ε. Α τ ο μ ι κ ό ν

Ό μ α δ ι κ ό ν 1ος ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Α.Π.

ΐη
2α

Όμάς Άστυν. 
1» Π.Σ.Ε.

Πόλεων 2ος
3ος

ΗΛΙΑΔΗΣ Ε.Χ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΓ Δ.Ε.Η.

3η » Λιμεν. Σώματος ' Ο μ α δ ι κ ό ν

ΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ον Πιστόλιον κατ’ άνδρεικέλ. ΐη Όμάς Άστυν. Πόλεων
Ά  τ ο μ ι κ ό ν 2α » Π.Σ.Ε.

1ος ΠΑΠΑ1ΈΩΡΓ0Π0ΓΛ0Σ ΠΑΟ 3η » Έλλην. Χωροφυλακής

2ος ΣΙΩΜΟΣ Α.Π. Σ. ΑΛΕΪΟΠΟΥΛΟΣ
3ος ΕΑΓΓΓΕΛΙΟΓ Α.Π. 'Αστυνόμοα Α '

’Αριστερά: Ή όμάς Σκοποβολής τής ’Αστυνομίας, μετά τών παρευρεθέντων εις τήν τελετήν άποναμής τών έπά
θλων ’Αξ) κών τοΰ Σώματος. Δεξιά: Ό  ’Αστυν. Δ) ντής ’Αθηνών κ. Λάμπρου, παρουσία τοΰ ΓΤ .Ν .Α . κ. Πρίν- 
τζη καί άλλων έπισήμων συγχαίρει τόν νικητήν τής έπιδείξεως άστυφύλακα κ. ϋαπαχρίστον.

.
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ΣΩ ΤΗ ΡΙΟ Υ  ΚΟΥΒΑ
Ε. Α. ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY Κ.Κ.Ε.

« Σ ’ αύτό τό πολυάνθρωπο συγκρότημα πού λέγεται Κ. Ε. τού ΕΑΜ, έπικρατοΰν οί πε- 
θήνιοι θαυμαστές τοΰ Κ.Κ.Ε. Είναι oi περίφημοι «ζητωτζήδες», πού ξέρουν μόνον πώς νά 
φωνάζουν «ζήτω». Τό πόσους όπαδούς έχουν, πόση δύναμι, άκόμη καί ποιος είναι ό τί
τλος τής όργάνωσης πού άντιπροσωπεύουν είναι πράγματα άσχετα. Στην πραγματικότητα 
δσο μικρότερη, δσο πιο άδύνατη είναι μία οργάνωση ή δσο πιο μετριοπαθής ό τίτλος της, 
τόσο πιο έξτρεμιστική και πιο άπόλυτη είναι ή άφοσίωσίς της στο Κ.Κ.Ε. — τό μεγαλύ
τερο κόμμα μέσα στήν όργάνωση».

43. (Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου) 

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  Π Ρ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  

Τ Η Σ  Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ω Σ

Τή Επιμονή τών Βρεττανών ώρίσθη ή 
10η Δεκεμβρίου 1944 ώς ήμέρα άποστρα- 
τεύσεως τοΰ ΕΛΑΣ καί τοΰ ΕΔΕΣ. Ό 
Πρωθυπουργός εις δηλώσεις του άνακοι- 
νοϊ, 8τι «οί μόνιμοι άξιωματικοί τών άν- 
ταρτικών σωμάτων Επανέρχονται εις τόν 
τακτικόν μας στρατόν, δπου θά εδρουν ΘΕ- 
σιν άνάλογον μέ τάς έθνικάς των ύπηρε- 
σίας». Συνιστάται Σώμα «Προσωρινής ’Ε
θνοφυλακής», καλουμένης τής κλάσεως 
1936, χωρίς διάκρισιν φρονημάτων. Άρ- 
χριστράτηγος έπελέγη, τ ή ά π α ι 
τ ή σ ε ι  τ ο ΰ  Κ.Κ.Ε., δ έντεταγμένος 
είς τό Ε.Α.Μ. παλαιός κινηματίας καί 
Πρόεδρος τοΰ Στρατοδικείου πού έθανάτω- 
σε τούς "Εξ, Άλέξ. Όθωναίος.

Οδτος έζήτηαεν άμέσως ώς ’Αρχηγόν 
τοΰ ’Επιτελείου τόν άρχηγόν τοΰ ΕΛΑΣ, 
Στέφανον Σαράφην!!

Τήν 8ην Νοεμβρίου 1944, άχίκετο είς 
τόν λιμένα Πειραιώς, έπειτα άπό στεριέρ- 
γους άναβολάς καί άδικαιολόγητον πα
ραμονήν είς Τάραντα τής ’ Ιταλίας, τό μι
κρόν έκστρατευτικόν Σώμα, τό όποιον εΐ- 
χεν ήδη λάβει τόν ιστορικόν τίτλον τοΰ 
Ρίμινι, λόγφ τής δπ’ αύτοΰ καταλήψεως 
τής πόλεως Ρίμινι κατά τάς Επιχειρήσεις 
Εναντίον τών Γερμανών. Ώς άναφέρει δ 
ίδιος δ δοικητής του, δ στρατηγός θρασ. 
Τσακαλώτος, ή άριθμητική του δύναμις 
άνήρχετο είς 205 ’Αξιωματικούς καί 2530 
δπλίτας, Ό  δπλισμός του, δ μεταφερθείς 
είς Πειραιά, ήτο Ελαφρός. 'Ητοι: Τυφέ
κια 2084, δπλοπολυβόλα ΜπρΕν 159, ΣτΕν 
932, δλμοι 28, Πίατ 18. Δυστυχώς δ βα

ρύς δπλισμός αύτοΰ, δηλαδή τά 24 Εξαί
ρετα πυροβόλα του, οί δλμοι καί τά πε
ρισσότερα Κάρριερς, Ε κ η α τ ή θ η -  
σ α ν είς Τάραντα, παρά τάς συντόνους 
ένεργείας καί διαμαρτυρίας τών γενναίων 
άξιωματικών του. Άπεστάλησαν δΕ μέ 
σκανδαλώδη κ α θ υ σ τ έ ρ η σ ι ν  δύο 
μ η ν ώ ν ,  ήτοι τήν 31ην Δεκεμβρίου, 
δτε καί οί κομμουν ισταί ήσθάνθησαν τήν 
δύναμιν τοΰ πυρός των. Τό σκάνδαλον αύ
τό (άπτόμενον καί τής ποοδοσίας) έλάμ- 
6ανε χώραν καθ’ ήν στιγμήν αί δρδαί τοΰ 
ΕΛΑΣ έξωπλίζοντο μΕτά π υ ρ ο β ό λ α  
τοΰ άποχωροΰντος ά μ α χ η τ I Γερ
μανικού Στρατού κατόπιν σ υ μ φ ω 
ν ι ώ ν .  Ή Επομένη 9η Νοεμβρίου ύ- 
πήρξε διά τούς ταλαιπώρους ’Αθηναίους, 
ήμέρα ιστορική καί «σημαδιακή». Χιλιά
δες λαοΰ Επευφήμουν μέ Εκδηλώσεις φρε- 
νίτιδος τά ήρωϊκά παιδιά του, πού μέ δ- 
περηφάνεια καί παράστημα λεβεντιάς πα- 
ρήλαυνον: Τούς Ριμινίτας, μέ Επικεφαλής 
τόν ήρωα άρχηγόν τους Θρασύβουλον Τσα- 
καλώτογ. Άνθη, δάκρυα, φιλιά εις τούς 
άγνώστους ήρωας, Ενθουσιασμός πρό τών 
καταπλήκτων έαμιτών καί κουκουέδων. 
ΤΗτο δμως καί «σημαδιακή», ώς προελέ- 
χθη, ή ήμέρα Εκείνη. Τήν έσφράγισε ένα 
έπεισόδιον μεγάλης σημασίας. Ό άρχηγός 
τής Ταξιαρχίας τοΰ Ρίμινι, δ Θρασύβουλος 
Τσακαλώτος, τιμώμενον πρόσωπον τής ι
στορικής αύτής ήμέρας, παρουαιάσθη, ώς 
εΐχεν ΰποχρέωαιν, Ενώπιον τοΰ Πρωθυπουρ
γού καί τώ άνέφερε, κατά τά κεκανονιομέ- 
να, Εν συνεχείφ δέ είς τόν Στρατηγόν Σκό- 
μπυ. Διά σταθεράς φωνής άνέφερε πρός τόν 
Βρεττανόν άρχηγόν τών Ελληνικών Δυνά
μεων :

—Αί διαταγαί σας θά έκτελεσθοΰν.
’Ακολούθως, διακρίνας είς άπόμερον θέ- 

σιν δπισθεν τών Επισήμων, ίστάμενον τόν

άναμορφωτήν καί ύπεύθυνον τής άνασυγ- 
κροτήσεως τών Ελληνικών Εν Μ. ’Ανα
τολή Στρατιωτικών Δυνάμεων, στρατηγόν 
Κ. Βεντήρην, έπροχώρησε πρός αύτδν, Εν 
μέσψ γενικής συγκινήσεως, καί άνέφερε 
μέ τήν αύτήν σταθεράν φωνήν:

-— Κύριε ’Αρχιστράτηγε, αί διαταγαί 
σας έξετελέσθησαν. (ύπσνοών τάς νικήφό- 
ρους μάχας κατά τών Γερμανών καί είς 
’Ιταλίαν, ένθα έπεσαν ήρωϊκώς πλέον τών 
100 Ριμινιτών).

Πολλοί όφθαλμοί Εδάκρυσαν. Ίσως καί 
οί όφθαλμοί τοΰ τόσον αύστηροϋ καί γεν
ναίου Βεντήρη, άγνοηθέντος τή άπαιτήσει 
τής Άριστεράς, ύπό τής Κυβερνήαεως ’Ε
θνικής Ένότητος, παρά τό Επιτελεσθέν 
6π’ αύτοΰ Εθνικόν έργον είς τάς τότε ύπό 
διάλυσιν έλληνικάς στρατιωτικάς μονάδας 
Μ. ’Ανατολής .

’Εδώ πρέπει νά σημειώσωμεν, δτι τό 
μίσος τοΰ ΚΚΕ/ΕΑΜ κατά τοΰ στρατηγού 
Βεντήρη προήρχετο καί Εκ τοΰ δτι οδτος, 
πρός τής μεταβάσεώς του είς Κάϊρον, ή- 
γεΐτο «μεγαλοϊδεατικής» Εθνικής όργανώ- 
σεως, τής Ρ.Α.Ν. (Ρωμυλία — Αύλών — 
Νήσοι), είς δέ τό Κάϊρον άνέπτυξε άντι- 
εαμικήν δράσιν καί έπεδίωξε τήν άπομά- 
κρυνσιν Εκ τής θέσεως τοΰ Υπουργού Τύ
που καί Πληροφοριών τοΰ Γ. Καρτάλη, 
διότι διά τών Ελληνικών Εκπομπών τοΰ 
Ραδιοφωνικού Σταθμοΰ Καίρου Εξυμνούντο 
ο ί  ά ν τ ά ρ τ α ι . . .

Διά τοΰ παραγκωνισμοΰ τοΰ Βεντήρη, ή- 
νοίγετο καί ή δδός διά τήν «άρχιστρατη- 
γίαν» είς τόν έαμίτην Όθωναίον, μέ Επι
τελάρχην τόν. . .  άρχηγόν τοΰ ΕΛΑΣ Σα
ράφην . ..

Έν πάσει περιπτώσει, ή εύθύνη καί δ 
άνδρισμός τοΰ Τσακαλώτου συνεκίνησαν 
τούς πάντας διά τής προναφερθείαης Εκ-
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Ά νω : Ό  τελευταίος Γερμανός στρατιώτης μέ τήν Γερ
μανικήν σημαίαν έπ’ ώμου, μετά τήν υποστολήν της έκ 
τοΟ κοντού τής Άκραπόλεως, κατέρχεται πρός τήν Ιξο
δον τού 'Ιερού Βράχου. Κάτω: Έλληνίδες μεταφέρουσαι 
τήν 'Ελληνικήν σημαίαν είς τήν Άκρόπολιν, μετά τήν 
άποχώρησιν των κατακτητών άπό τήν 'Ελληνικήν 

Πρωτεύουσαν.

Ά νω : 'Ο Θρ. Τσακαλώτος Δ) τής
τής Ταξιαρχίας μέ τόν Νεοζηλανδόν 
Συν/ρχην Έ ϋκετ είς τάς Αθήνας, 
κατά τήν παρέλασιν τής Ταξιαρχίας. 
Κάτω: Ό  Αντιστράτηγος Πάτζετ
συγχαίρει τόν Θρ. Τσακαλώτον, με

τά τήν άφιξίν του στήν Αθήνα.
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Ά ν ω : Ερείπ ια , καταστροφή, έρήμω- 
σις. "Ενα σπίτι των Αθηνών, δπως 
ήταν μετά τήν λεηλασία καί τήν κα
ταστροφή του, άπό τούς κατσαμπλιά- 
δες τοϋ Ε Α Α .Σ . Κάτω: Τμήματα 
τοΰ Ε Α Α .Σ . μέ Γερμανικά κράνη 
καί μπότες παρελαύνουν σέ ενα δρό

μο τής Αθήνας.

Επάνω: Αστυνομικοί καί λαός χαιρετούν τήν Ε λ λ η 
νικήν σημαίαν κατά τήν Ιπαρσίν της έπί τού κοντού 
τής Άκροπόλεως μετά τήν άποχώρησιν τών Γερμανών. 
Κάτω: Ό  έκ τών Ιδρυτών τής ΟΠΛΑ Σπϋρος Κωτσάκης 
(Νέστορας) 3ος έξ Αριστερών, ό «υφιστάμενός» του τα

γματάρχης Άθηνέλης (2ος) καί δύο Ρώσοι άξ) κοί.
'Ο 4ος είναι ό Συνταγματάρχης Γ . Ποπώφ.
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δηλώσεως καί άφησε κεχηνότας τούς αν
τιπάλους. ..

Δέον 8έ νά αημειωθή, δτι, πλέον αύτοΰ, 
τάς έπομένας ήμέρας, εύθαραώς δ Ταακα- 
λωτος διεμήνυσε διά τοΰ άειμνήστου Δρο- 
μάζου, δτι δέν θά έπιτρέψγ) έπιθεώρηαιν 
τών Ταγμάτων του ύπδ τοΰ «άρχιστρατή- 
γου» Όθωναίου!

Ή άφιξις τών γενναίων Ριμινιτών καί 
τών δλίγων 'Ιερολοχιτών έδυσκόλευε τά 
κομμουνιοτικά σχέδια. Ποια ήοαν τά σχέ
δια αύτά; Δέν χρειάζεται νά κουράσωμεν 
τούς άγαπητούς μας άναγνώστας διά τής 
άναλύσεώς των. ’Αντιγράφομεν, άπλώς, 
έκεϊνο πού άναφέρει δ Βασ. Μαρτζώτας 
(Φάνης), Γραμματεύς τής Κομμουνιστικής 
Όργανώσεως ’Αθήνας—ΚΟΑ, είς τήν με
λέτην του «'Η πολιτική των στελεχών στό 
ΚΚΕ τά τελευταία δέκα χρόνια». «Τδ Α' 
Σ ώ μ α  Σ τ ρ α τ ο ύ  τ ο ύ  Ε Λ Α Σ ,  
ε ί χ ε  έ π ε ξ ε ρ γ α σ τ ή  τ δ  Φ θ ι 
ν ό π ω ρ ο  τού 1 9 4 3  κ α ί  τ ή ν  
ά ν ο ι ξ η  τ ο ύ  1 9 4  4, τ δ  σ χ έ 
δ ι ο  γ ι ά  τ ή ν  κ α τ ά λ η ψ η  
τ ή ς  έ ξ ο υ σ ί α ς . . .  2τήν Κομματι
κή ’Οργάνωση τής ’Αθήνας, μπήκε άπδ 
τις Αρχές τού Αύγούστου 1944 π ρ α χ τ  ι- 
κ ά τδ ζήτημα τής έξουσίας καί δώσα
με δλα τά στελέχη τού Κόμματος ατδν 
ΕΛΑΣ. Ή ’Επιτροπή ΙΙόλης τής ΚΟΑ ά- 
ποφάσισε, στις άρχές τού Σεπτέμβρη 1944, 
τήν ένοπλη εξέγερση». Αύτά δμολογεί ε- 
ντισήμως τδ άνώτατον στέλεχος τοΰ ΚΚΕ. 
Τδ ΚΚΕ/ΕΑΜ έκμεταλλευόμενον τήν δπο- 
χωρητικότητα καί τούς δήθεν έλιγμούς 
τού Πρωθυπουργού, προωθούσε τδ σχέδιόν 
του.

Ό Σαράφης, είς τδ βιβλίον του «ΕΛΑΣ», 
γράφει:

«Κατά τά μέοα τού Νοέμβρη πήρα τη
λεγράφημα τοϋ στρατηγού Όθωναίου, 
πού είχε άναλάβει άρχιστράτηγοα, νά 
πάω στην Αθήνα. Πραγματικά τήν άλ
λη μέρα έφυγα καί παρουσιάστηκα ατό 
στρατηγό στις 11 τού Νοέμβρη. Μοϋ ά- 
νοκοίνωσε πώς διορίστηκε άρχιστράτη- 
γoc καί ζήτησε τά διορισμό μου σάν έπι- 
τελάρχη του, άλλά ό Πρωθυπουργός τοϋ 
είπε πώς δέν είναι δυνατό αύτό γιατί 
θά π α ρ ε ξ η γ η θ ο ϋ μ ε  καί θά 
κατηγορηθοΰμε στι παραδίνομε τό στρα
τό στό ΕΑΜ (σ.σ. δέν είναι περίεργος 
αυτός ό πληθυντικός;) καί ότι πρέπει νά 
διοριστεί άλλος έπιτελάρχης καί ό Σα
ράφης νά διοριστεί όπορχηγός. "Υστερα 
άπό τήν άπάντηση τοΰ Πρωθυπουργού, ό 
στρατηγός μοϋ ζήτησε νά δεχτώ τή θέ
ση τοϋ ύπαρχηγοϋ. "Ηθελε άπαραίτητα 
ν' άναλάβω δουλειά στό έπιτελεϊο γιατί 
είχε εμπιστοσύνη σέ μένα καί ήθελε νά 
τόν βοηθήσω, άλλά καί γιατί νόμιζε 
πώς μ έ  τ ή  δ ι κ ή  μ ο υ  π α 
ρ ο υ σ ί α  θ ά  δ ι ε υ κ ο λ υ ν ό ν -  
τ α ν  σ τ ό  δ ι α κ α ν ο ν ι σ μ ό  
τ ώ ν  ζ η τ η μ ά τ ω ν  π ο ύ  α φ ο 
ρ ο ύ σ α ν  τ ο ύ ς  έ λ α σ ί τ ε ς .  
'Απάντησα στό στρατηγό καθαρά πώς 
δέν δίνω σημασία στους τίτλους, άλλά 
στήν ούσία, άρκεϊ νά γίνει πραγματικός 
έθνικός στρατός καί ό άρχιστράτηγος 
νά μπορεί νά κάνει τή δουλειά του όπως 
πρέπει. Σ υ ν ε ρ γ α σ τ ή κ α μ ε  
στό σχέδιο ό ρ γ ά ν ω σ η ς  τοϋ 
στρατού».

Ούτως, δ έαμίτης ’Οθωναϊος, «άρχι- 
στράτηγος» τοΰ Ελληνικού Στρατού, μετά 
τήν συνεργασίαν του μέ τόν Σαράφη καί

βάσει διαβιβασθεισών, προφανώς, έντολών 
τού ΚΚΕ/ΕΑΜ μεταβαίνει τήν πρωίαν τής 
13ης Ν)βρίου είς τήν έπί τής Λεωφόρου 
Β. Σοφίας οικίαν τού ΙΙρωθυπουργοΰ καί τοΰ 
άναγγέλει τελεσιγραφικώς, δτι, διά νά 
παραμείνει άρχιστράτηγος, έννοεϊ νά δι- 
οικήαη τδν Ελληνικόν στρατόν:

α) Μέ άπόλυτον δικαιοδοσίαν έπί τών 
έλληνικών μονάδων καί σχηματισμών, 
β) μέ π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ν  τοΰ Σκόμπυ 
είς τήν διοίκησιν μόνον τών βρεττανικών 
δυνάμεων, γ) μέ αυγκρότησιν τού Στρατη
γείου άπδ πρόσωπα τής ά π ο λ ό τ ο υ  
έ κ λ ο γ ή ς  τ ο ύ  ί δ ί ο υ  (σ.σ. ύ- 
πόδειγμα είχεν ήδη παράσχη διά τής έ
κλογής τοΰ Σαράφη) καί δ) γενικώς μέ 
δικαιώματα άρχιστρατήγου δπως τά προέ- 
βλεπαν οί παλαιοί έλληνικοί νόμοι, κανο
νισμοί καί ή στρατιωτική παράδοσις. Προ- 
σέθεσεν, έπίσης, ώς άναφέρει δ Σαράφης, 
«δτι έντελώς παρεμπιπτόντως καί έπειδή 
άναφέρθηκε τδ δνομα τοΰ Στρατηγού Βεν- 
τήρη, δ έ ν  προτίθεται νά τδν χρησι- 
μοοιήσει κ α θ ό λ ο υ  πρός τδ παρόν 
καί δτι δταν έρθει τδ κλιμάκιον άπδ τδ 
Κάϊρον θά δει άν καί κατά πόσον καί πώς 
θά τό χρησιμποιήσει.. .» .  Ό Σαράφης, έν 
συνεχείφ, άναφέρει, δτι δ ’Οθωναϊος πε- 
ραίνων έδήλωσε πρδς τδν πρωθυπουργόν 
δτι «δν καί κατ’ έλάχιστον διαφωνεί πρδς 
τούς θεωρουμένους ώς άπαραιτήτους δ- 
ρους πού έθεσα, νά μέ άντικαταστήση αμέ
σως, διότι δέν δέχομαι κανένα συμβιβα
σμόν».

Τέλος, δ Σαράφης άποκαλύπτει τήν ά- 
πάντησιν τού πρωθυπουργού: «Μετά μι-
κράν σιγήν, δ κ. Πρωθυπουργός εΐπεν: 
«Ή προσωπικότης τοΰ στρατηγού Όθω
ναίου είναι τοιαύτη, ώστε δέν είναι δυ
νατόν νά τεθή ζήτημα άντικαταατάσεώς 
του!!!».

Έν συνεχείφ, τόν παρεκάλεσε ν’ άνα- 
μένη τήν ΙΟην Δεκεμβρίου, καθ’ ήν θά έ- 
λάμβανε χώραν ή διάλυσις καί δ άφοπλι- 
σμδς δλων τών άνταρτικών στρατών, καί 
τότε, μέ τήν κλήσιν τών 4 έφεδρικών κλά- 
σεων 1936—1939, καταρτιζομένου τού τα
κτικού έμπολέμου στρατού «θά έξασκήσει, 
δ π ω ς  α ύ τ ό ς  ν ο μ ί ζ ε ι  τά κα· 
θήκοντά του». Ό ’Οθωναϊος έδέχθη καί 
έδήλωσεν, δτι θά έπανέλθη μετά τήν ΙΟην 
Δεκεμβρίου μ έ  π λ ή ρ η  τά δικακύ- 
ματά του!

"Ενα βήμα ακόμη διά τά σχέδια τού 
ΕΑΜ/ΚΚΕ ήτο δ παραμερισμός τού ύπο- 
στρατήγου Π. Σπηλιωτοπούλου, στρατιωτι
κού διοικητού ’Αττικής, δατις είχε μερι- 
μνήσει, πριν ακόμη φύγουν οί Γερμανοί, 
δπως παραλάβουν τά Σώματα ’Ασφαλείας, 
μέ πολλούς κινδύνους, φορτίον δπλων. Τά 
26χρονα τού ΚΚΕ, έξ άλλου, έδωσαν τήν 
εύκαιρίαν είς τδ ΕΑΜ νά έπιχειρήση εν
τυπωσιακήν έπίδειξιν μαζικής δυνάμεως. 
Ή πλατεία Συντάγματος έπλημμύριαε καί 
πάλιν άπδ τάς χιλιάδας τών συντεταγμέ
νων κουκουέδων καί έαμιτών τών συνοι
κιών καί άπδ μίαν θάλασσαν σημαιών, λα
βάρων καί πανώ. Τήν μεσημβρίαν τής ή
μέρας τής έορτής (Κυριακή 19 Νοεμβρί
ου) , ώμίληαεν είς τδ Σύνταγμα δ Γιώργης 
Σιάντος. Μεταξύ άλλων είπε πρδς τδ φα- 
νατισμένον δχλον: «”Αν διαλυθούν δ ΕΛΑΣ 
καί ή ’Εθνική Πολιτοφυλακή (δηλαδή ή 
ΟΠΛΑ), ποιός μπορεί νά έγγυηθεϊ τήν 
ήσυχία καί δμαλότητα;».

Ή συγκρότησις τής ’Εθνοφυλακής προ
ωθείτο ήδη διά τής δημιουργίας τών σχε

τικών ύπηρεσιών κατατάξεως. Μία εΐδη- 
σις περί σφαγών είς θεσ) νίκην καί Κιλ
κίς άναστατώνει τόν φιλήσυχον λαόν. Ό 
Φοίβος Ι’ρηγοριάδης (Φ. Βερμαϊος) είς 
τό βιβλίον του «τδ δεύτερο άντάρτικο», τό
μος Α', σ. 91 καί 92, παραδέχεται τήν 
σφαγήν είς τδ Κιλκίς. Δικαιολογεί, δτι 
ή σφαγή άφεώρα τά μέλη τών έθνικιατι- 
κών δργανώσεων, άτινα, κατά τήν ώμήν 
έκφρασίν του, «Πελεκήθηκαν άγρια άπδ 
τδν ΕΛΑΣ» πού είσήλθεν είς τήν περιοχήν 
μεταξύ ’Αξιού καί Στρυμώνος, παρά τήν 
Συμφωνίαν τής Γκαζέρτας. 'Ομολογεί: 
«Κάθε τέτοια μάχη είναι φοβερή γιά τδν 
ήττημένο. Πολλοί σκοτώθηκαν κατά τή 
διάρκειά της. ”0 χ ι λ ί γ ο ι  δμως 
καί άμέσως μετά τή μάχη, στις στιγμές 
κοχλασμοϋ τών παθών, δπως ένας διαβόη
τος άρχιτρομοκράτης Μακάριος, πού τδν 
λ ύ ν τ σ α ρ α ν  ο ί  γ υ ν α ί κ ε ς  
τού Κιλκίς». Τήν 24ην Νοεμβρίου τό 
ΕΑΜ/ΚΚΕ δημιουργεί σκάνδαλον, διότι 
είς τούς έπιλεγέντας άξιωματικούς διά 
τήν έθνοφυλακήν δέν περιελαμβάνοντο μό
νιμοι άξιωματικοί τού ΕΛΑΣ! Ό Πρωθυ
πουργός, πρδς έξευμενισμόν τού ΕΑΜ/ 
ΚΚΕ, άφοΰ προηγουμένως είχε διαψεύσει 
καί τάς ειδήσεις περί σφαγών, άπομακρύ- 
νει τδν ύφυπουργδν Στρατιωτικών Λαμπρι- 
ανίδην καί τοποθετεί είς τήν θέσιν του 
τόν σ τ ρ α τ η γ ό ν  τ ο ΰ  Ε Λ Α Σ  
Πτολεμαίον Σαρηγιάννην. Οδτος είχε δια- 
τελέσει ’Επιτελάρχης τής Κεντρικής ’Ε
πιτροπής τοΰ ΕΛΑΣ καί τδν ’Απρίλιον 
1944 έλαβε μέρος είς τδ ψευτοεθνικόν 
Συμβούλιον τών Κορυσχάδων ώς ’Εθνοσύμ
βουλος ’Αθηνών. Είς τάς έπαρχίας οί ά- 
ποσταλέντες άξιωματικοί διά τήν πραγμα
τοποίησή τής κατατάξεως, άντιμετωπί- 
ζουν δυσχερείας. Αί κυριαρχοΰσαι έαμικαί 
όργανώσεις διατάσσουν τήν άναστολήν προ- 
σελεύσεως, φανατισμένοι δέ κομμουνισταί 
προπηλακίζουν δημοσίως τούς αξιωματι
κούς καί σκηνοθετούν δμαδικάς χλευαστι- 
κάς αποδοκιμασίας. Μέ νέας ύποχωρήσεις 
τού πρωθυπουργού, ανακαλούνται πολλοί 
αξιωματικοί καί άποστέλλονται άλλοι, έ
λασίτες ή φιλοεαμικοί (δπως οί Πανσε- 
ληνας, Άναγνωατόπουλος, Ζούσης, Σαμα- 
ρίδης, καί πολλοί άλλοι) καί απομακρύ
νεται άπδ τδ 'Γπουργεΐον Στρατιωτικών, 
έντελώς, δ στρατηγός Βεντήρης. Οί έα- 
μικοί ζητούν τώρα, δπως, πρίν άπδ τήν 
διάλυαιν τού ΕΛΑΣ, πραγματοποιηθή πρό- 
τερον διάλυσις τής «Ρίμινι» καί τού 'Ιε
ρού Λόχου». Τήν 28ην Νοεμβρίου δ Πρωθυ
πουργός προβαίνει είς τάς πλέον άπιθά- 
νους παραχωρήσεις καί συμφωνεί μέ τούς 
Έαμικούς έπί συγκεκριμένου σχεδίου, κα
τά τό δποίον:

1) Τήν ΙΟην Δεκεμβρίου 1944 θ’ άπο- 
στρατευθούν αί δυνάμεις ’Εθνικής ’Αντι
στάσεως ΕΛΑΣ καί ΕΔΕΣ, καθώς καί οί 
στρατιωτικοί σχηματισμοί οί εύρισκόμενοι 
είς Μ. ’Ανατολήν.

2) θά καταρτισθή τμήμα ’Εθνικού Στρα
τού, Τνα συνέχιση συμβολικώς τήν συμμε
τοχήν του είς τδν κοινόν Συμμαχικόν ά- 
γώνα καί θά συμβολίζη τήν ’Εθνικήν Ε 
νότητα. θά μετάσχουν ή ύφισταμένη ’Ορει
νή Ταξιαρχία (Ρίμινι), δ Ιερός Λόχος 
καί τμήμα τού ΕΔΕΣ καθώς καί μία Τ α
ξ ί α  ρ χ ί α τού ΕΛΑΣ, έχουαα δύναμιν 
ί α η ν πρδς τδ ά θ ρ ο ι σ μ α  τών 
ώς άνω δυνάμεων καί ί σ ο ν  δπλισμόν...

Είχε καί πολλά άλλα άρθρα ή συμφω
νία, δπως λ.χ. τ ή ν  σ υ ν ο π τ ι -
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κ ή ν δ ι α δ ι κ α σ ί α ν  καί  ί μ ι 
α ο ν έ κ τ έ λ ε α ι ν  τών δοσιλόγων, 
τήν μέχρι 10ης Δεκεμβρίου έ κ κ α θ ά
ρ ι α  ι ν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τήν 
θέσιν έ κ τ ό ς  Υ π η ρ ε σ ί α ς  τοϋ 
Σώματος Χωροφυλακής καί Αντικατάστα- 
σίν του ύπό τής ’Εθνοφυλακής. Τήν κρί- 
σιν τών Αξιωματικών καί Ανδρών τής Χω
ροφυλακής Από Ανώτατον Στρατιωτικόν 
Συμβούλιον καί τήν Ινταξιν τών κρινομέ- 
νων ώς ΰγιών στοιχείων εις τό νέον Σώ
μα τής Εθνοφυλακής, μετΑ τών έπίσης 
κρινομένων ούτως Ανδρών τής Πολιτοφυλα
κής—-ΟΠΛΑ ( ! ! !)  κ.λ.π.

Τήν 29ην δμως Νοεμβρίου, τό ΕΑΜ/ 
ΚΚΕ δ π α ν ε χ ώ ρ η σ ε ,  παρΑ τήν 
πλεονεκτικήν θέσιν του είς τήν συμφωνί
αν, καθ’ δτι Ακόμη καί τό ’Ανώτατον 
Στρατιωτικόν Συμβοόλιον ποό ΘΑ έκρινε 
δλους τούς Αξιωματικούς, πλήν τών τα
γματασφαλιτών, οίτινες άπεκλείοντο 
συλλήβδην, ΘΑ Απετελεϊτο Από τούς: *0- 
θωναΐον ώς πρόεδρον καί μέλη τούς Στρα
τηγούς ΣαρηγιΑννην (ΕΛΑΣ), ΜΑντακαν 
(ΕΛΑΣ), Μανέταν, Καθηνιώτην, ΒλΑχον 
καί ΔρΑκον, έξ ών μόνον δ τ ε λ ε υ 
τ α ί ο ς  ήτο μετοιοπαθής βααιλόφρων, 
(ώς Αναφέρει δ ΓρηγοριΑδης).

Ή έξήγησις, ώς έφημολογήθη, ήτο δτι, 
προφανώς, κΑποια έ ξ ω θ ε ν  έ ν τ ο -  
λ ή έδόθη πρός τό ΚΚΕ, διΑ νΑ έγείρη 
ν έ α ς  Αξιώσεις, ήτοι τήν διΑλυσιν τής 
Ταξιαρχίας Ρίμινι καί τού 'Ιερού Λόχου, 
καί ώς έκ τούτου τήν μή δπογραφήν συμ
φωνίας. Ούτως, τΑ πράγματα έβαινον πρός 
τήν μοιραίαν σύγκρουσιν καί Αναμέτρηαιν 
δυνάμεων.

Ό Τσιριμώκος είς τΑ Απονημονεύματά 
του (έφ. «Άκρόπολις» 14.3.73), γράφει, 
δτι δ Σβώλος, είς τήν προσπΑθειάν του νΑ 
Αποβήση τό ναυΑγιον τής «Ένότητος», κα
ταφεύγει είς τό τελευταΐον μέσον πού έλ- 
πίζει πώς μπορεί νΑ Αποδώση. Στούς 
Ρώσσους. Ή προσπΑθειά του αύτη δέν Α
ποδίδει, διότι «κανείς δέν ξέρει τί θέλουν 
οΐ Ρώοσοι». Νομίζομεν, δτι αύτό λέγει 
πολλΑ καί τίποτε! Τί είχε συμβή; ’Αρκε
τόν σκότος δπάρχει Ακόμη καί σήμερον, 
μετΑ τΑ Δεκεμβριανά γεγονότα καί τήν 
ένοπλον έπέμβασιν τών 'Αγγλων. Πού έ- 
στηρίχθησαν οί Βρεττανοί, έναντι τών Συμ
μάχων των, διά νΑ παράσχουν τήν, έστω 
καί περιωριομένην, ένοπλον δποστήριξιν 
πρός τήν «νόμιμον Ελληνικήν Κυβέρνη- 
σιν», τήν Αποκληθεΐσαν «Κυβέρνησιν ’Ε
θνικής Ένότητος», ή «Κυβέρνησιν Άπε- 
λευθερώσεως», καί τί είχε προηγηθή τής 
φοίερΑς συγκρούσεως; Έστηρίχθησαν νο- 
μοτύπως, βεβαίως, είς τΑς δπογραφείσας 
Συμφωνίας τού Λιβάνου καί τής Γκαζέρ- 
τας. Έν τοότοις, αδται ήτο δυνατόν νΑ 
Αγνοηθούν, καταστρατηγηθούν ή παραβια- 
σθούν δπό τών κομμουνιστών, κατά συνή
θειαν, ώς «παλιόχαρτα» δπογραφέντα Από 
τούς «έχθρούς τών λαών καί τής Δημο
κρατίας Αστών, πλουτοκρατών καί ιμπερια
λιστών!», έστω καί δν οδτοι ήσαν σύμμα
χοι, στηρίξαντες μάλιστα δλικώς τήν κα- 
ταρρεύσασαν μετά τήν Γερμανικήν έπίθεσιν 
Σοβιετικήν "Ενωσιν, ίνα καταστή Ικανή 
καί, διά τής γενναιότητος τοΰ Ρωσσικοδ 
λαού, μή Αγωνιζομένου διΑ τό Σοβιετικόν 
καθεστώς, Αλλά διά τήν σωτηρίαν τής 
π α τ ρ ί δ ο ς του, Απσκρούση τήν έπί- 
θεσιν καί διασωθή ώς Έθνος καί Κράτος... 
Ώς έκ τούτου, ή Βρεττανία προέβη καί 
είς έτερας πλέον σοδαρΑς καί τελεσφό
ρους ένεργείας. Είς τΑς 30 Μαίου 1944,

δ τότε Πρεσβευτής τής Βρεττανίας είς 
Ούάσιγκτων, Λόρδος Χάλιφαξ, έπέδω- 
σε πρός τόν 'Γπουργόν τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών Κόρντελλ Χώλλ μή
νυμα, είς δ έτίθετο τό έρώτημα έΑν ή 
Κυβέρνηαις τών ΗΠΑ ΘΑ είχεν Αντίρρη- 
σιν διΑ τήν σύναψιν συμφωνίας μεταξύ 
Σοβ. Ένώσεως καί Βρεττανίας βάσει τής 
όποιας οί μέν Σοβιετικοί θ’ Ανελάμβανον 
τήν «διαχείρησιν τών δποθέσεων» τής 
Ρουμανίας (δηλαδή τήν κηδεμονίαν της), 
οί δέ Βρεταννοί τών «δποθέσεων» τής Ε λ 
λάδος, κατά τήν κρίσιμον μεταβατικήν 
περίοδον μετά τήν Απελευθέρωαιν. Έπε- 
ξήγησεν, δτι ή Σοβιετική Κυβέρνηαις είχε 
δεχθή κατ’ Αρχήν τήν σύναψιν τοιαότης 
συμφωνίας, δπό τόν δρον τής μή δπάρξε- 
ως Αντιρρήοεως έκ μέρους τών ’Αμερικα
νών.

Ώς προκύπτει έκ τών Απομνημονευμά
των τού Κ. Χώλλ («MEMOIRS», έκδοσις 
NEW rORK, MACMILLAN, 1948, σελίς 
1462), οότος είχε ταχθή κατά τής διαι- 
ρέσεως τής Εύρώπης, μεταπολεμικώς, είς 
σφαίρας Επιρροών. ΔιΑ τόν λόγον αύτόν 
Απέρριψε τήν Βρεττανικήν πρότασιν. "Ο
μως τή έπιμονή τού Τσώρτσιλ, δ Ρούσδελτ 
παρέκαμΆ τήν άρνησιν τού Σταίητ Ντε- 
πάρτμεν καί παρέσχε προσωπικώς τήν έγ- 
κρισιν διά τήν σύναψιν μιδς τοιαύτης Αγ- 
γλοσοβιετικής συμφωνίας, δοκιμαστικώς, 
μάλιστα, δι’ έν τρίμηνον.

Τούτου δοθέντος, οί άγγλοσοβιετικαί 
συμφωνίαι έπεξετάθησαν, τιθεμένου τού Α
σθενούς Ρούσδελτ πρδ τετελεσμένων γεγο
νότων. Οδτω περιελήφθη ή Βουλγαρία 
δπό τόν Σοβιετικόν έλεγχον, ή δέ Γιουγκο- 
σλαυία δπό κοινήν έπιρροήν Σοβιετικών 
καί Βρεττανών. Μάλιστα, δπως Αναφέρει 
δ Τσώρτσιλ, κατά τήν συνάντησίν του είς 
Μόσχαν μέ τόν Στάλιν, έγραψεν δ ίδιος, 
έπί ένός τεμαχίου χάρτου, τό προτεινόμε- 
νον ποσοστόν έπιρροής έπί τών Χωρών τού 
Δουνάβεως καί τών Βαλκανίων, διΑ τήν 
Μ. Βρεττανίαν καί τήν Σοβιετικήν Ένω- 
σιν. Δηλαδή:

α) Σ ο β .  "Ε ν ω σ ι ς: 75% τού
Συμμαχικού έλέγχου έπί τής Βουλ
γαρίας, Ρουμανίας, Οδγγαρίας.

β) Β ρ ε τ τ α ν ί α :  100% έπί τής
Ελλάδος καί 50% έκάστη έκ τών 
δύο Δυνάμεων έπί τής Γιουγκοσλαυ- 
ίας .

'Ο Στάλιν τό ένέκρινε, ό δέ ’Ερυθρός 
Στρατός, ήδη, είχεν Εγκαταστήσει τόν Α
πόλυτον έλεγχόν του είς τΑς Χώρας, αί- 
τινες έξεχωρούντο είς τήν Σοβ. Ένωσιν.

Οί "Ελληνες κομμουνιαταί, μή διαθέ- 
τοντες άμεσον έπαφήν μέ τήν Μόσχαν, Αλ
λά τσιαύτην μέαψ τού Στρατηγείου τού 
Τίτο, δέν έπληροφορήθησαν τήν έγκατά- 
λειψίν των, βάσει «παζαρέματος», Από 
τήν μάννα — Σοβιετικήν "Ενωσιν (ή άλ
λως σοσιαλιστικήν των πατρίδα). Ούτως έ- 
ξηγεΐται ή στάσις τού ΚΚΕ διά τήν μή έ- 
πίτευξιν ένότητος καί διά τήν μή δπο- 
ταγήν είς τΑς δεσμεύσεις τών Συμφωνιών 
Λιβάνου καί Καζέρτας. Δέον νΑ αημειω- 
θή, δτι Σοβιετική Στρατιωτική ’Αποστο
λή δέν δπήρχεν είς τήν Ελλάδα, Αλλά 
είς τόν Τίτο. Τήν 25ην ’ Ιουλίου 1944, 
Σοβιετικόν Αεροπλάνον Απεγεκύθη έκ συμ
μαχικής βάσεως είς ’Ιταλίαν, δπό 
τήν πρόφασιν Εκπαιδευτικής πτήσεως. 
Τήν νύκτα τής αύτής προοεγειώθη 
πλησίον τού ’Αρχηγείου τού Τίτο είς Γι- 
ουγκσσλαυΐαν, ένθα παρέλαδε 10 μέλη 
τής έκεΐ σοβιετικής Αποστολής καί μετ’ ό-

λίγον προσεγειοδτο είς τό πρόχειρον άερο- 
δρόμισν τής Νεράιδας, είς Θεσσαλίαν. 
Τήν έπομένην, οί στρατιωτικοί οδτοι, είς 
ούς περιελαμβάνετο καί ά κατόπιν διπλω
ματικός έν Έλλάδι Τσερνίτσεφ, μέ έπι- 
κεφαλής τόν Συνταγματάρχην Ποπώφ, έ· 
νεφανίζοντο είς τό Άρχηγεΐον τού ΕΛΑΣ, 
δπου έγένοντο δεκτοί, ώς ήτο φυσικόν, 
μέ μεγάλην Αγάπην, έξικνουμένην μέχρι 
δουλοπρεπείας καί ραγαδιασμού.

Έκτοτε, παρουσιάζεται Αλλαγή τού 
τρόπου ένεργειών τού ΚΚΕ, (τοόλάχιστον 
τών έμφανών τοιούτων).

Ώς προαναφέρθη, ή Σοβ. "Ενωσις δέν 
ένημέρωσεν εύθέως τό ΚΚΕ, δμως μερι
κά Ανώτατα στελέχη του πρέπει νΑ είχον 
λάβει γνώσιν τών συμφωνιών. "Οπως Α
ναφέρει δ έγκριτος Ιστορικός, καθηγητής 
Πανεπιστημίου HOWARD, Δημ. Κούσου- 
λας («Επιβουλή καί Αποτυχία», σελ. 
224), «δ Σιάντος ΘΑ έπρεπε νΑ είναι ένας 
Από τούς πολύ λίγους, δν δχι δ μόνος, πού 
ήξεραν γιά τήν συμφωνία». Τό Αναφέρει 
δέ, διότι οί μετέπειτα λόγοι τής Απροό
πτου μεταστροφής τής κομμουνιστικής ή- 
γεσίας καί ή έξαπόλυσις τού Δεκεμβρια
νού κινήματος παραμένουν Ανεξήγητα καί 
δίδουν λαβήν είς πλείστας έρμηνείας.

Ή βαρεία σκιά τής «έξωθεν έντολής» 
βαραίνει πάντοτε είς τΑς σκέψεις τών έ- 
ρευνητών τής σκοτεινής καί τραγικής έ- 
κείνης έποχής. Έξωθεν έντολής, ποιας 
δμως Δυνάμεως;

Τής Σοβιετικής Ένώσεως, παραβαινού- 
σης Ανεντίμως τΑς συμφωνίας μέ τήν 
Βρεττανίαν ή άλλης τινός Δυνάμεως έχού- 
σης συμφέρον διά τό αιματοκύλισμα; Αύ- 
τήν τήν τελευταίαν έκδοχήν δποστηρίζει 
ό πολυπράγμων καί συνεχώς ψευδόμενος 
Ζαχαριάδης, κατηγορών τόν Σιάντον, ώς 
«μεγάλον πράκτορα τών Άγγλων», Από 
τούς όποιους έλαβε, δήθεν, τήν έντολήν. 
Τό έπιχείρημα αύτό δέν εύσταθεΐ διά πολ
λούς λόγους. Ό κυριώτερος είναι, δτι τΑ 
Αφιχθέντα ΒρεττανικΑ στρατεύματα, ήσαν 
συμβολικά, άνευ ούσιαστικής Ισχύος, έπί 
πλέον δέ, ώς προαναφέρθη, παρεκωλύθη 
Οπό τών Βρεττανών ή έγκαιρος άψιξις τού 
κυρίως δπλιομοΒ τών Ριμινιτών. Έξ άλ
λου, ώς Αναφέρει ό Κούσουλας (αύτόθι σ. 
200), ένωρίτερον οί Βρεττανοί, δταν τή 
πιέσει των είχεν ίδρυθή τό λίαν βραχύ- 
βιον (λόγφ τής Ανεντιμότητος τού ΚΚΕ/ 
ΕΛΑΣ) Kotv0v Γενικόν Στρατηγεΐον 
(ΕΛΑΣ/ΕΔΕΣ/ΕΚΚΑ), «ένδιαφερόμενοι 
πρωτίστως γιά τήν έπιτυχία τών στρατιω
τικών έπιχειρήσεων στήν Ελλάδα, είδον 
μέ ίκανοποίησιν τόν τερματισμόν τών έμ- 
φυλίων συγκρούσεων». 'Ο αύτός Αντικομ- 
μουνιστής συγγραφεύς, είς τό βιβλίον του, 
(σελ. 227,), Αναφέρει τΑ έξής: «01 Βρετ- 
τανικές δυνάμεις πού είχον έλθει είς τήν 
Ελλάδα ήσαν πολύ Ασθενέστερες Απ’ δτι 
Ανέμεναν τόν ’Οκτώβριον οί κομμουνιαταί. 
Φαίνεται, λοιπόν, δτι ύπέβαλαν στόν Τ ί
το τό έρώτημα κατά πόσον ΘΑ έπρεπε νΑ 
καταλάβουν μόνοι τους τήν Πρωτεύουσα, 
έφ’ δσον ή ύπόλοιπη Ελλάδα μέ έξαίρε- 
ση μερικών περιοχών εδρίσκοντο ήδη Οπό 
τόν έλεγχόν των καί Ακόμα δν στό έγχεί- 
ρημα αύτό ΘΑ μπορούσαν νΑ ύπολογίζουν 
στήν ήθική του ύποστήρηξι. Σύμφωνα μέ 
τις πληροφορίες ποό μοΰ έδωσε δ Όρέστης, 
(σ.σ. Μούνιριχας καπετάνιος τοΰ ΕΛΑΣ), 
ή άπάντησις τού Τίτο ήρθε τό βράδυ τής 
27ης Νοεμβρίου. "Ηταν καταφατική καί 
στά δύο έρωτήματα.

(ΣυνεχίΖετοι)
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Η ΑΛΛΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Γ. Α Κ Ρ Ι Β Ο Υ
Άστυνομ. Δ / ντοϋ Β'

Γ Ί  ΟΤΕ ΜΟΥ δέν μπορούσα νά τό φανταστώ, πώς 
* ’  ό κύρ Ανδρέας ό μαραγκός θά ήΕερε τόσα 
πολλά γιά τά. . . άΕιοθαύμαστα τής σημερινής κοι
νωνίας. Γιά κείνα, δηλαδή, πού τά βλέπουμε κάθε μέ
ρα μέ τά μάτια μας καί σάν άντίδρασι δέν κάνουμε 
τίποτε άλλο, άπό τό νά τά. . . τρίβουμε.

Δέν μούδωαε καί ποτέ ό εύλογημένος γιά νά 
καταλάβω, άτι πέρα άπ’ τό άλφάδι, τό σκεπάρνι καί 
τό πριόνι, γνώριζε κΓ άλλο πράγματα. Καί μάλιστα 
πολύ καλύτερα, άπό μερικούς πού κάνουν άτι τά Εέ- 
ρουν άλα. . .

"Αλλο άπό μιά «Καλημέρα», πού άλλάΖσμε πότε 
πότε μπροστά ατά σπίτια μας, σάν καλοί γείτονες πού 
είμαστε, δέν είχαμε τίποτε μετοΕύ μας.

"Εβλεπα μόνο ότι ήταν ένας φιλήσυχος άνθρω- 
πάκος, κλεισμένος πάντοτε μέσα στόν έαυτό του, καί 
τις πιό πολλές φορές κλεισσένος καί μέσα στό σπίτι 
του. Κι- άτι κύττοΖε τή δουλίτσα του, όσο μπορούσε 
κΓ όσο τού έπέτρεπαν οί ρυτίδες καί τό βάρος τών 
65 χρόνων, πού είχε φορτωμένο στήν πλάτη του. . .

Τά λιγοστά χρήματα πού έβγαζε άπ’ τή δουλειά 
του, είχε τή συνήθεια νά τά παραδίνη, μέχρι δεκάρα, 
στήν κυρά Παραακευούλα, τή γυνοίκα του. Αύτός δέν 
κράταγε τίποτε γιά τόν έαυτό του, γιατί ούτε τό πε
ρίπτερο τάν ήΕερε καθόλου, ούτε τό καφενείο κι ή 
ταβέρνα τόν είδανε ποτέ. . .

Κάποιο χαμόγελο, πού δέν τού έλλειπε ποτέ άπ' 
τό πρόσωπό του, δέν πρέπει νά ήταν ύπακριτικό, άλλ' 
ούτε κοί γνήσιο θά μπορούσα νά τό πώ μέ σιγουριά. 
Ποτέ όμως δέν νοιάΖστσν καί κανένας γιά νά μάθη 
τά μυστικά του. "Εδειχνε βέβαια κάποια φανερή πε- 
ριφρόνησι γιά τά έγκόσμια καί γι' αυτό ή κυρά Πα- 
ρασκευούλα, έκανε μόνη της κουμάντο γιά δ,τι χρεια
ζόταν τό σπίτι. 'Ακόμα καί γιά τό κοστούμι του, αύτή 
κατέβαινε στά μσγαΖιά κΓ έψαχνε έδώ κι έκεϊ, ύπο- 
λσγίΖοντας μέ τις παλάμες της, τά. . . άνω καί κάτω 
άκρο. ΚΓ είχε τόση έμπιστοσύνη στό μνημονικό της, 
πού δέ γελάστηκε ποτέ στό μέτρημα αυτό. . .

Άπό παιδιά, δέν τοΰδωσε κανένα ό Θεός. Ούτε

ένα δέν τού περίσεψε, γιατί τάδωσε μαΖεμένα στόν 
άδελφό του, τόν Μηνά, πού έμενε λίγο παροπέρα. 
Ό  Μηνάς, όμως, καθώς αύτά μεγάλωναν κΓ έβλεπε 
καί τήν φτώχεια του νά μεγαλώνη, κατάφερε καί τά- 
στειλε, άπό ένα - ένα, στήν Αύστραλία καί ήσύχασε. 
Ξέμεινε μέ τή γριά του καί μ' ένο. . . άποαπόρι πού 
ψεύδιΖε τήν κουβέντα του, σέ βαθμό πού όλο καί κά
τι τό ρωτάγονε οί. .. έΕυπνοι, γιά νά ψυχαγωγούνται.

"Ετσι ά κύρ 'Ανδρέας, τούλάχιστον άπ' τόν ά- 
δελφό του, δέν είχε νά Ζηλέψπ τίποτε. ΜοναΕιά καί 
βάσανα ό ένας πού έκαμε παιδιά, μσναΕιά κΓ ό άλ
λος πού δέν μπόρεσε νά κόμη. Αλλά, δ,τι καί νά 
πή κανείς, είναι κακά τά ψέματα. Ό  κύρ 'Ανδρέας 
τόν είχε τόν καϋμό του, άπως τόν έχουν τόσοι καί 
τόσοι πού δέν γεύτηκαν τό ποτήρι τού παιδιού. Καί 
τόν φανέρωνε, όταν καμμιά φορά γκρίνιαΖε περισσό
τερο άπ' όσο έπρεπε μέ τούς πιτσιρίκους, καθώς τούς 
έβλεπε νά κλωτσούν τήν μπάλλα μπροστά στά παρά
θυρά του. . . Ποτέ του όμως δέν έδειΕε, άτι ήθελε τό 
κακό σέ άνθρωπο. Ούτε καί πέρασε άπ' τό μυαλό του 
ή έπιθυμία νά θολώση τά νερά σέ κανέναν άπ’ τή γει
τονιά του. Καί σάν κολός Χριστιανός πού ήτανε, μέ 
τήν πρώτη καμπάνα τής Έκκλησιάς, άνέβαινε μ’ εύ- 
λάβεια τά σκαλοπάτια της, μαΖί μέ τήν κυρά Πορα- 
σκευούλα. Τό άντίδωρο πού έπαιρνε στό τέλος, τό- 
φερνε προσεκτικά κοί τόβοΖε στό στόμα μιάς παρά
λυτης πού έμενε δίπλα άπ’ τό σπίτι του. . . Τό ίδιο 
έκονε κοί μέ τά κόλλυβα καί μέ δ,τι άλλο ήτανε δια
βασμένο. ..  Ό λα  αύτά βέβαια, δσο άσήμαντα κι άν 
φαίνωνται, άν δχι κοί ώς άστεία άκόμη, δέν ήταν 
δυνατόν νά μή έντυπωσιάΖουν, λίγο - πολύ. Δέν μπο
ρούσε νά μή τόν κάνουν συμπαθητικό, άκόμα καί σέ 
κείνους πού δέν χρωστάνε καλή κουβέντα γιά κανέ
ναν . . .

Μόνο ό γέρο - Γιάννης, ό «κλέφτης», δπως τόν 
άποκαλούσαν άπ' τά νειάτα του, δέν τόν χώνευε κα
θόλου. Μόνο αύτός ό γηροσμένος οικοδόμος, πού οί 
άμσρτίες του είναι περισσότερες άπ' δλα τά τούβλα 
πού έκτισε στή Ζωή του, δέν ήθελε ούτε νά τόν άκού- 
ση. Δέν μπορούσε νά τόν άνεχθή θλέποντάς τον νά 
μπσινοβγαίνη στό σπιτάκι του μέ τόση ήρεμία καί μέ 
τόση κολωσύνη πού ήταν έντελώς άγνωστη στά δικά 
του ένστικτα. "Ισως βέβαια νά φοβότανε τή μαρτυρία 
του στήν άλλη Ζωή, ίσως άκόμα κοί νάτρεμε μπροστά 
στή σκέψι αύτή. . . 'Αλλά ό ικύρ 'Ανδρέας έμεινε 
τελείως άδιάφορος μπροστά στό κατακάθι. Αφού 
καμμιά φορά τού χαμογελούσε, μέ όλη του τήν άθωό- 
τητα, παραβλέπσντας τό άγριακύτταγμα καί τά κα- 
κόλογα πού ιμουρμοϋριΖε εις βάρος του. . .

"Οσο καί νά τόβελα, δέν θά μπορούσα νά γρά
ψω περισσότερα γιά τόν κύρ - Άνδρέα τόν γείτσνά 
μου. Δέν ήταν δυνστόν νά περάσω στή συνέχεια άν 
δέν μσύδινε τήν εύκαιρία ό ίδιος. Καί ή συνέχεια 
αύτή ναμίΖω, δτι έχει κάπως περισσότερο ένδιαφέ- 
ρον. Είναι κάπως περισσότερο έπίκαιρη, άς πούμε.

Δέν ιπέρασε πολύς καιρός, πού, καθώς γύριΖο 
άπ' τή δουλειά μου τό βράδυ, βρήκα τόν κύρ - Άνδρέα 
στημένον στήν έΕώπσρτα τού σπτιοΰ μου. Μοϋ φάνη
κε λίγο περίεργο, δταν διεπίστωσα δτι περιμένει έμέ- 
να, γιατί δέν είχε Εονασυμβή τέτοιο πράγμα. Ούτε 
περαστικός δέν άτυχε ποτέ νά Ζυγώση τόσο κοντά 
στήν πόρτα μου.

—  Καλησπέρα κύρ Άνδρέα μου, τί μοΰ κάνετε;
—  Κολά άς τά λέμε, εύχσριστώ. Μήπως μποοώ 

νά σ' άπασχολήσω γιά λίγο, άν καί βλέπω δτι είναι ά- 
κατάλληλη ή ώρα; Ζητώ συγγνώμη άπό τώρα καί θά 
φροντίσω νά είμαι σύντομος.

—  Μά τί είναι αύτά πού λέτε; Είναι ή πρώτη 
φορά πού σάς βλέπω στήν πόρτα μου. Μπορώ νά 
χαλάσω τό χατήρι, σ' ένα τόσο καλόν γείτονα; Πε
ράστε - περάστε παροκαλώ. Δέν είναι ποτέ άκατάλ- 
ληλη ή ώρα γιά σάς.

Αφού άνεβήκσμε έπάνω καί καθίσαμε στόν 
καναπέ, δέν άργησε νά μπή στό θέμα. Τού έδωσα
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όμως νά κσταλάβη ότι θά τόν άκουγα μέ προοοχή 
κι' ότι ή υπομονή μου δέν θά είχε όρια. Καί συνέ
χισε.

— Τό λοιπόν, αγαπητέ μου, θέλω νά πω γιά κάτι 
πού μου συνέβη προχθές τό βράδυ στά καλά καθού
μενα. Κάτι πού γιά πρώτη φορά στή Ζωή μου μ' 
έκανε νά νοιώσω άρκετή άνησυχία. Σάν μ' άκούσης, 
θά ήθελα νά μούλεγες καί τήν γνώμην σου ή καί 
τή συμβουλή σου άν νομίΖης.

—  Μέ κάλεσαν, τά λοιπόν, σέ κάποιο σπίτι, όχι 
ιπσλύ μακριά όπ' έδώ, γιά νά πάρω τά μέτρα γιά 
κουφώματα. "Οταν τέλειωσα τή δουλειά μου καί γύρι- 
Ζο στά σπίτι μου, είχε νυχτώσει γιά τά καλά. 'Οπου 
βλέπω όπό κάποιο στενό, νά Εεκόβη ένας νεαρός 
άπό έναν άλλον πού είχε στήν παρέα του καί νά μέ 
πλησιάΖη. Χωρίς νά χάση καιρό, μού Ζήτησε φωτιά 
γιά ν' άνόψη τό τσιγάρο του. Του είπα νά μέ συγχω- 
ρήση πού δέν κάπνιΖα καί πού δέν έτυχε νά έχω πά
νω μου φωτιά. Ποιά ήτον ή άπάντησις ναμίΖεις; 
«Άντε νά χαθής παλιόγερε (γιά τήν άκρίβεια ήταν 
άλλο τό πρώτο συνθετικόν), ούτε μιά φωτιά δέν μπο
ρείς νά κρατήσης» Κι’ ύστερα άτι' αυτά, χάθηκε πάλι 
ορός τό στενό γιά νά Εονάβρη τόν φίλο του. Ένα 
δυνατό άλλά κρυόπλοστο γέλιο άκούστηκε άμέσως, 
ένψ έγώ δέν είχα καταλάβει άκάμα τίποτα γιά τά 
Εόφνιασμα αύτό. Τό μόνο πού κατάλοβα ήταν άτι ένας 
όπ' τούς δύο έθγσΖε όπό τό στόμα του γυναικεία 
γέλια.

"Εκανα νά τούς πλησιάσω, όχι τόσο άπό άγα- 
νάκτησι, άλλά άπό περιέργεια, γιά νά δώ άν ήταν 
άνθρωποι ή φαντάσματα. ΚΓ έπειδή τά. . . φαντά
σματα, άπ’ ά,τι έχω όκούσει, βγαίνουν συνήθως κα
τά τό σούρουπο κι" έπειδή έτυχε νά μή τά πολυφο- 
θοϋμαι αύτά, τούς πλησίασα περισσότερο.

—  «Τί συμβαίνει ρέ γέρο, δέν πάς γιά τό χαμο- 
μηλάκι σου τώρα ή παρεΕηγήθηκες, νά πούμε», ήταν 
τό συμπλήρωμα όπό τόν άλλον, μέ τήν γυναικεία 
φωνή. . .

Δέν μπορούσα βέβαια νά τούς Εεχωρίσω μέ κεί
να τά παντελόνια καί τις μαλλοϋρες τους πού ήταν 
κΓ οί δύο τους κουκουλωμένοι πστόκορφα. Στάθηκα 
όμως λίγο όκίνητος γιά νά σκεφθώ μήπως έπρεπε νά 
τούς πώ κΓ έγώ κάτι, έτσι σόν άπόντησι, έστω κι' 
άν δέν άΕιΖε τόν κόπο. Άλλά μέ πρόλαβε ένας άλ
λος πού ήταν πρακτικώτερος άπό μένα καί πού φάνη
κε σάν νά παραφύλαγε, ό άθεάφοβος. Αύτός άνοιΕε 
Εαφνικά τό παράθυρό του κΓ όπως κράταγε τόν κου
βά μέ τό νερό, σημάδεψε κατακέφαλα. Καί σάν νά 
μήν έφτανε αύτό, πέταΕε καί μερικά. . . άνώμαλα ρή
ματα, πολύ κατάλληλα γιά τή στιγμή, άλλά πολύ βρώ
μικα γιά τήν ώρα πού μιλάμε.

Αύτοί βέβαια τόβαλσν στά πόδια καί χάθηκαν. 
Ούτε άχνα δέν έβγαλαν πέρα άπό ένα «α», πού 
άκούστηκε μαΖί μέ τό νερό. ΚΓ ήταν άλα τόσο σύν
τομα, πού δέν πρόλαβα νά δώ καθόλου τόν άνθρω
πο πού έκαμε τό. . . ψυχικό. Είδα μόνο τό παράθυ
ρό του νά Εανακλείνη άπάταμα κοί μιά σκιά άπό μέσα 
πού μοϋ θύμησε ΚοραγκιόΖη. Αύτό ήταν ά,τι -έπρεπε, 
ψιθύρισα, γεμάτος εύχαρίστησι. Ποτέ δέν θά μπο
ρούσε νά δοθή καλύτερη άπόντησι ατό μοντέρνο Ζευ
γαράκι. ΔόΕα τώ Θεώ πού ύπάρχουν καί δυναμικοί 
άνθρωποι στή γειτονιά. Καί γιά νά είμαι ειλικρινής, 
αίσθάνθηκο πολύ υποχρεωμένος όπέναντι σ' αύτόν, 
πού άρποΕε τόν κουβά γιά λσγαριοαμό μ ο υ ...

Ήθελα καί νά τόν εύχοριστήσω, έκεϊ έπί τόπου, 
άλλά μόλις είδα άτι άμπαρώθηκε, έφυγα κΓ έγώ.

"Ολη νύχτα δέν έκλεισα μάτι. Πολλές καί διά
φορες σκέψεις πέρναγαν άπ' τό μυαλό μου, ή μιά 
κοντά στήν άλλη. ΚΓ ούτε μιά βρέ παιδί μου δέν Εέ- 
φυγε άπ' τό άνοπάντεχο φέρσίιμο τού μοντέρνου Ζευ
γαριού . . .

Μά τί διάβολο νά φταίη, έλεγα καί Εανάλεγα 
μοναχός μου. Καί νεύριοΖα περισσότερο, κοθώς ά- 
κουγα τήν κυρά Πσρασκευούλα νά ροχαλΙΖη τού κα

λού καιρού. Άλλά τί νάκανε κΓ άλας αύτή. Βρέ τί 
νά έχουν πάθει τά σημερινά παιδιά καί κατάντησαν 
έτσι. Νά μή σέβωνται, τά άτιμα, τίποτα. Μπορώ νά 
πώ, άπαλύτως τίποτα. Ούτε καί τόν έαυτό τους άκό- 
μη. Γιατί άν σέβονταν τόν έαυτό τους, δέν θά φρόν- 
τιΖαν μέ τόση έπιμέλεια, άνδρες καί γυναίκες, νά έ
χουν τό ίδιο παρουσιαστικό. Καί νά βλέπης τούς άν
δρες άπό τή μέση κι' όπάνω νά γίνωνται τέλειες γυ
ναίκες. Ένψ ούτές άπό τή μέση καί κάτω, ίδιοι άν
δρες. Καί νά μή μπορής, μά τή,ν άλήθεια, μέ κανένα 
τρόπο νά τούς Εεχωρίσης. Ούτε ή γοργόνα δέν εί
χε μασκαρευτή τόσο πολύ.. . . Αύτή, τουλάχιστον, εί
χε διατηρήσει τά περισσότερα άπ' τά γυνακεϊα χα
ρακτηριστικά της. ΚΓ δπως ρώταγε γιά τόν Μεγολέ- 
Εανδρο, άφινε τή γλύκα τής φωνής της πάνω στό 
κύμα, προτού ΕαναβουτήΕπ. . . Σήμερα όμως πού νά 
βρεθούν τέτοιες φωνές. Είναι βλέπεις πατικωμένες οί 
τσάντες άπό κείνα τά πακέτα μέ τά τσιγάρα, τά πού
ρα καί ποιός Εέρει τί άλλο. Τί νά σοΰ κάνη ό δόλιος 
ό λάρυγγας, ύστερα όπ' όσα καταπίνει. . .

Θέλουνε νά πούνε άτι, τ<5χα, άλα αύτά, τά κα- 
νονίΖει ή έΕέλιΕι. ΚΓ ότι προχωρεί ό πολιτισμός μόνο 
ορός τά έμπρός, χωρίς νά μπορή τίποτα νά τόν στα- 
ματήση. Δέν μπορεί βέβαια νά πή κανένας ότι δέν 
είναι σωστό αύτό. Έλα όμως πού σέ μερικά πρά
γματα έπκττρέφει μέ φόρα ορός τά πίσω. Γιά νά συ
νάντηση τά ήθη καί τά έθιμα τών καννιβάλων, καί νά 
τά κόμη δικά του. Ακούω τώρα τελευτοϊα καί γιά 
κάτι γδυσίματα καταμεσίς ατούς δρόμους. Καί κάνω 
τό σταυρό μου νά μή πέσω πάνω σέ τέτοιο θέαμα. Θά 
ντραπώ τόσο πολύ γιά τάν πολιτισμόν αύτόν, πού θά 
προτιμούσα άπό τώρο νά ήμουν στραβός. Δηλαδή ν' 
όκούω καί νά μή βλέπω. . .

Τέλος πόντων, άς μή σέ κουράσω περισσότερο, 
όση ύπαμονή κΓ άν έχης. "Ηθελα μόνο νά σοΰ πώ 
καί κάτι άκόμη. Σκέπτομαι αύριο νά πάω γιά νά εύ- 
χαριστήσω σύτόν τόν κύριο μέ τόν κουβά. . . Καί 
δέν τό κάνω μόνο γιά δικό μου λογαριασμό. Θά 
πρέπει νά είναι κΓ άλλοι— κΓ άλλοι, πού θά τήν έ- 
παθαν δπως έγώ, κΓ ας μήν τούς Εέρω. 'Εσύ τί γνώ
μη έχεις;

—  Μπάρμπα Άνδρέα μου, τί νά σοΰ πώ. Είμαι 
σύμφωνος μέ τις άπόψεις σου πέρα ώς πέρα καί χαί
ρομαι πού κουβεντιάζω μαΖί σου. Έ χω βαρεθή ν' ό
κούω καί νά βλέπω -τά μοντέρνα κορώματα τόσο πο
λύ πού τό θεωρώ ευτύχημα πού βλέπω άνθρώπους 
σάν καί σένα. Άλλά θά μοϋ έπιτρέψης νά σέ συμβου
λέψω νά μήν πάς γιά εύχαριστίες. Τά βλέπω έπικίν- 
δυνσ τό στερνό πού μοϋ είπες. Πολύ φοβούμαι άτι ό 
κουβάς προοριζότανε γιά σένα. Κι" άτι άπό κάποιο 
λάθος έπεσε στά παιδιά. . . Ύπάρχουν βλέπεις κ ί 'ι 
κάτι ήλικιωμένοι, πού είναι ό Θεός νά σέ φυλάη. Εί
ναι πολύ χειρότεροι άπ' τούς νεαρούς πού, στό κάτω 
κάτω, αύτοί δέν έχουν καί πολύ μυαλό. . . Μπορεί νά 
δής μαλλιά καί μούσια καί μπογιές σέ γέρικα κεφάλια 
καί νά τά χάσης. Κάτι καμπάνες στά πατΖάκια τους 
καί κάτι τακούνια στά παπούτσια τους πού Εεοηκώ- 
νουν τις τρίχες. ΚΓ άκάμα κάτι φερσίματα πολύ άλ- 
λόκοτα γιά τήν ήλικία τους. . . Ά ν  δέν κάνω λάθος 
στό παράθυρο, είμαι σίγουρος δτι ό κουβάς έρχότα- 
νε γιά σένα.

—  Είναι δυνατόν νά συμβαϊνη τέτοιο πράγμα, ά- 
γοπητέ μου; Τί τού έκανα δηλαδή;

—  Είναι καί παροεϊναι. Ά κου  πού σου λέω κΓ
έγώ.

—  Μά καί τά κεφάλι μου νά έσπαγα, δέν θά μπο
ρούσα νά τό φανταστώ αύτό. Τώρα όμως έγινε ή 
καρδιά μου περιβόλι. Μέ συγχωρής άλλά θά τολμή
σω καί θά πάω άπό περιέργεια. Ά ν  δέν Εανάρθω νά 
σέ βρώ θά πρέπει νά καταβάλης ότι είχες δίκιο.

— Καί τώρα καληνύχτα.
Αύτά μοΰ είπε ό γέρος' κΓ άφοΰ τόν καληνύ- 

χτησα, δέν τόν Εαναεϊδα νά μέ περιμένη στήν πόρτα 
μ ο υ .. ,
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4 ΓΤ 0 Ν  O f O C
Π ΑΡΧΕΙ μία χώρα εις τόν κόσμον, τό όρος 

’Άθως, ή όποια είναι άξια μεγάλου θαυμα
σμού. Έ χ ε ι θαυμασίαν ευκρασίαν άέρος καί κο
σμείται μέ κάθε είδους χλόην καί λούζεται άπό 
καθαρός άκτϊνας τοΟ ήλιου καί μέ δένδρα πολυ- 
ειδή στολίζεται καί μέ άλση καί λειμώνας δια
φόρους καί είναι πλούσιον μέ τά έργα άνθρωπί- 
νων χειρών. Μέ μίαν λέξιν, έκεΐ συρρέουν δλα τα 
γνωρίσματα τής άρετής, είτε πρός την φύσιν ά- 
παβλέψη κανείς, είτε είς τόν μοναχικόν βίον τών 
κάτοικού ντων.

Δέν υπάρχουν έκεΐ αί φωνασκίαι τών γυ

ναίων καί τό άκόλαατον δμμα, ούτε δημόσιαι έμ- 
πορίαι, οδησε άγοραί καί δικαστικοί άγώνες καί 
ρητορική, άλλ’ ούτε δουλεία καί αύθεντία χωρί
ζει τόν βίον’ άλλ’ ίσότης καί μετριότης φρονή
ματος καί σεμνότης ήθους καί ευγένεια δικαιο
σύνης κοσμούν τόν χώρον έκεΐνον καί δλαι αί 
άρεταί δσαι δημιουργούν ούρανίαν έπί τής γής 
πολιτείαν». Αυτά έγραψε για την άνεπανάληπτη 
μοναχική πολιτεία τού Άθωνα, ένας άπό τούς με
γαλύτερους σοφούς τών τελευταίων χρόνων τής 
Βυζαντινής μας πολιτείας, ό ιστορικός Γρηγοράς.

Ή κοινοβιακή μονή τοΟ Αγίου Παντελεήμονος, κτίομα τών άρχών του 10ου οίώνα.
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Τό "Αγιον "Ορος είναι Αληθινά ένα μοναδικό στόν 
κόσμο φαινόμενο συνδυασμού τέχνης, φύσεως καί 
Ιστορίας. Καθώς πλησιάζεις Από την πλευρά τής 
θαλάσσης στό μικρό λιμανάκι των Καρύων, νοιώ
θεις δέος, άντικρύζοντας τόν κώνο τοΰ ’Όρους, 
πού μοιάζει αιώνιος ικέτης στα πόδια τοΰ μεγά
λου θεού. Ουρανομήκης καί δλόγυμνος καθώς εί
ναι, έρχεται σέ χτυπητή άντίθεσι μέ τήν ύπόλοιπη 
φύσι τοΰ ' Ιερού βουνού, πού άποτελεΐ φαινόμενο 
βλαστήσεως μέ κάθε λογής δένδρα καί θάμνους. 
Μόλις πατήαης τό πόδι στή Μοναστική Πολιτεία, 
νοιώθεις, χωρίς άλλο, πώς ή χερσόνησος τοΰ Άθω- 
να πλάστηκε έπίτηδες, γιά να άποτελέση θεοσκέ- 
παστο ήσυχαστήριο γιά κείνους πού θέλουν ματ 
κρυά άπό τά έγκόσμια νά Αφιερωθούν στή λα
τρεία τού θεού, θαυμάζεις τήν όμορφιά τού το
πίου, τήν καθαρότητα τής Ατμόσφαιρας καί τή 
γλυκύτητα τού κλίματος, στά όποια δ Λουκιανός, 
δ Πομπόνιος, δ Αίλιανός καί δ Πλίνιος άπέδιδαν 
στήν άρχαιότητα τή μακροβιότητα τών κατοίκων 
του. "Οσο περιπατεΐς, προσκυνητής τών Ιερών 
Μονών, τά στενά μονοπάτια, άληθινά γιδόστρατα, 
Απολαμβάνεις τή γλυκειά συναυλία τοΰ κύματος, 
πού μανιασμένο σπάει στά κατάξερα βράχια, τό 
κελάρυσμα μικρών ποταμών, πού κυλούν Αστεί
ρευτοι Χειμώνα Καλοκαίρι καί τό κελάδημα χ ι

λιάδων Αηδονιών καί άλλων πουλιών. Προσευχή 
μυστική καί ύμνος ούράνιος στόν Πάνσοφο Δη
μιουργό.

Τό "Αγιον "Ορος έγινε γνωστό καί άπετέ- 
λεσε χώρο προσκυνήματος τής ’Ορθοδόξου ’Ανα
τολής μετά τόν Γ  ιδίως αίώνα, δταν άρχισαν νά 
φθάνουν έδώ θεόσταλτοι άναχωρητές, πού δυνα- 
μωμένοι άπό τή μεγάλη τους πίστι ίδρυσαν τά 
πρώτα μοναστήρια, έτσι ώστε δ "Αθωνας νά γένη, 
δχι μόνο θρησκευτικό, μά καί καλλιτεχνικό κέν
τρο τού Ελληνισμού. Τά μοναστήρια αύτά, μονατ 
δικά μνημεία τέχνης, κάνουν σήμερα τό "Αγιον 
"Ορος τό μεγαλύτερο μουσείο τοΰ κόσμου.

"Οπως προαναφέραμε, δ Γ  αιώνας ύπήρξεν 
ή Αφετηρία τής άκμής τής ’Αθωνικής πολιτείας. 
Στούς χρόνους έκείνους οί Αλεπάλληλες βαροαρι- 
κές έπιδρομές είχαν έμφανισθή Απειλητικές γιά 
τήν έπιβίωσι τού Ελληνισμού. 'Ολόκληρες περιο
χές είχαν έρημωθή καί δ βαρβαρισμός έπεκτεινό- 
ταν στή χώρα. Τόν κίνδυνο διέκριναν ένωρίς οί 
μεγάλοι Μακεδόνες αύτοκράτορες, πού έκτός Από 
τίς πολεμικές έπιχειρήσεις έλαβαν δραστήρια μέ
τρα γιά τήν διατήρησι τής Έλληνικότητος τού 
πληθυσμού καί τής όρθοδόξου πίστεώς του. "Ετσι 
έξηγείται ή Ανέγερσις πολυαρίθμων έκκλησιών 
κατά τόν Γ  αιώνα καί έν συνεχείφ, ή όποια είχε

Ή μονή 1 Εσφιγμένου όπό τις σπουδαιότερες τού Αγίου "Ορους, μέ πολλά, άνεκτιμήτου άΕίας κειμήλια
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ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΙΚΠηΐ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ
Ο. Μ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ και ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗ

ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΗ
Π αλαμοδακτυλοακοπία όνομόΖεται ό κλάδος τής γενε

τικής πού έρευνα τά χαρακτηριστικά τού ώποτυπώμοτος τής 
παλάμης καί τών δακτύλων, τόν μηχανισμό τής κληρονομι
κής μεταβιβάσεως τών αποτυπωμάτων αύτών καί τή συοχέ- 
τισή του πρός τις διάφορες γενετικές άνωμαλίες.

Πριν άρχίοη ή έπιστημονική έΕέταση τών παλαμοδα
κτυλικών αποτυπωμάτων, ή παλαμοδακτυλοσκοπία πέρααε 
δύο στάδια έΕελίΕεως. Στό πρώτο, τά παλαμοδοκτυλικά ά- 
πστυπώματα συνδέθηκαν μέ μυστηριώδεις έρμηνεϊες καί 
δεισιδαιμονίες (πρόβλεψη μέλλοντος κ.λ.π.). Στό δεύτε
ρο έγινε άντιληπτή ή άτομικότητά τους καί χρησιμοποιήθη
καν άντί υπογραφής τών άγραμμάτων (βλέπε καί Κατσι- 
μογκλή 1965). Ή έπιστημονική έρευνα τών παλαμοδακτυ
λικών άποτυπωμάτων άρχίΖει στό τέλος τού 17ου σίώνα 
όπό τόν άνστόμο Malpighi. Τό 1888 μέ τόν Herscell άπε- 
δείχθη τό όναλλοίωτο τών άποτυπωμάτων κάθε άτόμου ο' 
όλη τή διάρκεια τής Ζωής του, καί αύτό έγινε πολύτιμο 
στοιχείο έρευνας στήν ιατροδικαστική. Λίγο άργότερα ό 

Αγγλος άνθρωππολόγος Galton (1895) περιέγραψε τήν 
πρώτη μέθοδο ταΕινσμήσεως τών δακτυλικών άποτυπωμά
των.

Μετά 34 χρόνια ό Cummins (1929) έδημοσίευσε με
θόδους μελέτης καί ταξιναμήσεως τών άποτυπωμάτων πού 
άπετέλεσαν τή βάση όλων τών έπομένων σχετικών έπιστη- 
μονικών έργασιών. Παράλληλα ό Cummins έπρότεινε τόν 
όρο «δερματογλυφικά» άντί τοϋ «δακτυλοσκοπία» πού είχε 
δώσει ό Bertillon (1893).

Ε μ β ρ υ ο λ ο γ ί α  τ ώ ν  δ ε ρ μ α τ ο γ λ υ φ ι κ ώ ν .

Οί καταβολές τής παλάμης καί τών δακτύλων έμφα- 
νίΖσντοι στήν 6η κοί 7η έβδομάδα τής ένδομητρίου Ζωής 
καί άρχίΖουν νά διαφοροποιούνται στήν 8ην καί 10η έβδο- 
μάδα γιά νά σχηματισθοϋν τόν 3ο καί 4ο μήνα ένδεκα έ- 
πάρματα στήν παλαμιαία έπιφάνεια τοϋ άνώριμου χεριού. 
Τά πέντε άπό τά έπάρμστα αύτό προορίζονται νά σχημα
τίσουν τά πέντε δάκτυλα, τά δύο τό θέναρ καί όπισ3έναρ 
κοί τά τέσσαρα τελευταία τά τέσσαρα μεσοδακτύλια διαστή
ματα (είκ. 1).

Στήν έπιδερμίδα οί θηλοειδείς γραμμές άρχίΖουν νά 
διαφοροποιούνται άπό τήν 12ην έβδομάδα τής ένδομητρίου 
Ζωής καί μόλις κατά τήν 18η έβδομάδα γίνονται ορατές 
(Bonnevie 1929).

• Ή έπιδερμίδα τής παλάμης καί τών δακτύλων πού 
προέρχεται άπό τό πρωτόγονο έΕώδερμα άποτελεϊται άπό 
μία στιβάδα κυττάρων (είκ. 2) (Patten 1948). Στό 4ο μήνα 
άρχίΖουν νά άναπτάσσωντοι πολλά στρώματα κυττάρων, ή 
έπιδερμίδα άρχίΖει νά παχύνεται, καί νά πλησιάΖη τήν όρι- 
στική της δομή. Τήν ίδια έπσχή ή έπιφάνειά της γίνεται 
άνώμαλη καί άρχίΖουν νά έμφανίΖωνται διάφορες γρομμοει- 
δεϊς προεξοχές καί κοιλότητες μέσα στις όποιες πιέΖεται 
ό συνδετικός ιστός. Μ' αύτόν τόν τρόπο σχηματίζονται οί 
θηλοειδείς γραμμές πού άναπτύοσονται διαδοχικά στά δά
κτυλα, στήν παλάμη καί στό πέλμα. Ή άνάπτυΕή τους στά 
δάκτυλα άρχίΖει άπό τό κέντρο τού μήλου τών δακτύλων 
καί προχωρεί πρός δλες τις κατευθύνσεις, ένώ ταυτόχρονα 
άλλες γραμμές άναπτύοσονται κοντά στά νύχια καί στις
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σαν άποτέλεαμα τήν ένίσχυσι του θρησκευτικού 
καί έν ταύτψ τού έθνικοΰ συναισθήματος. Στην 
προσπάθεια αυτή των Βυζαντινών αύτοκρατόρων 
πρέπει ν’ άποδοθή ή έμφάνισις τών περίφημων 
άσκητών - έκπολιτιστών τού Όσιου Νίκωνος τού 
Μετανοείτε στή Σπάρτη, τού Όσιου Λουκά τού 
Στειριώτη, πού ίδρυσε τήν περίφημη μονή κοντά 
στα Λεβ άδεια καί τού Όσιου Αθανασίου ίδρυτού 
τής 'μοναχικής Πολιτείας τού 'Αγίου Όρους. Ό  
“Οσιος ’Αθανάσιος, έπονομασθείς ’Αθωνίτης, συνε- 
δέθη στενώτατα μέ τον γενναίο στρατηγό καί με- 
τέπειτα αύτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, δταν δ τε
λευταίος έκκαθάριζε τούς έπικίνδυνους ’Άραβες 
πειρατές τής Κρήτης. Στήν αγιότητα καί τις πα
ρακλήσεις τού Όσιου, δ θεοσεβής αύτοκράτορας 
άπέδωσε τή νίκη του. Σέ Ινδειξι ευγνωμοσύνης, 
ίδρυσε στον Άθωνα τήν περίφημη Μονή τής Με
γίστης Λαύρας, μία άπό τις σπουδαιότερες τού 
“Ορους, πού σώζεται μέχρι σήμερα.

Τδ Ιτος 963, πού συμπίπτει μέ τήν έναρξι 
οίκοδομήσεως τής Μονής, άποτελεί καί τήν άφε- 
τηρία δργανώσεως τής μοναδικής στδν κόσμο, δσο 
καί πρωτότυπης, πολιτείας μοναχών. Στις δεκαε
τίες πού άκολουθοΰν, δ άριθμός τών άσκητών τού 
Αγίου Όρος αύξάνει, κτίζονται νέα μοναστήρια, 
περίφημοι τεχνίτες τά διακοσμούν, αύτοκράτορες 
τά περιβάλλουν μέ τήν αγάπη τους δωρίζοντες 
εις αύτές χρυσόβουλλα, άγια λείψανα, πολύτιμα 
άντικείμενα, χρήματα καί έκτεταμένα κτήματα. 
Μετά τή Μεγίστη Λαύρα ιδρύεται ή Μονή τών 
Ίβήρων, ή Μονή τού Βατοπεδίου, τής Θεοτόκου 
τών Άμαλφητών, τού Ξηροποτάμου, τού Δοχεια- 
ρίου, τού Φιλαθέου, τού Ξενοφώντος κ.ά.

’Εκτός άπό τούς Μακεδόνες, Ιδιαίτερη για τδ 
"Αγιον “Ορος μέριμναν έδειξαν οί Κομνηνοί καί 
Ιδίως δ ’Αλέξιος πού φιλοδοξούσε να τδ κάνη 
άληθινδ τόπο εύσεβείας καί άρετής. Νέες ήμέρες 
άκμής έγνώριαε τδ “Ορος κατά τούς χρόνους τής 
τελευταίας Βυζαντινής δυναστείας τών Παλαιο- 
λόγων. Ή έποχή αυτή, πού υπήρξε παραδόξως 
έποχή πνευματικής άνθήσεως (τήν ώνόμασαν 
’Αναγέννησιν τών Παλαιολόγων), έκανε τά μονα
στήρια τού “Αθωνα κέντρα καλλιτεχνικής δρα- 
στηριότητος. Γεγονός μεγάλης πνευματικής, άλ
λα. καί έθνικής, σημασίας ύπήρξε ή ίδρυσις στά 
μέσα τού ΙΗ ' αιώνα τής περιφήμου Άθωνιάδος 
Σχολής, πού τά έρείπια της προβάλλουν έπιβλη- 
τικά κοντά στή Μονή τού Βατοπεδίου. Στή Σχολή 
διωρίσθηκε τδ 1753 άπό τδν Πατριάρχη Κύριλλο 
τδν Ε ' σοφός διδάσκαλος τών Ελληνικών γραμ
μάτων, δ Εύγένιος Βαύλγαρης, «άνδρας πεπαι
δευμένος καί λόγιος καί παντοδαπής έπιστήμης 
κεκοσμημένος καί γεγυμνασμένος καί δυνάμενος 
παιδεΰσαι τούς μαθητάς ού μόνον τήν γραμματι
κήν καί τήν λογικήν τέχνην, άλλά καί τήν φιλο
σοφίαν καί τάς μαθηματικάς έπιστήμας, ναι μήν 
καί τήν θεολογίαν καί δσα εις ήθικήν φιλοσοφίαν 
άνήκουσιν», δπως χαρακτηριστικά άνέφερε τδ σιγ-

γίλιο τού Πατριάρχου Κυρίλλου.
Τδ "Αγιον Όρος είναι, δπως είπαμε πιδ 

πάνω, τδ μεγαλύτερο στδν κόσμο μουσείο, χαρα
κτηρισμός καθόλου υπερβολικός, καί συγχρό,ως ή 
ζωντανή παρουσία τού Βυζαντίου μέ δλη τήν πνευ
ματική καί καλλιτεχνική του άξια. Τά κειμήλια 
τών μοναΰτηριών τού ιερού βουνού ύπερβαίνουν 
κάθε φαντασία.5 “Αν άρχίσουμε άπό τά χειρόγρα
φα καί τις βιβλιοθήκες, πού άποτελοΰν προσφιλές 
άντικείμενο μελέτης Ελλήνων καί ξένων έρευνη- 
τών, θά διαπιστώσουμε μέ έκπληξι, δτι χιλιάδες 
χειρόγραφα άνεκτιμήτου άξιος φυλάσσονται στά 
σκευοφυλάκια, άληθινός θησαυρός καί άνεξάντλη- 
το ταμείο γνώσεων τού μεσαιωνικού μας βίου. 
’Αρκεί νά άναφέρουμε, δτι σέ 2.500 περιττού χει
ρόγραφα φθάνουν έκείνα τής Μονής Λαύρας, σέ 
1.200 τής Μονής Βατοπεδιου κλπ. Ό  μεγάλος 
άριθμός τών χειρογράφων δφείλεται βασικά ατό 
γεγονός, δτι οί μοναχοί, άπό τής συατάσεως άκό- 
μη τής ’Αθωνικής Πολιτείας, περισυνέλεγαν μέ 
στοργή καί ιδιαίτερη φροντίδα διάφορα βιβλία 
καί ιδίως ’Αποστόλους, Συναξάρια, Ηαρακλητι- 
κάς, Πατερικά, Ψαλτήριο

Τδ θησαυρό τών χειρογράφων τού Αγίου 
’Όρους μελέτησε πρώτος δ σοφός καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, άείμνηστος Σπυρίδων 
Λάμπρος, δ όποιος συνέταξε καταλόγους τών βι
βλιοθηκών καί συνέγραψε τά άνέκδοτα χερόγρα- 
φα. Άπό τά χειρόγραφα αυτά, τά σπουδαιότερα 
βεβαίως είναι τά παλαιότερα, πού δ Λάμπρου ώ- 
νόμασε κλασσικά. Άπδ τούς κλασσικούς αυτούς 
κώδικες πρέπει ιδιαιτέρως νά άναφερθή έκεΐνος 
τής Μονής Βατοπεδίου τού Ι Β ' αιώνα, πού πε
ριέχει τή «Γεωγραφία τού Κλαυδίου τού Πτολε
μαίου». Άπό τήν άλλη κατηγορία τών χειρογρά
φων, στήν δποία άνήκουν δλα τά έκκλησιαστικά 
(Τετραευάγγελα, Π. Διαθήκη, Ψαλτήριο, Μη

ναία, Πατερικά κ .ά .), ιδιαιτέρας άξίας είναι ένα 
Ευαγγέλιο τού Ίωάννου τού Καλυβίτου τού 1Β ' 
αιώνα, παλίμψηστος κώδικας Εύαγγελίου τού ΙΔ ' 
αίώνα, στή μονή ’Εσφιγμένου, χειρόγραφο τού 
Συνεσίου τών ίδιων χρόνων κλπ.

Πολύτιμα έπίσης άπό τά χειρόγραφα είναι 
οι λεγόμενοι Νομακάνονες καί οί Μουσικοί κώδι
κες μέ τά σημαδόφωνα καί τά άλλα χαρακτηρι
στικά βυζαντινά σημεία. Μέ τήν εύκαιρία, πρέπει 
νά σημειωθή ή διάβασις άπδ τδ "Αγιον “Ορος 
τού μεγάλου μουσικού ’Ιωάννη Κουκσυζέλη, πού 
ύπήρξεν δ μαγίστωρ, δηλαδή δ διδάσκαλος τών 
ιεροψαλτών τού Άθωνα καί έψελνε στδ δεξιό 
χορό τής Μονής τής Λαύρας.

Τά πιό άξιοθαύμαστα δμως καί άξιοπερίεργα 
χειρόγραφα τών Άγιορειτικών μοναστηριών εί
ναι τά λεγάμενα ιστορημένα, δηλαδή έκείνα, πού 
φέρουν Ιστορίες (μικρές ζωγραφιές) στδ περιθώ
ριο, ζωγραφισμένες μέ χρώματα. Οί μικρογρα
φίες αύτές άποτελοΰν πολυτιμότατη πηγή, γιά τή 
μελέτη τής Βυζαντινής ζωγραφικής, άλλα, καί
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τής Βυζαντινής ιστορίας, ή όποια δμολογουμένως 
•παρουσιάζει, ιδίως ώς πρός τόν Ιδιωτικό βίο, πολ
λά σκοτεινά σημεία. Στις μικρογραφίες τοΰ 'Α
γίου "Ορους στηρίχθηκε δ γνωστδς Ρώσος Βυ- 
ζανττνολόγος Κοντακώφ, γιά νά γράψη τήν πρώτη 
Ιστορία τής Βυζαντινής Τέχνης, πού άποτελεΐ 
κλασσικό έργο στδ είδος του. ’Από τά Ιστορημένα 
χειρόγραφα, άνεκτιμήτου άξίας είναι δ περίφη
μος κώδικας τοΰ Διοσκορίδου στή Μονή τής Λαύ
ρας, Ψαλτήρι καί Τετραυάγγελο τοΰ Γ  αίώνα 
στήν ίδια Μονή, Παλίμψηστο Ψαλτήρι στή Μονή 
Βατοπεδίου καί ή Ανεπανάληπτη ’Οκτάτευχος, 
γραμμένη άπδ τόν ίδιο τδ Συνέσιο, γεμάτη άπδ 
ώραιότατες μικρογραφίες.

Δυστυχώς, δ μοναδικός αυτός στόν κόσμο θη- 
'σαυρός έχει πάθει, διά μέσου τών αιώνων, πρω
τοφανείς καταστροφές. Πότε σί έπιδρομείς, πότε 
οί πυρκαϊές καί ή κακή συντήρησις, πότε, Ιδίως 
τά τελευταία χρόνια, οί παντοειδείς Αρχαιοκάπη- 
λοι, είχαν σάν Αποτέλεσμα νά χαθούν δριστικά 
Αναντικατάστατα πολύτιμα κομμάτια.

Καιρός δμως είναι νά γνωρίσουμε καί τήν 
άλλη, τή σπουδαιότερη πλευρά της καλλιτεχνικής 
βυζαντινής παραδόσεως του 'Αγίου ’Όρους. Τήν 
Αρχιτεκτονική καί τή ζωγραφική. Τά στοιχεία 
αύτά θά τά βρούμε κατά τόν πιό Αντιπροσωπευ
τικό τρόπο στά λεγάμενα Καθολικά, τήν κυρία 
δηλαδή έκκλησία κάθε μονής, πού είναι χτισμένη 
στή μέση τής μεγάλης αυλής. Τά σπουδαιότερα 
Από τά Καθολικά, πού χρονολογικά Αρχίζουν Από 
τόν ΙΑ ' καί φθάνουν ώς τό ΙΣ Τ ' αιώνα, είναι τής 
Λαύρας, τών Ίβήρων, τού Βατοπεδίου, τοΰ Χι- 
λιανδαρίου, τοΰ Παντοκράτορος, τοΰ Έσφιγμένου, 
τοΰ 'Αγίου Παύλου, τοΰ Σταυρονικήτα, τοΰ Δο- 
χειαρίου Y.& JA πδ πλευράς Αρχιτεκτονικής οί έκ- 
κλησίες τοΰ "Ορους Ανήκουν στίς τρουλλωτές βα
σιλικές σταυροειδούς σχήματος, ρυθμός δ όποιος 
έπεκράτησε στά Μετέωρα, καί τήν Πελοπόννησο, 
Αλλά καί στή Ρουμανία, πού Απετέλεσε προσφι
λή τύπο τής Μολδοβλαχικής Αρχιτεκτονικής. Μο
ναδική δμως σημασία γιά τή μελέτη τής Βυζαν
τινής ζωγραφικής έχουν οί πολυάριθμες τοιχο
γραφίες καί οί φορητές είκόνες τοΰ 'Αγίου "Ορους. 
Είναι τόσο πολλές σέ Αριθμό, ώστε μπορούμε μέ 
βεβαιότητα νά ύπσστηρίξουμε, δτι σέ κανένα άλ
λο μέρος τοΰ κόσμου δέν υπάρχει συγκεντρωμένο 
στό ίδιο σημείο τόσο πλούσιο ζωγραφικό ύλικό. 
Τό πιό σημαντικό μέ τίς τοιχογραφίες τών 'Αγιο- 
ρείτικων έκκλησιών, είναι δτι σ’ αότές, μετά βε
βαίως τούς ναούς τοΰ Μυστρά, είκονίζεται δλόκλη- 
ρη ή σειρά τών παραστάσεων τής Άνατολ. ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας, Από τή γέννησι Ακόμα τής 
Βυζαντινής τέχνης, θαυμάζει έκεϊ μέσα δ προ
σκυνητής, σάν σέ κινηματογραφική ταινία, δλό- 
κληρο τό «είκονογραφικδ έπος»τής ’Ορθοδοξίας. 
Τή ζωή τοΰ θεανθρώπου, τής Παναγίας καί τών 
Αγίων καί μαρτύρων τής Χριστιανικής Πίστεως.

Γιά τήν τεράστια είκονογράφησι τοΰ 'Αγίου

"Ορους έργάστηκαν, καθώς είναι φυσικό, πολλοί 
άγιογράφοι, τών δποίων τά δνόματα δέν διεσώθη- 
σαν. Δύο δμως Απ’ αύτούς, δ μεγάλος Πανσέλη
νος καί δ Θεοφάνης, είναι γνωστοί καί άφησαν 
μέ τά έργα τους έντονη τήν παρουσία τους στά 
περισσότερα μοναστήρια. Ό  πρώτος, πού πολλοί 
τόν δνομάζουν Βυζαντινό Ραφαήλ καί Βυζαντινό 
Τζιόττο, φαίνεται πώς ύπήρξε ιδρυτής σχολής 
ζωγραφικής στόν "Αθωνα καί άφησε έργα έξαι- 
ρετικής τέχνης, τά όποια μέ ύπερηφάνεια έπιδει- 
κνύουν σήμερα οί καλόγηροι. Ό  δεύτερος, ιδρυ
τής καί αυτός σχολής, έζησε γύρω στά 1540 καί 
ζωγράφισε κυρίως τά καθολικά τής Λαύρας καί 
τοΰ Σταυρονικήτα. Γενικά οί τοιχογραφίες τοΰ 
'Αγίου "Ορους μπορούν νά διακριθοΰν στίς πα- 
λαιότερες, πού Ανήκουν στους πρδ τοΰ 1500 χρό
νους, καί στίς νεώτερες, πού φιλοτεχνήθηκαν μετά 
τόν Ι Σ Τ ' αίώνα. Οί πρώτες χαρακτηρίζονται για 
τούς λαμπρούς χρωματισμούς, τήν κίνησι καί τή 
χάρι τής έκφράσεως, ένώ οί δεύτερες, φαίνονται 
νά προσπαθούν νά μιμηθοΰν τή μεγάλη τέχνη τής 
«’Αναγεννήσεως τών Ηαλαιολόγων», δπως τήν 
γνώρισεν δ Ακριτικός Μυστράς. ’Εκτός δμως Από 
τίς τοιχογραφίες, πού είναι κυρίως έργα μεταβυ
ζαντινά, τά σκευοφυλάκια τών ιερών Μονών φιλο- 
ξενοΰν καί μία σειρά Από φορητές είκόνες, έργα 
Αξισλογώτατα, ιδίως έκεΐνες πού είναι παλαιό τέ
ρες τής 'Αλώσεως, δπως ή Πορταίτισσα τών Ί 
βήρων, ή Κουκουζέλιασα τής Λαύρας, ή Τριχε- 
ρσύσα τού Χιλιανδαρίου χΛ. ’Αλλά καί. ή διακό- 
σμησις τών Έκκλησιών τοΰ 'Αγίου "Ορους προ
ξενεί μέχρι σήμερα έντύπωσι στόν έπισκέπτη. 
'Ωραιότατος είναι δ διάκοσμος τοΰ κάτω μέρους 
τών τοίχων μέ τίς περίφημες όρθομαρμαρώσεις 
Από πολύχρωμα μάρμαρα, πού έρχονται σέ 
κτυπητή Αντίθεσι μέ τίς ύπέροχες τοιχογραφίες. 
Αίσθησι έπίσης κάνουν τά ψηφιδωτά τοΰ δαπέ
δου, δουλεμένα μέ Απαράμιλλη μαεστρία, σέ συν
δυασμούς χρωμάτων καί συνθέσεων.

Ή περιήγησίς μας δμως στό Απέραντο μου
σείο τοΰ "Αθωνα δέν θά ήταν ώλοκληρωμένη, αν 
δέν θαυμάζαμε κάτι Ακόμα Από τήν έξαίσια τέ
χνη του. Πρόκειται γιά τά πολυάριθμα κειμήλια 
καί ίερά σκεύη, έκπληκτικά δείγματα τής Βυ
ζαντινής μικροτεχνίας. Σ ’ αύτά περιλαμβάνονται 
τά γνωστά Βυζαντινά σμάλτα, Λειψανοθήκες, κύ
πελλα, σταυροί κ ά . "Ολες γενικώς οί Μονές δια
θέτουν πολλά Αϊτό τά ίερά αύτά σκεύη, μεταξύ τών 
δποίων έξέχουσαν θέσιν κατέχει ή λειψανοθήκη 
τοΰ Αύτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά καί ένα ώ- 
ραιότατο κύπελλο, δώρο τοΰ Μανουήλ Β ' Παλαιο- 
λόγου.

Έδώ δμως είναι Ανάγκη, γιατί δ μικρός μας 
χώρος δέν τό έπιτρέπει, νά διακόψουμε τήν έμορ
φη ξενάγησι στόν παραμυθένιο κόσμο τής *Αγιο- 
ρείτικης τέχνης, γιά νά Απαντήσουμε στό εύλογο 
Ιρώτημά σας, πού Από τήν Αρχή ίσως τοΰ τα
ξιδιού μας στή μοναστική Πολιτεία Ανέβαινε Α-
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1. Φορητή είκών τής Παναγίας, 
άπό τις πιό ενδιαφέρουσες, πού 
αιώνες φύλαΕαν οί μοναχοί τοϋ 
Άγιου "Ορους. 2. Ή μονή Παν- 
τακράτορος, έΕαίρετο κτίομα τού 
1363. 3. Μικρογραφία χειρογρά
φου Ευαγγελίου τής μονής Ίθή- 
ρων. 4. Ό  Χριστός τοϋ Πανσέλη

νου στό Πρωτάτο.



Tajeidia ozhv όμορφη '&jjd0a μας

1. Χαρακτηριστική άσκητική μορ
φή μοναχού τού 'Αγίου "Ορους.
2. Ό  "Αγιος Μερκούριος. Τοιχο
γραφία τού Πρωτάτου. 3. Ή μο
νή Σίμωνος Πέτρας άπό τά ω
ραιότερα άρχιτεκτονικά δημιουρ
γήματα τού "Ορους «τινάζεται» 
θαρρείς πρό τόν ουρανό. 4. Μία 
όκάμη άποψις τής μονής Έσφι-

γμένου.



συγκράτητοι στα χείλη σας. Γιατί Απαγορεύονται 
τα θηλυκά στό “Αγιον “Ορος. Μά, άπλούστατα, 
για νά μή σκανδαλίζωνται οί μοναχοί. Νόμοι καί 
διατάγματα τών Αύτοκρατόρων του Βυζαντίου 
κατωχύρωσαν τό άβατο του “Ορους καί προέβλε- 
παν βαρειές ποινές για τις παραβάτιδες. 'id. άπα- 
γόρευσις έφθασε μέχρι τά θηλυκά ζώα. «’Απα
γορεύονται έν τψ 'Ορει τά θήλεα ζώα», έγραφε 
τυπικό τοΰ Μανουήλ τοΰ Παλαιολόγου. Μόνο ή 
Μονή τής Λαύρας, τιμής ένεκεν, είχε δικαίωμα, 
σύμφωνα μέ άλλο τυπικό τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ 
Μονομάχου, νά διατηρή «θηλείας βοΰς, δώδεκα 
μίλλια μακράν τών μοναστηρίων». Τό άβατο δμως 
«ισχύει» δχι μόνο γιά τίς κοινές, άλλά καί γιά τις 
λατρευόμενες γυναίκες τής πίστεώς μας. Καμμία 
έκκλησια δέν έχει άφιερωθή στή μνήμη άγιας 
γύναικός. Μόνο ή Παναγία λατρεύεται καί μά
λιστα μέ διάφορες προσφωνήσεις, πού μαρτυροΰν 
τήν θαυματουργική δύναμι τών Εικόνων της. Τό 
άβατο τοΰ “Ορους πιστεύεται πώς προστατεύει ή 
ίδια ή Θεοτόκος. Ή εικόνα τής Μονής τών Ίβή- 
ρων, λέγει ένας δμορφος παλαιός θρύλος, ώνο- 
μάιστηκε Πορταίτισσα, γιατί φύλαξε τό άβατο τοΰ 
μοναστηριού. Ή θέσις της ήταν μέσα στήν έκ- 
κλησία. Χανόταν δμως ξαφνικά, γιά νά βρεθή 
στήν μεγάλη έξώπορτα, ώσπου μιά μέρα φανερώ
θηκε στόν ύπνο κάποιου πιστού μοναχού. Τοΰ 
είπε πώς πηγαίνει στήν πόρτα γιά νά φυλάξη 
τό μοναστήρι άπό μιά περίεργη βασίλισσα, πού 
προτίθεται νά τό έπισκεφθή. Οί καλόγηροι τοπο
θέτησαν φρουρά στήν πόρτα καί τότε μόνο ή ει
κόνα ξαναγύρισε στή θέσι της.

Άναφερόμενος στόν προαιώνιο σκληρό νό
μο, πού Απαγορεύει τήν παρουσία τής γυναίκας 
στό “Ορος, δ Ζαχαρίας Παπαντωνίου έγραφε σέ 
ένα όδοΜτορικό του μεταξύ τών άλλων: «Τά χα
μόγελα τής ζωής δέν λείπουν άπό τήν πεθαμένη 
πολιτεία. Είναι μερικά μπαλκόνια μέ γλάστρες. 
Είναι καί παράθυρα μέ κουρτίνες. Τώρα θά ίδής, 
νομίζεις, καί τό γυναικείο χέρι πού θά σιάξη τά 
κουρτινάκια, πού θά ποτίση τά βασιλικά— μά ή 
τρελλή φαντασία σοΰ χάνεται καί ξαναβλέπεις έ- 
κεϊνο πού είναι: μία κοινωνία χωρίς γυναίκα. 
Κλεισμένα Τζάμια. Μάταιες γλάστρες. Πελώρια 
κουτιά πού μοιάζουν μέ σπίτια. Τάφοι! “Οχι, ή 
Εύα δέν θά πατήση έδώ μέσα. Ή δαχτυλήθρα της, 
ή φροντίδα της, ή καλωσύνη τού χεριοΰ της, έχει 
έξοριστή άπό δώ, σάν τά κακά δαιμόνια. ’Αδύ
νατο νά μάθωμε γιατί πρασινίζουν αυτοί οί κή
ποι. Τίποτε δέν κρύβει τό πεθαμένο έκεϊνο κουρ
τινάκι πού δέν σάλεψε ποτέ ή άκρη του. Καί μο
λαταύτα. Τό “Αγιον “Ορος είναι αύτό: Κραυγή 
έναντίον τοΰ δντος πού σχηματίζει τήν κοινωνία. 
Είναι τό ξόρκιαμα τής γυναίκας, ή στέρησις καί 
ό θάνατος πού γίνονται πρόγραμμα καί σκοπός, 
ή κραυγή κατά τής κοινωνίας. Σ ’ αυτή τή φυγή 
ύπάρχει ή όμολογία τών καλογήρων, πώς άπό 
τήν γυναίκα δέν έκπορεύονται μόνο τά μεγάλα

δεινά πού φοβούνται μά καί τά μεγάλα Αγαθά πού 
'στερούνται. “Εχουν Αφήσει κοτέτσια μόνο μέ πε
τεινούς, βουστάσια μέ ταύρους, κοπάδια γιδιών μό
νο μέ τράγους καί κοινωνία μόνο μέ «γενειάδες».

Μέ τή φυσική όμορφιά τού 'Αγίου “Ορους 
τή μοναδική καλλιτεχνική του προσφορά καί τό 
ιδιώνυμο καθεστώς τής Αθωνικής Πολιτείας Α
σχολήθηκαν άπό τό Βυζάντιο μέχρι σήμερα δια
κεκριμένοι λογοτέχνες, ποιητές, ιστοριογράφοι, 
βυζαντινολόγοι, τεχνοκρίτες καί άλλβι. Άρκού- 
μεθα σέ ένα μόνο Απόσπασμα τοΰ Ν. Καζαντζάκη 
άπό τήν ’Αναφορά στόν Γκρέκο». Γράφει ό συγγρα
φέας τού «Φτωχούλη τοΰ θεού»: «Τέλειωνε πιά 
τό προσκύνημά μας. Τ ίς  παραμονές τοΰ μισεμσΰ 
πήρα τόν Ανήφορο μοναχός, ν’ Ανέβω στ’ άγρια 
ήσυχαστήρια, Ανάμεσα στούς βράχους Αψηλά Α
πάνω άπό τή θάλασσα, στά Καρούλια. Τρυπω
μένοι μέσα σέ σπηλιές, ζούν Ικεΐ καί προσεύχον
ται γιά τίς Αμαρτίες τοΰ κόσμου, καθένας μακριά 
άπό τόν άλλο, γιά νά μήν έχουν καί τήν παρη
γοριά νά βλέπουν Ανθρώπους, οί πιό άγριοι, οί πιό 
άγιοι Ασκητές τοΰ Άγιου “Ορους. "Ενα καλαθάκι 
έχουν κρεμασμένο στή θάλασσα, κι οί βάρκες πού 
τυχαίνει κάποτε νά περνούν, ζυγώνουν καί ρί
χνουν μέσα λίγο ψωμί, έλιές, δ,τι έχουν, γιά νά 
μήν άφήσουν τούς Ασκητές νά πεθάνουν τής πεί
νας. Πολλοί άπό τούς άγριους αυτούς Ασκητές 
τρελαίνονται" θαρρούν πώς έκαμαν φτερά, πετούν 
άπάνω Από τόν γκρεμό καί γκρεμίζονται" κάτω δ 
γιαλός είναι γεμάτος κάκκαλα. . .  “Εφτασα κατά 
τό μεσημέρι σέ άσκηταριά" τρύπες μαύρες στόν 
γκρεμό, σιδερένιοι σταυροί καρφωμένοι στούς βρά
χους, ένας σκελετός πρόβαλε Από μιά σπηλιά, τρό
μαξα" σά νά’χε φτάσει κιόλας ή Δευτέρα Πα
ρουσία καί ξεπρόβαλε δ σκελετός αυτός Από τής 
γής καί δέν είχε Ακόμα προφτάσει νά ντυθή δ- 
λες τίς σάρκες του. Φόβος κι Αηδία μέ κυρίεψε, 
καί συνάμα κρυφός Ανομολόγητος θαυμασμός».

’Εδώ πρέπει, μέ τής ψυχής μας τά μάτια 
ταπεινοί προσκυνητές, ν’ Ανάψουμε τό φτωχικό 
κεράκι τής εύλάβειας στή μνήμη τών χιλιάδων 
Αναχωρητών, πού πάλαιψαν στόν Απόκοσμο τού
το τόπο νά κρατήσουν ζωντανή τή θύμησι τοΰ Βυ
ζαντίου. Γιατί είναι Αλήθεια, πώς «εις πολλά μέ
ρη δυνάμεθα ν’ Αναπαραστήσωμεν τόν Βυζαντι
νόν βίον καί είς πολλά μέρη έχομεν ένώπιόν μας 
Βυζαντινάς Αναπλάσεις τοΰ παρελθόντος, είς τήν 
Κωνσταντινούπολή, είς τήν Θεσσαλονίκην, είς τήν 
Ραβένναν, έξαιρέτως δέ είς τόν Μυστράν. Ά λ λ ’ 
ούδαμοΰ σώζεται έν τή ζωή, νομίζεις Ακόμη καί 
έν πλήρει δράσει, Αναπαράστασις τόσον τελεία 
ένός σημαντικού μέρσδς τοΰ Βυζαντίου, δσον είς 
τήν Άγιορειτικήν έκείνην μοναχικήν κοινωνίαν».

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Τής Ένώσεως Ελλήνων
Συγγραφέων καί Δημο
σιογράφων Τουρισμοΰ
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Τ η λ .2 . 2 6 .8 2 .
Κ ύ ρ ιο ν
η . Σπυρίδω να Ι . Μ ι χ ε λ η ν  

’ Αρχηγόν ’ Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Πόλεων 
’ Αθήνας

Κ ύ ρ ιε  ’ Α ρχηγό ,

Αφού σας εύ χ α ρ ισ τ ή σ ω  γ ι ά  τ ή ν  τ ι μ ή ν  τ ή ς  ά π ο σ το λής  των 

τευ χ ώ ν  τ ή ς ’ Εκδόσεως τ ο υ ’ Αρχηγέ ί ο υ " ’ Α σ τ υ ν ο μ ικ ά  Χ ρ ο ν ικ ά " , θ ά  μου 

έ π ι τ ρ έ ψ η τ ε  νά σας δ ια β ιβ ά σ ω  καθώς κ α ί  ε ί ς  όλους  τ ο υ ς  ά ξ ι ο τ ί μ ο υ ς  

σ υ ν ερ γ ά τ α ς  τ ή ς  έ ν  λό γψ  έκ δ ό σ εω ς  τά  π λ έο ν  θ ερ μ ά  σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ια .

Τό π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν  α ύτό  έ ξ υ ψ ώ ν ε ι  κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά  τ ί ς  π ε ρ ι ο δ ι κ ό ς  α ύ τό ς  

έ κ δ ό σ ε ι ς  σ τή  χώρα μ α ς . Γ ι α τ ί  τό σ ο ν  τό  π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν  όσον κ α ί  ή όλη 
έ μ φ ά ν ισ ι ς  δ ε ίχ ν ο υ ν  ό τ ι  κ α ί  ή ύλη  δ ι α λ ό γ ε τ α ι  μό Ι δ ι α ί τ ε ρ η  προσοχή 

άλλά κ α ί  μό άγάπη άπό άνθρώπους που έ χ ο υ ν  μόσα το υ ς  μ ιά  ά νώ τερ η  

π ν ε υ μ α τ ικ ή  σ υ γ κ ρ ό τ η σ ιν ,ά λ λ ά  κ α ί  ή τ α ξ ι ν ό μ η σ ις  τ ή ς  ύ λ η ς  κ α ί  ή έ κ -  

τ υ π ω τ ικ ή  έ μ φ ά ν ισ ι ς  γ ί ν ε τ α ι  άπό έ μ π ε ι ρ ο  π ρ ο σ ω π ικ ό .
’ Ακόμη δό π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ν  γ ι α τ ί  σ τ ί ς  σ ε λ ί δ ε ς  το υ  ό χ ι  μ ό νο ν  β ρ ί 

σ κ ε ι  κ α ν ε ί ς  θόματα  πού π λ ο υ τ ί ζ ε ι  τ ί ς  γ ν ώ σ ε ις  τ ο υ ,ά λ λ ά  κ α ί  β λ ό π ε ι  

δλο ζώ ντα νη  τ ή  δ ρ α σ ι κ α ί  τ ή ν  ά νώ τερη  πνοή τ ο υ ’ Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ  Σώματος 

πού π ρ ο ό ρ χ ε τ α ι  άπό τά σπλάχνα το υ  "Ε θ νο υ } μ α ς , κ α ί  γ ι ά  τ ή ν  δ π ο ία ν  

δόν  μ π ο ρ ε ί  κ α ν ε ί ς  παρά νά α ισ θ ά ν ε τ α ι  χ α ρ ά , τ ιμ ή  κ α ί  ύ π ς ρ η φ ά ν ε ια ,  

κ α ί  άκόμη π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ν  δ ι ό τ ι  π ρ ο ΐσ τ α τ α ι  α ύτου έ ν α  έ κ λ ε κ τ ό  κ α ί  δ ι 

α κ ε κ ρ ιμ έ ν ο  τ ό κ ν ο ν  τ ή ς  ίν ίεσσηνιακής μας π α τ ρ ί δ ο ς . -
ϋέ β π ε ι ρ ο ν έ κ τ ί μ η σ ι ν
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ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ 
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν
Προσφορά των « ’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  Χ ρ ο ν ι κ ώ ν »  
Πρ ο ς  τούς  α γ α π η τ ο ύ ς  ά ν α γ ν ώ σ τ α ς  τ ων

’Επάνω: ’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πό
λεων τδ 1924 εις τήν Κέρκυραν, πρώτην 
πάλιν έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας Πό
λεων. ’Εξ άριστερών δ ’Αστυνόμος Α ' 
Θεόδωρος Λεονταρίτης, δ τότε Ύπαστυνό- 
μος κ. Δημ. Βρανόπσυλος καί δ Άστυνό- 
ΐμος Α ' ’Ιωάννης Βασιλάπουλος. Δεξιά: 
Μέτρα τάξεως καί άσμαλείας τής ’Αστυνο
μίας ’Αθηνών, κατά τήν έπίσκεψιν τοΰ 
Στρατάρχου Τίτο εις τήν Άκρόπολιν. ’Α
πέναντι έπάνω: Ή δμναμις τοΰ Γ ' Άστυν. 
Τμήματος ’Αθηνών τδ έτος 1933. Ε ις τήν 
πρώτην σειράν διακρίνονται δ διοικητής κ. 
Βρανόπουλος καί έκατέρωθεν οί Τπαστυ- 
νόμοι Δημόπουλος καί Άλεξανδρόπσυλος. 
’Απέναντι κάτω: 'Ομάς άξ) κών τής ’Α
στυνομίας ’Αθηνών τδ 1930. Ύπδ τοΰ δι- 
οικητοΰ τοΰ Γ ' Άστυν. Τμήματος κ. Βρα- 
νοπούλου δίδονται δδηγίαι άντιμετωπίσεως 

ταραχώδους άπεργίας έργατών.
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Επάνω αριστερά: Άς) κοί καί αστυφύλακες εις Κέρκυραν τό 1923. Ot καθήμενοι είναι οί 'Γπαστυνόμοι Α' 
Ιωάννης Κουράκος καί Δημ. Βρανόπουλος. Καί οί δόο κρατούν τό άπαραίτητο μπαστούνι, δπως ώριζε 6 κα

νονισμός. Επάνω δεξιά: Οί ’Αστυνόμοι Βρανόπουλος καί Κουβαράκος, Διοικητής καί Υποδιοικητής άντιστοίχως 
τού Γ ' Άστυν. Τμήμ. ’Αθηνών τό έτος 1930. Κάτω: ’Αναμνηστική φωτογραφία άνωτάτων άξ)κων τής ’Αστυ
νομίας. Έξ άριστερων 6 άστυν. Δ)ντής Ρακιντζής, δ ’Αρχηγός Α.Π. Έβερτ καί δ Άστ. Δ/ντής Δημόπουλος.
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’Επάνω: 'Αγιασμός εις τό Γ ' ’Αστυνομικόν Τμήμα ’Αθηνών τό έτος 1929. Μέ τήν ρεποόπλικα είς τό χέρι δ 
’Αρχηγός τής ’Αυτονομίας Πόλεων άείμνηστος Γαρέζος. Κάτω: Μέτρα τάξεως τής ’Αστυνομικής Διευθόνσεως 
’Αθηνών είς έπίσημον τελετήν τδ 1930. (Μνημόσυνον έθνικοΟ άγωνιστοθ). Διακρίνονται αριστερά δ Διοικητής 
τοΟ Γ' .’Αστυνομικοί Τμήματος ’Αθηνών κ. Δημ. Βρανόποολος. ’'Οπισθεν Αστυφύλακες μέ πολιτικά καί τίς

απαραίτητες ρεποόπλικες.

453



μεσοφαλαγγικές πτυχές. 'Από αυτές τΙς τρείς έστίες οΙ 
θηλοειδείς γρομμές άναπτύσσουν διάφορα σχήματα, προχω
ρούν καί καλύπτουν δλη τήν έπιφάνεια τού μήλου των δα
κτύλων. Στό σημείο τής συνσντήσεώς τους σχηματίζουν τό 
χαρακτηριστικά δέλτα, τά λεγάμενα καί τριακτινωτά τοϋ 
μήλου των δακτύλων (εικόνα 3).

Στήν παλάμη οί θηλοειδείς γρομμές διαφοροποιούνται 
τόν 4ο μήνα όμέοως μετά τήν ανάπτυξη τών αντιστοίχων 
γραμμών τών δακτύλων. Ή άνάπτυξή τους αρχίζει άπό τό 
κέντρο τών παλαμιαίων καί μεσοδοκτυλίων έπαρμάτων καί 
προχωρεί πρός όλες τις κατευθύνσεις.

Ταυτόχρονα καί ανεξάρτητα άπό αυτές έμφσνίζονται 
άλλες θηλοειδείς γραμμές μέ αφετηρία τήν πηχεοκαρπική 
πτυχή τής παλάμης πού προέρχονται άπό άντίθετες κατευ
θύνσεις καί σχηματίζουν ατό σημείο πού θά συναντηθούν 
τό άξονικό δέλτα, ή άξονικό τριακτινωτά t, τής παλάμης 
(εικόνα 4) (Adams 1965).

Ή έρευνα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων πήρε ξεχω
ριστή σημασία τά τελευταία χρόνια καί γιά τήν Παθολογία 
μετά τήν διαπίστωση ότι πολλές συγγενείς διαμαρτίες ή 
άνωμαλίες τού κορυστύπου (χρωματοσωμάτων) συνδυάζον
ται μά άνωμαλίες τών παλαμοδακτυλικών άποτυπωμάτων:

Στή νέα αύτή φάση τής παλαμοδακτυλοσκοπίας μελε- 
τώντοι:

α) Τά χαρακτηριστικά τοϋ φυσιολογικού παλαμοδακτυ- 
λικοϋ άποτυπώματος.

β) Ό  τρόπος μεταβιβάσεως τών άποτυπωμάτων.
γ) Ή  συσχέτιση τών άποτυπωμάτων μέ διάφορες γε

νετικές άνωμαλίες.
Οί ποθήσεις στις όποιες μελετήθηκαν περισσότερο τά 

πολομοδακτυλικά άποτυπώματα τά τελευταία χρόνια είναι:
1. Ή τριοωμία 21 (μογγολοειδής ίδιωτία ή σύνδρο

μο Down).
2. Ή τριοωμία 13.
3. Ή  τριοωμία 18.
'Εκτός τών χρωματοσωμικών άνωμαλιών καί έξωγε- 

νεϊς παράγοντες είναι δυνατόν νά έπηρεάσουν τά σχηματι
σμό τών θηλοειδών γραμμών, όπως χημικές ούσίες (θαλι
δομίδη), (Collard and Dodinval 1967) ή ιοί (έρυθρά), 
(Priest and Robinson 1967, Purvis - Smith and Menser 
1968).

Στό έργαστήριο Γενετικής τοϋ Ινστιτούτου Υγείας 
τοϋ Παιδιού (Πρόεδρος ό Καθηγητής Σπ. Δοξιάδης) έγινε 
συγκριτική μελέτη τών παλαμοδακτυλικών άποτυπωμάτων 
μεταξύ όμάδος άοθενών μέ χρωματοσωμικές άνωμαλίες 
όπως ή τριοωμία 21 (Lejeune et al. 19"59), ή τριοωμία 18 
(Edwards et al. 1961) καί ή τριοωμία 13 (Patau et al. 
1961), τών γονέων καί όμάδος μαρτύρων.

Υ λ ικό  καί μέθοδος
Στήν έργσσία μας αύτή μελετήθηκαν τά παλαμοδακτυ

λικά άποτυπώματα 113 συνολικά περιπτώσεων τών τριών 
συνδρόμων μέ διαταραχή τών χρωματοσωμάτων: Τριοωμία 
21 (101 περιπτώσεις), τριοωμία 13 (5 περιπτώσεις), τρι- 
σωμία 18 (7 περιπτώσεις). Σ' όλες τις περιπτώσεις ή κλι
νική διάγνωση έχει έπιθεβαιωθή μέ τόν καρυότυπο. Σύγχρο
να έγινε μελέτη καί τών παλαμοδακτυλικών άποτυπωμάτων 
141 γονέων. Σάν όμάδα μαρτύρων χρησιμοποιήθηκαν 295 
άτομα ήλικίας 5 - 56 έτών. Τά άποτυπώματα πάρθηκσν μέ 
τή μέθοδο τής Walker (1957) (1964). Επειδή όμως ή έ- 
φαρμογή τής μεθόδου στά βρέφη καί τά νήπια ήταν δυσχε
ρής καί δέν άπέδιδε εύκρινή άποτυπώματα, έτραποποιήσαμε 
λίγο τή μέθοδο. Ή  τροποποίηση τής μεθόδου συνίσταται 
στή χρησιμοποίηση κατά τή λήιμη τών άποτυπωμάτων ειδι
κού Celotape (Scotch Magic) αντί τής άπ' εύθείας έπαφής 
τής χρωματισμένης έπιφάνειας τών δακτύλων μέ τό χαρτί.

Ή ταξινόμηση, ή μελέτη καί ή άνάλυση τών άποτυπω
μάτων έγινε κυρίως μέ βάση τίς έργοσίες τών έρευνητών 
Shmit (1966), Penrose (1954, 1963, 1966), Penrose and 
Danuta Loesch (1967), Hold (1961 β, 1964) καί Uchida 
and Slotal (1963).

Μ έ θ ο δ ο ς  ά ν α λ ύ σ ε ω ς  τ ώ ν  ά π ο τ υ π ω 
μ ά τ ω ν  τ ή ς  π α λ ά μ η ς  κ α ί  τ ώ ν  δ α 
κ τ ύ λ ω ν .

Ή έρευνα τών άποτυπωμάτων τής παλάμης περιλαμ

βάνει τήν άναζήτηση τής μονήρους έγκαροίας πτυχής, τήν 
έντόπιση τοϋ άξονικοϋ τριακτινωτοϋ t, t ’ , t ' ' ,  t ' ' 
(Penrose, 1954)' (ή έκτίμηση τού t, t ' ,  t ’ ", t ' ' '  γίνεται 
άνάλογα μέ τή θέση πού βρίσκεται τά άξονικό τριακτινωτά 
(βλέπε εικόνα 5), τήν άναζήτηση τών κυρίων γραμμών Α, 
Β, C, D τής παλάμης (άρχίζουν άπό τά μεσοδακτύλια τρι- 
ακτινωτά καί καταλήγουν στή μία άπό τίς 14 περιοχές (1 —  
14), πού περιβάλλουν τήν παλάμη εικόνα 6), τή μέτρηση 
τής γωνίας a t d τοϋ Penrose, (εικόνα 4 ) , τήν άρίύμηση 
τών θηλοειδών γραμμών μεταξύ α καί β ύπαδακτυλίων τρι- 
ακτινωτών (Penrose 1966), τή συχνότητα τών κολπώσεων 
στό τρίτο μεσοδακτύλιο διάστημα (Fang 1950) καί τέλος 
τή συχνότητα έμφανίσεως τών διαφόρων σχημάτων τών 
θηλοειδών γραμμών τού θέναρος καί όπισθέναρος (εικόνες 
4, 5 καί 6).

Ή άνάλυση τών άποτυπωμάτων τών δακτύλων περι
λαμβάνει τή μελέτη τών διαφόρων σχημάτων τών θηλοει
δών γραμμών τών δακτύλων, τή συχνότητα τών διοφόρων 
σχημάτων (τοξοειδών, κολποειδών καί κυκλοτερών) καί τό 
άθροσμα τών θηλοειδών γραμμών πού βρίσκονται μεταξύ 
πυρήνος καί τριακτινωτοϋ έπί τών δέκα δακτύλων (εικόνες 
7 καί 8).

’Αποτελέσματα
Τά άποτελέσματα τής συγκριτικής μελέτης τών άπο

τυπωμάτων τής παλάμης καί τών δακτύλων μεταξύ τών τρι- 
σωμικών 21, 18 καί 13 τών γονέων καί τών μαρτύρων πα
ρουσιάζονται ατούς πίνακες 1 καί 2.

Όιίως φαίνετοι άπό τόν πίνακα 1, τά άποτυπώματα 
τών γονέων δέν έμφανίζουν σημαντικές διαφορές άπό τά 
άποτυπώματα τού φυσιολογικού πληθυσμού, ένώ άντίθετα 
τά άποτυπώματα τών τρισωμικών παρουσιάζουν άνωμαλίες.

Σέ δ,τι άφορό τά άποτυπώματα τής παλάμης διαπιστώ
θηκε:

1. Στούς τρισωμικούς 21 άξονικό τριακτινωτά άπσμα- 
κρυσμένο άπό τόν καρπό (77% Γ '  καί t ' * ’ ) , αύξη- 
μένη συχνότητα μονήρους έγκαροίας πτυχής (69%), 
μεγάλη γωνία atd (73°) πού σημαίνει όριζοντίωση 
τών θηλοειδών γραμμών τής παλάμης, αύξημένη συ
χνότητα τών κολπώσεων στό τρίτο μεσοδοκτύλιο διά
στημα (71%), μικρή έλάττωση τού άριθμοϋ τών θη
λοειδών γραμμών μεταξύ α καί β ύποδακτυλίου τρι- 
ακτινωτοϋ.

2. Στούς τρισωμικούς 13 άξονικό τριακτινωτά πολύ ά- 
πομακρυσμένο άπό τόν καρπό (83% t ' ' καί t ' '  ' ) , 
πολύ μεγάλη γωνία atd (78®), μονήρης έγκαρσίσ 
πτυχή πού είναι σχεδόν σταθερή (78%), αύξημένη 
συχνότητα τών κολπώσεων στό τρίτο υεσοδακτύλιο 
διάστημα (54%) καί άριθμός θηλοειδών γραμμών 
σχεδόν άνεπηρέοστος μεταξύ α καί β ύποδακτυλίου 
τριακτινωτοϋ.

3. Στούς τρισωμικούς 18 αύξημένη συχνότητα τών κολ
πώσεων στό τρίτο υεσοδακτύλιο διάστημα (49%). 
Στήν περίπτωση τοϋ συνδρόμου αύτού άλλα στοιχεία 
τής παλάμης είναι δύσκολο νά μελετηθούν λόγω τής 
μεγάλης συσπάσεως τών δακτύλων.

Σέ ό,τι άφορό τά δακτυλικά άποτυπώματα διαπιστώ
θηκε :

1. Στήν τριοωμία 21 αύξηση τών κολποειδών (82, 
49%) εις βάρος τών κυκλοτερών καί τοξοειδών κα
θώς καί αύξημένος άριθμός τών θηλοειδών γραμμών 
(145,39%) (άθροισμα τών θηλοειδών γραμμών τών 
δέκα δακτύλων).

2. Στήν τριοωμία <13 ίση περίπου κατανομή τών κυκλο
τερών (21'43%) κερκιδστρεπών κολποειδών, (17, 
34%) καί τοξοειδών σχημάτων (19,10%).

3. Στήν τριοωμία 18 έπικράτηση τών τοξοειδών, πού 
παρατηρεϊται πολύ σπάνια στά φυσιολογικά δτομα.

'Από τή μελέτη τού πίνοκα 2 φαίνεται ότι τά άποτυ
πώματα τών δακτύλων τών γονέων δέν διαφέρουν σχεδόν 
άπό τά άποτυπώματα τού φυσιολογικού πληθυσμού.

Συζήτησις
Σύμφωνα μέ τά άποτελέσματα τής μελέτης μας καθώς 

καί σχετικών μελετών ξένων έρευνητών Walker (1957,
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Δ Ι Α  Τ Η Ν  Κ Α Τ Α Δ Ι Ώ Ξ Ι Ν  
Α Ρ Χ Α Ι Ο Κ Α Π Η Λ Ω Ν  
Κ Α Ι  Λ Α Θ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ Ώ Ν

Σ Ω Μ Α
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙ ΚΩΝ
Δέν αποτελεί κάτι τό νέον τό δτι άπό καιρού ήδη κάτω άπό την ήρεμον έπιφάνειαν τής θαλάσσης, πά- 

σης μορφής κίνησις έκδηλώνεται μέ διαρκώς μεγαλυτέραν — καί έπικινδυνοτέραν — εντασιν. Δέν είναι δέ 
μόνον oi περίφημοι πλέον «ψαροντουφεκάδες» ή «έξερευνηταί τού βυθοΰ» έκεΐνοι οί όποιοι δημιουργούν τήν 
έντεινομένην κίνησιν άλλά ένα ραγδαίος αύξανόμενον είς άριθμόν άλλά καί έξοπλισμόν — άρτιώτατον μά
λιστα — πλήθος πάσης φυλής καί προελεύσεως κακοποιών πού έπωφελούμενοι τού σχετικώς απρόσιτου υπό 
τήν έπιφάνειαν ύγροΰ στοιχείου καί τής άπεραντωσύνης τής θαλάσσης κυριολεκτικά κάτω άπό τήν μύτην 
μας άπεργάζονται τά έγκλήματά τους. Τά τελευταία μάλιστα είναι άπό τά περισσότερον είδεχθή έναντίον ό- 
λοκλήρου συνήθως τής κοινωνίας καί τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τού δημοσίου χρήματος καί τής οίκο- 
νομίας τών χωρών.

Πόνε πολλά χρόνιο άπό τότε πού ό 
Υρόφων είχεν έπισημάνει τόν κίνδυνον 
τών ύποβρυχίως κινοομένων κακοποιών 
καί τάς τρομακτικός του έπιπτώσεις. 
"Εκτοτε καί μέ τήν ραγδαίαν τελειοποί- 
ηαιν τών μέσων άτομικοϋ έξοπλισμοϋ 
τών καταδυομένων καί τήν όνεξέλεγ- 
κτσν παντού δόθεσίν τους είς τούς «ά- 
θλητάς» μία μεγάλη μερίς τού πανθέου 
τών διεθνών έγκληματιών ήρχισε νά 
κινήται κοί νά δρό κάτω άπό τήν προ
στατευτικήν κάλυψιν τών κυμάτων. Τά 
κρούσματα τών άρχοιοκαπήλων, μεμο
νωμένα κατ' άρχάς, έπολλαπλασιάσθη- 
σαν τρομακτικά. Καί τούς «πρωτοπό
ρους» αύτούς ήλθαν νά μιμηθοΟν πολύ 
περισσότερον έπικίνδυνοι έγκληματίαι 
ώργανωμένοι μάλιστα είς συμμορίας μέ 
διοίκησιν καί έξοπλισμόν πού θά τούς 
έΖήλευαν καί οί πλέον έπιτήδειοι υπο
βρύχιοι καταστροφείς τών διαφόρων χω
ρών.

Είναι άτυχώς γεγονός δτι άπό μα- 
κροΰ δοκιμάζεται ή χώρα μας άπό τούς 
υποβρυχίους αύτούς έγκληματίας καί 
ληστάς. Πρό πολλών έτών χορακτηριστι- 
κώς κάποιος έπιτήδειος έπέτυχε κάτω 
άπό τό πρόσχημα δήθεν τής λήψεως ύ- 
ποβρυχίων φωτογραφιών καί ταινιών, 
τόν συστηματικόν έντσπισμόν πολυτίμων 
θησαυρών πού έσκέπαξαν έπί αιώνας τά 
κύματα. Είς μάτην τότε έπεσημάνθη τό 
γεγονός πρός τούς άρμοδίους πού άδυ- 
νατοΰσαν νά πιστεύσουν κάτι τέτοιο. 
Καί ό κεκαλυιμένος αυτός έγκληματίας 
έσυνέχισεν άτάρσχος τό έργον του.

"Εκτατέ πολλά έμεσολάβησαν καί τήν

Έπίλεχτον μέλος τής υποβρυχίου 
άστυνομίας, ένψ έτοψάζεται νά άνα- 

λάιβπ υπηρεσίαν.
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άφέλειον τών άρχών τής έποχής έκεί- 
νης διεδέχθη πλέον ή ένημερότηα τών 
άρμοδίων γύρω άπό τάς άπεράντους 
εύκαιρίας άληθοϋς λεηλασίας καί άπρο- 
σκόπτου διοκινήσεως λαθρεμπορίου ύπό 
τήν γαλάζιαν θαλοσσίαν έπιφάνειαν. Με
μονωμένα άρχικώς περιστατικά καί συ
στηματική παρακολούθησις ύπόπτων κι
νήσεων ώδήγησαν είς τήν έκ μέρους τών 
άρχών έντατικωτέραν παρακολούθησιν 
τών δήθεν ένθουσιωδών αύτών θαυμα
στών τών υποβρυχίων τάχα τοπίων μέ 
άποτέλεσμα πολλά νά διδαχθούμε καί ά- 
κόμη περισσότερα νά περιφρουρήσουμε. 
Τό κινηματογραφικόν έργον «Τό παιδί 
καί τό δελφίνι» άπετέλεσαν τότε ένα 
ξύπνημα πολλών. Καί οί συλλήψεις συ
στηματικών άρχαιακαπήλων έδωσαν έ- 
κτοτε μίαν έπιβεβαίωσιν τών ύποψιών 
καί φόβων.

Σήμερον ώργανωμέναι διεθνείς σπεί- 
ραι άρχαιοκοπήλων μελετούν μέ έμβρύ- 
θειαν πού θά έξήλευαν οί καλύτεροι ί- 
στορισδϊφαι τήν ναυτικήν ιστορίαν όλων 
τών έποχών μέ άντικειμενικόν σκοπόν 
νά έντοπίσουν τήν θέσιν ναυαγίων καί 
τήν λεηλασίαν τους χάρις είς τήν έπι- 
κρατοΰσαν άκόμη είς δλον τόν κόσμον 
σχετικήν άσυδοσίαν διά τά συμβαίνον- 
τα ύπό τήν θαλασσίαν έπιφάνειαν. Καί 
συγχρόνως άλλοι, σπεϊραι λαθρεμπόρων 
άπό τούς πλέον έπικινδϋνους τού εί
δους, έπιδίδοντσι είς τήν μελέτην τών 
θαλασσίων ύποβρυχίων ρευμάτων μέ 
σκοπόν τήν. . . άξιοποίησίν τους πρός 
διευκόλυνσιν τών έγκληματικών τους 
σκοπών: τής μετοφοράς λαθρεμπορίου

(Συνέχεια εις τήν σελ. 459 )

_



Πολύτιμοι θησαυροί κρύπονται στις-παραλίες -καί τίς θάλασσες τής Χώρας μας, λείψανα τής μεγά
λης ιστορικής μας κληρονομιάς. Δυστυχώς δμως έλλείψει ειδικής ύπηρεσίας, γίνονται κτήμα άσυ- 

νειδήτων άρχαιοκαπήλων ξένων,άλλα καί Ελλήνων.
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Ό Ζούττερλιν μέ τή δεύτερη σύζυγό 
του.

Λ  Ν ύπήρξε άνθρωπος πού πραγματι- 
™  κά βρέθηκε σέ όμηχανία όταν έ

μαθε την ούλληψι τής Λόρε Χάιντς, συ-- 
Ζύγου τού Ζούττερλιν, αύτός ήταν ό ύ- 
πουργός Άμύνης τής Γερμανίας Φράντς 
ΓιόΖεφ Στράους. ΓνώριΖε τήν κατηγο
ρουμένη, έσειδή είχε τήν ευκαιρία νά 
ουνσμιλήση μαΖί της καί σέ περιπτώσεις 
έξω άπό τις άποκλειστικά έπαγγελματι- 
κές τους σχέσεις.

Ή πρώτη του άντίδροσις ήταν ή δυ
σπιστία. Πώς αυτή ή γυναίκα, πού άνή- 
κε σέ καλή οικογένεια καί στήν όποια 
βασιΖότον απολύτως ό άρχηγός τής 'Υ
πηρεσίας ΖΒ9 τού Υπουργείου Εξωτε
ρικών, έξαπστήθηκε άπό τήν σοβιετική 
κατασκοπεία; Τό Ζήτημα προκάλεσε καί 
σέ μένα Ζωηρή περιέργεια. Ζήτησα νά 
μάθω, νά καταλάβω. Χρειάσθηκε, γι' αύ- 
τό, νά συγκεντρώσω μαρτυρίες.

Στάθηκα τυχερός γιατί μπόρεσα νά 
συναντήσω τήν φράου Κροΰγκερ, συνά
δελφο τής Λόρε Ζούττερλιν. Μιλήσαμε, 
πολύ άπλά, στήν καφετερία τού υπουρ
γείου :

—  Σας πέρασαν ποτέ άπό τό μυαλό 
υποψίες;

—  Μά, πώς. . άπάντησε κάπως ένο- 
χλημένη ή φράου Κροΰγκερ. Ή Έλεο- 
νώρα ήταν μιά γυναικούλα σοβαρή, με
τρημένη, ικανή. Βεβαίως, φαινόταν κά
ποτε ψυχρή καί στεκόταν σέ άπόστασι, 
άλλά ούτό οφειλόταν σέ κάποια πικρία 
πού ήταν συνέπεια οίσθημστικών άπσγο- 
ητεύοεων.

—  Σας έκαμε έκμυστηρεϋσεις;
—  "Οταν έργάΖεται κανένας στό ίδιο 

γροφεϊο. . . Λίγα χρόνια πριν άπό τόν 
γάμο της είχε γνωρίσει ένα νέο. 'Εκεί
νος σκοτώθηκε σέ δυστύχημα. Λίγο άρ- 
γότερο, είχε μιά περιπέτεια μέ έναν ώ
ριμο άνδρα. Αύτή ή περιπέτεια θά μπο
ρούσε νά καταλήξη σέ γάμο άν αύτός 
ό άνθρωπος δέν ήταν έγγαμος δπως τής 
όμολόγησε άργότερα. 'Από έκείνη τήν

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΗΡΥΚΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ  
ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ
Στις 10 ’Οκτωβρίου του 1967 στό Βερολίνο ό Ευγένιος 

Ροΰνζε, συνταγματάρχης τής Κά-Γκέ-Μ πέ, και ή γυναίκα 
του, πού «εργαζόταν» μαζί του, ήλθαν σέ έπαφή μέ τούς 
’Αμερικανούς και όδηγήθηκαν τήν ίδια μέρα άπό δυο μέλη 
τής CIA  στήν αμερικανική αποστολή. Τ ι ακολούθησε ά- 
ποκαλύπτεται στό πάρα κάτω κείμενο.

στιγμή ή Έλεονώρα αποφάσισε νά μεί- 
νη άνύπανδρη. ’ Ηταν έξυπνη, άλλά ή 
μοναξιά τήν τρόμαΖε λιγάκι.

— Τί δουλειά έκανε;
—  Άπό τό 1955 έργαΖόταν στό γρα

φείο τού Κνούτ ΝάιΖε, προϊσταμένου τής 
ύπαγραμματείας τού Προσωπικού καί τής 
Διοικήσεως στό 'Υπουργείο Εξωτερι
κών. Μέ αύτή τήν ιδιότητα περνούσαν 
άπό τά χέρια της, όπως άπό όλων μας, 
ορισμένα έγγραφα μέ τήν έπιγροφή 
« Έμπιστευτικόν», « Απόρρητον» καί 
«"Ακρως άπόρρητον».

Μάταια Ζήτησα συμπληρωματικές πλη
ροφορίες άπό τόν άμεσο προϊστάμενο 
τής Λόρε Ζούττερλιν. Ελλείψει καλύτε
ρου άναγκάσθηκα νά καταφύγω σέ κά
ποιον άρχειοφύλακα πού γνώριΖε καλά 
τήν δύστυχη γυνοίκα. Δέν ήταν εύκολο 
νά τόν κάνω νά μιλήση. "Επειτα άπό 
πολλές άπάπειρες άποφόσισε νά ξανοι- 
χθή:

—  ΓνωρίΖομε τήν ύπόθεσι Ζούττερλιν 
έπειδή, μόλις ή Έλεονώρα γνώρισε αύ- 
τό τόν άνθρωπο, ένημέρωσε άμέσως 
τήν υπηρεσία άσφαλείας. "Οχι πώς τόν 
υποπτευόταν, άλλά είναι κανόνας στήν 
ύπηρεσία μας νά δίνωμε λόγο γιά δ,τι- 
δήπατε μπορεί νά μάς συμβή, στόν κοι
νωνικό, στόν οικογενειακό, ακόμη καί 
στόν τομέα τής'ύγείας. Τήν ίδια έπσχή, 
άρχισε μυστική έρευνα. Τίποτε δέν μπό
ρεσε νά προκαλέση ύπόνοιες. Δέν ύ- 
πήρχσν άσχημες πληροφορίες γιά τόν 
Ζούττερλιν.

—  "Εγινε λόγος γιά κόκκινα τριαντά
φυλλα;

—  Τόν χειμώνα τού 1959, ένας άν- 
δρας χτύπησε τήν πόρτα τής Έλεονώ- 
ρας. Ή ταν ό Χάιντς Ζούττερλιν, 35 έ- 
τών, άγαμος, εύγενικός καί έρωτευμέ- 
νος. Κρατούσε στό χέρι ένα μπουκέτο 
κόκκινα τριαντάφυλλα. Δέν ξέρω τί ά- 
κριβώς είπαν τότε, άλλά θά πρέπει νά 
ήταν περίπου τά έξής;

—  Επιθυμώ νά δώ τήν δεσποινίδα Έ 
λεονώρα Χάιντς.

—  'Εγώ είμαι ή Έλεονώρα Χάιντς.
—  Πώς είπατε; Ασφαλώς πρόκειται 

γιά λάθος. Συνάντησα χθές μιά νεαρή 
γυναίκα πού ίσχυριΖόταν ότι είχε αύτό 
τό όναμα καί μέ προακάλεσε νά τήν έ- 
πισκεφθώ σήμερα. Έχετε αδελφή;

—  Μένω μόνη μου ατό διαμέρισμα. 
Φοβούμαι ότι σας έκαναν κανένα κακό
γουστο άστεϊο.

—  "Ω! Λυπούμαι. . . Βλέπετε, δέν εί
ναι πολύς κοιρός πού μένω σ' αύτή τήν 
πάλι, είμαι άγαμος καί δέν έχω καμμιά 
όρεξι γιά έφήμερες περιπέτειες. . . Δέν 
είνοι ή πρώτη φορά πού μιά γυναίκα μέ 
κοροϊδεύει. Μέ συγχωρεϊτε δεσποινίς. 
"Αν τολμούσα. . . Ακούστε, κάνετέ μου 

τήν χάρι νά δεχθήτε αύτό τό μπουκέτο.
Τί άπάντησι μπορούσε νά δώση ή Έ 

λεονώρα σέ ένα άνδρα τόσο εύθύ, πού, 
κατά περίεργο τρόπο, είχε γνωρίσει καί 
αύτός παρόμοιες αισθηματικές άπογοη- 
τεύσεις;

—  "Ετσι, λοιπόν, άρχισαν τά πράγμα
τα;

—  Μά ναι! Ή  Έλεονώρα δέν μπορού
σε νά μήν τόν καλέση νά πάρη ένα φλυ- 
τΖάνι καφέ. Εκείνος μέ τήν σειρά του 
τήν κάλεσε σέ γεύμα. . . Πολύ γρήγορα 
παρατηρήσαμε τήν άλλαγή. Ή Έλεονώ
ρα, ή τόσο έπιφυλακτική, έκδηλωνόταν 
τώρα κάποτε μέ ύπερβολικό τρόπο. 'Έ
μαθε νά γελά καί νά έμπιστεύεται.

"Αφησα τόν συνομιλητή μου καί προ
σπάθησα νά γνωρίσω τήν προσωπικότη
τα τού Χάιντς Ζούττερλιν. Χρειάσθηκε 
νά συμβουλευθώ τά άρχεϊα τού Δικαστη
ρίου τής Κολωνίας.

—  Κατηγορούμενε, άναφέρατε όνομα, 
ήλικία, έπάγγελμα καί κατοικία.

—  ΌνομάΖομαι Χάιντς Ζούττερλιν, 
γεννήθηκα τό 1924 στό Φράιμπουργκ. 
Είμαι παλαιός πολεμιστής, φωτογράφος, 
κάτοικος Βόννης, όδός Βίχελσβεγκ 13,
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Ή  κηδεία τής Έλεσνώρας Ζούττερλιν στην Κολωνία. 'II άτυχη γυναίκα κρεμάοθηκε στδ κελλί της.

—  Κατηγορεϊσθε ότι παραδώσατε ά- 
πόρρητα έγγραφα σέ πράκτορα ξένης 
δυνάμεως.

—  Έπρόκειτο γιά άσήμαντα χαρτιά.
—  Είσπράξατε όμως σημαντικά ποσά.
—  Είναι ψέμα!
"Ετσι άρχισε στις 10 Νοεμβρίου 

1969, στήν Κολωνία, ή δίκη τοϋ Χάιντς 
Ζούττερλιν, τοϋ άνθρώπου πού ή Υπη
ρεσία Ασφαλείας τοϋ Υπουργείου Ε 
ξωτερικών είχε θεωρήσει καλό πολίτη 
όταν ή Έλεονώρα Χάιντς είχε μιλήσει 
γι' αύτόν.

Ο Ζούττερλιν είχε πράγματι πολεμή
σει. Καί άκόμη είχε τραυματισθή. Όταν 
τελείωσε ό πόλεμος ένοιωθε έντελώς 
άπροσάρμοστος μέ τή νέα κατάστασι 
πραγμάτων. Διάλεξε ένα έπάγγελμα σχε
τικά άνεξάρτητο. "Εγινε φωτογράφος. 
Στό Βερολίνο, έργάσθηκε γιά λογαρια
σμό διαφόρων έκδοτικών οίκων, έφημε- 
ρίδων, δημοσιογράφων καί σχεδιαστών 
μοντέλλων... καί έπίσης γιά λογαρια
σμό του. Αύτά τοϋ έπέτρεπε νά έργά- 
Ζεται γιά τις ύπηρεσίες κατασκοπείας τής 
'Ανατολικής Γερμονίας.

Τό 1956, ό Χάιντς Ζούττερλιν στρα- 
τολογήθηκε άπό κάποιον Γκοϋντερ, πρά
κτορα τής HVA, πού έξετίμησε ιδιαίτε
ρα τό ταλέντο του ώς φωτογράφου. Γιά 
πολλούς μήνες, ό Ζούττερλιν έργάσθη
κε γιά λογιαριασμά τής SSD, τής Διευ- 
θύνσεως Πληροφοριών τής 'Ανατολικής 
Γερμανίας τής όποιας ή HVA ήταν τό 
όργανο κατασκοπείας ύπό σοβιετικό έ
λεγχο.

Αύτή ή δροστηριότης ταίριαΖε στόν 
Χάιντς, άνθρωπο κυνικό, χωρίς άνησυ- 
χίες, άρκετά παρορμητικό. Στήν πραγμα
τικότητα δέν ήταν κομμουνιστής, άλλά 
ό κομμουνισμός τοϋ προσέφερε μιά πι
θανότητα νά κάνη τήν τύχη του. Τήν 
δυνατότητα νά πολεμήοη αύτή τήν κοι
νωνία πού τόν άγνοοΰσε, πού άρνιόταν 
νά άναγνωρίοη τήν άξια του. ’ Ηταν έ

τοιμος γιά άλα, άκόμη καί γιά τήν χει
ρότερη προδοσία.

Στόν έπόμενο χρόνο, τό 1957, ό δεύ
τερος γρομμστεύς τής πρεσβείας τής 
Σοβιετικής Ένώσεως, Λεονίντ Προχό- 
ρωφ, ένδιαφέρθηκε γιά τις «φωτογρα
φικές» πληροφορίες πού προμήθευε ό 
Ζούττερλιν. Απαίτησε άπό τήν HVA τήν 
άμεση μεταβίβασι τοϋ κατασκόπου στήν 
Κά Γκέ Μπέ.

Ο Ζούττερλιν δέν χρειάσθηκε νά πάη 
μακριά άφοϋ ή έδρα τής σοβιετικής κα
τασκοπείας στό Βερολίνο βρισκόταν πο
λύ κοντά, στό Κάρλσχορστ.

Εκεί, πήρε τό κωδικό όνομα «Βάλ- 
τερ» καί έτέθη ύπό τις διαταγές τοϋ 
συνταγματάρχη Μιχαήλωφ, τοϋ λεγομέ
νου «Όρλώφ», άρχηγοΰ τοϋ δικτύου 
πού δροϋσε στήν Δυτκή Γερμανία. Άν- 
ταποκρινόμενος στις νέες του υποχρε
ώσεις, άναγκάσθηκε νά αύξήση τήν 
δραστηριότητά του καί νά τής δώση σο- 
βαρώτερη όψι. Αρχισε νά δρά στόν το
μέα τών «δημοσίων σχέσεων», έγινε κο
σμικός φωτογράφος, μέλος διαφόρων 
έτοιριών. Μιά άπό αύτές ή «Κουρατό- 
ριουμ Ούντάιλμπαρες Ντώυτσλαντ», ι
σχυριζόταν ότι προωθούσε τό Ζήτημα 
τής ένοποιήσεως τής Γερμανίας. Είχε 
έπίσης τήν εύκαιρία νά έργάΖεται γιά 
τήν Υπηρεσία τής Πολιτικής Προστασί
ας καί, γεγονός πιό σημαντικό γιά τούς 
κρυφούς έργοδότες του, γιά τήν 'Υπη
ρεσία Προστασίας τοϋ Συντάγματος, τήν 
άντι κατάσκοπε ία τής Δύσεως.

Γιά τόν διπλωμάτη Προχόρωφ, προϊ
στάμενο τοϋ Ζούττερλιν, ή νοητεία τοϋ 
ύφισταμένου του έπρεπε νά βρή τήν έκ- 
φρασί της στις γυναίκες. Ό  διπλωμά
της είχε ύπ’ όψι του διαφόρους στόχους. 
Τρεις άπό αύτούς άφοροϋσαν βασικά 
γυναίκες.

'Από τις τρεις, ή μία έγινε ό τελικός 
στόχος γιατί είχε άνεπίληπτο παρελθόν 
καί τίποτε δέν φαινόταν νά τήν προ-

διαθέτη νά γίνη θύμα. Πράγμα πού, κατά 
συμπτωσι, άπομόκρυνε τις υπόνοιες τής 
άντικατασκοπείας. Ή ταν ή Έλεονώρα 
Χάιντς.

Ή έρευνα τής Κά Γκέ Μπέ είχε τό
τε σκοπό νά καθορίση τά πιθανά μέσα 
πιέσεως καί τις ένδεχόμενες άντιδρά- 
σεις τής Έλεονώρας απέναντι στις διά
φορες δεδομένες καταστάσεις, κυρίως 
τής ύποθέσεως τής άπειλής. Τελικά ό 
Προχόρωφ άκολούθησε τήν πιό άπλή 
συνταγή: Νά πρσμηθεύση στήν Έλεο- 
νώρα ένα σύΖυγο πού νά συνδέεται μέ 
τήν Κά Γκέ Μπέ.

—  Χάιντς Ζούττερλιν, θά πάτε στήν 
Βόννη καί θά νυμφευθήτε μιά γραμμα
τέα πού έχει θέσι κλειδί στό 'Υπουργείο 
Εξωτερικών. Θά άναφέρετε άπ' εύθείας 

στόν συνταγματάρχη Μιχαήλωφ λεπτο
μέρειες αύτής τής ένεργείας.

Κοί έτσι ό Χάιντς Ζούττερλιν παρου- 
σιάσθηκε στόν άριθμό 21 τής Χελμολτσ- 
στράσσε μέ ένα μπουκέτο κόκκινα τριαν
τάφυλλα στό χέρι. Στις 12 Δεκεμβρίου 
1960, ό κατάσκοπος έστειλε μήνυμα 
στόν συνταγματάρχη Μιχαήλωφ: « Απευ
θύνατε συγχαρητήρια στόν προστατευό- 
μενό σας γιά τόν γάμο του πού τελεί
ται σήμερα στήν Κολωνία».

«Συγχαρητήριο» σήμαινε «όδηγίες». 
Ή άπάντησις δέν άργησε. Ή Κά Γκέ 
Μπέ έθεσε τόν Ζούττερλιν ύπό τις δια
ταγές τού συνταγματάρχη ΡοϋνΖε.

Πότε κατάλοβε ή Λόρε άτι ό νέος σύ- 
Ζυγός της ήταν κατάσκοπος; Τό είπε 
μόνη της. Φαίνεται άτι άγνοοΰσε ώς τό 
τέλος άτι ό Ζούττερλιν τήν είχε νυμφευ- 
θή κατόπιν άνωτέοας διαταγής, άτι ό 
κυνισμός του έφθανε ώς τό σημείο νά 
ύποκρίνεται τόν έρωτευμένο, ώστε νά 
μπορέση νά τήν καταφέρη. Φαίνεται ό
μως ότι ή Λόρε άντελήφθη γρήγορα τίς 
μυστικές δραστηριότητες τοϋ συΖύγου 
της. 'Εν άγνοια της είχε μεταφέρει τό
σα έγγροφα; Γιατί, έπί έξη χρόνια, «ξά-

457



Π A C Π Ο Ρ Τ

. L  -  - — ’ k P u H z e  
C b ie H u u  d S z c d e G u z  

t*'"· · " ” iM a p m * 192b*«k,
c .J io b o -C a A & n e  X o S c  X u io J  
JKXeGcxOU) oanopoMCCxoii a*,

'r S * JU ty

fcO r.50I03S

. t>oen*co -
ΰ $ ·Α 3 0 Η Η 4 \<

■. y n p a & * * H u * M  J ju

JMrguu JlpA p  9>C(pc 9>
· -  · -  —

I  «» I HI.I II I WU » . ~ .~ ,,c £ u y
0  p ° * C 9  y / 9  & tycu< r. J u u ih ,

H o Sc k u m , K o to  H u .
KOJQ t£cKO iO pH ^3<W pG >ifj£C-0

4«l·

« ii-  jj ΤθΛρ<ΑΆ /9 6 0 *y*

Τό πλοόστύ διαβατήριο toO κατασκόπου.

φριζε» τό υπουργείο Άλλοτε μέσα σέ 
μιά έφημερίδα πού είχε έγκαταλειφθή 
στό τροπέζι τού έστιοτορίου, δπου γευ
μάτιζαν τό μεσημέρι, άλλοτε οτόν μαύ- 
δο δερμάτινο χαρτοφύλακα μέ διπλό πά
το πού τής είχε δωρίσει ό Χάιντς (στήν 
πραγματικότητα ήτον δώρο τής Κά Γκέ 
Μπέ), έφερνε τά έγγραφα πού ό σύζυ
γός της τά φωτογράφιζε άμέοως μέ τήν 
«Μινόξ» του. ” Ετσ| φωτογράφισε 2.900 
έγγραφα, όπό τά όποια 969 άπόρρητα 
καί σαράντα περίπου «Κρατικά Άπόρρη
τα».

Στή δίκη του, ό Ζούττερλιν άνέφερε 
ότι είχε πείσει τήν Λόρε νά τόν θοη- 
θήση γιά λογαριασμό τής «Κουρατόρι- 
ουμ Ούντάιλμπαρες Ντώυτσλαντ», έσει- 
δή ή όργάνωσις ούτή είχε άνάγκη βοή
θειας γιά τήν ένοπσίησι τής Γερμανίας. 
Καί πράγματι, συνέβη νά λάβη γνώσι 
των έκθέσεων των Γερμανών πρεσβευ
τών στό έΕωτερικό πριν άπό τόν ίδιο 
τόν υπουργό Σραίντερ. Δέν είπε ποιτέ 
στήν Λόρε ότι είχε λάβει άπό τήν Κά 
Γκέ Μπέ 75.000 μάρκα ώς άνταμοιβή 
τών ύπηρεσιών του.

Ή Κά Γκέ Μπέ πίστευε ότι τό ζεύγος 
Βάλτερ - Λόλα (κωδικό όνομα τής Λό
ρε) προμήθευε άλικο μεγάλης άΕίας. 
"Οπως:

—  Πρακτικά τού Υπουργείου ΈΕωτε- 
ρικών σχετικά μέ τήν σύνοδο τού Συμ
βουλίου τών υπουργών τού ΝΑΤΟ στήν 
Όττάβα τό 1963.

—  Εκθεσι γιά τά γυμνάσια τού ΝΑ
ΤΟ, «ΦάλλεΕ», τό 1964 καί 1966.

—  Κλειδιά τού συστήματος συναγερ
μού τού ΝΑΤΟ.

—  Σχέδια καταστάσεως εκτάκτου ά- 
νάγκης τής κυβερνήσεως τής Βόννης.

—  Σχέδια τού ΝΑΤΟ σέ περίπτωοί 
συναγερμού στό Βερολίνο.

—  "Εκθεσι έπί τών αποστολών στό έ- 
Εωτερικό τής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
τής Δυτικής Γερμανίας.

Τόσο σημαντικό ήταν τό ύλικό, ώστε 
ή Κά Γκέ Μπέ νά δύσπιστή τρομερά. 
Έφθασε στό σημείο νά πιστεύη ότι τήν 
έΕαπατούσαν. Καί στις περιπτώσεις αύ- 
τές ή άντίδρασις οπανίως άργεϊ νά έκ- 
δηλωθή. Τόν Φεβρουάριο τού 1967, τό 
σοβιετικό Κέντρο Κατασκοπείας διέταΕε 
τόν συντογματάρχη Ρούνζε, άρχηγό τού 
δικτύου, νά θέση τέρμα στήν δρασι τού

ζεύγους Βάλτερ - Λόλα. Ό  Ρούνζε δια 
μαρτυρήθηκε καί ύποστήριΕε τήν άφο- 
σίωσι τού Ζούττερλιν. Άδικος κόΐιος!

Αύτή ή «άνάπαυλα» κρότησε ώς τόν 
Οκτώβριο τού 1967. Μερικοί μήνες εύ- 

τυχίας γιά τήν Λόρε Ζούττερλιν, μακριά 
άπό ραδιουργίες καί κινδύνους. Δέν συ
νέβη τό ίδιο μέ τόν Χάιντς. Προσπάθη
σε νά άποκοταστήση τήν έπαφή μέ τόν 
Ρούνζε, αύτός όμως είχε ρητές δια
ταγές. Δέν έπρεπε σέ καμμιά περίπτω- 
σι νά Εανοδή τό ζεύγος. Άδικα. Απευ
θύνθηκε στό Κέντρο Κατασκοπείας τού 
Ανατολικού Βερολίνου, στό όποιο άνή- 
κε άλλοτε. Διατάχθηκε νά παραμείνη ό- 
ριστικά μακριά όπό κάθε δραστηριότητα. 

Αν έπέμενε, ό φόκελλός του θά έκοκνο- 
ποιεϊτο στήν άντικατσσκοπεία τής Βόν
νης. Ό  Χάιντς κατελήφθη άπό πανικό 
καί δέν μίλησε. Αύτό ήταν τό τέλος τών 
Ζούττερλιν; Ό χι άκριβώς, γιατί, στις 
10 Οκτωβρίου, ό συνταγματάρχης 
Ρούνζε διάλεΕε τήν έλευθερία. "Οταν 
κατέφυγε στήν Δύσι, πρόδωσε τά δίκτυα 
πού έκάλυπτε. ΜεταΕύ αύτών καί τό 
ζεύγος Ζούττερλιν.

Στις πέντε τό άπόγευμα τής 11ης 
Οκτωβρίου, οί άνδρες τής Υπηρεσίας 
Αντικαταακσπείας τής Βόννης, έκαναν 

τήν έμφάνισί τους στό Υπουργείο ΈΕω- 
τερικών καί συνέλαβαν τήν Έλεονώρα. 
Ή γρομματεύς άναλύθηκε σέ δάκρυα. 
Κατάλαβε κάπως άργά ότι αύτό τό ά- 
πρόσμενο τέλος δέν άνταποκρινόταν κα
θόλου στις έλπίδες πού είχε στηρίζει 
στον γάμο της μέ τόν Χάιντς.

Εκείνος συνελήφθη τήν ίδια ώρα, 
ένώ έργαζόταν στόν κήπο μιας βίλλας, 
στήν όδό Βίσελσοφ άριθ. 13 στήν Βόν
νη.

Ή Λόρε ομολόγησε. Ή απελπισία της 
ήταν πολύ μεγαλύτερη άπό τήν μεταμέ- 
λειά της όταν έμαθε ότι ό Χάιντς, ό άν
θρωπος γιά τόν όποιο είχε θυοιασθή, 
δέν τήν άγαποΰσε καί ότι τήν είχε νυμ- 
φευθή κατά διαταγήν.

Επειτα άπό τέσσερις ήμέρες, στις 
πέντε τό πρωί, μιά γυναίκα τών φυλα
κών τού Κλάνγκελπουτς βρήκε τήν Έ 
λεονώρα κρεμασμένη μέ τήν πυτζάμα 
της γύρω άπό τόν λαιμό της άπό τά 
κάγκελλα τού κελλιοϋ της. Ή άπελπι- 
σμένη γυναίκα δέν είχε άφήσει καμμιά 
έΕήγηση γιά τήν πράζι της. Όταν τού

όνάγγειλαν τήν αύτοκτόνία τής γυναί
κας του, ό Χάιντς Ζούττερλιν δέν βρήκε 
νά πή ούτε μιά λέΕι συμπόνοιας. Γιατί 
αύτή ή αύτοκτονία τόν βόλευε. Ό  θά
νατος τής Λόρε θά τού έπέτρεπε νά ύ- 
περασπισθή τόν έαυτό του έλεύθερα, 
χωρίς φόβο γιά μιά τρομερή άντιπαρά- 
στασι.

Δέν μπόρεσε, έννοεϊται, νά άρνηθή, 
άλλά μπόρεσε νά άνασκευάση τις σοβα- 
ρώτερες κατηγορίες. "Ετσι δήλωσε ότι 
είχε δώσει μόνο ύλικό χωρίς σημασία, 
έγγραφα χωρίς μεγάλη άΕία. Ίσχυρί- 
οθηκε ότι ένήργηαε γιά τά συμφέροντα 
τής Γερμανίας κοί όχι γιά προσωπικό ό
φελος.

Άλλά ή κατάθεσις τού συνταγματάρ
χη Ρούνζε είχε καταχωρισθή. Ο άρχη- 
γός τής σοβιετικής κατασκοπείας είχε 
δηλώσει ότι οί Ζούττερλιν ήσαν οί καλύ
τεροί του πράκτορες καί ότι τούς πλή
ρωνε χίλια μάρκα τόν μήνα. Μιά γρα
πτή κατάθεσις έχει μόνο σχετική άΕία 
στό δικαστήριο. Οί καταθέσεις τού συν
ταγματάρχη Ρούνζε μπορούσαν νά θεω
ρηθούν ώς μεροληπτικές λόγω τού γε
γονότος ότι ό άνθρωπος τις είχε δώσει 
ώς τίμημα γιά τήν μεταφορά του στήν 
Δύσι. Γιά νά είναι έγκυρες, έπρεπε νά 
έπαναληφθούν ένώπιον τού Δικαστηρί
ου.

Άλλά οί Ηνωμένες Πολιτείες δέν 
μπορούσαν νά έπιτρέψουν στόν Ρούνζε 
νά Εσναγυρίση στήν Εύρώπη όπου τόν 
είχαν έπικηρύζει οί σοβιετικές μυστικές 
ύπηρεσίες. "Επρεπε, λοιπόν, τό Δικαστή
ριο τής Κολωνίας σέ πλήρη σύνθεσι νά 
μεταφερθή στις Ηνωμένες Πολιτείες 
γιά νά άκούση τήν προφορική κστάθε- 
σι τού Ρούνζε. Έδίστασαν. Πράγμα άπό 
τό όποιο έπωφελήθηκε ή ύπεράσπισις.

Ό  δικηγόρος τού Χάιντς Ζούττερλιν, 
δόκτωρ Σάιντ, ζήτησε άντιπαράστασι μέ 
τόν κύριο μάρτυρα κατηγορίας. Ελλεί
ψει τού άπαραιτήτου αυτού στοιχείου ό 
κατηγορούμενος θά είχε τό δικαίωμα νά 
ζητήση άκύρωσι τής δίκης γιά τυπικούς 
λόγους. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο 
ήλθε νά περιπλέΕη επίσης τήν δίκη Ή 
Κά Γκέ Μπέ, άντιλαμβανάμενη ότι ή κα- 
τάθεσις τού Ζούττερλιν θά μπορούσε νά 
τήν φέρη αέ δύσκολη θέσι, πρότεινε 
στήν Βόννη νά γίνη άνταλλαγή. Σέ άν- 
τάλλαγμα, προοέφερε τόν Κλάους 
Κούρτ διευθυντή τού έργοστασίου ποο- 
οελλανών τού Δυτικού Βερολίνου, πού 
συνελήφθη μέ τήν κατηγορία τής κατά
σκοπε ίος.

Τά δύο μέρη ήλθαν σέ συμφωνία. Ά λ 
λά ό Ζούττερλιν άντιτάχθηκε σέ αύτή 
τήν άνταλλαγή. Προτίμησε νά αντιμετώ
πιση τούς δικαστός τής Κολωνίας παρά 
τούς κεραυνούς τών πρώην έογοδοτών 
του τής Κά Γκέ Μπέ. Έπί πλέον, είχε 
γνωρίσει τήν ζωή πίσω άπό τό Σιδη- 
ροΰν Παραπέτασμα καί δέν ήταν τόσο 
διατεθειμένος νά τήν έπαναλάβη. Ό  ι
δεαλισμός του σταματούσε στήν διαλε
κτική.

Επειδή ήτον ύπήκοος τής Δυτικής 
Γερμανίας, ή Βόννη δέν μπορούσε νά 
τόν έκδώση. Τόν δίκασε. Ό  είσαγγε- 
λεύς ζήτησε νά τού έπιβληθή οκταετής 
φυλάκισις. Στις 28 Νοεμβρίου 1969, τό 
Δικαστήριο τής Κολωνίας τού έπέβαλε 
έπτά χρόνια.

ROGER DERME - LANSON
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Επικινδύνου διά τάς πολιτείας καί τάς 
κοινωνίας κάτω άπό τήν θαλαοσίαν Επι
φάνειαν.

Τόσον ή όρχαιοκαπηλία όσον καί ή 
λοθρεμπορία θεωρούνται ακόμη άπό 
τήν μεγόλην μάΖον ώς ένα ήοοονος ση
μασίας έγκλημα εις πείσμα τού γεγο
νότος ότι στρέφονται καί πλήττουν καί
ριους τήν πολιτείαν, τό δημόσιον ταμεϊον 
καί πρό παντός τήν κοινωνίαν. Εις τήν 
πραγματικότητα όμως πρόκειται περί 
των πλέον συστηματικώς κινούμενων Ε
πικινδύνων κοί μάλιστα εις τό έπακρον 
διεθνούς δράσεως έγκλπυατιών. 'Ακό
μη καί κατασκοπεία εις μεγάλην κλίμα
κα γίνεται διά τών άχανών Εκτάσεων 
κάτω τής Επιφάνειας.

Εις πολλά μάλιστα οημεία τού κόσμου 
κυκλοφορούν καί ειδικοί χάρται, εις 
τούς όποιους έχουν έπισημανθή θέσεις 
ναυαγίων καί στοιχεία τών θησαυρών 
πού κρύβονται μέσα εις αύτά. Οί χάρ- 
τοι δέ αύτοί άναλόγως τής πληρότητες 
των τιμώνται συχνά εις τεράστια ποοά.

Οί κίνδυνοι όμως είναι πολύ μεγαλύ
τεροι όκόμη. Διότι κάτω άπό τήν λεη
λασίαν τών νουογίων ένας όλόκληρος 
κόσμος πολυτίμων άρχαιαλογικών ευρη
μάτων καταοτρέφεται συνεπείς τής άρ- 
πακτικής μεθόδου τών άΕέστων αυτών 
κυρίων καί πολύτιμα στοιχεία διά τήν 
Ιστορίαν καί ιδιαίτερα Εκείνην τού ναυ
τικού ύφίσταντοι άνεπανόρθωτες κατα
στροφές. Τσυτοχρόνως όμως ύπό τό κά
λυμμα τής άρχαισκαπηλίας άνθεϊ καί 
κρύπτεται ή λαθρεμπορία ναρκωτικών 
καί άλλων Επικινδύνων ειδών άλλά καί 
αύτή ή κατασκοπεία.

Τό πόσον τρομεροί είναι οί κίνδυνοι 
τής λαθρεμπορίας τού είδους αυτού ά- 
παδεικνύεται όπό ένα Ιστορικόν παράδει
γμα. Διαρκοϋντος τού Β ' Παγκοσμίου 
Πολέμου οί Γερμανοί, έν τη προσπαθείς 
τους νά υπονομεύσουν τό ήθικόν τών 
συμμαχικών στρατευμάτων, εις τό μέτω- 
πσν τής Μέσης 'Ανατολής καί ιδιαίτερα 
τής Βορείου Αφρικής — άφού δέν ήδύ- 
νοντο άλλως νά κάμψουν τήν συμμαχι
κήν ίσχύν— έχρησιμοποίησαν ένα ύπου
λο καί τρομερόν όπλον: τό ναρκωτικά. 
Έκαλλιέργησαν εις τήν Βουλγαρίαν 
παπαρούνες καί άπό αυτές έΕήγαγον τό 
τρομερόν ναρκωτικόν, τό όπισν, εις ρε
γάλας ποσότητας. Τούτο διοχέτευσαν 
μέσω τής Συρίας (που εϊχεν άκολου- 
θήσει ώς γαλλική τότε αποικία τήν πο
λιτικήν τού Βισύ), εις τόν χώρον τού 
ΣσυέΖ καί διοχέτευσαν εις τά συμμα
χικά στρατεύματα. Χάρις όμως εις ένα 
σφάλμα τους, τήν έΕοιρετικά χαμηλήν 
τιμήν, ήδυνήθησσν οί συμμαχικοί ύπηρε- 
σίαι νά Εντοπίσουν όχι μόνον τήν προέ-
λευσιν άλλά κυρίως τόν σκοπόν.

***
Σήμερον αί διεθνείς συμμορίαι έχουν 

άναπτυχθή τόσον πολύ, χάρις είς τά δια
θέσιμα τεχνικά μέσα, ώστε νά είναι Ε
φοδιασμένοι μέ τόν πλέον σύγχρονον 
τεχνικόν έΕσπλισμόν διά πάσαν χρήσιν. 
ΜεταΕύ δέ τών τομέων όπου έχουν ση
μειώσει κστά προτίμησιν ίδιοιτεραν έπί- 
δοσιν είναι καί ή ύποβρύχιος έγκλημα- 
τικότης.

Πρός άντιμετώπισιν τής καταστόσεως 
αύτής, πέραν τής άνόγκης συνεργασίας 
τού φιλήσυχου κοινού, κάθε δηλαδή πο
λίτου πού πορατηρεϊ κάτι, μίαν ύποπτον

Υποβρύχιος περιπολία.

κίνησιν ή δραστηριότητα ή άλλο τί εις 
ένσν όρμον ή μία Ερημική παραλία καί 
κάτω όπό τήν Επιφάνειαν έκ μέρους δή
θεν άθώων, ή άστυνόμευσις τών ύπο- 
βρυχίων περιοχών άρχίΖει νά όργανοϋ- 
ται συστηματικώς.

ΜεταΕύ δέ τών πρώτων είς τόν τομέα 
αυτόν είναι ή Γαλλική Χωροφυλακή πού 
μέ πυρήνα της ένα σώμα έπιλέκτων ύ- 
ποθρυχίων χωροφυλάκων, ό άριθμός 
τών όποιων έγγίΖει τούς 500, έχει έπι- 
τελέσει άληθινά θαύματα μέχρι στιγμής 
είς μίαν μόνον περιοχήν είς τήν όποιαν 
περιώρισε λόγω τού περιωριομένου Εμ
ψύχου υλικού τό έπίλεκτον τούτο σώ
μα: τής Άντίμπ.

Πρόκειται διά τό καλύτερον άπό ά- 
πόψεως Εκπαιδεύσεως, συντονισμού, 
έΕοπλισμοΰ καί πρωτοβουλίας τμήμα ύ-

Ό  άθώος φαινομενικά); ψαρονχουφε- 
κας είναι επικίνδυνος Εγκληματίας. 
Συνελήφθη άπδ τόν υποβρύχιο αστυ

νομικό.

Πόβρυχίου άστυνομίας είς τόν κόσμον, 
μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Καί όχι μό
νον διώκονται όπηνώς όλοι οί έγκλημα- 
τίαι άλλά καί προσφέρεται πολύτιμος 
βοήθεια είς κάθε κινδυνεύοντα. Οί τε
λευταίοι αύτοί πού έτυχον τής βοήθειας 
τών Γάλλων Υποβρυχίων Χωροφυλά
κων είναι τριπλάσιοι Εκείνων που έδο- 
κίμασαν τήν άποτελεσμσπκότητα τής 
ά vm μετωπ ίσεώςτων.

"Ενα χαρακτηριστικόν παράδειγμα ά· 
πστελεϊ ή σύλληψις Επί τό έργον Ενός 
Επικινδύνου ύποβρυχίου ληστού ναυαγί
ων, τού Πιέρ Μορεσάλ, ό όποιος, άρι- 
στος δύτης όσον καί ψυχρός Εγκλημα
τίας, είχε καταντήσει άληθινό φάντα
σμα διά τάς καταδιωκτικός άρχάς. Μίαν 
όμως ήμέραν Εκεί που μέ μοναδικήν έ- 
πιδεΕιότητα έπεδίδετο είς τήν λεηλα
σίαν άρχαίου ναυαγίου, άπροειδοποίητα 
καί προτού ν' άντιληφθή περί τίνος έ- 
πρόκειτο, εύρέθη δέσμιος τών θαυμά
σιων αυτών ύποβρυχίων κυνηγών.

«Σημαντικόν διά τό έργον μας στοι- 
χεϊον είναι φυσικά ό σίφνιαδιοσμός» 
ΕΕηγεί ένας τών Επιφανών ύποβρυχίων 
βαθμοφόρων τού σώυατος, ό ύπαστυνό- 
μος Ζάν ΖώρΖ καί όταν τόν πιάοουμε 
μιά φορά δέν μπορεί νά Εεφύγει πλέον.

«Πρόκειται περί τών πλέον έμπειρων 
είς τάς καταδύσεις βατραχανθρώπων 
τού κόσμου» έδήλωσαν ειδικοί τών στρα
τιωτικών σωμάτων ύποβρυχίων καταδρο
μών τής Βορειοατλαντικής Συμμαχίας 
πού παρηκαλούθησαν έκ τού πλησίον τό 
έργον τους. Καί άνάλσγοι είναι οί έΕε- 
τάσεις καί όποιτήσεις προκειμένου νά 
γίνουν δεκτοί είς τό σώμα σύτό. «Διότι 
εύρίακονται νυχθημερόν καί άνεΕαρτή- 
τως Εποχής καί καιρικών συνθηκών, 
πάντοτε Επί τό έργον» έΕηγεί άλλος βα
θμοφόρος καί συμπληρώνει ότι «πρός 
τό παρόν» ή άστυνόμευσις τους περιο
ρίζεται μέχρι βάθους 40 μέτρων. 'Αλλά 
συντόμως θά έΕοπλισθοΰν μέ άκόμη τε
λειότερες άτομικές συσκευές πού θά 
τούς Επιτρέπουν κάθοδον καί καταδίω- 
Ειν είς μεγαλύτερα άκόμη βάθη δίχως 
νά χάσουν τίποτε όπό τήν άπαραίτητον 
διά τήν Εργασίαν τους Ελευθερίαν κινή
σεων κοί εύελιΕίαν. Ή τελευταία αύτή 
άποτελεϊ διά τό σώμα ένα κεφαλαιώδη 
συντελεστήν Επιτυχίας άοΌύ καταδιώ
κουν τούς Εγκληματίας Εντός τών ύδά- 
των καί θά πρέπει νά τούς φθάσουν προ
κειμένου νά τούς συλλόβουν.

«Δέν είναι όμως μόνον 'ή Εντός 
τών ύδάτων εύελιΕία» προθέτουν οί 
άρμάδιοι «διότι καί Εκτός τών ύ
δάτων», όιοείλουν οί άνδρες μας 
νά σημειώνουν Επιδόσεις πού νά Ζη
λεύουν πρωταθληταί. Οϋτω καί είς 
τάς καταδύσεις άπό μεγάλα ύψη πρέπει 
νά είναι άσσοι άφού συχνότερον άπό 
ότι κανείς φαντάΖεται άναγκάΖονται νά 
πηδούν άπό βραχώδη σημεία ύψηλότε- 
ρα τών 20 μέτρων άπό τήν θαλασσίαν 
έπιφόνειον. Μιά πραγματικά συναρπα
στική όσον καί Επικίνδυνη Εργασία διά 
σκληρούς άνδρες πού θά τήν έΖήλευαν 
καί αύτοί οί θρυλικοί πρωταγωνισταί 
θεσματικών άστυνσμικών ταινιών. 'Αλ
λού τό όνειρο καί άλλοΰ τό θαύμα δη
λαδή, συμπεραίνει μέ ύπερπφάνειαν ό 
βαθμοφόρος τού μονοδικοΰ αύτού κατα- 
διωτικοϋ σώματος.

Α ΣΤΕ Ρ Ιϊ
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Κλοπή άπό τά θυλάκιά του 2.200 
δρχ. κατήγγειλε στό κέντρο τής Αμέ
σου Δράσεως ό Μπεκιάρης Γεώργιος. 
Ή κλοπή μέ άγνωστο τό δράστη έγινε 
τΙς νυκτερινές ώρες τής 1 πρός 2.3.74 
άπό δωμάτιο τοϋ ξενοδοχείου «Θεσσα
λονίκη» εις τό όποιον διενυκτέρευσεν ό 
παθών. Μετά τήν καταγγελίαν έκινήθη 
πρός άνακάλυψιν καί σύλληψιν τοϋ 
δράστου τό πλήρωμα τοϋ ύπ' άριθ. Α2 
—  1 περιπολικού αύτοκινήτου. Έκ τής 
σχετικής έρεύνης καί μεθοδικής ένερ- 
γείας τών άστυνομικών ένετοπίσθη ό 
δράστης Τ.Ε. έτών 19 κάτοικος τοϋ ά- 
νωτέρω ώσαύτως ξενοδοχείου. Ό  «πον
τικός» κατεδικόσθη εις 4 μηνών φυλά- 
κισιν.

***
Τό τυχηρόν παίγνιον «κύβοι» έπαιξαν 

10 άτομα εις διαμέρισμα τής έπί τής 
όδοϋ Γερανιού 41 πολυκατοικίας. Τό 
πλήρωμα τοϋ αύτοϋ ώς άνω αυτοκινή
του, μετά προσεκτικήν καί συστηματι
κήν παρακολούθησιν καί παρά τάς δυ
σκολίας, άφοϋ ή πόρτα τής πολυκατοι
κίας ήτο κλειστή καί οί δράσται είχαν 
λάβει τά κατάλληλα μέτρα, κατώρθωσε 
νά συλλάβη τούς παϊκτας καί νά κατά- 
σχη τό ποοόν τών 16.100 δρχ., 70 δολ. 
Αμερικής καί τούς τέσσαρας κύβους διά

τών όποιων διενηργεϊτο τό παίγνιον.
***

Τόν ιερό ναό 'Αγίου Άνδρέου Πε- 
τραλώνων είχε διαρρήξει τήν 03.00' ώ- 
ρον τής 2.3.74 ό καταζητούμενος έπι- 
κίνδυνος καί θροσύτατος διαρρήκτης 
Δεμέστιχας Αντώνιος τοϋ Νικολάου. 
Μετά τήν άνακάλυψιν καί ούλληψίν του 
άπό άνδρες περιπολικού αύτοκινήτου 
προσήχθη εις Ύποδ)νσιν Γεν. Άσφα- 
λείος, όπου διεπιστώθη άτι ό Δεμέστι- 
χος είχε διαρρήξει 33 άκόμη 'Εκκλη
σίες.

***
Άπό τό πλήρωμα τοϋ Α4 — 4 περιπο

λικού διεπιστώθη διάρρηξις τοϋ έπί τής 
όδοϋ Μεγίστης Λαύρας —  Κων)πόλεως 
Εικονοστασίου. Μετά συντόνους άναξη- 
τήσεις ένετοπίσθησσν ώς ύποπτοι ύπό 
μέν τοϋ προαναφερθέντος περιπολικού 
ό Ρ.Δ. έτών 19 ναυτικός, ύπό δέ έτέ- 
ρου περιπολικού ό Χ.Ι. έτών 19 ομοίως 
ναυτικός. Μετά τήν προσαγωγήν των 
εις ΙΕ ’ Πορ)μα καί Υ.Γ.Α. ομολόγησαν 
δύο διορρήξεις εικονοστασίου, τάς ό
ποιας διέπραξαν τάς νυκτερινός ώρας 
τής 4.3.74.

***
Τά ύπ' άριθ. 47132 καί 32192 δίκυ- 

κλα μοτσποδήλαια έκλεψαν οί μαθηταί 
Τ.Χ. καί Ν Ά . Συνελήφθησαν μετά άπό 
καταδίωξη ύπό τοϋ Α9 — 3 περιπολικού 
αύτοκινήτου.

***
Άνευρέθησαν άπό 27.2.74 έως 12.3. 

1974 τά κάτωθι αυτοκίνητα.
ΒΙ 7601 Ι.Χ.Ε. Άλκμάνους31.
ΒΡ 2613 » Άχαρνών 128
359328 » Αιόλου -Κρατίνου
189068 » Άρύτης - Άνδρια-

νουπόλεως

210105 Ι.Χ.Ε. Δέλτα Φαλήρου 
ΑΟ 2511 » Τυρταίου 6
94661 » Δέφνερ 1

***
Κατά τό διάστημα άπό 1 έως 12.3.74:
1. Πρασήχθησαν διά διαφόρους αίτιας 

676 άτομα.
2. Ήλέγχθησαν 1127 αυτοκίνητα.
3. Προσήχθησαν 9 έπαίται.
4. Έβεβαιώθηααν 122 παραβάσεις 

περί θορύβων.
*

**
Τήν 01.10' ώραν τής 16.3.74 έπει

τα άπό καταδίωξη συνελήφθη ό Γιατρός 
Διονύσιος τού Ίωάννου έτών 29, δστις 
είχε διαρρήξει τό έπί τής όδοϋ Εύμολ- 
πιδών —  Ιάκχου όπωροπωλεϊον έκ τοϋ 
όποιου όφήρεσε χρήματα καί έν ραδιό- 
φωνον. Πρόκειται περί τοϋ έμπρηστοϋ 
τής όδοϋ Κολοκυνθούς τοϋ όποιου θύ
ματα ύπήρξαν τρεις γυναίκες (Μητέ
ρα καί δύο θυγατέρες). Μέ τόν ειδεχθή 
δολοφόνον άπησχολήθη έν έκτάσει ό 
Ελληνικός τύπος.

***
Στό έπί τής όδοϋ Σύρου 11 Μπάρ 

διεσκέδαξε ό Βσρβατάκος 
Κυριάκος τοϋ Νικολά
ου έτών 25 νουτικός.
Ύποπτος έθεωρήθη 
άπό τό πλήρωμα 
τοϋ Α.Π. 940 πε
ριπολικού αυτο
κινήτου καί ώς 
τσιοϋτος προ
σήχθη στή Γε
νική Ασφά
λεια.

λήφθη ό Γ.Π. έτών 14, ό όποιος διέρρη- 
ξε τό έπί τής όδοϋ Χρυσουπόλεως 11 
κατάστημα.

*

Κύβους έπαιξαν τήν 21.40' ώραν τής 
23.3.74 ο ί: Κουλούρης Εύγένιος έτών 
44, Ποθητός Χρήστος έτών 34, Γκογ- 
κούσης 'Ιωάννης έτών 34, Μπέριος Βα
σίλειος έτών 30 καί Άνδρικόπουλος Ι 
ωάννης έτών 50. Προσήχθησαν στό ΚΘ' 
Άστυν. Τμήμα.

*
**

Κύβους έπαιξαν όμοίως μέσα σέ κα
φενείο τέσσαρα άκάμη άτομα. Προοή- 
χθησαν εις Ύπαδ)νσιν Γεν. Ασφαλείας.

***
Μετά άπό καταδίωξι συνελήφθη τήν 

02.30' ώραν τής 25.3.74 ό Μαρτίνης 
Τριαντάφυλλος τοϋ Νικολάου έτών 25. 
Ούτος, άφοϋ έκλεψε πρό 
(όλίγης ώρας τό ύπ' 
άριθ. 412823 Ι.Χ.Ε. . 
αυτοκίνητο, προ- 
σεπάθησε νά δια- 
φύγη, τελικά

Η ΑΜΕΣΟΣ ΑΡΑΣΙΣ ΕΙΣ
'Εκεί διεπιστώθη, ότι έπρόκειτο περί σε
σημασμένου μαστρωποϋ κλπ. καί κατα- 
ξητουμένου γιά μαατρωπεία, σωματεμ
πορίαν, άποπλάνησιν άνηλίκων, άρπαγή 
άνηλίκου, έκμετάλλευσιν πορνών, ύπε- 
ξαίρεσιν, κλοπάς, έκβιασμούς καί άλλα 
σοβαρά άδικήματα, τά όποια διέπροξε
εις τήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό.

***
Κατόπιν άναξητήσεων συνελήφθησαν 

έντός άνεγειρομένης οικοδομής οί Κα- 
ραβας Ιωάννης τοϋ Θωμά έτών 23 καί 
Τεβλάκης Πέτρος τοϋ Γεωργίου έτών 
21. Οΰτοι τήν 01.09' ώραν τής 20.3. 
1974 έκλεψαν εις τήν όδόν Φιλαρέτου 
22 (Καλλιθέα) τό ύπ' άριθ. ΒΑ 119704 
Ι.Χ.Ε. αύτοκίνητο, τό όποιο έγκατέλει- 
ψαν καί έτράπηοσν εις φυγήν μετά τήν 
σύγκρουσίν του μεθ' έτέρου οχήματος.

***
Τήν 21.52’ ώρον τής 21.3.74, συνε-

χωρίς νά τό κστορθώση.
***

Κατόπιν άναξητήσεων συνελήφθησαν 
τήν 02.55' ώραν τής 26.3.74 οί: Άν- 
τωνόπουλος Νικόλαος έτών 23 καί Σι- 
δηρόπουλος Ιωάννης έτών 20, διότι έ- 
πιβαίνοντες αύτοκινήτου άφήρεοαν βεν- 
ξίνην άπό τό ύπ' άριθ. 399053 σταθμευ- 
μένο αύτοκίνητο.

Ανευρέθησαν άπό 13 έως 21.3.74 τά 
κάτωθι αύτοκίνητο:

ΒΖ 3225 Ι.Χ.Ε. Μαυραμιχάλη 150 
256480 » Μυριοφύτου 4
119704 » Λ. Δαβάκη —  Συγ-

γροΰ
ΒΖ 4253 » Λέσβου 9
ΒΖ 5834 » Ρογκάκου 5
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Κατά τό διάστημα άπό 13 δγκ: 21.3. 
1974:

1. Προσήχθησαν διά διαφόρους αιτί
ας 838 άτομα.

2. Ήλέγχθησαν 1645 αυτοκίνητα.
3. Προσήχθησαν 19 έπαϊται.
4. Έβεβαιώθησαν 152 παραβάσεις 

περί θορύβων.

•· ·

ΕΙς τό Β ' 'Αστυν. Τμήμα μετεφέρθη 
πρός φϋλαξιν άπό άνδρες περιπολικού 
αυτοκινήτου έπικίνδυνος φρενοβλαβής, 
ό όποιος άφοϋ άρπαξε τήν ταυτότητα 
νεάνιβος τήν διέταξε νά σταθή προσοχή.

ύποβάλη μήνυοιν ό έρωτύλος μεσόκοπος 
έζήτησε συγγνώμην καί άνεχώρησε.

***
Μέ τό ζόρι παντρειά. Κλεισμένο μέ

σα στό σπίτι της κρατούσε όκτώ όλόκλη- 
ρες ώρες νεαρό 23 έτών, ή μητέρα «ά- 
ποπλανηθείσης» νεαρός, έν άναμονή συγ
γενών καί ίερέως γιά νά τόν παντρέψη 
μέ τήν θυγατέρα της. Ή  αργοπορία 6- 
μως καί ή άπουσία τού νέου τόσο με
γάλο χρονικό διάστημα, άνησόχησαν τή 
μητέρα του, ή όποια καί ειδοποίησε τήν 
'Αμεσον Δράσιν. Οί άνδρες τοΰ περι
πολικού βρήκαν καί έλευθέρωσαν τόν 
«υποψήφιο» γαμπρό.

Λ
»** Καμμία έμπιστσσύνη δέν είχε στις ό-

δηγητιικές ικανότητες τοϋ συζύγου της 
Λοίκούς χορούς πήγαν νά παρακολου- έτοιμόγεννη κυρία. Παρά τό άτι οί ώδϊ-

----------------------- >\
νες τοϋ τοκετού είχαν άρχίοει νά γΙ-

νωνται άφόρητες ήρνεϊτο νά μεταφερ- 
θή στήν κλινική μέ τό αυτοκίνητο τοϋ 
άνδρός της, έδήλωσε δέ πρός τοϋταν, 
άτι μέ τό «100» θά πήγαινε στήν κλινι
κή. Πρό τής έπιιμονής της ό σύζυγος ει
δοποίησε τό κέντρον καί ένα περιπολι
κό τή μετέφερε στό Νοσοκομείο, δπου 
μετά άπό λίγα λεπτά έφερε ένα νέο άν
θρωπο στόν κόσμο.

Άπό διαρροή υγραερίου στό σπίτι 
τους έπί τής όδοϋ Μεγαλουπόλεως δη
λητηριάσθηκε ή Κ.Δ. μητέρα καί ή μι
κρή θυγατέρο της. Χάρις εις τήν ταχυ- 
τάτην έπέμβοσιν τού «100» καί τή με
ταφορά τους στό Νοσοκομείο, οί δυό 
γυναίκες σώθηκαν άπό βέβαιο θάνατο.

Σ.Α.

ΔΡΑΣΙΝ

Μ η ν ι α ί α  ά π ό δ ο σ ι ς  τής Ύποδ/νσεως ’Α μ έ σ ο υ  Δρά- 
σεως, μηνάς Μ α ρ τ ί ο υ  1 9 7 4 ,  συγκρινομένη μετά  
τής τοιαύτης τοΰ ίδίου μηνάς π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς  έ τ ο υ ς .

a.; π.®οπλη;κ 'μ
1) Τραυματισμοί έξ αύτοκινήτων.................
2) 'Εκτυφλωτ iv«rf φώτα ......................................
5) Συμμετοχή ανηλίκων ε ις  τεχ ν .π α ίγν ια ..
4 )  ’ Επαιτεία- 'Αλητεία ............................... ..
5) Οικοδομικά ί  π>'ραβ(ίσε ις^.. .  .._.................
6) Στίίρησις όυείσς ι'καν. οδηγού.................
7) " κυκλοφορίας..................
9) Καταγγελίαι κλοπών -  διαρρήξεων..........
9) Διίφορα πλημμελήματα...............................

Λ 9 3 Χ .
338 386

. . 3
- 2
« . «*

4 55
47 —

4 -
366 —
32 322

Σ ιί ν ο λ ο ν 791 768

^JITAIZ^ATA
1 ) ’Υπερβολική ταχίίτης...............
2) ΠαοοΑίασις λωρ.κυκλοφορίας.
3) " ^ρυθ'ρών σημ ^ων.. .
4) " α’ παγ.πινακίφων.. . .
5) Παράνομος στάθμευσις............
6) Καυσαέρια . ...........................
7 )  'Άσκοπος νρήσις ηχ^δργίίνων..
8) θόρυβος αποσιωπτρήρος..........
9) Δ ια τίραζ ις κοινής η’συχίαο..

10) " (ίν τό ς  κ α το ικ ιώ ν )..
11) Παραβΰσιε περί καθαριόττ^τος 
1 2) 'Αθεώρ ,ά'δε ια ι ίκα ν. όδηγσυ . . .  
13) Στερο^μ.^δείας κυκλ.μοτ-του 
Η )  Δέν έ,εοον ίΓδεισ ίκανότητος
1 5 ) κ t " κυκλοφορίας
16 ) νΕρερον ι/περαρίθμους..........
17) Στέεησις φϋτισιιου.'................
18) Διέφ.παραβ.είς βαΟ.πτα ίσματ.

Σ if ν ο λ ο ν

** Συστέσε ι_̂ •inxiisturSsiai&KJks
5 106 2 129

38 1 .280 51 1 .065
286 77 257 199
204 1 .121 174 834

1.569 3.34C 1.175 2.977
6 516 11 521

22 18 -
37 ο. 24 —

259 «· 257 -
«. 306 - 308

35 408 23 351
3 547 5 406
2 27 6 63
7 581 11 647
4 502 4 458
9 1 .630 «
1 1 .813

____ 8 1 .... „..Α.·.01.2 ...
2.571 16.266 2.063 16.323

Θήοσυν σέ γνωστό κεντρικό θέατρο 60 
άλλοδαποί τουρίστες. Μετά τήν έναρξιν 
όμως τής ποροστάσεως διεπίστωσαν, 
άτι έπί τής σκηνής έπαίζετο θεατρικό 
έργο. Δυσφορήσαντες έκ τοϋ γεγονότος 
τούτου, έπεκαλέσθησαν τήν παρέμβασιν 
τής 'Αστυνομίας. Οί άνδρες περιπολικού 
πού έφθασε έπί τόπου διευθέτησαν τή 
διαφορά καί κατευνάοθησαν τό πνεύμα
τα, διά τής καταβολής εις τούς άλλο- 
δοπούς τοϋ κσταβληθέντος ύπ' αύτών 
είσιτηρίου.

"Εργω καί λόγω προσέθολε μέσα αέ 
τρόλλεϋ έξω άπό τό Πολυτεχνείο έγγα
μον γυναίκα «άξιοπρεπής» κύριος. Τό 
αποτέλεσμα ήταν άγρια έπίθεοις έκ μέ
ρους τής γυναικός μέ τσάντες, σακκού- 
λες κλπ. Είδοποιήθη ή Άμεσος Δράσις 
καί έπειδή ή γυναίκα δέν έπεθύμει νά

iL m m irA
1) Συγκοθέσεις μέ υ’λικές ζημίας............ . 858 841
2 ) ’Επεισόδια................................................ . 1.773 **
3 ) "Ελεγχος Κέντρων τεχν.π α ιγν ίω ν.......... 104 100
4) ΙΛετα.οοαί αίφν.παθόντων ε ίς  ΣΑΒ.. . . . 767 768
5) Περισυλλογα ί οίνοφλέγων............ι ·  · · ·
6 ) Προσαγωγά ί  -τόμων όκ διαφ.α ίτ  ιώ ν ...

. 108 142

. 2.546 1.777
7) Ά νεέοεσ ις  κλαπόντων 6̂ ημίτων............ . 57 29
8 ) Πυρκα Γα ί . . . .  .......................................... 65 75
9) Παρόπονα ί δ ιωτών.................................. - 2.455

1C) Πλήμμυραι............................................... 12 -
1 1) "Ελεγχοι αυτοκινήτων............................. . 3.095 -
12) Διίφορα συμβέντα.................................. .JL e-iaL

Σ if ν ο λ 0 ν 20.951 21 .926
1 3) Ά να ©ope ί δ ι ’ ^σκοπον χρήσιν ήχητι~ 

κών όογίνων καί έναλλαγή λωρίδων... _____6_ ........ -.2..
Γενικόν Σ 'υ ν ο λ ο ν 40.565 41 .082

'Εκλή-ημεν 6tcf Παροχήν βοήθειας ε ις  τ 6 τηλίφυνον "100" ε ίς  15-565 περι,πτύ-- 
σ ε ις  έναντι 15·366 περιπτώσεων ίδίου μηνός παρελθόντος έ'τους."

’ Εν ’Αθήνα ις τη 3η Απριλίου 1974'•C ο
< Ι 0 Ι Κ Η Τ Η Σ

^  ■ fjTnriQTHZ Α ΝτΓίίοΥΝΓΖΟΥΡΗΣ 
’ Αστυνομικός Δ/ντής Βί

J
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Φ Ω Τ Ο
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
τ ώ ν  ή μ ε ρ ω ν  π ο υ  π έ ρ α σ α ν

Φ Ω ΤΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ Ι ΤΟ Υ ΦΩ
ΤΟΓΡΑΦ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ  
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓ. ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

1. Τήν κεντρικήν ’Αγοράν ’Αθηνών έπεσκέφθη τήν 11. 
4.74 καί έπιθεώρησε δ Άρχηγδς Α.Π. κ. Μιχελής. 2. 
Ό κ. Άρχηγδς A.II. μετέβη είς Μεαολλόγγιον έπ'ι ταΐς 
Έορταΐς τής ’Εξόδου. Είς τδ στιγμιότυπου καταθέτει 
στέφανον είς τδ ήρώον των πεσόντων. 3. Στιγμιότυπου 
Απδ τήν δρκωμοσία τών νέων διοικητικών Τπαλλήλοιν 
τής Άστυν. Πόλεων. 4. Στιγμιότυπον άπδ τήν τελετήν 
λήξεως τών μαθημάτων τής Σχολής Μοιράρχων—Αστυ
νόμων Β '. (Σχετικώς έν σελ. 464). 5. Ή Φιλαρμο
νική τής Άστυν. Πόλεων παρελαόνουσα είς Μεσολόγ-

γιον κατά τάς έορτάς τής Εξόδου. 6. Δόκιμοι Αστυ
φύλακες φωτογραφούμενοι πρό τοΰ Τύμβου τοΰ Μαρα- 
θώνος είς πρόσφατον έκδρομήν των είς τά Αξιοθέατα τής 
’Αττικής. 7. Πρδς τιμήν τών άξ/κών τής Α' Άστ. Ύποδ, 
νσεως ’Αθηνών παρετέθη γεΰμα ΰπδ τού Ύπαρχου τοΰ 
είς Φαληρικά βδατα ναυλοχούντος Αεροπλανοφόρου 
«Άμέρικα». Είς τήν φωτογραφίαν σχετικόν ατιγμιότυ- 
πον. 8. Τδ Άσυλου ’Ανιάτων έπεσκέφθηααν έπΐ ταίς 
έορταΐς τοΰ Πάσχα καί διένειμαν δώρα δ Διοικητής καί 

οί δπάλληλοι τοΰ Ζ' Άστυν. Τμήματος Αθηνών,

ν
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ΕΙκ. 2. Στάδια διαφοροποιήσεως τής έπιδερμίδος. Είκ. 3. Σχηματισμός τριακτινωτού.
(Patten Μ.Β. 1948)

Είκ. 7. Τύποι θηλοειδών γραμμών δακτύλων.



Tejelh άωονομής ωϊνχίων εις μεΐεκωαιόενάένΐας ά}ιωμαίικονς

Τήν 9ην ’Απριλίου έ. ί .  εις τήν 
Σχολήν Χωροφυλακής Ιλαβε χώραν 
τελετή έπί τή λήξει των μαθημάτων 
τής Σχολής Μοιράρχων - ’Αστυνό
μων Β ' .  Παρέστησαν δ Α ' Τπαρχ. 
Χωροφυλακής κ. Άλεξόπουλσς, δ Τ - 
παρχηγδς ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Τζαιβέλλας καί άλλοι ’Αξιωματικοί.

Πρδς τους άποφοιτήσαντας ώμίλη- 
σαν οί κ.κ. Άλεξόπουλος καί Τζα- 
βέλλας. Ό  κ. Τζαιβέλλας είπε μετα
ξύ τών άλλων χαρακτηριστικής:

Λ  ΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ιδιαιτέραν εύχορίστη-
“  σιν, διότι ώς έκηρόσωπος τοϋ Σώ

ματος τής Αστυνομίας Πόλεων παρί- 
στομαι εις τήν σημερινήν τελετήν, έπί 
τή λήξει τών μαθημάτων τής Σχολής 
μετεκπαιδεύσεώς τών Μοιράρχων —  ’Α
στυνόμων καί άπονομήν αύτοϊς τών άπο- 
φοιτηρίων πτυχίων.

Ή τοιαύτη εύχαρίστηοις, πηγάξουοα 
έκ τής συναισθήσεως ότι εύρίσκομαι με
ταξύ αγαπητών συνεργατών, άλλα καί 
έκλεκτών στελεχών τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας, κορυφοΰται, μετοβαλλομένη 
εις συγκίνησιν έπί τή σκέψει ότι ή ση
μερινή τελετή άποτελεϊ τήν έπισφράγι- 
σιν μιάς ’Εθνικής ’Επιταγής, ήτοι τήν 
άνύψωσιν τής μορφωτικής καί έπαγγελ- 
ματικής στάθμης τών Αξιωματικών τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τήν σφυρηλά- 
τησιν τών μετοξύ των σχέσεων, προϋπο
θέσεων άναγκαίων διά τήν έπιτυχή έκ- 
πλήρωσιν τής άποστολής των.

Κύριοι Αξιωματικοί,
Γνωρίζετε καλώς τήν σημασίαν τής 

μετεκπαιδεύσεώς σας, κατά τήν παρού
σαν μάλιστα έποχήν, καθ’ ήν αί έπιστη- 
μονιικαί καί τεχνικοί έΕελίΕεις έχουν λά
βει άστροπιαίαν ταχύτητα καί κοσμογο- 
νικάς προεκτάσεις, γεγονός τό όποίον, 
πέραν τών εύεργετικών του άποτελεσμά- 
των, έχει άναμφιβόλως διά τούς λαούς 
καί τά δυσάρεστα έπακόλουθα τά όποια 
συγγεννώνται καί παρακολουθούν πάσαν 
μεταβολήν καί πρόοδον.

Αύτά τά δυσμενή έπακόλουθα τής 
συγχρόνου έπιστημονικής καί τεχνικής 
έξελίξεως, τά όποια οί οπαδοί τού κομ
μουνισμού καί τού άναρχισμού έκμεταλ- 
λεύονται άπανθρώπως καί άδιστάκτως 
διά τούς έλευθέρους καί πεπολιτισμέ- 
νους λαούς, καλούνται νά έΕουδετερώ- 
σουν οί ύγιεϊς έκάστου Έθνους δυνά
μεις, μεταξύ τών όποιων τήν πρώτην 
θέσιν κατέχουν αί Ένοπλοι Δυνάμεις 
του καί τά Σώματα Ασφαλείας.

Έκ τούτου καί μόνον, πρόδηλος κα
θίσταται ή σπουδαιάτης τής μετεκπαιδεύ- 
σεως καί έπιμορφώοεως τών άνδρών 
καί δή τών άξιωματικών τών Σωμάτων 
Ασφαλείας καί ή μεταξύ αύτών σύσφυγ- 

ξις τών σχέσεων συνεργασίας καί άλλη- 
λοβοηθείας, στοιχείων άπαραιτήτων διά 
τήν ίσχυράν θωράκισίν των, ήτις θ’ άπο- 
τελέση καί τό καταλυτικόν διά τούς δο- 
λιοφθσρεϊς τής έννόμου τάξεως καί κοι
νωνικής προόδου όπλον

Ή ήγεσία τών Σωμάτων Ασφαλείας 
έγκαίρως άντελήφθη καί ένεστερνίσθη 
τό πρόβλημα, δι’ ό καί έθεσε εις έφαρ-

μογήν εύρείας έκτάσεως προγράμματα 
μετεκπαιδεύσεώς καί έπψορφώσεως 
τών άνδρών των άπό τού έτους 1967, 
ότε τήν διακυβέρνηοιν τής Χώρας άνέ- 
λαβον αί " Ενοπλοι Δυνάμεις, αϊτινες, εις 
τήν καθόλου άναγεννητικήν προσπάθειαν 
τοϋ Κρατικού μηχανισμού, ένέτσξσν καί 
τόν έκσυγχρονισμόν τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας, πρό τά όποια ή σημερινή Κυ- 
βέρνηοις παρέχει πάσαν δυνατήν ύλικήν 
βοήθειαν.

Τελεστών, θά ήθελα νά εύχοριστήσω 
θερμώς καί έκ μέρους τού ’Αρχηγού τοϋ 
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων τούς 
έξαιρέτους καθηγητάς σας, οϊτινες άό- 
κνως είργάσθησον κατά τήν διάρκειαν 
τής έκπαιδεύσεώς σας εις τήν Σχολήν 
καί μετέδωσαν πρός ύμάς τάς πολυτί
μους γνώσεις των, τοϋτ’ αύτά καί διά 
τό προσωπικόν τής Σχολής τούτης, τό 
όποιον είργάσθη μέ πολόν ένθουσιααμόν 
πρός τόν αύτόν σκοπόν.

Ωσαύτως, είλικρινώς συγχαίρω δλους 
ύμάς διά τήν έπιδειχθείσαν έν τή Σχο
λή άψογον συμπεριφοράν σας καί τήν 
άρίστην έπίδοσίν σας εις τά μοθήματα, 
σάς εύχομαι δέ άπρόσκοπτον πρόοδον 
καί πάσαν άτομικήν καί οικογενειακήν 
εύτυχίον.

Εύχαριστώ»

Πρός τούς μετεκπ αι δευθέντας τό 
Περιοδικόν μας άπευθύνει θερμά συγ
χαρητήρια καί εόχάς διά νέας έπιτυ-
χίας-

«Α.Χ.»

Κάτω : 0  άρχηγός τής Βας τάξεως τής Σχολής Ί ’παατυνόμων καταθετών στέφανον π.ρό τοΰ 
Μνημείου τών πεσόντων άστυνομικών. Απέναντι: Στιγμιότυπον άπό τήν προσέλευσιν εις τάς 
Αστυνομικάς Σχολάς τοΰ Προέδρου τήςΔημοκρατίας κ. Φαίδ. Γκιζίκη κατά τήν ήμέραν τοΰ

Πάσχα.
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’δκδηχώοεις εις  tag  £χο^άς 31όμεων

ΤΗΝ 12ην ΩΡΑΝ της 14.4.74 ευ
ρισκόμενος εις 'Αθήνας προοήλ- 

θεν εις τήν Διεύθυνσιν Αστυνομικών 
Σχολών ό Μητροπολίτης Γόρτυνος καί 
'Αρκαδίας, κ.κ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Παπουτσά- 
κης, όνταποκριθείς εις τήν επιθυμίαν 
τών μαθητών τής Σχολής Ύπαστυνό- 
μων, τούς όποιους ύπεδέχθη καί έΕενά- 
γησεν εις Κρήτην κατά τήν έκπαιδευτι- 
κήν των έκδρομήν τόν Αύγουστον τού 
παρελθόντος έτους.

Τόν Σεδοσμιώτατον προσεφώνησεν έν 
τη αιθούση τελετών τής Σχολής, ένθα 
καί ώμίλησεν πρός τούς Αξιωματικούς 
τών Σχολών καί πρός τούς δοκίμους Ύ- 
παστυνόμους καί Ύπαρχιφύλακας, ό Υ
ποδιοικητής τής Σχολής, Αστυνομικός 
Διευθυντής Β ' κ. ΜΟΙΡΙΣΚΛΑΒΟΣ 
Νικόλαος, είπών μεταξύ άλλων καί τά 
έξης:

κ.κ. ’Αξιωματικοί,
κ.κ. Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι καί Ύπαρχιφύ- 
λακες,

Τύχη άγαθή, εδρίσκεται μεταξύ ημών, 
έν τή αίθούση ταύτγ), δ Σεπτός Ιεράρχης 
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί ’Αρκαδίας τής 
Άποστολικής ’Εκκλησίας τής Κρήτης, 
Σεβασμιώτατος κ.κ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ, δστις έν 
τή διακρινούση Αυτόν πατρική πρός ήμάς 
αγάπη, ηύδόκησεν, οικεία βουλήαει, ΐνα

πρασέλθη ένταΰθα καί μεταδώση ήμΐν ά- 
ξιόλογον πνευματικήν τροφήν, διά τής δ- 
μιλίας Του, τήν δποίαν μετ’ όλίγον θά 
άκούσωμεν.

Σεβασμιώτατε,
Έν τή Σχολή ταύτη, μέ βάσιν πάντοτε 

τά νάματα τοΟ Ελληνοχριστιανικού Πολι
τισμού, χαλκεύονται αί ψυχαί καί τά σώ
ματα τών δοκίμων Ύπαστυνόμων καί *Γ- 
παρχιφυλάκων, τών μελλοντικών, δηλονό
τι, στελεχών τού Σώματος τής ’Αστυνομί
ας Πόλεων, οΐτινες, έπικαλούιιενοι _τάς 
'Γμετέρας πατρικάς εύλογίας, είναι έτοι-

Ό  Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Α ρ
καδίας κ.κ. Τιμόθεος κατά τήν δμι- 

λίαν του είς τάς Άστυν. Σχολάς.

μοι νά άκούσουν 'Γμάς, εύχόμενοι άμα 8- 
πως δ Έψιστος κρατύνη τήν 'Γμετέραν 
Σεβασμιότητα πρός συνέχισιν τού κατά 
πάντα θεαρέστου έργου της».

Έν αυνεχείρ ώμίλησεν ό Σεδασμιώ- 
τας, είπών μεταξύ άλλων τά έξης χα
ρακτηριστικά :
«Κύριε 'Γποδιοικητά, κ.κ. ’Αξιωματικοί 

μαθηταί ΊΓπαστυνόμοι καί 'Γπαρχιφύλα- 
κες,

Δέν ξέρω τί θά μπορούσα καλλίτερον 
νά προσφέρω είς τήν αγάπην σας, κατά 
τόν όλίγον χρόνον, καθ’ δν θά έχετε τήν 
καλωσύνην νά μέ άκούσετε. Δέν θέλω νά 
σάς μεταδώσω ένα κήρυγμα ή κανένα μά
θημα ή έπίδειξιν γνώσεων, διότι αύτά τά 
εύρίσκει τις εύκολα καί μάλιστα δταν σκε- 
φθοΰμε πόσο εύκολα ή έποχή μας, μέ τά 
σύγχρονα μέσα μαζικής έπικοινωνίας καί 
ένημερώσεως, ήμπορεΐ νά μεταδώση καί 
τό καλόν καί τό κακόν, θά ήθελα μόνον 
νά σάς εΐπω έκεΐνο τό δποΐον συνέχει καί 
τήν ίδικήν μου ψυχήν καί πρέπει νά ά- 
πασχολή πάντα άνθρωπον, δστις θέλει νά 
είναι διανοούμενος, είναι έκεΐνο τό δποΐον 
ξεπερνά τάς έπί μέρους Απασχολήσεις καί 
μέριμνας τού Ανθρώπου, 8,τι άφορ$ τό έ- 
πιστητό, 8πως τό λέγομεν, καί περιλαμ
βάνεται είς αύτό κάθε έπιτυχία είς τόν 
μόχθον καί είς τόν άγώνα διά τήν κατά- 
κτησιν τής γνώσεως, τής έπιστήμης, τού



πολιτισμού γενικά, είναι κάτι πού ξεπερ
νά αύτή τήν σιδηρά άνάγκη τής προσκαι- 
ρότητος καί δίδει είς τδν άνθρωπον τδ 
νόημα τής ζωής καί τής ύπάρξεως. Διότι 
ϊχει πραγματικήν αξίαν έκεΐνο τδ δποϊον 
εισέρχεται είς τήν αιωνιότητα, αύτδ τδ δ- 
ποϊσν ξεπερνά τούς σιδηροός νόμους τού 
πρόσκαιρου, τδ δποϊον γίνεται κλαασικδν 
καί μεταφέρεται είς ένα χώρον, δστις εί
ναι έκτδς χώρου καί είς Ιναν χρόνο, δ- 
στις είναι έκτδς χρόνου. Αύτή ή προσπά
θεια καί ή άγωνία, ώς τήν διετΰπωσεν δ 
ά|Τχαϊος "Ελλην σοφός, «τδ νά μάθωμεν 
τδ νόημα τής ζωής, τδν σκοπδν τής 6- 
πάρξεως, τήν αιτίαν των πάντων, δπως 
Ιλεγεν, τδ πρώτον κινούν θά έλεγε δ ’Α
ριστοτέλης, τήν πρώτην αιτίαν πού λέγει 
δ ΙΙλάτων, έκεΐνο τδ δποϊον είναι άεϊ ώ- 
σαύτως λέγων, έκεΐνο πού θά διώκει διά 
μέσου δλης τής Ιστορίας τής άνθρωπότη- 
τος καί δλων των άγώνων τής άνθρωπίνης 
διανοήσεως, ϊνα λύση τδ πρόβλημα τής ύ- 
πάρξεως, αύτδ τδ δποϊον θά έθετε είς τδ 
στόμα τού Φάουστ, τού Γκαϊτε, «ζητούμε 
τήν άρχήν, τήν αιτίαν, έκεϊ πού άνεβλύ- 
σθη ή ζωή, έκεϊ πού πηγάζει τδ φώς», 
φράσεις αίτινες κλείνουν δλην τήν άγω- 
νίαν τού μεγάλου έκείνου φιλοσόφου τής 
διανοήσεως, τ£ τδν κόσμον συνέχει είς τά 
τρίσβαθά του, αύτή ή πρώτη αιτία καί τδ 
νόημα τής δπάρξεως, αύτδ τδ δποϊον θέ
τει ή σύγχρονος διανόησις, ύστερα άπδ τδ 
χάος είς τδ δποϊον ώδήγηαε τήν ακέψιν 
δ υπαρξισμός».

Περαιτέρω, ό άξιος ιεράρχης, τυγχά
νουν θαυμάσιος χειριστής του λόγου, ά- 
νέπτυξε λεπτομερώς τό θέμα του, έν- 
θουσιάσας τό όκροατήριόν του καί προ- 
καλέσας θαθυτάτην έντύπωοιν, ίδια μέ 
τήν τριλογίαν.

Έορταστική Έκδήλωσις
LJ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Αστυνομικών Σχο- 
* 1 λών, τιμώσα τούς άθανάτους νε
κρούς τού Αστυνομικού Σώματος, οϊ- 
τινες έθυσιάσθησαν έν τή έκτελέσει 
τού καθήντος, ώργάνωσεν έορταστικήν 
έκδήλωσιν είς τήν Σχολήν Ύπαστυνό- 
μων.

Κατ' αύτήν, παρετάχθησαν έν τώ 
προαυλίω τής Σχολής καί πρό τής ύ-

πορχούσης άναθηματικής στήλης οί μα- 
θηταί των Σχολών Ύποστυνόμων καί 
Ύπσρχκρυλάκων, παρισταμένων δέ τοϋ 
Διοικητοϋ τής Διευθύνσεως 'Αστυνομι
κών Σχολών, κ. Ίωάννου Ποπαχρίστου 
καί των λοιπών άξιωματικών, ό άρχηγός 
τής Β ' τάξεως τής Σχολής Ύπαστυ- 
νάμων κατέθεσε δάφνινσν στέφανον καί 
έν συνεχεία έτηρήθη ένός λεπτού σι
γή είς μνήμην τών ήρωϊκών νεκρών 
μας.

Πασχαλινόν γεβμα είς Σχολήν 
Ύπαστυνόμων

IUI Ε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ λαμπρότητα έωρ- 
” |  τάσθη είς τήν Σχολήν 'Αξιωματι
κών 'Αστυνομίας Πόλεων τό Πάσχα.

Τό έμπροσθεν τής Σχολής προαύλι- 
ον, ένθα παρετάθη τό Πασχαλινόν Γεύ
μα καί έλαβον χώραν αί καλλιτεχνικοί 
έκδηλώσεις, ήτο θαυμασίως διακεκο- 
σμηιμένσν διά σχίνων, μύρτων, έορταστι- 
κών επιγραφών κοί διά παραστάσεων 
καί εικόνων τής Άναστάοεως τοϋ Θε
ανθρώπου.

'Από τής πρωίας ήρχισεν ή προσέλευ- 
σις τών προσκεκλημένων, τούς όποιους 
ύπεδέχοντο ό Διοικητής μεθ' άπάντων 
τών 'Αξιωματικών τών Σχολών.

Τήν Σχολήν έπεακέφθη πρώτος ό 
Αρχηγός τής Αστυνομίας Πόλεων, κ. 

Μιχελής, ό Ύπορχηγός κ. ΤΖαθέλλας, 
ό Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών, 
κ. Λάμπρου καί ό Διοικητής Ασφαλείας 
Αθηνών κ. ΚαρούΖος, τούς όποιους ύ- 

πεδέχθησαν ό Διοικητής τών Σχολών, 
κ. Παπαχρίοτσυ μετά τών 'Αξιωματικών 
τών Σχολών, μέ τάς θερμάς έκδηλώσεις 
των παρισταμένων.

Ακολούθησε ή έπίσκεψις τού 'Υπουρ
γού Δημ. Τάξεως, κ. Τσουμάνη, δστις ύ- 
πεδέχθη τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας, 
Στρατηγόν κ. Φαίδωνα ΓκιΖίκην καί τόν 
Πρωθυπουργόν, κ. ’Αδαμάντιον 'Ανδρου- 
τσόπουλον. Ομοίως, τόν λαμπρόν έορ- 
τασμόν έτίμησαν διά τής παρουσίας των 
ό Υπουργός Πολιτισμού καί Επιστημών, 
κ. Τσάκωνας, ό Υπουργός Μεταφορών 
καί Επικοινωνιών κ. ΤΖαθέλλας, ό Υ
πουργός Δικαιοσύνης κ. Τριανταφύλλου, 
ό Υπουργός Εθνικής Άμύνης, κ. Λα- 
τσούδης, ό Υπουργός Εσωτερικών, κ.

Τσούμπας καί ό'Υφυπουργός Εμπορίου, 
κ. Π οπαδός.

Είς δλους τούς προαναφερθέντας έ- 
πισήμους προσκεκλημένους μας έπεφυ- 
λάχθη ένθουσιώδης υποδοχή έκ μέρους 
όλων τών παρισταμένων αστυνομικών 
κοί ιδιωτών, οί όποιοι τούς ηύχήθησαν 
τό «Χριστός Άνέστη».

Τήν Πασχαλινήν έορτήν τής Σχολής 
έτίμησαν έπίσης διά τής παρουσίας των 
ό Αρχηγός τής Χωροφυλακής, κ. Κα- 
ραμπάτσος, ό Αρχηγός τού Πυροσβε
στικού Σώματος, κ. Αδαμόπουλος, Νο- 
μάρχαι, Δήμορχοι, Ανώτατοι δικαστικοί, 
πλεϊστοι άνώτερσι καί κατώτεροι 'Αξιω
ματικοί τού 'Αστυνομικού Σώματος με
τά τών οικογενειών των, καθηγηταί τής 
Σχολής 'Αξιωματικών, τό προσωπικόν 
τής Δ)νσεως 'Αστυνομικών Σχολών, 
δόκιμοι Ύπαστυνόμοι, Ύπαρχιφύλακες 
καί 'Αστυφύλακες πετά τών προσκεκλη
μένων των, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρ- 
τερς καί άνταποκριτσί τηλεοπτικών δι
κτύων.

"Απαντες όπήλαυσαν τά πλούσια καί 
ποικίλα έδέοματα, τά όποια προσεφέρ- 
θησαν είς αύτούς, έν μέσω καλλιτεχνι
κού προγράμματος τό όποιον παρουσία- 
σεν ό έξαίρετος κομφερασιέ κ. Μπουρ- 
νέλης.

Καλλιτεχνική συντροφιά έκράτησαν, 
άφιλοκερδώς προσφερθέντες, δΓ ό καί 
τούς εύχαριστοΰμεν, οί διακεκριμένοι 
καλλιτέχναι, Μιχάλης Βιολάρης, Μάοι- 
ος, Λεωέρης, ή "Ελλια Φιλίππου, ΝεΖε- 
ρίτης, Καρσμπεσίνης, Μαράντη, Γιού- 
λα Πετραπούλου, τό Μπαλέττο Μαρνέ- 
ρη, Μουστάκας, Μαυρσμιχάλης, Μαριά- 
να, τό χορευτικόν συγκρότημα τής έρ- 
γατικής έστίας καί τό χορευτικόν μπα
λέττο τοϋ κοθηγητοϋ τών Αστυνομικών 
Σχολών κ. Κουσιάδη, μέ άψογον έμφά- 
νιοιν καί έκτέλεσιν. Τήν μουσικήν έκ- 
τέλεσιν τοϋ όλου προγράμματος άπέδω- 
σεν όριοτα ή όρχήστρα τού Αντώνη 
Τσίχλα. Ό  ένθουσιασμός καί τό κέφι 
τών συυμετασχόντων είς τήν έορτήν 
διετηρήθησαν άμείωτα μέχρι τής 16ης 
ώρας.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ 
Ύποστυνόμος Α '

’Αριστερά: Ό  ’Αρχηγός Άστυν. Πό
λεων κ. Σπυρίδων Μιχελής τσουγ
κρίζει τό Πασχαλινό αυγό μέ τόν 
’Αστυνομικόν Δ) ντήν Πειραιώς κ. Π. 
Θεοχαρόπουλον, κατά τήν έπίσκεψιν 
τοΰ κ. ’Αρχηγού είς Μηχ) τον Τπεδ) 
'/σιν Πειραιώς. ’Απέναντι: Ό  Δ) ντής 
Άστυν. Πατρών κ. Ά γγελος Ντόν- 
τος άνταλλάσσων εύχάς κατά τό πα
σχαλινόν γεύμα, μετά τού Δημάρχου 
κ. Γκολφινοπούλου, Δημοτικών Συμ* 
βουλών, τοΰ Άνωτέρου Διοικητοϋ 

Χωροφυλακής κ’ Ιωάννου κυά.
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'βκόη^ώ σεις εις ζην 'ί/ία ΐν νο μ ικ ήν  % /νσιν Π ε ιρ α ιώ ς
Τήν 11.30' ώραν τής 3.4.1974 εις 

τήν αίθουσαν συγκεντρώσεων τής Αστυ
νομικής Δ)νσεως Πειραιώς, έπί παρου- 
oiq ΆΕ)κών καί κατωτέρων τής Δ)ν- 
σεως, έγένετο ή παρουσίσσις τοϋ Νέου 
Άστυν. Δ)ντοϋ Πειραιώς, Άστυν. Δι- 
ευθυντοϋ Α ' τάΕεως κ. Θεοχαροπούλου 
Παύλου, ύπό τοϋ Ύπαρχηγοϋ Άστυν. 
Πόλεων, κ. Βασιλείου ΤΖαβέλλα.

Ό νέος Άστυν. Δ)ντής Πειραιώς έγεν- 
νήθη τδ 1923 είς "Ανω Δώριον Μεσσηνίας 
καί κατετάγη είς τδ Αστυνομικόν Σώμα 
τδ 1945.

Κέκτηται πτυχίον τής Παντείου Άνω- 
τάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών, ε ί
ναι κάτοχος τής ’Αγγλικής γλώσσης καί 
μετεξεπαιδεΰθη είς 'Ηνωμένας Πολιτείας 
’Αμερικής είς θέματα ’Ασφαλείας.

'Γπηρέτησεν ώς Διοικητής διαφόρων 
’Αστυνομικών Τμημάτων Άθηνών-Πειραι- 
ώς, ώς καί Παρ)των ’Ασφαλείας, ώς:

Διοικητής Α' Τμήματος Πειραιώς, Δ' 
Παραρτήματος ’Ασφαλείας ’Αθηνών, Ιθ ' 
Παραρτήματος ’Αθηνών, Τμήματος ’Ασφα
λείας Κέρκυρας, Μηχανοκινήτου ’Αθη
νών, ΈμπιστευτικοΟ Τμήματος Δ)ναεως 
’Αθηνών, ώς καί Προϊστάμενος τοϋ δμοίου 
Τμήματος Α' Άστυν. Πόλεων.

'Ωσαύτως άπδ 19.1.1951 έως 28.11.63 
ϋπηρέτησεν είς 'Γποδ)ναιν Γενικής Ασφα
λείας Αθηνών, είς τήν δποίαν εΐχεν έξαι- 
ρετικάς έπιτυχίας είς τά θέματα Κομμου
νισμού.

Κέκτηται δίπλωμα τής INTERNATIO
NAL COOPERATION ADMINISRATION 
τών Η.Π.A. _____________

Ά πό 11.00' ώρας τής 14.4.1974, ή-

Ό  νέο; ’Αισχυν. Δ) ντής Πειραιώς κ. 
θεοχαρόπουλος δμ,ιλών μ-εχα χήν ά- 
νάληψιν χών καθηκόντων χου, παρου
σία χοΰ Τπ/γοΰ Α.Π. κ. Τζαβέλλα.

μέραν Κυριακήν τοϋ Πόσχα, είς Μηχ/τον 
Ύποδ)νσιν Πειραιώς έλαβε χώραν τό 
πατροπαράδστον Πασχαλινόν γεύμα τών 
ΆΕ)κών καί κατωτέρων Αστυνομικών 
Υπαλλήλων τής Δ)νοεως Πειραιώς, με- 

τό τών οικογενειών των.
Τήν δλην όργάνωσιν τής έν λόγω έ- 

ορτής εΐχεν ό Δ) ντής τής Αστυνομίας 
Πειραιώς, 'Αστυνομικός Διευθυντής Α' 
κ. Παύλος Θεοχαρόπουλος, μετά τοϋ 
Α ' Ύποδ)ντου Πειραιώς, Αστυνομικού 
Διευθυντοϋ Β ' κ. Γεωργίου Γεωργακο- 
πούλου, οΐτινες φιλοφρόνως ύπεδέχοντο

όπαντος τούς προσερχομένους καί 'Επι
σήμους.

Τήν έορτήν έτίμησαν διό τής παρου
σίας των οί: 'Υφυπουργός Συντονισμού 
κ. 'Ελευθερίου, ό Νομάρχης Πειραιώς 
κ. Ίωάν. ΒοΙλας, ό Στρατιωτικός Διοι
κητής Λιμένος Πειραιώς, κ. Μεγαλογιάν- 
νης Χρήστος, ό 'Αρχηγός Αστυνομίας 
Πόλεων, κ. Μιχελής Σπυρίδων μετά τής 
συΖύγου του, ό Ύπαρχηγός 'Αστυνομίας 
Πόλεων, κ. Βασίλειος ΤΖαβέλλας, ό 
Διοικητής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας, κ. 
ΆλεΕανδρής 'Αθανάσιος, ό Δ)τής Ν. 
Αιγαίου Χριστοδουλίδης Περικλής, οι 
Δημοσιογράφοι Χαρικέπουλος καί Φύτρας 
'Ιωάννης, ό Λιμενάρχης Πειραιώς κ. 
Στεφανάκης Ματθαίος, οί Δήμαρχοι Κο
ρυδαλλού —  Δραπετσώνας, κ.κ. Καρύ- 
γιαννης καί Παπαντωνίου, οί Άστυν. 
Δ/νταί κ.κ. ΜουτΖούρης καί Λαδιάς, κα
θώς καί άπαντες οι Άστυν. Δ)νταί Πει
ραιώς.

Τήν δλην έκδήλωοιν έπλαισίωνε 
πλουσιώτατσν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα 
μέ λαϊκήν καί δημοτικήν μουσικήν, μέ 
κορυφαίους λαϊκούς έρμηνευτάς τούς 
Βιολάρην, Γοβαλδν, Ρία Κοόρτη, Μά
ριον, "Ελλια Φιλίππου, Ρένα Α ρ 
βανίτη, Σούλα Ζαφειριού, Τρσκάνην, Γε
ώργιον Νικολάου, Ξανθόκην, Στέλιον 
Βσμβακάρην είς τό μπουΖούκι, κ.δ, ώς 
έπίσης καί έν χορευτικόν μπαλλέτο μέ 
άλλοδαπούς χορευτάς καί έν 25μελές 
συγκρότημα Δημοτικών χορών.

Είς τήν έκδήλωοιν έπεκράτησε άδιά- 
πτωτο κέφι καί χαρά.

Φ ΡΙΙΟ Σ ΔΑΜΑΛΑΣ 
Ύπαστυνόμος Α '

Τό 31άαχα ε ις  ζην ΊΖΙβΙυνομικήν 2 )/νσ ιν  έΚαϊρών



|U |E  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΝ λαμπρότητα καί έ- 
πισημότητα έωρτάσθη εφέτος τό 

Πόσχα εις τήν 'Αστυνομικήν Διεύθυν- 
σιν Πατρών.

Εις τήν θαυμαοίως διακεκοσμημένην 
αϊθουοαιν τής Νέας 'Αστυνομικής Λέ
σχης, έπί τής όδοΰ Γεροκωσταπούλου, 
όπό 11 —  14 ώρας ό 'Αστυνομικός Διευ
θυντής καί ή Έρίτιμος Κυρία 'Αγγέλου 
Ντόντου, ό Ύποδ)ντής 'Αστυνομίας κ. 
Ιωάννης Γώγος, ό Διοικητής Ύποδ)νσε- 

ως Γενικής 'Ασφαλείας κ. Παν. Καρα- 
μούϋης καί, είς τό σύνολόν των, οί λοι
ποί διοικοϋντες κ.κ. 'Αξιωματικοί ύπε- 
δέχοντο μέ έγκαρδιότητα καί φιλοφρο
σύνην τόσον τούς έκπροσώπους τών 
Αρχών τής Πόλεως καί τούς άπειρο- 

πληθεϊς φίλους τής Άστυνομίος, όσον 
καί τούς λοιπούς 'Αξιωματικούς καί κα
τωτέρους 'Αστυνομικούς μετά τών οι

κογενειών των.
Ο Νομάρχης Άχαΐας κ. Πάλλης, ό 

Στρατ. Διοικητής Ταξίαρχος κ. Μπατής, 
ό Δήμαρχος κ. Γκολφινόπουλος μετά 
τού Δημοτικού Συμβουλίου, οί έκπρόσω- 
ποι τής Ίεράς Μητροπόλεως, ό 'Ανώ
τερος Διοικητής Χωρ)κής Συνταγμα- 
τάρχης κ. Ίωάννου, ό Λιμενάρχης, Πλω- 
τάρχης κ. Κολοκύθας, τά Διοικητά Συμ
βούλια τών Επιστημονικών, 'Εμπορικών, 
έπαγγελματικών καί ’Εργατικών 'Οργα
νώσεων καί Συλλόγων, καθώς καί πλή
θος πολιτών προσήρχοντο άθρόως καί 
άντήλασσον εύχάς μετά τών ύποδεχο- 
μένων τούτους κ.κ. Άξιωματιικών καί 
τών έορταξόντων έκεϊσε άγάμων 'Αστυ
νομικών.

Χαρακτηριστική ύπήρξεν ή έγκαρδιό- 
της τών άνταλαγεισών εύχών καί ή αύ- 
θόρμητος συμμετοχή τών έπισκεπτών είς

τήν έορτοστικήν 'Αστυνομικήν έκδήλω- 
σιν, τούτο δέ έρμηνεύεται σαφώς ώς 
δηλωτικόν τών ύφισταμένων αισθημάτων 
αμοιβαίας άγόπης καί έκτκμήσεως, ών 
απόρροια είναι ή έπιτυχία τού έπιδιω- 
κομένου σκοπού τηρήσεως καί διαφυ- 
λάξεως τής Τάξεως καί Ασφαλείας έν 
τή Πόλει.

Ή έφετεινή έορτή τής Άνοστάσεως 
τού Θεανθρώπου πορέσχε εύκαιρίαν έτι 
περαιτέρω συσφύξεως τών όπό δΟετίας 
άγαθών σχέσεων τού κοινού τής Πόλε
ως καί τής 'Αστυνομίας του, ήν θεωρεί 
σάρκα έκ τής σαρκός του καί πεμπτου
σίαν τού πολιτιστικού δυναμικού του, 
πρός δέ καί άγρυπνον φρουρόν τών 
'Εθνικών του παραδόσεων.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
'Αστυνόμος Β'

Η νέα Αστυνομική Λέσχη τής Αστυνομίας Πατρών, ένθα Ιλαβε χώραν τό Πασχαλινό γεΰμα.

(B io lo jjαί, 2n jjey p α φ ήμα ΐα , β ν ρ χ α ρ η ΐή ρ ια  κχω.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Πρός
τόν κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΙΧΕΛΗΝ 
'Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων

Ε ίς  ' Α θ ή ν α ς

Μετά χαράς έλόβομεν τό θιθλίον 
ύπό τόν τίτλον «ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΡΑΣΤΗ- 
ΡΙΟΤΗΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ» 
κατά τό έτος 1972 καί σας εύχαριστού- 
μεν θερμώς.

Διεξήλθομεν τούτο μετά πολλού έν- 
διαφέροντος καί έθαυμόσαμεν τό πολυ
μερές καί πολύμοχθον άλλά καί έθνω- 
φελέστατον έργον τής Άστυν. Πόλεων.

Έχομεν άπειρους εύκαιρίας, καθ' άς 
παριστάμεθα μάρτυρες τού εύγενοΰς, έκ- 
ηολπΊστικού καί ειρηνικού έργου τής 
Αστυνομίος, άλλ' ή προβολή τούτου 

μεθοδικώς είς τάς σελίδας τής Έκθέ- 
σεως, δίδει είς πάντα άναγνώστην τήν 
δυνατότητα νά έκτιιμήση τό έργον τού
το.

Σάς πορσκαλώ, όπως δεχθήτε τά 
θερμά ήμών συγχαρητήρια διά τε τήν 
δράσιν τής 'Αστυνομίας Πόλεων καί τήν 
έκδοσιν τού ώραίου τούτου τόμου. Έφ' 
ύμάς δέ καί επί πάντας τούς δνδρας 
τής Αστυνομίας Πόλεων καί τάς οικο
γένειας αύτών, έπικαλούμεθα πάσαν 
πορά Θεού εύλογίαν.

Μετά τιμής καί εύχών 
f  Ό  Μυτιλήνης ΙΑΚΩΒΟΣ

Πρός
Τό Περιοδικόν «'Αστυνομικά Χρονικά» 

Καλλιδρομίου 12
' Ε ν τ α ύ θ α

Αίσθάνουαι βοθυτότην ύποχρέωσιν, 
όπως, διά τής παρσύσης μου, έκφράσω 
τήν διά βίου εύγνωμοσύνην μου, πρός 
τόν Σεβαστόν μας Αρχηγόν, κ. Σπυρί
δωνα Μιχελήν, διότι όπέδειξε πατρικόν 
ένδιαφέρον διά τήν παραμονήν έμοϋ 
καί άλλων συναδέλφων μου είς τό 'Α 
στυνομικόν Σώμα, μέχρι συμπληρώσεως 
25ετοϋς συνταξίμου υπηρεσίας. Διαβε- 
βαίώ τόν κ. 'Αρχηγόν μας, άτι διά τής 
στοργικής του ταύτης συμποραστόσεως 
προσέφερε μεγίατην ύπηρεσίαν είς τό 
Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων, τό ό
ποιον έπί έν τέταρτον τού α'ιώνος, περί



που, διοκονώ μετ' εύλοβείας, άλλά καί 
eic τήν οικογένειαν έμοϋ καί τών άλλων 
συναδέλφων μου, τής αυτής κατηγορίας. 
ΈνεστάλαΕε 6άλσαϋον παρηγοριάς καί 
έν ταυτώ τήν πεποίθησιν ότι έν τώ προ- 
σώπω του, ή υπηρεσία, τήν ύστάτην 
στιγμήν, προσέφερεν εις ήμάς χείρον 
βοήθειας.

Μέ σεβασμόν 
ΕΛΕΥΘ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 

ΎπαρχιφύλαΕ

Κύριον
Σπύρον Μιχελήν 
Αρχηγόν 'Αστυνομίας

' Α θ ή ν α ς

Νέοι έπιστήμονες Πειραιώς, έκπρο- 
σωποΰντες’ τό σύνολον τών ύγιώς οκε- 
πτομένων νέων τής πόλεώς μας, έπί τή 
έΕαρθρώσει όλοκλήρου παρανόμου μη
χανισμού τού Κ.Κ.Ε., ύπό τής Γενικής 
Ασφαλείας 'Αθηνών, έκφράΖουν τά θερ

μά αυτών συγχαρητήρια καί τήν πλήρη 
των συμπαράστασιν. ΤοιαΟτα όργανα 
ούχί μόνον τιμούν, λαμπρύνουν καί δο- 
ΕάΖουν τό σώμα τής 'Αστυνομίας, άλ
λά καί έμπνέουν αίσθημα άσφαλείας καί 
σιγουριάς εις τούς φιλονόμους πολίτας. 
Υμείς δέ έστέ υπερήφανος, διότι ήγεί- 

σθε τοιούτων έΕόχων άνδρών.

Πρόεδρος Κων)νος Τσίτουρας ( Α
γίου Κων)νου 13, Πειραιεύς)

Κύριον 'Αρχηγόν 
'Αστυνομικήν Δ)νσιν Αθηνών

' Ε ν τ α ύ θ α
"Εφεδροι πολεμισταί, ίστάμενοι παρό 

τό πλευράν σας, συγχαίρομεν θερμώς 
δΓ άΕιοθαύμαστα έπιτεύγματό σας έΕαρ- 
θρώσεως Κομμουνιστών.

Δ. Σάμιος (Βασ. Γεωργίου 126 Μο- 
σχότον)

***

Πρωθυπουργόν Κύριον 'Αδαμάντιον Άν- 
δριουτσόπουλον, Υπουργόν Δημοσίας 
ΤάΕεως Στρατηγόν Γεώργιον Τοουμά- 
νην, Αρχηγόν Άστυν. Πόλεων Κύ
ριον Μιχελήν, 'Αρχηγόν Χωροφυλα
κής, Στρατηγόν Καραμπάτσον, 'Α 
στυνομικόν Δ)ντήν 'Αθηνών Κύριον 
Λάμπρου, Δ)ντήν 'Ασφαλείας 'Αθη
νών Κύριον ΚαροϋΖον, Γραφεϊον Τύ
που καί Πληροφοριών, οδός Ζολοκώ- 
στα.

Ε ν τ α ύ θ α

Διά μεγίστην έπιτυχίαν Σωμάτων 'Ε
θνικής 'Ασφαλείας, έΕαρθρώοεως παρα
νόμου μηχανισμού έθνοπρσδοτικοϋ Κομ
μουνιστικού Κόμματος καί συλλήψεως 
οίμοστογών ήγετικών στελεχών αύτοϋ, 
ώς καί διάλυσιν κομμουνιστικής νεο
λαίας, ήτις διεβίβρωσκε άγνά αισθήμα
τα σπουδαΖούσης νεότητος Χώρας, πα- 
ροκαλοϋμεν δεχθήτε ολόθερμα συγχα
ρητήρια Διδοσκαλικοϋ κόσμου Πατρίδος 
τετογμένου έθνικάς έπάλΕεις στόπ. Διό

τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Διδα
σκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος ΑΝΑΣΤ ΝΤΟΓΚΑΣ 
Ό  Γεν. Γραμμ. ΔΗΜ. ΚΑΡΕΤΣΗΣ

Λ

ΆΕιότιμον Κύριον 
Σπύρον Μιχελήν 
Αρχηγόν Αστυνομίας

' Α θ ή ν α ς

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος τών Με
τόχων Α.Ε., έκφράΖει τά συγχαρητήριά 
του πρός 'Υμάς, κατόπιν άποφάσεως 
τού Διοικητικού Συμβουλίου, διά λαμ
πρά έπιτεύγμστα συλλήψεως έγκλημα- 
τικών ληστών τραπεΖών καί καταστημά
των, ώς καί έΕάρθρωσιν κομμουνιστικής 
σπείρας, έπιβουλευομένης τήν γαλήνην 
καί τήν πρόοδον τού "Εθνους.

Ό  Πρόεδρος τού Πανελληνίου Συν
δέσμου τών Μετόχων Α.Ε. Καθηγητής - 
'Ακαδημαϊκός έν Ρώμη Αγγελος Θ. 
ΝεΖερίτης, Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου 
Α ', άριθ. 34 Πειραιεύς.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΑΕιότιμον Κύριον 
Σπυρ. Μιχελήν
'Αρχηγόν 'Αστυνομίας Πόλεων 

' Ε ν τ α ύ θ α

Φίλτατε Κε Μιχελή,

Θερμώς σάς ευχαριστώ διά τό σταλέν 
μοι άντίτυπον τής Έκθέσεως Δραστη- 
ριότητος Αστυνομίας Πόλεων 1972.

Μονίμως κατσικών εις τάς 'Αθήνας, 
έπισκεπτόμενος όμως καί τάς άλλος πό
λεις εις τάς όποιας εκτείνεται ή άρμο- 
διότης τής Α.Π., έχω σοφή έπίγνωσιν 
τού έργου άπερ έπιτελεϊ αΰτη καί τών 
υπηρεσιών άς παρέχει εις τό κοινωνι
κόν σύνολον, άλλά καί εις έκαστον μέ
λος του, άπό τού νηπίου καί τού γέρον- 
τος, τών όποιων προστατεύει τήν άδυ- 
ναμίαν καί τήν αναπηρίαν, μέχρις όλων 
τών άλλων πολιτών, τών όποιων έγγυά- 
ται τήν ασφαλή διαβίωσιν.

Ή έτέρα ίδιότης μου, ώς Άνοπληοω- 
τοΰ Αντιπροέδρου τού 'Ελληνικού 'Ερυ
θρού Σταυρού, μοΰ έπιτρέπει έγγυτέ- 
ραν καί πληρεστέραν γνώοιν καί έκτί- 
μησιν τού έργου σας.

Ή «’Έκθεσις» παρέχει σαφή καί πλή
ρη εικόνα όλων τών δραστηριοτήτων τού 
Σώματος, είναι όμως καί άπό έκδοτικής 
όπόψεως άΕιόλσγος, χάρις εις τήν κα
λήν της έκτύπωσιν καί τήν πλουσίαν καί 
λίαν ένδιαφέρουσαν είκονογράφηοίν 
της.

Συγχωρήσατε τήν καθυστέρησιν όπο- 
στολής τής παρούσης, όφειλομένην εις 
μακράν άπουσίαν μου εις 'Ιαπωνίαν, ό
που συνώδευσα τό Κλιυάκιον αρχαίου 
δράματος τού 'Εθνικού Θεάτρου, ώς μέ

λος τής Κεντρικής Καλλιτεχνικής 'Επι
τροπής τού Ο.Κ.Θ.Ε.

Μετά πάσης τιμής 
ΣΤΑΘΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος 
Εταιρείας Ελλήνων

Θεατρικών Συγγραφέων 
**·

Πρός τό
Άρχηγεϊσν τής 'Αστυνομίας Πόλεων
Σταδίου 10

Ε ν τ α ύ θ α

Κύριοι,
Αισθάνομαι ύποχρεωμένη όπως οάς 

γνωρίσω ότι τήν 8ην τρέχοντος μηνάς 
εις έπί τής όδοϋ Τροίας (Άγγελοπού- 
λου) πλανόδιον μανάβην έλησμόνησα τό 
πορτοφόλιόν μου μέ 700 δρχ. καί τά 
κλειδιά τής οικίας μου. "Οταν άντελή- 
φθην τήν απώλειαν καί άνεΖήτησα τόν 
μανάβην, αύτός εϊχεν έγκαταλείψει τό 
«πόστον» του. Προσέφυγα εις τήν «"Α
μεσον Δράσιν», οί όνδρες τής όποιας 
(άστυφύλακες κ.κ. Θεοδ. Αθανασίου 
καί Μανιάτης), έπιδείΕαντες προθυμίαν 
καί Ζήλον παντός έπαίνου, έπέτυχον ό
πως, έντός συντομωτάτου χρονικού δια
στήματος, μού άνεύρουν τό άπωλεσθέν 
πορτοφόλιον, μέ άθικτον τό περιεχόμε- 
νόν του.

Διά τής παρούσης δεχθήτε, Κύριοι, τά 
ειλικρινή συγχαρητήριά μου, έπειδή τό 
Σώμα σας λαμπρύνουν τόσον ικανά καί 
πρόθυμα όργανα, πρός τά όποια σάς 
παρακαλώ νά διαβιβάσετε τάς θερμός 
μου εύχαριστίας.

Μετά τιμής
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Κ. Σταυρσπούλου 46 
'Ενταύθα 

***

ΑΕιότιμον
Κον Σπυρίδωνα Μιχελήν 
Αρχηγόν 'Αστυνομίας Πόλεων

Ε ν τ α ύ θ α
'Αγαπητέ Κε 'Αρχηγέ,

"Αν καί άπό έτών εύρίσκομαι έκτος 
ένεργού ύπηρεσίας, έν τούτοις ούδέπο- 
τε έπαυσα ένδιαφερόμενος διά τό Σώ
μα τής 'Αστυνομίας, εις τήν ύπηρεσίαν 
τού όποιου ήνάλωσα καί έγώ τά ώραιό- 
τερα χρόνια τής Ζωής μου, καί νά πα
ρακολουθώ μέ ιδιαίτερον ένδιαφέρον 
καί έκ τού σύνεγγυς τήν πρόοδον, τήν 
έΕέλιΕιν καί τάς έπιτυχίας αύτοϋ.

Ακριβώς τό τελευταϊον τούτο είναι 
καί τό κίνητρον τής παρούσης μου. 
'Όντως, αί έπιτυχίαι τής 'Αστυνομίας 
μας εις όλους τούς τομείς τής δραστη- 
ριότητός της καί ιδία εις τόν τομέα τής 
διώΕεως τού έγκλήματος, κατά τό πρόσ
φατον παρελθόν, άλλ' έτι περισσότερον 
κατά τήν τελευταίαν περίοδον, ύπήρΕαν 
άνευ προηγουμένου.

ΈΕιχνιάσθησαν καί ήλθον εις φώς 
σκοτεινά πράγματα καί σοβαρότατα έγ- 
κλήματα, τινά τών όποιων ήσσν καί πρω
τότυπα διά τά Ελληνικά άστυνομικά 
χρονικά, καί πλεϊοτα τών όποιων άπη- 
οχόλησαν, άλλά καί έθορύβησαν, τό πα-



νελλήνιόν, έτι δέ καί τήν διεθνή κοινήν 
γνώμην.

Ή άποκάλυψις, πολλάκις δέ εντός έ- 
λαχίστων ήμερων ή καί ώρών, επικινδύ
νων δραστών, ήμεδαπών τε καί άλλο- 
δοπών, πλείοτοι τών όποιων ήοαν πρό- 
τεραν τελείως άγνωστοι εις τήν 'Αστυ
νομίαν, ή έξιχνίοσις ληστειών τραπεζών 
καί άτόμων, διαρρήξεων μεγάλων κεν
τρικών χρυσοχοείων, κλοπών έκ χαρτο
φυλάκων διά τής μεθόδου τής άπσσχο- 
λήοεως έντός Τραπεζών, άρπαγών γυ
ναικείων τσαντών καθ' οδόν κατά τάς 
νυκτερινός ώρας, ειδεχθών εγκλημάτων 
κατά τής ζωής, σύλληψις τοξικομανών 
καί εμπόρων ναρκωτικών, κατάσχεσις 
μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, έξάρ- 
θρωσις τών δικτύων τού παρανόμου 
κομμουνισμού καί πλεϊστα όσα άλλα, ι
δού τά τελευταία έπιτεύγματα τής 'Α
στυνομίας μας, άτινα πρσεκάλεσαν τόν 
θαυμασμόν όλων, έδραίωσαν τήν έμπι- 
στοούνην τού κοινού καί έξύψωσαν τά 
μέγιστα τό γόητρον αύτής.

Αξίζει όντως πάσα τιμή καί Δόξα καί 
πάς έπαινος εις τήν Αστυνομίαν μας 
καί εις τά κατά πάντα άξια όργανά της 
Αί έπιτυχίσι αΰτσι, φθάνουσαι εις τό 
όνώτατον σημείον, ώστε νά μή παραμέ
νουν άνεξιχνίαστα κοί τά πλέον σκοτει
νά καί τέλεια έγκλήματα, είμαι βέβαιος 
ότι θά συντελέοουν τά μέγιστα εις τήν 
μείωσιν τής έγκληματικότητος, άφοΰ θά 
είναι γνωστόν έκ τών προτέρων ότι τόν 
οίονδήποτε δράστην άναμένει ή έντός 
έλαχίστου χρόνου σύλληψις καί ή έπι- 
βολή τών κυρώσεων τού νόμου.

Υπό τά δεδομένα ταϋτα, άς μοΰ έπι- 
τραπή νά έ κ φ ρ ά σ ω  π ρ ό ς  
Υ μ ά ς ,  τ ό ν  ή γ ή τ ο ρ α  τ ο ύ  

Σ ώ μ α τ ο ς ,  τ ά  θ ε ρ μ ά  μ ο υ  
σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α  δ ι ά  τ ά ς  
σ υ ν τ ε λ ο υ μ έ ν α ς  λ α μ π ρ ό ς  
έ π ι τ υ χ ί α ς  τ ο ύ  Σ ώ μ α τ ο ς  
καί μέσω Υμών πρός τούς κ.κ. Αστυνο
μικούς Δ)ντάς Αθηνών καί Πειραιώς, 
τόν Διοικητήν Ασφαλείας 'Αθηνών καί 
οπαντας τούς άξιωμοτικούς καί άνδρας 
τού Σώματος, οϊτινες ύπό τήν πανθομο- 
λογσυμένην άρτιον όργάνωοιν καί ύπό 
τήν Ύμετέραν κατεύθυνσιν συνετέλεσαν 
καί συντελούν εις τήν έπίτευξιν τής ύ- 
ψηλής άποστολής τού Σώματος.

Μέ άπειρον έκτίμησιν 
Δ. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ 

‘Αρχηγός Αστυνομίας Ε.Α.

Λ

Ή 'Εθνική εύγνωμοσύνη πρέπει νά 
είναι αιώνια εις όλους έκείνους, οί ό
ποιοι συνέλοβαν τήν ιδέαν καί τήν έκα
μαν πράξιν, δημιουργήοαντες τό έκλε- 
κτόν Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων.

Επίσης ή ίδική μας άγάπη καί εύγνω
μοσύνη πρέπει νά είναι μεγάλη πρός ό
λους τούς Αξιωματικούς καί άνδρες 
τού Σώματος τούτου, διότι είναι οϊ ά- 
κοίμητοι φρουροί τής τόξεως καί εύνο- 
μίας καί φύλακες άγγελοι τής τιμής καί 
τής ζωής μας.

Είναι όλοι άγνό έλληνόπουλα πού έ
ταξαν τόν έαυτόν των εις τήν ύπηρε-

αίαν τής Πολιτείας, καθώς καί εις τήν 
ύπεράσπισιν καί φρούρηοιν τών ιδανι
κών τής Πατρίδος καί τού "Εθνους.

Τό Σώμα τής Αστυνομίας Πόλεων 
έχει προσπεράσει τόν μισόν αιώνα καί 
έχει πολλά προσφέρει διά τής έργατι- 
κότητος καί αύτοθυσίας τών Υπαλλήλων 
του. Η ιστορία του είναι πλούσια εις 
κατορθώματα καί έχει πολλάς περγαμη- 
νάς έθνικής προσφοράς.

Πάντοτε εις τάς δύσκολους στιγμάς 
διά τήν Πατρίδα τό Σώμα τούτο έγινε 
έθνικός οδηγός δΤ όλους τούς Έλλη
νας. 'Ιδιαιτέρως έδωσε τό παρόν εις τό 
Εθνικόν προοκλητήριον διά τήν άντιμε- 

τώπισιν τού ξενοκινήτου κομμουνισμού, 
τόσον παλοιότερον όσον καί προσφάτως.

Είχα τήν τύχην νά παρακολουθήσω 
πολλές φορές καί νά είμαι αύτόπτης 
μάρτυς τής όντιμετωπίσεως τών άναρ- 
χικών έκδηλώσεων καί είδον τούς άστυ- 
νομικούς νά μή φείδωνται κόπων καί 
θυσιών διά νά έπαναφέρουν τήν τάξιν 
καί άσφάλειαν.

Είχα τήν τύχην νά έργάζωμαι εις τάς 
Άστικάς Συγκοινωνίας κατά τήν ταρα
χώδη περίοδον 63 —  66 καί ώς νομοτα
γής πολίτης πολλάκις παρώτρυνα τούς 
συναδέλφους μου ν' άπόαχουν άπό έ- 
νεργείας πού έστρέφοντο έναντίον τών 
οργάνων τής τόξεως. "Ελεγον πάντοτε 
ότι τά προβλήμστά μας δέν έπιλύονται 
μέ τοιαύτας πράξεις, ούτε πρέπει δΓ 
ούτών νά δίδωμε γήν καί ύδωρ εις τήν 
άναρχίαν.

'Όλοι οί άστυνομικοί είναι ένα κομμά
τι τού λαού μας, τού έαυτοΰ μας. Εις 
όλας τάς δασκάλους στιγμάς τής ζωής 
μας, τόσον τής άτομικής όσον καί τής 
οικογενειακής, ζητούμεν πάντοτε τήν 
συνδρομήν των. Καί αύτοί τρέχουν μέ 
προθυμίαν καί ταχύτητα στήν πρόσκλη- 
οίν μας.

Είναι πράγματι οί φύλοκες άγγελοί 
μας εις κάθε μας βήμα.

Όφείλομεν νά τούς συνδράμωμεν εις 
τό δύσκολον έργον των καί νά τούς έκ- 
δηλώσωμεν τήν άγάπην καί τήν στορ
γήν μας, διότι μάς έξασφαλίζουν τήν 
έσωτερικήν γαλήνην καί άσφάλειαν.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ 
"Ηρας 30, Γαλάτσι

•**

Ύπό τού Άστυφύλσκος ΤΟΓΚΑ Γε
ωργίου, ύπηρετούντος εις τό Α ' 'Αστυ
νομικόν Τμήμα Αθηνών, όπεστάλη εις 
τό τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Α.Α.Π., τό 
ποσόν τών πεντακοσίων (500) δρα
χμών, μέ τήν πορόκλησιν όπως διατε- 
θή διά φιλανθρωπικούς σκοπούς, εις 
μνήμην τών γονέων του

Ό  κ. 'Αρχηγός, λαβών γνώσιν τού 
γεγονότος, διέταξεν, όπως τούτο δια- 
τεθή ώς ένίσχυσις εις τήν οικογένειαν 
τού άποβιώσαντος νέου Άστυφύλσκος 
Κουτρούτσου Κων)νου.

Ή στήλη αύτή, χαίρουσα διότι τά μέ
λη τής μεγάλης Αστυνομικής Οικογέ
νειας έμφοροϋνται ύπό τών εύγενών 
χριστιανικών αισθημάτων, συγχαίρουν

τόν δωρητήν διά τήν εύγόνή προσφο
ράν του.

***

Χρεωστώ εύγνομωσύνην εις όσους 
μού συμπορεστάθησαν εις τήν ασθένει
αν τού υιού μου καί ιδιαιτέρως εις 
τούς: Δ)ντήν μου κ. 'Ιάκωβον Καλόγε
ρόν, Άρχιφ. Γιαννοκούρην Χρίστον καί 
τόν συνάδελφον Κουιμουτσάτον Πέ
τρον, διότι τήν 14.15' ώραν τής 28.3. 
1974 ένήργησσν διά τήν μεταφοράν εις 
τό Νοσοκομεϊον τών Παίδων τού αίφνι- 
δίως άσθενήσαντος, ήλικίας 8 έτών, 
υιού μου. Επίσης εύχαριστώ τούς συν
αδέλφους μου Ποΰλσν Εμμανουήλ, Μο- 
λυβάτον Χρίστον καί Γεωργακόπουλον 
Ήλιον, διότι αύθορμήτως έσπευσαν καί 
προσέφερον αίμα, διότι έκρίθη ύπό τών 
ιατρών άπαροίτητος ή μετάγγισις.

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Άστυφ. ΙΣΤ 39 Πειραιεύς

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Α Ι

Κατά τήν γενικήν συνέλευσιν τών 
Μελών τής Πανελληνίου Ένώσεως Ά - 
ποστράτων 'Αξιωματικών 'Αστυνομίας 
Πόλεων τής 17ης Μαρτίου 1974 καί 
κατά τάς έπακολουθησάσας 'Αρχαιρεσί
ας τό Νέον Διοικητικόν Συμβούλιον καί 
ή Νέα 'Εξελεγκτική 'Επιτροπή τής Ένώ
σεως έχουν ώς έξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

1. Πρόεδρος ΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ’Αρ
χηγός ’Αστυνομίας Πόλεων έ.ά.

2. ’Αντιπρόεδρος ΔΑΣΚΑΛΑΚ1ΙΣ ΙΩΑΝ
ΝΗΣ, ’Αρχηγός Α. Πόλεων έ.ά.

3. Γενικός Γραιμματεός ΠΑΡΙΣΗΣ ΛΕΩ
ΝΙΔΑΣ, Άστυν/κός Δ/ντής Α' έ.ά.

4. Ταμίας ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
’Αστυνόμος Α' έ.ά.

5. 'Εφορος ΔΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ’Αστυνό
μος Α' έ.ά.

6. ’Επίτιμος Νομικός Σύμβουλος ΚΕΛΕ- 
ΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Άστυν. Δ/ντής Β ' έ.ά.

7. Δημοσίων Σχέσεων ΤΣΙΠΡΟΓΔΗΣ 
ΑΧΙΛΛΕΓΣ. Άστυν. Δ/ντής Α' έ.ά.

8. Σύμβουλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙ
ΟΣ, Άστυν. Δ/ντής Α' έ.ά.

9. Σύμβουλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΪΆΟΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ, Άστυν. Δ/ντής Β' έ.ά.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πρόεδρος ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
Αρχηγός Άστυν. Πόλεων έ.ά.

2. Μέλος ΣΤΟΚΑΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ, Άστυν. 
Δ/ντής Α' έ.ά.

3. Μέλος ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρ
χηγός Άστυν. Πόλεων έ.ά.

4. Μέλος ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ά 
στυν. Δ/ντής Β' έ.ά.

5. Μέλος ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Άστυν. 
Δ/ντής Α' έ.ά.

Διά τήν άκρίβειαν
Ό έπί τών Δημοσίων Σχέσεων Σύμβουλος 

ΑΧΙΛΛΕΓΣ ΤΣΙΠΡΟΓΔΗΣ



Π Ε Ν Θ Η

X. /ΝΛΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

Eic αύτούς πού έφυγαν προσετέθη έ
νας ακόμη συνάδελφος. Ό  έν συντά- 
Εει Δ)ντής Α ' Κων)νος Άνδρεόπου- 
λος. Άποβιώσας τήν 20.3.74, έκηδεύ- 
θη τήν έπομένην εις τήν ιδιαιτέραν του 
πατρίδα Αλεποχώριον Δωρίδος. Ή το 
έγγομος καί πατήρ τριών τέκνων. 
Έγεννήθη τό έτος 1908. Εις τό Άστυν. 
Σώμα κατετάγη τό έτος 1931, ώς Ά - 
στυφύλαΕ. Προήχβη κανονικώς καί άπε- 
χώρησε τής Υπηρεσίας μέ τόν βαθμόν 
τοϋ Άστυν. Δ/ντοΰ Α '. Ύπηρέτησεν εις 
διαφόρους υπηρεσίας τής Δ)νσεως 'Α
θηνών καθώς εις τήν Γενικήν 'Ασφά
λειαν. ΎπήρΕεν έργατικός καί φιλότιμος 
ήτο δέ καλοϋ χαρακτήρος, διό καί εί
χε πολλούς φίλους.

Τό « Αστυνομικά Χρονικά» συμμετέ
χουν εις τό βαρύ πένθος τών οικείων 
του καί εύχονται εις αύτούς τήν έΕ ύ
ψους παρηγοριάν.

Είθε τό χώμα τής ιδιαιτέρας του Πα- 
τρίδος νά είναι έλαφρόν καί ή μνήμη 
του νά μείνη οίωνία.

«Α.Χ.»

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ι Γ 'φ

Τήν 31.3.74 άπεβίωσεν ό έν Μ. Δ. 
Αστυν Δ)ντής Β ' Βσσίλειος Θεοδω-

ρόπουλος. Τήν κηδείαν του, γενομένην 
τήν 17.30' ώραν τής έπομένης εις Γ' 
Νεκροταφεϊον, παρηκολούθησαν οί συν- 
γενεϊς καί πολλοί έν ενεργείς καί ου* 
τόΕει συνάδελφοι. 'Εκ μέρους δέ τοϋ 
Σώματος άντιπροσωπεία μέ επικεφαλής 
τόν Άστυν. Δ)ντήν Β ' κ. Διαμαντάρην 
Εμμανουήλ, οστις κσί κατέθεσε στέφα

νον. Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1899 
εις Πύργον Ηλείας. Μετετάγη εις τήν 
κατάοτασιν τής Μ. Διαθεσιμότητος τό 
έτος 1948. Διεκρίνετο διά τήν ύπηρε- 
σιακήν κατάρτισιν καί άφοσίωσιν εις τό 
καθήκον, καθώς καί διά τό πραον καί 
μειλίχιον τού χαροκτήρος του, διό καί 
έχαιρεν έκτιμήοεως καί σεβασμού ύπό 
πάντων.

Τό «Αστυνομικά Χρονικά συμμετέ
χουν εις τό βαρύ πένθος τών οικείων 
τ«υ καί εύχονται εις αύτούς παρηγοριάν 
Είθε τό χώμα τής Αττικής γής νά είναι 
έλαφρόν καί ή μνήμη του νά μείνη αιώ
νια.

«Α.Χ.»

Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Ένας άκόμη έν συντάΕει συνάδελφος 
μάς έγκατέλειψεν. Ό  άοτυνόμος Α" 
Κων)νος Καραγεώργος. Ό  έκλιπών έ- 
κηδεύθη τήν 4.4.74 έκ τού Ιερού Ναού 
τοϋ Νεκροταφείου Καλλιθέας. Τήν έκ- 
φοράν παρηκολούθησσν οί οικείοι του, 
πολλοί συγγενείς καί φίλοι, καθώς καί 
άντιπροσωπεία τού Άστυν. Σώματος, μέ 
έπικεφαλής τόν Αστυνόμον Α ' κ. Χόν
δρον Μιχαήλ, όστις κατέθεσε στέφανον 
καί προέπεμψε τόν νεκρόν. Έκ μέρους 
δέ τής Ένώσεως Άποστρότων ΆΕ)κών 
Αστυνομίας Πόλεων άντιπροσωπεία μέ 
έπικεφαλής τόν Άστυν. Δ/ντήν Α ' κ. 
Τσιπρούδην Άχιλλέα.

Ό  Κων)νος Καραγεώργος έγεννήθη 
τό έτος 1900 εις τό Νεοχώριον Ναυ- 
πακτίας. Ή το έγγομος καί πατήρ δύο 
τέκνων. Εις τό Άστυν. Σώμα κατετά
γη τό έτος 1925 καί άπεχώρησε τό 1952 
μέ τόν βαθμόν τοϋ Αστυνόμου Α '. Δι
εκρίνετο διά τήν έργατικότητα καί άφο- 
σίωσίν του εις τήν ύπηρεσίαν καθώς καί

διά τήν εύγενή συμπεριφοράν του πρός
όλους.

Τό « Αστυνομικά Χρονικά», έκφρά- 
Ζοντα τό συλλυπητήρια εις τήν άπορφα- 
νισθεϊσαν οίκογένειάν του, εύχονται εις 
αύτήν τήν έΕ ύψους πορηγορίαν, κατά- 
ταΕιν δέ τού θανόντος μετά τών δικαί
ων. Τό χώμα τής Αττικής ός είναι έλα
φρόν καί ή μνήμη του άς μείνη αιώ
νια.

«Α.Χ.»

Κ. ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Θρηνοϋμεν ένα άκόμη έν συντάΕει 
συνάδελφον, τόν Άνθυπαστυνόμον Κων
σταντίνον Τσμιπάκην. Ή κηδεία του έ· 
γένετο τήν 31.3.74 έκ τού 'Ιερού Να
ού Αγίου Γεωργίου Ακαδημίας Πλάτω
νος καί ένεταφιάσθη εις Γ ' Νεκροταφεί- 
ον. Τόν νεκρόν προέπεμψαν οί συγ
γενείς καί φίλοι του, καθώς καί πλήθος 
κόσμου. Έκ μέρους δέ τοϋ Αστυνομι
κού Σώματος άντιπροσωπεία, μέ έπικε
φαλής τόν Αστυνόμον Β ' κ. Σωτήρχον 
Λουκδν, όστις κατέθεσε στέφανον έπί 
τής σοροϋ του καί διά συγκινητικών λό
γων προέπεμψεν αύτόν.

Ό  Κων)νος Ταμπάκης έγεννήθη τό 
έτος 1912 εις Δυρράχιον Μεγαλουπό- 
λεως. Ή το  έγγομος καί πατήρ δύο τέ
κνων. Εις τό Άστυν. Σώμα κατετάγη 
τό έτος 1936. ΎπήρΕε εύσυνείδητος ά- 
στυνομικός καί καλός οικογενειάρχης, 
διό καί έχαιρεν έκτιμήοεως καί σεβα
σμού.

Ή παρούσα στήλη έκφράΖει τά συλ
λυπητήρια εις τήν άπορφανισθεϊσαν οί- 
κογένειάν του καί εύχεται όπως τύχουν 
τής πορηγορίος τοϋ Ύψίστου. "Ας εί
ναι οίωνία ή μνήμη του.

«Α.Χ.»
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:

1. Είναι ίση πρός τό εν εικοστόν τέ
ταρτον τοΰ Ημερονυκτίου — Μουσικά 
τεμάχια ήρεμου καί άπάθους χαρα- 
κτήρος.

2. Γνωστή ποδοσφαιρική όμάς τής ' Ι 
ταλίας -  Έν σχέσει μέ τά κρυφά, 
εύρίσκονται εις εντελώς αντίθετον 
θέσιν.

3. Αρχαία πόλις τής Κιλικίας, εις τάς 
άχθος του ποταμού Σάρου —  Διά 
νά έπιτύχπ τήν κοινωνικήν έΕίσω- 
αιν τών πολιτών, έθέσπισε τήν «σει
σάχθειαν» (640 - 560 π.Χ.).

4. Όπερετικόν γυναικείον ύποκοριστι- 
στ»κόν —  Ρυπαρόν οίκόσιτον.

5. Αντιστρόφως, συνδέει προτάσεις—  
"Εντονον ροδιενεργόν στοιχεϊον, 
άνακαλυφθέν τό 1898 ύπό τού Ζεύ
γους Κιουρί (δημοτ.).

6. Χημικόν σύμβολσν τού 'Οσμίου, άλ
λα καί ποταμός τής Ρωσίας εις τό 
ΚιργκιΖιστάν —  Έπίθετον τής έλαί- 
ας εις τάς άρχαίσς Αθήνας, ούσια- 
στικ,αποιηθέν.

7. "Υμνος πρός τιιμήν άγιου ή θρη
σκευτικού γεγονότος, άποτελούμε- 
νος έΕ έννέα, κυρίως ώδών — 'Αν« 
τιστρόφως, προτάσσεται προσαγο- 
ρεύσεως (δημ.).

8. "Οταν χάνη ήλεκτράνια, ήλβκτρίΖε- 
ται θετικώς καί λέγεται «κατιόν» —  
Εις τήν βοτανικήν μέρος τού στή- 
μονος τών άνθέων (όνομ. πληθ).

9. Χρησιμοποιείται διά τήν παρασκευ
ήν Ζύθου καί ώς προσθήκη εις διά
φορα σκευάσματα διαίτης (ένάρ- 
θρως) —  Είναι καί ή Φολέγανδρος 
(οίτ.).

10, "Ονομα μικρών ιχθύων πού άνή- 
κουν εις έπτά διάφορα είδη (δημ.) 
—  Ενίοτε, άπολήγει εις. . . τέρμα.

11. Σημαίνει καί άνίκανος —  Ή γεΰ- 
σις καί ή παϋσις τά έχουν κοινά.

ΚΑΘΕΤΟΣ:

1. Στενόν καί μακράν άμφιαν, φερό- 
μενον ύπό τού διακόνου κατά τήν 
λειτουργίαν — 'Αντιστρόφως, έργα- 
λεϊον διά τήν κοπήν τών χόρτων 
κοινώς ή κόσσα.

2. Γένος θάμνου καλλιεργουμένου ώς 
διακοσμητικού, άλλά καί διά τούς
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καρπούς του (γεν.) —  Γνωστόν ό
νομα δουκών τής Ρωσίας.

3. Όταν περιέχη καί ύδράργυρον, λέ
γεται άμάλγαμα (άντστρ.) — Ποτα
μός τών ΕΣΣΔ, μήκους 1515 χλμ.
—  ό άρχαϊος «Κύρος».

4. Αντιστρόφως, τελικός σύνδεσμος
—  Γνωστός τηλεοπτικός ντεντέκτιβ, 
τόν όποιον ύπεδύετο ό Μάϊκλ Ό  
Κόννορ.

5. Πόλις τών ΗΠΑ εις τήν πολιτείαν 
Οχάϊο, κέντρον βιομηχανίας έλα-

στικών —  Λέγεται καί Ψηλορείτης 
(άντστρ.).

6. Διά τής συμπροφοράς. . . υπανδρεύ
εται —  ΈπαιΕε πρωτεύοντα ρόλον 
κατά τήν πορείαν τών Εβραίων 
πρός τήν Γήν τής 'Επαγγελίας —

Επεται τού τίτλου πολλών Αθλη
τικών Συλλόγων.

7. Αρθρον εις μίαν πτώσιν —  Λέγε
ται καί «ρούφουλας» ή «μάτι τής 
θαλάσσης» (οίτ.).

8. Φυσική ή επίκτητος ίκανότης τού 
Ζώντος οργανισμού νά άμύνεται 
κατά τής εισβολής μικροβίων —  Ό  
πρωτότοκος υιός τού Νώε (άνοτρ.)

9. Πρόγονος τής Ε.Ε. Ύδάτων (άν-
—  Εχει φαρδυά μανίκια

(γεν.),

10. Ό  κάτοικος τής Τροίας -  Χώρος 
τού πλοίου εις τό κατώτερον κα
τάστρωμα καί τό εσωτερικόν μέρος 
τής τρόπιδος (γεν.).

11. Υποθετικόν —  'Ινδός πολιτικός καί 
πνευματικός ήγέτης, έποναμαΖόμε- 
νος «υεγάλη ψυχή» (1869-1948), 
ένάρθρως.

(I. Κο.)
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α

Ή γυναίκα έδειξε έκπληξι, άντικρύ- 
ζοντας τόν έπιθεωρητή Μάκ Γκράθ.

—’Εσείς, έδώ; είπε. Μά, τί θέλετε άπό 
μένα;

—Τόν Τζίμμυ, Λώρα.
—Τό ξέρετε δτι δέν είναι έδώ, άνα- 

σήκωσε τους ώμους της ή γυναίκα. Μέ έγ- 
κατέλειψε εδώ καί δύο μήνες.

—Ναί, Αλλά ξαναγύριοε. . .
—ν0χι, κύριε έπιθεωρητά.
Ό Μάκ Γκράθ Αναστέναξε μέ έγκαρτέ- 

ρηαι, κΓ έδειξε πρός τό μέρος τού άρ- 
χιφύλακος Μπαρρόου, πού έτρωγε, Ανυπό
μονα, τά νύχια του.

—Ό Μπαρρόου, Λώρα, είπε μέ Αργή 
φωνή, παρακολουθούσε τόν Τζίμμυ μετά 
τήν τελευταία έμφάνισί του.

—Λοιπόν, κύριε έπιθεωρητά;
—Λοιπόν, Λώρα, τόν είδε νά μπαίνη 

στό σπίτι του.
Ή γυναίκα χαμογέλασε. .
—"Αν τό πιστεύετε αύτό τότε. ..  τότε 

δέν έπρεπε παρά νά μπήτε ατό σπίτι καί 
νά ψάξετε, κύριε έπιθεωρητά, είπε. Πε
ράστε . . .

’Απομακρύνθηκε άπό τήν πόρτα καί ά
φησε τούς δύο Αστυνομικούς νά μπουν μέ
σα.

Ό Μπαρρόου καί δ Μάκ Γκράθ έψαξαν 
παντοΟ, άλλά δέν βρήκαν κανένα Ιχνος τού 
Τζίμμυ.

Ή Λώρα τούς παρακολουθούσε χαμογε
λώντας.

—Λοιπόν; ρώτησε μετά.
Ό Μάκ Γκράθ έδειξε μιά κλειστή πόρ

τα, στό βάθος τοΰ διαδρόμου.
—Ποιός μένει έδώ; ρώτησε.
—Κανένας. Είναι άδειο.
—"Ανοιξε τήν πόρτα, Λώρα.
Ή γυναίκα συμμορφώθηκε πρόθυμα. Ό 

Μάκ Γκράθ μπήκε στό δωμάτιο. "Ηταν, 
πράγματι, άδειο.

"Εκανε μιά γρήγορη έρευνα. Στόν πρό
χειρο νεροχύτη, ή βρύση έσταζε. Στή θή
κη, τό σαπούνι ήταν ξερό. Μιά βρεμένη 
όδοντόδουρτσα ύπήρχε πάνω στήν έταζέρα.

Ό Μάκ Γκράθ Αναστέναξε καί στράφη
κε πρός τήν γυναίκα.

—Γιατί δέν τό έχεις νοικιασμένο κι’ αύ
τό τό δωμάτιο; τήν ρώτησε.

—Λύο μήνες βρίσκεται άδειο, μόρφασε 
έκείνη.

—Ναί; χαμογέλασε ό Μάκ Γκράθ. Ε ί
σαι άτυχη, Λώρα. Γιατί θά έρθης μαζί 
μας, γιά νά μάς πής πού κρύβεται δ Τζίμ
μυ. Τό ξέρεις!

Πώς τό κατάλαβε δ έπίθεωρητής;

Η Λ Υ Σ Ι Σ  Κ Α Τ Ω Τ Ε Ρ Ω
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ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ 
I—  ΕΚΑΣΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ

ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ 
ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Αος Λαχνός 300.000 Δρχ. 300.000
Βος » 100.000 100.000
Γος Η 50.000 » 50.000
5 Λαχνοί 10.000 » 50.000
10 η 5.000 » 50.000
20 » 3.000 » 60.000
30 » 2.000 )> 60.000
50 Μ 1.000 » 50.000
8.000 » 40 » 320.000

Κυκλοφορεί είς 80άδας
ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 80άδος 

6.000.000
ΤΑ ΑΙΠ Α Α  Λ Α Χ Ε Ι Α  Κ Ε Ρ Α ΙΖ Ο Υ Ν  Δ Ι Π Λ Α Σ ΙΑ  Π Ο Ι Α

"Ενας λαχνός
2.000.000

•
"Επτά λαχνοί

1.000.000 έκαστος
καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί 

μέ σημαντικά ποσά

Λ Ω Ρ Ο Ν
5.000.000

ΟΛΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΑΧΕΙΑ


