


Διά Προεδρικοϋ Διατάγματος, δημοσιευ- 
θέντος εις τήν έφημερίδα τής Κυβερνήσεως, 
άνετέθησαν τά καθήκοντα τοϋ Γενικού Γραμ- 
ματέως τοϋ 'Υπουργείου Δημοσιάς Τάξεως 
είς τόν Προϊστάμενον τοϋ Μικτού ’Επιτελείου 
τοϋ Υπουργείου, Υποστράτηγον κ. ’Αναστά
σιον Μπάλκον. Ό  νέος Γενικός Γραμματεύς 
έξήλθεν έκ τής Σχολής Εύελπίδων τό 1938. 
Συμμετέσχεν εις τόν Έλληνοϊταλικόν πόλεμον 
τοϋ 1940 ώς Διοικητής λόχου. Κατά τήν γερ
μανικήν κατοχήν ένετάχθη είς τάς άνταρτικάς 
ομάδας τοϋ ΕΔΕΣ, όπου ύπηρέτησεν ώς Διοι
κητής Τάγματος.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν διετέλεσεν έπι- 
τελής τοϋ ΓΈΣ καί ύπηρέτησεν είς τό Ά ρχη- 
γεΐον ΝΑΤΟ Σμύρνης. Είναι απόφοιτος τής 
Σχολής Πολέμου καί τής Εθνικής Άμύνης. 
Έξεπαιδεύθη είς τήν Σχολήν πολέμου των 
Η.Π.Α., καθώς καί είς τήν Σχολήν Άτομικοΰ 
πολέμου έν Γερμανία. Παλαιότερον διετέλεσεν 
επιτελής τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

Άπεστρατεύθη κατά τήν διάρκειαν τής δι
κτατορίας μέ τόν βαθμόν τοϋ Ταξιάρχου, καθ’ 
δν χρόνον έξετέλει καθήκοντα Α' βοηθοΰ ’Ε
πιτελάρχου τής 1ης Στρατιάς (τομεύς ’Επιχει
ρήσεων - Λάρισα), λόγω τής συμμετοχής του 
είς τό κίνημα τής 13-12-1967. Έ λαβε μέρος είς 
τήν άντίστασιν κατά τής δικτατορίας ώς επι
τελάρχης τής Όργανώσεως Άντιστρατήγων 
(1968).

Έ ν συνεχεία ύπήρξεν ιδρυτικόν μέλος καί 
μέλος τής διοικούσης έπιτροπής τής ’Αντιστα
σιακής Όργανώσεως «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗ
ΝΕΣ». Τήν 1-7-1969 συνελήφθη λόγω τής άντι- 
στασιακής του δράσεως καί έκρατήθη έπί 
ΙΟμηνον είς αύστηράν άπομόνωσιν είς Ξενο-

Πρός τόν άποχωρήσαντα Γενικόν Γραμμα
τέα τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Κων/νον Φωτιάδην, οί άστυνομικοί όλων των 
βαθμών έκφράζουν ειλικρινείς τάς εύχάς των 
καί θερμάς ευχαριστίας, διά τήν άγαστήν 
μετ’ αύτοΰ συνεργασίαν καί διά τό άμέριστον 
ένδιαφέρον, τό όποιον ό κ. Γενικός έπέδειξεν 
υπέρ των Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής έν τώ Ύπουρ- 
γείφ Δημοσίας Τάξεως θητείας του, ό κ. Φω- 
τιάδης εντυπώσιασε μέ τήν έργατικότητα καί 
τό ύψηλόν αίσθημα εύθύνης, τό όποιον πρέπει 
νά διακρίνη κάθε δημόσιον άνδρα.

'Ό σοι συνειργάσθησαν μαζί του διατηροΰν 
τάς καλυτέρας τών έντυπώσεων, ασφαλώς 
δέ ή έκ τοϋ 'Υπουργείου διέλευσίς του άπετέ 
λεσεν ευτυχή συγκυρίαν, διά τόν τόσον ση
μαντικόν είς τόν κρατικόν μηχανισμόν τομέα 
τής δημοσίας τάξεως καί ασφαλείας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ
Ο  ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Υ. Δ.Τ.

δοχεΐον τής Βαρυμπόπης. Τόν Νοέμβριον τοϋ 
1974 άνεκλήθη είς τήν ένέργειαν καί έτοποθε- 
τήθη ώς Προϊστάμενος τοϋ Μικτοϋ Επιτελείου 
τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

’Από τής 1-2-1975 τοϋ άνετέθησαν συμπλη
ρωματικούς τά καθήκοντα τοϋ Γενικοϋ Γραμ- 
ματέως τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. 
Πρός τόν νέον Γενικόν τά «’Αστυνομικά Χρο
νικά» έκφράζουν, έκ μέρους τών άνδρών τής 
’Αστυνομίας Πόλεων τάς θερμοτέρας τών εύ- 
χών των δι’ έπιτυχίαν είς τά νέα του καθή
κοντα.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ Ω Τ ΙΑΔΗ Σ
Ο ΑΠΟΧΠΡΗΣΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Υ.Δ.Τ



ΕΑΟΙΕ ΤΗ AKAAHMIA. ΑΟΗ
Ο ΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ δέν έκάναμε λάθος. "Οταν προ καιρού είχαμε πλειστά- 
'"3Ι"' κις έπισημάνει από την θέσι αυτή τον δεύτερο μεγάλο ρόλο τής ’Α
στυνομίας τον ανθρωπιστικό, και έτονίζαμε ιδιαιτέρως τό γεγονός, ότι κα
θημερινώς αναγράφονται στά βιβλία συμβάντων περιστατικά, πού έχουν πέ
ρα ώς πέρα περιεχόμενο θά λέγαμε ήρωϊκό, πολλοί ίσως μας έχαρακτή- 
ρισαν υπερβολικούς. Τά πράγματα όμως δεν έχουν έτσι. Ήλθε ή δικαίωσις, 
και μάλιστα κατά τον πιό πανηγυρικό τρόπο. Τό πρώτο πνευματικό ίδρυ
μα τής χώρας, ή ’Ακαδημία ’Αθηνών, στην πανηγυρική συνεδρία τής 26- 
12-74 έβράβευσε δύο άπό τούς έκατοντάδες αφανείς ήρωες του χρέους. 
Τούς αστυφύλακες ’Ιωάννην Δάμπαση τής ’Αμέσου Δράσεως Πειραιώς καί 
Λεωνίδα Σκορδαλάκη τού Μηχανοκινήτου ’Αθηνών. Τό αίτιολογικό, όσο 
απλό φαίνεται μέ τήν λιτότητα του ύφους, πού χαρακτηρίζει τά κείμενα 
στις περιπτώσεις αύτές, κρύβει στο βάθος όλο τό μεγαλείο τής ανθρώπινης 
ψυχής, όταν τήν κοσμούν αληθινά ό άλτρουϊσμός καί ή αγάπη γιά τον πλη
σίον. Μέ προφανή κίνδυνο τής ζωής τους, ό άστυφύλαξ Δάμπασης καί ό 
άστυφύλαξ Σκορδαλάκης έσωσαν άπό βέβαιο θάνατο κινδυνεύοντας συναν
θρώπους. Μέ προφανή κίνδυνο τής ζωής τους!.. Έδώ ακριβώς εύρίσκεται 
καί τό σημείο, πού κάνει τούς δύο άστυνομικούς νά ξεχωρίζουν άπό εμάς 
τούς άλλους, τούς πολλούς, πού δεν ξέρουμε άν είχαμε τό θάρρος νά διακιν
δυνεύσουμε τό « πολύτιμο » σαρκίο μας γιά μιά ανθρώπινη χριστιανική 
πράξι.

Ή  αυτοθυσία τών δύο αστυφυλάκων καί ή άναγνώρισις καί έπιβράβευσίς 
της άπό τήν ’Ακαδημία αντανακλά ασφαλώς σ’ ολόκληρο τό Σώμα τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, τού οποίου αποτελεί παράδοσι καί πιστεύω ή συμπαρά- 
στασις προς τον πολίτη καί ή άγάπη προς τον άνθρωπο. Δέν είναι τής στι
γμής νά άπαριθμήσουμε περιπτώσεις, άλλά άπλώς νά υπενθυμίσουμε πώς ή 
ιστορία τής ’Αστυνομίας δέν είναι τίποτε άλλο, άπό μιά συνεχή προσφορά 
αίματος καί θυσιών. 'Όλοι οί άστυνομικοί, άλλος περισσότερο καί άλλος 
λιγώτερο, γίνονται καθημερινώς μικροί άνώνυμοι ήρωες καί άφανεΐς καλοί 
Σαμαρείτες. Αυτή τους ή προσφορά, πού συνήθως καί αύτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία, εύρίσκεται έξω άπό τά υπηρεσιακά πλαίσια, άποτελεΐ χωρίς άλλο 
όασι αισιοδοξίας, γιά τον κόσμο μας, ό όποιος έχει θεοποιήσει τις υλικές 
άπολαύσεις, άδιαφορώντας γιά τις ήθικές άξιες τής ζωής. Ή  στήλη μας, 
πού έπρόβαλε πρώτη δημοσίως τις πράξεις τών δύο ήρωϊκών συναδέλφων, 
αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά γιά τή βράβευσί τους καί εκ μέρους όλων τών 
άστυνομικών εύχαριστεΐ τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών, γιά τήν άπό μέρους της 
άναγνώρισι τού έργου τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τής προσφοράς της 
προς τον έλληνικό λαό καί τήν Πατρίδα.

Σ. Α.
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Eic τήν πανηγυρικήν συνεδρίαν της τής 26.12.74, 
ή Ακαδημία Αθηνών έβράβευσε μεταξύ άλλων 
καί δύο αστυφύλακας, διά πράξεις αύτοθυσίας. 
Οί βραβευθέντες αστυφύλακες είναι ό Ιωάννης 
Δάμπασης τής Αμέσου Δράσεως Πειραιώς καί 
ό Λεωνίδας Σκορδαλάκης τού Μηχανοκινήτου 
Αθηνών. Άμφότεροι, έπιδείξαντες θάρρος καί 
αύτοθυσίαν διέσωσαν άπό 6έ6αιον θάνατον κιν- 
δυνεύνοντας συνανθρώπους. Ό  πρώτος, μίαν 
γυναίκα, ή όποια κατεπλακώθη άπό τήν στέγην 
της οικίας της καί ό δεύτερος, ένα Γερμανό φοι
τητή, ό όποιος παρ’ ολίγον νά πνίγη εις τήν θα- 
λασσίαν περιοχήν τοϋ Σαρωνικοϋ. Ή  έμφάνισις 
καί ή ύπό τής Ακαδημίας 6ράβευσις δύο συγχρό
νως άστυνομικών, έδωκε τήν εύκαιρίαν εις τούς 
παρευρεθέντας νά χειροκροτήσουν τούς σε

μνούς ήρωας τού καθήκοντος καί εις τό πρόσω- 
πόν των ολόκληρον τό Αστυνομικόν Σώμα. Εις 
τήν τελετήν, τήν όποιαν έτίμησεν διά τής παρου
σίας του ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Στα- 
σινόπουλος, παρέστησαν πλήν τών Ακαδημαϊ
κών, διπλωματών, κ.ά., ό Αρχηγός καί Ύπαρχη- 
γός τής Αστυνομίας κ.κ. Τξαβέλλας καί Τξίμας, 
έκπρόσωοι τοϋ πνευματικού κόσμου, καθηγηταϊ 
κ.λ.π. Εις τάς φωτογραφίας μας χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα. Κάτω: Ό  Πρόεδρος τής Δημοκρα
τίας κ. Στασινόπουλος κατά τήν διάρκειαν τής 
τελετής. Απέναντι έπάνω: Ό  κ. Πρόεδρος συγ
χαίρει τόν αστυφύλακα κ. Δάμπασην. Κάτω: Ό  
Πρόεδρος τής 'Ακαδημίας κ. Ζακυνθινός έπιδί- 
δει τό τιμητικόν δίπλωμα εις τόν άστυφύλακα κ. Φ 

Σκορδαλάκην.
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Επιτυχία τής ’Αγορανομίας ’Αθηνών

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ 
ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ

Ι ΔΙΑΙΤΕΡΑΝ αίσθησιν προεκά- 
λεσε εις τήν κοινήν γνώμην 

καί έσχολιάσθη ευμενέστατα ή επι
τυχία τής Ύποδ) ντε ως ’Αγορανομίας 
’Αθηνών, ή δποία άπεκάλυψε σκαν
δαλώδη νοθείαν κατά· τήν όποιαν 
γιαούρτι φερόμενον εις τήν κατανά- 
λωσιν ώς πρόβειο, παρεσκευάζετο από· 
συμπεπυκνωμένο αγελαδινό γάλα. 
Πλέον συγκεκριμένα κατόπιν διατα
γής τοΰ Δ) ντοΰ ’Αγορανομίας ’Αθη
νών κ. Οίκονομάκου ύπό τοΰ Άστυ- 
κτηνιάτρου ’Αστυνόμου κ. Άναστα- 
σοβίτη καί τοΰ Άρχιφύλακος κ. Βούλ
γαρη έπραγματοποιήθη γενικώς Ε
λεγχος εις τό επί τής δδοΰ II. Ράλλη 
21, Εργοστάσιον παστεριώσεως γάλα
κτος «ΑΣΤΓ» καί κυρίως εις τό έρ- 
γαστήριον παρασκευής γιαούρτης

ΝΟΘΕΙΑ

ς  τούς ειδικούς θαλάμους πήξεως. 
Εις τούς θαλάμους αυτούς βρέθηκαν
7.000 κεσέδες γιαούρτης μέ τήν Εν- 
δειξιν «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟΒΕΙΟ». 
’Από τόν Ελεγχο πού ένήργησαν οί 
δύο άστυνομικοί διεπιστώθη, δτι στο 
Εργοστάσιο δέν είχε είσαχθή καμμιά 
απολύτως ποσότης προβείου γάλα
κτος, άλλα μόνον συμπεπυκνωμένο 
καί γάλα αγελάδας. Ό  έν συνεχεία 
διεξοδικός Ελεγχος απέδειξε, δτι εις 
διάστημα δώδεκα ημερών παρεσκευά- 
σθησαν 9.997 κεσέδες γιαούρτης τών 
224— 240 γραμμ. καί 34.880 τοιοΰ- 
τοι τών 304— 340 γραμμ. από συμ
πεπυκνωμένο γάλα αγελάδας. Ώ ς υ
πεύθυνος τής σοβ«αρωτάτης αύτής ά- 
γαρανομικής παραβάσεως συνελήφθη 
ό Ζαχαρόπουλος Δημήτρώς τοΰ Πα-

ναγιώτου Ετών 58, Εκ Χανίων Κρή
της, ό όποιος καί παρεδέχθη τήν Ε
νοχήν του. 'Υπό τοΰ αυτοφώρου ’Αγο- 
ρανομικοΰ Δικαστηρίου τοΰ Επεβλή- 
θη 8μηνος φυλάκισις.

Τόν ίδιον Ελεγχον Επραγματοποίη- 
σαν δ προαναφερθείς Άστυκτηνία- 
τρος μετά τοΰ 'Υπαστυνόμου κ. Πα- 
πατσελίκη καί Εις τό Επί τής Τέρας 
Όδοΰ άριθ. 88 Εργοστάσιον παστε
ριώσεων γάλακτος «ΕΒΓΑ». ’Από τόν 
Ελεγχο προέκυψε, δτι στούς ειδικούς 
θαλάμους πήξεως υπήρχαν 5.500 κε
σέδες γιαούρτης τών 224— 240 γραμ. 
καί 2.500 τοιοΰτοι τών 400 γραμμ. 
μέ τήν Ενδειξιν «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΡΟ
ΒΕΙΟ».

Καί εις τήν «ΕΒΓΑ» ούδεμία ει
σαγωγή προβείου γάλακτος είχε γί
νει, πλήν συμπεπυκνωμένου καί άγε- 
λάδος. Έκ τής έρεύνης διεπιστώθη, 
δτι εις διάστημα δέκα τεσσάρων η
μερών είχαν παρασκευασθή 131.524 
κεσέδες ήιαούρτης νοθευμένης. Συνε- 
λήφθη δ άγορανομικός υπεύθυνος 
Σπέντζος Κων) νος τοΰ Δημητρίου 
Ετών 57 Εξ ’Άνω Μαυσουνίτσης Δω- 
ρίδος. Καί εις τούτον έπεβλήθη ύπό 
τοΰ Αυτοφώρου Άγορανομικοΰ Δι
καστηρίου 8μηνος φυλάκισις.

Διά τάς δύο προαναφερθεΐσας πε
ριπτώσεις πρέπει νά τονισθή, δτι δχι 
μόνον παρεπλανάτο τό καταναλωτι
κόν κοινόν, τό όποιον αγόραζε ώς 
«παχύ» πρόβειο γιαούρτι, γιαούρτι α
γελάδας, αλλά καί ή διαφορά τής τι
μής, πού υπάρχει μεταξύ τοΰ προ
βείου καί τοΰ αγελαδινού γάλακτος.

***

Δέν ήταν δμως μόνο τό γάλα καί τά 
προϊόντα του πού απασχόλησαν τήν 
Τποδ) νσιν ’Αγορανομίας. "Ενα «Ε
ξυπνο» κόλπο έπενόησαν γιά νά κλέ
βουν τούς καταναλωτάς υγρών καυσί- 
μυ>ν δ Πετράκος Μιχαήλ καί δ Κα- 
ραγιαννόπουλος ’Ελευθέριος. '0  πρώ
τος ώς δδηγός τοΰ ύπ’ άριθ. Β. 9087 
Δ.Χ. βυτιοφόρου αυτοκινήτου μετα
φοράς καυσίμων καί δ δεύτερος ώς 
συνοδός κατώρθωναν κατά τήν δια
νομήν τών καυσίμων νά κλέπτουν 15 
χιλ) μα Επί διανεμομένου πετρελαίου
1.000 λίτρων. ’Από τόν Ελεγχο διε- 
πιστώθη, δτι είχε παραβιασθή ή 
σφραγίδα ασφαλείας τοΰ καντράν 
τοΰ μετρητοΰ. Οι προαναφερθέντες, 
συνελήφθησαν καί άπεστάλησαν εις 
κ. Εισαγγελέα. Τά δέοντα ένηργή- 
θησαν ώσαύτως καί κατά τοΰ υπευ
θύνου τής εταιρείας SHEL.

Εκτάκτως ηύΕημένη ύηήρΕε τούς τελευταίους μήνας ή δραστηριότης τών Υ 
πηρεσιών Αγορανομίας, τών όποιων τό άντικείμενσν ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τό 
κοινόν. Ε ις τήν φωτογραφίαν- μας στιγμιότυπον άπό παλαιστέραν όπιθεώρησιν 
εις τήν Κεντρικήν Αγοράν τοΰ Δ )ντοΰ  ’Αστυνομίας Αθηνών κ. Παπαγεωργίου, 
συνοδευομένου υπό τοΰ Διοικητοΰ ’Αγορανομίας κ. Οίκονομάκου καί άλλων 

Ά Ελκώ ν τής Αγορανομίας.
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ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΙΔΑΝ
Κρίσεις, σχόλια, έπιστολαί, 
δημοοεύοεις, διά τά 
((Αστυνομικά Χρονικά»

Σ υ γ κ ι ν η τ ι κ ό ς  υπήρξε ό ί ν
θουσιασμός μέ τόν όποιον Εγινε 

δεχτή ή πανηγυρική Εκδοσις των 
«’Αστυνομικών Χρονικών», ή Αφιερω
μένη στην 50ετία τής Αστυνομικής 
Λ) νσεως ’Αθηνών. Τόσον οί Αστυνο
μικοί, όσον καί οί ίδιώται συνδρομη- 
ταί μας, καί ό τύπος, έξεφράσθησαν 
μέ τά καλύτερα λόγια για τό περιοδι
κό μας, τό όποιο τοποθετούν Από 
πλευράς έμφανίσεως καί ύλης, μετα
ξύ τών καλυτέρων Εκδόσεων τής Ε λ 
λάδος καί τού Εξωτερικού. “Ενα μι
κρό Απάνθισμα, Από δσα έλέχθησαν 
ή Εγράφησαν για τά «’Αστυνομικά 
Χρονικά», παρατίθεται Εν συνεχεία, 
χωρίς τό έλάχιστον ίχνος αύτοπρο- 
βολής, Αλλ’ Απλώς προς ίκανοποίησιν 
τών φίλων μας καί δλων όσοι βοη
θούν στήν Επιτυχία αότού τού δύσκο
λου, Αλλά ωραίου Εργου.

«Μία πραγματικά σπάνια Εκδσσι, 
Εγραψε μεταξύ τών Αλλων δ «ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» τής 1.2.75, Α
ποτελεί τό πανηγυρικό τεύχος, πού 
κυκλοφόρησε τό Άρχηγεΐον Άστυν. 
Πόλεων, γιά τήν Επέτειο τών 50 χρό
νων τής, Αστυνομικής Δ) νσεως ’Αθη
νών. Πέραν Από τήν καλαισθησίαν 
τών σελίδων του καί τήν ώραία Εκτύ- 
πωσι Αποτελεί κΓ Ενα Αναμφισβήτη
το ιστορικό ντοκουμέντο μέ τά Ακρως 
Ενδιαφέροντα στοιχεία καί φωτογρα
φίες πού Εχουν διαλεχτή μέ Επιμέ
λεια καί περιλαμβάνονται στις 176 
πολυτελείς σελίδες του». Καί ή Εφη- 
μερΐς «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» τής 25. 
1.75, μέ τίτλο «θά μάς βρήτε ατού 
δρόμου τή γωνιά», Εγραψε χκρακτη- 
ριστικώς. «Μέ Αφιέρωμα στήν 50ε- 
τία τής ’Αστυνομικής Α) νσεως ’Αθη
νών, έκυκλοφόρησε τό περιοδικό «’Α
στυνομικά Χρονικά». Στις πολυτελείς 
σελίδες τού περιοδικού Αναλύονται μέ

φωτογραφίες καί σχόλια τά πενήντα 
χρόνια τής Εγκαταστάσεως τής ’Α
στυνομίας Πόλεων στήν ’Αθήνα.

’Ανάμεσα στά θέματα τού Αφιερώ
ματος, υπάρχουν ιστορικά στιγμιότυ
πα Από τήν σταδιακή δργάνωσι τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, ημερολόγιο τών. 
Επιτυχιών τής ’Αστυνομίας πάνω σέ 
Εγκλήματα καί ληστείες, πού ξεσή
κωσαν τήν κοινή γνώμη, στατιστική 
τού Εγκλήματος, Αναφορές πάνω στά 
ναρκωτικά, σέ τροχαία περιστατικά 
κ,λ.π.

’Ιδιαίτερη έντύπωσι προκαλεΐ Ενα 
Ασπρόμαυρο σαλόνι, δπου μέ τόν τί
τλο «Φίλε μου. ..» , δημοσιεύεται Αρ
θρο τού διευθυντοΰ συντάξεως, τών 
«’Αστυνομικών Χρονικών» κ. Σ. Άν- 
τωνάκου, πού καταλήγει: «Τις πιό
θερμές εύχές μας, γιά Ενα χαρούμε
νο χρόνο. ’Ελάτε νά σφίξουμε τά χέ
ρια. Πού θά μάς βρήτε; Μά Εκεί, 
στοΰ δρόμου τή γωνιά. Ε κεί, στό 
χιονισμένο πεζοδρόμιο. Βλέπετε Εμείς 
δέν κρυώνουμε. Ό  βοριάς, μόνο τ’ Αρ
νάκια παγώνει. ..» .

Μερικά Από τά σκίτσα τών πρώ
των μηνών τής ’Αστυνομίας στήν ’Α
θήνα, πού Αναφέρονται στό θέμα «Τά 
πρώτα βήματα», είναι:

* Δέν Εσημειώθη ποτέ περίπτωσις 
χρήσεως Αστυνομικής σφυρίχτρας, 
πού νά μή συγκεντρώθηκαν τουλάχι
στον πεντήκοντα Αστυνομικοί. ’'Αλλοι 
κχτέφθασαν, Ιδίως κατά τή νύχτα, 
Ανυπόδητοι καί Ατελώς, ένδεδυμένοι. 
Αλλά πάντως Εφθαναν Εγκαίρως διά 
νά βοηθήσουν τόν κινδυνεόοντα συν
άδελφό των καί νά δώσουν Ενα μάθη
μα είς τούς θρασείς κακοποιούς. Τό 
φαινόμενον αύτό πρσκαλοΰσε κατά- 
πληξιν καί δέος είς τούς κύκλους τών 
κακοποιών.

* Τό Μεταξουργείον, τό θησεϊον,

τά Πετράλωνα, τό γκαζοχώρι κ.λ.π. 
συνοικίες Απηλλάγησαν Από τή μά
στιγα τών Εξ Επαγγέλματος κακοποι
ών.

* Ά λλ’ Εκείνο πού τούς είχε Ιδι
αιτέρως Ανησυχήσει ήταν τά δακτυ
λικά Αποτυπώματα, άρχίζοντες πλέον 
νά πιστεύουν, δτι είχον τεθή δριστι- 
κώς υπό τόν διαρκή Ελεγχον τής ’Α
στυνομίας.

Στό ίδιο μοτίβο είναι γραμμένο καί 
τό σχόλιο τής Εβδομαδιαίας Εφημερί- 
δος «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» τής 6. 
2.75. «Μέ τήν εύκαιρία, γράφει, τής 
συμπληρώσεως 50 χρόνων Από τής 
έγκαταστάσεως τής ’Αστυνομίας Πό
λεων στήν ’Αθήνα, τό Άρχηγεΐον τής 
’Αστυνομίας έξέδωσε σέ πολυτελή πα
νηγυρικό τόμο, τό μηνιαίο περιοδικό 
τού Σώματος, «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ». Τήν Εκδοση, ή όποια 
σημειώνω, δτι είναι Εξαιρετικά κατα
τοπιστική καί Αρτια, Επιμελήθηκε ή 
Ύποδ) νση Σωματικής καί Πνευματι
κής ’Αγωγής Τμήμα ’Εκδόσεων».

Δεκάδες είναι καί οί Επιστολές Από 
δλόκληρη τήν 'Ελλάδα, μέ τίς όποιες 
Ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, Ιερω
μένοι, Εκπαιδευτικοί καί απλοί Αν
θρωποι τού λαού μας συγχαίρουν γιά 
τά «Α.Χ.» καί εύχονται εόόδωσι τού 
Εργου τής Αστυνομίας Πόλεων. «Εύ- 
χαριστοΰντες θερμώς, γράφει δ Σεβα- 
σμιώτατος Μητροπολίτης Νίκαιας κ. 
Γεώργιος, διά τήν εύγενή Αποστολήν 
τού ύπό τόν τίτλον «Αστυνομικά 
Χρονικά», λίαν Επιμεμελημένου καί 
λαμπρού τήν έμφάνισιν τόμου, συγ- 
χαίρομεν είλικρινώς τόσον διά τήν Εν 
λόγψ Εκδοσιν, δσσν καί διά τό πλού
σιον είς δράσιν καί Αποτελέσματα, Επ’ 
ώφελεία τής Ελληνικής κοινωνίας, 
Εργον τής ’Αστυνομίας, ώς τούτο κα
ταφαίνεται μετά πληρότητας καί σα
φήνειας τόσον Εκ τών κειμένων, δσον 
καί Εκ τού φωτογραφικού υλικού τού 
Ανά χεϊρας τόμου».

«Είς τάς σελίδας τών ’Αστυνομικών 
Χρονικών», Αναφέρει είς Επιστολήν 
του δ Δήμαρχος Δράμας κ. Κούρτης, 
παρουσιάζεται ή λαμπρά Επί 50ετίαν 
δράσις τής Αστυνομικής Διευθύνσε- 
ως ’Αθηνών καί τό μέγα Εργον, δπερ 
αύτη Αόκνως Επιτελεί διά τήν δια- 
σφάλισιν τής δημοσίας τάξεως καί 
τήν Εξυπηρέτησιν τών πολιτών».

Είς Επιστολήν του Επίσης δ ’Αρχη
γός τού Λΰμ. Σώματος Ύπον) ρχος κ. 
Άμαραντίδης γράφει μεταξύ τών Αλ
λων: «’Εμελέτησα τά «Αστυνομικά 
Χρονικά» καί διεπίστωσα, δτι πρόκει
ται περί μιάς θαυμασίας καί συγχρό-

(Συνέχεια είς τήν σελ. 39)
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EY IN D M H Y N II
Τήν 12,30 ώραν τής 31.1.75, εις 

τήν έπί τής δδοΰ 'Αρμοδίου 14 αί
θουσαν καί παρουσία τοΰ Άρχηγοΰ 
Α.Π. κ. Τζαβέλλα, τοΰ Τπαρχηγοΰ 
κ. Τζίμα, τοΰ Δημάρχου Αθηναίων, 
τοΰ ’Αστυν. Δ) ντοΰ ’Αθηνών κ. Πα- 
παγεωργίου, τοΰ Βουλευτοΰ ’Αθηνών 
κ. Άποστολάτου, τών ’Αστυνομικών 
Δ) ντών κ. κ. Ντόντου, άστυκτηνιά- 
τρου Μπαλωμένου, Οικονομάν, ου, 
Βλαχάκη καί άλλων προσκεκλημέ
νων καί έπ’ ευκαιρία τών 50 χρόνων 
τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως ’Αθη
νών, κατόπιν έπιθυμίας τοΰ συνόλου 
τών έπαγγελματιών τής Κεντρικής 
καί Βαρβακείου ’Αγορά:, έλαβε χώ
ραν τελετή, καθ’ ήν· έπεδόθη ψήφισμα 
ευγνωμοσύνης των πρός τό Σώμα ’Α
στυνομίας Πόλεων διά τδ κοινωνικόν 
καί Εθνικόν εργον, τό όποιον έπιτε- 
λεΐ, υπό έξαιρετικώς δυσμενείς παλ- 
λάκις συνθήκας.

Τό ψήφισμα έπεδόθη είς τον 
’Αρχηγόν ’Αστυνομίας Πόλεων, κ. 
Βασίλειον Τψαβέλλαν, έκ μέρους τοΰ

Προέδρου Ααχανσπωροπωλών κ. 
Κων) νου Μαζαράκη, δστις όμιλών 
είπε τά έξής χαρακτηριστικά:

«Κύριε Αρχηγέ,

Ή  έκφρσσις τής ευγνωμοσύνης τών 
έπαγγελματιών τής Κεντρικής καί Βαρ- 
βακείου Αγοράς τή ς πόλεως τών 'Α θη 
νών, πνεύμονος τής οικονομικής Ζωής 
αύτής τής πόλεως, είναι εκφρασις εύ- 
γνωμοσύνης είς τό  πρόσωπόν σας, τό 
όποιον συμβολίΖει τήν ηγεσίαν τών Σω 
μάτων ’Ασφαλείας, τά όποια διά τής ά
οκνου προσπάθειας των έΕασφαλίΖουν 
τήν κοινωνικήν ήρεμίαν είς αυτήν τήν 
πάλιν. Έθεωρήσαμεν ύποχρέωσίν μας 
όπως πραγματοποιήσωμεν μαΖί μέ τά ύ- 
πόλοιπα μ έλη ' τή ς  Συντονιστικής Ε π ι
τροπής τήν σημερινήν τελετήν, διά νά 
έκφράοωμεν τήν βαθεϊαν μας ευγνωμο
σύνην, τάς θερμός μας εύχαριστίας καί 
τήν απόλυτον ήθικήν μας αυμπαράστα- 
σιν πρός τάς προσπάθειας σας, αί ό 
ποιοι γνωρίΖομεν ύπό ποιας δυσχερείς 
συνθήκας πραγματοποιούνται.

Δ έν  έπιδιώκομεν τίποτε κ. Αρχηγέ, 
διά τής σημερινής τελετής, άπλώς, ώς 
πολίτσι αύτής τής πόλεως, καί ώς πο- 
λϊται οί όποιοι πιστεύομεν είς τήν δη

μοκρατίαν, τής όποιας ύπόβαθρον είναι 
κατ' έΕοχήν ή ύπαρΕις μιας κοινωνικής 
ήρεμίας καί ή τήρησις τών νόμων, έπι
διώκομεν διά τής σημερινής τελετής νά 
έΕάρωμεν ε ίς  τά όμματα τής κοινής γνώ
μης τόν σημαντικόν ρόλον τόν όποιον 
διαδραματίζει ή 'Αστυνομία Πόλεων, ή 
όποια, μέ τόν πάρα πολύ έπιτυχημένον 
χειρισμόν πού πραγματοποιεί, κατώρθω- 
σεν είς μίαν έΕαιρετικώς κρίσιμον πε
ρίοδον διά τό Έ θ νο ς  νά προσφέρη άνε- 
κτιμήτους πράγματι ύπηρεσίας.

Σ α ς  εύχαριστοΰμεν κ. Αρχηγέ καί 
σάς εύγνωμονοϋμεν ώς πολϊται καί έ- 
παγγελματίαι αύτής τή ς πόλεως, διά τήν 
όλην σας συμπαράστασιν καί συμβολήν».

Είς τόν κ. Μκζαράκην άπαντών ό 
’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Τζα- 
βέλλας είπε συγκεκινη μένος τά εξής:

«Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Βουλευτό,
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίαι καί Κύριοι,

Σ ά ς  εύχαριστώ πολύ, πάρα πολύ, 
διά τήν ύψηλόφρονα πρωτοβουλίαν σας, 
πρός πραγματοποιήσω τής σημερινής 
έκδηλώσεως.

Είς τόν 'Αρχηγόν τής Αστυνομίας Πόλεων κ. Β. ΤΖοβέλλα έπεδόθη ύπό τού Προέδρου Λαχανοπωροπωλών Αθηνών κ. 
ΜαΖαράκη καί έκ μέρους τής Συντονιστικής Επιτροπής Έπαγγελματιών Κεντρ ικής καί Βαρβακείου 'Αγοράς τιμητι
κόν ψήφισμα, είς άναγνώρισιν τών πρός τούς έπαγγελματίας υπηρεσιών τού 'Αστυνομικού Σώματος. Ε ίς τό στιγμιότυπον

ό κ. Αρχηγός όναγιγνώ οκών τό Ψήφισμα.



Άνταπεκρίθην μετά μεγάλης, πολύ 
μεγάλης χαράς εις τήν πρόσκλησίν σας, 
όπως παραστώ κατ' αυτήν, καί ήκουσα 
μετά προσοχής τά όσα είπε πρό ολίγου 
ό πρόεδρός σας.

Ομολογώ ότι οί λόγοι του μέ συνε- 
κίνησαν βαθύτατα. Ή  αναφορά του εις 
τά έργον τή ς Αστυνομίας Πόλεων, ή 
έΕσρσις καί άναγνώρισις τών όόκνων, 
όντως, προσπαθειών τών 'Αστυνομικών, 
διά τήν διασφάλισιν τής τάΕεως καί ή- 
ρεμίας εις τήν πολυάνθρωπον καί άνή- 
συχον πόλιν τών Αθηνών, συνιστοϋν 
ύψηλόν τίτλον τιμής διά τά Σώμα τής 
Αστυνομίας Πόλεων καί τούς λειτουρ

γούς του.
Αυτή ή διάκρισις καί ήθική έπιβρά- 

θευσις προερχόμενη άπό σας τούς έ- 
παγγελματίας τής Κεντρ ικής καί Βαρβα- 
κείου Αγοράς τών Αθηνών προσλαμβά
νει δΓ ήμας ιδιαιτέραν άΕίαν.

Καί τούτο, διότι σείς γνωρίζετε πε
ρισσότερον παντός άλλου τήν άζίαν τής 
τάΕεως καί ηρεμίας, ώς παραγόντων 
πόσης άτσμικής καί κοινωνικής προό
δου, καί διότι σείς δύνασθε νά έκτιμή- 
σητε μετ ' άκριθείας τήν άμεροληψίαν, 
τήν άντικειμενικότητα, τό ήθος, καί τό 
δυσχερές καί έπίμοχθον έργον τών Α 
στυνομικών.

Κυρίαι καί Κύριοι,

Υπό τού προέδρου σας έλέχθη προ
ηγουμένως, όρθώς, ότι ή Κεντρική καί 
Βαρβάκειος Αγορά άποτελοΰν τόν πνεύ
μονα τής οικονομικής Εωής τής Πρω- 
τευούσης. Θά μοΰ έπιτρέψητε νά κάμω 
μίαν προσθήκην. Καθ ' ήμάς οί έμποροι 
τής Κεντρικής καί Βαρβακείου 'Αγοράς 
είναι οί φορείς μεταδόσεως εις όλους 
τούς συναδέλφους των τών ύγιών περί 
εμπορίου αντιλήψεων καί ορθών μεθό
δων άσκήσεώς του. Κσί τοιουτοτρόπως 
καθίστανται οί κυριώτεροι παράγοντες 
ύλοποιήσεως τών έκόστοτε λαμβανομέ- 
νων Κυβερνητικών μέτρων, μέ άποτέ- 
λεσμα τήν ομαλήν διακίνησιν τών ειδών 
πρώτης άνάγκης καί τήν έντεϋθεν έξυ-

πηρέτησιν τού Κοινωνικού συνόλου καί 
προαγωγήν τού ίδιου συμφέροντος.

Προτού τελειώσω θά ήθελα νά σάς 
παράσχω μίαν διαβεβαίωσιν: Ο ί άνδρες 
τή ς 'Αστυνομίας Πόλεων είναι πρόθυ
μοι νά υποβληθούν εις οίασδήπστε κο
πώσεις καί θυσίας προκειμένου νά κα- 
ταχυρωθή ή παλινορθωθεϊσα Δημοκρα
τία καί νά περιφρουρηθή ή ήσυχία καί 
ή ειρήνη τών πολιτών.

Κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων 
των θά είναι πάντοτε εύπροσήγοροι, 
προσηνείς καί άμερόληπτοι. Καί κατά 
τήν έφαρμογήν, τήν αύστηράν, οσάκις 
έπιιβάλλεται, τών νόμων, ό σεβασμός 
των πρός τόν παραβάτην καί τήν προ
σωπικότητά του θά είναι άμείωτος.

Πιστοί εις τός παραδόσεις τού Σ ώ 
ματος, οί Αστυνομικοί θά παρέχουν ά- 
μέριστον τήν συνδρομήν των πρός ό
λους τούς πολίτας καί θά εκδηλώνουν 
πάντοτε τήν ειλικρινή άγάπην των πρός 
αύτούς μέ μόνην προσδοκίαν ότι τό κοι
νόν θά άναγνωρίση καί θά συμπαραστα- 
θή εις τό έργον των.

Σ ά ς  εύχαριστώ καί πάλιν καί σας 
εύχομαι εύόδωσιν τών έργασιών σας».

Πλήν τού κ. Μαζαράκη καί τού 
Αρχηγού A.IL, ώμίλησεν επίσης καί 
δ Βουλευτής ’Αθηνών κ. Άποστολα- 
τος Γεράσιμος, δστις είπεν:

« Αγαπητοί μου, Φίλοι,

Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος γιά 
τήν σημερινή συγκέντρωσίν σας καί τήν 
σημερινή τελετή. Αυτά τά ροζιασμένα 
χέρια, τά όποια χειροκροτούν σήμερα 
τήν ήγεσία τής Ελληνικής 'Αστυνομίας, 
αύτά τά χέρια, θά πρέπει νά σταθούν 
κοντό μας, γιά νά τοποθετήσουν τό 'Α 
στυνομικόν Σώμα, έκεϊ πού πρέπει νά 
εύρίοκεται, γιατί δέν μπορεί νά ύπάρΕη 
Δημοκρατία, άληθινή Δημοκρατία, πρα
γματική Δημοκρατία, άν δέν ύπάρχη έν- 
νομος ΤάΕις.

Καί αύτή ή έννομος ΤάΕις, χρειάζεται

σέ σάς τούς πραγματικά έργαϋαμένους, 
έκείνους οί όποιοι μοχθείτε άπό τά χα
ράματα μέχρις άργά τά μεσάνυχτα, γιά 
νά βγάλετε τό ψωμί σας. Γιά νά βοη
θήσετε τήν οίκογένειά σας.

Γιά σάς χρειά& ται ή πραγματική Δ η 
μοκρατία καί αύτή τή Δημοκρατία, γιά 
νά τή κρατήσουμε, πρέπει νά κρατήσου
με σάν κόρη οφθαλμού, πρέπει νά κρα
τήσουμε σέ έπίπεδο γοήτρου, σέ έπίπε- 
δον ύψηλόν, αύτό τό Σώμα, πού μάς 
προσέφερε τόσα πολλά, ατά τελευταία 
πενήντα χρόνια στήν Πάλι τών 'Αθηνών.

Είναι αύτό τό Σώμα, πού σάς διαφυ- 
λάττει, νά είσθε ήρεμοι, ήσυχοι, νά κά
νετε τήν δουλειά σας σωστά καί νά δου
λεύετε όπως πρέπει νά δουλεύη ό ση
μερινός άνθρωπος, σέ μιά πραγματικά 
Δημοκρατική Κοινωνία, γι' αύτό θά θέ
λω άπό σήμερα, χέρι μέ χέρι, όλοι μα- 
Ζύ, νά βοηθήσουμε αύτόν τόν τόπο.

Καί σείς είσθε ό παλμός, ή ψυχή αύ- 
τής τής Πόλεως, άπ- έδώ Εεκινοϋν όλα, 
άπ' αύτή τήν άγορά Εεκινοϋν όλα. Θ έ
λομε νά βρεθήτε κοντά στήν 'Α σ τυνο 
μία μας, είναι αύτή ή όποια θά μάς δια- 
φυλάΕη τήν  πραγματική μας Δημοκρα
τία, θά μας διαφυλάΕη τό μέλλον μας, 
τό μέλλον τών παιδιών μας, γι' αύτό 
θέλω κοντά της νά βρεθούμε όλοι, χέρι 
μέ χέρι.

"Ενα  δυνατό χειροκρότημα γιά τήν ή
γεσία της, γιά τόν Αρχηγό της, γιά τήν 
'Αστυνομία μας».

Ή  ώραία καί συγκινητική έκδή- 
λωσις έκλεισε μέ μικράν δεξίωσιν.

Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» αισθά
νονται τήν άνάγκην νά ευχαριστή
σουν, έκ μέρους τοΰ κ. ’Αρχηγού καί 
δλων τών ’Αστυνομικών, τους σχόν- 
τας τήν πρωτοβουλίαν, ή όποια Απο
τελεί άναγνώρισιν τών μεγάλων ύπη- 
ρεσιών τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος 
πρός τόν Πολίτην καί τήν πατρίδα.

«Α.Χ.»

Εις τάς φωτογραφίας κάτω χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. ’Απέναντι τό έπιδοθέν εις τόν κ.
’Αρχηγόν τιμητικόν ψήφισμα.
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ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ 
Κ Υ Π Ρ Ο Υ  ΜΑΣ Α Ν Ο Ι Χ Τ Η

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
Π ρ ος  ό λ ο υ ς  το ύ ς  δ ι α ν ο ο υ μ έ ν ο υ ς  του  κόσμ ου

I ΙΜΙΟΙ διανοούμενο: ολοκλήρου 
* τοΰ Κόσμου. Ό  σύγχρονος Πο

λιτισμός άποτελεΐται βασικά από μιά 
ανθρωπιστική συνείδηση ευθύνης, 
πού μ’ αυτήν οί άξιοι τοΰ ονόματος 
τους άνθρωποι καί λαοί συνεννοούν
ται στήν ίδια γλώσσα καί φροντίζουν 
νά πραγματοποιήσουν μίαν όσο τό δυ
νατό υψηλότερη έννοια ζωής. Τήν 
προσωπικότητα τοΰ συγχρόνου κό
σμου συνθέτουν ή ήθική Ιλευθερία, δ 
ανθρωπιστικός αλληλοσεβασμός, ή 
κοινωνική δικαιοσύνη, ή πολιτική 
ανεξαρτησία, ή πνευματική εντιμότη

τα καί ή ψυχική μετριοπάθεια.
Είναι ένα σύστημα ζωικών άξιων, 

πού για νά κατακτηθούν χύθηκε πο
λύ αίμα στή γη. κατά τήν τραγική 
διαμάχη τοΰ πνεύματος ,μέ τήν υλι
κή βία καί τις άποκρουστικές, ιδεολο
γίες τοΰ μίσους, πού κατέκλυσαν τούς 
αιώνες καί στραγγάλισαν τήν άνθρώ- 
πινη αξιοπρέπεια.

Μιά, έπίσης, άπό τις βαρύτιμες κα
τακτήσεις τοΰ συγχρόνου πολιτισμού 
είναι καί ή υψηλή ιδέα τής διεθνοΰς 
δικαιοσύνης, μέ τήν έννοιαν τοΰ σε
βασμού τής άνεξαρτησίας, τής Ιδαφι-

κής ακεραιότητας καί τής έθνοκοινω- 
νικής ελευθερίας τών λαών καί τών 
άπαραγράπτων δικαιωμάτων στή γή 
τους. Ό  κόσμος μέσα στήν ύψηλόφρο- 
να αύτή ιδέα μεταβάλλεται σέ μιά 
οικογένεια. ’Αποτελεί μιά ήθική καί 
κοινωνική ολότητα, πού κανένας δέν 
πληρώνει τις ιδέες του μέ τήν ζωή 
του, καί ολοι οί λαοί ζοΰν μέ τήν ίδια 
θέληση κι ελεύθερη συνείδηση νά δη
μιουργήσουν, μέσα στόν ιστορικό τους 
χώρο, δσο τό δυνατό πιό εύχάριστα 
πρότυπα ζωής, δσο γίνεται περισσό
τερη ανθρωπιστική ευτυχία.
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Τίμιοι πνευματικοί άνθρωποι ολοκλήρου τ ο υ  κόσμου. 
Υψώστε τή φωνή Σας γιά τό τραγικό μαρτύριο τής Κύ
πρου. ’Ορθώστε τό λόγο Σας, ’Ασπίδα τοΰ Πολιτισμού 
κατά τής βίας καί τής βαρβαρότητας Σύμβολο τών ελευθέ
ρων συνειδήσεων, βαρύτιμη μαρτυρία τής ήθικής καί πνευ
ματικής εντιμότητας, φράγμα στο βάναυσο ποδοπάτημα τού 
ανθρωπισμού καί τής ειρήνης. Ή  σκληρή ιστορία τής ’Αν
θρωπότητας εμάς έχει συμπαραστάτες της. Οί Αιώνες μάς 
περιμένουν καί θά μάς κρίνουν.

V .

ξεχνώ

L i P r j
Του Δημ. Σιατόπουλου (Βραβείο Άκαδπμ. Άδπνων)

Καί δμως, πριν λίγο καιρό, 
έδώ -310 ’Ανατολικό τμήμα τής, Με
σογείου, δλες αυτές οί μεγάλες άξιες 
ύπέστησαν μιά βαρύτατη ήττα. Κα
ταπατήθηκαν βάναυσα τα στοιχειω
δέστερα έθνικά καί ανθρώπινα δι
καιώματα ένός μικροΰ λαοΰ, τοΰ 
Κυπριακού, από μιά πολλαπλάσια 
γειτονική δύναμη, την Τουρκική, καί 
μαζί όλες οί ηθικές, άξιες τοΰ συγχρό
νου κόσμου.

Σάς είναι γνωστά τά γεγονότα 
άπό τά παγκόσμια μέσα ένημερώ- 
σεως. Μέ πρωτοφανή αγριότητα οί 
ένοπλες δυνάμεις τής χώρας αυτής, 
πέρα άπό τό Αιγαίο, ένέσκηψαν στή 
μικρή Κυπριακή Δημοκρατία — πού 
αποτελεί κι’ αυτή ένα μέλος τοΰ ’Ορ
γανισμού τών 'Ηνωμένων ’Εθνών — 
καί τήν κατέστρεψαν. Έσφαξαν, ε- 
βίασαν, έλεηλάτησαν μέ άπάνθρωπο 
φανατισμό, μέ έκπλήσσουσα βαρβαρό
τητα καί άνεξήγητη αγριότητα. Τέ
λος, κατέλαβαν, μέ σκοτεινές προθέ
σεις, τό σαράντα τά έκατό τοΰ έοά- 
φους της. Δέν Ισεβάσθησαν καμμιά 
Διεθνή άπόφαση. καμμιά ανθρωπι
στική προτροπή, καμμιά άρχή καί 
τοΰ στοιχειωδέστερου άνθρωπισμοΰ. 
Κι’ αυτά, δταν, ως τή στιγμή τής έ- 
πιθέσεως, ή Τουρκική έκεί μειονότη
τα, πού δέν ξεπερνάει τά δεκαοχτώ 
τοίς, έκατό τοΰ δλου πληθυαμοΰ, ζού- 
σε αρμονικά καί μέ πλήρη σεβασμό 
άπό τον ύπόλοιπο Ελληνικό λαό, 6 
όποιος άποτελεί τά όγδόντα δύο τοίς 
έκατό τής χώρας. Στην Κύπρο αυ
τές τις μέρες ποδοπατήθηκε αυτός ο 
ίδιος δ πολιτισμός, πού μέ τόση εύ- 
λάβεια καί παγκοσμιότητα πιστεύου
με δλοι, εκτός άπό τούς στυγνούς I- 
πιδρομείς.

Καί δμως ή Κύπρος άποτελεί μιά 
πανάρχαια 'Εστία Ελληνικού Πολι
τισμού. Ή  Εθνολογική της παρουσία 
έπισηααίνεται άπό τήν έποχή άκόμα 
τών Τρωικών, όταν ό "Ελληνας βα

σιλιάς της Κυρήνας έγραψε στην Πά
φο τά πρώτα λυρικά του ποιήματα, 
πού άφιέρωσε στην ’Αφροδίτη, τήν 
κατ’ έξοχήν αρχαία 'Ελληνική θεό
τητα. τής όποιας ήταν καί μεγάλος 
άρχιερέας. Άπό τότε ένας χείμαρος 
Ελληνικής ζωής καί πολιτισμοΰ 
πλημμύρισε τό χώρο καί δημιούργησε 
μέσα στούς αιώνες υψηλά δείγματα 
κοινωνικής δραστηριότητας καί 
πνευματικής άκτινοβολίας. Τά άναμ- 
φισβήπητα 'Ελληνικά έθνολογικά 
στοιχεία τής Κύπρου φανερώνουν, 
μάρτυρες τών αιώνων, τά πνευματι
κά καί καλλιτεχνικά της δημιουργή
ματα καί οί 'Ελληνικοί πολιτιστικοί 
της θησαυροί είναι δάσπαρτοι σ’ ολό
κληρο τό χώρο της. Ή  ύψηλή έκφρα- 
σις τής 'Ελληνικής ζωής έξακολου- 
θεί έντονη καί στούς καιρούς μας. 
Πλήθος βιβλία κυκλοφορούν. σημαν
τικά έντυπα, έφημερίδες καί περιο
δικά έκδίδονται, σοβαρές πνευματι
κές, επιστημονικές καί κοινωνικές έκ- 
δηλώσες διακινούν τόν πολιτισμό καί 
έκφράζουν τό πανάρχαιο άνθρωπιστι- 
κό 'Ελληνικό Πνεύμα, μέσα στο ό
ποιο κυριαρχεί ή ιδέα τής ελευθε
ρίας, ή δημοκρατική συνείδηση, ή ψυ
χική ευγένεια, ή κοινωνική δικαιοσύ
νη καί ή έμφυτη φυλετική μετριοπά
θεια.

Αντίθετα, άπό τήν άλλη πλευρά, 
τής Τουρκικής μειονότητας, δέν πα
ρουσιάζεται καί ή παραμικρή πνευ
ματική φεγγοβολή καί άνησυχία.

Ούτε ένα βιβλίο, ούτε ένα έντυπο, 
πού νά χαρίζει κάποια άνθρωπιστική 
θαλπωρή, μιά πνευματική άνησυχία, 
ένα ήθικοκοινωνικό προβληματισμό. 
Τό κάθε τί είναι υποταγμένο στή 
'σκοπιμότητα, στήν άρπακτική διάθε
ση. στον ιμπεριαλιστικό έπεκτατισμό. 
Τώρα προστέθηκαν καί τά ένοπλα 
στίφη τοΰ μίσους, πού σκορπίζουν τό 
θάνατο καί τήν έρήμωση άπ’ άκρη

σ’ άκρη τής χώρας. ’Εμείς έκφράζου- 
με τό σύγχρονο Ευρωπαϊκό ιδεώδες, 
έκείνοι τόν τυφλό φανατισμό τής άρ- 
χαίας βαρβαρότητας. Καλλιεργούμε 
τό πνεύμα, καλλιεργούν τό δπιο. Πι
στεύουμε στήν ειρήνη, προπαγανδί
ζουν τό μίσος. Τούς απλώνουμε χέρι 
καλής γειτονίας, μάς χτυποΰν μέ τό 
μαχαίρι πισώπλατα.

Τίμιοι πνευματικοί άνθρωποι όλο- 
κλήρου τοΰ Κόσμου, πώς είναι δυνα
τό, σάν υπεύθυνοι φορείς τής πλατύ
τερης κοινωνικής έντιμότητας, τής 
πνευματικής ειλικρίνειας καί τής ή
θικής ’Ελευθερίας, νά άνεχθούμε ένα 
τέτοιο βάναυσο ποδοπάτημα τών στοι
χειωδών δικαιωμάτων μιάς μικρής 
χώρας νά ζήση ελεύθερη καί νά ά- 
ναπτύξη τόν πολιτισμό της; Πώς εί
ναι δυνατόν, οί άνθρωποι μέ τό πνευ
ματικό καί ψυχικό μεγαλείο τοΰ σύγ
χρονου διανοουμένου, νά δεχθούμε ά- 
διαμαρτύρητα μιά τέτοια ήττα τοΰ 
πολιτισμοΰ; Πώς είναι δυνατόν, άδέλ- 
φια διανοούμενοι δλης τής γής, νά 
μήν άντισταθούμε ηθικά καί πνευμα
τικά σέ μιά τέτοια άκοσμη καί χον- 
τραειδή προσπάθεια στραγγαλισμού 
ένός μκροΰ λαοΰ, μέ τάση πνευματική 
καί κοινωνική άγρύπνια, μέ τάση άν- 
θρωπιστική παράδοση καί άξιοπρέ- 
πεια;

Τίμιοι πνευματικοί άνθρωποι ολο
κλήρου τοΰ κόσμου,

'Γψώστε τή φωνή Σας γιά τό τρα
γικό μαρτύριο τής Κύπρου. ’Ορθώστε 
τό λόγο Σας, ’Ασπίδα τοΰ Πολιτισμοΰ 
κατά τής βίας καί τής βαρβαρότητας 
Σύμβολο τών έλευθέρων συνειδήσεων 
βαρύτιμη μαρτυρία τής ήθικής καί 
πνευματικής έντιμότητας, φράγμα 
στό βάναυσο ποδοπάτημα τοΰ άνθρω- 
πισμοΰ καί τής ειρήνης. Ή  σκληρή 
ιστορία τής ’Ανθρωπότητας εμάς 
έχει συμπαραστάτες της. Οί Αιώνες 
μάς περιμένουν καί θά μάς κρίνουν.
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Εις τήν φωτογραφίαν Αριστερά: 
’Έφιπποι αστυφύλακες της Σκότλαντ 
Γυάρδ, εις τακτικήν περιπολίαν. ’Α
πέναντι : Περιπολικόν αύτοκίνητον 

είς νυκτερινήν υπηρεσίαν.

Ι Ω Α Ν .  Κ Α Λ Υ Β Ι Τ Ο Υ
τ· *Α ΡΧΠΥο0  Ά σ τ υ ν . Πόλεω ν

ΒΗΙΗΗΗΙΙΗίίΗΙΗΒΗίΜΒΜΗΗΗΗΒΗΜΗ A

IX ΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΓΤΑΙΟΝ έτος 
**■ τής βασιλείας Καρόλου τοϋ Β ', 
γράφει δ Macaulay (Μακώλεϋ) είς 
τήν ιστορίαν του περί τής ’Αγγλίας, 
δτι άρχισε μία μεγάλη μεταβολή εις 
τήν ’Αστυνομίαν τοΰ Λονδίνου, ή δ- 
ποία συνετέλεσε τόσον εις τήν ευτυ
χίαν τοΰ Λονδίνου, δσον αί μεγαλύ- 
τεραι Ιπαναστάσεις. Έπράκειτο περί 
τής έγκαταστάσεως τής Μητροπολι- 
τικής ’Αστυνομίας στο Λονδΐνον (έ
τος 1829) , ή δποία κατέστησε τήν 
μέν ’Αγγλίαν πρότυπον νόμου καί 
τάξεως, τον δέ “Αγγλον ’Αστυνομι
κόν άντ[.κείμενον ζήλου καί θαυμα
σμού δλου τοΰ κόσμου.

Ή  νέα ’Αστυνομία έστηρίχθη κα
τά μέγα μέρος είς τήν άπδ αιώνων 
ύφισταμένην παλαιάν εξουσίαν των 
constables (άστυφυλάκων) , σημερι
νών (policeman)

Ή  νέα ’Αστυνομία έξεμηδένισε 
τούς φύλακας τοΰ Λονδίνου (C h a r 

leys) , άποκαλουμένους ούτως έκ τοΰ 
όνόματος τοΰ Βασιλέως Καρόλου τοΰ 
Β ',  καί έθεσε τέρμα είς τάς νυκτερι- 
νάς κραυγάς των περί τής ώρας καί 
τής ατμοσφαιρικής καταστάσεως, κα
τά ώριαΐα ή ήμίωρα διαστήματα. Οί 
C on stab le s  ύπήγοντο ύπδ τήν έπίβλε- 
ψιν Είρηνοδικών. ”Αν άνατρέξωμεν 
700 χρόνια πίσω Θά ίδωμεν δτι ή λέ- 
ξις (C o n s t a b le ) , Άστυφύλαξ, χρο

νολογείται άπό 1500 περίπου έτών, 
καθόσον αυτή παράγεται έκ των λέ
ξεων com es - stabu li) , δπερ σημαίνει 
σταυλάρχην των Ρωμαίων Αύτοκρα- 
τόρων. Ό  C o n sta b le  τής ’Αστυνο
μίας είναι απόγονος ένός μικροτέρου 
έπιτοπίου υπαλλήλου άπδ τούς έκα- 
τόν δημοτικούς C o n stab le s  περί των 
δποι'ων γίνεται μνεία είς τδ Διάτα
γμα Ερρίκου τοΰ Γ ' έν έτει 1252. 
Οΰτοι δπλοφσροΰσαν καί ύπήγοντο 
ύπδ τάς διαταγάς τών έπιτοπίων Δη- 
μάρχων .Ή  θέσις τοΰ ένοριακοΰ ά- 
στυφύλακος δεν συνεπήγετο μισθοδο
σίαν, εί μή μόνον λήψιν μερικών έ- 
ξόδων κινήσεως, τά δποία κατ’ άρχάς 
έπλήρωναν οί κάτοικοι τής ένοριας 
καί οί δποΐοι βραδύτερον ήρνήθησαν 
να τά πληρώνουν, διότι τοΰτο ήτο 
φορτικόν καί Αντιδημοτικόν. ’Ακο
λούθως οί C o n stab le s  έθεωροΰντο ώς 
ύπάλληλοι τοΰ Στέμματος καί διά τοΰ
το διοριζόμενοι ώφειλον νά δρκισθοΰν 
είς τδ Στέμμα, δπερ γίνεται καί μέ
χρι σήμερον. Ή  εξουσία τοΰ Είρηνο- 
δίκου ήτο κατ’ άρχάς έκτελεστική ή
τοι κοιτά τι άνωτέρα τοΰ άστυφύλα- 
κος. Είναι γνωστόν, δτι δ θεσμός τοΰ 
Είρηνοδίκου είσήχθη περί τά τέλη 
τοΰ 12ου αίώνος διά τοΰ διορισμοΰ 
ιπποτών είς έκάστην έπαρχίαν διά νά 
φυλάττουν τήν ήσυχίαν άπδ τούς άρ- 
ρενας ήλικίας 15 έτών καί άνω,

Οί ίππόται βραδύτερον έξειλίχθη- 
σαν είς Είρηνοδίκας. Ό  άστυφύλαξ 
άπέβη δ βοηθός τοΰ Είρηνοδίκου, έκ- 
τελών τάς διαταγάς του καί συλλαμ
βάνουν τούς εγκληματίας.

Ό  Είρηνσδίκης καί δ άστυφύλαξ 
ήσαν δ άνώτερος καί δ κατώτερος φύ- 
λαξ τής Ειρήνης, μέ τήν βοήθειαν 
μικροτέρων ύπαλλήλων καί νυκτοφυ
λάκων άπετέλουν τδ γενικόν άστυνο- 
μικδν σύστημα τής Χώρας, άπδ τοΰ 
14ου μέχρι τοΰ 19ου αίώνος.

Τά δικαιώματα καί ή δικαιοδοσία 
τών Είρηνοδικών καί Άστυφυλάκων 
διαρκώς ηυξανον, χωρίς έν ταύτοις 
νά αύξάνη καί ή άποτελεσματικότης 
των ώς οργάνων πρδς δίωξιν τής έγ- 
κληματικότητος καί έξασφάλισιν τής 
ζωής καί τής, περιουσίας τών πολι
τών. (

Προκειμένου περί ’Αστυνομίας τοΰ 
Λονδίνου, πρέπει νά έχωμεν ύπ’ όψει 
δτι τδ C it y  διατηρεί χωριστήν καί Α
νεξάρτητον ’Αστυνομίαν.

Μετά τήν ΐδρυσιν τής Μητρσπολι- 
τικής ’Αστυνομίας, κοιναί Βασιλικαί 
έπιτροπαί συνέστησαν δπως ή ’Αστυ
νομία τοΰ C it y  νά συγχωνευθή μέ αυ
τήν, άλλ’ οι Δήμαρχοι καί τά δημοτι
κά Συμβούλια άντέστησαν καί έπέτυ- 
χαν δπως τδ C it y  (κέντρον τοΰ Λον
δίνου) φυλάσσεται διά τών ιδίων αύ- 
τοΰ άστυνομικών δυνάμεων (S ta lw a r-
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H S C O T L A N D  Y A R D
καί

τό πρό αυτής άστυνομικόν σύστημα
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S C O T L A N D  Y A R D

ts) καί μέχρι σήμερον. Ή  ’Αστυνο
μία τοΰ C it y  κατά τό 1839 διωργα- 
νώθη άριστα κατά τό σύστημα τής 
Μητροπολιτικής, ’Αστυνομίας.

Κατά τόν 18ον αιώνα καί λίγα 
χρόνια προ τής έγκαταστάσεως τής 
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, Ιλαβον 
χώραν πολλοί κλοπαί καί διαρρήξεις 
εις τό W e stm in ste r,  αί δποΐαι ώδή- 
γησαν εις τόν διορισμόν έπτά κοινο
βουλευτικών έξεταστικών επιτροπών. 
Άπέβη καταφανές, δτι οί νυκτοφύ
λακες ήσαν όλίγοι καί ακατάλληλοι, 
προσέτι δέ οί διοριζόμενοι άστυφύλα- 
κες ήσαν υποκείμενα τής έσχατης υ
ποστάθμης. Ό  Xorace W a lp o le  έγρα
φε τό 1762, δτι οί μεγαλείτεροι έγ- 
κληματίαι τοΰ Λονδίνου ήσαν οί ΕΤ 
ρηνοδίκαι. Δέν υπάρχει τυραννία 
τήν όποιαν νά μή έξασκοΰν, δέν υπάρ
χει αίσχρότης εις τήν όποιαν νά μή 
μετέχουν. Έπηκολούθησαν έτη δύ
σκολα διά τήν ’Αστυνομίαν, διότι 
έκτος τών κλοπών καί διαρρήξεων 
ελαβον χώραν δολοφονίαι, ταραχαί 
καί διαταράξεις τής Τάξεως. Νέαι 
έξεταστικαί έπιτροπαί συνεστήθησαν 
διά τήν βελτίωσιν τοΰ τρόπου ένερ- 
γείας τών άστυνομικών.

Ό  Peel, ώς, υπουργός τών ’Εσωτε
ρικών 1812— 1818, άρχισε τήν άνα- 
διοργάνωσιν ΐής ’Αστυνομίας άπό τήν 
’Ιρλανδίαν καί έκληρονόμησε εις τούς 
’Αστυφύλακας τήν προσωνυμίαν τών 
Peelers. Τόν Φεβρουάριον τοΰ 1828 
ήτο καί πάλιν υπουργός Εσωτερικών 
καί έπέτυχε τήν εγκρισιν τής Βουλής 
διά τήν ψήφισιν τοΰ Νομοσχεδίου πε
ρί βελτιώσεως τής Μητροπολιτικής 
’Αστυνομίας.

Ή  πρώτη χιλιάδα τής νέας ’Αστυ
νομίας τοΰ Peel άρχισε τήν περίπο
λόν της διά τής κυανής αύτής στολής 
(blue tailcoats) καί τών υψηλών πί

λων της τήν έσπέραν τής 29.9.1829, 
έπευφημηθεΐσα υπό τοΰ λαοΰ, εις τόν 
όποιον ενα όμοιόμορφον καί καλώς 
ήσκημένον ’Αστυνομικόν Σώμα ήτο 
κάτι τό νέον, καί δ όποιος εδωσεν εις 
τόν νέον ’Αστυφύλακα τά χαϊδευτικά 
όνόματα «Bobby», «Peeler», «Cop
per». Ή  Scotland Tard» άπό τής έγ- 
καταστάσεώς της μέχρι σήμερον ε- 
χει συμπληρώσει 175 χρόνια υπηρε
σίας καί τό γνήσιον τέκνον της ή ’Α
στυνομία Πόλεων έώρτασεν εφέτος τά 
50χρονά της.

Ε ις τήν απέναντι σελίδα: ΑστυφύλαΕ σκοπός της Μητροπολιτικής Άστυνομ ί-
ac συμβουλεύεται τόν οδηγόν του. 'Επάνω: πολυτίμους ύπηρεσίας προσφέ
ρουν εις τήν Σκότλαντ Γυάρδ οί αστυνομικοί σκύλοι, χρησιμοποιούμενοι σήμε
ρον κυρίως διά τήν άνακάλυψιν αγνώστων εγκληματιών, ναρκωτικών κ.λ.π. 
Κάτω: Τροχονόμος άστυφύλαΕ εις πλατείαν τοΰ Λονδίνου. Τόσον οί τροχονό
μοι, όσον καί οί άλλοι αστυνομικοί είναι άΕιογάπητοι μεταΕύ τών κατοίκων τοΰ 

Λονδίνου, οί όποιοι χαϊδευτικά τούς όποκαλοΰν «Bobby».
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Δ/ρος ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΣΗΓΙΑΝΝΗ
Άρχικτηνιάτρου παρά τη Ύττοδ/νσει ’Αγορανομίας ’Αθηνών

I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Βασικόν χαρακτήρ ι στικόν τής αν
θρώπινης σκέψεως, είναι ή τάσις α
ναγωγής προς ένότητα, των πολλα
πλών μορφών του κόσμου. Ή  ανα
γωγή του πολλαπλού είς τό ένα, διά 
τής δημιουργίας «νόμων» καί «συστη
μάτων», αποτελεί τον κοινόν παρονο
μαστήν, εις άπαντα τά στάδια καί 
τομείς τής άν&ρωπίνης σκέψεως.

I I. Τ Α  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α

α.  Τ ό Ά ρ ι α τ ο χ ε λ ι κ δ ν  αό-  
σ τ η μ χ

Ό  ’Αριστοτέλης δ όποιος άπετύ- 
πωσεν τήν σφραγίδα τής μεγαλοφυΐ- 
ας του επί τής έπιστημονικής μοίρας 
τής άνθρωπότητος, συνέταξεν τό πρώ
τον σύστημα ταξινομήσεως τών ζώ
ων, βάσει δύο κριτηρίων. Τάς ομοιό
τητας είς βασικά άνατομικά γνωρί
σματα καί τον τρόπον άναπτύξεως 
αυτών. Διέκρινεν τέσσαρας τύπους 
γεννέσεως. Τήν σύζευξιν, τήν μή σύ- 
ζευξιν, τήν βλάστησιν καί τήν αυτό
ματον γέννεσιν. Διήρησεν τά ζώα 
είς δύο μεγάλας συνομοταξίας, τά 
«Ιναιμα» καί τά «άναιμα», τά κατώ
τερα δντα τών όποιων, ήτοι τά έντο
μα τής πρώτης καί τά μαλακόστρα
κα τής δευτέρας, έπολλαπλασιάζοντο 
διά τής αυτομάτου γεννέσεως. Ή  
τροποποίησις έν σχέσει με τήν άπο- 
ψιν τού Δημοκρίτου, δσον άφορά είς 
τήν αυτόματον γέννεσιν, συνίστατο

είς τό δτι ή άπαραίτητος θερμάτης, 
ήτο εν είδος «ψυχικής ένεργείας», ή 
όποια έν συνδυασμψ μετά τού «ζωτι
κού πνεύματος», έγένα από τήν ίλΰν 
ή τήν όργανικήν ύλην, όργανικήν 
φυσαλίδα, τό εμβρυον τού μελλοντι
κού ζώου.

At πρώται μελέται ταξινομήσεως 
τών φυτών, έγένοντο ύπό τής ’Αριστο
τελικής σχολής, διά τών άντιπροσώ- 
πων της, Θεοφράστου καί Διοσκορί- 
δου. 'Ο πρώτος έπεχείρησεν ταξινό- 
μησιν βάσει τών έξωτερικών χαρα
κτήρων αυτών, δ δέ δεύτερος συνέ-

Ό  Αριστοτέληο διέκρινεν τέσσαρες τύ
πους γεννέσεις. Τήν σύΕευΕιν, τήν μή 
σύϋευΕιν, τήν βλώστησιν καί τήν αύτό- 

ματτον γέννεσιν.

γραψεν φαρμακολογίαν φυτικών καί 
ζωικών ούσιών, ή όποια μετελαμπα- 
δεύθη ύπό τού Ιίλινίου είς τήν Δΰσιν 
καί ήτο έν ισχύει μέχρις τού Μεσαί- 
ωνος.

Ό  ’Αριστοτέλης έπίστευεν δτι τά 
πάντα είς τήν φύσιν είναι τέλεια καί 
αναλλοίωτα, κατευθυνόμενα από μίαν 
τεχνολογικήν ιδέαν, ή όποια έκυριάρ- 
χει είς έκαστον φαινόμενον. Τό άναλ- 
λοίωτον τών ειδών καί ή αύτόματος 
γέννεσις, έβάρυνον έπί τής ανθρώπι
νης σκέψεως έπί χιλιετηρίδας. Τάς 
καθολικάς προτάσεις του οίκοδώμη- 
σεν διά τής παρατηρήσεως καί έξαν- 
τλητικής περιγραφής τού φυσικού 
κόσμου. Ό  ’Αριστοτέλης ύπερηκόντι- 
σεν τούς συγχρόνους του κατά 2000 
έτη καί έκυριάρχησεν συντριπτικώς 
έπί τής ανθρώπινης σκέψεως μέχρι 
τών ήμερών μας. '0  λογισμός του δ- 
μως ήτο παραγωγικός. Ό  συνδυα
σμός έμπειρίας καί νοητικής διεργα
σίας τή βοήθεια πειράματος, διεφάνει 
τό πρώτον είς τόν μεγάλον Γαληνόν 
καί έσυστηματοποιήθη μετά τόν Με
σαίωνα.

?. Ή  ά ν α ζ η τ η  α ι { ν έ ω ν  
μ ε θ ό δ ω ν

Ή  έπιστήμη μέχρι τού 15ου τού- 
λάχιστον αίώνος, ήντλει τάς γνώσεις 
της έκ τών άρχαίων κειμένων, τά ό
ποια έφερον τήν σφραγίδα τής συ
στηματικής τού Άριστοτέλους. Μετά 
τήν περίοδον αυτήν καί τήν στροφήν 
τών έπιστημόνων προς διενέργειαν



πρωτοτύπων έργασιών, συνεκεντρώ- 
θη πλούτος ύλικοΰ, διετυπώθησαν 
νέαι άπόψεις καί θεωρίαι καί άνεζη- 
τήθησαν λύσεις εις τά παλαιά καί 
νέα προβλήματα, διά τάς όποιας άπη- 
τούντο νέαι μεθοδολογίαν.

'Ο Φραγκίσκος Βάκων (1561 — 
1626) , είσήγαγεν τον συλλογισμόν 
διά τής έπαγωγικής μεθόδου, ή ό
ποια προχωρεί άπό τό μερικόν προς 
τό γενικόν. Κατ’ αυτόν, ή έμπειρία 
τού μερικού, πρέπει νά είσάγεται εις 
τήν γενικήν γνώσιν πρός έγγύησιν 
τού κύρους αύτής καί παρεμπόδισιν 
αυθαιρέτων θεωρητικών κατασκευών, 
ένδεχόμενον τής παραγωγικής σκέ- 
ψεως.

Ό  Γκαλιλέο Γκαλιλέϊ (1564 —. 
1642) , υπερβαίνει τάς δυσκολίας τής 
μεθόδου τού Βάκονος, ταυτίζων τούς 
Ιπαγωγικοΰς νόμους, μετά τών πο
σοτικών δεδομένων, τά όποια δρίζον- 
ται .υπό τών μαθηματικών, είναι ανε
ξάρτητα τής ύποκειμενικότητος τού 
έρευνητοΰ καί έπομένως πραγματικά. 
Ή  σύνδεσις δηλαδή τής έμπειρίας 
μετά τού δρθοΰ τής νοήσεως, έγγυά- 
ται τήν αλήθειαν τής γνώσεως καί 
τήν καθολικήν ίσχΰν της.

Ό  Ρενέ Ντεκάρτ (Καρτέσιος, 
1632), άπορρίπτει ώς άναληθές δτι 
δέν είναι προφανές καί σαφές. Διαι
ρεί τά πρός έξέτασιν προβλήματα, εις 
δσα μερίδια είναι άπαραιτήτως δυνα
τόν. Ή  ακέψις έκ τών άπλουστέρων 
προχωρεί πρός τά σύνθετα, διά τής 
έκτελέσεως εις έκαστον στάδιον πλή- 
ρων άπαριθμήσεων, ώστε νά λαμβά- 
νωνται εύρείαι έποπτείαι, έγγυάμε- 
ναι τήν άλήθειαν τών μελετών.

Ή  άπαίτησις τού 18ου αίώνος πρός 
ένιαίαν έρμηνείαν τών φαινομένων, 
έκφράζεται διά τού Γκόντφριντ Λάϊμ- 
πνιτς (1646— 1716), δ όποιος έβλε- 
πεν τό σΰμπαν, ώς τό αρμονικόν σύ- 
νολον μίας ένεργείας, τής ζωής, ή 
όποια άναπτύσσεται κατά στάδια, τά 
όποια αντανακλώνται είς τήν έσωτε- 
ρικήν άνάπτυξιν έκάστης μονάδος, ή 
όποια μέ τήν σειράν της είναι πανο
μοιότυπος τού σύμπαντος.

Ή  άπαίτησις αύτη άποκορυφοΰται 
διά τού Έμμαουήλ Κάντ, διά τδν ό
ποιον τό βασικόν πρόβλημα συνίστα- 
ται είς τό έάν τό λογικόν, έχει τήν 
ικανότητα νά συλλάβη έπιστημονι- 
κώς τό σΰμπαν καί νά δώση μίαν δρ- 
θολογικήν κατασκευήν τής αισθητής 
πραγματικότητος. Ή  Ιπίλυσις τού 
προβλήματος βάσει τών δρων τού 
Κάντ, άνοιγει τούς νεωτέρους βρίζον
τας.

γ.  Τ ά  ν έ α  σ υ σ τ ή μ α τ α

Ό  δγκος τού άτακτοποιήτου υλι
κού, έδημιούργει έπιτακτικήν άνάγ- 
κην οίκοδαμήσεως. συστηματικού 
πλαισίου, έντός τού όποιου αί έπιστη- 
μονικαί γνώσεις θά έλάμβανον τήν 
ορθήν θέσιν καί έρμηνείαν. Πλήθος 
έπιστημόνων προσπαθούν ν’ άναγά
γουν τήν ποικιλίαν τού φαινομένου 
τής ζωής, είς μίαν βασικήν κατα
σκευήν.

(1) Ο t π ρ ό δ ρ ο μ ο ι

Ό  Γιοαχίμ Γιούγκ (1657) , έχρη- 
σιμαποίησεν τά άνθη τών φυτών ώς 
χαρακτήρας ταιξινομήσεως. Ό  Μπου- 
ανάνι (1634) , άνεκάλυψεν τούς στή
μονας, ύπερους, τούς κόκκους τής γύ- 
ρεως καί τά στίγματα, χωρίς νά δυ- 
νηθή νά έρμηνεύση τήν σημασίαν αυ
τών. Ό  Καμεράριους (1665— 1721) 
άπέδειξεν τή βοήθεια τού μικροσκο
πίου, δτι δ πολλαπλασιασμός τών φυ
τών διενεργείται ύπό τών άνθέων, 
διά τής πτώσεως τής γύρεως (άρρεν 
στοιχεΐον) έπί τών στιγμάτων τών 
υπέρων (θήλυ στοιχεΐον) . ΤΗτο ή 
πρώτη διάκρισις φύλλου είς τά φυ
τά καί άποτελεί έπιστημονικόν στα
θμόν. Ό  Φράνσις Ούϊλλώμπι (1653 
— 1672) , διήρεσεν τά θηλαστικά είς 
χηλοφόρα καί δπληφόρα καί έν συ
νεχεία έχώρησεν είς δμάδας καί υπο
ομάδας. Ή το μία νέα άφετηρία.
(2) Ή  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  α ύ γ  κ λ ί

α ι S

Δύο είναι κυρίως αί φυσιογνωμίαι

Ό  Φραγκϊσκοτ Βάκων (1516 —  1626) 
ύπήρΕε, μετά τόν Αρ ισ τοτέλη  βαθύς με

λετητής τή ς  ιρύσεως.

τής έποχής αύτής. Ό  Κάρλ φόν Λιν- 
νέ (1707— 1778) καί δ Ζώρζ Λουΐ 
Λεκλέρ ή κόμης Μπυφφδν (1707— 
1788).

Ό  Λινναίος έδημοσίευσεν 180 έρ- 
γασίας, αί δποίαι αποτελούν μίαν ύ- 
πέροχον προσπάθειαν πρός ταξινόμη- 
σιν τών ζωικών μορφών τής φύσεως 
καί τών δρυκτών. "Οσον άφορά είς 
τά φυτά, στηρίζεται είς τήν διάτα- 
ξιν τών φυλετικών αότών χαρακτή
ρων ήτοι τών στημόνων καί τών ύπέ- 
ρων. Είσήγαγεν τήν διπλήν δνομα- 
τολογίαν, τού πρώτου δνόματος δει
κτικού τού γέννους καί τού δευτέρου 
τού είδους τού φυτού. Τήν έννοιαν αυ
τήν έπεξέτεινεν καί είς τά ζώα. Παρ’ 
δλον δτι δ Λινναίος έπίστευεν ώς καί 
δ ’Αριστοτέλης, είς τό αμετάβλητον 
τών ειδών, τό έργον του άπετέλεσεν 
μίαν γιγαντιαίαν έπιστημονικήν πρό
οδον.

Ό  Μπυφφδν μετέφρασεν τό θεμε
λιώδες έργον τού Νεύτονος, περί δια
φορικού λογισμού καί έμελέτησεν τά 
έργα τού Στήβεν Χαίηλς (1677 — 
1761), περί τής ανατομικής καί φυ
σιολογίας τών φυτών. Προσεπάθησεν 
νά περιγραφή καί έρμηνείύση τόν κό
σμον, ώς ένιαίον σύνολον. Τό έργον 
του «Ιστορία τών ζώων», μετ, άξιο- 
λόγων έμβρυολογικών καί όργανογεν- 
νετικών παρατηρήσεων καθώς καί 
συγκριτικής άνατομικής καί φυσιο
λογίας μεταξύ φυτών καί ζώων, έςε- 
δάθη τήν ιδίαν έποχήν μετά τής «Έγ- 
κυκλοπαιδίας» τών Ντιντεοώ (1713 
-—1784) καί Ντ’ Άλαμπέρ (1717—- 
1785). Είς τήν «Ιστορίαν τού άν- 
θρώπου», δημιουργεί τά θεμέλια τής 
συγχρόνου δημογραφικής στατιστι
κής. Ό  πνευματικός δργασμός τής 
έποχής του ήτο συναρπαστικός.

Είς τό σημεΐον αυτό συναντώνται 
τρία μεγαλοφυή πνεύματα. Τού Ά - 
ριστστέλους, Λινναίου καί Μπυφφδν. 
Τό συστηματικόν οικοδόμημα τού 
Λινναίου στηρίζεται είς τήν ’Αριστο
τελικήν πεποίθησιν, περί τού άναλ- 
λοιώτου τών ειδών. Περαιτέρω, ένώ 
ή συλλογή καί ταξινόμησις τού υλι
κού, είναι διά τδν ’Αριστοτέλην ά- 
πλούν μέσον διά τήν κατασκευήν τού 
θεωρητικού οικοδομήματος τής φύσε
ως, διά τόν Λινναΐον ή άρμονία αύ
τής είναι δεδομένη. Ή  ταξινόμησις 
τού ύλικοΰ είναι δ κεντρικός του σκο
πός.

Ή  σκέψις τού Μπυφφόν, άναζητεϊ 
τήν ένιαίαν έρμηνείαν τής φύσεως, 
ώς καί τού Άριστοτέλους, χωρίς νά
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προχωρή όμως είς ταξινομικά σχή
ματα.

"Οτ: λοιπόν συνδέει τον έναν μέ 
τον Άριστοτέλην, διαχωρίζει τον άλ
λον. Έν τούτοις και τούς τρεις, συν
δέει μία «διαφωνούσα συμφωνία», 
μία από τχς μεγαλυτέρας πνευματι- 
κάς αλληλοσυμπληρώσεις.

(3) Ή  μ ε γ ά λ η  δ ι α μ ά χ η

Ό  πρώτος δ όποιος, άνεσύστησεν 
δλάκληρον σκελετόν βάσει όλίγων α
πολιθωμάτων όστών, ήτο δ Ζώρζ Κυ- 
βιέ (1769 —  1830). Έπεσήμανεν 
σφάλματα είς, την ταξινόμησιν τού 
Λινναίου καί άνήγαγεν τήν όργάνω- 
σιν των ζώων είς έν ένιαΐον σύνολον 
κατασκευής, μέ βάσιν τον νόμον τού 
συσχετισμού τών διαφόρων τμημά
των τού σώματος. Ύπήρξεν δ πρώτος 
ό δποΐος εχρησιμοποίησεν τ’ απολιθώ
ματα πρός προσδιορισμόν τών γεωλο
γικών έποχών, χωρίς δμω: νά σύνδε
ση τά ευρήματα μέ τάς απόψεις τού 
Λαμάρκ περί έξελίξεως, τού ζωϊκοΰ 
κόσμου. Έπενόησεν σύστημα ταξινο
μήσει»): άκριβέστερον τού Λινναίου, 
βασιζόμενον εκτός τών εξωτερικών 
καί είς τούς εσωτερικούς άνατομι- 
κούς χαρακτήρας,, διατυπώσας έννοι
ας ως ή συμμετρία, ή μεταμέρεια, ή 
δμολογία, ή άναλογία, αί δποιαι καί 
σήμερον θεωρούνται θεμελιώδεις.

Ή  πολεμική τού Κυβιέ μετά τού 
Ζάν Μπατίστ ντέ Λαμάρκ (1744 — 
1829) , παρέμεινεν μνημειώδης. Ό  
Λαμάρκ έπενόησεν ταξινόμησιν τών 
φυτών, διά τής άντιπαρατάξεως ύφι- 
σταμένων καί έλλειπόντων γνωρισμά
των. Μέ βάσιν τήν υπαρξιν ή Ιλλει- 
ψιν άνθέων, έχώρησεν είς δύο δμά- 
δας„ έν συνεχεία βάσει τών σεπάλων 
είς έτέρας δύο καί ούτω έφθασεν είς 
τήν δνομασίαν τού γένους καί τού εί
δους τών φυτών. Ίϊτο  μία θαυμασία 
λύσις. Βάσει τών ταξινομιών έννοι- 
ών τού Κυβιέ, έπέτυχεν σπουδαία ά- 
ποτελέσματα ταξινομήσεως τών ζώ
ων, κυρίως δμως διετύπωσεν τήν 
πρώτην εκφρασιν τής θεωρίας τής έ
ξελίξεως ή όποια άπετέλεσεν τήν αι
τίαν τής σκληρά:, πολεμικής του μετά 
τού Κυβιέ. Ή  θεωρία του περιλαμβά
νει δύο νόμους. Κατά τόν πρώτον, ή 
χρησιμοποίησις ένός όργάνου, τό κα
θιστά ίσχυρότερον, ένώ ή έλλειψις 
δραστηριότητος, προκαλεί ατροφίαν. 
Κατά τόν δεύτερον, αί έπίκτητοι αδ- 
ται ιδιότητες είναι κληρονομικαί. Ή  
θεωρία αυτή δέν άντέστη έπί πολύ, 
άπετέλεσεν δμως άποφασιστικόν άλμα

προόδου καί βάσιν στηρίξεως νεωτέ- 
ρων θεωριών.

(4) ' Η ν έ α  π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή

(α) Α ί ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά !  ά π  ο
σ τ ο λ α  I

Ό  Άλεξάντερ φόν Χούμπολτ 
(1769), έντάσσει τήν γεωγραφίαν 

είς τό εύρύτερον πλαίσιον τής βιολο
γίας. θεωρείται δ ιδρυτής τής βιο καί 
φυτογεωγραφίας ήτοι τής μελέτης 
τής γεωγραφικής κατανομής τών 
ζώων καί φυτών είς, τόν πλανήτην.

'Ο Άλφρεντ Ράσσελ Ούώλλας 
(1823— 1913) καί Ούώλτερ Μπέϊτς 
(1825 — 1892) , διετύπωσαν τήν ά- 

ποψιν δτι τά ζωικά είδη, δέν είναι 
άμετάβλητα, άλλά παρουσιάζουν άλ- 
λαγάς, άναλόγως τών περιοχών είς 
τάς όποιας όιαβιούν.

(β) Τ ’ α π ο λ ι θ ώ μ α τ α

Τό 1838 δ Μπουσέ ντέ Μπέρτ 
(1788— 1886), άνεκάλυψεν έπί τού 

αύτοΰ γεωλογικού στρώματος, απολι
θώματα μαμούθ καί ανθρώπου καί συ- 
νεπέρανεν δτι εζησαν τήν αυτήν έπο- 
χήν. 'Ο Τσάρλς Λάϊεζ, έδέχθη πρώ
τος, τήν ύπόθεσιν τού Μπέρτ καί έ- 
σκέφθη δτι δέν ήσαν αί κοσμογονικαί 
καταστροφαί αί δποιαι διέκοπτον τούς 
κρίκους τής σειράς τών ζώων, (Κυ
βιέ) , άλλά τά συνήθη γεωλογικά καί 
κλιματολογικά φαινόμενα, προεκά- 
λουν ριζικήν αλλαγήν τού περιβάλ
λοντος, διά σειράς άνεπαισθήτων με
ταβολών έν τφ χρόνψ. Αδται είχον 
έπίδρασιν έπί τών όργανισμών.

(5) ' Η έ κ δ ή λ ω α ι ς  τ ο ό σ ε  ί
ο μ ο 0

Τό 1859, έξεδόθη τό έργον τού 
Τσάρλς Ντάργουϊν (1809) , ή «κατα
γωγή τών ειδών διά τής φυσικής έ- 
πιλογής», διά τού δποίου άνετρέπον- 
το δλα τά παραδεδεγμένα είς τά πε
δία τής φυσικής ιστορίας, τής βιολο
γίας κλπ. Ό  Δαρβϊνος κατά τό πεν
ταετές έρευνητικόν του ταξείδιον ά
νεκάλυψεν δτι ζωικά είδη παρουσία- 
ζον διαφοράς, μολονότι είχον ζήσει 
κατά τήν αυτήν γεωλογικήν περίο
δον. Μετά τήν έπιστροφήν του, πα- 
ρετήρησεν δτι οι κτηνοτρόφοι πρός 
διατήρησιν, βελτίωσιν ή δημιουργίαν 
νέας φυλής τών ζώων των, προέβαι- 
νον είς πραγματικήν φυσικήν έπιλο- 
γήν τών άτόμων τών έκτροφών των.

Εφαντάσθη δτι ανάλογος πορεία ά- 
κολουθείται καί άπό τήν φύσιν καί 
δτι αί μεταβολαί τού περιβάλλοντος 
καί τών ειδών τού Λάϊεζ, συνεχίζον
ται άενάως. Ποιον δμως ήτο τό αί
τιον; Τό 1798 ό Τόμας Μάλθους 
(1766 —  1834) , έδημοσίευσεν μελέ

την διά τής οποίας κατέληγεν είς 
τό συμπέρασμα, δτι οί πόλεμοι, αί έ- 
πιδημίαι, ή παιδική θνησιμότης κλπ. 
ήσαν άπαραίτητα δεινά, πρός έξατ 
σφάλισιν ισορροπίας μεταξύ τού άν- 
θρωπίνου γέννους καί τών μέσων δια- 
τροφής του. Βάσει αυτών δ Δαρβϊνος, 
έθεμελίωσεν τήν θεωρίαν τής φυσι
κής έπιλογής, έπί τής έννοιας δτι τά 
ισχυρότερα άτομα επιζού ν, ένώ τ’ α
σθενέστερα υποκύπτουν. Άλλά πώς 
διαφοροποιούνται τά είδη καί ή έξέ- 
λιξις προχωρεί πρός κατευθύνσεις, ά- 
ποκλινούσας; ’Ενταύθα έβασίσθη είς 
την θεωρίαν τού Λαμάρκ, δτι τά ζών- 
τα πλάσματα, τείνουν νά προσαρμο
στούν είς τούς τόπους ένθα διαβιοΰν 
καί ούτω έχώρησεν είς, τήν σύνθεσιν 
τής θεωρίας τής έξελίξεως, άνατρέ- 
πων τάς παραδοσιακάς άρχάς τού 
Αριστοτέλσυς. Κατά τόν Δαρβϊνον 

δέν ύφίσταται τελολογισμός, ύπά τήν 
έννοιαν προνοητικής άρχής κατασκευ
ής έκάστου δντος μετά συγκεκριμέ
νου προορισμού καί άναλλοιώτου δο
μής, ή δέ έκφράζουσα τήν θαυμασίαν 
συμφωνίαν όργανισμών καί περιβάλ
λοντος δύναμις, είναι ή φυσική έπι- 
λογή. Οί όργανισμοί καί δ άνθρωπος 
ζοΰν έντός μάλλον εχθρικού περιβάλ
λοντος. Οί πλέον προσηρμοσμένοι έ
χουν μεγαλυτέρας πιθανότητας έπι- 
βιώσεως, πολλαπλασιασμού καί κλη
ρονομικής μεταβιβάσεως, έκείνων 
άκριβώς τών ισχυρών χαρακτήρων, 
οί όποιοι τούς έξησφάλισαν τήν έπι- 
βίωσιν, μέ αποτέλεσμα τήν βαθμιαί- 
αν μεταβολήν των.

(6) Τ ’ α π ρ ό ο π τ α  ά λ μ α τ α

Ό  Χούγκο ντέ Βρής (1848 — 
1935) , άνεκάλυψεν καλλωπιστικόν 
φυτόν τήν «αίνότερα λαμαρκιάνα», τό 
δποϊον είχεν έπανέλθει είς τήν άγρί- 
αν κατάστασή καί παρουσίαζεν βα- 
θείας διαφοράς, έκ τής τυπικής του 
μορφής. Ούτω διετύπωσεν τήν θεω
ρίαν τών «μεταλλάξεων», βάσει τής 
όποιας είς ίν στάδιον τής ζωής ένός 
είδους, δημιουργεΐται απροβλέπτως 
κάτι ώς «έκτρεπτική θύελλα», ή ό
ποια δημιουργεί παραλλαγάς τού βα
σικού του τύπου, μέ χαρακτήρας οί- 
τινες είναι κληρονομικοί. Έ ξ αύτών,
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οιοί δέν είναι ικανοί προσαρμογής, 
Εξαφανίζονται καί δια τής φυσικής 
έπιλογής Επιβιώνουν αί προσαρμόσι
μοι. Ή  θεωρία των μεταλλάξεων, άν- 
τικατέστησεν τήν διαδικασίαν τής 
διαδοχικής έξελίξεως τοΰ Δαρβίνου, 
μέ τό άπρόοπτον άλμα τοΰ ντέ Βρής. 
Ή  φυσική δμως έπιλογή παρέμεινεν 
άθικτος.

(7) Ή  δ λ ο κ λ ή ρ ω σ ι ς

Μετά τήν διατύπωσιν τής Θεωρίας 
τοΰ Δαρβίνου, τα φαινόμενα τής 
κληρονοιμικότητος, κατέστησαν προ
βλήματα πρώτης, σειράς. Έ  διαμά
χη Δαρβινικών καί αντιπάλων εύρί- 
σκετο εις τδ άποκορύφωμά της, δταν 
δ Γρηγόριος Μέντελ (1827— 1884) , 
άνεκάλυψεν τους Θεμελιώδεις νόμους 
του. Ή  καλλιέργεια μικρού λαχανό
κηπου, μέ άντικείμενον των πειρα
μάτων τά μπιζέλα, άπέδωσεν τους 
νόμους τής κληρονομικότητος, με Ε
φαρμογήν εις τά φυτά, τά ζώα καί 
τδν άνθρωπον. Ό  πρώτος νόμος οΰ 
Μέντελ ή νόμος τής διασπάσεως, ά- 
ναφέρεται είς τούς έπικρατοΰντας καί 
τούς ύπολειπομένους χαρακτήρας ως 
καί τάς σχέσεις τών δμοζυγώτων καί 
έτεροζυγώτων προϊόντων πρδς αυ
τούς. Ό  δεύτερος νόμος ή τής άνεξαρ- 
τησίας, συνυπολογίζει καί δεύτερον 
κληρονομικόν παράγοντα, δστις Εμ
φανίζεται άπδ τής δευτέρας γεννεάς, 
άνεξαρτήτως τών έπικρατούντων χα
ρακτήρων τοΰ πρώτου παράγοντος. 
Μέ τ’ άκριβή του πειράματα καί· τήν 
δρθήν Ερμηνείαν των, δ Μέντελ άπέ- 
δειξεν κατά τρόπον άκαταμάχητον, 
δτι ή λεπτή κατασκευή τής κληρονο
μικής ούσίας είναι άσυνεχής. Αί Επι
πτώσεις τής άνακαλύψεως αύτής είς 
τήν βιολογίαν είναι τόσον συγκλονι- 
στικαί, ώστε έν μέρει εύρίσκονται ά- 
κόμη είς τδ στάδιον τής άξιολογή- 
σεως. Ή  γεννετική άποτελεΐ σήμε
ρον, τδ σαβαρώτερον μέσον διερευνή- 
σεως τών λεπτών μηχανισμών τών 
παθήσεων καί Ενδεχομένως τδ μέσον 
τοΰ μέλλοντος πρδς ριζικήν καταπο- 
λέμησιν αύτών.

3. Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ε Ι Σ

α. Τ ά  μ ε γ ά λ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α

Δύο άπόψεις έβάρυνον τήν Επιστη
μονικήν σκέψιν Επί αιώνας. Ή  αύ- 
τόματος γέννεσις καί ή τεχνολογική 
άντίληψις περί τοΰ άναλλοιώτου τής 
δομής τών είδών.

(1) Ή  α υ τ ό μ α τ ο ς  γ έ ν  ν έ 
ο ι ς

Βάσει τών άπόψεων τοΰ Δημοκρί
του τάς οποίας εκαμεν άποδεκτάς 
καί δ ’Αριστοτέλης, ή αύτάματος 
γέννεσις, Εχει ώς βάσιν τά φαινόμε
να τής, σήψεως καί τής ζυμώσεως τής 
δργανικής ύλης, άπαιτεΐ δμως καί 
τήν παρέμβασιν τοΰ ατμοσφαιρικού 
παράγοντος, ύπδ τήν μορφήν τής 
θερμοκρασίας καί τής ύγρασιας τοΰ 
άέρος καί τής περιεκτικότητος είς 
«ζωτικόν πνεύμα». ’Απδ τδ ύλικόν 
αύτό, άνεπτύσσοντο αί «φυσαλίδες», 
αί δποΐαι έν συνεχεία Εξελίσσοντο 
είς ζώντα δντα ή φυτά.

Ή  άποψις αϋτη παρέμεινεν άκλό- 
νητος ιμέχρι τοΰ Μεσαίωνος' καί πε- 
ριέλαβεν ώς ήτο φυσικόν καί τάς έ- 
πιδημικάς άσθενείας, αί δποΐαι έθεω- 
ροΰντο δτι Επροκαλοΰντο ύπδ τής 
«Έφθαρμένης» άτμοσφαίρας, ήτις έμό- 
λυνεν τούς «χυμούς» τοΰ σώματος καί 
έδημιούργει αύτομάτως τάς μεταδο
τικός νδσους.

Κατά τδν 17ον αιώνα, πρώτος δ 
Φραντζέσκο Ρέντι, κατέρριψεν τήν 
άπσψιν δτι Εκ τής άποσυνθέσεως τής 
ύλης παράγονται σκώληκες, διά τής 
τοποθετήσεως πτωμάτων δφεων, Εν
τός κεκαλυμένων δοχείων, δτε ούδέν 
παρήγετο. Ό  Σπαλλαντζάνι (1752) , 
Εθέρμανεν τδ περιεχόμενον φιαλών 
καί έξέθεσεν αύτδ είς τήν μόλυνσιν 
τοΰ άέρος. Είς τδ περιεχόμενον άνε- 
πτύχθησαν μικροοργανισμοί. Ό  ΙΙα- 
στέρ (1878) , άπεστείρωσεν Εντός 
φιαλών μετά κεκαμένου στομίου, έ- 
φραγμένων διά βύσματος, ζωμόν. Ό  
ζωμός παρέμεινεν στείρος μέχρις τής 
τοποθετήσεως Εντός αύτοΰ τών βυσμά
των τών στομίων, δτε παρετηρεΐτο 
άποσύνθεσις. Ούτω άπεδείχθη δτι εί
ναι άδύνατος ή δημιουργία ζωής Εκ 
τοΰ μηδενός.
(2) Τ ό  ά ν α λ λ ο ί ω τ ο ν  τ ω ν  

ε ϊ δ δ  ν

Κατ’ αύτήν, έκαστον δν, είχεν συγ- 
κεκριμένον προορισμόν, άναλλοίωτον 
δομήν καί εύρίσκετο είς στατικήν ι
σορροπίαν μετά τοΰ περιβάλλοντος.

Μέ πρόδρομον τδν Λαμάρκ, οί 
Δαρβΐνος καί ντέ Βρής, πρδς τδ τέ
λος τοΰ 19ου αίώνος, κατέρριψαν τήν 
άποψιν αύτήν καί τήν αντικατέστη
σαν διά τών θεωριών τής προοδευτι
κής έξελίξεως τών είδών ό πρώτος 
καί τής δι’ άπροόπτων αλμάτων με- 
ταλλάξεως δ δεύτερος, διά τής φυσι
κής-Επιλογής.

Αί Επιπτώσεις τών θεωριών αύτών,

Επί τής κατανοήσεως τών βιολογικών 
φαινομένων, ήσαν τεράστιαι.

β. Α ί  β ι τ α λ ι σ τ ι κ α ί  δ υ ν ά 
μ ε ι ς

Κατά τήν άποψιν αύτήν, τήν δποί- 
αν ύπεστήριξαν πολλοί από τοΰ Τπ- 
ποκράτους, Γαληνοΰ καί τοΰ Άριστο- 
τέλους κατά τήν αρχαιότητα μέχρι 
τοΰ Βάν Χέλμοντ κατά τδν 17ον αι
ώνα, τά φαινόμενα τής ζωής δφεί- 
λοντο είς μυστηριώδη βύναμιν, πνευ
ματικής ύποστάσεως, ήτις διεβίβαζεν 
εις τδ σώμα, σειράν ίεραρχικώς ύπο- 
δεεστέρων «πνευμάτων», τά δποΐα 
προΐσταντο Επί τών λειτουργιών αύ
τοΰ. Αί «δυνάμεις» αδται υπεισείρ- 
χοντο καί κατά τήν αύτόματον γέν- 
νεσιν τής ζωής.

Ή  κατάλυσις, τών δυνάμεων αύ
τών, έπήλθεν τδ 1828, ύπδ τοΰ Βαΐ- 
λερ, διά τής Εργαστηριακής συνθέσε- 
ως δργανικής ούσίας, τής ούριας, κα
τόπιν θερμάνσεως άνοργάνου τοιαύ- 
της, τοΰ κυανιούχου άμμωνίου.

γ.  Τ ά  δ λ ο κ λ η ρ ώ μ α τ α

(1) Α ί  τ α ξ ι ν ο μ ή σ ε ι ς

Αύται έπέτρεψαν τήν συστηματι
κήν γνώσιν τής ζωικής καί άνοργά
νου' ύλης, διά τής έντάξεως είς τδ 
κατάλληλον θεωρητικόν οικοδόμημα. 
Ούτω έπελέγησαν αί άξιόλογοι πλη- 
ροφορίαι, έμελετήθησαν συγκριτικώς 
καί κατέστη δυνατή ή γενική καί ει
δική θεώρησις, τών φαινομένων τής 
φύσεως.

(2) Ή  φ υ σ ι κ ή  έ π ι λ ο γ ή  
ε ί ς  τ ή. ν έ ξ έ λ ι ξ ι ν

Αΰτη ύπήρξεν τδ Επιστέγασμα 
τών προηγουμένων Επιπόνων συνθετι
κών Εργασιών. Άπδ τήν προοδευτι
κήν έξέλιξιν τών ειδών, προέκυψαν 
τά άλματα τών μεταλλάξεων. Δι’ αύ
τών έπετεύχθη ή καταπολέμησις τών 
στατικών αντιλήψεων τών σχέσεων 
δργανισμών καί περιβάλλοντος, ή δη
μιουργία τής οικολογίας καί ή προ- 
παρασκευή τών νόμων τής κληρονο
μικότητος.

(3) Ή  γ ε ν ν ε τ ι κ ή

Ή  Εννοια τής άσυνεχοΰς κληρονο
μικής καταβολής, δλοκληρώνει τάς 
προηγαυμένας θεωρίας. Τά Επιτεύ
γματα τής γεννετικής, εύρίσκονται 
Εν Εξελίξει καί ή βαθυτέρα διερεύνι- 
σις τών μηχανισμών αύτής, άποτε- 
λοΰν τήν προσδοκίαν τοΰ μέλλοντος.
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ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ KOMDNIA
ΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γεν. Γραμματέως Έταιρ. Προστασίας 
ανηλίκων Θεσσαλονίκης

^  Τ Η Ν  Μ Ε Τ Α Β Α Τ ΙΚ Η  εποχή πού 
διερχόμαστε, τίποτε δέν ένδιαφέ- 

ρει περισσότερο, 6πό τό  όραμα μιας αν
θρωπότητας εύημερούσης, ικανής νά άγ- 
καλιάση καί νά χαρή, τόσο την ομορφιά 
καί τά άγοθά πού απλόχερα σκόρπισε ό 
Δημιουργός στην πλάση, όσο καί τά κα
ταπληκτικά επιτεύγματα τής επιστήμης.

Τό όραμα αύτό μπορεί καί πρέπει νά 
μετσβληθή σέ πραγματικότητα. Καί οί 
ρίΖες καί τά θεμέλια τής πραγματικότη
τας αύτής βρίσκονται στό Παιδί, στόν 
πολίτη τή ς αύριο.

Σήμερα, συνηνωμένοι οί Λαοί κάτω 
άπό τήν αιγίδα τού Παγκοσμίου 'Ο ργα
νισμού των, πορά τ ις  διαφορές πού ά- 
κόμη τούς χωρίΖουν, σέ ένα σημείο βρί
σκονται σέ άπόλυτη κατανόηση καί άλ- 
λεγγύη: Σ την  προστασία τού Παιδιού
καί τήν προετοιμασία του γιά τή Ζωή.
Είναι αύτό τό σημείο πού τούς συνενώ
νει, τούς συγκρατεί, τούς έμπνέει.

Ή  Δ ιεθνής Ημέρα τού Παιδιού, ό 
συνδετικός αύτός κρίκος άγάπης γιά ό
λους τούς λαούς, όπσσπα κάθε χρόνο 
τό ένδιοφέρον καί τήν προσοχή μας. Ά -  
τενίΖσμε πρός τό Παιδί καί κατανοούμε 
τ ις  ύποχρεώσεις μας απέναντι του. 'Α 
ναγνωρίζομε βέβαια ότι ύπάρχουν δυ
σκολίες πολλές καί προβλήματα πού πε
ριμένουν τήν λύση τους. Αλλά έχομε 
τόν ένθουσιασμό καί τήν αίσιοδοΕία ότι 
ή άγόπη μας, αύτή ή άκατομάχητη δύ- 
.νομη, μπορεί όλα νά τά ύπερπηδήση.
Καί όσον άφορά τό Παιδί, τόν νέον άν
θρωπον, αύτόν πού άδοκίμαστος άκόμη 
άπό πείρες έρχεται στήν Ζωή, ή άγόπη 
μας είναι πηγή άστείρευτη.

Μ έ  τήν άγάπη οδηγό προχωρούν Τφ

Είναι άνάγκη οί λαοί, παρά τις δια
φορές πού τούς χωρίζουν, νά έπιδεί- 
ξουν άπόλυτη -κατανόηση καί άλλη- 
λεγγύη στό μεγάλο πρόβλημα της 
προστασίας τοΰ παιδιού. Τό πρόβλη
μα αύτό είναι άναμφιβόλως τό ση
μείο, πού τούς συνενώνει καί τούς έμ
πνέει στήν προσπάθεια γιά ένα πιό 

εύτυχισμένο κόσμο.
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Εθνη καί με τά Έθνη  ό Παγκόσμιος 
Οργανισμός στις ύποχρεώσεις τους. 

Καί οί υποχρεώσεις είναι πολλές, πάμ- 
πολλες. Γιά νά βοηθήσουμε τό  Παιδί 
πρέπει αρχικά νά βοηθήσουμε τήν οικο
γένεια. Ή  οικογένεια είναι τό κύτταρο 
κάθε κοινωνίας. Καί βασικός παράγων 
τής οικογένειας — όσον άφορά τό Παιδί
—  είναι ή Μητέρα.

Γιά τόν λόγον αύτό ή U N 1 SE F , όπως 
όνομάΖεται τό Ίδρυμα  τών Η νω μένω ν 
Εθνών γιά τό Παιδί, κατευθύνει τήν 

βοήθεια πρός τήν εκπαίδευση κι' εύημε- 
ρία της γυναίκας. Σ έ  συνεργασία μέ 
τήν U N E S C O ,  τόν Εκπαιδευτικό 'Ο ρ 
γανισμό, προσπαθεί νά μόρφωση τις  νέ
ες έκεϊνες πού θά γίνουν Μ ητέρες καί 
θά κρατήσουν τό βάρος τής μεγάλης 
άποστολής.

Τείνει τ ις  προσπάθειες όχι μόνο στις 
προηγμένες χώρες, έκεϊ όπου ή μόρφω
ση τών γυναικών είναι αύτονόητη καί 
άποτελεϊ παράδοση, άλλά κυρίως στις 
χώρες πού άνοπτύσσονται, στήν 'Αφ ρ ι
κή, στήν 'Ασ ία  καί άλλου. Παντού, γιά 
νά δημιουργήση μητέρες άξιες τή ς άπο
στολής τους.

Ο  Παγκόσμιος 'Ο ργανισμός δέν κά
νει κομμιά διάκριση. Αγκαλιάζει όλες 
τ ις  Μ ητέρες καί όλα τά Παιδιά, μέ τό 
ίδιο ένδιαφέρον, άσχέτως φυλής, χρώ
ματος, έθνότητας, θρησκείας.

Γιά νά στερεώσουμε μιά παιδική ήλι- 
κία εύτυχισμένη, πρώτο μας μέλημα — 
διακηρύττει ό Παγκόσμιος Οργανισμός
— είναι νά φροντίσουμε τήν Υγε ία . " Ε 
χει ένστερνισθεί έκείνο πού πρέσβευαν 
οί άρχαϊοι μας πρόγονοι: «Νους ύγιής, 
έν σώματι ύγιεϊ».

Καταπολέμηση τής πείνας, ύγιεινότε- 
ρες, καλλίτερες συνθήκες Ζωής καί κα
τοικίας, ιατρική παρακολούθηση, κοινω
νική περίθαλψη, καταπολέμηση τών επι
δημιών, είναι προγράμματα μακρύς 
πνοής, πού ό Ο Η Ε  έχει θεσπίσει.

Ή  θνηαιμότης τής παιδικής ήλικίας 
έχει περιορισθεί καί παρά τή φτώχεια 
πού μαστίΖει άκόμη πολλές περιοχές τού 
κόσμου, μιά ύγιέστερη νέα γενεά άνα- 
πτύσσεται καί μέ τις προσπάθειες πού 
διαρκώς καταβάλλονται, καλλιτερεύει.

"Ο ταν  λοιπόν τό παιδί πέραση τήν νη- 
πιακή ήλικι'α καί άναπτυχθή κανονικά, 
έκείνο πού πρωτεύει είναι νά τό προε
τοιμάσουμε γιά τή Ζωή.

"Αλλοτε τά πράγματα ήταν άπλά. Ή  
τύχη τών παιδιών ήταν καθορισμένη. 
"Αν ό πατέρας ήταν χωρικός, κτηματίας 

έπαγγελμοτίας ή βιοτέχνης, τό  παιδί θά 
άκολουθοϋσε τόν ίδιο δρόμο, έκτος έ- 
ξαιρέσεων, όταν ύπήρχε ιδιοφυία καί ή
θελε νά σπουδάση, νά τραβήξη πιό ψη
λά. Ή  κόρη προοριζόταν νά γίνη νοικο
κυρά καί μητέρα.

Ή  κοινωνική καί οικονομική έξέλιξη 
έτροποποίησαν τήν κοινωνία, ιδίως μετά 
τούς δύο παγκοσμίους πολέμους.· "Αλ
λες είναι οί άνάγκες τής Ζωής σήμερα. 
"Αλλα Ζητήματα δημιουργοΰνται. Καί 

μπροστά τους οί Λαοί μένουν περιφρόν- 
τιδες καί τά μελετούν.

Στούς άγροτικούς πληθυσμούς, σέ ό- 
λον τόν κόσμο, ύπόρχει ή τόση τής άστυ- 
φιλίας. Αφήνουν τό χωριό καί κατα
φεύγουν στις πόλεις, έγκαταλείπουν τό 
χωράφι καί άπορροφούνται στις βιομη
χανίες.

Εκτός αύτοΰ οί Λαοί ήρθαν σέ μεγα- 
λείτερη έπαφή καί έπικοινωνία μεταξύ 
των. Ο ί προλήψεις άνάμεοα σέ έθνότη- 
τες, φυλές καί θρησκείες παραμερίστη
καν. Ό  κόσμος έγινε μιά μεγάλη γειτο
νιά. Τίποτε δέν φαίνεται πολύ μακρυ- 
νό, πολύ ξένο Ή  διεθνής έπικοινωνία 
είναι κάτι τό αύτονόητο. Ταξίδια πού ά- 
παιτοϋσαν άλλοτε έβδομάδες καί μήνες, 
γίνονται τώρα σέ λίγες ώρες. Έθ ιμα  
πού φαίνονταν παράξενα καί μυθικά, 
μπορείς νά τά άπολαύσης άπό τή μιά 
μέρα στήν άλλη.

Υπάρχουν άκόμη οί οικονομικές δυ
σχέρειες. Αλλά οί τεχνικές έξελ ίξεις 
καταρρίπτουν γρήγορα καί τούς τελευ
ταίους αύτούς φραγμούς καί μέρα μέ 
τήν ήμέρα όλα νίνονται προσιτώτερα.

Κάτι έχει αλλάξει ριΖικά, ούσιαστικά, 
άμετάκλητα.

Ή  Ζωή άκολουθεϊ τόν γοργό ρυθμό 
αύτής τής άλλαγής. Ή  τύχη τού ένός 
λαού είναι έξαρτημένη άπό τήν τύχη 
τού άλλου. "Ο λα  γίνονται κοινά, πλη- 
σιέστερα. Δ έν  ύπόρχει χαρά ή συμφορά 
πού νά συυβαίνη σέ ένα σημείο τής γής 
καί νά μή μπορή άπό στιγμή σέ στιγμή 
νά έγγίση καί έμας τούς ίδιους. Ή  ά- 
οφάλεια τού ένός είναι άσφάλειά μας, 
οί κίνδυνοι οί ίδιοι μός άπειλοϋν, οί ά
νάγκες δέν διαφέρουν.

Ναι. Κάτι όλλαξε στήν όψη τού κό
σμου. Καί μαΖί του άλλαξε ή νοοτροπία 
τών λαών, ή νοοτροπία τών άτόμων.

Κάτω άπό τό πνεύμα αύτό, τό πνεύμα 
μιας μεγάλης κοινότητας πού έχει γίνει 
ό πληθυσμός τής γής, ό Ο .Η Έ . διακη
ρύττει ότι τά προβλήματα γιά τό Παιδί 
«πρέπει νά άναπτύσσωνται ύπό τό πνεύ
μα κατανοήσεως, μόχθου καί φιλίας με
ταξύ τών λαών, γιά τήν ειρήνη, γιά τήν 
παγκόσμια άδελφοσύνη».

Τά προβλήματα είναι κοινά καί συνο- 
ψίΖονται σέ έννέα άρθρα, τά έξής:

1. Ή  πρώτη άνάγκη γιά τό Παιδί εί
ναι ένα όνομα, καί μιά έθνότητα, μέ άλ
λα λόγια μιά ίση κοινωνική θέση έκ γε
νετής, γιά κάθε Παιδί, παραβλέποντας 
τή φύση τής ένότητας μεταξύ τών γο
νέων (άν είναι δηλ. νόμιμο ή έξώγα- 
μο. 'Έ χε ι τά ίδια δικαιώματα, τήν ίδια 
θέση).

2. Ή  άνάγκη τής προστασίας τής 
μητρότητας γιά άγάπη καί κατανόηση 
μέσα στό σπίτι. “Ενα παιδί στήν τρυφε
ρή του ήλικία δέν πρέπει ποτέ νά άπο- 
χωρίΖεται άπό τήν μητέρα του.

3. Τό παιδί έχει ιδιαίτερη άνάγκη σε
βασμού τής ύγει'ας του. 'Α πό  τόν καιρό 
τής σύλληψης, μητέρα καί παιδί πρέπει 
νά προστατεύωνται άπό κάθε άρρώστεια. 
Έ να  παιδί άσθενικό πρέπει νά τύχη ι

διαίτερης φροντίδας.
4) Α νά λογη  τροφή καί στέγη είναι 

βασικές άνάγκες. Τό Παιδί άπαιτεϊ μιά 
δίαιτα άνάλογη μέ τ ις  ιδιαίτερες άπαι- 
τήσεις κάθε ήλικίας. Πρέπει νά Ζή σέ 
κατοικία πού θά τό προστατεύσει άπό τις 
καιρικές συνθήκες καί τ ις  άλλαγές τού 
κλίματος.

5. Ή  έκπαίδευση είναι ούοιώδης ά
νάγκη γιά τό Παιδί, ιδίως τό είδος τής 
έκπαίδευσης πού θά τό βοηθήση νά άνα- 
πτύξη τις γνώσεις του, τήν κρίση του 
καί τις κοινωνικές καί ήθικές άξιες, ώ
στε νά στσδιοδρομήση στόν όρθό ρόλο 
του στήν κοινωνία όταν ένηλικιωθή.

6. Η άνάγκη τού παιχνιδιού καί τής 
χαράς γιά τό  Παιδί είναι μέ οαφήνεια 
αναγνωρισμένη.

7. Τό Παιδί χρειάΖεται κοινωνική προ
στασία έάν πρέπει νά άπολομβάνη τά δι
καιώματα καί τ ις  έλευθερίες πού τού ά- 
νήκουν, χωρίς διακρίσεις όσον άφορά 
τήν φυλή, τό  χρώμα, τό θρήσκευμα, τήν 
γλώσσα, τις ιδέες, τήν προέλευση καί 
τήν θέση του.

8. Τό παιδί πρέπει νά προστατεύεται 
άπό έργσσία όταν είναι σέ πολύ τρυφε
ρή ήλικία καί άπό έκμετάλλευση όταν 
είναι άρκετά μεγάλο γιά νά έργασθή.

9. Τέλος, ύπόρχουν οί ειδ ικές άνάγ
κες γιά τό φυσικά, πνευματικά, κοινω
νικά ανάπηρο Παιδί. Τό ορφανό Παιδί 
π.χ. πρέπει νά τίθεται ύπό τήν προστα
σία τής κοινωνίας καί τό άνάπηρο Παι
δί πρέπει νά έχη ξεχωριστή φροντίδα 
καί τήν έκπαίδευση πού άπαιτεϊται.

Αύτές είναι οί βασικές άρχές τού Δ ιε 
θνούς 'Οργανισμού άπέναντι στό Παιδί, 
άπό άνθρωπιστικής πλευράς. 'Αλλά πέρα 
άπό τις βασικές αύτές άρχές πρέπει νά 
άντιμετωπιοθοϋν διάφορα προβλήματα, 
όπως διαμορφώνονται σύμφωνα μέ τις 
καταπληκτικές καί ραγδαίες έξελ ίξεις τού 
καιρού μας. Σήμερα ή τεχνική πρόοδος 
κάνει τέτοια τεράστια άλματα μέσα στό 
συνταμώτερο χρονικό διάστημα, πού συ
χνά ό κοινός νοϋς είναι άδύνατο νά τά 
συλλάβη. Ή  εποχή τρέχει πριν άπό 
έμός. Αύτή ή άδιάκοπη πρόοδος έχει 
έπακόλουθο ούσιώδεις κοινωνικές μετα
βολές. Είτε τό θέλομε, είτε όχι, είτε 
μπορούμε είτε δέν μπορούμε, είτε οί δυ
νάμεις μας άρκοϋν ή μάς άφήνουν πί
σω, είμαστε ύποοχρεωμένοι νά παρακο
λουθήσουμε τήν έξέλιξη.

Είναι άληθινό άγχος γιά τόν άνθρω
πο πού κλίνει πρός τήν δύση τής Ζωής 
του, είναι άπαράβατη υποχρέωση γιά 
τόν άνθρωπο πού έρχεται πρός τή Ζωή.

Μπροστά στό πρόβλημα αύτό στέκει 
ό Ο .Η Έ . καί προσπαθεί νά τό μελετή- 
ση θέτοντας τό θέμα τού έφετεινοΰ εορ
τασμού: Πώς θά άντιμετωπίσωμε τήν θέ
ση τού Παιδιού καί τής Ο ικογένειας οέ 
μία διαρκώς έξελισσόμενη κοινωνία.

Ή  έκπαίδευση είναι ουσιώδης, άνάγ
κη γιά. τό παιδί καί ιδίως έκείνη, πού 
θά τό βοηθήση νά άνχπτ|ύςη τις γνώ
σεις του, τήν κρίση του καί τις κοι
νωνικές καί ήθικές άξιες, ώστε νά 
παίξη σωστά τό ρόλο του στήν κοι

νωνία, δταν ένηλικιωθή.
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Θέλει ό Ο.Η.Ε. νά σκεφθούμε αύτό 
τό πιό βασικό Ζήτημα τοϋ καιρού μας, 
τό τόσο επείγον, τόσο Ζωτικό.

Ασφαλώς άπό t 'ic γνώμες πού θά ά- 
κουσθοϋν καί άπό τ ις  συΖητήσεις πού 
θά γίνουν, θά έΕαχθοϋν πολύτιμα συμ
περάσματα.

Πριν άντιμετωπίσωμε λοιπόν τό πρό
βλημα στή χώρα μας, άς ρίΕωμε μιά 
σύντομη ματιά στό πώς άντιμετωπίΖε- 
ται γενικά στά πλαίσια τού 'Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών.

Μ έ  τήν έπισταμένη μελέτη τών κοι
νωνικών προβλημάτων, δίκαια ό Ο.Η.Ε. 
προσπαθεί νά βοηθήση τούς λαούς, ι
δίως τούς ύπό άνάπτυΕη λαούς, νά δε
χθούν ομαλά τ ις  έΕελίΕεις καί νά προσ
αρμοστούν σ ' αύτές, ώστε νά μήν ση- 
μειωθή έκεΐνο πού συχνά παρατηρήθη
κε στό παρελθόν. Νά έΕαρθωθή δηλ. τό 
κοινωνικό σύστημα άπό γρήγορες καί 
ριΖικές, πολλές φορές έπαναστατικές 
κοινωνικές καί οικονομικές έΕελίΕεις.

"Α ν  οί άνθρωποι είναι προετοιμασμέ
νοι νά τ ις  δεχθούν, τά πράγματα, θά ά- 
ναπτυχθοϋν μέ τό  κοινωνικό τους ρυθμό 
καί θά άποβούν πρός όφελος καί όχι 
πρός βλάβη.

Πρέπει τά νέα έπιτεύγματα τή ς έπι- 
στήμης καί τής τεχνικής νά άπορροφη- 
θοΰν, νά γίνουν κτήμα τής καθημερινής 
Ζωής, νά τεθούν στήν έΕυπηρέτηση τοϋ 
άνθρώπου, στήν έναρμόνηση μέ τήν έρ- 
γασία του, στήν διάθεση τών άπολαύ- 
σεών του. Ο ί ν έες έφευρέσεις πρέπει 
νά έΕυπηρετούν τόν άνθρωπο, άντί νά 
τόν θέτουν στό περιθώριο, όπως πολλές 
φορές συνέβηκε στό παρελθόν.

Τό θέμα είναι πιό άπλό στις χώρες 
μέ άνεπτυγμένο πολιτισμό. Γίνεται πε
ρίπλοκο στις έΕελισσόμενες χώρες. Σ τ ις  
χώρες αύτές είναι τόσο άπότομη ή άλ- 
λαγή, τόσο ριΖική ή μεταρρύθμιση, τόσο 
σημαντική άνοδος — ώστε είναι φυσικό 
νά επέρχεται μεγάλη άνοστάτωση. Κ υ 
ρίως στις τάΕεια έκείνων πού άπό τήν 
άπλή πατροπαράδοτη ειδυλλιακή άγροτι- 
κή Ζωή, καταφεύγουν στις διαρκώς όγ- 
κούμενες πόλεις, μέ τ ις  βιομηχανίες τους 
πού αναπτύσσονται μέ καταπληκτικό ρυ
θμό.

"Α ν  γιά τούς ένήλικες είναι δύσκολη 
ή προσαρμογή, άκόμη δυσκολώτερη γί
νεται γιά τούς άνήλικες.

Τό Παιδί στήν σύγχρονη έΕελισσόμε- 
νη κοινωνία, πρέπει νά προετοιμάζεται 
γιά μιά Ζωή, όπου οί γονείς του είναι 
άκόμη Εένοι σ ' αύτή. Ο  χωρικός πού 
αφήνει τό  σπιτάκι του, τό χωράφι του, 
δέν μπορεί νά άντιληφθή εύκολα τί συμ
βαίνει γύρω του στον οργασμό μιας πο
λυσύχναστης πόλης. Πώς θά μπορέση 
λοιπόν νά καθοδηγήση τό Παιδί του, νά 
τού δώση τις στοιχειώδεις πληροφορίες;

Τό Παιδί γιά νά κατσνοήση τό περι
βάλλον του πρέπει νά βοηθηθή. "Ο ταν  
βρεθή σέ μιά τέτοια μεταβατική στιγμή, 
κυμαίνεται ιδεολογικά μεταΕύ τής παρά
δοσης, πού διατηρεί άκόμη τό  οικογε
νειακό περιβάλλον καί τοϋ συγχρόνου 
πολιτισμού, πού τό διδάσκει τό σχολείο 
καί ή γύρω του πρσγματικότης. Τό νά 
προσαρμοστή είναι δύσκολος ρόλος. Ο ί 
δυό καταστάσεις αντιφάσκουν. "Α ν  δέν 
μπορέση νά συλλάβη τό νόημα, θά άρ- 
χίση νά αισθάνεται μοναΕιά, άπομόνωση. 
Π ιό βαθειά τά συναισθήματα αύτά θά τό
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Βασική έπιδίωξη τής παγκοσμίου κοινωνίας πρέπει να είναι ή καταπο
λέμηση τής πείνας, ή δποία δυστυχώς μαστίζει άκάμη έκατομμύρια άν- 
Θρώπων καί μεταξύ αύτών πρωτίστως. τα παιδιά, ιδίως στις ύποανάπτυ-

καταλάβουν, άν ή μητέρα έργάζεται, δέν 
είναι κοντά του, άν δέν έχη κανέναν νά 
έκφρασθή ,νά έκμυστηρευθή τις σκέψεις 
του, νά τύχη κατανοήσεως. Τότε άναπό- 
τρεπτα θά νοιώθη τήν τάση νά άπαρνη- 
θή τό περιβάλλον του, θά όρχίση νά τρι- 
Υυρνα, νά άλητεύη, νά έπιδιώκη άπολαύ- 
σεις μιας εύκολης, συχνά παράνομης 
ζωής. "Α ν  δέν βρεθή οδηγός στόν δρό
μο του, θά περιπέση αέ πειρασμούς, θά 
παραστρατήση.

Αύτή ή άκατόπαυστη μετανάστευση 
πού παντού, σέ δλη τή γή, σημειώνεται 
στις μέρες μας, άπό τό χωριό στήν πό
λη, έγκυμονεϊ πολλούς κινδύνους. Μ α 
γνητισμένοι οί άνθρωποι άπό τις ύπο- 
σχέσεις μιας καλύτερης, μέ πολλές ά- 
πολαύσεις ζωής, εγκαταλείπουν εύκολα 
τήν άγροτική περιφέρεια. "Ο μω ς παρά 
τις έπαγγελίες γιά μιά προνομιούχο κα
τάσταση στήν πόλη, συχνά έκεϊνο πού 
συνοντοΰν είναι ή φτώχεια, οί στερή
σεις, ή άθλιότητα. Ο ί γονείς άναγκά- 
ζσνται καί οί δύο νά έργαστοΰν έξω άπό 
τό σπίτι καί τά παιδιά άφήνσνται ατό 
έλεος.

Ο ί στατιστικές τής U N IS E F  λέγουν 
ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παι
διών ήλικίας 9 — 15 έτών, πού βρίσκον
ται έρμαια τής τύχης των. "Εχουν  πα
ρατήσει τό σχολείο καί τριγυρνοϋν χω
ρίς σκοπό ή έπιδιώκουν εύκολα, συχνά 
παράνομα κέρδη. Τά παιδιά αύτά θά ά- 
ποτελέσουν μιά ομάδα άμόρφωτου καί 
άνειδίκευτου πληθυσμού, πού θά δημι- 
ουργήση σοβαρά προβλήματα άργότερα.

Φροντίδα κοταβάλλεται νά ένθαρρυν- 
θοϋν τά παιδιά αύτά καί νά έπιστρέψουν 
στά θρανία. Νά τούς δοθη ή στοιχειώ

δης μόρφωση καί ή άπαραίτητη έπαγ- 
γελματική κατεύθυνση. Μ έ  κάθε τρόπο 
νά μήν μείνουν άβοήθητα στή ζωή.

Ά π ό  τή μιά πλευρά λοιπόν έχομε νά 
άντιμετωπίσωμε τό πρόβλημα των παι
διών πού ζοϋν στερημένα, άπό τήν άλ
λη τό πρόβλημα τών παιδιών πού ζοϋν 
στις οικονομικά άνεπτυγμένες κοινωνι
κ ές τάζεις. Γιατί καί τό πρόβλημα τών 
παιδιών αύτών συχνά γίνεται όΕύ. Είναι 
τά παιδιά πού πληρώνουν τις συνέπειες 
τής εύημερίας. Ο ί γονείς τους όπορρο- 
φημένοι άπό τις άπολαύσεις τής σύγ
χρονης ζωής, δέν έχουν καιρό καί διά
θεση νά φροντίσουν τήν άνστροφή τους. 
Τά παιδιά ζοϋν μόνα τους ή τά έμπιστεύ- 
σνται σέ Εόνες παιδαγωγούς ή τά κλεί
νουν έσωτερικά σέ σχολεία. Στερούνται 
τήν άγάπη καί τήν φροντίδα τών γονέων 
τους, τή θερμή οικογενειακή γωνιά, πού 
τόσο έχουν άνάγκη.

Ανέσε ις  τής ζωής, πλούτος, κοσμι
κές συγκεντρώσεις, ταξίδια, αύτοκίνητο, 
λοϋσα, χαρτιά, πού νά άφήνουν καιρό 
γιά τά μητρικά ή πατρικά καθήκοντα.

Ή  χαλάρωση τών οικογενειακών δε
σμών λόγω τού πλούτου, φέρει πάλι στό 
ίδιο άποτέλεσμα τή ψυχή τού Παιδιού. 
Τό όδηγεϊ στή μόνωση, τήν άποΕένωση 
άπό τό περιβάλλον του, τήν άναζήτη- 
ση τών περιπετειών, τήν άλητεία, τούς 
πειρασμούς.

Ό λ ε ς  αύτές οί συνέπειες πρέπει νά 
άντιμετωπισθοϋν. Τό Παιδί δέν πρέπει 
νά μείνη άκαθοδήγητο στόν δρόμο του 
καί ή οικογένεια καί ή κοινωνία πρέπει 
νά όναλάβουν συνειδητά τό έργο τους, 
γιά νά άποφύγωμε τραγικές παρεΕηγή- 
σεις.

Ή  U N IS E F  συμβουλεύει νά γίνεται 
τακτική, συστηματική διαφώτιση στούς 
γονείς, άλλά καί στά παιδιά. Τά Παιδιά 
είναι σέ πολλές περιπτώσεις έκείνα πού 
κατατοπίζουν τ ις  οικογένειες, γιατί τό 
Παιδί στό σχολείο μαθαίνει πολλά πού τό 
σπίτι τά αγνοεί.

Σ τήν  έΕελισσόμενη κοινωνία, ό ρό
λος τού καθοδηγητοϋ εναπόκειται στά 
σχολείο. "Α ν  στις ύπό άνάπτυΕη ιδίως 
κοινωνίες ή οικογένεια δέν έχη τήν ά- 
παιτούμενη μόρφωση νά προσαρμόση τό 
Παιδί στό περιβάλλον του, τό σχολείο 
πρέπει νά τήν έχη, Τό σχολείο θά προε- 
τοιμάση τό Παιδί νά δεχτή τις έΕελίΕεις 
τού καιρού του μέ τρόπο πού θά έΕου- 
δετερώνη μέσα του κάθε άνωμαλία. 
Θά διδάΕη στό Παιδί, πώς μπροστά 
στό πρόβλημα μιάς συνεχώς εναλλασσό
μενης κι' έΕελισσόμενης κοινωνίας, πρέ
πει νά δέχεται τις άλλαγές καί νά τις 
άφομοιώνη. Πρέπει νά βοηθήαη τό Παι
δί νά άτενίαη τήν ζωή μέ τό γοργό ρυ
θμό της. "Α ν  δέν γίνη ή προετοιμασία 
αύτή μέσα στή ψυχή τού νέου άνθρώ- 
που, τό  φαινόμενο τής έΕέλιΕης θά τού 
παρουσιάζη λανθασμένες καταστάσεις, 
θά τού παρέχη παρεΕηγήσεις καί οίκτρές 
πλάνες.

Ή  οικογένεια μέ τή στοργή, τό σχο
λείο μέ τή γνώση, θά γεφυρώσουν στήν 
ψυχή τού Παιδιού τό  χάσμα. Γι' αύτό 
οικογένεια καί σχολείο πρέπει νά συ- 
νεργάζωνται. Σ τή  συνεργασία αύτή πο
λύτιμη συμβολή θά συνεισφέρουν έπίσης 
καί οί οργανώσεις νέων, πού γνωρίζουν 
καί μελετούν τά ζητήματα τού Παιδιού.

"Ο σ ον  άφορά τό έργαζόμενο Παιδί, 
καταβάλλεται προπάθεια έκ μέρους τού 
Δ ιεθνούς 'Οργανισμού νά προσαρμοστή 
ή θέση του στις σύγχρονες συνθήκες. 
Ή  I.L.O., όπως ονομάζεται ή Οργάνω
ση Εργασίας, παρακολουθεί σέ όλες τις 
χώρες τόν τρόπο καί τις συνθήκες έρ- 
γασίας τού Παιδιού. Είναι άπίστευτο πό
σο μεγάλη είναι ή συμμετοχή τού Παι
διού στό έργατικό δυναμικό διαφόρων 
κοινωνιών. Κατά στατιστική τής I.L.O. 
τά παιδιά καί οί νέοι άποτελοΰν σέ πολ
λές έκβιομηχσνοποιημένες χώρες τό έν 
πέμπτον, τό έν τέταρτον, άκόμη καί τό 
έν τρίτον τού έργατικοΰ προσωπικού. 
Ενώ σέ λιγώτερο άνεπτυγμένες χώρες 

συγκεντρώνονται σέ άγροτικές περιοχές 
καί έκτελούν βαρειές έργασίες καλλιέρ
γειας τής γής.

Μπροστά στήν κατάσταση αύτή ό 'Ο ρ 
γανισμός 'Εργασίας λαμβάνει τά έΕής 
μέτρα: Προστατεύει τό Παιδί άπό οικο
νομική έκμετάλλευση. Προσπαθεί νά τό 
όδηγήση καί νά τό  έκπαιδεύση σέ κα
τάλληλες έργασίες γιά τό  μέλλον του. 
Προσπαθεί νά άναπτύΕη στούς μικρούς 
έργότες τ ις  ικανότητάς τους καί νά 
προάγη τήν πρόνοια άπέναντί τους γιά 
κάθε τους άνάγκη, κάθε τους ζήτημα. 
Τήν πρόνοια γιά τήν ύγεία, τήν μόρφω
ση, τήν άνάγκη έορτών, ψυχαγωγίας, ά- 
ναπαύσεως.

"Ετσι μέ τήν φροντίδα, τή μόρφωση, 
τήν ψυχαγωγία, τούς συλλόγους νέων, 
τούς καλούς όρους έργασίας, ό Ο Η Ε  
καί μαζί του τά Κράτη, οί 'Οργανώσεις, 
τά Σχολεία, οί γονείς καί όσοι ένδια- 
φέρονται γιά τό Παιδί, άγωνίζσνται νά 
δώσουν περιεχόμενο στήν ζωή του, ίδα-
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νικά, νά τό βοηθήσουν νά σταθή μέ ε
πίγνωση μπροστά σέ μία διαρκώς εναλ
λασσόμενη κοινωνία, μπροστά στά κατα
πληκτικά φαινόμενα τής προόδου καί νά 
τό άποτρέψουν άπό τόν εγωκεντρισμός 
τήν μόνωσή, τήν άρνηση, πού οδηγεί 
οτό οίκτρό φαινόμενο τού πλάνητα ά- 
λήτη, τού χωρίς σκοπό καί περιεχόμενο 
άνθρώπου, πού είναι τό  μέγα πρόβλη
μα, ή μάστιγα τού καιρού μας, όταν οί 
δυνάμεις δέν καττευθύνονται όρθά, όταν 
τό Παιδί, ό έφηβος δέν βοηθηθή νά στα
θή άντιμέτωπος στόν ίλιγγιώδη ρυθμό 
τής σύγχρονης Ζωής.

Αύτή είναι μία γενική βέβαια, σύντο
μη όμως άνασκόπιση τού μεγάλου προ
βλήματος. "Α ν  στρέψωμε τώρα τό βλέμ
μα πρός τήν δική μας πραγματικότητα, 
τήν 'Ελληνική πραγματικότητα, θά όμο- 
λογήσωμε ότι τό θέμα φυσικά ύπάρχει 
καί γιά μάς. Τό θέμα πώς θά προετοι- 
μάσωμε τό Παιδί καί τήν Ο ικογένεια νά 
άντιμετωπίση τή μεταβαλλόμενη κοινω
νία τού καιρού μας. Υπάρχει καί πρέ
πει νά άντιμετωπισθή.

Ή  Ελλάδα μας, χώρα τού στοχασμού, 
πού μέσα στό πολύ, τό λαμπρό της φώς, 
γεννήθηκαν οί πιό εύγενικές ιδέες, μέ
νει πάντα χώρα έστρομμένη στά πνευμα- 
τιικά ιδανικά. Ή  έμφυτη εύφυία του 
"Ελληνα, ή εύστρσφία του, τόν βοηθεϊ 
εύκολα νά κατανοή καί νά προσαρμόζε
ται. Τά Παιδιά μας είναι δεκτικά σέ κά
θε πρόοδο, κάθε έΕέλιΕη. Αύτή ή τάση 
μπορεί σέ πολλά νά βοηθήση. Υπάρχει 
κατ' άρχήν ή δίψα γιά μάθηση. Α ς  δώ- 
σωμε μόρφωση καί ιδανικά ατούς νέους 
μας καί έκεϊνοι Εέρουν, είναι σέ θέση 
νά τά δεχτούν, νά τά άφομοιώσουν, νά 
τά προάγουν.

Δ έν  είμαστε σήμερα μιά χώρα έκβιο- 
μηχανοποιημένη, μέ τήν έννοια πού εί
ναι άλλες χώρες - χώρες τή ς Εύρώπης 
ιδίως, πού είναι καί οί πλησιέστερές μας. 
Καί ίσως δέν θά έΕελιχθούμε πρός τήν 
κατεύθυνση αύτή στό σημείο πού έχουν 
έΕελιχθή έκεϊνες. Μπορεί καί νά μή μάς 
συμφέρη αύτό. Α λ λ ο ύ  πρέπει νά στρέ
ψωμε τήν προσοχή μας, άλλοΰ έγκειται 
ό δικός μας έθνικός πλούτος.

Τί όμως συμβαίνει τούτα τά τελευ
ταία άνήσυχα χρόνια; Είπαμε ότι έφ 
όσον ό κόσμος όλος είναι σήμερα «μιά 
γειτονιά», τά μηνύματα φθάνουν άπό 
τούς γύρω λαούς, άπό παντού καί 
δονούν καί τή δική μας άτμόσφαφα. 
Ο ί φάμπρικες σφυρίΖουν καί είναι 
ό μονότονος ρυθμός τής σειρήνας 
τους έλκυστικός. Ξυπνά τό πνεύμα τού 
Ό δυσσέα  στις ν έες  ψυχές. Κ ι ' άγνω
ροι άκόμη άπό πείρες, προσελκυσμένοι 
άπό οράματα, άνυπόμονοι νά γνωρίσουν, 
νά κατακτήσουν, νά άφομοιώσουν, τις 
έΕελίΕεις τού καιρού μας οί νέοι, έχουν 
καταληφθή άπό μία Εέφρενη μανία φυ
γής. Λαχτάρα νά περάσουν τά σύνορα, 
νά Εεχυθοΰν στά πλάτη τής γής, νά τα- 
Ειδέψουν, νά έργσσθοΰν, νά δοϋν, νά 
άπολαύσουν.

Κανείς δέν τούς συγκρότησε, ίσως 
κανείς δέν τούς διαφώτισε, δέν τούς 
έΕήγηοε τ,ά φαινόμενα γύρω τους. Ασ- 
φυκτιοϋν. Δέν  ύπομένουν. Τρέχουν πί
σω άπό τό πυρετό πού έχει καταλάβει 
τούς πάντες.

Ό  Μινώταυρος τής έποχης μας, οί 
βιομηχανίες, περιμένουν νά τούς κατα-

βροχθήσουν. Χ ιλ ιάδες χέρια. Χ ιλιάδες 
ψυχές. Καί είναι οί πιό δυνατοί, οί πιό 
γεροί, οί πιό καλοί, οί πιό όΕιοι. Η 
Ελληνική ύπαιθρος ερημώνεται. Δ έν  ύ- 

πάρχουν πιά χέρια όσα απαιτούνται ούτε 
γιά τ ις  καθημερινές εργασ ίες— Ελληνό
πουλα γεννώνται καί μεγαλώνουν στά 
Εένα. Δ έν  θά Εέρουν αύριο — μεθαύριο 
ούτε τήν μητρική τους γλώσσα.

Ο ί έργάτες άπό τή μιά μεριά, πού μάς 
φεύγουν. Ο ί φοιτητές, οί νεαροί επιστή
μονες άπό τήν άλλη. Ό  λαχανιασμένος 
ρυθμός τής έΕέλιΕης τούς σέρνει όλους 
μακρυά — καί ούτε πού σταματούν νά 
σκεφθούν αν αύτό συμφέρει σ ' αύτούς 
τούς ίδιους, αν έγιναν μέ τή φυγή τους 
ένα χιλιοστό πιό ευτυχισμένοι ή έχουν 
περιπέσει άέ χειρότερη έΕουθένωση, σέ 
μεγολείτερη άμηχανία.

"Οσοι τύχη νά σταθούν κάποια στι
γμή, νά Εαποστάσουν, νά σκεφθούν, τό 
άντιλαμθάνσνται καί παίρνουν γοργά τό 
δρόμο τής επιστροφής. Σ ιγά - σιγά, όλα 
τούτα τά Εενητεμένα μας πουλιά θά Εα- 
ναγορίσουν στή φωλιά τους, γιατί τελικά 
όλοι θά νοιώσουν πώς πουθενά δέν θά 
βρουν καλλίτερα. Ό μ ω ς  δημιουργούν- 
ται μέ τή σημερινή τρελλή φυγή τους 
κενά. Πολλά κενά καί αύτό είναι θλι
βερό καί αύτό δημιουργεί καταστάσεις 
πού δύσκολα θά μπορέσουν ν ' άντιμετω- 
πισθούν.

"Ο λοι αύτοί οί Εενητεμένοι νέοι θά 
έπρεπε σήμερα νά βρίσκωνται έδω. Νά 
δουλεύουν μαΖί μας γιά νά ωτιάΕωμε μιά 
αμορ φ η ' Ελλάδ α.

Δέν  ύπάρχουν έδώ τόσες σειρήνες 
άπό φάμπρικες, όμως ύπάρχει ψωμί καί 
εύτυχισμένη Ζωή γιά όλους, ύπάρχουν 
τόσα πολλά πολύτιμα άγαθά, χρήσιμα καί 
ώραϊα.

Ή  τροπή πού έλαβε τό άντίκρυσμα 
τή ς  έΕέλιΕης τού καιρού μας γιά τά Ελ
ληνικά νειάτα, είναι έπικίνδυνη καί βλά
πτει τό Έθνος.

Νά μήν άκολουθήσωμε λοιπόν τό ρυ- 
θυό τής έποχής μας; Κάθε άλλο! Α λ 
λά νά τόν  φέρωμε στήν ώραία μας χώ
ρα, νά τόν προσαρμόσουμε στις δικές 
μσς ικανότητες, νά τόν άφομοιώσωμε 
στόν δικό μας τρόπο Ζωής καί νά τόν 
χαροΰμε, όπως τόσο καλά γνωρίΖομε νά 
χαιρώμαοτε κάθε τι αΕιο. Γιατί είμαστε 
γεννημένοι γιά τή χαρά τή ς  δημιουργί
ας. Α ιώ νες καί αιώνες έχουν σμιλέψει 
στή ψυχή τήν 'Ελληνική τή δύναμη τής 
χαράς αυτής. Τή δύνσμη νά άπολαμβά- 
νη τό  καλό καί τό ώραίο.

Α ν  δέν στραφούμε όπως οί άλλοι 
λαοί στή μηχανή, γιατί νά μή στραφού
με στό πνεύμα; "Ετσ ι ασφαλώς θά βγού
με πιό κερδισμένοι.

"Α ς  προσέΕωμε τήν Παιδεία. "Α ς κά- 
νωμε πάλι τή χώρα μας έκεϊνο πού πάν
τοτε ήταν: Δωρήτρια φώτων. "Α ς  δημι
ουργήσουμε Σ χολ ές  πού νά άκτιδοβο- 
λοΰν έτσι πού νά προσελκύωμε καί τά 
παιδιά τών άλλων — άντί νά στέλνωμε 
τά Παιδιά μας στά Εένα.

Νά έκμεταλλευτοϋμε τήν εύφυία καί 
τή δίψα γιά μάθηση τών παιδιών μας, 
ώστε νά δημιουργήσωμε πολλούς άΕι- 
ους έπιστήμονες, τόσους όσους νά φω
τίσουν καί τούς άλλους λαούς.

"Αν  πρέπει νά άκολουθήσωμε τό ρυ
θμό τής έΕέλιΕης καί νά ίκονοποιήαωμε 
τόν πόθο τή ς  έΕόδου, γιατί νά στέλνω 

με έργάτες στήν άλλοδαπή καί νά μήν 
στέλνωμε έπιστήμονες;

"Α ν  άλλού ύπάρχη ή άκατάσχετη τά
ση τής ύπερεκβιαμηχανσποιήσεως τών 
ύλικών άγαθών, γιατί έμεϊς νά μήν ύ- 
περεκβιομηχανοποιήσωμε — άς μάς έπι- 
τροπή ή έκφραση— τό πνεύμα, τά πνευ
ματικά άγαθά, πού είναι μέσα στή φύση 
μας καί νά γίνωμε μιά άκόμη φορά οί 
πνευματικοί φορείς στόν κόσμο;

ΧρειόΖεται μιά κατάλληλη προετοιμα
σία, μιά σταυροφορία, πίστη στήν άπο- 
στολή, θέληση καί δουλειά — πολλή δου
λειά.

Μ έ  τό βλέμμα έστρσμένο πρός τις 
έΕελίΕεις τού καιρού μας, πρός τά θαύ
ματα τής τεχνικής καί τής έπιστήμης, 
έτοιμοι νά δεχθούμε καί νά άφομοιώσω
με όσα ό καιρός μας μάς προσφέρει, ας 
όδηγήσωμε τά Παιδιά μας στήν ικανό
τητα νά πλάσουν ένα καινούργιο δικό 
τους πολιτισμό— τό  νέο Ε λ λ η ν ι- 
κ ό πολιτισμό. Αύτός είναι ό δικός μας 
ρόλος στήν διαρκώς εναλλασσόμενη κοι
νωνία τής έποχής μας. Αύτή είναι ή δι
κή μας μοίρα. Ή  μοίρα ή Ελληνική.

Ή  προετοιμασία τών δικών μας Παι
διών καί τής δικής μας Οικογένειας, 
πρός μία μεταβαλλόμενη κοινωνία, ας 
είναι κυρίως ή άφοσίωση πρός τ ις  άσά- 
λευτες άΕίες τ ις  πνευματικές, τ ις  ηθι
κές, ή άγάπη σέ όσα άπό τή φύση τού 
"Ελληνα άγαθά μάς άνήκουν, ή κατά- 
κτηση τού κόσμου μέσα άπό τή φιλοσο
φημένη μας διάθεση, πού είναι —  δέν 
μπορεί παρά νά είναι — ό τελικός σκο
πός τή ς  θαυμαστής Ζύμωσης τών ύπέρ 
— δυνάμεων τή ς έΕελισσόμενης έποχής 
μας.
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ καί Ιδιαίτερα ή ποίησις του έ
θνους τραγούδησαν, Από τήν Αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα, τις μεγάλες στιγμές τής ιστορίας τού Ελληνι
σμού. ’Από τις στιγμές αυτές έξέχουσα θέσι κατέχει, 
καθώς είναι φυσικό, ή μεγάλη εθνεγερσία τού 1821. 
Ό  πατριωτικός ένθουσιααμός, τά ήρωϊκά κατορθώμα
τα τών πολεμάρχων καί ή χρυσή έλπίδα για μια έλευ- 
θερη Ελλάδα, άπετέλεσαν για τήν ποίησί μας, τή δη
μοτική καί τή λογία, Αστείρευτη πηγή έμπνεύσεως, ή 
όποια έδωσε Αληθινά στα Ελληνικά γράμματα μερικά 
μικρά Αριστουργήματα.

Καί πρώτα ή δημοτική μούσα. Αυτό τό ξέσπασμα

τού λαού μας, πού έγινε αύτοσχέδιος στιχουργός καί 
συνθέτης, γιά νά τραγουδήση κι’ Αλλοτε νά μοιρολο- 
γήση, τις χαρές καί τις λύπες του, χωρίς ποτέ νά χάση 
τό κουράγιο καί τήν πίστι του στήν άνάστασι τού 
γένους. Δεκάδες είναι τά δημοτικά τραγούδια, πού οί 
περήφανοι κλέφτες κι’ δλόκληρος δ λαός τραγουδού
σαν στ’ Απάτητα λημέρια τους, ή στά πανηγύρια τών 
χωριών τους.

’Απτόητος καί θαρεΐς χαρούμενος 6 έτοιμοθάνατος 
κλέφτης, παρακαλεΐ τούς δικούς του νά τόν θάψουν σέ 
μιά ραχούλα ψηλά, ώστε ν’ άκούη τ’ Αηδόνια πού θά 
φέρνουν τήν Ανοιξη καί ν’ άγαλλιάση ή ψυχή του, δταν
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άπό τήν Ά για  Σόφιά θά βγοϋν τά μοσχολίβα,να μέ το 
«Χριστός Άνέστη».

Αδέλφια, νά μέ θάψετε σέ μιά ψηλή ραχούλα, 
ν ' ακούω τ ' αηδόνια ποϋρχσνται καί φέρνουν τόν Απρίλη, 
κ ι' όταν απ' τήν Ά γ ιό  Σόφιά, τό  μέγα μοναστήρι, 
έβγουν τά μοαχολίδανα μέ τό «Χριστός Ανέστη», 
λευκό πουλάκι θά γενώ στήν Πόλη νά πετάΕω.

Στους κλέφτες καί τούς ηρωισμούς τους είναι α
φιερωμένο καί τό’ ακόλουθο δημοτικό, πού τραγουδιώ- 
ταν κυρίως στό Μωριά καί τή Ρούμελη στά τελευταία 
χρόνια τής σκλαβιάς.

Τής νύχτας οί αρματολοί καί τής ούγής οί κλέφτες 
όλονυχτίς κουρσεύανε καί τήν αυγή κοιμώνται, 
κοιμώνται στά δασά κλαριά κοί ατούς παχιούς τούς

(ίσκιους.
Είχαν όρνιά καί ψήνανε, κριάρια σουβλισμένα, 
μά είχαν κι ένα γλυκό κρασί, πού πίν' ν τά παλληκάρια. 
Κ Γ  ένας τόν άλλον έλεγαν, κ ι' ένα ς τόν άλλον λέει: 
«Καλά τρώμε καί πίνουμε καί λιανοτραγουδάμε' 
δέν κάνουμε κι' ένα κολό, καλό γιά τήν ψυχή μας;
—  ό κόσμος φκιάνουν έκκλησιές, φκιάνουν καί μοναστή

ρ ια , -
νά πάμε νά φυλάξουμε στής Τρίχας τό γεφύρι, 
πού θά πέραση ό βόιθοντας μέ τούς άλυσωμένους' 
νά κόψουμε τούς άλυσους νά βγοϋν οί σκλαβωμένοι, 
νά βγή τής χήρας τό παιδί, π ' άλλο παιδί δέν έχει 
π' αύτή τό 'χ ε ι μανάκριβο στόν κόσμο ξακουσμένο».

***

Χόρευαν τά κλεφτόπουλα, γλεντάνε τά καημένα, 
κΓ ένα μικρό κλεφτόπουλο, δέν παίΖει, δέν χορεύει, 
μόν ' τ ' άρματα συγύραγε καί τό σπαθί τροχάει.
«Τουφέκι μου περήφανο, σπαθί μου παινεμένο, 
πολλές φορές μέ γλύτωσες, βοήθα καί τούτ' τήν ώρα, 
νά σ ' άσημώσω μάλαμα, νά αέ σμαλτώσω άσήμι».

Τή μαύρη σκλαβιά καί τά δεινοπαθήματα τώ / 
ΙΙελοποννησίων από τά αλβανικά στίφη μετά τήν κα
ταστολή τής έπαναστάσεως τού 1769 διεκτραγωδεί το 
άσμα πού ακολουθεί:

Τά παλληκάρια τού Μόριά κι οί έμορφες τής Πάτρας 
ποτέ δέν καταδέχονται πεΖοί νά περπατήσουν, 
καί τώρα ΓΤώς κατάντησαν σκλάβοι στούς 'Αρβανίτες! 
Κλαίγουν οί μαύροι τή σκλαβιά, όπού είναι σκλαβωμέ

ν ο ι,
κλαίγουν καί τόν ξεχωρισμό, τό πώς θά ξεχωρίσουν.
Ό  Ζωντανός ό χωρισμός παρηγοριά δέν έχει!
Α φ ήνε ι ή μάνα τό παιδί καί τό παιδί τή μάνα, 
χωρίΖει κι ένα άντρόγυνο μιά μέρα άνταμωμένο.

Τό ίδιο λυπημένο είναι καί τό δημοτικό, πού ά- 
φιερώθηκε στήν καταστροφή των Σουλιωτών από τις 
όρδές τού Ά λή Πασά.

— Τί έχεις, περδικούλα μου, καί κλαϊς κΓ άναστενάΖεις; 
Μ ήν  είν ' τ ' αύγά σου μελανά καί τά πουλιά σου μαύρα;
— Δ έν  είν’ τ ' αύγά μου μελανά καί τά πουλιά μου μαύρα, 
μόν’ κλαίω γιά τήν κλεφτουριά, γιά τούς καπεταναίους, 
πού τούς χαλάει ό Αλή - πασάς στά Γιάννενα, στή λίμνη.

Στό ίδιο θέμα, ατούς αγώνες τού ήρωϊκοΰ Σου- 
λίου άφιερώνει δ ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης τό γνωστό 
ποίημά του δ «Σαμουήλ».

Άφοΰ περιγράφει τις λεπτομέρειες δ μεγαλόστο
μος ποιητής τσΰ «’Αστραπόγιαννου», τελειώνει μέ τό 
μεγαλείο τής έπικής θυσίας τοΰ άντρειωμένου καλό- 
γερου:

Έσήκω σε ό Σαμουήλ τά μάτια τόυ στόν κρότο, 
καί στάΖει άπ’ τή Λαβίδα του σπάνω στό βαρέλι 
μιά φλογερή στσλαματιά άπ' τού Θεού τό  α ίμα . . . 
Αστροπελέκια έπέσανε, βροντάει ό κόσμος όλος, 

λάμπει στά νέφη ή έκκλησιά, λάμπει τό μαύρο Κ ούγκ ι. . .

Καί δ άμίμητος Σουρής, δέν έμεινε έξω άπό τό 
πνευματικό πανηγύρι, πού έκανε άτέλειωτο τραγούδι 
λεβεντιάς τό άθάνατο ’21. Στό ποίημά του πού έγραφε 
γιά τόν ανδριάντα τοΰ Διάκου στή Λαμία, οραματί
στηκε συγκεντρωμένους, γύρω άπό τόν ήμιθεο τής ’Αλα
μάνας, τούς άρματωλούς καί τούς κλέφτες, πού άπε- 
τέλεσαν καί τόν πρώτο όργανωμένο πυρήνα, στό σκλη
ρό αγώνα εναντίον τοΰ τυράννου:

Τό μοναστήρι τό παλιό σημαίνει τήν καμπάνα 
καί φτερωτοί λεβέντηδες άπό τήν 'Αλαμάνα 
μέ τ ' άλογά των σχι'Ζουνε τήν καταχνιά τού λόγγου 
καί βγόΖουν τ ις  άρματωσιές καί στέκουν συντροφιά σου, 
καί γύρω στήνοντας χορό παρθένες τού Ζαλόγγου 
τήν άνδρική τήν παρθενιά κοιτούν τής ομορφιάς σου. 
Ιύπ να  κι άκόνα σέ σταυρό τής λευτεριάς λεπίδα, 
βλόγα τόν μάρτυρα, Χριστέ. . . τόν ηρώα Πατρίδα. . .

’Όμως, τό Έ πος τοΰ Ελληνισμού γιά τήν έθνι- 
κή του άξιοπρέπεια καί τά ολοκαυτώματα τοΰ μακρο
χρόνιου αγώνα του, δέν άφησαν ασυγκίνητο καί τόν 
έξω κόσμο, πού συγκινημένος τραγούδησε κι’ αυτός τις 
νέες Θερμοπύλες, ή μοιρολόγησε μαζύ μέ τόν άμοιρο 
λαό μας, τις φοβερές του περιπέτειες. Στήν καταστρο
φή τής Χίου στάθηκε δ γίγαντας τής Ευρωπαϊκής δια- 
νοήσεως, δ μεγάλος φιλέλλην Βίτκωρ Ούγκώ, σπαρ
ταρώντας δ ίδιος άπό τήν λύπη τοΰ ολέθρου καί εκ
φράζοντας δλο τό μίσος έναντίον τοΰ ’Αγαρηνού, μαζύ 
μέ τήν προσμονή τής έκδικήσεως. Στό περίφημο ποίημά 
του «Τό Ελληνόπουλο», πού μετέφρασε ό Παλαμάς, δ 
βαθυστόχαστος Γάλλος ποιητής γράφει μεταξύ τών 
άλλων:

— Φτωχό παιδί, πού κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες 
γιά νά μήν κλαϊς λυπητερά, τί ήθελες τάχα νά χες γιά

(νά τά ίδώ τά θσλασσά 
ματάκια σου ν ' άστράψουμε, νά ξαστερώσουν πάλι, 
καί νά σηκώσης χαρωπά σάν πρώτα τό  κεφάλι μέ τά

(μαλλάκια τά χρυσά;
***

Τί θέλεις, άτυχο παιδί, τί θέλεις νά αοΰ δώσω 
γιά νά τά πλέξης ξέγνοιαστα, γιά νά τά καμαρώσω

(ριχτά στούς ώμους σου πλατιά 
μαλλάκια, πού τού ψαλιδιού δέν τά ' χει άγγίξει ή κόψη 
καί σκόρπια στή δροσάτη σου τριγΰρο γέρνουν όψι 

(ώσάν τήν κλαίουοαν ιτιά;
*#*

Σάν  τί μπορούσε νά αοΰ διώξη τάχα τά μαράΖι;
Μήπως τό κρίνο άπ' τό 'Ιράν  πού τού ματιού σου μαιάΖεί;

(Μ ήν  ό καρπός άπ' τό δεντρί 
πού μέσ" στό μουσουλμανικό παράδεισο φυτρώνει, 
κι έν άλογο, χρόνια έκοτό κι ον πηλαλάει, δέ σώνει 

(μέσ ' άπ’ τόν ίσκιο του νά βγή;

Μη τό πουλί πού κελαϊδάει στό δάσος νύχτα μέρα 
καί μέ τή γλύκα του περνάει καί ντέφι καί φλογέρα 

(Τί θές άπ ' όλα τ ' άγαθά τούτα; 
Πές! τ ' άνθος, τόν καρπό; θές τό πουλί;

—  Διαβάτη,
μοϋ κράΖει τό Ελληνόπουλο μέ τό γαλάΖιο μάτι:

(Βόλια, μπαρούτη θέλω, νά!

Σ - ς
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I I 01! Χίλιες φορές άξιοι τής άποστο- 
λής τους άποδείχτηκαν γιά άλλη μιά 

φορά οί Αξιωματικοί καί οί ’Αστυφύλακες 
τής Ασφαλείας Αθηνών, οί κατώτεροι καί 
οί ανώτεροι, οί επώνυμοι καί οί ανώνυμοι, 
εργάτες όλοι τού καθήκοντος, πού ακούρα
στοι κι απτόητοι μπρος στις πιό σκληρές 
δοκιμασίες, κατάφεραν μέσα σέ λίγες ήμε
ρες να άποκαλύψουν τόν άγνωστο δολοφό
νο τού Υμηττού. Δέν έκφράζουμε άπό τις 
στήλες αύτές αισθήματα προσωπικά, ούτε 
μεγαλοποιούμε τήν έπιτυχία τής ’Αστυνο
μίας, παρακινημένοι άπό τόν έπαγγελματικό 
καί συναισθηματικό δεσμό μας. 'Απλώς ε
πισημαίνουμε τήν άνακούφισι καί τήν ικα
νοποίησή τής Κοινής γνώμης, άπό τή σύλ- 
ληψι του άνθρωπομόρφου τέρατος, τό έγ
κλημα τού οποίου είναι, άπό τά πιό ειδεχθή 
ατά τελευταία χρόνια. ’Ονομάζεται Νικό
λαος Κωνσταντινίδης 27 χρόνων, «οικοδό
μος» σεσημασμένος διαρρήκτης μέ πολλά 
χρόνια καταδίκες στην πλάτη του. Τό έγ
κλημά του είναι γνωστό. Σκότωσε τ'ις πρωι
νές ώρες τής 24.2.75 τήν Ούρανία καί Φρει
δερίκη Δέδε, μητέρα καί κόρη, ένώ αύτές 
κοιμόνταν ήσυχες στά κρεββάτια τους. Ό  
δολοφόνος συνελήφθη ατό σπίτι τής πρώην 
συζύγου του, τής Νίκης Ζαχαρή, στό χωριό °  

Καλλιφώνη τής Καρδίτσας. Τήν άτυχη γυ
ναίκα έπεισε, ότι θά τήν στεφανωθή καί πά
λι, ότι θά άρχίση νά έργάζεται, γιά νά ζή- 
σουν έπί τέλους εύτυχισμένοι. Γιά τό έγκλη
μα δέν τής είπε απολύτως τίποτε, μέχρι τή 
στιγμή πού οί άστυνομικοί πήγαν νά συλ- 
λάβουν τόν Κωνσταντινίδη. Ή  Ζαχαρή κα
τάλαβε. . . Δέν χρειαζόταν τίποτε άλλο. 'Α
τάραχος έδειξε ό κακούργος, όταν άντίκρυ- 
σε καί πάλι τις χειροπέδες. Καί όχι μόνο 
αύτό. Μέ πρωτοφανή κυνικότητα δήλωσε 
στά άστυνομικά όργανα, πώς αν δέν συνε- 
λαμβάνετο θά σκότωνε, ακόμα πολλούς! 
«Μισώ τήν κοινωνία, είπε τό άνθρωπόμορφο 
κτήνος, άλλά είμαι εύχαριστημένος πού ά
φησα τό άποτύπωμα καί μέ πιάσατε. "Αλ
λως. . . θά σκότωνα πολλούς», Αύτή όμως 
ή «δήλωσι» τού νέου «άστέρα» τού εγκλη
ματικού πανθέου, είναι άσφαλώς εύρημα 
τού σκουριασμένου μυαλού του. Παριστά
νει, τί άλλο άλήθεια νά κάνη, τόν τρελλό, 
έλπίζοντας έτσι, ότι στό τέλος θά γλυτώση
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τό κεφάλι του. Ή  προηγούμενη όμως «δρα- 
οι» του δείχνει ακριβώς τό αντίθετο. "Οτι 
δηλαδή τά «έχει τετρακόσια». Ό  Κωνσταν- 
τινίδης, μπήκε νέος ατό «έπάγγελμα». Ό 
ταν ήταν ακόμα 13 ετών προσπάθησε νά 
διαρρήξη ένα σπίτι στήν 'Αθήνα. Από τότε 
καταδικάστηκε 11 φορές γιά κλοπές καί ά- 
λητεία. Γιά τό έγκλημα τού Υμηττού, τό ό
ποιο ώμολόγησε πλήρως, ότι οτίς 4 τό πρωί 
τής Δευτέρας μπήκε ατό σπίτι τού τραγικού 
συζύγου καί πατέρα, τού κ. Δέδε, μέ σκοπό 
νά κλέψη. Ό  Δέδες, πού είναι άρτοποιός 
είχε φύγει ένωρίς γιά τή δουλειά του. Ό  
διαρρήκτης ακούσε ροχαλητό στό δωμάτιο 
τών δύο γυναικών. Δέν είχε λέγει, διαρρη- 
κτικό έργαλεϊο, γιά νά άνοιξη τό μπαούλο, 
πού βρισκόταν στό δωμάτιο τού Δέδε. ’Α
ναγκάστηκε έτσι νά βγή καί πάλι έξω, γιά 
νά πάρη ένα σφυρί άπό παρακείμενη οικο
δομή. Πριν μπή στό σπίτι άνέβηκε στήν τα
ράτσα καί έβγαλε τις μπότες του γιά νά 
μήν κάνη θόρυβο. Στή βεράντα έσπασε ένα 
ψαλίδι πού βρήκε μέ σκοπό νά τό χρησιμο- 
ποιήση σάν έπικουρικό φονικό όργανο. 
«Μπαίνω πάλι μέσα, άφηγεϊται ό Κωνσταν- 
τινίδης καί βλέπω τή γριά ξυπνητή. Θόλω
σε τό μυαλό μου. 'Αντί νά φύγω τήν κτύπη- 
σα μέ τό σφυρί. Ξύπνησε τό κορίτσι. Τό 
κτύπησα καί αύτό. Έπειτα τις άποτελείωσα 
μέ τό ψαλίδι. Φοβήθηκα μήπως δέν πέθα- 
ναν. ΓΓ αύτό τις έβαλα στή μπανιέρα καί 
τή γέμισα μέ νερό. Χρήματα δέν βρήκα, ού
τε στό μπαούλο, ούτε πουθενά άλλου. Κα
τάβρεξα τά σκεπάσματα μέ ούΐσκυ, έβαλα 
φωτιά καί έφυγα». Στή συνέχεια ό κακούρ
γος συμπλήρωσε, ότι δέν άρκέστηκε στά 
κτυπήματα, άλλά έβγαλε ένα φουλάρι, καί 
τούς πέρασε στό λαιμό γιά νά τις στραγ- 
γαλίση!.. Άνέβηκε έπειτα στήν ταράτσα, 
φόρεσε τις μπότες, άλλαξε τό παντελόνι 
πού ήταν ματωμένο καί προχώρησε πρός 
τόν Βύρωνα, όπου έκρυψε σέ δύο διαφο
ρετικά σημεία τά πειστήρια τού έγκλήματος. 
Τό παντελόνι, τό ψαλίδι, τό παλτό καί τό 
σφυρί. ("Ολα αύτά βρέθηκαν άπό τούς ά- 
συνομικούς τής Ασφαλείας, στά σημεία πού 
ύπέδειξε ό Κωνσταντινίδης).

«Άπό τή στιγμή πού έφυγα άπό τό σπίτι, 
συνέχισε ό ειδεχθής κακούργος, περιπλα- 
νήθηκα στήν Αθήνα. "Εφθασα στις Τρεις 
Γέφυρες. Σ' ένα φορτηγό έκεϊ, πέρασα τή
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βραδυά μου. Τό πρωί, άπό μιά εφημερίδα 
έμαθα, δτι κέρδισα 700 δρχ. ατό λαχείο. Τήν 
άλλη ήμέρα έξαργύρωσα τό λαχείο καί ύστε
ρα πήρα τό τραίνο γιά τό χωριό τής γυναί
κας μου. Αύτή είναι όλη ή ιστορία, συμπλή
ρωσε ό Κωνσταντινίδης. "Ηταν μια τρέλλα. 
Δέν ξέρω τί μ' έσπρωξε μέχρι τό έγκλημα. 
Ποτέ άλλοτε δέν σκέφθηκα νά κάνω κακό. 
"Εκλεβα χωρίς νά κτυπήσω κανένα. "Οταν 
έβλεπα δυσκολίες έφευγα.

'Εκτός άπό τό προηγούμενα, ό Κωνσταν
τινίδης άπεκάλυψε στήν άνάκρισι, ότι σκο
πός του άρχικά ήταν νά μείνη στήν 'Αθήνα 
καί νά βρή καμμιά δουλειά. 'Επειδή όμως 
ήταν γνωστός διαρρήκτης καί τρόφιμος τών 
φυλακών, κανείς δέν τοϋ είχε έμπιστοσύνη. 
"Ετσι άρχισε νά παίζη ΠΡΟ  — ΠΟ έλπίζον- 
τας πάντα νά «πιάση τήν καλή». Έπειτα τό 
έρριξε στά τυχηρά παίγνια. Ότι χρήματα 
είχε, άπό μιά διάρρηξι πού έκανε στήν Καρ
δίτσα, τά έξόδεψε στά χαρτιά. Μέ άρκετή 
έμφασι τόνισε, ότι τοϋ άρεσε ιδιαίτερα τό 
ποδόσφαιρο καί οί άστυνομικές ταινίες. 
« Έχουνε ένδιαφέρον είπε γιά τις τελευταί
ες. Σέ συγκινοϋν. Καί μαθαίνεις πολλά πρά
γματα. Δέν είναι σχολείο μόνο οί φυλακές. 
Τώρα θά μοϋ πήτε, πώς, άφοϋ είμαι παλιός 
διαρρήκτης καί μάλιστα σπουδασμένος στις 
φυλακές, έκανα τή γκάφα νά άφήσω τό α
ποτύπωμα νά μέ πιάσετε. Τί νά κάνουμε. 
Γίνονται καί λάθη. "Αν φορούσα γάντια, τώ
ρα δέν θά ήμουν έδώ». Σέ έρώτησι άν είδε 
κάποιο κινηματογραφικό έργο, πριν άπό τό 
έγκλημα, ό Κωνσταντινίδης άπάντησε «έψα
ξα τις έφημερίδες γιά νά βρώ κανένα α
στυνομικό έργο τής προκοπής. Βρήκα ένα 
πού παιζόταν στήν « Ατλαντίδα» στή λεω
φόρο Βουλιαγμένης. "Ηταν «ό νόμος τοϋ 
έπιθεωρητοϋ Νιούμαν». Στις 10.30' μ.μ. 
πού τέλειωσε έφυγα γυρίζοντας έδώ κι’ έ- 
κεϊ. Είχα άποφασίσει νά κλέψω. “'Έπρεπε 
νά τά οικονομήσω έτσι, άφοϋ άλλος τρόπος 
δέν ύπήρχε. Στις 4.20 τό πρωί βρέθηκα στόν 
Υμηττό. Είδα ένα σπίτι φωτισμένο. "Επειτα 
τό φώς νά σβύνη καί κάποιον νά φεύγη, χω
ρίς νά κλειδώνη τήν πόρτα Ή  συνέχεια εί
ναι γνωστή. . .».
Αύτός είναι ό Κωνσταντινίδης. Πορωμένος, 

άδίστακτος, σκληρός, ψυχρός, δολοφόνος. 
"Ενα ακόμα άνθρωπόμορφο θηρίο στή ζούγ
κλα τής ’Αθήνας. "Ενα θηρίο, πού έστειλε 
στόν άλλο κόσμο δύο αθώες ύπάρξεις. Γιά 
μερικά χιλιάρικα. Γιά μερικές δραχμές!..

ΟΥΡΑΝ ΙΑ  ΔΕΔΕ
Τ Ο  Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  Τ Ρ Α Γ Ι Κ Ο  0 Υ Μ Α
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ΤΑ ΑΘΑΝ ΑΤΑ  
ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΣ

Στις πιο δύσκολες ώρες του Ελληνισμού, τότε πού έστένα- 
ζε άκόμη κάτω άπό τό βάρος τής Τουρκικής κοτοχής, ένας 
Άγγλος εύγενής, ό Λόρδος Έλγιν, πρεσβευτής τής χώρας 
του στην Κωνσταντινούπολη, εφθασε στην ’Αθήνα και. με 
την άδεια τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως μετέφερε στο 
Λονδίνο μερικά άπό τά εξαίσια άριστουργήματα τοΰ Παρθε- 
νώνος και των άλλων μνημείων τής Άκροπόλεως. Τά γλυ
πτά αυτά, γνωστά μέχρι σήμερα ώς Ελγίνεια Μάρμαρα, φυ
λάσσονται στο Βρεταννικό Μουσείο τοΰ Λονδίνου.

ΤΗΣ ΝΤΙΑΝΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α Ν ΘΑ ΗΘΕΛΕ κανείς νά αίσ- 
θανθή υπερήφανος πού είναι 

"Ελληνας μέσα στη σύγχρονη Βαβέλ 
τοΰ Λονδίνου, δεν έχει παρά νά έπι- 
σκεφθή τήν 'Ελληνική αίθουσα σχδ 
Βρεττανικό Μουσείο. Έκεΐ, δχι μόνο 
θά έθαύμαζ,ε κομμάτια άπό τό Θαύ
μα τών Αιώνων, τον Παρθενώνα, μά 
θά γοητευόταν άπό τήν προσοχή καί 
τό καμάρι, μέ τά όποια περιβάλλουν 
τόν θησαυρό αύτό —  μήπως δεν εί
ναι; —  τόσο οί "Αγγλοι «οικοδεσπό
τες» δσο καί καθένας πού τά άντικρύ- 
ζει γιά πρώτη ή γιά χιλιοστή φορά.

’Αγανακτεί άσφαλώς ό "Ελληνας 
πού τά έργα του τά κατέχει μιά ξένη 
χώρα, δέν παύει δμως νά πιστεύη πώς 
τά μάρμαρα αυτά είναι ίσως δ πιό 
«εύγλωττος» πρεσβευτής τοΰ Ελλη
νικού νοΰ στά χώματα της γηραιάς 
Άλβιόνος καί μέσψ αυτής στόν κό
σμο δλόκληρο. Θαυμάσια τοποθετη
μένα στήν ώραιότερη αίθουσα τού 
Μουσείου, σέ κάνουν νά ξεχνάς τήν 
άγανάκτησι καί σιωπηλός θαυμάζεις,

Απέναντι: Παράστσσις Λαπήθου κοί
Κεντούρου Οπό τ ις  Μετάχπερ τού Παρ
θενώνα. Εύρίσκεται ατό Βρεταννικό 
Μ ουσείο τοϋ Λονδίνου. Etc αυτή τή σε
λίδα όριστερά: Μ ία  όπό Tic Κόρες  τοϋ 

Έρεχθείου.

δπως τόσος κόσμος γύρω σου.
Τά μάρμαρα αύτά όφείλουν τή «με- 

τανάστεύσί τους στόν έβδομο κόμητα 
τοΰ Elgin (Έ λτζιν), δ δποΐος τό 
1799 διωρίσθη ώς "Αγγλος πρεσβευ
τής στήν Τουρκία. Φιλότεχνος, πή
ρε μαζί του καλλιτέχνες γιά νά σχε
διάσουν καί νά φτιάξουν έκμαγεΐα 
τών ελληνικών γλυπτών. Είναι αλή
θεια δτι τά γλυπτά τού Παρθενώνος 
είχαν πολύ ταλαιπωρηθή άπό τις πε
ριπέτειες τού ναού, ό δποΐος είχε με- 
τατραπή σέ χριστιανική έκκλησία, 
Αργότερα δέ σέ μουσουλμανική. Ή  
χαριστική βολή δόθηκε τό 1687, δταν 
κατά τήν διάρκεια πολιορκίας τών 
Τούρκων άπό τούς Βενετούς έκρηξις 
κατέστρεψε μεγάλο μέρος τού ναού.

Ό  κόμης τοΰ Elgin, βλέποντας τή 
φρικτή κατάστασι τών θησαυρών αυ
τών, περιμάζεψε δ,τι είχε πέσει χά
μω, καί Αφού κατέβαλε ένα σεβαστό 
χρηματικό ποσόν, πήρε τήν άδεια 
τής Τουρκικής Κυβερνήσεως νά τά 
μεταφέρει στήν πατρίδα του. Λέγε
ται δτι δέν έπείραξε δ,τι βρισκόταν 
άκέραιο πάνω στό ναό, άλλ’ δτι α
πλώς έκανε συμπληρωματικές μετρή
σεις καί σχέδια, σύμφωνα μέ τόν άρ- 
χικό του σκοπό. ’Αργότερα, τό 1816 
ή πολύτιμη αυτή συλλογή πουλήθη
κε στό Κράτος αντί 35.000 λιρών 
’Αγγλίας, ενώ στόν κόμητα είχε στοι
χίσει πάνω άπό 75.000 λίρες.

"Εκτοτε τά μάρμαρα αύτά, άφού 
έγιναν Αντικείμενο μελέτης καί θαυ
μασμού επιστημόνων καί καλλιτε-
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Ενα ακόμα όπό τά όριστουργήματα τηο Ακροπόλεακ; .«Φυλακισμένο» καί αυτό ατό Βρεταννικό Μουσείο.

χνών, πήραν τή θέσι τους σέ μιά υ
πέροχη αίθουσα τού Μουσείου, πού 
τή χρηματοδότησε ειδικά για τά σκο
πό αύτό ό λόρδος D uveen (Ντου- 
βίιν) .

Ή  συλλογή περιλαμβάνει τό με
γαλύτερο μέρος της ζψφόρου, τής συ
νεχούς δηλαδή άνάγλυφης λωρίδος 
πού περί έτρεχε'τό έξωτερικό ανώτε
ρο μέρος τής αίθουσας τοΰ ναού. Θά 
ήταιν ιεροσυλία ίσως νά προσπαθήσου
με νά περιγράφουμε τή χάρι, τήν 
παραστατικότητα καί τήν καλλιτε
χνική μεστότητα μέ τήν δποία Ιχουν 
δλα αύτά κατασκευασθή από τά χέ
ρια ’Αθηναίων καλλιτεχνών, μά δεν 
υπάρχει άλλη λύσις. Δέν θά έφθαναν 
ίσως ώρες γιά νά χορτάσης τήν δ- 
μρρφιά πού άναδίνουν, Ομορφιά, πού 
καί ή πιδ πλούσια φαντασία δέν θά 
τολμούσε νά περιγραφή.

Ή  ζψφόρος τού Παρθενώντος άνα- 
παριστά τήν πομπή πού κάθε 4 χρόνια

γινόταν πρός τιμήν τής θεάς ’Αθή
νας, τά όνομαστά Ηαναθήναια. Αύτή 
ξεκινά άπό τή ΝΑ. γωνιά τοΰ ναού, 
χωρίζεται σέ 2 ρεύματα πού εξελίσ
σονται στις πλευρές του. γιά νά συ
ναντηθούν στήν ανατολική πλευρά 
τού ναού, δπου καί τελειώνει ή πομ
πή.

Στήν άρχή βλέπουμε τούς ιππείς 
νά έτοιμάζονται νά λάβουν μέρος. “Ε
νας μικρός δούλος δένει τή ζώνη τοΰ 
κυρίου του, ενώ δίπλα ένας άλλος ίπ- 
πεύς τακτοποιεί τήν ταινία στό κε
φάλι του. 'Όσο ή πομπή προχωρεί, 
τις διασκεδαστικές αυτές σκηνές, δια
δέχονται άλλες, γρήγορες καί πυκνές. 
Διακρίνονται κάπου 7 ιππείς νά καλ
πάζουν σέ βάθος πάνω στά υπερήφα
να γρήγορα άλογα, πού ήταν τό κα
μάρι τής ’Αθήνας. Σέ λίγο βλέπουμε 
τά άρματα, στην άρχή ακίνητα, νά 
καλπάζουν σιγά - σιγά καί νά παίρ
νουν τή θέσι τους στήν πομπή. Οί

μανδύες τών άνδρών καί οί χαίτες 
τών άλόγων άνεμίζουν. Τέτοια ζωντά
νια άναδΐνει τό λευκό πεντελικό μάρ
μαρο, ώστε σάν κλείσης τά μάτια σου 
νομίζεις πώς άκοΰς τόν καλπασμό- 
τών άλόγων. ’Ακολουθούν γέροντες 
μουσικοί, κόρες μέ κανάτια, μέτοικοι 
μέ δίσκους καί τέλος οί Ταύροι - θύ
ματα - πού πανικόβλητοι στερεώνουν 
τά πόδια τους στό χώμα.

’Ακολουθώντας τήν πομπή, φθά
νουμε στό κύριο θέμα, δπου γίνεται 
ή ιερή —μυστική —τελετή τοΰ πέ
πλου. ’Εδώ βλέπουμε κόρες μέ τελε
τουργικά αγγεία, άλλες μέ άδεια χέ
ρια — πιθανόν μετέφεραν τόν πέπλο 
— άρχοντες καί τελετάρχες νά πλαι
σιώνουν τούς θεούς τού Όλύμπου. 
"Ολοι οί θεοί, έκτος άπό μερικούς 
πού δέν σώζονται, είναι παρόντες, 
καθισμένοι σέ χαρακτηριστικές στά
σεις. Βλέπουμε τδ Δία μεγαλοπρεπή 
καί γαλήνιο μέ τήν "Ηρα δίπλα του,
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Ό  Ποσειδών, ό Απόλλων καί ή "Αρτεμις. Από τή ίωφόρο τοϋ Παρθενώνα (Μ ουσεϊον Ακροπόλεω ς).

τδν “Αρη Αγέρωχο σέ αναπαυτική 
στάσι, τή Δήμητρα σκεφτική, τό Διό
νυσο εόχάριστο νά άκουμπά φιλικά 
στον ώμο τδν Έρμη, δ όποιος σάν Αγ
γελιοφόρος φαίνεται άγρυπνος καί 
προσεκτικός. Πιδ πέρα δ “Ηφαιστος 
μ’ Ινα μπαστούνι στδ χέρι —  δ γλύ
πτης μάς θυμίζει πώς ήταν χωλδς— 
καί ή ’Αθήνα.

Μπρδς στά μάτια των θεών δ νέος 
πέπλος προσφέρεται σ' Ινα ξύλινο ά
γαλμα τής ’Αθήνας ένώ δ παλαιδς ά- 
ποσύρεταιΐ. Παντού είναι διάχυτη ή 
μυστικοπάθεια καί ή ίερότης τής στι
γμής αύτής.

Στην ίδια αίθουσα ύπάρχουν κομ- 
,μάτια άπδ τα Αετώματα — τριγωνικά 
κενά στήν πρόσοψι τών στενών πλευ
ρών τού ναού. Τδ δυτικό άέτωμα 
παρίστανε τήν γνωστή ιστορία τού 
συναγωνισμού τής ’Αθήνας καί τού 
Ποσειδώνος, γιά τδ ποιδς θά δώση 
τδ όνομά του στήν ’Αθήνα. Δυστυ

χώς τδ κέντρο τής παραστάσεως, ο
πού υπερήφανη γιά τή νίκη της ή θεά 
Ατένιζε τδν Ποσειδώνα πού έκθαμβος 
υποχωρούσε μπρος άπδ τήν έλιά πού 
φύτρωσε στδ Αττικό χώμα, έχει κα
ταστροφή. Τήν παράστασι δμως αυ
τή πλαισίωναν θεοί καί νύμφες, καί 
σ’ αυτούς Ανήκουν τά κομμάτια πού 
σώζονται καί διατηρούνται στδ Μου
σείο.

Τδ Ανατολικό άέτωμα, παρίστανε 
τή γέννησι τής ’Αθήνας, πού ώς γνω
στόν ξεπήδησε ένοπλος άπδ τδ κεφά
λι τού πατέρα της Δία, μετά άπδ ένα 
χτύπημα τού "Ηφαιστου. Καί έδώ οί 
κεντρικές φιγούρες λείπουν, βλέπου
με δμως τούς θεούς καί τις θεές νά 
παρατηρούν έκπληκτοι τή σκηνή αϋ- 
τή.

Ή  συλλογή κλείνει μέ τις 15 με
τόπες, πού άναπαριστούν σκηνές άπδ 
τή μάχη μεταξύ τών Κενταύρων καί 
τών Λαπιθών. Ό  μύθος λέει, δτι στδ

γάμο τού βασιλιά τους Πειρίθου οί 
Λαπίθες προσκάλεσαν καί τούς Κεν
ταύρους. Αυτοί δμως, ζαλισμένοι άπδ 
τδ κρασί, θέλησαν ν’ αρπάξουν τις 
γυναίκες του κατά τδν πλέον Αχάρι
στο καί άγενή τρόπο. Οί σκηνές πού 
έπηκολούθησαν διαγράφονται θαυ
μάσια στις 15 αυτές μετόπες, συχνά 
δμως λησμονούμε τή βία της πάλης 
μπρδς στδ κάλλος τής γραμμής καί 
τήν έξαίρετη μεγαλοπρέπεια.

Μακρυά άπδ τήν πατρίδα τους, μα- 
κρυά άπδ τδν άττικδ ουρανό τά μάρ
μαρα αυτά μαρτυρούν τό θαύμα, πού 
έγινε πάνω στόν ιερό βράχο τήν έπο- 
χή τού Περικλή, δταν τδ πνεύμα άν
θισε τόσο, ώστε υπερέβαλε τήν Ανθρώ
πινη φύσι. Κανένα άλλ,ο έργο δέν εί
ναι τόσο τοπικό καί συνάμα αιωνίως 
παγκόσμιο, δσο δ Παρθενών. Τίποτε 
άλλο στδν κόσμο τής τέχνης δέν είναι 
ταυτόχρονα λείψανο τού χθές, σύμβο
λο τού σήμερα ,οιωνός τού αύριο.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Γ Ε Ν Ε Τ Η Ι Ι Ο Ι  Α Ι Α Η Ρ Ο Φ Α Ι
(ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΣΒΙΟΣ ΕΡΩΣ)

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ Β' κ. I. ΣΤΑΘΑΡΑΣ

(Συνέχεια έ:τ τοϋ τεύχους 463)
Eic τό τεύχος 463 τού παρόντος Π ε

ριοδικού έγένετο άνάπτυΕις τής ομοφυ
λοφιλίας γενικώς. Ή δ η  γίνεται είδικώ- 
τερος λόγος έπί των ομοφυλοφίλων κα
ταστάσεων τής έπί άνδρών Παιδερα
στίας καί του έπί γυναικών Λεσβίου ή 
Λεσβιακού έρωτος ή Σαπφισμού ή Τρι
βαδισμού.

α) Π α ι δ ε ρ α σ τ ί α  (Pede- 
rastry). Ό  πρός τούς αρρενας παϊδας 
έρως καί είδικώτερον κατά συνεκδοχήν 
ό έρως άνδρός πρός άρρενα, έΕικνού- 
μενος άπό τής απλής έρωτικής φιλίας 
μέχρι τής πσρά φύσιν μείΕεως. Ή  διά- 
στροφος αϋτη καί άντιφυσική έκδήλωσις 
τής γενετησίου ορμής, ή μάλλον τού α
φροδισίου οργανισμού, ήτο ανέκαθεν 
γνωστή καί διαδεδομένη εις τούς 
Ανατολικούς ιδία λαούς, Βαβυλω

νίους, Άσσυρίους, Πέρσας, Σ ίνας κλπ., 
έχει δέ καί σήμερον ακόμη μεγάλην έ- 
Εάπλωσιν εις τούς λαούς τοϋ Ίσλάμ, 
εις τήν Κίναν, τήν Ιαπωνίαν κλπ.

Ε ις τήν Ελλά δα  κατά τούς πλείστους 
τών Α ρχα ίω ν  συγγραφέων ό θεσμός 
τής Παιδεραστίας είσήχθη έΕωθεν μέ 
έπίδρασιν ίδια έκ τή ς 'Ασίας. Κατά τήν 
αρχαιότητα εις πλείστους λαούς ή παι
δεραστία άπετέλεσε σημαίνοντα συντε
λεστήν εις τήν μορφήν όργανώσεως τής 
κοινωνίας καί τούτο, διότι ύπήρχεν άν- 
τίληψις όλως διάφορος τής σημερινής 
όσον άφορό εις τήν έκτίμησιν τών δύο 
φύλων. Κατά χόν «Ερω τικόν» τοϋ Πλου
τάρχου ή θέσις τής γυναικός έθεωρεϊ- 
το  άκρως μειονεκτική, δι' ό καί ή στρο
φή πρός τήν παιδεραστίαν έκρίνετο, ού
τως είπεϊν, μιά φυσική συνέπεια καί διέ- 
Εοδος. Δ ιά τοϋ όρου «Παιδεραστία» ύ- 
πεδηλοϋτο κυρίως ή αγνή πρός τούς 
παϊδας άγάπη καί φιλία, σπανιώτατα δέ 
ή άνήθικος σαρκική μϊΕις.

Εν ή περιπτώσει ή παιδεραστία 
άπεσκόπει εις τήν διαπαιδαγώγησιν

τών νέων καί έχρησιμοποιεϊτο ώς μέσον 
άγωγής, διετήρει αϋτη τήν καλήν της 
έννοιαν καί διεκρίνετο τής έπί κακής 
σημασίας «Παιδεραστίας», διά τοΰ όρου 
«παίδων φιλία». -

Εις τήν άρχαίσν Σπάρτην ή παιδερα
στία ήτο νόμιμος καί θρησκευτική έκδή- 
λωσις σχετιΖομένη άποκλειστικώς καί 
μόνον μέ τήν έκπαίδευσιν καί τήν πολε
μικήν άνατροφήν τών νέων. Έθεω ρεϊτο 
όνειδος δ ι' ένα νέον καλής καταγωγής 
εις τάς Δωρικάς Πολιτείας, νά μή έχη 
τύχει ιδιαιτέρας προσοχής άνδρός 
έροστοϋ, όστις νά τόν μυήση εις τήν 
πολεμικήν τέχνην. Ό  έρών άνήρ έκα- 
λεϊτο έν  Κρήτη μέν «φιλήτωρ» ε ις  δέ 
τάς λοιπάς πολιτείας «είσπνήλας» ή «εϊσ- 
πνηλος», ό δέ φιλούμενος παϊς «κλει-. 
νός» καί «άίτας».

Έ ν  Ά θ ή να ις  ό θεσμός έστερεϊτο τοΰ 
ίπποτικοϋ αύτοϋ χαρακτήρος, κατεκρίνε- 
το  όμως σφοδρώς ή περιωρι'Ζετο μέχρις 
ένός σημείου.

Εις τήν Ρώμην, ή παιδεραστία ήτο 
γνωστή όπό τών άρχαίων χρόνων, ύπό 
τήν  βδελυράν αύτής μορφήν πάντοτε, 
έλκουσα τήν καταγωγήν της έκ τών 
Τυρρηνών καί Κελτών, ένθα ήτο ωσαύ
τως γενικώς διαδεδομένη.

Ο ί 'Εβραίοι, θεωρητικώς τούλάχιστον, 
πορουσιάΖουν έΕαίρεσιν, άν καί ή Γρα
φή άναφέρει παραδείγματα ομοφυλοφι
λίας ύπό τήν  χυδαιοτέραν αύτής μορ
φήν (Σόδομα — Γένεσις ΙΘ ',  4 κλπ ). 
Έτιμω ρεϊτο πάντως παρ' αύτοϊς ή παι
δεραστία διά θανατικής ποινής. (Λευϊτι- 
κόν Κ ' 13). « Εάν δέ τις κοιμηθή μετ' 
άρρενος ώς καθεύδει μετά γυναικός, 
βδελυγμίαν έπραΕαν άμφότεροΓ έΕάπαν- 
τος θέλουσι θανατωθή. Τό αίμα αύτών 
θέλει εϊαθαι έπ ' αύτοϊς».

Κατά τής παιδεραστίας πρώτος έθε
σε τό άνσθεμα ό Χριστιανισμός. Καί 
τούτο, διότι αϋτη ύπό τήν χυδαίαν αύ
τής μορφήν είχε διαφθείρει τήν κοινω
νίαν. Ό  Απόστολος Παύλος διά τών

Επιστολώ ν του πρός Ρωμαίους καί Κο- 
ρινθίους κατέκρινεν άμειλίκτως τήν δια
στροφήν τών ήθών τής έπσχής του. Ή  
έπίμονος έν συνεχεία τακτική τής Ε κ 
κλησίας τά μέγιστα συνετέλεσεν εις τό 
νά καταστή κοινή συνείδησις παρά τω 
Χριστιανικοί κόσμω, ότι ή παιδεραστία, 
ώς άποτελοϋσα έπονείδιστον στίγμα έ
πρεπε νά καταδικασβή όριστικώς καί νά 
έΕαφανανισθή. Έπετεύχθη οϋτω μέγας 
περιορισμός καί θεώρησις αύτής σήμε
ρον ώς Κοινωνικού ονείδους.

Εϊς τό περί ομοφυλοφιλίας κεφάλαι- 
ον άνεφέρθη, ότι ή γένεσις τής ομοφυ
λοφιλίας οφείλεται ε ις τάς έΕωτερικάς 
έπιδρόσεις καί εις τήν βιολογικήν κα
ταβολήν, α ϊτινες άπό κοινού διαμορφώ
νουν καί καθορίζουν τήν κατεύθυνσιν 
τοϋ γενετησίου ένστικτου.

Οσοι τών παιδεραστών άδυνοτοϋσι 
νά άντιτάΕωσι βούλησιν άντιστάσεως 
πρός τό πάθος των, πάσχουσιν ψυχικώς 
καί κατατρύχονται ύπό τύψεων συνειδή- 
σεως.

Συμβολικοί είναι οί στίχοι τοϋ γνω
στού ΆλεΕσνδρ ινού ποιητού άπό τά 
ποιήματά του: « Ομνύει» καί «τά τείχη». 
Ομιλούν εύγλώττως καί παρατίθενται:

«ΟΜΝΎΕΙ.
«'Ομνύει κά&ε τόαο νάρχίση πιό καλή
„  ' (ζωή.
Αλλ δταν έρθη ή νύχτα μέ τις δικές 

(της συμβουλές
μέ τούς συμβιβασμούς καί μέ τές 6τιο

ί σχέσεις της
στήν Ιδια μοιραία χαρά, χαμένος ξα- 

(ναπηαίνει».

«ΤΑ ΤΕΙΧΗ»

( Εννοούνται τά κοινωνικά τείχη)
«Χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπην καί 

(χωρίς αίδω
μεγάλα καί δψηλά τριγύρω μου έχτισαν 

(τείχη.
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Τά άγαλμκ τής Σαπφοΰς, στή Λέαβο άριατερά, ή Σκπφώ κκί 6 ’Αλκαίος, άπό παράσταοι αγγείου δεξιά. Ή  περίφημη ποιή- 
τρια «ουνέδεοε» τό όνομά της, μέ τήν γνωστή γενετήσιο διαστροφή, χωρίς δμως τούτο νά είναι καί ίστορικώς αποδεδειγμένο.

Καί τώρα κάθημαι καί απελπίζομαι
(εδώ.

Μέ τρώγει τή καρδιά καί τδ νοΰ αΰτή 
(ή τύχη

διότι ποάγματα πολλά Ιξω νά κάμω εί-
(χον.

Α! δταν έχτιζαν τά τείχη πως νά μή 
(προσέξω.

’Αλλά δέν ήκουσα ποτέ κρότον κτιστών 
(ή ήχον.

Άνεπαισθήτως μέ έκλεισαν άπό τό κό- 
(σμο Ιξω».

Ο ί έκφυλοι παιδερασταί παρουσιάζουν 
τήν ανωμαλίαν αυτήν μέχρι πέρατος 
τής γενετησίου Ζωής καί ή διαστροφή 
των εϊναι ανίατος, ουδόλως έπηρεαΖο- 
μένη παρ' οίασδήποτε έπιμελημένης α
γωγής, ουδέ καί τοϋ γόμου. Τό περίερ
γον είναι, ότι ούτε έχουσι πλήρη συνεί- 
δησιν τής αθεμίτου τούτης ροπής, ύφ' 
ής έλαύονται, αισθανόμενοι άδυναμίαν 
ν ' άντιτάΕωσιν κατ' αύτής τήν αδρανού
σαν βούλησίν των καί δΓ αυθυποβολής 
πείθουοιν εαυτούς έν τέλει, ότι τό ελάτ
τωμά των ού μόνον ούδέν τό μεμπτόν 
ενέχει, άλλα καί ότι συντελεί αύτόχρη- 
μα καί εις ήθικήν έΕύψωσιν έαυτών τε 
καί τών συμπραττάντων αύτοϊς. "Εχομεν  
δέ παράδειγμα τοιούτων σοφισμάτων έ- 
Εωφρενικών τούς έν  τή άρχαιότητι περί 
τά «παιδικά» ένδιατρίβοντας καί τήν σχε
δόν επιδεικτικήν φιλαυτίαν, ήν έδείκνυ- 
ον. Κατά τούς χρόνους τής Αύτοκρατο- 
ρίας τής Ρώμης, ή Παιδεραστία ύπό 
τήν βδελυράν αύτής μορφήν κατέ
στη πληγή έπονείδιστος, διάσημοι δέ όν- 
δρες ήσαν γνωστοί ώς χυδαίοι κίναιδοι 
καί παιδερασταί. Έ ν  τή έκμαυλισθείση 
Ρώμη τών Καισόρων, πολλά ιστορικά 
πρόσωπα έκαυχώντο φιλαρέσκως διά τοι- 
αύτας αίσχρουργίας καί προώθησιν τής 
φαυλότητος ταύτης καί μέχρι διακωμω- 
δήσεως τού γάμου.

Ούτως, ό διαβόητος Νέρων έώρτααεν 
έπισήμως τούς γόμους του μετά τίνος

Γανυμίδου, εύγενοϋς τή ς Αύτοκρατορι- 
κής Αύλής. Καί ό 'Ιούλ ιος Καίσαρ όνα- 
φέρεται έπίσης, ώς τελέσας πολυτελείς 
γόμους μεθ' ένός Βοσιλέως τή ς Βιθυ
νίας.

Ή  παιδεραστία, ώς καί αί αλλαι δια- 
στροφαί τοϋ γενετησίου ένστικτου, άπο- 
τελεϊ ένα άπό τά άκανθώδη προβλήμα
τα τής κοινωνίας. Τό θέμα δέν άπασχο- 
λεϊ μόνον τήν επιστήμην, ήτις γενικώς 
δέχεται σήμερον ότι άποτελοϋν αί δια- 
στροφαί τοϋ γενετησίου ένστικτου μίαν 
μορφήν άσθενείας, άλλά καί τάς πολι
τείας, λαμβανούσας άνάλογα έκάστοτε 
νομοθετικά μέτρα, άλλά καί τήν 'Εκκλη
σίαν ακόμη. Προσφάτως ή Λουθηρανή 
Εκκλησία έμελέτησε τό θέμα τών ομο

φυλοφίλων εις τήν Σουηδίαν. «Τά κανο
νικά» ομοφυλόφιλα Ζεύγη θά έδει νά ή- 
δύναντο νά λαμβάνουν τήν «εύλογίαν» 
τή ς Λουθηρανής Εκκλησ ία ς (έπισήμου 
Θρησκείας τοϋ Κράτους τής Σουηδίας), 
χωρίς έν τούτοις νά συνέρχωνται εις 
«γόμον» μέ τήν καθιερωμένην έννοιαν, 
άπεφάνθη έΕετσστική 'Επιτροπή, εις τήν 
όποιαν ή Σύνοδος Σουηδών Λουθηρανών 
'Επισκόπων ανέθεσε τήν μελέτην τοϋ 
προβλήματος τής ομοφυλοφιλίας.

Ή  'Επιτροπή, άποτελουμένη έΕ ένός 
Θεολόγου καί δύο Λαϊκών (ένό ς  'Ι α 
τρού καί ένός Ψυχολόγου), φρονεί ε'ιο 
τήν έκθεοίν της — τής όποιας έλαβεν 
γνώοιν ή έφημερίς «ΈΕπέρσεν» πρό τής 
δημοσιεύσεώς της, ότι έπιβάλλεται νά 
γίνη διάκρισις μετοΕύ «τυχαίων» ομο
φυλοφίλων, «πορνευομένων» ομοφυλο
φίλων καί ομοφυλοφίλων «έκ φύσεως». 
Μ όνον αί ένώσεις τών τελευταίων, θά 
ήδύναντο νά λάβουν έν είδος εύλογίας 
τής Εκκλησίας». ('Ημερήσ ια  'Αθηναϊκή 
Έ φ ημερ ίς « Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ »  τής 25.4. 
1974).

Έ κ  τών παρ' ήμϊν ιατροδικαστικών 
χρονικών καί άλλαχοϋ προκύπτουν πολ
λοί περιπτώσεις παιδεραστών, τινές τών 
όποιων μάλιστα δέν στερούνται καί τής

φαιδρός των όψεως.
Σταχυολογοϋνται εύάριθμοι έκ τών 

συγγραμμάτων τών Ελλήνω ν Ια τρ ο δ ι
καστών Γεωργιάδη, Κότσο καί Ήλιάκη.

Πρό 55ετίας περίπου κατέφυγεν εις 
τό ενταύθα Δημοτικόν Νοσοκομεϊον, 
ε ις  τήν κλινικήν Ζαίμη, χωρικός, ποι- 
μήν τό επάγγελμα, 24 έτών, καταγόμε
νος έκ Νήσου τοϋ Ίον ίου  Πελάγους 
πρός έΕαγωγήν έκ τοϋ άπευθυσμένου 
αύτοϋ κέρατος βοός πελωρίων διαστά
σεων. Τό εϋογκον τούτο κέρας, κατά 
τήν ομολογίαν τοϋ ίδιου, συχνάκις εί- 
σήγετο ύπ' αύτοϋ τούτου ε ις  τόν πρω
κτόν του έκ λόγων λαγνείας, άφοϋ προη
γουμένως έπληροϋτο ή κοιλότης τοϋ 
κέρατος διά θερμής τέφρας πρός μεί- 
Ζονα άπόλαυσιν. Ημέραν τινά εις στι
γμήν παράφορον διεγέρσεως τό κέρας 
τούτο είσήχθη βαθύτερον καί διολισθή- 
σαν έκ τών χειρών αύτοϋ είσέδυσεν 
ολόκληρον εις- τό· άπευθυσμένον, έγ- 
κλεισθέν τελείω ς έν αύτω, λόγω τοϋ 
έπελθόντος σπασμού τοϋ δακτυλίου καί 
τής μετόπειτα έπισυμβάσης φλεγμονής. 
Ή  έΕαγωγή τοϋ κέρατος τούτου ύπό 
τοϋ ίδιου ώς καί ύπό ιατρού δΓ άπλών 
έλκυσμών δέν κατέστη δυνατή, δΓ ό 
καί κατέφυγεν εις τήν ώς εϊρηται Κλ ι
νικήν, ένθα ό τότε έπιμελητής αύτής 
Παπαηλιοΰ άφήρεοε τούτο, διενεργήσας 
σοβαρόν έγχείρησιν. Τό όγκωδέστατον 
τούτο βόειον κέρας, σχήματος κωνικού, 
έχον μήκος μέν 22 έκατοστά, περίμε
τρον δέ μεγίστην 21 έκατοστά, εύρίακε- 
ται ήδη εις τήν συλλογήν τοϋ ήμετέ- 
ρου Έγκληματολογικοϋ Μουσείου.

Ε ις τόν πρωκτόν κίναιδου τινός, καθ' 
α άναφέρει ό Καθηγητής Γρ. Κάταας, 
οί έπιβήτορες χάριν αστεϊσμού είσήγα- 
γον ορμαθόν μπαμιών (ιβίσκος ό έδώδι- 
μος) διά τών ούρων αύτών, κατά τάς 
προσπάθειας δέ τοϋ κυναίδου πρός άπό- 
σπασιν τούτων, αί φυτικοί τρ ίχες τούτων 
είσδυόμεναι ε ις τόν βλεννογόνον προε- 
κάλουν οδυνηρόν έρεθισμόν πρός νοση-
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ράν καί κτηνώδη άπόλαυσιν τών έπιβη- 
τόρων αυτών.

Ε ις τό Νοσοκομεϊον «ΑΧΕΠ Α», πρό ' 
ολίγων ετών, έκ του άπευθυσμένου δύο 
φίλων έΕήχθησαν δύο φιάλαι, αϊτινες 
είσήγοντο ύπ' αύτών καθ' έΕιν εντός τού
του πρός σεΕουαλικήν ίκανοποίησιν καί 
ήδονισμόν. Κατά κακήν όμως αύτών τύ
χην, ήμέραν τινά, αΰται διέφυγον έκ 
τών χειρών των καί ένεσφηνώθηοαν έν- 
τόα τού δακτυλίου, οϋτω δέ ήναγκάσθη- 
σαν ούτοι νά προσφύγουν ε ις  τό  ώς άνω 
Νοσοκομεϊον πρός έΕαγωγήν τών φια
λών.

Καί έκ τών Ιατροδικαστικών Χρονι
κών τών Παρισίων, καθ’ ά άναφέρονται 
ύπό τού Καβηγητοϋ Ήλιάκη, προκύ
πτουν πολλαί παρόμοιοι περιπτώσεις.

Ο  Derome αναφέρει περίπτωοιν ύπο- 
δηματοποιοϋ, όστις είχε τήν συνήβειαν 
νά είσάγη έντός τού άπευθυσμένου αύ- 
τοϋ τόν πυθμένα ύαλίνου ποτηριού. 'Η 
μέρα τινά, κατά τήν διάρκειαν τοιαύτης 
πράΕεως, ό πυθμήν παρέμεινεν έν τω 
άπευθυσμένω, οϋτω δέ ά ύπσδηματοποι- 
ός ήναγκάσθη νά καταφύγη εις ιατρόν 
πρός έΕαγωγήν τού Εένου σώματος. Ε ις  
έρώτησιν τού ιατρού διατί προβαίνει εις 
τοιαύτας έπονειδίστους πράΕεις, άπήν- 
τησεν: «Pour passer le temps».

Ό  Mauclaire αναφέρει περίπτωοιν πα
θητικού ποιδεραστοϋ είσόγοντος συχνά 
εις τό άπευθυσμένον αύτοϋ ποτήριον 
ύάλινον, λίαν έπίμηκες έκ κατασκευής. 
Άπεβ ίω σε κατά τήν χειρουργικήν έ- 
πέμβασιν.

Ο  Tissier άναφέρει έν έτει 1933 εις 
τά Ιατροδικαστικά Χρονικά τών Παρισί
ων τήν έΕής εύτράπελον περίπτωοιν: 
Ή μέραν  τινά μετέβη εις τήν έΕωτερι- 
κήν έπίσκεψιν τού καβηγητοϋ Natalon, 
γέρων, έχων τήν έμφάνισιν Pere de 
Noel, ώς γράφει, καθ' όσον έφερε μα
κράν γενειάδα καί ήτο περιτετυλιγμένος 
μέ μανδύαν λουτρού. Ό  γέρων προκρι- 
θείς λόγω τής ήλικίας του δι' έΕέτασιν, 
ήρνήθη, προτιμήσας νά παραμείνη τελευ
ταίος. Οποία όμως ύπήρΕεν ή έκπληΕις 
τών ιατρών, όταν άντελήφθησαν, ότι ό 
γέρων έκράτει δι' άμφοτέρων τών χε ι
ρών άντικείμενόν τι μετάλλινον μεταΕύ 
τών δύο σκελών αύτοϋ εύρισκόμενον 
καί τού όποιου τό λεπτότερον τμήμα εί- 
χεν είσαχθή καί είχε ένσφηνωθή έντός 
τοϋ άπευθυσμένου αύτοϋ. Ο ί ιατροί πρός 
έΕαγωγήν τοϋ άντικειμένου τούτου ειδο
ποίησαν ειδικόν τεχνίτην, όστις καί έ- 
Εήγαγε τούτο δ ι' ειδικών έργαλείων με
τά μεγάλης δυσκολίας. Διεπιστώθη τό 
τε, ότι έπράκειτο περί μετάλλινου δο
χείου, σχήματος σφαιρικού, καταλήγον- 
τος εις λαιμόν, άπεικσνίζοντα τόν λαι
μόν Κύκνου. Τί άρά γε είχε συμβή; Ό  
γέρων ήτο παθητικός παιδεραστής, με- 
ταβάς δέ εις παρακείμενον λουτρόν κα- 
θαριότητος κατελήφθπ ύπό τοϋ πάθους 
του καί είσήγαγεν έντός τοϋ άπευθυσμέ
νου αύτοϋ τόν λαιμόν τοϋ άνωτέρω δο
χείου. Μ ή  δυνάμενοσ δέ νά έΕαγάγη 
τούτο, λόγω τοϋ έπελθόντος σπασμού 
τοϋ δακτυλίου, ήναγκάσθη νά κατοφύγη 
εις τό πλησίον εύρισκόμενον ίατρεϊον 
πρός έΕαγωγήν του. Ή  ύπόθεσις όμως 
αϋτη είχε καί τήν κωμικήν της συνέ
χειαν. Μ ετά  τίνος ήμέρας ό έΕαγαγών 
τό άντικείμενόν τεχν ίτης έκ τοϋ πρω
κτού τοϋ γέροντος έκλήθη πρός άνάκρι-

σιν. Ό π ο ια  όμως έκπληΕις δι' αύτόν, 
όταν έν τώ προσώπω τοϋ άνακριτοϋ άνε- 
γνώρισε τόν γέροντα, τοϋ όποιου τό ά
πευθυσμένον είχεν έλευθερώσει πρό τι- 
νων ήμερών έκ τοϋ Εένου σώματος.

β) Λ έ σ β ι ο ς  ή λ ε σ β ι α 
κ ό ς  έ ρ ω ς  ή Σ α π φ ι σ μ ό ς  
S a p h i s m .  Ή  πάσχουσα τήν γενε
τήσιον διαστροφήν τοϋ λεσβιασμού γυνή 
αισθάνεται ίκανοποίησιν μόνον όταν συ
ναναστρέφεται καί διεγείρεται σεΕουα- 
λικώς μετ ' άλλων γυναικών. Ή  διαστρο
φή οφείλει τό όνομά της εις τήν Ελ
ληνικήν νήσον Λέσβον, διότι τό λεπβιά- 
ζειν σημαίνει πράττειν ό,τι αί γυναίκες 
τής Λέσβου, αί όποϊαι ήρχοντο εις ομο
φύλους έρωτικάς σχέσεις. Ή  κατάστα- 
σ ις τής γυναικός έμφανιζούσης έρωτι- 
κήν έλΕιν δ ι' άτομα τοϋ φύλου της λέ
γεται καί άλλως Σαπφισμός έκ τοϋ ονό
ματος τής δισσημοτέρας ποιητρίας τοϋ 
αρχαίου Ελληνικού κόσμου, ήτις έγεν- 
νήθη, έζησε καί ήκμασεν έν Λέσβω. Ή  
Σοπφώ λέγεται ότι έψαλλε τόν έρωτά 
της πρός τάς μαθήτριας μέ τούς περι
παθείς της στίχους. Παρά τήν καταγω
γήν όμως τοϋ ώς άνω όρου τής διαστρο
φής έκ τής μεγάλης ποιητρίας αί πλη- 
ροφορίαι ώς πρός τήν οπό ήθικής άπό- 
ψεως έκτίμησιν τής ιδιωτικής της Ζωής 
δέν είναι ομόφωνοι. Ό  Σουίδας κατα
λέγει ώς γυναικεία πρόσωπα, πρός τά 
όποια συνεδέετο διά τοϋ λεγομένου λε
σβιακού έρωτος ή Σαπφώ τήν Άτθ ίδα, 
τήν Τελέσιππαν καί τήν Μεγάραν, ώς 
μαθήτριας της δέ τήν Άνσγόραν, τήν 
Μιλησίαν, τήν Γογγύλαν, τήν Κολαφώ- 
νιαν καί τήν Εύνείκαν τήν Σαλαμινίαν. 
Ο  ΜάΕιμος όμως ό Τύριος (φιλόσο

φος τοϋ Β ' ήμίσεος μ.Χ. αίώνος), άπορ- 
ρίπτει τάς, περί αισχρών σχέσεων τής 
«μικρός καί μελαίνης», Σαπφοϋς πρός 
τάς φίλας τη ς διαδόσεις. Κ ατ ' αύτόν, ή 
οχέσ ις τής Σαπφοϋς πρός τόν γυναικεϊ- 
ον κύκλον της ήτο καθαρώς παιδευτική 
καί μορφωτική, άνόλογος πρός τήν σχέ- 
σιν, ήτις συνέδεε τόν Σωκράτην μέ τούς 
μαθητάς του. Υπήρχε δέ καθ' ήν έπο- 
χήν έζησεν ή Σαπφώ συνήθεια έν Λ έ 
σβω αί θυγατέρες τής άριστοκρατικής 
τάΕεως νά λαμβάνωσι παίδευσιν εις τήν 
μουσικήν διά πολιτιστικούς καί θρησκευ
τικούς σκοπούς. Ώρισμένα ι πρεσβύτε- 
ραι γυναίκες κατά τήν ήλικίαν εϊχον εί- 
δικευθή διά μίαν τοιαύτην έκπαιδευτικήν 
ένασχόλησιν. Μ ία έκ τών γυναικών τού
των, κατά τόν  Τύριαν, ήτο ή Σαπφώ, 
άποδεικνυομένου τούτου έκ τοϋ γεγονό
τος, ότι άναφέρονται καί αλλαι σύγχρο
νοι μέ αύτήν γυναίκες ώς «άντιτεχνοί» 
της, άσκοϋσαι τό αύτό έπάγγελμα. Ώ ς  
τοιαύτας άντιτέχνους τη ς μνημονεύει 
τήν Γοργώ καί τήν 'Ανδρομέδαν. Αί έ- 
πιτελούμεναι παρά τών πασχουσών γυ
ναικών σεΕουαλικαί πράΕεις συνίσταν- 
ται είτε εις άπλάς προστριβάς τών γεν- 
νητικών οργάνων πρός όλληλα, δΓ ό καί 
άλλους τριβάδες άποκαλοϋνται, είτε σπα- 
νιώτερον έπιδίδονται εις άμοιβαϊον αύ- 
νανισμόν.

Ή  ομοφυλοφιλία δέν είναι προϊόν 
τής έποχής μας. Ύ πήρχεν εις όλας τάς 
έποχάς καί ήτο ήδη γνωστή εις τούς 
Αιγυπτίους.

Πολλάκις γυναίκες, θεωρούμενοι ψυ
χροί ώς νέαι μή δυνάμεναι νά λησμο- 
νήσωσιν ένα άτυχή έρωτά των έγκλείον-

ται εις ιδρύματα ούδέν άλλο είναι, κατά 
τούς Βρεττανούς σεΕολόγους Α. Κό- 
στλερ καί Α. Ούίλλυ, ή ομοφυλόφιλοι αϊ- 
τ ινες άγνοοϋν καί αί ίδιοι τήν πραγμα
τικότητα. Γυναϊκες τινές, μολονότι άμ- 
φιβάλλουν διά τάς φυσιολογικός των τά
σεις, ύπανδρεύονται διά λόγους καθα
ρώς οικονομικούς, πρόγμα, όπερ, ώς εί- 
κός, είναι πολύ χειρότερον, διότι καθί
στανται ούτως ένοχοι απέναντι τών συ
ζύγων των, ώς ακριβώς οί άνδρες ο
μοφυλόφιλοι, α ϊτινες νυμφεύονται μίαν 
φυσιολογικήν γυναίκα.

Ή  ομοφυλοφιλία φαίνεται νά εί
ναι φαινόμενον, άπαντώμενον πολύ συ- 
χνότερον μεταΕύ τών γυναικών παρά με
ταΕύ τών άνδρών. Κατά τόν Χάβελοκ 
Έλλις, εις έκαστον ομοφυλόφιλον άν- 

δρα αναλογούν τρεις λεσβιάδες. Δ έν 
είναι όμως εύχερές νά δισπιστώσωμεν 
τήν ϋπαρΕιν τής ομοφυλοφιλίας μεταΕύ, 
τών γυναικών, διότι δυνατόν νά διαπράτ- 
τεται καί συγκεκαλυμμένως, καθ' όσον 
αί γυναίκες καί ύπό φυσιολογικός συνθή- 
κας άνταλλάσσουν πρός άλλήλας φιλιά 
καί τρυφερότητας.

Συνήθως αί πάσχουοαι έκ τής δια
στροφής τοϋ τριβαδισμού γυναίκες πα
ραμένουν άγαμοι, συναναστρέφονται μό
νον γυναίκας καί έρώνται παραφόρως 
μία έΕ αύτών, έπιδεικνύουσαι πρός αύ
τήν ιδιαιτέραν προσήλωσιν παθολογικήν 
εις τοιοϋτον μάλιστα βαθμόν, ώστε που
λάκια αύται παρεΕηγοϋνται καί κατακρί- 
νσνται ύπό τών φίλων των.

Αί πάσχουσαι έκ τής διαστροφής τού
της γυναίκες, είναι άσθενεϊς καί δέον 
νά τυγχάνουν άναλόγου μεταχειρίσεως. 
Ο  γάμος καί ή τεκνοποιία θά έπεσώρευε 

δεινά, άν καί αΰται έντέχνω ς άπσκρού- 
ουν γενομένας πρός αύτάς προτάσεις 
γάμου καί παραμένουν διά ,βίον άγαμοι, 
διότι ούδεμίαν άπολύτως άνάγκην αισθά
νονται νά συμβιοϋν μετ ' άνδρός, τόν ό
ποιον κατά βάθος μισούν καί άποοτρέ- 
φσνται καί όστις ούδεμίαν άπολύτως 
γενετήσιον συγκίνησιν είναι δυνατόν νά 
προκαλέση εις αύτάς.

Ε ις σπανιωτέρας περιπτώσεις, ή δια
στροφή τοϋ λεσβιανισμοϋ άποτελεί όλως 
έπεισοδιακήν πράΕιν, παρατηρουμένην 
κυρίως έπί κορασίδων έγκλειστων έν οί- 
κοτροφείοις, όρφανοτροφείοις, σχολεί- 
οις κ.λ.π., παύει δέ ύφισταμένη άμα τή 
έκλείψει τών συνθηκών τοϋ έγκλειομοϋ 
των άφ ' έαυτής.

Πολλάκις, κορασίδες τινές, λόγω τών 
διαστροφών καταχρήσεων εις άς ύπο- 
βάλλονται, είναι ισχνοί, δίκην φαντασμά
των, ώχραί καί εύερέθιστοι. Ε ις τό μέ- 
τωπόν των ή άναίσχυντος καί διεστραμ
μένη πράΕις, λίαν προώρως ένχαράσσει 
τάς γεροντικός ρυτίδας, οί δέ οφθαλ
μοί των περιβάλλονται διά τής γνωστής 
στεφάνης τοϋ ένοχου καμάτου. Κατά 
τήν μεγάλην ήλικίαν, ότε άδυνατοϋοι νά 
εϋρωσι φίλην ή στερούνται χρημάτων 
πρός άγραν γυν.αικός, ϊνα συμπεριφέρε- 
ται έναντι αύτής ώς έρωμένη, τρέπονται 
πρός τήν άναπτυχθείσαν άνωτέρω έτέ- 
ραν διαστροφήν τής κτηνοβασίας.

Τέλος οί λεσβιάδες δυνατόν, ώς έκ 
τής διαστροφής των, νά καταστώσιν λίαν 
έπικίνδυνοι λόγω τής ζηλοτυπίας των. 
Τούτο δύναται νά συμβή, όταν τό έρω- 
μένον πρόσωπον ήθελεν άποβή άντικεί- 
μενον προσοχής παρ' άλλου.
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(Συνέχεια έκ τής σελ. 5)
νως έξόχως άξ ιολόχου καί ένημερωτι- 
κής έκδάαεως δι’ ήν δεχθήτε τά ει
λικρινή συγχαρητήριά μου».

Συγκινητική είναι καί ή έπιστο- 
λή τοΰ παλαιμάχου γνωστού λογοτέ
χνου Φώτου Γιοφύλλη πού γράφει: 
«Το έξαίρετον πανηγυρικόν τεύχος 
τοΰ έορτασμοΰ των 5Θ χρόνων τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, τό έλαβα καί 
σάς ευχαριστώ.

Μέ πολλήν μου εύχαρίστησιν τό 
διαβάζω. Είναι ένας λαμπρός έορτα- 
αμός ένός μεγάλου έργου. ’Αληθινά 
τό έργον τής ’Αστυνομίας Πόλεων εί
ναι ένα έργον Πολιτισμού,, τάξεως καί 
έξυπηρετήσεως για τήν Ελλάδα μας. 
’Αξίζει κάθε τιμήν κι’ εύγνωμοσύνην.

Αλλά καί τό τεύχος αύτό είναι μία 
έξαίρετη έμφάνιση τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων.

Λυπούμαι πού είμαι συνταξιούχος 
δημοσιογράφος, γιατί αν ήμουν έν έ- 
νεργεία θά έγραφα δ,τι πρέπει. ’Ερ
γάστηκα στις καθημερινές Ιφημερί- 
δες 50 χρόνια. Τώρα είμαι 88 έτών.

Μέ τήν εκτίμησή μου 
ΣΠ. ΜΟΓΣΟΓΡΗΣ 
(Φώτος Γιοφύλλης)

Θά τελειώσουμε μέ δύο άκόμη 
έπιστολές. Ή  μία άνήκει εις τόν 
Πρόεδρον τής Ελληνικής Ένώσεως 
Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων κ. Ί .  
Παπαμιχαλάκην καί ή άλλη εις τόν 
κ. Γ. Πρεβελάκην.

Γράφει δ κ. Παπαμιχαλάκης: «Ή 
έξέλιξις καί ή ιστορία τής πόλεως 
των ’Αθηνών εύρίσκεται στενά συν- 
δεδεμένη μέ τήν Αστυνομίαν Πόλε
ων είς τάς καλάς καί δυσκόλους ήμέ- 
ρας. ’Ανάγλυφος ή έξέλιξις τής ’Α
στυνομίας ’Αθηνών έμφανίζεται διά 
τοΰ Περιοδικού αυτής «’Αστυνομικά 
Χρονικά», πού ως έκδοσις είναι άπό 
τάς καλυτέρας διεθνώς. ’Ιδιαιτέραν 
έντύπωσιν μοΰ προεκάλεσε τό τεύ
χος—άφιέρωμα είς τήν 50ετίαν τής 
Αστυνομικής Δ) νσεως Αθηνών, τό 

όποιον υπήρξε άθλος άπό άπόψεως ι
στορικών περιεχομένων, άλλά καί γε
νικής έπιμελείας. Συγχαίρομεν δι
πλά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων.

Καί δ κ. Πρεβελάκης, συμπληρώ
νει:

«Τά «’Αστυνομικά Χρονικά» έκτός 
τοΰ λίαν ένδιαφέροντος περιεχομένου 
των άποτελοΰν καί έκδοτικόν άθλον, 
πράγμα διά τό δποΐον δικαιούνται 
συγχαρητηρίων οί έπιμεληθέντες τήν 
έκδοσίν των».

ΣΙΚΕΛΙΑ
Τ Ο  Ν Η Σ Ι  Τ Η Σ  Α Ι Τ Ν Α Σ

Τής Κας Πόπης Κούση-Παπαδάκη
Τής Ένώσεως Ελλήνων Συγγραφέων 

καί Δημοσιογάφων Τουρισμού.

Τ"* ΙΑ  ΤΗ  Σ ΙΚ Ε Λ ΙΑ ,  πού ύπήρ- 
Εε άλλοτε κομμάτι άπό τή 

Μεγάλη Ελλάδα, τό  πρώτο πρά
γμα πού θά σκεφθής είναι ή Αίτνα. 
Τό βουνό τοΰ θρύλου! . . Κολώ- 
να τ ' ούρανοϋ τό όνσμάΖει ό Π ίν
δαρος. Έπιβάλεται μέ τήν θεόρα
τη κορυφή, πού μοιάΖει θαρρείς 
θόλος. Σ τήν  Α ϊτνο  ό "Ηφαιστος 
είχε έγκαταστήσει τό εργαστήρι 
του κΓ έφτιαχνε τούς κεραυνούς 
γιά τόν μεγάλο Δία. Στά  πόδια 
τοΰ ίστορίικοΰ βουνοΰ τόν κατα- 
πράσινο κάμπο δυό ποτάμια Ζώ
νουν μέ τά νερένια μπράτσα τους. 
Ελλάδα, πέρα ώς πέρα 'Ελλάδα, 

ύπήρΕε γιά αιώνες ή Σικελία. Τά 
γράμματα, οί τέχνες καί οί έπιστή- 
μες άνθησαν σέ τούτη τή μεγαλό- 
νησο τή ς  Δύσεως. Αθάνατα έλ- 
ληνικά ονόματα, τίμησαν μέ τό 
πέροσμά τους άπό έδώ τήν κλασ
σική μας κληρονομιά καί άπετέλε- 
σαν όλσφώτεινους άστέρες, γιά 
τούς άΕεστους άκάμα λαούς τής 
Ιταλίας καί τής άλλης Εύρώπης. 

Έδώ, στις όμορφες Συρακούσες, 
τήν  πρωτεύουσα καί τό καμάρι 
τής Μ εγάλης Ελλάδος, τό έλλη 
νικό πνεύμα σφράγισε μέ τή θυ 
σία τού Αρχιμήδη τήν θεία άπο 
στολή τού 'Ελληνισμού στόν δυτι 
κό κάσμο.

Στή  Σικελία οί Έ λληνες  προ 
ώδευσαν, μεγάλωσαν, έχτισαν πε 
ρίλαμπρες πολιτείες, πού τά έρεί 
πιά τους, άπσμεινάρια ιερά, θαυ 
μάΖει ό έπισκέπτης μέχρι σήμερα

Τ ις  Συρακούσες ίδρυσαν οί Μ ε  
γσρείς. Τήν Κατάνη οί ΝάΕιοι καί 
οί Χολκιδεϊς. Κρήτες καί Ρόδιοι 
έκτισαν τό Σεληνοΰντα καί τή Γέ
λα. "Αλλοι Έ λ λ η ν ε ς  άποίκησαν 
τήν Μεσσήνη, τήν Ημέρα καί τό 
Παλέρμο.

Ή  Σικελία, πού ύπήρΕε καί στά 
μεσαιωνικά χρόνια σπουδαίο οι
κονομικό καί πολιτιστικό κέντρο, 
είναι τώρα, πρώτης τάΕεως του
ριστική περιοχή, άπό τις καλύτε
ρες τής Μεσογείου. Ο ί πλούσιες 
άρχαιότητες συνδυάζονται μέ μιά 
έΕσχη φύση, ώραίο κλίμα καί πάν
τα χαρούμενους καί φ ιλόΕενους 
κατοίκους.

ΧρειάΖεται πολύς χρόνος, γιά 
νά γνωρίση κανείς τή Σικελία. 
Από τήν κορυφή τής Αίτνας, ώς

κάτω στά γαλανά άκρσγιάλια τής 
Ταορμίνας, πού τραγούδησε ό Κώ 
στας Ούράνης, ή Σικελ ία  είναι 
πάντα ένας όμορφος τόπος κα
τάλληλος άκάμα καί γιά χειμερι
νό τουρισμό.

'Α πό  τις πιό έντυπωσιακές πο
λιτείες τής Σικελίας, είναι ή πρω
τεύουσα τοΰ νησιού, τό Παλέρμο. 
ΦημίΖετσι γιά τόν περίφημο καθε
δρικό ναό του, πού άποτελεϊ χα 
ρακτηριστικό δείγμα τής Δυτικής 
άρχιτεκτονικής. Σ τό  μουσείο τής 
πόλεως, πού σημειωτέον είναι ή 
Πατρίδα τού Βέρντι, θαυμάΖει ό 
Εένος αυθεντικούς πίνακες τοΰ 
Ροΰμπενς, τοΰ Βελόσκεθ, τοΰ 
ΚαρνέτΖι καί άλλων μεγάλων τής 
Ζωγραφικής.

Αλλά καί ή Αίτνα; Αύτό τό υ
πέροχο άριστούργημα τής φύσε- 
ως. Είπαμε, ότι άποτελεϊ τό σήμα 
κατατεθέν τής Σικελίας. Είναι τό 
ίδιο γόνιμη, όπως τήν περιέγραψε 
ό Στράβων μέ τά άμπέλια καί τά 
άλλα όπωροφάρα. Ώργίασε ή Ε λ 
ληνική μυθολογία, γύρω άπ' αύτό 
τό  περήφανο βουνό. Ο ί άρχαϊοι 
πίστευαν, πώς ή Α ίτνα ήταν έργο 
τοΰ ίδιου τοΰ Δία. "Η τα ν  τόσοι οί 
κεραυνοί έλεγαν, πού ό Ολύμπι
ος έρριΕε γιά νά κατατροπώση 
τόν  Τυφώνα, ώστε άκόμη νά βγαί
νουν φωτιές μέσα άπό τά σπλά
χνα της.

Πολλές φορές τό άγριο ήφαί- 
στειο άπείλησε τούς ανθρώπους, 
πού βρέθηκαν γύρω, πού τό θαύ
μασαν καί τό  προσκύνησαν σάν 
θεό. Πάντα όμως τή συμφορά α
κολουθούσε ή γαλήνη καί πάντα 
γιγάντωνε ή πίστη γιά Ζωή.

Μ έ  τό  όραμα τής Α ίτνα ς καί 
μιάς όρθιας δωρικής Ελληνικής 
κολώνας κλείνουμε τό σύντομο 
ταξείδι μας στή Σικελία. Σ τή  Σ ι
κελία, πού όσο κι άν φαίνεται άπί- 
στευτο, νοιώθει κανείς πώς βρί
σκεται σέ κάποιο άπό τά Ε λ λ η ν ι
κά νησιά. Ή  Σικελία άλλαΕε μο
νάχα έΕωτερικά. Σ τό  βάθος έμει
ν ε  πάντα Ελλάδα . . . Γιά νά βε- 
βαιωθής δέν χρειάΖεται, παρά νά 
σκάψης λίγο τήν εΰφορη γή της. 
Κάποιο μάρμαρο, κάποιο κιονό
κρανο, κάποιο Ελληνικό άγγείο 
σέ περιμένει I . .

39



ΟΠΟ Tin ϋΡΟΣΗ
τον ιηκοηον

friaopoi
oiappn^eis
v a p u u T iu a

’Αριστερά: Ό  2θετής Λαμπρής ’Ι
ωάννης, δράστης τής θρασυτάτης 
διαρρήξεως του έπί της όδοϋ Άρσά- 
%η 7 Δημοσίου Ταμείου, άπό τδ ό
ποιο άφήρεσε ένσημα άξίας 13.000. 
000 δρχ. περίπου. Εις τήν άπέναντι 
σελίδα επάνω: "Ενα Ισχυρό ψαλίδι, 
μέ τό όποιο ό διαρρήκτης άνοιξε τά 
συρτάρια τοΰ Ταμείου, Τήν «ίιδέα» 
τής διαρρήξεως, «συνέλαβε» άπό τή 
συνεχή μετάβασή του στό Ταμείο, 
άπό όπου άγόραζε ένσημα για τό πε

ρίπτερο τοΰ· πατέρα του.

I I Λ Ο Υ Σ ΙΑ  ύπήρΕε ή «δρασις» t ic  
ήμέρες πού πέρασαν, τών κάβε 

λογής κακοποιών στήν περιοχή τής 
Πρωτευούαης. Ά π ό  τ ις  πιό σπουδαίες 
περιπτώσεις, οί όποιες απασχόλησαν καί 
τόν ή,μερήσιο τύπο καί τήν κοινή γνώμη, 
είναι ή απόπειρα βιαομοϋ τή ς μικρούλας 
Α.Ν. άπό ένα ’Αμερικανό σάτυρο, ή δι- 
άρρηΕις τοΰ έπί τής όδοϋ Ά ρσάκη  7, 
Δημοσίου Ταμείου, ή διάρρηΕις τοΰ έπί 
τής όδοϋ Σταδίου 54, χρυσοχοείου 
Geneve καί ή σύλληψις ναρκομανών.

Ό  άμερικανός σάτυρος.
Κοιμόταν στό κρεββατάκι της ή δεκά

χρονη μικρούλα Α.Ν. στό σπίτι της, πού 
βρίσκεται στό μεσώροφο τής έπί τής ό
δοϋ Νηρηίδων 16 πολυκατοικίας. "Η ταν  
ή ώρα 1.30 ’ περίπου μετά τσ μεσάνυ
χτα, όταν ό κτηνώδης άλλοδαπός έμπή- 
κε στό δωμάτιό της σπάζοντας τό τΕά- 
μι. Σ τήν  άρχή άρχισε νά τήν κτυπδ γιά 
νά τήν άκινητσποιήση, μέ σκοπό νά τήν
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βιάση. Ά φ ο ϋ  έσκισε λωρίδες οπό τά σεν
τόνια τής έδεσε τά πόδια καί τά χέρια. 
Στή  συνέχεια τής έσκισε τήν πιάσμα καί 
τά έοώρρουχό της. 'Ακολούθησε πάλη, 
κατά τήν όποια ή μικρή έδειΕε εκπληκτι
κή ψυχραιμία. 'Ενώ  ήταν κτυπημένη καί 
τά αίμα έτρεχε άπό τή μύτη της, άρχισε 
μέ όση δύναμη μπορούσε νά καλή σέ 
βοήθεια. Ή  άντίδραση τής μικρής έφό- 
βισε τόν 'Αμερικανό, ό όποιος χωρίς 
νά ικανοποίηση τό  κτηνώδες πάθος του 
έγκατέλειψε βισστικά τό δωμάτιο, πη
δώντας στόν φωταγωγό, πρός τόν όποιο 
βλέπει τό παράθυρό του. Ή  μικρή, τής 
-όποιας τήν περιπέτεια δέν άντελήφθη- 
σαν οί γονείς της, κατώρθωσε νά λυθή 
καί γεμάτη αίματα, κατέβηκε στό ήμιϋ- 
πόγειο, όπου κοιμόντουσαν οί δικοί της 
σέ άθλια κατάσταση.

Μ έ  τήν καταγγελία στήν 'Αστυνομία, 
πού έγινε άπό τόν πατέρα τής παθού- 
σης, κινητοποιήθηκε ή Υπηρεσία Διώξε- 
ως Κοινού 'Εγκλήματος τής 'Ασφαλείας 
'Αθηνών. Ή  αύτοψία απέδειξε ότι ό 
δράστης, άπό τήν τουαλέττα τού πλη
σίον εύρισκαμένου μπάρ, στό όποιο διε- 
σκέδαΖε, βγήκε στόν φωταγωγό καί άπό 
εκεί άναρριχήθηκε ώς τό παράθυρο τού 
δωματίου τής μικρής.

Ο ί άνα,Ζητήσεις ώδήγησαν στή σύλλη
ψη, στούς κοιτώνες τών 'Αμερικανώ ν 
πεΖσναυτών ,στήν όδό Μουσών 47 τού 
Ψυχικού, τού δράστου, πού δέν είναι 
άλλος άπό τόν Τελεσφόρ ΖανσέΖ, 20 
έτών, άπό τό  Τρίνιντατ τού Κολοράντο. 
Μετά τήν σύλληψή του ώμολόγησε τήν 
πρόΕη του, αλλά ίσχυρίσθηκε, ότι δέν 
ήξερε τί έκανε, γιατί ήταν μεθυσμένος. 
Ό  ισχυρισμός όμως τού αδίστακτου κα
κοποιού δέν εύσταθεϊ, γιατί ό τρόπος 
άναρριχήσεως στό δωμάτιο καί ή μέθο
δος δράσεώς του άποδεικνύουν τό άκρι- 
βώς αντίθετο. Τήν κτηνώδη πράξη, πού 
έλαβε χώραν τήν 31.12.74, καί τήν τα- 
χυτάτην σύλληψη τού δράστου ύπό τής 
'Αστυνομίας, έσχολίασεν διά μακροΰ ό 
'Ελληνικός τύπος.

Ή  διάρρηξις τοΰ Δημοσίου 
Ταμείου.

Μιά άπό τις μεγαλύτερες διαρρήξεις 
πού έγιναν τά τελευταία χρόνια στήν 
Αθήνα, είναι έκείνη τοΰ έπί τή ς οδού 

Άρσάκη  7 Δημοσίου Ταμείου ενσήμων. 
Ή  διάρρηξις έγινε στις 15 Νοεμβρίου 
τού 1974. Από τότε καί μέχρι τής ή- 
μέρας τή ς έξιχνιάσεως καί τής συλλή- 
ψεως τοΰ δράστου, ή 'Ασφάλεια 'Α θ η 
νών δέν έπαυσε τ ις  άναΖητήσεις της, 
οί όποιες τελικώς καί άπέδωσαν καρ
πούς. Ό  δράστης τής πράγματι θρασυ- 
τάτης διαρρήξεως συνελήφθη. Πρόκει
ται γιά τόν Ιωάννη Λάμπρη, έτών 26,

ΤΕΛΕΣΦΟΡ ΖΑΝΣΕΖ 
Ό  αδίστακτος ’Αμερικανός αάχυρος.

κάτοικον Γαλατσίου, έπί τής οδού Ά ρ - 
τέμιδος 20. 'Α πό  τήν αναπαράσταση 
πού έγινε τό άπόγευμα τής 23.1.75 προ- 
έκυψαν τά ακόλουθα: Ο  Λάμπρης, πού
σχεδίαΖε άπό πολύν καιρό τό -μεγάλο 
κόλπο», σκέφθηκε νά πραγματοποιήαη 
τή διάρρηξη τ ις  βραδυνές ώρες τής 15ης 
Νοεμβρίου 1974, όταν έπραγματοποιεϊτο 
προεκλογική συγκέντρωσις εις τό Σ ύ ν 
ταγμα. Τήν ιδέα τής διαρρήξεως τού 
Δημοσίου Ταμείου συνέλαβεν ό νεαρός 
δράστης άπό τήν συνεχή μετάβασή του 
έκεϊ, γιά τρία ολόκληρα χρόνια, πρός 
άγορά ένσημων, γιά τό  περίπτερο τού 
πατέρα του.

'Αφ ού μπήκε, άπό μιά ανασφάλιστη 
πόρτα, σέ ένα διάδρομο, πού οδηγεί δί
πλα άπό τό κτήριο, όπου στεγάΖεται τό 
Ταμείο 'Ενσήμω ν γκρέμισε μέ λοστό τόν 
τοίχο, στό σημείο πού έστερεώνετο ένα 
άπό τά παράθυρα. Σχετικώ ς εύκολα ά- 
φαίρεσε τό σιδερένιο κιγκλίδωμα καί 
σκαρφάλωσε. Μ έ  ένα ισχυρό ψαλίδι ά
νοιξε όλα τά συρτάρια καί πήρε ένσημα 
αξίας 13.000.000 δρχ. περίπου, καθώς 
καί 17.000 δρχ. σέ χαρτονομίσματα. ' Έ
βαλε τά ένσημα σέ μιά νάϋλον σακούλα 
καί μέ ένα ταξί πήγε στό σπίτι του.

Ά π ό  τό προϊόν τής κλοπής βρέθηκαν 
ένσημα αξίας 12,5 έκατομμυρίων, τά ό
ποια καί παρεδόθησαν στό Δημόσιο Τα
μείο.

Ή  διάρρηξις τοΰ χρυσ/είου.
Τό έπί τής οδού Σταδίου 5 χρυσοχο- 

εϊον είχε «βάλει στό μάτι» ό Σύρος ά
νεργος ναυτικός Ούαλίντ Μοντράγκ, 
18 έτών.

Ο  νεαρός κακοποιός, πού είχε προ
σχεδιάσει μέ κάθε λεπτομέρεια τήν πρά
ξη του, έδρασε στις 4 τό άπόγευμα τών 
Χριστουγέννων. Μπήκε στήν όνεγειρο- 
μένη οικοδομή στήν διασταύρωση τών 
οδών Αιόλου καί Σταδίου, κι' έφτασε 
στόν φωταγωγό τοΰ μεγάρου τής όδοΰ 
Σταδίου 54. Μ έ  μιά κινητή σκάλα, κα-
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τέβηκε στό ισόγειο τοΰ κτιρίου, όπου 
καί τό κοσμηματοπωλείο των κ.κ. X. Φέ- 
τση καί Β. Βερυκίου. Μ έ  ένα σκεπάρνι 
καί ένα λοστό, ό Σύρος διαρρήκτης έ
σπασε τό παράθυρο καί μπήκε στό κα
τάστημα. Γέμισε μία τσάντα μέ κοσμήμα
τα, συνολικού βάρους 6 κιλών! καί ακο
λουθώντας τόν  ίδιο δρόμο έφτασε πάλι 
στην οικοδομή. Σ τό  σημείο αύτό έβαλε 
μερικά κοσμήματα στις τσέπες του καί 
τά υπόλοιπα άφησε στήν τσάντα, τήν ό
ποια καί έκρυψε γιά νά τήν πάρη αργό
τερα. Βγαίνοντας όμως άπό τήν οικο
δομή έκίνησε τ ις  υποψίες πολίτου, ό ό 
ποιος καί ειδοποίησε τήν "Α μεσο  Δρά- 
σι. Ό τα ν  ό αρχηγός πληρώματος τοΰ 
περιπολικού έπλησίαοε τόν δράστη για 
νά τόν  έλέγΕη, έκεϊνος έτράπη σέ φυ
γή. Ό  άρχιφύλοΕ τόν κατεδίωΕε, τόν 
συνέλαβε καί έπειτα άπό συμπλοκή τόν 
καθήλωσε. Από έρευνα πού έπηκολού- 
θησε στό Εενοδοχεϊο, όπου έμενε ό Σ ύ 
ρος κακοποιός, βρέθηκαν καί άλλα άν- 
τικείμενα, άπό προηγούμενες κλοπές. 
Ο λα  τά κλοπιμαία κοσμήματα έπεστρά- 

φησαν στους κατόχους, οί όποιοι καί 
έΕέφρασαν τις ευχαριστίες τους πρός 
τήν Αστυνομία γιά τήν συνεχή καί άπο- 
τελεσματική διαφύλαΕη τών περιουσιών 
των.

Ή  σύλληψις τών ναρκομα
νών.

Σ έ  άντρο συγκεντρώσεως τοΕικομα- 
νών είχε μεταβάλει τό έπί τής οδού Κα- 
ραπάνου 16 διαμέρισμά της εις Γλυ

φάδα ή ΜαλιΕιανάκη 'Ελπίδα, έτών 25 

ίδιοκττήτρια Μιπόρ. ’Εντός τοΰ διαμερί

σματος άνεκαλύφθησαν 400 χάπια άμ- 

φεταμίνης, 30 χάπια βαρβιτουρικοϋ να

τρίου καί σύριγγες. Τά βαρβιτουρικά με

τέφεραν 'Αμερικανοί άπό τήν Τουρκία. 
Πλήν τής ΜαλιΖιανάκη, συνελήφθη καί 
ό Γ. Σ. Κυρισκόπουλος έτών 25, ό ό
ποιος έκανε χρήσιν βαρβιτουρικών.

Γιά κατοχή καί έμπορία χασίς συνε
λήφθη επίσης άπό τήν Υ.Γ.Α. Αθηνών 
καί ό Σπ. Γ. Πελαπσννήσιος έτών 52, 
ελαιοχρωματιστής. Τό χασίς μετέφερε 
άπό τήν Τουρκία. Έ κ  τούτου 600 γραμ
μάρια έπώλησε άντί 30.000 δρχ. εις 
τούς Α. Γ. Πασσδ, έτών 39 έλαιοχρω- 
ματιστήν, Ε.Γ. Πασσα, έτών 41, άνθο- 
πώλην, Δ. Π. Τσώνσν, έτών 47 μάγει
ρον καί Φ.Δ. ΜουρτΕίνην, έτών 39 οι
κοδόμον.

Από τήν ίδια Υπηρεσία συνελήφθη 
γιά κατοχή χσσίς καί ό Αμερ ικανός ναύ
της Ν τέν ις  Κόμπ, έτών 21.

Στις φωτογραφίες καί τών δύο 
σελίδων. Επάνω μερικά άπό 
τά «χαλά» παιδιά τοΰ άστυνο- 
μικοΰ δελτίου. Έ ς άριστερών: 
Μαλιζιανάκη Ελπίδα. Είχε με- 
ταβάλει τό Ιπί τής δδοΰ Καρα- 
πάνου 16, διαμέρισμά της στή 
Γλυφάδα,, σέ άντρο συγκεντρώ
σεως τοξικομανών. Κυριακό- 
πουλος Γεώργιος. «Καπνιστής» 
διαφόρων βαρβιτουρικών. Πελο- 
ποννήσιος Σπυρίδων τρίτος είς 
τήν σειράν. Μετέφερε χασίς 
άπό τήν Τουρκίαν, πού πωλοΰ- 
σε σέ "Ελληνες ναρκομανείς. 
Τελευταίος δ ’Αμερικανός ναύ
της Ντένις Κόμπ. Συνελήφθη 
καί αύτός γιά κατοχή χασίς. 
Δεξιά κάτω, Ινα τεμάχιο έφη- 
μερίδος μέ τήν ένδειξι: «Αύ- 
στηρώς προσωπικόν. Λάμπρης 
’Ιωάννης». Στάθηκε μοιραίο 

γιά τόν νεαρό κακοποιό.
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ

INK ΕΣΟΒΗ
0 ΠΑΡΘΕΝΟΝ
Παράδειγμα γενναιότατος τοϋ Άνδρούτσου

Έστερξαν oi Τούρκοι καν οί Έλληνες εξαγόρασαν με 
τό αίμα τους, δίδοντας εις τούς εχθρούς βόλια διά νά 
τούς σκοτώσουν, τά πολύτιμα εκείνα μάρμαρα, τά όποια 
ήσαν προωρισμένα νά ζήσουν, διά νά ΐδουν και πάλιν 
άναστημένο ολόγυρά τους εκείνο τό έθνος, τό όποιον άπό 
τούς τόσους αιώνες έφαίνετο βυθισμένο σε λήθαργο.

Ο ΤΑΝ Αποφάσισαν οί "Ελληνες 
νά έλευθερωθοΰν καί άρπαξαν 

τά δπλα, έτυχε δ φοβερός Όδυσσεύς, 
ό υιός τοϋ Άνδρούτσου, νά πολιορκή 
τήν Άχρόπολη των ’Αθηνών, οπού 
εύρίσκοντο κλεισμένοι οί Τούρκοι καί 
τήν υπερασπίζονταν με μεγάλη καρ
τεροψυχία.

Τότε ούτε οί Ιδικοί μας είχαν Α
κόμη Αρνηθη τη  φουστανέλλα, ούτε οί 
Τούρκοι είχαν λάβει τό νέο βάπτι- 
σμα, δπου ήθέλησε- νά τούς δώση ή 
Ευρώπη' δ πόλεμος έγίνετο καθώς 
εις τόν καιρό τού Όμηρου. Μάλιστα 
στις, πολιορκίες προχωρούσε Αργά. Οί 
άνθρωποι έσκοτώνοντο με την ησυχία 
τους, δέν Ιγνωρίζοντο δλα έκείνα τά 
καταστρεπτικά μέσα, δπου ή φιλαν
θρωπία των Ανθρώπων ηδρε μετά 
τούτα, καί δέν ήτο σπάνιο νά βλέπης 
τά ένάντια χέρια σταυρωμένα καί ά
νεργα διά τήν έλλειψη άπό πολεμο
φόδια. Κάτι παρόμοιο θά συνέβαινε 
βέβαια καί τήν ήμέρα. δπου έτυχε τό 
Ακόλουθο περιστατικό.

Έξύπνησαν κάποια παλληκάρια 
τού Όδυσσέως πρωί πρωί καί ρίχνον
τας κατά τύχη τά μάτια έπάνω εις 
τήν ’Ακρόπολη, ροδοκόκκινη άπό τό 
πρώτο γλυκοχάραγμα, έμειναν εκστα
τικοί βλέποντας τους Τούρκους άνε- 
βασμένους έπάνω εις τόν Παρθενώνα 
καί μέ μεγάλη βία νά χαλούν τά ώ- 
ραΐα έκεΐνα μνημεία. Τόσο παράξε
νη καί Ακατανόητη τούς, Ιφάνη τέ
τοια Ανωφελής βαρβαρότης, δπου έ- 
τρεξαν Αμέσως νά ειδοποιήσουν τόν 
Όδυσσέα.

’Αφού δ στρατηγός βεβαιώθηκε μέ 
τά μάτια του, Απόλυσε τρία τέσσαρα 
άπό τά παλληκάρια του νά πλησιά
σουν στην Άχρόπολη καί νά ρωτή
σουν τούς Τούρκους, διατί έδειχναν 
τέτοια Αγριότητα στά μάρμαρα, τά 
δποΐα δέν τούς προξενούσαν καμμιά 
βλάβη.

Πέταξαν μέ μιας έκεΐνοι οί γεν
ναίοι καί ύστερα, Από λίγη ώρα έφε-
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ραν στο στρατηγό τήν άπόκριση, ότι 
οί Τούρκοι, μήν έχοντας άλλο μολύ
βι, διά νά χύσουν βόλια καί ξέροντας, 
ότι μέσα εις εκείνα τα μάρμαρα εύ- 
ρίσκετο τούτο τό μέταλλο, χυμένο έ- 
πίτηδες, διά νά δίνη δύναμη καί στα
θερότητα, είχαν αποφασίσει νά προσ- 
τρέξουν εις Ικεΐνο τό χαλασμό, διά 
νά δυνηθοΰν νά έξακολουθήσουν τον 
πόλεμο.

Τέτοια άπόκρισι προξένησε μεγά
λη άπελπισία εις τούς "Ελληνες καί 
άφοΰ έστοχάσθηκαν τί νά πράξουν, 
διά νά σώσουν άπό τόν όλεθρο τά

μνημεία τού μεγαλείου των, όλοι μέ 
μιά φωνή άπσφάσισαν νά μηνύσουν 
εις τούς αποκλεισμένους νά παύσουν 
τήν καταστροφή καί ήσαν έτοιμοι νά 
τούς προμηθεύσουν όσο μολύβι τούς 
έχρειάζετο διά τήν υπεράσπισή τους. 
"Ετσι καί έγινε.

Έστερξαν οί Τούρκοι, καί οί "Ελ
ληνες Ιξαγόρασαιν μέ τό αίμα τους, 
δίδοντας εις τούς Ιχθρούς βόλια διά 
νά τούς σκοτώσουν, τά πολύτιμα έ- 
κεΐνα μάρμαρα, τά όποια ήσαν προω- 
ρισμένα νά ζήσουν, διά νά ϊδουν καί 
πάλιν άναστημένο δλόγυρά τους Ικει-

νο τό έθνος, τό όποιον άπό τούς τό
σους αιώνες έφαίνετο βυθισμένο σέ λή
θαργο.

’Αξιοθαύμαστο παράδειγμα άρε- 
τής, γενναιότητος καί ζήλου διά τήν 
Πατρίδα! Ή  διαγωγή έκείνη τού υι
ού τού Άνδρούτσου τόν αποθανατίζει 
περισσότερο άπό όλα του τά άνδρα- 
γαθήματα τόν καθαρίζει άπό κάθε τυ
χόν αμάρτημα, άπαθανατίζει καί τό 
έθνος, όπου εχει νά διηγηθή τέτοιες 
ιστορίες.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
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Δ Ε ΙΚ Τ Α Ι Δ Ρ Ά Σ Ε Ώ Σ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΤΑΓΑΡΗ

Δη μοσ ιολόγου

Π ΑΣ ΟΡΘΟΦΡΟΝΩΝ σύγχρονος 
άνθρωπος είναι άνάγκη ίνα κα- 

τέχη  τά κάτωθι χαρακτηρ t στικά, άτι- 
να έπιβάλλεται όπως διέπουν τά τής 
δράσεώς του:

Βασικώς πρέπει νά είναι ήθικο- 
πνευματική όντάτης καί πηγή άγα- 
θών πράξεων.

Πρέπει νά έχη αξιοπρέπειαν καί 
σεβασμόν προς τούς άλλους.

Επιβάλλεται δπως άποδίδη την 
δέουσαν σημασίαν εις τήν όρθήν Ε 
πιστήμην καί την ύγιώς έξυπηρετοΰ- 
σαν τεχνολογίαν, διά μεγίστην εξ αύ- 
τών ωφέλειαν.

Ή  έπιζήτησις τής Δικαιοσύνης, ή 
απονομή ύπ’ αύτοΰ ταύτης καί ή έμ- 
πιστοσύνη εις τό Δίκαιον είναι επιβε- 
βλημένον δπως είναι διηνεκές βίωμά 
του.

□ρέπει νά τον διακρινή αποτελε
σματική δραστηριότης, μέ διατήρη- 
σιν όρθολογικοΰ έξσυσιασμοΰ τοϋ πε- 
ριβάλλοντός του, άφοΰ έξοπλισθή μέ 
γνώσιν καί ικανότητα γονίμου σκέ- 
ψεως.

Κρίνεται άναγκαΐον δπως έχη δυ
νατότητα βάσιμου υπολογισμού έπί 
τών άποτελεσμάτων τής δράσεώς του, 
πιστεύων εις μίαν λογικήν νομοτέλει
αν τού κόσμου, έλεγχομένην άπό τόν 
άνθρωπον, άρμονικώς, δμως τοποθετη- 
μένον έντδς τού κοινωνικού συνόλου.

Ό  προσανατολισμός του πρός τόν 
χώρον τής έν γένει διανοήσεως πρέ
πει νά είναι δημοκρατικός, χωρίς αύ- 
ταρχισμόν, άλλά μέ παραδοχήν των 
θετικών γνωμών τών άλλων.

Πρέπει νά προσανατολίζεται πρός 
τό παρόν καί τό μέλλον, παρά πρός 
τό παρελθόν, έξ οδ δέον δπως άντλή, 
μόνον, ωφελίμους διδαχάς, διακρινό- 
μενος διά τήν ακριβή καί την έπω- 
φελή διά τό σύνολον δράσίν του, 
προσδιοριζομένην εντός μιας αρμονι
κής τάξεως.

Επιβάλλεται δπως προσανατολί
ζεται όρθώς καί μετέχει γονίμως εις 
τόν όρθόν προγραμματισμόν καί την

αποδοτικήν όργάνωσιν πάσης, ώφελι- 
μαστικής ένεργείας.

Πρέπει νά έχη έτοιμότητα δπως 
δεχθή νέας έμπειρίας, ως καί νά έχη 
δεκτικότητα εις παν νέον καί πάσαν 
άλλαγήν.

Είναι λίαν χρήσιμον δπως διακρΐ- 
νεται διά τήν κλίσιν του νά σχημα- 
τίζη καί νά έκφέρη γνώμας έπί με
γάλου άριθμοΰ προβλημάτων καί θε
μάτων, προερχομένων κυρίως έκ τού 
αμέσου περιβάλλοντος του, άλλά καί 
πέραν τούτου.

Διερωτάταί τις: Τά ως άνω αν
θρωπιστικά χαρακτηριστικά έλέγχον- 
ται, ώς πρός τήν υπαρξίν των, ύπό 
έκείνων οίτινες πρέπει νά είναι οί 
φορείς των; Τπάρχουν δΤ αύτά δεΐ- 
κται ύπάρξεώς των καί δράσεώς των; 
’Ασφαλώς δχι.

Ό  τεχνοτρονικός άνθρωπος τού 
πέρατος τής 2ας χιλιετίας έχει επι
τύχει νά καθορίζη διά τεχνολογικών 
μεθόδων τά ποσά προσφερομένης δρά- 
σεως ποικίλων κατασκευασμάτων 
του, ώς είναι αί μηχαναί (ποσότης, 
έντασις, τάσις ηλεκτρικού ρεύματος, 
ταχύτης κινούμενων μηχανών, ποσό
της καυσίμων έντός αυτών, κατάστα- 
αις θερμοκρασίας των κλπ., καταστά
σεις εγκατεστημένων μηχανών) . Ε 
πίσης έχει επιτύχει τόν καθορισμόν 
διά μετρήσεως τής σωματικής του 
κατοστάσεως (θερμοκρασία, πίεσις 
αίματος, συνθετική κατάστασις τού
του, ώς καί τών σωματικών έκκρίσε- 
ων κλπ.) . Περαιτέρω μετρά τόν χρό
νον εις τάς ποικίλας χρησιμοποιήσεις 
του, τήν θερμοκρασίαν καί υγρασίαν 
τού περιβάλλοντος, τάς καταστάσεις 
τής ατμόσφαιρας. Επίσης τό προσφε- 
ράμενον έργον ποικίλων συσκευών 
(ώς τηλεφώνων κ-λ.π.), τάς προσφε- 

ρομένας πρός χρήσιν παροχάς (ΰδα- 
τος, αεριόφωτος κλπ.) . Μετρά έπίσης 
τάς άθλητικάς έπιδόσεις. ’Ακόμη άπο- 
τιμά τήν έν γένει έπαγγελματικήν 
του δραστηριότητα (ήν προσφέρει ώς 
συνθετικόν στοιχεΐον ένός παραγωγι
κού συστήματος) διά τών χρημάτων,

τά όποια κερδίζει. ’Ακόμη διά τών 
«τέστ» ευφυΐας δύναται νά πληροφο- 
ρηθή κατά τεκμήριον τόν βαθμόν τής 
νοημοσύνης του.

Γενικώς δ άνθρωπος εις άπαντα τά 
κατασκευάσματά του έφ’ ’όσον τού 
προσφέρουν ένδιαφέρον έργον, εις 
πολλάς άπό τάς περί αυτόν δραστη
ριότητας, εις τά φυσικά στοιχεία τού 
περιβάλλοντός του καί εις τήν φυσι
κήν του σωματικήν ύπόστασιν, έχει 
τοποθετήσει μετρητάς δράσεώς ή κα- 
ταατάσεως. Εις τό πολυτιμότεραν ύπ’ 
αυτού πρασφεράμενον προϊόν επ’ ά- 
γαθψ τού πολιτισμού καί κατά συνέ
πειαν τής κοινωνίας, έντός τής οποίας 
ζή, καί επομένως τού εαυτού του, 
δηλ. εις τήν ήθικοπνευματικήν του 
παραγωγήν, ούδένα δείκτην δράσεώς 
έχει τοποθετήσει πρός καταμέτρησιν 
τής πολυτιμοτάτης ταύτης προσφοράς 
του καί πρός καθορισμόν τού άπολο- 
γιομοΰ τής κυρίας άποστολής του, ώς 
κοινωνικού όντας, μέ σκοπόν τήν βελ- 
τίωσιν, διηνεκώς, τής ποιότητος ταύ- 
της.

Τούτο άποδεικνύει τήν άτέλειαν 
τού συγχρόνου άνθρώπου, ό όποιος 
άδιαφορεί διά τόν πραγματικόν σκο
πόν τής ύπάρξεώς του, τόν όποιον 
ούτε καλλιεργεί, άλλά ούτε καν προσ
διορίζει. Καί είναι οδτος, κατ’ Α ρι
στοτέλης, ή πνευματοποίησίς του πρός 
έξασφάλισιν τού κατ’ ηθικήν εύδαι- 
μόνως ζήν. Εις έσμός δεικτών 
τής ήθικοπνευματικής του δράσεώς 
θά άπεδείκνυεν, άνά πάσαν στιγμήν, 
δτι δ άνθρωπος εύρίισκεται, έν δλω 
ή έν μέρει, έκτός τής κυρίας άποστο
λής του, δπερ καταδικάζει ώς άχρη
στον τήν ματαίαν υπαρξίν του.

Αί έλάχισται έξαιρέσεις τού ώς ά
νω κανόνος κατά τήν μέχρι τοϋδε ι
στορικήν πορείαν τής άνθρωπότητος, 
άς μην είναι πρός παρηγοριάν μας. 
Αί ώς άνω έξαιρέσεις άποδεικνύουν 
έντονώτερον τόν άνθρώπινον έκτρο- 
χιασμόν, τόν όποιον ουδόλως ήδυνή- 
θηισαν αύται νά έπηρεάσουν ώφελιμι- 
στικώς.
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
(*Η έττι των ναρκωτικών σύμβασις του 1961 )

ΗΛΙ Α Ψ Υ Χ Ο Γ Ι Ο Υ
‘Αστυνομικού Δ/ντοΰ Β'

(Συνέχεια έκ τοδ τεύχους 463)

"Αρθρον 31.

Ειδικοί διατάΕεις σχετικοί πρός τό διεθνές έμπόριον.

1. Τά Μ έρη δέν θά έπιτρέπουν ένσυνειδήτως τί>ν έΕα- 
γωγήν ναρκωτικών προοριΖομένων ε ϊς  τινα χώραν ή εις οίαν- 
δήποτε έδαφος, έάν αϋτη δέν πραγματοποιήται:

α. Συμφώνως πρός τούς νόμους καί κανονισμούς 
τής χώρας ταύτης ή τού εδάφους τούτου, καί

β. Εντός τών ορίων του συνόλου τών σχετικών πρός 
την χώραν τούτην ή έδαφος εκτιμήσεων ώς τούτο καθορί
ζεται εις την παράγραφον 2 τού άρθρου 19 προστιθεμένων 
εις τούτο τών ποσοτήτων οί όποιοι πρέπει νά έπανεΕαχθούν.

2. Τά Μέρη θά άσκούν ε ις  τούς έλευθέρους λιμένας 
καί τάς έλευθέρας Ζώνας τήν ιδίαν έποπτείαν καί τόν αύτόν 
έλεγχον ώς καί ε ις  έτερα τμήματα τών έδαφών των, έν- 
νοουμένου, έν τοάχοις, ότι θά δύνανται τούτα νά έφσρμό- 
Ζοαν αύστηρότερόν τι σύστημα.

3. α. Τά μέρη θά έλέγχουν δΓ άδειας τινός τήν εισα
γωγήν καί τήν έΕαγωγήν τών ναρκωτικών έκτός ε ις  περι
πτώσεις καθ' άς ή έν λόγω εισαγωγή ή ή έΕαγωγή πραγμα
τοποιείται ύπό έπιχειρήσεως ή έπιχειρήσεων τού Κράτους.

β. Τά μέρη θά άσκούν έποπτείαν έπί πάντων τών 
άτόμων καί έπιχειρήσεων τών έπιδιδομένων ή συμμετεχόν- 
των ε ις  τοιαύτην τινά εισαγωγήν ή έΕαγωγήν.

4. α. "Εκαστον μέρος έπιτρέπον τήν. εισαγωγήν ή έΕα- 
γωγήν ναρκωτικού τινός θά όπαιτήση δΓ έκάστην εισαγω
γήν ή έΕαγωγήν κεχωρισμένην άδειαν είτε πρόκειται περί 
ένός είτε περί περισσοτέρων νορκωτιικών.

β. Ή  άδεια αύτη θά άναγράφη τό άνομα τού ναρκω
τικού τήν διεθνή κοινόχρηστον ονομασίαν έάν αύτη ύφίστα- 
τοι, τήν πρός εισαγωγήν ή έΕαγωγήν ποσότητα, τά άνό- 
ματα καί τά ς διευθύνσεις τού είσαγωγέως καί τού έΕαγω- 
γέως καί θά όρίΖπ τήν περίοδον κατά τήν όποιαν πρέπει 
νά πραγματοποιηθή ή εισαγωγή ή ή έΕαγωγή.

γ. Ή  άδεια έΕαγωγής θά άναφέρη έπίσης τόν άρι- 
θμάν καί τήν ήμερομηνίαν τού πιστοποιητικού εισαγωγής 
(παράγραφος 5) ώς καί τήν χορηγούσαν ταύτην άρχήν.

δ. Ή  άδεια εισαγωγής θά δύναται νά έπιτρέπη όπως 
είσάγωνται πλείονες άποστολαί.

5. Τά μέρη πριν χορηγήσουν τήν άδειαν έΕαγωγής, 
θά άπαιτήσουν πιστοποιητικόν εισαγωγής, χορηγηθέν ύπό τών 
άρμοδίων άρχών τής χώρας ή τού έδάφους εισαγωγής, τό 
όποιον θά πιστσποιή άτι έγκρίνεται ή εισαγωγή τού περί 
ού πρόκειται ναρκωτικού ή ναρκωτικών καί τό πιστοποιητι- 
κόν τούτο θά προσκομίΖητοι ύπό τού οίτουμένου τήν άδειαν 
έΕαγωγής ατόμου ή ιδρύματος. Τά Μ έρη θά συμμορφούνται 
όσον τό δυνατόν περισσότερον, πρός τόν τύπον τού έγκε- 
κριμένου ύπό τής 'Επ ιτροπής πιστοποιητικού εισαγωγής.

6. Ε ις  έκάστην άποστολήν θά έπισυνάπτεται ρντίγρα- 
φον τής άδειας έΕαγωγής καί ή χορηγούσα τήν άδειαν έ- 
Εαγωγής Κυβέρνησς θά άπευθύνη άντίγραφον αύτής εις τήν 
Κυβέρνησιν τή ς χώρας ή τού έδάφους εισαγωγής.

7. α. "Ο ταν  πραγματοποιηθή ή εισαγωγή ή όταν λήΕη 
ή καθορισθεϊοα διά τήν εισαγωγήν περίοδος, ή Κυβέρνησις 
τής χώρας ή τού έδάφους εισαγωγής θά έπιστρέψη εις τήν 
Κυβέρνησιν τής χώρας ή τού έδάφους έΕαγωγής τήν άδειαν 
έΕαγωγής, μετά ειδικής πρός τούτο μνείας.

β. Ή  προανσφερθεϊσα μνεία θά άναγράφη τήν είσα- 
χθεϊσαν όντως ποσότητα.

γ. Εάν όντως ή έΕαχθεϊσα ποσότης είναι κοτωτέρα 
τής άναφερομένης ε ις  τήν άδειαν έΕαγωγής τοιαύτης, αί 
άρμόδιοι άρχαί θά άνογράφουν έπί τής άδειας έΕαγωγής 
καί έπί παντός επισήμου άντιγράφου ταύτης τήν όντως έΕα- 
χθεϊοον ποσότητα.

8. ΈΕαγωγαί ύπό μορφήν άποστολών άπευθυνομένων 
πρός ταχυδρομικήν τινα θυρίδα ή ε ϊς  τινα ΤράπεΖαν διά 
λογαριασμόν άτόμου τίνος διαφορετικού εκείνου τού όποιου 
τό όνομα άναγράφεται έπί τής άδειας έΕαγωγής θά άπα- 
γορεύωντοι.

9. Αί έΕαγωγαί ύπό μορφήν άποστολών, άπευθυνομέ
νων πρός τινα άποθήκην τού Τελωνείου θά άπαγορεύωνται, 
έκτός έάν ή Κυβέρνησις τής έκτελούσης τήν εισαγωγήν 
χώρας καθορίση έπί τού πιστοποιητικού εισαγωγής τό όποι
ον προοεκόμισεν τό άτομον ή τό ίδρυμα τό όποιον αίτείται 
τήν έγκρισιν έΕαγωγής, ότι ένέκρινεν τήν εισαγωγήν τής 
άποσταλής ϊνα αύτη τοποθετηθή ε ις  άποθήκην τού Τελωνεί
ου. Ε ις παρσμοίαν περίπτωσιν, ή άδεια έΕαγωγής θά διευ- 
κρινι’Ζη δτι ή άποστολή έπραγματοποιήθη πρός τόν σκοπόν 
τούτον. Δ ιά πάσαν άνάληψιν τής έν  τη άποθήκη τού τε 
λωνείου ποσότητος θά άπσιτήται πρσσκόμισις άδειας έκδο- 
θείσης ύπό τών άρχών ε ις  τήν δικαιοδοσίαν τών όποιων 
ύπάγεται ή άποθήκη, καί ε ις περίπτωσιν καθ' ήν ή άποστο
λή προορι'Ζεται διά τό έΕωτερικόν, συμφώνως πρός τό πνεύ
μα τής πσρούσης συμβάσεως, θά θεωρήται ώς νέα έ£α- 
γωγή.

10. Αί άποστολαί ναρκωτικών οί άποίαι εισέρχονται 
ε ις  τό  έδαφος Μ έρους τ ινός ή έΕέρχονται τούτου άνευ 
άδειας έΕαγωγής θά κατοκρατώνται ύπό τών άρμοδίων άρ
χών.

11. Μ έρος τι δέν θά έπιτρέπη τήν πρός διαμετακόμι
σ ή  διέλευσιν έκ τού έδάφους του, μέ κατεύθυνσιν πρός 
έτέρον τινά χώραν, οίασδήποτε άποστολής ναρκωτικών, 
άνεΕαρτήτως έάν ή έν λόγω άποστολή έκφορτωθή έκ τού 
μεταφέροντος ταύτην οχήματος, έκτός έάν προσκομισθη εις 
τάς άρμοδίας άρχάς τού προανοφερθέντος Μέρους, άντί
γραφον τής άδειας έΕαγωγής τή ς  άποστολής ταύτης.

12. Α ί άρμόδιαι άρχαί χώρας τ ινός ή οίουδήποτε έδά
φους διά μέσου τού όποιου έχει έπιχραπή ή διέλευσις άπο
στολής νσρκωτικών, θά λάβουν πάντα τά άπαιτούμενα μέ
τρα ϊνα παρεμποδίσουν τήν άλλαγήν κατευθύνσεως τής ρη- 
θείσης άποστολής πρός προορισμόν έτερον έκείνου τόν ό 
ποιον άνσφέρει τό έπισυναπτόμενον ε ις  τήν άποστολήν άν
τίγραφον τής άδειας έΕαγωγής, έκτός έάν ή Κυβέρνησις 
τής χώρας ή τού έδάφους διά μέσου τού όποιου πραγμα
τοποιείται ή ρηθεϊσα άποστολή έγκρίνη τήν έν λόγω όλλα- 
γήν κατευθύνσεως. Ή  Κυβέρνησις τής χώρας ταύτης ή 
τού έδάφους τούτου θά μεταχειρισθή πάσαν αϊτησιν άλλο- 
γής κατειΛύνσεως ώς έάν έπρόκειτο περί έΕαγωγής τής 
χώρας ή τού έδάφους διαμετακομίσεως πρός τήν χώραν ή 
τό έδαφος τού νέου προορισμού.

Εάν έχη έπιτραπή ή άλλαγή κατευθύνσεως αί διατά- 
Εεις τών έδσφίων α ' καί 6 ' τής παραγράφου 7 θά έφαρμό- 
Ζωνται έπίσης καί μετοΕύ τή ς  χώρας ή τού έδάφους διαμε- 
τακομίσεως καί τής χώρος ή τού έδάφους έκ τού όποιου 
τό πρώτον ή άποστολή.

13. Ούδεμία άποστολή ναρκωτικών εις διαμετακόμισιν
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ή αποτεθειμένη εις αποθήκην τινά τοϋ τελωνείου δύναται νά 
ύποβληθή ε ις  οίονδήποτε κατεργοσίαν ήτις θά ήλλαΖεν τήν 
φύοιν των ναρκωτικών τούτων. Ή  συσκευασία δέν δύναται 
νά μετατροπή άνευ έγκρίσεως τών όρμοδίων άρχών.

14. Αί διατάζεις τών παραγράφων 11 έως 13 σί σχε
τικοί πρός τήν διομετακόμισιν ναρκωτικών έπί τοϋ εδάφους 
Μ έρους τ ινός δέν έφαρμόζονται έάν ή έν λόγω άπσστολή 
μεταφέρεται άεροπορικώς, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι τό άερο- 
οκάφος δέν θά προσγειοϋται ε ις τήν χώραν ή τό έδαφος 
δ ι αμετακομίσεως.

Έ ά ν  τό άεροσκάφος προογειοϋται ε ις τήν χώραν τού
την ή τό έδαφος τούτο, σί διατάζεις αΰται θά έφαρμόΖωνται 
έν  τφ άπαιτουμένω ύπό τών περιστάσεων μέτρω.

15. Αί δ ίσταζες τοϋ παρόντος άρθρου δέν άντιτίθεν- 
ται πρός τά ς διατάζεις οίααδήποτε διεθνούς συμφωνίας πε- 
ριοριζοϋοης τόν έλεγχον, ό όποιος δύναται νά άσκήται ύπό 
οίουδήποτε Μ έρους έπί τών έν διαμετακομίσει ναρκωτικών.

16. Εκτός τής παραγράφου 1, α ' καί 2 ,ούδεμία διά- 
το ζ ις  τοϋ άρθρου τούτου θά εφαρμόζεται ύποχρεωτικώς εις 
τά παρασκευάσματα τοϋ Πίνσκος III.

Αρθρον 32.

Ειδικοί δ ιατάζεις άφορώσαι εις τήν μεταφοράν ναρκωτι
κών έντός τών κυτίων πρώτων βοηθειών τών έκ,τελούν- 
των διεθνή δρομολόγια πλοίων ή άεροσκαφών.

1. Ή  διά πλοίων ή άεροσκαφών διεθνής μεταφορά πε
ριυβρισμένων ποσοτήτων ναρκωτικών αί όποϊαι είναι άναγ- 
καϊαι κατά τήν διάρκειαν τοϋ ταζιδίου διά τήν παροχήν 
πρώτων βοηθειών καί διά περιπτώσεις άνάγκης, δέν θά 
θεωρήται ώς εισαγωγή ή έζαγωγή συμφώνως πρός τό πνεύ
μα τή ς  παρούσης Συμβάσεως.

2. Α ί χώραι νηολογήσεως θά λαμβάνουν τάς δεούσας 
προφυλάζεις ϊνα παρεμποδίσουν τήν κσκήν χρήοιν τών μνη- 
μονευομένων εις τήν παράγραφον 1 ναρκωτικών ή τήν διο- 
χέτευσίν των εις άθεμίτους σκοπούς. Ή  Επιτροπή θά συ- 
στήση τά ς προφυλάζεις αύτάς έν συνεννοήσει μετά τών 
άρμοδίων Δ ιεθνών Οργανώσεων.

3. Τά μεταφερόμενα διά πλοίων ή άεροσκαφών ναρ
κωτικά συμφώνως πρός τάς διστάζεις τής παραγράφου 
1 θά ύπόκειντοι εις νόμους, κανονισμούς καί άδειας τής 
χώρος νηολογήσεως, άνευ άπωλείας τοϋ δικαιώματος τών 
τοπικών άρμοδίων άρχών όπως προβαίνουν ε ις  έζακριβώ- 
σεις, έλέγχους καί άλλας ένεργείας έλέγχου έπί τών πλοί
ων ή άεροσκαφών. Ή  χορήγησις τώ ν ναρκωτικών τούτων 
ε ις  περίπτωσιν άνάγκης δέν θά θεωρήται ώς πσράβασις 
τών διατάζεων τοϋ άρθρου 30, παράγραφος 2.(5.

"Αρθρον 33.
Κατοχή ναρκωτικών.

Τά Μέρη δέν θά επιτρέπουν τήν κατοχήν ναρκωτικών 
άνευ νομίμου άδειας.

Αρθρον 34.
Μ έτρα έπιτηρήσεως καί έπιθεωρήσεως.

Τά μέρη θά άπαιτήσουν.
α. Ό π ω ς  πάντα τά πρόσωπα εις τά όποια χορη

γούνται άδειοι κατ’ έφαρμογήν τής παρούσης συμβάσεως 
ή τά όποια κατέχουν θέσεις διευθύνσεως ή έποπτείας εις 
Κρατικήν χινά έπιχείρησιν συσταθεϊσσν συμφώνως πρός τήν 
παρούσαν Σύμβασιν συγκεντρώνουν τά άναγκαϊα προσόν
τα διά τήν άποτελεσματικήν καί πιστήν έφαρμογήν τών δια- 
τάζεω ν τών νόμων καί κανονισμών τών έκδιδομένων εις 
έκτέλεσιν τής παρούσης συμβάσεως, καί

β. Ό π ω ς  αί διοικητικοί άρχαί, οί βιομήχανοι, οί 
έμποροι, οί έπιστήμονες, τά έπιστημονικά ιδρύματα καί τά 
νοσοκομεία τηρούν βιβλία εις τά όποια θά καταχωροΰνται 
οί ποσότητες έκαστου παραχθέντος ναρκωτικού καί πάσα 
πράζις έπί τής κτήσεως καί διαθέσεως τών ναρκωτικών. Τά 
βιβλία ταϋτα θά διατηοοϋντοι έπί χρονικόν διάστημα ούχί 
βραχύτερον τών δύο έτών. Ε ις περίπτωσιν καθ' ήν (άρ- 
θρον 30, παράγραφος 2 έδόφισν β) χρησιμοποιούνται ιατρι
κά συνταγολόγια μετά στελέχους, τούτα μετά τών στελε
χών θά διατηρούνται έπί περίοδον ούχί βραχυτέραν τών 
δύο έτών.

“Αρθρον 35.
Καταπαλέμησις τής παρανόμου έμπορίας.

Λαμβσνομένου δεόντως ύπ" όψιν τού συνταγματικού 
συστήματος ώς καί τού δικαστικού καί διοικητικού τοιού- 
του. Τά Μέρη:

α. Θά έζασφαλίσουν έπί έθνικού πεδίου συντονι
σμόν τών προληπτικών καί κατασταλτικών ένεργειών κα
τά τής παρανόμου έμπορίας. Π ρός τόν σκοπόν τούτον θά 
δύνανται έπωφελώς νά ορίσουν κατάλληλον τινα υπηρε
σίαν έπιφορτισμένην μέ τόν συντονισμόν τούτον.

β. Θά παρέχουν πρός άλλήλους άμοιβαίαν συνδρο
μήν εις τόν όγώνα κατά τής παρανόμου έμπορίας τών ναρ
κωτικών.

γ.Θά συνεργάζωνται ατενώ ς μεταζύ των καί μετά 
τών διεθνών άρμοδίων "Οργανώσεων τών όποιων άποτε- 
λούν μέλη, ϊνα έζασφαλίσουν συντονισμένον άγώνα κατά 
τής παρανόμου έμπορίας.

δ. Θά μεριμνούν ώστε ή διεθνής συνεργασία τών 
καταλλήλων υπηρεσιών ένεργεϊται διά τής ταχείας όδοϋ 
καί

ε. Θά βεβαιούται ότι, όταν δικαστικά έγγραφα με- 
ταφέρωντσι μεταζύ τών χωρών διά δικαστικήν τινα ύπό- 
θεσιν, ή μετοβίβασις θά ένεργήται διά ταχέων μέσων εις 
τάς καθοριζσμένας ύπό τών Μερών άρχάς ( IN S T A N C E S ) .  
Ή  διάτοζις σύτη δέν θίγει τό  δικαίωμα τών Μερώ ν νά 
αίτήσωνται όπως τά δικαστικά έγγραφα άπευθύνωνται εις 
ταϋτσ διά τής διπλωματικής όδοϋ.

Αρθρον 36.
Ποινικοί διατάζεις.

1. Ύ πό τήν έπιφύλαζιν τών συνταγματικών του διατά- 
ζεων έκαστον Μ έρος θά υίοθετήση τά άναγκαϊα μέτρα ϊνα 
ή καλλιέργεια καί ή παραγωγή, ή βιομηχανική παρασκευή, 
ή έκχύλισις, ή παροσκευή, ή κατοχή, ή προσφορά, ή έκθε- 
σ ις πρός πώλησιν, ή διανομή, ή άγορά, ή πώλησις, ή πα- 
ράδοσις υπό οίανδήποτε μορφήν, ή μεσιτεία, ή άποσταλή, 
ή έν διαμετακομίσει τοιαύτη, ή μετααφορά, ή εισαγωγή, ή 
έζαγωγή ναρκωτικών, μή σύμφωνοι πρός τάς διατάζεις τής 
παρούσης Συμβάσεως, ή ποσά έτέρα πράζις ήτις, κατά 
τήν γνώμην τοϋ ρηθέντος Μέρους, θά ήτο άντίθετος πρός 
τά ς  δ ιατάζεις τής παρούσης Συμβάσεως, άποτελοϋν παρα
βάσεις ποινικώς κολασίμους όταν διαπράττωνται αύται έκ 
προθέσεως καί ϊνα αί βαρεϊαι παραβάσεις τιμωρούνται διά 
καταλλήλου ποινής ιδία διά ποινής φυλακίσεως ή έτέρων 
στερητικών τής έλευθερίας ποινών.

2. Ύ πό τήν έπιφύλαζιν τών συνταγματικών περιορι
σμών έκάστου Μέρους, τοϋ δικαστικού αύτοΰ συστήματος 
καί τής έθνικής αύτοΰ νομοθεσίας.

α) ι) Έκάστη τών άνοφεραμένων εις τήν παράγρα
φον 1 παραβάσεων θά θεωρήται ώς ίδιατιέρα παράβασις, 
έάν διαπράττηται εις διαφορετικός χώρας.

ιι) Ή  έκ προθέσεως συμμετοχή εις οίανδήποτε τών 
ανωτέρω παραβάσεων, ή συνενοχή ή συμφωνία πρός έκ- 
τέλεσιν ή ή άπόπειρα πρός έκτέλεσιν, ώς καί αί προπα
ρασκευαστικοί πράζεις καί αί χρηματικοί συναλλαγαί αί έκ 
προθέσεως γενάμεναι, σχετικώς μέ τάς παραβάσεις τάς ό- 
ριΖσμένας έν τώ άρθρω τούτω, θά συνιστοϋν παραβάσεις 
τιμωρουμένας μέ τάς ποινάς τής παραγράφου 1.

ιιι) Α ί κοτοδίκοι οί άπαγγελθεϊσαι ε ις τό Έζω τερι- 
κόν συνεπεία τών παροβάσεων τούτων θά λαμβάνωντοι ύπ" 
όψιν διά τόν καθορισμόν τή ς ύποτροπής, καί

ιν) Αί προρρηθεϊσαι βορεϊαι παραβάσεις εϊτε έζετε- 
λέσθησαν ύπό τών ίδιων ύπηκόων, ή ζένων, θά διώκωνται 
ύπό τοϋ Μ έρους έπί τοϋ έδάφους τού όποιου ή παράβα- 
αις έγένετο, ή ύπό τοϋ Μ έρους έπί τοϋ έδάφους τοϋ ό
ποιου ό παροβάτης εύρίσκεται έάν ή έκδοσις αύτοΰ δέν 
είναι άποδεκτή συμφώνως πρός τήν νομοθεσίαν τού Μ έ 
ρους πρός ό ή αϊτησις άπευθύνεται καί έάν ό παραβάτης 
ούτος δέν έδιώχθη ήδη καί δέν έκρίθη.

β) Εύκταϊον είναι όπως σί μνημονευόμενοι παραβά
σεις ε ις τήν παράγραφον 1 καί ε ις τό μέρος ιι) τοϋ έδα- 
φίου α" τής παραγράφου 2 θεωρηθώσιν ώς περιπτώσεις έκ- 
δόσεως κατά τούς όρους πόσης συνθήκης έκδόσεως συνα- 
φθείσης ή συναφθησομένης μεταζύ τών Μερών κοί άναγνω- 
ρισθώσιν ώς περιπτώσεις έκδόσεως μετοζύ αύτών ύπό τών
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Μ ερώ ν τά όποια δέν έΕαρτοϋν τήν έκδοοιν έκ τής ύπάρ- 
Εεως συνθήκης ή όρου άμοιβαιότητος, διευκρινιζόμενου, 
ούχ ήττον, ότι ή έκδοσις θά παρέχεται συμφώνως πρός τήν 
νομοθεσίαν τοΰ Μ έρους πρός ό ή αίτησις έκδόοεως απευ
θύνεται, καί ότι τό ρηθέν μέρος θά έχη τό  δικαίωμα νά 
άρνηθή νά προβή εις τήν ούλληψιν τοϋ παραβάτου ή ν ' 
άρνηθή νά χορηγήση τήν έκδοοιν έάν αί άρμόδιαι άρχαί 
θεωρούν ότι ή παράβασις δέν είναι έπαρκώς βαρεία.

3. Ούδεμία διάταΕις τοΰ παρόντος άρθρου θά θίΕη τάς 
διατάΕεις τοΰ Ποινικού Δικαίου Μ έρους τινός, όσον άφο- 
ρό εις τήν άρμοδιότητα των δικαστηρίων.

4. Α ί διατάΕεις τοΰ παρόντος άρθρου θά περιορίζον
ται ώς πρός τήν άρμοδιότητα ύπό τής Ποινικής νομοθεσίας 
έκάστου Μέρους.

Ά ρ θ ρ ο ν  37.
Κατάσχεσις καί δήμευσις.

Πάντα τά ναρκωτικά, πάσαι αί ούσίαι καί πάντα τά 
όργανα, τά όποια χρησιμοποιούνται διά τήν διάπροΕιν οίασ- 
δήποτε παραβάσεως έκ των προβλεπομένων εις τά άρθρον 
36 ή προορίζονται δΓ έκτέλεσιν τοιαύτης τ ινός παραβά
σεως θά δύνανται νά κατοσχεθώσι καί δημοσιευθώσιν.

"Αρθρον 38.
Θεραπεία τοΕικαμανών.

1. Τά Μέρη θά λάβουν ιδιαιτέρως ύπ’ όψιν τά άναγ- 
καϊα μέτρα διά τήν θεραπείαν καί νοσηλείαν των τοΕικο- 
μανών ώς καί διά τήν έΕασφάλισιν τή ς  άποκαταστάσεως 
αυτών.

2. Έ ά ν  ή τοΕικαμανία άποτελή σοβαρόν τι πρόβλη
μα δΓ έν  Μ έρος καί έάν οί οικονομικοί αύτοΰ πόροι τό 
έπιτρέπουν, εύκταϊον είναι όπως τούτο ίδρυση τάς άπαι- 
τουμένας υπηρεσίας διά τήν άποτελεαματικήν θεραπείαν τών 
τοΕικαμανών.

"Αρθρον 39.

Εφαρμογή έθνικών μέτρων έλέγχου, ούστηροτέρων τών 
προβλεπομένων ύπό τή ς  παρούσης Συμβάσεως τοιούτων.

Τηρουμένων τών διατάΕεων τής παρούσης Συμβάσε
ως ούδέν Μ έρος θά έμποδίΖηται ή θά θεωρήται κωλυόμε- 
νον νά υίοθετήση μέτρο έλέγχου στενώτερα ή αύστηρότε- 
ρα τών προβλεπομένων ύπό τής παρούοης Συμβάσεως τοι
ούτων καί ίδια νά άΕιοϊ όπως τά παρασκευάσματα τού Πί- 
νακος I I I  ή τά ναρκωτικά τοϋ Πίνακος II ύποβάλλωνται εις 
τά μέτρο έλέγχου τά έφσρμοΖόμενα ε ις  τά ναρκωτικά τοϋ 
Πίνακος I ή εις τινα έΕ αύτών, έάν κρίνη τούτο άναγκαϊον 
ή σκόπιμον διά τήν προστασίαν τή ς δημοσίας υγείας.

"Αρθρον 40.
Γλώσσαι τής συμβάσεως καί διοδικοσίας ύπογραφής, 

έπικυρώσεως καί προσχωρήσεως.

1. Ή  παρούσα Σύμβοσις, τής όποιας τό άγγλικόν, γαλ- 
λιικόν, ισπανικόν, κινεΖικόν, καί ρωσικόν κείμενον, είναι 
έΕ ίσου αυθεντικά, θά πσρσμείνη άνοικτή πρός ύπογραφήν 
μέχρι τή ς 1ης Αύγουστου 1961 όλων τών κρατών Μελώ ν 
τοϋ 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όλων τών κρατών μή 
Μελών, τά όποια αποτελούν Μέρη τοΰ Καταστατικού τοϋ 
Δ ιεθνούς Δικαστηρίου ή μέλη ειδ ικευμένης όργανώσεως 
τών Ηνωμένων 'Εθνώ ν καί έπίσης παντός άλλου Κράτους

τό όποιον τό Συμβούλων δύναται νά προσκαλέση όπως προ
βή Μ έρος ταύτης.

2. Ή  παρούσα Σύμβοσις ύπόκειται ε ις  έπικύρωσιν. Τά 
όργανα έπικυρώσεως θά κατατεθούν παρά τω Γενικώ Γραμ- 
ματεϊ.

3. Ή  παρούσα Σύμβοσις θά είναι άνοικτή εις τήν προσ- 
χώρησιν τών προβλεπομένων ε ις  τήν παράγραφον 1 Κρα
τών μετά τήν 1ην Αύγούστου 1961. Τά όργανα προσ
χωρήσεως θά κατατεθούν παρά τω Γενικφ Γραμματεϊ.

"Αρθρον 41.
ΈναρΕ ις ισχύος.

1. Η παροϋοα Σύμβοσις θά ίσχύση μετά παρέλευσιν 
τριάκοντα ήμερών από τή ς ημερομηνίας καταθέάεως τού 
τεσσαρακοστού οργάνου έπικυρώσεως ή προσχωρήσεως 
συμφώνως πρός τό  άρθρον 40.

2. Δ ιά παν έτερον Κράτος κατοθέτον όργανον έπικυ
ρώσεως ή προσχωρήσεως μετά τήν ήμερομηνίαν καταθέ- 
σεως τοϋ ώς εϊρηται τεσσαρακοστού οργάνου, ή παρούσα 
Σύμβοσις, θά ίσχύση μετά τριάκοντα ήμέρας άπό τής κα- 
ταθέσεως ύπό τού Κρότους τούτου τοϋ οργάνου αύτοϋ έ
πικυρώσεως ή προσχωρήσεως.

"Αρθρον 42.
Εδαφ ική έφαρμογή.

Ή  παρούσα Σύμβοσις θά έφαρμοσθή εις πάντα τά μή 
μητροπολιτικά εδάφη, τά όποια Μ έρος τι άντιπροσωπεύ- 
ει έπί τοϋ διεθνούς πεδίου, έκτος έάν ή προηγουμένη συγ- 
κατάθεσις τοιούτου έδάφους είναι άναγκαία δυνάμει είτε 
τοϋ Συντάγματος τού Μ έρους ή τοϋ ένδιοφερομένου έ- 
δόφους, είτε τοϋ έθίμου. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει, τό Μ έ 
ρος θά προσπαθήση νά έπιτύχη, έντός τού βραχυτέρου χρο
νικού διαστήματος, τήν συγκατόθεσιν τοΰ έδάφους ήτις 
είναι άναγκαία καί, όταν ή συγκατάθεσις αϋτη θά έπιτευχθη, 
θά τήν γνωστοποιήση ε ις  τόν  Γενικόν Γραμματέα. Ή  πα
ρούσα σύμβαοις θά έφαρμοσθή ε ις  τό έδαφος ή τά έδόφη 
τά άνοφεράμενα ε ις  τήν γνωστοποίησιν, άπό τή ς ημερο
μηνίας λήφεως τής τελευταίας τούτης ύπό τού Γενικού 
Γραμματέως. Ε ις  περίπτωσιν καθ' ήν ή προηγουμένη συγ- 
κατάθεσις τοϋ μή μητρσπολπτκσϋ έδάφους δέν είναι άναγ- 
καία, τό  ενδιαφερόμενον Μ έρος θά δηλώση, κατά τήν ύ- 
πογροφήν, τήν έπικύρωσιν ή τήν προσχώρησιν, ε ις ποιον 
έδαφος ή έδάφη μή μητροπολιτικά έφαρμόΖεται ή παρού
σα Σύμβοσις.

"Αρθρον 43.
Εδάφη κατά τά άρθρα 19, 20, 21 καί 31.

1. "Εκαστον Μ έρος δύναται νά γνωστοποιήση εις τόν 
Γενικόν Γραμματέα ότι, πρός έπίτευΕιν τών ύπό τών άρ
θρων 19, 20, 21 καί 31 όριΖομένων, έν  έκ τών έδαφών 
του κατενεμήθη ε ις  δύο ή περισσότερα έδάφη ή ότι δύο ή 
περισσότερα τών έδαφών αύτοΰ σηνηνώθησαν ε ις  έν.

2. Δύο ή περισσότερα Μέρη δύνανται νά γνωστοποιή
σουν εις τόν  Γενικόν Γραμματέα, ότι, συνεπεία συστόσεως 
τελω νειοκής Έ νώ σεω ς μετσΕύ αύτών, τά Μέρη τούτα α
ποτελούν έν  μόνον έδαφος έν όψει τών άρθρων 19, 20, 
21 καί 31.

3. Πάσα γνωσταποίησις γενσμένη δυνάμει τών άνω- 
τέρω παραγράφων 1 ή 2 θά ίσχύση τήν 1 ην I ανουαρίου τού 
έτους, όπερ θά έποκολουθήση έκείνου καθ' ό έγένετο ή 
ρηθείσα γνωστοποίησις.

Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΓΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»

Φέρεται είς γνώσιν τών άναγνωστών μας, ότι δύνανται διά τήν βιβλιοδεσίαν τοΰ τόμου ΚΒ' (έτους 1974) 
τών «’Αστυνομικών Χρονικών», νά άπευθύνωνται είς τδ έπί της δδοΰ Σίνα 44, τηλ. 617.466 βιβλιοδε- 
τεϊον τοΰ κ. Φαίδωνος Ψάλλη, μετά τοϋ δποίου έχει συμφωνηθη παρ’ ήμών ή λίαν συμφέρουσα τιμή 

τών 100 δρχ. άντά τόμον (Πανάδετος :μέ χρυσοτυπίαν) .
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Η Π Α 0 Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Τ Η Σ  T O Y  
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ  Α Ν Ο Ρ Ο Π Ο Υ

Κ Α Ι  Τ Η Σ
Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ  Κ Ο Ι Ν Ο Ν Ι Α Σ

Κ. Δ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Υ
Καθηγητοϋ Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ς  καί Ν ε ο 
ρ ο λ ο γ ί α ς  Πανεπιστημίου ’Α θ η ν ώ ν

Εις προηγούμενα, τεύχη τοΰ Περιοδικού· «’Α
στυνομικά Χρονικά» περιεγράφησαν διάφορα ψυ- 
χοκοινωνιικά φαινόμενα, τά όποια βάσει των έν 
άρχη έκτεθέντων κριτηρίων έχαρακτηρίσθησαν 
ώς παθολογικά.1

Ταΰτα δεν είναι αΰτε λίγα ούτε άσήμαντα άλ
λα λίαν ζωτικής σημασίας, πολλά καί παντοειδή 
και περιλαμβάνουν ικανόν ποσοστόν άτόμων. 'Εν
τοπίζονται δέ εις διαφόρους τομείς τοΰ ψυχικού 
κόσμου τοΰ άτόμου καί τής κοινωνικής δράστηριό- 
τητός του καί είναι δηλωτικά τής παρεκκλίσεως 
αότού έκ τοΰ όμαλοΰ ψυχικοΰ βίου καί τής ύγιοΰς 
κοινωνικής ζωής.

Παραλλήλως διαπιστοΰται, δτι καί ή κοινω
νία ώς ύπερπροσωπική δργάνωσις ένέχει πολλούς 
παθογάνους παράγοντας πρσκύπτοντας έκ τής ό- 
φής καί τής διαρθρώσεώς της. Ό  φορεύς δηλαδή 
τών παθογόνων τούτων παραγόντων είναι αυτή 
αυτή ή κοινωνία καί οόχί τά άτομα καθ’ έαυτά. 
"Επειδή ή αιτία τοΰ κακοΰ ευρηται εις τούς κοι
νωνικούς δρους, ή σύγχρονος κοινωνία έχει χαρα- 
κτηρισθή ώς πρωταπαθώς διατεταγμένη καί ώς 
έχουσα έν τή συστάσει της τήν παθολογικότητα7 
καί τήν παθογένειαν, έξ ού δ χαρακτηρισμός αυ
τής ώς παθολογικής.3 Συνάγεται δέ τό συμπέρα
σμα περί παθολογικότητος ου μόνον θεωρητικώς 
κατά τήν έπιστημην άλλά καί έκ τών έπιβλαβών

επακολούθων, ύπό τά δποΐα πάσχει δ άνθρωπος, 
καί διά τά δποΐα γίγνεται λόγος περί κοίνωνιοπα- 
θείας καί κοινωνιοπαθογενείας.

Ή  ψυχική υγεία τοΰ άνθρώπου (άλλά καί ή 
σωματική) διαταράσσεται ουχί μόνον έξ ένδογε- 
νών αιτίων άλλά καί έξ έξωγενών, εκ τών δυσμε
νών τουτέστιν έπιδράσεων τοΰ περιβάλλοντος, φυ
σικού τε καί κοινωνικού, εις τάς όποιας δ δργα- 
νισμός τοΰ άνθρώπου άντιδρά κατά παθολογικόν 
τρόπον, δημιουργουμένης ουτω τής ψυχοπαθολο
γίας έξ άντιδράσεως.

Ό  άνθρωπος ζών έν παθολογική) κοινωνική) 
περιβάλλοντι άναγκάζεται νά άντιδρά κατά τρό
πο παθολογικόν. Έ ν άλλοις λόγοις παρουσιάζει 
παθολογικός έκδηλώσεις καί κατ’ άκολουθίαν πά
σχει, νοσεί καί δεινοπαθεΐ ώς εις τό κεφάλαιον πε
ρί φόβου, άγωνίας, άγχους καί καταθλίψεως καί 
τό περί άγχωδών νευρώσεων έξετέθη.4

’Επί τούτοις υφιστάμενος δυσμενή τήν έπίδρα- 
σιν τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος αισθάνεται τήν 
κοινωνίαν ώς έπιβλαβή καί έπικίνδυνον, ώς άπει- 
λητικήν καί έκφοβίζουσαν. Οΰτω πως ή κοινωνία 
ώς υπερατομική δργάνωσις παύει νά είναι ή, ώς 
ώφειλε, δαφυλάττουσα, προστατεύουσα καί έξα- 
σφαλίζουσα υγείαν, ηρεμίαν, άσφάλειαν καί έστιό-

* Έ κ  τ ο ΰ  β ι β λ ί ο υ  « Τ ά  ψ υ χ ο π α θ ο λ ο γ ι κ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α  
τ η ς  σ υ γ χ ρ ό ν ο υ  κ ο ι ν ω ν ί α ς » .

50



Ό  σημερινός άνθρωπος ανικανοποίητος καί άγχόμενος έπιΖητεί καί έφευρίσκει συνεχώ ς νέους τρόπους καί με
θοδεύσεις όντιμετωπίσεως των προβλημάτων τή ς  Ζωής του.

τητα είς. τά άτομα άλλα καθίσταται οι’ αυτά ξένον 
τι, άλλότριαν καί άκατάληπτον, συμιβολίζσν το κα- 
κόν, τήν κακοπάθειαν καί τήν άπανθρώπησιν, ώς 
έξ δσων έλέχθησαν καί έκ κλειστών άλλων σα
φώς καταδεικνύεται.5

Τδ έν τφ πρακειμένφ επί πλέον κακόν είναι, 
δτι δ άνθρωπος δεν έχει συνειδητοποιήσει, δτι ζή 
ζωήν σαθράν καί παθολογικήν. Άντιθέτως ηδο
νίζεται ευρισκόμενος έν τφ τέλμαιτι καθ’ δν χρό
νον αί έξ αύτοΰ δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις φθεί
ρουν τον δργανισμόν του. Θά έλεγον, δτι δ ση
μερινός άνθρωπος παρουσιάζει τό σύμπτωμα τής 
νοσοαγνωσίας, ελλειψιν δηλαδή έπιγνώσεως τής 
παθολογικότητος τής καταστάσεώς του, ήτις υπάρ
χει ώς σύμπτωμα εις ένίας νευρολογικάς παθή
σεις καί είς τό πλεΐστον τών ψυχικών. Οδτος θο
λωθείς ύπό τής «ύβρεως» τοΰ έπιστημονισμοΰ καί 
τών τεχνολογικών έπιτευγμάτων, κυριαρχούμε
νος ύπό τοΰ ώφελιμισμοΰ καί μόνον, ηδονιζόμενος 
έκ τών απολαύσεων, τάς δποίας προσφέρει άφθό- 
νως ή πρόοδος τών έπιστημών καί τής τεχνικής 
καί έχών ώς μόνον σκοπόν τήν κατανάλωσιν τών 
άγαθών τής τεχνολογίας ζή έν τή μονοχρόνφ ή- 
δονή τοΰ Επικούρου μή άναλογιζόμενος, ποΰ ά
γει ή άνευ αότογνωσίας καί ευθύνης τοιαύτη 
ζωή καί μή συνειδητοποιών λόγψ μειώσεως τής

έγρηγόρσεως τής συνειδήσεως, δτι ζή έν μέσφ 
μυρίων κινδύνων π.χ. τής ρυπάνσεως τοΰ περι
βάλλοντος, τών πολλών σωματικών καί ψυχικών 
παθήσεων, τής πυρηνικής καταστροφής καί άλλων 
περί ών κατωτέρω θά γίνη λόγος.6

Ό  άνθρωπος άφ’ οδ, ίνα έπιζήση·. ήγωνίσθη 
έναντίον τών άντιξοοτήτων τής φύσεως, τής δ
ποίας άρχικώς ήτο άσθενέστερος, κατέκτησε βα
θμηδόν ταύτην, γενάμενος άμα δημιουργός τεχνη- 
τοΰ περιβάλλοντος πέραν τοΰ φυσικού.7 Κατακτώ t 
δμως δ άνθρωπος συνεχώς τήν φύσιν, ήλλοίωσεν 
δλίγον κατ’ δλίγον αύτήν καί τελικώς έφθειρε 
ταύτην είς μέγα βαθμόν —  (καταστροφή καί ρύ- 
πανσις τοΰ βιοχώρου, τής βιόσφαιρας).— Ή  κα
ταστροφική δεινότης τοΰ άνθρώπου κατέστη τό
σον δαιμονική, ώστε καί αυτή ή πανίσχυρος φύσις 
ύπέκυψεν είς αύτόν. Ούτως ή φύσις άπώλεσε τά 
πάλαι ευεργετικά συστατικά, δ δ’ άνθρωπος έπαυσε 
νά ζή είς γνήσιον φυσικόν περιβάλλον.8 Διά τής 
φθοράς τής φύσεως έπήλθε δατάραξις τής ισορ
ροπίας αύτής καί ώς έπακόλουθον διατάραξις τής 
ίσορρόπσυ σχέσεως τοΰ άνθρώπου πρός αύτήν.9 
Είς τούς δημιουργηθέντας νέους έν πλείστοις πα
θογόνους όρους τοΰ φυσικοΰ περιβάλλοντος δέν 
δύναται δ άνθρωπος εύχερώς νά άνταποκριθή 
καί νά προσαρμοσθή καί ώς έκ τούτου νοσεί καί
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δεινοπαθεΐ. Οϋτω πως δ άνθρωπος εγενετο κατ 
άρχάς επιβλαβής διά τδ περιβάλλον καί κατ' ακο
λουθίαν κατέστη επιβλαβής διά τον εαυτόν του.

Σαφώς γίγνεται αντιληπτή ή άπεργαζομένη 
τδ κακόν έπίδρασις τοΰ περιβάλλοντος φυσικού 
καί κοινωνικού, όταν άναλογισθή τις, ως καί Ανω
τέρω έλέχθη, τάς ποικίλας βλαπτικάς έπιδράσεις 
αυτού άμεσους καί εμμέσους επί των εις τάς με- 
γαλοπόλεις διαβιούντων, τούτέστιν έκ της δια- 
βιώσεως εις στενούς χώρους, έκ των θορύβων, 
έκ τής ρυπαράς καί δυσόσμου άτ,μοσφαίρας λόγq> 
των καυσαερίων καί άλλων προϊόντων καύσεως, 
έκ τής μαζικής συμβιώσεως, τοΰ συνωστισμού καί 
τού περιορισμού των κινήσεων, έκ τού ζήν έν βια
σύνη, των Ατυχημάτων τής συγκοινωνίας, τής δια
ταραχής τής ψυχικής έπικοινωνίας μετά τών άλ
λων έκ τής άπομονώσεως καί τής έλλείψεως ψυ
χικής επαφής λόγφ τής χαλαρώσεωςτών ψυχικών 
δεσμών, έκ τής διαταράξεως τοΰ ρυθμού ζωής, τής 
ύπερκοπώσεως, τών άφθονων έρεθισμάτων καί έμ- 
ποδίσεως άντιδράσεως εις αυτά, ώστε νά δημιουρ- 
γήται κατάστασις στερήσεως, έκ τής λόγο) τής τε
χνοκρατίας συνεχούς καί ταχείας μεταβολής τής 
μορφής τής κοινωνίας, εις ήν δέον συνεχώς νά 
προσαρμόζηται τδ άτομον καταβάλλον πρδς τούτο 
άδιάλειπτον προσπάθειαν, έκ τής λόγψ τής Ανω
τέρω αιτίας ξενικής καί άνασφαλούς καταστά- 
σης κοινωνίας, έκ τής διά τδν αύτδν λόγον Αμη
χανίας καί άβεβαιότητος διά τδ .μέλλον, έκ τής 
Αποκοπής έκ τοΰ παρελθόντος καί διακοπής τής 
ίστσρικότητος, ώστε νά αισθάνηται τδ άτομον έαυ- 
τδ μετέωρον καί άπροσανατόλιστον καί έκ τόσων 
άλλων, άτινα καί έν τοΐς άνωτέμω έμνη,μονεύθη- 
σαν. *

’Άξιον παρατηρήσεως είναι, δτι αί πλείσται 
βλαπτικαί έπιδράσεις προέρχονται έκ τών έπινοή- 
σεων τής τεχνολογίας ,δηλαδή έκ τών τεχνικών 
καί μηχανικών έφαρμογών. Ή  τεχνολογία κατα- 
στάσα αυθυπόστατος καί κυρίαρχος προπορεύεται 
παντδς άλλου καί θέτει εις έφαρμογήν τάς τε
χνικός έπινοήσεις χωρίς νά λαμβάνη ύπ’ δψιν τδν 
άνθρωπον χάριν τού όποιου άλλως τε έπινοοΰνται 
καί δ δποΐος έν τψ προκειμένψ πρέπει νά είναι 
«τδ μέτρον», άλλ’ έφαρμόζει ταύτας, άκρίτως καί 
άλογίστως έπί βλάβη τής ύγείας αυτού. Καί διά 
νά άναφέρω προχείρως παράδειγμά τι δεν έξη- 
τάσθη π.χ. έάν είναι ύγιεινδν ή ού νά άσφαλτο- 
στρώνωνται αί δδοί έντδς τών πόλεων, Ιάν αί πο- 
λυκατοικίαι πρέπει νά κτίζωνται ώς κτίζονται, 
έάν τδ φθορίζον φώς είναι κατάλληλον διά τούς 
δφθαλμούς, έάν τά βιομηχανικά έργαστήρια (δι
υλιστήρια) πρέπει νά ίδρύωνται δπου συνήθως 
κατ’ άκριτον τρόπον τοποθετούνται, ώστε νά Απο
τελούν ένα τών μεγαλειτέρων κινδύνων τής υγεί
ας τών άνθρώπων, έάν καί πού πρέπει τά λύματα 
νά έκχύνωνται εις τήν θάλασσαν, έάν είναι υγι
εινόν ή μή νά υπάρχουν κατά τήν νύκτα εκτυ
φλωτικοί φωτισμοί χάριν διαφημίσεων, έάν έπι-

τ,ρέπηται νά ζή δ άνθρωπος έν μέσψ τών συνε
χών καί διαπεραστικών θορύβων'0 καί τών καυ
σαερίων, έάν πρέπει νά διατρέφωνται τεχνητώς 
τά πρός βρώσιν ζώα κ.τ.τ.11

Διά τήν ορθήν έφαρμογήν τών έπινοήσεων τών 
έπιστημών άπαιτείται ου μόνον γνώσις αλλά καί 
σωφροσύνη καί σοφία. ’Επειδή δμως εις τάς πρά
ξεις έν γένει τών άνθρώπων δεν παρεμβαίνει πάν
τοτε ή σωφροσύνη,12 άλλ’ άλλοι είναι οί καθο
ριστικοί τούτων παράγοντες, ή κοινωνία τής τε
χνολογικής προόδου, ή κοινωκία τής άποδόσεως 
και ευημερίας ώδήγησε τδν άνθρωπον εις τήν 
παθολογικήν καί όλεθρίαν κατάστασιν τού παρόν
τος μετά τών παντοειδών δεινών, περί ών έγέ- 
νετο λόγος.

Ή  τεχνολογία έπέφερε κακά σωματικής κυ
ρίως βλάβης. Ή  ψυχική φθορά έπήλθε κατά μέ
ρος μέν έξ αυτής, κατ’ έξοχήν όμως προέκυψε 
έκ τού καινομόρφου κοινωνικού περιβάλλοντος, τδ 
όποιον έπαυσε νά ένέχη τούς κοινωνικοπολιτι- 
στικούς έκείνους ορούς, οί όποιοι Αποτελούν προϋ- 
πόθεσιν διά τήν διαμόρφωσιν μιας υγιούς άτομι- 
κής καί δμαλής κοινωνικής ζωής.

Σχετικώς έχαμεν νά παρατηρήσωμεν, δτι δ 
σημερινός άνθρωπος, λόγιρ τών νέων δρων κοινω
νικής ζωής μετά τών πολλών απαιτήσεων καί 
τών πολλαπλών φροντίδων καί προβλημάτων Α
ναγκάζεται νά άσχολήται διαρκώς μέ τδν έξω 
κόσμον καί έγένετο έξωστρεφής. Ή  έξωστρεφεια 
είναι γνώρισμα τού σημερινού άνθρώπου,, όστις 
μή διαθετών χρόνον καί ηρεμίαν άπεθίσθη νά 
αυτοσυγκεντρώνεται, ίνα στοχάζηται καί ϊνα έ- 
πιτελήται «δ έντδς τής ψυχής προς έαυτήν διάλο
γος άνευ φωνής γιγνόμενος» (Πλάτωνος Σοφι
στής 263 e) πρδς συνειδητοποίησιν τής ύπάρξε- 
ώς του. Αποκλειστική δμως έξωστρέφεια άποτε- 
λεϊ μονόπλευρον έν τή ζωή ψυχικόν προσανατο
λισμόν καί ώς έκ τούτου μή όμαλόν τρόπον διαβιώ- 
σεως. ,ι3

Ό  σημερινός άνθρωπος άνικανοποίητος καί 
άγχόμενος έπιζητεΐ καί έφευρίσκει συνεχώς νέους 
τρόπους καί μεθοδεύσεις άντιμετωπίσεως τών προ
βλημάτων τής ζωής του. -Αναζήτησε καί άνα- 
ζητεΐ είσετι τήν λύσιν αυτών εις πολιτικού καί 
κοινωνικού περιεχομένου μεθοδεύσεις, π.χ. τδν 
σοσιαλισμόν, τδν κομμουνισμόν, έσχάτως 0έ τδν 
άναρχισμόν. Επειδή δμως καί ταύτα έχουν άπο- 
τύχει, ώς ή πείρα Απέδειξε.14 έπροχώρησεν εις έ- 
πινόησιν άλλων μεθοδεύσεων έπί τφ σκοπψ ευ
πραγίας έν τή ζωή. Πρδς τούτο κατέστησεν είδωλα 
ώρισμένας Αξίας (ύλικάς καί πνευματικός) έκ 
τών όποιων, ώς Ανωτέρω είδομεν, άλλαι μέν ώς 
κατωτέρας κατηγορίας ύλικαί άξίαι δεν είναι ά- 
ξίαι τοιαύτης άξιοποιήσεως, άλλαι δέ μολονότι 
πνευματικαί ήξιοποιήθησαν κατά τρόπον, ώστε κα- 
τέληξαν νά μετατραποΰν εις Απαξίας καί εις ψευ
δείς θεότητας.

ΊΓπδ τοΰ σημερινού άνθρώπου έχουν καθιε-
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ρωθή, ώς ιδανικά κατά κύριον λόγον τό χρήμα, 
(καί έν γένει τα ολικά αγαθά) τό γενετήσιον 

ένστικτον, ή έλευθερία καί αυτός οδτος ό άνθρω
πος.

Τό χρήμα ώς υλική κατωτέρας κατηγορίας 
άξια δέν δύναται νά άποτελέση ιδανικόν. ΙΙαρά 
ταΰτα σήμερον άνεβίωσεν «ή προσκόνησις τοΰ χρυ
σού Μόσχου». Τό αύτό ισχύει καί διά τό γενε
τήσιον ένστικτον, τό όποιον ώς ένστικτος όρμή έ- 
πίσης δέν δύναται νά άποτελέση περιεχόμενο-^ ι
δανικού. ’Άλλως τε, είναι γνωστόν εις ποιον έ- 
ξευτελιαμόν καί έκπτωσιν έχει όδηγήσει τον ση
μερινόν άνθρωπον.

Ή  ελευθερία ώς άξιόλογον πνευματικόν ιδα
νικόν άπηξιώθη διά μετατροπής αυτού συμφώνως 
τή έναντιοδρομίφ, τού Ηρακλείτου εις άνεύθυνον 
καί άλογον έλευθερίαν μέ άχαλίνωτον άπελευ- 
θέρωσιν δλων των πρωτογόνων ένστικτωοών στοι
χείων τού άνθρώπου, ώστε έπαυσε νά άπστελή 
περιεχόμενον άξιολόγου τρόπου ύπάρξεως δίδον
τας νόημα καί άξίαν εις τήν άνθρωπίνην ζωήν.

Ώ ς πρός την άςιοποίησιν τού ίδιου έαυτού 
δέον νά λεχθή, δτι δ άνθρωπος, έν ώ είναι εν εκ 
τών πολλών κατασκευασμάτων έν τή φύσει, ίσως 
ούχί τό βέλτιστον, είχε χαρακτηρίσει αύταρέ- 
σκως έαυτόν άπό μακρού ώς κορωνίδα τής φύ- 
σεως, έσχάτως δέ κατέστησε έαυτόν εϊδωλον καί 
άνήγαγε εις «θεότητα». Ή  άμετρος αύτη άξιο- 
ποίησις καί ή τοποθέτησις τής προσωπικότητας 
καί τού έγώ τοΰ άνθρώπου εις τό άκραΐον σημεΐον 
τής «ιερότητας» καί τοΰ «άθικτου», πρό τής όποιας 
άπασαι αί άλλαι άξια: ύπεβιβάσθησαν καί παρηγ- 
κωνίσθησαν, άπεδείχθη πεπλανημένη καί σφαλε
ρά, διότι έβασΐσθη εις τήν «υβριν» καί ύπερφρο- 
σύνην αυτού.

Τά νέα ταΰτα είδωλα ού μόνον δέν έθεμελίω- 
σαν στερρόν βάθρσν ζωής καί δέν έπιδαψιλεύουν 
εις τόν άνθρωπον τό έπιζητούμενον,15, άλλ’ έδη- 
μιούργησαν άπροσμέτρητα κακά διά τό παρόν καί 
τό μέλλον αύτοΰ.

Ό  άθρωπος ώς δν δύο διαστάσεων, τής ζψώ- 
δους καί τής πάνυ διαφόρου καί καθαρώς άνθρω- 
πίνης,1'6 τής πνευματικής, είναι έκ φύσεως προω- 
ρισμένος νά πραγματσποιή μέν τάς βιολογικάς 
λειτουργίας διά τήν διατήρησιν τής φυσικής όν- 
τότητός του, νά προάγη δέ εις τό μέγιστον τάς 
πνευματικάς διά τάς όποιας είναι έπίσης έκ φύ
σεως προκαθωρισμένος, ώς καί βιολογικώς έχει 
ήδη άναντιρρήτως έπικυρωθή καί αί δποΐαι ά- 
ποτελούν τήν άμιγή άνθρωπολογικήν (φυσιογνω
μίαν αύτοΰ. Ό  άνθρωπος κατασκευασθείς άφέθη, 
ώς (ραίνεται, οίονεί ήμιτελής μέ έμβληθέντα τόν 
προορισμόν καί τήν ύποχρέωσιν νά όλοκληρώση 
αυτός οδτος τήν αύτοπραγμάτωσίν του.

Ά λλ’ δ σημερινός άνθρωπος παραμελεί τήν 
ύποχρέωσιν ταύτην σχεδόν δλοσχερώς. Έ χω ν 
άλωθή ύπό τής ένστικτώδους φύσεώς του, άφιε- 
ρώνει τό πλεΐστον τής φροντίδος καί μερίμνης

του διά τό ζψώδες καί ούχί διά τό «ανθρώπινον» 
έν έαυτιρ, προσανατολίζεται δηλαδή κυρίως πρός 
τάς κατωτέρας κατηγορίας ύλικάς άξίας17 καί 
άποποιεΐται τάς πνευματικάς τάς όποιας εκλαμ
βάνει ώς δήθεν αύταπάτας ή έφαρμάζει αύτάς κατ’ 
έσφαλμένον τρόπον, ώστε καί αδται καταλήγουν 
εις άπαξίας. Ή  έν γένει ζωή αύτοΰ κατέστη πε
ρισσότερον ύλική καί λογική καί έλάχιστα πνευ
ματική.18

Επειδή δ σημερινός άνθρωπος εχει θεμελιώ
σει τήν ζωήν του έπί τών σαθρών βάσεων τών κα
τωτέρας κατηγορίας καί τάξε ως άξιών, συνεχώς 
κλυδωνίζεται καί παρουσιάζει τό παράδοξον φαι
νόμενού,· δτι, μολονότι κατέκτησε τόν κόσμον καί 
άπολαύει άφθονων άγαθών, δέν είναι ικανοποιη
μένος καί ψυχικώς γαλήνιος, άλλά πλήρης ψυχι
κών συγκρούσεων καί προβλημάτων, ταραχής, 
ανησυχίας καί άγχους.

Ό  άνωτέρω έσφαλμένος, προσανατολισμός τοΰ 
άνθρώπου έν τή ζωή συνοδεύεται καί ύπό έτέρου 
μονομερούς προσανατολισμού, όστις είναι ή πίστις 
εις τήν έπιστήμην καί ιδιαιτέρως τήν τεχνολο
γίαν (βιοθεωρία τού έπιστημονισμοΰ) . Ή  πίστις 
είς τήν έπιστήμην άπεδείχθη χιμαιρική, διότι ή

53



Ό  σημερινός δνθρωπος προσανατολίζεται κυρίως πρός 
τάς ΰλικάς αξίας καί άποποιεΐτια τάς πνευματικάς.

επιστήμη, ώς δημιούργημα μόνον τής διανοήσεως 
δΓ ής, συλλαμβάνεται μέρος μόνον τής πραγματι
κότητας καί τής αλήθειας, είναι από θεωρητικής 
καί πρακτικής απόψε ως ανεπαρκής διά νά δώση 
νόημα εις τήν ζωήν καί νά θεμελιώση τήν δλην 
δπαρξιν τού ανθρώπου.

Έξ ετέρου ή κυρίαρχος σήμερον νοησιοαρχία 
(καί λογικοκρατία) άποτελεΐ μονομερή άνάπτυ- 

ξιν ώρισμένης μόνον ψυχικής λειτουργίας, δηλαδή 
τής νοήσεως εις βάρος των άλλων έξ ίσου σημαν
τικών ψυχικών λειτουργιών ώς είναι τά θυμικά 
βιώματα τά όποια είναι ή κυρίως πηγή γενέσεως 
τών πνευματικών άξιών. Ουτω δημιουργείται δυσ
αρμονική κατάστασις έν τή διαμορφώσει τοϋ ψυ
χικού κόσμου τοΰ ανθρώπου.

Είδικώτερον καί ετι μάλλον ισχύουν ταΰτα 
καί διά τήν τεχνολογίαν, ήτις δμοΰ μετά τής έ- 
πιστήμης έπλούτισε μέν τόν άνθρωπον διά δαιμο
νικών δυνάμεων άλλά καί παραφρόνων διαθέσε
ων καί ύπεδούλωσεν αύτόν ώς ό διάβολος τόν 
F a u s t  δι’ ανταλλαγμάτων άποτελούντων βαρύτα- 
τον τίμημα.

Ό  άνθρωπος ίνα μή είναι άπλώς έν φυσικόν 
άτομον άλλά πνευματική προσωπικότης πρέπει 
νά άποφεύγη τούς μονομερείς προσανατολισμούς 
καί νά οίκειοποιήται δσον τό δυνατόν περισσότε
ρον τάς, πνευματικάς αξίας έξ δλων τών περιο
χών. (Επιστήμης, θρησκείας, ήθικής, καλλιτε
χνίας) . Αί πνευματικαί άξίαι προσδιορίζουν τόν 
άνθρωπον υπό τήν έννοιαν τής αμιγούς άνθρωπί- 
νης ύπάρξεως καί δΓ αυτών παύει νά είναι ά
πλώς φυσικόν άτομον. Άλλ’ δ σημερινός άνθρω

πος υπήρξε πρόθυμος νά άντικαταστήση τό πνεύ
μα διά τών υλικών άγαθών, τήν καλωσύνην διά 
τής βίας, τό Θειον διά τών νόμων, τούς όποιους 
ανακαλύπτουν αί έπιστήμαι. Ουτω κατήντησε 
πλήν τών άλλων νά έχη «Θεολογίαν» άνευ Θεού, 
«τέχνην» άνευ τέχνης καί ψυχολογίαν άνευ «ψυ
χής». Ή  ζωή υπό όρους μή άνταποκ,ρινομένους 
εις τήν δλότητα τοΰ ανθρώπου άπό φυσικής, ψυ
χικής καί πνευματικής άπόψεως συνεπέφερε τάς 
γνωστάς ήδη μαστιζούσας αύτόν κακοπαθειας καί 
τήν έμπόδισιν τής όλοκληρώσεως τής ύπάρξεως 
του. Τποδηλοι δέ ή κατάστασις αυτή τήν έπιγε- 
νσμένην κατάπνιξιν τών εγγενών άθρωπολογικών 
στοιχείων τής πνευματικότητος καί κατ' άκολου- 
θίαν τόν μαρασμόν αυτής. Ιδού ώς έχουσα έφαρ- 
μογήν ή ρήσις τού Ευαγγελίου «τί γάρ ωφελήσει 
άνθρωπον έάν κερδίση τόν κόσμον δλον καί ζημιω- 
θή τήν ψυχήν αυτού»19 ή «τί δώσει άνθρωπος άν- 
τάλλαγμα τής ψυχής αυτού»; (Κατά Μάρκον, 
Κεφ. 8, 36) .

'Ως έκ τής ψυχοπαθολογίας γνωρίζομεν κατά 
τήν ψυχικήν υγείαν εις τό πεδίον τής συνειδήσεως 
εΰρηνται τά ύγιά στοιχεία τού ψυχικού κόσμου. 
Κατά τάς ψυχικάς άνωμαλίας καί παθήσεις έπι- 
συμβαίνει κατάληψις. τής συνειδήσεως ύπό τών ά- 
νωνύμων καί άλογων δυνάμεων τού υποσυνειδήτου. 
Τοιοΰτον τι συμβαίνει νύν σχετικώς πρός τήν σύγ
χρονον κοινωνίαν, ήτις καταστάαα παθολογική 
έχει παραδοθή εις τάς έν λόγψ δυνάμεις. Συμ- 
βαδίζον τό άτομον κατ’ άνάγκην μετ’ αυτής έχει 
καί τούτο καταληφθή ύπό τών αυτών δυνάμεων 
καί προβαίνει εις άντιστοίχους πράξεις καί ενερ
γήματα. Ή  αύτσκαταστροφική συμπεριφορά, ό ή- 
θικώς άνάπηρος τρόπος ζωής, ή κυριαρχία τών 
ένστικτων,20 αί τερατώδεις φαντασιώσεις καί πα- 
ραλογισμοί, ή άπομόνωσις, ή έγκληματικότης καί 
τόσα άλλα περί τών όποιων έγένετο λόγος, συνι- 
στούν άπό ψυχικής άπόψεως τήν παθολογικότητα 
τού σημερινού άνθρώπου.

Τό ψυχικώς παθολογικόν ένυπάρχει εις τόν 
ψυχικόν κόσμον τού άνθρώπου καί αύτοΰ τού ό- 
μαλοΰ, ύπάρχει όμως «δυνάμει» καί έν προδια
θέσει, έτοΐιμον δέ νά έκδηλωθή εις μικρόν ή με- 
γάλον βαθμόν, δταν δίδηται πρός τούτο άφορμή 
έκ τών ένδον ή ύπό τής έξω πραγματικότητος. 
Ούτως αί ονειροπολήσεις ημών, ή έν φαντασίφ 
ίκανοποίησις τών παντοειδών έπιθυμιών νομίμων 
καί άνομων, αί έξωπραγματικαί σκέψεις, αί έν- 
στικτώδεις μή ήθικαί προθέσεις άνακύπτουσαι 
καί εύθύς καταστελλόμεναι, οί παροδικοί άναιτιό- 
λογοι φόβοι ήμών, αί φευγαλέαι παρερμηνείαι 
γεγονότων, τά άγρια μίση, αί κτηνώδεις καί έγ- 
κληματικαί ένορμήσεις καί τόσα άλλα είναι τά 
καθ’ ήμέραν τείνοντα νά άναδυθοΰν καί νά πρα
γματοποιηθούν ψυχοπαθολογικά στοιχεία, τά ό
ποια όμως δμαλώς έχόντων τών πραγμάτων συγ- 
κρατοΰνται καί καθηλοΰνται ύπό τοΰ έγώ καί ουτω 
δ άνθρωπος διατηρείται έν ψυχική ισορροπώ κα-
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*0 σημερινός άνθρωπος υπήρξε πρόθυμος νά άντικαταστήση την καλωσύνην διά της βίας, τό Θειον διά των νόμων 
κ.λ.π. Οΰτω εχει «Θεογονίαν» άνευ Θεοϋ, «ψυχολογίαν» άνευ ψυχής «τέχνην» άνευ τέχνης.

ταστάσ©ι ή άλλως είπεΐν έν όμαλή ψυχική κατα- 
στάσα καί έν ψυχική υγεία.

'Ως γνωρίζαμεν εντός τοΰ άνθρώπου έπιτελεΐ- 
ται ένας συνεχής διάλογος καί άγών μεταξύ τοΰ 
όμαλοϋ καί τοΰ παθολογικού, κυριαρχούντος τοΰ 
όμαλοΰ εις τον ύγιί>ς διακείιμενον άνθρωπον. Εις 
τον σημερινόν δμως άθρωπον τό παθολογικόν κα
τέστη «ένεργεία» παθολογικόν, άνήλθεν εις τήν 
έπιφάνειαν καί κατέλαβε μεγάλην περιοχήν τοΰ 
ψυχικού κόσμου τοΰ άνθρώπου ή δσην δέον να 
κατέχη. Ούτως δ διάλογος μεταξύ όμαλοΰκαί πα
θολογικού, δστις διεξάγεται εις πάντα άνθρωπον, 
μετεβλήθη σχεδόν εις μονόλογον. τοΰ παθολογι
κού.21

1. Πολλά τούτων δύνανται νά κριθοδν καί άπδ άλ
λης άπάψεως, π .χ . τής ήθικής, δπότε δύναται νά θεω
ρηθούν ώς συμπτώματα ήθικής έκπτώσεως. "Αλλως τε 
δλαι αί ανθρώπινοι έκδηλώσεις ύπόκεινται εις έξέτα- 
σιν άπδ πολλών ταυτοχρόνους πλευρών καί δή της ηθι
κ ές. 'Οπισθεν πάντων των ανθρωπίνων ένεργημάτων ύ
παρχε ι ή ήθική. Καί αύτά τά οικονομικά καί τά τε
χνολογικά ζητήματα έχουν επίσης τήν ήθικήν πλευράν 
έξετάσεως.

2. Μέχρι πρό όλίγου χρόνου ή ιατρική ήτο ιατρική 
τοΰ ατόμου, διότι αί παθήσεις ένετοπίζοντο εις τό ά- 
τομον. Έ ν  τφ μεταξύ τά πράγματα μετεβλήθησαν, ώστε 
καί ή κοινωνία ώς σόνολον κατέστη παθολογική. Διά 
τοΰτο έχομεν νϋν νέους κλάδους τής ιατρικής, ήτοι τήν 
κοινωνικήν ιατρικήν, τήν κοινωνικήν ψυχιατρικήν, τήν 
διαπολιτιστικήν ιατρικήν καί ψυχιατρικήν.

3. 'Ως εύλογον διά τήν δημιουργίαν τής παθολογικής 
κοινωνικής καταστάσεως έπέδρασάν πολλοί καί διάφο
ροι παράγοντες, οΐτινες άνέτρεψαν τάς προϋποθέσεις τής 
δμαλής καί ΰγιοδς κοινωνίας, έκ τών δποίων (προϋ
ποθέσεων) ώς κυριωτέρας δυνάμεθα νά άναφέρωμεν τάς

ακολούθους. Βασική προϋπόθεσις είναι έν*πρώτοις ή σω
ματική ύγεία  τών άτόμων, είτα ή ψυχική ύγεία αυτών ώς 
απόρροια τής ύγιοΰς καταστάσεως τοΰ κεντρικού νευρι
κού συστήματος καί τοΰ σώματος έν γένει. Προΰπάθεσιν 
αποτελεί ή ίκανοποίησις τών βασικών ζωϊκών αναγκών 
τοΰ ατόμου, ώς είναι ή διατροφή, ή κατοικία κ .λ . επ ί
σης ή ίκανοποίησις τών πνευματικών ένδιαφερόντων 
αύτοΰ, εις τά δποϊα περιλαμβάνεται ή καλλιέργεια τής 
άγάπης καί αλληλεγγύης, τής ήθικής συνειδήσεως καί 
τής συνειδήσεως τοΰ δικαίου, έπίσης ή θρησκευτικότης. 
Ή  άνάπτυξις τής προσωπικότητας καί ή ϋπαρξις έλευ- 
θερίας είναι βασικαί προϋποθέσεις τής δμαλής ζωής, 
έπίσης δ υγιής θεσμός τής οικογένειας. Τό αύτό ισχύει 
καί διά τήν έννοιαν τής πατρίδος μετά τοΰ ιδιαιτέρου 
πολιτεύματος τοΰ παρέχοντος τάς έγγυήσεις τής έλευ- 
θερίας καί δικαίας ζωής εις τά άτομα. Τά ανωτέρω 
ώς βασικαί άρχαί διά πάσαν έποχήν καί δ ι’ δλους τούς 
ανθρώπους αποτελούν τό εύρύ θεμέλιον έπί τοΰ όποιου 
οίκοδομεΐται ή ψυχική δγεία  τών άτόμων, ή δμαλή κοι
νωνική συμβίωσις αύτών καί τελικώς τό δμαλόν δφος 
τής κοινωνίας. 'Ως εϊδομεν πολλαί έκ τών ανωτέρω 
προϋποθέσεων λόγψ τής μεταλλαγής τής κοινωνικής 
ζωής έλλείπουν σήμερον καί ώς έκ τούτου έπηκολού- 
θησαν ή παθολογικότης τοΰ άτόμου καί τής κοινωνίας. 
"Οτι δέ αί προϋποθέσεις αδται έλλείπουσαι επιφέρουν 
διατάραξιν τής ψυχικής ύγείας καταφαίνεται κατά τάς 
ανωμάλους πολιτικοκοινωνικάς καταστάσεις, αΐτινες πα
ρέχουν σχεδόν τήν πειραματικήν άπόδειξιν τής έξ άντι- 
δράσεως παθογενείας βαρειών ψυχοπαθολογικών διατα
ραχών.

4. ’Αλλά καί τά δσα εις τά λοιπά κεφάλαια περιεγρά- 
ψησαν συνιστοΰν ψυχοπαθολογικάς εκδηλώσεις τής. πα
θολογικής κοινωνίας, (α! τοξικομανίαι, ή έγκληματι- 
κότης, αί κοινωνικά1, άναταραχαί, ή άποξένωσις τοΰ ά
τόμου εις τήν μαζοποιημένην άνευ κοινωνικού δεσμού 
κοινωνίαν, ή λόγψ τής συνεχούς μεταβολής τής κοινω
νίας έλλειψ ις τής οίκειότητος πρός αυτήν, ή μαλθακο- 
ποίησις τοΰ άνθρώπου μέ άτόνους τάς δονήσεις τής συναι- 
σθηματικότητος του κ .ο.κ., (συναισθηματική έρήμωσιςί
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ή διάστασίς μεταξύ ήθικής τού ατόμου καί άνηθικότητος 
της κοινωνίας κ .ά .) .

5. ’Αρκεί νά διέλθη τις τήν οδόν πρός ’Ελευσίνα εις 
τήν περιοχήν τοΰ Άσπροπϋργου διά νά αίσθανθή άνα- 
τριχίααιν καί φρικίααιν έκ τής άποπνικτικής ατμόσφαι
ρας λόγφ τοΰ αυνεχοΰς νέφους τών έρυθρών καί κ ιτρ ι
νωπών έκ τών έργοστασίων άναδυομένων καπνών καλυ- 
πτόντων καί ρυπαινόντων δλόκληρον τήν περιοχήν. Τό 
έν λόγψ κακόν ώς κοινωνικόν κακόν διαδηλοΐ τήν άπαν- 
θρώπησιν τής κοινωνικής συγκροτήσεως. ’Αλλά καί τά 
τόσα κακά (ρΰπανσις τής άτμοσφαίρας τών μεγαλοπό- 
λεων, ρύπανσις καί μόλυνσις τών ποταμών καί τών θα
λασσών, παρ’ ήμϊν τοΰ Σαρών ικοΰ κόλπου καί άλλων 
τμημάτων τής περιβαλλούσης τήν χώραν θαλάσσης μέχρι 
σημείου νεκρώσεως αυτής) τονίζουν τήν έκ τής κοινω
νικής υφής προερχομένην βλάβην καί κακοπάθειαν τών 
ανθρώπων. ΙΙαραόόξως ανάλογος πρός τό μέγεθος τοΰ 
κακού είναι ή παθητικότης, ή αδιαφορία καί ή αδράνεια 
τών ιθυνόντων έναντι αυτού, έν ώ ώφειλε νά είναι άν- 
τιστράφως ανάλογος.

6. Διά μέν τό είδέναι πλεΐστα αγαθά πάσχουαι άν
θρωποι, διά δέ τά έψεΰσθαι πλεΐστα κακά» Ξενοφ. ’Απο
μνημονεύματα 4, 2, 26.

7. Τό τεχνητόν περιβάλλον είναι τόσον τό τεχνητώς 
μεταβληθέν φυσικόν περιβάλλον δσον καί τό κοινωνικόν 
περιβάλλον τών διανθρώπινων σχέσεων καί τών παντο
ειδών έπιτεύξεων.

8. Δέν άναπνέομεν γνήσιον καθαρόν άέρα αλλά ρυ
παρόν καί ακάθαρτον, δέν έχομεν γνησίαν καθαράν θά
λασσαν αλλά ακάθαρτον καί μολυσμένην, δέν δια- 
θέτομεν γνήσια προϊόντα, φυσικά καί ζωικά (τά 
κηπευτικά είναι ανούσια λόγφ τών τεχνητών λ ι
πασμάτων, τά κρέατα τών τεχνητώς διατρεφομένων 
ζώων χάνουν τήν γνησιότητά των, ώς έπίσης αί διά 
χημικών ουσιών αυντετηρημέναι τροφαί κ .τ .τ .) .  Διά τής 
τεχνολογίας 6 άνθρωπος έχει έπίσης μετατρέψει εις μή 
γνήσια πλεΐστα δαα είδη χρήσεως π .χ . τά κοσμήματα, 
τά  άνθη καί πολλά άλλα. Είναι άξιον παρατηρήσεως τό 
ψυχικόν φαινόμενον, 8τι δ άνθοωπος καταστάς δ ίδιος 
ψυχικώς μή «γνήσιος» προβάλλει τήν ψυχικήν κατάστα- 
σιν τής μή γνησιότητάς του πρός τά έξω καί δημιουργεί 
μή γνήσια προϊόντα. Κατασκευάζει δηλαδή μή γνήσια 
προϊόντα απομιμούμενος καί προδάλλων πρός τάς εκτός 
τήν μή γνησιότητα τοΰ έαυτοΰ του. Έ πίσης γέμων έ- 
σωτερικώς παντοειδούς ρύπου (άνηθικότητος, έπιθετι- 
κότητος, καταστρεπτικότητος) προβάλλει τήν ψυχικήν 
του ρυπαρότητα καί ρυπαίνει καί καταστρέφει τόν έξι» 
κόσμον. Ώ ς γνωστόν τά ποικίλα δημιουργήματα τοΰ αν
θρώπου άπατελοϋν προβολήν καί άντικειμενοποίησιν τών 
ιδίων αΰτοδ ιδιοτήτων.

9. Διά τής προόδου τήςτεχνολογίας δ άνθρωπος έπεμ- 
βαίνει καταστρεπτικώς εις τό έργον τής φύσεως. Π .χ. 
διά τών φυτοφαρμάκων χάριν τής γεωργίας αλλοιώνει 
καί διασαλεύει τόν γήϊνον χώρον καί τό' οικολογικόν 
περιβάλλον. Διά τών νέων φαρμάκων (τών ψυχοφαρμά
κων, τών άντιβιοτικών κ .λ .) έχει διαταράξει τήν ισορ
ροπίαν τοΰ ανθρωπίνου δργανισμοΰ (τήν άνοσοβιολογι- 
κήν ισορροπίαν αΰτοδ). Ή  άχαλίνωτος καί ανεξέλεγ
κτος φαρμακευτική βιομηχανία φαίνεται δτι πρόκειται 
νά άποβή ολέθρια διά τόν άνθρωπον. Ή  καταστροφή τής 
φύσεως συνηθίζει τόν άνθρωπον εις τήν «ΰβριν» έναντι 
αΰτής, άφαιρεΐ τόν σεβασμόν πρό τοΰ μεγαλείου αΰτής 
καί άναπτύσσει τήν σκληρότητα αΰτοδ.

10. Οί έντονοι φωτισμοί κατά τήν νύκτα επιδρούν, 
ώς έχει άποδειχθή, δυσμενώς έπί τού νευρικοδ συστή
ματος τοΰ ένδοκρινικοΰ συστήματος τής άνταλλαγής τής 
δλης. Οί συνεχείς καί όζεις θόρυβοι έπιφέρουν βαρηκο
ΐαν.

11. Ώ ς πρός τούς οικισμούς τών άνθρώπων υπάρχει 
έν μέγιατον πληθυσμού, τό δποΐον δέν πρέπει νά ύπερ- 
βαίνηται. Τά μεγαθήρια τών μεγαλοπόλεων άντενδεί-

κνυνται διά τήν διαβίωσιν τών άνθρώπων από πολλών 
άπόψεων (ιατρικής, ΰγιεινής, ψυχολογικής, κοινωνικής, 
έγκληματολογικής κ .ά .) .  Αί πέραν ώρισμένου αριθμού 
κατοίκων μεγαλοπόλείς είναι δύσχρηστα κατασκευάσμα
τα καί γεννούν πολλά κακά. Σχετικώς άς ΰπομνηαθή 
τό τοΰ Ίσοκράτους λεχθέν «ΙΙολλών γάρ κακών τή φύ
σει τών άνθρώπων υπαρχόντων αυτοί πλείω  τών αναγ
καίων προσεξευρήκαμεν» Ίσοκράτους Πανηγυρικός μδ,
167.

12. Ό  Schopenhauer διετύπωσε τ ’ άνωτέρω λεγων 
δτι οί σοφοί, οί ολίγοι, έλεγον πάντοτε τί πρέπει νά 
πράττη καί πώς νά ένεργή δ άνθρωπος, οί δέ πολλοί, οί 
μωροί, έπραττον πάντοτε τό αντίθετον.

13. Μεταξύ τών αιτίων τής δημιουργίας τής τοιαύτης 
καταστάοεως άς τονισθή δτι πολλαί θεωρίαι (ψυχολογι
κά!, ψυχιατρικαί, φιλοσοφικαί, κοινωνιολογικά!) καθ' 
έαυτάς ή παρερμηνευθεΐσαι ώδήγησαν εις έσφαλμένην 
έξέλιξιν τόν άνθρωπον.

14. Τ πό  τόν σοσιαλισμόν ΰποφέρει τό κράτος, ύπό 
τόν κομμουνισμόν τό άτομον, έχει λεχθή υπό τοΰ έπι- 
φανοδς ψυχολόγου καί ψυχιάτρου C. G. Jung.

15. Ή  τραγικότης τής μοίρας τοΰ άνθρώπου είναι, 
δτι ουτος καθίσταται θύμα έν μέρει ή έν δλφ τών πλεί- 
στων έκ τών ιδίων δημιουργημάτων του, έν άλλοις λό- 
γοις τής είδωλοποιΐας του. ’Αναμένει π .χ . από τήν 
πολιτικήν τήν λύσιν τών προβλημάτων του καί διαπι- 
στοϊ διάψευαιν τών έλπίδων του. ’Από τήν δημοκρατίαν 
δρέπει συχνάς άπογοητεύσεις. Ό  σοσιαλισμός άπεδείχθη 
αλλοπρόσαλλος καί απατηλός, δ κομμουνισμός ύπεδού- 
λωσεν αύτόν έξουθενωτικώς, ή τεχνολογία έμηχανοποί- 
ησε καί έφθειρε αύτόν, ή σύγχρονος τέχνη έστέρησε αύ
τόν τής καλαισθητικής άπολαύσεως καί γοητείας, τό 
κράτος καταπιέζει αύτόν έν πολλοΐς, οί άνθρωποι καί 
ή κοινωνία έν γένει δέν ικανοποιούν πάντοτε τάς προσ
δοκίας του κ.ο.κ.

16. «"Ανθρωπος μέν ού παντί ζώφ, ζώον δέ παντί άν- 
θρώπφ υπάρχει» ’Αριστοτέλης. Ή  άρχαία μυθολογία 
άναπκρέστησε τήν διφυή ΰπόστασιν τοΰ άνθρώπου συμ
βολικούς διά τοΰ Κενταύρου, είς τόν όποιον κατά τό έν 
μέρος υπάρχει τό ζφώδες (ίππος) κατά τό έτερον τό 
άνθρώπινον στοιχεΐον.

17. Είναι βέβαιον, δτι δ άνθρωπος έντόνως ελκεται 
ύπό τής ζφώδους φύσεως. Ώ ς λέγει δ ’Αριστοτέλης «οί 
οδν πολλοί άνδρκποδώδεις φαίνονται βοσκημάτων βίον 
προαιρούμενοι». Η θικά  Νικομάχεια 1095β. 17— 19.

18. Ό  Ξενοφών γράφων είς τόν Ίέρω να  λέγει « Ά λ 
λα μοί δοκεϊ, ώ Ίέρω ν, τούτου διαφέρειν άνήρ τών άλ
λων ζώων, τοΰ τιμής όρέγεσθαι, έπεί σιτιοις γε καί πό- 
τοίς καί άφροδισίοις πάντα δμοίως ήδεσθαι τά ζφα. Ή  
δέ φιλοτιμία οΰτ’ έν τοϊς άλόγοις ζώοις έμφύεται οΰτ’ 
έν άπασι τοϊς άνθρώποις' οίς δ’ άν έμφυή τιμής τε καί 
έπαίνου έρως, ούτοι εϊσί ήδη οί πλεΐστον μέν τών βοσκη
μάτων διαφέροντες . Ξενοφ. Ίέρων V II § 1— 3.

19. Τά «ζημιωθή τήν ψυχήν» ψυχολογικούς μεταφρα
ζόμενου σημαίνει άφαίρεαιν τοΰ βάθρου, έφ’ ού δ άνθροο- 
πος οΐκοδομεΐ τό καθαρώς άνθρώπινον μέρος τής δντό- 
τητός του. 'Ο Πλάτων ώς πρός τούτο γράφει: «Πάν
των γάρ τών αύτοΰ κτημάτων μετά θεούς ψυχή θειότατον 
καί οίκειότατον δν». Πλάτωνος Νόμοι Ε726. Ή  «ζημία» 
(άπώλεια) τής ψυχής είναι ή μεγίστη τών άπωλειών 
καί τό μέγιατον τών άνθρωπίνων παθημάτων, ταυτόση
μος δέ πρός τήν άπανθρώπησιν.

20. Τό γενετήσιον ένστικτον (τό sex) έχει γίνει έμ
βλημα τοΰ σημερινού άνθρώπου καί έχει κατακλύσει σχε
δόν έξ δλοκλήρου τήν συνείδησιν αύτοΰ διά τών άπαρ- 
τιζόντων αύτό ζφωδών στοιχείων.

21. Ό  λογοτέχνης I. Μ. Παναγιωτόπουλος είς τό έ- 
σχάτως έκδοθέν πόνημά του «Οί σκληροί καιροί —ή  τρα
γωδία τοΰ εικοστού αιώνα». ’Εκδόσεις τών φίλων 1972 
άναπτύσσει καί περιγράφει πολλά τών ένταΰθα έκτεθέν- 
των ψυχοπαθολογικών θεμάτων τού σημερινού άνθρώπου.
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Η Ε Θ Ν ΙΚ Η  ΜΑΣ  ΠΑ ΙΔΕ ΙΑ
Χρ. Βαϊοττούλου 

Θεολόγου - ΚαθηγητοΟ

Προς Θεαΰ! Κίνδυνος, θάνατος καί άφανι- 
σμός καί ναρκοθέτησις των θεμελίων της Εθνι
κής μας Ελληνοχριστιανικής Παιδείας, μέ βόμ
βας πρωτοφανούς εκρηκτικής δυνάμεως καί ισχύ
ος, είναι ή σκέψις τής ανατροπής εκ βάθρων δλων 
των ’Εκπαιδευτικών καί Παιδαγωγικών «Κατε
στημένων».

'Ως υπεύθυνος Εκπαιδευτικός λειτουργός, 
Θεολόγος - Καθηγητής καί 'Ιεροκήρυξ, κρούω/ 
τόν- κώδωνα τοΰ κινδύνου, διά τα τ ε κ τ α ι- 
ν ό μ ε ν α  ε ι ς  τ ό ν  ' Ι ε ρ ό ν  χ ώ ρ ο ν  
τοΰ θεμελιώδους Έθνικοΰ θέματος τής Ελληνοχρι
στιανικής Παιδείας, ενώνω κι’ έγώ τήν φωνήν, 
Στεντορείαν την φωνήν τής διαμαρτυρίας μαζί με 
τόσους άλλους δρθοφρονοΰντας, Ελληνοπρεπείς, 
Χριστιανούς, θαρραλέους, τίμιους καί 'Υπερήφα
νους Εκπαιδευτικούς μας, λαϊκούς καί 'Ιερωμέ
νους, καί αναφωνώ καί άνακράζω καί διακηρύτ
τω καί άναγγέλω, μέσ’ απ’ τά κατάβαθα τής 
καρδιάς μου μέ πόνο, μέ βαθύ, μέ βαθύτατο πόνο, 
πώς, διά νά μήν γκρεμισθοΰμε ώς ’Έθνος, ώς Ε λ 
ληνοχριστιανικόν ’Ορθόδοξον καί τρισένδοξον 'Υ
περήφανο'/ ’Έθνος, αλλά καί πρός τό συμφέρον, 
τό καρποφόρο'/ καί έλπιδοφόρον καί τά εποικο
δομητικά ώφέλη τής νέας μας γενεάς, θά πρέπει 
άπαραιτήτως, τώρα, τώρα στους δίσεκτους και
ρούς ιδιαιτέρως. . . , δσοι άσχολοΰνται μέ τό σοβα
ρό, ίσως τό πλέον σοβαρό τούτο θέμα, τής ’Ε
θ ν ι κ ή ς  μ α ς  Σ ω τ η ρ ί α ς ,  νά ενερ
γήσουν προσεκτικά, πάρα πολύ προσεκτικά, φιλό
τιμα καί μέ περίσκεψι τρανή γιά τήν άναμόρφω- 
σι τοΰ ίσχύοντος «’Αναλυτικού Προγράμματος» 
ούτως ώστε νά προσβλέψη σέ μιά καθάρια, ισχυ
ρά καί γνήσια Εθνική καί Χριστιανική μόρφω- 
σι καί νά προιφυλάξη άπ’ τούς παγερούς βοριάδες 
τής έποχής μας τήν Ελληνική Νεότητα, πού 
κινδυνεύει νά παρασυρθή καί νά καταποντισθή 
στά βάραθρα τοΰ μηδενισμού καί τής άρνήσεως 
τών αξιών τοΰ Ελληνοχριστιανικού ΙΙολιτισμοΰ 
μας!

Ά λλ’ δμως, ’Ό χι! Elvat άνεπίτρεπτον, ά- 
παράδεκτον, άντιπαιδαγωγικόν, αντεθνικόν, άντυ 
χριστιανικόν καί άνορθόδοξον, νά άφεθή τό παι
δί έλεύθερο νά κάνη δ,τι θέλει καί νά διαταρά- 
ξουμε καί νά όιοσείσουμε ήμεΐς μέ τά ίδια μας 
τά χέρια καί τή σκέψι μας, καί τις Ινέργειές μας, 
τά θεμέλια τής μορφώσεώς του, τής μελέτης του, 
τής Παιδείας καί τής Σπουδής του— καί νά άφαι- 
ρέσουμε τόν ΧΡΙΣΤΟΝ καί τή Γλυκειά μας Γα
λανή ΕΛΛΑΔΑ, άπ’ τήν καρδιά καί τήν σκέψι 
καί τήν απαλή καί τήν καθάρια ψυχή τοΰ παι
διού μας! Γιατί, μή ξεχνάμε, πώς, κατά τόν 'Ιε
ρόν Χρυσόστομον, ή αγγελική αυτή ύπαρξις Ιδώ 
κάτω στή Γή, είναι Ι ε ρ ά  π α ρ α κ α τ α 

θ ή κ η ,  εμπιστευμένη από τόν Θεόν, στά χέρια 
μας, στά δικά μας τά χέρια, στά χέρια τών 'I -  
πευθύνω'ν, τών μεγάλων καί τών τρανών!

"Ενα τρανό δείγμα τής τραγικής Πευματι- 
κής καθιζήσεως τών Παιδιών μας, είναι τά φερ
σίματά τους, στά Σχολεία Δημοτικής, Μέσης καί 
Άνωτάτης Παιδείας.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, μοιάζει ή Νεολαία μας 
σήμερα σπουδάζουσα καί έργαζομένη (ή Νεολαία, 
βεβαίως., πού βρίσκεται μακράν τοΰ Κυρίου) μοιά
ζει μέ τόν νέο τοΰ Ίεροΰ Εύαγγελίου, δστις κατά 
τήν ομολογία τοΰ Πατέρα του: «Ιπασχε κακώς 
καί έδαιμονίζετο, πίπτων άλλοτε εις τό πΰρ, άλ
λοτε εις τά ύδατα καί άλλοτε εις τόν κρημνόν!» 
(Ματθ. ΙΖ ’ 14— 18 καί Μάρκ. Θ ' 18— 26).

Πρός Θεοΰ λοιπόν! Πρός θεοΰ! “Ας στα- 
ματήση αυτό τό κακό! ”Ας σταματήσουν καί ας 
παύσουν οί Πειραματισμοί καί οί δοκιμές καί τά 
τέστ στά παιδιά μας! "Ολες - δλες οί ’Επιστήμες 
έχουν τά πειραματόζωά τους!

Ή  ’Αστρονομία καί ή ερευνά της τή Λάϊκα, 
ή Φυσική τούς σωλήνας της τούς δοκιμαστικούς 
καί τά μικρόβιά της, ή Ίατρκή, ή Χημεία καί 
ή Θεραπευτική, τά κατοικίδια ζώα: σκυλάκια, 
γάτες, γουρουνάκια, ακόμα καί πηθίκους ή ποντι
κούς ! Δ έ ν  Ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  δ μ ω ς  ή 
Π α ι δ α γ ω γ ι κ ή  καί τά συστήματά της, 
μ̂έ τούς κατά καιρούς σοφούς, άντιπροσώπους της 
νά χρησιμοποιή τήν Α.Μ. τό Παιδί γιά τά πει- 
ράματά της.

Είναι κρίμα! Είναι μεγάλο κρίμα!
Βαρύς καί δυνατός καί αρραγής φραγμός 

ας τεθή εις τά ντόπια καί εις τά ξένα ρεύματα, 
πού θέλουν άλλαγήν, άλλαγήν εις τά ήθη καί τά 
έθιμα, άλλαγήν εις τήν γλώσσαν, τή γλυκειά καί 
τή πλούσια καί τή δυνατή 'Ελληνική μας γλώσ
σα, τή γλώσσα τών Κρατικών μας, λειτουργών, 
τή γλώσσα τών ’Επιστημών, τών γραμμάτων καί 
τών Τεχνών, τή γλώσσα τών Νόμων τοΰ Κρά
τους καί τών διατάξεων, τή Γλώσσα τοΰ 'Ιεροΰ 
μας Εύαγγελίου καί τής Θείας Λατρείας, ή όποια 
συνδέει τό Ελληνικόν ’Έθνος, μέ τήν ένδοξον 
ιστορίαν Του, άλλαγήν εις τά ιδεώδη, άλλαγήν 
εις, τόν τρόπον ζωής μας. άλλαγήν άκόμα καί στή 
Πίστι μας, στή Πίστι τοΰ Χριστοΰ τήν άγια καί 
τήν ’Ελευθερία!

Στάπ στά Πειράματα! “Οχι πειραματόζωα 
πιά τά παιδιά μας, ή ελπίδα αυτή τοΰ ’Έθνους 
καί τό εύγενές, τό εύγενέστερο κύτταρο τής ύ- 
πάρξεώς μας καί τών θεμελίων μας!

“Ας προσέξουμε! “Ας τό προσέξουμε περισ
σότερον τό θέμα αυτά, γιά νά μήν καταστραφοΰμε 
καί γκρεμιστούμε κυριολεκτικούς στά βάραθρα καί 
τά σκοτάδια!
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ΤΗΝ ώρα τής δποιασδήποτε άπο- 
™  φάσεως, έπειδή δ άνθρωπος Απο
φασίζει δ καθένας για τον έαυτό του 
καί μέ συνέπειες πού θά πληρώση δ 
ίδιος, δ κάθε άνθρωπος είναι πάντοτε 
μόνος. Καί δταν μεν πρόκειται ν’ ά- 
πσφασίση μόνο γιά τον έαυτό του, ή 
γιά θέματα πού δέν παίζονται πολλά 
ή όλα, δύσκολη μέν ή απόφαση, όχι 
όμως καί καταθλιπτική, έξουθενωτι- 
κή. “Οταν, όμως, άποφασίζη γιά την 
τύχη τών άλλων, γιά συνέπειες πού 
θά πληρώσουν καί οί άλλοι, γιά  πολ
λά ή γιά όλα, όταν άποφασίζη σάν 
πραγματικός ηγέτης, τότε ή μοναξιά 
καί ή γνώση τών συνεπειών, τοΰ γεν
νάνε τδ δέος. Τον φόβο. "Ολες οί με
γάλες Αποφάσεις, όλες Ανεξαιρέτως, 
έχουν ληφθή κάτω Από τδ Ασήκωτο 
βάρος της μοναξιάς καί τοΰ δέους. 
Καί θά έξακολουθήσουν οί μεγάλες 
Αποφάσεις τοΰ καθενδς Ανθρώπου νά 
λαμβάνωνται κάτω άπδ τδ Ασήκωτο 
βάρος τής μοναξιάς καί τοΰ δέους. 
"Οποιος δέν τά μπορεί αυτά τά δύο 
χαρακτηριστικά τών Αληθινών Απο
φάσεων, άς βρή ένα προστάτη, ή ενα 
Αφεντικό, πού θά τόν Απαλλάξη καί 
Απδ τά δύο. Κι άς μή θέληση ποτέ νά 
φτάση σέ στιγμές μεγάλων Αποφάσε
ων. Θά συντριβή. "Οσοι φαντάζονται, 
γιά λογαριασμό τους ή γιά τούς άλ
λους, τέτοιου είδους Αφεντικό τδν

Θεό, καί μάς ζητάνε τέτοιαν ύποτα- 
γή, κάνουν Αληθινά τήν πιδ μεγάλη 
Αμαρτία, τήν Αμαρτία έναντίον τοΰ 
πνεύματος, όπως χαρακτηριστικά εί- 
πεν δ ίδιος δ Ίησοΰς.

Ό  φόβος είναι Αμφίστομη μάχαι- 
ρα. Ξεκινάει άπδ τά κάτω πρδς τά 
άνω. Ό  δπαδός, δ πιστός, δ πολίτης, 
δ ιδιώτης, φοβάται νά παροιβή τήν 
βούληση τοΰ Ιπ(κεφαλής του. Καί ε
πίσης, ξεκινάει άπδ τά άνω πρδς τά 
κάτω. Ό  οποιοσδήποτε έπικεφαλή; 
φοβάται τδ ξέσπασμα τής βουλήσεως 
ή τής Αβουλίας τών όπαιδών. Γέννημα 
τοΰ διπλοΰ αύτοΰ φόβου είναι ή κάθε 
■συμφωνία μεταξύ δύο ή μεταξύ πολ
λών έκατομμυρίων Ανθρώπων. ’Ά ν 
δέν ύπήρχε δ φόβος, πρδς τί ή συμφω
νία, ή έξ ύπαρχής θεσμοθέτηση τής 
όποιασδήποτε παραβάσεως ώς Ανεπί
τρεπτης πράξεως; Γέννημα τής Απδ 
τδ φόβο γεννημένης συμφωνίας είναι 
δ νόμος. Ό  νόμος είναι έγγόνι τοΰ 
<ρόβου. '0  νόμος έγκαθιστά τά έκατέ- 
ρωθεν δικαιώματα, τις έκατέρωθεν 
υποχρεώσεις. Καθορίζει έκ τών προ- 
τέρων τά μή έπιτρεπόμενα καί τά I- 
πιτρεπόμενα, τά όρια έκατέρωθεν. 
Καί έπί παραβάσεως τών δρίων, δ 
νόμος καθορίζει τις ποινές. 'Ολόκλη
ρο τδ μέγα καί Θαυμαστό οικοδόμημα 
τών νόμων, είναι ολόκληρο γέννημα 
τοΰ φόβου. Κι άς μή μάς φοβίζει ή
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άλήθεια. Ή  δποία άλήθεια έξω βάλ
λει τδν φόβον. ’Ά ν έλειπε δ φόβος 
άπδ τούς άνθρώπους, γιατί νά έκα- 
μνον νόμους; Καί πότε κάνουν ένα 
νόμο; 'Όταν θέλουν νά προστατεύ
σουν κάτι ή όταν θέλουν νά έπιβά- 
λουν κάτι, φοβούμενοι νά τά Ιμπιστευ- 
θοΰν καί τά δύο στήν έλεύθερη θέλη
ση τών άνθρώπων. Γι’ αύτδ δ νόμος 
γεννάει τήν παράβαση. Γιατί καθο
ρίζει έκ τών προτέρων τί άπδ έδώ 
καί κάτω θά θεωρείται παράβαση. 
Καί γ ι’ αύτό, δπου υπάρχουν πολλοί 
ή πολύ λεπτολόγοι νόμοι, πού ρυθμί
ζουν δσο τό δυνατόν περισσότερα θέ
ματα, μήν άφίνοντας περιθώρια έμπι
στο σύνης, εκεί γίνονται καί οί περισ
σότερες παραβάσεις, άν καί έκεΐ κυ
ριαρχεί περισσότερος φόβος. Καί έκεΐ 
ή ζωή προχωρεί μέ πάρα πολύ άργά 
βήματα προς τά εμπρός. Αυτό καί 
μόνο άποδεικνύει δτι δ νόμος είναι 
γνήσιο γέννημα τοΰ φόβου.

Φόβος είναι καί δ δποιοσδήποτε 
φανατισμός, πού προστατεύει τδν φα- 
νατισμένον άπδ τη γύμνια του καί άπδ 
τήν έλλειψη θάρρους. ’Επειδή φοβά
ται τήν έλεύθερη έπικοινωνία τών ι
δεών καί τών ρευμάτων, τήν άνταλ- 
λαγή καί τήν άλληλοσυμπλήρωση 
καί τδν έπηρεασμό, σηκώνει τείχη 
περιφρουρήσεώς του καί απομόνωσης. 
Γίνεται φανατικός. Ποτέ δμως τό 
καλό καί τδ κακό, τδ σωστό καί τδ 
λανθασμένο, τδ ώραΐο καί τδ άσχημο, 
ή άλήθεια καί τδ ψέμα, δεν χωρίστη
καν κάθετα στην άνθρώπινη ζωή, ώ
στε νά μπορέση δ φανατικός ν’ άπο- 
μονωθή πραγματικά άπδ τούς άλλους. 
Λέν υπάρχουν άνθρωποι μόνο καλοί 
ή μόνο κακοί, καί οΰτω καθ’ έξης. 
'Όλοι μας έχουμε τις καλωσύνες καί

τις κακίες μας, τις σωστές μας ιδέες 
καί τις, λανθασμένες, τις ώραΐες πλευ
ρές μας καί τις άσκημες. Ό  φανα
τικός δεν άναγνωρίζει αυτή τήν άλή- 
θεια. Χωρίζει κάθετα τούς άνθρώ- 
πους. Καί γ ι’ αύτδ τυφλώνεται, καί 
φοβάται ν’ άναγνωρίση στούς άλλους 
τδ σωστό ή τδ δίκαιο, καί στδν δπα- 
δό του τδ άδικο ή τδ λάθος. Ό  φανα
τισμός, είναι κι αότδς γνήσιο τέκνο 
τοΰ φόβου, εχθρός καί τύφλωση τοΰ 
ανθρώπου.

Καί τδ μίσος προέρχεται καί αυτό 
άπδ τδ φόβο. Γιατί ένας άνθρωπος 
μισεί; Γιατί άποστρέφεται, καί γιατί 
άπεχθάνεται. Γιατί δεν συγχαίρει αυ
τός νά έχη κάτι καί οί άλλοι νά μήν 
τδ έχουν. Δέν έχει άλλην αιτία τδ 
μίσος άπδ αυτή τήν τελευταία. Γιατί 
δ καπνός τής θυσίας τοΰ άδελφοΰ μου 
τοΰ ’Άβελ νά πηγαίνη κάθετα στδν 
ουρανό καί δ δικός μου νά μήν πη
γαίνη ; Γιατί εγώ νά έχω κάτι καί 
δ άδελφός μου, ή δ άγνωστός μου, 
νά μήν τδ έχη ;

Υπάρχει βέβαια καί ένας άλλος δρό
μος: ’Έ χω Ιγώ καί δέν έχει δ άδελ
φός μου; Νά θελήσω νά έχη καί δ 
άδελφός μου. ’Έχει δ άλλος καί δέν 
έχω εγώ ; Νά θελήσω νά τδ άποκτή- 
σω καί έγώ, χωρίς συγχρόνως νά θε
λήσω νά τοΰ άφαιρεθή, γιά νά δοθή 
σ’ εμένα. Επειδή δμως φοβάμαι μή
πως δέν τδ άποκτήσω, έπειδή φοβά
μαι νά τδ μοιραστώ, έπειδή φοβάμαι 
πώς άπαιτεί κόπο, φτιάχνω τδ περι
τείχισμα τής αποστροφής. Καί τδν 
μισώ. ’Εκείνος πού δέν φοβάται, για
τί καί ποιόν νά μισήση;

Έκεΐ πού φαίνεται καθαρά δτι τδ 
μίσος γεννιέται άπδ τδν φόβο, είναι 
δταν δ άλλος, τδ πρόσωπο τοΰ μίσους

( Σ υ ν έ χ ε ι α  ε ι ς  τ ή ν  σ ε λ .  8 1 )
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ΑΠ Ο ΤΙΣ Π Α Π Α Ρ Ο Υ Ν ΕΣ ΤΗΣ Α Ν Α ΤΟ Λ Η Σ ΣΤΙΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩ Π ΗΣ

ΤΟ ΛΑβΡΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΟΥ.. ΑΡΤΟΥ ΟΑΝΑΙΟΥ»

Ή  διάδοσις τής χρήσεως τών διαφόρων ναρκω
τικών εχει κατά τά τελευταία ιδίως χρόνια πά
ρει μεγάλες διαστάσεις. Ό  κίνδυνος πού άπει- 
λεΐ άμεσα τή νεολαία εχει θορυβήσει τις κυβε
ρνήσεις δλων των χωρών, οί όποιες με τις άστυ- 
νομικές καί τελωνειακές άρχές προσπαθούν νά 
περιορίσουν κατά τό δυνατόν τό λαθρεμπόριο, 
πού ανθεί ιδίως στήν Εύρώπη και τήν ’Αμερική.

C  Ν Α  πρωί του 'Απριλίου 1972, 
”  μπροστά στό κρεματόριο τοϋ 

νεκροταφείου Σα ίν  Πιέρ τής Μασσαλίας, 
ένώ φυσούσε ένας δυνατός μαΐστρος, 
φορτωμένος ελαφρά μέ άνοιξιάτικερ 
ευωδίες, μερικό άτομα περίμεναν γύρω 
όπό μιά άπαρηγόρητη χήρα τήν στιγμή 
πού θά μάΖευσν τήν τέφρα τού Ζό Σε- 
Ζαρί, τοϋ καλυτέρου χημικού πού χρη
σιμοποίησαν ποτέ οί έμποροι ναρκωτι
κών, Ή τ α ν  ή τελευταία πρωτοτυπία 
αύτοΰ τοϋ κοντού, άσθενικοϋ Κορσικα
νού, πού κρεμάσθηκε στό κελλί του, στήν 
φυλακή των Μπωμέτ, πριν άπό μερικές 
ήμέρες.

Δ ιαλέγοντας τόν θάνατο, καθησύχα
ζε τό «Συνάφι» πού ανησυχούσε πάντο
τε γιά ένδεχόμενες φλυαρίες, καί, πι
στός στήν μοναδική φιλοδοξία του νά 
άποκτήση χρήματα, έδειχνε μέ τήν αύ- 
τοκτονία του καθαρά ότι στά μάτια του 
ή Ζωή δέν άξιΖε χωρίς αύτά. Συνειδη
τός κοκσποιός, χωρίς νά ένδιαφέρεται 
γιά κοινωνική άνοδο, άνήκε, ωστόσο, 
στήν ίδια ράτσα_ μέ τόν Φράνκ Κοστελ- 
λό πού πέθανε πριν άπό μερικές έβδο- 
μάδες σέ ένα νοσοκομείο τής Ν έας Ύ - 
όρκης, στά ογδόντα δύο του χρόνια,

τόν πατριάρχη των κακοποιών καί ένα 
άπό τά άναμφισβήτητα άφεντικά τής Μ α 
φίας,

'Ανάμεσα ατούς δυό άνδρες, πού δέν 
συναντήθησαν ποτέ, ύπήρχε μόνο ή ό- 
πόστασις πού χωρίΖει τήν Ώ μπάν άπό τό 
Μανχάτταν. 'Υπήρχε, επίσης, ένα πλή
θος άγνώστων, λαθρομεταφορέων, χον
δρεμπόρων, μεταπωλητών, είσπρακτό- 
ρων, κάθε είδους, πού δέν γνώριΖαν 
ούτε τόν δειλό χημικό ούτε τόν κληρο
νόμο τοϋ "Αλ Καπόνε.

Ή  έπέκτασις τής τοξικομανίας, πού 
άνησυχεί πολύ τις κυβερνήσεις τών ά- 
νεπτυγμένων χωρών, είναι ένα φαινό
μενο πού οί κοινωνιολόγοι έρμηνεύουν 
θεωρώντας τήν τάσι γιά τούς τεχνη 
τούς παραδείσους ώς άποτέλεσμα τής 
συγχρόνου άπογοητεύσεως καί τοϋ κρυ
φού άγχους τής βιομηχανοποιημένης 
κοινωνίας. Είναι μιά κατάστασις, πού, ή 
βαθειά άλλαγή στόν τρόπο τής Ζωής 
μας, θά μπορούσε ίσως νά τήν κάνη νά 
έξελιχθή, άλλά, έν άναμονή μιας νέας 
κοινωνίας, πρέπει νά άναγνωρίσωμε ότι 
ή έκτασις τή ς άγοράς πρέπει νά άπο- 
δοθή καί σέ έκείνους πού άποκσμίΖουν 
τεράστια κέρδη.

Τό «Συνάφι», όρος γενικός, πού κα
λύπτει κακοποιούς κάθε είδους, καί έ- 
θνικότητος, ήξερε πάντοτε νά πλουτίΖη 
μέ τά βίτσια τών άνθρώπων. Ή  πορνεία, 
τό λαθρεμπόριο τού άλκοόλ καί τοϋ κα
πνού, ή χαρτοπαιξία, ύπήρξαν πάντοτε 
πηγές εισοδημάτων λιγώτερο έπικίνδυ- 
νες άπό ό,τΤοί επιθέσεις έναντίον τρα- 
πεΖών, οί απαγωγές ή τό έμπόριο ό
πλων.

"Ο ταν  έμφσνίσθηκαν τά ναρκωτικά, ό
λο φυσικά τό  «Συνάφι» έπέμενε νά πά- 
ρη τόν έλεγχο αύτοϋ τοϋ νέου έμπορίου, 
έπειδή είχε γίνει πιό εύκολο χάρις στις 
ήδη ύπάρχουσες οργανώσεις. Σ έ  ποιά 
έποχή άνάγεται σύτή ή κατάκτησις, ε ί
ναι δύσκολο νά πούμε καθαρά. Καί, ώ- 
στόσο, μπορούμε νά παρατηρήσωμε, μα- 
Ζί μέ τήν Έ λ εν  Χώλ, διευθύντρια τοϋ 
Κέντρου Κοινωνικής Άντιλήψ εω ς τής 
Χένρυ Στρήτ τής Νέας Ύόρκης, «ότι τό 
πρόβλημα τών ναρκωτικών φαίνεται νά 
είναι συνέπεια τών παγκοσμίων πολέ
μων». . ,

Πολλοί άνθρωποι άγνοοϋν ότι μετά 
τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στήν 
δεκαετία 1920 - 1930, τά ναρκωτικά, 
βγαίνοντας άπό τούς ομίλους τών δια-

Λίγο φυσικό νερό άρχει γιά νά διαλυθή ή ζαχαρώδης σκόνη πού βρίσκεται στό κουταλάκι. Ή  «οόσις» είναι 
έτοιμη. Μέ τή βοήθεια μιας σύρυγγας ή ήρωΐνη θά χαρίση σέ λίγο τούς «Παραδείσου;» δλης τής γης στό·;

«φανατικό» όπαδό της.
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νοουμένων, όπου φαίνονταν νά περιορί- 
Ζωνται, εμφανίσθηκαν στά πιό χαμηλά 
στρώματα τή ς  κοινωνίας. Ασφαλώς ό 
Τόμας ν τέ  Κουίνσυ, στό βιβλίο του 
«ΈΕομολογήσεις ενός  Αγγλου όπιομα- 
νοΰς», πού δημοσιεύθηκε τό  1822, έΕη- 
γοϋσε ότι οί εργάτες τής Ούαλλίας κα
τανάλωναν σπόρους οπίου γιατί δέν εί
χαν τά υέσα νά πίνουν μπάρα, άλλά αύ- 
τό ήταν κάτι περαστικό. Άντιθέτω ς, τό 
1921, άνοιΕαν στις Ηνω μένες Πολιτεί
ες  σαράντα τέσσερις κλινικές ειδικευ
μένες  στήν άποτοΕίνωσι. Χρειάσθηκε νά 
τ ις  κλείσουν τό  1923, γιατί αύτό τό  μέ
σο άγώνος έναντίαν τή ς  τοΕικομανίας, 
πού προϋποθέτει τήν καλή θέλησι τών 
τοΕικομανών, άπέτυχε.

Δ έν  έχομε στήν διάθεσί μας πολλές 
πληροφορίες σχετικά μέ τήν φύσι τού 
έμπορίου ναρκωτικών έκείνη τήν έποχή. 
Τό ίταλοαμερικανικό «Συνάφι» εκμεταλ
λευόταν τότε άλλες πηγές εισοδημάτων 
καί δέν είχε όκόμη συνειδητοποιήσει τήν 
άΕία ένός τόσο άποδοτικοϋ έμπορίου. 
Μ έ  τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο όλα θά 
έΕελιχθοΰν πολύ γρήγορα. Ή  μετατρο
πή τού οπίου σέ μορφίνη καί έπειτα σέ 
ήρωίνη άποκαλύφθηκε λιγώτερο δύσκο
λη άπό ό,τι τήν θεωρούσαν. Τό άμερι- 
κσνικό «Συνάφι», πού έβλεπε πώς μέ 
τήν επάνοδο τή ς  εύημερίας στήν Εύ- 
ρώπη περιορίζονταν τά κέρδη του άπό 
τό λαθρεμπόριο τών σιγαρέττων καί τού 
όύίσκυ, τ ις  πατροπαράδοτες δραστηριό- 
τητές του, άποφάσισε νά άποκτήση τόν 
έλεγχο τή ς άγορας, πού έδ ινε ήδη πολ
λές ύποσχέσεις.

ΎπήρΕαν, βέβαια, δισταγμοί. Τά μέλη 
τού συνδικάτου τού έγκλήματος, πού ά- 
σκοΰσαν έπιρροή, δέν  άπέβλεπαν στά 
ναρκωτικά όσο στό νά μή τούς προλά
βουν άλλοι κοί νά μήν έπιτύχουν οί ει
δικευμένοι ήδη άνεΕάρτητοι έμποροι. 
’Από τά πρώτα χρόνια τή ς  δεκαετίας 
1950 - 1960 είχαν όργονωθή τά δίκτυα 
καί είχε άποκατασταθή τό κύκλωμα δια
νομής. Ή  προκαλουμένη Ζήτησις άπό 
τήν προσφορά καί τόν  προσηλυτισμό μέ
σω τών έμπορων ναρκωτικιών θά έπέ-

τρεπε στήν άγορά νά άνοπτυχθή.
Ή  εικόνα μ ιάς συλλογικής διευθύν- 

σεως τού έμπορίου ναρκωτικών είναι έλ- 
κυστική καί κατάλληλη νά έμπνεύση 
τούς μυθιστοριογράφους. Πράγματι, κα
ν ε ίς  δέν κυριαρχεί μέ τρόπο άπόλυτο 
στό κρυφό αύτό έμπόριο. Δ έν  ύπάρχει 
μοναδική καί σταθερή άρχή, άλλά μέσα 
άπό πλάγιες συμμαχίες, σιωπηρές συμ
φωνίες, συμφέρουσες συνεργασίες, τά 
άφεντικά τών συμμοριών έΕασφαλί.- 
Ζουν ένα είδος μονοπωλίου πού- δέν 
είναι φρόνιμο νά τό  συναγωνισθής. 
Ή  περιπέτεια τού ΖοΖέρ Ρικόρ, έ 
νό ς  σιχαμερού άλλοτε πράκτορος 
τής Γκεστάπο, πού ήταν μέλος ένός 
νοτιοομερικανικοΰ δικτύου ναρκωτικών 
καί πού ένα νεοϋρκέΖικο δικαστήριο τόν 
καταδίκασε στις 29 Φεβρουάριου 1973, 
σέ είκοσι χρόνια φυλακή, τό  άποδεικνύ- 
ει. Μ ιά  καταγγελία πού θά «σφυριχθή» 
τήν κατάλληλη στιγμή στήν άστυνομία 
άντιστοιχεϊ μέ τήν έΕόντωσι μιας άνε- 
Εάρτητης όργονώσεως, πού τραβά ένα 
μέρος άπό τά κέρδη.

Σήμερα τά «άφεντικά» τού λαθρεμπο
ρίου ναρκωτικών φαίνονταν άσύλληπτα. 
Τούτο οφείλεται στόν αύστηρό διαχω
ρισμό πού έχουν έσιβάλει. Επ ε ιδή  τό 
έμπόριο ναρκωτικών συνεπάγεται συνε
χώς αύστηρότερες ποινές, οί έπαγγελ- 
ματίες τού έγκλήματος, πού άποκομί- 
Ζουν κέρδη άπό αύτό, χρειάσθηκε νά 
πολλαπλασιάσουν τά προστατευτικά φρά
γματα άνάμεσα ατούς ίδιους καί σέ ό,τι 
μπορούμε νά όνομάσωμε «βάσι»: μετα
φορείς, χονδρεμπόρους, μετσπωλητός 
καί, κυρίως, καταναλωτάς, πάντοτε τρω
τούς, έτοιμους νά δώσουν μιά πληροφο
ρία έ ν α ν τ ι  μ ιας δόσεως ήρωί- 
νης. ΓΓ ούτό καί στό «Συνάφι» ισχύει 
άπολύτως ό κανόνας νά μή χρησιμο
ποιούνται ποτέ οί ύπηρεσίες ένός  τοΕι- 
κσμσνοΰς.

Ό σ ο  γιά τούς ένεργά συμμετέχσν- 
τες, οί οποίοι, μακριά άπό τούς χρημα
τοδότες, έΕασφαλίΖουν όλες τ ις  ύλικές 
ανάγκες καί άναλαμβόνουν ό καθένας 
μέρος άπό τούς κινδύνους, άποτελούν

τό κατώτερο προσωπικό τού έμπορίου 
ναρκωτικών, πού δέν είναι, δέν είναι 
πλέον,, ύπό ενιαία διοίκησι. Ό  όρος 
«δίκτυο», πού χρησιμοποιείται συχνό, 
καλύπτει μόνο τό τελικό στάδιο ένός 
δικτύου. Κάθε όργάνωσις, πού έχει τούς 
προμηθευτάς της καί τούς πελάτες της, 
οφείλει νά έχη επίσης τούς παραλήπτες 
της, τούς μεταφορείς της, τούς διανο
μείς τη ς  καί τούς είσπράκτορές της. Σ έ  
κάθε βαθμίδα χρειάΖεται ένας άνθρω
πος εμπιστοσύνης πού νά είναι πιό ι
σχυρός άπέναντι σέ ένα προσωπικό πού 
πάντοτε μπορεί νά προσπαθήση νά ύπε- 
Εατρέση τά ναρκωτικά γιά νά τά που- 
λήση πρός όφελος του.

Εκείνος πού, στό τέλος τή ς άλυσί- 
δας, θά παραδώση στόν χονδρέμπορο 
τά κιλά τής ήρωίνης έναντι τών όποιων 
θά είσπράΕη δέσμες δολλαρίων, είναι 
γενικά ένα «δεΕί χέρι» πού έχει δώσει 
άποδείΕεις. Γ ι’ αυτόν, ό πειρασμός μπο
ρεί νά είναι μεγαλύτερος άκόμη, γιατί 
εισπράττει τά χρήματα, άπό τά όποια 
θά πάρη μόνο ένα μικρό μέρος, όταν 
αύτός στόν όποιο θά πρέπει νά τά πα- 
ρσδώση θά έχη έλέγΕει τούς λογαρια
σμούς.

"Ε να ς  είσπρόκτωρ θά είχε, άλλωστε, 
μικρές πιθανότητες νά έπωφελήται γιά 
πολύ καιρό άπό τόν πακτωλό, γιατί ό 
έργοδότηα του μπορεί νά τόν έπιτηρή 
ή νά τόν  άνακαλύψη όπου καί άν βρί
σκεται, μέ άλλους κοκοποιούς πού έχει 
στήν ύπηρεσία του, άκόμη καί άν άπό 
χρόνια τού δείχνει φιλική έμπιστοσύνη. 
Αύτό είναι τό  «δίκτυο»: Μ ιά  μικρή ο
μάδα άνθρώπων πού συναντώνται πολύ 
σπάνια. Ό  καθένας Εέρει μόνο έκεϊνον 
άπό τόν όποιο ποίρνει καί εκείνον στόν 
όποιο παραδίδει τό έμπόρευμα, πράγμα 
πού, σέ περίπτωσι συλλήψεως, περιορί
ζει σημαντικά τούς κινδύνους.

Τό «δίκτυο» έχει περιγραφή πολλές 
φορές. ΑρχίΖει άπό τά τουρκικά χωρά
φια μέ τ ις  παπαρούνες, φθάνει στά λι
μάνια τή ς  Νοτίου Αμερικής καί άπό τό 
χρυσό τρίγωνο (Λόος — Βιρμανία — 
Ταϊλάνδη) στις άκτές τής Καλιφόρνιας.
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’Απέναντι: Μερικά ακόμη «χάπια». Δ ίπ λα ό  νεαρός «θιασώτης». Προσέξατε τον κα
λά στά μ ά τ ια . . .  ’Εδώ δεξιά: Μιά «εύτυχισμένη» ήρωϊνομανής. Πόσο άλήθεια θά 
γελάση άκόμη; Ε ις τήν κάτω φωτογραφίαν. Έργαστήριον διερευνήαεως ναρκωτι

κών ούσιών.

Ή  συγκέντρωαις τοϋ οπίου στήν Τουρ
κία καί ή μεταφορά του μέ  ενδιαμέσους 
διαδοχικούς σταθμούς ώς τήν Μασσα
λία ,λόγου χάρι, είναι ύπόθεσις κατα
μερισμού εύθυνών. Σ έ  κάθε στάδιο πω- 
λοϋν καί αγοράζουν. Κάθε εφήμερος 
κάτοχος τού ναρκωτικού οφείλει νά ά- 
ναλάβη τούς κινδύνους πού περιλαμβά
νει ή συνοδεία ώς τό  επόμενο στάδιο, 
όπου θά πληρωθή κατά τήν παράδοοι. 
Πρέπει, λοιπόν, νά διάλεξη τούς συνερ
γάτες του καί, ένδεχομένως, τούς σω
ματοφυλακές του. Ή  μορφή αύτή τής 
ύπερεργολαβίας γιά τήν μεταφορά τού ά- 
κατέργαστου οπίου, πού συγκεντρώθη
κε από Τούρκους χωρικούς, άποκαλύ- 
φθηκε πιό άσφαλής παρά ή συνοδεία 
άπό ειδικούς άπεσταλμένους, πού συχνά 
συλλαμβάνονται, όπως ό Τούρκος γε
ρουσιαστής πού καταδικάσθηκε τελευ
ταία. Τήν περίπτωσί του θά άναφέρωμε 
παρακάτω. Σ έ  μιά ορισμένη έποχή, τό 
όπιο, άφοΰ γίνη μορφίνη σέ ένα άπό 
τά στάδια, στά συριακά άροπέδια, φθά
νει στήν Προβηγκία καί καταλήγει στον 
«χημικό» πού έχει είδοποιηθή. Ό  Ζό 
ΣεΖαρί ήταν ένας άπό αύτούς τούς ει
δικούς. Σ τήν  διάρκεια τής σταδιοδρο
μίας του παρασκεύασε πολλούς τόννους 
ήρωίνης. Τήν καλύτερη, όπως λένε όλοι 
οί ειδήμονες, άφοϋ παρέδιδε συχνά ένα 
προϊόν καθαρό περισσότερο άπό 95%.

“Οταν οί άμερικανιικές ύπηρεσίες, τό 
Γραφείο Ναρκωτικών καί 'Επικινδύνων 
Φαρμάκων καί τό ειδικό τμήμα τών τε 
λωνείων, έμαθαν τήν μέθοδό του, καί τό 
ύλιικό πού χρησιμοποιούσε, έκλήθη ένας 
χημικός τοϋ έργαστηρίου τή ς άστυνο- 
μίας νά κατασκευάση ήρωίνη σύμφωνα 
μέ τήν τεχνική τοϋ ΣεΖαρί. Επέτυχε 
προϊόν μόνο κατά 6 5 %  κοθαρό. . . πρά
γμα πού όποδεικνύει ότι ό Κορσικανός 
είχε έξαιρετικές ικανότητες.

Ό  Ζό ΣεΖαρί γεννήθηκε στις 2 Ια 
νουάριου 1915 στήν Μπάστια τής Κορ
σικής. Είχε έγκαταλείψει, νέος άκόμη, 
τό νησί του γιά νά δακιμάση, όπως χι
λιάδες άλλοι Κορσικανοί, τήν τύχη του 
στήν ηπειρωτική Γσλλία. Τά πρώτα χρό
νια τή ς  δεκαετίας τού 1930, ή Μασσα- 
λ ίο ήταν ένα λιμάνι πού εύημερούσε 
καί, ένας νησιώτης, μέ τήν άγάπη γιά 
τήν θάλασσα στό αίμα του, δέν χρεια- 
Ζότον πολλές διατυπώσεις γιά νά μπαρ- 
κάρη. Ό  ΣεΖαρί προσελήφθη άπό τις 
«ΜεσσαΖερί Μαριτίμ» πού έξυπηρετού- 
σαν, μεταξύ τών άλλων γραμμών, καί 
εκείνες τής Μ έσης Ανατολής. Ναύτης, 
έπειτα καμαρώτος, άρχισε γρήγορα νά 
άσχολήται μέ τό μικρεμπόριο πού έπέ- 
τρεπε ατούς ναυτικούς νά κερδίσουν 
χρήματα χωρίς κόπο. Ή  στρατιωτική 
θητεία, έπειτα ό πόλεμος τού 1939, ήλ
θαν νά διακόψουν μιά σταδιοδρομία πού 
έπραμηνύετο «λαμπρή». Σ τήν  κατοχή, ό 
ΣεΖαρί θά πρέπει νά είχε άνακατευθή 
σέ κάποιο ύπόθεσι μαύρης άγοράς. Τό 
1945, τόν ξαναβρίσκουμε πωλητή στό 
τυροπωλείο τής θείας του στήν όδό Πα- 
πέ, στό κέντρο άκριβώς τής Μασσαλίας, 
δύο βήματα άπό τήν Κανεμπιέρ. 'Ε κ ε ί
νοι πού γνώριΖαν τόν ΣεΖαρί αύτή τήν 
έποχή τόν θεωρούσαν άσήμαντο πρόσω
πο, ένα άνθρωπόκο λίγο πολυλογά, μέ 
δειλούς τρόπους. Πουλούσε γραβιέρα, 
έκανε θελήματα, άνοιγε καί έκλεινε τό 
κατάστημα. Ωστόσο, αύτός ό τριαντά
ρης είχε άλλες φιλοδοξίες καί πιθανόν 
καί άλλες δραστηριότητες.

Τό ξέρομε χάρις στήν εμπιστοσύνη 
πού έδειξε σέ ένα ΜαρσεγιέΖο άρωμα- 
τοπώλη, γείτονά του έκεϊνο τόν καιρό 
καί πελάτη τοϋ τυροπωλείου. 'Εκείνη 
τήν ήμέρα, τό  1948, ό τίμιος έμπορος 
έξεπλάγη πολύ, όταν ό ΣεΖαρί τόν ρώ
τησε μήπως ήξερε κανένα πιθανό άγο- 
ραστή γιά 8 κιλά κρυσταλλικό γιασεμί, 
ένα πολύτιμο άπόσταγμα πού χρησιμεύ
ει στήν παραγωγή άρωμάτων. Εκείνη 
τήν  έποχή, τό σπανιώτατο αύτό προϊόν 
όξιΣε ήδη ένόμισυ έκατομμύριο παλιά 
φράγκα τό  κιλό: « Ό σ ο  μπορούσε νά 
πουληθή αύτό», είπε, ό έμπορος, «άλλο 
τόσο μπορούσε νά πουληθή καί ή ΤΖο- 
κόντο. Συμβούλεψα τόν Ζό ΣεΖαρί νά 
τό  ξσναπάη πίσω ή νά τό ρίξη στό Πα
λιό Λιμάνι, γιατί ή άγορά ήταν πολύ 
περιορισμένη καί τά είσσγόμενα έμπο- 
ρεύματα γνωστά. Μερικοί σεγάλοι πα
ραγωγοί άρωμάτων, πού θά μπορούσε 
νά τούς ένδιαφέρη αύτό τό κρυσταλλι
κό γιασεμί, δέν μπορούσαν νά τό άγο- 
ράσουν χωρίς τιμολόγιο καί έξω άπό 
ένα κύκλο πού τούς ήταν γνωστός».

Κανείς  δέν έμαθε ποτέ τι άπέγινε αύ
τός  ό θησαυρός πού ήταν άδύνατο νά 
πουληθή, άλλά ένας άνθρωπος τουλά
χιστο στήν Μασσαλία είχε καταλάβει 
ότι ό Ζό ΣεΖαρί δέν ήταν μόνο ένας ά- 
πλός πωλητής τυριού. Είναι πιθανόν, έ- 
κείνη τήν έποχή, αύτός ό άρχάριος, πού 
εννοούσε νά πλουτίση χωρίς νά πέση

ατούς αιματηρούς κινδύνους τής λη
στείας τραπεΖών, νά μυήθηκε άπό τόν έ- 
τεροθαλή άδελφό του Ντομινίκ Άλμπερ- 
τινί — παρασκευαστή σέ φαρμακείο, πού 
πέθανε στήν ωυλακή τών Μπω μέτ τό 
1970 ένώ έξέτιε ποινή γιά εμπόριο ναρ
κωτικών— στήν παρασκευή ήρωίνης. Ή  
εργασία αύτή τού άρεσε άμέσως καί σέ 
όλη του τήν Ζωή ό ήσυχος άνθρωπάκος 
μέ τήν έμφάνισι μικροϋπαλλήλου, μέ τήν 
έπιμονή τών καλλιτεχνών πού έχουν τό 
πάθος τής τελειότητος, θά βελτιώνη 
τ ις  μεθόδους του, θά άκούη τις συμβου
λές τών παλιών γιά νά βγάΖη άπό τις 
ολέθριες χύτρες του καί τούς μαγικούς 
του κώδωνες, τό  λευκότερο χιόνι πού 
έγινε ποτέ.

Δ έν  υπάρχει άμφιβολία, ότι αύτός ό 
έρω τευμένος μέ τήν καλή δουλειά θά 
ένοιωθε κάποια χαιρεκακία τήν ήμέρα 
πού έμαθε ότι οί « Αμερικανοί» διέδιδαν, 
στό «Συνάφι», ότι ή μάρκα ΣεΖαρί ή
ταν συνώνυμη μέ τήν ύψηλή ποιότητα, 
καί συνεπώς θά άπέφερε ύψηλά κέρδη 
άφοΰ όσο κσθαρώτερο είναι τό ναρκω
τικό, τόσο περισσότερο γίνεται, κατά 
τήν λιανική πώληαι, νά τό άναμίξουν μέ 
γλυκόΖη ή λακτόΖη. Λίγο πριν αύτοκτο- 
νήση ό ΣεΖαρί, φειδωλός, ώστόσο, σέ 
έκμυστηρεύσεις, είπε σέ κάποιο έπισκέ- 
πτη, πού τού είχε πλήρη έμπιστοσύνη, 
ότι κατά τήν παρασκευή τής ήρωίνης 
είνσι σημαντικό νά προστεθή τρυγικό 
όξύ τήν κατάλληλη στιγμή καί νά κοσκι- 
νισθή ή σκόνη μέ μεταξωτό πανί. Τό τε
λευταίο του εύρημα, πού άκόμη είχε ά- 
νάγκη πειραματισμού, ήταν ή χρησιμο- 
ποίησις θερμών φίλτρων πού θά βελτίω
ναν τήν άπόδοσι καί θά έπέτρεπαν μιά 
κατεργασία ποιότητος.

Ό  πωλητής τυριού, όταν έγινε 
πλούσιος, άρχισε νά κάνη Ζωή άνετη 
χωρίς, ώστόσο, νά συχνάΖη έπιδεικτικά 
στά μέρη πού ήσαν τής μόδας ή νά δια- 
τηρή φίλες. Α π έκτησ ε οικόπεδα, κτή
ματα, έγινε βιβλιόφιλος, όχι γιά νά ά- 
ποκτήση τήν  μόρφωσι πού τοϋ έλειπε, 
άλλά γιατί οί πρωτότυπες έκδόσεις καί 
τά παλιά βιβλία, οί πίνοκες καί τά μπι-

63



μπελό, είναι έΕαίρετες επενδύσεις. ' Ι 
διοκτήτης 435 εκταρίων γόνιμης γης, 
περνούσε μέ τήν σύντροφό του, τήν Ρε- 
νέ Μανουκιάν, μιά παχουλή Αρμένισσα, 
καί τά δυό της παιδιά, μιά Ζωή άστική. 
"Εφευγε, βέβαια, άπό καιρό σέ καιρό 
γιά νά πόη νά κλεισθή μέ τούς βοη
θούς του σέ μιά άπαμονωμένη βίλλα καί 
νά προσθέση μερικά έκατομμύρια στήν 
περιουσία του. Καί όλα θά έΕακολου- 
θούσαν έτσι, αν μιά μέρα τού 'Ο κτω 
βρίου 1964 οί άστυνομικοί δέν έπέδρα- 
μαν στό έργσστήριό του στήν βίλλα του 
στό κτήμα Σσ ίντ  Άντουάν, κοντά στήν 
Ώμπάν. Βρήκαν 86 κιλά μορφίνης γιά 
μετατροπή καί 79 κιλά ήρωίνης ήδη συ
σκευασμένης Τήν 1η 'Απριλίου 1965, 
στό Δικαστήριο τής Μασσαλίας, ό Ζό 
ΣεΖαρί, πάντοτε μετριόφρων, προσπά
θησε νά περάση σάν άπλός χοιροτρόφος 
— αύτό ήταν τό δηλωμένο του έπάγγελ- 
μα — πού παρασύρθηκε στήν παρασκευή 
ναρκωτικών γιά νά κερδίση χρήματα μέ 
σκοπό νά βελτίωση τά χοιροστάσιά του!

— Ή  φιλοδοΕία μου, είπε, μέ σοβαρό
τητα, στούς δικαστάς, είναι νά παράγω 
τρεις χιλιάδες χοίρους τό χρόνο. . . Θά 
κατέστρεφα τό έργαστήριο!

Ο ί δικασταί είχαν άμφιβολίες καί τού 
έπέβαλαν ποινή φυλακίσεως έπτά έτών. 
"Η συχος καί ύπομονητικός κρατούμενος, 
ό ΣεΖαρί απολύθηκε πριν άπό τήν λήΕι 
τής ποινής του γιά λόγους υγείας, στις 
6 Δεκεμβρίου 1970. Τό 1967, είχε νυμ- 
φευθή τήν Ρενέ Μανουκιάν πού, όσο ό 
ανδρας της ήταν στήν φυλακή, φρόν- 
τιΖε νά μήν τού λείπη τίποτε.

Ή  χαρά πού Εαναβρήκε τήν οίκογέ- 
νειά του, λιγόστεψε άπό μιά πικρή δια- 
πίστωσι. Ο ί υπηρεσίες τού Υπουργείου 
Οικονομικών δέν τού είχαν άφήσει με
γάλα πράγματα. Τό κτήμα, τά έπιπλα, τά 
βιβλία, τά αύτοκίνητα, όλα είχαν κατα- 
σχεθή.

— Μ ου πήραν επάνω άπό ένα δισε

κατομμύριο φράγκα, έλεγε, μέ οργή ό 
ΣεΖορί.

Δ έν  τού έμεινε πιά παρά νά οτρωθή 
στή δουλειά γιά νά άποκαταστήοη τόν 
λογαριασμό του στήν ΤράπεΖα καί έπί- 
σης κάποιες υποχρεώσεις του, ίσως, 
πρός τό «Συνάφι».

Αύτό έκανε πίσω άπό τούς ένοχους 
τοίχους τής βίλλας ΣουΖάννα στήν Ό μ - 
πάν, όπου είχε έγκαταστήσει ένα άλλο 
έργαστήριο. Σ τ ις  16 Μαρτίου 1972, ή 
άστυνομία, άσφαλώς καλά πληροφορη- 
μένη, έπέδραμε πάλι καί κατέσχε 120 
κιλά ήρωίνης, ύλικό καί προϊόντα σέ πο
σότητα αρκετή γιά νά παραχθή, σύμφω
να μέ τήν γνώμη τών ειδικών, τουλάχι
στο ένας τόννος ναρκωτικών. Αύτή τήν 
φορά δέν μπορούσε νά μιλήση γιά έπι- 
χείρησι ένισχυσεως τή ς  χοιροτροφίας. 
"ΕΕη  ήμέρες ιμετά τήν σύλληψί του, ό 
Ζό ΣεΖαρί κρεμάσθηκε οτό κελλί του. 
"Η Εερε πολύ καλά ότι ήταν «Εοφλημέ- 
νος».

"Ετσ ι έΖησε καί έτσι πέθανε ό Ζό Σ ε 
Ζαρί πσύ, στό Γραφείο Ναρκωτικών τής 
Ν έας Ύόρκης, τόν θεωρούν άκόμη- με
γάλο «μάστορα». Δ έν  έχει κανείς παρά 
τόν μύθο πού τού άΕίΖει!

'Αλλά αύτή τήν ήρωίνη πού πα
ρασκεύασε ό ΣεΖαρί, άλλοι έΕακο- 
λουθούν νά τήν παρασκευάζουν γιά 
λογαριασμό καί ύπό τήν προστασία 
τών άνθρώπων τού γαλλικού «Συ- 
ναφιοϋ» πού έχουν περιορίσει τ ις φι- 
λοδοΕίες τους καί τά κέρδη τους — όχι 
άμελητέα — σέ εκείνα πού συνήθως άνα- 
γνωρίΖονται στούς σοβαρούς προμηθευ- 
τάς. Σ τό  διεθνές πεδίο, τουλάχιστο, οί 
μαέστροι τού έμπορίου ναρκωτικών προ
τίμησαν νά άφήσουν μέ κοινή συμφω
νία στόν καθένα τήν ειδικότητά του καί 
τό μερτικό του στά κέρδη. Πράγματι, 
κανείς ποτέ, δέν έπεχείρησε νά κατα- 
σκευάση λσθραϊα ήρωίνη στις Η ν ω μ έ 
νες Πολιτείες, καί άν ύπάρχουν έργα-

στήρια— πράγμα πού οί ειδικοί άστυνο- 
μικοί θεωρούν πολύ πιθανόν —  κανένα 
ποτέ δέν άνακαλύφθηκε. Είναι, πράγμα
τι, εύκολώτερο νά μεταφερθοϋν 10 κι
λά ήρωίνης παρά 100 κιλά οπίου, πού 
είναι άναγκαϊα γιά τήν κατασκευή της. 
Τά πάντα σέ όλη τήν άλυοίδα τών ναρ
κωτικών λειτουργούν, πράγματι, σάν νά 
είχε καταμερισθή ή έργασία: οί Τούρ
κοι χωρικοί πρέπει νά κρύβουν ένα μέ
ρος άπό τήν συγκομιδή τους — πού δέν 
είναι δυνατόν νά έλεγχθή — σέ παπαρού
νες. Ο ί συλλέκτες νά συγκεντρώνουν 
τό όπιο πού έΕάγεται άπό αύτές. Ο ί 
συνοδοί νά κατευθύνουν τό  όπιο ώς τούς 
τόπους όπου θά μετατροπή γρήγορα καί 
σύντομα σέ μορφίνη. Δ έν  μένει παρά νά 
τό μεταφέρουν στήν εύτυχισμένη καί

Μιά ομάδα άπό φοιτητές Αμε
ρικάνικου Πανεπιστημίου. Στή 
λευκή φανέλλα τοΰ ένός φαίνε
ται καθαρό τό «πιστεύω» του. 
"Ενα καλοσχεδιασμένο φύλλο 
χασίς. Μεγάλο ποσοστό τής 
Αμερικανικής νεολαίας καπνί
ζει μαριχουάνα, L.S.D. καί άλ
λα άκόμη ισχυρότερα ναρκωτι

κά.
Στήν πρώτη φωτογραφία δε
ξιά, συλλογή παπαρούνας στίς 
«πλούσιες» φυτείες τής ’Ανατο
λής. Στή δεύτερη φωτογραφία. 
Ό  ύποιμονητικός πάστορας, πού 
προσπαθεί νά σώση αύτή τή νέα 
άπό τόν δρόμο τής «ευδαιμο
νίας» τών ναρκωτικών. Θά τά 
καταφέρη; Λίγο δύσκολο. Σ ’ 
αύτή τή σελίδα κάτω: Δύο ά
κόμη «μαστουρωμένες». Τί ω
ραίο ηλίθιο γέλοιο. . .
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ειρηνική Προβηγκία, όπου θά γίνη ή με
τατροπή σέ ήρωίνη. Ή  μεταφορά τοϋ 
οπίου ή τής μορφίνης, ή όποια χονδρι
κά έχει έτοιμασθή, ώς τά γαλλικά εργα
στήρια, γίνεται είτε μέσω Συρίας, Λ ι
βάνου καί Μεσογείου ώς τήν Μασσα
λία, είτε μέσω Βουλγαρίας, Γιουγκο
σλαβίας, Ιταλίας, Κυανής Α κτή ς. Σπά
νια χρησιμοποιούν άεραπλάνο. Προτι
μούν τό πλοίο ή τό αυτοκίνητο. Οί κα
κοποιοί, πού βρίσκονται πολύ εύκολα 
στά σύνορα, δέν  είναι οί καλύτεροι συ
νοδοί. Ο ί «ύπεράνω κάθε ύποψίας» δι
πλωμάτες αποτελούν άντίθετα έΕαιρέ- 
τους συνοδούς, ακόμη καί όταν ή άστυ- 
νομία δέν θεωρή πιστοποιητικό άρετής 
ένα διπλωματικά διαβατήριο. "Ετσ ι τόν 
Μάρτιο τού 1972, στήν συνοριακή θέ- 
σι Μεντόν, συνελήφθη ό Τούρκος γε
ρουσιαστής Κουντρέτ Μπογιάν, τού 
τουρκικού Εθνικού Κινήματος (άκρα 
ΔεΕιά) στό αύτοκίνητο τού όποιου οί 
αστυνομικοί άνεκάλυψαν έκοτόν σαράν
τα έΕη κιλά μορφίνης κρυμμένα στά κα
θίσματα. Σ τ ις  22 Φεβρουάριου 1973, 
μπροστά στό δικαστήριο τής Νίκαιας, ό 
γερουσιαστής τής Ά γκυρα ς έπονέλαβε 
πώς αγνοούσε ότι υπήρχαν ναρκωτικά 
στό αύτοκίνητο του πού τό νοίκιασε μα- 
Ζί μέ τόν σωφέρ του στήν Κωνσταντι- 
νούπολι.

—  Ή θελα  νά πάω στήν Λυών, είπε ό 
γερουσιαστής, γιά νά άγοράσω νυφικό 
γιά τήν κόρη μου!

Άπσκαλύφθηκε ότι ήταν τό  τέταρτο 
ταΕίδι τού Μπογιάν. Πόσα ναρκωτικά ε ί
χε περάσει στήν διάρκεια τών προηγου
μένων ταΕιδιών! Καταδικάζοντας σέ 
δεκαπέντε χρόνια φυλάκισι αυτόν τόν 
διακεκριμένο λαθροεισαγωγέα ναρκωτι
κών, τό δικαστήριο τή ς Νίκαιας άπέ- 
δειΕε, σ τ ις  27 Φεβρουάριου 1973, ότι ή 
Δικαιοσύνη δέν έΕαπατήθηκε. Ό σ ο  γιά 
τόν σωφέρ τού γερουσισστού, Ίμπραήμ 
Ίκ ιέρ, πού ε ίχε  συνοψίσει φιλοσοφικά 
τήν κατάστασι λέγοντας, ότι διακόσιες

χιλιάδες άτομα Ζούν στήν Τουρκία άπό 
τήν καλλιέργεια τής παπαρούνας, καί 
είναι δύσκολο σέ ένα σωφέρ, πού θέλει 
νά κερδίση τήν Ζωή του, νά άρνηθή ο
ρισμένες υπηρεσίες, καταδικάσθηκε 
στήν ίδια ποινή.

Σύμφωνα μέ τ ις  πληροφορίες πού 
συγκεντρώθηκαν κατά τήν διεΕαχθείσα 
έρευνα στήν "Αγκυρα άπό τήν τουρκική 
άστυνομία, πού έγινε έπειτα άπό παρα- 
κίνησι, είναι άλήθεια, τών ειδικών πρα
κτόρων τού Γραφείου Ναρκωτικών (Β. 
N .D .D .), ό καταδικασθείς γερουσιαστής 
δέν θά είναι ό μόνος πού έπιδίδεται στό 
έμπόριο ναρκωτικών. Τρεις άπό τρύς 
συναδέλφους του, τουλάχιστο, στρογγύ
λευαν κατά τόν ίδιο τρόπο τ ις  κοινο
βουλευτικές τους άποΖημειώσεις.

Αύτές οί άτυχίες καί αυτές οί συλλή
ψεις ναρκωτικών, αν στερούν τό *Συ - 
νόφι» τής Μασσαλίας άπό λίγη πρώτη 
ύλη, δ έν  δημιουργούν, ώστόσο, ύπερβο- 
λικούς κινδύνους έπισημάνσεως. Ό  δια
χωρισμός είναι τέτοιος, ώστε, γιά νά 
φθόσουν ώς τόν παραλήπτη τού ναρκω
τικού, χρειόσθηκε στούς άστυνομικούς 
καί στούς τελωνειακούς ή έΕουσισδότη- 
σ ις νά όωήσουν νά περάση τό φορτίο 
μέ έντολή νά παρακολουθήσουν τόν συ
νοδό.

Είναι μιά μέθοδος, πού οί ειδικοί πρά
κτορες τών άμερικανικών τελωνείων, έ- 
φήρμοσαν στήν ύπόθεσι Ρικάρ, καί ή 
όποια ύπήρΕε πολύ άποδοτική. Είναι ά- 
λήθεια ότι ό νόμος έκεί έπιτρέπει συμ
φωνίες μέ ένα  άνακρινόμενο έμπορο 
τ ίς  όποιες δέν έπιτρέπει ό γαλλικός νό
μος. Σ τ ις  Ηνω μένες Πολιτείες όποιος 
άποδεικνύεται ένοχος έμπορίου ναρκω- 
τιικών, άλλά δέχεται νά συνεργασθή μέ 
τήν άστυνομία καί νά έΕακολουθήση τήν 
άποστολή του τραβώντας στά ίχνη του 
τά λαγωνιικά πού δέν τόν άφήνουν εύ
κολα, έχει έΕασφαλίσει τήν έπιείκεια 
τού δικοστηρίου.

Ή  μορφίνη πού κατασχέθηκε στό αύ

τοκίνητο τού Τούρκου γερουσιαστοΰ 
προοριζόταν φυσικά γιά έκείνους πού, 
στήν περιοχή τής Μασσαλίας, έχουν ά- 
ναλάβει νά έΕοσφαλίσουν τήν μετατρο
πή τη ς σέ ήρωίνη καί έπειτα νά τήν στεί- 
λουν στήν άμερικανική άγορά.

Είναι φανερό ότι έδώ είναι τό καλύ
τερο σημείο νά κτυπηθοΰν οί έμποροι, 
καί οί άμερικανικές άρχές δέν παραδέ
χθηκαν πάντοτε ότι είναι πολύ δύσκο
λο επίτευγμα. Εκεί πού ό κίνδυνος είναι 
μεγαλύτερος έκεί καί τά κέρδη είναι ύ- 
ψηλότερα, όπως τό θέλει ένας στοιχει
ώδης νόμος τού «Συναφιοΰ», άλλά έκεί 
έπίσης ποίρνονται καί οί μεγαλύτερες 
προφυλάΕεις.

"Α ν  άρκοΰσε, γιά νά άνακαλύψουν 
ένα έργοστήριο, νά ερευνήσουν συστη
ματικά τ ίς  μεγάλες απομονωμένες βίλ- 
λες στά προάστια τής Μασσαλίας, πε
ριτειχισμένες μέ υψηλούς τοίχους, πού 
οί φύλακές τους εϊνσι ήσυχοι γέροι καί 
κάνουν κάποτε πολλές προμήθειες στόν 
μπακάλη τής γειτον ιάς— όπως άφελώς 
ύπέδειΕε ένας διευθυντής τού Γραφείου 
Ναρκωτικών— ίσως ή γαλλική άστυνομία 
νά είχε στό ένεργητικό της περισσότε
ρα θεαματικά αποτελέσματα!

— Αλλά στό κάτω - κάτω, μοΰ είπε 
μιά μέρα ένας ΝεοϋρκέΖος φίλος, ένα 
έργοστήριο είναι, φαίνεται, έδώ σάν 
έργοστάσιο!

Καί άπό έκεί, μέχρι νά συμπεράνη κα
νείς ότι ή άστυνομία, γιά μυστηριώδεις 
λόγους πολιτικής, περνούσε, χωρίς νά 
βλέπη τίποτε, μπροστά άπό έγκαταστά- 
σεις άντάΕιες ένός διυλιστηρίου πετρε
λαίου, δέν ύπάρχει παρά ένα βήμα, πού 
ένας παροΕυσμός άντιντεγκωλλισμοΰ 
βοηθούσε νά γίνη! Πρέπει νά Εέρωμε 
ότι ένα «έργοστήριο» — αύτήν τήν πομ
πώδη ονομασία χρησιμοποιούν τό «Συ- 
νάφι» καί ή άστυνομία— δέν έχει κανέ
να χαρακτηριστικό βιομηχανικής έγκα- 
ταστάσεως. "Ο λο  τό  υλικό πού χρειάΖε- 
τοι γιά τήν μετατροπή τής μορφίνης σέ
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Δεξιά: Αΰτή ή γυναίκα είναι ναρκομανής. 
Τ ί θά φέρη στόν κόσμο; Μά άπλούστατα. 
"Ενα πλάσμα φορτωμένο τις Αμαρτίες της. 
Στήν Απέναντι σελίδα οί ναρκομανείς 
«έχουν γίνει». Ξαπλωμένοι στδ πάτωμα 
κολυμπούν σέ πελάγη «εδτυχίας». Στίς 
μικρές φωτογραφίες έπάνω τό μάτι ένός 

ναρκομανούς, μία φυτία κόκκας κάτω.
ηρωίνη μπορεί νά διατηρήται σέ ένα 
κοινό αμάξι, κοί δέν  θά είναι σήμερα 
εκπληκτικό τά εργαστήρια νά λειτουρ
γούν σέ φορτηγά κρυμμένα στήν έξοχή.

■ Ασφαλώς, δσο περισσότερο χώρο δια
θέτουν τόσο περισσότερο ή έγκατόστα- 
σις θά είναι άνετη καί άσφαλής, γιατί 
οί αναθυμιάσεις τοξικών αερίων, πού 
προέρχονται όπό αυτό τό  καταχθόνιο 
Εργοστάσιο, υποχρεώνουν τούς χημι
κούς νά έργάΖωνται μέ ανοιχτά παράθυ
ρα καί νά φορούν μάσκες, πού κατα
σκευάζονται στήν ’Ιταλία. ΧρειάΖεται 
επίσης νερό, πολύ νερό, ήλεκτρικό ρεύ
μα, ένας κλίβανος μέ θερμοστάτη, κώ
δωνες, μιά άντλία κενού, κόσκινα, ένας 
μολακτήρ, στεγνωτήρια ή ξηραντήρια 
κοί ύλικά συσκευασίας. Ο ί άναγκαϊες 
ουσ ίες γιά τήν μετατροπή τής μορφίνης 
σέ ηρωίνη είναι ό Ζωικός ανθραξ, ή διτ- 
τονθρακική σόδα, τό  ύδροχλωρικό όξύ, 
ή ακετόνη, τό κοθσρό οινόπνευμα, τό 
τρυγικό όξύ, ό όξινος άνυδρίτης. "Ο λα  
συστατικά πού πωλοϋνται έλεύθερα στό 
έμπόριο.

Επειδή ή άντίδρασις άπό τήν στιγμή 
πού θά άρχίση δέν μπορεί πιά νά δια
κοπή ώς τήν έξάντλησι τού άποθέμα- 
τος, τό προσωπικό τού έργοστασίου, 
ένας χημικός καί δύο βοηθοί, χημικοί 
συνήθως, πρέπει νά κλεισθούν έκεϊ πολ
λές ήμερες. Σ τό  χρονικό αύτό διάστη
μα ένας άνθρωπος κάνει τά πάντα γιά 
νά έξασφαλίση τήν  προστασία τού το- 
μέως κάτω όπό μιά όποιαδήποτε μεταμ- 
φίεσι: έλαιοχρωματιστοϋ, ήλεκτρολό-
γου, κ.ά — γιατί πρέπει νά παραμονεύη 
γιά τήν πιθανή όφιξι ένοχλητικών. Γιά 
μιά έβδαμάδα τουλάχιστο, τό πολύ δυό, 
τό έργαστήριο είναι σάν μοναστήρι Καρ- 
μηλιτών. Αύτοί πού τό κατοικούν δέν 
φοίνονται, κοιμούνται έκεϊ. Δ έν  κάνουν 
τηλεφωνήματα καί δέν ψωνίΖουν όπως 
οί συνηθισμένοι κάτοικοι τής περιοχής.

Γιά νά περιορίσουν τούς κινδύνους έ- 
πισημάνσεως, είναι ανοιχτά μόνο τά πα
ράθυρα πού βλέπουν πρός τήν έξοχή. 
Τά νερά πού χρησιμοποιήθηκαν καί πε
ριέχουν έν  οίωρήσει τόσο έπικίνδυνες 
ούσίες διοχετεύονται μέ σωλήνες έξω 
άπό τά κανονικά δίκτυα καί οί ήλεκτρι- 
κές συνδέσεις γίνονται έξω άπό τούς 
μετρητός—  πράγμα πού άποτελεί κλοπή 
ρεύματος! —  γιά νά μή τραβήξη μιά 
μέρα τήν προσοχή ή ύπερβολική κατα- 
νάλωσις.

“Α ν  σέ αύτό προσθέσωμε ότι οί πα
ραδόσεις ναρκωτικών πού προορίζονται 
γιά μετατροπή καί τών διαφόρων ούσι- 
ών πραγματοποιούνται μέ ένδισμέσους 
σταθμούς κοί σύμφωνα μέ δρομολόγια 
πού μόνο λίγοι γνωρίΖουν, ότι τά οχή
ματα τά οδηγούν άνθρωποι πού δέν γνω- 
ρίΖονται μεταξύ τους, άτι τά φορτηγά 
δέν χρησιμοποιούνται ποτέ δυό φορές 
γιά έργασίες στόν ίδιο τομέα, άτι ό χη
μικός καί οί βοηθοί του μαθαίνουν τήν 
τελευταία στιγμή τήν ήμέρα κοί τήν ώ
ρα πού θά άρχίοουν οί λαθραίες έργα

σίες τους καθώς καί τό πού θά μείνουν 
καί ότι, όσοι παίρνουν μέρος στήν έπι- 
χείρησι, άπό τόν μεταφορέα Ζωικού αν- 
θρακος ώς τόν πολύτιμο χημικό, αμεί
βονται πλουσιοπάροχα καί είναι γνωστό 
ότι έπιτηρούνται άπό τό «Συνάφι», θά 
κατολάβωμε ότι ή άνακάλυψις ένός έρ- 
γοστηρίου δέν είναι εύκολη ύπόθεσις σέ 
αύτήν τήν επαρχία όπου δεκάδες χιλιά
δες β ίλλες άνταποκρίνονται στά χαρα
κτηριστικά πού προαναφέραμε. Ακόμη 
καί τό δίκτυο γιά τ ις  ούσ ίες πού χρειά
ζονται γιά τήν μετατροπή είναι δύσκο
λο νά άνακαλυφθή, γιατί οί έμποροι ναρ
κωτικών, πού θά μπορούσαν εύκολα νά 
τά προμηθευθούν άπό τόν τοπικό φαρ
μακέμπορο, προτιμούν, γιά νά ματαιώ
σουν τ ις  πιθανές παρακολουθήσεις, νά 
τά φέρουν μέσω λαθρεμπορίου άπό τό 
έξωτερικό. Ό  όξινος άνυδρίτης έρχε
ται άπό τήν 'Ελβετία  πιό συχνά, ό Ζωι
κός άνθροξ άπό τήν Ιταλία καθώς καί 
τά φίλτρα καί τά κόσκινα.

"Ο τα ν  ή ήρωίνη έτοιμασθή καί συ- 
σκευσσθή, ή μεταφορά ώς τήν άμερικα- 
νική άγορά έμφανίΖει άλλα προβλήματα. 
Ή  έντατική έπιτήρησις πού άσκεϊται τό 
σο στήν Μασσαλία όσο καί στήν Νέα 
Ύόρκη — στό Αεροδρόμιο Κέννεντυ ή 
στό Πόρτ ΈλίΖσμπεθ, όπου προσεγγί
ζουν τά εμπορικά πλοία — ύποχρεώνουν 
τούς έμπορους νά παίρνουν μεγάλες 
προφυλάξεις, καί νά κάνουν συνεννοή
σεις μέ άντιπροσώπους άλλων «Συνα- 
φιών». "Ετσ ι είχε όργανωθή καί λει
τούργησε ένα καιρό τό κύκλωμα Μασσα
λίας - Βσρκελώνης διά ξηρός, Βαρκε
λώ νης— Μπουένος Α ιρ ε ς  διά θαλάσσης, 
Μπουένος "Α ιρ ες  - Άσουνθ ιόν  (Παρα
γουάη) διό ξηρός καί Ασουνθιόν - Μαϊ- 
άμι μέ πειρατικό άεροπλάνο.

Ή  σύλληψις στά ισπανικά σύνορα

«τουριστών» πού τσξίδευσν μέ μιά Μερ- 
σεντές φορτωμένη ήρωίνη κοί, άπό τήν 
άλλη πλευρά τού Ωκεανού, ή κσταστρο- 
φή τού δικτύου Ρικόρ περιέπλεξαν τήν 
κατάστασι. Σήμερα οί Γάλλοι καί οί 
Αμερικανοί αστυνομικοί Ζητούν νά πλη- 

ροφορηθούν ποιό «ακίνδυνο δρομολό
γιο» έχουν έπινοήσει οί έμποροι ναρ
κωτικών. . .

Υπάρχουν έπίσης πλοία αναψυχής ή 
άλιευτικά πού δέν διστάΖουν νά διασχί
σουν τόν ώκεανό φορτωμένα μέ ναρκω
τικά. Αύτό τό είδος φορτίου μετέφερε 
ό Μαρσέλ Μπουκάν στό πλοίο του « Ι
διοτροπία τών καιρών». Τό πλοίο έρευ- 
νήθηκε άπό τούς Γάλλους τελωνειακούς 
πριν άπό ένα χρόνο, στό πέλαγος τών 
νήσων τής Ανατολής, ένώ έπιχειροϋσε 
τό  τρίτο του ταξίδι μέ 425  κιλά ήρωίνης. 
Τά ναρκωτικά έπρεπε νά ξεφορτωθούν 
σέ ένα έρημο ορμίσκο στά προάστια τού 
Μαϊάμι καί, όπό έκεϊ, νά άκολουθήση 
τόν δρόμο γιά τήν Νέα Ύόρκη. Τό δι
καστήριο τής Μασσαλίας καταδίκασε 
οτίς 6 Ίανουαρίου 1973 τόν συνοδό κα
πετάνιο σέ δεκαπέντε χρόνια φυλάκισε

Αλλά οί έμποροι ναρκωτικών ξέρουν 
έπίσης νά καταμερίζουν τούς κινδύνους 
καί γιά νά τό κάμουν δέν διστάΖούν νά 
χρησιμοποιούν άνθρώπινους «κρυψώνες» 
πού μπορούν νά εξασφαλίσουν τήν με
ταφορά τού ναρκωτικού. Ο ί «κρυψώνες» 
είναι δύσκολο νά έπισημανθούν, άλλά 
μεταφέρουν στις αποσκευές τους μόνο 
μικρές ποσότητες ναρκωτικών: «άλητο- 
τουρίστες» πού πληρώνονται μέ τήν 
«πρέΖα», αδέκαροι σπουδασταί, χίππυς 
πού άνσΖητοΰν ένα εισιτήριο γιά νά πάνε 
στήν Μέκκα τους, τόν "Α γ ιο  Φραγκίσκο 
δοκιμάζονται χωρία μεγάλη έμπιστσσύ- 
νη. 'Α πό  αύτούς τούς τυχαίους μετα
φορείς, πρέπει νά περιμένη κανείς πολ
λές άπογοητεύσεις. Προτιμότερο είναι 
νά οργανώνεται μιά σημαντική μεταφο
ρά μέ «σίγουρο» άνθρωπο πού ταξιδεύ
ει μ έ  αύτοκίνητο στό όποιο τακτοποι
ούνται μέ έπιμέλεια οί κρυψώνες. Καί 
έδώ είναι πού κάποτε παρεμβάλλεται 
κάποιο άπό έκεϊνα τά αμφιβόλου ήθικήα, 
καλής κοινωνικής τάξεω ς άτομα, πού 
έχουν μερικές πολιτικές γνωριμίες καί 
είναι έτοιμα νά άναλάβουν ένα ύπολο- 
γισμένο κίνδυνο γιά σημαντικό ποσό. 
Αύτή ήταν ή περίπτωσις τού βισμηχά- 
νου Ά ν τ ρ έ  Λαμπαί πού συνελήφθη στις 
6 Οκτωβρίου 1971 στό ΣουαΖύ - λέ - 
Ρουά μέ 106 κιλά ήρωίνης φορτωμένα 
στό αύτοκίνητο του. "Ιδ ια  ήταν έπίσης 
ή περίπτωσις τού Ούμβέρτου Μαριλέν 
Κορτές, Μεξικανού στρατηγού έν  άπο- 
στρατεία άλλοτε πρωταθλητοϋ τών ο
λυμπιακών άγώνων ιππασίας, πού συ
νελήφθη στις 28 Νοεμβρίου 1972 στό 
Παρίσι καί πού πέθανε όπό καρδιακή κρι
οί στήν φυλακή τής Σαντέ όπου είχε 
κλεισθή μέ τούς συνενόχους του.

Πολλές φορές θέλησαν νά άναμίξουν 
τήν πολιτική μέ τά ναρκωτικά. Επε ιδή  
τό έμπόριο ναρκωτικών είναι τόσο άτι- 
μωτικό, έπιχειρήθηκε, όπό έσωτερική 
όντιπολίτευσι καθώς καί άπό ξένους δι
πλωμάτες, πού ήθελαν νά προκαλέσουν 
τήν έχθρότητα τής άμερικανικής κοινής 
γνώμης ένσντίον τής Γαλλίας, νά έμφα- 
νισθούν σχέσεις ανάμεσα στό καθεστώς 
τών κληρονόμων τού Ν τέ  Γκώλ καί ο 
ρισμένων έμπορων πού, λόγω τών σχέ-
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σεών τους, έθεωροϋντο ασύλληπτοι. 
Είναι γνωστό τί ήταν ή ύπόθεσις των 
«μεγάλων προσώπων» πού έφερε στήν 
δημοσιότητα ό Κιούζακ, πριν άπό δυό 
χρόνια, όταν διηύθυνε τό Γραφείο Ναρ
κωτικών (B .N .D .D .) στήν Νέα Ύόρκη. 
Είναι γνωστό επίσης τί ήσαν οί «αποκα
λύψεις» τού Ροζέ Ντελουέτ, άλλοτε 
πράκτορος των ειδικών ύπηρεσιών, πού 
είχε βεβαιώσει ότι εμπορευόταν ήρωίνη 
γιά λογαριασμό ενός ύπαλλήλου τού S. 
D .E .CE .

Σ τή ν  πρώτη περίπτωσι οί 'Αμερικανοί 
βουλευταί πού, μιμούμενοι τό  παράδει
γμα τού Κιούζακ, είχαν δώσει στήν δη
μοσιότητα ονόματα — Κορσικανών κυ
ρίως — δέν μπόρεσαν νά άποδείΕουν 
τις κατηγορίες εναντίον τών άνθρώπων 
ατούς όποιους άπέδωσον εύθΰνες γιά 
τό έμπόριο ναρκωτικών. Ο ί γαλλικές 
εφημερίδες πού άναδημοσίευσαν τ ις  κα
τηγορίες έναντίον τους έδιώχθησαν γιά 
δυσφήμησε

Στήν  δεύτερη περίπτωσι, ή έρευνα 
διεπίστωσε πρόσφατα, ότι ό Ντελουέτ 
έργσζόταν γιά λογιαριασμό του καί ότι 
δέν πρόβολε παρά μιά άόριστη καί πολύ 
εφήμερη σχέσι μέ τ ις  γαλλικές μυστι
κές ύπηρεσίες γιά νά καλοπιάση τούς 
'Αμερ ικανούς πού πάντοτε έτοιμοι νά 
δεχθούν αύτοϋ τού είδους τις άποκαλύ- 
ψεις όταν μπορούν νά έΕυπηρετήσουν 
τά σχέδιά τους.

Πράγματι, όν  ύπόρχουν άσύλληπτοι 
άπό τούς διεΕάγοντες τό έμπόριο ναρ
κωτικών καί άπό τ ις  δυό πλευρές τού 
Ατλαντικού, είναι έντελώς άπλό γιατί 

αύτοί οί άνθρωποι έχουν έΕαιρετική σύ- 
νεσι καί δέν εμφανίζονται πουθενά. Κα 
νείς δέν τούς άκουσε ποτέ νά προφέ
ρουν τήν λέΕι «νορκωτικό» ή νά μιλούν 
γιά ένα όποιοδήποτε ναρκωτικό. Δ έν  
τηλεφωνούν ,δέν γράφουν, ουνσντώνται 
μέ τούς συνεργάτες τους μόνο στά πλαί
σια άκινδύνων ή άΕιοπρεπών κοινωνικών 
δραστηριοτήτων.

Ασφαλώς μπορεί κανείς νά άναφέρη 
ονόματα, νά έκπλήσσεται άπό τόν τρόπο 
ζωής ούτών πού τά φέρουν. Παρά τήν 
έπιτυχία τους σέ θεμιτές περιοχές, άν 
καί ήθικά αμφισβητούμενες κάποτε, ό 
κόσμος φαντάζεται ότι έχουν μυστικούς 
καί ύπέρμετρους πόρους πού τούς έπι- 
τρέπουν νά άγοράζουν τήν μιά ή τήν 
άλλη προστασία. 'Ε κ τό ς  άν προτιμούν 
νά άποδώσουν αυτούς τούς πόρους σέ 
ύπηρεσίες άνομολόγητες πού παρέχον
ται σ τόν άλφα πολιτικό άνδρα ή στό 
βήτα πολιτικό κόμμα, σέ δύσκολες περι
στάσεις.

Πράγματι, τά ναρκωτικά είναι μιά α
πλή ύπόθεσις χρήματος. Τά κέρδη πού 
άποκομίζουν άπό αύτό τό έμπόριο είναι 
Τόσο σημαντικά, ώστε αύτά καί μόνο έ- 
Εηγοϋν τό  ένδιαφέρον πού δείχνει τό 
«Συνάφι» καί τήν άπρόσμενη βοήθεια

πού οί έμποροι βρίσκουν στό πλήθος 
τών έπικινδύνων κακοποιών.

Σήμερα, στήν Νέα Ύόρκη, ή ήρωίνη 
καθαρότητος κατώτερης κατά 2 5 %  στοι
χίζει άπό 40.000 ώς 42.000 δολλάρια 
τό κιλό. Τό σοκκουλάκι τού 1 )8  τής 
ούγγιάς, πού περιέχει τουλάχιστο 2 0 %  
καθαρή ήρωίνη καί, πριν άπό δύο χρό
νια, πουλιόταν 20 δολλάρια έφθασε στά 
30 δολλάρια, ένώ  τό ποσοστό ήρωίνης 
έπεσε κατά 6%.

'Α πό  τό  όπιο, πού άγοράζεται 100 ή 
120 τουρκικές λ ίρες τό  κιλό (224  μέ 
266 δραχμές περίπου!) άπό τόν παρα
γωγό τού AG A Z, πού καταφέρνει νά 
κρύψη ένα μέρος τής συγκομιδής του 
άπό τό κρατικό μονοπώλιο, ώς τό σακ- 
κουλάκι ήρωίνης πού πωλείται 30 δολλά
ρια τά πέντε γραμμάρια στό δηλητηρια
σμένο Γκρήνουϊτς Β ίλλστζ ή στό Χάρ- 
λεμ, τό  ναρκωτικό γίνεται χρυσόσκονη. 
Σ έ  όλη τήν κακοποιό άλυσίδα, όλοι όσοι 
έπωφελοΰνται άπό αύτήν, άπό τον μέτριο 
κομπάρσο ώς τόν χρηματοδότη τού «Συ- 
ναφιοΰ», θέλουν νά άγνοούν τόν μορ
φασμό τού τοΕικομσνοϋς πού ύποκύπτει 
στήν τελευταία δόσι. "Ολοι οί δράστες 
τού άργοϋ καί άνωνύμου έγκλήματος 
πού διαπρσττεται γιά τό  πιό αισχρό κί
νητρο, άνήκουν στήν κατηγορία τών κα
κοποιών πού δέν πρέπει νά προκαλοϋν 
κανένα οίκτο.

M A U R IC E  D E N U Z IE R E
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[__ ΙΣ  M IA N  Σ Ε Μ Ν Η Ν  τελετήν, ή ό-
1—  ποια έλοβε χώραν εις τά έπΐ τής 

όδοΰ Πανεπιστημίου 16 εντευκτήριά της 
ή Ελληνική Λέσχη Αύτοκινήτου καί Π ε
ριηγήσεων (Ε Λ Π Α ) έβράβευσε τόν καλ- 
λίτερον τροχονόμον τοϋ 1974 τόσον τής 
'Αστυνομίας Πόλεων, όσον καί τής Ελ
ληνικής Χωροφυλακής. Ή  βράβευσις 
έγινε γιά νά έκφρασθοϋν οί εύχαριστίες 
τοϋ συνόλου των αυτοκινητιστών πράα 
τά όργανα τής Τροχαίας, διά τούς κό
πους των, πρός άπρόσκοπτσν κίνησιν 
των οχημάτων. Πλήν τών τροχονόμων 
όπενεμήθη κοί ειδικόν έπαθλον καί βρα- 
βεϊον ε ις  τόν κσλλίτερον οδηγόν λεω
φορείου καί ε ις τόν καλλίτερον οδηγόν 
ταΕί.

Παρέστησαν πλήν τών παραγόντων 
τής Ε Λ Π Α  ό Αρχηγός Χωροφυλακής κ. 
Κουτσιανάς, 'Αστυνομίας Πόλεων κ. 
ΤΖαβέλλας, ό Ύπορχηγός Α.Π. κ. ΤΖί- 
μας, ό 'Αστυνομικός Δ )ν τή ς  Πειραιώς 
κ. Λαδιάς κ.ά.

Εκτός τών αστυνομικών, ή Ε Λ Π Α  εις 
άλλην έκδήλωσιν καί έπί τή συμπληρώ
σει δΟετίας άπό τής ίδρύσεώς της ά- 
πένειμε τιμητικά διπλώματα ε ις  50 πα
λαιμάχους οδηγούς αύτοκινήτων. Εις 
τήν έορτήν αυτήν έπευφημήθη ιδιαιτέ
ρως καί έν τψ προσώπω αυτού τό Σ ώ 
μα τής Αστυνομίας Πόλεων,· ό έ.ά. 'Α 
στυνόμος κ. Γ. Βαφόπουλος, ό όποιος 
υπήρξε καί ό πρώτος τροχονόμος τών 
Αθηνών, άπό τής έγκαταστάσεως τής 

'Αστυνομίας στήν πρωτεύουσα. Τήν ο
μιλίαν τοϋ κ. Βαφοπούλου κρίνομεν 
σκόπιμον νά δημοσιεύσωμεν τιμώντες 
εις τό πρόσωπόν του όλους τούς άπο- 
μόχους, άλλά θεμελιωτάς τού 'Α σ τυνο 
μικού Σώματος. Είπεν ό κ. Βαφόπου

λος χαρακτηριστικώς:
Στήν  έκδήλωσι αύτή πού οργανώνει 

ή κολή μας Ε Λ Π Α  έχει μιά θέσι καί ή 
τροχοναμία. Είναι άλληλένδετη ή σχέσις 
τοϋ οδηγού μέ τόν τροχονόμο.

"Ετσι διάλεξε ή Ε Λ Π Α  σήμερα ένα 
παλαιό Μ έλος της, άλλά καί βετεράνο 
τροχονόμο, νά σάς μιλήση. Νά σάς πή 
κάτι γιά τά παληά καί ξεχασμένα κι' ά- 
ξέχαστα γιά νά σάς δώση ένα ίσως εύ
θυμο άλλά καί έπίκσιρο στήν περίπτωσι 
γιά τόν σκοπό τή ς  σϋγ-κεντρώσεως αυ
τής, τόνο.

Ή  θύμηση είναι νομίΖω ή δεύτερη 
κούνια τή ς Ζωής μας πού μέ τό νανού
ρισμά της μάς φέρνει νοσταλγικά στις 
καλές ή άσχημες άναμνήσεις τής πρωτι
νής μας Ζωής. Λέγω δέ καί άσχημες 
γιατί εϊθισται πάντοτε οί παλαιοί νά βρί- 
σκωμε καί νά λέμε πώς τά δικά μας τά 
παληά χρόνια ήσαν καλλίτερα, ένώ αί 
συγκρίσεις μάς δισψεύδουν όπως θά 
δούμε παρακάτω.

Δ έν  πρέπει νά σάς κουράσω πολύ μέ 
τ ις  άφηγήσεις μου τοϋ παλιού καιρού 
γιατί είναι τόσο πολλές. Θά περιοριστώ 
έτσι κατ' άνόγκην σέ στιγμιότυπα. Πρώ
τος λοιπόν πού έλαβε δίπλωμα οδηγού 
έφέρετο τήν εποχή έκείνη, όπως μάς 
τό έλεγε καί ό ίδιος, ό άείμνηστος Ν ι
κόλαος Σορρής, ό όποιος μάλιστα έφε
ρε καί τό παρώνυμο ό Δάσκαλος γιατί 
ήταν καί άπό τούς πρώτους δασκάλους 
οδηγών αύτοκινήτου. Ή τ α ν  ένας ώραϊ- 
ος τύπος γλεντΖέ καί τού άρεσε μέ τήν 
μπάσα φωνή του νά συνοδεύη τούς τρο
βαδούρους τής έποχής σέ διάφορες τα
βερνούλες τοϋ Πογκρατίου καί τών πέ- 
ριξ. Κατοικούσε σ ' ένα ισόγειο στήν πλα
τεία Παγκρατίου άπ' όπου ξεκίνησε ή

Οί τιμηθέντες ύιτό τής ΕΛΠΑ τροχο
νόμοι έν μέσω τών ’Αρχηγών καί 
Τπαρχηγών Χωροφυλακής καί ’Α
στυνομίας καί τσΰ ’Αστυνομικού 

Δ) ντοΰ Πειραιώς

μιά άπό τις όμορφες κόρες του καί βγή
κε ή πρώτη μις Ελλάς. Ή  Ντίνα Σαρ- 
ρή. Έ ν α ς  φόρος άναμνηστικού μνημο
σύνου λοιπόν ταίριαΖε στόν πρώτο άπό 
τούς πρώτους οδηγούς. Τόν δάσκαλο 
Νίκο Σαρρή.

Σ τήν  κακοτράχαλη πλατεία πού έπε- 
κτείνετο πρό τών παλαιών άνακτάρων 
καί πού άργότερα διαμορφώθηκε όπως 
τήν βλέπουμε σήμερα μέ τό μνημείο τοϋ 
'Αγνώστου Στρατιώτου, τά άνθοπωλεία 
κλπ., έστόθμευαν τότε τά άγοραϊα αυτο
κίνητα, στά όποια οί κυρίως πελάται 
ήοαν οί ξένοι τουρίσται (λιγοστοί τότε) 
πού τούς πήγαιναν σέ διάφορες αρχαιο
λογικές περιοχές, παλαιά Κόρινθος, 'Ε 
πίδαυρος, Μυκήναι κλπ. 'Επ ιδέξιοι οδη
γοί πάνω στούς άνύπαρκτους καμμιά φο
ρά δρόμους τής έποχής έκείνης καί δεύ
τερον οί γλετΖέδες παραλήδες 'Αθηνα ί
οι, πού πολλές φορές ξάπλωναν στήν 
Μ ερσεντές καί σκόνιΖαν τόν ντουνιά καί
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πήγαιναν ώς πέρα στον Σκαραμαγκά, 
όπου μυρίΖει όριγκά καί πού αύτοί έδω
σαν τή ρίμα στον ποιητή τού παλιού ε
κείνου ωραίου τραγουδιού.

'Α πό  τούς οδηγούς εκείνους (πού με
ρικών τά ονόματα έγιναν πασίγνωστα) 
Εεπετάχτηκαν οί πρώτοι έπιχειρηματίες 
τού αύτοκινήτου (βενΖιναντλίες, γκα- 
ράΖ, συνεργεία, εμπόριο ελαστικών κ.λ. 
π.) καί έγιναν καλοί νοικοκύρηδες. Ιδού 
τά ονόματα όσων θυμάμαι: Χρήστος Τσι- 
ρικος, 'Αφοί Νικολετάκη, Φίφης Θεο
δώρου, Γιάννης Σκαλτσός, Σπϋρος Κο- 
ροκιανίτης, Παναγιώτης Καρδάσης, Λα
λάς Μ ικέλης καί είς άπό τούς έπιΖών- 
τας πού μάς τιμό μέ τήν παρουσία του 
σήμερα έδώ: ό φίλτατος κ. Λεωνίδας 
Κανδρέβας. 'Εκείνοι πού δέν τά κατά- 
φεραν τόσο καλά ήσαν οί παλαιοί άμα- 
Εάδες καί καραγωγεϊς πού πήραν διπλώ
ματα άλλ' έσβησαν άφανείς στήν φτώ
χεια.

'Έ ν α ς  άπό τούς παληούς άμαΕάδες 
(πού δέν πήρε όμως δίπλωμα) ώραϊος 
τύπος τή ς  παληός 'Αθήνας, ήταν ό 
μπάρμπα Δήμος ό Παγκαρές, ό όποιος 
έφιλοδωρήθη μέ τό παρατσούκλι αύτό 
έπειδή σέ τό λευκό του ύπογένειο καί 
τό κουρδιστό του κορμί πάνω στ' άμά- 
Ει έμοιαΖε φτυστός .μέ τόν τότε Πρόε
δρο τής Γαλλικής Δημοκρατίας Πουαγ- 
καρέ.

Σάν  μέ τοποθέτησαν λοιπόν γιά πρώ
τη φορά, άμέσως μετά τήν έγκατάστασι 
τής 'Αστυνομίας Πόλεων, άκίνητο τρο
χονόμο στήν συμβολή τών οδών Πανε
πιστημίου— Α μ α λ ία ς — Βασ. Σοφίας, έ- 
κεϊ πού ακριβώς σήμερα είναι ό σημα
τοδότης, σταμάτησα τήν κίνησι τών τράμ 
πού άνέβαιναν όπό τά Φάληρο καί

άντιστρόφως άπό τήν Ομόνοια καί έ
δωσα ένα μεγαλοπρεπές σήμα στόν συμ
παθή Παγκαρέ νά περόση άπό τή Βασ. 
Σοφ ίας πρός τήν Πανεπιστημίου. Καί 
τότε, περνώντας άπό μπροστά μου, μέ 
έφιλοδώρησε 5 - 6 πλαταγιστές στράκες 
τού καιμουτσιοϋ του είς ένδειΕιν φιλο
φροσύνης καί χαιρετισμού πρός τήν νέαν 
'Αστυνομίαν. Καί έδώ θά τονίσω τ ις  ά
σχημες πλευρές τών άναμνήσεων. Θά 
συγκρίνετε μόνοι τήν διαφοράν όταν θά 
σας πώ ότι ή ύπηρεσία τού άκινήτου 
σκοπού τότε διαρκοϋσε δύο συνεχείς 
ώρες. Ά νεβασμένος σέ μιά Εύλινη βά
ση, Ζωσμένος μέ μαύρες γκέτες, καί 
στενή στολή μέ κλειστούς γιακάδες, ύπό 
βροχήν, κρύο ή καυστικό ήλιο, ό τότε 
τροχονόμος πόσο διαφέρει άπό τόν ση
μερινό ό όποιος φέρει εύρύχωρον στο
λήν διαρκώς μετακινείται καί έναλλάσ- 
σεται χωρίς νά είναι ύποχρεωμένος νά 
στέκη όρθιος έπί ώρες ατό ίδιο σημείο 
καί άλλα άκόμη πλεονεκτήματα πού ά- 
πολαμβάνει ό σημερινός τροχονόμος άπό 
τόν παληό. Καί τί νά πούμε άργότερα 
γιά τά φανταχτερά μπιχλιμπίδια πού μας 
στόλισε τότε ό άείμνηστος καί άγαπη- 
μένος τών 'Αθηναίω ν Κώστας ΚοτΖιας. 
Τ ις  βαρειές έκεϊνες μετάλλινες περικε
φαλαίες πού μοιάΖαμε σάν τόν Καλοκο- 
τρώνη καί έτσι μας κόλλησαν τό  παρα
τσούκλι Κολοκοτρωναϊοι. Ή  έκείνα τά 
στρογγυλά βαρέλια μέ τά έθνικά εμβλή
ματα πού έγκλωβισμένσι μέσα δέν παρεί
χαν καμμιά άσφάλεια καί άρκετούς 
τραυματισμούς είχαμε. "Ενα  τέτοιο βα
ρέλι τό πήρε σβάρνα ένα αύτοκίνητο 
κατερχόμενο άπό τήν οδόν Κουμπάρη 
καί τό τσούλησε στήν κατωφερική Ήρώ- 
δου 'Αττικού μέ τόν τροχονόμο μέσα.

Ό  ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας Πό
λεων %. Τζαβέλλας συγχαίρει τόν 
βραιβευβέντα ύπό τής ΕΛΙΙΑ καλύ

τερον τροχονόμον τοΰ 1974.

Θά τελειώσω μέ ένα τελευταίο άλλά 
συγκινητικό έναταντανέ πού άφορα τόν 
ύπσφαινόμενο. Τ ις πρώτες μέρες τής ά- 
ναλήψεως υπό τής 'Αστυνομίας Πόλεων 
τής άστυνομεύσεως τής πόλεως τών 'Α 
θηνών καί τής Τροχαίας φυσικά (στρα- 
τωνιΣόμεθα τότε ατούς εύρεϊς θαλάμους 
τών παλαιών άνακτόρων έλλείψει άλλων 
οικημάτων μέ τά παράθυρα πού έχουν 
πρόσοψη στήν Βασ. Σοφ ίας), πολύς κό
σμος συνωθείτο στις γωνιές τών πεΖο- 
δρομίων καί μάς χάΖευε σάν φαινόμενα 
μέ τ ίς  μαύρες γκέττες καί τις μαύρες ' Ι 
ταλικής προελεύσεως μπέρτες καί μάς 
κόλλησαν τότε τό παρατσούκλι νυκτε- 
ρίδες. "Ετσ ι πράγματι μοιάΖσμε. 'Εκ εί 
λοιπόν σέ μιά γωνιά μιά Κυρία κατελή- 
φθη νά κλαίη. Ποτάμι τά δάκρυά της. 
Καί σάν τή ρώτησε κάποιος πλαϊνός 
της «γιατί κλαίς κυρά μου», έκείνη σή
κωσε τό χέρι τη ς καί δείχνοντάς με εί
πε: είναι ό γυιόκας μου».
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ
Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Του κ. I. Συλλάνταβου

Πρέπει νά γίνη συνείδησις εις δλους τούς πολίτας, δτι οφεί
λουν άμέριστον την αγάπην και συμπαράστασίν των εις 
τούς φύλακας τού νόμου. ’Αγάπην και γνώσιν της άποστο- 
λής των και δχι φόβον. Άντιστοίχως πρέπει νά πιστέψουν 
και τά δργανα τής Τάξεως, δτι ό πολίτης ήμπορεΐ καί πρέ- 

νά είναι φίλος των.

Ό  συγγραφ είς τοϋ άρθρου καί 
εκλεκτές φίλος τής 'Αστυνομίας 

κ. Ιωάννης Συλλάνταθος.

II ΝΕΩΤΕΡΑ ΨΓΧΟΛΟΓΙΑ έπι- 
■ * σημαίνει ώς βασικήν προϋπό
θεσήν ζωής καί ειρηνικής συνυπάρξε- 
ως μέ τόν συνάνθρωπον την ανάγκην 
διαλόγου: Διαλόγου μέ τό άμεσον 
περιβάλλον μας—οικογένεια, υφιστα
μένους ή προϊσταμένους, καί διαλό
γου μέ τό έμμεσον περιβάλλον μας, μέ 
τά άτομα, δηλαδή, μέ τά όποια συ- 
ναλλασσόμεθα εις τήν καθημερινήν 
μας ζωήν. Ή  υπαρξις όμως αύτοΰ τοΰ 
διαλόγου είναι περισσότερον άναγ- 
καία εις μίαν κοινωνίαν, ή οποία φι
λοδοξεί νά λέγεται πολιτισμένη, μέ 
τούς Ικπροσώπους τοΰ Νόμου. Είναι 
γνωστή ή βαθυτέρα ήθική σημασία 
τήν όποιαν έδιδαν οί πρόγονοί μας 
εις τόν Νόμον. Ό  μεγαλύτερος λυ
ρικός ποιητής τής άρχαιότητος, ό 
Πίνδαρος (522— 448 π.Χ.) άπεφάν- 
θη χαρακτηριστικούς: «Ό Νόμος εί

ναι δ Βασιλεύς καί των θνητών καί 
των άθανάτων».

Πώς όμως είναι δυνατός δ διάλο
γος μέ τό Νόμο; Προς αυτήν τήν κα- 
τεύθυνσιν πρέπει νά τείνουν αί προσ- 
πάθειαι δλων μας: ΙΙρός τήν δημι
ουργίαν προϋποθέσεως διά τήν δυνα
τότητα διαλόγου. Διά τήν καλλιτέ- 
ραν επικοινωνίαν μέ έκείνους πού έκ- 
προσωποΰν καί τήν ιδέαν καί τόν τύ
πον τοΰ Νόμου.

Δέν υπάρχει τίποτε πιό σεβαστό 
από τήν ελευθερίαν τοΰ πολίτου. Εις 
τήν έννοιαν όμως ελευθερία, ας δο- 
θή τό σιυστόν ήθικόν βάθος. Ή  δρθή 
ερμηνεία. Είμαι Ιλεύθερος σημαίνει: 
Σέβομαι τόν Νόμον, σέβομαι τόν συν
άνθρωπον, σέβομαι τά δικαιώματα 
τοΰ συνανθρώπου. ’Επ’ οΰδενί τρόπψ 
ή ελευθερία μου μπορεί νά άποβαίνη 
εις βάρος τής Ελευθερίας τοΰ άλλου. 
Αυτήν τήν εύαίσθητον Ισορροπίαν τής 
Ελευθερίας καλείται νά ρυθμίση τό 
δργανον τής τάξεως.

Εις μίαν κρίσιμον έποχήν, δπως ή 
δική μας, ή ’Ελευθερία έχει ουσιαστι- 
κώς παρεξηγηθή. Οί πάντες Αμύνον
ται υπέρ αύτής! Οί πάντες όμιλοΰν 
δι’ αυτήν! ’Αλλά έλάχιστοι γνωρί
ζουν τό βαθΰτερον νόημά της καί τόν 
τρόπον προασπίσεώς της. Ή  ’Ελευθε
ρία —εν όνόματι τής ’Ελευθερίας — 
καταπατεΐται συνεχώς. Εις δλας μας 
τάς έκδηλώσεις! Καί κυρίως είς τήν 
εσφαλμένην άντίληψιν τοΰ Νόμου. Ό  
σεβασμός όμως καί ή τήρησις τοΰ Νό
μου είναι ή άσπίς τής ’Ελευθερίας 
καί τοΰ Πολιτισμού.

Ή  έπέτειος τών πεντήκοντα χρό
νων, από τής έγκαταστάσεως τής ’Α
στυνομίας Πόλεων, είς ’Αθήνας, ας 
άποτελέση δΓ δλους μας τήν έναρξιν 
μιας σταυροφορίας διά τήν δημιουρ
γίαν διαλόγου μεταξύ τών πολιτών 
καί τών εκπροσώπων τοΰ Νόμου. "Ας 
γίνη συνείδησις δλων μας δτι οφεί
λομε άμέριστον τήν αγάπην μας είς 
τούς φύλακας τοΰ Νόμου. ’Αγάπην 
γνώσεως τής άποσταλής τών έκπρο- 
σώπων τοΰ Νόμου καί δχι φόβον. 
Άντιστοίχως ας γίνη συνείδησις καί 
είς τά όργανα τής Τάξεως δτι δ Πο
λίτης μπορεί νά είναι φίλος τους! Καί 
αυτό έξαρτάται δχι από τήν αύστη- 
ράν τήρησιν τών νόμων, άλλά από 
τήν συμπεριφοράν των. Αυτή ή συμ-
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Σ υνε ίδησ ή  όλων τών αστυνομικών πρέπει νά γίνη τό ότι ό πολίτησ, έστω καί άν σύτόσ είναι παραβάτης, αντι
μετωπίζεται ώς φίλος. Ή  αύστποότης τοϋ νόμου δέν έπηρεάϋει τά αισθήματα του πολίτου απέναντι στην Αστυ

νομία, όταν ή συμπεριφορά του οργάνου τής ΤάΕεως είναι άψογος.

περιφορά πρέπει νά είναι φιλική, μέ 
εσωτερικόν κινητρον τήν αγάπη καί 
τήν κατανόησιν.

*
* *

Είναι γνωστή ή συμβολή τής ’Α
στυνομίας Πόλεων εις ’όλους τούς Ε 
θνικούς και Κοινωνικούς άγώνας. Οί 
άνδρες της μέ τήν ήρωϊκήν αύταπάρ- 
νησιν ή όποια έγγίζει τά δρια του άλ- 
τρουϊσμοΰ εύρέθησαν πρώτοι εις δλας 
τάς επάλξεις, οπού τό ’’Εθνος ή ή Κοι
νωνική άναγκαιότης τούς έκάλεσε. 
Εις τά τελευταία κρίσιμα χρόνια, δ- 
σάκις ή Χώρα έπληγη από έξωτερι- 
κούς έχθροός, η  ’Αστυνομία Πόλεον/ 
από τήν πρώτη ν γραμμήν τού καθή- 
κοντος εις τήν οποίαν έτάχθη νά υπη
ρέτη έδωσε μέ γενναιοφροσύνην καί 
αυτοθυσίαν τό μεγάλο παρών. Παρ’ 
δλα αυτά καί παρά τάς θυσίας της, 
ή ’Αστυνομία Πόλεων, άπό άγνοιαν, 
κακήν προαίρεσιν ή διά αντεθνικήν 
προπαγάνδαν έγινε βορά καί εύκολος

στόχος άνευθύνων καί κακόβουλων 
επιθέσεων.

Εις δλας αύτάς τάς, έπιθέσεις τάς 
όποιας ύπεδαύλισαν άντεθνικά καί 
αντικοινωνικά στοιχεία μέ άπωτέραν 
των επιδίωξιν τήν αναρχίαν καί τάς 
όποιας έπιθέσεις έγαλούχησε>. μερίς 
τού κίτρινου ημερησίου καί περιοδι
κού τύπου, ή ’Αστυνομία διετήρησεν 
καί διατηρεί τήν ψυχραιμίαν της, συ- 
νεχίζουσα τήν μεγάλην αποστολήν 
της.

"Ας έπανέλθωμεν δμως—αφού έ- 
γένετο ή διαπίστωσις τών δφειλών 
μας, εις τήν Άστυν. Πόλεων—εις τό 
ακανθώδες θέμα τών σχέσεων τοΰ πο
λίτου μέ τό δργανον τής τάξεως.

*
* *

Τόσον ό πολίτης όσον καί τό δρ
γανον τής τάξεως είναι ά ν θ ρ ω 
π ο ι  μ έ  α ν θ ρ ώ π ι ν α  έ- 
λ α τ τ ώ μ α τ α .  Είναι βέβαιον 
δτι άν ύπάρξη πνεύμα αμοιβαίας κα- 
τανοήσεως θά ύπάρξη καί ή λύσις.

’Ίσως είς τό σημείον αύτό θά πρέπει 
νά υπενθυμίσω τό σοφόν ρητόν τό ό
ποιον άποφαίνεται: «Ό γείτονας μας 
μάς επιστρέφει δ,τι ακριβώς τοΰ δί
νουμε εμείς!» Καί άιν φυσικά τοΰ δώ
σουμε αγάπην καί καλήν διάθεσιν, 
θά πρέπει —κατά κανόνα — νά μάς 
αντιμετώπιση μέ τά ίδια αισθήματα.

*
* *

Προς αυτήν τήν κατευθυνσιν άς 
τείνωμεν —  πολίτες καί όργανα τής 
τάξεως —  τήν προσπάθειάν μας : 
Πρός τήν δημιουργίαν όνος κλίματος 
βαθυτέρας κατανοήσεως καί επικοι
νωνίας.

’Ακόμη καί είς τήν τόσον υλιστι
κήν εποχήν μας όπου κυριαρχούν, ή 
βία, ή έντασις καί τό άγχος, είναι 
δυνατόν νά ύπάρξη διάλογος, δταν 
ύπάρξη καί ή αντίστοιχος προσπά
θεια!

Προσπαθώ σημαίνει θέλω. Καί θέ
λω σημαίνει μπορώ!
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Ό  ’Αρχιμουσικός καϊ γνωστός Μουσικο
συνθέτης, Διοικητής τοϋ Τμήματος Μουσικής 
τοϋ Σώματος, ’Αστυνόμος Α' κ. Δημήτριος 
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, μέ τήν μουσική συν
θετική δραστηριότητα τοϋ όποιου, τόσον τό 
Περιοδικό μας, όσον καί ό άλλος τύπος, έχουν 
έπανειλημμένως άσχοληθή, παρουσίασε τόν 
τελευταίο καιρό καινούργιες έκπλήξεις. Πριν 
καλά-καλά περάση ένας χρόνος άπό τήν τε
λευταία του, τόσο αξιόλογη μουσική έργασία 
γιά Μπάντα σέ δίσκους, (74 Ε θνικοί χοροί 
άπ’ όλη τήν Ελλάδα καί 15 Εμβατήρια), τήν 
όποιαν σύν τοΐς άλλοις καί τό Ύπουργεΐον 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων άπε- 
δέχθη μέ ενθουσιασμό καί διά σχετικής ’Εγ
κυκλίου Διαταγής του συνέστησε πρός όλα 
τά ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα τής Χώρας, έθεσε 
σέ κυκλοφορία δέκα( 10) νέες έντυπες έργασίες 
του διά Μπάντα, άποτελούμενες άπό τά πιό 
γνωστά καί πιό εκλεκτά 'Ελληνικά τραγού
δια, όπως π.χ. Μπάρμπα Γιάννη Κανατά, τό 
Γιασεμί στό στήθος σου, έτίναξε τήν ανθι
σμένη αμυγδαλιά, όμορφη ’Αθήνα κ.λ.π. μέ 
μοναδικό σκοπό του, όπως μάς είπε, νά βοη- 
‘ ήση τις Μπάντες τοϋ Τόπου μας μικρές καί

μεγάλες, στις Μουσικές Βιβλιοθήκες των 
όποιων, πέραν άπό λίγα Στρατιωτικά ’Εμβα
τήρια καί έλάχιστα άλλα διάφορα μουσικά 
κομμάτια, δέν υπάρχει τίποτε άλλο τό άξιό- 
λογο Ελληνικό. Ό πω ς δέ πληροφορούμεθα, 
οί έργασίες του αυτές έγιναν δεκτές άπό τις 
Μπάντες μας, σάν πραγματικό μουσικό μάννα.
Καί δικαίως, διότι τόσον μεταξύ τών ειδικών 
όσον καί άπό μέρους τοϋ άπλοϋ κοινοϋ, έχει 
γίνει πλέον συνείδησις, ότι κάθε μουσική έρ
γασία τοϋ κ. Μπουκουβάλα, πρώτα καί πάνω 
άπ’ όλα, τή διακρίνει πρωτοτυπία καί ξεχωρι
στή ποιότητα.

Δέν χρειάζεται δέ ιδιαιτέρα ίκανότης διά 
νά τό άντιληφθή κανείς αύτό. Ά πό τό πρώτο 
του άκόμη, πρό 12ετίας, έργο, τό Συμφωνικό 
του Εμβατήριο «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ», 
αύτό πού άπό έτών άκούεται στήν άρχή καί 
στό τέλος τής ’Αστυνομικής Ραδιοφωνικής 
Εκπομπής καί τό όποιο καί πέραν τής ’Εκ
πομπής αύτής, οί Ραδιοφωνικοί καί Τηλεοπτι
κοί Σταθμοί μας μαζί μέ πολλές άλλες έργασίες 
του τό έχουν στήν ήμερησία διάταξη, δια
κρίνει κανείς άμέσως τήν πρωτοτυπία καί τήν 
ξεχωριστή όμορφιά τής ύπέροχης τέχνης του.
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Νά δμως καί ή καινούργια έκπληξη τοϋ 
Μαέστρου μας, ή όποια μας έδωσε αιχμή γιά 
τις λίγες αύτές γραμμές καί ή όποια όπωσδή- 
ποτε έμάς τούς ’Αστυνομικούς, θά μας ένθου- 
σιάση, καί θά μάς συγκινήση δλως ιδιαιτέ
ρως. Θέλοντας άπό καιρό, δπως μάς είπε, νά 
άπ'οκτήση καί τό Σώμα μας τό δικό του ξεχω
ριστό ’Εμβατήριο Παρελάσεων, δπως έχουν 
καί τά υπόλοιπα Σώματα, π.χ. τοϋ Στρατού, 
ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ-τοϋ Ναυτικού, Ο 
ΝΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- τής ’Αεροπορίας, 
ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ ΘΑ ΓΙΝΩ κ.λ.π., δια νά παιανί- 
ζεται στίς διάφορες ’Αστυνομικές έορταστικές 
εκδηλώσεις καί ιδίως κατά τις παρελάσεις 
των δοκίμων των ’Αστυνομικών Σχολών πρό 
τών ’Επισήμων στις ’Εθνικές μας έορτές, συνέ
θεσε καί ένοργάνωσε ένα ’Εμβατήριο μέ τί
τλο «Ο ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ», τό όποιο, δπως 
μάς είπαν δλοι δσοι έτυχε νά τό άκούσουν 
(διότι είναι άκόμη πολύ καινούργιο), είναι άπό 
τά ώραιότερα Ελληνικά  Εμβατήρια παρελά- 
σεως πού έγιναν ποτέ.

Σέ σχετική δέ ερώτησή μας, τί ήτο έκεΐνο 
πού συνέβαλε άποφασιστικά στήν σύλληψη 
τής Μελωδικής γραμμής καί σύνθεση τοϋ ’Εμ
βατηρίου αύτοϋ, ό κ. Μπουκουβάλας μάς είπε. 
«Στό πρόσφατο ώραΐο πανηγυρικό τεϋχος τοϋ 
Περιοδικού μας, πού κυκλοφόρησε σάν άφιέ- 
ρωση διά τήν έπέτειο τής 50ετίας άπό τής έγ- 
καταστάσεως τοϋ Σώματός μας στήν ’Αθήνα, 
υπάρχει ένας μακροσκελής κατάλογος όνομά- 
των συναδέλφων, πού πολλοί άπό αύτούς ήσαν 
γνωστοί μου καί άρκετοί φίλοι μου άπό τή 
Σχολή άστυφυλάκων στήν Κυψέλη.

Μιά βραδυά, μόλις ή ματιά μου άντίκρυσε 
αύτές τις σελίδες, όλόκληρο τό είναι μου δο- 
νίστηκε. Δέν χρειάστηκε τίποτε περισσότερο 
γιά νά πλημμυρίσουν άμέσως τήν καρδιά μου 
λίγες απλές νότες, οί όποιες άνεβαίνοντας στήν 
σκέψη μου άρχισαν άπό μόνες τους σιγά-σιγά, 
νά συνθέτουν ένα σεμνό κ ι’ άπέριττο "Υμνο 
άπέραντης ευγνωμοσύνης Σ’ ΑΥΤΟΥΣ πού 
έδωσαν τή ζωή τους τίμημα διά τήν Σωτηρία 
τής Πατρίδος. Πρός στιγμή σκέφτηκα νά 
’Εμβατήριο, «ΟΙ ΗΡΩΕΣ», άλλά μαζί μ’ ΕΚΕΙ
ΝΟΥΣ, ή σκέψη μου άγκάλιασε αυθόρμητα 
καί δλους τούς άλλους συναδέλφους, οί όποιοι 
άπό τότε πού ιδρύθηκε τό υπέροχο Σώμα μας, 
συνέχεια νύχτα -μέρα άγωνίστηκαν, άγωνίζον- 
ται καί θά άγωνίζωνται σκληρά στόν ίερό στίβο 
τοϋ Καθήκοντος. "Ετσι τό όνόμασα «Ο ΑΣΤΥ
ΦΥΛΑΚΑΣ», μέ τήν έλπίδα δτι τό άκουσμά 
του, σέ μάς μέν τούς παλιούς θά φέρνη αξέχα
στες άναμνήσεις μιάς ολόκληρης ζωής, στούς 
δέ νεώτερους, θά γίνεται ένας θριαμβευτικός 
Θούριος Τεράς Παρακαταθήκης, πού θά τούς 
ένδυναμώνει ψυχικά γιά ένα πιό δμορφο, 
πιό χαρούμενο καί πιό λαμπρό ’Αστυνομικό 
«ΜΕΛΛΟΝ».

Αύτά μάς είπε ό έκλεκτός Μαέστρος μας 
γιά τό καινούργιο του ’Εμβατήριο.

Τί θά μπορούσαμε έμεϊς νά προσθέσουμε 
περισσότερο ;.

Α πλώ ς νά τοϋ εύχηθοΰμε καί άλλες έπιτυ- 
χίες, πρός τό καλό τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος 
καί τής μουσικής παραδόσεως τής πατρίδος 
μας.

’Αφιέρωμα στον "Ελληνα ’Αστυφύλακα
Γ ΙΑ Ν Ν Η  Μ Α Ν Ι Κ Α

(Έ κ τής συλλογής του «οδοιπορικά»)

Πενήντα χρόνια μέχρι σήμερα 
στή βροχή, στό κρύο, στή ζέστη 
στήν αστροφεγγιά περπατά, 
πιστός στόν δρκο, στό καθήκον του 
ό Έλλην άστυφύλακας.
Σιωπηλές απλές άέρινες ’Αρετές 
μέ πάλλουσες υπερευαίσθητες στιγμές 
λύπες, θλίψεις, έλπίδες, διαμαρτυρίες

Σύ αστυφύλακα μένεις ή καρδιά
τών πολιτών.

Πενήντα χρόνια μέχρι σήμερα 
Άγγελος φύλακας - θεματοφύλακας 
παραδόσεων, Αρχών - Ιδανικών.
Στήθια πύρινα-Ρίζες Ελληνοχριστια

νικές
Είναι άρχές τοΰ "Ελληνα ’Αστυφύλακα.
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ  
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ

Τοΰ κ. Ά ν δ ρ έ α  Κ α ρ α ν τ ώ ν η

Ή  ποίηση, άπό χρόνια πανάρχαια, σάν κύμα 
μελωδικό χαϊδεύει τά νησιά μας,. Τό θέμα είναι 
άπέραντο καί πολύπλευρο σάν τήν ί'δια τή θά
λασσα. θά  to θίξουμε ατά πεταχτά, γιατί καλά - 
καλά, θέμα ξεχωριστό, αυτόνομο, «νησιώτικης 
ποιήσεως» δεν υπάρχει παρά μόνο σέ συνάρτηση 
μέ τήν δλη θαλασσινή ζωή καί παράδοση. "Οπως 
τό ταξίδι είναι μιά άδιάκοπη μετακίνηση, μιά 
μετατόπιση μέσα στόν χώρο, έτσι καί τό ταξίδι 
στή θαλασσινή ποίηση, μέ κέντρο πάντα τά νησιά 
μας, μπορεί νά μάς πάει πολύ μακρυά. Καί μιά 
πού είναι πιθανό νά βρεθούμε τόσο μακρυά, άς 
πάμε τουλάχιστον στόν πατέρα δλων των ποιητών, 
στόν θειον "Ομηρο, πού τό ένα άπό τά δύο έπη

του, ή «’Οδύσσεια», είναι μιά θαλασσινή εποποιία, 
μέ ήρωες δχι μόνον τόν πολύτροπον Όδυσσέα, 
τούς συντρόφους του καί τά λογής φανταστικά τέ
ρατα τών θαλασσών, άλλά καί ένα πλήθος νησιών. 
Τά περισσότερα άπό τά νησιά τής «’Οδύσσειας», 
παρουσιάζονται σάν μυθολογικά, σάν φανταστικά 
μέσα στό ομηρικό έπος, άλλά δ ποιητής πού τά έ- 
φαντάστηκε καί τά ζωγράφισε τόσο παραστατικά, 
άλλη εμπειρία δέν είχε γ ι’ αύτή τή μετάπλαση 
άπό τά πραγματικά έλληνικά νησιά. Νησιώτη τόν 
θέλει τόν "Ομηρο, ή παράδοση, άπό τή Χίο - άλ
λά καί ένας σύγχρονος Γάλλος ελληνιστής πρόσ
φατα ύπεστήριξε σέ μιά πρωτότυπη μελέτη του 
πώς δ "Ομηρος ήταν άπό τήν ’Ιθάκη, πώς τόν



75



Παλαμάς -καί Σολωμός. ΟΕ δυό μεγάλοι τής Ελληνικής ποιήσεως τραγούδησαν σέ πολλούς στίχους τους 
την δμορφιά καί την μαγεία τών νησιών τής Ελλάδος.

είχαν αρπάξει πειραταί καί τόν είχαν μεταφέρει 
στήν Μικρά ’Ασία. Γνώρισε λοιπόν καλά τίς έλ- 
ληνικές θάλασσες άφοΰ εζησε πολύν καιρό μέ 
τούς πειρατάς, γΓ αύτό καί κατώρθωσε νά παρου
σίαση μέ τέτοιες θαυμαστές λεπτομέρειες τή ναυ
τική ζωή, τά πλοία, τή διακυβέρνησή τους, τό 
ταξίδι, τή ζωή στή θάλασσα, τίς τρικυμίες, τή 
γαλήνη, τήν πάλη τών ναυτικών μέ τά κύματα, 
τίς ιδιοτροπίες τών ωκεανών, τίς άκτές, τά πε
ριγιάλια καί τά λογής νησιά. Στό στοχεϊο Β ' τής 
«’Οδύσσειας», δ γιος τοΰ Όδυσσέα Τηλέμαχος 
Αποφασίζει νά φύγη άπό τήν ’Ιθάκη καί νά πάη 
στήν Σπάρτη, μήπως μάθει νέα για τόν πατέρα 
του πού δέν εχει ακόμη γυρίσει στήν πατρίδα του, 
ενώ οί άλλοι αρχηγοί τών Ελλήνων έχουν έπι- 
στρέψει. 'Αρματώνει λοιπόν ένα πλοίο καί ξεκι
νάει μέ τούς συντρόφους του γιά τήν Πΰλο, άπ’ 
δπου μετά θά τραβούσε γιά τήν Σπάρτη. Ή  εικόνα 
τοΰ πλοίου, τό ξεκίνημά του άπό τήν ’Ιθάκη, οΕ 
χειρισμοί τών ναυτών, δ πλους τού σκάφους πού 
πλέει κάτω άπό τήν προστασία τής Άθηνάς, είναι 
δ πρώτος λαμπρός πίναξ ναυτικής ζωής πού βγαί
νει άπό τό έπικό κοντύλι τού 'Ομήρου:
K t’ δ ήλιος σά βασίλεψε κ ι’ άπόσκιασαν οί δρόμοι, 
τδ πλοίο ρίχνει στό γιαλό, καί μέσα τ ’ άρμενά του, 
καθώς τά καλοσκάρωτα καράβια τάχουν πάντα, 
καί στό λιμάνι τ ’ άραξε" γύρω οί λεβέντες νέοι 
μαζώχτηκαν, καί ή Άθηνα τούς δίνει δλους θάρρος. 
Κ ι’ ανέβηκε δ Τηλέμαχος στό σκάφος" Ικυβέρνα 
ή Ά θηνα, καθούμενη στήν πρύμνη του" σιμά της 
κ ι’ έκεινος κάθηαε" έλυσαν τά παλαμάρια οί άλλοι, 
δστερ’ ανέβηκαν κ ι’ αυτοί καί στά ζυγά καθήσαν.
Καί τότες πρΰμο στέλνει τους ή θεά ή γαλανομάτα,

τό Ζέφυρο πού άχολογά στά μαΰρα πέλαα πάνω.
Καί πρόσταξε δ Τηλέμαχος καλώντας τούς συντρόφους 
νά πιάσουν τ ’ άρμενα" άκουσαν αύτοί τήν προσταγή του. 
Κατάρτι έλατο έστησαν καί μπήξανε το μέσα 
στύ μεσοδόκι τδ σκαφτό, τδ δέσανε μέ ξάρτια, 
καί μέ καλόστριφτα λουριά τ ’ άσπρα πανιά τραβήξαν. 
Φούσκωσε δ άγέρας τδ πανί στή μέση, καί τδ κύμα 
πάς στδ κοράκι βρόνταγε καθώς γοργά σκιζόταν" 
κ ι’ έκοβε δρόμο κ ι’ έτρεχε ατό πέλαο τό καράβι.
Καί τάρμενα αά δέσανε στδ μελανό ακαφί του, 
κροντήρια στήσαν καί κρασί καλογεμίζοντάς τα 
γιά  τούς αθάνατους θεούς καί τούς αιώνιους χύναν 
μά γιά  τήν γαλανόματη κόρη τοΰ Δία πρώτα.

*
* *

Ψάχνοντας ό Όδυσσέας νά βρή τό δρόμο του 
γιά τη λατρευτή του ’Ιθάκη, κΓ δλοένα χάνοντάς 
τον, βρίσκεται μια μέρα στό νησί τής θεϊκής νε
ράιδας Καλυψώς. Τό νησί αύτό είναι δλόχλωρο, 
γεμάτο πρασινάδες καί τρεχούμενα νερά, άμπέ- 
λια, κυπαρίσσια, πεύκα, σπηλιές - σωστός παρά
δεισος. Ή  περιγραφή του άπό τόν "Ομηρο, μάς 
θυμίζει τοπία άπό τά πιό ώραΐα νησιά μας, τήν 
Κέρκυρα, τή Λέσβο, τή Σάμο τήν "Ανδρο. ’Αλλά 
οΕ φυσικές αυτές καλλονές δέν συγκινούν τόν 
Όδυσσέα, μήτε κι’ ή Καλυψώ τόν συγκινεΐ μέ τά 
ώραΐα της τραγούδια καί τήν όμορφιά της. ’Εκεί
νος κάθεται στ’ άκρογιάλι τού νησιού καί κλαίει 
κοιτάζοντας τό πέλαγος, πού τόν χωρίζε άπό τό 
δικό του νησί, τήν ’Ιθάκη του τήν άναντικατά- 
στατη:

Λ
Σάν έφτασε στ’ απόμακρο νησί βγήκε έξω τότε 
άπ’ τό γαλάζιο πέλαγο καί στή στεριά τραβούσε, 
δσο πού βρήκε μιά σπηλιά μεγάλη, δπου ή νεράιδα



Καθότανε ή λαμπρόμαλλη και μέσα έκεΐ τήν ηύρε. 
Φωτιά μεγάλη είχε  στή στιά καί μ ιά  εύωδιά άπ’ άλ-

(λάργα
μοσχοβολούσε ατό νησί, κέδρου κι ’άφράτης θούγιας, 
πού καίγουνταν. Κ ι’ ή Καλυψώ μ’ δλόχρυση σαΐτα 
στόν άργαλιό της δφαινε καί γλυκοτραγουδούσε. 
Φούντωνε γύρω στή σπηλιά δροσολουσμένο δάσος 
μέ κυπαρίσσια ευωδιαστά, μέ πεΰκες καί μέ σκλήθρα, 
δπου πλατύτερα πουλιά φωλιάζανε έκεΐ πάντα, 
γεράκια κ ι’ άνοιχτάφωνες κουρούνες, άσπροι γλάροι, 
θαλασσοπούλια πού άγαποΰν τά πέλαγα νά σχίζουν.
Κ ι’ δλόγυρα στην άπλωτή σπηλιά ήταν άπλωμένη 
κληματαριά πολύβλαστη σταφύλια φορτωμένη.
Τέσσερες βρύσες στή σειρά γλυκό νερό άναβρύζαν, 
κοντά - κοντά, κ ι’ άλλη άπ’ άλλου κυλούσε τά νερά της. 
Κ ι’ άνθιζαν γύρω στή σειρά λειβάδια μέ γιοφύλια 
καί σέλινα, πού άν τάβλεπε κ ι’ άθάνατος άκόμα 
θά σάστιζε καί μέσα του θά ξάνοιγε ή καρδιά του. 
Έ κ ε ΐ στεκόντανε 6 Ε ρμ ής καί θαύμαζε θωρώντας.
Κι όλα π ιά  σάν τά χόρτασαν τά μάτια του νά βλέπουν, 
μπήκε στήν άπλωτή σπηλιά, κ ι’ ή λατρευτή νεράιδα, 
δπως τδν είδε άγνάντια της, τόν γνώρισε ποιος ήταν, 
γ ιατ ί οί αθάνατοι θεοί ξέρουν δ ένας τδν άλλον 
κ ι’ άνίσως κάθεται κανείς σ’ άπάμακρα παλάτια.
Μά έκεΐ τδν μεγαλόκαρδο Δυσσεα δέν τόν βρήκε, 
μόν’ στ’ άκρσγιάλι κάθουνταν, σάν πάντα, καί θρηνούσε, 
μέ κλάμα, πόνους, στεναγμούς σπαράζοντας τά στήθια, 
κ ι’ έχυνε δάκρυα βλέποντας τά πέλαγα τά στείρα.

Λ

Πριν άφήσουμε τόν "Ομηρο, Αξίζει νά δούμε 
πώς περιγράφει τό λιμάνι τής ’Ιθάκης, της πα
τρίδας τού Όδυσσέα, τήν ιερή στιγμή πού φτάνει 
έκεΐ, έρχόμενος μέ πλοίο άπό τό νησί των Φαιά- 
κων, πού είναι ή Κέρκυρα. "Οταν φτάνη στήν 
’Ιθάκη, κοιμάται βαριά, καί οί ναύτες τόν Απο
βιβάζουν στήν τόσο νοσταλγημένη γη του, Ανά
μεσα. στά πλούσια δώρα πού τού έχουν χαρίσει οί 
Φαίακες.
Σάν πρόβαλε τό φτερωτό τ ’ άστέρι πού στά ούράνια 
τής νυχτογέννητης αύγής πρωταμυνάει τή φέξη, 
τό πλοίο τό πελαγόδρομο ζύγωσε π ιά  ατό Θιάκι. 
Βρίσκετ’ έκεΐ τού Φάρκυνα, τού πελαγίσιου γέρου 
κάποιο λιμάνι, καί σ’ αύτό δυό κάβοι πού προβάλλουν 
βραχόαπαρτοι, πρός τή μπασιά τοΰ λιμανιού συγκλίνουν, 
κ ι’ δξω κρατούν τά κύματα πού οί τρικυμίες σηκώνουν 
μά μέσα τά καλόφτιαστα συχνάζουνε καράβια, 
δίχως δεσίματα, άμα μπούν καί βροΰν άραξοβόλι.

***

Ή  ’Ελευθερία σάν ξαναήλθε στήν Ελλάδα 
δστερ’ άπό τετρακοσίων χρόνων σκλαβιά, μαζί 
μέ πόσα άλλα πολύτιμα τής ζωής, μάς άνάστησε 
καί τήν ποίηση. Τήν ποίηση τή λεγάμενη «άτο- 
μική», δηλαδή τή δουλεμένη καί τή συνειδητά 
καλλιεργημένη σάν τέχνη ειδική, άπό ένα Ατο
μο προικισμένο μέ ταλέντο καί μέ παιδεία. Πριν 
άπό τό 21, ή ποίηση στήν Ελλάδα, κυρίως έκαλ- 
λιεργείτο δμαδικά καί άνώνυμα. Τότε δημιουρ- 
γήθηκε τό δημοτικό τραγούδι. ’Αλλά  δταν άνα- 
στήθηκε σάν άτομική ποίηση, πήρε άμέσως με
γάλες διαστάσεις, καί νά πηγάζει καί άπό νησιά. 
Τήν πρωτοέγραψαν τήν ποίηση αυτή οί δύο πρώ
τοι μεγάλοι λυρικοί μας, ύμνωδοί υψηλού τόνου 
τής ’Ελευθερίας καί τής Ελλάδος. Ό  Σολωμός

καί δ Κάλβος. Καί οί δύο γεννήθηκαν στή Ζά
κυνθο, τό νησί πού όνομάστη,κε «άνθος τής Ανατο
λής» καί γιά τις πολλές φυσικές του χάρες καί 
γιά τόν έκλεπτυσμένο πνευματικό καί κοινωνικό 
πολιτισμό τους. Κάθε ποιητής άξιος, τό θαύμα τής 
ζωής τό πρωτοζεΐ στις εικόνες πού τού πρωτο- 
ζωγραφίζει δ γύρω του κόσμος. Καί δ «γύρω 
κόσμος» τοΰ Σολωμοΰ καί τού· Κάλβου ήταν άρ- 
χικά «γωνιές καί στιγμές στή Ζάκυνθο», υστέρα 
οί γωνιές αυτές συνέθεσαν δλο τό νησί, σάν ένα 
σύνολο περιγεγραμμένο καί ζωσμένο θάλασσα, καί 
μετά, τό νησί αυτό, έγινε φυσικό πλαίσιο τής ’Ι 
δέας γιά τόν Σολωμό, καί τόπος νοσταλγίας ά- 
κοίμητης γιά τόν Κάλβο, πού έχοντας δριστικά 
μεταφυτευθεΐ στήν Ευρώπη (πέθανε στήν κατα
χνιασμένη ’Αγγλία) δραματιζόταν1 τή Ζάκνυθο 
τών παιδικών του χρόνων σάν κάτι πλέον δνειρώ- 
δες καί_ πλέον αιθέριο καί άπό τόν δαντικό παρά
δεισο:

ΤΩ φιλτάτη πατρίς, 
ώ θαυαμασία νήσος,
Ζάκυνθε' σύ μοΰ εδωκας 
τήν πνοήν καί τού ’Απόλλωνος 
τά χρυσά δώρα.

Τό κύμα Ίόνιον πρώτον 
έφίλησε τό σώμα' 
πρώτοι οί ίόνιοι Ζέφυροι 
έχάϊδευαν τό στήθος 
τής Κυθ&ρείας.

Καί δταν τό έσπέριον άστρον 
δ οόρανός άνάπτει 
καί πλέωσι γέμοντα έρωτος 
καί φωνών μουσικών 
θαλάσσια ξύλα,

φ ιλεΐ τό ίδιον κύμα, 
οί αύτοΐ χαϊδεύουν Ζέφυροι 
τό σώμα καί τό στήθος 
τών λαμπρών Ζακυνθίων 
άνθος παρθένων.

***

Άπό τήν άπελευθέρωση κι’ έπειτα, τά έλ- 
ληνικά νησιά έδωσαν τήν ιδιομορφία τής θαλάσ- 
σινής ζωής τής Ελλάδος. Διετήρησαν τόν λεπτό 
λαϊκό πολιτισμό τους, τήν πραότητα τοΰ «νησιώ- 
τικου χαρακτήρος», τήν αισθητική τής λαϊκής 
νησιωτικής τέχνης, τήν εύλάβεια τής δρθοδοξίας. 
’Αλλά τά νησιά μας έξακολούθησαν νά προσφέ
ρουν στήν κοινή πατρίδα τό ναυτικό τους πνεύ
μα: Πληρώματα έξαακησμένα, μεγάλους έμ- 
πορικούς στόλους, δαιμόνιους έφοπλιστάς, α
λιεία καί σπογγαλιεία: έναν δλόκληρο κό
σμο δραστηριοτήτων καί έμπειριών, μέ άσά- 
λευτα κέντρα καί στεριανά πλαίσια τά νη
σιά, καί μέ άπέραντο πεδίο δράσεως δλες τις θά
λασσες τοΰ κόσμου. Προσφέρουν δμως, έπίσης, 
τά νησιά μας καί κάτι άλλο, σέ όποιον τα  Ιπι- 
σκέπτεται: τήν μακαριότητα καί τήν άναπλαστι- 
κή χάρη τής ευδαιμονικής γαλήνης. Ή  λιτότης 
τοΰ νησιώτικου τοπίου μέ τά ξανθά βράχια, τή
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λίγη πρασινάδα, τίς άφροστεφάνωτες άκρογιαλιές, 
τά λευκά σπιτάκια, τό λυτρωτικό άπλωμα τής 
πιό γαλάζιας καί αστραφτερής θάλασσας (ας θυ- 
θημοΰιμε τό αίσχύλειο «άνηριθμον γέλασμα των 
κυμάτων») , τίς πελαγίσιες αύρες καί τίς δροσιές 
των μελτεμιών, τήν έγκαρδιότητα των πράων 
νησιωτών, είναι στοιχεία ζωής πού δταν τά γεύε
ται κανείς, δέ θέλει τίποτε άλλο παρόμοιο νά δο- 
κιμάση. “Ηδη, αύτή ή σαγήνη τής ζωής στό νη
σί, στό έλληνικό νησί, άρχίζει νά έπεκτείνεται σ’ 
δλο τόν κόσμο. Μυριάδες άνθρωποι ξεκινούν άπ’ 
δλα τά μήκη καί τά πλάτη τής γής, γιά νά πε
ράσουν λίγες μέρες στήν "Γβρα, στή Μύκονο, στή 
Σκιάθο καί στή Σκόπελο,στή Σαντορίνη, στή Νά
ξο, στήν "Ανδρο,, στά Δωδεκάνησα, στά νησιά τού 
Ίονίου, στή Χίο, στή Λέσβο, στή Μυτιλήνη, στή 
Λήμνο, στή Θάσο, στή Σαμοθράκη. Τά όνόματα 
των νησιών μας καί μόνα άντηχοΰν μέσα μας 
αάν άρχαΐοι μουσικοί τόνοι, ξυπνώντας τή μνήμη 
κοαμοίστοριικών γεγονότων πού τά άγλάϊσαν οί 
ποιητικώτεροι μύθοι τής άρχαιότητος. Πώς λοι
πόν δ νεώτερος ποιητής νά μήν έχει πλάση γιά 
τό νησί τήν πιό Ιδανική εικόνα' πώς τό νησί αύτό, 
νά μήν τού είναι μοναδική νοσταλγία καί γλυ
κύτατη μνήμη;
"Ας τά ζητΑνε μακρυνοί ταξιδευτάδες άλλοι 
στ' “Αλπεια βουνά τετράψηλα τά  μαγικά έντλβάϊς' 
είμαι τ6 Ασάλευτο στοιχειό, κάθε χρονιά μ ’ ευφραίνει 
ό ’Απρίλης μέσ’ στάν κήπο μου, μέσ’ στό χωριό μου δ

(Μάης.
"Ω λίμνες, φιόρόες τής Φραγκιάς, παλάτια, ναοί, λι-

(μάνια,
φέγγη ύπερβόρεια, τροπικά λουλούδια καί ρουμάνια, 
τής τέχνης θαύματα, ομορφιές Απίστευτες τού κόσμου, 
κάποιο νηαάκι έδώ Αγαπώ κ ι’ δλο τό βλέπω έμπρός μου.

Πάει τό ταξίδι, φτάσαμε! Τ ’ ώραΐο νησάκι νάτο! 
Διπλά Ακρογιάλια. Τ ’ Ανοιχτό, φως δλο, τό χιονάτο 
μέ τά γραμμένα ερείπια καί μέ τά μαυροπούλια' 
καί τ ’ άλλο: ΤΩ δάση Από μυρτιές, ώ κήποι Από ζουμ

π ούλ ια ,
καί κάτω Από τής νερατζιδς τής φουντωτής τά κλώνια, 
ώ ίσκιοι! οί έρωτες μιλούνε, αντιμιλούν τ' Αηδόνια.
Τό ένα Ακρογιάλι, «έδω», μάς λέει! Τό άλλο Ακρογιά

λ ι ,  Νά με!
Βαρκούλα ποδ θ’ Αράξουμε, βαρκάρη ποΰ θά πάμε;

***

Αυτό είναι ένα πολύ υποβλητικό θαλασσινό 
ερώτημα πού μελώδησε δ Παλαμάς, καθολικός 
ύμνωδός τής έλληνικής φύσεως. "Ομως μέσα στήν 
καθολικότητά του αυτή, διατηρώντας πάντα μιά 
ειδική τρυφερότηα, πιό γλυκειά προτίμηση γιά 
τό νησί. Ποΰ θά πάμε; Μά στό νησί θά πάμε, δ 
καθένας στό δικό του νησί, κι’ άς είναι άκόμα 
τό νησί αύτό άπό φαντασία καί δνειρο. Καί δ 
ίδιος, πάλι, ποιητής, δ Παλαμάς, έδωσε διέξοδο 
τραγουδιού σ’ αύτή τήν γενική διάθεση τής «φυ
γής πρός τό νησί», διαχωρίζοντας άνάγλυφα τήν 
ευδαιμονική ζωή σ’ αύτό, άπό τήν άψυχη καί ά
μουση ζωή τής «πόλεως», τής «μεγάλης πατημέ
νης στεριάς»;

Κκί πλατύς ό δρόμος δέ μάς χωράει, 
μήτε μίλημα, ούτε περπατησιά.
Βούϊσμα, σπρώξε, κύλημα. Τό κοπάδι.
Πάμε στό νησί.
“Ολα έκεΐ Απ’ τόν κόσμο' μιά ίδ ια  δρα έκεΐ 
γλυκοχαραμένη' τίποτε μαύρο'
Πάμε στό νησί.

·*

Στή νεώτερη ποίησή μας, ή μάλλον στή «νεό- 
τροπη», δηλαδή τήν ποίηση πού ρευστοποίησε τήν 
παληά περιουσία τής παραδόσεως γιά νά ξανα- 
χυθεΐ άπ’ αυτήν ένας καινούριος λυρικός λόγος, 
τό έλληνικό νησί, άναδύεται πάλι - μά τώρα ή 
εικόνα πού έχει κάτι τό πιό όνειρώδες, τό πιό 
τρεμουλιαστό, σά νά είναι έγχαραγμένη στις έ- 
σώτατες πτυχές τής μνήμης. Χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα τού είδους αυτού, είναι ή ποίησις τού 
Όδυσσέα ’Ελύτη. Ή  ποίησις αύτή, σέ πολλά της, 
είναι τά χρυσά θρύψαλα ένός Αιγαίου νησιού: 
χρωματιστά βότσαλα στήν ψιλή, καυτή άμμο καί 
στά μαλλιά έφήβων, κορίτσια μελαγχολικά 
στά βράχια καί κάτω άπό τίς νερατζιές στά 
παράλια περιβόλια, πανάκια πού φεύγουν λοξά 
στή θάλασσα, έλαιώνες κΓ άμπέλια, ψαράδες, 
ναύτες, καΐκια άπσκοιμισμένα στά νερά τής γα
λήνης ένός κρυστάλλινου δρμου. Τό προαιώνιο 
νησιώτικο καί θαλασσινό υλικό τής όδυσσειακής 
Ελλάδος ξαναδοσμένο μέ μιά λεπτή νοσταλγία 
καί μέ μιά χάρη ίονικοΰ ρυθμού :

’Ελαιώνες κ ι’ άμπέλια μακρυά ώς τή θάλασσα 
κόκκινες ψαρόβαρκες πιό μακρυά, ώς τή θύμηση, 
έλυτρα χρυσά τοΰ Αύγούστου στόν μεσημεριάτικο ύπνο 
μέ φύκια ή δστρακα. Κ ι’ εκείνο τό σκάφος 
Ακόμη στήν ειρήνη τοΰ κόλπου 
φρεσκοβγαλμένο, πράσινο, πού διαβάζει 
Ακόμη στήν ειρήνη (τοΰ κόλπου 
των νερών “Ε χ ε ι  δ θ ε ό ς .
Περάσανε τΑ χρόνια φύλλα ή βότσαλα 
θυμάμαι τά παιδάπουλα τούς ναύτες πού έφευγαν 
βάφοντας τά πανιά σάν τήν καρδιά τους 
τραγουδούσαν τά τέσσερα σημεία τοΰ δρίζοντα 
κ ι’ είχαν ζωγραφιστούς βοριάδες μές στά στήθια.

***

Τό ποιητικό ταξίδι μας στά έλληνικά νησιά 
τέλειωσε, μά δ καθένας μπορεί νά τό ξαναρχίσει 
ή νά τό συνεχίσει μέ τά δικά του μέσα. Καί τώ
ρα, δλα τά νησιά τής Ελλάδος, έχουν γίνει ένα 
μικρό κίτρινο σχήμα στό γαλάζιο. Τό στίγμα με
γαλώνει - μεγαλώνει, ένας κόλπος άνοίγεται 
μπροστά μας, ένα λιμανάκι διαγράφεται πού τό 
χτυπάν τά κύματα. "Ανθρωποι είναι μαζεμένοι 
στά μώλο. "Ενα μικρό πλοίο τοΰ παλιού καιρού, 
πλησιάζει μέ κόπο τό λιμανάκι. Μέ συγκίνηση 
στεκόμαστε στήν πλώρη κι’ άναγνωρίζουμε τούς 
γνωστούς μας πού καρτεράν. Κι’ άξαφνα, σά νά 
τούς τραγουδάει τό μελτέμι, άκούγονται δυό στί- 
χοι:
Τά μόνο «καλωσόρισες» τή μόνη εύχή πού πιάνει, 
θά τήν Ακούσεις στό φτωχό τοΰ τόπου σου λιμάνι. . .

80



( Σ υ ν έ χ ε ια  έ κ  τ ή ς  σ ε λ .  5 9 )

μας, έχει φταίξει, έχει κάνει κάτι κα
κό, έχει παροίβή τόν νόμο πού μας 
προστατεύει. Γιατί έμεΐς νά κρατάμε 
τόν νόμο· καί έκεΐνος νά τόν περιφρο- 
νή; Ό  παραβάτης τού νόμου, τής συμ
φωνίας, ό παραβάτης των προστατευ
τικών μας διαχωρισμών, γίνεται μό
νο γιά τούτο άξιος τής άπέχθειάς μας. 
Ένώ τότε ακριβώς πρέπει νά τόν 
πλησιάσουμε καί νά τού συμπαραστα
θούμε, επειδή βρέθηκε σέ μιά δύσκο
λη κατάσταση, σέ μιά θέση άδυνα- 
μίας, πού έχει άνάγκη άπό τήν συμ- 
πάθειά μας. ’Αλλά άν τού δείξουμε 
συμπάθεια δέν υπάρχει φόβος, φόβος, 
ν’ άνατραπή ή δημιουργημένη κατά
σταση, καί νά χάση 6 νόμος τήν κα- 
ταναγκαστική του άξια; "Οταν λοι
πόν κάποιος παραβαίνει τούς νόμους, 
πριν καν πληροφορηθοΰμε τά πρα
γματικά περιστατικά, αισθανόμαστε 
κιόλας άποστροφή, τόση πού δέν τήν 
αισθάνονται ούτε οί δικαστές ένώ 
έμεΐς ντυνόμαστε τήν άπέχθεια καί 
τό μίσος γιά νά φυλαχτούμε. Καί 
μάλιστα, ένδόμυχα θέλουμε δλες τις 
φορές πού παραβαίνεται ό νόμος, δ 
παραβάτης νά τιμωρήται «παραδει
γματικά», δηλαδή δχι νόμιμα, αλλά 
παραπάνω άπό τό νόμιμο, γιά νά γί- 
νη παράδειγμα γιά τούς άλλους. Τί 
άλλο είναι αυτό άπό φόβο, τό νά θυ- 
σιάζης έναν άνθρωπο έστω καί παρα
βάτη τού νόμου, (καί ποιός δέν είναι 
παραβάτης τού νόμου;) γιά νά γίνη 
παράδειγμα, δηλαδή γιά νά προκαλή 
ή τιμωρία του φόβο καί ν’ Αποφεύ
γεται νά γίνη ή ίδια μ’ έκείνην πα
ράνομη πράξη; Μ’ άλλα λόγια, μπρο
στά στο φόβο μήπως καταργηθή δ 
νόμος καί βρεθούμε στή διάκριση τών 
άλλων, γινόμαστε κΓ έμεΐς κακοί, μέ 
τή διαφορά δτι γινόμαστε κακοί κρυ
φά, καί προπαντός νόμιμα. Άπό τί; 
Μά τό είπαμε, άπό φόβο. Πόσο πιό 
ώραΐο, καί πιό δύσκολο, καί πιό θαρ
ραλέο, είναι νά θελήσουμε νά ξανα- 
φέρουμε πάλι τόν παράνομο στή ζωή.

Άπό τόν φόβο γεννιέται καί τό 
μεγαλύτερο κακό γιά δλους τούς άν- 
θρώπους, δ πόλεμος. Δέν συζητούμε 
τούς λεγομένους άμυντικούς πολέ
μους. Γιά ν’ άμυνθής, σημαίνει δτι 
κάποιος σοΰ έπετέθη. Ή  άμυνα ή 
δποιαδήποτε άμυνα, είναι μιά πράξη 
γενναία. Αναμφισβήτητα. Αλλά ή 
Επίθεση, δ πόλεμος, τί σκοπό έχει; 
Νά προλάβη, νά πάρη, νά έπιβάλη, 
νά ρυθμίση τά πράγματα δσο υπάρ
χει υπερέχουσα δύναμη. Γιατί νά 
μήν άφεθοΰν τά πράγματα νά λυ
θούν μέ διαπραγμάτευση; Γιά τόν

φόβο δτι τό κέρδος θά είναι λιγώτε- 
ρο. Δέν υπάρχει πόλεμος, χωρίς νά 
έχη στο βάθος τό κίνητρο τής βίαι
ος Επιβολής μιας λύσεως, δηλαδή τής 
αρπαγής. Καί οί πλέον έξωραϊσμένοι 
«Εκπολιτιστικοί» πόλεμοι, δέν μπο
ρούν ούτε αυτοί ν’ άποφύγουν τό κί
νητρο τής άρπαγής δταν καί σ’ αυ
τούς, εν όνόματι τού δπσιουδήποτε 
Εκπολιτισμού, σκοτώθηκαν απλοί άν
θρωποι, πού ήθελαν νά ζήσουν μέ τις 
δικές τους συνήθειες, καί θυσιάστη
καν άγαθά, καρπός τού μόχθου τών 
άπλών ανθρώπων.

Καί χωρίς νά υποχωρώ άπό τις 
γνώμες μου ούτε έναν πόντο, προσ
θέτω δτι έπειδή οί πόλεμοι είναι με
γάλα κακά καί τά χειρότερα γεννή
ματα τού άνθρωπίνου φόβου, δέν ση
μαίνει δτι μπορούμε άμέσως νά κα
ταργήσουμε τούς στρατούς, καί δλες 
τις άρμοδιότητες τής ώργανωμένης 
ζωής μας, πού έχουν ως άντικείμενο 
τήν στρατιωτική δργάνωση μιας χώ
ρας. Είναι άνόητο, δταν ύπάρχη τό 
ένδεχόμενο τής έπιθέσεως, νά μήν 
δργανώνεται ή άμυνα. Ή  άμυνα, δχι 
γιά τόν έαυτό μας μόνο, άλλά κυρίως 
γιά τά προστατευόμενα πρόσωπα. 
Γιαυτό καί τήν άμυνα τήν άναλαμ- 
βάνουν οί ίκανώτεροι. Είναι δειλοί 
εκείνοι, πού έν όνόματι δήθεν τής 
θρησκείας άρνοΰνται νά προστατεύ
σουν, σ’ έναν τέτοιο πόλεμο, πού παί
ζεται ή ζωή πολλών άδυνάτων, τούς 
άδικουμένους.

Γνήσιο άκόμη παιδί τού φόβου, ά- 
νεπίτρεπτη κατάσταση άνθρώπων, 
πού θέλουν νά ζήσουν καί νά καλυ
τερέψουν τή ζωή, καί πού δυστυχώς 
καταλαμβάνει πολλές ώραϊες, δσο 
καί ευαίσθητες ψυχές, είναι ή άπαι- 
σιοδοξία. Ή  αισιοδοξία άπαιτεΐ άναμ- 
φισβήτητα θάρρος καί τόλμη. Νά εμ
πιστεύεσαι, καί νά σέ προδίδουν. Νά 
χτίζης, καί νά σοΰ γκρεμίζουν. Νά 
δίνης, καί νά μή σοΰ δίνουν. Νά 
Ελπίζης, καί νά σέ άποκαρδιώ- 
νσυν. Ν’ άναζητής τούς καλούς 
καί νά συναντάς μόνο κάτεργάρέους. 
"Ολα αυτά είναι άληθινά. Συμβαί
νουν. Άλλά καί δλα αύτά δέν σοΰ ε
πιτρέπουν νά προδώσης τόν έαυτό 
σου. Δέν σοΰ Επιτρέπουν ν’ άλλάξης 
τοποθέτηση, ούτε νά προδώσης τόν 
άνθρωπο. "Ο,τι καί νά σοΰ κάμουν οί 
άλλοι, γιατί νά σέ κάμουν ν’ άλλά
ξης συμπεριφορά, καί νά σού Επιβά
λουν τή δική τους, τήν δχι καλύτερη 
συμπεριφορά;

"Οποιος άγαπάει τή νίκη, φιλεϊ τό 
θάρρος καί τήν αισιοδοξία, καί δέν

άρέσκεται στην άπαισιοδοξία καί στό 
φόβο. Καί δταν άποβλέπη πάντοτε 
στις καλές ιδιότητες τών άνθρώπων, 
γιατί νά τόν καταλάβη ή έμφοβη ά- 
πογοήτευση; ΙΙρός τί δ φόβος; Α ρ
γούμε νά φτάσουμε στήν αιθρία. Εί
ναι άλήθεια. Άλλά δσο καί άν άρ- 
γούμε, κάποιο προχώρημα γίνεται. 
"Οσο περισσότεροι άνθρωποι κάνουν 
ένα βήμα μπροστά, τόσο άργότερα γί
νεται τό βήμα αύτό. Λοιπόν, θά στα
θούμε, ή θά συνεχίσουμε; Θά πούμε 
δέν γίνεται τίποτα, ή θά πούμε γίνε
ται κάτι;

’Εκτός άπό αυτή τήν έξω άπαισιο- 
δοξία, υπάρχει καί μία περισσότερον 
διαβρωτική, ή μέσα άπαισιοδοξία. 
Ή  μέσα άπαισιοδοξία είναι ή αί
σθηση τού κενού, τού τίποτε. Μιά 
μόνιμη σχεδόν έλλειψη άκολουθεΐ τό 
άπαισιόδοξον άτομο. Γνωρίζει δτι κά
τι πολύ ή λίγο, τού λείπει άπό αύτό 
πού θά ήθελε νά είναι, ή δτι κάτι, 
λίγο ή ποήύ, τού λείπει άπό αύτό πού 
οί άλλοι βλέπουν πώς είναι, Επομέ
νως γνωρίζει πώς υπάρχει κάποια 
ψευτιά στήν ύπαρξή του. Αύτό τόν 
Απογοητεύει καί τόν άπελπίζει δτι 
μπορεί κάποτε νά φέρη σέ ισορροπία 
αύτό πού φαίνεται καί αύτό πού είναι 
ή πού θά ήθελε νά είναι. Αύτή είναι 
ή μέσα άπαισιοδοξία. "Όσο ή άπόστα- 
ση μεταξύ τού πραγματικού καί τού 
ειδώλου είναι μεγαλύτερη, τόσο ή αί
σθηση τού κενού είναι μεγαλύτερη, 
τόσο τρομάζει τόν άνθρωπο δτι θά 
μπόρεση κάποτε νά πλησιάση τό εί
δωλο καί τό πραγματικό, τόσο φο
βάται δτι οί άλλοι θά Εννοήσουν τό 
κενό καί θά χάση τήν εκτίμησή τους, 
ίσως καί τή θέση στήν όποια βρίσκε
ται. '0  άνθρωπος αύτός ζή πάντοτε 
μέ κάποιο άγχος. Πολλά Εγκλήματα 
ή γενικώτερα παράνομες πράξεις έ
χουν στό βάθος τόν φόβο τού μέσα 
κενού. Καμμιά φορά τό χάσμα ευρύ
νεται, δταν τό εύνοήσουν οί περιστά
σεις. Τότε ό άπελπισμένος φτάνει 
στά άκρα. Απελπίζεται Εντελώς. 
’Ά ν  κυριαρχήση δ φόβος δτι τί
ποτε δέν διορθώνεται, δ άνθρωπος 
χάνεται. Ά ν  δ έσχατος φόβος τόν 
πλησιάση προς άνώτερες δυνάμεις 
γιά νά σωθή, άν «άπελπιστή καρπο
φόρα», δπως λέγει δ Κίρκεγκαρντ, 
τότε άναγνωρίζει τόν πραγματικόν 
έαυτό του, καί τότε άναβλύζει άπό 
μέσα του μιά καινούργια ζωή. "Οπως 
είπε καί δ Χριστός, τότε δ άνθρωπος 
μεταμορφώνεται, γίνεται δ νέος άν
θρωπος. Ό  άνθρωπος αύτός δμως 
έχει νικήσει τόν φόβο.
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ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ άγώνες καί τις 
θυσίες των ναυμάχων τοϋ 1821 καί επ’ 
ευκαιρία τής Ε θνικής ’Επετείου, τό 
περιοδικόν μας αφιερώνει τό μικρό φω
τογραφικό άλμπουμ πού άκολουθεϊ στις 
έπόμενες σελίδες, σάν έλάχιστο δείγμα 

τιμής καί ευγνωμοσύνης στή μεγάλη προσφορά 
’Εκείνων. Καί άκόμα, σάν ύπόμνησι, στούς πέρα 
άπό τό Αιγαίο γείτονές μας, δτι ή ναυτική παρά- 
δοσι τής φυλής συνεχίζεται άπό τή Σαλαμίνα μέχρι 
σήμερα.

Στήν πρώτη μας φωτογραφία ό θρυλικός Μπουρ- 
λοτιέρης, ό Κων/νος Κανάρης. Γεννημένος στά 
μαρτυρικά Ψαρά τό 1790 ενωρίς διακρίθηκε σάν 
κυβερνήτης μικρού εμπορικού πλοίου.

"Οταν έξερράγη ή Έπανάστασι έθεσε τίς ίκα- 
νότητές του στήν 'Υπηρεσία τής Πατρίδος. 'Ο 
ήρωϊκός Ψαριανός δοξάσθηκε, ιδίως μετά τό μεγά
λο κατόρθωμά του τήν 7ην ’Ιουλίου 1822, δταν 
πυρπόλησε τήν ναυαρχίδα τού τουρκικού στόλου, 
ό όποιος είχε καταστρέψει τήν δμορφη Χίο καί 
έναυλοχοΰσε στο λιμάνι της. Στο γεγονός αύτό άνα- 
φέρεται ό δεύτερος πίνακάς μας, πού είναι έργο τού 
μεγάλου νεοέλληνα ζωγράφου Νικηφόρου Λύτρα.

Είκονίζει τή στιγμή, πού οί ατρόμητοι πυρπο
λυτές φεύγουν μέ τή μικρή βάρκα. Στό βάθος ή 
ναυαρχίδα τυλιγμένη στις φλόγες. 'Ο  Κανάρης 
είχε πάρει πίσω τό αίμα πού χύθηκε στή Χίο.

Στή Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα είναι άφιερωμένη 
ή τρίτη φωτογραφία μας. Ό τα ν  άκούσθηκε τό σάλ
πισμα τής έθνικής έλευθερίας, ή Μπουμπουλίνα 
έναυπήγησε τή φρεγάτα «’Αγαμέμνων» καί τρία 
άλλα μικρότερα πλοία. ’Αληθινή αμαζόνα, πολέ
μησε μέ άπαράμιλλο ήρωϊσμό σέ σπουδαίες επι
χειρήσεις, όπως στήν πολιορκία τής Μονεμβασίας, 
τού Ναυπλίου, στήν άλωσι τής Τριπολιτσας καί 
σέ άλλα σημεία.

Σέ ένα στιγμιότυπο άπό τή δράσι τού άλλου με
γάλου ναυμάχου τού 1821, τού Άνδρέα Μιαούλη,

________________ __________________________________

άναφέρεται ή έπόμενη εικόνα μας. Τίτλος τ η ς : Ό  
Άνδρέας Μιαούλης παρά τήν Κώ. Ό  μεγάλος ναύ
αρχος τής "Υδρας άπό τό 1822 καί κατά κάποιο 
τρόπο άρχηγός όλου τού Ελληνικού στόλου, ώδή- 
γησε τις ναυτικές δυνάμεις τής Έπαναστάσεως σέ 
πολλούς σκληρούς, αλλά νικηφόρους άγώνες. Ή  
σοβαρώτερη άναμέτρησί του μέ τόν εχθρό έγινε τον 
Αύγουστο τού 1824 στή θάλασσα μεταξύ τής Κώ 
καί τού Γέροντα. Στον πίνακα, πού είναι έργο τού 
Ρ. von Hess, είκονίζεται ό Μιαούλης κατά τήν ώρα 
τής ναυμαχίας τού πλοίου του, πρός τήν ναυαρχίδα 
τού Αίγιπτιακοΰ στόλου τήν 24ην Αύγούστου τού 
1824. ’Ατάραχος ό ναύαρχος στέκεται δίπλα εις τήν 
κουπαστήν, θαρρείς καί έκτελεΐ ταξίδι άναψυχής. 
'Η  διατήρησι τής ψυχραιμίας καί στίς πιό δύσκο
λες στιγμές, ήταν άπό τά βασικά χαρακτηριστικά 
τής προσωπικότητος τού Μιαούλη.

Μία άκόμη γυναίκα, μετάτή Μπουμπουλίνα, διεκ- 
δικεΐ σπουδαία θέσι στόν κατά θάλασσαν άγώνα 
τού 21. Είναι ή ώραία έρωμένη τού Δημητρίου Ύ ψη- 
λάντη, ή Μαντώ Μαυρογένους. "Οταν κηρύχθηκε 
ή Έπανάστασις, ή Μαντώ έφυγε άπό τήν Τεργέστη, 
δπου έμενε, κ’ ήλθε στή Μύκονο. ’Εκεί έξώπλισε 
μέ έξοδά της δύο πλοία, έσχημάτισε στρατιωτικό 
σώμα, μέ τό όποιο έλαβε μέρος σέ διάφορες μάχες 
καί γενικώς παρουσίασε έξοχη δροστηριότητα υπέρ 
τού ιερού Άγώνος.

"Ενας 'Υδραίος ναυτικός είκονίζεται στήν τελευ
ταία φωτογραφία μας, χαρακτηριστικό έργο του 
Louis Dupre. 'Η  συμβολή τής "Υδρας, δπως καί 
τών Σπετσών, τών Ψαρών καί τών άλλων ναυτικών 
νήσων, στήν Ε λληνική έλευθερία, υπήρξε άποφα- 
σιστικής σημασίας. Πολλοί 'Υδραίοι έπεσαν, ένώ 
πάνω άπό πενήντα πλοία συγκροτούσαν τόν πυρήνα 
τού έλληνικοΰ ναυτικού. Τού ναυτικού, πού άπετέ- 
λεσε τότε καί άποτελεΐ καί σήμερα τόν άτρωτο 
θώρακα τής έθνικής τιμής και άνεξαρτησίας.

«Α. X.»
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Ό  «Ίάσων» τοϋ Βασιλείου Μπουντοΰρη (’Ύδρα) . Έ κ 
τής συλλογής Ξανθής Κηρύκου, τό γένος Β. Μπουντού- 
ρη. Οί φωτογραφίες του άφιερώματος εις τούς Ναυ
μάχους τοΰ ’21 προέρχονται έκ του ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 
Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ τοΰ ’Εκ

δοτικού Ο’ίκου ΜΕΛΙΣΣΑ,



Ναυτικός άπό τήν "Γδραν. Τ πό Louis Dupre



ΤΟ ΛΙΚΝΟ TOY ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Του Ύπ. Α' κ. Άλκ. Παπαμίχου

Γ ΙΑ  ΤΟ  Ο Ν Ο Μ Α  τοϋ Αιγαίου ύηάρχουν πάρα πολλές 
ετυμολογίες. Μ ερ ικές άπ' ούτές είναι οί ακόλου

θες :
α) Ονομάσθηκε Αίγαίον Πέλαγος η Α ίγα ϊος Πόντος, 

έπειδή στά νερά του έπνίγηκε ό πατέρας τοϋ Θη
σέως, ό μυθιικός Αίγεύς.

β) Έπήρε τό όνομά του άπ' τόν Αϊγωνα, βασιληά τής 
Καρύστου, άρχαιότερο τοϋ Μίνωος. 

γ) Τό όνομά του οφείλεται στόν Αίγαίωνα, τόν έκα- 
τόγχειρο Βριάρεων, τόν όποιον ό Ποσειδών έβύ- 
θισε στή θάλασσα.

δ) Κατά τήν έρμηνεία τοϋ Σούδα (Σου ΐδα ), ή όποια 
φαίνεται καί ορθότερη, τό Αίγαίον οφείλει τό ό
νομά του στή φοβερή όρμή των κυμάτων του, 
« α ί γ ε ς  τ ά  μ ε γ ά λ α  κ ύ μ α τ α  έ ν τ ή  
συνήθεια καί έπαιγίΖω έπί τοϋ σφοδρώς πνέω. . . 
καί Αίγαίον τό φοβεράτατον».

Ο ί γεωλόγοι μάς λέγουν, πώς έδώ καί εκατομμύρια 
χρόνια τόν Έλλσδικόν χώρον έκάλυπταν τά νερά τής Τηθύος 
θαλάσσης, άπ' τήν όποιαν άναδύθηκε μιά μεγάλη Εηρά, ή 
Αίγηίς. "Υστερα άπ' τήν άνάδυση τής Αίγηίδος, άκολούθη- 
σε περίοδος καταβυθίσεων, διαρρήΕεων, έγκατακρημνίσεων 
καί έΕάρσεων τοϋ έδάφους. Έ τσ ι έσχηματίστηκε τό Αίγαίον, 
μέ τ ις  χιλιάδες νησάκια του, τ ις  δαντελλωτές άκτές του, 
τούς γραφικούς όρμους του, τά ήμερα άκρογιάλια του καί 
πολυδαίδαλα στενά του. . .

Καί μέσα στόν Θεσπέσιο, τόν άποράμιλλο, τόν άνυπερ- 
βλητο τούτο χώρο, έγεννήθηκε τό άνεπανάληπτο θαϋμα, πού 
λέγεται Ελληνισμός.

Μ έσ ' άπ' τά κατογάλανα νερά τοϋ Αιγαίου Εεπροβάλ- 
λει ό μυθικός κόσμος καί ή χαραυγή τής Ελληνικής ιστο
ρίας.

Α π ' τή θαλάσσια περιοχή τοϋ Αιγαίου, έΕεκίνηοαν οί 
άνθρωποι δειλά - δειλά μέ τά πρωτόγονα πλεούμενά τους, 
έκφράΖοντες τις άνησυχίες καί τήν τόλμη τή ς Ελληνικής 
Φυλής, γιά νά δομόσουν τό ύγρό στοιχείο καί νά γνωρίσουν 
τόν άγνωστο κόσμο πού τούς περιέβαλε.

Α π ' τά ακρογιάλια τοϋ Αιγαίου έΕεκίνηοαν οί μυθικοί 
Αργοναύτες, γιά νά έρθουν σέ έμπορική έπικοινωνία μέ 

πλούσιες χώρες, μέσ' απ' τ ις  Συμπληγάδες πέτρες, άψη-

φώντας κάθε κίνδυνο.
Οί νεώτερες έρευνες τής άρχαιολογίας μός δίνουν τή 

δυνατότητα νά φωτίσουμε χιλιάδες χρόνια πίσω τήν ιστορία 
τοϋ Ελληνισμού.

Σ έ  5.000 χρόνια π.Χ. έπισημοίνεται ή έμφάνιση τοϋ 
άνθρώπου (στή νησίδα Σάλιαγος) στις Κυκλάδες, στις ό 
ποιες κατοίκησαν Ελληνικά Φύλα. Από τήν προϊστορική έ- 
ποχή, όπως άναφέρει ό Θουκυδίδης, άνθίΖει ένας θαυμάσιος 
πολιτισμός. Είναι ό πρωτοκυκλοδικός πολιτισμός πού καλύ
πτει τήν 3 χιλιετηρίδα π.Χ. καί άναπτύσσεται παράλληλα μέ 
τόν πρωτομινωικό τής Κρήτης καί τόν πρωτοελλαδικό τής 
ηπειρωτικής Ελλάδος.

Τά ύπέροχα κυκλοδικά άνασκαφικά ευρήματα τής Νά- 
Εου, Αμοργού, Σύρου, Φυλοκωπής τής Μήλου, καί ιδίως 
τά εύρήματα καί οί τοιχογραφίες, πού έφερε σέ φώς μέ τις 
άρχαιολογικές άναακαφές του, στή Θήρα, καί τ ις  όποιες δέν 
έπρόφτασε νά τελειώση ό άείμνηστος καθηγητής Σ. Μ αρι
νάτος, μαρτυρούν τήν τελειότητα, τή χάρη, τή φαντασία καί 
τήν εύαισθησία τοϋ πολιτισμού στόν όποιον είχαν φτάσει 
οί κάτοικοι των νησιών αύτών. Ακόμη θεωρούνται ώς πρώ
τοι πραγματικοί ναυπηγοί.

Ή  άνθηση τοϋ άνυπερβλήτου Μινωϊκοϋ πολιτισμού, τοϋ 
όποιου άμυδρά εικόνα μάς δίνουν τά άσύλληπτα σέ τέχνη 
άρχαιολογικά εύρήματα, έπεσκίασε τόν πολιτισμό τών Κυ 
κλάδων.

Ή  Κρήτη μέ τό στόλο τη ς γίνεται κυρίαρχος τοϋ Α ι
γαίου. Ό  μύθος τοϋ Τάλω δέν είναι, ίσως, τιπατε άλλο, 
παρά ή ναυτική δύναμις τού Μίνωος, πού άπεμάκρυνε κάθε 
έπιδρομέα. Κανένας κίνδυνος δέν απειλεί τήν Κρήτη. Οί 
άτείχιστες πόλεις της καί οί άπεικονίσεις ειρηνικών σκηνών 
στις τοιχογραφίες πού εύρέθησαν τό μαρτυρούν ολοκάθαρα.

Τόν Μινωίκό πολιτισμό διοδέχεται ό Μυκηναϊκός, ό 
όποιος μέ τήν παντοδυναμία τών Μυκηνών, έδωκε τή με
γάλη άκτινοβολία τοϋ Α ίγαιακοΰ—  Ελληνικού Πολιτισμού.

Ό  Τρω ικός πόλεμος, ιστορικά έΕσκριβωμένο γεγονός, 
πού έλοβε χώραν στήν άκμή τοϋ Μυκηναϊκού πολιτισμού 
(1183 περίπου π.Χ.), μαρτυρεί τήν προσπάθεια τών Ελλή
νων ν ' άντιμετωπίσουν τούς Ασιάτας έπιδρομεϊς, πού ήθέ- 
λησαν νά τούς άμφισβητήσουν τήν κυριαρχία τους στό Α ι
γαίο. Στήν προσπάθεια του αύτή έπέτυχεν ό Ελληνισμός,



χάρις οτήν συνένωση, γιά πρώτη φορά, όλων ιώ ν  Ελληνι
κών λαών καί τήν άνάπτυξη τοϋ ναυτικού των, Σ έ  1156 άνα- 
βιβάξει τά πολεμικά καράβια — μέλαιναι νήες — τών Ελλή
νων ό Ό μ ηρ ος, χωρίς ν ' άναφέρη τά φορτηγά καί μεταγω
γικά, Τεράστια ναυτική δύναμη γιά τήν εποχή εκείνη, πού 
μαρτυρεί τόν κίνδυνο πού διέτρεΕε ό Ελληνισμός, καί τή 
σωστή αντιμετώπισή του. Ο ι Έλληνες, νικούν. Ο ί βάρβαροι 
διώχνονται. Τό Αιγαίο γίνεται ελληνική θάλασσα. Ή  Θάλασσα 
στήν όποια έσφυρηλατήθησαν οί αιώνιες πνευματικές καί 
ήθικές άξ ιες τών Ελλήνων, γιά νά μεταδοθούν σάν έκτυ- 
φλωτική λάμψη φωτίζοντας τά πέρατα τής Οικουμένης.

Ό  Θείος Ό μ ηρ ος  ψάλλοντας τής περιπέτειες τοϋ 
Όδυσσέω ς, πού είναι ό άντιπροσωπευτικός τύπος τής Ελ 
ληνικής Φυλής, μας όμιλεϊ γιά τις άρετές πού κοσμούν τήν 
Ελληνική ψυχή. Α ρετές οί όποιες παραμένουν αναλλοίωτες 

μέχρι σήμερα. Είναι ή ευφυΐα, ή τόλμη, ή φιλοξενία, ή σύ
νεση, ή υπομονή, ή έπιμονή. Δ έν  παραιτεϊται τοϋ σκοπού 
του, παρά τά άναρίθμητα εμπόδια πού ορθώνονται μπροστά 
του. Ακόμη ή περιέργεια, ή νοσταλγία . . .

«άεί δέ μαλακοίαι καί αΐ μυλίοισι λόγοιαιν θέλγει, 
δπως ’Ιθάκης έπιλήσεται' χΰτάρ Όδυσσεύς, 
ίέμενος καί καπνόν άποθρώοκοντα νοήσαι 
ής γα ίης, θαναίην ίμείρεται.

(,Οδύσσεια α 56—59)
Ό  χώρος τού Αιγαίου είναι πολύ μικρός γιά τόν τρανό 

τούτο λαό, μέ τόσο ύψηλά ιδανικά. Τά καράβια τών Ελ
λήνων οργώνουν τά πολυτάραχα νερά τοϋ Αιγαίου καί με
ταφέρουν άποίκους στήν Προποντίδα, στόν Εϋξεινο, στήν Σ ι
κελία, στή Μασσαλία, στήν Ισπανία, στήν Κύπρο, στήν Πα
λαιστίνη . . .

Ν έος όμως κίνδυνος βαρβάρων άπ' τήν Ασία. Ο ί Πέρ- 
σαι, πού άπειλοϋν, μέ τόν τεράστιο όγκο τους, ν ' άφανί- 
σουν ουθόμελα τόν 'Ελληνισμό. Ή  μοίρα τών Ελλήνων 
έχει βάλλει έπικεφαλής τών Αθηνών τό δαιμόνιο Θεμιστο
κλή. Τό λαμπρό τούτο πνεύμα πού άντελήφθη ότι ή ύπαρξη 
τοϋ 'Ελληνισμού θά έκρίνετο στή θάλασσα, δημιουργώντας 
στόλο 200 τριήρεων. Ή  ιστορία τόν έδικαίωσε. Τά ύπερ- 
φίαλα όνειρα τών βαρβάρων θά ταφούν στή θάλοσσα μέ τήν 
ναυμαχία τής Σαλαμϊνος (480  π.Χ.), πού άλλαξε τό δρόμο 
τής ιστορίας. Ο  Ελληνισμός έσώθηκε, γιά μιά ακόμη φορά,

χάρις οτήν πνευματική υπεροχή του καί στις ναυτικές του 
δυνάμεις.

Ή  κυριαρχία τών Αθηνών, μέ τούς Μηδικούς πολέ
μους, στό Αιγαίο καί στόν Εύξεινο Πόντο, τούς έδωσε τήν 
πολιτιστική καί πολιτική παντοδυναμία, δημιουργώντας τόν 
Χρυσοϋν αιώνα.

Παρά τήν τρομερή άδελφοκτόνο σύρραξη τού Πελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου (4 3 1 — 404 ) π.Χ., ό Ελληνισμός έκρυβε 
μέσα του τεράστιες δυνάμεις καί θά έδινε τόν έκπληκτικό 
καί άνεπανάληπτο εκείνο βλαστό του, τόν Μ. Αλέξανδρο, 
ό όποιος έξάπλωσε τήν 'Ελληνική Φυλή άπ’ τά παράλια τού 
Αιγαίου στήν Αίγυπτο καί τά βάθη τής 'Ασίας. Ο  πρόω
ρος θάνατός του δέν τόν άφησε νά τελειώση τό έργο του 
καί έφερε τή διάλυση τής αύτοκρατορίας του. Τό άνήσυχο 
Ελληνικό πνεύμα, όμως, είχε έξαπλωθή σ ' έναν τεράστιο 

χώρο καί είχε ριξώσει βαθειά. "Ετσι σάν ήρθαν οί Ρωμαίοι 
κατακτηταί, θά κατακτηθούν άπ’ τό άσύλληπτο 'Ελληνικό 
πνεύμα, όπως θά ομολογήσουν οί ίδιοι.

CRAECIA CARTA
FERUM  VICTOREM  C EPIT  

ΕΤ ARTES IN T U L IT  '
AGRESTI LATIO

(Ό ράτιος E pistularum  II  156— 157)

(Ή  Ελλάς καταληφθεϊσα, τόν άγριον κατακτη- 
τήν κατάκτησε καί τάς τέχνας είσήγαγεν εις τό άγροϊ- 
κον Λ ά τιο ν ).

Γιά τρεις αιώνες περίπου, ή ιστορία παύει ν ' άοχολεϊ- 
ται μέ τό  Αιγαίο. Ο  σπόρος τού Ελληνισμού δέν έχει χα- 
θή. Βλασταίνει, γιγαντώνεται, σπάξει τά δεσμό καί δημιουρ
γεί τή Βυξαντινή αυτοκρατορία, μέ πρωτεύουσα τήν Κων- 
σταντινούπολι. Γιά 11 αιώνες τό Αιγαίο γίνεται πεδίο άνα- 
πτύξεως τής δυνάμεως τών Ελλήνων. Όταν τό Βυξάντιο 
κυριαρχή στή θάλοσσα, έξασφαλίξει τήν ειρήνη. Τό έμπόριο 
άναπτύσσεται. Ή  πνευματική άκτινοβολία τής Βασιλεύουσας 
φεγγοβολεϊ παντού.

Ή  έφεύρεση τοϋ Ελληνικού ύγροϋ πυράς, θά δώση τήν 
κυριαρχία στό Αιγαίο, γιά άρκετούς αιώνες.

( Σ υ ν έ χ ε ι α  ε ι ς  τ ή ν  σ ε λ .  1 3 6  )
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’Επάνω Αμερικανικός δορυφόρος. Ή  ρύπανοις τοΰ γηίνου περιβάλλοντος ώς αν
θρώπινη δραστηριότης συνιστά παραβίασιν άναπαλλοτριώτων δικαιωμάτων, δς θέτου- 
σα έν κινδύνψ τήν ζωήν, τήν ιδιοκτησίαν, τήν δγείαν κ.λ.π. τοΰ άνθρώπου. ’Απέ
ναντι: Τ ά  Εργα τέχνης, οί παραδοσιακοί οικισμοί, οί ιστορικοί χώροι κλπ., διατρέ

χουν καί αυτοί άμεσο έκ τής μολύνσεως τοΰ περιβάλλοντος κίνδυνο.

άτομικής έλευθερίας, ή όποια «συνίστα- 
ται εις τό νά δόναταί t ic  νά πράττη παν 
ό,τι δέν βλάπτει τόν άλλον» εις τρόπον 
ώστε ή άσκησις τών φυσικών δικαιω
μάτων όκόστου άνθρώπου νά μή έχη άλ
λα όρια είιμή «εκείνα τά όποια έΕασφα- 
λίζουν εις τά άλλα μέλη τής κοινωνίας 
τήν άπόλαυσιν των αύτών δικαιωμάτων» 
(άρθρ. 4).

Κατά ταϋτα τό Δίκαιον χαράσσει τά 
όρια εντός των όποιων τό όταμον δύ- 
ναται νά άναπτύαση τήν ατομικήν του 
δραστηριότητα καί δή μέχρι τοΰ σημεί
ου έκείνου κοθ.' ό ή δράσις του αΰτη 
«δέν βλάπτει» τόν άλλον. Έ ν  προκειμέ- 
νω όμως, ή ρύπανοις τοΰ περιβάλλον
τος, ώς άποτέλεσμα άνθρωπίνης δραστη- 
ριότητος, «βλάπτει τόν άλλον», πράγμα 
τό όποιον εΰρηται ευθέως εις άντίθε- 
σιν μέ τήν διατυπουμένην Αρχήν, καθ
όσον ή τοιαύτη άνθρωπίνη συμπεριφορά, 
έκφεύγουσα των ύπό τοϋ Δικαίου χα- 
ροσσομένων ώς άνω ορίων, θέτει έν  κιν- 
δύνω άνθρώπινα αγαθά παραβιάζουσα 
οϋτω δικαιώματα τών έν τω κράτει κα- 
τοικούντων άνθρώπων.

Έ φ ' όσον, πράγματι, έκ τής ρυπάνσε- 
ως τοϋ περιβάλλοντος καί τής όλονέν 
σημειουμένης έπιτόσεως αύτής κινδυ
νεύουν αγαθά ύπό τοϋ Δικαίου άναγνω- 
ριζόμενα, ώς ή άπόλαυσις τής ζωής, ή 
ατομική ιδιοκτησία καί ή εύδαιμονία, θά 
πρέπει νά θεωρήσωμεν ότι έκ τής ύπό 
τοϋ άνθρώπου δημιουργουμένης ρυπάν- 
σεως τοϋ περιβάλλοντος τίθενται έν κιν- 
δύνω τά έν λόγω αγαθά καί κατά συνέ
πειαν παραβιάζονται εύθέως τά δικαιώ-

Η ΡΥΠΑΝΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τ ο υ κ. Γεωρ. Βορίδη

Ι Ι Γ  Π Ε Σ Χ Α Τ Ω Ν  φιλικοί σχέσεις μετα- 
1—  Εύ κρότων έπεσκιάσθησαν έΕ αι

τίας τής ρυπάνσεως τοϋ περιβάλλοντος 
τοϋ ένός  ύπαιτιότητι έτέρου.

Ά φ ο ϋ  τό Δ ιεθνές Δίκαιον είναι ό κλά
δος έκεϊνος τοϋ Δικαίου ό όποιος ρυ
θμίζει τάς σχέσεις τών ύπσκειμένων αύ- 
τοϋ, ήτοι κυρίως τών πολιτειών, περιλαμ
βάνονται κατ' άνάγκην εις τούς ύπό 
τούτου προβλεπομένους τρόπους ρυθμί- 
σεως τών διεθνών διαφορών καί διάφο
ροί άναφυόμενσι μεταΕύ πολιτειών λόγω 
ρυπάνσεως τοϋ περιβάλλοντος μιας τού
των.

Πάσα όμως κατά τά άνω δημιουργου- 
μένη διαφορά δέον όπως μή χαρακτηρι- 
σθή ώς πολιτική αλλά ώς νομική. Καί 
ορθόν είναι νά παραμείνη ώς τοιαύτη 
χωρίς νά πολιτικοποιήτοι έκ τής χρή- 
σεως τής δυνάμεως, δηλαδή τής βίας, 
διότι ή άσκησις βίας θά περιέκλειε κιν
δύνους διά τήν  Ειρήνην καί θά άπετέ- 
λει σαφή παραβίασιν τών κανόνων τοϋ 
Διεθνούς Δικαίου.

Ή  εύθύνη τοϋ ρυπαίνοντος κράτους 
είναι πολλαπλή καί δέν δύνανται νά πε- 
ριορισθή εις τήν Restitutio in  integrum 
τών προκληθεισών έκ τής ρυπάνσεως 
ζημιών έντός τοϋ περιβάλλοντος τοϋ ά- 
ναιτίου κράτους. Διότι, παρά τήν R e 
stitutio τών δυναμένων νά άποκαταστα- 
θώσιν ζημιών, θά παραμένουν προβλήμα
τα, ώς: 1) τής παραβιάσεως τών κυ

ριαρχικών τοϋ αναίτιου κράτους δικαιω
μάτων, 2) τών συνεπειών έκ τής παρα
μονής έπ άρκετόν χρονικόν διάστημα 
έντός τοϋ περιβάλλοντος τοϋ άναιτίου 
κράτους ρυπαντικών παραγόντων, οίτι- 
νες δύνανται νά θέσουν εις κίνδυνον 
τήν σωματικήν ύγείαν καί ακεραιότητα 
τών προσώπων τών διαβιούντων έντός 
τοϋ κράτους τούτου καί 3) τό  τής πα
ραβιάσεως τών φυσικών καί άναπαλλο
τριώτων δικαιωμάτων τών έν αύτώ κα- 
τοικούντων άνθρώπων.

« Η γαλλική διακήρυΕις τών δικαιω
μάτων τοϋ Ανθρώπου καί τοϋ Πολίτου 
τή ς 26ης Αύγουστου 1789 διετύπωσεν 
εις τά 17 άρθρα τη ς Ά ρχά ς, αϊτινες ά- 
πέβλεψαν εις πάντα άνθρωπον μέ άπο
τέλεσμα νά ‘διαδοθούν αί Ά ρ χ α ί της 
αύται καί νά άποτελέσουν πηγήν διά τούς 
νσμοθέτας τών ύπολοίπων χωρών.

Τόν δογματικόν χαρακτήρα τής Δια- 
κηρύΕεως ύπογραμμίζει αύτό τούτο τό 
πρσοίμιόν της εις τό όποιον όναφέρεται 
ότι « . . .  άπεφάσισαν νά έκθέσουν διά 
πανηγυρικής διακηρύΕεως τά φυσικά, 
άναπαλλστρίωτα καί ιερά δικαιώματα τοϋ 
άνθρώπου, ώστε ή ΔιακήρυΕις αΰτη εύ- 
ρισκομένη συνεχώ ς ύπ’ όψιν όλων τών 
μελών τοϋ κοινωνικού σώματος, νά ύ- 
πενθυμίζη εις αύτά άδιαλλείπτως τά δι
καιώματα τω ν καί τάς υποχρεώσεις 
των. . .».

Περαιτέρω χαράσσονται τό  όρια τής

ματα τών έν αύτώ κατοικούντων άνθρώ
πων. Ή  'Επιστήμη σήμερον άπσδέχεται 
ότι ή ρύπανοις δημιουργεί άκρως δυσμε
νε ίς  συνθήκας διαβιώσεως, τοϋ άτόμου 
έντός τοϋ ρυπαινομένου περιβάλλοντος, 
ώστε τά ώς άνω άγαθά νά τίθενται έν 
κινδύνω.

Έ φ ' όσον ή ρύπανοις τοϋ περιβάλ
λοντος είναι άποτέλεσμα άνθρωπίνης 
δραστηριότητος καί μόνον, κατ' άκολου- 
θίαν συνιστά ώς τοιαύτη, παραβίασιν ά- 
νοπαλλοτριώτων δικαιωμάτων τών έν 
αύτώ κατοικούντων άνθρώπων, ώς τό 
τή ς ζωής, τή ς  ιδιοκτησίας, τής εύδαιμο- 
νίας κλπ.

Ή  Επιστήμη σήμερον άποδέχεται, ό
τι ή ρύπανοις δημιουργεί άκρως δυσμε
νείς συνθήκας διαβιώσεως τοϋ άτόμου 
έντός τοϋ ρυπαινομένου περιβάλλοντος, 
ώστε τά ώς άνω άγαθά νά τίθενται έν 
κινδύνω.

Έ φ ' όσον ή ρύπανοις τοϋ περιβάλ
λοντος. είναι άποτέλεσμα άνθρωπίνης 
δραστηριότητος καί μόνον,' κατ' άκολου- 
θίαν συνιστά ώς τοιαύτη παραβίασιν ά- 
ναπαλλοτριώτων δικαιωμάτων τών έν αύ
τώ κατοικούντων άνθρώπων, ώς τό τής 
ζωής, τής ιδιοκτησίας, τής εύδαιμονίας 
κ.λ.π.

Ή  εύθύνη δέ αΰτη τοϋ άνθρώπου έπι- 
τείνεται άπό τό γεγονός ότι α) καίτοι τ ε 
λεί έν γνώσει τών συνεπειών τής ρυπάν
σεως τοϋ περιβάλλοντος, έν τούτοις προ-
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καλεϊ τούτην καί 6) παρ' ότι θά ήδύνατο 
νά περιστείλη ή καί νά προλάβη τήν ρύ- 
πανσιν τού περιβάλλοντος, έν τούτοις, 
άδιαφορεί άναλογιΖόμενος τάς δαπόνας 
εις άς θά έδει νά ύποβληθή πρός τόν 
σκοπόν αύτόν.

'Αμερικανική Σύμβασις έπί τών άν- 
θρωπίνων δικαιωμάτων ύπογραφεϊσα κα
τά τήν είδικώς συγκληθείσαν ένδοσμε- 
ρικανικήν Συνδιόσκεψιν έπί τών άνθρω- 
πίνων δικαιωμάτων (San Jose - Costa 
R ica  7/22 Νοεμβρίου 1969) άναγνωρί- 
Ζει ότι τά θεμελειώδη δικαιώματα τού 
άνθρώπου δέν άπορρέουν άπό τό γεγο
νός δτι είναι τ ις  υπήκοος ενός ώρισμέ- 
νου Κράτους, άλλά ταύτα είναι συνυ- 
φσσμένα πρός τήν άνθρωπίνην προσω
πικότητα καί ένεκα τούτου δικαιολογεί
ται ή διεθνής προστασία των, ύπό τήν 
μορφήν Σσμβάσεως πρός ένίσχυσιν ή 
συμπλήρωσιν τής προστασίας ή όποια 
παρέχεται άπό τήν έσωτερικήν νομοθε
σίαν τών Κρατών τής 'Αμερ ικανικής 
Ηπείρου.

Τάς διατυπωθείσας άπόψεις μας περί 
παραβιάσεως τών δικαιωμάτων λόγω ρυ- 
πάνσεως τού περιβάλλοντος καί δή τών 
τοιούτων τή ς Ζωής, τής ιδιοκτησίας, 
τής ευημερίας τών άτάμων κλπ. έρχεται 
νά ένισχύση ή επ ' έσχατων παρατηρου- 
μένη τάσις τών Κρατών νά θεωρήσουν 
τήν ρύπανσιν τού περιβάλλοντος καί τήν 
έξ ούτής βλάβην τών ώς άνω άγαθών,

ώς καί τήν καταστροφήν τών πλουτοπα- 
ρογωγικών πηγών τής φύσεως, έΕ ών ό 
άνθρωπος πορίΖεται τά μέοα βιώσεώς 
του, ώς παραβίασιν φύσει άναπαλλοτρι- 
ώτων δικαιωμάτων τών έν αύτώ κατοι- 
κούντων άνθρώπων. Συνεπώ ς δέν χωρεί 
άμφισβήτησις ότι ή ρύπανσις τού περι
βάλλοντος συνιστό παραβίασιν τών κυ
ριαρχικών δικαιωμάτων τών ρυπανθέτων 
κρατών καί τών λαών αύτών έκ τής ό
ποιας καί δημιουργεϊται διεθνής διαφο
ρά. Δ έν  αποτελεί δέ επιχείρημα ότι Κρά
τος τι έπιδιώκον τήν καθιέρωσίν του ώς 
Μ εγάλης Δυνάμεως δικαιούται νά παρα- 
βιάΖη τά δικαιώματα έτέρων Κρατών 
καί λαών, προβάλλον τόν ισχυρισμόν ότι 
οί δραστηριότητές του τείνουν εις τήν 
έδραίωσιν καί ένίσχυσιν τής Εθνικής 
του Ά μύνης.

Ή  θεώρησις δέ αΰτη τού ώς άνω θέ
ματος έλοβε τήν μορφήν ΔιοκηρύΕεως 
τών Ηνωμένων 'Εθνώ ν περί Ρυπάνσε- 
ως τού Ανθρωπίνου Περιβάλλοντος έν 
Στοκχόλμη τής Σουηδίας κατά Ιούνιον 
τού έτους 1972.

Εκείνο τό  όποιον Ζητείται έν προκει- 
μένω σήμερον είναι ή πρόληψις τής ρυ- 
πάνσεως καί ούχί ό περιορισμός ή ά- 
κόμη καί ή άποκστάστασις τών Ζημιών 
ιδίως διότι ύπάρχουν ώρισμέναι μορφαι 
Ζημιών ή βλαβών προκαλουμένων έκ 
τούτης, αϊτινες είναι ανεπανόρθωτοι.

Κατά συνέπειαν δέον νά διασφαλίσω- 
μεν συμβατικώς τήν πρόληψιν τής ρυ-

πάνσεως. Είναι δέ ανωφελές νά προσ- 
φεύγωμεν έκ τών ύστέρων εις όργανα 
παγκοσμίου κύρους τά όποια θά μάς εϊ- 
πουν μόνον ποιος πταίει ή μάλλον ποιος 
ήρΕατο χειρών άδικων. Τότε, όμως, εί
ναι πολύ άργά διά νά προληφθοϋν αί συ- 
νέπειαι α ϊτινες έχουσιν ήδη έπέλθει.

Ή  ρήσις τού σοφού Σολαμώντος εις 
τόν «Εκκλησιαστήν» « Ό  άφρων περι
πλέκει τάς χείρας αύτοϋ καί τρώγει τήν 
έαυτοϋ σάρκα», θά ήδύνατο νά χαρα
κτηρίση τήν έπίδειΕιν άδιαφορίας τού 
άνθρώπου έναντι τού άπειλούντος τήν 
άνθρωπότητα κινδύνου έκ τής ρυπάνσε- 
ως τού γήινου περιβάλλοντος. Ή  τοιαύ- 
τη όντιμετώπισις τή ς ρυπάνσεως τού 
περιβάλλοντος οδηγεί τόν άνθρωπον εύ- 
θέως πρός τήν καταστροφήν καί τούτο 
άποτελεϊ τήν πλέον λυπηρόν διοπίστω- 
σιν.

Ώ ς  μέλη τής Παγκοσμίου Κοινωνίας 
καλούμεθα όπως διά κοινής συνεργα
σίας έπιδιώΕωμεν, βάσει τών αρχών τού 
Δ ιεθνούς Δικαίου, τήν διάσωσιν ή καί 
άποκατόστοσιν τή ς φυσικής ισορροπίας 
τού γήινου περιβάλλοντος, τήν έπανα- 
φοράν τής ψυχικής γαλήνης τών κατοί
κων τού πλανήτου μας καί τήν δημιουρ
γίαν καταλλήλων προϋποθέσεων διά νά 
διαμορφωθή ένας καλλίτερος κόσμος 
δυνάμενος νά έκπληρώνη τήν άποστο- 
λήν τού 'Ανθρώπου χωρίς νά πιέΖεται 
άπό τό  άγχος άπειλουμένης καταστρο
φής.
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Τ Ο ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ για 
την "Ανοιξη 0ά θεωρηθή από 

πολλούς «κοινοτοπία». Αιώνες ή αν
θρωπότητα παρατηρεί, προσέχει, με
λετά τό φαινόμενο της ’Άνοιξης, χ ι
λιάδες συγγραφείς τήν περιέγραφαν, 
χιλιάδες τόμους μπορεί νά άποτελέ- 
σει ό έντυπος χάρτης πού έχει σπα- 
ταληθεϊ για νά άπεικονίσει τις εντυ
πώσεις, τις επιδράσεις, τις τόσο δια
φορετικές, πού προκαλεϊ ή ’Άνοιξη 
άπό τόν πιό άπλόν άνθρωπο ώς τόν 
πιό πνευματικό.

Είναι ίσως ή μόνη έποχή πού δ 
άνθρωπος δέν μπορεί νά τήν άγνοή- 
σει. Μπορεί νά ζεϊ, στις μεγάλες πό
λεις μέ τά πανύψηλα σπίτια, πού μό
λις αφήνουν μιά λουρίδα ουρανού νά 
χαϊδέψει τό μάτι, μπορεί νά ζεΐ μέ
σα σέ ανήλια έργοστάσια, σέ σκοτει
νά καί υγρά υπόγεια, σέ ανθυγιεινά 
μεταλλεία, καταχθόνιες φυλακές φθο
ράς τής ανθρώπινης υγείας, αμως τό 
μήνυμα θά έρθει. Κάπου θά τρυπώ
σει, άπό κάπου θά μάς φωνάξει τήν 
παρουσία της ή ’Άνοιξη. Κάποια μι
κρή χαραμάδα θά βρει γιά νά μάς 
στείλει τό έλπιδοφόρο άγγελμα. Μιά 
άκρούλα τής γης στο έργοστάσιο θά 
χορταριάσει, θά βγάλει ένα μικρό ά
σημο, ταπεινό αγριολούλουδο. Καί 
κεί ακόμα στό άξενο μεταλλείο, κά
που θά βρει τόπο νά στείλει λίγο 
χορταράκι, ένα ματάκι λουλουδιού 
γιά νά μάς ειδοποιήσει γιά τή με
γάλη Αλλαγή.

Μά κι’ αν δλα αυτά δέν τά μπορέ
σει, δέν τά κατορθώσει, τότε τό μή
νυμα θά βγει άπό μέσα μας, άπό τά 
κατάβαθα τού είναι μας, άπό τόν ί
διο τόν έαυτό μας. Κάθε μας ϊνα, 
κάθε μας φλέβα θά .μάς τό φωνάξει, 
θά μάς τό άναγγείλει.

Οί άνθρωποι μπορεί νά θέλουν νά 
περάσουν σοβαροί, άδιάφοροι δίπλα 
της, νά δείξουν τήν πολυπραγμοσύνη 
καί τήν έμβρίθειά τους, νά θελήσουν 
νά τήν άγνοήσουν, νά τήν περιφρο- 
νήσουν, χωμένοι στις σκοτούρες, στά

συμφέροντα, στις μικρότητες, καί στις 
μιζέριες τους. "Ομως ή ’Άνοιξη, άρ- 
γά ή γρήγορα, μέ τή σιγουριά ενός 
έμπειρου εραστή, θά τούς κερδίσει, 
θά τούς κατακτήσει.

'Ο άδιάφορος, ό έμβριθής, θά έρ
θει κάποια στιγμή πού θά νιώσει κάτι 
νά φτερουγίζει ,μέσα του, νά νιώσει 
ξαφνικά νά γίνεται παιδί, ένα παιδί 
πού θέλει νά πηδήσει, νά τρέξει. Κι’ 
αισθάνεται ή φωνή αυτή νά τόν σέρ
νει στους χορταριασμένους κάμπους, 
στις δαντελλωτές άκρογιαλιές, στό 
μικρό —  άκόμα —  παρκάκι τής γει
τονιάς. Καί κεί καθισμένος στό παγ
κάκι θά αισθανθεί τις βαρειές σκέ
ψεις νά διαλύονται, νά φεύγουν, νά 
λιώνουν —  έστω καί γιά λίγο — καί 
τήν άνοιξη νά έγκαθίσταται κυρίαρ
χη, βασίλισσα των στοχασμών καί τής 
ψυχής του.

Είναι τόση ή δύναμη πού σέ σπρώ
χνει άκατάσχετη, σέ σέρνει κοντά 
της. . κι’ είναι τόσο πολυποίκιλη ή 
προσφορά της. . . Αρχίζει άπό τήν 
ταπεινή καί μετριόφρονη προσφορά 
τού χαμομηλιού, τού μοσχομπίζελου, 
τής μαργαρίτας, τής νεραγκούλας, 
τής άγριοβιολέτας καί δλης τής πλού
σιας σειράς τών άγριολούλουδων γιά 
νά φτάσει ώς τή μεγαλύτερη πρό
κληση μέ τις φανταχτερές εμφανίσεις 
τής τουλίπας, τής άνεμώνας, τής πα
παρούνας, τού τριανάφυλλου, τού γα- 
ρύφαλου, σ’ ένα δργιο ποικιλίας χρω
μάτων καί σχημάτων, σ’ δλη τήν κλί
μακα τής συνομοταξίας τών κραυγα
λέων λουλουδιών πού φωνάζουν καί 
διαφημίζουν τήν παρουσία τους μέ 
τυμπανοκρουσίες, μυρουδιές καί θόρυ
βο.

"Ομως καί τό άπλό δέντρο, τό δέν
τρο άκόμα τής γειτονιάς, τού σπιτιού 
μας, άλλάζει, άκοΰς τό καινούργο α ί
μα πού κυλά στις φλέβες του, τόν και
νούργιο παλμό τής ζωής. Πετάει τά 
μπουμπούκια του, τούς άνθούς τους, 
σάν καινούρια ματάκια νιόβγαλτης

Του Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

γέννας πού διψά νά ριχτεί στό φώς 
καί στόν ήλιο.

Μά κι’ άκόμα κι’ δλα αύτά νά μήν 
τά δεις, νά τά άγνοήσεις, στήν άκρη 
τής αυλής τού σπιτιού σου, τού δρό
μου, σ’ ένα άνοιγμα, σ’ ένα χάλασμα, 
σ’ ένα μισογκρεμισμένο ντουβάρι, λί
γο χορτάρι, καταπράσινο καί δροσε
ρό, αυτή ή μολόχα, ή περιφρονεμένη 
τσουκνίδα, τό χαμομήλι, ή μαργαρί
τα, τό άγιόκλημα, ή περικοκλάδα, θά 
άναδευτοΰν θά σκορπίσουν, θά απλώ
σουν τά φύλλα τους, τούς χυμούς καί 
τις μυρωδιές τους, καί θά τρυπώσουν 
άθελά σου στήν πιό κρυφή γωνιά τού 
έαυτού σου.

Τότε θά νιώσεις τήν άνάγκη νά 
βγάλεις τά γυαλιά πού σού χαρακώ
νουν τήν μύτη, νά τρίψεις έκθαμβος 
τά μάτια ν’ άνοιγοκλείσεις τά ρουθού
νια, καί κρυφά - κρυφά, όταν βεβαι
ωθείς πώς δέν σέ βλέπει κανείς, νά 
κάνεις κι’ ένα μικρό πηδηματάκι, νά 
χοροπηδήσεις λίγο, σάν νά ζωντανεύ
ουν μπροστά σου κάποιες παιδιάτι- 
κες σκηνές, άνασυρμένες άπό τά βά
θη τών άναμνήσεων.

Τότε ή ’Άνοιξη σ' έχει κερδίσει 
πιά. Αύτή ή ώρα, αυτή ή στιγμή — 
έστω, πού άφησε λεύτερο τόν έαυτό 
σου, άδέσμευτο άπό συμβατικότητες 
καί υποκρισίες, πού άνοιξες τήν καρ
διά σου στις ριπές τού άνοιξιάτικου 
άέρα κι’ άφησες νά γεμίσουν τά πνευ
μόνια σου άπό τις όσμές τού μεγά
λου μηνύματος, αύτή ή ώρα, αύτή ή 
στιγμή είναι άπό τις καλύτερες τής 
χρονιάς πού περνάς, ή ώρα τής με
γάλης άλήθειας: τής κυριαρχίας τής 
φύσης.

Αύριο μπορεί νά ξαναγυρίσεις έμ
βριθής καί συνοφρυωμένος, νά χω
θείς στή δουλειά, τά γυαλιά νά ξα- 
ναυλακώσουν τή μύτη σου, κι’ οί ζά
ρες τής σκέψης νά σουφρώσουν τό μέ
τωπό σου, δμως τό μήνυμα δόθηκε, ή 
Άνοιξη νίκησε, κυριάρχησε καί τού- 
τη τή χρονιά. . .
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Α Π Ο  Τ Η Ν  άτυχη εκείνη Β '  Εθνική 
συνέλευσι τοϋ “Αστρους, o t ic  άρ- 

χές  τοϋ 1823, είχε έκδηλωθή ή άντιΖη- 
λία, πού ύπονόμευε τις σχέσεις τή ς πο
λιτικής καί τή ς στρατιωτικής ηγεσίας 
τοϋ τόπου καί πού οδήγησε στήν ένο
πλο ρήΕι καί στόν έμφύλιο πόλεμο. Ό  
Μαυροκορδάτος έδιώχθη άπά τήν προε
δρία τοϋ Εκτελεστικού  διά τής βίας 
άπό τόν Κολακοτρώνη τόν Ιούλιο τού 
1823. Ταπεινωμένος ό πολιτικός άπό 
τόν «άΕεστο» πολεμιστή κατέφυγε πρώ
τα στήν Ύ δρα καί κατόπιν, μόλις οί 
Στερεοελλαδίτες τόν κάλεοαν, πήγε στό 
Μεσολόγγι, πού διατηρούσε τήν άνά- 
μνησι τής δράσεώς του κατά τήν πρώ
τη πολιορκία τού 1822. Έπρόκειτο νά 
οργάνωση τά τής Δυτικής Σ τερεό ς καί 
νά ύποδεχθή τόν Λόρδο Βύρωνα.

'Εκεί, στήν Δυτική Στερεά, ό πρίγ- 
κιψ είχε νά άντιμετωπίση τήν άλλη με
γάλη στρατιωτική φυσιογνωμία τού Ά -  
γώνος, μετά τόν Κολοκστρώνη, τόν Γε
ώργιο Καραϊσκάκη. Ο ί δύο άντρες άν- 
τιμετώπιΖαν ό ένας τόν άλλον πάντοτε 
μέ ύποψία. Γιά τόν Καραϊσκάκη ό Μ αυ
ροκορδάτος δέν ήταν, παρά «τό τΖογλά- 
νι τοϋ ΡείΖ έφέντη, ό τεσσερομάτης», 
όπως τόν άποκαλοϋσε, κατά τόν Κασο- 
μούλη. Ή  ύπόνοια πώς ό πρϊγκιψ βοη
θούσε τάν άντίπαλό του στό άρματολίκι 
τών ’Αγραφων ,τόν Γιοννάκη Ράγκο, 
ήταν άρκετή γιά νά τόν κόμη έχθρό 
του. Μ έ  τήν στενή άντίληψι ήγεμονί- 
σκου, δέν μπορούσε νά άνεχθή τήν έ- 
πέμβασι τή ς διοικήσεως στήν έσωτερι- 
κή άναμέτρησι τών κσπετανσίων γιά τήν 
κυριαρχία στις έπικράτειές τους.

Ό  Μαυροκορδάτος, άπό τό άλλο μέ
ρος, είχε κάθε λόγο νά δύσπιστή στόν 
μικρακομωμένο μά δαιμόνιο άρμστολό, 
πού είχε θητεύσει στήν αύλή τοϋ "Αλή 
Πασά, νά τόν θεωρή έπικίνδυνο άναρχι- 
κό καί νά τόν υποπτεύεται γιά συνεν- 
νόησι μέ τούς Τούρκους. Σ ' αύτό τό

ΤοΟ κ. Κ. Κ ΙΟ Υ Π Κ ΙΟ Λ Η

τελευταίο ό Μαυροκορδάτος άδικούσε 
άθέλητα ή έκούσια τόν Καραϊσκάκη. 
"Α ς  πάρωρε δμως τά πράγματα άπό τήν 
άρχή-

Ό π ω ς όλοι οί άρματολοί τής έποχής 
του, πού κρατούσαν τήν έΕουσία στις 
περιφέρειές τους μέ τήν άναγνώρισι τής 
τουρκικής διοικήσεως, έτσι καί ό Καραϊ- 
σκάκης δέν θεώρησε ποτέ προδοσία τήν 
συνεννόησί του μέ τούς Τούρκους πα
σάδες γιά θέματα πού άφοροΰσαν τό 
άρματολίκι του καί τήν προστασία τής 
κυριαρχίας του. Καί ή τουρκική διοίκη- 
σις, άνάλογα μέ τ ις  διαθέσεις της καί 
τό συμφέρον της, βοηθούσε πότε τόν 
ένα καί πότε τόν άλλο καπετάνιο. Στήν 
περίπτωσι τοϋ Καραϊσκάκη έγινε τό  ί
διο άκριβώς. Ό  καπετάνιος θεωρούσε 
τό άρματολίκι τών Άγράφ ω ν κτήμα του. 
Είχε συγκεντρώσει καί συντηρούσε ισχυ
ρή στρατιωτική δύναμι, πού τοϋ έπέτρε- 
πε νά έλέγχη τήν περιοχή. Ό μ ω ς  ό 
άντίπαλός του, ό Γισννσκης Ράγκος, 
καραδοκούσε τήν εύκαιρία νά τόν έΕον- 
τώση. Ό  Ράγκος είχε τήν ύποστήριΕι 
τοϋ Μαυροκορδάτου, πού άπό τήν πλευ
ρά του έπιθυμούσε νά προσεταιρισθή 
τόν θείο τοϋ Γιαννάκη, τόν Πάνο Ράγ
κο, τόν βουλευτή, πού γιά τήν ώρα άν- 
τιπολιτευόταν.

Ή  άναχώρησις τοϋ Καραϊσκάκη άπό 
τά "Αγραφα, καί ή μετάβοσίς του στό 
Μοναστήρι τοϋ Προυσσοΰ κι άπό έκεϊ 
στήν Κεφσλλωνιά, τό φθινόπωρο τοϋ 
1823, γιά θεραπεία (ύπέφερε άπό χρο
νιά φυματίωσι) έδωσε στούς έχθρούς 
του τήν εύκαιρία πού Ζητούσαν κι άρχι
σαν τόν κλεφτοπόλεμο μέ τό πρωτοπαλ- 
λήκσρό του, τόν Ά ντώ νη  Ζαραλή, πού 
ό Καραϊσκάκης είχε άφήσει στό πόδι 
του.

Δερβέναγας τή ς  περιφερείας ήταν ό

Αλβανός ΣοϋλττΖε ΚόρτΖα. Παμπόνη
ρος, κατάλαβε τό όφελος του άπό τήν 
διχόνοια τών κοπετσναίων στά "Αγρα
φα καί προσπάθησε νά ρίΕη λάδι στήν 
φωτιά. Αρχισε συνεννοήσεις καί μέ τά 
δυό μέρη. Έγραψ ε στόν Ζαράλή:

-Παιδί μου "Αντώνη.
Δένι-ήΕερα ότι μόνο τόν ντουφέκι τοϋ 

Καραϊσκάκη ήτον εις τά " Αγραφα καί 
ότι έσεϊς φορείτε καλάμια. Τί άφήνετε 
καί προχωρούν οί έχθροί σας εις τήν έ- 
παρχίαν;»

Ο ί έχθροί αύτοί ήσαν ό Σταμούλης 
Γάτσος, γαμπρός τών Μπουκουβαλαίων, 
πού ό Καραϊσκάκης τούς είχεν άρπάΕει 
τό άρματολίκι, κι οί Ραγκαϊοι. Σ ' αύ- 
τούς πάλι ό ΣοϋλτΖε ΚόρτΖα ύποσχόταν 
κρυφά τήν σύμπραΕί του έναντίον του 
Καραϊσκάκη, όπως φαίνεται άπό τήν έ- 
πιστολή πού έστειλε στόν Ν. Στουρνά- 
ρη, άρμστολό τοϋ "Ασπροποτάμου, συμ- 
βουλεύοντάς τον νά ύποστηρίΕη κι αύ- 
τό ς  τ ις  άπαιτήσεις τοϋ Ράγκου.

Ό  Στουρνάρης όμως, φίλος παλιός 
τοϋ Καραϊσκάκη καί άνθρωπος μέ κρίσι 
άμερόληπτη καί μετριοπάθεια, σπάνια 
στους χρόνους εκείνους, ειδοποίησε τόν 
"Αντώνη Ζοραλή νά προετοιμάση τήν 
άμυνά του καί νά περιμένη τήν έπάνοδο 
τοϋ Καραϊσκάκη γιά νά άναπτϋΕη κι έ- 
πιθετική δροστηριότητα.

Πράγματι ό καπετάνιος, παρ’ όλη τήν 
άρρώστια του, δέν κόθησε γιά πολύ νά 
άναπαυθή στήν Κεφαλλωνιά. "Ανησυχη
τικά έφθαναν τά μυνύματα άπό τά "Α 
γραφα, πού μιλούσαν γιά τις συνεννοή
σεις τών έχθρών του μέ τούς "Αλβα
νούς καί τ ις  ληστρικές έπιδρομές τους 
στήν περιφέρειά του. Σ τ ις  26 Νοεμβρί
ου λοιπόν ό Καραϊσκάκης έφυγε άπό τό 
"Αργοστόλι γιά τήν "Ιθάκη, όπου βρισκό
ταν καί ή οίκογένειά του: ή Γκόλφω, οί 
θυγατέρες του κι ό γιός του, πού είχε 
φροντίσει νά τούς άσφολίοη στόν Κ ά 
λαμο, μοΖί μέ τά χιλιάδες άλλα γυναι-
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Κίτσος Τζχβέλλας: Ό  μόνος από τούς δ- 
πλα,ρχηγούς πού υποστήριξε τόν Κα,ραϊ- 
σκάκη στις πιο δύσκολες ώρες του, "Αν καί 
τό αίμα τούς είχε κάποτε χωρίσει, τήν 
κρίσιμη στιγμή δ Τζαβέλλας στάθηκε στδ 

πλευρό τού Στρατηγού της Ρούμελης.

κόπαιδα όπό τήν Αίτωλοοκαρνσνία πού 
κοτέφυγαν στό μικρό νησί για νά σω
θούν όπό τόν  πόλεμο.

Συνταξίδεψε στό Ιδιο πλοίο μέ τόν 
"Αγγλο Μίλλινγκεν, γιατρό κι ιστορικό, 
πού βρέθηκε μάλιστα καί στό προσκέ
φαλο τού λόρδου Βύρωνα κατά τ ις  τε 
λευταίες στιγμές του. Ό  Μ ίλλινγκεν 
μάς έχει δώσει τήν πιό πιστή περιγρα
φή τού Καραϊσκάκη: τό  αδύνατο σώμα, 
τό μαυριδερό πρόσωπο μέ τό βαθουλω- 
μένα μάτια, πού άστραποβολοΰσαν πά
θος κι ένεργητικότητα.

Ή  υγεία τού Καραϊσκάκη δέν είχε 
όποκστασταθή, όταν έπιχειρούσε τό θα
λασσινό ταξίδι όπό τήν Κεφαλωνιά στήν 
’Ιθάκη καί ή ταλαιπωρία ένός τέτοιου 
ταξιδιού δέν ήταν βέβαια ένδεδειγμένη 
γιά τήν αποθεραπεία του. Πάντως ό κα
πετάνιος δέν είχε σκοπό νά μείνη ήσυ
χος ούτε στήν 'Ιθάκη. Μ ιά έβδομάδα 
μετά τόν ερχομό του γράφει στόν Μαυ- 
ροκορδότο ξητώντας του τήν άδεια νά 
έπιστρέψη στήν 'Ακαρνανία καί παρα- 
πονούμενος γιά τ ις  ένέργειες τού Ραγ
κού:

«Τώρα όμως όπού έγώ ήλθον εις ταΰ- 
τα τά νησιά διά τήν ύγείαν μου ό Ράγ- 
κος ηύρε πάλιν καιρόν διά νά ένεργή- 
ση τά συνηθισμένα του καί έπέρασεν εις 
τό βιλαέτι όπου μέ είχατε διορισμένον 
καί άφήνοντας όλα τά άλλα κακά, όπού 
έπροξένησεν εις έκείνους τούς χριστια
νούς των Άγράφ ω ν καί τάς άνταποκρί- 
σεις όπού έλαβεν μέ τόν Σταμούλην 
Γάτσον, μοΰ έσκότωσε καί τούς άνθρώ- 
πους μου, καί ποιους, έκείνους όπού 
έκαμαν τόσες δούλεψες καί έθυσιάσθη- 
σαν διά τήν πατρίδα. Ό  δούλος σου, 
εκλαμπρότατε, διά τό Βιλαέτι δέν μέ μέ
λει, διότι όμως νά σκοτώση καί τούς άν- 
θρώπους μου: "Α ν  έγώ έχω κανένα
πταίσιμον έπιθυμώ καί νά μέ κρίνετε 
καί δ,τι παιδεία μοΰ διορίσετε τήν δέ
χομαι μέ εύχορίστησίν μου, καί άν πταίη 
ό έναντίός μου νά παιδευθή καί αύτός... 
Διστί έγώ από τήν προσταγήν καί συμ
βουλήν σας δέν άλλάξω, καί τό εύρίσκε- 
τε εύλογον νά έλθω αύτοϋ όταν πάρω 
τά ιατρικά μου, τό άκολουθώ. Τούτος ό 
σκοτωμός δέν ύποφέρεται καί έπρεπε 
νά προσπαθήσω νά εκδικηθώ. Τώρα ό
μως όπού έπιστρέψατε ή έκλαμπρότης 
σας, τό στοχάζομαι διό χρέος μου νά 
πάρω τήν συμβουλήν σας καί διαταγήν 
σας καί νά άκολουθήσω όπως μέ διορί
σετε καί μένω.

1823 Δεκεμβρίου 7 
Ά π ό  'Ιθάκην

Ταπεινός δούλος σας 
Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Βέβαια ή προθυμία τού Καραϊσκάκη 
νά άκολουθήση κατά γράμμα τ ις  οδηγίες

τού Μαυροκορδάτου κάθε άλλο παρά ε ι
λικρινής ήταν. "Η ξερ ε πολύ καλά πώς 
ό πρϊγκιψ προστάτευε τά συμφέροντα 
των έχθρών του. Γι' αύτό, χωρίς νά πε- 
ριμένη τήν όπάντησί του, ήρθε άπό τά 
νησιά στήν Στερεά, σχημάτισε ένα σώ
μα έκατόν πενήντα άνδρών κι έμφανί- 
σθηκε απρόσκλητος στό Μεσολόγγι. 
Πορουσιάσθηκε στόν Μαυροκορδάτο καί 
τού ξήτησε νά διατάξη τόν Γιαννάκη 
Ράγκο νά εγκατάλειψη τήν περιφέρειά 
του καί νά άναγνωρισθή αύτός άρματο- 
λός τών Άγράφων. Ό  Μαυρακορδάτος 
προσπάθησε νά τόν ήρεμήση καί νά κερ
δίση χρόνο δηλώνοντας του πώς δέν 
μπορούσε μέν νά διώξη τόν Ράγκο, θά 
τόν χρησιμοποιούσε όμως σέ άλλες έπι- 
χειρήσεις.

Ό  Καραϊσκάκης δέν έπόμεινέ τότε. 
Πήρε τούς άνδρες του καί έγκαταστά- 
θηκε στό Αίτωλικό περιμένοντας τήν 
κατάλληλη εύκαιρία γιά δράσι. "Η τα ν  ή 
έποχή πού οί καπεταναϊοι τής Δυτικής 
Σ τερ εό ς  σχεδίαξαν μιά διπλή έκστρα- 
τεία κατά τής Ά ρ τ α ς  καί τών Ά γ ρ ά 
φων. "Η τα ν  καιρός πιά νά απαλλαγούν 
κι άπό τά έλάχιστα τουρκικά άπομεινά- 
ρια, πού είχαν άφήσει έκεϊ ό Καραϊσκά- 
κης καί οί άλλοι οπλαρχηγοί. Τό σχέδιο 
τής εκστρατείας ήταν έμπνευσις τού 
Μαυροκορδάτου, πού μέ πολεμικές επι
χειρήσεις, ήθελε νά στερεώση τήν πο
λιτική του σταδιοδρομία.

Σ τήν  περίπτωσι ούτή ή, συμπεοιφορά 
τού Καραϊσκάκη ήταν πραγματικά ύπο
πτη κι άλλόκοτη. Πίστεψε, φαίνεται, 
πώς σκοπός τής έκστρστείας αύτής ή
ταν ή ύποστήριξις τού Ράγκου καί ή 
οριστική έπικρότησίς του στά "Αγραφα. 
Ά ρ χ ισ ε  λοιπόν νά κινητοί παρασκηνιακά

έναντίσν τής έπιχειρήσεως αύτής. "Ε 
γραψε σέ όλους τούς οπλαρχηγούς τής 
Ακαρναν ία ς κατηγορώντας τήν διοίκη
ση τόν Μαυροκορδάτο δηλαδή, πώς εί
χε σκοπό νά τούς έξουδετερώση όλους, 
μέ τήν δολοφονία ή μέ τήν άντικατάστα- 
σί τους.

Ο ί πληροφορίες αύτές, γιά τ ις  ραδι
ουργίες τού Καραϊσκάκη, δέν είναι έξα- 
κριβωμένες. Γεγονός πάντως είναι πώς 
παρατηρήθηκε μιά ξαφνική άπροθυμία 
καί αβουλία στις τάξεις τών οπλαρχη
γών, πού παρέλυσαν κάθε δραστηριότη
τα. Ά π ό  τό άλλο μέρος ό Μαυροκορ- 
δατος πήρε ξαφνικά τήν άπόφασι νά 
προσεταιρισθή τόν Καραϊσκάκη, προφα
νώς γιά νά στοματήση τις άντιδράσεις 
του καί τού ύποσχέθηκε τήν θέσι τού 
στρατιωτικού διοικητοΰ στό Μεσολόγγι 
καί στό Αίτωλικό.

Ή  ένέργεια αύτή τού Μαυροκορδά
του ήταν άστοχη. Ό  Καραϊσκάκης, άν
θρωπος τών άρμάτων καί τού πολέμου, 
δέν μπορούσε παρά νά θεωρήση προσ
βλητική τήν προσφορά μιας θέσεως, 
«άκαπνης» καί σάν προσπάθεια νά τόν 
άπσμακρύνουν άπό τήν ένεογό δράσι. 
Ακολούθησαν τά θλιβερά γεγονότα, πού 
βοήθησαν τούς άντιπάλους του νά στη
ρίξουν τήν κατηγορία τής προδοσίας:

Σ τ ις  19 Μαρτίου ένας ανεψιός τού 
Καραϊσκάκη, ό Ψαραγιαννόπουλος, θέ
λοντας νά περάση άπό τό  Μεσολόγγι 
στό Αίτωλικό, ήρθε στά χέρια μέ μερι
κούς Μεσολογγίτες ψαράδες, πού τού 
άπσγόρευσαν τήν χρήσι τών πλοιαρίων 
τους, καί καθώς ήταν ολομόναχος τόν 
κακοποίησαν άσχημα. "Ο ταν  ό Καραϊ- 
σκάκης τόν είδε νά φτάνη καταματω- 
μένος στό Αίτωλικό, όργίσθηκε τόσο,
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’Αλέξανδρος Μαυροκορδαος: Ήρθε σέ Αν
τίθεοι μέ τούς δύο στρατηγούς της Επανα
στάσεις τον Κολοκστρώνη δηλαδή καί τύν 
Καραίσκάκη. Τύν δεύτερο κατηγόρησε για 

έσχατη προδοσία.

«Τήν έσπέραν τής 24ης Μαρτίου ό 
Κωνσταντίνος Βουλπιώτης διά προστα
γής τής διοικήσεως έβάλθη ε ις  φύλαΕιν. 
Ο ύτος είχεν υπάγει ε ις  Ιωάννινα εις 
άντάμωσιν τοϋ Ό μ έρ  πασά καί έπέστρε- 
ψεν. Ή  Διοίκησις έκατασκόπευε τά κι
νήματα του καί βεβαιωθεϊσα άτι είχε 
σκοπόν πάλιν νά ύπάγη ε ις  Ιωάννινα, 
παρατήρησε τήν στιγμήν, καθ' ήν έμελλε 
ν ' άναχωρήση, έδωσε διαταγήν νά κρα- 
τηθή. Από τήν πρώτην έΕέτασιν έγινε 
γνωστόν ότι σύτός είχεν ύπάγει ε ις  ' Ι 
ωάννινα καί μέ γνώμην τοϋ Καραϊσκά- 
κη, τοϋ οποίου είχε παραγγελίας ε ις  τόν 
Ό μ έ ρ  πασάν. Εύρέθησαν επάνω του 
γράμματα τοϋ Πρίγκηπος Μαυροκορδά- 
του καί τινων πολεμικών άρχηγών πρός 
τόν Καραϊσκάκην, μέ τά όποια τόν έπέ- 
πλητταν διά τά στακτά του φερσίματα. 
Αύτά τά γράμματα έδόθησαν εις τόν 
Βουλπιώτην άπό τόν Καραϊσκάκην μέ 
σκοπόν φαίνεται νά τά δείΕη εις τόν 
Ό μ έρ  πασάν διά νά τοϋ δώση νά συμπε- 
ρόνη ότι άπό τάς έπιπλήΕεις όπου λαμ
βάνει άπό τούς άρχηγούς των Ελλή
νων, φαίνεται πόσον καλά τόν δουλεύ
ει».

Μ έ  τό δημοσίευμα αύτά τών « 'Ελλη
νικών Χρονικών» τά προσχήματα παύ
ουν νά τηρούνται. Ή  κατηγορία γιά συ- 
νεννόησι μέ τόν έχθρό διατυπώνεται α
περίφραστα πιά. Καί στηρίζεται ή κα
τηγορία αύτή όχι μόνο στά ύποπτα δρο
μολόγια τοϋ Βουλπιώτη άπό τά 'Ιω άν
νινα στό Μεσολόγγι, άλλά καί σέ άλλες 
μαρτυρικές καταθέσεις καί γεγονότα. 
Πρώτα πρώτα στήν μαρτυρία τών Στουρ- 
νάρη καί Νότη Μπότααρη, πού μάς πα- 
ραδίδει ό Κασσμούλης στά «Α πομνη 
μονεύματά» του. 'Ό τ α ν  οί δυό στρατη
γοί πήγαν νά έπισκεφθοϋν τόν άρρωστο 
Καραίσκάκη στό Αίτωλικό, πριν άπό τήν 
άνσχώρησί τους γιά τό ϊηρόμερο, όπου 
συγκεντρώνονταν γιά τήν έκστρατεία 
κατά τής "Α ρ τας  τά έλληνικά στρατεύ
ματα τής Στερεάς, ό τελευταίος τούς 
έκαμε πολύ άσχημη ύποδοχή. Μ έ  τήν 
γλαφυρή του γλώσσα, τήν βλάσφημη 
πολλές φορές, τούς κοτηγόρησε γιά φε
ρέφωνα τοϋ Μαυροκορδάτου καί τούς 
απείλησε πώς θά έκανε ό,τι περνούσε 
άπό τό  χέρι του γιά τήν άποτυχία τής 
έκστρατείος τους. Τά λόγια του είναι 
ούτά άκριβώς, κατά τόν Κσσομούλη, ό 
οποίος παρευρισκόταν στήν συΖήτησι, 
άφοϋ ήταν γραμματικός τοϋ Στουρνάρη:

— Διά τήν "Α ρ τον  έκστρστεύετε; Πη
γαίνετε, καί έγώ σέ τό ντουφέκι σάς τό 
βάνω άπό τ ις  πλάτες.

'Ό μ ω ς  στήν συνέχεια, όταν οί δυό 
στρατηγοί θυμωμένοι έστρεψαν νά φύ
γουν, ό ίδιος άρχισε νά φωνάΖη στόν 
Στουρνάρη:

πού, χωρίς νά σκεφθή τ ις  συνέπειες τής 
πράΕεώς του, έδωσε διαταγή στούς άν- 
δρες του, νά βροϋν καί νά τιμωρήσουν 
τούς πρωταίτιους τή ς έπιθέσεως καί νά 
δείΕουν στούς Μεσολογγίτες τήν δύναμί 
τους. 'Εκατόν πενήντα άντρες του μπή
καν στό Μεσολόγγι καί συνέλαβαν τρεις 
προκρίτους, χωρίς καμμιάν άπόδειΕι πώς 
αύτοί παρακίνησαν τήν έπίθεσι κατά τοϋ 
Ψαρογιαννοπούλου, καί τούς μετέφε
ραν στό Αίτωλικό. Ή  μικρή φρουρά τοϋ 
Μεσολογγίου δέν μπορούσε τίποτε νά 
κόμη γιά νά τούς έμποδίση. Συγχρόνω ς 
πενήντα άλλοι άνδρες κατέλαβαν τό 
Βασιλάδι διώχνοντας τούς ύπεροσπιστάς 
του.

Μ έ  τις ένέργειες αύτές τοϋ Καραϊ- 
σκόκη συνέπεσε — έπικίδυνη συγκυρία 
— μιά άνάλσγη δραστηριότης τοϋ Ό μ έρ  
Βρυώνη. Ό  πασάς, μέ τρεις χιλιάδες 
άνδρες, κατέλαβε τήν "Αρτα, ένώ μιά 
νυκτερινή έπίθεσις τριοκοσίων άνδρών 
τοϋ τουρκικού ιππικού κατά τοϋ Μ εσο 
λογγίου άποκρούσθηκε τήν τελευταία 
στιγμή. Κ ι άκόμη, τήν ήμέρα πού οί άν
θρωποι τοϋ Καραίσκάκη πάτησαν τό Βα- 
σιλάδι φάνηκαν στήν λιμνοθάλασσα δυό 
τουρκικά καράβια.

Σ τήν  περίπτωσι αύτή ό Μαυροκορδά- 
τος ένήργησε μέ μεγάλη έτοιμότητα καί 
ψυχραιμία. Μ έ  διαταγή του, ό Τσόγκας 
ό Στουρνάρης κι ό Κ. Μπότσαρης έφτα
σαν στό Αίτωλικό _έπικεφαλής χιλίων 
πεντσκοσίων πολεμιστών κι άνάγκασαν 
τόν Καραίσκάκη νά περιορίση τούς άν
δρες του καί νά έλευθερώση τούς προ
κρίτους τοϋ Μεσολογγίου. "Αλλοι πο
λιόρκησαν τό Βασιλάδι κι άνάγκασαν 
τούς άνθρώπους του νά τό έγκαταλεί- 
ψουν.

Περιορισμένος στό Αίτωλικό, όπου 
είχαν καταφθάσει τά σώματα τών Τσόγ- 
κα, Στουρνάρη, Μπότααρη καί Μακρή, 
ό Καραϊσκάκης ήταν πιά ούσιασπκά ύ- 
πόδικος ."Εμενε νά διατυπωθή έπίσημη 
καταγγελία έναντίον του. Ό  Μαυροκορ- 
δάτος δέν μπορούσε νά τοϋ συγχωρήαη 
τήν άπείθειά του, πού τήν έβλεπε σάν 
προσωπική έπίθεσι έναντίον του. Τήν 
εύκαιρία, πού Ζητούσε γιά νά στραφή κι 
έπίσημα κατά τοϋ Καραίσκάκη, τοϋ τήν 
έδωσε ή σύλληψις τοϋ Κωνσταντίνου 
Βουλπιώτη, ό όποιος είχε μαΖί του γράμ
ματα τοϋ Μαυροκορδάτου καί μερικών 
οπλαρχηγών, πού κάκιΖαν τόν Καραϊ- 
σκάκη γιά τήν διαγωγή του καί τήν άν- 
τίθεσί του στό σχέδιο έκστρατείας κατά 
τής "Α ρτας καί τών Τούρκων τών Α 
γραφων. Κατά τούς έπικριτάς τοϋ Κα- 
ραίσκόκη, τά γράμματα αύτά προορίζον
ταν γιά τόν Ό μ έρ  Βρυώνη καί είχαν 
σκοπό νά άποδείΕουν στόν πασά τήν ει
λικρίνεια τών διαθέσεων καί τών προ
τάσεων τοϋ "Ελληνοο οπλαρχηγού. Ό  
Βουλπιώτης είχε μόλις έπιστρέψει άπό 
τά Ιωάννινα, όπου, κατά τούς άντιπά- 
λους έπίσης τοϋ Καραίσκάκη, είχε συ- 
ναντηθή μέ τόν Ό μ έρ  καί τοϋ παρέδω
σε έπιστολές μέ ένοχοποιητικό περιεχό
μενο. 'Επ ιπλέον γιά τήν μετάβασί του 
στά 'Ιω άννινα δέν είχε Ζητήσει τήν ά
δεια τών άρχών στό Μεσολόγγι, άλλά 
ίσχυρίσθηκε πώς τό διοβατήριο τοϋ τό 
είχε δώσει ό Καραϊσκάκης.

Ό  έκδοτης τών « Ελληνικών Χρονι
κών», ό 'Ελβ ετός  Μάγερ, άνθρωπος ά- 
φοσιωμένος στόν Μαυροκορδάτο καί 
στήν πολιτική του, δημοσίευσε στήν έ- 
φημερίδα του τήν πρώτη ήμιεπίσημη ά- 
νακοίνωσι, πού έθιγε τόν  Καραίσκάκη:
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Δεξιά: Νότη; Μπότσοφης: Ή  μαρ
τυρία το-υ γιά την κακή υποδοχή που 
του εκαμε δ Καραϊσκάκης στδ Αιτω- 
λικδ βάρυνε πολύ τη  θέσι του κατηγο
ρουμένου, δτι δηλαδή είχε σχέσεις μέ 
τούς Τούρκους. ’Απέναντι: Τδ Μονα
στήρι τοΰ Προυσοΰ. Εδώ εμεινε άρχι- 
κά δ Καραϊσκάκης,

— Αδελφέ Νικολό, 6ρέ αδελφέ, μή 
μέ ξεσυνερίζεσαι.

Ή τ α ν  ολοφάνερο πώς Ζητούσε νά δι- 
καιολογηθή γιά όσα, ασυγκράτητος έπά- 
νω στον θυμό του, ξεστόμισε. Υπάρχει 
όμως κι άλλη παρόμοια μαρτυρία. Ε ί
ναι τοΰ έπάρχου Γιάγκου Σούτσου, πού 
κατέθεσε πώς στό σπίτι του ό Καραϊ- 
σκάκης άπείλησε μέ αυτά τά λόγια τούς 
οπλαρχηγούς, πού έτοιμάΖονταν νά κινη
θούν κατά τής "Αρτας:

«Πού πηγαίνουν; Έ γώ  καί εις τόν 
Ό μ έρ  πασά έγραψα καί εις Πάτρας καί 
ε ις Ναύπακτον, καί τό Μεσολόγγι θά τό 
πάρη ό διάβολος, πλήν εκστρατείαν δέν 
κάνουν αύτοί διά τήν "Αρταν».

Ή τ α ν  έπειτα καί ό συνδυασμός τής 
έπιθέσεως τού Ό μ έρ  κατά τής Ά ρ τα ς  
καί ή κατάληψίς της, καθώς καί ή έμφά- 
νισις τών τουρκικών πλοίων στήν λιμνο
θάλασσα, μαΖί μέ τήν νυκτερινή έπιδρο- 
μή κατά τού Μεσολογγίου τών 300  
Τούρκων ιππέων. "Ο λα  αύτά συνέπεσαν 
μέ τ ις  ταρσχές πού πρσκάλεσαν στό Μ ε 
σολόγγι οί άνδρες τοΰ Καραϊσκάκη καί 
μέ τήν κατάληψι τοΰ Βασιλαδιοΰ άπό 
τούς ίδιους. Καί συνηγορούσαν ύπέρ 
τής καταγγελίας ότι ό Καραϊσκάκης βρι
σκόταν σέ συνεννόησι μέ τούς έχθρούς 
καί πρόδιδε τούς παλιούς συμπολεμι
στές του καί τήν πατρίδα του.

Ό  Μαυροκορδάτος πήγε στό Αίτωλι- 
κό νά διενεργήση τις άνακρίσεις. Σ τ ις  
30 Μαρτίου δημοσίευσε προκήρυξη μέ 
τήν όποια καλού σε όλους όσοι ήξεραν 
κάτι γιά τήν ύπόθεσι νά παρουσιασθοϋν 
νά καταθέσουν χωρίς τόν παραμικρό 
φόβο, γιατί «τό έθνος όλον βοά έναντίον 
τής επιβουλής, καί τούτο θέλει ύπερα- 
σπισθή όλους τούς καλούς πατριώτας 
όπού φανερώσουν τήν άλήθειαν».

Τήν ίδια ήμέρα όρίσθησαν καί οί κρι- 
ταί τού Καραϊσκάκη καί «όσων άλλων 
ήθελαν φανή ένοχοι επιβουλής κατά τής 
πατρίδος». Ή σ α ν  ό έπίσκοπος Πορφύ- 
ριος τής ’Ά ρτα ς, ό Ν. Στουρνάρης, ό 
Πόνος Γαλανής, ό Τάτσης Μογγίνας καί 
ό Σωτήρης Γιώτης.

Θέλοντας νά τελειώνη όσο τό δυνα
τόν γρηγορώτερα μέ τήν ύπόθεσι Κα- 
ραϊσκάκη, ό Μαυροκορδάτος όρισε τήν 
δίκη γιά τις 6 Απριλίου. ’Ά ρ χ ισ ε  όμως 
πιό γρήγορα, τήν 1η τού μηνάς. Ή  έκ- 
κλησία τής Πσνανίας θά χρησίμευε γιά 
δικαστήριο. Σ τό  διάστημα πού μεσολα
βούσε, ό Καραϊσκάκης δέν μπορούσε νά 
άπομακρυνθή άπό τό Αίτωλικό. Τά παλ- 
ληκόρια του έμεναν πάντοτε σέ έπιφυ- 
λακή, κοντά του, γιατί φοβόνταν άπό- 
πειρα δολοφονίας έναντίον του. Ά π ό  
τούς οπλαρχηγούς, μόνο ό Κ ίτσος ΤΖα- 
βέλλας, πού είχε έλθει κι αύτός στό Α ί
τωλικό μέ τούς Σουλιώ τες του, φαινό
ταν νά παίρνη τό μέρος τού Καοαϊσκά- 
κη. Κι αύτό είναι πραγματικά παράξε
νο, άν άναλογισθή κανείς πώς δέν είχε

100

κλείσει ούτε χρόνος άπό τήν ήμέρα που 
οί άνδρες τού Καραϊσκάκη συγκρούσθη- 
καν στά ’Άγραφ α μέ τό σώμα τού ΤΖα- 
βέλλα καί άφησαν πέντε νεκρούς στό 
πεδίο τής μάχης. Κ ι άκόμη, έναν αιχμά
λωτο Σουλιώτη τόν  έστειλαν πεσκέσι 
στόν Τούρκο στρατάρχη Ρούμελη Β  άλε
σή, στήν Λάρισα.

Τήν 1 ην Απρ ιλ ίου άρχισε ή δίκη, 
στήν μεγάλη έκκλησία τής Παναγίας. 
Σ τήν  πρώτη αύτή φάσι κάλεσαν τόν Κα- 
ραϊσκάκη νά άπολογηθή. Τήν περιγραφή 
τής δίκης μάς δίνει γλαφυρώταττα ό Κα- 
σομούλης. Αξιοθαύμαστη φαίνεται ή ψυ
χραιμία καί τό κουράγιο τού Καραϊσκά- 
κη. Τό πλούσιο ρουμελιώτικο χιούμορ 
του δέν τόν έγκστσλείπει ούτε σ ' αύτές 
τ ις  δύσκολες στιγμές. Αντιμετω πίζει 
μέ εύστοχη άστειολογία τούς κριτάς του. 
Δικαιλογεϊται πρώτα γιά τό κίνημά του 
έναντίον τού Μεσολογγίου καί τού Βα- 
σιλαδιοϋ. "Η τα ν  ενέργειες καί διαταγές, 
πού δόθηκαν έπόνω στόν θυμό καί στήν 
ανυπομονησία του νά τιμωρήση τούς έ
νοχους γιά τήν κακοποίησι τού άνεψιοϋ 
του. 'Ά ν  ήξερε πώς ή διοίκησις θά έ- 
νεργοϋσε άμέσως γιά τήν τιμωρία τους, 
ποτέ δέν θά έπιχειροΰσε ούτός νά πάρη 
τόν νόμο στά χέρια του. Γιά τόν Βουλ- 
πιώτη είπε πώς πήγαινε γιά δικές του 
ύποθέσεις στά Ιωάννινα καί ιδέα δέν 
είχε γιά τ ις  έπαφές του μέ τόν Ό μέο. 
"Οσο, τέλος, γιά τις άπειλές κατά τής 
έκστρατείας ίσχυρίσθηκε πώς δέν θυμό- 
τον νά είχε πεϊ κάτι παρόμοιο. ’Επάνω 
στόν θυμό του έλεγε πολλές φορές πρά
γματα πού δέν τά πίστευε:

—  Ά ν  βάλετε θεμέλιο ε ις  τά λόγια 
μου, έκατό Ζωές νά έχω, δέν γλυτώνω. 
Πλήν ποτέ έργον δέν έκαμα.

"Ετσι αντιμετώπισε τήν πρώτη ήμέρα 
τούς δικαστάς του. Ή  γενική έντύπω- 
σις, όσων παρακολούθησαν τήν δίκη, ή
ταν θαυμασμός γιά τό ακαταπόνητο κι 
άστραποβόλο πνεύμα τού Καραϊσκάκη. 
"Ανθρωπος άρρωστος καί κάτω άπό τό 
βάρος μιάς τέτοιας κατηγορίας δέν έ
χανε τό θάρρος του. Πολλοί άρχισαν νά 
έκδηλώνουν τώρα τήν συμπάθειά τους 
στόν ύπόδικο στρατηγό, ένώ προηγου
μένως κανείς δέν τολμούσε νά τόν ύπε- 
ρασπισθή, άκόμη κι όσοι είχαν δωροδο- 
κηθή άπό τόν Καραϊσκάκη. Τόσο μεγά
λη ήταν ή κατηγορία καί ή άγανάκτησις 
πού προκάλεσε στό λαό.

Τή δεύτερη ήμέρα τής δίκης συγκεν
τρώθηκαν οί δικασταί στό σπίτι τοΰ Σ ω 
τήρη Γιώτη κι αποφάσισαν νά μήν κα- 
λέσουν τόν Καραϊσκάκη, γιατί φοβήθη
καν πώς ό τρόπος μέ τόν όποιο αύτός 
όντιμετώπιΖε τό  δικαστήριο θά έμείωνε 
τήν άξιοπρέπεια καί τό κύρος τού κρι
τηρίου. ’Εκεί, άφού έξέταΖαν τις κατα
θέσεις τών μαρτύρων, θά έβγαΖαν τήν 
άπόφοσί τους.

Τό βαρύτερο στοιχείο κατά τοΰ Κα- 
ραϊσκάκη ήταν ή τελευταία κατάθεσις 
τού Βουλπιώτη. (Ε ίχαν  προηγηθή άλλες 
δύο, οί όποιες δέν περιείχαν άοκετά έ- 
νοχοποιητικά στοιχεία). Ό  μάρτυς αύ
τός έπιβαιώνει τό κατηγορητήριο, τήν 
αποστολή του δηλαδή στόν Ό μ έρ  Βου- 
ώνη, γιά νά τόν φέοη σέ έποφή μέ τόν 
Καοαϊσκάκη. Ποόσθετε μάλιστα πώς ό 
Καραϊσκάκης είχε σκοπό νά συλλάβη 
τόν Μπάυοον καί τόν Μαυροκορδάτο, 
γιά νά τούς χρησιμοποιήση σσν μέσον 
γιά τήν έπικράτησί του στά Ά νο α φ α .

Είχαν όμως άναθαορήσει οί φίλοι τού 
Καοαϊσκάκη κοί τόλμησαν νά πάοουν τό 
μέσος του. Ό  Κ ίτσος ΤΖαβέλλας μίλησε 
οργισμένος:

—  Στοατπγοί, βλέπω άτι άδίκως θέ
λετε νά βάωωμε τά χέοια μας εις τό 
αίμα τού άθώου Καραϊσκάκη. μέ τάς 
ψευδείς έξομολογήσεις τοΰ Ψευτοβουλ- 
πιώτη. 'Ε νώ  δέν είμαι σύμωωνος, καί, 
άν έσεια άποωασίσετε τόν θάνατό του, 
τό άθώον αϊμα του νά πέση εις τάς κε- 
φαλάα τών πρωταιτίων καί ε ις τά τέκνα 
των.

Σηκώθηκε κατόπιν καί βγήκε άπό τό 
δωμάτιο. Πίσω του βγήκαν οί Σουλιώ
τες του κι ό Κωνστσντής Βέρος, άξιω- 
ματικός τού Τσόγκα. πού είχε έκδηλω- 
θή ύπέο τοΰ Καραϊσκάκη.

Μετά τήν άναχώρησί τους, τό δικα
στήριο συνέχισε τήν συνεδοίσσί του. Ε ί
χαν όμως χάσει όλοι τήν διάθεσί τους 
καί διποωτώντο μήπως είχαν κάνει λά
θος. ’Έτσι, παρ’ όλο πού τελικά ή άπό- 
φασις βγήκε καταδικαστική, δέν τόλμη
σαν νά όοίσουν σάν τιμωοία τήν ποινή 
τοΰ θανάτου, ή όποια ήταν ποαδιαγε- 
γραμμένη γιά τό έγκλημα πού τόν κα- 
τηνοοοϋσαν. Μάλιστα ό παλιός φίλος 
τού Καοαϊσκάκη. ό Στουονάοης, καθώς 
καί ό Δ. Σκαλτσάς καί ό Ά λ εξά κ η ς  Βλα- 
χόπουλος μίλησαν έναντίον τής έπιβο- 
λής τού θανάτου. Τελικά ή καταδικαστι- 
κή άπόφασις κήουσσε τόν Καοαϊσκάκη 
επίβουλο τής πατρίδας καί ποοδότη καί 
τοΰ έπέβαλλε τήν ποινή τής έξοοίας, 
πού έποεπε μάλιστα νά έκτελεσθπ άμέ
σως. Τό κείμενο τής καταδικαστικής ά- 
ποφόσεως. γνωστό σάν «ποοκήρυξις τών 
έγκλημάτων τού Καραϊσκάκη», δημοσι-
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εύθηκε στά « Ελληνικά Χρονικά», περι
είχε δέ μεταξύ άλλων τά έξής:

«Προσωρινή ΔιοίΚησις" τής Ελλάδος». 
Πρός τούς στρατιωτικούς καί πολιτικούς 
άρχηγούς τής Δυτικής Ελλάδος καί 

πρός άπαντας τούς "Ελληνας.

Ο  Γεώργιος Κσραϊσκάκης επειδή άπ- 
αρχής εύρέβη σύντροφος των άρμάτων 
εις τόν ιερόν ύπέρ τής ελευθερίας άγώ- 
να, ή παιτρίς τον έτίμησε μέ αξιώματα. 
Πώς έφέρθη έως εις τήν έκστρστείαν 
τού Σ  κόντρα είνσι γνωστόν εις όλους. 
Μ ' δλον τούτο ή πατρίς πσρέβλεψε τά 
σφάλματά του διά νά τόν τραβήξη εις 
μεταμέλειαν. (Υπονοείτα ι ή ύπό τό πρό- 
σχημσ τής άρρώστιας αρνησις τού Κα- 
ραϊσκάκη νά πάρη μέρος στον άγώνα 
κατά τού Μουσταή πασά τής Σ  κόντρας, 
τόν προηγούμενο χρόνο). Ή λ θ ε ν  εις 
τάς δύο χώρας έπί προφάσει τής άσθε- 
νείας του καί τόν ύποδέχθησαν φιλο- 
φρόνως, άλλ' αύτός δέν έφέρθη ώς πα
τριώτης καί ώς χριστιανός. . .

Δ ιά ταΰτα ύποπτευθεϊσα ή Διοίκησις 
έλαβε τά άνήκοντα μέτρα καί διώρισεν 
επιτροπήν τόπον έπέχουσαν στρατιωτι
κού δικαστηρίου, συνθεμένην άπό στρα
τηγούς, καί χιλιόρχόυς, οί όποιοι έξετά- 
σαντες αύτόν τε καί όλα τά αίτια, τά 
όποια καθημέραν αύξαναν τάς ύποψίας 
έναντίον του.

Εύρηκαν.

Ό τ ι  ό Καραίσκάκης είχεν κρυφήν άν- 
ταπόκρισιν μέ τούς έχθρούς τής πίστεως 
καί τής πατρίδος, ότι άπό τόν Ό μ έρ  
πασαν έΖήτησε μπουγιουρντί διά νά γί-

νη καπετάνιος τών Αγράφων, ότι ύπέ- 
σχετο εις τόν έχθρόν νά πιάση τήν Τα- 
τάρναν μέ χιλίους στροτιώτος καί έσυμ- 
δούλευε νά έβγη ό άποστάτης Βαρνα- 
κιώτης μέ χιλίους εις τό Ξηρόμερον, ότι 
ύπέσχετο εις τόν έχθρόν νά τραβήξη 
πρός έαυτόν στρατηγούς καί χιλίαρχους 
Έλληνας έναντίον τής πατρίδος. . .

Επειδή όμως ή πατρίς άγαπό τά τέ
κνα τη ς καί μακροθυμεί διά νά τά έλευ- 
θερώση άπό τήν άπάτην καί νά τά φέρη 
ε ις  μετάνοιαν, νά γνωρίσουν τά χρι
στιανικά χρέη των, άπεφασίσθη παρά 
τής διορισθείσης έπιτροπής τη συναινέ- 
σει όλων τών παρευρεθέντων άρχηγών 
τών άρμάτων καί πολιτικών, καί έδόθη 
προσταγή πρός τόν αύτόν Κοροϊσκάκην, 
νά άναχωρήση απ' έδώ, μ' όλον οπού 
είναι καί άσθενής, όστια καί άνεχώρησε 
σήμερον.

"Α ν  μετανοήση αληθώς καί έπιστρέψη 
εις τά χριστιανικά καί έλληνικά χρέη 
του, ή πατρίς θέλει λάβει τήν εύχαρίστη- 
σιν ότι τόν έκέρδισε, ή δ ' έπιμείνη εις 
τήν κακίαν του ας όψεται.

Σ ε ίς  δέ άδελφοί, είδαποιεϊσθε έπί τού 
παρόντος ότι ό Καραίσκάκης είναι διω
γμένος άπό τήν πατρίδα καί δέν έχει 
καμμίαν έξουσίαν παρά τής διοικήσεως, 
μάλιστα έστερήθη όλων τών βαθμών καί 
αξιωμάτων ώς άμαρτήσας. "Οσοι δέ ά- 
πατηθέντες ήκολούθησσν αύτόν, προσ
καλούνται νά γυρίσουν εις τά όπίσω καί 
νά ένωθοΰν μέ τούς άρχηγούς, τούς ύ- 
περασπιστάς τή ς  πατρίδος, πάντες δέ οί 
λοιποί "Ελληνες νά άπομακρυνθοΰν τής 
συναναστροφής του καί νά τόν στοχα- 
σθοϋν ώς έχθρόν, ένόσω νά μετανοήση

καί νά προσπέση εις τό έλεος τού έθνους 
καί Ζητήση συγχώρησιν».

Έ ν  ΑναΥολικώ τήν 2 Απριλίου 1824.

Α. Μ Α Υ Ρ Ο Κ Ο Ρ Δ Α Τ Ο Σ  
Ο ί στρατηγοί: Ν. Μπότσαρης, Ν. 

Στουρνάρης, Γ. Τσόγκας, Δ. Σκαλ- 
τσός, Α. Βλαχόπουλος, Δ. Μακρής, 
Γ. Γιολντάσης.
Ο ί χιλίαρχοι: Γ. Λιοκατός, Α. Καρα- 
γιάννης, Σ. ΚατΖαρός.
Ο ί καπετάνιοι: Κ. Βλαχόπουλος, Γ 

Σουλτάνης.

Δ έν  πρόκειται, όπως φαίνεται, γιά κα- 
ταδικαστική άπόφασι άκριβώς, άλλά, κα
τά κάποιο τρόπο, γιά μιά διακήρυξι μέ 
διοικητικό χαρακτήρα ,ένώ πραγματικά 
κοταδικαστική άπόφοαις δέν δημοσιεύ- 
θηκε. Σωστά λοιπόν ό Κ. Παπαρρηγό- 
πουλος χαρακτηρίζει τήν άποκήρυξι σάν 
πρόξι «καθαρώς διοικητικήν, ής τό περι- 
εχόμενον κατ’ ούδένα δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς δικαστική άπόδειξις τής περί 
έσχάτης προδοσίας ένοχής τού Γεωρ
γίου Καραϊσκάκη». Ό π ω ς μάλιστα πα
ρατηρεί ό ίδιος, πρώτος ύπογράφει ό 
Μαυροκορδατος — ή έκτελεστική δηλ. 
έξουσία— καί ύστερα οί ύπόλοιποι, άνά- 
μεσα ατούς όποιους δέν ήσαν όλοι οί 
άρχικώς όρισθέντες, άλλά μόνο οί στρα
τιωτικοί, καθώς καί άλλοι, πού δέν εί
χαν διορισθή άπό τήν άρχή κριταί.

Γεγονός είναι πώς ή τιμωρία πού .έπε- 
βλήθη στόν Καραϊσκάκη ήταν δυσανά
λογα μικρή έν σχέσει πρός τήν κατηγο
ρία. "Η τα ν  ίσως ό φόβος μήπως κατα
δικάσουν έναν άθώο ή ή βεβαιότης πώς
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Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑ Ϊ ΣΚ Α Κ Η
έπρόκειτο γιά δολοπλοκία τοϋ Μαυρο- 
κορδάτου, τήν οποία όμως δίσταζαν νά 
ξεσκεπάσουν φοβούμενοι τήν δύναμί 
του; "Η  μήπως έφοβοϋντο τήν δύναμι 
τοϋ ίδιου τοϋ κατηγορουμένου, ό όποιος 
είχε —  σύμφωνα μέ μιά επιστολή τοϋ 
Μαυροκορδάτου τή ς 25ης 'Απριλίου 
1824 πρός τό Εκτελεστικό — συγκεν
τρώσει γύρω του έξοκόσιους, άνδρες 
άφοσιωμένους σ ' αυτόν, γιατί τούς κα
λοπλήρωνε, ένώ τά παλληκάρια των άλ
λων οπλαρχηγών φυτοζωούσαν; Είχε 
έπί πλέον καί τήν συμπαράστασι τοϋ 
Ά .  ’Ίσκου, πού κατέβαινε άπό τό Βάλ
το γιά νά βοηθήση τόν φίλο του. Κάθε 
μιά άπό τ ις  αιτίες αύτές χωριστά ήταν 
άρκετή γιά νά σώση τήν ζωή τοϋ Κα- 
ραϊσκάκη, κι σν συνέτρεχαν κι οί τρεις 
μαζί είναι εύνόητη ή έπιείκεια των δικα
στών του.

Ό  Καραϊσκάκης, παρ' όλο πού ή δια- 
κήρυΕις άνέφερε άτι είχε φύγει ήδη άπό

Άλη Πασάς: Στήν αύλή του υ
πηρέτησε καί δ Καραϊσκάκης 
Λρίν άναλάβη τδ άρμ,α,τολίκι 

των Άγραφων.

τό Αίτωλικό κι ήταν αύτονόητο πώς 
έπρεπε νά έγκαταλειψη άμέσως τό νη
σί, ζήτησε μερικές μέρες προθεσμία γιά 
νά προετοιμάση τήν άναχώρησί του. Τοϋ 
παραχώρησαν δυό μέρες. Πράγματι στις 
3 Απριλίου ήταν έτοιμος αύτός κι οί 
άνδρες του. Δ έν  ήθελε όμως νά φύγη 
κρυφά καί ντροπιασμένος σάν ένοχος. 
Πήγε στό σπίτι τοϋ Μαυροκορδάτου, ό
που ήσαν συγκεντρωμένοι οί άλλοι στρα
τηγοί καί τούς άποχοιρέτησε μέ αύτά 
τά περήφανα λόγια:

— Αδελφοί κσπεταναίοι. Αν μέ κα
ταδικάσατε δικαίως, ό Θ εός νά μοϋ τό 
στείλη εις τό κεφάλι εύθύς αύτοϋ όπού 
έβγαίνω, καί όν άδίκως νά σάς τό πέμ- 
ψη εις τό δικό σας κεφάλι.

Καί στό Μαυροκορδάτο είπε:
—  Έ , όρέ Μαυροκορδάτε. Εσύ τήν 

προδοσίαν μοϋ τήν έγραψες εις τό χαρ
τί καί έγώ γρήγορα έλπίζω νά αοϋ τήν 
γράψω εις τό μέτωπόν σου. Νά φανή 
ποιος είσαι.

Από τό Αίτωλικό ό Καραϊσκάκης έ
φυγε πικραμένος κι άρρωστος καί πήγε 
στό Λιγοβίτσι νά ήσυχάση. Ο  καημός 
όμως τοϋ άρματολικιοϋ του τόν έτρωγε. 
'Επικοινώνησε μέ τόν Σοϋλτζε Κόρτσα, 
όν καί ήΕερε ότι αύτός ένίσχυε τόν Ρ όγ
κο, καί τοϋ ζήτησε τήν βοήθειά του γιά 
νά έπιστρέψη στά "Αγραφα. Κατόπιν ξε 
κίνησε μέ τούς άνδρες του νά μπή στήν 
έπαρχία του. Κατόρθωσε νά φθάση ώς 
τό μοναστήρι τής Βράχας, όπου τόν 
πολιόρκησε ό ένωμένος στρατός τοϋ 
Ράγκου καί τών Τούρκων τοϋ Μαυρέ- 
λου, πού μαζί τους συνέπραττε κι ό 
Σοϋλτζε Κόρτσα. Τελικά κατάφερε νά 
διαφύγη κι ήρθε στό Καρπενήσι, όπου 
βρήκε φιλική άτμόσφαιρα καί τήν ένί- 
σχυσι τοϋ "Ισκου καί τοϋ Γιάννη Στάι- 
κου.

'Α πό  τήν έπίθεσι έναντίον τοϋ Καρα- 
Τσκόκη στά "Αγραφα, έπίθεση Τούρκων 
καί 'Ελλήνων, οί όποιοι αυνέπρατταν γιά 
νά κατοδιώξουν Έλληνας, φαίνεται πό
σο άδικη ήταν ή κατηγορία έναντίον 
του. "Αν ό Καραϊσκάκης ήταν προδότης, 
τότε πώς πρέπει νά χαρακτηρισθή ή 
στάσις τού Ράγκου, πού όχι μόνο έπι- 
κοινωνοϋσε μέ τούς Τούρκους γιά τις 
ύποθέσεις τή ς περιφερείας του, άλλά 
καί συμπολεμοϋσε μαζί τους έναντίον 
Έ λ λ η νο ς  οπλαρχηγού; Κ ι όμως ό Μαυ- 
ροκορδάτος δέν σκέφθηκε νά κατηγο- 
ρήση γιά προδοσία τόν Ράγκο. Αντίθε
τα τά «'Ελληνικά Χρονικά», όργανό του 
άποσιωποϋν τήν σύμπραξι Σοϋλτζε Κόρ 
τσα - Ράγκου καί γράφουν μόνο:

« Ό  ταραχοποιός Καραϊσκάκης, άφοϋ 
μέ διαφόρους τρόπους έπάσχισε νά άπε- 
ρόση εις Μέτσοβον, έκτυπήθη άπό τούς 
γενναίους στρατηγούς Ράγκον καί 
Στουρνάρην καί ήναγκάσθη νά τραβη- 
χθή εις Καρπενήσι. Μετά  τήν καταδρο
μήν του τούτην έπρόστρεξε ζητών ύπε- 
ράσπισιν παρά τοϋ καπ. Ά νδρ . "Ισκου».

Ό  ίδιος ό Μαυροκορδάτος, τρομα
γμένος άπό τήν άγονόκτησι πού πρσκά- 
λεσε ή εϊδησι τής συμμαχίος τοϋ Ράγ
κου μέ τούς Τούρκους έναντίον τοϋ Κα- 
ραϊσκάκη, γράφει στόν Ράγκο τήν άκό- 
λουθη συμβουλή:

« Ό  κόσμος έδώ κοινωλογοϋν πολλά, 
ότι καί ή γενναιότης σου άγροικεϊται μέ 
τούς έχθρούς τής πατρίδος. Έ κ  μέρους 
μου δέν τό πιστεύω, άλλ' αί κοιναί φω- 
ναί δέν παύουν. Μάρτυς είναι καί ό ά- 
νεψ ιός σας. Πρόσεχε λοιπόν καί φρόν
τισε νά άποδείξης τήν άλήθειαν διά νά 
καταισχυνθοϋν έκεϊνοι όπού καταγίνον
ται εις κατηγορίας καί άνακατώματα».

Ό  Μαυροκορδατος ε ίχε έπιτύχει, μέ 
τήν δυσμένεια έναντίον τοϋ Καραϊσκά- 
κη, νά προσεταιρισθή τόν Πόνο Ράγκο. 
Τώρα ήθελε νά χωρίση τις εύθύνες του 
άπό τόν Γιαννάκη, πού συμμαχούσε μέ 
τούς Τούρκους, γι' αύτό τόν συμ
βούλευε νά άπέχη άπό κάθε ένέργεια, 
πού θά ένίσχυε τήν φήμη τής συμπρά- 
ξεώς του μέ τόν έχθρό. Δ έν  έπρόκειτο 
όμως γιά φήμη. 'Ε κ τό ς  άπό τόν Ράγκο 
στήν κατοδίωξι τού Κοραϊσκάκη πήραν 
μέρος κι άλλοι οπλαρχηγοί (ό Στουρνά- 
ρης κι ό Λ ιοκατάς), ώστε τό γεγονός 
τό  έπιβεβαίωναν πολλές πηγές. 'Ό μ ω ς  
τό  συμφέρον τοϋ Μαυροκορδάτου τοϋ ύ- 
παγόρευε νά προσποιηθή πλήρη άγνοια 
τοϋ πράγματος.

Πρέπει νά σημειωθή άκόμη πώς ή ά-

θωότης τοϋ Καραϊσκάκη άποδεικνύεται 
καί άπό τό γεγονός ότι ό Ό μ έρ  Βρυώ- 
νης δέν έδειξε τήν παρομικρή διάθεσι 
νά τόν βοηθήση καί νά στροφή κατά τοϋ 
Ράγκου, μέ τόν όποιο μάλιστα συμμα
χούσε κι ό προσωπικός του έχθρός, ό 
Σοϋλτζε Κόρτσα. Επομένως δέν μένει 
παρά νά θεωρηθή σάν ποταπή σκευωρία 
ή δήθεν ομολογία τοϋ Βουλπιώτη, γιά 
τήν «ανταπόκριση» Καραϊσκάκη , Ό μ έρ  
Βρυώνη. Ό  Βουλπιώτης ήταν μάλλον 
ψευδομάρτυρας καί κατάθεσε κάτω άπό 
τήν έπιρροή τοϋ Μαυροκορδάτου. Τό 
γεγονός μάλιστα ότι κανείς δέν σκέφθη
κε νά τόν κατοδιώξη κι αύτόν μετά τήν 
καταδίκη τοϋ Καραϊσκάκη σάν συνένο
χό του, άλλά άντίθετα τόν πήρε στό 
στρατό του ό Δήμος Σκολτσάς, συνηγο
ρεί γιά τήν αποψι αύτή.

'Αλλά μήπως κι ό Μαυροκορδατος ό 
ίδιος δέν σκέφθηκε τό ένδεχόμενο μιας 
συμμαχίας μέ τόν Ό μ έρ  Βρυώνη, πού 
είχε πέσει τόν καιρό έκείνο οέ δυσμέ
νεια, νά πολεμήσουν δηλαδή μαζί τά 
τουρκικά στρατεύματα; Ε ίχε άνακοινώ- 
σει μάλιστα τήν σκέψι του στό 'Εκ τελε
στικό.

Σ τ ις  27 Μαίου τού 1 824 ό Κοραϊσκά- 
κης άποφάσισε νά κόμη χρήσι τής πα
ραγράφου τής άποκηρύξεώς του, όπου 
γινόταν λόγος γιά συγγνώμη. "Εστειλε 
γράμμα στήν διοίκηση δηλαδή στόν 
Μαυροκορδάτο, ζητώντας του στήν κυ
ριολεξία «άφεσι τών άμαρτιών». Καί μέ 
τό χαρακτηριστικά σπινθηροβόλο καί 
τσουχτερό πνεύμα του γράφ ει:

■  'Εμ ένα  ή κακή μου τύχη καί άρρώ- 
στησα όπίσω. Δ έν  ήξεύρω κι όλα άπό 
τά κρύα τά πολλά ήταν ή άπό τόσους 
άφορισμούς όπού μοϋ έκόματε, καί σέ 
παρακαλώ νά μέ συγχωρέση ή Διοίκησις 
καί όλοι οί χριστιανοί καί νά μοϋ σταλ- 
θή καί μία εύχή συγχωρητική παρά τοϋ 
άρχιερέως».

Ή  σκωπτική διάθεσις τοϋ Καραϊσκά- 
κη δέν μπορεί παρά νά έξερέθισε άκόμη 
περισσότερο τόν Μαυροκορδάτο, πού 
δέν έστερξε νά τοϋ άπαντήση. Σάν  είδε 
κι άποεϊδε ό καπετάνιος, πώς δέν ύπήρ- 
χε περιθώριο συνεννοήσεως μέ τόν πρίγ
κιπα, πέρασε στήν Πελοπόννησο καί πή
γε στό Ναύπλιο. 'Εκεί, έπειτα άπό πολ
λές προσπάθειες καί κρούσεις στήν Κυ- 
βέρνησι καί μέ τήν βοήθεια τοϋ Κωλλέ- 
τη, κατάφερε τέλος νά τοϋ άναγνωρι- 
σθή ή έπικυριαρχία του στό μισό τμήμα 
τής έπαρχίας τών Άγραφων.

Ή  όλη ύπόθεσις τής δίκης τοϋ Κα- 
ραΐσκόκη είναι σωστό νά κριθή σάν άπο- 
τέλεσμα τής αντιζηλίας καί τών παθών, 
πού έπικρατοϋσαν καί στά ήρωϊκά αύ
τά χρόνια. Ή  γνώμη τοϋ Διονυσίου Κόκ
κινου έπί τοϋ θέματος είναι ή πιό άμε- 
ρόληπτη καί άντικειμενική:

« Ή  ιστορία δέν έχει νά συναγάγη έξ 
όλου έκείνου τοϋ περιστατικού (τής δί
κης τοϋ Καραϊσκάκη), παρά ότι όλα τά 
στοιχεία τά προσαγόμενα πρός κρίσιν, 
καί τά ύπέρ καί τά έναντίον, ήσαν συρ
φετός κολών καί κακών πράξεων, ρα
διουργιών, πεισμάτων, παρεννοήσεως 
τοϋ πραγματικού πρός τήν πατρίδα κα
θήκοντος, αύθαιρεσιών, έσφαλμένων άν- 
τιλήψεων τής σκοπιμότητος, συρφετός 
τόν όποιον ϋψωσεν εις δίνην ό άνεμος 
τών παθών».

Ό  Κασαμούλης πάλι, πού παρακολού-
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Θησε τήν δίκη άπό την πρώτη ημέρα, 
μολονότι οί σχέσεις του μέ τόν Καραϊ- 
σκάκη δέν ήσσν διόλου φιλικές, αναγκά
ζεται κι αυτός νά όμολαγήση:

«Είναι αληθινόν εις όλην αυτήν τήν 
περίστααιν ότι περισότερον ώδηγήθη- 
μεν άπό τά πάθη παρά άπό τήν δικαιο
σύνην. Ό  Καραϊσκόκης έκρίθη. Πώς 
έσχηματίσθη τό κριτήριον; Κατά τούς 
πολεμικούς τύπους ή κατά τούς πολιτι
κούς; Η μ ε ίς  δέν ήΕεύρομεν. «Κριτή- 
ριον» έφωνάΖαμεν. Ποιοι ήσαν τά μέλη; 
Άρχ ιερεύς, Προεστοί καί Καπετοναίοι. 
Ποιος ό εισηγητής; Δ έν  ήΕεύρομεν. 
Ποιος ό Επίτροπος τή ς 'Επ ικράτεια ς; 
Μήτε. Κριτήριον μόνον άψηρημένως καί 
όλως διόλου άνάρμοστον ώς πρός τούς 
πολεμικούς τύπους καί τούς πολιτικούς. 
Ό  Διευθυντής φαίνεται είσέτι δέν είχεν 
ιδέας νά τό  συνθέση τα κ τ ικ ό . . . Καθώς 
βλέπω ή καί ό Γ. Δ ιευθυντής δέν ήΕευ- 
ρε περισσότερα άπό ήμάς τότε, ή ήθελε 
νά γίνη κατ' αύτόν τόν τρόπον ή κρίσις».

Τέλος ό Κασσμούλης σημειώνει τά έ- 
Εής, προσπαθώντας νά δικαιολογηθή ό 
ίδ ιο ς ;

« Εγώ ήμουν ίσως ό μεγαλύτερος έ- 
χθρός τοϋ Καραϊσκόκη, πλήν τό ουνει- 
δός μου μέ έτυπτεν ότι διδόμενα κατα
δίκης δέν εϊχομεν. Ή μ ο υ ν  βέβαιος καί 
πεπεισμένος, ήΕεύρων τό  άκατάστατόν 
του, ότι αύτός, ένώ έκαμνε ένα μεγάλο 
καλό, ήτο εύκολος πολύ νά κάμη καί 
τό μεγαλύτερον κακόν. Έπ ίστευα ότι 
έπεμψεν εις τόν Ό μ έ ρ  πασαν διά νά άν- 
τενεργήση εις τήν έκοτρατείαν, ποτέ ό
μως νά προδώση τήν πατρίδα. Καί είχα 
όλα τά παρελθόντα διδόμενα νά πεισθώ 
εις τούτο, μολονότι συνεργούσα πάρα 
πολύ τήν καταδρομήν του. Μ έ  καιρόν 
κατάλοβα ότι τό όλέθριον σύστημα τής 
Αριστοκρατίας ήτον όπου κατεδίωκε τόν 

άνδρα καί ή ιδ ιοτέλεια».'
Πράγματι, κι άν ακόμη αί συνεννοή

σεις τοϋ Καραϊσκόκη ήσαν πραγματικό 
γεγονός, δέν είναι δυνατόν νά χαρα- 
κτηρισθοΰν σάν προδοσία, άφοϋ, κατά 
τις αντιλήψεις τής έποχής, τό νά συμ- 
πράττη ένας άρμστολός μέ τούς Τούρ
κους γιά τήν διατήρησι τή ς  έΕουσίας του 
ήταν κάτι τό  ευκολονόητο καί συνηθι
σμένο. Σωστά λοιπόν ό Δημ. Αίνιάν, 
πού μας έχει παραδώσει τήν πληρέστε
ρη κι άντικειμενικώτερη βιογραφία τοϋ 
Καραϊσκόκη γράφ ει:

« Ό  Καραϊσκόκης έπεθύμει νά κατα- 
στσθή ε ις  "Αγραφ α ' βλέπων δέ ότι διά 
τής Διοικήσεως δέν  ήδύνατο νά τό  κα-

τορθώση, διότι πλησίον αύτής ύπερίσχυε 
τό  κόμμα τών εναντίον του, έπροσπά- 
θησε νά τό κατορθώση δ ι' όπλων' άλλ' 
έπειδή ό τότε αρχηγός τής έπαρχίας 
τών 'Αγράφων Ρόγκος ήτον σύμφωνος 
μέ τόν Σούλτσην Κόρτσαν, διοικητήν 
τών Τρικάλων καί ήτο βέβαιον ότι ήθελε 
λάβει συνδρομήν παρ' αύτοϋ εις πασαν 
άνόγκην, ό Καραϊσκόκης έσχεδίασε νά 
καταφύγη εις τόν Ό μ έρ  Βρυώνην, όν
τα έχθρόν τοϋ Σούλτση Κόρτσα, διά νά 
λάβη συνδρομήν παρ' αύτοϋ, ώστε νά 
φέρη τόν σκοπόν του εις έκβασιν. Τοι- 
αύτας άνταποκρίσεις καί μυστικός συ
νομιλίας μετά τών Αλβανών δέν έκα- 
μεν ούτε μόνος ούτε πρώτος. Πολλοί έκ 
τών Αλβανών ύπέθολπον καί έκαλλιέρ- 
γουν τοιούτας διά νά ώφελώνται δι' αύ- 
τών εις τάς περί τού Σουλτάνου έπιφε- 
ρομένας κατ' αύτών έπιδρομάς καί εις 
τάς μεταΕύ των έριδας».

Ή  γνώμη τοϋ Μακρυγιόννη γιά τή 
δολοπλοκία, πού οδήγησε στήν καταδί
κη τοϋ Καραϊσκόκη, μπορεί νά μήν εί- 
νια αντικειμενική (είναι μάλιστα πολύ 
γιά τόν Μαυροκορδότο), άλλ' άποδίδει 
παραστατικώτατα τήν έντύπωσι πού προ- 
κάλεσε ή δίκη έκείνη σέ όσους δέν έψη
σαν άπό κοντά τήν ύπόθεσι. Τόν Μα- 
κρυγιάννη τό  διακρίνει σέ πολλά σημεία 
ή εμπάθεια καί δέν τόν άφήνει νά βρή 
ένα λόγο κατανοήσεως ή συμπάθειας 
γιά πρόσωπα ιστορικά δικαιωμένα, μέ 
τά όποια συγκρούσθηκε. Καί μέ τόν 
Μαυροκορδότο είχε πολλούς λόγους νά 
είναι δυσαρεστημένος. "Ετσ ι έΕηγεϊται 
ή δριμύτης τοϋ κειμένου, πού άκολου- 
θεϊ:

« Ό  εκλαμπρότατος Μαυρσκορδότος 
ήταν σύμφωνος κι αύτός ό Φαναριώτης 
εις τό σκέδιον νά Εεκάμουν τούς στρα
τιωτικούς. Τόβαλε κι αύτός σέ ένέργεια 
εύτύς, άμα ήρθε στό Μεσολόγγι, χωρίς 
νά χάση καιρόν. Ηϋρε πρόφαση ή έκ- 
λαμπρότη του εις τό Μισολόγγι, ότι ό 
Καραϊσκόκης άγρικήθη μέ τούς Τούρ
κους. "Εβαλε άνθρώπους δικούς του 
τούς έκαμε κριτάς νά τόν περάσουνε 
άπό τό κανάλι τής δικαιοσύνης του νά 
τόν σκοτώσουνε. Τόν κρίνον καί τόν 
είχαν χαΖίρι ( =  έτοιμο), κι όν δέν τόν 
γλύτωναν οί σύντροφοί του, θά τόν σκό
τωναν. Ά κούτε, έσεϊς; ό Καραϊσκόκης, 
άπό δέκα χρονώ παιδί κλέφτης, θά γύ- 
ριΖε μέ τούς Τούρκους, όπού τούς σκό
τωνε μέσα τούς λόγγους καί περπάτα
γε Ευπόλστος άπό μικρό παιδί διά τήν 
λευτεριά. Ό  Εκλαμπρότατος, τό Ζυμά-

Η Δ Ι ΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑ ΐ ΣΚ Α Κ Η
ρι τών Τούρκων, ό δουλευτής αύτήνων 
τών Τούρκων, ό Μαυροκορδάτος, ό ά- 
γαπημένος τών τύραγνων (έδώ ό Μα- 
κρυγιάννης παραφέρεται πιά) κατάτρε- 
χε τόν Καραϊσκόκη νά τόν καταδικάση 
εις θάνατον! ΧαΖίρι τ ' άργαλεϊα τής δι
καιοσύνης του καί τής άρετής του νά 
τόν πόνε εις τόν "Αδη, όφοϋ γλύτωσε 
άπό τόσες πληγές καί δυστυχίες, όπού 
ύπόφερε δ ι' αύτήνη τήν πατρίδα. . . "Α ν  
πιτύχσινες νά σκοτώσης τόν Καραϊσκά- 
κη, ποϋ θά τό βρίσκαμε όταν ή Ρούμε
λη γιόμωσε τουρκιά καί προσκύνησαν 
όλοι άπό τήν καλή σας κυβέρνησιν κι 
άρετή, όπού δείΕετε εις τήν πατρίδα ό
λοι έσεϊς οί πολιτικοί; Αύτός ό Τούρκος, 
ό Καραϊσκόκης, σύναΕε όλους τούς ό- 
παλρχηγούς καί πήγε μαΖί μ ' αύτούς μέ 
τά ίδια του έΕοδα καί θυσίες, κι έχον
τας όλη τήν άγόπη σ ' αύτόν, πήγαν καί 
Εαναλευτέρωσαν τήν πατρίδα καί εις

Ό  Ελβετός φιλελλην ’Ιάκωβος 
Μάγερ, εκδότης τών «Ελληνι
κών Χρονικών». Έστράφη αύ
τός έναντίον τοΰ Καραϊσκάκη.

τήν Αράχοβα καί Δίστομον στήσαν πύρ
γους μέ κεφάλια τών Τούρκων;».

Είναι βέβαια γεγονός πώς ατά τρία 
πρώτα χρόνια τοϋ Ά γ ώ νο ς  ό Καραϊ- 
σκάκης δέν έδειΕε τό πολεμικό μένος 
καί τήν όρμητικότητα, πού θά τόν άνα- 
δείκνυαν τό 1826 καί 1827 πρώτον ύπε- 
ρασπιστή τής πατρίδας, ηρώα πρώτου 
μεγέθους. Ό μ ω ς  αύτή ή κατοπινή δρό- 
σις του σφραγίΖει τό στόμα τών έπικρι- 
τών του καί άφήνει τήν 'Ιστορ ία νά μι- 
λήση γιά τήν «παρεΕήγησι» ένός μεγά
λου όνδρα. Γιά τούς Τούρκους ό Καραϊ- 
σκόκης ήταν ό μόνος άΕιος νά τούς πε- 
ριορίση τό  1827. ΦώναΖαν ατούς Έ λ 
ληνας άπό τά ταμπούρια τους.

« Εμείς έχομεν ένα Ρεσίτ, καί σείς 
έχετε ένα Καραϊσκόκην. Δύο λιοντάρια 
πολεμούν διά νά καταβάλη τό ένα τό άλ
λο .'Η  Αρβανιτιά άλλον καπετάνιο δέν 
φοβάται παρά τόν Καραϊσκόκην».

Κ. Κ ΙΟ Υ Π Κ ΙΟ Λ Η Σ
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Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η

Ε ΙΣ  Τ Η Ν  Ε Π Ο Χ Η Ν  Μ Α Σ  πολύς θόρυβος γίνεται 
διά τον θόρυβον. ’Ιδία κατά τούς θερινούς μήνας 
εις τά άστικά κέντρα πού παραμένουν άνοικτά τά 

παράθυρα και αί θϋραι των κατοικιών και ή νυκτερινή 
κίνησις αυξάνει. Διαμαρτυρίαι και αχάλια διατυπώ
νονται ποικιλοτρόπως. Πολλάκις συμβαίνουν επεισό
δια αιτία των θορύβων. Υπάρχουν οι ενοχλούμενοι έκ 
των πάσης φύσεως θορύβων, υπάρχουν καί οί ένοχλονν- 
τες - Οορυβοϋντες. ’Ενίοτε όμως αυτός πού ενοχλείται καί 
παραπονείται διά τον άσήμαντον θόρυβον τον άλλου θο
ρυβεί συνηθέστερον κοίέντονώτερον, ένοχλών πλείονας.

Ή  προέλευσις των προκαλουμένων σήμερον θο
ρύβων ώς καί ή στάθμη των ( έντασις) ποικίλλει, όπως 
ποικίλλει καί ό βαθμός ένοχλήσεως καί δυσμενούς έν 
γένει έπιδράσεως επί των ατόμων.

’Εκείνο δμως πού ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν είναι 
τό ερώτημα: Δύναται ό άνθρωπος νά άποδεαμευθή σή
μερον παντελώς από τούς ενοχλητικούς θορύβους άνευ 
επαχθούς έπηρεασμοϋ τής οικονομικής του εύμαρείας 
καί προόδου γενικώτερον; Άνενδοιάστως πιστεύω δτι 
έν προκειμένω προσήκει ή άπάντησις «δχι».

’Ά ρμ  άγόμεθα εις τό συμπέρασμα, δτι οί θόρυβοι 
σήμερον έν πολλοϊς αποτελούν άναγκαϊον καί άναπό- 
φευκτον κακόν διά τον άνθρωπον καί δύναται νά γίνη 
λόγος ούχί διά την ολοσχερή έξάλειψιν τούτων άλλά μό
νον διά την περιστολήν των, χωρίς βεβαίως νά παρα- 
γνωρίζηται ή δυνατότης πλήρους έξαλείψεως ένίων, 
ζημιογόνων άποκλειστικώς διά τον άνθρωπον, θορύ
βων. Ή  παντελής άπαγόρευσις τών θορύβων θά επέ
φερε μοιραίως την αναστολήν τής ζωής.

’Ασφαλώς τό πρόβλημα τών θορύβων οήμερον είναι 
μύγα καί ή πλοκή τής συνθέσεώς τον (δύσκολος). Θά 
διακινδυνεύσω μίαν έρευνητικήν αναλυτικήν τομήν του 
προβλήματος τούτον, βασιζόμενος εις τήν θεωρητικήν 
ύποστασίν του άφ’ ενός, άλλά κυρίως εις τήν έμφανι- 
ζομένην έν τή πράξει τοιαύτην άφ’ ετέρου.

’Εν άλλοις λόγοις, θά έπιχειρήσω κατωτέρω νά 
έκθέσω, έν πάση δυνατή λεπτομέρεια, τάς βασικάς καί 
επί μέρους πηγάς τών θορύβων, καί δή τών προκαλου
μένων έκ τής κυκλοφορίας τών πάσης κατηγορίας οχη
μάτων, πού αποτελούν σήμερον κυρίαν αιτίαν ένοχλή
σεως, τά αποτελέσματα τών θορύβων, τά σνντρέ- 
χοντα, διά τον χαρακτηρισμόν τών θορύβων ώς υπερ
βολικών - ενοχλητικών, στοιχεία, τάς έπιτρεπούσας 
καί άπαγορενούσας - διεπούσας τούς θορύβους έν 
Ισχύϊ νομικάς διατάξεις, ώς καί τά ένδεικνυόμενα, κατά

τήν γνώμην μου, προς περιστολήν των μέτρα (Διοικη
τικά - τεχνικά - νομικά).

Εύνόητον τυγχάνει δτι ή παρούσα έξέτασις δεν αφο
ρά τούς προερχομένους έκ φυσικών δυνάμεων θορύβους 
( κεραυνοί, Ισχυροί σεισμοί μεγάλη θαλασσοταραχή, 
πτώσεις ύδάτων, κ.λ.π.).

Α '. Β Α Σ ΙΚ Α Ι Κ Α Ι  Ε Π Ι Μ ΕΡΟ ΥΣ Π Η Γ Α Ι  
ΘΟΡΥΒΩΝ

1) 'Η  αλματώδης τεχνική -»μηχανική έξέλιξις:
'Η  βασική αυτή πηγή θορύβων είναι ή σπουδαιο- 

τέρα εις τήν εποχήν μας. Εις τήν κατηγορίαν ταύτην 
περιλαμβάνονται οί θόρυβοι πού προέρχονται από τούς 
πάσης φύσεως μηχανισμούς· ήτοι: Τά άεροπλάνα, ελι
κόπτερα, σιδηροδρόμους, πλοία, αυτοκίνητα, μοτο- 
συκλέττας, μοτοποδήλατα, μηχανήματα έργων, γεωρ
γικά μηχανήματα, μηχανήματα έργοστασίων κ.λ.π.

Οί θόρυβοι προκαλοϋνται, έκ τής κανονικής ή μή 
λειτουργίας τών μηχανισμών αυτών, έκ τής έλλεί- 
ψεως ή πλημμελούς λειτουργίας τών άποσιωπητήρων, 
έκ τής χρήσεως τών ηχητικών οργάνων ( έφ’ όσον δια
θέτουν), ή έξ άλλων αιτίων ( κτύπημα τών θυρών οχη
μάτων, άπότομος τροχοπέδησις οχημάτων κ.λ.π.).

Βεβαίως ώς προανέφερον οί προκαλούμενοι θόρυβοι 
διαφέρουν εις έντασιν καί συνεπώς καί εις βαθμόν ένο
χλήσεως. ’Επίσης εις τινας περιπτώσεις οί θόρυβοι 
είναι νόμιμοι ένώ εις άλλας είναι παράνομοι ώς θά 
ίδωμεν κατωτέρω. Εις άπάσας δμως τάς περιπτώσεις 
δεν παύουν νά είναι ένοχλητικοί.

Ποιος δεν γνωρίζει τούς έκκωφατικούς θορύβους 
τών αεροπλάνων ή ελικοπτέρων, ιδία κατά τήν άπο- 
γείωσίν των;

’Αλλά μήπως καί ό προκαλούμενος έκ τών σιδηρο
δρόμων καί πλοίων θόρυβος (μηχανών καί ηχητικών 
οργάνων), άλλά κυρίως ό έκ τών σιδηροδρόμων, δεν 
ένοχλεϊ; Οί κατά μήκος τών σιδηροτροχιών καί εκατέ
ρωθεν διαμένοντες καί έργαζόμενοι, άν έρωτηθοϋν, 
άπαντοϋν άναντιρρήτως «ναι», χωρίς βεβαίως νά παρα- 
γνωρίζηται έν προκειμένω δτι «ή δύναμις τής συνή
θειας» αμβλύνει έν τινι μέτριο τάς δυσμενείς έπιδρά- 
σεις τών θορύβων τούτων.

Δύναται δμως νά γίνη λόγος περί στοιχειοθετήσεως 
καί βεβαιώσεως αδικήματος διαταράξεως τής ησυχίας 
έκ τής θορυβώδους κυκλοφορίας καί λειτουργίας τών 
ανωτέρω ( αεροπλάνων, σιδηροδρόμων, πλοίων), ήτις 
κατά κανόνα δεν έκφεύγει τών ορίων τών υφισταμέ
νων κανονισμών; Νομίζω δχι, έκτος ελάχιστων έξαιρέ- 
σεων έκφευγουσών τών ορίων αυτών.
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Ύττό του Αστυνόμου Α ' κ .  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Τ Ο Τ Ω Ν Η

Επάνω: "Ενας έλέφαντας τοΰ Ζωολ. 
Κήπου τοΰ Λονδίνου. Φορεϊ ώτααπί- 
δες για νά προφυλαχθή άπό τούς υ
περβολικούς θορύβους. Δεξιά: Λεω
φόρος των ’Αθηνών. Ό  μεγας αρι
θμός των πάσης φύσεως κυκλοφορούν- 
των οχημάτων Ιπιδινώνει εις σημεΐ- 
ον αφόρητου τό πρόβλημα των θορύ

βων.

Εις τήν έποχήν μας, έποχήν τής 
μηχανής, ον έκ διαφόρων αιτίων 
προκαλοόμενοι θόρυβον αποτελούν 
άναμφισβητήτως άθεράπευτον πλη
γήν, ιδίως διά τούς είς τάς ρεγά
λας πόλεις ευρισκομένους. Ό  θό
ρυβος των ύπερηχητικών αεροπλά
νων, τά κλάξον τών αύτοκινήτων, 
τά παντοειδή έργοστάσια, τό ραδιό
φωνο, ή τηλεόρασις κ. ά. έχουν ά- 
φορήτως επιδεινώσει τήν ψυχικήν 
υγείαν καί ήρεμίαν τοΰ συγχρόνου 

άνθρώπου.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΘΟΡΥΒΩΝ
” Αρα οί θόρυβοι οντοι είναι εξ ύπαοχής «νομιμο

ποιημένοι» και δέον οί άνθρωποι νά τους άνέχωνται ως 
κοινωνικοοικονομικούς και αναπόφευκτους. ’Αναπό
φευκτους διότι η τεχνική έπιστήμη μέχρι σήμερον δεν 
ήδυνήθη νά παραγάγη μηχανισμούς αθόρυβους καίτοι 
κατεβλήθησαν και καταβάλλονται προς τούτο προσπά
θεια!,. Λέγεται μάλιστα δτι επίμονοι προσπάθειαι μειώ- 
σεως εις τό έλάχιστον τοϋ παραγομένου έκ των αερο
πλάνων θορύβου εΐχον ώς αποτέλεσμα την μείωσιν 
τούτον μόνον κατά 8% .

Πέραν τούτων, πλεϊστοι τεχνικοί επιστήμονες πι
στεύουν, δτι δύναται νά έπιτευχθή έκ κατασκευής 
έξάλειψις ή ουσιώδης μείωοις των θορύβων εις τούς 
μηχανισμούς υπό την προνπόθεσιν τής σοβαράς ανυ- 
ψώσεως τοϋ κόστους κατασκευής. 'Η  πολυδάπανος 
όμως αυτή κατασκευή θά έχη ώς αποτέλεσμα την 
διάθεσίν των εις λίαν ηυξημένας τιμάς, απροσίτους 
διά τούς άγοραστάς, διό καί αποφεύγεται.

"Οσον αφορά εις τά θορυβώδη εργοστάσια, εργα
στήρια ( κυλινδρόμυλοι, υφαντουργεία, κλωστήρια, ξυ
λουργικά καί μεταλλουργικά εργοστάσια, σιδηρουρ
γεία, λεβητοποιεία, καρφοβελονοποιεϊα, χυτήρια, υα
λουργεία, τσιμεντοποιεϊα, ασβεστοκάμινοι, ναυπηγεία, 
χαλκουργεία, βαρελοποιεία, εργοστάσια επεξεργασίας 
μαρμάρων κ.λ.π .), προβλέπονται υπό τινων των κατω
τέρω κειμένων διατάξεων προϋποθέσεις διά την έγκρισιν 
τής ίδρύσεως καί λειτουργίας των ώς καί λήψις δια
φόρων μέτρων, επί τώ τέλει περιορισμού των παρα- 
γομένων θορύβων. Άξιοσημείωτον είναι δτι νϋν ή 
Πολιτεία διά σειράς μέτρων τείνει νά άπομακρύνη 
ταϋτα έκ των κατοικουμένων περιοχών προς έξάλειψιν 
ή περιορισμόν των προκαλουμένων πάσης φύσεως ενο
χλήσεων με την καθιέρωσιν των Βιομηχανικών ζω
νών. ’Όμω ς παρά τά ληφθέντα ή λαμβανόμενα μέτρα, 
πρόβλημα υπερβολικών θορύβων, προερχομένων έκ 
των εργοστασίων καί εργαστηρίων γενικώς, νφί- 
σταται.

Μεταξύ όμως των θορυβούντων μηχανισμών πρέπει 
νά παραδεχθώμεν, δτι σήμερον, πραγματικήν μάστιγα  
διά τον Άνθρωπον, ιδία τής πόλεως, άποτελοΰν οί θό
ρυβοι τών οχημάτων (παράνομοι ή νόμιμοι). ’Αποτε
λούν μάστιγα, λόγω τής σημαντικής αυξήσεως τών 
οχημάτων, τών πολλών αιτίων προκλήσεως έκ τούτων 
θορύβων, αλλά καί τοϋ ιδιώματος τών θορύβων αυτών 
ώς «κινουμένων».

Εις την έννοιαν τοϋ οχήματος ώς είναι γνωστόν 
κατά τον Κ Ο Κ  ( αρθρον 15) περιλαμβάνεται παν 
κυκλοφορούν εις τήν οδόν καί όδηγούμενον υπό προ
σώπου όχημα, εξαιρέσει τών αν ευ κινητήριου μηχα
νής χρησιμοποιουμένων διά τήν μεταφοράν βρεφών 
καί αναπήρων.

Ποιος κατοικεί εις τήν πόλιν καί δεν έγνώρισε τήν 
έκτασιν ένοχλήσεως πού προκαλεϊ τό νομίμως χρησι
μοποιούν τήν σειρήνα πυροσβεστικόν, αστυνομικόν ή 
μεταφέρον ασθενή όχημα ή τό χρησιμοποιούν (νομί
μως ή παρανόμως) τό ηχητικόν όργανον τοιούτον ή 
ακόμη τό κυκλοφορούν ανευ άποσιωπητήρος όχημα; 
Ποιος δύναται νά άρνηθή δτι ένα μόνον τοιούτον όχημα 
κατά τήν μακράν συνήθως διαδρομήν του ενοχλεί, ανα
στατώνει ενίοτε, χιλιάδας άνθρώπων κοιμωμένων ή 
εργαζομένων; Δεν ενοχλούνται μόνον οί ελάχιστοι πε
ρίοικοι ή οί εγγύς τοϋ θορύβου εργαζόμενοι, ώς συμ

βαίνει με τά θορυβιόδη εργοστάσια ή τάς αλλας στατι- 
κάς πηγάς θορύβου. Τά οδικά οχήματα κινούνται - κυ
κλοφορούν καί μάλιστα με μεγάλων ταχύτητα, έν μέσω 
τών κατωκημένων περιοχών, δι’ δ ό θόρυβός των χαρα
κτηρίζεται ώς κινούμενος καί ώς τοιοϋτος ένοχλών 
μεγα αριθμόν προσώπων. ’Αξίζει λοιπόν μία έκτενε- 
στέρα έρευνα τών θορύβων τούτων.

Τούς θορύβους τών οχημάτων, κινουμένων ή μή, 
δέον νά διακρίνωμεν εις τάς κατωτέρω δύο κατηγορίας:

α) Τούς προερχομένους έκ τής χρήσεως τών ηχη
τικών οργάνων.

Οί θόρυβοι οϋτοι κατά τό Ν.Δ. 4233 /62 «Περί κυ- 
ρώσεως Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας» απαγορεύον
ται γενικώς έφ’ όσον είναι Άσκοποι ή υπερβολικής διάρ
κειας καί έντάσεως (αρθρον 89), επιτρέπονται δέ εις 
τάς εξής μόνον περιπτώσεις: (1 ) Εις παν όχημα προς 
Αποτροπήν αμέσου κινδύνου ή εις κυκλοφορούν έκτος 
κατωκημένης περιοχής όχημα, έφ’ όσον ή χρήσις τών 
ηχητικών οργάνων τυγχάνει αναγκαία ( αρθρον 89) 
καί (2 ) Εις τά ’Αστυνομικά καί Πυροσβεστικά οχή
ματα, έφ’ όσον ενρίσκονται έν διατεταγμένη υπηρεσία, 
τά Νοσοκομειακά καί Πρώτων Βοηθειών τοιαύτα, έφ’ 
όσον μεταφέρουν ασθενείς ή τραυματίας, έχοντας 
ανάγκην ’Ιατροφαρμακευτικής συνδρομής, ώς καί εις 
παν όχημα μεταφέρον πρόσωπον έχον ανάγκην αμέσου 
βοήθειας (Άρθρα 89, 103).

Η  (1 ) περίπτωσις περιλαμβάνει τάς περιπτώσεις 
χρήσεως ηχητικών οργάνων προς πρόληψιν τραυμα
τισμού πεζού, συγκρούσεως κ.λ.π. καί δεν επιδέχεται 
μορφήν φρονοϋμεν παρ’ ούδενός.

'Η  (2 ) περίπτωσις όμως δεν τυγχάνει τής απολύ
του ή άνεπιφυλάκτου επιδοκιμασίας. ' Υποστηρίζουν 
τινές δτι τό έπιτρεπόμενον υπό τοϋ Κ Ο Κ  «κορνά- 
ρισμα» εις τούς οδηγούς τών οχημάτων τών κατηγο
ριών αυτών είναι συνήθως τόσον έκνευριστικόν πού 
δημιουργεί ψυχικήν Αναταραχήν καί δυσάρεστα συ
ναισθήματα. Προκαλεϊ συγκίνησιν εις τά ψυχικώς ευ
αίσθητα Άτομα (ψυχασθενείς, νευρααθενεϊς κ.λ.π .) 
προς δέ δυσαρέστους συνέπειας εις τήν υγείαν τών έκ 
χρονιών καρδιακών παθήσεων πασχόντων.
Πλέον τούτων, τό παρεχόμενον υπό τοϋ Κ  Ο Κ  ( αρ
θρον 103) δικαίωμα εις τούς οδηγούς τοιούτων οχη
μάτων μή τηρήσεως τών κανονισμών κυκλοφορίας, 
δηλονότι παραβιάσεως τών Απαγορευτικών, διά τούς 
ετέρους οδηγούς, διατάξεων ( Απαγόρευσις ύπερβολι- 
κής ταχύτητος, παραβίασις φωτεινού σηματοδότου ή 
κυκλοφοριακής προτεραιότητος κ.λ.π.), εγκυμονεί 
σοβαρούς κινδύνους. Πράγματι έχουν συμβή πλεϊστα 
Ατυχήματα έκ τών παραβιάσεων τούτων εις βάρος τό
σον τών μεταφερομένων Ασθενών ή επιβατών τών 
ίδιων οχημάτων, όσον καί επιβατών ετέρων οχημάτων 
ή και πεζών. Πόσες φορές δέν έπληροφορήθημεν ότι 
ανετραπη ή συνεκρούσθη τό μεταφέρον Ασθενή όχημα 
με Αποτέλεσμα ό μεταφερόμενός τραυματίας ή πά- 
σχων νά θανατωθή ή ύποστή έπιδείνωσιν τής υγείας 
τον; ’Αλλά ενταύθα πρέπει νά δεχθώμεν τό «ούδέν 
καλόν αμιγές κακού» καί νά αφήσωμεν τον Αναγνώ
στην νά έχη τήν γνώμην τον.

’Όσον αφορά εις τά ηχητικά όργανα τών οχημάτων 
δέον νά νπομνησθή ότι κατά τά Άρθρα 38 καί 58 τοϋ 
Κ  Ο Κ  τά κυκλοφορούντο αυτοκίνητα καί οί γεωργικοί 
ελκυστήρες επιβάλλεται νά είναι έφωδιασμένα δι’ ήχη-
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τικοϋ οργάνου Ικανής έντάσεως, αί δέ μοτοσυκλέτ- 
ται και τα μοτοποδήλατα ήσσονος τοιαύτης, απαγο
ρευόμενης πάντως τής χρήσεως σαλπίγγων εναλλασ
σόμενου ήχου, σειρήνων καί συρικτρων. Τής άπαγο
ρεύσεως ταύτης εξαιρούνται τα οχήματα τής ’Αστυνο
μικής καί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ώς καί των Πρώ
των Βοηθειών άτινα επιτρέπεται νά φέρουν ηχητικά  
όργανα συναγερμόν ή σειρήνας.

Περί των θορύβων των ηχητικών οργάνων όμως 
δεν άρκονν τά ανωτέρω. "Ινα καταστώ μεν πληρέστε
ροι πρέπει νά ύπεισέλθωμεν εις την ουσίαν, εις τά σνμ- 
βαίνοντα εν όδώ. Τοϋτο ενέχει μεγάλην σημασίαν διά 
νά δυνηθή ό αναγνώστης νά σνναγάγη αντικειμενικά 
συμπεράσματα. Πρέπει νά δοθή μια εικόνα εις την 
οποίαν νά άπεικονίζωνται, άν όχι άπασαι,τουλάχιστον 
αί περισσότεροι καί κυριώτεραι άφορμαί χρήσεως των 
ηχητικών οργάνων. Διά μερικάς εκ τών αφορμών αυ
τών ό νόμος επιτρέπει εις τον οδηγόν την χρήσιν τοϋ 
ηχητικού οργάνου καί δι’ άλλας την απαγορεύει.

Έ κτος όμως άπό τάς άφορμάς ταύτας που κατά 
νόμον επιτρέπεται ή απαγορεύεται ή, παρά τού οδηγού 
οχήματος, χρήσις τοϋ ηχητικού οργάνου, ή πράξις μας 
έδίδαξεν ότι υπάρχει καί μία κατηγορία αφορμών, 
ενδιάμεσος, δύναταί τις νά εΐπη, τών προειρημένων, 
τής όποιας τά όρια, μεταξύ επιτρεπτής καί άνεπιτρέ- 
πτου κατά νόμον, χρήσεως τών ηχητικών οργάνων, 
δεν είναι ευδιάκριτα ώς τών άνωτέρω άλλά δυσδιά
κριτα καί μόνον μία βάσανος (έξέτασις) τών πρα
γματικών περιστατικών είναι δυνατή νά τά διακρίνη 
σαφώς, δηλονότι νά απόδειξη άν ή, παρά τοϋ οδηγού, 
κινούμενου κυρίως οχήματος, χρήσις τοϋ ηχητικού 
οργάνου, εν μια συγκεκριμένη περιπτώσει, ήτο κατά 
νόμον νόμιμος ή παράνομος. ’Ά νευ τής βασάνου ταν
της είναι προβληματική, άν μη άδύνατος, τόσον ή βε- 
βαίωσις, παρ’ αστυνομικού οργάνου, τής παραβάσεως, 
όσον καί ή καταδίκη εκ τοϋ αρμοδίου Δικαστηρίου, 
τοϋ φερομένου ώς κατηγορουμένου, δοθέντος ότι ή 
αμφιβολία πρέπει νά άποβαίνη υπέρ αυτού. ’Αλλά ή 
βάσανος αϋτη είναι πραγματοποιήσιμος μετά τά σημε
ρινά δεδομένα; ’Αναμφισβητήτως όχι.

’Επί παραδείγματι, πώς δύναται νά κατηγορηθή 
εις ποιήσας χρήσιν τών ηχητικών οργάνων, οδηγός 
οχήματος, κινουμένου συνήθως μεταξύ πολλών άλλων 
οχημάτων, όστις ισχυρίζεται ότι επραξε τοϋτο ίνα 
άποφύγη τον τραυματισμόν παρανόμως ίσταμένον ή 
διερχομένου εκ τοϋ οδοστρώματος ή άποπειρωμένου 
νά κατέλθη αιφνιδίως εις τό οδόστρωμα πεζού, καθ’ 
ήν στιγμήν νομίμως έβαινε τό όχημα ή ακόμη ινα 
άποφύγη σύγκρουσιν μ ετ’ άλλου οχήματος κυκλοφο- 
ροϋντος επί τής αυτής όδοϋ άντικανονικώς; Είναι εφι
κτόν πάσα τοιαύτη ή παρεμφερής περίπτωσις άνευ 
αμφιβολίας νά ύποπέση ώς απαιτεί ή Ποινική Δικονο
μία (άρθρον 409, 410 καί 414) εις τήν άντ ίληψιν αρμο
δίου διά τήν βεβαίωσιν τής παραβάσεως οργάνου, ίνα 
σνλλ.ηφθή ό δράστης ( άν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής 
τής αυτοφώρου διαδικασίας) ή βεβαιωθή κατ’ αυτού 
ή παράβασις (Έπίδοσις έκθέσεως ή λήψις στοιχείων 
ταύτότητος καί υποβολή μηνύσεως); ’Αλλά καί τό 
κυριώτερον είναι δυνατός πάντοτε ό εντοπισμός τοϋ, 
έν μέσω άλλων οχημάτων, κινουμένου παραβάτου; 
Φρονονμεν όχι.

’Εκείνο λοιπόν τό όποιον έχει πελωρίαν σημασίαν

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΘΟΡΥΒΩΝ
είναι τό άναμφισβήτητον γεγονός ότι προ τής πληθύος 
τών οχημάτων καί τών παρανομίαν χρήσεων τών ηχη
τικών οργάνων άντιπαρατάσσονται τά δεδομένα τής 
ελ/.είψεως άναγκαίον άριθμοϋ, διά τήν βεβαίωσιν τών 
παραβάσεων, αρμοδίων οργάνων, τοϋ δυσαπόδεικτου 
τών παραβάσεων αυτών άλλά καί τής δυσκολίας εντοπι
σμού των, δοθέντος ότι καί τό δικαίωμα παντός πολί
του υποβολής μηνύσεως, διά τοιαύτας παραβάσεις, 
παραμένει άνευ ουσιαστικής σημασίας, καθ’ όσον έχει 
καταστή γενική συνείδησις ότι αί παραβάσεις αύται 
μόνον ύπό αρμοδίου οργάνου πρέπει νά βεβαιώνται.

Έ ν όψει τής άνωτέρω πραγματικότητος ό μεγα
λύτερος άριθμός οδηγών τών παραβάσεων άσκοπου ή 
παρανόμου χρήσεως τών ηχητικών οργάνων τών οχη
μάτων, ού μόνον μένει άτιμώρητος ποινικώς ή διοικη- 
τικώς, άλλά ούτε καί τήν απλήν σύστασιν ή παρατή- 
ρησιν άντιμετωπίζει. Τό τοιοϋτον άσφαλώς εθίζει 
πολλούς οδηγούς ή άκόμη άποθρασύνει εις τήν εξακο
λουθητικήν διάπραξιν τής παραβάσεως. '0  έθισμός 
αυτός τοϋ όδηγοϋ, άν κάποτε ό ίδιος οδηγός κατα- 
ληφθή παρανομών, έχει συνήθως ώς επακόλουθα, τήν 
άρνησιν διαπράξεως παραβάσεως, τήν άνευ άντικει- 
μενικών επιχειρημάτων δικαιολόγησίν της, τήν άρνη- 
σιν δηλώσεως στοιχείων ταύτότητος ή άκόμη καί τήν 
πρόκλησιν επεισοδίου εις βάρος τοϋ, δικαίως καί νομο- 
τύπως βεβαιώσαντος τήν παράβασιν, οργάνου.

Κατόπιν τών άνωτέρω, ας ίδωμεν λοιπόν διεξοδι- 
κώτερον, ποϊαι είναι αί κυριώτεραι άφορμαί χρήσεως 
τών ηχητικών οργάνων ύπό τών οδηγών τών πάσης 
φύσεως οχημάτων. Αύται είναι:( α) Ή  παρατηρουμένη 
άνά πάσαν στιγμήν, εις τάς οδούς κυρίως τής Πρω- 
τευούσης, κίνησις τών έχόντων κατά τά άνωτέρω δι
καίωμα καί άντιμετωπιζόντων άνάγκην χρήσεως ηχη
τικών οργάνων ή σειρήνων οχημάτων (Πυροσβεστι
κών, ’Αστυνομικών, Νοσοκομειακών, Πρώτων Βοη
θειών καί λοιπών), (β ) Α ί στιγμιαίαι ή παρατεινό- 
μεναι κυκλοφορικοί συμφορήσεις πού συμβαίνουν κατά 
τάς ώρας αιχμής κυκλοφορίας, τάς διαφόρους εκδηλώ
σεις, κατά λαβύντα χώραν άτυχήματα κ.λ.π. ( γ )  Ή  
άπόφραξις όδοϋ καί παρακώλυσις διελεύσεως απάν
των τών οχημάτων ή μόνον τών μεγάλων τοιούτων. 
(δ) Ή  παράνομος κυκλοφορία ή παραμονή ή αιφνίδια 
κάθοδος ή άπόπειρα καθόδου άτόμων εις τό οδόστρωμα 
τής όδοϋ. (ε ) Α ί διάφοροι παιδιαί εις τάς οδούς, (σ τ)  
Ή  βλάβη ή καθυστερημένη έκκίνησις προηγουμένου 
οχήματος, ή βραδυπορία τούτου ( τό κακόν έν προκει
μένη) έπεκτείνεται όταν τό πλάτος τής όδοϋ δεν επι
τρέπει τό προσπέρασμα), (ζ )  Ή  όπισθοδρόμησις έν 
γνώσει ή άγνοια (άνωφέρεια κ.λ.π .) τοϋ έν στάσει 
προηγουμένου οχήματος καί ό κίνδυνος προσκρού- 
σεώς του εις τό όπισθεν όχημα, (η ) 'Η  άντικανονική 
κίνησις επί μονοδρόμου οχήματος ή ή ουχί δεξιά κί- 
νησις επί όδοϋ διπλής κατευθύνσεως καί ό κίνδυνος 
συγκρούσεως με τό κανονικώς βαίνον όχημα, (θ) 'Η  
άπερίσκεπτος έκκίνησις σταθμενοντος εις τό άκρον 
τοϋ οδοστρώματος οχήματος ή τό άνοιγμα τής θύρας 
προς άποβίβασιν καθ’ ήν στιγμήν διέρχονται κανονι
κώς έτερα οχήματα, ( ι)  'Η  παράνομος είσοδος οχή
ματος εις τήν λωρίδα ετέρου ή ή έπικίνδυνος προσέγ- 
γισις τοϋ ενός οχήματος προς άλλο με κίνδυνον συγ
κρούσεως. ( ια) Ή  βραδεία κίνησις οχήματος εις τό 
άριστερόν τοϋ οδοστρώματος ( όταν έλλείπη δια-
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Εις πολλάς πόλεις των Ινδιών χρησιμοποιούνται, πρόςπρόληψιν τής, μολύνσεως τοΰ περιβάλλοντος καί μείωσιν
τών θορύβων, ώς μεταφορικά μέσα Ελέφαντες.

γράμμισις) ή ή τοιαύτη κίνησις είς τήν άριστεράν λω- 
ρίδα κυκλοφορίας ( δταν υπάρχουν δύο λωρίδες κατά 
κατεύθυνσιν) και ή εκ τοΰ λόγου τούτου παρακώλυσις 
κανονικού προσπεράσματος, τών επομένων οχημάτων, 
έξ αριστερών. ( ιβ) Ή  αιφνίδια έξοδος η απόπειρα εξό
δου οχήματος ή ζώου παρόδου, προαυλίου, άγροϋ 
κ.λ.π. εις οδόν κυκλοφοριακής προτεραιότητας. ( ιγ) 
'Η  είδοποίησις προσώπου περί τής διελεύαεως ή άνα- 
μονής τοϋ οχήματος ( Λίαν συνήθης περίπτωσις χρή- 
σεως ηχητικού οργάνου). ( ιδ) 'Η  είδοποίησις άλλου 
όδηγοϋ κινούμενου οχήματος περί υφισταμένου κιν
δύνου (π.χ. άνοικτή ή θύρα, πτώσις αντικειμένου κ.λ.π .) 
(ιε) Ή  προληπτική χρήσις τών ηχητικών οργάνων 
είς διασταυρώσεις ή εις καμπάς οδών. ( ιστ) Ή  ακού
σια χρήσις τών ηχητικών οργάνων ( χρήσις υπό παί- 
δων, συνεχής ήχος λόγω βλάβης τοϋ συστήματος ηχη
τικού οργάνου κ.λ.π .) ή δοκιμαστική χρήσις των. 
( ιζ) Ή  μεταφορά νεονύμφων είς εκκλησίαν κ.λ.π. 
(ιη ) 'Η  προεκλογική περιοδεία άνά τάς πόλεις καί 
χωρία τών υποψηφίων βουλευτών, Δημάρχων κ.λ.π. 
( ιθ)  Α ί έπινίκειοι εκδηλώσεις (Συνήθης περίπτωσις 
κορναρίσματος μετά τάς ποδοσφαιρικάς συναντήσεις) 
κ.λ.π. (κ )  Τέλος ή άσκοπος, τελείως, χρήσις τών ηχη
τικών οργάνων από μέρους ικανού αριθμού οδηγών 
έκ συνήθειας, εύχαριστήσεως κ.λ.π.

"Οπως αντιλαμβάνεται 6 αναγνώστης τινές τών 
ανωτέρω περιπτώσεων, που δίδουν λαβήν είς τήν χρή- 
σιν τών ηχητικών οργάνων, τυγχάνουν τελείως ή εν 
μέρει δικαιολογημένοι καί άλλαι παράνομοι ή δέ 
συχνότης αυτών ένεκα τής αλματώδους αύξήσεως τών 
οχημάτων είναι τοιαύτη, ώστε ό θόρυβος εκ τών αι
τίων αυτών νά έχη καταστή σχεδόν μόνιμος είς τά με
γάλα αστικά κέντρα, συμπαρομαρτούντων είς τούτο 
καί τών ετέρων αιτίων θορύβων.

(β ) Τούς προερχομένους έκ τής λειτουργίας τής 
μηχανής καί τής κυκλοφορίας έν γένει αυτών. Καί οί 
θόρυβοι οντοι υπολείπονται είς βαθμόν ένοχλήσεως, 
έναντι τών έξ ηχητικών οργάνων προκαλουμένων 
θορύβων. Τουναντίον είναι έντονώτεροι καί έκνευρι- 
στικώτεροι ένίοτε, αί δέ διατάξεις τοϋ Κ Ο Κ ,  προς 
προστασίαν τοϋ κοινού έκ τών θορύβων τούτων, προ
βλέπουν τά εξής:

(1 ) Τά αυτοκίνητα, αί μοτοσυκλέτται καί τά μο
τοποδήλατα έπιβάλλεται όπως φέρουν σύστημα έξα- 
γωγής καυσαερίων κατάλληλον νά μειώνη τον έξ αυ
τών προερχόμενον θόρυβον............  (’Άρθρον 39 Κ
Ο Κ ). (2 ) "Αν περί οχήματος τίνος γεννώνται άμφι- 
βολίαι περί τής ασφαλούς καί άθορύβου λειτουργίας 
του, αί υπό τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών έξουσιοδο- 
τημέναι Ά ρχα ί δύνανται νά διατάξωσι τήν έκτακτον 
έπιθεώρησιν αύτοΰ ("Αρθρον 47 Κ Ο Κ ) .  (3)  Α ί 
άδειαι κυκλοφορίας καί πινακίδες οχημάτων άφαιροϋν- 
ται κατά τάς, ύπό τών έκάστοτε ίαχυουσών διατά
ξεων, καθοριζομένας περιπτώσεις, έτι δέ, δταν δεν 
ύφίστανται οί δροι διά τήν ασφαλή κυκλοφορίαν τοϋ 
οχήματος καί δταν έκλείψουν αί προϋποθέσεις διά τήν 
χορήγησιν αυτών ( άρθρον 53 Κ  Ο Κ  ). (4 ) Τά αγρο
τικά μηχανήματα τά λειτουργοϋντα διά κινητήρων 
έσωτερικής καύσεως δέον δπως είναι έφωδιασμένα διά 
σιγαστήρων . . . ("Αρθρον 58 Κ  Ο Κ ). (5 ) Οί οδηγοί 
παντός οχήματος ύποχρεοϋνται νά μή προκαλοϋν κατά 
τήν όδήγησιν ένοχλητικούς θορύβους καί νά προλαμβά
νουν τούς δυναμένους νά προκληθ >ΰν έκ τοϋ φορτίου ή 
έξ άλλων αιτίων, συντηρούν δέ είς κατάστασιν καλής 
λειτουογίας το ούοτημα άποσιωπητήρος ("Αρθρον 88
Κ Ο Κ ) .

"Ομως, παρά τάς προαναφερθείσας καί ίσχυούσας

108



διατάξεις, οί θόρυβοι έκ τής είρημένης αιτίας, ου μό
νον δέν ελλείπουν, άλλά υφιστάμενοι, διαρκώς πολλα- 
πλασιάζονται συνέπεια τής αριθμητικής ανξήοεως 
των πάσης φύσεως οχημάτων. Κατά κανόνα οί θό
ρυβοι ουτοι τυγχάνουν ανεπίτρεπτοι καί οφείλονται 
καθ’ ημάς εις τά εξής αίτια:

(α ) Εις αυτήν ταύτην την κανονικήν λειτουργίαν 
τοΰ κινητήρος τοΰ οχήματος, ανευ ευθύνης τοΰ οδηγού. 
Τούτο ουδόλως δέον νά φανή παράδοξον διότι αί μη- 
χαναί των μεγάλων - βαρέων οχημάτων (πούλμαν, 
φορτηγά) καί δή των μηχανημάτων έργων (εκσκα
φείς, φορτωταί, προωθητ-ήρες κ.λ.π .) προκαλοϋν έκ 
κατασκευής υπερβολικόν θόρυβον. Το κακόν διογκοΰ- 
ται οσάκις ταϋτα κυκλοφορούν εις τάς πόλεις με μι
κρός ταχύτητας ένθα είναι υποχρεωμένα νά σταθμεύουν 
καί εκκινούν άλλεπαλλήλως λόγω των πολλών δια
σταυρώσεων. Τό αυτό παρατηρεϊται καί εις τό σύνο- 
λον σχεδόν τών μοτοσυκλεττών καί μοτοποδηλάτων 
( εισαγομένων έκ τής άλλοδαπής ή συναρμολογουμέ
νων ένταύθα). Ποιος δέν έχει ένοχληθή από τον εξορ
γιστικόν θόρυβον τών μοτοποδηλάτων τών όποιων 
δμως τήν άξίαν κατά τάλ.λα ούδείς δύναται νά αμφισ
βήτηση καί δή οσάκις χρησιμοποιούνται υπό συνετών 
έπαγγελματιών διά τάς εργασίας των; 'Η  διατάραξις 
ένεκα βλάβης ή αδέξιου χειρισμού τού οδηγού τής 
κανονικής λειτουργίας τής μηχανής τών οχημάτων 
τούτων, εύνόητον είναι δτι έπιτείνει τό κακόν, (β ) Εις 
τήν βλάβην ή παλαιότητα τού κινητήρος τών αθόρυβων 
οχημάτων. Πολλές φορές ή βλάβη τού κινητήρος ή ή 
παλαιότης αυτού δημιουργεί υπερβολικόν θόρυβον, 
( γ )  Εις τήν ελλειψιν ή πλημελή λειτουργίαν τον άπο- 
σιωπητηρος τοΰ οχήματος (ήθελημένην ή μή). 
Πληθύς αιτιάσεων άντιστοιχεϊ εις τήν προκειμένην 
περίπτωσιν. Πολλάκις, νεαρά ιδία άτομα ΐνα κατα
στήσουν αισθητήν τήν παρουσίαν των άφαιροϋν ή 
αποσυνδέουν τον άποσιωπητήρα. Τό αυτό παρατηρεϊ- 
ται πάντοτε εις άτομα πού συμμετέχουν εις αγώνας 
καί επιθυμούν γενικώς άνάπτυξιν ταχύτητος εις ύπέρ- 
τατον σημεϊον, διότι τεχνικώς, εξ δσων γνοιρίζομεν, ή 
νπαρξις καί κανονική λειτουργία άποσιωπητήρος εις 
τό όχημα αποτελεί, έν ιινι μέτριο, έμπόδιον εις τήν 
άνάπτυξιν μεγάλης ταχύτητος. ’Εξ άλλου ή ακούσια 
βλάβη τού άποσιιοπητήρος καί ή ανοχή τής τοιαύτης 
βλάβης συνήθως έπί τι χρονικόν διάστημα υπό τού 
κατόχου καί οδηγού προς αποφυγήν τής δαπάνης άντι- 
καταστάσεώς του ή επισκευής τυγχάνει σύνηθες φαι- 
νόμενον. 'Η  διάτρησις τοΰ άποσιωπητήρος τών οχη
μάτων καί ή άδιαφορία επισκευής είναι λίαν συνήθης 
περίπτωσις. 'Η  στάθμη τού θορύβου έκ τής αιτίας ταύ- 
της είναι λίαν υψηλή, (δ ) Εις τήν ύπερφόρτωσιν τού 
οχήματος ( φορτηγού ή έπιβατηγοϋ) 'Ως είναι γνιοστόν 
παν έμφορτον όχημα γενικώς θορυβεί περισσότερον ή 
δέ ύπερφόρτωσις αυτού προκαλεϊ έτι μεγαλύτερου θό
ρυβον. Κατά τήν έκκίνησιν ή εις τήν άνωφέρειαν ό θό
ρυβος εις τά υπερφορτωμένα φθάνει εις τό κ.ατακό- 
ρυφον. (ε ) Εις τήν άπότομον - βιαίαν έκκίνησιν ή τρο- 
χοπέδησιν τού οχήματος. 'Η  άπότομος καί βίαια έκ- 
κίνησις γίνεται υπό νεαρών συνήθως οδηγών χάριν 
παιδιάς ή ένεκα απειρίας, ή δέ άπότομος τροχοπέδησις 
γίνεται προς άποφυγήν άτυχήματος καί ενίοτε χάριν 
παιδιάς ή άπειρίας. Πόσες φορές δέν έχομεν έξέλθη 
εις τον έξώστην ή παράθυρου τής οικίας ή τοΰ γρα
φείου ένεκα τοιούτων θορύβων ( λίαν έκνευριστικών) 
προκαλονντων ενίοτε τρόμον καί άνησυχίαν εις τούς

πέριξ. (στ )  Εις τήν ύπερβολικήν τροφοδοσίαν τού κι
νητήρας (μαρσάρισμα), (ζ )  Εις τό Ισχυρόν κτύπημα 
τών θυρών τών αυτοκινήτων ή τού καλύμματος ( καπό) 
τής μηχανής κ.λ.π.

2) Α ί πάσης φΰσεως θορυβώδεις άσχολίαι καί 
εκδηλώσεις.

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται πάσαι 
αί άσχολίαι καί εκδηλώσεις τών άνθρώπων πού λαμβά
νουν χώραν εις τάς οδούς, τάς πλατείας καί λοιπούς 
δημοσίους καί ιδιωτικούς χώρους καί δημιουργούν 
θόρυβον ικανόν νά προκαλέση ένόχλησιν εις τούς άλ
λους.

Ένδεικτικώς ώς τοιαύται άσχολίαι καί εκδηλώσεις 
δύνανται νά θεωρηθούν αί εξής: (α ) Α ί κατασκευαί, 
επισκευαί καί βελτιώσεις οδών, πλατειών, συράγγων, 
γεφυρών καί λοιπών δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτι
κών καί ιδιωτικών χώρων, αί πραγ ματ οποιούμεν αι 
υπό διαφόρων Κρατικών, Δημοτικών καί Κοινοτικών 
Υπηρεσιών, ’Οργανισμών Κοινωνικής Πφελείας, 

άναδόχων τών έργων 'Εταιριών ή ιδιωτών. Α ί έκτε- 
λούμεναι έργασίαι καί κυρίως τά μηχανήματα έργων 
πού χρησιμοποιούνται εις τάς περιπτώσεις ταύτας 
( έκσκαφεϊς, προωθητήρες, ανυψωτήρες, φορτωταί, 
αεροσυμπιεσταί, μηχανήματα άπορροφητικά, παρα
σκευής ή έκχύσεως σκυροδέματος κ.λ.π .) προκαλοϋν 
λίαν υπερβολικούς καί ένοχλητικούς θορύβους, (β )  
Α ί κατασκευαί, έπισκευαί ή βελτιώσεις οικοδομών 
καί λοιπών παρεμφερών δημοσίων ή ιδιωτικών έρ
γων, υπό διαφόρων εταιριών ή ιδιωτών ( κατοικίαι, 
καταστήματα, έργοστάσια, έκκλησίαι, σχολεία, Νοσο
κομεία κ.λ.π.). Καί ενταύθα χρησιμοποιούνται τά θο
ρυβώδη μηχανήματα τής προηγονμένης περιπτώσεως 
και είναι γνωστόν τοϊς πάσι ποιους θορύβους ύφί- 
στανται οί εγγύς τών έργων τούτων κατοικούντες ή 
εργαζόμενοι άπό τής ένάρξεως μέχρι περατώσεως τών 
έργων, ( γ )  Α ί διάφοροι όμιλίαι καί συγκεντρώσεις 
ατόμων, έν άνοικτώ ή κλειστώ χώρια, διαδηλώσεις, 
πορείαι, ένοχλητικαί παιδιαί,, φωνασκίαι, διαλαλή- 
σεις εμπορευμάτων, ύλακαί ζώων κ.λ.π. (δ ) Α ί ψυ- 
χαγωγίαι καί διαφωτίσεις τοΰ κοινού.

Τά κέντρα διασκεδάσεως, τά δημόσια θεάματα 
(κινηματογράφοι, θέατρα κ.λ.π .), τά μέσα έπικοινω- 
νίας καί διαφωτίσεως (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα), τά 
μαγνητόφωνα, τά άσματα, αί ψαλμωδίαι, τά θορυβώδη 
παίγνια εις σφαιριστήρια καί λοιπά κέντρα, αποτελούν 
ψυχαγωγίας καί διαφωτίσεις διά τούς μέν, άλλά συ- 
χνάκις ένοχλήσεις διά τούς λοιπούς εγγύς διαμένοντας 
ή έργαζομένους.

(3 ) 'Η  κακή ψυχοσύνθεσις ( νοοτροπία) πολλών 
άνθρώπων.

Καθ’ ημάς δέν υπάρχει άνθρωπος δστις δέν έχει 
γευθή τών πικρών καρπών τών θορύβων τών συναν
θρώπων του. Τό γεγονός τούτο καί μόνον θά έδει νά 
είχε καταστήση συνειδητήν τήν ύποχρέωσιν τής ησυ
χίας εις τον κάθε άνθρωπον, οπότε θά έσέβετο ό εις τήν 
ησυχίαν τού άλλου. ’Αλλά εις μάτην τούτο δέν συμβαί
νει!

Δέον νά στιγματισθή, ιδιαιτέρως, ή κακή νοο
τροπία ώρισμένων άνθρώπων, ανεξαρτήτως μορφώ- 
σεως καί κοινωνικής θέσεως, οΐτινες προκαλοϋν θο
ρύβους έκ προθέσεως ή έξ αδιαφορίας μολονότι δένον
ται να προλάβουν τούτους ή νά άποφύγουν ή νά ελαχι
στοποιήσουν, άδιαφορούντες διά τούς άλλους.

(Συνεχίζεται)
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Ή  πολύ περίεργη 6λλά τόσο μεστή άπό δραματικό πε
ριστατικά ιστορία, πού θά διηγηθοϋμε, είναι άληθινή πέρα 
ως πέρα. Καί τήν Εόμπλιασε μέ τόση μαστοριά καί έπιτηδειό- 
τητα ή άνθρώπινη μοίρα, πού δέν χρειάστηκε στήν κατα
γραφή της νά προστεθεί καθόλου ύλικό, σάν έκείνο πού 
δημιουργεί ή φαντασία τοϋ συγγραφέα, όταν θέλει νά δώ
σει στό κείμενο τήν ιδιαίτερη έκείνη μορφή, πού θά τρα- 
βήΕει τήν προσοχή τοϋ άναγνώστη.

Κάνουμε αύτή τή δήλωση γιά νά κατατοπίσουμε τόν 
άναγνώστη σχετικό μέ τήν άλήθεια τοϋ περιστατικού, πού 
θ ' άναφερθοϋμε. Σά ν  μόνη έΕαίρεση στή δήλωση αύτή ά- 
ποτελοϋν τά ονόματα των προσώπων, πού άναφέρσνται στή 
διήγηση, πού γιά εύνόϊτους λόγους δέν μπήκαν τά πραγμα
τικά.

***

Βρισκόμαστε στά 1936. Τόπος πού συνέθηκε τό πε
ριστατικό, ή Κοκκινιά — Νίκαια τώ ρα— μιό άπό τις μεγαλύ
τερες προσφυγοπολιτεϊες, πού έδημιούργησε λίγα χρόνια 
μπροστά, ό σκληρός καί άπάνθρωπος ΕερριΖωμός τοϋ έλ- 
ληνικοϋ πληθυσμού, άπό τις τρισχιλιάχρονες έστίες του, 
τής Μικρασίας, τοϋ Πόντου καί τής Θράκης, καί τοποθεσία 
ή Πλατεία ΒενιΖέλου, πού βρίσκεται στό κέντρο τής μεγά
λης τούτης έργστούπολης. Ή  ώρα είναι μεσημβρινή καί ή 
κίνηση στό μέρος τούτο σέ πεΖούς καί τροχοφόρα είναι 
άρκετό μεγάλη. Εκεί όμως πού παροτηρεϊται κάπως Ζωη
ρότερη ή κίνηση είναι στά ποδήλατα, πού άνεβοκατεβαίνουν 
σέ πυκνή μορφή, δώθε - κήθε, μέ άναβάτες μικρά παιδία, 
ώς έπί τό πολύ, πού τρέχουν άσυλλόγιστα, μέ όση δύναμη 
μπορούν, παραβγοίνοντας μάλιστα πολλές φορές μεταΕύ 
τους, χωρίς καθόλου νά ύπολογίΖουν τό  μεγάλο κίνδυνο, 
πού διατρέχει ή Ζωή τους, γιά τόν άπλούστατο λόγο ότι δέν 
περνάει άπό τό μυαλό τους ποτέ ή σκέψη, ότι μπορεί τόσο 
μικροί νά τήν χάσουν. . .

Είναι Ιούνιος μήνας καί κάτω άπό τ ις  πυκνές ήσκια- 
δες, πού στρώνουν στή μεγάλη πλατεία, μέ πολλή άπλοχε- 
ριά, οί φουντωτές ακακίες καί τά ψηλά φοινικόδεντρα, 
ισχνά γεροντάκια — συνταΕιοϋχοι οί περισσότεροι τοϋ δημο
σίου — ΕεκοκκίΖουν μέ βαρυθυμιά τά μακρυά κίτρινα κομ- 
πολόγια τους, άναθυμώντας μέ νοσταλγία τά περασμένα, 
πού άλλοίμονο, τόσο γρήγορα πέρασαν. . .

Από τά καφενεία γύρω τής πλατείας άκούγονται οί 
νευρικοί κτύποι τοϋ ταβλιού, κοθώς τούς συνοδεύουν οί φω
νές τών παιχτών, πού άλλοτε άποτελοϋν ήχηρές έπιδακι- 
μασίες πάνω σέ μιά έπιτυχή φάση τής παρτίδας καί άλλοτε 
άστεϊα πειράγματα καί εύθυμολογίες πού άνεβάΖουν τό  κέ
φι τοϋ παιχνιδιού. Πάνου σ ' ένα Εύλινο μπαλκόνι προσφυ- 
γικοϋ σπιτιού, πού έχει πρόσοψη στήν πλατεία, ένας γέρο - 
παππούς μέ τήν άνατολίτικη γραφική φορεσιά του, Εεχα- 
σμένος, Θ εός Εέρει, πάσα χρόνια έδώ κάτω στή γή, άπο- 
λαβαίνει μέ πολλή ικανοποίηση τό ναργιλέ του, ένώ κάτου 
στό πεΖοδράμιο πέντε - Ει κοριτσάκια χαλάνε κόσμο, παί- 
Ζοντας μέ πυκνό θόρυβο καί φωνές, τυφλόμυιγα.

Κάτω στήν πλατεία ό άστυφύλοκας Ε45 Γιαννόπουλος 
Βασίλειος, μέσα στήν κοφτερή φλόγα τοϋ καλοκαιριού, κά
νει τή συνηθισμένη περιπολία του καί έχει σάν ειδικό σκο
πό νά έπιβλέπει τήν κίνηση τών τροχοφόρων, πού σ ' έκείνο 
τό σημείο παρουσιάζεται περισσότερο Ζωηρή. Τό πλατύγυρο 
καπέλλο του καί ή γκρίΖα ύπηρεσιακή στολή του μέ τις 
μαύρες μπότες, τόν κάνουν νά ΕεχωρίΖει μέσα στό πλήθος 
τοϋ κόσμου, πού ίδιο μελισσολόι πάει κ ι' έρχεται μέσα στούς 
δρόμους τής πολιτείας.

ΒαδίΖει ήσυχα καί σοβαρά μέ τό περιβρσχιόνιον στό 
άριστερό του χέρι καί άφήνει τή ματιά του, καθώς προβάλλει 
Ζωηρή κάτω άπό τό  φαρδύ γείσο τοϋ πλατύγυρου καπέλ- 
λου του, νά πέφτει έΕεταστικά ολόγυρα καί κάποτε ν ' άπλώ- 
νεται καί πιό μακρυά, έτσι πού νά παρατηρεί καί τήν κάθε 
μακρυνή κίνηση. Πολλές φορές σταματάει γιά νά κάνει συ
στάσεις σέ έμπορους ή μικροπωλητές, πού πιάνουν τό πε
ζοδρόμιο μέ έμπορεύμοτα, ή σέ οδηγούς αύτοκινήτων, πού 
τρέχουν μέ μεγάλη ταχύτητα ή σταματάνε σέ μέρη, πού 
δυσκολεύουν τή συγκοινωνία. Είναι ψύχραιμος, όλιγόλογος 
στις έκφράσεις του, εύγενής στούς τρόπους καί προσεκτι
κός στις ένέργειές του. Αποφεύγει κάθε άσκοπη άπασχό- 
ληση καί καταβάλλει κάθε προσπάθεια νά κάνει τήν ύπη- 
ρεσία του, όσο μπορεί πιό καλύτερα, "Ετσ ι κερδίΖει τήν

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο
Τοϋ τ. Άστυν. Δ/ντοΰ Α' κ. ΠΑΝΟΥ

άγάπη τών προϊσταμένων του καί τή συμπάθεια τών πολι
τών, πού πάντα παρακολουθούν καί κρίνουν άνάλογα, κάθε 
ένέργεια τοϋ άστυνομικοϋ.

Σ έ  μιά στιγμή όμως σταματάει άπότομα. Τόν Εαφνιά- 
Ζουν κάτι φωνές, πού έρχονται άπό τήν άλλη γωνιά τοϋ 
δρόμου. Δ έ βλέπει τίποτα άπό έκεί πού βρίσκεται, άκούει 
όμως πολύ θόρυβο. «Κάτι σοβαρό συμβαίνει» μονολογεί καί 
άμέσως τρέχει πρός τά έκεί. Φτάνει σέ λίγο καί βρίσκεται 
μπροστά σ ' ένα κάπως σοβαρό περιστατικό. "Ε να ς  νεαρός 
ποδηλάτης, τρέχοντος μέ μεγάλη ταχύτητα έχει παρασύρει 
μιά γυναικούλα. Τήν έρριΕε στή μέση τοϋ δρόμου. Τώρα 
έκείνη βρίσκεται, στό πεΖοδρόμιο, περικυκλωμένη άπό πολύ
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ΠΑΠΑΡΡΗΓ ΟΙΙΟΥΛΟ Υ

κόσμο. Μολεύτηκαν έκεϊ, άλλοι άπό περιέργεια καί άλλοι νά 
τής προσφέρουν τή. βοήθεια t o u c . Κοντά της είναι καί ό 
μικρός. Φαίνεται πολύ ανήσυχος, ταρογμένος. "Ε χε ι χαμη
λώσει τά μάτια του καί δέ μιλάει καθόλου.

Τήν πλησιάΖει τότε ό άστυφύλακας καί άφοϋ τήν ρω
τάει άν νοιώθει καλά, τής προτείνει έπειτα νά τή μετα- 
φέοει στό πλησιέστερο νοσοκομείο.

Εκείνη όμως δέ δέχεται.
— Ό χ ι,  όχι, κύριε άστυφύλακα, δέ χρειάζεται. Είμαι 

καλά. Εύχαριστώ. Ό  άστυφύλακας όμως έπιμένει:
— Πρέπει νά πάτε κυρία μου, νά σας δει ό γιατρός. 

Τό λέω γιά τό  καλό σας. Δ έν  κάνει νά μείνετε έτσι. Σ ά ς

βλέπω, είστε καλά, άλλά καμμιά φορά πού Ε έρ ετε ...
Εκείνη τά ίδια, δέ Θέλει μέ κανένα λόγο.

— Είμαι πολύ καλά δέ χρειάΖεται γ ιατρός."Αν άργότε- 
ρα καταλάβω, τό παραμικρό, πάω μόνη μου.

Ό  άστυφύλακας δέν έπιιμένη περισσότερο.
— Τότε, ά(ΐ>οΟ είναι έτσι, τής λέει, πάμε έδώ δίπλα, πού 

είναι τό 'Αστυνομικό Τμήμα, νά ξεκουραστείς λίγο καί νά 
σοΰ δώσουμε καί τά στοιχεία τού μικρού. Θά τόν πάρουμε 
μαΖί μας.

— Καλά, πάμε, έκανε έκείνη καί έσηκώθη μέ κάποια 
άβουλία.

Σ έ  λίγο βρίσκονταν μαΖί μέ τόν ποδηλάτη στό Αστυ
νομικό Τμήμα μπροστά στόν άΕιωματικό ύπηρεσίας. Ό ' ά
στυφύλακας, άνάφερε σχετικά μέ τό περιστατικό στόν ά- 
Ειωματικό τής ύπηρεσίας καί εκείνος, άφοϋ τούς έβαλε νά 
καθήσουν σ ' ένα μεγάλο καναπέ, πού βρισκόταν άπέναντι 
άπό τό γραφείο του, έπειτα τούς πήρε τά στοιχεία ταυτό- 
τητος καί τά καταχώρισε στό πρόχειρο βιβλίο Σημειώσεων. 
Τού ήταν άπαραίτητα γιά τήν έγγραφή πού θά έκανε σέ 
λίγο στό Βιβλίο Συμβάντων, κατά πώς έγινε τό άτύχημα, 
άωοϋ πρώτα θά έκανε σχετική έΕέταση, προφορική βέβαια.

Πρώτα πήρε τά στοιχεία τού παιδιού κι' έπειτα τής 
γυναίκας. 'Εκείνη  όταν άκουσε τό ovoua τού νεαρού καί 
τό μέρος πού γεννήθηκε — τον λέγαν Μ ιχάλη καί έγεννήθη 
στή Μ ικρά 'Ασ ία  — έννοιωσε μεγάλη ταραχή. Γύρισε καί τόν 
κοίταΕε καλά - καλά. ΆναστέναΕε. Κάτι τό  φοβερό τής 
θύμισε τό  όνομά του. Δ έν  είπε όμως τίποτα. Έσκυψε τό 
κεφάλι της κΓ έπεσε σέ σκέψη.

Σ έ  λίγο ό Ύπαστυνόμος άρχισε τήν έΕέταση. Πρώ
τα άκουσε τή γυναίκα. Ε κ ε ίνη  έρριΕε τό άδικο στό παιδί, 
όμως Ζήτησε νά μήν τιμωρηθεί.

— Δ έ  πειράΖει, είπε, μικρό παιδί είναι. Δ έν  πρόσεΕε... 
"Επειτα ήρθε ή σειρά τού μικρού. Τί νάλενε; Παραδέχτηκε 
τό σφάλμα του. Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη άπό τή γυναίκα 
κΓ έσκυιυε νά τής " 'λ ή σ ε ι τό χέρι.

'Εκείνη  καθώς τού έδωσε τό  χέρι της τόν κοίταΕε καλά 
καλά στό πρόσωπο, έΕετοστικά, έτσι σάν νά ήθελε κάτι νά 
έΕακριβώσει. Σ έ  μιά στιγμή όμως, άνοιΕε τά μάτια της, όσο 
έπαιρναν κάπως παράξενα καί τά κάρφωσε επίμονα άπάνου 
του. Πήγε κάτι νά τού πει, μά δέ μπόρεσε νά βγάλει λέΕη. 
Τό στόμα της τόνοιωθε στεγνό καί τό μυαλό της θολωμένο. 
Δ έν  έννοιωθε τώρα νά στέκει καλά. Τά πράγματα ένα γύρο 
τάβλεπε θαμπά, άνακατωμένα, καί νάρχωνται όλα κύκλο, 
σά νά χορεύουν παράΕενα. Προσπάθησε νά δώσει λίγη δύ- 
νσιιη στόν έαυτό της. Ν ' άντισταθεϊ. "Ο μω ς δέ μπόρεσε. 
Έ τσ ι σέ λίγο έγειρε τό  κειοάλι τη ς καί σωριάστηκε κάτω 
στό πάτωμα λιπόθυμη.

ΤρέΕανε τότε οί αστυνομικοί, τήν σήκωσαν άπάνω καί 
άφοΰ τής έκαναν τεχνική αναπνοή, έπειτα τήν μετέφεραν 
στό διπλανό γραφείο. Έ κείνη  συνήλθε σέ λίγο. "Ανο ιΕε ά 
μάτια της καί τά περιέφερε ένα γύρο, σά νά ήθελε νά καταλά
βει πού βρίσκεται. "Επειτα άφοϋ έβγαλε τό μαντήλι της καί 
σκούπισε τά δάκρυά της, πού τρέχαν μέχρι κάτου οι ιό πρό
σωπό της, γύρισε στόν άΕιωματικό τής ύπηρεσίας, πού βρι
σκόταν δίπλα της καί παρακολουθούσε μέ πολλή συμπόνοια, 
άλλά καί μέ μιά δικαιολογημένη περιέργεια, τή δύσκολη 
κατάστασή της, γιατί δέν ήΕερε τό  λόγο πού τήν πρσκά- 
λεσε καί τού είπε παρακλητικά.

—  Θέλω νά σάς πώ κάτι κ. Ύπαστυνόμε.
—  Εύχαρίστως, έκανε εκείνος.
Φύγανε τότε οί άστυφύλακες καί μεϊναν μόνοι.
—  Μοΰ συμβαίνει κάτι τό  πολύ σοβαρό κ. Ύπαστυνόμε, 

άρχισε νά λέει μέ μιά φωνή άδύνατη, πού κάθε τόσο σβη
νόταν μέσα σέ δυνατούς λιγμούς.

—  Βρίσκουμαι σέ μιά δύσκολη κατάσταση. Τούτο τό 
παιδί σήμερα μέ έβαλε σέ μεγάλες σκέψεις. Θέλω νά μάθω. 
Πώ ς βρίσκεται, έδώ; Έ χ ε ι γονιούς; Είναι δικό τους ή τό 
βρήκαν; Τό λέω αύτό κ. Ύπαστυνόμε, γιατί καθώς έσκυψε 
νά μοΰ φιλήσει τό χέρι, είδα νά έχει στό δεΕί του μάγουλο, 
κοντά στ’ αύτί, ένσ σημσδάκι, πού μοΰ θύμησε τό δικό μου 
παιδί, πού τόχασα στή σφαγή τής Σμύρνης. Εϊταν τότε 
τέσσεοων χρονών καί είχε τό ίδιο όνομα, τό λέγανε 
Μιχαλάκη, όπως καί τούτο, καί είχε τό  ίδιο άκοιβώς 
σημαδόκι στό μάγουλο. Δ έν  Εέρω τί νά είπώ κύριε Ύ πα
στυνόμε, τάχω χαύμένα. ή δόλια. Θαοοώ ότι τό παιδί πού 
έχασα είναι αύτό. Δ έ  γελιέμαι. . . "Επεσε τότε σ’ ένα δυ
νατό κλάμα καί τά δάκρυά της πέφτανε βροχή καί κυλού-
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άανε καφτά στά χλωμό τής πρόσωπο, τό μσραμένό άπό 
τήν πίκρα κοί τις δυσκολίες της Ζωής.

Ό  Ύπσστυνόμος έννοιωσε πολλή συγκίνηση άπό τό 
προσωπικό δράμα τής γυναίκας καί έσκυψε καί τής είπε 
μέ πολλή συμπόνια.

— Κάνετε υπομονή κυρία μου, μήν κλαίτε. Τώρα πού 
τά πράγματα ήρθαν ώς έδώ, έχουμε τήν υπόθεση στά χέρια 
μας καί θά κάνουμε ότι μπορούμε. "Α ν  ό Μ ιχαλάκης είναι 
δικό σας θά τό έΕακριβώσουμε σέ λίγο καί τότε ή χαρά 
πού θά νοιώσετε, θά είναι καί δική μας χαρά. Πιστέψετε 
μας, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τόν πόνο σας καί θά κά
νουμε ό,τι είναι δυνατόν νά σου φανούμε χρήσιμοι. Μήν 
άμφιβάλετε καθόλου γι' αύτό. "Αλλωστε αύτή είναι ή δου
λειά μας. Τό καθήκον μας.

—  Ό  Μ ιχάλης μου είναι, βάνω όρκο. Είναι ίδιος τόν 
θυμάμαι άπό μικρό παιδάκι. Δέν  άλλαζε καθόλου. Καί μοιά- 
Ζει τού πατέρα του. Τού μοιάΖει πολύ. Είναι ολόιδιος. "Α ν  
σάς φέρω μιά παληά φωτογραφία τού πατέρα του, θά ίδεϊτε 
πόσο τού μοιάζει! Είναι ό ίδιος. Κουκί δέν τού χάνει! 
Καί τό σημαδάκι κύριε Ύπαστυνόμε τί σοϋ λέει, στά ίδιο 
μέρος καί άπαράλλαχτο σάν τού Μιχαλάκη μου. Είναι ό 
Μ ιχαλάκης μου. . . ό Μ ιχαλάκης μου. . . Τό παιδί μου. . .

— Εύχομαι ολόψυχα νά είναι όπως τά λέτε, νά βρήκατε 
τό παιδί σας, άλλά έλάτε τώρα νά μοϋ είπήτε πώς τό  χά
σατε. Θέλω όμως νά μοϋ τά είπεϊτε όλα, άπό τήν αρχή 
καί μέ λεπτομέρειες.

— Ναι νά στά είπώ κύριε Ύπαστυνόμε μου, νά στά εί- 
πώ, όλα, κι’ ό Θ εός άς είναι βοηθός μας. "Α ς  μέ λυπηθή 
τήν άμοιρη νά βρώ τό παιδάκι μου.

Έτσι, άμέσως άρχισε νά λέει:

Είμαι άπό τήν Μικρά Ά σ ία  καί μέ τήν όπιισθοχώρηση 
βρέθηκα καί' γώ κυνηγημένη στή Σμύρνη. Είχα έρθει μαζί 
μέ άλλους πατριώτες μου άπό τό ΆΕάρ ι, όσοι βέβαια γλυ
τώσαμε άπό τή μεγάλη σφαγή, πού έγινε έκεϊ. άπό τούς 
Τσέτες καί προσωρινά, ώς ότου βρούμε τρόπο νά φύγουμε 
γιά τήν Ελλάδα μέναμε μέ πολύ όλλο κόσμο στά προαύλιο 
τής "Αγ ιας Φωτεινής. Είχα μαζί μου καί τό παιδάκι μου, 
τό  Μιχαλάκη, πού εϊτανε τότε τέσοερων χρονών. Ό  άν
τρας μου υπηρετούσε στρατιώτης καί βρισκόταν στήν πρώ
τη γραμμή. Μοϋ έγραφε τακτικά άπό έκεϊ, μά σάν έσπασε 
τό μέτωπο σταμάτησε. Δ έ  λάβαινα πλέον γράμματα. Τόν 
έχασα. Σ τήν  "Αγ. Φωτεινή δέν μείναμε πολλές ήμέρες φύγα
με γρήγορα άπό κεϊ, γιατί μπήκαν μέσα στή Σμύρνη Τούρκοι 
κ ι' άρχισαν νά σφάΖουν τούς Έλληνες, όπου τούς βρίσκανε, 
νά βιάΖουν γυναίκες, νά καίνε Εκκλησίες, νά κρεμάνε πα
πάδες, δεσποτάδες. . . jcai ν ' άρπάΖουν ό,τι τύχαινε μπρο
στά τους. "Ετσ ι μιά ήμέρα πρωί - πρωί μπήκανε καί στήν 
Αγία Φωτεινή. Παναγιά μου τί μεγάλο κακό εϊτανε έκεϊνο! 

Κρατόγανε στά χέρια τους μαχαίρια καί ρόπαλα καί ρίχτη
καν άπάνου μας, μέ λύσσα νά μας φάνε! Θέρισαν πολλούς 
τά σκυλιά. Τό αίμα πήγε αύλάκι... "ΑνοιΕαν όμως σέ μιά 
στιγμή οί πόρτες κΓ όπως είμαστε άλαφιασμένοι άπό τόν 
τρόμο, καταφέραμε καί φύγαμε μερικοί. Ά λ λ ά  πού νά πά
με; . . . "Ο λη  τή Σμύρνη τήν είχε Ζώσει ή Τουρκιά. . . Πή- 
ρσμε τότε ένα δρόμο καί τρέχαμε σάν τρελλοί μέ τήν ψυ
χή ατό στόμα. Εγώ είχα καί τό παιδί στήν άγκαλιά. Εϊταν 
φοβισμένο τό καϋμένο κ ι' όλο έκλαιγε. Τρέχαμε, τρέχαμε 
καί δέν Εέρομε πού πηγαίναμε. Πίσω οί Τούρκοι μας φέρνα
νε άπά κοντά καί όποιον πρόφτσνσν τόν σφάΖανε στή στιγμή. 
Διψάγανε γιά αίμα τά σκυλιά! Τή Ζωή μας τώρα τήν είχαμε 
Εεγράψει γιά πάντα. *Θά μας φάνε όλους», έλεγα. -Θεέ 
μου τί συμφορά είναι αύτή». Ε κ ε ίν ο  όμως πού σκεφτόμουνα 
αύτές τις φοβερές στιγμές περισσότερο εϊταν τό παιδάκι 
μου. -Καλά», έλεγα -έγώ έφαγα λίγο - πολύ τό ψωμί μου, 
αύτό τό παιδάκι τί φταίει;» Κ ι ' έπειτα έπεφτα ατό κλάμμα. 
Εκείνο καταλάβαινε τό μεγάλο κίνδυνο καί είχε περάσει 

τά δυό του χεράκια στά λαιμό μου καί μέ κράταγε σφιχτά. 
Ε ίχε λουφάζει τό καϋμένο στήν άγκαλιά μου καί τά ματάκια 
του τά είχε καρφωμένα άπάνω μου. "Εβλεπα, καθαρά τή 
στενοχώρια του, τήν πίκρα του, τόν καϋμό του. Μ ιά φορά 
μάλιστα σήκωσε τό κεφαλάκι του άπάνω καί μοϋ είπε ψυ- 
θιριστά -Μ ή  φοβάσαι μανούλα, είμαι καί έγώ κοντά σου!» 
Αναστέναζα τότε βαρειά κι' έσκυψα καί τό φίλησα πολύ 

στά μαγουλάκια του, τόσωιΕα στήν άγκαλιά μου, κι' έπειτα 
άρχισα πάλι τό  δρόμο. "Ετρεχα, έτρεχα πολύ. Ά λ λ ά  πού θά 
πήγαινε αύτό; Τό παιδί εϊταν πολύ βαρύ καί σέ λίγο ή κού

ραση ήρθε γιά νά μοϋ κόψει γιά καλά τά χέρια καί πόδια. 
Τό όλλαΖα. τότε άπό τό  ένα χέρι στ' άλλο, έπειτα τό έβαλα 
στόν ώμο, μήπως μπορέσω νά βαστάζω λίγο, άλλά τίποτα. 
Ή  κούραση μέ είχε τσακίσει όλότελα καί κινδύνευα νά 
σωριαστώ κάτω στά χώμα. Σ έ  μιά όμως στιγμή —  με
γάλη ή χάρη τοϋ Θεού — ένα νεαρό παιδί πού βρέθηκε 
δίπλα μου, σάν μέ είδε νά παραπατάω έτοιμη γιά νά πέσω 
μοϋ άρπαζε τό μικρό άπό τά χέρια μου καί τόκοψε στόν 
ώμο του. Τρέχαμε τότε μαΖί. Πήραμε πολλούς δρόμους. Οί 
Τούρκοι, όμως μάς έφερναν άπό κοντά κτυπώντας καί σφά- 
Ζοντας. Ά κούγομε τό  ποδοβολητό, τ ις  φωνές τοϋ κοσμάκη 
τά παρακαλητά, τό βόγγο. Κοβόταν ή ψυχή μας. . . Σ έ  μιά 
στιγμή μάς κοντοζύγωσαν καί ρίχτηκαν σά θεριά άπάνου 
μας. Σφ άζανε πολλούς. . . Έγώ  όπως κρατούσα τό κεφάλι 
μου μέ τά δυό μου χέρια γιά νά μή βλέπω τό μεγάλο κακό, 
πού γινότανε δίπλα μου, δέχτηκα σέ μιά στιγμή ένα μεγάλο 
κτύπημα στά κεφάλι μέ ρόπαλο καί έπεσα κάτω λιπόθυμη. 
"Ο ταν  συνήρθα είδα σκόρπια κορμιά γύρω μου Α νη σ ύ χη 
σα τότε πολύ γιά τό παιδί μου κι' άρχισα νά ψάχνω. "Ε τρ ε
μα άπό τό φόβο μήπως τό βρώ σκοτωμένο. . . Δ έν  τόβρα 
όμως πουθενά καί κάπως συνήλθα. Μπορεί νά Ζεϊ, είπα καί 
άμέσως, άρχισα νά τρέχω μέσα στή πολιτεία σάν τρελλή, 
χωρίς νά Εέρω πού πήγαινα. Είχε κόψει όμως γιά καλά ή 
νύχτα καί καθώς δέν έβλεπα καθόλου μπροστά μου, μπήκα 
σέ μιά σύλή ενός άδειανοΰ σπιτιού. Ξενύχτισα έκεϊ κλαί- 
γοντας, όλη τή νύχτα γιά τό παιδάκι μου μαΖεμένη κου
βάρι σέ μιά γωνιά καί τό πρωί μέ τό φώτιμα βγήκα πραφυ- 
λαχτά καί πήρα πάλι δρόμο. Ποϋ πήγαινα; Ούτε καί ήζερα. 
"Ετσ ι στήν τ ύ χ η . . .  Σ έ  μιά ατιγμή είδα κάτι Ρωμιούς, νά 
τρέχουν πρός τά κάτω φορτωμένοι ατούς ώμους κάτι μπό
γους, μικρά παιδιά, άκάμη καί γέροντες καί άρρώστους, 
τυλιγμένους μέ κουβέρτες. Τράβηζα τότε καί γώ κοντά τους 
κΓ όπου τό βγάλει. Έ τσ ι σέ λίγο έφθασα στή παραλία. Ά λ 
λά κι' έκεϊ άλλα βάσανα χειρότερα μάς περίμεναν. Κόσμος 
πολύς είχε μαΖευθεϊ, στριμωγμένοι, ό ένας άπάνου στόν 
άλλον καί περίυενον μέ τήν ψυχή ατό στόμα μήπως βρούν 
καράβι νά φύγουν μά πουθενά δέν Φαινόταν τίποτα. Μ όνο  
κότι Εένα ήταν στά λιμάνι, άλλά δέν παίρνανε κόσμο. . . 
Έ μείναμε δυό ήμέρες στή προκυμαία. Τί τραβήζαμε δέ λ έ 
γεται. Ο ί Τούρκοι μπουλούκια - μπουλούκια οπλισμένοι μέ 
χατΖάρες καί μπιστόλια πέσ-ταν άπάνου στόν κόσμο καί 
σ<"άΖαν χωρίς κορμιά διάκριση γυναίκες, γέρους, παιδιά. 
Τά κορίτσια τάρπαΖαν άπό τήν άγκαλιά τών γονιών τους 
κι' άφοϋ τ ' άτίμαΖαν, έπειτα τά σκότωναν. Θυμάμαι έκεϊνο 
τό μεγάλο κακό καί τό αίμα άνεβαίνει στά κεφάλι μου. 
Πολλά κορίτσια γιά νά γλυτώσουν άπό τήν άτίμωση φορού
σαν παληόρουχα καί βάνανε τσεμπέρια στά κεφάλια σκού
ρα. Καί τά κατέβαΖαν ώς κάτου γιά νά σκεπάΖεται τό πρό
σωπό τους, πού τό μουτΖούρωναν καί αύτό γιά νά φαίνονται 
ήλικιωμένες κι' άσχημες. Έ γώ  όλογύριΖα μέσα στόν 
κόσμο, αναμμένη άπό τήν πίκρα, καί τόν πόνο καί 
κοίταγα δώθε — κείθε, μήπως βρώ τό παιδί μου. Δέν  
τόβρισκα όμως καί ή στενοχώρια μου φούντωνε. Πήγαινα 
νά τρελλαθώ. Καί έβανα πολλά στή σκέψη μου. . . Τόβλεπα 
σκοτωμένο, πνιγμένο. . . Αύτά έφερνε ό νοΰς μου κι' έπε
φτα στά κλάμα. Πάλι έλεγα άν έχ ε ις  ήμέρες άπό τό  Θεό 
δέ θά χαθεί. Μπορεί νά Ζεϊ. Εκείνο τό  παλληκάρι πού τό 
πήρε φάνηκε καλό παιδί, θά τό  πρόσεζε Ό  Θεός είναι με
γάλος. . . Αύτά έλεγα καί παρηγοριόμουνα. Τή δεύτερη ό
μως ήμέρα τά πράματα έγιναν χειρότερα. Οί Τούρκοι βά
λανε φωτιά στή Σμύρνη καί τώρα καιγόταν άπό τή μιά άκρη 
ώς τήν άλλη. "Αρχ ισ ε πρώτα άπό τήν Αρμένικη συνοικία 
κΓ έπειτα ήρθε καί στά Ρωμνιουαχαλά. Τό κακό εϊταν μεγά
λο. Ή  λαύρα κι' ό καπνός έφτανε στά υεσοούρανα... Σκοτε ί
νιασε ό τόπος γύρω καί ό ήλιος δέν Μαινότανε πουθενά. 
Σ τήν  παραλία τό κακό εϊτανε μεγαλύτερο. Ο ί μεγάλες φλό
γες τή ς φωτιάς, πού Εεπεταγάντον άπό τά μεγάλα κτίρια 
καθώς ό άνεμος τις κτύπσγε, πέφτανε πρός τά κάτω κΓ 
έπερνον άπό κοντά τόν κόσμο, πού φοβισμένος έτρεχε σάν 
τρελλός νά γλυτώσει. Καί τότε γινότανε τό μεγάλο κακό. 
Γιατί άπάνου σέ τούτη τήν άνσμπαμπούλα, άλλοι πέφτανε 
κάτου καί τούς πάταγε τό  πλήθος καί άλλοι πέφτανε στή 
θάλασσα καί πνιγόσανε. Μπροστά στά μεγάλο κίνδυνο πού 
μάς απειλούσε, έφύγαμε άπό κεϊ γρήγορα καί σκορπίσαμε 
όζω στά χωράφια, γύρω στή Σμύρνη. Ά λ λ ά  κΓ έκεϊ δέν 
μάς άφησαν σέ ήσυχία οί Τούρκοι. Μ ά ς πήραν άπό κοντά. 
Μ ιά ήμέρα μάλιστα μάς ιμάΖεψαν καί μάς βάλανε όλους
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στή σειρά, άντρες καί γυναίκες καί άρχισαν νά μάς ψά
χνουν. Δ έν άφησαν τίποτα άπάνου μας. Φθάσανε μάλιστα 
ατό σημείο νά παίρνουν καί τά χαϊμαλιά των μικρών παι
διών, γιατί νόμιΖαν πώς είχαν μέσα χρυσαφικά. Δυο γέροι 
πού πήγαν νά είποϋνε κάτι, τό πληρώσανε μέ  τή Ζωή τους. 
Τους σφάζανε σαν όρνιά μπροστά μας. Παγώσαυε τότε όλοι 
άπό φόβο καί κρύος ιδρώτας μάς έλουσε Σκύψαμε τά κε
φάλια μας κάτω καί δέ μιλάγαμε καβάλου. Είχαμε κερώσει. 
Τί νά λέγαμε στούς κακούργους; Κρεμόταν ή Ζωή μας κείνη 
τή στιγμή άπό μιά τρίχα. "Ε να ς λόγος μπορούσε νά μάς 
στοιχίσει τή Ζωή. Εκείνη τήν ήμερα περάσαμε άπό τού λύ
κου τό στόμα. Κινδυνεύσαμε. "Α ς  είναι όμως στάθηκα λίγο 
τυχερή εγώ. Μ ιά ήμερα πέρασε άπό κεϊ πού βρισκόμαστε 
μιά Τουρκάλα. Τήν είδα νορχεται πράα έμένα, νά μέ κοι
τάει καί νά κοντοστέκει, σάν κάτι νά ήθελε νά μοϋ πει. 
Πήγα τότε κοντά της. Εϊτανε Τορκοκρητικιά καί ήΕερε καλα 
τά Ελληνικά. Μ έ  κοίταΕε κατάυατα μέ πολύ πόνο. Σφ ί
χτηκε ή καρδιά της. «Ή  ρωμιοσύνη» μοϋ λέει, κι άνοστέ- 
ναΕε, «τί κακό μεγάλο τραβάει, σάς βλέπω καί σας λυπά
μαι». Φάνηκε μάλιστα πρόθυμ- νά μέ πάρει άπό κεϊ καί νά 
μέ πάει στό σπίτι της πού βρισκόταν ατό κοντινό χωριό. 
Φαινόταν καλά άπό κεϊ. Δέχθηκα πρόθυμα. Τί νάκανα. . . 
Έγώ  λέω έτσι κΓ έτσι χαϋμένη είμαι, τί άλλο μπορεί νά 
πάθω. "Ετσ ι κΓ έγινε, πήγα κοντά της. Μ ' έμπασε μέ χαρά 
στό σπίτι της, μ ’ έβαλε σ’ ένα καλό δωμάτιο νά κοιμάμαι 
καί μέ περιποιήθηκε πολύ. Μοϋ είπε όμως νά υή βγαίνω 
έΕω καθόλου καί νά φυλάγομαι νά μή μέ ίδεϊ κανείς γιατί 
ό κίνδυνος εϊταν μεγάλος. ’Έπειτα  ήρθε καί ό άντρας της. 
ένας λεβέντης, ψηλός ώς έκεϊ άπάνου, Τουρκοκρητικός κι 
αύτός. Μ έ  σύστησε καί χάρηκε πολύ. Τό βράδυ μάλιστα 
γιά χάρη μου στρώσανε πλούσιο τραπέΖι. Αλλά έγώ πού 
όρεΕη νά φάω. Μοϋ φαινάσαν όλα σαύρα. Θυμώμουνα τό 
παιδάκι μου κΓ όλο έκλαιγα. Κοντά σέ μένα όμως κλαί- 
γονε κΓ ούτοί. Καλοί άνθρωποι οι Τουρκοκρητικοί, μοιά
ζουν πολύ μέ μάς, μάς άγαπόνε πολύ καί μιλάνε όλοι Ελ
ληνικά άναμεταΕύ τους. Τό Εέρουνε οί Τούρκοι γι αύτό 
τούς βρίΖουν, τούς λένε «γιουνόδες» καί «γκιαούρηδες». 
Έ χουν  Ζήσει βλέπεις πολλά χρόνια κοντά μας, μας Εέραυν 
καλά, ένώ τούς Τούρκους τούς βλέπουν σάν Εένους. Ε
μεινα κοντά τους καμποσες ήμερες κι’ όταν πιά ανοιΕε ό 
δρόμος τής προσφυγιάς γιά τήν Ελλάδα, κατέβηκα στή 
Σμύρνη κΓ έφυγα. "Ηρθαν κι' αύτοί μάλιστα κάτω στό λι
μάνι καί μέ άποχαιρέτησαν. Πονόψυχοι, μοϋ δώσανε και 
ένα μπόγο άπό κουβέρτες, γιά νά τις πάρω μοΖί μου. Ά ρ - 
νήθηκα. «’Ό χ ι»  τούς είπα. «Φτάνει ή μεγάλη καλωσύνη πού 
μοϋ κάματε. Χω ρίς έσάς θά πέθαινα» Εκείνοι, όμως έπέ- 
μενσν πολύ. «Θά τά πάρεις» μοϋ είπαν «γιά νά μάς θυμά
σαι». Καλοί άνθρωποι. Πήρα τό  δώρο τους καί τούς εύχα- 
ρίστησα. Βγήκαμε πρώτο στή Χίο. Μ ε ίναμε έκεϊ λίγες ή- 
μέρες κι’ έπειτα ήρθομε στόν Πειραιά. 'Από έκεϊ μάς φέ
ρανε στήν Καισαριανή καί μάς βάλανε μέσα σέ σκηνές. 
Έγώ  δέν ήσύχαΖα καθόλου. "Ετρεχα, άπό συνοικισμό σέ 
συνοικισμό, άπό παρόγκα, σέ παράγκα, άπό σκηνή, σέ σκη
νή, κι’ όλο ρωτούσα καί έψαχνα νά βρώ τό παιδί μου. Ηρθα 
εδώ στήν Κσκκινιά, έπήγα στή Δραπετσώνα, στά Σφαγεία, 
ατούς Παδαράδες, στοΰ Ποδανίφτη κι’ όπου άλλοΰ ύπήρ- 
χαν προσφυγικοί συνοικισμοί. ’Αλλά τίποτα. Σ τό  μεταΕύ μέ 
βρήκε ό άντρας μου. Ε ίχε βγει κι' έκεϊνος μέ τό Στρατό 
στή Χίο καί ήρθε έπειτα στόν Πειραιά. Δ έ  δυσκολεύτηκε 
ouujc καθόλου νά μέ βρει, γιατί μάς είχαν γράψει σέ κα
ταλόγους καί άπό κεϊ πληροφορήθηκε πού έμενα. Κάναμε 
έπειτα πολλές προσπάθειες μαΖ’ι νά βρούμε τό παιδί. Τρέ- 
Εαμε παντού, ρωτήσαμε, ψάΕαμε, τό βάλαμε καί στις έφη- 
μερίδες, στό ραδιόφωνο, άλλά όλα πήγαν στά χαμένα. Καί 
σήμερα πού ήρθα στή Κσκκινιά, γιά νά ίδώ μιά Εαδέρφη 
μου, όλο κοίταγα ή άμοιρη τό κόσμο γύρω, μήπως τό πάρει 
τό μάτι μου πουθενά. Είμουνα σίγουρη κ. Ύπαστυνόμε πώς 
θά τό γνώριΖα άν τόβλεπα άπό έκεϊνο τό σημαδάκι πού είχε 
στό δεΕί του μάγουλο, ίδιο σάν σταυρό, πού τδμεινε άπό 
μικρό παιδάκι, όταν είχε πέσει στόν κήπο, πάνω σέ κάτι 
σύρματα καί γδάρθηκε τό καϋμένο. Καί τώρα κ. Ύπαστυνό- 
με τό είδα τό παιδί μου. . Τό Μ ιχαλάκη μου. . . Καί τό 
σημαδάκι, ολόιδιο, στό δεΕί του μάγουλο, κοντά στ' αύτάκι 
του. . Τό παιδάκι μου εϊταν. . . τό είδα, τό γνώρισα. . . 
Είμαι σίγουρη γι’ αύτό, δέν κάνω λάθος. . . Ο χ ι. . . Αύτό 
εϊταν. . . ό  Μ ιχάλης μου. . . Τό παιδί μου. ..

Ή  σ υ ν έ χ ε ι α  σ τ ό  έπ όμ ενο

Η Π Ρ Ω Τ Η  Ε Π Ι Θ Ε Σ Ι Σ

ΜΙΑ ΦΟΡΑ κι’ έναν καιρσ, λένε οί πανάρ- 
χαιοι μύθοι τών ανθρώπων, έκεΐ στό ψη

λότερο Ελληνικό βουνό, τόν ’Όλυμπο, κατοικού
σαν οί δώδεκα -θεοί, πού κυβερνούσαν τις τύχες 
τών άνθρώπων. "Ολα ήταν όμορφα γιά τή γη, 
μέχρι τή στιγμή, πού άνίεροι σατανάδες, θέλη
σαν νά ανατρέψουν τούς Δώδεκα καί νά ταράξουν 
τήν ευτυχία τών άνθρώπων. ’Ακολούθησε πάλη 
φοβερή, ώσπου νικητές βλήγαν οί Θεοί. Οί σα
τανάδες αφανίστηκαν. . .  'Η. ζωή βρήκε τόν κα
νονικό ρυθμό της. Χρόνια, πέρασαν άπό τότε. 
Χάθηκαν οί όλύμπιοι θεοί, ξεχάστηκαν οί όμορ
φες ιστορίες... 'Ώσπου ήρθε ή ’Άνοιξη τού 1946. 
Ή  Πατρίδα μας, είχε περάσει τρομακτικές κατα
στροφές άπό τόν Πόλεμο καί τήν κομμουνιστική 
άνταρσία καί προσπαθούσε, μέ όσο κουράγιο τής 
άπόμενε νά ξαναχτίση τά ερείπια, νά έπουλώση 
τις πληγές, νά άρχίση δειλά δειλά τήν πρόοδο. 
Σάν τό πρώτο βήμα θεωρήθηκε ή πολιτική δμαλο- 
ποίησι καί πρός τήν κατεύθυνσι αυτή προκηρύ
χθηκαν έκλογές, γιά τις 30 Μαρτίου τού 
1946. 'Όπως σ’ δλόκληρη τή Χώρα, έτσι καί στό 
Λιτόχωρο, ένα κεφαλοχώρι στούς πρόποδες τού 
Όλυμπου, ένας Ενωμοτάρχης μέ λίγους Χωρσ- 
φύλακες καί δυό λοχίες καί άκόμα λιγώτερους 
στρατιώτες, ήταν υπεύθυνη γιά τήν δμαλή διεξα
γωγή τής ψηφοφορίας. ΤΗταν όλα ώραια έκεϊνο 
τό άνοιξιάτικο- πρωινό στό Λιτόχωρο. 'Η ήμερα 
πέρασε ήσυχα μέ τήν ψηφοφορία κι’ δπως συμ
βαίνει συνήθως στά χωριά οί κάτοικοι μαζεύτη
καν ένωρίς στά σπίτια τους.

Κατάκοποι άπό τήν κούρασι τής ήμέρας, ά- 
ποσύρθηκαν στό οίκημά τους καί οί λίγοι φρουροί 
Χωροφύλακες καί στρατιώτες. Δέν είχαν άκόμα 
κοιμηθή, όταν, τή νυχτιάτικη ήσυχία τάραξαν 
άσυ-νήθιστοι θόρυβοι καί γαυγίσματα σκυλιών. 
Προσπάθησαν νά μή βάλουν κακό στό νοΰ τους, 
άλλ’ άλλοίμονο, ή τραγική άλήθεια δέν άργησε 
νά φανή. "Ενας τηλεβόας. . . "Ενα χωνί. . . Κα
τάλαβαν. ΤΗταν τό ίδιο έφιαλτικό χωνί, πού λίγο 
καιρό πριν σκορπούσε τή φρίκη καί τήν άπόγνω- 
σι στις καρδιές τών Ελλήνων. Τό χωνί τών 0- 
ΠΛΑτζήδων τού ΕΛΑΣ. Οί σατανάδες τού Ό 
λυμπου, τά άνθρωπόμορφα τέρατα, γύριζαν άπό 
τά Τάρταρα, γιά νά παλαίψουν καί πάλι μέ τό 
Δία, νά κερδίσουν τόν κόσμο, νά σκορπίσουν τήν 
καταστροφή. Οί λίγοι όμως Χωροφύλακες, οί λί
γοι στρατιώτες δέν λύγισαν. Νέοι Ολύμπιοι, σύγ
χρονοι έκπράσωποι τού καλού, πάλαιψαν άπεγνω- 
σμενα, μά άντεξαν στις έπιθ-έσεις τών πρακτό
ρων τού έρυθρού δλοκληρωτισμού. Σκοτώθηκαν 
πολλοί, άλλά στό τέλος νίκησαν. Ή  άμυνά τους 
ήταν ή άρχή γιά τήν άντίστασι τού Ελληνικού 
λαού κατά τής κομμουνιστικής βίας. Καί τό Λι
τόχωρο τό ξεκίνημα ένός νέου γύρου, μέ τόν όποιο 
οί ’Ανθέλληνες άποπειράθηκαν γιά άλλη μιά φο
ρά τήν ύπσδσύλωσι τής γαλανής μας πατρίδας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Άρχιφύλαξ
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Επάνω: Ό  Ρήγας Φεραΐος ψάλλει τό/περίφημο Θού- 
ριό του. ’Απέναντι: Οί γυναίκες των ΙΙαρισίων βαδί
ζουν κατά τής Βαττίλλης. Ή  Γαλλική Έπανάστασις 
άφύπνηίε τούς ύποδούλους τής Ευρώπης καί Ιβοήθησε 
σημαντικά στήν Εθνική άποκατάστασι τοϋ Ελληνισμού. ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ
|__| Γ Α Λ Λ ΙΚ Η  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  τοϋ 1789 εϊχεν ώς άπο- 
'  '  τέλεσμα νά έΕαπλωθή σ ' όλη τήν Εύρώπη ή α
κτινοβολία τής Γαλλίας καί νά δονούν παντού τ ις  φ ιλελεύ
θερες συνειδήσεις τά κηρύγματα των Γάλλων ’Επαναστατών, 
πού έΕορμοϋσαν νικηφόροι γιά τήν συντριβή «όλων των 
τυράννων», γιά τήν άπελευθέρωση όλων τών λαών, γιά τά 
δίκαια όλης τής άνθρωπότητος, όπως είχαν διακηρύ&ει.

Σ έ  λίγο, έκπληκτα τά μάτια τοϋ κόσμου έβλεπαν τήν 
κατσματωμένη Γαλλία νά άντιπαρατάσση άκατανίκητες τις 
στρατιές τών τυραννομόχων της άπέναντι στις συνασπισμέ
νες δυνάμεις τών μοναρχιών τής Εύρώπης καί νά σαλπίΖη 
στους λαούς τά συναγερμό τής 'Ελευθερίας καί τής Δημο
κρατίας: Liberte, Egalite Fratemite! Ή  νίκη έστεφε παντού 
τά γαλλικά όπλα. Καί τά 1796 ό νεαρός Αρχιστράτηγος τής 
Δημοκρατίας Βοναπάρτης, οδηγούσε τ ις  νικηφόρες στρα
τ ιές  του στήν 'Ιταλία.

Τά κοσμοϊστορικά αύτά γεγονότα καί τά φιλελεύθερα 
κηρύγματα, αν σέ κάθε κατσδυναστευόμενο λαό έβρισκαν 
τή βαθύτερη άπήχηση, στον άνογεννώμενο Ελληνισμό τής 
έποχής έκείνης έβρισκαν, άσφαλώς τόν εύπαθέστερο δέκτη. 
Ο  «φωτισμός» τοϋ Γένους είχε άρχίσει. Τά άνθρωπιστικά 

ιδεώδη τοϋ Εύρωπαϊκοΰ Διαφωτισμού καί τής 'Επαναστατι
κής Γαλλίας δέν ήταν παρά άναβίωση τών ηθικών καί πνευ
ματικών εκείνων δυνάμεων, πού είχαν οδηγήσει κάποτε τήν 
Αρχαία Ελλάδα στό κλασσικό μεγαλείο της. Ο ί τυραννο- 

μάχοι πρόμαχοι τής Δημοκρατίας άρέσκονται συχνά νά έΕυ- 
μνοϋν τά πνεύμα καί τήν δόΕα τών Αρχαίων Ελλήνων.

Ή  συγγένεια αύτή τής Γαλλίας μέ τήν Ελλάδα, συγκι- 
νεϊ ιδιαίτερα τόν  Ελληνισμό τής έποχής, τούς άνήσυχους 
πρωτοπόρους καί τούς άφανεϊς έργάτες τής πνευματικής του 
άφυπνίσεως πού φιλοδοΕοϋν νά μεταλαμπαδεύσουν στό ύπό- 
δουλο Γένος τά «φώτα» τής Εύρώπης, κληρονομιά άναφαί- 
ρετη τών άπογόνων τής ένδόΕου 'Αρχα ία ς Ελλάδος. Ή

προγονική δόΕα είναι πάντα γιά τόν άνογεννώ μενο 'Ελλη 
νισμό τή ς  έποχής έκείνης ή πιό εύαίσθητη χορδή τής καρδιάς 
του. Καί τήν εύαίσθητη αύτή χορδή τήν είχε όγγίΕει ή Ε 
παναστατική Γαλλία μέ τήν άρχαιολοτρεία της, μέ τόν Έλλη- 
νολατρικό ένθουσιασμό της καί μέ τόν έντονα κλασσικιστικό 
χαρακτήρα τών δημοκρατικών, κοινωνικών καί κρατικών 
Θεσμών της. Τίποτε άλλο δέ χρειαζόταν γιά νά σύνδεση 
ψυχικά τούς άνήσυχους πατριώτες τών Ελληνικών παροι
κιών τής Εύρώπης, μέ τά δημοκραττικά ιδανικά καί τά φι
λελεύθερο άγωνιστικό πνεύμα τής 'Επαναστατικής Γαλλίας.

Ό  Ρήγας Βελεστινλής ή Φεραΐος είναι ό άντιπροσω- 
πευτικώτερος τύπος τού άποδήμου "Ελληνα όραματιοτή καί 
άγωνιστή, πού ή εύρωπαϊκή μόρφωση πού πήρε κοντά στούς 
Φαναριώτες, στήν Πόλη καί τήν Βλαχιά ή γλωσσομάθειά του 
καί οί πνευματικές του άνησυχίες, πολύ νωρίς τόν είχαν 
φέρει σ ' έπαφή μέ τό γαλλικό πνεύμα. Δέν  μπορούσε πιά ( 
νά μένη άδρανής. Τ ' όνειρο τής Εθνεγερσίας, χρόνια τώρα 
βασάνιΖε επίμονα τή σκέψη του. Ο ί άλλεπάλληλες άποκαρ- 
διώσεις δέν είχαν κατασιγάσει ποτέ οτή ψυχή τών Ελλήνων 
τήν έναγώνια προσδοκία τής άναστάσεως τού Γένους. "Α ν  ή 
Αύστρία καί ή όμόδοΕη Ρωσία είχαν άπάνθρωπα διαψεύσει 
όλες τις έλπίδες τών ραγιάδων, στή μακρυνή Γαλλία θαμπο- 
χάραΖε τώρα ένα παρήγορο φώς. . . Πρόωρο Ισως άκόμα νά 
φανταστή ότι διέβλεπε ήδη ό Ρήγας κάποια πιθανότητα πρα
κτικής καί άποφασιστικής βοήθειας άπό μέρους τών Γάλ
λων. Από τήν άόριστη όμως έλπίδα ισχυρότερο, άσφαλώς, 
ήταν τό παράδειγμα, τό ιστορικό δείδαγμα πού έΕέπεμψε 
στούς ύποδούλους τό  μεγαλούργημα τών Γάλλων.

Ό  «φωτισμός» τού Γένους μπορούσε μόνο νά 
όδηγήση στήν πολυπόθητη Ανάσταση. Δ έν παύει έτσι νά 
έργάΖεται μ ' όλες του τις δυνάμεις πρός αύτή τή κατεύ
θυνση. Αύτά τό  όραμα άπατυπώνει στή μεγάλη χάρτα του 
καί αύτό τό πνεύμα καλλιεργεί μ ' όλα τά έθνοδιαφωτιστικά
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του δημοσιεύματα. Από τό  ίδιο πνεύμα, τούς ίδιους κόπους 
κοί τούς ίδιους όραματισμούς σέ μιά στιγμή ενθουσιασμού 
Εεπηδάει τό «Επαναστατικό Μανιφέστο» τού Ρήγα ό «Θού
ριος», ό όποιος είναι μιά επαναστατική προκήρυΕη, σάλ
πισμα Εεσηκωμού καί προσκλητήριο δυνάμεων, κυρίως όμως 
απελευθερωτικό πρόγραμμα γιά τήν άπελευθέρωση τού 

Εθνους.
Τό έργο τούτο ετοιμάστηκε μυστικά στά τυπογραφεία 

των άδελφών Πούλιου στή Β ιέννη καί τυπώθηκε κρυφά 
μέσα σέ δυό νύχτες, σέ 3.000 άντίτυπα, τόν 'Οκτώβριο τού 
1797. Τό μανιφέστο άρχιΕε μέ τά πανανθρώπινα συνθήματα 
τής κοσμογονίας τού 1789 «’Ελευθερία — ’Ισοτιμία — Αδελ
φότης» καί περιελάμβανε μιά φλογερή προκήρυΕη στήν άρ- 
χή, έπειτα τό  Σύνταγμα τού νέου πολιτεύματος καί στό τέ
λος τόν άθάνατο Θούριο. Ή  προκήρυΕη δέν ήταν μόνο ένα 
φλογερό εγερτήριο σάλπισμα, άλλά έρχόταν νά κηρύΕη τό 
συναγερμό τής Λευτεριάς σ’ όλους τούς λαούς, «όσοι στε
νάζουν ύπό τήν δυσφορωτάτην τυραννίαν τού ’Οθωμανικού 
βδελυρωτάτου δεσποτιομοϋ», σέ χριστιανούς καί μουσουλ
μάνους, «χωρίς κανένα Εεχωρισμό θρησκείας» καί συνάμα 
έρχόταν νά διακηρύΕη σ’ όλη τήν άνθρωπότητα τήν ιερό
τητα των άπελευθερώτικών του σκοπών, «νά έκβοήση μεγα
λοφώνως κραυγήν τά ιερά καί όμωμα δίκαια» ένός λαού, 
πού όρκίσθηκε νά συντρίψη τ ις  αλυσίδες του, «νά έγείρη 
άνδρείως τόν καταβεβαρυμένον τράχηλόν του καί ένοπλί- 
Εοντας έμμανώς τούς βραχίονάς του μέ τά άρματα τής έκ- 
δικήσεως καί τή ς άπελπισίας» νά Καταλύση τήν τυραννίαν 
τού Σουλτάνου, «έναγκαλίζόμενος τήν πολύτιμον Ελευθε
ρίαν των ένδόΕων προπατόρων του». Ή  διεκτραγώδηση των 
δεινών τής τυραννίας φτάνει σ’ έΕάρΕεις δραματικού μεγα
λείου καί πάθους:

—  Ούρανέ! 'Εσύ  είσαι ό άπροσωπόληπτος μάρτυς τών 
τοιούτων κακουργημάτων. . .

—  Ή λ ιε ! Έ σ ύ  βλέπεις καθημερινώς τά τοιαύτα θηριώδη 
τολμήματα...

—  Γή! Εσύ ποτίζεσαι άδιακάπως άπό τά ρείθρα τών 
άθώων αιμάτων. . .

Ποιος έχει στόμα νά μοϋ είπη τό έναντίον;

Ποιος είναι έκεϊνος ό τίγρις, ομόψηφος τών τοσούτων 
άνομημάτων; "Α ς έβγη εις τό πορόν, καί διά πολέμιόν του 
μάρτυρα θέλει άποκτήσει όλην τήν κτίοιν, ήτις άγλώσσως 
βογγό, διά τούς άδικους ώδε έκχυνομένους ρύακας τών 
άνθρωπίνων αιμάτων»! . .

Μ ετά  τή φλογερή αύτή διακήρυΕη, άκολουθοΰσε ή 
«Νέα Πολιτική Διοίκησις Τών κατοίκων τής Ρούμελης, τής 
Μ. Ασίας, τών Μεσογείων νήσων καί τής Βλαχομπογδα- 
νίας».

Προτάσσονται τά γενικά άρθρα, καί περιλαμβάνουν τά 
Δίκαια τού Ανθρώ που καί τού Πολίτου:

Κηρύττεται λαμπροφανώς ή άκόλουθος δημοσία φανέ- 
ρωσις τών πολιτίμων δικαίων τού άνθρώπου καί τού έλευθέ- 
ρου κατοίκου τού βασιλείου (= τ ο ΰ  Κράτους)». 'Αναπτύσ
σονται στή άρχή τά «φυσικά δίκαια» τών άνθρώπων, «τά 
όποια δέν έχει τήν άδειαν νά τούς τά άφαιρέση κανένας έπί 
τής γής». ("Αρθρον 1) Τά φυσικά δίκαια, όπως τά καθορίΖει, 
είναι: 1) ή ’Ισότητα: «όλοι οί άνθρωποι κατά φυσικόν λό
γον, είναι ίσοι (άρθρ. 3). Ισότητα μεταΕύ τους, άνεΕάρτη- 
τα άν είναι Χριστιανοί ή Τούρκοι καί ισότητα άπέναντι τών 
Νόμων. 2ον ή Ελευθερία, ατομική καί ’Εθνική (άρθρ 2 καί 
9) έλευθερία σκέψεως, θρησκευτικών πεποιθήσεων, συγκεν
τρώσεων κλπ. (άρθρ. 7). 3ον) Ή  προσωπική άσφάλεια, 
«ή σιγουρότης» καί ή «διαφέντευσις» τών Νόμων «έναντίον 
τής καταθλίψεως καί τή ς δυναστείας τών διοικητών (αρθ. 
2, 8, 9). 4ον) Τό δικαίωμα τή ς  ιδιοκτησίας (άρθρα 2, 16, 
19) κλπ. Καταργεϊται ή δουλεία καί άπαγορεύεται ή άγορα-
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πωλησία ανθρώπων, κονεΐα «δεν ήμπορεΐ να πωλήοη τον 
εαυτόν ταυ, μήτε όλλοο νά τον πωλήοη, επειδή και τό ύ- 
πακεψενόν του δέν είναι oic μόνην τήν έξουοίαν τού έαυτου 
του, όλλά κοί τήα Πατρίδοα! (άρθρ. 18).

Θεσπίζεται ότι « Ό λ ο ι χωρίς έξαίρεσιν έχουν χρέος νά 
ήξεύρουν γράμματα»! « Η Πάτριο έχει (= ό φ ε ιλ ε ι)  νά κατα- 
στήαη σχολεία εις όλα τό  χα>ρια όιά τα αρσενικό καί θη
λυκό ποιΟια (άρθρ 22). Κηρύσσεται σεισάχθεια γιά όλα τό 
παλιά χρέη και ακολουθεί σειρά ολόκληρη μέτρων κοινωνι
κής πρόνοιας καί εθνικής αλληλεγγύης ( Αρθρ. 21, 34, 
36) κ.ά.

Παραθέττομεν κατωτέρω, ώ ς έχει τό κείμενον τών 
«Δικαίων τού ανθρώπου», προσθέτοντες μόνο, σέ παρένθε
ση τήν ερμηνεία ωρισμένων λέξεων. Εκείνο όμως που είναι 
άνάγκη νό έπισημανουμε, είναι οί τόσο ξεκαθαρισμένες 
ιδέες τού Εθνομάρτυρα Ρήγα Φεραίου πάνω σέ ώρισμένα 
σημεία τών δικαιωμάτων τοϋ ανθρώπου, τά οποία άποτε- 
λοϋν προϋπόθεση γιά μιά ευτυχισμένη πολιτεία καί τά όποια 
πολλοί δυστυχώς επιμένουν νά αγνοούν, καπηλευόμενοι 
συγχρόνως και πορερμηνεύοντες κατά τό δοκοΰν, τ ις  υπο
θήκες τοϋ πρώτου άγωνιστοϋ τή ς Ελλην ικής Ελευθερίας.

«Τά κτήματα, δπού Ιχομεν, γράφει στό άρθρο 2, κανέ
νας νά μήν ήμπορή νά μάς έγγ ίζη , άλλ’ είναι ίδικά μας 
καί τών κληρονόμων μας».

«*0 νόμος, αναφέρει στό άρθρο 4, είναι έκείνη ή Έ λευ- 
θέρα άπόφασις, δπού μέ τήν συγκατάθεσιν όλου του λαού 
εγινεν. 'Ο νόμος ύπερααπίζεται ; ά  ύποστατικά μας (τά 
πράγματά μας) καί κανένας δεν έχει τήν άδειαν (τό δ ι
καίωμα) νά μάς πάρη διά τής βίας τίποτες».

«Ή  Ε λευθερία, συμπληρώνει στό άρθρο 6, είναι έκείνη 
ή δυνομίς δπού έχει δ άνθρωπος εις τό νά κάμη δλον έκεΐ- 
νο, δπού δέν βλάπτει είς τά δίκαια τών γειτόνων του. Ή  
Ε λευθερία  έχει ώς φύλακα τόν Νόμον, διατί αυτός προσ
διορίζει, έως που πρέπει νά εΐμεθα ελεύθεροι. Τό ήθικόν 
σύνορον τής έλευθερίας είναι τούτο τό ρητόν: Μη κάνης 
είς τόν άλλον έκεΐνο, δπού δέν θέλεις νά σου κάμουν».

Καί στό άρθρο 10 γράφει: «Κάθε κάτοικος δταν κραχθή 
είς τό δικαστήριον, ή κατά νόμον πιασθή, πρέπει νά ύποτα- 
χθή ευθύς. ’Αρκετόν σφάλμα είναι, δταν δ Νόμος κράζη 
κανέναν άνθρωπον, καί έκεΐνος αντιστέκεται μέ τό κακόν 
καί δέν ύπακούη νά πηγαίνη».

Είς τήν πατρίδα, τονίζει δ Φεραΐος ανήκει καί αύτή 
ή ζωή μας. «Τό Οποκείμενόν τθυ (δ Ιαυτός του), δέν είναι 

είς μόνην τήν έξουοίαν του έαυτου του, αλλά καί τής πα- 
τρίδος».

«"Ολοι, αναφέρει στό άρθρο 2 2 /  έχουν χρέος νά ήξεύ- 
ρουν γράμματα. Στά παιδιά  νά έξηγοΰνται οί παλαιοί Ιστο
ρικοί συγγραφείς. *Η δέ αρχαία έλληνική νά είναι απα
ραίτητος».

«Ό  λαός μόνο λέγει στό άρθρο 25, ήμπορεΐ νά πρσστάζη 
καί-όχι ένα μέρος άνθρώπων. Κανένα μέρος τού λαού δέν 
ήμπορεΐ νά ένεργήση τήν δυναμιν δλου τού νΕθνους.

ΤΑ «ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ»

"Αρθρον 1. Ό  σκοπός δπού Απ’ Αρχής κόσμου οί Ανθρωποι 
έαυμμαζώχθησαν Από τά  δάση τήν πρώχην φορΑν, διά νά καχοι- 
κήσουν δλοι μαζί, κχίζονχες χώρας καί πόλεις, είναι διά νά 
αυμβοηθώνται καί νά ζώσιν εύχυχισμένοι, καί δχι νά συναντι- 
χρώγωνχαι ή νά ρουφ$ χό αίμα τους Ινας.

Τόχε Ικαμαν βασιλέα διά  νά Αγρυπνή είς χά συμφέρονχά 
χων, διά νά είναι βέβαιοι είς χήν άπόλαυσιν χών φυσικών δ ι
καίων, χά όποια δέν έχει χήν Αδειαν νά χούς χά Αφαίρεση 
κανένας έπ ί τής γής.

"Αρθρον 2. ΑύΧά χά Φυσικά Δίκαια είνα ι: πρώχον, χό νά 
εΐμεθα δλοι ίσοι καί δχι δ ένας καχώχερος Από χόν Αλλον δεύ- 
χερον νά εΐμεθα έλεύθεροι και δχι δ Ινας σκλάβος χοΰ Αλ- 
λουνοθ' χρίχον, νά εΐμεθα σίγουροι είς χήν ζωήν μας καί κανέ
νας νά μή ήμπορή νά μάς χήν πάρη Αδίκως καί καχά χήν φαν- 
χααίαν' καί χέχαρχον, χά κχήμαχα δπού έχομεν κανένας νά μήν 
ήμπορή νά μάς έγγ ίζη , Αλλ’ είναι ίδικά μας καί χών κληρο
νόμων μας.

"Αρθρον 3. "Ολοι οί Ανθρωποι, Χριστιανοί καί Τούρκοι,

καχά φυσικόν λόγον είναι ίσοι. "Οχαν πχαίση χίς, δποιασδήποχε 
καχασχάσεως, δ Νόμος είναι δ αύχός διά χό πχαϊσαα καί άμε- 
χάβληχος' ήγουν δεν παιδεύεται (χιμωρεϊχαι) δ πλούσιος δλιγώ- 
χερον καί δ πχωχός περισσότερον διά χό αύχό σφάλμα, Αλλ’ 
ίσια - ίσια.

"Αρθρον 4. Ό  Νόμος είναι έκείνη ή έλευθέρα Απόφασις, 
δπού μέ χήν συγκαχάθεσιν δλου τού λαού εγινεν' ήγουν, δλοι 
θέλομεν δχι δ φονεύς νά φονεύεται' αύχός λέγετα ι Νόμος καί 
είναι δ ίδιος διά όλους μας είς τό νά παιδεύση. Καί πάλιν Αλλος, 
δπού υπερασπίζεται' ήγουν δλοι θέλομεν νά · έξουσιάζωμεν χά 
ύποσχακχικά μας, κανένας λοιπόν δέν Ιχ ε ι χήν Αδειαν νά μάς 
πάρη δυνασχικώς τίποτες' αύχός είναι Νόμος, έπειδή μοναχοί 
μας τόν δεχάμεθα καί τόν θέλομεν. Ό  Νόμος έχει πάντοτε 
νά προστάζη δ,τι πράγμα είναι δίκαιον καί ωφέλιμον είς χήν 
συγκοινωνίαν τής ζωής μας καί νά έμσιοδίζη εκείνο δπού μάς 
βλάπτει.

"Αρθρον 5. "Ολοι οί συμπολΤται ήμποροΰν νά Ιμβουν είς 
Αξίας καί δημόσια όφφίκια (δημοσ. Αξίωμα). Τά ελεύθερα 
γένη δέν γνωρίζουν.καμμίαν Αξίαν πρατιμήαεως είς χάς έκλο- 
γάς των, παρά χήν φρόνησιν καί προκοπήν' ήγουν, καθένας, 
δταν είναι Αξιος καί προκομμένος διά μίαν δημοσίαν δούλευ- 
σιν, ήμπορεΐ νά τήν άπσκτήση. Έ ξ  εναντίας δέ, μήν όντας Α
ξιος, Αλλά χυδαίος, δέν πρέπει νά τφ δοθή' διότι, μήν ήξεύ- 
ροντας πώς νά χήν έκχελέση, προσκρούει καί βλάπτει χό κοι
νόν μέ χήν Αμάθειαν καί τήν άνεπιδεξιότητά του.

"Αρθρον 6. Ή  ’Ελευθερία είναι έκείνη ή δύναμις δπού 
έχει δ Ανθρωπος είς τό νά κάμη δλον έκεΐνο, δπού δέν βλάπτει 
είς τά δίκαια τών γειτόνων του. Αύτή έχει ώς θεμέλιον τήν 
φύσιν, δ ιατί φυσικά άγαπώμεν νά εΐμεθα ελεύθεροι' έχει ώς 
κανόνα τήν δικαιοσύνην, διατί ή δίκαια ελευθερία είναι καλή' 
έχει ώς φύλακα τόν Νόμον, διατί αύχός προσδιορίζει, έως πού 
πρέπει νά εΐμεθα έλεύθεροι. Τό ήθικόν σύνορον τής ’Ελευθερίας 
είναι τούτο τό ρηχόν: ΜΗ ΚΑΜΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΕΚΕΙΝΟ 
ΟΠΟΓ ΛΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΟΓ ΚΑΜΟΓΝ

"Αρθρον 7. Τό δίκαιον χοΰ νά φανερώνωμεν τήν γνώμην 
μας καί τούς συλλογισμούς μας, τόσον μέ χήν τυπογραφίαν, 
δαον καί μέ Αλλον τρόπον' τό δίκαιον τοϋ νά συναθροιζώμεθα 
είρηνικώς' ή έλευθερία κάθε είδους θρησκείας Χριστιανισμού, 
Τουρκισμού, 'Ιουδαϊσμού καί χά λοιπά, δέν είναι έμποδισμένα 
είς χήν παρούσαν διοίκησιν.

"Οχαν έμποδίζωνχαι αύχά χά δίκαια, είναι φανερόν πώς 
προέρχεται τούτο Από Τυραννίαν, ή πώς είναι Ακόμη ένθύμησις 
τού έξοστρακισθέντος Δεσποτισμοΰ, δπού Απεδιώξαμεν.

’Αρθρον 8. Ή  σιγουρόχης (Ασφάλεια) είναι εκείνη ή δια- 
φέντευαις, (ύπεράσπιση) δπουδήποτε Από δλον τό έθνος καί 
χόν λαόν είς τόν κάθε Ανθρωπον διά τήν φύλαξιν χοΰ ύποκει- 
μένου του, τών δικαίων του καί τών ύποσχακτικών του' ήγουν, 
δταν βλάψη χίς ένα μόνον Ανθρωπον, ή πάρη Αδίκως τίποτες 
Απ’ αύχόν, δλος δ λαός πρέπει νά αηκωθή κατ’ έπάνω έκείνου 
τού δυνάστου καί νά χόν Αποδιώξη.

"Αρθρον 9. Ό  Νόμος έχει χρέος νά διαφεντεύη (ύπερα- 
σπίζη) τήν κοινήν έλευθερίαν δλου τού έθνους καί έκείνην τού 
κάθε Ανθρώπου, κατοίκου είς ταύτην τήν αύχοκρατορίαν, έναν- 
τίον τής ιΐαταθλίψεως καί τής δυναστείας χών διοικητών' δταν 
αύτοί διοικούν καλώς, νά τούς διαφεντεύη' εί δέ κακώς, νά 
τούς Αποβάλλη.

"Αρθρον 10. Κανένας Ανθρωπος νά μήν έγκαλήχαι είς 
κριτήριου, νά μή φυλακώνεται κατ’ Αλλον τρόπον, παρά καθώς 
διορίζει δ Νόμος' ήγουν, δταν πχαίση δ Ανθρωπος καί δχι κατά 
τήν φαντασίαν καί θέλησιν τού κριτοΰ (δικαστοΰ). Κάθε κάτοι
κος δμως, δταν κραχθή είς τήν κρίσιν, ή κατά νόμον πιασθή 
άπό τούς ύπηρέτας τού κριτηρίου, πρέπει νά ΰποχαχθή εύθύς 
καί νά πηγαίνη νά κριθή' διατί, Αν άντισταθή καί δέν θέλη νά 
πηγαίνη είς τήν κρίσιν, γίνεται πταίστης- καί Αρκετόν σφάλ
μα είναι, δταν δ Νόμος κράζη κανέναν Ανθρωπον καί έκεΐνος 
Αντιστέκεται μέ τό κακόν καί δέν υπάκουη νά πηγαίνη, δντας 
σίγουρος, δτι δέν παιδεύεται (τιμω ρείτα ι), Αν είναι Αθώος.

"Αρθρον 11. Κάθε δυναστικόν έπιχείρημα, δπού ήθελαν 
κάμει έναντίον ένός Ανθρώπου, δπού δέν έπταισε, καί χωρίς 
προσταγήν τού Νόμου θέλουν νά τόν καταδικάσουν, έκεΐνο φαί
νεται πώς είναι μόνον Από τό κεφάλι τού κριτοΰ καί έργον 
τυραννικόν. Ό  Ανθρωπος λοιπόν, τόν δποΐον θέλουν νά δυνα
στεύσουν μέ αύτό τόν τρόπον, έχει δίκαιον καί Αδειαν νά άντι- 
σταθή έξ δλης του τής δυνάμεως, νά τό άποβάλη μέ βίαν καί 
νά μήν ΰποχαχθή.
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Άρθρον 12. ’Εκείνοι δπού έκδίδοον πρόαταγάς, ή δπού ή 
θελε τές υπογράφουν, ή δπού ήθελε τές εκτελέαουν, ή δπού 
ήθελε βάλουν άλλους νά τές τελειώσουν, λέγσντές τους πώς 
είναι πράγματα άναγκαία, χωρίς νά έχη τήν εϊδησιν ή διοίκη- 
σις, είναι πταίσται καί έχουν νά τιμωρώνται αύστηρώς.

Άρθρον 13. Κάθε άνθρωπος δπού φαίνεται πώς είναι άθώ- 
ος, δν τδν συκοφαντήσουν πώς έπταισεν, έν δσφ νά βεβαιωθή 
πώς είναι πταίστης πώς είναι άνάγκη νά πιασθή άπδ τούς αν
θρώπους, τού κριτηρίου, κάθε αύστηρότης, καθώς δέσιμον, 6- 
βρισμοί, δαρμοί, δπού δέν είναι άναγκαία διά τήν κατακρά- 
τησιν τοδ Ανθρώπου έκείνου, έν δσφ νά κριθή, νά είναι έμπο- 
δισμένα, καί μόνο άφοΰ άποδειχθή πταίστης, τότε νά γίνεται 
άρχή τής τιμωρίας είς τό ύποκείμενόν του, καθώς διαλαμβάνει 
δ Νόμος.

Άρθρον 14. Κανένας άνθρωπος νά μή κρίνεται καί νά μή 
τιμωρήται αλλέως, παρά άφοΰ είπή δλα τά δικαιλογήματά του 
καί άφοΰ κατά τούς νόμους κραχθή είς τήν κρίσιν' καί τιμω
ρείται τότε μόνον, δταν είναι ένας Νόμος καμωμένος προτοΰ 
νά κάμη έκεΐνος τό πταίσμα . '0  νόμος δέ δπού ήθελε τιμωρή
σει έγκλήματα άπερ έγιναν είς τδν καιρόν, δπού αυτός δέν είχε 
ουστηθή, λέγετα ι Τυραννία. Καί τό νά τιμωρήση ένας νέος 
Νόμος παλαιά έγκλήματα, λέγεται άνομία. Ή γουν, ένας άν
θρωπος έπήρε ένα βόδι' δέν ήτον κανένας νόμος δπού τό έπήρε, 
δέν ήτον κανένας νόμος δπού νά έμπόδιζε ταύτην τήν άρπαγήν 
Ιξεδόθη έπειτα νόμος νά μήν άρπάζη ένας τού άλλο πράγματα 
δ άρπαξ δίδει όπίσω τό βόδι, μά δέν τιμω ρείται, έπειδή αύτός 
δέν ήξευρε πώς ή άρπαγή είναι κακή.

Άρθρον 15. *0 Νόμος έχει νά προσδιορίζη παιδείας ά- 
κριβώς καί άποδεικτικώς άναγκαίας. Α1 παιδεΐαι (ποιναί) αδ- 
ται νά είναι άνάλογοι κατά τό έγκλημα καί ωφέλιμοι είς τήν 
συγκοινωνίαν τών πολιτών. ’Ήγουν, άν έδειρε τίς έναν άλλον, 
νά δαρθή, μά δχι νά άποκεφαλισθή.

Άρθρον 16. Τό δίκαιον τού νά έξουσιάζη καθένας είρηνι- 
κώς τά δποστακτικά του είναι έκεϊνο τό όποιον άνήκει είς κάθε 
κάτοικον' ήγουν, νά τά χαίρεται, νά τά μεταχειρίζεται κατά 
τήν θέλησίν του, νά άπολαμβάνη τά είσοδήματά του, τόν καρ
πόν τής τέχνης του, τής έργασίας του καί τής φιλοπονίας του, 
χωρίς νά ήμπορέση ποτέ κανένας νά τόν πάρη στανικώς μήτε 
ένα λεπτόν.

Άρθρον 17. Δέν είναι έμποδισμένον είς τούς κατοίκους 
κανένα είδος έργασίας, τέχνης, γεω ργικής, πραγματείας (έμ- 
πόριο), ή δποιονδήποτε, έπιχείρημα ωφέλιμον είς τήν συγκοι
νωνίαν. Ή  φιλοπονία δλων των πολιτών ήμπορεΐ νά έκτείνεται 
είς δλας τάς τέχνας καί μαθήσεις.

Άρθρον 18. Κάθε άνθρωπος ήμπορεΐ νά δουλεύση έναν 
άλλον ώς δπηρέτης, προσφέροντας - τόν καιρόν του είς χρήσι 
έκείνου' δέν ήμπορεΐ δμως νά πωλήση τδν Ιαυτόν του, μήτε 
άλλος νά τόν πωλήση, έπειδή καί τό ύποκείμενόν του δέν είναι 
είς μόνην τήν έξουσίαν τοδ Ιαυτοΰ του, άλλά καί τής Πα- 
τρίδος. Ό  Νόμος δέν γνωρίζει καμμίαν ύποδούλωσιν μήτε σκλα
βιάν καί είς τούς ίδιους δούλους' σώζεται (άρκεΐ) μόνον μία 
δπόσχεσις, νά φροντίζη δ υπηρέτης διά τήν εργασίαν του καί 
νά είναι ευγνώμων πρός έκεΐνον δπού τδν πληρώνει μισθόν, 8- 
στις δέν έχει άδειαν μήτε νά τόν ύβρίση, μήτε νά τόν δείρη' 
άναιρεΐ (έάν άναιρή) δμως τήν συμφωνίαν, τόν πληρώνει έως 
έκείνην τήν στιγμήν καί τόν άποβάλλει.

"Αρθρον 19. Κανένας δέν έχει νά ύατερηθή τό παραμικρό- 
τερον μέρος τών κτημάτων του χωρίς τό θέλημά του' άν δμως 
καί είναι καμμιά δημοσία χρεία, ήγουν ζητή ή Πατρίς τόν κή
πον του, διά νά κώμη άγοράν ή άλλον κανένα κτίριον, τότε νά 
Εετιμάται δ κήπος, νά πληρώνεται δ οίκοκύρης, καί οδτω νά 
γίνεται ή άγορά ή τό κτίριον.

Άρθρον 20. Κάθε δόσιμσν έχει νά γίνεται μόνον διά τό 
δημόσιον δφελος καί δχι δ ι’ άρπαγάς ένός καί άλλου. "Ολοι 
οί έγκάτοικοι .έχουν τό δίκαιον νά συντρέξουν είς τό ρίψιμον 
τοδ τεφτερίου (ή σύνταξη τών φορολογικών καταλόγων), ν ’ ά- 
γρυπνοϋν είς τό σύναγμα τών δοσιμάτων, καί νά παίρνουν λο
γαριασμόν άπ’ έκεΐνον δπού τά έσύναξε.

"Αρθρον 21. Αί δημόσιοι σύνδρομα! καί άνταμοιβαί είναι 
ένα ιερόν χρέος τής πατρίδος. Τά κοινόν χρεωστεϊ μίαν βοή
θειαν είς τούς δυστυχείς έγκατοίκους, τόσον είς τό νά τούς 
προμηθεύση νά έχουν τ ί νά έργάζωνται, δσο καί νά δώση τρόπον 
ζωής είς έκείνους, δπού δέν ήμποροδν πλέον νά δουλεύσουν· 
ήγουν, ένας γεωργός μή έχοντας βόδια κάθεται άργός' ή Πα
τρίς έχει χρέος νά τόν δώση καί νά τόν προσμένη ώστε νά τά

πλήρώση' ένας έσακατεύθη είς τόν ύπέρ Πατρίδος πόλεμον, 
αύτή πρέπει νά τδν άνταμείψη καί νά τόν τρέφη έν δσφ ζή.

Άρθρον 22. "Ολοι, χωρίς έξαίρεαιν, έχουν χρέος νά ή- 
Εεύρουν γράμματα. Ή  Πατρίς έχει νά καταστήση σχολεία είς 
δλα τά χωρία διά τά άρσενικά καί Θηλυκά παιδία. Έ κ  τών 
γραμμάτων γενναται ή προκοπή, μέ τήν δποίαν λάμπουν τά 
έλεύθερα έθνη. Νά έξηγοΰνται οί παλαιοί ιστορικοί συγγραφείς' 
είς δέ τάς μεγάλας πόλεις νά παραδίδεται ή γαλλική καί ή 
ιταλική γλώσσα' ή δέ ελληνική (ή άρχαία έλληνική) νά είναι 
άπαραίτητος.

Άρθρον 23. Ή  κοινή έπιβεβαίωσις καί σιγουρότης (α
σφάλεια) τοΰ κάθε πολίτου συνίσταται ε ίς  τήν ένέργειαν δλων 
τών πολιτών. Ή γουν, νά στοχαζώμεθα πώς, δταν πάθη ένας 
τίποτε κακόν, έγγίζσνται δλοι, καί διά τοΰτο πρέπει νά 6ε- 
βαιώσωμεν είς τόν καθένα τήν μεταχείριαιν καί τήν προφύλα- 
ξιν τών δικαίων του. Αύτή ή σιγουρότης θεμελιώνεται έπάνω 
είς τήν αύτεξουσιότητα τού έθνους' ήγουν, δλον τό έθνος άδι
κε ϊτα ι, δταν άδικήται ένας μόνος πολίτης.

Άρθρον 24. Αδτη ή αότεξουσιότης δέν έχει τό κΰρος, δν 
τά σύνορα τών δημοσίων όφφικίων δέν είναι προσδιωρισμένα 
άπδ τόν Νόμον, καί άν δέν είναι άποφασισμένοι ρητώς τό νά 
δώσουν λογαριασμόν δλοι οί αξιωματικοί (οί άξιωματοΰχοι, οί 
δημόσιοι λειτουργοί).

"Αρθρον 25. Ή  αύτοκρατορία (ή αότεξουσιότης, ή κυριαρ
χία ) είναι θεμελιωμένη είς τόν λαόν αύτή είναι μία, Αδιαί
ρετος, Απροσδιόριστος καί Αναφαίρετος. "Ηγουν ό λαός μόνον 
ήμπορεΐ νά προστάζη καί δχι ένα μέρος άνθρώπων ή μία πό
λ ις ' καί ήμπορεΐ νά προστάζη δ ι’ δλα, χωρίς κανένα έμπόδιον.

"Αρθρον 26. Κανένα μέρος τοΰ λαοΰ δέν ήμπορεΐ νά ένερ- 
γήση τήν δύναμιν δλου τοΰ έθνους, κάθε μέλος δμως τοδ αύτο- 
κράτορος (τού αύτεξουσίου, τοΰ κυριάρχου) λαού, συναγόμενου, 
έχει δίκαιον νά είπή τό θέλημά του μέ μίαν σωστήν έλευθερίαν..

Άρθρον 27. Κάθε άνθρωπος, δπού ήθελεν άρπάοει τήν 
αύτοκρατορίαν καί τήν έξουσίαν τοδ έθνους, εύθύς νά φυλακώ
νεται Από τούς έλευθέρους άνδρας, νά κρίνεται, καί κατά τόν 
νόμον νά παιδεύεται.

Άρθρον 28. "Ενα έθνος έχει τό δίκαιον πάντοτε νά με- 
τασχηματίση καί νά μεταλλάΕη τήν νομοθεσίαν του' μιάς γ ε 
νεάς πρόσωπα δέν ήμποροΰν νά καθυποτάξουν είς τούς νόμους 
των τά πρόσωπα, δπού θέλουν γεννηθή κατόπιν τους.

"Αρθρον 29. Κάθε πολίτης έχει ένα ίσον δίκαιον μέ τούς 
άλλους είς τό νά συντρέξη νά κατασταθή ένας νόμος, ή νά όνο- 
ματίση τούς Αξιωματικούς, βουλευτάς καί έπιτρόπους τοδ 
έθνους.

"Αρθρον 30. Τά όφφίκια τής Πατρίδος είναι καθαυτό πρός 
καιρόν, δσον Θέλει καί κρίνει εύλογον ή Διοίκησις' αύτά δέν 
πρέπει νά Θεωρώνται ώς ξεχωριστά) τιμαί, μήτε ώς άνταμοι- 
βαί, άλλ’ ώς χρέη Απαραίτητα τών πολιτών είς τό νά δουλεύ
σουν τήν Πατρίδα των.

"Αρθρον 31. Τά έγκλήματα τών ’Επιτρόπων τοΰ "Εθνους 
καί τών Αξιωματικών (Αξιωματοΰχος, δημόσιος λειτουργός) 
ποτέ δέν έχουν νά μείνουν Ατιμώρητα. Κανένας δέν έχει τό 
δίκαιον νά στοχάζεται τόν έαυτόν του Απαραβίαστου περισσό
τερον Από τούς άλλους. Ή γουν, δταν σφάλλη μεγάλος ή μ ι
κρός, δ Νόμος τόν παιδεύει Αφεύκτως κατά τό σφάλμα του, 
άς είναι καί δ πρώτος Αξιωματικός.

Άρθρο-/ 32. Τό δίκαιον τοΰ νά δίδη ό κάθε πολίτης έγ
γραφον Αναφοράν καί νά προσκλαίεται διά καμμιάν ένόχλη- 
σιν, δπού τφ γίνεται, πρός έκείνους, δπού έχουν τήν έξουσίαν 
τοΰ έθνους είς χείρας τους, δέν έχει νά έμποδίζεται κατ’ ού- 
δένα τρόπον, μήτε νά τόν είποΰν πώς δέν είναι καιρός ή τό
πος, άλλ’ δποίαν ώραν καί άν πηγαίνη δ παραπονούμενος πολί
της, νά είναι δεκτή ή Αναφορά του.

Άρθρον 33. Τό νά Αντιστέκεται δ κάθε πολίτης, δταν τόν 
καταθλίβουν καί τόν άδικοΰν, είναι Αποτέλεσμα τών άνω ρη- 
Θέντων δικαίων του' διότι κανένας δέν Αντιστέκεται, δταν ή- 
Εεύρη πώς θέ νά λάβη τό δίκαιόν του μέ τήν συνδρομήν τοΰ 
Νόμου.

"Αρθρον 34. "Οταν ένας μόνος κάτοικος τοΰ βασιλείου 
τούτου άδικηθή, Αδικείται δλον τό βασιλείου καί πά
λιν, δταν τό βασιλείου (κράτος) άδικήται ή πολεμήται,, 
Αδικείται ή πολεμεΐται, δέν μέ μέλει, διατί έγώ ήσυχάζω είς 
τήν ίδικήν μου, Αλλ’ έγώ πολβμοΰμαι, δταν ή τάδε χώρα πάσχη, 
ώς μέρος τοΰ δλου δπού είμαι' δ Βούλγαρος πρέπει νά κινήται 
δταν πάσχη δ "Ελλην' καί τούτος πάλιν δ ι’ έκεΐνον' καί Αμ- 
φότεροι διά τόν ’Αλβανόν καί Βλάχου.
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Παιγνιόχαρτα περασμέ
νης έποχής. Τά τυχηρά 
παίγνια κατεδιώκοντο 
καί κατ’ α,ύτήν άκάμα 
τήν άρχαιότητα., όπως 
καί σήμερον, ώς έπιβλα- 

βή καί έπικίνδυνα.

ΤΜΗΜΑ 
ΗΒΟΝ ΑΕΣΧΙΜ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ γνωστή λόγφ τής 
φύσεώς της είναι στό πολύ κοι

νό, άλλα καί στους ίδιους τούς άστυ- 
νομικούς άλλων Υπηρεσιών, ή δρα- 
στηριότης των Τμημάτων ’Ηθών τής 
’Αστυνομίας Πόλεων. Καί δμως ο! 
Υπηρεσίες αυτές καί στις τέσσαρες 
πόλεις δικαιοδοσίας τής ’Αστυνομίας, 
έκπληροΰν μία ιερή χωρίς υπερβολή 
αποστολή, άφοΰ τό άντικείμενό τους 
άναφέρεται στήν προστασία τής υγεί
ας, τής περιουσίας καί τής ηθικής 
τών πολιτών καί Ιδίως τών νέων. 
Στις λίγες γραμμές πού άκολουθοΰν, 
δέν επιδιώκεται ολοκληρωτική πα- 
ρουσίασις τής δραστηρότητος τών 
Τμημάτων ’Ηθών, άλλα απλώς ένδει- 
κτική άναφορά μερικών συμβάντων 
τοΰ μηνός ’Ιανουάριου καί μέχρι 15 
Φεβρουάριου τρέχοντος έτους τοΰ 
Τμήματος ’Ελέγχου Ηθών —  Λε
σχών, τής Ύπαδ) νσεως Γενικής ’Α
σφαλείας ’Αθηνών. Καί πρώτα μερι
κά γενικά πληροφοριακά στοιχεία.

Τήν δύναμιν τοΰ Τμήματος ύπδ τόν 
’Αστυνόμον κ. Λιολίτσαν, άποτελοΰν 
οί 'Γπαστυνόμοι κ.κ. Κυβέλλος, Κο- 
λώνιας, Καραχάλιος καί Έλευθεριά- 
νος, ό Άρχιφ. κ. Κοτσαύτης καί οί 
άστυφύλακες κ.κ. Βυζιώτης, Καλύ
βας, Πανταζής, Δουγένης, Πεπόνας, 
Άποστολόπουλος, Βουτυράς Σπανός, 
Ντούλιας, θεοφάνους, Γκούτης, Πλω- 
τάς, Καρανίκας καί Στεργίου. Οί α
στυνομικοί αυτοί, πού έργάζονται ά- 
κατάπαυστα σχεδόν δλόκληρο τό 24ω- 
ρο, έλέγχουν άπό πλευράς ήθών καί 
παιγνίων ολόκληρη τήν περιοχή τής 
’Αστυνομικής Δ) νσεως ’Αθηνών, βοη- 
θούμενοι καί άπό τά κατά τόπους ά- 
στυνομικά Τμήματα καί Παραρτήμα
τα ’Ασφαλείας. Γιά τήν ιστορία πρέ
πει νά άναφερθή ότι στήν περιοχή 
τής Δ) νσεως ’Αθηνών:

1. Λειτουργούν 149 οίκοι έκδιδομένων 
γυναικών δυνάμει σχετικών αποφά

σεων τής Αστυνομικής Δ ) νσεως Αθη
νών.

2. Έ κ  τών έκδιδομένων γυναικών τρια
κόσιοι τριάκοντα (330 ) τυγχάνουσι 
χαρακτηρισμένοι δυνάμει σχετικών 
άποφάσεων τών άρμοδίων άρχών, τε 
τρακόσιοι (400 ) δέ περίπου έκδίδον- 
ται λάθρα περιφερόμενοι ε ις  διάφο- 
φορα κεντρικά σημεία. (Πλατεϊαι — 
Λεωφόροι — ξενοδοχεία κλ.π.) έπί 
σκοπώ προσελκύσεως άνδρών πρός 
έταιρισμόν.

3. Καταγεγραμμέναι ώς λάθρα έκδιδό- 
μεναι μή άπασχολοϋσαι τήν υπηρε
σίαν τακτικώς τυγχάνουν περίπου 
δύο χιλιάδες (2 .000).

4. Έ ν  τη περιφερείς λειτουργούν περί 
τά διακόσια (200 ) μπαρ έντός τών 
όποιων έργάξονται ώς κονοομοτρίς 
περίπου χίλιαι πεντακόσιοι (1 .500) 
γυναίκες.

5. Καθ ' έκαστον μήνα προσάγονται εις 
Τμήμα 'Ηθών, περίπου διακόσιοι 
(2 00 ) γυναίκες, αΐτινες άποστέλλον- 
ται κατά τό  πλεϊστον δΓ υγειονομι
κήν έΕέτασιν. Έ κ  τών άνωτέρω γυ
ναικών περίπου δέκα πέντε (15) 
μηνιαίως εϋρηνται κατά τήν υγειο
νομικήν έΕέτσσίν πάσχουσαι έΕ άφρο- 
δισίων νοσημάτων (κονδυλώματα — 
ψωρίασις — σύφιλις — γονοκοκική 
ούρηθρήτις).
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Είς ’Αθήνας λειτουργούν δυνάμει άδειας 149 οίκοι ανοχής. Έκ των έκδιδομένων γυναικών 303 τυγχάνουν 
χαρακτηρισμένοι ενώ αλλαι 400 έκδίδονται λάθρα είς ξενοδοχεία όδούς κλπ. καταγεγραμμέναι ή λάθρα έκ- 
διδόμεναι μή άπασχολοϋσαι τήν ’Αστυνομίαν τακτικώς τυγχάνουν 2.000 περίπου. Είς διάφορα μπάρ «εργά
ζονται» ώς κονσομοτρίς 1.500 γυναίκες. Μηνιαΐως άποστέλλονται δι’ υγειονομικήν έξέτασιν 200 γυναίκες έκ

τούτων 15 περίπου πάσχουν έξ άφροδισίων νοσημάτων.

6. Έ ν  τό περιφερεία λειτουργούν πεν- 
τήκοντα οκτώ (58) εντευκτήρια Σω 
ματείων —  Συλλόγων, έντός τών ό
ποιων διενεργοϋνται τεχνικά παίγνια 
δυνάμει σχετικής άδειας.

Καί τώρα, μερικά χαρακτηριστικά 
συμβάντα τά δποΐα μπορούν νά θεω
ρηθούν έπιτυχίες τού Τμήματος:

Η Θ Η

— Μ ετά άπό έντατική καί επίμονο πα
ρακολούθησή συνελήφθη τήν 4.2.75 ό 
Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Α Κ Η Σ  Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ  τού Ίω - 
άννου ετών 26, άεργος. Είχε «σπιτώ
σει» τήν Δ. Ζ. ετών 20 ε ίς  δωμάτιο έπί 
τής όδοϋ Φυλής όριθ. 131.

—  Τήν 9.2.75 συνελήφθη ό Μ Ε Τ Τ Ο Σ  
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  τού Ίω άννου ετών 28 ά
εργος, κάτοικος διαφόρων Εενοδοχείων, 
διότι έΕέδιδε τήν άνήλικον Α.Γ. ετών 
17, μέ τήν όποιαν «συνεδέθη» αίσθημα- 
τικώς. Ό  προαγωγός έΖη έΕ ολοκλή
ρου άπό τ ις  είσπράΕεις τής «προστατευο- 
μένης» του.

— Τήν 7.2.75 συνελήφθη ό Κ Α Λ ΙΜ Α 
Ν Η Σ  Α Ρ Η Σ  τού Χρήστου ετών 31, διό
τι άφ' ότου βγήκε άπό τις φυλακές Κο- 
ρυδαλοϋ τήν 9.11.74 καί μέχρι τής συλ- 
λήψεώς του, άπέΖη άπό τις είσπράΕεις 
τής συΖύγου του Κ ω ν)νας έτών 35, τήν 
όποιαν καί έΕέδιδε λαθραίως.

—  Τήν Μ.Δ. έτών 27 καί τήν Β.Α. 
έτών 20, μέ τ ις  όποιες συΖούσαν έΕέ 
διδαν άντιστοίχως οί Τ Ζ ΙΟ Β Α Σ  ΙΩ Α Ν 
Ν Η Σ  τού Γεωργίου άεργος έτών 24 καί 
Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  ΙΩ Α Ν , τού Γεωργί
ου, ομοίως άεργος έτών 20. Συνελή- 
φθησαν είς έστιατόριον τής Ν. Φιλαδέλ
φειας τήν 00.45 ώραν τής 11.2.75.

— Κατά τόν μήνα Ιανουάρ ιον  προσή- 
χθησαν ϋπό τών ύπαλλήλων τού Τμή
ματος 'Ηθώ ν καί άπεστάλησαν είς άντια- 
φροδισιακόν ίατρεϊον 190 γυναίκες.

— Γιά παράβασι τού Ν.Δ. 4 0 9 0 )6 0

«περί τών έΕ άφροδισίων νόσων προστα
σίας καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» 
ύπεβλήθησαν 188 μηνύσεις έναντίον ισα
ρίθμων άσεμνων γυναικών.

Π Α Ι Γ Ν Ι Α
— Στό  έπί τής όδοΰ Έλευθ. ΒενιΖέ- 

λου 13, είς Καλλιθέαν καφενείον, συ- 
νελήφθησαν τήν 19.30 ώραν τή ς 13.1. 
75 οκτώ άτομα, έπαιΖαν Κ Ο Υ Μ  — Κ Α Μ . 
Κατεσχέθησαν 1350 δρχ.

— Γιά Κ Ο Υ Μ  —  Κ Α Ν  έπίσης συνελή- 
φθησαν έΕ άτομα, στό έπί τής όδού 
Ψαρρών 45, καφενείον. Κατεσχέθησαν 
1.600 δρχ.

— Τό ίδιο παιγνίδι έπαιΖαν είς τό έν- 
τευκτήριον τού Σωματείου « Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  
Φ ΙΛ Α Θ Λ Ω Ν  Π Α Ν Α Θ Η Ν Α  Ϊ Κ Ο Υ »  10 ά
τομα. Κατεσχέθησαν 3.400 δρχ. 'Ομοίω ς 
στό έπί τή ς όδοΰ 'Αμφ ιτρ ίτης 19, καφε
νείο συνελήφθησαν 18 άτομα, όπως καί 
στό έπί τής όδοϋ Φαβιέρου 60 καφενείο 
6 άτομα. Κατεσχέθησαν 2.100 καί 
1.550 δρχ. άντιστοίχως.

— Τό παιχνίδι Π Ο Κ Α  — Χ Α Ρ Α Κ ΙΡ Ι  
έπαιΖαν πέντε άτομα στό έπί τής όδοΰ 
Δημ. Σούτσου 28 έντευκτήριον τού συλ
λόγου « Ε Κ Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ  Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι
Κ Ο Σ  Κ Α Ι Φ ΙΛ Ο Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ ΙΚ Ο Σ  Ο Μ Ι
Λ Ο Σ  Ψ Η Λ Ο Ρ ΙΤ Η Σ » .  Κατεσχέθησαν 
6.400 δρχ.

— Χρηματικό ποσόν 26.550 δρχ. κα- 
τεσχέθη, όταν 13 άτομα έπαιΖαν Κ Ο Υ Μ  
—  Κ Α Ν  στό εντευκτήριο τού Σωματείου

« Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Φ ΙΛ Α Θ Λ Ω Ν  Π Α Ν Α Θ Η Ν Α - 
Ί 'Κ Ο Υ » .  Συνελήφθησαν τήν 22.30 ώ
ραν τή ς 7.2.75.

—  Πέντε άτομα συνελήφθησαν, γιατί 
στό σπίτι τού Τ.Ε. έπαιΖαν « Ε ΙΚ Ο Σ ΙΕ 
ΝΑ». Κατεσχέθησαν 1980 δρχ.

—  Γιά τό  Κ Ο Υ Μ  — Κ Α Ν  έπίσης συνε
λήφθησαν εννέα  άτομα καί κατεσχέθη
σαν 14.650 δρχ. "ΕπαιΖαν στό έντευ- 
κτήριο τού Σωματείου « Μ Ο Ρ Φ Ω Τ ΙΚ Ο Σ  
- Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ ΙΚ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Η Κ Ρ Α -  
ΝΑΗ». Γιά τό  ίδιο παιγνίδι συνελήφθη
σαν άλλα 12 άτομα. "ΕπαιΖαν σέ κα
φενεία.

— Δ έν  μπορούσε βέβαια νά λειψή καί 
τό  « Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Ε Ν Α » . Έ Ε  φανατικοί ο
παδοί του συνελήφθησαν σέ καφενείο 
τού Περιστεριού. Η «πάγκα» ήταν 
1430 δρχ.

Αυτά είναι, δπως προαναφέραμε, 
μερικά μόνο άπό· τά «στιγμιότυπα» 
πού άντιμετώπισαν οί αστυνομικοί 
τού Τμήματος ’Ηθών —  Λεσχών τής 
Γ.Γ.Α. Αθηνών. «Περιστατικά», πού 
οσο άπλά κι’ αν φαίνωνται έκ πρώ
της δψεως, κρύβουν στό βάθος κάποιο 
άνθρώπινο δράμα, πού φθάνει τίς πε
ρισσότερες φορές στά δρια τής τρα
γωδίας. Είναι δμως άλήθεια τόσο ι
σχυρό τό πάθος καί τόσο άνίσχυρος 
ό άνθρωπος νά τό πολεμήση;

Ό  Χαρτοκλέπτης. Διάσημος πίνακας 
τού Karavaggio. Τά παίγνια δδη- 
γσΰν άσφαλώς είς τό έγκλημα καί 

τήν έξαθλίωσιν τού άτόμου.
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ΕΝΑ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  ΝΕΑ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ 
«ΤΖΕΝΤΕΛΜΑΝ»

I φίλοι τού 39ετοϋς κόμητος ΤΖών 
Λούκαν διερωτώνται πώς κατέλη- 

Εεν ό τέλειος αυτός «τΖέντελμαν» νά 
φονεύση, πρό κοιροΰ, τήν νεαρόν παι
δαγωγόν των τέκνων του, Σάντρα Ρί- 
βεττ, καί νά τραυματίση βαρύτατα τήν 
σύΖυγόν του μετά τή ς  όποιας έτέλει έν 
διαστάσει. "Αλλοι, ώς γαμβρός του, 
αεβ. Ούίλλιαμς ΤΖίιμης, αμφιβάλλουν άν 
είναι αυτός ό φονεύς.

— "Ηγάιπα πολύ τά τέκνα του καί ήτο 
ανήσυχος δι" ούτά. "Η θελε νά τά φρον- 
τίΖπ ό ίδιος. Κάθε βράδυ, μετέβαινεν εις 
Τήν οικίαν τής συΖύγου του διά νά ϊδη 
άν όλα ήσαν έν τάΕει. Είμαι βέβαιος 
ότι είπε τήν άλήθειαν ε ις  τόν φίλον του, 
όταν τόν έβεβαίωοεν ότι, τήν νύκτα τής 
παρελθούσης Πέμπτης, μετέβη εις τήν 
οικίαν τής συΖύγου του, εϊδεν ένα άνδρα 
νό πολαίη μέ αύτήν καί έφυγε, διότι 
έσκέφθη ότι αύτόν θά υπωοτεύοντο πρώ
τον. Δ έν  ήθελε νό άντιμετωπίση τά τέ
κνα του ύπό αύτάς τάς συνθήκας. Είμαι 
βέβαιος ότι, όταν ό πραγματικός έγκλη- 
ματίας άνακαλυφθή, ό Λόρδος Λούκαν 
θά έμφανισθή», λέγει ό αεβ. Ούίλλιαμ 
ΤΖίμπς.

Έ ν  τούτοις, ή "Αστυνομία δέν έχει 
τήν ίδιον άποψιν. Ό  έπιθεωρητής τής

Υπηρεσ ίας Δ ιώΕεως τού Εγκλήματος, 
έδήλω σεν:

—  "Εχω  άρκετάς άποδείΕεις περί τής 
ενοχής του, δι’ αύτό έΕέδωσα δύο έν- 
τάλματα συλλήψεως έναντίον του: ένα 
διά τόν φόνον τής παιδαγωγού καί έν 
έτερον δι" απόπειραν φόνου κατά τής συ- 
Ζύγόυ του. "Ε χω  ειδοποιήσει τήν  Ίν -  
τερπόλ καί τήν "Έφ  - Μπή - "Ά ϊ, ώς καί 
όλας τά ς  τελω νειακός άρχάς τού κό
σμου διά νά τόν συλλόβουν εις περίπτω- 
σιν κατά τήν όποιαν έχει διαφύγει εις 
τά έΕωτερικόν. Καί συνέστησα εις τόν 
Τύπον νά δώση δημοσιότητα ε ις  τήν ύ- 
πόθεσιν διά νά μή τολμήσουν οί φίλοι 
του νά τόν κρύψουν. "Αλλω ς τε, ειδο
ποίησα όλους τούς φίλους τού Λόρδου, 
ότι θά άντιμετωπίσουν βορυτάτην κατη
γορίαν έάν τόν κρύψουν ή τόν βοηθή
σουν νά φάγη. Έ χ ε ι πολλούς άφωσιω- 
μένους φίλους, οί όποιοι θά ήσαν πρό
θυμοι νά διακινδυνεύσουν πρός χάριν 
του. Διότι ήτο άγαπητός εις όλους.

Η άναπαράστασις τού εγκλήματος έ- 
γένετο μόλις ή 35έτις Λαίδη Λούκαν 
έΕήλθεν έκ τού νοσοκομείου, άφοϋ τής 
όφήρεσαν τά «ράμματα» από τά τραύ

ματά της. Ή  Λαίδη Βερόνικα Λούκαν, 
μήτηρ τριών τέκνων, ήλικίας 10, 7 καί 
4 έτών, έδήλωσεν ε ις  τήν "Αστυνομίαν: 

—  Έκαθήμεθα μέ τήν Σάντρα καί τήν 
μεγαλυτέραν κόρην μου εις τό λίβινγκ 
• ρούμ, παροκολουθοϋοαι τήν Τηλοψίαν. 
Τά δύο άλλα τέκνα μου είχσν κοιμηθή. 
Περί τήν 10ην μ.μ., ή Σάντρα κατήλθεν 
εις τό ισόγειον διά νά έτοιμάση τσάι. 
"Αργούσε, όμως, νά έπιστρέψη καί κα- 
τήλθον διά νά ίδώ τί συνέβαινε. Τό φώ
τα τή ς κλίμοκος καί τού ισογείου δέν 
έλειτούργουν. Έ δέχθη  κτυπήματα εις τήν 
κεφαλήν. Έπάλαισα μέ τόν άνδρα όστις 
μού έπετέθη, κατώρθωσα νά διαφύγω 
καί έΕήλθον εις τόν δρόμον κραυγάΖου- 
σα. Ό  παρ’ ολίγον φονεύς μου έΕηφα- 
νίσθη.

Ό  νεκρός τής Σάντρα, ήτις είχε κά
ποιαν ομοιότητα μέ τήν Λαίδην Λούκαν, 
εύρέθη μέσα εις ένα σάκκον, δίπλα εις 
τήν κλίμακα. Έ φ ερε φοβερά πλήγματα 
εις τήν κεφαλήν. Εύρέθη, επίσης, τό 
όργανον τού έγκλήματος— εις σίδηρους 
λοστός.

Ή  κ. ΜάΕουελλ Σκόττ, σύΖυγος στε
νού φίλου τού Λόρδου Λούκαν, έδήλω- 
σε πρός τούς δημοσιογράφους:

—  Ό  Λόρδος ήλθεν ε ις  τήν οικίαν μας 
περί τήν  11ην μ.μ. Μ ά ς εϊπεν ότι εϊδεν 
ένα άνδρα, νά πολαίη μέ τήν σύΖυγόν 
του. Μ έ  έοεισεν ότι ήτο άπολύτως ά- 
θώος. Είναι κρίμα πού δέν παρουσιάσθη 
εις τήν "Αστυνομίαν, είμαι, όμως, βέ
βαια, ότι έχει σοβαρούς λόγους.

Λ

Ή  "Αστυνομία, ήτις δέν αποκλείει τό 
ένδεχόμενον ότι ό Λόρδος Λούκαν έχει 
αύτοκτονήοει, άνεκοίνωαεν, ότι έν αύ- 
τακίνητσν, τό όποιον ό Λόρδος είχε δα- 
νειαθή καί έχρησιμαποίει, εύρέθη έγκα- 
ταλελειμμένον τό παρελθόν Σάββατον 
εις τό Νιουχέηβεν. Ή  άστυνομία ερευνά 
ολόκληρον τήν περιοχήν, δεδομένου ό
τι ούδείς υπάλληλος τού τελωνείου τού 
Νιουχέηβεν, τού λι μένος τών άτμο- 
πλοίων διά τήν Διέππην, ενθυμείται νά 
διήλβεν έκ τού έλέγχου άτομον μέ τά 
χαρακτηριστικό του. Ή  "Αστυνομία 
ήρνήθη νά άποκαλύψη τό περιεχάμενον 
δύο επιστολών, τάς όποιας ό Λόρδος 
Λούκαν άπέστειλεν ε ις  τήν μητέρα του 
καί ε ις τόν γυναικάδελφόν του, Ο ύ ίλ
λιαμ Σάνδ, μετά τού όποιου συνδέεται 
διά στενής φιλίας. "Απεκάλυψε μόνον, 
ότι ε ις έν σημεϊον ό Λόρδος γράφει 
«νά λεχθή ή αλήθεια ε ις  τά παιδιά, ό
ταν θά μεγαλώσουν».

Έ Ε  ώρας μετά τήν άποκάλυψιν τού 
έγκλήματος, έΕ φίλοι τού λόρδου έΕέδω- 
σαν κοινόν άνακοινωθέν, ε ις  τό όποιον 
έδήλουν:

«Θέλομεν νά είδσποιήσωμεν τόν Λόρ- 
δον Λούκαν, ότι εϊμεθα πρόθυμοι νά 
φροντίσωμεν διά τά Ζητήματά του καί 
νά τόν βοηθήσωμεν. Δ έν δυνόμεθα, ό
μως, νά τόν βοηθήσωμεν νά κρυβή, έφ" 
όσον έΕεδόθησαν έντάλματα συιλλήψεως 
έναντίον του».

Δ ύο  φίλοι του έδήλωσαν πρός δημο
σιογράφον :

— Δ έν  θεωροϋμεν πιθανόν ότι ηύτο- 
κτόνησεν. ΈλπίΖομεν ότι διέφυγε. Φυ
σικά, δέν δυνόμεθα νά τόν βοηθήσωμεν, 
εύχόμεθα, όμως, νό μείνη έλεύθερος.

Πρόσφατο κρούσμα δμαδικής σφαγής είς τήν πόλιν ΑΙημιτυ τής ’Αμερικής. *0 έμ
πορος^ αύτσκινήτων Ντή Φέο, ή σύζυγός του καί τά  τέσσερα παιδιά  του εδρέβησαν 
νεκροί μέσα στό σπίτι. Δράστης, δ μόνος έπιζήσας άπδ τήν οικογένεια δ 23ετής 
πρωτότοκος Ρόναλδ. Ξεκλήρησε δλόκληιρητήν οίκογένειά του γ ιά  νά είσπράξη τήν 
έκ 200.000 δολλ. ασφάλεια τοΰ πατέρα.Είς τήν φωτογραφίαν δπάλληλοι τής ’Ια 
τροδικαστικής Γπηρεσίας μεταφέρουν ένα πτώμα άπδ τόν τόπο τής τραγωδίας.

120



/ -----------------------------------------------------------------------------

ΠΟΙ ΗΣ Ι Σ

Ό  λ η μ έ ρ α
Σιδερένια γροθιά, μάς χτυπά δλημέρα. 
'Ολημέρα τρανό τ’ άνηφόρι. Δυνατός ό

(Βοριάς.
Μέσ’ τά στήθεια μας καίει μ ία  φλόγα

(δλημέρα,
δλημέρα μάς ζώνει μιά έλπίδα παλιά.

Τό βαρύ μας φορτίο κουβαλούμε δλημέρα 
δλημέρα ή πίκρα συντροφιά μάς κρατά. 
Στή ψυχή μας κουρνιάζει μιά άλήθεια δ-

(λημέρα
δλημέρα ή πίστι μάς πηγαίνει μπροστά.

Στους κινδύνους οί πρώτοι. Κ ι’ είναι τόσοι
(δλημέρα

δλημέρα μάς θέλουν. Μάς φωνάζουν κον-
(τά τους.

'Η  ζωή μας δοσμένη στό σκοπό δλημέρα 
δλημέρα τό χρέος τή καρδιά κυβερνά.

Μέσ’ τούς δρόμους μονάχοι, τριγυρνάμ'
(δλημέρα

δλημέρα παλεύουν νά μάς κλέψουν τούς
(κόπους.

Μά έμεΐς πολεμάμε μέ τό γέλιο δλημέρα 
δλημέρα νικάμε και κρατάμε'τό φώς.

Ν IΚ Ο Λ Α Κ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ  Ν ΙΚ .
Δ6κ. Ύπσστυνόμος

Χ α μ ό γ ε λ ο
Κτυπούν!

Μ έ  λόγιο βόρειό. Γεμάτα πάθος κΓ 
έΕοψι.

Κακοπροαίρετοι κριταί, άγνοοϋν τό 
καλό καί έρευνοον γιά τό  κακό. Καί σάν 
τό βροΰν, μικρό πάντοτε, τό μεγεθύ
νουν, τό προβάλλουν, καί είναι υπερή
φανοι γι’ αύτό.

ΚΓ έμεϊς; Τ ί θό κάνουμε;

Νό τούς ρίΕουμε φαρμακερά βέλη;

\ ____________________________

Μ ά δέν έχουμε. Ή  φαρέτρα μας δέν 
περιέχει βέλη φαρμακερά, άλλά βέλη 
καλωσύνης καί άγάπης.

Νά προβάλουμε σκληρή άμυνα; Μά 
δέν έχουμε όαπίδα. Καί ή έπίθεσις εί
ναι ορμητική κΓ αστείρευτη.

Τότε;
Τότε, σύ πού άνήκεις στήν Αστυνο

μία Πόλεων θ ' άποδείΕησ ότι δικαιούσαι 
ν ' άνήκης σ ' αύτήν. Γίνε γρανίτης κΓ 
έΕοστράκισε τά κτυπήματα. ΔεϊΕε Ίώ - 
βειον υπομονήν. Χαμογέλασε, έστω καί 
μέ πικρό χαμόγελο.

Μπόρα είναι καί θά περάσπ!

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Π Ρ Α Α Ο Σ  

Δόκ. ΆρχκρύλοΕ

Λ ε β έ ν τ ε ς
Κ α λ α β ρ υ τ ι ν ο ί

Στής “Αγιας Λαύρας τήν αύλή 
άνάψαν τήν λαμπάδα 
μιά φούχτα Καλαβρυτινοί 
καί σώσαν τήν 'Ελλάδα.

Λ

Τήν πρώτη ρίξαν ντουφεκιά 
οί άνδρες τού Σολιώτη 
καί χάρισαν τήν λευτεριά 
στή δουλωμένη νιότη.

Λ

Γιά σέ Δεσπότη Γερμανέ 
άντιλαλοΟν οί κάμποι,
Ζαΐμη Καλαβρυτινέ,
Φωτήλα, Χαραλάμπη.

Λ

ΣΙ σάς άνήκει ή τιμή 
πραγματικά λιοντάρια, 
λεβέντες Καλαβρυτινοί, 
γενναία παλληκάρια.

ΤΣΕΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
Δόκιμος Άρχιφύλαξ

\
'Ημερήσια
'Εκδρομή της
Σχολής 'Αστυφυλάκων

Εις τά πλαίσια τού προγράμματος έκ- 
παιδεύσεως καί ένηιμερώσεως ή Σχολή 
Αστυφυλάκων έπραγματοποίησε τήν 
Γην Φεβρουάριου ήμερησίαν έκδρσμήν 
ε ις  Μ ονήν Ό σ ιου  Λουκά καί Δελφούς. 
Ο ί εκδρομείς δόκιμοι άστυφύλοκες τού 
248 Εκπαιδευτικού Τμήματος συνοδευά- 
μενοι ύπό τού Διοικητού τής Σχολής 
'Αστυνόμου κ. Καρβουνόκη καί των έκ- 
παιδευτών άΕιωμαπκών έπεσκέφθηααν 
άλληλοδιαδόχως τήν Μ ονήν Οσίου Λου
κά καί τόν χώρον τών Δελφών. Τούς 
δοκίμους αστυφύλακας έΕενάγησεν εις 
άιμφότερα τά σημεία ό Ύ παοτυνόμος κ. 
'Αντωνάκος, όστις καί έπεοήμσνε ιδιαι
τέρους τόσον τήν άΕίαν τής προγονικής 
μας κληρονομιάς, οσον καί τό  μέγα νόη
μα καί τήν παγκόσμιον άκτινοβαλίαν τού 
Δελφικού ιδεώδους. Μετά τήν έπι'σκε- 
ψιν κοί τήν Εενάγηοιν περί τήν μεσημ
βρίαν εις τό  Μουσεϊον καί τόν άρχαιο- 
λογιικόν χώρον τών Δελφών οί δόκιμοι 
αστυφύλακες έγευμάτισαν ε ις  κέντρον 
τής πόλεως. Τό γεύμα, πού σημειωτέον 
συνώδευε γνήσιο άρσχωβίτικο κρασί, ά- 
κολούθηαε έλληνικό γλέντι, τό όποιον 
έκτος τών άλλων, έδωκε τήν εύκαιρίαν 
ε ις  τούς κατοίκους νά καμαρώσουν καί 
νά χειροκροτήσουν τούς νέους βλα
στούς, οί όποιοι θά πλαισιώσουν τήν ’Α 
στυνομίαν Πόλεων.

Τό κέφι διήρκεσε άδιάπτωτο μέχρι τις 
απογευματινές ώρες. Ακολούθησε έπί- 
οκεψις τής γραφικής ’Αραχώ βης καί ο
λιγόωρος στάσις στή Λειβαδιά. Μ έ  τήν 
επιστροφή οί νέοι άστυφύλοκες είχαν 
προσθέσει μιά άκόμα σελίδα στό βιβλίο 
τών ωραίων άναμνήσεων τής φοιτήσεώς 
των στήν Αστυνομική Σχολή.

Κ. Κ Α Κ Α Λ Ε Τ Ρ Η Σ
Ύπ. Α '
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(Μια άληδινή ιστορία)*
Τ ή ς  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ  Τ Α Ρ Σ Ο Υ Λ Η

ΟΝΟΜΑ ΜΟΓ είναι Πίμ καί είμαι Έλληνο- 
αμερικανόπουλο άπό τόν Καναδά. Μά δχι, κα
λύτερα νά τά πώ όλα σωστά κι άπ’ τήν άρχή: 
Τ’ δνσμά μου είναι Επαμεινώνδας Γεωργίου 

Σταυρόπουλος, κι Ιχω γεννηθεί στον Καναδά, οπού ζεϊ 
καί δουλεύει δ μπαμπάς μου. Μ’ έχουν βγάλει Ε π α 
μεινώνδα, γιατί αύτδ είναι τ ’ δνομα τού παποΰ μου, 
μά μέ φωνάζουν Πίμ, πρώτα άπ’ δλα γιατί είμαι πολύ 
μικρός ακόμα γιά νά μέ φωνάζουν μέ τδ σωστό μου 
δνομα, καί υστέρα, γιατί, δπως λέει ή μαμά μου, κα
νένας άπδ τούς φίλους μου, μά καί άπό τούς φίλους 
του μπαμπά μου στόν Καναδά, δέν θά κατάφερε νά μέ 
πή ’Επαμεινώνδα!

’Έ χω κι άλλα δύο αδέρφια, τδν Τζίμ, πού θά πη 
Δημήτρης, καί τήν Καίτη, πού θά πή Κατερίνα, μά 
αυτοί είναι πιδ μεγάλοι άπό μένα καί πηγαίνουν άπό 
χρόνια σχολείο. ’Εγώ πήγα φέτος καί πολύ μοΰ άρέ- 
σει, καί σάν μέ ρώτησε ή δασκάλα άπό ποΰ είμαι καί 
τής είπα πώς δ μπαμπάς μου είναι άπό τήν Αθήνα, μ’ 
έβαλε καί ζωγράφισα τήν ’Ακρόπολη καί πολύ άρεσε 
στή δασκάλα, μόνο πού μερικά παιδιά μέ ρώτησαν τί 
λογής κλουβί είναι αύτό.

Κάθε καλοκαίρι έρχάμαστε στήν ’Αθήνα γιά νά 
ίδοΰμε τόν παπού καί τή γιαγιά, καί κάθε καλοκαίρι 
δ παπούς έχει ένα δώρο γιά τόν Τζίμ καί γιά τήν Καίτη 
καί γιά μένα. Φέτος, έπειδή έμαθε άπδ τόν μπαμπά 
πώς είχα ζωγραφίσει τήν ’Ακρόπολη στό σχολείο, μοΰ 
χάρισε ένα ωραίο βιβλίο, πού έχει μέσα τήν ’Ακρόπολη 
σέ φωτογραφίες καί δταν γυρίσουμε πίσω θά τό δείξω 
στ’ άλλα παιδιά στό σχολείο, γιά νά ίδοΰν πώς είναι 
άληθινή καί πώς δέν μοιάζει μέ κλουβί.

Κι άπό τό σπίτι τοΰ παποΰ μου στήν Αθήνα φαί
νεται ή ’Ακρόπολη, μά πρέπει ν’ άνέβω στήν ταράτσα 
γιά νά τήν δώ. Τό σπίτι τοΰ παποΰ είναι στήν δδόν 
’Αμερικής 137 καί άπό τήν πρώτη μέρα μ’ έβαλε δ 
μπαμπάς νά μάθω τή διεύθυνση.

— "Οπως ξέρης τή διεύθυνση τοΰ δικοΰ μας τοΰ 
σπιτιού, μοΰ είπε, έτσι πρέπει νά ξέρης καί τή διεύθυνση 
τοΰ σπιτιοΰ τοΰ παποΰ στήν ’Αθήνα. Γιατί αν τύχη νά

χαθής καμιά μέρα, θά πάς στόν πρώτο άστυψύλακα 
πού θά ίδής μπροστά σου καί θά τοΰ πής τ’ δνομά σου 
καί τή διεύθυνσή σου, at Ικεΐνος θά σέ φέρη!

— Καλέ μπαμπά, πώς θά χαθώ; είπα έγώ καί 
γέλασα. Μήπως βγαίνω ποτέ μου μοναχός μου;

— Δέν ξέρεις τί γίνεται! είπε δ μπαμπάς. “Ενα 
μονάχα νά ξέρης, πώς δ άστυφύλακας είναι πάντα 
φίλος σου!

Κι άλήθεια, αύτό τό βλέπω κάθε φορά πού βγαίνου
με μέ τόν μπαμπά μέ τό αυτοκίνητο. Ή  μαμά καί δ 
Τζίμ καί ή Καίτη κάθονται πίσω, έγώ όμως θέλω νά 
κάθομαι μπροστά, μαζί μέ τόν μπαμπά καί νά βλέπω 
τόν άστυφύλακα μέ τήν σταχτιά στολή του καί τήν 
άσπρη ζώνη του καί τά άσπρα του μανικέτια νά στέκε
ται στή μέση τοΰ δρόμου, ένώ τόσα αύτοκίνητα καί 
λεωφορεία βουίζουν γύρω του, καί νά σηκώνη τό χέρι 
του καί νά τά κάνη νά σταματούνε στή στιγμή, καί 
ύστερα νά βγάζη τή σφυρίχτρα του καί νά σφυρίζη καί 
νά τ’ άφήνη νά φεύγουν, δλα μαζί.

Ό  μπαμπάς μου, κάθε φορά πού μάς ανοίγει δρό
μο νά περάσουμε, τόν χαιρετάει μέ τό χέρι γιά νά τόν 
εύχαριστήση, καί δ άστυφύλακας βάζει τό χέρι του στό 
πηλήκιό του καί τόν χαιρετάει κι έκεϊνος.

——Μπαμπά, είναι δύσκολο νά γίνη κανένας αστυ
φύλακας; ρώτησα μια μέρα τόν μπαμπά μου.

-—Δέν φαντάζομαι! Μονάχα, πού άν θέλης νά γί
νη ς άστυφύλακας έδώ, στήν ’Αθήνα, θά πρέπει άγόρι 
μου, νά μάς άφήσης έμάς, εμένα, καί τή μαμά σου καί 
τ’ άδέρφια σου καί νά έρθης νά μείνης χειμώνα καλο
καίρι μέ τό παπού καί τή γιαγιά κι άργότερα νά μπής 
στή σχολή!

'Ως τώρα ήθελα νά γίνω άστροναύτης, σάν μεγα
λώσω, ή τό λιγότερο άεροπόρος. ’Από προχτές δμως 
θέλω νά γίνω άστυφύλακας, καί θά σάς πώ γιατί.

Προχτές είχαμε πάει μέ τή γιαγιά μου καί μέ τόν 
Τζίμ καί μέ τήν Καίτη στόν ’Εθνικό Κήπο. ’Εμένα 
πολύ μ’ άρέσει δ ’Εθνικός Κήπος, δχι μονάχα γιατί έχει

* Έ δ η μ ο σ ι ε ύ θ η  ε ι ς  τ ό  β ιβ λ ίο ν  τ ή ς  δ ια κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς  λ ο γ ο τ έ -  
χ ν ι δ ο ς  κ .  Γ .  Τ α ρ σ ο ό λ η ,  έ κ δ ό σ ε ω ς  Ά τ λ α ν τ ί δ ο ς ,
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φοινικιές καί νερατζιές καί άλλα δέντρα πού δεν βρί 
ακονται στόν Καναδά, μά γιατί έχει καί μια λίμνη 
δπου κολυμπούν κύκνοι, καί πάπιες καί παπάκια, καί 
παραπάνω1, πίσω άπβ έναν ψηλόν φράχτη βλέπεις τά 
έλάφια καί τα ζαρκάδια με τά μικρά τους καί τά κρί - 
κρί, τ’ αγριοκάτσικα μέ τά μεγάλα στρογγυλά κέρατα, 
πού δλο πηδούν πάνω στβν βράχο.

Καθώς γυρίζαμε λοιπόν καί χαζεύαμε, ή γιαγιά 
είπε πώς κουράστηκε καί θά καθόταν σέ μιά καρέκλα 
κοντά στη λίμνη, κι Ιγώ είδα άπδ μακριά άνοιχτό τβ 
πορτάκι πού έμπαζε μέσα στά ζαρκάδια. Χωρίς νά πώ 
τίποτε ούτε στβν Τζίμ, ούτε στην Καίτη, τρύπωσα μέσα 
καί προχώρησα, καί τότε είδα, κάτω άπβ μιά καλύβα 
μιά έλαφίνα ξ:απλωμένη καί είχε δίπλα της ένα τόσο 
δά έλαφάκι, πιό μικρό άπβ τβν Μπόμπ τβν σκύλο μας!

ΤΗταν τόσο νόστίιμο, πού πήγα κοντά για νά τβ 
χαϊδέψω, μά ξαφνικά, είδα δίπλα μου τβν φύλακα, πού 
μοΰ φώναξε άγρια:

— Πώς μπήκες αυτού μέσα, μικρέ; Φύγε γρήγορα 
μή σέ χτυπήση μέ τά κέρατά της καί τότε την έχεις 
άσχημα!

Καί προτού προφτάσω νά τού μιλήσω μέ άρπαξε 
άπβ τβ χέρι καί μ’ έβγαλε έξω.

Μοΰ ήρθαν κλάμματα καί έτρεξα άμέσως νά βρω 
τή γιαγιά μου. Μά όταν έφτασα στη λίμνη, ή γιαγιά 
μου δέν ήταν πιά έκεΐ. Καί ούτε δ Τζίμ ούτε ή Καίτη 
φαίνονταν πουθενά! θέλησα νά τούς φωνάξω, μά θυ
μήθηκα πού ή μαμά μου μού είχε πεΐ: «Τά μεγάλα 
άγόρια δέν φωνάζουν στή μέση τού δρόμου!» Τί θά

έκανα λοιπόν τώρα; Θά έμενα μοναχός μου στβν κήπο, 
χωρίς νά ξέρω νά πάω στδ σπίτι τού παποΰ;

Τότε θυμήθηκα έκεΐνο πού μοΰ είχε πεΐ ό μπαμ
πάς»: «"Αν χαθής, στάσου μπροστά στβν πρώτο άστυ- 
φύλακα πού θά ιδής νά ’ρχεται, πές του τ ' δναμά σου 
καί τή διεύθυνσή σου, καί αυτός θά σέ φέρη στδ σπίτι!»

" Αμ’ έλα πού δέν φαινόταν κανένας άστυφύλακας! 
Στάθηκα μπροστά στόν άνθρωπο πού πουλάει τά κου
λούρια καί περίμενα. Δίχως άλλο ή ή γιαγιά μου θά 
φαινόταν ή δ Τζίμης μας ή ένας άστυφύλακας. Καί νά 
πού σέ λίγο είδα έναν άστυφύλακα νά έρχεται μέ τή 
σταχτιά στολή του καί μέ τβ πηλήκιό του. Μ' δλο πού 
φοβόμουνα λιγάκι, πήγα κοντά του καί είπα:

— Μέ συγχωρεΐτε! Τ ’ δνομά μου είναι ’Επαμει
νώνδας Σταυρόπουλος. Τβ μπαμπά μου τβν λένε Γεώρ
γιο Σταυρόπουλο. Μένω στήν δδβν ’Αμερικής 137 καί 
σας παρακαλώ νά μέ πάτε σπίτι μου γιατί δέν ξέρω νά 
πάω μόνος μου!

Ό  άστυφύλακας έσκυψε καί μέ κοίταξε, γιατί ή
ταν πολύ ψηλός, καί μού είπε:

— "Εχασες τή μαμά σου, μικρέ;
— "Οχι, είπα, έχασα τή γιαγιά μου, άλλά τβ ίδιο 

κάνει γιατί στδ δικό της σπίτι μένουμε, καί σάς παρα
καλώ νά μέ πάτε!

— Έ ν τάξει, θά σέ πάω, είπε δ άστυφύλακας καί 
μέ χτύπησε στόν ώμο. Πρώτα όμως θά περάσουμε άπ’ 
τβ Τμήμα γιά νά πώ δτι σέ βρήκα καί γιά νά ίδούμε 
μήπως έχει πάει ή γιαγιά σου καί σέ ζητάει έκεΐ.

Μέ πήρε λοιπόν άπβ τβ χέρι καί πήγαμε στβ Ά - 
στυνομκβ Τμήμα πού ήταν έκεΐ κοντά καί πού ήταν
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γεμάτο άστυφύλακες. Καί δ άστυφύλακας δ δικός μου 
άνέβηκε στδ πρώτο πάτωμα καί μ,’ έβαλε σ’ ένα γρα
φείο. Κι έκεΐ πίσω άπδ ενα μεγάλο τραπέζι γεμάτο τη
λέφωνα καί χαρτιά καί μολύβια καθόταν ένας άστυνό- 
μος μέ μεγάλο μαύρο μουστάκι καί με χοντρά γυαλιά 
καί κάτι έγραφε.

Ό  άστυφύλακας μ’ έστησε μπρδς στδ τραπέζι καί 
μοΰ είπε:

Πές στδν κύριο Διοικητή αότά πού είπες καί σέ 
μένα!

’Εγώ έτρεμα άκόιμη περισσότερο, άλλα προχώρη
σα μισό βήμα καί είπα:

— Τ’ δνομά μου είναι ’Επαμεινώνδας Σταυρόπου- 
λος, δ μπαμπάς μου Γεώργιος Σταυρόπουλος. Μένουμε 
’Αμερικής 137, στδ σπίτι του παπσΰ μου, καί σάς πα
ρακαλώ νά μέ πάτε!

Ό  άστυνόμος έβγαλε τά γυαλιά του γιά νά μέ ίδή 
καλύτερα καί μέ ρώτησε:

— Στην ’Αμερική μένεις;
— Στήν δδδν ’Αμερικής είναι τδ σπίτι τοΰ παποΰ, 

είπα, άλλά τδ δικό μας σπίτι είναι στδν Καναδά.
'0  άστυνόμος γύρισε καί κοίταξε τδν αστυφύλα

κα καί τδν ρώτησε:
—Δέν μοΰ λές, πού τδ ψάρεψες αυτό τδ ’Αμερικα

νάκι ;
— Στδν Εθνικό Κήπο, άλλά δέν τδ ψάρεψα Ιγώ. 

Ό  ίδιος ήρθε καί μοΰ είπε τ’ δνομά του καί τή διεύ
θυνσή του καί μέ παρεκάλεσε νά τδν πάω στδ σπίτι 
του.

— ’Έκανες πολύ καλά, παιδί μου, είπε πάλι δ 
άστυνόμος γυρίζοντας σέ μένα. Πώς είπες πώς σέ λένε; 
Επαμεινώνδα;

—Μάλιστα, άπάντησα, άλλά στδ σπίτι μέ φωνά
ζουν Πίιμ!

— Έγώ θά σέ λέω ’Επαμεινώνδα, είναι πιδ έλ- 
ληνικό. Λοιπόν, φίλε μου ’Επαμεινώνδα, θά σέ στεί- 
λαυμε στδ σπίτι σου μέ τδ 100, άλλά πρέπει νά περι- 
μένης λίγο γιαπί τώρα είναι σέ υπηρεσία. 'Ώσπου νά 
έρθη τί θέλεις νά σέ κεράσσυμε; Κόκα - κόλα, παγωτό, 
πορτοκαλάδα;

— Ευχαριστώ, είπα, κόλα - κόλα, πίνω κάθε μέρα 
στδν Καναδά. Καλύτερα παγωτό!

" Γστερα δμως θυμήθηκα πώς ή μαμά μοΰ είχε 
πει, δταν θέλουν νά μέ τρατάρουν κάτι, νά ζητάω πάν
τα τδ πιδ φτηνό, καί είπα:

— ’Ό χι, δχι, καλύτερα πορτοκαλάδα, παρακαλώ!
Ό  άστυνόμος χαμογέλασε καί έκανε νόημα στδν 

άστυφύλακα πού βγήκε άπδ τδ γραφείο καί τότε άρ
χισε νά μέ ρωτάη πώς χάθηκα, καί έγώ τοΰ τά είπα

όλα, γιά τήν έλαφίνα καί γιά τδ πορτάκι καί γιά τδν 
φύλακα. Κι ένώ τά έλεγα ήρθε πάλι δ άστυφύλακας 
καί κρατούσε ένα παγωτδ πύραυλο στδ ένα χέρι καί 
μιά παγωμένη πορτοκαλάδα στδ άλλο.

— Δικά σου! είπε δ άστυνό,μος.
—Διικά μου; Καί τά δύο;
— Καί τά δύο! Κοίταξε δμως νά μήν ξαναχαθής 

καί σέ ξ αναφέρουν έδώ!
— Μπορεί νά ξανάρθω άπδ μόνος μου, είπα, γιατί 

θέλω νά σάς ρωτήσω πώς γίνεται κανείς άστυφύλακας. 
Θέλω νά γίνω άστυφύλακας σάν μεγαλώσω καί μά
λιστα, άν γίνω άστυνόμος σάν καί σάς, πολύ θά καμα- 
ρώνη δ μπαμπάς μου!

Ό  άστυνόμος άρχισε νά γελάη μέ τήν καρδιά του 
καί δ άστυφύλακας γελούσε κι αύτός, μά δχι τόσο δυ
νατά. Εκείνη τήν ώρα δμως μπήκε ένας άλλος άστυ
φύλακας καί είπε πώς τδ αυτοκίνητο είχε έρθει καί 
περίμενε, καί τότε δ άστυνόμος σηκώθηκε καί μέ χάί- 
δεψε στδ κεφάλι καί μοΰ είπε:

-—Πήγαινε στδ καλό, ’Επαμεινώνδα. Κι δποτε 
θέλεις νά μάς δής, έδώ είμαστε καί προσφέρουμε καί 
παγωτό!

Στδ αυτοκίνητο κάθησα μπροστά, άνάμεσα στδν 
δδηγδ καί στδν φίλο μου τδν άστυφύλακα. “Οσο πη
γαίναμε μοΰ έδειχνε πώς λειτουργούν τά φώτα τά γα
λάζια καί τά κόκκινα καί πώς λειτουργεί ή σειρήνα, 
πού κάνει τουτού! τουτού! δταν είναι άνάγκη νά τρέξη 
τδ 100 καί νά πάη κάπου πολύ γρήγορα, καί μοΰ έδειξε 
καί τδ ραδιοτηλέφωνο πού τδ παίρνει στδ χέρι του καί 
μιλάει μέ τδ Τμήμα καί μέ τ’ άλλα αύτοκίνητα! Τόσο 
ωραία ήταν δλα αύτά πού μοΰ έλεγε, πού δταν φτάσα
με, δέν μοΰ έκανε κέφι νά κατέβω.

— Έδώ είμαστε! ’Αμερικής 137! είπε δ φίλος 
μου δ άστυφύλακας. “Ελα νά σέ πάω νά σέ παραδώσω 
στσύς γονείς σου!

Μόλις μπήκαμε μέσα στδ σπίτι δλοι χύμηξαν καί 
μέ άρπαξαν στήν άγκαλιά τους, έγώ δμως ήθελα πρώτα 
ν’ άποχαιρετήσω τδν φίλο μου τδν άστυφύλακα καί νά 
τοΰ πώ πώς δπωσδήποτε θά τδν ξανάβλεπα. Ύστερα ή 
μαμά μ’ άγκάλιασε κλαίγοντας.

— Χρυσό μου παιδάκι! μοΰ είπε. Κοντέψαμε νά 
τρελλαθοΰμε! Φαντάζομαι καί έσύ πόσο θά φοβήθηκες!

—Καθόλου! έκανα. Ποτέ μου δέν πέρασα τόσο 
ώραϊα άπδ τότε πού ήρθαμε στήν ’Αθήνα, δσο σήμερα 
τδ άπόγευμα!

Ό ταν γυοίσουμε πίσω στδν Καναδά καί ή δα
σκάλα μάς, βάλη νά γράψουμε έκθεση, έγώ θά γράψω 
πώς είναι μέσα ένα αύτσκίνητο τής ’Αστυνομίας! Κα
νείς δέν θά τδ ξέρη σάν καί μένα!
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01 ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ KTV0DVN
“ 1“  Ο  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α  τής 17ης Νοεμβρί- 

'  ου 1878 όλη ή Νεάπολις είχε 
βγή στούς δρόμους γιά νά χοιρετήση 
τόν βασιλέα στό πέρασμά του. Ό  Ουμ- 
βέρτος, πού είχε διαδεχθή τόν πατέρα 
του πριν άπό λίγους μήνες, πραγματο
ποιούσε μαζί μέ τήν βασίλισσα Μαργαρί
τα τήν πρώτη περιοδεία του στην 'Ιτ α 
λία. Σ τήν  Νεόπολι έβρεχε έδώ καί δυό 
ημέρες, άλλα ό νεαρός βασιλεύς ήθε
λε, παρ' όλα αύτά, άνοιχτή άμαΕα καί 
τώρα χαιρετούσε μέ τό χέρι τό  πλήθος 
πού τόν επευφημούσε. Πλάι του κάθε
ται ή Μαργαρίτα καί, στό άπέναντι κά
θισμα, ό μικρός Βίκτωρ 'Εμμανουήλ καί 
ό πρώην δημοκρατικός Μπενεντέττο Κα- 
ϊρόλι, πρόεδρος τώρα τής κυβερνήσεως 
τής Αύτοϋ Μεγαλειότητος.

Ό τ α ν  ή άμαΕα έφθασε στό Λόργκο 
Καρριέρα Γκράντε (σήμερα οδός Τολέ
δου) ένας νέος Εεπετάχθηκε άπό τό 
πλήθος, πέρασε τήν Ζώνη των άστυνο- 
μικών καί έτρεΕε πρός τό όχημα. Στό  
άριστερό του χέρι κρατούσε ένα φύλλο

χαρτί, ίσως μιά αϊτησι πού σκόπευε νά 
δώση στον βασιλέα. Αλλά, όταν πήδησε 
στό σκαλοπάτι, σήκωσε τό δεΕί του χέρι 
πού ήταν τυλιγμένο μέ ένα κόκκινο πανί 
άπό τό  όποιο Εεπρόβαλλε ή άκονισμένη 
λεπίδα ένός έγχειριδίσυ.

«Ζήτω ή παγκόσμια δημοκρατία!». 
ΚραυγόΖει ό νέος, ένώ προσπαθεί νά 
χτυπήση τόν Ούμβέρτο, πού τού κατα
φέρνει μέ ορμή ένα χτύπημα μέ τήν ά- 
νόποδη τού σπαθιού του στό κεφάλι. Ό  
δράστης δέν αποχωρεί: προσπαθεί νά 
Εανσχταπήση. Ή  βασίλισσα φωνάΖεί: 
«Καϊρόλι, σώσε τόν βασιλέα!» καί χτυ
πά τόν έπιτιθέμενο μέ μιά ανθοδέσμη 
όπό τριαντάφυλλα πού κρατά στό χέρι. 
Ο  Καϊρόλι παρεμβαίνει μέ τήν σειρά 

του, άρπάΖει τόν άνδρα άπό τό μαλλιά, 
προσπσθεϊ νά τόν Εεκολλήση άπό τήν 
άμαΕα, άλλά δέχεται μιά μαχαιριά στήν 
κνήμη. Επεμβαίνει τέλος ένας λοχαγός 
των θωρακοφόρων πού ρίχνει κάτω τόν 
άγνωστο.

Τό έπεισόδιο στό Λόργκο Καρριέρα

Γκράντε προκόλεσε θόρυβο πού έκανε 
πολύ γρήγορα τόν γύρο τής χώρας. Ή 
ταν ή πρώτη φορά πού γινόταν απόπει
ρα κατά τής Ζωής τού βασιλέως τής 
'Ιταλίας.

Ο ί έφημερίδες, πάντως, προσπάθησαν 
νά μειώσουν στό έλάχιστο τήν σημασία 
τού έπειοοδίου άποδίδοντάς το στήν 
παρόρμησι ένός παράφρονος. 'Αλήθεια, 
μόνο ένας τρελλός, θά μπορούσε νά έ- 
πιθυμεϊ τόν θάνατο τού άγαπημένου βα- 
σιλέως. Μ όνο  ή «Κορριέρε ντέλα Σέρα.» 
τόλμησε νά προσθέση: « Ασφαλώς θά
είναι τρελλός, ή τρέλλα του όμως έτρά- 
φη άπό τήν παρούσα κοινωνική κατά- 
στασ ι. . . ».

Οί ύπόλοιπες προτίμησαν νά έΕάρουν 
τό θάρρος τού βασιλέως καί, ιδιαίτερα, 
τής βασίλισσας. Τό λόγια πού είπε στον 
Καϊρόλι ύπήρχαν σέ όλες τις έφημερί
δες. Ά π ενα ντ ίό ς  δέν γινόταν λόγος 
γιά τό  πολύ σημαντικώτερο σχόλιο πού 
έκαμε ή Μαργαρίτα μετά τό περιστατι
κό. «Οί αύταπάτες τού Οίκου τής Σα-

Κατά τά τέλη τοΰ 19ου αίώ- 
νος και στις αρχές τοΰ 20οϋ 
έξαπελύθη ή βία των άτομι- 
στών αναρχικών μέ στόχο 
τούς ισχυρούς της Ευρώπης. 
Ό  Γάλλος Πρόεδρος Σαντι 
Καρνό, ή ’Ελισάβετ τής Αύ- 
στρίας, ό βασιλεύς Ούμβέρ- 
τος κ. ά. σκοτώθησαν κατά 
τόν πιο τραγικό τρόπο.

’Αριστερά: Μόντσα 1900. Ή  δολοφο
νία τοΰ βοισιλέως της, Ιταλίας Ούμ- 
βέρτου σέ σχέδιο τοδ Μπελτράμε. Εις 
τήν άπέναντι σελίδα: Ή  δολοφονία 
τής βασιλίσσης Ελισάβετ σέ πίνακα 

τής έποχής.
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βόιας τελείωσαν», είπε ή βασίλισσα, καί 
αυτή ή φράσις, περνώντας άπό στόμα 
σέ στόμα, έκανε νά αναρριγήσουν οί 
φρόνιμοι νοικσκυραϊοι πού, ώς εκείνη 
τήν στιγμή, συνήθιζαν νά κοιμούνται 
τόν «ύπνο τοϋ δικαίου». Τό εγχειρίδιο 
τοϋ ΤΕιοβάννι Πασσανάντε (έτσι λεγό
ταν ό δράστης) ράγισε τήν συμβατική 
πρόσοψι τής μετριοπαθούς ούμβερτια- 
νής Ιταλίας καί άνοιΕε ένα «παράθυρο» 
στήν άλλη 'Ιταλία. Τήν ’Ιταλία μέ τά 
εκατομμύρια άνσλφαβήτων πού δέν ε ί
χαν κανένα απολύτως δικαίωμα, ούτε 
κάν τό  δικαίωμα τής ψήφου. Πέθαιναν 
άπό τήν πελλάγρα ή Εοϋσαν μέ άφόρη- 
τες  στερήσεις έΕ αιτίας των διοβοήτων 
«φόρων έπί τής άθλιότητος», πού έ
πλητταν τά πιό στοιχειώδη καταναλωτι
κά άγαθά οπούς τό άλάτι, τό κρασί, τό 
άλεύρι.

Ό  ΤΕιοβάννι Πασσανάντε, δέν ήταν 
πράγματι τρελλός. Γεννήθηκε στήν 
Σάλβια, ατά Βασιλικάτα, τό  1847. Έ 
γινε άναρχικός τό 1870, στήν Βολώνια,

όπου έργάσθηκε ώς μάγειρος στό σπίτι 
τοϋ δόν Νικόλα Τσοκκόλι, έφημερίου 
τής έκκλησίας τής Αγ ίας Τριάδος.

Στήν  δίκη του, πού διεΕήχθη στήν 
Νεάπολι τόν  Μάρτιο τού έπομένου χρό
νου, ό Πασσανάντε έτήρησε μιά στάσι 
πού έγινε τυπική γιά όλους τούς τρο
μοκράτες έκείνης τή ς  εποχής. «Ένήρ- 
γησα μόνος», βεβαίωσε. «Δέν έχω συ
νενόχους καί δέν άνήκω σέ καμμιά αϊ- 
ρεσι ή πολιτικό κόμμα. "Ο ,τι έκανα, τό 
έκανα μόνος». Τό δικαστήριο, μετά άπό 
δεκάλεπτη σύσκεψι, τόν καταδίκασε σέ 
καταναγκαστικά έργα. Ό  Πασσανάντε 
ακούσε τήν όπόφασι μέ πρόσωπο τελε ί
ως άνέκφραστο. "Εκανε μόνο μιά ειρω
νική χειρονομία όταν ό πρόεδρος άνήγ- 
γειλε ότι ό κατηγορούμενος καταδικα
ζόταν επίσης νά πληρώση τά έΕοδα τής 
δίκης. Πέθανε στό φρενοκομείο τοϋ 
Μοντελοϋπο τό 1910.

Ή  πράΕις τοϋ ΤΕιοβάννι Πασσανάντε 
σημειώνει τήν αρχή μιας σειράς άπό 
τρομοκρατικές άπάπειρες πού έγιναν

άπό αναρχικούς σέ διάφορες εύρωπαϊ- 
κές χώρες. Σ τήν  πρώτη γραμμή, βρί
σκονται σχεδόν πάντοτε οί 'Ιταλοί, ακο
λουθούμενοι άπό τούς Ρώσους καί τούς 
Γ άλλους.

24 Ιουνίου 1894. Σ τ ις  2 1 .1 0 ' ό Γάλ
λος πρόεδρος Σαντί Καρνό Εεκινά μέ 
άμάΕι άπό τό Υπουργείο  Εμπορ ίου γιά 
νά πάη στό «Γκράν Τεάτρ, όπου δινόταν 
παράστασις πρός τιμήν του. Ό  Καρνό, 
μετά τις άπάπειρες των άναρχικών 
Ά ν ρ ί καί Βαλιάν, σσνήθιΕε νά φορά ένα 
γιλέκο άπό άτσάλι. Αύτή τήν φορά δέν 
τό  έχει. «Κάνει πολλή Εέστη», είπε ατούς 
σωματοφύλακές του πριν βγή «καί αύτός 
ό θώρακας είναι πολύ βαρύς». Ή  άπό- 
φασις αύτή θά τοϋ στοίχιΕε τήν Εωή.

"Επειτα  άπό δέκα λεπτά, ένας νέος 
βγήκε άπό τό πλήθος καί κατευθύνθηκε 
πρός τήν άυαΕα. Καί αύτός έσφιγγε στό 
χέρι του μιά έπιστολή, ίσως μιά οϊτησι. 
Είναι Εήτημα δευτερολέπτων. "Ο λα  γί
νονται τόσο γρήγορα ώστε κανείς δέν 
άντιλαμβάνεται τίποτε. "Επειτα  βλέπουν
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Εις αύτήν τήν σελίδα: ’Επάνω, δ Γκατεάν© Μπρέσι σέ μιά. φωτογρα
φία του στήν Αμερική. Γεννήθηκε στό Κόϊάνο, στίς 11 Νοεμβρίου 1869. 
Πέθανε τό 1901 στίς σωφρονιστικίς φυλακές τοΰ 'Αγίου Στεφάνου. ’Επι- 
σήμως δ θάνατός του αποδόθηκε σέ αυτοκτονία. Κάτω: '0  δολοφόνος τοΰ 
Σαντί Καρνό, ’Ιταλός Σάντε Καζέριο. Είς τήν άπέναντι σελίδα: Ό  δολοφό

νος της, ’Ελισάβετ, Λουΐτζι Λουκενί.

τόν Καρνό νά πέφτη άψυχος μέ τήν έ- 
πιστολή τοΰ αγνώστου νά άσπρίΖη ατό 
στήθος του. 'Αργότερα άπσκαλύφθηκε 
ότι ήταν στερεωμένη μέ ένα εγχειρίδιο. 
Ό  δράστης όνομαΖόταν Σάντε ΤΖερόνι- 
μο ΚοΖέριο. Ή τ α ν  21 ετών. Γεννήθηκε 
στήν 'Ιταλία, στήν Μόττα Βισκόντι, άλ- 
λά πριν άπό λίγο καιρό ε ίχε έλθει στήν 
Γαλλία, όπου έργαΖόταν ώς αρτοποιός.

Στήν δίκη επαναλαμβάνεται ή συνηθι
σμένη ακηνή: «Είμαι άναρχικός άτομι- 
στής», δηλώνει ό κατηγορούμενος. «Δέν 
έχω συνενόχους».

Ή  έξέτασις τοϋ κατηγορουμένου γί
νεται μέσα σέ Ζωηρούς διαξιφισμούς. 
Πρόεδρος: «Πώς μπορέσατε νά τό κά
νετε αύτό; Καί όμως, άπό παιδί, κάνατε 
αυτό; Καί όμως, άπό παιδί, κάνατε τόν 
Αγ ιο  Ιωάννη τόν Βοπτιστή στίς λιτα

νείες. . .». ΚαΖέριο: «Τά παιδιά δέν ξέ 
ρουν τί κάνουν». Πρόεδρος: «Λέγεται 
πώς έπικρίνοτε τήν πράξι τοϋ Ανρί ό
ταν έρριξε μιά βόμβα σέ κάποιο μπάρ...». 
ΚαΖέριο: «Μάλιστα. Είπα ότι θά έκανε 
καλύτερο νά τήν ρίξη στήν φωλιά μιας 
εύπορης άστικής οικογένειας». Πρόε
δρος: «Είπατε κάποτε, ότι μόλις γυρί
σετε στήν Ιταλία θά σκοτώσετε τόν βα
σιλέα καί τόν Πάπα. . . ». ΚαΖέριο: «Μ ά
λιστα, όχι όμως καί τούς δυό συγχρό
νως. Δ έν  έχω τήν συνήθεια νά σκοτώ
νω μαΖί. . .».

Ό  Σάντε ΤΖερόνιμο ΚαΖέριο καταδι
κάσθηκε νά πεθάνη στήν λαιμητόμο. Ή  
όπόφασις έκτελέσθηκε στίς 16 Αύγού- 
στου 1894. Ενώ οί δεσμοφύλακες τόν 
έσπρωχναν στό ικρίωμα, ό νεαρός άν- 
δρας προσπαθούσε νά άντισταθή φωνά- 
Ζοντας: «Δέν θέλω !» "Επειτα άφέθηκε 
στήν μοίρα του, καί πριν βάλη τό κε
φάλι του κάτω άπό τήν λεπίδα ξαναφώ- 
ν α ξ ε : «Θάρρος, σύντροφοι! Ζήτω ή
Α να ρχ ία !»

Κάπου τρία χρόνια άργότερα, στίς 22 
'Απριλίου 1897. ένας νέος περιμένει τό 
πέρασμα τοΰ βασιλέως Ούμβέρτου έξω 
άπό τήν Πύλη τού Σάν  Πανκράτσιο, 
στήν Ρώμη. ΌνομάΖεται Π ιέτρο Ά το ια - 
ρίτο, είναι σιδηρουργός, 25 έτών, καί 
κοτάγεται όπό τήν Ά ρτένα . Μ έ  τά ίδια 
του τά χέρια είχε φτιάξει ένα χοντρο
καμωμένο έγχειρίδιο καί στήν λεπίδα 
του είχε χαράξει ένα «Α» ( Ανορχία) 
καί σταυρό.

'Αποφάσισε νά έπαναλάβη τήν άπο- 
τυχημένη άπόπειρα τού Πασσανάντε. Ό  
βασιλεύς φθάνει λίγο άργότερα, μέ ά- 
νοιχτή αμοξα, συνοδευόμενος άπό τήν 
βασίλισσα Μαργαρίτα, κατ' ευθείαν 
στον ιππόδρομο Κοπανέλλε. Ο  Ά τσ ια - 
ρίτο πηδά στό σκαλοπάτι μέ τό όπλο 
στό χέρι, φωνάΖει κάτι, έπειτα προσπα
θεί νά χτυπήση τόν βασιλέα, άλλά ή λε
πίδα χώνεται άνάμεσα στό άριστερό 
μπράτσο καί τό στήθος, χωρίς νά τρσυ- 
ματίση τό θύμο. Καί αύτή τήν φορά ή 
τύχη βοήθησε τόν βασιλέα («είναι τά

τυχερά τοΰ έπαγγέλματος», θά πή άργό
τερα) .

Ό  Ατσιαρίτο συνελήφθη καί ή δίκη 
του διήρκεσε συνολικά έννέα ώρες. Ό  
κατηγορούμενος, όπως είναι πιά συνή
θεια, έμφονίΖεται ώς άναρχικός άτομι- 
στής. Δέν  ύπάρχουν συνένοχοι, λοιπόν. 
Ούτε συνωμοσίες. 'Έπειτα  προσπαθεί νά 
δώση μιά πολιτική δικαιολογία στήν πρά- 
ξι του. «Σκόπευα νά διαμαρτυρηθώ», 
λέει, «έναντίον ένός βασιλέως πού ξο
δεύει έκατομμύρια στήν 'Αφρική ένώ έδώ 
ό κόσμος πεθαίνει άπό τήν πείνα. Καί 
έπίσης γιά τά γεγονότα τής Σ ικελ ίας 
καί άκόμη. . .». Αλλά ό πρόεδρος τόν 
διακόπτει λέγοντας: «Αύτό είναι άσχε
τα. "Α ς έπανέλθωμεν ατά γεγονότα...».

Τό ίδιο συμβαίνει μ έ  τ ις  καταθέσεις 
τώ ν μαρτύρων ύπερασπίσεως. Ό  πρόε
δρος δέν θέλει νά μιλούν γιά πολιτική 
στήν αίθουσα τοϋ Δικαστηρίου. Καί όταν 
ή φίλη τοϋ Ατσιαρίτο, κάποια Πάσκουα 
Βεναρούμπα, Ζητά καί αύτή νά άποδώση 
σέ πολιτικά κίνητρα τήν πράξι τοϋ άγα- 
πημένου της, ό πρόεδρος τή ς  άφαιρεί 
τόν λόγο: «Μ ιλάς πάρα πολύ, άγαπητή 
μου. Πήγοινε!».

Ο  Πιέτρο Ατσιαρίτο καταδικάσθηκε 
σέ καταναγκαστικά έργα. Ό τα ν  άκουσε 
τήν άπόφασι, ό κατηγορούμενος είπε μέ 
ήρβμία: «Σήμερα έγώ, αύριο ή άστική 
κυβέρνησις. Ζήτω ή έπανάστασις!»

Ή  ύπόθεσις Ατσιαρίτο είχε μιά συνέ
χεια πού ήλθε στό φώς ύστερα άπό πολ
λά χρόνια. Αποφασισμένοι νά τόν κά
νουν νά άποκαλύψη τά ονόματα τών πι
θανών συνενόχων του, οί δεσμοφύλα
κες σκηνοθέτησαν μιά θλιβερή κωμωδία. 
Κ α τ ' άρχήν έπεισαν τόν Ατσιαρίτο ότι 
ή φίλη του Πάσκουα είχε άποκτήσει γιό, 
καί, άφοΰ τοϋ περιέγραψαν τό  άθλιο πε
ριβάλλον στό όποιο ή γυναίκα του καί 
ό άνύπαρκτος γιός του ήσον αναγκα
σμένοι νά Ζοϋν, τόν παρακίνησαν νά Ζη- 
τήση βασιλική χσρι. « Ό  βασιλεύς είναι 
καλός», τού είπαν, «θέλει νά σέ βοη- 
θήση. Ζήτησέ του συγγνώμη καί αύτός 
θά σέ ξαναστείλη στό σπίτι σου». Ο 
Ατσιαρίτο έπεσε στήν παγίδα καί υπέ

γραψε τήν αϊτησι χάριτος. Σ τό  σημείο 
αύτό, ό ίδιος ό διευθυντής τών σωφρο
νιστικών φυλακών Αλφρέντο Ά ντΖε- 
λέλλι, τόν  παροκινεϊ νά Ζητήση χάρι καί 
γιά μερικούς άπό τούς φίλους του πού, 
σύμφωνα μέ τά λεγόμενό του, θά έμε- 
νον στή φυλακή έξ ύπαιτιότητός του. 
Ο  Ατσιαρίτο υπάκουσε. Στήν πραγμα

τικότητα, αύτο'ι οί φίλοι (έπρόκειτο γιά 
πέντε έργάτες άπό τήν Ρώμη, τούς 
ΤΖουΖέππε Τσεκαρέλλι, Έ ρνέσ το  Ντιο- 
ταλλέβι, Φεντερίκο Γκουντίνι, ΒιτσέντΖο 
Καλαμπρόνε καί Κερουμπίνο Τρέντο) 
δέν ήσαν φυλακισμένοι. Ή  αίτησις χά
ριτος πού σπέσπασαν άπό τόν άφελή 
Ατσιαρίτο θά χρησιμεύση, πράγματι, 

γιά νά τούς συλλάβουν ώς συνενόχους.
Χρησιμοποιώντας τήν αίτησι τοΰ Ά -

τσιαρίτο σάν «αύθόρμητη ομολογία», ό 
Γενικός ΕίΛσγγελεύς Καπρίνο παρέπεμ- 
ψε τούς πέντε έργάτες σέ δίκη μέ τήν 
κατηγορία συνωμοσίας έναντίον τοΰ βα- 
σιλέως. Εύτυχώς, βρήκαν ένα άξιο συ
νήγορο, τόν άναρχικό δικηγόρο Σαβέριο 
Μ ερλίνο πού άποκάλυψε τήν παγίδα καί 
έπέτυχε τήν άθώωσι τών κατηγορουμέ
νων. Απεναντίας, ό Πιέτρο Ατσιαρίτο 
δέν ξανοβγήκε όπό τήν φυλακή. Πέθανε 
καί αύτός τρελλός, όπώς ό Πασσανάντε, 
στό φρενοκομείο τοϋ Μοντελοϋπο.

“Επειτα άπό ένα χρόνο πέφτει μιά 
«έστεμμένη κεψαλή» άπό τά χέρια ένός 
άλλου 'Ιταλού άνορχικοϋ. Αύτή τήν φο
ρά τό έγκλημα είναι άπάνθρωπο καί ά- 
δικαιολόγητο γιατί τό θύμα άνήκει στό 
γυναικείο φύλο καί έλάχιστη σχέσι έχει 
μέ τήν πολιτική. Ή  'Ελ ισάβετ τής Αύ- 
στρίας, σύΖυγος τοΰ αύτοκράτορος 
Φραγκίσκου Ιωσήφ Ζούσε άπό καιρό 
μακριά άπό τήν Αύλή τής Β ιέννης καί 
όπό τόν σύΖυγό της. Ο  θάνατος τοϋ 
άγαπημένου της γιοϋ Ροδόλφου, πού 
αύτοκτόνησε μέ τήν έρωμένη του στό 
Μάγιερλινγκ, έκανε τήν γηραιό αύτο- 
κράτειρα νά άποσυρθή, μόνη καί άρρω
στη άπό τά νεύρα της, στήν έπαυλί της 
στήν Κέρκυρα. Μ όνο άπό καιρό σέ και
ρό, καί μέ μιά μικρή άκολουθία, κάνει 
κανένα τοξίδι στήν Ελβετία. Καί έκεϊ 
στήν Ελβετία, στήν Γενεύη, στίς 10 Σ ε 
πτεμβρίου 1898 τήν περίμενε ένας σκλη
ρός θάνοτος.

Είναι δέκα τό  πρωί. Ή  Ελισάβετ 
βγήκε άπό τό ξενοδοχείο «Μπώ ΡιβάΖ» 
μέ τήν συντροφιά τής κόμισσας Στοράυ 
καί βάδιΖε στήν λεωφόρο πού οδηγεί 
στήν αποβάθρα. Σ έ  μιά στιγμή ένας άν- 
δρας προχωρεί πρός τό μέρος της τρε- 
κλίΖοντας σάν νά ήταν μεθυσμένος. 
Σταματά μπροστά της καί τήν κτυπά κα
τάστηθα μέ τή ν  γροθιά του, καθώς φαί-
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νεται. Ή  αύτοκράτειρα πέφτει καταγής 
καί ό άνδρας φεύγει.

«Δεν είναι τίποτε», λέει ή Ελισάβετ 
καθώς σηκώνεται. Τακτοποιεί τά φορέ
ματα τη ς  καί Εαναρχίζει νά βαδίζη. 
« Α ν  δέν βιοσθοϋμε» λέει στην Σταράυ 
«θά χάσωμε τό  πλοίο γιά τό Τερριτέ». 
Έ πειτα  προσθέτει: «Ποίός Εέρει τί ή
θελε αστός ό άνθρωπος. Ισως είχε 
σκοπό νά μου άρπάΕη τό  ρολόι». «Εϊσθε 
πολύ ώχρή, Μεγαλειοτάτη, παρατηρεί ή 
κόμισσα. «Θά είναι άπό τήν ταραχή», 
άπαντά ή αύτοκράτειρα. Επειτα άπό λί
γα λεπτά φθάνουν στήν άποβάθρα. Η 
Ελισάβετ είχε γίνει ακόμη πιό χλωμή. 

«Δέν αισθάνομαι καλά», ψιθυρίζει καί 
στηρίζεται στό μπράτσο τής φίλης της. 
'Α λλά  δέν καταφέρει νά κρατηθή καί 
πέφτει καταγής. Τρομαγμένη ή Σταράυ 
ζητεί βοήθεια. Κάποιος φέρνει νερό 
ένώ ή κόμισσα λύνει τά κορδόνια του 
κορσέ τής Ελισάβετ. Σ τό  ύψος της καρ
διάς τή ς αύτοκράτειρας ύπάρχει μιά μι
κρή κηλίδα αίματος πού καλύπτει μιά 
τριγωνική πληγή. ' Επειτα άπό λίγα λε
πτά ή κόμισσα Σταράυ άντιλαμβάνεται 
ότι κρατά στήν άγκαλιά της μιά νεκρή.

Ό  δράστης, άφοΰ κατέφερε τό  θα
νάσιμο χτύπημα, τό έβαλε ατά πόδια, 
άλλά δυό άμοΕάδες τόν κυνήγησάν νο
μίζοντας ότι ήταν κλέφτης. Τόν έφθα- 
σον καί τόν οδήγησαν στήν χωροφυλα
κή, όπου αύτοσυστήνεται ατούς άστυ- 
νομικούς: «Είμαι ό Λουί Λουκενί, άπό 
τό  Παρίσι», λέει, καί προσθέτει: «Χτύ
πησα καλά, καί αύτή τήν στιγμή πρέπει 
νά είναι νεκρή». Σ τήν  αρχή οί χωρο
φύλακες δέν καταλαβαίνουν. Μ όνο  άρ
γότερα, όταν πληροφορούνται γιά τό τέ
λος τή ς  αύτοκρατείρας, άντιλαμβάνον- 
ται τήν σημασία αύτών των λόγων. «Για
τί τήν σκότωσες;» τόν ρωτούν. «Είμαι

άναρχικός», άπαντα ό Λουκενί. «Είμαι 
φτωχός καί μισώ τούς πλουσίους».

Ό  «Λουϊ Λουκενί, άπό τό Παρίσι» 
ήταν στήν πραγματικότητα Ιταλός, 
έστω καί άν γεννήθηκε στό Παρίσι άπό 
μητέρα 'Ιταλίδα  καί πατέρα άγνωστο. 
Μεγάλωσε στό Φωμπούρ Σα ίν  Ντενί καί 
έργάσθηκε πολύ καιρό στήν Νεάπολι 
σάν καμαριέρης τού πρίγκιπος τής Ά -  
ραγωνίας. "Επειτα έγινε άναρχικός καί 
άρχισε νά περιπλανάται στήν Ευρώπη. 
Σ τήν  δίκη του, πού έγινε τόν Νοέμβριο 
τού ίδιου χρόνου, ό δολοφόνος συμπε- 
ριφέρεται μέ άναίδεια. Φαίνεται νά μήν 
άντιλαμβάνεται ότι άκόμη καί οί όμό- 
φρονές του θεώρησαν τό  έγκλημά του 
άνανδρο. « Αν είχα άρκετά χρήματα», 
δηλώνει στούς δικαστάς, «θά πήγαινα 
στήν Ιτα λ ία  νά σκοτώσω τόν Ούμβέρτο. 
Χρειόσθηκε νά άρκεσθώ σέ μιά ούτσχρά- 
τειρα. . .». Καί αύτός καταδικάσθηκε σέ 
καταναγκαστικά έργα.

Ό  αιώνας βρίσκεται στό τέλος του. 
Σ τήν  Ιταλία «νέοι» άνθρωποι, όπως ό 
Ζανσρντέλλι (πού οί άστοί τόν χαρακτη
ρίζουν άνατρεπτικό στοιχείο γιατί ζητεί 
τήν υίοθέτησι κλιμακωτής φορολογίας 
εισοδήματος) καί ό Τζιολίττι (πού τολ
μά νά προτείνη τήν καθιέρωσι τής καθο
λικής ψηφοφορίας), εμφανίζονται στούς 
πολιτικούς κύκλους. Ο ί σοσιαλισταί κερ
δίζουν δεκαέΕη έδρες στις έκλογές καί 
ό Πάολο Τρέβες. ήγέτης, μαζί μέ τόν 
Τουράκ, τού ιταλικού σοσιαλισμού, δια
κηρύσσει: «Τελικά στήν άλλη όχθη ύ- 
πάρχει κάποιος πού καταλαβαίνει».

'Α λλά  δέν είναι όλοι πληροφορημέ- 
νοι ότι κάτι άλλάζει στήν Ιταλία. "Ενας 
άπό αύτούς είναι ό Γκαετάνο Μπρέσι, 
ένας άνορχικός άπό τό  Πράτο, πού άπό 
καιρό είχε μεταναστεύσει στό Πάτερσον 
τής Ν έας Ύερσέης, όπου ύπάρχει ένα

ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ
άπό τά μεγαλύτερα κέντρα άναρχικών 
των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ό  Μπρέσι γύρισε στήν Ιταλία τόν 
Μ ά ιο  τού 1900. Έ φ ερ ε  μαζί του ένα 
μικρό κομπόδεμα, πολλά κομψά ρούχα, 
μιά φωτογραφική μηχανή τελευταίο 
μοντέλλο καί ένα πεντάσφαιρο «Ρέμινγ- 
κτον», ιιέ τό όποιο καταφέρνει, άπό δέ
κα βήματα, νά πέραση μιά σφαίρα άπό 
τόν λαιμό μιάς μπουκάλας, χωρίς νά 
τήν σπάση.

Σ τ ις  29 Ιουλίου, ό Γκαετάνο Μπρέσι, 
πού είναι τριάντα ένός έτών καί έχει 
φήμη γυναικοκατακτητοϋ, φθάνει στήν 
Μόντσα όπου ό βασιλεύς Ούμβέρτος κά
νει τ ις  σύντομες διοκοπές του στήν βα
σιλική έπαυλι. Τό ίδιο έκείνο βράδυ, 
ό βασιλεύς ύφίσταται τήν τρίτη άπόπέι- 
ρα τής ζωής του. Αύτή θά είναι καί ή 
μοιραία.

Είναι 2 2 .3 0 '.  Σ τό  τέλος μιας γυμνα
στικής έπιδει'Εεως πού οργανώθηκε 
πρός τιμήν του, ό Ούμβέρτος κατεβαί
νει άπό τό βασιλικό θεωρείο καί άνε- 
βαίνει στήν ομαΕα μαζί μέ τούς στρατη
γούς Πόντσο Βόλια καί Άβογκάντρο 
ντί Κουΐντο. Ή  πομπή περνά άργά άνά- 
μεσα άπό τά πλήθη πού ζητωκραυγά
ζουν. Ό  Γκαετάνο Μπρέσι σηκώνει τό 
οπλισμένο χέρι του καί ρίχνει μέ τό πε
ρίστροφο τρε ις  σφαίρες έναντίσν τού 
Ούμβέρτου άπό άπόστασι τεσσάρων βη
μάτων. Ό  βασιλεύς, χτυπημένος, σω
ριάζεται στά γόνατα τού Άβογκάρντο 
ντί Κουΐντο. «Πιστεύω νά μήν είναι τ ί
ποτε», ψιθυρίζει. Λίγα λεπτά άργότερα 
πέθανε.

Ό  δράστης δέν κατόρθωσε νά δια- 
φύγη. Τά πλήθος πού τόν συνέλαβε α
πειλεί νά τόν λυντσάρη. «"Ανανδρε!», 
τού φωνάζουν. «Σκότω σες τόν Ούμβέρ
το!». Αύτός βρίσκει τήν δύνομι νά ά- 
παντήση: « Ό χ ι!  Δ έν  σκότωσα τόν Ο ύμ
βέρτο. Σκότωσα ένα βασιλέα! Σκότωσα 
μιά άρχή».

"Ε να  μήνα άκριβώς άργότερα, ό βα
σιλοκτόνος δικάζεται στό κακουργοδι- 
κείο τού Μιλάνου. Ό  κατηγορούμενος 
φαίνεται διαφορετικός άπό τόν συνηθι
σμένο τύπο τού κοινού τρομοκράτη. Δ έν 
είναι ό άμόρφωτος, ό διεστραμμένος, 
πού πάσχει άπό μελαγχολία, άλλά ό καλ
λιεργημένος, ό έΕωστρεφής, ό εύφυής, 
μέ τήν άπάντησι πάντοτε έτοιμη.

Ή  άπολογία τού κατηγορουμένου εί
ναι πολύ ζωηρή. Πρόεδρος: «Γιατί σκο
τώσατε τόν βασιλέα μας;» Μπρέσι: «Γιά 
νά έκδικηθώ τά θύματα τής καταστά- 
σεως πολιορκίας πού έπεβλήθη μέ βασι
λικό διάταγμα στήν Σικελ ία  καί στό 
Μ ιλάνο τό  1898». Πρόεδρος: « Ό  βα
σιλεύς όμως δέν ήταν ύπεύθυνος γιά 
αύτά τά διατάγματα». «Μπρέσι: «Καλό 
κι αύτό! Ποιος τό έχει ύπογράψει, έγώ 
ή  αύτός;» Πρόεδρος: «Ποιοι είναι οί 
συνένοχοί σας;»  Μπρέσι: «Ένήργησα 
μόνος. Τό έχω  ήδη πή ότι είμαι άτομι- 
στής. Πρόεδρος: «Στήν Μόντσα, πριν 
άπό τό έγκλημα, σάς συνόδευε μιά γυ
ναίκα. . .». Μπρέσι: «Παρακαλώ, νά λέ
τε (κυρία) . . .». Πρόεδρος: «Πολύ κα
λά. Ποιά ήταν αύτή ή (κυρία;)» Μ πρέ
σι: «Δέν πρόκειται νά τήν κατονομάσω. 
Αύτή δέν έχει κομμιά σχέσι». Πρόε
δρος: "Ε χ ετε  τίποτε άλλο νά προσθέαε-
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
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ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΝ
Δ ΙΟ Ν .  Μ Α Γ Κ Λ ΙΒ Ε Ρ Α

Δ /ρ ο ς  Ν ομ ικής

Σήμερον οί δημόσιοι λειτουργοί, και ιδίως τά 
όργανα τής τάξεως, οφείλουν νά ζοϋν ένεργώς 
εις την κοινωνίαν. Νά δημιουργούν εντός καί δχι 
έκτος αύτής. Αυτό είναι τό μήνυμα τής εποχής 
μας, τό όποιον έάν ύφ’ δλων κατανοηθή, πολλά 
τά οφέλη θά προκόψουν διά τήν ’Αστυνομίαν.

τε ;»  Μπρέσι: «Θέλω νά έπαναλάβω
πώσ 6,τι έκανα, τό έκανα μόνοα μου. 
Ή  σκέψιο μοϋ ήλθε βλέποντας τόσους 
κατατρεγμένους, τόσες α δ ικ ίες ...» . 
Πρόεδρος: «Μή μακρηγορήτε, έδώ δέν 
είναι συνέλευσις. . . ». Μπρέσι: «Τότε, 
θά καθήσω». Ή  δίκη τελείωσε σέ λίγες 
ώρες. Τό δικαστήριο συνεσκέφθη καί, 
έπειτα άπό δέκα μόλις λεπτά, έβγαλε 
κιόλος τήν σπόφασι. Ό  Γκαετάνο Μ πρέ
σι καταδικάσθηκε σέ καταναγκαστικά 
έργα μέ έπτά χρόνια φυλόκισι ύπό ά- 
πομόνωσι. Πρόεδρος: « Εχετε τίποτε
νά προσθέσετε; Σκοπεύετε νά κάνετε 
έφεσι;» Μπρέσι: « Ό χ ι» .

Ό  Γκαετάνο Μπρέσι πέθανε στις σω
φρονιστικές φυλακές τού Αγίου Στεφ ά
νου σέ λιγώτερο άπό ένα χρόνο: στις 
12 Μαίου 1901. 'Επ ίσημη αίτια τού θα
νάτου: ούτοκτονία. Αλλά, είναι πολύ 
πιθανώτερο, τό τέλος του νά οφείλεται 
σέ άλλα αίτια.

Ή  έκδοχή ότι ό βασιλοκτόνος άπό 
τήν Τοσκάνη «ένήργησε άφ ' έαυτοϋ», 
ήταν άποδεκτή ως τ ις  ήμέρες μας. Σ ή 
μερα όμω ς ντοκουμέντα άγνωστα ώς 
τώρα, επιτρέπουν νά διατυπωθή μέ βε
βαιότητα ή γνώμη ότι ό Μπρέσι ε ίχε του
λάχιστο ένα συνένοχο. Ονομαζόταν 
ΛουΐτΖι Γκρανόττι. Καί ούτός ύφαντουρ- 
γός όπως ό Μπρέσι, καί αυτός μετα
νάστης στό Πάτερσον τής Ν έας Ύερ- 
σέης, έφθασε στήν Μόντσα μαΖί μέ τόν 
βασιλοκτόνο.

Ό  πρώτος είχε καταλύσει στό « Ο 
στάρια ντέλ Μερκάτο», ό άλλος στήν 
πανσιόν τής "ΑντΖελα Καμπιάγκι. Λ ίγες 
ώρες πριν άπό τήν άπόπειρα είχαν γευ
ματίσει μαΖί καί έπειτα, άκολουθώντας 
διαφορετικό δρομολόγιο, πήγαν νά πα
ρακολουθήσουν τ ις  γυμναστικές έπιδεί- 
Εεις παίρνοντας θέσι κοντό στις δυό έ- 
Εόδους προφανώς γιά νά μή διαφύγη τό 
θύμα. "Ισ ω ς  τό δεύτερο περίστροφο πού 
βρήκαν οί καραμπινιέροι κοντά στήν άλ
λη έΕοδο τού σταδίου νά άνήκε στόν 
Κρανότπ.

Τί άπέγινε ό συνένοχος τού Μπρέσι; 
"Εφ υγε άπό τήν Μόντσα καί πήγε στό 
Σσλιόνο Μίκα, όπου είχε γεννηθή τό 
1867. Ο ί σύντροφοί του τόν βοήθησαν 
νά πάη στήν Γαλλία καί νά Εαναγυρίση 
στό Πάτερσον, όπου πέρασε τήν υπό
λοιπη Ζωή του. Παρά τήν δολοφονία τού 
Ούμβέρτου, ό 20ός αιώνας άρχισε μέσα 
σέ ένα λιγώτερο έντονο πολιτικό κλίμα. 
Ό  νέος βασιλεύς Βίκτωρ Εμμανουήλ 
έδειΕε μεγαλύτερη εύστροφία άπό τόν 
πατέρα του. Δέν  Ζήτησε έκδίκησι. Α 
πεναντίας φάνηκε πιό ειλικρινής άπό 
τόν Ούμβέρτο. Έπειτα  άπό λίγους μή
νες ό Ζαναρντέλλι σχημάτισε κεντροα
ριστερή κυβέρνηση Καταργήθηκαν οί 
πιό έπσχθείς «φόροι έπί τής άθλιότη- 
τος». Τέλος μέ τόν ΤΖιολίττι, ή Ιτα λ ία  
θά φθάση στήν προσφορά ύπουργείων 
ατούς σοσιαλιστάς. Ή  πρότασις άπερρί- 
φθη άλλά τό γεγονός ότι προσεκλή- 
θησαν νά μετάσχουν στήν κυβέρνησι άν
θρωποι, πού μέχρι πριν άπό λίγα χρόνια, 
ό Κρίσπι θεωρούσε έκτος νόμου, δεί
χνει ότι ή έποχή τών καταστάσεων πο
λιορκίας καί τής τρομοκρατίας στήν Ι 
ταλία είχε πιά περάσει.

Ε ΙΣ ΤΑ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟ
ΝΙΚΑ» έχουν δημοσιευθή κα

τά καιρούς άξιόλογοι μελέται τών 
συναδέλφων κ.κ. I. Παπαμιχαλάκη, 
Σ. Ζομπανάκη κ.ά., έπί τού θέματος 
τών Δημοσίων Σχέσεων τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων. Παλαιότερον, έξ όσων 
γνωρίζω, καί δ ’Αστυνόμος Β ' κ. Σ. 
Πηλός, εις σειράν άρθρων του, είχεν 
έπΐσης διαπραγματευθή έπιτυχώς τδ 
θέμα. Έάν σήμερον έπανέρχομαι έπί 
τοΰ αυτού θέματος, είναι διότι πιστεύω 
δτι τό θέμα τής Άναπτύξεως Σχέσεων 
ούόέποτε δύναται νά θεωρηθή ώς κο
ρεσμένου, καί διότι έχω τήν γνώμην 
δτι ή έπανάληψις διδάσκει καί διορ
θώνει.

Μακράν τής θεωρίας, θά σταθώ 
σήμερον εΙς μόνον τό πρακτικόν θέ
μα τής άναπτύξεως φιλικών, οικογε
νειακών δύναμαι νά είπω, σχέσεων 
μεταξύ τών στελεχών τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων καί τών πολιτών καί

τών έξ αύτών προκυπτόντων άγαθών 
άποτελεσμάτων καί διά τούς δύο πα
ράγοντας καί τό κοινωνικόν σύνολον 
γενικώτερον.

Είναι παγκοίνως παραδεκτόν, δτι 
ή γνωριμία, τό ψυχικόν πλησίασμα 
τών άνθρώπων διαλύει τάς παρεξη
γήσεις, τά σκότη τής άγνοιας, τά 
σύννεφα τής άδιαφορίας καί δδηγεΐ 
είς τήν συναδέλφωσιν καί εις τήν συ
νεργασίαν. Ό  σοφός γάλλος ’Ακαδη
μαϊκός P A U L  C L A U D E L  Ιλεγεν έπι
τυχώς: «Κάθε γνωριμία άποτελεΐ
μίαν άπό κοινού γέννησιν: (T O U T E  

C O N N A IS S A N C E  E S T  U N E  CO — N A IS -  

SA N C E» ).

Πράγματι, δταν κάποιος γνωρίζη 
κάποιον, συναναστραφή μαζί του, αν
ταλλάξουν άπόψεις, τότε δημιουρ- 
γοΰνται αί προϋποθέσεις τής μεταξύ 
των συνεργασίας.

Τί ζητεί είς τόν τομέα τών Δημο-
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Xpeoc τής Αστυνομίας είναι νά ολησιάση τόν πολί
την, διότι άπό τήν  δόνομίν της έκπηγάΖει καί ή ίδική 
τη ς  δόναμις, διότι άπό τήν κστανόησίν του έξορτα- 
ται καί ή έπιτυχία τή ς  αποστολής της. Ή  άρχή πρέπει 

νά γίνη άπό τ ις  μικρές ήλικίες.

αίων Σχέσεων ή ’Αστυνομία; Καxar 
νόησιν τοΰ έργου της, συμπαράστα
σή  τής προσπάθειας της. Ζητεί νά 
πλησιάση τόν πολίτην, διότι άπό τήν 
δύναμίν του έκπηγάζει καί ή Εδική 
της, διότι άπό τήν χατανόησίν του 
έξαρτάται ή έπιτυχία της άποστολής 
της, διότι άπό τήν φιλίαν του προκύ
πτει ή άποδοχή τοΰ έργου της άπό 
τό κοινωνικόν σύνολον. "Οταν όμως 
όμιλοΰμεν περί της Αστυνομίας ή 
των Σωμάτων ’Ασφαλείας, δεν πρό- 
χειται δι’ έννοιας άφηρημένας ή άϋ- 
λσυς. 'Η ’Αστυνομία άποτελεΐται άπό 
άνθρώπους. ’Ανθρώπους με προβλή
ματα, .μέ βάσανα. ’Ανθρώπους με σάρ- 
χα, μέ δοτά, μέ'άντιδράσεις χαί ψυ
χήν. ’Ανθρώπους, οί όποιοι εις ουδεν 
διαφέρουν των άλλων συνανθρώπων, 
τών συμβιούντων εις τήν χοινωνίαν.

Αυτοί άκριβώς οί άνθρωποι, σαν 
άνθρωποι, μέ τά έλαττώματα, τά 
προσόντα, τάς χαχίας χαί τά βάσανα 
τής καθημερινής ζωής, είναι έχεΐνοι 
πού πρέπει νά πλησιάσουν τούς πολί- 
τας. Ό χ ι  μόνον μέ τήν στολήν, τήν

συρίκτρα, τήν χλήσιν. "Οχι μόνον 
κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας 
των, άλλά κυρίως έκτός αυτής. "Οχι 
έντός τοΰ γραφείου— καί μάλιστα πί
σω άπ’ αυτό— άλλά έκτός τοΰ γρα
φείου: Εις τήν διασκεδασιν, εις τήν 
οικογενειακήν συγκέντρωσιν, εις δυ- 
σκόλους, στιγμάς, εις τάς ευκαιρίας 
τοΰ καθημερινού βίου. Μόνον έτσι 
σφυρηλατοΰνται φιλίαι, δημιουργοΰν- 
ται σχέσεις, άλληλογνωρίζονται οί 
άνθρωποι.

Συνηθίζω είς τήν διδασκαλίαν μου 
νά προβάλω τόν Χωροφύλακα τοΰ μι
κρού χωοιοΰ ώς έμπρακτον παράδει
γμα άσκήσεως τών Δημοσίων Σχέσε
ων, διότι δ χωροφύλαξ αυτός είναι 
κάποιος άπό τούς συγχωριανούς: 
Συμμετέχει, εις τόν αυτόν βαθμόν μέ 
τούς άλλους χωριανόύς, είς τά κοινά, 
είς τάς χαράς καί τάς λύπας τοΰ χω- 
ριοΰ. ’Εάν καί τδ στέλεχος τής ’Αστυ
νομίας, ή γυναίκα του, οί γονείς του, 
τά παιδιά του δέν συναναστρχφοΰν 
τούς γείτονας, δέν όμιλήσουν ώς φί
λοι, δέν πλησιάσουν ώς άνθρωποι τούς

συνανθρώπους τους δέν είναι δυνα
τόν νά άναπτυχθή πνεύμα κατανοή- 
σεως διά τούς άστυνομικούς καί πνεΰ- 
μα συμπαραστάσεως διά τό έργον 
τους. Αί Δημόσιαι Σχέσεις δέν άνα- 
πτύσσσντκι μέ έγκυκλίους, μέ ώραί- 
ους λόγους καί μέ μελέτας. ’Αναπτύσ
σονται μέ αότό τό όποιον περιέχεται 
είς τήν δρολογίαν τους: Μέ σ χ έ 
σ ε ι ς .  Μέ σχέσεις τής καθημερι
νής ζωής, έντός τής κοινωνίας.

Ή  ’Αστυνομία Πόλεων, λετσυργοΰ- 
σα είς τάς μεγάλας άστικάς πόλεις 
καί βασικώς είς τήν άδηφάγον καί 
τά πάντα καταλύουσαν πρωτεύουσαν, 
δέν δύναται νά άναπτύξη ώς Σώμα, 
ώς σύνολον μόνον, Δημοσίας Σχέσεις. 
Τής λείπει τό κυριώτερον στοιχεΐον: 
Ή  προσωπική έπαφή, ή διαπροσωπι
κή έπικοινωνία. Κινείται μεταξύ ά- 
γνώστων, μεταξύ κατοίκων δδών καί 
άριθμών! Αυτό τό κενόν, αύτήν τήν 
μεγάλην έλλειψιν καλούνται τά στε- 
λέχη —  άξιωματικοί καί δπλΐται—  
έκαστον είς τόν κύκλον του, νά τήν 
καλύψουν. "Οπως κάθε τι άρνητικόν, 
τό όποιον πράττουν τά δργανα τών 
Σωμ. ’Ασφαλείας, άντανακλά — δυ
στυχώς—είς τό σύνολον τοιουτοτρό
πως καί κάθε τι θετικόν, τό όποιον 
πράττουν ευεργετεί καί τό σύνολον τοΰ 
Σώματος. "Οταν δ άστυνομίκός μέ τήν 
οίκογένειάν του πλησιάση άντιστοί- 
χους οικογένειας πολιτών, δταν δη- 
μιουργηθοΰν μεταξύ τους δεσμοί φι
λίας, τότε, είναι βέβαιον δτι πολλά 
—πάρα πολλά —θά άλλάξουν. ’Επί 
τά βελτίψ .Τπέρ τοΰ κοινωνικού συ
νόλου.

’Έ χω  τήν γνώμην, δτι τό Άρχη- 
γεϊον τής ’Αστυνομίας Πόλεων δφεί- 
λει αότό τό ’ίδιο νά προτρέψη τούς ά- 
στυνομικούς νά δημιουργήσουν τέ
τοιου είδους σχέσεις. Κι δχι μόνον νά 
προτρέψη, άλλά καί νά ένισχύση 
παντσιοτρόπως αύτάς τάς σχέσεις. 
Παρήλθε πλέον άνεπιστρεπτί ή έπο- 
χή κατά τήν όποιαν οί δικαστικοί, οί 
έφοριακοί καί οί άστυνομικοί δέν έ
πρεπε νά συναναστρέφωνται τούς πο- 
λίτας, «ινα μή έπηρεάζωνται είς τό 
έργον των». Σήμερον οί δημόσιοι λει
τουργοί, καί ιδίως τά δργανα τής τά- 
ξεως, όφείλουν νά ζοΰν ένεργώς είς 
τήν κοινωνίαν. Νά δημιουργούν έντός 
κ ι’ δχι έκτός αύτής. Αότό είναι τό 
μήνυμα τής έποχής μας, τό όποιον δ- 
σσν ένωρίτερον καί πλη ρέστε ρον τδ 
ένστερνισθούν οί άρμόδιοι τόσον κα
λύτερα άποτελέσματα θά προκόψουν 
δι’ δλους. Καί κυοίως διά τό Σώμα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων.
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(Σ υ ν έχ ε ια  έκ τοϋ  τ εύ χ ο υ ς  463)

Σπουδαιοτάτην θέσιν εις τον αστυνομικόν μηχανι
σμόν των αρχαίων ’Αθηνών, κατείχον και οι λεγόμενοι 
"Ενδεκα. Την ονομασίαν ελαβον έκ τοϋ αριθμόν. 
Ή  σαν δέκα και εις γραμματεύς. ’ Εξελέγοντο διά κλή
ρου κατ’ έτος άνά εις εξ έκάστης φυλής «Οι ένδεκα 
εις άφ’ έκάστης φυλής έγίνετο καί γραμματεύς αύτοϊς 
συνηριθ μεϊτο»1

Περί τοϋ χρόνου, κατά τον όποιον οι ένδεκα ένεφα- 
νίσθησαν εις την διοικητικήν ιεραρχίαν τής ’Αθηναϊ

κής Πολιτείας, δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των 
συγγραφέων. 'Ο Ullrich υποστηρίζει, δτι το αξίωμα 
τούτο ήτο αριστοκρατικόν, συμπεραίνων έκ χωρίου 
τίνος τοϋ ’Ηρακλείδου τοϋ Ποντικού, ό όποιος ανα
φέρει, ότι ή αρχή των ένδεκα συνεστήθη υπό τοϋ Ά ρ ι-  
στείδου, ό Meier Ισχυρίζεται,δτι οι ένδεκα άρχοντες 
νπήρχον, δχι μόνον προ τοϋ Κλεισθένους, αλλά πιθα
νώς ό θεσμός προεβλέπετο καί υπό τής νομοθεσίας τοϋ 
Σόλωνος. Τήν τελευταίαν αυτήν έκδοχήν υποστηρί
ζει καί ό Γίλβερτ, ό όποιος αναφέρει, δτι ή αρχή τών

132



τητα, τήν όποιαν άπέκτησεν αργότερα και Ιδίως κατά 
την περίοδον τής διακυβερνήσεως τής Πόλεως υπό τών 
Τριάκοντα Τυράννων καί τοϋ Δημητρίου τής Φαλη- 
ρέως. ’Επί Φαληρέως οι ένδεκα αυγκατελέγοντο με
ταξύ τών σπουδαιοτέρο>ν αρχόντων, μετωνομάσθησαν 
δε εις νομοφύλακας καί άνετέθησαν εις αυτούς καθή
κοντα, τά όποια είχον οί επί δημοκρατίας νομοφύλα
κες.3 Ή  αρχή τών ένδεκα διετηρήθη καί κατά τούς 
χρόνους τής ρωμαιοκρατίας, όχι όμως πέραν τοϋ 5ου 
μ.Χ . αίώνος, εποχή κατά την οποίαν ό 'Άρειος Πάγος, 
ή ’Ηλιαία, ή βουλή τών πεντακοοίων, οί θεσμοθέται, 
οί ίνδεκα καί οί άλλοι θεσμοί τοϋ αρχαίου πολιτεύ
ματος, είχον γίνει άπλα ονόματα, γνωστά μόνον εις 
τούς ασχολούμενους μέ τήν αρχαιότητα συγγραφείς. 
«Καί αργεί μέν παρ’ Άθηναίοις ό ’Άρειος Πάγος καί 
ή Ηλιαία καί τό επί Δ ελφινίω δικαστήριον καί ή τών 
πεντακοσίων βουλή καί οί ενδεκα καί οί θεσμοθέται 
καί δ πολέμαρχος καί ό τοϋ ενιαυτού άρχων, ών τά 
ονόματα άλλως έστίν όλίγοις κομιδή γνώριμα τοις 
άναγινώσκειν έθέλουσι τά τοίς πάλ.αι ξυγγεγραμμένα»*

Πλήν τοϋ γραμματέως βοηθούς των είχον οί 
ενδεκα καί τούς λεγομένους προστάτας, οί όποιοι ή σαν 
δημόσιοι νπηρέται καί έξετέλουν τάς θανατικός εκτε
λέσεις, ώνομάζοντο δέ διά τούτο καί δήμιοι, ή δημό- 
κοινοι.5

Οί ενδεκα ήσαν αρχή σαφώς εκτελεστική, άν καί 
δι’ ώρισμένας περιπτώσεις είχον καί αρμοδιότητας 
δικαστικός. Εις τά εκτελεστικά - αστυνομικά έργα 
τών ενδεκα περιλαμβάνονται κυρίως τά εξής:

1) Έ φ ρ ό ν τ  ι ζ ο ν  δ ι ά  τ ή ν  έ κ τ έ λ ε σ ι ν  
τ ώ ν  ε ι ς  θ ά ν α τ ο ν  κ α τ α δ ι κ ώ ν 6 καί τών 
άλλων σωματικών ποινών τών έπιβαλλομένων υπό 
τών δικαστηρίων «Καθιστώσι δέ καί τούς ενδεκα 
κλήρω τούς έπιμελησομένους τών εν τώ δεσμωτηρίω»'1 
Λόγω αυτής των τής άρμοδιότητος οί ενδεκα εκα
λούντο καί έπιμεληταί τών κακούργων.8

Χαρακτηριστική τοϋ έργου τούτου ήτο ή φράσις 
«παραδοϋναι τοίς ενδεκα», ή όποια, ως όρος δικαστι
κός, ύπεδήλου τήν εις θάνατον καταδίκην.

Οί εις θάνατον υπό τοϋ δικαστηρίου καταδικαζό
μενοι διά σοβαρά βεβαίως αδικήματα, παρεδίδοντο, 
ώς προαναφέραμεν, εις τούς ενδεκα, διά νά θανατωθούν.

Ή  θανάτωσις έγένετο διά διαφόρων τρόπων, εκ 
τών όποιων αυνηθέστεροι ήσαν αποκεφαλισμός μέ ξί
φος, πνιγμός μέ βρόγχον, κατακρήμνισις εις βάρα- 
θρον, κώνειον καί τέλος άποτυμπανισμός. Ό  διά κώ
νειου θάνατος έθεσπίσθη περί τό τέλος τοϋ Ε ' π.Χ. 
αίώνος επί τής τυραννίας τών Τριάκοντα. Ό  Σχολια
στής εις Άριστοφ. Βατρ. 541, λέγει, ότι ή χρήσις τοϋ 
κώνειου, ώς ανώδυνος καί φιλάνθρωπος τρόπος θανα- 
τώσεως, είσήχθη υπό τοϋ Θηραμένους τοϋ Στειριέως, 
ό όποιος ήτο Κείος, ό τρόπος δέ οϋτος ήτο ευρύτατα 
διαδεδομένος εν Κέω. Τό κώνειον παρήγετο εκ δηλη
τηριώδους καί φαρμακευτικού φυτού, τό όποιον είναι 
μέχρι σήμερον γνωστόν, ώς κιρκοΰτα, μαγκοϋτα, βρω- 
μόχορτο κ.ά. Εις μικράς δόσεις έχρησιμοποιεϊτο καί 
ώς φάρμακον. Ό  Ιπποκράτης τό συνιστοϋσε κατά τής

Εις τήν πρώτην φωτογραφίαν Ιπάνω: 'Ο Σωκράτης εις τό δε
σμωτήριο-;. Ε ις τόν τοίχον φαίνονται οί κρίκοι, έκ των όποιων 

έδένσντο οί κατάδικοι. ’Αριστερά: 'Ο άποτυμπανισμός.

ενδεκα συνεστήθη υπό τού Σόλωνος. «’Επί Σόλωνος 
γράφει, ό όποιος άνήλθεν εις τήν εξουσίαν τό 594 
π.Χ . έκ τών τριών πρώτων τάξεων τών ’Αθηνών, ήτοι 
τών πεντακοσιομεδίμνων, τών ιππέων καί τών ζευγι
τών, έξελέγοντο οί εννέα άρχοντες, οί ταμίαι, οί πω- 
ληταί, οί ένδεκα καί οί κωλακρέται, ούχί όμως πάντες

έκ πασών άδιακρίτως, άλλ’ οί μέν εννέα άρχοντες έκ τών 
πεντακοσιομεδίμνων καί τών ιππέων, οί ταμίαι έκ τών 
πεντακοσιομεδίμνων, οί δέ λοιποί καί έκ τών τριών»2. 
Τό πιθανώτερον είναι, ότι οί ένδεκα ύφίσταντο καί έπί 
Σόλωνος, αλλά ή αρχή των δέν είχε τότε τήν σπουδαιό-
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λευκόρροιας, τής πτώσεως τον άπενθυσμένου και των 
αιμορροΐδων. Ό  Διοσκουρίδης το μετεχειρίζετό εις τάς 
παθήσεις των οφθαλμών, διά τής παρασκευής κατα
πραϋντικών κολλυρίων. Εις μεγάλην δόσιν το κώνειον 
ήτο ίσχυρότατον δηλητήριον. Διά κώνειου, δπως είναι 
γνωστόν, έθανατώθη καί ό Σωκράτης. Οι εις θάνατον 
διά κώνειου καταδικαζόμενοι καί ευρισκόμενοι οπωσ
δήποτε εντός του δεσμωτηρίου ένθα ήσαν δεδεμένοι, 
έλύοντο ύποχρεώτικώς καθ’ δν χρόνον έπαιρναν το 
κώνειον, διά νά λουσθοϋν, εάν τυχόν ήθελον, ή διά νά 
ομιλήσουν εις τούς συγγενείς καί φίλους των. Ό  Σω
κράτης (Π λάτ. Φαίδ. 59Ε, 60Β εξ.) έλύθη κατά δια
ταγήν τών ένδεκα πολύ προ τής ημέρας τής λήψεως 
τοϋ δηλητηρίου καί, δπως γράφει ό Πλάτων, ή δια
ταγή τούτων, ή προσδιορίζουσα τήν ημέραν τοϋ θα
νάτου, άνέφερε ρητώς καί περί τής λύσεως τών δε
σμών. «Λύουαιν οί ένδεκα Σωκράτη καί παραγγέλλου- 
σιν, δπως τήδε τή ήμερα τελευτήση».

ΕΙς τήν φωτογραφίαν έπάνω, ή άλλη μορφή τοΰ άπο- 
τυμπανιαμοΰ. Ό  κατάδικος έκρεμάτο Ιπί σανίδος καί 
παρέμενε οδτω έκεΐ, μέχρις δτου έκπνεύση. Ό  τρόπος 
οότος θανατώσεως, άπετέλεσεν άναμφιβόλως στίγμα, 
διά τήν λαμπράν κατά τά άλλα Αθηναϊκήν Δημοκρα

τίαν.

Πλέον δμως σκληρός καί απάνθρωπος τρόπος 
έκτελέσεως τών καταδίκων ήτο ό άποτυμπανισμός, 
τον όποιον, μέ όλίγην αυστηρότητα, δννάμεθανά θεω- 
ρήσωμεν μελανόν σημεϊον εις τό έν γένει ύπέροχον 
οικοδόμημα τής ’Αθηναϊκής δημοκρατίας. « Η  τιμω
ρία αϋτη, γράφει διακεκριμένος έλλην αρχαιολόγος, 
είναι πάντως άναξία τοΰ πολιτισμού τών ’Αθηναίων 
καί πρέπει νά όμολογήσωμεν, δτι οί βάρβαροι οί άπο- 
κεφαλίζοντες τον κατάδικον νπερέβαλον αυτούς τή  
φιλανθρωπία έν τοντω. Ό  άποτυμπανισ μός δμως δεν 
είναι θεσμός τών χρόνων τής έξανθήσεως τοϋ αθηναϊ
κού πολιτισμού, αλλά χρόνων παλαιών καί συνεδέθη 
άρρήκτως προς νομοθεσίαν, ήν διά γενικούς ιστορι
κούς λόγους οί ’Αθηναίοι διετήρησαν εύσεβώς καί έπι- 
μόνως ώς ασπίδα κυρίως τοϋ δημοκρατικού αυτών 
πολιτεύματος. ’Εντός τοϋ πλαισίου τής νομοθεσίας 
ταύτης διετηρήθη ό σκληρός καί απάνθρωπος θεσμός, 
καθώς διετηρήθη επί τών αθηναϊκών νομισμάτων ό 
κακόπλαστος αρχαϊκός τύπος τής κεφαλής τής Παλ- 
λάδος καί κατά τούς χρόνους τής μεγίστης ακμής 
τών ’Αθηνών».

’Αλλά, πώς ακριβώς έξετελεϊτο ή ποινή τοϋ άπο- 
τυμπανισμοϋ; ' Υπήρχαν δύο βασικώς τρόποι. Εις τήν 
πρώτην περίπτωσιν, ή όποια ήτο ή συνηθεστέρα, ή 
κεφαλή τοϋ καταδίκου έτοποθετεϊτο επί κορμού δέν
δρου, δστις ύπήρχεν εντός τοΰ δεσμωτηρίου. Ό  κορμός 
οϋτος ήτο κάτι άνάλογον μέ εκείνο, τό όποιον χρησι
μοποιούν σήμερον οί κρεοπώλαι, διά τον τεμαχισμόν 
τον κρέατος. Εις τήν συνέχειαν ό δήμιος έκτυποϋσε 
τον κατάδικον μέ τό λεγόμενον τύμπανον ή τύπανον, 
τό όποιον ήτο χονδρόν πεπλατυσμένον ξύλον, μέχρις 
δτου τον άποτελειώση. Εις τον τρόπον αυτόν θανα
τώσεως τών κακούργων, άναφέρονται πολλοί αρ
χαίοι συγγραφείς «τύμπανον τό τοϋ δημίου ξύλον, 
φ τούς παραδιδομένους διεχειρίζετο' καί τό άποτυμπά
νιζε ιν εντεύθεν». Τά τύμπανα τών δημίων μνημονεύει 
καί ό ’Αριστοφάνης, ό όποιος λέγει, δτι ήσαν ξύλα 
«έφ’ οίς έτυμπάνιζαν έχρώντο γάρ ταύτη τή τιμω
ρία».

Οί παλαιοί γραμματικοί προς ερμηνείαν τοϋ άπο- 
τυμπανισμοϋ δέχονται ενεργητικήν σημασίαν εις τήν 
λέξιν τύμπανον ( τό τύπτον) καί οϋτω άναγιγνώσκο- 
μεν παρ’ Ή συχίω  «Περί τοϋ τυμπανίζεσθαι =  τύ
μπανα» θανα τοϋσθαι».

’ Αποτυμπανισ μός διά τούς αρχαίους ήτο άκριβώς 
τό κτύπημα διά ξύλου «άποτυμπανίσαι ούχ απλώς τό 
άποκτειναι, άλλά τυμπάνοις άποκτεϊναι· τύμπανον 
δε έστι ξύλον ώσπερ σκύταλον τό γάρ παλαιόν ξύλοις j 
άνήρουν τούς κατακρίτους ύστερον δ’ έδοξε τώ ξίφει».
Καί εις άλλο σημεϊον. «άποτυμπανίσαι· τό τυμπάνω 
άποκτεϊναι, ώσπερ έστί ξύλον ώσπερ ρόπαλον».10 
Τήν έννοιαν γενικώς τοϋ φονεύειν άποδίδει εις τήν λέ
ξιν άποτυμπανίζειν καί ό Άθήναιος.11 Τό δτι διά τοϋ 
τυμπάνου δεν έτιμωρεϊτο απλώς, άλλ’ έθανατοϋτο ό 
άποτυμπανιζόμένος, είναι φανερόν καί έκ διαφόρων χω
ρίων, ώς π.χ. «ύμεϊς δέ . . . λαβόντες έν δικαστήρια) 
ώς άνδροφόνον δντα, θάνατον δικαίως καταιρηφισά- 
μενοι, τώ δημίω παρέδοτε καί άπετυμπανίσθη»12 Δ ι’ 
άποτυμπανισμοϋ έτιμωροΰντο δχι μόνον κακούργοι, 
άλλά καί στρατιώται, παραβάται τών στρατιωτικών 
κανονισμών, «τούτων εις μέν, ό πρεσβύτερος, έν Σ ι
κελία παραφρυκτωρευόμένος τοϊς πολεμίοις ληφθείς
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υπό Λ  αμάχου άπετυμπανίσθη»13. Καί οί ασεβείς επί
σης έτιμωροϋντο δι’ άποτυμπανισμοϋ, ώς προκύπτει, 
εκ στίχων τοΰ Άριστοφάνονς,14 καί οί καταδικασθέν- 
τες δι’ εγκλήματα εναντίον τοΰ δήμον.

'Ο  δεύτερος τρόπος άποτνμπανισμοϋ, ό όποιος 
ήτο καί ό πλέον βάρβαρος, είναι ό έξης: Τον κατάδικον 
έξήπλωνον γυμνόν επί ίσχυρας καί αρκετά πλατείας 
σανίδος15 καί εν συνεχεία τον έδενον δι’ «ήλων». Οί 
ήλοι είχον δύο σκέλη καί δεν έτρνποΰσαν τό σώμα, 
άλλα έοφιγγον τα μέλη επάνω εις την σανίδα. Κ ατ’ 
αυτόν τον τρόπον έδένοντο άνω καί κάτω άκρα καί ό 
λαιμός. Μετά την πρόσδεσιν ή σανίς έστερεώνετο επί 
τοΰ εδάφους καί ό κατάδικος έκρέμετο. Κ ατ’ αυτόν 
τον τρόπον καί υπό φρονρησιν έμενε, μέχρις δτον 
νά έκπνεύση. Εις τρία κυρίως σημεία άπετυμπανί- 
ζοντο οί κατάδικοι. Εις τον χώρον έξωθι τών τειχών, 
καλούμενον διά τούτο άνδροκτονεϊον, δπου ώδηγοϋντο 
οί κακούργοι έξερχόμενοι εκ τον δεσμωτηρίου, διά 
τής Χαρωνείον θύρας, εις τό Θεσμοφόριον, εντός τών 
τειχών καί εις τό Φάληρον.

Τά πτώματα τών άποτυμπανιζομένων έρρίπτοντο 
εις τό ευρισκόμενον εις τον τόπον τής θανατώσεως 
βάραθρον. Τούτο συνάγεται έκ χωρίων οία τά εξής: 
«ϊστε δέ, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, πάντες, δτι τό Καννω- 
νον ψήφισμά έστιν ίσχυρότατον, δ κελεύει εάν τις, τον 
’Αθηναίων δήμον άδική, δεδομένον άποδικεϊν εν τώ 
δήμω καί, εάν καταγνωσθή άδικεϊν, άποθανόντα εις τό 
βάραθρον έμβληθήναι, τά δέ χρήματα αύτοϋ δεσμευ- 
θήναι».16 «Μιλτιάδην εις τό βάραθρον έμβαλεϊν έψηφί- 
σαντο καί εί μη διά τον Πρύτανιν ένέπεσεν αν».17 Εις 
ώρισμένας περιπτώσεις οί άποτυμπανιζόμενοι δεν έρ- 
ρίπτοντο εις τον βάραθρον, άλλά έθάπτοντο κανονικώς, 
ώς άποδεικνύει τό άνακαλυφθέν τό 1911 εις τό φάλη
ρον Πολυάνδριον, ό τάφος δηλαδή, εντός του όποιου 
άνενρέθησαν οστά άποτυμπανισθέντων κακούργων.

Οί ένδεκα δμως, ώς εκτελεστική άστυνομική άρχή 
τών ’Αθηνών, έφρόντιζον, ώς προελέχθη, καί διά την 
έκτέλεσιν καί τών υπολοίπων σωματικών ποινών, τάς 
όποιας ό αθηναϊκός νόμος προέβλεπε διά τούς κατα- 
δικασθέντας. Α ί σωματικοί αύταί ποιναί, πράγματι 
άπάνθρωποι, κρινόμεναι με τά σημερινά δεδομένα ήσαν 
κυρίως αί εξής:

α) Ό  κ λ ο ι ό ς .  ’Επρόκειτο περί μεταλλικού συ
νήθως φορητού κρίκου, ό όποιος ετίθετο πέριξ τού 
λαιμού,18 ή εις τάς χείρας.19 Συνήθως ό κλοιός τοΰ 
λαιμού καί τών χειρών, ή οί κλοιοί πολλών δεσμωτών 
συνεδέοντο δι’ άλύσεων.

β) Ό  κ ύ φ ω ν .  ΤΗτο ξύλινος δεσμός, ό όποιος 
έτοποθετεϊτο εις τον λαιμόν τού καταδίκου δίκην ζυ
γού, ώστε νά τον έξαναγκάζη νά είναι συνεχώς σκυ
φτός.20 (Πρβλ. την παροιμίαν «έκ παντός ξύλου κύ
φων αν γένοιτο»). Κατά τον Φώτιον κύφων είναι «δε
σμός, δι’ οϋ τον τράχηλον καί τάς χείρας διείρουσιν». 
'Η  διά τού κύφωνος τιμωρία έλέγετο κυφωνισμός21

γ )  Α ί  π  έ δ α ι. r Ητο δεσμός κυρίως τών πο- 
δών22 με άλύσεις.23 Με πέδας αύτοϋ τού είδους είχε 
δεθή κατά πάσαν πιθανότητα καί ό Σωκράτης, όσον 
χρόνον έμεινεν εις τό δεσμωτήριον.24

δ) Ό  α φ α λ λ ό ς ή α φ α λ ό ς ,  ήτο επίσης ξύ- 
λινον όργανον διά τού όποιου έδένοντο οί πόδες,25 
συγγενές προς τον φάλαγγα ή φαλάγγιον. "Ομοιον φαί

νεται δτι ήτο καί ό χ ο ϊ ν ι ξ ή χ ο ι ν ι κ ί ς,26 ή 
όποια κατά τον ’Αχιλλέα Τάτιον27 ήτο σιδηρά καί ή 
π ο δ ο κ ά κ κ η  ή π ο δ ο κ ά κ η ,28 'Η  ποδοκάκκη, 
την όποιαν προέβλεπε νόμος τού Σόλωνος,29 έπεβάλ- 
λετο δι’ ώρισμένον χρόνον υπό τού δικαστηρίου προς 
έπίτασιν τής καταγνωσθείσης ποινής.

ε) 'Ο τ ρ ο χ ό ς :  ΤΗτο από τά πλέον απάνθρωπα 
μέσα βασανισμοϋ.30 Τον τροχόν οί αρχαίοι έλεγον 
καί στρεβλή,31 έπειδή ή χρήσις του έδηλοϋτο κυ
ρίως διά τού ρήματος στρεβλίζω.

Πολλάκις τής έκτελέσεως τής θανατικής ποινής, 
ή τού έγκλεισμοϋ εις τό δεσμωτήριον, προηγείτο ή 
λεγομένη διαπόμπευσις, την όποιαν έκ τών αρχαίων 
'Ελλήνων παρέλαβον καί οί Βυζαντινοί. Κατά την 
διαπόμπευσιν ό δράστης περιεφέρετο διά τών οδών 
τής Πόλεως προπηλακιζόμένος καί λοιδορούμενος. 
Ή  διαπόμπευσις πρέπει νά άναζητηθή εις τον πρω-

Κατά τήν άρχαιότητα, άλλά καί εις τό Χριστιανικόν Βυ
ζάντιον οί φυλακισμένοι έδένοντο πρός μείζονα τιμωρίαν 
κατά διαφόρους τρόπους, οί όποιοι θεωρούμενοι μέ τά 
σημερινά δεδομένα ήσαν άπάνθρωποι. ’Ανωτέρω δ κα

τάδικος δεμένος διά σιδηρού κρίκου έκ τοΰ λαιμού.
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τ  άγονον τρόπον άπονο μη ς τον δίκαιον, δτε ό κακούρ
γος έθανατοΰτο έπισήμως τρόπον τινά καί είχε σκο
πόν κυρίως νά πραδειγ ματίση. 'Η  διατνόμπευσις 
συναντάται καί εις άλλους λαούς, δπως εις τους 'Ε 
βραίους (Σταύρωσις Χριστού) καί τους Ρωμαίους. 
Εις ’Αθήνας νπεβάλλοντο εις διαπόμπευαιν κυρίως οι 
φαρμακοί, άλλά καί άλλοι κακούργοι. Εις ώρισμένας 
περιπτώσεις την διαπόμπευσιν δεν ήκολούθει θανατική 
εκτέλεσις. Τούτο συν έβαινε προκειμένου π.χ. περί 
μοιχών καί μοιχαλίδων, οί όποιοι δεν έκρίνοντο άξιοι 
θανάτου.

2) Ε  ί ς τ  ά ς α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α ς  τ  ώ ν έ ν- 
δ ε κ α ανήκε καί ή διατήρησις άρχείων, εις τά όποια 
άνεγράφοντο οι οφείλεται τού δημοσίου προς τον σκο
πόν, δπως, εις περίπτωσιν κατά την όποιαν ό οφει
λέτης κατηγορείτο ώς άτιμος (μή καταβαλών τά 
οφείλομε να εις τό δημόσιον εντός τής (ορισμένης 
προθεσμίας) συλληφθή εάν ήθελε άσκηση δημόσιον 
λειτούργημα, πράγμα δπερ άπηγορεύετο υπό τού νό
μου.

3) Σ π ο υ δ α ι ό τ α τ α  ή σ αν  κ α ί  τ  ά δ ι 
κ α σ τ ι κ ά  έ ρ γ α  των ένδεκα. Μεταξύ αυτών: a)
’Απέγραφον τά κτήματα τά κατεχόμενα υπό τών ιδιω
τών, περί τών όποιων κτημάτων νπήρχεν άμφισβήτη- 
σις εάν ήσαν δημόσια. Την άμφισβήτησιν είσήγον εις 
τά δικαστήρια, τά όποια, εάν έθεώρονν τά κτήματα  
δημόσια, παρέδιδον εις τούς λεγομένους πωλητάς.Οί 
πωληταί ήσαν δέκα κληρωτοί άρχοντες, οί όποιοι 
έμίσθουν τά μεταλλεία καί τά άλλα μισθώματα, έπώ- 
λουν τά δημευόμενα κτήματα, διά χρέη προς τό δημό
σιον κλπ.

β ) Οί ένδεκα έδίκαζον καί κατεδίκαζον εις θάνα
τον τούς επ’ αύτοφώρω καταλαμβανόμενους κλέπτας, 
τυμβωρύχους, άνδραποδιστός, λωποδύτας καί άλλους 
παρομοίους εγκληματίας, οΐτινες εκαλούντο συλλή
βδην υπό τής άθηναϊκής νομοθεσίας κακούργοι,32 
ένεκα τού όποιου καί οί ένδεκα ώνομάζοντο έπιμεληταί 
τών κακούργων.33

’Εάν οί προαναφερθέντες δράσται δεν σννελαμβά- 
νοντο επ’ αυτοφόρω ή δεν ώμολόγουν την ενοχήν των, 
οί ένδεκα δεν ειχον δικαίωμα νά τούς δικάσουν, άλλά 
τούς παρέπεμπον εις τό δικαστήριον « . . ,’Επεμε- 
λοϋντο δέ τών έν τώ δεσμωτηρίω (οί ένδεκα) καί άπή- 
γον κλέπτας, άνδραποδιστάς, λωποδύτας, εί μέν ό μο
λογο ϊεν θανατώσαντες, εί δέ μή, εϊσάξοντες εις τά 
δικαστήρια, καν άλώσιν άποκτενούντες . . .»3i

Ό  θεσμός τών ένδεκα, ενώ κατ’ άρχάς ήτο συμπα
θής μεταξύ τών ’Αθηναίων, παρά τήν άποκρουστικό- 
τητα τής άποστολής των, έμισήθη θανασίμως κατά 
τήν διάρκειαν τής τυραννίδος τών τριάκοντα, οί όποιοι 
διωρίσαντες άποκλειατικώς καί μόνον πολιτικούς των 
φίλους, τούς μετέβαλον εις τυφλά όργανα εγκλήματος 
καί παρανομίας. ’Εν προκειμένη) γράφει ό Κούρτιος 
χαρακτηριστικώς εις τήν ιστορίαν τον.

«Έ ν χρόνοις δέ διοικήσεως τοιαύτης άνήλθεν εις 
άκμήν ίδιάζουσαν καί ή άρχή εκείνη, ής κύριον έργον 
ήτο μόνον ή εκτέλεσις τών ποινών, οί λεγόμενοι ένδεκα. 
Οΰτοι πράγματι ου μόνον ήσαν εν άπαύστω ένεργεία, 
άλλά καί έστρατολυγονντο εκ τών ένθερμοτάτων όμο- 
φρόνων τών τριάκοντα. Ή σαν δέ άνθρωποι αισθα
νόμενοι ιδίαν εύχαρίστησιν επί τή προσκομιδή θυμά

των έν τώ κορεαμώ τής εκδικητικής μανίας τών τυ
ράννων καί ήσαν αυτοί έργάται τής φατρίας καί ή κυ- 
ριωτάτη τής διοικήσεως μηχανή. 'Ο  δέ τολμηρότατος 
αυτών καί δυνατότατος ήτο ό Σάτυρος» 33
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102. καί S to jen tin  de Iub. Poll, auctor a. 30.

Εις τούς παραστάτας άναφέρεται καί ό Φώτιος 
(391, 5) «Παραοτάται: οίον οί παριστάμενοι, ή ύπηρε- 
τοϋντες τοϊς ένδεκα, τουτέστιν τοις βασανισταίς».

6. Ξενοφ. Έ λλ. Β. 3. § 4.
7. Ά ρ ισ τ. 52,1.
8. Ά ντιφώ ν 5,17.
9. Πολυδ. 8, 71, πρβλ. 'Ησύχ. Έ τυμ . Μ. καί Φωτ. 

λ. τύμπανον.
10. Βεκκέρου Ά νεκδ. Ι.σ. 438, 12 εξ.
11. 4, 154.
12. Λυσ. 13,56.
13. Λυσ. 13,67.
14. Θεσμοψ. 930 - 1204.
15. Τούτο μαρτυρεί χωρών ιού Κρατίνου έν Σχολ. 

Άριστοφ. Θεσμ. 940
16. Ξενοφ. Έλλην. 1,7,20.
17. Πλάτ. Γοργ. 516 Δ.
18. 'Ησύχ. λ. κλοιωτά, κλοιός =  κολλάρον.
19. Ξενοφ. Έ λλ. I l l ,  3, 11.
20. Πολυδ. 10, 17,7. 'Ησύχ. Έ τ .  Μ. έν λ. κύφων. 

Άριστοφ. Σχόλ. Λνσικρ. 680.
21. Σχόλ. Άριστοφ. Πλούτ. 476.
22. 'Ησύχ. έν λ. περισκελίδες Σουΐδ. έν λ. Άριστοφ.
23. Άριστοφ. ΕΙο. 480
24. Πλάτ. Φαίδ. 59Ε, 60 Β. εξ.
25. Πολυδ. 8, 71. 'Ησύχ. έν λ.
26. Άριστοφ. Πλ. 27, Σφ. 440. Δημοσθ. 18, 129.
27. 5,17.
28. Πολυδ. 8,71. Σουΐδ. έν λ. Βεκκέρου ’Ανέκδ. I, 

129, 21.
29. Δημοσθ. 733.
30. Σουΐδ. έν λ. τροχός. Άριστοφ. ΕΙρ. 450 καί σχ. 

Λυσικρ. 846.
31. 'Ησυχ. Πολύβ. 18, 37, 7.
32. Meier, A tt. proc. p. 76,77. Ά ρ ισ τ. Πολ. σ. 

1321β. 1322α.
33. Άντιφών. 'Ηρωδ. φόν. σελ. 713.
34. Πολυδ. Η ’ 102.
35. Κουρτίου Ελληνική 'Ιστορία (Μετάφρ. Σ .Ι1. 

Λάμπρον. Τ.Δ' σ. 24, 25).
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( Σ υ ν έ χ ε ι α  έ κ  τ ή ς  σ ε λ .  9 1 )

Οί έχθροί τοΰ Ελληνισμού όμως δέν σταματούν. Στό  
προσκήνιο τώρα έμφανίΖονται οί Αραβες. Ό  Ελληνισμός 
κινδυνεύει καί πάλι. Ο ί Αραβες έχουν καταλάβει τήν Κρή
τη καί έπί 138 χρόνια προκαλοΰν τεράστιες Ζημίες στά πα
ράλια τού Αιγαίου. Τό 924 στή Λήμνο ό ΒυΖοντινός ναύαρ
χος Ιωάννης Ραδινός συντρίβει τόν Αραβικό στόλο, άλλά 
ό εχθρός παραμένει άνέπαφος στήν Κρήτη. ΧρειάΖεται με
γάλη προσπάθεια γιά νά ΕεριΖωθή τό μίασμα τής Κρήτης. 
Ό  Νικηφόρος Φωκάς συγκεντρώνοντας ένα τεράστιο στόλο, 
-δύο χιλιάδες πυρφάρα χελάνδια, χιλίους δρόμωνας καί 307 
φορτηγά, τά όποια οί χρονογράφοι τής εποχής (Λέων Δ ιά 
κονος — Κεδρηνός κ.λ.π.), όνομάΖουν «καράβια καματηρά, 
αιτήσεις έχοντα καί όπλα πολεμικά», κάνει άπόβασι στόν 
Χάνδοκα καί ύστερα άπό ένα επικό άγώνα οκτώ μηνών ε 
λευθέρωσε τήν Κρήτη στις 7 Μαρτίου 961. Ή  απελευθέρω
ση τής Κρήτης θεωρείται άπ ' τά σπουδαιότερα γεγονότα τού 
μεσαιωνικού Ελληνισμού.

Ή  άκτινοβολία τού ΒυΖαντίου συγκεντρώνει τό φθόνο 
καί τήν άπληστία τών βαρβάρων. Τό ΒυΖάντιο δέχεται και
νούργιες έπιθέσεις. Νορμανδοί, Φράγκοι, Βενετσιάνοι, Γερ
μανοί, Καταλανοί, άπ' τή Δύση ύπό τ ις  ευλογίες τού Πάπα. 
Πετσενέγοι, "Αβαροι, Κομδνοι, Βούλγαροι, Ρώσοι άπ' τό 
Βορρά. Πέροαι, Τούρκοι, "Αραβες άπ' τήν Ανατολή καί τό 
Νοτιά. Ή  Βασιλεύουσα έστερημένη άπ' τ ις ναυτικές της 
δυνάμεις καί τήν κυριαρχία της στό Αιγαίο, μάχεται άπε- 
γνωσμένα. Παλεύει, πέφτει, αηκώνετα, πόσο θ ' άντέΕη 
άρά γε;

Ό  Φλαντανελάς, ό καπετάνιος ένός βασιλικού καρα
βιού, θά δώση τήν τελευταία νικηφόρα ναυμαχία, μόνος αύ- 
τό ς έναντίον ολοκλήρου τουρκικού στόλου.

Ή  μοιραία ώρα έσήμονε. Ή  Βασιλεύουσα πέφτει τήν ά- 
ποφράδα ήμερομηνία τής 29ης Μαίου 1453. Κυριώτερη αίτια 
ή έλλειψ ις στόλου γιά τόν έλεγχο τού Αιγαίου. Ή  Ελλάδα 
καταλαμβάνεται άπ' τούς Τούρκους. Καταλαμβάνεται άπ' τόν 
πιό βάρβαρο, τόν πιό αίμοβόρο, τόν πιό απαίσιο κατακτητή.

Ή  Ελλην ική  Φυλή περνάει τ ις  πιό κρίσιμες στιγμές 
της, κινδυνεύει ν ' άφσνιστή. Ή  πνευματική της άνωτερό- 
τητα όμως κατακτά, γιά μιά άκάμη φορά, τόν άΕεστο κατα
κτητή. Ή  ευφυΐα, ή τόλμη καί ή δραστηριότης τής Ελλη
νικής Φυλής, στρέφουν τούς "Ελληνες Εανά στή θάλασσα. 
Τό Α ιγαίο περιέρχεται καί πάλι στό χέρια τών Ελλήνων. 
Μ έ  πρωτοπόρους τά νησιά Ύδρα, Σπέτσ ες  καί Ψαρά, σχη
ματίζουν μεγάλους εμπορικούς στόλους πού διατρέχουν ό
λες τις θάλασσες. Τά εμπορικά τούτα καράβια γυρίΖουν 
φορτωμένα χρυσάφι πού θά βοηθήση στήν άνάσταση τού 
γένους. Αργότερα έΕοπλίΖονται γιά ν ' άντιμετωπίσουν τούς 
πειρατές κι' έτσι μεταβάλλονται σέ φοβερά πολεμικά καρά
βια.

Τό σάλπισμα τής Έπαναστάσεως βρίσκει τούς Έ λληνες 
στό Αιγαίο μέ στόλο 611 πλοίων έΕωπλισμένων μέ 5.850 
κανόνια. Βέβαια ή άριθμητική δύναμη καί ό έΕοπλισμός 
τους είναι κατά πολύ μικρότερος άπ' τούς στόλους τή ς Ο 
θωμανικής αύτοκρατορίας. Ό  ένθουσιασμός, ή τόλμη, ή 
γενναιοψυχία καπεταναίων καί πληρωμάτων καί ό πόθος τής 
'Ελευθερίας άναπληρώνουν τήν άριθμητική ύπεροχή τών έ- 
χθρών. Τό Αιγαίο λαμποδιάΖει άπ' άκρη σ ' άκρη. Ο ί θρυλι
κοί μπουρλοτιέρηδες, μέ τούς άνομμένους δαυλούς στά χέ 
ρια τους, άψηψώντος τό θάνατο, μπροστά στήν άγάπη τής 
Πατρίδος, τινάΖουν στόν άέρα τά καράβια τών Τούρκων.

—-«Κωνσταντή, θά πεθΑνης» είπε στόν εαυτό του, 
δ θρυλικός Κανάρης σάν πήγαινε νά κόψη τήν έχθρική 
ναυαρχίδα. Καί πέτυχε . .

Ό  οκτάχρονος όγώνας έτελείωσε. Οί Ελληνες είχαν 
κάνει τό θαύμα τους. Ύ στερα άπό 400 χρόνων σκλαβιά 
κστώρθωσαν νά έλευθερώσουν ένα μεγάλο κομμάτι άπ' τήν 
Ελλάδα. Ή  μάχη έκερδίθηκε κατά μεγάλο μέρος στή θά- 

λοσσα. Σ τό  Αιγαίο μας.
Ό  άγώνας δμως, δέν έτελείωσε. Θά συνεχιζόταν ατούς 

Βαλκανικούς Πολέμους 1 9 12— 1913 Ν έες  περίλαμπρες 
νίκες τού στρατού μας στή στεριά. Τό Αίγαϊον όμως θ' α
ποτελούσε καί πάλι τό σπουδαιότερο θέατρο τοΰ πολέμου 
Τό ναυτικό μας χάρις στό αδάμαστο θάρρος τών άνδρών 
του, μέ ναυαρχίδα τόν θρυλικό Άβέρω φ , έκλεισε κυριολε

κτικά τόν έχθρικό στόλο στά Δορδανέλλια, έΕασφαλι'Ζοντας 
τ ις  μεταφορές σέ ένισχύσεις καί έφόδια τού στρατού μας. 
Μ έ  τις ένδοΕες δέ ν ίκες του, στις ναυμαχίες τή ς "Ελλης 
(3 Δεκεμβρίου 1912) καί Λήμνου (5  Δεκεμβρίου 1912, πα
ραμονή τή ς  γιορτής τοΰ προστάτου του Αγίου) άπηλευθέ- 
ρωσε τά νησιά μας πού εύρίσκοντο στόν τουρκικό Ζυγό, 
μεταβάλλοντας τό Αίγαϊον σέ κλειστή λίμνη, μέ μόνη έΈαί- 
ρεση τά Δωδεκάνησα, τά όποια παρέμεναν στήν Ιταλική 
κατοχή καί τήν  Κύπρο πού βρισκόταν στήν Αγγλική κατο
χή·

Τό Αίγαϊον έΖοϋσε τις παλιές καλές μέρες τών Αθηνών 
καί τοΰ ΒυΖαντίου. Τό 1920 ό Ελληνισμός έπλησίασε πάρα 
πολύ στήν πραγματοποίηση τών προαιώνιων ονείρων του. 
Ό  άνταγωνισμός όμως τών μεγάλων δυνάμεων πού είχε 
άρχίσει τό 1768 περίπου, γιά τόν έλεγχο τοΰ Αιγαίου, ή 
άτιμη στάση ώρισμένων άπ' αύτές καί τό φοβερό σαράκι 
τοΰ Ελληνισμού, ή διχόνοια έφεραν τό 1922 τή φοβερώτερη 
κ ι' άπ' τήν άλωση τής πόλης καταστροφή. Τό ΕερρίΖωμα 
πληθυσμών μέ ιστορία 3000 έτών, άνακόπτοντας έτσι τήν 
πορεία τού Ελληνισμού. Ή  γή τής Ιωνίας καί τού ΕύΕείνου 
Πόντου πού είχαν δώσει τά λεπτότατα καί ύπέρλσμπρα δεί
γματα τού 'Ελληνικού πολιτισμού έπεφταν στό μαύρο σκο
τάδι τή ς Εενικής κατοχής. Ή  'Ελλάς, μέ πόνο άβάσταχτο, 
άνασύνταΕε τις δυνάμεις της έδεσε πρόχειρα τής πληγές 
της καί προχώρησε μέ βήμα γοργό γιά νά  συνέχιση τήν 
προαιώνια πορεία της. Δίνουσα άκόμα χέρι ειλικρινούς φι
λίας, στήν άντίπερα όχθη τού Αιγαίου, πιστεύουσα πώς θά- 
βρισκε άνταπόκριση.

Ή Ελλάδα ορθοπόδησε στήν καταιγίδα τοΰ νέου πο
λέμου, έγραψε τήν έποποιΐα τοΰ Σαράντα. Παρά τά ύπου
λα χτυπήματα τής Φασιστικής 'Ιταλίας, πού έβούλιαΖε τήν 
Έ λλη  μας, στά γαλανά νερά τού Αιγαίου, σέ ειρηνική πε
ρίοδο, τήν ήμέρα τής γιορτής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, ό 
στόλος μας κράτησε άσπιλη κι' άμόλυντη τή περιοχή τοΰ 
Αιγαίου καί τοΰ Ίονίου.

Μ ετά  τ ις  τρομερές θυσίες τού πολέμου, καί τής Γερ
μανικής κατοχής ή Ελλάς τό 1947 έπαιρνε σάν άντάλλα- 
γμα, τά νησιά πού τής άνήκαν, τά Δωδεκάνησα.

Ο ί γείτονές μας όμως καταπατώντας κάθε έννοια φι
λίας, ήθικής καί δικαίου, όχι μόνον δέν μάς έβοήθησαν σάν 
συμμάχους, όχι μόνον μάς έγκατέλειψαν, άλλά ένοιωθαν φο
βερό φθόνο καί μίσος έναντίον μας. Ο ί άνθρωποι πού πι
στέψαμε σάν φίλους μας, μάς έκτυποΰσαν πισώπλστα στήν 
Κύπρο.

Ο ί νεοβάρβαροι τή ς Ασίας. Ο ί νομάδες τών οροπεδίων 
τού Τουρκεστάν. Ο ί άνθρωποι οί όποιοι στό πέρασμά τους 
άφησαν μόνο ερείπια, σϊμα καί δάκρυα, (τό άπέδειΕαν τε 
λευταία στήν μαρτυρική Κύπρο μέ τούς φόνους, τούς βια
σμούς, καί τις άρπαγές, σέ τί πολιτιστικό έπίπεδο βρίσκον
ται σήμερα άκόμη στόν 20ον αιώνα.) Ό  Λαός, ό όποιος 
δέν έχει νά παρουσιάση, στό διάστημα τών 800 χρόνων πε
ρίπου πού έμφανίΖεται στό προσκήνιο τής ιστορίας, έστω 
καί ένα (1 ) έλάχιστο δείγμα πολιτισμού. Σ ' ένα συνέδριο 
πού έγινε στήν Κω ν)λ ιν  τό 1956, ιμεταΕύ Μωαμεθανικών 
λαών, Περσών, Αράβων (Τυνησίων, Μαροκινών, Αιγυπτί
ων), οί πάντες έπαρουσίασον κάτι, είτε στήν άρχιτεκτονικήν, 
στήν γλυπτκήν, στήν ποίηση, λογοτεχνία κ.λ.π. Ο ί Τούρκοι 
έπαρουοίασαν σάν μοναδικό δείγμα τέχνης καί πνευματικής 
άναπτύΕεως ειδικά σκαλιστά κουτάκια γιά τις. . . τρ ίχες τοΰ 
Προφήτου!

Ό  λαός αύτός πού δέν άρκέστηκε στό βάρβαρο καί 
άνονδρο οίματοκύλσμα τής άοπλης Κύπρου, ήθέλησε ν ' άμ- 
φισβητήση καί τήν Ελληνικότητα τού Αιγαίου. Τοΰ Αιγαίου 
πού είναι ή καρδιά καί ό πνεύμονας τού Ελληνισμού. Τοΰ 
Αιγαίου, τά νερά τοΰ όποιου έχει άνακατέψει μέ αίμα γιά 
τήν προάσπιση τή ς Ελευθερίας του ό Ελληνισμός.

Τοΰ Αιγαίου, πού είναι τό λίκνο τού Ελληνισμού.
Τοΰ Αιγαίου αύτοϋ, πού ταυτίΖεται μέ τόν Ελληνισμό 

Τοΰ Αιγαίου, άπό τό οποίον άκτινοβόλησαν τά ιδεώδη τής 
Ελευθερίας καί τής άρετής.

Ο ί σημερινοί "Ελληνες, άν χρειαστή, αν σαλπίση ό 
πολεμικός παιάν, δέν θά δειχθούν κατώτεροι τών Σαλαμινο- 
μάχων, τών μπουρλοτιέρηδων τού '21 καί τών ήρώων τοΰ 
40. Ο  Ελληνικός λαός, μέ άγρυπνο φρουρό του τό άνί- 

κητο πολεμικό ναυτικό του, θά διαφυλάΕη τήν Ελληνικό
τητα τοΰ Αιγαίου, θά  διαφυλάΕη τήν έπιβίωση τής Ελληνι
κής Φυλής, όσες κι' αν χρειοσθοϋν θυσίες
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ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ
Ε ίς αύτήν τήν σελίδα άριστερά: 'Ο- 
μάς Ε λλήνω ν μαχητών εις μίαν ά- 
νάπαυλαν τής μάχης κατά τόν Έ λ - 
ληνοϊταλικδν πδλεμον τοΰ 1940 είς 
τόν τομέα Πόγραδετς. 'Ο πρώτος 
έκ  δεξιών είναι δ έ.σ. σήμερον άστυ- 
νομικδς Δ )ντής κ. Στόκας Κων)νος, 
τοΟ όποιου καί εύγενής προσφορά 
είναι ή φωτογραφία. Ό  κ. Στόκας, 
δπηρετών είς τήν ’Αστυνομίαν έπε- 
στρατεύθη έθελοντικώς ώς έφεδρος 
όπολοχ αγός λ οδών μέρος είς 8λας 
τάς έπιχειρήσιες τοδ στρατοΟ μας. 
Διά τήν ιστορίαν πρέπει νά άναφερ- 
θή έδώ, 8τι ή ’Αστυνομία Πόλεων, 
δπως πάντοτε έδωκε καί κατά τό 
1940 τά παρόν. Πλήν τοΰ Μηχανο
κινήτου Τμήματος διά  τό όποιον 
καί άλλοτε έγράψαμεν, πολλοί α 
στυνομικοί έθελοντικώς μετέβησαν 
είς τήν πρώτην γραμμήν τοΰ μετώ
που, διακριθέντες ώς έφεδροι δπο- 
λοχαγοί καί άνθυπολοχαγοί. Τού
των τά δνόματα μνημονεύομεν ά- 
πλώς καί ώς έλαχίστην ένδειξιν τ ι 
μής διά τήν μεγάλην προσφοράν των 
πρός τήν πατρίδα, αλλά καί πρός 
ένημέρωσιν, χάριν τής Ιστορίας τοΰ 
Άστυνομικοΰ Σώματος. 1) ’Αρχι- 
φύλακες: Άδαμόπουλος X., Άνδρι- 
νόπουλος Α., ’Αρλαπάνος Α., Γκόγ- 
κας Σ ., Κοντάκος Μ., Ιίυπριω- 
τάκης Ε ., Λάζος Π ., Μαθιουδάκης 
Κ., Πάνου Γ. καί Ράπτης Ν. καί 
2) Οί ’Αστυφύλακες: ’Αγγελόπου- 
λος Γ ., ’Αρβανίτης Β ., Βλάχος Δ., 
Δροόζας Π., Δερμιτζάκης Δ., Δη- 
μητρακόπουλος Β., θδνος Π ., Κά- 
κος Σ., Κααίμης I . ,  Καμπούρης X., 
Κουτρούλης Γ ., Κουφός Α., Κο- 
τρώτσος Α., Κρίντας Δ., Κωστα- 
ρας Β ., Λαλιώτης Α., Λυμπέρης Γ., 
Μαί'δάτσης Β ., Μουστάκας Α., Μπα- 
κής Κ ., Μήταλας Α., Μπιτούνης Ν., 
Μπούρας Π., Νικαλουλέας X., Πάγ- 
γαλος Ί . ,  Παναγούλιας Γ ., ΙΙαλού- 
κης Δ., Πάρχας I . ,  Ποττάκης Σ., 
Παπαγεωργίου Α., Πατεργιανάκης 
Ε ., Πρατικάκης I . ,  Ράλλης Σ., 
Ράγγης Σ ., Ρηγόπουλος Κ ., Στα- 
αινόπουλος Π ., Σταματόπουλος Α., 
Σταυρόπουλος Κ ., Σταθόπουλος Κ ., 
Σπυριούνης Κ ., Στόκας Κ ., Σμύρ
νής Σ., Σμυρνάκης Ν., Τ-σατοΰχας 
Γ ., Τσακόπουλος Π ., Τσουρής Α., 
Τσάδαρης Δ., Τουμπανάκης Β., Φι
λίππου Α., Χριστοδουλάκης Γ. καί 

ώς λοχίας, Πολίτης Η.
Ε ίς τήν άπέναντι σελίδα. ’Επάνω: 
Οί Δόκιμοι 'Γπαστυνόμοι τής 4ης 
’Εκπαιδευτικής περιόδου, έμπρο
σθεν των Παλαιών ’Ανακτόρων τόν 
Μάρτιον 1943. (Εύγενής προσφορά 
τοΰ τ. Άστυν. Δ)ντοΰ κ. Μπούρα). 
Κάτω: Παρέλασις τής Σχολής Ί -  
παστυνόμων πρό τοΰ ’Αγνώστου 
Στρατιώτου τήν 25ην Μαρτίου 1940 
(Εύγενής προσφορά τοΰ τ. Δ)ντοΰ_ 

κ. Λ ίναρη).





Etc αότήν την σελίδα Αριστερά: 
*0 Αείμνηστος ’Αρχηγός τής 
’Αστυνομίας Πόλεων Σπόρου, 
έξερχόμενος έκ τοΰ παλαιού οι
κήματος τοΰ Μηχανοκινήτου 
τής ’Αστυνομικής Δ) νσεως ’Α
θηνών ένθα παρέστη μετά την 
λήξιν τοϋ μνημοσύνου υπέρ ά- 
ναπαύσεως των φονευθέντων 
κατά τό Δεκεμβριανόν κίνη

μα αστυνομικών.

Είς τήν Απέναντι σελίδα επά
νω: ’Αριστερά άστυφύλαξ τής 
’Αστυνομίας Πατρών τό Ιτος 
1922. Δεξιά Ανδρες τοΰ Β ' ’Α
στυνομικού Τμήματος Πατρών 
τό 1922. Είς τό κέντρον μέ τά 
πολιτικά δ Διοικητής ’Αστυνό
μος, Πράττης Γρηγόριος. Δεξιά 
καί άρ·ιστερά οί ύπαστυνόμοι 
Σάρος καί Βασιλείου. Δεξιά 
τοΰ ύπαατυ νόμου Βασιλείου δ 
τότε άρχιφύλαξ καί μετέπειτα 
’Αστυνόμος Λαμπρινόπουλος 

Κων) νος.

Είς τήν απέναντι σελίδα κάτω 
οί μαθηταί τής ’Αστυνομικής 
Σχολής Κέρκυρας, πρό τοΰ 
κτηρίου τής Σχολής τό έτος 
1922. ’Εκ τών καθημένων άξ) 
κών διακρίνονται είς τό κέν
τρον ό ’Αρχηγός τής ’Αγγλι
κής ’Αποστολής Σέρ Φρ. Χαλ- 
λίντεΰ, δ μετέπειτα ’Αρχηγός 
τής ’Αστυνομίας Σπόρου ’Ιω
άννης, ό Ύπαρχηγός τής ’Α
ποστολής Μποόμπιερ, αριστερά 
τοΰ Χαλλίντεϋ, ό Διοικητής τής 
Σχολής Σλόμαν, δ Ρίντ, κ.Α.
(Εόγενής προσφορά τοΰ Ι.σ. 

άστυφ. κ. Μάρκου.

ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ





ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ



Είς τήν άπέναντι σελίδα Ιπά- 
νω: Στιγμιότυπον κατά τήν 
διάρκειαν τής διδασκαλίας Δο
κίμων Ύπαστυνόμων είς τήν 
αίθουσαν των ΙΤαιλαιών ’Ανα

κτόρων τδ Ιτος 1940.

Είς τήν άπέναντι σελίδα κάτω: 
’Ασυνομικοί τής. Τροχαίας ’Α
θηνών είς μίαν διασκέδασιν είς 
τδ κέντρον Καλαμπάκα - τέρμα 
Πατησίων, τδ Ιτος 1939. Είς τδ 
κέντρον διακρίνονται οί άξ) κοί 
έξ- Αριστερών οί Ύπαστυνόμοι 
Μαρκόπουλος καί Καλυβοκά- 
κης καί δ Υποδιοικητής τής 
Τροχαίας, ’Αστυνόμος Χρυσι- 
κδς ’Αλέξανδρος, Είς τδ άκρον 
δεξιόν δ τότε άστυφύλαξ καί 
μετέπειτα Δ) ντής κ. Τσάδαρης 
τοΰ δποίσυ είναι προσφορά ή 

φωτογραφία.

Είς αυτήν τήν σελίδα: Ή  Λαϊ
κή ’Αγορά Πατρών, μετά τήν 
καθιέρωσιν δι’ Άγορανομικής 
Διατάξεως τών όμπρελών τδ έ
τος 1938. (Ευγενής προσφορά 
τοΰ ίατροΰ κ. Βλάχου υίοΰ τοΰ 
αειμνήστου ’Αστυνομικού Διευ- 

θυντοΟ).



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Α  ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ή κατακρεούρνηοις τοϋ ε ίεαμγελέως.  Ό Πά- 

πακυριτεόπουΑος νεκρός. Τά νέα  Αηλεαιακά.

Ή  Πρώτη είδησις— Ή  έντύπωσις— Ή  αιχμαλωσία—Ποϋ έγινε — Οί λησταί— Τραυ
ματισμός τοΰ εισαγγελέως— Ή  έντύπωσις εν Λαμία — Τά μέτρα — Ή  θυσία τών αιχ
μαλώτων— Ή  συμπλοκή—Τό φρικαλέον αποτέλεσμα— Ή  κηδεία τοΰ Ροζάκη — Έκδί- 
κησις—Τό φάσμα τοΰ Μύτουλα — Αί συλλήψεις — Ή  κεφαλή τοΰ Παπακυριτσοπούλου

ΚατάπληΕιν βαθυτάτην πορήγε χθες 
τήν 5ην μ.μ. ώραν έν τη πόλει, ώς διε- 
δόθη ή πρώτη είδησις. "Ο τ ι δηλαδή ή 
συμμορία τοϋ Παπακυριτσοπούλου συνέ- 
λαβεν έΕωθι τής Λαμίας, τόν εισαγγε
λέα ΡοΕάκην, τόν ανακριτήν Ά γγ ελήν  
καί τόν γραμματέα τή ς  εισαγγελίας Πα
παδοπούλαν καί ότι ό είσαγγελεύς θε- 
λήσας ν ' άντιατή έκτυπήθη ε ις  τήν κε
φαλήν διά γιαταγανιού. "Ο τα ν  θραδύτε- 
ρον έφθασεν ή είδησις ότι, συμπλοκής 
γενομένης, μεταΕύ ληστών καί στρατιω
τών, έΕωντώθη μέν ή συμμορία, φονευ- 
θέντος καί τοϋ Παπακυριτσοπούλου, 
άλλ ' φεϋ! έπεσε νεκρός ά είσαγγελεύς, 
έτραυματίσθη δέ έπικινδύνως ό ανακρι
τής, ζωηρότατη συνεΐχεν ή θλίψις τήν 
ήμετέραν κοινωνίαν καί φρίκη, πάντες 
δέ άνεμνήσθησαν τής παρά τό Δήλεσι 
άγριας έκείνης σφαγής τών αιχμαλώτων. 
Δ ιότι τό δράμα τής Λαμίας, οΰ κατω
τέρω αφηγούμεθα πάσας τάς φρικτάς 
λεπτομέρειας, εϊνε ούχ ήσσον φρικώδες 
τοϋ έν Δήλεσι, καί όμοιον πρός έκεϊνο, 
διότι έΕηγοράσαμεν τήν καταστροφήν 
μιας συμμορίας, μή φεισθέντες τής ζωής 
τών αιχμαλώτων. 'Αλλά καί πρωτοφα
νές εις τά ληστρικά χρονικά τής Ε λ 
λάδος εϊνε τό  χθεσινόν γεγονός, διότι 
ούδέποτε άλλοτε εϊδομεν ληστάς συλ- 
λαμβάνοντας, καί δή έν μέση όδώ, τάς 
διχαστικάς άρχάς μετά τόσης τόλμης 
καί θροσύτητος. "Οσω  δέ όφ ' ένός αί
σθημα άνοκουφίσεως 6λoJ αίσθανόμεθα 
διά τήν έΕόντωσιν τής έπί τόσα έτη έμ- 
παιζούσης τήν δημοσίαν έΕουσίαν καί 
διοπραττούσης τά γνωστά καί άγνωστα 
κακουργήματα, τόσον άφ’ έτέρου θλϊψιν 
γεννά ή άδικος, ή σκληρά, ή τραγική 
άπώλεια τών αιχμαλώτων, τοιοΰτο σκλη
ρόν τέλος λαβόντων έν τή ήρωϊκή έκ- 
τελέσει τοϋ καθήκοντος αύτών.

Η Π Ρ Ω Τ Η  Ε ΙΔ Η Σ ΙΣ  — Η Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ ΙΣ

Τήν 3 'Δ  ώραν μ. μ. τής χθές έλήφθη 
έν  τώ ύπουργείω τών Εσωτερικών τό

πρώτον τηλεγράφημα τοϋ νομάρχου 
Φθιώτιδος. Άνηγγέλλετο  ή αιχμαλωσία. 
Κ ατ ' άρχάς ή είδησις έφάνη απίστευτος.
Αλλ ' έφθσσαν κατόπιν καί άλλα τηλε

γραφήματα έπιβεδαιοϋντα τήν θλιβεράν 
εϊδησιν, άγγέλοντα δ ' ότι ισχυρά στρα
τιωτική δύναμις έφευγε τήν ώραν έκεί- 
νην έκ τής πόλεως πρός καταδίωΕιν.

Ταύτοχρόνως έλάμβανε καί τό ύπουρ- 
γείον τών Στρατιωτικών όμοιον τηλε-· 
γράφημα, μόνον δέ τό ύπουργείον τής 
Δικαιοσύνης δέν είχε λάβει άκόμη ού- 
δεμίαν εϊδησιν μέχρι τής 8ης τής νυ- 
κτός.

Ό ς  άστρσπή διεδόθη τό κατοπλήΕαν 
γεγονός, όμιλοι δέ πυκνότατοι έν τή 
πλατεία Σ υντ)το ς  καί έν ταϊς όδοϊς ζω- 
ηρώς έσχολίαζον τάς διαδόσεις, ήγνό- 
ουν όμως νεώτερσν τηλεγράφημα, τό 
άγγειλαν τήν τραγικήν λύσιν τοϋ παρά 
τήν Λαμίαν δράματος.

ΕΝ  ΤΩ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΩ  ΤΩ Ν  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι 
Κ Ω Ν  -  ΕΝ  ΤΩ  Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ε ΙΩ .

Ό  ύπουργός τών Στρατιωτικών κ. . 
Τσαμαδός μετέβη εις τό  ύπουργείον τών 
'Εσωτερικών, όπου μετά τοΰ συναδέλ
φου του έπί μακράν ουννενοοϋντο μετά 
τών έν Λαμία άρχών, καί όπου άφίκετο 
καί ό τοϋ ύπουργείου τής Δ ικαιοσύνης 
γραμιματεύς κ. Νικολαίδης. Ή  τηλεγρα
φική γρσμμή μεταΕύ 'Αθηνώ ν καί Λαμί
ας είργάζετο άπ' εύθείας μετά τοϋ έν 
τώ ύπουργείω τηλεγραφικού σταθμού. 
Οϋτω έν τώ τηλεγραφεία) όπου ένεκεν 
τής εκτάκτου περιστάσεως μετέβη καί 
ό διευθυντής τών Ταχυδρομείων καί Τη 
λεγράφων κ. Αβαντινός, δέν ύπήρ- 
χον ειδήσεις, πάντων τών τηλεγραφη
μάτων μεταβιβαΖομένων πρός τό ύπουρ- 
γείαν.

Τό τηλεγρσφεϊον κατέκλυζον άΕιωμα- 
τικοί τής χωροφυλακής, δικαστικοί ύπάλ- 
ληλοι, συγγενείς καί φίλοι τών αιχμα
λώτων, πολλοί δέ πολίται, έν συγκινή- 
σει.

Η Α ΙΧ Μ Α Λ Ω Σ ΙΑ  -  Π Ο Υ  Ε Γ ΙΝ Ε  - Ο Ι  
Λ Η Σ Τ Α Ι -  Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  
Ε ΙΣ Α Γ Γ Ε Λ Ε Ω Σ .

Ιδού, κατά τάς πρός τό Ύπουργείον 
ειδήσεις, τά τή ς  αιχμαλωσίας. Τήν 2αν 
ώραν υ.μ. ό είσαγγελεύς κ. Ροζάκης, 
ό άνακριτής κ. Ά γγελής, ό γραμματεύς 
τής εισαγγελίας κ. Ά θ .  Παπαδόπουλος, 
δύο γραφείς καί 4 χωροφύλακες έπλη- 
σίαζον εις τό χωρίον Καλύβια, τό όποιον 
απέχει τής Λαμίας περί τά 2 0 ' τής ώ
ρας. Ή  συνοδεία αϋτη έπέστρεφεν έκ 
τοϋ χωρίου Βαρυμπόμπι τοϋ δήμου Ό -  
μιλαίων, όπου είχε μεταβή πρός ενέρ
γειαν ανακρίσεων, ώς κατωτέρω θά ά- 
φηγηθώμεν.

ΜεταΕύ Καλυβιών καί Μπεκιοϋ υπάρ
χει μία γέφυρα, ύπό τήν όποιαν, ώς ει
κάζεται, ένήδρευεν ή συμμορία, άγνω
στον έάν ώριομένως διά νά αίχμαλω- 
τίση τήν συνοδείαν, ή έάν δΓ άλλον σκο
πόν.

Ή  συμμορία αϋτη ήτο ή τοϋ Παπα- 
κυριτσοπούλου. Απετελείτο έκ τοϋ λή
σταρχου τούτου, έκ τοΰ Τηροτύρη, έκ 
τϋ Βαλμά καί έκ τίνος Αλβανού, άρτι 
προαληφθέντος, καί οΰ τό όνομα δέν έ- 
Εηκριβώθη. Ό  Παπακυριτσόπουλος έφε- 
ρεν, ώς συνήθως, τήν στολήν τοϋ έπι- 
λοχίου τών εύζώνων.

Ή  συνοδεία άπετελεϊτο έκ μιάς άμά- 
Εης ής έπέβαινον οί άνωτέρω, παρά τόν 
άμαΕηλάτην δέ εις τών χωροφυλάκων. 
Εϊποντο οί τρεις έφιπποι χωροφύλακες.

Ο ί λησταί έΕελθόντες έκ τής ένέδρας 
διέταζαν τήν συνοδείαν νά σταματήση, 
τοϋτο δέ άμέσως έγένετο. Ό  είσαγγε- 
λεύς έλαβε παρά τοϋ ληστάρχου τραύ
μα εις τήν κεφαλήν.

Π Ρ Ω Τ Ο Ν  Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α  ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε 
Ρ Ο Ν  -  Η Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ ΙΣ  ΕΝ  Λ Α Μ ΙΑ  
-  Τ Α  Μ Ε Τ Ρ Α .

Τά τής αιχμαλωσίας ώς έΕής άφηγεϊ- 
ται ό έν Λαμία ήμέτερος άνταποκριτής: 

Λ Α Μ ΙΑ  7 Σ)6ρ ίου, ώρα 10 μ.μ.
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ΛΗΣΤΡΙΚΟΝ ΑΡΑΜΑ
»

Τύπος ληστοΰ των τε
λευταίων ετών τοΰ παρ
ελθόντος αίώνος. Ό  εί- 
κονιζόμενος είναι δ λή
σταρχος Καραπαλίκης, 
κατά σχεδίασμα τής έπο-

χής·

Τόν εισαγγελέα ΡοΖάκην κοί τόν α
νακριτήν Άγγελήν, έπανερχσμένους έφ ' 
όμάΕηο έκ τής άνά τούς δυτικούς δή
μους τή ς Φθιώτιδος περιοδείας των πε
ρί ώραν 2*/2 έν τή θέσει Μπέκιο - Βρύαι 
μόλις μίαν ώραν άπεχούσή τής Λαμίας 
ήχμαλώτιαεν ή ύπό τόν Παπακυριτσό- 
πουλον ληστρική συμμορία.

Κατά τήν ώραν τής συλλήψεως έπλή- 
γωσαν έλαφρώς τόν έΕωθι τή ς άμάΕης 
στρατιώτην τοΰ πεΖικοϋ καί τόν εισαγ
γελέα.

Οί συνοδεύοντες τήν αμαΕαν τρεϊς 
έφιπποι χωροφύλακες έδρομον εις άνα- 
Ζήτησιν τών άποσπααμάτων.

Ή  εϊδησις γνωσθεϊσα περί τήν 3ην 
ώραν p.u. παρά τοΰ άμαΕηλάτου καί τών 
γραμματέων τής εισαγγελίας καί τοΰ 
πρωτοδικείου, οϋς άφήκαν έλευθέρους 
οί ληοταί, προύΕένησε κατάπληΕιν.

Τεσσαράκοντα άνδρες τοΰ πεΖικοΰ 
συντάγματος ύπό τόν λοχαγόν τοΰ πε- 
Ζικοϋ Άποκορίτπν καί ό αστυνόμος Δε- 
λαβέριος λοχαγός τοΰ πεΖικοϋ, άπαντα 
τά στρατιωτικά αποσπάσματα συγκεν- 
τρωθέντα, έσπευσαν ε ις  καταδίωΕιν τών 
ληστών.

Ύπερίσχυσεν ή γνώμη ότι έπρεπε νά 
παραβλέψωσι τήν διάσωσιν τών αιχμα
λώτων προκειιμένου περί καταστροφής 
τής έπικινδύνου ληστρικής συμμορίας.

Θά τηλεγραφήσω αποτέλεσμα κατα- 
διώΕεως, όπερ πιστεύεται αποτελεσμα
τικόν.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Ν  ΕΝ  ΤΟ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ
Τ Ω Ν  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Ν  -  Η Θ Υ Σ ΙΑ  

Τ Ω Ν  Α ΙΧ Μ Α Λ Ω Τ Ω Ν

Ό  νομάρχης άναγγέλλων τήν άνα- 
χώρησιν τοΰ στρατοΰ, έΖήτησεν οδηγίας 
παρά τοΰ ύπουργείου, ποιας διαταγάς 
έπρεπε νό έχωσιν οί διοικοΰντες τά α
ποσπάσματα τής καταδιώΕεως.

Συμβουλίου γενομένου, έπεκράτει ή 
γνώμη, ότι έν έσχάτη άνάγκη ή Ζωή τών 
αιχμαλώτων νά θυσιασθή, όπως έπί τέ 
λους καταστροφή ή συμμορία.

Σ. Σ. Τά κείμενα έδημοσιεύθησαν 
εις τήν έφημερίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ» τής 8 - 9 -  1894.
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Λέγεται ότι αμέσως διεβιβάσθη εντεύ
θεν ή διαταγή ϊνα ή καταδίω ξή έΕακο- 
λουθήση μετά πόσης μέν προφυλάΕεως 
διά τήν διάσωσιν τών αιχμαλώτων, άλλά 
καί μετά πάσης θυσίας έν άνάγκη άπο- 
λύτω.

Η Σ Υ Μ Π Λ Ο Κ Η  -  Τ Ο Φ Ρ ΙΚ Α Λ Ε Ο Ν  
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α

Δεύτερον τηλεγράφημα άνήγγειλεν ή- 
μίν τά έΕής:

Λ Α Μ ΙΑ ,  αυθημερόν, ώρα 11 μ.μ.
Περί τήν Θ'Λ μ.,μ. έφιππος χωροφύλαΕ 

άνήγγειλεν δτι έν τή περιφερεία Δαΐ- 
τσας, ήτις άπέχει δύο .περίπου ώρας μα
κράν τής Λαμίας, οί λησταί ένέπεσον 
ε ις  ένέδραν εύΖώνων.

Τό άποτέλεσμα ύπήρΕε τραγικώτατον.
Έφονεύθησαν οί τέσσαρες λησταί ή

τοι ό Ποπακυριτσόπουλος, ό Καρακώ- 
σχας, ό Τσαούλας, καί ό Αρβανί
της.

Δυστυχώς έκ των αιχμαλώτων ό μέν 
Είσαγγελεύς ΡοΖάκης εύρέθη νεκρός, ό 
δέ ανακριτής Ά γ γ ελ ή ς  Θαρέως πληγω
μένος.

Έ κ  των στρατιωτικών έπληγώθη ό 
λοχίας τού πεΖικοϋ Μεσσήνης.

Ή  χαρά των πολιτών μειοϋται μόνον 
έκ τού άδικου θανάτου εύγενούς στρα
τιώτου τή ς  τιμής καί τού καθήκοντος, 
τού είσαγγελέως ΡοΖάκη.

Ή  κηδεία του πραμηνύεται έκτακτος 
καί άνάλογος τής άφοσιώσεώς του εις 
τήν υπηρεσίαν τής Πατρίδος .

Τά πτώματα τών ληστών μεταφέρον- 
ται απόψε ε ις  Λαμίαν, ϊνα έκτεθώσιν 
εις κοινήν θέαν.

Α Ι Π Ρ Ο Σ  Τ Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Ν  Π Λ Η Ρ Ο -
Φ Ο Ρ ΙΑ Ι -  Π Ω Σ  ΕΦ Ο Ν ΕΥΘ Η  Ο ΕΙ-
Σ Α Γ Γ Ε Λ Ε Υ Σ  - Ο  Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Σ
Τ Ο Υ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ω Σ .

Λεπτομέρειαι πολλαί περί τής συμπλο
κής πρός τό  ύπουργεϊον δέν διεβιβά- 
σθηοαν είσέτι.

Ό  φόνος τού δυστυχούς είσαγγελέ- 
ως έγένετο ύπό τών ληστών καθ' ήν 
ώραν έπολιορκήθησαν.

Ό  αιχμάλωτος εύρέθη φέρων τραύ
μα είς τήν κεφαλήν διά γιαταγανιού,

τραύμα δέ καί ε ίς τήν όσφύν, καί τούτο 
έπενεχθέν διά γιαταγανιού.

Ό  άνοκριτής Αγγελής φέρει τραύ
μα διά σφαιρών, άγνωστον ύπό τίνων, 
έάν τών ληστών, ή τών εύΖώνων. Η 
κατάστασίς του είναι σοβαρωτάτη. Τό 
τραύμα εϊνε είς τήν κοιλίαν, ήν ή σφαί
ρα διατρήσασα έΕήλθεν έκ τής πλευράς.

Τραύμα ούχί έπικίνδυνον διά τής άκ- 
τηρίδος όπλου έπενεχθέν φέρει καί ό 
γραμματεύς Παπαδόπουλος.

Ο ί αιχμάλωτοι εύρέθησαν άκριβώς είς 
οϊαν θέσιν είχον εύρεθή έν Δήλεσι οί 
αιχμάλωτοι τής περίφημου συμμορίας 
τών Άρβανιτάκηδων. Καί τότε, όταν οί 
λησταί έπολιορκήθησαν, παρά τάς άπει- 
λάς αυτών άτι θά έφόνευον τούς "Α γ 
γλους αιχμαλώτους, οί λήσταρχοι άνα- 
σπάσαντες τά γιαταγάνια των, κατακρε
ούργησαν τούς δυστυχείς Εένους, έΕ ών 
τόν έναρ έφόνευσαν διά κτυπήματος είς 
τήν όσφύν.

Τήν εϊδησιν έκόμισεν είς Λαμίαν πρώ
τος χωρικός τις, ού τάς άνωτέρω πλη
ροφορίας διεβίβασε ό νομάρχης.

Η Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α  Τ Ο Υ  Ν Ε Κ Ρ Ο Υ  -  Τ Α  
Π Τ Ω Μ Α Τ Α  ΤΩ Ν  Λ Η Σ Τ Ω Ν  — Ο Ι Τ Ρ Α Υ -

Μ Α Τ ΙΑ Ι -  Τ Α  Μ Ε Τ Ρ Α .

Τήν έσπέραν άνεχώρησαν έκ Λαμίας 
άμαΖαι, ών έπέβαινον ό νομάρχης, ό 
πρόεδρος τών πρωτοδικών, οί δικασταί 
καί άλλοι έκ τών άρχών, ϊνα μετακομί- 
σωσι τόν νεκρόν τού άτυχούς είσαγγε- 
λέως καί τούς τραυματίας, οΰς έκ τού 
τόπου τής συμπλοκής μετεκόμιααν οί 
εϋΖωνοι ε ίς Καλύβια.

Ώ ς  εϊπομεν ή κατάστασίς τού άνα· 
κριτοΰ εϊνε σοβαρά. Ώ ς  ό κομίσας τήν 
πρώτην εϊδησιν χωρικός είπε, μόλις ή- 
δύνατο ό άτυχής νά όμιλή άκόμη.

Ό  Ά γ γ ελ ή ς  έχει συγγενείς έν Ά -  
θήναις, άδελφόν δικηγόρον, μητέρα καί 
άδελφάς, εϊνε δέ υιός τού τελώνου κ. 
Άγγελή.

Τό πτώμα τού Παποκυριτσοπούλου, 
άφοϋ φωτσγραφηθή ίσως, θά ταφή πι
θανώς έν  τω χωρίω Άμουρίω , τή πα- 
τρίδι του.

Τό ύπουργεϊον διέταΕε χθές τόν στρα
τιωτικόν ιατρόν κ. Χωματιανόν ϊνα ά-

πέλθη ε ίς  Λαμίαν μετά νοσοκόμων καί 
χειρουργικών έργαλείων, όπως νοση- 
λεύσωσι τούς τραυματίας. Πρός τούτο 
διετάχθη τό είς Στυίλίδα άπαπλέον χθές 
τήν έσπέραν άτμόπλοιον νά άναμείνη 
τήν συνοδείαν ταύτην.

Η Κ Η Δ Ε ΙΑ  Τ Ο Υ  Ρ Ο Ζ Α Κ Η -  Α Π Ο Ν Ο 
Μ Η  Π Α Ρ Α Σ Η Μ Ο Υ  -  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α  
Τ Ο Υ  Ν Ε Κ Ρ Ο Υ  Ε ΙΣ  Α Θ Η Ν Α Σ

Τό ύπουργεϊον τώ ν 'Εσω τερικών διε- 
βίβασε χθές τήν νύκτα ε ίς  τόν νομάρχην 
Φθιώτιδος τήν διαταγήν, ότι ή κηδεία τού 
είσαγγελέως θά τελεσθή δημοσία δαπά
νη, καί ότι ή κυβέρνησις προήγαγε αύ- 
τόν είς τόν χρυσούν Σταυρόν τού Σω- 
τήρος.

Ο ί συγγενείς τού ΡαΖάκη μετέβησαν 
παρά τω κ. ύπουργώ τών 'Εσωτερικών 
καί άνεκοίνωσαν αύτω τήν επιθυμίαν ό
πως μετακομισθή είς ’Αθήνας ό νεκρός 
καί ταφή ένταύθα.

Ή  κυβέρνησις έλαβε καί τό μέτρον 
ϊνα δοθώσι γενναία βοηθήματα ε ίς  τήν 
οικογένειαν τού ΡοΖάκη καί τών τραυ
ματιών.

Α Λ Λ Α Ι Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε ΙΑ !  -  Μ ΙΑ  Ε Π Ι
Σ Τ Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Ε ΙΣ Α Γ Γ Ε Λ Ε Ω Σ  -  Α Ι 
Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε ΙΣ  Τ Ο Υ  -  Η Κ Α Τ Α - 
Δ ΙΩ Ι Ι Σ .

Ό  άτυχής είσααγγελεύς άπέστειλεν 
ε ίς  Λαμίαν έπιστολήν μικρόν μετά τήν 
αιχμαλωσίαν του, συνίστα δέ δΓ αύτής 
όπως μή στενοχωρηθώσιν οί λησταί, διό
τι θά διέτρεχον οί αιχμάλωτοι τόν κίν
δυνον νά φονευθώσιν. Ό  Παπακυριτσό- 
πουλος ήπείλει αύτούς.

Έ ν  τούτοις τά άποσπάσματα άπερ ά- 
πετέλουν έν όλω 105 άνδρες, άΕκυμα
τικοί, ύπαΕιωματικοί καί όπλϊται, έβσδί- 
σαν κατά τώ ν ληστών έπί σκοπώ νά 
συγκρουσθώσιν είς πρώτην συνάντησιν, 
τοιαύτην έχοντα διαταγήν, έκτάς έάν, 
όπερ άμφίβολον, δέν περιήλθεν έγκαί- 
ρως ε ίς  τάς χεϊρας τών άρχών ή επι
στολή τών αιχμαλώτων.

Τό άποτέλεσμα τής συμπλοκής έπήλ- 
θε διά τών λογχών μάλλον. 'Ό τα ν  ή 
συμμορία, έΕακολουθούσα τόν δρόμον

Πανηγύρι σέ ληστοχώρο ('Αγία ’’Αννα) .
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Trie μετά τών αιχμαλώτων, ένέηεσεν εις 
τήν ένέδραν, oi έκ τοϋ συστάδην έπε- 
τέθησαν κατά τών ληστών καί έκτύπη- 
σαν αύτούς διά τών λογχών.

Κατά τήν φοβερόν τούτην στιγμήν ή- 
κούσβη ή άπελπιστική κραυγή τοϋ Ρο- 
Ζάκη. ·

— Μ ή τούς κτυπάτε! μή τούς κτυπά- 
τ ε !

Έ ν  τώ ύπουργείω κρίνουσιν δτι ό εί- 
σαγγελεύς έφονεύθη ύπό σφαιρών στρα
τιωτών. Έ ν  τούτοις ό άτυχής ΡοΖάκης 
φέρει καί ε ις τήν όσφύν τραύμα βαθύ 
διά γιαταγανιού.

Τ Α  Δ Υ Ο  Θ Υ Μ Α Τ Α

Ό  ΡοΖάκης, οΰ ό θάνατος τόσον 6α- 
θέως συγκινεϊ, ήρίθμει 3 μόλις ετών ύ- 
πηρεσίαν ώς είοαγγελεύς. Τό στάδιόν 
του έδοΕάσθη διά τών έν Παρναοσίδι 
υπηρεσιών του, δΤ ας έκλήθη ληστοφά- 
γος. Ε ις αύτόν οφείλεται ή προσέλευ- 
σ ις τού Μαργώνη, τοϋ Μύτουλα, τού 
Καπράλου κτλ. ή φυγή τού Βέλλιου καί 
ή έΕόντωσις πολλών άλλων φυγοδίκων. 
Ό  ΡοΖόκης κατήγετο έκ Σπάρτης, ήν 
δέ έγγονος τού περηφήμου άρματωλοϋ 
τής Λακεδαίμονος Ζαχαρία. Καί ώς ά- 
ταμον ό άτυχής είοαγγελεύς ήτο άγα- 
πητότατος, εύγενής τό  ήθος καί προση
νής.

Ό  Ά γ γ ελ ή ς  ε ις  τών νεωτάτων δι
καστών, ήλικίας 28 έτών, συμπαθέστα
τος, φιλόπονος, άκούραστος έν τώ κα- 
θήκοντι. Συνεπλήρου τόν ΡοΖάκην. 
Άμφ ότερο ι μετά μοναδικού Ζήλου είρ- 
γόΖοντο εις τήν  καταδίωΕιν. Συνεμερί- 
οθησαν πάντας τούς κινδύνους καί έπε- 
αον ό εις παρά τό πλευράν τού άλλου, 
άγωνισταί τού καθήκοντος, έν τή πάλη 
τού πλήρους πικριών βίου τού δημοσίου 
ύπαλλήλου έν Έλλάδι.

Ο  Π Α Π Α Κ Υ Ρ ΙΤ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  ΕΞΩΘ Ι
Τ Η Σ  Λ Α Μ ΙΑ Σ  -  Ε Κ Δ ΙΚ Η Σ ΙΣ  - Τ Ο
Φ Α Σ Μ Α  Τ Ο Υ  Μ Υ Τ Ο Υ Λ Α  -  Α Ι Σ Υ Λ 
Λ Η Ψ Ε ΙΣ .

"Οπου άποδεικνύεται άληθής ή εί'δη- 
σις ήν εϊχομεν άναγράψει δτι ό Παπα- 
κυριτσόπουλος έφυγεν άμέσως εις τό 
δάσος τοϋ Δομοκοϋ δπου, ώς γνωστόν 
πρό 5 ήμερών συμπλοκής γενομένης, 
έφονεύθη ό άστυφΰλαΕ καί ό πολύτιμος 
τοϋ ληστάρχου σύντροφος ό άγριος Κα- 
ρακώστας.

Ή τ ο  τοϋτο ή συνήθης τακτική τοϋ 
Παπακυριτσοπούλου συνεχώς μεταλλάσ- 
σοντος λημέρια. ’Αλλά μεταβαίνων εις 
τά περίχωρα τής Λαμίας είχε καί άλ
λον λόγον, νά ϊδη έάν καί κατά πόσον 
έΕετελέσθησαν τά άρθρα τής περιφήμου 
ούτοϋ έγκυκλίου. Γνωστόν ότι πρό ολί
γων ήμεοών έτοιχοκόλλησεν έν Ά μου - 
ρίω φιρμόνιον απειλών θάνατον εις πάν
τα δστις ήθελε θεαθή ύπηοετών έν τοϊς 
κτήμασι τοϋ κ. Τραγουδάρα, προσωπι
κού έχθροϋ του, οϋ τήν θυγατέρα είχε 
Ζητήσει ό λήσταρχος εις γόμον.

Ή  σύλληψις τοϋ είσογγελέως φαίνε
ται δτι είχε ποομελετηθή ,άλλ’ αμφίβο
λον άν έπί σκοπώ νά θανατωθώσιν οί 
αίχυάλωτοι, διότι ό Παπακυριτσόπουλος 
ούδέποτε έκακοποίησε τούς αιχμαλώτους 
του, άφήκε δέ έλεύθερον καί αύτόν τόν 
άσπονδον έχθρόν του Σπ. Τράκαν, δι

κηγόρον, μεθ ' ού άντήλλαΕε καί άσπα- 
ομόν άποχωριΖόμενος.

Πιθανόν καί τοϋ Μύτουλα τό άπροσ- 
δόκητον τέλος, καί ή αύστηρά καταδίκη 
τοϋ Μαργώνη νά έπέδρασαν, ώστε νά 
μελετά άντεκδικήσεις ό ήρως τών όρέων 
τής Φθιώτιδος.

'Αλλά καί αί τελευταίοι καταδιώΕεις, 
ας ένήργει ό είοαγγελεύς, συνετέλεσαν 
ούκ ολίγον. Ή  ε ις  τούς δυτικούς δή
μους τής Φθιώτιδος περιοδεία τοϋ τε 
είσαγγελέως καί τοϋ άνακριτοϋ έπήνεγ- 
κε τήν σύλληψιν είκοσι περίπου άτόμων, 
μεταΕύ τών όποιων καί οί 6. καί Κ. 
Τσιτσιλώνης, Π. Λαμίρης, Γ. Μπάκας, 
Β. Ταμουντάρας, Β. Λάμπρου καί Κ. 
Τσιγαρίδας, κατηγορούμενοι ότι ύπέ- 
θαλπον τόν Παπακυριτσόπουλαν.

Υπάρχει καί άλλη εικασία, δτι ή συμ
μορία ένεδρεύουσα εις τήν γέφυραν 
σκοπόν είχε νά αίχμαλωτίση πάλιν τόν 
Τράκαν, δν έσχάτως ήπείλει καί δστις 
ήναγκάΖετο νά μένη έν Λαμία πάντοτε.

Σημειω τέον ότι τό τέλος τοϋ Παπα- 
κυριτσοπούλου είχον προσημάνει τά τε 
λευταία γεγονότα. Έ ν  προηγουμένω 
φύλλω έγράψαμεν ότι γενική γνώμη 
έπεκράτει ότι, μετά τόν θάνατον τοϋ 
Καρακώστα, ό λήσταρχος είχεν έκτεθή 
εις μέγαν κίνδυνον, δν έπέτεινον αί τολ
μηροί αύτοΰ απόπειρας ώς ή τοιχοκόλ- 
λησις έγκυκλίων, ή επιδεικτική έΕαφά- 
ν ισις πρό τών αποσπασμάτων, καί ή 
μεγάλη χρήσις οινοπνευματωδών ποτών. 
Ό  Ποπσκυριτσόπουλος τελευταίσν εϊ- 
χεν έπιδοθή εις τήν μέθην, παρά τάς 
προτροπάς τοϋ Τσουλή.

Διά ταϋτα πάντα ε ίχε μεταβληθή έν 
Φθιώτιδι ή γενική γνώμη δτι ό λήσταρ
χος είχε κστσστή άσύλληπτος. Τό τέ 
λος αύτοϋ έθεωρεϊτο έγγύς καί πολλοί 
είκαΖον δτι ό Ποπσκυριτσόπουλος τοιαϋ- 
τα άποτολμών, έφαίνετο ότι έπεΖήτει νά 
καταστραφή.

Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε ΙΣ  Τ Ο Υ  Π Α Π Α Κ Υ Ρ ΙΤ Σ Ο -  
Π Ο Υ Λ Ο Υ  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ι.

Τό ύπουργεϊον θά διατάΕη νϋν ίνα 
άφεθώσιν έλεύθεροι οί συγγενείς τοϋ 
φονευθέντος ληστάρχου. "Ητοι ή μή- 
τηρ του καί ή αδελφή του, αΐτινες διέ- 
μενον έΕόριστοι έν Σύρω, έν πολλαϊς 
κοκουχίαις Ζώσαι, χάρις εις τόν φιλό- 
στσργον υιόν. 'Α πό  τής έφαρμογής τοϋ 
περί ληστείας νόμου είχον έκδιωχθή έκ 
τοϋ χωρίου των Ά μοϋρ ι καί έγκαταλεί- 
ψασαι δσα κτήματα είχον έΖων διά τών 
ψιχίων, τά όποια τό δημόσιον έρριπτεν 
εις αύτάς ένίοτε.

Η Κ ΕΦ Α ΛΗ  Τ Ο Υ  Π Α Π Α Κ Υ Ρ ΙΤ Σ Ο Π Ο Υ -  
ΛΟΥ.

Ή  κεφαλή τοϋ Παπακυριτσοπούλου εΐ- 
χεν  έπικηρυχθή κατ' άρχάς αντί 10.000 
δραχμών, είτα δέ τό ποσόν τοϋτο ηύ- 
Εήθη εις 20.000 δοαχμών. ΝομίΖομεν 
δέ δτι καί τ ινες δήμοι τής Φθιώτιδος 
είχον ψηφίσει κονδύλιά τινα, ώς αμοι
βήν εις τόν φονεύσαντα αύτόν. Τό πο
σόν τοϋτο θά δοθή, μετά τό τέλος τών 
άνακρίσεων, εις οΰς άνήκει.

Ο  Π Α Π Α Κ Υ Ρ ΙΤ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΈΕέλ ιπε μία τών περιεργοτέρων λη

στρικών φυσιογνωμιών, μετ' αύτοϋ δέ 
καί ή συμμορία του.

Ό  Παπακυριτσόπουλος κατήγετο έκ 
μιας τών καλλιτέρων οικογενειών τοϋ 
Άμουρίου. Ό  πατήρ του δικηγόρος έ- 
χρημάτισε καί δήμαρχος. Εύπορος οικο
γένεια ήτις κατόπιν έπτώχευσεν. Ό  
Παπακυριτσόπουλος ήκουσε καί καθήμα- 
τα μέχρι τής γ ' τάΕεως τοϋ γυμνασίου. 
Καταταχθείς κατόπιν έν τώ στρατώ, έ- 
φοίτησεν έν τή έν Κερκύρα μσκαρία τή 
λήΕει σχολή τών ύπαΕιωματικών. 'Υπάρ
χει τό άνέκδοτον δτι ό διοικητής τής 
σχολής είχεν άνακαλύψει στάσιν ΙΟ 
Ι 6 μαθητών οϊτινες έχοντες έπί κεφα
λής τόν Παπακυριτσόπουλον έσκόπουν 
ν ' άποβιβασθώσιν εις "Ηπειρον. Καταλι- 
πών τάς τόΕε ις τοϋ στρατοϋ, έπανήλθεν 
εις τό χωρίον του, καί έπιμόνως έΖήτει 
εις γάμον τήν θυγατέρα τοϋ συγχωρίου 
του Τραγουδάρα, ήν έλάτρευεν άπό παι
δικής ήλικίας. Ό  πατήρ της άνθίοτα- 
το, ό δέ έραστής ώμοσεν έκδίκησιν.

Έ ν  τώ μεταΕύ έφυλακίσθη διά τι έγ
κλημα, άλλ' άπέδρα μετ' ολίγον, καί 
έκτοτε έπεδόθη εις τόν  ληστρικόν βίον, 
συγχρόνως μετά τοϋ Τσουλή. Ο ί άθλοι 
τοϋ Παπακυριτσοπούλου είνε γνωστοί. 
Ε ις έΕ αύτών είνε ή αιχμαλωσία τής 
θυγατρός τοϋ έν Λαμία Λάμπρου, άλλος 
ή αιχμαλωσία τοϋ Τράκα, τρίτος ή λη
στεία τής Πέτρας καθ' ήν έφονεύθη ό 
Έμ 'ιν  πασάς, τέταρτος ό φόνος τοϋ Τσί- 
κα καί άλλοι άθλοι πολλοί. Τελευταίος 
ό φόνος τοϋ άστυφύλακος καί ή χθε
σινή αιχμαλωσία. Ό  Παπακυριτσόπου- 
λος ήτο 30ετής τήν  ήλικίαν, είχε δέ 
εύειδή τήν  όψιν καί συμπαθή τήν φυ
σιογνωμίαν. "Εφ ερε συνήθως τήν στο
λήν τοϋ λοχίου καί τοϋ έπιλοχίου τών 
εύΖώνων, άείποτε διατηρών καθάριον 
αύτήν.

Έ ν  Φθιώτιδι είχε πολλούς τούς θαυ
μαστός καί ύποστηρικτάς, οϊτινες ύπήρ- 
Εαν τό μεγαλείτερον έμπόδιον εις τήν 
έΕόντωσίν του. Μ ή  ών θηριώδης, διότι 
ούδέποτε έφόνευσεν άνευ άνάγκης, πα- 
ρίστατο εις τάς όψεις τών πολλών παν 
άλλο ή κακούργος, συνετέλει δέ εις 
τοϋτο ή έκ καλλίστης οικογένειας κατα
γωγή του καί αί πρό τινων έτών ρομαν
τικοί αίχμαλωσίαι του. Ό  λήσταρχος, 
οϋ τό πτώμα σπεύδει σήμερον όλη ή 
Λαμία νά ϊδη, ήτο εις τών τολμηροτέ- 
ρων ληστών, άλλά καί άσυνέτων, άπο- 
τελών άντίθεσιν πρός τόν Τσουλήν μεθ' 
οϋ έπί τόσα έτη συνέΖησε πλήρη κινδύ
νων καί αιματηρών σκηνών βίον.

Έπ ί τόσα έτη ένέπνεε πανταχοϋ τόν 
πανικόν όπου εισέβαλλε, καί κατώρθου 
νά έμπαίΖη πάσας τάς άρχάς καί τά άπο- 
σπάσμστα. Ά λ λ ' ή Θεσσαλία καί ή Φθιώ 
τ ις  αναπνέει σήμερον έκ τής καταστρο
φής τοϋ τέρατος, δπερ ήμέρα τή ήμέ- 
ρα έΕαγριούμενον θά όπέβαινε φοβερω- 
τέρα πληγή. "Α ς  εύχηθώμεν νά Ιδωμεν 
καθαριΖσμένην τήν Στερεόν καί άπό άλ
λους κακούργους, τούς έΕίσου έπικινδύ- 
νους, τόν Τσουλήν, τόν  Τσανάκαν, τούς 
Τσεκουραίους, τόν  Τεμπέλην καί λοι
πούς, ών ούκ έστιν άριθμός, καί άς έλ- 
πίσωμεν δτι ή κυβέρνησις πολύ καλώς 
έννοεϊ δτι όπως μία χελιδών δέν φέρει 
τήν άνοιΕιν, οϋτω καί ή έΕόντωσις ένός 
ληστάρχου, δέν εμπεδώνει τήν παντα
χοϋ σοβαρώς διασαλευαμένην δημοσίαν 
άσφάλειαν.
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Στήν απέναντι σελίδα αριστερά: Ραντάρ πσμ/πός - δέκτης,πού χωρά στήν 
πχλάμ,η. Στήν εποχή των δορυφόρων, πού είναι εφοδιασμένοι μέ ραντάρ, 
άνιννευτάς δι’ υπερύθρων ή μαγνητόμετρα. οί -πληροφορίες» της έπο- 
χής τών πατέρων μας φαίνονται απηρχαιωμένες. — τις ημέρες μας, ή με- 
τάδοσις υπό τών κατασκοπών πληροφοριών, γίνεται μέ μέσα απίστευτου 
τελειότητος. Εις τή δεύτερη φωτογραφία,, ό Μπέρναρντ Σπίντελ, ειδικός 
τής ηλεκτρονικής ηχητικής (ή ακουστικής) . ρυθμίζει ένα μακροσκοπικό

Μιά δέσμη κυμάτων, κατευθυνο- 
μένη στό παράθυρο ενός δωματίου 
μέσα σ τ ο  όποιο συζητοΰνται σο
βαρά ζητήματα, άναμεταδίδει τις 
δονήσεις τοϋ τζαμιού από τόν ήχο 
τών φωνών. 'Η τεχνική αύτή άφή- 
νει πολύ πίσω τόν ακουστικό δονη
τή, πού είναι ωστόσο πολύ πρό
σφατη έπινόησις, ένα είδος βεντού
ζας δηλαδή, πού προσκολαται στό 
τζάμι καί μεταφέρει τις δονήσεις.

Τό ωρολόγιο ένός κατασκόπου, είναι 
πάντοτε μιά καλή κρύπτη γιά τήν 
άπόκρυψι ένός τελείωτάτου μηχανι

κού «κατασκόπου».

|“Ι  Ε Ρ Α Σ Ε  πιά ή έποχή πού oi κατά- 
* * σκοποί ξεκινούσαν γιά περιπέτειες, 
μέ τόν  γυλιό στήν πλάτη καί τά μάτια 
ορθάνοιχτα. Ό  σημερινός κατάσκοπος 
έχει πολύ σοφή αποστολή καί ή ήλεκτρο- 
νική τοϋ δίνει τά μέσα νά τήν έκπλη- 
ρώση μέ έλάχιστους κινδύνους. Τέτοιοι 
-βοηθοί» δέν περνούν τά σύνορα μαΖί 
του. Φθάνουν στούς τόπους τής έργα- 
σ ίας του, πιό συχνά μέ τόν διπλωματι
κό σάκκο. Ή  ονομασία τους είναι «γκά- 
τΖετς» (ό όρος — άμερικάνικος — είναι 
ούσιαστικά αμετάφραστος καί σημαίνει 
μικρά άντικείμενα πρακτικής χρήσεως 
πού ή χρησιμότης τους διαφέρει άπό 
τήν φαινομενική, π.χ. άναπτήρες μέ 
μορφή περιστρόφου κλπ.). 'Ονομασία 
άκατάλληλη πού σκανδαλίΖει τούς τε 
χνικούς τών έργαστηρίων «μελετών καί 
έρευνών» πού είναι προσαρτημένα στά 
κέντρα πληροφοριών. Τεχνικοί καί έπι- 
στήμονες. . . είναι άφοσιωμένοι μέ πά
θος στήν έρευνα καί δέν περιμένουν ού
τε δόξα ούτε τιμές. Είναι στήν ύπηρε- 
σία τής Σκιάς. ’Αφιερώνουν τήν στα
διοδρομία τους στήν ύλοποίησι άντικει- 
μένων πού γεννά τό έφευρετικό τους 
πνεύμα. . . 'Υπάρχει ένας μόνο άλλά έ- 
πιτακτικός κανόνας: ή χρησιμότης.

Σήμερα, οί περισσότερες πρεσβείες 
διαθέτουν ένα λυόμενο «θάλαμο άσφα- 
λείας» καί συνεργεία άνιχνευτών μικρο
φώνων. Αύτό είναι άπαραίτητο γιατί έ
τσι δέν προστατεύονται μόνο άπό τόν 
άνθρωπο - κατάσκοπο, αλλά καί άπό τό 
ύλικό πού χρησιμοποιεί. Τό καλό παλιό 
μικρόφωνο τή ς δεκαετίας 1960 - 1970 
πού κρυβόταν στούς τοίχους, στούς πί
νακες καί άλλοΰ, είναι άπό καιρό ξεπε

ρασμένο. Ό λ ο ι  θυμούνται τήν θύελλα 
πού. ξεσηκώθηκε στόν Ο.Η.Ε. όταν ό 
Κσμποτ ΛότΖ παρουσίασε τόν « Αετό», 
τήν μεγάλη σφραγίδα μέ τόν θυρεό τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, πού βρισκόταν 

στήν Μόσχα, γεμάτη μικρόφωνα. Είναι 
πολύ σπάνιες οί έξαιρέσεις πού άφελεϊς 
πράκτορες πληροφοριών τό χρησιμοποι
ούν άκόμη.

Τό 1970, κατά τό  ταξίδι του στήν 
Βαρσοβία, όπου πήγε νά διοπραγματευ- 
θή τήν γερμανοπολωνική συνθήκη, ό 
Βάλτερ Σέελ, ύπουργός 'Εξωτερικών 
τής 'Ομοσπονδιακής Γερμανίας, έπαρα- 
κολουθεϊτο. Εννέα μικρόφωνα είχαν το- 
ποθετηθή στά πλαίσια τών παραθύρων 
τού γραφείου του καί στήν αίθουσα τής 
άντιπροσωπίας. Ο ί ειδικοί άνιχνευταί 
χρειάσθηκαν μόνο μερικά δευτερόλεπτα 
γιά νά τά άνακαλύψουν.

Μάταια οί ειδικοί προσπάθησαν νά πε
ριορίσουν τά μικρόφωνα οέ μέγεθος κε
φαλής καρφίτσας. 'Ανακαλύπτονται πάν
τοτε. Ό  καλύτερος Γερμανός «άνιχνευ- 
τής», Χόρστ Σβίρκμσν, παρά λίγο νά 
πληρώση μέ τήν Ζωή του τήν «όσφρησί» 
του. Μ ιά Κυριοκή τού Σεπτεμβρίου 
1964, ένώ παρακολουθούσε τήν Θεία 
Λειτουργία στήν Μόσχα, αίσθάνθηκε ά- 
πότομα ένα δυνατό τσίμπημα στό γοφό. 
Μ όλ ις πρόλαβε νά φέρη τό χέρι του στό 
σημείο έκεϊνο πριν πέση. Τόν μετέφε
ραν στήν άρχή στήν πρεσβεία τής Ομο
σπονδιακής Γερμανίας, στήν όποια ύπη- 
ρετούσε, καί αμέσως τόν έστειλαν πίσω 
στήν Βόννη παρά τήν άντίθεσι τών Σ ο 
βιετικών. Από τόν γοφό του ό γιατρός 
έβγαλε τήν χαύβδινη αιχμή μιάς μικρο
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σκοπικής υποδορίου βελόνης, μέ τήν ό
ποιο είχαν κάνει ένεσι υπερίτου στον 
δύστυχο Γερμσνό.

Μ έ  τούς ύπερήχους, έπετεύχθη ή τε- 
λειαποίησις τών ήχητικών μέσων παρα- 
κολουθήσεως. Μ ιά δέσμη κυμάτων, κα- 
τευθυνσμένη στό παράθυρο ένός δωμα
τίου μέσα στό όποιο συζητοϋνται σοβα
ρά ζητήματα ,άναμεταδίδει τ ις δονήσεις 
τοΰ τζαμιού άπό τόν ήχο τών φωνών. 
Ή  τεχνική αυτή αφήνει πολύ πίσω τόν 
άκουστικό δονητή, πού είναι ωστόσο 
πολύ πρόσφατη έπινάησις, ένα είδος 
βεντούζας, δηλαδή, πού προσκολλόται 
στό τζάμι καί μεταφέρει τ ις  δονήσεις. 
Ό  κατάσκοπος δέν ακούει, ούτε βλέπει. 
'Α πό  μακριά, μέσα σέ ένα στοματημένο 
αύτοκίνητο αφήνει νά λειτουργή ό με
ταλλάκτης του πού μεταφράζει αύτές 
τις δονήσεις σέ λάμψεις καί τ ις  κατα
γράφει σέ μαγνητική ταινία. "Α ν  βέλη 
νά βλέπη καί νά άκούη, διαθέτει μικρό
φωνο καχευθυνομένης λήψεως. Κατευ- 
θυνσμένη άπό άπόστοσι πολλών δεκά
δων μέτρων, ορός τό πρόσωπο πού πα
ρακολουθεί, ή συσκευή κατορθώνει νά 
άκούγεται όποιαδήποτε συνομιλία. Μπο- 
ρέϊ νά είναι τοποθετημένη σέ μιά βάρ
κα, στήν μέση μιας λίμνης ή στήν πο
λύβουη 5η Λεωφόρο τής Ν έας Ύόρκης. 
Σήμερα, δέν ύπάρχουν σχεδόν όρια 
στήν φαντασία (ένισχυομένη καί άπό 
τήν ήλεκτρσνική) τών έπιστημόνων. Οί 
ύπηρεσίες άντικατασκοπείας μένουν κά
ποτε κατάπληκτες μπροστά στήν εύφυία 
ορισμένων μεθόδων. Σ τ ις  6 Ιουνίου 
1969, στήν Ρώμη, τό διοικητικό συμβού
λιο μιας μεγάλης οι/τοκινητιστικής βιο
μηχανίας συνήλθε γιά νά μελετήση τις

προοπτικές έπεκτάσεως τή ς όγοράς στις 
'Ανατολικές χώρες, έπειτα άπό μιά συμ
φωνία πού είχε συνάψει γιά τήν ϊδρυ- 
σι έργοστασίου στήν Σοβιετική "Ενωσι. 
"Ενα  άπό τά μέλη τού συμβουλίου άφη
σε άπό άπροσεΕία νά πέση τό στυλό 
πού είχε άκουμπίσει έπάνω στό σημειω
ματάριό του. 'Α πό  τό  σπασμένο σκέπα
σμα έβγαλε ένα μικροσκαπικό πομπό 
πού έτίθετο σέ λειτουργία άπό τόν ή- 
λεκτρισμό πού έΕέπεμπε τόν άνθρώπινο 
σώμα.

Ή  όνίχνευσις δέν  είναι παρά ένα μέ
ρος τής δραστηριότητος ένός μυστικού 
πρόκτσρος. 'Αφ ού βρή τήν πληροφορία, 
πρέπει νά τήν κατευθύνη πρός τόν τε 
λικό της προορισμό. Σ τον  τομέα αύτό, 
τό παλιό ραδιόφωνο είναι πιά μουσεια
κό άντικείμενο. Ο ί βραχείες έκπομπές 
είναι άκόμη έν  χρήσει, άλλά τό «Δέλτα» 
τείνει νά τις ύποκαταστήση. Ή  βραχεία 
έκπομπή καθιστά δύσκολη τήν γωνιαμε- 
τρική έπισήμανσι γιατί διαρκεί μόνο με
ρικά δευτερόλεπτα, καί καμμιά φορά ένα 
λεπτό. Συνίσταται στήν κατογραφή σέ 
μαγνητοταινία τού κωδικού κειμένου, 
ταινία πού έν συνεχεία περνά σέ γρή
γορη μετόδασι στόν πομπό. Είναι τελεί
ως άκατάληπτη. Κατά τήν λήψι, άρκεϊ 
νά Εαναπεράσωμε τό κείμενο σέ άργό 
ρυθμό, ώστε νά άποκατασταθή ή καθα- 
ρότης του. Αύτό τό  είδος είναι σήμερα 
άπείρως άνώτερο άπό τό σύστημα τής 
χειροκίνητης μεταδόσεως. Τό «Δέλτα», 
έφεύρεσις τού Βρεταννοϋ έπιστήμονος 
Ντίρακ, πού έχει τιμηθή μέ τό βραβείο 
Νόμπελ, συνίσταται σέ ένα είδος άσύρ- 
ματης τηλεφωνικής γραμμής, πού δέν 
είναι δυνατόν νά έπισημανθή, γιατί δέν

μπορεί νά μεταδώση παρά πρός ένα μό
νο σημείο τού κόσμου.

Ό  κατάλογος «γκάτζετς» πού άνακα- 
λύφθηκαν τά τελευταία χρόνια άπό τό 
άμερικανικό 'Ομοσπονδιακό Γραφείο 
Ερευνών (F .B .I.)  τόν ειδικό κλάδο τής 

Σκότλαντ Γιάρντ, τήν γαλλική D ST , τήν 
ιταλική Άντικατασκοπεία, τήν γερμανι
κή B F V ,  καί τήν σοβιετική G U K R  εί
ναι έντυπωσιακός. Θά χρειάζονταν τό 
μοι ολόκληροι γιά τήν περιγραφή τους. 
Πρέπει νά ύπογραμμίσωμε έπίσης ότι ή 
άντικατασκοπεία δέν διστάζει νά κατα- 
φύγη στις ίδιες μεθόδους γιά νά άνα- 
καλύψη τούς άντιπάλους πράκτορες. Μ ι
λήσομε γιά τούς «θαλάμους άσφαλείας» 
πού διαθέτουν πολλές πρεσβείες, άλλά 
πρέπει νά άνοφέρωμε έπίσης τό πλήθος 
πομπών διαταραχής καί άνιχνευτών, μι
κρόφωνα παρεμποδίσεως («μπάγκ») πού 
έκαμαν τήν έμφάνισί τους μετά τά «γκά
τζετς». Στά  τηλέφωνα, ό πομπός δια
ταραχής μετατρέπει τήν άνθρώπινη φω
νή σέ άναρθρους ήχους. Στήν άλλη ά
κρη τού σύρματος, ένας μεταλλάκτης 
άποκαθιστά τήν καθαρότητά της. Γιά τήν 
άντιμετώπισι τών ύπερήχων τοποθετούν
ται, άπλώς, Εύλινα παροθυρόφυλλα στά 
παράθυρα. Είναι άλήθεια ότι οί ύπέρη- 
χοι καί οί άκτίνες X  επιτρέπουν σήμερα 
νά βλέπωμε ατό έσωτερικό έρμητικά 
κλειστών διαμερισμάτων, άκόμη καί μέ
σα άπό τοίχους μεγάλου πάχους. "Ο λα 
αύτά όμως ύπάγονται στό σύστημα τής 
«παθητικής» άμύνης. Ή  άντικατασκοπεία 
δέν ικανοποιείται άπό αύτά καί προτιμά 
τήν λεγομένη «έπιθετική» τεχνική πού 
τής έπιτρέπει νά παγιδεύη τά θύματά 
της. Τό 1969, στήν Πράγα, ή Άμερ ικα-
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νίδα κατάσκοπος Νίτα Καπίνι προδόθη- 
κε άπό τό μαργαριταρένιο της περιδέ
ραιο, στό εσωτερικό τοϋ όποιου οί πρά
κτορες τής V K R  είχαν κρύψει ένα μι
κρόφωνο, ένα πομπό καί μιά μικρή ήλε- 
κτρική στήλη. Συνελήφθη στό Εεναδο- 
χείο « Αλκρον» ένώ άντήλλασσε, στό 
χώλ, μερικές σύντομες φράσεις μέ κά
ποιον άγνωστο.

Τόν Οκτώβριο τοϋ 1968 ό Τούρκος 
κατάσκοπος Ίμ ρ ε  Ναΐτ, αρχιλογιστής 
τής Γραμματείας τοϋ Ν Α Τ Ο  στις Βρυ- 
Εέλλες, προδόθηκε άπό ραδιοηλεκτρικό 
πομπό, τοποθετημένο, έν άγνοια του, 
στό φερμουάρ τοϋ χαρτοφύλακός του. 
Ή  άντικατασκοπεία ήΕερε άτι ό Ναΐτ 
πήγαινε στά περίχωρα τής βελγικής πρω- 
τευούσης καί έμπαινε σέ ένα αύτοκίνη- 
το  μέ άγνωστο άριθμό. Ή τ α ν  άρκετά 
πονηρός ώστε νά ματαιώνη πάντοτε τήν 
παρακολούθησε Χάρις σέ δέκτη έΖευ- 
γμένο μέ γωνιόμετρο πού είχαν τά όρ
γανα τής Ασφαλείας στό δικό τους αύ- 
τοκίνητο, μπόρεσαν νά παρακολουθή
σουν τόν Να ίτ έΕ άποστάσεως χωρίς 
νά χάσουν τά ίχνη του καί νά μάθουν 
έτσι τόν σύνδεσμό του.

Στην  έποχή των δορυφόρων, πού εί
ναι έ(ξοδιασμένοι μέ ραντάρ, άνιχνευτάς 
δΓ ύπερύθρων ή μαγνητόμετρα, οί «πλη
ροφορίες» τή ς  έποχής των πατέρων μας 
φαίνονται άπηρχαιωμένες. Σ τ ις  ήμέρες 
μας ή μετάδοσις πληροφοριών πού άνά- 
γονται στά πλαίσια τής άμύνης τών κρα
τών γίνεται μέ δορυφόρους: Σύστημα 
Αμύνης 'Επικοινωνιών διά Δορυφόρων 

γιά τ ις  'Η νω μένες Πολιτείες λόγου χά- 
ριν καί «Σκάυνετ» γιά τήν Εύρώπη.

"Ο σον άφορα στήν άνάλυσι, τήν άπο- 
κρυπτογράφησι, τήν μετάφρασι ή τήν 
έρευνα, χρησιμοποιούνται όλες οί πρόσ
φατες τελειοποιήσεις τής τεχνικής τής 
πληροφορίας.

Σ τήν  Γαλλική Υπηρεσ ία  Άντικατα- 
σκοπείας στό Παρίσι, ή νέα U N IY A C  
94.000 όντιπαραβάλλει πληροφορίες 
προερχόμενες άπό σαράντα τομείς τοϋ 
έΕωτερικοϋ. Σ τό  Λονδίνο, οί IB M  ( ηλε

κτρονικοί ύπολογισταί) τής Ίντέλλιν- 
τΕενς Σέρβ ις πραγματοποιούν πλέον 
τών 100 χιλ. άθροίσεων τό δευτερόλε
πτο. Σ τό  Ζαπίσκι τής Μόσχας, ό διερευ
νητής βγάΕει σέ τρία δευτερόλεπτα μιά 
κάρτα άπό ένα «κλασέρ» πού περιέχει 
τριάντα έκατομμύρια. Στήν N S A  τοϋ 
Φόρτ ΤΕώρτΕ Μ ήντ ό «Στρόβιλος» τής 
Ρέμινγκτον Ράντ άποκρυπτογραφεϊ σέ 
δέκα ώρες τόν νέο νορβηγικό διπλωμα
τικό κώδικα. . .

Έπ ί πλέον, τά κέντρα παρακολουθή- 
σεω ς μετακινούνται μέ όλο τόν έΕοπλι- 
σμό τους άκουστικών δεκτών, καταγρα
φής, άναλύσεως καί έκτιμήσεως. Πριν 
άπό τό άεροπλάνο - κατάσκοπο είχε έμ- 
φανισθή τό πλοίο - κατάσκοπος, πού ή 
ϋπαρΕίς του επισημοποιήθηκε μέ τήν ύ- 
πόθεσι τοϋ πυρηνικού ύποβρυχίου 
«Πουέμπλο». Έπειτα  άπό τ ις  μετατρο
πές τοϋ U  — 2, ό δορυφόρος γίνεται 
πραγματικό έργαστήριο κατασκοπείας, 
έν άναμονή τής οριστικής έγκαταστά- 
σεως διαστημικών έΕεδρών όπως τις έ 
χουν προβλέψει τό αμερικανικό πρό
γραμμα M O L  καί τό σοβιετικό Σαγιούντ.

Τέλος οί ύποβρύχιοι σταθμοί άκουστι- 
κής πορακολουθήσεως «θαλάσσια αρά
χνη» στόν Ειρηνικό, στό πέλαγος τών 
νήσων Χαβάι, είναι έΕαιρετικά περίπλο
κοι άφοϋ είναι έΕοπλισμένοι μέ ύπολο- 
γιστάς πού διατηρούν τούς θορύβους 
πού έκπέμπονται άπό τά ύποβρύχια καί 
μπορούν νά τά άναγνωρίσουν. 'Ακουστι
κές παρακολουθήσεις καί άνιχνεύσεις 
είναι τά κλειδιά τή ς σύγχρονης κατα
σκοπείας. Ο ί άκουστικοί δέκτες προ- 
βλέπονται στά σχέδια έθνικής άμύνης 
τών κρατών. Τά μικρόφωνα τών παλαιο
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Στίς επάνω φωτγοραιφίες τής 
απέναντι, σελίδος: Αναπτήρας 
καί ωρολόγιο, δύο εκπληκτικοί 
«κατάσκοποί». Τδ έκ πρώτης δ- 
ψεως, «άθωο» ώρολόγιο είναι μία 
τελεί απάτη φωτογραφική μη
χανή έφοδιασιμένη μέ φακούς 

F  2,5 καί F 2,3.

Είς αύτήν τήν σελίδα δεξιά: 
'0  κατάσκοπος αύτδς τραβά 
φωτογραφία μέσα άπδ ένα τοί
χο. '0  Λυγκεύς τής Ελληνικής 
μυθολογίας, πού μπορούσε νά 
βλέπη, πίσω άπα τούς τοίχους, 
έγινε στήν έποχή μας πραγμα- 
τικότης. Κάτω: Το γυάλινο 
μάτι, μιά ακόμη «πρωτότυπη» 

κρύπτη.

τέρων εποχών έγιναν τά αμερικανικά 
δίκτυα B M E W S  (Ballistic Early Missile 
System) — δίκτυα ραντάρ πού μπορούν νά 
άνιχνεύσουν τούς διηπειρωτικούς πυραύ
λους— εγκατεστημένα στήν Αλάσκα ή τό 
εύρωπαϊκό N A D G E  (Σύστημα δικτύου 
ραντάρ άνιχνεύσεως εγκατεστημένο άπό 
τό Ν Α Τ Ο  άπό τήν Νορβηγία ώς τήν 
Τουρκία). Τά ραντάρ έχουν τέτοια εύ-

αισβησία, ώστε μπορούν νά καταγρά
φουν τ ις  φωνές τών πυροβολητών μιας 
μεθοριακής άντιαεροπορικής πυροβολαρ
χίας.

Τό 1960, όλος ό κόσμος θαύμαΖε τις 
παρεχόμενες δυνατότητες άπό τούς ά- 
νιχνευτάς δΤ ύπερύθρων τού U  — 2. Π έν
τε χρόνια άργότερα, δοκίμαΖε ακόμη με
γαλύτερη έκπληΕι γιά τό μαγνητόμετρο, 
αύτήν τήν έκπληκτική συσκευή μετρήσε- 
ως τών άποκλίσεων τού μαγνητικοϋ πε
δίου. Αύτό πού μπορούσε νά διαφύγη 
άπό τούς άνιχνευτάς δΤ ύπερύθρων, ό
πως ένα υποβρύχιο έν καταδύσει σέ με
γάλο βάθος ή τό κέντρο μιάς άποθήκης 
πυραύλων, σήμερα άνακαλύπτεται άμέ- 
σως άπό τούς δορυφόρους μέ τήν χρη- 
σιμοποίησι μαγνητομέτρων.

Οί κεντρικές ύπηρεσίες κατασκοπείας 
έντυπωσιάσθηκαν πολύ, τό 1957, άπό 
ένα άρθρο τού καθηγητοϋ Ζ. Β. Ρ ίν σχε
τικά μέ τήν μελέτη τών τηλεπαθητικών 
φαινομένων. Π ιστεύοντας ότι ή παρα
ψυχολογία θά μπορούσε νά βρή έφαρ- 
μογή στον τομέα τή ς «πληροφορίας», οί 
Σοβιετικοί άνέλαβαν σοβαρή προσπά- 
μονικά έκπαιδευμένους ατό θέμα αύτό. 
μονικά έκπαιδευομένους στό θέμα αύτό. 
"Ενα  κέντρο μελετών άνοιΕε στό Γκρό- 
Ζνυ, κοντά στήν Κσσπία. Στά  πανεπιστή
μια τού Λένινγκραντ καί τού Κιέβου, 
οί μαθητοί ένός ειδικού τής τηλεπάθειας 
τού καθηγητού Βασίλιεφ, έπιχειροϋν νά 
έφαρμόσουν ένα σύστημα νοητικής συν- 
δέοεως. "Ο σον άφορα στούς “Αμερικα
νούς. . . πέρασαν άπ' εύθείας στίς πρα
κτικές μελέτες μέ τήν πείρα τού «Ναυ
τίλου». "Ενα  μέντιουμ πού βρισκόταν στό 
ύποβρύχιο κατόρθωσε νά έλθη διά τηλε

πάθειας σέ έπαφή μέ πρόσωπο πού έμε
νε στήν Ούάσινγκτον. Γιά τό Πεντάγω
νο, τό πείραμα ήταν άποφασιστικό. Οί 
έργασίες έπάνω στό θέμα αύτό συνεχί- 
σθηκαν στό Μπέντφορντ, στό έργαστή- 
ριο ψυχικών έρευνών, πού συνεργάζε
ται μέ τό  Ινσ τ ιτού το  Τεχνολογίας τής 
Μασσαχουσέττης. Ο ί έρευνες κατέλη- 
Εαν σέ ένα νέο πείραμα μεταΕύ ένός 
διερευνητοϋ τοποθετημένου σέ δορυφό
ρο καί ένός άτόμου πού βρισκόταν στήν 
ΥΠ·

Ή  δοκιμή αύτή δέν ήταν νίκη, άλλά 
ούτε καί άποτυχία, όπως όυολόγησαν οί 
ίδιοι οί ύπεθύνοι τού πειράματος. Ε π ι
κρατεί πράγματι ή γνώμη ότι, σέ λίγο 
καιρό, «άτομα» θά μπορούν νά έπικοινω- 
νοϋν μέ αύτήν τήν υέθοδο, άν καί θά τό 
χωρίΖη άπόστασις χιλιάδων χιλιομέτρων, 
πράγμα πού καθιστά έντελώ ς άδύνατη 
τήν όνακάλυψι τών μεταβιβαΖομένων μέ 
αύτόν τόν τρόπο διαταγών.

ΣτηριΖομένη κατά μέγα μέρος στήν 
τεχνολογία, μέ άΕονά της περισσότερο 
τις έπιστημονικές έρευνες καί τό πολι
τικό πεδίο, ή κατασκοπεία κινείται σή
μερα μέ έπιθετικό πνεύμα. Δρά σέ ένα 
έδαφος μέ μετατιθέμενα, άλλά συνεχώς 
διευρυνόμενα όρια. Παραμερίζοντας κά
θε ήθικό δισταγμό, στηρίΖεται τόσο 
στήν άνατραπή όσο καί στήν δηλητηρία- 
σι τών πνευμάτων. Είναι προσαρμοσμέ
νη πρός τ ις  κρυφές συχνά συγκρούσεις 
τού σημερινού κόσμου. Σ έ  ολοκληρωτι
κό πόλεμο, ολοκληρωτική κατασκοπεία. 
Μ έ  όλους τούς τρόπους καί μέ όλα τά 
μέσα.

J.F.
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"Εκλεψε άπό διάφορα διαμερίσματα κοσμήματα άξίας 
ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ.

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ
Α Α Ο Υ Α Α Κ Ο Σ

Επικίνδυνος διαρρήκτης. Οί τρείς δραπέτες τών φυ
λακών Τρικάλων.

IX ΟΣΜΗΜΑΤΑ αξίας 3 περίπου 
εκατομμυρίων δραχμών έκλε

ψε άπό διάφορα διαμερίσματα δ σε
σημασμένος κακοποιός ΙΙαναγ. Λαου- 
λάκος, έτών 28. Οί κυριώτερες άπδ 
τις «Ιπιχειρήσεις» τοΰ έπ (κινδύνου 
διαρρήκτου είναι οί εξής:

1) Τήν 28ην ’Οκτωβρίου 1974 
άπό τό έπί τής όδοΰ Εΰζώνων 11 δια
μέρισμα τής Μαρίας Λιάτσα πήρε 
κοσμήματα αξίας 200.000 δρχ.

2) Στις 3 Νοεμβρίου, άπό τό έπί 
τής όδοΰ Βαρνάβα 2, διαμέρισμα τής 
’Αγγελικής Κομήνη έκλεψε κοσμήμα
τα αξίας 100.000 δρχ. 3) Τήν 1.1. 
75 άπό τό διαμέρισμα τής Ευθυμίας 
Άρμακόλα έπί τής Λεωφόρου ’Αλε
ξάνδρας 100, άφήρεσε κοσμήματα 2 
έκατομ. δρχ. καί μετοχές μεγάλης α
ξίας. Τήν ίδια ήμέρα άπό τό σπίτι τοΰ 
δικηγόρου κ. Πανταζή έπί τής όδοΰ 
Μπουμπουλίνας, 5, έκλεψε κοσμήματα 
άξίας 200.000 δρχ. 4) ’Επίσης κο
σμήματα άξίας 155.000 δρχ. καί
20.000 δρχ.. εις μετρητά έκλεψε άπό 
τό διαμέρισμα τής Έλισσάβετ Βούρ- 
βαλη έπί τής όδοΰ Μαυροματαίων 
11.

Τά κλοπιμαία δ Λαουλάκος μετέ

Παναγιώτης Λαουλάκος. Παλαιός 
καί «πεπειραμένος» διαρρήκτης. 
Τό έτος 1970 είχε συλληφθή πά
λι γιά κλοπές κοί είχε καταδικα- 
σθή σέ 6 χρόνια φυλακή. Μ ετά  
τήν  άποφυλάκισί του άρχισε αμέ

σως «δράοι».

φερε σέ διαμέρισμα τής όδοΰ Πλα- 
στήρα 67, στό όποιο έμενε μέ τη φί
λη του Μαυρίκη Δήμητρα 26 έτών. 
Ή  Μαυρίκη έδινε τά κοσμήματα στόν 
Καλλίρη Χρήστο δ όποιος μέ τή σει
ρά του τά πωλοΰσε σέ διάφορους κο
σμηματοπώλες. Πολλά άπό τά κοσμή
ματα ή Μαυρίκη μετέφερε στη Βιέ- 
νη, πράγμα γιά τό όποιο ειδοποιή
θηκε ή Interpol. ’Άλλα κοσμήματα 
βρέθηκαν στα χέρια τής Μαυρίκη 
καί σέ διαφόρους κλεπταποδόχους. 
Γιά τήν «ιστορία» πρέπει νά άναφερ- 
θή, δτι δ Λαουλάκος είχε συλληφθή 
τό 1970 γιά κλοπές καί είχε καταδι- 
κασθή σέ 6 χρόνια φυλακή. Τό 1973 
άποφυλακίσθηκε λόγω άνηκέστου 
βλάβης τής υγείας του. Ό  έπικίνδυ- 
νος διαρρήκτης συνελήφθη έπειτα 
άπό έντατικές καί συστηματικές άνα- 
ζητησεις τοΰ Τμήματος Διώξεως 
Κοινοΰ Εγκλήματος τής Τποδ) νοε- 
ως Γενικής ’Ασφαλείας Αθηνών.

Λ  ΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πειραι- 
* *  ώς συνελήφθησαν την 26.2.75 

οί τρεις έπικίνδυνοι δραπέτες τών φυ
λακών Τρικάλων. Πρόκειται γιά 
τούς Γ. Φραντζή, Π. Κερααειδά, καί 
Ηλία Πλατιά. Καί οί τρεις είχαν κα
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Χαρτονομίσματα, δακτυλίδια, ωρολόγια, περιδέραια, βραχιόλια, κλπ. "Ενα  μέρος τής «συλλογής» Λαουλάκου.

ταδικασθή καί έξέτιον ποινές 2% χρό
νων δ πρώτος, 7 χρόνων δ δεύτερος, 
καί 10 χρόνων δ τρίτος. ’Από τις φυ
λακές Τρικάλων άπέδρασαν, άφοΰ 
κατέστρωσαν καί έφήρμοσαν ένα «έ
ξυπνο» κόλπο. ’Έκοψαν τις φλέβες 
τους, πράγμα πού άνάγκασε τή διεύ- 
θυνσι τών φυλακών να τούς στείλη 
στβ τμήμα κρατουμένων τοΰ νοσοκο
μείου Τρικάλων. Τα μεσάνυχτα ζή
τησαν από τόν χωροφύλακα φρουρό 
τους, νά τούς φέρη τό αοαγητό, πού 
βρισκόταν έξω από τό θάλαμο. Ό  
φρουρός τούς πήγε τό φαγητό, οπότε 
έκείνοι τοΰ έπετέθησαν, τόν χτύπη
σαν καί άφοΰ τόν έδεσαν έφυγαν από 
τό νοσοκομείο παίρνοντας καί τό πε
ρίστροφο τοΰ Χωροφύλακα. Μέ ένα 
αυτοκίνητο, τοΰ όποιου έσπασαν τήν 
πόρτα έφυγαν. Στή Λειβαδιά όμως 
«έμειναν» από μπαταρία καί αναγκά
στηκαν έτσι νά πάρουν ταξί μέ τό 
όποιο καί έφθασαν στην Αθήνα. Γιά 
νά μή κινήσουν υποψίες πλήρωσαν 
τόν ταξιτζή, άλλά έμειναν χωρίς 
δραχμή. Κατάφεραν δμως νά διασκε
δάσουν σέ διάφορα μπάρ καί καμπα
ρέ, άφοΰ, όπως Ιξήγησε δ Κεραμιδάς 
μπορεί νά μή είχαν χρήματα, άλλά 
έχουν «πρόσωπο» πού τούς έπιτρέπει

Μαρία Μαυρίκη. Φίλη καί συνερ- 
γός τοΰ Λαουλάκου. Τά περισσό
τερα οπό τά κοσμήματα πωλοϋσε 
σέ κλεπταποδόχους. Μερικά βρέ
θηκαν ατά χέρια της ένώ άλλα εί
χε μεταφέρει καί πωλήσει στή 

Βιέννη.

νά είναι εύπρόσδεκτοι σέ δλα τά γνω
στά «στέκια».

Τή νύχτα τής 24.2.75 διέρρηξαν 
ένα παντοπωλείο στήν Πλατεία Βι
κτωρίας άπό όπου πήραν μόνο φα
γώσιμα. Τό μεσημέρι τής ίδιας ήμέ- 
ρας μέ ένα Σίμκα πού έκλεψαν «έφε
ραν» μερικές βόλτες στό Φάληρο γιά 
νά καταλήξουν τελικώς σέ ένα συγγε
νικό σπίτι τοΰ Φραντζή, δπου καί 
συνελήφθησαν. Καί οί τρεις «άπεκά- 
λυψαν» μέ άπίστευτο θράσος, πώς έ- 
σχεδίαζαν νά κάνουν πολλές ληστείες 
καί έν συνεχεία νά φύγουν στό έξω- 
τερικό. Είχαν επίσης σάν στόχο τους 
νά διαρρήξουν ένα δπλοπωλειο στό 
Παγκράτι, ώστε μαζύ μέ τό περί
στροφο τοΰ Χωροφύλακα νά συμπλη
ρώσουν τό δπλοστάσιό τους. Στους 
δημοσιογράφους μίλησαν μέ υπερη
φάνεια γιά τις, «ίκανότητές» τους. «Ό 
Βενάρδος, είπε δ ένας, δ Φραντζής, 
είναι καινούργιος στή δουλειά. ’Έ γ ι
νε φίρμα χωρίς τό τίποτα. Εμείς δ
μως είμαστε παλιές καραβάνες».

Τάδε έφη Φραντζής καί ή παρέα 
του. Ά ς  εύχηθοΰμε τό πάθημα νά 
τούς γίνη μάθημα. Άφοΰ άλλωστε 
τής φυλακής τά σίδερα είναι γιά τους 
λεβέντες. . .
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ί ΐ  M A R IE  —  C L A IR E  είναι 2 να άπό 
Γ Ι  τά τρία παιδιά μιάς οΐκο- 
νείας, την όποιαν δταν δ πατέρας έγ- 
κατέλειψεν, ή μητέρα άνέθρεψε μό
νη της έργαζομένη ώς υπάλληλος 
τοΰ υπογείου σιδηροδρόμου με μηνι
αίο ν μισθόν 1500 φράγκων καί τά 
οικογενειακά βοηθήματα. ’Από τό πο- 
σόν αυτό πρέπει ν’ άφαιρεθοΰν 500 
φράγκα δι’ ένοίκιον. Τό δράμα τής 
Marie Claire έτροφαδότησε, πριν άπό 
ένα περίπου έτος, τόν Γαλλικόν τύ
πον. Ή  νεαρά αυτή κόρη, ή όποια 
εις ηλικίαν 15 έτών Ιβιάσθη άπό ενα 
κακοήθη, έμεινε έγκυος, ύπέστη άμ- 
βλωσιν, κατεδικάσθη καί άπεφυλακί- 
σθη άπό τόν Μ. Casanova, δικαστήν 
τοΰ δικαστηρίου ανηλίκων τοΰ Bobi- 
gny.

Τό γεγονός συνεκίνησε τήν κοινήν 
γνώμην, έξήγειρε διαδηλώσεις προ 
τοΰ δικαστικού μεγάρου τοΰ Bobigny 
καί τήν πλατείαν τής Opera. "Ενα 
φυλλάδιον διανεμηθέν άπό τά μέλη 
τής Κινήσεως διά τήν άπελευθέρω- 
σιν τής γυναικός (M.L.F.) διακοινώ- 
νει: "Οπως ενα έκαταμμύριον γυναί
κες κατ’ Ιτος, ή Marie - C la ire  έζησε 
τό δράμα τής παρανόμου άμβλώσεως, 
διότι δέν είχε 2.000 φράγκα, μάλλον
3.000 φράγκα, διά νά ύπάγη νά ά- 
παλλαγή άνέτως άπό τό άνεπιθύμη- 
τον φορτίον της σέ κλινική τοΰ Λον
δίνου ή τής Γενεύης ή άκόμη καί 
των Παρισίων, διότι δέν έλαβε καμ- 
μίαν σεξουαλικήν άγωγήν καί διότι 
είναι πολύ δύσκολον νά προμηθευθή 
άπό ιατρόν οίονδήποτε άντισυλληπτι- 
κόν μέσον εις ηλικίαν 15 έτών. τ

*
* *

Τό πρόβλημα τό όποιον αναφύεται 
έδώ καί μάς πιέζει είναι ή μοναξιά 
τών νέων, ή ψυχική ταλαιπωρία των 
χωρίς σύντροφο γυναικών, ή φυσική 
καί ηθική ένδεια (τόσον συχνά ά- 
θλιότης) τών έγκαταλελειμμένων 
μητέρων, καί δλων αυτών τών πλα
σμάτων, άνδρών καί γυναικών, πού 
δέν ευρίσκουν προστασίαν ούτε στή
ριγμα καί προσανατολισμόν. «Ίδών 
δέ τούς όχλους εύσπλαγχνίσθη (δ ’Ι
ησούς) δΓ αύτούς, διότι ήσαν έκλε- 
λυμένοι καί έσκορπισμένοι ώς πρόβα
τα μή Ιχοντα ποιμένα» (Ματθ. θ' 
36).

Ή  ευημερία μας (άκόμη καί ή έν
δειά μας) στηριγμένη άπό φίλους πού 
μάς άγαποΰν, πού μάς βοηθοΰν, άπό 
περιβάλλον πού μάς δδηγεϊ είς σφαί
ρας πνευματικάς, άπό λειτουργούς 
τοΰ θεοΰ πού μάς καθιστούν ικανούς

Η
ΑΜΒΛΩΣΙΣ

ΔΡΑΜΑ
ΤΗΣ

ΕΠΟΧΗΣ
ΜΑΣ

Στή  φωτογραφία μας απέναντι 
ένα μικρό, χαριτωμένο αγγελού
δι. Πόσες αλήθεια υπάρξεις θυ
σιάζονται κάθε μέρα, θύματα τής 

ίδιας τής «μητέρας» τους.

γεναιοψύχων χειρονομιών αυτοθυσί
ας άποτελεΐ τήν σκηνήν δπου προ
βάλλεται τό ζοφερόν αύτό δράμα πού 
καταθλίβει ένα πλήθος πλασμάτων, 
τά όποια ήλθεν δ Χριστός ν’ άναζη- 
τήση (Λουκ. ιθ' 10, Ματθ. θ' 13,
ιη ',1 1 ) ·

"Οταν κανείς άναλογισθή, πόση 
μπορεί νά ύπήρξεν ή συνοχή καί ή 
οίκειότης μέσα είς αυτήν τήν οικο
γένειαν, τής όποιας ή μητέρα, μέ τό
σην δυσκολίαν έξασφαλίζει τήν υλι
κήν καί ηθικήν υπαρξιν, τό δράμα 
αυτής τής, έγκυμοσύνης, τήν δμολο- 
γία τής κόρης, τούς άτελειώτους με
ταξύ των διαλόγους πού παρετείνον- 
το έως μέσα στούς διαδρόμους τοΰ 
metro, διότι at ώραι έργασίας τής 
μητέρας δέν συνέπιπταν πάντα μέ τάς 
ώρας έργασίας τής κόρης πού έπή- 
γαινε νά τήν συναντήση στήν έργα- 
σία της, δταν άναλογισθή δλα αύτά, 
μπορεί νά σκεφθή δτι ό άγών τής μο
ναξιάς ύπήρξε φοβερός, διά τά δύο 
αύτά θύματα, μέσα σέ μιά κοινωνία 
πού τις άγνοοΰσε καί δπου αί ιδιαι 
άγνοοΰσαν τις πιθανές βοήθειες πού 
μπορούσαν ν’ άντλήσουν άπό αύτήν.

Ή  άνάκρισις άποκαλύπτει δτι ή 
μητέρα δύσκολα έπείσθη νά γίνη συ
νένοχος τής κόρης της. ’Αλλά στό 
τέλος, ένέδωσε καί τό δράμα έπεσφρα- 
γίσθη μέ τόν φόνον ένός άθώου.

Είς τό πλαίσιον μιάς κοινωνίας είς

τήν όποιαν ή άμβλωσις έπιτυγχάνε- 
ται καί καλύπτεται μέ τήν συνενοχήν 
τοΰ χρήματος, ή περίπτωσις τής Ma
rie  - C la ire  είναι μιά πρόκλησις κοι
νωνική καί δκαιολογεί τούς διαδη- 
λωτάς πού έξεγέρθησαν έναντίον έ- 
κείνων πού έρριψαν τούς λίθους τοΰ 
άναθέματος έναντίον της. ’Αλλα κά
τω άπό τό φώς τής ύπάρξεως, τοΰ μυ
στηρίου τής γεννήσεως, τής έμφα- 
νίσεως έπι τής γής τής άνθρωπί- 
νης φύσεως, ή περίπτωσις τής Ma
rie  - C la ire  άποτελεΐ κηλίδα, ή δ- 
μάς προκαλεί άγανάκτησιν τόσην, δ- 
σην καί ή περίπτωσις τής πλούσιας 
γυναικός, ή όποια ύφίσταται τήν άμ- 
βλωσιν είς τό Λονδίνον ή τήν Γενεύ
ην ή, άκόμη δαπανηρότερον καί μυ- 
στικώτερον, είς μίαν παρισινήν κλι
νικήν.

Διατί αύτά τά έγκλήματα; Διατί 
αύτή ή άγανάκτησίς μας;

Τό θέμα έδώ ευρύνεται καί συμπε
ριλαμβάνει τό παράλογον τοΰ κακού. 
Είς τί χρησιμεύει τό ν’ άπαγορεύσω- 
μεν άπλώς είς τούς άνθρώπους νά 
διαπράττουν ένα έγκλημα, τοΰ όποιου 
δέν άντιλαμβάνονται τήν φρικαλεότη
τα; "Οταν οί βασικοί νόμοι τής ζωής 
παύουν νά είναι χαραγμένοι στήν 
καρδιά, γίνονται κενά καί σαθρά ταμ
πού πού κοσμούν τό άδειο μας έσω- 
τερικό. Αύτά τά άρνητικά κατηγορη
ματικά, δπως τά άποκαλεί ό R o g e r  

C a il lo is ,  προστάγματα, προκαλοΰν 
μάλλον τόν φόβον παρά τά σέβας, γί
νονται παραδεκτά μέν, δέν έφαρμό- 
ζονται δέ. Κρημνίζονται γρήγορα είς 
τήν πνευματικήν έρημον τοΰ πλή
θους. Ή  διακήρυξις δτι ή άμβλωσις 
είναι έγκλημα, καθ’ ήν στιγμήν ή 
πλειονότης τών άνδρών καί τών γυ
ναικών βλέπουν είς αύτήν μίαν διευ- 
κόλυνσιν, είναι ώσάν νά θέλη κανείς 
νά νομοθέτηση καί νά όργανώση έπί 
κενής καί άγόνου έκτάσεως, ένώ θά 
έπρεπε πρώτα νά δώση παλμόν σέ 
μιά καρδιά, νά τής έμπνεύση ’Αγά
πην.

Θά άντέτεινε κανείς δτι οι νόμοι 
είναι άπαραίτητοι. Ούδείς τό άρνεΐ- 
ται. Πρέπει όμως ή άναγκαιότης των 
ν’ άνταποκρίνεται πρός τήν σφοδρά ν 
έπιθυμίαν ένός πολιτισμού, τήν πνευ
ματικήν του συγκατάθεσιν.

Ά λλ’ δταν ή έπίλεκτος μερίς, αύ- 
τοι άκριβώς οί όποιοι διασφαλίζουν 
τήν έφαρμογήν τών νόμων, δέν πι
στεύουν πλέον είς αύτούς, δταν οί λει
τουργοί καί οί έπιστήμονες οί περισ
σότερον έντεταλμένοι νά κάμουν τούς 
νόμους σεβαστούς, δέν ύπεραμύνων-
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ται πλέον αύτών, τί σημαίνουν οί νό
μοι αυτοί πού δεν άντ αποκρίνονται 
πλέον εις τήν άντίληψιν περί ζωής 
εκείνων πού θά ώφειλαν νά τούς προ
στατεύουν καί νά ύπακούουν εις αυ
τούς; Διότι έκεΐ έγκειται τό δράμα 
τής έποχής μας. Καί ιδιαιτέρως τό 
δράμα των άμβλώσεων.

*

Ή  κακοδαιμονία μα* προέρχεται 
έκ τοΰ δτι ή ανθρώπινη φύσις έχασε 
τήν αίσθησιν τοΰ βάθους της, τήν έν
νοιαν τής ύψίστης καί πραγματικής 
αποστολής της. Ή  νεολαία μας είναι 
ό καθρέπτης τής συγχύσεως αυτής. 
Ή  επιτυχία ενός Marcuse ή ενός 
R e ic h  μεταξύ των φοιτητών μας εί
ναι ένδεικτική τής καταπτώσεως τής 
έννοιας καί τοΰ σκοποΰ τής άνθρω- 
πίνης φύσεως. ’Έτσι εις τόν σημερι
νόν άνθρωπον, ή σεξουαλικότης τεί
νει ν’ άντικαταστήση τήν στοργήν, ή 
ήδονή τήν προσφορά τοΰ έαυτοϋ μας, 
δ δργασμός τής επιθυμίας τήν έκτα- 
σιν τής άγάπης. 'Όλαι αί άξίαι τής 
ζωής αί ταπεινότεραι, αί πλέον σαρ- 
κικαί αί όποΐαι εδρισκον τήν ζεστα
σιά καί τό φως των εις τήν άνθρω- 
πίνην άγάπην, ύπετάγησαν εις μό
νον τόν ήδονισμόν, τήν εύζωΐαν, α
φού άπεκόπησαν από τάς πευματικάς 
των ρίζας.

Διότι ή άνθρώπινη άγάπη δεν εύ- 
ρίσκει τήν έννοιαν καί τόν σκοπόν 
της παρά εις τό θειον πού τήν καταυ
γάζει.

’Από τό θειον αντλεί τό φως καί 
τήν ζεστασιά της. ’Ακόμη πρέπει ν’ 
αγαπούμε μέ δλη μας τήν καρδιά, μέ 
δλο μας τό πνεύμα καί δλας μας τάς 
δυνάμεις τόν Θεόν τής άγάπης, ο ό
ποιας ήλθε διά τού Γίοΰ του νά φω
τίση τήν δπαρξίν μας, νά τήν τελειο
ποίηση διά μέσου τών Παθών Του 
μέσα είς τήν ίδικήν Του Δόξαν.

"Οταν κανείς βλέπη τήν έμμονον 
ιδέαν τήν όποιαν έχουν μερικοί σκε- 
πτικισταί καί συγγραφείς άναφορικώς 
μέ τήν σεξουαλικότητα ώς σκοπόν 
τής ζωής (ένώ δέν είναι παρά μέσον 
τής διακινήσεως τού είδους προβλε- 
πόμενον ύπό τής θείας ’Αγάπης) , 
αντιλαμβάνεται διατί τό χάπι καί ή 
άμβλωσις (πού ήλθαν έπί σκηνής 
από τόν τεχνολογικόν μας πολιτι
σμόν) κατέστησαν ή τροφή τής τυ
ραννικής αυτής θεότητος ή όποια κα
ταπιέζει τώρα τήν Δύσιν.

L O U IS  -  H EN R I P A R IA S
Μετόφρασις: ΚΑ ΙΤΗ  Κ Α Λ Λ ΙΚ Ο Υ Ν Η
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ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΖΩΗΡΑ νά
βοηθήσω τούς νέους μέ τήν πεί

ρα μου καί μέ τη γνώση μου, καί προ
παντός μέ τήν άγάπη μου. ("Ας μοΰ 
συγχωρήσουν αυτό τόν έγωϊσμό, νά 
τούς μιλάω σέ πρώτο πρόσωπο καί 
σάν νά είμαι καλύτερός τους. Είμαι 
απλώς μεγαλύτερός, τους). Σ’ αύτό 
τό άρθρο θά τούς μιλήσω γιά ένα δυ
σάρεστο γιά τούς περισσότερους θέμα. 
Θά τούς μιλήσω γιά τήν άγάπη στόν 
νόμο, πού τόσο πολύ συνδέεται μέ τό 
κάθε «κατεστημένο».

Υπάρχουν άρκετές λέξεις, καί ά- 
ρα άρκετές έννοιες πάνω σ’ αυτό τό 
θέμα. Υπάρχει ή λέξη φιλόνομος, 
πού σημαίνει ό πολίτης έκεϊνος πού 
σέβεται τούς νόμους. Τπάρχει ή λέ
ξη νομιμόφρων, πού σημαίνει ό πο
λίτης πού υπακούει στούς νόμους. 
Τπάρχει ή λέξη νομοταγής, μέ 
τό ίδιο μέ τήν προηγούμενη πε
ριεχόμενο. Υπάρχει ή λέξη νομιμό- 
της, πού σημαίνει τή συμφωνία προς 
τούς νόμους. Τπάρχει ή λέξη σύννο
μος, πού σημαίνει δτι μιά ένέργεια 
είναι σύμφωνη μέ τις έπιταγές τοΰ 
νόμου. Καί υπάρχουν καί διάφορες 
συγγενείς λέξεις καί έννοιες, πού ση
μαίνουν αυτή τήν παραδοχή καί τήν 
συμφωνία μέ τούς νόμους. ’Ίσως δ- 
μως καμμιά δεν δίνει πληρέστερα αύ- 
τό πού έκφράζει ή φράση άγάπη τοΰ 
νόμου.

Ό  νόμος είναι πάντοτε ή έπιβολή 
τής θελήσεως τών διοικούντων μιά 
κοινωνία, δηλαδή έκφράζει πάντοτε 
αυτό πού θέλουν εκείνοι πού έχουν τή 
δύναμη μέσα σέ μιά συγκροτημένη 
κοινωνία, είτε είναι ένα πρόσωπο, εί
τε μιά ομάδα, είτε δλόκληρος δ λατ 
ός, δηλαδή ή πλειοψηφία, μέ τούς 
άντιπροσώπους της. ’Απ’ αυτή τήν ά
ποψη δ νόμος συνήθως δέν είναι συμ
παθής στούς νέους, τουλάχιστον δέν 
τούς έκφράζει, ή δέν τόν δέχονται μέ 
ευχαρίστηση, άκριβώς έπειδή έκφρά- 
ζει τήν θέληση τών μεγάλων. Οί νέ
οι ψυχολογικά είναι άρνητικοί άπέ- 
ναντι στόν κάθε νόμο, δταν βέβαια 
είναι ζωντανοί νέοι καί δέν είναι κοι
μισμένοι. Δέν κάνουν ευχάριστα κά
τι, μόνο καί μόνο γιατί τό λέει δ νό
μος. Καί αν κάνουν κάτι πού δέν άν- 
τίκειται στό νόμο, δέν τό κάνουν, ού
τε συνειδητά, ούτε άπό άγάπη στό 
νόμο. ’Αποφεύγεται τό άντίνομο ή τό 
παράνομο, άπό φόβο ή άπό λογαρια
σμό τών συνεπειών. ’Αλλά αύτό δέν 
είναι ύγιής κοινωνική άντίληψη, ού
τε καί θεμέλιο γιά μιά ζωντανή κοι
νωνία. Μιά κοινωνία, γιά νά είναι

ύγιής, πρέπει δ πολίτης νά μή φοβά
ται, άλλά ν’ άγαπά τόν νόμο. ’'Εστω 
άκόμα καί άν δ νόμος στή συγκεκρι
μένη περίπτωση δέν είναι δίκαιος. 
Ποτέ δ νόμος δέν είναι δίκαιος. Ποτέ 
δ νόμος δέν είναι δίκαιος σ’ δλες τις 
περιπτώσεις, άφοΰ ρυθμίζει ζητήμα
τα γενικώς καί δχι κάθε συγκεκρι
μένη περίπτωση. Δέν μπορεί νά γίνη 
άλλοιώς. "Οσο δμως κι άν δέν είναι 
δίκαιος σ’ δλες τις περιπτώσεις, έκ- 
φράζει έπίσης πάντοτε μιά γενικώ- 
τερη σκοπιμότητα, ενα γενικώτερο 
«δίκαιο», πού άξίζει περισσότερο άπό 
τήν συγκεκριμένη περίπτωση. Μ’ 
αυτή τήν έννοια θά καταλάβη κανείς 
γιατί δ Σωκράτης, δ σοφώτερος άν
θρωπος, προτίμησε νά ύπακούση στόν 
νόμο πού τόν κατεδίκαζε σέ θάνατο 
χωρίς νά φταίη, παρά νά παραβή 
ενα νόμο πού στήν δική του πε
ρίπτωση ήταν άναμφισβήτητα άδικος. 
Ή ταν σοφός μόνον σ’ δλες τις άλ
λες περιπτώσεις καί στήν προσωπική 
του περίπτωση, τήν τόσον άποφασι- 
στική γιά τή ζωή του ήταν άσοφος: 
Γιά τόν σοφώτατον αυτόν άνθρωπο 
είχε περισσότερη σημασία καί άξια 
νά τηρηθή δ νόμος άπό μιά συγκεκρι
μένη άδικία. Καί δ Σωκράτης υπά
κουσε στό νόμο μέχρι Θανάτου, μόνο 
καί μόνο γιά νά διδάξη τό άποκορύ- 
φωμα τής σοφίας του, δτι προτιμώτε- 
ρη ή τήρηση τοΰ νόμου άπό τήν μή 
τήρησή του, έστω κι άν αυτή ή τή
ρηση έσημαινε τήν μεγαλύτερη ά
δικία σέ μιά συγκεκριμένη περίπτω
ση. Καί μπορεί κανείς νά ύποθέση, ή 
δτι δ Σωκράτης έγνώριζε προκατα
βολικά πόσο οί άπόγονοί του δέν Θ’

άγαποΰσαν τόν νόμο, ή δτι δέν είμα
στε άληθινοί άπόγονοί τοΰ Σωκράτη.

Μοΰ έκανε πάντοτε ιδιαίτερη έν- 
τύπωση μιά μικρή φράση στό δράμα 
Βασιλέας Αήρ τοΰ Σαίξπηρ. Ό  γέ
ρος βασιλιάς (καί βασιλιάς άληθινός, 
πού εξούσιαζε κάθε στιγμή τή ζωή 
τών υπηκόων του), ζητάει κάτι άπό 
ένα στρατιώτη, καί τοΰ λέει νά τό 
κάνη «γιά χάρη του». Καί δ στρα
τιώτης τοΰ άπαντάει, τι Θά πή γιά 
χάρη σου. Τό λέει δ νόμος; Τέτοιαν 
άπάντηση μόνον ένας ’Άγγλος στρα
τιώτης μπορούσε νά δώση. Γιατί οί 
’Άγγλοι είναι λάτρεις τοΰ νόμου δσο 
κανένας άλλος λαός τής Γης. Γι’ αύ
τό έχουν καί τό πιο ισορροπημένο πο
λίτευμα μέσα σ’ δλο τόν κόσμο. ’Ενώ 
εμείς έδώ δταν θέλουμε νά γίνη κά
τι, λέμε τό άντίΘετο. "Οχι κάμε το 
γιατί τό λέει δ νόμος, άλλά κάμε το 
γιά χάρη μου. Καί άπαντάμε, αύτό 
τό κάνω γιά χάρη σου.

Τό σωστό είναι, δ συγκροτημένος 
άνθρωπος πού Θέλει νά ζήση σέ μιά 
καλά δργανωμένη κοινωνία, νά σέβε 
ται τόν νόμο. Είναι άλλο πράγμα νά 
προσπαιθή νά τόν μεταβάλη. "Οσο ι
σχύει, νά τόν έφαρμόζη μέ σεβασμό 
καί μέ άγάπη. Ναί, μέ άγάπη. Για
τί άξίζει πολύ περισσότερο δ νόμος, 
δ όποιος νόμος, άπό τήν έλλειψη σε
βασμού καί άγάπης σ’ αύτόν. ’Άλλω
στε, δταν δ νόμος είναι σεβαστός, εύ- 
κολώτερα μεταβάλλεται. "Οταν δέν 
είναι σεβαστός, υποχρεώνει σέ διαρ
κή παραγωγή νόμων, πού δέν κάνουν 
τίποτε άλλο, άπό τό νά δημιουργούν 
περισσότερες αίτιες άδικιών, περισό- 
τερες δυσκολίες, περισσότερες προσ
τριβές. Ό  μακαρίτης Ροίδης έλεγε 
γιά τούς συγχρόνους του: Οί "Ελλη
νες χρειάζονται ένα μόνο νόμο. Ε κεί
νον πού θά τούς έπιβάλη νά σέβων- 
ται τούς άλλους νόμους.

Λοιπόν, άγαπημένοι μου νέοι. "Ο
ταν οί πολίτες σ’ αύτή τήν ώραία πα
τρίδα (είναι πράγματι ώραία) , μά
θουν νά σέβωνται τόν νόμο, ή ζωή 
καί ή συμβίωση θά γίνουν ένενήντα 
έννιά φορές στις έκατό καλύτερες. 
Ό  μεγαλύτερος άθλος γιά τόν "Ελ
ληνα, καί αύτό τό πιστεύω άπόλυτα, 
είναι νά θελήση νά σέβεται τόν νό
μο. "Οταν δ "Ελληνας μάθη νά σέ
βεται τόν νόμο, τότε θά γίνη δ εύτυ- 
χέστερος πολίτης σ’ αύτό τόν κόσμο. 
Καί τότε, πραγματικά καί δχι μεγα
λόστομα καί κούφια, θά έχη δργα- 
νώσει τό καλύτερο κράτος τοΰ κόσμου.

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΡΟΓΜΠΟΓΛΗΣ
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’Α π ’ όσα συμβαίνουν
ΤΟ “ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ,,

A i l  ΙΚ Ρ Η  — πολύ μικρή — ή ίστοριούλα 
μου, είναι νομίΖω αρκετά χαρα

κτηριστική γιά νά φανέρωση μέ πόση 
απερισκεψία, μέ πόση έλλειψη αίσθήμα- 
to c  ευθύνης καί μέ πόση — έγκληματι- 
κή θά έλεγα — άδιοφορία άντιμετωπίΖου- 
με, πολλές φορές χωρίς νά τό καταλα
βαίνουμε, θέματα πού είναι Ζωτικής ση
μασίας όχι μόνο γιά μάς τούς μεγάλους, 
αλλά καί γιά τά παιδιά μας.

'Αλλά άς περιορισθώ στήν μικρή αύ- 
τή είσογωγή, γιά νά έλθω άμέσως στήν 
περιγραφή μιάς σκηνής άπό τήν καθημε
ρινή Ζωή, όπως τήν είδα καί τήν έΖη- 
σ α :

Κεντρική άρτηρία τής Πρωτεύουσας, 
ώρα 6 τό  απόγευμα. Ή  κίνηση όχι καί 
τόσο πυκνή, πράγμα πού σημαίνει ότι τά 
αύτοκίνητα έχουν τήν δυνατότητα νά 
τρέχουν τούλάχιστον όσο τούς έπιτρέ- 
πει τό όριο τσχύτητος.

Στή διάβαση τών πεΖών τό κόκκινο 
άνθρωπόκι, μάς έχει καθηλώσει στό ά- 
πέναντι πεΖοδρόμιο. Μ ά ς  λέει ότι είναι 
πολύ έπικίνδυνο νά περάσουμε άπέναντι 
καί φυσικά, ότι αύτό δέν έπιτρέπεται. 
Έ λ α  όμως πού ύπάρχουν καί άντιρρή- 
σ ε ις . . . Καί ή άντίρρησις ήλθε ύπό 
μορφήν εύτροφοϋς κυρίας, ή όποια φά
νηκε άπέναντι τροβώντας κυριολεκτικώς 
δυό παιδάκια.

Τό ένα θά ήταν γύρω στά πέντε καί 
τό άλλο άκόμα μικρότερο.

Μ ιά μικρή άνάπαυλα στήν κυκλοφο
ρία. . ., μιά φευγαλέα ματιά τής κυρίας 
στό δρόμο καί σάν νά μή τής έλεγε τ ί

ποτα τό κόκκινο άνθρωπόκι τού σηματο
δότη . . . έφοδος καί θριαμβευτική πο
ρεία — τών παιδιών συρροιμένων πρός 
τό μέρος μας. . .

"Ενα  αυτοκίνητο άναγκάστηκε νά 
φρενάρη άπότομα γιά νά άποφύγη τό α 
τύχημα. . . "Ενα άλλο χτύπησε τό πρώ
το άπό πίσω. . . Αναστάτωση. . ., άπο- 
ρ ία . . . .  συγκέντρωση περιέργων γύρω 
άπό τά αύτοκίνητα, αλλά ή κυρία, μέ 
θισμβευτικό ϋφος καί ήλίθιο χαμόγελο 
έΖήτησε άσυλο στό άπέναντι ΠεΖοδρό
μιο.

Στά προσωπάκια τών παιδιών ήταν 
Ζωγραφισμένη ή όπορία, ένώ στό πρό
σωπο τής κυρίας, πού έλαμπε άπό ίκα- 
νοποίησι, διέκρινα στοιχεία θριάμβου. 
Φαινόταν σάν νά άποροϋσε πού δέν βρέ
θηκε κανείς νά τήν. . . συγχαρή γιά τό 
κατόρθωμά της. Ή τ α ν  ολοφάνερο ότι 
δέν είχε άντιληφθή τί είχε προκαλέσει 
μέ τήν απερίσκεπτη, κατά τόν ήπιώτερο 
χαρακτηρισμό, ένέργειά της ή τί συνέ
πειες θά μπορούσε νά έχη γι' αύτήν καί 
τά παιδιά— προφανώς δικά της — ή παρα
βίαση τού σήματος τώ ν πεΖών.

'Αποφάσισα νά τής μιλήσω:
—  Είδατε τί μπορούσατε νά πάθετε;
—  "Α .  . . τόν βλάκα. . . παρά λίγο νά 

μάς σκοτώσει. . .
— Δηλαδή;;; αύτός φταίει;; τήν ρώ

τησα, δείχνοντας τόν οδηγό πού είχε 
βγή άπό τό αύτοκίνητό του.

— ” Αμ πο ιό ς.. . έγώ ; ; ; ;
Έ μ ε ιν α  έμβρόντητος. Χω ρίς νά τής 

δηλώσω τήν ιδιότητά μου, προσπάθησα 
νά τής δώσω νά καταλάβη ότι αύτή έ

φταιγε καί όχι ό όδηγός. 'Αλλά πού. . . 
Μ άτα ιος ό κόπος... Ή θ ελ α  όμως νά 
τής πώ γιά τ ις  συνέπειες πού θά μπο
ρούσε νά έχη γιά τά παιδιά της ή τακτι
κή της αύτή;

— Τώρα γλυτώσατε καί σείς καί τά 
παιδιά. . . Αλλά τά παιδιά κακομαθαί
νουν καί θά βρεθούν καμμιά φορά μό
να τους καί θά έπιχειρήσουν κι αύτά 
νά σάς μιμηθοΰν περνώντας μέ κόκκι
νο. . . Κοί μπορεί νά τούς συμβή τότε 
τό χειρότερο καί θά φταίτε έσεϊς γιατί 
τούς δώσατε τό κακό παράδειγμα... 
Τότε όμως θά είναι πολύ άργά κυρία 
μου, άκόμα καί γιά δάκρυα. . . Είχα πά
ρει φόρα, φαίνεται, καί τό ϋφος μου δέν 
ήταν καί τόσο φιλικό, γιατί είδα τά δυό 
μικρά νά μαΖεύωνται κοντά στή μαμά 
τους, ένώ τό μεγαλύτερο τήν τραβούσε 
νά φύγουν.

. . . Ε κ τ ό ς  αύτοΰ, συνέχισα, έκάνατε 
παράβαση γιά τήν όποια μπορεί νά πλη
ρώσετε πρόστιμο ή νά πάτε στό δικα
στήριο. . .

Καί τότε ήταν πού ακόυσα τήν κυρία 
νά λέη τό έΕής άμίμητο:

—  "Α .  . . παράτα με χριστιανέ μου. . . 
γιά χσΖή μέ πέρασες; Έγώ  κύτταΕα 
πρώ τα. . . Δέν  είδα άστυφύλακα. . .  καί 
π έρα σ α ...

Τί νά τής π ή ς ;; ; , άφέλεια; ; ; , έγκλη- 
ματική άγνο ια ;;;, μπλάκ χιούμορ;; έλ
λειψη εύθύνης;; Δ έν  Εέρω .. . 'Ίσ ω ς  
αύτό νά είναι μιά άσήμαντη λεπτομέ
ρεια. . . ό καθένας άς βγάλη τά συμ- 
περάσματά του. . . Έγώ, πάντως σάσ 
εύχαριστώ πού είχατε τήν ύπομονή νά 
μέ διαβάσετε καί σάς συνιστώ νά μή 
Εαναπεράσετε μέ κόκκινο, έστω καί άν 
εϊσαστε άστυνσμικοί.

Θ.Χ.
Υ.Γ.

Τό τελευταίο τό λέω γιά  μερικούς — 
έλαχίατους, εύτυχώς—- συναδέλφους, πού 
νομίζουν 8τι οί νόμοι έχουν γ ί ν ε ι . . .  γιά  
τούς άλλους.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ - ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974)

α) Κατά μήνα Νοέμβριον 1974, ύπό τού Κλάδου Υ γείας 
έπραγματοποιήθησαν;

I) Καταβολαϊ ήαφαλισμένων δ?Χ· 982.383
II)  Πρόσοδοι Περιουσίας » 172.336

Σ ό ν ο λ ο ν  ’Ε σ ό δ ω ν 1.154.719
Έ ξ ο δ α » 783.690

Π λ ε ό ν α σ μ α

β) Κατά μήνα Δεκέμβριον 1974, 
μερίμνη τού Ταμείου:

1) Έξητάσθησαν:

371.029

ι) εις ιατρεία τής έκλογής των 
ιι) ύπό ιατρών τής έκλογής των

7.703 Μέλη

οίκοι
ιιι)  εις ιατρεία καί έργαστήρια 

τής 'Γγειον. Τπηρεσίας Α θη
νών —  Πειραιώς (έξετάσεις

1.999 «

παθολογ ικαί ή παρακλινικαί) 
ιυ) ε ις  ιδιωτικά έργαστήρια καί 

ιατρούς κατόπιν παραπομπής 
ύπό τοΰ Ταμείου πρός παθο
λογικήν καί παρακλινικήν έξέ-

5.133

τασιν ή θεραπείαν 2.452
υ) ύπεβλήθησαν εις όδοντιατρι- 

κήν θεραπείαν εις ϊατρεΐον 
Κλάδου 'Γγείας 165 »

υι) παρεπέμφθησαν εις όδοντια- 
τρεΐα τής άρεσκείας των 606

2) 'Γπεβλήθησαν εις όδον)κήν θερα
πείαν έν Πάτραις καί Κερκύρφ 47

3) Είαήχθησαν εις Νοσοκομεία καί 
Κλινικάς τής έκλογής των 43 »

4) Είσήχθησαν είς Μαιευτήρια καί 
έτεκον αί σύζυγοι 22 Μελών

Ή τ ο ι  συνολικώς περιεθάλπησαν 18.170 Μέλη

5) Έξετελέσθηααν είς φαρμακεία τής 
έκλογής των μελών 11.803 Συνταγαί.

Ό  Ά  ρ χ  η γ  ό ς 
*8ς ΙΙρεδρος τού Κλάδου 'Γ γείας Α.ΙΙ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

'0  Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΓΛΟΣ 

Άστυν. Δ/ντής Α '
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Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τήν συνεστίασιν των άποστράτων Άξ) κών τής ’Αστυνομίας. Ό - 
μιληταί δ Αρχηγός ·κ. Τζαβελλας έπάνω καί δ τ. ’Αρχηγός Α.Π. καί Πρόεδρος τής Ένώσεως

κ. Νέρης κάτω.

158



ΕΝ Δ ΙΑΦ ΕΡ Ο ΥΣ Α Ι  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Ι  ΕΚΔΗΛΩΣΕ ΙΣ

ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΣΧΟΛΑΙ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Σας ύποσχόμεθα δτι, άκολουθοϋντες τό έξαίρετον καί φωτεινόν παράδειγμά σας, 
θά συνεχΐσωμεν τους ωραίους αγώνας, ώστε τό ένδοξον Σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων νά δυνηθή οχι μόνον νά συντηρηθή, άλλά καί νά προοδεύση, καθιστά- 
μενον άξιον τής άποστολής του καί τών προσδοκιών ήμών τε καί τής Πατρίδος.

ΣΥΝΕΣΊΊΑΣΙΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Π ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ' της Πανελλη
νίου Ένωσε ως ’Αποστράτων 

’Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων 
ώργανώθη συνεστίασις τήν 19.2.75, 
είς τήν όποιαν παρέστη ό ’Αρχηγός 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων1 κ. Βασίλει
ος Τζαβ ελλάς, ό Τπαρχηγός κ. Θεό
δωρος Τζ.ίμας, άπόστρατοί καί εν έ- 
νεργεία ’Αξιωματικοί καί πλήθος 
προσκεκλημένων. Κατ’ άρχήν έλαβε 
τον λόγον δ ΙΑ. 'Αρχηγός κ. Νικό
λαος Νέρης, δ όποιος, άφοΰ ηόχαρί- 
στησε τούς προσκεκλημένους, έτόνισε 
μεταξύ των δ,λλων, δτι «δ ’Αστυνομι
κός θεσμός δεν πρέπει νά άνήκη πο
τέ είς τάς έκάστοτε κυβερνήσεις καί 
είς πρόσωπα, τα δποϊα έρχονται καί 
παρέρχονται, άλλά είς τόν λαόν καί 
τό ’Έθνος, τό δποΐον είναι αιώνιον».

Τόν λόγον άκολούθως έλαβε δ ’Αρ
χηγός τής ’Αστυνομίας κ. Τζαβέλ- 
λας, δ όποιος έπεσήμανε ιδιαιτέρως 
τάς πρδς τήν Πατρίδα καί τόν Πολί
την προσφοράς τών άποστράτων ά- 
στυνομικών. Είπε μεταξύ τών άλλων 
δ κ. ’Αρχηγός.

«Δέν δυνάμεθα νά περιγράψωμεν μέ 
πτωχούς λόγους τά πλημμυρίΖσντα ήμάς 
τήν στιγμήν ταύτην συναισθήματα.

ΌπλιΖόμεθα μέ θάρρος καί αίσιοδο- 
Είαν διά τήν μελλοντικήν πορείαν τοϋ 
ύπερόχου θεσμού τή ς 'Αστυνομίας Πό
λεων, ότσν σάς έχωμεν είς τό  πλευράν 
μας, συμπαραστάτας καί οτυλοβάτας.

Δέν  διαφεύγει τής προσοχής ήμών 
ούδ' έπί στιγμήν ά τ ι:

Σ ε ίς  εΐσθε οί πρωτοπόροι τοϋ Σώμα
τος,

Σ ε ίς  έθέσατε τά ισχυρά θεμέλια τοϋ 
θεσμού.

Σ ε ίς  έδώσατε τό είναί σας διά τήν 
έδραίωσιν τής 'Αστυνομίας Πόλεων.

Σ ε ίς  έδημιουργήσατε διά τών κόπων, 
τών θυσιών καί τοϋ παραδείγματος σας 
τάς λαμπράς παραδόσεις τής 'Αστυνο
μίας μας.

Σ ε ίς  ήναλώσαττε όλας σας τάς δυνά
μεις διά τήν δόΕαν καί τό μεγαλεϊον τοϋ 
Σώματος.

Είς Υμάς ή ποτρίς οφείλει πολλά.
Ε ίς 'Υ μ ά ς  οφείλει τό Σώμα τήν έπι- 

θίωσίν του. ·
Ε ίς 'Υ μ ά ς  ήμείς οί μεταγενέστεροι 

διάδοχοί σας όφείλομεν βαθυτάτην εύ- 
γνωμοσύνην, διότι έδημιουργήσατε τάς 
άπαραιτήτους προϋποθέσεις, διά νά έ
χωμεν τήν τιμήν σήμερον νά εϊμεθα ά- 
στυνομικοί λειτουργοί.

Καί διά νά έπαναλάβωμεν τό ύπό τοϋ 
Μεγάλου ΆλεΕάνδρου  ρηθέν διά τόν δι
δάσκαλόν του, λέγομεν καί ήμείς ότι είς 
Υμάς όφείλομεν τό εΰ Ζήν.

Πράγματι, τό νά έχει τήν εύτυχίαν κα
νείς νά ύπηρΕτή είς έν Σώμα, ώς τό τής 
Αστυνομίας Πόλεων, άποτελεϊ ίδαιτέ- 

ραν τιμήν καί συνιστα τό εΰ Ζήν.
Σ ά ς  εύχαριστοϋμεν θερμότατα διά 

τήν τιμήν, τήν  όποιαν μάς έκάματε νά 
μάς καλέσητε έδώ άπόψε καί νά δια- 
σκεδάσωμεν όλοι μαΖί.

Σ ά ς  ύποσχόμεθα δτι, άκολουθοϋντες 
τό έΕαι'ρετον καί φωτεινόν παράδειγμά 
σας, θά συνεχΐσωμεν τούς ώραίους ά- 
γώνας, ώστε τό ένδοΕον Σώμα τής Α 
στυνομίας Πόλεων νά δυνηθή όχι μόνον 
νά συντηρηθή, άλλά καί νά προοδεύση, 
καθιστάμενον δΕισν τής άποστολής του 
καί τών προσδοκιών ήμών τε καί τής 
Πατρίδος».

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Τ  Η Ν  10ην Ω Ρ Α Ν  τής 20.2.75 έν 
* τή αιθούση τελετών τής Σχολής 

Ά Ε )κ ώ ν  Αστυνομ ίας Πόλεων, έλαβε 
χώραν ή ορκωμοσία 176 Δοκίμων 'Α σ τυ 
φυλάκων τοϋ 249 Β ' εκπαιδευτικού 
τμήματος.

Τήν σεμνήν τελετήν έτίμησαν διά τής 
παρουσίας των ό Ύπαρχηγός τοϋ Σώ μα
τος κ. Θεόδωρος ΤΖίμας, ό Δ ιοικητής 
τής Δ ιευθύνσεω ς 'Αστυνομικών Σχολών 
Άστυν. Δ )ν τή ς  Α ' κ. "Αγγελος Ντόν- 
τος, ό Δ ιο ικητής τής Σχολής 'Αστυφ υ
λάκων 'Αστυνόμος Α ' κ. Μ ιχαήλ Καρ- 
βουνάκης καί οί ΑΕ)κο ί έκπαιδευταί 
τών Σχολών.

Μ ετά τήν ορκωμοσίαν άνεγνώσθη 
πρός τούς νέους βλαστούς τοϋ 'Α σ τυ 
νομικού Σώματος, εμπνευσμένη 'Η μ ε 
ρήσια Διαταγή τοϋ Διοικητοϋ τών Σ χ ο 
λών κ. Ντόντου, είς τήν όποιαν έτονί- 
Ζοντο μεταΕύ τών άλλων:

«Ύπό τάς εύλογίας τής ’Εκκλησίας καί 
&πό τάς άκρως τιμητικάς, δ ι’ δμας, συνθή- 
κας τάς όποιας δημιουργεί ή ενταύθα πα
ρουσία τού Ύπαρχηγού τοϋ Σώματος, δια
κεκριμένου Αξιωματικού καί ανθρώπου, 
κ. θεοδώρου Τζίμα, είσέρχεσθε σήμερον, 
εις μίαν νέαν φάσιν τής ζωής σας.

Διά του πρό δλίγου δοθέντος δρκου σας 
έσφυρηλατήσατε τούς πρώτους δεσμούς 
σας μέ τήν Ε λληνικήν Πολιτείαν καί εξ- 
δικώτερον μέ τδ τετιμημένον Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων.

Οί οιωνοί είναι άρ ιστοί. Διότι ή αφε
τηρία τής νέας ζωής σας συμπίπτει μέ τήν 
έπάνοδον τής Πατρίδος μας εις συνθήκας 
δμαλοΰ Πολιτικού βίου καί μάλιστα κατευ-
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E:lr, τάς φωτογραφίας μας χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, άπό τήν τελε
τήν τής δραωμοσίας των Δοκίμων Αστυφυλάκων. ’Επάνω, ό Ύπαρχη- 
γός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεόδωρος Τζίμας, άπευθύνει προς τούς 
νέους άστυνομικοΰς παραινέσεις. ’Όπισθεν, ό Διοικητής τών ’Αστυνομι
κών Σχολών κ. "Αγγελος Ντόντος. Κάτω, οί νέοι άστυφύλαγες μ έ’ύψω- 
μένην ΐήν δεξιάν, δίδουν τόν προς τήν πατρίδα νενομισμένον δρκον.

θυνομένου δπό στιβαράς, δεδοκιμασμένης 
καί έπιδεξίας ήγεσίας.

’Οφείλω άπό ιοϋδε, νά σας τονίσω, δτι 
ήμεΐς οί ’Αστυνομικοί, δέν άσκοΰμεν ά- 
πλώς εν έπάγγελμα, άλλ’ έπιτελοΰμεν, 
κυρίως, ’Αποστολήν. Άσκοΰμεν λειτούργη
μα ΰψίστης κοινωνικής σπουδαιότητος καί 
’Εθνικής σημασίας.

Καί διά νά έπιδιδώμεθα έπαξίως καί έ- 
πιτυχώς εις τήν έκπλήρωσιν τής είς ήμάς 
άνατεθειμένης ’Αποστολής, άνάγκη δπως 
εϊμεθα, πλήρως έξωπλισμένοι πρός τοΰτο, 
άπό άπόψεως ψυχικής καί πνευματικής, 
κυρίως, άλλά καί σωματικής τοιαύτης.
Ή  άποστολή τής ’Αστυνομίας Πόλεων α
ποκτά λαμπρότητα καί ιερότητα, διότι πέ
ραν των προεκτεθέντων στόχων της έκδη- 
λοΰται καί είς Ιτέραν ιδιαιτέρως σπου- 
δαίαν περιοχήν δράαεως. Άναφέρομαι είς 
τό καθήκον της δπως περιφρουρή τήν τ ι 
μήν, ελευθερίαν, ζωήν καί περιουσίαν τών 
πολιτών, καθώς καί άπαντα τά  λοιπά ά- 
γαθά αυτών τά δποΐα δ Νόμος άναγνω- 
ρίζει καί προστατεύει.

Προκειμένου, ήμεΐς οί ’Αστυνομικοί, νά 
δυνάμεθα νά έκπληροΰμεν έπιτυχώς τήν, 
ώς άνωτέρω περιεγράφη, ’Αποστολήν μας, 
άνάγκη, δπως εϊμεθα πιστώς προσηλωμέ
νοι εις τά Ε θνικά  ’Ιδεώδη' έχομεν άδα- 
μάντινον ήθος καί χαρακτήοα άκέραιον 
διακρινώμεθα υπό έρωτος πρός τήν ’Απο
στολήν μας καί άγάπης πρός τόν συνάν
θρωπον' έμφορούμεθα, τέλος δπό τής άν- 
τιλήψεως, καθ’ ήν ή ’Αποστολή μας έξι- 
δανικεύεται, δταν θεωροΰμεν έαυτούς 0- 
πηρέτας—ΰπό τήν άγαθήν έννοιαν —  των 
πολιτών καί ΰπεοασπιστάς των δικαίων 
καί των ελευθεριών των.

Νέοι Δόκιμοι ’Αστυφύλακες,

Έ ν τή πεποιθήσει δτι θά ένστερνισθήτε 
τάς περιγραωείσας Ά ρχάς καί κατευθύν
σεις καί θά φανήτε άντάξιοι τών προσδο
κιών καί τών έλπίδων τάς όποιας στηρί
ζει τό Χώμα, είς υμάς, χαιρετίζω  τήν ε ί
σοδόν σας είς τήν Στολήν καί εύχομαι 0- 
γείαν, έπίδοσιν εξαιρετικήν, κατά τήν 
διάρκειαν τής έκπαιδεύσεώς σας καί επ ι
τυχή, έν καιρφ, σταδιοδρομίαν έν τφ Σώ- 
ματι.

Σάς καλώ δέ νά άναφωνήσωμεν, δλοι, 
δμοΰ.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Η ΑΣΤΓΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ»

Μ ετά ταύτα, άνελθών είς τό  βήμα ό 
Ύ παρχηγός τοϋ Σώματος, κ. Θεόδωρος 
Τζίμας καί όμιλήοας άπό στήθους πρός 
τούς νεοκαταταγέντας, άπηύθυνεν πρός 
αυτούς χαιρεττισμόν έπί τή είσόδω των 
ε ίς  τήν Άστυνσμικ ιήν οικογένειαν, ώς 
καί συστάσεις καί προτροπές καί έπέ- 
στησε τήν προσοχήν των είς τήν άρτίαν 
έπογγελματικήν των κατάρτισιν, καλέ- 
σας τούτους νά έπιδείΕουν άγάπην πρός 
τούς πολίτας, τούς όποιους τό 'Α σ τυ 
νομικόν Σώμα διοκονεϊ καί πίστιν απε
ριόριστον είς τήν Πατρίδα καί τά Εθνι
κά 'Ιδεώδη.

Ή  έκδήλωσις έπερατώθη διά συγκεν- 
τρώσεως τών Ά Ε )κ ώ ν  τής Σχολής, είς 
τήν όποιαν παρόντος τού κ. Ύπαρχηγοϋ 
άντηλλάγησαν ίδέαι, άπόψεις καί προε- 
τάθησαν μέθοδοι άφορώσαι τήν έκααί· 
δευσιν.
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Έ ν  τή ηροοπσθεία πλειρεατέρας έκ- 
παιδεύσεως τών μαθητών τών Αστυνο
μικών Σχολών, τήν 13ην ώραν τής 17. 
2.75 έπεσκέφθη τήν Δ )νσ ιν  Σχολών, 
όποσταλεϊσα παρά τοϋ Εθνικού Ιδ ρ ύ 
ματος «Ο Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  Π Α Υ Λ Ο Σ »  ή έ- 
Εαίρετος ραψωδός, απόφοιτος τής Δρα
ματικής Σχολής τοϋ Εθν ικού  Θεάτρου 
κ. "Α ννα  Πολυτίμου καί άπήγγειλε πρός 
τούς Δοκίμους Ύπαστυνόμος καί Ά ρ -  
χιφύλακας άποσπάσματα από τάς Σ, Τ 
καί Υ  ραψωδίας τής Ίλ ιάδος, κατά πα- 
ράφρασιν τοϋ Γιάννη Ταβουλάρη.

Ή  είρημένη καλλιτέχνις έν άρχή άνε- 
φέρθη εις τά δύο άθάνατα έπη τού Ό 
μηρου, τήν Ίλ ιάδα  καί τήν Οδύσσειαν 
καί τόν τρόπον διασώσεως τούτων.

Τήν επαγγελίαν έχαρακτήριΖον αψο- 
γον ύφος, σαφήνεια καί άΕιοθαύμαστος 
παραστικότης, δΓ ό καί έκδηλος κατέ
στη ή υπερηφάνεια καί ή πατριωτική 
έΕαρΕις άπάντων τών παρισταμένων διά 
τήν πνευματικήν δημιουργίαν τών άρ- 
χαίων προγόνων.

Ή  Διοίκησις τής Σχολής άπέστειλε 
θερμάς εύχαριστίας καί πρός τό προρ- 
ρηθέν "Ιδρυμα διά τήν πρωτοβουλίαν 
τούτην καί ε ις τήν εκλεκτήν καλλιτέ- 
χνιδα.

ΚΩ Ν . Γ. Α Λ Α Μ Α Ν Ο Σ  

Ύπαστυνόμος Α ’

ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 
ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Τ Η Ν  Ω Ρ Α ΙΑ  Ζάκυνθο έπισκέφθηκε 
* ή Ποδοσφαιρική όμάς τοϋ Αρχη

γείου τής Αστυνομ ία ς Πόλεων γιά μιά 
συνάντησι μέ τήν τοπική ομάδα τού 
■ ■ ΕΣΠΕΡΟΥ». Ό  άγών πραγματοποιήθη
κε τήν 19.2.75 καί έληΕε μέ 6 — 1 ύπέρ 
τής Α στυνομ ικής όμάδος. Κατά τήν 
διάρκειαν τής συνοντήσεως, τήν όποιαν 
παρηκολούθησαν, οί άρχές τής πόλεως 
καί πλήθος κόσμου, έπεκράτησε ύψηλό 
άθλητικό πνεύμα, κατεφάνη δέ, ότι ό 
« Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ »  μπορεί νά έΕελιχθή εις 
μία άΕιόλογη ομάδα. ΜεταΕύ τών άστυ- 
νομικών ποδοσφαιριστών διεκρίθησαν οί 
ΑρδίΖογλου, Έλευθεράκης,.Παππδς, Πα- 

παδημητρίου, Βλάχος καί Μουτάφης, χω 
ρίς νό ύστερήσουν καί οί υπόλοιποι. Ώ ς  
εκπρόσωπος τής Αστυνομ ίας καί επικε
φαλής τής Αστυνομικής όμάδος παρέ- 
στη ό Δ/ντής τής Υ Σ Π Α , Αστυν. Δ/ντής 
κ. I. Σταθαράς, ό οποίος συνοδευόμε- 
νος ύπό τοϋ Ύπαστυνόμου κ. Κατσέρη, 
έπεσκέφθη καί τόν Δήμαρχον Ζακύνθου 
κ. Στεριώτη Ε., ό όποιος έΕέφρασε 
τήν ιδιαιτέραν ίκανοποίησίν του, γιά 
τήν άψιΕιν τής όμσδος μας. Πρός 
τιμήν τών αθλητών μας ύπό τών άθλητι- 
κών παραγόντων τοϋ « Ε Σ Π Ε Ρ Ο Υ » , πα- 
ρετέθη γεύμα εις κέντρον τής πόλεως. 
Πλήν τοϋ άγώνος καί τών άλλων επι
σήμων εκδηλώσεων οί άστυνομικοί είχον 
τήν εύκαιρίαν νά έπισκεφθοϋν τά άΕιο- 
θέατα τής Ζοκύνθου καί νά θαυμάσουν 
τά έργα τής Επτανησιακής τέχνης.

Στούς φίλους μας τής ώραίας πόλεως 
τοϋ Αγίου Διονυσίου στέλνουν τήν ά- 
γόπη τους καί έκφράΖουν τ ις  εύχαρι- 
στίες τους, γιά τις όμορφες στιγμές πού 
πέρασαν κοντά τους.

Κατά τήν μετάβασιν της Ποδοσφαιρικής, ’Αστυνομικής 'Ομάδος είς τήν 
Ζάκυνθον, δ Δ) ντής τής Τποδ) νσεως Σωματικής καί Πνευματικής ’Α
γωγής κ. ’Ιωάννης Σταθαρας έπεσκέφθη είς τδ γραφεΐον του τον Δήμαρ
χον τής Πόλεως, κ. Στεριώτην, Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπδ 
τήν έπίσκεψιν. Λίγα λουλούδια άπδ τούς άθλητάς τοΰ «ΕΣΠΕΡΟΓ» γιά 
τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων. ’Όπισθεν τοΰ κ. Σταθαρα διακρίνεται δ Δ) τής 
Χωροφυλακής, Ζακύνθου Άντισυνταγματάρχης κ. Γάσπαρης, δ όποιος 
παντοιοτρόπως έβοήθησε είς τήν επιτυχίαν τής άθλητικής συναντήσεως.

161



γ  ΠΑΡΧΕΙ στήν Σκότλαντ Ι'υάρδ
* ένα δλόκληρο τμήμα, πού ο

νομάζεται Τμήμα των ’Εκκρεμών 
Υποθέσεων, πού δμως οχήν ούσία 
δέν είναι καθόλου έκκρεμεΐς, άλ- 
λά άπλώς δέν έχει βρεθή ή λύση 
■τους.

Ά ν  κρίνη κανείς μέ τήν λογική 
καί τ6ν κοινό νοϋ, ατά άρχεΐα αύ- 
τοΰ τοΟ τμήματος βρίσκονται θη
σαυροί λανθασμένων καί παραπει
στικών πληροφοριών. “Οπως άκρι- 
βώς στήν περίπτωση του Μάλλερ 
καί τής πλαστικής τρουμπέτας.

Ό  Μάλλερ ήταν ένας ήσυχος 
νέος καί τό κυριώτερο χαρακτηρι
στικό του ήταν ή έλλειψη φαντα
σίας —  δν μπορή κανείς νά τό πή 
αύτό χαρακτηριστικό. Μέχρι πού 
έγινε είκοσιπέντε χρονών ζούσε μέ 
τήν μητέρα του σέ μιά μικρή πόλη 
έξω άπό τό Μάντσεστερ. Ή  μητέ
ρα του ήταν χήρα, είχε δμως κλη
ρονομήσει άπό τόν άντρα της ένα 
φαρμακείο καί τό είχε παραχωρή
σει σ’ έναν φαρμακοποιό που τό 
δούλευε μαζί μέ δύο βοηθούς. Ό  
ένας άπό τούς βοηθούς ήταν δ Τζών 
Μάλλερ. ’Απ' αύτή τή δουλειά κέρ
διζε δυό λίρες τή βδομάδα, πού 
τις πήγαινε ατή μητέρα του κ ι’ ε
κείνη τού έδινε δεκαπέντε σελλίνια 
γιά  χαρτζηλίκι καί κρατούσε τά ύ- 
πόλοιπα χρήματα.

Ό  Τζών Μάλλερ δέν είχε φ ί
λους. Τόν περισσότερο καιρό του 
τόν περνούσε μέ τήν μητέρα του 
πού τήν λάτρευε.

"Οταν πέθανε ή μητέρα του, δ 
Τζών παράτησε τήν δουλειά στό 
φαρμακείο. Γιά κάπου έπτά μήνες 
έμεινε στό προάστιο τού Μάντσε
στερ, περνώντας τόν καιρό του έδώ 
κ ι’ έκεί χωρίς νά κάνη τίποτα τό 
συγκεκριμένο.

Τό φαρμακείο πουλήθηκε καί δ 
Μάλλερ βρέθηκε μέ ένα ποσόν δκτα- 
κοσίων λιρών στήν τσέπη.

Πολύ άφελώς, δταν άποφάαισε 
νά φύγη άπό τό σπίτι του καί νά 
πάη στό Λονδίνο, χάρισε δλα του 
τά υπάρχοντα ατόν γέρο - μάγειρα 
τής μητέρας του. Μετά άποχαιρέ- 
τησε τό σπίτι του, πήρε τις δκτακό- 
σιες λίρες, καί μπήκε στό τραίνο 
γ ιά  τό Λονδίνο. Ε κ ε ί ,  ξεκίνησε 
γ ιά  νά γνωρίση τήν ζωή μέ δλην 
τήν επαρχιώτικη άφέλεια πού τόν 
κατείχε.

ΗΤΑΝ ή χρονιά πού τό Λονδίνο 
ε ίχε  ξετρελλαθή μέ τις παραστά
σεις τής «Εύθυμης χήρας». Ό  Μάλ
λερ άγόρασε ένα εισιτήριο καί τό 
πρώτο βράδυ κιόλας βρέθηκε νά κά
θεται στήν πλατεία τού θεάτρου.

θά  πρέπει νά αίσθάνθηκε δυσά
ρεστα στό θέατρο, άνάμεσα σ’ δ- 
λους αύτούς τούς καλοντυμένους 
πρωτευουσιάνους πού μοιάζανε σάν 
νά ξέρανε δ ένας τόν άλλον. Εύ- 
τυχώς δμως γ ι ’ αύτόν, στή διπλανή 
άκριβώς θέση καθόταν μιά γυναί
κα πού κ ι’ εκείνη δέν ήταν έπίση- 
μα ντυμένη.
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“Ηταν μιά, Μις “Ελεν Στράους. 
θ ά  ήταν σαράντα, - κάτι χρονών 
καί παρ’ δλο πού δέν θά τήν έλεγε 
κανείς άσχημη, δέν είχε ώστόσο 
τίποτα τό ωραίο έπάνω της. Ε ίχε 
κάτι τό καθαρό δμως στό πρόσωπό 
της καί τό φέρεμά της άν καί δέν 
ήταν πολύ τής μόδας, ώστόσο έδει
χνε άκριβό.

Ά π ’ δ,τι φαίνεται, οί δυό τους 
δέν μιλήσανε έκεΐνο τό βράδυ παρά 
μονάχα μετά τήν παράσταση καί 
τότε ανταλλάξανε μιά δυό λέξεις. 
’Εκείνη έκανε τήν άρχή.

■—Μέ συγχωρήτε πού σάς μιλάω 
χωρίς νά γνωριζόμαστε άλλά άπ’ 
δτι καταλαβαίνω, τόσο έσεΐς δσο 
κΓ έγώ είμαστε κάπως εκτός τό
που. . .

— Ναι, μάλλον, άπάντησε έκεί- 
νος. θά  ξανάρθετε;

— Ν α ι. . .  μάλλον. Πολλές φορές 
έγώ έρχομαι καί δυό φορές τήν έ- 
βδομάδα.

Τήν τρίτη φορά, πού συνέπεσε νά 
είναι Σάββατο βράδυ, συναντηθή
κανε καί ή Μις Στράους πρότεινε 
στόν Μάλλερ νά κάνουνε μαζί ένα 
περίπατο τήν έπομένη τό πρωί στό 
Μπάτερσι ΙΙάρκ.

Σ’ αύτόν τόν περίπατο ήταν πού 
ξαφνικά αίσθάνθηκαν πολύ άνετα, 
παρατήσανε τις ντροπές καί άρχι
σαν νά μιλάνε γ ιά  ένα σωρό πρά
γματα. Στό τέλος τού περιπάτου 
είχανε γίνει κιόλας φίλοι κ ι’ δ 
Μάλλερ δέχθηκε τήν πρόσκλησή 
της νά φάνε σπίτι της τό μεση
μέρι. Τόν πήρε σπίτι της, ένα 
πλούσια έπιπλωμένο σπίτι όκτώ 
δωματίων, δπου ζούσε μέ μιά γριά 
θεία της τήν δποίαν καί συντηρού
σε. Γιατί ή Μις Στράους, έκτάς 
άπ’ αύτό τό σπίτι, ε ίχε  κ ι’ ένα ε ι
σόδημα έξακοαίων λιρών τό χρόνο 
πού προερχότανε άπό κάτι μάλλον 
ύποπτες τοποθετήσεις τής πατρικής 
της περιουσίας.

Κανείς άπό τούς δυό τους δέν δού
λευε κΓ έτσι είχανε δλο τόν καιρό 
στήν διάθεσή τους. Ή  μις Στράους 
άνέλαβε νά τού δείξη τό Λονδίνο. 
"Ετσι, τού έκανε ένα γύρο τού Πύρ
γου τού Λονδίνου καί τών Μουσεί
ων δπου τού διάβαζε δυνατά άπο- 
απάσματα άπό τά διάφορα σχετικά 
βιβλία πού άγοράζανε άπό τά τα
μεία. Δέν πήγανε ούτε σέ θέατρα, 
ούτε σέ νυκτερινά κέντρα, γ ιατ ί ή 
Μις Στράους είχε μιά  σχετικά που- 
ριτανική άνατροφή καί τά θεωρού
σε δλα αύτά -κάπως άνήθικα. Γιά 
τήν «Εύθυμη χήρα» είχε  διαφορετι
κή γνώμη.

Ή  άλήθεια είναι πώς παρ’ δλο 
πού έκείνη δέν ε ίχε  άντίρρηση στό 
έργο, ώστόσο άπ’ δταν άρχίσανε 
νά κάνουνε παρέα, δέν πήγαινε τό
σο συχνά δσο τού ε ίχε  πή τήν πρώτη 
φορά, στήν «Εύθυμη χήρα». Ε κ ε ί 
νος δμως εδρισκε εύκαιρίες καί μιά 
φορά κάθε τόσο τδσκαγε καί πή
γαινε μόνος του. Γ ι’ αύτόν ή «Εύ-



θυμη χήρα» ήταν μιά φυγή σέ μιά 
ζωή 7τού δνειρευόταν.

Έ δώ  πρέπει νά  δποθέαουμε πώς 
στήν φαντασία του, δ Μάλλερ ταυ
τιζότανε μέ τδν πρωταγωνιστή πού 
κάθε βράδυ ώς πρΐγκιψ Ντανίλλο, 
άπατοΰσε τήν δμορφη Σόνια, μόνο 
καί μόνο γ ιά  νά τρέχη έκείνη καί 
νά  πέφτη στήν άγκαλιά του στό 
τέλος τοΰ έργου. Μάλλον επικίνδυ
νη φαντασίωση γ ιά  έναν καθυστε
ρημένο έπαρχιώτη πού είχε άρχί- 
σει νά χάνη τήν πρώτη του συστο
λή. Καί πρέπει νά ποϋμε πώς δέν 
θά πρέπει νά ήταν π ιά  καί τόσο 
συνεσταλμένος δταν ένα βράδυ, 
άφοΰ άφησε τήν Μις Στράους σπί
τ ι της, σταμάτησε σχεδόν άναυδος 
στή γωνιά τοδ δρόμου της, μπρο
στά σέ μ ιά  δμορφη καμαριέρα πού 
τήν είχανε στείλει άπό τό σπίτι 
πού έργαζότανε νά ρίξη ένα γράμ
μα στό γραμματοκιβώτιο. Δέν είναι 
απολύτως σίγουρο άν τοΰ θύμισε τή 
Σόνια άπό τήν «Εύθυμη χήρα», 
πάντως, τδ βέβαιο είναι πώς ήταν 
νοστιμούλα μέ τό άσπρο της μπονέ 
καί τήν κολλαριστή ποδιά της. 
Καί ε ίχε  ένα αφελές φιλικό χαμό
γελο.

Λεγόταν Μωρήν Μπέστ. Κοντο- 
στάθηκε καί έπιασε χωρίς δυσκο
λία κουβέντα μέ τόν Μάλλερ.

— Κρίμα, ένα τόσο δμορφο κο
ρίτσι σάν καί σένα, νά σκλαβώνε
ται έτσι. Πότε παίρνεις άδεια;

— Αύριο, στις έξη τό άπόγευμα. 
’Αλλά τι σχέση έχει αύτό μέ σένα;

— θά  σέ συναντήσω έδώ, στή γω 
νιά αύτή. Στό ύπόσχομαι.

— Χρειάζονται δυό γιά  νά πιά- 
ση μιά ύπόσχεση. ’Εμένα μέ λέ
νε Μωρήν Μπέστ, ’Εσένα;

— Νταννίλο.
— Ούουουου! "Ακου δνομα πού έ

χ ε ι!  Καί τδ έπίθετό σου;
— Πρίνς, είπε χωρίς τόν παρα- 

μικρότερο δισταγμό, παίρνοντας 
τόν τίτλο τοΰ Πρίγκιπα Νταννίλο 
πού άγγλικά  είναι «Πρίνς» καί κά- 
νοντάς τον έπίθετο.

Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ τους δέν σταμάτη
σε σ' έκείνη τήν πρώτη έξοδο καί 
σέ λ ίγο  καιρό 6 Μάλλερ άνακάλυ- 
ψε πώς ή Μωρήν Μπέστ ήταν ένα 
ίκανοποιητικώτατο ύποκατάστατο 
τής γυναίκας των ονείρων του. Ή  
ζωή άρχισε νά γίνεται ώραία.

Τ ις ήμέρες του τις περνούσε μέ 
τήν παρέα τής Μις Στοάους, χωρίς 
δ έρωτάς του γ ιά  τήν καμαριέρα 
νά τόν έμποδίζη νά χαίρεται τήν 
φ ιλ ία  της.

Τόν Σεπτέμβριο, ή Μωρήν πήρε 
τήν άδειά της καί πέρασε καί τις 
δυό βδομάδες πού εδικαιούτο, μαζί 
μέ τόν Τζών στό Μπράϊτον. Ό  
Τζών, είχε πή στήν Μις Στράους 
πώς θά πήγαινε νά άναπληρώση έ
να φίλο του φαρμακοποιό πού έ
παιρνε άδεια. Ή  δικαιολογία ή 
ταν άρκετά άληθοφανής, μιας καί 
είχε μιλήσει γ ιά  τό φαρμακείο τής

μητέρας του άπό τήν πρώτη μέρα 
πού ε ίχε  γνωρίσει τήν Μις Στρά
ους.

Βέβαια, δταν πέρασαν οί δυό 
βδομάδες, θά περίμενε κανείς πώς 
ή Μωρήν δέν θά γύριζε πίσω στή 
δουλειά της. "Ομως, γύρισε χωρίς 
τήν παραμικρότερη δυσκολία. ’ Η
ταν πειθαρχημένη γυναίκα καί ήξέ- 
ρε άπολύτως τ ι ήθελε άπό τή ζωή.

Πίσω στό Αονδΐνο, δ Μάλλερ χά- 
ρηκε πού ξαναβρήκε τήν Μις Στρά
ους. Ξαναρχίσανε τούς μακρινούς 
τους περιπάτους καί σχεδόν τρώγα
νε καθημερινά στό σπίτι της. Ε ιδ ι
κά αύτό τό τελευταίο τοδ ήταν πο
λύ χρήσιμο, γ ια τ ί οί διακοπές του 
στό Μπράϊτον τοΰ είχανε φάει κάμ- 
ποσες άπό τις δκτακόσιες του λ ί
ρες.

Γύρω στά μέσα ’Οκτωβρίου, δ 
Μάλλερ άρχισε νά τό σκάη κΓ άπ' 
τ ις  δυό γυναίκες καί νά πηγαίνη 
πάλι στήν «Εύθυμη χήρα». Ή τα ν  
ένα είδος έπιστροφής άπό τήν Πρα
γματικότητα ότήν Φαντασίωση, 
πράγμα πολύ Ιπικίνδυνο γ ιά  έναν 
τέτοιον άνθρωπο, γ ια τ ί σήμαινε 
πώς ή Πραγματικότητα δέν τόν ι 
κανοποιούσε πιά. Ή  Πραγματικό
τητα, έν τψ μεταξύ, άρχισε νά χά 
νη τά κέφια της καί νά κλαψου- 
ρίζη, μέχρι πού κάπου, γύρω στις 
αρχές Νοεμβρίου, τοΰ άνήγγειλε 
πώς έπρεπε ν’ άρχίσουνε νά σκέ- 
φτωνται γ ιά  γάμο, καί είχε πολύ 
γερά έπιχειρήματα νά υποστήριξή 
τδ αίτημά της.

Σ’ αύτό τό σημείο φαίνεται πώς 
δ Μάλλερ τήν είχε τελείως 6α- 
ρεθή καί ήταν άπσφασισμένος νά 
τήν παρατήση. ’Εκείνο πού τελ ι
κά τόν σταμάτησε, ήταν ή άπειλή 
τής Μωρήν νά πάη καί νά τά πή 
δλα στήν Μις Στράους. 'Αποφάσι
σε νά τήν παντρευτή.

ΤΗΝ ΠΑΝΤΡΕΓΤΗΚΕ ώς Νταν
νίλο Πρίνς ένα βροχερό πρωί στό 
Ληξιαρχείο. Στόν γάμο τους ήρ
θανε καί οί γονείς της πού δέν 
φαινόντουσαν καί τόσο εύχαριστη- 
μένοι μέ τό ρομάντζο τους, παρ’ 
δλο πού άπό κοινωνικής άπόψεως 
δ γάμος αύτός ήταν άνέλπιατος 
γ ιά  τήν κόρη τους.

— Κ α ί . . .  ποΰ θά πάτε γ ιά  τόν 
μήνα τοΰ μέλιτος, άν πρόκειτα ι 
φυσικά, ν ά . . .  κάνετε μήνα τοΰ 
μέλιτος; ρώτησε ή μητέρα τής 
Μωρήν, βγαίνοντας άπό τδ Ληξιαρ
χείο.

— Στό Μπράϊτον, άπάντησε δ χω 
ρίς φαντασία Μάλλερ.

Ή τα ν  πολύ βαρετό τό Μπράϊτον 
μέσα στό καταχείμωνο καί ιδίως τό 
ζευγάρι δέν είχε καί πολλά κέ
φια γ ιά  διασκέδαση.

Ά πό  τό άρχεϊο τοΰ Τμήματος 
’Εκκρεμών 'Γποθέσεων τής Σκώ- 
τλαντ Γυάρντ, βλέπουμε πώς τό 
ζευγάρι των νιόγαμπρων γύρισε π ί
σω στό Λονδίνο στις 30 Νοεμβρίου 
μέ τδ τραίνο τών 3 .1 5 '. Ε π ε ιδή  
αύτό τό δρομόλ'ιο έκανε τή γραμμή

Μπράϊτον —  Λονδίνο χωρίς ένδιά- 
μεαους σταθμούς κΓ έπομένως ή 
ταν πάντοτε γεμάτο, δ Μάλλερ π ή 
ρε εισιτήρια Α' θέσεως, ώστε νά 
πάνε κάπως πιό άνετα. Σ' ένα άπό 
τά βαγόνια τής Α ' θέσεως, καθό
τανε ένας άντρας μ’ ένα μωρό στήν 
άγκαλιά του, τυλιγμένο σ’ ενα κόκ
κινο σάλι. Ή  Μωρήν, λόγψ καί 
τής δικής της έγκυμοσύνης ήθελε 
νά πάνε νά καθήσρυνε έκεί, έλπί- 
ζοντας πώς κατά τήν διάρκεια τοδ 
ταξιδιού θά μπορούσε νά παίξη 
λίγο  μέ τό μωρό. *0 Μάλλερ δμως 
πού δέν ε ίχε  καμμιά διάθεση νά 
μπλέξη μέ μωρά νωρίτερα άπό τήν 
ώρα του, άρνήθηκε. ’Έ τσ ι, πήγα
νε σ’ ένα βαγόνι παρακάτω.

Παρ’ δλα αυτά, ή Μωρήν φαίνε
ται πώς άπό μέσα της τρωγότανε 
άπό τήν άνυπομονηαία νά άποκτή- 
ση ένα μωρό καί μιά στιγμή πού 
κατώρθωσε νά μείνη μόνη της, πριν 
πάρουνε τδ τραίνο στό Μπράϊτον, 
ε ίχε  μπή α’ ένα κατάστημα καί ε ί
χε  άγοράσει κάτι μωρουδιακά πού 
τά  κουβά λούσε μαζί της σ’ ένα με
γάλο πακέττο, μέ πολλή υπερηφά
νεια.

"Οταν τό τραίνο ξεκίνησε καί δ 
άντρας της χώθηκε πίσω άπό τήν 
έφημερίδα του χωρίς νά τής δίνη 
σημασία, έκείνη άνοιξε τά πακέτ
το της κΓ έβγαλε άπό μέσα μιά μι
κρή παιδική τρουμπέτα. Ή τα ν  μιά 
τρουμπέτα παιδική άπό λάστιχο, ε ι
δικά φτιαγμένη γιά  μωρά, γ ιά  νά 
μήν ΰπάρχη κίνδυνος νά πληγω 
θούνε. Ή τα νε  κόκκινη καί δίπλα 
στό στόμιό της κρεμόντουσαν, μιά 
κόκκινη καί μιά μπλέ φούντες.

Ή  Μωρήν πήρε τήν τρουμπέτα, 
τήν έβαλε στά στόμα της κΓ άρχι
σε νά παίζη. Θά πρέπει μάλλον 
νά ήταν μιά απελπισμένη προσπά
θεια νά κάνη ένα άστεΐο καί νά 
δημιουργήση μιά  νότα κεφιού, έστω 
καί τήν τελευταία στιγμή, στόν α
ποτυχημένο μήνα τοδ μέλιτος πού 
περάσανε. Ό  Τζών δμως δέν τό 
πήρε έτσι. Άφοΰ τής είπε μιά, δυό, 
τρεις φορές νά μήν κάνη θόρυβο 
καί νά τόν άφήση νά διαβάση ή
συχος τήν έφημερίδα του κΓ έκείνη 
συνέχιζε γελώντας, τής άρπαξε 
τήν τρουμπέτα κΓ άνοίγοντας τδ 
παράθυρο, τήν πέταξε έξω.

"Οταν φτάσανε στό Λονδίνο, πή
ρανε τις βαλίτσες τους άπό τόν στα
θμά καί φύγανε.

"Οταν τό ίδιο άπόγευμα μπήκανε 
οί έργάτες νά καθαρίσουνε τό τραί
νο, βρήκανε κάτω άπό τδ κάθισμα 
ένός βαγονιού τής Α ' θέσεως ένα 
νεκρό μωρά, τυλιγμένο σ’ ένα κόκ
κινο σάλι. ’Αργότερα δ ιατροδικα
στής βεβαίωσε πώς τδ μωρά δέν 
είχε δολοφσνηθή (δέν βρέθηκαν ί 
χνη κακώσεων ή δ,τι δήποτε άλ
λο) καί τό πιθανώτερο συμπέρα
σμα ήταν πώς πέθανε άπό σπα
σμούς.

Ή  ’Αστυνομία έβαλε λυτούς καί 
δεμένους νά βροδν τόν συνοδό τοΰ
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μωρού, χωρίς δμως έπιτυχία.
Μετά άπ’ αύτό καί άλλες άκό- 

μη άκαρπες προσπάθειες, ή άστυ- 
νομική ερευνά σταμάτησε καί ή 
τρουμπέτα, μαζί μέ τήν περιγραφή 
τού θανάτου τού μωρού, στάλθηκε 
στό Τμήμα ’Εκκρεμών Υποθέσεων 
τής Σκότλαντ Γυάρδ.

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, τά οικονομικά 
τού ζεύγους δέν ήταν καί τόσο άν- 
θηρά. ’Από τις οκτακόσιες λίρες 
δέν μείνανε παρά μονάχα πενήντα 
μετά τόν μήνα τού μέλιτος καί δ 
Μάλλερ νοίκιασε ένα μικρό διαμέ
ρισμα στό Χόμστεντ πού τδ έπίπλω- 
σε μέ τριάντα άπό τις πενήντα λ ί
ρες πού τού είχαν άπομείνει.

Φαίνεται πώς ή νεαρά κυρία 
Πρίνς, γ ιατ ί μ’ αύτό τό δνομα νοι
κιάσανε τά σπίτι τους, δέν τοΰ έ 
κανε άδιάκριτες ερωτήσεις γ ιά  τά 
οικονομικά τους. Κάθε πρωί δ Μάλ
λερ έφευγε άπό τό σπίτι του μέ 
τήν δικαιολογία πώς πήγαινε στήν 
δουλειά του. Στήν πραγματικότη
τα πήγαινε καί σκότωνε μερικές 
ώρες περπατώντας ατούς δρόμους 
τοΰ Λονδίνου μέχρι πού νά φτάση 
μεσημέρι καί νά πάη στό σπίτι τής 
Μις Στράους γ ιά  φαγητό. Πάνω 
άπ’ δλα τοΰ άρεσε νά πη^αίνη τις 
Κυριακές, άλλά τώρα π ιά  τά πρά
γματα είχαν αλλάξει καί ήταν α
ναγκασμένος νά βρίσκη καί μιά δ ι
καιολογία, δχι πρός τήν Μις Στρά
ους αύτή τή φορά, άλλά πρός τήν 
Μωρήν. Αυτό τόν κούραζε πολύ, 
ιδίως έπειδή ή Μις Στράους τόν 
ήξερε περισσότερο άπό τήν γυναί
κα του καί καταλάβαινε πότε δέν 
τής έλεγε τήν άλήθεια καί κόμπια
ζε.

— Φαίνεσαι διαφορετικός τελευ
ταία , Τζών, τοΰ είπε μιά Κυριακή 
μεσημέρι ή Μις Στράους. Είμαι 
σίγουρη πώς θά έχης σπιτώσει καμ- 
μιά μπαλλαρινα.

Ό  Μάλλερ, μή θέλοντας νά 
μπλεχτή μέ περισσότερα ψέμματα 
καί Ισως ακόμη, επειδή ή μπαλλα- 
ρίνα στό μυαλό του είχε πολύ πιό 
οργιαστικές διαστάσεις, τής απάν
τησε:

— Δέν είναι μπαλλαρινα. ’Ήτα- 
νε καμαριέρα άλλοτε.

— "Ενα μόνο θέλω νά ξέρω, άν 
δέν είμαι άδιάκριτη, φυσικά. Κ ι’ 
αυτό είναι άν τήν αγαπάς, τοΰ ε ί
πε ή Μις Στράους.

— "Οχι, άπάντησε Ικεΐνος, χω 
ρίς δισταγμό.

— Κρίμα τότε νά σκλαβώνης τή 
ζωή σου έτσι. ’Εσύ είσαι γεννημέ
νος γιά  επιστήμων. Γιά τό δικό 
σου καλό, Τζών, γ ιατί δέν τήν ξε
φορτώνεσαι;

Πρώτη φορά πού πέρασε άπό τό 
νοϋ του Τζών ένα τέτοιο πράγμα 
καί τοΰ φάνηκε πολύ καλή ιδέα.

Σπίτι του, δμως, τά πράγματα 
έξελίχθησαν διαφορετικά. Ή  Μω
ρήν, αποφασισμένη νά βάλη τέλος 
στις κυριακάτικες εξαφανίσεις 
του, τόν ε ίχε  άκολουθήσει καί τόν 
ε ίχε  δή νά μπαίνη στόν άριθμό 
279 τής Πάρκ Στρήτ. Κλαίγοντας 
καί φωνάζοντας, τοΰ είπε πώς δέν

έπρόκειτο ν’ άφήση τά πράγματα 
έτσι καί πώς θά πήγαινε άμέσως 
νά έξηγήση στήν Μις Στράους τ£ 
συνέβαινε.

Φυσικά, ή άπειλή δέν θά πρέπει 
νά άρεσε στόν Μάλλερ. Αυτό θά 
ήταν ή καταστροφή του. "Ετσι, 
χωρίς νά τό καλοσκεφτή, τήν έρι
ξε στό κρεββάτι καί τής σκέπασε τό 
πρόσωπο μ' ένα μ,αξιλάρι πού τά 
κράτησε πολλή ώρα. ”ίσως νά τό 
έκανε γιά  νά μήν άκούγωνται οί 
φωνές της. "Ισως δμως καί νά ε ί
χε αποφασίσει νά τελείωση μιά καί 
καλή μαζί της.

"Οταν π ιά  ή Μωρήν δέν άνέπνεε, 
τήν άφησε έτσι νά κοίτεται πάνω 
στό κρεββάτι καί άφοΰ μάζεψε μέ 
τήν ήσυχία του τά πράγματά του 
σέ μιά βαλίτσα, έφυγε καί πήγε 
στό διαμέρισμα πού είχε πριν παν- 
τρευτή, άναγγέλλοντάς τους πώς 
γύρισε άπό ένα ταξίδι. "Αφησε τά 
πράγματά του έκεϊ καί μιας καί 
ήταν άκόμη σχετικά νωρίς, πήγε 
στό σπίτι τής Μις Στράους γ ιά  νά 
φάνε μαζί τό βράδυ.

— "Εκανα δπως μοΰ είπες, άνήγ- 
γειλε  στή Μις Στράους. Τής τά 
ξεπλήρωσα δλα. Δέν πρόκειται νά 
μάς ξαναενοχλήση.

Τήν έπαιιέντ τό πρωί δ φόνος 
ήταν στήν πρώτη σελίδα των εφη
μερίδων. Ή  Αστυνομία άρχισε τό 
κυνηγητό τού Νταννίλο Πρίνς. 
Τήν Τρίτη άνακρίθηκαν οί γονείς 
τής Μωρήν καί δλη ή ιστορία δη
μοσιεύτηκε στις εφημερίδες τής 
Τετάρτης.

«Ή  κόρη μου παντρεύτηκε μέ 
τόν Νταννίλο Πρίνς στις 16 Νοεμ
βρίου καί άμέσως μετά τά γάμο, 
πήγανε γ ιά  τόν μήνα τοΰ μέλιτος 
στό Μπράϊτον, δπου μείνανε δυό I- 
βο μ ά δ ες ...» , άρχισε ή κατάθεση 
τής κ. Μπέστ.

ΤΟ ΚΓΝΗΓΗΤΟ τής ’Αστυνομίας 
συνεχίστηκε στό Μπράϊταν, στό 
σπίτι πού ε ίχε  δουλέψει σάν καμα
ριέρα ή Μωρήν πριν παντρευτή, 
πουθενά δμως δέν μπορέσανε ν’ ά- 
νακαλύψουνε ίχνη τοΰ Νταννίλο 
Πρίνς.

Οί πιθανότητες νά άνακαλυφθή 
ήσαν έλάχιστες, εκτός βέβαια άπό 
τήν άπίθανη σύμπτωση ένάς παρά
λογου συνδυασμού πού θά μπορούσε 
νά γίνη κατά τύχη στό Τμήμα των 
’Εκκρεμών Τποθέσεων τής Σκώ- 
τλαντ Γυάρντ κ ι’ αύτό, βέβαια, ή 
ταν κάτι πού δέν μπορούσε νά τά 
προβλέψη δ Μάλλερ.

’Εκείνος, έν τφ μεταξύ, παρακι
νημένος άπό τις παροτρύνσεις τής 
Μις Στράους, έπεσε μέ τά μούτρα 
στή μελέτη και μέσα σέ δυδ βδομά
δες βρήκε μιά θέση σ’ ένα φαρμα
κείο στό Ν. Λονδίνο. Τοΰ άνέθεσαν 
τό τμήμα τών καλλυντικών, των 
σαπουνιων καί δλων τών άλλων πρα
γμάτων πού πουλάει ένα φαρμακείο 
έκτός άπό τά φάρμακα.

Τό Πάσχα παντρευτήκανε μέ τήν 
Μις Στράους καί γυρίσανε νά μεί
νουνε στό εύρύχωρο · σπίτι τους άπ’ 
δπου ή νέα του γυναίκα φρόντισε 
νά ξεφορτωθή τήν γριά θεία της,

στέλνοντάς την σ’ ένα άξιοπρεπές 
Γιηοοκομεΐο.

“Οταν δ προϊστάμενός του τοΰ 
έφερε ένα πρωί μιά κούτα μέ κάτι 
λαστιχένιες τρουμπέτες γιά  νά τις 
βάλη στόν πάγκο του νά τις που- 
λήση, δ Μάλλερ δέν έδειξε νά τοΰ 
θυμίζανε τίποτα.

—  Είναι ένα καινούργιο είδος, 
τοΰ είπε, δ προϊστάμενός του, άκουμ- 
πώντας μιά τρουμπέτα πάνω στόν 
πάγκο του. "Ισως δέν θά ήταν κακή 
ιδέα νά δοκίμαζες νά τις πουλή
σουμε, Μάλλερ, γ ιατ ί έχω προμη
θευτή μιά άρκετά μεγάλη ποσότη
τα.

Ό  Μάλλερ άφησε τήν τρουμπέτα 
πάνω στόν πάγκο κ ι’ ούτε γύρισε 
νά τήν ξανακυττάξη.

Μιά μέρα δ Ούίλκινς, δ άλλος 
βοηθός, γ ιά  νά διασκεδάση κάπως 
τήν άνία τής μεσημεριανής τους 
βάρδιας, πού τό μαγαζί ήταν άδειο, 
πήρε τήν τρουμπέτα καί άρχισε νά 
σφυρίζη.

Ό  Μάλλερ βρέθηκε ξαφνικά στό 
«τραίνο, άπέναντι στήν Μωρήν, 
φωνάζοντάς της νά πάψη νά κάνη 
θόρυβο». "Αρπαξε τήν τρουμπέτα 
άπό τά χέρια  τοΰ συναδέλφου του. 
Ναί, ήταν άκριβώς τά ίδιο λαστι
χένιο παιχνίδ ι, μέ τις δυό φοΰντες, 
μιά κόκκινη καί μιά μπλέ. Αύτό 
ήταν άνυπόφορο.

’Αποφάσισε πώς έπρεπε ν’ άπαλ- 
λαγή άπό τήν παρουσία της καί μιά 
στιγμή πού έμεινε μόνος του, έκο
ψε ένα διπλότυπο ενός σελλινιοΰ 
καί μιας πέννας κ ι’ άφοΰ έβαλε τό 
άντίτιμο στό ταμείο του, έκρυψε 
τήν τρουμπέτα στήν τσέπη τοΰ παλ
τού του καί τήν πήρε σπίτι του. 
’Εκεί, άνοιξε τόν φούρνο καί τήν 
έρριξε μέσα.

— Κάτι μυρίζει άπαίσια στό σπί
τ ι, τοΰ είπε ή γυναίκα του, δταν 
καθόντουσαν νά φάνε τό βράδυ. Τί 
έριξες στόν φοΰρνο, Τζών;

— Τίποτα.
— Πές μου τήν άλήθεια, χρυσέ 

μου!
— Μιά λαστιχένια τρουμπέτα, 

πού τήν έπαιζε δλη τήν ώρα δ Ού- 
ίλκινς καί μοΰ έδινε στά νεΰρα. 
Πλήρωσα τό ένα σελλίνι καί μιά 
πέννα πού κοστίζει καί τήν έφερα 
εδώ καί τήν έκαψα.

Τ ΡΕΙΣ μέρες άργότερα, δ προϊ
στάμενός του, μή βλέποντας τήν 
τρουμπέτα πάνω στόν πάγκο, τόν 
ρώτησε:

— Βλέπω, Μάλλερ, πώς πουλή
θηκε ή πρώτη τρουμπέτα. Γιατί 
δέν βάζεις μιά άλλη;

"Ετσι ξανάρχισε ή ιστορία άπό 
τήν άρχή. Δέν ε ίχε  καμμιά διάθε
ση νά έξηγήση στή γυναίκα του 
γ ιά  ποιό λόγο τόν ενοχλούσε ή 
τρουμπέτα. ’Εκτός αύτοΰ, στό φαρ
μακείο ύπήρχε ένα στόκ άπό τρεις 
ντουζίνες τέτοιες τρουμπέτες, μεί- 
ον εκείνη πού ε ίχε  ήδη κάψει σπί
τ ι του, καί δ προϊστάμενός του θά 
τοΰ ζητούσε ένα σελλίνι καί μιά 
πέννα γ ιά  τήν κάθε μιά τους. "Ε
κανε ένα προσεκτικό πολλαπλασια
σμό καί βρήκε πώς τοΰ χρειαζόν-
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Τοοσαν, μιά λίρα, δεκαεφτά σελλί- 
νια καί έντεκα πέννες. 'Αποφάσισε 
νά θυσιάαη τδ ποαδν άπδ τΙς λ ί
γες λίρες πού τοδ είχαν άπομείνει 
άπδ τΙς Οκτακόσιες πού είχε κληρο
νομήσει άπό τήν μητέρα τοο.

Ή  κ. Μάλλερ, ή γυναίκα του, εί
χε  μιά δμορφη βαλίτσα άπό κροκό
δειλο, πού ε ίχε  αγοράσει γ ιά  τδν 
έαυτό της καί γ ιά  κάποιον άνεξή- 
γητο λόγο έλεγε σ’ δλους τούς γνω- 
στοός της, πώς ήταν δώρο του άν- 
τρός της.

Τήν έπομένη, δ άντρας της, μέ 
τήν δικαιολογία πώς ήθελε νά φέ- 
ρη μερικά δώρα στύ σπίτι γ ιά  τά 
Χριστούγεννα, τής ζήτησε νά πάρη 
μαζί του τή βαλίτσα, τήν δποία ά- 
κούμπησε δίπλα του, πίσω άπδ τδν 
πάγκο, στδ φαρμακείο. "Οταν τδν 
ρώτησαν οί συνάδελφοί του τ ί στδ 
καλδ τήν ήθελε μαζί του τήν βαλί
τσα, τούς έξήγησε πώς ε ίχε  μέσα 
τδ σμόκιν του επειδή ήταν καλεσμέ
νος μέ τήν γυναίκα του κάπου τδ 
βράδυ καί δέν πρόφταινε νά γυρί- 
ση σπίτι του ν’ άλλάξη.

Τδ μεσημέρι, δταν οί συνάδελφοί 
του πήγανε γ ιά  νά φάνε, έκεΐνος έ
μεινε πίσω καί γρήγορα έρριξε μέσα 
στή βαλίτσα του δλες τις τρουμπέ- 
τες. "Οταν γύρισε δ προϊστάμενός 
του τοΰ ανήγγειλε πώς τις είχε που
λήσει δλες. Τού έδειξε τήν Από
δειξη καί τδ Αντίτιμο.

— Τ ις πούλησα δλες σέ κάποιον 
πού τ ις  ήθελε γ ιά  ένα δρφανοτρο- 
φεΐο, είπε καί παρ’ δλο πού δ προϊ 
στάμενος βρήκε τδ δλο περιστατικό 
λίγο ύπερβολικδ καί ιδίως, τδ γ ε 
γονός δτι δ αγοραστής δέν είχε κά
νει παζάρι, Αναγκάστηκε νά κλείαη 
έκεΐ τδ θέμα μιας καί στδ ταμείο 
του ύπήρχε τδ σωστό ποσόν.

Κάθε βράδυ, δταν τελείωνε τή 
δουλειά του δ Μάλλερ έπαιρνε τδν 
'Γπόγειο γιά  νά γυρίση σπίτι του. 
Έ τσ ι κ ι’ έκεϊνο τδ βράδυ, πήγε νά 
πάρη τδ τραίνο, κρατώντας τή βα
λίτσα μέ τις τρουμπέτες. Πάντα 
του ήταν λίγο άφηρημένος κι* έ
τσι δέν κατάλαβε πώς τοΰ κλέψανε 
τή βαλίτσα παρά μονάχα δταν είχε 
μπή π ιά  στδ τραίνο πού τδν π ήγα ι
νε δλοταχώς στδν σταθμό, κοντά 
στδ σπίτι του.

Τών έπομένη, λίγο πριν κλείση 
τδ φαρμακείο τδ άπόγευαα, δ προϊ
στάμενός του διάβαζε τήν έφημε- 
ρίδα του.

-—Ά κου αύτό, Μάλλερ: «Ό  Τζαί- 
ηκ Μέντελ, 37 έτών, άγνώστου κα
τοικίας, κατεδικάαθη σήμερα τδ 
πρωί διά τήν-κλοπήν μιας βαλίτσας 
έκ κροκοδείλου στδν σταθμό τοΰ Υ 
πογείου.

— Έ χ ω  τήν έντύπωση, Μάλλερ, 
πώς θά είναι δ πελάτης σου!

— Ναί, κ. Άρροουσμιθ, Απάντησε 
δ Μάλλερ καί δταν έκλεισε τδ φαρ
μακείο, γύρισε κατευθείαν σπίτι 
του.

’Εκεί τδν περίμενε ή πρώτη αύ- 
στηρή παρατήρηση τής γυναίκας 
του, πού είχε λάβει πριν άπδ λίγο 
μιά καινούργια βαλίτσα άπδ κροκό
δειλο πού είχε Αγοράσει τδ Από

γευμα δ Αντρας της. Στδ μεταξύ, 
ή ’Αστυνομία έβαλε μιά Αγγελία 
στις έφημερίδες, ζητώντας νά πα- 
ρουσιασθή δ ιδιοκτήτης τής βαλί
τσας καί δταν αύτδς δέν παρου
σιάστηκε βρήκανε τήν μάρκα τοΰ 
κατασκευαστή καί πήγανε σ’ αύ- 
τόν. ’Εκείνος τούς είπε πώς τήν 
είχε κάνει παραγγελία γ ιά  τήν 
Μις Στράους, πού έν τφ μεταξύ 
ε ίχε  παντρευτή μέ τδν κ. Μάλλερ 
καί πώς δ Αντρας της ε ίχε  πάει 
πριν δυδ μέρες στδ μαγαζί του γιά  
ν’ άγοράση μιά δμοια καί πώς μή 
βρίσκοντάς την, ε ίχε  συμβιβααθή 
νά πάρη μιά πού έμοιαζε Αρκετά.

Τηλεφωνήσανε στδ σπίτι τοΰ 
Μάλλερ κ ι’ άπδ τήν γυναίκα του 
πήρανε τήν διεύθυνσή του στδ φαρ
μακείο.

Βοηθός φαρμακοποιού! έκανε δ 
Αξιωματικός τής ύπηρεσίας. Κάποιο 
λάκκο έχει ή φάβα. Μπορεί νά έ- 
χη  κλέψει αύτές τις τρουμπέτες 
άπό τδ φαρμακείο του. Καλύτερα 
νά Ιξηγηθοδμε μέ τδν προϊστάμε
νο πριν μιλήσουμε μέ τδν βοηθό.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ δ Αστυνομι
κός έμαθε άπό τδν κ. Άρροουσμιθ 
πώς οί τρουμπέτες δέν είχανε κλα- 
πή.

— "Οχι, δχι. Πουλήθηκαν σέ κά
ποιον πού τις ήθελε γ ιά  ένα δρ- 
φανοτροφεΐο. ΤΙ πούλησε δ βοηθός 
μου, δ Μάλλερ. Μάλλερ, έλα μιά 
στιγμή Ιδ δ .

— Μάλιστα, κ. Άρροουσμιθ.
-—ΙΙές, σέ παρακαλώ, στδν κύ

ριο. Πούλησες τ ις  τρουμπέτες σ’ 
έναν τύπο πού είπε πώς τις ήθελε 
γ ιά  ένα δρφανοτροφεΐο;

— Μάλιστα κ. "Αρροουσμιθ.
— Βλέπετε; Καί σ$ς λέω, τδ ί 

διο βράδυ έκανα προσωπικά έλεγχο 
στδ διπλότυπο καί στις εισπράξεις 
του. Μιά λίρα, δεκαεπτά σελλίνια 
κ ι’ έντεκα πέννες. Δέν ζήτησε ού
τε σκόντο.

Ό  Αστυνομικός Αρχισε νά ζα λ ί
ζεται. Δέν καταλάβαινε π ιά  τίπο
τε. Τελικά, θυμήθηκε καί τήν βα
λίτσα.

— Μήπως τυχόν καί σας κλέψανε 
μιά βαλίτσα Απδ κροκόδειλο στδν 
σταθμό τοΰ Υπογείου, κ. Μάλλερ, 
πριν άπό τρεις ήμέρες.

Γιά μιά στιγμή δ Μάλλερ δέν 
ήξερε τί νά Απαντήση. Ά ν  έλεγε 
πώς ή βαλίτσα ήταν δική του, θά 
έβγαινε ψεύτης γ ιά  τδν Ανθρωπο 
πού τοΰ είχε Αγοράσει τις τρουμ
πέτες.

— "Οχι, Απάντησε.
—Μά, βέβαια, τδ ίδιο έλεγα κ ι’ 

έγώ. 'Γποθέτω πώς κάποιο λάθος 
θά έχ,ει γ ίνει καί αύτδς δ κατα
σκευαστής μΑς μπέρδεψε. Μέ συγ- 
χωρήτε κ. Μάλλερ γ ιά  τήν ενό
χληση. Καλημέρα σας κύριοι.

— Μιά στιγμή, φώναξε δ προϊ
στάμενος. Μάλλερ, πριν άπό τρεις 
μέρες, είχε φέρει μαζί σου μιά βα
λίτσα άπδ κροκόδειλο μέ τδ σμόκιν 
σου. Καί παίρνεις τδν 'Γπόγειο γιά  
νά γυρίσης σπίτι σου κάθε βράδυ. 
Τ ί σχέση δμως έχει αύτδ μέ τις 
τρουμπέτες;

— Δέν ξέρω τί σημαίνει δλη αύ- 
τή ή ιστορία, κ. Άρροουσμιθ, κ ι’ 
αύτδ είναι γεγονός, είπε δ Μάλλερ 
πολύ Αποφασιστικά. Νομίζω πώς 
μέ ζητδνε κάτι πελάτες, μέ συγ- 
χωρήτε κύριοι.

Ή  ιστορία Αρχισε νά γίνεται 
πολύ μπερδεμένη γ ιά  τδν Μάλλερ 
πού σέ λίγο ζήτησε Αδεια καί γύ
ρισε σπίτι του νωρίτερα. Έ κ ε ΐ ώ- 
μολόγησε στήν γυναίκα του τήν ι
στορία γιά  τις τρουμπέτες καί εκεί
νη χωρίς πολύ κόπο τοδ άπέσπασε 
καί τδν πραγματικό λόγο πού έξη- 
γοΰσε τήν Απέχθειά του γιά  τις 
τρουμπέτες. Τδ Αποτέλεσμα αύτής 
τής συζυγικής έξομολογήαεως ήταν 
πώς δταν ήρθε ή Αστυνομία καί τήν 
ρώτησαν, Αν Αναγνώριζε τήν κλεμ
μένη βαλίτσα, έκείνη άρνήθηκε κα
τηγορηματικά πώς ήταν δική της.

Δέν ύπήρχε κανένας λογικός συ
σχετισμός Ανάμεσα στις δυδ τρουμ
πέτες. ΙΙροσπαθήσανε νά βρούνε 
κάποια σχέση μεταξύ Μπράϊτον καί 
φαρμακείου, Αλλά δέν καταφέρανε 
τίποτα, μέχρι πού κάνανε τδν συν
δυασμό τοΰ Μάλλερ καί τής βαλί
τσας.

•Τάξανε στά Αρχεία τους καί βρή
κανε πώς τδ Μπράϊτον τήν τρουμ- 
πέτα δέν τήν ε ίχε  Αγοράσει ένας 
Αντρας, Αλλά μιά  γυναίκα, μιά 
νέα γυναίκα. Μετά σκεφτήκανε νά 
ψάξουνε στά Αρχεία τους νά δοΰνε 
μήπως ύπήρχε καμμιά νέα γυναίκα 
πού νά είχε σχέση μέ τδ Μπράϊτον, 
καί διαβάσανε τήν κατάθεση τής 
μητέρας τής Μωρήν Μπέστ. «Ή  
κόρη μου παντρεύτηκε μέ τδν Νταν- 
νίλο Πρίνς στις 16 Νοεμβρίου καί 
Αμέσως μετά τδν γάμο πήγανε γιά  
τδν μήνα τοδ μέλιτος ατό Μπράϊ- 
τον, δπου μείνανε δύο βδομάδες...».

Ά πό κεΐ καί πέρα δέν ύπήρχε δυ
σκολία γιά  τήν Σκότλαντ Γυάρντ. 
Δεκετέσσερες μέρες μετά τήν 16η 
Νοεμβρίου, πού έγινε δ γάμος, ε ί
ναι ή 30ή τοΰ μηνός, ήμέρα πού 
βρέθηκε ή λαστιχένια τρουμπέτα 
στις ράγες τοΰ τραίνου.

Στις 30 Νοεμβρίου μιά λαστιχέ
νια τρουμπέτα πέφτει Απδ τδ τραί
νο τοΰ Μπράϊτον (πιθανώς) τήν ρί
χνει μιά νέα γυναίκα. Κατόπιν ή 
νέα γυναίκα βρίσκεται δολοφονη
μένο σπίτι της (δχι μέ λαστιχένια 
τρουμπέτα) καί δ Αντρας της έξα- 
φανίζεται. Μετά Απδ έξη περίπου 
μήνες, ένας νέος, μάλλον έκκεντρι- 
κδς Αντρας συμπεριφέρεται παράξε
να μέ τριανταπέντε λαστιχένιες 
τρουμπέτες.

Δέν ύπάρχει καμμιά Αμφιβολία 
πώς δ συσχετισμός ήταν παράλο
γος. Έ ν  τούτοις, τδ Τμήμα ’Εκ
κρεμών 'Γποθέσεων ειδικεύεται σέ 
παραλόγους συσχετισμούς. Φέρανε 
τούς γονείς τής Μωρήν Μπέστ στδ 
Λονδίνο καί δ ’Επιθεωρητής τής 
Σκότλαντ Γυάρντ τούς έδωσε πέν
τε σελλίνια καί τούς έστειλε νά Α
γοράσουν μιά μπουγιότα Άπδ τδ 
φαρμακείο πού δούλευε δ Μάλλερ.

JOHN W HITE
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ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΑΠΟ I /I έως 15/2/75

Συνελήφθη κατόπιν καταδιώξεως έπιβαίνων είς τδ παρ’ 
αύτοΰ κλαπέν 6π’ άριθ. 5597 δίκ. μοτ-τον, δ Π.Β. τοΰ Ίωάννου, 
ετών 16. Προσήχθη είς Γ.Γ.Α.

***

Συνελήφθη βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών, δ ΜΕΘΓΜΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ τοΰ Φιλίππου, έτών 29, τεχνίτης φωτεινών 
επιγραφών, δστις πρδ τής συλλήψεώς του διέρρηξε τδ έστα- 
θμευμένον έπ ί τών δδών Φαλήρου - Δράκου, 5π’ άριθ. 415827 
Ι.Χ .Ε . αύτ— τον καί άφήρεσεν Ιν μαγνητδφωνον καί διάφορα 
άντικείμενα.

***

Συνελήφθη κατόπιν άναζητήσεων, 6άσει δοθέντων χαρα
κτηριστικών, δ ΛΓΜΠΕΡΗΣ Γεώργιος τοϋ Δημητρίου, ετών 
20, δ δποΐος ε ίχ ε  διαρρήξει τδ δπ’ άριθ. ΒΑ 8086 ταξί, έκ 
τοΰ δποίου είχεν άφαιρέσει χρήματα καί μαγνητοταινίες καί 
είχεν άποπειραθή νά διαρρήξη καί έτερον ταξί άνεπιτυχώς.

***

Συνελήφθησαν κατόπιν καταδιώξεως έπιβαίνοντες είς τδ 
παρ’ αδτών κλαπέν πρδ ήμισείας ώρας άπδ περιοχήν ’Αμαρου
σίου, δπ’ άριθ. 408019 Ι.Χ .Ε . αδτ— τον, οί: 1) ΗΑΙΔΑΚΗΣ 
Δημήτριος τοΰ Νικολάου, έτών 21 καί 2) ΣΟΦΙΑΝΙΔΙ1Σ Φώ
τιος τοΰ ’Αθανασίου, έτών 20.

*·*

Συνελήφθησαν δπδ πληρώματος περιπολικοΰ, ο ί: 1) ΧΡΙ- 
ΣΤΟΠΟΓΛΟΣ Βελησσάριος τοΰ ’Αποστόλου, έτών 27 καί 2) 
ΚΑΡΑΓΚΟΓΝΗΣ Παναγιώτης τοΰ Δημητρίου, έτών 27, οί ό
ποιοι έπιβαίνοντες τοΰ δπ’ άριθ. ΒΤ 1164 Ι.Χ .Ε . αδτ— του, 
ιδιοκτησίας τοΰ πρώτου, άφήρεσαν εννέα (9) δοχεία έλαιολά- 
δου έκ τοΰ Πρακτορείου Μεταφορών τοΰ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ Γεωρ
γίου.

**«

Συνελήφθη κατόπιν άναζητήσεων βάσει δοθέντων χαρα
κτηριστικών, έντδς τοΰ Κιν)φου ΑΜΛΕΤ καί μεταξύ τών θεα
τών, δ ΜΑΛΟΓΖΗΣ Ιω άννης τοΰ Κων)νου, έτών 20, δστις

είχεν άφαιρέσει έκ τοΰ ταμείου τοΰ Μπάρ τοΰ Κιν)φου τδ πο
οόν τών 350 δραχμών.

***

Συνελήφθη κατόπιν άναζητήσεων έντδς Κέντρου Σφαιρι
στηρίων, δ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Γεράσιμος τοΰ Σπυρίδωνος, έτών 
28, σερβιτόρος, δ δποΐος έφέρετο ώς κλέπτης τοΰ δπ’ άριθ. ΒΖ 
359 δικ. μοτ— του. Έ π ’ αδτοϋ άνευρέθη μαχαιρίδιον καί μία 
σιδηρογροθιά.

***

Συνελήφθη κατόπιν άναζητήσεων δ Κ2ΣΤΑΛΙΔΗΣ Κων) 
νος τοΰ Δημητρίου, έτών 21, δ δποΐος έπιβαίνων τοΰ δπ’ άριθ. 
ΒΡ 4587 Ι.Χ .Ε . αυτοκινήτου, άπεπειράθη νά ληστέψη τήν ίε- 
ρόδουλον ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΓΛΟΓ Μαρίαν τοΰ Σπυρίδωνος, έτών 
30.

**

Συνελήφθη βάσει δοθέντων χαρακτηριστικών, δ Σ.Α. έτών 
15, δ δποΐος πρό δλίγης ώρας είχε διαρρήςει τδ υπ’ άριθ. ΒΧ 
8239 Ι.Χ .Ε . αύτ— τον καί άφήρεσε κασέττες μαγνητοφώνου.

C·*

Συνελήφθησαν έπ’ αύτοφώρψ οί: 1) ΓΕΩΡΓΟΠΟΓΛΟΣ
’Αθανάσιος, έτών 22, ναυτικός, 2) ΒΑΣΙΛΟΠΟΓΛΟΣ Παναγιώ
της, έτών 25, ήλεκτρολόγος καί 3) ΣΑΡΡΗΣ Δημήτριος έτών 
23, οικοδόμος, οί δποΐοι εϊχον άφαιρέσει άπδ τδ δπ’ άριθ. 
G  Β U  155 Ι.Χ .Ε . αύτ— τον μαγνητόφωνον καί διάφορα άλλα 
άντικείμενα. Οί έν λόγφ διά τάς μετακινήσεις των έχρησι- 
μοποίουν τδ δπ' άριθ. ΡΑ 2543 Ι.Χ . ήμιφορτηγόν.

ΠΡ0ΣΑΓ2ΓΑΙ

Προσήχθησαν 904 άτομα δΓ έξακρίβωσιν ταυτότητος
Ή λέγχθησαν 695 αύτ—τα.

ΣΓΑΛΗΦΈΙΣ

Συνελήφθησαν
Προσήχθησαν
Έβεβαιώθησαν
Άνευρέθησαν
Άνευρέθησαν

57 κλέπται 
8 έπαΐτα ι

145 παραβάσεις περί θορύβων 
16 κλαπέντα αύτοκίνητά 
58 μοτοποδήλατα.
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Of μικροί μας φίΟΙοι μράφονν
«....ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΕΣ ΠΙΚΡΕΣ....»

Γ Ί  Ε Ν Η Ν Τ Α  χρόνια συμπλήρωσε,
■  ■  τόν Ιανουάριο πού πέρασε, ή 

'Αστυνομική Δ ιεύθυνσις 'Αθηνών.
Πενήντα χρόνια αγώνες καί προσπά

θειες καί μόχθος πολύς γιά μάς. . . γιά 
τή δική μας τήν ήσυχία, τήν εύτυχία μας, 
τά αγαθά μας. . . Μ ισ ός  αιώνας. . Καί 
πόσα δέν προσέφερε στήν Αθήνα ό κα
λός Αστυφύλακας.

'Ακούραστος πάντα καί ειλικρινής 
φίλος, όλα ούτό τά χρόνια. . . Πόσες 
θυσίες στό θωμά τού Καθήκοντο ς!. . . 
Πόσες ειρηνικές μάχες, μέσα στό κρύο, 
μέσα στή Ζέστη, στούς χειμώ νες καί τά 
καλοκαίρια, τις νύκτες καί τις μέρες. .

Κ Γ  έμείς; . . . ΆναγνώριΖουμε άρά 
γε τις προσφορές του. . . Ναι. . . " Ι 
σως. . . Μά, όχι πάντοτε. . . Σ έ  ταρα
γμένες στιγμές, αύτόν βρίσκουμε κορ
μιά φορά γιά έΕιλαστήριο θύμα. . .

Διωγμοί κατά καιρούς έναντίον του. . 
Κ Γ  Αύτός σ ιω πά... Δέν  μιλούν αύτοί 
πού κάνουν τό  καθήκον τ ο υ ς . ..

Γιά τόν 'Αστυφύλακα ή άλήθεια είναι 
τό  όπλο τ ο υ . ..

Ή  άλήθεια θά μαθευτή. . . Θά τήν ά- 
ναγνωρίοουν. . . "Ετσ ι σκέφ τετα ι. . . 
Καί δικαιώνεται βέβαια στό τέλος. . . 
Έ κ  τών ύστέρων. . .

Κάνει ύπηρεαία σάν ύπεράνθρωπος... 
Γύρω του σύγχυση καί παροΖάλη. . .

'Επ ικρίσεις. . . 'Ά δ ικ α  λόγια. . . Α ύ 
τός  δέν έχει νεύρα; . . . 'Ό χ ι.  . . δέν 
έ χ ε ι. . .

Δ έν  πρέπει νά έ χ η . . .  ' Ενας καλός 
άγωνιστής Εέρει νά τά ήρεμη. . .  νά φι- 
λοσοφή, νά καταλαβαίνη, νάναι μεγαλό
ψυχος . . .

Δ έν  είναι μονάχα οί απληροφόρητοι, 
οί έχθροί, οί κακοί. . . Είναι στήν κα
θημερινή Ζωή καί καθένας άπό μάς έμ- 
πόδιο στό έργο του. . . "Ο ταν  είμαστε 
π αραβάτες... Δ έν  τήν δεχόμαστε τή 
σωστή του έπέμβαση. . . Είμαστε έτοι
μοι νά διομαρτυρηθοΰμε. . . Νά βρούμε 
δικαιολογίες. . , Νά τόν πικράνουμε. . . 
Κ Γ  έκεϊνος, όλα τά ύπομένει μέ έγκαρ- 
τέρηση. . . Δέν  παροπονιέται, κι' άς εί

ναι τό  δίκιο του βουνό θεόρατο. . . ΚΓ 
έκεϊ, στήν έρημιά τών σκοτεινών δρό
μων, καθώς περιπολεϊ, ή καρδιά του λα
χταράει γιά ένα καλό λόγο. . . ή σκέψη 
του ταΕιδεύει στήν έλπίδα, στή δικαίω
ση. . .

"Ε να ς  άσταμάτητος χείμαρρος άπό 
σκέψεις, μιά προσευχή, πολλή πίστη. . . 
κι' ύστερα, ή σιωπή.

Πάλι στούς ίδιους δρόμους. . . άνάμε- 
σα στούς ίδιους άνήσυχους άνθρώ- 
π ο υς. . .

Τό βοριαδάκι περουνιάΖει τό  κόκκα- 
λο. . . ΚΓ αύτός, στήν ίδια θέση, άγρυ- 
νος, άποφασιστικός, άμίλητος. . .

Τού φτάνει ότι σάν γυρίση πίσω στό 
Τμήμα, θά δη τούς συναδέλφους του νά 
τού χαμογελούν. . . Θά τούς χαμογελά- 
ση κι' αύτός. . . Τού δίνουν κουράγιο. 
Καί τούς δίνει κουράγιο. . .

Δ έν  Εέρουν πότε θά δικαιωθούν, μά 
πολεμάνε τόν τίμιο άγώνα τού Νόμου 
καί τής ΤάΕεως. . . Μ έ  πίστη. Μ έ  θάρ
ρος. Μ έ  όρεΕη. . .

ΚΓ ό Θανάσης τό ίδιο πίστευε. . . ΚΓ  
άγκάλιασε τή βόμβα, γιά νά σώση τούς 
διπλανούς τ ο υ . . . Καί χάθηκε. . . Πέθα- 
νε πάνω στά μάρμαρα πού φ ύλαγε. . .

Ν έο ς  καί δυνατός. Κ αλός καί ώραϊ- 
ος. . . Δ έν  παραπονέθηκε ποτέ κανείς 
τους. Γιατί όλοι τό ίδιο θά κάνανε...

"Ενα  τρυφερό λουλούδι, γιά νά όμορ- 
φαίνη γιά πάντα τό Μεγάλο Σκοπό. . .

. . . Βρίστε τους. . . Δ έν  τούς πειρά
ζουν οί βρισιές. . .

Τήν έχουν συνηθίσει τήν άχαριστία... 
μετά άπό τόσα χρόνια. . . μετά άπό τό 
σες θυσίες. . . μετά άπό τόσες πίκρες... 
μετά άπό τόσα χαμόγελα τήν ώρα τού 
μαρτυρίου.. .

. . .Π Ε Ν Η Ν Τ Α  χρόνια κοντά μας. . .
Ο  Θεός, ό Καλός Θ εός  τής Αγάπης, 

άς τούς δίνη δύναμη στό έργο τους. . . 
Τήν εύλογία Του άς τούς χαρι'Ζη... 
Ά ς  τούς προστατεύη. . . Γιά τό καλό 

όλων μ α ς . ..
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Π Η Λ Ο Σ  
μαθητής Δ '  Γυμνασίου

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Δύο ώραιότατα βιβλία., πού πράγματι τιμούν τόν συγγραφέα, 
εφθασανστά γραφεία τού Περιοδικού μας. Πρόκειται γιά ,ό «Νόημα 
τής Γυμναστικής» καί «Τό ’Ολυμπιακόν ’Ιδεώδες καί δ Ευάγγελος 
Παυλίνης» τού Έπιθεωρητού Γυμναστικής ’Αγωγής, φίλου τής Α 
στυνομίας κ. Κ. Χειμάρα. Στις σελίδες τών άξιολόγων αυτών έργα- 
σιών, δ συγγραφεύς μέ σαφήνεια καί παραστατικότητα δίνει στόν 
αναγνώστη ολο του τό «πιστεύω», γιά τά υψηλά καί ώραΐα ιδεώδη 
τού κλασσικού άθλητισμοΰ. Στόν κ. Χειμάρα τό Περιοδικό μας εύχε
ται καί άλλες έπιτυχίες στόν πνευματικό στίβο.

Ο ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ 
Φ ΥΛ ΑΞ 

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ
Ή  Γριούλα χτυπημένη άπό τή 

φτώχεια καί τήν πείνα, είχε πέσει 
στά λασπόνερα τού δρόμου. Ο ί 
διαβάται περαστικοί τής έρριχναν 
ένα φευγαλέο βλέμμα καί κανείς 
δέν έπήγαινε κοντά της. Εκανε 
ένα τρομερό κρύο καί ή βροχή 
δέν έλεγε νά σταματήση.

Ντυμένοι μέ τά βαρύτερά τους 
ρούχα, μέ τά χέρια τους χωμένα 
στις τσέπες τού Ζεστού παλτού 
τους, άδιαφοροϋσαν γιά τό τί γι
νόταν γύρω τους .

"Ε να ς  άστυφύλαΕ είχε τελειώ
σει τήν ύπηρεσία του καί βιαστι
κός έπήγαινε σπίτι του, νά βγάλη 
τά βρεγμένα ρούχα του, νά φάη 
καί νά Εεκουρασθή λίγο άπό τήν 
όλονύκτια ύπηρεσία του.

Αλλά, ό χ ι! ! Πρώτα τό καθή
κον — τό καθήκον πρός τόν συν
άνθρωπό μας. Τρέχει πρός τό μέ
ρος τής γριούλας, τήν σηκώνει, 
τήν βοηθά νά σταθή στά άδύνατα 
ποδαράκια της καί τήν σκουπίΖει. 
Α λ λ ά  Θ εέ μου! αύτή είναι κτυ- 
πημένη. Αίματα τρέχουν άπό τό 
ώχρό καί σβήσμένο πρόσωπο τής 
φτωχής γριούλας. ΦωνάΖει ένα 
ταΕ'ι καί τήν πηγαίνει εις τόν Σ τα 
θμόν πρώτων βοηθειών. Α φ ο ύ  
τής παρέσχον τ ις  πρώτες βοή
θειες, τήν πηγαίνει έν συνεχεία 
σπίτι της, τήν βοηθά ν ' άναπαυθή 
καί τής κρατάει λίγη ώρα συντρο
φιά. Μάταια περιμένει ή γυναίκα 
τόν Αστυφ ύλακα ούΖυγό της. 
Θεέ μου, μή τού συνέβη τίποτε; 
Είναι καλά; Χίλια δύο βάΖει στό 
νοϋ της ή δυστυχισμένη γυναίκα 
γιά τόν άνδρα της καί προστάτη 
της. Ά π ό  τήν ύπηρεσία του, πού 
έτηλεφώνησε, δέν μπορούν νά τής 
δώσουν καμμία πληροφορία. Δ ά 
κρυα τρέχουν άπό τά μάτια τής 
γυναίκας. Τά παιδάκια της κλαΐνε 
προσμένοντας τόν πατερούλη 
τους. Θ εέ μου, κάνε νά είναι κα
λά ό πατερούλης μας. Καί νά! ή 
πόρτα άνοίγει καί μπαίνει βρεγμέ
νος ώς τά κόκκαλα ό καλός άστυ
φύλαΕ καί καλός άνθρωπος. Μ πα ί
νει γελαστός καί εύχαριστημένος, 
διότι καί σήμερα — όπως πάντα — 
έκαμε μία καλή πράΕη. Καί σέ ό
λων τά χείλη άνθισε τό  χαμόγελο 
τής χαράς κοί τής ευτυχίας.

Ρ Ε Α  Α Ν Τ Ω Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  

Μαθήτρια Σ τ ' ΤάΕεως Δημ. Σχολ.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ -

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά
Ν έ α

’Αριστερά: '0  ’Αρχηγός της ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Β. Τζαβέλλας, είς 
χαρακτηριστικόν στιγμ,ιάτυπον μετά τοΰ Σεβασμιωτάτσυ Μητροπολίτου 
Πειραιώς κ .κ . Χρυσοστόμου, κατά τήν διάρκειαν θρησκευτικής έκδηλώ- 
σεως είς τήν γείτονα. ’Απέναντι έπάνω καί κάτω : Χαρακτηριστικά στιγ
μιότυπα από τήν παρακαλοΰθησιντών όμιλιών τών κ.κ. Λαδιά καί Κατσιμ- 
πάρου, σχετικώς μέ τά ναρκωτικά. Είς τήν δεξιάν στήλην οί όμιληταί.

'Ομιλίαι διά τά Ναρκωτικά
Ο  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Αστυνομίας Πει- 

ραιώς κ. Κ ω ν )νο ς  Λ Α Δ ΙΑ Σ ,  έν 
τψ πλαισίω τής ύπό τοΟ Υ.Δ. ΤσΕεως 
καί τοϋ Σώ ματος Αστυνομίας Πόλεων 
άναληφθείσης εκστρατείας, πρός ένημέ- 
ρωσιν τοΰ κοινού, διά τήν πρόληψιν τής 
χρήσεως ναρκωτικών ύπό τών νέων, ώ- 
μίλησεν ενώπιον πολυπληθούς ακροατη
ρίου, ε ίς  τήν οϊθουσαν διαλέξεων τού 
Πειραϊκοϋ Συνδέσμου μέ θέμα: «Τά
ναρκωτικά καί ή φθοροποιός έπίδροσις 
ούτών έπί τών νέων».

Ε ίς  τήν  λίαν έμπεριστατωυένην καί 
μεστήν περιεχομένου ομιλίαν του, ό κ. 
Δ ιευθυντής άνέλυσεν έν γενικαϊς γραμ· 
μαϊς τά όλον θέμα καί άνεφέρθη είς τάς 
καταστρεπτικός συνέπειας τών ναρκω
τικών έπί τών σωματικών καί πνευματι
κών δυνάμεων τών νέων καί τόν συνε
χή άγώνο τής Αστυνομίας κατά τών έμ
πορων ναρκωτικών καί έκάλεσεν τούς 
ποριστομένους έκπροσώπους Κρατικών 
άρχών, έκπαιδευτικών λειτουργών, κοι
νωνικών συλλόγων, παράγοντας τής 
κοινωνίας καί όλους τούς Πολίτας είς 
σταυροφορίον πρός πρόληψιν κατολι- 
σθήσεως τής νεολαίας ε ίς  τόν  κίνδυνον 
τών ναρκωτικών.

Τό πέρας τή ς ομιλίας ήκολούθησε 
σχετική προβολή Σ Λ Α Ί Ν Τ Σ ,  προελεύ- 
σεω ς ΙΝ Τ Ε Ρ Π Ο Λ . Ε ίς τήν έν λόγψ ομι
λίαν παρέστησαν ό τότε Γεν. Γραμματεύς 
τοϋ Υ.Δ. ΤάΕεως κ. Κων. Φωτιάδης, ό 
Αρχηγός καί Ύ παρχηγός Άστυν. Π ό 

λεων κ.κ. Βασίλειος Τζαβέλλας καί Θ ε

όδωρος Τζίμας, έκπρόσωπος τής Ιερός 
Μητροπόλεως Πειραιώς, ό Νομάρχης 
Πειραιώς κ. Παύλος Γερογιάννης, ό 
Στρατιωτικός Δ ιοικητής Λιμ. Πειραιώς 
κ. Π. Ποποδόπουλος, ό Πρόεδρος τοϋ 
Πειραϊκοϋ Συνδέσμου κ. Θεοχάρης, ό 
Πρύτανις τής Ανώ τατης Βιομηχανικής 
Σχολής καί λοιποί Κρατικοί λειτουργοί 
πόλεως Πειραιώς, ώς έπίσης καί αί Δ ιο ι
κήσεις τοϋ Ιατρικού, Δικηγορικού καί 
Οδοντιατρικού συλλόγου, έκπρόσωποι 
Εκπαιδευτικών Δημοσίων καί Ιδιωτι

κών Ιδρυμάτων, οί Δ ιοικήσεις Πειραϊκοϋ 
Συνδέσμου, τών Ναυτικών Ομοσπονδι
ών, τών Φιλανθρωπικών— Αθλητικών — 
Εργατικώ ν καί Φυσιολατρικών Συλλό
γων, τών Κοινωφελών Σωματείων, καί 
'Οργανώσεων, οί Δ ιοικήσεις τού 'Επαγ
γελματικού 'Εμπορικού καί Β ιομηχανι
κού Επιμελητηρίου, τών Γονέων καί Κ η 
δεμόνων μέσης Έκπαιδεύσεως, Εκπρό
σωποι τών Τεχνικών Σχολών, οί ίδιοκτή- 
ται καί Διευθυνταί Πειραϊκοϋ Τύπου καί 
Δημοσιογράφοι, έκπρόσωποι Τελωνείων 
Πειραιώς καί πλήθος Κόσμου.

Μ έ  θέμα ομοίως τά ναρκωτικά ώμί- 
λησε καί ό Ύ π οδ )τής  τής Ύ πσδ)νσεω ς 
Γενικής Ασφαλείας Αθηνών κ. Σω τή 
ριος Κατσιμπάρος. Ή  διάλεΕις ύπό τόν 
τίτλον «Τά ναρκωτικά καί οί νέοι άπό 
τήν σκοπιά τή ς  'Αστυνομικής Πρακτι
κής» έδόθη ε ίς  τήν έπί τής όδοϋ Μ α σ 
σαλίας 22 αίθουσαν τή ς Έλληνοαμερι- 
κανικής Ένώσεως. Παρέστησαν ό Αρ 
χηγός τής 'Αστυνομίας κ. Τζαβέλλας, ό

Ύπαρχηγός κ. Τζίμας, οί Δ )ντα ί 'Α σ τυ 
νομίας Αθηνών καί Πειραιώς κ.κ. Πα- 
παγεωργίου καί Λαδιάς, ό Διοικητής τής 
Υ.Γ.Α. Αθηνών κ. Γιαννημάρας, ειδικοί 
επιστήμονες, ψυχολάγοι, έκπρόσωποι 
τών άρμοδίων Υπουργείων καί Σωμ.

Ασφαλείας καί μεγάλο καί έκλεκτό 
ακροατήριο. Ο  όμιλητής, άνέπτυΕε μέ 
σοφήνειαν καί πειστικότητα τό θέμα του, 
έντυπωσιάσσς μέ τήν βαθεϊαν γνώσιν 
γύρω άπό τό έπίμαχον πλέον καί σοβα
ρόν πρόβλημα τών ναρκωτικών, τά όποια 
αποτελούν άληθή μάστιγα τών συγχρό
νων κοινωνιών. Έ ν  άρχή άνεφέρθη είς 
τάς ύπό τής Αστυνομίας καταβαλλομέ- 
νας προσπάθειας πρός τήν κατεύθυνσιν 
κυρίως τής πραλήψεως, άναλύσας έν 
συνεχεία τό πρόβλημα τών ναρκωτικών, 
ώς έμφανίζεται σήμερον καί ιδιαιτέρως 
έν σχέοει πρός τούς νέους, τήν έκτα- 
σιν τής έΕαπλώσεως, τό πρόβλημα ύπό 
τήν μορφήν ύφ' ήν έμφανίζεται ε ίς τήν
Ελλάδα ώς κοί τόν χαρακτήρα του καί τέ 

λος τό έμπόριον τών ναρκωτικών, τό 
χασίς, κ.ά. διά νά κσταλήΕη μέ τό συμ
πέρασμα ό τ ι:

«Ή  έπίλυαις τοΰ προβλήματος τών ναρ
κωτικών δέν επ ιδέχεται αναβολήν. Ό  κίν
δυνος, ώς άνωτέρω έπεδιώχθη νά ακιαγρα- 
φηθή, ε&ρίσκεται πρδ τών θυρών. θά  ά- 
φήσωμεν τούς νέους μας νά καταοτοϋν βο
ρά είς τδ στόμα τοΰ λύκου;

Ή  λυσιτελής άντιμετώπισις του δέν ε ί
ναι θέμα μόνον αστυνομικών μέτρων και 
προσπαθειών.

Διά τοΰτο θά πρέπει νά άναπτυχθή ένα 
πρόγραμμα εύρυτέρας συνεργασίας είς τδ

168



169



ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ

όποιον θά κληθοΰν νά αυνεργααθοΰν άπχ- 
σαι αί δημόσιχι οπηρεσίαι, αί διάφοροι 
κοινωνικά! δμάδες, αί οργανώσεις καί όρ- 
γανισμοί. Τό πρόγραμμα θά πρέπει νά δια
λαμβάνω θέματα μελέτης (ψυχολογικών, 
ιατρικών, κοινωνιολογικών) άναφερομένων 
εις τήν άναζήτησιν των βαθυτέρων αιτίων 
της ναρκομανίας καί των αντιστοίχων μέ
τρων καταπολεμήσεώς της, θέματα μελέ
της των τρόπων καί μεθόδων προσεγγίσεως 
των νέων, έπιλύσεως των προβλημάτων 
των καί άπαλλαγής των έκ των άγχών τν)ς 
ήλικίας των καί τοΰ περιβάλλοντός των, 
θέματα μελέτης έξυγιάναεως καί άποκα- 
ταστάσεως των ναρκομανών καί θέματα 
ενημερώσεως κατά τόν προσήκοντα τρό
πον τοΰ κακοΰ».

Νέα άπό τήν Πάτρα
IW I ΙΑ  Σ Ε Μ Ν Η  καί άκρως συγκινητική 
■ * '  εορτή έλαβε χώραν pic τήν αί
θουσαν τής 'Αστυνομικής Λέσχης. Ό  
Δ )ν τή ς  'Αστυνομίας κ. 'Ιω άννης Πα- 
παχρίστου έδεΕιώθη τούς, λόγω ορίου 
ήλικίας, άποστρατευθέντας δέκα έΕ 
(16) κατωτέρους Αστυνομικούς.

Παρέστησαν οί τιμώμενοι, αντιπροσω
πεία ΑΕιωμσπκών καί κατωτέρων 'Α 
στυνομικών, ώς καί ό Πρόεδρος καί τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τής Ένώ σεω ς 
ΣυνταΕιούχων Αστυνομικών Πατρών.

Ό  'Αστυνομικός Διευθυντής κ. Πα- 
παχρίστου, όμιλών πρός τούς άποστρα- 
τευομένους καί τούς λοιπούς παριστα- 
μένους, είπε μεταΕύ τών άλλων:

«Χρέος συναδελφικόν μας έχει συγκεν
τρώσει σήμερον εδώ. Ό  νους καί ή καρδία 
μας πλημμυρίζουν άπό άπέραντον συγκίνη- 
αιν κατά τήν σημερινήν αυναντηαίν μας.

Συνεκεντρώθημεν έδώ διά νά έκφράαω- 
μεν τήν βαθυτάτην έκτίμησίν μας πρός 6- 
μάς, ο! όποιοι τερματίζετε τήν σταδιοδρο
μίαν Σας, άψοΰ είργάσθητε μέ ευσυνειδη
σίαν, πίστιν καί αύτοθυσίαν πρός έκτέλε-

σιν τοΰ έργου τό όποιον σάς ένεπιστεύθη 
ή Πολιτεία, τοΰ έργου τοΰ μεγάλου καί £>- 
ψηλοΰ.

Τό παράδειγμά σας δπήρξε φωτεινόν. 
Μείνατε όρθιοι καί ακλόνητοι εις τάς ί- 
δικάς σας θερμοπύλας.

Καί άξίζουν κάθε τιμής δσοι, εις τήν 
ζωήν των, (όρισαν ώς σκοπόν των τήν δ- 
περάσπισιν τοΰ χρέους, άδιαφοροϋντες διά 
τάς συνέπειας.

Καί είναι άξιοι κάθε τιμής, διότι 6- 
πηρετοΰντες μίαν τόσον δψηλήν αποστολήν, 
ώς εκείνη πού υπηρετήσατε σείς, αυνέβα- 
λον εις τήν διααφάλισιν τής κοινωνικής 
άρμονίας.

Α γαπητοί μου, έδώσατε τάς ψυχοσωμα- 
τικάς Σας δυνάμεις εις τήν διακονίαν τών 
σκοπών τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος μέ ά- 
παράμιλλον σθένος.

Καί οί σκοποί τοΰ Σώματος είναι, ώς 
γνωστόν, ή περιφροΰρησις τών έθνικών πα
ραδόσεων καί τών αιωνίων Ε λληνικώ ν 
ιδεωδών.

Προσεφέρατε δ ,τι καλλίτερου διεθέτατε 
καί είμαι βέβαιος, δτι αίσθάνεσθε ίκανο- 
ποίηαιν, διότι έστάθητε πλησίον τοΰ θαυ
μάσιου "Ελληνος πολίτου καλοπροαίρετοι 
καί όδηγηταί.

Η μ ε ίς , οί έν. ένεργείφ, δέν έχομεν πα
ρά νά σάς δποσχεθώμεν δτι μέ τήν ιδίαν 
άφοσίωσιν, εύσυνειδησίαν καί πίστιν θά 
συνεχίσωμεν τό έργον μας. Σάς διαβεβαι- 
οΰμεν, έν κατακλεΐδι, δτι αί εύχαί δλων 
μας, δ ι’ υγείαν καί οικογενειακήν καί ά- 
τομικήν εύτυχίαν, θά σάς συνοδεύουν».

'Εκπρόσωπος τών όποστρατευθέντων 
καί ό Πρόεδρος τής Ένώσεως Συντα
Ειούχων 'Αστυνομικών άπήντησαν εύχα- 
ριστοϋντες.

Μ ετά  ταϋτα, έπηκολούθησε δεΕίωοις, 
κατά τήν διάρκειαν τής όποιας έδόθη 
ή εύκαιρία ε ις  τούς άποστρατευθέντας 
καί τούς έν  ένεργεια 'Αστυνομικούς νά 
έκφράσουν πρός όλλήλους τό αισθήματα 
άγόπης καί έκτιμήσεώς των.

Ή  έν λόγω έκδήλωσις, πέρον τού 
συναισθηματικού χαρακτήρος της, παρέ- 
σχε άφορμήν νά διατρανωθούν οί άρρη
κτοι δεσμοί οί όποιοι έσφυρηλατήθησαν 
μεταΕύ τών παριστομένων εις κοινούς 
αγώνας δεκαετιών ύπέρ τού κοινωνικού 
συνόλου καί τής Πατρίδος.

ΓΕΩ Ρ . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
'Α στυνόμος Β '

Νέα άπό τήν Κέρκυρα
γ  Π Ο  Τ Η Σ  Χ Ο Ρ Ω Δ ΙΑ Σ  τής Ά στυ -
■  νομικής Διευθύνσεως Κερκύρας, 

έλαβε χώρον εις τό Κινηματοθέατρου 
τής Πόλεω ς Κερκύρας «Π Α Λ Λ Α Σ »  συ
ναυλία, ής αί είσπράΕεις, άνερχόμεναι 
ε ις  τό ποσόν τών 33210  δραχμών, κατε- 
τέθησαν ύπέρ τών προσφύγων τής Κ ύ 
πρου.

Εις τήν ώς εϊρηται έκδήλωσιν παρέ- 
στησσν αί Ά ρ χ α ί τής Νήσου, ήτοι: ό 
Νομάρχης Κερκύρας κ. 'Αθανάσιος Ρά 
πτης, ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
κ.κ. Πολύκαρπος, ό Βουλευτής Κερκύ
ρας κ. Χαλικιόπουλος Γεώργιος, ό Δ ή 
μαρχος Κερκυραίων κ. ΆλεΕόπουλος 
Κω ν)νος, ό Στρατιωτικός Δ ιοικητής κ. 
Συνανιώτης ΦρϊΕος, ό Ναυτικός Δ ιο ι
κητής κ. Βόγκλης Δημ., ό Λ ιμενάρχης 
Κερκύρας, κ. Τσαρούχης Χρήστος, ό 
Μητροπολίτης Κοθολικών Κερκύρας κ. 
κ. Βαρθολίτης, ό Δ ιοικητής τής Πυρ) 
κής 'Υπηρεσίας κ. Δημήτριος Κοράκης 
κ.α.

Συνεκεντρώθησαν περίπου 800 άτο
μα.

Κ α τ ' ούτήν έπρολόγιαεν ό Διευθυν
τής τής 'Αστυνομίας Κερκύρας, Άστυν. 
Δ )ν τή ς  Α ' κ. Παναγιώτης ΜουτΕού- 
ρης, είπών μεταΕύ τών άλλων:

«Ή  παρουσία δλων υμών, έν τή αιθούση 
ταύτη σήμερον, άποτελεΐ έξαιρετικήν τ ι
μήν δι’ ήμάς καί προσδίδει ιδιαιτέραν

170



Ό  ’Αστυνομικός Δ) ντής Πα- 
τρών χ. Παπαχρήστου, έν ιμεσψ 
των άποστρατευθέντων κατωτέ
ρων άττυ νομικών τής, Δ) νσεως 
Πατρών, κατά τήν δοθείσαν 
. δεξίωσήν.

Δεξιά: Ό  Δ) ντής ’Αστυνομίας 
Κερκύρας, κ. Μουτζοΰρης, πα- 
ρουσιάζων προς τό εκλεκτόν ά- 
κροατήριον τήν χορωδίαν τής 
Αστυνομικής Δ) νσεως. Κάτω : 

Διανομή δώρων ύπό του Δ /- 
ντοϋ Υ.Σ.Π.Α. κ. I. Σταθαρα, 
ώς έκπροσώπου τοΰ Α.Α.Π. 
εις τά άπορα παιδάκια τής 
Στέγης ’Εργαζομένου ’Ορφα

νού.

λαμπρότητα εις τήν συναυλίαν τήν όποιαν 
ώργάνωσεν ή χορωδία των Ανδρών τής ’Α
στυνομικής Διευθύνσεως Κέρκυρας, διά τον 
Ιερόν  σκοπόν τής ένισχύσεως των προ
σφύγων τής μαρτυρικής μεγαλονήσου Κύ
πρου μας.

Ή  αθρόα πρασέλευσίς σας προσδίδει ά- 
κόμη τό μέτρσν τής αγάπης τής Κερκυραϊ- 
κής κοινωνίας πρός τό Σώμα τής Αστυ
νομίας Πόλεων, μετά τοΰ όποιου είναι άρ- 
ρήκτως συνδεδεμένη.

Τήν Πόλιν τής Κέρκυρας έπέλεξε πρό 
50ήκοντα περίπου έτών ή Βρεταννική ’Ορ
γανωτική ’Αποστολή διά τήν έφαρμογήν 
τοΰ νεοσύστατου τότε Σώματος καί εις τήν 
Πόλιν τής Κερκύρας έλειτούργησεν επί 
σειράν έτών ή ’Αστυνομική μας Σχολή.

Συνεπώς, διά τούς ΰπηρετοΰντας εις τήν

πόλιν ταύτην ’Αστυνομικούς, αποτελεί ε
ξαιρετικήν τιμήν καί αίσθανόμεθα ιδ ια ι
τέραν χαράν σήμερον, διότι δυνάμεθα νά 
παρουσιάσωμεν εις τό Ικλεκτόν καί πολι- 
τισμενον κοινόν τής Κερκύρας, τήν έξ Αν- 
δρών τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλε
ων, τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Κερκύ
ρας, συγκροτηθεΐσαν χορωδίαν».

Ή  συναυλία είχεν εύμενεστάτην άπή- 
χησιν εις τό κοινόν καί έσχολιάσθη ευ
μενέστατα ύπό τοΰ τύπου.

***

’Αντιπροσωπεία Αστυνομ ικώ ν Υ π α λ 
λήλων τής Αστυνομ ικής Δ ) νσεως Κ ερ 
κύρας, μέ επικεφαλής τόν Δ )ν τή ν  κ. 
ΜουτΖούρην, μετέβη εις τό χωρίον τής 
Κερκύρας Βραγανιώτικα καί διένειμε

δώρα εις άπαντα τά παιδιά τού χωρίου, 
προερχόμενα έΕ έθελοντικής εισφοράς 
χρημάτων τών ’Αστυνομικών ύπαλλήλων 
τής Αστυνομ ικής Διευθύνσεως Κερκύ
ρας.

Ή  έκδήλωσις αϋτη είχεν εύμενεστά- 
την άπήχησιν εις τό Κερκυραϊκόν κοι
νόν καί έσχολιάσθη κολακευτικώτατα ύ- 
πέρ τών Υπαλλήλω ν τής ’Αστυνομικής 
Δ )νσ εω ς Κερκύρας καί γενικώτερον τού 
’Αστυνομικού Σώματος, ύπό τού κοινού 
καί τού τοπικού τύπου. Μ εταξύ  τών άλ
λων εις σχόλιον τη ς ή έφημερίς «ΤΗ
Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ο Σ »  αναφέρει τά έΕής χαρα
κτηριστικά :

«Ή  ’Αστυνομική Διεύθυνσις τής πόλεώς 
μας, μέ τήν έπιχείρηαιν αγάπης καί φ ι
λίας πρός τό πτωχό χωριό Μπραγανιώτι- 
κα, απέδειξε πόσον βαθειά Αντιλαμβάνε
ται καί τήν κοινωνική Αποστολή της.

— "Ετσι οί μικροί μαθηταί τοΰ έν λό- 
γφ  χωριού είχαν τήν ευκαιρίαν, νά α ι
σθανθούν τήν θερμότητα τής συμπαραστά- 
σεως καί Αγάπης τών ’Αστυνομικών μας, 
καί νά λάβουν Από τών χειρών των τά π α ι
γνίδια  των καί Αλλα χρήσιμα σχολικά 
δώρα.

— Καί Ασφαλώς ή παιδική των ψυχή θά 
εδονήθη Από αισθήματα εύγνωμοαύνης, 
πρός έκείνους, πού δέν τούς ξέχασαν.

-—"Ενα θερμόν εύγε ατούς καλούς ’Α
στυνομικούς μας».

Κοντά στους μικρούς μας 
φίλους

Ύ πό τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Πειραιώς, τη Πρωτοβουλία τοΰ Διευθυν- 
τοΰ αύτής, Άστυν. Δ )ντοΰ  Α ’ κ. Κων) 
νου Λαδιά, διενεμήθησαν διάφορα δώ
ρα εις τά παιδάκια τού Ιδρύματο ς «Ή  
Γωνιά τού Παιδιού». Μ έ  τήν κοινωνικήν 
ταύτην έκδήλωσιν, ή ’Αστυνομία Πειραι
ώς προσέφερε ένα δείγμα τών αίσθημά-

171



των φιλαλληλίας καί αγάπης πρός τούς 
μικρούς τροφίμους του Ιδρύματος. Ση- 
μειωτέον, ότι τά χρήματα διά τήν άγο- 
ράν των δώρων προσεφέρθησαν έθελον- 
τικώς ύπό τών 'Αστυνομικών Υ παλλή
λων τής γείτονος.

Ωσαύτως, ή 'Αστυνομική Διεύθυνσις 
Πατρών διωργάνωσε εορτήν καί προσέ- 
φερε δώρα εις 40 ορφανά παιδάκια τού 
παραρτήματος Π.Ι.Κ.Π.Α. Πατρών εις 
τήν 'Αστυνομικήν Λέσχην, παρουσία τών 
άρχών τής πόλεως καί ύπαλλήλων τού 
Π .Ι.Κ.Π.Α.

Ο  Διευθυντής τής 'Αστυνομίας Πα
τρών, Άστυν. Δ )ν τή ς  Α ' κ. Παπαχρί- 
στου Ιωάννης, έπρωτοστάτησεν είς τήν 
εύγενή αύτήν έκδήλωσιν καθώς καί ε ίς 
τήν διανομήν τών δώρων είς τούς μι
κρούς προσκεκλημένους, οί όποιοι παν- 
τοιοτρόπως έΕεδήλωσαν τήν χαράν των 
διά τήν ύπό όλων έκδηλωθεϊσαν στορ
γήν καί οικογενειακήν άγάπην, πού τό
σον έχουν άνάγκην.

Δ ω ρ ε α ί
Τό Τεχνικόν ΓραφεΤον Δ Ο Ξ ΙΑ Δ Η  

προσέφερεν ύπέρ τών σκοπών τού Τ.Α. 
Υ.Α.Π. τό ποσόν τών 3.000 δραχμών.

Ομοίως ό ιδιώτης κ. Κ Α Ζ Α Κ Ο Σ  Β α 
σίλειος, κάτοικος 'Αθηνώ ν Ά γ . Μ ελ ε 
τίου 18, προσέφερεν ύπέρ τών αύτών 
σκοπών τό ποσόν τών 2.000 δραχμών.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Τ.Α. 
Υ.Α.Π. καί ή μέτοχοι αύτοϋ έκφράΖουν 
τάς εύχαριστίας των πρός τούς ανωτέ
ρω δωρητάς διά τήν εύγενή προσφοράν 
των.

Εκ τού Τ.Α.Υ.Α.Π

Ό εκλεκτός συνεργάτης τού Περιο
δικού μας κ. 'Ιω άννης Καλυθίτης, τ. 
Αρχηγός Άστυν. Πόλεων, έδώρησεν 

είς τούς Δοκίμους Άστυφ ύλοκας 315 
αντίτυπα τού ενδιαφέροντος βιβλίου του 
« Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ » ,  τό όποιον ώς γνω
στόν άναφέρεται ε ίς τά πρώτα χρόνια 
τής 'Αστυνομίας. Ή  Διοίκησιςι τής Σ χ ο 
λής έΕέωρασε τάς εύχαριστίας της πρός 
τόν σεβαστόν 'Αρχηγόν διό τήν προσ
φοράν του.

Έ π ι σ τ ο λ α ΐ
Κύριε Αρχηγέ,

Κάθε άρχάς Δεκεμβρίου έκόστου έ
τους γίνεται γιορτή είς τό Σύνταγμα 
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, πρός τιμήν 
τών πεσόντων άνδρών τών Σωμάτων 
Ασφαλείας κατά τό Δεκεμβριανόν κομ

μουνιστικόν κίνημα.

Πολλόκις κατά τό άπώτερον παρελ
θόν έλαβα πρόακλησιν προκειμένου νά 
παραστώ κι' έγώ, ώς πολεμήσας είς τό 
Δ ' τμήμα Αθηνών.

Κατά τάς τελετάς παρατήρησα μετά 
λύπης μου, ότι όλοι σχεδόν οί ρήτορες 
κάνουν μοναδικήν μνείαν τή ς σημασίας 
τής μάχης τού Μακρυγιάννη, άγνοοΰν- 
τες  ήθελημένως θά έλεγε κανείς, τήν 
ήρωϊκήν θέσιν τής 'Αστυνομίας. Τής Α 
στυνομίας πού τήν εποχήν εκείνην ήτο 
άοπλον σώμα, ώς σήμερον οί τελεωνεια- 
κοί.

Παρά ταΰτα όμως, χάρις είς τήν άκλό- 
νητον πίστιν της, ε ίς τά έθνικά ιδεώ
δη καί τήν έν γένει πρός τήν πα
τρίδα άποστολήν της, καί ένώ όλη ή 
Ελλάς είχε καταληφθή ύπό τού Ε Λ Α Σ , 

ή 'Αστυνομία μπόρεσε καί καθήλωσε 
τούς κσμμουνιστάς μακράν τού κέντρου 
τών Αθηνών, καί έν συνεχεία τούς κα- 
τεδίωΕεν έΕω τής πόλεως.

Τό λέγω τούτο, διότι τήν έποχήν έ- 
κείνην άμόλυντοι εϊχον μείνει αί οδοί 
Σταδίου, Πανεπιστημίου, 'Ακαδημίας, 
Ά θ η νό ς  καί πέριΕ αύτών. Ε ίς αύτό ά- 
κριβώς τό κεντρικόν σημείον μόνον ύ- 
πήρχε τό ελληνικόν κράτος. Αύτά πρός 
άπσκατάστσιν τής άληθείσς.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Χ Ρ . Ψ ΙΝ Α Σ  
Ά λμέ ϊδ α  8, Αθήνα ι

Ύπό ΐϋΰ Όμ,οτίμου Καβηγητοΰ τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Π. Τρεμ- 
πέλα, άπεστάλη πρός, τόν Δ) ντήν ’Α
στυνομίας ’Αθηνών κ. X. ΙΙαπαγεωρ- 
γίου ή κάτωθι επιστολή:

ΆΕ ιότιμον
κ .Χαράλαμπον Α  .Παπαγεωργίου 
Διευθυντήν 'Αστυνομίας 'Αθηνών

' Ε ν τ α ύ θ α  

Ά Ε ιό τ ιμ ε  Κύθιε Διευθυντά,

Είμαι πολύ προχωρημένος ε ίς  τήν ή- 
λικίαν. Καί είχον ύπερπηδήσει τά όρια 
τής έφηβείας, όταν είς τήν πάλιν τών 
Πατρών έαημείωσαν τάς πρώτας έμφα- 
νίσεις των οί άνδρες τής Ν έας Αστυ
νομίας.

Διαλεγμένοι όλοι, εύσταλεϊς, σεμνοί, 
σοβαροί, εύγενεϊς καί ευπροσήγοροι, 
προεκάλεσαν γενικώς άγαθωτάτην έν- 
τύπωσιν καί προσείλκυσαν άνεπιφύλα- 
κτον τήν  συμπάθειαν. Καί δέν ήργησε 
νά σχηματιοθή καθ' όλην τήν Πατραϊ- 
κήν κοινωνίαν ή πίστις καί ή πεποίθησις 
ότι ή πόλις εύρε διά τήν άσφάλειαν καί 
τήν τάΕιν της, ό,τι τής έχρειάΖετο καί 
άνεΖήτει. Έ κτοτε, οπό τών πρώτων 
τούτων βημάτων τού νέου άστυνομικοϋ 
σώματος, είς τάς Πάτρας κατ' άρχάς, 
είς τάς 'Αθήνας έπειτα, παρακολουθούν- 
τες τήν λαμπρόν καί έΕαίρετον δρόσιν 
αύτού διοπιστοϋμεν μετά πόσης τής ά- 
προκαλήπτου καί πεφωτισμένης μερίδος 
τού Ελληνικού λαού, τής άποτελούσης 
τήν έν πλεονασυώ πλειοψηφίαν αύτού, 
ότι τό άποτελοϋν τό καύχημα τής πα- 
τρίδος Σώμα τούτο, όχι μόνον δέν διέ- 
ψευσε τάς είς αύτό ύπό πόσης τής 'Ε λ 
ληνικής κοινωνίας στηριχθείσας έλπίδας, 
άλλά καί ύπερέβαλε τάς προσδοκίας αύ- 
τής, άνταποκριθέν πλήρως είς αύτάς, 
χάρις ού μόνον είς τήν έΕ άρχής άρτίαν 
όργάνωσίν του, άλλά πρό παντός είς 
είς τήν ιδιοφυίαν, τήν φιλοτιμίαν, τήν 
προσαρμοστικότητα καί τάς λοιπός άρε- 
τάς, τάς όποιας ή φυλή μας φυσικός 
καί έπικτήτους κέκτηται έκ τής μακρας 
παραδόσεως καί καλλιέργειας αύτής 
ύπό τού έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμού 
της Αφανής καί έγώ μέσα είς τό  δυσε- 
Εαρίθμητον πλήθος τό  καταχειροκρο- 
της. Αφανής καί έγώ μέσα είς τό δυσε- 
τούν τά θαυμαστά έπιτεύγματα τής πεν- 
τηκονταετηρίδος τής 'Αστυνομίας τής

πόλεως 'Αθηνών, εύχαριστών δέ ύμάς 
καί διότι ήγαθύνθητε νά μού άποστείλη- 
τε  τήν ώ ρ α ί α ν  έ κ δ ο σ ι ν  τών 
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν  Χ ρ ο ν ι κ ώ ν  

π ρ ο σ έ ρ χ ο μ α ι ,  ϊνα διά τής πα- 
ρούσης Σ ά ς  ύποβάλω μετά τών θερμών 
συγχαρητηρίων υου καί τάς έΕ όλης καρ
διάς μου εύχάς, όπως κατά τήν επακο
λουθούσαν δευτέρον πεντηκονταετηρίδα 
ή 'Αστυνομία τών 'Αθηνών έπιτύχη λαμ
πρότερα καί θριαμβευτικώτερα έπιτεύ
γματα τών μέχρι τοΰδε συντελεσθέντων.

ΔέΕασθε, κύριε διευθυντά, τήν έκ- 
φρασιν τού βαθέος σεβασμού καί τής 
έΕαιρέτου έκτιμήσεώς μου.

Π. Ν. Τ Ρ Ε Μ Π Ε Λ Α Σ  
Ό μότ. Καθ. τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Είς τήν επιστολήν τού %·. Καθηγη- 
τοΰ, δ κ. Παπαγεωργίου, άπήντησε 
διά τών έξης:

Ά Ε ιό τ ιμον  Κύριον 
Παναγιώτην Τρεμπέλαν 
Ό μότ. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνώ ν 

Ίσαύρω ν 42

' Ε ν τ α ύ θ α

Ά Ε ιό τ ιμ ε  Κύριε Καθηγητά,

Έ κ  μέρους άπάντων τών άστυνομικών 
τής ύπ' έμέ Διευθύνσεως, άλλά καί έ- 
μοϋ προσωπικώς, παρακαλώ θερμώς νά 
δεχθήτε τήν έκφρασιν τών θερμότατων 
εύχαριστιών μας, διά τάς λίαν συγκινη
τικός στιγμάς τάς όποιας μας παράσχε
τε, μέ τήν άπό 4.2.1975 έπιστολήν σας, 
έπ ' εύκαιρία τού ύφ' ήμών άποσταλέν- 
τος ύμϊν πανηγυρικού τεύχους τών « Α 
στυνομικών Χρονικών».

Τό όλον περιεχόμενον τής έπιστολής 
σας, τήν όποιαν πολλόκις άνέγνωοα καί 
τήν όποιαν διατηρώ, δίκην κόρης οφθαλ
μού, ώς πολυτιμώτατον γραπτόν κείμε
νον, μέ συνεκίνησε βαθύτατα καί ώς ά- 
στυναμικόν, άλλά καί ώς άνθρωπον. Καί 
είναι δεδικαιολογημένη ή τοιαύτη συγκι
νησία μου, διότι υμείς, ό έΕαίρετος άν
θρωπος καί ό σοφός Πανεπιστημιακός 
Διδ)λας, ό όποιος έΖήσατε βήμα πρός 
βήμα τήν μέχρι τοΰδε πορείαν τού θε
σμού τής Ά σ τ. Πόλεων έν τη 'Ελληνική 
κοινωνία, σκιαγραφείτε τόσον συνοπτι- 
κώς, άλλά καί τόσον έναργώς τάς έως 
σήμερον καταβληθείσας προσπάθειας μας 
ύπέρ τού κοινωνικού συνόλου. Ή  τοιαύ
τη έκ μέρους ύμών άναγνώρισις, άπο- 
τελεϊ δΤ ήμας τήν καλυτέραν καταΕίω- 
σιν τού έπιτελεσθέντος έργου μας καί 
μός ένδυναμώνει είς τήν περαιτέρω έν- 
τασιν τών προσπαθειών μας.

Σεβαστέ μας Κύριε Καθηγητά,

Οί αστυνομικοί τής Διευθύνσεως Α 
στυνομίας Αθηνών είδικώς, άλλά καί 
απαντες οί άστυνομικοί τής Αστυνομίας 
Πόλεων γενικώτερον, έκφράΖουν, δι' έ- 
μού, πρός ύμας βαθυτάτην εύγνωμοσύ- 
νην των, διά τά όσα, τόσον φιλοφρόνως, 
ύπέρ αύτών έν τή έπιοτολή οας άναγρά- 
φετε. Βεβαιωθήτε, ότι θά συνεχίσωμεν 
τάς προσπάθειας μας, διότι πιστεύαμεν 
ότι έπιτελοΰμεν κοινωνικόν λειτούργη
μα. Καί δέν θά διαψεύσωμεν τάς προσ
δοκίας τών πρωτεργατών τού θεσμού
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τής 'Αστυνομίας Πόλεων, άλλα καί τών 
έξαιρέτων καί επιφανών, Ιό ς  ύμεϊς, με
λών τής Ελληνικής Κοινωνίας, άτινα 
τοσοϋτον άποτελεσματικώς συνέβαλον 
εις την μέχρι τοϋδε λαμπρόν πορείαν 
ταύτης.

Δεχβήτε, παρακαλώ, καί πάλιν Κύριε 

Καθηγητά, τάς ένθερμους εύχαριστίας 
καί τήν έκφρασιν τού θαθυτάτου σεβα
σμού μου.

Μ ε τ ' έΕαιρέτου τιμής 
Χ Α Ρ . Α Ρ . Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  

Άστυν. Δ )ν τή ς  Α '

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ 1 Ν  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  
Α Θ Η Ν Ω Ν

Ίδ . Γραφεϊον κ. Διευθυντού

' Ε ν τ α ύ θ α

Α ξ ιό τ ιμ ε  Κύριε Διευθυντά,

Ζήσαμε αύτόν τόν καιρό μίαν άπό τις 
πιό έντονες θορυβώδεις περιόδους τής 
Ζωής μας. Διαδηλώσεις καθημερινές, 
πορείες άφθονες καί πρό παντός θόρυ
βος.

θ ά  περίμενε όμως μέσα σ ' αύτόν τόν 
ομαδικό έκδηλωτισμό νά διαβάση καί 
τήν άλλη μέρα στό τύπο «Χθές. . . τόσοι 
νεκρο ί... καί τόσοι τραυματίες...» . 
"Ο πω ς διαβάΖουμε γιά άλλες χώρες πού 
έχουν ομαδικές έκδηλώσεις. Τίποτε ό
μως άπό αύτά δέν συνέβη έκτος έλαχι- 
στστάτων καί χωρίς σημασία έξαιρέσε- 
ων.

Καί έτσι, Κύριε Διευθυντά, πρέπει νά 
είσθε ύπερήφανος γιά δύο λόγους. Πρώ
τον γιατί άποδείΕατε πώς μέ σωφροσύ
νη καί άξια ηγεσία ή 'Αστυνομία μπο
ρεί νά διευθύνη οίανδήποτε ομαδική έκ- 
δήλωση, χωρίς νά φθάση σέ βία καί μά
λιστα σέ περίοδο μεγάλης νευρικότητος, 
ένθουσιασμοϋ καί πού πολλές φορές έ- 
φθσσε στην υστερία χαράς ή εκδηλώ
σεων.

Μ έ  τόν ίδιον τρόπον πού ή φυλή μας 
έχει ηύξημένην τήν κριτικήν πάντα τών 
κακώς κειμένων, νομίΖω άτι θά πρέπει 
νά δίνουμε καί τόν καλόν λόγον στά κα
λώς έμφανιΖόμενα. Καί αύτόν τόν κα
λόν λόγον σάς στέλνω είλικρινό. Πολύ

πιθανόν άνωθεν νά πάρετε εύφημους 
μνείας κλπ. 'Αξιολογικά όμως νομίΖω 
πώς θά σάς δώσουν μιάν ικανοποίηση 
καί τά συγχαρητήρια ένός άγνώστου 
σας πολίτη πού έΖησε αύτές τ ις  μέρες 
καί χάρηκε τή σωφροσύνη καί τήν άξια 
Σας. "Ίσ ω ς  νά Σ ά ς  είναι καί μιά χαρά 
ή άναγνώρισις τών κόπων τής κούρασης 
καί τής άγωνίας πού θά περάσατε καί 
Σ ε ίς  αύτές τ ις  μέρες.

Μ έ  έκτίμηοιν
Ν ΙΚΗ Φ . Τ Σ ΙΓ Κ Ρ ΙΣ Τ Α Ρ Η Σ

Χημικός

Γλόδστωνος 3, Ά θήνα ι 

Λ

Φ ΙΛ Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΚ Ο Ν  Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΟ Ν  
«Η Γ Ω Ν ΙΑ  Τ Ο Υ  Π Α ΙΔ ΙΟ Υ »

ΆΕ ιότιμσν  Κον Κω ν)νον  Λαδιάν 
Αστυνομικόν Διευθυντήν Πειραιώς

' Εν τ  α 0 θ α

Κύριε Διευθυντά,

Δ ιακαής επιθυμία τού ήμετέρου Διοι
κητικού Συμβουλίου είναι, όπως έκφρά- 
ση πρός ύμάς άπειρους εύχαριστίας 
του διά τήν πολύτιμον Δωρεάν σας έκ 
διαφόρων τροφίμων, γλυκυσμάτων καί 
παιγνιδίων, άτινα προσφέρατε ε ις  τήν 
«Παιδικήν μας Στέγην».

Αί εύχαριστίαι μας δέν είναι δυνατόν 
νά έκφρασθοϋν μέ λόγους, άλλά όφείλο- 
μεν πρός ύμάς ευγνωμοσύνην, καί εύχό- 
μεθα όπως ό "Υψ ιστος δίδη ύγείαν εις 
ύμάς καί ε ις τά μέλη τής Οικογένειας 
σας.

Μ ετά  πόσης τιμής

Ή  Πρόεδρος 
Λ ΙΖ Α  Τ Ζ Ο Υ Ν Α Κ Ο Υ

Ή  Γεν. Γραμματεύς 
Α1Κ. Χ Α Τ Ζ Η Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ

Π.Α.Ο .Κ.

Πρός
Τήν Δ )νσ ιν  τής Αστυνομίας Πόλεων 
Πειραιώς

Π ε ι ρ α ι ά

Κύριε Διεθυντά,
"Ε χομεν  τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν 

Ύ μ ϊν  ότι έθεωρήσαμεν έπιβεβλημένσν 
καθήκον όπως έκφρόσωμεν πρός Ύ μά ς 
καί δΓ Υμών πρός τά όργανα τή ς  τά- 
Εεως Υμών, τά πλέον θερμά καί ειλι
κρινή συγχαρητήρια διά τήν τηρηθείσαν 
ύποδειγματικήν τάΕιν κατά τόν διεξα- 
χθέντα εις τό  Στάδ ιον Κσραϊσκάκη κρί- 
σιμσν ποδοσφαιρικόν άγώνα διά τό  πρω
τάθλημα Α ' Εθνικής κοτηγορίας μετα
ξύ τή ς ήμετέρας όμάδος καί τής τοι- 
αύτης τού 'Εθνικού Πειραιώς.

Ή  πανθολογουμένη άψογος στάσις 
τών οργάνων τής τάξεω ς καθ' όλην τήν 
διάρκειαν καί μετέπειτα τού άγώνος ά- 
πέδειξε περιτράνως τό ύψηλόν άθλη- 
τικόν πνεύμα τό όποιον έπεκράτησε 
μεταξύ τών ποδοσφαιριστών καί φιλά
θλων.

Δεχθήτε Κύριε Διευθυντά, τήν δια- 
βεβσίωσιν τής πρός Ύ μ ά ς  έκτιμήσεως, 
μεθ' ής διατελοϋμεν.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς 
Α ΡΘ . Μ Α Ρ Δ ΙΚ ΙΑ Ν  Α Ν Δ Ρ .  Γ Ο Υ Λ ΙΑ Σ

Α

Έγκαρδίω ς χαιρετώμεν τό 23ον έτος 

τή ς ήλικίας των, πάνυ εύδσκίμως διατρέ- 
χοντα « Αστυν. Χρονικά», ένσαρκοϋντα 

έν τοίς Σώμασιν σύτών ό,τι άριστον εις 

Πνευματικήν Δημιουργίαν καί έκλεκτόν 

ε ις  είκόνισιν έφ ' απάντων τών τομέων 

τού επιστητού, άμιλλώμενα τών έγκυ- 
ροτέρων Περιοδικών τών μεγαλυτέρων 

'Αστυνομιών τής Εύρώπης καί τής 'Α μ ε 

ρικής, εύχόμενος όλοψύχως αύτοϊς τε 

καί τοίς έμπνευσμένοις έργάταις των 

«άεί άριστεύειν» έπί άγοθω αύτών καί 

τού έν αύτοϊς άντικατοπτριΖομένου εύ- 

γενοϋς τής Αστυνομίας Πόλεων Σώ μα

τος, έτι δέ καί τής ήτινι τούτο πιστώς 
καί έπαξίως ύπηρετεί έξοχου Ελληνι

κής Κοινωνίας καί Ενδόξου Πατρίδος 

ήμών.

Αθήναι, Δεκέμβριος 1974 
Καθηγητής Δρ. Ν ΙΚ Ο Σ  Κ Ο Ρ Φ ΙΑ Τ Η Σ  

τ. Είσαγγελεύς Αθηνών

Τιμή στους άπομάχους τής Άυτυνομιιιής Δ νσεως Αθηνών

Πρός τού'ς άπελθόντας λόγψ δρίου 
ήλικίας αστυνομικούς τής Δ) νσεως 
Αθηνών καί εις Ινδειξιν ευγνωμοσύ
νης δια τούς πρδς τήν ’Αστυνομίαν 
υπηρεσίας, δ ’Αστυνομικός Δ) ντής κ. 
Παπαγεωργίου έξέφρασε τήν εύαρέ- 
σκειάν του. Μεταξύ τών άλλων άπέ- 
στειλε καί τήν κάτωθι συγκινητικήν 
έπι στολήν:
« Αγαπητέ Κύριε,

Μ έ  τήν εύκαιρία τής άποχωρήαεώς

οου άπό τό Αστυνομικόν Σώμα, όλοι οί 
παιλαιοί σου συνάδελφοι, συνεργάτες 
καί προϊστάμενοι, σοϋ εύχόμαστε, μέσα 
άπό τά φυλλοκάρδια μας, κάθε εύτυχία, 
άτομική καί οικογενειακή.

Ή  Αστυνομία Πόλεων καί, είδικώτε- 
ρα, ή Αστυνομία Αθηνών, πού τόσο 
πολύ άγάπησες καί τόσο πιστά ύπηρέ- 
τησες στά χρόνια πού πέρασαν, οού ά- 
πευθύνουν ένα μεγάλο « Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Ω »  
καί σέ διαβεβαιώνουν, ότι θά σέ αίσθά- 
νωνται γιά πάντα σάν ένα πολύτιμο καί 
διολεκτό μέλος τους.

Τέλος, γιά τόν καινούργιο χρόνο, σοϋ 
εύχομαι νά βρής σ ' αύτόν καί ατούς άλ
λους πού θά έρχωνται τήν έκπλήρωσι 
κάθε έπιθυμίας σου, πάνω δέ άπ' όλα, 
νά δίνη ό Θ εός σέ σένα καί ατούς δι
κούς σου τό πολυτιμώτερο άγαθό, τήν 
ύγει'α. Μ ή  ξεχνάς ποτέ, ότι έξακολου- 
θείς νά είσαι μέλος τής μεγάλης οικο
γένειας, πού άκούει στ' όνομα « Α Σ Τ Υ 
Ν Ο Μ ΙΑ  Π Ο ΛΕΩ Ν ».

Μ έ  συναδελφικούς χαιρετισμούς» 
Χ Α Ρ . ΑΡ . Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  

Αστυν. Δ )ν τή ς  Α '
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πρώτη ή ’Α σ τ υ ν ο μ ί α  πόλεων εις τούς 
διαυυλλογι ι ι ούς σιιοπευτιιιούς άγώνας

Στό  Σκοπευτήριο Καισαριανής διεΕή- 
χθησαν τήν Κυριακήν 2.2.75 οί διασυλ- 
λογικοί Σκοπευτικοί αγώνες διοργανω- 
θέντες ύπό τής 'Αστυνομίας Πόλεων.

Έπετεύχθησαν έΕαιρετικαί επιδόσεις, 
παρά τάς δυσμενείς καιρικός συνθήκας.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Α Γ Ω Ν Ω Ν

1. Καραμπίνχ 0,22 όρθίως

1ος 1ΙΑΗΑΧΡΗΣΤ0Σ Χρ. Α.Π.
2ος ΖΟΓΡΕΛΗΣ Ά ντ. Λ.Σ.
3ος ΗΛΙΑΔΗΣ Πελ. Ε.Χ.

2. Κχραμπίνα 0,22 γονυπετώς

1ος ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρ. Α.1Ι.
2ο; ΤΡΟΓΓΚΟΣ Βχσ. Α.Π.
1ος ΤΡΑΓΟΓΔΑΡΑΣ Χρ. Α.1Ι. 
2ο; ΤΡΟΓΓΚΟΣ Βχσ. Α.Π.

Ή  άστυφύλχξ σκοπεύτριχ Ν. Γχρίνη.

3ος ΗΛΙΑΔΗΣ Πελ. Ε.Χ.

3. Κχραμπίνα 0,22 τριών σχάσεων

1ος ΖΟΓΡΕΛΗΣ Ά ντων. Λ.Σ.
2ος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Χρ. Α.Π.
3ος ΠΑ1ΙΑΔΗΜΗΤΡΙ0Γ Δημ. ΔΕΗ

4. ΙΙισχόλιον 0,22 χχχ. (κατ’ ανδρεικέλων)

1ος ΣΙΩΜΟΣ Δημήτρ. Α.ΓΙ.
2ος ΕΓΑΓΓΕΛΙΟΓ Εόάγ. Α.Π.
3ος ΓΕΩΡΓΟΠΟΓΛΟΣ Ά λκ . ΠΑΟ

Γ Υ  Ν A  I Κ  Ω  Ν

1. Κχρχμπίνα 0,22 όρθίως

1η ΓΑΡΙΝΗ Ναυσικά Α.1Ι.
2α ΤΣΕΛΟΓ ’Ελευθερία Ε.Χ.

2. Κχραμπίνα 0,22 γονυπετώς

1η ΓΑΡΙΝΗ Ναυσικά Α.Π.
2α ΤΣΕΛΟΓ Ελευθερία Ε.Χ.

3. Κχραμπίνα 0 ,22 ' τριών στάσεων

1η ΓΑΡΙΝΗ Ναυσικά Α.Π.
2α ΤΣΕΛΟΓ ’Ελευθερία Ε.Χ.

Κοττή πίττας ’Αθλητώ ν  
Σωμάτων ’Α σφ αλείας

Ε ις τό Εθν ικόν  Σκοπευτήριον Και- 
σαριανής έγένετο τήν 31.1.75 ή κοπή 
τής πίττας των αθλητικών ομάδων τών 
Σωμάτων Ασφ αλείας. Ε ις τήν τελετήν 
παρέστησαν ώς εκπρόσωπος τοϋ Υ π ουρ 
γού Δημοσίας ΤάΕεω ς ό Γενικός Γραμ- 
ματεύς τοϋ Υπουργείου Υποστράτηγος 
κ. Α. Μπάλκος, ό Γ.Γ. Νεότητος - Α 
θλητισμού κ. Π. Σταοινόπουλος, οί Αρ 

χηγοί τών Σωμ. Ά σ φ ολ ε ία ς  κ.κ. Κου- 
τσιανάς, ΤΖοβέλλας καί Αδαμόπουλος, 
ό Δ ιοικητής τής Σχολής Εύελπίδων Υ 
ποστράτηγος κ. Δοσμένης, ό Ύπσρχηγός 
Α.Π. κ. ΤΖίμας, ό Πρόεδρος τοϋ Έπτα- 
μελοϋς Συμβουλίου Αθλητισμού κ. Ά ν -  
δριανόπουλος, ό Γ.Γ. Α Σ Α Ε Δ  Συντ)ρχης  
κ. Σταύρου, άλλοι άΕ)κοί καί άθλητικοί 
παράγοντες. Έ ν  άρχή ώμίλησεν ό Γενι
κός Γραμματεύς τοϋ Υ.Δ.Τ. κ. Μπάλκος, 
όστις έτόνισε μετοΕύ τών άλλων καί τά 
έΕής χαρακτηριστικά:

«Χάρις στό μόχθο των Σωμάτων ’Ασφα
λείας μπορούμε νά χπσλαμίάνωμε ατό μέ
γιστο δυνατό τά άγαθά τής τάξεως, τής 
ειρήνης καί τής δημοκρατίας.

’Επιτυγχάνουν δέ τήν άποστολή τους 
σήμερα, άπηλλαγμένα άπά τις έντολές 
καί τις μεθόδους τής Ιπταετίας, πού, έν 
πάση περιπτώσει, έλάχιστοί στά Σώματα 
’Ασφαλείας άπεδέχθησαν καί έφήρμοααν. 
Μέ πανθομαλογουμένη, τούλάχιστον από 
τούς καλής πίστεως σχολιαστάς, τήν άψο
γη συμπεριφορά των, ή δποία δίδει καί τό 
μέτρο τής άλλαγής πού έγινε άπό τήν 
κορυφή ώς τή βάση. "Ας τούς δείχνωμε, 
λοιπόν, σέ κάθε εδκαιρία, τήν άμέριστη 
αγάπη καί συμπαράστασή μας. Γιατί τά 
χρειάζοντα ιδιαίτερα σήμερα, καί τ ’ αξί
ζουν.

Μέ ιδιαίτερη χαρά μεταφέρω τήν εύαρέ- 
σκεια τοΰ κ. Τπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, 
πρός δλους έκείνους οί όποιοι, σάν διοι
κητικοί παράγοντες, σάν προπονηταί ή 
σάν άθληταί, μας δίδουν τό δικαίωμα νά 
καυχώμεθχ γιά  τά έπιτεύγματχ τοΰ αθλη
τισμού τών Σωμάτων ’Ασφαλείας».

Μ ετά τόν  κ. Γενικόν ώμίληοε δΓ ο 
λίγων ό Γ.Γ. Νεάτητος - Αθλητισμού  κ. 
Σταοινόπουλος, ό όποιος έτόνισε τήν 
συμβολήν τών Σωμ. Ασφ αλεία ς εις τήν 
προαγωγήν τοϋ άθλητισμοϋ τής χώρας 
μας. Χαιρετισμόν άπηύθυνε πρός τούς 
παρευρεθέντας καί ό Σεβ. Μητροπολί
της Καισαριανής κ. Γεώργιος.

Ή  τελετή έτελείωσε μέ.μικράν δεΕίω- 
σιν. Ε ις τήν όργάνωσιν τής τελετής 
ουμμετέσχε τό  Τμήμα Δημοσίων Σ χ έ 
σεων τοϋ Α.Α.Π., έν συνεργασία μετά 
τοϋ Τμήματος Αθλητισμού. Έ ί ς  τάς φω
τογραφίας κάτω χαρακτηριστικά στιγμι
ότυπα.

Σ. Α Λ Ε ϊΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ  
Άστυν. Α '
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ : «Ή  Διεύθυνσις τής άστυνομίας τής 
Ν. ’Ορλεάνης άπεμάκρυνεν από τό Σώμα ένα άστυ- 
φύλακα, ό όποιος έφόνευσε, μέ άεροβόλον, 30 περί
που περιστέρια εις κήπον τής πόλεως, επειδή μερικά 
έξ αυτών τόν είχαν «κουτσουλίσει», ένώ έφοροϋσε 
τήν νέαν στολήν του».

Πολύ αυστηρός υπήρξε ό διευθυντής τής άστυ
νομίας άπέναντι τοϋ άτυχους άστυφύλακος. Βέβαια,

καί τά καημένα τά 
/ J  περιστέρια έπρεπε νά 

ζοϋν, άλλά καί μιά 
στολή, καί μάλιστα 
καινούργια, δέν έπρε
πε νά τιμηθή μέ. .. 
τέτοιο παράσημο.

’Αλλά κι ό άστυ- 
φύλακας δέν πρέπει 
νά τό πάρη κατά

καρδα. Μάλιστα, θά τοΰ συνιστούσαμε νάναι κι 
ευχαριστημένος πού τήν ώρα έκείνη πέρναγε άπό 
πάνω του περιστέρι κι όχι άεροπλάνο...

*

λυπόμαστε καί πολύ πού τό ταξίδι τους διεκόπη 
τόσο άδοξα. Γιατί μαθημένες άπ’ τά ναρκωτικά νά 
ταξιδεύουν μέ τή φαντασία τους, δέν έχουν παρά 
νά συνεχίσουν τό ταξίδι άπό τό σημείο άκριβώς 
πού έκαναν τό ώτπ - στόπ.

*

ΜΙΛΑΝΟ : «Όταν ό Όττορϊνο Ροβέττι ένεφανίσθη 
εις άστυνομικόν σταθμόν τοϋ Μιλάνου καί έδήλω- 
σεν ότι ήτο τυφλός καί άδέκαρος, οί πονετικοί 
άστυνομικυί έκαμον έρανον μεταξύ των καί συνέ- 
λεξαν 8.000 λιρεττών (400 δρχ.).

— ’Επίσης, τοϋ έδωσαν καί έφαγε άπό τό συσσί- 
τιόν των καί, έπί πλέον, τόν έβαλαν εις τό υπηρε
σιακόν λεωφορεΐον, διά νά έπιστρέψη εις τό σπίτι 
του, όπου, όμως, δέν έφθασε, διότι ένας άστυνομι- 
κός τόν συνέλαβεν, όταν τόν είδε νά βγάζη τά μαΰρα 
γυαλιά, διά ν ά . . .  άναγνώση τά τελευταία άθλητικά 
νέα, εις τήν έφημερίδα τοΰ παρακαθημένου του εις 
τό λεωφορεΐον...».

Αύτή είναι άπά- 
τη ! Νά ξεγελάσης 
όλόκληρο άστυνομι- 
κό σώμα κι όχι μι- 
κροδιαβάτες. Φυσικά, 
ή είδησις δέν μάς 
λέει άν οί καλοί αυ
τοί Σαμαρεϊται προ- 
σέφεραν καί κρασί 
στόν άνθρωπο, κι άν 
αύτός τό ήπιε εις υγείαν τους. Ά λ λ ’ άφοϋ τό γεϋμα 
ήταν πλήρες, έχουμε κάθε δικαίωμα νά τό υποθέ
σουμε.

Τό συμπέρασμα, λοιπόν, άπό τό κατόρθωμα τοϋ 
Ίταλοΰ φίλου μας, βγαίνει άβίαστα μόνο τ ο υ : 
Οί ’Ιταλοί τυφλοί τά ’χουν τετρακόσια.

ΡΩΜΗ : «Δύο Γερμανίδες «χίππης», ήλικίας 23 καί 
24 έτών, εύρισκόμεναι εις ’Ιταλίαν διά διακοπάς, 
άπεφάσισαν νά κάμουν «ώτο - στόπ», διά νά μετα- 
βοΰν είς Ρώμην δέν ύπωπτεύοντο όμως, ότι οί δύο 
άνδρες, είς τό αύτοκίνητον τών όποιων έπέβησαν, 
ήσαν άστυνομικοί μέ πολιτικήν περιβολήν.

— Εις μίαν στιγμήν, λοιπόν, τής διαδρομής, 
έξήγαγον δύο σιγαρέττα μέ χασίς καί ήρχισαν νά 
καπνίζουν προσέφερον δέ καί είς τούς άστυνομι- 
κούς μίαν «ρουφηξιάν», μέ άποτέλεσμα νά εύρεθοϋν, 
πάραυτα, είς τό πλησιέστερον άστυνομικόν τμήμα, 
διά τά . . .  περαιτέρω».

Στοϋ λύκου τό στόμα έπεσαν οί δύο Γερμανίδες,
ή καλλίτερα, στόν 
ίστό τής άράχνης, ά- 
φοΰ οί άστυνομικοί 
δέν τις κάλεσαν κάν, 
άλλά πήγαν μόνες 
τους σ’ αυτούς. Έτσι 
άντί γιά τούς εύρεΐς 
όρίζοντες τοϋ χασίς, 
βρέθηκαν ξαφινικά σ’ 
ένα, κάπως στενόχω
ρο. . .  λίβιγκ ρούμ. 

Έν τούτοις, δέν

ΤΟΡΟΝΤΟ : «Έκ τής ’Αστυνομίας τοϋ Τορόντο 
άνεκοινώθη ότι κλέπται άφήρεσαν τεφροδόχους έκ 
τοΰ νεκροταφείου τοϋ Τορόντο καί ζητοΰν άπό τούς 
οικείους τών νεκρών ώς λύτρα 25.000 Καναδικών 
δολλαρίων, διά τήν έπιστροφήν των».

Έ , άει στήν όργή, δέν τρώγεσθε έσεΐς οί κλέφτες 
τοϋ Τορόντο. Βέβαια 
είναι τής μόδας οί 
άπαγωγές προσώπων 
στόν Καναδά, άλλά 
ότι θά φθάναμε κι 
ώς τήν άπαγωγή νε
κρών καί μάλιστα είς 
κόνιν, αύτό δέν μπο
ρούσαμε νά τό φαν- 
τασθοϋμε.

Πάντως, γιά νά σταματήση αύτή ή δουλειά μέ 
τή στάχτη τών νεκρών, δέν βλέπουμε άλλη λύσι άπό 
τοΰ ν’ άπαντήσουν οί συγγενείς, όταν τούς ζητήσουν 
λύτρα γιά τήν έπιστροφή τής τεφροδόχου : Στάχτη 
νά γίνη ! . . .
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Χρόνος υπηρεσίας λογιζόμενος είς τό 
διπλάσιον και ώς τοιοΰτος πραγματι

κής συνταξίμου ύπηρεσίας.

Είς τό δπ’ ά ρ ιθ .-318 τ. Α' Φ .Ε.Κ. τής 1.11.74 έδημοσιεύ- 
θη τό δπ’ άριθ. 142 Ν.Δ. «περί λογισμοΰ είς τό διπλάσιον τοδ 
χρόνου δπηρεαίας τοΰ διανυθέντος είς ένίας υπηρεσίας δπό 
όργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί 
Πυροσβεστικού».

Διά τοΰ Διατάγματος τούτου δρίζεται: 
α) Ό  χρόνος δπηρεαίας δ διανυ&είς είς τάς, έν άρθρψ 3 

τοΰ ώς άνω άναφερομένου Διατάγματος διαλαμβανομένας Ά - 
στυνομικάς Υπηρεσίας από 1ης Νοεμβρίου 1949 μέχρι καί τής 
παρόδου πέντε (5) έτών από τής ισχύος τοΰ Διατάγματος (ή
τοι 1.11.1979) δπό των μονίμων έν ένεργείφ όργάνων των Σω
μάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού 
λογίζεται ηύξημένος είς τό διπλάσιον καί ώς τοιοΰτος π ρ α 
γ μ α τ ι κ ή ς  σ υ ν τ α ξ ί μ ο υ  δ π η ρ ε α ί α ς ,  δπό 
τούς έν τούς έν τφ Δ )τ ι άναφερσμένους δρους.

β) Ό  διπλασιασμός τοΰ χρόνου τοδ διανυθέντος είς τάς έν άο- 
θρψ 3 Ν.Δ. 142)1974 δπηρεαίας, δ έ ν  δ ύ ν α τ α ι  ν ά  
δ π ε ρ 6 ή τά πέντε (5) έτη έν αυνόλψ καί δέν λογίζεται 
διπλούς έφ’ δσον ή έξοδος έκ τής υπηρεσίας γίνεται τή α ιτή
σει τοΰ ένδιαφερομένου πρό τής συμπληρώσεως 25 έτών π ρ α 
γ μ α τ ι κ ή ς  δ π η ρ ε α ί α ς .

Ώ ς «πραγματική δπηρεσία» έν προκειμένψ θεωρείται καί 
ή έν τή Χωροφυλακή ή τφ Πυροσβεστικφ Σώματι, τυχόν διανυ- 
θεΐσα τοιαύτη. Οϊκοθεν νοείται δτι, διά τούς έξερχομένους πρό 
τής συμπληρώσεως 25 έτών πραγματικής δπηρεαίας, ούχί δμως 
τή αιτήσει των, έχουν έφαρμογήν αί διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 142) 
1974.

γ )  Χρόνος κανονικής άδειας ένός μηνός καί νοσηλείας ή ά- 
ναρρωτικής άδειας ένός είσέτι μηνάς κατ’ έτος θεωρείται ώς 
χρόνος δπηρεαίας.

δ) Είς τό άρθρον 3 τοΰ προμνησθέντος Ν.Δ. διαλαμβάνονται 
αί δπηρεσίαι, είς άς δ διανυθείς χρόνος δπηρεαίας λογίζεται 
είς τό διπλάσιον, χωρίς βεβαίως νά δύναται νά δπερβή τά (5) 
έτη ώς έν παραγρ. Β ' δρίζεται. Τοιαΰται δέ δπηρεσίαι κατά 
τόν Νόμον είναι διά τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων:

1. ’Αστυνομικά Τμήματα καί 'Γπηρεσίαι έξαρτώμεναι έξ αύτών.
2. ’Αστυνομικοί Σταθμοί.
3. 'Γπηρεσίαι ’Αμέσου Δράαεως.
4. 'Γποδ) ναεις Μηχανοκινήτου καί Τμήματα Μηχανοκινήτου.
5. Ύποδ)ναεις ’Ασφαλείας καί Τμήματα ’Ασφαλείας μετά των 

έξ αύτών έξαρτωμένων Τπηρεσιών καί

6. 'Γπηρεσίαι Τροχαίας ('Γποδ)νσεις —  Τμήματα— Σταθμοί).
ε) Οί τυχόν πρασμετροΰντες διπλάσιον χρόνον κατ’ έφαρμο

γήν έτέρων Διατάξεων δέν δύνανται νά προσμετρήσουν διπλάσιον 
τοισΰτον διά  τό αυτό χρονικόν διάστημα είς υπηρεσίας διαλαμ- 
βανομένας έν τφ άρθρψ 3 τοδ Διατάγματος σχτ. (δ ).

στ) ’Αξιωματικοί καταληφθέντες δπό τοΰ δρίου ήλικίας καί 
τελοΰντες ήδη έκτός όργανικών θέσεων δυνάμει των διατά
ξεων τοδ Ν.Δ. 4371)64, δέν δύνανται νά διατηρηθούν έκτός 
όργανικών θέσεων έφ’ δσον μέ τόν λογιζόμενον διπλάσιον χρό
νον (Ν.Δ. 142) 7 4 ) , συμπληροϋν 35ετή συντάξιμον δπηρεσίαν.

ζ) Α ξιωματικοί, οίτινες καταλαμβάνονται άπδ τής ισχύος 
τοΰ ώς άνω Διατάγματος (1.11.74) δπό τοΰ δρίου ήλικίας, δέν 
θά διατηρηθούν έκτός όργανικών θέσεων, έφ’ δσον μέ τόν λο- 
γιζόμενον, βάσει τοΰ Διατάγματος τούτου, διπλάσιον χρόνον τών 
πέντε (5) έτών, συμπληροϋν 35ετή συντάξιμον δπηρεσίαν.

η) Ό  δπό μαθητευομένων Αστυνομικών (μή μονιμοποιηθέν- 
των) διανυθείς χρόνος είς τάς έν παραγρ. (δ) υπηρεσίας λο
γίζεται ώς διπλάσιος τοιοΰτος.

θ) Ώ ς χρόνος δπηρεαίας διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων 
τοΰ Ν.Δ. 142)74 θεωρείται δ δπό τοποθετημένων ή άπεσπασμέ- 
νων διά  χρονικόν διάστημα μεΐζον τών (30) ήμερών είς τάς 
έν παραγρ. (δ) δπηρεαίας έφ’ δσον οδτοι ήσκουν πραγματικώς 
τά καθήκοντά των έν αύταΐς.

Προαγωγαι Άρχιφυλάκων - ’Αστυφυ
λάκων. Έντοπιότης.

Ε ίς τό δπ’ άριθ. 325)8.11.1974 φύλλον τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως έδημοσιεύθη τό δπ’ άριθ. 146 Νομοθετικόν 
Διάταγμα «περί τροποποιήσεως διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 974)1971 
«περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων καί μεταθέσεων τών 
κατωτέρων όργάνων τών Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας 
Πόλεων καί Πυροσβεστικού καί μεταθέσεων Άνθυπασπιστών 
Χωροφυλακής, Άνθυπαστυνόμων καί Πυρονόμων», δ ι’ οδ καθο
ρίζεται δτι:

α) Ά ρχιφύλακες, συμπληροΰντες 9ετή υπηρεσίαν είς τόν βα
θμόν ή 15 έτη εις τούς βαθμούς Ύπαρχιφύλακος καί Άρχιφύλα- 
κος, προάγσνται είς Άνθυπαστυνόμους, ανεξαρτήτως δπάρξεως 
κενών όργανικών θέσεων.

(Άφορα τούς Άρχιφύλακας τών Παραγωγικών Σχολών) 
β) ’Αστυφύλακες συμπληροΰντες είκοσι (22) έτών δπηρεσίαν 

είς τό Σώμα, προάγονται είς τόν βαθμόν τοΰ Ύπαρχιφύλακος, 
άμα δέ τή συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτών δπηρεσίαν εις 
τό Σώμα οί Ύπαρχιφύλακες προάγονται είς τόν βαθμόν τοΰ 
Άρχιφύλακος.

γ) Αίρεται τό κώλυμα τής έντοπιότητος διά τούς Άνθυπα- 
στυνόμους καί τούς κατωτέρους άστυνομικούς δπαλλήλους διά
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τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρών, προκειμένου δέ περί τής 
’Αστυνομικής Δ)νσεως Κεκρύρας μόνον κατά τό 1 )3  τής, εις 
Άνθυπαστυνόμους καί κατωτέρους, όργανικής δυνάμεως ταύτης.

δ) 'Ωσαύτως καθορίζεται δτι Ά ρχιφύλακες παραγωγικής 
Σχολής προάγονται εις τδν βαθμόν τοΰ Άνθυπαστυνόμου, ώς 
υπεράριθμοι καί έκτός δργανικών θέσεων, ένα μήνα πρός τής 
καταλήψεώς των 6πό τοϋ δρίου ήλικίας, καί

ε) “Οτι 'Γπαρχιφύλακες προαχθέντες εις τόν βαθμόν των πρό 
τής Ισχύος τοΰ Ν.Δ. 974)1971 προάγονται είς τόν βαθμόν τοδ 
Άρχιφύλακος, άφ’ ής αυνεπλήρωσαν 25ετή δπηρεαίαν έν τφ 
Σώματι, άνευ δικαιώματος λήψεως αποδοχών άναδρσμικώς.

Εισιτήριοι εξετάσεις εις Άστυν. Σχολάς.
Ε ίς τό δπ’ άριθ. 312)25.10.1974 φύλλον τής Έφημερίδος 

τής Κυβερνήσεως, τεύχος Α ',  έδημοσιεύθη τό 6π’ άριθ. 121 
Νομοθετικόν Διάταγμα, «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
διατάξεων τής νομοθεσίας τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού», δ ι’ οδ κ  α τ η ρ γ ή θ η 
π α ν τ ε λ ώ ς  τό δικαίωμα συμμετοχής ιδιωτών είς τάς 
είσιτηρίους έξετάσεις τής Σχολής ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας 
Πόλεων, έπανασυνεστήθη ή Σχολή Άρχιφυλάκων, καθωρίσθη 
ώς δριον ήλικίας τό 35ον έτος διά τήν Σχολήν ’Αξιωματικών 
καί δτι δέν συνιατα κώλυμα τό δριον ήλικίας είς τρεις διαδο
χικούς διαγωνισμούς, μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ ώς άνω 
Ν. Δ )τος, διά τούς δικαιουμένους νά συμμετάαχωσι τών εισιτη
ρίων εξετάσεων τής Σχολής ’Αξιωματικών έχοντας τά λοιπά 
προσόντα.

Θέματα άφορώντα εις τήν Άστυν.
Δ /νσιν Πατρών.

ΙΙερί συστάσεως δύο (2) ’Αστυνομικών 'Γποδιευθύνσεων έν τή 
πόλει τών Πατρών, προαγωγής τοΰ Τμήματος Τροχαίας Πα
τρών είς Τ ποδ)σ ιν καί προαγωγής τοΰ ’Αστυνομικού Σταθμοδ 
’Ιτεών Πατρών είς Σ Τ ' ’Αστυνομικόν Τμήμα.

0  ΓΠΟΓΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Έ χο ντες ύπ’ δψει τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 318) 
1968 (ΦΕΚ 55 τ. Α ')  «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
διατάξεων άφορωσών είς τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων» καί 
τήν άπό 19.9.1974 πρότασιν τοΰ 'Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πό
λεων, άποφασίζομεν:

Άρθρον 1.

1. Συνιστώμεν παρά τή ’Αστυνομική Διευθύνσει Πατρών δύο 
(2) Άατυνομικάς Τποδιευθύνσεις, ήτοι Α ' καί Β '.

2. Ή  τοπική άρμοδιότης τής Α ' Τποδ)νσεως ταύτίζεται 
μέ τήν τοιαύτην τών A ', Β ' καί Ε ' ’Αστυνομικών Τμημάτων, 
τής δέ Β ' Τποδ)νσεως μέ τήν τοπικήν δικαιοδοσίαν τών Γ ',  
Δ ',  Σ Τ ' ’Αστυνομικών Τμημάτων καί ’Αστυνομικού Στάθμου 
’Αρόης.

3. Έκάστης τών άνωτέρω Τποδ) νσεων προΐσταται 'Αξιωμα
τικός φέρων τόν βαθμόν τοΰ ’Αστυνομικού Δ)ντοΰ Β ' τάξεως, 
δστις καί άσκεΐ τά υπό τής κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα 
καθήκοντα.

4. Ώ ς έδρα τής Α ' Τποδ)νσεως βρίζεται τό ’Αστυνομικόν 
Κατάστημα τοΰ Β ' ’Αστυνομικού Τμήματος καί ώς τοιαΰτη τής 
Β ’ Τποδ)νσεως τό ’Αστυνομικόν Κατάστημα τοΰ Γ ' ’Αστυνο
μικού Τμήματος.

5. Τό άπαιτοόμενον διά τήν ύποβοήθησιν τοΰ έργου τών προϊ
σταμένων τών Τποδ) νσεων λοιπόν προσωπικόν καθορίζεται διά 
διαταγής τοΰ Διευθυντοΰ ’Αστυνομίας Πατρών καί λαμβάνεται 
6t’ άποσπάσεως έκ τής δυνάμεως τών δπό τήν δικαιδοσίαν τών 
Τποδ)νσεων ’Αστυνομικών Τμημάτων.

Άρθρον 2.

1. Προάγομεν τό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως Πατρών είς Τ - 
ποδιεύθυνσιν Τροχαίας Κινήσεως, τής όποιας ή τοπική άρμο
διότης έκτείνεται έφ’ δλοκλήρου τής περιοχής τής οικείας ’Α
στυνομικής Διευθύνσεως.

2. Ή  όργανική δύναμις τής ώς εΐρηται Τποδ)νσεως, λαμβα- 
νομένη έκ τοΰ συνόλου τής όργανικής δυνάμεως τοΰ Σώματος, 
καθορίζεται ώς άκολούθως:

. α) Είς (1) Άστυν. Δ)ντής Β ' τάξεως, ώς Διοικητής, 
β) Ε ίς (1) ’Αστυνόμος Α ' τάξεως, ώς Τποδιοικητής . 
γ ) Δύο (2) ’Αστυνόμοι Β ' τάξεως. 
δ) ’Οκτώ (8) Τπαατυνόμοι Α ' ή Β ' τάξεως. 
ε) "Εξ (6) Ά ρχιφύλακες —  'Γπαρχιφύλακες Παραγωγι- 

γικών Σχολών καί
στ) Όγδοήκοντα (80) Αστυφύλακες.

3. Ή  άρμοδιότης τής έν λόγψ Τποδ)νσεως καί τά καθή
κοντα τών όργάνων αύτής καθορίζονται διά τών ίσχυουσών έκά- 
στοτε σχετικών διατάξεων.

Άρθρον 3.

1. Προάγομεν τόν Αστυνομικόν Σταθμόν ’Ιτεών Πατρών είς 
ΣΤ ' Αστυνομικόν Τμήμα καί καθορίζομεν τά δρια τούτου ώς 
άκολούθως:

Ά πό θαλάσσης (δρια Κεντρικοΰ Λιμεναρχείου Πατρών), δ- 
δών Παπαφλέσσα, Άθαν. Διάκου, δεξιά δδοΰ Μεσολογγίου, μέ
χρι κοίτης χειμάρρου «Διακονιάρη», ήν άκολουθεΐ δεξιά μέχρι 
τής Σιδηροδρομικής γραμμής Πατρών —  Πύργου, ήν άκολουθεΐ 
άριστερά μέχρι τοΰ 4ου χιλιομέτρου αύτής, έκεΐθεν δέ κάμπτει 
δυτικώς πρός θάλασσαν, είς ήν καί καταλήγει διά νοητής γραμ
μής (δρια Κεντρικοΰ Λιμεναρχείου).

2. Ή  όργανική δύναμις τοΰ Σ Τ ' Αστυνομικού Τμήματος κα
θορίζεται ώς άκολούθως:

α) Εις (1) Αστυνόμος Β ' τάξεως, ώς Διοικητής, 
β) Τέσσαρες (4) Τπαστυνόμοι Α ' ή Β ' τάξεως. 
γ) Τέσσαρες (4) Ά ρχιφύλακες —  'Γπαρχιφύλακες Παρα

γωγικών Σχολών, 
δ) Τριάκοντα (30) Αστυφύλακες.

Άρθρον 4.

1. Τά δρια τοΰ Β ' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, κατόπιν 
τής προαγωγής τοΰ Αστυνομικού Σταθμού ’Ιτεών είς Σ Τ ' Α 
στυνομικόν Τμήμα, καθορίζονται ώς άκολούθως:

Ά πό θαλάσσης (δρια Κεντρ. Λιμεναρχείου Πατρών), δδών 
"Οθωνος, Α μ αλίας— Έρμου, συνεχίζει τήν Έρμου μέχρι τής 
δδοΰ Ά γ . Γεωργίου, δεξιά ταύτης μέχρι τής δδοΰ Γούναρη, δε
ξιά Γοόναρη, μέχρι τής δδοΰ Άθαν. Διάκου, έκεΐθεν μέχρι τής 
δδοΰ Παπαφλέσσα, διά τής δδοΰ Παπαφλέσσα (περιλαμβανομέ- 
νης τής οικοδομικής γραμμής δεξιά τφ κατερχομένφ) μέχρι 
τής θαλάσσης (δρια Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών).

Ή  παρούσα δημοαιευθήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερ
νήσεως.

Έ ν Ά θήναις τή 21 Σεπτεμβρίου 1974 
Ό  Τπουργδς 

ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

Παρεχόμενα είδη ιματισμού κλινο
στρωμνής και έξαρτήσεως.

Περί καθορισμού τών παρεχομένων είς τούς κατωτέρω άστυνο- 
μικούς καί τούς δοκίμους τών παραγωγικών Σχολών τού Σώ
ματος Άστυν. Πόλεων, δαπάναις τοδ Δημοσίου, ειδών Ιμα
τισμού, κλινοστρωμνής καί έξαρτήσεως, διάρκειας χρήσεως 
τρόπου καί προϋποθέσεων παροχής καί άντικαταστάσεως τού
των.

0  ΓΠΟΓΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Ααβόντες ΰπ’ δψει τάς διατάξεις:
1. Τού άρθρου 90 τοΰ Β.Δ. τής 31)12)1957 —  20)1)19δ&· 

«περί κωδικοποιήσεως διατάξεων άφορωσών τό Σώμα τής Α 
στυνομίας Πόλεων», ώς έτροποποιήθη δι’ άρθρου 3 τοΰ Π.Δ. 
10)1974 (ΦΕΚ 5, τ. Α ')  «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως 
καί άντικαταστάσεως διατάξεων διεπουρών τό Σώμα τής Α στυ
νομίας Πόλεων».

2. Τών άρθρων 18, 92, καί 93 τοΰ αύτοΰ ώς άνω Β. Δ )τος.
3. Τών άρθρων 7 καί 8 τοΰ Ν.Δ. 1348)1973 (ΦΕΚ 42 τ. Α ') 

«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί Σχολών Α 
ξιωματικών Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων διατάξεων».

4. Σχετικήν πρότασιν τοΰ Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων καί 
άποσκοποδντες είς τόν καθορισμόν τών παρεχομένων είς τούς 
κατωτέρους άστυνομικούς καί δοκίμους τών παραγωγικών Σχο
λών τού Σώματος, δαπάναις τοδ Δημοσίου, ειδών ίματισμοδ, 
κλινοστρωμνής καί έξαρτήσεως άποφασίζομεν:
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’Άρθρον 1.
Π αροχή ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής καί έξαρτύσεως.

Ε ις τούς κατωτέρους άστυνομικούς (Ά ρχιφύλακας, Ύ πα ρ- 
χιφύλακας καί ’Αστυφύλακας) καί τούς δοκίμους των π α 
ραγω γικώ ν Σχολών του Σούματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
παρέχονται, δαπάναις τοϋ Δημοσίου, τα  έν το ΐς έπομένοις 
άρθροις, εΐδη ιματισμού, κλινοστρωμνής καί έξαρτύσεως, 
ώντινων ή διάρκεια χρήσεως, ό τρόπος καί αί προϋποθέσεις 
παροχής καί ανεφοδιασμού, ρυθμίζονται διά τής παρούσης. 

’Άρθρον 2.
Παρεχόμενα εις κατωτέρους άρρενας είδη-Διάρκεια χρή

σεως αυτών.
1. Εις τούς άρρενας κατωτέρους άστυνομικούς παρέ

χονται τά  έξής είδη ιματισμού, κλινοστρωμνής καί έξαρτύ
σεως :

α ) Ε ίδη ιματισμού :
1. Τρία  μέτρα καί είκοσιν έκατοστά τού μέτρου (3,20) 

υφάσματος έρέας διά την κατασκευήν χειμερινής στολής 
κατά διετίαν.

2. Τρία  μέτρα καί είκοσιν έκατοστά τού μέτρου (3,20) 
υφάσματος διά τήν κατασκευήν θερινής στολής κατά διετίαν.

3. "Εν μέτρον καί είκοσιν έκατοστά τού μέτρου (1 ,20) 
υφάσματος διά τήν κατασκευήν θερινής περισκελίδος κατά 
διετίαν.

4. Τρία (3 ) μέτρα ύφάσματος έρέας διά τήν κατασκευήν 
χλαίνης κατά τριετίαν.

5. "Εξ μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά τού μέτρου
(6 .50) υφάσματος διά τήν κατασκευήν δύο (2) χειμερινών 
ύποδυτών κατ’ έ'τος.

6. "Εξ μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά τοϋ μέτρου
(6 .50) ύφάσματος διά τήν κατασκευήν δύο (2) θερινών 
ύποδυτών κ ατ’ έτος.

7. Δύο (2 ) φανέλλαι μάλλιναι κατ’ έτος.
8. Δύο (2) φανέλλαι βαμβάκιναι κ ατ’ έτος.
9. Δύο (2) σκελέαι βαμβάκιναι κατ’ έτος.
10. Ε ις (1) λαιμοδέτης κ α τ’ έτος.
11. Έ ν  (1 ) άδιάβροχον κατά τετραετίαν, 

β) Ε ίδη  κλινοστρωμνής :
1. Τέσσαρα (4) κλινοσκεπάσματα έρέας κατά έξαετίαν.
2. Τέσσαρες (4) σινδόνες μονόφαρδοι κατά  τετραετίαν.
3. Τέσσαρα (4 ) κελύφια κατά  τετραετίαν.

γ )  Ε ίδη έξαρτύσεως :
1. "Εν (1 ) ζεύγος χειροκτίων δερμάτινων κατά τετρα

ετίαν.
2. Εις (1) ζωετήρ δερμάτινος μετά πόρπης κατά τετρα

ετίαν.
3. Μία (1 ) αστυνομική συρίκτρα μ ετ’ άλύσεως καί άγκι

στρου άπαξ.
4. Ε ις  (1 ) ήλεκτρικός φανός μετά ηλεκτρικής μπαταρίας 

καί λαμπτήρος άπαξ.
5. "Εν (1 ) σήμα ύπηρεσίας κ α τ’ έτος.
6. Δύο (2 ) Ε θνόση μα  πηληκίων κατά πενταετίαν.
7. "Ε ξ (6 ) μικρά έθνόσημα περιλαίμιου στολών καί 

χλαίνης κατά πενταετίαν.
8. Μία (1) πλήρης σειρά κομβίων χειμερινής στολής 

κατά πενταετίαν.
9. Μία (1 ) πλήρης σειρά κομβίων θερινής στολής κατά 

πενταετίαν.
10. Μία (1 ) πλήρης σειρά κομβίων χλαίνης κατά πεντα

ετίαν.
2. Ά να λόγω ς τής σωματικής διαπλάσεως τού δικαιούχου 

χορηγείτα ι αύτώ έπ ί πλέον ποσότης ύφάσματος κατά 10 %.
Ά ρθρον 3.

Παρεχόμενα εις γυναίκας άστυνομικούς είδη-Διάρκεια 
χρήσεως αύτών.

1. Ε ις τάς γυναίκας άστυνομικούς κατωτέρας παρέχονται 
τά  έξής είδη ιματισμού, κλινοστρωμνής κα ι έξαρτύσεως : 

α ) Ε ίδη ιματισμού :
1. Τρία μέτρα καί δέκα έκατοστά τού μέτρου (3 ,10) 

ύφάσματος έρέας διά τήν κατασκευήν χειμερινής στολής 
κατά διετίαν.

2. Τρία  μέτρα καί δέκα έκατοστά τού μέτρου (3,10)

3. "Εν μέτρον καί είκοσιν έκατοστά τοϋ μέτρου (1 ,20) 
ύφάσματος διά τήν κατασκευήν θερινής φούστας κατά 
διετίαν.

4. Δύο μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά τού μέτρου
(2 .50) ύφάσματος έρέας διά τήν κατασκευήν χλαίνης 
κατά 3ετίαν.

5. "Εξ μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά τού μέτρου
(6 .50) ύφάσματος διά τήν κατασκευήν δύο (2) χειμερινών 
ύποδυτών κ ατ’ έτος.

6. "Εξ μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά τού μέτρου
(6 .50) ύφάσματος διά τήν κατασκευήν δύο (2) θερινών 
ύποδυτών κατ’ έ'τος.

7. Ε ις  (1) λαιμοδέτης κατ’ έ'τος.
8. "Εν (1) άδιάβροχον κατά  τετραετίαν.

β) Ε ίδη  κλινοστρωμνής :
1. Τέσσαρα (4 ) κλινοσκεπάσματα έρέας κατά έξαετίαν.
2. Τέσσαρες (4) σινδόνες μονόφαρδοι κατά τετραετίαν.
3. Τέσσαρα (4) κελύφια κατά τετραετίαν.

γ)- Ε ίδη έξαρτύσεως :
1. "Εν ζεύγος χειροκτίων δερμάτινων κατά τετραετίαν.
2. Ε ις  ζωστήρ δερμάτινος μετά πόρπης κατά τετραετίαν.
3. Μία (1 ) δερμάτινη τσάντα κατά διετίαν.
4. Μ ία (1) άστυνομική συρίκτρα μετ’ άλύσεως καί ά γκ ι

στρου άπαξ.
5. Ε ις  (1) ήλεκτρικός φανός μετά ήλεκτρικής μπαταρίας 

καί λαμπτήρος άπαξ.
6. "Εν (1) σήμα ύπηρεσίας κ ατ’ έτος.
7. Δύο (2) Έ θνόσημα πηληκίων κατά πενταετίαν.
8. Έ ξ  (6) μικρά στέμματα περιλαίμιου στολών καί 

χλαίνης κατά πενταετίαν.
9. Μία (1) πλήρης σειρά κομβίων χειμερινής στολής 

κατά πενταετίαν.
10. Μ ία (1) πλήρης σειρά κομβίων θερινής στολής κατά 

πενταετίαν.
11. Μία (1) πλήρης σειρά κομβίων χλαίνης κατά πεντα

ετίαν.
2. Ά να λόγω ς τής σω ματικής διαπλάσεως τής δικαιούχου 

χορηγείται αυτή έπ ί πλέον ποσότης ύφάσματος κατά 10 %.
Ά ρθρον 4.

Παρεχόμενα είδη εις τούς, εις τάς παραγω γικάς Σχολάς, 
έκπαιδευο μένους.

Ε ις τούς δοκίμους τώ ν παραγω γικώ ν Σχολών ’Α στυνο
μίας Πόλεων (Α ξιω μ α τικ ώ ν - Ύ παρχιφυλάκων καί ’Α στυ
φυλάκων), άμα τή είσόδω των εις τήν οϊκείαν Σχολήν, 
παρέχονται άπαξ, δαπάναις τού Δημοσίου, τά  έν το ΐς  έπομέ- 
νοις άρθροις είδη ιματισμού, κλινοστρωμνής καί έξαρτύσεως.

Ά ρθρον 5.
Παρεχόμενα εΐδη εις τούς δοκίμους τής Σχολής ’Α ξιω μα

τικών.
1. Ε ις τούς δοκίμους τής Σχολής ’Α ξιωματικών ’Α στυ

νομίας Πόλεων παρέχονται τά  κατωτέρω  είδη ιματισμού 
καί κλινοστρωμνής, δι’ ισόχρονον προς τήν έν τή Σχολή 
φοίτησίν των.

α) Ε ίδη  ιματισμού :
1. Δύο μέτρα καί τριάκοντα έκατοστά τού μέτρου (2 ,30) 

ύφάσματος έρέας (τσόχας) μέλανος διά τήν κατασκευήν 
ένός χιτωνίου καί ένός πηληκίου χειμερινής στολής έξόδου.

2. 'Έ ν  μέτρον καί είκοσιν έκατοστά τού μέτρου (1 ,20) 
ύφάσματος έρέας (τρικό) μέλανος διά τήν κατασκευήν 
μιας (1) περισκελίδος χειμερινής στολής έξόδου.

3. Τρία  (3 ) μέτρα ύφάσματος έρέας μέλανος διά τήν 
κατασκευήν χλαίνης.

4. Π έντε μέτρα καί τριάκοντα πέντε έκατοστά τού μέτρου 
(5 ,35) διπλού φάρδους ή δέκα μέτρα καί έβδομήκοτα έκα- 
τοτά τού μέτρου (10 ,70) μονού φάρδους ύφάσματος λευ
κού μερσεριζέ διά τήν κατασκευήν θερινής στολής 
έξόδου (1 χιτώνιον, 2 περισκελίδες, 3 καλύμματα πηληκίου).

5. 'Έ ξ  (6 ) μέτρα ύφάσματος έρέας διά τήν κατασκευήν 
δύο (2 ) χειμερινών στολών έκπαιδεύσεως (2 χιτώ νια 
βραχέα-τύπου μπουφάν, 2 περισκελίδες).

6. Τρία μέτρα καί έξήκοντα έκατοστά τοϋ μέτρου



έκπαιδεύσεως (χιτώ νω ν βραχύ τύπου μπουφάν, δύο περισκε- 
λ ίδες);

7. "Εξ μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά του μέτρου
(6 .50) υφάσματος διά την κατασκευήν δύο (2) ύποδυτών 
χειμερινών Ικπαιδεύσεως, κ α τ’ έ'τος, κ ατ’ έξαίρεσιν τοϋ 
άρθρου 4 τής παρούσης.

8. "Εξ μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά τοϋ μέτρου
(6 .50) υφάσματος διά τήν κατασκευήν δύο (2 ) ύποδυτών 
θερινών έκπαιδεύσεως, κ ατ’ έτος, κ α τ’ έξαίρεσιν τοϋ άρθου 
4 τής π .ρούσης.

β) Ε ίδη κλινοστρωμνής :

1. Τέσσαρα (4) κλινοσκεπάσματα έρέας.
2. Τέσσαρες (4) σινδόνες μονόφαρδοι.
3. Τέσσαρα (4) κελύφια.

2. Τ ά  έν παραγράφω 1β τοϋ παρόντος είδη κλινοστρω
μνής παρέχονται μόνον εις τούς έξ ιδιω τών προερχομένους 
δοκίμους τής Σχολής ’Α ξιω ματικώ ν, άμα τή εΐσόδω τούτων 
έν τή Σχολή.

Ο ί έκ τοϋ Σ ώ μ α τος προερχόμενοι δόκιμοι τής Σχολής 
’Α ξιω ματικώ ν, κατά τήν διάρκειαν τής έν τή Σχολή έκπαι- 
δεύσεώς τω ν, άνεφοδιάζονται μόνον διά τών έν παραγράφω 
1β τοϋ παρόντος ειδών κλινοστρωμνής, έφ’ όσον έληξεν 
ή διάρκεια χρήσεως τών κατεχομένων ύπό τούτων, κατά 
τά ς διατάξεις του άρθρου 2 τής παρούσης, ώς άνω ειδών.

3. Ά πομακρυνομένου τοϋ δοκίμου έκ τής Σχολής καί 
τοϋ Σ ώ ματος, δι’ οΐονδήποτε λόγον, κρατούνται παρά τής 
Δ ιαχειρίσεω ς 'Υλικού τής Σχολής άπαντα τά  χορηγηθέντα 
αύτώ είδη ιματισμού καί κλινοστρωμνής, άλλως καταλογί
ζετα ι εις βάρος του ολόκληρος ή άξια κτήσεως τούτων. 
Ε ις περίπτω σιν δέ καθ’ ήν άπεμακρύνθη ουτος έκ τής Σ χ ο 
λής, δ ι’ οΐονδήποτε λόγον, καί έπανήλθεν εις τον εις όν κ α 
τε ίχε  προ τής εισόδου εις τήν Σχολήν βαθμόν, έπιστρέφει 
εις τήν Διαχείρισιν 'Υλικού τής Σ χολής άπαντα τά  έν 
παραγράφω Ια  τοϋ παρόντος είδη ίματισμοΰ καί διατηρεί 
ύπό τήν κατοχήν του μόνον τά  έν άρθρω 2 τής παρούσης 
είδη ιματισμού, κλινοστρωμνής καί έξαρτύσεως, άλλως 
καταλογίζεται εις βάρος του τό υπόλοιπον τίμημα.

4. Τό έκπαιδευτικόν Συμβούλω ν τή ς Σχολής ’Α ξιω μ α 
τικών προβαίνει εις τήν έξέτασιν τώ ν διά τώ ν διατάξεων 
τής ώς άνω παραγράφου 3 παρακρατηθέντων ύπό τής Δ ια 
χειρίσεως 'Υλικού ειδών ιματισμού καί κλινοτρωμνής 
καί άποφαίνεται διά σχετικού πρακτικού του περί τής 
καταλληλότητος ή μή αυτών. ’Ε κ τούτων, τά  κρινόμενα 
μέν ώς κατάλληλα παρέχονται εις έτερον δόκιμον προς 
χρήσιν, τά  χαρακτηριζόμενα δέ ώς άκατάλληλα έκποιοΰνται 
ώ ς άχρηστον υλικόν, κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις.

’Ά ρθρον 6.

Παρεχόμενα είδη εις δοκίμους τής Σχολής 'Υ παρχιφυ- 
λάκων.

1. Ε ις τούς δοκίμους τής Σχολής 'Υ παρχιφυλάκω ν 
παρέχονται τά  έξής είδη ιματισμού :

α ) Μ ία (1) στολή έκπαιδεύσεως χειμερινή (χιτώνω ν 
βραχύ τύπου ^μπουφάν-περισκελίς).

β ) Μία (1 ) στολή έκπαιδεύσεως θερινή (χιτώ νω ν βραχύ 
τύπου μπουφάν-περισκελίς).

γ )  Μ ία (1 ) περισκελίς βραχεία άθλητική.
δ) Δύο (2) ζεύζη ποδείων μακρών.
ε ) Δύο (2) φανέλλαι άθλητικαί.
σ τ) Μία (1 ) φόρμα γυμναστικής.
2. Οΐ δόκιμοι ύπαρχιφύλακες κατά τήν έν τή Σχολή 

έκπαίδευσίν τω ν άνεφοδιάζονται δι’ άπάντων τώ ν έν άρθρο} 
2 τής παρούσης ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής καί έξαρ
τύσεως, έφ’ όσον έληξεν ή διάρκεια χρήσεων τούτων.

3. Μ ετά τό πέρας τής έκπαιδεύσεως τώ ν δοκίμων καί 
τήν προαγωγήν τω ν εις Ύ παρχιφύλακας, τά  έν παραγράφω 
Ια , β τού παρόντος είδη (στολαί έκπαιδεύσεω ς), παρακρα- 
τούνται ύπό τή ς Δ ιαχειρ ίσεω ς 'Υλικού τής Σ χολής καί 
παρέχονται εις τούς δοκίμους τής έπομένης καί μόνον έκπαι- 
δευτικής σειράς, πρός χρήσιν.

Αί παρακρατηθείσαι στολαί έκπαιδεύσεως μετά τήν 
δευτέραν χρήσιν τω ν έκποιοΰνται ώ ς άχρηστον υλικόν 
κατά  τάς ίσχυούσας διατάξεις.

Τ ά  λοιπά έν παραγράφω 1γ, δ, ε, στ' είδη παρέχονται 
δι’ ισόχρονον πρός τήν έν τή Σχολή φοίτησιν τού δοκίμου.

4. Ά πομακρυνομένου τοϋ δοκίμου δ ι’ οΐονδήποτε λόγον, 
εκ τής Σχολής, έφαρμόζονται τά  έν άρθρω 5 παραγρ. 3 
καί 4 διαλαμβανόμενα.

’Ά ρθρον 7.

Π αρεχόμενα είδη εις δοκίμους τής Σχολής Α στυφυλάκω ν.
1. Ε ις  τούς άρρενας δοκίμους τής Σ χολής Α στυφυλάκω ν 

παρέχονται τά  έξής είδη ιματισμού καί κλινοστρωμνής :
α ) 'Έ ξ  (6) μέτρα καί τεσσαράκοντα έκατοστά τού μέτρου

(6 .40) ύφάσματος έρέας διά τήν κατασκευήν δύο (2 ) χ ε ι
μερινών στολών (χιτώνω ν, περισκελίς, πηλήκιον).

β ) "Εξ (6) μέτρα καί τεσσαράκοντα έκατοστά τού μέτρου
(6 .40) ύφάσματος διά τήν κατασκευήν δύο (2 ) θερινών 
στολών (χιτώ νω ν, περισκελίς, πηλήκιον).

γ )  "Εξ (6) μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά τού μέτρου
(6 .50) ύφάσματος διά τήν κατασκευήν δύο (2 ) χειμερινών 
ύποδυτών.

δ) "Ε ξ (6 ) μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά το μέτρου
(6 .50) ύφάσματος διά τήν κατασκευήν δύο (2) θερινών 
ύποδυτών.

ε )  Τ ρία  (3) μέτρα ύφάσματος διά τήν κατασκευήν 
χλαίνης.

στ) Μία (1) στολή έκπαιδεύσεως χειμερινή (χιτώνω ν 
βραχύ τύπου μπουφάν-περισκελίς).

ζ )  Μία (1 ) στολή έκπαιδεύσεως θερινή (χιτώ νω ν βραχύ 
τύπου μπουφάν-περισκελίς).

η ) Μ ία (1 ) περισκελίς βρα χεία  άθλητική, δι’ ισόχρονον 
πρός την έν τή Σχολή φοίτησιν.

θ) Δύο (2) ζεύγη ποδείων μακρών, δι’ ισόχρονον πρός 
τήν έν τή Σχολή φοίτησιν.

ι) Δύο (2 ) φανέλλαι άθλητικαί, δ ι’ ισόχρονον πρός τήν 
έν τή  Σχολή φοίτησιν.

ια) Μία (1 ) φόρμα άθλητική, δ ι’ ισόχρονον πρός τήν 
έν τή  Σχολή φοίτησιν.

ιβ ) Τέσσαρα (4) κλινοσκεπάσματα, 
ιγ )  Δύο (2) λαιμοδέται ύφασμάτινοι μέλανοι, δι’ ισό

χρονον πρός τήν έν τή Σχολή έκπαίδευσίν.
2. Ε ις  τάς γυναίκας δοκίμους τής Σχολής Γυναικών 

Α στυφυλάκω ν παρέχονται τά  έξής είδη ιματισμού καί 
κλινοστρωμνής :

α ) 'Έ ξ  μέτρα καί τεσσαράκοντα έκατοστά τού μέτρου
(6 .40) ύφάσματος έρέας διά τήν κατασκευήν δύο (2) 
χειμερινών στολών (χιτώνιον-φούστα-πηλήκιον).

β) "Εξ μέτρα καί τεσσαράκοντα έκατοστά τού μέτρου
(6 .40) ύφάσματος διά τήν κατασκευήν δύο (2 ) θερινών 
σ,τολών (χιτώ νιον-φούστα-πηλήκιον).

γ )  Δύο μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά τού μέτρου
(2 .50) διά τήν κατασκευήν χλαίνης.

δ ) "Εξ μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά τού μέτρου (6 ,50) 
ύφάσματος διά τήν κατασκευήν δύο (2) χειμερινών ύπο
δυτών.

ε) Έ ξ  μέτρα καί πεντήκοντα έκατοστά τοϋ μέτροο (6.50) 
ύφάσματος διά τήν κατασκευήν δύο (2) θερινών ύποδυτών.

σ τ) Μία στολή έκπαιδεύσεως χειμερινή (χιτώ νω ν βραχύ 
τύπου μουφάν-φούστα)·

ζ )  Μ ία (1 ) στολή έκπαιδεύσεως θερινή (χιτώ νω ν βραχύ 
τύπου μπυφάν-φούστα).

η ) Δύο (2 ) ζεύγη ποδείων μακρών (καλτσόν), δι’
ισόχρονον πρός την έν τή Σχολή φοίτησιν.

θ ) Δύο (2 ) ζεύγη ποδείων βραχέων (σοσόνια), δι’
ισόχρονον πρός τήν έν τή  Σχολή φοίτησιν.

ι)  Μία (1 ) φόρμα γυμναστικής, δι’ ισόχρονον πρός τήν 
έν τή  Σχολή φοίτησιν.

ια) Μία (1 ) μπλούζα μαλλίνην, δ ι’ ισόχρονον πρός τήν 
έν τή Σχολή, φοίτησιν.

ιβ) Δύο (2 ) λαιμοδέται ύφασμάτινοι μέλανοι, δ ι’ ισό
χρονον πρός τήν έν τή Σχολή φοίτησιν.



ιγ )  Τέσσαρα (4) κλινοσκεπάσματα, 
ιδ) Μία (1) τσάντα δερμάτινη.
3. Τ ά  έξοδα ραφής μιας χειμερινής καί μιας θερινής 

στολής τω ν ύποδυτών καί τής χλαίνης τω ν παραγράφων 
1 α, β, γ , δ, ε καί 2 α, β, γ , δ, ε τοϋ παρόντος, χορη 
γούνται εις τάς ή τούς δοκίμους αστυφύλακας, κατά τάς 
διατάξεις τοϋ άρθρου 93 τοϋ Β .Δ . 31 /12 /57  — 20/1/1958.

4. Ε ις περίπτωσιν παραιτήσεως ή άποπομπής, έκ των 
ώς άνω άναφερομένων Σχολών ’Αστυφυλάκων, δοκίμου, 
άπαντα τά  χορηγηθέντα είδη ίματισμοΰ καί κλινοστρωμνής, 
πλήν τω ν ποδείων, παρακρατοΰνται ύπό τής Δ ιαχειρίσεως 
Ύ λικοΰ τής Σχολής καί χορηγούνται είς έτερον δόκιμον τής 
Σχολής προς χρήσιν.

5. Μ ετά τό πέρας τής έκπαιδεύσεως αί ή οί μηθητευό- 
μενοι αστυφύλακες άνεφοδιάζονται διά των έν παραγράφοις 
1 α, β, γ , δ, ε, ιβ ' καί ιγ  ειδών (Στολαί-χειμερινή — θερινή) — 
Ύ ποδύτες (χειμερινοί - θερινοί) -  Χλαίνη - κλινοσκεπά
σματα - λα ιμοδαίτης) ή 2 α, β, γ , δ, ε, ιβ, ιγ  καί ιδ ειδών 
(Στολαί - χειμερινή - θερινή) - Ύ ποδύτες (χειμερινοί - θ ε 
ρινοί). Χλαίνη - λαιμοδέτης - κλινοσκεπάσματα - τσάντα) 
τοϋ παρόντος μετά τήν λήξιν τή ς διαρκείας χρήσεως τούτων, 
κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τής παρούσης. Ώ ς  ημερο
μηνία ένάρξεως τής διαρκείας χρήσεως τών ώς άνω ειδών, 
λογίζετα ι ή ήμερομηνία ορκωμοσίας τούτων.

6. Α ί στολαί έκπαιδεύσεως τών δοκίμων ’Αστυφυλάκων, 
περί ών αί παράγραφοι 1 στ, ζ  καί 2 στ, ζ  τοϋ παρόντος, 
παρακρατοΰνται ύπό τής Δ ιαχειρίσεως Ύ λικοΰ τής Σχολής 
μετά το πέρας τής έκπαιδεύσεως καί χρεοΰνται έκ νέου είς 
τούς ή τά ς δοκίμους τώ ν έπομένων δύο καί μόνον έκπαιδευ- 
τικώ ν σειρών. Α ί οΰτω παρακρατηθεϊσαι στολαί, μετά τήν 
τρίτην χρήσιν των, έκποιοΰνται ώς άχρηστον υλικόν, κατά 
τάς ίσχυούσας διατάξεις.

’Ά ρθρον 8.

Καθορισμός ειδών ύπό τοϋ Ά ρχη γοΰ .

Δ ιά  διαταγής τοϋ Ά ρ χη γο ΰ  τή ς ’Αστυνομίας Πόλεων 
καθορίζονται τά  εΐδη, άτινα δέον νά φέρουν οί εισερχόμενοι 
προς έκπαίδευσιν είς τάς παραγω γικάς Σχολάς τοϋ-Σώματος, 
έπ ί πλέον τώ ν διά τής παρούσης χορηγουμένων είς αύτούς 
ειδών.

Ά ρθρον 9.

Π αρεχόμενα είδη είς τούς, είς Ε ίδικάς Υ πηρεσίας, 
άπασχολουμένους κατωτέρους. Διάρκεια χρήσεως αυτών.

1. Ε ίς τούς άπασχολουμένους είς Είδικάς Υ πηρεσ ίας 
κατωτέρους άστυνομικούς παρέχονται, δαπάναις τοΰ Δ η 
μοσίου, έπ ί πλέον τώ ν, έν άρθροις 2 καί 3 τής παρούσης 
ειδών καί τά  έν το ϊς  έπομένοις παραγράφοις, δι’ έκάστην 
ειδικότητα, άναγραφόμενα είδη ιματισμού καί έξαρτύσεως.

2. Ε ίς τούς μοτοσυκλεττιστάς τώ ν Υ πηρεσ ιώ ν Τ ρο
χα ίας Κ ινήσεως :

α ) Ε ίδη  ιματισμού :
1. Ε ις  (1 ) έπενδύτης έκ δέρματος κατά  τετραετίαν.
2. Μία πλήρης χειμερινή στολή (χιτώνιον τύπου μπουφάν- 

περισκελίς' βραχεία (κυλόττα), κατά διετίαν.
3. Μία πλήρης θερινή στολή (χιτώνιον βραχύ τύπου μπου- 

φάν-περισκελίς), κατά  διετίαν.

β ) Ε ίδη έξαρτύσεως :
1. "Εν (1) προστατευτικόν κράνος έκ πλαστικής ύλης, 

κατά τετραετίαν.
2. "Εν (1) ζεΰγος υποδημάτων υψηλών χειμερινών (μπότες), 

κατά τετραετίαν.
3. "Εν (1 ) ζεΰγος υποδημάτων υψηλών θερινών (μπότες), 

κατά τετραετίαν.
4. "Εν (1 ) ζεΰγος χειροκτίων δερμάτινων υψηλών, κατά 

τριετίαν.
5. Ό μμ ατοϋάλ ια  ειδικής κατασκευής, κατά τριετίαν.

γ )  ’Ε π ί πλέον τών άνωτέρω ειδών ίματισμοΰ καί έξαρτή- 
σεως παρέχονται είς τούς μοτοσυκλεττιστάς τώ ν ’ Υπηρεσιών 
Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, Π ειραιώς, Π ατρών καί Κερ- 
κύρας καί τεσσαράκοντα (40), εϊκοσιν (20 ), δέκα πέντε

(15) καί δέκα (10 ) στολαί παρελάσεοις άντιστοίχως κατά 
πενταετίαν.

3. Ε ίς τούς έκτελοΰντας υπηρεσίαν Τροχαίας κινήσεως : 
α) Μία (1) πλήρης έξάρτυσις μετά ειδικής θήκης έκ

πλαστικού, κατά διετίαν.
β) "Εν (1) ζεΰγος περιχειρίδων λευκών, κατ’ έτος, 
γ )  "Εν · (1 ) ζεΰγος χειροκτίων λευκών υφασμάτινων, 

κατ’ έτος.
δ) "Εν (1) άνθηλιακόν κράνος, κατά πενταετίαν, 
ε) "Εν (1) μεταλλικόν κράνος, άπαξ, 
στ) "Εν (1) διακριτικόν σήμα είδικότητος (κονκάρδα), 

κατά  πενταετίαν.
4. Ε ίς τούς έκτελοΰντας υπηρεσίαν είς τήν Τουριστικήν 

’Αστυνομίαν :
α ) Ε ίς  (1) ζωστήρ λευκός μετά πόρπης, κατά τριετίαν, 
β ) Έ ν  (1) ζεΰγος χειροκτίων λευκών υφασμάτινων, 

κ α τ’, έτος.
γ )  "Εν (1) άνθηλιακόν κράνος, κατά πενταετίαν, 
δ ) "Εν (1) διακριτικόν σήμα είδικότητος (κονκάρδα), 

κατά πενταετίαν.
5. Ε ίς τούς Μουσικούς τοΰ Σ ώ μ ατος :

α) Ε ίδη ίματισμοΰ :
1. Μία (1) πλήρης έπίσημος χειμερινή στολή, κατά τετρα 

ετίαν.
2. Μία (1) πλήρης έπίσημος θερινή στολή, κατά τετρα

ετίαν.
3. Δύο (2 ) λευκοί ύποδύτες, κατά  διετίαν.

β) Ε ’ίδη έξαρτύσεως :
Ε ίς  (1) ζω στήρ μετά πόρπης, κατά τετραετίαν.
6. Ε ίς τούς τεχνίτας συνεργείων αυτοκινήτων, οπλουρ

γούς, τυπογράφους, ήλεκτρολόγους, μηχανικούς κλπ. :
α ) Μ ία (1) πλήρης στολή εργασίας έκ βαμβακερού 

ένισχυμένου υφάσματος (πηλήκιον-χιτοινιον-περισκελίς), κ ατ’ 
έτος.

β) Δύο (2) ύποδύτες χειμερινοί έκ βαμβακεροΰ ύφά- 
σματος, κατ’ έτος.

γ )  Δύο (2) ύποδύτες θερινοί έκ βαμβακερού ύφάσματος, 
κ α τ’ έτος.

δ) Μία (1) περισκελίς θερινή έκ βαμβακεροΰ ύφάσματος, 
κ ατ’ έτος.

7. Ε ίς τούς είς τάς Υ πηρεσ ίας Γενικής ’Ασφαλείας 
ύπηρετοΰντας, άρρενας καί θήλεις, προς μεταμφιεσιν :

α) Τρία  (3 ) μέτρα ύφάσματος διά τήν κατασκευήν
μιας (1 ) χειμερινής πολιτικής ένδυμασίας, άνά τριετίαν.

β) Τρία  (3 ) μέτρα ύφάσματος διά τήν κατασκευήν
μιας (1 ) θερινής πολιτικής ένδυμασίας, άνά τριετίαν.

γ )  "Εν (1 ) έπανωφόριον ή μία (1) καπαρτίνα, άνά 
έξαετίαν.

8. Ά να λόγω ς τής σωματικής διαπλάσεως τοΰ δικαιούχου, 
χορηγείται αύτώ έπί πλέον ποσότης ύφάσματος κατα  10 % .

9. "Α παντα τά  έν παραγράφοις 2, 3 , 4, 5 και 6  τοΰ- 
παρόντος άρθρου άναφερόμενα ε’ίδη ίματισμοΰ και εξαρτυ- 
σεως, άνήκουν είς τό ύλικόν τώ ν Υ πηρεσιώ ν, παρέχονται 
είς τούς δικαιούχους προς χρήσιν καί χρεοΰνται εις αυτους, 
βάσει τώ ν άτομικών βιβλιαρίων ίματισμοΰ.

Έ ν  περιπτώ σει καθ’ ήν οί έφοδιασθέντες διά τών ως 
άνω ειδών άπαλλαγοΰν έκ τώ ν ειδικών καθηκόντων των 
ή μετατεθούν είςέ τέραν Υ πηρεσίαν ή άπομακρυνθοΰν δι 
οίονδήποτε λόγον έκ τοΰ Σώ ματος, ύποχρεοΰνται να επ ι- 
στρέψουν τά  έν λόγω είδη είς τήν οίκείαν Διαχειρισιν 1 λικοΰ, 
άλλως έφαρμόζονται άναλόγως αί περί καταλογισμοΰ ισχυ- 
ουσαι διατάξεις.

Τ ά  ούτως έπιστρεφόμενα είδη χρεοΰνται έκ νέου εις 
έτερον κατώτερον άστυνομικόν, μέχρι λήξεως τής όιαρκειας 
χρήσεως αύτών, δτε καί έκποιοΰνται ως άχρηστον υλικόν, 
κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις.

10. 'Η  διάρκεια χρήσεως τών έν παραγράφω 7 πολ ι
τικών ένδυμασιών καθορίζεται έξάμηνος μετά την παροδον 
τής οποίας διαγράφονται τοΰ ύλικοΰ τώ ν Υ πηρεσιώ ν δια 
διαταγής τοΰ Υ πουργείου, είς δ ύποβάλλεται καταστασις 
έν ή μνημονεύεται ή χορη.γήσασα τά  είδη Ιπ η ρεσ ια , ο



βαθμός καί τό όνοματεπώνυμον του δικαιούχου, ή ήμερομη- 
νία χορηγήσεσις τη ς πολίτικης ένδυμασίας καί τό είδος 
ταύτης.

Ε ις περίπτω σιν μεταθέσεως αστυνομικού έκ τω ν 'Υ πη ρε
σιών Γενικής ’Ασφαλείας ή άπομακρύνσεώς του δΓ οΐονδή- 
ποτε λόγον έκ τού Σ ώ μ ατος ή προαγω γής του εις Ά νθ υ - 
παστυνόμον ή ’Α ξιωματικόν, προ τής λήξεως τοϋ χρόνου 
χρήσεως (6μηνον), εφαρμόζονται αί περί καταλογισμού 
διατάξεις.

’Ά ρθρον 10.

Γενικαί - τελικαί διατάξεις.

1. "Α παντα τα διά τής παρούσης παρ'εχόμενα είδη ιμ α 
τισμού, κλινοστρωμνής καί έξαρτύσεως, χρεοΰνται εις τούς 
δικαιουμένους ταΰτα, βάσει τω ν άτομικών των βιβλιαρίων.

2. Δεν δικαιούνται αρχικής ή έξ άνεφοδιασμοΰ παροχής 
τω ν ύπό τή ς παρούσης καθοριζομένων ειδών, οί τελοΰντες 
έν μονίμω διαθεσιμότητι.

3 . ’Α ναίτιος φθορά, καταστροφή ή άπώλεια τών διά τής 
παρούσης παρεχομένων ειδών, προ τής λήξεως τής διάρκειας 
χρήσεως αυτών, άποδεικνυομένης δΓ ήτιολογημένης έκθέ- 
σεως τού οικείου Προϊσταμένου τής 'Υ πηρεσίας, εις ήν 
άνήκει όργανικώς ό άστυνομικός, δικαιολογεί ανεφοδιασμόν 
τούτου διά τής άντιστοίχου ποσότητος υφάσματος ή είδους.

4. ’Ε π ί υπαιτίου φθοράς, καταστροφής ή άπωλείας τών 
διά τή ς παρούσης παρεχομένων ειδών, προ τής λήξεως 
τής διάρκειας χρήσεως αύτών, χορηγείτα ι τό αντίστοιχον 
είδος, επ ί τή  καταβολή παρά τού υπαιτίου ολοκλήρου τού 
τιμήματος τής άξίας του, έπιφυλασσομένων καί τώ ν σ χετ ι
κών περί καταλογισμού διατάξεων, οσάκις συντρέχη τοι- 
αύτη περίπτω σις.

5. 'Ο  χρόνος άνεφοδιασμοΰ τώ ν παρεχομένων διά τής 
παρούσης ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής καί έξαρτύσεοις, 
άρχεται άπό τής ήμερομηνίας λήξεως τής διάρκειας χρήσεως 
τού αντιστοίχου είδους, άσχέτω ς τού χρόνου παραλαβής 
τούτων ύπό τών διαιούχων, οΐτινες δέον όπω ς έπιμελώνται 
τής έγκαιρου παραλαβής των έκ τής οικείας Διαχειρίσεως 
'Υλικού.

6. Τ ά  έν άρθροις 2 καί 3 τής παρούσης είδη έξαρτύσεως 
άνήκουν εις τό υλικόν τώ ν 'Υ πηρεσιών καί παρέχονται εις 
τούς κατωτέρους άστυνομικούς προς χρήσιν. Μ ετά την 
λήξιν τής διάρκειας χρήσεως τούτων, έπιστρέφονται εις 
τήν οΐκείαν Διαχείρισιν 'Υλικού, άλλως έφαρμόζονται είς 
βάρος τώ ν χρησαμένων ταΰτα αί περί καταλογισμού σχετι- 
καί διατάξεις.

’Ε πιτροπή  άποτελουμένη έκ δύο Διευθυντών Α ' ή Β ' 
τάξεω ς καί ενός ’Αστυνόμου Α ' τάξεω ς, συνιστωμένη δι’ 
άποφάσεως τού ’Α ρχηγού τού Σ ώ ματος τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, προβαίνει εις τήν έξέτασιν τώ ν έν λόγω ειδών έξαρ
τύσεως καί άποφαίνεται διά σχετικού πρακτικού της περί 
τής καταλληλότητος τούτων κατόπιν επισκευής ή έπιδιορ- 
θώσεως ή περί τής άκαταλληλότητός των προς περαιτέρω 
χρήσιν. ’Ε κ τούτων, τά μέν έπισκευασθέντα ή έπιδιορθω- 
θέντα παρέχονται έκ νέου είς τούς κατωτέρους αστυνομικούς 
προς χρήσιν, τά, δέ χαρακτηρισθέντα ώς ακατάλληλα έκποι- 
οΰνται ώς άχρηστον ύλικόν, κατά τάς ΐσχυούσας διατάξεις, 
καί διαγράφονται έκ τού οικείου Βιβλίου τώ ν Διαχειρίσεων 
'Υλικού.

7. Τ ά  έν άρθροις 2 καί 3 τής παρούσης είδη ιματισμού 
καί κλινοστρωμνής, διαγράφονται έκ τού οικείου βιβλίου 
τής Δ ιαχειρίσεω ς 'Υλικού, ύπό τού ύπολόγου Διαχειριστοΰ, 
έφ’ όσον συντρέχη μία έκ τώ ν κατω τέρω  περιπτώσεων :

α) Λ ήξις τής διάρκειας χρήσεως.
β ) ’Επιστροφή.
γ )  Έ κ δο σ ις  καταλογιστικής πράξεως.
δ) Π ροαγω γή κατωτέρου εις τον βαθμόν τού Ά νθ υπ α - 

στυνόμου ή 'Υπαστυνόμου Β ' τάξεως.
ε) Θάνατος, ότε διαγράφονται καί τά ε ίδ η  έξαρτύσεως.
σ τ) Ά πομάκρυνσις τού κατωτέρου άστυνομικοΰ, δΓ οίον- 

δήποτε λόγον, έκ τού ’Αστυνομικού Σώ ματος. Κ ατ’ έξαί- 
ρεσιν, έάν ό διαιοΰχος άπεμακρύνθη τού Σώ ματος διά λό-

ιματισμού καί κλινοστρωμνής, τών όποιων δεν έληξεν ή 
διάρκεια χρήσεως, άλλως καταλογίζεται εις βάρος του τό 
ύπόλοιπον τίμημα.

8. Οί έξερχόμενοι τού Σούματος καί εντασσόμενοι ακολού
θως είς τήν δύναμιν τής έφεδρείας αυτού, συμφώνους προς τάς 
ΐσχυούσας έκάστοτε σχετικάς διατάξεις, ύποχρεοΰνται όπω ς 
έφ’ όσον χρόνον τελούν είς τήν κατάστασιν ταύτην, δ ιατη 
ρούν τάς στολάς των, καταλλήλους προς χρήσιν.

9. ΔΓ άποφάσεως ήμών δύναται νά συντμηθή ή έπ ιμη- 
κυνθή ή καθορισθεΐσα διά τής παρούσης διάρκεια χρήσεως 
τώ ν παρεχομένων ειδών.

10. Ή  ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό 1-1-1975, πλήν 
τώ ν διατάξεων τών άρθρων : 2 (παρ. 1 β, έδ. 2 καί 3 ), 3 
(παρ. 1 β, έδ. 2 καί 3 ) , 5 (παρ. 1β έδ. 2 καί 3 )  καί 9 
(παρ. 7 καί 8 ) , ών ή ισχύς άρχεται άπό 1-1-1976.

Διά τά  είδη τά χορηγούμενα τό πρώτον ύπό τής παρούσης, 
ώς ήμερομηνία ένάρξεως τής διάρκειας χρήσεως τούτων 
λογίζεται ή 1-1-1975.

11. Πάσα προηγουμένη άπόφασις ήμών άντικειμένη είς 
τήν παρούσαν, καταργεΐται.

Ή  παρούσα δημοσιευθήτω διά τή ς Έ φ ημ ερίδος τής 
Κυβερνήσεως.

Έ ν  Ά θή να ις  τή 9 Νοεμβρίου 1974
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ΠΕΝΘΗ
ΑΛΕΞ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

V

Ή  Αστυνομική Οικογένεια έθρήνησε 
άλλο ένα εκλεκτόν τέκνον της. Τόν έ. 
σ. 'Αρχηγόν  ΆλέΕανδρον Θεοφανίδην. 
Ό  αείμνηστος συνάδελφος άπεβίωσε 
τήν 1.1.75. Ή  κηδεία του έγένετο τήν 
έπομένην έκ τοϋ Ίερ ο ΰ  Ναού Αγίων 
Θεοδώρων τοϋ Α ' Νεκροταφείου. Παρέ
στησαν, έκτος των συγγενών καί φίλων 
του, πολλοί έν ένεργεία καί συντάΕει συ
νάδελφοι. Τό Άστυν. Σώυα, τιμών τήν 
μνήμην του, άπέστειλεν άντιπροσωπείαν, 
μέ έπικεφαλής τόν Άστυν. Δ )ν τή ν  Β ' 
κ. Γκίκαν Δημήτριον, όστις κατέθεσε 
στέφανον έπί τής σοροϋ του καί διά 
συγκινητικών λόγων τόν προέπεμψεν 
εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν. 
Έ κ  μέρους τής Ένώ σεω ς Άποστράτων 
ΆΕιωματικών παρέστη άντιπροσωπεία, 
μέ έπικεφαλής τόν Άστυν. Δ )ν τή ν  κ. 
Παρίσην Λεωνίδαν.

Ό  άοίδημος συνάδελφος έγεννήθη εις 
Κάτω Πονογιά Κρήνης Σμύρνης τό έ 
τος 1898. Τό έτος 1929 κατετάγη εις 
τό  Άστυν. Σώμα, μέ τόν βαθμόν τοϋ 
Ά στυν. Β ' καί άπεστρατεύθη τό 1952, 
μέ τόν βαθμόν τοϋ Αρχηγού. Ύπηρέτη- 
σεν εις διαφόρους έπιτελικάς ύπηρεσίας, 
διεκρίθη δέ ώς Διοικητής των Άστυν. 
Σχολών. Δ ιεκρίνετο διά τήν διοικητικήν 
του ικανότητα, καθώς καί διά τήν εύγέ- 
νειαν καί καλωσύνην, άρετάς τάς όποι
α ς  ένθυμοϋνται όσοι είχον τήν καλήν 
τύχην νά ύπηρετήσουν ύπό τάς διαταγάς 
του. Διά τάς πρός τό  Σώμα καί τήν 
Αθηνα ϊκήν  Κοινωνίαν ύπηρεοίας του, 
έτιμήθη διά πολλών μεταλλίων καί πα
ρασήμων.

Τά «Αστυνομικά  Χρονικό», διερμη- 
νεύοντα τά αισθήματα τοϋ Ά στυν. Σώ 
ματος, οϋτινος τά ιδανικά εύόρκως ύ- 
πηρέτησεν, έκφράΖουν πρός τούς οικεί
ους του τά θερμά αυτών συλλυπητήρια 
καί εύχονται όπως ό πανάγαθος άναπαύ- 
ση τήν ψυχήν αύτοϋ έν σκηναϊς δικαίων.

Α ι ώ ν ι α  ή μ ν ή μ η  τ ο υ .  
Ά ς  ε ί ν α ι  έ λ α φ ρ ό  τ ό  

χ ώ μ α  π ο ύ  τ ό ν  σ κ έ π α σ ε

ΧΑΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τήν 6.1.75 άπεβίωσεν ό έ.σ. Άστυν. 
Δ )ν τή ς  Β '  Χαρίλαος Βασιλόπουλος. Τήν 
κηδείαν του, γενομένην τήν έπομένην 
έκ τού 'Ιερού  Ναού τού Α '  Νεκροτα
φείου, παρηκσλούθησαν οί συγγενείς καί 
φίλοι του, καθώς καί πολλοί έν ένερ- 
γει'ρ καί συντάΕει άστυναμικοί. Ειδική δέ 
άντιπροσωπεία τού Σώ ματος Έ κ  μέρους 
τής Έ ν. Άποστράτω ν άντιπροσωπεία 
μέ έπί κεφαλής τόν Άστυν. Δ )ν τή ν  κ. 
Παρίσην Λεωνίδαν, όστις προέπεμψε τόν 
νεκρόν διά συγκινητικών λόγων.

Ό  Χαρίλαος Βασιλόπουλος έγεννήθη 
τό έτος 1906 εις τό χωρίον Μκούκουρα 
Ά χ α ία ς  καί κατετάγη εις τό Άστυν. Σώ 
μα, ώς ΆστυφύλαΕ, τό έτος 1930. Τό 
έτος 1939 προήχθη εις Ύποστυνόμον 
Β ' , άπεστρατεύφθη δέ τό 1962 μέ τόν 
βαθμόν τού Άστυν. Δ )ντοΰ  Β '.  Ύπηρέ- 
τησεν ε ις  διαφόρους ύπηρεσίας τών 
Δ Ινσ εω ν  Αθηνών καί Πειραιώς, ένθα 
διεκρίθη διά τήν ικανότητά του. Έτιιμή- 
θη διά πολλών παρασήμων.

Ή  στήλη αύτή έκφράΖει πρός τούς 
οικείους τά θερμά συλλυπητήριά τη ς καί 
εύχεται άνόπαυσιν τής ψυχής τοϋ έκλι- 
πόντος έν σκηναϊς δικαίου.

Ή  μ ν ή μ η  τ ο υ  ά ς  ε ί ν α ι  
α ί ω ν ί α.

Γ. ΟΙΚΟ ΝΟΜΟΠΟ ΥΛΟΣ

Έ ν α ς  άκάμη έ.σ. συνάδελφος, ό Γε
ώργιος Οίκονομόπουλος, άπήλθε τού 
κόσμου τούτου, τήν 9.2.75. Ή  κηδεία

του έγένετο τήν έπομένην έκ τού Ιερού 
Ναού Νεκροταφείου Ζωγράφου. Παρέ
στησαν δέ, έκτος τών συγγενών του, 
πολλοί συνάδελφοι καί φίλοι. Τής ειδι
κής άντιπροσωπείας τού Σώ ματος προϊ- 
στατο ό Αστυν. Δ )ν τή ς  Β ' κ. Πούλος 
Εύστάθιος, όστις κατέθεσε στέφανον έπί 
τού σοροϋ του. Ο  έκλιπών έγεννήθη εις 
Χώραν Τριφυλίας Μεσσηνίας τό έτος 
1900, εις δέ τό Άστυν. Σώμα κατετάγη 
τό  1924, ώς ΆστυφύλαΕ. Τό έτος 1932 
προήχθη εις Ύποστυνόμον Β '  άπεστρα
τεύθη δέ τό 1956, μ έ  τόν βαθμόν τού 
Άστυν. Δ )ντού  Β '.  Ύπηρέτησεν ε ις  δια
φόρους ύπηρεσίας τής Δ )νσ εω ς Αθη
νών, διακριθείς διά τήν διοικητικήν του 
ικανότητα καί έτιμήθη διά πολλών μεταλ
λίων καί παρασήμων.

Τά « Αστυνομικά Χρονικά», συμμετέ- 
χοντα εις τό  πένθος τών οικείων του, 
έκφράΖουν τήν εύχήν όπως ό "Υψ ιστος 
χαρίση παρηγοριάν εις τούς οικείους 
του καί άνόπαυσιν εις τήν ψυχήν του.

Α ι ώ ν ι α  ά ς  ε ί ν α ι  ή μ ν ή -  
μ η τ ο υ .

ΔΗΜ. ΝΤΟΜΑΤΣΑΣ

Καί πάλιν ό χάρος έκτυπησε τό Αστυ
νομικόν Σώμα. Θύμα ύπήρΕεν ό έ.σ. Α 
στυνόμος Β ' Δημήτριος Ντοματσάς τήν 
9.1.75. Τήν έπομένην έγένετο ή κηδεία 
του έκ τού Ιερού Ναού Ά γ ια ς  Α να 
στασίας Περισσού. Παρέστησαν οί συγ
γενείς καί οί φίλοι τού έκλιπόντος, κα
θώς καί άντιπροσωπεία τοϋ Σώματος, 
μέ έπικεφαλής τόν Άστυν. Δ )ν τή ν  κ. 
Διαμαντάρην Εμμανουήλ, όστις καταθέ- 
των στέφανον έπί τής σοροϋ του προέ- 
πεμψε τόν νεκρόν διά συγκινητικών λό
γων. Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1914 
ε ις  Φανάριον Καρδίτσης καί κατετάγη 
εις τό Σώμα τό 1933, ώς ΆστυφύλαΕ. 
Προήχθη εις Ύπαστυνάμον Β '  τό 1950 
καί άπεστρατεύθη τό 1964, μέ τόν βα
θμόν τού Αστυνόμου Β '.  Ύπηρέτησεν 
εις διαφόρους ύπηρεσίας τής Δ )νσ εω ς 
Αθηνών καί άφήκε τάς καλλιτέρας τών 

άναμνήσεων.
Τά « Αστυνομικά Χρονικά», συμμετέ

χουν εις τό πένθος τών οικείων του καί 
έκφράΖουν τήν εύχήν τής έΕ ύψους πα
ρηγοριάν αύτών καί άνόπαυσιν τής ψυ
χής του.

Τ ά  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 .
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Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ο  2:

1. Έτιμωρήθη ύπό τού Αιός νά κρατή 
Ιπ ί των ώμων του τόν Ούρανόν · 
Ίατρικώ ς, ή νέκρωαις καί άποαύνθε- 
υις των Ιαχών τοΟ σώματος.

2. Γένος πολυετών φυτών, γνωστών ώς 
άγριόκρινος, κρίνος, κρινάκι ή ζαμ
πάκι (α ΐτ.) —  Έ λ λ η ν  γραμματικός 
καί λεξικογράφος άπό τάς Θήβας τής 
Αίγύπτου, ζήσας εις τάς άρχάς τοΰ 
5ου π.Χ. αϊώνος.

3. Α ναιδές δεικτικόν —  "Εχουν φθάσει 
εις τήν πλήρη άνάπτυξίν των —  Γνω
στόν ’Ιαπωνικόν θέατρον.

4. ’Εάν έπαναληφθή. . .  ξεπουλά —  'Ο 
δευτερότοκος υίδς τοΰ Νώε.

5. ’Αρχικά τηλεπικοινωνιακά ξένης 'Ε 
ταιρείας —  Εις τόν Άαπρόπυργον... 
προηγούνται.

6. Δούλος, άρχαιοπρεπώς.
7. Φέρει φορτίον ήλεκτρισμοΰ και δδεύ- 

ει πρός τόν έτερωνϋμως ήλεκτριαμέ- 
νον πόλον —  ’Αρχικά συνδικαλιστικά 
τών ’Αθηνών.

8. Στρώμα χλόης —  Πρώτον συνθετικόν 
γνωστής ρατσιστικής όργανώσεως τών 
Η.Π.Α.

9. Α νήκει εις τά Σώματα ’Ασφαλείας 
(αρχικά) -— Μουσικόν είδος εύθυμου 
συνθέαεως, τής όποιας τδ κύριον θέ
μα, ακολουθούν τόν έπψδικόν τόπον, 
πλειστάκις επανέρχεται —  ’Α ρ χ ή ...  
δλισμοϋ.

10. Κατά τόν άρχαΐον λυρικόν ποιητήν, 
είναι άνίκητος εις τάς μάχας (μέ 
άρθρον) — '  Τέσσαρα έργα τοΰ Ά ρ ι- 
στοτέλους, εις τά όποια εκτίθενται 
αί αντιλήψεις του περί ήθικής.

11. Λευκωματοειδής ούσία τού αίματος, ή 
όποια άποχωρίζεται άπό τά αίμα δταν 
χυθή έξω άπό τήν φλέβα —  Σύστη
μα άρχών καί κανόνων πού άφορφ 
κάθε θέμα.

Κ Α θ  Ε Τ 2  Σ:

1. ΟΙ εις τό τέλος τοΰ άρθρου τρεις τε
λευταίοι ψαλμοί τοΰ Δαυίδ —  Τοΰ 
'Ιπποδρόμου θεωρούνται καθαρόαιμοι.

2. Ε ις τήν ’Αμερικήν, τά μεγάλα  καθί
στανται ρυθμισταί τής πολιτικής —

Είς τήν ’Αγγλίαν θεωρείται ώς 6 πα
τήρ τοΰ σοσιαλισμού καί τού συνεται
ριστικού πνεύματος (έπώνυμον).

3. ’Επαναλαμβανόμενον, ένθουαιάζει νή
π ια  —  Τέτοια άρθρα είς τήν Γραμ
ματικήν υπάρχουν μόνον τέσσαρα — 
Προηγούμενα τοΰ 3α όριζοντίως δ ί
δουν μέρος τού προσώπου.

4. Ρήμα πού προϋποθέτει καλλιφωνίαν—- 
’Εφιλοτέχνησε τήν προτομήν τοΰ Κα- 
ραϊσκάκη, τοΰ Σατωβριάνδου καί τού 
Βαλαωρίτου εις τόν ’Εθνικόν Κήπον 
(έπ ω ν .).

5. Τίτλος Άβησσυνών φυλάρχων (άν- 
στρ.) —  Τά θηλυκόν ποαοτικοΰ.

6. Ζώον προσφερόμενον διά θυσίαν (Τό 
τρίτον γράμμα είναι Ρ καί τδ πέμ- 
τον I ).

7. Νομός καί ποταμός τής Β. Γαλλίας— 
Εΰκατέργαστον καί άνθεκτικόν ξύλον 
δένδρου τής τροπικής ’Ασίας, κατάλ
ληλον είς τήν επιπλοποιίαν, ναυπη
γικήν καί γεφυροποιΐαν.

8. Κατά τήν παράδοαιν, δταν έθήλαζε 
τόν Ή ρακλέα, έχύθη άπό τούς μα
στούς της γάλα είς τόν Ουρανόν καί 
άπό αύτό έσχηματίαθη δ Γαλαξίας 
(Μυθ.) —  Ή  προστατική του διαβά

ζεται είς πολλάς έξωθύρας καταστη- 
των (Ρ ή μ α ).

9. ’Α ρ χ ή ...  ψιθύρου —  Τσέχος συγ- 
γραφεός, καταατάς διάσημος άπό τδ 
σατυρικόν του μυθιστόρημα «Ό  κα
λός στρατιώτης «Σβέϊκ» (έπων.) — 
Δύο γράμματα εις άριθμός.

10. Ή  παρααονή του είς τήν κοιλίαν τού 
κήτους έπί τρεις ήμέρας προεικονίζει 
τήν τριήμερον ταφήν καί άνάστασιν 
τού Χριστού (Π .Δ .) —  Ε ίς τό παρα
μύθι άναφέρεται μαζύ μέ τό ρεβύβι 
(ελαφρώς άνορθόγραφον).

11. Μιμείται άπό ματαιοδοξία τούς τρό
πους καί τάς συνήθειας άνωτέρας κοι
νωνικής τάξεως —  Φυσικόν ή τεχνη
τόν δρυγμα δρμου λιμένος διά τήν διέ- 
λευσιν τών πλοίων.

(I. Κο.)

Η ΛΓΣΙΣ ΚΑ Τ2ΤΕΡ2
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Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α
“Οταν οί Μακεδόνες μαζί μέ πολ

λούς μισθοφόρους άποβιβάστηκαν 
στή Ραμνούντα καί άρχισαν νά λεη
λατούν τήν Παραλία καί τήν ένδο- 
χώρα, ό στρατηγός τών ’Αθηναίων 
Φωκίων ώδήγησε τούς άνδρες του 
εναντίον τους. Τότε δμως οί ’Αθη
ναίοι τρέχοντας δ ένας έδώ κι δ 
άλλος έκεΐ παρίαταναν τόν ήγέτη 
καί συμβούλευαν τόν Φωκίωνα αύ- 
τόν τό λόφο νά καταλάβη, εκεί νά 
στείλη ιππείς ή έδώ νά στρατοπε- 
δεύση. Τότε δ Φωκίων, άγανακτη- 
μένος ε ίπε: « Ά χ , θεέ μου, πόσους 
πολλούς στρατηγούς βλέπω, άλλά 
πόσους λίγους στρατιώτες».

-—ΤΙ είναι διαφανές άντικείμενο; 
ρωτάει δ δάσκαλος.

— Κύριε, άπαντάει ένας μικρός, 
είναι ένα άντικείμενο μέσα άπό τό 
δποΐο μπορεί νά βλέπη κανείς.

— Μπράβο. ΙΙές μου ένα παράδει- 
γμα.

— Τό συρματόπλεγμα!

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ
Τά μάτια δέν βλέπουν καλά τδ 

θεό, παρά μόνο μέσα άπό δάκρυα.
Β ΙΚ Τ2Ρ ΟΓΓΚΩ 

Λ

Δέν πεθαίνει κανείς, παρά μόνο 
μ ιά  φορά, κι είναι γ ιά  τόσο πολύ 
χρόνο.

ΜΟΛΙΕΡΟΣ
Λ

Ή  γυναίκα είναι σάν τή σούπα: 
δέν πρέπει νά τήν άφήνη κανείς νά 
κρυώνη.

ΖΑΝ ΑΝΟΓΓΓ 
Λ

Γιά τό σκύλο του δ κάθε άνθρωπος 
είναι Ναπολέων. ’Από δώ προέρχε
τα ι ή μεγάλη δημοτικότητα τών 
σκύλων.

Α. ΧΑΞΛΕ'Γ

Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Ε Σ
Κάτσε κότα μου στ' αυγά σου, 

γ ιά  νά σκάσης τά πουλιά σου.
("Οτι ή ύπομονή φέρνει καλό ά- 

ποτέλεσμα)
**

"Ε χεις γρόσια, έχεις γλώσσα.
(Σαφής)

* ν
"Ολοι κού^όυρο κ ι αύτός δαυλί.
(Λέγεται γ ι’ αύτούς πού ύπερέ- 

χουν καί διακρίνονται στήν π ό λ ι) .

Ρωμιών καυγάς, Τουρκών χα λ 
βάς.

("Οταν μαλώνουν άλλοι, τρίτος 
χ α ίρ ετα ι) .
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y u & f y i c p

—  'Αστυνομία καί πάλι ’Αστυνομία! Μ ία  ώρα 
είμαι έδώ καί κανείς περαστικός δέν ήρδε 
νά βάλη ένα χεράκι!..

—  Μ ά  νά μέ πή τσόκαρο, έμενα, σύζυγο ολάκερου υποδη
ματοποιού!..

—  Καλά πού ήρ θατε!..
—  Θά μού χαρίσετε τήν ποινή;
—  ”Οχι, be βγάλετε τις πινακίδες μονάχος σας!.

-__ ^ ^ 5 ?
-Χ ά ν ετε  παιδιά. Ά π ό  δώ πάνω βλέπω όλη τήν παρέ- 
λασι!..
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Α ΓΩ ΓΗ Σ  — Τ Μ Η Μ Α  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

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

Σ Α Ρ Α Ν Τ Ο Σ  Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Ο Σ  

Ύτταστυνόμος Α '

Γ ρ α φ ε ί α :  Καλλιδρομίου 12 Α Θ Η Ν Α Ι (706) 

Τηλέφωνα: 627.469 καί 9515. I l l  έσωτ. 296

*

Έ κ τ ύ τ τ ω σ ι ς :  Ά -φ ο ΐ Γ. ΡΟ Δ Η  ’Αμαρουσίου 59 —  

Άμαρούσ ιον Τηλέφ. 6819.631 και 6819.861

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Α Ι :

Εσωτερικού ......................  Δρχ. 180

Εξωτερικού ......................Δολλ. 8
’Οργανισμών, Συλλόγων κλττ. Δρχ. 360 

Τιμή τεύχους: Δραχμα’ι 15

Χειρόγραφα μελετών, δημοσιευόμενων ή μή, δέν έττιστρέφο- 

νται. Α ϊ δημοσιευόμενοι μελέται άττηχοΰν τήν πνευματικήν 

εργασίαν τών συντακτών καί τάς γνώμας αύτών.

Τ Ο  Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Ν  Μ Α Σ

Ό  ήρως τής Έπαναστάσεως τοΟ ’21 
Ά νδρέα ς Λόντος. ’Α π ό  τούς πιό σεμνούς 
άγωνιστάς τού έπους τής ’Εθνεγερσίας, 
προσέφερε τά πάντα εις τόν αγώνα. Τά 
τελευταία χρόνια τής ζωής του τόν είχε 
καταλάβει άθυμία, γιατί δέν έμεινε ηθ ι
κώς ικανοποιημένος έκ τής καταστάσε- 
ως τής χώρας. Μ ία  τέτοια στιγμή τόν 
αποθανάτισε ό μεγάλος ζωγράφος Lou is 
Dupre, τού όποιου πίνακας είναι τό έξώ- 
φυλλόν μας.

Η  Δ  Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Υ  Μ Α Σ

Τό  παιδομάζωμα. (’Υ π ό  Ν ικολάου  Γύζη. 
’Εθνική Πινακοθήκη). "Ενα  άκόμα άπό 
τά έργα πού «τίμησαν» τήν  ιστορία τών 
προγόνων τών σημερινών τυράννων τής 
Κύπρου μας. Κ ά τ ι πού δέν έπιτρέπεται 
νά λησμονή ό λαός μας.
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