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Δέν αρμόζει σ’ ενα επιστημονικά χρονογράφο νά 
δώση τήν γνώμη του έπί τής έκτρώσεως, ούτε ακόμη 
καί έπί τής δολοφονίας. Άπά Επιστημονικής άπόψεως, 
είμαι ανίκανος νά ϊδώ ποια φαινόμενα Εξωτερικά, πού 
νά ήμπορούν νά παρατηρηθούν, διακρίνουν τάν θάνατο 
ένός βραβείου Νόμπελ άπά αυτόν ενός δποιουδήποτε 
ανώτερου θηλαστικού, άλογου, πιθήκου, ή χοίρου, καί 
θά είμαι πολύ ευτυχής, έάν ύπάρχη Ενα, νά έλθουν νά 
μοΰ τά είποΰν.

Είναι άλήθεια δτι ό κ. Ζάκ Μονό (Βραβείο Νόμ
πελ Βιολογίας), Εχει διαφορετική γνώμη. Θέλω νά ε.πώ 
δτι κατ’ αυτόν ή επιστήμη θά είχε κάτι νά μάς μάθη 
έπί τού ηθικού προβλήματος τής έκτρώσεως.

«Ή. Εκτρωσις δέν είναι παιδοκτονία», έδήλωσεν άπό 
ραδιόφωνου. «"Ενα Εμβρυον μερικών έβδσμάδων δέν 
είναι μία άνθρωπίνη δπαρξις. Ή  άνθρωπίνη προσωπι- 
κότης ύφίσταται άπό τήν στιγμή πού σχηματίζεται τό 
κεντρικόν νευρικόν σύστημα. Το Εμβρυο δέν Εχ% τέ
τοιο, άρα δέν Εχει ούτε συνείδησι. Δέν είναι Ενα άτομο 
πριν άπό τόν πέμπτο ή Εκτο μήνα τής κυήσεως. Ή  
Ελλειψις συνειδήσεως (πού δίνει τό Επίπεδο Εγκεφαλο
γράφημα) , καί δχι ή διακοπή τών παλμών τής καρ
διάς, είναι άποφασιστική γιά τήν άφαίρεσι ενός ορ
γάνου άπό μία άνθρωπίνη ΰπαρξι κλινικώς νεκρά. Γ ι ά 
Ε ν α  Ε μ β ρ υ ο ,  ή ά π ο υ σ ί α  τ ή ς  σ υ 
ν ε ι δ ή σ ε ω ν  τό κ ά ν ε ι  ν ά  μ ή ν  ε ί 
ν α ι  μ ί α  ζ ω ν τ α ν ή  ΰ π α ρ ξ ι .  "Ετσι είναι 
τελείως παράλογο νά λέμε δτι Ενα Εμβρυο πρέπει νά 
προστατεύεται άπό Ενα νόμο πού χρησιμοποιείται γιά 
νά προστατεύη τά άνθρώπινα δντα».

Η ΑΎΤΙΝΙΑ ΤΟΓ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΓ

Νά λοιπόν, πού είναι σαφές. Τό κριτήριον τής 
άνθρωπίνης ίδιότητος, κατά τόν κ. Μονό, είναι ή συ- 
νειδησις. Ελπίζω δτι οί κ.κ. δολοφόνοι θά Επωφελη- 
θοΰν άπ’ αύτήν τήν Ενδιαφέρουσα κρίσι. 'Όταν θά Εχουν 
κάποιον πού θά θέλουν νά έκτελέσουν, νά φροντίζουν 
νά προβαίνουν στήν έκτέλεσί του κατά τήν διάρκεια 
τού ύπνου του, δταν δ έγκεφαλογράφος, κύριος κριτής 
σ’ αυτή τήν περίπτωσι, θά καταγράψη τά κύματα 
ΔΕΑΤΑ τού βαθέος δπνου, μαρτυρώντας τήν τελεία 
άπουσία τής συνειδήσεως.
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Ιδιαιτέρα λαμπρότης έδόθη είς τόν έορτασμόν τής ’Επετείου 
του ΟΧΙ εις τό Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων. Εις τήν 
αίθουσαν τελετών, ώμίλησεν δ 'Αστυνόμος Α ' κ. Μάτσικας, ό 
όποιος, μέ τήν διακρΐνουσαν αύτόν γλαφυρότητα Ανέπτυξε τό 
ιστορικόν καί Ιδίως τό μέγα δίδαγμα τοϋ τί μπορεί νά έπιτύ- 
χιg ή όμόνοια, ή ευψυχία καί ή άπόφασις Ινός μικρού λαού 
νά ζήση έλεύθερος. Εις τάς φωτογραφίας, χαρακτηριστικά 

στιγμιότυπα. Δεξιά δ δμιλητής, ίπάνω τό άκροατήριον.

Εις τά πλαίσια τής έντολής τού Πρωθυπουργού κ. Κων/νου 
Καραμανλή, δπως δ Στρατός καί τά Σώματα Ασφαλείας πα
ραμείνουν μακράν τού πολιτικού άγώνος, δ ’Αρχηγός τής ’Α
στυνομίας Πόλεων κ. Βασίλειος Τζαβέλλας έπραγματοποίησεν 
έπισκέψεις είς τάς μεγάλας Υπηρεσίας καί έδωσεν σχετικάς 
δδηγίας είς δμιλίας του πρός τούς ’Αξιωματικούς. Εις τάς 
φωτογραφίας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. ’Αριστερά δ κ. 
Αρχηγός δμιλών πρός τούς Άξ/κούς τής Άστυν. Δ/νσεως 

Πειραιώς. ’Επάνω: Οί ’Αξ/κοί τής Άστυν. Δ/νσεως ’Αθηνών 
κατά τήν δμιλίαν τού κ. ’Αρχηγού είς Ύποδ/νσιν Γενικής 

’Ασφαλείας ’Αθηνών.



ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ

Έάν γιά κακή τύχη δ ένοχλητικδς προσβληθή άπδ 
άϋπνία, οί κύριοι δολοφόνοι άς μήν άπελπίζωνται, τδ 
κριτήριον τοΰ κ. Μονδ τούς έπιτρέπει νά λύσουν με ευ
πρέπεια αυτήν την μικρή δυσκολία. Δεν θά έχουν παρά 
ν’ αρχίσουν να καταφέρουν δυνατά γρονθοκοπήματα στδ 
κεφάλι του, τόσο δυνατά ώστε νά χάση τις αισθήσεις 
του. Γνωρίζω καλά δτι ή πράξις αύτή είναι ένα πταί
σμα πού καταδικάζεται άπδ τδν νόμο, άλλα γ ι’ αύτδ δέν 
θά ψάξουν καί πολύ στδ δικαστήριο. Τδ ουσιώδες είναι 
δτι τδ υποψήφιο θύμα είναι χωρίς συνείδησι. Ά π ’ αύτή 
τή στιγμή δεν θά είχε πλέον τήν δυνατότητα νά θεω- 
ρήται σάν μία άνθρωπίνη ϋπαρξι. κατά τδ κριτήριον 
τοΰ κ. Μονό, μπορούν λοιπόν νά τδ σκοτώσουν χωρίς 
νά έχουν τύψεις. «’Αλλά, κ. ΙΙρόεδρε. κοιμόταν βα- 
ρειά!» ’Ιδού, τ.ί θά είναι άρκετδ ν’ άπαντήσέτε δταν θά 
σάς ρωτήσουν γιά «τδν πρόωρο θάνατο» τοΰ θείου σας, 
πού θά κληρονομήσετε.

(Μ)ά μοΰ χρωστοΰν ευγνωμοσύνη, ελπίζω, άν προ- 
σπαθήσιυ νά έλέγξω μερικά σοφίσματα πού άντέταξε 
σ αυτήν τήν άτράνταχτη θεωρία ένας φίλος μου, δύσ
θυμο πνεΰμα, πού τδν φθείρουν οί ένόιασμοί καί πού 
οί πλέον σαφείς κανόνες δέν τδν ικανοποιούν.

«’Αλλά, μοΰ είπε, δέν είναι καθόλου τδ ίδιο. "Ε
νας κοιμισμένος,, καί άκόμη ένας άνθρωπος σέ κώμα, 
είναι ένας άνθρωπος, άφοΰ κάποτε θά ξυπνήση, έάν 
τδν άφήσετε. ’Έτσι τότε θά έχη ένα έγκεφαλογράφη- 
μα τελείως φυσιολογικό, άνθρώπινο. Εάν δμως τδν 
σκοτώσετε, σκοτώνετε έναν άνθρωπο, καί ή πράξις σας 
είναι δολοφονία».

Γιά νά σεβαστώ τις προκαταλήψεις τοΰ συνομιλη- 
τοΰ μου, θέλησα ν’ αναγνωρίσω δτι πράγματι έτσι έκρι
ναν πριν άπδ λίγο καί μάλιστα άπδ πάντα.

«Μοΰ λέτε δτι αρκεί νά περιμένωμε λίγο. Έ !  καί 
μέ τδ έμβρυο τδ ίδιο συμβαίνει, έάν δπως λέτε τδ άφή- 
σουν ήσυχο! Είδαμε κώματα νά διαρκούν δυδ χρόνια, 
σχεδόν τρεις φορές περισσότερο άπδ μία κύησι. Αφού 
λοιπόν μποροΰν νά σκοτώνουν ένα έμβρυο πού θ’ άπο- 
κτήση συνείδησι έπειτα άπδ μερικούς μήνες, τόσο πε
ρισσότερο είναι λογικό, δτι έχουν δικαίωμα νά σκοτώ
νουν έναν άνθρωπο σέ κωματώδη κατάστασι πού ό 
θεός ξέρει πότε θά συνέλθη, άν ποτέ συνέλθη. Διότι 
γνωρίζετε πολύ καλά, δτι μερικά κώματα είναι αθε
ράπευτα.

Σκέπτομαι άκόμη, συνέχισα, δτι τδ ήλεκτροεγκε- 
φαλικδ κριτήριο τοΰ κ. Μονό είναι περισσότερο φιλελεύ
θερο άπδ δ,τι τδ άντελήφθησαν στήν άρχή. Διότι δ πρώ
τος τυχών πίθηκος έχει άκριβώς τδ ίδιο εγκεφαλογρά
φημα μέ τδν άνθρωπο. Είναι τελείως, άδύνατο, έάν 
βλέπωμε μόνον τήν κίνησι τών βελονών τοΰ ήλεκτρο- 
εγκεφαλογράφου καί τδ διάγραμμά τους έπάνω στήν 
ταινία τοΰ χάρτου πού ξετυλίγεται, νά είποΰμε, έάν τδ 
κρανίο, δπου είναι στερεωμένα τά ήλεκτρόδια, είναι τδ 
κρανίο ένδς ούρακουτάγκου, ή δικό σας, ή άκόμη τοΰ 
κ. Μονό.

Ναι ή δχι, συνέχισα, έχετε τδ δικαίωμα νά σκο
τώσετε έναν ούρακουτάγκο πού σάς ένοχλεϊ; Ναι ή δχι, 
είναι δ έγκεφαλογράφος τδ κριτήριον τής συνειδήσεως; 
Ναι ή δχι, είναι τδ έγκεφαλογράφημα τοΰ θείου σας 
πού θά κληρονομήσετε τδ ίδιο μ’ αύτδ τοΰ πρώτου τυ
χόντος ούρακουτάγκου; Λοιπόν, άφησε τις κουβέντες, 
είπα στδ φίλο μου, καί τρέξε γρήγορα νά δολοφονήσης, 
τδ θείο σου, δ κ. Μονό σίγουρα θάλθη στη δίκη σου σάν 
μάρτυς, καί θά μοιρασθοΰμε τήν κληρονομιά! Μοΰ τδ 
χρωστάς αυτά».

Συνεχίζαμε τή συζήτησι, άλλά τδ πρόβλημα τοΰ 
θείου άκόμη έκκρεμεϊ. 'Ο φίλος μου πού είναι, τδ έχω 
ήδη είπή, μία ψυχή γεμάτη άμφιβολίες, μέ βεβαιώνει 
δτι καί οί κάτοχοι τοΰ βραβείου Νόμπελ μποροΰν κάποτε 
νά λένε Ανοησίες. Φθάνει μάλιστα νά βεβαιώνη δτι ό 
ρόλος τοΰ βραβείου Νόμπελ είναι νά έπιτρέπη στούς 
έπιστήμονας πού έστέφθησαν μ’ αύτδ νά λένε άνοη
σίες άτιμωρητί, ένώ ένας κοινός έπιστήμων πού θέλει 
νά διατηρήση τδν σεβασμδ τών συναδέλφων του οφείλει 
νά συμμορφώνεται στούς πιδ αύστηρούς κανόνες τής 
έπιστημονικής μεθόδου, τίποτε νά μήν προτείνη έκτδς 
άπ’ αύτδ πού μπορεί νά έλεγχθή, νά μήν άντιφάσκη 
στδν εαυτό του, νά μήν έκστομίζη προφανείς άναλή- 
θειες.

Ένώ τδ βραβείο Νόμπελ διαθέτει άκαταμάχητη 
καί άδιάσειστη άπόδειξι τοΰ έπιστημονικοΰ του κύρους. 
Τδ δίπλωμά του είναι άκατάλυτο: έκανε μιά ένδιαφέ- 
ρουσα άνακάλυψι, αύτδ έγράφη καί έπεκυρώθη, δ βα
σιλεύς τής Σουηδίας τδ έπεβεβαίωσε μέ τή χειρονομία 
του.

Έν τούτοις, βρίσκω δτι δ κ. Μονδ έκμεταλλεύε- 
ται μέ συστολή τδ ήλεκτροεγκεφαλογραφικό του κριτή
ριο. Έάν τδ ήλεκτροεγκεφαλογράφημα καθορίζη τήν 
άνθρωπίνη ιδιότητα, δέν μπορούμε πλέον νά σκοτώ
νουμε κανένα ένήλικο άνώτερο θηλαστικό καί θά πρέπει 
νά διαγράψωμε τδ μπιφτέκι. Αύτή είναι ή άρνητική 
πλευρά. Έξ άλλου δμως, θά μποροΰυιε ν άπαλλασσώ- 
μεθα άπδ τά παιδιά μέχρι μιάς αρκετά προχωρημένης 
ήλικίας, άφοΰ οί δ ι α φ ο ρ ο π ο ι η μ έ ν ε ς  ή- 
λεκτροεγκεφαλογραφικές έγγραφές τοΰ ένηλίκου (μέ 
τά κύματα, άλφα, δέλτα καί βήτα) δέν άποκαθίστανται 
στήν βριστική τους μορφή παρά αργά καί, δπως υπο
γραμμίζει δ καθηγητής R im baud στήν Επιτομή τής 
Νευρολογίας» του’ , δέν παίρνουν τήν χαρακτηριστική 
τους μορφή παρά λίγο πριν άπδ τήν έμφάνισι τή: ή
βης. Μέ λίγα λόγια, οί προτάσεις τοΰ κ. Μονδ έγκαι- 
νιάζουν μία περίοδο πλήρη υποσχέσεων γιά τού; θεω
ρητικούς τής έγκληματολογίας, καί ίσως δχι μόνο γιά 
τούς θεωρητικούς.

Τούλάχιστον, έάν τις παίρνουν στά σοβαρά, πρά-
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γμ,α πού δέν φαίνεται να συμβαίνη, κυρίως δσον άφορά 
τούς έπιστήιμονας.

«’'Ακόυσα τήν δήλωσι τού κ. Μονό», είπε π.χ .δ 
καθηγητής Lejeune πού διδάσκει τήν θεμελιώδη γενε
τική στό Πανεπιστήμιο των Παρισίων. «Άπογοητεύθη- 
κα για λόγους έπιστημονικούς. Βεβαιώνει δτι δέν ύ- 
πάρχει κεντρικό νευρικό σύστημα πριν άπό τον πέμπτο 
μήνα τής κυήσεως. Είναι άναμφιβόλως ένα σφάλμα έκ 
μέρους του. Οί φοιτηταί τοΰ δευτέρου έτους τής ιατρι
κής διδάσκονται δτι τό κεντρικό νευρικό σύστημα λαμ
βάνει τήν τελική του θέσι κατά τόν δεύτερο μήνα. ..» .

Καί αυτό μέ κάνει να σκεφθώ τό γράμμα πού έ
λαβα άπό έναν ύλιστή φοιτητή τής ιατρικής πού δέν 
πιστεύει στήν υπαρξι πής ψυχής. «Είναι μία άχρηστη 
ύπόθεσις' δ άνθρωπος είναι ένα ζώο λίγο περισσότερο· 
άνεπτυγμένο, άλλα τίποτε περισσότερο. . .  Ή, ζωή είναι 
μία γιγαντιαία χημική άντίδρασις». Καί δσον αφορά 
τήν ψυχή στό έμβρυον: «ένα ώάριο συναντά ένα σπερ
ματοζωάριο, καί τό "Αγιο ΙΙνεΰμα φυσά Ιπάνω γιά ν’ 
άποθέση τήν ψυχή; Καί άν τό γονιμοποιημένο ώάριο 
δίνη δίδυμα, έμπρός γρήγορα νά προσθέσωμε μία άκό- 
μη ψυχή;».

’Αγαπητέ κύριε, χωρίς νά λεπτολογήσω τή σκέψι 
σας, άναρωτιέμαι άπό πού πήρατε αύτήν τήν ιδέα, δτι 
ή ψυχή είναι μία έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή  ύπόθεσις. 
Γιά νά είναι έπιστημονική μία ύπόθεσις πρέπει νά είναι 
δυνατόν ν’ άποδειχθή πειραματικώς" δέν ύπάρχει άρα 
έπιστημονική ύπόθεσις, παρά άν έχη σχέσι μέ 
τήν ύλη τοΰ πειράματος. Αύτό ε ί ν α ι  έ ν α  
ά ς ί ω μ α. ’Εάν μία ύπόθεσις δέν μπορή νά έρευνη- 
θή, δέν είναι έπιστημονική. Καί έάν δέν έχη σχέσι μέ 
τήν πειραματική ύλη, δέν μπορεί νά έρευνηθή. Είναι 
αύτό άκριβώς τό όποιον δ R. Ρ. Dubarle έξέφρασε μέ 
τόν περίφημο λόγο του: «Ή έπιστημονική προσπάθεια 
άπό τή φύσι της στηρίζεται στό πειραματικό ύλικό».

’Εάν μπορούσατε νά βρήτε τήν ψυχή κάτω άπό τό νυ
στέρι σας, δπως έλεγε δ Claude Bernard άν δέν κάνω 
λάθος, δέν θά ήταν ή ψυχή.

ΤΟ ΣΦΓΡΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ

Άφοΰ τό δεχθούμε αύτό άπαξ διά παντός, στήν 
περίπτωσι πού θά δοκιμάζατε νά διαμαρτυρηθήτε δτι, 
αφού δέν είναι δυνατόν ν’ άποδειχθή ή ύπαρξις τής 
ψυχής, δέν ύπάρχει λόγος νά τήν ύποθέτωμε, θά σάς 
άνέφερα αμέσως δύο ή τρεις ύποθέσεις απολύτως α
ναπόδεικτες καί τις όποιες έν τούτοις π.στεύετε μέ πεί
σμα. Π.χ. δτι, δταν σάς χτυπήσω μέ τό σφυρί στό δά
κτυλο, αύτό θά σάς πονέση. Δέν ύπάρχει, καί δέν θά 
ήταν δυνατόν νά ύπάρξη άπόδειξις τού ύποτιθεμένου 
πόνου σας. Αύτό πού μπορεί νά διαπιστωθή είναι δτι 
φωνάζετε «άχ!» κουνώντας τό δάκτυλο. ’Αλλά τίποτε 
δέν είναι περισσότερο εύκολο άπό τό νά προγραμματί
σετε έναν ρυθμιστή πού θά φωνάζη «άχ!» καί θά κουνά 
δ,τιδήποτε δταν τόν κτυπάτε μέ τό σφυρί2.

Οί έπιστημονικές ύποθέσεις είναι λογικά σχήματα 
πού έπιτρέπουν προσωρινώς τή συνέχισι μιάς έρεύνης. 
Καί, έάν δέν συμφωνήτε, έχετε τήν καλωσύνη, σάς πα
ρακαλώ, νά βάλετε τό δάκτυλό σας έκεί, καί έπιτρέ- 
ψατέ μου νά τό κτυπήσω λίγο μέ τό σφυρί μου.

ΑΙΜΕ MICHEL 
Μετάφρ. Π. Φ1ΛΙΟΓ

(1 ) L .  Rim baud: «Precis de neurologie», Paris, 1957.
(2 ) Πρέπει επ' αύτοϋ ν' άναφέρωμε τά δασικά έργα:

A. Τ . Turing: «Computing Machinery aud Intelligence», 
Mind, 1950, Leon B rillou in : «Vie, matiere et observation», 
Paris, 1959, Eccles: «Brain aud Conscious experience»,
New York, 1966, Eccles: «Facing realnty», New York, 1970.

ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Ν  ΠΟΛΕΩΝ
Κε Αρχηγέ της Αστυνομίας τών Πόλεων

Εσχάτως ήσθένησεν ό ποτήρ μου καί ένεκεν τής 
άσθενείας του ύπεδλήθη εις έγχείρισιν εις Νοσοκο- 
μεϊον Κ .Α .Τ . Διά τήν εύόδωσιν όμως ταύτης άπαιτεϊ- 
το άρκετή ποσότης αίματος. Εις τήν πρόσκλησίν μου 
ταύτην, σίκειοθελώς καί όνιδιοτελώς προσέφερεν ό 
εις Ύμέτερον Σώμα υπηρετών ΎπαρχιφύλαΕ τοΰ ΚΖ ' 
Αστυνομικού Τμήματος Ήλιάδης Παύλος.

Διά τής παρούσης μου, έπιθυμώ νά έκφράσω πρός 
Υμάς καί δΓ Υμών εις ολόκληρον τό Αστυνομικόν 
Σώμα, τάς ευχαριστίας καί τήν έκτίμησίν μου, διά 
τήν θεάρεστον προσφοράν, τήν όποιαν προσέφερεν 
ό άνωτέρω άστυνομικός.

Καί διά τής πράΕεώς του ταύτης, άπέδειΕε διά 
πολλοστήν φοράν άτι ή Αστυνομία Πόλεων έπεδλή- 
θη εις τήν συνείδησιν τού Ελληνικού Λαού, διότι 
εις αύτήν υπηρετούν υπάλληλοι μέ άνεπτυγμένον τό 
αίσθημα τής άγάπης πρός τόν πλησίον των καί είναι 
ύπηρέται τών εύγενεστέρων ιδεωδών.

Μετά τιμής
Β Λ Α Τ Δ Η Σ  Β Λ Α Σ ΙΟ Σ

Πρός
Τόν κ. Δ/ντήν τής Τροχαίας Αθηνών

•Ε
Κύριε Διευθυντά,

ν τ α ύ θ α

Τήν 11.9.74 καί περί ώραν, 2 1 .3 0 ', εις τήν οδόν 
Συγγρού καί Διάκου, πρό τού έρυθρού σηματοδότου, 
τό ύπ' άριθ. ΒΝ 8504 Ι.Χ . αύτοκίνητον, ιδιοκτησίας 
μας, άνεφλέγη ,όλως αίφνιδίως, καί παρά τάς ύπερ- 
ονθρώπους προσπάθειας τού παρευρεθέντος ύπ/μου 
τής ύμετέρας ύπηρεαίας κ. Μπουτσικούδη Γεωργίου, 
όστις διά τοΰ χιτωνίου του καί τοΰ πηληκίου του προ- 
σεπάθησε νά περιορίση τό πύρ, άπετεφρώθη.

Είμεθα ύπαχρεωμένοι νά έΕάρωμεν καί νά ύπο- 
γραμμίσωμεν τήν λίαν έπαινετικήν αύτήν προσπά
θειαν τού άνωτέρω ύπ/μου, νά σάς εύχαριοτήοωμεν 
καί νά τονίσωμεν ότι τοιαΰται πράΕεις έΕυψώνουν τό 
γόητρον καί τό κύρος τής ύπηρεαίας σας καί μάς κα
θιστούν ύπερηφάνους διά τό εύγενές Σώμα τής Α 
στυνομίας μας, καί είδικώτερον τής Τροχαίας Αθη
νών.

Μετά πόσης τιμής 
Γ. & Δ. Κ Υ Λ Α Κ Ο Σ  Α .Ε .

Χαλκοκονδύλη 39, Αθήνα).
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πρό παντός ή άνάγν.η τής κοινωνικής προστασίας 
είναι έκείνη ή όποια επιτάσσει τήν παρακολούθη
σή τής τύχης των έπικινδύνων τούτων ανθρώ
πων. Τό εργον τής Ποινικής Δικαιοσύνης δεν πε- 
ρατοΰται μ,ε τήν εκδοσιν μιας άποφάσεως διά τής 
όποιας άπαλλάσσονται ούτοι τής απειλούμενης διά 
τήν πράςιν ποινής, αλλά συνεχίζεται μέ την έςα- 
σφάλισιν άπό τόν έξ αύτών προκύπτοντα μέγαν 
κοινωνικόν κίνδυνον. Διά τού συνθήματος τής θε
ραπείας καί τής ασφαλείας αι σχετικά: διατάξεις 
τής νομοθεσίας μας έχουν ανάγκην άναζωογονή- 
σεως καί συμπληρώσεως κατά τό υπόδειγμα ξένων 
προτύπων, ϊνα έπιτευχθή άντιμετώπισις τοΰ κολοσ
σιαίου τούτου κοινωνικού θέματος. Προς καταπο- 
λέμησιν τούτων ανάγκη θεσπίσεως μέτρων γενι
κής προφυλάξεως, οίον καταπολεμήσεως τής συ- 
φιλίδος, τής φυματιώσεως, τής οίνοπνευματ.άσε- 
ως. Έ τ ι πλέον άνάγκη διαφωτίσεως τού κοινού 
περί τών οικογενειακών καί κληρονομικών στι
γμάτων, υγιεινή τής άναπαραγωγής ευγονική, 
ιατρική πρό τού γάμου έξέτασις. Αναγκαία έπί- 
σης ή έγκαιρος διάγνωσις τής νόσου ή άνωμα- 
λίας καί ή εισαγωγή τού πάσχοντος ή τού ψυχι- 
κώς λίαν άνωμάλου έν θεραπευτήριο) καταστήμα
τα ΙΙρός τούτοις άπαιτεΐται ειδική μόρφωσις ια
τρών. Προσαπαιτεΐται έτι άνέγερσις καί λειτουρ
γία  καταλλήλων θεραπευτηρίων.

Τό πρόβλημα τών άνωμάλων έγκληματιών 
άντιμετωπίζεται μετ’ ιδιαιτέρας φροντίδας άπό 
τάς νομοθεσίας πολλών ξένων Κρατών, ιδιαιτέρας 
δέ μερίμνης τυγχάνει έν Βελγίω δπου άπό τού 
έτους 1930 έτυχεν ειδικής ρυθμίσεως διά τοΰ νό
μου τής κοινωνικής άμύνης, δστις μετερρυθμίσθη 
πρασφάτως έπί τή βάσει τής κτηθείσης πείρας 
μετ’ έφαρμογήν ύπέρ τριάκοντα έτών ύπό τού νεω- 
τέρου Βελγικού νόμου τοΰ 1964.

Ή  έξέτασις τών διατάξεων τού νεωτάτου 
τούτου νόμου θά μάς δώση άξιόλογον εικόνα θεω
ρητικής τοΰ προβλήματος λύσεως, έφόσον αί δια
τάξεις του στηρίζονται εις τά πορίσματα τής ψυ
χιατρικής πρακτικής καί τής έφαρμοσθείσης νο
μολογίας έπί χρονικόν διάστημα μεγαλύτερον 
τής τριακονταετίας.

Διά τοΰ νόμου τούτου παρακολουθεΐται ή τύ
χη τοΰ άνωμάλου έγκληματίου οστις θεωρείται 
άνίκανος, πρός καταλογισμόν είτε μειωμένης ι
κανότητας· μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν δυνα
τήν θεραπείαν άφ’ ένός καί τήν έξασφάλισιν τοΰ 
κοινωνικοΰ συνόλου άπό τόν έξ αύτοΰ προκύπτον
τα κίνδυνον άφ’ έτέρου. Έν Στοκχόλμη έξ έτέ- 
ρου τό 1917 ή Κοινωνική Πρόνοια έπιχορηγου- 
μένη καί ύπό τών Κοινοτικών ’Αρχών ίδρυσε 
λ α ϊ κ ά  ι α τ ρ ε ί α  ή σ τ α θ μ ο ύ ς  
ψ υ χ ι κ ή ς  υ γ ι ε ι ν ή ς ,  άτινα δίς έβδσ- 
μαδιαίως έξετάζουσι τούς πάσχοντας έκ ψυχικών 
καί νευρικών νοσημάτων. Τό ίατρείον μεριμνά 
πρός διεκπεραίωσιν τών υποθέσεων τών πασχόν-

(Συνέχεια έκ τής σελ. 941)

των, χορηγούν καί βοηθήματα εις τούτους, εςευ- 
ρίσκουν εις αυτούς καί καταλλήλους έργασίας.

Νομίζομεν δτι με πρότυπα τό σύστημα τούτο 
τών έν Στοκχόλμη Ιατρείων ως καί τόν νεαρόν 
Βελγικόν νόμον τής 1.7.1964 «περί τής θέσεως 
τοΰ κατηγορουμένου ύπό έπιτήρησιν», θά κατεπο- 
λεμεΐτο ή έγκληματικότης τής κατηγορίας τών 
άτόμων τούτων.

(*) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

G. Aschaffenburg: Das Verbrechen und seine 
Bekampfung 1932 σελ. 209. K. Γ a p 8 ί κ a : ’Ε γ
κληματολογία B' 1947 σελ. 224 καί έπ. Τ ο ΰ  α ύ- 
τ ο ϋ : Αί είδικαί τών έγκληματιών κατηγορίαι καί ή 
μεταχείρισις αύτών 1951. Regis: Precis de psychia- 
trie Paris 1909 S' έκδ. Hubner: Lehrbuch der fo- 
rensischen Psychiatrie Bonn 1914, Bumke: H and- 
buch der Ceisteskrankheit Τόμ. IX Berlin 1928. 
Haerda: Lehrbuch der Gerichtlichen Mcdicin Ber
lin 1927 σελ. 1085 καί έπ. Hoche: Handbuch der 
Gerichtlichen Psychiatrie γ ' έκδ. Berlin 1934. Di 
Tullio: Antropologia criminale Roma 1940 σελ. 
378 καί έπ. 385 καί έπ. Liepmann: Foresinche Psy
chiatrie έν Handworterbuch der Kriininologie Τόμ.
I σελ. 440. E. Κ ο κ ο λ ά κ η :  Ot ψυχικώς άνώμαλοι 
έγκληματίαι έν Δικαιοσύνη 1971 Τόμ. Β' σελ. 490 
καί έπ. Τ ο ϋ α ύ τ ο 0 : Μορφαί ύφ’ ας έμφανίζεται
σήμερον τό έγκλημα έν Δικαιοσύνη 1973 Τόμ. Δ', 
σελ. 229 καί έπ. Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ :  Αΐ ίδιορρυθμίαι
εις τήν έγκληματικότητα τής γυναικός έν Δικαιοσύνη 
1970 Τόμ. Α' σελ. 549 καί έπ. Μ. Σ τ ρ ι γ γ ά ρ η : 
Τυχιατροδικαστική 1947. Τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ :  Παρορμη
τικά έγκλήματα 1941. Von Economo: Die Encepha
litis Letharica 1829. Kimberg: Basic problems of 
criminology σελ. 257 καί έπ. Δ. Κ ο υ ρ έ τ α :  Αί 
ψυχώσεις εις τήν λογοτεχνίαν 1930 σελ. 237. Birbaum: 
Ivriminalpsychopathologie 1931 σελ. 139 καί έπ. 
184 καί έπ. Naecke: Ueber familienmord durch 
Ceisteskranke Halle a.S. Marhold, 1908 (μελέτη 
161 περιπτώσεων περίλ. Monscrkrimpsych VI 1910 
σελ. 446). Conrad: Handbuch der Erbkrankheiten 
III 1940 σελ. 119. Panse: Handbuch der Erbbiologie 
Τόμ. V 1939 σελ. 1989. Heinze: Handbuch der 
Erbkrankeiten Τόμ. IV 1942 σελ. 224. Dubitscher: 
Handbuch der Erbkraiten Τόμ. I 1937 σελ. 213. 
Strohm ayer: Handbuch der Ceisteskrankeiten Τόμ. 
X 1938 σελ. 130 καί έπ. Kihn: Handbuch der E rbk
rankheiten I 1940. Luxemburger: Handbuch der 
Erbiologie V 1939 σελ. 777. Singerle: Die Gemeige- 
farlichen Handulgen der Geistskranken in ihrer Be- 
deutung fur die Rechts Praxis Craz 1924. Cault: 
Criminology New York 1932 σελ. 178 καί έπ. N. 
Ρ α σ ι δ ά κ η : Συμβολή εις τήν μελέτην της αιτιο
λογίας της ψυχοπαθητικής προσωπικότητος (διατριβή 
έπί ύφηγεσίμ) 1963 σελ. 90 καί έπ. Δ. Κ α ρ α ν ί κ α : 
Τό έγκληματοπροληπτικόν δίκαιον 1933. Ε. Kraipe- 
lin: Psychiatrie. Ή  λ. Γ ά ρ ο ν  : Κοινωνική άμυνα 
κατά τών άνωμάλων έγκληματιών έν Ποιν. Χρ. 1970 
Τόμ. Κ' σελ. 737 καί έπ. M attlys: La loi de defence 
sociale a Γ egard de anormaux revue de droit penal 
et de criminologie Τόμ. 1964-1965 σεδ. 399 καί 
έπ. Cornil: Une reforme de la loi Beige du 9 Avril 
1930 de defence sociale a F egard des anormaix 
Revue de science criminelle et de droit penal nom- 
pare Τόμ. 1968 σελ. 263. Casterlc: La loi de defence 
du ler Julli et 1964: Revue de droit penal et de 
criminologie Τόμ. 1964-1965 σελ. καί έπ.
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ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΟΣ (TRANSVETISM) -  ΕΑΕΥΘΕΡΙΑΖΟΥΣΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (PRO- 
MISRUITY) -  ΠΡΙΑΠΙΣΜΟΣ - ΣΑΤΥΡΙΑΣΙΣ -  ΝΥΜΦΟΜΑΝΙΑ -  ΕΡΩΤΟΜΑΝΙΑ - ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΑΙ 
Ή  ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

ΤΟΥ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΕΝΣΤΙΚΤΟΥ

ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  ΣΤΑΘ ΑΡΑ  
Άστυν. Δ/ντοΰ Β'

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Μ ε τ α μ φ ι ε σ μ ό ς  ( T r a n s v e -  
t i s in. Η σεΕσυσλική αυτή παρέκκλιοις 
χαρακτηρίζεται ώς έκ τής επιθυμίας τοϋ 
πόσχοντος νά φέρη ενδύματα, ώς καί 
νά λαμβάνη τό όνομα καί τόν ρόλον 
τοϋ αντιθέτου φύλου, Ή  συμπεριφορά 
του ποικίλλει κατά φάσιν καί βαθμόν. 
Συνήθως ή παρέκκλιοις δύναται νά πα- 
ραμε.νη έπί καθαρώς διανοητικού επι
πέδου . ότε πρόκειται περί άπλής ψυχι
κής ανωμαλίας, δέν αποκλείεται όμως 
άν ουνοδεύηται καί μέ άλλας διαστρο
φής, ώς αυνανισμόν, ομοφυλοφιλίαν 
κ.λ.π. Η προσαρμογή εις τήν συμπερι
φοράν καί τός έκδηλώοεις τοϋ άντιθέ- 
του φύλου καλείται άλλως καί Ε θ ν ι
σμός έκ τοϋ ονόματος τοϋ Chevalier d ’ 
Eon de Baumont (1728 — 1810). Χρησι
μοποιηθείς οϋτος ώς διπλωματικός πρά- 
κτωρ τής Γαλλίας εις τό Λονδϊνον ύπό 
τού Λουδοβίκου τοϋ Ι Ε ’ , ώς έκ τών γυ
ναικείων ένδυμάτων, ότινα έφερε καί 
τής έν γένει συμπεριφοράς, ήν δίαρ- 
κουσών τών διαφόρων δεΕιώσεων έπε- 
δείκνυεν, έθεωρείτο καί έπιστεύετο κα
τά τήν διπλωματικήν του εκείνην άποστο- 
λήν ώς γυνή. Ετέρα όνομαοία ώσαύτως 
τοϋ μεταμφιεσμού είναι καί ούρανισμός. 
Ο έΕ ούρανισμοϋ πόσχων εις άλλας έκ- 

δηλώοεις ένδίδει εις όμοφυλοφιλικάς 
τάσεις.

Παραδείγματα μεταμφιεστικής συμπε
ριφοράς :

Α ’ . Έπ ί άνδρός: 1) "Εγγαμος άνήρ 
φέρει εύκαιριακώς τά έσώρρουχα τής

συΖύγου του καί θάπτει τούς όνυχας 
τών δακτύλων του’ πράττων δέ τούτο 
ένίοτε αύνανίΖεται. Ε ις άλλας περιπτώ
σεις έπακαλουθεϊ σαρκική ομιλία μετά 
τής συΖύγου του. 2) Συχνόκις φέρων 
γυναικείαν άμφίεσιν κυκλοφορεί εις τήν 
πάλιν μεταβαίνει εις αφοδευτήρια γυναι
κών. Ή  συμπεριφορά του είναι, έν μέ- 
ρει τούλάχιστσν, ίδια τής τοϋ ήδονο- 
βλεψίου. 3) Ζή έν γυναικείω περιβάλ- 
λοντι καί διακοσμεί τό δωμάτιον αύτοϋ 
καταλλήλως' αισθάνεται άνείπωτον ήδο- 
νήν, έκτελών έργασίας, προσιδιαΖούσας 
εις γυναίκα π.χ. κεντό, πλέκει, Ζημώ- 
νει, μαγειρεύη, περιποιείται τυχόν βρέ
φη μετ' άπαρσμίλλου τρυφερότητος. 4) 
Αρέσκεται νά φωτογραφίΖηται ένδεδυ- 

μένος μέ νυμφικήν ένδυμαοίαν ή εμφα
νιζόμενος ώς γυνή έγκυμονοϋσα ή καθ' 
όν χρόνον έκτελεϊ γυναικείαν έργααίαν 
(κέντημα, πλέΕιμο). 5) Αισθάνεται ιδι
αιτέραν εύχαρίστησιν, χρησιμοποιών γυ
ναικεία ονόματα ή ένδυόμενος ώς γυνή 
τής άριστοκρατίας, νοσοκόμος, θαλαμη
πόλος, μαγείρισσα κ.λ.π.

Β ' .  Έπ ί γυναικός: 1) Γυνή ομοφυλό
φιλος περιβεβλημένη μέ άνδρικήν ένδυ- 
μασίαν (φέρει πίλον άνδρικόν, λαιμοδέ
την, ύπακάμισα, ύποδήματα καί έσώρρου
χα έπίσης άνδρικά) μηδεμίαν προσπά
θειαν, έν τούτοις, καταβάλλει νά άπο- 
κρύψη τό γεγονός ότι είναι γυνή. 2) Έ - 
τέρα γυνή ομοφυλόφιλος, ήτις ένδύε- 
ται ώς άνήρ, προσπαθεί έπιμόνως νά α
πόκρυψη τό άληθές της φϋλον καί άπο- 
πειραται νά πραγματοποιήση έρωτικός 
συναντήσεις μετά θπλέων. Εις τόν «ρό

λον, τόν «άνδρικόν», όν ύποδύεται φι- 
λεί καί θωπεύει τάς «ερωμένας» της. 
Διαρκούσης τής παιδικής καί προεφηβι
κής ήλικίας πλεϊστα άτομα ένδύονται δΓ 
ένδυμάτων τοϋ άντιθέτου φύλου, είτε 
τών γονέων των, είτε τών αδελφών των, 
όταν συμμετέχουν εις παιδικός ή κοινω
νικός συναναστροφάς μετημφιεσμένων 
(μασκαράτα), ή ακόμη κατά τήν παρά- 
στασιν ένός ρόλου εις τό παιδικόν θέα- 
τρον. Ασυνήθεις ή αύστηράς έκφράσεις 
έπιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας γονέων 
δυνατόν εις τοιαύτας περιπτώσεις ή εις 
έτερα συντρέχσντα συμβάντα νά συντε- 
λέσουν ίσως εις τήν δημιουργίαν ένός 
κσμπλεΕικοϋ τύπου. Ή  προτίμησις τών 
γονέων έκφραΖομένη ή ύπονοουμένη δΓ 
ένα παιδί τοϋ άντιθέτου φύλου δυνατόν 
εις τινας περιπτώσεις νά δημιουργήοη 
τύπον, δυνάμενον νά φθονήση τόν κοι
νωνικόν ρόλον τού έτέρου φύλου.

Θ '. Έ λ ε υ θ ε ρ ι ά Ζ ο υ σ α  
Σ ε Ε ο υ α λ ι κ ή  Σ υ μ π ε ρ ι φ ο 
ρ ά  (Ρ  r  ο m i s q u i t y ) . Έμ- 
περιστατωμένην μελέτην περί τής 
σεΕουαλικής ταύτης παρεκκλίσεως 
έχουν κάμει οί Αμερικανοί ψυχίατροι: 
1) M E R R IL L  Τ . EA TO N .g r . Μ D . καί 2) 
M A R G A R ET  Η P ETER S O N  M .D ., ουγ- 
γραφεύς τοϋ περιφήμου έργου «P S Y 
C H IA T R Y » . Ή  άπόδοσις τοϋ όρου «Pro- 
misquity» εις τήν Ελληνικήν ώς «έλευ- 
θεριάΖουοα σεΕουαλική συμπεριφορά» ή 
«έλευθεριότης ήθών», κρίνεται δοκιμω- 
τέρα καί πλέον άκριβολόγος τών εύρυ- 
τέρας έννοιας όμοιων «άνηθικότης» ή 
έκφυλισμός»
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Διά του opou «Promisquity» υπονο
ούνται συχνόκις άνεπίλεκτοι η τυχαίοι 
ερωτικοί ύποθέσεις' ούχί πόσα προγα
μιαία ή έξωγαμιαία σεξουαλική δραστη- 
ριότης δέον νά θεωρήται ώς ανήθικος. 
Έ να  ώριαμένον ποσοστόν τούτων συμ
βαίνει νά άπαντάται εις τόν πολιτισμόν 
μας. Έπιπροσθέτως εις τά οικογενεια
κά καί κοινωνικά προβλήματα, τά δη- 
μιουργούμενα συνεπείς άφροδισίων νο
σημάτων, άνεπιθυμήτων εγκυμοσυνών 
καί έκπορνεύσεων, ή προγαμιαία καί έ
ξωγαμιαία σεξουαλική δραστηριότης δυ- 
νοτόν νά καταστή κλινικώς σημαντική, 
όταν έγείρη αισθήματα άνησυσίας ή ε
νοχής, όταν άτομα επιθυμούν νά χαλι
ναγωγήσουν σεξουαλικάς παρορμήσεις 
καί καθίστανται άνίκανα νά τό έπιτύ- 
χουν καί όταν ή συμπεριφορά δημιουργεί 
τέλος οικογενειακά καί κοινωνικά προ
βλήματα. ΔΓ ώρισμένα πρόσωπα αί ά- 
ξίαι, τάς όποιας θέτει τό ύπερεγώ δέν 
άποκλείουν σχετικώς έκφυλον σεξουα
λικήν δραστηριότητα' έάν, έν τούτοις, 
έν τοιοϋτον πρόσωπον έχει σύΖυγον, 6- 
στις έχει διαφορετικόν σύστημα άξιων 
ή Ζή εις μίαν κοινωνικήν ομάδα, αί ά
ξιοι τάς όποιας θέτει τό ύπερεγώ, δέν 
συμπεριφορά δυνατόν νά όδηγήση εις 
τήν δημιουργίαν καταστάσεων προκλή- 
σεως ψυχικής έντάσεως. Υπάρχουν 
πολλοί έτεροι παράγοντες πέραν ένός 
χαλαρού ύπερεγώ, δυνάμενοι νά παρα- 
γάγουν κατάστασιν έλευθεριότητος ή- 
θών. Ή  έρευνα τής πιθανής τυχόν κλι
νικής σημασίας άπαιτεϊ μίαν κατανόησιν 
τού τί σημαίνει δι' ένα έκαστον άαθενή 
καί τάς έπιδράσεις της έπ' αύτοϋ ή τής

Ζωής του. Η έλευθεριάΖουσα σεξουαλι
κή συμπεριφορά παρατηρεϊται εις άντι- 
κοινωνικούς καί τάς εύμεταβλήτους συ
ναισθηματικός προσωπικότητας. Εις άλ
λος περιπτώσεις δυνατόν νά παρουσιά- 
ση μίαν μορφήν συμπεριφοράς πειθαναγ
κασμού.

Ώρισμένα πρόσωπα, άνίκανα όντα, 
παραπονοΰνται ύπό τής άνάγκης νά ά- 
ποδείξουν εις έαυτά ή εις άλλους ότι 
είναι έλκυστικά ή ότι κατέχουν έντονους 
ιδιότητας άρρενος ή θήλεος. Ή  άδυνα- 
μία νά εϊπουν «όχι», ή άνάγκη νά εύ- 
χοριστήσουν άλλους δυνατόν νά άπο- 
βή συντελεστής. Ή  συμπεριφορά ένίοτε 
όποσκοπεϊ εις τήν τιμωρίαν όποδοκιμα- 
Ζόντων γονέων, συΖύγου ή αύτοτιμωρί- 
αν. Έκαστη περίπτωσις δέον νά μελε- 
τηθη μέ τάς ίδικάς της όξίας άνευ μιας 
προώρου άρνητικής κρίσεως έκτιμήσεως 
άφ' ένός καί άνευ άφελοϋς άποδοχής 
ή άπλοϊκής έπινοήσεως εύλογοφανών αι
τίων έκ μέρους τού άσθενούς, όσον ά- 
φορά τήν συμπεριφοράν του, άφ' έτέ- 
ρου. Εις τήν άρχήν ό ιατρός διερωταται 
κατά τίνα τρόπον ή συμπεριφορά άποδει- 
κνύει ένα πρόβλημα' ό άσθενής τό άπο- 
λσμβάνει, αισθάνεται ένοχος ώς πρός 
αύτό; Φαίνεται νά άντιμετωπίΖη άνάγ- 
κας άλλας ή αύτάς, αϊτινες κυρίως άνα- 
φέρονται εις τό σέξ τό ίδιο; Έά ν  συμ
βαίνουν περίπλοκοι (π.χ. έγκυμοσύνη, ά- 
ποκόλυψις ύπό ένός Ζηλοτύπου συΖύ
γου) είναι αΰται ουμπτωματικαί προοπό- 
θειαι καί έάν ναι, διατί; ή είναι προφα
νώς ένας σκοπός μή συνειδητός; Ε π ι
θυμεί ό άσθενής νά μεταβάλη συμπερι
φοράν;

’Επάνω αριστερά: Παράστασις σα- 
τύριον καί μαινάδων έπΐ αγγείο·) 
τοδ 6ον π.Χ. αίώνος. (Μουσεΐον Κα
βάλας). 'Επάνω δεξιά; Ή  Μεσσχ- 
λϊνα (ΜουσεΤον Βερσαλλιών). Κα
τέστη ίστορικδν παράδειγμα νυμφο
μανούς, άφοδ, δπως είναι γνωστό 
κάθε βράδυ έπεδίδετο εις άκατανά- 
μαστα δργια, μετά φαύλων καί δού
λων εις τόν παρά τόν Τίβερυν κα

ταγώγια τής ’Αρχαίας Ρώμης.

Γ .  Π ρ ι α π ι σ μ ό ς :  Πρόκειται
περί παθολογικής καταστάσεως χαρακτη- 
ριΖομένης ύπό διηνεκούς καί έπωδύνου 
στύσεως άνευ ούδεμιός σεξουαλικής έ- 
πιθυμίας. Ό  Πριοπιστής λόγω τής διαρ
κούς καί άλγεινής στύσεως τού πέους 
άδυνατεϊ νά συνευρεθή μετά γυναικός. 
Ερχόμενος ποτέ εις σαρκικήν τυχόν 

μεϊξιν ούδεμίαν ήδονήν αισθάνεται, άπε- 
ναντίας δέ ή κατάστααίς του άποβαίνει 
λίαν βασανιστική. Ή  πάθησις αϋτη έλα
βε τό όνομά της έκ τού Πριόπου, τού 
θεού τών Αρχαίων, φερομένου ώς υιού 
τού Διάς καί τής Αφροδίτης. Παριστά- 
νετο ώς γενειοφόρος καί έχων μέγαν 
φαλλόν. Ή τ ο  σύμβολον τής άκαταβλή- 
του γενετησισκής δραστηριότητος καί 
παρά τοϊς άρχαίοις τό ξσανόν του έλα- 
τρεύετο εις σχετικός οργιώδεις έορτάς.

ΙΑ -. Σ α τ υ ρ ί α σ ι ς  (Satyria
sis) . Είναι έλληνικός όρος ώς ή νυμφο
μανία καί έρωταμανία. Είναι έννοια άνά- 
λογος τής νυμφομανίας καί έντελώς 
διάφορος τής έρωτσμανίας. Ή  σατυρία-
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σις χαροκτηρίΖει έπί άνδρός τήν ύπερ
βολικήν αφροδισιακήν παρόρμηαιν, τήν 
άκόρεατον σεξουαλικήν επιθυμίαν, ήτις 
διά τής ίκανοποιήοεώς της έπσυξάνει 
άντί νά κατευνάΖηται. Πρόκειται περί πα
θολογικής καταστόσεως όφειλομένης εις 
λειτουργικός ανωμαλίας καί ύπερτρο- 
φίας τού κέντρου τής στύσεως. Τό κυ- 
ριώτερον χαρακτηριστικόν τής σατυριά- 
σεως είναι ή διαρκής καί έντονος ύπερ- 
διέγερσις τού σεξουαλικού ένστικτου, 
όπερ Ζητεί νά ίκανοποιηθή δΓ έπανειλημ- 
μένων συνουσιών. Έ ν  άλλαις λέξεσιν, ό 
σατυριών έχει ώς αύτοσκοπόν τήν γενε
τήσιον πράξιν. Η παρά φύσιν διέγερσις 
παρακινεί τόν πάσχοντα εις έκμανή έκ- 
Ζήτησιν τής άφροδισίου άπολαύσεως 
μετ' άσυγκρατήτου ένεργητικής τάσεως.
Η ύπό του πάθους συσκοτισμένη διάνοια 

καί σκέψις του καθιστά ταΰτον άνίκα- 
νον διά πάσαν έργασίαν, καθ' όσον ή 
ύπερκχείλισις τής γενετησίου ορμής ά
γει αύτόν εις άκοτάσχετον συνουσίαν.
Επόμενον, κατά συνέπειαν, είναι ό πά- 

σχων, ώς άδυνατών νά εύρη τόν σε
ξουαλικόν κορεσμόν έπί έτεροφύλων, 
νά αγηται καί εις άλλου είδους δια- 
στροφάς, ώς αυνανισμόν, αιμομιξίαν, 
κτηνοβασίαν, όμοφιλοφιλίαν, νεκροφι
λίαν κλπ. Η σατυρίασις θά ήδύνατο νά 
χαρακτηρισθή ώς έντονος μορφή του 
ύπεργεννητικοϋ τύπου, έάν δέν περιεί- 
χετο έν αυτή τό παθολογικόν στοιχεϊον. 
Καθίσταται τούτο καταφανές έκ τού γε
γονότος τής έλλείψεως τής γονιμότη- 
τος τού σπέρματος, πράγμα μηδόλως 
παρατηρούμενον εις τόν ύπεργεννητικόν 
τύπον. Ό  σατυριών καί εις τάς πλέον 
του ίσχυράς έπιδόσεις στερείται γονιμό- 
τητος.

Ή  διαστροφή δέον νά μή συγχέεται 
πρός τόν πριαπισμόν, καθ' όσον, ώς έ- 
λέχθη, ό πριαπισμός ώς μόνην έκδήλω- 
σιν έχει τήν παρατεταμένην έπώδυνον 
στΰσιν, ανευ όμως άφροδισίου έπιθυ- 
μίας, ουδέ καί ήδονικοϋ συναισθήματος, 
παράγεται δέ ένίοτε έπί παθήσεων τού 
ούρσποιητικοϋ συστήματος ή έγκεφαλο- 
νωτιαίων τοιούτων.

Ή  σατυρίασις έτυμολογεϊται έκ τών 
μυθολογικών Σατύρων. "Ησαν δέ οΰτοι 
τραγόποδες καί κερασφόροι δαίμονες 
τών δασών, άκολουθοϋντες πάντοτε τόν 
Βάκχον. Ή σ α ν  όντα μέ οξέα ώτα καί 
ουράν. ΩνομάΖοντο καί γλευκαπόται, 
ώς ρέποντες εις τήν οινοποσίαν καί ά- 
ποτελοϋντες τήν μόνιμον άκολουθίαν τού 
Διονύσου. Φέρονται ώς θρασείς, μοχθη
ροί, οκνηροί καί άκόλαστοι, διακρινόμε- 
νοι διά τήν άνικανσποίητον δίψαν τής 
σαρκικής ήδονής.

IΒ  *. Ν υ μ φ ο μ α ν ί α :  Πρό
κειται περί νοσηρός σεξουαλικής κατα- 
στάσεως τού θήλεος. Καλείται άλλως ή 
διαστροφή αϋτη μητρομανία ή άνδρομα- 
νία. Ό  ύπερβάλλων άφροδίσιος οργα
σμός τής νυμφομανούς γυναικός έξι- 
κνείται μέχρι τελείας θολώσεως τής 
κρίσεως καί καταλύαεως παντός ήθικοϋ 
χσλινοΰ αύτοκυριαρχίας εις βαθμόν, ώ
στε αϋτη άδιοφοροϋσα διά τήν άξιοπρέ- 
πειαν, τήν λογικήν καί κοινωνικήν ήθι- 
κήν νά άποπτύη πάσαν συστολήν καί

αιδώ, κατά τάς στιγμάς τής φρενήρους 
κρίσεως τού πάθους καί νά διαπράττη 
πσντός είδους άκολάστους έπιδείξεις ή 
πράξεις λαγνείας έπί τώ σκοπώ όπως 
κορέση τήν βακχικήν της μανίαν.

Κυριαρχείται άδιαλείπτως ή σκέψις 
της έκ τής ώμής πράξεως τής συνου
σίας. Έκδίδεται πρός κορεσμόν τού 
πάθους της ε ις  πάντα τυχόντα μέ άπο- 
τέλεσμα νά καταλήξη πολλάκις εις οί
κον άνοχής, καθ' όσον άπό τής καθα- 
ρώς παθολογικής καταστάσεως μέχρι 
τής συστηματικής καί έξ έπάγγελματος 
πορνείας, εις ήν άκοϋσα κατολιαθαίνει 
ή γυνή, έλαχίστη μεσολαβεί άπόστασις, 
ΣυσκοτιΖοιμένης τής λογικής καί θραυο- 
μένου τού φράγματος τής ήθικής λογο
κρισίας, άωοϋ ή πάσχουσα σπάνια δια
λείμματα κορεσμού γνωρίΖει, άγεται εις 
διαφόρους έτέρας σεξουαλικάς διαστρο- 
φάς..

Συμβαίνει ένίοτε ή νυμφομανής, έφ' 
ρσον τυγχάνει ϋπανδρος, παρά τήν 
Ζωηράν έφεσιν πρός τά άφροδίσια νά 
περισώΖη έφ' έαυτής τήν κυριαρχίαν καί 
νά συγκράτήται φρονίμως άπό παρεκτρο
πών καί έκλελυμένων αποπειρών, άρκου- 
μένη εις μόνην τήν κατάχρησιν τών θε
μιτών γενετησίων σχέσεων έν τη συΖυ- 
γική παστόδι. Αλλοτε όμως ή ϋπανδρος 
νυμφομανής, άδυνατούσα νά περιοριοθή 
εις τήν συΖυγικήν κλίνην, ώς οίστρηλα- 
τουμένη κατά περιόδους καί κρίσεις 
παροξυοτικάς ύπό άκαταγωνίστου καί 
ένορμητικής έπιθυμίας πρός συνουσίαν, 
Ζητεί περιπέτειας καί απολαύσεις έκτος 
γάμου, ϊνα συμπληρώση τά κενά άτινα 
δημιουργεί ό τάλας, φυσιολογικός γεν
νετήσιος σύΖυγος. Πρός τόν σκοπόν 
τούτον προκαλεϊ άσυστόλως καί άνα- 
φανδόν πάντα προστυχόντα πρό αύτής 
άνδρα, εκλιπαρούσα σχεδόν τήν έρωτι- 
κήν τούτου έπίθεσιν. Μηχανάται τά πάν
τα, όπως δελεάση διά τών θελγήτρων 
της, τών κινήσεων, τού βλέμματος, τών 
λόγων καί οίουδήποτε άλλου τρόπου, 
πρσσβάλλοντος πολλάκις τά δημόσια ήθη, 
τόν θεώμενον άρρενα. Έν τη μανία τού 
πάθους της; ή πάσχουσα δέν παραλείπει 
ένίοτε νά έπιτίθηται ώς μαινάς κατά τού 
πρώτου τυχόντος αρρενος οίασδήποτε 
κοινωνικής τάξεως καί ήλικίας, έπιΖη- 
τοΰσα αντί πόσης θυσίας καί έπί κινδύ- 
νω σκανδάλου καί έξευτελισμοϋ τήν 
σαρκικήν ομιλίαν μετ' αύτοϋ.

Ιστορικόν παράδειγμα νυμφομανούς 
άναφέρεται ή διαβόητος Μεσσαλίνα. 
Κατά τόν Καθηγητήν τής 'Ιατροδικαστι
κής Γεωργιάδην ή βακχ'ις αϋτη ύπό το- 
σαύτης έμμονούς καί άκορέστου ένορ- 
μήσεως πρός άκολοσίαν ήλαύνετο, ώστε 
καθ' έκάστην νύκτα κατεσπίλου τήν αύ- 
τοκρατορικήν άλουργίδα εις άκατονόμα- 
στα όργια μετά φαυλοβίων καί δούλων 
εις τά παρά τόν Τίβεριν καταγώγια τής 
Αρχαίας Ρώμης.

Ή  νυμφομανής, ούχί σπανίως, έν τώ 
παροξυσμώ τού πάθους της άγεται καί 
εις σαδιστικάς πράξεις. Κατά τόν ίδιον 
ώς άνω Καθηγητήν, πρό πολλών έτών 
έν Άθήναις έκφυλος νυμφομανής άρι- 
στοκράτις προσελκύσασα εις τήν κλί
νην της ένα τών θεροπόντων τού Με
γάρου της, έθονάτωσε τούτον άκουσίως.

---------------------- --------------------

Ή  νυμφομανής καί κατά τό προκε- 
χωρημένον άκόμη στάδιον τής ήλικίας, 
ότε οί άδένες άτονοϋν καί παύει ή έμ- 
μηνορρυσία, άδυνατεί νά έφησυχάση. 
ΈπιΖητεϊ μετά πλείονος πείσματος τήν 
ύλικήν πράξιν τής συνουσίας εις ήν όμως 
εύρίσκει ήδη μόνον έγκεφαλικήν ήδονήν, 
τήν ήδονήν έκ τών αναμνήσεων.

Ι Γ ' .  Ε ρ ω τ ο μ α ν ί α :  Ή  παρέκ-
κλισις αϋτη τού σεξουαλικού ένστικτου 
δέον νά διαστέλλεται τής νυμφομανίας 
καί σατυριάσεως, καίτοι άναφέρεται εις 
άμφότερα τά φύλα. Δέν πρόκειται περί 
ενεργειών καί έμπράκτων έκδηλώοεων, 
έρωτικών τάσεων μή χαλιναγωγουμένων, 
άλλά κυρίως περί έρωτικής μυστικοπα- 
θείας έμμονου καί ίδιοληπτικής, καθ' ήν 
τό έρωτικόν συναίσθημα, συνήθως άνε- 
ξάρτητον άπό πόσης σαρκικής ίκανο- 
ποιήσεως, μετεωρίζεται, θά έλεγέ τις, εις 
τήν σφαίραν τού ιδεώδους καί έχει πολ
λάκις ώς στόχον ούχί μόνον έμψυχα 
όντα, άλλά καί καλλιτεχνήματα, θρη
σκευτικός παραστάσεις (εικόνας άγιων 
κ .λ .π .) , άστρα κλπ. Συναντάται αϋτη, 
ώς έλέχθη, τόσον εις τό αρρεν, όσον 
καί εις τό θήλυ. Θύμα τής φαντασίας 
του ό πάσχων έρωτεύεται μετά μανίας 
άλλ' άνευ επιδιώξεως σαρκικής ίκανο- 
ποιήσεως πρόσωπα διάφορα πολλάκις 
άγνωστα ή καί άνύπαρκτα. Πρόκειται, 
ώς είκός, περί ένός είδους έρωτικής 
έκστάσεως καί φαντασιοπληξίας. Ή έ- 
ρωτομανία δέν προσβάλλει κατά τρόπον 
χυδαϊον τήν κοινωνικήν ήθικήν ώς ή 
νυμφομανία, άγει όμως αϋτη, έν τού- 
τοις, ε ις  ψυχονευρώσεις, δυναμένας νά 
καταστρέψουν πολλάκις τήν σταδιοδρο
μίαν τοϋ άτόμου.

Μετ' άπαρσμίλλου άληθώς άκριβολο- 
γι'ας είχε διατυπώσει πρό αίώνος ό πο
λύς Esquirol τόν ορισμόν τής έρωτομα- 
νίας: «Ή  έρωτομανία διαφέρει ούσιω- 
δώς τής νυμφομανίας καί τής σατυριά- 
σεως κατά τούτο, ότι έν μέν τη έρωτο
μανία ό έρως εύρίσκεται εις τήν κεφα
λήν, ή δέ νυμφομανής ή ό σατυριών εί
ναι θύματα σωματικής διαταραχής ή ορ
γανικής παθήσεως. Ό  έρωτομανής άνήρ 
ή γυνή είναι όπλούστατα έρμαιον τής 
φαντασίας των».

IΔ ' Α ύ ν α ν ι σ μ ό  ς —Πεολει
ξία, αίδοιολειξίο καί παρά φύσιν άσέλ- 
γεια. (Masturbation —Oral and anal P ra
ctices. Αυνανισμός είναι ή σεξουαλική 
παρέκκλισις καθ' ήν ή άφροδίσιος διέ- 
γερσις ή ό γενετήσιος οργασμός έπι- 
τυγχάνεται δΓ έρεθισμοϋ τών γεννητ κών 
οργάνων τή χρήσει τής χειρός, ή τεχνη
τών έκφύλων μέσων ανευ συμμετοχής 
τοϋ έτέρου φύλλου. Πρόκειται περί αύ- 
τοερωτισμοϋ μέσω τριβής.

Τό έγγαμον πρόσωπον, όπερ αύνανί- 
Ζεται συχνόκις δυνατόν νά δεικνύη έ- 
χθρότητα ή φόβον πρός τήν σύΖυγον. 
Πρόσθετα προβλήματα τού γάμου, σε
ξουαλικά ή άλλα, δυνατόν νά έμπλέκων- 
ται.

Ό  αύνανισμός δέν ένεργεϊται πάντο
τε κατά μάνας. Ή  διέγερσις τοϋ έρωτι- 
κού οργασμού δυνατόν νά έπιτευχθή 
καί ύπό άλλου προσώπου ομοφυλοφίλου 
ή έτεροφύλσυ.

(Συνεχίζεται)



Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ
Ν. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ (Δ ια κ ο σ μ η τ ο ΰ )

στην πρόσοψι κάτω άπό τά κεραμίδια. 
Θαυμάζει κανείς επίσης τις πορτο- 
σιές καί τά παράθυρα μέ τά άετώ- 
ματα καί τίς κορνίζες άπό μάρμαρο 
η γύψο, τά όμορφα μαρμάρινα φου- 
ρούσια των μπαλκονιών, τίς σιδεριές, 
κάγκελλα καί αυλόπορτες, τά πήλινα 
κολωνάκια, καθώς καί τίς όμορφες 
καί τόσο απλές φιγούρες άπό πηλό, 
πού στέκονται ψηλά στό δώμα τσΰ 
σπιτιού δίνοντάς του μιά μεγαλόπρε
πη άνάστασι ή είναι τοποθετημένες 
σέ θολωτές κόγχες άνάμεσα στά πα
ράθυρα τής προσάψεως. Τίς περισσό
τερες φορές οί μορφές αότές παριστά
νουν διαφόρους θεούς ή ήρωες καί συ
χνότερα συναντάμε την Άθηνά, τόν 
Έρμη, τόν ’Απόλλωνα καί τόν Η ρα
κλή. 'Γπάρχουν έπίσης καί οί Καρυ
άτιδες άπό πηλό, οί όποιες στηρίζουν 
μέ τό κεφάλι τους μπαλκόνια καί 
κορνίζες παραθύρων καί πολλά άλλα

διακασμητικά στοιχεία όπως λιοντά- 
ρια, σφίγγες καί οί θαυμάσιες γλά
στρες, οί όποιες έτοποθετοΰντο στους 
δύο λαμπάδες τής αύλόπορτας.

'Όλα αυτά τά νεοκλασσικά στοι
χεία, πού δυστυχώς σιγά - σιγά έξα- 
φανίζονται, έχουν ζωγραφισθή μέ 
πολύ άγάπη άπό τό Σπΰρο Βασιλείου 
καί τόν Γιάννη Τσαρούχη καθώς καί 
άπό πολλούς νεώτερους ζωγράφους.

Μέ μεγάλη χαρά όποδεχθήκαμε ό
λοι τήν πρωτοβουλία τού Δήμου ’Α
θηναίων, νά έπισκευάση τό κτίριο 
τού Πολιτικού Νοσοκομείου καί νά τό 
μετατρέψη σέ μουσείο. ’Έτσι ή ’Αθή
να διατήρησε ένα άκόμη άπλό δεί
γμα νεοκλασσικής ’Αρχιτεκτονικής.

θ ά  έπρεπε δμως νά είχαν γίνει νω
ρίτερα παρόμοιες ένέργειες διά τήν 
διάσωσιν πραγματικών μνημείων τής 
περιόδου αυτής, τά όποια δέν ύπάρ- 
χουν πιά.

Π ΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ στούς δρόμους 
τής ’Αθήνας ή ταξιδεύοντας σέ 

μεγάλες έπαρχιακές πόλεις συναντά
με συχνά όμορφα νεοκλασσικά σπίτια, 
τά όποια δυστυχώς βαθμηδόν κατε
δαφίζονται δίνοντας τήν θέσι τους σέ 
πολυόροφα κτίρια μέ μπετόν. Τά κτί
ρια τής περιόδου αύτής, είτε μέ ά- 
πλές έπιφάνειες στήν πρόσοψι είτε 
μέ πλούσια διακόσμησι, διατηρούν 
μιάν άληθινή έκφρασι καθαρά έλλη- 
νική. Είς τίς περιπτώσεις τών άπλών 
στοιχείων, όπου έκτός τού παραδοσια
κού κλασσικού ύφους εισχωρεί καί ή 
πρωτοβουλία τού λαϊκού τεχνίτη, έ
χουν δημιουργηθή έκπληκτικά άπο- 
τελέσματα.

’Εκείνο πού χαρακτηρίζει τά νεο
κλασσικά σπίτια είναι τά ωραιότατα 
άνθεμωτά πήλινα άκροκέραμα, πού 
σάν γιρλάντα στεφανώνουν τήν πρό- 
σοψί τους. Υπάρχουν όμως πάρα πολ
λά διακοσμητικά στοιχεία, τά όποια 
καί μεμονωμένα άποτελοΰν άριστουρ- 
γήματα. Τά τελευταία χρόνια μέ τίς

κατεδαφίσεις άρχισε άπό πολλούς άν- 
θρώπους ή συλλογή τών διαφόρων 
διακοσμητικών τών νεοκλασσικών 
σπιτιών, μέ άποτέλεσμα ή τιμή τους 
νά άνέρχεται συνεχώς καί τά πιό α
πλά άκροκέραμα νά φθάσουν σέ έκα- 
τόν (100) δραχμές. Έ τσι τουλάχι
στον θά διατηρηθούν τά όμορφα αυ
τά άντικείμενα, άφοΰ δέν μπόρεσαν 
νά διασωθούν μαζί μέ τό άρχιτεκτό- 
νημα.

Πολύ χρησιμοποιημένο ,μά καί συγ
κινητικό στήν όψι του είναι τό λεγό
μενο δάκρυ ή σταγόνες, ή διακοσμη- 
τική φρίζα άπό μικρά τετραγωνάκια, 
πού ύπάρχει τίς περισσότερες φορές
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Χ ρ η σ ι ς  κ α τ ά χ ρ η σ ι ς  
καί  έ ξάρ τησ ις  έξ  α υ τώ ν

Η Λ Ι Α  Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ
’Αστυνομικού Δ/ντοϋ Β'

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Συνέχεια τής ένιαίας Συμβάσεως έπΐ τών Ναρκωτικών Φα
ρμάκων τοδ έτους 1961 ( SINGLE CONVENTION ON NA
RCOTIC DRUGS 1961).

" Αρθροv 9.

Σύνθεαις τού όργόνου (γραφείου).

1. Τό όργανον άποτελεϊται έΕ ένδεκα μελών έκλεγο- 
μένων ύπό τοϋ Συμβουλίου ώς κατωτέρω:

α. Τριών μελών έχόντων πείραν ιατρικής φαρμακολο
γίας ή φαρμακευτικής καί έκλογαμένων έκ κα- 
τολόγων έκ πέντε τούλάχιστον ατόμων όριΕομένων 
ύπό τής Π .Ο .Υ  καί

β. Οκτώ μελών έκλεγομένων έκ καταλόγου άτόμων 
όριΖαμένων ύπό μελών τού Οργανισμού τών Η
νωμένων Εθνών καί υπό Μερών μή Μελών τού
των.

2. Τά μέλη τού Οργάνου οφείλουν νά είναι πρόσω
πα τά όποια, ώς έκ τής άρμοδιότητός των, τής άμερολη- 
ψίας των καί τής άφιλοκερδίας των, έμπνέουν τήν γενικήν 
έμπιστοσύνην. Κατά τήν διάρκειαν τής θητείας των, ούδε- 
μίαν θέσιν δύνανται νά κατέχουν καί εις ούδεμίαν δραστη
ριότητα νά έπιδίδωνται, δυνομένην ώς έκ τής φύαεώς της, 
νά δυσχεράνη τήν άμερόληπτσν άσκησιν τών καθηκόντων 
των. Έ ν  συνεννοήσει μετά τοϋ οργάνου, τό Συμβούλιον 
λαμβάνει πάντα τά άπαραίτητα μέτρα. Ινα έΕασφαλίση τήν 
πλήρη τεχνικήν άνεΕαρτησίαν τούτου εις τήν άσκησιν τών 
καθηκόντων του.

3. Τό Συμβούλιον, έν όψει τής άρχής τής ίσοδικαίας 
γεωγραφικής έκπροσωπήοεως, οφείλει νά λαμβάνη ύπ' όψιν 
του τήν σημασίαν τής εισδοχής εις τό Όργανον, εις ίσοδι- 
καίαν άναλογίαν, άτόμων ένημέρων τής καταστάαεως εις 
ό,τι άφορό τά ναρκωτικά φάρμακα εις τάς χώρας, εις τάς 
όποιας παράγονται, παρασκευάζονται καί κσταναλίσκονται 
τούτα, καί τά όποια άτομα εύρίοκονται εις σχέσεις μετά τών 
έν λόγω χωρών.

Αρθρον 10.
Διάρκεια θητείας καί άποΖημίωσις τών μελών τού οργάνου.

1. Ή  θητεία τών μελών τοϋ οργάνου είναι τριετής καί 
δύναται νά άνενεοϋται δΓ έπανεκλογής.

2. Ή  θητεία έκαστου μέλους τοϋ οργάνου λήγει τήν 
προτεραίαν τής πρώτης ουνεδριάσεως τοϋ οργάνου, εις 
τήν όποιαν έχει τό δικαίωμα νά πορευρίοκεται τό διαδεχθέν 
τούτο μέλος.

3. Μέλος τι τοϋ όργάνου απούσιασαν έκ τριών συνεχών 
συνόδων, θεωρείται παρητημένον.

4. Τή αυστάσει τοϋ οργάνου, τό Συμβούλιον δύναται νά 
άπολύση μέλος τι τοϋ οργάνου μή έκπληροϋν πλέον τάς κα- 
θοριΖομένας εις τήν παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 9 προϋπο
θέσεις. Ή  σύστασις αϋτη πρέπει νά διατυποϋται διά κατα
φατικής ψήφου 8 μελών τοϋ οργάνου.

5. Όταν κενωθή θέσις μέλους τινός τοϋ οργάνου κατά

τήν διάρκειαν τής θητείας τοϋ μέλους τούτου, τό Συμβού- 
λιον οφείλει νά πληρώση τήν θέσιν ταύτην έκλέγων έτερον 
μέλος τό τοχύτερον δυνατόν, διά τόν ύπόλοιπον χρόνον 
τής θητείας, συμφώνως πρός τάς έφαρμοΖομένας διατάΕεις 
τοϋ άρθρου 9.

6. Τά μέλη τοϋ οργάνου δικοιούνται τής δεούσης άπο- 
Ζημιώσεως, τό ϋψος τής όποιας προσδιορίζεται ύπό τής Γε
νικής Συνελεύσεως.

Αρθρον 11.
Εσωτερικός Κονονισμός τοϋ Οργάνου.

1. Τό όργανον έκλέγει τόν πρόεδρόν του καί τά μέλη 
τών όποιων ή έκλογή κρίνεται ύπ' αύτοϋ άποραίτητος, διά 
νά συσταβή τούτο εις σώμα, υιοθετεί δέ τόν έσωτερικόν 
αύτοϋ Κανονισμόν.

2. Τό όργανον συνέρχεται οσάκις κρίνει τούτο άναγκαϊ- 
ον διά τήν ικανοποιητικήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του, 
άλλά οφείλει νά συνέρχεται τούλάχιστον δύο φοράς καθ' 
έκοστον ημερολογιακόν έτος.

3. Τό όργανον είναι έν άπαρτία, όν είναι παρόντα έπτά
μέλη.

"Αρθρον 12.
Εφαρμογή τοϋ συστήματος τών έκτιμήσεων.

1. Τό όργανον θά προσδιορίση τήν ήμερομηνίαν ή τάς 
ήμερομηνίας κατά τάς όποιας θά πρέπει νά παρέχωνται αί 
έκτι,μήσεις, συμφώνως πρός τό άρθρον 19, τόν τύπον ύπό 
τόν όποιον θά πρέπει νά παρουσιάΖωνται αύται, καί θά κα- 
θορίση τά πρός τούτο έντυπο.

2. Όσον άφορό εις τάς χώρας καί τά έδάφη εις τά 
όποια δέν έφαρμόΖεται, ή παρούσα Σύμβσσις, τό όργανον 
θά καλέση τάς ένδιαφερομένας Κυβερνήσεις όπως παρά
σχουν έκτιμήσεις συμφώνως πρός τάς διατάΕεις τής Συμ- 
βάσεως ταύτης.

3. Ε ις περίπτωσιν καθ' ήν Κράτος τι δέν ήθελε παρό- 
οχη τάς σχετικός πρός έν έκ τών έδαφών του έκτιμήσεις 
κατά τήν όρισθείσαν ήμερομηνίαν, αύτό τούτο τό όργανον 
θά προβή, έν τώ μέτρω τοϋ δυνατού, εις τάς έκτιμήσεις 
τσύτας έν συνεργασία μετά τής ένδιαφερομένης Κυθερνή- 
σεως.

4. Τό όργανον θά έΕετάση τάς έκτιμήσεις, συμπεριλαμ
βανομένων καί τών συμπληρωματικών τοιούτων, καί, έΕαι- 
ρουμένων τών ειδικών άναγκών, θά δύναται νά Εητήση δΓ 
έκάστην χώραν ή έδαφος, διά τό όποιον έχει πορασχεθή έκ- 
τίμησις, τάς πληροφορίας τάς όποιας κρίνει άναγκαίας διά 
τήν συμπλήρωσιν τών έκτιμήσεων ή τήν διευκρίνισιν σημείου 
τινός αυτών.

5. Έ ν  συνεχεία τό όργανον θά έπιβεβαιώση, έν-ός 
τοϋ συντομωτέρου χρονικού διαστήματος, τάς έκτιμήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών συμπληρωματικών τοιούτων. 
'Επίσης θά δύναται νά τροπαποιή τσύτας, τή συγκαταθέσει 
τής ένδιαφερομένης Κυβερνήσεως.

6. 'Εκτός τής προβλεπομένης εις τό άρθρον 15 τεκμη- 
ριώσεως, τό όργανον θά δημοσιεύση εις καθοριΕομένας ύπ' 
αύτοϋ ήμερομηνίας, άλλά τούλάχιστον άπαΕ τοϋ έτους, τάς
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σχετικός πρός τάς έκτιμήοεις πληροφορίας αί όποϊαι κστό 
τήν γνώμην του θά διευκολύνουν τήν έφαρμογήν τής πα- 
ρούσης συμβόσεως.

Αρθρον 13.
Εφαρμογή τοϋ συστήματος στατιστικών.

1. Τό όργανον θά προοδιορίοη τον τρόπον καί τόν τό
πον κατά τούς όποιους θά πρέπει νά παρέχωνται οί στα
τιστικοί, ώς προβλέπεται ύπό τοϋ άρθρου 20 καί θά καθο- 
ρίση τά πρός τοϋτο έντυπα.

2. Τό άργανον θά έζετόΖη τάς στατιστικός, ϊνα έζακρι- 
6ώση έάν τά Μέρη ή οίοδήποτε έτερο Κράτη συνεμορφώθη- 
σαν πρός τάς διατάζεις τής παρούσης Συμβόσεως.

3. Τό άργανον θά δύναται νά Ζητήση τάς συμπληρωμα
τικός πληροφορίας τάς όποιας θά κρίνη άνογκαίας διά τήν 
συμπλήρωσιν τών στατιστικών τούτων ή τήν διευκρίνιοιν ση
μείου τούτου.

4. Τό άργανον θά είναι άνορμόδιον διά τήν ύποβολήν 
έρωτήσεων ή τήν έκφρασιν γνωμών έπί τοϋ θέματος τών 
στατιστικών τών σχετικών πρός τά άπαιτοϋμενα δΓ ειδικός 
άνάγκας ναρκωτικά.

"Αρθρον 14.
Μέτρα τά όποια δέον νά λάβη τό Ό ργανον ϊνα έζασφαλίση 

τήν έκτέλεσιν τών διοτάζεων τής Συμβόσεως.

1. α. Έ ά ν , κατόπιν έζετάσεως τών πληροφοριών τάς 
όποιας άπηύθυναν εις τό άργανον οί Κυβερνήσεις, συμφώ- 
νως πρός τάς διατάζεις τής παρούσης Συμβόσεως ή κα
τόπιν έζετάσεως τών κοινσποιηθεισών ύπό τών Οργάνων 
τών Ηνωμένων Εθνών πληροφοριών, σχετιΖομένων μέ θέμα
τα έζαρτώμενα έκ τών προαναφερθεισών διατάζεων, τό 
άργανον έχη λόγον νά πιστεύη ότι οί σκοποί τής παρούσης 
Συμβόσεως έκτίθενται εις σοβαρόν κίνδυνον έκ τού γεγο
νότος ότι Μέρος τι, χώρα ή έδαφός τι, παραλείπει νά έκτε- 
λή τάς διατάζεις τής Συμβόσεως, τό άργανον έχει τό δι
καίωμα νά Ζητήση έζηγήσεις άπό τήν έν λόγω Κυβέρνησιν 
τής χώρας αύτής ή τοϋ έδόφους τούτου. Ύπό τήν έπιφύ- 
λαζιν τοϋ δικαιώματος τό όποιον έχει νά έφιστδ τήν προσο
χήν τών Μερών, τοϋ Συμβουλίου καί τής Επιτροπής έπί τού 
θέματος, ώς προβλέπεται εις τό κατωτέρω έδόφιον γ ' ,  τό 
άργανον θά θεώρηση ώς έμπιστευτικήν αϊτησιν τινά πληρο
φοριών ή έζήγησιν τινά παρασχεθεϊσαν ύπό τίνος Κυβερνή- 
σεως συμφώνως πρός τό παρόν έδόφιον.

β. 'Αφού ένεργήση συμφώνους πρός τό άνωτέρω 
έδάφον α ', τό άργανον δύναται, έάν κρίνη τοϋτο άνόγκαϊον, 
νά Ζητήση όπό τήν ένδιαφεραμένην Κυβέρνησιν όπως αϋτη 
λάβη μέτρα διορθίώσεως, τά όποια, λόγω τών περιστάσεων, 
δύνανται νά θεωρώντσι άνογκαϊα ίνα έζασφαλίσουν τήν έκ- 
τέλεσιν τών διατάζεων τής παρούσης Συμβόσεως.

γ. Έ ά ν  τό άργανον διαπιστώση άτι ή ένδιαφερομένη 
Κυβέρνησις παρέλειψε νά δώση ικανοποιητικός έζηγήσεις 
άτε έκλήθη νά πρόζη τοϋτο, συμφώνως πρός τό άνωτέρω 
έδόφιον σ ' , ή παρέλειψε νά υιοθέτηση πάντα τά μέτρα διορ- 
θώσεως τά όποια έκλήθη νά λόβη, συμφώνως πρός τό άνω
τέρω έδόφιον β ' ,  δύναται νά έπιστήση τήν προσοχήν τών 
Μερών, τοϋ Συμβουλίου καί τής Επιτροπής έπί τοϋ θέ
ματος τούτου.

2. "Οταν τό άργανον, συμφώνως πρός τό έδόφιον γ ' ,  
τής άνωτέρω παραγράφου 1, έφιστδ τήν προσοχήν τών Με
ρών, τοϋ Συμβουλίου καί τής Επιτροπής έφ' ένός θέματος, 
δύναται, έάν κρίνη τοϋτο άπσρσίτητον, νά συστήση εις τά 
Μέρη όπως στσματήσουν τήν εισαγωγήν τών προερχσμένων 
έκ τής ένδιοφερομένης χώρας νορκωτικών, ή τήν έζογω- 
γήν τών ναρκωτικών τά όποια έχουν ώς προορισμόν τήν 
χώραν τούτην ή τό έδαφος τοϋτο, ή συγχρόνως τήν εισα
γωγήν καί τήν έζαγωγήν, είτε διά μίαν ώρισμένην περίο
δον, είτε έως ότου ή εις τήν χώραν τούτην ή τό έδαφος 
τοϋτο κατάστασις κριθή ύπ' αύτοΰ ικανοποιητική. Τό ένδια- 
ψερόμεναν Κρότος έχει τό δικαίωμα νά θέση τό Ζήτημα 
τοϋτο ύπ' δψιν τοϋ Συμβουλίου.

3. Τό άργονον έχει τό δικοίωμα νά δημοσιεύση έκθεσιν 
έπί παντός θέματος προβλεπομένου ύπό τών διατάζεων τοϋ 
παρόντος άρθρου καί νά κοινοποιή τούτην εις τό Συμβού- 
λισν, τό όποιον θά τήν διοβιβόΖη ε ις  άπαντα τά Μέρη. Έ ά ν  
τό άργονον δημοσιεύη εις τήν έν λόγω έκθεσιν όπόφοσιν

τινά ληφθεϊσσν βάσει τοϋ παρόντος άρθρου ή πληροφο
ρίας άφορώσας εις τήν έν λόγω άπόφασιν, οφείλει νά δη; 
μοσιεύση έπίσης τήν γνώμην τής ένδιοφερομένης Κυβερνή- 
οεως, έάν αϋτη τό Ζητήση.

4. Ε ις  περίπτωσιν καθ' ήν άπόφασίς τις τοϋ οργάνου 
δημοσιευθείσα συμφώνως πρός τό παρόν άρθρον, δέν έλή- 
φθη όμοφώνως, πρέπει νά έκτίθεται ή γνώμη τής μειονοψη
φίας.

5. Πάν Κρότος θά καλήται νά άντιπροσωπεύηται εις 
τάς συνεδριάσεις τοϋ Οργάνου, κατά τάς όποιας έζετάΖε- 
ται θέμα τι άμέσου διά τούτο ενδιαφέροντος τό όποιον άφο- 
ρδ εις τό άρθρον ταϋτο.

6. Αί δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου λομβανόμεναι άπο- 
φάσεις τοϋ Οργάνου δέον νά υίοθετεϊτοι διά πλειονοψη
φίας τών δύο τρίτων τοϋ συνολικού άριθμοϋ τών μελών τοϋ 
'Οργάνου.

"Αρθρον 15.
Εκθ έσ εις  τοϋ Οργάνου.

1. Τό άργανον έκπσνεϊ έτησίαν έκθεσιν έπί τών έργα- 
σιών αύτοϋ καί πάσας συμπληρωματικός έκθέσεις τάς όποιας 
ήθελε κρίνει άπσραιτήπους, ε ις  τάς όποιας άναγράφεται έ 
πίσης άνόλυσις τών έκτιμήσεων κοί τών στατιστικών στοι
χείων τά όποια διαθέτει καί εις τάς καταλλήλους περιπτώ
σεις, σημείωμα έπί τών έζηγήσεων τάς όποιας τυχόν πα- 
ρέσχον ή έκλήθησαν νά παράσχουν αί Κυβερνήσεις, ώς έ
πίσης πάσαν παρατήρησιν καί σύστοσιν τήν όποιαν θά έπε- 
θύμει νά έκφράση τό Όργανον. Αί έν λόγω έκθέσεις ύπο- 
βόλλονται εις τό Συμβούλιον μέσω τής Επιτροπής, ήτις 
δύναται νά διατυπώνη τάς παρατηρήσεις τάς όποιας αϋτη 
κρίνει σκόπιμους.

2. Αί έκθέσεις κοινοποιούνται εις τά Μέρη καί δημο
σιεύονται μεταγενεστέρως ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως. Τά 
Μέρη έπιτρέπουν τήν έλευθέραν διανομήν τών έν λόγω 
έκθέσεων.

"Αρθρον 16.
Γραμματεία.

Αί ύπηρεσίαι τής Γραμματείας τής Επιτροπής καί τοϋ 
οργάνου θά παρέχωνται ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως.

"Αρθρον 17.
Ειδική Διοίκησις.

Τά Μέρη θά διατηρήσουν ειδικήν διοίκησιν έπιφορτι- 
σμένην μέ τήν έφαρμογήν τών διατάζεων τής παρούσης 
Συμβόσεως.

"Αρθρον 18.
Πληροφορίαι αί όποϊαι δέον νά παρέχωνται ύπό τών Μελών 

εις τόν Γενικόν Γραμματέα.

1. Τά Μέρη θά παρέχουν εις τόν Γενικόν Γραμματέα 
τάς πληροφορίας τάς όποιας δύναται νά αίτήται ή Επιτροπή 
ώς άιπαραιτήτους διά τήν δσκησιν τών καθηκόντων αύτής 
καί κυρίως:

α. Έτησίαν έκθεσιν σχετικήν πρός τήν λειτουργίαν 
τής Συμβόσεως εις έν έκαστον έκ τών έδαφών των.

β. Από καιρού εις καιρόν τά κείμενα πόντων τών Νό
μων καί Κανονισμών τών δημοσιευομένων έπί σκοπώ πρα
γματοποιήσεις τής παρούσης Συμβόσεως.

γ. Πάσας τάς ακριβείς λεπτομέρειας, τάς όποιας 
θά Ζητήση ή Επιτροπή έπί τών περιπτώσεων άθεμίτου έμπο- 
ρίας, συμπεριλαμβανομένων τών λεπτομερειών έκάστης ά- 
ποκαλυφθείσης περιπτώσεις άθεμίτου έμπορίας, δυναμένας 
νά παρουσιάζουν απουδαιότητα είτε ώς έκ τοϋ φωτός τό 
όποιον ρίπτουν έπί τών πηγών, τοϋ εις ναρκωτικά έιροδια- 
αμοϋ τής άθεμίτου έμπορίας, είτε ώς έκ τών χρησιμοποιηθει- 
σών ποσοτήτων ή μεθόδων ύπό τών έν παρανομία έμπόρων.

δ. Τά όνόματα καί τάς διευθύνσεις τών Διοικητικών 
Αρχών τών έζουσιαδστουμένων δπως χορηγούν αύτάς ή 

πιστοποιητικά έζαγωγής καί εισαγωγής.
2. Τά Μέρη θά παρέχουν τάς προβλεπομένας εις τήν 

προηγουμένην παράγροφον πληροφορίας, ύπό τόν τύπον καί 
ε ις  τάς όρισθείσας ήμερομηνίας, χρησιμοποιούντο έντυπα, 
τήν χρήσιν τών όποιων θά δύναται νά Ζητήση ή Επιτροπή.

(ΣυνεχίΖεται)
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Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
Λ/ΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ Α.Σ.Δ.Υ.

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)
Ό  μεγίοτην ευαισθησίαν παρουσιάΖων εις 

τά πλέον άπίθανο συμβάντα έτεροθρήσκων άτό- 
μων ή λαών Πάπας Παύλος, οόδέ κάν ένα λόγον πα
ρηγοριάς δέν εΰρε διά τούς Χριστιανούς τής Κύπρου, 
οί όποιοι ύφίστανται τάς κτηνώδεις πράξεις τών Τουρ
κικών Στρατευμάτων, ίσως όμως είναι άπησχολημέ- 
νος μέ τό θέμα τής Ένώσεως τών Εκκλησιών, άπά 
τήν όποιαν βεβαίως προσδοκά όφέλη καί φυσικά ή 
άσχολία αϋτη δικαιολογεί τήν παράλειψιν. . . ! ! ! Φυ
σικά οί Τούρκοι, άντιδρώντες, κατήγγειλαν, μέ τήν 
σειράν των, διά βιαιότητας κατά τών Τουρκοκυπρί
ων, τούς Ελληνοκυπρίους, πλήν δμως έν προκει- 
μένω ή λύσις είναι άπλουστάτη: Οί λήπται, τόσον 
τών διαμαρτυριών τής 'Ελλάδος καί τού Προέδρου τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας, όσον καί τών Τούρκων θά 
ήδύναντο νά συγκροτήσουν μίαν έπιτροπήν έκ διε
θνών προσωπικοτήτων, ή όποια μέ άντικειμενικότητα 
νά διεΕήγογε σχετικήν έρευναν, πρός καταλογισμόν, 
ώπό Διεθνούς'Δικοστηρίου, ώς ή περί Γενοκτονίας 
Διεθνής Σύμβασις προβλέπει, εύθυνών ε ις  τούς υπευ
θύνους, πλήν όμως μία τοιαύτη λύσις δέν είναι, προ
φανώς, άρεστή, διότι αί άποκαλύψεις δέν θά είναι 
εύχάριστοι διά ώριαμένους 'Οργανισμούς καί Κυβερ
νήσεις, κοπτομένους μέν δημοσίως ύπέρ τών άνθρω- 
πίνων δικαιωμάτων καί τού σεβασμού τής πρσσωπι- 
κότητος τών άτόμων, βοηθούντας δέ κρυφίως ή άνε- 
χομένους τήν κτηνώδη δραστηριότητα τών Τουρκικών 
'Ενόπλων Δυνάμεων.
ε. Μετεχειρίσθησαν κατ' άπάνθρωπον τρόπον τούς 

συλληφθέντας ύπ' αύτών αιχμαλώτους, πολλούς 
τών όποιων καί έξετέλεσαν. Ή  δοθείσα ύπό τών 
Τουρκικών Αρχών εις τήν δηυοσιότητα φωτογρα
φία, ένθα είκονίΖονται Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι 
όδπγούμενοι μέ δεμένους τούς όφθαλμούς εις 
στρατόπεδον τών 'Αδάνων (®), όμιλεϊ έφ' έαυτής. 
Ταυτοχρόνως οί Τουρκικά! Άρχαί παρακωλύουν, 
εις τό θέμα τούτο, τό έργον τού Διεθνούς 'Ερυ
θρού Σταυρού, είτε παρεμποδίΖοντες τήν κίνη- 
σιν τών έκπροσώπων αύτοΰ, είτε άρνούμενοι νά 
παράσχουν σχετικά στοιχεία, καίτοι έκ τών Δ ιε
θνών Συμβάσεων περί αιχμαλώτων ύποχρεοΰνται. 

Βεβαίως καί εις τήν περίπτωσιν ταύτην αί Τουρ
κικοί Άρχαί άκολουθοϋν τήν 'Εθνικήν των παράδο- 
σιν, ήτις έπιτάσσει αύτοϊς τήν χειριστήν καί τήν πλέ
ον άπάνθρωπον μεταχείρισιν τών οίχμαλώτων. Έ ν  
προκειμένω πρός σύγκρισιν τού πολιτισμού 'Ελλή
νων καί Τούρκων, άναφέρεται «ή μεταχείρισις τών 
Τούρκων αιχμαλώτων ύπό τών Ελλήνων κατά τήν 
περίοδον τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τού 1821, 
οϊτινες όχι μόνον τήν Ζωήν, άλλά πολύ συχνά καί 
τήν περιουσίαν καί τήν προσωπικήν έλευθερίαν τών 
συλληφθέτων οίχμαλώτων έσεβάσθησαν, έν άντιθέ- 
σει πρός τούς άντιπάλους των, οϊτινες κατά κανόνα

έθανάτωναν καί εις φρικτά μαρτύρια ύπέβαλλον τούς 
ύπ' αύτών ουλλαμβαναμένους αιχμαλώτους. Τό άπσ- 
κορύφωμα τού Ελληνικού πολιτισμού έΕεδηλώθη κατά 
τόν τελευταϊον 'Ελληνοϊταλικόν πόλεμον τού 1940, 
καθ' ήν διεθνώς άνεγνωρίσθη ή αύτόχρημα ίππστική 
συμπεριφορά τών Ελλήνων έναντι τών ’ Ιταλών αι
χμαλώτων» ( 9) .

Ή  Τουρκία, διά τής άπρσκλήτου εισβολής της 
ε ις  τήν Κύπρον καί τής βαρβάρου συμπεριφοράς τών 
'Ενόπλων Δυνάμεών της, παρεβίασεν άναισχύντως 
τάς κάτωθι Διεθνείς άποφάαεις, συμφωνίας, συνθήκας 
καί συμβάσεις:
α. Τών βασικών διατάΕεων τού καταστατικού χάρτου 

τού ’Οργανισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών, μέλη 
τού όποιου άποτελούν τόσον ή Τουρκία, όσον 
καί ή Κύπρος, καί είδικώτερον τάς διατάξεις:
(1 ) Τ ο ύ  π ρ ο ο ι μ ί ο υ ,  διά τού όποιου 

τίθεται ώς βασική έπιδίωξις τού Ο .Η .Ε . «ή 
άποφυγή τού Πολέμου».

(2 ) Τ ή ς  π α ρ .  1 τ ο ύ  ά ρ θ ρ ο υ  1,  
καθ' ήν, μεταξύ τών σκοπών τού Ο .Η .Ε . πε
ριλαμβάνεται : «Ή  διατήρησις τής διεθνούς ει
ρήνης καί άσφαλείας καί πρός τούτο λαμβά- 
νουσι τελεσφόρα συλλογικά μέτρα διά τήν 
πρόληψιν καί άπστροπήν τών άπειλών κατά 
τής ειρήνης καί διά τήν καταστολήν έπιθετι- 
κών ένεργειών ή άλλων διαταράξεων τής 
Ειρήνης καί νά έπιτυγχάνωσι, δΓ ειρηνικών 
μέσων καί συμφώνως πρός τάς άρχάς τής 
δικαιοσύνης καί τού διεθνούς δικαίου, τήν 
διευθέτηοιν ή διοκανονισμόν διεθνών διαφο
ρών ή καταστάσεων αίτινες θά ήδύναντο νά 
όδηγήσωσι εις τήν διατάραξιν τής ειρήνης».

(3 ) Τ ή ς  π α ρ .  4 τ ο ύ  ά ρ θ ρ ο υ  
2, διά τής όποιας όρίΖεταί: «Πάντα τά μέλη 
θά άπέχωσι εις τάς διεθνείς αύτών σχέσεις 
τής άπειλής ή χρήσεως βίας κατά τής έδαφι- 
κής άκεραιότητος ή τής πολιτικής άνεξα'ρτη- 
σίας οίουδήποτε Κράτους ή καθ' οίονδήποτε 
άλλον τρόπον άσυμβίθασταν πρός τούς σκο
πούς τών Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν » (,0 ) .

(4 ) Τ ώ ν  ά ρ θ ρ ω ν  2 5, 3 3  κ α ί
3 7, κ α θ' ά:
Ά  ρ θ ρ ο ν 2 5 : «Τά μέλη τών 'Ηνωμέ
νων 'Εθνών συμφωνοϋσιν δπως άποδέχωνται 
καί έκτελώσι τάς άποφάσεις τού Συμβουλίου 
'Ασφαλείας, συμφώνως πρός τόν παρόντα 
Χάρτην».
"Α  ο θ ρ ο ν 3 3 : «1. Τά ένδιαφερόμενα
μέρη εις πάσαν διαα>οράν, ήτις διά τής παρα- 
τάσεώς της δύναται νά θέση έν κινδύνω τήν 
διατήριγτιν τής διεθνούς ειρήνης καί άσφα
λείας, θά έπιΖητοϋν πρωτίστως τήν λύσιν τής 
διαφοράς διά διαπραγματεύσεων, έρεύνης,
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μεσολαβήσεως, συνδιαλλαγής, διαιτησίας, 
δικαστικοί) διακανονισμού προσφυγής εις το
πικός οργανώσεις ή διευθετήσεως ή άλλων 
ειρηνικών μέσων τής εκλογής των. 2 Τό Συμ- 
βούλιαν Ασφαλείας θά καλή τά διαφωνούντο 
μέρη, όπόταν κρίνη τούτο όναγκαίον, νά λύώ- 
σι τάς διαφοράς των διά τοιούτων μέσων».
"Α ρ θ ρ ο ν 3 7 : «1. 'Εάν τά διάδικα μέ
ρη ε ις  τινα δια«>οράν τής έν αρθρ. 33 άνα- 
φερομένης φύσεως δέν επιτύχουν νά διακα- 
νονίσωσι ταύτην διά τών έν άρθρω τούτω 
προβλεπομένων μέσων, πρέπει νά φέρωσι ταύ
την ένώπιον τού Συμβουλίου Ασφαλείας. 2. 
Εάν τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας κρίνη ότι ή 

συνέχισις τής διαφοράς τείνει πράγματι νά 
έπαπειλήση τήν διατήρησιν τής διεθνούς ει
ρήνης καί άσφαλείας, θά άποφαοίζη ή θά προ- 
βαίνη εις ένεργείας κατά τό άρθρον 36 ή θά 
είσηγήται οίους ήθελε θεωρήσει καταλλήλους 
όρους διακανονισμού». ■

β. Τήν έν Ούασιγκτώνι ύπογραφεϊσαν τήν 4ην Απρι
λίου 1949 Συνθήκην τού Βορείου Ατλαντικού, 
ώς έτροποποιήθη ύπό τού πρωτοκόλλου τού Λον
δίνου τής 17ης Οκτωβρίου 1951, άφορώντος τήν 
προσχώρησιν τής Ελλάδος καί τής Τουρκίας.

Εις τό προοίμιον τής Συνθήκης άναφέρεται: 
«Τά διά τής παρούσης Συνθήκης συμβαλλόμενα 
Μέρη διαδηλοϋν έκ νέου τήν πίστιν των εις τούς 
σκοπούς καί τάς άρχάς τού Χάρτου τών Ηνω
μένων εθνών, ώς καί τήν επιθυμίαν των νά δια- 
βιώσουν έν ειρήνη μεθ' απάντων τών λαών καί 
άπασών τών Κυβερνήσεων», εις δέ τό άρθρον 1 
ότι: «Τά μέρη άναλαμβάνουν, ώς καθορίζεται έν 
τώ Χάρτη τών Ηνωμένων 'Εθνών, όπως διακα
νονίζουν πάσαν διεθνή διαφοράν εις ήν ήθελαν 
εύρεθή έμπεπλεγμένα δΓ ειρηνικών μέσων, κατά 
τρόπον ώστε ή διεθνής ειρήνη ή άσφάλεια καί ή 
δικριοσύνη νά μή εκτεθούν εις κινδύνους, καί όπως

Λεπτομέρεια ψηφιίωτοΟ ά,πό

ε ις  τάς διεθνείς αύτών σχέσεις άπέχουν τής άπει- 
λής ή τής χρησιμοποιήσεως βίας καθ' οίονδήποτε 
τρόπον άπάδοντα προς τούς σκοπούς τών Η νω 
μένων Εθνών».

γ. Τήν άπό 4 .11 .1950 Διεθνή Σύμβασιν τής Ρώμης, 
περί προστασίας τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου 
καί τών θεμελιωδών έλευθεριών καί τό άπό 20ης 
Μαρτίου πρόσθετον εις αύτήν πρωτόκολλον τών 
Παρισίων. Μεταξύ άλλων αί συμβαλλόμενοι Κυ
βερνήσεις, εις τάς οποίος περιλαμβάνεται καί ή 
Τουρκία, «Έπιβεβαιοϋν τήν βαθεϊαν αύτών προ- 
σήλωσιν εις τάς θεμελιώδεις ταύτας έλευθερίας, 
αϊτινες άπστελοΰσιν αύτό τούτο τό βόθρον τής 
δικαιοσύνης καί τής ειρήνης έν τφ κόσμω».

Ύπό τής συμβάσεως, πρός τόν σκοπόν έξα- 
σφαλίσεως τού σεβασμού τών άναληφθεισών ύπό 
τών συμβαλλομένων μερών υποχρεώσεων, προ- 
βλέπεται ή λειτουργία μιάς Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ένός Εύρωπαϊ- 
κού Δικαστηρίου άνθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρός 
τό τελευταϊον τούτο όργανον, ό Πρόεδρος τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας άπηύθυνεν, μεταξύ άλ
λων, τήν 5 .8 .1974 τήν διαμαρτυρίαν του διά τάς 
ώμότητας τών Τούρκων, πλήν όμως τούτο, μέχρι 
στιγμής, δέν φέρεται ώς έπιληφθέν τής έξετά- 
σεως τής κσταφώρου τούτης παραβάσεως ύπό 
τής Τουρκίας τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων ε ις  
τήν Κύπρον, ίσως διότι λόγω τού θέρους τά μέ
λη τού δικαστηρίου άπουσιάζουν εις δ ια κοπ ά ς..!

δ. Τάς διατάξεις τής κατά τήν 10.12.1948 ε ις  τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τού Ο .Η .Ε . γενομένην δε
κτήν «Οικουμενικήν Διοκήρυξιν τών Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων», τής άποίας τό άρθρον 4 προβλέ
πει: «Ούδείς δύνοται νά ύποβληθή σέ βασανιστή
ρια, σέ σκληρόν, άπάνθρωπον ή ταπεινωτικήν με- 
ταχείρισιν ή ποινήν» C,n ) .

ε . Τήν κατά τό έτος 1959 διοκήρυξιν τού Ο .Η .Ε . 
«περί τών δικαιωμάτων τρΰ Παιδιού», εις  ήν, με-

τή Σαλαμίνα τής Κύπρου.
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ταζύ άλλων, άναφέρεται ότι τά παιδιά δέον: «Νά 
τυγχάνουν πρωταρχικής καί άμεσου βοήθειας εις 
πάσαν περίπτωσιν κινδύνου, άνάγκης ή κατα
στροφών».

στ. Τάς Διεθνείς Συμβάσεις, δΓ ών θεσπίζονται δια
τάζεις άπαγορεύουσαι τόν βομβαρδισμόν άνυπε- 
ραοπίστων πόλεων, χωρίων, κατοικιών 1\ κτιρίων, 
ώς καί τών Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, ένθα δια
μένουν άμαχοι ( '* ·) .

Είδικώτερον ή άπό 12.8 .1949 σύμβασις έν Γε
νεύη «περί προστασίας τών πολιτών έν καιρώ πο
λέμου», έκτός τού ότι περιλαμβάνει διατάζεις 
άφορώαας τήν άνθρωπιστικήν μεταχείρισιν τών 
πολιτών καί την παροχήν ιατρικής περιθάλψε- 
ω ς (,Β ) εις τήν παρ. 2 τού άρθρου 27 ρητώς άνα- 
φέρει άτι: iA i γυναίκες θά τυγχάνουν ειδικής 
προστασίας έναντίον πάσης έπιθέσεως κατά τής 
τιμής των, ιδίως έναντίον βιασμού, έζαναγκασμοϋ 
εις πορνείαν ή οίασδήποτε μορφής άσεμνου όπιθέ- 
σεως». Προφανώς ή τελευταία αϋτη διάταζις δέν 
έγένετο αντιληπτή ύπό τού Τούρκου 'Αντιπρο
σώπου, όστις ύπέγροψε τήν σύμ&ασιν έν Γενεύη, 
διότι άσφαλώς έχων ύπ' οψιν του τήν εύγενή. . . 
έπίδοσιν τών στρατιωτικών τών 'Ενόπλων Δυνά
μεων εις τούς βιασμούς, θά διετύπωνεν έπιφύλα- 
ζινΙ I

Ζ· Τάς διατάζεις τής άπό 12.8 .1949 συμβάσεως τής 
Γενεύης «περί μεταχειρίσεως τών αιχμαλώτων πο
λέμου», ήτις προβλέπει τήν άνθρωπιστικήν μετα
χεί ρισιν αύτών(14) .

η. Τάς τέσσαρας άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου Ασφα
λείας καί είδικώτερον τήν ύπ' άριθ. 153 άπόφα- 
σιν τής 20 .7 .74 , περί άμέοου καταπαύσεως τοϋ 
πυράς καί τήν άπσμάκρυνσιν όλων τών ζένων 
στρατευμάτων έκ Κύπρου.

θ. Τήν συμφωνίαν τής Γενεύης τής 30 .7 .74 , περί 
καταπαύσεως τοϋ πυρός καί καθηλώσεως τών άν- 
τιπάλων δυνάμεων εις τάς γραμμάς, τάς άποίας 
κατείχον έως τήν ώραν τής ύπογραφής τής συμφω
νίας.

ι. Τήν άπό 9.12 .1948 Σύμβασιν τής Νέας Ύόρκης, 
«διά τήν πρόληψιν καί καταστολήν τοϋ έγκλήμα- 
τος τής γενοκτονίας», εις τά άρθρα 1, 2, 4, καί 6 
τής όποιας προθλέπονται τά έζή ς :

"Α ρ θ ρ ο ν 1 : «Τά Συμβαλλόμενα Μέρη 
έπιβεβαιοϋν, άτι ή γενοκτονία, συντελουμένη είτε

έν καιρφ ειρήνης, είτε έν καιρώ πολέμου, τυγχά
νει έγκλημα διεθνούς δικαίου καί άναλαμβάνουν 
τήν ύποχρέωσιν νά προλαμβάνουν καί νά τ. μωρού/ 
αύτό».

"Α ρ θ ρ ο ν 2 : «Εις τήν παρούσαν Σύμβασιν 
ώς γενοκτονία νοείται οίαδήποτε έκ τών κατω
τέρω πράζεων, ένεργουμένη μέ τήν πρόθεσιν όλι- 
κής ή μερικής καταστροφής όμάδος, έθγικής, έθνο- 
λογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, ώς τοιαύτης; 
α) Φόνος τών μελών τής όμάδος. β) Σοβαρά βλά
βη τής σωματικής ή διανοητικής άκεραιότητος τώ/ 
μελών τής όμάδος, γ) Έ κ  προθέσεως ύποβολή 
τής όμάδος εις συνθήκας δισβιώσεως δυναμένας 
νά έπιφέρωσι τήν πλήρη ή τήν μερικήν σωματικήν 
καταστροφήν αύτής, δ) Μέτρα άπαβλέποντα εις 
τήν παρεμπόδισιν τών γεννήσεων εις τούς κόλπους 
ώριομένης όμάδος. ε ) Αναγκαστική μεταφορά 
παίδων μιας όμάδος εις τήν έτέραν όμάδα».

"Α ρ θ ρ ο ν 4 : «Τά άτομα τά διενεργήσα/τα 
γενοκτονίαν ή μίαν οίανδήποτε έκ τών άλλω/ πρά- 
ζ,εων τών άπαριθμουμένων εις τά άρθρον 3ον θά 
τιμωρούνται είτε είναι κυβερνώντες, είτε ύπάλλη- 
λοι, είτε ίδιώται».

" Α ρ θ ρ ο ν  6 : «Τά πρόσωπα άτινα κατηγο- 
ροΰνται διά γενοκτονίαν ή διά μίαν οίανδήποτε 
έκ τών πράζεων τών άπαριθμουμένων εις τό άρ
θρον 3ον θά προσάγωνται ένώπισν τών άρμοδίω/ 
δικαστηρίων τοϋ Κράτους έπί τοϋ έδάφους τοϋ 
όποιου ή πράζις συνετελέσθη, ή ένώπιον Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου καθισταμένου άρμοδίου διά 
έκεΤνα έκ τών συμβαλλομένων μερών, άτινα θά 
έχουν άναγνωρίση τήν δικαιοδοσίαν αύτοϋ».

Ή  άνεντιμότης τής Τουρκίας εις τό θέμα τής 
τηρήσεως τών ύπ' αύτής ύπογραφομένων Διεθνών 
άποφόσεων, συμβάσεων, συνθηκών καί συμφωνιών δέν 
άποτελεϊ καινοφανές φαινόμενον, άλλά κσί εις τήν 
προκειμένην περίπτωσιν είναι « Εθνικόν γνώριομτ» 
τής Χώρας τούτης. Ο ιστορικός έρευνητής θά ήδύ- 
νατο νά άναφέρη πλήθος περιπτώσεων τοιαύτης άνεν- 
τιμότητος, άπό τής έποχής τής πρώτης έμφανίσεως 
τών Τουρκικών ορδών εις τόν Εύρωπαϊκόν Χώρον, 
μέχρι σήμερον' περιοριΖόμεθα εις δύο περιπτώοεις, 
τής πρό καί κατά τήν διάρκειαν τοϋ Β ' Παγκοσμίου 
Πολέμου, ήτοι: α) Τοϋ Βαλκανικού Συμφώνου, άπερ
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ΰηεγρόφη ε ίς  'Αθήνας τήν 9 .2 .1934 , μεταξύ 'Ελλά
δ α ;, Τουρκίας, Γιουγκοσλαβίας καί Ρουμανίας, έπί 
σκοπώ διασφαλίσεως τής ειρήνης είς τά Βαλκάνια 
καί τής προσθέτου Ελληνοτουρκικής συνθήκης τής 
27 .4 .1938 ( 15) καί β) Τής Αγγλστουρκικής συνθήκης 
τής 19.10 .1939, τήν όποιαν ό Τσώρτσιλ έθεώρησεν 
ώς έπίτευγμα ( ,δ ) .  διότι διά ταύτης (άρθρ 2 παρ. 1 ), 
έν περιπτώσει εισόδου τής 'Ιταλίας είς τόν πόλεμον, 
έδει νά παράσχη είς τούς Άγγλογάλλους πάσαν συν
δρομήν καί βοήθειαν, τήν όποιαν ήδύνατο. Η Τουρ
κία, όμως, δίδουσα έκάστοτε έρμηνείαν ε ίς  τάς ώς 
όνω συνθήκας άναλόγως τών συμφερόντων της, ότε 
ή 'Ιταλία έκήρυξε τόν πόλεμον τής 'Αγγλίας καί κατά 
τής ψυχοραγούσης πλέον Γαλλίας, άπέφυγε πασαν 
άνάμειξιν, τό ούτό δέ έπραξε καί κατά τήν κήρυξιν 
τού Έλληνοϊταλικοΰ καί έν συνεχείς του Έλληνο- 
γερμανικού πολέμου ( ,7[) καί όχι μόνον τούτο, άλλά 
ϊνα έξασφαλισθή έτι περισσότερον, όταν έπέκειτο ή 
έναντίον τής 'Ελλάδος έπίθεσις τής Γερμανίας έσπευ- 
σε νά συνάψη τήν 17.2.1941 μετά τής Βουλγαρίας 
σύμφωνον, περί άποχής τών συμβαλλομένων άπό πό
σης ένσντίον άλλήλων έπιθέσεως καί περί άναπτύ- 
Εεως τών μεταξύ των φιλικών καί έμπορικών σχέ
σεων ( ' * ) .  Ταυτσχρόνως, καθ’ ήν έποχήν ή Ελλάς 
έστέναΖεν ύπό τριπλήν φοσιστικήν κατοχήν καί οί Σύμ
μαχοι έδιδον τήν υπέρ τών ιδεωδών τού Ελευθέρου 
Κόσμου μάχην κατά τών Δυνάμεων τού "Αξονος, ή 
Τουρκία, έπαμφστερίΖουσα, έφωδίαΖε διά στρατηγι
κών ύλικών τήν Χιτλερικήν Γερμανίαν καί έπέβαλεν 
εξοντωτικάς φορολογίας είς τούς "Ελληνας τής Κων
σταντινουπόλεως, ένώ συγχρόνως τά όργανα αύτής 
έφέρονττο, είς τάς πλείοτας τών περιπτώσεων, άπαν- 
θρώπως είς τούς Έλληνα ς, οί όποιοι μέ κίνδυνον 
τής Ζωής των κατέφευγον είς τά Τουρκικά παράλια, 
διά νά μεταβοϋν έν συνεχεία είς Μέσην Ανατολήν, 
προκειμένου νά πολεμήσουν είς τό πλευράν τών Συμ
μάχων. Σημειωτέον, ότι, διά τήν ειρωνείαν του πρά
γματος, όλίγας ήμέρας πρό τής συνθηκολσγήσεως 
τών Γερμανών, ή Τουρκία άπεφάσισε νά κηρύξη τόν 
πόλεμον κατά τής Γερμανίας. . ! ί I

Τοιοϋτον άνέντιμον καί καιροσκοπικόν Κράτος 
περιλαμβάνει είς τούς κόλπους της ή Δυτική Συμμα- 
χία τοϋ ΝΑΤΟ καί είναι άπορίας δξιον, ύπό τοιαύτην 
βορεϊαν προϊστορίαν, ε ίς  ποιας βάσεις στηρίΖονται 
οί έταίροι τοϋ ΝΑΤΟ , πιστεύοντες ότι, εύκαιρίας δο- 
θείσης, ή Τουρκία, έφ ’ όσον τά συμφέροντά της τό 
έπιβάλλουν, δέν θά άθετήση τήν υπογραφήν της καί 
δέν θά άλλάξη στρατόπεδον, μεταβαλλομένη, άπό τής 
μιας στιγμής είς τήν άλλην, άπό πιστήν σύμμαχον είς 
φανοτικόν άντίπαλον.

Η Χ Ρ ΕΟ Κ Ο Π ΙΑ  ΤΟ Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ  ΑΣΦ Α
Λ Ε ΙΑ Σ , ώς όργάνου διατηρήσεως τής διεθνούς ει
ρήνης καί άσφαλείας, τό όποιον έν τή πραγματικότητά 
κατά τούς έπικριτάς του, μετετράπη είς Διευθυντή- 
ριον τών Μεγάλων Δυνάμεων. Ώ ς  παροδείγματα τής 
χρεωκσπίας τοϋ Συμβουλίου Ασφαλείας άναφέρονται 
ή άνευ συνεπειών μή έφορμογή τών άποφάσεών του 
ύπό τοϋ Ισραήλ καί έσχάτως υπό τής Τουρκίας.

"Ηδη τό Κυπριακόν πρόβλημα όδηγεϊται πρός 
συΖήτησιν είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοϋ Όργανι- 
σμοϋ τών Ηνωμένων Εθνών. Οΰτως δίδεται ή τε
λευταία ευκαιρία είς τόν Διεθνή τούτον ’Οργανισμόν, 
όπως δικαιώση τάς έλπίδας τών Λαών τής γής, ότι 
οΰτος άποτελεϊ τήν έγγύησιν διά τήν ειρήνην καί τήν 
άσφάλεισν, άλλως ύφίσταται κίνδυνος τό Κυπριακόν 
πρόβλημο νά άποτελέση τό κύκνειον άσμα αΰτοϋ, 
ώς συνέβη καί είς τήν Κοινωνίαν τών Εθνών μέ τόν 
Ίτσλοαβυσσινισκόν πόλεμον.

Η Α Ν ΙΚ Α Ν Ο ΤΗ Σ  ΤΟ Υ  ΝΑΤΟ ΟΠΩ Σ ΑΠΟ ΤΡΕ- 
ΨΗ τήν σύγκρουσιν δύο μελών του καί ή άπογύμνω-

σίς του έκ τοϋ Ιδεολογικού υποβάθρου του, ότι τά 
μέλη του πιστεύουν ε ίς  τάς άρχάς τού Καταστατικού 
Χάρτου τοϋ Οργανισμού τών Ηνωμένων Εθνών, μέ 
αποτέλεσμα νά άναγκασθή ή Ε λ λά ς , σεβομένη έαυ- 
τήν καί τάς ήθικάς άρχάς, άς άπό άρχαιοτάτων χρό
νων άκολουθεί, νά άποσύρη έξ αύτοϋ τάς στρατιωτι
κός δυνόμες της, δημιουργουμένου ούτω τεραστίου 
ρήγματος είς τήν Νοτιοανατολικήν πτέρυγα τής Συμ- 
μοχίας. Βεβαίως, οί Τούρκοι ιθύνοντες, πολιτικοί καί 
στρατιωτικοί, μέ τήν γνωστήν κομπορρημοσύνην των 
έσπευσαν νά δηλώσουν, ότι: «Αί Τουρκικοί δυνά
μεις δύνσνται νά καλύψουν τό δημιουργηθέν κε
νόν» ( ,ι9) ,  παρέλειψαν όμως νά άναφέρουν, έάν διά 
τήν άμφίβολον τούτην δυνατότητά των, δέον νά κα- 
ταβληθή αύτοϊς άνάλσγος άποΖημίωσις I ,  ώς συνηθί
ζουν νά άπαιτοϋν ε ίς  παρόμοιας περιπτώσεις, ένώ συγ
χρόνως καί οί πλέον ένθερμοι ύποστηρικταί των είς 
τό Κυπριακόν θέμα δέν φαίνονται νά συμμερίζονται 
τήν αισιοδοξίαν τών Τούρκων.

Η Α Ρ Χ ΙΚ Η  Δ Υ ΣΜ ΕΝ Η Σ Θ Ε Σ ΙΣ  ΕΝ ΑΝ ΤΙ Τ Η Σ  Ε Λ 
Λ Α Δ Ο Σ, είς τήν Κυπριακήν κρίσιν, τών περισσοτέρων 
Κρατών καί τού Διεθνούς Τύπου καί ή έν συνεχεία 
ριΖική μεταστροφή αύτών, πλήν όμως άπαντες, μέχρι 
στιγμής, περιορίΖοντοι είς εύχολόγια καί έπαίνους, 
ένώ τό όργιον γενοκτονίας καί αί λεηλοσίαι τών Τουρ
κικών Ενόπλων Δυνάμεων είς βάρος τού Κυπριακού 
Λαού συνεχίζονται. Αί αίτίαι τής στάσεως ταύτης τών 
Μεγάλων Δυνάμεων, τών λοιπών Κρατών καί τού 
Διεθνούς Τύπου, είναι πολλοί καί διάφοροι, ή άνά- 
πτυξίς των όμως έκφεύγει τών πλαισίων τής παρού- 
σης μελέτης καί δέον νά άποτελέση άντικείμενον ί
διος έρεύνης, διότι έκ τών συμπερασμάτων της οί 
"Ελληνες πολλά θά διδαχθούν.

Ή  ύπό τής Τουρκίας άπρόκλητος έπιθετική έ- 
νέργεια κατά τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ή παρα- 
βίοσις ύπό ταύτης τών προανοφερθεισών Διεθνών 
άποφάσεών, συμφωνιών, συνθηκών καί συμβάσεων 
καί ή διάπραξις ύπό τών Τουρκικών Ενόπλων Δυνά
μεων πράξεων γενοκτονίος, είς βάρος τοϋ Ελληνικού 
Κυπριακού πληθυσμού, δημιουργούν προσέτι καί έν, 
τεραστίων διοστάσεων, θέμα ήθικής τάξεως διά τούς 
συμμάχους τού Β ’ Παγκοσμίου Πολέμου. Συγκεκρι
μένους, κατ’ έφαρμογήν τής συνοφθείσης συμφωνίας 
τού Λονδίνου τής 8ης Αύγούστου 1945, μεταξύ τής 
Μ. Βρεττανίας, τών Ήωνμένων Πολιτειών τής Α μ ε 
ρικής, τής Γαλλίας καί τής Σοβιετικής Ένώ σεως, 
άπεφοσίσθη ή δικαστική δίωξις καί ή τιμωρία τών 
ύπευθύνων έγκληματιών πολέμου, ύπό ειδικού πρός 
τούτο συσταθέντος δικαστηρίου, διά τά έξής έγκλή- 
μστα (δρθρ. 6 Κανονισμού Διεθνούς Στρατοδικείου) :

α. Κ α τ ά  τ ή ς  ε ι ρ ή ν η ς ,  ήτοι ή προε- 
τοιμοσία, ή προπαρασκευή, ή ένσρξις, ή καθο- 
δήγησις καί ή έκτέλεσις τοϋ αιφνιδιαστικού πο
λέμου, καθώς καί ή περιφρόνησις καί ή παρα- 
βίοσις διεθνών συμβάσεων καί συνθηκών, 

β. Π ο λ έ μ ο υ ,  ήτοι ή παραβίασις τών πολεμι
κών κανόνων καί αί παράνομοι πολεμικοί ένέρ- 
γειαι. Ώ ς  έγκλήματα πολέμου έθεωρήθησαν: αί 
δολοφονίοι, ή κακαποίησις. ή βίαια "ετοφοοά πο
λιτών μιας κατεχομένης Χώρας διά νά χρησιμο
ποιηθούν ώς έργάται, ή δολοφονία, τά βασανι
στήρια τών αιχμαλώτων πολέμου καί άλλων ποο- 
σώπων, ή δολοφονία ομήρων, ή άρπογή ιδιωτι
κών ή δημοσίων περιουσιακών στοιχείων, ή έ- 
ακεμμένη κατοστροφή πόλεων, χωρίων, έκκλησι- 
ών καί έν γένει κάθε καταστροφή έκ μέρους τού 
στρατού, ή όποια δέν ύπαγορεύεται έκ τών νόμων 
καί τών άναγκών τού πολέμου, 

γ. Κ α τ ά  τ ή ς  ά ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς :  Είς
τήν κατηγορίαν ταύτην ύπήχθησαν άπασαι οί ά· 

(Συνέχεια ε{ς τήν σελ. 961 )
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To κοινόβιο 
έναντίον 
τοϋ 
νόμου

Στη Στοκχόλμη ό Κούρτ 
Χσόν κερδίζει 40.000.000 
δρχ. τό χρόνο άπό πορνο
γραφικά βιβλία.

Ό  ΧιοΟ Χέφφνερ με τό πε
ριοδικό του «Πλαίη μπόϋ» 
εγινε πάμπλουτος. «’Εν
θαρρυντικά» δείγματα του 
«πολιτισμού» μας.

ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΟ ΙΔΕΏΔΕΣ
είναι μιά παλιά άλλα καί έπίκαιρη 
'Ιστορία, άν σκεφθοΰμε δτι σ' δλο τόν 
κόσμο καί μάλιστα τόν «πολιτισμένο»,

υπάρχουν σήμερα Αμέτρητες τέτοιου 
είδους έγκαταστάσεις.

ΙΙρόσφατη ή συνταρακτική είδηση 
σχετικά μέ τόν μικρούλη Ντάνιελ, τό 
χαριτωμένο μωρό, πού έχει 6 μπαμ
πάδες, έπειδή ή καλή του μαμά Κά- 
ρεν 25 χρόνων αγάπησε 6 άνδρες στό 
έλάχιστο διάστημα πού «συνέλαβε» τό 
παιδί της!

Κι Αφού καί «οι 6 ήσαν υπέροχοι» 
αποφάσισε ή νεαρή Δανέζα νά είναι 
δλοι τους πατεράδες τοϋ Ντάνιελ.

Κι δταν ή Κάρεν Αποφασίζει, δε 
χωράει Αντίρρηση. Πράγμα πού κα
τάλαβε σ’ δλη του τήν έκταση δ Υ 
πουργός Δικαιοσύνης Κνούτ Τέσ- 
τρουν, πτυχιοΰχος Θεολογίας καί 
πρώην Πάστορας, ώστε ν’ Αναφέρει 
λεπτομερώς στή Βουλή τήν περίεργη 
υπόθεση. . .  Χάντελ.

Τό πόρισμα βγήκε ευνοϊκό. Τό 
παιδί «μπορεί» στό έξης νΑχει Ιπισή- 
μως, πολλούς μπαμπΑδες καί φυσικά 
πολλές χάρες καί παιγνίδια.

Γεννιέται δμως τό έρώτημα: Τί νά 
είναι έκεΐνο τό ξεχωριστό πού μαγεύ
ει τούς νέους για ν’ Αποζήτοΰν τήν 
ιδιότροπη αυτή κατασκήνωση; Πόσο, 
δηλαδή, Ανετα είναι δυνατόν νά αι
σθάνεται μιά κοπέλλα Ανάμεσα σ’ ένα 
μπουλούκι Αρσενικών πού ρυθμίζουν 
τις πράξεις καί τις Απαιτήσεις τους 
ανάλογα μέ τις έπιθυμίες τοϋ ένστι
κτου ;

Τά κοινοβιακά κινήματα, σύμφω
να μέ τις Απόψεις τοΰ καθηγητοΰ τής 
’Ανθρωπολογίας στό Πανεπιστήμιο 
τοϋ Σαίντ Λουΐς, Τζών Μπέννετ, βα
σίσθηκαν σέ τέσσερες θεμελιώδεις 
«Αρχές».

α) Μοιράσου τά υπάρχοντά σου 
β) Περιόρισε τις Ανάγκες σου 
γ) Μοιράσου τις ευθύνες καί τις 

Αποφάσεις σου καί
δ) ’Αγάπα τούς Αδελφούς σου πού 

δλοι τους είναι Ανθρωποι.
’Αλλά οί «Αρχές» αυτές Αποτελούν 

τήν κοσμοθεωρία τών γνησίων τύπων 
κοινοβιακής ζωής πού είναι οί χουτ- 
τεριστές τοΰ Καναδά καί τής, Νότιας 
Ντακότα, καθώς καί τά περίφημα 
Κεμπούτς τοΰ ’Ισραήλ. ’Αντίθετα, έ- 
πομένως, μέ τά σημερινά κοινόβια 
πού δίνουν έμφαση στό σεξουαλικό 
πειραματισμό καί τόν έλεύθερο έρω
τα μέ τήν πρόφαση δτι διαμαρτύρον
ται κατά τών ταμπού, τής σεμνοτυ
φίας, καί προπαντός τής μονογαμίας.

Κατά τή γνώμη τους ή μονογαμία 
δημιουργεί δλιγάριθμη οικογένεια δ-

που οί Ανθρωποι προσπαθούν μ’ δλα 
τά μέσα νά κατακτήσουν τήν έπιτυ- 
χία  καί παίρνουν γ ι’ αυτό ένα δρό
μο μοναχικό, χωρίς νά υπολογίζουν 
τούς Αλλους.

Είναι Ακόμα Αλήθεια δτι τά Ατο
μα έχουν Ανάγκη άπό ένα κεντρικό 
Αξονα πού νά τόν πιστεύουν σάν σύμ
βολο, Αλλά τό σύμβολο αυτό δέν είναι 
Ανάγκη νά Ανήκει στό πρόσωπο τοΰ 
πατέρα.

Καί ρωτάει ή Διεθνής Ένωσις τών 
Οικογενειακών ’Οργανισμών πού Α
νήκει στά Ηνωμένα ’Έθνη;

—  Δέν παίζει παρά μονάχα έναν 
τιμητικά ρόλο στήν οικογένεια ό Πα
τέρας ;

— Τά κοινόβιαr— μέ ή χωρίς σε
ξουαλική σύμμιξη— δέν είναι κι αυτά 
παρά ένας τρόπος γιά νά Ανασυστα- 
θή ή «πλατύτερη» οικογένεια, πού 
προορίζεται νά Αντικαταστήσει μιά 
«πυρηνική» οικογένεια πού ξεψυχά;

— Ή  βαθειά Ανισότητα στήν Αγω
γή τών κοριτσιών καί τών άγοριών, 
μήπως δέν «καμουφλάρεται» απλώς 
άπό τήν ύπαρξη μερικών "Ιντιρα 
Γκάντι ή Τερέσκοβα;

— 'Η  Αρνηση τοΰ γάμου άπό βρι
σμένους νέους είναι τίποτε Αλλο έκ
τος άπό καθαρή πρόκληση;

Οί Απαντήσεις ήταν συγκεχυμένες 
καί τό Αποτέλεσμα έπροβλημάτισε 
περισσότερο. Τ ί θά γίνει ό γάμος δ
ταν ή έλεύθερη συμβίωση κατακτά 
συνεχώς τήν κοινωνία;

"Ισως είναι κάπως Αργά γιά νά 
διορθωθούν τά πράγματα. Ή  ίδια ή 
καταναλωτική κοινωνία .έκανε τήν 
Αρχή μέ τό σέξ.

Ή  θεοποίηση τοΰ σέξ γεννήθηκε 
στή Σκανδιναυΐα καί συγκεκριμένα 
στή Σουηδία. "Ηταν τό 1933 πού ι
δρύθηκε ή Σουηδική "Ενωση Σεξου
αλικής Έκπαιδεύσεως. Πρωτοπόρος 
ήταν μιά γυναίκα, ή Έλίζε ’Όττε- 
σεν - Γιένσεν. Χρειάστηκαν 40 χρό
νια γιά νά μεταμορφωθή ή Σουηδία 
σ’ δ.τι Αφορά τά έρωτικά ήθη καί «πι
στεύω».

Τά συνθήματα τής κυρίας Γιένσεν 
ήταν:

—-Ειλικρίνεια στις έρωτικές σχέ- 
σεις.

— Έλεύθερη συζήτηση γιά τόν έ
ρωτα.
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α— Κατάρ ρίψη των ταμπού.

— Καί άνοχή σέ κάθε μορφή σε
ξουαλικής συμπεριφοράς.

'Ύστερα άνέλαβαν τή συνέχεια τα 
Κατηχητικά Σχολεία πού διευθύνον
ταν άπό τύ φιλελεύθερο Διεθνιστικό 
Ενωτικό Σύνδεσμο καί πού φροντί
ζουν ώστε τα παιδιά άπό 12-14 χρό
νων νά άπολαμβάνουν ένα πρόγραμμα 
μέ θεωρία καί Απερίφραστα σλάϊντς 
πού άνήκει στήν σεξουαλική διαπαι
δαγώγηση.

*0 αίδεσιμώτατος μάλιστα Γιου- 
τζήν Ναίηβιας έσπευσε νά δηλώσει:

«Τά παιδιά άσχολοΰνται συνήθως 
όλο μέ τά έρωτικά ζητήματα. Συνε
πώς, αυτό τό μάθημα ένδέχεται νά 
είναι μιά ευκαιρία γιά  νά Αντιλη- 
φθοΰν δτι δέν έχουν τίποτα τό Ιδιότυ
πο έπειδή αισθάνονται έρωτικά».

'Τό άπσκορύφωμα δμως δλης, αυ
τής τής έξόρμησης άνήκει στή Βιο
μηχανία τού σέξ. Στή Στοκχόλμη δ 
Κούρτ Χσόν κερδίζει 40.000.000 
δρχ. τό χρόνο άπό πορνογραφικά βι
βλία. Καί δ Χιού Χέφφνερ μέ τό πε
ριζήτητο περιοδικό του «Πλαίη 
μπόΟ», πού κυκλοφορεί κάθε φορά σέ 
5.000.000 Αντίτυπα, έχει γίνει πάμ- 
πλουτος.

Ή  διαφήμιση, ή μόδα, δ κινηματο
γράφος, οί δίσκοι δπως τοΰ Σέρζ 
Γκαίνσμπουργκ καί τής Τζαίην 
Μπίρκιν μέ τούς μουσικούς στενα
γμούς ή τό «Erotica», «Make love to 
me» καί τοΰ Andre Poce «Ό άόρα- 
τος άνθρωπος» μέ ήχητική Απεικόνι- 
ση ένός βιασμού, διεγείρουν τά νειάτα 
κάθε μέρα καί περισσότερο στή σεξο- 
μανία. ’Ενώ τά βιβλία δπως «Ό τρο
πικός τοΰ Καρκίνου» τοΰ Χένρυ Μίλ- 
λερ, ή «Λολίτα» τοΰ Ναμπόκωψ καί 
ή «Τστο,ρία τής «Ο» τοΰ Γάλλου Ζάν 
Ζάκ Πωβέρ καί οί έφημερίδες Νά- 
χριχτεν, Τσάϊτουγκ καθώς καί τά σέ- 
ξοματ καί τά Άουτομάτ έφοδιάζουν 
τούς νέους μέ πλούσιο ύλικό έρωτικής 
διάθεσης.

Πώς λοιπόν νά μή γίνουν δέκα καί 
είκοσι μαζί πατεράδες ένός μωρού; 
Πώς νά μή γυρίσουν τίς πλάτες στούς 
νόμους καί τούς θεσμούς τής Πολι
τείας πού κατά τή γνώμη τους πάντα 
καταλήγουν σέ μιά συνηθισμένη με
λαγχολική ζωή;

Καί μή χειρότερα.. .

Η
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ

Τοϋ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΤΣΑΔΑΜ

«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ» τοΰ
Σαίντ - Έξυπερύ είναι ένα κείμενο 
άριστουργηματικό. Θά δανειστώ τήν 
συγκινητική άφιέρωση τοΰ συγγρα
φέα στόν Leon Wreth, γιά νά Ανα- 
πτύξω κάποιες σκέψεις μου, πού τόσο 
άναγκαΐες γίνονται σήμερα, στόν αι
ώνα μας, πού τόν σπαράζουν Ανελέη
τα τά πάθη καί οί δδύνες.

«Ζητώ συγγνώμη άπό τά παιδιά, 
γιατί αφιέρωσα σ’ ένα μεγάλο τούτο 
τό βιβλίο. ’Έ χω μιά σοβαρή δικαιο
λογία: δ μεγάλος αύτός είναι δ κα
λύτερός μου φίλος στόν κόσμο. Έ χω  
κι’ άλλη μιά δικαιολογία: δ μεγάλος 
αύτός μπορεί καί καταλαβαίνει δλα, 
άκάμα καί τά παιδικά βιβλία. ’Έχω 
μιά τρίτη δικαιολογία: δ μεγάλος αυ
τός ζή στή Γαλλία, δπου τώρα πει
νάει καί κρυώνει. Έ χ ε ι μεγάλη Α
νάγκη άπό παρηγοριά. ”Αν δλες αυ
τές οί δικαιολογίες δέν άρκοΰν, τό
τε κι’ έγώ Αφιερώνω τό βιβλίο τοΰτο 
στό παιδί πού ήταν άλλοτε αύτός δ 
μεγάλος. "Ολοι οί μεγάλοι ήταν πρώ
τα παιδιά. (Λίγοι τους δμως τό θυ
μούνται) . Διορθώνω λοιπόν τήν άφιέ- 
ρωσή μου: Στόν Leon Wreth, δταν 
ή τ α ν  μ ι κ ρ ό  ά γ ό ρ ι » ,  γρά
φει δ Έξυπερύ.

Αυτή ή άκροτελεύτια φράση, πού

τήν δπογραμμίσαμε, κλείνει ένα Αλη
θινά υπέροχο, νοσταλγικό νόημα. Τό 
μικρό παιδί είναι δ άγνός, δ άδολος 
κόσμος. Καί δ Χριστός, άλλωστε, τό 
παιδί ζήτησε κοντά του. . .

"Οσοι ξεπερνούμε τό προνομιακό 
αύτό στάδιο καταντούμε άχθοφόροι 
τής καταλυτικής κακίας, δδοιπόροι 
στά τρίστρατα μέ φορτίο στις τα
λαιπωρημένες ράχες μας τήν άνύ- 
σταχτη Αγάπη τοΰ κακοΰ. Θεμελιώ
νουμε, πυργώνουμε καί τροφοδοτού
με τήν· βαρβαρότητα τών καιρών, 
προσφέροντας Αφειδώλευτα, μέ σπου
δή Αξιοθαύμαστη, βορά στόν Αδηφά
γο Μινώταυρο τοΰ σπαραγμοΰ τής 
συνείδησης. Μόλις παρέρχεται ή Α
γνότητα ή παιδική, Αγαπούμε— Αντί 
τή μεγαλόπρεπη σιωπή τής δημιουρ
γικής περισυλλογής —  τή ρομαντική 
μεγαλοστομία, πού γίνεται σειρήνα 
διασποράς «κακών έπών». ’Αποκτού
με ένα προνόμιο δλέθριο, μιά «έπιδί- 
φριο Αρά», τή δ ι α β ο λ ή.

’Απίθανες διαστάσεις παίρνει αυτή 
ή θεά μέσα στήν κοινωνία τών Αν
θρώπων. Καί γίνεται πιό πολύ φανε
ρή, δταν δ κύκλος είναι περιωρισμέ- 
νος. Έ κεΐ, στή στενή κοινωνική δ- 
μάδα, προβάλλει μεγαλόπρεπα, δε
σπόζει. Δέν είναι έπινόηση σύγχρο-
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νη. Είναι «ίσήλιξ» μέ τδν φορέα της.
’Έ χει τις άποχρώσεις της, βέβαια. 

"Αλλοι νοιώθουν στιγμές μονάχα τήν 
άνάγκη της, γ ι’ άλλους είναι Ε σ ό- 
β ι α συλλειτουργός της ψυχής τους. 
Ουσιαστικά, όσοι θεωρούν τή συκο
φαντία σύμφυτη μέ τήν ύπαρξή τους 
είναι οί πιβ άξιοθρήνητοι θνητοί.

"Εγνοιες μικρόχαρες, φιλοδοξίες 
άπραγματοποίητες, πυρετοί πού δέν 
κατόρθωσαν νά γίνουν ουσία καί έρ
γο, γιατί δέν είχαν τήν περιουσία τού 
νοΰ σέ έπάρκεια, φυγαδευμένοι, άπω- 
θημένοι στδ πληκτικό περιθώριο τρέ
φουν τή διαβολή για νά καλύψουν τήν 
άσημότητά τους. Δέν είναι δύσκολη 
ή τεκμηρίωση αυτού: δ συκοφάντης 
είναι πάντοτε εύτελής. Ό  συκοφαν- 
τούμενος έχει πάντα κάποια άξια. 
Καί είναι σοφή ή λαϊκή έκφραση: 
«δέν πετροβολούν τήν άκακία, μά τήν 
άμυγδαλιά». Οί άρχαΐοι χαρακτήρι
σαν τούς συκοφάντες «όψεις τής, άγο- 
ράς». Ό  χαρακτηρισμός είναι πολύ 
εύστοχος. Ή. διαβολή είναι τδ δηλη
τήριο πού έκχέει τδ άνατριχιαστικδ 
σερπετό. Οί διαβολεΐς είναι τδ σερπε- 
τδ τδ ίδιο. Γλοιώδεις, άναξιοπρεπεΐς, 
ψοφοδεεϊς,, ιοβολούν άθέατοι. Ή  δει
νότερη θλίψη τους είναι ή-πρόοδος 
των ικανών.

Τήν παρουσία τής προκοπής, τής 
άξίας, τήν αισθάνονται καταλυτικά 
οί συκοφάντες. Στούς χώρους τών ά
ξιων κυριεύονται άπδ τρομερή άσφυ- 
ξία. Ό  λόγος είναι πώς, δέν έχουν 
καμμιά έσωτερική «σκευή», στδν δρί- 
ζοντα τού κόσμου τους δέν σελαγίζει 
καμμιά σταυροφορία δνειρική, γΓ αύ- 
τδ τούς είναι άληθινδ άγχος ή περιο
χή τής άξίας. Ή  ζωή τους δέν γνω
ρίζει καμμιά ευφορία, παρά μονάχα 
τήν ευφορία τής άρνησης, τού φανα
τισμού. Πρόκειται γιά υπάρξεις, θλι
βερές πού έχουν μεταβληθή σέ «σκεύ
ος» συκοφαντίας. Είναι οί αιώνια 
άπελπισμένοι καί αινιγματικοί, προι·* 
κισμένοι μέ μιά διαβολική δεξιοτιε- 
χνία μετατροπής τού «ήσσονος λό
γου» σέ «μείζονα λόγον» καί τού «μεί- 
ζονος λόγου» σέ «ήσσονα λόγον».

Δέν διαθέτουν καμμιά κεραία Ιπα- 
φή- τους μέ τά προβλήματα τού άν
θρώπου, γιατί καταλαβαίνουν πόσο 
μόχθο άπαιτεΐ ή προσπέλασή τους. 
«Μετεωροφένακες» προσπερνούν άδιά- 
φορα τά προβλήματα τής ζωής, χω
ρίς οικείωση μέ τδ πνεύμα τού έ ρ- 
γ  ο υ. Ξέρουν μονάχα φιλόμυθοι, 
μυθομανείς άκόρεστοι, νά είναι καί νά 
«τορπιλλίζουν» μέ φοβερή μαεστρία 
τούς ικανούς, τούς εύθεΐς. Τδ νά εί

σαι άξιος νά καταξιώνης τή ζωή μέ 
τδν έντιμο μόχθο, πού είναι άρετή 
ύπατη, άποτελεΐ γιά τήν ευαισθησία 
των συκοφαντών τήν δδυνηρότερη 
μαχαιριά, πραγματικό «κάρφος τψ 
δφθαλμψ αύτών». . .

Κενοί, ζηλωταί τής άθλιότητας, οί 
«συκοφάνται», μοιάζουν καταραμένοι, 
πού νοιώθουν χαρά, γεύονται άνείπω- 
τη ήδονή, δταν κατορθώνουν νά δη
λητηριάζουν μέ τδ φαρμάκι τους τδν 
συνάνθρωπο, τδν άξιο καί άρτιο. Ή  
παρουσία τους, πού δέν παύει ποτέ 
νά είναι άρνητική καί όλέθρια, μοιά
ζει σπασμωδική ύπαρξη άπδ τήν ό
ποια λείπει τδ στοιχείο τού άνθρώ- 
που. Καί ένώ είναι κενοί σέ βαθμό 
τραγικά άπελπιστικό, γίνονται «τιμη- 
ταί» δλων μέσα στήν κίβδηλη κοινω
νία, πού συνηθίσαμε νά τήν τροφοδο
τούμε μέ τήν πολύμορφη άνοχή μας, 
άνέπαντι σέ δλες τις παραδοξολογίες 
της. Δύσκολος άθλος, βέβαια, νά έ- 
ναντιωθής στό κακό, νά τδ δαμάσης. 
Χρειάζεται στοιχείο ήρωϊσμοΰ καί 
μαρτυρίου γιά νά έπιχειρήσης άκρο- 
βασίες έναντίωσης στή σαχλότητα, 
στήν άνυπαρξία ζωής πνευματικής, 
πού διαφεντεύει στις πολύτροπες καί 
άπελπιστικά άγονες περιδινήσεις τής 
πορείας μας. Σίγουρα, υπάρχουν πολ
λοί, πού σέ ώρες καταδίκης έκφρά- 
ζουν τις άντιρρήσεις καί τις βίαιες, 
άκόμα, άντιδράσεις τους. ’Αλλά γιά 
νά κατορθώσουμε νά κερδίσουμε κά
ποιο στοιχείο υπεροχής, είναι άνάγκη 
νά έχουμε στις άποφάσεις μας δ ι- 
ά ρ κ ε ι α καί σ υ ν έ π ε ι α .  
Αύτά τά γνωρίσματα δέν έχουν οί 
πράξεις μας καί γ ι’ αύτδ λυμαίνεται 
τή ζωή μας ή φλυαρία τής, διαβολής, 
πού μέ άληθινή «άκρίβεια» καθορίζει 
τδ πεπρωμένο μας! Αύτή είναι μιά 
εικόνα αυθεντική. Διψάμε, βέβαια, 
γιά τήν κατάκτηση τής άλήθειας, 
τού ιδανικού, άλλά τά όνειρά μας, 
πού θεμελιώνονται στδ μόχθο, γκρε- 
μίζοται άπδ τήν μοχθηρία τής συκο
φαντίας, πού ένεδρεύει ύπουλα σέ 
κάθε βήμα.

Λατρεύουμε τδ ώραΐο, θητεύουμε 
στδ στοχασμό, δημιουργούμε κεντρι
σμένοι άπδ τά αιώνια πάθη τού υψη
λού, καί κατρακυλάμε πάλι στήν ά- 
φετηρία άπδ τήν ευγενική σιωπή 
μας μπροστά στδ δργιο τής συκοφαν
τίας. Τακτική καθόλου Ιποικοδομητι- 
κή. Περισσότερο γενναιόκαρδα θά έ
πρεπε νά άντιστέκετάι δ καθένας στδν 
συκοφάντη. Νά χειροδική ίσως. Tta- 
τί δ συκοφάντης είναι ψοφοδεής. Πα- 
νικοβάλλεται. Καί ή σιωπή τής εύ-

γένειας ποτέ δέν τδν ένοχλεΐ. Τήν 
θεωρεί άδυναμία. Διότι είναι καί ά- 
συνείδητος καί άπάνθρωπος.

Υπάρχει, βέβαια κΓ ένας «μύθος» 
άλλοιώτικος. Ό  μύθος τής άνεξάν- 
τλητης άνοχής καί τής έπιστροφής 
στδ π α ι δ ί, έτσι δπως συμβο
λικά καί άπόλυτα άληθινά τδ παρου
σιάζει δ Σαίντ Έξυπερύ. «. . .Είναι 
πολύ πιδ δύσκολο νά κρίνης μόνος 
σου τδν έαυτό σου παρά νά κρίνης 
τούς άλλους. "Αν* καταφέρης νά τδν 
κρίνης, σωστά, θά πή πώς. είσαι πρα
γματικά σοφός», λέει δ βασιλιάς στδν 
μικρό πρίγκιπα. Μπορούμε νά προσ
χωρήσουμε σ’ αύτή τή σκέψη; Παρά 
τδ γεγονός δτι μιά τέτοια παραδοχή 
φαίνεται έλκυστική, σίγουρα περιέ
χει καί δόση ουτοπίας. "Αν θέλουμε 
νά άναστείλουμε τδν ξεπεσμό καί νά 
διαφυλάξουμε τήν άξισπρέπεια, είναι 
άνάγκη νά άντιδράσουμε μέ όξύτητα 
στή διαβολή, πού είναι, δπως χαρα
κτηριστικά ειπώθηκε, «διαβόλου τέ
χνη». Δυστυχώς ή συκοφαντία είναι 
ικανή νά προκαλέση διαλυτικές κα
ταστάσεις «έκ τού μηδενδς» καί νά 
καταθέση πλούσια συγκομιδή άρνη
σης καί όπισθοδρόμησης στήν πορεία 
τού άνθρώπου. Δέν ήταν καθόλου έκ- 
τδς πραγματικότητας δ συνετός ’Ισο
κράτης, δταν έγραφε στδν νεαρό Δη- 
μόνικο τή σοφή παραίνεση: «ε ύ-
λ α β ο ύ  τ ά ς  δ ι α β ο λ ά ς ,  
κ ά ν  ψ ε υ δ ε ί ς  ώ σ ι ν » .

ΓΓ αύτδ έχουμε χ ρ έ ο ς ,  άν 
θέλουμε νά βάλουμε φραγμό στήν ά- 
ναξιότητα, νά κινηθούμε μέ μιά λα
χτάρα ξεχωριστή, νά πάρουμε καί νά 
προσαρμόσουμε σύμφωνα μέ τήν προ
σταγή τής άμεσης πραγματικότητας 
τή συμπεριφορά μας άπέναντι σ’ αυ
τούς πού βέβηλα καί άνίερα ραδιουρ
γούν στήν άξιωσύνη καί στδν μόχθο. 
'Ωραίος καί συμπαθής δ μύθος άνε- 
ξάντλητης άνοχής άπέναντι στούς 
«βυσσοδομούντας», άλλά δ ρεαλισμός 
ύπαγορεύει νά πρυτανεύσει περισσό
τερο μιά συνείδηση αρμονικής Ισορ
ροπίας στδν άγώνα γιά τήν άκεραίω- 
ση τού άνθρώπου.

Καί χωρίς χαλινούς στήν πολυκύ
μαντη θάλασσα τής διαβρωτική- δια
βολής πού μάε κατατρέχει άπελπ'στι- 
κά, κανένας δέν μπορεί νά έγγυηθή 
γιά τδ μέλλον μιά έλλειψη πλησμο
νής περιπετειών, πού θά άλλάξουν 
ριζικώτερα καί πρδς τδ άθλιώτερο 
τδ πρόσωπο τού κόσμου, χαράζοντας 
βαθειές ούλές όδύνης στις κουρασμέ
νες παρειές μας.
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 957 ) 
πάνθρωποι πράξεις, αί όποιοι έγένοντο πρό τού 
πολέμου ή κατά την διάρκειαν αυτού, ήτοι άπα- 
σαι αί δολοφονίαι, εξοντώσεις, υποδουλώσεις, 
■βίαιαι μεταφοραί πληθυσμών καί όλα τά διαπρα- 
χθέντα εις βάρος τού λαού εγκλήματα, όπως ή 
κοταδίωξις λόγω πολιτικών, φυλετικών καί θρη
σκευτικών διαφορώνΐ20) .

Ή  δίκη τών Γερμανών Εγκληματιών πολέ
μου έγένετο έν Νυρεμβέργη καί έπερατώθη τήν 
1ην Οκτωβρίου, μέ τήν κοταδίκην τούτων εις δια
φόρους ποινάς. Πολλοί τότε ύηεστήριξσν, ότι ή 
δίκη τής Νυρεμβέργης δέν ήτο παρά μία έκδή- 
λωσις τής δυνάμεως τών νικητών, τούς όποιους, 
εις τοιαύτας περιπτώσεις, ούδείς δύναται νά έ- 
λέγξη καί όχι ή άπονομή δικαιοσύνης. Ή  κρα
τούσα όμως γνώμη τών δεινοπαθούντων έκ τού 
πολέμου λαών ύπεστήριξεν, ότι οί Γερμανοί έγ- 
κληματίσι πολέμου έδικάσθησαν δΓ ώρισμένας 
πράξεις, τάς όποιας οί κανόνες δικαίου, όλων 
τών πεπολιτισμένων κρατών, ΘεωροΟν ώς έγκλη- 
ματικάς(2’ ') .

Ή  άνωτέρω ένέργεια τών Συμμάχων ικανο
ποίησε μέν τό περί δικαίου αίσθημα τών νικη
τών λαών τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, ή δικαί- 
ωσίς της όμως άναμφιβόλως θά έκρίνετο εις τό 
μέλλον καί συγκεκριμένους έάν ή άρχή τού κατα
λογισμού ευθυνών εις τούς έγκληματίας πολέμου 
θά έφηρμόΖετο καί κατά τάς προσεχείς δεκοετίας 
καί έπί προσώπων, τά όποια πιθανόν νά άνηκον 
ε ις  τό στρατάπεδον τών νικητών ή τών μεγάλων 
δυνάμεων.

"Ηδη, παρόμοιας πράξεις, διά τάς όποιος 
κατηγορήθησαν καί κατεδικάσθηοαν οί Γερμανοί 
έγκληματίαι πολέμου, διέπραξαν καί έξακολου- 
θοϋν νά διαπράττουν οί Τούρκοι ιθύνοντες, όσον 
■καί οί ήγήτορες καί τά μέλη τών Τουρκικών Ε 
νόπλων Δυνάμεων, καί ώς έκ τούτου άνακύπτει 
τό άμείλικτον έρώτημα: «Αί πράξεις διά τάς
όποιας κατεδικάσθηοαν ώρισμένοι Γερμανοί ίδιώ- 
ται καί στρατιωτικοί ήσαν καί είναι έγκλήματα 
πολέμου; "Εάν όχι, τότε διά ποιον λόγον έδικά- 
σθησον καί έτιμωρήθησαν; Εάν ναι, τότε διά 
ποιον λόγον δέν κινείται ή σχετική διαδικασία 
ύπό τού Ο .Η .Ε ., διά τήν τιμωρίαν τών ένοχων 
τών διοπραχθέντων διεθνών εγκλημάτων πολέ
μου ύπό τών Τούρκων, εις βάρος τού Κυπρια
κού Κράτους καί τού Κυπριακού Λαού; Εκτός 
έάν, παρά τάς έκατόμβσς τού Β" Παγκοσμίου 
Πολέμου καί τάς γενσμένας διακηρύξεις τών ι
θυνόντων τού 'Ελευθέρου Κόσμου, έξακολουθή 
νά ίοχύη ό νόμος τής Ζούγκλας!!

Έ κ  τών μέχρι τοΰδε έκτεθέντων, σαφώς προ
κύπτει, ότι ή Τουρκική εισβολή άποΤελεϊ άπλώς 
έν έπεισάδιον εις τήν όλην ιστορίαν ένός βαρ
βάρου λαού, όσπς, παρά τήν πάροδον τών αιώ
νων, δέν κατέστη δυνατόν νά άφομοιώση τόν 
Δυτικόν Πολιτισμόν καί νά συμβάλη, μέ τήν σει
ρά του, εις τήν περαιτέρω έξέλιξιν τούτου.

Ή  έξήγησις τού ώς άνω φαινομένου είναι 
άπλή: Οί Τούρκοι, ότε ένεφανίσθησαν εις τόν 
Εύρωπαϊκόν Χώρον, ήσαν λαός βάρβαρος καί ά- 
μσθής(22) ,  οί όποιοι καί ε ις  τά μετέπειτα χρό
νιο, ούχΙ μόνον δέν παρουσίασαν, έστω καί έν 
δείγμα ίδικού των πολιτισμού^23) ,  άλλά έγένοντο 
καί άπηνεϊς διώκται πόσης φιλοπροόδου καί πο
λιτιστικής έκδηλώσεως, ένφ συγχρόνως άπεδεί- 
χθησαν καί άνεπίδεκτοι μαθήσεως καί έκπολιτι- 
σμοϋ, διότι κατ' έξαίρεσιν τού ε ις  τήν ιστορίαν 
τών λαών παρστηρουμένου φαινομένου τής δια
πλαστικής έπιρροής τού πολιτισμού καί έπί πρω
τογόνων άκάμη λαών, οΰτοι ούδέν άπεκόμισαν 
διά τής κστακτήσεως πολιτισμένων Χωρών, ώς ή

Ελλάς, καί διά τού συγχρωτισμού των γενικώ- 
τερον μέ τούς Εύρωπσϊκούς Λαούς, καί, φυσικά, 
■παρά τήν πάροδον έκτατε άρκετών αιώνων, έξα- 
κολουθοΰν, καίτοι έν τψ μεταξύ απέκτησαν μίαν 
έπιφανειακήν έξέλιξιν ε ις  τόν τεχνικόν πολιτι
σμόν, νά διακστέχωνται άπό τά αύτά βάρβαρα 
ένστικτα καί ώς έκ τούτου άναλόγως νά ένερ- 
γοϋν.

Τό θέμα όμως έν προκειμένω δέν είναι έάν 
οί Τούρκοι έξακολουθοϋν νά παραμένουν βάρβα
ροι' τούτο ένδιαφέρει, ίσως, άπό επιστημονικής 
πλευράς, τήν έπιστήμην τής ψυχοπαθολογίας τών 
Φυλών, άλλά ή στάσις τών Εύρωπαϊκών Λαών, 
οί όποιοι άνέχονται καί ύποθάλπουν ε ις  τούς κόλ
πους των ένα βάρβαρον λαόν, τού όποιου αί κτη
νώδεις πράξεις άναμφιβόλως έχουν άντίκτυπον 
καί ε ις  τόν πολιτισμόν αύτών. Ε ις τό σημεϊον 
αύτό άκριβώς έγκειται ή κρίσις, τήν όποιαν, κατά 
γενικήν διαπίστωσιν, διέρχεται ό Δυτικός Κό
σμος, όστις, ώς όρθώς έκρίθη, χαρακτηρίζεται 
άπό μίαν έλλειψιν ήθικής, ήτις είναι δυνατόν νά 
όδηγήοη εις αύτόν τούτον τόν άφσνισμόν του(24) 
έάν έγκαίρως οϋτος δέν λάβη τά προσήκοντα 
μέτρα, μεταξύ τών άποίων, άναμφιβόλως, περι
λαμβάνεται κοί ή άπαβολή έκ τών κόλπων του 
παντός ξένου σώματος.
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11. Γ. Δασκαλάκη, Ή  Οικουμενική Διακήρυξις 
τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Έπιστ. Έπετηρίς 
ΠΑΣΠΕ 1952 - 53, σελ. 329.

12. Σπ. Σεφεριάδου, Μαθήματα Διεθνούς Δημο
σίου Δικαίου, τόμ. Β ', Άθήναι 1928 - 1929, σελ. 
754, 755.
13. Έν πρακεψ,ένψ 8ρα καταγγελίαν 'Γπάτου 

Άρμοστού Ο.Η.Ε. διά. τούς πρόσφυγας, πρίγκιπος 
Σαντουρήν Άγα Χάν, διά τήν δρνησιν Τούρκου Δι- 
οικητού δπως έπιτρέψη τήν μεταφοράν τραυματισμέ
νου μέ σφαίραν εις τήν κεφαλήν έφήβου Έλληνο- 
κυρίου (Έφημερίς «Βραδυνή» 26.6.74).

14. Γ. Κώνστα, ένθα άν. σελ. 275.
15. Άλέξ. Παπάγου. Ό  Πόλεμος τής Ελλάδος 

1940—1941, Άθήναι 1945, σελ. 26 έπ. Διον. Κόκ
κινου, Οί Δύο Πόλεμοι, τόμ. Β ', Άθήναι 1946, σελ. 
10 έπ.

16. WINSTON CHURCHILL, Απομνημονεύμα
τα τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έκδ. "Ίκα
ρος, τόμ. Α ', 6ι6λ. Α ', Άθήναι, 1948, σελ. 398
17. Άλ. Παπάγου, ένθα άν. σελ. 65. Διον. Κόκ

κινου, ένθα άν. σελ. 83.
18. Άλ. Παπάγου, ένθα άν. σελ. 65, 66.
19. Έφημερίς «Απογευματινή» 26.8.74.
20. Ρ. Στεΐνιγκερ, Ή  Δίκη τής Νυρεμβέργης, 

Άθήναι 1960, σελ. 27 έπ.
21. PETR CALVOCORESSI, Νυρεμβέργη ένας 

Σταθμός στήν ιστορία τού δικαίου, περιοδικόν «Ε 
κλογή», τόμ. Β ', τ. 11 (1946), σελ. 51.
22. Ανωνύμου, Ελληνική Νομαρχία έκδ. Γ ', 1957, 

Γ2, σελ. 127.
23. J. EMERSON, JOURNAL DE MON SEJOUR 

PARMI LES GRECS DANS L* ANNEE 1825, άπό 
τό βιβλίον «TABLEAU DE LA GREECE EN 1825», 
PARIS 1826, σελ. 61.
24. GUT—WILLT SCHMELTZ, Τό ίσοζύγιόν τής 

Δέσεως, έκδοσις Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ά 
θήναι 1966, σελ. 269.
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Η ΠΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ή  έν τή Ποινική Διαδικασία προς Μαρτυρίαν 'Υποχρέ- 
ωσις των Κοινωνών καί ιδία των Δημοσίων 'Υπαλλή
λων και των ’Αστυνομικών. Περιπτώσεις ’Απαλλαγής 
άπό ταύτης. "Άποψις προς Σύγκρουσιν Καθηκόντων. Πα
ράνομος δεσμευτική Προσταγή. Έννομοι συνέπειαι και 

’Αξία των Μαρτυρικών Καταθέσεων.

Ν ΙΚΟ Λ Α Ο Υ ΚΟΡΦ ΙΑΤΗ
τ. Εΐσαγγελέως 
Δ/ρος Πανεττ. Ρώμης

I. Π ρ ό c  δ ι α χ ε ί ρ ι σ ι ν  τ ώ ν  ί κ α ν ώ ς 
ά κ α ν θ ω δ ώ ν  τούτων θεμάτων, τά όποια αντιμετω
πίζομαι καθ' έκάστην τόσον ή Θεωρία, όσον καί ή ΠράΕ'ά 
δέον νά παρατεθώσιν έν άρχή σί πράς ταϋτα σχετιΖόμεναι 
διατάζεις, έχουσαι ώς έΕής:

“Αρθρον 209 ΚΙΙΔ. «ΟύδεΙς νομίμως καλούμενος, δύνα- 
χαι ν’ άρνηθή τήν μαρτυρίων αδτοδ, έκτδς τών ρητώς έν 
τφ παρόντι άνκγραφαμένων έξαιρέσεων». “Αρθρον 212 ΚΙΙΔ. 
παράγρ. I. ΈπΙ ποινή άκυρότητος Διαδικασίας δέν 
έξετάζονται οδτε έν τή Πιραδικασίφ, οδτε έν τή Κυρία Δια
δικασία . . .  καί δ ' οί Δημόσιοι Υπάλληλοι, προκειμένου περί 
στρατιωτικοδ ή διπλωματικοδ μυστικοδ ή περί τοιοϋτου Α
φορώντας εις τήν Ασφάλειαν τοδ Κράτους, έκτός έάν, δ 
Αρμόδιος 'Γπουργός, αιτήσει τής Δικαστικής ’Αρχής ή τί
νος τών Διαδίκων ή καί αδτεπαγγέλτως, ήθελεν έξουσιοδο- 
τήσει αυτούς πρός τοδτο. “Αρθρο-; 224 ΚΠΔ. παρ. I. Ό  
μάρτυς οφείλει νά φανερώση πώς περιήλθον εις γνώσιν 
αδτοδ τά κατατιθέμενα, παρ. II. Προκειμένου δέ περί γε
γονότων, περιελθόντων αδτφ έξ άκοής, όφείλει εϊς πάσαν 
περίπτωσιν νά κατονομάζη συγχρόνως καί έκείνους, παρ’ 
ών έπληροφορήθη τά κατατιθέμενα». “Αρθρον 229 Κ.Π.Δ., 
παρ. III. Είς τήν αότήν δπόκειται ποινήν —πρόατιμον καί 
τέλη—καί δ έμφανισθείς μέν, άλλ’ άρνοόμενος δέ άνευ νο
μίμου λόγου τήν μαρτυρίαν του ή τδν δρκον τής μαρτυρίας 
του, έπιφυλαττομένης καί τής κατά τδν Ποινικόν Κώδικα 
δαρυτέρας ποινής». “Αρθρον 224 Πν. Κ. «παρ. I I .  Μέ τήν 
αδτήν ποινήν—φυλάκισιν τούλάχιστον τριών μηνών—τιμω
ρείται, δστις, ώς μάρτυς έξεταζόμεος ένώπιον άρμοδίας πρδς 
ένορκον έςέτχαιν ’Αρχής ή άναφερόμενος εϊς τδν ήδη δο- 
θέντα δρκον του, έν γνώσει καταθέτει ψευδή ή άρνεΐται ή 
Αποκρύπτει τά άληθή». Τ έ λ ο ς  δ έ. “Αρθρον 279 τοδ 
Β.Δ. τής 22.3.1958 «περί κυρώσεως τοδ Κανονισμοδ Υπη
ρεσίας τής Χωροφυλακής» παράγρ. I. Πληροφοριοδόται εί
ναι τά πρόσωπα, τά δποϊα οίκεισθελώς παρέχουσιν είς τήν 
Χωροφυλακήν πάσης φύσεως πληροφορίας, σχετικάς πρδς 
καταδιωκόμενα άτομα ή διαπραχθέντα ή μελετώμενα Αδική
ματα. Τάς πληροφορίας παρέχουν είτε φανερώς, δπότε είναι

πρόθυμοι νά έξετασθώσιν καί ώς μάρτυρες, είτε κρυφίως, 
Οπό τδν δρσν τής τηρήσεως τής ταδτότητός των μυστικής, 
ώς καί τών 6π’ αδτών διδομένων πληροφοριών».

I I .  Κατ' άρχήν είναι ύπόχρεώς τις, όπως παρατήρη
ση ένταύθα ευθύς άμέσως, ότι δέν κατηργή0η ή ώς άνω 
διάταΕις τού άρθρου 224 παράγρ. 2 του Κ .Π .Δ . διά τού ώς 
πρόσθεν άρθρου 279 τόΰ έν λόγω Β .Δ , τής 23 .3 .1958 «πε
ρί κυρώσεως τοϋ Κανονισμού Υπηρεσίας τής Χωροφυλα
κής» προκειμένου περί τής ύποχρεώοεως τού είς όν τούτο 
άφορά μάρτυρος, οίος ό Αστυνομικός τής Χωροφυλακής, 
όπως κστονομάση τόν «Πληροφοριοδότην» τών παρ' αύτοΰ 
κατατιθεμένων γεγονότων, διότι, ώς είναι πρόδηλον, τό Β .Δ . 
δέν δύναται νά κατάργηση νόμον, οίος ό «περί κυρώσεως 
τού ΚΠΔ» ν. 1493 τής 17/17.8.1950 (άρθρον μόνον) ώς 
έκ τής διοφορός τής θεσμοθετικής δυνάμεως μεταΕύ τών 
δύο τούτων Νομοθετημάτων, προτεροϋντος γάρ έν αύ ή 
τού Ν. 1943, δσθείσης έτι μάλλον καί τής άκρως ρητής 
καί άΕιωματικώς έπιτακτικής έκφρόσεως τού κειμένου αύ
τοΰ. « Οφείλει είς πάσαν περίπτωσιν νά κοτονομάΕη ταύ- 
τοχρόνως καί έκείνους παρ' ών έπληροφορήθη τά κατατι
θέμενα.

I I I .  Κατόπιν τούτων έρευνητέον, πλέον, έστίν, έάν 
ή μή άποκάλυψις τού οίουδήποτε «Πληροφοριοδότου» έκ 
μέρους τών ώς μαρτύρων έΕετοζομένων Δημοσίων Υπαλ
λήλων κοί Οργάνων τής Χωροφυλακής, έρειδομένων πσός 
τούτο έπί τών διστάΕεων τών ρηθέντων άρθρων 212 παο. 
Ιδ ΚΠΔ καί 279 Β .Δ . τής 22 .3 .1958 , οσάκις ό Πληροφο
ριοδότης των οΰτος άνεκοίνωσεν αύτοίς τά ύπ' αύτών, 
'Οργάνων τής Χω ρ)κής κλπ. κατατιθέμενα γεγονότα ύπό 
τόν όρον τής τηρήσεως τής ταυτότητάς του μυστικής είναι 
ή ού έκνομος καί συνεπάγεται ποινικός κυρώσεις ή όντως 
δύναται νά εΰρηται κάλυμμά τι ύπό τάς τοιάσδε διατάζεις 
τών άρθρων 279 τοϋ Κανονισμού ή 212 παράγρ. Ιδ ' ΚΠΔ 
ή ύφ' έτέραν τινά.

IV . "Ινα έπιτυχέστερον προέλθωμεν είς τήν διερεύ- 
νησιν τών θεμάτων τούτων, έπιβάλλεται προηγουμένως μι
κρά τις ένασχόλησις έπί τού περιεχομένου τοϋ ρηθέντος 
άρθρου 224 ποράγρ. I ΚΠΔ.
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1. Τά έν άρθρω τούτω διακελευάμενα σκσποΰοιν, 
ώς γνωστόν, τόν έλεγχον τής φιλαλήθειας τοϋ μάρτυρος 
καί τής άκριβειας τών λεγομένων ύπ αύτοϋ, διετυπωθησαν 
δέ τελικώς ύπό τής τελευταίας Αναθεωρητικής Επιτροπής 
τοϋ Σχεοιου ΚΠΔ —κατά τήν Συνεόριααιν αύτής της 12.
9 1947 —ύφ ής διεγράφη ή παράγρ. 2 (προστεθείσα ϋπό 
τής προηγουμένης Αναθεωρητικής Επιτροπής κατά τήν Συ- 
περιπιωον», ϊνα τονισθή, ότι καί τά ανωτέρω δημόσια όργα- 
γουσα, υπό τινας περιορισμούς, έξαιρεσιν διά τους Ανα- 
κριτικούς Υπαλλήλους καί τά Όργανα τής Δημοσίας Δυ- 
νάμεως, καθ' ήν δέν ύπεχρεουντο οΰτοι νά κατανομάσωαι 
τά πρόσωπα, παρ ών έπληροφορήθησαν τά κατατιοέμενον 
γεγονός, προσετέθησαν δέ συγχρόνως έν τω έδαφ.ω β του 
άρθρ. 224, μετά τήν λέΕιν «οφείλει··, οί λέξε ις  εις «πάσαν 
περίπτωσιν», Ϊνα τονισθή, ότι καί τά άνωτέρω δημόσια όργα
να ϋπέχουσι τήν άποχρέωσιν νά κατονομάΖωσι τά πρόσωπα, 
παρ' ών ήκουσαν γεγονός τι.

2. Ή  διαγραφεϊσα δέ ύπό τής τελευταίας Αναθεω
ρητικής 'Επιτροπής (τοϋ 1947) παράγρ. 2, ήτις είχε προ- 
στεβή ϋπό τής προηγούμενης Αναθεωρητικής Επιτροπής 
(τοϋ 1938) εις τά Σχδ. ΚΠ Δ ,. είχεν ούτω: «Οί Ανακριτικοί 
Υπάλληλοι καί τά παντός βαθμού Ό ργανα της Δημοσίας 

Δυνάμεως, όσάκις έκ τών κεμένων διατάξεων επιτρέπεται 
ή έξέτασις αύτών, δέν ύποχρεοϋνται νά κατονομάσωσι τά 
πρόσωπα, παρ' ών, λόγω τής ιδιότητάς των ταύτης, έπλη- 
ροφόρησσν γεγονός τι, άλλ' έν τοιαύτη περιπτώσει ή μορ- 
τυρία οότών, διά τά περιστατικόν τούτο, κατά μέν τήν Προ- 
δικασίον δέν άναγράφεται παντάπασιν έν τή Εκθέσει (τής 
έξετάσεως) τοϋ μάρτυρος, γενομένη δέ διά Ζώσης, κατά 
τήν έπ' Ακροατηρίω Διαδικασίαν, χωρίς νά συνοδεύηται 
διά ταύτοχρόνου δηλώοεως τοϋ προσώπου, παρ οϋ έπλη
ροφορήθησαν, δέν λαμβάνεται ύπ όψει έπί ποινή άκυρότη- 
τος τής Διαδικασίας».

3. Ούτω δέ πλέον έπανήλθομεν εις τά άρχικόν κρ- 
θεστώς τοϋ Σχεδίου ΚΠΔ τοϋ 1934, όϋ τά άντίστοιχον τφ 
αρθρφ 224 άρθρον 204 είχεν οϋτω: « Ο  μάρτυς οφείλει νά 
ύποδεικνύη πώς περιήλθον εις γνώσιν αϋτοΰ τά κατατεθέν- 
τα. Ούδ' είς τούς Δημοσίους 'Υπαλλήλους έπιτρέπεται ν 
άναφέρωσι γεγονότα ανευ κατονομοσίσς έκείνων, παρ ών 
έπληροφορήθησαν ταϋτα. Τοιαύτη τυχόν κατάθεσις θεωρεί
ται ώς μή γενομένη», ή δέ έπί τοϋ άρθρου τούτου Αίτιολογι- 
κή Εκθεσις διηγόρευε τάδε. «Οί μάρτυρες δέον νά προσ- 
καλώνται είς τά νά ύποδεικνύωσι πώς έλαβον γνωσιν των 
γεγονότων, ατινα άναφέρουσι. Τούτο προφανώς συμβάλλει 
είς τόν έλεγχον τής φιλαλήθειας καί ακρίβειας τοϋ μάρτυ
ρος. Ουδ' οί Δημόσιοι Υπάλληλοι δύνανται νά καταθέσωσι 
περί πληροφοριών συλλεγεισών παρά προσώπων, ών τά ο
νόματα δέν κρίνουσιν εύλογον ν' άναφέρωοιν έν τή κατα
θέσει αύτών. Η τελευταία αύτη διάταξις, άπαντωμένη έν 
ταϊς Ίταλικαϊς Δικονοιμίαις τοϋ 1913 (άρθρον 246) καί 1930 
(άρθρ. 3 4 9 ), θά όρη τά καί παρ' ήμϊν παρατηρούμενον εν 
τισι καταθέσεσι, ιδίως, Αστυνομικών Οργάνων, σχετικόν 
άταπον» (περί πάντων τούτων βλ. Στάίκον, Επίτομος Ερ
μηνεία Έ λ λ . Ποινικής Δικονομίας, ταμ. Β ' 1955, ύπ άρθρ. 
224 παράγρ. 245 σ. 1032 έπόμ., Μπουρόπουλον, Έ ρμ . ΚΠΔ 
τόμ. Α/1957, ϋπ' όρθρσν 224, σ. 300, Τούσην-Σιφ ναϊον, 
Πανδέκτης Ποιν. Δικονομίας, τόμ. Α/1957, ύπ' αρθρον 224 
σ. 691 έπ. άριθμοί 1 ,2 ,  3, 4, 5, Ζησιάδην, Έγχειρίδιον Ποι
νικής Δικονομίας, τόμ. Α/1957 παράγρ. 357, 4, σ. 496 
έπόμ. καί έκδ. Β ' Τόμ. Α/1964 παράγρ. 399 Σ ελ . 687 
έπ. Βαβαρέτον Κώδιξ Πν Δ. 1972 ύπ άρθρ. 224 Σελ . 520 
έπ., Πατακιάν, Οί Πληροφοριοδόται τής Αστυνομίας, Πν. 
Χρ. ΙΓ ' 188 έπ. καί Τάφον, Ποινική Δικονομία, Α/1960 
§ IV , σελ. 119).

V . 1. Συνεπώς είναι άναμφισβήτητον «DE L E G E  
LATA»", πλέον, ότι οί οίοιδήπστε μάρτυρες, μηδέ τών Δη
μοσίων Υπαλλήλων έξοιρουμένων, έν οίς καί οί Αστυνο
μικοί οίουδήπατε Σώματος, οίοι καί οί τής Χωροφυλακής, 
ύποχρεοϋνται, όσάκις καταθέσωσι περί γεγονότων περιελ- 
θόντων αύτοίς έξ άκοής, είς πάσαν περίπτωσιν νά κατο
νομάσωσι τούς έξ ών έπληροφορήθησαν τά κατατιθέμενα άλ
λως ύπσκειντοι είς τάς ποινάς ού μόνον τοϋ άρθρου 229 
παράγρ. 3 ΚΠΔ, άλλά καί τοϋ άρθρου 224 Πν. Κ ., καθ' ό 
προβοδιΖούσης τής έκ τοϋ άρθρου 209 ΚΠΔ άναβλυΖούσης 
ύποχρεώσεως παντός νομίμως καλουμένου πρός παροχήν 
τής μαρτυρίας αύτοϋ (πρβλ. τούς αύτούς Συγγραφείς Στάϊ-

κον, Μπουρόπουλον, Τούσην - Σιφναϊον, Βαβαρέτον, αύτό- 
θι καί ύπ άρθρα 209 καί 229, έτι όέ Τούσην - Γεωργίου, 
Ό  Ποινικός Κώδιξ, τόμ. Α /1958, ύπ' αρθρον 224 άριθ. 23, 
οελ. 461, Μπουρόπουλον, Ερμηνεία Ποιν. Κώδικος, Β/1962 
ύπ' άρθρ. 224, 4, σελ. 270, Καρανικαν, Έγχειρίδιον Ποιν. 
Δίκαιου, Β /1957, σελ. 358, Στάίκον, Ποινικός Κώδιξ, Β/ 
1955, ύπ' άρθρ. 224, οελ. 5 8 9 ).

2. Πράγματι δέ κατ' άρχήν δέν νσμίΖομεν, ότι δύ- 
ναται νά ύποατηριχθή βασιμως, ότι ή τοιαύτη αρνησις της 
κατανομασιας τής ταύτότητος τοϋ «Πληροφοριοδότου» έκ 
μέρους τού οίονδήποτε δημοσιοϋπαλληλικήν ίοιότητα περι- 
βεβλημένου προσώπου καλύπιεται πάντοτε ύπό τήν προ· 
παρατεθεϊσαν διάταξιν τού άρθρου 212 παράγρ. Ιδ ' Κι ιΔ, 
καθ' έαυτάς «λίαν εύαριθμους» ύποθέοεις τών τοιώνδε «μυ- 
«στρατιωτικοϋ» ή διπλωματικού μυστικού», ή «τοιούτου ά- 
φορώντος είς τήν άσφάλειαν τού Κράτους», ατε τής δια- 
τόξεως ταύτης (212 παράγρ. Ιδ) άναφερομένης είς τάς 
καθ' έαυτάς «λίαν εύαρίθμου» ύποθέοεις τών τοιώνδε «μυ
στικών», δΓ ό καί ώς άποτελούσης έξαίρεσιν τού προπε- 
ριγραφέντος καί έν όρθρω 209 ΚΠΔ διαγροφομένου, ακρως 
δ' έπιτοκτικοΰ χαρακτήρος Κανόνος τής ύποχρεώσεως πρός 
μαρτυρίαν παντός Κοινωνοϋ (JU S  C O G E N S ), ούοης ατε
νώς έρμηνευτέας (Πρβλ. Τούσην - Σιφναϊον, ένθ άνωτ., 
ύπ' αρθρ. 212 άριθ. 37, σ. 661, Στάίκον, Επίτομος Ερμη
νεία Έλλην . Ποιν. Δικ. C IT  ύπ' άρθρον 212, σ. 986 έπ. 
Ζησιάδην, αύτόθι, παράγρ. 371, 4, σ. 496 έπόμ. καί έκδ. 
β ' Α/1964 παράγρ. 399, σελ. 687 έπ. Τάφον, Ποιν. Δ ι
κονομία Α/1952, παράγρ. 43, σ. 96, έτι δέ Μπουρόπουλον,
Έγχ. Ποιν. Κώδικος, Α/1959 ύπ' άρθρ. 20, σελ. 54, Πατα

κιάν, ένθ. άνωτ.).
3. Διότι άλλοίμονον, έάν είς τήν έννοιαν τού «στρα

τιωτικού» ή «διπλωματικού μυστικού» ή τοϋ τοιούτου τού 
όρώντος είς τήν «άσφάλειαν τού Κράτους» άπεδίδομεν το- 
σούτον ευρύ καί έκτεταμένον περιεχόμενον, ώστε νά περι- 
λαμβόνη σχεδόν περίπτωσιν άποσιωπήσεως τού προσώπου 
τού Πληροφοριοδότου, καθ' όσον, τότε, θά έκινδυνεύομεν 
ν' άνατρέψωμεν τόν «κανόνα τής πρός μαρτυρίαν ύποχρεώ
σεως παντός (Κ Π Δ  209)' είς  όφελος τών Δημοσίων 'Υ 
παλλήλων κλπ., οϊτινες ύπό τό «πρόσχημα» τού τοιούόε 
«μυστικού», θά ήδϋνατο νά κρύπτωσιν όπισθεν τών Κατα
θέσεων αύτών Καταθέσεις μαρτύρων άνωνύμων ή άνευθύ- 
νων, αϊτινες δυνατόν νά ήσαν κοί ψευδείς καί κακόβουλοι 
(πρβλ. καί A L IM EN A , P R IN C IP I  D l P R O C E D U R A  ΡΕΝΑ- 
L E ,  1/1914, σελ. 443 έν τή έρμηνείρ τού άρθρου 246 ΚΠΔ 
τής Ιταλίας τού 1913, όντος άναλόγου πρός τήν σημειω- 
Θεϊσαν παρ. 2 τού άρθρ. 224 ΚΠΔ ημών, τήν προστεθεϊσαν 
ύπό τής Αναθεωρητικής Επιτροπής τού 1938 καί διαγρα- 
φεϊσαν ύπό τής τοιαύτης τού 1947).

4. ΔΓ ό καί ή τυχόν «ένορκος δήλωοις» κατά τήν 
παρ. 3 τού άρθρου 212 ΚΠΔ τών τοιώνδε μαρτύρων είς τόν 
ΈξετάΖοντα αύτούς, ότι καταθέτοντες περί τού προσώπου 
τού πληροφοριοδότου των, θά παρεβίαΖον τό έν παρ. Ιδ 
τού άρθρου τούτου άπόρρητον προδήλως Θά έξέθετεν αύ
τούς είς τόν ποινικόν κολασμόν τής παρ. 2 τού άρθρ 224 
Ποιν. Κ ., έφ' όσον δέν θά έπρόκειτο πράγματι περί τοιούτου 
τινός άπορρήτου κατά τά πρό μικρού έκτεθέντα (άριθ. 2, 
3 ) (βλ. καί Τούσην - Σιφναϊον, αύτόθι, ύπ' άρθρ. 212, 
άριθ. 36, σ. 661 καί ύπ' άρθρ. 224 άριθ. 9, σ. 692, Στάϊ- 
κον, αύτόθι, ύπ' άριθ. 224, σ. 1034, Ζησιάδην, αύτόθι, 
έκδ. Β . Α/1964, παρ. 399, σελ. 687, Πατακιάν, ένθ. άνω
τέρω) .

5. "Οτι ούτως έχει τό Ζήτημα συνάγεται καθ' ήμάς καί 
έκ τού ότι οί ρηθέντες παρ' ήμίν Έρμηνευταί τού ΚΠΔ 
— έάν δέν πλονώμεθο—δέν έθεώρησσν, ότι ή έν άρθρω 224 
παρ. 2 ΚΠΔ ύποχρέωσις πρός κατονομασίαν τού «Πληροφο
ριοδότου» τών μαρτύρων Δημοσίων Υπαλλήλων ·κλπ., προ- 
κειμένου περί τών «έξ άκοής» αύτοίς περιελθόντων καί ύπ' 
αύτών έπί Δικαστηρίου κλπ. κατατιθεμένων, καλύπτεται ύπό 
τής διατάξεως τού άρθρ. 212 παρ. Ιδ τού ΚΠΔ (βλ. Μπου
ρόπουλον, Στάίκον, Τούσην, Σιφναϊον, ένθ. άνωτ. ύπ' άρθρ. 
212, έτι δέ καί Ζησιάδην, Έγχειρ . Πν. Δ. C IT , ένθ' άνω
τέρω .).

V I .  1. Περαιτέρω, έρευνητέον τυγχάνει έτι, είδικώ- 
τερον, προκειμένου περί τών Οργάνων τής Χωροφυλακής, 
περί ών προνοεϊ καί τό ρηθέν άρθρον 279 τού Κανονισμού, 
άν ταϋτα, άρνούμενα νά κατανομάσωαι τόν «Πληροφοριο
δότην» των, όσάκις τό «πρόσωπόν» του δέν άποτελεί «μυ-
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Ε Π Ι

ΤΗ, ΕΘΝΙΚΗ ,  ΕΠΕΤΕ ΙΩ,  ΤΗΣ 

28ΗΣ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  1940

’Αξιωματικοί, Κατώτεροι Αστυνομικοί καί Διοι
κητικοί υπάλληλοι.

Τό Ελληνικόν Έθνος έορτάζει καί πάλιν τήν Ε 
θνικήν Επέτειον της 28ης ’Οκτωβρίου 1940.

'Όλοι οί 'Έλληνες, άνδρες καί γυναίκες, μικροί 
καί μεγάλοι είτε εζησαν τα γεγονότα τής έποχής έκεί- 
νης, είτε τά έπληρσφορήθησαν, ώς νεώτεροι, στρέφουν 
σήμερον πρός αύτά τήν μνήμην των καί ριγούν άπδ συγ- 
κίνησιν καί Εθνικήν υπερηφάνειαν.

Ή  Ελλάς, τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1940, δλως άναι- 
τίως, δέχεται αίφνιδίως καί θρασέως τήν έπίθεσιν των 
στρατιών τού Μουσσολίνι, δ δποΐος έπίστευεν, δτι ή κα-

τάκτησίς της θά ήτο ύπόθεσις άπλοΰ περιπάτου. Ομως, 
έπλανήθη καί μάλιστα οΐκτρώς. Ό  Ελληνικός λαός, 
έν πλήρει δμοφωνία καί δμοψυχία, πιστός είς τήν τρισ
χιλιετή ιστορίαν καί τις παραδόσεις του, έβροντοφωνησε 
τό ύπερήφανον καί θρυλικόν ΟΧΙ του καί άντέταξε τήν 
σθεναράν καί μεγαλειώδη έκείνην άρνησιν υποταγής 
είς, τόν έπιδραμέα, τού όποιου αί δυνάμεις εις έμψυχον 
καί άψυχον ύλικόν ήσαν συντριπτικώς άνώτεραι.

Τά άποτελέσματα υπήρξαν ευθέως άντίθετα πρός 
τήν λογικήν των άριθμών. Ό  Ελληνικός στρατός δεν 
άντέστη μόνον καί δεν περιωρίσθη είς τήν απόκρου- 
σιν τής έπιθέσεως. Μέ άπαράμιλλον γενναιότητα καί



στικόν», άναφερόμενον εις τήν «ασφάλειαν τού Κράτους», 
κατ' άρθρον 212 παρ. Ιδ ΚΠΔ, καλύπτωνται ύπό τό άρθρον 
τούτο η ού.

2. Καί έπί τού Θέματος αύτοϋ άπαντώμεν άρνητικώς. 
Διότι, ώς σχετικώς πρός τό Θέμα καί ό Ζησιάόης ( ' tYX- 
Ποιν. Δικ. Α /1 9 5 7  C iT  παρ. 371, 4, ο. 497 καί αύτόθι 
οηιμ. 1) εύστόχως ύπσστηριςει, είναι όντως κατά κανόνα 
άνβπίτρεπτος ή άρνηοις τής μαρτυρίας καί εις τάς περι
πτώσεις έτι έκείνας, καθ' άς δυνάμει ειδικών διατάξεων, 
καθιδρύθη ή υποχρέωαις πρός έχεμύθειαν. Τοιαΰται διατά
ξεις είναι λ.χ. αί τών άρθρ. Πν. Κ . 248, 249, 250, 2 5 1 ,2 5 2 , 
371, αρθρ. 4 παρ. 6 ν. 1831/1920 «περί Όργανώοεως τής 
Ραδιοτηλεγραφικής κλπ. Υπηρεσίας τού Κράτους κλπ», 
άρθρ. 151 Β .Δ . 2/27.2.1922 «περί Οργανισμού Υπουργ. 
Έθν . Οικονομίας», άρθρ 63, ν. 2190 «περί Ανωνύμων Ε 
ταιρειών» κλπ. Καί τούτο διότι ένθεν μέν αί περιπτώσεις 
ύποχρεώσεως άρνήσεως πρός μαρτυρίαν περιοριστικούς άνα- 
φέρονται έν τφ Νόμω (άρθρ. 212 Κ Π Δ ), έτέρωθεν δέ δέν 
έγένετο δεκτός παρ' ήμϊν, ώς ουνέβη έν Γαλλία, ό παραλ
ληλισμός μεταξύ τών διατάξεων «περί τηρήσεως τής έχε- 
μυθιας» πρός τό «άνεπίτρεπτσν τής μαρτυρίας» καί δή ένώ- 
πιον τής Ποιν. Δικαιοσύνης (σύμφωνος καί Τσουκαλάς, 
Ποιν. Δικ. Α ' 1936, σελ. 21 5 ). Αλλά καί ό πολύς Μπου- 
ρόπουλος (Έ ρ μ . ΚΠΔ ύπ' άριθ. 224, σ. 300) ταΰτα έπί τού 
θέματος ειδικώτερον έκτίθησιν: « Εάν διά λόγους δημοσίου 
συμφέροντος δέν δύνανται οί Αστυνομικοί κλπ. ν' άποκαλύ- 
ψωσι τό πρόσωπα ταΰτα έν τη καταθέσει των, δέν κωλύον
ται, άλλ' όφείλουσι νά γνωρίοωσι ταΰτα έμπιστευτικώς καί 
προφορικώς έτι εις τόν Ανακρίνοντα, όπως οΰτος, διά 
καταλλήλου περαιτέρω έρεύνης, έξακριβώοη τήν άλήθειαν 
τών μεταδσοέντων εις αύτούς». Ή  γουν ό άείμν. Μπουρό- 
πουλος, μή έχων, άλλωστε, ύπ' όψιν, ότε, έν έτει 1957, 
εδημοσίευε τόν Α ' τόμον τής Ερμηνείας του έπί τού ΚΠΔ, 
τό άρθρον 279 τού Κανονισμού, προαχθέν εις φως τφ 1958, 
άλλ' έχων πρό οφθαλμών τό έν τή Πράξει συνήθως μέ τό 
Όργανα τής Αστυνομίας συμβαϊνον, έπεχείρησε νά δώση 
μίαν διέξοδον εις τήν δυσχερή όντως ταύτην περίπτωσιν. 
Πλήν οΰτος σχετικώς ένθεν μέν ώμίλησε μόνον περί τής 
Προδικασίας, ούχί δέ καί περί τής Ακροαματικής Διαδικα
σίας, έτέρωθεν δέ δέν έλυεν εύθέως, ούδ' ώς πρός τήν 
Προδικασίαν, 6τι, τό θέμα τής ΰπάρξεως ή μή ποινικής 
«έπί ψευδορκία» εύθύνης τού άρνουμένου νά γνωστσποιήση 
έν τη Καταθέσει του τόν «Πληροφοριοδότην» του, άλλ' έ- 
ποιήσατο άπλώς μίαν —πρός, κατά τό ένόν, θεραπείαν τών 
όθεραπεύτων — μεθόδευοιν τοΰ Ζητήματος, άσχετον πρός τό 
τεθειμένον Ποινικόν Δικονομικόν Δίκαιον, παρ' ήμϊν, καθ' 
ό πέραν αύτού κειμένην. Διότι, ή λΰσις καθ' ήν, «τό Ό ργα
να τής 'Αστυνομίας θά ώφειλον νά γνωρίοωσι τά έν λόγω 
Πρόσωπα τών Πληροφοριοδοτών των «έμπιστευτικώς» καί 
«προφορικώς» έτι πρός τόν Ανακρίνοντα, όστις θά έδει, 
διά καταλλήλου έρεύνης νά έξακριβώοη τήν άλήθειαν τών 
μεταδοθεισών εις τά Όργανα ταΰτα πληροφοριών», είναι 
λύσις «DE FA CTO » μέν ίσως έξοικονομήσεως τών πρα
γμάτων, άλλά, προδήλως, ούχί έν άκριβολογία «νομική».

V I I .  1. Έ φ ' όσον, λοιπόν, κατά τά έκτεθέντα, διά 
τών πραμνησθεισών διατάξεων τών άρθρων 212 ποράγρ. 
Ιδ τού ΚΠΔ καί 279 τού Κανονισμού τής Χωροφυλακής δέν 
έπιτυγχάνετοι εύθέως ικανοποιητική λύσις τού ζητήματος 
τής ύπάρξεως ή μή έν τή άπασχολούση ήμάς ύποθέσει τής μή 
κατονομασίας τοΰ «Πληροφοριοδότου» ποινικής εύθύνης 
τών Δημοσίων Υπαλλήλων έν γένει καί τών Αστυνομικών 
ίδια έπί ψευδορκία κλπ., έάν δέν πρόκειται βεβαίως περί 
«μυστικού», ώς έλέχθη, διότι άλλως ή λΰσις τής «συγκροΰ- 
σεως», περί ής παρακατιόν, εϋρητοι έν τφ θετφ Δικαίψ— 
θέλαμεν πειραθη ν' άναΖητήσωαεν ταύτην, έν όψει όμως 
πάντως τών διατάξεων τούτων, εις τήν «πέρα τού Νόμου 
κατάστασιν άνάγκης» (U B E R G E Z E T Z L IC H E R  N O TSTAN D ) 
καί δή εις τήν τοιαύτην τής «συγκρούσεως καθηκόντων», 
(P IL IC H T E N C O L L IS IO N ) , ήτις δημιουργεί όντως τοιάνδε 
«κατάστασιν άνάγκης» (N O TSTA N D ), παρεμφερή μέν πρός 
τήν τού άρθρ. 25 Πν. Κ ., μή όμως έμπίπτουσαν πλήρως έν- 
τός τών ορίων τής διατάξεως ταύτης, ούδέ τής τοΰ άρθρου 
32 Πν. Κ ., πρός ήν έπίσης προσομοιάζει (Σχετικώ ς βλ. Κα- 
ρανίκαν, Έγχειρίδιον Ποιν. Δικαίου Α /1960 παράγρ. I I ,  I I ,  
σ. 692 έπ., Μπουρόπουλον, Έγχειρίδιον Ποιν. Δικαίου C IT  
Α/1959 ύπ' άριθ. 25 IV , σ. 81 όπ., Τούσην — Γεωργίου, 
Ποιν. Κώδιξ τόμ. Α/1958 C IT  ύπ' άριθ. 25 άρ. 15, σ. 68,

Χωραφάν, Ποινικόν Δίκαιον Α/1958 παράγρ. 44, I I ,  Α, οελ. 
174 έπ. καί 1964 παραγρ. 5 / , I I ,  4 , σ. 98 έπ. Ζησ.άοην, 
Ή  Κατάστασις Ανάγκης, 1948, σ. 148 έπ., I ιαπακυμιακό- 
πουλον, Η Κατάστασις Ανάγκης Πν. Χρ. Γ ' 245 επ., Μαγ- 
κάκην, Ή  4.υγκρουσις Καυηκόντων έν τφ ΙΙοιν. Δ.καιω 
19οο, σ. 50, Ιοιον llv . Χρ. L 1U0/6, ΙΙαπαυατον, τό πρό
βλημα τής Ίεραρχικής I Ιροσταγής έν τφ ΙΙοιν. Δικα,ω 1961 
άπλ. 54, έπ., S V r lu N K t  —SC H k D u c K ,  S T R A rG c S c l 'Z -  
B U C H  (K O M M EN TA R ) 1961 V O R  ποράγρ. 51 I I I ,  I I , 
σ. 302 έπ. καί 1970 V O R  ποράγρ. 51, II παράγρ. 430 έπ. 
W E L Z E L , S T R A F R E C H T  1958 ποράγρ. 14 IV , σ. 82 έπ., 
M A U R A C H , S T R A F R E G T  Α/1954 παράγρ. 35 I I I  3, σελ. 
343 έπ., M EZG ER , S T R A F R E C H T  Α/1954 παράγρ. 35 II I  
3, σελ. 343, έπ., M EZG ER , S T R A F R E C H T  (STU D IEN - 
B IJC H ) 1/1952 παράγρ. 47, σ. I l l  έπάμ. G A B R IE L L I ,  
G L I IS T IT U T I D E L  C O D IC E  P E N A LE  1940, o. 131).

2. Αληθώς κατά τήν κοθ' ήμάς όρθροτέραν δόξαν 
«σΰγκρουσις καθηκόντων» υπάρχει: ή α' Ό ταν δύο καθή
κοντα τού αύτού προσώπου δέν είναι δυνατόν συγχρόνως 
νά συνεκπληρωθώσιν ή β Οταν καθήκον τι ευριοκεται εις 
άντιθεσιν πρός έννομόν τι άγοθόν, ούοης άνεφ,κτου έν τοϊς 
πράγμασι τής ταυτοχρόνου έκπληρώσεως τού καθήκοντος 
καί τής προστασίας τού έννόμου άγαθού. (Β λ . καί Κορα- 
νίκαν, αύτ., ο. 92, Μπουρόπουλον, αύτ. σ. 81, Χωραφάν, 
ένθ' άνωτ. 1958, σ. 174, 1962, σ. 198, Ζησιάδην, αύτ,. σ. 
146 έπ., Μαγκάκην, αύτ., σ. 9 .έπ . 18 έπ., ΙΙσπαοάτσν, αύτ., 
σ. 59 έπ .) .

3. Εν άμφοϊν δέ ταϊς περιπτώσεσι ταύταις κρατεί, ώς εί- 
κός ό Κανών τής διαφυλάξεως τού «σπσυοαιοτέρου» καθη- 
τος εις βάρος τού «εύτελεστέρου» έννόμου άγαθού ή κα
θήκοντος (βλ. προπαρατεθέντας Συγγραφ είς). ΔΓ ό καί άν 
ό βεβαρημένος διά τών δύο κοθηκοντων ή δΓ ένός καθή
κοντος καί ύπόχρεως εις διοφύλαξιν ένός άγαθού, έκπλη- 
ρώση τό κατ' άντικειμενικήν κρίσιν σπουδαιότερον καθήκον 
ή διαφυλάξη, τό κατά τήν αύτήν κρίσιν σπουδαιό
τερον έννομον άγαθόν, τότε, αιρετοί ό άδικος χαρακτήρ 
τής πράξεώς του. Έ ν  ώ, άν τά δύο έν ουγκρούσει καθή
κοντα ή τό καθήκον καί τό έννομον άγοθόν είναι ίσης άξίας 
καί σπουδαιότητος, τότε, ό ύπόχρεως έκλέγει εύσυνειδήτως 
τό κατά τήν κρίσιν του έκπληρωτέον, οπότε, αΰθις, αίρεται 
ό άδικος τής πράξεώς του χαρακτήρ, τής τοιαύτης κρίοεώς 
του, ύποκειμένης εις τόν έλεγχον τοΰ Ακυρωτικού Δικα- 
στού, λαμβάνοντος ύπ' όψει τάς IN C O N C R ETO  περιστά
σεις καί σταθμίΖοντος τά συγκρουόμενα καθήκοντα άναλό- 
γως πρός τήν διά τήν Έννομον Τάξιν καί σπουδαιότητα 
αύτών (βλ. τούς έν άριθμφ 1) τής παρούσης παρ. μνη- 
μονευαμένους Συγγραφείς, έν οίκείοις τύποις, ειδικώτερον 
δέ Μπουρόπουλον, ένθ. άνωτ., ο. 81, Χωραφάν, αύτόθι 
1958, σ. 174, 1962, σ. 198, έτι δέ Μαγκάκην, ένθ. άνωτ. 
Παποδάτον, αύτόθι, σελ. 72 έπ .) .

4. Τό θέμα, βεβαίως, ώς έρρέθη, έξετάΖεται είδικώ- 
τερσν έντούθα άναφορικώς πρός τούς Δημοσίους Υπαλ
λήλους: Πολιτικούς ή Στρατιωτικούς, ώς καί τούς Αστυ
νομικούς, δΓ ούς ύπάρχει Νομοθετική Διάταξις άπαγορεύ- 
ουσα τήν άπσκάλυψιν τού προσώπου τού Πληροφοριοδότου 
—έφ' όσον δέν πρόκειται, έπαναληπτέον, περί «μυστικού» 
κατ' άρθρ. 212 παρ. Ιδ ' ΚιΠΔ, διότι τότε ή «σύγκρουσις» 
λύεται, ώς έρρέθη, παρά τής διατάξεως ταύτης ώς λ.χ. ή 
τού άρθρ. 279 τού Κανονισμού προκειμένου περί τών Ορ
γάνων τής Χωροφυλακής, δημιουργούσα τό έν τών «έν συγ- 
κούοει» εύρισκαμένων «δύο» καθηκόντων, τοΰ έτέρου όντος 
τού έκ τοΰ άρθρου 224 παρ. I ΚΠΔ άναβλύΖσντος.

5. Καί ότι τό σπουδαιότερον καθήκον, κατ' άντικει- 
μενιικήν κρίσιν, έστί κατ' άρχήν, τό δεύτερον —ούχί, βε
βαίως, διότι ή έκτέλεσις αύτού είναι έξωπλισμένη διά τής 
«ποινικής άπειλής» τού άρθρου 224 πορ. 2 Πν. Κ ., άλλά 
διότι ή έκπλήρωσις αύτού σχετίΖεται αμέσως πρός τήν εύ
ρυθμον λειτουργίαν τής Ποινικής Δικαιοσύνης, ήτις θεωρεί
ται ώς ύπάτη Λειτουργία έν τή Πεπολιτισμένη Κοινωνία, 
καθ' ό αποτελούσα τόν κυριώτερον Μηχανισμόν πρός έξα- 
σφάλισιν τής τηρήσεως τών Κανόνων τής εύρύθμου λει
τουργίας τής Ένδικου Τάξεως, έστι δέ γνωστόν, ώς έχον 
καθολικήν ίσχύν, τό έξ έτέρας άπόψεως άνσπτυχθέν αξίω
μα τών Ρωμαίων «F IA T  JU S T IZ IA  ΕΤ  P E R R E A T  LU N D O » , 
είναι, έκτος σοβαρός άμφισβητήσεως, δΓ όνπερ δ' όκριβώς 
λόγον καί ή πρσγμάτωοις αύτού έξωπλίσθη διά τής τοιάσδε 
«ποινικής άπειλής» τού άρθρου 224 παρ. 2 Πν. Κ ., ώστε.
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ώς άνω έφημεν (παρ. IV , V ) ,  ή ύποχρέωσις αϋτη νά προ
βάδιση πόσης άλλης. Λίαν δέ δυσχερώς είναι δυνατόν νά 
φαντασθή τις συγκεκριμένην ύπόθεσιν, καθ' ήν ή μή ση- 
μοντιικότης αυτής διά τήν Κοινωνίαν καί τούς ίδιώτας Δια- 
δικους νά διδωσι τήν -συμπολιτείαν» πρός τήν άπόκρυψιν 
τού Προσώπου του Πληροφοριοδότου παρά τού βεβαρημέ
νου νόμω διά τής ύπσχρεώσεως τής άποκαλύψεως αύτοϋ 
ώς όκ του «όμοιοβόθμου» τής σπουδαιότητος των έν συγ- 
κρούσει ευρισκομένων καθηκόντων κλπ.

6. Διά τήν τοιάνδε δέ, πάντως σπάνιάν, περίπτωσιν, 
καθ' ήν, ύφισταμένης, ώς άνω, διά τόν βεϋαρημένον τή τοι- 
αύτη έκ τού άρορου 224 παρ. 1 Π ΚΔ , ύποχρεωσει, συγκρού- 
οεως καθηκόντων, ώς έκ τής ύπάρΕεως, ώς πρός τούτον, 
έτέρας άντιθέτου περιεχομένου πρός έκείνην (224 παρ. I 
Κ Π Δ ), Νομοθετικής ΔιατάΕεως ώς λ .χ . τής τού άρθρου 
279 τού Κανονισμού τής Χωροφυλακής—έφ' έσον δέν πρό
κειται, έπαναληπτέον, περί -μυστικού» κατά τό άρθρον 212, 
παρ, Ιδ ΚΠΔ, διό τότε, ή σύγκρουσις λύεται ύπό τής δια- 
τάΕεως ταύτης—Δημόσιον Ύπάλληλον/Πολιτιικόν ή Στρα
τιωτικόν ή Αστυνομικόν Όργανον, ήθελε γίνει δεκτόν, άτι 
έν τή IN C O N C R ETO  ταύτη υποθέσει, ύφίσταται πράγματι 
ό «ισοζυγισμός» των «τοιώνδε καθηκόντων» κλπ. καί, συνε
πώς, ό ύπόχρεως έκέκτητο τό «δικαίωμα τής επιλογής» 
(JU S  E L IN G E N T I) , όπότερον τούτων έδει νά έκπληρώ- 
ση, κρίνων δ' εύσυνειδήτως έκλινεν υπέρ τής μή άποκαλύ
ψεως τού προσώπου τού «Πληροφοριοδότου», τότε θά ήτο 
δυνατόν νά καταλήΕη ό έλέγχων τάς συγκεκριμένος ταύ- 
τας περιστάσεις, αϊτκνες ύπηγόρευσαν εις τόν δράστην τήν 
ήν προέκρινε συμπεριφοράν, Είσαγγελεύς ή Δικαστής εις 
τόν αποκλεισμόν τού άδικου χαρακτήρος τής πράΕεως τού 
ύπαλλήλου κλπ. τούτου (Σχετικώ ς ίδε καί Μπουρόπουλον, 
ένθ. άνωτ., σ. 81, Χωραφάν, αύτόθι 1958, σ. 175, 1962, 
σ. 199, Μαγκάκην, αυτόθι, σ. 78 έπ., Παπαδάταν, ένθ’ 
άνωτ., σ. 7 2 ).

7. Ή  αύτή τής άρσεως τού άδικου τής πράΕεως χα
ρακτήρος «διά τόν μή όποχαλύπτσντα τόν Πληροφοριοδό
την» Δημόσιον Υπάλληλον: Πολιτικόν ή Στρατιωτικόν ή
Αστυνομικόν οίουδήποτε Σώματος, προσήκει λύοις, άνα- 

βλύΕουσα έκ ρητών διατόΕεων τού τεθειμένου Δικαίου 
(Πν. Κ . άρθρα 20, 2 1 ), έν τή υποθέσει τής ύπάρΕεως «πα
ρανόμου (άδικου) δεσμευτικής προσταγής», τής άπαγορευ- 
ούσης τήν άποκάλυψν τού «Πληροφοριοδότου», συντρεχου- 
σών, ώς είκός τών νομίμων, προϋποθέσεων διά τήν «ΙΝ 
C O N C R ETO » περίπτωσιν (Πν. Κ . 2 1 ). (Σχετικώ ς ίδε 
Μπουρόπουλον, ένθ. άνωτ. ύπ' άρθρ. 21, σ. 58 έπ., Καρα- 
νίκαν, Έγχειρίδιον Α/1960, παρ. I I ,  I I ,  2, σ. 90 έπ., Χω- 
ραφαν, ένθ. άνωτ. 1958, σ. 164 έπ. 1962 παρ. 56, σ. 187, 
έπ. Μαγκάκην, αύτόθι, παρ. 10, σ. 93 έπ. Παπαδάτον, αύ
τόθι, σελ. 97 έπ ) .

'  8. Εάν όμως άνπϊ Νομοθετικής ΔιατάΕεως ή Παρα
νόμου Δεσμευτικής Προστογής άπαγορευούσης τήν άποκά- 
λυψιν τού «Πληροφοριοδότου» τούτου, ύπάρχη, τυχόν ύπό 
τύπου «όδηγίας». Γενική Υπηρεσιακή (έγκύκλιος) Διατα
γή, έπιβάλλουσα «IN A B STR A C TO »  τήν τοιάνδε ύποχρέ- 
ωσιν εις τόν Δημόσιον Υπάλληλον: Πολιτικόν, Στρατιω
τικόν ή Αστυνομικόν κλπ., οί δέ IN C O N C R ETO  περιστά
σεις καί τά ίσης άΕίας καί σπουδαιότητος έν συγκρούσει εύ- 
ρισκάμενα καθήκοντα, συνηγορώσιν υπέρ τής ήν ό Δράστης 
προέκρινε λύσεως τής μή άποκαλύψεως τού «Πληροφοριο
δότου», τότε, ό έλέγχων τήν συνδρομήν τών τοιώνδε πε
ριστάσεων Δικαστής ή Είσαγγελεύς θά ήδύνατο νά κατα
λήΕη εις τήν άπαλλαγήν τού Υπαιτίου λόγω «άποκλειομού 
τού καταλογιστοϋ» αύτοΰ ώς έκ τής «ψυχικής πιέσεως» ύφ’ 
ήν εύρέθη ένεκεν τής, ώς πρόσθεν, μή δεσμευτικής, όμως, 
Διαταγής (λίαν δυσχερώς είναι δυνατόν ν' άντιληφθή τις 
«DE L E G E  LA TA »  παρ' ήμίν τήν τοιαύτην «γενικήν» ύπό 
τύπον (γενικών) Οδηγιών, Εγκυκλίων, Εσωτερικών Κα
νονισμών κλπ., «άδικον δεσμευτικήν διαταγήν», ιδία έν τή 
άπασχολούση ήμας ύποθέσει, τοσοϋτο μάλλον, όσον ή «πα
ράνομος δεσμευτική διαταγή» ούσα όπό άπόψεως «κατα
σκευής» (S T H R U C T U R E ) , καθ' έαυτήν, «μία άντίφασις» 
(Ε ΙΝ  W ID E R S P R U C H ) έν τή Ένδίκω ΤάΕει, δέν γίνεται 
καθολικώς δεκτή έν τή Διεθνεϊ 'Επιστήμη τού Ποινικού Δι- 
Κ’άΙου ώς λόγος άρσεως τοΰι-άντικειμενικώς «DE L E G E  
F E R E N D A » . κατά τήν άρχουσαν ΔόΕαν, άλλωστε, ύφιστα- 
μένου — άδικου, άλλ' άπλώς τού άποκλειομού τού ένοχου τής 
πράΕεως τού Δράστου χαρακτήρος (S C H IL D A U S C H L IE S

— S U N G S C R U N D ) Οΰτω M EZG ER , S T U D IE N B U C H  I/ 
1952 C IT , παρ. 45, σ. 109 έπ., SC H O N K E —S C H R O D E R , 
S T R A F G E S E T Z B U C H , C IT  παρ. 51 V O R B  I I I ,  4 ,σ . 293 
έπ. καί 191 V O R B  5β, σελ. 421, M A U P A C H , S TR A FR E - 
C H T  Α/1954 C IT  παρ. 31, 12, σελ. 305, έπ., N A G LE R  
έν L E IP Z IG E R  KO M M EN TAR I I ,  1951, σ. 376/7, L iS Z T -  
SC H M ID T, L E H R B U C H  D ES  D EU TSH EN  S T R A F R E C H - 
Τ  1932, σ. 210, B O U Z A T , T R A IT E  D E  D R O IT  P E N A L , 
1951/54, άρ. 256, 257, σ. 209 έπ., Γεωργάκην, Ποιν. Δ ί
καιον, Γεν. Μέρος, τεύχος I, 1956, σ. 240 έπ., Παπαδά
τον, Τό Πρόβλημα τής ' Ιεραρχικής Προσταγής C IT  ένθ, 
άνωτ. Βλέπε, όμως, καί Κωστήν — Μπουρόπουλον, Ερμ. 
Ποινικού Νόμου Α /1926, παρ. 209, σ. 366 σημ. 3, διά τό 
πρό τού Ποιν. Κώδικος ήμέτερον Δίκαιον, ότι δέ Στάϊκον, 
Έρμ . Έλλην . Ποιν. Κώδ. Α /1953 ύπ' άρθρ. 21, σ. 226 
καί Τούσην — Γεωργίου, Ποιν. ΚώδιΕ, Α/1958 C IT , ύπ' άρθρ. 
21, σ. 52 καί έκδ. γ ' ,  τόμ. Α/1957, ύπ’ άριθ. 21, σελ. 87 
έπ., δεχομένους ύπό τό Κράτος τού Νέου Ποινικού Δικαίου 
ημών τήν «εύρεϊαν έννοιαν» τής δεσμευτικής διαταγής», 
περιλαμβάνοντας έν αύτή τάς όδηγίας, Εγκυκλίους κ.λ.π. 
«πρακειμένου περί πράΕεων όναγομένων εις τόν κύκλον της 
άρμοδιότηιτος τού ΠροστάΕαντος καί τα καθήκοντα τής 
Υπηρεσίας τού Προστατευομένου») περί τού πρακτέου (Ά -  

ναλόγως βλ. Μπουρόπουλον αύτόθι, σ. 81/2, Χωραφάν, όρ. 
C IT , 1958 παρ. 44, II Α ' .  σελ. 174/5 καί 54 I, σ. 210 
έπ. καί 1962 ,παρ. 57 II Α ' ,  σ. 199 καί 751, σ. 242, έτι 
δέ Μαγκάκην, ένθ. άνωτ., σελ. 174 έπ. καί 158 έπ .) .

V I I I .  1. Εάν πάντα ταϋτα έΕετέθησαν έπαρκώς διε- 
Εσδικώς διά τήν ϋπαρΕιν ή μή «ποινικής εύθύνης» τών ώς 
ε'ίρηται Προσώπων έπί ψευδορκία κλπ. έν τή περί ής εϊρη- 
ται περιπτώσει τής άποκρύψεως τού «Πληροφοριοδότου», 
δέν θά πρέπει νά μή έΕεττάση τις διά βραχυτάτων, έστω, καί 
τό θέμα «τών έννάμων συνεπειών» καί τής «άποδεικτικής 
άΕίας» τής τοιόσδε Μαρτυρίας αύτών διά τήν δικαόομένην 
ύπόθεσιν κλπ.

2. Βεβαίως, έάν ό Μάρτυς οΰτος Δημόσιος Υπάλ
ληλος κλπ. άποκαλύψπ έπί Δικαστηρίω ή κατά τήν Προδι
κασίαν, έν τή Κατοθέσει του τόν Πληροφοριοδότην, παρά 
τήν ϋπσρΕιν ΔιατάΕεως ή οίασδήποτε φύσεως Διαταγής ά- 
παγορευούσης τούτο, έφ' όσον, ώς έν τοίς άνω πλέον ή 
σπαΕ έρρέθη, δέν άποτελή έν τή IN C O N C R ETO  ύποθέ- 
σει τό «πρόοωπον» τού Πληροφοριοδότου διπλωματικόν ή 
στρατιωτικόν μυστικόν ή τοιοϋτον άφορών εις τήν άσφά- 
λειαν τού Κράτους κατά τό άρθρον 212 παρ. Ιδ ΚΠΔ, δέν 
ύφίσταται άκυρότης τις καί δή άπόλυτος τής Προδικασίας 
ή τής έπ' 'Ακροατηρίω Διαδικασίας.

3. Αλλά καί έάν δέν θά λάβπ χώραν ύπό τού Μάρ- 
τυρος τούτου ή έν τή Προδικασία ή έν τή Άκροσματική 
Διαδικοσία άποκάλυψις τού «Πληροφοριοδότου» —έφ όσον, 
ένοεϊται, αύθις, έν τή IN C O N C R ETO  ύποθέσει, τούτο άπο
τελή «μυστικόν» τού άρθρου 212 παρ. Ιδ ΚΠΔ —παρά τάς 
έπανειλημμένας πρός τούτο έρωτήσεις καί ύπομνήαεις περί 
τής τοιόσδε ύποχρεώσεώς του ύπό τού Ανσκρίνοντος ή τού 
Διευθύνοντος τήν Διαδικασίαν, τού Είσαγγελέως καί τών 
Διαδίκων, άνεΕαρτήτως τής ύπάρΕεως ή μή τής ποινικής 
αύτοϋ εύθύνης έπί ψευδορκία κλπ., κατά τά έν τοίς άνω 
(παράγρ. I —V I I )  έκτεθέντα, πάλιν ούδεμία άκυρότης γεν- 
νάται διά τήν Προδικασίαν ή τήν έπ’ Ακροατηρίω Διαδικα
σίαν.

4. Απομένει δ' οΰτω, πλέον, τέλος, μόνον πρός έρευνα, 
τις ή άΕία τής τοιόσδε «έλλειπους» κατά τό πρόοωπον τού 
«Πληροφοριοδότου» Μαρτυρικής Καταθέσεως: Κατά τόν έν 
άρθρω 177 ΚΠΔ διαγραφόμενον κανόνα τής «ήθικής άπο- 
δείΕεως» ή στάθμισις αύτής άφίεται άπολύτως εις τήν «δια
κριτικήν έΕουσίαν» τού Δικαστού, όστις θά έκτιμήση τούτην 
κατ' έλευθέραν συνείδησιν, άποδεχόμενος ή μή ταύτην ά- 
νολόγως: άν έπικουρήται ή μή κατά τό περιεχόμενόν της 
ύφ' έτέρων Αποδεικτικών Μέσων, τού Δικαστού άείπστε 
έχσντος πρό οφθαλμών, ότι είναι δυνατόν, ύπό τήν Κα- 
τάθεσιν ταύτην τού Μάρτυρος, τήν μή πλήρη, κατά τό πρό- 
σωπον τού Πληροφοριοδότου, νά ύποκρύπτηται κακοβουλία 
καί ψευδολογία ή καί άσυνείδητος έτι άνακριβολογία (βλ. 
αύθις, A L IM B N A  O P L O C . C IT ) ,  δυναμένη νά όδηγήση 
εις τήν δικαστικήν πλάνην, καθ' όσον ή άνθρωπίνη ψυχή εί
ναι σχεδόν άείποτε άνεΕιχνίαστος (περί ταύτης βλ. Ν. Κορ- 
φιάτην, Τό κατ' ΈΕοκολούθησιν "Εγκλημα, 1950/1951, σ. 
147 σημ. 3 ) .
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χ Α Ρ .  Σ Τ Α Μ Α Τ Η  
’Αστυνόμου Β'

«Ή  Εθνική μορφή τοΰ γένους των έλλήνων, αί ΰψι- 
σται και κοσμοσωτήριοι ιδέαι τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ 
πνεύματος και πολιτισμού, διά των όποιων κατηυγάσθη 
ολόκληρος ή άνθρωπότης, οφείλουν τά μέγιστα εις τήν 
συμβολήν διά των αιώνων των Ενόπλων Δυνάμεων τοΰ 
Έθνους, είτε αΰται έξεπροσωπήθησαν υπό των πολεμι
στών τής άρχαιότητος, είτε όπό των άγωνιστών τοΰ ’21, 

εϊτε ύπό των συγχρόνων ήρωϊκών στρατιωτών».

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)

3. Η ΑΠΟ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Τ Ρ ΙΒ Η Σ  Τ Ο Υ  ΚΟΜΜΟΥΝΙ- 
Σ Τ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ  Κ Α Ι Μ ΕΧ Ρ Ι ΣΗ Μ Ε
ΡΟΝ Μ Ε Γ ΙΣ Τ Η  ΣΥΜ ΒΟ Λ Η .

Η Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ  αϋτη χαρακτηρίζεται άφ' ένός μέν 
όπό τήν μεγόλην συνέχειαν του α' ήμίσεος τού 20οϋ 
αϊώνος, άφ' ετέρου δέ τών από τήν άνευ προηγου
μένου καί όλως μεγαλειώδη συμβολήν τών Ενόπλων 
Δυνάμεων εις τήν άνάπτυΕιν τής Χώρας, συνεπεία 
έντελώς νέων παραγόντων.

Είναι γνωστόν, ότι μετά τόν Β ' Παγκόσμιον Πό
λεμον καί τόν έν συνεχεία Συμμοριτοπόλεμον ή Ε λ 
λάς εύρέθη πρό μιας φοβερός εις έκτασιν καί πρω
τοφανούς καταστροφής. Ή  ύπό τών Γερμανών, τών 
Ιταλών καί τών Βουλγάρων (ή τριπλή) κατοχή, εί- 

χεν άνακόψει πάσαν δημιουργικήν προσπάθειαν, άλ- 
λά καί μέ τήν κομμουνιστικήν πλημμυρίδα καί έπιβου- 
λήν τής περιόδου 1944—1949 ή Χώρα ώδηγήθη πρό 
τού χείλους τού γκρεμού. "Εδει, λοιπόν, τόν σκλη
ρόν καί μακροχρόνιον άγώνα, ό όποιος έληΕε τό έτος 
1949, καί διά τού όποιου άτνεφεύχθη ή ολοκληρωτική 
καταστροφή καί ό έΕανδραποδιομός, νά διαδεχθή ό 
συντονισμός όλων τών Δυνάμεων τού Έθνους, αί 
όποϊαι όμορρόπως κινούμενοι νά ριφθοϋν εις τήν ει
ρηνικήν μάχην τής άνοδημιουργίας καί τής οικονο
μικής άναπτύΕεως τής Χώρας.

Εις τήν ειρηνικήν ταύτην μάχην, τήν όποιαν ένα- 
γωνίως άνέμενεν ή έλευθέρα, πλήν αίμάσσουσα καί 
έΕουθενωμένη Ελλάς, αί Ένοπλοι Δυνάμεις τής Χώ
ρας έκλήθησαν νά συνδράμουν τό Κυβερνητικόν έρ- 
γον, καί, πρωτοπόροι πάντοτε, νά προσφέρουν τάς 
ύπηρεσίας των εις τόσους τομείς άναγκών, πρός ά- 
νοκούίοισιν τού σκληρώς δοκιμασθέντος λαού. "Ηρ- 
Εατο, οϋτω, μία τεραστία κινηταποίησις τών τετιμημέ- 
νων Ενόπλων Δυνάμεων πρός άναδημιουργίαν καί 
άνασυγκρότησιν τής Χώρας, τά άποτελέσματα δέ τής 
τοιαύτης κινητοποιήσεως δέν ήργησαν νά φανούν εις 
άπαντας τούς τομείς καί δή τών Δημοσίων Έργω ν.

Είδικώτερον τό τεράστιον τούτο έργον άνέλα- 
βον αί κατά Απρίλιον 1957 συσταθεϊσαι «Μ ι κ τ α ί 
Ο μ ά δ ε ς  Μ η χ α ν η μ ά τ ω ν  Ά ν α σ υ γ -  

κ ρ ο τ ή σ ε ως», περισσότερον γνωστοί ύπό τά

αρχικά «Μ .Ο .Μ .Α .» Έ ν  έτος όμως βραδύτερον, τό 
1958, τό όλον τούτο έργον άνετέθη εις ειδικόν φορέα 
Μεγάλης Μσνάδος καί τών τριών Κλάδων (Στρατού, 
Ναυτικού καί Αεροπορίας), συσταθείσης τής παρά 
τώ Ύπουργείω Εθνικής Άμύνης « Σ τ ρ α τ ι ω 
τ ι κ ή ς  Ύ π η ρ ε σ ί α ς  Κ α τ α σ κ ε υ ή ς  
Έ ρ γ ω ν  Α ν  α σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ε ω ς »  (Σ .Υ .  
Κ .Ε .Α .) ,  ε ις  τήν όποιαν ύπήχθησαν καί άπασαι αί 
Μ .Ο .Μ .Α . Από τού έτους τούτου άρχεται καί ή κυ- 
ριωτάτη, τεραστίων διαστάσεων, συμβολή τών Ενό
πλων Δυνάμεων εις τήν έν γένει προσπάθειαν άνα- 
ουγκροτήσεως καί άνοδημιουργίας τής Χώρας.

Καθοδηγούμενα τά στρατευμένα τέκνα τής Ε λ 
λάδος άπό τήν πίστιν των πρός τήν ιερότητα τού σκο
πού, τό ύψηλόν φρόνημα, τόν ένθουσιασμόν καί τήν 
πειθαρχίαν, έπεδόθησαν εις λίαν έπίπονον άγώνα, τά 
άποτελέσματα τού όποιου ήρχιοαν νά διαφαίνωνται 
λαμπρά όπό τού πρώτου έτους συστάσεως τών Μ.Ο. 
Μ .Α ., (1 9 5 7 ). Σήμερον, μετά παρέλευσιν δεκαεπτα- 
ετίας, έκτιμώμενον τό έπιτελεσθέν ύπό τού ίδ:κοΰ 
τούτου φορέως έργον, εις τούς βασικούς τομείς άνα- 
συγκρστήσεως τής Χώρας, κρίνεται λίαν έπιβλητικόν 
εις όγκον καί άνυπολόγιστον εις ύλικήν καί ήθικήν 
άΕίαν.

Διά τό ιστορικόν τού φορέως τούτου πρέπει νά 
εϊπωμεν, ότι κοτ' Απρίλιον τού 1957 συνεκροτήθη- 
σαν αί τρεις πρώται Μ .Ο .Μ .Α . καί ή Διοίκησις τού
των, κατά δέ τό έπόμενον έτος, ότε συνεστήθη ή 
Μεγάλη Μ-ονάς Σ .Υ .Κ .Ε .Α . ,  συνεκροτήθησαν καί δύο 
άλλαι Μ .Ο .Μ .Α . Τό έτος 1959 συνεκροτήθησαν δύο 
είσέτι Μ .Ο .Μ .Α . καί ό συνολικός άριθμός αύτών άνήλ- 
θεν εις έπτό. Διά τήν έπιτυχίαν τοΰ έργου, αί Μονά
δες αΰται κατενεμήθησαν κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε 
νά καλύπτυον όλόκληρον τόν Ελληνικόν χώρον. Ού
τως, έδρα τής 1ης Μ .Ο .Μ .Α . ώρίσθησαν τά Ιωάννινα, 
τής 2ας ή Λάρισα, τής 3ης ή Θεσσαλονίκη, τής 4ης 
ή Λαμία, τής 5ης αί Πάτραι. τής 6ης αί Άθήναι, καί 
τής 7ης τό Ηράκλειον Κρήτης. Πέραν τών Μ Ο Μ .Α., 
ίδρύθησαν καί έτεραι δέκα μικρότεροι Μονάδες, ώς 
Ειδικά ΈργοτάΕια, άποστολή. δέ πάντων τούτων ύ- 
πήρΕεν—καί είναι—ή συμβολή εις τήν έν γένει ποο- 
σπάθειαν άνασυγκροτήσεως καί άνοδημιουργίας τής 
Χώρας, ώς προελέχθη.
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Μελετώντες σήμερον τάς έπισήμους έκθέσεις έπί 
τής τεράστιας συμβολής του όργάνου τούτου εις τήν 
άνασυγκρότηοιν καί όνοδήμιουργίαν τής Χώρας, πα- 
ρατηρούμεν, ότι αί "Ενοπλοι Δυνάμεις έχουν κάθε λό
γον νά ύπερηφανεύωνται διά τήν συμμετοχήν των 
«ατά τρόπον τόσον θετικόν εις τήν άνόρθωσιν τής 
κστερειπωμένης έκ τών πολέμων Πατρίδος. Τό αύτό 
ισχύει καί διά τήν συμμετοχήν τοΰ "Οργάνου τούτου 
εις τήν άντιμετώπισιν τών έκ τών σεισμών καταστρο
φών, τών έκ πλημμυρών δεινών κ .λ ., ώς καί διά τήν 
συμμετοχήν εις διανοίξεις πλείοτων όδών, εις κατα- 
σκευάς λιμένων καί άεροδρομίων, εις άνεγέρσεις με
γάλης έκτάσεως οικισμών, σχολείων, δημοσίων κτι
ρίων κ.λ. κ .λ ., πρός κάλυψιν μαΖικών άναγκών δια
φόρων έθνικών καί κοινωνικών τομέων.

***
ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Ω Σ  ένταϋθα δέον νά εϊπωμεν τινά έπί 

τού τομέως Προκατασκευών, δεδομένου ότι διά τής 
δραστηριότητός των ταύτης αί "Ενοπλοι Δυνάμεις έ- 
φερον εις τήν Ελλάδα τήν πρωτοποριακήν μέθοδον 
τής Βαρείας Δομικής Προκατασκευής. Έφηρμόσθη ή 
μέθοδος άπό άκταετίας περίπου δτε άνετέθηααν εις 
τάς "Ενόπλους Δυνάμεις, διά τής Σ .Υ .Κ .Ε .Α . ,  προ
γράμματα εύρείας μορφής οικοδομικών έργασιών. Ή  
νέα άπσστολή, συνισταμένη κατά πρώτον στάδιον εις 
τήν άντιμετώπισιν ένός έπείγοντος οικοδομικού προ
γράμματος διά τήν άποκατάστσιν κυρίως σεισμοπλή
κτων τής υπαίθρου, είχεν ώς άποτέλεομα νά κατα- 
σκευοσθοΰν κατά τήν τριετίαν 1966 — 1969 εις τά ει
δικά "Εργοτάξια Άποκοτοστάσεως Σεισμοπλήκτων, 
3051 οικήματα σεισμοπλήκτων κατονεμημένα ώς έξής, 
εις ένδεκα οικισμούς:

α) Ά ρ τ α : Οικήματα 250
Ρ) Καρδίτσα: » 100
γ) "Ιωάννινα: » 230
δ) Τρίκαλα: » 269
ε) Πύλη Τρικάλων: » 200
στ) ΜουΖάκη Καρδίτσης: » 277
Ζ) Ώρωπός ΠρεβέΖης: » 300
π) Καρπενήσιον: » 200
θ) Κοέστοινο: » 327
I) Μεγαλόπολις: m 388

ια) Ζαχάρω "Ολυμπίας: » 510

Σύ  ν ο λ ο ν 3.051

«"Εκείνο τό οποίον τσνίΖεται ιδιαιτέρως, άνα- 
φέρεται εις έπίσημον Έκθεσιν τού "Αρχηγείου Ενό
πλων Δυνάμεων κατά τό έτος 1972, είναι ότι ή 
Σ .Υ .Κ .Ε .Α . έξετέλεσε τό ώς άνω οικοδομικόν πρό
γραμμα μέ τήν πρωτοποριακήν διά τήν "Ελλάδα μέ
θοδον τής Βόρειας Δομικής Προκατασκευής. Ή  μέ
θοδος αϋτη, έφαρμοΖσμένη εις εύρεϊαν κλίμακα άπό 
μιας δεκαπενταετίας περίπου εις τό έξωτεοικόν, δΑν 
είχεν έπεκταθή εις τήν Χώραν μας, τούλάχιστον εις 
δ,τι άφορά τά μ οξικά προγράμματα άομοδιότητο- Κοα- 
τικών φορέων ή όργανισμών. Ή  ιδιωτική πρωτοβου
λία είχε παρουσιάσει ώρισμένας προκατοσκευάς μο
νοκατοικιών εις προάστια τών "Αθηνών, πλήν όρος 
τούτο δέν δύναται νά θεωρηθή ώς σοβαρά προσπά
θεια, άλλά μάλλον ώς πειραματισμός. . .

• Μετά τήν όπσπεράτωσιν τών οικισμών —συ νε- 
χίΖει ή αύτή έπίσημος "Έκθεσις τού Α .Ε .Δ . — άνε*έ°η 
εις τήν Σ .Υ .Κ .Ε .Α . ή κατασκευή δέκα σχολικών κτι
ρίων εις ισαρίθμους οικισμούς. Τά σχολικό κτίρ α 
κατεακευάσθησσν διά τής αύτής μεθόδου τής προ
κατασκευής, πλήν όμως βελτιωμένης ώς ποός τήν 
ποιότητα τών δομικών στοιχείων καί τήν άρτιότητα 
τών λειτουργικών έγκατσστάσεων, έπί πλέον δέ, έπε- 
τεύχθη ή διά ποοκατασκευασυένων δομικών στοιχεί
ων σύνθεσις χώρων μεγαλυτέρων διαστάσεων καί ό 
άρμονικός τεκτονικός συνδυασμός τών προκατασκπια- 
σμένων πτερύγων μέ παοαδασιακώς κατασνε""π θ ':1- 
σας μεγάλος αίθούσας πολλαπλής χρήσεως. . . Ούτως 
έπετεύχθη ή μετάπτωσις άπό τάς σχετικώς μικτού 
όγκου καί αύστηοώς τυποποιημένος μονοκατοικία'', 
ε ις  μεγαλύτεοα κτίρια πετιλσυβάνο''τα γώοουρ με-'ό
λης έπιφανείας, ώς αί οϊθουσαι διδπσκαλ'πς. κπί μέ 
εύκσμψίαν εις τήν κτιοιολσγικήν των σύνθεπιν Πα- 
ήαλλήλως κατεσκευάσθησαν ύπό τής Σ .Υ  Κ  Ε A . εις 
σημαντικόν άριθμόν, ποικίλης χοήσεως κτίοια Σττπ- 
τωνισυού, ώς συνκοστήματσ θαλάμων όπλιτών. κτίοια 
γοαφείων. συγκροτήματα, οϊθουσαι φιιχαγωνίας. έ τ α -  
τόσισ. μαγειρεία, συνεργεία έπισκευών Διο'κητήτιπ. 
άποθήκαι κ .λ .π ., άπαντα διά τής μεθόδου τής προκα-
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τοσκευής, εις λίαν βραχύ χρόνον καί υέ λίαν χαμηλόν 
κόστος. Από τοϋ έτους 1972, ή Σ .Υ .Κ .Ε .Α . άνέλαβε 
τήν έκτέλεοιν ένός μεγάλου προγράμματος σχολικών 
κτιρίων εις τήν περιοχήν Θεσσαλονίκης. Τό έτος τού
το αποτελεί νέον σταθμόν διά τήν Σ .Υ .Κ .Ε .Α . ,  διότι, 
διά πρώτην φοράν, τά διά τής μεθόδου τής προκα
τασκευής κατασκευαΖάμενα σχολικά κτίρια είναι 
π ο λ υ ό ρ ο φ α .  Τά προκατεακευασμένα δομικά 
στοιχεία είναι βαρύτερα, ύπερβαίνοντα τούς οκτώ τόν- 
νους, καί τά άνοίγματα τών αιθουσών διδασκαλίας 
άνήλθον εις 7,50 μέτρα, ανευ ενδιαμέσων ύποστυ- 
λωμάτων καί ανευ δοκών. Τά στοιχεία έπικαλύψεως 
τής οροφής αποτελούνται άπό σκαφοειδοϋς διατσμής 
πλάκας μήκους ένδεκα μέτρων, αϊτινες πληρούμεναι 
εις τήν σκάφην των διά διωγκωμένης πολυστερίνης 
έΕαοφαλίΖουν ταυτοχρόνους θερμομόνωσιν καί ήχο- 
μόνωσιν. Τό μέχρι στιγμής άνατεθέν πρόγραμμα πε
ριλαμβάνει ε ί κ ο σ ι  δ ύ ο  μ ε γ ά λ α  σ χ ο 
λ ι κ ά  κ τ ί ρ ι α  τ ρ ι ώ ρ ο φ α  μ έ  2 9 5  
σ υ ν ο λ ι κ ώ ς  α ί θ ο ύ σ α ς  δ ι δ α σ κ α 
λ ί α ς ,  δ υ ν α μ έ ν α ς  ν ά  έ Ε υ π η ρ ε τ  ή
σ ο υ ν  δ έ κ α  π έ ν τ ε  χ ι λ ι ά δ α ς  μ ο- 
θ η τ ά ς . Παραλλήλους, έπετεύχθη ή έτι περαιτέρω 
βελτίωσις τής μεθόδου προκατασκευής άπό πλευράς 
ποιότητος ύλικών καί αισθητικής έμφανίσεως. Έ ν  
συμπεράσματι, δυνάμεθα νά άποφανθώμεν, ότι ή δο
μική προκατασκευή, ήτις εις τάς περισσοτέρας χώρας 
τής Εύρώπης όποτελεϊ θεσμόν, εις τήν χώραν μας, 
ένθα άντιμετωπίσθη καί άντιμετωπίΖεται άκάμη μετά 
δυσπιστίας καί έπιφυλακτικότητος, εΰρε τήν δικαίω- 
σίν της διά τής Σ .Υ .Κ .Ε .Α . καί έλπίΖεται, ότι συντό
μους θά υίοθετηθή καί ύπό έτέρων φορέων, εις εύ- 
ρεϊαν κλίμακα, πρός όφελος τής τεχνικής άναπτύ- 
Εεως καί τής οικονομίας τής Χώρας. .

Σχόλια, έπί τής λίαν περιεκτικής ταύτης Έκθέ- 
αεως τοϋ Α .Ε .Δ ., διά τής όποιας σκιαγραφεϊται ή τε
ραστίων διαστάσεων ειδική αϋτη προσφορά τών Ενό
πλων Δυνάμεων, δέν δύνανται νά διατυπωθούν. Καί 
τούτο, άφ' ένός μέν έλλείψει χώρου, άφ' έτέρου δέ 
διότι τό θέμα καλύπτεται πλήρως σχεδόν διά τών 
άδρών τούτων γραμμών τοϋ Α .Ε .Δ . "Αν έπιχειρήσω- 
μεν, παρά τούτα, νά προσθέσωμεν ώρισμένα στοι
χεία, δέν πρέπει νά παραλειφθή τό ότι τό Τεχνικόν 
Έπιμελητήριαν Ελλάδος πολλάκις άπένειμε δημόσιον 
έπαινον εις τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις διά τήν πρωτο
ποριακήν δημιουργίαν εις τόν τομέα προκατασκευών, 
άπαντα δέ τά έγκυρα όργανα τής Δυτικής Εύρώπης καί 
τών Η .Π .Α . έΕέφρασαν, κατ' όπανάληψιν, τόν θαυμα
σμόν των διά τό έπιτελεσθέν έργον έπί τοϋ αύτοϋ το- 
μέως (Βαρείας Δομικής Προκατασκευής).

Δ ΙΑ  ΝΑ Π Α Ρ Α ΣΧ ΕΘ Η  μίαν είκών αύστη,ρώς τής 
σήμερον, έν σχέσει πρός τό έργον τοϋ ειδικού φο- 
ρέως Σ .Υ .Κ .Ε .Α . ,  δέον νά λεχθή ότι ή χρηματοδότη
σ ή  ταύτης κατά τό έτος 1972 άνήλθεν εις 1 .315.099. 
000 δροχμάς, έναντι 1 .052.917.000 τοϋ έτους 1971. 
Ή  πίστωσις αϋτη διετέθη:

α) Δι’ έργα δδοποιΐας ’Εθνικού

β)
δικτύου:
Δι’ έργα οδοποιίας ’Επαρχια

Δρχ. 426.850.000

τ)
κού δικτύου:
Διά τήν κατασκευήν Αεροδρο

» 671.890.000

8)
μίων :
Διά τήν κατασκευήν Ιργων

* 32.550.000

■ )
Στρατού:
Διά τήν κατασκευήν έργων 4π’ 
ώφελεία διαφόρων Υπουργεί

» 45.800.000

στ)
ων καί ’Οργανισμών:
’Εκ πιστώσεων Σ.Γ.Κ.Ε.Α.

31.650.000

(Χρηματοδότησις έργων κοινής

ώφλείας καί Στρατού έκ τού 
άποθειματικού Σ.Γ.Κ.Ε.Α) : » 43.845.000

ζ) Διά τήν κατασκευήν προκατα-
υκευασμένων οικημάτων: » 62.514.000
Σύνολον πιστώσεως προγράμ- —■—■ ' ■

ματος 1972 » 1.315.099.000

Αί συγκεντρωτικως καί ε ις  φυσικός μονάδας έκτε- 
λεσθεϊσαι ύπό τής Σ .Υ .Κ .Ε .  έργασίαι, κατά τό έτος
1972, έχουν ώς κάτωθι:

α) 'Οδοί Εθνικού δικτύου: Χλμ. 91
Ρ) ΌδοΙ Επαρχιακού δικτύου: » 586
γ) Άσφαλτικόν δδόστρωμα δδών: » 227
δ) Σχολικά κτίρια (50 αΐθουσαι

διδασκαλίας) : Μ2 11.000
ε) Στρατιωτικά κτίρια: » 25.000
στ) Κατασκευασθέντα μικρά κοινωφελή Τεμ. 68

Άναλύοντες, όθεν, τήν περαιτέρω συμβολήν τών 
Ενόπλων Δυνάμεων διά τού φορέως Σ .Υ .Κ .Ε .Α . εις 

τήν οικονομικήν, κοινωνικήν κοί τεχνολογικήν άνά- 
πτυΕιν τής Χώρας, παρατηροϋμεν τά κάτωθι:

α) Έ ν  τή έκτελέοει τών πόσης φύσεως έργων 
όπησχολήθη καί άπασχολεϊται σημαντικός άριθμός ει
δικευμένου έπιστημιονικοΰ ιδιωτικού προσωπικού καί 
μέγας άριθμός έργατοτεχνικοϋ προσωπικού, προερ- 
χομένου, έπί τό πλείστον, έΕ άγροτικών καί άκριτι- 
κών περιοχών, μέ ώφέλειαν τήν παροχήν έργασίας 
καί τήν κατανομήν τοϋ Εθνικού εισοδήματος.

β ) Ε ις σημαντικός άριθμός νέων τής προστρα- 
τιωτικής ήλικίας άπησχολήθη εις τάς ύπό τής Σ .Υ . 
Κ .Ε .Α . καί τών Μονάδων ταύτης έν γένει δραστηριό
τητας, περαιτέρω δέ έΕεπαιδεύθη εις τά συνεργεία 
καί αύτά τούτα τά μηχανήματα κατά τάς ώρας έργα
σίας. "Ανω τών 6.000 τοιούτων νέων έΕεπαιδεύθησαν 
καί είδικεύθησαν ώς τεχνϊται οχημάτων καί μηχανη
μάτων, ώς έφαρμασταί, ήλεκτρολόγοι, χειρισταί έργα- 
λειομηχανών καί χειρισταί μηχανημάτων, άποκτήσαν- 
τες καί άνάλογον δίπλωμα, όπερ άποτελεί σημαντικόν 
έφόδιον διά τήν ιδιωτικήν των σταδιοδρομίαν. Πέραν 
τούτου, εις σοβαρός άριθμός ιδιωτών άπέκτησεν έμ- 
πειρίαν εις πλείστας ειδικότητας καί έχρησιμοποιήθη- 
σαν κατόπιν οΰτοι ώς βοηθοί Πολιτικών Μηχανικών, 
ώς βοηθοί Τοπογράφων Μηχανικών, ώς Έπιστάτοι, 
Εργολάβοι κ.λ . Πάντα ταΰτα αποτελούν λίαν σημαν
τικήν συμβολήν τών Ενόπλω ν Δυνάμεων εις τήν 
έπαύΕησιν τοϋ Τεχνικού Δυναμικού τής Χώρας.

γ ) Διά τοϋ έκτελεσθέντος μέχρι τοϋδε έργου 
διηυκολύνθη τά μέγιστα ή διοκίνησις άτόμων καί ό- 
γαθών,’ έπελύθησαν πλείστα όσα τοπικά προβλήματα, 
άντιμετωπίαθησσν έκτακτοι άνάγκαι καί έβελτιώθη- 
σον έν γένει αί συνθήκαι διαβιώσεως τών κατο'κων 
τών ορεινών περιοχών καί νήσων, καί ιδιαιτέρως τών 
πτωχών διαμερισμάτων τής Χώρας.

δ) 'Από αύστηρώς οικονομικής άπόψεως, ή Ελ
λάς άνεκουφίσθη τά μέγιστα διά τής όλης ταύτης συμ
βολής τών Ενόπλων Δυνάμεων εις τήν προσπάθειαν 
άνασυγκροτήσεως τής Χώρας, δεδομένου ότι μέ λίαν 
χαμηλόν τιμολόγιον (κόστος) κοτεσκευόσθησαν έογα 
πολλαπλής άΕίας έΕ άπάντων τών Κυβερνητικών προ
γραμμάτων, μέ παράλληλον δέ έκτέλεοιν σπουδαΌ- 
τάτων κοινωφελών έργων τοπικού ένδιαφέροντος, 
έπ' ώφελεία Δήμων, Κοινοτήτων καί λοιπών ’Οργα
νισμών, πρός άντιμετώπισιν άμέσων έκτάκτων άναγ- 
κών ολοκλήρου τού 'Ελληνικού Χώρου. Ή  Πολιτεία, 
διά τού ειδικού τούτου 'Οργάνου τών. Ενόπλων Δυ
νάμεων, δύνατσι νά έκτελέση σήμεοον σοβαοόν όγ
κον -έργασιών όδοποιΐας καί προκατεσκευασμένων 
κτιοίων μέ τό ένιαίως έφαρμοΖόμενον, λίαν μειωιιέ- 
νον, τιμολόγιον ε ις  άπαντα τά διαμερίσματα τής Χώ-
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pac, ιδιαιτέρως δέ εις άηομεμοκρυσμένας καί δυσπρό
σιτους ορεινός περιαχάς καί νήσους, ένθα, λόγω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών καί ετέρων δυσχειρει- 
ών, παρατηρεϊται απροθυμία άναλήψεως έργοσιών έκ 
μέρους τών έργοληπτών Δημοσίων "Εργων.

Δυνάμεθα κατόπιν τούτων νά εϊπωμεν, κλείον- 
τες τήν όλην συμβολήν τών 'Ενόπλων Δυνάμεων διά 
τού ειδικού φορέως Σ .Υ .Κ ,Ε ,Α . εις τήν άνάπτυΕιν 
τής Χώρας—καί μή αποπειρώμενοι σύγκρισιν πρός 
έτέρους τομείς, αφού συντριπτικόν παραμένει καί έν- 
ταϋθα τό υπέρ τών Ενόπλων Δυνάμεων ποσοστόν 
έν γένει συμβολής έν τη καθολική άναπτύΕει τής Χώ
ρας —ότι σήμερον οί Αξιωματικοί και όπλϊται τού 
Στρατού, τού Ναυτικού καί τής Άρεπορίας, ένατε- 
νίΖουν μέ ύπερηφάνειαν τό έπιτελεσθέν καί έπιτελού- 
μενον κοινωνικόν έργον των, μέ πίστιν δέ εις τά 
Εθνικά ιδανικά, δέν δύνανται παρά νά ύπόσχωνται 

πολλαπλασιασμόν τής άποδόσεώς των, διά τό μεγα- 
λεϊον τής Πατρίδος καί τήν εύημερίαν τού Ελληνι
κού Λαού,

***
Ε Τ Ε Ρ Ο Σ  μέγας τομεύς, εις τόν όποιον αί ' Ε 

νοπλοι Δυνάμεις πλεϊστα όσα προσέφερον διά τήν 
άνάπτυΕιν του, κατά τήν έξεταΖομένην περίοδον 
1950—1973, είναι ό τομεύς τής Παιδείας. Έπετεύ- 
χθη τούτο διά σειράς συγγραφών καί έκδόσεων ι
στορικών καί έν γένει μορφωτικών έργων ύπό τής 
Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού καί έτέρων φορέων, 
ιδιαιτέρως όμως διά τής συγγραφής τού λίαν σημαν
τικού καί παντοχόθεν έπαινεθέντος καί έΕαρθέντος 
πονήματος τού Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων 
«ΕΘ Ν ΙΚΗ  ΓΛ Ω Σ ΣΑ » , έκδοθέντος τό έτος 1973 ύπό 
τής « Εταιρείας Φίλων τού Λαού»,

Είναι γεγονός, ότι διά τής περί τήν παιδείαν 
τού "Εθνους δραστηριότητος, αί "Ενοπλοι Δυνάμεις 
έκάλυψαν άφ' ένός μέν τήν άπό μακροϋ καί δή τήν 
άπό τού 1865 διαπιστωθεϊσαν έπιτακτικήν άνάγκην 
άνυψώσεως τού μορφωτικού έπιπέδου τού λαού, άφ' 
έτέρου δέ τόν Εθνικόν καί ήθικόν φρονηματιομόν 
τών Ελλήνων καί κυρίως τό περί τήν Εθνικήν Γλώσ
σαν καί τό γλωσσικόν Ζήτημα μέγα κενόν, έν τφ 
πνεύματι τού Έλληνοχριστιανικόύ Πολιτισμού. Κυρίως 
έκαλύφθη, διά τού πονήματος « Εθνική Γλώσσα», τό 
μέγα περί τούτης Ζήτημα κατά τρόπον θαυμαστόν, 
δεδομένου ότι έγένετο βαθυτάττη τομή εις τήν έννοιαν 
καί τήν έΕέλιΕιν τής Εθνικής μας γλώσσης καί άντι- 
μετωπίΖεται, κατά τόν πλέον ικανοποιητικόν τρόπον, 
ή όριστική λύσις τού τόσον ταλαιπωρήσαντος άπό μα- 
κρού τό Έθνος —καί τόσας σοβαρός έπικινδύνους 
έπιπτώοεις σχόντος δΓ αύτήν ταύτην τήν ϋπαρξιν 
τού Γένους — γλωσσικού μας Ζητήματος.

Ή  όρθή καί κατά πάντα σωτήριος τής πνευμα
τικής κληρονομιάς τού Ελληνισμού τοποθέτησις αϋτη 
τού όλου Ζητήματος, ύπό τών Ενόπλων μας Δυνά
μεων, τή συνδρομή καί τών μή άμφισβητουμένων στοι
χείων τής προελεύσεως, παρσδόσεως καί έξελίξεω ς 
τού Λαού, λίαν ουντόμως θά έπιφέρη τόν συγχρονι
σμόν καί ·έναρμόνιοιν τής χρησιμευούαης εις τάς 
πρακτικός άνάγκας τού λσοΰ γλώσσης, πρός τήν 
πληρούσαν τάς πνευματικός αύτοϋ τοιαύτας. Δοθέν- 
τος δέ ότι τούτο ήρΕατο πραγματοποιούμενον διά 
τής θαυαμοσίας, σαφούς καί εύληπτου διά τόν λαόν 
ύ γ ι ο ΰ ς Νεοελληνικής Γλώσσης τού πονήματος, 
ούδε'ις αμφιβάλλει διά τάς τεθείσας λίαν στερεός 
βάσεις έπιλύσεως τού, πλεϊστα δεινά έπισσωρεύσαν- 
τος, γλωσσικού Ζητήματος τών Ελλήνων.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α  J A

ΓΕΝ ΙΚ Ο Ν  συμπέρασμα, δυνάμενον νά έΕαχθή 
έκ τής έν άδραϊς γρσμμαϊς άναλύσεως τού μεγίστου 
θέματος συμβολής τών 'Ενόπλων Δυνάμεων εις τήν 
άνάπτυΕιν τής Χώρας, είναι έν καί ούδαμόθεν έπι-

δεχόμενον άντίρρηαιν. Συνίσταται δέ τούτο εις τό 
ότι ή Εθνική μορφή τού Γένους τών Ελλήνων, αί 
ύψισται καί κοσμοσωτήριοι ίδέοι τού Ελληνοχριστια
νικού πνεύματος καί πολιτισμού, διά τών όποιων 
κατηυγάσθη ολόκληρος ή άνθρωπότης, ό αιώνιος χώ
ρος τού 'Ελληνισμού καί ό τόσα θαυμαστά κοί ένδο
ξα ποιήσας λαός τής Χώρας τού Παρθενώνος, ο
φείλουν τά μέγιστα εις τήν άμεσον καί έμμεσον συμ
βολήν τών όνά τούς αιώνας ένδόΕων, πεπολιτισμένων 
καί άξιων τού ονόματος καί τής άποστολής των 'Ε λ 
ληνικών "Ενόπλων Δυνάμεων. Ή  πραγματικότης αΰ- 
τη άνεγνωρίσθη ύπό τών φωτεινών διανοιών όλων 
τών έποχών καί ολοκλήρου τού πεπολιτισμένου κό
σμου.

Δέν μειούντοι, έκ τής παντοχόθεν παραδεχομέ- 
νης ταύτης άληθείας, οί έτεροι τομείς δραστηριοτή
των έν τή Εθνική καί κοινωνική Ζωή τών Ελλήνων, 
ήτοι οί έτεροι ταμεϊς συμβολής ε ις  τήν έν γένει ανά- 
πτυΕιν τής Χώρας. Τούναντίον έξυψούνται, δεδομέ
νης τής ήθικής επιταγής ότι π α ς  ό ά ν α γ ν ω -  
ρ ί Ζ ω ν  ή π α ρ α δ ε χ ό μ ε ν ο ς  τ ή ν  
έ Ε ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ  ά λ ή θ ε ι α ν  ε α υ 
τ ό ν  έ ξ υ ψ ο ϊ .  Είναι δέ παγκοίνως γνωστόν, 
ότι απόντες οί πέραν τών 'Ελληνικών Ενόπλων Δυ
νάμεων τομείς ή φορείς άναπτύΕεως, έν Έλλάδι, 
άσπάΖονται τήν πραγματικότητα ταύτην, άναγνωρί- 
Ζώντες πρώτον τήν ύπορξίν των καί είτα τήν 
μεγάλην ή μικρόν συμβολήν των, ε ις  τήν καθ
ολικήν άνάπτυΕιν τής Χώρας, έ κ  τ ή ς  ύ π ά ρ -  
Ε ε ω ς  κ α τ '  ά ρ χ ή ν  ' Ε ν ό π λ ω ν  Δ υ 
ν ά μ ε ω ν ,  ά κ ο λ ο ύ θ ω ς  δ έ  έ κ  τ ή ς  
φ ε γ γ ο β ό λ ο υ  κ α ί  π λ ή ρ ο υ ς  ' Ε θ ν ι 
κ ο ύ  π α λ μ ο ύ  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς  τ ο ύ 
τ ω ν  ·έ π ί π α ν τ ό ς ,  τ ο ύ  σ χ έ σ ι ν  
έ χ ο ν τ ο ς  μ έ  τ ή ν  Ζ ω ή ν  κ α ί  τ ό  
π ν ε ύ μ α .

Έ ν  έπί μέρους μέγα συμπέρασμα τής όλης καί 
άπό τριών περίπου χιλιετηρίδων συμβολής τών Ενό
πλων Δυνάμεων εις τήν άνάπτυΕιν τής Χώρας, έξά- 
γεται έκ τής μετά τόν Συμμοριτοπόλεμον νέας Ε λ 
ληνικής πράγματικότητος. Συνίσταται τούτο εις τό 
ότι άπό τής νέας θέσεώς της ή Ελλάς, θέσεως έξα- 
σφαλισθείσης ύπό τών Ενόπλων αύτής Δυνάμεων, 
δύνσται νά διακηρύττη, εις όπαντας τούς λαούς, ότι 
ούδέποτε θά έπανέλθουν εις τόν Ελληνικόν χώρον 
αί χαλεποί έκείναι έποχαί, καθ' άς ήπειλήθη τόσον 
ή ΰπαρΕις όσον καί ή άνάπτυξις τού αιωνίου Ελλη
νισμού. Οί λαοί δέ, οί πεπολιτισμένοι, άναγνωρίΖον- 
τες ότι πλεϊστα όσα περί τήν ΰπαρξιν καί τήν άνά- 
πτυξίν των οφείλουν εις τό άνέσπερον φώς τής Ε λ 
ληνοχριστιανικής 'Ιδ έα ς—τής έν πολλοϊς διά τών Ε 
νόπλων Δυνάμεων δημιουργηθείσης καί διαλαμψάσης 
όνά τά πέρατα τού κόσμου —δέν δύνανται παρά νά 
ε ύ γ ν ω μ ο ν ο ϋ ν  τήν νέαν, ισχυρόν καί άκ- 
μαίαν Ελλάδα, διά τήν μέσω τών Ενόπλων αύτής 
Δυνάμεων έξασφαλισθεΤσαν Μ ε γ ά λ η ν  Σ υ 
ν έ χ ε ι α ν  παντός τού Ελληνοχριστιανικού ιδεώ
δους καί ιδανικού. Είναι τούτο καί ό μεγαλύτερος 
τίτλος τιμής τών Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ώς 
πρός τήν έν γένει συμβολήν των έν τή καθολική άνα- 
πτύΕει τής Χώρας τού Παρθενώνος, δΓ αύτής δέ, 
τ ή ς  Π α τ ρ ί δ ο ς  τ ώ ν  Π α τ ρ ί δ ω ν ,  
έν τή διασώσει καί άναπτύΕει ολοκλήρου τής άνθρω- 
πότητος.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ: Εις τό προηγούμενον τεύχος καί εις 
τήν σελίδα 896, στίχ. 6, καί μετά τάς λέξεις—ώς θρη
σκευτική ’Αρχή—©κ παραδρομής παρελείφθη δ αριθμός 
τής υποσημειώσεις 1. 'Ωσαύτως εις τήν σελίδα 897 καί 
κάτωθι τής ένδείξεως — Γ' ■—δέον νά γίνη άντιστροφή 
τών τίτλων. Τό ορθόν είναι: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ
ΔΟΣ 1821—1973. 1. Η ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟΤ 
20οϋ ΑΙΩΝΟΣ ΕΠΟΧΗ.

969



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α
Θ Ε Μ Α Τ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Α. ΤΑΓΑΡΗ ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΙΤΙΤ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ MEAETQN

* 4 *

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Κ ΑΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ (19.4. 
1974) πληροφορίας έξ Η.Π.Α., 

περί τούς 4.000 Ανδρες καί γυναίκες, 
οί όποιοι είργώζοντο εις τάς πυρη- 
νικάς έγκαταστάσεις τής ’Αμερικανι
κής Συμπολιτείας, άπελύθησαν, διότι 
έκρίθησαν ώς έπικίνδυνον προσωπι
κόν διά τήν Ασφάλειαν τού κράτους 
των. Πρόκειται περί προσώπων, τά 
όποια ήσαν έκτεθειμένα είς τόν κίν
δυνον ένός έκβιασμοΰ, λόγψ άνωμα- 
λιών τής Ιδιωτικής των ζωής (Αλκο
ολισμός, ναρκωτικά, σεξουαλικαί δια- 
στροφαί κ λπ .).

Ή  ώς άνω πληροφορία, ή όποια έ- 
δάθη είς τό Κογκρέσσον υπό τοΰ 'Υ
πουργείου Άμύνης, ένέβαλεν είς Ι
διαιτέραν Ανησυχίαν τούς ’Αμερικα
νούς έπιστήμονας, οί όποιοι πιστεύ
ουν, δτι οί τρομοκράται τής παρούσης 
πυρηνικής έποχής είναι ήδη είς θέ- 
σιν^-4φ’ δσον τό έπιδιώξουν συστη- 
ματικώς— νά έξασφαλίσουν τά μέσα 
διά νά διεξαγάγουν τόν ίδικόν των 
πυρηνικόν τρομακτικόν πόλεμον. Οί 
έν λόγψ έπιστήμονες ήρχισαν διατυμ- 
πανίζοντες τό μακάβριον «σλόγκαν», 
δτι «Πυρηνικοί τρομοκράται πρόκει
ται συντόμως νά Απειλήσουν θανασί- 
μως τόν κόσμον» καί συνιστοΰν είς 
τά κράτη δπως, τό ταχύτερον, λάβουν 
σχετικά δρακόντεια μίτρα, διότι μετ’

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  
ΚΑΙ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ

Ελάχιστα ετη Απομένουν μέχρι τής μοιραίας έκείνης ήμέρας, κατά 
τήν όποιαν παράφρονες τρομοκράται, οί όποιοι άπό τινων έτών 
έχουν έξαπολύσει τήν αγχώδη τρομοκρατίαν των άνά τόν κόσμον, 
θά δύνανται νά γίνουν κάτοχοι πυρηνικών οπλών. Συνέπεια τούτου 
θά είναι νά έξαπλωθή ταχέως καί άπειλητικώς είς μίαν όλόκλη- 
ρον χώραν άλλόφρων πανικός. Εκατομμύρια έντρομων κατοίκων 
θά έγκαταλείπουν πανικόβλητοι, άλλόφρονες καί κατά μάζας, τάς 

άπειλουμένας πόλεις.

όλίγον θά είναι πολύ Αργά.
Οί είδικοί αύτοί έπιστήμονες δια

τυπώνουν τήν Ακόλουθον ύπόθεσιν: 
Μία καλώς ώργανωμένη καί έκσυγ- 
χρονισμένη τρομοκρατική δμάς δύνα- 
ται νά Απόκτηση τάς Αναγκαίας τε- 
χνικάς γνώσεις, Αφού μελετήσει ώρι- 
σμένας έκδόσεις τής ’Επιτροπής Πυ
ρηνικής Ένεργείας, αί όποϊαι πω- 
λοΰνται έλευθέρως. Ή  δμάς αυτή, Α
κολούθως, δύναται νά προβή εύχερώς 
είς τήν κλοπήν ένός αυτοκινήτου με- 
ταφέροντος τά χρησιμοποιηθέντα καύ
σιμα ένός πυρηνικού Αντιδραστήρος. 
’Ακολούθως δύναται νά διαχωρίση 
χημικώς τά καύσιμα, κατά κατηγο
ρίας, καί νά Απομονώση τά στοιχεία, 
μέ τά όποια θά δύναται νά κατασκευ- 
άση σειράν πυρηνικών βομβών. Διά 
τής τοποθετήσεως, Ακολούθως, μιας 
έκ τών βομβών αύτών είς έν μέγα 
συγκρότημα Γραφείων, έξ έκείνων τά 
όποια υπάρχουν σήμερον είς δλας τάς 
μεγαλουπόλεις, ή δμάς θά ήδύνατο νά 
έπιφέρη τόν θάνατον—Αμέσως ή καί, 
διά τής ραδιενέργειας, έμμέσως, —  
είς πεντήκοντα, περίπου χιλιάδας Αν
θρώπων. Έν συνεχεία οί Αδίστακτοι 
οδτοι τρομοκράται θά δύνανται νά Α
πειλήσουν τό οΐκεΐον κράτος δτι, έάν 
δέν ικανοποιηθούν αί δποιαιδήποτε 
Απαιτήσεις των, θά πρ.οκαλέσουν νέαν 
πυρηνικήν καταστροφήν, τήν όποιαν

ήδη θά έχουν προετοιμάσει πλήρως. 
Συνέπεια τών ώς Ανω θά είναι είς άλ
λόφρων πανικός, δ όποιος θά έξαπλω
θή ταχέως καί Απειλητικώς είς δλό- 
κληρον τήν Χώραν. Εκατομμύρια έν- 
τρόμων κατοίκων θά έγκαταλείψουν, 
πανικόβλητοι, άλλόφρονες καί κατά 
μάζας, τάς άπειλουμένας πόλεις. ’Α
σφαλές έπακόλουθον θά είναι τό οί- 
κεΐον κράτος, όσονδηποτε μέγα καί ι
σχυρόν καί Αν είναι, νά ύπσταχθή είς 
τάς πλέον παραλόγους θελήσεις μιας 
δρακός Αδιστάκτων τρομοκρατών.

Είς τήν ώς Ανω ύπόθεσιν τών προ
ειδοποιούνται τούς πάντας έπιστημό- 
νων δέν ύπάρχει τίποτε τό Απίθανον. 
Τούτο έπιβεβαιώνουν, Απολύτως, οί 
είδικοί Αρμόδιοι έπί τής πυρηνικής 
ένεργείας, ούδενός διαφωνοΰντος. Ού- 
τοι λέγουν, δτι είναι Απλώς ζήτημα 
χρόνου ή πραγματοποίησή τρομοκρα
τικών ένεργειών, αί όποϊαι θά λάβουν 
αυτήν τήν μορφήν, έφ’ δσον δέν λη- 
φθούν προληπτικά μέτρα διά τήν 
παρεμπόδισίν των.

Έξαιρετικώς ένδιαφέροντα στοι
χεία έπί τοΰ ώς Ανω τρομοκρατικού 
θέματος περιλαμβάνονται είς ειδικήν 
έκθεσιν δύο διακεκριμένων πυρηνι
κών έπιστημόνων τών ΗΠΑ, τών Μαί- 
ησον Γουίλριχ καί θήοντορ Ταίηλορ, 
ύπό τόν τίτλον «Πυρηνικαί κλοπαί. 
Κίνδυνοι καί Ασφαλιστικά μέτρα». Οί
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Απέναντι: ’Ατομική έκρηξις. ’Επάνω αριστερά: Ό  'Αμερικανικός δορυφόρος «Τέλστχρ», δ όποιος έξετοξεύθη τά 19(ϊ2. Ό  
δορυφόρος αυτός, λειτουργών ακόμη κατέστησε δυνατή τήν πρώτην τηλεοπτικήν σόνδεσιν Ευρώπης καί ’Αμερικής. Δεξιά: 
Τ6 σοβιετικό διαστημόπλοιο «Βοστόκ I» μετά τήν επιστροφή του έκ τής διαστημικής πτήοεως. Ώς πρός τούς δορυφόρους, 

κατά τά τελευταία ιδίως έτη αί δύο ύπερδυνάμεις έφαρμόζουν Ιν συνεχώς βελτιούμενον πρόγραμμα.

δύο ούτοι έπιστήμονες θέτουν έν δρα
ματικόν έρώτημα: «Φρουρεϊται έ-
παρκώς τό ειδικόν πυρηνικόν υλικόν* 
τό όποιον θά ήδύναντο να μετατρέ
ψουν εις βόμβας οί τρσμοκράται;» Ή  
άπάντησις, άπολύτω; άληθής, είναι 
άρνητική: Εις τάς ΗΙΙΑ δέν έπιβάλ- 
λεται ή λήψις ειδικών μέτρων ασφα
λείας, έφ’ δσον πρόκειται περί πσσό- 
τητος πλουτωνίου, μικροτέρας τών 
δύο χιλιογράμμων, ένψ είναι άρκετόν 
καί έν έλάχιστον τμήμα τής ως άνω 
ποσότητος, διά τήν κατασκευήν ένός 
λίαν άποτελεσματικοΰ δπλου μαζικής 
καταστροφής».

Εις τήν ιδίαν Ικθεσιν οί προανα- 
φερθέντες πυρηνικοί έπιστήμονες το
νίζουν, δτι δέν θά ήτο καθόλου δύσκο- 
λον εις ένα έκ τών κριθέντων ώς έ- 
πικινδΰνων, ώς άνω, υπαλλήλων τών 
πυρηνικών έγκαταστάσεων νά προκα- 
λέση έν εικονικόν άτύχημα, τό όποιον 
θά είχεν ώς συνέπειαν τήν άμεσον έκ- 
κένωσιν τής άντιστοίχου έγκαταστά- 
σεως, νά άφαιρέση, κατόπιν, ώρισμέ- 
νην ποσότητα πυρηνικών υλικών, καί 
νά έξέλθη, τέλος, άνενόχλητος άπό 
τήν έξοδον κινδύνου.

’Ή δη, τό πυρηνικόν υλικόν άφθο- 
νεΐ είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής 
’Αμερικής, είς τάς όποιας ύπολογί- 
ζεται, δτι, μέχρι τού έτους 2000, θά 
υπάρχουν άνω τών οκτακόσιων πυ

ρηνικών έργοστασίων.
Δέον νά σημειωθή, δτι τό πυρηνι

κόν υλικόν, τό όποιον περιέχεται είς 
ένα έκ τών ειδικών τεθωρακισμένων 
δοχείων, τά όποια χρησιμοποιούνται 
διά τήν άποθήκευσίν του, άρκεΐ διά 
τήν κατασκευήν δεκάδος βομβών, τύ
που Χιροσίμα.

Οί ειδικοί έπιστήμονες κρούουν 
άπό τοΰδε τόν κώδωνα τού τρομακτι
κού, ώς άνω, κινδύνου καί προτεί
νουν τήν έγκαιρον λήψιν αύστηροτά- 
των καί λίαν άποτελεσματικών μέ
τρων άσφαλείας, τά όποια θά προκό
ψουν άπό έμπεριστατωμένην μελέτην 
όμάδος αρμοδίων. Μόλις έλάχιστα 
έτη, μετρούμενα είς τά δάκτυλα τής 
μιας χειρός, απομένουν είσέτι μέχρι 
τής μοιραίας έκείνης ήμέρας, κατά 
τήν όποιαν ή ώς άνω θανάσιμος καί 
ανατρεπτική τού παντός άπειλή θά 
γίνη φρικώδης πραγματικότης, υπό 
παραφρόνων τρομοκρατών, οί όποιοι 
άπό τινων, ήδη, έτών έχουν έξαπο- 
λύσει τήν άγχώδη τρομοκρατίαν των 
άνά τόν κόσμον καί δή διά κλασσικών 
μικρών δπλων. Τά ώς άνω περιλαμ
βάνουν είς τήν είδικήν των έκθεσιν, 
οί δόκτορες Γουίλριχ καί Ταίηλορ, 
ώς έν διάτορον συμπέρασμα ήχηράς 
προειδοποιήσεως πρός τούς άρμοδίους 
έπί τής άσφαλείας τών κρατών έκεί- 
νων, τά όποια άποτελοΰν, ήδη, μέλη

τής διεθνούς πυρηνικής τραπέζης.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Παραλλήλως, Ιδίως κατά τά τελευ

ταία πρό τού 1969 έτη, έκάλπαζε 
βελτιούμενον καί τό πρόγραμμα τών 
διαστημικών δορυφόρων. ’Εντός 12ε- 
τίας (1957— 1969) αί ΗΙΙΑ έξετό- 
ξευσαν περί τούς 450 δορυφόρους, έκ 
τών όποιων τά 2) 3 περίπου ήσαν 
στρ)κο£. Κατά τό ίδιον χρονικόν διά
στημα ή ΕΣΣΔ έξαπέλυσε περί τούς 
330, έξ ών 50% στρ/κοί καί 50% 
πολιτικοί. Λέγουσιν δτι οί έκτοξευ- 
θέντες δορυφόροι, έκ μέρους τών δύο 
Ύπερδυνάμεων, ήσαν άρκετά περισ
σότεροι. Κατά τήν δετίαν 1969 —  
1974 αί έκτοξεύσεις συνεχίζονται μέ 
έντατικόν ρυθμόν, δεδομένου δτι τά 
πρός έπίλυσιν ύπό τών διαστημικών 
δορυφόρων προβλήματα πολλαπλα- 
σιάζονται.

Οί δορυφόροι έπικοινωνίας θεω
ρούνται οί πλέον πολύτιμοι. Έ ξ αυ
τών έξαρτώνται σήμερον, είς τάς ΗΙΙΑ 
καί τήν ΕΣΣΔ, αί στρ/καί διαβιβά
σεις, άλλά καί σημαντικόν τοιοΰτον 
τών πολιτικών διαβιβάσεων (ιδίως 
τής T /V ) .

Αί ΗΠΑ έχουν έκτοξεύσει ήδη 
άρκετά συστήματα δορυφόρων έπικοι- 
νωνιών, έκάστου νεωτέρου πλέον πο- 

(Συνέχεια είς τήν σελ. 1005)
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ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
Ό  μ ε γ ά λ ο ς  πού έ φ υ γ ε

Ό  θάνατός του άφήκε ήμιτελές τό έργο 
του για τήν άνασκαφή τής Θήρας. Παρά 
ταδτα τά μέχρι σήμερα ευρήματα του αει
μνήστου καθηγητοΰ προξένησαν και προ
ξενούν τό θα υμασμό όλοκλήρου του κόσμου 
Σαν έλάχιστο δείγμα τιμής στή μνήμη του, 
έπιχειρεΐται στή συνέχεια μιά σύντομη 
παρουσίασι του χώρου και των ευρημάτων 
τής προϊστορικής πόλεως του Ακρωτηρίου 
Θήρας.

Σ ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ τής Θήρας, έτσι δπως τδ ζήτησε 
τήν παραμονή τοΟ θανάτου του τάφηκε, στις 

4 Οκτωβρίου, δ γίγαντας τής Ελληνικής καί ξένης 
άρχαιολογικής έπιστήμης, δ Σπΰρος Μαρινάτος, θυμά
μαι μέ συγκίνησι τήν ήμέρα πού τδν έπισκέφθηκα στδ 
γραφείο του, δταν ήταν άκάμα Διευθυντής ’Αρχαιοτή
των μέ ένα έρωτηματολόγιο στδ χέρι, πού άφοροΰσε τις 
απόψεις του, σχετικά μέ τδν ρόλο τής ’Αστυνομίας στήν 
καταδίωξη τής άρχαιοκαπηλείας καί τήν καλύτερη προ
στασία των προγονικών μας θησαυρών. Μένει άξέχαστη 
στή μνήμη μου ή προθυμία, ή καλωσύνη καί ή απλό
τητα τοΰ ύπέροχου άνθρώπου, πού δ έρωτας στή ]τε- 
γάλη έπιστήμη στάθηκε τελικά μοιραίος καί γιά τήν ίδια 
τή ζωή του.

Ό  Σπΰρος Μαρινάτος πέθανε, ύστερα άπδ θανατηφόρο 
πτώσι, στά ίδια έκεΐνα τά έρείπια, πού είχε χάνει σκο
πό τής ζωής του στά ύστερνά χρόνια τής έπιστημονι- 
κής του προσφοράς. Τά «’Αστυνομικά Χρονικά», γιά τά 
δποΐα δ άείμνηστος καθηγητής είχε έκφρασθή μέ τά κα
λύτερα λόγια, άν καί δέν είναι περιοδικό άρχαιολογικό, 
ή έντυπο «ποικίλης ύλης», αισθάνονται τήν άνά γχη , σάν 
έλάχιστο δείγμα τής συμβολής του στήν έρευνα τοΰ Ι
στορικού παρελθόντος τής Ελλάδος, νά τοΰ άφιερώσουν 
τις λίγες αύτές γραμμές, μαζύ μέ μιά σύντομη παρου- 
σίασι τοΰ έκπληκτικοΰ έργου του στήν δμορφη Σαντο
ρίνη.

Νέος άκόμα δ Μαρινάτος είχε άναγνωρισθή, σάν 
αυθεντία τής άρχαιολογικής έρεύνης καί στήν Ελλά
δα καί στδ Εξωτερικό.

“Ηδη άπδ τδ 1939 κατείχε τήν Α ' έδρα τής άρ- 
χαιολογίας ώς τακτικός καθηγητής καί ήταν μέλος τής
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Απέναντι: Ό  άείιμνηστος Σπΰρος Μαρινάτος,. εις πρόσφατον φωτογραφίαν του. Επάνω: Μία άποψις τής θέσεως Άκρωτήρι 
τής Θήρας, δπου δ διαπρεπής άρχαιολόγος άνεκάλυψε μιά αληθινή προϊστορική Πομπηία τδν παλαιοτάτων χρόνων τού Μι- 
νωϊκοΟ πολιτισμού. Κάτω: Ή  λεγομένη τοιχογραφία τβν κυριδν. 2 ’ ένα έξωτικδ τοπίο μέ θαλάσσια κρίνα δπερφυαικοΟ με
γέθους (δεξιά) τρεις γυναικείες μορφές Ασχολούνται μέ κάποια θρησκευτική τελετή. 2τ1ς έπόμενες δύο σελίδες: Μία
άπδ τις τρεις γυναίκες τής θρησκευτικής τελετής. ’Ανάμεσα σέ έξαίσια κρίνα έντυπωσιάζουν μέ τήν εύγένεια των χαρακτη
ριστικά καί τά πολύχρωμα φορέματα. Άπδ τήν κοντή ζακέττα προβάλλει ακάλυπτο τδ πλούσιο στήθος (οί φωτογραφίες έκ

τής έτησίας έκδόαεως 1973 τοΰ Ε.Ο.Τ.
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ήρωΐσμόν έπολέμηαε κατά των Ανάνορως έπιβουλευθέν- 
των τήν έλευθερίαν καί την τιμήν της Πατρίδος μας 
καί έπιχειρησάντων να βεβηλώσουν τούς βωμούς καί 
τάς έστίας μας καί συ ντ όμως τούς ετρεψεν είς Ατακτον 
καί έπαίσχυντον φυγήν.

Οί πτερορόροι μελλανοχίτω, ες καί δ υπερφίαλο-, 
άρχηγός των κατέστησαν καταγέλαστοι. Καί ή γελοιο
ποίησές των θά κατέληγεν είς άνεπανόρθωτον δι’ αύ- 
τούς τραγωδίαν, έάν δέν εσπευδεν είς βοήθε.άν των δ 
δμοϊδεάτης καί σύμμαχός των Χίτλερ, δ δποΐος, διά νά 
άναχαιτίση τήν νικηφόρον προέλασιν τού Ελληνικού 
στρατού, γεγονός τό δποΐον άνέτρεπε τά σχέδιά του, 
καί νά προλάβη τήν καταστροφήν των συμμαχικών του 
δυνάμεων, έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής μικράς άλλά 
μεγίστης είς δόξαν Ελλάδος .

Τοιουτοτρόπως, δ Ελληνικός στρατός εύρέθη Αν
τιμέτωπος καί πρός τάς σιδηροφράκτους καί άηττήτους 
μέχι τότε ναζ.στικάς σρατιάς. Άλλά καί πάλιν δέν 
έπτοήθη καί δέν ύπέκυψεν. Έπολέμησε μέ Ακατάβλη- 
τον θάρρος καί Ακαταγώνιστον ήρωΐσμόν καί έπέτυχεν, 
άφοΰ καθήλωσε τόν νέον έπιδρομέα έπί μακρόν, νά 
προκαλέση είς τούτον σαβαρωτάτας Απώλειας, νά διά
λυση τόν μύθον τού άηττήτου τών ναζιστικών φαλάγ- 
γων καί νά άναπτερώση τό ήθικόν τής Αμηχάνου καί 
περιδεούς τότε άνθρωπότητος.

Διά μίαν Ακόμη φοράν ή Ελλάς, μέ τόν έπικόν της 
Αγώνα, μέ τόν ήρωΐσμόν καί τήν αυτοθυσίαν τών τέ
κνων της, μετέβαλε τόν ροΰν τής ιστορίας καί Α έτρε- 
ψεν δριστικώς καί τελεσιδίκως τά καταχθόνια καί έγ- 
κληματικά σχέδια τών δύο έταίρων.

Ή  κατά τής Ελλάδος, πολυαίμακτος /ίκη τού Χί
τλερ ήτο Πύρρειος. ΤΗτο ή Αρχή τής ήττης του, διότι 
δ έλεύθερος κόσμος Ανεθάρρησε, προητοιμάσθη καί τε- 
λικώς ένίκησεν.

Οί ήγέται δλων τών Κρατών, μηδέ καί τών Αντι
πάλων έξαιρουμένων, ύμνησαν, άνεπιφυλάκτως, τόν ύ- 
περάνθρωπον Αγώνα καί τάς ύπερόχους θυσίας τών Ε λ 
λήνων καί ή Αδέκαστος ιστορία άνεγνώρισε τήν Αποφασι- 
κήν συμβολήν τής Ελλάδος είς τήν κατά τού φασισμού 
νίκην τού έλευθέρου κόσμου. Οί μεγάλοι μας σύμμαχοι, 
γενναιόφρονες είς παντοειδείς έπιδαψιλεύσεις, παρέσχον 
Αφειδώς ύποσχέσεις, δι’ Απόδοσή τής δφειλομένης είς 
τήν Ελλάδα τιμής καί ίκανοποίησιν πάσης δικαίας 
Αξιώσεώς της. Καί δέν παρήλθε πολύς χρόνος διά νά 
λησμονήσουν τούς έπαίνους των καί νά άπαρνηθούν τάς 
ύποσχέσεις των.

Καί ήδη, μετά παρέλευσιν τριακοντατεσσάρων έ- 
τών, δ Ελληνισμός εύρίσκεται προ νέων σοβά, ωτάτων 
κινδύνων Απειλούντων τήν έλευθερίαν καί Εθνικήν του 
Ανεξαρτησίαν, ύπό τά Αδρανή καί Απαθή κατ’ έπιεική 
έκφρασιν, βλέμματα τών ισχυρών φίλων καί συμμάχων 
του.

Ή  διανυομένη περίοδος είναι έξόχως κρίσιμος. Οί 
Αδελφοί μας τής μαρτυρικής καί Ανέκαθεν Έλληνικω- 
τάτης Κύπρου φέρουν σήμερον τόν σταυρόν τού μαρ
τυρίου.

Τά στίφτ τών βαρβάρων Άσιατών κατέκτησαν, 
διά πρωτοφανούς είς τήν ιστορίαν, Ανέντιμου τρόπου 
ένεργείας, τό ήμισυ σχεδόν τής Μεγαλοννήσου καί έ.τε- 
δόθησαν είς Ανατριχιαστικά δργ.α κατά τού ήσύχσυ κα'· 
Αμάχου πληθυσμού της, τόν δποΐον έξερρίζωσαν Από 
τάς, έστίας του, Αφού προηγουμένως, έπέφερον αύτω 
τά πάνδεινα.

Οί "Ελληνες τής μητρός Πατρίδος, μέ Απέραντον 
ψυχικήν θλϊψιν, έπιδεικνύουν σταθεράν καρτερίαν καί 
Ακαμπτον Αποφασιστικότητα, δι’ οίανδήποτε θυσίαν χά- 
ριν τών δεινοπαθούντων Αδελφών μας τής Κύπρου. 
Ύπό τήν υπεύθυνον, δεδοκιμασμένην καί Αξίαν καθ> 
δήγησιν τής πολιτική-, των ήγεσίας, Αναμένουν μέ έ ν- 
πιστοσύνην τήν λύτρωσιν τού καταδυναστευομένου Ε λ 
ληνισμού τής Κύπρου καί είναι έτοιμοι νά καταβάλλουν 
τό τίμημα, οίονδήποτε καί έάν είναι τούτο, τής ’Εθνι
κής καί ιστορικής των έπιταγής.'

Ή  ιστορία διδάσκει, δτι ήμεΐς οί "Ελληνες γνω- 
ρίζομεν νά μαχώμεθα καί νά θυσιαζώμεθα διά τήν τι
μήν, τήν έλευθερίαν καί ’Εθνικήν μας Ανεξαρτησίαν. 
Αύτήν τήν Αλήθειαν τήν έπισφραγίζουν οί παλαιοί, νεώ- 
τεροι καί πρόσφατοι ’Εθνικοί μας, Αγώνες. Τήν έπικυ- 
ρώνουν αί μυριάδες, τών νεκρών μας καί τήν έγγυών- 
ται οί ήρωες καί μάρτυρες τού έπους τού 1940, τών 
δπο.’ων τήν μνήμην τιμώμεν, διά τής έορταζομένης σή
μερον Επετείου.

Αύτήν τήν μεγίστην Αρετήν τής ύπερτάτης θυσίας 
είς τούς, ’Εθνικούς μας βωμούς ύποσχόμεθα νά διαφυ- 
λάττωμεν ώς κόρην όφθαλμού, συνεπείς πρός τάς ώ- 
ραίας καί ύψηλάς ’Εθνικάς μας παραδόσεις.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΖΗΤΩ Η 2 8 η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΤ 1 9 4 0  

Ό  Ά ρ χ η γ ό ς  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
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’Απέναντι: Ό  «Φαρδς». Άπό τΙς Αραιότερες τοιχογραφίες 
τ·ϊ)ς Θήρας, ϋφοος 1 μ. Κρατδ ίόο Αρμαθιές μέ ψάρια, πού μό
λις ψαρεύτηκαν. ’Επάνω: Χαρακτηριστικόν άγγεΐο μέ διακό- 

αμηση πουλιών.

’Ακαδημίας ’Αθηνών. Προηγουμένως ατά 1934 σημείω
σε τήν πρώτη μεγάλη έπιτυχία του μέ τήν άνακάλυψι 
τοΰ χώρου, δπου έγινε ή μάχη τών Θερμοπυλών. Στα 
έπάμενα χρόνια έσκαψε, μέ τήν ίδια πάντα έπιτυχία 
στήν Κρήτη, στήν Πύλο καί στήν Ιδιαίτερη πατρίδα του 
τήν Κεφαλληνία. Ακολούθησε ή Περιστέρια τής Πύ
λου καί τώρα τελευταία ή άνακάλυψι στό Μαραθώνα 
τοΰ Τύμβου τών Πλαταιέων πού έπεσαν κατά τήν Ιστο
ρική μάχη. "Ομως, τό έργο τής ζωής του ήταν ή Θήρα. 
’Από τό 1962 πού είχε έπισκεφθή τό νησί, πίστεψε, 
έπειτα άπό μια έμπεριστατωμένη έρευνα, πώς στό νο- 
τιώτερο άκρο του, στό Άκρωτήρι, πρέπει να είχε άκ- 
μάσει κάποιος Αξιόλογος πολιτισμός, πού τόν τοποθε
τούσε χρονολογικά, στά χρόνια τής, Μινωϊκής Κρήτης. 
Ό  Μαρινάτος είχε σχεδόν πεισθή δτι άν έκανε άνα- 
σκαφές σέ κείνο τό σημείο, θά άνεκάλυπτε, κάτω άπό 
τή λάβα τοΰ ήφαιστείου τής Θήρας, ευρήματα Ιφάμιλλα 
τής Κνωσσοΰ, τής Φαιστού καί τών άλλων Μινωϊκών 
οικισμών τής Κρήτης. Ή  διαίσθησί του δέν τόν διέ- 
ψευσε. Ή  άνασκαφή άρχισε στά 1967. Τά άποτελέσμα- 
τα τών πρώτων έρευνών ήταν άπογοητευτικά, τόσο, 
πού οι συνεργάτες του, δ καθηγητής Ρέϊ, δ μηχανικός 
Μέϊβορ καί ή Αρχαιολόγος Έ μυ Βερμιούλ, νά θέλουν 
νά έγκαταλείψουν τό Άκρωτήρι, γιά νά σκάψουν άπέ- 
ναντι, στό μικρό νησάκι Θηρεσία. Ό  Μαρινάτος έπέ- 
μεινε στις Αρχικές του Απόψεις γιά νά δικαιωθή τελι
κά. άμέσως έπειτα άπό τήν πρώτη άνασκαπτική τομή. 
Οί έρευνες πού άκολούθησαν μέχρι σήμερα χάρισαν μο
ναδικά στήν ιστορία τοΰ άνθρώπινου πολιτισμοΰ ευρή
ματα. μέ τά δποία άσχολήθηκε δ παγκόσμιος τύπος καί 
τά δποία έθαύμασε δλόκληρη ή Ανθρωπότητα.

Ή  σκαπάνη τοΰ Μαρινάτου άνακάλυψε, κάτω άπό 
τήν ήφαιστειακή τέφρα, μιά πραγματική προϊστορική 
Πομπηία, τών παλαιοτάτων χρόνων τοΰ Μινωϊκοΰ Πο

λιτισμού. Χίλια πεντακόσια χρόνια πρό Χριστού μιά τρο
μακτική έκρηξι τοΰ ήφαιστείου τής Θήρας έξαφάνισε 
τό ήμισυ τοΰ νησιού στά άπύθμενα βάθη τοΰ Αιγαίου. 
Ένώ τό ύπόλοιπο σκέπασε μέ τήν πυρακτωμένη λάβα 
του, πού έφθασε σέ πολλά σημεία πάνω άπό-50 μέτρα. 
Τά τεράστια κύματα πού άκολούθησαν τις έκρήξεις Ιφθα- 
σαν μέχρι τήν Κρήτη καί σάρωσαν τά πλούσια άνάκτο- 
ρα μαζύ μέ τόν υπέροχο μινωικό πολιτισμό.

Ή  προϊστορική πόλις τοΰ ’Ακρωτηρίου τής Σαντο
ρίνης πρόβαλε, μέ τή σοφή καθοδήγησι τοΰ Μαρινάτου, 
μέ τούς δρόμους της, τις πλατείες της καί τά σπίτια 
της, άπό τά όποια μερικά φθάνουν στά δύο καί τρία 
πατώματα. Εύρήματα κάθε λογής, άπό άγγεΐα μικρά 
καί μεγάλα, μέχρι τις ύπέροχες τοιχογραφίες, δείχνουν 
τήν υψηλή τέχνη καί τήν Ακμή τοΰ πολιτισμοΰ στά 
άπώτατα έκείνα χρόνια. Ή  πρώτη άνασκαφική προ
σπάθεια τοΰ Μαρινάτου άπέδωσε τις τοιχογραφίες τών 
πυγμάχων, τών πιθήκων, τών άντιλοπών καί τής ’ Ανοί
ξεων

Στά 1972 καί 1973 δ κόσμος έντυπωσιάσθηκε άπό 
τις τοιχογραφίες τών λεγομένων παρεκκλησίων, τών 
δωματίων · δηλαδή τών σπιτιών πού χρησίμευαν γιά  τή 
λατρεία τών θεών. Φιγούρες γεμάτες λεπτότητα, τοπία 
δοσμένα μέ χρώματα άπαράμιλλα καί ύπερόχους συν
δυασμούς μιλοΰν εύγλωττα γιά τό λεπτό γούστο τών Αν
θρώπων καί τήν δμορφιά τής ζωής στήν περιοχή έκείνη 
τοΰ γαλανού Αιγαίου. Τί νά πή δμως κανείς γιά τό λε
γόμενο δωμάτιο τών γυναικών, μέ τις άνεπανάληπτες 
τοιχογραφίες του, πού δ Αείμνηστος Μαρινάτος καμά
ρωνε ώρες δλόκληρες; Μέσα σέ ένα πλαίσιο Αληθινά 
έξωτικό, στό δποίο κυριαρχούν τεράστια θαλασσινά κρί
να, τρεις γυναίκες, Αρχόντισσες φαίνονται τοΰτες οί Μι- 
νωίτισσες, μέ φανερά τά χαρακτηριστικά τής ευγενι
κής τους γενεάς, μοιάζουν νά Ασχολούνται μέ κάποια 
θρησκευτική τελετή. ’Ιδιαίτερα τονίζουν τά καλλίγραμ
μα. σώματά τους οί μακρυές μινωϊκές φούστες μέ τήν 
κοντή ζακέττα, πού δέν σκεπάζει διόλου τό πλούσιο, 
στητό στήθος. Οί τοιχογραφίες δμως τής Σαντορίνης, 
ή μιά καλύτερη άπό τήν άλλη, δέν τελειώνουν έδώ. 
Ό  έκπληκτικός «Ψαράς» ή «ίέρεια» καί μιά μοναδική 
ζωηφόρος άπό μικρογραφίες, είναι μερικά μόνο άπό τά 
σπουδαιώτερα εύρήματα τοΰ έκλιπόντος Αρχαιολόγου.

Ό  «ψαράς» πού σώθηκε Ακέραιος σέ ύψος 1 μ. 
είναι ένας νέος μέ δύο Αρμαθιές φρέσκα ψάρια, πού τά 
δείχνει μέ περισσή Αφέλεια καί χάρη. Φαίνεται νά είναι 
δ πρόγονος τών νεαρών γυμνών Αθλητών, δπως τούς 
παρουσίασαν στά Αγγεία τους οί καλλιτέχνες τών Α
θηναϊκών έργα στηρίων.

Ή  μοναδική «ίέρεια», πού διατηρήθηκε καί αύτή 
σχεδόν Ανέπαφη, φορώντας τήν ιερατική της στολή, κρα
τά μέ τό δεξί της χέρι κάποιο Αγγείο, μέσα στό όποιο 
διακρίνεται ένα κόκκινο γλύκισμα, προσφορά προφανώς 
στόν τιμώμενο θεό.

Τά Αξιοθαύμαστα εύρήματα τής Θήρας είναι Ασφα
λώς έλάχιστα μόνο Από έκείνα. πού πρόφθασε νά φέρη 
στό φώς δ Σπΰρος Μαρινάτος. Ό  Αδόκητος θάνατός του 
άφησε δυσαναπλήρωτο κενό. Ή  έπιστήμη έχασε ένα 
πιστό της θεράποντα. Καί ή Ελλάδα έναν Ακούραστο 
έρευνητή τής τρισχιλιόχρονης ιστορίας της καί τής με
γάλης προσφοράς της στδν πανανθρώπινο πολιτισμό.

Σ|ΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύπαστυνόμος Α '
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΤΗΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΥ

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Π ρ ω τ ο φ α ν ή ς  γ ε ν ο κ τ ο ν ί α  
κατά τήν Έ π α ν ά σ τ α σ ι ν  τού ’21

«Ποία ύπήρξεν ή εκπληξίς των, ή καταπτόησίς των, δταν ό σκληρός 
Κιουτσιούκ Μεχμέτ, Εμφανιζόμενος εις τό μέσον αυτών, άνέγνωσε τό φιρ- 
μάνν, τό όποιον διέτασσε τήν θανάτωσιν όλων αύτών! Πώς νά περιγρα
φή ή τρομερά αυτή σκηνή; Οί μέν πίπτουν γονυκλινείς έν άπελπισίφ 
Επικαλούμενοι τόν Θεόν διά τήν άθωότητά των. Ά λλοι, μανιώδεις, ζη
τούν Εκδίκησιν διά τήν βάρβαρον αυτήν άπανθρωπίαν, τήν ανευ παρα
δείγματος είς τά χρονικά τών λαών. Μερικοί προφέρουν διακοπτόμενοι 
άπό λυγμούς τά όνόματα τών συζύγων καί τών τέκνων των. Ά λλοι θέ
λουν νά φύγουν, άλλά ή φυγή είναι άδύνατος. 'Ο άρχιεπίσκοπος βαίνει 
πρός τόν Επίβουλον κυβερνήτην, διά νά τόν μεμφθή διά τό κακούργημά 
του καί νά τού ύπενθυμίση τόν δρκον του. «Σοΰ ύπεσχέθην», είπε τό τέ
ρας, «δτι τό μαχαίρι δέν θά πειράξη τόν λαιμόν σου. Θά κρατήσω τόν 

λόγον μου. Θά κρεμασθής».

Γράψει ό Δρ κ. ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Φ ΙΛ Η Σ

[ Ί  ΟΛΥ npiv από τήν έναρΕι τής Έπα- 
* * ναστάαεως, άπόστολοι τής Φιλι
κής Εταιρείας, δπως μαρτυρούν έπίση- 
μα έγγραφα άλλά καί άναφορές ατά ά- 
πομνημονεύμστα άρισμένων άπό τούς 
πρωτεργάτες της δπως τού 'Εμμανουήλ 
Ιάνθου, τού Ίωάννου Φιλήμονος καί άλ
λων, έπεοκέφθησαν άπό τό 1818 έπανει- 
λημμένως τήν Κύπρο. Οί άπόστολοι κα
τατόπισαν τόν άρχιεπίσκοπο Κυπριανό 
καί τόν μύησαν ατά μυστικά τής Φιλι
κής Εταιρίας, στήν όποια τελικά προσ
χώρησε.

Γιά λόγους άσφαλείας οί Φιλικοί αυτοί 
άπεσταλμένοι έμεναν σέ ένα δωμάτιο 
τής τότε Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας 
άπέναντι άκριβώς άπό τήν 'Αρχιεπισκο
πή. Ανεπιφύλακτα ό Κύπριος πρωθιε- 
άρχης χαιρέτισε τούς έθνοσωτήριους 
σκοπούς τής Φιλικής Εταιρίας καί πρό
θυμα όρκίστηκε σάν μέλος της νά τούς 
ύπηρετήση μέχρι θανάτου. Ταυτόχρονα 
δμως, μέ τήν ειλικρίνεια καί τήν θετι-

κότητα πού τόν διέκριναν, διετύπωσε 
ατούς απεσταλμένους τις έπιφυλάξεις 
του γιά τήν δυνατότητα συμμετοχής, 
τουλάχιστον κατά τά πρώτα στάδια τού 
άγώνα, τής νήσου στήν ένοπλη έΕέγερ- 
σι πού προετοιμαζόταν. Τονίζοντας τήν 
έλλειψι οπλισμού καί τήν πλήρη άπει- 
ρία τών Κυπρίων ατά πολεμικά έργα λό
γω τής άνυπαρΕίας παρσδόσεως άρμα- 
τολισμού καί κλεφτουριάς, άλλά προ
πάντων τήν έλλειψι ναυτικής προστασίας 
καί τό άπομεμακρυσμένο τής νήσου άπό 
τήν κυρίως Ελλάδα, ό Κυπριανός δήλω
σε, ότι πρόωρη έΕέγερσις θά ίοοδυνα- 
μούσε μέ αύτοκτονία καί θά έδινε στόν 
τύραννο τήν ευκαιρία νά προβή σέ γε
νοκτονία τού έλληνικοΰ στοιχείου.

Κάτω άπό αύτές τις συνθήκες ό Κυ
πριανός ύποσχέθηκε, ότι ό ρόλος καί ή 
συμμετοχή τής Κύπρου θά περιοριζόταν 
άρχικά στήν εισφορά ύπέρ τής έπανα- 
στόαεως χρημάτων, ειδών διατροφής 
κλπ., καί έπίσης στήν άποστολή έθελον-

τών. Είναι βέβαιο, δτι οί άπόψεις αύτές 
τού Κυπριανού θεωρήθηκαν λογικές κι 
ύποστηρίχθησαν άπό τούς ήγέτες τής 
Εταιρίας. Γι' αύτό στό «Σχέδιο Έπιχει- 

ρήσεως» πού καταρτίσθηκε άπό τόν 'Α- 
λέΕανδρο Ύψηλάντη μόλις άνέλαβε τήν 
άρχΠΥ'α τού άγώνα τόν Απρίλιο τού 
1820 καί συγκεκριμένα στό άρθρο 9 ά- 
ναφέρεται « Ό  άρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Κυπριανός θά άναλάβη τόν έφοδιαομό 
τών πλοίων καί νά στέλλη τρόφιμα όπου 
διαταχθή». Λεπτομερέστερα ό ρόλος καί 
ή συμβολή τής Κύπρου στόν άγώνα καθ
ορίστηκαν στό 15ο άρθρο τού «Γενικού 
Πολεμικού Σχεδίου» τής Φιλικής Εται
ρίας πού καταρτίσθηκε στήν σύσκεψι 
τόν Οκτώβριο τού 1820: « Ό  άρχιε- 
πίσκσπος Κύπρου Κυπριανός ύπεσχέθη 
νά συνεισφέρη χρήματα ή τροφάς όσας 
δυνηθή. Λοιπόν ό Καλός (δηλαδή ό 
Ύψηλάντης) πρέπει νά γράψη πρός 
τήν μακαριότητά του προτρεπτικά, δηλο
νότι τών πραγμάτων τήν κατάστασιν,

978



'Απέναντι: Τούρκος Γενίτσαρος. 
Τέσσαρες χιλιάδες έστάλησαν άπό 
τόν Σουλτάνο στήν Κύπρο, τήν 
όποια έπνιΕαν στό αίμα. 'Αριστε
ρά: Ή  Αμμόχωστος, όπως ήταν 
άλλοτε μέ θέα πρός τή θάλασσα, 
ή όποια διοκρίνεται στό βάθος. 
'Επάνω: Ο ήρωϊκός 'Αρχιεπίσκο
πος Κυπριανός, πού άπαγχονίσθη- 
κε στις 9 'Ιουλίου τοϋ 1821 κατά 
τόν άγριώτερο τρόπο, όπά τούς 

βαρβάρους τής 'Ασίας.

διά νά φιλοτιμηθή καί βοηθήση άναλό- 
γως τήν φήμην τής νήσου έκείνης, τήν 
όποιαν έχουν τό προνόμιον νά διοικούν 
αύτοί σχεδόν τοοούτους χρόνους».

Χαρακτηριστικό έπάνω ατό θέμα αυ
τό είναι τό περιεχόμενο τής έπιστολής 
πού ό ΆλέΕανδρος Ύψηλάντης έγραψε 
λίγες ήμέρες άργότερα πρός τόν άρχι- 
επίσκοπο Κυπριανό. Τήν έπιστολή αύτή 
ό Ύψηλάντης έδωσε στόν Γρηγόριο Δί
καιο Ποπαφλέσσα, ό όποιος τήν παρέ
δωσε άργότερα στόν Φιλικό Αντώνιο 
Πελοπίδα, πού βριοκόταν στήν Κων
σταντινούπολη μαΖί μέ μιά έπιστολή τού 
Ύψηλόντη πρός τόν ίδιον πού τόν κα- 
λοΰσε νά μεταβή στήν Κύπρο καί νά 
συναντήση τόν άρχιεπίσκοπο Κυπριανό. 
Ό  Ύψηλάντης γράφοντας στόν Κυπρια
νό καί άναφερόμενος συνθηματικά σέ 
ύπόσχεσι πού έδωσε ό τελευταίος στόν 
Φιλικό Ύπατο γιά βοήθεια πρός άνέγερ- 
σι σχολείου, δήθεν, στήν Πελοπόννησο, 
έλεγε άνάμεσα σέ άλλα: "Α ς ταχύνη

λοιπόν ή Ύμετέρα Μακαριότης νά έμβά- 
ση τόσον τής Ύμετέρας Μακαριότητος 
τάς εισφοράς, όσον καί των λοιπών Λύ
της όμογενών, είτε χρηματικός είτε Ζωο
τροφ ικάς, πρός τόν έν Παλαιά Πάτρα 
τής Πελοποννήσου κύριον Ίωάννην Πα- 
παδιαμαντόπουλον, συντροφεύουσα αύ- 
τάς ή μέ άνθρωπόν της έπίτηδες ή μέ 
τόν κομιστήν τοϋ παρόντος μου».

Α ΛΛΕΠ Α ΛΛ Η ΛΕΣ 
Δ ΙΑ Τ Α Γ Ε Σ  ΣΦΑΓΩΝ

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι ό αρχιε
πίσκοπος Κυπριανός, συνεπής στήν ύ- 
πόσχεσί του, οργάνωσε μαΖί μέ τούς 
άλλους μητροπιλϊτες, άνώτερους κληρι
κούς καί προκρίτους, πού μυήθηκαν έ- 
πίσης στήν Φιλική Εταιρία, τήν συγκέν- 
τρωσι άπό εισφορές τών Ελλήνων, χρη
μάτων, τροφίμων καί άλλων έφοδίων 
πού στάλθηκαν μέ τήν πρώτη εύκαιρία 
στήν Ελλάδα. Είναι έπίσης βέβαιο, άτι

έγιναν προετοιμασίες γιά τήν στρατολό- 
γησι έθελοντών.

Καί δταν ό ΆλέΕανδρος Ύψηλάντης 
πέρασε τόν Προύθο γιά νά συγκροτήση 
τόν Ιερό Λόχο, μέ τόν όποιον άρχισε 
άπό τις παραδουνάβιες ήγεμονίες τόν 
όγώνα, άνάμεσα ατούς ένθουοιώδεις 
καί γενναίους έκείους νέους πού έτρε- 
Εαν άπό παντού γιά νά καταταχθούν στις 
τάΕεις τοϋ Ιερού Λόχου καί νά πολε
μήσουν στις πρώτες μάχες, ύπήρχαν καί 
πολλοί Κύπριοι. Τούτο μαρτυρούν έγγρα
φα, πού βρίσκονται στό Αρχείο Αγω
νιστών τού 1821. Ένα  άπό αύτά, Πιστο
ποιητικό Πολεμικής Υπηρεσίας τού 'Ιε 
ρολοχίτη Μιχαήλ Ά γγελή  Κυπραίου εί
ναι χαρακτηριστικό.

'Αντίγραφα τής πρώτης έπαναστατι- 
κής προκηρύΕεως τοϋ ΆλεΕάνδρου Ύ- 
ψηλάντη πού ό Κύπριος άρχιμανδρίτης 
ανεψιός τοϋ άρχιεπισκόπου Κυπριανού 
καί Φιλικός Θεόωιλος Θησέας, φθάνον- 
τας στήν Κύπρο τόν 'Απρίλιο άπό τήν
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Ή  τελευταία έγκύκλιος τοΰ Κυπρια
νού πρός τδ ποίιμ,νιό του. Φέρει τήν 
ήμ,ερομ,ηνία 16 Μαίου 1821. Μετά 
δύο μ,ήνες δ μαρτυρικός Ιεράρχης ώ- 

δηγιτθηκε στήν άγχδνη.

Πελοπόννησο, διένειμε μέ υπερβολικό 
ενθουσιασμό προβαίνοντας επίσης στήν 
μύησι Κυπρίων ώς μελών τής Φιλικής 
Εταιρίας, εφθασαν στά χέρια τοΟ Τούρ
κου Διοικητοϋ τής νήσου. Κιουτσιούκ. 
Στό χέρια του εφθασαν έπίσης ορισμέ
νες έπιστολές καί άλλα έγγραφα τής 
Φιλικής Εταιρίας πού όπευθύνονταν 
στόν άρχιεπίσκοπο Κυπριανό καί τόν 
πρόκριτο τής Λευκωσίας Μιχαήλ Γλυκύ. 
Ό  άρχιυανδρίτης Θησέας τά έδωσε σέ 
κάποιο βοσκό γραμματοκομιστή νά τά 
μετοφέρη στή Λευκωσία, άλλα στό δρό
μο ό βοσκός συνελήφθη άπό τούς Τούρ
κους. Εις γνώσιν τού Κιουτσιούκ Μεχ- 
μέτ περιήλθε έπίσης καί τό γεγονός, ότι 
ό ίδιος αρχιμανδρίτης, άγνωστο γιατί, 
έστειλε στόν Δημήτριο Ύψηλάντη, στήν 
Πελοπόννησο, μέ τόν όποιον συνδεόταν 
καί στούς προκρίτους τής "Υδρας έπι
στολές. Μέ σύτές Ζητούσε τήν άποοτο- 
λή στρατιωτικών καί ναυτικών ένισχύ- 
σεων, μέ σκοπό νά προκληθή καί έκεί 
ένοπλη έΕέγερσις.

Μέ βάσι αυτά τά στοιχεία καί μέ συ
κοφαντίες, πού κατόρθωσε νά κατασκευ- 
άση, ό Κιουτσιούκ κατέστρωσε τό σα

τανικό σχέδιό του. Κατήγγειλε στόν 
σουλτάνο, ότι οί Έλληνες άρχιερεϊς 
είναι δήθεν έτοιμοι νά προκαλέσουν έΕ- 
έγερσι καί στήν Κύπρο, καί Ζήτησε τήν 
έγκρισι νά θσνατώση τόν άρχιεπίσκοπο, 
τούς μητροπολίτες, τούς ήγουμένους 
τών μονών, όλους τούς ύπολοίπους ά- 
νώτερους κληρικούς καί 400 περίπου 
άλλους προκρίτους τής νήσου. Τά όνό- 
ματά τους περιλαμβάνονταν σέ κατάλο
γο πού συνέταΕε κσί έστειλε στόν σουλ
τάνο. Ό  τελευταίος αύτός δέν ένέκρι- 
νε αρχικά τις σφαγές. ΔιέταΕε όμως τόν 
πασά τής "Ακρας, στήν Συρία, 
Αμπντουλλάχ νά σΤείλη άμέσως στήν 

Κύπρο κατά τά μέσα Μαίου 4.000 γε
νίτσαρους μισθοφόρους γιά νά διενερ
γήσουν άφοπλισμό τών κατοίκων. Εκ
τός άπό μερικά κυνηγετικά όπλα, άλλα 
δέν ύπήρχον καί ό άφοπλισμός περιο- 
ρίσθηκε στήν κατάσχεσι τών μαχαιριών 
τών χασάπηδων καί τών γεωργικών ερ
γαλείων τών χωρικών. Έ ν  τώ μεταΕύ ό 
Κιουτσιούκ άπό τήν πρώτη κι όλας στι
γμή τής έκρήΕεως τής Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως είχε έΕαπολύσει κύμα καθη
μερινών εκτελέσεων καί άλλων ώμοτή-

των σέ βάρος τών Ελλήνων χαλκεύον
τας κατηγορίες καί σκηνοθετώντας δί
κες έναντίων άθώων, τούς όποιους έθα- 
νάτωνε.

Ό  άρχιεπίοκοπος μπροστά στό όργιο 
αύτό τών σφαγών καί τήν άπειλή γενο- 
κτοινίας τού ποιμνίου του απευθύνει, 
στις 16 Μαίου 1821 πρός αύτό έγκύ- 
κλιο, μέ τήν όποια προσπαθεί νά τό κα- 
τευνάση. Μέ προσεκτική φραστική δια- 
τύπωσι τό προειδοποιεί καί τό καλεί νά 
πρσφυλαχθή άπό τούς κινδύνους. Αύτή 
ήταν ή τελευταία έγκόκλιος τού Κυπρια
νού πρός τό ποίμνιό του. Καί τό μελα
νοδοχείο, μέ τό μελάνι τού όποιου τήν 
έγραψε, παρέμεινε, uaZi μέ τόν πολύ
τιμο σταυρό του, σάν ένα άπό τά πιό 
ιερά καί μοναδικά προσωπικά κειμήλια. 
Ταυτόχρονα ό Κυπριανός προβαίνει αύ- 
τοπρσσώπως πρός τόν τύραννο Κιου- 
τσιούκ σέ έντονες παραστάσεις καί δια
μαρτυρίες, άντικρούει τις κατηγορίες 
του καί τόν καλεί νά διαβιβάση στόν 
σουλτάνο τήν άλήθεια. Ό  αιμοδιψής ό
μως Κιουτσιούκ σκαιά καί βάναυσα θρί- 
Ζει τόν αρχιεπίσκοπο καί άπειλεί μέ ά- 
φανισμό αύτόν καί τούς ραγιάδες. Τ ε 
λικό όμως ό άπληστος αύτός τύραννος 
με ένα «μπαΕίσι» (ένα ποσό άπό έκατό 
χιλιάδες γρόσια) πού Ζήτησε νά τού δο- 
θή γιά νά συνοδεύση δήθεν μέ αύτό 
ευνοϊκή γιό τούς· Κυπρίους άναφορά 
στόν σουλτάνο καί νά πετύχη φιρμάνι 
γιά τήν προστασία τους, προβαίνει σέ 
ύποκριτικές κσθησυχοστικές διαβεβαιώ
σεις καί όρκίΖεται ένώπιον τού άρχιεπι- 
σκόπου στό Κοράνι ότι «μάχαιρα δέν 
θά πλήΕη τόν τράχηλον τού άρχιεπισκό- 
που καί τών άλλων κληρικών καί λαϊ
κών». Ταυτόχρονα όμως άνογκάΖει τόν 
άρχιεπίσκοπο καί τούς μητροπολίτες νά 
τού παραδώσουν, σάν έγγύησι ότι δέν 
θά προκαλέσουν έΕέγερσι τών ραγιά
δων, τέσσερες άνώτερους κληρικούς. 
"Ετσι, κρατήθηκαν στις φυλακές τού σε- 
ραγιοΰ σάν όμηροι ό οικονόμος τής μο
νής τού Αποστόλου Βαρνάβα Ιω ακείμ, 
ό άρχιδιάκονος τής μητροπόλεως Πά
φου Πανάρετος, ό άρχιμανδρίτης Κιτίου 
Λεόντιος κοί ό έΕαρχος Κηρυνείας Δα
μασκηνός.

Έ ν  τφ μεταΕύ στις βόρειες άκτές τής 
νήσου, πρώτα στήν περιοχή τού 'Αγίου 
Στέργη κοί κατόπιν στήν τοποθεσία 
«Άσπρόβρυση», κοντό στήν άρχαία πά
λι Λάμπουσα, μετοΕύ τής Λαπήθου καί 
τού Καροβά, τών δύο αύτών κωμοπό
λεων πού πολλοί όπό τούς προκρίτους 
τους ήσαν μέλη τής Φιλικής Εταιρίας 
έφθανε ό θρυλικός μπουρλιοτέρης, ό 
Κωνσταντίνος Κανάρης, μέ τό πυρπολι
κό του καί έπτά άλλα ψαριανά πλοία. 
Μεταφέρει μέ τήν παρουσία του τόν χαι
ρετισμό τού έπανσστατημένου έθνους, 
μεταδίδει τόν ένθουσιασμό καί τή χαρά 
γιά τις πρώτες μεγάλες νίκες τής έπα- 
νοστόσεως καί παραλαμβάνει, γιά πολ
λοστή ίσως φορά, τρόφιμα καί άλλα έ-
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Ό  διερμηνεύς στις τουρκικές άρχές 
τής Κύπρου Χκτζηγεωργάκης. ΟΙ 
Τούρκοι τδν άπεκεφάλισαν, γιατί τδν 
θεώρησαν ώς συμμ^τέχοντα *εΙς τήν 

έπανάστασιν.

φόδια πού oi Κύπριοι είχαν συγκεντρω
θεί σάν στοιχειώδη προσφορά στούς ά- 
γωνιΖσμένους άοελφους των. Από τούς 
μύλους των δυό κωμοπόλεων φορτώθη
καν τά πλοία μέ σιτάρι καί όπό τήν γει
τονική μονή Αχειροποιήτου τά άλλα έ- 
φόδια πού μετέφεραν οί κάτοικοι τής 
περιοχής. Μέσα στήν ιστορική αύτή μο
νή βρισκόταν ό Κανάρης, όταν οί Τούρ
κοι, πού έμαθαν τό γεγονός, τήν περι
κύκλωσαν, χωρίς όμως νά κατορθώσουν 
νά τόν συλλόθουν.

Ή  παρουσία αύτή των έλληνικών έ- 
πανοστατικών πλοίων στήν Κύπρο, σέ 
συνδυασμό μέ τις πληροφορίες πού είχε 
ατά χέρια του ό Κιουτσιούκ γιά τις ένέρ- 
γειες τού Κυπριανού καί τού άνεψιού 
του άρχιμανδρίτη Θησέα, θεωρήθηκαν 
σάν βέθαιη άπόδειΕι, ότι οί "Ελληνες 
σχέδιαζαν πράγματι νά έπαναατατήσουν 
καί στήν Κύπρο. Απευθύνει νέα έπεί- 
γουσα προειδοποίησι στον σουλτάνο. Ό  
τελευταίος, θορυβημένος τώρα άπό τις 
πρώτες μεγάλες νίκες των έπαναστατών 
στήν Πελοπόννησο καί ατά νησιά, δίνει 
μέ φιρμάνι έΕουσιοδότησι στον Κισυτσι- 
ούκ νά προβή στήν θανάτωσι τού άρχι- 
επισκόπου Κυπριανού καί όλων τών άλ
λων προγραφέντων, καθώς καί κάθε 
άλλου Έλληνος πού θά ήταν άνεμιγμέ- 
νος στήν Επανάσταση έκτος άπό έκεί- 
νους πού θά δέχονταν νά όαπασθούν 
τόν ίσλομισμό.

Ό  Κιουτσιούκ ύστερα άπ' αύτό δια- 
τάσαει νέες σφαγές άθώων, έπικηρύσσει 
τάν άρχιανδρίτη Θησέα (ό όποιος, όμως, 
καταδιωγμένος, έΕακολουθεί νά δρα καί 
τελικά κατορθώνει νά άποφύγη τήν σύλ- 
ληψι καί νά δραπετεύση άπό τήν νήσο) 
καί ύποβάλλει σέ νέους έΕευτελισμούς 
τόν άρχιεπίσκοπο. Μέ τό φιρμάνι τού 
σουλτάνου ατά χέρια, ό Κιουτσιούκ κα- 
λεϊ μυστικά ατό σεράγι τό συμβούλιο 
τών άγάδων. Εκείνοι, πού έποφθαλμι- 
ούσαν τις περιουσίες λιτών πού θά σκο
τώνονταν, ουνέταΕον μέ εύχέρεια καί 
ανεσι τόν τελικό κατάλογο τών θυμά
των.

Μέ τό πρόσχημα ότι ή άπάντηοις 
τού σουλτάνου στά διαβήματα τού άρχι- 
επισκόπου έφθασε, καί γιά νά πληροφο- 
ρηθοΰν, δήθεν, τό περιεχόμενο φιρμα- 
νιοϋ, μέ τό όποιο ή Υψηλή Πύλη έ£έ- 
φραΖε τήν εύαρέοκειά της γιά τήν νο
μιμοφροσύνη τών ραγιάδων πρός αυτήν, 
κάλεσε όλους τούς άρχιερεϊς, άνώτερους 
κληρικούς, καί προκοίτους άπό όλο τό 
νησί, νά παρουσιασθούν στήν Λευκωσία.

Τά άνύποπτα θύματα έπεσαν στήν πα
γίδα. Δέν άπέμενε στον Κιουτσιούκ πα
ρά νά άποτολμήση τήν σύλληψι τού Κυ
πριανού. Αύτός, ό όποιος, όταν τήν προ
ηγούμενη νύχτα τόν έπεσκέφθη κρυφά 
στήν άρχιεπιοκοπή ένας άπό τούς με- 
τριοποθείς άγόδες, ό Χουσεΐν Κιόρο- 
γλου, καί τού άπεκάλυψε τά σχέδια τού 
Κιουτσιούκ κάνοντάς του πρότασι νά 
τόν φυγαδεύση στά έΕωτερικό, άρνεϊτοι

νά έγκαταλείψη τό ποίμνιό του καί δια
κηρύσσει : «Παρά τό γαίμαν τών πολλών 
έν κάλλιον τού Πισκόπου».

Μέ τήν άμετόκλητη αύτή άπόφασι, ό 
Κυπριανός, άφοΰ έκαψε κάθε ένοχο- 
ποιητικό έγγραφο τής Φιλικής Εταιρίας, 
κατέβηκε τήν αύγή τής έπομένης ημέ
ρας στόν καθεδρικό ναό τού Αγίου Ί-  
ωόννου, στό περίβολο τής Αρχιεπισκο
πής, όπου έτέλεσε γιά τελευταία φο
ρά τήν θεία λειτουργία. Κατεβαίνοντας 
γιά τελευταία φορά άπό τόν ιστορικό 
θρόνο τού Αποστόλου Βαρνάβα, τόν ό
ποιο καθηγίοσε καί έλάμπρυνε, καί βγαί
νοντας άπό τό ιερό μετά τό τέλος τής 
λειτουργίας βρέθηκε μπροστά στούς πά
νοπλους γενίτσαρους, τούς όποιους ό 
Κιουτιούκ Μεχμέτ είχε στείλλει γιά νά 
τόν συλλόθουν. ΓνώριΖε ότι ή σύλληψίς 
του σήμαινε πιά τό τέλος του, άλλά ά- 
πτόητος βάδισε στούς έρημωμένους 
δρόμους καί τά σοκκάκια τής Λευκωσίας 
πρός τό σεράγι. Εκεί, στήν μεγάλη αί
θουσα τού κονακιοΰ, ό Κιουτσιούκ, άφοΰ 
έδωσε διαταγή νά κλεισθοΟν καί οί τρεις 
πόρτες τού κάστρου τής Λευκωσίας, νά 
διπλοαρματωθοϋν οί γενίτσαροι, νά στη

θούν οί άγχόνες κοί νά έτοιμασθοΰν οί 
δήμιοι, διάβασε στις δεκάδες τών άνυ- 
πόπτων ύποψηφίων θυμάτων του, πού 
τόσο δόλια παγίδευσε, τό σουλτανικό 
φιρμάνι γιά τήν θανάτωσι τους. Τήν 
άτμόσφαιρα τής δραματικής έκείνης 
σκηνής περιέγραψε μέ βάσι τήν άφήγησι 
αύτόπτου μάρτυρος στό βιβλίο του «Προ
σκύνημα στήν Ιερουσαλήμ» ό καθολι
κός Ιεραπόστολος ΤΖιεράμπ πού έπε
σκέφθη τήν Κύπρο τό 1831 μέ τά άκό- 
λουθα λόγια:

«Ποια ύπήρΕεν ή έκπληΕίς των, ή κα- 
ταπτόησίς των, όταν ό σκληρός Κιου- 
τσιούκ Μεχμέτ, έμφανιΖόμενος εις τό 
μέσον αύτών όνέγνωσε τό φιρμάνι, τό 
όποιον . διέτοσσε τήν θανάτωσιν όλων 
αύτών! Πώς νά περιγραφή ή τρομερά 
αύτή σκηνή; Οί μέν πίπτουν γονυκλι
νείς έν άπελπισία έπικαλούμενοι τόν 
Θεόν διά τήν άθωότητά των. "Αλλοι, μα
νιώδεις, Ζητούν έκδίκησιν διά τήν βάρ
βαρον αύτήν άπανθρωπίον, τήν δνευ πα
ραδείγματος εις τά χρονικά τών λαών. 
Μερικοί προφέρουν διακοπτόμενοι άπό 
λυγμούς τά όνόματα τών συΖύγων καί 
τών τέκνων των. Αλλοι θέλουν νά φύ-
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γουν, άλλα ή φυγή είναι αδύνατος. Ό  
άρχιεπίσκοπος βαίνει πρός τόν έπίβου- 
λον κυβερνήτην, διά νά τόν μεμφθή διά 
τό κακούργημά του καί νά του ύπενθυμί- 
οη τόν όρκον του. «Σοϋ ύπεσχέθην», εί
πε τό τέρας, «ότι τό μαχαίρι δέν θά πει- 
ράΕη τόν λαιμόν σου. Θά κρατήσω τόν 
λόγον μου. Θά κρεμασθής». Αύτό ύπήρ- 
Εεν ή άρχή τής σφαγής. Καθισμένος εις 
τό ντιβάνι σταυροπόδι, μέ τό τσιμπούκι 
στό στόμα, περιστοιχισμένος άπό τούς 
δορυφόρους του, ό Κιουτσιούκ Μεχμέτ 
ύπεδείκνυε άτάραχος ποια θά είναι τό 
πρώτα θύματα καί έγέλα, μέ τούς συμ
βούλους του, οί όποιοι παρακολουθού
σαν τήν άγωνία τών μελλοθανάτων.

Ο Κυπριανός άπέρριψε μέ περιφρό- 
νησι νά άποκηρύΕη τήν Έπανάοτασι τών 
Ελλήνων, μέ άντάλλαγμα τήν Ζωή του. 

Σ έ  λίγο, μαΖί μέ τούς άλλους τρεις ιε
ράρχες καί λοιπούς κληρικούς καί προ
κρίτους οδηγήθηκε μπροστά στόν δήμιο. 
Στό προαύλιο τού σεραγιοϋ, τήν προη- 
γουμένη ήμέρα, είχαν κρεμάσει στόν 
πλάτανο πού βρισκόταν έκεί, τόν άρχι- 
διάκονό του Μελέτιο καί τόν διερμηνέα 
καί άντιπρόσωπό του στήν Πύλη Μασού- 
ρα καί σκότωσαν άρκετούς άλλους. 
Στόν χώρο αύτό, σέ μιά μουριά βρήκε, 
παρουσία τού Κιουτσιούκ καί τών άγά- 
δων, μαρτυρικό άλλά ένδοΕο θάνατο 
στήν άγχόνη. Προηγουμένως εύλόγηοε 
τόν βρόχο καί παρότρυνε τόν διατακτι
κό δήμιό του μέ τις λέΕε ις : « Εμπρός, 
έκτέλεσον τήν προσταγήν τού άσεβούς 
κυρίου σου».

Ό  "Αγγλος περιπνητής Κάρνε, πού 
είχε φθάοει στήν Κύπρο λίγο μετά τήν 
έναρΕι τής Έπαναστάσεως, γράφει στό 
βιβλίο του « Επιστολές άπό τήν Ανατο
λή», όπως άκριθώς τόν πληροφόρησαν: 
« Ό  Κυπριανός τήν ώραν αύτήν τής δο
κιμασίας συμπεριεφέρθη μέ άσύνηθες

θάρρος καί άΕιοπρέπειαν. Ήρώτησε τόν 
κυβερνήτην ποιου έγκΑήματος οί κακό
τυχοι αύτοί άνθρωποι ήσαν ένοχοι ώστε 
νά ύποστοϋν τόσον τρομερόν τύχην. 
"Εάν δέ ούδέν άλλο άπό αίυα ήδύνατο 
νά κορέση τήν σκληρότητα τού κυβερ
νήτου, ήτο έτοιμος νά χύση τό ίδικόν 
του πρός σωτηρίαν τών άλλων. Ό  Τούρ
κος άπήντησε βραχέως καί βαναύσως. 
Καί τού άρχιεπισκόπου ή αύτοθυσία έ- 
χρησίιμευσε νά έπισπεύση μάλλον τήν ι
δίαν του καταστροφήν. ΈΖήτησε όλίγας 
στιγμάς διά νά προσευχηθή. Κατά τόν 
χρόνον τούτον τό άγαπητόν του ποί- 
μνιον κατέκειτο περί αύτόν δολοφονη- 
μένον. Έγονυπέτησεν εις τό μέσον τών 
νεκρών σωμάτων καί ένεπιστεύθη τό 
πνεύμα του εις χείρας τού Ύψίστου. 
Απεκεφαλίσθη καί άπέθανε χωρίς ψίθυ

ρον».
Ταυτόχρονα στόν ίδιο τόπο άποκεφα- 

λίοθησαν οί μητροπολίτες Πάφου Χρύ
σανθος, Κιτίου Μελέτιος, Κερηνείας 
Λαυρέντιος. Τόν ίδιο μαρτυρικό θάνατο 
ύπέστησαν ύστερα καί οί έκατοντόδες 
τών άλλων "Ελλήνων Κυπρίων.

Δέν είναι γνωστά τά όνόματα όλων 
όσων πλήρωσαν μέ τή Ζωή τους τό μέ
νος τού Τούρκου τυράννου. Στό κατά
λογο όμως αύτόν τών γνωστών μαρτύ
ρων πρέπει νά προστεθούν, έκτός έκεί- 
νων πού έπεσαν μαιχόμενοι, καί τά ονό
ματα τού Κυπρίου συντρόφου τού Ρή
γα Φεραίου Ιωάννη ΚαρατΖά καί τών 
δυό έπίσης Κυπρίων μητροπολιτών Νικο- 
δημείας "Αθανασίου Καρύδη, πού άπαγ- 
χονίαθηκε μαΖί μέ τόν πατριάρχη Γρη- 
γόριο Ε" καί Δημηταάνης Φιλοθέου Χα- 
τΖή, πού μαρτύρησε στις φυλακές τής 
ΤριπολιτΖάς.

Τά πτώματα τών μαρτύρων μετεφέρ- 
θησαν άπό χριστιανούς κατά τήν διάρ
κεια τής νύκτας καί έτάφησαν άλλα

στό περίβολο τής έκκλησίας Φανερωμέ
νης, χωριστά τών κληρικών καί χωριστά 
τών λαϊκών, καί άλλα στά νεκροταφεία 
τών προαστίων τής Λευκωσίας Παλου- 
ριώτισσα καί Αγιοι Ομολογητοί. Αργό
τερα τά όστά όλων τών άλλων μετεφέρ- 
θησαν κι' ρύτά στήν Φανερωμένη, όπου 
τοποθετήθηκαν σέ κοινό τάφο κάτω άπό 
τήν Αγία ΤράπεΖα. Τό 1930 ό κυπρια
κός λαός άνήγειρε στήν μνήμη τών έ- 
θνομαρτύρων Μαυσωλείο στόν περίβολο 
τής έκκλησίας τής Φανερωμένης καί 
έπάνω σ αύτό χαράχθηκε τό παρα
κάτω έπίγραμμα, πού οφείλεται στόν κα- 
θηγητή τού "Εθνικού Πανεπιστημίου καί 
"Ακαδημαϊκό Σίμο Μενάρδο:

«τί2 θύχαι αίνά χυβένχες ! ί’ δλλοι 
μάρτυρες ΙροΙ
Ούρανόθεν Κύπρφ νΰν δόχ, έλευ&ε- 
ρίην».

Ταυτόχρονα μέ τις σφαγές ό Κιου- 
τσιούκ έΕαπέλυσε σ' ολόκληρο τό νηαί 
κύμα λεηλασιών καί καταστροφών Οί 
έκκλησίες καί τά μοναστήρια λεηλατή
θηκαν καί κάθε πολύτιμο σκεύος ή ά.- 
τικείμενο άφαιρέθηκε άπό τις ορδές τώ/ 
μισθοφόρων. "Από τήν μονό Μαχαιρά 
δέν σώθηκε παρά ή ιστορική είκόυα τής 
Παναγίας, πού οί καλόγεροι κατόρθω
σαν νά άποκρύψουν. "Από τήν πιό πλού
σια μονή τού Κύκκου είχαν άρπαγή θη
σαυροί καί τιμαλφή, σκεύη καί άλλα άν- 
τικείμενα άνυπολόγιστης άΕίας, όπως 
μαρτυρεί ό χειρόγραφος κώδικας πού 
συνέταΕε τήν ίδια ήμέρα ό διάδοχος τού 
άπαγχονισθέντος ήγουμένου Ιωσήφ, ή- 
γούμενος Χαράλαμπος ύπό τόν τίτλο: 
«Σημείωσις τών όσων άρπαΕσν έν έτει 
1821 άπό τό μοναστήρι τού Κύκκου οί 
άνθρωποι τού ήγεμόνος Κιουτσιούκ Μεχ 
μέτ». Οί περιουσίες τών έκκλησιών, τών 
μοναστηριών καί όλων όσοι δολοφονή- 
καν, κατασχέθηκαν μέ φιρμάνι τού σουλ
τάνου. Μερικές έκποιήθηκαν καί οί είσ- 
πράΕεις έστάλησαν στόν σουλτάνο, άλ
λες  τις μοιράσθηκαν ό Κιουτσιούκ καί 
οί άγάδες. Τά σπίτια όσων δολοφονή
θηκαν οφραγίοθηκαν άπό τις τουρκικές 
άρχές καί οί οίκογένειές τους σκλαβώ
θηκαν. "Αργότερα οί χριστιανοί μέ έρά- 
νους κατόρθωσον νά συγκεντρώσουν 
ένα έκατομμύριο γρόσσια πού Ζητούσε 
ό Κιουτσιούκ γιά τήν άπελευθέρωοι τών 
γυναικοπαιδών αύτών.

Πολλά άπό τά ύποψήφια θύματα κα
τόρθωσαν νά διαωύγουν καί νά άναΖη- 
τήσουν προστασία στό γαλλικό προΕε- 
νεϊο στήν Λάρνακα, άπό όπου ό ποόΕε- 
νος Μεσιάν, έΕαίρετος φιλέλλην, μέ αύ
τοθυσία, καί άψηφώντας τις άπειλές καί 
τούς έκβιασμούς τού Κιουτσιούκ. κατόρ
θωσε νά τά φυγοδεύση στήν Γαλλία καί 
στήν Ελλάδα. "Αποτέλεσμα τής στάσε- 
ώς του αύτής ήταν νά στροφή έναντίον 
του ή όργή τού Κιουτσιούκ καί έναντ ον 
τών γαλλικών έμπορικών οϊκων τής 
Λάρνακος, πού άρχισαν νά λεηλατούνται 
άπό τά μισθοφορικά στρατεύματα. Δέν 
δίστασον, άκόμη, νά προσβάλλουν τήν 
γαλλική σημαία, ΕεσχίΖοντάς την μέ άλ- 
λεπάλληλους πυροβολισμούς. Μπροστά 
σ" αύτή τήν κατόσταοι ό Γάλλος πρόΕε- 
νος, πού στις έπιστολές του καί στά άλ
λα έγγραφα τού προΕενεου του περι
γράφει μέ τά χειρότερα λόγια τόν Τούρ
κο κυβερνήτη, αναγκάσθηκε νά Ζητήση 
άπό τήν κυβέρνησί του γιά προστασία

Ή  Μονή ’Αχειροποιήτου στή Μεγαλόνησο. Έδώ ε μείνε 
γιά ένα διάστημα δ ένδοξος πυρπολητής δ Κωνσταντίνος 

Κανάρης μέ τούς συντρόφους του.
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τήν άμεση άποστολή στήν Λάρνακα γαλ
λικών πολεμικών πλοίων. Σ έ  μιά επι
στολή του έγραφε: « Ό  Κυβερνήτης τής 
Κύπρου, φανατικός, ανόητος, θρασύδει
λος καί σκληρός, συμπεριφέρεται πρός 
ήμάς ώς νά ήτο ό βασιλεύς τής Γολλίας 
ό πολεμών τήν Τουρκίαν. Ό  όρχιεπί- 
σκοπος, οί επίσκοποι πάντες, ό άνώτε- 
ρος κλήρος, μέγας όριθμός ιερέων, οί 
πρώην ύπάλληλοι τής κυβερνήσεως, οί 
έμποροι, οί γεωργοί, οί προεστοί των 
χωρίων καί τών πόλεων καί πάντες τέ
λος οί έχοντές πως χρήματα, κατεσφά- 
γισαν, ή περιουσία των κατεσχέθη καί 
έσκλαβώθη ή οίκογένειά των».

'Υπό τήν προστασίαν μερικών γαλλι
κών πολεμικών πού έφθαοαν στήν Λάρ
νακα, ό Μεσιόν άντιμετώπισε τόν κίν
δυνο τής Ζωής του καί ματαίωσε απόπει
ρα τού Κιουτσιούκ νά έκβιάση μέ δύνα- 
μι γιλίων γενιτσάρων πού κύκλωσαν τό 
γαλλικό προξενείο, τήν παράδοσι τών 
Ελλήνων πού είχαν βρή έκεί καταφύ

γιο.
"Ετσι, μέ τις φροντίδες τού Μεσιάν, 

όπως άναφέρει άνέκδοτο ιδιόγραφο ση
μείωμα του άρχιεπιοκόπου Ίωαννικίου 
πού διεδέχθη τόν Κυπριανό, αύτοί πού 
σώθηκαν έφθασαν στήν Μασσαλία. Έ κ ε ϊ 
μέ προκήρυξί τους πρός τις κυβερνήσεις 
καί τούς λαούς τών φιλελευθέρων χω
ρών κατήγγειλαν τις σφαγές καί ίδρυ
σαν μέ πρόεδρο τόν άρχιμανδρίτη Θη
σέα έπιτροπή γιά τήν στρατόλόγησι έθε- 
λσντών πού θά έπαιρναν μέρος στήν 
Ελληνική Έπανάστασι

Πολλούς άπ' αύτούς πού κινδύνευοαν 
κατόρθωσαν νά διαοώσουν έλληνικά έ- 
πανοστατικά πλοία πού, σύμφωνα μέ τις 
έκθέσεις τού Μεσιόν, σέ όλη τήν διάρ
κεια τής Ελληνικής Έπαναστάσεως όρ
γωναν τις κυπριακές θάλασσες, προσήγ- 
γιΖαν τις άκτές τού νησιού γιά νά πα
ραλάβουν προμήθειες καί άλλα έφόδια, 
καί πάρα πολλές φορές κτυποϋσαν τουρ
κικά, τά κατολάμβαναν ή τά βύθιΖαν, κα
τάσχοντας τό φορτίο τους καί αιχμαλω
τίζοντας τό πλήρωμά τους. -Τά ένοπλα 
έλληνικά πλοία», γράφει σέ μιά έπιοτο- 
λή του ό Μεσιάν, «σταθερώς διαδέχον
ται άλληλα εις τάς θαλάσσας μας, όπου 
έξεμηδένισαν τήν τουρκικήν ναυσιπλοΐ
αν, συλλαμβάνοντα τά πλοία εις αύτόν 
τόν λιμένα καί ύπό τά πυροβόλα τού 
Φρουρίου».

Σ έ  μιά μάλιστα περίπτωσι, οτά άνοι- 
κτά τής Λεμεσού, όπως άναφέρει σέ έκ- 
θεσί του ό Μεσιάν, μεταξύ έλληνικών 
έποναστατικών πλοίων καί τουρκικών 
πολεμικών διεξήχθη σφοδρή ναυμαχία. 
Στήν διάρκειά της ρίχθηκαν έκατοντά- 
δες κανονιές, καί οί Έλληνες κάτοικοι 
τής Λεμεσού μέ ένθουοιασμό καί συγ- 
κίνησι τήν παρακολουθούσαν όπό τήν 
παραλία.

Δίπλο στήν έκατόμβη τών τόσων μαρ
τύρων της καί τις άλλες θυσίες καί δει
νά πού ύπέστη ή Κύπρος, λαμπρή σελί
δα έγραψαν στό κεφάλαιο τής συμβο
λής τής Μεγαλονήαου ατόν ιερό άγώνα 
τής έθνικής παλιγγενεσίας τά πολυάρι
θμα παλληκάρια της πού έτρεξαν στο 
πολεμικό κάλεσμα γιά νά άγωνισθοΰν. 
'Ορισμένοι διέθεσαν καί όλόκληρη τήν 
περιουσία τους. Παρ' όλο πού δέν ύπάρ- 
χει καί στήν περίπτωσι αύτή ό πλήρης

κατάλογος, έν τούτοις, άπό τά σχετικά 
έγγραφα, πού φυλάγονται στό Αρχεϊον 
Αγωνιστών τού 1821, στό τμήμα χειρο

γράφων τής Έθνικής Βιβλιοθήκης, άπο- 
δεικνύεται ότι οί Κύπριοι έθελσνταί πο
λέμησαν καί διακρίθηκαν μάλιστα στις 
περισσότερες καί σπουδαιότερες μάχες 
τού άγώνα. Μαρτυρούν γι' αύτό τά ιδιό
χειρα Πιστοποιητικά Πολεμικής Υπ ηρε
σίας, πού φέρουν τις ύπογραφές τών 
πιό ένδοξων άρχηγών τής Έπαναστά
σεως, κάτω άπό τις διαταγές τών όποι
ων πολέμησαν οί Κύπροι έθελονταί. Πι
στοποιητικά σέ υπογραφές τού Γέρου 
τού Μόριά Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τού 
στρατηγού Μοκρυγιάννη, τού ναυάρχου 
Κωνσταντίνου Κσνάρη, τού Δημητρίου 
Ύψηλάντη, τού Κίταου ΤΖαβέλα, τού 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, τού Νικηταρό 
καί άλλων, μιλούν γιά ήρωϊσμό, αύτοθυ- 
σία καί άφσσίωσι στό καθήκον τών Κυ
πρίων πολεμιστών καί γιά τή συμμετοχή 
τους στις πιό μεγάλες μάχες τού Αγώ
να, άπό τό Δραγατσάνι μέ τόν Ιερό Λό
χο, τό Μεσολόγγι, τά Δερβενάκια, τήν 
Τριπολιτσά, τό Βαλτέτσι, τό Ναύπλιο, 
τήν Ναύπακτο ώς τις μάχες τής Άκρο- 
πόλεως καί τις ναυμαχίες τής Κασσάν
δρας καί τού Τρίκερι. Πολλοί όπό τούς 
Κυπρίους αύτούς έγιναν άξιωματικοί, 
καί άλλοι, μεταξύ τών όποιων οί τρεις 
αδελφοί Θεόφιλος, Νικόλαος καί Κυ
πριανός Θησέας, έφθασαν ώς τόν βαθμό 
τού άντιστρατήγου. Επίσης, δυό άλλοι, 
ό Χαράλαμπος Μάλης καί ό Θεοχάρης 
ΧατΖηηλία Λαποθιώτης, γιός τού προ
κρίτου τής Λοπήθου ΧατΖηηλία, πού κρε- 
μάσθηκε τότε, διετέλεσαν: ό πρώτος,
Γενικός Γραμματεύς τού Μινιστέριου 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων, έπί κυβερ
νήσεως Ζαίμη, καί ό δεύτερος, ύπασπι- 
στής τού βασιλέως Όθωνος.

Ή  θυσία τών Κυπρίων έθνομαρτύρων

σπστέλεσε πηγήν έμπνεύσεως γιά νά 
γροφοϋν άπό απλοϊκούς άνθρώπους καί 
νά τραγουδιούνται άπό στόμα σέ στόμα 
άρχικά οάν θρήνοι καί μοιρολόγια καί 
κατόπιν σάν έθνικά έπη, τραγούδια καί 
άλλα στιχουργήματα. Δυό άπ' αύτά, ένα 
μέ τόν τίτλο «Ά σ μα  τού άπαγχονισμού 
τού άρχιεπιοκόπου Κύπρου καί τών άλ
λων μητροπολιτών κατά τήν Έπανάοτα- 
οι τού 1821» καί τό άλλο μέ τόν τίτλο 
«Θρήνος γιά τις κυπριοκές συμφορές 
τού 1821», γραμμένα άπό άγνωστους 
αύτόπτες μάρτυρες τών γεγονότων σώ- 
Ζονται οέ χειρόγραφα, πού βρίσκονται: 
τό πρώτο στήν μονή Κόκκου καί τό δεύ
τερο στήν μονή Μαχαιρά.

Ω δ ές  γιά τό έπος αύτό τής Κύπρου 
γράφηκαν άπό τόν Γεώργιο Κηπιάδη καί 
τόν Χαράλαμπο Παπαδόπουλο. Τό έπος 
όμως αύτό τού 1821 συγκίνησε βαθιά 
καί ένέπνευσε τόν μεγαλύτερο ποιητή 
τής Κύπρου Βασίλη Μιχαηλίδη γιά νά 
γράψη τό 1885, μέ βόσι οπωσδήποτε με
θοδική έρευνα τών γεγονότων καί αύ- 
θεντικές άφηγήσεις αύτών πού τά έΖη- 
σαν, τό άπαράμιλλο σέ έκφραστικότητα 
καί πατριωτική έξοοσι ποιητικό άριστούρ- 
γημα « Η 9η Ιουλίου 1821 έν Λευκω
σία Κύπρου», έργο πού τόν άνέδειξε 
καί τόν έπέβαλε σάν έθνικά ποιητή τής 
Κύπρου.

Σύμβολο τού άθανάτου αύτού κυπρια
κού έπους θά παραμείνη γιά πάντα ή 
ήρωϊκή μορφή τού έθνομάρτυρος Κυ
πριανού καί άναμένει άκόμη τήν ιστο
ρική δικαίωσί του τό έπίγραμμα πού έ
γραψε γι' αύτόν ό έθνικός ποιητής τής 
Κύπρου:

«Σύ πού σκοτώθης γιά τό φώς
αήκου νά 5ής τόν ήλιο.
Ξύπνα νά όής τό γχΐμαν σου
πού γίνηκε βασίλειο».

Ή  Μονή Μαχαιρά, άπό τά ίστορικώτερα βυζαντινά μνη
μεία τής Κύπρου, χτίσμα τοΰ Αΰτοκράτορος ’Αλεξίου 

του Κομνηνοΰ (ΙΒ ’ αιών).
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ
Λίγο καιρό πριν έγινε, καθώς είναι γνωστό, στο Πενταμελές Έφετεΐο 

’Αθηνών, ή δίκη τοϋ διαβόητου Βενάρδου και τής συμμορίας του. Οί πράξεις γιά 
τις όποιες κατηγορεΐται έγγίζουν, σε βάρος καί άριθμό, τά εγκλήματα των λη- 
στάρχων τοϋ παλαιού καλού καιροϋ. 'Ενοπλες ληστείες, δεκάδες κλοπές, παρά
νομος όπλοκατοχή, έπικίνδυνες σωματικές βλάβες, ύπεξαγωγές έγγράφων... Το 
δικαστήριο, μετά τήν παραίτησι των συνηγόρων ύπερασπίσεως τοϋ άρχηγοϋ και 
των μελών τής συμμορίας, άνέβαλε τή δίκη. Προσεχώς, ό «άξιότιμος» κύριος 
Βενάρδος και ή «παρέα» του θά κληθοΰν καί πάλι στο έδώλιο. Όμως, κάτι πού 
«έμεινε» απ’ αυτή τή δίκη, καί πού ασφαλώς προβληματίζει καί τις καταδιωκτι
κές τοϋ έγκλήματος αρχές καί τήν κοινωνία γενικώτερα, είναι οί πρωτοφανείς 
καί χωρίς υπερβολή απίστευτες αντιδράσεις τοϋ κοινοϋ. Καί γιά νά γίνουμε 
περισσότερο σαφείς. Κατά τις τρεις ήμέρες, όσο δηλαδή κράτησε ή δίκη, ένα 
πλήθος άδημονούντων νεαρών καί ιδίως γυναικών έμεναν ώρες ολόκληρες στο 
δρόμο, στήν αίθουσα καί τούς διαδρόμους τοϋ δικαστηρίου, γιά νά ίδοϋν από 
κοντά καί νά θαυμάσουν τούς αδίστακτους κακοποιούς. Καί όταν οί τελευταίοι 
έμφανίσθηκαν, μέ «έπικεφαλής» τον «ώραΐο ληστή» καί τήν έξ ίσου έκρηκτική 
άδελφή του, τό άκροατήριο «γούρλωσε» τά μάτια γιά νά Ιδή, όσο γινόταν καλύ
τερα, τό ντουέτο τοϋ έγκλήματος. Δέν ξέρω, αν κάποιοι «προνοητικοί» είχαν 
μαζύ τους καί γαρδένιες γιά τήν ώραία Άννίτα. Κάτι όμως πού είδαν, όσοι βρέ
θηκαν στήν αίθουσαν τοϋ δικαστηρίου, είναι ή προθυμία μέ τήν όποια πολλοί 
έσπευδαν νά φέρουν σουβλάκια κι’ άλλες λιχουδιές «στά παιδιά» κατά τή διάρ
κεια τών διαλειμμάτων. Ήταν μάλιστα φανερή ή συγκίνησή τους, πού «είχαν 
τήν τύχη» νά «βοηθήσουν» τούς «ήρωες», όπως τούς έπλασαν στά τρίσβαθα τοϋ 
άρρωστημένου μυαλοΰ τους.

Καί όταν ό Πρόεδρος άνήγγειλε τήν άναβολή τής δίκης, ολόκληρο τό 
άκροατήριο ξέσπασε σέ χειροκροτήματα καί έπευφημίες. Ή  συμπεριφορά αύτή 
δημιουργεί, άν μή τι άλλο, τούλάχιστον θλιβερές σκέψεις καί άποτελεΐ χωρίς 
άμφιβολία έπικίνδυνη έκρηκτική ϋλη στά σαθρά άλλωστε θεμέλια τής κοινωνίας 
μας. Πολλοί έπεχείρησαν νά έρμηνεύσουν άνάλογες έκδηλώσεις μέ τό πρίσμα 
τής έγκληματολογικής έπιστήμης καί νά δώσουν άφεσιν άμαρτιών, μέ τήν δι
καιολογία, πώς πρόκειται γιά άτομα μειονεκτικά, μέ άρρωστημένα συναισθημα
τικά αντανακλαστικά. Ό  ισχυρισμός μπορεί νά άντέξη στή βάσανο τής κριτι
κής, γιά ένα μόνο ποσοστό, πού δέν ξεπερνά τό πέντε τοΐς έκατόν. Τό υπόλοιπο 
ανήκει στο «υγιές» κατά τά άλλα τμήμα τοϋ πληθυσμοΰ. ’Αλλά, τί άκριβώς 
συμβαίνει; 'Απλούστατα, τά κριτήρια, μέ τά όποια έμετροϋντο παλαιότερα οί 
ήθικές άξιες καί πού καθοδηγοΰσαν, τούλάχιστον συναισθηματικά, τις μάζες, 
έχουν, ώς ένα σημείο, αλλάξει. Ή  αλλαγή αύτή, παρακολούθημα άναπόφευκτο 
τής έξελιγμένης τεχνολογίας, άποτελεΐ ίσως τήν απαρχή, πού θά όδηγήση σιγά - 
σιγά στήν άλλοίωση τής δομής τής σημερινής κοινωνίας μας. Τό χειροκρότημα 
πού «είσέπραξαν» ή Άννίτα καί ό Βενάρδος, όσο κι’ άν πνίγηκε στήν πολύβουη 
μέσα πρωτεύουσα, άκούστηκε χωρίς άλλο, σάν «μήνυμα» τοϋ «έπαναστατημέ- 
νου» καιροϋ μας.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Ύπαστυνόμος Α'
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Μ Ε Σ Σ Τ Η Ν
ΟΜΙΧΛΗ

Τής A D A  N E G R I

Η Ραϊμόνδα σήκωσε τδ γιακά τού παλτού πού ήταν 
κολλημένο στδ ώραΐο κορμί της, χο κορμί της, 

πού ήταν ευλύγιστο σαν χοΰ φιδιού. Περιτύλιξε γύρω 
σχδ γιακά χή γούνα χης, έτσι πού νά τής φτάνη ψηλά 
ώς χή μύτη, έβαλε τά χέρια σχδ μανσόν, καί μέ χαμη
λωμένο κεφάλι προχώρησε μέσ’ στήν δμίχλη.

Ή  δμίχλη ήταν τόσο πηχτή καί σκοτεινή, πού θά 
μπορούσε νά κοπή μέ τδ μαχαίρι. "Εμπαινε στά ρου
θούνια μέσα καί στδ στόμα, έκοβε τήν άναπνσή, έδινε 
τήν αίσθησι τής άσφυξίας. Σπίτια καί δρόμοι έξαφανι- 
ζόνχανε, σά νάχε διαλυθή μέσα στούς άχμούς τούς άπια
στους. ’Ατμόσφαιρα άπδ δνειρο. Μά άπδ ένα δυσάρεστο 
δνειρο, ένα δνειρο γεμάτο παγίδες.

θάπρεπε ν’ άνοιξη κανείς πέρασμα δπως έκεΐνοι 
πού κολυμπάνε σχδ νερό καί σπρώχνουνε τή δύναιμι 
ένδς στοιχείου. Τά αμάξια, σπανιώτατα, προχωρούσα
νε πολύ σιγά, βήμα - βήμα, άόριστες κι δχι ομοιόμορ
φες σκιές μέσα στδ γκρίζο, άφήνοντας ν’ άκούγεται τδ 
κουδούνισμα μονάχα άπδ τ’ άλογα. Τδ σκέπασμα αύτδ 
τής δμίχλης, απαλό· καί πυκνό, έκλεινε κάθε χαραμα
τιά. Μετρίαζε κάθε θόρυβο, έβαζε σέ κάθε φυσιογνω
μία μιά μάσκα.

Τδ περισσότερο γ ι’ αύτδ ήχαν εύτυχισμένη ή Ραϊ- 
μόνδα, πού προχωρούσε σίγουρη, ξέροντας τόσο καλά 
τδ δρόμο της τδν καθημερινό άπ’ τδ γραφείο σχδ σπίτι, 
πού θά μπορούσαν νά τόνε βρούνε τά πόδια της χωρίς 
καί νά βοηθήσουν τά μάτια. Ή  Ραϊμόνδα είχε τδ δεξιό 
μέρος στδ πρόσωπό της παραμορφωμένο άπαίσια. Τήν 
είχε καταντήσει έτσι ένα κακό πέσιμο σέ καμινέτο άναμ- 
μένο, δταν ήχανε δέκα χρονώ. Καί τί ειρωνεία τής τύ
χης: μεγάλωνε ευκίνητη κι ωραιότατη στδ κορμί, μέ 
αίμα ζεστό, μέ ψυχή ξάστερη, μέ αισθήσεις έτοιμες, 
σίγουρα γεννημένη γιά ένα πεπρωμένο έρωτικό, άν ή 
φοβερή μισή ζαρωμένη μάσκα ή μελανιά, ποϋκανε καί 
τδ στόμα της νάχη δταν γελούσε ένα μορφασμόν άλλό- 
κοτο, άν δέν τήν είχε σημαδέψει έτσι χωρίς διόρθωμά.

Μπροστά στή φαινομενική φαιδρότητά της, τήν 
άφθονη φαιδρότητά της, ποδταν κάποτε υπερβολική, οί 
συγγενείς καί οί φίλοι σκεφτόντανε: «Γιά καλή της

τύχη είναι στή δυστυχία της άδιάφορη. Γιά τδ ίδιο 
τδ τέρας δέν υπάρχει άσκήμια».

Γελιόντανε. Ή  μητέρα της ίσως δχι, πού τδ φίλ
τρο της τδ μητρικό τήν έκανε νά βλέπη πιδ διαπερα
στικά. . .  ’Αλλά άδύναμ© καί άβέβαιο πλάσμα αισθη
ματικό, προσπαθούσε κ’ έκείνη, ξεγελώντας τδν έαυτό 
της, προσπαθούσε ν’ άποκοιμίζη μέσα της τή ντροπή, 
τδν πόνο καί τήν τύψι.

Ή  άλήθεια ήταν αύτή. "Αν έβγαζες τις ώρες τού 
ύπνου πού ξεχνάει κανείς, στή ζωή τής Ραϊμόνδας δέν 
πέρασε ούτε μιά στιγμή χωρίς, δταν περπατούσε, δταν 
μιλούσε ή δταν γελούσε, μέσα στις πιδ σοβαρές ή στις 
πιδ απλές άπασχολήσεις της, καί δταν ήταν μόνη ή 
καί μέ άλλους, δέν ήταν μιά στιγμή πού νά μήν έβλεπε, 
μ ’ αύτά τά φοβερά τά μάτια «τά άπδ μέσα» πού δέν γε
λιούνται ποτέ, τή σκληρή της άσκήμια. Γι’ αύτδ στήν 
κάμαρά της δέν είχε καθρέπτες.. .  Γ ι' αύτδ φορούσε 
καπέλλα καί σκούφους άπδ καστόρι ή άπδ ψάθα, καμω
μένα πάρα πολύ άπλά, πού νά μπορούν νά χαμηλώνουνε 
χωρίς νά καρφωθούν μέ βελόνες. Καί τύλιγε στδ κεφάλι 
της δλόγυρα βέλα πλατιά καί πυκνά μέ άνθη κεντητά, 
πού κι αύτά δέν κατορθώνανε νά κρύψουνε τδ φοβερό 
σημάδι τής φωτιάς.

Κάποτε στήν προχωρημένη νύχτα, ένας έφιάλτης 
τήν ξυπνούσε ξαφνικά μέ παλμούς άγωνίας καί τά μά
τια της, πού ήταν άκόμα στραβά άπδ τδν ύπνο, τά 
γούρλωνε' στήν άμείλικτη μνήμη των αίσθήσεών της 
χαραζότανε ή δψι τού προσώπου της, καί σκεφτότανε 
μέ φρίκη πώς ή σκιά θά έξαφανιζότανε μέ τή νύχτα, 
πώς θά ξαναρχότανε τδ φως, καί μ’ αύτδ τά εύσπλα- 
χνικά ή ειρωνικά ή έκπληκτα βλέμματα πάνω στήν 
παραμόρφωσί της.

Υπάρχουν τραγωδίες πού χτυπάνε ένα πλάσμα 
σ’ δλη τήν όμορφάδα, σ’ δλη τήν ευτυχία, σ’ δλη τή 
δράσι του, καί τδ καταδιώκουν καί τδ στριφογυρίζου
νε στόν καταστρεπτικό τους άνεμοστρόβιλο, κ’ ύστερα 
τ’ άφήνουνε στή γή νωθρό— ένα κουρέλι—άλλά έλευ- 
θερωμένο. Καί τδ πλάσμα αύτδ σιγά, σιγά άναγνωρί- 
ζεται, ξαναβρίσκεται άνέπαφο, ξαναρχίζει νά ζή, νά 
άπολαμβάνη τις, φυσικές δυνάμεις, άναπνέει ένέργεια 
καί έλπίδα σά νά μήν είχε σχεδόν συμβή τίποτα. Έδώ 
είναι, άντίθετα, ή σιωπηλή τραγψδία, κουφή, μόνιμη., 
βέβαιη' μιά τραγωδία άγιάτρευτη σάν τδν καρκίνο. Δέν 
υπάρχει σωτηρία άπ’ αύτό. Σέ τέτοια κατάστασι ζούσε 
ή Ραϊμόνδα. 'Ωστόσο δέν άφηνε νά φανή στούς άνθρώ- 
πους παρά έκεϊνο πού ήταν άδύνατο νά κρυφτή— τδ 
σημειωμένο πρόσωπο. Αισθανότανε δλομόναχη, ’Ανά
μεσα σ’ αύτή καί στούς άλλους μεσολαβούσε ένα έμπό- 
διο· αύτδ τή ντρόπιαζε σά μιά καταδίκη, Ά πδ τά δώ
δεκα ώς τά δεκάξι της χρόνια, στις τεχνικές σχολές, 
στις συντροφιές μέ τις συμμαθήτριές της, δέν είχε ά- 
κούσει παρά ψιθυρισμούς έρωτικούς. Φαινότανε πώς σέ 
δλα έκείνα τά κορίτσια, πού ήταν προωρισμένα νά κερ
δίζουν τή ζωή τους άνάμεσα στή μυρουδιά τής μού
χλας στά μαγαζιά καί στή μυρουδιά τού μελανιού μέσ’ 
στά γραφεία, σέ δλες τις νεαρές αύτές, πού ήτανε σάν 
τά πρασινωπά καί άγουρα φρούτα, φαινόταν πώς δέν 
έμεγάλωνε σ’ αύτές παρά ή έπιθυμία γιά τδν έρωτα. 
’Αριθμητική, σχέδιο, φυσική, γραμματική στήν πραγμα
τικότητα δέ φαινόντανε παρά προφάσεις πού έφευρέθη- 
καν άπ’ τή σκληρή ζωή κι άπ’ τή θέλησι των γονέων, 
γιά νά ξεγελάσουν, γιά νά στραγγαλίσουνε τδ ένστικτο 
τού άταβισμσύ σ’ έκείνες τις μικρές μέλλουσες γυναίκες, 
πού άπδ τώρα δίνανε φευγαλέα ένα δνομα κι ένα σώμα

984



στήν άνάγκη τους νά άγαπήσουνε καί νά αισθανθούνε 
πώς άγαπήθηκαν.

’Αργότερα, μέσα ατό έργαστήριο τό γεμάτο άπό 
μηχανές, φωτογραφικές καί μηχανήματα, —  δπου ή 
Ραϊμόνδα έργαζόταν στή γραφομηχανή — δλόγυρά της 
άνάμεσα στίς συντροφιές τής δουλειάς, δέν είχε δή παρά 
όνειροπολήματα έρωτικά, ψέματα έρωτικά. Τά κορί
τσια πού ήταν ύπάλληλοι, κομψά μέσα σέ φορέματα κα
μωμένα άπό ρετάλια φτηνά αλλά κομμένα σύμφωνα μέ 
τήν τελευταία μόδα, μέ τίς πλεξίδες σφιγμένες γύρω 
στους κροτάφους, δπως συνηθιζότανε, μέ πολύ ψηλά 
τά τακούνια, μέ βαμμένα τά βλέφαρα καί τίς βλεφαρίδες 
μιλούσανε νευρικά μέ τούς νέους στό γραφείο, καί τό 
βράδυ στήν πόρτα 6ρ ίσκαν τό φίλο τους έτοιμο γιά νά 
τίς συντροφέψη. Τά διάφορα ρεύματα συγκρουόντανε, 
βγάζανε μέσα στή σύγκρουσι σπίθες, δημιουργώντας 
έτσι γιά τη Ραϊμόνδα μιάν άποπνιχτική μαγνητική 
άτμόσφαιρα.

Τά νιάτα της ήταν διωγμένα μακριά άπ’ αυτούς 
τούς παλμούς της χαράς. Γι’ αότά δέν μπορούσε νά 
ύπάρχη δ φυσικός νόμος τής ζωής. Τό ήξερε. Καί φαι
νότανε πώς τό είχε πάρει άπόφασι, άλλά στό βάθος ή 
ταπείνωσι, οί άνικανοποίητες έπιθυμίες, ή μνησικακία, 
άνακατευόντανε μέσα της, μπερδευόντανε δπως μπερ
δεύονται τά φίδια. Κ’ έφτασε στό σημείο νά έπιθυμή 
νά ήτανε στραβή, λές καί ή στραβωμάρα ή δική της 
θά τήν έκρυβε άπό των άλλονών τά μάτια, άπαράλλα- 
χτα σάν τό παιδί πού σκεπάζοντας τό πρόσωπο μέ τό 
σηκωμένο του χέρι, πιστεύει πώς δέν τό βλέπει ή μη
τέρα . . . Κ ’ έφτασε στό σημείο νά μήν αισθάνεται καλά 
παρά υονάχα μέσ’ στό σκοτάδι, καί γ ι’ αύτό θάθελε νά 
κινήται κείνο τό βράδυ τού Νοέμβρη μέσ’ στήν δλόπη- 
χτη δμίχλη, πού τής έδινε μιάν άπροσβόκητη καί άγρια 
αϊσθησι εύκινησίας, βεβαιότητας καί λευτεριάς.

"Ενα φανάρι τού γκαζιού, μ’ ένα πολύ σκοΰΌ 
κόκκινο χρώμα σάν πληγή μέσ’ στήν πηχτή δμίγλη 
τής έδειχνε τό στρίψιμο τού δρόμου Σολφερΐνο στό δρό
μο Ποντάτσιο. Γλιστρούσε τοίχο - τοίχο ευτυχισμένη καί 
κρυμμένη, δταν μιά άντρίκια φωνή τής ψιθύρισε πίσω 
στούς ώμους:

■—'Δεσποινίς.. .
Δέν γύρισε, έξακολούθησε τό δρόμο της, καί σφυ- 

ροκοποΰσε ή καρδιά της. Κανένας, κανένας ώς αύτή 
*τή στιγμή δέν τήν είχε άκολουθήσει στό δρόμο.

—'Δεσποινίς.. .
Ό  άντρας τήν άκολούθησε πραγματικά, κανονί

ζοντας τό βήμα του, μέ τό δικό της, μουρμουρίζοντάς 
της πεταχτά άλλά γλυκά λογάκια, πού ή Ραϊμόνδα 
τάκουγε γιά πρώτη, ίσως γιά μοναδική φορά.. .  Καί 
ή φωνή ή άντρίκια ήταν βελουδένια καί ζεστή, σάν 
έκείνες τίς φωνές πού άγγίζουνε άμέσως τίς αισθήσεις.

Μ’ ένα στρίψιαο τού κεφαλιού καί τού ματιού της 
πολύ γρήγορο, είδε τήν ψηλή κορμοστασιά τού νέου 
μέσ’ στήν δμίχλη τήν πηχτή πού τοΰκρυβε δλα τά χα
ρακτηριστικά τού προσώπου. Ό  άγνωστος δέν θά τήν 
είχε δή στό πρόσωπο, δέ θάχε συγκρατήσει τήν άπο- 
στροιρή μπροστά στή μισή παραμορφωμένη μάσκα. Μέ 
τό βέλο τό πυκνό καί μέσ’ στήν πηχτή τήν δμίχλη, ή 
Ραϊμόνδα τήν ώρα αυτή θά μπορούσε νά φανή σ’ έναν 
άντρα καί όμορφη. . .  Κ ’ ή ώρα αύτή ίσως καί νά μήν 
ξαναρχότανε ποτέ. . .

Δέ μίλησε καθόλου, τόν άφησε νά λέη. άφησε τδν 
άγνωστο νά τήν πλησιάση στούς ώμους, νά τούς σφίξη 
άπό κοντά, τόσο κοντά, δσο πού νά αίσθανθή στό λαιμό

της τήν άνάσα του, πού μύριζε τσιγάρο.
-—'Δεσποινίς. . .  Μού λέτε τ’ όνομά σας, τό ώραΐο 

σας όνομα, δεσποινίς; Καμμιά δέν τού έδωσε άπάντησι, 
άλλά μέσα στήν ίδ.α τή σιωπή, μέσα στό βήμα πού έγι
νε λιγάκι πιό άργό, μέσα στήν κίνησι πού σήκωσε τό 
μανσόν ώστε νά σκεπαστή τό πηγούνι καί τό στόμα, 
μέσα σ’ δλα ήτανε μιά συγκατάθεσι γ.ομάτη ταραχή. . .  
Ή  δμίχλη τήν ίδια στιγμή τούς ξεχώριζε καί τούς ένω
νε. . .  "Αλλες φανταστικές σκιές περνούσανε, σκιές τών 
φαναριών, κι άμέσως τίς κατάπινε τό στοιχείο τό γκρίζο. 
Τό Μιλάνο ήταν ένα άπέραντο ναυαγ.σμένο πλοίο, δ.του 
ή Ραϊμόνδα άγωνιοΰσε σέ μιάν άγωνία πάρα πολύ γλυ- 
κειά. ’Επιτέλους ένας άντρας τήν πρόσεξε. . .  ’Επιτέλους 
ήταν κι αύτή μ ιά .. .  γυναίκα. Μιά γυναίκα πούτρεμε 
άπό ευτυχία, μέ φόβο μονάχα πώς ή ώρα τής γοητείας 
θά τελείωνε. .

Στό δρόμο Γαριβάλδη, δταν κατάλαβε δτι τή χώ
ριζαν άπό τού σπιτιού της τήν πόρτα μοναχά βήματα 
έκατό, σά νά άποροΰσε σέ μιά στιγμή, έκαμε ένα βήμα 
άργότερο, άκούμπησε στόν τοίχο, καί σ’ δλα αυτά πάν
τοτε σιωπηλή. Ό  άγνωστος σ’ αύτή τή φοβισμένη κ£- 
νησι είδε μιά πρόκλησι δική το υ .. .  Έπιάσε τού κορι
τσιού τό μπράτσο καί τό τράβηξε κοντά του. . .  ’Αχόρ
ταγος, δίχως νά βλέπη, έψαξε κι άνακάλυψε τό στόμα, 
κι άνάμεσα στό βέλο τό πυκνό, τό φ ίλησε.. .  Τό φιλί 
του άνταποδόθηκε μέ άπέραντη έκτασι.. .

Κλέφτρα τής άγάπης, ναί, ήταν μιά κλέφτρα τής 
άγάπης αύτή. Καί τδξερε, κι αίσθανότανε άπόλαυσι 
πού ήτανε, γαιτί σ’ αύτή τή στιγμή έκλεινε δλη τήν 
έσωτερική ζωή τής γυναίκας. . .  Στή στιγμή αύτή μά
ζευε όνειρα, έπιθυμίες, άνατριχίλες, χ ά δ ια .. .  Αισθα
νότανε έκείνη τή στιγμή, δλη της τήν δρμή γιά νά πα- 
ραδοθή, δλη τήν ήδονή τών αισθήσεων, δλο τό άτό- 
κρυφο μέρος τού έαυτοΰ της, πού δέν είχε δικαίωμα νά 
ύπάρχη μπροστά στσΰ ήλιου τό σκληρότατο φώς.

"Οταν τά άχόρταγα χείλη χωρίστηκαν καί τέλειω- 
σε τό μακρότατο έκεΐνο φιλί δ άντρας, έκπληχτος, τυ
φλός, μεθυσμένος, ζαλισμένος άπάνω στό πεζοδ'άμι, 
αίσθάνθηκε εύκίνητο σά μιά σαύρα νά τού γλιστράη τό 
κορίτσι άπ’ τά χέρια, καί νά χάνεται μέσα στούς ί
σκιους. Δέν προσπάθησε νά τήν άκολουθήση. Σ’ ένα 
μέτρο άπόστασι άπό κεϊ πού βρισκόταν ήταν άδύνατο 
νά άναγνωρίση ένα πρόσωπο. Ή  μάζα άπό τούς άτμούς, 
κύματα - κύματα, γινότανε δλο καί πιό πυκνή, σάν ένα 
σώμα στερεό, ποδφραζε τά μάτια καί τό στόμα. ’Αφού 
άπό συνήθεια βρήκε τήν πόρτα τού σπιτιού καί μπήκε 
μέ χαμηλωμένο κεφάλι στήν ύγρή στριφτή σκάλα πού 
ήταν κι αύτή πνιγμένη στήν δμίχλη, ή Ραϊμόνδα χτύ
πησε τό κουδούνι στό σκοτεινό καί πενιχρό κατώφλι 
της. Στή μητέρα της, πού τής άνοιξε βιαστική καί 
άνήσυχη, μουρμούρισε έναν άόριστο χαιρετισμό. 'Ύστε
ρα μέ βραχνή φωνή είπε: «Δέ.θά φάω άπόψε, έχω πο
νοκέφαλο καί θέλω νά ξεκουραστώ». Καί μπήκε τήν 
κάμαρά της καί κει κλείστηκε.

Στό κρεββάτι, στό σκοτάδι, μέ τά μπράτσα πλε
γμένα στό στήθος, μέ γουρλωμένα μάτια στή νύκτα, 
άκάμα άνατριχιάζοντας σ’ δλο της τό κοουί κάτω άπ’ 
τό χάδι τής άντρίκιας έπαφής, δοκιμάζοντας άκόμα 
στό στόμα τή γεύσι τού μοναδικού φιλιού, κουβαριά- 
στηκε, σκίρτησε, μαζεύτηκε, παρακάλεσε τό θεό νά 
μήν τής πάρη ποτέ άπ’ τή μνήμη της τήν ώρα αύτή, 
κι’ έκλαψε. . .  καί γέλασε!

Μετάφρ. ΙΣΜΗΝΗΣ ΠΑΗΑΝΙΚΟΑΑΟΓ
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Ή  νέα άποβάθρα τής Σκιάθου. 'Η πρώτη γνωριμία, τού έπισκέπτου μέ 
τό ήλιόλουστο νησί.

Τό Μπούρτζι. ’Από τις γραφικότητες τής Σκιάθου.

ΣΚΙΑ
"Ενα νησί άλλοιώτικο άπ’ 
τ’ άλλα. Συνδυασμός πεύ
κου κι’ ελιάς. ’Αμμουδιές ο
λόχρυσες καί οί περίφημες

ΕΝΑ κομμάτι όμορφιάς, ένακοχύ- 
λι, μιά άγάπη άξεπέραστη, γα

λαζοπράσινες χάντρες στό κομπολόι 
τού νησιώτικου έλληνικού χώρου φαν
τάζουν οί Σποράδες, ή Σκΰρος, ή Σκό
πελος, ή 'Αλόννησος καί ή Σκιάθος. 
Σ ' αυτά τά νησιά, πού κλείνουν μέσα 
βαθειά στό ξεροψημένο κορμί τους δ- 
λο τό πνεύμα τού Αιγαίου, κυριαρχεί 
ακόμα τούτες τις δύσκολες ημέρες 
πού κρίνονται καί κατακρίνονται δ- 
σα γλυκαίνουν καί όμορφαίνουν τη 
ζωή, ή λυρική φαντασία, τής χαράς 
τό τραγούδι, ή ποίηση. Οί Σποράδες 
είναι πρώτα άπ' δλα ποίηση. Στή 
Σκιάθο θά ζήσης τόσο κοντά τούς δυό 
μεγάλους τού νεοελληνικού λόγου, 
τούς δύο Άλέξάνδρους, τόν Μωραϊ- 
τίνη καί τόν άξιαγάπητο «κοσμοκα
λόγερο», τόν Παπαδιαμάντη. Ό  κύρ 
- ’Αλέξανδρος, δπως άκόμα τόν θυ
μούνται οί γέρο - σκιαθίτες ψαράδες, 
όταν τά γλυκά βραδυνά διηγούνται 
παληές ιστορίες στό γιαλό, είναι χω
ρίς άλλο ή μεγάλη δόξα τής Σκιάθου. 
Είναι κάτι περισσότερο. Ή  ίδια ή ψυ
χή τού όμορφου νησιού. Πρέπει νά 
πάς καταχείμωνο στή Σκιάθο, γιά νά 
συναντήσης δλη τήν Παπαδιαμάντικη 
άτμόσφαιρα. "Ας είναι δμως. . . Καί 
τό Καλοκαίρι μπορείς, χώρια άν έπι- 
κρατή έδώ σωστή Βαβυλωνία, νά μι- 
λήσης μέ τόν κυρ - ’Αλέξανδρο, άρκεί 
βέβαια νά γίνης άξιός του. Κι’ είναι 
ίσως τούτο δυνατό, άν καταφέρης, νά 
νοιώσης τή φωνή καί τόν παλμό τής 
Σκιάθου, Ιτσι δπως τόν έκφράζουν 
τό κάστρο της τό Βενέτικο, οί έξο- 
χές καί τ’ άνηφορικά της τά δρομά
κια, σταθμοί νοσταλγίας κι’ άγάπης, 
στή χρυσή πέννα τού Παπαδιαμάντη.

Στή μνήμη τού συγγραφέως τής 
«Φόνισσας», τής Σταχομαζώχτρας», 
τού «Χριστού στό Κάστρο» καί τών άλ
λων διηγημάτων, πού σκάλισαν τόσο 
βαθειά τό παιδιάστικο μυαλό μας, εί
ναι χρέος εύγνωμοσύνης, νά άφιερώ- 
σουμε λίγες γραμμές στήν περιπλάνη
σή μας αυτή, στήν άγαπημένη του πα-
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θ Ο Σ
κουκουναριές έχουν κάνει 
τή Σ κ ι ά θ ο  γνωστό τόπο 
παραθερισμου άκόμα και 

στο εξωτερικό.

τρίδα. Σεμνός έργάτης τοΰ νεοελλη
νικού λόγου δ ’Αλέξανδρος ΙΊαπαδια- 
μάντης, παράδειγμα μοναδικό πνευ
ματικού Ανθρώπου, μπόρεσε, μέ τό 
χείμμαρο των διηγημάτων του, να 
κάνη τό πιό τολμηρό ίσως άλμα στή 
λογοτεχνία τοΰ άναγεννημένου ’Έ 
θνους. Νά ύψώση τόν άπλό λαϊκό λό
γο σέ σημείο περιωπής. «Δημιουρ
γώντας τό διήγημα, δ τεχνίτης αυ
τός δέν άποκάλυψε μονάχα τό έσωτε- 
ρικό τής έλληνικής ψυχής, άλλα πο
λιτογράφησε μέσα στην πνευματική 
μας ζωή καί τό δργανο, τή γλώσσα 
τοΰ λαοΰ. Δουλευτής Αληθινός, ήταν 
κι’ αυτός, δπως δλοι σί άνθρωποι των 
γραμμάτων τής έποχής του, αύτοδί- 
δαχτος στην τέχνη του. Σύντροφός 
του παντοτεινός ήτανε ή πενία. "Ο
μως ό Παπαδιαμάντης ποτέ δέν έγόγ- 
γυζε γιά τή φτώχεια του, τήν ύπό- 
μενε σεμνά καί δούλευε μένοντας 
κλεισμένος μέσα του, χωρίς ποτέ νά 
προδίνη τόν έαυτό του». Λίγα ποιή
ματα έγραψε δ Παπαδιαμάντης. "Ο
μως, μπορεί κι’ δ πιό Αδαής άκόμα 
νά διαπιοτώση, διαβάζοντας τά πεζά 
του, πώς δλόκληρο τό διηγηματογρα- 
φικό του έργο είναι, πέρα ώς πέρα, 
ποίησις, γιατί δ μεγάλος Σκιαθίτης 
στάθηκε κοντά στά γνήσια λαϊκά 
μοτίβα.

«Πρότυπό του σταθερό ύπήρξε τό 
λαϊκό τραγούδι, πού μέσα του ή χρήση 
τής λέξεως γίνεται τόσο άπλά, τόσο 
φυσικά, καί δέχεται τόσο νόημα, πού 
Θαρρείς πώς ζυγίζεται μέ τήν αιω
νιότητα». Πασίγνωστα είναι τά διη
γήματα τοΰ Παπαδιαμάντή. ’Από 
τούς στίχους του, πού είναι άλλοι έ- 
ρωτικοί κι’ άλλοι θρησκευτικοί, μέ
νουν Αλησμόνητοι έκεινοι, πού δ Α
ληθινός δρθόδοξος δεξιός ιεροψάλτης 
έγραψε στήν «κρυφή του Αγάπη» μέ 
τόν αίδήμονα τρόπο πού ένας θνητός 
θ’ άγαποΰσε μιάν άγγέλισσα:

Εικόνα Αχειροποίητη πού στήν καρϊιά 
(μου σ’ είχα,

Έ  πλάζ των Κουκουναριών. Γενική άποψις.

Τό ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ στις Κουκουναριές. ’Ανέσεις μαζί μέ έξαίρετο
φυσικό περιβάλλον.

987



κι' είχα γιά μόνο φυλαχτό μιά τής 
(κορφές που τρίχα.

Όνείρατα στάν ϋπνο μου μαυροφτερου- 
(γιασμένα,

οάν περιστέρι στή σπηλιά μέ τάραξαν 
(γιά σένα.

Κίνϊυνο, μ αδρό σύννεφο οί μάγισσες 
(μοΟ λένε.

Τ’ άηδόνια αύτά που κελαϊδοΟν μοΟ 
(φαίνονται νά κλαΐνε.

Νά σέ χαρεΐ καί ή άνοιξη μαζί μέ τά 
(λουλούδια,

δπού ναι αάν άμέτρητα ζωγραφιστά 
(τραγούδια.

Σύ, στό σχολειό δέν έμαθες νά γρά- 
(φεις ραβασάκια.

Στά χείλη σου τά ρόδινα ποΟ τάβρες 
(τά φαρμάκια;

Στά μάτια τά ψιχαλιστά, πδχει έρω- 
(τας καρτέρι,

πόσο μεθύσι μέθυσα ένας θεός τό ξέ-
(ρει!

Τά μάτια τά ψυχαλιστά γύρνα δ’ έμέ 
(πουλί μου

άγάπη μου περήφανη, άγάπη διαλε- 
(χτή μου.

«Ό Παπαδιαμάντης, παρατηρεί δ 
έκλεκτδς λογοτέχνης κ. Άνδρ. Κα- 
ραντώνης, δέθηκε μέ τήν ψυχή των 
Ελλήνων, άπδ τότε πού άρχισαν νά 
τδν διαβάζουν καί νά τδν ζοΟν σά δι

κή τους έσωτερική περιπέτεια, έως 
σήμερα πού εισβάλλουν στδ νησάκι 
του κατά μυριάδες, γιά νά ζήσσυν ά
μεσα τό σκηνικό τής τέχνης του, γιά 
νά γυρέψουν τή σκιά του σ’ άκρογια- 
λιές καί σέ βράχια καί σέ λιμνούλες, 
καί σέ περιβολάκια καί σέ πλαγιές 
λειβαδωτές καί σέ έξωκκλήσια χτι
σμένα έπάνω σέ γκρεμνούς άγναν- 
τεύοντας κατά τδ άγριεμένο Αιγαίο...

. . .  Σέ κάθε Έλλ,ηνα καί στις μυ
ριάδες έκείνων πού τδν έχουν λίγο 
ή πολύ διαβάσει, μά καί στούς άλ
λους, πού είναι άπειροστά περισσότε
ροι καί πού μπορεί νά μήν ξέρουν μή
τε καί τ’ δνόμά του, θά βρούμε στά 
κατά βαθα τού Είναι τους κ ι’ άπδ ένα 
«κομματάκι Παπαδιαμάντη», Ιστω 
καί άπδ τά λίγα μόριά του, μονά
χα! . . . » .

Είπαμε, πώς δ «’’Αγιός» τής Σκ·ά~ 
θαυ άποτελεΐ τή δόξα τού νησιού του, 
άφού είναι ή ίδια ή ψυχή τού τόπου, 
πού μέ τόσο πάθος καί τόση άγάπη 
ζωγράφισε στά έργα του. Είναι άνήμ- 
πορο νά φαντασθή κανείς τδν Παπα- 
διαμάντη χωρίς τή Σκιάθο, κι’ αύτή 
τήν τελευταία χωρίς τδν μεγάλο της 
τροβαδούρο, πού ή παρουσία του είναι 
θαρρείς ζωντανή άπδ τ’ άκρογιάλι 
κάτω, μέχρι ψηλά στήν κορυφή τού

γκριζοπράσινου κάστρου. Ό  Παπα- 
διαμάντης είναι μέ τά διηγήματά του 
δ αύθεντικώτερος κι’ δ πιδ κατάλλη
λος ξεναγός, στδ σημερινό φθινοπω
ρινό μας ταξίδι στή Σκιάθο. "Οσο κι’ 
άν δ «πολιτισμός» έχει «εισβάλλει», 
δσο κι’ άν οί άνθρωποι προσπαθούν 
νά άλλοιώσουν μέ «έργα» κακόγουστα 
κ ι’ άτεχνα τήν προσωπικότητα τού 
τόπου, είναι σίγουρο, πώς ή Σκιάθο*, 
διατηρεί τδ δικό της τδ χρώμα, ά ,ά 
μεσα στις άλλες Σποράδες καί τά ύ- 
πόλοιπα Αίγαιοπελαγίτικα νησιά. 
Θά χαροΰμε τούς άγρούς, τούς πλου
μισμένους άπδ τ’ άνοιξιάτικα άγριο- 
λούλουδα. θ ’ άκοΰσουμε τήν ψαλμω
δία τή βυζαντινή στά γραφικά νη- 
σιώτικα έρημοκκλήσια. θά  καμαρώ
σουμε τήν προκωμένη νοικοκυρά πού 
πλάθει τού σπιτιού τις γιορτάσιμες λι
χουδιές. Κ ι’ ά.άμεσα στις μοντέ νες 
τουρίστριες τού παγωμένου βορρά, θά 
συναντήσουμε τή γρηοΰλα τή μαύρο- 
μαντηλοΰ νά κατηφορίζη τά στενά 
τά καλντιρίμια.

Ό  ΙΙαπαδιαμάντης θά τήν έγραςε 
ή θειά - Άχτίτσα. Δέν ξέρω άν είναι 
ή θειά - Άχτίτσα, μά είδα στήν 
γραία, ή δποία μόλις είχε προλάβει 
νά μεταφέρη έπί τών ώμων της, άπδ 
τών φαράγγων καί δρυμών, άγκαλί-

Αριστερά: Καμπάνες σέ κάποιο γραφικά έκκλησάκι τής Σκιάθου. Δεξιά: Ό  Παπαδιαμάντης (Μιχ. Τόμπρου). ’Απέναντι
έπάνω: Βαρκούλα στό λιμάνι. Κάτω: Τά Λαλάρια.
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Έπόνω: Μπάνιο, μορίδα καί γλυκάπιοτο ντόπιο κροσί. Κάτω: Ή  πλάξ στις Α 
χλάδι έο μέ τό ξενοδοχείο -Εσπερίδες».

Σ Κ Ι Α Θ Ο Σ
Τό νησί τ ή ς  χ α ρ ά ς .  Τό 
φως, ό ζεστός ήλιος, ή κα- 
τάρμυρη θάλασσα μετου- 
σιώνουν θαρρείς κι’ εξευ
μενίζουν τά ζωντανά πλά
σματα που κατοικούν εδώ.

δας τινάς ξηρών ξύλων, δσαι μόλις 
θά ήρκουν διά δύο έβδομάδας ή 
τρ ε ις ..

’Αμφιθεατρική, καθώς μπαίνεις 
στό λιιμάνι, σέ υποδέχεται ή Σκιάθος 
σωστή άνοιχτή καρδιά, έτοιμη νά σοΰ 
προσφέρη τις χάρες δλου τοΰ κόσμου. 
Τό φώς, δ ζεστός ήλιος, ή κατάρμυ- 
ρη θάλασσα μετουσιώνουν θαρρείς κι’ 
έξευγενίζουν τά ζωντανά πλάσματα 
πού κατοικούν έδώ, Ιστω κι’ άν ή πα
ραμονή τους φτάνει ίσια - ίσια τις πυ
ρωμένες ήμέρες τοΰ Καλοκαιριού. 
'Όλα γελούν στή Σκιάθο. Ό  κατάξε- 
ρος βράχος, ή άμμος, πού κάθε λίγο 
άλλάζει χρώμα καί μορφή,·οί κορδέλ- 
λες τών φυκιών πού μυρίζουν αρμύ
ρα. . .  Μείνε στή Σκιάθο δσο θές. 
Είναι σίγουρο, πώς δέν θά πλήξης 
ούτε μιά στιγμή. Οί Κουκουναριές, 
οί ’Αχλαδιές, καί οί άλλες άκρογια- 
λιές σέ περιμένουν κάθε ώρα γιά ένα 
θαλασσινό ξεφάντωμα, ένα ξέφρενο 
καλοκαιριάτικο πανηγύρι. «Κόλποι 
δλόγλυφσι, στρογγυλοί σάν μιά στα
λαματιά νερού, λοφάκια μέ πεύκα 
πάνω στό κύμα. Καί ξερές πέτρες ξα- 
σπρισμένες άπό τούς άέρηδες.

Καί πάλι άμμουδιές δλόχρυσες, πού 
πιάνεις τή ζεστή κ ι’ είναι θαρρείς, 
πούντρα χρυσή. Πλάτανοι μεθυσμένοι, 
φυτρωμένοι στήν άμμο τού γιαλού. 
Κ ι’ έλιές βουτούν μέσα στά σμάρια 
τοΰ πεύκου καί χάνονται. . .  καί γί
νεται τό πεύκο χρυσένιο ώς ή έλιά. 
Κι’ δ ούρανός ξάστερος σάν τό Ισω- 
τερικό τού κοχυλιοΰ. . .  Καί παντού 
καμπαναριά καί κυπαρίσσια καί πά- 
νωθε, σάν γιρλάντα, τά σύννεφα...» . 
’Αξέχαστα θά σού μείνουν τά χιλιο- 
τραγουδισμένα στενοσόκακα, τ’ άπλά 
μά κατακάθαρα σπιτάκια, τά φαρδιά 
σκαλοπάτια.. .  Καί τά μπαλκόνια.. 
Βάλε μιά γλάστρα βασιλικό στό καγ- 
κελόφραγμά τους. Φαντάσου τό κουρ
τινάκι τό κάτασπρο νά τό φυσά ήσυ
χα τό μαϊστράλι. . . Καί μιά νησιω- 
τσπούλα, σωστή άφρογέννητη νεράι
δα, μ’ ένα ποτήρι κρύο νερό. . . Νά
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Σ Κ Ι Α Θ Ο Σ
"Ολα γελούν στη Σκιάθο. 
Ό  κατάξερος βράχος, ή 
άμμος που κάθε λίγο άλ- 
λάζει χρώμα καί μορφή, 
οί κορδέλλες τών φυκιών 
πού μυρίζουν άρμύρα.. .

ή εικόνα τής Σκιάθου. . .  Συμπλήρω
μά της, τό πευκοδάσος τδ μυριστικό, 
τ ’ άρωμα άπό τδ πεύκο και τδ ρετσί
νι, οί δαρμένοι βράχοι πού κάνουν 
σπηλιές, οί κουκουναριές. . .

Κλείσε τδ ταξίδι σου στή Σκιάθο 
τήν κάτασπρη μέσα ταβερνούλα. "Ε
χει νόστιμο ψητδ χταπόδι καί κλυκό- 
πιοτο ντόπιο κρασί.

Μπαίνοντας στδ γρήγορο πλεούμε
νο καλόκαρδες μαντηλοφορεμένες 
γρηοΰλες σέ κατευοδώνουν.

Στδ βάθος όρθός, αιώνιος, πάνω στή 
μαρμάρινη κολώνα του, δ κύρ - Α λέ
ξανδρος, δ Παπαδιαμάντης, φαίνεται 
βυθισμένος, στους ρεμβασμούς του. Πι
στεύω, πώς έτσι πρέπει νά τδν φαν- 
τάσθηκε δ Πορφύρας, δταν στις 
«Σκιές» έγραψε τή «Δέησι» γιά τήν 
ψυχή του:

«Χριστέ μου, διδσ’ του τή χαρά·, τή 
(μόνη πού μπορούσε

νά σοθ ζητήαη απάνω έκεΐ νοσταλγι- 
(κά ή ψυχή του,

κάνε τό θα&μα κι άσε τον νά ζήση δ- 
(πως έζοΟσε

σέ μιά μεριά πού τάχατες νά μοιάζη 
(τό νησί του.

· ·
Νά’ναι τά βράχια στό γκρεμό βαθιά 

(κουφαλιασμένα,
νά'χη αωριάση ή θάλασσα στήν άμμου- 

(διά τά φύκια,
κι* άράδα άράδα στό γιαλό δεμένα, 

(άποσταμένα,
νά σιγοτρίζουν τά φτωχά Σκιαθίτικα 

(καΐκια.
· ·

Δώο* του, Χριστέ μου, τή γλυκειά χα- 
(ρά νά ίδή καί πάλι,

τή γνώριμή του τή ζωή κοντά στ’ ά- 
(κροθαλάσσι,

άχ! Ιτσι άθδα κι έτσι άπλά at άγνά 
(βς τήν έχει ψάλει,

πού τής άξίζει έκεΐ ψηλά, μαζί μ’ αύ- 
(τόν ν' άγιάση...».

’ τ

s

Έιπόνω: Τό όμορφο λιμάνι στό νησί τού Παποδιομάντη. Κάτω: Μία όκόμη άπό
τις πλάδ τής Σκιάθου.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Τπαστυνόμος Α '
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ

Ή τρομερή κομμουνιοτική 
αοτυνομία

ΓΚΕΠΕΟΥ 
G. Ρ. U.
Μετά την ρωσική έπανάστασι του 1917 άπεφασίσθη 
ή όργάνωσις μιας Αστυνομικής υπηρεσίας, πού θά 
Αποτελούσε τον θώρακα τού νέου καθεστώτος. Έ 
τσι γεννήθηκε ή Τσέκα, πού Αργότερα τήν άντεκα- 
τέστησε ή Γκε-πε-οΰ. ’Εγκλήματα και τρομοκρα
τία είναι ό βίος τής κομμουνιστικής Αστυνομίας μέ
χρι σήμερα. Τό άρθρο πού Ακολουθεί είναι ιδιαίτε

ρα Αποκαλυπτικό.

Αριστερά: Ό  Λαυρέντι 
Μπέρια. ’Επί δεκαπέντε 
συνεχή χρόνια άπό τό 
1938 μέχρι τό 1953 εί
χε κάτω άπό τόν Ιλεγχό 
του τόν άδυσώπητο μη
χανισμό πής Γκεπεοϋ. 
Μετά τόν θάνατον τοΰ 
Στάλιν Ιγινε άντιπρόε- 
δρος τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου. Κατηγορή- 
θη ώς «κοινός προδότης» 
έγκληματίας καί σαμπο- 
ταριστής τοΰ Σοβιετικού 
καθεστώτος. Έξετελέσθη 
τόν Δεκέμβριον τοΰ 1953. 
’Απέναντι: Τό κτήριο, 
δπου στεγάζονται τά 

γραφεία τής G .P .U .

L I  ΠΡΩ ΤΗ μυστική άοτυνομία στήν 
κομμουνιστική Ρωσία γεννήθηκε 

αμέσως μετά τήν έπανάστασι του Ο
κτωβρίου τοΰ 1917, κατά τήν διάρκεια 
μιας συνεδριάσεως τοΰ Σοβναρκόμ 
(Συμβουλίου τών Επιτρόπων τού Λα
ού) στό Ινστιτούτο Σμόλνυ τής Πε- 
τρουπόλεως. Τό κτίριο αύτό στέγαζε 
ένα άριστοκρατικό παρθεναγωγείο οτήν 
τσαρική έποχή καί κατόπιν έγινε έδρα 
τής κυβερνήσεώς τών μπολσεβίκων. Τήν 
προηγουμένη ήμέρα τής συνεδριάσεως 
αύτής, μετά άπό μιά θλιβερή άναφορά 
πού τοΰ είχε κάνει ό άρχηγός τών ύ- 
πηρεσιών τοΰ Σοβναρκόμ γύρω άπό τό 
ήθικό τών λαϊκών τάξεων, ό Λένιν ε,χε 
άναψωνήσει:

— Δέν υπάρχει λοιπόν έδώ κανείς ι
κανός, νά στραγγαλίαη τήν άντεπανά- 
στσσι;

Ό  συνομιλητής του χωρίς νά διστάση, 
τοΰ άπάντησε ότι υπήρχε αύτός ό άν
θρωπος. Ονομαζόταν Φελίξ ΤΣερσίνσκυ. 
Ή τα ν  πολωνός, γιός πλουσίου γαιοκτή- 
μονος, άλλά φανατικός έπαναστάτης. 
Είχε συμμετάσχει ένεργώς στά γεγονό
τα τού Οκτωβρίου. Διέθετε μιά σιδε
ρένια θέληση ώστε κανένα έμπόδιο, 
καμμιά άντίδρασις, δέν μπορούσαν νά 
τόν λυγίσουν. "Αν ό Λένιν έπιθυμοΰοε, 
ό ΤΣερσίνσκυ μπορούσε άμέοως νά κλη- 
θή.

Ό  Λένιν έδωσε έντολή νά τόν καλέ- 
σουν. Τήν έπομένη, 20 Δεκεμβρίου τοΰ 
1917, ένώ τά μέλη τού Σοβναρκόμ εί
χαν άρχίσει νά συγκεντρώνωνται, έκα
νε τήν έμφάνισί του ένας άνδρας ψη
λός, έξαιρετικά αδύνατος, τυλιγμένος 
σέ ένα στρατιωτικό μανδύα πού κρεμό
ταν άπό τούς ώμους του σάν άπό μιά 
ξύλινη κρεμάστρα. Τά χείλη του ήοαν 
χλωμά καί άδύνατα, τό βλέμμα του ά
γριο. Ένα  μικρό μυτερό γένι συνέβαλ
λε στό νά έχη τό πρόσωπό του μιά έκ- 
φρασι αύστηρού άσκητισμοΰ. Ό  ΤΣερσίν- 
κυ έλαβε μέρος μέ φλογερό πάθος 
στήν συΣήτησι μεταξύ τών έπιτρόπων 
γιά τόν καλύτερο τρόπο άμύνης έναντί- 
ον τών κινδύνων τής άντεπαναστάσεως.

— Οί έπαναστάσεις, δήλωσε, πάντοτε 
είχαν γιά σύντροφο τόν θάνατον. Εμείς 
δέν πρέπει νά φεισθοϋμε κανενός. Πρέ
πει νά όργονώσωμε άμέοως τήν κατα
στολή καί νά άφιερωθούμε σέ αύτή μέ 
όλες μας τις δυνάμεις.

Ή  παρέμβασις αύτή ουνέτεινε άποφα- 
σιστικά στήν άπόφασι τού Λένιν νά το
ποθέτηση τόν άνθρωπο αύτό οέ μιά άπό 
τις ύπηρεοίες - κλειδιά τοΰ νέου καθε
στώτος. Τό φανατικό πάθος πού έξέφρα- 
Σε τό άδύνατο πρόσωπο τού ΤΣερσίνσκυ, 
τό ύπνωτισμένο βλέμμα του, οί βίαιες 
κινήσεις του άποτελούσαν έγγύησι γιά 
τήν μελλοντική διαγωγή του. Όταν έ
ληξε ή συνεδρίσσις, στό πρακτικό, πού 
σήμερα διατηρείται στό Κρεμλϊνο, ό Λέ
νιν έγραψε μέ τό χέρι του μιά σημείωαι. 
Μέ αύτή, έδωσε τήν έντολή γιά τόν 
σχηματισμό, ύπό τήν έποπτεία τοΰ Συμ
βουλίου τών 'Επιτρόπων τού Λαού, μιάς 
«Κεντρικής Επιτροπής» γιά τάν άγώνα 
ένσντίον τής άντεπαναστάσεως καί τής 
δολιοφθοράς. Επικεφαλής της δριΣε τόν 
ΤΣερσίνοκυ. Ή  μικρή αύτή σημείωσις σή- 
μανε τήν άρχή μιάς περιόδου τρομοκρα
τίας.

Ή  Κεντρική αύτή Επιτροπή είναι ή
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γνωστή «Τσέκα», πού προέρχεται άπό 
τήν ένωσι των αρχικών τού ρωσικού 
Τίτλου της (Τσεντράλνυ Κομιτέτ.). Ή  
εργασία τής όργανώσεως τής πρώτης 
αυτής σοβιετικής αστυνομίας ύπήρξε ε 
ξαιρετικά δύσκολη καί κοπιαστική. "Ε 
λειπαν τά χρήματα, ή πείρα, τό κατάλ
ληλο κτίριο, οι άσφαλεϊς πράκτορες. Ο 
ΤΖερσίνοκυ άφιέρωσε όλες τις σωματι
κές καί πνευματικές δυνάμεις του στήν 
προσπάθεια νά δοθή μιά γρήγορη λύσις 
ατά βοσικά αύτά προβλήματα. Καί πρώ
τα άπ' όλα, έπειδή δέν υπήρχε μεγάλη 
φυλακή πού νά είναι άμέσως διαθέσιμη, 
μετέτρεψε σέ φυλακή τά ύπόγεια τού 
'Ινστιτούτου Σμόλνυ. Τά κελλιά δέν άρ
γησαν νά γεμίσουν άπό άντιφρονοΰντας 
καί «ύποπτους».

Ό  ΤΖερσίνοκυ αύτοπροσώπως άρχισε 
νά έργάΖεται στήν προετοιμασία αύτοϋ 
πού άργότερα όναμάσθηκε «άνθρώπινο 
ύλικό» τής Τσέκα. Δέν λησμονούσε τά 
ένδεκα χρόνια πού πέρααε κλεισμένος 
στις τσαρικές φυλακές, όπου ώς ταρα
χοποιός ύφίστατο συχνά σωματικές ποι
νές.

— Ή  Τσέκα, έλεγε, δέν είναι δικα
στήριο. Είναι ή άοπίς τής έπαναστάσεως. 
Δέν μπορεί νά λάβη ύπ' όψι της τις βλά
βες πού προκολεϊ ατούς πολίτες. "Εχει 
μιά μόνο φροντίδα: τήν νίκη. Πρέπει νά 
νικήση, όκόμη καί άν πλήττη άθώους.

Δέν ήταν όμως δυνατό νά άποκαλυ- 
φθοϋν οί έχθροί τής έπαναστάσεως χω
ρίς νά ύπάρχη ένα σώμα κατασκόπων 
καί μιά στρατιωτική όργόνωοις. Ό  ΤΖερ-

σίνσκυ άντελήφθη ότι πολλές χρήσιμες 
πληροφορίες ήταν δυνατό νά άντληθούν 
άπό τις άνώνυμες έπιστολές πού κατέ
κλυξαν καθημερινώς τό γραφείο του. 
"Ηταν φυσικά πολύ πιθανό ένα μέρος 
άπά τις καταγγελίες αύτές νά είναι παν
τελώς άβάοιμες. Αύτό όμως δέν άπα- 
σχολοϋσε τόν ΤΖερσίνοκυ. Έτσ ι καθη
μερινώς, μέ βάσι αύτές τις άνώνυμες 
καταγγελίες, έπραγματοποιοϋντο έρευ
νες, συλλήψεις καί κατασχέσεις. ( Αρι
στοκράτες καί άστοί έχασαν έτσι ένα 
τεράστιο άριθμό χρυσών καί άργυρών 
άντικειμένων, καθώς καί πολυτίμων λί
θων, πού συγκεντρώνονταν φύρδην μί- 
γδην ατό πάτωμα ένός άπό τά γραφεία 
τής Τσέκα ). Οί υπηρεσίες της στό μετα
ξύ είχαν μεταφερθή σέ καταλληλότερο 
κτίριο, στήν όδό Γκοροκόβαγια, όπου εί
χε τήν έδρα του, στήν τσαρική εποχή, 
ό κυβερνήτης τής πρωτευούσης. 'Έτσι, 
χάρις σ' αύτές τις κατασχέσεις, ή Τσέ
κα κατώρθωσε νά κάλυψη τήν έλλειψι 
οικονομικών πόρων, πού άντιμετώπιΖε.

Ή  πρώτη δραστηριότης τής Επιτρο
πής υπήρξε ή στρατολογία τών άναγκαί- 
ων πρακτόρων. Οί στρατιώτες ένός λετ- 
τονικοϋ άποσπάσματος άπετέΛεσαν τό 
πρώτο «τάγμα τής Τσέκα». Βαθμηδόν, 
στόν άρχικό αύτό πυρήνα προσετέθησαν 
άνδρες άπό όλες τις περιοχές τής Ρω
σίας, καθώς καί άρκετοί ΚινέΖοι, πού 
προήρχοντο άπό έπαρχίες πού συνόρευ
αν μέ τήν Κίνα. Ή σ α ν  όλοι τους άν
θρωποι, πού θεωρούσαν έντελώς φυσι
κή τήν έξαφάνισι ένός άτόμου. Ο χα

ρακτήρας τους άνταποκρινόταν άπόλυ- 
τα στις άπαιτήσεις τού ΤΖερσίνοκυ. Τούς 
διέκρινε ή έλλειψις οίκτου καί ή τυφλή 
ΰπακοή.

Παρ' όλα ούτά, στις άρχές, ό ΤΖερ- 
σίνσκυ έδειξε νά σέβεται τήν «σοσιαλι
στική νομιμότητα». Πριν άπό κάθε σύλ
ληψη έξέταΖε προσεκτικά τήν περίπτω- 
σι καί τήν συΖητούσε μέ τούς στενούς 
συνεργάτες του. Συχνά, μάλιστα, ρω
τούσε καί τή γνώμη τού Λένιν. Τήν έπο- 
χή έκείνη ό άριθμός τών έκτελέσεων 
ύπήρξε σχετικά περιορισμένος, σέ σύγ- 
κρισι μέ τόν άριθμό τών συλλήψεων. 
Σπάνιες, άλλωστε, ήσαν οί περιπτώσεις 
ξυλοδαρμού τών φυλακισμένων. Πολύ 
σωστά ή έποχή έκείνη όναμάσθηκε «πα
τριαρχική περίοδος τής Τσέκα». "Οταν 
όμως ή όργάνωσις μεταφέρθηκε στήν 
Μόσχα, ή πατριαρχία έληξε καί άρχισε 
ή τρομοκρατία σέ όλη της τήν έκτασι.

Ή  όμοδική τρομοκρατία έγκαινιάσθη- 
κε έπισήμως μέ ένα διάταγμα τής σο
βιετικής κυβερνήσεως, πού δημοσιεύθη- 
κε στις 5 Σεπτεμβρίου τού 1918. "Ηδη, 
τόν χειμώνα τού έτους έκείνου, ένώ έ- 
μαίνετο ό έμφόλιος πόλεμος, ό Λένιν 
καί τά άλλα μέλη τής κυβερνήσεως έγ- 
καταστάθηκαν στήν Μόσχα καί τό παρά
δειγμά τους άκσλούθησε ή Τσέκα. Ή  
νέα έδρα τής όργανώσεως ύπήρξε ένα 
τεράστιο κτίριο, πού είχε κτισθή στήν 
τσαρική περίοδο, σέ ένα μελαγχολικό 
δρόμο άπό όριαμένες άσφαλιστικές έ- 
ταιρεϊες. 'Από τάν δρόμο έκεϊνο τό 
κτίριο πήρε τό όνομα πού άργότερα θά
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Η ΑΓΧΩΔΗΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ 
ΟΔΗΓΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Κ Ο Κ Ο Λ Α Κ Η
Δικηγόρου Θεσσαλονίκης

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

6. Γ ε ν ι κ ώ ς  ή κ α τ ά θ λ ι ψ ι ς  σ υ ν 
έ χ ε ι  ά π ό  π  ά σ η ς π ρ ά ξ ε ω ς .

Κατ' άρχήν ή κατάθλιψις συνέχει άπό πά- 
σης πράξεως. Έ ν τή ουσία, δμως αί διαταραχαί 
των συναισθημάτων καί των αναστολών εις τήν 
μελαγχολίαν προκαλοΰν άνωμαλίας είς τήν κοι
νωνικήν ζωήν καί τήν συμπεριφοράν τών άτό- 
μων. Βεβαίως κατά τήν μελαγχολικήν φάσιν είναι 
έκδηλα τά σημεία τοΰ πάσχοντος. Τό άτομον καί 
είς τάς έλαφράς έτι καταστάσεις προδίδεται έκ 
τής έκφράσεως τοΰ προσώπου. Ή  άπελπισία καί 
ή κατάθλιψις έχουν άποτυπωθή έπί τοϋ προσώπου 
του. Αί κινήσεις του είναι περιωρισμέναι. Άπο- 
σύρεται τών συναναστροφών του. Προσπαθεί νά 
ύπερνικήση τήν κατάστασιν, ν’ άποκτήση τήν όρε- 
ξιν διά τήν έργασίαν του, τάς έπιχειρήσεις του, 
καί τήν αισιοδοξίαν διά τό μέλλον. Πίνει 0t’ αύ- 
τόν τόν λόγον καφέ καί καταφεύγει είς τήν τα
βέρναν. ’Αρχίζει νά πίνη, άντιθέτως πρός τήν 
συνήθη έγκράτειάν του, μεγάλας ποσότητας. Α 
ποτέλεσμα άντί νά έλαφρύνη τήν κατάθλιψήν τήν 
έπιδεινώνει διά τοΰ πιοτοΰ.

7. Έ κ  τ ή ς  τ ά σ ε ω ς π ρ ό ς  ά π ε- 
λ ε υ θ έ ρ ω σ ι ν  έ κ  τ ή ς  β α σ α τ  
ν ι σ τ ι κ ή ς  τ α ύ τ η ς  κ α τ α σ τ ά -  
σ ε ω ς  ό π ά σ χ ω ν  ιέ κ τ ρ έ π ε 
τ α ι  ε ί ς  τ ή ν  α ύ τ ο κ τ ο ν ί α ν  
( α ύ τ ο α φ α ν ι σ μ ό ν )  ί ν α  σ ώ σ η  

έ α υ τ ό ν  έ κ  τ ή ς  δ υ σ τ υ χ ί α ς  
τ ή ς  ζ ω ή ς .

*0 πάσχων λόγψ τής βασανιστικής κατα- 
στάσεώς του έχει ροπήν άκατάσχετον πρός τήν 
αύτοκτονίαν (αύτοαφανισμόν). Τοΰτο συμβαίνει 
πρός διάσωσιν έαυτοΰ έκ τής δυστυχίας τής ζωής.

Άναντιλέκτως λοιπόν έν δψει τούτων αί ά- 
πόπειραι αύτοκτονίας τών έκ μελαγχολίας είναι 
πραγματικαί καί σσβαραί. Δέν είναι παιδικαί δ 
δέ τρόπος τής αύτοκτονίας των έστιν δτε είναι 
φρικιαστικός.

Ή  έπικινδυνότης τών μελαγχολικών περιο
ρίζεται, πλήν ώρισμένων περιπτώσεων αύτοκατη- 
γορίας δΓ ώρισμένα έγκλήματα, άκριβώς είς τήν 
ροπήν των πρός αύτοκτονίαν, ήτις δυνατόν ν’ ά- 
πειλήση καί τούς άλλους. ’Άλλαις λέξεσιν έκ τοΰ 
τρόπου δπου αύτοκτονοΰν ήμποροΰν νά έκθέσουν 
είς σοβαρόν κίνδυνον τό περιβάλλον των. Ώ ς δταν 
ρίπτωνται έμπροσθεν τροχοφόρων ή δταν περιχύ- 
νωνται διά πετρελαίου ένα καοΰν διά τής θέσεως 
πυράς.

Ή  άπαισιοδοξία, ή κατάθλιψις, τό άγχος, 
ή άπελπισία καί άπαντα τά ψυχικά βιώματα τής 
μελαγχολικής φάσεως δδηγοΰν τό άτομον είς ά- 
πόγνωσιν καί τό «σπρώχνουν» είς τήν αύτοκτο- 
νίαν ώς τόν μόνον άσφαλή τρόπον ν’ άπαλλαγή 
έκ τούτων. Μέ τάς ιδέας αύτοκτονίας παλαίουν οί 
μελαγχολικοί πολύ χρόνον. Αί άναστολαί πού τούς 
συγκρατοΰν άπό τήν πραγματσποίησιν όφείλον- 
ται είς ηθικά έπιχειρήματα. Άναλογίζονται τάς 
θρησκευτικάς έντολάς αίτινες τήν άπαγορεύουν. 
’Όντως δέ ή βαθεία θρησκευτική των πίστις ά- 
σκεί τοιαύτην έπιρροήν, ώστε συγκρατεΐ πολλούς 
μελαγχολικούς άπό τήν πραγμάτωσιν τής αύτο
κτονίας.

8. Ο ί  μ ε λ α γ χ ο λ ι κ ο ί  ά γ ο ν τ α ι  
ε ί ς  τ ό ν  φ ό ν ο ν  δ λ ο κ λ ή ρ ο υ  
τ ή ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  α ύ τ ώ ν  κ α ί  
ε ί τ α  κ α τ ά  κ α ν ό ν α  α ύ τ ο κ τ ο 
ν ο ΰ ν .

Ό  μελαγχολικός φονεύει τά προσφιλέστατα 
πρόσωπά του. Ή  μελαγχολική μήτηρ άποκτείνει 
τό τέκνον της. ’Ήτοι συλλήβδην άφανίζει ούχί έπι- 
κίνδυνα ή μισητά είς αύτόν άτομα. ’Αλλά τά φο
νεύει ένεκα τής άγάπης αύτοΰ καί ίνα άπαλλάξη 
τής δυστυχίας, καταισχύνης καί άτιμώσεως ήτις 
νομίζει έν τοϊς παραληρήμασιν αύτοΰ δτι άναμέ- 
νει ταΰτα. Ό  θάνατος έν τοιαύτη περιπτώσει είναι 
ή μόνη άπολύτρωσίς των. Μέ τήν έντύπωσιν λοι
πόν ταύτην παραμένει ή μελαγχολική μήτηρ. 
"Οταν δέ πρόκειται περί άνηλίκων τέκνων πού 
δέν δύνανται ν’ άμυνθσΰν άποτελεσματικώς ή με-
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τό καθιστούσε διαβόητο: Λουμπιάνκα.
Τό γραφείο τού Τζερσίνσκυ διακρι- 

νόνταν γιά τήν σχεδόν μοναδική γυμνό- 
τητά τσυ. Ιδού πώς τό περιγράφει ό 
άμεσος βοηθός του, τό δεξί του χέρι, 
ό Λεττονός Πέτερς: «Μέσα ατό δωμά
τιο ύπήρΕε ένα γραφείο αμερικανικής 
κατοσκευής, έΕοιρετικά άπλό, ένα πα
λαιό παροβάν, καί πίσω άπό αύτό ένα 
φτωχικό σιδερένιο κρεββάτι». Τίποτε άλ
λο. Εκεί μέσα, ό αρχηγός τής Τσέκα 
μελετούσε τά διάφορα έγγραφα, έγραφε, 
κρατούσε σημειώσεις, δεχόταν έπισκέ- 
ψεις, έτρωγε καί κοιμόταν. Προσθέτει ό 
Πέτερς: «Τήν οίκογένειά του έπισκε- 
πτόταν μόνο τις ήμέρες τών έορτών. 
Εργαζόταν ημέρα καί νύχτα, άνακρίνον- 
τας ό ίδιος τούς σημσντικώτερους κατη
γορουμένους. Ή τα ν  κακοντυμένος καί 
ήρκεϊτο ατό συσσίτιο τού στρατού».

"Ενας άπό τούς ύπαρχηγούς τής Τσέ
κα, ό Ντρουγκώφ, μάς δίνει ένα άνά- 
λογο πορτραϊτο τού Τσερσίνσκυ: «Δέν 
είχε ιδιωτική ζωή. Τό φαγητό καί ό ύ
πνος άπστελούοαν γι' αύτόν δυσάρεστες 
ύποχρεώσεις, τις όποιες συχνά λησμο
νούσε. Συχνά τό φαγητό πού τού έφερ
ναν στό γραφείο του έμενε άθικτο. Χω
ρίς άνάπαυλα ξεφύλλιζε τούς φακέλους 
καί άνέκρινε ό ίδιος τούς κατηγορου
μένους. Τήν έργασία αύτή έκτελούοε 
κατά πρστίμηοι τήν νύχτα, έχοντας ύπ' 
όψι του ότι ό άνθρώπινος οργανισμός 
προσφέρει μικρότερη άντίστασι καί ή 
ψυχική δύναμις καταρρέει εύκολώτερα». 
Ούτε οί γυναίκες έπαιζαν ρόλο στήν 
ζωή του. «Ή  γυναίκα τής καρδιάς του», 
έγραψε γι' αύτόν ό πράκτωρ Λάτζις, 
συγγραφεύς ένός χρονικού τής Τσέκα,

Αριστερά: Φελίξ Τζερτζίνσκυ. 'Ανέλαβε τήν διεύθυνσιν τής Μυστικής Σοβιε
τικής Αστυνομίας, ώς Τσέκας, τό 1918 καί τήν έκράτηαε, μετονομασθείσα έν 
τώ μετοΕύ εις Γκεπεοΰ, μέχρι τό 1926. Ό  Λένιν τόν άποκαλούοε «χαλύβδινο 
βραχίονα τής έπσναστάσεως». Είναι, ίσως, μετά τον Λένιν, τό δεύτερο θύμα 
τού Στάλιν. Απέναντι: Σοβιετικοί τεχνικοί, οί όποιοι μέ «εισήγηση» τής Γκεπε- 

οΰ, παρεπέφθησαν εις δίκην καί κατεδικάσθησσν.

«ύπήρΕε ή προλεταριακή έπανάστασις».
Μέσα ατό γραφείο έκεϊνο, ό Τζερσίν- 

σκυ συμπλήρωσε τήν έπιστημονική όρ- 
γάνωσι τής Τσέκα. Οί άμεσοι συνεργά
τες του σχημάτισαν ένα «Συνέδριο Επι
τρόπων», ύπό τήν προεδρία του. Τό Σ υ 
νέδριο συζητούσε τις ένταλές πού έπρε
πε νά δίδωνται στά διάφορα όργανα τής 
άστυνομίας, ένέτεινε ή χαλάρωνε τόν 
ρυθμό τής τρομοκρατίας, άνάλσγα μέ τις 
περιστάσεις, καί άποφάσιζε τις διάφορες 
κοτοδίκες, μαζί καί τις θανατικές. Κατά 
κανόνα, έκείνος πού πραγματικά άπο- 
φάσιζε, ήταν ό Τζερσίνσκυ. Τό Συνέ
δριο περιοριζόταν νά έπικυρώνη τις ά- 
ποφάσεις του.

Διαμαρτυρίες έναντίον αύτοϋ τού κα
θεστώτος τού τρόμου έΕεφρόοθησαν, 
όχι μόνον έκ μέρους συντηρητικών καί 
δημοκρατικών στοιχείων τού έΕωτερικοϋ, 
άλλά καί έκ μέρους σοσιαλιστών κοί ά- 
ναρχικών, πού είχαν χαιρετίσει τόν 
θρίαμβο τού μπολσεβικισμού στήν Ρω
σία. Ό  Γερμανός σοσιαλιστής Κάρλ Κα- 
ούτσκυ χαρακτήρισε τήν δραστηριότητα 
τού Τζερσίνσκυ ώς τό «ακρον άωτον τού 
ήθικσύ αίσχους».

Ό  διάσημος Ρώσσος άναρχικός Κρο- 
πότκιν, πού ζοϋσε έΕόριστος στό έξωτε- 
ρικό έπί τσαρισμού καί μετά τήν έπανά- 
σταοι, έσπευσε νά έπιστρέψη ατή Ρωσία 
μέ τήν βεβαιότητα ότι θά έβρισκε ένα 
παράδεισο έλευθερίας, άναοτατώθηκε 
άπό τό φρικτό θέαμα πού πρόσφερε ή 
Τσέκα μέ τις άδιάκοπες διώξεις της καί 
μάταια προσπάθησε νά σώση άπό τήν 
σφαγή πολλούς Ρώσσους άναρχικούς. 
Μέ άπόγνωσι έγραψε στόν Λένιν : «Πώς 
είναι δυνατόν κανείς νά μήν άντιλαμ- 
βάνεται ότι τά συστήματα αύτά άποτε- 
λούν μιά έπιστροφή στόν σκοτεινό Με
σαίωνα;».

Ή  δραστηριότης τής Τσέκα έγινε ι
διαίτερα αιματηρή μετά άπό τις διάφο
ρες άπόπειρες πού πραγματοποιήθηκαν 
στήν Μόσχα, στήν Πετρούπολι καί άλ- 
λού έναντίον προσωπικοτήτων τής κυ- 
βερνήσεως τού κόμματος καί τής ίδιας 
τής Τσέκα. Τόν Αύγουστο τού 1918, 
ένας νεαρός Εβραίος, άπό άστική οικο
γένεια, σκότωσε τόν άρχηγό τής Τσέ
κα τής Πετρουπόλεως, Ούρίτζκυ, έναν 
τερατώδη πυγμαίο, πού συνήθιζε νά ύ- 
πσγράφη θανατικές καταδίκες μέ τήν 
ίδια σνεσι πού έπινε τσάι. Τόν ίδιο έκεί- 
νο μήνα, στις 30, κάποια Φάννυ Κα- 
πλόν, πυροβόλησε στήν Μόσχα, στήν 
διάρκεια μιας ουνελεύσεως, έναντίον 
τού Λένιν τραυματίζοντός τον σοβαρά.

Στ ις 25 Σεπτεμβρίου τού 1919, ένώ 
τά μέλη τής Κεντρικής 'Επιτροπής τού 
Κομμουνιστικού Κόμματος τής Μόσχας 
είχαν ουγκεντρωθή στήν μεγάλη αίθου
σα ένός παλαιού άνακτόρου, σημειώθη
κε μιά τρομακτική έκρηξις στό κτίριο. 
Ή  οροφή κατέρρευσε θάβοντας κάτω

άπό τά έρείπια τούς κομμουνιοτάς ήγέ- 
τας, πού παρευρίσκονταν στήν συγκέν- 
τρωσι. Καί στις τρεις αύτές περιπτώσεις 
ή άντίδροσις τού Τσερσίνσκυ ύπήρΕε ά
μεση. Χιλιάδες άριστοκρατών, άστών, 
σοσιαλιστών καί άναρχικών (πού κυκλο
φορούσαν άκόμη έλεύθεροι ή ήοαν κλει
σμένοι στις φυλοκές καί τά στρατόπε
δα ουγκεντρώσεως) έκτελέοθηκαν, ύπό 
μορφήν αντιποίνων.

"Ενας άπό τούς τελευταίους πού έκ- 
τελέσθηκαν ύπήρΕε ό Τσερεπάνωφ, άρ- 
χηγός μιας όργανώοεως μέ τίτλο « Επα
ναστάτες Παρτιζάνοι όλης τής Ρωσίας». 
Κατηγορούμενος γιά συμμετοχή στήν 
άπόπειρα έναντίον τών ήγετών τού Κομ
μουνιστικού Κόμματος, δέχθηκε άπό 
τόν Τζερσίνσκυ τήν άκόλουθη έρώτησι:

— Μετανοείτε γιά τήν έγκληματική 
σας πραΕι;

Ό  Τσερεπάνωφ δέν δίστασε νά άπαν- 
τήση:

— Μετανοώ. Μόνο πού δέν κατόρθω
σα νά σκοτώσω τούς άστυνομικούς σας 
πού μέ συνέλσβαν.

"Επειτα άπ' αύτό τόν έστραγγάλιοαν 
μέσα στό κελλί του.

Η πιό έντυπωσιακή σελίδα άπό τήν 
ζωή τού Τζερσίνσκυ, ώς άρχηγού τής 
σοβιετικής μυστικής άστυνομίας, άφορά 
μιά πορεξήγησι πού συνέβη άνάμεσα σ' 
αύτόν καί τόν Λένιν. Πρόκειται γιά ένα 
γεγονός τόσο έΕαιρετικό καί φρικιαστι- 
κό, πού όν δέν άναφερόταν ώς πραγμα
τικό άπό έγκυρους μελετητάς τής ρω
σικής έπαναστάοεως, άν δέν έπιβειβω- 
νόταν άπό έπίσημες μαρτυρίες, θά έ
μοιαζε πραγματικά άπίστευτο. Μεταξύ 
άλλων, τό έπεισάδιο άναφέρεται σέ μιά 
άπό τις πιό έγκυρες βιογραφίες τού Λέ
νιν, έργο τού Ντέηβιντ Σάμπ, ό όποιος 
έπί σαράντα χρόνια είχε στενή έπαφή μέ 
όλους τούς κυριώτερους άρχηγούς τής 
μπολσεβικικής έπσναστάσεως. Άναφέ- 
ρεται, έπίσης, στό βιβλίο τού Ρομάν 
Γκούλ, πού τιτλοφορείται «Οί άρχηγοί 
τής Τσέκα» καί άφορά τήν ιστορία τής 
τρομοκρατίας στήν Ε .Σ .Σ .Δ .  άπό τό 
1917 ώς τό 1938.

Τό επεισόδιο έγινε τό 1918, ένώ οί 
μπολσεβίκοι άπειλούνταν άπό όλες τις 
πλευρές. Στήν διάρκεια μιάς συνεδριά- 
σεως τών Επιτρόπων τού Λαού, ό Τζερ- 
σίνοκυ είσήλθε στήν αίθουσα καί πήγε 
νά καθήση κοντά στόν Λένιν. Ό  τελευ
ταίος είχε τήν συνήθεια, ένώ τά μέλη 
τής κυβερνήσεως συζητούσαν ζωηρά με
ταξύ τους, νά γράφη κάποια έρώτησι σέ 
ένα κομμάτι χαρτί καί νά τό περνά στόν 
άρμόδιο Επίτροπο ή ύπουργό. Τήν ή- 
μέρα έκείνη έκανε τό ίδιο μέ τόν Τζερ
σίνσκυ. "Εγραψε σέ ένα φύλλο χαρτί 
τό άκόλσυθο έρώτημα: «Πόσοι άθλιοι
άντεπαναστάτες βρίσκονται σήμερα στις 
φυλακές;». Εδωσε τό χαρτί στόν Τζερ-
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οίνοκυ, ό όποιος αμέσως πρόσθεοε άπό 
κάτω τήν άπάντησι: «Περίπου 1.500». 
Ό  Λένιν πήρε τό χαρτί, διάβασε τήν ά- 
πάντησι, ψιθύρισε μερικές άκατάληπτες 
λέξε ις  καί κατάπιν χάραξε ένα μικρό 
σταυρό πλάι στον άριθμόν των φυλακι
σμένων. Τέλος, μέ μιά αυτόματη κινησι 
έπέστρεψε τό χορτί στον ΤΖεραίνσκυ. 
Μόλις αυτός είδε τόν σταυρό σηκώθη
κε καί βγήκε άπό τήν αίθουσα.

Την ίδια νύχτα έκτελέσθηκαν οί 1.500 
φυλακισμένοι. Ό  ΤΖερσσίνσκυ είχε έρ- 
μνηνεύσει σάν έντολή άμέοου θανατώ- 
οεως τόν μικρό σταυρό πού ό Λένιν 
είχε χαράξει πλάι στον άριθμό των φυ
λακισμένων! Μόνο τήν έπομένη ήμέρα 
έλύθη ή «παρεξήγησις». Ή  ίδια ή γραμ- 
ματεύς τού Λένιν, πού τήν έλεγαν Φω- 
τίεβα, έξήγησε:

— Έ γ ιν ε  παρεξήγησις. Ό  σύντροφος 
Λένιν δέν έπιθυμοϋσε διόλου αύτή τήν 
έκτέλεσι. Ό  ΤΖεραίνσκυ παρενόησε. 
Δέν γνώριζε ότι ό σύντροφος Λένιν έ
χει τήν συνήθεια νά χαράΖη ένα μικρό 
σταυρό στό περιθώριο κάθε σημειώσεως, 
γιά νά δείχνη ότι τήν διάβασε.

Έ τ σ ι, άπό μιά άπλή παρανόησι χά
θηκαν 1.500 άνθρωποι μέσα σέ μιά νύ
χτα!

Μέ τέτοια προηγούμενα, είναι εύκο
λο νά φαντασθή κανείς πώς έγινε δε
κτή άπό τόν ρωσικό λαό τάν Φεβρουά
ριο τού 1922 ή εϊδησις ότι, μέ πρόταοι 
τοΰ Λένιν, ή Σοβιετική κυβέρνησις είχε 
ξαφνικά διαλύσει τήν Τσέκα, καί τήν 
άντικοθιστοϋσε μέ έναν άπλό διοικητικό 
όργσνιαμό πού έφερε τήν ονομασία 
«Κρατική Πολιτική Διεύθυνσις» (Γκο- 
σουνταρστβένογιε Πολιτίτοεοκογιε Ού-

πραβλέπε). Από τά άρχικά αύτών των 
λέξεων σχηματίσθηκε τό G .P .U . = Γκε- 
πεοΰ. Υπήρξε τόση ή έκπληξις, ώστε 
πολλοί άρνήθηκον νά πιστέψουν τήν 
σχετική άνακοινωσι. Πείσθηκαν μόνο, ό
ταν διάβασαν στις έφημερίδες τό κείμε
νο τού διατάγματος τής διαλύαεως τής 
Τρομερής όργανώσεως.

"Ισως ό Λένιν νά ήταν ειλικρινής, 
όταν, μέ τή διάλυσι τής Τσέκα, έδειξε 
νά έπιθυμή νά κατευθύνη τήν χώρα πρός 
τήν έπαναστατική νομιμότητα. Είναι ό
μως βέβοιο ότι ή πρόθεσίς του έμεινε 
όπραγματαποίητη. Ή  Γκεπεοΰ δέν άργη
σε νά μεταβληθή σέ μιά δεύτερη Τσέκα 
τρομοκρατώντας τόν ρωσικό λαό μέ τά 
ίδια μέσα καί τις ίδιες άδίστσκτες με
θόδους .Καί μάλιστα όν παρατηρήθηκε 
κάποια διαφορά άνόμεσα στις δυό τρο
μοκρατικές οργανώσεις ήταν ή έπέκτα- 
σις των έξουσιών τής Γκεπεοΰ σέ σύγ- 
κρισι μέ έκεϊνες τής Τοέκα. Στήν στα
λινική περίοδο ή Γκεπεοΰ περιέβαλλε 
τήν χώρα μέ ένα τόσο πυκνό δίκτυο, ώ
στε νά είναι έντελώς άδύνατη όποιαδή- 
ποτε αύτόνομη κίνηαις μεταξύ τού πλη
θυσμού. "Ενα τέτοιο φαινόμενο, σέ μ.ά 
τόσο μεγάλη κλίμακα, δέν είχε ποτέ 
άλλοτε παρουσιασθή στήν ιστορία.

Οί άνώτεροι άξιωματούχοι τής Τσέκα 
έπανατσποθετήθηκαν στις θέσεις τους. 
Τά άρχεϊα τής Τσέκα διαβιβάσθηκαν 
στήν Γκεπεοΰ. Ή  Λουμπιάνκα παρέμεινε 
ή κεντρική έδρα τής νέας άστυνομίας.
Εξαφανίσθηκε μόνο άπό τήν πρόσοψι 

τό σήμα τής πρώτης άστυνομίας καί άν- 
τικαταστάθηκε άπό τά τρία άρχικά γράμ
ματα τοΰ τίτλου τής δεύτερης. Οί διά
φορες ύπηοεσίες άναδιοργανώθηκαν καί

τελειοποιήθηκαν. Ορισμένες ύπήρξαν, 
μέ νέα ονομασία, συνέχισις τών παλαι
ών. "Αλλες ήοαν τελείως νέες, όπως ή 
ΙΝΟ «τμήμα Εξωτερικού», πού έξέφρασε 
τήν πρόθεσι τοΰ μπολσεβικισμοϋ νά πε- 
ράση, στις διεθνείς σχέσεις του, άπό 
τήν άμυνα στήν έπίθεοι καί νά προσπα- 
θήση νά έπεκταθή πέρα άπό τά ρωσικά 
σύνορα. Στήν έδρα κάθε ρωσικής δι
πλωματικής άντιπροσωπειας στό έ^ωτε- 
ρικό έγκαταστόθηκαν ορισμένοι πράκτο
ρες τής Γκεπεοΰ έπιφορτιαμένοι μέ τήν 
διεξαγωγή κατασκοπείας, κοινωνικής ά- 
νατροπής καί όργανώσεως τρομοκρατι
κής δράσεως, άνόλογα μέ τά έκάστοτε 
συμφέροντα τής Μόσχας.

"Ενας άλλος νεωτερισμός, σέ σχέσι 
μέ τήν παλαιά Τσέκα, όπήρξε τό «Θρη
σκευτικό Τμήμα». Μέ τήν βοήθεια τών 
ύπολλήλων αύτοΰ τοΰ τμήματος, ή Γκε
πεοΰ άρχισε νά έλέγχη τήν θρησκευτική 
Ζωή ολοκλήρου τοΰ σοβιετικού λαού. 
Βασικό κοθήκον της ήταν ή έξασθένι- 
σις, μέ όλα τά δυνατά μέσα, των παλαιών 
θρησκευτικών δοξασιών, πού έξακσλου- 
θούοσν νά έπιΖούν στήν Ρωσία παρ' ό
λες τις διώξεις. Οί ύπάλληλοι αύτοί, 
μέ κατάλληλη ιδεολογική κατάρτιση ά- 
νέλοβαν νά προκαλέαουν μεταξύ τών 
πιστών αμφιβολίες καί διαφορές θεολο- 
γικής φύσεως. Ή  Γκεπεοΰ έφθασε στό 
σημείο νά εύνοή τήν γέννηαι νέων θρη
σκευτικών ρευμάτων πού θά μπορούσον 
νά προκαλέαουν τήν έξασθένηοι τών 
παλαιών, πατροπαραδότων θρησκευτι
κών δοξασιών. Προχώρησε μάλιστα καί 
πιό πέρα άκόμη: σέ πολλές περιπτώσεις 
κατόρθωσε νά πείοη τις άκατατόπιστες 
καί άνυποψίαστες έκκλησιαστικές άρχές.
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μέ διάφορα έπινοητικά τεχνάσματα, νά 
έμπιστευθούν θρησκευτικά άΕιώματα αέ 
άνθρώηους τής άπολύτου έμπιστοούνης 
της. Ή  πιό χαρακτηριστική ηερίπτωσι 
αύτής τής τακτικής σημειώθηκε στήν 
ρωσική Αρμενία, οπού ένας πατριάρχης 
πίστεψε ότι προβοίνει σέ άριστη έκλο- 
γή διορίζοντας ώς έπίσκοπο ένα επιφα
νή ιεράρχη, πού στήν πραγματικότητα 
ήταν παλαιός οράκτωρ τής Γκεπεοϋ.

Σιγά σιγά ή νέα άστυνομία έπεΕέτει- 
νε τόν κύκλο τής δραστηριότητες της 
σέ τομείς άδιονόητους γιά τήν προκά- 
τοχό της. Η Γ κεπεοϋ μετετράπη σέ σώ
μα τεχνικών, μηχανικών, έμπορευομένων 
καί διδασκάλών. Απέκτησε τέλεια έρ- 
γαστήρια. 'Ανέλαβε, άμεσα, χρησιμο
ποιώντας τήν δωρεάν έργατική δύναμι 
τών τροφίμων τών στρατοπέδων συγκεν- 
τρώσεως, τήν κατασκευή σημαντικών 
δημοσίων έργων, καί κυρίως δρόμων καί 
διωρύγων. Ασχολήθηκε μέ τήν έΕαγω- 
γή στό έΕωτερικό τού ρωσικού πετρε
λαίου έΕασφαλίΖοντας μέ τόν τρόπο αύ- 
τό τεράστια κέρδη. "Εγινε, μέ άλλα λό
για, κράτος έν κρατεί, τόσο ισχυρό, ώ
στε νά μήν άναγνωρι'Ζη παρά μόνο τήν 
έΕουσία τού Στάλιν, διαδόχου τού Λέ- 
νιν.

Ή  άνόπτυΕις τής Γκεπεοϋ δέν πρα
γματοποιήθηκε ύπό τήν αρχηγία τού 
ΤΖερσίνσκυ. Στόν παλαιό φανατικό άνε- 
τέθησσν όλλα καθήκοντα διοικητικής φύ- 
σεως. Ξαφνικά όμως, τό καλοκαίρι τού 
1926, άπεβίωσε άπό κρίσι στηθάγχης. 
Ό  διάδοχός του στήν διοίκηοι τής μυ
στικής άστυνομίας ήταν δημιούργημά 
του καί διέθετε τήν ίδια μέ αύτόν ψυ
χρή σκληρότητα. Τόν έλεγαν Βένσεσλας 
Μενσίνσκυ, καί ήταν καί αύτός πολωνι
κής καταγωγής, απόγονος άριστικρατι- 
κής οικογένειας. "Ηταν άνθρωπος καλ
λιεργημένος, είχε τό πάθος τής λογοτε
χνίας καί τού θεάτοου, καί μιλούσε πολ
λές  γλώσσες. Ύπέφερε άπό τήν σπον
δυλική του στήλη καί έκινεϊτο μέ δυσκο
λία. Ή  κομψότης τών ένδυμάτων του 
δέν κατόρθωνε νά καλύΐ"" τήν πλαδαρό- 
τητα τού σώματός του. Ό  Τρόσκυ, μέ 
τήν κοφτή έπιγραμματικότητά του, τόν 
είχε χαρακτηρίσει «σκιά ένός άνεκπλή- 
ρωτου ανθρώπου».

Μέσα στό γραφείο του, βυθισμένος 
στά μαΕιλάρια ένός μεγάλου ντιβανιοϋ, 
ήσχολείτο έκ περιτροπής μέ τήν μελέτη 
τής λογοτεχνίας, τήν άνάγνωοη φακέ
λων, τήν άνάκρισι κατηγορουμένων καί 
τήν ύπογραφή θανατικών καταδικών. 
Στ ις  ήμέρες του ό άριθμός τών φυλα
κισμένων άντεπσναστατών έφθασε στό 
έντυπωσιακό ύψος τών πέντε έκαταμμυ- 
ρίων.

Τόν Μενσίνσκυ, πού πέθανε μυστηριω- 
δώς, διαδέχθηκε, στις 10 Μαίου τού 
1934, τό δεΕί του χέρι, ό Γκένριχ Γιαγ- 
κόντα, ένος πρώην φαρμακοποιός, ό ό
ποιος, έπωφελούυενος τής νωθρότητος 
τού άρχηγοϋ του, συγκέντρωσε στά χέ
ρια του τά ήνία όλων τών τομέων τής 
όστυνομικής όργανώσεως. Ή τα ν  άνθρω
πος χωρίς καλλιέργεια, άλλά μέ έΕαιρε- 
τικές όργανωτικές Ικανότητες, πού τού 
έπέιτρεψαν νά έμπνεύσπ στήν Γκεπεοϋ 
έναν δυναμισμό πού ώς τότε δέν είχε 
διαπιστωθή σέ καμμιά άστυνομία τού κό
σμου. Στά χέρια του ή Γκεπεού έγινε 
μιά τέλεια μηχανή, πού δούλευε σάν ρο

λόι. Ακριβώς αύτή ή τελειότης είναι 
πού τήν κατέστησε ένα συνεχή κίνδυνο 
γιά τήν ειρήνη καί τήν ασφάλεια τών 
μή κομμουνιστικών χωρών. Ό  Γιαγκόντα 
έκαυχάτο άτι γνώριΖε καί τις παρομικρό- 
τερες λεπτομέρειες τού διομερισματος 
τού άρχηγού τής ΊντέλλιντΖες Σέρβις 
στό Λονδίνο, σάν νά τό είχε προσωπι
κά έπισκεφθή καί ότι γνώριΖε τις πιό 
κρυφές πτυχές τής ιδιωτικής Ζωής τών 
πολιτικών άνδρών τής Εύρώπης.

Ό  άνθρωπος αύτός ένίσχυσε τήν 
Γκεπεοϋ μέ μιά ισχυρή στρατιωτική ορ
γάνωση πού περιλάμβανε βαρύ οπλι
σμό, θωρακισμένα καί άερόπλανα. Χρη
σιμοποίησε ένα στρατό 200.000 δούλων
— γατί τέτοιοι έγιναν οί άνδρες πού 
στρατολόγησε—_γιά τήν κατασκευή ένός 
κυκλώπειου έργου: μιας διώρυγος μή
κους, περίπου 230 χιλιομέτρων, γιά 
τήν σύνδεσι τής Βαλτικής μέ τήν Λευ
κή Θάλασσα. Κατά διαταγή τού Στάλιν 
προκάλεσε τήν έΕόντωσι τών κουλάκων, 
δηλαδή τών εύπορων χωρικών, οί όποι
οι, άμυνόμενοι τών κτημάτων τους καί 
τών καρπών τών κόπων τους, παρεμπό- 
διΖσν τό έργο τής άγροτικής κολλεκτι- 
βοποιήσεως.

Τιμημένος μέ τό παράσιμο τού Λένιν, 
τήν μεγαλύτερη σοβιετική διάκριση άνυ- 
ψωμένος στήν σειρά τού μέλους τής κυ- 
βερνήσεως ώς έπίτροπος τών 'Εσωτερι
κών, ό Γ ιαγκόντα έγινε ό ισχυρότερος 
άνθρωπος στήν Ε Σ Σ Δ  μετά τόν Στάλιν. 
Γιά πολύ καιρό τά δυό ονόματα, Στάλιν 
καί Γιαγκόντα, έμοιαΖαν νά είναι αδιά
σπαστα. Τό 1936 ό άρχηγός τής Γκε
πεοϋ βοήθησε τόν δικτάτορα νά άπαλλα- 
γή, μέ τις πρώτες διαβόητες πολιτικές 
δίκες, άπό μερικούς άντιπάλους του 
(Κάμενεφ , Ζηνόβιεφ καί άλλους) Μέ 
τις άπειλές καί τά βασανιστήρια, ό Γιαγ- 
κόντα άνάγκασε τούς κατηγορουμένους
— όλους δοκιμασμένους μπολσεβίκους — 
νά όμολογήσουν ότι είναι ένοχοι προδο
σίας καί ότι έλαβαν άμεσο μέρος σέ 
συνωμοσίες γιά τήν άνστροπή τού κομ
μουνιστικού καθεστώτος Ό λοι σχεδόν 
κσταδικάσθησαν σέ θάνατο καί τουφε- 
κίσθηκσν. "Ενα αίσθημα άγωνίας καί 
τρόμου διοδόθηκε στις τάΕεις τού κόμ
ματος, πού παρ' όλα αύτά άποτελοΰσε 
τήν σπονδυλική στήλη τού νέου καθε
στώτος. Κανείς πλέον δέν αισθανόταν 
ότι ήταν άσφαλής.

ΒΕΝΣΕΣΛΑΣ ΜΕΝΣΙΣΚΓ 
Δίεδέχθη τόν Τζερτζίνσκη 

στήν άρχηγία τή; G.P.U.

Καί όμως, όταν ό Γ ιαγκόντα βρισκό
ταν στό άπόγαιο τής πολιτικής του στα
διοδρομίας, συνέβη στά κρυφά ένα γε
γονός πού σήμανε τήν καταστροφή του. 
Οί έχθροί του κατόρθωσαν νά σταλά- 
Εουν στήν ψυχή τού Στάλιν, τήν γεμά
τη άπό δυσπιστίες καί άνησυχίες, τήν 
ιδέα ότι ό Γ ιαγκό ντα είχε γί νει πολύ ι
σχυρός καί ότι ίσως νά αποτελούσε γιά 
τόν Στάλιν ένα σοβα,ρώτατο κίνδυνο. 
Προχώρησαν μάλιστα καί πιό μακριά: 
"Επεισαν τόν Στάλιν ότι ό Γιαγκόντα, 
μέ τά τεράστια κεφάλαια πού διέθετε ή 
Γκεπεού, χρηματοδοτούσε τις συ.ωμο- 
σίες έναντίον τού προσώπου του. Ξα
φνικά, τόν Ιούνιο τού 1936, Εέσπασε 
ό κεραυνός: Ό  Γιαγκόντα άπηλλάγη
άπό τό άΕίωμα τού έπιτρόπου τών Εσω
τερικών καί τού άρχηγοϋ τής Γκεπεού 
καί τοποθετήθηκε στό ύπουργεϊο Ταχυ
δρομείων καί Τηλεγράφου. "Ηταν ή άρ- 
χή τού τέλους.

Έ να  χρόνο άργότερα, τόν Απρίλιο 
τού 1937, ή «ΊΖβέστια» άνήγγειλε ότι, 
μέ άπόφοσι τής Κεντρικής Επιτροπής 
τού κόμματος, ό Γιαγκόντα είχε καθαι- 
ρεθή άπό τό άΕίωμα τού έπιτρόπου τών 
Ταχυδρομείων καί είχε τεθή ύπό ανά
κριση Μάταια έκεϊνος διαμαρτυρήθηκε, 
μάτια διοκήρυΕε τήν όθωότητά του καί 
παροκάλεσε τόν Στάλιν νά τού χορη- 
γήση άκρόασι. Κανείς δέν είοάκουσε 
τις έκκλήσεις του. Συνελήφθη καί μετα
φέρθηκε στά ίδια έκεϊνα ύπόγεια τής 
Λουμπιάνκα, όπου ό ίδιος έπί χρόνια 
διεΕήγαγε άνακρίσεις καί έκανε βασα
νιστήρια. Τόν όνέκρινε ό άνθρωπος πού 
τόν είχε διαδεχθή στήν άρχηγία τής 
Γκεπεοϋ: ό Νικολάϊ Γιεσώφ, παλαιός έ- 
χθρός καί άντίΖηλός του. Τόν Μάρτιο 
τού 1938 έγινε ή δίκη του. Κατηγορή- 
θηκε γιά πολλά έγκλήματα: ότι συνω
μοτούσε γιά νά σκοτώση τόν Στάλιν καί 
νό έγκατασταθή στό Κρεμλϊνο, ότι βρι
σκόταν σέ έπαφή μέ τήν ναΖιστική Γκε
στάπο, ότι είχε δηλητηριάσει τόν Μεν
σίνσκυ γιά νά άναλάβη τήν άρχηγία τής 
Γκεπεού, άκόμη καί ότι είχε δολοφονή
σει τόν συγγροφέα ΜαΕίμ Γκόρκυ καί 
τόν γιό του. Ό  Γ ιαγκόντα ομολόγησε 
ότι ήτσν ένοχος όλων αύτών τών κατη
γοριών τό ίδιο όπως είχαν όμολογήσει, 
όταν ό ίδιος ήτσν άρχηγός τής Γκεπε
οϋ, άνορίθμητα άτομα.

Ή  έκτέλεσις έν συνεχεία τού στρα
τάρχη Τουχατσέφσκυ άπό τόν Γιεσώφ 
ύπήρΕε τό σύνθημα γιά ένα νέο τρομερό 
κύμα έκκαθαρίσεων πού τύλιΕε στρατιω
τικούς, διπλωμάτες, ήγέτες τού κόμμα
τος, δικαστικούς καί δημοσιογράφους. 
Ή  μπολσεβική τρομοκρατία πού είχε έγ- 
καινιαοθή άπό τόν ΤΖερσίνσκυ έφθασε 
στό κορύφωμά της τό καλοκαίρι έκενου 
τού έτους. "Ανθρωποι πού ώς τότε έκ- 
θειάΖονταν ώς στυλοβάτες τής έπανοστά- 
σεως, χαρακτηρίσθηκαν Εαφνικά έχθροί 
τού λαού. Ακόμη καί ό πρώην δήμιος 
Κριλένκο, πού κατείχε τό άΕίωμα τού 
γενικού είσαγγελέως τής Ε Σ Σ Δ  καί 
πρόσφερε άμείλικτες κατηγορίες έναν
τίον αύτών τών έχθρών, συμπεριελήφθη 
τελικά σ' αύτούς. Ό  Γιεσώφ έΕαπέλυ- 
σε τά μίσθαρνα όργανά του όχι μόνο 
σέ όλες τις γωνιές τής Ρωσίας, άλλά 
καί στά πιό άπόμσκρα σημεία τού κό
σμου, παντού όπου ύπήρχαν δεδηλωμέ-

996



νοι εχθροί του καθεστώτος τής Μό
σχας.

"Ηδη, άπό τό 1930, δηλαδή άπό τήν 
εποχή του Γιαγκόντα, πράκτορες τής 
Γκεπεοϋ είχαν άπαγάγει άπό τήν καρ
διά τού Παρισιού τόν πρώην στρατηγό 
Κουτιέπωφ, ό όποιος άνέητυσσε έντονη 
άντιμπολσεβικική δραστηριότητα άνόμε- 
σα στοάς Ρώσους πρόσφυγες. Ό  στρα
τηγός έξαφονίσθηκε καί κανείς ·δέν τόν 
£ αναείδε έκτοτε. Παρ όλο πού τό έγ
κλημα αυτό είχε προκαλέσε μεγάλες 
άντιδράσεις σέ ολόκληρο τόν κόσμο, ό 
Γιεσώφ δέν δίστασε νά τό επαναλάβη- 
Τόν Σεπτέμβριο τού 1937 οί πρόκτορές 
του άπήγαγαν άπό τό Παρίσι έναν άλ
λο πρώην στρατηγό, τόν Μίλλερυ, πού 
ή δραστηριότης του ένοχλοϋσε τήν Μό
σχα.

Κατόπιν έκλεισε καί ό κύκλος του 
Γιεσώφ. Στό μεταξύ ή μυστική άστυνο- 
μίσ είχε καί πάλι άλλάξει όνομα. Όνο- 
μοΖότσν τώρα Νικαβεντέ. Οί σοβιετικοί 
πολίτες έδωσαν μιά παράξενη έρμηνεία 
στά αρχικά αύτά γράμματα (N K Y D ) : 
•Ν έ Ζνάγιου Καγκντά Βίρνους Ντα- 
πόι», πού στά ρωσικά σημαίνει: «Δέν 
ξέρω πότε θά γυρίσω στό σπίτι μου. . .» . 
Στήν πραγματικότητα, Νικαβεντέ σημαί
νει: "Επιτροπή τού Λαού γιά τις "Εσω
τερικές Υποθέσεις (Νσράντυ Κομισα- 
ριάτ Βνουτρενίχ Ν τνέλ).

Σύντομα όμως άρχισε νά σπαράσσε- 
ται άπό τόν άδυσώπητο άγώνα άνάμεσα 
στόν Γ ιεσώφ καί στον σημαντικώτερο 
αντίπαλό του, τόν Λαυρέντι Μπέρια, πού 
ήταν Γεωργιανός, όπως ό Στάλιν, καί 
είχε έξασφαλίσει μέ πολύχρονες μηχα
νορραφίες τήν έμπιστοσύνη τού δικτά- 
τορος έκτελώντας, μέσα ατούς κόλ
πους τής Γκεπεοϋ, άποστολές μεγάλης 
σπουδαιότητος. Τό 1938 ό Μπέρια κα
τόρθωσε νά έξαγορόση έναν άπό τούς 
πιό στενούς συνεργάτες τού Γ ιεσώφ καί 
νά πάρη άπό αύτόν τόν κατάλογο ορι
σμένων ήγετών τού κόμματος πού ό άρ- 
χηγός τής άστυνομίας σκόπευε νά ένο- 
χαποιήση μέ τήν κατηγορία ότι έξύφαι- 
ναν συνωμοσία έναντίον τοϋ Στάλιν. Ό  
κατάλογος έκεϊνος περιείχε, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, τά ονόματα τοϋ Μικογιάν, 
τού Βοροσίλωφ, τοϋ Καλίνιν καί τοϋ 
Καγκάνοβιτς, κουνιάδου τοϋ ίδιου τοϋ 
Στάλιν.

Ποτέ δέν κατέστη δυνατό νά έξακρι- 
βωθή άν ό κατάλογος έκεϊνος ήταν γνή
σιος ή πλοστός. Μετά τήν καταγγελία 
τοϋ Μπέρια συνεδρίασε τό πολιτικό 
γραφείο τού κομμουνιστικού κόμματος, 
τό όποιο, ύπό τήν πίεοι των άπειλουμέ- 
νων άνωτάτων στελεχών, άποφάσισε, μέ 
πλειοψηφία, τήν άνόκλησι τοϋ Γιεσώφ, 
τόν όποιο στις 8 Δεκεμβρίου άντικατέ- 
στησε ό ίδιος ό Μπέρια. "Αρχικά ό πρώ
ην άρχηγός τής άστυνομίας διορίσθηκε 
έπίτροπος τών Ποταμίων Μεταφορών καί 
άργότερα παραπέμφθηκε σέ μιά έπιτρο- 
πή ιατρών, ή όποια, άφοϋ τόν έξήτα- 
σε, άπεφάνθη ότι έποσχε άπό ψυχικό 
νόσημα. "Ετσι ό Γιεσώφ κλείσθηκε σό 
ψυχιατρείο καί δέν ξανάγινε πιά λόγος 
γ ι’ αύτόν έως τόν "Ιούλιο τοϋ 1939, ό- 
πότε μιά γαλλική έφημερίς δημοσίευσε 
τήν εϊδησι τής έκτελέσεώς του.

Τό πολιτικό γραφείο τοϋ κόμματος, 
μέ πρότοσι τού Μπέρια, άρχισε νά έρευ
να τις έννέα χιλιάδες καί άνω καταδί

κες πού είχε έγκρίνει ό Γιεσώφ. Ή έ 
ρευνα έληξε μέ τήν οριστική άποκατά- 
ρτασι τεσσάρων χιλιάδων άοσμων, τών 
όποιων άπεδείχθη ή άθωότης. Μεταξύ 
τών κατηγορουμένων υπήρξαν έκατσν- 
τάδες άξιωματικοί τοϋ Ερυθρού Στρα
τού καί ορισμένοι στρατάρχες, μεταξύ 
τών όποιων ό Ροκοσόφσκυ.

"Ειτσι, τήν εποχή εκείνη ό Μπέρια έμ- 
φονίσθηκε ώς ή άντίθεσις τοϋ βαναύσου 
καί θηριώδους Γ ιεσώφ καί άπέκτησε με
γάλη δημοτικότητα. Μέ τήν ύποστήριξι 
τού Στάλιν καί τής μεγάλης πλειοψηφίας 
τών άνωτάτων στελεχών τοϋ κόμματος, 
κατόρθωσε νά συγκεντρώση στά χέρια 
του τεράστιες έξουσίες. Μόνο τότε ά- 
πεκάλυψε τήν πραγματική του φύσι, πού 
δέν ύστεροϋσε σέ τίποτε άπό έκείνη τών 
προκατόχων του. Επί τών ήμερών του 
ή καταναγκοστική έργαοία έλαβε οτήν 
Ρωσία διαστάσεις έκπλοκτικές. Εκατομ
μύρια άνδρες — δέκα περίπου, σύμφω
να μέ τούς μετριώτερους ύπολσγισμούς 
—κλεισμένοι σέ στρατόπεδα άναμσρφω- 
τικής έργοσίας, κάτω άπό τις διαταγές 
τής κεντρικής διοικήσεως τών στρατο
πέδων αύτών (τής διαβόητης Γκου- 
λάγκ), προμήθευσαν τό άνθρώπινο ύλι- 
κό γιά τήν μεγαλύτερη έηιχείρηοι κατα- 
ναγκαστικής έργοσίας πού είναι γνωστή 
στήν ιστορία. Στήν Σιβηρία όρισμένοι 
ιθύνοντες τής Γκουλάγκ μετεβλήθησαν 
ρέ κυβερνήτες ολοκλήρων επαρχιών. Ό  
άριθμός τών έξορίστων στήν Σιβηρίο 
στά χρόνια τοϋ τσαρισμού φαινόταν σέ 
ούγκρισι κωμικός. Σύμφωνα μέ στοιχεία, 
πού δημοσίευσαν οί ίδιοι οί μπολσεβίκοι 
στήν Μικρή Σοβιετική 'Εγκυκλοπαίδεια, 
ό άριθμός τών έξορίστων δέν είχε ύπερ- 
βή τις 33.000 έπί τσάρων, καί άπό αύ- 
τούς μόνο οί 5 .000 είχαν καταδικααθή 
γιά λόγους πολιτικούς.

Βαθμηδόν ό Μπέρια έγινε ό πιό μιση
τός άνθρωπος σέ όλόκληρη τήν Ρωσία. 
'Αποδόθηκαν στήν ολέθρια έπίδρασί του 
πολλές πράξεις αιματηρής τυραννίας 
τοϋ Στάλιν. Ή  γνώμη αύτή ένισχύθηκε 
προσφάτους άπό τις δηλώσεις πού έκα
νε ή κόρη τού δικτάτορος Σβετλάνα, 
μετά τήν άπόδρασί της στή Δύσι. Μίλη
σε γιά τόν Μπέρια σάν νά τόν θεωρούσε 
τόν κακό δαίμονα τοϋ Στάλιν. Είναι ά- 
λήθεια άτι όσο Ζοϋσε ό Στάλιν, κανείς 
άπό τούς ήγέτες τοϋ κομμουνιστικού 
κόμματος δέν ξεπέρασε σέ δύναμι τόν

ΓΙΟΓΡΙ ΑΝΤΡΟΠΩΦ
Ό  σημερινός άρχηγός τής 

Κα - Γκε - Μπέ.

άρχήγό τής Νικαβεντέ. Ή τα ν  όμως φα
νερό ότι μετά τό θάνατο τοϋ δικτάτο- 
ρος τό πρόβλημα τής διαδοχής θά προ- 
καλοΰσε βοθύ άνταγωνισμό άνάμεσα 
στόν Μπέρια καί τά άλλα άνώτατα στε
λέχη, πού δύσκολα άνέχονταν τήν προ
νομιούχο θέσι του.

Στή πραγματικότητα ό άνταγωνισμός 
ξέσπασε πολύ νωρίτερα άπ" ό,τι προε- 
βλέπετο. Σχηματίσθηκε έναντίον τοϋ 
Μπέρια ένας πραγματτικός συνασπισμός, 
πού άντλούσε τήν κυριώτερη δύναμι του 
άπό τόν στρατό, τόν μεγάλο άνταγωνι- 
στή τής μυστικής άστυνομίας. Ξαφνικά, 
στις 10 "Ιουλίου τού 1953, ένώ είχε ά- 
ναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού ό Μα- 
λένκωφ, ό ροδιοφωνικός σταθμός τής 
Μόσχας μετέδωσε ένα άνακοινωθέν πού 
προκάλεσε μεγάλη έκηληξι ατούς Ρώ
σους πολίτες. Ό  Λαυρέντι Μπέρια, κα
τηγορούμενος γιά κατασκοπεία, είχε κα- 
θαιρεθή άπό τά άξιώματα πού κατείχε 
ώς τήν στιγμή έκείνη, δηλαδή τού άντι- 
ρροέδρου τής κυβερνήοεως καί τού υ
πουργού "Εσωτερικών (ύπό τήν τελευ
ταία ιδιότητα είχε καί τήν άρχηγία τής 
μυστικής άστυνομίας), είχε άποπεμφθή 
άπό τό κόμμα καί είχε συλληφθή. Σύμ
φωνα μέ τήν κατηγορία, ό Μπέρια άπό 
τριακονταετίας ήταν στήν ύπηρεσία τών 
Δυτικών δυνάμεων μέ τήν έγκληματική 
πρόθεσι νά προκαλέση σοβαρές Ζημίες 
στό μπολσεβίκικο κράτος καί μάλιστα 
νά έπαναφόρη στήν Ρωσία τό άστικό κα
θεστώς.

Κανείς, φυσικά, δέν πίστεψε αύτές 
τις παράλογες κατηγορίες. Παρ" όλα 
αύτά, στις παραμονές τών Χριστουγέν
νων τοϋ ίδιου έτους, ένα άλλο επίση
μο άνακοινωθέν άνήγγειλε ότι ό Μπέρια 
είχε κατοδικασθή σέ θάνατο καί είχε έκ- 
τελεσθή μαΖ'ι μέ έξη συνενόχους του. 
Καί αύτή ή δίκη έγινε κεκλεισμένων 
τών θυρών. Πρόεδρος τοϋ στρατοδικεί
ου ήταν ό στρατάρχης Κόνιεφ. Ό  κα
τηγορούμενος, όκολουθώντας τό παρά
δειγμα όλων τών άλλων Ρώσων πολιτι
κών κατηγορουμένων, είχε προβή σέ 
πλήρεις όυολογίες.

Στήν πραγματικότητα έξακολουθούν 
νά παραμένουν άγνωστες όλες οί λεπτο
μέρειες εκείνης τής δίκης. Δέν είναι 
κάν γνωστό κατά πόσον ό Μπέρια του- 
φεκίσθηκε ή —όπως έκυκλοφόρησαν έπί- 
μονες φήμες —δολοφονήθηκε. "Οπωσδή
ποτε, βέβαιο είναι ότι ό θάνατός του 
σήμανε τό τέλος τής πιό σκοτεινής καί 
αιματηρής έποχής τής δράσεως τής μυ
στικής άστυνομίας στήν Ρωσία, πού εί
χε έγκοινιοσθή τό 1917 μέ τήν ϊδρυσι 
τής Τσέκα. Μέ τό θάνατο τού Μπέρια 
σημειώθηκε στήν σοβιετική πολιτική ά- 
στυνομία ή έναρξις μιάς άργής διαδικα
σίας έξανθρωπισμοϋ, τοϋ όποιου ό κύ
ριος έποινος άνήκει στόν Κροϋστσεφ.

Γιά μιά φορά άκόμη ή παλαιό Τσέκα 
άλλαξε όνομα: Μετονομάσθηκε σέ « 'Ε
πιτροπή γιά τήν "Ασφάλεια τοϋ Κρά
τους» καί είναι κοινώς γνωστή μέ τά 
άρχικά Κά Γκέ Μπέ (Κομιτέτ Γκοσοσν- 
τόρτσβενοϋ ΜπεΖοπανσνόοτι). Τήν διευ
θύνει ό Γιούρι "Αντρόπωφ, γραμματεύς 
τής Κεντρικής "Επιτροπής τού Σοβιετι
κού Κομμουνιστικού Κόμματος.

A C H IL L E  S A IT T A
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Α Π Α Γ Ω Γ Ε Σ  Κ Α Ι
Ίο έγκλημα τής άπαγωγής είναι παλαιό όσο και ό κόσμος. Εμφανίζεται από την έποχή 
άκόμα του μύθου. Ή  άρπαγή τής Περσεφόνης άπό τον Πλούτωνα, τής Εύρώπης από 
τον Δία και άργότερα των Σαβίνων άπό τούς Ρωμαίους είναι οί απαρχές μιας βδελυρας 
πράξεως, πού στον καιρό μας απασχολεί συχνότατα τον παγκόσμιο τύπο. Πρόσφατη 
περίπτωση ή άπαγωγή του έγγονου του πλουσιώτερου άνθρώπου του κόσμου Πώλ Γκέττυ.
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Ε Κ Β Ι Α Σ Μ Ο Ι
’Απέναντι: Ή  άρπαγή τής Εύ- 

Ι |  ρώπης άπό τόν Δία, που έχει
μεταμο-ρφωθή σε ταύρο. (Ε 
ξαίρετο ψηφιδωτό άπό τή 
Σπάρτη). Δεξιά: Ό  θησεύς ά- 
πάγει τήν ’Αντιόπη. (Άπό τό 
ναό τού ’Απόλλωνος είς Έρέ- 
τρεια). Κάτω: Ή  άπαγωγή τού 
Ι’ανιμήδους άπό τόν Δία (Μου- 
Γανιμήδους άπό τόν Δία (Μου

σείο ’Ολυμπίας).

Σ ΤΗΝ άρχαία κοινωνία συναντούμε ή
δη τήν άπαγωγή μέ σκοπό τήν ακο

λασία. ΤΑ πρόστιμα ή οί ποινές, πού δ 
νόμος έπέβαλε ατούς Απαγωγεϊς ανηλί
κων ήσαν Αρκετά βαριά. Στήν Ρώμη, Αν
τίθετα, θεωρούσαν τό Αδίκημα τής Ακολα
σίας Απλή προσωπική βία Απέναντι ατούς 
τρίτους καί οι ποινές δέν ήσαν πολύ αύ- 
στηρές. Ι'ιΑ τούς Ρωμαίους δπήρχε, έπί 
πλέον, ένας τύπος νομίμου Απαγωγής (in 
ius) : ή Απαγωγή κατά τήν όποιαν δ πι
στωτής Απήγε τόν Αναξιόχρεο οφειλέτη, 
γιά νά τόν φέρη μπροστά στό δικαστή
ριο.

Ώς προσωπική βία, Αλλά μέ σκοπό τόν 
γάμο, ή Απαγωγή αυναντ&ται έπισης και 
ατό γερμανικό Δίκαιο: μοναδικός τρόπος 
γιά νά πειοθούν οί γονείς νά δώσουν τήν 
συγκατάθεσί τους, τρόπος που διαιωνίζε- 
ται σέ άλλες πατριαρχικές καί πρωτόγο
νες κοινωνίες. Τό θύμα συνήθως ήταν σύμ
φωνο. Ό  νόμος, έστω καί Αν δέν έκλεινε 
τά μάτια, Ασφαλώς δέν ήταν αύστηρός.

Οί Απαγωγές προσώπων μέ σκοπό τόν 
έκβιασμό Αρχίζουν νά παρουσιάζουν ση
μαντική αδξησι τόν 14ο αιώνα, μεταξύ τών 
μισθοφορικών στρατευμάτων καί τών ’Ιτα
λών ήγ.εμον ίσκων. Ό  Μπαρναμπό Βισκόν- 
τι, λόγου χάρι, άπήγαγε τόν Φραντσένοκο 
Φολιάνο καί έθεσε στόν Αδελφό του Γκου- 
ίντο τό σκληρό έκβιαστικό δίλημμα: τήν 
ζωή τοΰ Φραντσέσκο ή τήν περιουσία του. 
Ό  Γκουΐντο Φολιάνο Απάντησε Αρνητικά 
καί δ άτυχος Φραντσέσκο θανατώθηκε στις 
7 Σεπτεμβρίου 1372. Ό  Τζάκαμπο Βέρμε, 
μισθοφόρος στήν ύπηρεσία τού Τζιάν Γκα- 
λεάτσο, άπήγαγε μέ τήν σειρά του, τό 
1385, τούς γιούς τού Μπαρναμπό Βισκόν- 
τι. Καί ή Ιστορία συνεχίσθηκε έτσι, έπί 
δεκαετίες, μέ μιά έντυπωσιακή Ανιούσα 
τής βίας. Πάντως, τά πρωτεία στήν άπα
γωγή πρός Ακολασία Ανήκουν στόν Ζύλ 
ντέ Ραί (ή Ρέτς), στρατιωτικό τού 15ου 
αίώνος, πού ύπήρξε ένοχος τουλάχιστον 
όγδόντα Απαγωγών.

Ό  Ζύλ, ένα Από τά καλύτερα σπαθιά 
τής Γαλλίας, πού γεννήθηκε τό 1404 καί 
νυμφεύθηκε τήν Αικατερίνη ντε Τουάρ, 
κληρονόμο μεγάλης περιουσίας, ήταν πάμ- 
πλουτος. Είχε στήν κατοχή του λαμπρούς 
πύργους (Μασκούλ, Τιφώζ, Σαντοσέ), έ- 
πιπλωμένους μέ τήν πολυτέλεια πού έπέ- 
τρεπε ή έποχή, καί άλλες κατοικίες, λι-

γώτερο πολυτελείς, σκορπισμένες στήν έ
ξοχή. Περήφανος καί Αλαζονικός, μέ έπί- 
γνωσι τής δυνάμεώς του, έπέβαλε σέ ό
λους τήν κυριαρχία του. Πούλησε ένα άπό 
τά μέγαρά του (Μαλεμόρ) στόν Ζάν Λά 
Φερρόν, καί έπειτα έμπόδισε τήν είσοδο 
στόν νέον ιδιοκτήτη, μέ Αποκλειστικό έπι- 
χείρημα τό δίκαιο τοΰ ίσχυροτέρου. ’Αλ
λά οί Φερρόν, οικογένεια καρδιναλίων, στη- 
ριζόμενοι σέ ισχυρές φιλίες, μεταξύ τών 
όποιων καί τήν φιλία τού έπισκόπου Μα- 
λεστρουά, πού άπό καιρό έβλεπε μέ βου
λιμία τά κτήματα τοΰ ταραχοποιού Ζύλ, 
τού έστησαν μιά δικαστική παγίδα. Ό  Ζύλ 
κατηγορήθηκε γιά Αλχημεία, άπαγωγή, 
πολλαπλούς φόνους καί παραπέμφθηκε σέ 
δίκη, μαζί μέ τόν ’Ιταλό «σύνεργό» του, 
τόν Αλχημιστή Πρελάτι, στήν δποία τελι
κά άπσκαλύφθηκε ή τερατώδης φύσις του. 
Κάτω Από τό συντριπτικά βάρος τών κα
τηγοριών, δ Ζύλ δέν άργησε νά προβή σέ 
πλήρη δμολογία. Παραδέχθηκε ότι είχε 
Απαγάγει καί είχε στραγγαλίσει πενήντα 
κορίτσια. Στίς 26 ’Οκτωβρίου 1440 Ανέ
βηκε ψύχραιμος στό ικρίωμα καί τό πτώ
μα Υου κάηκε. Πρίν Ακόμη τελειώαη ή 
δίκη, έγινε γνωστά ότι οί κατήγοροι εί
χαν μοιράσει μεταξύ τους τήν περιουσία 
τοΰ κατηγορουμένου. Αύτό σημαίνει ότι ή 
έτυμηγορία ήταν ήδη έτοιμη.

Ή  Ιστορία τού παρελθόντος είναι πλού
σια σέ περιστατικά Απαγωγών μέ σκοπό 
τήν Ακολασία ή τό κέρδος, καί τις Αρπα
γές γιά έκβιασμό. Ξεφυλλίζοντας τις «Όρ- 
ντονάνς ντύ Μπλουά» τού 1579 καταλα
βαίνει κανείς πόσο τό πρόβλημα Απασχο
λούσε τις γαλλικές ’Αρχές: κυρίως ή έξα- 
φάνισις κοριτσιών, πού κάποτε έχαναν τόν 
δρόμο τους μέσα ατούς βρώμικους μαιάν
δρους τών «αύλών τών θαυμάτων», καί τά 
άρπαζαν μέ τήν βία οί περαστικοί τσιγ- 
γάνοι γιά νά τά μάθουν νά ζητιανεύουν. 
’Από τό άλλο μέρος, γινόταν σύστασις 
στούς χωροφύλακες, τουλάχιστο στό Πα
ρίσι, νά μή ριψοκινδυνεύουν στις αύλές, έπί 
ποινή φυλακίσεως ή Απαγχονισμού. Μέ τό 
πρόβλημα τών τσιγγάνων Ασχολούνται οί 
νόμοι τού σέρ Ούίλλιαμ Μπλακστόουν στά 
τέλη τοΰ 18ου αίώνος, λπόδειξις ότι καί 
στήν ’Αγγλία οί τσιγγάνοι προκαλοΰααν 
δχι λίγες Ανησυχίες καί φόβους.

’Απάγανται λοιπόν Ανήλικοι, γιά νά 
χρησιμοποιηθούν σέ αισχρά έπαγγέλματα,

όπως ή πορνεία καί ή έπαιτεια, ή σύζυ
γος γιά εκβιασμό τοΰ συζύγου, ό γιός γιά 
νά καμφθή δ πατέρας, Ακόμη καί δ κον
τινός συγγενής, γιά νά συμμερισθή ή 6- 
πόλοιπη οικογένεια τήν δύσκολη θέσι του. 
Τόν 17ο αιώνα άπάγονται άποικοι γιά τόν 
Αποικισμό τής ’Αμερικής. Στρατολογοΰν- 
ται μέ τρόπο ιδιόρρυθμο — δηλαδή τά 
Αρπάζουν μέ τήν βία—τά τσούρμα γιά τά 
ιστιοφόρα. Λείπουν έθελονταί γιά τόν 
στρατό; Οί έξ έπαγγέλματος άπαγωγεϊς 
Αναλαμβάνουν δράσι. 'Γπάρχει έλλειψις 
Από Αγρότες; Οί βετεράνοι τής λευκής 
δουλείας έμφανίζονται έπί σκηνής. 'Ο ό
ρος «κυ/τνάππινγκ» (άπό τό κίντ, παιδί, 
καί νάπ, Αρπάζω) επινοήθηκε τό 1680, 
γιά νά ύποδηλώση τήν μάστιγα τής έπο- 
χής, δηλαδή τήν συνήθεια νά Αρπάζουν 
παιδιά ατούς δρόμους καί νά τά στέλνουν 
στίς Αμερικανικές φυτείες. ’Επειδή τά 
φόρτωναν σέ πλοία έτοιμα νά σαλπάρουν, 
έπί αιώνες τό Αγγλικό Δίκαιο ταύτιζε 
τήν Απαγωγή μέ τήν πρΑξι εξαναγκασμού 
τού θύματος νά διαβή τά σύνορα, ή νά διά
σχιση τόν ώκεανό.

’Αργότερα, «κιντνάππινγκ » έθεωρείτο 
δποιαδήποτε Απαγωγή Ανηλίκου. Τό 1880, 
λόγου χάρι, προεκάλεσε σάλο τό «κιντνάπ- 
πινγκ» ένός κοριτσιού πέντε έτών άπό τόν
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Ή  άπαγωγή τής ώραίας Ελένης τής Σπάρτης. Άπό 
Ελληνικά Ανάγλυφο, τοΰ Μουσείου Λατερανοΰ της 

Ρώμης.

δεκαεννιάχρονο Μενεκλοό. Τ6 παιδί βρέ
θηκε Αργότερα κομματιασμένο στήν θερ
μάστρα τής σοφίτας δποο ζοΰσε δ νεαρός. 
Επειδή, δμως, παρόμοια άνατριχιαστικά 
περιστατικά γίνονταν δαο περνούσε δ και
ρός συχνότερα, οί Απαγωγές ήσαν πιά 
καθαρό «έμπόριο λευκής σαρκός». Μόνο δ 
Νόμος «περί έμπορικών πλοίων», τοΰ 
1894, κωδικοποίησε σέ σαφείς διατάξεις 
τούς δρους τής στρατολογίας των τσούρ
μων, των έπιβατών ή μεταναστών. Οδτε 
αύτδς δμως έλυσε δριστικά τό πρόβλημα. 
Τό έμπόριο λευκής σαρκός ζητούσε τώρα 
πιά νά άναπληρώση τήν φοβερή έλλειψι 
γυναικών, πού ύπήρχε μεταξύ τών ’Αμε
ρικανών άποίκων κατά τήν διάρκεια τής 
πορείας πρός τήν Δύσι (Ούέστ). Κανένας, 
έπίσης, νόμος δέν έμπόδισε νά μεταβλη- 
θοΰν ή Μεγάλη Βρετανία και ή ’Ιρλανδία, 
έπί δεκαετίες δλόκληρες, αέ έδαφος κα
τάλληλο γιά Απαγωγές. Ούτε ή Γαλλία 
άπετέλεσε έξαίρεσι. Τό ποσοστό τών Α
παγωγών Ανέρχεται, μέ τήν προοδευτική 
αύξησι τής έγκληματικότητος. ’Από 1590 
τό 1826, τά έγκλήματα άνήλθαν σέ 2.330 
τό‘1851. Άπό τό 1877 ώς τό 1881, τό 46 
τοίς έκατό τών ύποτρόπων, πέραν τών 
“Άλπεων, άποτελεΐται άπό ένόχους Απα
γωγής Ανηλίκων (τό 5 τοίς έκατό Από 
αύτά συνοδεύονται καί Από έξαφάνισι τοΰ 
θύματος).

Μπορούμε νά έπεκταθοΰ*·ε Αρκετά στόν 
μακρόκοσμο αύτόν τής βίας. Υπάρχουν, 
ώστόσο, περιστατικά πού ξεφεύγουν Από 
τά συνηθισμένα. Τόν Μάοτιο τοΰ 1879, δ 
Αστυνόμος Μασέ, προϊστάμενος τών μη- 
τροπολιτικών ύπηρεσιών Ασφαλείας τών 
Παρισίων, συνέταξε μιά έκθεσι γιά τδν

δικαστή Ραγκόν. ΤΗταν ή άφήγησις τών 
«πεπραγμένων» μιΑς γυναίκας δχι πιά 
νέας, μέ πρόσωπο γεμάτο φτιασίδια καί 
μαλλιά βαμμένα. Ήταν Αρκετά έξυπνη, 
Αλλά κυρίως ψεύτρα. Οί Παρισινοί τήν 
ήξεραν μέ τό δνομα «Χήρα Γκραβάς» (ή 
κυρία Μαρτέν). Ήταν ειδικευμένη στήν 
Αρπαγή βρεφών, πού τά πουλοΰσε σέ Ατε
κνες γυναίκες. “Ενα δμως Από αυτά, δ 
μικρός Λεμπέλ, πού είχε γεννηθή στις 31 
Αύγούστου 1878, πέθανε άπό Ασιτία σέ ή- 
λικία μόλις είκοσι ήμερών, δταν Ακόμη 
βρισκόταν στά χέρια τής ψευτοχήρας, ή 
δποία συνελήφθη. Κατά τήν δίκη της, τδν 
Μάρτιο τοΰ 1881, οί δικασταί έμειναν κα
τάπληκτοι άπό τό πλήθος τά πλαστά στοι
χεία, τά ψεύδη, τις δμολογίες τής γυναί
κας. Κατόρθωσαν, ώστόσο, νά τής κατα
λογίσουν τις εύθΰνες της γιά τήν Απαγω
γή καί τόν θάνατο τοΰ μόνου νεογέννητου 
πού δέν τής είχε άποφέρει κέρδος.

Δραματικές έπίσης Απαγωγές έχουν γί
νει στήν Ισπανία, κυρίως στήν Ανδαλου
σία. Μερικά χρόνια πρίν άπό τήν έκθεσι 
Μασέ, τόν Φεβρουάριο 1870, μιά περίπο
λος Από ψευτοχωροφύλακες, μέ έπικεφα- 
λής κάποιον ένωμστάρχη μέ τό παρατσού
κλι «Γαριβαλινός», έφτασε στό χωριό ΙΙα- 
λενθιάνα, τής Κόρντοβας. Ξύπνησαν μέσα 
στήν νύχτα τόν δήμαρχο καί τοΰ έδειξαν 
ένα ένταλμα: έπρεπε νά συλλάβουν Αμέ
σως τόν Χοακίν Όρελλιάνα Χόρια, τόν έ- 
πιλεγόμενο «έλ Ροόμπιο», Από τήν Παλεν- 
θιάνα, λιποτάκτη.

'Ο δήμαρχος προσπάθησε νά ξεφύγη: Ό  
Χοακίν —είπε—Από καιρό είχε έξαφανι- 
σθή άπό τήν περιοχή. Τέλος, δέχθηκε νά 
τόν Αναζητήση. Αλλά οί Απατεώνες εί

χαν Αλλο σκοπό. ’Επέμεναν ότι οί συγ
γενείς τοΰ λιποτάκτη έπρεπε νά ξέρουν τό 
κρησφύγετό του. Ζήτησαν λοιπόν άπό τόν 
δήμαρχο νά τούς δδηγήση στόν κτηματία 
δόν Χοσέ Όρελλιάνα Γκαγιάρντο. Τόν ξύ
πνησαν καί πρσσποιήθηκαν ότι τόν ρωτούν. 
Αμέσως όμως Αλλαξαν τακτική: έστρεψαν 
τά όπλα καταπάνω στόν δήμαρχο, τούς υ
πηρέτες καί τήν σύζυγο τοΰ Όρελλιάνα 
καί τούς ύποχρέωσαν νά ξαπλώσουν στό 
πάτωμα. “Επειτα Αρπαξαν 8,τι βρήκαν στό 
σπίτι. ’Επειδή δέν έμειναν ίκα.οποιημέ- 
νοι, πήραν μαζί τους τόν κτηματία.

Οί έρευνες, πού έγιναν Αμέσως, δέν έ
φεραν Αποτέλεσμα. Οί άπαγωγείς έδωσαν 
πρώτοι σημεία ζωής. Γιά νά άφήσουν έ- 
λεύθερο τόν Όρελλιάνα, ζήτησαν είκοσι 
χιλιάδες «ντούρος», ποσό τεράστιο γιά 
τήν έποχή. Μέ τήν μεσολάβησι ύπόπτων 
προσώπων καί έπειτα Από μακρές διαπρα
γματεύσεις, τά λύτρα δρίσθηααν σέ τρεις 
χιλιάδες «ντούρος», πού πληρώθηκαν. Ό  
Ατυχος Όρελλιάνα βρέθηκε σέ μιά σπη
λιά στήν Λόχα. Κανένα ίχνος Από τούς 
ληστάς, πού, Αργότερα, ξαναέκαναν τήν 
έμφάνισί τους μέ τήν άπαγωγή τού μικρού 
Χοσέ Μαρία Κρισπίν Χιμένεθ, γιοΰ τού 
πλούσιου δόν Φραντσίσκο Χιμένεθ. Αυτή 
τήν φορά τά λύτρα ήσαν τέσσερες χιλιάδες 
«ντούρος». Τό ποσό έπρεπε νά καταβληθή 
σέ πρόσωπο έμπιστοσύνης, σέ ένα σημείο 
τοΰ δρόμου Ανάμεσα στήν Άντεκουέρα, καί 
στήν ΙΙαλενθιάνα. Ό  Χοσέ Αποδόθηκε πρά
γματι στήν οίκογένειά του, πού καταστρά
φηκε σέ σημείο ώστε ή μητέρα του νά χά
ση τά λογικά της καί δ πατέρας νά χά
ση τήν περιουσία του. Μόνο έπειτα Από 
χρόνια έγιναν γνωστά τά όνόματα τών συν
ενόχων τού «Γαριβαλδινού».

Μόνο μέ τήν έμφάνισί τής βιομηχανι
κής κοινωνίας φθάναμε στήν οργανωμένη 
άπαγωγή, όπως διαμορφώθηκε στις ήμέ- 
ρες μας. Μιά Από τις πρώτες, καί τις πιό 
σημαντικές, περιπτώσεις Απαγωγής ση
μειώθηκε στά τέλη τοΰ περασμένου αίώνος 
στήν Σαρδηνία. ’Ιούλιος 1894. Ό  νεαρός 
Γάλλος Ρεζί ΙΙράλ είναι πολύ Ικανοποιη
μένος. Τό έμπόριο ξυλείας, πού τήν έστελ
νε διά θαλάσσης στήν πατρική έπιχείρηαι, 
πήγαινε καλά. Εύχαριστημένος είναι καί 
δ Αντιπρόσωπος τής έπιχειρήσεως Πράλ 
στήν Σαρδηνία, Αουϊ Πατέ, τριάντα τεσ
σάρων έτών. Καί οί δυό έργάζονται καθη
μερινά, γιά νά διαλέξουν τό κατάλληλο 
ξύλο καρυδιΑς, πού γιά τήν δμορφιά καί 
τά «νερά» του στοίχιζε Ακριβά στήν Γαλ
λία. Τις προηγούμενες ήμερες είχαν «χτε
νίσει» τήν περιοχή τού Σαντάλι, διέτρε- 
ξαν τό Σεοΰλο, στά βουνά τοΰ Γκεναργκεν- 
τού, καί τώρα βρίσκονταν στά περίχωρα 
τοΰ Λανουζέι. Μαζί τους είναι δ ’Ελιά 
ΙΙιρίζι, ένας κοντόσωμος, δασύτριχος έρ- 
γάτης, μέ έμφάνισί ντόπιου. Έλεγαν ότι 
έκανε έμπόριο όπλων καί ότι ήταν έξάδελ- 
φος τοΰ διαβόητου ληστοΰ Τορρεκόρτε. ΟΙ 
Γάλλοι, δμως, πού θεωρούσαν τόν ’Ελιά 
πολύτιμο σύντροφο έπειδή γνώριζε τά μέ
ρη, δέν έδιναν σημασία στις φήμες.

Ή ζέστη είναι φοβερή. Ό  Ρεζί καί δ 
Λουί περπάτησαν ώρες δλόκληρες, σημει
ώνοντας τά δένδρα πού ήσαν γιά κόψιμο. 
“Εκαναν νόημα στόν ’Ελιά νά τούς δώση 
τήν κολοκύθα μέ τό νερό. “Επειτα έπεσαν 
νά κοιμηθούν. Ξαφνικά Ακόυσαν καλπα
σμό Αλόγων. Ό  Ρεζί δμως δέν Αργησε νά 
καταλάβη ότι οί σιωπηλοί καβαλλάρηδες 
είχαν τό πρόσωπο μισοσκεπααμένο μέ μαν-
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τήλι καί τούς σημάδευαν μέ τά δπλα τους, 
Ένστικτωδώς, σηκώθηκε δρθιος καί ϋ- 
ψωσε τά χέρια. Ό  Λουΐ καί δ ’Ελιά μι- 
μήθηκαν τδ παράδειγμά του. "Ενας άπδ 
τούς τρεις αγνώστους πλησιάζει τούς τρεις 
άνδρες καί τούς δένει τά χέρια πίσω άπό 
τήν πλάτη. Τό αύτί τού Ρεζί άρπαξε μιά 
φράσι, πού ειπώθηκε στην ντόπια διάλε
κτο: «Τώρα θά πληρώση...». Ύποταγμέ- 

•  νος, άφησε νά τδν άνεβάσουν ατά καπού
λια τού αλόγου. "Επειτα οί λησταί χω- 
ρίσθηκαν καί ακολούθησαν διαφορετικούς 
δρόμους. Ό  Ρεζί έμεινε μόνος μέ τούς 
άπαγωγείς του. Ό  Λουΐ καί δ ’Ελιά δδη- 
γήθησαν στά δάση της Κρέζια. Δώδεκα 
ώρες άδιάκοπη πορεία. Τδ ίδιο βράδυ, γιά 
τήν έξαγορά τού Ρεζί, οί λησταί ζήτη
σαν ένα Εκατομμύριο λιρέττες (τδ 1894!.).

Ό  Λουΐ καί δ ’Ελιά άφέθηκαν ελεύθε
ροι στις 3 Αύγούστου.

Άπέμενε τδ πρόβλημα τού Ρεζί, πού 
βρισκόταν άκόμη στά χέρια των ληστών. 
Επειδή δέν κατόρθωναν νά βρούν τά Τχνη 
του, οί ’Αρχές τοΰ Σεοΰλο πρότειναν στδν 
διαβόητο Τορρεκόρτε νά κάνη τδν μεσο
λαβητή. Αύτός δέχθηκε. Αμέσως οί λη- 
σταί έδωσαν σημεία ζωής. Τά λύτρα κατέ
βηκαν στις δεκαπέντε χιλιάδες λιρέττες. 
Τδ άλλο πρωί, δ Ρεζί έφθασε στδ Λανου- 
ζέι.

Ή  άπαγωγή αύτή, τυπική έκφρασις τοΰ 
τόπου, τής Μπαρμπάζια, έχει, ώστόσο, εύ- 
ρύτερη σημασία. Στήν Σαρδηνία ή άπα
γωγή γίνεται σύστημα, αντανακλώντας 
τις έπιθυμίες, τις άπαιτήσεις μιδς κοινω
νίας πού άρχίζει νά βλέπη νά εισβάλλουν 
στδν κλειστό ποιμενικό της κόρμο οί συ
νέπειες τής έκδιαμηχανοποιήσεως. Στδ 
πρόσωπο τού Γάλλου έπιχειρηιιατία πλήτ
τεται δ τρόπος προελεύαεως τού χρήματος 

1 πού συγκεντρώθηκε μέ τήν έκμετάλλευσι 
τών τοπικών πόρων. Καί ή μέθοδος άνοι
ξε τόσο πολύ τδν δρόμο, ώστε στήν Μπαρ
μπάζια νά γίνη κανόνας.

"Οπως σέ δλες τις ύπό διαμόρφωσι κοι
νωνίες, έτσι καί στήν αμερικανική παρα
τηρήθηκε μιά φρενήρης κλιμάκωσις τής 
βίας, έναντίον τής δποίας μέτρα καί νό
μοι έφαρμόσθηκαν χωρίς αποτέλεσμα. Οί 
'Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γνωρίσει δλες 
τις μορφές απαγωγής, άπδ τις πιδ ήπιες 
ώς τις πιδ άγριες. Σέ μερικές άπδ αύτές, 
ή παράνομη κατακράτησις προέβλεπε τήν 
ποινή τού θανάτου, ένώ ή άπαίτησις λύ
τρων συνεπήγετο φυλάκισι έως είκοσι έ- 
τών. Στούς διαφόρους νόμους συναντούμε 
έρμηνεϊες καί παραδοξότητες μοναδικές: 
δποιος ύποχρεώνει, λόγου χάρι, ένα δδηγδ 
αύτοκινήτου νά σταματήση καί νά τδν με- 
ταφέρη δπου θέλει κατόπιν άπειλής, δέν 
είναι ένοχος προσωπικής βίας, άλλά ά- 
παγωγής, άν καί, στήν πραγματικότητα, 
έχει άπαγάγει τδ μέσον καί δχι τδν δδη- 
γό. ’Επί δεκαετίες, ή "Εφ Μπί "Αι θεω
ρούσε δτι ένας άπαχθείς, πού δέν είχε έμ- 
φανιαθή έντδς δκτώ ήμερών, είχε περάσει 
τά σύνορα: αύτδ έπέβαλλε, πράγματι, δ 
νόμος, πού ήταν κατάλοιπο τού παλιού 
βρεττανικού Δικαίου καί πού σήμερα έχει 
καταργηθή.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις άπαγωγής 
πού προκάλεσαν τδν μεγαλύτερο σάλο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, άναφέρομε τήν άπα
γωγή τού μικρού Λαμάννα, πού έγινε στήν 
ιταλική κοινότητα τής Νέας ’Ορλεάνης. 
Στά τέλη τού περασμένου αΐώνος, δ ιτα
λικός δπόκοσμος άρχισε νά άποτελή μά-

Λεπτσμέρεια άπό τήν «Αρπαγή τών Σαβίνων», τοϋ Βέ
νετου ζωγράφου Τζιαμπαττίστα Τιέπολο.

στιγα γιά τήν άμερικαινική κοινωνία. Τδ 
1886 - 1887, έπί σαράντα χιλιάδων με
ταναστών, οί δεκαοκτώ ήσαν άνεργοι καί 
ζούσαν αέ «καμπίνες». Υπήρχαν ήδη ορ
γανώσεις μαφιόζων, δπως ή «Μαύρη Χειρ», 
καί ένα πραγματικό συνδικάτο τού έγκλή- 
ματος.

Στις 8 ’Ιουνίου 1907, δ μικρός Ούώλτερ 
Λαμάννα, έπτά έτών, έπαιζε μπροστά στήν 
είσοδο τού Γραφείου Κηδειών τού πατέρα 
του. Ξαφνικά πλησιάζει μιά νεκροφόρα 
μέ κατεβασμένες κουρτίνες. Δυδ άτομα κα
τεβαίνουν, κοιτάζουν μιά στιγμή μέσα, έ
πειτα δρμούν στδν μικρό, τού κλείνουν τό 
στόμα μέ τήν παλάμη τού χεριού καί τδν 
σέρνουν στδ άμάξι. Οί συγγενείς τοΰ μι
κρού Λαμάννα, πού διψούσαν γιά έκδίκησι, 
άρχισαν ένα ξέφρενο κυνηγητό τών άπα- 
γωγέων.

Ή  άπαγωγή ξεσήκωσε στήν ’Αμερική έ
να κύμα ξενοφοβίας, πού κορυφώθηκε ό
ταν βρέθηκε τδ πτώμα τοΰ Ούώλτερ δχι 
μακριά άπδ τήν πόλι, αέ ένα χωράφι τοΰ 
ζεύγους Καμπιτσιάνο. Τδ πτώμα παρου
σίαζε ίχνη στραγγαλισμού, άλλά δ θάνα
τος όφειλόταν σέ κτυπήματα τσεκουριού, 
πού είχαν σπάσει τό κρανίο.

’Από τήν άνάκρισι ήλθε στήν έπιφά- 
νεια ένα σχεδόν άξεδιάλυτο πλέγμα άλλη- 
λεγγύης τών κακοποιών, έκδικήσεων, άν- 
τιζηλιών καί μυστικών συμφωνιών. Μαζί 
μέ τούς Καμπισιάνο συνελήφθη τδ ζεύγος 
Τζέμπα, έπί συνεργία στδ έγκλημα, έπει
τα Ενοχοποιήθηκαν οί άδελφοί Τζεντούζα, 
διαβόητα μέλη τής «Μαύρης Χειρός». 'Η 
έπιβληθείσα ποινή καταναγκαστικών έργων 
Ικανοποίησε δσους δποστήριζαν τήν άνάγ- 
κη λήψεως σκληρών μέτρων έναντίον τών

Ίταλοαμερικανών. Φυσικά, τδ μονοπώλιο 
τών άπαγωγών δέν κατείχαν μόνο οί ιτα
λικής καταγωγής κακοποιοί. Είναι πολύ 
γνωστή ή περίπτωσις Λίντμπεργκ, τδν 
Μάρτιο τού 1932, στήν Νέα Ύερσέη. Αύτή 
τήν φορά τό έγκλημα δέν ήταν έργο μιας 
συμμορίας, άλλά ένδς μεμονωμένου άτό- 
μου, ύψηλοϋ ξανθού, μέ μεγάλα φωτεινά 
μάτια τοΰ Ρίχαρντ Χάουπτμαν, άπδ τήν 
Σαξονία, λαθρομετανάστη, ξυλουργού τδ 
έπάγγελμα. Σέ αύτδν οί άνακριτικές άρ- 
χές άπέδωσαν τήν άπαγωγή τού γιου τοΰ 
Τσάρλς Λίντμπεργκ, άσσου τής άεροπορί- 
ας. Παρά τήν καταβολή τών Ιβδομήκον- 
τα χιλιάδων δολλαρίων πού ζητήθησαν ώς 
λύτρα, δ μικρός βρέθηκε σκοτωμένος, μέ 
σπασμένο τδ κεφάλι, σέ μικρή άπόστασι 
άπδ τδ πατρικό σπίτι κάτω άπδ ένα σωρό 
σκουπίδια. Ή  δίκη τοΰ Χάουπτμαν δέν ά- 
πεκάλυψε δλη τήν άλήθεια, καί έκφρά- 
στηκαν άμφιβολίες γιά τήν ένοχή τοΰ κα
τηγορουμένου πού κάθησε ώστόσο στήν ή- 
λεκτρική καρέκλα τδν ’Απρίλιο τοΰ 1936.

Οί έντελώς πρόσφατες περιπτώσεις ά
παγωγής τού έγγονοΰ τού πλουσιώτερου 
άνθρώπου τοΰ κόσμου Πώλ Γκέττυ καί τής 
κόρης τού Αμερικανού μεγαλοεκδάτη 
Ράντολφ Χήρστ έχουν -δργανωθή στήν έν- 
τέλεια μέ ψυχρή άποφααιστικότητα. Καί, 
σέ μιά κοινωνία δπου ή συσσώρευσις τού 
πλούτου βρίσκεται σέ μεγάλη άντίθεσι μέ 
τήν φτώχεια τών πλατειών λαϊκών στρω
μάτων, καί δπου κυρίως είναι δυνατός δ 
σχηματισμός άδιστάκτων συμμοριών, ίσως 
ή έφαρμογή τής παρανόμου κατακρατή- 
σεως μέ σκοπό τδν έκβιααμό νά διαδίδε
ται συνεχώς περισσότερο.

DANTE VIRGILI
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Π Ω Σ  Η Υ Τ Ο Κ Τ Ο Ν Η Σ Ε Ν
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1888

Χθές περί τήν 11% π.μ. ώραν ό διευ
θυντής τής άατυνομίας κ. Δ . Στάϊκος 
ευρισκόμενος παρό τφ δικαστικφ συμ
βούλιο τής Εθνικής ΤραπέΖης καθηγη
τή κ. Σ . Στρέϊτ έπληροφορήθη, όλως τυ- 
χαίως, ότι ό γνωστός έκ Γιατρών άρχαϊ- 
ος πολιτευτής κ. Ανδρέας Ρηγόπουλος 
κατσικών έν τώ ύπ' άριθ. 17 δωματίω 
τής έν τή διασταυρώσει τών οδών Ίπ 
ποκράτους καί 'Ακαδημίας καί έναντι τής 
ήδη άνεγειρομένης 'Εθνικής Βιβλιοθή
κης, μεγάλης οικίας τού Πανεπιστημίου, 
γνωστής ύπό τήν ονομασίαν «Ξενοδο- 
χεϊον Παπαδάκη», έγένετο άφαντος πρό 
δύο ήμερών, ύπήρχον δέ ύπόνοιαι ότι 
ηύτοκτόνησε. Πάοαυτα ό κ. Στάϊκος 
έοπευσεν αυτοπροσώπως εις τήν έν λό
γω οικίαν, άπου παρά τού Εενοδόχου έ
πληροφορήθη ότι άπό τής 3ης μ.μ. ώ
ρας τού παρελθόντος Σαββάτου ό Ρη
γόπουλος δέν έφάνη έν τφ δωματίω του, 
έδικαιολόγησε δέ πρός αυτόν τήν έΕα- 
φάνισίν του ότι θά δειπνήση εις φιλοίε- 
νήσαντα αυτόν φιλικήν οικογένειαν καί 
του άφπσε καί κατάλογον λεπτομερή 
τών πραγμάτων άτινα τοϋ έγκαταλείπει 
πρός διαφόρους μετά τινων σημειώσεων.

Ή  έπιστολή πρός τόν κ. Διευθυντήν 
τής 'Αστυνομίας έχει ώς έΕής:

ΑΘΗΝΑΙ, 30 Δεκεμβρίου 88 
Φίλταιε Κύριε Στάϊκε,

Σάς έοωκλείω έδώ κ α τ ά λ ο γ ο ν  
τών έν τφ δωματίιρ μου πραγμάτων. Σάς 
ίγραψα δέ ήδη πώς νά διατεθούν. Σάς έ-

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΙΩΝΑ

Μ Α Τ Ι Ε Σ
Σ Τ Α

Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α

Πολιτευτής άναφέρει με έπιστολή τήν αυτοκτονίαν 
του εις τόν αστυνομικόν Διευθυντήν ·  Ή  στολή 
τών νέων άστυφυλάκων. ’Αντί του πηληκίου κρά
νος ·  Ή  έπικήρυξις τών ληστών δημιουργεί προ
βλήματα ·  Πολλοί λησταί έκλέγουν διά τάς μεταμ

φιέσεις των τό ιερατικόν ένδυμα.

σωκλείω συνάμα 7 φ ρ ά γ κ α  εϊς χαρ
τονομίσματα, ών τά 2 θά χρησιμεύσουν διά 
τήν μεταφοράν τών κιβωτίων μου εις τήν 
οικίαν σας' τά δέ άλλα 5 παρακαλώ νά τά 
δώσητε πρδς τόν διάκον κ. Διονύσιον δι’ 
ένοίκιαν 3 - 4 ήμερών (πρδς δρχ. 1,33 τήν 
ήμέραν). Περί τών πραγμάτων σάς έγρα
ψα ήδη καί πάλιν σάς άποχαιρετώ.

'Γμέτερος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΗΓΟΠΟΓΛΟΣ

’Εδώ έοωκλείω καί τόν κ α τ ά λ ο 
γ ο ν  καί τό γράμμα μου πρός τόν κ. Λειο- 
νίδαν Α. Άντωνόπουλον.

—Τά κλειδιά τών δ ύ ο  σιδηρών κι
βωτίων μου τά έστειλα τφ κ. Ρενιέρη διά 
νά τά δώση τφ κ. Καλλιοντζή.

Ή  δέ έπιστολή πρός τόν μαθητήν 
Λεωνίδα Α. Αντωνόπουλον έχει ούτως: 

Έν Άθήναις, 28 Δεκεμβρίου 1888
Φίλτατε Λεωνίδα,

Τό παρόν θά λάβης άπό τόν διευθυντήν 
τής ’Αστυνομίας κ. Δημ. Στάϊκον. Τό ά- 
νίατον καί όδυνηρόν έπί τέλους καρδια
κόν νόσημά μου μέ άναγκάζει νά αύτο- 
κτονήσω.

’Επειδή δέ συμπαθείς πρδς έμέ καί συ
νάμα είσαι τέκνον τής φίλης καί αγα
θής κυρίας Βασιλικής μητρός σου, σέ πα
ρακαλώ νά λάβης πρός ένθύμησιν δ λ α

Εί- τήν φωτογραφίαν έπάνω: Άστυ- 
φύλαξ, δπως ήταν τό 1894. Δεξιά: 
Σ. Στρέϊτ. Διοικητής, τής Εθνικής 
Τραπέζης (1896 - 1910). Απέναν
τι: Ή  πλατεία Συντάγματος, δπως

ήταν πρό τοϋ Α ' Πολέμου,

τ ά  ε ι ς  έ μ έ  ά ν ή κ ο ν τ α  
(έκτός μόνον τών δ ύ ο  δεμένων σιδη
ρών κιβωτίων) πράγματα περιεχόμενα εις 
τά συρτάρια τοΰ κομού καί εϊς τό δουλάπι 
τού τοίχου καί δαα ίδικά μου θά μένουν 
έξω έν τφ δωματίψ μου, κατά τόν κατά
λογον τόν όποιον έοωκλείω έν έπιστολή 
μου πρός τόν κ. Δ. Στάϊκον.

Εύχομαι νά γείνης καλός άνθρωπος καί 
καλός πολίτης. Προσπάθει δέ νά γείνης
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σπουδαίος' διά. τούτο νά μάθης και γαλλι
κά. Τό κύριον όμως νά είσε πάντοτε σύμ
φωνος μέ τδν ήθικόν νόμον.

Δέχθητι τούς αποχαιρετισμούς μου καί 
πρόσφερε αύτούς πρύς τήν κυρίαν μητέρα 
σου, πρός τόν κ. Γεώργιον και πρός τόν κ. 
Βασίλειον γαμβρόν σου.

"Οταν δέ Ιδης τήν Μπουμπούκω είπε της 
8λα.

'Ο σός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΗΓΟΠΟΓΛΟΣ

—Δέν χρεωστ® τίποτε είς ,τό ξενοδο- 
χεΐον μας.

Ή  δέ έν τώ φακέλλω διεύθυνσις: 
Πρός τόν Λεωνίδα Α. Άντωνόπουλον, 
μαθητήν έκ Πατρών Ενταύθα.

Έ ν  τώ έσωκλείστω έπίοης είς τόν 
πρός τόν κ. Στάϊκον φάκελλον κατάλο
γοι σημειοϋνται έν μεγίστη λεπτομέρεια 
καί μετά πληρεστάτης διαύγειας πνεύμα
τος ό τρόπος τής διαθέσεως των έν τώ 
δωματίω του προγμάτων καί όσα τοιαϋτα 
Εένα έν αύτώ εϊχεν υπό τάς έΕής έπι- 
γραφός: «πράγματα του Εενοδοχείσυ», 
«πράγματα τής κυρίας Ανδρομάχης Ρε- 
νιέρη», «πράγματα ίδικά μου, τά όποια 
θά λάθη ό κ. Λεωνίδας Α. Άντωνόπου- 
λος», «άλλα πράγματα τά όποια θά λάθη 
ό θαλαμηπόλος τής κυρίας Ρενιέρη κ. 
Σωτήριος Σαγρέσης». Τής καταγραφής 
δέ των ειδών έπονται σημειώσεις προ
δήλους άπευθυνόμεναι πρός τόν κ. διευ
θυντήν τής άστυνομίας, οί έΕής:

Δέν χρεωστ® τίποτε εις τό ξενοδοχείου, 
καθόσον συνειθίζω πάντοτε νά πληρώνω 
ά μ έ σ ω ς εις λεπτά τά άλλα μικρά 
πράγματα, οίον καφέ, φαγητόν κτλ. Καί 
τούτο, διότι έπιθυμώ νά θυμώμαι καί νά 
συγχίζωμαι.

—Καλόν νομίζω νά συμβουλεύσητε έκ 
μέρους μου τόν κ. διάκον νά ύπενοικιάση 
πρός άλλον τό ξενοδοχεΐον, διότι αύτός 
δέν είναι άξιος νά τό διευθύνη. Έγώ 
τρεις ήδη μήνας δέν έμεινα διόλου εύχα- 
ριστημένος καί έάν δέν ηύτοκτόνουν, έ- 
σκόπουν νά μετοικήσω είς άλλο ξενοδοχεί- 
OV είχον δέ έλθει έδ® διά τό- εύάερον 
καί τό ήλιακόν τού δωματίου μου. Έσυγ- 
χιζόμην δέ συχνά έδ® ένεκα τής κακής 
υπηρεσίας καί τής κακής διευθύνσεως τού 
ξενοδοχείου, μολονότι έγώ δέν έλειπα νά 
φιλοδορ®.

Γ.Γ. Παρακαλώ, κ. Στάϊκε, νά δεχθήτε 
ώς μικράν ένθύμησιν τό π ε ρ ι α τ ρ ό -  
φ ό ν μ ο υ  κοινόν μέν, άλλ’ άνήκσν είς 
έμέ—εϊνε δέ γεμισμένου.

Γ.Γ. Τό υπό τό χαρτίον Ι ω ά ν ν η *  
νά τά παραλάβη ό Servitor τού εστιατο
ρίου (διά τόν χειμώνα)’ τφ εϊνε χρήσιμα.

Μετά τήν δημοσίευσιν τών άνωτέρω 
επιστολών καί σημειώσεων έπεΕηγήσεις 
τινές θεωρούνται άναπόφευκτοι. Ό  Λ ε
ωνίδας Α. Άντωνόπουλος εϊνε 14ετής 
μαθητής τού σχολαρχείου, νεανίσκος άρ- 
κούντως μεμορφωμένος καί εύχενής 
τούς τρόπους είχε συνειθίσει άπό πολλού 
νά θεωρή τόν συμπατριώτην του γηραι
όν πολιτευτήν Ρηγόπουλον ώς τύπον 
πατριώτου καί όκρον άωτον πεπαιδευμέ
νου άνδρός' έκεϊνος δέ όποδίδων τά ϊσα 
πρός τόν νεαρόν θαυμαστήν του, περιέ- 
βαλεν αύτόν διά θερμής συμπάθειας, ή- 
τις έδικαιολογείτο ώς έκ τών φιλικών 
σχέσεων αύτού προς τήν οικογένειαν 
τού ιπαιδός καί διότι μέχρι τινός ό νέος 
ούτος κατώκει μετά τών άδελφών του 
καί τής μητρός του έν τώ αύτώ Εενοδο-

χείω Παπαδάκη. Οπωσδήποτε ό_ ίδεολό- 
γος καί πως έκκεντρικός Ρηγόπουλος 
εϋρισκε πολλήν εύχαρίστησιν έν τή συ
ναναστροφή τού παιδός, τήν όποιαν έκ- 
δηλών είχε δωρήσει πρός αύτόν πρό 
5 — 6 ήμερών πλήθος ωραίων Βιβλίων. 
Τό παρελθόν Σόββατον, 31 λήΕαντος 
μηνάς, έδωκεν είς τόν νεαρόν φίλον 
του άνάλογον ποσότητα χρημάτων καί 
παρεκάλεσε νά λάθη έκ τού ένταϋθα 
προκτορείου τής παλαιός άτμοπλοϊκής 
Εταιρείας είσιτήριον δΓ αύτόν μέχρι 
Σύρον έν τώ άνοχωρούντι έκεϊσε τήν 
έαπέραν έκείνην άτμοπλοίω, λέγων ότι 
έχει άνάγκην νά άλλάΕη τόν άέραν έπί 
τίνος ήμέρος διότι πλήττει κτλ. Ό  νέος 
ού μόνον τώ έπρομήθευσε τό είσιτή- 
ριον, άλλά καί τόν συνώδευσε μέχρι Πει
ραιώς κατά τήν έκφρασθεϊοαν θέλησίν 
του, έκεϊ δέ έτυχε παρ' αύτού φιλικω- 
τάτων περιποιήσεων καί μετά γεύμα κα
λόν έν Εενοδοχείω καί περίπατον έν τή 
παραλία τής πόλεως, τώ έχορήγησε χρή
ματα όπως άνέλθη είς 'Αθήνας έν τή 
α' θέσει τού σιδηροδρόμου καί τόν ά- 
ποχαιρέτησε λέγων ότι καί αύτός εϊνε 
έτοιμος νά έπιθιβασθή τού άτμοπλοίου 
«Σφακτηρία» όποπλέοντος μετά τινα 
ώραν διά Σύρον.

Ό  δέ έν τώ καταλόγω δ ι ά κ ο ς  
τ ις ; Κάλλιον νά οιωπήαωμεν δέν δυνά- 
μεθα όμως νά μή έκφράσωμεν βαθείαν 
λύπην διότι τό ήθικόν πρόσωπον τού 
πανεπιστημίου ένοικιόϋει κτήματα αύτού 
είς ανθρώπους, οϊτινες μετατρέπουσιν 
αύτά είς οίκους απώλειας.

Τηλεγράφημα έκ Σύρου τού ιδιαιτέρου 
ήμών άνταποκριτοϋ άναγγέλει ότι ό 
Ανδρέας Ρηγόπουλος, ταΕιδεύων διά

τής «Σφακτηρίας» έκ Πειραιώς είς Σύ 
ρον κοτά τήν νύκτα τής προχθές, έρρί- 
φθη κατά τόν πλοϋν είς τήν θάλασσαν 
καί έπνίγη, άφήκε δέ έπιατολάς πρός 
τόν διοικητήν τής Εθνικής ΤροπέΖης κ. 
Ρενιέρην, τόν διευθυντήν τής άστυνο
μίας κ. Στάϊκον καί τόν πλοίαρχον τής 
«Σφακτηρίας». Τό πτώμα τού νεκρού 
δέν άνευρέθη.

"Οτε ακριβώς ήρχιΕε τό νέον έτος, 
έδυε κοί ή ϋπαρΕις τού δυστυχούς, εύ- 
ρόντος τόν θάνατον έν τώ μέσω τού πέ
λαγους ύπό μέλσνα ουρανόν καί έν ταϊς 
παγεραϊς άγκάλαις τών κυμάτων. Ά ρ ά  
γε άσκόπως έΕέλεΕε τήν πρώτην τού 
έτους όπως αύτοκτονήση;

Έφημ. (ΤΟ ΑΣΤΥ) 1 -1 -1 8 9 4  
Ο Α Σ Τ Υ Φ Υ Λ Α Ξ

Παρατηρήσατε ολίγον τήν εικόνα μας.
Πώς σας φαίνεται;
Δέν εϊνε σοβορά καί άΕιοπρεπής ή 

περιβολή τών νέων αστυφυλάκων;
Ή  στολή εϊνε όπλώς στρατιωτική. Τε- 

φρόν τό πονταλόνιον, βαθυκύανον τό 
άμπέχονον, έρυθρά τά έπί τού περιλαί
μιου σήματα.

Μόνον τό κάλυμμα τής κεφαλής δια
φέρει. Αντί τού πηληκίου κράνος.

Ούτως ή φυσιογνωμία τής δημοσί
ας. . . τάΕεως μετοβάλλετοι. Πούουν 
πλέον οί έρυθρότητες εκείνοι αί τραγι
κοί, οί φοβεροί, αί αιματώδεις τών μα
καριό τή λήΕει κλητήρων, κατά τών ό
ποιων τοσάκις έΕσνέστησαν οί μισούν- 
τες τόν έΕαφσνισμόν τού έρυθροϋ καί είς 
αύτόν άπαδώσοντες τήν έΕαψιν, τήν δί
ψαν έκείνην τού οϊματος, ή όποια προά
γει τά έγκλήματα. . .
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λαγχολική μήτηρ τά έκτελεϊ είς τήν σειράν. Τάς 
περισσστέρας περιπτώσεις μάλιστα κατά τήν ώραν 
του υπνου. Κάποτε όμως συμβαίνει τβ παράδοξον. 
'Ό τι άκριβώς δ ασθενής ύστερον άπδ τό αίματό- 
λουτρον τοΰτο παραμένει είς τήν ζωήν. Είτε διότι 
τδ μέσον τής πραγματοποιήσεως (δπλον) ύπέστη 
έμπλοκήν έκ τής προηγουμένως χρήσέως, είτε 
διότι δέν λειτουργεί παρά τάς αγωνιώδεις προσπά
θειας τοΰ μελαγχολικοΰ.

Είς πολλάς δμως γνωστάς περιπτώσεις πρα
γματοποιείται ή δλοκλήρωσις τοΰ σχεδίου. Ό  φό
νος ένεργείται καί δι’ έμπρησμοΰ τής κατοικίας, 
δι’ ού συγκαταστρέφεται δλόκληρος ή οικογένεια 
καί δ πάσχων (δμαδική οικογενειακή αύτοκτο- 
νία) . Ό  φόνος τής οικογένειας ψυχολογικώς εί
ναι οίονεί Ιπέκτασις τ ή ς  α ό τ ο κ τ ο ν ί α ς  
τ ο ΰ  π ά σ χ ο ν τ ο ς .

'Υπογραμμίζεται δτι ευθύς ώς άντιπαρέλθει 
ή φάσις τής νόσου συνέρχεται δ πάσχων. Μετα
νοεί διά τά διατρέξαντα καί ζητεί έπιεικειαν. 
Τοΰτο δμως δέν ύποδηλοί καί δτι δ πάσχων δέν 
θά έπαναλάβη τδ αύτδ (κατωτέρω περίπτωσις 
Θεοπίστης Τσολακίδου).

9. Π ε ρ ι π τ ω σ ι ο λ ο γ ί α .

1 η  Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς .

Ή  Μήδεια τοΰ Εύριπίδου έτέλεσε πολλούς 
φόνους τδν τοΰ άδελφοΰ καί τοΰ Πελίου έξ έρω- 
τικοΰ πάθους πρδς τδν Ίάσονα, είτα δέ τδν τής 
Γλαύκης έκ ζηλοτυπίας καί των ιδίων τέκνων 
πρδς έκδίκησιν τοΰ έραστοΰ καί πατρδς αυτών. 
Ό  Κουρέτας άνευρίσκει ώς πρδς τδ τελευταίου 
έγκλημα τής Μήδειας καί στοιχεία ένθυμίζοντα 
τήν ά γ χ ώ δ η  μ ε λ α γ χ ο λ ί α ν .

Έ κ των τεσσάρων φόνων τής Μήδειας οί 
τρεις έτελέσθησαν διά φ α ρ μ α κ ε ί α ς .  Ό  
κατά τής Γλαύκης έγένετο, διότι αύτη έπρόκειτυ 
νά ύπανδρευθή τδν Ίάσωνα, άνδρα τής Μήδειας, 
ήτις έμελλε ν’ άπελαθή. Ή  Μήδεια έζήτησε δο- 
λίως νά παοαμείνη έπί μίαν ήυέραν πρδς προπα- 
ρασκευήν δήθεν τοΰ ταξιδιού. Είς τήν πραγματι
κότητα, δμως, ΐνα έκδικηθή. Διότι έστειλε διά 
των τέκνων της πρδς τήν νύμφην ώς δώρον έσθή- 
τα δηλητηριώδη. Δι’ αυτής έφονεύθη ή Γλαύκη 
καί δ προσδραμών πατήρ της. 'Η  ιδία ή Μήδεια 
μάλιστα λέγει είς τδν χορόν. Τέλος αποφασίζει 
νά θανατώση τά τέκνα της ί’να μή βασανίζωνται 
ύπδ τών έχθρών της.

2α Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς  

Τοΰ τραγικοΰ ζεύγους Τσολακίδου.

'Η Θεοπ'στη Τσολακίδου, πάσχει έξ άγχώ- 
δους μελαγχολίας καί θέλει νά έκδικηθή τδν σύ
ζυγόν της έκ ζηλοτυπίας. 'Υπέθετε δτι είχε έρω-

μένην «φοβόταν μή τδν χάση». Συλλαμβάνει τήν 
ιδέαν ν’ άποκτείνη τά δύο νήπια τέκνα της (6 
καί 3 έτών) καί τιμωρήση οΰτω τδν σύζυγόν της. 
Έ πί τούτοίς κρατούσα ταΰτα έκ τών χειρών τήν 
νύκτα τής 9.2.1972 τούς είπε δτι θά άνέβουν είς 
τήν «ταράτσαν» νά ϊδουν τήν θάλασσαν ήτις θά 
κοκκινίση. Περιχαρή ταΰτα τήν ήκολούθουν χω
ρίς νά μαντεύσουν τί τά άνέμενεν. Οΰτω μετ’ αυ
τών άνήλθε τήν κλίμακα τριών πολυκατοικιών 
πλήν ευρισκε τήν θύραν κλειστήν καί κατήρχετο. 
Τέλος έξήλθεν είς τδν έξώστην τοΰ τρίτου όρόφου 
τοΰ διαμερίσματος της καί ανέβασε ταΰτα έπί καθί
σματος. ’Ακολούθως ώθησε ταΰτα τδ έν μετά τδ άλ
λο είς τδ κενόν καί κατέπεσαν είς τδ πλακόστρω
του τής δδοΰ. Μετά ταΰτα έρρίφθη καί αΰτη. 
Γείτων της τήν άντελήφθη κατά τήν πτώσιν της.

Πρόκειται περί έπαναλήψεως τοΰ δράματος 
τής Μήδειας. Ή  διάγνωσις δτι πρόκειται ένταΰ- 
θα περί άγχώδους μελαγχολίας προκύπτει πλέ
ον ή σαφώς έκ τοΰ άποτελέσματος τοΰ φόνου, δη
λονότι τών τέκνων ύπδ τής μητρδς καί τής αυ
τοκτονίας της μετά ταΰτα.

3 η  Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς .

Ή  άμερικανίς Ε. R. πρδ διετίας, σύζυγος 
τοΰ άμερικανοΰ λοχίου P.R., άπέκτεινε τά άνή- 
λίκα τέκνα της. Ούτος ύπηρέτει είς τήν βάσιν 
τοΰ Έλληνικοΰ. Ή  έν λόγω σύζυγος είς τδ Κα
λαμάκι ’Αθηνών κατεχομένη ύπδ τοΰ πάθους, τής 
έκδικήσεως άπέκτεινε τά τέκνα της ίνα κάμη 
τοΰτον νά ύποφέρη. Κατά τήν γνώμην της παρέ- 
βαινε τήν περί τδν γάμον πιστιν. Διά τής πρά- 
ξεώς της ταύτης έκόρεσε τήν άσβεστου ζηλοτυ
πίαν της.

Ενταύθα είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις δικ- 
φαίνεται ου μόνον ή ζηλοτυπία άλλά καί ή έκδί- 
κησις τοΰ συζύγου διά τοΰ φόνου τών τέκνων ώστε 
ν’ άποστερηθή τούτων ούτος. ’Άλλαις λέξεσιν, δ- 
ταν έπραττε ταΰτα ή Τσολακίδου ώς καί ή άμε- 
ρικανίς E.R. κατείχοντο ύπδ άγχώδους μελαγχο
λίας. Δέν είχον σώας τάς φρένας .

10. Μ έ σ α  κ α τ α π ο λ ε μ ή σ ε ω ς .

Είναι άληθές δτι μέγα μέρος τών τελουμέ
νων έγκλημάτων έχουν ώς αιτίαν τάς ψυχικάς 
νόσους. Τδ πρόβλημα τής άντιμετωπίσεως τών 
άνωμάλων έγκληματιών παρουσιάζεται σήυερον 
δξύτατον. Είναι ή έποχή κατά τήν δποίαν δ σκλη
ρός άγων τής ζωής αυξάνει διαρκώς τάς άπαι- 
τήσεις της. Πολλαπλασιάζονται τά αίτια τής ψυ
χικής άνωιιαλίας καί παρουσιάζει μέγαν άριθαδν 
τών προσώπων άτινα ή νοσηρότης δδηγεΐ είς τδ 
έγκληαα. Καί δέν είναι μόνον ή φιλάγαθος καί 
φιλάνθρωπος διάθεσις ήτις έπιβάλλει τήν πρόνοι
αν διά τήν τύχην τών προσώπων τούτων, άλλά 

(Συνέχεια εις τήν σελ. 947)
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'Αλλ' άν ό λόγος αύτός δέν εϊνε τό
σον ισχυρός καί βάσιμος, υπάρχει ό λό
γος τής καλαισθησίας, κατά τοϋ όποιου 
δέν πιστεύομεν νά έχη κανείς άντίρρη- 
σιν. Ή  στίΕις έκείνη τών οδών διά τοϋ 
έρυθροϋ τών άμπεχόνων, έν μέσω τοϋ με
λανού πλήθους, καί όπότομος ήτο καί 
πρόστυχος' πολύ δέ εύγενεστέρα καί 
ώραιοτέρα θά είνε τοϋ λοιπού ή λάμψις 
τών κρανών, τά όποια θά φέρουν οί 
άστυφύλακες. Πρόοδος!

Ως πρός τάς έπορχίας άκόμη ριΖικω- 
τέρα θά είνε ή μετοβολή. 'Εκεί τούς 
κλητήρας δέν διέκρινεν —άν διέκρινέ τι 
— παρά εν πηλήκιον χωροφύλοκος καί 
έν βούνευρον εις τάς γυμνάς χεϊρας. 
Σήμερον τάς χεϊρας αύτάς θά σκεπά
σουν χειρόκτια λευκά καί τό πηλήκιον 
θάντιικαταστήση ίό  κράνος τής νέας στο
λής.

Ως πρός τό ήθος τώρα δέν λέγο
μεν τίποτε. Ό  νέος χρόνος θάποδείΕη 
άν οί άστυφύλακες θά είνε καλλίτεροι 
άπό τούς κλητήρας.

Έφημ. (ΕΜΠΡΟΣ) 6 -11 -1902

X  Ο μέτρον τής έπικηρύξεως, 6- 
* περ έλαβεν ή Πολιτεία διά νά 

προστατεύση τήν κοινωνίαν κατά τών 
μεγάλων κακοποιών, δημιουργεί κίνδυ
νον έναντίον έκείνων τούς όποιους ήθέ- 
λησε νά προστατεύση. Δέν είνε πρώτη 
φορά καθ' ήν άθώοι άνθρωποι εκλαμβά
νονται ώς λησταί. Δέν έλησμσνήθη ά
κόμη τό πάθημα άπλοϊκοϋ τίνος φουστα
νελλαφόρου, δστις έΕελήφθη πρό τινων 
έτών έν ΆλεΕανδρεία ώς ό έπικεκηρυ- 
γμένος Τσουλής. Ή  φυσιογνωμία, βλέ
πετε, δέν είνε πάντοτε ειλικρινής διερ- 
μηνεύς τής ψυχής καί συμβαίνει νά έ
χουν φυσιογνωμίαν ληστοϋ άνθρωποι 
πραότατοι καί δκάκοι καί τάνάπαλιν. Νό
μος λοιπόν δστις άφίνει εις  τήν φυσιο- 
γνωμιστικήν έπιστήμην τών καρρογωγέ- 
ων τήν άνακάλυψιν καί τήν θανάτωσιν 
τών ληστών άποβαίνει πολύ κινδυνωδέ- 
στερος διά τούς τίμιους άνθρώπους παρά 
διά τούς ληστάς. Διότι οί μέν λησταί

προσέχουν κοί προφυλάοοονται, ένώ οί 
μή έχοντες διαφοράς μέ τήν δικαιοσύ
νην δέν ύποπτεύουν τόν κίνδυνον καί 
είνε εύκολα θύματα, ώς ό ίερεύς έκεϊ- 
νος τών Πατρών.

Λ
/ · )  Α ΙΝ Ε ΤΑ Ι δμως άτι οί λησταί έκλέ- 

γουν συχνά εις τάς μετομφιέσεις 
των τό ιερατικόν ένδυμα. 'Επειδή, ώς 
έκ τοϋ βίου των, είνε ύποχρεωμένοι νά 
τρέφωσι μακράν κόμην καί πώγωνο, μό
νον ύπό τό ιερατικόν ένδυμα δύνανται 
νά κρύψωσι τήν άνωμαλίαν ταύτην. Μό
νον εις τάς Αθήνας έρχόμενοι δύνανται 
νά έμφανισθώσι μέ πολιτικόν ένδυμα, 
χωρίς νά κινήσωσι τήν έκπληΕιν καί τάς 
υποψίας. Διότι ό κόσμος έδώ θά τούς 
έκλάβη ώς ποιητάς ή καλλιτέχνας μαλ
λιαρούς. Εκτός τούτου δμως τό ιερα
τικόν ένδυμα τούς περιβάλλει μέ είδος 
τι άσυλίας καί σεβασμού άπσμακρύνον- 
τες τήν περιέργειαν.

Ό  έπί Όθωνος περίφημος ληστής τής 
Αττικής ΜπίμπιΖας, δστις κάποτε συνέ

λαβε καί αύτήν τήν δούκιοσαν τής Πλα· 
κεντιάς, ίπποτικώτατα δέ καί πατριωτι- 
κώτατα τήν άφήκε άνενόχλητον είσήρ- 
χετο συχνά εις τάς 'Αθήνας μετημφιε- 
σμένος. Κάποτε μάλιστα, ώς λέγεται, 
μετέβη καί εις τό τότε μέγα καφενεϊον 
τής Ώροίας 'Ελλάδος καί άφοϋ άνεχώ- 
ρησεν εύρέθη έπισκεπτήριον μέ τό ό
νομά του έπί τής τραπέΖης. 'Αλλά τό 
γεγονός τούτο φαίνεται μάλλον ώς παι
γνίδι κανενός άστείου, ή άντιπολιτευο- 
μένου τής έποχής έκείνης. Διότι καθ' 
δν χρόνον οί υπουργοί δέν είχαν έπι- 
σκεπτήρια είνε πολύ άπίθανον νά είχον 
τοιαϋτα οί λησταί. Μάλλον άναμφισβή- 
τητον είνε δτι ό ΜπίμπιΖας είσήλθε πολ- 
λάκις εις τήν πρωτεύουσαν ύπό τό σχή
μα σεβασμίου ίερομονάχου. 'Αφού μάλι
στα τό βέβαιοί ό κ. Λαμπίκης, Ζώσα ι
στορία τών εύκλεών έκείνων χρόνων, 
δέν έπιτρέπεται άμφιβολία. Μέ τοιοΰτσν 
σχήμα ένεφανίσθη μίαν ήμέραν εις ένα 
τοκογλύφον τών 'Αθηνών καί τόν συνε- 
βούλευσε νά χαρίση μέρος τών ύπερόγ- 
κων τόκων εις ένα έκ τών όφειλετών

του. Διότι οί άδικούμενοι, όταν άπηλπί- 
Ζοντο άπό τήν θείαν καί τήν άνθρωπί- 
νην δικαιοσύνην, κατέφευγον εις τήν 
δικαιοσύνην τών ληστών, ήτις παλλάκις 
έφαίνετο προθυμοτέρα καί μάλλον άπο- 
τελεσματική. Ά λ λ ' ό τοκογλύφος έμει- 
δίασε μέ τήν άΕίωσιν τοϋ ρασοφόρου. 
"Οταν δμως ήνοιΕε τό ράσσον ό τοκο
γλύφος ώχρίασεν.

— Ά ν  δέ φοβάσαι τόν Θεόν, αύτά 
δμως θά τά φοβηθής, γέρο - κολασμένε! 
είπεν ό ΜπίμπιΖας, δεικνύων δύο πιστό
λια καί μάχσιραν ε ις  τήν όσφύν του.

Έφημ. (ΕΜΠΡΟΣ) 6 -11 -1902

ν Θ Ε Σ ΙΝ Ο Ν  τηλεγράφημα άνσφέρει 
* *  τήν υπόνοιαν ότι ή περίφημος κ. 

Έμπέρ κατέφυγεν εις τήν 'Ελλάδα μετά 
τής οικογένειας της ή μάλλον τής συμ
μορίας της. 'Εάν άληθώς μάς έκαμε τήν 
τιμήν τούτην ή άΕιότιμος κυρία περί ής 
κατ' αύτάς γίνεται λόγος ε ις  όλον τόν 
κόσμον, θά μάς Ζηλεύσουν δλαι αί μυ
ριάδες τών άνθρώπων οίτινες θά είχον 
τήν περιέργειαν νά γνωρίσωσι τήν ήρωϊ- 
δα ένός καταπληπτικοΰ μυθιστορήματος, 
διαρκέσαντος είκοσι έτη καί στοιχήσαν- 
τος εις τούς άφελεϊς 56 έκατομμύρια.

Υπάρχει άλλως πιθανότης, ότι θά εύ
ρη δχι μόνον φιλοΕενίαν, άλλά καί θαυ
μαστός. Διότι ύπάρχουν καί έδώ πολλοί, 
οίτινες θεωοοϋν ύπέροχα πνεύματα τούς 
δυναμένους νά κλέπτουν μέ τέχνην τόν 
πλησίον των καί οίτινες δέν έΕετάΖουν 
πώς άπέκτησες τά χρήματα, άλλ' άν έ- 
χης χρήματα. Πρός τί άλλως ή τοιαύτη 
έΕέτασις; "Ολα τά χρήματα, έφ' δσον 
δέν είνε κίβδηλα, έχουν τήν αύτήν ά- 
Είσν, όθενδήποτε καί άν προέρχωνται.

Ε ις τήν Ελλάδα, όπου μόνον οί πο
λιτικοί φυγόδες δέν εύρίσκουν άσυλα, 
θά εύρη τήν όναγκαίαν γαλήνην διά ν' 
άπολαύση τά 56 της έκατουμύρια. Δύ- 
νοται μάλιστα καί νά ταύΕήση, άνομιγνυ- 
ομένη εις τάς έπιχειρήσεις τών μεταλ
λείων, χωρίς νά έλαττώση τήν ύπόλη- 
ψίν της.

Κ .

Έπιστολαι npoc τόν κ. ’Αρχηγόν ’Αστυν. Πόλεων
ΆΕιότιμε Κ ε  Αρχηγέ,

Διά τής παρούσης μας θέλουμε νά έκφράσουμε 
πρός τούς κ,κ. δοκίμους τής Σχολής Αστυφυλάκων 
τόν κ. Διοικητήν των, πρός 'Υμάς προσωπικώς καί τό 
Σώμα τής Αστυνομίας τών Πόλεων τάς άπειρους εύ- 
χαριστίας μας γιά τήν προσφοράν αίματος ύπό δοκί
μων πρός τόν άσθενοϋντα καί έγχειρισθέντα πατέρα 
μας Μαρινόπουλον Παναγιώτην, λοβοϋσαν χώραν 
τήν 19.8 .1974 εις τό Δημοτικόν Νοσοκομεϊον Α θ η 
νών «ΕΛ Π ΙΣ» .

Προκαλεϊ ιδιαιτέραν συγκίνησιν τό γεγονός καί 
άποδεικνύει τήν πολύπλευρον δραστηριότητα τών ύ- 
παλλήλων τοϋ Σώματος ήτις τυγχάνει όμολογουμένως 
τής κοινής άναγνωρίσεως καί έκτιμήσεως.

Διατελούμεν 
μετά πλείστης τιμής

Σ Ω Τ Η Ρ ΙΟ Σ  & Α Θ Α Ν Α ΣΙΑ  Μ Ο ΥΤΟ ΥΣΗ  
Άριστσμένους 61 
Πλατεία Αμερικής

1004

Πρός τόν κ. Αρχηγόν τής Αστυνομίας Πόλεων

Ή  πράΕις τοϋ κ. Λέων. Σκορδαλάκη, τής όποιας 
έλαβαν γνώσιν άπό τήν τηλ)σιν, μέ συνεκίνησε βα
θύτατα καί Θεωρώ καθήκον μου νά έκφράσω τήν χα
ράν μου καί τόν ένθουσιασμόν μου γιά τόν νέον αύ- 
τόν, πού μέ κίνδυνον τής Ζωής του έσωσε τήν Ζωήν 
ένός άνθρώπου.

ΠράΕεις σάν κι' αύτήν τιμούν τήν Ελλάδα καί 
είναι άκόμη μία άπόδειΕις ατούς Εένους (μιά πού ό 
διασωθείς είναι Γερμανός), πόσον ό 'Έλληνας έχει 
έμφυτες τις άρετές τής άλληλεγγύης καί τής βοή
θειας πρός τόν πλησίον, ώστε νά μήν διστάΖη όταν 
τύχη νά θυσιάΖη καί αύτήν τήν Ζωή του.

Μετά τιμής 
Μ Α Ρ ΙΑ  Φ ΕΛΟ ΥΚΑ  

Κηφισιάς 8, Αμπελόκηποι Άθήναι.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 971)

λυπλοκωτέρου τού προηγουμένου. Τό 
ΝΑΤΟ έχει Ιδικόν του σύστημα επι
κοινωνιών διά δορυφόρων, ώς καί τι- 
να κράτη τής συμμαχίας. Έγένετο 
μελέτη διά τό σύστημα «Μάλλαρντ», 
τό όποιον θά ήτο εύρέως διηπειρωτι
κόν καί θά έξυπηρέτει φίλα έθνη τής 
Β. Αμερικής, τής Δ. Ευρώπης καί 
τής Αυστραλίας. Ή  άνάπτυξις τών 
τηλεπικοινωνιακών διαστημικών συ
στημάτων είναι συνεχής, άνοδική καί 
λίαν δαπανηρά. Ταϋτα περιλαμβά
νουν κυρίως δορυφόρους, πυραύλους 
έκτοξεύσεώς των καί έπίγεια συστή
ματα έκμεταλλεύσεως καί παρακο- 
λουθήσεως. Νέα συστήματα τών ΗΠΑ 
μελετώνται καί κατασκευάζονται. Ή  
Δυτ. Ευρώπη διαθέτει ήδη πρός έξυ- 
πηρέτησίν της άρκετάς δεκάδας τη
λεπικοινωνιακών δορυφόρων έπί τρο- 
χιάς.

Εις τομεύς, άφορών τούς δορυφό
ρους, είναι ή άκριβής πλοήγησις τού
των έν τψ Διαστήματι. ’Ε π’ αύτοΰ 
σημειοΰνται άξιόλογοι πρόοδοι. Έκά- 
στη “Ενοπλος Δύναμις τών ΗΠΑ δια
θέτει ίδιον σύστημα πλοηγήσεως ίδια- 
ζούσης στρατηγικής σημασίας. Έκ 
τούτων «τό σύστημα άδρανοΰς πλοη
γήσεως χρησιμοποιείται καί διά τά 
υποβρύχια «Πολάρις». Τό σύστημα 
τούτο χρησιμοποιεί άκριβεΐς ήλεκτρο- 
νικούς ύπολογισμούς, μέ συνέπειαν έ- 
πίτευξιν έκπληκτικής άκριβείας διά 
τήν προσβολήν στόχων. Τά συστήμα
τα πλοηγήσεως τοΰ Ναυτικού χρησι
μοποιούνται καί διά τήν πλοήγησιν 
τών πολεμικών σκαφών.

Οί στρ/κοί δορυφόροι πλοηγήσεως 
έκτελούν καί γεωδαιτικάς άποατολάς. 
Δι’ αυτών έπιτυγχάνουν άκριβεστά- 
τους χαρτογραφικοΰς προσδιορισμούς 
τής γηίνης έπιφανείας. Ή  διά τών 
Συμβατικών μεθόδων άκρίβεια μετα
ξύ σημείων διαφορετικών ήπείρων 
είναι τής τάξεως τών 1000 μ., Ινψ 
διά τών δορυφόρων ή άκρίβεια προσ
εγγίζει τά 10 μ. Ούτως οί ώς άνω δο
ρυφόροι χρησιμοποιούνται καί ώς πο
λύτιμοι γεωδαιτικοί τοιοΰτοι. Ή  πρώ
τη γεωδαιτική έφαρμογή τών δορυ
φόρων τούτων έγένετο ύπό .τής ΝΑ 
ΣΑ καί άκολούθως αυτή συνεργάζε
ται μέ τάς ΕλΔ. τών ΗΠΑ.

"Ετεροι πολύτιμοι δορυφόροι είναι 
οί άναγνωριστικοί, χρησιμοποιούμενοι 
διά ποικίλας άνιχνεύσεις. Εις τάς 
ΗΠΑ τό πρόγραμμα δορυφόρων άνι- 
χνεύσεως ήρχισε μέ 36 δορυφόρους

«Ντισκόβερερ», οί όποιοι έξετσξεύθη- 
σαν άπό τό 1959— 1961. Ούτοι εί- 
χον αποστολήν νά φωτογραφίζουν 
τούς έπί τής γηίνης έπιφανείας έν- 
διαφέροντας στόχους (στρ/κής καί 
γενικής σημασίας). Τάς φωτογρα- 
φικάς ταινίας των, άποστελλομένας 
ύπ’ αύτών κατά τήν διάρκειαν τής 
πτήσεώς των, περιαυνέλεγεν έν ευφυ
ές σύστημα περισυλλογής, δι’ άμεσον 
έκμετάλλευσιν.

Άκολούθως έτέθη έν λειτουργία 
εν σύστημα δορυφόρων, δι’ αμυντικόν 
συναγερμόν κατά έχθρικών πυραύ
λων. Τούτο ώνομάσθη «Μίδας». Τό 
σύστημα τούτο ήτο έφωδιασμένον μέ 
δέκτας ύπερερύθρων άκτίνων πρός 
έντοπισμόν τής θερμικής καταστάσε- 
ως, τής δημιουργουμένης έκ τής έκ- 
λύσεως θερμότητος κατά τήν έκτόξευ- 
σιν άπό έν άντίπαλον πυραυλικόν 
βάθρον. Διά τού συστήματος αυτού έ- 
πετεύχθη ό διπλασιασμός τοΰ λίαν 
πολυτίμου διά τόν άμυνόμενον χρό
νου προειδοποιήσεως, κατά μίαν έπι- 
κειμένην πυρηνοπυραυλικήν έπίθεσιν, 
άπό 15 λεπτά (μέσψ τών συστημά
των «ραντάρ») εις 30 λεπτά. Αλλά 
τό σύστημα «Μίδας» άπεδείχθη έλατ- 
τωματικόν, μέ συνέπειαν νά καταρ- 
γηθή τό 1963, άφού έδαπανήθησαν 
δι’ αύτό περί τά 500 έκατομ. δολλά- 
ρια. Κατόπιν τούτου τό σύστημα «Μί
δας» άντικατεστάθη άπό τό πληρέστε- 
ρον σύστημα «Σάμος I» καί τούτο ή- 
κολουθήθη άπό τό τελειότερον σύστη
μα «Σάμος II» (ή 720 A ' ) .  "Απαν
τα τά άνιχνευτικά (κατασκοπευτικά) 
συστήματα έφεραν τόν τίτλον «πρό
γραμμα 461», ό όποιος ήλλαξεν εις 
266. Άκολούθως έδημιουργήθη τό 
«Σύστημα δορυφόρων πολλαπλής ά- 
ποστολής». Οί δορυφόροι τούτου πε
ριλαμβάνουν παντός είδους κατασκο
πευτικούς μηχανισμούς, οί όποιοι συ
νεχώς τελειοποιούνται. Οί μηχανισμοί 
ούτοι έπιτυγχάνουν καταπληκτικά 
κατορθώματα. Δύνανται νά άναγνώ- 
σουν άπό μέγα ύψος καί τίτλους έφη- 
μερίδων άκόμη καί άκολούθως νά 
τούς μεταφράσουν. Κυρίως άσχολούν- 
ται μέ άντικείμενα, χρήσιμα δι’ άνί- 
χνευσιν, μήκους 2 έως 5 μέτρων. Δε
δομένων τών ικανοτήτων τούτων τών 
κατασκοπευτικών δορυφόρων, ούδε- 
μία μετακίνησις έπί τής γηίνης έπι
φανείας, ύφ’ οίασδήποτε καιρικάς 
συνθήκας, καί ύφ’ οίανδήποτε παραλ
λαγήν, είναι δυνατόν νά διαφύγη άπό 
τά άγρυπνα καί άλάθητα δμματα τών 
κατασκόπων τών ουρανών. Οί δορυ
φόροι ούτοι καταρτίζουν συλλογάς

φωτογραφιών κατά περιόδους καί έ
χουν δυνατότητας συγκρίσεως τών ει
κόνων μεταξύ των, μέ συνέπειαν τήν 
διαπίστωσιν άλλαγών εις τό περιεχό- 
μενόν των κατά διαδοχικάς περιόδους 
λήψεώς των (μεταβολαί εις όδικά δί
κτυα, εις κτίσματα, είς πάσης φύσε- 
ως κατασκευάς, είς θέσεις καί κατα
στάσεις υλικών, άποψιλώσεις ή άνα- 
δασώσεις περιοχών κ λπ .). Δορυφόροι 
«Έϊτζίνα», έφωδιασμένοι διά συστη
μάτων «ραντάρ», δύνανται νά άνι- 
χνεύσουν καί ύπό τό έδαφος είς βά
θος πολλών έκατοστών, ώς καί ύπό 
παχύτατα στρώματα δλαστήσεως. 
Δύνανται νά έντοπισθοΰν ύπ’ αύτών 
νέα έργοστάσια, ώς καί ό ρυθμός πα
ραγωγής των, βάσει ώρισμένων έν- 
δείξεων (ώς προσδιορισμός τής θερ
μοκρασίας των ύπό ειδικών μηχανι
σμών δεκτών ύπερερύθρων άκτίνων).

"Ετεροι άνιχνευτικοί δορυφόροι, έ- 
ξωπλισμένοι μέ ήλεκτρονικούς μηχα
νισμούς, παρακολουθούν ήλεκτρονι- 
κάς «έκδηλώσεις» πάσης φύσεως (ώς 
κρυπτογραφημένα ραδιοσήματα, ήλε- 
κτρσνικούς θορύβους κλπ .). Επίσης 
δι’ αύτών προσδιορίζονται άκόμη μέ 
μεγάλην άκρίβειαν αί συγκομιδαί 
γεωργικών προϊόντων, μέ δυνατότη
τας καθορισμού τής ποσότητος τού
των, άλλά καί τής ποιότητός των (ώς 
προσβολή των ή μή έκ ποικίλων άσθε- 
νειών). Άλλά οί πολύτιμοι καί παν- 
τεπόπται αύτοί δορυφόροι, ώς καί οί 
πάσης άλλης κατηγορίας έτεροι τοι- 
οΰτοι, είναι δτι είναι δυνατόν νά κα
ταστραφούν διά πυραύλων ύπό ένδε- 
χομένου άντιπάλου. Ό  κίνδυνος δμως 
ούτος μειοΰται συνεχώς διά τής τε- 
λειοποιήσεως τών άντιπυραυλικών 
μέσων, ώς καί διά τής «προστασίας» 
των ύπό μιας έτέρας κατηγορίας δο
ρυφόρων, τών παραπλανητικών, έκτο- 
ξευομένων πληθωρικώς. Δι’ αύτών δ 
έχθρός παραπλανάται καί άδυνατεΐ 
νά προσδιορίση τούς πραγματικούς 
τοιούτους.

’Επίσης έχουν έπινοηθή ύπό τών 
ΗΠΑ οί «συντροφικοί» δορυφόροι, οί 
όποιοι ίπτανται έν τώ μέσψ τών έχθρι
κών δορυφόρων. ’Εάν οί τελευταίοι 
ούτοι είναι κατασκοπευτικοί, οί «συν
τροφικοί» δι’ άκτίνων «λέηζερ» «τυ
φλώνουν» τούς μηχανισμούς των καί 
οΰτω τούς, έξουδετερώνουν. ’Επίσης 
ραντίζουν διά χρωμάτων τάς διοπτι- 
κάς θυρίδας των καί προκαλούν διά 
διαφόρων ψευδοσημάτων σύγχυσιν 
είς τά ήλεκτρονικά των μηχανήματα.

(Συνεχίζεται)

1005



Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΟΑ
Του ‘Υπ. Α' κ. Σαρ. Άντωνάκου

(Συνέχεια £κ τοΟ προηγουμένου)

Μετά τήν γενικήν, ούτως είπειν, ’Αστυνομίαν, σπου
δαιότατος εις τάς άρχαίας ’Αθήνας κλάδος τής ’Αστυ
νομικής Υπηρεσίας ήτο ή Αγορανομία, ώς έννοοΰμεν 
ταύτην σήμερον, ή δποία ήσκεϊτο υπό διαφόρων άρχόν- 
των, έφωδιασμένων μέ άγορανομικάς κατά τό μεγαλύ- 
τερον μέρος αρμοδιότητας. ’Αστυνομικοί άρχοντες έφω- 
διασμένοι μέ καθήκοντα άγορανομικά ήσαν οί άγορα- 
νόμοι, οί μετρονόιμοι, οί έμπορίου έπιμεληταί, οί σιτο- 
φύλακες, οί σιτώναι καί οί όψονάμοι. Ή  δπαρξις τόσων 
πολλών άγορανομικών άστυνομικών υπαλλήλων άνάγε- 
ται άσφαλώς είς τήν προσπάθειαν τής ’Αθηναϊκής Πο
λιτείας νά πατάξη τήν άπάτην καπά τάς συναλλαγάς, 
νά έξασφαλίση δρους ικανούς διά τήν άνάπτυξιν τοϋ 
έμπορίου, νά προστατεύση τό κοινόν άπό τών βλαβερών 
καί νοθευμένων τροφίμων, νά έξασφαλίση τήν έπάρ- 
κειαν τοϋ σίτου καί τών άλλων βασικών ειδών διατρο
φής καί νά προστατεύση τό νόμισμα. Διά νά τονισθή 
ιδιαιτέρως ή σημασία τής άγορανομικής Τπηρεσίας είς 
τήν πόλιν τής Παλλάιδος, είναι άνάγκη νά τονισθή τό 
γεγονός, δτι ή ’Αττική ουδέποτε ήδυνήθη νά άναθρέψη 
άφ’ έαυτής τό πλήθος τών κατοίκων της, άναγκαζο- 
μένη νά εϊσαγάγη έκ τού έξωτερικοΰ άπαντα σχεδόν 
τά πρός διατροφήν είδη καί θεσπίσάσα αύστηροτάτους 
νόμους, ίνα οΰτω δυνηθή νά Αντιμετώπιση δυσχερείς 
καταστάσεις ιδίως είς περιπτώσεις μακρών πολέμων καί 
παρατεταμένων πολιορκιών.

α) ΑΤΟ Ρ ΑΝΟΜΟΙ
Καί οί άγορανόμοι, δπως καί οί άστυνόμοι, ήσαν 

δέκα. Έ κ τούτων, πέντε μέν εύρίσκοντο είς ’Αθήνας,

πέντε δέ είς τόν Πειραιά. ΤΗσαν άρχοντες κληρωτοί 
καί έξελέγοντο δι’ έν έτος. Ό  ’Αριστοτέλης, άναφερό- 
μενος είς τήν έκλογήν τών άγορανόμων, γράφει είς 
τήν Πολιτείαν του: « . . .  κληροΰνται δέ καί άγορανό- 
μοι δέκα, πέντε είς Πειραιέα, πέντε δ’ είς άστυ- τούτοις 
δέ ύπό τών νόμων προστέτακται τών ώνίων έπιμελεΐ- 
σθαι πάντων, δπως καθαρά καί άκίβδηλα πωλήσεται».' 
Ό  Αριθμός τών άγορανόμων δέν ήτο πάντοτε δ αυτός 
καθ’ δλον τόν μακρόν βίον τού ’Αθηναϊκού Κράτους. 
Κατά τους λεγομένους χρόνους τής αυτονομίας, περιω- 
ρίσθησαν, δπως καί οί άστυνόμοι, είς δύο. Τούτο προκύ
πτει έξ έπιγραφής τών προαναφερθέντων χρόνων, είς 
τήν όποιαν άναφέρονται τά όνάαατα δύο άγορανόμων. 
«Άγορανομούντων αυτού τε Διονυσίου, Μαραθωνίου 
καί Κοίντου Ναϊβίου Ρούφου Μελιτέως». Κατά τους 
χρόνους τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας ώνομάζοντο καί λο- 
γισταί, χωρίς έν τούτοις νά έχουν αύτοΰ τού είδους τά 
καθήκοντα. Κατά μαρτυρίαν τού Άριστοφάνους « . . .  
Έθος ήν τό παλαιόν ώς καί μέχρι τού νΰν τούς Ιν τή 
άγορά πιπράσκοντας (άλλά μόνον τούς ξένους) τέλος 
διδόναι τοΐς λογισταΐς».2 Ό  αύτός είς άλλο σημεΐον 
άναφέρει «άγορανόμοις δέ, ους νΰν λογιστάς καλού
με ν».3

Οί άγορανόμοι άπετέλουν συναρχίαν. "Ολων προί- 
στατο δ λεγόμενος πρέσβυς. Καί είς τάς ’Αθήνας, άλλά 
καί είς τάς άλλας πόλεις, δπου ύφίστατο δ θεσμός, τό 
άξίωμα τού άγορανόμου έθεωρεΐτο λίαν τιμητικόν, πολ
λοί δέ έξ αυτών, διακριθέντες διά τήν τιμιότητα καί 
δραστηριότητά των, ήμείβοντο καί διά στεφάνων. Έπι- 
γραφάς άναφερομένας είς τήν έπιβράβευσιν άγορανό
μων μνημονεύει δ Muller είς τά Αίγινητικά του, (σελ.
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138). Οί ’Αθηναίοι άγορανόμοι κατά τήν διάρκειαν 
τής υπηρεσίας των έφεραν μαστίγιον, Ιμάντα καλουμε- 
νον, φαίνεται δέ, δτι αί άρμοδιότητές των ήσαν άνάλο- 
γοι πρός έκείνας τών άγορανόμων έν Σπάρτη καί τών 
Ρωμαίων aediles. Τά άρχεΐα τών άγορανόμων εύρίσκον
το, ώς είναι φυσικόν, είς τήν άγοράν. Έβοηθούντο υπό 
κατωτέρων έκτελεστικών όργάνων, τά όποια ήσαν δη
μόσιοι ύπηρέται.

Έ κ  τών άστυνομικών καθηκόντων τών άγορανό
μων τά σπουδαιότερα δύνανται νά συνοψιαθοΰν είς τά
έξής:

1) Ώ ς  ο ί  ά σ τ υ ν ό μ ο ι  διά τήν ύπό- 
λοιπον πόλιν, ουτω καί οί άγορανόμοι έφρόντιζον τήν 
εύκοσμίαν καί τάξιν τής άγοράς. Τό έργον τούτο ήτο 
δυσχερέστατον, διότι καί δ χώρος τής άγοράς ήτο σχε- 
τικώς μικρός καί τά έκτιθέμενα πρός πώλησιν προϊόντα 
ποικίλα καί οί άργόσχολοι, οί συχνάζοντες έκεΐσε, πο
λυάριθμοι. Είναι γνωστόν, δτι οί πλεΐστοι τών ’Αθηναί
ων καθ’ δλην σχεδόν τήν ήμέραν παρέμενον είς τόν 
χώρον τής άγοράς, συνομιλοΰντες, είτε περιπατοΰντες, 
είτε διατρίβοντες είς τά κουρεία, τά ιατρεία, τά μυρο
πωλεία καί τά σκυτοτομεία. Πλήν τούτων, ένα πλήθος 
Ανθρώπων έπώλουν ή Αγόραζαν προϊόντα τής ’Αττι

κής καί τού έξω κόσμου. «’Απ’ τό πρωί, γράφει σύγ
χρονος ξένος ιστορικός συγγραφεύς, έρχονταν στήν ά- 
γορά χωρικοί φέρνοντας τά φρούτα, τά λαχανικά, τα 
πουλερικά καί τό κυνήγι. Οί ψαράδες έρχονται νά που
λήσουν τά ψάρια, τούς άστακούς καί τά διάφορα θαλασ
σινά τους. ’'Ερχονταν άκόμα οί Βοιωτοί, προσφέροντας 
στους καλοφαγάδες τά περίφημα χέλια τής Κωπαίδος. 
Πολύ πριν τό μεσημέρι, ή άγορά ήταν γεμάτη. Αύτήν 
τήν ώρα, ώς λέγει ό Ξενοφών, πήγαινε έκεΐ δ Σωκράτης. 
Οί ’Αθηναίοι περνούσαν ώρες στήν άγορά κουβεντιά
ζοντας». Χαρακτηριστική είναι έπίσης καί ή περιγρα
φή τής άγοράς τών ’Αθηνών, ύπό τού Έρνέστου Κουρ- 
τίου. «’Εκεί έξετίθεντο (είς τήν άγοράν), άναφέρει δ 
Κούρτιος, ώνια παντοΐα, τ’ άνδράποδα, οί ιχθύες καί αί 
σισΰραι τού Εύξείνου, ή οικοδομική ξυλεία τής Θρά
κης, αί δοΰλαι τής Εύβοιας, αί σταφυλαί τής Ρόδου, οί 
οίνοι τών νήσων, οί τάπητες τής Μιλήτου, δ χαλκός τής 
Κύπρου, δ λιβανωτός τής Συρίας, οί δάκτυλοι τής 
Φοινίκης, οί πάπυροι τής Αίγύπτου, τό σύλλιον τής 
Κυρήνης, τά λιχνεύματα τής Σικελίας, τά περίτεχνα 
υποδήματα τής Σικυώνος, διά βραχέων είπείν τά προϊ
όντα τής ξένης έπίσης άφθονα καί τά έξ αύτής τής 
’Αττικής».

Απέναντι: Τμήμα τής 'Αρχαίας Αγοράς τών Αθηνών κατ 
άναπαράστασιν. 'Εδώ περιωρίΖοντο αί άστυνομικαί άρμοδιό- 
τητες τών άγορανάμων. Κάτω: Ό  Λιμήν τοϋ Πειραιώς τάν 
5ον π.Χ. αιώνα, κατ' άναπαράστασιν. Έκείθεν  κυρίως έφω- 
διάΖοντο οί Άθηνοι διά βασικών ειδών διατροφής καί κυρίως 

σίτου.
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2) 0  t ά γ  ο ρ α ν ό μ ο ι παρηκολούθουν,
δπως αί έμποροι μή έξαπατοΰν τούς άγοραστάς. «Τούτοις 
δέ (τοΐς άγορανόμοις) ύπδ των νόμων προστέτακται τών 
ώνίων έπιμελεϊσθαι πάντων, δπως καθαρά καί άκίβδη- 
λα πωλείται»,4 γράφει δ ’Αριστοτέλης είς την «’Αθη
ναίων Πολιτείαν». Καί ένας άλλος συγγραφεύς συμπλη
ρώνει. « . . .  Ό  μέν τοίνυν. Νόμος κελεύει άψευδεΐν έν 
τή άγορφ. "Εοικεν δ νόμος περί τών ώνίων κεΐσθαι. 
Θεόφραστος γοΰν έν τοΐς περί νόμων φησί δυοΐν τού
των έπιμελεϊσθαι δεΐν τούς άγορανόμους της τε έν τή 
άγορα εύκοσμίας καί τοΰ άψευδεΐν μή μόνον τούς πι- 
πράσκοντας, άλλα καί τούς ώνουμένους».5 Έ ν προκει- 
μϊνφ οί άγορανόμοι έπέβλεπον ιδιαιτέρως τούς λεγο
μένους καπήλους καί παλιγκαπήλους, τούς έμπόρους 
δηλαδή, οί δποΐοι ένώ άγόραζαν έκ τών παραγωγών είς 
τιμήν μικροτέραν τής προβλεπομένης έπώλουν πολύ ά- 
κριβώτερα, νοΟεύοντες πρδς τούτοις δσα τρόφιμα ήτο 
δυνατόν νά νσθευθοΰν. «Τα έργαστήρια αύτών (τών 
καπήλων), γράφει διάσημος συγγραφεύς, ήσαν, ού μό
νον έν τή άγορα, άλλα καί άλλαχοΰ έν τή πόλει. Οί 
κάπηλοι ένόθευον, ώς είθισται, τδν οίνον, τά έδώδιμα 
καί έν τοΐς μέτροις παντοίως έκακούργουν, διό καί ήσαν 
μισητοί καί ώνειδίζοντο καί κατεφρονοϋντο».

Οί άγορανόμοι έπέβλεπον έπίσης, δπως έκαστος 
έμπορος άναλόγως τοΰ πωλουμένου είδους καταλαμβάνη 
καί τήν άντιστοιχοΰσαν είς αυτόν θέσιν έντδς τής άγο- 
ράς. Τπήρχον π.χ. θέσεις, δπου έπωλοϋντο τά δψα καί 
πάντα τά τρόφιμα. Ούτως δ ’Αθηναίος έλεγεν, δτι περι- 
ήλθ'εν είς τδν δψον, ήτοι είς τδ μέρος τής άγοράς, δπου, 
ώς πρσείπομεν, διετίθεντο τά δψα. Κατά τήν αότήν έν
νοιαν άναφέρεται συχάκις, άπήλθον είς τδν οίνον, είς 
τδ έλαιον, είς τδ λιβανωτόν, είς τά άρώματα, είς τά 
μύρα, είς τδν χλωρόν τυρόν, είς τά κάρυα, τά μήλα, τά 
άκρόδρυα, τά μαλακά έρια, τούς θέρμους, τάς ίσχάδας, 
τά κυρήβια, τά σήσαμα, τά μεμνόνεια (ένθα έπωλεΐτο

Παράστασις ιχθυοπωλείου έπί άγγείου 
τοϋ 4ου π.Χ. οίώνος. Οί ίχθυοπώλαι, 
ώς καί οί άλλοι έμποροι, τής άγοράς 
έπετηροϋντο Οπό τών άγορονόρων, ώ
στε νά μή πωλοϋν ε ίς  τιμάς άνωτέρας 
τών ύπό τών νόμων καθωριΖομένων, ού
τε νά διοθέτουν τρόφιμα άκατάλληλα, 
ή έπικίνδυνα. Τά άκαιτάλληλα τρόφιμα 
καί πρωτίστως οί ιχθύς, κατεστρέφοντο 

άμέσως έπί τόπου.

Νεανίας μεταφέρει λαγωό νά τόν πωλή- 
σπ. ( ’Από άγγεϊο τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος).
Παντός είδους προϊόντα είσήγοντο πρός 
πώλησιν είς τήν άγοράν τών Αθηνών.

κρέας δνων, ή μάλλον, οί όνοι ζωντανοί), είς τ’ άνδρό- 
ποδα κλπ.

Πολλοί έκ τών πωλητών διέθετον κινητάς σκηνάς 
πλεγμένας έκ κλάδων ιτέας, κάτωθεν τών δποίων έξέ- 
θετον τδ έμπόρευμά των. Οί έμποροι ούτοι έκαλοΰντο 
σκηνΐται.

3) Ή  κ α τ α δ ί ω ξ ι ς  τών κιβδηλοποιών 
τοΰ νομίσματος ήτο έκ τών αρμοδιοτήτων τών άγορανό- 
μων, έάν ή πράξις διεπιστοΰτο είς τδν χώρον τής άγο
ράς. Κίβδηλα νομίσματα έκυκλοφοροΰσαν είς δλάκληρον 
τδν άρχαΐον κόσμον καί κυρίως είς τά έμπορικά κέν
τρα, δπως ήσαν αί Άθήναι. Νόμος προέβλεπε διά τούς 
κιβδηλοποιούς τήν ποινήν τοΰ θανάτου. «Νόμος έστίν ά- 
πάσας, ώς έπος είπεΐν, ταΐς πόλεσιν, έάν τις τδ νόμισμα 
διαφθείρη θάνατον τήν ζημίαν είναι». Κατά τών κι
βδηλοποιών έπεβάλλετο ή «Νομίσματος Διαφθοράς Γρα
φή». Ποια ποινή προεβλέπετο κατά τών κοπτόντων νο
μίσματα άνευ άδειας τής Πολιτείας καί πώς έγένετο ή 
κατ’ αύτών κατηγορία είναι άγνωστον. Οί έξαργυροΰν- 
τες κίβδηλα νομίσματα συνελαμβάνοντο ύπδ τών άγορα- 
νόμων, οί όποιοι δΓ άνακρίσεως προσεπάθουν νά έντο- 
πίσουν τδν κιβδηλοποιόν. 'Ο έν γνώσει έξαργυρών κί- 
βδηλον νόμισμα έτιμωρεΐτο έπίσης, έστω καί έάν έν ά
γνοια του έδέχθη τοΰτο. Πάντως πρέπει νά τονισθή, 
δτι κιβδηλεία έλάμβανε χώραν κυρίως προκειμένου περί 
ξένων νομισμάτων, τά δποΐα δεν έγνώριζε τδ κοινόν. 
Διά τήν περίπτωσιν, δσα ξένα νομίσματα είσήρχοντ© 
είς ’Αθήνας, έξητάζοντο, έάν ήσαν γνήσια, ύπδ τών λε
γομένων δοκιμαστών. Έκτδς τών δοκιμαστών τά κίβ
δηλα διέκριναν μέ έπιτυχίαν καί οί άργυραμοιβοί, ή 
κολλυβισταί, οί όποιοι έκ τούτου έκαλοΰντο καί άργυ- 
ρογνώμονες. Έ ν παρόδψ πρέπει νά άναφερθή, δτι κίβ
δηλα νομίσματα κατεσκευάζοντο κυρίως έκ χαλκοΰ, δ 
όποιος έν συνεχεία έκαλύπτετο διά φύλλου χρυσοΰ ή

(Συνέχεια είς τήν σελ. 1017)
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Επάνω αριστερά: Επιγραφή μνημονεύουσα τούς άγορανάμους. ΔεΕιά: Άργυροϋν άθηναϊ-
κόν τετράδραχμον του 5ου π.Χ. σίώνος. Πολλόκις έσημειοϋντο παραχαράΕεις τού νομίσμα
τος, αδίκημα, τό όποιον έτιμωρεϊτο διά θανάτου. Κάτω: Ή  Στοά τού Άττάλου εις τήν Αγο

ράν, ώς εχει μετά τήν άνοστήλωοιν.
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Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ^

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Υ  ΠΟ τής ’Αστυνομικές Διευθύν- 
■ σεως Αθηνών παρελήφθησαν 

προσφάτως 10 Ιξ ίκανοΰ άριθμοΰ πα- 
ραγγελθέντων είδ ικών τεθωρακισμέ
νων δχημάτων, διαλύσεως δχλοκρα- 
τικών έκδηλώσεων. Πρόκειται περί 
τεθωρακισμένων Βελγικής κατασκευ
ής, μέ τα δποΐα, σημειωτέον, έχουν 
έφσδιασθή αί περισσότεραι Άστυνο- 
μίαι τής Δυτικής Ευρώπης. Τά νέα 
έλαστικοφόρα Οχήματα, τά δποΐα εί
ναι άπρόσβλητα άπδ βλήματα βαρέως 
πολυβόλου, είναι 6θέσια καί μερικά 
έκ τών μελλόντων νά παραληφθοϋν 
ΙΙΘέσια τά δποΐα άναπτύσσουν μεγά- 
λην ταχύτητα καί διαθέτουν υπερσύγ

χρονο πολυβόλο M AG FN 7, 62. Τδ 
6μελές προσωπικό άποτελεΐται έξ έ- 
νδς Άρχιφύλακος, άρχηγοΰ πληρώ
ματος καί πολυβολητοΰ, τού δδηγοΰ 
τοΰ όχήματος, τσΰ συνοδηγοΰ καί τρι
ών Αστυφυλάκων χειριστών τών ειδι
κών δπλων ρίψεως δακρυγόνων. Μέ 
τά νέα δχήματα, τά δποΐα παρεδάθη- 
σαν είς τήν Μηχανοκίνητον Τποδ) 
νσιν ’Αθηνών, καί τά ύπόλοιπα, τά 
δποΐα λίαν προσφάτως θά παραλη- 
φθοΰν, ένισχύεται είς έξόχως σημαν
τικόν βαθμόν ή δύναμις κρούσεως τής 
’Αστυνομίας ’Αθηνών είς δ,τι άφαρά 
κυρίως τήν καταστολήν έκδηλώσεων, 
αί δποΐαι άπειλοΰν σοβαρώς τήν δη

μοσίαν τάξιν καί Ασφάλειαν. Πλήν 
τούτου, έπιτυγχάνεται σημαντική οι
κονομία άστυνσμικών δυνάμεων, αί 
δποΐαι θά έπιδίδωνται άπερίσπαστοι 
είς τά συνήθη καθήκοντά των. 
Σημαντικόν έπίσης πλεονέκτημα τών 
προαναφερθέντων δχημάτων είναι, 
δτι μειοΰνται είς τό έλάχιστον οί 
κίνδυνοι τραυματισμού ή άλλων καr 
κώσεων, τόσον μεταξύ τών άστυνομι- 
κών δσον καί μεταξύ τών διαδηλω
τών. Είναι ήδη παραδεδεγμένον, δτι 
ή χρήσις δακρυγόνων είναι πλέον 
συμφέρουσα καί Ανώδυνος καί αυτής- 
άκόμη τής άπλής ώθήσεως ύπό πεζο
πόρων Αστυνομικών τμημάτων.



Δια τήν καλλιτέραν άξιοποίησιν 
τών μέσων, έγένετο ειδική, θεωρητική 
έκπαίδευσις τών Αστυνομικών, οί ό
ποιοι συγκροτούν τό Τεθωρακιαμένον 
Τμήμα τής Ύποδ) νσεως Μηχανοκι
νήτου.

Κατ’ ΑρχΑς, οί Αστυνομικοί παρη- 
κολούθησαν μαθήματα χρήσεως δια
φόρων δπλων (πολυβόλων, δπλοπολυ- 
βόλων καί Ατομικού τυφεκίου) . Ή  έκ- 
παίδευσις, πρακτική καί θεωρητική 
έλαβε χώραν εις τό Κ.Ε.Μ. Κατα
δρομών είς Μ. Πεύκο, ύπδ τήν έπο- 
πτείαν τού Δ) τού ΣυνταγματΑρχου κ. 
Ευσταθίου καί τού Διευθυντοΰ Ικ- 
παιδεΰσεως ΤαγματΑρχου κ. Γκού- 
του. Δ) ντής Βολής ήτο ό Λοχαγός κ. 
Άνδρΐτσος καί έκπαιδευτής έπϊ τών 
έκρηκτικών ύλών ό Άρχιλοχίας κ. 
ΠαπαγιαννΑκης. Τήν έκπαίδευσιν έ
κλεισε μικρά δεξίωσις καί Ανταλλα
γή Λαβάρων καί Αναμνηστικών πλα
κών.

Ή  δευτέρα φΑσις τής έκπαιδεύσε- 
ως έλαβε χώραν είς KJE. Τεθωρακι
σμένων. Οί Αστυνομικοί Ιξαιπεδεύθη- 
σαν πρακτικώς καί θεωρητικώς είς 
τα άρματα μάχης Μ— 8, Μ— 48 καί 
Μ— 113. Είς αύτα τά τελευταία, τα

Απέναντι: "Ενα άπό τό σύγχρο
να καί τελειστάτου τύπου τεθω
ρακισμένα όχήματα μέ τά όποια 
έφωδιάοθη πρσσφάτως ή Αστυνο
μία Πόλεων, πρός άποτελεσματι- 
<κήν καί κυρίως άνώδυνον διάλυ- 
σιν παρανόμων όχλοκρατικών έκ- 
δηλώσεων, αί όποιοι άπειλοϋν 
τήν δημοσίαν τόΕιν καί άσφάλει- 
ον. Τό πλήρωμα είναι θμελές, 
όπστελούμενον έκ του άρχκρύλα- 
ko c  - άρχηγοϋ, τού όδηγοϋ καί 
συνοδηγοϋ καί τριών αστυφυλά
κων, χειριστών τών όπλων ρίψε
ως δσκρυγόνων. Ε ίς αυτήν τήν 
σελίδα έπάνω: Αστυφύλακες ά-
σκοϋντσι είς τήν χρήσιν πολυβό
λων είς τό Πεδίον Βολής Κανδη- 
λίου Μεγάλου Πεύκου. Κάτω: 'Α 
στυνομικοί τής Μηχανοκινήτου 
Ύπσδ/νσεως 'Αθηνών πρό τεθω
ρακισμένου άρματος Μ — 8 είς 
μίον φόοιν άσκήσεως είς Κ .Ε .

Τ  εθωρακισμένων.
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Al συναθροίσεις αποτελούν δικαίω
μα τών πολιτών προστατευόμενον 
ύπό τοΰ Συντάγματος, ύποχρέωσις 
δέ τής ’Αστυνομίας είναι, όπως προ
στατεύσω τούς συμμετέχοντας πο- 
λίτας κατά την ένάσκησιν τοΰ δι
καιώματος τούτου, ύπό τήν προϋπό- 
θεσιν οτι οί συμμετέχοντες «συνέ
ρχονται ήσύχως καί αόπλως ώς 6 

νόμος ορίζει».

Είς τάς φωτογραφίας μας έκ τών 
όνω πρός τά κάτω: 1. Έκπαιδευ- 
οις αστυφυλάκων ε ίς  έκρηκτικάς 
ϋλας. Εκπαιδευτής ό άρχιλοχίας 
κ. Παοαγιαννάκης. Διοκρίνονται ό 
Δ/τής τής Μηχονοκινήτου Ύποδ/ 
νσεως 'Αστυν. Δ/ντής Α ' κ. Μπα- 
λόπουλος, ό Δ/ντής έκπαιδεύσε- 
ως ταγματάρχης κ. Γκοϋτος καί 
ό Διοικητής του Τ/Θ Τμήματος 
'Αστυνόμος Α ' κ. Κεχρής. 2. "Α- 
σκησις άπσβιβάοεως έΕ άρματος 
Μ —113. 3. Ό  Δ/τής του Κέντρου 
Τεθωρακισμένων Συνταγματάρχης 
κ. Λαιμπρίδης, έπιδίδει λάβαρον 
είς τόν Δ/τήν Μηχανοκινήτου κ. 
Μπαλόπουλον, μετά τό πέρας τής 
έκπαιδεύσεως είς Κ .Ε . Τεθωρακι

σμένων.

όποία είναι δχήμαχα μεταφοράς προ
σωπικό 5, έπραγματοποιήθη άσκησις 
έπιβιδάσεως καί άποβιβάσεως. Καί 
Εδώ ή έκπαίδευσις Εληξε μέ μικράν 
δεξιωσιν είς τήν δποίαν πλήν τών Εκ- 
παιδευομένων παρέστησαν δ Δ) τής 
τοΰ Κέντρου Τεθωρακισμένων Συντα
γματάρχης κ. Λαιμπρίδης, δ Δ) ντής 
τής Μηχανοκινήτου Ύπαδ) νσεως 
Αστυν. Δ/ντής Α ' κ. Μπαλόπουλος, δ 

Άντισυνταγιματάρχης κ. Καρλής, δ 
Διοικητής τοΰ Τμήματος Τεθωρακι
σμένων ’Α στυν.Ά ' κ. Κεχρής καί οί 
έκπαιδευτα!: ’Επίλαρχοι κ.κ. Ταβου- 
λάρης, Σφυράς καί Παπακωνσταντί
νου καί οί ’Ίλαρχοι κ. κ. Γκούτσης 
καί Κορλός. Άντηλλάγησαν λάβαρα 
καί άναμνηστικές πλάκες.

Κατά τήν τρίτην φάσιν τής Εκπαι- 
δεΰσεως είς τάς Άστυνομικάς Σχο
λάς έδιδάχθησαν μαθήματα άφορώντα 
βασικώς είς τήν άντιμετώπισιν δχλο- 
κρατικών Εκδηλώσεων καί άλλων Εκ-

4
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Πολλάκις δμως αί συναθροίσεις έκ- 
τρέπονται τοϋ νομίμου σκοπού των 
καί χρησιμοποιούνται ώς μέσον έ- 
πιτεύξεως παρανόμων έπιδιώξεων 
δτε καί σημειοΰνται φθοραΐ περιου
σιών τραυματισμοί καί αλλα έκτρο- 

L  πα. Ή ’Αστυνομία ύποχρεοϋται προς 
διαφύλαξιν τών θεμελιωδών αγα
θών τών πολιτών νά διαλύση τάς 
συναθροίσεις ταύτας, δι’ δλων τών 
νομίμων μέσων, δσον έπώδυνα καί 

έάν είναι διά τούς διαδηλωτάς.

E ic  τά στιγμιότυπα δεΕιά έκ τών 
άνω πρός τό κάτω: 1. Ό  Δ/τής 
τής Μηχανοκινήτου Ύποδ/νσεως 
’Αθηνών, 'Αστυν. Δ/ντής Α" κ. 
Μπαλάπουλος, έπιδείδει λάβαρον 
©ίς τάν Διοικητήν τοΰ Κ .Ε .Μ . Κα
ταδρομών Συντογματάρχην κ. Εύ- 
σταθίου, μετά τό πέρας τής έκπαι- 
δεύσεως τών άστυνομικών τοΰ 
Μηχανοκινήτου εις τήν ώς άνω 
Στρατιωτικήν 'Υπηρεσίαν. 2. Στι* 
γμιότυπον τών έκπαιδευομένων 
μετά τών έκπαιδευτών καί τών 
άλλων άΕιωματικών τοΰ στρατού 
καί τής άστυνομίας εις τό Κέν- 
τρον 'Εκρηκτικών Υλώ ν. 3. Μία 
άκόμα φωτογροφία ενός έκ τών 
νέων τεθωρακισμένων τής Άστυν.

Πόλεων.

τάκτων περιστατικών έπικινδύνων 
διά τήν δημοσίαν τάξιν. Μεταξύ τών 
μαθημάτων τούτων μπορούν κυρίως νά 
άναφερθοΰν: Όργάνωσις άσκήσεων
πεζικού, νομοθεσία περί δημοσίων 
συναθροίσεων, έλεγχος κυκλοφορίας, 
ψυχολογία τοΰ δχλου, άντιμετώπισις 
έκτάκτων άναγκών, άεροπειρατεΐαι, 
Α ' βοήθειαι, τεχνικά μέσα συλλογής 
πληροφοριών έπί δημοσίων συναθροί
σεων, χημικά μέσα διαλύσεων τού
των, μέτρα τάξεως καί άσφαλείας έ- 
πισημων προσώπων Υ.Α. Έδίδαξαν δ 
Άντ) ρχης κ. Κυβέλος καί οί Ά ξ) 
κοί τής ’Αστυνομίας κ. κ. Θεοχαρό- 
πουλος, Τσαγκαράκης, Καρυώτης, 
Άγοράκης, Κεχρής, Γουρνιάς, Συρϊ- 
γος καί Μπαμπίλης.

Ή  δλη έκπαίδευσις έτερματίσθη 
μέ τήν άσκησιν ρίψεως χημικών μέ
σων είς ΚΕΒΟΠ, ή δποία έσημείωσεν 
άπόλυτον έπιτυχίαν.

Σ Α .
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ MIX. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

Μετά ιήν περιπλάνηση στήν ούσία καί 
στήν πηγή της έλευθερίας, πού πραγματο
ποιήσαμε στό προηγούμενο τεύχος, μάς μένει 
πάλι μόνο μιά λύση, δυσκολονόητη, δυσκολοαπό- 
δειχτη, δσο καί λογική, μέ τήν περιωρισμένη δύ
ναμη τού λόγου μας. "Οτι ή έλευθερία είναι μιά 
πλευρά, μιά έκδήλωση, μιά έξωτερίκευση, τού 
πνεύματος. Γιαυτό είναι άσύλληπτη καί άνεξήγη- 
τη. "Οταν τό πνεύμα δρά, έκεΐ σημειώνεται καί 
ή παρουσία τής έλευθερίας. "Οταν τό πνεύμα δέν 
δρά, ή δταν τό πνεύμα άπουσιάζει, έκεΐ δέν ση
μειώνεται ή παρουσία τής έλευθερίας. "Οπου πα
ρουσιάζεται έλευθερία, βούληση καί πραγματο
ποίηση τής βουλήσεως, έκεΐ άναμφισβήτητα δρά 
τό πνεύμα. Καί δρά έξ ύπαρχής. Καί έπειδή τό 
πνεύμα, τό έν τψ άνθρώπψ πνεύμα, δρά μέσα 
στήν 'Ιστορία, δ χώρος τής έλευθερίας, τό βασί
λειο τής έλευθερίας, είναι ή 'Ιστορία. Έ κεΐ μόνο 
μπορούμε νά συλλάβουμε μέ τήν πρωτόβουλη, τήν 
πανελεύθερη, τήν άδέαμευτη, τήν πέρα όποιου- 
δήποτε δεδομένου σκοπού καί νόμου, παρουσία, 
ένέργεια καί έκφραση τού πνεύματος. Συμφυές 
γνώρισμα τού πνεύματος, δρώντας μέσα στόν κό
σμο, δηλαδή δρώντας μέσα στήν 'Ιστορία καί μό
νο, αύτή είναι ή έλευθερία. Ή  έλευθερία, είναι 
τό γνώρισμα τού δρώντος μέσα στόν κόσμο τής 
'Ιστορίας άνθρωπίνου πνεύματος.

"Οταν δμως τό πνεύμα δρά μέσα στόν κό
σμο, δέν δρά άσκοπα, ούτε έτσι πού θά λέγαμε 
άνεύθυνα. 'Ορίζει τόν έαυτό του, δηλαδή βάζει 
σκοπούς στόν έαυτό του, βάζει δρια, σέβεται μέ
χρι τις τελευταίες συνέπειές του τούς σκοπούς του,, 
κινείται ύπεύθυνα. "Αν σκοπός τού πνεύματος 
είναι νά έκφραστή καί νά δώση μορφή στά ύλι- 
κά, πού άποτελούν τήν δημιουργία, τόν μετά τήν 
έκφραση καί τήν μορφοποίηση κόσμο, τότε έ
λευθερία είναι ή εύθύνη νά έκφραστή τό πνεύμα 
μέ τά ύλικά τής δημιουργίας μέσα στόν κόσμο.

Ή  άντίληψη αύτή, δτι ή έλευθερία είναι ή 
εύθύνη νά έκφραστή τό πνεύμα μέσα στόν κόσμο,

έρχεται σέ άντίθεση μέ τήν τρέχουσαν άντίληψη 
περί έλευθερίας. "Ομως πιστεύω δτι είναι πιό 
σωστή άπό τήν τρέχουσαν άντίληψη. Δικαιολο
γείται ίσως άπό δύο πράγματα. Πρώτον γ α τ ί συ
νήθως κάνουμε σύγχυση μεταξύ τού βαθυτέρου 
αυτού γνωρίσματος τού πνεύματος καί τής έλευ
θερίας τού άνθρώπου νά κάνη δ,τι θέλει, λόγψ 
τού σεβασμού τού πνεύματος καί τής άσυδοσίας 
τού κάθε άνθρώπου. Καί δεύτερον, γιατί συνή
θως άρνούμεθα νά δεχτούμε τό βάρος τής ευθύ
νης τής έλευθερίας καί προτιμούμε τό ξαλάφρω- 
μα πού δίνει ή άσυδοσία. Πάνω στόν σεβασμό τού 
πνεύματος, καί πάνω στήν άποφυγή τής εύθύνης, 
οίκοδομεΐται ή σύγχυση μεταξύ άσυδοσίας καί έ
λευθερίας, πού κάνει καί τήν άσυδοσία νά τήν 
δνομάζσυμε έλευθερία.

’Ίσως είναι σκόπιμη άπό μέρους δλων μοις, 
γνωριζόντων καί μή γνωριζόντων, ή σύγχυση 
τών δύο δρων. "Ισως κάποτε, γιά νά πάψη νά ύ- 
πάρχη ή σύγχυση, θά πρέπει νά κάνουμε συχνό
τερη χρήση τών δύο αύτών δρων, τής έλευθε
ρίας καί τής άσυδοσίας. "Ισως θά πρέπει οί γνω- 
ρίζοντες ν’ άναλάβουν κάποτε τις ευθύνες τους 
καί νά μήν έπιτρέψουν νά γίνεται ή σκόπιμη 
σύγχυση, άπ’ δπου δήποτε καί δν προέρχεται.

"Αν είναι σωστή αύτή ή διάκριση, τότε ή 
έλευθερία, πού δέν είναι άσυδοσία, δέν άρνεΐται 
τόν 'έαυτό της, δπως δταν συμβαίνει δταν κάνω 
δ,τι θέλω. Δέν είναι υποχρέωση έφαρμογής ένός 
νόμου, δπως συμβαίνει δταν κάνω έκεΐνο πού 
πρέπει, γιατί τόν νόμο, τό δριο, τόν βάζει τό ίδιο 
τό πνεύμα στόν έαυτό του, καί γιατί τό νά έκ- 
φράζεται τό πνεύμα κάθε φορά μέ τά στοιχεία πού 
διαθέτει, μόνο νόμος δέν είναι. Καί δέν είναι ούτε 
δουλική συμμετοχή σέ σκοπούς δοσμένους άπό 
άλλους ή άπό άλλον, ή πού θά πραγματοποιη
θούν μόνο στό τέλος τού χρόνου, γιατί ή έκφραση 
γίνεται γιά πρώτη φορά, κάθε φορά πού τό πνεύ
μα δρά, κάθε πρώτη φορά πού δ κάθε συγκεκρι-
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Ηρωισμός άστυφύλακος

Ό  Ά σ τ υ φ ύ λ α ζ  Λεωνίδας Σκορδαλάκης μέ κίνδυνο 
τής ζωής του σώζει άττό βέβαιο θάνατον τον 
Γερμανό φοιτητή P E T E R  WEISSENBACH ER , 
που είχε «κολλήσει» εις βάθος 5 μέτρων 
στο βυθό του Σαρωνικοϋ.

«Πράξεις ώς ή τοϋ άστυφύλακος 

Σκορδαλάκη άποτελοϋν μίαν άπό 

τάς ώραίας παραδόσεις τών άνδρών 

τής Άστυν. Πόλεων, αί όποϊαι άρ- 

κούντως έξετιμήθησαν όπό τής έλ- 

ληνικής κοινωνίας καί συνέβαλ- 

λον εις τής λαμπρών πορείαν τοϋ 

Σώματος τό όποιον ύπερηφάνως ύ- 

πηρετοϋμεν».

Μία νέα πράξις αυτοθυσίας ήλθε 
νά προστεθή στις δεκάδες άλλες περι
πτώσεις, κατά τις δποϊες, αστυνομι
κοί δλων τών Υπηρεσιών, απέδειξαν 
τά αισθήματα άλτρουίσμαΰ, άπό τά ό
ποια διακατέχονται οί υπάλληλοι τού 
εύγενοΰς Σώματος. Πρόκειται γιά τήν 
περίπτωσι τοϋ Άστυφύλακος Ν, 674 
Σκορδαλάκη Λεωνίδα, δ όποιος μέ 
κίνδυνο τής ζωής του Ισωσε άπό βέ
βαιο θάνατο τό Γερμανό φοιτητή ΡΕ- 
Τ Ε Ρ  W E IN S S E N B A C H E R . Πιό συγ
κεκριμένα, τις Απογευματινές ώρες 
τής 13.9.74, ό είρημένος άστυφύλαξ 
ευρισκόμενος στήν Πλάζ Αγίου Κο
σμά καί ένώ μετά τό μπάνιο είχε έ- 
τοιμασθή νά άποχωρήση, άκουσε γυ
ναικείες φωνές νά καλούν σέ βοήθεια. 
Έτρεξε πρός τό μέρος τών γυναικών, 
οί όποιες τού υπέδειξαν Ινα άτομο, 
τό όποιο σέ άπόστασι 100 περίπου μ. 
άπό τήν άκτή φαινόταν νά χάνεται 
μέσα στό νερό. Αμέσως χωρίς καμ- 
μιά καθυστέρησι δ Σκορδαλάκης βού- 
τηξε καί δταν εφθασε στό σημείο πού 
άντελήφθη τόν πνιγόμενο Ικανέ κα- 
τάδυσι σέ βάθος 5 μ. δτε τόν άντελή
φθη νά εύρίσκεται μπρούμητα στόν 
πυθμένα. Αλλά γιά τό τί ακριβώς 
Ιγινε καί πώς ό ήρωϊκάς άστυφύλαξ 
Ισωσε τόν άλλσδαπό φοιτητή, Αξίζει 
νά τόν άφήσουμε νά μάς τό διηγη- 
θή μόνος του, δπως σέ ύφος σεμνό 
τά άφηγείται στήν άναφορά του πρός 
τήν Υπηρεσία. Γράφει μεταξύ τών 
άλλων:

«Λαμβάνω τήν τιμήν νά άναφέρω τά 
έΕής:

T ic  μεταμεσημβρινές ώρες τής περα
σμένης Παροσκευής 13.9.74 πήγα στήν 
ηλάΖ Ά γ . Κοσμά, όπου είναι τό Αθλη
τικόν Κέντρον τής Γεν. Γραμματείας 
Νεότηττος καί 'Αθλητισμού καί έκανα τό 
μπάνιο μου. Στ ις  6 μ.μ. περίπου έτοι- 
μαζόμουνα νά φύγω. 'Ενώ βρισκόμουνα 
στό χώρο τών Ξενώνων ακόυσα γυναι
κείες φωνές νά καλούν σέ βοήθεια.

Γύρισα καί είδα δύο γυναίκες, πού ή
ταν στήν παραλία καί σέ άπόστασι άπό 
μένα περισσότερο άπό 100 μέτρα, νά 
δείχνουν πρός τήν θάλασσα. Αμέσως έ- 
τρεΕα πρός τό οημεϊον τών γυναικών, 
καί συγχρόνως είδα καί μόνος μου τό 
κεφάλι ένός άτόμου νά φαίνεται καί νά 
χάνεται μέσα στό νερό, μέ τά χέρια ση
κωμένα, σέ άπόστασι 8 0 — 100 μέτρα άπό 
τήν Εηρά. Κοτάλαβα τότε ότι κάποιος 
πνίγεται καί χωρίς καμμία καθυστέρη- 
σι έβγαλα τό παντελόνι μου καί τά πα
πούτσια μου καί θούτηΕα μέσα στή θά
λασσα. Μέσα σέ έλάχιστο χρόνο, μέ 
κρόουλ, έφτασα στό σημείον πού έκιν- 
δύνευε τό άγνωστον άτομο. Γιά νά έν- 
τοπίσω τήν θέσιν του, άφού δέν φάνη
κε πιό Εανά στήν έπιφόνεια, όναγκά- 
στηκα νά κάνω κατόδυσι. Τό βάθος τής 
θολάσσης στό σημείον αύτό είναι περί
που (5 ) μέτρα. Μέ τήν κατόδυσι είδα 
ένα άτομο πού ήταν άνδρας καί φορού
σε μαγιώ νά βρίσκεται μπρούμητα στόν 
πυθμένα. Βγήκα, πήρα μιά άνοπνοή καί 
έκανα άλλη κατόδυσι. Προσπάθησα νά 
τόν άνασύρω στήν έπιφόνεια, δέν τά 
κατάφερα όμως καί άναγκάσθηκα μέ 
μεγάλη προσπάθεια νά κάνω καί τρίτη 
κοτόδυσι. Στήν τελευταία αύτή προ
σπάθεια κστάφερα νά τόν πιόσω όπό τά 
μαλλιά καί νά τόν φέρω στήν έπιφά- 
νεια. 'Αμέσως καί χωρίς τήν βοήθεια 
κανενός τόν έβγαλα μέ κολύμπι στήν 
όμμουδιά, άφού κατά τήν διαδρομή συ-
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νέχισα νά τόν κρατώ άπό τά μαλλιά. 
Ή τα ν  τελείως άναίσθητος. Μέ τήν βοή
θεια ένός άτόμου τόν αναποδογύρισα, 
ώστε τό κεφάλι του νά είναι πρός τά 
κάτω κοί τά πόδια του πρός τά επάνω. 
"Ετσι έβγαλε άπό τό στόμα του μεγάλη 
ποσότητα θολασσίου νερού. Έ ν  συνε- 
χείρ καί ένώ παρέμεινε τελείως άναίσθη- 
τος καί έδινε τήν έντύπωσι δτι ήταν πε
θαμένος, τόν ξάπλωσα άνάσκελα καί άρ
χισα, παρά τήν ύπερκόπωσί μου, νά έ- 
φορμάΖω έπάνω του τήν τεχνική όνα- 
πνοή. Γύρω μου είχαν συγκεντρωθή πολ
λά άτομα, πού παρακολουθούσαν μέ ά- 
γωνία τά συμβαίνοντα. Αμέσως ειδο
ποιήθηκε καί ήρθε έπί τόπου ό γιατρός 
ΚΑ ΛΑ  Ϊ ΤΖ Η Σ  Κω ν)νος τού Ίωάννου, 
πού φιλοξενείται στούς ξενώνες τής Γ. 
Γραμματείας Νεότητος καί Αθλητισμού. 
Αύτός τού έκανε τεχνικές άναπνοές καί 
ένέσεις. Έ ν  συνεχεία ήρθε καί ένα πε
ριπολικό αύτοκίνητο τής Αμέσου Δρά- 
σεωα πού ειδοποιήθηκε άπό τόν έκεϊ έ- 
στιάτορα, αύτόπτη μάρτυρα, ΡΑΜΜΟΝ 
Δημήτριον τού 'Αθανασίου. Τότε ό για
τρός έδωοε έντολή στον άρχηγό πλη
ρώματος τού περιπολικού αύτοκινήτου 
νά μεταφέρη φιάλη οξυγόνου άπό τόν 
χώρο τών Γυμνοστηρίων τού 'Αθλητι
κού Κέντρου. Σ έ  λίγα λεπτά τό αύτ/τον 
μετέφερε τήν φιάλη όξυγόνου. Ό  για
τρός άφοΰ έτοποθέτησε τήν συσκευή 
αύτή ατό πρόσωπο τού κινδυνεύοντας 
άτόμου, άρχισε αύτό νά άναπνέη. Με
τά, διά τού ίδιου περιπολικού αύτ/του 
τής 'Αμέσου Δράσεως, μετεφέρθη ό ά- 
σθενής εις Γενικήν Κλινικήν Παλ. Φα
λήρου οδός "Αρεως, άριθ. 36, όπου καί 
παρέμεινε πρός νοσηλείαν.

Έ κ  τών ύστέρων έμαθα ότι τό άτομσν 
αύτό πού τού έσωσα τήν Ζωή είναι Γερ
μανός ύπήκοος καί όνομάΖεται P E T E R  
W E IS S E N B A C H E R , έτών 25, φοιτητής. 
'Ανήκε σέ ένα 'Αθλητικό γκρούπ Γερ
μανών άθλητών, πού τό φιλοξενούσε ή 
Γεν. Γοαμ. Νεότητος καί Αθλητισμού 
στούς ϊενώ νες Ά γ . Κοσμά».

Ή  αυτοθυσία τοΰ Αστυφύλακος 
Σκορδαλάκη προεκάλεσε έντύπωσι 
σ’ δσους παρηκσλούθησαν τήν Αγω
νιώδη προσπάθεια του νά σώση τόν 
νεαρό φοιτητή1, δταν δέ προεβλήθη 
άπό τήν τηλεόρασι, δεκάδετ πολίτες 
τοΰ Ιξεδήλωσαν άπό τηλεφώνου ή μέ 
έπιστολές, τόν θαυμασμό καί τήν Α
γάπη τους πρός τόν ίδιο καί τό Σώ
μα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Πολλές 
έπίσης έπιστολές άπεστάλησαν καί 
πρός τήν Υπηρεσία. Μερικές άπό τις 
πιό χαρακτηριστικές Αξίζει νομίζου
με νά δημοσιευθοΰν. Ή  πρώτη έπι- 
στολή άπεστάλη πρός τήν 'Γποδ/νσιν 
Μηχανοκινήτου άπό τόν κ. ER N ST 
S IEG M A N  Καθηγητήν τοΰ Πανε
πιστημίου W U R Z B U R G  χής Δυτικής 
Γερμανίας. Γράφει ό κ. SIEG M AN N .

«Ε R  Ν S S I E G M A N N  
Καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
τού W U R Z B U R G  Δυτ. Γερμανίας

Πρός
Τό Άρχηγεϊον 'Αστυνομίας Πόλεων

Ύποδιεύθυνσιν Μηχανοκινήτων 
οδός Γ ' Σεπτεμβρίου 21

' Ε ν τ α ύ θ α

Αξιότιμοι Κύριοι,

Τήν 13ην Σεπτεμβρίου 1974, ήμέραν 
Παρασκευήν καί ώραν 1 8 .0 0 ', ό άστυ- 
φύλαξ κ. Λεωνίδας Σκορδαλόκης, No 
674, έσωσεν ε ις  τό Αθλητικόν Κέντρον 
Ε -Α .Κ .Ν . εις "Αγιον Κοσμάν Αθηνών 
τόν γερμονόν φοιτητήν κ. HANS P E T E R  
W E IS S E N B A C H E R  άπό τόν διά πνιγμού 
θάνατον.

Ό κ. W E IN S S E N B A C H E R  άνήκει εις 
μίαν όμάδα φοιτητών τοΰ Παν/μίου τοΰ 
W U R Z B U R G  τής Δυτ. Γερμανίας, οί ό
ποιοι εύρίσκονται άπό 14 ήμερών εις 
Ελλάδα διά μορφωτικούς καί ψυχαγωγι
κούς σκοπούς. Χωρίς δέ τήν άποφασι- 
στικήν καί προσεκτικήν συμπεριφοράν 
τοΰ άστυφύλοκος κ. Λεωνίδου Σκορδα- 
λάκη θά ήτο ήδη νεκρός ό φοιτητής κ. 
W E IN S S E N B A C H E R .

Ό  κ. Λεωνίδας Σκορδαλόκης μέ τήν 
πρόθυμον καί θαρραλέαν πρόξιν του έ- 
γένετο ό σωτήρ τής Ζωής τοΰ κ. W E IS 
S E N B A C H E R .

Ή  όμάς τών γερμανών φοιτητών καί 
ό καθηγητής των διά τής παρούσης των 
εύχαριστούν έπισήμως τόν κ. Λεωνίδαν 
Σκορδαλόκην καί ένημερώνουν σχετικώς 
τούς προϊσταμένους του.

Ώ ς  μάρτυρας τών άνωτέρω άναφέρο- 
μεν:

Τόν κ. ΜπαρΖοόκαν, Δ/ντήν τού Ε. 
Α .Κ .Ν . ε ις  "Αγιον Κοσμάν, καί τούς λοι
πούς (υπαλλήλους) τού έν λόγω Κ έν
τρου.

Ό  Καθηγητής 
ER N S  SIEGM AN N »

Στήν έπιστολή τοΰ Δυτικογερμα- 
νοΰ Καθηγητοΰ, άπήντησε δ Δ/ντής 
’Αστυνομίας ’Αθηνών κ. Χαρ. Παπα- 
γεωργίου, δστις άναφέρει μεταξύ τών 
άλλων:

«’Αξιότιμε Κύριε Καθηγητά,

’Εκ μέρους Απάντων τών Αστυνομι
κών τής ύπ’ έμέ Διευθύνσεως Άστυ- 
μίας ’Αθηνών, Αλλά καί έααΰ προσω- 
πικώς, παρακαλώ δεχθήτε τήν έκ- 
φρασιν τών θερμών ευχαριστιών μας, 
διά τά δσα τόσον φιλοφρόνως Αναφέ
ρετε εις τήν Από 18.9.74 έπιστολήν 
σας, έξ άιρορμής τής ύπό τοΰ άστυφύ- 
λακος, ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ Λεωνίδου 
διασώσεως, έκ βεβαίου πνιγμοΰ, τοΰ 
φοιτητοΰ τοΰ ύμετέρου Πανεπιστημί
ου HANS P E T E R  W E IS S E N B A C H E R

Βεβαιωθήτε, Αξιότιμε Κύριε Καθη
γητά, δτι πράξεις, ώς ή τοιαύτη τοΰ 
Αστυφύλακος ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ, Απο
τελούν μίαν Από τάς ώραίας παραδό
σεις τών Ανδρών τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, αί δποΐαι Αρκούντως έξετι- 
μήθησαν ύπό τής Ελληνικής Κοινω
νίας καί συνέβαλλον τά μέγιστα εις 
τήν μέχρι τοΰδε λαμπράν πορείαν τοΰ

’Αστυνομικού Σώματος, τό όποιον ύ- 
περηφάνως ύπηρετοΰμεν».

Χαρακτηριστικές έπίσης είναι καί 
οί Ακόλουθες έπιστολές Απλών Ανθρώ
πων τοΰ λαοΰ μας πού δείχνουν Ακρι
βώς πόσο οί καλοί πολίτες αισθάνον
ται καί έκτιμοΰν τήν προσφορά τής 
’Αστυνομίας Πόλεων. Γράφει ή κ. 
Ελένη Ζαχαρία:

« Έ ν  Άθήναις τή 30 .9 .74 
Πρός τόν Άξ/μον κύριον Διευθυντήν 

τής 'Αστυνομίας 'Αθηνών

Ή  πραξις τοΰ κυρίου Λεωνίδα Σκορ- 
ραλάκη, πού μέ κίνδυνον τής Ζωής του 
έσωσε τήν Ζωήν ένός άνθρώπου πού 
παρ' ολίγον θά έπνίγετο μέ συγκίνησε 
βαθύτατα.

Επειδή ό έν λόγω άστυνομικός Λεω
νίδας Σκορδαλόκης τυγχάνει νά ύπηρε- 
τή εις τήν Αστυνομίαν άπευθύνω πρός 
τήν διοίκησιν τοΰ τμήματος πού ύπηρε- 
τεϊ τήν θαθεϊαν μου ουγκίνησιν».

Μετά τιμής 
ΕΛΕΝ Η Ζ Α Χ Α Ρ ΙΑ

Καί δ κ. Θεμιστοκλής Φελούκης, 
συμπληρώνει:

«Άθήναι 26 .9 .74
Πρός τόν

Αστυνομικόν διευθυντήν Αθηνών

Ή  πραξις τοΰ κ. Λέων. Σκορδαλάκη, 
τής όποιας έλαθον γνώσιν άπό τήν τηλ/ 
σιν, μέ συνεκίνησε βαθύτατα καί θεωρώ 
καθήκον μου νά έκφρόσω τήν χαράν 
μου καί τόν ένθουσιασμόν μου γιά τόν 
νέον αύτόν πού μέ κίνδυνον τής Ζωής 
του έσωσε τήν Ζωήν ένός άνθρώπου.

Πράξεις σάν κι' αύτήν τιμούν τήν Ε λ 
λάδα καί είνοι άκόμη μία άπόδειξις στούς 
ξένους (μιά πού ό διασωθείς είναι Γερ
μανός), πόσον ό "Ελληνας έχει έμφυτες 
τις άρετές τής άλληλεγγύης καί τής βοή
θειας πρός τόν πλησίον, ώστε νά μήν 
διστάΖη δταν τύχη νά θυσιάΖη καί αύτήν 
τήν Ζωήν του.

Μετά τιμής
Θ Ε Μ ΙΣΤ Ο Κ Λ Η Σ  Φ ΕΛ Ο ΥΚΗ Σ»

Τό ίδιο συγκινητική είναι καί ή 
έπιστολή τής κ. Φλώρας Γιαννοπού- 
λου:

« Έ ν  Αθήναις τή 28 .9 .74
'Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ
τής 'Αστυνομίας Πόλεων
Μία συγκινητική τηλεοπτική παρουσία- 

σις ένός άστυφύλακος πού έσωσε τήν 
Ζωήν ένός άνθρώπου, μέ ύποχρεώνει νά 
σάς γράψω καί νά σάς συγχαρώ γιά τόν 
ύπηρετούντα εις τήν άστυνομίον κύριον 
Λεωνίδαν Σκορδαλόκην.

Πράξεις τόσης αύτοθυσίας καί άνθρω- 
πίνης άλληλεγγύης τιμούν τούς "Ελλη
νας καί τις Δημόσιες ύπηρεσίες εις τις 
όποιες αύτοί ύπηρετοΰν.

Μετά τιμής
ΦΛΩΡΑ ΓΙΑΝ Ν Ο ΠΟ ΥΛΟ Υ»
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Πρδς δλους τούς έπιστολογράφους 
άπήντησε συγκινημένος δ Αστυνομι
κός Δ/ντής κ. ΙΙαπαγεωργίου, δ δποί- 
ος τούς διεβεβαίωσε, δτι οί άνδρες τής 
’Αστυνομίας ΙΙόλεων εύρίσκονται πάν
τοτε στδ πλευρδ τοΰ Έλληνος πολί
του, συνεχισταί των ώραίων παραδό
σεων τοΰ Σώματος. Σέ μία άπ’ αύτές 
δ κ. Δ/ντής γράφει:

«’Αξιότιμος Κυρία Γιαννοποΰλου,
’Εκ μέρους απάντων των ύπαλλή- 

λων τής ύπ’ έμέ Διευθύνσεως, άλλα 
καί έμοΰ προσωπικώς, παρακαλώ δε- 
χθήτε τάς ένθέρμους ευχαριστίας μας, 
διά τά δσα τόσον φιλοφρόνως έν τή 
άπδ 28.9.1974 έπιστολή σας άναφέ- 
ρετε έπ’ εύκαιρίφ τής ύπδ τοΰ άστυ- 
φύλακος ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ Λεωνίδου 
διασώσεως κινδυνεύσαντος συνανθρώ
που.

Ή  έκ μέρους τοΰ λίαν άγαπητοΰ 
είς ήμάς Κοινού άναγνώρισις των ό- 
πέρ αύτοΰ καταβαλλόμενων προσπα

θειών μας άποτελεΐ, άναμφισβητήτως, 
δι’ ήμάς τήν καλυτέραν καταξίωσιν 
τοΰ τόσον ίδιομάρφου δσον καί έπιπό- 
νου έργου μας.

Ή  έν τή κοινωνία αποστολή μας, 
ήτις έχει ως άντικειμενικδν σκοπόν 
τήν διαφύλαξιν τής ζωής, τής τιμής, 
τής, περουσίας καί τών λοιπών άγα- 
θών τοΰ πολίτου είναι συνυφασμένη 
καί μέ τήν προάσπισιν τών ηθικών 
άξιών, ύπδ τήν έννοιαν δέ ταύτην δεν 
άποτελεΐ έπάγγελμα, άλλα υψηλόν 
λειτούργημα.

Οί άστυνομικοί ύπάλληλοι, φορείς 
τών ύψηλών καί ώραίων τούτων ιδε
ωδών, αισθάνονται ιδιαιτέραν εύχαρί- 
στησιν καί ίκανσποίησιν δσάκις έν τή 
έκτελέσει τών καθηκόντων των παρέ
χεται είς αύτούς ή εόκαιρία έξωτε- 
ρικεύσεως τών πλουσίων αισθημάτων 
των.

Βεβαιωθήτε, άξιότιμος Κυρία, δτι 
οί άνδρες τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
συνεχισταί τών ώραίων παραδόσεων

αυτής, εύρίσκονται παρά τδ πλευρδν 
τοΰ Κοινοΰ, ή δέ άγάπη καί ή συμπα
ράστασή τούτου ως καί ή άναγνώρι- 
σις τών προσπαθειών των, άποτελοΰν 
τήν συνισταμένην τών εύγενών φιλο
δοξιών των.

Εύχαριστώ καί αυθις διά τά πρδς 
ήμάς αισθήματα.

Διατελώ μετά τιμής 
ΧΑΡ. ΑΡ. ΙΙΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΓ 
Δ/ντής ’Αστυνομίας ’Αθηνών»

Τ ό  Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  μ α ς  
δ έ ν  έ χ ε ι ,  π α ρ ά  ν ά  ά π ο 
ν ε  ί μ η σ τ δ ν  ή ρ ω ϊ κ δ  
ά σ τ υ φ ύ λ α κ α  Λ ε ω ν ί δ α  
Σ κ ο ρ δ α λ ά κ η  τ δ ν  δ η μ ό 
σ ι ο  έ π α ι ν ο  κ α ί  ν ά  τ δ ν  
π ρ ο β ά λ η  ώ ς  π α ρ ά δ ε ι 
γ μ α  ύ π ε ρ ό χ ο υ  ά ν θ ρ ώ -  
π ο υ  κ α ί  ά ξ ί ο υ  ά σ τ υ ν ο -  
μ ι κ ο ΰ.

Σ.Α.

Π ο ί η σ ι c
Ο ΔΙΑΒΟΛΕΥΣ
’Επίπλαστος, ύποκριτής, 
τοΰ ήθους διαφθορεύς, 
δουλοπρεπής καί ταπεινός 
είναι δ διαβολεύς.

Λ

Εύγλωττος, έπιδέξιος, 
τδ ψεΰδος διασπείρει 
κι’ δ,τι καλόν καί ήθικόν 
εύκόλως διασύρει.

Λ

Δέν έχει συναισθήματα, 
τά πάθη καί τά μίση 
καλλιεργεί άπανταχοΰ. . .  
δφέλη νά κερδίση.

***

Μνησίκακος καί ποταπός, 
άσσος τών δολοπλόκων, 
άδίστακτος έκμαυλιστής 
τώ,ν ηθικών άνθρώπων.

Ε Λ Π Ι Ζ Ε Ι Σ . . . .
’Ε λπ ίζεις .. .

"Οταν σκοπούς καί πόθους άνεκπλήρωτους 
μέ τόν καιρό προσμένης νά γενσΰν άλήθεια, 
κι’ δταν χαθούν, άδιαφορείς καί προχωρείς 
κ ι’ άς γίνεται ή πίστι σου σκληρή συνήθεια. . .

**
"Οταν βλέπης τό ψήλωμα, έμπρός σου νά μα-

(κραίνη
καί σύ ,μόνος τραβάς, τήν κορυφή νά φθάσης, 
κ ι’ δταν γελάς στις συμφορές καί καρτερείς στή

(θλΐψι
κάποια άπρόσμενη χαρά νά άγκαλιάσης. . .

***
"Οταν κάθε άγώνας σου δίκαιος κι’ ένάρετος
χωρίς δικαίωσι άθώρητο σ’ άφήνει,
καί σύ πιστεύεις μετά τόν θάνατο άνάστασι
καί μιά ζωή σωστή πού δίκαια θά κρίνη. . .

**♦
"Οταν πέσουν συντρίμια τά ιδανικά σου δλα 
καί δής δλων τών δνείρων σου τδ γκρέμισμα, 
καί σύ άπό τά έρείπια παίρνεις τή δύναμη 
γιά ένα καινούργιο στήν ζωή άνέβασμα,

Τότε έλπίζεις μόνο.

ΠΑΝΑΓ. I. ΓΑΛΛΟΣ 
’Αστυνόμος Α '

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ 
’Αστυνόμος Β '

1016



Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Α Ρ Χ Α Ι Α Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
(Συνέχεια έκ τής σελ. 1008)

άργύρου. Κατά τάς άνασκαφάς εύρέθησαν πολλοί Δα- 
ρεικοί, τό γνωστόν Περσικόν νόμισμα, νά έχουν γίνει 
έκ χαλκού, ένώ είναι γνωστόν, ότι οί Δαρεικοί ήσαν 
χρυσοΰν νόμισμα. ΙΙροφανώς, οί χάλκινοι Δαρεικοί ήσαν 
καλυμμένοι διά φύλλου χρυσού, τό όποιον άπεκολληΟη.

4) ’Ι δ ι α ι τ έ ρ α  έπίβλεψις ήσκείτο ύπό 
τών άγορανόμων έπί τής λεγομένης γυναικείας άγοράς. 
Ή  γυναικεία άγορά ήτο ώρισμένος χώρος τής αγοράς 
τών ’Αθηνών, είς τόν όποιον έσύχναζον μόνον γυναίκες, 
πωλοΰσαι μύρα, στεφάνους, ίσχάδας, ληκύθους καί άλ
λα άντικείμενα, χρήσιμα διά τόν καλλωπισμόν τών γυ
ναικών. Αί γυναίκες αύται έθεωρούντο ούχί καλής δια
γωγής καί είς αύτό κυρίως τό σημεΐον κατευθύνετο δ 
έλεγχος τών άγορανόμων.

5) Ή  σ υ ν τ ή ρ η σ ι ς  καί ή προστασία 
τών οικοδομημάτων τής άγοράς ήτο ώσαύτως έργον τών 
άγορανόμων. Οί βλάπτοντες τά περιφανή μνημεία, τάς 
στοάς καί τά άλλα οικοδομήματα, έτιμωροΰντο διά προ
στίμου, ή παρεπέμποντο είς δίκην είς σοβαράς περι
πτώσεις. Είναι δέ γνωστόν, ότι ή ’Αγορά τών ’Αθηνών 
συνεκέντρου, ως άπέδειξαν αί άνασκαφαί, κτήρια, τά 
όποια έτύγχανον τού άπολύτου σεβασμού τών ’Αθηναί
ων, ώς συ-νδεδεμένα μέ τήν δημοσίαν ζωήν τής πόλεως, 
ή ήσαν άφιερώματα πρός τούς θεούς. Τό Έπιλύκειον, 
τό Βουκόλιον, τό Βασίλειον, τά Θεσμοθετείον κ.ά., ήσαν 
μερικά άπό αύτά.

6) ’Α λ λ ά  καί μέ καθήκοντα φορολογικά 
ήσαν έπιφορτισμένοι οί δέκα άγορανόμοι. Είσέπραττον 
τούς ύπό τών νόμων προβλεπομένους φόρους, τά λεγάμε
να «τέλη». Ύπό τών άγορανόμων είσεπράττετο τό «άγο
ράς τέλος», τό «ξενικόν τέλος» καί τό «πορνικόν τέλος». 
Τό πρώτον κατέβαλαν οί 'έμποροι τής άγοράς. ΤΗτο ά- 
νάλογον πρός τά είσαγόμενα έμπορεύματα. Πλήν, έκα- 
λεϊτο καί Διαπύλια, διότι τά είσαγόμενα είς ’Αθήνας 
προϊόντα, έφορολογούντο καί είς τάς πύλας τής πόλεως.6 
Τό «ξενικόν τέλος» κατέβαλον οί είς τήν άγοράν έργα- 
ζόμενοι ξένοι καί οί μέτοικοι. Οί ξένοι, οί καταβάλ- 
λοντες τό «ξενικόν τέλος», δέν άπηλλάσσοντο τού «άγο
ράς τέλους», τό όποιον έπλήρωνον ώς καί οί ’Αθηναίοι 
πολΐται. ’Ακόμη, ούτε τό μετοίκιον, τό όποιον έπλήρω
νον οί μέτοικοι, τούς άπήλλασσεν άπό τής καταβολής τού 
«ξενικού τέλους», διότι νόμος τού Σόλωνος άνανεω- 
θείς ύπό τού Άριστοφώντος υποχρέωνε τούς μετοίκους, 
τούς έπιθυμούντας νά έργασθούν είς τήν άγοράν, είς τήν 
πληρωμήν καί άλλου προσθέτου φόρου. Τό «ξενικόν τέ
λος» ήτο έκ τών λεγομένων άμέσων τακτικών προσόδων 
τού Κράτους.

Τό «Πορνικόν τέλος» άνήκε καί αύτό είς τάς άμέ- 
σους τακτικάς προσόδους τής ’Αθηναϊκής Δημοκρατίας. 
Τό «τέλος» τούτο κατέβαλον αί είς τήν άγοράν έται- 
ριζόμεναι γυναίκες, καθωρίζετο δέ τό ύψος του πιθανώ- 
τατα ύπό τών άγορανόμων. Τό «πορνικόν τέλος» είσέ
πραττον ύπό τήν έποπτείαν τών άγορανόμων οί λεγό
μενοι τελώναι, οί όποίοι καί έπλήρωνον είς τό δημόσιον 
έφ’ άπαξ συμφωνηθέν ποσόν. Οί τελώναι ούτοι έκα- 
λούντο πορνοτελώναι.7

ζ) Ο ί  ά γ ο ρ α ν ό μ ο ι  έπέβλεπον καί 
τάς έταίρας τής άγοράς. 'Ως προαναφέραμεν πλήθος 
κοινών γυναικών διέτριβε είς τάς ’Αθήνας, έκ τών ό
ποιων πλείσται περιεφέροντο είς τήν πολυάνθρωπον ά
γοράν πρός άγραν πελατών. Πλησίον τής άγοράς αί έ- 
λευθέριαι γυναίκες διετήρουν τά «σπίτια», τά λεγάμενα 
«έργαστήρια», είς τά όποια έδέχοντο τούς φίλους των. 
Οί άγορανόμοι παρηκολούθουν, όπως αί έταϊραι μή εισ
πράττουν παρά τών άνδρών περισσότερα έκείνων, τά 
όποϊα αύτοί οί ίδιοι καθώριζσν. Τό τίμημα τούτο ήτο 
συνήθως ένας δβολός δΓ έκάστην έπίσκεψιν. Τήν άπί- 
θανον εϊδησιν άναφέρει ό Σουΐδας «διάγραμμα τό μί
σθωμα’ διέγραφον γάρ οί άγορανόμοι, δσον έδει λαμβά- 
νειν τήν έταίραν έκάστην». Τήν μαρτυρίαν τού Σουΐδα 
δ Boekch Staatsh d. Ath. 1.450, έξήγησεν ώς έκτί- 
θεται είς τό κείμενον. Διαφορετικήν έξήγησιν έδωσε δ 
Toepffer.

Είναι βέβαιον, δτι οί άγορανόμοι προστάτευον καί 
δσον τούτο ήτο βεβαίως έφικτόν τάς δυστυχείς γυναί
κας καταδιώκσντες τούς προαγωγούς, τούς «προστάτας» 
τής έποχής, τούς καλουμένους πορνοβοσκούς. Οί πορνο
βοσκοί συνέλεγον άπό μικράς ήλικίας πτωχά καί όρφα- 
νά κορίτσια τά όποια καί άνέτρεφον δι’ έταιρισμόν. ΙΙλήν 
δμως καί ώριμους γυναίκας έξέδιδον συναποκομί ζο ντε ς 
σημαντικά ώφέλη. Οί πορνοβοσκοί είχον καταστή άλη- 
θής μάστιγξ, διά τούτο καί νόμος τού Σόλωνος προέ- 
βλεπε «τά μέγιστα έπιτίμια», κατά.τών μετερχομένων 
τό μοχθηρόν έπάγγελμα τού προαγωγού. Ή  ποινή κα- 
λουμένη «προαγωγείας γραφή»8 συνίστατο είς καταβο
λήν δραχμών εϊκοσιν. Τήν ποινήν ταύτην, τήν όποιαν 
προέβλεπε νόμος τού Σόλωνος, έσχολίασε δυσμενώς δ 
Πλούταρχος είς τούς «Παραλλήλους Βίους» του παρα- 
τηρών, δτι οί νόμοι τού νομοθέτου πού άφοροΰν τις γυ
ναίκες φαίνονται νά έχουν πολλάς άσυνεπείας, άφοϋ 
έπιτρέπουν είς έκείνον, δ όποιος συλλαμβάνει τόν μοιχόν 
νά τόν θανατώνη, ένώ έάν κανείς άποδειχθή προαγω
γές γυναικών τιμωρείται μέ είκοσι μόνον δραχμάς.

Φαίνεται δμως, δτι ή κατά τών πορνοβοσκών τιμω
ρία ήτο πολύ μεγαλυτέρα. Παρά Δεινάρχψ άναφέρεται 
παράδειγμα άνθρώπου θανατωθέντος διότι «έστησεν έπί 
οικήματος (πορνείαν) κόρην Όλυνθίαν». Είναι δέ γνω
στόν, δτι κατηγορία διά προαγωγείαν (ψευδής ίσως) 
άπηγγέλθη καί κατά τής ’Ασπασίας «ώς Περικλή γυ
ναίκας έλευθέρας είς τό αύτό φοιτώσας ύποδέχοιτο». 
’Εάν δ προαγωγές ήτο ’Αθηναίος πολίτης, ύπεχρεοΰτο 
νά άλλάξη τό δνομά του, νά μή μετέχη τών δημοσίων 
θυσιών καί νά ύποβιβασθή είς τήν τάξιν τών μετοίκων. 
Τάς έταίρας τέλος τής άγοράς έπέβλεπον οί άγορανό- 
μοι νά ωέρουν ένδυμασίαν ιδιόρρυθμον, ώστε νά διακρί- 
νωνται άπό τών τιμίων γυναικών.

(Συνεχίζεται)

1. Άριστστέλους ’Αθηναίων Πολιτεία 51.
2. Σχολ. Άριστοφ. Άχαρν. 896.
3. ”Eve. άνωτ. 723.
4. Άριστ. 51, 1.
5. ’Γπερείδης έν τφ κατ’ Άθηνογένους α.
6. Γίλβερτ. ’Εγχειρίδιο-; ’Αρχαιολογίας, σελ. 429.
7. Γίλβερτ. “Ενθ. άν., σ. 430. Περί πορνικού τέλους ώ

σαύτως είς: Γίλβερτ. ”Ενθ. άν., σ. 338, 427, 430. Αι
σχύνη κτ. Τιμ. 119. Άριστ. Πολ. Η (Ζ), 86 1321 6. 
Άθ. Πολ. 50. Πλάτ. Νόμ. ζ ' 10, σ. 763. Daremlerg 
et jaglio Dictonnaire des antiquitcs λ. agoranomoi.

8. Βλ. Λεξικδν SMITH, λέξ. Προαγωγείας Γραφή.
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Επάνω: Τό αυτοκίνητο τοΰ νοτιοαφρικανοΰ δικηγόρου Μπόθα Μπέβερλυ, 
μέ τό όποιο είσήγαγε είς την Ελλάδα 42 κιλά χασίς. Δεξιά: 'Ο Μπόθα
Μπέβερλυ έπικίνδυνος λαθρέμπορος τοΰ «άργοΰ θανάτου». Τήν δρασιν του 
άνέκοψε ή ’Ασφάλεια Αθηνών. Είς τήν άπέναντι σελίδα: Ή  κρύπτη τοΰ 
αυτοκινήτου (ρεζερβουάρ) έντώς τοΰ όποιου ό ώς άνω δράστης είχε άπο- 

κρύψει τά πλακίδια τοΰ χασίς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΕΞΑΡΘΡΩΣΙΣ ΣΠΕ ΙΡΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ
Τ  Ε Ρ Α Σ Τ ΙΑ  ποσότητα χασίς, 42 κιλό 
* κατεσχέθησαν είς χεϊρας τοΰ νο- 

τιοαφρικανοΟ δικηγόρου ΜΠΟΘΑ ΜΠΕ- 
Β Ε Ρ Λ Υ , έτών 35. Ό  έπικίδυνος άλλο- 
δαπός λαθρέμπορος τοΰ «όργοϋ θανά
του», είσήγαγε τό ναρκωτικό άπό τό 
Λίβανο. Τό χασίς, κατειργααμένο σέ πλά
κες είχε έπιμελώς άποκρυβή μέσα σέ 
ειδική κρύπτη, πού ό Μ Π ΕΒ ΕΡ Λ Υ  είχε 
στό ρεζερβουάρ τοΰ ούτοκινήτου του. 
Τό άποτέλεσμα ήτο τό ρεΖερβουάρ του 
αυτοκινήτου νά χωρή 5 μόνον λίτρα 
βενΖίνης, γεγονός πού άνάγκαΖε τό δρά
στη νά μεταφέρη βενΖίνη είς άλλο δο
χείο. Ή  συστηματική παροκολούθησις 
καί μία σειρά έπιδεΕίων ένεργειών τής 
Υ .Γ .Α . Αθηνών, ώδήγησε στή σύλληψι 
στή Γλυφάδα τοΰ χασιοεμπόρου τήν 20. 
9.1974' Ό  συλληφθείς διέθετε πλαστό 
Ολλανδικό διαβατήριο έμφανιΖόμενος 

ώς ό Ολλανδός Ν ΤΟ Μ ΙΝ ΙΚ  ΛΑΥΡΕΝ - 
Τ Ι .  Τήν νέαν έπιτυχίαν τής 'Υπηρεσίας 
ΔιώΕεως Ναρκωτικών τής 'Ασφαλείας 
Αθηνών, όφειλομένην είς τήν έργατι- 

κότητα καί συνεχή έπαγρύπνησιν τού

προϊσταμένου 'Αστυνόμου κ. 'Αντωνίου 
καί τών ύπαλλήλων, άΕ)κών καί κατω
τέρων, όφείλαμεν νά έΕάρωμεν, ώς καί- 
ριον πλήγμα, κατά τοΰ διεθνούς λαθρεμ
πορίου ναρκωτικών.

C  ΝΑ Κ ΙΛ Ο  χασισελαίου είσήγαγον
“  άπό τήν Τουρκία οί ΖΟ Ν ΤΟ Ί'Ν  

Π Η ΤΕΡ , έτών 26 Καναδός καί Μ Π ΕΤ- 
Τ Ε Ρ  Μ Α Ρ ΙΑ  -  Ν Τ Ο Λ Ο Ρ Ε Σ , έτών 23, 
Αμερικανίδα. Τό χασισέλαιο, οί δυό άλ- 

λοδαποί λαθρέμποροι είχον συσκευάσει 
εντός κοινών προφυλακτικών καί είχον 
όποκρύψει έντός έφεδρικής μπαταρίας 
τοΰ ούτοκινήτου των. Έπειτα άπό πο
λυήμερη καί έπιστσμένη παρακολούθησι 
οί αστυνομικοί τής Υπηρεσίας ΔιώΕεως 
Ναρκωτικών τής Υ .Γ .Α . 'Αθηνών συνέ- 
λαβον τούς δράστες είς τήν περιοχήν 
τής Πλάκας.

Εν πορόδω πρέπει νά τονισθή, ότι 
τό χοσισέλαιον, ή, όπως λέγεται ρυτί- 
νη τής κανάθθεως, είναι τό δραστικώτε- 
ρον προϊόν τοΰ χασισίου, ή δέ περιεκτι- 
κότης του είς τετραϋδροκαναββινόλην εί-

)
*

.
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ναι 70 — 90%, ένφ τού κατειργασμένου 
χασισίου μόλις φθάνει τά 10% καί τής 
μαριχουάνας τό 2%.

Διά τήν παρασκευήν ενός κιλού χα- 
σισελαίου άπαιτούνται 33 κιλά κατεργα
σμένου χαοιοίου καί 90 λίτρα οινοπνεύ
ματος. Ή  τιμή του φθάνει τά 100.000 
δολλάρια άνά κιλόν.

Γ ΙΑ  ΛΑ Θ ΡΕΜ Π Ο ΡΙΟ  ναρκωτικών 
συνελήφθησαν οί φοιτήτριες Μα

ρία Λαμπάιερ, ετών 22, Γερμανίδα καί 
Μπάίαν Μπέϋκερ, ετών 25, ΚαναόέΖα. 
Πωλοϋσαν χασίς καί μαριχουάνα τά ό
ποια έκρυβαν σέ πανσιάν τής Πλάκας, 
όπου καί έμεναν. Μετά τή σύλληψί τους 
άπό άστυνσμικούς τής Υπηρεσίας Διώ- 
Εεως Ναρκωτικών τής Ασφαλείας Α
θηνών, ώμολόγησαν, ότι τά ναρκωτικά 
όγόραΖαν άπό τόν φοιτητή Ίμπραήμ Άμ- 
ποϋ, έτών 26 Αιγύπτιο. Καί ό Άμποϋ συ- 
νελήφθη καί παρεδέχθη ότι πωλούσε ναρ
κωτικά σέ Αμερικανούς. Στά χέρια τών 
άλλοδαπών φοιτητριών κατεσχέθησαν 2 
κιλά χασίς καί μικρά ποσότης μαριχου
άνας. Ως αυνεργός συνελήφθη καί ό 
ιδιοκτήτης τής Πανσιάν Ά λ έΕ . Παλαιο- 
λόγου, γιατί έγνώριΖε τόν ρόλον τών 
δύο φοιτητριών.

Ε ις άλλη περίπτωσι άνεκαλύφθη τε
κές σέ διαμέρισμα τής οδού Κολοκοτρώ- 
νη 16 ατό Καλαμάκι, όπου έμεναν οί έ- 
πίοης άλλοδαποί, ό Αμερικανός ναύτης

Ρίτσαρντ ΜπατΖίφσκυ έτών 22 καί ή 
Άγγλίδα σύΖυγός του Ράσσελ. Στά δια
μέρισμα τού Ζεύγους έσύχναΖαν Εένοι 
καί έπεδίδοντο στή χρήσι ναρκωτικών. 
Κατεσχέθη μικρά ποοότης χασίς.

Σ Π Ο ΥΔΑΙΟ ΤΑΤΗ Ν  έπιτυχίαν έση- 
μείωσε πρό ήμερών ή Υπηρεσία 

ΔιώΕεως Κοινού έγκλήματος τής Υπο- 
διευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας Αθη
νών μέ τήν έΕάρθρωσιν σπείρας λίαν έ- 
πικινδύνων κακοποιών. Συνελήφθησαν 
ό Κω ν)νος Β . Μπουραντάνης, έτών 21 
απόφοιτος γυμναρίου, κάτοικος Ν. Κό
σμου, άδός Δάβαρη 66 καί ό Σπυρίδων 
Α. Παπαχριστόπουλος έτών 27, φοιτη
τής τής Γεωπονικής κάτοικος Αθηνών, 
Άριστοτέλους 56. Ό  τρίτος τής «παρέ
ας», ό Ιωάννης Α. Τσσμποΰκος έτών 22 
διαφεύγει πρός τό παρόν τήν σύλληψιν. 
Οί τρεις νεαροί κακοποιοί μέ μέθοδο, 
πού όπως είπαν είδαν σέ ξένο άστυνσ· 
μικό φιλμ, άνοιγαν τις πόρτες τών δια
μερισμάτων. Πιό συγκεκριμένα μέ τή 
βοήθεια μιας Ζελατίνας καί όταν οί 
κλειδαριές «Γιάλ» δέν ήταν κλειδωμέ
νες οί άδίστοκτοι διαρρήκται εύρίσκον- 
το μέσα στό διομέρισμα, άφοΰ προηγου
μένως έβεβαιώναντο, ότι οί ένοικοι ά- 
πουσίσΖαν δοκιμάΖοντες τό τηλέφωνο, ή 
κτυπώντες τό κουδούνι.

'Από τούς τρεις, ό πρώτος, ό Μπου
ραντάνης, κατηγορεϊται γιά άνθρωπο-

κτοινία έκ πρσθέσεως καί διαρρήΕεις. 
Πλέον συγκεκριμένως, ό Μπουραντάνης 
τήν νύχτα τής 22ας Σ)βρίου 1974, δι- 
έρρηΕε τό διαμέρισμα τού 5ου ορόφου 
τής έπί τής όδαύ Σπετσών 1 πολυκατοι
κίας. Ή  διάρρηΕις ούτή τού άπέδωαε 
58 χρυσές λίρες καί 810 δρχ. Πριν ό
μως προφθόσει νά όπαμακρυνθή Εύπνη- 
σε ό ιδιοκτήτης τού διαμερίσματος Ιω
άννης Μπάρκας 87 έτών. Ό  άδίστακτος 
δολοφόνος έβγαλε άστραπιαϊα τό «μον
τέρνο» βαρύ τσόκαρο πού φορούσε καί 
τό κατέφερε μέ δύναμι στό κεφάλι τού 
γέροντος. Ό  τελευταίος μέ βαρειά διά- 
σεισι πέθανε στις 2 Οκτωβρίου στό νο
σοκομείο. Τά κλοπιμαία ό Μπουραντά
νης ταφησε στό διάδρομο τής πολυκα
τοικίας, μαΖί μέ τό τσόκαρό του, γιατί 
έν τώ μεταΕύ ένεφανίσθη ό έγγονός τού 
θύματος, ό κ. Γ. ΚίΖικας. Όταν ό Μπου
ραντάνης ρωτήθηκε, γιατί άφησε τις λί
ρες στό διάδρομο άπήντησε: «οί τσέ
πες τού παντελονιού μου ήταν τρύπιες 
καί θά έπεφταν. "Αν τις κρατούσα ατά 
χέρια θά μ" έπιαναν».

Ή  ύπόλοιπος δρόσις τού Μπουραντά- 
νη καί τών υπολοίπων συνοψίζεται στά 
έΕής: 1) Ό  πρώτος μόνος του άπό τόν 
Νοέμβριον τού 1971 έκαμε 20 διαρρή- 
Εεις σέ διάφορα διαμερίσματα, άπό τά 
όποια πήρε κοσμήματα καί χρήματα,
242.000 δρχ., 74 χρυσές λίρες, 110 
μάρκα Γερμανίας καί 60 δολλάρια. 2)
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’Επάνω : Τό αυτοκίνητο τού άλ- 
λοδαποϋ (Καναδού) Ζοντοίν 
Πτ]τερ έντός κρύπτης τού όποι
ου είχε άποκρύψει καί είσήγα- 
γε είς τήν Ελλάδα 1 κιλό χα- 
σισελαίου, pi συνεργάτιδα τήν 
’Αμερικανίδα Μπέϊτερ Μαρία - 
Ντολόρες.Κάτω: Ίωάν. Μπάρ- 
κας. Τό θύμα τού άδιστάκτου 
κακοποιού Κ. Μπουραντάνη. 
Έκτυπήθη άπό τόν δράστη μέ 
ένα «'μοντέρνο» βαρύ τσόκαρο 
στό κεφάλι. Ό  άτυχης γέρων, 
ύπέκυψε λίγες ήμέρες μετά τόν 

τραυματισμό του.

Ό  Πσπαχριοτόπουλος μόνος του άπό τόν 
Νοέμβριον του 1971, όταν άρχισε τή 
«δράσι» του, διέπραξε 4 κλοπές καί πή
ρε κοσμήματα, 5 .000 δρχ, καί 272 δολ- 
λάρια. Ό  ίδιος τή νύχτα τής 22ας Σ ε 
πτεμβρίου 1974 διέρρηξε διαμέρισμα 
έπί τής όδοϋ Φερών 17. Τή στιγμή πού 
έτοιμαχόταν νά φύγπ, μπήκε μέσα ή ί- 
διοκτήτριό κ. Καρμέλα Θηβαίου. Ό  Πα- 
παχριστόπουλος τήν κτύπησε μέ ένα τα
σάκι στό κεφάλι καί τήν τραυμάτισε σο
βαρά. 3 ) Ό  Ποπαχριστόπουλος έν συνε- 
χείφ μοξύ μέ τόν Μπουραντάνη έκαναν 
8 διαρρήξεις. Τά «κέρδη»: Κοσμήματα 
άξίας 700.000 δρχ., 53.000 δρχ. καί 
7 λίρες. 4 ) Ό  Τσομποϋκος μαξί καί πά
λι μέ τόν Μπουραντάνη έκλεψαν άπό τό 
διαμέρισμα τού κ. Κων)νου Χσρίτου έπί 
τής όδοϋ Βελεστίνου 19, είς τό Αιγάλεω
95.000 δπν. Τόν ίδιο έκλεωαν καί ό 
Μπουραντάνης μέ τόν Παπαχριστόπουλο 
καί τού πήραν 10.000 δρχ. Από τήν 
έρευνα πού έγινε βρέθηκαν στήν κατο
χή των δύο συλληφθέντων κακοποιών
66.000 δρχ., 73 λίρες, 300 δολλάρια, 
καί όλα άνεξαιρέτως τά κοσμήματα, γιά 
τά οποία είχαν φαίνεται ένδοιοομούς, 
πώς καί ποϋ νά «έξαργυρώσουν». Ό σο 
γιά τόν «οπλισμό» τους, ήταν γάντια, 
φακοί καί μιά σιδερένια γροθιά. Καί μιά 
λεπτομέρεια. Καί οί τρεις ήταν άπό τήν 
περιοχήν Κιάτου.

Ή  έπιτυχία τής 'Ασφαλείας 'Αθηνών 
είχε τεράστια άπήχησι στήν πρωτεύουσα 
καί σ' όλόκληρη τήν 'Ελλάδα. Δεκάδες 
πολίτες συνεχόρησαν μέ έπιστολές καί 
τηλεφωνήματα τήν Ηγεσίαν τής 'Αστυ
νομίας. Μεταξύ αύτών χαρακτηριστική 
είναι ή έπιστολή τής οικογένειας τοϋ 
θύματος τών άδιστάκτων κακοποιών I. 
Μπάρκα, διά τής όποιας γνωστοποιείται 
ή διάθεσις 50.000 δρχ. ύπέρ τοϋ Τ .Α . 
Υ .Α .Π . είς ένδειξιν έλαχίστης εύγνωμο- 
σύνης πρός τό Σώμα, γιά τις πρός τήν 
κοινωνίαν ύπηρεσίες του. Ή  έπιστολή

τής οικογένειας Μπάρκα άναφέρει χα
ράκτη ριστικώς:

__ Είς μνήμην έπί τω άδακήτω θανάτιμ
τοϋ πατρός καί πόππου μας Ίωάννου X . 
Μπάρκα, έπισυμβάντι συνεπεία δολοφο
νικής έπιθέοεως άδιστάκτου διαρρήκτου 
— δολοφόνου, συλληφθέντος ήδη καί 
κρατουμένου, προκειμένου νά δώση λό
γον ένώπιον τής Δικαιοσύνης, θεωρού- 
μεν στοιχειώδες καθήκον μας, όπως δη
μοσία καί διά τοϋ τύπου εύχαριοτήσω- 
μεν θερμώς τούς συντελέοαντας είς τήν 
τόσον σύντομον καί θαυμοστήν πράγματι 
επιτυχίαν τής άνακσλύψεως καί ουλλή- 
ψεως τοϋ δράστου δολοφόνου, μή σε
σημασμένου διαρρήκτου, 'Αξιωματικούς 
καί κατωτέρους αστυνομικούς ύπαλλη- 
λους άφ' ένός τής κεντρικής ύπηρεσίας 
διώξεως κοινού Εγκλήματος Γενικής 
Ασφαλείας Αθηνών, καί άφ' έτέρου 

τού Ζ ’ Παρ)τος Ασφαλείας Αθηνών, 
έργασθέντας καί κοπιόσαντας ύπεραν- 
θρώπως καί πολύ πέραν τών κεκανονι- 
σμένων ώρών καί τοϋ συνήθους καθή
κοντος των. Πρός τούτο, είς μνήμην 
τοϋ θανόντος προσφιλούς πατρός καί 
πόππου μας καί ε ίς  ένδειξιν έλαχίστης 
εύγνωμσσύνης, πρός ολόκληρον τό Σώ 
μα τής Αστυνομίας Πόλεων, κατεθέσα- 
μεν σήμερον είς 'Εμπορικήν Τράπεξαν 
δραχμάς 50.000 ύπέρ τοϋ Ταμείου 'Αλ
ληλοβοήθειας Υπαλλήλων 'Αστυνομίας 
Π ά λ ε ^ Τ .Α Λ Γ Α .Π ) .

Ο ίκογένειαι: Τούλας Κίκιξα —
Παπαχαραλόμπους 

Χρήστου I. Μπάρκα 
Δημητρίου I. Μπάρκα
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’Επάνω: Προφυλαχτικά έντδς 
των δποίων δ Ζοντοίν είχε «ά- 
ποθηκεύσει» πρδς μ,εγαλυτέραν 
άσφάλειαν τδ χασισέλαιο. Κά
τω: Δύο άπδ τή σπείρα των
διαρρηκτών. ’Αριστερά δ Κ. 
Μπουραντάνης. Δεξιά: Ό  Σπ. 
Παπαχριστόπουλος, φοιτητής 
τής Γεωπονικής. Τραυμάτισε 
σοβαρώς μ,έ Ενα τασάκι στδ κε
φάλι τήν ύπερήλικο κ. Καρμ,έ- 

λα Θηβαίου.

ΓΝ Ω ΣΤΟ Σ»  ήταν στην Αστυνομία 
ό Γεράσιμος Κ . Βαλάτος, έτών 

22, ηρατηριοΰχος γάλακτος, άπό τόν 
Καραβάμυλο Κεφαλληνίας. Ο νέος αυ
τός γαλακτοπώλης κατέσφαξέ στην κυ
ριολεξία, χωρίς καμμιά ούσιασπκώς αί
τια δύο άνθρώπους μέ ένα κοινό προ
σκοπικό μαχαίρι. Θύματά του ή Κων)να 
'Αράξου σύξ. τού Ά ριστ. τό γένος Πα
πά έτών 36, καί ό σερβιτόρος Βασί
λειος Δ . Οικονόμου 23 έτών, κάτοικος 
"Ανω Ηλιουπόλεως Δωδεκσνήσου 65. 
Ό  Βαλάτος ήταν τακτικός πελάτης τού

έπί τής οδού Βίκτωρος Ούγκώ 28 μπάρ 
«ΤΖΙΛΝΤΑ» τού όποιου ίδιοκτήτρια ήταν 
ή 'Αράξου. Τρεϊς ημέρες πριν άπό τό 
έγκλημα, πού έγινε στις 4 τό πρωί τής 
3ης 'Οκτωβρίου, ό δράστης πήγε στό 
κέντρο καί κέρασε ποτό μία άπό τις κο- 
πέλλες τού Μπάρ. 'Επειδή δέν είχε άρ- 
κετά χρήματα μαξί του, έμεινε χρέος 60 
δρχ. μέ τήν άπόφααη νά τις πληρώση 
τήν έπομένη φορά πού θά πήγαινε 
έκεϊ. Αύτό καί έγινε στις 2 Οκτωβρίου, 
ό Βαλάτος ήλθε στό Μπάρ μαξύ μέ ένα 
φίλο του. Αφού κάθησαν, παράγγειλαν 
μπϋρες καί μετά άπό άρκετή ώρα γύρω 
στις δύο τά μεσάνυχτα έτοιμάσθηκαν 
νά φύγουν. Τήν ώρα πού ό δράστης πλή
ρωνε τό λογαριασμό ό σερβιτόρος Οι
κονόμου τού ύπενθύμισε καί τό παλαιό 
χρέος τών 60 δρχ. Ό  Βαλάτος έθίγη 
καί φιλονίκησε μέ τόν Οικονόμου. Τότε 
κατά τούς ισχυρισμούς τού δράστου ό 
σερβιτόρος μαξύ μέ τήν ίδιοκτήτρια τόν 
έδειρον. Ειδοποιήθηκε ή Αμεσος Δρά- 
οις. Τό πλήρωμα πού έφθασε έπί τόπου 
διεπίστωσε τήν «παραξήγησι», πράγμα 
συνηθισμένο στά *καλά» κέντρα, καί έ- 
πειδή ό Βαλάτος ήρνήθη νά ύποβάλη 
μήνυσι έγιναν οί δέουσες συστάσεις καί 
τό περιπολικό άπεχώρησε. Λίγο έπειτα 
ό φίλος τού δράστου έφυγε, ένώ ό Βα
λάτος έμεινε. Αύτή ή παραμονή του ή
ταν καί ή μοιραία. Ή  ίδιοκτήτρια τόν 
έξύβρισε, οπότε έκεϊνος έφυγε βιαστι
κό. Πήρε ένα ταξί, πήγε σπίτι του όπου 
άλλαξε πουκάμισο καί μέ τό ίδιο ταξί 
έφθασε στήν Ομόνοια. 'Από ένα περί
πτερο άγόρασε ένα προσκοπικό μαχαί
ρι καί μέ τό ίδιο πάντα ταξί έπέστρεψε 
στό Μπάρ. Χωρίς νά προκληθή άπολύ- 
τως τίποτε, έπετέθη κατά τού σερβιτό
ρου καί τόν μαχαίρωσε στό στομάχι. Σ έ  
χρόνο υηδέν έπιτίθεται καί στήν ίδιο-
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κτήτρια. Καί οί δυό πέφτουν νεκροί. Ό  
Βαλοτος πιάστηκε λίγο αργότερα έξω 
άπό τό σπίτι του. Φαινόταν απολύτως 
ήσυχος! . .

C  ΙΝΑΙ βέβαιον, ότι τά ράσα δέν κά-
™  νουν τόν ποπά, άφοϋ ό «παπάς» 

Θωμάς ή Κω ν)νος ή Πάτσης, ή Φιντά- 
νης, ή Ίορδανίδης, ή Στεφανίδης, δέν 
είχε κομμία σχέσι μέ τή λατρεία τού ύ-

ψίστου, άλλά ήταν απλώς κοινός απα
τεώνας καί μάλιστα σεσημασμένος. Ό  
«παπά - Θωμάς», σκέφθηκε νά έκμεταλ- 
λευθή, όπως άλλωστε γίνεται συνήθως, 
μιά κατάσταοι. Ή  τραγωδία τής Κύπρου 
ήταν ή πιό πρόσφορη. Φόρεσε λοιπόν ω
ραία, ώραϊα τά ράσα καί άρχισε νά «φέρ
νει βόλτα» τις συνοικίες. 'Εμφανιζόταν 
ώς παπάς άπό τήν Κύπρο, τού όποιου, 
δήθεν, οί Τούρκοι είχαν σκοτώσει τή

γυναίκα, τά πέντε παιδιά καί τά τέσσερα 
αδέλφια. Μέ τά «εύχέλαια» συγκέντρω
σε μεγάλα χρηματικά ποσά γιά τήν «ά- 
νοκούφισι των Κυπρίων αδελφών μας». 
Ή  έπιτυχής σταδιοδρομία τού «παπά 
Θωμά» τέλειωσε στή Δραπετσώνα. 'Α 
στυνομικοί τής 'Ασφαλείας τόν συνέλα
βαν καί τόν ώδήγηοαν, φυσικά χωρίς 
ράσα, στό αύτόφωρο Μονομελές Πειραι
ώς διά τά περαιτέρω.

E li tU φωτογραφίες επάνω: ’Αριστερά τό κέντρο C IL D A , Ιντός τοΟ όποι
ου ό Γ. Βαλάτος κατάσφαξε δύο άνθρώπους. Δεξιά ό δράστης. Κάτω έξ 
άριστερών: Τό ένα έκ τών θυμάτων τοΰ Βαλάτου, ή ίδιοκτήτρια τού κέν
τρου Κ. Άράζου. Δεξιά: Ό  μεγαλοαπατεώνας θωμάς Πάτσης ή Στεφα

νίδης κλπ. μ,έ ράσα καί χωρίς.
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01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ή Αμεσος
Δράσις sic δράσιν

ήχθη είς Υ .Γ .Α ., ένθα διεπιστώθη ότι' 
ήτο σεσημασμένος κλέπτης, καταζητού
μενος παρ' αυτής.

***

Συνελήφθη ό ύπεΕαιρέτης τού 6π' ά- 
ριθ. Β Β  8861 Δ .Χ . ΤαΕί Κ Α Τ Σ Α Ο Υ Ν Η Σ  
Ανάργυρος τού Νικολάου, ετών 55. 

Προοήχθη είς Ε 'Α / Τ ' .

Συνελήφθησαν έπιδαίνοντες είς τό 
παρ' αυτών κλαπέν ύπ' άριθ. 46859 δικ. 
μοτ/τον, ο ί: 1) Δ .Δ ., ετών 17 καί 2) 
Γ .Δ ., ετών 15. Προσήχθησαν είς Υ .Γ .Α .

***

Συνελήφθησαν κατόπιν άναΖητήσεων, 
βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών, κρι- 
θέντες ύποπτοι διότι έγκατέλειψαν τήν 
ύπ' άριθ. 5278 D F  92 δίκυκλον μοτ)ταν 
οί: 1) Ν .Δ ., έτών 16 καί 2) Α .Π ., έτών 
17. Ό  πρώτος ώμολόγησεν ότι άφήρε- 
σε τήν έν λόγω μοτ)ταν έκ τού πρό 
τού Εθνικού Κολυμβητηρίου χώρου τήν 
20 .9 .74 . Προσήχθησαν είς ΛΖ' Παρ/μα 
'Ασφαλείας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1974
Συνελήφθη τήν 03 .00 ' ώραν τής 6. 

9 .1974 κατόπιν καταδιώΕεως, ό Σ .Σ . ,  
έτών 18, όστις κατά γενόμενον έλεγχον 
έγκατέλειψε νάϋλον τσάνταν περιέχου- 
σαν διαρρηκτικά έργολεϊα καί έτράπη είο 
φυγήν. Προοήχθη είς Υ .Γ .Α ., ένθα διε- 
πιστώθη ότι έπρόκειτο περί σεσημασμέ
νου κλέπτου κατοΖητουμένου, διαρρή- 
Εαντος προσφάτως δύο 'Εκκλησίας.

Λ
Συνελήφθη τήν 10ην ώραν τής 8 .9 . 

1974, όδηγών τό παρ' αύτοΰ κλαπέν 
ύπ' άρθ. Β Κ  2380 Ι .Χ .Ε . αύτοκίνητον ό 
Β Α Σ ΙΛ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Νικόλαος τού Πέ
τρου, έτών 26. Προοήχθη είς Ζ ' Παράρ
τημα Ασφαλείας, είς  ό είχε δηλωθη ή 
κλοπή τήν 6 .9 .74 .

Λ

Συνελήφθη τήν 15.50 ' ώραν τής 8. 
9 .1974, βάσει δοθέντων χαρακτηριστι
κών καί κατόπιν άνοΖητήσεων, ό ΑΝΤΩ- 
Ν ΙΑ Δ Η Σ Άνδρέας τού Κυριάκου, έτών 
40, άεργος, όστις άφήρεσε πρό μιας ώ
ρας έκ τού έπί τής όδοΰ Αιόλου 93α 
κατοστήματος διάφορα μικροαντικείμενα. 
Προοήχθη είς Α ' Παράρτημα Ασφα
λείας.

Λ

Συνελήφθησαν έπ' αύτοφώρω τήν 
02 .00 ' ώραν τής 10.9.74 μετά τήν διάρ- 
ρηΕιν πρατηρίου σιγαρέττων έπί τής ο
δού Χρυσ. Σμύρνης 35, ο ί: 1) Κ .Σ . ,  έ
τών 16 καί 2 ) Β .Ρ . ,  έτών 16. Προσή
χθησαν είς Υ .Γ .Α .

***
Συνελήφθη κατόπιν καταδιώΕεως τήν 

23 .30 ' ώραν τής 11 .9 .1974, ό Ρ .Δ ., έ
τών 19, ναυτικός, όστις μεθ' έτέρου, 
διαφυγόντος τήν σύλληψιν, έπέβαινεν 
είς άνευ άριθμοΰ κυκλοφορίας μοτοσυ- 
κλέτταν, κλαπεϊσαν παρ' αύτών έκ τής 
περιοχής Παγκρατίου. Προοήχθη είς 
Υ .Γ .Α .

Συνελήφθη έπ' αύτοφώρω, τήν 01. 
0 0 ' ώραν τής 12 .9 .74 , άφαιρών έΕ άνε- 
γειρομένης οικοδομής οικοδομικά ύλικά 
ό Κ Α Σ Σ Α Κ Ο Σ  Ιω άννης, έτών 27, κά
τοικος Νίκαιας, όστις προοήχθη είς ΙΗ ' 
Άστυν. Τμήμα.

Λ

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώΕεως ό 
Ο .Ι . έτών 16, όστις εϊχεν άφαιρέσει έκ 
τών ένδυμάτων τών έργαΖομένων είς οι
κοδομήν τό ποσόν τών 500 δραχμών 
καί ένα άνσπτήρα Ρόνσον. Προοήχθη 
είς Κ Β ' Παράρτημα 'Ασφαλείας.

•**

Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώΕεως 
οί: 1) ΤΖ Ε Φ Ε Ρ Α Κ Ο Σ  Νικόλαος του 
Σταύρου, έτών 20 καί 2) Π .Π ., έτών 14, 
οΐτινες έπέβαινον ε ίς  τό ύπ' άριθμόν 
49827 κλαπέν δίκ. μοτ)τον. Προσήχθη
σαν ε ίς  Η ' Παράρτημα ε ίς  ό είχε δηλω- 
θή ή κλοπή.

Α Ν ΕΥ Ρ ΕΘ ΕΝ ΤΑ  Α Υ ΤΟ Κ ΙΝ Η ΤΑ

1. Β .Κ . 2380 Ι .Χ .Ε .
2. 323 503 Ι .Χ .Ε .
3. 295 645 Ι .Χ .Ε .

Π Ρ Ο ΣΑ ΓΩ ΓΑ Ι

Προσήχθησαν 304 άτομα. 
Ήλέγχθησαν 110αύτ)τα .

Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ε ΙΣ

Συνελήφθησαν 10 κλέπται 
Έβεβαιώθησαν 193 παραβάσεις περί 
θορύβων.
Άνευρέθησαν 3 αύτοκίνητα 
Άνευρέθησαν 13 δίκυκλα.

Συνελήφθη τήν 15.30 ' ώραν τής 17. 
9 .1974, καθ' όν χρόνον διεπραγματεύε- 
το τήν πώλησιν διαφόρων άντικειμένων, 
ό Κ Α Κ Ο Υ Ρ Η Σ  Θεόδωρος τού Σωτηρί
ου, έτών 38. Κριθείς ύποπτος προσ-

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώΕεως ό 
Κ Α Λ Λ ΙΔ Ε Ρ Η Σ  Παναγιώτης τού Χαρα- 
λάμπους, έτών 24, όστις μεθ' έτέρου ά- 
τόμου, διαφυγόντος τήν σύλληψιν, έπέ- 
βαινον μοτ)του άνευ άριθμού κυκλοφο
ρίας, έφ' ού άνευρέθησαν δοχεϊον καί 
έλαστικός σωλήν, διά τών όποιων θά ά- 
φήρουν βενΖίνην έΕ αύτοκινήτων κατά 
τήν όμολογίαν του. Προοήχθη είς Υ .Γ .Α .

Κατόπιν καταγγελίας φαρμακοποιού 
( Α. Ζώνης 7 8 ), συνελήφθησαν οί το- 
Εικομανεϊς 1) ΓΕ Ω Ρ ΓΑ Ν Τ Α Κ Η Σ  Σταύ
ρος τού Εύογγέλου, έτών 27, καί 2) 
ΔΟ ΥΛΑΜ Η Σ Ασημάκης τού Χρήστου, 
έτών 20. Προσήχθησαν είς Ζ ' Πορ)μα 
Ασφαλείας.

***

Χάρις είς τήν έγκαιρον έπέμβασιν 
τών άνδρών περιπολικού οχήματος, οί 
όποιοι είσήλθον έκ τού άνοικτοΰ παρα
θύρου έντός τού διαμερίσματός της, διε- 
σώθη ή γραία Λ Α Ζ Α Ρ ΙΔ Ο Υ  Φρόσω, έ
τών 70, ή όποια είχε ύποστή καρδιακήν 
προσβολήν. Μέ άσθενοφόρον τού Σ .Α . 
Β . μετεφέρθη είς τό Νοσοκομεϊον καί 
τό περιπολικόν έμεινε είς τόν τόπον διά 
νά άσφαλίση τήν οικίαν της καί νά εί- 
δοποιήση τό 'Αστυνομικόν Τμήμα.

Α Ν ΕΥ Ρ ΕΘ ΕΝ ΤΑ  Α Υ ΤΟ Κ ΙΝ Η Τ Α

1. SU  -  H J 983 Ι .Χ .Ε .
2. Β Β  8861 Δ .Χ . ΤαΕί

Π Ρ Ο ΣΑ ΓΩ ΓΑ Ι

Προσήχθησαν 291 άτομα 
Ήλέχθησαν 72 αύτ)τα

Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ε ΙΣ

Συνελήφθησαν 3 κλέπται 
Έβεβαιώθησαν 98 παροβόσεις περί 

θορύβων
Άνευρέθησαν 2 αύτοκίνητα. 
Άνευρέθησαν 10 δίκυκλα.
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μένος, άνθρωπος εκφράζε! τδν έκυτό του.
Εκφράζεται άτελώς, δπως δ πρωτόγονος 

πρόγονος, έκφράζεται τελειότερα, έκφράζεται τέ
λεια, έκφράζεται κατά τις δυνατότητες καί κατά 
τά δεδομένα τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου. 'Όμως 
έκφράζεταμ δέν δουλώνεται, δέν αντιγράφει, δεν 
άπαλλοτριώνει την άτομική του άξια χάριν ξένων 
επιδιώξεων ή μελλοντικών καταστάσεων, άσχετων 
πρδς αυτόν. ’Εκφράζεται κάθε φορά γιά πρώτη 
φορά, καί γιά μιάν άνεπανάληπτη φορά. Έκφρά- 
ζεται, χωρίς ποτέ νά μπορή νά περιορίση τήν έκ
φραση τοΰ δποισυδήποτε άλλου.

Καί μένει στην άπόλυτη έκλογή τοΰ καθενδς 
μας νά δεχθή ή ν’ άπορρίψη τήν έκφραση τοΰ 
άλλου, δσο κι’ άν είναι πιο καθαρή, πιο δυνατή, 
πιδ προηγμένη, πιδ έπιβλητική, σύγχρονου ή πε
ρασμένου ή έρχόμενου.

Είναι μάλιστα τόση ή δύναμη τής έκφράσε- 
ως τοΰ πνεύματος, είναι τόσο άληθινή ή έλευθε- 
ρία, ώστε καταρρίπτει όλους τούς φραγμούς, δλες 
τις άπαγορεύσεις, δλα τά Ιμπόδια, άκόμα καί τά 
θεωρούμενα άνυπέρβλητα ύλικά έμπόδια τοΰ χώ
ρου καί τοΰ χρόνου, τής πείνας, τής στερήσεως, 
τής ταπεινώσεως, τής κάθε θυσίας. 'Όσοι αυστη
ροί νόμοι, άνθρώπινοι ή φυσικοί, καί άν τδ άπα- 
γορεύουν, ή Ιλεύθερη έκφραση τοΰ πνεύματος δέν 
μπορεί νά έμποδιστή, δέν μπορεί ποτέ νά μπή 
σέ καλοΰπι. Περνάει πάνω άπδ δλους τούς νόμους 
καί τά ήθη καί τις παραδόσεις καί τις άπαγορεύ- 
σεις, ζή μέσα στις καρδιές, καί στις ψυχές, στδν 
λόγο καί στά έργα, δλοκληρώνεται κάτω άπδ δ- 
ποιεσδήποτε απαγορευτικές ή πιεστικές καταστά
σεις, Ιτοιμάζει τις νέες έκφράσεις του. Σπάζει 
βαρειές πολύχρονες συνθήκες, ξαναφέρνει τή ζωή 
στήν άρχή της. Γιαυτδ ή ζωή ποτέ δέν παληώνει. 
Ξεπηδάει διαρκώς άπδ τδ παληό, καί είναι πάν
τοτε νέα, πάντοτε καινούργια. Κάθε ζωή, είναι 
μιά καινούργια ζωή.

Ή  Ιλεύθερη έκφραση ζή αιώνες μετά άπδ 
τδν άνθρώπινο φορέα της, ζή χιλιάδες μίλλια μα- 
κρυά άπδ Ικεί πού έκφράστηκε, ζή άνεξάρτητα 
ιάπδ τις Ιξουσίες, άπδ τά κατεστημένα, άπδ τδν 
χώρο καί τδν χρόνο. Ζή σάν μοναδική έκφραση 
καί σάν μοναδική μορφή, δσες φορές κι’ άν τήν 
άντιγράψουν, μέσα στδν πανελεύθερο κόσμο τοΰ 
πνεύματος. 'Όσο αύτδ είναι άληθινό, άλλο τόσο 
άληθινή είναι καί ή έλευθερία, αύτδ τδ συμφυές 
γνώρισμα τοΰ πνεύματος.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Τ.Υ.Α.Π.
«Ένημέρωσις των ήσφαλισμένων με
λών τοϋ κλάδου 'Υγείας, επί τής οι
κονομικής κινήσεως καί των πεπραγ
μένων τοϋ Ταμείου, κατά τούς μήνας 
Ιούλιον καί Αύγουστον 1974, αντί

στοιχος».

Α) Γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε  δ μ ΐ ν δ τ ι :
α) Κατά, μήνα Ιούλιον 1974 Οπό τοΰ Κλάδου 'Γγείας έπρα- 

γματοποιήθησαν:

I) ΚαταβολαΙ ήσφαλισμένων δρχ· 1.306.727
II) Πρόσοδοι Περιουσίας » 5,723

III) Χρεωστικοί λογ/σμοί Νομαρχίας 
Κερκύρας καί διάφορα "Εσοδα » 170.466

Σ ύ ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν » 1.482.916
" Ε ξ ο δ α » 1.147.128

Π λ ε ό ν α σ μ α » 335.788

β) Κατά μήνα Αύγουστον 1974, 
μερίμνη τοΰ Ταμείου:

1) Έξητάαθησαν:
ι) εις ιατρεία τής έκλογής των 6.131 Μέλη

ιι) δπό ιατρών τής έκλογής των 
οίκοι 1.255 »

ιιι) είς ιατρεία καί έργαστήρια τής 
'Γγειον. Υπηρεσίας ’Αθηνών — 
Πειραιώς (έξετάσεις παθολογι
κά! ή παρακλινικαί) 6.746 »

ιυ) εις ιδιωτικά έργαστήρια καί ια
τρούς κατόπιν παραπομπής Οπό 
Ταμείου πρός παθολογικήν καί
παρακλινικήν έξέτασιν ή θερα-
πείαν 2.169 »

υ)· ύπεβλήθησαν είς δδοντιατρικήν 
θεραπείαν είς ίατρεϊον Κλάδου 
'Γγείας 253 »

υι) παρεπέμφθησαν είς όδοντιατρεία 
τής άρεσκείας των 449 »

2) Τπεβλήθησαν είς δδοντ/κήν θεραπεί- 
πείαν έν Πάτραΐς καί Κερκύρφ 42 »

3) Είσήχθηααν είς Νοσοκομεία καί Κλι- 
νικάς τής έκλογής των 158 »

4) Είσήχθησαν είς Μαιευτήρια καί έτε- 
κον αί σύζυγοι 33 Μελών

"Ητοι συνολικώς περιεθάλπησαν 17.236 Μέλη

5) Έξετελέσθησαν είς Φαρμακεία τής
έκλογής τίϋν μελών συνταγαΐ 10.277

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  

'Ως Πρόεδρος τοϋ Κλάδου 'Γγείας Α.Π. 
Διά τήν ’Ακρίβειαν 

Έν Άθήναις τή 4η Σεπτεμβρίου 1974 
'Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΓΛΟΣ 
Άστυν. Δ/ντής Α'
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑΝ 
ΑΘΗΝΩΝ

•  Προσφορά! υπέρ των δεινοπαθούντων Κυπρίων.

•  Ή  δράσις των τροχών κατά τον μήνα Αϋγουστο. Τροχαία ατυχή
ματα 436. Νεκροί II. Βαρέως τραυματίαι 66. ’Ελαφρώς 503.

•  Ιάπω νες άστυνομικοί επισκέπτονται την Τροχαίαν.

Ενώπιον τοΟ κ. Διοικητού τής Τρο
χαίος Αθηνών, προσήλθον καί συνεχί
ζουν νό παρουσιάζονται πολλοί βιοπαλαι- 
σταί όδηγοί αυτοκινήτων ταΕί, οί όποιοι 
κατά τρόπον συγκινητικόν δηλοϋν ότι 
προσφέρουν υλικήν βοήθειαν πρός άνα- 
κούφιοιν τών έν Κύπρω θυμάτων τής 
Τουρκικής βαρβαρότητος καί θηριωδίας.

Ή  προσφορά ουνίσταται εις τήν διά- 
θεσιν όλων τών όκαθαρίστων είσπράΕε- 
ων μιας ή καί δύο ήμερών. Μερικοί δέ 
άπαΕ τοϋ μηνός θά έργόΖωνται ύπέρ τού 
ώς άνω ιερού σκοπού. Τά χρήματα κα- 
τετέθηοαν εις τόν άνοιγέντα ειδικόν λο
γαριασμόν τής 'Εθνικής ΤραπέΖης.

Τούς τίμιους αύτούς πολίτας ηύχαρί- 
στησε καί συνεχάρη καί έγγράφως ή Ύ- 
ποδιεύθυνσις Τροχαίας Κινήσεως 'Αθη
νών.

Οί μέχρι σήμερον όδηγοί, οί όποιοι
εύγενώς προσέφερον ύπέρ τών άδελ-
φών μας Κυπρίων είναι:

1. ΣΙΜΙΤΖΗΣ Μιχαήλ δρχ. 1822
2. ΔΑΛΑΚΟΣ Έλευθ. » 800
3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ » 800
4. ΛΑΤΝΑΣ Νικόλαος * 800
5. ΒΕΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος » 1169
6. ΠΛΕΣΣΑΣ Πέτρος » 500
7. ΨΑΛΙΔΟΠΟΓΛΟΣ Άλέξ. » 800
8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΓΛΟΣ Γεώργ. » 2000
9. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Παναγ. » 846

10. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αριστογ. » 1385
11. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Νικόλ. » 1035
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12. ΠΡΟΚΟΒΑΚΗΣ Δημ. . » 1000
13. ΜΙΙΟΤΗΣ ΙΙαιναγ. » 700
14. ΦΑΚΑΤΣΟΣ Ίωάν. » 1023,50
15. ΚΟΝΤΗΣ Νικόλαος » 500
16. ΚΛΑΔΟΣ Στυλιανός » 500
17. ΣΟΓΒΑΛΑΣ Θεόδωρος » 517
18. ΤΣΙΒΕΛΟΣ Νικόλ. » 1080
19. ΡΕΡΡΕΣ Βασίλειος » 775

Κατά τόν παρελθόντα μήνα Αύγου
στον έλαβον χώραν ουνολικώς 436 Τρο
χαία ατυχήματα. Εις αυτά 11 άτομα έ- 
τραιιματίσθησαν θανασίμως, 66 βαρέως 
καί 503 έλαφρώς.

Έ κ  των παθόντων 185 ήσαν γυναίκες 
καί 395 όνδρες. Μεταξύ των παθόντων 
συγκαταλέγονται καί 4 άλλοδαποί.

Έ Ε  άλλου τό σύνολσν των 580 πα
θόντων εις τροχαία άτυχήματα άντιστοι- 
χεϊ εις 222 παθόντας οδηγούς (νεκροί 
5 — θαρέως 24 —έλοφρώς 193), εις 215 
έπιθάτας (νεκροί 2 — βαρέως 15 —ελα
φρώς 198) καί εις 143 πεΖούς (νεκροί 
4, βαρέως 27, έλαφρώς 112).

Αί κάτωθι λεωφόροι καί οδοί παρου
σιάζουν τήν μεγαλυτέραν συχνότητα ά: 
τυχημάτων: Λ. Ποσειδώνος, Λεωφόρος 
Συγγρού, Λ. Θησέως, Λ. Β . Γεωργίου 
Β ' (έρχεται πρώτη), Λεωφ. Αθηνών 
(Καβάλα ς), Λένορμαν, Λιοσίων, Η λ ιο υ
πόλεως, Άχαρνών, Λεωφ. Κηφισού καί 
άλλαι οδοί.

Βασικήν αιτίαν τών τροχαίων άτυχη- 
μάτων άποτελεϊ ή καταστρατήγησις τής 
προτεραιότητος. Αί Άθήναι διαθέτουν 
μικρά οικοδομικά τετράγωνα καί άρα 
πολλάς συμβολάς καί διασταυρώσεις ό- 
δών. Ή  προτεραιότης εις τάς διασταυ
ρώσεις τών όδών όρίΖεται διά οημάν- 
σεως καί έν έλλείψει τοιαύτης τήν προ

τεραιότητα έχει ό έκ δεξιών προερχό
μενος. Πέραν τούτου ό Κ .Ο .Κ . άξιοι, ϊ- 
να οί οδηγοί εις τάς διασταυρώσεις τών 
όδών καταβάλουν ιδιαιτέραν προσοχήν 
καί έπιμέλειαν. Ακολουθεί ή ποράβασις 
τής φωτεινής σηματοδοτήσεως, ή ταχύ- 
της, ή άντικανονική άλλαγή λωρίδων κυ
κλοφορίας καί κατευθύνσεως καί έπον- 
ται έτεραι οίτίαι. Πάντως αί λεγόμενοι 
έπικίδυνοι παραβάσεις σαφώς οδηγούν 
εις τό τροχαίον άτύχημα.

Έ ν  τούτοις ή πλειονότης τών οδηγών 
μας καί πεΖών εύχαριστεϊται, «ήδονίΖε- 
ταΐ” κατ' άλλους, όταν κατοστρατηγή 
τούς κανονισμούς άκινδύνου κυκλοφο
ρίας. Μεταμέλεια μόνον ύπάρχει εις τάς 
περιπτώσεις, πού ύφίστσνται τήν δοκι
μασίαν τού τροχαίου άτυχήματος.

Τοιουτοτρόπως τόν παρελθόντα μήνα 
έθρηνήσσμεν ένα σύνολσν 11 θυμάτων 
τών τροχών. Ό  μακάβριος ούτος κατά
λογος έχει ώς έξή ς :

1. ΤΣΑΛΑΒΑΤΑ Αικατερίνη τοΟ ’Ανα
στασίου, έτδν 66, πεζή.

2. ΣΤΑΘΗΣ ’Εμμανουήλ τοΟ Κοσμά, 4- 
τών 20, δδηγός.

3. ΘΕΡΜΟΤ Ευαγγελία τοδ ’Αναστασίου, 
έτών 70, πεζή.

4. ΠΛΙΑΚΟΠΟΓΛΟΣ, Κων)νος τοδ Βασι
λείου, έτδν, 19 δδηγός.

5. ΑΠΕΡΓΗ Ελένη τοΟ Φραγκίσκου, 4- 
τδν 79, 4πιβάτις.

6. ΚΟΓΊ'ΜΤΖΗΣ Παντελής τοΟ Άριστο- 
φάνους, έτων 49, πεζός.

7. ΚΗΠΟΓΡΓΟΓ Μαρία τοΟ Παναγιώτου, 
4τδν 24, 4πι6άτις.

8. ΚΑΛΑ'Ι'ΝΤΖΗΣ Άνδρέας τοΟ ’Ιγνα
τίου, 4των 52, δδηγδς.

9. ΠΑΤΡΟΓΔΑΚΗΣ Μανοδσος τοδ Στυ
λιανού, ετών 25, δδηγός.

10. ΓΙΑΜΑΣ ’Αδαμάντιος τοδ Στομαχιού, 
4τδν 60, δδηγός.

11. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος τοδ Νικολά
ου, 4τδν 43, πεζός.

Περαίνοντες τήν σύντομον ταύτην έ- 
νημέρωσιν τών τροχαίων άτυχημάτων 
κόμνομεν τήν εύχήν, όπως τόν έπόμε- 
νον μήνα είναι λιγώτεροι οί συνάνθρω
ποί μας πού θά πέσουν εις τόν «Πόλε
μον τής άοφάλτου».

Άθαν. I. Καραντώνης 
Ύπαστυνόμος Α '

Εις τήν άπέναντι σελίδα: Ό  δδηγδς 
ταξί κ. Σταματόπουλος άνοίγει εις τδ 
γραφεΐον Δημοσίων Σχέσεων της Τ - 
ποδ/νσεως Τροχαίας ’Αθηνών τδν 
κουμπαρά μέ τάς εισπράξεις δύο ή
μερων, τάς δποίας κατέθεσεν έν συ
νεχεία εις τδν είδικδν λογαριασμόν 
υπέρ τών δεινοπαθούντων Κυπρίων. 
Κάτω άριστερά: Χαρακτηριστικόν 
δυστύχημα. Πρόσκρουσις έπί στύ
λου. Κάτω δεξιά: Τήν Τροχαί
αν ’Αθηνών έπεσκέφθησαν ειδικοί 
κυκλοφοριολόγοι τής ’Εθνικής Α 
στυνομίας τοΰ Tokyo (’Ιαπωνίας) 
καί άντήλλαξαν μετά τών άξ/κών τής 
Τροχαίας, γνώμας έπί κυκλοφοριατ 
κών θεμάτων. Εις τήν φωτογραφίαν 
χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον.. Δια- 
κρίνονται δ Δ/τής Τροχαίας κ. Βέρ- 
ρας δ Τποδ/τής κ. Γκιώνης καί οί 
ξένοι έπισκέπται κ.κ. OCAM O TO  Η Ι- 
R O Y U K I κ α ( N O BO U  YO U M O TO . 

Εκατέρωθεν οί έπιτελεΐς άξιωματικοί 
τής Γ.Τ. ’Αθηνών.

j U I

E i V  w a g
■ ΦΛίίΰΐΒίΛ
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’Επάνω άριστερά: Ό  'Γπαρχηγός Α.Π. κ. 
θ. Τζτ^μ,ας, δμιλών πρός τούς νέους Αστυ
φύλακας, κατά χήν τελετήν τής δρκωμο- 
σίας τούτων. “Οπισθεν χοΟ κ. Ύπαρχηγοδ 
διακρίνονται δ Α/χής τών Αστυνομικών 
Σχολών κ. Ντόντος καί δ 'Γποδ/χής κ. Μοι- 
ρισκλάβος. Δεξιά: Χαρακτηριστικόν στιγμι
ότυπου άπό χήν χελεχήν τού Αγιασμού έπί 
χή ένάρξει τών μαθημάτων.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Τ  ΗΝ 1Οην Ω ΡΑΝ  τής 2 .10 .74 έν τή
* οίθούση τελετών τής Σχολής Ύ- 

ποστυνώμων, έτελέσθη άγιοομός έπΙ τή 
ένάρξει τών μαθημάτων των Σχολών Ύ- 
παστυνόμων καί Άρχιφυλάκων τοΰ άκα- 
δημαϊκοϋ έτους 1974 - 1975.

Παρέστησαν ό Γενικός Γραμματεύς 
τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Φ Ω ΤΙΑΔΗ Σ Κ., ό 'Αρχηγός του 'Αστυ
νομικού Σώματος κ. Τ Σ Α Β Ε Λ Λ Α Σ  Β ., 
καθηγηταί άνωτάτων καί άνωτέρων έκ- 
παιδευτικών ιδρυμάτων καί ΆΕιωματικοί 
τοϋ Σώματος διδάσκοντες εις άμιροτέ- 
ρας τάς Σχολάς κοί άπαντες οί 'Αξιω
ματικοί τών Σχολών. Έχοροστάτησεν ό 
Σεβσσμιώτατος Μητροπολίτης 'Αττικής, 
κ. Δωρόθεος, συνοδευόμενος άπό χορω
δίας τοΰ Σώματος τής 'Αστυνομίας Πό
λεων. Μετά τό πέρας τής θρησκευτικής 
άκολουθίας, ό Διοικητής τής Δ)νοεω ς 
Αστυνομικών Σχολών 'Αστυνομικός 

Δ )ντής Α ' κ. "Αγγελος Ν ΤΟ Ν ΤΟ Σ, ό- 
μιλών. άπό στήθους καί άπευθυνόμενος 
πρός τούς παρισταμένους, έτόνισε με
ταξύ άλλων τά έξή ς :

«Σεβασμιώχαχε, κύριε Γενικέ Γραμμα- 
χεδ, κ. ’Αρχηγέ, κύριοι καθηγηχαί τών 
Σχολών, θά παρακαλέσω νά μοδ έπιχρέ- 
ψηχε νά σάς εύχαριατήσω θερμότατα, διό- 
χι άποδεχθένχες χήν πρδσκλησιν χής Σχο
λής, έτιμήσατε σήμερον καί έλαμπρύνα- 
χε διά χής παρουσίας σας χήν σεμνήν χε
λεχήν τοϋ ΆγιασμοΟ έπΙ χή ένάρξει τοϋ 
νέου Ακαδημαϊκού έχους 1974—1975.

Κύριε Γενικέ, θά μοθ έπιχρέψηχε, πα
ρακαλώ, νά έπιαημάνω δλως ίδιαιχέρως 
χήν παρουσίαν σας έδώ καί νά χήν έρμη- 
νεύσω ώς ύπογράμμισιν τοδ ιδιαιτέρου έν- 
διαφέρονχος τοϋ 'Γπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως Οπέρ χών Άσχυνομικών Σχολών, 
αί δποΐαι άποτελοδν χδ φυχώριον τοδ λαμ
πρού Σώματος χής Άσχυνομίας Πόλεων. 
Ενός σώμαχος μέ παράδοσιν 50 έχών πλή- 
ρων άγώνων ήρωϊκών καί θυσιών είς χδν

βωμόν τοδ καθήκονχος έναντι χοδ Έθνους, 
χής Πολιχείας καί χοδ κοινοδ. Βεβαίως 
μάς χιμά ή παρουσία σας ώς άδαμαντί- 
νης πρσσωπικόχηχος, άλλά θά μάς έπιχρέ
ψηχε νά έπιμένωμεν είς χήν έρμηνείαν δχι 
δέν είναι άπλώς έθιμοχυπική ή σημασία 
χης, άλλά ύπογραμμίζει χό ένδιαφέρον, 
έπαναλαμβάνω, χοδ 'Γπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως δπέρ χών Σχολών καί χής εύρύ- 
θμου λειτουργίας χων, διά χής άποκχήσεως 
δλων έκείνων χών έπισχημονικών μέσων 
καί μεθόδων χάς δποίας ή έπισχήμη καί ή 
τεχνολογία έφαρμόζει έν χή πράξει είς άλ- 
λας Σχολάς, έν χή άλλοδαπή.

. Καί χώρα Απευθύνομαι πρός υμάς κ.κ. 
Δόκιμοι Τπασχυνόμοι καί Άρχιφύλακες. 
Καλωσορίζω χοϋς έξ υμών Πρωχοεχεΐς Δο
κίμους 'Γπασχυνόμους καί τούς ’Apxtφύ
λακας. Εδχομαι δέ είς δλους μαζί καί είς 
χούς Δευτεροετείς, δπως ή πορεία σας κα
τά τό άρχόμενον άκαδημαϊκδν έτος είναι 
εδδρομος, τελεσφόρος καί Αποδοτική, δπέρ 
χοδ Σώμαχος καί χής Παχρίδος μας γενι- 
κώτερον. Αί Σχολαί θά πράξουν συμφώ- 
νως πρός χάς κατευθυνχηρίους διαταγάς 
χοδ Α.Α.Π. χό πάν προκειμένου νά σάς δη
μιουργήσουν χό ψυχικόν καί πνευμαχικόν 
έκεΐνο Οπόβαθρον που θά έπιχρέψη χήν πρός 
χά Οψη άνοδικήν πνευματικήν σας πορεί
αν. ’Από άπόψεως ένδιαιχήσεως καί χρο· 
φής, έχουν ληφθή ίδιαιχέρως δπ’ δψιν δ- 
λοι οί κανόνες χής συγχρόνου δγιεινής. 
Άπό άπόψεως πνευμαχικής χροφής, ή δ- 
ποία είναι καί ή προέχουσα έν προκειμέ- 
νψ, έχει διασφαλισθή, ώσχε διακεκριμένοι 
καθηγηχαί χών άνωχάχων πνευματικών ι
δρυμάτων καί άλλων καΙ_έκπαιδευταί ιδι
αιτέρας έμπειρίας νά προσφέρουν, καθ’ δ- 
λην χήν διάρκειαν χοδ Ακαδημαϊκού έχους, 
τάς δπηρεσίας των πρός τόν σκοπόν τής 
καλυτέρας άποδόσεώς σας. Άπό δμάς, ή 
Διοίκησίς τών Σχολών, διερμηνεύουσα καί 
ένσαρκώνουσα τό πνεδμα τοδ Α.Α.Π., ζη
τεί άφοσίωσιν είς τό σπουδαστικόν σας κα
θήκον, ήθος άδααάντινον, άνάπτυξιν εύγε- 
νοδς άμίλλης, ή δποία εδρίσκεται είς τήν 
βάσιν πάσης έπιτυχίας είς οίονδήποτε το
μέα χοδ Έπιστηχοδ έν τή ζωή. Άνευ χοδ

διδύμου αδτοδ χαρακτηρισχικοδ: ήθους καί 
εύγενοδ'· άμίλλης, ούδέν είναι δυνατόν, ώ- 
ραΐον καί μεγάλον νά πραγματοποιηθή. 
Καί άκόμη ή Σχολή ζητεί άπό σάς, δπως 
έπωφεληθήτε τής παραμονίτ σας είς χόν 
κλειστόν αύτόν χώρον, δχι μόνον διά νά 
άφαμοιώσητε χά πνευματικά φώτα, τά δ- 
ποΐα θά σάς μεταλαμπαδεύσουν διακεκρι
μένοι καθηγηχαί, περί τών δποίων προω- 
μίλησα, άλλά καί άκόμη καί κυρίως νά 
σφυρηλαχήσηχε δεσμούς δχι άπλώς συνα- 
δελφικούς — καί είναι γράμμα ξηρόν δ 
συναδελφικός δεσμός άνευ ούσιασχικής συμ
βολής είς χήν προσπάθειαν νά γίνη ένας 
δεσμός άγάπης—-δχι συναδελφικούς μόνον 
έπαναλαμβάνω άλλά άδελφικούς καί άλλη- 
λεγγΰης τοιούχους έν πανχί. Έν καιρω ει
ρήνης καί έν καιρφ άνχιξοοχήχων αί δ- 
ποΐαι πάρα πολλές φορές χαρακτηρίζουν 
τόν δύσκολον καί άκανθώδη δρόμον παντός 
Αστυνομικού.

Βασική άρετή χοδ άσχυνομικοδ είναι ή 
άπόλυτος άφοσίωσις—ή μέχρις χής ύσχά- 
χης τών θυσιών έξικνουμένη—πρός τά έ- 
θνικά ιδανικά. Έχέρα σημαντική άρεχή 
είναι ή άγάπη πρός χδν συνάνθρωπον, Οπό 
πάσαν αύτοδ μορφήν. Είχε είναι συνάδελ
φος, είχε είναι συνεργάτης, είχε είναι κα
λός πολίτης, είτε είναι κακής άκόμη ποιό- 
χηχος πολίτης. Ακριβώς αύτός μάλιστα 
χρειάζεται πολύ περισότερον χήν άγάπη 
μας. Αύτός χρειάζεται χήν δημιουργίαν 
τοϋ θερμοδ έκείνου ψυχικού κλίματος χό 
δποΐον θά χόν έπαναφέρη είς τήν εύθεΐαν 
καί είς χήν λεωφόρον χίίς άρεχής, χής χι- 
μ ίς καί χοδ καθήκονχος. Χρειαζόμεθα πά
νω άπ’ δλα νά είμεθα άφοσιωμένοι μέχρι 
καί χής ύπερχάχης θυσίας είς αύχό, χό δ
ποΐον άπαιχεΐ χό καθήκον μας.

Έχέρα θεμελιώδης, πράγματι θεμελιώ
δης, άρχή διέπουσα τό Σώμα χής Αστυνο
μίας Πόλεων είναι ή πειθαρχία. Είναι λο- 
γικώς Αδύνατον κύριοι Δόκιμοι νά μήν 
σχηρίζηχαι έπί τοδ Ακρογωνιαίου αύτοδ 
λίθου ένα Σώμα χό δποΐον καλείται Ακρι
βώς νά έποπχεύση έπί χής πειθαρχίας χοδ 
πολίτου είς τούς νόμους. Άρχεσθαι μαθών 
άρχειν έπισχήσει, έλεγον οί Αρχαίοι καί
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Μετά τήν τέλεοιν τοΰ άγιασμοϋ πρός 
τούς πορευρεθέντας ώμίλησεν ό Δ/τής 
των Σχολών Αστυνομίας Αοτυν. Δ/ντής 
Α ' κ. Ντόντος. Ε ις τήν πρώτην σειράν 
διακρίνονται έΕ άριστερών ό Γενικός

ΑΣΤΥΝΟΜIΚΑΣ ΣΧΟ ΛΑΣ
Γρομματεύς τοΰ Υ .Δ .Τ . κ. Φωτιάδης, ό 
Μητροπολίτης 'Αττικής κ. Δωρόθεος καί 

ό Αρχηγός Α.Π . κ. ΤΖαβέλλας.

σοφοί μας πρόγονοι. Πρέπει οί ίδιοι πρώ
τα ήμείς νά ύποταχθώμεν εθελουσίως εις 
κανόνας πειθαρχίας, οί όποιοι αποτελούν 
καί τόν συνεκτικό δεσμό τού Σώματος καί 
τήν μεγαλυτέραν έγγύηαιν τής περαιτέρω 
άνοδικής πορείας, του καί άφοΰ οί ίδιοι 
αύτοπειθαρχηθώμεν, τότε νά ζητήσωμεν, 
δι’ ήπιων μέσων έξανθρωπιαμένων, τήν πει
θαρχίαν τών πολιτών είς τάς επιταγές τού 
Νόμου. Τοΰ άνωτάτου αύτοΰ άρχαντος μιας 
εύνομουμένης καί πειθαρχημένης πολιτεί
α;·

Καί, τέλος, θά μοΰ έπιτρέψητε νά ανα
φερθώ είς μίαν έπίσης θεμελιώδη, βασι
κήν άρχήν ή όποια διέπει τήν δραστηριό
τητα τής Αστυνομίας ΙΙόλεων. Τάς άγα- 
θάς σχέσεις μεταξύ ’Αστυνομικών λειτουρ
γών καί πολιτών. ’Οφείλουν νά είναι σχέ
σεις στηριζόμεναι προεχόντως έπί τής ά- 
γάπης, ίπ ί τής δνευ δρίων αγάπης καί 
κατανοήσεως τοΰ Άστυνομικοΰ πρός τόν 
πολίτην. ’Αγάπη λοιπόν πρός τόν πολίτην, 
μετριοπάθεια, σύνεσις κατά τήν δακησιν 
τών καθηκόντων μας, αύτοκυριαρχία έν 
παντί, έπιβλητικότης ούχί έκείνη ή προσο- 
μοιάζουσα πρός τό βλοσυρόν δφος Πρώσ- 
σων ’Αξιωματικών. Δέν χρειάζεται διά νά 
έπιβάλλεται κανείς νά έχη τό δφος στυ- 
γνοΰ καί σιδηροΰ καγγελαρίου. Φθάνει νά 
έχη πρώτα άπ' 8λα προσέξη τήν έμφάνισιν 
καί παράστασίν του, καθώς καί τό εδγενές 
καί πολιτισμένου τής αυιιπεριφοράς του. 
Τό πδν είς τόν ’Αστυνομικόν είναι νά έχη 
αύτσπεποίθησιν, νά αισθάνεται σιγουριά 
διά τόν Ιδιον τόν έαυτόν του, νά έχη τό 
αίσθημα ύπεροχής—τής έπιτοεπομένης ύ- 
περοχής—δχι ύπεροχής καταναγκασμοΰ, ύ
περοχής ψυχικής καί πνευματικής έναντι 
τών άστυνομευομένων καί μόνον ύπό τάς 
προϋποθέσεις αύτάς μπορεί νά σφυρηλατη- 
θή δ άναγκαϊος φιλικός δεσμός μεταξύ 
’Αστυνομίας καί κοινοΰ, διότι μόνον μέσψ 
αύτοΰ τοΰ δεσμού θά κατορθώσωμεν νά έ- 
πιβάλωμεν τάς θελήσεις τής πολιτείας, 
τών δποίων εϊμεθα έκφρασταί καί έφαρμο  ̂
σταί, χάριν τής άρμονικής συνυπάρξεως καί 
συνεργασίας δλων τών πολιτών μέ τις ’Αρ
χές, ’Αστυνομικές καί άλλες καί μεταξύ

των. "Αν κοσμούμεθα δπό δλες αύτές τις 
άρετές, τότε πρέπει νά θεωρώμεν πλέον 
ή βέβαιον δτι θά καταστώμεν άξιοι τοΰ 
ρόλου τοΰ παιδαγωγού τοΰ λαού περί τοΰ 
όποιου έν άρχή ύπηνίχθην. Καί θά εϊμε- 
θα παιδαγωγοί καί καθοδηγηταί τοΰ Λαοΰ 
πρός 8,τι ώραΐον, μεγάλον, ύψηλόν καί εύ- 
γενές, δν οί ίδιοι ήμεΐς αυτοί προσφέρω- 
μεν τό παράδειγμα ένός τελείου πολίτου. 
Χαρακτηριστικόν γνώρισμα πάσης εύνομου- 
μένης πολιτείας είναι οί θεσπίζοντές τούς 
νόμους καί οί έχοντες τήν τιμήν νά επο
πτεύουν έπί τής έφαρμογής αύτών, δφεί- 
λουν πρώτοι αύτοί καί ύπέρ πάντα άλλον 
νά συμμορφοΰνται πρός τούς νόμους αύτής. 
Τότε καταξιώνονται νά έδραιωθοΰν είς τήν 
συνείδησιν, είς τήν έκτίμησιν καί είς τήν 
άγάπην τών πολιτών, καί μέαψ αυτών τών 
έπιτευγμάτων νά καταστούν τελικώς άξιοι 
τής ύπερόχου έθνικής καί κοινωνικής άπο- 
στολής των. Έάν συνέχιζα, θά έταλαιπώ- 
ρουν τούς άκροατάς μου καί νομίζω δτι ή 
χρυσή κλεψύδρα μοΰ έπιβάλλει νά σταμα
τήσω καί νά διατυπώσω τήν εύχή δπως 
έχω συχνά τήν εύκαιρία νά σάς μεταλαμ
παδεύσω τάς άπόψεις αύτάς, αί δποϊαι ά- 
ποτελοΰν άπόψεις τοΰ Σώματος καί νά σάς 
μεταδίδω τήν φλόγα ήμών τών παλαιοτέ 
ρων σέ σάς, τήν φλόγα τής αγάπης γιά τόν 
πολίτην καί νά τήν μεταβάλλω σέ φωτιά 
δχι καταστρεπτική, φωτιά γεννήτρια άγα- 
θοΰ. Ευχαριστώ».

'Ακολούθως, άνελθών έπί τοΰ βήμα
τος ό 'Αρχηγός τοΰ Σώματος τής Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Βασίλειος Τ Σ Α Β Ε Λ -  
Λ Α Σ , έχαιρέτισε τήν έναρΕιν τών μα
θημάτων, είπών χαρακτηριστικώς:

«Σεβασμιώτατε, κ. Γενικέ Γραμματεΰ, κ. 
γ.. Καθηγηταί καί ’Αξιωματικοί τών Σχο
λών, Δόκιμοι Τπαστυνόμοι καί Άρχιφύ- 
λακες, μέ πολλήν ίκανοποίηαιν παρίστα
μαι σήμερον είς τήν σεμνήν τελετήν τοΰ 
άγιασμοϋ έπί τή ένάρξει τών μαθημάτων 
τών Σχολών σας. Δέν ελπίζω άπλώς, άλ- 
λά είμαι βέβαιος, δτι ή άρχομένη ύπό τάς 
εύλογίας τής ’Εκκλησίας μας προσπάθεια

θά άποβή καρποφόρος ύπέρ ύμών τών ίδι
ων, άλλά καί αύτοΰ τούτου τοΰ Σώματος 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό δποίον έχει 
άνάγκην μορφωμένων στελεχών. Ό  κ. Δι
οικητής σας προσδιώρισεν όρθώς τάς ύπο- 
χρεώσεις σας ώς Δοκίμων. Συνεπώς παρέλ- 
κει ή έπάνοδος έπί τοΰ ίδιου θέματος. Τό 
κατ’ έμέ, σκόπιμον κρίνω δπως έπισημάνω 
τήν τεραστίαν σημασίαν, τήν δποίαν, ύπό 
τάς παρούσας συνθήκας, αποκτά τό κεφά- 
λαιον τής ύψηλής έπαγγελματικής καταρ- 
τίσεως καί τής εύρυτέρας έγκυκλσπαιδικής 
μορφώσεως τών στελεχών τοΰ Σώματος, 
χάριν τής έπιβιώσεως καί περαιτέρω έξε- 
λικτικής πορείας αύτοΰ. Ή  περίοδος τήν 
δποίαν διέρχεται τό "Εθνος καί τό Κράτος 
μας είναι αύτόχρημα κοσμογονική. Είς τά 
πλαίσια τής άποκατααταθείσης ’Εθνικής 
ένότητος, ή δποία άποτελεΐ μίαν άδιαφι- 
λονίκητον πραγματικότητα άλλά καί θείαν 
πράγματι εύλογίαν διά τόν τόπον, δφεί- 
λομεν νά έντάξωμεν καί τάς ίδικάς μας 
προσπάθειας χάριν τής Έθνικής μας ά- 
νασυγκροτήσεως καί άναγεννήσεως. Αί 
προσπάθειαί μας θά έκτείνωνται πρός ποι
κίλους τομείς, συμφώνως πρός τούς κει
μένους νόμους άλλά καί τάς ώραίας παρα
δόσεις τοΰ Σώματος, θά κορυφοΰνται δμως 
είς δύο ιδιαιτέρας περιοχάς: 1) Είς τήν 
περιοχήν συσφίγξεως τών σχέσεων μετά 
τών πολιτών καί 2) Είς τήν περιοχήν άνυ- 
ψώσεως τοΰ μορφωτικού καί έκπολιτιστι- 
κοΰ μας έπιπέδου. Σείς κατά τήν πα
ρούσαν ώραν δφείλετε νά έντείνετε τάς 
προσπάθειας σας έπί τοΰ μορφωτικοΰ πε
δίου χάριν τοΰ Σώματος, τοΰ κοινοΰ, τό 
δποίον διακσνοΰμεν, άλλά καί ύμών τών 
ίδιων. "Οθεν, έπιδείξατε κατά τήν περίο
δον τής έκπαιδεύσεώς σας εξαιρετικόν έν- 
διαφέρον καί έπιμέλειαν είς τά μαθήματά 
σας, καί ριφθήτε μετά ζήλου είς τόν στί
βον τής εύγενοΰς άμίλλης μεταξύ σας, ϊνα, 
δταν έξέλθητε τών Σχολών, δντες πλήρως 
κατηρτισμένοι, δύνασθε νά έκτελήτε άνέ- 
τως τά καθήκοντά σας.». Οί οιωνοί είναι 
άριστοι. Μοχθήσατε καί θ’ άμειφθήτε».

Μετά ταΟτα απευθυνόμενος πρός 
τούς παρισταμένους ό Γενικός Γραμμα-
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τεύς του Υπουργείου Δημοσίας ΤάΕεως, 
κ. Κω ν)νος Φ Ω ΤΙΑ Δ Η Σ, έπεσήμανε τά 
κάτωθι:

«Σεβασμιώχαχε, Κύριοι,

Εις χάς χόσας εύσχόχους διαπιστώσεις 
καί παραινέσεις χοϋ κ. ’Αρχηγού καί χοδ 
ΔιοικηχοΟ χών Σχολών, ήθελα νά προσθέ
σω καί έγώ δλίγας λέξεις. Είναι κοινή ή 
άναγνώρισις Βχι χό Σώμα χής Άσχονομίας, 
πάντοτε, άνχαπεκρίθη πλήρως εις χάς 
προσδοκίας, αί δποΐαι έσχηρίχθηααν εις 
αύχά. Διά χοδχο καί ή πολιχεία περιβάλ
λει χό Σώμα μέ άγάπη καί σχοργή καί 
λαμβάνει, πάνχοχε, ένχδς χών ύπαρχου- 
σών δυνατοτήτων δλα έκεϊνα χά μέχρα χά 
δποϊα θά συντελέσουν εις χήν περαιχέρω 
άνάπτυξιν καί χήν πρόοδον καί χόν χεχνι- 
κδν έξοπλισμδν καί έκσυγχρονιαμδν αύχοϋ.

Ίδιαιχέρως δέ διά χήν δημιουργικήν 
λειτουργίαν χών παραγωγικών Σχολών, 
αί δποΐαι χόσον πολύ ένδιαφέρουν χδ Σώ
μα διά χήν συνέχισιν χής προσπάθειας χου.

Σείς οί δποΐοι έλευθέρως έπελέξατε νά 
σχαδισδρομήσηχε ώς κοινωνικοί λειχουρ- 
γοί, καχά χήν πρσσφυά δρολογίαν χοδ κ. 
Διοικηχοδ χών Σχολών, έχεχε ύποχρέωαιν 
νά συνεχίσητε χάς ύγιεΐς παραδόσεις χοδ 
Σώμαχος καί νά άφασιωθήτε εις αΰχδ καί 
μακράν άπδ πάσαν προσκόλλησιν πρός πρό- 
σωπα ή οίασδήποτε καχασχάσεις, προσκόλ- 
λησιν ή δποία καί Ανεπίτρεπτος είναι καί 
έπιζημία, νά άφιερώσητε δλας χάς δυνά
μεις σας εις χήν έκπλήρωσιν χής κοινωνι
κής σας Αποστολής, ύπηρεχοδνχες πάνχοχε 
χδν Νόμον, Αποφεύγονχες πάσαν άνισον με- 
χαχείρισιν, ώστε νά έκπληρώσηχε έπιχυ- 
χώς χήν άποσχολήν χαύχην καί νά Απο- 
σπάσηχε χόν σεβασμόν καί χήν άγάπην χών 
πολιχών.

Έ κ μέρους μου προσωπικώς καί έκ μέ
ρους χοδ κ. Ύπουργοδ Δημοσίας Τάξεως,

δ δποϊος λυπεΐχαι πολύ, έπειδή δέν ήχο 
δυνατόν νά προσέλθη εις χήν ώραίαν αύ- 
τήν συγκέντρωσιν, σάς εύχομαι έπιτυχίαν 
είς χάς σπουδάς σας. Εις χδν κ. Διοικητήν 
χών Σχολών καί είς τούς κ.κ. καθηγητάς 
πλήρη έπιτυχίαν είς χήν ώραίαν προσπά- 
θειά χων».

Ή  όλη έκδήλωοις έηερατώθη διά μι
κρός δεΕιώσεως, καθ' ήν έν τη αιθούση 
δεΕιώσεων τής Σχολής προσεφέρθησον 
άνοψυκτικά είς τούς προσκεκλημένους 
καί συνεΕητήθησαν μεταΕύ τής Διοικήοε- 
ως τής Σχολής καί τών διδασκόντων 
καθηγητών θέματα άφορώντα τήν έκπαί- 
δευσιν.

ΟΡΚΩΜ ΟΣΙΑ ΝΕΩΝ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Τ ΗΝ 10ην ώραν τής 30 .9 .74 είς τήν
* Αστυνομικήν Σχολήν Αστυφυλά

κων έλαβε χώραν ή ορκωμοσία 67 νέων 
Δοκίμων Αστυφυλάκων τού 248 Γ ' έκ- 
παιδευτικοϋ τμήματος.

Κατ' αύτήν παρέστηοαν ό Ύπαρχη- 
γός τού Σώματος κ. Θ. ΤΖΗ Μ Α Σ, ό Δ/ 
τής τής Δ/νσεως 'Αστυνομικών Σχολών 
Άστυν. Δ/ντής Α ' κ. Α. Ν ΤΟ Ν ΤΟ Σ, ό 
Ύποδ/τής τής Δ/νσεως Αστυνομικών 
Σχολών Αστυν. Δ/ντής Β ' κ. Ν. ΜΟΙ- 
Ρ ΙΣ Κ Λ Α Β Ο Σ , ό Δ/τής τής Σχολής Α
στυφυλάκων Αστυνόμος Β ' κ. Μ. ΚΑΡ- 
Β Ο Υ Ν Α Κ Η Σ , ό Ύποδ/τής Σχολής Α
στυφυλάκων Αστυνόμος Β ' κ. Γ. ΔΗ- 
Μ ΟΠΟΥΛΟΣ καί άπαντες οί ΆΕιωματι- 
κοί τής Σχολής.

Μετά τό πέρας τής ορκωμοσίας άνε- 
γνώσθη πρός τούς νέους βλαστούς τού 
Σώματος ήμερησία Διαταγή τού Διοικη- 
τοΰ τής Δ/νσεως Αστυνομικών Σχολών 
κ. Αγγέλου Ν ΤΟ Ν ΤΟ Υ, είς τήν όποιαν 
ό κ. Δ/ντής έτόνισεν ιδιαιτέρως πρός 
τούς νέους άστυφύλακας τήν σημασίαν

τής αποστολής τήν όποιαν καλούνται νά 
εκπληρώσουν, κατσλήΕας διά τών έΕή ς :

«Προκειμένου ήμεΐς οί ’Αστυνομικοί νά 
δυνάμεθα νά έκπληρώμεν έπιχυχώς τήν 
’Αποστολήν μας, άνάγκη δπως εϊμεθα πι- 
στώς προσηλωμένοι είς τά ’Εθνικά ιδεώ
δη, ίχωμεν άδαμάντινον ήθος καί χαρα
κτήρα άκέραιον, εϊμεθα κάτοχοι πλήρους 
έπαγγελματικής αλλά καί εϋρυτέρας μορ- 
φώσεως, διακρινώμεθα ύπδ έρωτος πρός 
τήν Άποσχολήν μας καί άγάπης πρός χδν 
συνάνθρωπόν μας, έμφορούμεθα τέλος ύπδ 
τής άνχιλήψεως καθ’ ήν ή ’Αποστολή μας 
έξιδανικεύεται δταν θεωροδμεν έαυχούς 0- 
πηρέτας—δπδ τήν άγαθήν χοδ δρου έννοι
αν—τών πολιτών καί ύπερασπιατάς χών 
δικαίων καί χών έλευθεριών χων.

Έν χή πεποιθήσει δχι θά ένσχερνισθή- 
τε χάς περιγραφείσας Άρχάς καί κατευ
θύνσεις καί φανήτε Αντάξιοι χών προσδο
κιών καί τών έλπίδων χάς δποίας στηρίζει 
τδ Σώμα είς υμάς, χαιρετίζω τήν είσοδόν 
σας είς τήν Σχολήν καί εύχομαι ύγείαν, 
έπίδσσιν έξαιρετικήν καχά χήν διάρκεια- 
τής έκαιδεύαεώς σας καί έπιχυχή, έν και- 
ρφ, σταδιοδρομίαν έν τφ Σώμαχι.

Σάς καλώ δέ νά άναφωνήσωμεν δλοι 
δμοδ.

Ζήτω χό Έθνος.'
Ζήχω ή ’Αστυνομία Πόλεων».

ΗΜ ΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜ Η

Τ ΗΝ 28 .9 .74 , έκατόν όγδοήκο τα
* δόκιμοι 'Αστυφύλοκες τού 248 Β ' 

έκπαιδευτικοϋ Τμήματος τής Σχολής Α
στυφυλάκων μέ έπικεφαλής τόν Ύποδ/ 
ντήν τής Δ/νσεως τών 'Αστυνομικών 
Σχολών, Άστυν. Δ/ντήν Β ' κ. Ν ΜΟΙ- 
Ρ ΙΣ Κ Λ Α Β Ο Ν , τόν Διοικητήν τής Σχο
λής Αστυφυλάκων Αστυνόμον Α ' κ. Μ. 
Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Α Κ Η Ν , τόν Ύποδ/τήν τής 
Σχολής 'Αστυνόμον Β ' κ. Γ. ΔΗΜΟ- 
ΓΊΟΥΛΟΝ καί Άζιωματικούς έκπαιδευ- 
τάς των, έπρογματοποίηοαν έκπαιδευτι- 
κήν καί ψυχαγωγικήν έκδρσμήν είς τά 
μαρτυρικά Καλάβρυτα.

Οί έκδρομεϊς, άφοΰ προηγουμένως έ- 
πεσκέφθησαν τήν Μονήν τού Μ. Σπηλαί
ου, άφίχθησαν έν συνεχεία είς Καλά
βρυτα, ένθα καί είς τόν τόπον τού Μαρ
τυρίου ό Διοικητής τής Σχολής κ. Καρ- 
βουνάκης κατέθεσε στέφανον έκ δά
φνης είς μνήμην τών θυμάτων τής Να- 
Ζιστικής θηριωδίας.

Κατά τήν σεμνήν τελετήν, είς τήν ό
ποιαν παρέστη έκπρόσωπσς τού Δήμου 
Καλαβρύτων, ώμίλησεν ό κ. Καρβουνά- 
κης, ό όποιος συγκεκινημένος έτόνισε 
μεταΕύ τών άλλων:

’Αθάνατοι νεκροί.
Ή θυσία σας δέν πήγε χαμένη.
Ή  πατρίς θά σάς εδγνωμονή πάνχοχε.
Οί μαθηταί ’Αστυφύλακες καί οί συνο- 

δεύοντες αύτούς Αστυνομικοί, Άξιωααχι- 
κοί καί κατώτεροι, καταθέτουν δι* έμοδ 
πρό χοδ σεπχοδ καί άπερίτχου μνημείου 
σας αδχδ χδ δάφνινο στεφάνι, είς ένδπξιν 
έλαχ ίστου φόρου τής πρός ύμάς όφειλομέ- 
νης τιμής.

Ή  μνήμη σας δς είναι ΑΙΩΝΙΑ.
Μετά τά Καλάβρυτα έπραγματοποιήθη 

έπίσκεψις —προσκύνημα είς τήν Αγίαν 
Λαύραν καί τό Ήρώον τών άγωνιστών 
τού 21.

Οί έκδρομεϊς δόκιμοι άσχυφύλακες μετά χοδ Ύποδ/τοδ χών Σχολών κ. Μοιρισκλά- 
6ου καί χοδ Δ/τοδ τής Σχολής ’Αστυφυλάκων κ. Καρδουνάκη πρό τοδ Μνημείου τών 

θυμάτων χοδ Χιτλερισμού είς Καλάβρυτα.
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ΦΟΝΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΛΙΜΝΗ

’Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό  Δ ι ή γ η μ α  του 
ΤΖΟ ΤΖΕΦ  Μ Π Ι Ρ Μ Ι Ν Χ Α Μ

Τ  0 ΚΡΪΌ ήταν τσουχτερό εκείνο τδ
* πρωί πού δ Μπέρτραντ στεκόταν 

στήν πλαγιά, δίπλα στή λίμνη, καπνίζον
τας τήν πίπα του. Δύο πάπιες πού είχα
νε κουρνιάσει στά βούρλα, θά πρέπει νά 
τρόμαξαν άπδ τίς δμιλίες, γιατί βγήκαν 
καί πέταξαν πρδς τδ νερό. Λίγο πιδ κάτω 
άπδ κεϊ πού στεκόταν δ Μπέρτραντ, δυδ 
άστυνομικοί σκύβανε πάνω άπδ ένα φορείο. 
Είχανε πρόχειρα ρίξει μιά κουβέρτα πά
νω άπδ τδ σώμα τής Τζέην Λερόϋ, πού 
τώρα κοιτόταν έκεΐ, άψυχο καί κρύο, μέ
σα στδ παγωμένο πρωινό. Οί άστυνομικοί 
σήκωσαν τδ φορείο καί άρχίσανε νά προ
χωρούνε πρδς τδ ασθενοφόρο, που ήτανε 
σταματημένο λίγο πιδ πέρα.

—Λοιπόν; είπε άφού άπομακρύνθηκαν δ 
Μόρισον.

'Ο Μόρισον ήταν άλλοτε ντέτεκτιβ καί 
τώρα είχε έπιστρέψει στήν άστυνομία καί 
είχε άναλάβει τήν άστυνομική διεύθυνση 
τού Σάν Φραντσίσκο.

—Φοβερή ιστορία, είπε δ Μπέρτραντ.
—Δέν τήν ξέρεις καθόλου; ρώτησε πά

λι δ Μόρισον.
—Καθόλου.
—Είχε δμως τήν κάρτα σου στήν τσάν

τα της.
—Ναί, μοΰ τδ είπες καί πριν.
—Μήπως σού είχε άναθέσει τίποτα;

—Ίσως νά λογάριαζε νά μέ δή γιά κά
τι, είπε σκεφτικός δ Μπέρτραντ.

—’Αλλά δέν σέ είδε ποτέ;
—Σοΰ είπα, δχι!
—θά γυρίσης στδ γραφείο σου τώρα;
—Βέβαια, ποΰ άλλοΰ νά πάω;
—Τότε, ίσως περάσω άπδ κεί άργότε- 

ρ α .. .
V  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του άναψε τδ ήλεκρι-
“  κδ μάτι πού άπάνω του μόνιμα βρι

σκόταν μιά καφετιέρα. Σέ λίγο γέμισε 
τδ φλυτζάνι του μέ μαύρο άχνιστό καφέ. 
*"Οσο κι’ άν τούμοιαζε ξυνισμένος, δ 
Μπέρτραντ ήπιε δυδ - τρεις μεγάλες γου
λιές νοιώθοντας άνακούφιαη. "Ηδη αισθα
νόταν κάπως καλύτερα. Τδ ρολόϊ τού τοί
χου απέναντι έλεγε δέκα παρά δέκα.

'Ο Μπέρτραντ τράβηξε τδ τηλέφωνο 
πρδς τδ μέρος του καί ρώτησε τήν τηλε
φωνήτρια άν τόν είχε ζητήσει κανείς.

— "Ενας κύριος Ρόναλντ Φοΰλερ, τού 
άπάντησε έκείνη.

—Μήπως είπε τ! μέ ήθελε;
—"Οχι. Ζήτησε μόνο νά τού τηλεφω

νήσετε όταν γυρίσετε. Είπε πώς είναι 
έπείγον.

"Οταν πήρε στδ τηλέφωνο τδν Ρόναλντ 
Φοΰλερ, τού άπάντησε μιά εύγενική άν- 
δρική φωνή. ΤΗταν δ ίδιος.

— Αναρωτιόμουνα μήπως μπορούσαμε

νά ιδωθούμε, τού είπε. Μήπως μπορούσα
τε νά περάσετε άπδ δώ σήμερα τδ πρω ί..

—Ναί, τού είπε δ Μπέρτραντ. Πέστε 
μου μόνο, τί άκριβώς μέ θέλετε;

— Πρόκειται γιά μιά έξαφάνιση... 
χρειάζομαι τήν βοήθειά σ ας... άλλά θά 
προτιμούσα νά σάς έβλεπα άπδ κοντά.

*0 Μπέρτραντ δέν είχε καί πολύ κέφι 
νά βγή άπδ τδ γραφείο του έκεΐνο τδ 
πρωί, άλλά άπδ τήν άλλη μεριά ήξερε 
πώς αΰτού τού είδους τά τηλεφωνήματα 
καί οί συναντήσεις είναι μέσα στή δου
λειά ένδς ντέτεκτιβ. Ρώτησε τήν διεύθυν
ση τού Φοΰλερ. ’Εκείνος τού έδωσε τδν 
δρόμο καί τδν άριθμό, καί μετά ρώτησε:

—Ξέρετε πού είναι;
—Στδ Σή Κλίφ, τού άπάντησε δ Μπέρ

τραντ.
—Ναί. Τί ώρα νομίζετε πώς μπορώ νά 

σάς περιμένω;
—Μ ά... τώρα άμέσως. Καλημέρα σας, 

κύριε Φοΰλερ.
"Οταν κατέβασε τδ άκουστικδ δ Μπέρ

τραντ, έμεινε γιά λίγο κυττώντας έξω άπδ 
τδ παράθυρο. Τδ Σή Κλίφ ήταν συνώνυ
μο μέ τή λέξη κροίσος, καί δ Μπέρτραντ 
μποροΰσε πολύ εύκολα νά μαντέψη τί τόν 
ήθελε δ Φοΰλερ. Κατά πάσα πιθανότητα, 
θά τδχε σκάσει ή γυναίκα του ή ή κόρη 
του μέ κανένα πλαίη μπόϋ. Ό  Μπέρτραντ 
ήταν συνηθισιιένος σ’ αύτοΰ τοΰ είδους τά 
τηλεφωνήματα καί σχεδόν ήξερε άπδ πρίν 
τή λύση τους.

Ο  ΜΠΕΡΤΡΑΝΤ παρκάρησε έξω άπδ τδ 
σπίτι τοΰ Ρόναλντ Φοΰλερ κι’ έμεινε 

γιά λίγο κυττώντας το άπδ τδ αυτοκίνητό 
του. "Ενοιωθε δυσάρεστα καθισμένος έτσι. 
Τδ ίδιο δυσάρεστα, δπως αισθάνεται κά
ποιος πού πηγαίνει πρόχειρα ντυμένος σέ 
ένα πάρτυ καί άνακαλύπτει πώς δλοι οί 
άλλοι είναι ντυμένοι έπίσημα. Τελικά 
βγήκε άπδ τδ αύτοκίνητό του, άνέβηκε τά 
μεγάλα μαρμάρινα σκαλοπάτια καί κτύπη- 
σε τδ κουδούνι.

Τοΰ άνοιξε τήν πόρτα .ένα ψηλό, άδύ- 
νατο κορίτσι καμμιά , εικοσαριά χρονών 
Είχε ξανθά μαλλιά καί κάτι πράσινα μά
τια πού κυττάζανε σάν φοβισμένα. Φορού
σε γκρίζα πανταλόνια καί ένα άσπρο που- 
λόβερ καί είχε μιά νευρικότητα ατούς τρό
πους της. θύμιζε πουλί κλεισμένο σέ κλου
βί.

'Ο Μπέρτραντ έδωσε τδ δνομά του εξη
γώντας της 8τι τδν περιμενει δ κ. Φοΰλερ.

—Ναί, είπε έκείνη διατακτικά καί μετά 
συνέχισε: Καλά, περάστε...

Τόν ώδήνησε μέσα άπδ ένα μεγάλο χώλ 
μέ μεγάλα άσπρα καί μαΰρα πλακάκια σέ 
ένα άκόμη μεγαλύτερο λίβινγκ ρούμ, πού 
έβγαινε σέ μιά σκεπαστή βεράντα. Δυδ λε
πτά άργότερα, έμπαινε μέσα ένας 5ψη- 
λός άνδρας, άψογος μέσα στδ καλοραμ
μένο του σκούρο κοστούμι. Ήταν ωραίος 
άντρας, καμμιά πενηνταριά χρονών καί οί 
τρόποι του ήταν εύγενικοί καί συγκρατη- 
μένοι. θύμιζε "Αγγλο άριστοκράτη. Τά 
γκρίζα του μάτια, πού κύτταζαν χωρίς ν* 
άποφεύγουν τήν ματιά τοΰ άλλου, είχανε 
μιά άρχοντιά καί μαζί καί μιά δύναμη.

Χαιρέτησε τδν Μπέρτραντ, πού είχε έν 
τφ μεταξύ σηκωθή, καί πρίν καθήαη δ ί 
διος, τδν ρώτησε άν ήθελε κάτι νά πιή.

*0 Μπέρτραντ άρνήθηκε. Ήταν πολύ
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νωρίς ν’ άρχίση κανείς νά πίνη άπδ τις 
δέκα τό πρωί.

—’Εγώ θά πιώ κάτι, άν δέν σάς tcsi- 
ράζη, είπε δ Φοδλερ καί προχώρησε πρδς 
έναν άσημένιο δίσκο πού υπήρχαν οί 
μπουκάλεξ καί τά ποτήρια. 'Ετοίμασε ένα 
μαρτίνι σ’ ένα ψηλό κρυστάλλινο ποτήρι 
και τδ πήρε καί πήγε καί κάθησε στήν 
πολυθρόνα, άπέναντι στδν Μπέρτραντ. "Α
φησε τδ ποτήρι του στδ τραπέζι καί άργά 
γύρισε πρδς τήν πόρτα τοΟ χώλ. ’Αθόρυ
βα είχε έλθει καί στεκόταν εκεί ή κόρη 
του, πού είχε πριν λίγο άνοίξη τήν πόρτα. 
Ό  ΦοΟλερ κάρφωσε τά ήρεμα γκρίζα μά
τια του έπάνω της.

—Δέν έχεις δουλειά, Στεφανία; ρώτησε 
άργά, χωρίς νά βγάζη τά μάτια του άπδ 
πάνω της.

Τό κορίτσι έμεινε γιά μιά στιγμή άκί- 
νητο καί μετά γύρισε καί χάθηκε στδ. με
γάλο χώλ. Ό  ΦοΟλερ γύρισε πρδς τδν ξέ
νο του.

—Ή  κόρ~ μου, είπε. Είναι παιδί πού 
θέλει νά τά ξέρη δλα. Κάποτε, λέει, θά 
γίνη συγγραφεύς.

—Στδ τηλέφωνο είχατε πή κάτι γιά μιά 
εξαφάνιση, κ. ΦοΟλερ..., άρχισε νά λέη 
δ Μπέρτραντ, πού εδριακε πώς ήταν πιά 
καιρός νά μάθη τί τδν θέλανε.

—Ναί. Τδν γιό μου.
—Τδν γιό σας;
—Ναί. Ό  γιός μου, δ Τόμ, λείπει άπδ 

τδ σπίτι έδώ καί δυδ μέρες καί είλικρινά 
έχω άρχίαει καί άνησυχώ.

—Πήγατε στήν αστυνομία, κ. ΦοΟλερ;
—"Οχι. ’Ελπίζω νά καταλαβαίνετε τούς 

λόγους πού μέ κάνανε νά μήν πάω.
—Μήπως μπορείτε νά φανταστήτε ποΟ 

μπορεί νά έχη πάει δ γιός σας;
—Δέν έχω ιδέαν. "Εφυγε τήν Δευτέρα 

τδ πρωί γιά τή σχολή του, σπουδάζει νο
μικά στδ πανεπιστήμιο. . . καί άπδ τότε 
δέν έχει γυρίσει. Τούς φίλους του πού ρώ
τησα, κανείς δέν ξέρει ποΟ μπορεί νά έχη 
πάει.

—-Μπορεί νά πήρε κανένα κορίτσι καί 
νά τδσκααε γιά λίγες μέρες... Τδ κά
νουν αύτδ τ’ άγόρια... είπε δ Μπέρτραντ 
κυττώντας σκεφτικός μιά φωτογραφία σέ 
ασημένια κορνίζα τοΟ Τδμ ΦοΟλερ, πού τοΟ 
έδειχνε δ οικοδεσπότης του.

’Ηταν ένα άγόρι μέ λεπτά χαρακτηρι
στικά, πού θύμιζαν πολύ τδν πατέρα του.

—Αύτδς κι' ή κόρη μου είναι 8,τι μοΟ 
έχει άπομείνει σ’ αύτδν τδν κόσμο, είπε δ 
ΦοΟλερ καί, μετά άπδ ένα δισταγμό, συ
νέχισε: Άπδ τότε πού πέθανε ή γυναίκα 
μου πριν τρία χρόνια.

—Σάς καταλαβαίνω, κ. ΦοΟλερ, είπε δ 
Μπέοναρντ. ’Αλλά σάς βεβαιώ πώς δέν 
μπορώ νά κάνω τίποτα. Δυδ μέρες νά τδ 
σκάση άπδ τδ σπίτι του δέν είναι τίποτα 
γιά ένα άνόρι τής ήλικίας του. ’Εσείς δέν 
έχετε καμμιά ένδειξη πού νά σάς κάνη νά 
ύποθέσετε ποΟ θά μπορούσε νά έχη πάει 
δ γιός σας; Φοβάμαι πώς δν σάς πώ πώς 
θά άναλάβω νά τδν βρώ, δέν θά κάνω τ ί
ποτα παοαπάνω άπδ τδ νά ρωτήσω τούς Ι
διους φίλους του πού είδατε καί σείς καί 
μέχρι νά πάρω τις πληροφορίες, δ γιός σας 
θά είναι πίσω.

—Μ’ άλλα λόγια κ. Μπέρτραντ, ή γνώ
μη σας είναι πώς ή ανησυχία μου είναι 
ύπερβολική;

.

—"Οταν κάποιος άπδ τήν οίκογένειά 
σας φεύγη χωρίς νά ξέρετε ποΟ βρίσκεται, 
βέβαια είναι φυσικό ν’ άνηαυχήτε. Είναι 
δμως πολύ νωρίς νά άναθέσετε σέ ένα 
ντέτεκτιβ νά άρχίση νά ψάχνη. Στήν θέση 
σας θά περίμενα άκόμη μιά μέρα, έκτδς 
δν έχετε άλλον λόγο, σοβαρώτερο, γιά ν’ 
άνηαυχήτε.

—Σύμφωνοι, κ. Μπέρτραντ, είπε δ ΦοΟ
λερ. θά άκολουθήαω τήν συμβουλή σας καί 
δν δ Τόμ δέν φανή μέσα στις επόμενες 
24 ώρες, θά σάς ξανατηλεφωνήσω.. .

Σ’ αύτδ τδ σημείο δ Μπέρτραντ σηκώ
θηκε νά φύγη καί δ ΦοΟλερ άποχαιρετών- 
τας τον τοΟ έδωσε ένα φάκελλο μέ πενήν
τα δολλάρια. Ήταν ή άμοιβή του γιά τήν 
σύντομη έπαγγελματική έπίσκεψη. Ό  
Μπέρτραντ τδ βρήκε περιττό. Συγκεκριμέ
να ήταν πολύ σωστό, άλλά κανείς δέν 
τδκανε.

f  | ΙΣΩ στδ γραφείο του δ Μπέρτραντ δ- 
'  * νοιξε τις έφημερίδες πού έκείνο τδ 
πρωί δέν είχε προφτάαει άκόμη νά διαβά- 
ση. θά ήταν πιά περασμένο μεσημέρι, δταν 
μπήκε δ Μόριαον στδ γραφείο του.

—'Γπάρχουν καινούργιες έξελίξεις στήν 
υπόθεση Τζέην ΛερόΟ, είπε. *0 ιατροδι
καστής ισχυρίζεται πώς ήταν έγκυος τριών 
μηνών.

Ό  Μπέρτραντ κούνησε τδ κεφάλι του. 
Δέν του έκανε μεγάλη έντύπωση ή είδηση. 
Σχεδόν τήν περίμενε.

—"Εμαθες τίποτα γιά τδ πώς βρέθηκε 
ή κάρτα μου στήν τσάντα της;

—Ναί. Νομίζω πώς ύπάρχει ή εξήγηση 
καί γ ι’ αύτό, άπάντησε δ Μόρισον πίνον
τας μιά μεγάλη γουλιά καυτοδ καφέ. Φαί
νεται πώς ή Τζέην είχε λάβει τελευταία 
κάτι άπειλητικά γράμματα άπδ ένα τρελ- 
λό. Καί Φαίνεται πώς είχε φοβηθή καί 
γ ι’ αύτδ είχε άποφασίσει νά βρή ένα ντέ- 
τεκτιβ. "Ετσι βρήκε τήν κάρτα σου.

—Καί πώς τδμαθες, Μόρισον;
—Τδ πρωί, δταν σ' άφησα, πήγα καί 

είδα μιά φίλη της που μοιραζόντουσαν ένα 
διαμέρισμα κοντά στδ πανεπιστήμιο. Λέγε
ται Λένα Μάνιγκ. Ά π’ αύτήν τά μάθαμε.

—Καί πιστεύεις πώς ύπάρχει σχέση ά- 
νάμεσα στά γράμματα καί σ’ αύτδν πού 
σκότωσε τήν Τζέην;

Ό  Μόρισον σ’ αύτήν τήν ερώτηση κού
νησε τδ κεφάλι του σκεφτικός.

—Μπορεί, είπε στδ τέλος. "Οπως έχουν 
έρθει τά πράγματα δμως τώρα, μοιάζει 
πιδ μπλεγμένος δ φίλος της.

—Είχε Φίλο ή Τζέην;
—Ναί, ναί. Μάλιστα ήταν άρραβωνια- 

αμένοι καί έπρόκειτο νά παντοευτοΰν.
Ό  Μπέρτραντ άναψε ένα τσιγάρο καί πε

ρίμενε νά συνέχιση δ άστυνομικδς διευθυν
τής άπδ μόνος του.

—"Οπως καταλαβαίνεις, συνέχισε δ Μό
ρισον, ψάξαμε νά βρούμε τδν άρραβωνια- 
στικό, άλλά φαίνεται πώς έχει έξαφανι- 
στή. Τηλεφωνήσαμε σπίτι του πριν λίγο 
καί άπδ κεϊ μάθαμε πώς λείπει έδώ καί 
δυδ μέρες.

Ό  Μπέρτραντ ξαφνικά σηκώθηκε καί 
κάθησε πολύ ίσια στήν καρέκλα του.

—Καί πώς λέγεται τ’ άγόρι, Μόρισον; 
ρώτησε, άλλά χωρίς περιέργεια, γιατί 
διαισθανόταν ήδη τήν άπάντηση.

—Τδμ Φοδλερ.

Μετά άπ’ αύτδ δ Μπέρτραντ διηγήθηκέ 
στδν άστυνομικδ τήν συνάντησή του μέ 
τδν Ρόναλντ ΦοΟλερ, τδν πατέρα τού άγο- 
ριοΰ. Φαίνεται πώς δταν τού τηλεφώνησε 
δ Μόρισον, δ ΦοΟλερ δέν τοΟ άνέφερε τί
ποτε γιά τήν συνάντηση πού είχε μέ τδν 
Μπέρτραντ. ΤοΟ είπε μόνο πώς δ γιός του 
είχε έξαφανιστή πριν δυδ μέρες καί πώς *  
δέν ήξερε ποϋ ήταν.

"Οταν έφυγε δ Μόρισον, δ Μπέρτραντ 
άνοιξε τδν τηλεφωνικό κατάλογο καί είδε 
τήν διεύθυνση τής Λένας Μάνιγκ, τής φί
λης τής Τζέην Αερόϋ. Σέ λίγο βρισκόταν < 
μ’ τ’ αύτοκίνητό του έξω άπδ τό σπίτι της.

Τ  ΟΓ άνοιξε τήν πόρτα ή ίδια ή Λένα
* Μάνιγκ. Ήταν ένα συμπαθητικό κο- i  

ρίτσι, πού θά πρέπει νά ήταν πολύ δμορφη.
Τώρα δμως τά μάτια της ήταν κατακόκκινα 
άπδ τδ κλάμα. Ό  Μπέρτραντ τής έξήγη- 
σε πώς ήθελε νά τήν ρωτήση γιά τήν Τζέ
ην Λερόϋ.

—Φάχνετε νά βρήτε ποιός τήν σκότωσε;
—"Οχι έπίοημα. Άλλά βρέθηκε μιά 

κάρτα μου στήν τσάντα της κ α ί...
—Ναί. Μέ ρώτησε καί ή άστυνόμία γι’ 

αύτήν τήν κάρτα. Τούς είπα πώς τήν είχε 
έξ αιτίας αύτών τών γραμμάτων.

—Λυπάμαι πού σάς ενοχλώ τέτοια ώρα, 
είπε δ Μπέρτραντ, πού πρόσεξε πώς ή μι
κρή δάγκωνε τά χείλια της γιά νά μήν 
κλάψη. ΙΙέστε μου γ ι’ αύτά τά γράμματα. 
Ξέρετε τί γράφανε;

—Φρικτά πράγματα. 'Απειλές καί ένα 
σωρό φρικτά πράγματα. Ήταν γράμματα 
τρελλοΰ. Λέγανε πώς δν δέν έφευγε άμέ- 
σως ή Τζέην άπδ τδν "Αγιο Φραντσίσκο, 
κάτι τρομερό θά τής συνέβαινε...

—Καί τί άπέγιναν τά γράμματα; *
—Νομίζω πώς τά έδωσε ή Τζέην στδν 

Τδμ ΦοΟλερ.
-—Καί ξέρεις τί τά έκανε δ Τόμ;
—"Οχι. Άλλά θά πρέπει νά τάχη άκό

μη, γιατί είπε πώς θά τά έδινε στδν ντέ- 
τεκτιβ ... δηλαδή έσδς.

—Ξέρεις πώς βρήκε τήν κάρτα μου ή 
Τζέην Λερόϋ;

—Νομίζω πώς τήν πήρε άπδ τδν Τόμ. 
Κάποιος συμφοιτητής του, πού κάνει συλ
λογή άπδ έπισκεπτήρια, τοϋ τήν έδωσε.

— Ξέρεις δτι ή αστυνομία ύποψιάζεται 
τδν Τόμ δτι σκότωσε τήν Τζέην Λερόϋ.

—Αύτδ είναι γελοίο. Ποτέ δέν θάκανε 
κακό στήν Τζέην δ Τόμ, φώναξε αύθόρμη- 
τα ή μικρή. Ό  Τόμ τήν άγαποϋσε, θά 
παντρευόντουσαν τδν Δεκέμβριο.

—Κάποιος καυγάς, δμως, έ γ ιν ε ... ,  εί
πε δ Μπέρτραντ, κυττώντας την έπίμονα ' 
στά μάτια.

—"Οχι ακριβώς καυγάς. Ή  οικογένεια 
τοϋ Τδμ είχε κάτι αντιρρήσεις καί. . . Νά, 
τά συνηθισμένα. Λέγανε πώς ή Τζέην δέν * 
ήταν άπδ αρκετά καλή οικογένεια γιά νά 
παντρευτή τδν Τόμ. Κι’ έκείνος πού δέν 
ήθελε νά τά χαλάση μέ τδν πατέρα τ··υ, 
σκεφτόταν νά άναβάλη γιά λίγο τδν γά
μο, μέχρι νά τδν πείση.

—Ήξερε πώς ή Τζέην ήταν έγκυος;
—Ναί, είπε άπλά ή Λένα Μάνιγκ.
—Τδ ήξερε καί δ Τόμ;
—Ό χι.
—Είσαι σίγουρη;
—Απολύτως. Έ νώ ήμουνα δ μόνος άν

θρωπος πού τδ είχε πή ή Τζέην.
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—Καί τότε γιατί έφυγε δ Τδμ;
— ’Επειδή ήθελε νά, σκεφτή καί νά βρή 

μιά λύση. Ή  Τζέην στενοχωρήθηκε πολύ 
μ’ αύτήν τήν Ιστορία, γύρισε πίσω τήν 
Δευτέρα καί μοΟ τδ είπε κλαίγοντας. Φο
βόταν πώς θά ύπέκυπτε στις πιέσεις τής 
οικογένειας του δ Τδμ και θά τήν άφηνε.

—ΙΙές μου, Λένα. Ξέρεις πού μπορεί νά 
πήγε δ Τδμ γιά ν ά .. .  σκεφτή;

Ή  έρώτηση ήρθε ξαφνική, γιατί ή μι
κρή κσντοστάθηκε, οάν νά δίσταζε.

—Λοιπόν;
—’'Εχουνε μιά καμπίνα κάτω στήν θά

λασσα... κοντά στδ Μπίγκ - Σύρ. θέλω 
νά πω οΐ Φοΰλερ... Διόλου απίθανο νά 
πήγε έκεΐ δ Τόμ.

—Τδ είπες στήν άστυνομία;
—"Οχι. Δέν νομίζω... θέλω νά πώ 

πώς ήμουνα.. .  πώς τά είχα χαμένα όταν 
ήρθαν. . .

ΜΕΤΑ τήν Λένα Μάνιγκ 6 Μπέρτραντ 
πήγε κατευθείαν στδ γραφείο τοΰ 

Μόρισον. ’Εκεί έμαθε πώς ήδη ξέρανε γιά 
τήν καμπίνα τών Φσύλερ στδ Μπίγκ - Σύρ. 
Τούς τδ είχε πή δ Τδμ ΦοΟλερ, πού άκου- 
σε τήν είδηση τού φόνου στδ ραδιόφωνο κι’ 
έτρεξε μόνος του καί παρουσιάστηκε Τώ
ρα τδν είχανε στήν άστυνομία γιά άνα- 
κρίαεις. Δίπλα του βρισκόταν δ πατέρας 
του, πού είχε είδοποιηθή καί είχε έρθει 
άμέαως. 'Ο Μπέρτραντ ζήτησε άπδ τδν 
Μόρισον νά τδν άφήση νά μιλήση στδν νέο 
μόνος του.

—Ξέρεις δτι αύτδ κανονικά δέν έπιτρέ- 
π ετα ι.. .  άρχισε νά λέη δ άστυνομικδς 
διευθυντής.

—Ξέρεις δτι στδ ζητάω αύτδ γιά νά 
βοηθήσω, τού είπε δ Μπέρτραντ καί δ Μό
ρισον τδ παραδέχτηκε.

Ώδήγησε τδν Μπέρτραντ σ’ ένα άπδ τά 
έσωτερικά γραφεία πού τά χρησιμοποιού
σαν γιά τήν άνάκριση. ’Εκεί, σ’ έναν ξύ
λινο πάγκο καθόταν δ Τδμ Φοΰλερ, καί 
δίπλα του δ πατέρας του. Ό  γιδς έμοια
ζε στδν πατέρα άν καί δέν ήταν τόσο νέος 
δσο τδν έδειχνε ή φωτογραφία πού δ Ρό- 
ναλντ ΦοΟλερ είχε δείξει τδ ίδιο πρωί 
στδν Μπέρτραντ. Ό  Μόρισον έγνεψε στδν 
ΦοΟλερ νά τδν άκολουθήση έτσι ώστε νά 
μείνουν μόνοι δ ντέτεκτιβ μέ τδν γιό του» 
Ό  Ρόναλντ ΦοΟλερ σηκώθηκε, άλλά ήταν 
φανερδ πώς δέν τδκανε μέ τήν καρδιά του. 
Ό  Μπέρτραντ έσυρε μιά καρέκλα καί πή
γε καί κάθησε άπέναντι στδν πάγκο πού 
ήταν δ νέος.

—"Εχω νά σοΟ κάνω μερικές έρωτή- 
σεις, Τόμ. ’Ελπίζω νά μήν σέ πειράζη 
νά μοΟ άπαντήσης.

—"Οχι, δχι άπάντησε πρόθυμα δ Τόιι. 
Πέστε μου. . .  παρακαλώ. . .

— Ή  άστυνομία βρήκε ένα έπισκεπτή- 
ριό μου στήν τσάντα τής Τζέην Λερόϋ. ..

—”Α, έσεϊς είστε έκεϊνος δ ντετέκτιβ! 
έκανε δ Τδμ ΦοΟλερ καί στά μάτια του 
δπήρχε κάτι σάν έκπληξη καί σάν άναγνώ- 
ριση.

— Ναί, άπάντησε δ Μπέρτραντ. ’Εσύ 
τής τδ έδωσες, έτσι δέν είναι;

—Ναι τδ πήρα άπδ έναν φίλο μου στδ 
Πανεπιστήμιο.

Πόσες κάρτες πήρες άπ’ αΰτδν τδν φί
λο σου Τόμ;

—Δύο. Γιατί;

—θά σοΟ πώ μετά. Πές μου τώρα, τήν 
άλλη τήν κράτησες έσύ;

—Ναί.
-—Καί ποΟ είναι τώρα;
—Ν ά...  δποθέτω στδ σπίτι, στδ δωμά

τιό μου.. .
—Καί τά άπειλητικά γράμματα... τ£ 

τά έκανες τά γράμματα Τόμ;
—Μ ά...  είναι κι’ αύτά έκ ε ϊ.. .
—ΠοΟ άκριβώς τά έχεις κρύψει;
—Στδ κάτω συρτάρι τοδ γραφείου μου, 

άπάντησε δ Τόμ ΦοΟλερ κυττώντας ίσια 
μπροστά του.

—Καί ένα τελευταίο πράγμα θέλω νά 
σέ ρωτήσω, Τόμ, είπε δ Μπέρτραντ κι’ έ
σκυψε κοντότερα. Πές μου. ’Αναγνώρισες 
τδν γραφικδ χαρακτήρα τών γραμμάτων 
αύτών ;

—Δέν ήταν γραμμένα μέ τδ χέρι. Ήταν 
στήν γραφομηχανή.

—Καλά Τόμ, είπε δ Μπέρτραντ. Εύχα- 
ριστώ... κ α ί...  θέλω νά ξέρης π ώ ς... 
πώς λυπάμαι πολύ.

'Ο νέος κούνησε τδ κεφάλι του σάν νά 
εύχαριστοΟσε γ ι’ αύτδ τδν ντέτεκτιβ. «Νο
μίζει πώς τοΰ τδ λέω γιά τδ θάνατο τής 
Τζέην Λερόϋ» σκέφθηκε δ Μπέρτραντ κα
θώς έβγαινε άπδ τδ δωμάτιο καί γύριζε 
πίσω στδ. γραφείο τοΟ Μόρισον. ’Εκεί, 
σωριάστηκε σέ μιά πολυθρόνα καί άναψε 
τήν πίπα του. Τράβηξε δυό - τρεις ρουφη
ξιές πριν άρχίση νά μιλάη.

—Νομίζω πώς ή ύπόθεση είναι τελειω- 
μένη, Μόρισον, είπε. Υπάρχουν, κατ’ έ- 
μέ, δυδ κλειδιά. Τδ ένα είναι τδ έπισκε- 
πτήριό μου, αύτδ πού βρέθηκε στήν τσάν
τα τής Τζέην. Καί δταν δ Τδμ μοΟ είπε 
πώς' είχε καί ένα άλλο στδ συρτάρι τοΰ 
γραφείου του στδ σπίτι του, ή ύπόθεση λύ
θηκε. Μόνο μιά έξήγηση ύπάρχει.

—Δηλαδή; ρώτησε δ Μόρισον κυττών
τας τον μ’ ένδιαφέρον.

—Δηλαδή. . .  αύτδ πού θέλω νά πώ εί
ναι πώς έτσι έξηγείται τδ τηλεφώνημα 
πού είχα άπδ τδν Ρόναλντ ΦοΟλερ σήμε
ρα τδ πρωί. Ή  σύμπτωση νά μοϋ τηλεφω- 
νήση τδ ίδιο πρωί πού σκοτώθηκε ή άρ- 
ραβωνιαατικιά τοδ γιοΟ του παραείναι με
γάλη γιά νά τήν δεχθώ έτσ ι...

—θά μπορούσε νά εϋρισκε τ’ δνομά σου 
στδν τηλεφωνικό κατάλογο, άρχισε νά 
λέη δχι καί τόσο πειστικά δ Μόρισον. Κι’ 
έκτδς αύτοΟ δταν σέ είδε δέν ήξερε τίπο
τα γιά τδν θάνατο τής Τζέην Λερόϋ.

—Λές; ’Εγώ νομίζω πώς ήξερε πολύ 
καλά πώς ύπήρχε ή κάρτα μου καί πώς 
δ γιός του είχε σκοπό νά μέ συμβουλευτή. 
"Ηθελε μόνο νά μάθη άν μέ είχε δή δ Τόμ. 
Καί έπιπλέον ήθελε νά μάθη άν έγώ είχα 
προχωρήσει καί είχα άνακαλύψει τδν ά- 
ποστολέα αύτών τών γραμμάτων. Έκτδς 
αύτοΟ μήν ξεχνάς Μόρισον, δτι ή δικαιο
λογία πού μου έδωσε δτι δήθεν δέν ήξερε 
ποΟ ήταν δ γιός του, ήταν έντελώς ψεύ
τικη. Τδ πρώτο πράγμα πού έπρεπε νά κά
νη ήταν νά ψάξη στήν καμπίνα πού έχουνε 
στδ Μπίγκ - Σύρ. "Η, έστω νά μοΟ πή έ- 
μένα δτι ύπάρχει. "Ομως δέν άνέφερε τί
ποτα. "Ηθελε άπλούστατα κάποιον νά κα- 
λύψη.

—Νά καλύψη;
—Ναί. Τδν άποστολέα τών γραμμάτων. 

Γιατί αύτδς είναι πού σκότωσε τήν Τζέην 
Λερόϋ.

—Καί ποιδς είναι αύτός;
— Ή κόρη του, Μόρισον. Ή  κόρη του. 
Γιά λίγο μείναμε σιωπηλοί οί δυό άν

τρες. Μετά σηκώθηκε δ Μόρισον, άργά, 
σάν κουρασμένος.

—Λέω νά πάω νά βρώ αύτδν τδν ΦοΟ
λερ καί νά τοΟ μιλήσω, είπε. "Ερχεσαι;

—"Οχι, είπε δ Μπέρτραντ. Είναι φρι- 
κτή αύτή ή ύπόθεση. Προτιμώ νά μείνω 
έδώ.

Α ΡΓΟΤΕΡΑ, τδ ίδιο βράδυ καθισμένοι 
μπροστά στήν φωτιά τοΟ σπιτιοΟ τοΟ 

Μπέρτραντ δ Μόρισον διηγόταν τά τής συ- 
ναντήσεώς του μέ τδν Φοΰλερ. Μέχρι τέ
λους είχε προσπαθήσει νά καλύψη τήν κό
ρη του άρνούμενος νά παραδεχθή δ,τιδή- 
ποτε. "Ετσι δ Μόρισον είχε άναγκαστή νά 
πάρη μαζί του τδν ψυχίατρο πού χρησιμο
ποιούσε σ’ αύτές τις περιπτώσεις ή άστυ
νομία καί νά πάνε μαζί στδ σπίτι τών 
ΦοΟλερ. Δέν χρειάστηκε νά τής κάνουν 
πιεστικές έρωτήσεις γιά νά σπάση ή μι
κρή καί νά παραδεχθή πώς έκείνη .είχε 
σκοτώσει τδ ίδιο πρωί τήν Λερόϋ. "Γστερα 
άπδ αύτό, έπαθε κρίση καί ήταν σχεδόν 
άδύνατον νά μπορέσουνε νά τήν συγκρατή
σουνε δ ψυχολόγος καί δ άστυνομικδς μα
ζί. ’Αναγκάστηκε νά ειδοποιήσουνε νά έρ- 
θη ασθενοφόρο καί τήν στείλανε κατευθεί
αν στήν κλινική.

"Οταν δ ΦοΟλερ πληροφορήθηκε πώς ή 
κόρη του τά είχε παραδεχθή δλα καί πώς 
ήδη βρισκόταν στδ νοσοκομείο, κατάλαβε 
πώς δέν ώφελοδσε κανέναν νά έξακολουθή 
νά σωπαίνη, καί δέχθηκε νά μιλήση. ’Απ’ 
αύτδν έμαθε δ Μόρισον πώς ή κόρη του 
μισούσε τήν Τζέ-'ν Αερόϋ, έτρεφε γ ι’ αύ
τήν ένα μίσος άπύθμενο, τρελλό.

Μέσα στδ ταραγμένο της μυαλό έβλεπε 
τήν Τζέην Λερόϋ σάν μιά κακή δύναμη 
πού δταν θά παντρευόταν τδν αδελφό της 
καί θάμπαινε στήν οϊκογένειά τους, θά τούς 
χώριζε δλους, θά τούς κατέστρεφε. Γι’ αύ
τδ είχε άρνίαει μέ τά γράμματα έλπίζον- 
τας πώς έτσι θά τήν τρόμαζε καί θά τήν 
έκανε νά φύγη..

"Ομως δχι μόνο ή Τζέην δέν έφυγε, άλ
λά είδε τδν αδελφό της νά φεύγη άπδ τδ 
σπίτι τους γιά χάρη της. Αύτό δέν ήταν 
δυνατόν νά τής τδ συγχωρήση ποτέ γιατί 
έτρεφε μιά παθαλογική άγάπη γιά τδν α
δελφό της. ’Αποφάσισε νά τήν σκοτώση.

"Οταν γύρισε σπίτι της άπδ τδ πάρκο 
δπου είχε σκοτώσει τήν Τζέην Λερόϋ, ή 
Στεφανία ΦοΟλερ τά ώμολόγησε δλα στδν 
πατέρα της. Καί δ Ρόναλντ ΦοΟλερ φέρθη
κε δπως θά φερόντουσαν οί περισσότεροι 
πατέρες στή θέση του. Προσπάθησε νά 
προστατεύση τήν κόρη του. Πήρε τδ δπλο 
καί τδ πέταξε έπάνω άπδ ένα βράχο στήν 
θάλασσα, καί μετά έκαψε τά γράμματα 
πού ύπήρχανε στδ γραφείο τοΟ γιοΟ του 
καί πού ή άρρωστη Στεφανία είχε σκαλί
σει καί είχε βρή πώς είχανε φτάσει στά 
χέρια τοΟ άδελφοΟ της. Τότε ήταν πού 
βρήκε καί τήν κάρτα τοΟ Μπέρτραντ, καί 
τοΟ είχε τηλεφωνήσει γιά τδν λόγο άκρι
βώς πού είχε ύποψιαστή καί είχε έξηγή- 
σει δ Μπέρτραντ στδν Μόρισον. Γιά νά 6ε- 
βαιωθή πόσα ήξερε δ ντετέκτιβ.

JOSEPH BIRMINGHAM
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Π Ε Ν Θ Η
ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

"Ενας έξαίρετος αστυνομικός 
καί άνθρωπος έφυγε άπό κοντά 
μας, δ τέως ’Αστυνομικός Δ/ 
ντής Β ' Παπακωνσταντίνου 
Διονύσιος. Άπεβίωσε τήν 15. 
10.74 καί τήν έπομένην έκη- 
δεύθη έκ τοΰ ιερού Ναού Πα
ναγίας Μυρτιδιωτίασης τοΰ Ν. 
Φαλήρου. Εκτός των συγγε
νών του, πολλοί φίλοι καί έν 
ένεργεία καί συντάξει συνά
δελφοι παρηκολούθησαν τήν 
έκφοράν. ’Εκ μέρους τοΰ Α 
στυνομικού Σώματος κατετέθη 
έπί τής σοροΰ του στέφανος, 
ύπό τοΰ έπικεφαλής τής ’Αστυ
νομικής άντιπροσωπείας.

Ό  έκλιπών έγεννήθη εις ά
σπρα Σπίτια ’Ηλείας τό έτος 
1902. Εις τό Άστυν. Σώμα κα- 
τετάγη τήν 29.4.1924, ως ά
στυφύλαξ. Εϊς τόν βαθμόν τοΰ 
ύπαστ. Β ' προήχθη τήν 12.1. 
1933, είς Γπαστ. Α ’ τήν 5.6. 
1936, είς Άστυν. Β ' τήν 21. 
9.1943, είς Άστυν. Α ' τήν 14. 
8.1952 καί είς Άστυν. Δ/ντήν 
Β ' τήν 5.9.1956. Άπεχώρη- 
σε τής Υπηρεσίας τό 1959.

Π ρ ό ς  τ ο ύ ς  ο ί κ ε ί
ο υ ς τ ο υ τ ά  « Ά σ τ υ
ν ο μ ι  κ ά Χ ρ ο ν ι κ ά »  
έ κ φ ρ ά ζ ο υ ν  τ ά  ε ι λ ι 
κ ρ ι ν ή  τ ω ν  σ υ λ λ υ 
π η τ ή ρ ι α .  Ή  μ ν ή 
μ η  τ ο υ  ά ς  ε ί ν α ι  
α ί ω ν ί α .

ΝΙΚ. ΜΙΧΑΛΟΥΝΑΚΟΣ

Τήν 4.10.1974 άπεβίωσεν δ 
Νικόλαος Μιχαλουνάκος, Άν- 
θυπαστυνόμος έ.σ.

Τήν κηδείαν του, γενομένην 
τήν έπομένην έκ τοΰ Τεροΰ Να- 
οΰ τής 'θείας Άναλήψεως Δρα
πετσώνας, παρηκολούθησαν οί 
οικείοι του, πολλοί γνωστοί καί 
φίλοι, καθώς καί άντίπροσωπεία 
άστυνομικών έν ένεργείφ.

Έγεννήθη είς ’Οχιά Μέσης 
Αακωνίας τό 1904. Είς τό Α 
στυνομικό Σώμα κατετάγη ώς 
άστυφύλαξ τήν 10.8.1927.

Προήχθη έπ’ ανδραγαθία έίς 
τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνό- 
μου τήν 5.8.1944. Άπεχώρησε 
τής Υπηρεσίας, λόγω δρίου ή- 
λικίας τδ έτος 1956. Τά «Α 
σ τ υ ν ο μ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά » ,  
συμμετέχοντα είς τό πένθος, εύ
χονται τήν έξ ύψους παρηγορι
άν πρός τούς συγγενείς αύτοΰ 
καί τήν κατάταξίν του έν σκη- 
ναΐς δικαίων.

"Α ς  ε ί ν α ι  έ λ α ψ ρ ό  
τ ό  χ ώ μ α  π ο ύ  τ ό ν  
σ κ έ π α σ ε .

ΔΙΟΝ. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ

"Ενα άκόμη νεαρό μέλος τής 
Αστυνομικής Οικογένειας έγ- 
κατέλειψε τά έγκόσμια.

Ό  Άστυφύλαξ καί άθλητής 
(ποδοσφαιριστής) Διονύσιος 

Σκριβάνος. Τδ νήμα τής ωραί
ας καί γεμάτης άπό δνειρα ζω
ής του έκόπη τό εσπέρας τής 
14.10.1974.

Έγεννήθη είς Νίκαιαν Πει
ραιώς τό έτος 1945 καί ύπηρε- 
τοΰσε είς τό τμήμα Άθλητισμοΰ 
τοΰ Αρχηγείου Αστυνομίας 
Πόλεων. Είς τό Άστυν. Σώμα 
κατετάγη τήν 7.7.1969.

Τήν κηδείαν του, γενομένην 
τήν έπομένην είς Νεκροταφεΐον 
Νίκαιας, παρηκολούθησαν πλή
θος άστυνομικών έν ένεργείφ, 
φίλων καί συγγενών.

Κατά τήν έκφοράν τής Σο
ροΰ του σκηναί ρίγους καί συγ- 
κινήσεως έλαβαν χώραν. "Ενας 
άνδρας, ένα βλαστάρι τής Αστυ
νομικής οικογένειας μας έγκα- 
τέλειψε γιά πάντα τά έγκόσμια 
καί δλους αΰτούς πού τόν ήξε
ραν, τόν άγαποΰσαν καί τόν έ- 
ξετίμων.

Τά «Α.Χ.» εύχονται είς δ
λους αυτούς πού πόνεσαν τόσο 
γιά τόν πρόωρον χαμόν του τήν 
έξ ύψους παρηγοριάν. Ή  μνή
μη του άς είναι αίωνία. Τ ό 
χ ώ μ α  τ ή ς  Α τ τ ι κ ή ς  
γ ή ς  π ο ύ  τ ό ν  σ κ έ 
π α σ ε  ά ς  ε ί ν α ι  έ
λ α  φ ρ ό ν.

«Α.Χ.»
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Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΟ Σ :

1. Λιμήν τής Ισπανίας, ένθυμίΖων Ι
στορικόν άπόπλουν τοϋ Χριστόφο
ρου Κολόμβου — Πάντοτε, Ζητείται 
ή απαλλαγή του (γ ε ν .) .

2. 'Ασθένεια τών αναπνευστικών όδών, 
ή όποια πλήτει τούς έργαΖομένους 
εις ύφασματοβιομηχανίας (μέ 6ρ- 
θρον).

3. Ροή, ροϋς (δημοτ.)—Οίκοι προσευ
χής (γεν. πληθ.).

4. Βασιλεύς τής Ουγγαρίας, ό όποιος 
έμεινε διάσημος ώς ό «Ίουλισνός 
τής Δόσεως» (1041 - 1 0 4 4 )—'Αν- 
τιστρόφως, φθόγγος μουσικής — Ύ- 
ποδιαίρεσις τού αρχαίου ταλάντου.

5. Ίδικά σου, άρχαιοπρεπώς—Ξενικόν 
γυναικεϊον όνομα, ομώνυμον έργον 
τοϋ Ε . "Ιψεν (άνστρ.) — Ύπάρχσν.

6. Περιώνυμος ρήτωρ τών 'Αθηνών, 
διδάσκαλος τοϋ Λυκούργου, τοϋ Ύ- 
περείδου καί τοϋ Αισχύλου.

7. Προηγούμενον τού 7γ καθέτως. . . 
χαρτοπαίζεται —Ούδεμία έπιβάλλεται 
άνευ νόμου —ΧωριΖόμε να διά καθέ
του, ένθυμίΖουν συμμοριτοπόλεμον.

8. Καί αύτή δανειοδοτεί (άνστρ.) — 
Α ρ χ ή . . .  σκανδάλου—Πρώτον συν

θετικόν παλαιού μοντέρνου χορού.
9. Τής στάθμης είναι γνωστόν εις τούς 

άσχολουμένους μέ τάς οικοδομάς — 
Τών έρπετών λέγεται καί φολίς,

10. "Οργσνα, διά τών όποιων έΕετάΖσν- 
ται οί ήχοι τής θωρακικής κοιλότη- 
τος.

11. 'Αδελωός καί πολύτιμος συνεργάτης 
τοϋ Μωϋσέως — Εις αύτήν, πολλοί 
είναι ύπερήφανοι (αίτ. πληθ.).

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ : n

1. Κατά τόν Αίσωπον, έκαστος τών άν- 
θρώπων φέρει δύο — Κοινή ονομα
σία άπαραιτήτου έργαλείου μηχανι
κών.

Δ ι ά φ ο ρ α
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2. Τήν χαρακτηρίζει ή άσάφεια, τό έ· 

πισφαλές (α ίτ .).
3. Προϊόν. . . πολλών έργοστασίων — 

Μέρος τοϋ λόγου (άνστρ.).
4. Επαναλαμβανόμενον «ξεπουλά» — 

Δ έν τήν έχουν όλα τά ποδοσφαιρικά 
γήπεδα (όν. άνστρ.) — Ε ις  τήν γε
νικήν τό "Αγιον "Ορος.

5. "Ομοια σύμφωνα, ένθυμίΖοντα Χ ι
τλερικήν όργάνωσιν —Ή  δι' έπικλή- 
σεως θείου, ιερού ή άλλου σεβα
στού προσώπου γινομένη βεβαίωσις 
ή υπόσχεσις — "Ο,τι καί τό 5γ όρι- 
Ζοντίως.

6. Ή τ ο  καί ό 'Ηρόδοτος.
7. Υποθετικόν τής καθομιλουμένης — 

'Επάλληλος σειρά — Ή  ψυχή μετά 
θάνατον τών άρχαίων Αιγυπτίων.

8. Γνωστότατη περιοχή τών Αμπελο
κήπων — Σάντρα. . . ,  διάσημος κι
νηματογραφικός άστήρ — 'Απαρτί
ζονται άπό έπιλέκτους (αρχικά).

9. 'Αντιοτρόφως, ρήμα πού προϋποθέ
τει τροφήν — Χορηγείται ύπό ένίων 
έργοδστών εις τούς έργαΖομένους 
ύποχρεωτικώς (Ε ε ν .) .

10. Ή  έκ τών οιωνών πρόβλεψις τών 
μελλόντων.

11. Πόλις τής Β . Α. Γαλλίας, ιστορική 
πρωτεύουσα τών Δουκών τής Λωραί- 
νης (άνστρ.) — Τό παρά τήν πα- 
λαίστραν τών άρχαίων γυμνοστηρί- 
ων ύπόστεγον (γ εν .) .

( I .  Κο .)
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“Οπως είναι γνωστόν, 6 Δημοσθένης, ό 
λαμπρός ρήτωρ τής άρχαιότητος, μελε
τούσε μέ πολλή φροντίδα τούς λόγους πού 
έπρόκειτο νά έκφωνήση στήν έκκληαία 
του Δήμου, γ ι’ αύτό καί ξενυχτοΰσε, ακό
μη καί μέχρι πρωίας, προκειμένου νά έκ
φωνήση έναν άψογο λόγο. Κάποτε, λοι
πόν, ένας κλέφτης όνόματι Χαλκούς, πού 
πείραξε δημοσία τόν Δημοσθένη γιά τις 
ξαγρύπνιες του, πήρε αυτήν τήν άπάντη- 
σι: «Τό ξέρω πώς σέ στενοχωρώ έπειδή 
καίω λυχνάρι, καί σείς, ’Αθηναίοι, νά μή 
παραξενεύεσθε γιά τις κλεψιές πού γίνον
ται, άφοΰ έχουμε τούς κλέφτες «Χαλκούς-
καί τούς τοίχους μέ λάσπη».

***
“Ενας ιεροκήρυκας κηρύττοντας τό Ευ

αγγέλιο τής Σαιμαρείτιδος, έτελείωσε τό 
κήρυγμά του μέ τά έξής λόγια: «Μή έκ- 
πλήττεσθε, αδελφοί μου, γιατί τό σημε
ρινόν Εύαγγέλιον είναι τόσον έκτεταμέ- 
νον. Ένθυμηθήτε δτι δμιλεϊ εϊς αύτό γυ
ναίκα».

**
“Ενας απρόσεκτος δδηγός δικάζεται:
—Μέσα σέ δέκα μέρες, τού λέει δ πρόε

δρος, χτυπήσατε μέ τ’ αύτοκίνητό σας 
έπτά πεζούς.

—“Εξι, κύριε πρόεδρε. Άπλούστατα, 
τόν ένα τόν χτύπησα δυό φορές...

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Εύγένεια είναι ή τέχνη νά κάνης έκεί- 
νο πού σέ δυσαρεστεί μέ ύφος εύχαριστη- 
μένο.

ΓΟΓΣΤΑΓΟΣ ΝΤΡΘΖ
***

Ό  χρόνος είναι φίλος τής φιλίας κ’ έ- 
χθρός τού έρωτα.

ΛΑ ΜΠΡΓΓΙΕΡ
**

Ιΐροτιμώ ένα έλάττωμα πού δέν ένοχλεϊ 
κανέναν άπό μιά ανυπόφορη άρετή.

ΜΟΛΙΕΡΟΣ
**

’Εκείνοι πού έπικαλοΰνται τήν ειρήνη 
γιά νά κάνουν πόλεμο, άναμφίδολα δέν 
σκέπτονται παρά τήν ειρήνη των νεκρο
ταφείων.

ΛΑΤ'ΜΙΙΝΙΤΣ

Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Ε Σ

Τό κλεισμένο χέρι μύγες δέν πιάνουν. 
("Οτι τήν αργία παρακολουθεί ή άθλιό-
χης)·

**
Πολύγυρε μένη κόρη, κακά ψυχρά παν

τρεύεται.
(Λέγεται γιά τις δύσκολες νεαρές κο- 

πέλλες πού άρνιούνται άπό έγωπάθεια νά 
παντρευθούν δταν τούς δίνεται ή εύκαι- 
ρία, γιά νά καταλήξουν κάποτε νά παν- 
τρευθούν τόν χειρότερο).

**
Ό  καιρός καί στις φτέρνες έχει φτερά: 

(σαφής)
**

Κάλλιο οί καλορρίζικοι, παρά οί άν- 
τρειωμένοι.

("Οτι τά προτερήματα χωρίς τήν τϋχι, 
δέν ωφελούν).


