


Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό την εορτήν τον Πάσχα, ή όποια έωρτάσθη και εφέτος μέ εξαιρετικήν λαμπρότητα 
εις τάς Σχολάς ’Αστυνομίας Πόλεων. ’ Επάνω: 'Ο  Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος έν μέσω τον 
Σ εβ . Μητρ. τ. Αημητριάόος κ. Δαμασκηνόν, τοΰ Γενικού Γραμ. τον Υ .Δ .Τ . κ. Μπάλκου, των ’Αρχηγών Α στυνο
μίας και Πυροσβεστικής κ.κ. Τζαβέλλα και ’ Αδαμοπονλ.ου, τον'Υπαρχηγοΰ Α.ΙΊ. κ. Τζίμα τοΰ Δ/ντοΰ των Σχολών κ. 
Ντόντον κ.α. Κάτω: Ο ’ Αρχηγός Ε .Δ . κ .Ά ρμπονζης έν μέσω τής ’ Ηγεσίας τοΰ Ά στυν. Σώματος και των Δοκίμων 

Ύπαστυνόμων, εις Αναμνηστικήν φωτογραφίαν, προ τον κτηρίου τής Σχολής.



ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ...
"Ομορφο, νέο κι’ «εύτυχισμένο» ήταν έκεΐνο τό κορίτσι, πού πριν λίγο 

καιρό ξεψύχησε τρυπώντας τις φλέβες του με τή σύριγγα τής ήρωΐνης. Θέλω 
νά τό μακαρίσω έκεΐνο τό όμορφο κορίτσι, πού δεν πρόφθασε νά γνωρίση τον 
άλλο, τον πιο φρικτό θάνατο, πού σίγουρα θάρχόταν ύστερα από λίγα χρόνια 
περισσότερο σκληρός, περισσότερο βασανιστικός κι’ απαίσιος. Θέλω νά τή 
μακαρίσω τήν ώραία ήθοποιό, πού δεν πρόφθασε νά μάθη σ’ όλο της τό «με
γαλείο» τήν «ομορφιά» των «παραδείσων» τής άσπρόσκονης, πού οί «καλοί» 
φίλοι της τής προμήθευαν, σάν φάρμακο και λύτρωση γιά τούς «πόνους» τής 
πικρής ζωής.

Καλότυχη ήταν φίλοι αναγνώστες ή Ελένη Βελονάκη, πού μέ τή «δόσι» 
της τήν «αγαπημένη» συντροφιά, κατάφερε ν’ άπαλλαγή άπό τό ατελείωτο 
μαρτύριο, πού μέ τή μορφή τής «πρέζας» τής έκοβε λίγο λίγο τή ζωή.

Ήταν τυχερή, πού δεν έζησε νά γνωρίση τις έσχατιές τής άπαθλιώσεως 
καί τοΰ βούρκου, στον όποιο αργά μά σταθερά τήν έφερναν οί ανθόσπαρτοι 
μέ τις παπαρούνες δρόμοι. Ήταν τυχερή ή Ελένη Βελονάκη πού δέν πρό
φθασε νά ίδή τ’ όμορφο πρόσωπό της στον καθρέφτη ρυτιδιασμένο κι’ άπο- 
κρουστικό, φρικιαστικά παραμορφωμένο, φάντασμα τοΰ ίδιου τοΰ έαυτοΰ της.

Ήταν τυχερή, πού ό θάνατος τήν έσωσε άπό τή σκληρή άνάγκη νά φθάση 
κάποτε νά τον έπιζητά, σάν λύτρωση τοΰ άπερίγραπτου δράματός της. Ή  
'Ελένη Βελονάκη, άγαπητοί φίλοι, είναι άπό τις πιο χαρακτηριστικές ίσως 
περιπτώσεις, των χιλιάδων δύσμοιρων «οπαδών» τών «ήδονιστικών» φαρμάκων, 
πού δυστυχώς αυξάνονται τελευταία έπικίνδυνα καί στη δική μας πατρίδα.

Είναι καιρός, φίλοι άναγνώστες, νά συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο, 
πού ολοταχώς πιά, χείμαρρος άληθινός, άπό τά λιμάνια καί τά σύνορά μας, 
ξεχύνεται, γιά νά γεμίση μέ τή θολούρα του τις φλέβες τής χρυσής μας νεο
λαίας. Ό  θάνατος τής ώραίας Βελονάκη, ας συνεγείρη τό έθνος σ’ άγριο κι’ 
άδιάκοπο κυνηγητό, γιά νά μείνη τό μίασμα τών ναρκωτικών «προνόμιο» 
τών «πολιτισμένων» τής Δύσεως.

Νέοι τής Ε λ λ ά δ ο ς!... ’Αποξενώστε τούς «καλούς» φίλους, πού προθυ
μοποιούνται νά σάς «μυήσουν» στον ψεύτικο κόσμο τοΰ L. S. D., τοΰ χασίς, 
τής μαριχουάνας καί τής ήρωΐνης.

Περιφρονήστε τις σειρήνες, πού σάς υπόσχονται πνευματικές καί σωμα
τικές άπολαύσεις. ’Αποξενώστε τούς πράκτορες τοΰ «άργοΰ θανάτου», πού 
μπαίνουν άνάμεσά σας, πουλώντας σέ τιμή «ευκαιρίας» τά «άθώα» ναρκωτικά.

”Αν πέσετε στά νύχια τους, θά χρειασθοΰν, πιστέψτε με, λίγες «δόσεις», 
γιά νά γίνετε ύποτελή, άξιοθρήνητα, άβουλα όργανά τους.

Νέοι τής Ε λ λ ά δ ο ς!... ’Εσείς, πού ζήτε στις πολυτάραχες πολιτείες καί 
στά γραφικά μας χωριά, έσεΐς, πού γίνεσθε έπιστήμονες κι έσεΐς, πού μο
χθείτε στή γή μας, άναζητήστε τήν ομορφιά τής ζωής στις αιώνιες καταβο
λές τής Ελληνικής μας παραδόσεως. Τά νειάτα σας άξίζουν περισσότερο άπό 
τον κόσμο ολόκληρο. Δέν είναι άλήθεια κρίμα νά θυσιασθοΰν τραυματισμένα, 
άπό μιά σιχαμερή σύριγγα καί μιά περισσότερο βρώμικη βελόνη; Μά ό χ ι! . . .  
"Οχι νέοι τής Ελλάδος!. . .  Αυτός ό θάνατος δέν σάς πρέπει!. . .

Πετάγματα σάς πρέπουν στις καθάριες καί άσυννέφιαστες κορυφές γιά 
τήν πρόοδο καί τή δημιουργία.. . .

Σ. Α.
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ΗΜΕΡΗΣΙΔΙ
Δ Ι Α Τ Α Γ Α Ι
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΔ ΞΕΩ Σ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΣΤΥΝ . ΠΟΛΕΩΝ

Πρός άπαντας τούς άξ/κούς, υπαλλή
λους και τά κατώτερα όργανα των 
Σωμ. ’Ασφαλείας, τοϋ Πυροσβε
στικού Σώματος και τής ’Αγροφυ
λακής.

ΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, τοϋ παρα
δείγματος καί τής θυσίας Του ό 
Θεάνθρωπος έδραίωσεν έπί τής 

γής τήν θρησκείαν τής αγάπης καί 
τής ειρήνης καί άνέσυρε τον άνθρω
πον άπό τό σκότος καί τήν άμαρτίαν, 
εις τό φως καί τήν άλήθειαν.

Έξ άλλου, ή καρτερική Αυτού πο
ρεία πρός τον Γολγοθά καί ή έπακο- 
λουθήσασα Άνάστασις Αυτού δίδουν 
εις όλους μας, πάντοτε, τήν εύκαι- 
ρίαν τής περισυλλογής, τής αύτο- 
κριτικής καί τού έλέγχου τού ήθικοϋ 
μας προσανατολισμού, τον όποιον 
άνευρίσκομεν εις τά ζωογόνα νάματα 
τής διδασκαλίας Του καί τάς άστει- 
ρεύτους πηγάς των αθανάτων άξιων 
τού Ελληνικού πνεύματος, τά όποια 
τόσον άρμονικά συνέζευξεν ό γλυκύς 
Ναζωραίος.

Τά θεία αύτά διδάγματα άς πλημ
μυρίζουν πάντοτε τάς καρδίας σας 
καί άς σάς έμπνέουν κατά τήν έκτέ- 
λεσιν τής ύψήλής έθνικής καί κοι
νωνικής σας άποστολής.

Με αύτάς τάς σκέψεις, εύχομαι 
όπως τό άνέσπερον φως τής Άνα- 
στάσεως σάς οδηγεί εις τήν έκτέλε- 
σιν των δυσχερών υπηρεσιακών σας 
καθηκόντων καί άπευθύνω εις όλους 
σας τάς καλλιτέρας τών εύχών μου, 
δι’ ύγείαν καί πάσαν άτομικήν καί 
οικογενειακήν ευτυχίαν.

Ο
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  

ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ
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ΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, Κατώτεροι ’Α
στυνομικοί καί Διοικητικοί Υ 
πάλληλοι.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η
Ή  χαρμόσυνος αυτή άναφώνησις 

έπί δύο περίπου χιλιετηρίδας προκα- 
λεΐ ρίγη συγκινήσεως, σκίρτημα χα
ράς, ευφορίαν εις τάς καρδίας καί 
άγαλλίασιν εις τάς ψυχάς των απαν
ταχού τής γης Χριστιανών.

Ό  Χριστός Άνέστη. Ένικήθη ό 
θάνατος. Τό φως διέλυσε τά σκότη. 
Τήν νύκτα τού μίσους διεδέχθη ή 
αυγή τής άγάπης.

Τής Άναστάσεωςπροηγήθη ό Γολ
γοθάς, ή καταλυτική δοκιμασία ψυ
χών, σωμάτων καί συνειδήσεων.

Τό άποκορύφωμα τής Χριστιανι
κής διδασκαλίας, τό μέγα μήνυμα τής 
θρησκείας τής άγάπης, είναι ή Άνά- 
στασις τού Θεανθρώπου. Καί συμβο
λίζει ή Άνάστασις τήν τελικήν έπι- 
κράτησιν τών δυνάμεων τού καλού 
έπί τών δυνάμεων τού κακού. Τήν 
νίκην τού πνεύματος έπί τής ύλης.

Δέν είναι δέ τυχαΐον, δτι σκεύος 
έκλογής τού Χριστιανισμού υπήρξαν 
οί "Ελληνες καί οργανον έξαπλώσεώς 
του ή γλώσσα των.

Ό  Ελληνισμός καί ό Χριστιανι
σμός άποτελοΰν τήν δίδυμον έστίαν, 
έξ ής έξεπήγασαν ή άγάπη καί ή ά- 
λήθεια1 ή λατρεία προς τό μέτρον, 
τό πνευματικόν κάλλος καί τήν αρε
τήν, αί αίώνιαι καί άκατάλυτοι αξίαι, 
έφ’ ών έρείδεται ό πολιτισμός.

Ό  Ελληνισμός καί ό Χριστιανι
σμός αποτελούν τήν άδιάσπαστον καί 
άρμονικήν συζυγίαν, ή οποία δικαιώ
νει καί καταξιώνει τόν άνθρωπον 
δίδει περιεχόμενον καί σκοπόν εις 
τό θειον τούτο δημιούργημα.

Καί είναι κοινή ή μοίρα Χριστια
νισμού καί Ελληνισμού. Τά πάθη 
οδηγούν εις τήν Άνάστασιν. Ή  πρόσ
καιρος πτώσις εις τήν τελικήν νίκην. 
Ή  προσωρινή ταπείνωσις εις τήν 
αίωνίαν δόξαν.

"Ας αντλήσουν διδάγματα οί ανι
στόρητοι έκ τής μελέτης τής ιστο
ρικής πορείας Ελληνισμού καί Χρι
στιανισμού. Ελληνισμός καί Χρι
στιανισμός από τής συζεύξεώς των, 
ιδία, κατέστησαν ή τρισμέγιστη, αιώ
νια καί ακατάλυτος ήθική άξια τού 
άνθρωπίνου πνεύματος.

’Αξιωματικοί, Κατώτεροι ’Αστυ
νομικοί καί Διοικητικοί υπάλληλοι.

Εύχομαι έκ μέσης καρδίας, προς 
όλους σας, όπως τό άνέσπερον φώς 
τής Άναστάσεως καθοδηγή τά βή
ματα υμών καί τών οικογενειών σας 
καί τά κατευθύνη προς τήν, κατά 
Χριστόν, εύδαιμονίαν· τό δέ υπερή- 
φανον Έθνος μας, εις τήν λεωφόρον 
τών ιστορικών πεπρωμένων του, έπι- 
κεφαλής τών πρωτοπόρων τού πολι
τισμού ’Εθνών.

Παρά τάς αντιξοότητας καί δια- 
φαινομένους ’Εθνικούς κινδύνους, οί 
οιωνοί είναι άριστου ή άρραγής ’Ε
θνική μας ένότης, ή όποια άποτελεΐ 
θαυμαστήν καί άδιαφιλονίκητον πρα
γματικότητα, τό έγγυάται· καί ή παγ
κοσμίου κύρους καί άκτινοβολίας ήγε- 
τική προσωπικότης τού Κυβερνήτου 
τού ’Εθνικού σκάφους κατασφαλίζει 
τήν εύοίωνον ταύτην προοπτικήν.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η !

ο
Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΙ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ

Τήν 24-4-75 μετεδόθη άπό του τηλεοπτικού δικτύου 
τής Υ .ΕΝ.Ε.Δ . συνέντευξις τοΰ Γεν. Γραμματέως 
τοΰ Υ.Δ.Τ. κ. ’Αναστασίου Μπάλκου. Τό πλήρες 
κείμενον τής ένδιαφερούσης συνεντεύξεως τοΰ κ.
Γενικού δημοσιεύομεν έν συνεχείς χάριν τών ανα
γνωστών μας.

Ε Ρ Ω ΤΗ Σ ΙΣ : Κύριε Μπάλκο, πριν σάς υποβάλ
λουμε επί μέρους ερωτήσεις, επί θεμάτων τής άρμο- 
διότητός σας, νά μάς επιτρέψετε νά σάς θέσουμε τό 
μέγα ερώτημα τοΰ 'Ελληνικού Λαόν : 'Η  Δ η μ ο 
κ ρ α τ ί α  ε ί ν α ι ,  κ α τ ά  τ η  γ ν ώ μ η  σας ,  
α σ φ α λ ή ς  σ ή μ ε ρ α  κ α ι  θ ά  ε ί ν α ι  σ τ ο  
μ έ λ λ ο ν ,  υ π ό  τ ή ν  ε γ γ ύ η σ η  τ ω ν  Σ ω 
μ ά τ ω ν  ’Α σ φ α λ ε ί α ς ,  σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ ή ς  
α π ο σ τ ο λ ή ς  κ α ι  δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς  τ ο υ ς .

ΑΠ ΑΝ ΤΗ Σ ΙΣ  : Σάς απαντώ χωρίς τον παραμικρό 
δισταγμό : ΝΑΙ.

ΕΡ. ’Απαντάτε ναι, παρά τά προχθεσινά γεγο
νότα τής ’Αμερικανικής Πρεσβείας ;

ΑΠ. Τά γεγονότα αυτά άποδεικνυονν, δτι τά

Στις ώρες τής άναπαύσεως και ψυχα
γω γίας μας, νά θυμόμαστε ποιοι αγρυ
πνούν και κοπιάζουν, κάτω άπό σκλη
ρότατες, ενίοτε, καιρικές συνθήκες, οι
κονομικά σχετικά ΰπαμοιβόμενοι, ώστε 
ήμεΐς νά άπολαμβάνουμε αύτά τ ’ άγαθά 
τοΰ Θεοϋ, στο μέγιστο. Νά τούς ευγνω 
μονούμε γ ι ’ αυτό. Και νά τους τό δεί

χνουμε.



δώματα ’Ασφαλείας είναι αποφασισμένα νά προασπί
σουν τη δημοκρατία. ’Έναντι υπόπτων ενεργειών ολί
γων έξτρεμιστικών στοιχείων, πού αποβλέπουν στη 
νόθευσή της ή καί την κατάργησή της. Προχθές γιορ
τάζαμε την απαλλαγή μας από την τυραννία τοϋ κυα
νού ολοκληρωτισμού τής Χούντας, όχι βέβαια για νά 
την αντικαταστήσουμε μέ τυραννία άλλου χρώματος. 
Θέλουμε δημοκρατία πραγματική.

ΕΡ. Επιτρέψατε μου νά έπιμείνω στην ερώ
τηση. Γιατί έχει δημιουργηθή, τελευταία, πολύς θό
ρυβος γύρω από την κάθαρση στά Σώματα ’Ασφα
λείας. "Ενα μέρος τής κοινής γνώμης πιστεύει, ότι 
τίποτε δεν έγινε, ώστε νά μεταβληθή ή μονολιθική 
«φασιστική» σύνθεση των Σωμάτων ’Ασφαλείας, 
πού κληρονομήσαμε από τη δικτατορία. Συνέπεια 
τούτου είναι, κατά τούς επικριτές τοϋ ’Υπουργείου 
Δημοσίας Τάζε ως, νά μην είναι δυνατόν νά άντιμετω- 
πισθοϋν μερικές «φασιστικές» εκδηλώσεις, όπως ή 
«Νέα Τάξις», δραπετεύσεις στελεχών τής Χούντας 
κ.λ.π.

ΑΠ. Έ ν πρώτοις, είναι ευχάριστη ή άνάμιξη 
τής καλόπιστης κοινής γνώμης στά κοινά, σάν δεί
γμα άναμφισβητήτου δημοκρατικού πνεύματος. Θά 
πρέπει δέ νά ομολογήσω πώς πολλές λύσεις απ’ αυτές 
πού απαιτεί μιά μερίδα τής κοινής γνώμης, δέν είναι 
ούτε παράλογες ούτε κακόπιστες. ’Απλώς, δέν είναι 
εφαρμόσιμες, γιατί θά άποδιοργάνωναν τά Σώματα 
’Ασφαλείας, μέ τούς έπακόλουθους, ύπό τάς περιστά
σεις, κινδύνους. Τούς είδαμε ολοφάνερους προχθές, 
στην ’Αμερικανική Πρεσβεία.

Ή  λύση τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως είναι 
επίσης λογική, ίσχυριζόμεθα δέ ότι είναι λογικώτερη 
των άλλων, γιατί στηρίζεται σέ πληρέστερη γνώση τών 
παραγόντων τοϋ προβλήματος. Σύμφωνα μ ’ αυτή :

1) Οι φερόμενοι σάν «βασανισταί» καί οι ιδιαί
τερα εκτεθειμένοι μέ τή δικτατορία βρίσκονται έκτος 
τοϋ Σώματός τους, σέ διαθεσιμότητα.

2) Οί υπόλογοι δευτερευονσών κατηγοριών τε
λούν ύπό αναστολή κρίσεως καί προαγωγής τους.

3) "Οσοι κατά τήν 7ετίαν ήλθαν άπλώς σέ διά
σταση προς τή κοινή γνώμη τοϋ τόπου πού υπηρετούν, 
γ ι’ αυτούς έλήφθησαν άνάλογα μέτρα (μετάθεσις 
κ.λ.π.).

4) Πέραν δέ όλων αυτών, ή εσωτερική σύνθεση 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας μεταβάλλεται ριζικά, μέ 
άλλα μέτρα. "Οπως ή επάνοδος τών διωχθέντων, ή 
τοποθέτησή τους σέ καίριες θέσεις, ή εφετινή κατά
ταξη τών 1.500 άστρατεύτων τής κλάσεως 1977 καί 
ή έξοδος παλαιών. "Εχουν ήδη φύγει πολλοί. Ή  λύση 
αυτή είναι λογική, μετριοπαθής, ισορροπημένη, εφι
κτή καί υπεύθυνη.

ΕΡ. ’Υπάρχουν διαφωνοϋντες μ ’ αυτή τή λύση ;
ΑΠ. Καί βέβαια υπάρχουν. Στή δημοκρατία 

πάντα υπάρχουν, αυτό δέ είναι τό πλεονέκτημα καί ή 
δύναμή της. "Αλλ’ ας μοϋ έπιτραπή νά έπαναλάβω 
εκείνο πού είπε ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως : Ή  
Κυβέρνηση έκλήθη από τό λαό γιά νά έφαρμόση τις 
δικές της λύσεις όχι τις λύσεις τών άλλων.

ΕΡ. ’Ομιλήσατε περί τών συμβουλίων κρίσεως 
τών άπομακρυνθέντων γιά πολιτικούς λόγους. Πολύς 
θόρυβος γίνεται γιά τή μεροληπτική, όπως χαρακτη
ρίζεται, κρίση τών συμβουλίων αυτών. Τί ακριβώς 
συμβαίνει;

ΑΠ. Ό  χαρακτηρισμός τών συμβουλίων σάν

μεροληπτικών είναι άδικος — καίτοι γενικά καλό
πιστος. Καλόπιστος γιατί, πράγματι, στηρίζεται σέ 
κάποιο στοιχείο — σέ ένα μοναδικό όμως στοιχείο : 
Τά παράπονα τών μή άποκατασταθέντων.

Εις όσας δέ περιπτώσεις έξήτασα μέχρι στιγμής 
δέν διεπίστωσα σέ καμμιά έλλειψη αντικειμενικότητας 
εκ μέρους τής επιτροπής. Ή  κρίση, πάντως, τών επι
τροπών δέν είναι τελική, αφού οί άπορριφθέντες παρα- 
πέμπονται αυτόματα στή Δευτεροβάθμιο εκ δικαστι
κών ’Επιτροπή καί υπάρχει φυσικά καί τό Συμβούλιο 
’Επικράτειας.

ΕΡ. Υπάρχουν καί διάφορες άλλες αιτιάσεις 
τόσον κατά τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, όσο καί κατά 
τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Στηρίζονται στή 
γνώμη πώς τό ’Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως είναι 
«φασιστικό», τά όργανά του «Χουντικά» κ.τ.τ. Μία 
από τις αιτιάσεις είναι ή διαφυγή ή ή μή ανακάλυψη 
τοϋ κρησφυγέτου τών Κωτσέλη καί ’Ασλανίδη καί 
ή μή σύλληψη τής «Νέας Τάξεως».

Ο ΣΥΝΟΜ ΙΛΗΤΗΣ: Στο σημείο αυτό θά 
πρέπει νά άναιφέρομε ότι ό κ. Μπάλκος οφείλει ένα μέ
ρος τής σταδιοδρομίας του, στο ότι, μαζί μ ’ ένα αριθμό 
συναδέλφων τον, ήγωνίσθη κατά τοϋ κυανού ολοκλη
ρωτισμού τής Ελληνικής Χούντας. Συγκεκριμένα, 
άπεστρατεύθη μέ τό βαθμό τοϋ Ταξιάρχου, λόγω τής 
στάσεώς του κατά τήν προσπάθεια τής 13ης Δεκεμ
βρίου 1967. Συμμετείχε, ακολούθως, στήν αντιστα
σιακή οργάνωση τών Άντιστρατήγων σάν γενικός 
γραμματεύς, καί, τέλος, στήν οργάνωση τών «’Ελευ
θέρων Ελλήνων», στή διοικούσα επιτροπή, σάν ιδρυ
τικό μέλος. Συνελήφθη τό 1969 καί έκρατήθη σέ 
αυστηρή απομόνωση, επί 10 μήνες. "Ηδη, άποκατε- 
στάθη μέ τό βαθμό τοϋ αντιστράτηγον, τον όποιο καί 
κατέχει έν ένεργεία.

ΑΠ. Καίτοι ή ευαισθησία τής κοινής γνώμης 
πάνω στο θέμα αυτό είναι, επαναλαμβάνω, δικαιολο
γημένη, οί αιτιάσεις είναι τουλάχιστον άδικες. Σάς 
υπενθυμίζω πώς επί δικτατορίας, μέ τις ελευθερίες 
ανύπαρκτες, μέ δρακόντεια μέτρα έπιτηρήσεως, χωρίς 
άλλες απασχολήσεις, όπως οί σημερινές πού είναι άλ- 
ληλένδετες, άναπόφευκτες καί αποδεκτές σέ μιά πρα
γματική δημοκρατία, διέφυγαν από τήν Ελλάδα οί 
κ.κ. Βαλνράκης, Βαρδινογιάννης, Κα Βλάχου, Γρί
βας, Ζαμπέλης, Μητσοτάκης, Παναγούλης κ.λ.π. 
’Επίσης σάς υπενθυμίζω, πώς οί αντιστασιακές οργα
νώσεις άπομακρυνθέντων από τή δικτατορία αξιω
ματικών, διένειμαν επί 1 1 / 2  έτος προκηρύξεις, έξέ
διδαν εφημερίδα, έκαναν άνακοινώσεις μέσω τών ξέ
νων Ρ /Σ  κ.λ.π., χωρίς νά συλληφθοϋν. Ό  κ. Μήνης, 
τελείως μόνος, γιά πάρα πολύ καιρό, κατασκεύαζε 
εκρηκτικά μηχανήματα καί έκανε πράξεις σαμποτάζ, 
συλληφθείς τελικά, μάλλον από κακοτυχία.

ΕΡ. Κύριε Μπάλκο, είναι διάχυτος ή ανησυχητι
κή έντύπωσις, πώς τά αστυνομικά όργανα τελούν 
εις αδυναμίαν νά αντιμετωπίσουν προβλήματα κοινού 
εγκλήματος καί τάξεως, π.χ. μεταξύ άντιδικούντων 
πολιτών καί είς δημοσίους χώρους. Είναι τούτο ακρι
βές ;

ΑΠ. Είναι ανακριβές. ’Απλώς, τά Σώματα 
’Ασφαλείας, αυτή τή στιγμή, καθώς είναι βεβαρυμένα 
μέ πλήθος αποστολών πού έκπηγάζουν απ’ αυτή τήν 
ίδια τήν ατμόσφαιρα τής Δημοκρατίας ( συγκεντρώ
σεις, συλλαλητήρια, απεργίες, τοιχοκολλήσεις κ.λ.π.), 
δέν είναι δυνατόν νά προλάβουν τά πάντα. Προς Θεού,
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δέν μέμφομαι τή Δημοκρατία γιά την κατάσταση αυτή 
ούτε θά την άντήλλασα χάριν τής «Τάξεως». 'Απλώς, 
σάς εξηγώ. Έ ξ  άλλον, μερικές ενοχλητικές εκδηλώσεις 
οφείλονται στην πολιτική ήπιότητος και ύφέσεως πού 
ακολουθεί το ' Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και πού, 
πιστεύομε, άρχισε να φερνή αποτελέσματα στή μάζα 
των νομιμοφρόνων και φιλήσυχων. ’’Οχι, φυσικά, 
στους κύκλους των εξτρεμιστών, πού ή ιδία τους 
άκριβώς Ιδεολογία τούς επιβάλλει νά δημιουργούν 
διαρκώς ένταση. Είναι αυτοί πού δημιούργησαν προ
χθές τις ασχήμιες στήν ’Αμερικανική Πρεσβεία κ.λ.π.

ΕΡ. Μήπως, μερικά έξ όσων αναπτύξατε έχουν 
σχέση μέ τήν ’Οργάνωση τής «Νέας Τάξεως» και 
αποτελούν δικαιολογία γιά τήν μή είσέτι σύλληψή της ;

ΑΠ. Έν πρώτοις, δέν υπάρχει καμμία απολύτως 
ά π ό δ ε ι ξ ι ς ύπάρξεως ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς  «Νέας 
Τάξεως». ’Εάν έχετε σείς ή οίοσδήποτε άλλος παρό
μοια «απόδειξη», θά είμαι ευτυχής αν μοϋ τήν δίδατε, 
ώστε νά χρησιμοποιηθή γιά τή διάλυσή της.

’Αντίθετα, τά μεμονωμένα άνά τή Χώρα, τοπικά 
και χρονικά, περιστατικά άναγραφής τού συνθήματος 
τής «Νέας Τάξεως» δίδουν τή χαρακτηριστική εικόνα 
τού μιμητισμού, σάν εκείνου μέ το σήμα Ράσσελ 
ή έστω μιάς κάποιας «κινήσεως» αέ εμβρυώδη κατά
σταση, αν θέλετε. Πάντως, στή φάση αυτή, δέν είναι 
δυνατόν νά πώ περισσότερα και ελπίζω πώς σύντομα 
τό 'Υπουργεϊον Δημοσίας Τάξεως θά είναι σέ θέση 
νά άναφέρη τί άκριβώς συμβαίνει. Τώρα, μπορώ, άπλώς, 
νά σάς διαβεβαιώσω, κατηγορηματικά, πώς τά Σώ
ματα ’Ασφαλείας κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια, 
γιά νά διαλευκάνουν τό ζήτημα τής «Νέας Τάξεως».

”Ας μοϋ έπιτραπή, επίσης, νά διαβεβαιώσω, πώς 
οι εκδηλώσεις κατά τής «Νέας Τάξεως» είναι δυσανά
λογες προς τον κίνδυνο πού αντιπροσωπεύει, υπό τό 
σημερινό δημοκρατικό κλίμα στή Χώρα μας. ’Αντί
θετα, πιστεύω πώς θά πρέπει νά προσεχθούν άπό τήν 
κοινή γνώμη περισσότερο εκδηλώσεις, όπως οί προ 
τριημέρου στήν ’Αμερικανική Πρεσβεία, πού οφεί
λονται σέ οργανώσεις και ομάδες γνωστές γιά τήν 
«ολοκληρωτική» τους φιλοσοφία.

ΕΡ. Μιά τελευταία ερώτηση. Τί συμβαίνει μέ 
τή συμπεριφορά τών οργάνων τής τάξεως προς τούς 
πολίτες; Κατηγοροϋνται γιά βιαιότητες κ.λ.π.

ΑΠ. Βιαιότητες ; Υποθέτω πώς σάν δημοσιο
γράφος υπονοείτε τό άτυχές περιστατικό στο δι
καστήριο. Θυμηθήτε, δμως, πώς πολύ συχνά, τά όρ
γανα τής τάξεως δέχονται φράσεις όπως «φασίστα», 
«πουλημένε» κ.τ.τ., μέ ψυχραιμίαν ασυνήθη καί στά 
διεθνή ακόμη αστυνομικά χρονικά.

Θά έλεγα πώς, άπλώς, -τά όργανα τής τάξεως, 
λόγω τής φύσεως τού λειτουργήματος των δέν είναι 
δυνατόν παρά νά δέχωνται κριτική. Ό  νόμος καί ή 
τάξη δέν επιβάλλονται μόνο μέ τις συστάσεις. ' Υπάρ
χει ολόκληρη κλίμακα, όλο καί αύστηροτέρων δια
δοχικών μέτρων, μέχρις ότου επιβληθούν. Γιατί πρέ
πει νά επιβάλλονται, οπωσδήποτε, άλλως θά μετα
πέσω με στήν οχλοκρατία. Τό εάν τά Σώματα ’Ασφα
λείας χρησιμοποίησαν τό Α ή τό Β μέτρο τής παραπά
νω κλίμακος, πριν νά είναι απόλυτα αναγκαίο, αυτό 
είναι κάθε φορά επιδεκτικό συζητήσεων καί οί κρί
σεις καί επικρίσεις θά έχουν μεγάλη δόση υποκει
μενικότητας. Πιστεύω είλικρινά, πώς οί διαταγές 
τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, πάνω στή συμ
περιφορά τών ’Οργάνων, γενικά εφαρμόζονται. Οί

εξαιρέσεις όμως είναι ό κανών ατούς κανόνες. Καί οί 
τυχόν παρασπονδοϋντες τιμωρούνται.

ΕΡ. Κύριε Γενικέ. Πλέξατε τό εγκώμιο τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί αυτό είναι φυσικό, λόγω τής θέσεώς 
σας. ’Αλλά θά σάς κάνω μιά καίρια ερώτηση. Τί ρόλο 
έπαιξαν στήν έδραίωση τής Δημοκρατίας στις κρί
σιμες στιγμές τών τελευταίων μηνών ;

ΑΠ. Είλικρινά σάς ευχαριστώ γιά τήν ευκαιρία 
πού μοϋ δίδετε γιά μιά αποκάλυψη. Λοιπόν, μάθετε 
ότι έπαιξαν τεράστιο ρόλο, μέ τήν παροχή πληροφο
ριών γιά τούς κινδύνους πού διέτρεξε ή δημοκρατία 
καί που κατέληξε στή σύλληψη Χουντικών στελεχών 
τού στρατεύματος. ’ Αν έλαβαν ευχαρίστως καί έξε- 
πλήρωσαν μέ τό παραπάνω όλες τις πληροφοριακές 
αποστολές πού τούς άνετέθησαν. Είναι δε χαρακτη
ριστικό, ότι ούτε ένας άπό τά Σώματα ’Ασφαλείας δέν 
εύρέθη άναμεμιγμένος στήν άνατρεπτική αυτή κίνησι..

ΕΡ. Κύριε Γενικέ. Σάς ευχαριστούμε έκ μέρους 
τών τηλεθεατών μας, διότι άνταπεκρίθητε στήν πρόσ
κλησήι μας, στον δημοκρατικό μας διάλογο. Θά ήθέλατε 
νά διατυπώσετε καί μιά τελευταία άποψη, σέ δ,τι 
αφορά τήν συμπαράσταση καί συναντίληψη τών πο
λιτών καί τών μέσων ένημερώσεως-τηλεοράσεως, 
ραδιοφώνου καί τύπου — στήν προσπάθεια τής έκδη- 
μοκρατικοποιήσεως καί καθάρσεως τού παρελθόντος, 
πού ύπευθύνως άνελάβατε καί σεις στον Κρατικό 
μηχανισμό καί στον ελεύθερο Ελληνικό χώρο ;

ΑΠ. Ναι, θά ήθελα. Θά ήθελα νά ζητήσω μεγα
λύτερη κατανόηση τών δυσκολιών πού Αντιμετωπίζει 
τό Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στο συμβιβασμό 
πραγμάτων, έκ πρώτης όψεως ασυμβιβάστων. Τήν 
επανασύνδεση τών Σωμάτων ’Ασφαλείας μέ τό λαό 
καί τήν πλήρη αποκατάστασή τους στή κοινή εκτί
μηση, μ ’ εκείνη τού ρόλον τους σάν φρουρού, αλλά καί 
οργάνου επιβολής τής τάξεως, τής ασφαλείας καί 
τού νόμου. Θά ήθελα, στις ώρες τής άναπαύσεως καί 
ψυχαγωγίας μας, νά θυμόμαστε ποιοι αγρυπνούν καί 
κοπιάζουν, κάτω άπό σκληρότατες, ενίοτε, καιρικές 
συνθήκες, οικονομικά σχετικά ύπαμοιβόμενοι, ώστε 
ημείς νά απολαμβάνουμε αυτά τ ’ άγαθά τού Θεού, 
στο μέγιστο. Νά τούς ευγνωμονούμε γ ι’ αυτό. Καί 
νά τούς τό δείχνουμε.

Μετά τήν προαναφερθεΐσαν σννέντευξιν 
καί σνγκεκριμένως τήν 28-4-75, ό κ. Μπάλ- 
κος προέβη εις τάς άκολονθονς, διά τον τύ
πον, ανακοινώσεις.

’Εξ ύποχρεώσεως ένημερώσεως τής κοινής γνώ
μης, επί τών λίαν ενδιαφερόντων αυτήν τήν στιγμήν 
προβλημάτων τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως καί 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, άπεδέχθην σκέψιν τηλεο
πτικής συνεντεύξεως εις τήν Υ.ΕΝ.Ε.Δ., ή όποια, γενι
κώς, έκάλυψε τά βασικώτερα τών σχετικών θεμάτων.

Ή  έπακολουθήσασα, έν τούτοις, κριτική μερίδος 
τού τύπου, στηριχθεϊσα είτε εις παρερμηνείαν φρά
σεων καί έννοιών τής συνεντεύξεως, είτε εις Αντιπο
λιτευτικήν διάθεσιν, έδημιούργησε εις τον μή άπολύ- 
τως ένήμερον Αναγνώστην Απορίας καί Αμφιβολίας. 
Εις μερικάς περιπτώσεις, έλαχίστας, έλαβε χώραν 
ηθελημένη παρερμηνεία λίαν σαφών διατυπώσεων 
τού διανεμηθέντος κειμένου τής συνεντεύξεως. Εις 
αλλας έγινεν Απομόνωσις φράσεων ή καί λέξεων, αί 
όποϊαι, διά τής μεθόδου αυτής, Απέκτησαν διάφορον
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τής ίδικής μου έννοιαν.
Καίτοι είναι πολλά τά σημεία τής σχετικής κρι

τικής εις τά όποια θά ήδννάμην νά άπαντήσο), τά βα- 
σικώτερα, τά όποια λόγω τής ζωτικής σημασίας των 
απαιτούν οπωσδήποτε άπάντησιν, είναι τρία: (1) Ή  
«Νέα Τάξις», (2) Ή  στάσις τής ’Αστυνομίας κατά 
τά συμβάντα τής 21ης ’Απριλίου 1975, ειδικά, άλλά 
και γενικώτερα εις τάς περιπτώσεις έξτρεμιστικών 
εκδηλώσεων και (3) 'Η  στάσις προς τά Σώματα 
’Ασφαλείας.

Δ ι ά  τ η ν  « Ν  έ a ν Τ ά ξ ι ν ». Δεν έλαβον θέ- 
σιν ποτέ, ώς γίνεται απολύτως σαφές από τό διανε- 
μηθέν κείμενον, επί τού αν νπάρχη ή δεν υπάρχει ή τί 
άκριβώς υπάρχει ιός προς την «Νέα Τάξιν». Ο ντε ήτο 
δυνατόν νά τό πράξω κατά την παρούσαν φάαιν τών 
ερευνών. Ίσχυρίσθην άπλώς, είμαι δε λίαν αρμόδιος 
προς τούτο, ότι (1) δεν υπάρχουν α π ο δ ε ί ξ ε ι ς  
ύπάρξεως «Νέας Τάξεως» — υπάρχουν μόνον ενδεί
ξεις καί (2) αί ενδείξεις δεν οδηγούν εις τό συμπέ
ρασμα ύπάρξεως Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς  — άλλά μιμη
τισμού ή έστω «κινήσεως» κάποιας μορφής.

Πράγματι δέ, αί επανειλημμένοι εκκλήσεις του 
' Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως προς επισήμους καί 
μη, ίσχυρισθέντας ότι κατέχουν αποδείξεις επί τής 
«Νέας Τάξεως», ΐνα τάς προσκομίσουν διά την διά- 
λυσίν της, έμειναν χωρίς άπάντησιν ή δέ διά σοβαρού 
ποσού έπικήρυξις τών δραστών εγκληματικής πρά- 
ξεως, άποδιδομένης εις την «Νέαν Τάξιν», είχε την 
ιδίαν τύχην. Μήπως, λοιπόν, οι θορυβοϋντες περί την 
«Νέαν Τάξιν» συγχέουν τάς αποδείξεις προς τάς εν
δείξεις ; Μήπως δέν υπάρχει «Νέα Τάξις» ;

Βεβαίως υπάρχουν, άναμφιβόλως, οι νοσταλγοί 
τής δικτατορίας, τού φασισμού ή τού Ναζισμού, νο
σταλγοί, λόγω άφελείας, ιδεολογίας ή συμφέροντος. 
Αυτοί είναι γνωστότατοι εις τό Ύπουργεΐον Δημοσίας 
Τάξεως καί έγιναν γενικώτερον γνωστοί, λόγω ένίων 
τελευταίων εκδηλώσεων ( κατά την 25ην Μαρτίου 
κ.λπ.). Καί γενικώς παραδέχονται την Ιδεολογικήν 
τοποθέτησίν των. ’Αλλά δέν παρεδέχθησαν ποτέ, 
ούτε υπάρχει άπόδειξις ότι ανήκουν εις τήν «Νέαν 
Τάξιν». Ώ ς επί τό πλεϊστον, δέ, προκαλοϋν θυμηδίαν 
μάλλον, παρά φόβον.

Οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες ή έπισημανθέντες 
διά βεβαίας, σχετικάς προς τήν «Νέαν Τάξιν» άνερ- 
γείας ( κυρίως αναγραφήν τού συνθήματος), ανήκουν 
εις τρεις κατηγορίας: (1) Τους μειωμένων διανοητι
κών ικανοτήτων, (2) Τούς μείρακας, οι όποιοι γρά
φουν τό σύνθημα «έτσι γιά πλάκα» καί (3) Τούς ανή
κοντας εις άλλας οργανώσεις τ ή ς  ε κ  δ ι α μ έ τ ρ ο υ  
α ν τ ι θ έ τ ο υ  θ έ σ ε ω ς ε ι ς  τ ό  π ο λ ι τ ι κ ό ν  
φ ά σ μ α .

Ή  τελευταία αυτή κατηγορία προκαλεί σκέψεις καί 
ερωτηματικά, πρέπει δέ νά τύχη τής προσοχής τού 
καλόπιστου κοινού. Μήπως τό σήμα τής «Νέας Τά
ξεως» γράφεται καί από άλλην παράταξιν, πέραν τής 
ύποτιθεμένης ; Μήπως ό δυσανάλογος προς τον κίν
δυνον θόρυβος προκαλεϊται από τούς έχοντας συμφέ
ρον νά εκτρέφουν τήν προσοχήν τής κοινής γνώμης 
από πραγματικόν κίνδυνον, ό όποιος εύρίσκεται αλλού;

Είναι γνωστόν, ότι έχομεν παλαιά καί πρόσφατα 
δείγματα παρομοίων ενεργειών, παραπλανητικών τής 
κοινής γνώμης.

’Ε π ί  τ ο ύ  θ έ μ α τ ο ς  τ ή ς  σ τ ά σ ε ω ς  τ ή ς  
Ά  σ τ ν ν ο μ ί α ς ,  κατά τήν έπίθεσιν κατά τής ’Α 

μερικανικής Πρεσβείας, οι καλόπιστοι παρατηρηταί, 
οϊ όποιοι είναι πολλοί, γνωρίζουν τί άκριβώς συνέβη. 
’Όργανα τής τάξεως, παρατεταγμένα εις διπλήν σει
ράν προ τής ’Αμερικανικής Πρεσβείας, έτήρησαν άψο- 
γον καί παραδειγματικήν στάσιν έναντι τών ηθελη
μένων, λίαν ύβριστικών προκλήσεων, ένίων εξτρε
μιστών. Αίφνιδιάσθησαν μερικώς (διότι δέν ύπήρχον 
σχετικαί πληροφορίαι), όταν πολλοί από τούς τελευ
ταίους ( βάσει προδιαγραμμένον σχεδίου καί μέ μέσα 
προπαρασκευασμένα) έξεδήλωσαν έπίθεσιν. Παρά τον 
αιφνιδιασμόν, τά όργανα τής τάξεως άντέστησαν, άρ- 
χικώς, μέ έπιτυχίαν. Ή  παράταξίς των διεσπάσθη 
μέ τήν δευτέραν μόνον έπίθεσιν, όταν οι έξτρεμισταί 
έχρησιμοποίηααν βροχήν λίθων καί αιχμηρά ξύλα, 
διά νά φθάσονν εις τον στόχον των. Μετά τήν διά- 
σπασιν, οι έξτρεμισταί δέν ήρκέσθησαν εις τό «στή
σιμο τής έρυθράς σημαίας», ώς ισχυρίζονται, άλλά 
είσήλθον εις τήν Πρεσβείαν καί ήρχισαν καταστροφάς.
Μόνον τότε άντέδρασεν ή ’Αστυνομία, συμφωνούν- 

τος τού παρισταμένου είσαγγελέως.
Έ πί τής κριτικής πού ήκολούθησε γεννώνται διά

φορα έρωτήματα: Τί άλλο ήτο δυνατόν νά πράξη ή 
’Αστυνομία Πόλεων ; Τά δακρυγόνα, τά όποια έχρη
σ ιμοποίησ εν, ήσαν τά ήπιώτερα τών μέσων τά όποια 
διαθέτει. Διατί, λοιπόν, νά μή χρησιμοποίηση αυτά 
καί όχι άλλα ; Πώς ήτο δυνατόν νά διακρίνη, μέσα 
εις τον σάλον τής άναταραχής καί τής άναμείξεως, ή 
οποία ήκολούθησε, ποιοι άνήκουν εις ποιαν παράταξιν; 
"Οταν μάλιστα πυραί έκαιον εις ολόκληρον τήν δια
δρομήν τής Β. Σοφίας καί τών παρόδων μέχρι τού 
Συντάγματος, οδοφράγματα δέ εϊχον έγερθή εις τό 
Σύνταγμα καί τά πέριξ. Καί ύβρεις καί λίθοι έξετο- 
ξεύοντο άπό διάφορα σημεία τής διαδρομής. Ή  μή 
έπέμβασις εις τό Σύνταγμα δέν άποδεικνύει, δτι ή 
’Αστυνομία Πόλεων δέν έπεζήτει τήν άπέκτασιν όπου 
δέν ήτο άπολύτως άναγκαϊον ;

Επαναλαμβάνω, επομένως, έκεϊνο, τό όποιον έξή- 
γησα εις τήν συνέντευξιν. Δέν είναι δυνατόν νά έπι- 
τραπή ή οχλοκρατία. ’Επειδή, δέ, κατά τον νόμον τής 
αιτίας καί τού άποτελέσματος, είναι ένδεχόμενον, 
ύπό άναλόγους συνθήκας άγνοήσεως τής τάξεως καί 
τών νόμων, νά συμβούν τά ίδια, πιστεύω, δτι οι φι
λήσυχοι καί οι νομιμόφρονες δέν θά πρέπει νά συμμε
τέχουν παρομοίων έκδηλώσεων, γενόμενοι άθέλητα 
όργανα τών έξτρεμιστών.

Τέλος, έπί τού θέματος τ ή ς  σ τ ά σ ε ω ς  π ρ ο ς  
τ  ά Σ ώ μ α τ α  ’Α σ φ α λ ε ί α ς ,  θά παρεκάλουν, 
δπως οι καταφερόμενοι έχουν ύπ’ δψιν : (1) "Οτι οι 
φερόμενοι ώς βέβαιοι «βασανισταί» καί ώς «όργανα» 
τής δικτατορίας, δέν ύπηρετοϋν τώρα εις τά Σώματα 
’Ασφαλείας — εύρίσκονται εις διαθεσιμότητα ( λέγω 
δέ «φερόμενοι», διότι τό ζήτημά των είναι εις χείρας 
τής δικαιοσύνης καί δέν είναι πρέπον νά τήν προκατα- 
λάβω εις τήν κρίσιν της) καί (2) "Οτι ύπηρετοϋν 
εις τά Σώματα ’Ασφαλείας, άνακληθέντες, πολλοί 
διωχθέντες κατά τήν διάρκειαν τής έπταετίας. Ό  
αριθμός των δέ, καθώς προχωρεί τό έργον τών Συμ
βουλίων, καθ’ ημέραν αυξάνει.

01 ύβρίζοντες, λοιπόν, ένώ είναι βέβαιον, δτι δέν 
επιτίθενται κατά τών ένοχων τής έπταετίας, είναι 
πολύ πιθανόν νά άπευθύνωνται εις ανθρώπους πού 
ίσως ύπέφεραν άπό τήν δικτατορίαν καί ίσως συνέ- 
βαλον, εις τήν άποκατάστασιν τής δημοκρατίας, πε
ρισσότερον τών ύβριζόντων.
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ 
ΤΗΣ 21” ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975

Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ι ς  τοΰ ’Αστυνομι κού  Δι ευθυντ οΰ  
’Α θ η ν ώ ν  κ. Χ Α Ρ Α Λ .  Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ

Την 22-4-1975, παρουσία τοϋ ' Υ
φυπουργού Προεδρίας κ. Λαμπρια 
έδόθη προς τούς εκπροσώπους τοΰ 
'Ελληνικού και ξένον Τύπου συνέν- 
τενξις τοϋ Δ /ντοΰ ’Αστυνομίας Α 
θηνών κ. Παπαγεωργίου σχετικώς 
μέ τα επεισόδια τής 21ης ’Απριλίου 
1975. Έπρολόγισε ό κ. Ααμπρίας, 
δ όποιος παρονσιάζων τον κ. Δ /ντήν 
έτόνισεν,· δτι έκ τής συνεντενξεως οι 
εκπρόσωποι τοΰ Τύπου θά λάβουν 
μίαν ακριβή καί πλήρη εικόνα των 
γεγονότων. Το κείμενον τής συνεν
τενξεως τοϋ κ. Παπαγεωργίου έχει 
ώς εξής:

’Από της 17.30' ώρας τής 21.4. 
1975 ομάδες των μελλόντων νά 
μετάσχουν τής πορείας κατέλαβον 
επικαίρους θέσεις καί διέκοψαν την 
συγκοινωνίαν εις οδόν Σταδίου καί 
'Ομόνοιαν. Ό  κύριος όγκος συνε- 
κεντρώθη εις Πολυτεχνεϊον καί οδόν 
Πατησίων.

'Η  πορεία ήρξατο άπό τής 19ης 
ώρας, διά των οδών Πατησίων, 
Αιόλου, Σταδίου, Γεωργίου Α', 
Βασ. Σοφίας.

Ή  κεφαλή εφθασεν εις ’Αμερι
κανικήν Πρεσβείαν περί τήν 20ήν 
ώραν, ή δέ ούρα εύρίσκετο εΐσέτι 
εις Πολυτεχνεϊον, άλλ’ ύπήρχον 
ικανά κενά μεταξύ των διαφόρων 
ομάδων των διαδηλωτών.

Μέχρι τής 20.30' ώρας περίπου 
διήλθον προ τής Πρεσβείας άρκε-

ταί πυκνόταται ομάδες διαδηλωτών 
μέ κύρια συνθήματα κατά τών 
’Αμερικανών (’Έ ξω οί Άμερικάνοι, 
Δολοφόνοι, Λάος, ό Λαός άπαιτεΐ 
ή Πρεσβεία νά κ αήκλπ.), άντικυ- 
βερνητικά (Γκίκα φασίστα παραι
τήσου κλπ .) καί κατά τής ’Αστυνο
μίας (Αύτοί σκοτώσαν τ ’ άδέλφια 
μας κλπ.), άνευ έπεισοδίου τινός.

Περί τήν 20.30' ώραν εις τό προ 
τής Πρεσβείας οδόστρωμα (τό πε- 
ζοδρόμιον κατείχετο ύπό τής ’Αστυ
νομίας) κατέφθασαν καί έστάθμευ- 
σαν πυκναί ομάδες διαδηλωτών μέ 
ολόκληρον «δάσος» ερυθρών πανώ 
μεγάλων καί μικρών. Τό μεγαλύτε- 
τερον έφερε τήν επιγραφήν «ΕΞΩ
ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Έξεφώνουν τά 
αύτά περίπου συνθήματα μέ ύψω-

Ά ριστερά : Ό  Αστυνομικός Δ /ντής Α θ η 
νών κ. Χαρ. Παπαγεωργίου, εις χαρακτη
ριστικόν στιγμιότυπου, κατά τήν διάρκειαν 
τής συνεντενξεως. 1Απέναντι επάνω: Οί 
διαδηλωταί, κατά τήν «πολιορκίαν» τής 
Βουλής. Ή  φωτογραφία, προ τοϋ μνη
μείου τον ’ Αγνώστου Στρατιώτου. ’ Απέ
ναντι κάτω: ’ Εξτρεμιστικά στοιχεία, τά 
όποια εκμεταλλενθέντα μίαν συγκέντρω- 
σιν, ενρον τήν ευκαιρίαν διά νά δράσουν 
δνναμικώς. Μέ ρόπαλα στά χέρια, πρά
γμα, τό όποιον άκριβώς άποδεικννει, δτι 
τά έκτροπα ήσαν προσχεδιασμένα, επ ι

τίθενται εναντίον τών αστυνομικών.
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μένους γρόνθους καί κυρίως «0  
ΛΑΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΩΡΑ Η Π Ρ Ε 
ΣΒΕΙΑ ΝΑ ΚΑΗ» «ΚΑΤΩ 0  ΦΑ
ΣΙΣΜ ΟΣ» «ΔΟΥΛΟΙ ΤΙ ΦΥΛΑΤ- 
ΤΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΑΣ» «ΑΥ
ΤΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑ
ΣΙΣΤ Ε Σ» κλπ. κλπ.

Κατά τον χρόνον τούτον έρρί- 
πτοντο υπό των διαδηλωτών κροτί
δες μέ έκκωφαντικόν θόρυβον καί 
κατά τής Πρεσβείας αυγά πλήρη 
έρυθροϋ χρώματος. 'Έν των αύγών 
τούτων έκτύπησεν είς τήν κεφαλήν 
τον παριστάμενον Εισαγγελέα κ. 
Κριτσέλην μέ άποτέλεσμα νά ρυ- 
πανθή καί νά καταστραφή πλήρως ή 
ένδυμασία του, έκ τοϋ διαχυθέντος 
έρυθροΰ χρώματος.

’Αμέσως έν συνεχεία έκάησαν ύπό 
των διαδηλωτών δύο Άμερικανικαί

σημαΐαι, περιβραχεΐσαι προφανώς 
προηγουμένως δι’ εύφλέκτου ύλης 
(άνεδύετο πυκνότατος καπνός καί 
ή καϋσις ήτο ταχυτάτη). Τρίτη ση
μαία ομοίως ήνάφθη είς τήν γωνίαν 
Βασ. Σοφίας - Μακεδόνων καί ή φέ- 
ρουσα ταύτην όμάς τών διαδηλωτών 
έπίεσε τήν εις τό σημεΐον τούτο 
’Αστυνομικήν δύναμιν, ήτις προς 
στιγμήν ύπεχώρησεν, άλλ’ άκολού- 
θως, τή έπεμβάσει καί ετέρων ’Α
στυνομικών δυνάμεων, οί προς στι
γμήν κινηθέντες προς τον χώρον τής 
Πρεσβείας άπωθήθησαν, άνευ χρή- 
σεως βίας τινός.

’Αμέσως έν συνεχεία οί διαδηλω- 
ταί ήρχισαν, έξ ου σημείου εύρί- 
σκοντο, έκσφενδο νίζοντες τεμάχια 
ξύλων κατά τής ’Αστυνομικής δυ- 
νάμεως (προφανώς έκ τοιούτου ξύ

λου έτραυματίσθη σοβαρώς είς τό 
πρόσωπον, μέ κάταγμα ρινικού ο
στού κλπ., ό επικεφαλής τής δυνά- 
μεως είς τό σημεΐον έκεΐνο, ’Αστυ
νόμος Α' Φωτόπουλος Σωτήριος). 
Έτέρα ογκώδης μάζα έκ τών έπί 
τού καταστρώματος τής οδού ευρι
σκομένων, ώς άπό συνθήματος, κατε- 
βίβασε τούς κοντούς τών πολυα
ρίθμων - ώς προελέχθη - πανώ καί 
χρησιμοποιήσασα τούτους ώς δό- 
ρατα ένήργησεν έφοδον κατά τής 
’Αστυνομικής δυνάμεως, ήτις διε- 
τάχθη νά έγκαταλείψη τό πεζοδρό- 
μιον είς τήν διάθεσιν τών διαδηλω
τών καί νά συμπτυχθή προς τήν 
κλίμακα, διότι έξετιμήθη δτι έάν 
έχρησιμοποιεΐτο βία κατά τών έπι- 
τεθεμένων θά έθρηνούσαμε μέγα ά- 
ριθμόν θυμάτων εκατέρωθεν.

Πλήθη διαδηλωτών συνεχίζοντα 
τάς κατά τής ’Αστυνομικής δυνά
μεως επιθέσεις είσήλθον είς τον 
περίβολον καί ήρξαντο άποσπώντα 
μαρμαρίνας πλάκας, κιγκλιδώματα 
καί σιδηρά δικτυωτά έκ τής προ- 
σόψεως τών Γραφείων τού Προξε
νείου καί θραύοντα τούς ύαλοπίνα
κας, συγχρόνως δέ έθεσαν πύρ 
(εύρέθησαν δύο έστίαι), διά μέσου 
τών τεθραυσμένων υαλοπινάκων, έν- 
τός τών Γραφείων.

Προ τής τοιαύτης καταστάσεως 
καί προκειμένου νά άποφύγω τήν 
χρήσιν γκλόπς, ώς προεΐπον, κατό
πιν έγκρίσεως τού Είσαγγελέως κ. 
Κριτσέλη καί τού έκπροσώπου τής 
Νομαρχίας κ. Ήλιοπούλου, διέταξα 
τήν χρήσιν δακρυγόνων, ή οποία ά- 
πέβη άποτελεσματική, καθ’ όσον οί 
διαδηλωταί άπεμακρύνθησαν προς 
’Αμπελοκήπους καί παρόδους, έγκα- 
ταλείψαντες έπί τόπου έν «μπιτό- 
νιον» βενζίνης.

Οί ούτως άπομακρυνθέντες ήρ- 
χισαν άνασυντασοόμενοι (είς Ί π -  
ποκράτειον άνήγειρον οδόφραγμα 
δι’ ιδιωτικών αύτοκινήτων καί έναντι 
άγάλματος Βενιζέλου έφωδιάσθη- 
σαν διά ξύλων καί τούβλων έξ 
άνεγειρομένης οικοδομής καί ήρ- 
χισαν έπίθεσιν κατά τής έκεΐ εύρι- 
σκομένης ’Αστυνομικής δυνάμεως, 
ήτις προς άποφυγήν συμπλοκής ύπε
χώρησεν ολίγον), δι’ δ καί έν τών 
Τ /Θ  άπεστάλη προς 'Ιπποκράτειον 
καί έτερον τεθωρακισμένον προς 
άγαλμα Βενιζέλου καί διά δακρυ
γόνων διέλυσαν τούς έπιτιθεμένους 
καί ήρον τό οδόφραγμα.

’Ακολούθως, έρρίφθη τό σύν
θημα όλοι στή Βουλή καί ήνάφθη-
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σαν πυραί καθ’ δλον σχεδόν τό μή
κος τής Βασ. Σοφίας, ήσκήθη δέ 
ικανή πίεσις καί κατά των φρου- 
ρούντων τήν ’Αγγλικήν Πρεσβείαν 
δυνάμεων.

Προς πρόληψιν έτέρων έκτροπων 
διμοιρία Τ / Θ διετάχθη να κινηθή 
προς Κυβερνητικόν Μέγαρον μέ 
εντολήν νά μή χρησιμοποιήση δα- 
κρυγόνα άνευ ρητής εντολής καί 
προ τής χρησιμοποιήσεως δδατος.

Έ ν τώ μεταξύ, ήρξαντο επιθέ
σεις καί κατά μεμονωμένων ’Αστυ
νομικών τής Τροχαίας, κατά τάς 
οποίας ύπέστησαν ζημίας 5 περι
πολικά καί 6 μοτοσυκλέτται, καί 
άλλα έκτροπα (άπαγωγή λεωφο
ρείου μετά ξυλοδαρμού τοΰ όδηγοϋ 
καί εΐσπράκτορος), ών τά κυριώ- 
τερα ήσαν ή άνέγερσις οδοφραγμά
των δι’ αύτοκινήτων ή ξύλων εις τήν 
περί τό Κυβερνητικόν Μέγαρον πε
ριοχήν (’Αμαλίας έναντι Κύπρου, 
Βασ. Σοφίας έναντι άνθοπωλείων, 
Σταδίου - Βουκουρεστίου), ταυτο
χρόνους δέ, έθεσαν πϋρ έπί τής έξω- 
τερικής θύρας τής Αιγυπτιακής 
Πρεσβείας (Βασ. Σοφίας - Ζαλο
κώστα), δι’ δ καί ό εύρεθείς έκεΐσε 
έπικεφαλής των Τ /Θ προς άποφυ- 
γήν δημιουργίας έκρύθμου καί δυ
σχερούς άντιμετωπιζομένης βραδύ
τερου καταστάσεως, έρριψε δα- 
κρυγόνα, τά όποια υπήρξαν λίαν 
άποτελεσματικά, καθ’ όσον διελύ- 
θησαν οί διαδηλωταί καί κατέστη 
δυνατή ή άπομάκρυνσις των οδο
φραγμάτων πλήν τοΰ έπί των οδών 
Σταδίου - Βουκουρεστίου, δπερ κα- 
τελύθη βραδύτερου ύπό τών άνεγει- 
ράντων τοϋτο, προφανώς διότι ούτοι 
άντελήφθησαν τήν κίνησιν διμοιρίας 
Τ /Θ έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου.

Κατά τά έπεισόδια εις τήν ’Αμε
ρικανικήν Πρεσβείαν έτραυματί— 
σθησαν έκ τών ριπτομένων κατ’ αύ- 
τών άντικειμένων ύπό τών διαδη
λωτών 26 ’Αστυνομικοί, έξ ών 10 
μετεφέρθησαν εις Νοσοκομεία καί 
παρέμειναν έκ τούτων προς νοση
λείαν 7. Σοβαρώς είναι τραυματι
σμένος - ώς προελέχθη - ό ’Αστυ
νόμος Σωτήριος Φωτόπουλος.

Έ κ  τών ιδιωτών μετέβησαν ή 
μετεφέρθησαν μερίμνη φίλων των 
εις ΣΑΒ καί Ρυθμιστικόν Κέντρου 
26 έν δλω. Οί εις Ρυθμιστικόν Κέν
τρου μεταβαίνοντες ΐδιώται ήρνοΰντο 
νά δηλώσουν τά στοιχεία των εις 
τάς άρχάς τοΰ Νοσοκομείου, δι’ δ 
καί περί τό μεσονύκτιον μετέβη 
εκεΐσε ό Είσαγγελεΰς κ. Σπυρόπου- 
λος. Έρευναται έάν πάντα τά περι
στατικά ταΰτα προέρχονται έκ τών 
διαδηλωτών ή καί έξ άλλων αιτίων.
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Πέραν αύτών θά ήθελα νά εϊπω, 
δτι προέβημεν εις 16 συλλήψεις. 
Έ ξ  εις τήν περιοχήν τής ’Αμερικα
νικής Πρεσβείας, οί όποιοι καί ώδη- 
γήθησαν εις τό ΚΔ' ’Αστυνομικόν 
Τμήμα Ίλισίων, καί 10 εις τήν πε
ριοχήν Συντάγματος, οί όποιοι καί 
ώδηγήθησαν εις τό Γ' ’Αστυνομικόν 
Τμήμα. "Ολοι, έντολή μου άφέθη- 
σαν έλεύθεροι κατά τάς μεταμεσο
νυκτίους ώρας.

Αί διαπιστώσεις τής ’Αστυνομι
κής Διευθύνσεως ώς προς τά γεγο
νότα μπορούν νά συνοψισθοΰν εις 
τάς εξής τέσσαρας:

Πρώτον. Εις τούς έπιτεθέντας 
κατά τής Πρεσβείας ύπήρχε σαφής 
πρόθεσις συγκρούσεως μέ τήν ’Α
στυνομίαν καί δημιουργίας έκτρο
πων. Αύτό άποδεικνύεται έκ τών 
ροπάλων, λίθων, τοΰ δοχείου βενζί
νης καί αυγών, τά όποια έφερον καί 
έρριψαν έναντίον τής Πρεσβείας καί 
τών ’Αστυνομικών Δυνάμεων.

Δεύτερον. Υπήρχε σχέδιον έπι- 
θέσεως κατά τής Πρεσβείας. Αύτό 
άποδεικνύεται έκ τοΰ τρόπου ένεο- 
γείας των.

Τρίτον. 'Υπήρχε πρόθεσις δη
μιουργίας άναταραχής καί έκρύθμου 
καταστάσεως. Αύτό άποδεικνύεται 
άπό τά οδοφράγματα τά όποια άνή- 
γειρον καί άπό τήν απαγωγήν λεω
φορείου καί

Τέταρτον. 'Υπήρξε έντονος άντί- 
δρασις έκ μέρους τών συνδιαδηλω- 
τών, πριν οί έπιτεθέντες σπάσουν τήν 
γραμμήν τών άστυνομικών καί προ
χωρήσουν προς τό πεζοδρόμιον καί 
προς τήν κλίμακα. Είδα προσωπι
κούς άρκετούς οί όποιοι προσεπάθη- 
σαν καί μέ άπωθήσεις, άλλά καί μέ 
γρονθοκοπήματα νά τούς άποτρέ- 
ψουν, πλήν δμως άναποτελεσματικώς.

Έ ν συνεχεία ό κ. Δ/ντής άπήν- 
τησεν εύστοχώτατα εις τάς έρωτή- 
σεις τών δημοσιογράφων, διευκρη- 
νίσας ώρισμένα σημεία τής συνεν- 
τεύξεως. Εις έρώτησιν περί τοΰ 
άριθμοΰ τών έπιτεθέντων κατά τής 
’Αμερικανικής Πρεσβείας καί περί 
τής παρατάξεως εις τήν όποιαν άνή- 
κον, ό κ. Παπαγεωργίου άπήντησεν, 
δτι τούς άρχικώς έπιτεθέντας, οί 
όποιοι άνήρχοντο εις 200 περίπου 
άτομα, ήκολούθησαν καί οί ύπόλοι- 
ποι, οιτινες άπετέλουν συμπαγή 
μάζαν χωρίς ποτέ νά διαχωρισθοΰν. 
Εις δευτέραν έρώτησιν δημοσιογρά
φου, έάν οί έπιτεθέντες ήσαν τόσοι 
πολλοί, ώστε νά δικαιολογούνται τά 
άστυνομικά μέτρα καί τά δακρυγόνα, 
ή άπάντησις ήτο, δτι ή δημιουργη- 
θεΐσα κατάστασις δικαιολογούσε ά- 
πολύτως τά ληφθέντα μέτρα. Τό

δτι δηλαδή οί διαδηλωταί έσπασαν 
τά τζάμια τής Πρεσβείας καί άνα
ψαν δύο έστίες πυρκαϊάς έντός τοΰ 
κτιρίου, καί ήτο πλέον έμφανές, δτι 
ή κατάστασις θά έπεδεινοΰτο περαι
τέρω, έδικαιολογοΰσε τήνλήψιν δρα
στικών μέτρων, διότι άλλως, έάν 
οί ταραχοποιοί άφήνοντο έλεύθεροι, 
οί συνέπειες θά ήσαν πλέον οδυνηρές. 
Περαιτέρω ό κ. Παπαγεωργίου έπε- 
σήμανε, δτι τό πλέον άνώδυνο μέσον 
διαλύσεως καί άντιμετωπίσεως τής 
επικινδύνου καταστάσεως ήτο ή ρΐ- 
ψις δακρυγόνων καί δχι ή χρήσις 
γκλόπς.

Εις άλλην έρώτησιν, έάν είναι 
γνωστή καί νομίμως ύφισταμένη ή 
διοίκησις τοΰ ΕΚΚΕ (’Επαναστα
τικού Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας), ό κ. Δ/ντής άπήντησεν, 
δτι τό ΕΚΚΕ είναι άπλώς μία όρ- 
γάνωσις καί ώς έκ τούτου δέν είναι 
άπαραίτητον νά έχη νομικήν προ
σωπικότητα, δπως τά κόμματα καί 
αί οργανώσεις μέ σωματειακήν άνα- 
γνώρισιν.

Εις έτέραν παρατήρησιν δημο
σιογράφου, δτι τά δακρυγόνα έρρί- 
φθησαν, δχι εις τούς έπιτεθέντας, 
άλλά εις τό πλήθος τών διαδηλω
τών, έδόθη ή άπάντησις, δτι άφ’ 
ένός μέν ή ρΐψις μεταξύ τών έπιτε
θέντων ήτο άδύνατος, έπειδή ή άπό- 
στασις ήτο μικρά καί άφ’ ετέρου . 
έκεϊνο τό όποιον ένδιέφερε ήτο νά μή 
προωθηθούν καί άλλοι πλησίον τής 
’Αμερικανικής Πρεσβείας.

Εις έρώτησιν, έάν, παρά τήν αντί
θετον διαταγήν, έχρησιμοποιήθησαν 
γκλόπς καί δτι ύπάρχουν σχετικαί 
φωτογραφίαι, ό κ. Παπαγεωργίου 
άπήντησεν, δτι ή διαταγή ήτο σαφής 
καί ως έκ τούτου δέν έγένετο χρή
σις άστυνομικών ράβδων.

"Οσον άφορά είς τάς φωτογραφίας, 
δέν πρόκειται, έτόνισεν, περί γκλόπς, 
άλλά περί ροπάλων, χρησιμοποιη- 
θέντων ύπό τών διαδηλωτών καί συγ- 
κεντρωθέντων έντολή μου ύπό τών 
άστυνομικών. Μετά τήν συγκέντρω
ση» τών ροπάλων έλήφθησαν αί φω
τογραφίαι.

Αί ύπόλοιποι έρωτήσεις τών δη
μοσιογράφων καί άπαντήσεις τοΰ 
Δ/ντοΰ τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών 
έχουν ώς έξής:

Ε ΡΩ Τ .: Είπατε δτι συνελήφθη- 
σαν 16 άτομα καί δτι έκρατήθησαν 
καί έν συνεχεία άπελύθησαν. Επειδή 
τό έρώτημα σήμερα είναι ποιοι 
είναι οί πρωταίτιοι γ ι’ αυτά, θά θέ
λαμε νά γνωρίζουμε διατί τά άτομα 
αύτά άπελύθησαν, έφ’ δσον συνε- 
λήφθησαν, πριν πληροφορηθή ή κοινή 
γνώμη τήν ένοχή τους, έάν ύπήρχε



καί ποϋ άνήκον, έάν είναι προβο
κάτορες, μή προβοκάτορες ή νεοφα- 
σίστες.

Α ΠΑ ΝΤ: Συνελήφθησαν οί μέν 6, 
6πως σάς είπα προηγουμένως, εις 
την περιοχήν τής άμερικανικής πρε
σβείας, διότι ήσαν έκεϊ συγκεντρω
μένοι καί κατά την άναφοράν ποϋ 
μοϋ έδωσαν άναβαν καί φωτιές. Οί 
δεύτεροι ήσαν εις τήν περιοχήν Συν
τάγματος καί μάλιστα έρριψαν πέ
τρες έπάνω στα τεθωρακισμένα, 
τα όποια έπέρασαν. Γιά νά άποδει- 
χθή αυτή ή ένοχή, γιά νά θεμελιωθή 
τό άδίκημα, έπρεπε νά συλλεγή τό 
άναγκαιοΰν άποδεικτικόν υλικόν, 
πράγμα τό όποιον δεν ήτο δυνατόν 
νά γίνη μετά τάς 2 τήν νύκτα, όταν 
πρώτον έχρειάζοντο καταθέσεις των 
παθόντων αστυνομικών.

ΤΗσαν όλη τήν ήμέρα στο πόδι 
καί έφ’ όσον τούς είπα νά πάνε στά 
σπίτια τους, ήταν αδύνατο νά τούς 
βρώ γιά νά τούς πάρω καταθέσεις. 
Γιά νά μή ταλαιπωρηθούν λοιπόν οί 
συλληφθέντες, τούς άφησα ελεύθε
ρους καί διά τής τακτικής πλέον δια
δικασίας θά έξετασθή ή περίπτωσίς 
των καί θά παραπεμφθοϋν εις τήν 
Δικαιοσύνην.

Ε ΡΩ Τ .: Είπατε ότι οί άρχικώς 
έπιτεθέντες κατά τής πρεσβείας ήσαν 
διακόσιοι καί ότι προσετέθησαν καί 
άλλοι. Πόσοι ήσαν αυτοί οί άλλοι; 
Είπατε επίσης οτι εις τό Ρυθμιστικό 
Κέντρο μετέβη ό κ. είσαγγελεύς, 
διότι οί μεταφερθέντες έκεϊ ήρνοΰντο 
νά δείξουν τις ταυτότητές των, μετά 
τήν μετάβασι τού εΐσαγγελέως κατα
λήξατε εις κάποιο συμπέρασμα;

ΑΠΑΝΤ.: "Οταν πήγε ό κ. Σπυ- 
ρόπουλος, ό είσαγγελεύς, έδωσαν 
τις ταυτότητες εις τό έπιστημονικό 
προσωπικό. "Οσον άφορά τό πρώτο 
σκέλος τής έρωτήσεώς σας, όπως 
είπα καί προηγουμένως, άποτελοϋ- 
σαν μίαν ένιαίαν μάζαν. Οί 200 ήσαν 
αυτοί οί όποιοι κατώρθωσαν νά 
μπουν στο πεζοδρόμιο, νά άνεβοϋν 
στά σκαλιά καί έφθασαν μέχρι τήν 
πρεσβεία. Οί άλλοι ήσαν κάτω άπό 
τό πεζοδρόμιο, άλλά δεν έπαυσαν 
νά άποτελοϋν μίαν ένιαίαν μάζαν. 
Δεν άνεκόπησαν δηλαδή άπό τούς 
άλλους, ώστε νά μπορώ νά έκτιμήσω 
άκριβώς αυτό πού ζητάτε.

ΕΡΩΤ.: Είπατε ότι μιά ομάδα 
άπό τούς διαδηλωτάς προσεπάθησε 
νά άποκαλύψη τούς έπιτιθεμένους;

ΑΠΑΝΤ.: Είπα ότι αύτό έγινε 
στήν άρχή, πριν μάλιστα σπάση ή 
ζώνη τής άστυνομίας. Μόλις πλη
σίασαν καί άρχισαν νά απωθούν, μπή
καν στή μέση οί άλλοι, πού όχι μόνο

τούς άπώθησαν, άλλά καί τούς 
έγρονθοκόπησαν, ένώπιόν μου μά
λιστα.

ΕΡΩΤ.: Είπατε κ. διευθυντά, ότι 
εις τήν διαδήλωσιν έλαβον μέρος
150.000 άτομα καί ότι μόνο 200 
άποτελοϋσαν τούς φανατικούς τής 
προφυλακής. Τότε γιατί ή άστυνο- 
μία δεν κατώρθωσε νά άπομονώση 
αύτούς τούς 200, άλλά άναγκασθή- 
κατε νά έφαρμόσετε μέτρα έναντίον 
τών 150.000 ’Αθηναίων;

ΑΠΑΝΤ.: Θά ήθελα νά άπαν- 
τήσω δπως καί στήν προηγουμένη 
έρώτησι, ή όποια νομίζω ότι είναι 
συναφής. Δέν άποτελοϋσε μίαν δια
κεκομμένη μάζα, ή μάζα τών 200 
ή 250άτόμων ή όποια έπετέθη.ΤΗταν 
μία ένιαία μάζα μέ τούς άλλους. 
Αύτός είναι κυρίως ό λόγος πού μέ 
ήνάγκασε νά διατάξω, έγκρίσει τού 
κ. εΐσαγγελέως καί τού κ. έκπρο- 
σώπου τής Νομαρχίας, τήν χρήσιν 
δακρυγόνων. Έάν ή μάζα αυτή τών 
200 ήτο άποκεκομμένη άπό τήν 
υπόλοιπον, πιθανόν νά ήμποροΰσα 
δι’ άλλου τρόπου νά τούς άπομακρύ- 
νω. ΤΗταν μία ένιαία μάζα μέ τούς 
ευρισκομένους εις τό πεζοδρόμιον 
καί τήν λεωφόρο καί έπρεπε οπωσ
δήποτε νά άπομακρυνθοΰν αυτοί, οί 
όποιοι ήρχοντο έν συνεχεία τών εΐσ- 
ελθόντων.

ΕΡΩΤ.: Συνελήφθη κανείς άπό 
τούς 200, οί όποιοι εΐσήλθον έντός 
τής πρεσβείας καί πώς κατώρθωσαν 
νά διασπάσουν τον άστυνομικόν 
κλοιόν; ΤΗτο δηλαδή έπαρκής ή 
φρούρησις τής πρεσβείας;

ΑΠΑΝΤ.: κατ’ άρχήν δέν ήτο 
εύκολον νά πραγματοποιηθή έκεϊ 
ή σύλληψις. Έάν έπραγματοποιεΐτο, 
θά είχομεν οπωσδήποτε μεγαλυτέ- 
ραν σύρραξιν μεταξύ μας. Δεύτερον 
ότι τά μέτρα ήσαν ύπερεπαρκή. Είχα 
πολλές δυνάμεις, τις ίδιες άκριβώς 
πού είχα καί τον Νοέμβριο τού πα
ρελθόντος έτους, όταν έγινε ή με
γάλη πορεία. Έάν ήθέλαμε νά τούς 
άντιμετωπίσουμε νά μήν άνέβουν 
έπάνω, αύτό θά έπραγματοποιεΐτο 
μόνο μέ τήν χρήσι κλόμπς- καί όπως 
άνέφερα, προσπαθήσαμε μόνο δι’ 
άπωθήσεως νά τούς συγκρατήσωμε, 
κατέστη όμως άδύνατον. Θά έπρεπε 
νά διατάξω τήν χρήσι τών γκλόμπς. 
Αύτό δέν θά τό έκανα ποτέ, διότι 
θά έτροφοδοτούσαμε τά νοσοκομεία 
καί θά ύπήρχον έκατέρωθεν πολλά 
θύματα.

Ε ΡΩ Τ .: Γιατί προτιμήσατε νά 
λάβετε κατασταλτικά μέτρα καί όχι 
προληπτικά; "Εστω καί αν έσή- 
μαιναν καί χρήσι γκλόμπς;

ΑΠΑΝΤ.: ’Από τήν έμπειρία πού

έχω, ή χρήσις τών γκλόμπς δημιουρ
γεί οπωσδήποτε θύματα. Διότι όταν 
συγκρούονται οί άστυνομικοί μέ 
τούς διαδηλωτάς, είναι δύσκολον νά 
γίνη ή χρήσις τών γκλόμπς, όπως 
ορίζουν οί κανονισμοί, δηλαδή εις 
τούς μηρούς κλπ. Εις τήν συνέχειαν 
ό κ. Δ/ντής προσέθεσεν, ότι εις 
τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν δέν 
ήτο ένδεδειγμένη ή χρήσις γκλόπς.

ΕΡΩΤ.: Είναι άλήθεια ότι τά 
σχέδια έκείνων πού προκάλεσαν καί 
δημιούργησαν τά έπεισόδια, έγιναν 
άντιληπτά δέκα λεπτά τουλάχιστον 
νωρίτερα; Καί τι προληπτικά μέτρα 
έλαβε ή άστυνομία κατά τό διάστημα 
αύτό; Επίσης, κατά τήν πρώτη 
φάσι τής έπιθέσεως, μία όμάς άστυνο 
μικών έκινήθη κατά τών έπιτιθε- 
μένων, άλλά άμέσως άπεσύρθη, δια- 
τί;

ΑΠΑΝΤ.: Κατ’ άρχήν, είπα ότι 
είχα κάποια άνησυχία, όταν είδα ότι 
στάθηκαν πλέον μέ μέτωπον προς 
τήν πρεσβεία καί δέν προχώρησαν 
πρός ’Αμπελοκήπους, δπως είχαν 
κάμει τήν προηγούμενη φορά. Παρ’ 
όλα αύτά είχα έλπίδα όπως καί ό 
είσαγγελεύς καί ό έκπρόσωπος τής 
Νομαρχίας ότι δέν ήτο δυνατόν νά 
έπιχειρηθή προσβολή τής πρεσβείας. 
Επομένως, δέν ύπήρξε χρόνος, όχι 
μόνο δέκα λεπτών, άλλά ούδέ κλά
σματος δευτερολέπτου. 'Ως πρός τό 
δεύτερο έρώτημα, μέ ήπια μέσα δέν 
ήτο δυνατόν νά άπωθηθοΰν. ’Έπρεπε 
νά χρησιμοποιηθούν βίαια μέτρα, 
δηλαδή γκλόμπς καί έξήγησα γιατί 
θεωρώ άσύμφορον τήν χρήσι τών 
γκλόμπς. Οί δυνάμεις ήτο φυσικόν νά 
συμπτυχθοϋν.

ΕΡΩΤ.: ’Έ χετε πληροφορίας, ποϋ 
έσημειώθησαν οί τραυματισμοί καί 
έάν τά θύματα έξητάσθησαν ύπό 
ιατροδικαστών διά νά διαπιστωθή 
πώς προεκλήθησαν οί τραυματισμοί;

ΑΠΑΝΤ.: Οί τραυματισμοί τών 
’Αστυνομικών έγιναν κατά τήν διάρ
κεια τής έπιθέσεως κι αύτό άπο- 
δεικνύει περιτράνως ότι οί άστυνο- 
μικοί προσεπάθησαν νά τούς έμπο- 
δίσουν. Τον κ. Φωτόπουλο τον 
έτραυμάτισαν προηγουμένως μέ κά
ποιο άντικείμενο, προφανώς ξύλο ή 
πέτρα καί τον είδα αίμόφυρτον. Οί 
υπόλοιποι έτραυματίσθησαν έκεϊ κα
τά τή διάρκειαν τής έπιθέσεως καί 
εμείς τούς περισυνελέξαμεν καί μέ 
περιπολικά τούς έστείλαμε στο Ρυθ
μιστικό. "Οσον άφορά τούς ιδιώτας 
δέν γνωρίζω καί όπως είπα ένερ- 
γεΐται έξέτασις διά νά όλοκληρωθή 
ή δικογραφία καί νά ύποβληθή εις 
τον εισαγγελέα.
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ΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΤοΟ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΖΩΝΗ*

ΗΓΕΣΙΑ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΩ ΙΣΜ Ο Σ, Φ ΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ  
Ν Α Ρ Κ ΙΣΣ ΙΣΜ Ο Σ. Τ Ο  Α ΞΙΩ Μ Α  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ  
Ν Α  IΚ Α Ν Ο Π Ο ΙΗ Σ Τ Α  Μ Α Τ Α ΙΟ Δ Ο Ξ Α  Σ Υ Ν Α ΙΣ Θ Η 
Μ Α Τ Α  ΚΑΙ Τ ΙΣ  Μ ΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ Σ Ο Υ  ΠΡΟ Δ ΙΑ Θ Ε
ΣΕΙΣ Α Λ Λ Α  ΓΙΑ Ν Α  Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Τ Ο Υ Σ  Α Λ Λ Ο Υ Σ

Η ΓΕΣΙΑ είναι φαινόμενο τής ζωής. 
Την συναντούμε στο ζωικό βασίλειο. 
Την εύρίσκομε στον άνθρωπο. 'Η γεί

ται όποιος έχει νά δείξη κάποιο δρόμο, όποιος 
διαισθάνεται μια καινούργια αλήθεια, όποιος 
μπορεί νά αντιμετώπιση μια απροσδόκητη 
δυσκολία, όποιος ξέρει καλύτερα ένα θέμα.

Ή  ηγεσία προϋποθέτει κάποιο ή κάποια 
τάλαντα. Ή  ταχύ της άντιλήψεως, ή αντοχή, 
ή ενστικτώδης διαίσθησις, ή μαχητικότης 
καί ή δύναμις αποτελούν μερικούς ουσιώδεις 
παράγοντας ηγεσίας στον κόσμο των ζώων.

Στους άνθρώπους έχετε τούς μεγάλους 
ήρωας, τούς Ανυπερβλήτους καλλιτέχνας, τούς 
θαυμαστούς σοφούς, τούς ασυναγώνιστους 
πρωτοπόρους, πού συλλαμβάνουν καινούργιες 
ιδέες, ανοίγουν νέους δρόμους, σώζουν από 
θανάσιμους κινδύνους, εμπνέουν θάρρος καί 
οδηγούν στην δημιουργικότητα.

Οι μεγάλες μορφές στον στίβο τής θρη
σκείας, τής επιστήμης, τής τέχνης, τής πολι
τικής είναι ανεπανάληπτες καί άφίνουν ανεξί
τηλα τα ίχνη τους στο πέρασμα τής ιστορίας.

Ά λ λ ’ είναι θέμα άλλης στιγμής ή έξέτασις 
τού προβλήματος· πώς οι μεγάλοι γίνονται 
μεγάλοι, αν επάξια πήραν τον τίτλο τους

μέσα στην ιστορική μνήμη, αν οι μεγάλοι γεν
νήθηκαν ή κατασκευάσθηκαν, αν ύπάρχη ηγε
σία στον σύγχρονο κόσμο ή μήπως την θέσι 
της πήρε ή φθηνή δημαγωγία.

Στο παρόν άρθρο βλέπομε τά πράγματα 
σε μικρότερη κλίμακα. Παίρνομε τον καθη
μερινό, τον μέσο άνθρωπο, πού ζή στην μικρή 
ομάδα, στήν άπλή κοινότητα ή στήν ευρύτερη 
κοινωνία καί πού δεν είναι μία μονάδα από 
τό πλήθος, άλλα πρόσωπο πού ύφίσταται 
επιδράσεις καί ασκεί επιρροή στούς άλλους.

Τό θέμα επομένως τής ηγεσίας δεν είναι 
πρόβλημα μόνο των ιδιοφυών καί τών ιδιαι
τέρως προικισμένων, άλλ' όλων ή έστω τών 
περισσοτέρων ανθρώπων.

'Ο γονεύς στο σπίτι του, ο ομαδάρχης τής 
φιλικής δμάδος, ο δάσκαλος στο σχολείο, ό 
εργοδηγός ανάμεσα στούς άνθρώπους τού 
μόχθου, ό καλλιτέχνης μέσα κι έξω από τό 
εργαστήρι του με τό πλάσιμο τού πηλού, 
τού ήχου ή τού λόγου, ό εύφυολόγος μέσα 
στήν συναναστροφή γίνεται ο ηγέτης τής 
εργασίας, τής συνεργασίας ή τής ψυχαγωγίας.

Μέσα στήν πολύπλοκη κοινωνία, πού ζού- 
με, σε κάποια στιγμή γινόμαστε ήγέται,

*  JΕ κ  τον περιοδικού « Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ ΙΣ »
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γιατί προπορευόμεθα, γιατί λέμε κάτι, πού 
δεν ξέρουν οι άλλοι, ή κάνομε κάτι, πού οι 
άλλοι δεν μπορούν ή δυσκολεύονται να τό 
πραγματώσουν.

Ή  ηγεσία επομένως, πού μάς απασχολεί 
εδώ, είναι ηγεσία της καθημερινής τριβής, 
των διαπροσωπικών σχέσεων, άναφέρεται στον 
λόγο, στην συμπεριφορά, την γνώσι, τό ήθος,

την μόρφωσι, την προσωπική άξια, τήν 
ανθρώπινη ποιότητα.

Παράπονού μέθα πολλές φορές δτι ή επο
χή μας δέν έχει ηγέτες, πού να καθοδηγούν. 
Ά λλα  μήπως κι εμείς σαν μικρογραφία τους 
δέν ασκούμε ηγεσία, αρνητική, ευτελή καί 
τιποτένια ;

Τό μεγάλο μειονέκτημα τού συγχρόνου 
πολιτισμού είναι ή υπερβολική έξωστρέφεια. 
Μοιάζομε να κοιτάζωμε συνέχεια τον κό
σμο, τα φυσικά αντικείμενα, τις εντυπωσιακές 
κατασκευές, τα φώτα■ νά περιμένω με πολλά 
από τήν ταχύτητα. Γινόμαστε ρηχοί, κού
φιοι, ασήμαντοι. ’Αδειάζομε, χωρίς νά γεμί- 
ζωμε.

*Έτσι ζητάμε από τούς άλλους περισσό
τερη αξιοπρέπεια, περισσότερη ευθύνη, διεκ- 
δικοϋμε περισσότερα δικαιώματα, αγωνιζό
μαστε γιά περισσότερη ευημερία. 01 άλλοι 
έγιναν γιά μάς ! ’Εμείς απαιτούμε από τούς 
άλλους, χωρίς νά σκεφτώμαστε δτι καί οί 
ά λ λ ο ι  έ χ ο υ ν  τ ο  δ ι κ α ί ω μ α  ν ά 
α π α ι τ ο ύ ν  α π ό  μ ά ς .

’Όσοι λοιπόν ένδιαφερόμαστε νά ξεθά- 
ψωμε τον άληθινό πολιτισμό, πού σχετίζεται 
μέ τό πνεύμα καί τις αξίες του, έχομε χρέος 
νά σταθούμε στον όραματισμό τής αληθινής 
ηγεσίας, αυτής πού συνδέεται μέ τον καθη
μερινό άνθρωπο καί τήν καθημερινή ζωή.

"Αν ήγεσία είναι τάλαντο γιά τούς μεγά
λους, είναι τέχνη γιά τούς μικρούς ( Χ). Α π α ι
τεί ευθύνη γιά δ,τι κάνεις, γιά δ,τι λές. "Αν 
μονάχα κρίνης τούς άλλους, ζής στον κόσμο 
τής ύπνοφαντασίας καί τής χίμαιρας’ υψώ
νεις τον αδύναμο εαυτό σου καί ταπεινώνεις 
τούς άλλους. Ά λ λ ’ ήγεσία δέν είναι τιθάσευ- 
σις τού ονείρου, άλλ’ επαφή μέ τήν πραγμα
τικότητα.

Ή  ευθύνη οδηγεί στην μαθητεία. Ποτέ 
δέν ήμπορεϊς νά ήγηθής σέ κάτι, πού δέν ξέ
ρεις. ’Αλλά καί δταν τό μάθης, νά θυμάσαι 
δτι κάποτε ήσουν μαθητής· καί ό μαθητής

έχει τήν δική του ιρνχολογία. Γ ι’ αυτό στην 
παιδαγωγική πολύ σωστά λένε δτι άλλο πρά
γμα είναι νά ξέρης καί άλλο πράγμα νά 
μπορής νά μεταδώσης τήν γνώσι σου.

'Ο ηγέτης, πού ξεχνά τήν φάσι τής μαθη
τείας του, αποτυγχάνει στο έργο του, γιατί 
χάνει τη συνείδησι τής πραγματικότητος τής 
δμάδος, δέν βλέπει τις αδυναμίες καί ελλεί
ψεις τών μελών, τά σφάλματα καί τις άμέ- 
λειές των.

'Ηγεσία δέν είναι εγωισμός, φιλαρέσκεια, 
ναρκισσισμός. Ή  θέσις, τό αξίωμα δέν είναι, 
γιά νά ίκανοποιής τά ματαιόδοξά σου συν
αισθήματα καί τις μειονεκτικές σου προδια
θέσεις, αλλά γιά νά ύπηρετής στις κοινωνικές 
Ιδέες, γιά νά βοηθής τούς άλλους νά γίνουν 
πιο αποδοτικοί στην συγκεκριμένη αποστο
λή, πού έχουν άναλάβει.

°Ώστε ή θέσις μόνη δέν σού δίνει αξία. 
Γ ι’ αυτό καί υποφέρεις, δταν τήν χάσης, γιατί 
μένεις γυμνός από τό ένδυμά σου. Ή  θέσις 
δέν φτιάχνει τον γνήσιο ήγέτη, άλλ’ ό ηγέ
της φτιάχνει τήν θέσι.

Ά ν , άντί νά έπιδιώκης νά άνεβάσης τον 
εαυτό σου εις βάρος τών άλλων, προσπαθής 
νά άνεβάσης τούς άλλους καί τούς βοηθής 
νά βρούν τήν αληθινή τους θέσι, β ρ ή κ ε ς  
τ ό κ λ ε ι δ ί  τ ή ς  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς .

Ή γεσία είναι επικοινωνία. Δέν σώζει 
τον ήγέτη ή δύναμις, ή εξωτερική επιβολή, 
ό φόβος, ή βία. "Ολες αυτές είναι πρόσκαι
ρες λύσεις. Θυμίζουν τον δάσκαλο, πού τρο
μοκρατούσε τούς μαθητάς του καί πετύχαινε 
μία εξωτερική, εφήμερη πειθαρχία. Ά λ λ ’ 
δταν ήλθε ό επιθεωρητής, τά παιδιά τό έσκα
σαν από τό παράθυρο από τόν φόβο τους.

Τήν στιγμή πού ελπίζεις δτι ή ομάδα σου 
θά άποδώση τό μέγιστο σημείο τής άποδό- 
σεώς της, τήν στιγμή εκείνη σέ προδίδει. 
Διότι έστρεψες τις προσδοκίες σου σέ μηχανο
κρατ ικές λύσεις, στήν τεχνική τής απάτης, 
στήν μεθόδευσι τού εκφοβισμού καί στο τε
χνητό κύρος.

'Επομένως υπάρχει ήγεσία πού φοβίζει, 
καί ήγεσία πού εμπνέει. Ή  πρώτη είναι 
εύκολη στήν άσκησί της. Ή  δεύτερη απαιτεί 
μεγάλο μόχθο. Ή  πρώτη στηρίζεται άπο- 
κλειστικώς στήν αυθεντία καί στον μηχανι
σμό τής όργανώσεως. Ή  δεύτερη υποθέτει 
ψυχική συμμετοχή τών μελών τής όμάδος.

Ή γεσία είναι έμπνευσις. Βοηθείς τόν άλλο
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νά Ανάπτυξη τις Ικανότητες του, νά βίωση 
καί νά πραγμάτωση ένα ή περισσότερους 
σκοπούς. "Ομως οί σκοποί δεν μπορούν νά 
είναι ξεκάρφωτοι, ευτελείς, Ιδωτελεϊς. Σχε
τίζονται με τις μεγάλες άξιες και δένονται 
μέ τις γνήσιες διαπροσωπικές σχέσεις.

Ή  επιβολή, πού εκφοβίζει, είναι εφήμερο 
μέσο ηγεσίας, άλλα καί ή υποβολή, πού πλα
νά, δεν έχει καλύτερη τύχη.

Υπάρχουν τύποι υποβολής. 'Η  αυθυπο
βολή, πού ξεγελάς τον εαυτό σου. Παραποιείς 
τις δυνατότητές σου, παραχαράσσεις τις ικα
νότητες καί εισχωρείς στούς τόπους τού 
ονείρου. Μέ την σχιζοφρένεια καί την μεγαλο
μανία όλα τα μπορείς, εκτός από την ηγεσία, 
γιατί χάνεις τούς Ανθρώπους.

' Υπάρχει επίσης υποβολή πού οδηγεί σέ 
δουλική μίμησι, πού στηρίζεται στήν άνά- 
πλασί των παραστάσεων, πού σχετίζονται 
μέ τα έξηρτημένα Αντανακλαστικά. Είναι 
ή μίμησις τής Αρκούδας, πού χορεύει, όταν 
τής παίζουν ντέφι, είναι ή μίμησις τού μι
κρού παιδιού, πού Ακολουθεί καί Αντιγράφει 
άκριτα αυτά πού βλέπει καί Ακούει.

Σ ’ αυτού τού είδους τήν υποβολή στηρί
ζεται ή διαφήμισις, ή ρεκλάμα, ή προπαγάν
δα, ή μεταδοτικότης Αρρωστημένων ιδεών. 
Η  ήγεσία αυτή δέν στηρίζεται στήν γνησιό

τητα τής ψυχικής συνεπαφής, Αλλά χρησιμο
ποιεί τήν γλώσσα τού Ασυνειδήτου.

Χειρίζεται μέ έπιδεξιότητα καί πονηριά 
σύμβολα πρωτόγονης ζωής, υποσχέσεις πού 
Αναφέρονται στήν κτήσι καί τήν κατάκτησι, 
συνθήματα πού παλινδρομούν στον χώρο τού 
Ασυνειδήτου καί Αφυπνίζουν τάσεις κρυμ
μένου εγωισμού καί Ανομολόγητης ιδιοτέ
λειας. ’Εγείρουν, διεγείρουν, συναρπάζουν καί 
τυφλώνουν.

Κάτω από τέτοιες Αντιλήψεις ή σκέψις 
δέν έχει χρησιμότητα. 'Ο στοχασμός είναι 
επικίνδυνος. 'Η  κριτική είναι βλαπτική. Ή  
Αντίρρησις χαρακτηρίζεται ώς Απειθαρχία, 
καί ή διαφωνία έλλειψις υγιούς προσαρμοστι
κότητας.

Σέ τέτοιες περιπτώσεις οί μικρές ή μεγά
λες ομάδες υπηρετούν στο πάθος, Αφοσιώ- 
νονται στον φανατισμό, θυσιάζουν στήν πλά
νη. Οί άνθρωποι πλανούν καί πλανώνται. 
Θορυβούν, χωρίς νά ξέρουν το γιατί. Ά π ο -  
δοκιμάζουν, γιατί τούς το είπαν καί επικρο
τούν, γιατί τούς τό έζήτησαν.

’Αλλά τότε δέν έχομε ομάδα, κοινότητα, 
κοινωνία, Αλλά όχλο πού δέν βούλεται καί 
μάζα πού δέν ξεχωρίζει τά πιο απλά πρά
γματα. Οί ηγέτες εκμεταλλεύονται τούς Αφε
λείς καί διοικούν άνετα. Ά λ λ ’ ή έκμετάλλευ- 
σις δέν είναι μόνο υλική, όπως πολλοί νομί
ζουν. r Υπάρχει έκμετάλλευσις τής πίστεως, 
τών ονείρων, τών ιδεών καί τών εύγενών 
πόθοον τών Ανθρώπων.

Ή  Αληθινή ήγεσία Αφυπνίζει ό,τι ευγε
νικό υπάρχει στον άνθρωπο. Συνδέει τά πρό
σωπα μέ τήν πραγμάτωσι υγιών Αρχετύ
πω ν τήν άφοσίωσι στήν Αλήθεια, τήν προσή- 
λωσι στήν δικαιοσύνη, τον Αγώνα γιά τή 
μόρφωσι, τήν προσπάθεια γ ι’ Αληθινή δη
μιουργία.

Η  ηγεσία συντελεί στήν βελτίωσι τών 
μελών τής όμάδος σάν Ατόμων καί σάν συνό
λου. 'Ο ηγέτης δέν Αποφεύγει, Αλλ’ επιδιώκει 
τον μόχθο. Δέν ζητεί Από τούς άλλους πρά
γματα, πού αυτός δέν θά μπορούσε. Δέν είναι 
παράλογος στις απαιτήσεις ούτε βρίσκεται 
έξω από τό πνεύμα καί τις Απαιτήσεις τής 
όμάδος.

Γίνεται τό υπόδειγμα τών άλλων, χωρίς 
νάζητάη τήν Αντιγραφή του. Τά υποδείγματα 
δέν είναι, γιά νά τά Αντιγράφω με πιστά, 
Αλλά γιά νά κινούν τήν πρωτοβουλία μας 
καί νά δραστηριοποιούν τις ικανό τητές μας 
προς πραγμάτωσι τών κοινών σκοπών.

Καθείς εργάζεται μέ τον τρόπο του, μέ 
τον χαρακτήρα, τήν προσωπικότητα καί τήν 
ελευθερία του. Η  κοινωνία τών μελισσών 
καί τών μυρμήκων δέν Αποτελεί ιδεώδη λύσι 
γιά τούς Ανθρώπους, γιατί στηρίζεται στήν 
έξίσωσι τών δυνατοτήτων καί τών ικανοτή
των, ενώ ό άνθρωπος χαρακτηρίζεται Από 
τήν ποικιλία.

"Οσοι πάνε νά κάνουν τούς Ανθρώπους 
μονόχορδους, Αφανίζουν τήν πραγματικότητα. 
Η  ποικιλία φέρνει τήν αρμονία. Καί ή Αλη

θινή κοινωνικότης είναι έναρμόνισις τών Ατο
μικών διαφορών.

’Αναμφίβολα ή συγκρότησις καί τής πιο 
απλής όμάδος υποθέτει στοιχειώδη όργά- 
νωσι. 'Ο σωστός ηγέτης ξέρει πρώτα από 
όλα τον σκοπό καί τήν μέθοδο, πού οδηγεί 
στον σκοπό.

Μελετά ψυχολογικά τούς Ανθρώπους, πού 
μετέχουν στήν ομάδα. Σπουδάζει τις ίδιο
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τητες, τις κλίσεις, τά ενδιαφέροντα, τα προ
τερήματα, τα ελαττώματα, τά μειονεκτή
ματα, τήν ψυχολογική ιδιοτυπία τους.

'Ο ηγέτης μερίζει τήν εργασία σε τμήματα 
και αναζητεί τήν αντιστοιχία τοΰ συγκεκρι
μένου έργου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. 
Μία άρμοδιότης κοινωνικών σχέσεων σ’ ένα 
έξωστρεφή συναισθηματικό τύπο είναι επι
τυχής λύσις. Ά λ λ ’ άνάθεσις εργασίας προ
γραμματισμού μακράς πνοής σ’ ένα έξω
στρεφή αισθητικό τύπο.2 αποτελεί εκ προ- 
τέρου άποτυχία.

'Ο ήγέτης ξέρει να τέμνη τή συνόλη ερ
γασία στους αρμούς της, να βρίσκη στον 
κάθε άνθρωπο τον αντίστοιχο ρόλο και νά 
έναρμονίζη τις επί μέρους εργασίες σ’ ένα 
δλο. Ή  όργάνωσις θυμίζει τον σωματικό 
οργανισμό, πού είναι εν αρμόν ισις των επί μέ
ρους λειτουργιών.

'Η  όργάνωσις επιδιώκει τό μέγιστον τής 
άποδόσεως των μελών μιας δμάδος, άλλ’ 
όχι ερήμην τής προσωπικότητος καί τής ελευ
θερίας των. "Οσοι βλέπουν μόνο εξωτερική 
Παραγωγή έργου καί αριθμούς στατιστικής 
χάνουν πολύ γρήγορα δχι μόνο τήν ποιοτική, 
άλλα καί τήν ποσοτική άπόδοσι τών εργαζο
μένων για κάποιο σκοπό.

Η γεσία  είναι καί λεπτότης χειρισμών. 
«Ονκοϋν αισχρόν καί δήλον δτι civ ευ τέχνης 
τής περί τάνθρώπεια ό τοιοϋτος χρήσθαι 
έπεχείρει τοϊς άνθρώποις» ( Πλατ. Φαίδ. 89ε).

Πριν άπό τό άγριο χρησιμοποίησε τό ήμε
ρο ύφος. Κλέβε τις καρδιές τών υφισταμένων

σου. Έ ξ αιτίας σου οι άλλοι θά γίνουν καλύ
τεροι ή χειρότεροι. ’Ά λλο σημαίνει άξιοπρέ- 
πεια καί άλλο άνευ δρων επιβολή. Μπορείς 
νά επιβάλλεσαι, χωρίς νά θυμώνης. Μπορείς 
νά καθοδηγής, χωρίς νά προσβάλλης ή νά 
ταπεινώνης τούς άλλους. Νά μή περιφρονής 
κανένα. "Ολοι σοΰ χρειάζονται· άκόμη καί 
6 τελευταίος.

ΓΥπό τήν άσκησι τής εξουσίας δεν μπορείς 
νά κρύβης τήν εμπάθεια καί τις προκαταλή
ψεις σου. 'Ο άλλος θά άμειφθή, επειδή τό 
άξίζει καί δχι επειδή είναι βολικός ή ευχα
ριστεί τήν ματαιοδοξία σου.

'Ηγεσία δεν σημαίνει παντογνωσία, άλλ’ 
ηύξημένη ευθύνη. Χωρίς νά δεσμεύεσαι, νά 
ύπολογίζης τις άπόψεις καί τις γνώμες δλων 
τών μελών. Μπορεί κάποιος αυθόρμητα νά 
δώση τήν καλύτερη λύσι.

Η  ηγεσία άποπνέει κύρος. Ά λ λ ’ αυτό 
δεν πηγάζει άπό τήν αυθαιρεσία, τό άξίωμα, 
τό κεκτημένο δικαίωμα, τήν τυπική αρμο
διότητα. Είναι απόρροια φιλοσοφημένης ζωής, 
είναι άκτινοβολία προσωπικότητος, είναι δν- 
ναμις πού δεν καθηλώνει, άλλ’ εμπνέει τούς 
άλλους καί οδηγεί στήν άληθινή κοινωνική 
ζωή. «Μέσω τού σύ γίνεται τό εγώ», θά 
έλεγε d Buber.

(1) Τοϋτο λέγεται μέ κάποια υπερβολή γιατί 
και ό ταλαντούχος ήγέτης έχει ανάγκη άπό τήν τέχνη 
τής ηγεσίας.

( 2 )  Ό  έξωστρεφής αισθητικός διακατέχεται άπό 
τήν ιδέα τοΰ σήμερα' «κάλλιο πέντε καί στο χέρι 
παρά δέκα καί καρτέρει».

Τ Ο  Ν Ε Ο
ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Ύ πό τού Πρωθυπουρ
γού κ. Κων I νου Καρα
μανλή, ένεκρίθη τό νέο 
εθνόσημο τής 'Ελλάδος, 
τό δπο ίον κατά τούς ειδή
μονας περιέχει δ λα  τά 
στοιχεία τής 'Ελληνικό- 
τητος. Τον σταυρόν επί 
θυρεού,  περιβαλλόμενον 
από κλάδον δάφνης καί 
μέ δύο χρώματα. Τό γα
λάζιο καί τό άσπρο. Τό 
νέον εθνόσημο έπεξειργά- 
σθη επιτροπή εκ Καθη
γητών τής Ά ν  ω τ ά τη  ς 
Σχολής Καλών Τεχνών. 
Τήν τελική μορφή έδωσεν 
ό εκ τών μελών τής επι

τροπής Κ α θ η γ η τ ή ς  κ. 
Γραμματόπουλος, ό ό
ποιος καί άνέλαβε τήν έ- 
πιστασίαν διά τήν φιλο- 
τέχνησιν τού νέου ένθο- 
σήμου, τήν χρωματικήν 
άπόδοσίν του, καθώς καί 
τήν άνάγλυφήν του, ή ο
ποία θά χρησιμοποιηθή 
διά τήν Μ ε γ  ά λη  ν τού 
Κράτους Σφραγίδα, τον 
θυρεόν, ό οποίος θά είναι 
τυπωμένος εις τά κρατι
κά έγγραφα, τά διαβατή
ρια, τά κομβία καί τά πη
λήκια τών στρατιωτικών 
κλπ.
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Κ. Δ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Υ
Καθηγητοΰ Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ς  καί Νευ-  
ρ ο λ ο γ ί α ς  Πανεπιστημίου ’Α θ η ν ώ ν

Κ  ΤΩΝ Π ΟΙΚΙΛΩΝ παραγόντων 
των συγκροτούντο^ την ευνοϊκήν 

προϋπόθεσιν ϊνα τα άτομα έχουν ψυχικήν 
υγείαν και είναι ύγιά μέλη τής κοινωνίας 
λίαν αξιόλογος θεωρείται ή άνάπτυξις 
και ή διαμόρφωσις τής προσωπικότητος. 
Ή  έμπόδισις άναπτύξεως καί άρτιώ- 
σεως τής προσωπικότητος συνεπάγεται 
διάφορα ψυχοπαθολογικά φαινόμενα εν 
οις καί το τής μαζοποιήσεως.

Είναι γεγονός οτι δ άνθρωπος ώς 
κοινωνικόν ον ζή εξ ενστίκτου έν τή 
όμάδι καί τελεί υπό τήν έπίδρασιν τοϋ 
κρατοϋντος γενικού ( ομαδικού) κοινω
νικού πνεύματος. Έ ξ ετέρου όμως είναι 
οδτος δν ιδίας ύποστάσεως δυνάμενον 
καί όφείλον να διαμόρφωση τήν λεγομέ- 
νην προσωπικότητα, γνώρισμα τής ο
ποίας είναι ή ιδιοτυπία τής συνθέσεως 
των χρνχικών στοιχείων, ή διαμόρφωσις 
τούτέστιν ίδιοτύπου ατομικής ψυχής ( ε
γώ ) διαφόρου τής συλλογικής ψυχής ( τοϋ 
ύπερπροσωπικοϋ εγώ) τής όμάδος (τοϋ 
κοινωνικού συνόλου). Η  ατομική ψυχή 
( το εγώ) υπό τήν έννοιαν τής προσωπι
κότητος δέον επί τούτοις να συγκροτή- 
ται εκ πνευματικών στοιχείων, επίσης 
να συνοδεύηται υπό τοϋ αισθήματος τής 
αύτοσυνειδησίας, τής αύτοβεβαιώσεως,

καί τοϋ αύτοσεβασμοϋ καί να είναι άξια 
προσοχής καί έκτιμήσεως παρά των 
άλλων. 'Ο προηγμένος άνθρωπος κατά 
τήν προσωπικότητά του διαφέρει τοϋ 
άνευ προσωπικότητος πρωτογόνου άν- 
θρώπου, δστις ζή όποκλειστικώς τήν 
συλλογικήν ζωήν καί άποτελεϊ μίαν α
πλήν κατά τό μάλλον ή ήττον φυσικήν 
άτομικότητα.

Γνωρίζομεν δε άτι τό άτομον αισθά
νεται ευεξίαν ώς κοινωνικόν δν, δταν 
δύναται νά έξελίσσηται καθ’ εαυτό, δταν 
διαχωρίζηται σαφώς άπό τού συνόλου 
καί διάγη ιδίαν «βιονσαν» ζωήν.

Κατά τήν μαζοποίησιν καί δή τήν 
μόνιμον καί έντονον δημιουργεϊται ή 
άκαθόριστος κατάστασις τών άνευ προ
σωπικότητος άδιαφοροποιήτων ανθρώ
πων, χαρακτηριστικά τών όποιων είναι 
ή ομοιομορφία τών σκέψεων, τών συν
αισθημάτων, τών επιθυμιών, τοϋ πράτ- 
τειν καί τοϋ τρόπου ζωής καθόλου, ή 
άπώλεια τοϋ αύθορμήτως καί αύθυπο- 
στάτως σκέπτεσθαι, ή μείωσις τής θε- 
λήσεως νά σκέπτηταί τις, ή άδυναμία 
λήψεως άποφάσεων καί έξ ιδίων ένερ- 
γεϊν καί πράττειν, ή απουσία ιδιαιτέρου 
«προσωπικού» τόνον έν τή ζωή.

Κατά τήν μαζοποίησιν ή διαβίωσις
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υποβιβάζεται εις Αδιαφοροποίητον όργά- 
νωσιν ζωής καί πολλάκις εις πρωτόγονον 
και άγελαίαν συμβίωσιν. Κατ’ αυτήν 
συντελεϊται άπό ψυχολογικής άπόψεως 
πλήρης άπορρόψηοις τοϋ ατόμου υπό 
τον κοινωνικού συνόλου καί όπερ ταυ
τόσημον κατά ψυχολογικήν διατύπωσιν 
άσυνειδητοποίησις αυτού. Οντως ο άν
θρωπος καθίσταται μάζα, μόριον δη
λαδή τού άδιαφοροποίητον συνόλου. Τό 
εγώ στερείται έν τή μάζη τής κατά την 
ύπαρξικήν Ανθρωπολογίαν αυθεντικής ν- 
πάρξεώς τον, αφανίζεται εν αυτή.

Ή  μάζα είναι εναντία τής προσωπι
κότητας, τής πνευματικότητας και των 
ιδανικών. 'Η  μάζα δεν έχει ιδανικά, δεν 
πρέπει δέ νά ταυτίζηται προς δ,τι κα- 
λούμεν λαόν. Είναι απλώς τό ανώνυμον 
πλήθος. 'Ο μαζοποιημένος άνθρωπος μή 
έχων πνευματικότητα ζή άπλώς την 
«βιουμένην» ζωήν μέ λίαν μεμειωμένον 
ή Απούσιαζαν τό αίσθημα αύτοσυνειδη- 
σίας. Ως εκ τούτον γίνεται ευχερώς 
υποχείριος εις πάσαν έκ των έξω επι
βολήν. 'Η  μαζοποίησις επιδρά επίσης 
επί τής συναισθηματικότητος, τήν οποίαν 
αμβλύνει, ώστε ό άνθρωπος γίγνεται 
αδιάφορος έναντι των άλλων καί απρό
θυμος νά συμμετέχη εις τά τού άλλον.

Η μαζοποίησις δηλαδή οδηγεί εις τήν 
μείωσιν ή κατάργησιν τής διανθρώπινης 
ψυχικής επικοινωνίας, τήν άπομόνωσιν 
καί τήν αδιαφορίαν διά τον πλησίον.

Ά π ό  άπόψεως ψυχικής υγιεινής ή 
τοιαύτη κατάστασις ατομικής καί κοι
νωνικής ζωής δεν άνταποκρίνεται εις τάς 
βασικάς ψυχικάς άνάγκας καί τήν ψυ
χικήν υγείαν τοϋ άνθρωπον, διότι τό νά 
είναι ό άνθρωπος μόριον τής μάζης άντι- 
στρατευεται καί στασιάζει προς τήν 
ενδιάθετον τάσιν τον νά διαμορφώνη 
ίδιον τύπον προσωπικότητος καί ιδίαν 
Ατομικήν ζωήν. ’Επί τουτοις θεωρείται 
ώς έκδήλωσις καί Αποτέλεσμα κοινωνι
κής ζωής διαμεμορφωμένης ώς προς τό 
δλον ή μέρος αυτής κατά τρόπον μή 
προσιδιάζοντα προς τούς ύπαρξικούς τρό
πους τής Ανθρώπινης νποστάσεως καί 
μή εύοδοϋντα τήν Ανάπτυξιν τής προ
σωπικότητος. Διά πάντα ταϋτα ή μαζο- 
ποίησις χαρακτηρίζεται ώς παθολογικόν 
ψυχοκοινωνικόν φαινόμενον, έν ώ ή άνά- 
πτνξις τής προσωπικότητος ενέχει ιδιαι
τέραν Αξίαν διά τήν υγείαν τοϋ Ατόμου, 
τήν κοινωνικήν εύρυθμίαν καί τον ύγιά 
πολιτισμόν.

Βέβαιον είναι δτι εις πάσαν κοινωνίαν 
καί υπό ομαλούς ορούς υπάρχει τό φαι-
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νόμενον τής μαζοποίήσεως Ιδίως εις 
ώρισμένον κύκλον καί τάξίν ανθρώπων 
καί επαγγελμάτων, διότι είναι ίδιον τοϋ 
ανθρώπου να όργανονται εξ ενστίκτου 
ή ένσννειδήτως εις μάζας, κυρίως όταν 
αίσθάνηται εαυτόν ανεπαρκή καί αδύ
νατον εν τω άγώνι τής ζωής. (Συνδι
καλισμός, έργατικαί, επαγγελματικοί ορ
γανώσεις κ.τ.τ.).

Ιδίως τα κάτω στρώματα ενέχουν την 
τάσιν προς μαζοποίησιν όσον καί αν ή 
κοινωνία ώς σύνολον είναι ανεπτυγμένη. 
Τά κάτω στρώματα είναι συνήθως άδια- 
φοροποίητα, άνανάπτυκτα καί ακατέρ
γαστα, είναι, ώς δυνάμεθα, να εΐπωμεν 
τό «ασυνείδητον» τής κοινωνίας1. ’Απο
τελούν το άκατέργαστον υλικόν, τό ό
ποιον μετασχηματίζεται καί τελικώς με
ταλλάσσεται εις υλικόν «τής συνειδή- 
σεως» των άνω στρωμάτων.

Αλλά καί εις τά άνω στρώματα δεν 
ελλείπει τό φαινόμενον τής μαζοποιή- 
σεως, άλλ’ είναι όλιγώτερον έκδηλον εις 
έντασιν καί έκτασιν.

Εις περιπτώσεις ανωμάλου κοινωνι
κής καταστάσεως είναι δυνατόν, ώς κα
τωτέρω θά ίδωμεν, τό δλον τής κοινω
νίας νά μαζοποιηθή, εν άλλοις λόγοις 
νά μεταπέση εις την κατάστασιν τοϋ 
άσυνειδήτου με ύπνώττουσαν την συν- 
είδησιν καί διαβίωσιν απλής «βιουμέ- 
νης ζωής»2. Τό τοιοϋτον συνιστα ώς 
εκ τής -ψυχολογίας καί ψυχοπαθολογίας 
γνωρίζομεν, παθολογικήν ψυχικήν κατά- 
στασιν.

Διά τής μαζοποίήσεως έδημιουργήθη 
ό άνθρωπος τής μάζης ώς ίδιος τύπος 
ανθρώπου τής καθ’ ημάς εποχής.

Τό φαινόμενον τής μαζοποίήσεως άνε- 
φάνη κατά την έσχάτην ιστορικήν περίο
δον ώς συστηματικόν κοινωνικόν φαινό- 
μενον υπό την μορφήν τής όργανώσεως 
καί μαζοποίήσεως τοϋ προλεταριάτου 
βάσει ώρισμένου ιδεολογικού προσανα
τολισμού.

Ή  μονομερής όργάνωσις μιας κοι
νωνίας π.χ. τεχνική, βιομηχανική, στρα
τιωτική3, ή όργάνωσις καθ’ ώρισμένην

πολιτικοκοινωνικήν ιδεολογίαν ( εις τά 
ολοκληρωτικά καθεστώτα)  άποτελε ί πα
ράγοντα άγοντα εις μαζοποίησιν.

Εις τήν σημερινήν εποχήν σημαντικόν 
γενεσιουργόν παράγοντα μαζοποίήσεως 
αποτελούν αί ποικίλαι «διδασκαλίαι» 
αί όποιαι διά των άφθονων τεχνικών μέ
σων επικοινωνίας καί πληροφοριών τών 
καλούμένων μαζικών, δηλαδή τοϋ τύπου, 
τοϋ ραδιοφώνου, τής τηλοψίας, τών βι
βλίων, συστηματικώς επαναλαμβανόμε
νοι καί επιβαλλόμενοι επηρεάζουν καί 
διαπλάττουν άναλόγως τήν κοινήν γνώ
μην περί τών ποικίλων θεμάτων καί 
ούτως άγουν εις μαζοποίησιν4.

Παράγοντας μαζοποίήσεως αποτε
λούν επίσης ή βιομηχανοποίησις καί ή 
άστικοποίησις, διά τών οποίων επιβάλ
λεται εις τά άτομα ώρισμένη μορφή 
καί τρόπος ζωής μή δυνατού δντος καί 
νά έκφύγη τις αυτών. Εις τάς μεγαλο- 
πόλεις πρέπει νά καθορίζη τις τήν ζωήν 
του συμφώνως προς τάς έπιβαλλομένας 
γενικάς διαρρυθμίσεις π.χ. συγκοινω
νίας, ώρών εργασίας κ .τ.τ.5, πρέπει στε- 
ρεοτύπως νά έκτελή τό αυτό έργον, νά 
άφομοιώση ώρισμένον ομοιόμορφον τρό
πον ζωής. Ουτω τελικώς εμπίπτει εις 
τήν μαζοποίησιν.

'Η ιιηχανοποίησις τής εργασίας ( π,λεΐ- 
στα είδη εργασίας είναι ήδη μηχανο
ποιημένα) αποτελεί παράγοντα μαζο- 
ποιήσεως. 'Η  τεχνολογία μετέτρεψε τον 
άνθρωπον εις εν εκ τών μηχανημάτων 
της, τον μετεμόρφωσε εις αυτόματον 
μηχανήν στερούσαν αυτόν τής δημιουρ
γικής συμμετοχής εις τήν έκτελουμένην 
εργασίαν, ώστε, ώς άνωτέρω εις τό κε- 
φάλαιον τής άπομονώσεως εϊδομεν, επι
φέρει άποξένωσιν τοϋ άνθρώπου από 
τοϋ εαυτού του, απώλειαν τής προσωπι
κότητάς του καί μετατροπήν αυτού εις 
αυτόματον μηχανικώς ενεργούν ον6. Ον- 
τω εκπίπτει εις τήν κατάστασιν τοϋ 
άδιαφοροποιήτου ατόμου καί άλλως εί- 
πείν τής μαζοποίήσεως.

Κατ’ εξοχήν μαζοποιείται ό άνθρωπος 
δταν τό κράτος έπιβάλλη τούτο. Τοιοϋ-
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τόν τι συμβαίνει εις τα ολοκληρωτικά 
πολιτεύματα κατ’ εξοχήν εις τόν κομ
μουνισμόν και τόν φασισμόν. Ά λλα  καί 
ό σοσιαλισμός προς την αυτήν οδηγεί 
κατεύθυνσιν. Εις τά κοινωνικά ταϋτα 
καθεστώτα μετετέθη ό τονισμός τής 
αξίας τοΰ ατόμου προς τήν τοϋ συνόλου, 
τής μάζης.

Γενικώς είπεϊν εκ τών διαφόρων πα
ραγόντων κυρίως ή βία τών ολοκληρω
τικών καθεστώτων καί ή τεχνοκρατία 
οδηγούν εις μαζοποίησιν.

'Η  μαζοποίησις ιδίως τής νεότητος με 
ώρισμένον ομοιόμορφον τρόπον τοϋ σκέ- 
πτεσθαι καί διαμόρφωσιν ζωής είναι εκ- 
δηλος εν τή σημερινή κοινωνική ζωή.

'Υπό τήν έπίδρασιν τοϋ τύπου, τοϋ ρα
διόφωνου, τής τηλοψίας, τοϋ κινηματο
γράφου, τών δημαγωγών ασκείται λίαν 
έντονος έπίδρασις προς μαζοποίησιν, διό
τι διά τών μέσων τούτων επηρεάζονται 
μαζικώς αί ίδέαι, τά συναισθήματα, αί 
απόψεις περί ζωής, το ένεργειν καί πράτ
τε ιν τών ανθρώπων καί έπιβάλλεταν 
ομοιομορφία τρόπου ζωής.

Τήν μαζοποίησιν τών άνω στρωμάτων 
εκπροσωπούν τά εν άδρανεία μονοτόνως 
άνευ νοήματος τίνος ζώντα άτομα. Εις 
τά κάτω στρώματα γνώρισμα τής μαζο
πο ιήσεως είναι ή μονότονος πλήρης ανίας 
καθημερινή δραστηριότης.

'Ο μή μαζοποιημένος άνθρωπος είναι

Ό  άνθρωπος ώς κοινωνικόν ον ζή εξ ένστικτον εν τή όμάδι και τελεί υπό τήν έπίδρασιν τοϋ κρατούντας γενικόν ( ομα
δικού )  κοινωνικού πνεύματος. Έ ξ  έτερον όμως είναι οντος δν ιδίας νποατάσεως δννάμενον καί όφείλον νά διαμορφώστ) 
τήν λεγομένην προσωπικότητα, γνώρισμα τής όποιας είναι ή ιδιοτυπία τής συνθέσεως τών ψυχικών στοιχείων, ή δια- 
μόρφωσις τοντέστιν ιδιότυπου Ατομικής ψυχής (έγώ )  διαφόρου τής συλλογικής ψυχής (τον νπερπροσωπικοϋ εγώ ) τής

δμάδος (τοΰ κοινωνικού συνόλου).
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ο κατ’ έξακολούθησιν δημιονργός καί 
άνανεωτής.

'Η  λόγω τής μαζοποιήσεως ψυχική 
όπισθοδρόμησις καί παλινδρόμησες των 
ευρωπαϊκών λαών εις άρχέγονον καί 
άγελαίαν κατάστασιν αποτελεί μέγαν 
κίνδυνον διά την έπιβίωσίν των. ”Ας 
προστεθή, δτι λόγω τών επακολούθων 
τον πολέμου ( στέρησις στέγης, ιδιο
κτησίας, εκπατρισμός καί τα παρόμοια) 
έπήλθε μείωσις τής χρυχικής Αντιστά
σεως καί τής ηθικής Αντοχής τών σημε
ρινών ανθρώπων, άπογοήτενσις, έξον- 
θένωσις καί κατάληξις αυτών εις μαζο- 
ποίησιν. "Οταν στερήται τις τών προς 
την ζωήν ενχερώς άφίεται εις την μαζο-

1. Λαμβάνοντες την κοινωνίαν ώς σύνολον 
όυνάμεθα κατά την γνώμην μου νά ομιλώ μεν 
περί ενός τμήματος αυτής άποτελοϋντος την 
«συνείδησιν» τής κοινωνίας και περί ετέρου τό 
όποιον δννάμεθα νά αποκαλώ μεν τό «ασυνεί
δητον» τής κοινωνίας. Εις τό τμήμα τής σννει- 
δήσεως άνήκουν τά άτομα τά εχοντα την Ιδιά- 
ζουσαν εκείνην ενσυνείδητον έπίγνωσιν τής ζωής 
και τών προβλημάτων αυτής, τά εχοντα ευ- 
ρειαν την λεγομένην κοινωνικήν συνείδησιν, 
έντονον αύτοσυνειδησίαν, γενικώς είπειν τά 
παρουσιάζοντα γρηγοροϋσαν την συνείδησιν τής 
ύπάρξεως και ενεργόν την «βιοϋσαν» ζωήν. Ε ’ις 
τό ασυνείδητον κατατάσσονται τά μη εχοντα 
ανεπτυγμένος τάς ιδιότητας ταύτας. Επειδή  
τά άνω στρώματα λόγω μορφώσεως και πληρε- 
στέρας άναπτύξεως τής διανοήσεως, τής πνευ
ματικότητας και τής προσωπικότητος έν γένει κέ- 
κτηνται τάς έν λόγω ιδιότητας καί εκπρο
σωπούν (κατά τον ομαλόν κοινωνικόν βίον) τάς 
πολιτιστικάς καί πνευματικάς αξίας δννανται νά 
χαρακτηρισθοϋν ώς «συνείδησις» τής κοινω
νίας, τά κάτω κοινωνικά στρώματα ώς κατέχον- 
τα αύτάς εις μικρόν βαθμόν ώς τό «ασυνείδητον» 
αυτής. 'Ο έν λόγω διαχωρισμός είναι βεβαίως 
σχηματικός. Εις τό «ασυνείδητον» τμήμα δέ
νονται νά μεταπέσουν τά άνω στρώματα έφ’ 
όσον χάσουν τά γνωρίσματα τής συνειδήσεως. 
Εις τήν σημερινήν κοινωνίαν τά άνω στρώματα 
έχουν μεταπέσει έν πλείστοις εις τό «ασυνεί
δητον» διότι οίκειοποιηθέντα καί προσκτηθέν- 
τα πλείστας ιδιότητας τών κάτω στρωμάτων 
απώλεσαν πλεϊστα γνωρίσματα τής «σννειδή- 
σεως» καί υπεβιβάσθησαν εις τά κάτω στρώ
ματα ώς κατωτέρω έκτενέστερον θέλει έκτεθή. 
Έ ξ ετέρου τά κάτω στρώματα έχουν πολλα- 
πλώς άνέλθει καί καταστή «συνείδησις». Ώ ς

ποίησιν καί άναπτύσσει Αντικοινωνικά 
συναισθήματα1

'Η  αρνητική άξιολόγησις τής μαζο- 
ποιήσεως δεν σημαίνει άναγνώρισιν καί 
τονισμόν τον απολύτου Ατομικισμού. Τό 
τοιοϋτον, ώς κατωτέρω ΘΑ αναπτύξωμεν, 
αποτελεί επίσης παθολογικόν φαινόμε- 
νον. rH  ομαλή κοινωνική καί 'ψυχική 
ζωή υπό τήν έννοιαν τής γαληνευούσης 
ψυχής καί ήρεμούσης κοινωνίας έχει 
ώς προϋπόθεσιν τήν άνεπτνγμένην προ
σωπικότητα ανευ τών γνωρισμάτων τού 
εγωκεντρικού ατομικισμού. "Αλλως τε 
ό άνθρωπος εν τή κοινωνία δέον νά ζή 
υπό αμοιβαϊον έλεγχον καί υπό αμοιβαίαν 
ευθύνην.

Ή  μαζοποίησις Ιδίως τής νεότητ ος μέ ώριαμένον ομοιό
μορφον τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι καί διαμόρφωσιν ζωής 
είναι έκδήλος έν τή σημερινή κοινωνική ζωή. 'Υπό τήν 
έπίδρασιν τοϋ τύπον, τοϋ ραδιόφωνου, τής τηλοψίας, 
τοϋ κινηματογράφου, τών δημαγωγών ασκείται λίαν 
έντονος επίδρασις πρός μαζοποίησιν, διότι διά τών μέσιαν 
τούτων επηρεάζονται μαζικώς αί'Ιδέαι, τά συναισθήματα 
αί άπόψεις περί ζωής, τό ένεργείν καί πράττειν τών 
ανθρώπων καί επιβάλλεται ομοιομορφία τρόπον ζωής.
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παράδειγμα κοινωνικών εκδηλώσεων τον ασυ
νειδήτου πρόχειρον και άπλοϋν δύνανται νά 
θεωρηθούν πλήν πολλών άλλων και αί, ιός 
εθίζονται σήμερον, διασκεδάσεις εν ύπογείοις 
και σκοτεινοίς άντροις, ένθα βασιλεύει τό ήμί- 
φως, τό ερεβος και ή σκοτία και ένθα τελούνται 
τά των ενστίκτων ιδίως τού γενετησίου. Οι τρό
ποι ούτοι ανθρώπινης δραστηριότητος είναι, 
κατά την ψυχολογίαν τού ασυνειδήτου ίδιοι 
τής λειτουργίας τού «άσννειδήτου», Πολλα'ι 
αλλαι κοινωνικα'ι εκδηλώσεις δύνανται νά υπα
χθούν και νά θεωρηθούν ώς εκδηλώσεις τον 
κοινωνικού ασυνειδήτου.

2. Ή  άπλώς «βιουμένη ζωή» εκφράζει την 
άπλήν καθημερινήν ανευ ιδιαιτέρου τόνον καί 
αξίας ζωήν, είναι δηλονότι ή συνήθης ανεν 
Ιδιαιτέρας σημασίας βιωμάτων ζωή, διατυποΰ- 
ται δ’ επί τή έρωτήσει πώς διάγει τις διά τής 
γνωστής φράσεως «ζώμεν» δηλούσης ότι άπλώς 
«ζή» τις. Ή  «βιούσα ζωή» εκφράζει τήν έξ 
ιδίων δραστηριότητα καί δή τήν έντονον τής 
γρηγορούσης συνειδήσεως. 'Ο άνθρωπος ζή 
εναλλάξ τήν «βιονμένην» καί τήν «βιοϋσαν» 
ζωήν.

3. Στρατιωτική εν πλείστοις μαζοποιημένη 
κοινωνία ήτο ή τής αρχαίας Σπάρτης εν άντι- 
θέσει προς τήν των Αθηνών. ’Εκεί ό μονομερής 
καί αποκλειστικός προσανατολισμός προς εν 
μόνον ιδεώδες καί τρόπον ζωής, εδώ ή ποικιλο- 
μορφία πολλών ταυτοχρόνως ιδεωδών καί ή 
δυνατότης πολυμερούς άναπτύξεως τής προσω
πικότητας ώς εν τώ έπιταφίω τού ΙΤερικλέονς 
σαφώς είκονίζεται.

4. Α ί «διδασκαλίαι» αύται έχουν κατ’ ουσίαν 
ώς σκοπόν τήν λεγομένην μεταδιαπαιδαγώγησιν 
ή μεταδιδαχήν (Indoktrination) των ανθρώπων 
έπιδιωκομένην καί έπιτυγχανομένην διά τής 
συνεχούς διδαχής, τοντέστιν τής υποβολής καί 
επιβολής αναλογών ιδεών καί κατ’ ακολουθίαν 
τού επηρεασμού τής νοοτροπίας καί τού όλου 
ψυχικού κόσμου αυτών. Ώ ς  γνωστόν διά τά 
πάντα γίγνεται σήμερον συστηματική «διδαχή» 
π.χ. διά τήν πολιτικήν, διά τήν τέχνην, δι ιδεο
λογικά θέματα, κοινωνικά, τά γενετήσια, διά τά 
βιομηχανικά προϊόντα καί τόσα άλλα. Άναφέ- 
ρομεν τό ευρύ πεδίον τών διαφημιστικών «διδα
χών» καί υποδείξεων διά τά παντοειδή προϊόν
τα τής βιομηχανίας επί τώ σκοπώ διαδόσεως 
καί καταναλώσεως αυτών παρά τού κοινού. Συ- 
στηματικώς «διδάσκεται» ώς γνωστόν τό παί- 
ζειν προ-πο, τό άγοράζειν λαχεία καί πλεϊστα 
άλλα από τού πλέον άσημάντου θέματος (ποιον 
απορρυπαντικόν είναι τό καλλίτ ερον) μέχρι 
τού πλέον σημαντικού ( ποών είναι τό προσφο- 
ρώτερον πολίτευμα). Εις τον ανατολικόν χώρον 
έχομεν τήν συστηματικήν «διδασκαλίαν» τής 
μαρξιστικής θεωρίας επί τώ σκοπώ διατηρή-

σεως τού κομμουνιστικού κοινωνικού συστή
ματος. Εις τον δυτικόν κόσμον τήν αενάως έπα- 
ναλαμβανομένην περί δημοκρατίας διδασκαλίαν 
προς διατήρησιν τού πολιτεύματος τούτου. ’Εσ
χάτως προσετέθη ώς καινοφανής διδασκαλία ή 
τού Μάο καί ή διδασκαλία τής αναρχίας. Εις 
παλαιοτέραν εποχήν είχομεν, τήν διδασκαλίαν 
τού φασισμού καί ’Εθνικοσοσιαλισμού. Ώ ς  εύ- 
νόητον αί εν λόγω «διδασκαλίαι» αποτελούν 
μέσον δράσεως προς ποικίλους σκοπούς καί 
προς κυριαρχίαν επί τών μαζών. Διά τής αδιά
λειπτου καί συστηματικής έπαναλήψεως τής 
διδαχής γίγνονται άποδεκταί καί άφομοιούνται 
αί ύποβαλλόμεναι ίδέαι, εν ταντω δ’ επηρεάζε
ται ή συνείδησις καί ή βούλησις τών υφισταμέ
νων τήν «διδαχήν». Οϋτω διά τής μεταδιαπαιδα- 
γωγήσεως ήτις κατ’ ουσίαν δεν διαφέρει τής 
λεγομένης πλύσεως τού εγκεφάλου επιτυγχά
νεται ό έπιδιωκόμενος σκοπός π.χ. ή ομολογία 
ενοχής διά μή διαπραχθέντα εγκλήματα, ( εις 
τά ολοκληρωτικά καθεστώτα) ή αλλαγή νοο
τροπίας τών αιχμαλώτων πολέμου, ή πολιτι
κοκοινωνική κατήχησις, ό θρησκευτικός προ
σηλυτισμός, ό ώρισμένος στόχος τής προπαγάν
δας καί τών διαφημίσεων. "Οτι δε εις πλείστας 
έξ αυτών υπάρχει διχοστασία μεταξύ τών διδα- 
σκομένων καί τής πραγματικότητος ( γενικώ- 
τερον είπεϊν σχεδόν πάντοτε υπάρχει διχοστα
σία μεταξύ θεωρίας καί πραγματικότητος, 
θεωρίας καί εφαρμογής εν τή πράξει) καί ότι 
πρόκειται περί ψευδών «διδασκαλιών» διά τών 
οποίων παροχετεύεται πολύ ψεύδος καί ούχί 
όλιγωτέρα απάτη άποδεικνύει ή εμπειρία. Οϋτω 
πλεϊστα τών διδασκομένων καί ύποβαλλομένων 
ου μόνον δεν είναι έπ’ άγαθώ, άλλ’ οδηγούν εις 
άποχαύνωσιν καί άποβλάκωσιν τών μή δυνα- 
μένων νά κρίνουν περί τού ορθού ή μή αυτών, 
ιδίως ατόμων νεαράς ήλικίας.

5. Εις τάς έπαρχίας καί δή τήν ύπαιθρον 
έκαστος ρυθμίζει έν εύρυτάτω πλαισίω ελευ
θερίας κατά τό δοκοΰν καί τήν ιδίαν βούλησιν 
τά τής έργασίας καί έν γένει τής ζωής του, 
έλλειπόντων τών αύστηρώς καθωρισμένων δια
κανονισμών καί έπιταγών ώς έν τή ζωή τής 
μεγαλοπόλεως.

6. Καί έπαγγέλματα καθαρώς πνευματικά 
π.χ. τό τού ιατρού έχασαν έν πολλοϊς τήν πνευ- 
ματικότητά των καί τείνουν νά μηχανοποιη
θούν.

7. Παρά τών έχθρών τού πολιτισμού κατα
βάλλεται προσπάθεια δημιουργίας καταστάσεως 
έξαθλιώσεως τών ανθρώπων π.χ. διά τής δια
δόσεως τών ναρκωτικών, ώστε εύχερέστερον 
νά καταλήξουν ούτοι εις τήν μαζοποίησιν ( καί 
τήν έξαθλίωσιν) καί οϋτω νά καταστούν ευά
λωτοι.
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'Αριστερά: Ό  Διαμελισμός τών Ί μα τ ίων. Τον 
Δομηνίκου Θεοτοκοπούλου. Κτνπητή ή άντίθεσις 
τών κτηνωδών εκφράσεων τών ανθρώπων με τη  
θεϊκή γαλήνη τοϋ Χριστού. Α πέναντι: Ό  ’ Ιησούς 
εις τό * Ορος τών ’ Ελαίων. Τοϋ Ιδιον. "Ενας διά

λογος τον Θεάνθρωπον μέ τον Ουρανό.

Τ ή ς  Α Ν Ν Α Σ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ Λ Η

Μέ μια δίκη ψεύτικη συνοψίστη
κε για την Ρώμη καί την 'Ιε 

ρουσαλήμ ή στιγμή τοϋ Μεσσία. Σέ 
άφωνη κραυγή μετατράπηκε ή Μά
να στο τελευταίο του άντίκρυσμα. 
Μέσα άπό το πλήθος πού αναδιπλώ
θηκε, θάλασσα ανθρώπινη τής φρίκης, 
πέρασε ή Μεγάλη Μορφή στον χρό
νο, στις ψυχές, στήν έμπνευσι. Καί 
άπόμεινε στήν Τέχνη, τήν θρησκευ
τική, νά άπεικονίση μέ άπειρη εύλά- 
βεια καί εμπνευσμένη συγκίνησι τό 
συγκλονιστικό πέρασμα τοϋ Θεοΰ.

Η ΕΡΗΜ ΩΣΙ
Τα πάντα άρχισαν μέ μοναξιά. 

Μέ τήν άπόλυτη, τήν τραγική μονα
ξιά τοϋ κήπου τής Γεθσημανή. ’Α
νάμεσα άπό κοιμισμένους μαθητές, 
στο άσάλευτο σκηνικό τής φύσης, 
διάλεξε ελεύθερα ό Υιός: Νά μή πα- 
ρέλθη τό ποτήριον. Καί φώλιασε ή 
άγωνία στο βλέμμα τοϋ Χρίστου 
τοϋ GRECO, πού στέκει μοναδικό 
άνάμεσα στά χρώματα, στά σύμβο
λα καί στήν Τέχνη φανέρωμα εύλα- 
βικό μιας υπεράνθρωπης στιγμής...

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ
«Ε ταίρε έφ’ ω πάρει. . .» ’Αγα

πημένε μου σύντροφε. . . Λόγια ψι
θυριστά, παράπονο άπό τον Δάσκα
λο στον μαθητή. Πριν άπό τό σαρ

κικό μαρτύριο, τό μαρτύριο τής ψυ
χής. Στο στιγμιαίο κοίταγμα πού 
ζωγράφισε ό GIOTTO, πολέμησαν 
βαθειά ή προδοσία μέ τήν συγγνώμη.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
Ντυμένος τον βαθυκόκκινο χιτώ

να, σέ μιά στιγμή αιώνια καί γιά 
Θεό, έρχεται πρόσωπο μέ πρόσωπο 
μέ τον Ούρανό Του. Γύρω Του πα
λεύει τό όνειδος τοϋ άνθρώπου. ' Η 
κραυγαλέα άχαριστία τοϋ άδελφοΰ. 
Μέ εύσυνειδησία ό σιδεράς τρύπα 
καί προετοιμάζει τό ξύλο. Στήν ά- 
ριστουργηματική παράστασι τ ο ϋ  
GRECO κάθε μορφή δίνει άπό μό
νη της τό μέτρο τής οργής. Μέ ά- 
νίερη παραφορά, προκλ.ητικοί βασα- 
νισταί παίρνουν μερίδιο άπ’ τήν λεη
λασία τοϋ Θεοΰ. Καί σβήνει ή πα
ρηγοριά μέσ’ τήν φρικτή τήν άτε- 
κνία τής ψυχής τους.

Στο νεανικό πρόσωπο μέ τήν ά
μετρη γλυκύτητα κάθονται βασανι
στικά τά όργανα τοϋ μαρτυρίου. Τό 
αιχμηρό στεφάνι κι ό βαρύς σταυ
ρός. Μόνο μιά βαθειά θρησκευόμενη 
ψυχή όπως τοϋ Θεοτοκόπουλου θά 
μποροΰσε νά συλλάβη μέσα στις τό
σες εκδοχές τήν Μορφή πού κυμαι
νόταν άνάμεσα στο θειο καί στο άν- 
θρώπινο. Καί μέ τήν δύναμι τοϋ 
κλασσικού δημιουργού, νά προσω-

ποποιήση τήν καρτερία, τήν άδιαμα- 
ρτύρητη άποδοχή τής βουλής τοϋ 
Πατέρα, τής συγγνώμης πού άπό 
πριν είχε δοθή.

Σαρκωμένο υψώνεται τό δίδαγμα 
στον Σταυρό. Μέ τά χέρια απλω
μένα σέ ολη τους τήν θεϊκότητα, 
στέκεται ό Υιός άνάμεσα στήν γή 
καί τον ούρανό. Στο βαθύ χάος πού 
συμπάσχει καί στον κόσμο τον έρη
μο άπό άνθρώπους θά άπευθυνθή γιά 
ύστατη φορά. Στερνή άπόδειξι λυ
τρωτικής άγάπης. «Ούκ άφήσω υ
μάς ορφανούς. ’Έρχομαι προς υ
μάς . . . ».

Συντριπτικό τό Τετέλεσται κρέ
μεται πάνω άπ’ τήν δημιουργία. Ξε- 
πήδησε ό θρήνος τής Γραφής καί 
χρωματίστηκε ολοζώντανος. Παιχνί
δι μοναξιάς καί εγκατάλειψης πού 
τόσο έπιδέξια χειρίστηκε ό Νταλί 
στο άριστούργημά του. Τό γερμένο 
Σώμα πού έκρυψε τό πρόσωπο ά- 
φήνοντας χώρο στήν θρησκευτική 
συνείδησι νά Τό πλάση. Τό πολύ νε
ρό πού θύμισε στήν γή τήν πρώτη 
της ώρα. Καί στήν γωνιά συμβολι
κή ή βάρκα. Κάποια Κιβωτός. Πού 
όμως στέκει άνίκανη νά μετριάση 
τον φόβο στήν σκέψι τοϋ Τέλους. 
«’Ιδού άφίεται ύμΐν ό οίκος ύμών 
“Ερημος. . .» .
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Τ Ο  Θ Θ Ι Ο  Λ Ρ λ Μ λ  
C T H N  Τ Θ Χ Ν Η



Q t h K G vI M A O U C
^γ Γ \ A N Α Σ Τ Η Μ Ε Ν Ο Σ  

Ιησούς έδιάλεξε το 
ν ϋ /  χωριουδάκι Έμμαούς, 

καμμιά δεκαριά χιλιόμετρα βο
ρειοδυτικά της Ιερουσαλήμ, 
«εξήντα σταδίους», γιά νά φα- 
νερωθή σε δυο από τους στε
νοχωρημένους, δσο και κοντό
φθαλμους μαθητές του. 'Ο ένας 
ήταν ό Κλεόπας, ένας από τούς 
εβδομήντα μαθητές τον «εν- 
ρυτέρον» κύκλου, πού είχαν 
παρακολουθήσει καί ακολουθή
σει τον ’Ιησού σ’ εκείνο τό 
φωτεινό τρίχρονο τής ξινής 
τον. Τον είχαν πιστέψει σε δσα 
έλεγε. Καί περίμεναν ν’ άπο- 
καταστήση τον λαό τονς στην 
πρωτινή του δόξα. «’’Ημείς 
δέ ήλπίζομεν, είπε ό Κλεόπας, 
δτι αυτός έστίν ό μέλλων λν- 
τροϋσθαι τον Ισραήλ. ’Αλλά 
γε σύν πάσι τούτοις τρίτην η
μέραν άγει σήμερον» (από τη 
σταύρωσή τον). Ή ταν τόση 
ή απογοήτευση, τόση ή διά
ψευση των ελπίδων, πού δεν 
μπορούσαν ούτε νά διανοηθούν 
δτι αυτός πού πεζοπορούσε 
μαζί τονς στην Έμμαούς ήταν

ό ι’ίδιος ό ’Ιησούς, άναστημένος 
έκ νεκρών.

”0  ευαγγελιστής Λουκάς πε
ριγράφει με λεπτομέρειες αυτή 
την πορεία προς την Έμμαούς, 
τόσες πού μερικοί νόμισαν πώς 
ήταν ό δεύτερος τής συντρο
φιάς. Δεν έχει καμμιά σημασία 
άν ήταν ή δχι. Σημασία έχει 
πώς δεν ήθελαν νά πιστέψουν 
στά μάτια τους αυτοί οί δύο, 
δτι εκείνος πού συμπορευόταν 
καί συνομιλούσε μαζί τονς 
ήταν ό ίδιος ό Ιησούς, άνα
στημένος έκ νεκρών. ”Ωσπου 
φτάσανε καμμιά φορά στην 
Έμμαονς, καθίσανε νά φάνε, 
κι εκείνος έπήρε τό ψωμί, τό 
ευλόγησε, τό έκοψε καί τούς 
τό έμοίρασε. ’Ίδια σάν τον Ιη
σού, δταν ζοϋσε μαζί τονς. Καί 
τότε, από αυτό τό τόσο μικρό, 
τό τόσο ασήμαντο, άλλά καί 
τόσο χειροπιαστό σημάδι, τούς 
άνοιξαν τά μάτια καί τον κατά
λαβαν. Κι άφισαν στη μέση 
τό φαγητό τους κι έγνρισαν 
άμέσως τρέχοντας τούς εξήν
τα σταδίους στην Ιερουσαλήμ, 
γιά νά πούνε τό νέο καί στούς
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άλλους. Μάλιστα στο δρόμο 
λέγανε μεταξύ τους, πώς δεν 
μάς έκαιγόταν καλύτερα ή καρ
διά μέσα στα στήθια μας τόσην 
*ώρα πού μάς μιλούσε, κι εμείς 
δεν τον έκαταλαβαίναμε ;

*
* *

Ξανάφερα στη μνήμη, σ’ 
δλων μας τη μνήμη, αυτή την 
μικρήν ίστοριούλα τής πορείας 
προς ’ Εμμαούς, γιατί μοΰ φαί
νεται πώς ολοι μας, πολλές 
φορές στο βίο μας, έχουμε βρε- 
θή σ’ εκείνο το χωριουδάκι τής 
7 ουδαίας. Ναι, έχουμε πεζο
πορήσει προς τήν ’Εμμαούς. 
"Ολοι μας. Καί ολοι μας περι
μένουμε νά δούμε κανένα μ ι
κρό καί ασήμαντο σημαδάκι, 
για νά διαβούμε τά εξήντα 
στάδια καί νά ξαναγυρίσουμε 
στήν Ιερουσαλήμ, αυτήν δμως 
τή φορά μέ τή βεβαιότητα, 
τήν πεποίθηση τού ’Ιησού, τού 
άναστημένου έκ νεκρών. ’Α 
νόητοι καί βραδείς τή καρ- 
δία. Τόσα καί τόσα πιστο
ποιούνε τήν ’Ανάσταση, άλλά 
εμείς ακόμα κρατάμε μιάν επι
φύλαξη, ώσπου νά δούμε τή 
σφραγιδούλα στο πιστοποιη
τικό, έστω κι αν αυτός πού θά 
τή βάλη δέν είναι άλλος από 
τον τελευταϊον υπάλληλο τού 
ληξιαρχείου. Δέν μπορούμε νά 
πούμε πώς δέν είμαστε αρ
κετά πληροφορημένοι. Ο κό
σμος έχει βουίξει γ ι’ αυτά τά 
γεγονότα. ’Εμείς μόνο παροι
κούμε στήν 'Ιερουσαλήμ καί 
δέν τά έμάθαμε; ’’Ελα δμως 
πού περιμένουμε τό ασήμαν
το σημαδάκι.

Ά ν  πρόκειται αυτό το σπου
δαίο, τό σημαντικώτερο, τό 
θεμελιώδες, τό κυριώτερο γε
γονός στο βίο τού ανθρώπου, 
τού κάθε άνθρώπου, δηλαδή 
ή έκ νεκρών ανάσταση, νά 
ρυθμίση βασικά τήν πορεία 
του σέ τούτη τή ζωή πάνω

στή Γή, τότε δέν πρόκειται 
νά δοθούν ποτέ αποδείξεις καί 
σημάδια. Θά βρίσκεται πάν
τοτε στήν ελεύθερη, τήν παν
ελεύθερη εκλογή του νά τό 
άποδεχτή ή νά τό άπορρίψη. 
Άλλοίμονον άν ό άναστημένος 
έκ νεκρών ’Ιησούς έζούσε μαζί 
μας γιά νά μάς άποδείχνη τήν 
ανάστασή του. Τότε σ’ αυτό 
τό σπουδαιότερο γεγονός τής 
ζωής μας δέν θά ύπήρχεν ούτε 
έκλογή, ούτε ελευθερία εκλο
γής. Ή  ζωή θά ήταν στερη
μένη από τή σπουδαιότητα τής 
έκλογής. Καί δέν θά υπήρχε 
καμμία αξία σ’ αυτή τήν έκ
λογή.

’Ίσως πολλοί νά προτιμού
σαν αυτή τή λύση. ’Αλλά ποιος 
θάβρισκε πώς αξίζει ή ζωή 
χωρίς αυτό τό δικαίωμα ; "Ο
ταν γιά δποιονδήποτε λόγο δέν 
έχουμε τό δικαίωμα νά έκλέ- 
γουμε τούς κυβερνήτες, νομί
ζουμε πώς χάθηκε τό ένδια- 
φέρον γιά τον δημόσιο βίο. 
Γιά τό δικαίωμα νά διαλέξου
με τον δρόμο του ό καθένας 
μέσα στήν αιωνιότητα τής 
ζωής, τού κόσμου, πόσο εν
διαφέρον θά ήταν χαμένο ;

*
* *

Στήν ιστορία τής πορείας 
στήν ’Εμμαούς άνετα μπορεί 
ό καθένας ν’ αναγνώριση τον 
εαυτόν του. ’II δέν είναι έτσι ; 
’Ά ν  δμως τον αναγνώριση, τό
τε θά ύποχρεωθή νά πάρη πά
νω του καί τή συνέχεια τής 
Ιστορίας. Δηλαδή νά ύποχρεω
θή νά διάλεξη, ή νά μή γυρίση 
στήν 'Ιερουσαλήμ καί νά μείνη 
γιά πάντα στήν ’Εμμαούς, ή 
ν’ άφίση στή μέση τό τραπέζι 
καί νά γυρίση τρέχοντας πίσω 
στήν Ιερουσαλήμ. Νά γυρίση, 
γιά νά πή καί στούς άλλους 
πόσο ανόητοι καί βραδείς εί
μαστε στήν καρδιά.
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Τό μαρτύριο τέλειωσε. Τά μέλη 
πλαστικά, ευλύγιστα, αδιάφορα στο 
είδος όποιουδήποτε θανάτου έλευθε- 
ρώνονται. Χέρια ευλαβικών μαθη
τών άπλώνονται νά δεχθούν τό "Α
γιο Σώμα. Οί μορφές πενθούν. Ή  
τυχαία γωνία άπό τό έλεύθερο πέ
σιμο τού κορμιού, τό φώς κι ή σκιά, 
τό σούρουπο πάνω άπό τήν άδικη 
πάλι, τά φουσκωμένα στήν ιερή προ
σπάθεια χέρια συνθέτουν τήν έμπευ- 
σμένη δημιουργία τού ROUBENS. 
Δημιουργός ρωμαλέων μορφών ό 
ROUBENS χάρισε μέ τήν Άποκα- 
θήλωσί του ένα άπό τά ωραιότερα 
έ'ργα τής θρησκευτικής τέχνης καί 
έκανε νά ξεπηδήση μέσα άπό τό ί
διο τό έργο μιά τελευταία πριν άπό 
τήν Άνάστασι ελπίδα. "Ενας ’Ιω
σήφ άπό τήν Άριμαθαία μέ ελάχι
στους άκόμη προσέφερε λευκή σινδό- 
νη στον Κύριό του. . .

Στο προστατευτικό άγκάλιασμα 
τής Μάννας καί στήν όνειροπόλησι 
τών ματιών της θά διάβαζε κανείς 
μέρες εύτυχισμένες στή Ναζαρέτ, άν 
τά σημάδια τού μαρτυρίου δέν νέ
κρωναν τον Τίόν. Μόνη ή γαληνεμέ
νη άκινησία πού κρατεί στά χέρια 
της, τό άνεπαίσθητο σμίξιμο τών 
φρυδιών καί ένα άσχημάτιστο γιατί 
στό μισάνοιχτο στόμα της συνθέτουν 
τήν διαμαρτυρία της. Είδαμε πολ
λές ώργισμένες μητέρες νά κρατούν 
τά νεκρά παιδά τους. "Αλλες νά συν- 
τρίβωνται σιωπηλές κι άπελπισμέ- 
νες κάτω άπό ένα πόνο παρόντα, ά
γρυπνο. Στήν άπρόσωπη θλΐψι της 
συγκλονιστικής Παναγιάς τού B E L 
L IN I, όπου τό τελειωτικό βρήκε 
τήν δυνατώτερη έκφρασί του, κα
νείς δέν θά μπορούσε νά άρθρωση 
«Ιδού ό Τίό σου. . . ».

Πάνω στό αιώνιο θέμα τής θυσίας 
τού Θεανθρώπου ζωγράφοι, γλύπται 
καί ποιηταί παρέστησαν — καθένας 
μέ τον δικό του τρόπο — τά γεγονό
τα καί τις μορφές, παίρνοντας θέσι 
άντίκρυ στήν Μεγάλη Θυσία. Στις 
δραματικές καί άτεγκτες μορφές τής 
τελευταίας έποχής, πέρα άπό τό δί
δαγμα πού τό ίδιο τό θέμα προσφέ
ρει, πιο πέρα άκόμα άπό τήν καλ
λιτεχνική έκφρασι πού ύποβάλλει, 
στέκει ό βαθύς όρκος τού μαθητή. 
«Κύριε, διηγήσομαι τό όνομά Σου 
τοϊς άδελφοϊς μου. . . ». Καί ή γλυ- 
κειά προφητεία τού Εύαγγελίου Του. 
«Καί τώ όνόματι αύτοΰ έθνη έλπι- 
οΰσι. . .» .
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ΕΛΕΓΧΟΣ TOV 
OMMIOV;

Τοΰ κ. R E N i  R f iM O N D
Πρυτάνεως τοϋ Πανεπ. τών Παρισίων Nanterre

Λ Ο ΚΛΗΡΟΣ ό πολιτισμός 
μας αγωνίζεται νά ξεγελάση 
τό θάνατο, νά τον εκδίωξη 
από τό πεδίο της συλλογι

κής σννειδήσεως. Τό νά έντάσση τό 
θάνατο μέσα στη ζωή, τό νά καθι
στά ανεκτή τη σκέψι του, τό νά όρ- 
γανώνη την προσδοκία του, τό νά 
διατηρή μία θέσι στη μνήμη των νε
κρών, είναι από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις πού απευθύνονται σέ 
κάθε κοινωνία. 'Η  σχέσις πού μιά 
κοινωνία άποκαθιστά μεταξύ τής 
ζωής και τοϋ θανάτου, μεταξύ τών 
ζώντων καί τών νεκρών, συντελεί 
πολύ στον προσδιορισμό ενός πολι
τισμού.

Ά λ λ ’ δταν μία κοινωνία άρχίζη 
νά διαγράφη τό θάνατο σάν φαινό
μενο επονείδιστο στο όποιο έπαυσε 
νά βρίσκη νόημα, τό νόημα τής ζωής 
επίσης δεν απέχει από τοΰ νά σβήνη.
'Έτσι δεν είναι ούτε υπεκφυγή οντε, 
ακόμη λιγώτερο, παρέκκλισις τό 
νά διερωτώμεθα γιά τό θάνατο με 
τήν ευκαιρία ενός στοχασμού γιά 
τή ζωή.

, Σ ’ αυτό τό λόγο όλων τών καιρών 
προστίθεται ένας περισσότερο επί
καιρος: όσο περίεργο κι άν μπορή 
νά φαίνεται τό πράγμα, καί ό θάνα
τος έχει αλλάξει άπό τό γεγονός τής 
προόδου τής έρεύνης. *Εχει καί αυ
τός εύεργετηθή, άν μπορούμε νά τό 
είποϋμε έτσι, άπό τις ανακαλύψεις 
γιά τή ζωή. 'Η  περισσότερο διεισδυ
τική γνώσις τών αιτίων τών ασθε
νειών επί παραδείγματι επέτρεψε, 
ενεργώντας σ’ αυτές, νά έπιβρα- 
δύνωμε τήν ώρα τοϋ θανάτου, νά 
παρατείνωμε τή ζωή τοϋ ατόμου, 
νά παρατείνωμε αισθητά τή μέση 
διάρκεια τής ανθρώπινης ζωής. Γνω-

'Ο Χριστός νίκησε τό θάνα
το. Πιστεύοντας οτι μαζύ Του 
εχομε άναστηθή, τολμάμε νά 
είποϋμε δτι μαζύ Του ζοΰμε 
ήδη στή ζωή τοΰ ίδιου τοϋ 

Θ ε ο ΰ.

ρίζομε άρά γε άλλες αναστατώσεις 
τό ίδιο άποφασιστικές γιά τή μοίρα 
τοϋ άνθρώπου όσο ό διπλασιασμός, 
μέσα σέ μερικές δεκαετίες, τής 
διάρκειας τής ζωής του;

Παράτασις τής ζωής καί φθορά

Αυτή ή νέα σχέσις τον άνθρώ
που μέ τό θάνατό τον θέτει ένα πρό
βλημα ιδιαιτέρως σοβαρό: αυτό τής 
φθοράς πού είναι κάποτε ή συνέ

πεια τής παρατάσεως τής ζωής. Οι 
συγγενείς, οι ιατροί, ή κοινωνία 
έχουν άρά γε καθήκον, σέ όποιαδή- 
ποτε περίπτωσι νά εξαντλούν μέχρι 
τέλους τις δυνατότητες, νά παρατεί
νουν μέ κάθε τίμημα μιά ζωή αν αυτή 
δέν είναι πλέον παρά φυτική; ’Ασφα
λώς, ό σεβασμός τής ζωής, στήν 
όποια ή εποχή μας δίδει άναμβισβή- 
τητη καί άπόλυτη άξια — τή στι
γμή άκριβώς πού θυσιάζει εκατομ
μύρια υπάρξεις — μάς υποχρεώνει 
νά τό θεωρούμε καθήκον. ’Αλλά, 
είναι άκόμη μία ζωή άνθρωπίνη, 
δταν δέν νπάρχη πλέον ούτε επικοι
νωνία μέ τον άλλον οντε αυτοσυνεί
δησή;

Ποιος όμως θ’ άνεγνώριζε στον 
εαυτό τον τό δικαίωμα νά διακόψη 
οριστικά μία ζωή, νά διακυβεύση 
μία πιθανότητα — έστω καί ελάχι
στη — παρατάσεώς της; ’Ερώτημα 
βασανιστικό: ποιος δέν θά κατελα- 
μβάνετο άπό τρόμο στή σκέψι δτι 
μία ημέρα θά μπορούσε καί αυτός 
δ ίδιος νά βρεθή κάτω άπό τή φο
βερή, τήν τρομερή ευθύνη νά πρέπει 
ν’ άποφασίση γιά ένα άγαπημένο 
δν, άν θά παρατείνη άκόμη ή θά 
σταματήση τή ζωή τον; Ποιος θά 
έτόλμα νά θεώρήση τον εαυτό του 
αρμόδιο γιά ένα τέτοιο σταμάτημα; 
Καί δμως δέν είναι δυνατόν ν’ ά- 
ποφύγωμε τό ερώτημα επειδή είναι 
άπάνθρωπο.

Δέν έχει λιγώτερο τεθή επιτα
κτικό άπό τής στιγμής κατά τήν 
όποια ή δυνατότης έπεμβάσεως τής 
άνθρωπίνης ευφυΐας καί τής άνθρω- 
πίνης πρωτοβουλίας άρχισε ν’ αντι
καθιστά τήν καθαρά μηχανική ενέρ
γεια τών λεγομένων φυσικών παρα
γόντων πού άπεφάσιζαν χωρίς ό άν-
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θρωπος νά μπορή νά είπή λέξι γιά 
τη ζωή και τό θάνατο.

'Ο έλεγχος, αν καί μερικός, τής 
ζωής επιφέρει επίσης κάποιον έλεγχο 
τον θανάτου.

"Ελεγχος τον θανάτου; ’Ιδού ότι 
αυτό μάς οδηγεί προς ένα ερώτημα 
περισσότερο άκόμηούσιώδες καί τό 
όποιο μάς έγγίζει ριζικώτερα. Ποια 
θά είναι στο μέλλον ή σχέσις μας 
με τό δικό μας θάνατο; 'Η  Δύσις 
ήταν συνηθισμένη από αιώνες νά 
βλέπη στο θάνατο τό γεγονός τό 
περισσότερο ανεξάρτητο τής θελή- 
σεώς μας, άλλ’ επίσης εκείνο πού ό 
άνθρωπος μπορεί νά καταστήση τό 
περισσότερο προσωπικό μέ τό νά 
ετοιμάζεται γ ι’ αυτό σ’ όλη του τή 
ζωή. Γιά μιά ολόκληρη φιλοσοφική 
παράδοσι, ή σοφία συνίστατο στήν 
έξοικείωσι μέ τήν ιδέα τον θανά
του. 'Ο μεγάλος φόβος ήταν μήπως 
είναι ό θάνατος υποχρεωμένος νά 
ζή, τής ιδέας πού είχε γιά τον εαυτό 
τον καί τής εικόνας πού φιλοδοξούσε 
ν’ άφήση στους άλλους καί στους 
επιγόνους τον. Αυτή ή άντίληψις 
διατηρεί άρά γε ακόμη όλη της τήν 
έννοια, άν ό θάνατος επέρχεται, όπως 
τόσο συχνά, από ατύχημα, στή 
στροφή ενός δρόμου;

Χωρίς ν’ άπαρνηθή αυτή τήν κλη
ρονομιά τής αρχαίας οκέψεως, ή 
χριστιανική Δνσις παρεδέχετο συγ
χρόνως ότι ό θάνατός μας δεν μάς 
ανήκε καθόλου: άνήκε στο Θεό. Αυ
τός ήταν ό Κύριος τής ζωής. Σ ’ 
Αυτόν άνήκε νά καθορίση καί τή 
διάρκεια καί τό τέλος της. ' Ολό
κληρη ή ζωή κυλούσε μέ άγνοια 
τού τέλους της. Ή  Γραφή μάς προ
ειδοποιεί: ό θάνατος θά έλθη σάν 
κλέπτης. Δέν υπήρχε άλλος κανών 
γιά νά προσέχωμε από τού νά εί
μαστε πάντοτε έτοιμοι: απ’ αυτό ή 
χριστιανική πνενματικότης άνελάμ- 
βανε γιά λογαριασμό της, μεταμορ- 
φώνοντάς τα, τά παραγγέλματα τής 
φιλοσοφικής σκέψεως. Μόνον πού 
ένδιεφέρετό λιγώτερο γιά τήν πι
στότητα στο πρόσωπο, παρά γιά τή 
σωτηρία τής ψυχής. Γι’ αυτό φοβό
ταν νά καταληφθή αιφνιδιαστικά 
από τό θάνατο.

Πόσες γενεές έζησαν μέ τό φόβο 
του αιφνίδιου θανάτου! Ή  χάρις

ενός καλού θανάτου ήταν μία από 
τις περισσότερο σταθερές επιθυμίες 
τής χριστιανικής ψυχής.

Καλός θάνατος ή ωραίος θάνατος;

Ή  κοινωνία των λαϊκών άπεδέ- 
χετο αυτή τή βεβαιότητα, ότι ό άν
θρωπος δέν εξουσιάζει καθόλου τό 
θάνατό του καί ότι δέν έχει τό δι
καίωμα νά διαθέτη μία ζωή πού δέν 
τού ανήκει. 'Η  αποδοκιμασία πού 
συνώδευε τήν αυτοκτονία, πού περιε- 
λάμβανε τούς συγγενείς εκείνων 
πού είχαν αύτοκτονήσει, πού πε- 
ριέκλειε ακόμη καί τούς χώρους, 
άπεδείκννε τήν παραδοχή αυτής τής 
πεποιθήσεως από τούς πιστούς.

Ά λ λ ’ Ιδού ότι διακρίνομε κάτι σάν 
προειδοποιητικά σήματα μιας από
τομης αντιστροφής τής νοοτροπίας. 
Από τό ένα μέρος, ή κοινή γνώμη 

έπαυσε νά φοβήται τον αιφνίδιο θά
νατο. ’Αντιθέτως, αυτός πούΤ άν 
καί χριστιανική, θεωρεί εις τό εξής 
ωραίο θάνατο, εύρίσκεται στούς 
άντίποδες τού καλού θανάτου τής 
άλλοτε: είναι άκριβώς αυτός πού 
συμβαίνει άπροειδοποίητα καί πού 
μάς παίρνει αιφνιδιαστικά σάν κλέ
πτης καί μάς γλυτώνει από τον πόνο, 
τήν σωματική καί ψυχική φθορά, τή 
αυναίσθησι τής τελευταίας ώρας.
"Οσο γιά τό ερώτημα πού τίθεται 
από τον εκούσιο θάνατο, ή κοινή 
γνώμη ταλαντεύεται σ’ αυτό τό 
θέμα, σχεδόν χωρίς μεταβατικό στά
διο, από τήν αποδοκιμασία στήν 
επιδοκιμασία: δέν απέχει από τού 
νά βλέπη στήν κίνησι αυτού πού θέ
τει τέρμα στή ζωή του, γιά νά ξε- 
φύγη τήν ύποβάθμισι, τήν άπόφασι 
μιάς διαυγούς καί γενναίας θελή- 
σεως. Λίγο ακόμη καί θά ίδή σ’ 
αυτήν μία εξαιρετική πράξι.

Τυπικά απ’ αυτής τής άπόψεως 
μοϋ φαίνονται τά σχόλια μέ τά όποια 
ό τύπος συνώδευσε τήν αυτοκτονία 
τού καθηγητοϋ Lacassagne. Σημαί
νει μήπως αυτό ότι ή άναγνώρι-, 
σις τού ελέγχου τής ζωής άπό τον 
άνθρωπο επιφέρει, ipso facto, τήν 
ελεύθερη διάθεσι τού θανάτου του; 
Τό δικαίωμα τού ανθρώπου στο 
θάνατό του θά ήταν μήπως ή φυσική, 
έννομη συνέπεια τού δικαιώματος 
στή ζωή; Πράγματι, στο όνομα τί
νος, άν παραδεχθούμε ότι εις τό 
εξής ή ζωή αποτελεί μέρος τού 
ιδιαιτέρου πεδίου, αυτού επάνω στο 
όποιο άσκεϊται ή προσωπική ελευ
θερία κρίσεως καί άποφάσεως, ν’

άρνηθοϋμε στο άτομο νά όρίζη τήν 
ώρα τον θανάτου του; Στο όνομα 
τού σεβασμού τών νόμων τής φύ- 
σεως, αλλά τί σημαίνουν αυτοί οι 
νόμοι άπό τής στιγμής όπου ή γνώ- 
σις καί ή ίκανότης τών άνθρώπων 
έχουν αρχίσει νά μεταβάλλουν τήν 
αλληλουχία των καί νά περιορίζουν 
τις συνέπειές των;

Τό χριστιανικό νόημα τοΰ θανάτου

Μπορούμε, πράγματι, νά σκε- 
φθοϋμε άλλους αποφασιστικούς λό
γους, γιά νά μή θέσωμε τέρμα στις 
ημέρες μας, άπό τήν υποταγή στή 
θέλησι τού Θεού, γιά όσους πι
στεύουν σ’ αυτήν;

Ά λ λ ’ άκόμη καί αυτή ή τάξις 
έχει μεταβληθή άπό τήν πρόοδο τών 
γνώσεων. Χθές, ή άγνοιά μας γιά τά 
δεύτερα αίτια καί ή αδυναμία μας 
νά επιδρούμε σ’ αυτά ώδηγοΰσαν 
φυσικά στο νά έμπιστευώμαστε τυ
φλά στήν σοφία τού Θεού καί νά 
βλέπω με στις συνθήκες τού θανά
του μας τήν άμεσο έπέμβασι τής 
θείας προνοίας. Μπορούμε σήμερα 
νά τον φαντασθοϋμε μέ τον ίδιο 
τρόπο; Πού νά τοποθετήσωμε τή 
θέλησι τοΰ θεού; ’Οφείλουμε άκόμη 
νά φανταζώμαστε ότι άναμιγνύεται 
σέ καθένα άπό τά άτομικά μας πε
πρωμένα, ότι επεμβαίνει στις αρ
ρώστιες μας, ότι έχει καθορίσει εκ 
τών προ τερών τό χρόνο καί τον 
τρόπο τού θανάτου μας; "Αλλοτε 
οί πιστοί διέκριναν χωρίς προσπά
θεια στο πλησίασμα τού τέλους των, 
τήν παρουσία τής φιλευσπλάχνου 
θελήσεώς Του καί αυτή ή σκέψις 
τούς βοηθούσε κατά τήν τελευταία 
των ώρα.

’Αλλά, σήμερα, πού νά τήν άνα- 
γνωρίσωμε στον άγώνα πού διεξά
γουν οί ιοί ή τά μικρόβια μέ τις 
ιατρικές συνταγές; Σ ’ αυτό τό πε
δίο, όπως σέ πολλά άλλα, ή πίστις 
μας είναι υποχρεωμένη νά εγκατά
λειψη ιδέες πού τήν συγκροτούσαν 
άλλοτε καί καλείται ν’ άντιμετω- 
πίση τό μυστήριο τού θανάτου χωρίς 
καμμία βοήθεια άπό τή φαντασία. 
Στή γυμνή μας πίστι μένει ή μονα
δική βεβαιότης τής ’Αναστάσεως: 
γνωρίζομε ότι ό Χριστός νίκησε 
τό θάνατο, πιστεύομε ότι μαζί Του 
έχομε ήδη άναστηθή, τολμάμε νά 
είποϋμε ότι μαζί Του ζοΰμε ήδη στή 
ζωή τού ίδιου τού Θεόν.
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Η ΑΠΟΦΡΑΣ ΗΜΕΡΑ
ΣΟ Κ Α Ι ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ 
ΘΕΛΟΥΜΕ ή δσο κι αν 
ή σκοπιμότητα τό απαιτεί, 
κάβε χρόνο όταν έρχεται 

ή 29η Μαΐον, είναι αδύνατο να μη 
στρέψουμε τά μάτια μας στην Ιδια 
εκείνη ήμερα τον 1453 πού οί Τουρ
κικές ορδές πάτησαν τό πόδι τους 
στην Κωνσταντινούπολη και καταρ
γήσανε οριστικά τή Βυζαντινή αυ
τοκρατορία. Ή  μνήμη αυτή είναι 
βαρεία σαν πράξη και σά δίδαγμα, 
ώστε θά μεταδίδεται από γενιά σέ 
γενιά σέ κάθε ”Ελληνα. Οχι ίσως 
σαν κληρονομιά μίσους, αλλά σά μια 
ανοιχτή πληγή στήν καρδιά τοϋ 
’Έθνους πού γιατρεύτηκε εν μέρει 
έπειτα από 400 χρόνια, ενώ ή απώ
λεια τής αίγλης τοϋ Βυζαντίου θά 
μας υποχρεώνει πάντα νά μετράμε 
τά ερείπια ενός μεγάλου Πολιτισμού 
πού δέ θά ξανάρθει ποτέ δπως ήταν 
τότε.

Μιλώντας ώστόσο γιά «Βυζαν
τινή αυτοκρατορία» δέν κυριολε
κτούμε. Γιατί στήν ουσία, άφότον 
άνέλαβε νά βασιλέψει στήν πρω

τεύουσα αυτής τής «αυτοκρατορίας» 
ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, δηλ. 
τό Μάρτη τοϋ 1449, τό κράτος τοϋ 
Βυζαντίου ήταν περιορισμένο σχε
δόν στήν Κωνσταντινούπολη! Τό 
’ίδιο βέβαια αυτό «κράτος» εκτει
νόταν γύρω στήν Προποντίδα, στή 
Σηλνβρία, τήν Πέρινθο καί στο 
φρούριο των ’Επιβατών, κοντά δέ 
στον Εϋξεινο Πόντο στ?) Μεσημ
βρία, στήν Άγχίαλο καί στο Βί- 
ζωνα. "Οπως δμως υποστηρίζουν 
όλοι οί ιστορικοί, δλοι αυτοί οί τό
ποι εκτός από τή Σηλυβρία, δέ θά 
μπορούσαν ν’ άντισταθοϋν έστω καί 
γιά τήν «τιμή τών οπλών» στή 
μέλλουσα επιδρομή τοϋ εκ τής ’Α 
σίας εχθρόν . . .

'Αλλά καί ή κατάσταση τής ίδιας 
τής Κωνσταντινούπολης τήν εποχή 
έκείνη δέν ήταν ευχάριστη. ’Από
500.000 κατοίκους πού είχε άλλοτε 
ή πόλη, τώρα αριθμούσε μόνο 80.000 
Κι ενώ παλ.ιότερα τό Δημόσιο Τα
μείο είσέπραττε 100.000.000 δρχ. 
τό χρόνο, ήδη τό ποσόν αυτό είχε 
περιοριστή στά 3.000.000 μόνο!

"Οσο γιά τή βοήθεια πού θά μπο
ρούσε νά περιμένει από ξένες Δυ
νάμεις, μόνο ή Ουγγαρία καί ό Πά
πας τής Ρώμης είχαν εκδηλώσει 
τήν πρόθεση νά πολεμήσουν κατά 
τών εισβολέων Τούρκων.

"Ετσι είχαν τά πράγματα, δταν 
στις 6 ’Απριλίου τοϋ 1453 ό Μωά
μεθ Β' — «νέος 26 ετών, καλής 
κράσεως, αναστήματος ύψηλοϋ μάλ
λον, γενναίος εν τοίς δπλοις, τήν 
δψιν δέ φοβερός καί σπανίως γε- 
λών» — άρχισε νά πολιορκεί τήν 
Πόλη μέ στρατιωτική δύναμη τα
κτικών καί άτακτων 160.000 περί
που άνδρών καθώς καί 15.000 γε
νιτσάρων, ενώ τον επίσης ισχυρό 
στόλ.ο του τον αποτελούσαν, σύμ
φωνα μέ τον επικρατέστερο ιστορικό, 
170 πλ.οία. Κι απέναντι σ’ αυτούς 
τούς όγκους, ό Παλαιολόγος είχε 
νά παρατάξει 7.000 μάχιμους άν- 
δρες καί 26 πλοία πού νανλοχοϋσαν 
στον Κεράτιο κόλπο!

Τρεις νύχτες πριν από τή μοιραία, 
έφοδο τής 29ης φωταγωγήθηκε εκ
τυφλωτικά τό Τουρκικό στρατό-
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' Απέναντι αριστερά: ' Ο Κων/νοζ Παλαιολόγος. Δεξιά : Μωάμεθ Β ' ό Πορθητής. ’ Επάνω: Ο Κων/νος Παλαιο- 
λόγος περιστοίχιζα μένος από τους τελευταίους νπερασπιστάς τής Πόλης. (Λεπτομέρεια από ξυλογραφία τον

A. Τάσσου)

πεδο, ενώ ό σουλτάνος, για νά φανα
τίσει τά στίφη του, κυκλοφόρησε 
την εξής ελκυστική υπόσχεση: ότι 
είχαν τό δικαίωμα νά λεηλατούν 
έπϊ τρεις ημέρες την Πόλη παίρ
νοντας για λογαριασμό τους κάθε 
είδους λεία πού θά μπορούσαν νά 
κερδίσουν μέ τά χέρια τους. ’Ενώ 
παράλληλα εκατοντάδες δερβίσηδες 
«έδίδασκαν» τους στρατιώτες ότι 
όποιος έπεφτε στον αγώνα αυτόν, 
θά . . . άνέβαινε ολόσωμος στον πα
ράδεισο καθήμενος έκ δεξιών τού 
Μωάμεθ . . . ’Αντίθετα, κατά δια
ταγή τού αύτοκράτορα, αρχιερείς, 
παπάδες και καλόγηροι κρατώντας 
τήν εικόνα τής Παναγίας τής 'Οδη
γήτριας γύριζαν στά Τείχη και 
παρακαλοϋσαν τό Θεό νά γίνει «ί- 
λεως τή κληρονομιά» του, όλος δε 
ό έγκλειστος λαός φώναζε κλαίγον- 
τας «Κύριε, έλέησον !».

Τήν παραμονή σε μεγάλη σύναξη 
τού λαού ό Παλαιολόγος μίλησε 
γιά τά ιδανικά πού εκαλούντο όλοι 
νά προασπίσουν, καί μπαίνοντας 
στή θρυλική 'Αγιασοφιά προσευχή

θηκε και πήρε τή θεία Μετάληψη, 
ενώ έξω από τήν εκκλησία όλοι 
κραύγαζαν μέ μιά καρδιά: «Άπο- 
θάνωμεν υπέρ πίστεως και πατρί
δας». ’’Επειτα, ζήτησε συγγνώμη 
από τούς γεροντότερους λειτουρ
γούς και τούς υπηρέτες του, άπο- 
χαιρέτησε τ ’ ανάκτορα κι άνεβαί- 
νοντας στ’ άλογό του βγήκε, συνο- 
δευόμενος άπ’ τον πιστό του ’Α μ
βρόσιο Φραντζή, νά επιθεωρήσει 
γιά άλλη μιά φορά τά τείχη καί τούς 
πύργους.

. . . .Καί τότε ακριβώς, στις δύο 
περίπου ή ώρα μετά τά μεσάνυχτα, 
ξέσπασε ή μεγάλη θύελλα! 'Η  
τουρκική επίθεση εκδηλώθηκε εναν
τίον καί τών τριών πλευρών πού 
έφραζαν τήν Πόλη, Ιδίως όμως προς 
τά χερσαία τείχη καί εναντίον τής 
πόλεως τού Ρωμανού, όπου όμως οι 
νεοσύλλεκτοι πολεμιστές κνριολε- 
χτικά άποδεκατίστηκαν καί οί σκά
λες πού τοποθέτησαν γιά νά σκαρ
φαλώσουν στά τείχη, γκρεμίστη
καν . . . Μολαταύτα, οί περισσό
τεροι κάτοικοι τρομοκρατήθηκαν καί

μαζεύτηκαν στις έκκλησιές, ενώ 
οί πιο απτόητοι μάζευαν λιθάρια 
καί τά έρριχναν έξω άπ’ τις επάλ
ξεις εναντίον τών επιδρομέων.

Τήν ίδια τύχη είχε καί ή δεύτερη 
έφοδος τών βαρβάρων, στήν όποια ό 
σουλτάνος χρησιμοποίησε τά σώ
ματα τών άτάκτων πού μέ τή σειρά 
τους έπαθαν κι αυτά σχετική πα
νωλεθρία. Στήν περίπτωση αυτή ό 
σκλ.ηρότερος άγώνας έγινε απάνω 
στά τείχη, όπου δ εχθρός προσπα
θούσε μέ διάφορους τρόπους ν’ ανε
βεί γιά νά βρεθή μέσα στήν Πόλη. 
Οί ηρωικοί πρόμαχοι τής «Βασι- 
λίδος» χτυπούσαν τούς εισβολείς καί 
μέ σπαρμένα ξίφη ακόμη, τήν όλη 
δέ κατάσταση τήν έσωσαν μέ τήν 
αιφνίδια επέμβασή τους ό Νικηφό
ρος Παλαιολόγος καί ό Λημήτριος 
Καντακουζηνός.

Ό  ανέλπιστος τραυματισμός τού 
’Ιωάννη Ίονστινιάνη πού συνέβη 
στήν κρισιμώτερη ίσως ώρα αυτής 
τής μάχης, προκάλεσε σύγχυση ατούς 
αμυνόμενους καί πολλές παρεξη
γήσεις μεταξύ τών ιστορικών. ’Αλλά
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τη «χαριστική βολή» κατά των 'Ελ
λήνων την έδωσε ή τυχαία ανακά
λυψη τής περιώνυμης Κερκόπορ- 
τας, άπό δπον οί Τούρκοι πέρασαν 
μέσα άπό την υπόγεια διάβασή της 
στην Πόλη και χτύπησαν άπό τά 
νώτα τους υπερασπιστές των τει
χών.

Μοιραία, τραγική και τελεσίδικη 
εκείνη ή φοβερή ωρα! 'Ο Κων
σταντίνος βρέθηκε άπότομα περι
κυκλωμένος αστό τά μανιασμένα 
στίφη και χύμηξε καταπάνω τους 
πολεμώντας σαν ό τελευταίος στρα
τιώτης ενώ τό αίμα, όπως άναφέ- 
ρει ό Φραντζής, «ποταμηδόν εκ των 
ποδών καί τών χειρών αύτοϋ έρρεε». 
'Εκατοντάδες γενναίοι έμάχοντο κι 
έπεφταν γύρω του σε μια απελπι
στική προσπάθεια να εξοντώσουν 
περισσότερους Τούρκους. Τότε, μεσ’ 
στή γενική συφορά άκούστηκε μέ 
οδύνη καί περηφάνεια ή φωνή τον 
αύτοκράτορα πού ρωτούσε: «Δεν 
υπάρχει χριστιανός νά λάβη τήν κε
φαλήν μου;»

’Ήδη, οι πόλεις τού Ρωμανού, τής 
Χαρσίας καί τού Μυρίανδρου είχαν 
έκπορθηθή. Καί σε λίγο ή Πό
λη τού άγιου Κωνσταντίνου είχε κα- 
ταπλημμυρίσει άπό τό αναρίθμη
το πλήθος τών ’Αγαρηνών κατα- 
κτητών πού έπιδόθηκαν στήν ύπο- 
σχεθεϊσα άπό τον Μωάμεθ τριήμερη 
λεηλασία καί σέ ομαδικούς φόνους 
μέ θύματα καί γυναίκες καί παιδά
κια άκόμη! ’Εξ άλλου, σέ 60.000 
υπολογίζονται οί αιχμάλωτοι, πολ
λοί άπό τούς όποιους πουλήθηκαν 
σάν άνδράποδα στο δουλεμπόριο.

'Ο σουλτάνος μπήκε μέ κουστω
δία άπό βεζνρηδες, αύλικονς καί 
σωματοφύλακες στήν Πόλη τό μεση
μέρι τής 29ης Μαίου κι άφοϋ «προ
σευχήθηκε» στήν άγια τράπεζα τής 
'Αγιασοφι&ς στον ’Αλλάχ τον, αρ
γότερα ρίχτηκε στήν κραιπάλη καί 
βούτηξε τά χέρια τον στο αίμα τού 
δούκα Νοταρά καί τών τριών παι
διών του διατάσσοντας τον άποκε- 
φαλισμό τους.

« Η  Πόλις έάλω εκ συγκυρίας», 
παρατηρεί ό πολύς Παπαρρηγό- 
πουλος. Μαζί όμως μ ’ αυτή έάλω 
και μιά ολόκληρη εποχή, ή χρυσή 
εποχή τον Βυζαντίου, πού θάφτηκε 
κάτω άπό τό βίαιο πνεύμα τής 
Ασίας γιά νά καθυστερήσει επί 

πολλές δεκαετηρίδες ή προς τά 
πρόσω πορεία τού Πολιτισμού. ’Αλ
λά, καί γιά ν’ άλλάξει τό ρεύμα τής 
'Ιστορίας όχι προς ώφέλειά της.

Κ ΤΗΣ ΤΡΙΣΧΙΛΙΕΤΟΥΣ 'Ι
στορίας τής Φυλής μας δύο 
κυρίως χρονολογίαν είναι χα
ραγμένοι βαθειά εις τήν ψυ

χήν παντός Έ λληνος — Ή  ήμέρα

τής π τ ώ σ ε ώ ς μας (29 Μαΐου 
1453) καί ή ήμέρα τής Ά ν α σ τ ά ·  
σ ε ώ ς  μ α ς  (25 Μαρτίου 1821).

Αί δύο αύται ήμερομηνίαι άπο- 
τελοϋν χαρακτηριστικά ορόσημα

’ Επάνω: Ό  άνόριάς Κων/νου τον Παλαιολόγου τον «Μαρμαρωμένου Βασιληά». Δωρεό 
ίωαν. Μελετοπονλου εϊζ τό Εθνικόν 'Ιστορικόν Μονσεϊον. ’ Απέναντι: Τό κτίριο τ iji 

Μ εγάλη; τον Γένους Σχολής εις τήν Κων /πολιν. Έ π ϊ αιώνες άπετέλεσε τό κέντρο 
ακτινοβολίας τον μεσαιωνικού καί μετέπειτα τον νεωτέρου 'Ελληνικού Πνεύματος-
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τής πορείας τής Πατρίδος μας καί 
άλησμονήτους Έθνικάς Επετείους. 
Είδικώτερον, ή ήμέρα τής άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως άνήκου- 
σ α —ώς λέγει ό Στέφανος Τσβάϊχ- 
είς τάς μεγάλας ώρας τής Άνθρω- 
πότητος, ήλλαξε καί τήν τροχιάν 
τής Παγκοσμίου 'Ιστορίας.

Αί μεγάλαι όμως Επέτειοι είναι 
σταθμοί μνημόσυνοι, κατά τούς 
οποίους τά έθνη οφείλουν νά άνα- 
μετροΰν το παρελθόν καί νά μελε
τούν τό μέλλον.

Ένώ έορτάζομεν τήν πάροδον 
των 150 έτών, από τής άγιας έκεί- 
νης ήμέρας κατά τήν όποίαν έπαν- 
ήλθεν ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είς τήν γε
νέτειραν της γήν, άνέρχονται είς 
τόν νοϋν μας άναμνήσεις μεγάλων 
πράξεων καί περιπολοΰν ήμας τά 
φαντάσματα ένδοξου παρελθόντος 
τά όποια μας διδάσκουν, μας έμ- 
πνέουν καί μας φρονηματίζουν.

"Ας μεταστώμεν όμως επ’ ολίγον 
καί πρός τήν ήμέραν τής ΠΤΩ
ΣΕΩΣ μας, διότι αί συμφοραί διδά
σκουν καί ποδηγετούν καί τά "Εθνη

καί τά άτομα καλλίτερον από τάς 
επιτυχίας.

Έκάστην έπέτειον τής άποφρά- 
δος εκείνης Τρίτης ένωτιζόμεθα μέ 
τήν φαντασίαν μας τής τελευταίας 
κωδωνοκρουσίας τής Μεγάλης μας 
Εκκλησίας, «πώχει τρακόσια σή
μαντρα κι’ εξήντα δυό καμπάνες...», 
καί τής νεκρώσιμου ακολουθίας 
τής ’Ανατολικής Αυτοκρατορίας. 
'Η στυγνή όμως λύπη μας άναμι- 
γνύεται μετ’ άνηκούστου όργής ό
ταν, θέτοντες τόν δάκτυλόν μας είς 
τόν όμφαλόν τής 'Ιστορικής ’Αλή
θειας, συμπεραίνωμεν, ότι αί α
δελφικοί μας έριδες τής έποχής 
εκείνης συνετέλεσαν ούσιωδώς είς 
τό νά κατρακυλίση ή ΕΛΛΑΣ, 
προ πεντακοσίων είκοσι δύο έτών, 
είς τήν έπάρατον δουλείαν τεσσά
ρων αιώνων. Πριν είσέλθουν οί έπι- 
δρομεΐς είς τήν Βασιλίδα των Πό
λεων διά τής Πύλης τού έβδομου, 
άπό τήν περίφημον δηλαδή Κερ- 
κόπορταν, είχομεν άφήσει άνοι- 
κτήν, ένεκεν τής φ α γ ω μ ά ρ α ς  
μας, μίαν άλλην Κερκόπορταν είς

τήν ψυχήν μας. Τό προγονικόν μας 
«σφίσιν άτασθαλίησιν ώλοντο. . .» 
(δηλαδή έχάθησαν άπό τήν κακο- 
κεφαλιάν τους), έπανελήφθη διά 
μίαν άκόμη φοράν καί δικαίως θρή
νων ό Ματθαίος ό ’Επίσκοπος Μυ- 
ρέων ψάλλει, « .. .άπό τις άδικίες 
μας καί τήν κενοδοξίαν μας, έχά- 
σαμε τήν δόξαν μας, σκήπτρον καί 
Βασιλείαν μας. . .».

"Ας γίνωμεν όμως σαφέστεροι: 
Ή  Πόλις ήτο ώχυρωμένη μέ τήν 
τελευταίαν λέξιν τής τότε όχυρωτι- 
κής. Τά ύπερήφανα τείχη της, τά 
άποκρούσαντα έπί αιώνας τόσους 
έπιδρομεΐς, τά άνθέξαντα είς τόν 
έπί πεντήκοντα έπτά ήμέρας συνε
χή, άνηλεή καί διά πρώτην φοράν 
μεθοδικώς έφαρμοζόμενον βομβαρ
δισμόν των ύπό τών έχθρικών πυ
ροβόλων, τά τείχη λέγομεν αύτά 
τής ζηλευτής πόλεως τού Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, δέν θά ύπεχώρουν 
είς τά στίφη τού Μωάμεθ τού Βλ 
έάν όλοι οί έν Κωνσταντινουπόλει 
τότε "Ελληνες είχον έκπληρώσει 
πλήρως τό καθήκον των πρός τήν
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’Επάνω: Ό  «Μαρμαρω μένος Βασιληάς» 
όπως ή λαϊκή μούσα τον τραγούδησε, 
μαζύ μέ τό αιώνιο σύμβολο των Βυζαν
τινών, τό Δικέφαλο 'Αετό. ' Απέναντι 
’Εκκλησία τής Κων /πόλεως, κατά τούς 

χρόνους τής Τουρκοκρατίας.

κινδυνεύουσαν πόλιν. Είναι έξη- 
κριβωμένον σήμερον δτι, «εάν ά- 
πετύγχανε ή μοιραία διά τόν Ε λ 
ληνισμόν έπίθεσις τής αύγής τής 
29ης Μαΐου 1453, ό Μωάμεθ Β' θά 
έλυε τήν πολιορκίαν» καί θά ήτο 
άσφαλώς άλλη ή πορεία τής Ε λ 
ληνικής Ιστορίας. Ή  τελευταία 
όμως εκείνη έπίθεσις τοΰ Μωάμεθ 
Β' έπέτυχεν, όχι διότι, ως θέλουν 
ιστορικοί τινές, κατόπιν τοΰ τραυ
ματισμού τοΰ Άρχηγοϋ των μισθο
φόρων Γενουησίου Στρατηγού Ί- 
ωάννου Ίουστινιάνη έλιγοψύχησαν 
οί άνδρες του, άλλά διότι, ως πι- 
στεύομεν ήμεΐς, πρό τοΰ τραυμα- 
τισμοΰ τοΰ γενναίου έκείνου άν- 
δρός, είχε τραυματισθή καιρίως ή 
Ελληνική ψυχή. Ό  κακός δαίμων 
τής φυλής μας, ή ΔΙΧΟΝΟΙΑ, ή ό
ποια καθοδηγουμένη άπό κάποιαν 
’Εθνικήν μας κατάραν μας έπισκέ- 
πτεται ένίοτε — εΐχεν έκδηλωθή 
τότε μέ οξύτητα καί οί "Ελληνες 
τής Κωνσταντινουπόλεως ήσαν ά- 
πησχολημένοι μέ τάς έριδάς των

πρός άλλήλους άλλά καί πρός τούς 
Χριστιανούς τής Ρώμης καί τής 
Δύσεως έπΐ άσημάντων δογματικών 
λεπτομερειών. Ό  θρησκευτικός φα
νατισμός εόρίσκετο εις τοιοΰτον 
σημεΐον,ώστε άπό Ελληνικά χείλη 
έξεπορεύετο τότε, «κρειττότερον 
ιδεΐν έν μέση Κωνσταντινουπόλει 
έρυθρόν φέσιον ή παπικόν έκπρό- 
σωπον. . .». Καί έξετιμήθη δεόντως 
κατά τήν έπακολουθήσασαν νύκτα 
τής δουλείας ή πραγματική άξια 
τοΰ «κρειττότερον. . .»  άλλ’ ήτο 
πλέον άργά καί άπετέλεσε παρα
μυθίαν τών δουλευόντων τό «πάλι 
μέ χρόνια μέ καιρούς. . .». Κατά
πτυστοι τινές "Ελληνες εύρίσκον- 
το εις τάς τάξεις τοΰ Μωάμεθ Βλ 
άδελφωμένοι μέ Βουλγάρους, ’Αλ
βανούς, Εβραίους, Σέρβους, Γύ
φτους, ’Αρμενίους, ό δέ Μωάμεθ 
Β' βραβεύων τόν ζήλον των έναν- 
τίον τής ’Ελευθερίας τής Ελλάδος 
τούς έτοποθέτησεν εις τήν πρώτην 
γραμμήν τών έφορμουσών ορδών 
του καί ούδείς τούτων διεσώθη. 
Ένω έστέναζεν ό Βόσπορος καί ό 
έχθρικός στόλος είσέπλεεν εις τόν 
Κεράτιον Κόλπον, αρκετοί τών 
πολιορκουμένων εϊχον άναθέσει 
τήν σωτηρίαν τής πόλεως, εις τήν 
προγονικήν μας Δόξαν καί εις τήν 
πάτριον μας θρησκείαν. Είχον ξε- 
χάσει οί άφελείς έκεΐνοι τήν προ- 
αιωνίαν μας έπιταγήν «σύν ’Αθή
να καί χεΐρα κίνει», ένω αί γυναί
κες τής Κωνσταντινουπόλεως εΐ- 
χον προτιμήσει, άντί τοΰ «τάν ή 
έπϊ τάς» τών Σπαρτιατισσών, τήν 
Βυζαντινήν παροιμίαν «δειλοΰ μή- 
τηρ ού κλαίει ούδέ χαίρει». ’Ενώ 
έκυριεύετο έξηντλημένη ή Πόλις 
καί έπιπτε παλαιών ό Αύτοκράτωρ, 
ό τελευταίος ήρως τοΰ Βυζαντίου 
καί ό πρώτος μάρτυς τοΰ νέου Έλ- 
ληνισμοΰ — άνώνυμος Έ λλην λό
γιος ήσχολεΐτο μέ τήν άντιγραφήν 
αρχαίων Βυζαντινών Ιστορικών—. 
Δέν έθεώρησεν ούτος καθήκον του 
νά άπορρίψη βιβλία καί κάλαμον 
καί νά σπεύση εις τάς πρώτας γραμ- 
μάς νά άγωνισθή υπέρ τής κινδυ- 
νευούσης πόλεως, δπως έπραξαν 
εις παρόμοιας περιστάσεις ό Σω
κράτης, ό Αισχύλος καί ή Άργεία  
ποιήτρια Τελέσιλλα.

Ένω ένεκροΰτο λιπόθυμον τό

Γένος καί ήκούετο ό άπαίσιος 
κρότος τών πυροβόλων τοΰ Ούρ- 
βανοΰ καί ή μία μετά τήν άλλην 
έπιπτον αί τελευταΐαι έλπίδες τών 
πολιορκουμένων «ή καλόγρηα έτη- 
γάνιζε ψαράκια. . .», κατά παρά- 
δοσιν. . . Δέν έσπευσεν ως ώφειλεν 
εις τά τείχη τής πόλεως διά νά ρί- 
πτη λίθους έστω έναντίον τών πο
λεμίων δπως ή γυναίκα έκείνη τοΰ 
“Αργους ή οποία έφόνευσε μέ κε
ραμίδι τόν Πύρρον είσβαλόντα 
εις τήν ιδιαιτέραν της Πατρίδα. 
Ένω τό βραχνόν «φύλακες γρηγο- 
ρεΐτε» άντήχει άπό τών τειχών 
καί τών Πύργων πού έπιθεωροΰσε 
κατά τήν τελευταίαν νύκτα ό Βα
σιλεύς, οί έγκλειστοι έζήτουν τήν 
ύστάτην ώραν πλήν ματαίως ξένην 
βοήθειαν. Είχον ξεχάσει τήν πα
ραγγελίαν τοΰ Δημοσθένους «στη- 
ρίζεσθε εις έαυτούς υμών αυτών 
έστε. . .», (δηλαδή άλλοίμονον αν 
άναθέσετε εις άλλους τήν σωτηρίαν 
Σας), καί δτι ό οίοσδήποτε ξένος 
είναι έχθρός μέχρις άποδείξεως 
τοΰ έναντίου καί ή παρ’ αύτοΰ έξυ- 
πηρέτησις τών Ελληνικών συμφε
ρόντων θά έξυπηρετή πρωτίστως 
καί τά ίδικά του συμφέροντα. . . 
Τοιαύτας άθλιας εικόνας ένεφάνι- 
σαν οί "Ελληνες τότε, ένεκα τής 
άλληλομαχίας των, μέ άποτέλεσμα 
έκ τών έκατόν χιλιάδων κατοίκων 
τής Κωνσταντινουπόλεως μόνον 
πέντε χιλιάδες έσπευσαν εις τό «ΐτε 
παΐδες Ελλήνων» καί συνεπολέ- 
μησαν μετά τών δύο χιλιάδων μι
σθοφόρων τοΰ Ίουστινιάνη. Ήτο 
φυσικώτατον λοιπόν νά άκουσθή 
τελικώς ή κραυγή «έάλω ή πόλις» 
νά άντικατασταθοΰν εις τούς τοί
χους τής 'Αγίας Σοφίας τά κηρύ
γματα τοΰ Εύαγγελίου διά τών ρη
τών τοΰ Κορανίου, νά ΰψωθή έξω
θεν Μωαεθανικός μιναρές υψηλό
τερος τών τρούλων τοΰ ’Ανθεμίου 
καί τοΰ ’Ισιδώρου, νά παύση ό Δι
κέφαλος ’Αετός νά στολίζη τήν 
Βασιλικήν τοΰ Βυζαντίου πορφύραν 
καί νά έπακολουθήσουν τέσσαρες 
αιώνες άφορήτου δουλείας.

Έκ τών ολίγων τούτων μέγιστα 
δυνάμεθα νά άντλήσωμεν διδάγμα
τα — ή Ιστορία έχει, καθ’ ήμας, 
καί Συνάρτησιν, καί Αογικήν άλλά 
καί Φιλοσοφίαν. Ή Εθνική μας
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'Ιστορία διδάσκει, δτι ό Ε λληνι
σμός έμεγαλούργησε καί ήνδραγά- 
θησεν όταν ΗΝΩΜΕΝΟΣ συνε- 
δύασε τάς μεγάλος άναμνήσεις της 
παρελθούσης δόξης του καί την 
πίστιν του εις τήν πατρώαν θρη
σκείαν προς τάς ιδίας του θυσίας 
καί ανδραγαθίας. Άντιθέτως, οσά
κις αδρανών άνέμενε τήν σωτηρίαν 
από τής άλλαζονικής πεποιθήσεως 
εις τούς προγόνους του καί από 
τούς Θεούς του τό άποτέλεσμα ήτο 
ή καταισχύνη του. Ή  πίστις ευ
λογεί τόν άγωνιζόμενον αλλά δέν 
άρκεϊ διά νά σώση τόν άπρακτοΰν- 
τα, αί δέ μαρανθεΐσαι δάφναι τοΰ 
παρελθόντος δέν μεταβάλλονται 
εις χλωράς όταν τάς μαδώσι χεϊρες 
άργαί.

Διδάσκει άκόμη ή 'Ιστορία μας 
δτι ό ΔΙΧΑΣΜΟΣ μας ύπήρξεν ό 
κυριώτερος καί άποφασιστικώτε- 
ρος συντελεστής δλων άνεξαιρέ- 
τως των εθνικών μας άτυχιών καί 
συμφορών.

Μνή μονές δθεν παραδόσεων τοΰ 
παρελθόντος καί θεματοφύλακες 
επαγγελιών τοΰ Μέλλοντος, ας 
παραδειγματισθώμεν άπό τήν 29ην 
Μαΐου 1453. Εΐπέρποτε άλλοτε ή 
τεταραγμένη εποχή μας άπαιτεϊ 
δπως εν 'Ιερά ενώσει ψυχών καί 
πνευμάτων έργασθώμεν υπέρ Ε 
θνικής μας άναπλάσεως, ήθικής 
μας βελτιώσεως καί πατριωτικής 
μας ένεργείας. "Ας νικήσωμεν πρώ
τον τούς έαυτούς μας πριν άξιοι-
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σωμεν νά νικήσωμεν τούς πολε
μίους μας. "Ας άπαλλάξωμεν τήν 
Εθνικήν μας ψυχήν άπό τών κη- 
λίδων διά τών όποιων τήν παρεμόρ- 
φωσεν ό ύλισμός, άπό τών στρε
βλώσεων διά τών οποίων παρέφθει- 
ρεν αυτήν ή άκόρεστος τάσις πρός 
πλουτισμόν καί καλοπέρασιν καί 
άς τήν μεστώσωμεν άγνοϋ ενθου
σιασμού ύπέρ τοΰ Μεγαλείου τής 
Ελλάδος. Εις καιρούς άρνήσεως 
καί πιθηκισμοϋ, εις ώρας ήθικής 
καταπτώσεως καί ωμής άπιστίας 
πρός τά στοιχειώδη άνθρώπινα ιδα
νικά άπαιτοΰνται χαλύβδινα όπλα 
δχι μόνον έν πολέμφ άλλά καί έν 
ειρήνη, άπαιτεΐται άκόμη καί ό 
θέρμη τοΰ ιδεώδους τής φιλοπα
τρίας διά νά μή μας παρασύρη τό 
ρεϋμα τής Υλικής έρμηνείας τοΰ 
Κόσμου καί διά νά μή μας σαγη- 
νεύσουν τά διάφορα σειρηνικά κη
ρύγματα τά όποια θολώνουν τήν 
σκέψιν καί προκαλοϋν ψυχικήν 
καί πνευματικήν άναρχίαν. 'Η επί
πλαστος εύζωΐα άποκοιμίζει τάς 
ψυχάς καί οδηγεί διά τρίβων σκο- 
λιών εις τήν υποδούλωσιν. "Οχι τό 
ήδύ καί παρά πόδας άλλά τό προ- 
σήκον καί τό μέγα πρέπει νά απο
τελούν τό ’Εθνικόν μας πρόγραμμα 
πρός τό όποιον όφείλουν νά άτενί- 
ζουν οί όφθαλμοί δλων τών Ε λλή
νων. Ά ς  είσδύση, εις Μικρούς καί 
Μεγάλους, εις Άρχοντας καί Άρ- 
χομένους, εις Στρατιώτας καί Πο- 
λίτας, ας είσδύση λέγομεν μέχρι 
τών μυχιαιτάτων τής καρδίας μας 
ή συναίσθησις τοΰ Καθήκοντος 
καθ’ δλας τάς γραμμάς ήμέρας καί 
νυκτός. Ή  κατακύλησις τών ευθυ
νών άπό ώμου είς ώμον καί ή συνε

χής άναμόχλευσις τοΰ παρελθόντος 
δχι μόνον είς ούδέν ώφελοΰν άλλά 
μάς καθιστούν άπροσπελάστους είς 
πάσαν γενναίαν έννοιαν καί μεγά- 
λην δράσιν. Ά ς  άντλήσωμεν δλοι 
οργήν καί μένος έκ τών παθημάτων 
τοΰ παρελθόντος καί άς άποβλέψω- 
μεν είς τούς δέλτους τής 'Ιστορίας 
μας έκλαμβάνοντες ώς ’Εθνικήν 
μας ύποχρέωσιν τήν μή έπανάλη- 
ψιν τών αιτίων τών συμφορών μας.

Ό  πραγματικός έρως πρός τήν 
Πατρίδα σύγκειται έκ τής λήθης 
παντός δ,τι μάς διαιρεί καί άναβλύ- 
ζει έκ τής επιμόνου άναμνήσεως 
παντός δ,τι μάς προσεγγίζει κατά 
τάς κρίσιμους ώς αί σημερινοί 
στιγμάς, κατά τάς όποιας παίζεται 
ή τύχη καί τής Ελλάδος μας.

Είς τάς ήμέρας μας κατά τάς ό
ποιας αί πλάστιγγες τής Παγκο
σμίου 'Ιστορίας άμφιταλαντεύον- 
ται καί τά πάντα συνεχώς μεταβάλ
λονται ένώ καθένας έχει τήν ίδικήν 
του άλήθειαν καί εύρίσκεται έν 
έξελίξει ένας Παγκόσμιος Αγών 
πνευμάτων, είς τάς άνησύχους ταύ- 
τας ήμέρας μας κατά τάς όποιας ή 
Διεθνής άτμόσφαιρα έχει οσμήν 
άνέμου, θυέλλης ίσως καί χαλάζης, 
κατά τούς δύσκολους αυτούς και
ρούς λέγομεν, μόνον άκούοντες μέ 
προσοχήν τά βήματα τής 'Ιστορίας 
μας καί προχωροΰντες ήνωμένοι 
κάτω άπό τά Εθνικά μας σύμβολα, 
μόνον τότε θά καθορίσωμεν μέ ά- 
κρίβειαν τό άζιμούθίον τής ’Εθνι
κής μας πορείας καί θά διαπλεύσω- 
μεν έπιτυχώς τό Διεθνές πέλαγος τό 
πλήρες υφάλων καί έναντίων ανέ
μων.

ΘΕΟΔ. ΔΡ. ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ 
Συγγραφέως — Δημοσιογράφου

□ τ ρ  Ο ΝΑ ΖΗΣ άρμονικά μέ τούς άλλους άνθρώ- 
πους είναι βέβαια μιά μάθηση, αγωγή ή καλ
λιέργεια. ’Αλλά είναι καί μιά άσκηση. Τό νά 
ζής δμως δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ά ,  δηλαδή τό νά 

δέχεσαι τήν πλειοψηφία, έστω κι’ άν είναι άντίθετη 
μέ τις απόψεις σου, καί μάλιστα νά συνεργάζεσαι 
μαζί της, νά είσαι άνεκτικός, νά είσαι νομιμόφρων, 
και νά αισθάνεσαι υπεύθυνος γιά όλους καί ποτέ 
άνεύθυνος, καί πάντοτε νά γνωρίζης ότι σύ είσαι σέ 
τελική άνάλυση ό ρυθμιστής, άλλά καί ό ύπεύθυνος 
γιά τήν τύχη σου καί γιά τήν τύχη των άλλων, έπα- 
ναλαμβάνω, τό νά ζής δημοκρατικά, είναι κυρίως 
ά σ κ η  ση.

Ποΰ θά συστήσουμε στούς νέους καί στις νέες ν’ 
ασκηθούν στήν ύπεύθυνη ζωή καί στή δημοκρατία;

Θά συστήσουμε άνεπιφύλακτα στούς νέους ν ’ ά- 
σκηθοϋν στή δημοκρατία μέσα στις δργανώσεις, καί 
εϊδικώτερα μέσα στις νεανικές όργανώσεις. Οί νέοι 
πρέπει νά δίνουν τον ελεύθερο χρόνο τους στις όρ- 
γανώσεις. Δέν τούς παρέχουν μόνο ψυχαγωγία καί 
γνώσεις. Τούς εισάγουν κατά τόν όμαλώτερο τρό
πο στήν κοινωνικά ώργανωμένη ζωή καί στή δη
μοκρατία.

Ή  σύσταση άναφέρεται στις όργανώσεις πού σέ
βονται τόν έαυτό τους καί δέν στρατολογούν όπα- 
δούς, ούτε μαζικά, ούτε μέ ύποχρεωτικές διαταγές. 
Οί οργανώσεις πού έχουν ενα σκοπό, μορφωτικό, 
ψυχαγωγικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό, καί δέχονται 
μόνον όσους θέλουν νά συνεργασθοΰν έλεύθερα γιά 
τήν πραγματοποίηση αυτού τού σκοπού τους. Καί 
μάλιστα οί όργανώσεις, πού κάνουν καί κάποια έπι- 
λογή πριν έγγράψουν τόν ένδιαφερόμενο στά μέλη
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ΔΗΠΙΟΚΡΗΤΙΠ
ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΟΥ

τους και τόν κάνουν κοινωνό καί μέτοχο στις υπο
χρεώσεις, στά δικαιώματα και στήν περιουσία τους.

Οί όργανώσεις αυτές δέν άπευθύνονται στούς 
άνώνυμους όπαδούς, στό πλήθος. ’Απευθύνονται σέ 
άτομα μέ συνειδητοποιημένες επιδιώξεις, μέ συγκε
κριμένα ένδιαφέροντα. Πρέπει νά θέλης κι’ εσύ αύτό 
πού έπιδιώκουν, καί νά θέλης γιά χάρη του ν’ άνα- 
λάβης ώρισμένες υποχρεώσεις, γιά νά γίνης δεκτός, 
σύ ό συγκεκριμένος, ό επώνυμος, τό υποψήφιο μέ
λος άλφα.

Μέσα σ’ αύτές τις οργανώσεις πού συγκροτούν
ται ελεύθερα από συγκροτημένους ιδιώτες, καλλιερ
γείται ή ώργανωνένη ζωή, ή πειθαρχία, ή ιεράρχη
ση. Ό  καλύτερος, ό προσφέρων τά περισσότερα, ό 
πιό φλογερός, αυτός μπαίνει μπροστά, είναι ό πρώ
τος, αναλαμβάνει τις περισσότερες ευθύνες, έχει τά 
περισσότερα δικαιώματα. Δίνει λόγο κάθε ώρισμένα 
χρονικά διαστήματα, ύπάρχει ένα γνωστό καί άπο- 
δεκτό από όλους καταστατικό πού διέπει τή ζωή τής 
όργανώσεως. καί στό όποιο υπάγονται όλοι χωρίς 
εξαιρέσεις, επειδή είναι «γνωστοί» ή «συγγενείς». 
Μέ δυό λόγια, μέσα σ’ αύτές τις όργανώσεις συν
δυάζεται ή προσωπική ευθύνη καί ή συλλογική ερ
γασία, τό δικαίωμα καί ή ανάληψη συγκεκριμένων 
ύποχρεώσεων, ή προσπάθεια μέ τήν άνοδο στήν ιε
ραρχία. Κάθε αξιόλογη όργάνωση είναι ένα μικρό 
βασίλειο, ένα πριγκηπάτο τής αξιοκρατίας. Ό  ένας 
σέβεται τόν άλλο, καί κυρίως εκείνον πού έχει προσ
φέρει τά περισσότερα ή πού έχει τήν περισσότερη 
πείρα. Ναι όλοι γνωρίζουν ότι γιά νά ζήση καί 
νά προοδεύση ή όργάνωσή τους, δέν χωράνε εύ
νοιες ή μέσα ή άνθρωπαρέσκειες. Χρειάζεται προσ
φορά, καί μόνο προσφορά. Ά ν  άναδειχτοΰν ανίκανοι 
ή ακατάλληλοι, οί σκοποί θά καθυστερήσουν ή θά 
όπισθοδρομήσουν. Ά ν  όμως άναδειχτοΰν οί καλύτε
ροι, τότε οί σκοποί θά πραγματοποιηθούν όσο τό 
δυνατόν πληρέστερα,

Μέσα σ’ αύτές τις οργανώσεις δέν έχουν θέση, 
ούτε οί φανατικοί, ούτε οί τεμπέληδες, ούτε οί κα
τάλληλοι γιά μαζικές κινήσεις καί γιά ομαδοποίηση, 
ούτε όσοι δέν άγαποΰν τή δημοκρατία. Άπωθοΰν- 
ται στό περιθώριο, καί άν δέν προσαρμοστούν, ή 
φεύγουν, ή διαγράφονται. Ή  πείρα τού καθενός σας 
βεβαιώνει άν όλα αυτά είναι άλήθεια.

Οί όργανώσεις δέν μοιάζουν μέ τό σχολείο, έ
στω κι’ άν έχουν σκοπούς μορφωτικούς. Γιατί ή έν
ταξη σέ μιά τέτοιαν όργάνωση είναι ελεύθερη. Καί

γιατί ή έπιλογή τού ενδιαφέροντος γίνεται έλεύθερα. 
Καί γιατί ή συμμετοχή δέν είναι παθητική, άλλά 
ένεργητική, καί άναλόγως τού ενδιαφέροντος καί 
τών ικανοτήτων, μπορεί νά γίνη καί ήγετική. Τά 
ίδια χαρακτηριστικά ισχύουν γιά όλων τών έπιδιώ- 
ξεων τις οργανώσεις. Επομένως οί οργανώσεις είναι 
φυτώρια ήγεσίας. Οί δημοκρατίες έχουν πάντοτε ά- 
νάγκη νά συντηρούν σχολές ή φυτώρια ήγεσίας. Καί 
δέν υπάρχουν καλύτερα καί καταλληλότερα φυτώ
ρια ήγεσίας άπό τις νεανικές οργανώσεις. Γι’ αύτό 
τά κράτη καί οί κοινωνίες (δηλαδή οί άρχές καί οί 
πολίτες ό καθένας άπό μόνος του), όπου βρίσκουν 
τέτοιες άξιες λόγου νεανικές όργανώσεις, πρέπει νά 
τις ενισχύουν μέ όλα τους τά μέσα. Οί άξιες ορ
γανώσεις προσφέρουν στήν ώργανωμένη κοινωνική 
ζωή περισσότερα άπό όσα προσφέρει τό σχολείο. 
Στό κάτω-κάτω ένας άγράμματος ή ένας ολιγογράμ
ματος, ή ένας άνορθόγραφος μπορεί νά ζήση μεταξύ 
τών άλλων άνθρώπων. Ά λλά ένας άκοινώνητος, έ
νας τεμπέλης, ένας άνεύθυνος, ένας άπειθάρχητος, 
ένας πού δέν καταλαβαίνει τί μεγάλο άγαθό είναι ή 
νομιμοφροσύνη, όχι μόνο δέν μπορεί νά ζήση μέ 
τούς άλλους, άλλά είναι καί εμπόδιο στήν κοινή 
ώργανωμένη ζωή, καί μάλιστα οί άλλοι υποχρεώ
νονται νά ξοδεύουν κοινούς πόρους, είτε γιά νά τόν 
συντηρούν, είτε γιά νά τόν εποπτεύουν, είτε γιά νά 
τόν διδάσκουν μέ καταναγκαστικό τρόπο νά μή τούς 
ένοχλή, είτε καί νά τόν εμποδίζουν νά τούς κάνη 
κακό στήν κοινή ζωή τους.

Λένε : άν είχαμε καλύτερα σχολεία, δέν θά υπήρ
χαν φυλακισμένοι. Ά λλά αύτό δέν είναι πέρα γιά 
πέρα άληθινό, άφοΰ υπάρχουν καί πολλοί φυλακι
σμένοι πού ξέρουν πολλά γράμματα. Σωστότερο εί
ναι νά πούμε : άν είχαμε άξιόλογες νεανικές όργα- 
νώσεις, θά περίσσευαν τά κοινωνικά αισθήματα 
στούς περισσότερους άνθρώπους.

Αύτές τις όργανώσεις, κύριοι μεγάλοι, μή περι
μένετε νά τις κάνουν άπό μόνοι τους οί νέοι. Θέ
λουν καί παραθέλουν. Ά λλά τουλάχιστον δέν έχουν 
τά μέσα. Τό άθλητικό σωματείο τής συνοικίας σας 
θέλει τή συνδρομή σας γιά νά ζήση. Τό μορφωτικό 
σωματείο θέλει τή βοήθειά σας. Καί οΰτω καθ’ εξής. 
Μή τούς τήν άρνεΐστε. ’Οφείλετε νά τά βοηθήσετε. 
Μήν τ’ άφίσετε νά φυτοζωήσουν ή καί νά μαραθούνε. 
"Οταν ένα σωματείο πεθαίνει, φταίνε οί νέοι πού 
παίρνουν τόν άλλο δρόμο; Σκεφθήκατε πάνω σ’ αύτό 
τις δικές σας εύθΰνες;
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ΑΡΓΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
«Είδα την 'Ελένη νά κάνη ένδοψλέβιο ένεσι μέ κάποιο 
υγρό, άγνωστο σέ μένα. 'Αμέσως έπεσε σφαδάζοντας 
στο πάτωμα. Σέ ελάχιστα δευτερόλεπτα π έ θ α ν ε ...»



ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΗ ΔΟΣΙ ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗΣ

ΒΕΛΟΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ

Την σκότωσαν 
τά ναρκωτικά
Ε ΝΑ άκόμη τραγικό 

θύμα τοΰ «άργού θα
νάτου». Ή  ήθοποιός Ε λ έ 
νη Βελονάκη. Πέθανε στο 
διαμέρισμά της στο Κολω- 
νάκι μετά άπό ένεσι αμφε
ταμίνης. Ά πό τήν τοξικο- 
λογική έρευνα, πού έκανε 
ό 'Ιατροδικαστής κ. Γιαμα- 
ρέλος, διαπιστώθηκε, δτι 
ό θάνατος ήταν τό απο
τέλεσμα τής χρήσεως 'Αμ
φεταμίνης. *Η ’Αμφεταμί
νη , συγγενής τής κοκκαΐ- 
νης, υπάγεται στήν οικο
γένεια των ναρκωτικών 
τοΰ κεντρικού νευρικού συ
στήματος. Τό ναρκωτικό 
αυτό, πού είναι οργανική 
άζωτοΰχος χημική ένωσις, 
βρέθηκε σέ πυκνότητα 
3,5 0/° MC, στα σπλάχνα 
τής άτυχης νέας. 'Η ποσό- 
της είναι θανατηφόρος. 
’Αμφεταμίνη βρέθηκε στή 
σύριγγα και στό ψαλίδι πού 
χρησιμοποίησε ή Βελονά
κη. Τόν θάνατο ό κ. Για- 
μαρέλος χαρακτήρισε ώς 
βίαιο. «Έπήλθε — είπε —

έκ τής λήψεως θανατηφό
ρου δόσεως ισχυρού ναρ
κωτικού ( ’Αμφεταμίνης) 
ληφθέντος παρεντερικώς 
και μάλιστα ενδοφλεβίως».

Ή  προανάκρισις άπεκά- 
λυψ ε, δτι τούλάχιστόν άπό 
ήλικίας 17 έτών ή Βελονά
κη έκανε χρήσι ναρκωτι
κών. «Τήν Ε λένη , είπε 
φίλη της σέ συνέντευξι, 
τήν σκότωσαν αύτοί πού 
τήν τρυπήσανε» για πρώτη 
φορά . . . ΤΗταν τρία κα
θάρματα. Για νά οικονομή
σουν χρήματα, έχουν πά
ρει πολλά νέα παιδιά στον 
λαιμό τους . . . Τώρα ή 
Ελένη είναι στον τάφο κι’ 
αύτοί πού τήν σκότωσαν θά 
συνεχίσουν τό έγκλημά 
τους . . .» . Καί συμπλή
ρωσε με περισσότερη έμ- 
φασι ή φίλη τής τραγικής 
ήθοποιοΰ. «Ή  'Ελένη τρυ- 
πιότανε» συχνά. Τό είχε 
παρακάνει. ’Έπεσε άπό μι
κρή στά ναρκωτικά. Κά
ποτε μοΰ έλεγε νά διαρρή- 
ξουμε τό φαρμακείο ένός



ΤΟ ΦΛΕΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

"Ελλη νες νέοι τοΰ Λονδίνου 
ατά δίχτυα

τοϋ «λευκού θανάτου»
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ» ΤΟΥ κ. Β. ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΥ

Εις τό χάος τοΰ Λονδίνου δχι μόνον ή φοβερή συνήθεια των ναρκωτι
κών είναι πολύ διαδεδομένη, αλλά καί τό ποσοστό τών Ελλήνων πού τά 

χρησιμοποιούν έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.

θείου της, νά πάρουμε άπό 
εκεί λίγη μορφίνη. Ά λλα  
τελικά φοβήθηκε . . .» 
Τό σοβαρώτερο ίσως ρόλο 
στο θάνατο τής Βελονάκη 
επαιξε ό φιλοξενούμενος 
της Γερμανός Τόμας Φρού- 
μαν, ναρκομανής καί γνω
στός στη Γερμανική Α στυ
νομία κακοποιός. 'Ο Φρού- 
μαν παρεδέχθη , δτι καί αύ- 
τός μια τούλάχιστον φορά 
έχρησιμοποίησε ναρκωτικά 
στο διαμέρισμα τής άτυχης 
νέας. Προσποιούμενος τον 
«πρωτάρη» είπε, πώς ένα 
βράδυ , πού ήταν μαζεμένα 
στο διαμέρισμα καί άλλα 
παιδιά, «τράβηξε» καί αύ- 
τός άπό περιέργεια δυο ρου
φηξιές άπό ένα τσιγαριλίκι 
(ναρκωτικό μέσα στο τσι
γάρο) πού τό κάπνιζαν με 
τή σειρά κι’ άπό λίγο όλοι 
τής παρέας. Ή  παρέα, ύ- 
πεστήριξε ό Φρούμαν, ήταν 
κατά τή γνώμη του παιδιά 
«καλών οικογενειών» τοΰ 
Κολωνακίου. Γιά τό θάνα
το τής Βελονάκη είπε : 
«Είδα τήν Ελένη νά κάνη 
ενδοφλέβιο ένεσι με κά
ποιο υγρό , άγνωστο σε μέ
να. Αμέσως έπεσε σφα
δάζοντας στο πάτωμα. Σε 
ελάχιστα δευτερόλεπτα πέ- 
θανε . . .» .

Τί άλλο μπορούσε άλή- 
θεια νά γίνη ; Τί άλλο άπό 
τον φρικτό θάνατο, πού 
είναι καί ή φυσική κατά- 
ληξι, όλων άνεξαιρέτως 
τών οπαδών τοΰ «παραδεί
σου» τών ναρκωτικών ; Ή  
τραγική Βελονάκη άς γίνη 
τούλάχιστον παράδειγμα 
προς αποφυγήν . . .

ΩΣ  έπιβεβαίωσις τής διαπιστώ- 
σεως αύτής, ήλθε προ ήμερων 
μία άπόφασις τοϋ Πέμπτου Ε κ 

κλησιαστικού Συνεδρίου τής ’Αρχι
επισκοπής Θυατείρων, το όποιον 
παρηκολούθησαν έκπρόσωποι 53 ελ
ληνικών κοινοτήτων τής ’Αγγλίας 
καί έπίσης οί πρέσβεις τής Ε λλά
δος καί Κύπρου κ.κ. Σ. Ροϋσσος 
καί Κ. ’Ασσιώτης. Λέγει ή άπόφα- 
σις:

«Νά καταδικασθή ώς όλεθρία 
καί επικίνδυνος διά τήν άνθρω- 
πότητα καί ώς οδηγητική εις τό 
έγκλημα ή έξις τής χρήσεως ναρ
κωτικών, συστηθή δέ άπό τοϋ 
άμβωνος, διά τοΰ Τύπου καί δι’ 
ειδικών συγκεντρώσεων προς τήν 
Νεολαίαν προσοχή καί τελεία 
αποχή άπό τά ναρκωτικά, τά 
όποια ώς άποδεικνύεται είναι μέ
σον τών μισανθρώπων, προς ύπο- 
ταγήν ατόμων καί ομάδων διά 
τής άποσβέσεως τής προσωπι
κής των θε?ήσεως καί τής πνευ
ματικής καί ήθικής των ανε
ξαρτησίας».
Γιά νά πάρη μιά τέτοια άπόφασι 

τό Εκκλησιαστικό Συνέδριο, ση
μαίνει δτι οί πληροφορίες πού υπάρ
χουν καί οί φήμες πού κυκλοφορούν 
γιά τή διάδοσι τής χρήσεως τών 
ναρκωτικών άπό τήν ελληνική νεο
λαία τής ’Αγγλίας είναι δυστυχώς 
πέρα γιά πέρα άληθινές.

Τό περίεργο είναι δτι τό ποσοστό 
είναι μεγαλύτερο στούς νέους καί 
τις νέες πού έρχονται άπό τήν Ε λ 
λάδα στήν ’Αγγλία γιά νά σπουδά
σουν ή δήθεν γιά νά σπουδάσουν.

παρά στά Ελληνόπουλα πού έχουν 
γεννηθή καί μεγαλώσει στήν ’Αγ
γλία. Είναι παρατηρημένο δτι μόλις 
τά παιδιά ξεφύγουν άπό τήν έπιτή- 
ρησι τής έλληνικής οικογένειας καί 
φτάσουν στο εξωτερικό, ρίχνονται 
κυριολεκτικά μέ τά μοΰτρα γιά ν’ 
άπολαύσουν τούς άπηγορευμένους 
καρπούς τών ’Αθηνών ή τής έλλη
νικής έπαρχίας. ’Αγόρια καί κο
ρίτσια άπό καλές οικογένειες γ ί
νονται άγνώριστα. Κανένας δεν υπάρ
χει νά έλέγξη τή ζωή τους, νά τούς 
κατσαδιάση αν γυρίσουν γιά ύπνο τά 
ξημερώματα. Κανένας γιά νά τούς 
ρωτήο'η μέ ποιους συναναστρέφον
ται καί αν πραγματικά πηγαίνουν 
στο σχολείο πού έχουν γραφτή. Μέσα 
λοιπόν σ’ αύτή τήν άσυδοσία, μέσα 
στήν ελευθερία, μακρυά άπό τό σπίτι, 
δλα τά κάνουν, δλα τά δοκιμάζουν. 
Γιατί δχι καί τά ναρκωτικά. ·Ξημε- 
ροβραδυάζονται άγόρια καί κορίτσια 
στις δισκοθήκες καί σέ διάφορα 
άλλα κέντρα - πειρασμούς τής άπέ- 
ραντης αυτής πολιτείας πού λέγεται 
Λονδίνο.

Σ ’ αύτό τον κόσμο τής νεολαίας 
πέφτουν άπό κοντά οί λεγόμενοι 
αγγλικά «PUSHERS» δηλαδή 
εκείνοι πού παρακινούν τούς άμύη- 
τους νά δοκιμάσουν έστω γιά μιά 
φορά ένα ναρκωτικό. Τό έγκλημα 
στήν ’Αγγλία είναι καλά ώργα- 
νωμένο, οί πλασιέ τών ναρκω
τικών δέν έχουν έμφάνισι άλη- 
τών, άλλά είναι «κύριοι καθώς 
πρέπει» ή καλοντυμένες κοπέλλες. 
Οί σπείρες τούς διαλέγουν άπό 
δλα τά κοινωνικά στρώματα καί
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Αεξιά: Κ ιβώτια μέ καθαρό, δπιο εις τά 
αεροδρόμιο τής Κων /πόλεως, έτοιμα νά 
μεταφερθονν στις ' Ηνωμένες Π ολιτείες. 
Κάτω: Ό  Γερμανός Γόμας Φόρμαν, 21 
ετών. ' Υπήρξε αντόπτης μάρτυς τον θα
νάτου τής άτυχης Βελονάκη. Συνελήφθη 
και προεφνλακίσθη, διότι κατελήφθη νά 

κατέχη καί αυτός ποσότητα οπίου.

Λ πό δλες τις εθνικότητες, άπό δλες 
τις ξένες παροικίες τής ’Αγγλίας. 
Δεν είναι λίγοι μήνες τώρα πού 

ένα Ελληνόπουλο τοϋ Λονδίνου κλεί
στηκε στο φρενοκομείο. ’Αφορμή τά 
ναρκωτικά. 'Ο νέος αυτός, άς τον 
πούμε Χρήστο, ήταν τύπος αφελής.
’ Ηλθε κι’ αύτός νά σπουδάση στήν 
’Αγγλία καί στο τέλος δούλευε σ’ 
ένα ιταλικό εστιατόριο γιά νά τά 
βγάλη πέρα, έπειδή τά λεφτά που. 
τοϋ έστελναν άπό τήν ’Αθήνα δέν 
τοϋ έφταναν νά ζήση. Καί πώς νά 
τοϋ φτάσουν άφοΰ τις ελεύθερες 
ώρες του τις περνούσε στά γραφεία 
ίπποδρομιακών στοιχημάτων. Τοπο
θετούσε τό μέλλον του στά πόδια 
των άλογων καί φυσικά ήταν διαρ
κώς άπένταρος καί άπογοητευμένος. 
Σέ μιά τέτοια ψυχολογική κατάστασι 
τον βρήκαν σ’ ένα έλληνικό καφε
νείο κάτι 'Έλληνες, πού είχαν, φαίνε
ται, πάρε - δώσε μέ τό εμπόριο ναρ
κωτικών. Τοϋ παρέδωσαν ένα χάπι.

— Δοκίμασε ρέ Χρηστάκη, νά 
πάνε κάτω τά φαρμάκια.

Καί ό Χρηστάκης δοκίμασε καί 
θές γιατί ή δόσις ήταν μεγάλη ή ό 
οργανισμός του καταβεβλημένος, ό 
Χρήστος έπεσε κάτω μέ σπασμούς. 
Οί «φίλοι» βέβαια έξηφανίσθησαν,

τό άσθενοφόρο τον πήγε στο νοσο
κομείο καί ολόκληρη νύχτα παρα
μιλούσε, τρόμαξαν νά τον συνεφέ- 
ρουν. ’Έκτοτε χαθήκανε τά ίχνη του. 
Πριν λίγες μέρες ό Χρήστος κατέ
ληξε στο φρενοκομείο. Μάθαμε δτι 
ξαναπήρε ναρκωτικά χάπια πού 
κυριολεκτικά ρήμαξαν τό νευρικό 
του σύστημα. Είχε γίνει εριστικός, 
επικίνδυνος, τον έπιασαν καί τον 
έκλεισαν στο φρενοκομείο.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Χιλιάδες Ελληνόπουλα σπουδά

ζουν στήν ’Αγγλία ή δήθεν σπουδά
ζουν. Στά δεύτερα ανήκουν κυρίως 
τά κορίτσια πού οί γονείς τους τά 
στέλνουν γιά νά μάθουν τήν γλώσσα. 
’Αλλά καί αύτά χωρίζονται σέ δύο 
κατηγορίες. Οί νέες πού γράφονται 
σ’ ένα σχολείο καί παρακολουθούν 
μαθήματα καί οί άλλες πού γράφον
ται καί δέν πατούν καθόλου. Τό γνω
ρίζουν αύτό οί γονείς τους στήν 
Ελλάδα, άλλά τουλάχιστον έχουν 
τήν ίκανοποίησι νά σκάνε τήν γει
τονιά μέ τήν δήλωσι, δτι «ή Μαρία 
μας σπουδάζει στήν ’Αγγλία».

"Ολη αυτή ή ξενητεμένη νεολαία 
περιφέρεται στο Λονδίνο. Δέν υπάρ
χει δυστυχώς μιά ελληνική έστία, 
μιά ελληνική βιβλιοθήκη, μιά λέσχη 
γιά νά περνούν ευχάριστα τις ώρες 
τους, νά δίνουν έκεϊ τά ραντεβού 
τους, νά ξεγελούν τήν νοσταλγία 
τους γιά τήν πατρίδα. Περιφέρον
ται στά μπάρ, στις δισκοθήκες, 
έκτίθενται σ’ δλους τούς πειρασμούς, 
άκόμα καί στά ναρκωτικά. Δέν θέ
λουμε νά πούμε δτι μέ τά παιδιά

αύτά δημιουργήθηκε κοινωνικό πρό
βλημα. ’Αλλά δέν μπορούμε νά κρύ
ψουμε τό γεγονός δτι έδώ μέ μεγα
λύτερη ευκολία μπορούν νά δοκιμά
σουν τά ναρκωτικά, πράγμα πού δέν 
συμβαίνει στήν Ελλάδα. Συζη-- 
τοΰνται πολλά κρούσματα καί αύτό 
βέβαια δέν είναι καθόλου ευχάριστη 
διαπίστωσις.

01 ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ 
ΟΠΙΟΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ

Ε ΙΔΙΚΟΙ έκ Τουρκίας, άφιχθέν- 
τες εις Κύπρον, διεπίστωσαν δτι 
ή εύφορος περιοχή Μόρφου προ- 

σφέρεται διά τήν καλλιέργειαν οπίου. 
Ουτω έκριζώνονται τώρα μεγάλαι 
εκτάσεις εσπεριδοειδών διά νά φυ- 
τευθοΰν παπαρούνες, έκ τών οποίων, 
ώς γνωστόν, παράγεταιτό δπιον.

Έ ν τώ μεταξύ, αί 'Ηνωμέναι Πο- 
λιτεΐαι ήγόρασαν τήν πρώτην δό- 
σιν (15 τόννους) οπίου άπό τήν 
Τουρκίαν άπό τής εποχής τής παρα- 
βιάσεως ύπό τής Άγκύρας τής 
συμφωνίας τού 1971 μέ τήν Ούά- 
σιγκτων καί έπανέλαβε τήν καλλιέρ
γειαν τής μήκωνος τής ύπνοφόρου.

'Ο Τούρκος υπουργός ’Εμπορίου 
έδήλωσε σχετικώς : «Πρόκειται διά 
τήν πρώτην άποστολήν όπίου εις 
Ή ν. Πολιτείας, άπό τής έπαναλή- 
ψεως τής καλλιέργειας».

Οί 15 τόννοι άκατεργάστου όπίου, 
άξίας 600.000 δολλαρίων, έφορτώ- 
θησαν εις τό άεροδρόμιον τής Κων
σταντινουπόλεως εις φορτηγόν άε- 
ριωθούμενον διά τό Λος "Αντζελες, 
έδήλωσαν οί άρχές τού άεροδρομίου.
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B E H A V I d M A E  S C I E N C E S

(Η  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)
Στρατηγού Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η
Άν/δρου τής Έταιρ. 'Ελλήνων Δημοσιολόγων

« Ό  Καθηγητής τής Κοινών ιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ 
’Άλεξ ’Ίνκελες**, Μέλος τής ’Ακαδημίας των Επιστημώ ν των ΗΠΑ, 
διδάσκει εις τήν Ά νωτάτην Σχολήν, Προκεχωρημένων Σπουδών, τών 
’Επιστημών τών ’Ανθρωπίνων Σχέσεων (B EH A V IO R A L SCIENSES),
του Πάλο ’Άλτο*

I— ■—I Ο ΑΝΩΤΕΡΩ αποτελεί μίαν 
κοσμογονικήν, δύναταί τις νά 
είπη, εϊδησιν, σχετικήν μέ τήν 
ορθήν άνάπλασιν τής συγχρό
νου άλλοπροσάλλου κοινωνικής 

δομής. Οΐαν έντόπωσιν έδημιούργησαν 
εις τούς τεχνολόγους αί κατά τήν σύγ
χρονον έποχήν έπΐ τοΰ τεχνολογικού 
τομέως έπιτεύξεις (πυρηνενέργεια καί 
έξοδος εις τό Διάστημα), τήν αυτήν έν- 
τύπωσιν πρέπει νά προξενήση εις τούς Αν
θρώπους τοΰ ’Ηθικού Πνεύματος ή Ανω
τέρω είδησις, ή άφορώσα τήν ορθήν καλ
λιέργειαν καί άνάπτυξιν τοΰ παρημελη- 
μένου ήθικοπνευματικοΰ πολιτισμού, ό 
όποιος καί μόνον οδηγεί ευθέως εις τό 
Άριστοτέλειον «εύδαιμόνως ζήν» καί 
μεταβάλλει τόν άνθρωπον εις πνευματο- 
ποιημένον "Ον, ένω αποβάλλει άπό τού
τον τά κτηνώδη του ένστικτα.

Ούδαμού καί ουδέποτε μέχρι τοΰδε είχε 
καταδεχθή ή καθολική ’Επιστήμη νά 
άσχοληθή συστηματικώς μέ τήν πρωταρ
χικήν άνθρωπίνην ανάγκην, τήν άνωτέ- 
ραν πόσης άλλης, τήν σχετικήν μέ τήν 
αρμονικήν διαβίωσιν Ανθρώπων καί κοι
νωνιών, ή οποία Απορρέει άποκλειστικώς 
άπό ένα ήθικόν κώδικα διέποντα τάς Αν
θρώπινος σχέσεις. Σποραδικώς οί σοφοί 
έσπειραν τά ήθικά κελεύσματά των εις 
τάς άγονους καρδίας τών Ανθρώπων, 
άγονους ώς προς τήν πλήρη άνταπόκρι- 
σίν των εις αυτά. "Ανευ συστήματος ή 
θερμουργός φωλεά τής οικογένειας συμ
βουλεύει τούς νεοσσούς της, οί όποιοι 
σπανίως ώφελοΰνται άπό τάς σύμβου
λός, καθόσον συγκρούονται αύται μέ τό 
άντιφάσκον εις αύτάς παράδειγμα τών 
γονέων καί τών μεγαλύτερων Αδελφών, 
οί όποιοι, κατά μέγα ποσοστόν, έχουν 
διαφθαρή ήδη ύπό τής άλλότρια πρός τήν 
ήθικήν καλλιεργούσης κοινωνίας. Οί 
θρησκευτικοί κήρυκες όμιλοΰσι περί ήθι- 
κής, άλλά τό άκροατήριόν των είναι άπι- 
στεύτως αραιόν καί άποτελεΐται έξ Απο
κλήρων τής ένεργοΰ ζωής, οί όποιοι 
έζησαν ήδη άμαρτωλώς καί δυσαρμονι- 
κώς καί προσέρχονται πρό τοΰ άμβωνος

τών ΗΠΑ)).
Περιοδικόν «ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

(Έ κδοσ ις της έν Ά θήνα ις Π ρεσβείας τών Η Π Α )

πρός παρηγοριάν των έκ τών δεινών τοΰ 
γήρατος, προθαλάμου τής φρικώδους υλι
κής Ανυπαρξίας. Εις τά έκκλησιάσματα 
ούδείς, ή σχεδόν ούδείς, Αντιπρόσωπος 
τής νεότητος υπάρχει διά νά άκούση καί 
διά νά διδαχθή.

"Απαντα τά δεινά, πάντοτε καί παντού, 
εις τήν ‘Ιστορίαν τής Άνθρωπότητος 
προήλθον άπό τάς δυσαρμονικός σχέσεις 
είτε τών Ανθρώπων, είτε τών έθνών, εις 
τάς όποιας πάντοτε έκυριάρχει τό άόυσώ- 
πητον μονομερές συμφέρον καί αί έξ αυ
τού προερχόμενοι μάστιγες, δημιουργοί 
πόσης συμφοράς. ’Ενώ έκαλλιεργήθησαν 
μέ ζηλευτόν ζήλον αί τεχνολογικοί έπι- 
στήμαι καί αί λοιπαί, αί πλαισιούσαι ταό- 
τας, ήγνοήθησαν, κατά κανόνα, αί ήθικαί 
τοιαΰται καί παρέμειναν είς τό περιθώ- 
ριον, λοιδορούμεναι καί περιφρονημέναι.

Ύφίσταται είς άπαντα τά κράτη λει
τουργικόν σύστημα έπιλογής τών πλέον 
ικανών έγκεφάλων, διά νά προωθηθούν 
ούτοι είς πολυτεχνικός σχολάς, πρός δι
δαχήν τεχνολογικών έπιστημών, μέ σκο
πόν τήν έξασφάλισιν δυνατοτήτων διά 
κατασκευήν μηχανών καί κτισμάτων, 
πρός διευκόλυνσιν τής ανθρώπινης δια- 
βιώσεως, τά όποια οπωσδήποτε κατέχουν 
τήν κατωτάτην θέσιν είς τήν σειράν τών 
Αξιοκρατικών πολιτιστικών έπιτευγμά- 
των. Άντιθέτως ούδεμία έπιλογή γίνεται 
διά τήν δημιουργίαν Διδασκάλων Ήθους, 
ύγιών χαρακτήρων καί όρθής συμπερι
φοράς, πρός χρησιμοποίησίν των έντός 
τών οικογενειών, ώς γονέων καί έντός 
τών κοινωνιών, ώς κηρύκων ήθικής έξυ- 
γιάνσεως. Ένδιαφέρονται αί κοινωνίαι 
λίαν συστηματικώς διά τήν κατασκευήν 
τελείων μηχανών καί κτισμάτων καί 
Αδιαφορούν διά τήν δημιουργίαν τελείων 
Ανθρώπων. Όσονδήποτε τέλειοι καί άν 
είναι αί μηχαναί δημιουργούν Ανωφελές 
Αποτέλεσμα, έφ’ δσον χειρίζονται αύται 
ύπό Ατελών Ανθρώπων, οί όποιοι τάς 
μεταβάλλουν, εύχερώς, εις όργανα κατα
στροφής καί θανάτου.

Ούδείς διδάσκει τούς γονείς διά τόν 
ύγιά ρόλον των, παρ’ δλον ότι ούτοι

έχουν τό μέγα προνόμιον τής δημιουρ
γίας ανθρώπων, όχι τόσον άπό υλικής 
άπόψεως (καθόσον τούτο έπιτυγχάνουν 
καί τά ζφα), όσον άπό άπόψεως ήθικο- 
πνευματικής. Βροντοφωνεϊ ό μέγας Προ 
φήτης τής Παιδαγωγικής Πεσταλότσι, 
ότι μόνον έντός τών κόλπων τής υγιούς 
Οικογένειας δημιουργεΐται ή ήθική Ά ν- 
θρωπότης. Καί έντός τής φωλεός αυτής 
ούδείς φροντίζει νά δημιουργήση καταλ
λήλους ήθικώς γεννήτορας. Είναι γνω
στόν, ότι ό χαρακτήρ τού νέου Ανθρώπου 
διαπλάσσεται κατά μέγα ποσοστόν, ού- 
δόλως μελλοντικώς μεταβαλλόμενον, κυ
ρίως κατά τήν προσχολικήν ήλικίαν. 
Σπανίως κατά τήν περίοδον αύτής τής 
ήλικίας δύναται νά εύρεθούν γονείς άξιοι 
τής μεγίστης Αποστολής των. Καί ή σπά- 
νις έτι αΰτη συναντδται κατά σύμπτωσιν.

Έπρεπε νά φθάση ή Άνθρωπότης, 
οδοιπορούσα έπί πεντήκοντα χιλιετίας 
(άπό τής έμφανίσεως τού «HOMO SA
PIENS»), έν μέσω ερειπίων καί αίματος, 
πρό τών πυλών τής τρίτης χιλιετίας, διά 
νά άντιληφθή ότι πρώτιστη έπιστήμη, 
πραγματική έπιστήμη τών έπιστημών, 
πρέπει νά είναι ή διδάσκουσα συστημα
τικώς καί έπαγωγικώς τάς ορθός ανθρώ
πινος σχέσεις, τών οποίων όργανον είναι 
ό χρηστός χαρακτήρ, ό καλλιεργούμενος 
κατ’ ήθος.

Ή  νεότευκτος ’Επιστήμη τών ’Ανθρω
πίνων Σχέσεων (Behavioral Sciences), 
ήτις ήρξατο διδασκόμενη ήδη είς τήν 
ύπερατλαντικήν Δημοκρατίαν, Αποτελεί 
λίαν έλπιδοφόρον μήνυμα πρός τούς οί- 
κούντας τήν γηΐνην κοιλάδα τών δακρύων 
καί τής όδύνης. ’Απαιτείται όμως γενί- 
κευσίς της καί εμπλουτισμός τού περιεχο
μένου της. Είναι έπιβεβλημένον όπως, 
δι’ αύτής, παρέχεται μόρφωσις ύποχρεω 
τική είς απαντας τούς έπιστήμονας είς 
έν μεταπτυχιακόν στάδιον, τερματιζό- 
μενον διά παροχής ειδικού πτυχίου, καί 
τοιαύτη απλοποιημένη, μεταγυμνασιακοΰ 
έπιπέδου, είς απαντας τούς γονείς. Έπί 
σης αί βασικοί άρχαί της πρέπει νά διδά- 
κωνται ώς π ρ ω τ ε ύ ο ν  μ ά θ η μ α  είς
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Τοϋ κ. Η. Χαϊδεμένου, τ. Άστυν. Δ/ντοϋ
| ΙΣ ΤΑΣ ΣΤΗΛΑΣ τής «Καθη- 
' I μερινής» καί ύπό τόν τίτλον 

«Ή  άνατομία τής όμολογίας» 
I (25.3.75), βλέπομεν τήν ύπό 

εγκρίτου νομικού γενομένην πρότασιν 
περί τροποποιήσεως τού σχετικού περί 
βασανιστηρίων άρθρου τού Συντάγματος 
καί τήν καθιέρωσιν ιδιωνύμου άδικήμα- 
τος ώς πρός τό θέμα τούτο. Μάλιστα, δέ, 
βλέπομεν. καί τίνες θά πρέπει νά είναι αΐ 
περιπτώσεις αΐτινες κατά τόν Π. Κώδικα 
θά είναι αξιόποινοι καί θά έπισύρουν 
δχι μόνον αύστηροτέραν ήδη ποινήν εις 
τούς παραβάτας, άλλα καί τήν έπιδί- 
κασιν χρηματικής ϊκανοποιήσεως ύπέρ 
των παθόντων. 'Ως περιπτώσεις δέ κατο
νομάζονται «αΐ βάσανοι, καί οίαδήποτε 
σωματική ή ψυχολογική βία, ή προσβολή 
τής ανθρώπινης άξιοπρεπείας καί πάσα 
μεταχείρισις άπάνθρωπος, σκληρά καί 
εξευτελιστική». Είναι φανερόν, δτι αί 
προτεινόμεναι τροποποιήσεις άποβλέπουν 
κυρίως εις τόν φρονηματισμόν τών άστυ- 
νομικών όργάνων, κατά τήν έξέτασιν, 
ή λήψιν άπολογιών, ή άπόσπασιν ομο
λογιών τών κατηγορουμένων.

Εις τά άνωτέρω, θέλομεν νά διατυπώ- 
σωμεν τήν γνώμην μας, ή οποία έχει ώς 
έξής:

Έάν ό οίοσδήποτε καταναγκασμός 
τού πολίτου ή ή οίαδήποτε «σκληρά» μετα- 
χείρισις τής ’Αστυνομίας άποτελή περί- 
πτωσιν άξιοποίνου βίας, τότε, ή άστυνο- 
μία σοβαρώτατα θά παρακωλύεται ύπό 
αυτού τούτου τού Νόμου εις τήν δίωξιν 
τού εγκλήματος, έστω καί αν έφαρμόζη 
συγχρόνους καί γενικώς παραδεκτός με
θόδους, επιστημονικός καί τεχνικός, εις 
τήν άνακάλυψιν τών έγκλημάτων. Διότι, 
εις τήν άστυνομικήν πρακτικήν δλων 
τών κρατών, εφαρμόζονται μέθοδοι— 
όλιγώτερον πάντως έν Έλλάδι, ή καί δέν 
εφαρμόζονται τινές έξ αυτών— μολονότι 
χαρακτηρίζονται άπό τόν καταναγκασμόν 
καί τήν ταπείνωσιν τού άτόμου, καί μά
λιστα καί χωρίς τόν καταναγκασμόν. 
Άναφέρομεν μίαν περίπτωσιν κατά τήν 
όποιαν, αύτός ούτος ό Πρόεδρος Κέννεν-

τυ, εις ύπόθεσιν καταπροδόσεως άπορ- 
ρήτων τού υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης, 
εις τούς έθελοντικώς προσφερθέντας άξιω- 
ματούχους όπως ύποστούν τήν δοκιμασίαν 
τού «άνιχνευτού τού ψεύδους» πρός άνα
κάλυψιν τών προδοτών, άπέκλεισε τήν 
μέθοδον αυτήν, ώς ταπεινωτικήν τής 
άνθρωπίνης άξιοπρεπείας. Μολαταύτα, 
αϋτη τυγχάνει εύρυτάτης έφαρμογής κυ
ρίως έν ’Αμερική, χωρίς ν’ άποτελή 
περίπτωσιν άξιοποίνου πράξεως άλλά 
μέθοδον παραδεκτήν πρός διερεύνησιν 
τών έγκλημάτων.

’Αλλά μήπως είναι όλιγώτερον τα
πεινωτική ή μέθοδος μέ τήν ονομασίαν 
«όρός τής άληθείας», ή οποία, διά τού 
έπιστημονικοΰ μειδιάματος, καί μέ τόν 
νυγμόν τής βελόνης τού πραγματογνώ- 
μονος έπιχειρεΐ νά παγιδεύση τήν άλή- 
θεια είς τά βάθη τής άνθρώπινης ψυχής; 
Ή  μήπως, ό κατά τινα τρόπον καταναγ
κασμός τού άρνουμένου εις τήν λήψιν 
ενός δακτυλικού άποτυπώματος, έστω καί 
ξένου πρός τό έγκλημα, άλλά παρευρεθέν- 
τος είς τόν τόπον τής τελέσεως αυτού, ή 
τού τροχαίου, ή ό καταναγκασμός είς τήν 
άπόσπασιν μιας τριχός έκ τής γενειάδος 
αυτού πρός σύγκρισιν μέ τάς υπόπτους 
τρίχας, ή ομοίως είς τήν λήψιν αίματος 
πρός σύγκρισιν μέ τάς ύποπτους κηλίδας, 
δλα αυτά, δέν άποτελούν μορφάς τινάς 
ή παραλλαγάς άστυνομικής βίας ;

Βλέπομεν λοιπόν, δτι ύπάρχουν πολλαΐ 
περιπτώσεις είς τήν άστυνομικήν πρα
κτικήν, κατά τάς οποίας, ή προσβολή τής 
άξιοπρεπείας καί ή ταπείνωσις ένός άτό
μου, άρνουμένου νά ύποστή ώρισμένας 
δοκιμασίας πρός χάριν τού κοινωνικού 
συνόλου, είναι περιπτώσεις άναπόφευ- 
κτοι, όφείλονται δέ είς αύτήν ταύτην τήν 
πρόοδον, ή όποια, δυστυχώς, δέν προσ
φέρει πάντοτε είς τόν άνθρωπον άνό- 
θευτον τήν δωρεάν αυτής.

Καί δεδομένου δτι, ώς νομίζομεν, καί 
ή ιδία ή ’Αστυνομία καταδικάζει καί τι
μωρεί τήν καθαυτό σωματικήν βίαν καί 
τήν άπρεπή συμπεριφοράν, μέ τήν προ- 
τεινομένην άπλούστευσιν τών άξιοποίνων

άπαντα τά σχολεία. Κρίνεται άναγκαΐον 
δπως οί διδάσκοντες τήν νέαν αύτήν ’Επι
στήμην κοσμούνται δι’ έξαιρέτων άρετών 
καί ύψηλής ήθικής συγκροτήσεως, μέ 
πλήρη γνώσιν τής μέχρι τούδε σοφίας, 
τής έμπεριεχομένης είς τόν μέχρι τοϋδε 
ήθικοπνευματικόν πολιτισμόν, ώς καί 
τής πανανθρώπινης Ιστορίας, πρός άν- 
τλησιν έξ αυτής παραδειγμάτων συμ
φορών προελθουσών έκ δυσαρμονικών 
σχέσεων μεταξύ άνθρώπων καί μεταξύ 
κοινωνιών. Ή  έπιστήμη αΰτη πρέπει νά 
περιλάβη είς τάς δέλτους της απασαν τήν 
άρχαιοελληνικήν σοφίαν, πηγήν πόσης 
ήθικής, ώς καί τάς θείας διδαχάς τής 
χριστιανικής πίστεως, συμπληρουμένων 
τών ώς άνω άπό τήν ύγιδ άνθρωπίνην 
σοφίαν δλων τών λαών καί δλων τών 
έποχών.

Είναι γεγονός, δτι ή Άνθρωπότης εύ- 
ρίσκεται σήμερον είς τό χείλος ένός 
άβυσσαλέου χάους, ώθουμένη πρός κατα- 
κρήμνισίν της είς αύτό, ύπό τού έξηχρειω- 
μένου «πολιτισμού» μας, χειροτερεύοντος 
συνεχώς άπό τήν τεχνολογικήν φρενίτι
δα, είς τόν όποιον έχει θεοποιηθή τό συμ
φέρον καί εύρίσκεται είς έξαίρετον αν- 
θησιν ή άδυσώπητος έπιθετικότης πάν
των πρός πάντας, ώς τονίζει ό Χόμπες. 
Επομένως ή δημιουργία τής Ήθικής 
’Επιστήμης τών ’Ανθρωπίνων Σχέσεων, 
έφ’ δσον γενικευθή ώς παγκόσμιος θεσμός 
καί υίοθετηθή ύφ’ άπάντων, θά άποτελέση 
άγκιστρον σωτηρίας, δπερ θά συγκρα- 
τήση τήν πρός τό χάος βαίνουσαν ’Αν
θρωπότητα καί άκολούθως θά τήν ποδη- 
γετήση έπί τής λαμπρός λεωφόρου τών 
εύγενών πεπρωμένων της, έντός ένός

Μ
περιπτώσεων βίας, είσερχόμεθα έντός 
τού κύκλου τών έπιστημονικών καί τε
χνικών μεθόδων τής άστυνομίας, άπει- 
λοϋντες αύτήν καί διά τήν παραμικράν 
παρεκτροπήν. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει, 
πώς θά άνακαλύπτωνται τά έγκλήματα ;

Έ ξ άλλου, είς τάς τροπολογίας, βλέ
πομεν τήν πρότασιν δπως θεσπισθή καί 
διάταξις, κατά τήν οποίαν πρέπει νά μήν 
άποτελή στοιχεϊον τής δικογραφίας ή 
παρά μή τακτικού δικαστού γενομένη 
προανάκρισις, δταν τούτο διά δηλώσεώς 
του ζητήση ό καθ’ ού στρέφεται αΰτη. Ή  
διάταξις αΰτη, τυχόν καθιερουμένη, ίσο- 
δυναμεί μέ ούσιαστικήν κατάργησιν τής 
ύπό τών άστυνομικών άνακριτικών ύπαλ- 
λήλων ένεργουμένης προανακρίσεως, ή, 
τό όλιγώτερον, τήν ένσφήνωσιν στεγα
νών μεταξύ ταύτης καί τής κυρίας άνα- 
κρίσεως. ’Αλλά, πώς είναι δυνατόν νά 
μήν άποτελούν στοιχεία τής δικογραφίας 
αί κατά τήν προανάκρισιν συνταχθεϊσαι 
έκθέσεις, δταν τυχόν συνοδεύωνται καί 
μέ πειστήρια, καί ποία θά είναι ή τύχη 
τών πειστηρίων ; Ά λλά καί είς τήν περί- 
πτωσιν καθ’ ήν δέν ύπάρχουν πειστήρια, 
άραγε, ή καθιέρωσις τής προαναφερθεί- 
σης διατάξεως μήπως άποτελεϊ νομικήν 
διάταξιν— σφήναν είς τό σύστημα τής 
ήθικής άποδείξεως— δεσμευτικήν τής 
έλευθέρας έκτιμήσεως ύπό τού δικαστού 
τών άποδείξεων, δικαιουμένου νά έχη 
ύπό τήν κρίσιν του δλα τά στοιχεία έκεϊ- 
να, τά νομίμως συλλεγέντα ύπό τών άρ- 
μοδίων όργάνων, καί τά όποια νομίζει 
δτι θά τού χρησιμεύσουν είς τήν άναζή- 
τησιν τής άληθείας καί τόν σχηματισμόν 
τής «ενδομύχου πεποιθήσεως» αυτού ;

"Ολα αύτά είναι λίαν λεπτά προβλή
ματα καί χρήζουν μεγάλης προσοχής 
άπό τόν σύγχρονον νομοθέτην, ό όποιος, 
έχομεν τήν γνώμην, δτι δέν θά τά έπιλύ- 
ση όρθώς, δταν τοποθετήση στεγανά με
ταξύ τού ποινικού άνακριτοΰ καί τού δι- 
καστού άφ’ ένός, καί τής Άστυνομίας 
άφ’ έτέρου. Διότι, καί τά προβλήματα τής 
ποινικής Δικαιοσύνης, έν πολλοϊς, άρχί- 
ζουν άπό τόν περίβολον τής ’Αστυνομίας.

παραδείσιου γηΐνου περιβάλλοντος, τό 
όποιον θά μεταβληθή είς τοιούτον μέ τήν 
άνάσχεσιν τών καταρρακτών άποβλήτων, 
ήθικών καί ύλικών, άτινα άποτελούν 
έν έκ τών θλιβερών τιμημάτων πρός τάς 
άπανθρωπιστικάς συνέπειας τού τεχνο
λογικού έκτροχιασμοΰ.

* Ε ίς τό Πάλο Ά λ τ ο , όπου ανατέλλει 
ή ελπίς ένός ηθικού κόσμου, είς τόν ’ίδιον 
ακριβώς χώρον έσημειώθησαν κρούσματα 
έσχατης ήθικής καταπτώ σεω ς δι’ ανερυ
θρίαστων οργίων δημοσίου ομαδικού ερω
τισμού μεταξύ εκατοντάδων γυμνών νέων. 
(Μαρτυρία F ra n k  C herv ick).

** Κ ατ’ ευτυχή σύμπτωσιν καί πρός δό
ξαν τού Ε λληνικού πνεύματος πρόκειται 
περί τού Έλληνοαμερικανοϋ ’Αλεξάνδρου 
’Αγγέλου.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Διδάκτορος Νομικής

Καθηγητοΰ Σχολής Κοινωνικής Εργασίας 
τής Άποστολικής Διακονίας τής Ελλάδος

1. ΑΝ ΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΙΑ ΤΟΝ Κινηματογράφον και την έπίδρα- 
σίν τον επί τής Παιδικής ηλικίας, έχουν άσχο- 
ληθή, κατά το παρελθόν, πλεϊστοι συγγρα
φείς, επιστήμονες άνεγνωρι σμένου κύρους, 

ώστε ή συγγραφή μιας έπ'ι πλέον μελχτης, επί τοΰ θέ
ματος τούτον, δεν θά προσέθετε τι το νέον, πλήν όμως 
ή παρατηρούμενη τελευταίως έν 'Ελλάδι ραγδαία 
κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική, οικονομική καί 
τεχνολογική έξέλιξις, ώς καί ή έμφάνισις ενός νέου 
ψυχαγωγικού καί μορφωτικού μέσον, τής «Τηλεο- 
ράσεως», διά τήν έπίδρασιν τού όποιου, επί τής Παι
δικής ηλικίας, μεμονωμένα άρθρα τινά έχουν γραφή, 
κατέστησαν άναγκαίαν τήν έπανεξέτασιν τού δλου 
θέματος καί τήν συγγραφήν τής παρούσης μελέτης, 
μέ τήν ελπίδα, δτι ή δημοσίευσίς της εις τάς φιλο- 
ξένους σελίδας τού έξαιρέτου περιοδικού «Αστυνο
μικά Χρονικά», θά ύποβοηθήση όλους τούς ενδια
φερομένους, είτε ιδιώτας, είτε Κρατικά ’Όργανα, 
εις τήν επιτυχή άντιμετώπισιν των έκ τού καυτού 
τούτου θέματος προκνπτόντων λίαν σοβαρών προ
βλημάτων.

Β. Διά τήν συγγραφήν τής παρούσης μελέτης, 
έκτος τής άναφερομένης άναλντικώς πλούσιας βι
βλιογραφίας, έλήφθησαν βασικώς ύπ’ οψιν καί τά 
προκύψαντα στοιχεία έκ τής διενεργηθείσης ύφ’ ημών 
ειδικής έρεύνης, κατόπιν τής ύπ’ άριθ. Φ.300 j31 / 
105761115 - 3 - 1975 άδειας τοΰ Υπουργείου Εθνι
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μεταξύ 1000 μα
θητών ( ’Αγόρια 565 - Κορίτσια 435), τής Σ Τ ’ τά- 
ξεως των Δημοτικών Σχολείων: 1) 1ου, 2ου, 3ου, 
4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου καί 9ου Δημοσίων Δημοτι
κών Σχολείων ’Αμαρουσίου, 2) 1ου καί 2ου Δημο
σίων Δημοτικών Σχολείων Κηφισιάς, 3) 1ου Δημο
σίου Δημοτικού Σχολείου Πενκης καί 4) Των ’Ιδιω
τικών ’Εκπαιδευτηρίων: a) Παλλαδίου Λυκείου 
(Ίωάννου Δούκα), Άμαρούσιον, β) 'Ελληνικής Παι
δείας, Άμαρούσιον, γ )  Λυκείου «ή ’Αθήνα» (Γ.

Ζηρίδη), Παράδεισος ’Αμαρουσίου, δ) Λυκείου Κη
φισιάς ( Βασ. Καργάκον), ε) ’Αντωνίου Κωνσταν- 
τοπούλον, Άμαρούσιον, στ) Μοράκη - Κωστέα Α ι
κατερίνης - Γείτονα Χρίστου, Άμαρούσιον, ξ) Α τ 
τικού Λυκείου ( ’Αναστασίας Παπαϊωάννου), Παρά
δεισος ’Αμαρουσίου, η) Προτύπου Λυκείου ’Αθηνών 
(Αντωνίου Μωραιτη), Π. Ψυχικόν, θ) Νέων ’Εκ
παιδευτηρίων Π. Φαλήρου (Γ. Μαλλιάρα) καί ι) 
’Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων» (Γ. Παπαδοπούλου), 
Ψυχικόν.

'Η  έρευνα εγένετο άποκλειστικώς καί μόνον μεταξύ 
των παιδιών τής Σ Τ ’ τάξεως τών προαναφερθέντων 
σχολείων, άφ’ ενός μέν διότι ή έπέκτασις ταυτής καί 
εις τάς λοιπάς τάξεις ήτο αδύνατος, διά τεχνικούς 
λόγους, καί άφ’ ετέρου διότι οι μαθηταί τής Σ Τ ’ τά
ξεως, έχοντες ήλ.ικίαν 12 ετών, εύρίσκονται εις τό 
κρίσιμον σημείον, τόσον τής ψυχοσωματικής των 
έξελίξεως, δσον καί τής αγωγής καί μορφώσεώς των.

Διά τήν επιτυχίαν τής διεξαχθείσης έρεύνης συν έ
βαλαν καί όφείλομεν νά έκφράσωμεν δημοσίως τάς 
ευχαριστίας μας πρός : 1) Τον Άξιότιμον 'Υφυπουρ
γόν ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Χρ. 
Καραπιπέρην, 2) Τό Άνώτατον ’Εκπαιδευτικόν Συμ
βούλων καί τάς αρμόδιας 'Υπηρεσίας τού 'Υπουργείου 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 3) Τον Γενι
κόν ’Επιθεωρητήν τής Β ’. Έπιθεωρήσεως Δημοτικής 
Έκπαιδεύσεως τού Διαμερίσματος Ανατολικής Α τ 
τικής τής Νομαρχίας ’Αττικής, 4) "Απαντας τούς 
Διευθυντάς καί Διδασκάλους τών προαναφερθέντων 
Δημοσίων καί ’Ιδιωτικών Σχολείων, ώς καί τούς 
ίδιοκτήτας τών τελευταίων, διά τήν παρασχεθείσαν 
άμέριστον βοήθειάν των καί 5) Τον κ. Αναστά
σιον Σακελλαρίδην, Τμηματάρχην 'Υπουργείου Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών, διά τήν βοήθειάν του, ώς πρός 
τήν στατιστικήν άπεικόνισιν τών αποτελεσμάτων τής 
ώς ειρηται έρεύνης.

Γ. Τέλος δέον νά σημειωθή, δτι ή εκατοστιαία 
αναλογία τών διαφόρων περιπτώσεων, τών έν τή πα- 
ρονση μελέτη άναφερομένων, νπελογίσθη ώς έξής :
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α. Διά τό σύνολον των έρωτηθέντων
μαθητών 100 : 1000

β. Διά τά άγόρια 100 : 565
γ. Διά τά κορίτσια 100 : 435

2. ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ

’Επισκοπούντες τά διαδραματισθέντα κατά την 
πορείαν τον 20ου αίώνος, μέχρι σήμερον, παρατη- 
ροϋμεν, δτι ούτος, καίτοι βαρύνεται μέ την διεξα
γωγήν δύο πολυαίμακτων καί καταστροφικών παγ
κοσμίων πολέμων, έν τούτοις, πολύ όρθώς, ώνομάσθη 
αιών τής προόδου καί τού πολιτισμού καί τούτο διότι, 
κατά την μέχρι τοϋδε διαδρομήν του, δλοι οί τομείς 
τού ανθρωπίνου πνεύματος καί τής δραστηριότητος 
έπαρουσίασαν τοιαύτην αλματώδη έξέλιξιν, την όποιαν 
καί ή πλέον τολμηρά φαντασία ήτο αδύνατον νά προ- 
βλέψη, ενώ ταυτοχρόνως διεπλάσθησαν νέα ιδανικά 
καί έτέθησαν νέοι στόχοι εις τάς πολιτικός, κοινωνι
κός καί οικονομικός επιδιώξεις τής άνθρωπότητος.

Εις τά πολυάριθμα επιτεύγματα τού 20ον αίώνος 
άναμφιβόλως περιλαμβάνονται άφ’ ενός μέν ή έφεύρε- 
σις καί ή τελειοποίησις τού Κινηματογράφον1 καί τής 
Τηλεοράσεως, ώς μορφωτικών καί ψυχαγωγικών μέ
σων, καί άφ’ ετέρου ή έδραίωσις τής Οέσεως τον παι
διού, τό όποιον κατέστη πλέον, τόσον επί διεθνούς, 
οσον καί επί κρατικού επιπέδου, άντικείμενον πρω
ταρχικής άπασχολήσεως καί μερίμνης καί τούτο 
διότι έγένετο πλέον αντιληπτόν καί συνειδητοποιήθη 
άπολύτως, δτι λαός, δ όποιος στερείται επαρκούς 
υγιούς ψνχοσωματικώς παιδικού πληθυσμού, είναι 
καταδικασμένος εις άφανισμόν καί δτι, κατά συνέ
πειαν, ή ανατροφή καί ή αγωγή τών παιδιών δεν 
είναι πλέον ατομική ύπόθεσις τών γονέων αυτών, 
αλλά θέμα ενδιαφέρον άμεσα τό Κράτος καί τήν 
διεθνή κοινωνίαν2. Μεταξύ δμως τών τριών τούτων 
επιτευγμάτων τού 20ου αίώνος, νφίσταται μία άμε
σος σχέσις καί έπίδρασις, τής όποιας ή έξέλιξις, έφ’ 
οσον δεν ήθελε τεθή υπό προγραμματισμένον καί ύγια 
έλεγχον, είναι δυνατόν νά προκαλέση ανυπολογίστους 
ζημίας εις τήν προσπάθειαν τής διαπαιδαγωγήσεως 
τής Παιδικής ηλικίας.

3. Η  Π Α ΙΔΙΚ Η  ΗΛΙΚΙΑ

Κατά τούς ειδικούς επιστήμονας, «Π α ι δ ί κ α 
λ ε ί τ α ι  ή α π ό  τ ο ύ  τ ο κ ε τ ο ύ  μ έ χ ρ ι  
τ ή ς  έ ν η β ώ σ ε ω ς  π ε ρ ί ο δ ο ς  τ ή ς  αν 
θ ρ ώ π ι ν η ς  ζ ω ή ς » ,  ήτοι τό από τού τοκετού 
μέχρι τής ηλικίας 12 - 14 ετών χρονικόν διάστημα 
τής ζωής τού ανθρώπου. Τήν παιδικήν ηλικίαν δια- 
κρίνομεν, βάσει ώρισμένων άνατομικοβιολογικών δε
δομένων, εις : α) Τ ή ν  β ρ ε φ ι κ ή ν  ή ν ή π ι α -  
κ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν ,  0 - 3 6  μ ή ν α ς ,  ήτις χαρακτη
ρίζεται από τήν ευθύνην τής τροφού καί τήν αίσθητι- 
κοκινητικήν ‘δραστηριότητα καί τά γλωσσικά ενδια
φέροντα τού βρέφους, β) Τ ή ν π ρ ώ τ η ν π α ι 
δ ι κ ή ν  η λ ι κ ί α ν  ή π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή ν  π ε 
ρ ί ο δ ο ν ,  3 - 7  ετών, μέ χαρακτηριστικόν γνώρισμα 
τήν έντονον κινητικότητα, τήν περίεργον παρατήρη- 
σιν τού περιβάλλοντος, οπότε τό παιδί συγχέει τό 
πραγματικόν μετά τον φανταστικού, τό παίγνιον

καί τήν πρόσκτησιν συνηθειών καί γ )  Τ  ή ν δ ε υ -  
τ έ ρ α ν  π α ι δ ι κ ή ν  η λ ι κ ί α ν  ή μ α θ η τ ι κ ή ν  
π ε ρ ί ο δ ο ν ,  7 - ΐ ΐ  ε τ ώ ν ,  καί κατ’ άλλους 7 - 1 4  
ετών, μέ κύριον χαρακτηριστικόν γνώρισμα τήν μετα- 
βο/.ήν από τού παιγνίου εις τήν εργασίαν. Είναι ή 
περίοδος τής μνήμης καί τής εισόδου εις τό έννοιο- 
λογικόν στάδιον καί εις τήν λογικήν σκέψιν. Μετά 
ταϋτα άκολουθοϋν έτεραι φάσεις τής άναπτύξεως τού 
ανθρώπου, ώς λ.χ. τής εφηβείας, μέ ίδια χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα έκάστη εξ αυτών, αί όποϊαι, ώς 
εκ τούτου, άποτελοϋν αντικείμενου Ιδίας έρεύνης καί 
μελέτης.

'Η  διαφορά τού παιδιού προς τον ενήλικον είναι, 
δτι τούτο δέν έχει νποστή τήν οριστικήν αυτού λει
τουργικήν καί φυσιολογικήν διαμόρφωσιν. 'Εκάστη 
περίοδος τής ζωής τού παιδιού άντ αποκρίνεται προς 
ώρισμένον βαθμόν καί επίπεδον διαπλ.άσεως τής ψυ
χοσωματικής έξελίξεώς του, ήτοι ή αϋξησις γενι
κώς τού παιδικού οργανισμού, ώς έλεγχομένη εξ ενδο
γενών παραγόντων, άκολονθεί μίαν προκαθωρισμένην 
σταθερόν χρονολογικήν πορείαν. Παρά ταϋτα, ή πο
ρεία αυτή νφίσταται έντονώτερον, περισσότερον πό
σης άλλης περιόδου τής ζωής τού ανθρώπου, τήν 
έπίδρασιν τού περιβάλλοντος καί δή τοσούτω μάλ
λον οσον νεώτερος τυγχάνει ό οργανισμός. 'Ως εκ 
τούτον, ή διατροφή καί ή ανατροφή διαδραματίζουν 
τον σημαντικώτερον ρόλον εις τήν άνετον έκδήλωσιν 
καί έξέλιξιν τών φυσικών καί ψυχικών ιδιοτήτων τού 
παιδιού καί έν γένει άποτελοϋν πολύτιμα έρείσματα 
διά τών όποιων έποικοδομείται ή άνάπτυξις αυτού3.

Έ ν συμπεράσματι, δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι τό 
παιδί είναι ένας οργανισμός έν έξελίξει, τού οποίον 
τά κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι :

α. 'Η  μή ώλοκληρωμένη ψυχοσωματική άνάπτυ- 
ξις, εις τήν τελικήν διαμόρφωσιν τής οποίας συμβάλ
λουν καί επηρεάζουν πλείστοι έσωγενεϊς καί έξωγε- 
νεϊς παράγοντες.

β. 'Η  ατελής κρίσις καί ή έλλειψις πείρας τής 
ζωής καί ή έκ τούτων άδυναμία διακρίσεως τού πρα
γματικού άπό τού σκηνοθέτη μένον11.

γ. Τό ενμετάβολον τών συναισθημάτων, 
δ. Τό άδολων του χαρακτήρος καί ή άθωότης τής 

σκέψεως, ώς παραστατικώτατα διακηρύσσονται εις 
τήν Θείαν διδασκαλίαν τού Κυρίου ημών ’Ιησού Χρι
στού (Ματθ. Κεφ. ΙΗ ', 2 - 4)5.

ε. 'Η  μίμησις ή καί ό ταυτισμός προς πάν δ,τι 
άκούει ή υποπίπτει εις τήν άντίληψίν τον καί ιδία 
τής συμπεριφοράς καί τών ενεργειών τών μεγάλωνβ.

στ. 'Η  νπαρξις μεγάλης φαντασίας, ό υπερβολικός 
ένθουσιασμός καί ή μεγαλοποίησις τών συνήθων γε
γονότων τής ζωής7.

ζ. 'Η  έπιδεκτικότης, εις μέγιστον βαθμόν, εις τήν 
υποβολήν3 γεγονός δπερ δλως ιδιαιτέρως εκμεταλ
λεύονται άντικοινωνικώς καί άντεθνικώς δρώντα 
στοιχεία9.

η. 'Η  έξάρτησις, καθ’ δλας τάς εκδηλώσεις αυτού 
άπό τους μεγάλους, δι δ καί αισθάνεται τήν άνάγκην, 
περισσότερον παντός άλλων, δπως περιβάλληται έκ 
τού ενδιαφέροντος, τής άγάπης καί τής στοργής 
αυτών10.

'Ως έκ τούτον, δύναται νά λεχθή, δτι τό παιδί είναι 
μία ενπλ.αστος ζύμη, ή όποια έκ θείας επιταγής παρσ-
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δίδεται εις ημάς, ϊνα την διαπλάσωμεν καί την κατα- 
στήσωμεν Ικανήν ν’ άνταποκριθή εις τάς αντιξοότητας 
τής ζωής καί να συμβάλη εν συνεχεία, με την σειρά 
του, εις την έξέλιξιν καί άνάπτνξιν τής κοινωνίας, τής 
όποιας αποτελεί μέλος, καί τοϋ ’Έθνους εις τό όποιον 
ανήκει.

Κατά συνέπειαν, τεράστιαι είναι αί εύθϋναι πάν
των των ασχολούμενων με τό «Π α ι δ ί», είτε πρό
κειται περί γονέων, φίλων ή συγγενών, είτε περί 
Κρατικών ’Οργάνων, είτε ακόμη περί απλών πολι
τών, διά την δημιουργίαν ευνοϊκών συνθηκών, ώς και 
τοϋ καταλλήλου περιβάλλοντος (οικογενειακού - κοι
νωνικού - κρατικού), τα όποια θά βοηθήσουν εις την 
ένδεδειγμένην ανατροφήν καί διαπαιδαγώγησιν αυτού 
καί φυσικά εις τήν τελευταίαν ταύτην προσπάθειαν, 
δλως ιδιαίτερον ρόλον διαδραματίζουν τά δύο τεχνικά 
επιτεύγματα τοϋ 20ου αίώνος, ό Κινηματογράφος 
καί ή Τηλεόρασις.

4. Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Α. Ή  προσπάθεια τού άνθρωπον παρονσιάσεως 
κινουμένων εικόνων εκκινεί από τους άρχαιοτάτονς 
χρόνους (Κυκλική άσπίς τού Άχιλλέως — Τό σπή- 
λαιον τής «Πολιτείας» τοϋ Πλάτωνος — Αί Σινικαί 
σκιαί, ό γνωστός παρ’ ήμϊν Καραγκιόζης κ.λπ), διά 
νά όλοκληρωθή μέ τά επιτυχή πειράματα τοϋ ’Αμε
ρικανού εφευρέτου Thomas Edison καί τήν κατα
σκευήν υπό τών Γάλλων αδελφών Louis καί Auguste 
Lumiere, τό έτος 1895, ενός μηχανήματος, συν
δυάζοντας τήν άνάλυσιν καί τήν σύνθεσιν τών κι
νήσεων, κατά πιστόν τρόπον, τό όποιον ώνόμασαν 
«Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο  ν», 11 12 καί ό όποιος,
κατ’ αρχήν, προεκάλεσεν ώρισμένας αντιδράσεις, ώς 
προς τήν αξίαν καί τήν χρησιμότητά του. ’Έκτοτε, 
ραγδαία ύπήρξεν ή πρόοδος τοϋ κινηματογράφου, ιδία 
ότε διά συνθέσεως εικόνας καί ομιλίας, χρώματος καί 
μουσικής έδημιουργήθη μία κινηματογραφική αισθη
τική, ή όποια άποκαλεϊται «Έβδομη Τέχνη», καί ή 
οποία, μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, έφθα- 
σεν εις καταπληκτικά επίπεδα τελειοποιήσεως καί 
έξελίξεως, μέ αποτέλεσμα σήμερον ούδείς νά τολμά 
πλέον νά άμφισβητήση τήν άξίαν τοϋ κινηματογρά
φον, ό όποιος κατέστη είδος πρώτης ανάγκης διά τό 
εύρν κοινόν13. ’Αποτέλεσμα τής έξελίξεως ταύτης τοϋ 
Κινηματογράφου ύπήρξεν ή ίδρυαις μεγάλων κινη
ματογραφικών επιχειρήσεων, αί όποϊαι διαθέτουν τε
ράστια κεφάλαια καί άπειρίαν έγκαταστάσεων, δια
φόρων συσκευών καί οργάνων, απασχολούν πλήθος 
ηθοποιών (πρωταγωνιστών - κομπάρσων), σεναριο
γράφων, βοηθών, τεχνιτών καί εργατών καί χρησι
μοποιούν διάφορα υλικά παραγόμενα από ποικίλας 
βιομηχανίας καί εργαστήρια, δαπανωμένων μεγάλων 
χρηματικών ποσών1*, ενώ συγχρόνως μεγάλα είναι καί 
τά είσπραττόμενα ποσά εκ τής έκμεταλλεύσεως εν γέ- 
νει τών κινηματογραφικών ταινιών, ιόστε σήμερον 
αί κινηματογραφικοί επιχειρήσεις παραγωγής, δια- 
κινήσεως καί προβολής κινηματογραφικών ταινιών 
νά άποτελούν λίαν σοβαρόν καί ύπολογίσιμον παρά
γοντα εις τήν οικονομίαν έκάστης χώρας15. Έν  
προκειμένω, χαρακτηριστικοί είναι οί αριθμοί έκ τής 
προβολής κινηματογραφικών ταινιών έν Έλλάδι, έκ

τών όποιων συμπεραίνονται καίτά ποσά, τά όποια διε- 
τέθησαν εις συνάλλαγμα διά τήν εισαγωγήν αλλοδα
πών κινηματογραφικών ταινιών, τά είσπραχθέντ α 
ποσά έκ τής έκμεταλλεύσεως τούτων, ή έπιβάρνν- 
σις τοϋ οικογενειακού προϋπολογισμού καί τά έκ τής 
φορολογίας τοϋ Κινηματογράφου έσοδα τοϋ Κρά
τους16.
’Έτος Εισιτήρια Ταινίαι

1967 1137.074.81511.002 (Ξέναι 806 - Έ λ/κα ί 196) 
1968/ 137.400.996 / 889 (  » 706- 183)
19691 135.275.538 / 835 (  » 714- » 121)
19701 128.599.812 ) 761 ( » 630 » 131)
1971/ 117.953.9791

Οί προαναφερθέντες αριθμοί άποδεικνύουν, ότι 
έν Έλλάδι, καί φυσικά καί εις τάς λοιπάς χώρας τοϋ 
κόσμου, ό κινηματογράφος αποτελεί πλέον άμεσον 
καί άναγκαιον στοιχεϊον τής ζωής τοϋ συγχρόνου 
άνθρώπου καί τούτο, διότι οντος έχει τήν δυνατότητα 
νά καλύπτη κατά τον πλέον ικανοποιητικόν τρόπον, 
έναντι μικράς σχετικώς δαπάνης, δλας τάς άνάγκας 
αυτού εις τον ψυχαγωγικόν, πολιτικόν, πολιτιστικόν, 
μορφωτικόν καί έν γένει πνευματικόν τομέα.

Συγκεκριμένως, ό σύγχρονος άνθρωπος, διά τοϋ 
κινηματογράφου έχει τήν δυνατότητα :

I. ' Ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ε ω ς  τ ή ς  μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς  
α υ τ ο ύ :  Ή  πλευρά αϋτη τοϋ κινηματογράφου (μορ
φωτικός κινηματογράφος) καλύπτει δλους τούς το
μείς τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος καί δραστηριότητος, 
τούς οποίους παρουσιάζει μέ τον ζωντανότερον τρό
πον, καί ό όποιος αποδίδει πολύ περισσότερον παντός 
άλλου όπτικοακουστικού μέσον μορφώσεως11. 'Ιστο
ρικά, κοινωνικά, έπιστημονικά, ψυχολογικά, οικο
νομικά, βιομηχανικά, καλλιτεχνικά θέματα υλοποι
ούνται καί άποδίδονται, κατά πιστόν τρόπον, διά τών 
κινηματογραφικών ταινιών, καθιστάμενα οντω κτήμα 
τών πολλών16. Έ ν προκειμένη), ιδιαιτέρως δέον νά 
έξαρθή ή συμβολή τοϋ μορφωτικού κινηματογράφου 
εις τήν έκπαίδευσιν, εις δλας τάς κλίμακας αυτής 
(Στοιχειώδης - Μέση - Άνωτέρα - Άνωτάτη), διότι 
θέματα ή έμπειρίαι, αί όποϊαι άλλοτε, έκ τών βιβλίων, 
μόνον εις μικρόν αριθμόν έκπαιδευομένων ήτο δυνα
τόν νά αναπτυχθούν, σήμερον, κατά τρόπον καλύπτοντα 
δλας τάς πιθανάς περιπτώσεις, δνναται εύχερώς νά 
γίνουν αντιληπτά υπό πλήθους μαθητών καί φοιτη
τών, λ.χ., κατά τό παρελθόν πόσοι φοιτηταί ήτο δυ
νατόν νά παρακολουθήσουν εις τό χειρουργεϊον ενός 
νοσοκομείου μίαν έγχείρησιν ανοικτής καρδίας; ’Ελά
χιστοι! Σήμερον όμως διά τής προβολής μιάς σχετι
κής ταινίας, ή έπί τοϋ θέματος τούτου γνώσις καί 
έμπειρία αποκτάται πλήρως καί εύχερώς υπό πλή
θους φοιτητών καί όχι μόνον τούτο, άλλά διά τής 
άναπτύξεως τής τεχνικής τοϋ κινηματογράφου, εις τό 
αυτό θέμα, είναι δυνατός ό συνδυασμός πλείστων περι
πτώσεων, ειδικών ή γενικών, αί όποϊαι, δταν ιδιαι
τέρως ένδιαφέρουν, είναι δυνατόν, κατά τήν συγκε- 
κριμένην στιγμήν τής διδασκαλίας, νά έπαναπροβλη- 
θοϋν πλειστάκις καί μέ βραδύν ρυθμόν, ώστε νά γί
νουν περισσότερον άντιληπταί, ένώ εις τό χειρουρ- 
γεϊον τό παρατηρούμενον είναι μοναδικόν καί άνεπα- 
νάληπτον19.

Τήν άξίαν τοϋ μορφωτικού κινηματογράφου εις τον
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τομέα τής έκπαιδεύσεως αναγνώρισαν τα τά προηγμένα 
Κράτη, έδημιούργησαν το «Σχολικόν Κινηματογρά
φον», μέ σκοπόν άφ’ ενός μέν την ύποβοήθησιν τών 
μαθητών εις την έκμάθησιν (ορισμένων δύσκολων μα
θημάτων και άφ’ έτερον την προβολήν ταινιών, αί 
όποιαι διά τοϋ περιεχομένου των ψυχαγωγούν, άλλά 
ταυτοχρόνως και διαπλάσσουν τά παιδιά20. Έ ν ' Ελ- 
λάδι, άτυχώς, εκτός ώρισμένων μεμονωμένων περι
πτώσεων τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τό Κράτος 
και ή ’Εκκλησία και οι διάφοροι ’Οργανισμοί, ουδό
λως έχουν άξιοποιήσει τάς δυνατότητας τοϋ μορφω
τικού κινηματογράφον, έπ’ άγαθώ βεβαίως τής 'Ελ
ληνικής Νεότητος, ή όποια, παρά τάς δοκιμασίας τάς 
όποιας υπέστη, εξακολουθεί νά είναι, ποιοτικώς, εκ 
τών καλλιτέρων τοϋ Κόσμου.

Διά τών μορφωτικών ταινιών (ντοκυμανταίρ) 
επιτυγχάνεται όχι μόνον ή άνετος και πιστή άπόδο- 
σις 'ιστορικών, κοινωνικών, επιστημονικών καί λοι
πών θεμάτων, άλλά καί ή αυθεντική γνώσις τών επι
τευγμάτων έξερευνητικών άποστολών, εθνολόγων καί 
κοινωνιολόγων, διά τών οποίων άποτυπώνονται πι- 
στώς τά ήθη καί τά έθιμα ενός λαόν ( συμπεριφορά - 
σχέδια - χοροί - τραγούδια - κ.λπ.) καί τά όποια απο
τελούν πολύτιμα βοηθήματα διά τούς επιστήμονας 
όλου τοϋ κόσμου21.

II. Ψ υ χ α γ ω γ ί α ς  κ α ί  ί κ α ν ο π ο ι  ή— 
σ ε ω ς τ ώ ν  κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ώ ν  α ι σ θ η μ ά 
τ ω ν :  Προ τής έμφανίσεως τον κινηματογρά
φου τό κυριώτερον ψυχαγωγικόν μέσον ποιότη- 
τος καί ίκανοποιήσεως τών καλλιτεχνικών αισθημά
των τοϋ Κοινού ήτο τό Θέατρον, τοϋ όποιου ή ήθοποιός 
έπίδρασις ήτο, άπό άρχαιοτάτων χρόνων, γενικώς 
παραδεδεγμένη, ούτως ώστε οι ’Αρχαίοι "Ελληνες 
νά έπιδοτοϋν τούς πτωχούς πολίτας εκ τοϋ άποθεμα
τ ικοϋ Κεφαλαίου τοϋ « θ ε ω ρ ι κ ό  ϋ», προκειμένον 
οϋτοι νά παρακολουθούν εις τό Θέατρον τάς δραματι
κός παραστάσεις22. Τό θέατρον όμως δεν ήτο δυνατόν 
νά κάλυψη πλήρως τον ζωτικόν τούτο τομέα, λόγω 
τών υψηλών δαπανών, αί όποιαι άπαιτοϋνται διά τήν 
λειτουργίαν αύτοϋ. Συγκεκριμένους διά τήν άναβί- 
βασιν ενός Θεατρικού έργου απαιτείται ή ϋπαρξις 
καταλλήλου χώρου, μέ ειδικά μηχανικά μέσα, σκηνικά, 
ηθοποιούς καί ε’ιδικευμένον τεχνικόν προσωπικόν, αί 
σχετικαί δε δαπάναι δέον νά καλυφθούν εντός μικράς 
χρονικής περιόδου καί δή έκ τής έκμεταλλεύσεως τών 
ολιγάριθμων θέσεων τής αιθούσης τοϋ Θεάτρου. ’Απο
τέλεσμα τών πραγματικών τούτων δεδομένων είναι, 
ότι τό Θέατρον άπευθύνεται, κατ’ άνάγκην, έναντι 
σημαντικού άντιτίμου, εις τό Κοινόν τών μεγάλων 
πόλεων, ενώ μερικοί μικραϊ πόλεις καί ή ύπαιθρος 
Χώρα μόνον έπ’ ευκαιρία άπολαμβάνονν θέατρον καί 
δή ποιότητος.

Άντιθέτως, ό Κινηματογράφος, έναντι μικρού 
άντιτίμου, μέ άπλά μηχανικά μέσα, έχει τήν δυνα
τότητα νά φθάση μέχρι καί τοϋ τελευταίου χωρίου καί 
νά προβάλή κινηματογραφικός ταινίας, διαπραγμα
τ ευο μένος άπειρίαν ψυχαγωγικών καί καλ.λιτεχνικών 
θεμάτων καί θεαμάτων,23 ήτοι κωμωδίας, δράματα, 
χορούς, μουσικήν καί γενικώς πάσαν καλλιτεχνικήν ή 
πνευματικήν έκδήλωσιν όλων τών έκπροσώπων τοϋ 
πνευματικού καί καλλιτεχνικού δυναμικού τοϋ Κό
σμου, καλϋπτον οντω πλήρως τον ζωτικόν τομέα τής

ψυχαγωγίας καί τής έν γένει καλλιτεχνικής ζωής.
Ταυτοχρόνως καί άπό πλευράς τεχνικής, ό κινη

ματογράφος έχει μεγάλας δυνατότητας, άφ’ ενός 
μέν διότι μέ τήν κίνησιν καί τήν έναλλαγήν σκηνών 
προβάλλει εικόνας άριστα συνδυασμένος μέ τό χρώμα, 
τον ήχον καί τον λόγον καί άφ’ ετέρου διότι έκμεταλ- 
λεύεται πλήρως τήν άκαριαίαν μεταβολήν τοϋ περι
βάλλοντος, τό άπεριόριστον τοϋ χώρου καί τήν άμε
σον παρακολούθησιν τών ηρώων εις τάς μετακινή
σεις των24, μέ άποτέλεσμα νά παρουσιάζωνται ύπ’ 
αύτοϋ θεάματα, είτε ψυχαγωγικά, είτε καλλιτεχνικά, 
τά όποια δεν είναι δυνατόν νά παρουσιάση τό Θέατρον 
ή άκόμη τό αυτό έργον παρουσιαζόμενον υπό τοϋ 
Θεάτρου καί τοϋ Κινηματογράφου είναι άρτιώτερον, 
άπό πάσης πλευράς, καί πλέον έντνπωσιακόν εις τον 
δεύτερον.

Εις τά άνωτέρω πλεονεκτήματα τοϋ κινηματογρά
φου οφείλεται ή τεραστίων διαστάσεων έπιβλητικότης 
του, ή τελεία οπτική καί άκονστική άπόδοσίς του,25 
ή δύναμις τής διεισδυτικότητός του καί ή έπίδρασις 
του έπί τοϋ Κοινού, τά οποία καί τό καθιστούν τό 
πρώτον ψυχαγωγικόν καί καλλιτεχνικόν θέαμα εις τον 
κόσμον.

Άπόδειξιν τών άνωτέρω, ώς προς τήν 'Ελλάδα, 
αποτελούν τά έκ τής στατιστικής προκύπτοντα δεδο
μένα. Οϋτω τό έτος 1971, έπί 135.003.455 διατεθέν- 
των εισιτηρίων υπό τών διαφόρων μέσων ψυχαγωγίας 
( Θέατρον Πρόζας καί Μουσικά Θέατρα - Κινηματο
γράφος - Λοιπά Θεάματα)20:

3.151.087 εισιτήρια έκάλυψε τό Θέατρον Πρόζας
1.565.280 » » » Μουσικόν Θέατρο

117.953.979 » » ό Κινηματογράφος
12.333.109 » έκάλυψαν τά λοιπά θεάματα

III. Έ ν η μ ε ρ ώ σ ε ω ς :  Κατά τρόπον ζωντανόν 
καί άφομοιώσιμον, έπί όλων τών διεθνών καί έθνικών 
γεγονότων, τών όποιων καί ή πληρεστέρα περιγραφή 
διά τοϋ Τύπου ή τοϋ Ραδιοφώνον δέν είναι δυνατόν νά 
έπιτύχη, ενώ ταυτοχρόνως έπιτυγχάνει καί τήν άναν- 
τικατάστατον τεκμηρίωσιν τών πλέον σημαντικών γε
γονότων έκάστης έποχής, δημιουργούμένου, κατ’ αυ
τόν τον τρόπον, ενός ζωντανού πολυτίμου καί αυθεντι
κού διά τό μέλλον άρχείου, π.χ. τά πολεμικά ντοκυ- 
μαντέρ τοϋ 1ου καί τοϋ 2ου παγκοσμίου πολέμου καί 
άλλα σημαντικά ιστορικά καί κοινωνικά γεγονότα τής 
συγχρόνου ζωής21.

IV. Π ρ ο β ο λ ή ς ,  τόσον τών έπαγγελματικών 
αύτοϋ έπιδιώξεων, διά τών διαφημιστικών ταινιών, αί 
όποιαι όσημέραι τελειοποιούμενοι κατακτούν τήν διε
θνή έμπορικήν δραστηριότητα, όσον καί τών κοινωνι
κών, πολιτικών καί πολιτιστικών τούτου ιδεών καί έπι
διώξεων, διά τών προπαγανδιστικών ταινιών καί τοϋτο 
διότι ό κινηματογράφος έχει, ώς έλέχθη, τεραστίαν δύ- 
ναμιν υποβολής, μή καλυπτομένην διά τών άλλων μέ
σων προβολής. Διά τόντελευταϊον τούτον λόγον καί τά 
διάφορα Ιδεολογικά καθεστώτα, είτε ολοκληρωτικής 
μορφής, είτε συγχρόνου δυτικοϋ τύπον δημοκρατιών, 
χρησιμοποιούν εύρύτατα τάς προπαγανδιστικάς κινη- 
ματογραφικάς ταινίας, διά νά έπιτύχουν τούς σκοπούς 
των ή νά έπιβάλουν τάς πολιτικός των απόψεις28. ’Εξ 
άλλου άποτελεί άναμφισβήτητον γεγονός, ότι αί οί- 
κονομικαί δυνατότητες καί τά επιτεύγματα, ώς καί ή
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Τουριστική προβολή μιάς χώρας, επιτυγχάνουν τά μέ
γιστα αποτελέσματα, όιά τής καταλλήλου χρησιμο- 
ποιήσεως τοϋ Κινηματογράφου29.

Β. Τά ανωτέρω έκτεθέντα, βεβαίως, αποτελούν 
τήν θετικήν πλευράν τοϋ «Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο  ν»30 
διότι άτυχώς υπάρχει καί ή αρνητική πλευρά αυτόν, 
λίαν επιζήμιος διά τήν Κοινωνίαν καί τά άτομα. 'Ως 
παρατηρεϊται εις τήν φύσιν καί τήν ζωι)ν,κάθε τι τό 
ώραϊον δεν σημαίνει δτι τοϋτο είναι πάντοτε χρήσι
μον ή ωφέλιμον (π.χ. ή Τίγρις εις τά ζώα)31 ή ακόμη 
είναι δυνατόν, άντί ίκανοποιήαεως, διά τής μή ένδεδει- 
γμένης ή τής αλογίστου χρήσεως, νά έχωμεν λίαν επι
βλαβείς συνέπειας (π.χ. ή χρήσις μορφίνης διά μή 
θεραπευτικούς σκοπούς). 'Ως λίαν προφητικώς είπεν, 
διά τον Κινηματογράφον, καί κατ’ έπέκτασιν ισχύει 
καί διά τήν Τηλεόρααιν, ό μεγάλος εφευρέτης Θωμάς 
’Έδισσον, εις ένα λόγον τον προς τους παραγωγούς καί 
επιχειρηματίας ταινιών, τό έτος 1924 : «Π ι σ τ ε υ ω, 
ό π ω ς  π ά ν τ ο τ ε  έ π ί σ τ ε υ α ,  δ τ ι  κ α τ έ 
χ ε τ ε  τ  ό ί σ χ υ ρ ό τ ε ρ ο ν  δ ρ γ α ν  ον ε ι ς  
τ ο ν  κ ό σ μ ο ν  δ ι ά  τ  ό κ α λ ό ν  κ α ί  κ α- 
κ ό ν»32. Εις τον Κινηματογράφον ή αρνητική αυτόν 
πλευρά έγκειται εις τό δτι α'ι επιχειρήσεις κινηματο
γραφικών ταινιών, ενίοτε τεράστια οικονομικά συγ
κροτήματα (τράστ), υποκείμενα εις τούς δρονς τής 
βιομηχανικής παραγωγής καί των εμπορικών συναλ
λαγών, αποβλέπουν, κατά κύριον λόγον, εις τό κέρ
δος καί ώς έκ τούτον προβαίνουν εις τήν παραγωγήν
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Ή  «περίφημη» ’Εμμανουέλλα, όπως όιεφημίσθη δαον καιρόν 
προεβάλλετο ή ταινία, εις τάς έλληνικάς έ<γη μερίδας. Δ ι ’ όσονς 
εϊδον τήν ταινίαν, άλλα καί έκ τών διαδραματισθέντων μετά 

τήν άπαγόρενσίν της, τά σχόλια περιττεύουν.

εμπορικών ταινιών, διά τών όποιων άπλώς επιδιώ
κουν τήν προσέλκυσιν τοϋ εύρυτέρου κοινού, άδιαφο- 
ροϋσαι διά τάς έπιπτώσεις33, καί δχι ταινιών έχου- 
σών προορισμόν τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν 
καλλιέργειαν αυτού, α'ι όποϊαι θεωρούνται άντιεμπα
ρ ικαί.

Ειδικώτερον ό κινηματογράφος επιδρά :
I. Γ ε ν ι κ ώ ς  ε π ί  δ λ ω ν τ ώ ν  άτ  ό μ ω ν 3*. 

καί τοϋτο, διότι οντος έχει μεγαλυτέραν δύναμιν δι
εισδυτικότητας παντός άλλου θεάματος. Εις τό σκο
τεινόν περιβάλ.λον τής αιθούσης προβολής, προκαλει 
έντονωτέρονς καρδιακούς παλμούς, προξενεί μαγευ
τικός συγκινήσεις καί ύπνωτιστικήν γοητείαν, αφυ
πνίζει ένστικτα, διεγείρει αισθήματα καί καθιστά ού
τως εύχερεστέραν καί ίσχνροτέραν τήν υποβολήν εις 
τά άτομα35, τά οποία ταυτιζόμενα πλέον προς τήν 
προσωπικότητα τοϋ κινηματογραφικού ήρωος, εν 
συνδυασμώ βεβαίως καί προς τήν περίοδον τής ηλι
κίας των, ώς καί άλλων παραγόντων, λ.χ. μορφώ- 
σεως, σωματικών καί πνευματικών μειονεξιών, τοϋ 
περιβάλλοντος εντός τοϋ όποιου έγεννήθησαν, άνετρά- 
φησαν, κατοικούν, εργάζονται καί κινούνται κ.λπ., 
άναλόγως αντιδρούν ή συμπεριφέρονται. Ούτως άτομα 
ανώριμα ψυχικώς καί πνευματικός διά τής έπιδρά- 
σεως τοϋ Κινηματογράφου είναι βέβαιον, δτι τελι
κός θά συμπεριφερθοϋν αντικοινωνικός. ’Επί τής 
τελευταίας ταύτης διαπιστώσεως, άπαντες οι περί τήν 
εγκληματολογίαν ασχολούμενοι συμφωνούν, δτι εις 
τήν τέλεσιν εγκλημάτων συμβάλλει μέ λίαν ηύξημέ- 
νον ποσοστόν καί ό Κινηματογράφος36.

II. Ε  ί δ ι κ ώ ς έ π ί τ ώ ν  Π  α ί δ ω ν λίαν έπι- 
βλαβώς καί τοϋτο , διότι :

1. — Α'ι α ϊ θου σα ι  π ρ ο β ο λ ή ς  κ ι ν η μ α τ ο 
γ ρ α φ ι κ ώ ν  τ α ι ν ι ώ ν  ε ι ς  τ ο ύ ς  κ α λ ο ύ  μ έ 
ν ο υ ς  « λ α ϊ κ ο ύ ς  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ ς » ,  ε ι ς  
τ ο νς ο π ο ί ο υ ς  ά τ υ χ ώ ς  θ ε α τ α ί ε ί ν α ι  
π λ ή θ ο ς  π α ι δ ι ώ ν ,  ε φ ή β ω ν  κ α ί  ν έ ων ,  
α π ο τ ε λ ο ύ ν  κ έ ν τ ρ α  δ ι α φ θ ο ρ ά ς ,  διότι εις 
ταύτας συνήθως συγκεντροϋνται τά πάσης φύσεως κοι
νωνικά αποβράσματα, ήτοι φαυλόβιοι, διαρρήκται, σά- 
τνροι καί παιδερασταί, σωματέμποροι, ανώμαλοι τύποι, 
πόρναι κ.λ.π., οι όποιοι αναζητούν τά θύματά των 
έκ τών λοιπών θεατών καί δή τών νεαρών ατόμων, εις 
εν περιβάλλον δπου επικρατεί πανδαιμόνιον από κραυ- 
γάς, βωμολοχίας, χειροκροτήματα, ποδοκροτήματα, 
γιουχαίσματα, σφυρίγματα, ρίξιμον σαϊτών, σπόρων 
καί κουκουτσιών, παρεξηγήσεις καί ενίοτε καί συ- 
μπλ.οκάς.

Αέν στερείται σημασίας τό γεγονός, δτι κατά τά 
υπό τών ειδικών επιστημόνων άναφερόμενα στατιστικά 
στοιχεία, υπέρ τά 80°/ο τών περιπτώσεων παιδερα
στίας ήρξαντο ή έτελέσθησαν εντός αιθούσης κινημα
τογράφου31. ’Αλλά καί εις τούς μή λαϊκούς κινηματο
γράφους, συχνάζουν μέν όλιγώτερα διεφθαρμένα πρό
σωπα, πάντως δμως αρκετά, ώστε νά ύφίστανται κίν
δυνοι εξ αυτών διά τά παιδιά, ιδία δταν ταϋτα μετα
βαίνουν άνευ συνοδείας τών μεγαλυτέρων εις τον κι
νηματογράφον καί πολλές φορές τό αστυνομικόν δελ
τών καί α'ι εφημερίδες ανέγραφαν περιπτώσεις ασέ
μνων χειρονομιών εις βάρος παιδιών, τά οποία λόγω 
τής ηλικίας των έντρέπονται νά φωνάξουν καί νά δη
μιουργήσουν έπεισόδιον ή νά διαμαρτυρηθοϋν, εύρι-
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σκόμενα είς αμηχανίαν, ώς προς το τι πρέπει νά πρά- 
ξονν38.

Κατά την γενομένην ύφ’ ημών έρευναν επί τοϋ θέ
ματος τής παρακολονθήσεως κινηματογραφικών ται
νιών υπό των μαθητοον τής Σ Τ ' τάξεως των Δημοτι

κών Σχολείων, λίαν άποκαλυπτικαί, άλλ.ά και ανησυ
χαστικοί υπήρξαν αί σχετικοί απαντήσεις τών νεα
ρών μαθητών. Οντως, άναλόγως τών περιστάσεων, 
μεταβαίνουν είς τον κινηματογράφον39 :

α.α. "Σύνολον 'Αγόρια Κορίτσια.

1. νΑλλοτε μόνοι των, άλλοτε μέ τούς γονείς 
των και άλλοτε μέ τους φίλους των 109 10 ,9 % 82 14 .5% 27 6 ,2 %

2. Μόνοι των 29 2 .9 % 18 3 .2 % 11 2 ,5 %

3. Μέ τους γονείς των 417 41 .7 % 200 3 5 ,4 % 217 49 ,6 %

4. ’Ά λλοτε μέ τούς γονείς των καί άλλοτε μ έ
τους φίλους των 251 25 ,1 % 120 23 % 131 30 ,1 %

5. ’Ά λλοτε μόνοι των και άλλοτε μέ τούς γο-
νεϊς των 34 3 .4 % 29 5 ,1 % 5 1 ,1%

6. Μέ τους φίλους των 116 1 1 ,6 % 78 12 ,2% 38 9 ,1 %

7. ’Ά λλοτε μόνοι των, καί άλλοτε μέ τούς φίλους
των 41 4 ,1 % 35 6 ,2 % 6 1 ,4 %

8. ’Ά νευ γνώμης 3 0 ,3 % 3 0 ,4 %

1.000 100,0 565 100,0 435 100,0

2. ’Ε γ κ υ μ ο ν ε ί  κ ι ν δ ύ ν ο υ ς  κ α ί  ε π ι 
φ έ ρ ε ι  δ ι α τ α ρ α χ ά ς  ε ι ς  τ η ν  σ ω μ α τ ι 
κ ή ν  υ γ ε ί α ν  κ α ί  σ ν γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ς :

α. Ή  παραμονή τών παιδιών, έχόντων λεπτοφυείς 
καί τρυφερούς οργανισμούς, επί μακράν χρονικόν διά
στημα εις κλειστός αίθουσας, κακώς άεριζομένας καί 
φωτιζομένας, είναι επικίνδυνος, διότι ανται αποτε
λούν εστίας πλείστων νόσων καί ιδίως τών δι’ άέρος 
μεταδιδόμενων40 καί τούτο, διότι είς ταύτας συχνά
ζουν καί διάφορα άτομα, ασθενή ή ευρισκόμενα είς 
το στάδιον τής «έ π ω ά σ ε ω ς» καί τής άναρρώ- 
σεως, οπότε μεταδίδουν ευκόλως είς τούς άλλους 
τήν ασθένειαν. ’Επί πλέον, έχει άποδειχθή ύπό τών 
ύγιεινολόγων καί τών παιδιάτρων, δτι ή εντατική καί 
συνεχής παρακολούθησις τής ταινίας ύπό τών παι
διών έχει ώς αποτέλεσμα ή άναπνοή αυτών νά γίνεται 
περισσότερον επιπόλαια, ό αέρας τον όποιον εισ
πνέουν νά λιγοστεύη κατ’ όγκον καί ώς έκ τούτου 
νά κυκλοφορή είς τάς κορυφάς τών πνευμόνων όλί 
γος ή καί καθόλου41.

β. 'Ο Κινηματογράφος επιδρά έπιβλαβώς επί τής 
όράσεως τών παιδιών, τά όποια λόγω τής προσηλώ- 
σεως είς τήν ταχεϊαν εναλλαγήν τών στροβιλιζομέ- 
νων φωτεινών εικόνων, αί όποϊαι άλλοτε είναι σκο
τεινοί, άλλοτε μέ ολίγον φώς καί άλλοτε με εκτυ
φλωτικήν λαμπρότητα, ύφίστανται κόπωσιν είς τούς 
οφθαλμούς, παρατηρηθεισών μετά ταϋτα λιποθυμιών 
καί σκοτοδινών. Έ ν προκειμένη), ό ”Αγγλος ιατρός 
Gross αναφέρει είς μίαν ερευνάν του, ότι επί 440 παι
διών, τά όποια έσύχναζον είς τον κινηματογράφον, 
τά 69% έπαθον οφθαλμικήν κόπωσιν υστέρα από τάς 
παραστάσεις4a. ’Η  προαναφερθείσα κόπωσις τών 
οφθαλμών επιτείνεται όταν έπισυμβαίνει απότομος
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Διαφήμισις, είς τον Ελληνικόν τύπον, τον άλλου « μεγάλου»  
κινηματογραφικού «έργου»  «Μάτσα Μπουμπού». Έ κ  τής 
διαφημίσεως, δύναται άνέτως κανείς νά συμπεράνη καί διά τήν 

ποιότητα τής ταινίας.
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μεταβολ,ή άπό τοΰ σκότους είς τό φως, πράγμα τό 
όποιον παρατηρεϊται εις τά παιδιά, τά όποια, ώς 
επί τό πλεϊστον, συχνάζουν εις τους κινηματογρά
φους κατά τάς ώρας, κατά τάς όποιας υπάρχει εις τάς 
όδούς τό άπλετον φως τοΰ ήλιου και τής ημέρας43.

γ. Διά τής παρακολουθήσεως κινηματογραφικών 
ταινιών επέρχεται σωματική και πνευματική κόπωσις 
ή και βλ,άβη :

ι. 'Η  σωματική κόπωσις επέρχεται, έκ των προα- 
ναφερθέντων λόγων, επί πλέον καί έκ τον γεγονότος, δτι 
είς τάς πλείστας των περιπτώσεων τά παιδιά παρακο
λουθούν την ταινίαν, όχι μίαν φοράν, αλλά κατ’ έπανά- 
ληψιν, παραμένοντα όντως επί πολλάς ώρας εις τον κι
νηματογράφον καί καταπονοΰντα τον οργανισμόν των.

ιι. Έ Ι πνευματική κόπωσις ή καί βλάβη επέρχεται 
έκ τής μεγάλης καταπονήσεως καί έξασθενήσεως τοΰ 
έγκεφάλον, όφειλομένης είς τήν καταβαλλομένην έν- 
τασιν τής προσοχής καί τήν άστραπιαίαν ταχύτητα 
έναλλαγής των παραστάσεων. Έ ν προκειμένη), χαρα- 
κτηριστικώς άναφέρεται, δτι τό παιδί καλείται, εντός 
ολίγων λεπτών, δπως παρακολούθηση γεγονότα, τά 
όποια εξελίσσονται εις χρονικόν διάστημα πολλών 
ημερών ή καί έτών καί τα>ν οποίων ή είς βιβλίον άνά- 
γνωσις θά άπήτει χρονικόν διάστημα πολλών ωρών 
ή καί ημερών44.

δ. II  παρακολονθησις υπό τών παιδιών ταινιών 
μέ έντονον έρωτισμόν συντελεί, κατά τούς ειδικούς 
επιστήμονας, είς τήν πρόωρον έμφάνισιν τής ήβης, 
τήν διέγερσιν τοΰ γενετησίου ένστικτον καί τήν δη
μιουργίαν παθολογικαιν καταστάσεων καί γενετησίων 
διαστροφών ακόμη, εις τινας δε περιπτώσεις μετά 
τήν προβολήν λίαν διεγερτικών ταινιών παρετηρή- 
θησαν καί πράξεις αυνανισμόν45. Έ ν προκειμένη), 
παρατηρεϊται, δτι ό έμπορικός κινηματογράφος, προ- 
κειμένον νά προσέλκυση πελότας ή καί νά άνταγω- 
νισθή τήν τηλεόρασιν, δεν διστάζει νά προβάλη ται
νίας, είς τάς όποιας περιλαμβάνονται σκηναί, τονί- 
ζονσαι τάς τυχόν φυσικός καλ.λονάς τής ήρωίδος 
ή καί καθαρώς χυδαίας σεξουαλικάς πράξεις (π.χ. αί 
ταινίαι «τό Κουρδιστό πορτοκάλι», «Έμμανουέλα» 
κ.λ.π.), αί όποϊαι θά ήδύναντο νά παραλειφθοϋν είτε 
ώς λίαν επουσιώδεις, είτε ώς τελείως άσχετοι προς 
τήν νπόθεσιν τοϋ έργου41’.

3. Π ρ ο  κ α λ έ  ΐ ψ υ χ ι κ ό ς  β λ ά β α ς , 
ι δ ί α  ε ί ς  τ ά  π α ι δ ι ά ,  τ ά  ο π ο ί α  ε ί ν α ι  
έ π ι β ε β α ρ ν μ έ ν α  μ έ  ν ε υ ρ ι κ ή ν  κ λ η ρ ο 
ν ο μ ι κ ό τ η τ α :  καί άτνχώς σήμερον ο αριθμός 
αυτών είναι αρκετά σημαντικός (ώς γνωστόν δέ ή 
ώς είρηται κληρονομικότης είναι ή κυρία αιτία τής 
άναπτνξεως τών νευρώσεων καί τών ψυχικών παθή
σεων), άφ’ ενός μεν διότι ο κινηματογράφος δημιουρ
γε ί έντονα βλαπτικά βιώματα, δοθέντος δτι οί νεαροί 
θεαταί ζοϋν έντόνως δ,τι βλέπουν είς αυτόν, δταν μά
λιστα παρουσιάζεται μέ τήν γνωστήν «ρεαλιστικήν 
τελειότητα», καί άφ’ ετέρου διότι αί σκηναί τρόμον 
καί φρίκης υπό ταινιών περιεχουσών τερατώδη ή υπερ
φυσικά στοιχεία, φαντάσματα, διαβόλους, γορίλλας, 
άρκτους, τίγρεις, ληστάς, πυροβολισμούς, πτώσεις, 
πνιγμούς, φόνους, συγκρούσεις, πυρκαίάς, πλημμύ
ρας καί λ.οιπάς κτηνώδεις πράξεις βαναυσότητος καί 
τραχείας βίας, προξενούν είς τά παιδιά φόβον καί έν
τονους εντυπώσεις, μέ άποτέλεσμα, επί ημέρας, νά

προκαλοϋνται είς αυτά υστερικοί παροξυσμοί, όνειρα 
τρόμου, έφιάλται, νυκτερινοί φοβίαι, σπασμοί, άγχος 
καί αγωνία41. Αισθήματα δμως αγωνίας γεννώνταί 
είς τήν ψυχήν του παιδιού ακόμη καί διά τής παρα- 
κολουθήσεως κινηματογραφικών ταινιών, αί όποϊαι 
θεωρούνται, είς τό είδος των, ώς αριστουργήματα καί 
απευθύνονται κυρίως ή καί άποκλειστικώς προς τήν 
παιδικήν ηλικίαν. ”Οταν ό εύθυμος «Πιννόκιο» εύρί- 
σκεται κλεισμένος είς τήν κοιλίαν τής φαλαίνης, ή ό 
Κλέφτης τής Βαγδάτης παλαίη μέ τήν τεραστίαν 
αράχνην, ή ή Χιονάτη είς τούς επτά νάνους περιπλα- 
νάται έντρομος είς τό δάσος, ή ό υπηρέτης είς τήν 
ταινίαν «Άριστογάτες» τοποθετεί είς τον σάκκον τήν 
γάτα καί τά γατάκια διά νά τά πετάξη είς τό ποτάμι 
ή δταν ό κυνηγός, είς τό έργον «Μπάμπυ τό Έλαφάκι», 
σκοτώνει τήν μητέρα τοϋ έλαφιοϋ, τό παιδί αισθάνεται 
άφόρητον αγωνίαν, μέ ανυπολογίστους συνέπειας διά 
τήν ομαλήν έξέλιξιν τοϋ ψυχικού κόσμου αυτού48.

4. 'Η  π α ρ ε χ ο μ έ ν η  μ ό ρ φ ω σ ι ς  ε ί ν α ι  
α τ ε λ ή ς ,  έ γ γ ί ζ ο υ σ α  τ ά  δ ρ ι α τ ή ς  ά μ α
θ ε ΐ α  ς κ α ί  ή δ ι α π α ι δ α γ ώ γ η σ ι ς  π λ η μ 
μ ε λ ή ς  ή κ α ί  έ σ φ α λ μ έ ν η : Συγκεκριμένως 
διά τοϋ Κινηματογράφου :

α. Γίνεται εύρυτάτη χρήσις τών όπτικοακουστι- 
κών πλεονεκτημάτων, μέ άποτέλεσμα τό παιδί νά κα
θίσταται νωθρόν άπό πλ.ευράς σκέψεως καί κρίσεως, 
ιδιότητες αί όποϊαι άναπτύσσονται κυρίως διά τής 
μελέτης καί τής γραφής καί αί όποϊαι διαπλ.άσσουν 
τήν δημιουργικήν φαντασίαν τοΰ παιδιού49.

β. Ή  παρεχομένη πνευματική τροφή δέν είναι 
υγιής καί ηθοποιός καί τοϋτο διότι, ώς έλ.έχθη, οί 
παραγωγοί κινηματογραφικών ταινιών, ιιποσκοποϋν- 
τες είς τήν πραγματοποίησιν κερδών, διαπραγματεύον
ται θέματα, τά όποια παρουσιάζουν κυρίως τήν βρωμε
ρών, τήν ανώμαλον καί γενικώς τήν διάστροφον πλ.ευράν 
τής ζώής, διότι ταϋτα προσελκύουν τό ευρύ κοινόν50.

Έ ν προκειμένω, χαρακτηριστικά είναι τά εξής 
στοιχεία:

ι. Τό έτος 1936, έπί 400 φίλμς, τά όποια προεβλή- 
θησαν είς τήν Γαλλίαν, διεπιστώθη, δτι ταϋτα περιε- 
λάμβανον :
310 περιπτώσεις φόνων
104 » κλοπών μέ ώπλισμένο χέρι
74 » αρπαγής χρημάτων διά τής βίας
34 » έμπρησμών
14 » αρπαγής

642 » λωποδυσίας
182 » ψευδομαρτυρίας
165 » κλοπών
192 » μοιχείας
213 » παρά φύσιν άνηθικότητος

ιι. Τό 1951 ή Κοινοβουλευτική έπιτροπή, ή όποια
κατηρτίσθη άπό τήν ’Ιταλικήν Βουλήν, εις σχετικήν
ερευνάν της έπί τών κινηματογραφικών ταινιών, τάς
οποίας παρακολουθούν οί ανήλικοι, εϋρεν δτι αϋται
περίεϊχον :
360 υποθέσεις μέθης
168 » κλοπής
120 » μοιχείας
224 » φόνον
645 » ληστείας

65 » αυτοκτονίας51.
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Τ ο υ  ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ

~ \  / Α Σ Ε Ι Χ Ε  π ια  π ροσ φ έρει ή γή  
ι V I τής ’ Α ττ ικ ή ς  δλα της  τά λου- 
\ / λ ο ύ δ ια , κ α ί ή γρ ιά  τρ ια ντα - 

J  U  U  φ υ λ λ ιά  δ ίσ τα ζε ν ’ άνοιξη μπ ρο
στά στον εμπ ρησ τή  ή λ ιο  τά τ ε λ ε υ 
τα ία  της  α νο ιξ ιά τ ικα  ρόδα . 'Η  ’ Α θήνα 
π εντο βο λού σ ε άπό τ ις  α νθ ισ μένες  
ν ερ α τζ ιές  κ α ί ο ί α κακίες τού Ζα ππείου 
έσταζαν φ ω ς  κ α ί αρώ ματα άπό τά 
τσ α μπ ιά  τ ύ ν  λο υ λο υ δ ιώ ν  τους , δταν 
ξ α φ ν ικ ά  πέρασε πάνω  άπ’ δλα ή πρώ 
τη  α ν ο ιξ ιά τ ικ η  μ π ό ρ α .

'Ο  ουρανός πήρε τό άχαρο χρώ μα 
πού έχ ου ν τά  φ ύ λ λ α  τής  κυδω νιάς 
κ α ί τό τρα γούδι τή ς  ανάλαφ ρης βρο
χ ή ς  ήτα ν σ ιγανό κ α ί δ ια κ ρ ιτ ικ ό  , δπως 
δταν δύο χ λ ω μ ά  χ έρ ια  περνούν κα ί 
μ ό λ ις  α γγ ίζο υ ν  μ έ  τή ν  άκρη τω ν  δα- 
χ τ ύ λ ω ν  τ ις  χορδές τή ς  άρπας . . . 
Ή τα ν  ωστόσο δροσερό τό τρα γο ύδι 
τού νερού κ α ί τό χ ώ μ α  τό έπ ιν ε  ήδο- 
ν ικ ά  , χ λ ιό  κ α ί άφράτο άπό τ ις  π ρ ώ ι
μες  ζέσ τες  . Ή  γής  μ ύ ρ ισ ε μ έ  τά  βαριά  
άρώ ματα τού  φ θ ινοπ ώ ρου  κ α ί όμω ς 
ήτα ν ή ά νο ιξ ι άκόμα γύρω  μ α ς , ήταν 
ή ά νο ιξ ι κ α ί έτο ιμα ζότα ν κ ιόλα ς νά 
φ ύ γ η  π ρ ιν  προφ τάσουν ο ί ’ Α θηνα ίο ι 
νά πάνε νά τή ν  δ ο ύ ν ε .

’ Α νο ίξα με τά  τ ζ ά μ ια , σω πάσαμε 
κ ι ά κούγα με τή ν  ά π ρ ιλ ιά τ ικ η  βροχή  
νά π ετα λ ίζ η  σ τ ις  φ υ λ λ ω σ ιές  κ α ί νά 
π ο τίζη  τ ις  κ όκκ ινες  β ιό λ ε ς . Ή τα ν 
ένα τρυ φ ερ ό  τρ α γ ο ύ δ ι, πού σερνό
τα νε μ έ  δ ιά κ ρ ισ ι σ τή  χ λ ό η , έσ τ ίλ -  
β ω ν ε τά  φ ύ λ λ α  τώ ν  δέντρω ν κ α ί 
έβ α φ ε  κόκκ ινα  τά  κ ερ α μ ίδ ια . ’ Ανά
μεσα σ τ ις  π ερ ιπ λ εγ μ έν ες  γ ιρ λά ντες  
τής  άσπρης μπαξάνας τού κ ή π ο υ , 
τσ ιμ π ο λ ο γ ιό ν τα νε τά σ π ο υ ργ ίτ ια  χ α 
ρούμενα  κ ’ έβα ζα ν κ ά τ ι μ ικρά  υ σ τε
ρ ικά  ξ εφ ω νη τά  ήδονής ά β ά σ τα χ τη ς . 
Ύ σ τ ερ α  πήρε ε ϊδ η σ ι κ α ί ή ρουνιά τής 
σ τέγης  κ α ί ά ρ χ ισ ε νά στάζη π ια ν ίσ - 
σ ιμα  μέσα  στό τ σ ίγ κ ιν ο  ν τ ε π ό ζ ιτ ο . 
Ή τα ν ε μ ιά  σειρά  κ ρυ σ τά λλ ινα  τρ ιό - 
λ ια  , μ έ  τά  όποια έκα με τή ν  ύπόκρου- 
σ ι στά π ο υλιά  κ α ί σ τήν ήσ υ χ η  σονάτα
τής  β ρ °χ ή ς ·

Σ ω π α ίνα μ ε δ λο ι κ ι άκούγα με τούς 
ήχους κ ι ά κούγα με ώς τό βάθος τής 
καρδιάς μας τούς ρυθμούς τώ ν  στα
γόνω ν κ α ί τή  γ λ υ κ ε ιά , τή  μ εθ υ σ τ ικ ή  
μυ ρ ο υ δ ιά , πού έ λ ιβ α ν ίζ ετ ο  άπό τό 
μουσκεμένο  χ ώ μ α  τού κ ή π ο υ .

Δ έν  μ ιλο ύ σ α μ ε κ α ί μέσα  στήν άπα- 
ρηγόρετη  καρδιά μας ψ ιθ υ ρ ίζ α μ ε , 
δπω ς μέσα στό ’ Ιερό : « Δ έ ν  ε ίν α ι 
τ ίπ ο τ α , καρδιά μ ο υ , γ ιά  νά σ κιρτά ς 
έτσ ι π ικ ρα μένη  . Ε ίν α ι μονάχα ή ”Α- 
ν ο ιξ ι,  πού κ α τ έβ η κ ε  μ έ  τό ρ α ντι

σ τήρ ι της  γεμά το  άπό τόν ’ Υ μ η τ τ ό , 
νά ποτίσ η τ ις  γλά σ τρες  κ α ί τά  μ υ ρ ι
σ τικ ά  μας . "Ακου τά δ ιψ α σ μ ένα  χ α 
μ ο μ ή λ ια  πώ ς μοσκοβολούν τό « ε ύ -  
χ α ρ ισ τ ώ » τους κ α ί μή  σέ ταράζη τό 
ξα φ ν ικό  χ τ υ π ο κ ά ρ δ ι. Θά περάση τό 
π ο τ ισ τή ρ ι της πάνω  άπό τ ή ν  έξ ο χ ή , 
θά ψ ιχ α λ ίσ η  τούς ά νθισ μένους τά 
φ ους κα ί δέν θά τσαλακώ ση ούτε ένα 
κ ρ ινά κ ι τού ά γ ρ ο ΰ » .

"Ο μω ς τό σ ιγανό τρα γο ύδ ι ά π λω νε 
όλοένα κ α ί σερνότανε στή β ρ εγ μ έν η  
χ λό η  κ α ί έσ ταζε άπό τή  ρουνιά κ α ί 
ψ ιθ ύ ρ ιζ ε  πάνω σ τις  νέες  φ υ λ λ ω σ ιές , 
π ο τισ μ ένο  άπό τή  μ υ σ τ ικ ή  θ λ ΐψ ι  τώ ν  
ω ρα ίω ν π ρ α γμ ά τω ν , πού έρχοντα ι 
κ α ί ξάφ νου φ εύ γ ο υ ν , δ ίχ ω ς  νά μάς 
ρ ω τή σ ο υ ν . ’ Ω στόσο άφ ήνουν π ίσ ω  
τους ένα μ ή ν υ μ α , πού δεχόμ α σ τε τή  
σ υ γ κ ίν η σ ί τ ο υ , δμω ς δέν μπορούμε 
νά ξεδ ια λύ νο υ μ ε τό νόημα τής  μονα
ξιάς μ α ς . ’Ίσω ς αύτό νάναι ή α ίτ ια  
πού κα τα σ τα λά ζει μέσα μας σέ μ ελ α 
γ χ ο λ ία  ή ομ ορφ ιά  το υ ς .

’ Ε μ ε ίς  τά β λ έπ ο υ μ ε  νά ρχ ο υ ντα ι, 
κα τόπ ιν  τ ’ ά φ ήνουμε νά ξεμακρα ίνουν 
κ α ί νά φ εύ γ ο υ ν  άπό κοντά μας κ α ί 
δέν το λμ ο ύ μ ε νά τά παρακαλέσουμε 
νά μάς ποΰν ποΰθε έρ χ ο ντα ι κ α ί γ ια τ ί 
φ ε ύ γ ο υ ν . Μόνο νο ιώ θο υ με ξα φ ν ικά  
γύρω  νά μάς τ υ λ ίγ η  τό  μύρο τής  
άναπνοής τους . Λ οιπόν , κ λ ε ίν ο υ μ ε  τά 
μ ά τια  σ υ λλο γ ισ μ ένο ι δ ίχ ω ς  νά ξ έ
ρουμε γ ια τ ί ,  θ λ ιμ μ έ ν ο ι,  δ ίχ ω ς  νά 
ξέρουμε γ ια τ ί ,  ερ ω τευ μ έν ο ι δ ίχ ω ς  
νά ξέρουμε μ έ  τ ί . ’ Α να σα ίνουμε τόν 
λ επ τά  ποτισ μένου  άέρα μ έ  μ ικ ρ ές-  
μ ικ ρ ές  γ ο υ λ ιέ ς , σάν ένα ά κρ ιβό  π ιοτό 
κ α ί χ α μ ο γελο ύ μ ε μέσα  στή λυ π η μ ένη  
καρδιά μ α ς .

Κ α τά  βάθος δέν κ α τα λα βα ίνου μ ε 
τ ίπ ο τ α .

"Ε να  μεγά λο  μπ ουκέτο  άπό τρ ια ν τά 
φ υ λ λ α  πέρασε μ έσ ’ άπό τό  δω μά τιό  
μ α ς . Κ α τό π ι μάς ά φ η σ ε . Δ έν  ε ίδ α μ ε 
μ ή τε .τά  λ επ τά  χ έρ ια  πού τό κράτησαν 
μ ή τε  τά  τ ρ ια ν τ ά φ υ λ λ α . ’Ό μ ω ς τό 
πέρασμά τους ύ π ά ρ χ ει γύρω  μ α ς . 
Τό δω μά τιο  ε ίν α ι γεμ ά το  άπό τή ν  πα
ρουσία τους . Τό νο ιώ θο υ μ ε έ μ ε ΐς  κ α ί 
τά  ώ ραΐα β ιβ λ ία  πού ε ίν α ι γ εμ ά τα  
γ ο η τευ τ ικ ές  ισ το ρ ίες  κ α ί ο ί ζω γρα
φ ιέ ς  στούς το ίχ ο υ ς  μ έ  τά εκ σ τα τικ ά  
μά τια  κ α ί τά  α ιν ιγ μ α τ ικ ά  χ α μ ό γ ελ α , 
πού ά π ο τείνο ντα ι πρός άγνω στα γ ιά  
μάς κ α ί άόρατα οράμα τα , δπω ς τά 
χα μ ό γελα  τώ ν  β ρ ε φ ώ ν . Τώ ρα τά 
π ο λύ τ ιμ α  άρχαΐα βάζα  ε ίν α ι π ιά  
γ εμ ά τα  άπό α ύτήν  τή ν  α ϊσ θ η σ ι, πού 
έ χ ε ι  τόση έντα σ ι κ α ί δέν βρ ίσ κ ο υ μ ε 
τά νόημά τ η ς .

Τώ ρα θά ψ ιχ α λ ίζ η  μέσα σ’ δλα  τά 
π ερ ιβ ό λ ια  τής  ’ Αθήνας, πάνω σ’ δλους 
τούς ά νθόκηπ ους, σ τ ίς  νερ α τζ ιές  τού 
κήπου κ α ί τής  ’ Α καδημία ς κ α ί τού 
Σ υ ν τά γ μ α το ς , σ τ ις  β ρ α γ ιές  κ α ί στά 
νεο γέννητα  κ λη μ α τό φ υ λ λ α  πού άρ
χ ισ α ν νά μ π ο υ μ π ο υ κ ιά ζο υ ν . Θά ψ ι-  
χ α λ ίζ η  κ α ί στά χω ρ ά φ ια  κ α ί ο ί μ ικ ρ ο ί 
κ ά λυ κ ες  τώ ν  ά γρ ιω ν  λο λου δ ιώ ν θά 
γ εμ ίζ ο υ ν  σάν κ ύ π ελλα  κ α ί ο ί στάλες 
θά στάζουν ροδόσ τα μα . Ο ί μ υ γ δ α λ ιές  
γ ιό μ ισ α ν  μ ικρά  τσ ά γα λα , ύπόξινα  
κ α ί ύ π ό π ικ ρα . Τ ρ ίβ ω  σ τ ις  πα λάμες 
τά  φ ύ λ λ α  τους κ α ί μοσκοβολά νε 
φ ρ εσ κ ά δ α . Ο ί π α σ χα λιές  οί μυροφ ό- 
ρες θά κρεμάζουν τώ ρα τούς μα βιο ύ ς  
βοσ τρύχους τω ν  κ α ί θά στάζουν 
μέσα  στά μ α λλ ιά  τώ ν  γυ να ικώ ν δά
κρυα κ α ί άρώ ματα . Ο ί παπαρούνες , 
δσες γλύ τω σ α ν άπό τό φ λ ό γ ιν ο  χ ά ϊδ ι 
τού  ή λ ιο υ , στάθηκαν χ α ρ ο ύ μ ενες , 
στάθηκαν μ ικ ρ ές  τρ ελ λ ές  μπ α λα ρ ί- 
νες  στό ένα π όδι κ α ί κάνουν τή ν  π ι-  
ρουέττα  τ ο υ ς .

Τά κατακόκκ ινα  κοντοφ ούστανα 
σηκώ θηκαν πάνω  άπό τό  μελα χ ρο ινό  
κ εφ α λ ά κ ι, πού δέν έ χ ε ι κουκο ύτσ ι 
μ υ α λό , κ ο υ κο ύ τσ ι μ υ α λ ό . Λ επ τό
τα τη  δ ιαμαντόσκονη σ τά θηκε πάνω 
στά μ ικ ρ ά , χ λ ω μ ά  τσ ά γα λα , σ τά
θηκε πάνω  στό άπαλώ τα το χνο ύδ ι 
τ ο υ ς . Κ α ί τά  δ έν τρ α , πού ξέρουν 
τή  σ οφ ία  τής  ύ π ο τα γή ς, τεντώ νο υ ν  
τά  μπράτσα εύ τ υ χ ισ μ έ ν α . Π ερ ιμ έ 
νουν . ’ Α να κλα δίζο ντα ι κ α ί σ ειούν
τ ις  φ υ λ λ ω σ ιέ ς ,  νά πάη ώς μ έσ α , ώς 
τά  μ ύ χ ια  τους ή δροσ ιά . 'Ύ σ τερ α , τό 
σ ιγανό τρα γο ύ δ ι σ ω π α ίν ε ι. Π ίσ ω  
του άπομένουν ή τ έλ ε ια  σ ιω π ή κ α ί ή 
ύπόκρουσι πού τή ς  κ ά νε ι ή ρουνιά 
τή ς  σ τ έ γ η ς . Α υτή έξα κολου θεΐ νά 
στάζη στόν τσ ίγκ ο  μ ιά  ν ό τα , τή ν  ίδ ια  
ν ό τα , τή ν  τελ ευ τα ία  ν ό τα . Ή  άνοι- 
ξ ιά τ ικ η  βροχή  πέρασε πάνω  άπό τ ις  
β ρ εγ μ έν ες  π λ ά κ ες . ’Ά φ η σ ε  τή  δρο
σερή σφ ρα γίδα  άπό τά  γυ μ νά  της 
π έλμ α τα  πάνω  στά άρχαΐα  μάρμαρα 
κ α ί άπό τ ις  χ ρυ σ ω μ ένες  ρα βδώ σ εις  
τώ ν  κ ιόνω ν κ α τεβα ίνο υ ν  τώ ρα οί 
τ ελ ευ τα ίες  κ α θυ σ τερ ημένες  στα γό
νες . Γ ια τ ί ε ίμ α σ τε  γ εμ ά τ ο ι θ λ ΐψ ι  ;

Τώ ρα δ λο ι άκοΰμε τή ν  τ έλ ε ια  
σ ιω π ή .

Κ ανένας δέν μ ιλ ά  ή κάνουμε πώ ς 
μ ιλ ά μ ε ,  γ ιά  νά μάς ά φ ήνουν ο ί κα
θω σ π ρέπ ει άνθρω ποι έλεύθερους ν ’ 
άκούμε. Γ ια τ ί πρα γμα τικά  μόνο άκού- 
μ ε . Ή  ψ υ χ ή  μας ε ίν α ι σ υ γκ ιν η μ ένη  
άπό δλα α υ τ ά . Κ ά θετα ι σέ μ ιά  γ ω - 
ν ίτσ α  σ υ μ μ α ζεμ ένη  κ α ί ά κ ο ύ ε ι. Μόνο
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α κούει τά  γυ μ νά  β ή μ α τα  τή ς  α νο ι
ξ ιά τ ικ η ς  β ρ ο χ ή ς , πού άπομακρύνον- 
τ α ι πάνω σ τ ις  β ρ εγ μ έν ες  π λ ά κ ες . Τ ’ 
άρώ ματα πού ά να π νέει ή γή  κα ί 
άναστατώ νουν τ ις  α ισ θ ή σ ε ις . Τούς 
ήχους πού φ ύ γα νε ή ά π όμειναν κουρ
ν ια σ μ ένο ι άνάμεσα στά μουσκεμένα  
μπ ουκέτα  τής  μπαξάνας . Τό τρα γούδι 
πού σώ πασε κ α ί ό ά ντίλα λό ς του  κ υ 
μ α τ ίζ ε ι στό ά ν τη χ ε ΐο  τή ς  ψ υ χ ή ς  μας 
μ α ζ ί μ έ  ήχους ά λ λ ο τ ιν ο ύ ς , πού κά
π ο τε έφ τα σ α ν ώς έ κ ε ί κα ί έρριξαν 
τ ις  φ τερ ο ϋ γες  δ ίχ ω ς  νά π εθά νο υ ν . 
Κ α ί τώ ρα  δέν μ έ ν ε ι π ιά  παρά ή σονά
τα  τής  σ ιω π ή ς , πού ε ισ χ ω ρ ε ί ώς τά 
κατάβαθά μας . Έ κ ε ϊ  ξυπνά τ ίς  άπο- 
κ ο ιμ ισ μ έν ες  ν ο σ τα λ γ ίες , πού μοσχο
βολο ύν νωπό , μουσκεμένο  χ α μ ο μ ή λ ι, 
τ ίς  να ρκω μένες άπό τό χρόνο χαρές , 
πού δέν προφ τάσ αμε νά χ α ρ ο ΰ μ ε , 
τ ίς  θ λ ίψ ε ις  πού δέν ά π ογευτήκα μ ε 
άρκετά τή ν  π ίκρα  τους , τ ίς  επ ιθ υ μ ίες  
πού άπλω σαν ώς έμάς τούς μ ε λ ω μ έ
νους καρπούς τους κ α ί δέν άπλώ σαμε 
τό χ έ ρ ι νά τούς τ ρ υ γ ή σ ο υ μ ε .

Μ ιά ν ό τα , ή ίδ ια  π ά ντα , σ τά ζ ε ι,  
σ τά ζε ι άπό τή  κ λ ε ψ ύ δ ρ α . Κ α ί τό τε 
έρ χ ετ α ι ώς τ ή ν  μ υ σ τ ικ ή  κρύπ τη  τού 
ε ίν α ι μας ή α ϊσ θησ ι τού π ό νου , πού 
υ π ά ρ χ ει μέσα σ’ δλα τά  ώ ραϊα πρά
γμ α τα  πού ε ίν α ι ω ραία γ ια τ ί ε ίν α ι 
δ ια β α τ ικ ά . Ή  ροή τού  χρόνου πού 
δέν σ τα μ α τά . Τά γεγονότα  πού κατα- 
χ ω ρ ο ϋ ντα ι μέσα στή μν ή μ η  σάν σέ 
ά ρχεΐο  , δμω ς ποτές δέν έπ ισ τρέφ ο υ ν  
μ έ  τό στρα φ τερό  πρόσωπο τής  σ τ ι
γ μ ή ς  πού τά  ε ίδ ε  νά σκάζουν σάν 
μπ ουμπ ούκ ια  ζ ω ή ς . Τά λα τρ εμένα  
πρόσωπα πού δέ θά τ ’ ά ντικ ρύ σ ου με 
π ιά  π ο τ έ , παρά σάν ξεθω ρια σμένα  
σ χήμα τα  ά μ φ ίβ ο λ η ς  φ α ντα σ ία ς . Τά 
μ ά τια  πού κάποτε μάς χα μογελούσαν 
κ α ί άνοιγαν ο ί πόρτες τού ούρανοΰ 
κ α ί τώ ρα δέν ξέρουμε αν ό χρόνος 
κ α ί ό χώ ρος δέν σ τά χτω σα ν σ την 
άστραπή τ ο υ ς . Τ ά  τραγούδια  πού 
πέθαναν κ α ί ή ά μ φ ίβ ο λ η  μουσική  
τους ά π ό μεινε νά π ερ ιπ λ α ν ιέτα ι πάνω 
άπό τή  λ ίμ ν η  τή ς  λ ή θ η ς . Τά  π α ιδ ιά  
μ έ  τά  ά νο ιξ ιά τ ικ α  πρόσω πα κ α ί τά 
έκ σ τα τικ ά  μ ά τ ια , πού κατάντησαν 
άνθρω ποι μ έ  τόν καιρό κ α ί στήν 
άκρη τώ ν  δ α χ τύ λω ν μας ά π όμεινε 
ή νοσ τα λγ ία  άπό τά π υ κ νά , δροσερά 
μ α λλ ιά  τ ο υ ς . Τ ίς  κο π έλλες  πού ό 
χρόνος σ τέγνω σ ε τήν  όμορφ ιά  τ ο υ ς , 
θάμπ ω σε τό σμάλτο τώ ν  δ ο ντιώ ν τους 
κ α ί έρ είπ ω σ ε τή ν  ά νο ιξ ι τής  έπ ιδερ- 
μ ίδα ς τ ο υ ς .

ΤΗ ταν κάπου μ ιά  σάλα μ έ  π α λα ιικά  
βα ρ ιά  έπ ιπ λ α , φ ο ρ τω μ ένη  άπό χρό
ν ια  κ α ί θ υ μ η τ ικ ά . Σ τά  ρά φ ια  ήταν 
μεγά λα  β ιβ λ ία  μ έ  π έτσ ινα  δ εσ ίμ α τα , 
πού ό χρόνος θάμπ ω σε τή  φ λό γα  άπό 
τ ίς  χρυ σ ω μ ένες  ράχες τ ο υ ς . Μέσα 
σ τ ίς  φ α ρ δε ιές  πολυθρόνες ήτα ν κα
θ ισ μ ένη  ά κ ίνητη  ή σ ιω πή . Κ α ί πάνω 
στό άπέραντο γ ρ α φ ε ίο , τά μπρού- 
τζ ινα  καλαμάρια  , σ τεγνά  άπό μ ε λ ά ν ι.

Έ κ ε ϊ  μέσα ε ίχ ε  κ α τα κ α θ ίσ ε ι ή μ ν ή 
μη  κ α ί ή  ν ο σ τα λγ ία .

Κ α ί δμω ς ήτα ν γ εμ ά τη  ή σάλα άπό 
τή ν  άπουσία έκ ε ιν ώ ν  πού έλ ε ιπ α ν , 
έκ ε ιν ώ ν  πού δέν ήταν γ ιά  νά ξανα- 
γυρ ίσουν π ο τέ π ιά . Έ δ ώ  γύ ρω  άνα- 
π νέου με τή  σ ιω π ή , πού ήτα ν γεμ ά τη  
άπό τά  λό γ ια  τους τά  χαρούμενα  κα ί

τά  π ικ ρ ά . Έ δ ώ  ήταν ή σ ιω π ή άπό τά 
γ έ λ ια  τους κ α ί άπό τό θρόισμα τώ ν  
φ ο ρ εμ ά τω ν τ ο υ ς . Ή  άπουσία άπό 
τ ίς  χ ε ιρ ο ν ο μ ίες  κ α ί τά  χ α μ ό γελα  άπό 
τόν  ήχο τώ ν  β η μ ά τω ν  κ α ί τ ίς  φ ρά σ εις  
τή ς  μο υσ ικής  πού σώπασε άπό καιρό , 
δμω ς έλ ίκ ν ισ ε  τή ν  άγάπη μας κ α ί 
σ υ λ λ ά β ισ ε  τούς δρκους πού ψ ιθ ύ ρ ιζ ε  
ή ψ υ χ ή  μ α ς .

Ή τα ν  μ ιά  μέρα ά ν ο ιξ ιά τ ικ η ς  βρο
χ ή ς  κ α ί ή υγρα σία  μ π ή κ ε άπό τόν 
μουσκεμένο  κήπο κ α ί τά  β ρ εγ μ ένα  
δ έντρ α . Ή τα ν λο ιπ όν κ α ί μ ιά  κιθάρα 
κρεμα σ μένη  στόν τ ο ίχ ο . Μ ιά κιθάρα 
έρημη άπό χ ρ ό ν ια , πού ά ρ χ ισ ε νά 
φ θ ε ίρ ετ α ι ή κ ό κκ ινη  κορδέλλα  τ η ς . 
"Ο μω ς έζούσε άκόμα μέσα  στό η χ ε ίο  
της ή π εθα μένη  μο υσ ική  κ α ί καθώς 
μ ιά  άπό τ ίς  χορδές της  τ έν τω σ ε άπό 
τή ν  υγρασία  πού ή π ιε ,  τ έν τω σ ε ώς 
έ κ ε ϊ πού π α ίρ νε ι κ α ί ξα φ ν ικά  έσ π α σ ε. 
‘ Ο βόγγος άπό τόν ήχο  ά π λώ θηκε 
σπαραχτικός κ α ί ό λυ γ μ ό ς  του  γ ιό -  
μ ισ ε  τ ή ν  άδειανή σ ά λ α . Μέσα στήν 
άπ όλυτη σ ιω π ή ά κούσ τηκε σάν ένα 
« α χ » ,  σάν νάσπασε μ ιά  άνθρώ πινη 
κ α ρδ ιά , πού ε ίχ ε  π ισ τ έ ψ ε ι κ α ί δόθη
κ ε στό ά π ό λ υ το . Ή τα ν  ένα σ π ίτ ι 
άδειανό σάν ά φ η μ έν η  φ υ λα κή  . Έ ν α  
σ π ίτ ι όλότελα  άδειανό κ α ί ά κατοί- 
κητο  άπό άγάπη . Σ τά  τρα π έζ ια  ήτα ν 
σκορπισμένα π α ιδ ιά τικ α  π α ιχ ν ίδ ια , 
ένα μα λλια ρό  σ κ υ λ ί,  μ ιά  ά ρκουδ ίτσα , 
ένα κ α τ σ ικ ά κ ι. Σ το ύ ς  το ίχ ο υ ς  άλό- 
γα τα  πού καλπάζουν κ α ί ένα σ κ υ λ ί 
μ έ  λ ε π τ ή ,  μα κρουλή μ ο υ σ ο ύδα . 'Ό 
μω ς δέν υ π ήρ χ ε έ κ ε ί μέσα άπό κα- 
νέναν ή έλ π ίδ α  νά μ ιλ ή σ η , νά πή 
« γ ιά  π ά ντα » νά πή «π ά νω  άπ’ δ λ α » ,  
νά πή τδνομα  τού  πα ιδ ιού  . Δ έν  ύπήρ- 
χ ε  παρά εκ ε ίν η  ή ά φ η ρημ ένη  κιθάρα 
κ α ί τό έρημο σ π ίτ ι κ α ί ή έρημη  καρ
δ ιά , πρόσμενε δλα τά  χρόνια  νά τήν 
άκούση νά μ ιλή σ η  κ α ί σάν μ ίλ η σ ε 
έπ ί τ έλ ο υ ς , ήτα ν γ ιά  νά πή αύτό τό 
« ά χ  ! »

— Α ύτό λο ιπ όν ήτα ν δλο ;
— Α ύτό ήτα ν δ λ ο , άπαντά ή σ ιω πή 

άπό π α ν το ύ .
’ Α κ ού ει τού τη  τή  μ ικ ρ ή  ισ το ρ ία  ή 

ψ υ χ ή  κ α ί ή ψ υ χ ή  γ ίν ε τ α ι ξα φ ν ικά  
τόσο σοφή , πού μ εμ ιά ς  κ α τα λα βα ίνε ι 
σάν άπό ά π ο κ ά λυ ψ ι γ ια τ ί ή άνο ιξ ιά - 
τ ικ η  βρο χ ή  μ π ο ρεί νά π ε ρ ιέ χ ε ι τόση 
θ λ ΐψ ι  κ α ί τόση νο σ τα λγ ία , δσο ε ίν α ι 
κ α ί τό άρω μα πού λ ιβ α ν ίζ ε τ α ι άπό 
τή  μασκάλη τής  π υρω μένης  γ ή ς . 'Υ 
π ά ρ χ ει τώ ρα μ ιά  ά π άντησ ι σ’ ένα 
ρώ τημα  πού κ α νείς  δέν τό λμ η σ ε νά 
τό ξεσ το μ ίσ η  .

— Δ έν  μπ ορούμε νά κάνουμε τ ίπ οτα .
— Δ έν  π ρ έπ ε ι νά κάνουμε τ ίπ ο τ α .
Μ ιά χορδή σ π ά ν ε ι. Μ ιά καρδιά

σ π ά ν ε ι. Δ έν  μπ ορούμε νά κάνουμε 
τ ίπ ο τ α .

Τά δάκρυα π ο τίζουν γλυ κ ά  τά  χ α 
μ η λω μ ένα  μ α τό κ λ α δ α . Χ α μ ο γελ ο ύ μ ε 
γ ιά  δ λ α , χ α μ ο γελο ύ μ ε πρός δλα  τό 
μεγά λο  μας « ε ύ χ α ρ ισ τ ώ » .  Μ πορεί 
κ α νείς  νά ζήση μ ιά ν  όλάκερη ζ ω ή , 
π ο τισ μ ένη  μ έ  τή ν  ηδον ικ ή  θ λ ΐψ ι  τού 
τραγουδιού  πού σώπασε σ τήν π ιό 
ουράνια νότα τ ο υ .

Γ ια τ ί αύτός τάκουσε μ έ χ ρ ι θανάτου.
Ή  ά ν ο ιξ ιά τ ικ η  βροχή  π ο τ ίζ ε ι τ ίς  

β ιό λ ε ς .

ΕΡΙ τά δέκα χιλιόμετρα Νο- 
τιοδυτικώς τοϋ Γυθείου, εύ- 
ρίσκεται ενα έρειπωμένον 
φρούριον έν Μάνη, τό «Κά

στρο τοϋ Πασσαβά», τό τοπωνύμιον 
τοϋ οποίου οφείλεται, κατά μίαν 
έκδοχήν, εις τήν πολεμικήν κραυ-ι 
γήν τών Φράγκων «Passe Avant», 
δηλαδή «προχώρει έμπρός».

Τό Φρούριον έκτίσθη τό 1210 ύπό 
τοϋ βαρώνου Ίωάννου ντε Νουλλί 
έπί μικροΰ υψώματος έλέγχοντος 
τήν στενήν διάβασιν άπό Άρεοπό- 
λεως πρός Γύθειον, μέ σκοπόν τήν
έπίβλεψιν τών κινήσεων τών άτι-
θάσων Μανιατών. Λόγω τής Στρα
τηγικής θέσεώς του, ήτο φυσικόν 
νά άποτελέση τό «Κάστρο τοϋ Πασ
σαβά» ,τό μήλον τής έριδος μεταξύ 
τών διαφόρων επιδρομέων τής πε
ριοχής του.

Τό 1262 περιήλθεν άπό τούς 
Φράγκους είς τούς Βυζαντινούς, τό 
1481 κατελήφθη άπό τούς Τούρ
κους, τό 1699 παρεχωρήθη διά τής 
συνθήκης τοϋ Κάρλοβιτς είς τούς 
Βενετούς, τό 1715 περιήλθεν έκ νέου 
είς τούς Τούρκους καί άπετέλεσε, 
τρόπον τινά, τό δριον τής Τουρκι
κής κατακτήσεως, τό πρός τήν νο
τιοανατολικήν άκραν της Μάνης.

'Η  πέριξτοΰ Κάστρου περιοχή πα- 
ρέμεινεν άνυπότακτος καί έδημιούρ- 
γει ζητήματα είς τούς Τούρκους ύπό 
τήν ήγεσίαν τής παλαιας οικογένειας 
τών Γρηγοράκηδων, ή οποία είχεν 
έγκατασταθή είς τό πρός Νότον καί 
κατέναντι τοϋ Κάστρου τοϋ Πασσα
βά κείμενον χωρίον Σκούταρι. Μετα
ξύ Σκουτάρι καί Πασσαβά, οί Μα- 
νιάται ήγειρον, ώς προκεχωρημένον, 
τρόπον τινά, φυλάκιον, τό Φρούριον 
τοϋ Άγερανοΰ.

Οί Μανιάται δέν εΐχον ούσιαστι- 
κώς παραδεχθή τήν αύτοδιοίκησιν 
καί έπικυριαρχίαν τήν οποίαν παρε- 
χώρησεν αύτοϊς ό Σουλτάνος, τήν 
άνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος, ά- 
φοΰ δέν ήδυνήθη νά τούς καθυποτάξη.

'Η  ψυχή τών άνυποτάκτων τού
των μαχητών έλάτρευε μόνον τήν 
πλήρη άνεξαρτησίαν. Ή  Έπανά- 
στασις έν Μάνη τό 1770 άφ’ ενός 
καί αί θηριωδίαι τοϋ δυνάστου άφ’ 
έτέρου είχον δημιουργήσει άφό- 
ρητον κατάστασιν είς ολόκληρον τόν 
Μωρίαν . . .
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ΜΑΝΗ
Μεσούσης τής Μεγάλης τεσσα

ρακοστής τοϋ 1780, ό τότε Βαλής 
του Μωρία κατέρχεται εις. Μυ- 
στραν καί προσκαλεΐ τον ’Αντώνιον 
Γρηγοράκην, (αρχηγόν τής Οικο
γένειας των Γρηγοράκηδων), δι’ άπ’ 
ευθείας διαπραγματεύσεις προς κα- 
τάπαυσιν τής άναταραχής εις την 
περιοχήν Πασσαβα. Ό  ’Αντώνιος 
Γρηγοράκης άντιληφθείς την πα
γίδα στέλλει ώς άντιπρόσωπον του 
τον θειον του Έξαρχον Γρηγορά- 
κην, τον όποιον ό Βαλής παρέσυρεν 
έντέχνως εις Τρίπολιν, όπου, κατό
πιν φρικτών βασανιστηρίων, τον 

ιανεσκολόπισε την Μεγάλην Ε βδο
μάδα τοϋ 1780.

'Η  εϊδησις έφθασεν εις Μάνην 
την Μεγάλην Παρασκευήν.

Αί γοεραί κραυγαί των θρηνουσών 
Μανιατισσών διά τον δολίως έκτε- 
λεσθέντα έφθανον μέχρι τοϋ Πασ
σαβα, προκαλοΰσαι εύλογον άνη- 
συχιαν εις τούς έπί των επάλξεων τοϋ 
Κάσ τρου Τουρκαλβανούς φρουρούς...

Αίφνης, ουρανομήκης κραυγή άν- 
τηχησεν άπό τοϋ Πύργου τοϋ ’Αγε-

ρανοΰ . . . Ή το  ή φωνή τής γραίας 
Γρηγοράκαινας, συζύγου τοϋ Ά ν- 
τωνη, ή όποια παροτρύνουσα εις 
έκδίκησιν εϊπεν, δεικνύουσα τό Κά
στρο τοϋ Πασσαβα,: «Νά, οί Τούρ
κοι είναι έκεΐ, ό ’Έξαρχος θέλει 
έκδίκησιν, δεν θέλει μοιρολόγια!!» 
Η φωνή τής καπετάνισσας άπετέ- 

λεσε σάλπισμα συναγερμού . . .  Οί 
κώδωνες των εκκλησιών των γύρω 
χωρίων ήρχισαν νά ήχοΰν δαιμο
νιωδώς, σημαίνοντες πολεμικήν έ- 
γερσιν . . .  Οί πάντες, άνεξαρτήτως 
γένους, ήλικίας καί ΐδιότητος, σπεύ
δουν εις τήν πρόσκλησιν . . . Τήν 
νύκτα τής Κυριακής τοϋ Πάσχα τοϋ 
1780, μία Μανιάτικη Πανστρατιά 
εξαπολύεται ώς Νέμεσις έκδική- 
τρια καί τιμωρός κατά τοϋ κά
στρου τοϋ Πασσαβα. - Ούδεμία 
δύναμις είναι ικανή ν’ άναχαιτί- 
ση τήν θύελλαν τών επιτιθεμένων, 
οί όποιοι μαχόμενοι μέ όρμητικό- 
τητα αετών, γενναιότητα λεόντων 
καί άποφασιστικότητα τίγρεων ει
σέρχονται τελικώς έντός τοϋ Κά
στρου όπου ολόκληρον τήν Δευτέ

ραν τοϋ Πάσχα διεξήχθη άγρια 
πάλη σώματος προς Σώμα.

Έπανακάμπτοντες μετά τήν Νί
κην των οί Μανιάται συναποκόμισαν 
εις Άγερανόν αιχμαλώτους όλας τάς 
διαμενούσας εις τό Κάστρον Τουρ- 
κικάς Οικογένειας άνερχομένας εις 
έξακοσίας περίπου. Έ ν τώ μεταξύ 
έφθασαν άνατριχιαστικαί λεπτομέ- 
ρειαι τής βασανιστικής θανατώσεως 
τοϋ Έξάρχου Γ ρηγοράκη καί εις 
μίαν πρωτοφανή έ'κκρηξιν οργής 
έσφάγησαν εις θέσιν καλουμένην 
εκτοτε «Τουρκομνήματα» όλοι οί 
αιχμάλωτοι καί ήμαυρώθη ή έπι- 
δειχθεΐσα προ ολίγων ήμερών άκαμ
πτος άνδρεία τών Μανιατών.

"Εκτοτε καί έπί 195 έτη λιτα
νεύεται, έκάστην Δευτέραν τοϋ Πά
σχα, εις τήν περιοχήν τοϋ Πασσαβα, 
ό Τίμιος Σταυρός εις άνάμνησιν 
καί εξαγνισμόν τών γεγονότων τοϋ 
Πάσχα τοϋ 1780, τά όποια έδη- 
μιούργησαν ό 'Ηρωισμός καί ή 
Έκδικητικότης τών Μανιατών

Θ.Δ.Β.
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xpiG're μ ο υ*.·.
Ίησοΰ Χριστέ, τοΰ κόσμου λύτρωση 
καί δόξα τοΰ ’Άναρχου Πατέρα! 
κάμε τό αργό ν’ ακούσω βήμα Σου 
μέσ’ στη γαλήνια τούτη εσπέρα!

Έ λα , Χριστέ μου, με τό ήλιόγερμα 
π’ όλοΰθε χρώμα ειρήνης σπέρνει* 
δός μου γαλήνη καί σταμάτησε 
τήν καταιγίδα πού με δέρνει.

j
Δός μου γαλήνη! Πλάσε μέσα μου 
νέον άνθρωπο, καινούργια κτίση*
Τό διχασμό τοΰ εγώ μου φθάνοντας 
ή Χάρη Σου άς τον καταργήση .

Κι’ είρηνεμένη καί χαρούμενη 
καί προσκυνήτρα Σου ή ψυχή μου 
νύχτα καί μέρα μπρος στον Θρόνο Σου 
μύρο θά καίη τήν προσευχή μου.

( ’ Απόσπασμα άπό τό  π ο ίημ α  «Π ο ιό ς  ά λ λ ο ς ;» )

Γ . ΒΕΡΙΤΗΣ
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ 
ΤΩΝ Ο ΑΛΑΣΣΟ Μ ΑΧΩΝ 

ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

c r p
ΕΛΗ ΜΑΙΟΥ του 1821
ήταν, δταν περιπολοϋσαν 

*-* στά νερά τής Μυτιλήνης
οι ρεΐς' ένωμένοι έλληνικοί 
στόλοι. Οί στόλοι τής "Υδρας, 
των Σπετσών καί των Ψαρών. 
’Αρχηγός τους ό Γιακουμάκης 
Τομπάζης άπό τη «Μικρή 
’Αγγλία», καθώς έλεγαν οι

Τοΰ κ. Σπύρου Παναγιωτοπούλου
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ  — Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Τούρκοι τήν "Υδρα.
^Μιά μέρα, μόλις ό ανοιξιά

τικος ήλιος είχε άρχίσει να 
χρυσώνη τα γαλάζια νερά, φά
νηκαν άπό μακριά δυο μπρίκια 
κ’ ένα δίκροτο μεγάλο, σωστός 
θαλασσινός γίγαντας έκείνου 
τοΰ καιρού. Τά πρώτα είχαν 
ρωσική σημαία, τό άλλο δεν

είχε καμμιά. Μά δεν ξεγελά
στηκαν οί έμπειροι έ'λληνες 
θαλασσινοί' άπό τήν πρώτην 
στιγμή κατάλαβαν ότι ήταν 
τούρκικα πολεμικά. Τούς ρί
χτηκαν, άλλά δεν τούς έκαναν 
ζημιές, γιατί τ ’ άδύνατα καί 
λιγοστά κανόνια τους δεν έφτα- 
ναν ως αυτα. 1 α εχυρικα
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πλοία, άντίθετα, ήταν άρμα- 
τωμένα μέ πολλά μεγάλα κα
νόνια, πού εμπόδιζαν τούς δι
κούς μας να τά πλησιάσουν. 
'Ωστόσο, δεν έτρεξαν νά κρυ
φτούν. Στάθηκαν έκεΐ καί πα
ρακολουθούσαν τις κινήσεις 
τους.

Έ νώ  τό γιγάντειο τουρκικό 
δίκροτο, πού τό είχαν ονοματί
σει «Κινούμενον ’Όρος», είχε 
βάλει πλώρη γιά τό στενό τής 
Χίου, έκανε άπότομα στροφή 
καί τράβηξε δυτικά, κατά τό 
λιμάνι τής Έρεσσοΰ. Ό  άρχι- 
ναύαρχος Τομπάζης, μέ την 
ελπίδα πώς ή γερή γολέττα 
του ((Θεμιστοκλής», πού εΐχε 
ένα κανόνι των 48 λίτρων, θά 
μπορούσε νά δράση άποτελε- 
σματικά, πήρε τήν άπόφασι νά 
χτυπήση. Μά ήταν νηνεμία, 
τά πανιά κρέμονταν ξεφούσ
κωτα- γ ι’ αύτό βρέθηκαν στην 
άνάγκη νά τραβήξουν μέ βάρ
κες τό πλοίο γιά νά τό φέρουν 
κοντά στον εχθρικό κολοσσό.

Στο μεταξύ τό ((Κινούμενον 
’Όρος» έρριξε άγκυρα στήν 
Έρεσσό, κ’ έβγαλε άπόσπα- 
σμα προωρισμένο νά ένισχύση 
τή μικρασιατική φρουρά μέ 
χρήσιμο ύλικό. Ό  ναύαρχος 
δοκίμασε νά τό πλησιάση, μά
ταια δμως, γιατί τά κατά 
τον Παπαρρηγόπουλο 74, καί 
κατά κάποιον άλλον ιστορικό 
84, κανόνια του δέν τό άφη
σαν νά ζυγώση. Καί τό μικρό, 
γοργοκίνητο. ύδραίι'κο καράβι 
τού καπετάν Γιάννη Ζάκα έκα
νε παρόμοιαν ένέργεια, γύρισε 
δμως πίσω μέ σοβαρές ζημιές 
καί μέ τρεις ναύτες σκοτωμέ
νους.

Σέ σύσκεψι πού έκαναν οί 
στόλαρχοι, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα πώς ήταν άδύ— 
νατό νά νικηθή ό πανίσχυρος 
έχθρός μέ τά φτωχικά τους 
μέσα. Ή  ύπεροπλία του ήταν 
τρομερή.Τότε ό Τομπάζης, πού

σ’ ένα άπό τά πολλά ταξίδια του 
στο έξωτερικό είχε άκούσει 
νά γίνεται λόγος γιά μπουρλο- 
τιέρικα καί πού δέν ξεχνούσε 
πώς ό πατέρας του έλεγε δτι 
μ’ αύτά έξωντώθηκε στο Τσεσ- 
μέ ό Τουρκικός στόλος τον 
καιρό τού Όρλώφ, είπε πώς 
ήταν άνάγκη νά φτιαχτούν 
πυρπολικά. Μόνον έτσι θά 
μπορούσαν νά συντρίψουν τήν 
έχθρική δύναμι. Συμφώνησαν 
κ’ οί άλλοι, κάλεσαν τούς πλοι
άρχους, καί κείνοι παραδέχτη
καν δτι δέν ύπήρχε άλλη λύσι. 
Ό  άρχηγός έδωσε εντολή νά 
φροντίση ό καθένας τους νά 
βρή τεχνίτες άξιους νά μετα
τρέψουν σέ πυρπολικά μικρά 
καράβια, καί ψυχωμένους 
μπουρλοτιέρηδες.

’Ανάμεσα στούς μαστό- 
ρους πού παρουσιάστηκαν ξε
χώριζε ένας σεμνός άντρας άπό 
τήν Πάργα, ό Γιάννης Δημου- 
λίτσας, ή Πάργιος, πού τον 
έλεγαν Πατατοΰκο, ’ίσως γιατί 
αύτό τό κοντό παλτό συνήθιζε 
νά φορή. Ό  Πατατοΰκος είχε 
έγκατασταθή άπό μικρός στά 
Ψαρά κ’ έργασθή στο πλοίο 
τού ’Αποστόλη Νικολάου. Σ ’ 
ένα ταξίδι έμεινε πολλές βδο
μάδες στήν Τουλόν. Έ κ εΐ γνω
ρίστηκε μέ τον καθηγητή τής 
ναυπηγικής Ρίτσι κι άπ’ αύ- 
τόν έμαθε πώς γίνονται τά 
πυρπολικά, καθώς καί γενι- 
κώτερα τά πλεούμενα. Στά 
Ψαρά, δπου άργότερα έδινε 
μαθήματα ναυπηγικής καί ναυ 
τοσύνης, τον θεωρούσαν σοφό. 
'Όταν τον κάλεσαν οί ναύαρ
χοι, μίλησε μ’ άπόλυτη αύτο- 
πεποίθηση. «Θά έτοιμάσω ά- 
μέσως ένα μπουρλοτιέρικο, εί
πε, κι δλα θά πάνε καλά». 
Πραγματικά, τό σκάρωσε τήν 
’ίδια νύχτα, καί πριν νά ξημε- 
ρώση, ό 'Υδραίος Γιάννης Θεο
χάρης πήρε ναύτες κι άπό τά 
τρία νησιά, τούς έβαλε στο

πυρπολικό, καί πήγε νά τό 
κόλληση στο πλευρό τού με
γάλου εχθρικού πολεμικού. Ά -  
στόχησε δμως, γιατί δέν άνα
ψαν άμέσως δλες οί φωτιές, 
κ’ οί Τούρκοι τον πήραν χαμ
πάρι. Έ νώ  τά βόλια έπεφταν 
άπάνου του σά χαλάζι, ό γεν
ναίος νησιώτης έκανε κι άλ
λες προσπάθειες, δίχως δμως 
άποτέλεσμα. Τήν τελευταία 
μόλις στιγμή πήδησαν δλοι 
στή βάρκα σωτηρίας καί γύ
ρισαν στή βάσι τους, ένώ τό 
μπουρλοτιέρικο καιγόταν σά 
λαμπάδα.

"Υστερα άπό τήν οδυνηρή 
έντύπωσι πού έκανε ή άποτυ- 
χία τού Θεοχάρη, οί άρχηγοί 
άρχισαν ν’ άναζητοΰν άλλους 
μπουρλοτιέρηδες. Τότε παρου
σιάστηκε ό ξάδερφος τού Ψ α
ριανού ναυάρχου ’Αποστόλη, 
Δημήτριος Παπανικολής καί 
είπε : «Είμαι πρόθυμος νά
πάω νά κάψω τό τούρκικο θε
ριό. Μά θά μ’ άφήσετε νά δια
λέξω δσους ναύτες θέλω καί 
νά κάνω ημέρα τή δουλειά, μέ 
τό φώς τού ήλιου». Θαύμασαν 
τό θάρρος του οί στόλαρχοι 
καί τού δώσανε, μαζί μέ τήν 
εύχή τους, τό δικαίωμα νά 
κάνη δ,τι νομίζει.

Ό  Παπανικολής δέν ήταν 
άγνωστος στούς θαλασσινούς. 
Ε ίχε πολλά κατορθώματα στο 
ενεργητικό του. Πολέμησε ή- 
ρωϊκά τούς Άλγερινούς κουρ
σάρους άπό τά χρόνια τής έφη- 
βείας του, κι όταν μεγάλωσε, { 
κατά τον άποκλεισμό, κου
βάλησε πολύ σιτάρι στούς Γάλ
λους, άψηφώντας τήν ’Α γγλι
κήν έπαγρύπνισι.

Έ νώ  διάλεγε τό πλήρωμα 
τού πυρπολικού του 6 Παπα- 
νικολής, ό Πατατοΰκος έτοί- 
μαζε βιαστικά, άλλά μεθοδικά, 
ένα μικρό πλεούμενο πού έβα
λε στή διάθεσί του ό 'Υδραίος 
Χατζηθοδόσης. Αύτό, μαζί σ’
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ένα άλλο δικό του, πού είχε 
μόνος του φτιάσει ό Καλαφά
της, ξεκίνησαν τήν άλλη μέρα, 
27 Μαΐου τού 1821, κατά τις 
8.30' τό πρωί καί πήγαν να 
χτυπήσουν. Ό  Καλαφάτης κυ
βερνούσε τό πυρπολικό του καί 
τό άλλο ό Παπανικολής, πού 
είχε μαζί του τον Πατατοΰκο 
νά φροντίζη για τις φωτιές. 
Στο τιμόνι καθόταν ό Λαγκα- 
διανός Γιάννης Θεοφιλόπουλος.

Καί τα δύο μπουρλοτιέρι- 
κα τράβηξαν ίσια κατά τό δί- 
κροτο, πού τό έλουζε ό ήλιος. 
Γιά νά άποσπάσουν τήν προ- 
σοχή των Τούρκων οί δικοί μας, 
άρχισαν νά ρίχνουν κανονιές 
άπό πολλά καράβια πριν άκόμα 
ξεκινήσουν τά δύο πυρπολικά. 
Γέμισε καπνούς ή επιφάνεια 
της θάλασσας, καθώς μάλιστα 
ρίχναν άσταμάτητα καί τά έχ- 
θρικά πολεμικά, καί αύτό βοη
θούσε τό τόλμημα των άτρό- 
μητων θαλασσομάχων.

Είχε άποφασισθή νά κολ- 
λήση στη μέση τού δίκροτου 
τό πυρπολικό του ό Καλαφά
της καί στην πρύμνη ό Παπα- 
νικολής. Πήγε ό πρώτος πρα
γματικά, τό κόλλησε, πριν 
δμως πάρη φωτιά τό μεγάλο 
πολεμικό οί Τούρκοι, πού τό 
είδαν, μπόρεσαν νά τό ξεκολ
λήσουν. 'Ο  Παπανικολής ολόρ
θος καί κρατώντας στο χέρι 
τό δαυλό, υστέρα άπό κατα
πληκτικά έπιδέξιες μανούβρες 
τού Θεοφιλόπουλου έφτασε 
στην πρύμνη τού κολοσσού, 
κι άφοΰ άναψε τό δαυλό καί 
μ’ αύτόν μιά-μιά τις φωτιές 
τού πυρπολικού, κόλλησε τό 
πυρπολικό άπάνου. Φούντω
σαν μέ μιας τά σκοινιά πρώτα, 
έπειτα -τά κατραμωμένα ξύλα 
τής πρύμνης τού εχθρικού πο
λεμικού. ’Ανάστατοι οί Τούρ
κοι, κατατρομαγμένοι, του- 
φέκιζαν άπό τό κατάστρωμα 
καί τις μπουκαπόρτες κ’ έχυ

ναν νερά, πασχίζοντας νά σβή
σουν τις φωτιές πού τρώγαν 
τά ξύλα καί τά πανιά τού 
πλοίου. ’Αλλά τού κάκου. Οί 
φλόγες δλο καί δυνάμωναν, 
οί καπνοί τούς στράβωναν, κ’ 
οί δικοί μας ναύτες τουφέκιζαν 
δσους έπιχειροΰίταν νά πηδή
σουν στο σκαρί τους.

Φυσούσε μπάτης δυνατός, 
κι αύτό βοηθούσε τό έργο τών 
θαρραλέων Ελλήνων, πού δέν 
έλεγαν νά ξεμακρύνουν αν δέν 
έβλεπαν δτι ό σκοπός τους 
είχε πετύχει πέρα γιά πέρα. 
Σέ μιά στιγμή, εκεί πού πή
γαιναν δλα καλά, τό πυρπο
λικό ξεκόλλησε. Ά ν  είχαν φύ
γει, δπως θά ήταν σωστό, μιά 
καί ή πυρκαγιά ήταν φουντω
μένη, ίσως νά γλύτωνε τό «Κι- 
νούμενον Ό ρος». "Ομως έκεΐ- 
νοι, μέ κίνδυνο τής ζωής τους, 
ήταν μέσα. Φρόντισαν νά ξα- 
νακολλήσουν τό πυρφόρο σκα
ρί, καί δέν πήδησαν στη βάρ
κα τής σωτηρίας παρά τήν 
τελευταία στιγμή.

Στο κατάστρωμα τού εχθρι
κού δίκροτου, πού τά κατάρτια 
του γκρεμίζονταν όλόφλογα, 
τρέχανε σάν παλαβοί άξιωμα- 
τικοί καί ναύτες. 'Ο ναύαρχος 
Άρναούτ φώναζε άπεγνωσμέ- 
να νά τού κατεβάσουν μιά βάρ
κα γιά νά σωθή. Έ νας ύπα- 
ξιωματικός; βλέποντάς τον νά 
φροντίζη μόνο γιά τον έαυτό 
του, έβγαλε τό μαχαίρι του 
καί τον πλήγωσε στο λαιμό. 
Κάποιοι άνώτεροι άξιωματικοί 
μπήκαν στις βάρκες τού κατα
στρώματος καί προσπάθησαν 
νά τις κατεβάσουν, δμως ήταν 
άργά. Τά σκοινιά πού τις κρα
τούσαν κάηκαν. Πλήθος άλ
λοι άξιωματικοί καί ναύτες 
ρίχτηκαν στή θάλασσα μέ τήν 
ελπίδα νά σωθούν. Τ ’ άλά- 
θευτα ντουφέκια τών δικών 
μας σκότωσαν κάμποσους άπό

δαύτους. Σά νά μήν έφτανε 
τούτο τό κακό, τά κανόνια, 
πού είχαν ζεσταθή, κρεπάρανε. 
Καί λίγο άργότερα πήρε φωτιά 
ή μπαρουταποθήκη. Τότε ένας 
κρότος τρομαχτικός άκούστη- 
κε, κι ό θαλασσινός γίγαντας 
τινάχτηκε στον άέρα. "Ανθρω
ποι, ζώα, ξύλα καί σίδερα 
γίνηκαν κομμάτια, κι άφοΰ 
ύψώθηκαν άπότομα, πέσαν μέ 
πάταγο φλογισμένα στά νερά 
καί σκότωσαν δσους πάσχιζαν 
νά γλυτώσουν κολυμπώντας. 
Οί δικοί μας, πού είχαν ξεμα
κρύνει, παρά λίγο νά χαθούν. 
’Αλλά κατάφεραν νά βγοΰν 
στήν παραλία δλοι άπείραχτοι, 
έχοντας περιμαζέψει μόνον 
οχτώ άντρες, πού άνάμεσά τους 
ήταν δυό-τρεΐς χριστιανοί. 
Αύτοί δούλευαν στο τουρκικό 
πολεμικό πριν άκόμα ξεσπάσει 
ή Έπανάστασι. Κατά τούς χρο 
νικογράφους, χίλιοι έκατό 
Τούρκοι πήγαν στο βυθό τής 
θάλασσας εκείνη τήν ημέρα.

Ή ταν μεγάλη αύτή ή θα
λασσινή νίκη, σωστός ήταν 
θρίαμβος τού ελληνικού ναυ
τικού, πού πήρε πολύ κουρά
γιο άπό τήν καταστροφή μιας 
τόσο σημαντικής έχθρικής μο
νάδας, καί στούς ’Οθωμανούς 
στοίχισε άφάνταστα, ιδίως άπό 
ήθικήν άποψι. 'Όσο γιά τά 
ονόματα τών τριών πρωταγω
νιστών, τού ΙΙαπανικολή, τού 
Πατατούκου καί τού Θεοφιλό
πουλου, μόνον τού πρώτου τό 
πήρε στά φτερά της ή φήμη, 
καί ή ιστορία τό έγραψε μέ 
χρυσά γράμματα στο βιβλίο 
της. Ό  σοφός Παργιανός κι ό 
έπιδέξιος Λαγκαδιανός, ό Κα- 
ραβαγιάννης δπως τον έλεγαν, 
έμειναν στο . περιθώριο δπως 
τόσοι καί τόσοι άλλοι ισάξιοί 
τους πρόμαχοι τής Λευτεριάς 
μας.
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ππΣχηηΐΝΠ Eeimn

Α νάστασι στη φύσι, ανάστασι 
καί στις καρδιές των ανθρώ
πων. Το λυτρωτικό μήνυμα 

του Χρίστου κάνει την καρδιά νά 
γαληνεύη άπό τήν αγωνία καί τήν 
ψυχή νά λυτρώνεται άπό τό βάρος 
τής φθοράς. Πάσχα, Κυρίου Πάσχα. 
Πάσχα των Ελλήνων.’Ά γγελμα ελ
πίδας πού γίνεται άπλό τραγούδι 
στά λόγια τοϋ καθένα, λυρικό ποιη
τικό άνάβρυσμα στις καρδιές των 
ποιητών, όπως στο Σολωμό:

«Καθαρώτατον ήλιο έπρομηνοΰσε 
τής αυγής τό δροσάτο ύστερο

άστέρι,
σύγνεφο, καταχνιά δέν άπερνοΰσε 
τ ’ ουρανού σέ κανένα άπό τά

μέρη».

Πολλά καί γραφικά είναι τά έ'θιμα 
τής Λαμπρής στά χωριά μας, πού 
δέν περιορίζονται στην Κυριακή τού

Πάσχα, αλλά καλύπτουν καί τήν 
Μεγάλη Εβδομάδα καί τήν δεύτερη 
καί τρίτη ημέρα τής περίτρανης γιορ
τής. ’Αναδρομή στον έθιμογραφικό 
πλούτο τού παλιού καιρού πραγμα
τοποιούμε μέ τό κείμενο αύτό, μιά 
πού τά πιο πολλά έ'θιμα έχουν πιά 
άπολησμονηθή στήν έποχή μας.

Σάν έμπαινε ή Μεγάλη Ε βδο
μάδα, ή νηστεία γινόταν πιο αύστη- 
ρή. Ούτε λάδι, ούτε έλιές έβαζαν 
στο στόμα τους. Μονάχα χόρτα νε
ρόβραστα, όσπρια καί σκορδοκρέμ- 
μυδα. Τήν Μ. Τετάρτη τό πρωί περ
νούσε άπό δλα τά σπίτια ό παπάς νά 
διαβάση εόχέλαιο. Οί μοσχοκουλοΰ- 
ρες τής Λαμπρής, διακοσμημένες μέ 
ωραία σχέδια, γίνονται καί σήμερα, 
δπως καί παλιά, τήν Μ. Πέμπτη. Τις 
ονοματίζουν κουτσοΰνες, λαζαρά- 
κια, αύγοΰλες, καλαθάκια, άνάλογα 
μέ τό σχήμα, καί βάζουν μέσα σωρό 
τά μυρωδικά: μύγδαλα, γλυκάνισο,

δαφνόφυλλα, σουσάμι. Τήν ίδια μέρα 
βάφονται καί τά κόκκινα αύγά. Τό 
πρώτο αυγό πού θά βάψουν θά τό 
βάλουν στο εικονοστάσι. Είναι τό 
αύγό τής Παναγιάς, δπως λένε. Λύ
γο κόκκινο, πού θά μείνη τρία χρό
νια στο εικονοστάσι, λέγεται «κρα- 
τητήρας» καί νά γιατί: "Οποια γυ
ναίκα έγκυος φοβάται μή καί δέν 
κρατήση τό παιδί, τή σταυρώνουν 
μέ τον κρατητήρα κ’ έτσι άποδιώχ- 
νουν κάθε κίνδυνο. ’Έθιμο έπίσης 
έπικρατεΐ, σέ ώρισμένα νησιά, αυτή 
τή μέρα ν’ άπλώνουν στά μπαλκό
νια κόκκινα ύφαντά, γιά νάναι πλού
σια ή καρπεροσύνη τών χωραφιών. 
Τή Μ. Πέμπτη έπίσης έφερναν κι 
άφηναν δίπλα στις εικόνες, μπρο
στά στήν 'Ωραία Πύλη, μπουκαλά- 
κια μέ νερό, νά πάρουν τή χάρι τού 
Θείου Λόγου. "Οποιος άνήμπορος 
πλένονταν μέ τούτο τό νερό, έπαιρνε 
τό καλύτερο. Μά καί τό κερί πού
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- ε φ ά ν τ ω μ α  αγάπης,  χ α ρ ά ς  καί 
κεφιού σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα

►

κρατούσαν στά Δώδεκα Ευαγγέλια 
τώβαζαν στο εικονοστάσι, σάν γύ
ριζαν στο σπίτι. 'Όταν τό φθινόπωρο 
άρχιζαν οί μεγάλες νεροποντές, άνα
βαν τό κερί αύτό για νά μήν πέση 
κεραυνός στο σπίτι. "Ολη τή νύχτα, 
οΐ γυναίκες, πιο πολύ οί μαυροφο- 
ρεμένες, έμεναν στην εκκλησία κ ’ 
έψελναν.

Χαράματα τή Μεγάλη Παρα
σκευή, για τήν άνάμνησι τής πολύ- 
πικρης δοκιμασίας του Χρίστου, 
έπιναν ξύδι μέ καπνιά. Αύτή τή μέρα 
δεν μαγειρεύανε, ούτε άναβαν φω
τιά — τό είχαν σέ κακό. "Ετρωγαν 
κάτι πρόχειρο ή έμεναν εντελώς 
νηστικοί. Τό μεσημέρι γινόταν ό 
στολισμός τοϋ Επιταφίου μέ άγριο- 
λουλουδα. "Οση ώρα θά κρατούσε τό 
στόλισμα, οί πιο μεγάλες γυναίκες 
μοιρολογούσαν. Συγκινητική ήταν 
ή περιφορά τού Επιταφίου τό βράδυ 
σέ μιά κατανυκτική άτμόσφαιρα. Τό

πέρασμα κάτω άπό τον Επιτάφιο 
θεωρείται μέσο προστατευτικό της 
υγείας τού άνθρώπου. Σέ πολλές 
περιοχές άναβαν φωτιές άνάμεσα 
στά τρίστρατα πού περνούσε ό Ε π ι 
τάφιος κ’ έπαιρναν άπό κεΐ χώμα 
καί τώρριχναν στο σπίτι γιά τό καλό. 
Τά λουλούδια τού Επιταφίου τά 
κρατούσαν στο εικονοστάσι καί τά 
χρησιμοποιούσαν γιά τον άβασκαμό 
καί τις πληγές. "Ετσι καί κάποιος 
ματιάζονταν καί τοΰρχονταν σκο
τούρα, έκαιγαν μερικά απ’ αυτά καί 
τον θυμιάτιζαν. Έφκιαχναν επίσης 
μέ τή σκόνη τους άλοιφές. Σέ ώρι- 
σμένες περιοχές, κατά τήν περιφορά 
τού Επιταφίου, γινόταν ό,τι καί στήν 
Άνάστασι. Έρριχναν πυροβολι— 
σμούς, βεγγαλικά καί τρακατρού
κες. Χαρακτηριστικό είναι τό παρα
κάτω άπόσπασμα άπό τό διήγημα 
τού Παλαμά «Θάνατος Παλληκα- 
ριοΰ» πού άναφέρεται στις έκδηλώ-

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΣ

"Οταν χαρούμενη ή καμπάνα 
σημάνη τό μεγάλο μήνυμα τής 
Άναστάσεως του Κυρίου, οί 
π ολιτείες και τά χωριά τής 
πατρίδος μας παίρνουν όψη 
πραγματικοΟ πανηγυριού, 
πού γ ίνετα ι περισσότερο έν
τονο μέ τά γραφικά ήθη και 
έθιμα πού διαφέρουν γιά  τήν 
πρωτοτυπία τους άπό τόπο σέ 
τόπο.

σεις της Μ. Παρασκευής σέ κεφα
λοχώρι τής Αιτωλίας: «’Αστραπο
βολούνε στά σκότη καί βροντοχτυ- 
πούνε στήν ήσυχία οί σαλιάρες καί τά 
χοντρά χαλκούνια - Σώσον Κύριε ! - 
κ’ οί τρακατρούκες καί τά χαϊμαλιά 
μέ τέχνη καμωμένα άπό καλάμια 
κι άπό χοντρόχορτα καί γεμισμένα 
μέ μπαρούτι άτέλειωτο. Δίσκος γιά 
τό μπαρούτι γύριζε μέσα στις έκ- 
κλησιές!».

Τό Μεγάλο Σάββατο οί προετοι
μασίες γιά τήν χαρά τής Λαμπρής 
ολοκληρώνονται. Πολλοί σφάζουν 
τ ’ άρνιά, τό Λαμπριάτη όπως τον 
λένε, — άλλοι τά σφάζουν άνήμερα 
τού Πάσχα — οί γυναίκες ετοιμά
ζουν τις πίττες, τά κορίτσια καί τά 
παλληκάρια στολίζουν έκκλησιές καί 
σπίτια. Οί τσοπάνηδες αύτή τή μέρα 
δέν πήζουν τυρί. "Οσο γάλα μαζέ
ψουν θά τό χαρίσουν στά χωριά πού 
βρίσκονται κοντά στις στάνες. Σάν
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πέση τό δειλινό δλοι προσμένουν τό 
χτύπο τής καμπάνας, νά πλημμυρί
σουν, μέ τά καινούργια τους ροΰχα, 
τις έκκλησιές. ’Απουσίες καί καθυ
στερήσεις μονάχα για τούς άρρώ- 
στους δικαιολογούνται. Θά παρα
κολουθήσουν μέ κατάνυξι την ’Ακο
λουθία καί σαν ακουστή τό άναστά- 
σιμο άγγελμα, θ’ άρχίσουν οί εύχές, 
τά φιλήματα, οί γιορταστικές έκδη- 
λώσεις. «Κατά την πρώτη Ά νά- 
στασιν τού Μ. Σαββάτου — γράφει 
6 Φαίδων Κουκουλές — πολλαχοΰ, 
όταν ό ίερεύς λέγη τό: «’Ανάστα ό 
Θεός, κρίνον τήν γήν», ήχοΰν οί κώ
δωνες των έκκλησιών, ρίπτονται πυ
ροβολισμοί, κινούνται οί πολυέλεοι 
καί κτυποΰνται οί δίσκοι έντός τού 
ιερού. Τούτο εδωκεν άφορμήν νά 
λέγη σήμερον ό λαός: έγινε τό άνά- 
στα ό Θεός, προς δήλωσιν δαιμο
νιώδους θορύβου καί άταξίας με
γάλης».

Έπιστρέφοντας άπό τήν Άνά- 
στασι, φτιάχνουν μέ τό λαμπροκέρι 
ένα σταυρό στήν πόρτα καί άνάβουν 
μέ τό καινούργιο φως τό καντήλι στο 
εικονοστάσι. Πηγαίνουν μέ τό λα
μπροκέρι σ’ όλα τά δωμάτια τού 
σπιτιού καί στά μαντριά πού βρί
σκονται τά ζώα νά πάρουν όλα τη 
χάρι τής Άναστάσεως. Θά τσουγ
κρίσουνε τ ’ αυγά, θά φάνε τή μα
γειρίτσα κ ’ υστέρα θά τον πάρουν 
γιά λίγο, μιά πού άπό τό χάραμα 
πρέπει όλοι νά βρίσκωνται στο πόδι, 
γιά τό γλεντοκόπι τό περίτρανο.

Καμμιά άλλη γιορτή δέν συνο
δεύεται μέ τόσα ξεφαντώματα στον

τόπο μας, όσο ή Λαμπρή. Μέ τό 
θαμποχάραμα θ’ άρχίσουν οί προε
τοιμασίες γιά τό λαμπριάτικο τρα
πέζι, σέ σπίτια καί μαγαζιά. Μο
σχοβολάει ολόκληρο τό χωριό. Στά 
τζάκια καί τούς φούρνους ψήνονται 
γαλατόπιττες, στά χαγιάτια στραγ
γίζουν χλωροτύρια, μυζήθρες καί 
γιαούρτια. Καί στις άπλωσιές των 
χωραφιών, στις αύλές, έτοιμάζονται 
τ ’ άρνιά γιά τό ψήσιμο. Οί Σαρακα- 
τσάνοι «μόλις φέξη — διασώζει ή 
’Αγγελική Χατζημιχάλη — καί ξυ
πνήσουν, άλλάζουν όλοι, βάζουν πα
στρικά ρούχα, άντρες, γυναίκες, παι
διά! Βγαίνοντας ή κάθε νοικοκυρά 
άπ’ τό καλύβι της, κρεμάει στά κλα
ριά του ένα κόκκινο σημάδι γιά τήν 
Πασχαλιά, είτε μιά βάντα κόκκινο 
μαλλί, είτε ένα κόκκινο σκουτί ή μιά 
βελεντζούλα, ή λουλούδια κόκκινα, 
παπαρούνες. "Εν’ άνύπαντρο παλ- 
ληκάρι τού σπιτιού φέρνει στο κάθε 
κονάκι τό άσπρο άρνί, πού θά μα
τώσουν τή Λαμπρή. Συνάμα οί Τσο- 
παναραΐοι πάνε άπό καλύβι σέ καλύβι 
άρχίζοντας άπό τού τσέλιγκα, καί 
καλοχρονίζουν. Τούς κερνάνε ρακί 
κι άπό έν’ αύγό, πού τό τσουγκράνε 
μέ τό νοικοκύρη. ’Αφού δώσουν τις 
εύχές, πάει ό καθένας νά ματώση τ ’ 
άρνί του. Μέ τό αίμα τους (των 
άρνιών) βάνουν ένα σταυρό στο κού
τελο των παιδιών, καί τά ματώνουν, 
γιά νά βάλουν αιμα τά παιδιά, νά γ ί
νουν γερά».

Σάν φτάση τό μεσημέρι, θά στρω
θούν τά οικογενειακά τραπέζια, πού 
σέ πολλά μέρη παραμένουν έτσι

στρωμένα ώς τήν Τρίτη τού Πάσχα. 
Μοσχοβολά τό ψημένο κρέας, ό πα
τροπαράδοτος οβελίας, οί πίττες, 
τό κρασί, κι άντιλαλεΐ ολόκληρο 
τό χωριό άπό τά όργανα καί τά τρα
γούδια. Τ ’ άπομεσήμερο θά στηθή 
καί ό μεγάλος χορός στήν πλατεία 
τού χωριού, πού θά τον σύρη ό γε- 
ροντότερος καί θ’ άκολουθήσουν οί 
άλλοι. Καί θά κρατήση τούτο τό 
ξεφάντωμα καί τήν άλλη καί τήν 
τρίτη μέρα, μέ τό ίδιο κέφι. Τό άπό- 
γευμα τής Κυριακής θά σταματήση 
γιά λίγο τό γλεντοκόπι κι όλοι τους 
θά πάνε στή Δεύτερη Άνάστασι 
τήν ’Αγάπη όπως τή λένε. Κ’ έπειτα 
πάλι φαγοπότι, χορός καί τραγούδι.

«Τά λαμπροήμερα στά χωριά — 
γράφει ό Δημ. Λουκόπουλος — ό 
νουνός είναι υποχρεωμένος νά στείλη 
ντυμασιά στο βαφτιστικό του («νά 
τον ντύση»). 'Ο σταλμένος τού νου- 
νοΰ φέρνει τά δώρα γιά τό βαφτι- 
στικό στο σπίτι τών κουμπάρων 
είτε πεζός είτε καβάλλα σ’ άλογο. 
Οί κουμπάροι είναι, υποχρεωμένοι 
νά κάμουν κι αύτοί δώρο στο νουνό 
τού παιδιού τους. Τού στέλνουν μέ 
τον ίδιο τό λαμπριάτικο άρνί καί 
κόκκινα αύγά. Τό ίδιο κ’ οι άρρα- 
βωνιαστικοί στέλνουν δώρα στις 
άρραβωνιαστικές τους, φορέματα καί 
τό πιο παχύ άρνί, άγορασμένο ή άπό 
τό κοπάδι τους, άν τύχη καί θρέφουν 
πρόβατα. Τό λαμπροκέρι καλό είναι 
νά πάη άναμμένο στο σπίτι. Αυτό 
τό κερί ό καθένας τό φυλάει σάν 
κάτι ιερό πράμα στο εικονοστάσι 
του. "Αν είναι τσοπάνης καί ίδή

Καμμιά άλλη γιορτή δέν συνοδεύεται μέ  
τόσα ξεφαντώματα στον τόπο μας, δσο 
ή Λαμπρή. Μ έ τό θαμποχάραμα θ’ αρχί
σουν οί προετοιμασίες γιά τό λαμπριά
τικο τραπέζι, σέ σπίτια καί μαγαζιά. 
Μοσχοβολάει ολόκληρο τό χωριό. Στά  
τζάκια καί τους φούρνους ψήνονται γαλα
τόπιττες, στά χαγιάτια στραγγίζουν χλω
ροτύρια, μυζήθρες καί γιαούρτια. Κ αί 
στις άπλωσιές τών χωραφιών, στις αυ
λές, ετοιμάζονται τ' άρνιά γιά ψήσιμο.
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πώς δεν πήζει τό γάλα του νά γί- 
νη τυρί, τδ άνάφτει καί άναμμένο 
τδ βουτάει στο γάλα καί σβήνει. 
’Έ τσι παίρνει τή δύναμι νά πήξη. 
"Αν είναι γεωργός καί ίδή τδν ού- 
ρανδ συννεφιασμένο βαριά γιά νά 
ρίξη χαλάζι, άνάβει τδ λαμπροκέρι 
του καί διώχνει τδ κακδ απ’ τά σπαρ
τά». Ή  Νίκη Πέρδικα άναφερόμενη 
στά Πασχαλιάτικα έθιμα στη Σκϋρο, 
γράφει: «'Όποιος υποφέρει άπδ πο
νοκέφαλο, φυλάει καί λούζεται τή 
Μεγάλη Παρασκευή καί του περνά, 
δεν του ξαναπονάει. Προσέχει δμως 
νά μην ξαναλουστή άλλη φορά Πα
ρασκευή, γιατί θά τρέμη τδ κεφάλι 
του. Τδ Μεγάλο Σάββατο τδ πρωί 
οί τσοπάνοι θά μοιράσουν τ ’ άρνιά 
καί τις μυζήθρες καί τά χλωρά. Τούς 
δίνουν γιά δώρα αύγά κόκκινα καί 
κουλούρες. Σάν άκουστοϋνε άπδ τδ 
χωριδ οί καμπάνες νά σημαίνουν, ή 
αν είναι πολύ μακριά ή μάντρα καί 
δεν άκούγονται οί καμπάνες, σάν 
καταλάβουν άπ’ τή θέσι των άστρων 
οί τσοπάνηδες πώς ήρθε ή ώρα, ανά
βουν τά κεριά, λέει δ πρώτος τσο
πάνης τδ Χριστός Άνέστη κι άν 
ξέρη καί κανένα άλλο τροπάρι γιά 
την Άνάστασι τδ λέει καί κείνο, 
χορεύουν τά κεριά, τσουγκρίζουν τ ’ 
αύγά κι άνασταίνουν μονάχοι τους. 
Την Τρίτη τής Λαμπρής βγάζουν 
τά εικονίσματα τ ’ "Αι - Γιωργιοΰ, 
τά πάνε ώς στδν "Αι - Στράτηγο. Τά 
παλιά τά χρόνια τή μέρα αύτή οί 
τσοπάνισσες έστεκαν στήν πόρτα 
τής εκκλησίας καί μοίραζαν στδν 
κόσμο κομμάτια μυζήθρα καί κου
λούρες. Τά έλεγαν τά πανηγύρια.

Οί ναύτες παίρνουν τά κεριά άπδ τδν 
’Επιτάφιο κι άνάβουν, σάν είναι 
φουρτούνα, καί μερεύει ό καιρός».

«Τδ έθιμο (τών πυροβολισμών) — 
γράφει ό Δ. Πετρόπουλος — περισ
σότερο γνωστό σήμερα σέ μικρό
τερες πολιτείες καί χωριά, ήταν 
πιδ γενικό σέ παλαιότερους καιρούς. 
"Οσο μπορώ νά ξέρω, πολλοί άπδ 
δσους επιχείρησαν, ώς τώρα νά δώ
σουν έξήγησι, τδ συνδέουν μέ τήν 
έθνική μας ιστορία. ’Έ χει διατυπωθή 
δηλαδή ή γνώμη, καί διάχυτα είναι 
γνωστό δτι στή μακρόχρονη περίοδο 
τής σκλαβιάς στούς Τούρκους οί 
«ραγιάδες» στις γιορτές, μέ τήν 
προστασία πού τούς έδινε ή έκτέ- 
λεσι τών θρησκευτικών τους καθη
κόντων, εδρισκαν τήν εύκαιρία νά 
ξεσπάσουν, καί μέ τούς πυροβολι
σμούς νά εκδηλώσουν τδν πόθο τους 
γιά Ιπανάστασι καί ελευθερία». Αύ
τή ή λεβεντοσύνη καί ή παλληκαριά 
κατά τδν έορτασμδ τού Πάσχα στήν 
Τουρκοκρατία, πήρε μιά ήρωϊκή 
γοητεία στδ Είκοσιένα. Χαρακτη
ριστική είναι ή μαρτυρία τού "Αγ
γλου Φιλέλληνα ’Έμερσον, ό όποιος 
γράφει γιά πασχαλιάτικο ξεφάν- 
τωμα, τδν ’Απρίλιο τού 1825 στδ 
Ναύπίιο: «Σήμερα γιορτή τού Πά- 
χα, τδ Ναύπλιο παρουσιάζει και
νούργια εικόνα. Χθές Σάββατο, κάθε 
δρόμος ήτανε γεμάτος αίματα άπδ 
άρνιά σφαγμένα καί κατσίκια. Σή
μερα κάθε σπίτι μοσχοβολάει άπδ 
πίττες καί ψητά. "Ολοι οί κάτοικοι 
άλλάζουνε έπισκέψεις, εύχές καί 
φιλήματα στά δυδ μάγουλα μέ τδ 
«Χριστός Άνέστη». 'Η  μέρα πέ

ρασε μέ γλέντια σκορπισμένα παν
τού. Μέ τή συνήθεια πού έχουν οί 
"Ελληνες δταν πυροβολούν νά μή 
βγάζουν τό βόλι συμβαίνουν πολλά 
άτυχήματα. "Ετσι, ένας πληγώθηκε 
κι ένας λαβώθηκε βαριά! Στά λι
βάδια οί γυναίκες καθισμένες στή 
χλόη άπολαμβάνουν τά δργανα, άπδ 
τδ Παλαμήδι πέφτουν κανονιές κ’ οί 
χορευτές δπως στριφογύριζαν, τρα
βούσαν τις πιστόλες άπδ τδ ζου- 
νάρι καί πυροβολούσαν, 'Ολόγυρα 
τά παιδιά έπαιζαν στεφανωμένα μέ 
λουλούδια. Βλέποντας αυτές τις σκη
νές δέν θά μπορούσε κανένας νά πι- 
στέψη δτι βρισκόταν σέ μιά χώρα 
πού άφανιζόταν άπδ τήν φρίκη τού 
πολέμου καί δτι αύτές οί οικογέ
νειες είχαν δλες χάσει κι άπδ ένα 
άγαπημένο πρόσωπο στδν ’Αγώνα». 
Μέσα στδν επικόν άγώνα καί τήν 
δίψα τής έλευθερίας, ό "Ελληνας 
κρατούσε καί τδ έθιμο τής μεγάλης 
γιορτής, άφοΰ τδ έθιμο είναι μέρος 
τής ίδιας τής ζωής του.

«'Η ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία μας — 
γράφει ό Φώτης Κόντογλου — γιορ
τάζει τήν Άνάστασι τού Χριστού 
σάν «εορτήν έορτών καί πανήγυρι 
πανηγύρεων». Γιατί αύτή είναι ή 
έλπίδα τών Χριστιανών, αύτή σφρά
γισε τή γλυκειά διδασκαλία τού Χρι
στού κι έρριξε έπάνω στή φθορά μας 
τό χαροποιό φώς τής ’Αθανασίας». 
Αύτή ή μεγάλη χαρά είναι πού δίνει 
περίσσιαν ομορφιά καί στά πλούσια 
έθιμα πού συνδέουν τδ Πάσχα μέ 
τή λαϊκή λατρεία στδν τόπο μας.
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Σάν φτάση τό μεσημέρι τής Λαμπρής, 
Θά στρωθοϋγ τά οικογενειακά τραπέζια. 
Μοσχοβολά τό ψημένο κρέας, ό πατρο
παράδοτος οβελίας, ο ί π ίττες, τό κρασίr 
κι άντιλαλεΐ ολόκληρο τό χωριό άπό τά 
δργανα και τά τραγούδια. Τ ’ άπομεσή- 
μερο Θά στηθή καί ό μεγάλος χορός στήν 
πλατεία τον χωριού, πού Θά τον σνρη ό 
γεροντότερος και θJ άκολονθήσουν οί άλλοι.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΙΜΣΤΡΟΦΛΙ
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΟΣ ΣΑΔΙΣΜΟΣ 

(HOMOSEXUAL SADISM)

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

(ΤΠ ΙΑΤΡΙΚΗ  'Ιστορία βρίθει 
περιπτώσεων όμοφυλοφι- 
λικοϋ σαδισμοϋ και μαζο

χισμόν· 'Η  πλέον έξέχονσα προσω- 
πικότης μεταξύ τών καταλεγομένων 
εις αυτήν την ομάδα άλγολαγνικών 
προσώπων φέρεται υπό τον J. 
Paul de River εις την ψυχοαναλντι- 
κήν του μελέτην «The Sexual crimi- 
hal» '0  Marshal Gilles de Reis 
of Genvi. Οντος έζησε κατά τον 
15ον αιώνα και άπεδείχθη ένοχος 
άλγολαγνικών φόνων πολλών άρρέ- 
νων εφήβων. Καταδικασθείς εις θά
νατον διά τάς σαδιστικάς όμοφνλο- 
φιλικάς τον πράξεις, έξετελέσθη, δτε 
διήνυε το 36ον έτος τής ήλικίαςτον. 
Μεταξύ τών αρχαίων ειδών λατρείας 
εύρίσκομεν πολλάς περιπτώσεις αα- 
δομαζοχικής εμπειρίας. ΑΙ έμπει- 
ρίαι ανται ή σαν συνήθεις μεταξύ 
τών λατρευτών τής Κυβέλης, τών 
προδρόμων τών Ρώσσων Skopzes, 
οι όποιοι έξησκοϋντο εις τον αυτό- 
ευνουχισμόν και μεταξύ τών Αυ
στραλών ’Ιθαγενών, οι όποιοι έξή- 
σκονν την τεχνητήν ύποσπαδίασιν 
ώς θρησκευτικήν πράξιν. Τελετουρ
γικός ακρωτηριασμός, ωσαύτως, διά 
τής άποσπάσεως τής κλειτορίδος 
μεταξύ τών θηλέων ήτο ούχί άσυνή- 
θης. ’Αποκοπή τών μαστών και πε- 
ριθωράκισις τον αιδοίου διά ζώνης 
άγνείας φέρονται ώς πράξεις, τελού

μενοι μεταξύ τών γυναικών τής 
’ Αβυσσυνίας και μεταξύ τών φυλών 
κατά μήκος τοϋ ’Αμαζόνιόν.

Άλγολαγνικαι πράξεις σαδισμοϋ 
και μαζοχισμού άναφέρονται πολ
λοί μεταξύ άμφοτέρων τών ομοφυλο
φίλων άρρένων και θηλέων και δεν 
σπανίζουν αί σαδιστικαι άνθρω- 
ποκτονίαι, ιδιαιτέρως μεταξύ τώ>ν 
άρρένων ομοφυλοφίλων.

Τό κινούν έλατήριον διά το έγκλη
μα μεταξύ άμφοτέρων τών φύλων 
είναι τό αυτό. Ευκαιριακούς μόνον

Ό  «διάσημος» Σάδ. ’Έ γ ινε « σύμβολο»  
μιας έκ τών γενετησίων διαστροφών, τον 

σαδισμοϋ.

διαπράττεται έν τοιοντον έγκλημα 
έκ γνήσιας ερωτικής παρορμήσεως. 
Α'ι κινοϋσαι α’ιτίαι είναι ή ζηλοτυ
πία, ό φθόνος, τό μίσος, ή ληστεία, 
ή έκβίασις. 'Οσάκις ή ληστεία δεν 
είναι άποτέλεσμα τού εκβιασμού 
είναι συνήθως τό άποτέλεσμα τον 
φόβου τής άποκαλύψεως ή τής σφο
δρός διαλογικής συζητήσεως ή τέλος 
τό ομοφυλόφιλον θύμα άποκτείνεται, 
επειδή ήδη άπέκτησεν ένα νέον ερα
στήν καί μένει άδιάφορον εις τον 
έρωτα τοϋ πρώην έραστοϋ του. 'Ο 
ομοφυλόφιλος έν τή τελευταία ταύτη 
περιπτώσει θά δολοφονήση κατά τήν 
διάρκειαν μιας πράξεως έντονον 
σεξουαλικής μανίας τό θνμά του 
καί κατόπιν θά τό ληστεύση. Εις 
τάς περιπτώσεις όλων τών σεξουα
λικών φόνων υπάρχει διαστροφή τοϋ 
γενετησίου ενστίκτου, δπερ τείνει 
νά εϋρη τήν διέξοδόν του μέσω τής 
έπιθέσεως καί τής επιβολής βασά
νων καί άκρωτηριασμου τον Θύμα
τος, διότι μόνον κατ’ αυτόν τον τρό
πον ό σαδιστής δύναται νά κατευ- 
νάση τό σεξουαλικόν τον πάθος. 
Κατά τήν ομοφυλόφιλον σαρκικήν 
ηδονήν, ή δολοφονία δυνατόν έπίσης 
νά συντελεσθή διά τής εισαγωγής 
ξένων σωμάτων εις τον κολεόν τής 
μήτρας ή τό άπευθυσμένον, ώς άκρι- 
βώς συμβαίνει κατά τούς άλγολαγνι- 
κούς φόνους μεταξύ ετερόφυλων.
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Εις τά άτομα ταϋτα δυνατόν, συνή
θως, όμοϋ μέ την εισαγωγήν ξένων 
σωμάτων, να παρατηρηβή και Ακρω
τηριασμός των γεννητικών μορίων, 
σχισίματα και πληγαί διά μαχαίρας 
περί το σώμα, ενίοτε δέ και ό δια- 
μελισμός διαφόρων μερών.·

Εις τά ιατροδικαστικά χρονικά 
διαφόρων χωρών άναφέρονται ονχ'ι 
σπάνιαι περιπτώσεις ακρωτηρια
σμόν γεννητικών μορίων και άλγο- 
λαγνικών φόνων κατά την διάρκειαν 
ενός αγρίου σεξουαλικού οργίου και 
ζενίθ πάθους.

Αί περιπτώσεις ανται άποδεικνύ- 
ονν πολλάκις ότι αυτή καθ’ έαυτήν 
ή σεξουαλική πραξις μεταξύ ομοφυ
λοφίλων δεν είναι αναγκαία προς 
κορεσμόν τον γενετησίου πάθους, 
καθ’ όσον προέχουσαν θέσιν κατα
λαμβάνουν εις τήν ίκανοποίησιν τής 
διεστραμμένης φύσεως αί έπιχει- 
ρονμεναι πράξεις προκλήσεως άλ
γους εις τό θύμα υπό τοϋ σαδιστον.

Πράξεις, ώς αί προλεχθεϊσαι, 
κρίνονται υποκατάστατα τής σε
ξουαλικής επικοινωνίας, επειδή μέ
σω σαδιστικών πράξεων βασανι- 
σμοϋ, ό σαδιστής άπελευθεροϋται 
εκ των γενετησίων εντάσεων.

"Οταν εν έγκλημα, ο Ιον ή Ανθρω
ποκτονία, διαπράττηται μεταξύ ομο
φυλοφίλων προσώπων, ή λνσις του 
προβλήματος αποβαίνει σνχνάκις 
δυσχερεστάτη εκ μέρους τής ’Αστυ
νομίας. Πολλά τοιαντα εγκλήματα 
παραμένουν ανεξιχνίαστα, διά τον 
λόγον ότι μεταξύ τών ομοφυλοφί
λων φαίνεται ότι ύφίσταται εν λει
τουργία σίδηρους κανών, νά μή ομι
λούν, και ό άγραφος αυτός νόμος 
καθιστά λίαν δυσχερή τήν Αστυνο
μικήν άνάκρισιν. ’Αποβαίνει, συνε
πώς, λίαν σημαντικός παράγων ή 
άπόδοσις ύψίστης σημασίας εις τήν 
ενδελεχή μέριμναν διά τήν σνγκέν
τρο) σιν τών φυσικών τεκμηρίων καί 
τών ιχνών προς διαπίστωσιν τοϋ ενό
χου μέρους.

Μεταξύ τών Αρρένων καί θηλέων 
ομοφυλοφίλων συναντώμεν μαστί- 
γωσιν παθητικήν καί ενεργητικήν. 
Ό  άλγολαγνικός φόνος εις τάς ομά
δας τών ομοφυλοφίλων θηλέων συμ
βαίνει εύκαμριακώς, τυγχάνει όμως 
λίαν σπάνιος’ καί τοϋτο, διότι όταν 
μία γυνή διαπράττη δολοφονίαν εις 
τό ομόφυλον θύμα, έλαύνεται συχνό- 
τερον υπό ζηλοτυπίας καί μίσους. Τό 
ηδονικόν πάθος σπανιώτατα τήν 
παρωθεί εις διάπραξιν Ανθρωπο
κτονίας.

Ή  Ακόλουθος περίπτωσις όμοφυ- 
λοφιλικοΰ εγκλήματος κατά τής 
Ανθρώπινης ζωής, ήτις περιγράφε- 
ται Από τον Paul de River εις τό 
«The Sexual criminal», Απεικο
νίζει ένα κτηνώδες υποκείμενον, 
δπερ έφόνευσε τό εύνοήσαν τοϋτο 
θυμό του κατά τήν μεσουράνησιν 
τοϋ Αγρίου του σεξουαλικού ορ
γίου. 'Ο παιδεραστής οϋτος ήσθάνετο 
σεξουαλικήν ίκανοποίησιν, τελών τήν 
γενετήσιον πράξιν μέ άνδρας, παρά 
μέ γυναίκας, αί πράξεις δέ τής σο
δομίας του ικανοποιούν περισσότε
ρον. Δεν άπέφευγε τάς συναναστρο
φής του μετά γυναικών, ας έθεώρει 
απλώς ώς φιλάς, προετίμα δέ διά 
γενετήσιον άπόλαυσιν 'ρωμαλέους 
άνδρας. Εις τήν Αγροικίαν τοϋ πα- 
τρός του, κατά τήν νεανικήν του 
ηλικίαν ήλθεν εις σεξουαλικήν επα
φήν, μέ εφήβους καί ωρίμους άρ- 
ρενας. Εις σαρκικήν συνάφειαν ήλθεν 
επίσης μέ Ιππους καί Αγελάδας. 
Εις τον Αριστερόν του βραχίονα 
έφερε στίξεις — καρδία καί τόξον. 
Τό θϋμα του έγνώρισε δύο ημέρας 
προ τοϋ φόνου. ’Επιβαίνων μετά 
τοϋ θύματός του εις τό αύτοκίνητον 
τοϋ δευτέρου έστάθμευσαν καθ’ δδόν 
καί ήγόρασαν δύο φιάλας οίνου. ’Εν 
συνεχεία μετέβησαν εις πανδοχέων, 
ένθα κατηνάλωσαν τον οίνον. ’ Επη- 
κολούθησεν Αμοιβαίος αυνανισμός. 
"Ολως άπροσδοκήτως, ωρμησεν αί- 
φνιδίως κατά τοϋ θύματος έκτο- 
ξεύσας κατ’ αύτοϋ κενήν φιάλην 
οίνου. Εις τάς φωνάς τοϋ θύματος, 
καλοϋντος εις βοήθειαν, οϋτος έξη- 
κολ.ούθει πλήττων τοϋτο διά μιας 
μαχαίρας, ήν άνεϋρεν επί τής τρα- 
πέζης τοϋ δωματίου, όταν δέ κατό
πιν τών φωνών έκρουέ τις τήν θύραν 
τοϋ δωματίου, ό δράστης έπήδησεν 
έκ τοϋ παραθύρου. ’Εξεταζόμενος 
ώμολόγησεν ότι δέν εΐχεν άνθρωπο- 
κτόνον πρόθεσιν κατά τοϋ θύματος, 
αλλ’ όταν ήρξατο τήν διά μαχαίρας 
επίθεσιν, ήδυνάτει νά παύση πλήτ
των, ώς παρωθούμενος υπό Ακατά
βλητου ενστίκτου.

Δεν έξεδήλωσε μεταμέλ.ειαν, άλλα 
μόνον λύπην. Τό έκ τής ψυχοαναλύ- 
σεως συμπέρασμα είναι, δτι έπρό- 
κειτο περί ύπερσεξουαλικοϋ τύπου 
καί ή πρώιμος άποπλάνησις εις σε
ξουαλικάς εμπειρίας είναι ή Αφορμή, 
καθ’ ήν κτηνωδώς έδολοφόνησε τό 
θϋμα του, διαρκοΰντος τοϋ σεξουαλι
κού οργίου, πλήττων τοϋτο διά μιας 
φιάλης οίνον καί διά μαχαίρας. Δέν 
ήσθάνθη τύψεις, χαρακτηριστικόν 
τοϋ σαδιστοϋ ώς μέσον ίκανοποιή-

σεως τοϋ ζενίθ τής σεξουαλικής 
παρορμήσεως.

'Ετέρα περίπτωσις, άναφερομένη 
υπό τοϋ ίδιου συγγραφέως, αφορά 
εις δράστην, θϋμα τοϋ νεανικοϋ του 
περιβάλλοντος. Οι γονείς του ήσαν 
διεζευγμένοι. 'Η  μήτηρ αύτοϋ ήλθεν 
εις δεύτερον γάμον. ’Ήσκησεν ον- 
τος τό επάγγελμα τον βοηθού νοσο
κόμου. Αί έρωτικαί του κλίσεις 
ήσαν ετερόφυλοι καί ομοφυλόφιλοι. 
Εις ηλικίαν 16 ετών κατεδικάσθη 
διά κλοπάς αυτοκινήτων. Ά λγο- 
λαγνικόν φόνον διέπραξεν, δταν ήγε 
τό 3Ιον έτος τής ηλικίας του καί τό 
θϋμά του ήτο πρεσβύτερον κατά 30 
έτη. Έδολοφόνησε δέ τοϋτο έσκεμ- 
μένως καί κτηνωδώς, Αφαιρέσας, 
μετά τον φόνον, τό περιεχόμενον 
τοϋ πορτοφολιού του, τά ένδύματά 
του καί τό αντοκίνητόν του. 'Η  δο
λοφονία έγινε κατά τήν διάρκειαν 
τής νυκτός εις τό δωμάτων τοϋ θύ
ματος μ ετ’ άγριον σεξουαλικόν ορ
γών καί εν συνεχεία ύπνον. Τό θϋμα 
Αφυπνισθέν έπανέλαβε τάς Ανωμά
λους ψαύσεις, ευρών κατ’ Αρχήν 
άνταπόκρισιν. Μετ’ ου πολύ, έπη- 
κολούθησεν έρις - πάλη καθ’ ήν τό 
θϋμα ύπέκνψεν, άφοΰ έπλήγη υπό 
τοϋ δράστου μέ ένα δίσκον εις τήν 
κεφαλήν καί έπνίγη ύπ’ αύτοϋ μέ 
μίαν γραβάταν. ’Άνευ τύψεων, άπε- 
μακρύνθη, χωρίς νά παράλειψη νά 
κάμη «ντους» καί νά ληστεύση τό 
θϋμα. Τό έκ τής έξετάσεως συμπέ
ρασμα ήτο, δτι έπρόκειτο περί ομο
φυλοφίλου δολοφόνου, άνήκοντος εις 
τήν κατηγορίαν τών έταιριζομένων 
Αρρένων έπί χρήμασιν.

Σαδομαζοχικαί έμπειρίαι ( Sado
masochistic practices)

'Ο σαδισμός, ή Ανάγκη τουτέ- 
στιν τοϋ έπιβάλλειν πόνον προς Από- 
κτησιν σεξουαλικής ίκανοποιήσεως, 
καί ό μαζοχισμός, δηλαδή ή Ανάγκη 
τοϋ νφίστασθαι άλγος δι’ έξαναγκα- 
σμοϋ τοϋ σεξουαλικού συντρόφου 
νά έπιβάλη πόνον προς γενετήσιον 
άπόλαυσιν, Ανεπτύχθη Ανωτέρω εις 
τά ειδικά κεφάλαια. Τά φαινόμενα 
ταϋτα όμως παρουσιάζονται πολλά
κις στενώς συνδεδεμένα.

’Ασθενείς τινές αισθάνονται τήν 
Ανάγκην τής ίκανοποιήσεως Αμφο- 
τέρων τών στοιχείων κατά τήν σε
ξουαλικήν δραστηριότητα. "Ετεροι 
αναπτύσσουν μόνον τό έν έκ τών 
συστατικών στοιχείων κατά τήν σε
ξουαλικήν των συμπεριφοράν, αυτήν
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καθ’ έαντήν, συχνάκις δμως άνα- 
πτύσσουν εν είδος δηλωτικόν τον 
ετέρου σκέλους τής αλγολαγνείας 
κατά μίαν περίοδον τής ζωής των. 
Ό  σαδισμός καί ό μαζοχισμός, ώς ή 
πράξις τον ηδονοβλεψίαν και ή έπι- 
δειξιμανία, έθεωροϋντο υπό τον 
Freud, ώς ζεύγος ενστικτωδών πα
ραγόντων.

Αί σαδομαζοχιστικαι τάσεις ποι
κίλλουν ώς προς τον βαθμόν και τάς 
εκδηλώσεις των. Συναντά τις ήπιας 
περιπτώσεις, έχούσας οριακήν ή μη- 
δεμίαν κλινικήν σημασίαν, π.χ. γυνή 
τις έντρυφά εις τάς σεξουαλικάς σχέ
σεις μετά τού συζύγου της τό πλεί- 
στον τού χρόνου, άλλ’ ευρίσκει, δτι 
ή σεξουαλική επαφή αποβαίνει πλέον 
ηδονική, δταν ή συμπεριφορά τού συ
ζύγου της είναι μάλλον τραχεία, 
παρά δταν αυτή είναι τρυφερά και 
στοργική. 2) Άνήρ τις προτιμά νά 
έμπηγνύη ή σύζυγός τον τούς δννχάς 
της εις τήν 'ράχιν τον και νά δάκνη 
τούτον αρκετά δυνατά εις τον ώμον, 
ώστε νά καταλίπη ίχνη δήγματος, 
διαρκούσης τής συνουσίας. 3) Γυνή 
τις επιτυγχάνει οργασμόν μετά τού 
συζύγου της μόνον περιστασιακώς, 
άλλά κατά κανόνα επιτυγχάνει τού
τον κατά τάς έξωγαμιαίας σχέσεις, 
ιδία δέ, δταν ό εραστής χρησιμο- 
ποιή γλώσσαν βάναυσον καί χνδαίαν.
"Ετερα σαδομαζοχικά άτομα αίσθάν- 
νονται σεξουαλικήν ίκανοποίησιν, 
δταν φέρουν μή άνετα ενδύματα ή 
δταν βλέπουν άλλους νά τά φέρουν. 
Π.χ. ζώναι όδυνηρώς σφικται ή 
ζωστήρες, στενά υποδήματα μένψος 
τακουνιών 10 πόντων. ’Άλλοι πάλιν 
νά μαστιγώνωνται ή νά δέρωνται. 
"Ετερα σαδομαζοχιστικά πρόσωπα 
συγκροτούν ομάδας, μέ έπίκεντρον , 
τήν πειθαρχίαν. ’Εν αύταίς άναφέ- 
ρονται τό εν προς τό έτερον ώς 
«Κύριον» ή «δοϋλον».

Σαδομαζοχιστικαι πράξεις δυνα
τόν ενίοτε νά οδηγήσουν εις βαρείας 
σωματικός βλάβας ή ακόμη εις θά
νατον.

Ή  δημιουργία ψυχικών συμπλε
γμάτων, τά όποια συσχετίζουν άλγος 
μετά γενετησίου Ικανοποιήσεως, εν
δεχομένως νά αποτελούν εν εκ των 
έκλυτικών αιτίων αυτού τού είδους 
τής παρεκκλίσεως τού σεξουαλικού 
ενστίκτου.

Ή  τυχαία, τέλος, θέα μιάς βιαίας 
σαδομαζοχιστικής πράξεως, τελου- 
μένης ύπό ετέρων ατόμων δυνατόν 
νά άποβή συντελεστικός παράγων 
δημιουργίας τής διαστροφής του.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α
Θ Ε Μ Α Τ Α

ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ

I  ΒΑΣΙΚΕΣ αφετηρίες, μέ 
μορφή θεσμική, από τις 
όποιες ξεκινάει ό άνθρωπος 
γιά τήν διαμόρφωση τού 

ιστορικού του βίου, είναι ή γνώση, 
ή θρησκεία, ή πολιτική, ή άνεση 
καί ό έρως.

Καί οί πέντε μαζί συνθέτουν τό 
πλήρωμα τής ζωής. Μόνο πού ενερ
γούν μέ διαφορετική μορφή ανάλογη 
μέ τήν κληρονομικότητά τους καί τό 
ιστορικό πλαίσιο πού κινούνται. 
Μέ άλλη μορφή ενεργούσαν οί πέντε 
αυτές πηγές προ δέκα, προ πέντε, 
προ δύο χιλιάδων ετών καί μέ άλλη 
σήμερα. Καί βέβαια σέ στενό χώρο, 
όπως είναι ό χώρος ενός άρθρου, 
δέν μπορούμε νά κάνουμε ιστορική 
αναδρομή γιά νά δούμε πώς είχαν 
κατά καιρούς οί πηγές αυτές, άλλά 
μπορούμε, καί πρέπει νά τό πούμε 
απερίφραστα, δτι σήμερα έχουν θο
λώσει πολύ, παρά πολύ, έχουν θο
λώσει επικίνδυνα.

Τούτο άποδεικνύεται από τά στοι
χεία πού μπορεί νά έλέγξη οποιοσ
δήποτε διαθέτει ακόμη στοιχειώδη 
ανθρώπινα κριτήρια.

Ή  γνώση πρωτίστως δέν άναζη- 
τεϊται πλέον σάν αλήθεια, άλλά σάν 
περιέργεια, σάν επίδειξη, σάν παρα- 
ποίηση τής αλήθειας, σάν επιβολή. 
*Εχασε τή ζωντάνια τής άλήθειας, 
ή όποια συγχρόνως ελέγχει καί 
αποκαλύπτει τή κουφότητα, τή σή
ψη, τήν άνωμαλία.

Ή  σημερινή γνώση μάς δημιουρ
γε ί απόγνωση καί δχι επίγνωση. 
Αέν είναι μόρφωση αλλά παραμόρ
φωση.

Ή  πολιτική έγινε δημαγωγική. 
Χαρακτηριστικό της είναι ή διά
σπαση, ό ατομισμός, ή επιπολαιότη
τα. Τά δριά της τελειώνουν στά 
δρια τών ταξικών αγώνων. Πολιτική 
δμως χωρίς μεταφυσική, είναι σώμα 
χωρίς ψυχή, χωρίς ερείσματα με
ταφυσικά. Πολιτική χωρίς ήθος 
είναι λαβύρινθος.

Ή  άνεση έχει καί αυτή παρα-

ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ

νοηθή. "Ανεση σήμερα ίσον μικρή 
προσπάθεια, καί γιά νά τό πούμε 
πιο καθαρά τεμπελιά. Ό  σημερινός 
άνθρωπος θέλει τά πάντα στο χέρι, 
τά θέλει έτοιμα.
'Η  άνεση άπό μέσον σήμερα κατήν- 
τησε σκοπός. Οί σημερινές ανέσεις 
μας προκαλοϋν χαύνωση. Καί, τέλος,

'Ο έρως, πού στήν ουσία του είναι 
μυστικό, βαθύ, ιερό βίωμα, έγινε 
πλέον καί αυτός ρουτίνα, προχειρό
τητα, εκμετάλλευση, έμπόριον, έγι
νε «έμμανουέλλα», έπαυσε νά είναι 
βάσις συναντήσεως προσώπων γιά 
τήν ολοκλήρωσή τους, γιά τό μέγα 
μυστήριον τού γάμου, υποτάχθηκε 
στή βία καί στήν βιομηχανοποίηση 
τής εποχής μας. ’Έχασε τήν υπαρ
ξιακή τον μορφή καί έγινε τό άνηλεές 
μαστίγωμα τών αισθήσεων, γιά τή 
γρηγορώτερη διάλυσή τους. ’Έρως 
πλέον σημαίνει καπηλεία τής αγά
πης. 'Η  στάθμη τού έρωτος είναι 
πάντα δείκτης κρίσεως τής κάθε 
εποχής.

Πολλοί επισημαίνουν πολλούς κιν
δύνους γιά τήν εποχή μας. Δέν 
ξεύρω δμως αν επισημαίνουν τούς 
πραγματικούς κινδύνους καί άν τούς 
επισημαίνουν στις ρίζες τους. Καί 
οί ρίζες τών σημερινών κινδύνων 
είναι στο θόλωμα τών πηγών. Ε κ ε ί  
βρίσκεται ή κρίση, στις άφετηρίες. 
Θόλωσαν οί άφετηρίες. Ποιος θά 
τις ξεθολ,ώση ;

Άπαραιτήτως δλοι μας. «"Ενας 
κούκος άνοιξη δέν φέρνει». "Αν 
δέν αύτοεπιστρατευθούμε δλοι καί 
μέ δλη μας τήν δύναμη, είναι αδύ
νατον νά σώσουμε τις άφετηρίες μας. 
Παιδεία, Πολιτεία, Εκκλησία, ελά
τε επί τέλους, ας συνέλθουμε νά 
σώσουμε τις πηγές μας, προτού 
είναι αργά.

« Συνεργάτης »
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Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α
Θ Ε Μ Α Τ Α
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΒΕΡΙΟΠΙ
Τοΰ Άστυφ. κ. Κ. ΣΠΑΓΑΚΟΥ

Α Φ Ο Ρ Α

| ΝΩΡΙΖΟΜΕΝ έκ τής 'Ιστορίας, 
ότι κατά τήν έποχήν τοϋ Χρί
στου ή Παλαιστίνη ήτο ύπό 
τήν έξουσίαν των Ρωμαίων.

— Πρό τοϋ Πιλάτου δέ, δστις 
έσταύρωσε τόν Κύριον ήμών, ήγεμών 
Ρωμαίος ήτο έκεϊ ό Πούβλιος Λέντουλος, 
όστις μάς περιγράφει πολύ ώραϊα τόν 
Σωτήρα εις τήν κάτωθι, άγνωστόν είς 
τούς πολλούς, έπιστολήν, τήν όποιαν 
μετά προσοχής πρέπει νά άναγνώσωμεν· 
Ή  έπιστολή αϋτη, άπευθυνομένη είς τόν 
έν Ρώμη Αύτοκράτορα Τιβέριον, είναι 
Λατινιστί γεγραμμένη καί φυλάσσεται 
τό πρωτότυπον αυτής μέχρι σήμερον είς 
τήν βιβλιοθήκην τής Ρώμης Cessarini 
(Καισαρίνι). Έ χει ώς έξής :

«Ήκουσα, ώ Καϊσαρ, ότι έπιθυμεΐς 
νά μάθης όσα σοί γράφω νΰν περί άν- 
θρώπου τινός λίαν έναρέτου, καλουμένου 
Ίησοϋ ΧριστοΟ, όν ό λαός θεωρεί προ
φήτην καί οί μαθηταί του Θεόν, λέγοντες 
ότι είναι υιός τοϋ Θεοϋ τοϋ πλάστου του 
Ουρανού καί τής γής καί παντός ό,τι 
έν αυτή εύρίσκεται καί υπάρχει.

Τή άληθείμ, ώ Καϊσαρ, άκούονται καθ’ 
έκάστην θαυμάσια πράγματα περί τοϋ 
Χριστοϋ αύτοϋ.

’Ανεγείρει νεκρούς καί ιατρεύει άσθε- 
νεϊς διά μιας μόνης λέξεως.

Είναι άνήρ αναστήματος μέτριου, κα
λός τήν δψιν καί μεγαλοπρέπειαν περι- 
βεβλημένος, ιδίως κατά τό πρόσωπον, 
ώστε όσοι τόν ατενίζουν άναγκάζονται 
νά τόν άγαποΰν καί νά τόν φοβώνται.

Έ χει τήν κόμην χρώματος καρύου 
ώριμου έξικνουμένην μέχρι τών ώτων 
του, έκεϊθεν μέχρι τών ώμοπλατών. 
Φαίνεται ΐόχρους μάλλον δέ στιλπνή καί 
διχάζεται έν τώ μέσω άνωθεν κατά τό 
σύστημα τών Ναζαρηνών. Τό πρόσωπόν 
του είναι λείον καί γαλήνιον, τό μέτωπόν 
του άνευ ρυτίδος ή κηλΐδος, ή ρίς καί τά 
χείλη του κανονικώτατα. Τό γένειόν του 
είναι πυκνόν καί τοϋ αύτοϋ χρώματος τής 
κόμης. Δέν είναι δέ μακράν καί διχάζεται 
έν τώ μέσω. Τό βλέμμα του είναι σοβαρόν 
καί έμποιοϋν φόβον, έχει δέ δύναμιν 
άκτϊνος ήλιακής. Οόδείς δύναται νά τόν 
παρατηρήση άτενώς. Ό ταν δέ πράττει 
τοϋτο, κλαίει. Είναι άξιαγάπητος καί

χαρίεις μετά σοβαρότητος. Λέγουσιν, ότι 
ούδέποτε ώφθη γελών, άλλά πλειστάκις 
κλαίων.

Έ χει ώραίας χεΐρας καί τούς βραχίο
νας.

Έ ν τή συνομιλίμ εύαρεστεϊ πάντας, 
δυσκόλως όμως φαίνεται.

Ό ταν θά φανή κάπου, είναι μετριό- 
φρων καί έχει τό ώραιότερον παράστημα 
τοϋ κόσμου. Είναι ώραίος ώς ή μητέρα 
του, ήτις είναι ή ώραιοτέρα γυνή, ήτις 
ποτέ έθεάθη είς τά μέρη ταϋτα.

’Εάν όμως ή Σή Μεγαλειότης, ώ Καϊ- 
σαρ, ποθή νά ϊδη αύτόν, ώς μοί έγραψεν 
άλλοτε— πληροφόρησόν με, ίνα σοί τόν 
στείλω πάραυτα.

Πάντες έν Ιερουσαλήμ θαυμάζουν τήν 
σοφίαν του, καίτοι ούδέποτε έσπούδασέ 
τι. Καί όμως είναι κάτοχος πάσης έπι- 
στήμης.

Περίπατε! άνυπόδητος καί άσκεπής 
τήν κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αύτόν 
γελώσιν, άλλ’ όταν εύρίσκωνται πρό 
αύτοϋ, τρέμουσι καί θαυμάζουσιν αύτόν.

Λέγουσιν, ότι ούδέποτε άνθρωπος ώς 
αύτός ένεφανίσθη είς τά μέρη αύτά. Τή 
αλήθεια— ώς μοί λέγουσιν οί Εβραίοι 
— ούδέποτε έδόθησαν συμβουλαί, ού
δέποτε έκηρύχθη διδασκαλία ώς ή ίδική 
του, πολλοί δέ τών ’Ιουδαίων θεωροΰσιν 
αύτόν Θεόν, άλλοι πάλιν μοί λέγουσιν 
ότι είναι έχθρός τής Σής Μεγαλειότητος, 
ώ Καϊσαρ.

Πολλαπλώς μέ παρενοχλοΰσιν οί μο
χθηροί αύτοί Εβραίοι. Λέγεται, ότι αυ
τός ούδέποτε δυσαρέστησε τινά, άλλ 
ότι μάλλον έποίησε τό άγαθόν.

Ό λ ο ι όσοι έγνώρισαν αύτόν λέγουσιν 
ότι εύηργετήθησαν παρ’ αύτοϋ.

Όμως, είς τήν Σήν Μεγαλειότητα, ώ 
Καϊσαρ, διά τήν πρός Σέ ύπακοήν, είμαι 
πρόθυμος ό,τι διατάξεις θέλει έκτελεσθή. 
Έ ν Ιερουσαλήμ Ίνδικτιώνος 7 (α) Σελή
νη 11
Τής Σής Μεγαλειότητος πιστότατος καί 

εύπειθέστατος

ΠΟΥΒΛΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥΛΟΣ .
Κυβερνήτης τής Ίουδαίας

"Ο ταν κάποτε κατηγόρησαν τήν  
γυ να ίκα  τοΰ  Κ αίσαρος δ τ ι ε ίχ ε  παρά
νομες σ χ έσ εις  μ έ  τόν νεαρό Κ λ ώ δ ιο , 
ό Κ αϊσαρ τήν  έχ ώ ρ ισ ε  άμέσω ς , κ α ίτο ι 
ή ένοχή της  δέν ε ΐχ ε ν  ά π οδειχθή , λ έ 
γοντας τοΰτα  τά  λ ό γ ια , πού έμ εινα ν  
έκ το τε  ισ το ρ ικά  : « Ό  γάμος τοϋ 
Καίσαρος π ρ έπ ε ι νάνα ι καθαρός δ χ ι 
μόνον άπό α ισ χρή π ρ α ξ ι, άλλά κ ι 
άπό κακή φ ή μ η » .

Θ έλοντας κάποτε νά ε ιρ ω νευ θή  
κάποιος ξένος τούς Σ π α ρ τ ιά τες  — 
πού ώς γνω στόν ήσαν ό λ ιγ ά ρ ιθ μ ο ι — 
ρώ τησ ε τόν Σ π α ρ τ ιά τη  Ά ρ χ ιμ ίδ α  
πόσοι ε ίν α ι ο ί Σ π α ρ τ ιά τες . Κ ’ έκ ε ΐ-  
νος τοΰ  ά π ήντησε : — ’Α ρ κ ετ ο ί,
ξ ένε , γ ιά  νά τ ιμ ω ρ ο ΰ ν  τούς κ α κ ο ύ ς .

Κ ά π οτε οί ’ Α θηνα ίο ι ζητούσαν έπ ί-  
μονα άπό τόν μεγά λο  ρήτορα Δ η μ ο 
σθένη νά κατηγορήση ε ίς  τόν λόγο 
του  κά π ο ιον, κ ’ επ ειδ ή  αυτός άρνιό- 
τ α ν , έκ ε ΐν ο ι θορυβούσ α ν. Τ ό τε ό 
Δ ημο σ θένη ς  ά νήλθε στό βή μ α  κ α ί 
τούς ε ίπ ε  τοΰτα  μόνο τά  λό γ ια  : 
« ’ Α θ η να ίο ι, θά σάς χ ρ η σ ιμ εύ σ ω  σάν 
σ ύμβουλος έσ τω  κ ι’ αν δέν τό θ έ
λ ε τ ε  , σ υκοφ ά ντης δμω ς δέν θά γ ίν ω  , 
έσ τω  κ ι’ άν τό θ έ λ ε τ ε » .

Μ ιά κυρ ία  στό νοσοκομείο : —Π ρο
τ ιμ ώ  νά πεθάνω  παρά νά μ έ  εγ χ ε ίρ η σ η  
ό γ ια τ ρ ό ς . Κ ι ’ ό νοσοκόμος ψ υ χ ρ ά  : 
— Κ υ ρ ία , τό ένα δέν έμ π ο δ ίζ ε ι τό 
ά λ λ ο .

— Ε ίσ α ι ά δ ικ ο ς, λ έ γ ε ι ή σύζυγος 
στόν άνδρα τ η ς . Α ύτά πού ξέρω  γ ιά  
τό πώ ς π ρ έπ ε ι νά όδηγή κ α νείς  ε ίν α ι 
τόσα π ολλά  πού θά έγ έμ ιζ α ν  όλό- 
κληρο β ιβ λ ίο  . . .

—’Ίσω ς , άπαντά έκ είνο ς  , ά λλά  τά 
ό λ ίγα  πού δέν ξ έρ εις  κ οντεύουν νά 
γεμ ίσ ο υ ν  όλόκληρο νοσοκομείο . . .

Ή  κ . Λ ουλού έδ έχ θ η  μ ία ν  ήμέρα ν 
τήν  έπ ίσ κ εψ ιν  μ ια ς  γνω σ τή ς  τ η ς ,  ή 
όποία έθεώ ρησ ε καλόν νά κ ο υ βα λή - 
ση μ α ζ ί της  κ α ί τά  δύο μ ικρά  άγόρια 
τ η ς .

Τ ά  μ ικ ρ ά , μ ό λ ις  . . . ε ισ έβα λα ν  
στό  σ π ίτ ι άρχισαν νά σ τρ ιφ ο γυ ρ ίζο υ ν  
σάν σ ίφ ο υ νες  κ α ί δέν άφησαν τ ίπ ο τα  
ό ρ θ ιο . ’ Ε νώ  ο ί δύο γυ να ίκ ες  ώ μ ιλ ο ΰ -  
σ α ν, αύτά άδειαζαν σ υ ρτά ρ ια , ανα
ποδογύριζαν πολυθρόνες κ α ί τρα π έ
ζ ια  κ ι ’ έσπαζαν β ά ζ α . Ή  μη τέρα  
τ ο υ ς , ά ν τ ί νά τά  μα λώ ση , τά  έκαμά- 
ρω νε κ ι ’ έ λ ε γ ε  κάθε τόσο : « ε ίδ α τ ε  
τ ί  δ ια βο λά κ ια  ε ίν α ι ; . . . »

'Ό ταν έσ ηκ ώ θηκε γ ιά  νά φ ύ γ η ,  
τά δυο άγοράκια έκαναν τσουλήθρα 
στό κ ά γκ ελλ ο  τής  σκάλας κ α ί κ α τε
βα ίνοντα ς έγκ ρέμ ισ α ν  ένα μ ικρό  τρα 
π έζ ι .

— Μά δέν ε ίν α ι δ ια βο λά κ ια  ; ε ίπ ε  
ή μη τέρα  τω ν  κο ιτάζοντάς τα  μ έ  
σ το ρ γ ή .

Ή  κ .  Λ ουλού μ έ  ένα ψ υ χ ρ ό  χα μ ό
γ ελο  τής  άπ ήντησε :

— Τ ή ν  ά λλη φορά πού θά έ λ θ ε τ ε ,  
νά φ έρ ετ ε  τά  π α ιδ ιά  σας . . .
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ

(Περίληψις προηγουμένου)
'Η  ιστορία μας, πού είναι 
πέρα ώς πέρα άληθινή, έξελίσ- 
σεται στην Κοκκινιά το 
έτος 1936. 'Ο άστυφύλαξ Ε45 
Γιαννόπουλος Βασίλειος, 
πού κάνει τή συνηθισμένη 
περιπολία του, γίνεται μάρ
τυρας ενός τροχαίου άτυχήμα- 
τος. "Ενας νεαρός μοτο- 
ποδηλάτης τραυματίζει έλα- 
φρά μία γυναίκα. 'Ο άστυ
φύλαξ Γιαννόπουλος μεταφέ
ρει και τούς δύο στο 
’Αστυνομικό Τμήμα. Έ κεΐ 
ή γυναίκα διαπιστώνει, 
δτι ό δράστης έχει στο δεξί 
μάγουλο ένα σημάδι, δμοιο 
μέ έκεΐνο πού είχε τό παιδά
κι της, πού χάθηκε τό 
1922 στην καταστροφή τής 
Σμύρνης. ’Αρχίζει να ύπο- 
ψιάζεται πώς... Τήν ύποψία 
της αύτή έκμυστηρεύεται 
μέ λυγμούς στον άξιωματικό 
'Υπηρεσίας...

ΑΞΙΩΜΑ ΤΙΚΟΣ υπηρε
σίας ακούσε μέ πολλή προ
σοχή τό δραματικό τοϋτο 
περιστατικό καί όταν εκεί

νη, τελειώνοντας τήν αφήγηση, έπε
σε σ’ ένα δυνατό κλάμα, γύρισε 
καί τής είπε μέ πολλή συγκίνηση.

— Κάντε κουράγιο, κυρία μου, 
μήν κλαϊτε, ό Θεός είναι μεγάλος. 
Τό προσωπικό σας δράμα, δπως 
μου τό διηγηθήκατε, μέ συγκίνησε

m m
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πολύ. Το ζώ καί εγώ αυτή τή στι
γμή. Είμαι πατέρας καί νοιώθω πολύ 
τον πόνο σας. ’Έχετε όμως υπο
μονή. ’Εμείς εδώ σάν ’Αστυνομία 
θά κάνουμε 6,τι είναι δυνατόν για 
να ρίξουμε φως στην υπόθεση. 
Θά την ξεδιαλύνουμε οπωσδήποτε. 
Σ ’ αυτό νά μην άμφιβάλλετε καθό
λου.

Καί πραγματικά τό πήρε από
φαση ό αξιωματικός υπηρεσίας νά 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπά
θεια, γιά νά ξεκαθαρίσει όσο μπο
ρούσε τήν περίεργη τούτη υπόθεση. 
’Έπρεπε όμως νά προχωρήσει μέ 
πολλή προσοχή, γιά νά πάρει ή 
ανάκριση τό σωστό δρόμο καί νά 
φέρει σάν καρπό τής προσπάθειας 
τήν άλήθεια.

’Έτσι γύρισε στήν γυναίκα καί 
τής είπε :

— Καθήσατε τώρα εδώ, στο γρα
φείο. Θά μείνετε λίγο μόνη, αλλά 
μην άνησυχήσετε. ’Εγώ πάω ν’ 
άρχίσω αμέσως τήν εξέταση καί 
όταν έρθη ή ώρα θά σάς καλέσω 
μέσα γιά νά πάρετε καί σείς μέρος. 
’Εκείνο πού θέλω από σας είναι νά 
ησυχάσετε λίγο καί νά έχετε μεγάλη 
εμπιστοσύνη στήν ’Αστυνομία. Τήν 
αλήθεια σέ λίγο θά τήν έχουμε στά 
χέρια μας. Τίποτα εδώ δέ μένει 
κρυφό. ’Αλλά ας μήν αργούμε . . .

’Έπειτα μπήκε στο γραφείο τον. 
Μπροστά του τώρα βρίσκονταν ό 
ποδηλάτης καί δ άστνφύλακας τής 
«εσωτερικής υπηρεσίας» Γιαννό-
πουλος Βασίλειος. Στήν αρχή πήρε 
τό βιβλίο «Σημειώσεων», τό ξε- 
φύλισσε λίγο καί στάθηκε στή σε
λίδα, πού είχε καταχωρίσει τά στοι
χεία τον μικρού. Τά διάβασε. Λε
γόταν Μιχαήλ Παυλίδης τού Γεωρ
γίου, ετών 18, ύποδηματεργάτης, 
κάτοικος Νίκαιας, όδός Μερσίνης 
202. ’Έπειτα, άφού έδωσε μιά 
εξεταστική ματιά στον μικρόν, τον 
ρώτησε :

— Ό  πατέρας σου τ ί δουλειά 
κάνει;

— Τσαγκάρης.
— Που εργάζεται;
— ’Έχει δικό του μαγαζί στήν 

Πλατεία Όσιας Ξένης.
— Καλώς. Ευχαριστώ.
’Έ πειτα ' γύρισε καί είπε στον

αστυφύλακα Ε45, πού παρακολου
θούσε μέ πολύ ενδιαφέρον τήν εξέ
λιξη τής περίεργης αυτής ύποθέ- 
σεως.

— ’Έλα τώρα Γιαννόπονλε νά 
κάνουμε καί λίγη δουλειά. Αυτά

βλέπεις είναι τά τυχερά μας. Τώρα 
πού τελειώνει τό οχτάωρό μας, 
αρχίζει πάλι δουλειά γιά μάς. "Ας 
είναι όμως, έχει πολύ ενδιαφέρον 
αυτή ή υπόθεση, είναι αρκετά περί
εργη, σοβαρή καί αν τήν ξεδιαλύ
νουμε, πού πολύ πιστεύω, θά μάς 
δώσει μεγάλη ευχαρίστηση. "Ετσι 
δεν είναι 45; Δεν πιστεύω νά έχεις 
αντίρρηση ; ’Εδώ, μ ’ ένα σταυρό
λεξο καταπιάνεσαι καί σπάζεις ώ
ρες τό κεφάλι σου νά τό λύσεις κι’ 
όταν τά καταφέρεις νοιώθεις με
γάλη ικανοποίηση, όχι νά έχεις 
μπροστά σου μιά τόσο σοβαρή υπό
θεση, όπως αυτή, πού μάς απασχο
λεί τώρα. Λοιπόν, στο έργο μας 
τώρα. Πάρε τον μικρόν καί βάλ’ 
τον νά κάτσει στον προθάλαμο καί 
σύ τρέξε νά μου φέρεις τον πατέρα 
τον. Λέγεται Παυλίδης Γεώργιος 
καί έχει τσαγκαράδικο στήν πλα
τεία τής Όσιας Ξένης. ’Αλλά κοί
ταξε 45, μην τον φοβήαεις τον 
άνθρωπο . . . Πές του ότι τον θέ
λουμε νά τού κάνουμε μιά ερώτηση, 
Δέ συμβαίνει τίποτα κακό. Κατά
λαβες ; "Αντε, λοιπόν . . .

Πραγματικά, σέ λίγο ή διαταγή 
τού νπαστυνόμου έκτελεϊτο. Ό  
Γιώργης Παυλίδης βρίσκονταν στο 
γραφείο του. Στήν αρχή βέβαια εκεί
νος άνησύχησε σάν είδε τό γυιό του 
νά βρίσκεται στήν ’Αστυνομία, μά 
σάν πληροφορήθηκε τό λόγο πού τον 
έφερε εκεί συνήλθε.

Γ  ρ ά ψ ε ι
ό κ. ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

τ. Ά σ τ υ ν . Δ /ντής Α '

— Σάς καλέσαμε εδώ κ. Παυλίδη, 
άρχισε νά τον λέει ό αξιωματικός 
υπηρεσίας, όχι γιά τό αδίκημα πού 
διέπραξε ό γυιός σας σέ βάρος μιάς 
κυρίας, γιατί δέν υπάρχει τέτοιο 
θέμα,' έπειτα από τή δήλωσή της, 
ότι δέν επιθυμεί τήν ποινική τον 
δίωξη, άλλά γιά μιά άλλη υπόθεση, 
πολλή σοβαρή, πού θά τήν ακούσετε 
αμέσως. Θέλω όμως νά μοϋ είπεϊτε 
τήν αλήθεια σέ δ,τι σάς ρωτήσω. 
Μη θελήσετε νά τήν άποκρύψετε, 
γιατί αυτό δέ θά σάς ωφελήσει, διότι 
ή άλήθεια θ’ άποκαλυφθεϊ τελικά 
καί τότε θά βγήτε εκτεθειμένος.

— Κύριε Ύπαστυνόμε μήν ανησυ
χείτε. Είμαι άνθρωπος πού δέ μ ’ α
ρέσει τό άδικο. Τό ψέμα εγώ δέν τό 
ξέρω. Θά σάς είπώ δλην τήν αλή
θεια. Γ ι’ αυτό νά μείνετε ήσυχος.

— Ευχαριστώ πολύ. Καί αρχί
ζουμε. Ή  ερώτηση πού θά σάς κάνω, 
σάς τό προλέγω, θά σάς φέρει κά
ποια ταραχή, θά σάς αίφνηδιάσει. 
Τούτο όμως δέν πρέπει νά σταθεί 
σάν αιτία νά μήν μοϋ πήτε τήν αλή
θεια. "Αλλωστε ή υπόθεση πού θά 
εξετάσουμε σήμερα μαζί εδώ έχει 
άμεσο σχέση μέ τό οικογενειακό 
σας περιβάλλον καί τό καλό πού θά 
προκύψει θά σάς ενδιαφέρει πολύ. 
Περιμένω λοιπόν τήν άλήθεια.Καί 
τώρα ερώτηση: Ό  Μιχάλης είναι 
δικό σου παιδί, γνήσιο ή τον έχετε 
υιοθετήσει;

Πραγματικά τήν ερώτηση αυτή 
τήν ένοιωσε νά πέφτει άπάνω του 
βαρειά σά βόμβα ό Γιώργης Παυ
λίδης. Πάγωσε στήν αρχή, τά μά
τια του ανήσυχα στριφογύρισαν μέσα 
στις κόγχες, κοίταξε τον ύπαστυ- 
νόμο σέ μιά στιγμή κατάματα μ ’ 
ένα παράξενο βλέμμα κι’ έπειτα 
κατέβασε τό βλέμμα του όσο έπαιρνε 
προς τά κάτω. ’Ένοιωθε τώρα με
γάλη στενοχώρια. Δέν περίμενε τέ
τοια ερώτηση. Τούρθε ξαφνικά τούτο 
τό κτύπημα. Καί είτανε πολύ δυ
νατό. Δέ μπορούσε ν’ άντιδράσει. 
’Ένοιωθε αδύνατος. Σήκωσε πάλι 
τό βλέμμα του καί κοίταξε τον ύπα- 
στυνόμο στά μάτια, μέ καιποια τώρα 
σταθερότητα. "Επρεπε νά τού απαν
τήσει καί μάλιστα νά τού είπεϊ τήν 
αλήθεια, όπως τούχε ύποσχεθεϊ. 
Δέν μπορούσε νά κάνει διαφορετικά. 
Συγκέντρωσε τότε όση δύναμη τού 
άπόμεινε καί είπε.

— Βέβαια δικό μου, άφού έχει 
τ ’ όνομα μου.

— Ναι, δέ λέω, έχει τ ’ όνομά σας, 
άλλά μόνο τά γνήσια παιδιά έχουν
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τό επώνυμο τοϋ πατέρα; ’Έχουν 
και τα άλλα . . .

— Το παιδί αυτό, κύριε νπαστν- 
νόμε, τι να σας είπώ, μπορεί νά μην 
είναι γνήσιο δικό μου, δμως αντο 
δεν έχει σημασία. Τδχω από μικρό 
κοντά μου, εγώ τ ’ ανάθρεψα, εγώ τό 
μεγάλωσα. Τό θεωρώ σαν πρα
γματικό μου παιδί κι ακόμα καλλί
τερα.

— Ναί, έτσι είναι, σας καταλα
βαίνω. 'Η  αλήθεια νά λέγεται. Ζητώ 
μάλιστα συγνώμη πού άνεμίχθηκα 
στο προσωπικό σας θέμα. Θά μά
θετε δμως σε λίγο τό λόγο καί πι
στεύω νά μέ δικαιολογήσετε από
λυτα. Θέλω δμως νά μοϋ είπήτε 
πώς ήρθε στά χέρια σας τό παιδί;

Χαμογέλασε τότε εκείνος, έσκυψε 
τό κεφάλι κι’ έπειτα από λίγη σιω
πή, γύρισε καί είπε στον ύπαστυ- 
νόμ ο.

—Υπάρχει λόγος, κύριε ' Υπαστό
ν άμε;

— Βέβαια, γιά νά σας τό λέω 
εγώ, υπάρχει. Καί θά τό μάθετε σε 
λίγο.

— Τότε θά σάς τό πώ, κύριε νπα
στυνόμε. Θά σάς τά πώ δλα, μέ κάθε 
μάλιστα λεπτομέρεια.

Σταμάτησε τότε γιά λίγο, σά νά 
ήθελε νά συγκεντρωθεί στον εαυτόν 
του, σηκώθηκε λίγο άπάνω στο κά
θισμά κι’ έπειτα άρχισε νά λέει:

— Είμαι Μικρασιάτης καί στο 
22, στην καταστροφή, ήρθα στην 
'Ελλάδα. Μέναμε σ’ ένα χωριό λίγο 
έξω άπό τη Σμύρνη. Κονκλουτζά, 
τό λέγανε. Θαμοννα τότε 17 χρο- 
νών. "Οταν έσπασε τό μέτωπο φύ
γαμε άπό τό χωριό καί ήρθαμε στη 
Σμύρνη μαζί μέ τούς γονιούς μου 
γιά νά βροϋμε κανένα μέσο νά φύ
γουμε γιά την 'Ελλάδα, προτού 
μπούνε οί Τούρκοι μέσα καί μάς 
σφάξούν. 'Όλη την ημέρα βρισκό
μαστε στην προκυμαία, ψάχνοντας, 
νά βροϋμε κανά πλεούμενο καί τή 
νύχτα την περνάγαμε στο προαύ
λιο ενός σχολείου, εκεί κοντά στην 
'Άγια  Φωτεινή, στοιβαγμένοι δ ένας 
άπάνω στον άλλον Δέν πέρασαν 
δμως δυο - τρεις ημέρες καί μιά 
νύχτα πέσανε άπάνου μας Τούρκοι, 
οπλισμένοι μέχρι τά δόντια. ’Έφαγε 
πολλούς τότε τό σκοτάδι. Μάς πιά- 
σανε στον ύπνο. ’Εκεί έχασα καί 
τούς γονιούς μου, τούς έσφαξαν μπρο
στά στά μάτια μου. Πολλοί τότε πη- 
δήξαμε άπό τό μαντρότοιχο καί σω
θήκαμε. Μαζί τους έφυγα κι’ εγώ. 
“Αλλοι δμως δέ μπόρεσαν καί μεϊ-

ναν μέσα. Περάσανε δλοι άπό μα
χαίρι. Κανένας δέ γλύτωσε. ’Εγώ, 
σαν έφυγα άπό εκεί τδβαλα στά 
πόδια καί έτρεχα όσο μπορούσα ποιο 
γρήγορα μαζί μέ άλλα παιδιά. Πιο 
κάτω σμίξαμε καί μέ άλλους Ρω
μιούς καί όλοι μαζί μπουλούκι, 
παγωμένοι άπό τό φόβο τρέχαμε 
νά γλυτώσουμε. ’Αλλά πού νά πάμε; 
'Η  Τουρκιά είχε πλημμυρίσει όλη 
τή Σμύρνη καί κτυποϋαε άλύπητα, 
γυναίκες, γέρους, παιδιά χωρίς καμ- 
μιά διάκριση. Σπάραζε ή ψυχή σου 
άπό τό κλάμα καί τό θρήνο. Άκού- 
γαμε τις απελπιστικές φωνές, τό 
ποδοβολητό, τις στριγγλιές, τά σπα
ραχτικά ξεφωνητά . . . Καί μεϊς 
όλο τρέχαμε, τρέχαμε . . . Σέ μιά 
στιγμή βλέπω μιά γυναίκα νά τρέ
χει, κρατώντας στήν άγκαλιά τό 
μικρό παιδί της. Βρισκότανε κά
μποσο μπροστά μου, άλ?.ά σέ λίγο 
τήν βλέπω νά κονταίνει τό βήμα της 
καί νά μένει πίσω. Τήν λυπήθηκα 
κι’ όταν τήν έφτασα, έτρεξα αμέ
σως καί τής πήρα τό παιδί, τδκοψα 
στον ώμο μου καί συνέχισα τό 
δρόμο. ’Εκείνη ερχόταν δίπλα μου 
καί τρέχαμε μαζί. Οί Τούρκοι 
δμως μάς φέρναν άπό κοντά. Ρίχνον
ταν μέ λύσσα άπάνω στο κοσμάκη 
καί αφού τοϋ παϊρναν δ,τι είχε άπάνω 
του έπειτα τον ξέκαναν στή στιγμή. 
Κάποτε δμως μέναν γιά λίγο πίσω. 
Κόνταιναν τό βήμα τους. Είχαν καί 
άλλη δουλειά, βλέπεις...! Τό πλιά
τσικο . . ■ Μέναν γιά νά ψάχνουν 
τούς σκοτωμένους καί νά παίρνουν 
δ,τι βρίσκανε άπάνου τους. Λεφτά, 
ρωλόγια, χρυσαφικά. ’Ακόμα καί τά 
δάχτυλα κόβανε οί ελεεινοί, όταν 
δέ μπορούσαν νά βγάλουν τά δαχτυ- 
λίδια . . . Είδα κάτι τέτοιο κι’ άνα- 
τρίχιασα. ’Αλλά τί περίμενε κανείς 
άπό αυτό τό σκυλολόι . . . Μπρο
στά σέ τούτο τό φοβερό κακό, εγώ 
μέ τό παιδάκι στον ώμο, δλο έτρεχα 
δσο μπορούσα πιο γρήγορα. 'Η  μάνα 
του ερχόταν άπό κοντά μου. ’Άκουγα 
καλά τό βόγγο της, τήν ανάσα της . . 
Σέ μιά στιγμή δμως τήν έχασα. Γύ
ρισα νά τήν δώ, άλλά δέν τήν είδα 
πουθενά. Τάχυνα τότε πολύ τό βήμα 
μου, γιατί είδα ένα μπουλούκι άπό 
Τούρκους νά τρέχει κατά πόνου 
μου. Τρόμαξα πολύ, γιατί μέ κον
τοζύγωναν. ’Έστριψα τότε ένα στε
νό, πήρα άλλο έπειτα, τρύπωσα σέ 
κάτι χαλάσματα σέ συνέχεια κι’ έτσι 
μπόρεσα νά ξεμακρύνω άπό κοντά 
τους. Είχα δμως κουραστεί πολύ 
κι’ δταν σέ λίγο βρέθηκα σέ μιά μι

κρή πλατεία καί αίσθάνθηκα κάποια 
άσφάλεια, γιατί δέν έβλεπα νάρ- 
χωνται πίσω μου Τούρκοι, κάθησα 
λίγο καί ξεκουράσθηκα. ’Ανησυ
χούσα δμως πολύ. ’Έτρεμα άπό τήν 
άγωνία καί τον τρόμο. «Πού θά 
πάει αυτό», έλεγα, «θά μέ φάνε τά 
σκυλιά». ’Έτσι, άφοϋ έμεινα λίγο 
εκεί, πάλι πήρα δρόμο καί σέ λίγο 
βγήκα στήν προκυμαία. ’Αλλά κι’ 
εδώ τά ίδια. Χαλασμός κόσμον γι
νότανε. Πνιγμένη ή παραλία άπό 
τή μιά άκρη μέχρι τήν άλλη. Μυρ
μηγκιά ολόκληρη, άπό γυναίκες, γέ
ρους καί παιδιά, πού βολόδερνε δώθε 
καί κείθε, ίδια τρικυμισμένη θά
λασσα, πού τήν βαρούν άπό όλες τις 
μεριές οί άνεμοι, περιμένοντας μέ 
τήν ψυχή στο στόμα κάποια ελπίδα 
σωσμού,, πού δυστυχώς δέν τή βλέ
πανε νάρχεται άπό πουθενά. Μέ 
κομένη τήν άνάσα, μπήκα μέσα στο 
μεγάλο πλήθος κι δλο προχωρούσα 
μέ τό παιδί στήν άγκαλιά άνοί- 
γοντας δρόμο μέ τήν πλάτη μου 
καί προσέχοντας πάντα γύρω μου, 
μήπως πάρει τό μάτι μου κανένα 
γνωστό μου ή τή μάνα τοϋ παιδιού. 
’Έμεινα εκεί δυο ημέρες. Είχα πιά- 
σει ένα μέρος εκεί κοντά στή θά
λασσα καί περίμενα μήπως βρώ καμ- 
μιά ευκαιρία γιά νά φύγω δσο μπο
ρούσα πιο γρήγορα άπό κείνη τή 
φοβερή κόλαση. Καί ή ευκαιρία δέν 
άργησε νάρθει . ’Έτσι τό δεύτερο 
βράδυ, καθώς είχε κόψει γιά καλά ή 
νύχτα, ακόυσα ένα μικρό θόρυβο 
συρτά στ’ αυτιά μου. ’Έδωσα πολλή 
προσοχή. Πρώτα άπό περιέργεια. 
Τί νά είταν εκείνο. Κ ι’ έπειτα άπό 
τήν κρυφή ελπίδα μήπως είταν κα
νένα πλεούμενο. Καί δέ γελάστηκα. 
Σέ λίγο ξάνοιξε μέσα στο συσκό- 
ταδο μιά βάρκα, πού είχε πάρει 
δρόμο κι ερχόταν προς τό μέρος πού 
βρισκόμουνα. Σηκώθηκα τότε άπάνω 
πήρα τό παιδί στήν άγκαλιά, κοιμι
σμένο όπως είτανε καί κρύφτηκα 
πίσω άπό μιά ηλεκτρική κολώνα 
γιά νά μή φαίνομαι. ’Έτσι εϊμουνα 
έτοιμος νά σαλτάρω άπάνω σαν θά 
ζύγωνε. Καί νάτην σέ λίγο πλεύ
ρισε κοντά μου. Πήδηξα τότε άπάνω, 
άλλά μαζί μου στή στιγμή ρίχτη
καν κι’ άλλοι πολλοί σέ σημείο πού 
λίγο έλλειψε νά μπατάρβι ή βάρκα 
καί νά μάς άδειάσει όλους στή θά
λασσα. Τρομάξαμε τότε πολύ, άλλά 
σέ λίγο τό πλεούμενο έκοψε δρόμο 
καί άποτραβήχτηκε κάμποσο άπό 
τήν παραλία. ’Αναπνεύσαμε τότε.
’Έπειτα άπό λίγο βρισκόμαστε άνά-
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μέσα σέ ξένα πολεμικά πλοία, ’Α γ 
γλικά, Γαλλ.ικά, ’Ιταλικά και ’Αμε
ρικάνικα. Μερικά εϊταν και φωτα- 
γωγημένα, σά νά μη συνέβαινε τ ί
ποτα. Άκούγαμε μάλιστα και μου
σική. Τιόγαν ρίξει στο γλέντι οί- 
άνθρωποι. Καί με το δίκιο τους, τι 
είχανε νά φοβηθούν. Γι’ αυτούς δέ 
συνέβαινε τίποτα. Ζυγώσαμε στην 
αρχή ένα γαλλ.ικά, αλλά δεν έδειξε 

I  καμμιά πρόθεση νά μάς πάρει. ’Αν
τίθετα τούς στ εισχωρήσαμε τούς 
ανθρώπους καί επειδή επιμέναμε 
πολύ στην παράκλ.ηση μάς άπεί- 
λ.ησαν ότι θά μάς καίγανε με ζεστά 
νερό, αν δεν απομακρυνόμαστε άπό 
εκεί. Μάς έδειξαν μάλιστα καί τις 
μάνικες, πού ξερνάγανε βραστά νερό. 
Φύγαμε άπό εκεί αφού βάλαμε στο 
βρισίδι τούς Γάλλους. Τούς χρεια
ζότανε! Ή  απανθρωπιά τους μάς 
εξαγρίωσε. Γυρίζαμε τότε πέρα - 
δώθε μέσα στο λιμάνι, χωρίς νά ξέ
ρουμε, πού θά μάς έβγανε εκείνο τό 
βράδυ ή μοίρα μας. Είχανε περάσει 
τά μεσάνυχτα κι’ άπό τη παραλ.ία 
όξω άκουγόταν καθαρά ή οχλοβοή, 
τά κλάματα καί 6 θρήνος τού κο- 

k σμάκη. Μέναμε όλη τη νύχτα μέσα 
στη βάρκα σιωπηλοί όλοι καί άμί- 
λητοι σά νά μην είχαμε ζωή μέσα 
μας, διαλυμένοι όλότελα άπό τον 
τρόμο καί τήν κούραση. Δεν σκε
φτόμαστε τίποτα άλλο, παρά τή ζωή 
μας, πού άπό στιγμή σέ στιγμή κιν
δυνεύαμε νά τήν χάσουμε. Κι’ άν πεις 
γιά ύπνο, πού νά κλείσου με μάτι! 
'Ο φόβος μάς κράταγε σέ διαρκή 
ένταση. Μόνο τό παιδάκι κοιμόταν 
γιά καλά στήν άγκαλιά μου, καθώς 
τον καημένο είχε ταλαιπωρηθή άπό 
τή φοβερή περιπέτεια. Τό πρωί 
όμως, γιά καλή μας τύχη, πέρασε 
δίπλα μας μιά άμερικάνικη βενζι
νάκατος. Ζητήσαμε τή βοήθειά της 
μέ πολλ.ά παρακαλετά καί μάς τήν 
έδωσε. *Έτσι σέ λίγο βρισκόμαστε 
άπάνω σ’ ένα άμερικάνικο πολεμικό. 

I  "Ας είναι καλά οι άνθρωποι. Μάς 
δεχτήκανε μέ ευγένεια καί μάς περι- 
ποιηθήκανε. μέ τό πάρα πάνω. Πίκ
ρανε μάλ.ιστα κι άλλο πολύ κόσμο, 
καί μάς βγάλανε στην Μυτιλήνη. 
’Από εκεί ήρθαμε στον Πειραιά 
καί τελικά κατασταλ.άξαμε στήν 
Κοκκινιά, όπου ως τώρα μένουμε. 
Τό παιδί τό κράτησα μαζί μου. 
Καί αφού δέ μου τό ζήτησε κανείς, 
τδκανα δικό μου καί τώρα τδχω 
μαζί μέ τ ’ άλλ,α μου παιδιά, πού 
άπόκτησα σάν παντρεύτηκα έπειτα 
όσιό λίγα χρόνια. Καί νά μέ πιστέ

ψετε κύριε ύπαστυνόμε τό άγαπάω 
καλλίτερα άπό τά παιδιά μου, γιατί 
τό καημένο είναι ορφανό καί δέν 
έχει κανόναν άλλον άπό μένα στον 
κόσμο. Τό πήρα άπό μικρό καί τδ
κανα άντρα. Αυτή είναι ή ιστορία 
τού παιδιού, κύριε ύπαστυνόμε, άλλά 
σάς έκούρασα πολύ μέ τήν πολυλογία 
μου. "Επρεπε όμως νά σάς τά πώ . . .  
Δέν γινόταν άλλοιώς . . .

—’Όχι, δχι καθόλου δέ μ ’ έκου- 
ράσατε, άπεναντίας σάς άκουσα μέ 
πολύ ενδιαφέρον. ΧΗσαν άλλωστε 
τόσο δραματικά τά περιστατικά πού 
μοϋ διηγηθήκατε καί τά περιεγρά- 
ψατε μέ τόση ζωντάνια καί παρα
στατικότητα πού μέ συνεκίνησαν 
βαθύτατα. Θά ήθελα τώρα γιά νά μη 
σάς κουράσω περισσότερο νά μοϋ 
άπαντούσατε καί σέ δυο άκόμηέρω- 
τήματα. Πρώτα τί γνωρίζετε γιά τό 
όνομα τού παιδιού κι’ έπειτα γιά 
κείνο τό σημαδάκι πού έχει στο 
μάγουλο τί ξέρετε;

— Θά σάς άπαντήσω κύριε ύπα
στυνόμε, θά σάς άπαντήσω άμέσως 
καί στά δυο ερωτήματα. Τό παιδί 
όταν έπεσε στά χέρια μου έδειχνε 
νά είναι μέχρι τεσσάρων χρονών. 
Μιλούσε μάλιστα καλά κι’ όταν τό 
ρώτησα πώς τό λένε μοϋ άπάντησε 
άμέσως «Μιχάλη». ’Ακόμα ήξερε 
τό μικρό όνομα τού πατέρα του καί 
τής μάνας τον. Τον πατέρα τον τον 
λέγανε Χρήστο καί τήν μάνα του 
’Ελένη. Παρανόμι βέβαια δέν έγνώ- 
ριζε. Τό σημαδάκι τδχε άπό τότε, 
δέ ξέρω όμως άπό ποιά αιτία προερ
χόταν.

'Ο νπαστυνόμος έμεινε άπό λυτά 
ικανοποιημένος άπό τήν εξέταση τού 
Γιώργη Παυλίδη. Τά πράγματα 
παίρναν τώρα τό σωστό δρόμο. Οι 
Ισχυρισμοί τής γυναίκας έπαληθεύον- 
το πέρα γιά πέρα. Έτόλμησε όμως 
καί μιά ακόμη ερώτηση:

— Κύριε Παυλίδη, άπό τή μικρή 
εδώ γνωριμία μας διαπίστωσα ότι 
είσθε ένας πολύ καλός άνθρωπος. 
Ειλικρινής, φιλαλήθης καί εύγενής. 
Προσόντα πού λίγοι τά έχουν. Είσθε 
ό τύπος τού τέλειον άνθρώπου καί 
αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δυστυ
χώς όμως δέν έχουμε πολλούς σάν 
καί σάς. ’Ά ν  είχαμε, τότε τί χαρά 
στον, κόσμο! Δέν θά χρειαζόμαστε 
εμείς οι άστυνομικοί σέ τίποτα. 
Θά είμαστε περιττοί. Καί τώρα θά 
σάς κάμω καί μιά άκόμη ερώτηση, 
καί θά είναι ή τελευταία. ’Αρκετά 
σάς κούρασα. Πήτε μου κ. Παυ
λίδη, άν παρουσιαστούν οι πραγμα

τικοί γονείς τού παιδιού καί σάς πεί
θουν περί τούτου άπόλντα τί λέτε, 
θά τον δώσετε τό Μιχάλη, χωρίς 
νά χρειασθή νά καταφύγετε στά δι
καστήρια;

— Κύριε νπαστννόμε, σάς ευχά
ριστοι πολύ γιά τά καλά σας λόγια, 
πού είπατε γιά μένα. "Ομως ή ερώ
τησή σας μέ φέρνει σέ δύσκολη θέ
ση. Μοϋ λέτε ν’ άποχωριστώ τό 
παιδί μου. Μπορεί νά γίνει αυτό; 
’Εγώ τό Μιχαλάκη τον νοιώθω σάν 
πραγματικό μου παιδί, κι’ άκόμα 
καλλίτερα. Ποιος γονιός δίνει τό 
παιδί του.

Κι’ έπειτα άπό λίγη σκέψη:
— Πάλι όμως . . .  τί νά πώ, άν 

βρεθούν οί γονείς του, δέν ξέρω τί 
θά κάνω . . .  Δέν ξέρω . . . "Ισως 
άλλάξω γνώμη. Άλλά άς βρεθούν 
καί τότε θά βρεθεί μιά λύσις. Δέ 
χαλάει ό κόσμος . . .

'Ο νπαστυνόμος σταμάτησε. Δέν 
έδωσε συνέχεια στήν εξέταση. Φαι
νόταν πολύ ευχαριστημένος πού τά 
πράγματα πήγαιναν τόσο καλά. Ή  
υπόθεση πού στήν άρχή φαινόταν 
άρκετά περίεργη, τώρα φωτίστηκε 
καλά. "Εμεινε λίγο σκεπτικός. Τρά
βηξε λίγο τό σώμα του προς τά 
πίσω κι’ άκούμπησε τις πλάτες του 
καλά στήν πολυθρόνα, έτσι γιά νά 
ξεκουραστεί λίγο. "Επειτα έπαιξε 
λίγο τό μολύβι μέσα ατά δάκτυλά 
τον, τό άφησε υστέρα νά πέσει στο 
τραπέζι καί έτριψε μέ τό δεξί του 
χέρι τό πηγούνι του σά νά ήθελε 
κάτι νά σκεφτεί. "Επειτα άναψε 
τσιγάρο καί πρόσφερε καί στον 
Παυλίδη, κτύπησε τό υπηρεσιακό 
κουδούνι. Στον αστυφύλακα Γιαν- 
νόπουλο, πού παρουσιάστηκε τότε 
μπροστά του, έδωσε εντολή νά 
οδηγήσει στο γραφείο τή γυναίκα 
καί τό παιδί.

Σέ λίγο έμπαιναν καί οί δυο μέσα. 
Πρώτα μπήκε ό Μιχάλης. ’Ανύ
ποπτος τούτος όλότελα. Είχε σκυμ
μένο τό κεφάλι καί φαινόταν αδιά
φορος. "Επειτα μπήκε ή γυναίκα. 
Ταραγμένη εκείνη καί ανήσυχη. 
Κοίταξε τό παιδί μέ τρυφερότητα 
καί υστέρα έρριξε εξεταστικό τό 
βλέμμα της στον άνθρωπο, πού 
βρισκόταν μέσα στο γραφείο.

Καθήσανε τώρα καί οί τρεις 
αμίλητοι μπροστά στο γραφείο τού 
αξιωματικού υπηρεσίας.

’Εκείνος σέ λίγο συνέχισε τήν 
εξέταση:

—’Εσάς κύριε Παυλίδη σάς ά
κουσα. Τά είπατε όλα μέ κάθε λε-
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πτομέρεια. Τώρα παρακαλώ τήν 
κυρία νά μάς πεϊ κι' αν τη τή δίκη 
της περιπέτεια καί ειδικά στο ση
μείο εκείνο, που έχασε το παιδί της. 
Πρώτα δμως θά ήθελα νά μάς δη
λώσει τά στοιχεία τής ταυτότητάς 
της.

'Η  γυναίκα πήρε μιά βαθειά 
άνάαα κι’ έπειτα άφοϋ έδήλωσε δτι 
ονομάζεται : Χαρίτογλον 'Ελένη τον 
Χρίστου, ετών 45, κάτοικος Και- 
σαριανής οδός Βοσπόρου 80, άρχισε 
νά λέει τή δραματική της περιπέ
τεια μέ τις ίδιες εκείνες λεπτομέ
ρειες, δπως προ ολίγου τήν είχε 
διηγηθή στον ύπαστυνόμο. Άνά- 
φερε τήν ηλικία τον παιδιού, το 
δνομά τον, τό περιστατικό που 
κτύπησε καί τοϋμεινε τό σημαδάκι 
στο πρόσωπο, τήν τραγική στιγμή 
τον αποχωρισμού, δταν κτυπήθηκε 
από τούς Τούρκους καί έμεινε κα- 
ταμεσίς τον δρόμον λιπόθυμη, ανά
μεσα αέ πτώματα σφαγμένων Χρι
στιανών, καί δλες κατόπιν τις ένέρ- 
γειες πού έκανε γιά νά βρει τό παιδί 
της.

Καί δταν απόσωσε τό λόγο της έ
γειρε τό κεφάλι καί έπεσε στο κλάμα.

'Ο Γιώργης Παυλίδης παρακο
λούθησε τή διήγηση μέ πολλή προ
σοχή άλλά καί μέ φανερή συγκί
νηση κι’ δταν εκείνη αποτελείωσε 
τό λόγο της δέν κρατήθηκε. Σηκώ
θηκε άπάνον καί πήγε κοντά της. 
"Απλωσε τό χέρι τον άλαφρά στον 
ώμο της καί ενώ τά μάτια του είχαν 
βουρκώσει καί τά χέρια του τρέμανε 
δυνατά τής είπε.

— Φτάνει τό κλάμα σου, κυρά 
μου. Δέν πρέπει τώρα νά κλαϊς. Νά 
χαίρεσαι πρέπει καί νά γελάς. Τό 
βρήκες τό παιδί σου. Είσαι ή πραγμα
τική μάνα τον Μιχαλάκη. Γι’ αυτό 
δέν έχω καμμιά αμφιβολία. Σέ π ι
στεύω άπόλντα.

Τά λόγια τούτα καθώς βγαϊναν 
ζεστά μέσα από τήν ψυχή του, γε
μάτα πόνο καί άγάπη, έκαμαν με
γάλη εντύπωση στη γυναίκα. Τής 
έδωσαν δύναμη, ζωή, κουράγιο. ’Ε- 
γνρισεν τότε καί τον κοίταξε μ ’ ένα 
βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη καί 
ευχαρίστηση.

— Σοϋ χρωστάω μεγάλη χάρη 
κύριε, τού είπε. Δέν έχω λόγια νά 
σ’ ευχαριστήσω γιά τό μεγάλο καλό 
που μου έκανες. Μου έσωσες τό 
παιδί μου . . .

”Επειτα έπεσε επάνω στο παιδί 
της, τ ’ αγκάλιασε σφιχτά καί τό φι
λούσε δυνατά . . .

— Παιδί μου, Μιχαλάκη μου, σέ 
βρήκα . . . Είναι αλήθεια αυτό ή 
δνειρο . . .  'Ο Θεός μ ’ έστειλε σή
μερα εδώ παιδί μου . . . Μεγάλη 
Τον ή χάρη.

’Εκείνο σάστισε. Φαινόταν σά νά 
τάχε χαμένα . . .  Δέν ήξερε τίποτα 
από τήν ιστορία αυτή . . .  Δέν τήν 
ακούσε ποτέ . . . Δέν τού τήν εί
παν . . .

'Ο «πατέρας» του κατάλαβε τή 
δύσκολη θέση του καί πήγε κοντά 
του. Τό χάίδεψε στο πρόσωπο καί 
τό φίλησε. "Υστερα έσκυψε απάνω 
τον καί τον είπε μέ πολλή άγάπη 
καί στοργή :

— Παιδί μον ή σημερινή ημέρα 
είναι ή καλλίτερη τής ζατής σου. 
Βρήκες τή μάνα σου. Τήν πρα
γματική σου μάνα. Αυτή πού σ’ 
έγέννησε. Δέν ξέρεις τίποτα. Τό 
βλέπω . . . ’Ίσως νά φταίω καί ’γώ 
γ ι’ αυτό. ’Αλλά μή ρωτάς τώρα. 
Θά τά ειποϋμε έπειτα . . . Είναι μιά 
ιστορία ολόκληρη, πού θά τή μάθεις 
μέ κάθε λεπτομέρεια. . . .

Κ ι’ έπειτα πάλι γύρισε καί είπε 
στή μάνα του κάπως γελαστά τώρα:

— Καί τώρα Κυρα - Λένη σέ ποιόν 
θά μείνει ό Μιχαλάκης; ’Εδώ σέ 
θέλω. Δύσκολο πράμα. Χρειάζεται 
τώρα καρδιά. Πολλή καρδιά . . .  Τό 
βλέπω. ’Αλλά μή στενοχωριέσαι, 
θά τά κανονίσουμε, δέ χαλάει ό κό
σμος. Είσαι ή μάνα τον. Τό παρα
δέχομαι, άλλά δπως βλέπεις τδφερε 
ή περίσταση νά γίνω καί γώ πατέ
ρας. Θάχω λοιπόν καί γώ δικαιώ
ματα. Δέν είναι έτσι; ’Αλλά πρώτα 
εσύ . . . ’Εσύ πού είσαι ό πρα
γματικός γονιός . . . Τώρα λοιπόν 
ό Μιχαλάκης θά έρθη κοντά σου, 
στο σπίτι του, στούς γονιούς του . . . 
Κι’ έπειτα δέν ξέρεις . . .  θά θυμη
θεί καί μένα . . .  Τό σπίτι είναι 
ανοιχτό. Είναι κι’ αυτό δικό του . . . 
Είμαι κι εγώ βλέπεις γονιός . . . 
ΤΙ νά γίνει . . .

Αυτό τό ευχάριστο τέλος είχε τό 
δραματικό τούτο περιστατικό, τό 
γεμάτο αγωνία καί πόνο πού άρχισε 
μέσα στούς αιματοβαμμένους δρό
μους τής κατασφαγμένης Σμύρνης, 
γιά νά βρει τήν πιο ευτυχή τε
λείωση, έπειτα από δέκα τέσσαρα 
ολόκληρα χρόνια, χάρι σ’ ένα τυ
χαίο, άλλά καί τόσο περίεργο επει
σόδιο, πού έγινε ένα αυγουστιάτικο 
μεσημέρι, εκεί κάτω στον Πει
ραιά, στή μητρόπολη τής καταρ- 
ρημαγμένης προσφυγιάς, στην Κοκ- 
κινιά . . .

Γ^ΥΝΗΘΙΣΑΜ Ε υ’ άκούμε ή 
\ \  νά διαβάζουμε στήν καθη- 

/ /  μερινή μας £ωή γιά τήν αύ- 
I I τοκτονία. Είδαμε ανθρώπους 
εθελοντές τοϋ θανάτου κι δσο κι 
άν ψάξαμε μέσα μας νά βρούμε 
μιά αιτία, εναν τρόπο δικαιολο- | 
γίας γ ι’ αυτούς, δέν τό καταφέ
ραμε ποτέ. Ίσως γιατί ποτέ δέν ! 
μπορέσαμε νά πειστούμε στήν ιδέα 
τής ανυπαρξίας καί δέ σκεφτήκαμε 
— ούτε στ’ αστεία — ν’ άποχαι- 

ρετήσουμε τή ζωή.
Ή αυτοκτονία, σάν έθελούσια 

πράξη αϋτοκατσστροφής, είναι ενα 
φαινόμενο αποκλειστικό τής άν- Λ3 
θρώπινης συμπεριφοράς. Γεννή
θηκε μαζί μέ τον ίδιο τον άνθρωπο, 
κι εχει θεωρηθή σά δείγμα άδυ- 
ναμίας του ή καί δύναμής του !

“Εχει ύπολογισθή ότι τουλά
χιστον 1.000 άτομα τήν ήμέρα ; 
αύτοκτονούν μέ τον δικό τους τρό
πο σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Καί 
ή ιστορική άναδρομή τής αύτο- 
κτονίας φανέρωσε δύο χαρακτη
ριστικούς τύπους της. Ό  πρώτος 
είναι κοινωνικός ή θεσμικός. "Ενα 
σχήμα πού, όχι σπάνια, άπαιτεϊ 
ή κοινωνία άπό τά μέλη της σάν 
ενα είδος φόρου. Καί τά παραδεί
γματα άνθρώπων πού Θυσίασαν 
τή ζωή τους γιά λόγους πατριωτι
κούς ή γιά νά προστατεύσουν τούς 
φίλους τους ή κι άκόμη έπειδή τό 
έπέβαλλαν τά έθιμα τού τόπου, 
δέν είναι λίγα. Ό  άλλος τύπος [ 
αύτοκτονίας άφορα τήν ιδιωτική 
άξιοπρέπεια, τό αίσθημα ένοχής, 
τήν άποφυγή τού πόνου, τή μή 
παραδοχή ενός χαμένου ιδανικού, 
τό φόβο μπροστά σέ μιά τραγική 
άλήθεια.

"Οπως καί νάχει όμως τό πρά- | 
γμα, ή Θρησκεία πούχει καί τόν 
τελευταίο λόγο . . . καταδικάζει 
τήν αύτοκτονία, στηριγμένη στήν
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Θ Ε Μ Α Τ Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
πεποίθηση ότι ή άνθρώπινη ζωή 
είναι ένα Θεϊκό δώρο πού δεν 
έχει δικαίωμα νά άπορρίψει ό άν
θρωπος. Ή παραδοχή αυτή είχε 
σάν αποτέλεσμα σέ πολλές χώρες 
ό ποινικός νόμος νά Θεωρεί τήν 
αυτοκτονία σάν έγκλημα.

Στά τέλη τοϋ 19ου αιώνα, άρ
χισε ή έπιστημονική μελέτη τής 
αυτοκτονίας. Πρώτος ό Ντυρκάϊμ 
υποστήριξε ότι ή αυτοκτονία μπο
ρούσε νά έξηγηθή άπό τήν κοι
νωνική άποψη καί υπογράμμισε 
στή ζωή τοϋ αϋτόχειρα κοινω
νικές στερήσεις. Στή θεωρία του

Μ. αυτή ό Ντυρκάϊμ αναλύει πώς 
οΐ ένέργειες αυτοκτονίας παίρνουν 
μορφή καί Θέση, όταν τό άτομο 
αισθάνεται ότι δέν κατάφερε ν’ 
άνταποκριθή στις απαιτήσεις πού 
τό ίδιο έθεσε γιά τόν έαυτό του 
ή στήν εικόνα πού έπιθυμοϋσε νά 
προβάλλει στους άλλους. Ακόμα 
περισσότερο στον αιώνα μας, τά 
αίτια είναι ψυχολογικά καί ψυχο
δυναμικά, γ ι’ αυτό άκριβώς υπάρ
χει μιά τάση ν’ αυξάνουν οΐ αυ
τοκτονίες νέων παιδιών άν καί 
οΐ περισσότερες περιπτώσεις έξα- 
κολουθοϋν νά έμφανίζωνται στους 
ήλικιωμένους.

Οΐ επίσημες στατιστικές δεί
χνουν έπίσης τίς μεθόδους πού χρη- 
σημοποιοϋνται γιά τήν αύτοκτο- 
νία καί οΐ όποιες ποικίλλουν άπό

9* εποχή σέ έποχή, άνάλογα μέ τά 
μέσα πού βρίσκονται στή διάθεση 
τών ατόμων πού αύτοκτονοΰν. 
Τό γκάζι ήταν ή πιό διαδεδομένη 
μέθοδος στον αιώνα μας. Ένώ σή
μερα τά σκήπτρα κρατούν τά 
ήρεμιστικά ή τά διάφορα ύπνω- 
τικά χάπια. Ή προτίμηση στόν... 
τρόπο αύτοκτονίας αποκαλύπτει 
τήν άποφασιστικότητα τού αύτό- 
χειρα. Συνήθως οΐ άνδρες προτι
μούν τίς βίαιες μεθόδους όπως τή
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φωτιά, τό κρέμασμα, τή πήδημα 
άπ’ τό παράθυρο, τήν αύτοπυρ- 
πόληση.

Στίς περισσότερες εύρωπαϊκές 
χώρες, ή αύτοκτονία, όσον άφορά 
τήν ήλικία άπό 15-44 έτών, έρ
χεται στήν τέταρτη σειρά τών 
αιτιών θανάτου μετά τά δυστυχή
ματα, τόν καρκίνο καί τήν καρδιά. 
Στίς περισσότερες χώρες, 10 στά
100.000 άτομα αύτοκτονοΰν, καί 
μάλιστα προηγούνται οΐ άνδρες.

Σύμφωνα μέ έρευνες κι ανακοι

νώσεις τού Ο.Η.Ε., ό άριθμός τών 
αύτοκτονιών κατά χώρες έχει ώς
έξής:

έπί 100.000 
Ούγγαρία 
Τσεχοσλοβακία 
Αύστρία 
Σουηδία 
Δανία 
Ελβετία 
Γ αλλία 
Ιαπωνία 
Αύστραλία 
Πολωνία 
Καναδάς 
Ήν. Πολιτείες

ατόμων
» 33,1
» 24,5
» 22,3
» 22,0
» 20,8
» 17,4
» 15,8
» 14,5
» 12,2
» 11,2
» 10,9
» 10,7

Συνήθως, λένε, ότι ή αύτοκτο
νία είναι χαρακτηριστικό σύνδρομο 
τών πολύ άνεπτυγμένων λαών. 
Έν τούτοις ό παραπάνω πίνακας 
τού Διεθνούς ’Οργανισμού Υγείας 
φανερώνει, ότι τούτο δέν είναι 
άκριβές, άν κρίνουμε φυσικά άπό 
τήν Ούγγαρία καί τήν Τσεχοσλο
βακία.

’Εκείνο όμως πού φταίει περισ
σότερο άπό κάθε τί, γιά τήν άπό- 
πειρα αυτοκτονίας, είναι ή ένταση 
καί ή καταπίεση τής σύγχρονης 
ζωής πού δημιουργούν στόν άν
θρωπο άγχος μέχρι παροξυσμού. 
Τό άγχος αύτό μετατρέπεται σέ 
ψυχοπάθεια καί ύστερα . . . σέ 
σχιζοφρένεια. Γ ι’ αύτό, προκει- 
μένου νά βοηθήσουν τόν έαυτό 
τους οΐ ’Αμερικανοί μεταξύ άστείου 
καί σοβαρού λένε: «θέλεις νά
γίνης κάποιος ; Πρέπει νάχεις τόν 
προσωπικό ψυχαναλυτή σου !». 
Πολλές φορές, όπως έχει άποδει- 
χθή, αύτός ό ψυχαναλυτής έχει 
σταθή σάν ένα μέσο άποφυγής 
πλείστων κακών άνάμεσα στά 
όποια καί ή αύτοκτονία — πού 
είναι, φυσικά, τό χειρότερο . . .
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Ο ΤΑΣΟΣ
1  ηπτο
£τ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Γράφει ό Άστυν. Δ /ντής Β' 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

Ε ΣΠΡΩΞΕ την πόρτα τοϋ γραφείου μου, καί χώ
θηκε μέσα σαν κυνηγημένος, ένας παλιός μου 
φίλος, που κόντευα να τον ξεχάσω. Βολεύτηκε 

στο πρώτο κάθισμα που βρέθηκε μπροστά του και 
τέντωσε τις αρίδες του, όπως στο σπίτι του . . . Λα
χανιασμένος όπως ήταν, δεν τά κατάφερε ούτε και 
νά με χαιρετήση καλά - καλά. Κι’ ενώ τό λαρύγκι 
του άνεβοκατέβαινε σαν πλήκτρο γραφομηχανής, 
τοϋ έφερα ένα ποτήρι νερό και τον παράτησα για νά 
συνέλθη . . .

Μόλις κατέβασε τό νερό, έρριξε τά μάτια του 
καταπάνω μου καί με κύτταζε, όπως ό σκύλος πού 
περιμένει τό κόκκαλο . . . ’Άρχισα κι’ εγώ νά τον 
κυττάζω παράξενα, ενώ οι αμφιβολίες μου άνέβαι- 
ναν στο λαιμό μου καί δεν μ άφηναν νά τον φωνάξω 
με τ ’ όνομά τον.

Είχα κάμποσα χρόνια νά τον συναντήσω καί 
επειδή δεν έχω μεγάλη εκτίμηση στο μνημονικό μου 
συνεχώς αμφέβαλα . . .  Τί νά σου κάνη καί τό 
μυαλό, έτσι όπως είναι φορτωμένο κάθε μέρα, μέ 
τοϋ κόσμον τις σκοτούρες; Μηχάνημα είναι κι 
αυτό, κι’ όπως δεν λαδώνεται ποτέ του, δεν 
θέλω νά τό κακολογώ, όταν ποϋ καί ποϋ κάνη τις 
διακοπές τον καί μοιάζει μέ νεροκολόκυθο . . . .

"Οπως έβλεπα καί τό κεφάλι τον φίλου μου, 
μαδημένο χειρότερα άπ’ τό δικό μου, καί τό πρό
σωπό του γεμάτο αυλακιές, οντε που τολμούσα νά 
προχωρήσω στο παρασύνθημα. ’Αλλά κι’ αυτός 
6 ευλογημένος δεν εννοούσε οντε τά ποδάρια τον νά 
μαζέψη, ούτε καί τό στόμα τον ν’ άνοιξη, γιά νά 
πάρω ένα δείγμα άπ’ τη φωνή του . . . Καί τον πε- 
ρίμενα κυττάζοντάς τον, γιά νά δώ πότε θά μ ’ 
έβγαζε άπ’ τό αδιέξοδο. Αυτός όμως δεν είχε καμμιά 
διάθεσι ν’ άλλάξη τό σκηνικό.

Μά τ ’ είναι αυτό πού μέ βρήκε - μονολόγησα -κι’ 
άναψα ένα τσιγάρο. ’Έκανα νά τοϋ προσφέρω, αλλά 
δέν τό δέχτηκε κουνώντας αρνητικά τό κεφάλι του.

Αέν ήταν όμως βιολί αυτό . . .  'Ο Τάσος πού 
ήξερα εγώ - έτσι τον έλεγαν τον παλιό μου φίλο - δέν 
ήταν τυχαίος άνθρωπος, γιά νά τον άφήσω άκόμα 
νά μέ κυττάζη έτσι, σάν χαζός. Ό  Τάσος ποτέ του 
δέν φορτώθηκε σέ κανέναν κι’ ούτε συνήθιζε νά 
κάνη ’Αρμένικες επισκέψεις . . . Αυτόν τον ήξερα 
γιά ύλοκληρωμένον άνθρωπο μέ τέλειο χαρακτήρα. 
Είχε μπει στον ίσιο δρόμο από μικρός καί τον τρά
βαγε κανονικά χωρίς νά λοξέψη . . . Γεννημένος 
στην ’Αθήνα καί μεγαλωμένος μέσα σέ οικογένεια 
μέ σωστές άντιλήψεις, μ ’ έκανε νά τον θαυμάζω 
από τότε πού τον γνώρισα. Γυμνασιάρχης ήταν ό 
πατέρας του καί μάλιστα από κείνους πού δέν χά
ριζαν . . . κάστανα, ούτε καί καραμέλλες. Κι’ όχι 
μόνον στους μαθητάς του, άλλ’ ούτε καί στον ίδιο 
τον Τάσο, πού τον είχε μοναχοπαίδι . . . ’Από τά 
χέρια του, δέν έπαιρνες απολυτήριο πού νά χάλαγε 
ό κόσμος, άν δέν θυμόσουνα την ’Οδύσσεια καί μέ 
την ορθή της απαγγελία . . . ’Ά ν  δέν ήσουνα γνήσιο 
Ελληνόπουλο κι’ άν δέν δάκρυζες στο άκουσμα τοϋ 
’Εθνικού μας "Υμνου . . . Ά ν  δέν κοκκίνιζες, όταν 
σοϋ μίλαγε μεγαλύτερος, κι’ άν δέν σκεπτόσουνα 
μόνον Ελληνικά . . . .  ’Ά ν  . . .

Είχα την τύχη νά τον γνωρίσω ένα δυο χρόνια, 
προτού άφίση τά εγκόσμια, τά όποια καθόλου δέν 
συμπαθούσε, άν δέν ήταν σύμφωνα μέ τις παραδό
σεις τής φυλής μας.

Ποτέ δέν θά ξεχάσω την αγέρωχη μορφή του, 
τις ηθικές αρετές του, καθόις καί τη σοφία πού κα
τέβαινε άπ’ τό κατάλευκο κεφάλι του . . .

Σήμερα μάλιστα πού τέτοια πρόσωπα έχουν
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έξαφανισθή άπό μπροστά μας, λες καί τά κατάπιε 
ή γή, φέρνω στο νοΰ μου τον σεβάσμιο γέροντα κι’ 
άνατριχιάζω. Καί δεν αισθάνομαι καθόλου καλά, 
καθόις προσπαθώ νά ξεχωρίσω κανέναν που ν’ άξίζη 
μέσα στα λεφούσια που γυρίζουν από δα> κι’ από 
κεί, χωρίς νά ξέρουν τί ζητούν καί κατά πού τραβάνε. 
Καί διερωτώμαι, τί είναι εκείνο πού κάνει μερικούς 
νά όχλαγωγοΰνται, στά καλά καθούμενα;

Τόσα χρόνια πέρασαν από τότε, πού ό συρφετός 
των ανόμων (οδήγησε τον Ίησοϋν στον Γολγοθά. 
Τότε αυτός έκανε κουμάντο χωρίς νά λογαριάζη τούς 
νόμους τού Πιλάτου. Σήμερα δμως πού υπάρχει 
δικαιοσύνη καί άπονέμεται θαυμάσια; Τί γίνεται 
σήμερα πού ό ένας θέλει τό κοντό του κι’ ό άλλος 
τό μακρύ του; Κι’ δταν μπερδευτούν μέσα στον 
δχλο, ζητούν δ,τι θέλουν κι’ δ,τι δεν θέλ.ουν. Ζητούν 
πράγματα πού γίνονται, πράγματα πού δεν γίνονται 
κι’ άπό κάποτε λένε τά ίδια, πού έλεγε ό αείμνηστος 
Άρμάνδος Δελαπατρίδης . . . .  Τά παιδιά, δμως, 
τά αμούστακα, τά άνέβγαλτα, αυτά πού δυσκολεύον
ται νά κουμπώσουν τά . . . παντελόνια τους, τί τά 
θέλουν καί τά τραβολογοϋν μαζί τους ;

’Αλλά καί τά παιδιά, εκείνα πού έχουν λίγο 
μυαλό, τί τούς λείπει καί παρατάνε τά βιβλία τους 
καί τρέχουν σάν αλαφιασμένα άπό δώ κι’ άπό κεί ; 
Τί θέλουν περισσότερα άπό κείνα, πού άφειδώς 
άπολαμβάνουν ;

Καί πού νά πάρη ή ευχή, παιδιά είμαστε κάποτε 
κι’ εμείς ! ! ! Μισοπεινασμένα γυρίζαμε καί μισο- 
ξυπόλητα. Γιά νά μην πώ, τελείως πεινασμένα καί 
ξυπόλητα. Κι’ δμως, τό σακκούλι μέ τά βιβλία 
περασμένο ατό λαιμό μας καί παριστάνοντας την 
τσάντα, ήτανε γιά μάς ή μεγαλύτερη άπόλαυσι καί 
ή μόνη άποστολή. Ποτέ δεν σηκώσαμε τά μάτια 
μας, πάνω άπό τό στόμα τού δασκάλου μας. Κι’ 
ούτε πέρασε άπό τό μυαλό μας, άκόμα καί τότε 
πού) μάς μάλλωνε άδικα, νά τον πιάσουμε απ’ τό 
λαιμό καί νά τον ταρακοννίσουμε. "Οπως ή γίδα

πού παλ.εύει μέ τό ποδάρι της, νά λυγίση την κορφή 
απ’ τον κοντοέλατο . . . .

Δέν τό σκεφτήκαμε αυτό ούτε κι’ άργότερα πού 
καθόμαστε στά Πανεπιστημιακά Θρανία. ’Έξω  
άπό τά σύνορά μας, βγαίναμε μόνο στο μάθημα τής 
'Ιστορίας καί τής Γεωγραφίας . . . Ποτέ δέν ζηλέ
ψαμε ούτε τά συστήματα τών άλλων λαών, οϋτε τις 
διάφορες θεωρίες ή καί τά γούστα τους. Τί μάς 
ένοιαζε εμάς, ή υγεία, άς πούμε, τού Λουλούμπα. 
ή γενειάδα τού Γκουεβάρα ή ή αυτοκτονία τού 
Άλλιέντε; Σάμπως νοιάστηκαν αυτοί ποτέ γιά 
μάς; Κι δχι μόνον δέν νοιάστηκαν, άλλ’ οϋτε καί 
γνώριζαν καλά - καλά στο χάρτη νά μάς βρουν . . .

Δόξα τώ Θεώ, ή Πατρίδα μας είχε καί έχει 
άκόμα πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Καί 
παλιά καί καινούργια. Καί είναι τόσο βαριά άπό 
ηθικές άξιες καί άρχές πού αν τραβήξη άκόμα τό 
πάθος τής ξενομανίας καί τής άντιγραφής ολο
κληρωτικών καί καννιβαλ.ικών τρόπων ζωής, τότε 
σίγουρα θά πέσουν τά ίδια καί θά μάς πλακώσουν . ..

Καί δέν θά προλάβουμε οϋτε την ψυχή μας νά 
παραδώσουμε στο Θεό, δπως την παρέδωσαν οι 
ευτυχείς πατέρες μας . . .

Σκέπτομαι συχνά. Μήπως εμείς στά νιάτα 
μας είμαστε χαζοί καί δέν καταλαβαίναμε τίποτα; 
Μήπως οί μάνες μας, μέσα στά άλάδωτα χόρτα, 
πού μάς τάϊζαν μέρα παρά μέρα, έβραζαν κατά λά
θος κι άπό κανένα κουτόχορτο; Δέν τό άποκλείω 
κάτι τέτοιο. "Οπως δέν μπορώ νά άποκλείσω καί 
κάτι χειρότερο άκόμα. "Οτι δηλαδή εκείνο τό κου
τόχορτο νά μή φυτρώνη πιά καί στή θέσι του νά 
ξεπροβάλη κανένα μοντέρνο τρελλόχορτο . . . Καί 
νά διοχετεύεται τό ζουμί του κατ’ ευθείαν μέσα 
στήν ψυχή τής νεολαίας. ”Οχι βέβαια απ’ τις κα
κομοίρες τις μάνες, πού δέν θά σταματήσουν ποτέ 
νά τραβάνε τά μαλ.λιά τους, άλλά άπό κάτι άλλους, 
πού είναι μανονλες στή δουλειά αυτή . . .

Ξεχάστηκα δμως μέ τή φλυαρία μου κι’ άφησα
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τον Τάσο νά περιμένη . . . Είπα πολλά για τον 
πατέρα τον, ενώ αυτός ησύχασε εδώ και τόσα χρό
νια . . .  'Ο Τάσος, λοιπόν, δεν εννοούσε ν’ άνοιξη 
τό στόμα τον, καίτοι είχε σταματήσει τό κοντα- 
νάσασμα. ’Έλα, όμως, πού άρχισα εγώ νά κουρά
ζομαι άπό τη βονβαμάρα τον. Δεν άντεξα περισ
σότερο. Τον ρώτησα με τ ’ όνομά τον, κάτι γιά την 
υγεία του, όπως συνήθοος αρχίζομε, ώσπου νά μπούμε 
στο θέμα . . .

Πετάχτηκε όρθιος, σάν άπό παράγγελμα, και με 
πλησίασε όσο έπαιρνε περισσότερο. ’Άφησε όλη τη 
χαρά του νά πλημμυρίση τό πρόσωπό του και με 
αγκάλιασε σάν αδελφό τον. "Υστερα ξανακάθισε 
δίπλα μου κι’ άρχισε:

— Δεν ξέρεις πώς αισθάνομαι, μετά άπό τόσον 
καιρό πού σε ξαναβλέπω. Δέκα ολόκληρα χρόνια 
βρίσκομαι στο εξωτερικό και σέ δυο μήνες θά ξανα- 
γυρίσω, κοντά στην οίκογένειά μου. τΗταν μεγάλη 
ή επιθυμία μου νά ξαναδώ την πατρίδα μου, καθώς 
και τούς φίλους μου. Δοξάζω τό Θεό, πού τούς 
βρήκα όλους καλά και πιο πολύ χαίρομαι γιά σένα. 
Μόλις έμαθα τό γραφείο σου, έπρεπε νά σοϋ κάνιο 
την έκπληξι. Δεν ξέρω όμως πώς αισθάνεσαι εσύ 
γιά μένα. Σέ βλέπω λίγο ξαφνιασμένον και θά
θελα νά μοϋ τό πής.

— ΤΙ νά σοϋ πώ, βρε Τάσο. Μιά καλή φιλία δεν 
χάνεται ποτέ, όσο κι’ άν ξεθωριάζουν τα πρόσωπα. 
Είκοσι χρόνια κάναμε παρέα και δεν άλλάξαμε ποτέ 
καμμιά κακή κουβέντα. Είναι δυνατόν νά μή χαί- 
ρωμαι πού βλέπω τις αναμνήσεις μου ζωντανές ; 
Πές μου, όμως, γιατί εισέβαλες στο γραφείο μου 
όπως σέ καταφύγιο και μούκάψες τό αίμα; Ξέρεις 
πώς ήσουνα; Είκοσι λεπτά έκαμες νά συνέλθης άπ’ 
τό λαχάνιασμα. Χώρια, πού άρχισα και ν’ αμφι
βάλλω, άν ήσουνα εσύ 6 φίλος μου, ο Τάσος.

—’Έχεις δίκιο. Θά σοϋ εξηγήσω όμωςάμέσως και 
θά καταλάβης. Δέν νομίζω, ότι σοϋ τρώγω την ώρα, 
ύστερα άπό τόσα χρόνια πού έχουμε νά τά πούμε.

"Οπως κατέβαινα την Πανεπιστημίου, πηγαί
νοντας στοϋ Γαμβέτα γιά καφέ, άθελά μου μπερ
δεύτηκα μέσα σέ μιά σνγκέντρωαι. ’Ήθελα νά προ
χωρήσω, μά δέν μπορούσα. "Ενα δάσος άπό κοντά
ρια μέ πανιά και πολλά στειλιάρια καί κούτσουρα 
μαζί πού στον καθένα ήταν γραμμένες διάφορες 
ασυναρτησίες, δέν μ ’ άφηναν νά κάνω βήμα. Ρώ
τησα κάποιον, πού έβγαζε άφρούς, τι συμβαίνει, 
κι’ ούτε κατάλαβε τίποτα. "Ενας άλλος, πού τον 
είδα ότι δέν μ ’ άφηνε καθόλου άπ’ τό βλέμμα του, 
μέ πλησίασε άπειλητικά καί μέ γουρλωμένα μάτια 
μέ ρώτησε τί γυρεύω άνάμεσά τους.

Τού εξήγησα ότι πήγαινα γιά καφέ κι’ ότι 
έπρεπε νά ξεγλυστρήσω άπό κεί. Δέν πρόλαβα νά 
πώ τίποτα άλλο καί βρέθηκα στά Χαυτεία . . . Κά
ποια στιγμή κατάλαβα ότι μπορώ νά τό βάλω καί 
στά πόδια. Θυμήθηκα άμέσως τό γραφείο σου καί 
χώθηκα μέσα. Τώρα αντιλαμβάνεσαι άν είχα τό 
κουράγιο νά σέ χαιρετήσω. Κανονικά θάπρεπε νά 
ξαπλώσω φαρδύς - πλατύς στά πάτωμα καί θά σού- 
λεγα εγώ, τί πάει νά πή τρέξιμο στά . . . πενήντα.

—”Ε, παιδιά είναι, μωρέ Τάσο, μην τά παρεξη- 
γής. ’Αφού, μάλιστα, δέν σέ στριμώξανε καί περισ
σότερο ! ! ! "Οσο μπορείς, όμως νά αποφυγής,

τέτοιες κακοτοπιές.' Υπάρχουν μονοπάτια πού μπο
ρεί κανείς νά κινήται μέ περισσότερη σιγουριά. 
"Οσο γιά τον Γαμβέτα, δέν χάθηκε ό κόσμος. Φαν
τάζομαι νά βρής κάποια ευκαιρία καί νά πιής τον 
καφέ σου ήσυχος. . . .

— Μά τί μοϋ λές, τώρα. Είναι λόγος ότι γιά τον 
καφέ άνησύχησα, ή γιά τό δηλητήριο πού κατάπια 
ώσπου νά χωθώ, έτσι όπως χώθηκα στο γραφείο 
σου; Παιδιά τά λές αυτά, αδελφέ μου, ή θηρία ανή
μερα; Σάν λύκοι πεινασμένοι ουρλιάζανε. Θέλουμε 
ψωμί καί ’Ελευθερία, έγραφαν σέ μερικά άπό τά 
πανιά τους . . .

Τό ψωμί, όμως, άπ’ δ,τι βλέπω, ξεχειλίζει άπ’ 
τά δοχεία τών άπορριμμάτων. Κι’ είναι κρίμα άπ’ 
τό Θεό νά τό πετάμε μέ τόση ευκολία καί νά ζη
τάμε κι άλλο. Τόσος κοσμάκης, στά πέρατα τού 
πλανήτου, λέει τό ψωμί ψωμάκι κι’ εμείς ζητούμε 
άκόμα ψωμί; Έκτος άν τά παιδιά αυτά τό θέλουν 
μέ τό δελτίο, όπως γίνεται άλλοϋ, οπότε πάω 
πάσσο . . .

Ή  ελευθερία, όμως, τί δουλειά έχει στη μέση; 
Υπάρχει καμμιά ελευθερία καλύτερη άπ’ τή δική 
μας καί νά μην την ξέρω; Γύρισα τον περισσότερο 
κόσμο, καί πουθενά δέν είδα άνθρώπους νά ζητούν 
ελευθερία μέ τόση ανεσι καί χωρίς νά περιγράφουν 
τά χαρακτηριστικά αυτής τής άλλης, πού θέλουν.
' Υπάρχει βέβαια ή ελευθερία τού σκύλου, πού μπαί
νει στο ξέφραγο άμπέλι κι’αλωνίζει.r Υπάρχει άκόμα 
καί τού Ταρζάν μέσα στή ζούγκλα, πού καλεϊ τά 
θηρία σέ συναγερμό, όποτε θέλει . . .  Δέν φαντά
ζομαι όμως νά εννοούν αυτές. ’Ά ν  συμβαίνη κάτι 
τέτοιο, τότε ξαναπάω πάσσο . . .

’Αλλά τό άλλο, τί σοϋ λέει τό άλλο; Νά καταργη- 
θή λέει ό Εθνικός μας "Υμνος καί νά πάρη τή θέσι 
του τό Κρητικό καθιστικό τραγούδι, «Πότε θά 
κάνη ξαστεριά». ’Απορώ πώς δέν έπεσε στο στόμα 
τους καί τό λεβέντικο Ρουμελιώτικο τής τάβλας, 
«Τού Κίτσου ή μάνα κάθεται» . . . ’Ή  άκόμα καί 
κανένα λαϊκό, άπό κείνα πού αφήνουν τά καυσαέ
ριά τους όπως τό φορτηγό πού τραβάει τήν άνη- 
φόρα . . . Κ ι’ ύστερα άπ’ αυτά τί μπορεί νά λέη ή 
ψυχή τού καημένου τού Σολωμοϋ; ”Αν βέβαια κά
θεται άκόμα στο Ζακυνθινό βράχο, άγναντεύοντας 
τό Μεσολόγγι, καί δέν πήρε τά μάτια της . . .

— Τάσο μου τί νά σοϋ πώ. ’Έχεις απόλυτο δί
κιο. "Οπως θυμάσαι εμείς οι δυό, ποτέ δέν δια
φωνήσαμε σέ τίποτα. Δέν πρέπει όμως νά απο
γοητεύεσαι. Σύντομα θά ηρεμήσουν τά πνεύματα, 
γιατί ό λαός μας βρίσκεται σέ πολύ γερά χέρια. 
"Οσο καί νά παλατζάρη τό τιμόνι, άποκλείεται νά 
ξεφύγη όσιό τά χέρια τού σημερινού κυβερνήτου. 
Νά είσαι σίγουρος γ ι’ αυτό. ’Έπειτα, μην ξεχνάς, 
ότι βοηθάει καί ό Θεός τής Ελλάδος.

’Εσύ τουλάχιστον τό γνωρίζεις πολύ καλά, ότι 
ή Ελλάδα ποτέ δέν πεθαίνει. ’Ά ς  γαυγίζουν όσο θέ 
λουν καί οι άπ’ έξω . . . φίλοι μας καί οι άπό μέσα 
φίλοι τους . . .

"Υστερα άπ’ αυτά, έφυγε δ Τάσος μέ τό ηθικό 
άνεβασμένο, όπως τό άφησε νά φανή, καθώς έκλεινε 
τήν πόρτα μέ ηρεμία.

Μοϋ νποσχέθηκε, ότι θά ξαναπεράση νά μέ δή. 
Τον περιμένω.
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
( Ή  έττι τω ν  ν α ρ κ ω τικ ώ ν  σ ύμβασ ις το υ  1961)

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

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Άρθρον 44.

Κατάργησις των προηγουμένων διεθνών συνθη
κών.

1. Εύθύς ώς ίσχύση ή παρούσα Σύμβασις, αί 
διατάξεις αυτής θά καταργήσουν καί (αντικαταστή
σουν, μεταξύ τών Μερών, τάς διατάξεις τών κάτωθι 
συνθηκών :

α) Διεθνούς Συμβάσεως τοϋ οπίου, ύπογρα- 
φείσης έν Χάγη την 23ην ’Ιανουάριου 1912.

β) Συμφωνίας άφορώσης την βιομηχανικήν πα
ρασκευήν, το εσωτερικόν έμπόριον καί την χρήσιν 
τοϋ παρασκευασθέντος οπίου, ύπογραφείσης έν Γε
νεύη την 11 Φεβρουάριου 1925.

γ )  Διεθνούς Συμβάσεως οπίου, ύπογραφείσης 
έν Γενεύη την 19ην Φεβρουάριου 1925.

δ) Συμβάσεως διά τόν περιορισμόν τής βιομη
χανικής παρασκευής καί ρύθμισιν τής διανομής τών 
ναρκωτικών, ύπογραφείσης έν Γενεύη την 13ην 
’Ιουλίου 1931.

ε) Συμφώνου περί ελέγχου τής καταναλώσεως 
τοϋ προς χρήσιν τών καπνιστών οπίου εις ’Ά πω  
’Ανατολήν, ύπογραφείσης εις Βαγκόκ την 27ην 
Νοεμβρίου 1931.

στ) Πρωτοκόλλου ύπογραφέντος εις Λέϊκ Σα- 
ξές, την 11 Δεκεμβρίου 1946, περί τροποποιήσεως 
τών Συμφωνιών, Συμβάσεων καί Πρωτοκόλλων έπί 
τών ναρκωτικών τών συναφθέντων εις Χάγην, την 
23ην ’Ιανουάριου 1912, εις Γενεύην την 11ην Φε
βρουάριου 1925, την 19ην Φεβρουάριου 1925, καί 
την 13ην Ιουλίου 1931, είς Βαγκόκ, την 27ην 
Νοεμβρίου 1931 καί είς Γενεύην την 26ην ’Ιουνίου 
1936, εξαιρέσει τών άποτελεσμάτων αυτών έπί τής 
τελευταίας τών συμβάσεων τούτων.

ζ) Συμβάσεων καί Συμφώνων προβλεπομένων 
είς τά εδάφια, α' έως ε' ώς αύται έτροποποιήθησαν ύπό 
τοϋ Πρωτοκόλλου 1946 τοϋ προβλεπομένου είς τό 
έδάφιον στ'.

η) Πρωτοκόλλου ύπογραφέντος έν Παρισίοις, 
τήν 19ην Νοεμβρίου 1948, θέτοντος ύπό διεθνή 
έλεγχον φάρμακα (D rogues) τινά μή προβλεπόμενα 
ύπό τής Συμβάσεως τής 13ης ’Ιουλίου 1931 διά τόν 
περιορισμόν τής βιομηχανικής παρασκευής καί ρύθμι- 
σιν τής διανομής τών ναρκωτικών, τροποποιηθεί- 
σης ύπό τοϋ ύπογραφέντος είς Λέϊκ Σαξές τήν 11 
Δεκεμβρίου 1946 Πρωτοκόλλου.

θ) Πρωτοκόλλου περί περιορισμού καί ρυθμί- 
σεως τής καλλιέργειας τής μήκωνος, ώς καί τής 
παραγωγής, τού διεθνούς έμπορίου, τού χονδρικού

έμπορίου καί τής χρήσεως τοϋ οπίου ύπογραφέντος 
είς Νέαν Ύόρκην τήν 23ην ’Ιουνίου 1953, έάν τό 
πρωτόκολλου τούτο ίσχύση.

2. Εύθύς ώς ίσχύση ή παρούσα Σύμβασις, τό 
άρθρον 9 τής Συμβάσεως διά τήν καταστολήν τού 
παρανόμου έμπορίου τών επιβλαβών φαρμάκων 
τής ύπογραφείσης είς Γενεύην τήν 26ην ’Ιουνίου 
1936, θέλει καταργηθή μεταξύ τών Μερών τής εί- 
ρημένης συμβάσεως, τά όποια είναι Μέρη καί τής 
παρούσης Συμβάσεως καί θέλει άντικατασταθή 
ύπό τού έδαφίου β' τής παραγράφου 2 τού ύπ’ 
άριθ. 36 τής παρούσης Συμβάσεως άρθρου. Έ ν 
τούτοις τοιοΰτον τι Μέρος δύναται κατόπιν προη- 
γουμένης είδοποιήσεως τού Γενικού Γραμματέως 
νά διατηρήση έν ίσχύϊ τό ώς άνω άρθρον 9.

Άρθρον 45.
Μεταβατικαί Διατάξεις.

1. Τά καθήκοντα τού ’Οργάνου, τού οποίου 
ή ΐδρυσις προβλέπεται είς τό άρθρον 9, θά έκπλη- 
ροΰνται, άπό τής ήμερομηνίας θέσεως έν ίσχύϊ τής 
παρούσης Συμβάσεως (άρθρον 41 παράγραφος 1) 
προσωρινώς κατά τήν φύσιν αύτών, ύπό τής Κεν
τρικής Διαρκούς ’Επιτροπής τής ίδρυθείσης είς 
έκτέλεσιν τών διατάξεων τού Κεφαλαίου ΤΙ τής 
μνημονευομένης είς τό έδάφιον γ ' τού άρθρου 44 
συμβάσεως, ώς αυτή έτροποποιήθη, καί ύπό τού 
’Οργάνου ελέγχου, τού συσταθέντος είς έκτέλεσιν 
τών διατάξεων τού Κεφαλαίου II τής μνημονευο
μένης είς τό έδάφιον δ' τού άρθρου 44 συμβάσεως, 
ώς αυτή έτροποποιήθη.

2. Τό Συμβούλιου θά καθορίση τήν ήμερομη- 
νίαν είς ήν τό νέον "Οργάνου τό προβλεπόμενον 
είς τό άρθρον 9 θά άναλάβη τά καθήκοντά του. 
Είς τήν ημερομηνίαν ταύτην τό ρηθέν δργανον θά άνα
λάβη τά καθήκοντα τής Κεντρικής Διαρκούς Ε π ιτρο
πής καί έκεΐνα τού οργάνου ’Ελέγχου, άτινα μνημο
νεύονται είς τήν παράγραφον 1, ώς προς τά Κράτη 
τά όποια άποτελοΰν Μέρη τών συνθηκών τών άνα- 
φερομένων είς τό άρθρον 44 καί τά όποια δεν άπο
τελοΰν Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως.

Άρθρου 46.
Καταγγελία.

1. Μετά παρέλευσιν διετίας άπό τής ήμερομη
νίας θέσεως έν ίσχύϊ τής παρούσης Συμβάσεως 
(άρθρον 41 παράγραφος 1), παν Μέρος θά δύναται 
ίδίω όνόματι ή έξ ονόματος έδάφους οπερ άντι- 
προσωπεύει τούτο έπί τού διεθνούς πεδίου και δπερ
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άπέσυρε την δοθεΐσαν κατά τδ άρθρον 42 συγκατά
θεσήν να καταγγείλη τήν παρούσαν Σύμβασιν διά 
καταθέσεως σχετικού εγγράφου εις τον Γενικόν 
Γ ραμματέα.

2. ’Εάν ό Γενικός Γραμματεύς λάβη τήν καταγ
γελίαν προ τής 1ης ’Ιουλίου ή τήν ήμερομηνίαν 
ταύτην, αυτή θά ΐσχύση τήν Ιην Ίανουαρίου τοϋ 
έπομένου έτους. ’Εάν ή καταγγελία ληφθή μετά 
τήν Ιην ’Ιουλίου, θά ΐσχύση ώς έάν έλήφθη τό 
έπόμενον έτος προ τής 1ης ’Ιουλίου ή κατά τήν 
ήμερομηνίαν ταύτην.

3. 'Η  παρούσα Σύμβασις θά λήγη, έάν, κατό
πιν καταγγελιών κοινοποιηθεισών συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τής παραγράφου 1 αί συνθήκαι τής 
θέσεώς της έν ισχύt, αί προβλεπόμεναι εις τήν πα- 
ράγρ. 1 τοϋ άρθρου 41 παύσουν νά έκπληροϋνται.

’Άρθρον 47.
Τροποποιήσεις.

1. Παν Μέρος θά δύναται νά προτείνη τροπο- 
ποίησιν τής παρούσης Συμβάσεως. Τό κείμενον τής 
τροποποιήσεως καί οί λόγοι οΐτινες προεκάλεσαν 
ταύτην θά γνωστοποιούνται εις τον Γ ενικόν Γ ραμ
ματέα, δστις θά τάς γνωστοποιή εις τά Μέρη καί 
εις τό Συμβούλιον. Τό Συμβούλιον δύναται .νά άπο- 
φασίση ε’ίτε:

α) Τήν σύγκλησιν διασκέψεως, συμφώνως προς 
τήν παράγραφον 4 τοϋ άρθρου 62 τοϋ Καταστατι- 
κοϋ Χάρτου των 'Ηνωμένων ’Εθνών, διά τήν με
λέτην τής προτεινομένης τροποποιήσεως, είτε,

β) Νά έρωτήση τά Μέρη έάν δέχωνται τήν 
προτεινομένην τροποποίησιν καί νά παρακαλέση 
ταϋτα νά υποβάλουν ένδεχομένως εις τό Συμβού
λιον τάς έπί τής προτάσεως ταύτης παρατηρήσεις 
των.

2. Έ άν σχέδιον τροποποιήσεως, διανεμηθέν συμ
φώνως προς τήν παράγραφον 1 β τοϋ παρόντος 
άρθρου, ύπό ούδενός Μέρους άπερρίφθη έντός τών 
18 μηνών, οί όποιοι έπονται άπό τής γνωστοποιή- 
σεώς της, θά τεθή άμέσως εις ίσχύν. Ούχ ήττον έάν 
άπορριφθή ύπό Μέρους τίνος τό Συμβούλιον δύνα- 
ται νά άποφασίση, έν όψει παρατηρήσεων τών Με
ρών, έάν είναι σκόπιμον νά συγκληθή διάσκεψις διά 
τήν μελέτην τής ρηθείσης τροποποιήσεως.

’Άρθρον 48.
Διαφοραί.

1. Έάν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Μερών 
έγερθή διαφορά ώς προς τήν ερμηνείαν ή τήν έφαρ- 
μογήν τής παρούσης Συμβάσεως, τά ώς άνω Μέρη 
θά συμβουλευθοΰν άλληλα προς ρύθμισιν τής δια
φοράς διά διαπραγματεύσεων, έρεύνης, μεσολα- 
βήσεως τρίτου, συμβιβασμού, διαιτησίας, προσ
φυγής εις τοπικούς οργανισμούς, δικαστικής όδοΰ 
ή οίωνδήποτε ετέρων ειρηνικών μέσων τής έκλο- 
γής των.

2. Πάσα διαφορά τοϋ είδους τούτου, ή οποία 
δεν ήθελε ρυθμισθή διά τών προβλεπομένων εις τήν 
παράγραφον 1 μέσων, θά ύποβάληται εις τό Διεθνές 
Δικαστήριον προς λήψιν άποφάσεως.

Άρθρον 49.
Μεταβατικαί έπιφυλάξεις.

1. Μέρος τι δύναται, κατά τήν ύπογραφήν, τήν 
έπικύρωσιν ή τήν προσχώρησιν νά έπιφυλάξη εις 
εαυτό τό δικαίωμα τοϋ νά έπιτρέψη προσωρινώς 
εις τι τών έδαφών αύτοϋ:

α) τήν χρήσιν τοϋ οπίου διά σκοπόν παραϊα- 
τρικόν,

β ) τήν χρήσιν τοϋ προς κάπνισμα οπίου, 
γ ) τήν μάσησιν τοϋ φύλλου τής κόκας, 
δ ) τήν χρήσιν τής καννάβεως, τής ρητίνης τής 

καννάβεως, έκχυλισμάτων καί βαμμάτων καννάβεως 
διά σκοπούς μή ιατρικούς, καί

ε) τήν παραγωγήν, τήν βιομηχανικήν παρα
σκευήν καί τήν εμπορίαν τών άναφερομένων εις τά 
έδάφια α' έως δ' ναρκωτικών διά τούς άναφερομέ- 
νους εις τά έδάφια ταϋτα σκοπούς.

2. Αί γενόμεναι δυνάμει τής παραγράφου 1 έπι- 
φυλάξεις θά ύποβάλωνται εις τούς κάτωθι περιο
ρισμούς:

α) Τά άναφερόμενα εις τήν παράγραφον 1 δεν 
δύνανται νά έπιτραποΰν εΐμή έν τώ μέτρω καθ’ ό 
ταϋτα ήσαν καθιερωμένα εις τά έδάφη δι’ ά έγέ- 
νετο ή έπιφύλαξις καί έπετρέποντο κατά τήν Ιην 
Ίανουαρίου 1961,

β ) Ούδεμία έξαγωγή ναρκωτικών έκ τών έν 
παραγράφω 1 άναφερομένων διά τούς έν αυτή όρι- 
ζομένους σκοπούς δύναται νά έπιτραπή εις προο
ρισμόν χώρας μή άποτελούσης Μέρος ή έδαφος 
εις δ ή παρούσα Σύμβασις δεν έφαρμόζεται κατά 
τούς ορούς τοϋ άρθρου 42.

γ )  Τά μόνα πρόσωπα εις τά όποια θά έπιτραπή 
τό κάπνισμα τοϋ οπίου είναι τά καταχωρημένα 
προς τον σκοπόν τούτον προ τής 1ης Ίανουαρίου 
1964 ύπό τών άρμοδίων αρχών τοιαΰτα.

δ) Ή  χρήσις τοϋ οπίου διά σκοπούς παραϊατρι- 
κούς δέον νά καταργηθή έντός προθεσμίας 15 έτών 
άπό τής θέσεως έν ίσχύϊ τής παρούσης Συμβάσεως, 
ώς προβλέπεται εις τήν παράγραφον 1 τοϋ άρθρου
41,

ε) Ή  μάσησις τοϋ φύλλου τής κόκας δέον νά 
καταργηθή έντός προθεσμίας 25 έτών άπό τής θέ
σεως έν ίσχύϊ τής παρούσης Συμβάσεως, ώς προ- 
βλέπεται εις τήν παράγραφον 1 τοϋ άρθρου 41, 

στ) Ή  χρήσις τής καννάβεως διά σκοπούς έτέ- 
ρους τών ιατρικών καί έπιστημονικών τοιούτων 
δέον νά παύση τό ταχύτερον δυνατόν, άλλά έν πάση 
περιπτώσει έντός χρονικοΰ διαστήματος 25 έτών 
άπό τής θέσεως έν ίσχύϊ τής παρούσης Συμβάσεως, 
ώς προβλέπεται εις τήν παράγραφον 1 τοϋ άρθρου 41, 

ζ) Ή  παραγωγή, βιομηχανική παρασκευή καί 
έμπορία τών προβλεπομένων εις τήν παράγραφον 
1 ναρκωτικών διά τάς άναφερομένας εις τήν ρηθεΐ- 
σαν παράγραφον χρήσεις πρέπει νά περιορισθώσι 
καί τελικώς νά καταργηθώσι συγχρόνως μετά τών 
χρήσεων τούτων.

3. Παν μέρος έπιφυλασσόμενον δυνάμει τής 
παραγράφου 1 δέον:

α) Νά περιλάβη εις τήν έτησίαν έ'κθεσιν τήν 
οποίαν θά άπευθύνη εις τον Γενικόν Γραμματέα, 
συμφώνως προς τό έδάφιον α' τής παραγράφου 1 
τοϋ άρθρου 18 άπολογισμόν τών έπιτευχθεισών προό
δων κατά τό προηγούμενου έτος έπί τώ τέλει όπως 
καταστή άποτελεσματική ή κατάργησις τής χρή- 
σεως, τής παραγωγής, βιομηχανικής παρασκευής 
ή τής έμπορίας κατά τήν παράγραφον 1 καί

β) Νά παράσχη εις τό "Οργανον έκτιμήσεις
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(άρθρον 19) καί στατιστικάς (άρθρον 20) κεχωρι- 
σμένας διά τάς ένεργείας δι’ άς έγένετο έπιφύλαξις, 
κατά τον ύπό τοϋ ’Οργάνου καθοριζόμενον τρόπον 
καί τύπον.

4. α) Έάν Μέρος τί τό όποιον προέβη εις έπι- 
φύλαξιν δυνάμει της παραγράφου 1 δεν παράσχη.

I) Την μνημονευομένην εις τό έδάφιον α' τής 
παραγράφου 3 έκθεσιν έντός των 6 μηνών άπό τοΰ 
τέλους τοϋ έτους εις ό άναφέρονται αί πληροφορίαι 
τάς όποιας περιέχει.

II)  Τάς μνημονευομένας εις τό έδάφιον β' τής 
παραγράφου 3 εκτιμήσεις έντός τριών μηνών μετά 
τήν καθορισθεΐσαν προς τοϋτο ήμερομηνίαν ύπό 
τοΰ οργάνου, συμφώνως τή παραγράφω 1 τοϋ άρ
θρου 12.

III) Τάς μνημονευομένας εις τό έδάφιον β' τής 
παραγράφου 3 στατιστικάς έντός τριών μηνών μετά 
τήν ήμερομηνίαν έντός τής όποιας πρέπει νά παρα
σχεθούν συμφώνως προς τήν παράγραφον 2 τοΰ 
άρθρου 20.

Τό δργανον ή ό Γενικός Γραμματεύς, κατά τήν 
περίπτωσιν, θά άπευθύνη εις τό περί ου πρόκειται 
Μέρος γνωστοποίησιν δηλοΰσαν τήν καθυστέρησιν 
αύτοΰ καί θά ζητήση παρ’ αύτοΰ όπως παράσχη τάς 
πληροφορίας ταύτας έντός προθεσμίας τριών μη
νών άπό τής λήψεως τής γνωστοποιήσεως ταύτης.

β) Έ άν Μέρος τί δεν συμμορφοΰται, έντός τής 
ώς άνω άναφερομένης προθεσμίας, εις τήν αίτησιν 
τοΰ ’Οργάνου ή τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως, ή έν 
λόγω έπιφύλαξις, γενομένη δυνάμει τής παραγρά
φου 1, θά παύση ίσχύουσα.

5. Τό Κράτος δπερ προέβη εις επιφυλάξεις δύ- 
ναται δι’ έγγράφου γνωστοποιήσεως νά άποσύρη 
οποτεδήποτε πάσας ή μέρος τών επιφυλάξεων του.

’Άρθρον 50.
Έ τεραι έπιφυλάξεις.

1. Ούδεμία έπιφύλαξις έπιτρέπεται, πλήν τών 
γενομένων συμφώνως πρός τό άρθρον 49 ή προς τάς 
κατωτέρω παραγράφους.

2. Παν Κράτος δύναται, κατά τήν υπογραφήν, 
τήν έπικύρωσιν ή προσχώρησιν, νά προβή εις έπι- 
φυλάξεις έπί τών έπομένων διατάξεων τής παρού- 
σης Συμβάσεως, παράγραφοι 2 καί 3 τοΰ άρθρου 
12, παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 13, παράγραφοι· 1 
καί 2 τοΰ άρθρου 14, έδάφιον β', παράγραφος 1 
άρθρου 31 καί άρθρου 48.

3. Παν Κράτος δπερ επιθυμεί νά άποτελέση 
Μέρος τής συμβάσεως, άλλ’ δπερ προτίθεται νά 
προβή εις έπιφυλάξεις έτέρας έκείνων αϊτινες άπα- 
ριθμοΰνται είς τήν παράγραφον 2 τοΰ παρόντος 
άρθρου ή τοΰ άρθρου 49, δύναται νά είδοποιήση τον 
Γενικόν Γραμματέα περί τής προθέσεώς του ταύτης. 
Έκτος έάν μετά πάροδον δώδεκα μηνών άπό τής 
ημερομηνίας τής κοινοποιήσεως τής σχετικής έπι- 
φυλάξεως, γενομένης ύπό τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως, 
τό έν τρίτον τών έπικυρωσάντων ή προσχωρησάν- 
των εις τήν Σύμβασιν Κρατών προ τής λήξεως τής 
περιόδου ταύτης, δεν προέβαλεν άντιρρήσεις κατ’ 
αύτής, θά θεωρηθή αυτή ώς έπιτρεπομένη, έφ’ δσον 
τά Κράτη τά όποια προέβαλον άντιρρήσεις κατά 
τής έπιφυλάξεως δεν θά έχουν άναλάβει έναντι τοΰ 
Κράτους, δπερ προέβη εις τήν έπιφύλαξιν, νομικήν 
ύποχρέωσιν άπορρέουσαν έκ τής παρούσης Συμβά
σεως, εις ήν ·άναφέρετάι ή έπιφύλαξις.

4. Τό Κράτος δπερ προέβη είς επιφυλάξεις δύ- 
ναται οποτεδήποτε καί δι’ έγγράφου γνωστοποιή
σεως νά άποσύρη άπάσας ή μέρος τών έπιφυλάξεών 
του.

’Άρθρον 51.
Γνωστοποίησις.

Ό  Γενικός Γραμματεύς θά γνωστοποιή εις πάντα 
τά μνημονευόμενα είς τήν παράγραφον 1 τοΰ άρ
θρου 40 Κράτη :

α.) τάς ύπογραφάς, έπικυρώσεως ή προσχω
ρήσεις συμφώνως πρός τό άρθρον 40.

β) τήν ήμερομηνίαν, καθ’ ήν ή παροΰσα Σύμ- 
βασις θά τεθή έν ίσχύι συμφώνως πρός τό άρθρον 41.

γ ) τάς καταγγελίας, συμφώνως πρός τό άρθρον 
46, καί

δ) τάς δηλώσεις καί γνωστοποιήσεις, συμφώ
νως πρός τά άρθρα 42, 43, 47, 49 καί 50.

Είς μαρτυρίαν τών άνωτέρω οί ύπογεγραμμένομ 
δεόντως εξουσιοδοτημένοι, ύπέγραψαν τήν παροΰ- 
σαν Σύμβασιν, έξ ονόματος τών Κυβερνήσεών των.

Έγένετο είς Ν. Ύόρκην, τήν τριακοστήν Μαρ
τίου χίλια έννεακόσια έξήκοντα ένα, είς έν άντίτυ- 
πον, δπερ θά διατηρηθή είς τά ’Αρχεία τοΰ ’Οργα
νισμού τών 'Ηνωμένων Εθνών, καί ούτινος κε- 
κυρωμένα άντίγραφα θά άποσταλώσιν είς πάντα τά 
Κράτη μέλη τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, ώς καί είς 
τά προβλεπόμενα είς τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 
40 έτερα Κράτη.

«Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»

Φέρεται είς γνώσιν τών άναγνωστών μας, 8τι δύνανται διά τήν βιβλιοδεσίαν τοϋ τό
μου ΚΒ' (έτους 1974) τών « ’Αστυνομικών Χρονικών», νά άπευθύνωνται είς τό έπί τής 
όδοϋ Σίνα 44, τηλ. 617.466 βιβλιοδετεΐον τοϋ κ. Φαίδωνος Ψάλλη, μετά τοΰ όποιου έχει 
συμφωνηθή παρ’ ήμών ή λίαν συμφέρουσα τιμή τών 100 δρχ. άνά τόμον (Πανόδετος

μέ χρυσοτυπίαν).

263



Τ Η Ν  24 - 4 - 75 έγινε εις το Μικτό 
Κακουργοδικείο ’Αθηνών ή δίκη τον 'Α ν
τωνίου Γ .  Περπινιά, ετών 20, φανοποιού, 
ο όποιος στις 11 παρελθόντος ’Ιουλίου 
έβίασε, σ’ ένα ξενοδοχείο τον Πειραιώς 
και έπειτα έπνιξε την δχρονη 'Αλεξάνδρα 
Ντέμου, άφοϋ έσφιξε μέ τά χέρια τον τό 
στόμα και τη μύτη τής μικρής και έβαλε 
έπειτα το κεφάλι της σ’ ένα νιπτήρα με 
νερό. Τό ειδεχθές έγκλημα συνεκίνησε 
τότε ολόκληρη την 'Ελλάδα και έκινητο- 
ποίησε τις Υπηρεσίες 'Ασφαλείας τής 
’Αστυνομίας. Ό  απαίσιος κακούργος 
συνελήφθη λίγες ήμερες μετά τό έγκλημα, 
έπειτα από κινητοποί?]σι τής ’ Υποδ /νσεως 
’ Ασφαλείας Πειραιώς καί παρά τις τρο- 
/ιερές δυσκολίες, πού απ’ αρχής τής αστυ
νομικής έρεύνης παρουσίαζε ή δλη υπό
δεσις.

Τό παραπεμπτικό βούλευμα χαρακτη
ρίζει τό έγκλημα τού Περπινιά ώς βιασμό 
ανηλίκου, πού διήγειρε την Κοινή Γνώμη  
καί προκάλεσε σκάνδαλο, καί ανθρωπο
κτονία εκ προθέσεως καί τον χαρακτή
ριζε επικίνδυνο για την δημόσια άσφά- 
λεια, τό δε έγκλ.ημά του ιδιαζόντως είδε- 
χθές. '

Πρόεδρος τού όικαστ?]ρίου ήταν ό έφέ- 
της κ, Ντουράκης. Είσαγγελεύς ό κ. 
Κανέλλος. Μετά την έναρξιν τής δίκης 
κατέθεσε πρώτος ό πατέρας τής άτυχης 
μικρής ’ Ελληνοαμερικανός κ. Πήτερ Ντέ- 
μος, ό όποιος είπ ε σε σπασμένα ελληνικά:

Μ Α Ρ Τ Υ Σ : Τό 1972 ήλθα στήν ’ Ε λ
λάδα μέ την γυναίκα μου άπό την ’ Α με
ρική. ’Αγαπήσαμε την πατρίδα μας καί 
συγκινηθήκαμε σάν είδαμε τά παιδάκια 
να παίζουν ελεύθερα καί χαρούμενα στους 
δρόμους. Στήν  ’ Αμερική δέν τ’ άφήνουν 
νά βγουν έξω διά τον φόβο τής απαγωγής 
τους. Τότε, είπα στήν γυναίκα μου πώς θά 
την ξαναστείλω εδώ μέ την μικρή κορούλα 
μας, την ’Αλεξάνδρα.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  : ’ Επραγματοποιήθη τό 
ταξίδι αύτό;

Μ Α Ρ Τ Υ Σ  : Π ράγματι, ή γυναίκα μου 
μέ τό παιδί μας ξαναγύρισαν καί κατέλυ
σαν στο ίδιο ξενοδοχείο τον Πειραιώς, τό 
«Ό μηρίδειον». Σ τ ις  11 ’Ιουλίου 1974 
όμως, μου τηλεφώνησαν πώς ή ’Αλεξάνδρα 
ξαφνικά χάθηκε. Καί μέ νεώτερο τηλεφώ
νημα μου μετέδωσαν την φρικτή είδησι, 
πώς κάποιο κτήνος βίασε τό άγγελονδι 
μας καί κατόπιν τό σκότωσε . . .

Ακολούθησε ή κατάθεσι τής μητέρας 
τού θύματος κ. Γιολάντας Ντέμου. Ντυ
μένη στά μαύρα ή τραγική μητέρα είπ ε :

Μ Α Ρ Τ Υ Σ : Ε ίχα  φύγει άπό τό ξενοδο
χείο γιά κάποια δουλειά μου, αφήνοντας 
την μικρή νά παίζη έξω. Ό  δράστης την 
παρέσυρε σ’ ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου, 
την βίασε κτηνωδώς καί μέ τά χέρια τον 
στη μύτη καί τό στόμα προκάλεσε τον 
θάνατό της άπό άσφυξία.

Υ Π Ε Ρ . : "Ο ,τι καταθέσατε, τό ξέρετε 
εξ Ιδίας άντιλήψεως;

Μ .: "Οχι. Τά ξέρω άπό όσα μου άπεκά- 
λυψε ή ’ Αστυνομία καί άπό τήν άβίαστη 
ομολογία τού κατηγορουμένου.

Υ Π Ε Ρ .: Μήπως κάποιος Γεώργιος Ζα- 
πάνης, ένώ τρώγατε στο εστιατόριο, πήρε 
τό παιδί σας καί τού άγόρασε παπούτσια;

Μ .: Ε ίνα ι αλήθεια. Ό  κύριος αυτός 
ήταν καλός άνθρωπος καί δέν τον ξανά 
δαμε . . .

Υ Π Ε Ρ .: Τ ί ε ίχ ε μαζί της ή μικρή;
Μ .: Μιά κουκλίτσα.
Υ Π Ε Ρ .: Πού βρέθηκε ή κουκλίτσα;

Επάνω: Το τραγικό θύμα. Π μικρούλα ’Αλεξάνδρα Ντέμου. Κάτω: Ό  αδίστακτος
κακούργος A . Περπινιάς.

Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ  Π ΕΡ Π ΙΝ ΙΑ Σ

Έβίασε και μετά εττνιξε  

τό 5χρονο κ ο ρ ι τ σ ά κ ι .

Κ Α Τ Ε Δ ΙΚ Α 5 Θ Η

ΕΙΣ ΙΣΟ ΒΙΑ

Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ
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Μ .: Στο  σπίτι τον κ. Βασιλειάδη, σο
βαρού κύριον, πού γειτόνευε με τό ξενοδο-
χε1° · „ , ,

Ε ίμ α ι μάννα, κατέληξε ή μαρτνς, καί
μοϋ στέρησε τό παιδί μον. "Εχω εμπιστο
σύνη στη δικαιοσύνη τής Ελλάδος καί 
πιστεύω νά τον θανατώσετε . . .

Σ τη  συνέχεια κατέθεσε ό άστυφύλαξ 
κ. Ξυνός ό όποιος είπε:

Μ .: Μάς κατηγγέλθη στο Τμήμα ή 
έξαφάνισι τής μικρής. Π ήγα ατό ξενοδο
χείο μέ τρεις συναδέλφους καί αρχίσαμε 
νά εξετάζουμε προσωπικό καί πελατεία. 
’Αμέσως εντοπίσαμε τον κατηγορούμενο 
κι ένα έξάδελφό τον, οί όποιοι είχαν ακρι
βώς εκείνες τις μέρες καταλνσει στο ξενο
δοχείο καί άλλαζαν συνεχώς δωμάτια. 
Τούς σνλλάβαμε, άλλά τούς αφήσαμε ελευ
θέρους γιατί στην αρχή δέν προέκυψαν ε
ναντίον τους στοιχεία.

Π Ρ .: Τ ι έπηκολούθησε;
Μ .: Μετά τριήμερο, ή θυρωρός τού 

ξενοδοχείου μάς τηλεφώνησε πώς από τό 
πατάρι τού ύπ' άριθμ. 209 δωματίου 
άνεδίδετο φοβερή δυσοσμία. Σάν νάχε 
κάτι σαπίσει. "Ετρεξα τότε στο ξενοδο
χείο, άνέβηκα στο πατάρι καί εκ εί άνεκά- 
λυψα τό μακάβριο εύρημα: Σ έ  μιά  βαμβα
κερή κουβέρτα καί σ' ένα τεμάχιο μιάς 
ροζ πετσέτας ήταν τό πτώμα τής έξα- 
φανισθείσης μικρής. 'Αμέσως αναζήτησα 
τον Περπινιά. Τον βρήκα στο διπλανό κα
φενείο. Τον συνέλαβα καί τον ώδήγησα 
στην ’Αστυνομία, οπού ώμολόγησε πώς 
αυτός, μ έ τον έξάδελφό του Νικ. Χ ρη
στούλη, βίασαν καί σκότωσαν τήν μικρή. 
Στήν άναπαράστασι, όμως, ευθέως καί 
άβίαστα παραδέχτηκε πώς αύτός ήταν ό 
δράστης . . .

Μ .: Τό υπόλοιπο τής πετσέτας, πού 
είχ ε τυλίξει τήν ’Αλεξάνδρα βρέθηκε σ’ ένα 
ντουλαπάκι τού μπάνιου. Κάτω στον φω
ταγωγό, ένα μικρό δέμα, περιτυλιγμένο μ ’ 
άλλο προσάψω.. . Ε ίχ ε  μέσα τό εσώρουχο 
τής μικρής, λερωμένο, καί τό παιδικό της 
παντελονάκι. Στά  κεραμίδια, πάλι, βρέ
θηκαν τά πεδιλάκια της.

Π Ρ .: Μόνοι σας τά άνακαλύφατε αυτά;
Μ .: "Οχι, μάς τά υπέδειξε ό κατηγο

ρούμενος κατά τήν απολογία του.
Ε ΙΣ Α Γ .:  ’ Επιμένω κ. μάρτυς, νά μάς 

είπητε ποιος σάς υπέδειξε αυτά τά άντι
κείμενα;

Μ .: Αύτός. Ό  ίδιος μάς άφηγήθηκε μέ 
κυνικότητα πώς έγδυσε τό θύμα του. 
Πώς τώρριξε στο κρεββάτι. Πώς τό βίασε 
καί πώς τού βούλωσε στόμα καί μύτη. 
Πώς βούτηξε τό κεφάλι του στον νιπτήρα 
μέ τό νερό . . .

"Ολα αυτά τά έκανε στο δωμάτιο 207, 
δπου έμενε, καί κατόπιν μετέφερε τό πτώ
μα, καί τό έρριξε στο πατάρι τού άντικρυ- 
νοΰ κενού δωματίου 209. Ε ίχ ε  σκοπό νά 
περάση αργότερα, νά τό τοποθετήση σέ μιά  
βαλίτσα καί νά τό εξαφάνιση. Ε ίχ ε  μάλι
στα τό θράσσος καί νά μοϋ πή: «Ε ίσ α ι 
τυχερός, πού μ ’ έπιασες. Διαφορετικά, 
θά τό φυγάδευα . . .» .

Ε ΙΣ Α Γ .: "Αλλα ευρήματα άνακαλύφατε;
Μ .: Μάλιστα, ίχνη αίματος στο στρώμα 

τού κρεββατιοϋ τού ύπ’ άριθμ. 207 δωμα
τίου. "Εγινε άνάλυσι. τΗταν τής όμάδος 
«Α », όπως τής μικρής, καί μιά δμοια 
κηλίδα στο πατάρι.

Υ Π Ε Ρ .: Μήπως τον κακοποιήσατε
κι έτσι αναγκάσθηκε νά όμολογήση 
εγκλήματα, πού δέν έκανε;

Μ .: "Οχι.
Υ Π Ε Ρ .: Κ ι όμως, σάς έχει καταγγεί

λει γιά βασανισμούς.
Μ .: ’Απηλλάγην μέ εισαγγελική διά- 

ταξι καί ή μήνυσί του έτέθη στο αρχείο.
Τό ίδιο κατηγορηματικός, όσον άφορά 

τά περιστατικά, ύπό τά όποια έλαβε χώ
ραν τό έγκλημα, ήτο καί ό ’ Αστυνόμος κ. 
Ζάχος, Διοικητής τού Α ’ Παρ/τος ’Ασφα
λείας Πειραιώς, ό όποιος προσέθεσε, ότι 
τόσο πωρωμένος ήταν ό κατηγορούμενος, 
ώστε μετά τό έγκλημα πήγε καί έφαγε 
άνενόχλητος ήπιε καί μπύρα καί έπειτα 
διεσκέδασε μέ μία γυναίκα.

Π Ρ .: Αύτός εδώ κόπτεται πώς τον 
βασανίσατε καί ύπό τό κράτος βίας ώμο- 
λόγησε. ’Επικαλείται μάλιστα καί μιά  
σχετική μήνυσί του.

Μ .: "Ολα αύτά είναι ψεύδη. Τού στή
σαμε παγίδα. Τού είπαμε πώς στήν κου- 
βερτίτσα, πού βρέθηκε τό πτώμα, άνακα- 
λύφθηκαν τά άποτυπώματά του, ενώ είναι 
γνωστό πώς επάνω σέ μή λεία επιφάνεια 
δέν βρίσκονται αποτυπώματα. Μάς π ί
στεψε τότε καί χωρίς νά άακήσωμε βία  
επάνω του, τά ώμολόγησε όλα στήν άνά- 
κρισι καί στήν άναπαράστασι, παρουσίρ. τού 
κ. Είσαγγελέως Πειραιώς. Αύτός μάς 
υπέδειξε πού ήταν τά ρουχαλάκια τού θύ
ματός του. "Ως καί τις κηλίδες μέ τό αίμα...

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ : "Ωστε, δέν σάς μένει 
καμμιά άμφιβολία, πώς αύτός είναι ό δρά- 
στης;

Μ .: Ούδεμία. Αύτός τήν έβίασε καί 
αύτός τήν έφόνευσε . . .

Υ Π .: Ποιος κάλεσε τό έξαλλο καί εξα
γριωμένο πλήθος, πού έπεχείρησε νά λυν- 
τσάρη τον πελάτη μου κατά τήν άναπαρά- 
στασι;

Μ .: Φυσικά, όχι εμείς. "Εγραψαν τούς 
άθλους του οί εφημερίδες καί ή Κοινή 
Γνώμη, όπως ήταν φυσικό καί επόμενο 
εξαγριώθηκε.

Υ Π Ε Ρ .: Είσήρχοντο καί άλλα ύποπτα 
άτομα καί κατέλυαν στο ξενοδοχείο, όπως 
μιά Πορτογαλέζα κ.λπ.

Μ .: Πιθανόν. Τό ξενοδοχείο, πάντως, 
έχει πολύ καλή φήμη.

’Ακολούθησε ή κατάθεσι τής καμαριέ
ρας τού ξενοδοχείου κ. Βαζόλα, ή όποια 
είπε, ότι ό κατηγορούμενος κύτταζε πε
ρίεργα τή μικρή Ντέμου, ότι ήταν ξεδιάν
τροπος, ότι ρίχτηκε σέ δύο άλλοδαπές, 
γιά νά καταλήξη μέ τήν περιγραφή τών 
συνθηκών κάτω από τις όποιες άντελήφθη 
τή δυσοσμία, πού προήρχετο άπό τό πα
τάρι, όπου ό δολοφόνος είχ ε κρύψει τό σω- 
ματάκι τού θύματος. ’ Ακολούθως κατέ
θεσε ή μάρτυς κ. Τσίκινα, ή όποια βοη
θούσε τον γαμβρό καί τήν άδελφή της, 
πού δούλευαν στήν «ρεσεψιόν» τού ξενο
δοχείου. Ε ίπ ε  ή κ. Τσίκινα :

— Φαντασθήτε, κ. Πρόεδρε, πώς ό 
κατηγορούμενος μέ τον έξάδελφό του είχαν 
τό θράσος νά μοϋ ζητήσουν γυναίκες γιά  
διασκέδασι. « Ή  «ρεσεψιόν» δέν κάνει 
αυτές τις δουλειές, τούς άπήντησα, ούτε 
βρίσκει γυναίκες . . .».

"Η λθε ό κατηγορούμενος στο ξενοδο
χείο, γιά να κορέση τις  κτηνώδεις ορέξεις 
του πάνω σ’ ένα πεντάχρονο κοριτσάκι 
καί νά κάνη τό φριχτό του έγκλημα . . .

Ε Ι Σ .:  Ποιος πλήρωνε τά έξοδα τού 
ξενοδοχείου;

Μ .: Ό  έξάδελφός του, πού παρίστανε 
τον ναυτικό, ενώ συνεχώς κοιμόταν . . .

Υ Π Ε Ρ . : Στήν ηλικία πού ή σαν, κ. μάρ
τυς, δέν ήταν έπόμενο νά ζητούν γυναίκες;

Μ .: Ο ί γυναίκες βρωμάνε έξω. Καί 
τό κτήνος νά θέλη τό άμοιρο τό κοριτσάκι;

Καταπέλτης ήταν ή κατάθεσις τού ’ 1α- 
τροδικαστοϋ Πειραιώς κ. Νόνα, ό όποιος 
άνεφέρθη στήν έκθεσι νεκροψίας καί νε
κροτομής πού ένήργησε μαζύ μέ τον επ ί
σης 'Ιατροδικαστή κ. Μπούκη.

« Έ κ  τής ιατροδικαστικής έξετάσεως 
διεπιατώααμε τον βιασμόν τής ανηλίκου 
έν ζωή. Τούτο απέδειξαν τά γεννητικά 
όργανα τού θύματος, πού έφεραν αιματη
ρά; εκχυμώσεις. Ό  θάνατος επήλθε κατό
πιν άνακοπής τής καρδίας, αυνεπεία τρό
μου καί μεγάλου άλγους άπό τον βιασμόν, 
μέ σύμπραξιν ασφυξίας».

Ε ΙΣ Α Γ .:  "Ωστε έχομεν καί φόνον;
Μ .: Βεβαίως, έφραξε τό στόμα καί τήν 

μύτη τού θύματος, κατά τον βιασμό, καί 
κατόπιν, φοβισμένος, βύθισε τό κεφάλι 
τού θύματος επ ί 5' λεπτά περίπου σέ νι
πτήρα μέ νερό.

Ε ΙΣ Α Γ .:  Ό  βιασμός έγένετο έν ζωή;
Μ .: Βεβαίως, διότι αν συνέβαινε άλ

λως, δέν θά είχαμε αιμορραγία, ήτις είναι 
χαρακτηριστική εις κακώσεις, τελουμέ
νας έπί ζώντων μόνο οργανισμών . . .

Μετά τήν κατάθεσιν τού ίατροδικα- 
στού, κατέθεσαν οί μάρτυρες νπερααπί
σε ως, οί γονείς καί ό έξάδελφός τού δρά
στου, γιά νά άκολουθήση ή άπολογία τού 
δολοφόνου. Κυνικός, ψύχραιμος, άτάρα- 
χος ό στυγερός κακούργος, Ισχυρίσθηκε 
πώς είναι άθώος.

Π Ρ .: Μά έδώ τά ώμολόγησες όλα στήν 
’ Αστυνομία καί στον ’ Ανακριτή.

Μ .: Μέ κακοποίησαν. ’ Υπό τό κράτος 
τών βασανιστηρίων στήν ’ Αστυνομία ώμο- 
λόγησα.

Π Ρ .: Ώμολόγησες καί στον κ. ’Ανα
κριτή.

Μ .: Ναι, άλλά νόμιζα πώς κι αύτός 
ήτανε δικός τους.

Π Ρ .: Δ ικαίωμά σου είναι νά πής ϋ,τι 
θέλεις. ’Αλλά θά κερδίσης, αν καταθέσης 
τήν άλήθεια καί βοηθήσης τήν Δικαιοσύνη.

Κ Α Τ .: Σάς επαναλαμβάνω. Ε ίμ α ι ά
θώος . . .

Π Ρ .:  Καλά. Κάθησε. Ό  κ. Ε ισαγγε
λε ίς  έχει τον λόγον.

Έ π ί τρεις ώρας άγόρευσε ό κ. είσαγγε- 
λεύς, δ όποιος καί έζήτησε τήν έσχάτην 
τών ποινών. « Ό  κατηγορούμενος, είπ ε μ ε
ταξύ τών άλλων, είναι ένοχος βιασμού, πού 
διήγειρε τήν Κοινήν Γνώμην καί προεκά- 
λεσε σκάνδαλον. Είναι ένοχος άνθρωπο- 
κτονίας έκ προθέσεως, ιδιαζόντως ειδε
χθούς, διαπραχθείσης ύπό άτόμου έπικιν- 
δύνου εις τήν δημοσίαν ασφάλειαν λόγω 
τού ποινικώς βεβαρυμένου παρελθόντος 
του. ’Απόδειξις, ότι όχι μόνον έφραξε τού 
θύματος τά άναπνευστικά τον όργανα, 
άλλά, έν συνεχεία, έβύθισε τήν κεφαλήν 
τούτου εντός τού νιπτήρας, πού έγέμισε 
μέ νερό.

—. . .Ζητώ νά τον κηρύξετε ένοχον κατά 
τό κατηγορητήριον, άνευ ούδενός ελαφρύν- 
τικού. Ή  ποινή πού τού αρμόζει είναι ή 
έσχατη τών ποινών . . .  Δέν έχει θέσιν με
ταξύ τών άνθρώπων !

Μετά τήν άγόρευσιν τών συνηγόρων 
πολιτικής αγωγής καί νπερασπίσεως, τό 
δικαστήριον άπεσύρθη εις σύσκεψιν μετά  
τό πέρας τής όποιας ό Πρόεδρος κ. 
Ντουράκης απήγγειλε τήν άπόφασι. Ισ ό 
βιος κάθειρξις. Η  κοινωνία έγλύτωσε άπό 
ένα άκόμα ανθρωπόμορφο θηρίο.
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Οί ρίζες και
β  $  ψ  Ψ f\  i f ,  _η εςελιςις 

ενός θεσμού

*Αριστερά: Τό τουφέκι Ούιντσεστερ των 
44, μοντέλο τοϋ 1873, πού χρησιμοποιούσε 
ό Μπάφφαλο Μπίλ. ( Είναι αυτός πού εί- 
κονίζεται στη φωτογραφία). Δεξιά: 'Η  ε 
ξωτερική δψις των φυλακών Λίνκολν, οι 

οποίες έχουν γίνει μουσείο.

m m

ΘΕΣΜΟΣ τοϋ σερίφη είναι 
παλιός, όσο καί ή βρεταννι- 
κή μοναρχία. 'Ο σερίφης 
ήταν ό εκπρόσωπος τοϋ μο

νάρχη στήν κομητεία καί είχε, έκτος 
άπό αστυνομικές, καί δικαστικές 
καί στρατιωτικές εξουσίες. Κατά 
τον Μεσαίωνα, στο Νόττινγχαμ τής 
’Αγγλίας, ό Ρομπέν των Δασών άν- 
τιμαχόταν τον σερίφη. Καί μια άπό 
τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις, πού 
καθιερώθηκαν μέ την Magna Carta 
ήταν ή κατάργησις τοϋ θεσμοΰ.

Στήν ’Αγγλία, ό διορισμός ενός 
άνωτάτου κρατικοΰ λειτουργοΰ ανή
κε στις άρμοδιότητες τοϋ βασιλέως. 
Στήν ’Αμερική, μετά την άνακή- 
ρυξι τής ’Ανεξαρτησίας, τό άξίωμα 
έγινε αιρετό, όπως τοϋ δημάρχου. 
Ό  σερίφης, στήν άμερικανική Δύσι, 
ήταν υπεύθυνος γιά την τήρησι τής 
τάξεως γ ι’ αυτό μπορούσε νά διε
νεργή συλλήψεις, νά τιμωρή, νά 
όρίζη τούς βοηθούς του (τούς dep- 
n tie s) καί νά όργανώνη καταδιώξεις 
κακοποιών.

Στήν ιστορία, άλλά καί στήν λαο
γραφία, τής ’Αμερικής οί όροι «σερί
φης» καί «μάρσαλ» (m arshal) πολ
λές φορές συγχέονται. 'Η  μορφή 
τοϋ «μάρσαλ», γερμανικής προε- 
λεύσεως, ταυτιζόταν μέ τοϋ σερίφη, 
όταν έπρόκειτο γιά υπάλληλο τής 
τοπικής άστυνομίας (town m ar
shal). ’Αντίθετα άνταποκρινόταν 
στον σημερινό άστυνόμο ή στον 
ομοσπονδιακό πράκτορα, δηλαδή 
στον άνδρα τής ”Εφ Μπί ’Ά ι, μέ ηύ- 
ξημένες δηλαδή εξουσίες, στις περι
πτώσεις πού έπρόκειτο γιά άντι- 
πρόσωπο τής Ούάσινγκτον (Uni
ted S tates M arshal).

Σύμφωνα μέ ένα νόμο τοϋ 1789, 
οί «μάρσαλς»» τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών διορίζονταν άπό τον πρόε
δρο, καί μετά τήν έπικύρωσι τοϋ 
διορισμού τους άπό τήν Γερουσία, 
μπορούσαν νά προσλαμβάνουν βοη
θούς. 'Η  ιστορία τών σερίφηδων καί 
τών «μάρσαλς» άρχισε μέ τήν κατά- 
κτησι τής Δύσεως. 'Ο σερίφης καί οί 
συνεργάτες του έκαναν τήν έμφά-

’ / /  προτομή τον σερίφη Μπιλ Χίκοκ στήν 
Πάλι Ντέντγονντ τής Νοτίου Ντακότα.
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νισί τους στήν αρχή σποραδικά καί 
άργότερα συστηματικά, κάθε φορά 
πού έδημιουργεΐτο μιά νέα κοινό- 
της. 'Η  εποποιία τους ήταν αιμα
τηρή, περισσότερο εξοντωτική παρά 
ρομαντική, όπως θέλουν νά τήν πα
ρουσιάζουν τά βιβλία καί οί κινημα
τογραφικές ταινίες. Σέ πλήρη δράσι 
εμφανίζονται βασικά μετά τό 1860, 
μετά, δηλαδή,τήν άνακάλυψι των νέων 
άμερικανικών συνόρων. Οί διαδοχι
κές φάσεις τής εποποιίας αύτής είναι 
ευδιάκριτες: 'Η  πρώτη είναι τό πέ
ρασμα πλήθους άνθρώπων γύρωστά 
1830, άπό τις λίμνες καί τις κοιλά
δες του Μισσισσιππή προς τις πεδιά
δες της Δύσεως, τά Βραχώδη ’Όρη, 
τήν Καλιφόρνια καί άλλες περιοχές 
στις ακτές τοϋ Ειρηνικού. 'Η  δεύτερη 
είναι ή άνακάλυψις τοϋ πεντασφαί- 
ρου περιστρόφου Κόλτ, λίγα χρόνια 
άργότερα, πού άλλαξε, όπως ήταν 
φυσικό, τήν τεχνική τής μάχης, άτο- 
μικής ή ομαδικής. Ή  τρίτη είναι 
η μεγάλη άνάπτυξις, πού πήρε ή 
εκτροφή βοοειδών, πού ό Χριστό

φορος Κολόμβος έφερε πρώτος στο 
νησί Ίσπανιόλα (τήν σημερινή 'Α ϊ
τή ) καί άργότερα στήν ’Αμερικανι
κή "Ηπειρο ό Κορτές. Γιά τό εμπό
ριό τους δημιουργήθηκαν τεράστιες 
άγορές άπό τό Ρίο Γκράντε στον 
Νότο, ώς τήν Ούίτσιτα στον Βορρά.

Ή  τετάρτη φάσις είναι ή άνα- 
κάλυψις τών μεταλλείων χρυσοϋ, 
άργύρου, σιδήρου, πολλών άλλων 
μετάλλων καί φυσικά ή άνεύρεσις 
πετρελαίου.

'Η  πέμπτη, άλλά όχι καί τελευ
ταία φάσις τής έποποιίας τών σε
ρίφηδων τής ’Αμερικής, είναι ό Ε μ 
φύλιος Πόλεμος, μέ τά κατάλοιπα 
τής πολιτικής καί κοινωνικής έντά- 
σεως πού, έκτος τών άλλων, προ- 
κάλεσε στούς νέους τήν τάσι νά μή 
θέλουν νά έπιστρέψουν στήν ήσυχη 
ιδιωτική ζωή. Οί σερίφηδες καί οί 
«μάρσαλς» ήσαν λοιπόν άναγκασμέ- 
νοι νά δρουν σέ ένα ταραγμένο κό
σμο, όπου ό νόμος έκανε τήν «έμφά- 
νισί» του μέ τό ιππικό ή προστα
τευόταν άπό οργανώσεις πολιτών.

’Εκτός άπό αύτούς, γύρω στά 1850 
σοβαρό ρόλο γιά τήν τήρησι τής τά- 
ξεως έπαιξαν, σέ μερικές Πολιτείες, 
όπως στήν Καλιφόρνια ή στήν Μον- 
τάνα, οί «’Επιτροπές Έπαγρυπνή- 
σεως». Οί «Επιτροπές» αυτές ήσαν 
κατά 50%  άστυνομικό σώμα καί 
50% . . . .μαφία! Τό όπλο μάλιστα 
πού προτιμούσαν κατά τήν έκτέ- 
λεσι τής άποστολής τους ήταν τό 
λυντσάρισμα! 'Η  έφημερίδα τοϋ 
'Αγίου Φραγκίσκου «Μόρνινγκ Κρό- 
νικλ» έγραφε χαρακτηριστικά στο 
φύλλο τής 3ης Σεπτεμβρίου 1851: 
«Οί ’Επιτροπές είχαν μεγαλύτερη 
εξουσία άπό δ,τι τό επίσημο κρά
τος. Ή  ζωή, ή έλευθερία καί ή πε
ριουσία τών πολιτών βρίσκονταν στο 
έλεος τους. ’Αψηφούσαν ακόμη καί 
τό Σύνταγμα». ’Από τις «’Επιτρο
πές» αυτής τής κατηγορίας, ώς τις 
οργανώσεις τύπου Κού-Κλούξ-Κλάν, 
πού τρομοκρατούσαν τούς νέγρους, 
ή άπόστασις φαίνεται πώς ήταν πο
λύ μικρή . . .

'Η  Ούάσιγκτον τό γνώριζε καί
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γ ι’ αυτό πήρε τά έξης μέτρα: Έ νί- 
σχυσε τις στρατιωτικές μονάδες, 
έστειλε πολλούς U.S. Marshals στις 
πιο επικίνδυνες περιοχές, υποστή
ριζε τήν έκλογή σερίφηδων στούς 
δήμους. ’Ίσως δμως να ήταν αρκετά 
άργά. Έπιστρέφοντας άπό τό μέ
τωπο οί νικηταί Γιάνκηδες (Βό
ρειοι). πήγαιναν προς τήν Δύσι σέ 
άναζήτησι περιπέτειας. Ά πό τήν 
άλλη πλευρά, οί ήττημένοι 'Ομο
σπονδιακοί (Νότιοι), άρνήθηκαν να 
παραδώσουν τον οπλισμό τους, συγ
κροτούσαν μικρές ή μεγάλες συμμο
ρίες, πού έπετίθεντο τόσο σέ στρα
τιωτικές προφυλακές, δσο καί σέ 
άμαξοστοιχίες. Ό  πρώτος μεγάλος 
σερίφης τής άμερικανικής ιστορίας 
είναι ό Τζαίημς Μπάτλερ Χίκοκ, 
γνωστός ως «άγριος Μπίλ» καί ώς 
«πρϊγκιψ των πιστολέρος». Είχε 
μακρυά μαλλιά καί δυο περίστροφα 
μέ φιλντισένιες λαβές. ΤΗταν ω
ραίος άνδρας μέ τετράγωνο πρόσ
ωπο, ζωηρά μάτια καί μουστάκι, 
πού γοήτευε τις γυναίκες. Ό  «ά
γριος Μπίλ» ήταν άστυνομικός τής 
καρριέρας καί τό έπάγγελμά του 
τον άνάγκαζε νά μετακινήται κατά 
καιρούς σέ δλες τις περιοχές τής Β. 
’Αμερικής. Ή  πρώτη μεγάλη του 
μονομαχία έγινε στις 12 ’Ιουνίου 
τού 1861. Ό  Μπίλ ήταν τότε μόλις 
είκοσι ένός χρόνων καί βρισκόταν 
στο Ρόκ Κρήκ, στην Νεμπράσκα. 
Σκότωσε ένα κάου - μπόυ, τον Νταί- 
ηβιντ Μάκ Κάνλες, μέ τον όποιο 
τσακώθηκε γιά μιά αισθηματική 
ύπόθεσι. Έπρόκειτο γιά νόμιμη

άμυνα καί 6χι γιά προστασία τού 
νόμου καί τής τάξεως.

Τέσσερα χρόνια άργότερα, στις 
21 ’Ιουλίου 1865, μιά άνάλογη μο
νομαχία έγινε στο Σπρίνγκφηλντ 
τού Μισσούρι. ’Έμοιαζε μέ σκηνή 
κινηματογραφικού έργου. 'Ο  «ά
γριος Μπίλ» είχε συνάψει έρωτικό 
δεσμό μέ τήν έρωμένη τού πιστο- 
λέρο Νταίηβιντ Τούτ καί έκεϊνος 
τον κάλεσε σέ μονομαχία. Οί δυο 
άνδρες συναντήθηκαν τό μεσημέρι 
στήν έρημη πλατεία τής άγορας. 
’Αντήχησαν μερικοί πυροβολισμοί. 
'Ο Νταίηβιντ Τούτ έπεσε νεκρός. 
Λίγες έβδομάδες άργότερα, οί συν
τάκτες δυο εφημερίδων, τής «Χάρ- 
περ’ς Μάνθλυ» καί τής «Νιού Γιόρκ 
Τρίμπιουν», πήραν συνέντευξι άπό 
τον σερίφη. "Ενας άπό τούς δημο
σιογράφους ήταν ό διάσημος εξε
ρευνητής Χένρυ Στάνλεϋ, πού βρήκε 
στήν ’Αφρική τον χαμένο έξερευ- 
νητή Λίβινγκστον.

'0  «άγριος Μπίλ» έδήλωσε δτι 
θά πρέπει νά είχε σκοτώσει μέχρι 
τότε εκατό περίπου άτομα, άλλά 
ποτέ μέ δόλο. «Ποτέ δέν πυροβό
λησα χωρίς λόγο», έτόνισε. «Π α
ράλληλα δμως, ποτέ δέν άφησα κα
νένα νά μοΰ ρίξη πισώπλατα. Δέν 
ξέρω αν αύτό άρκή, γιά νά πεθάνω 
ήσυχα στο κρεββάτι μου».

'Ο Τζαίημς Μπάτλερ Χίκοκ, ό 
«άγριος Μπίλ» δηλαδή, ήταν τό 
1869 σερίφης στο Χαίηζ τού Κάνσας. 
Τό ονομά του πιά είχε γίνει θρύλος, 
έστω κι άν ήταν μόλις 31 χρόνων. 
'Η  φήμη του ήταν τόσο μεγάλη,

'Αριστερά: Ό  Μπίλ Τίλγκαμ, ένας άπό 
τούς πιο γνωστούς σερίφηδες τον Ούέστ. 
Δεξιά : Σαλόνι τον Ξενοδοχείου «Σα ιντ  
Τζαίημς» Κάντια: Ό  δραπέτης τών φυλα
κών Λίνκολν, «Μ πίλυ δέ Κ ιντ», γελαστός 

καί αδιάφορος.

ώστε άρκετοί ήθελαν νά περάσουν 
στήν ιστορία σάν δολοφόνοι τού 
«άγριου Μπίλ».

Χαρακτηριστικά είναι τά εξής 
δύο περιστατικά. Δυο «παλληκα- 
ράδες», ό Μπίλ Μάρλεϋ καί ό Σάμ 
Στρώχιμ, άποφάσισαν, ό καθένας 
μέ τον τρόπο του, νά σκοτώσουν τον 
σερίφη. 'Ο πρώτος βρέθηκε ξαφνικά 
μπροστά του, ένα πρωινό τού Αύ
γουστου, σημαδεύοντάς τον μέ δυο 
περίστροφα. Ό  «άγριος Μπίλ» δέν 
ταράχθηκε καί ένήργησε μέ μεγάλη 
ψυχραιμία. Χωρίς νά δείξη πώς φο
βόταν, κάρφωσε τό βλέμμα του σε 
ένα σημείο πίσω άπό τον αντίπαλό 
του καί είπε: «Παιδιά μή τον πυρο- 
βολήτε!». ’Εκείνος στράφηκε νά δή 
ποιος τον άπειλούσε. Τότε ό «άγριος 
Μπίλ» πυροβόλησε καί τον σκότωσε 
μέ μιά σφαίρα στήν καρδιά.

Ό  άλλος έπίδοξος δολοφόνος του, 
ό Σάμ Στρώχιμ, τού έπετέθη ένα 
βράδυ μέσα σέ ένα «σαλούν» (μπάρ). 
Κρατούσε στο χέρι ένα μπουκάλι 
μπύρας, μέ τό όποιο θά τού έσπαζε 
τό κεφάλι. ’Ίσως ό σερίφης νά μπο
ρούσε νά τον άντιμετωπίση μέ άλλο 
τρόπο, άλλά, χωρίς νά τό θέλη, έφερε
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το χέρι του ασυναίσθητα στο ρε
βόλβερ του. 'Ο  «άγριος Μπίλ» είδε 
τον Σάμ νά έ'ρχεται πίσω του, (απει
λητικός, μέσα άπό ένα καθρέφτη τοϋ 
«σαλούν», ένώ έπινε την μπύρα του. 
Τά (αντανακλαστικά του λειτούρ
γησαν μέ μιας καί ή σφαίρα καρ
φώθηκε στην καρδιά τοϋ επίδοξου 
δολοφόνου του. "Ολα αύτά έκαναν 
τον «άγριο Μπίλ» νά θεωρήται άήτ- 
τητος. ΤΗταν ό μόνος πού έτρεμαν 
οί λησταί.

’Έτσι, μετά τον θάνατο τοϋ άστυ- 
νόμου Τόμ Σμίθ, γνωστοΰ ώς «άρ- 
κούδα τοϋ ποταμοϋ», πού, χρόνια 
ολόκληρα, είχε επιβάλει την τάξι 
στην πόλι ’Άμπιλην, τοϋ πρότειναν 
νά άναλάβη εκεί ώς σερίφης. Ή  
πλούσια αύτή πόλις καταντούσε 
δμως κόλασις, επειδή ήταν κέντρο 
άγοραπωλησίας των βοοειδών τοϋ 
Φάρ Ούέστ.

Στην «Ιστορία των πιοννιέρων 
τοϋ Κάνσας» ό Θεόφιλος Λίτλ περι
γράφει την πόλι ώς έξης: «Μεταξύ 
Απριλίου καί ’Ιουνίου 1871 ό πλη

θυσμός τής "Αμπιλην άνέβηκε άπό 
500 σέ 7.000 άτομα. ’Από την 
λεωφόρο Μάλμπερυ ώς την Φέρστ 
Στρήτ υπάρχουν μόνο «σαλούν», 
χαρτοπαικτικές λέσχες καί οίκοι 
άνοχής. *0 «τζόγος» είναι μεγάλος 
καί μπορεί ένα μόνο άτομο νά χάση 
παίζοντας, σέ μιά βραδιά, ούτε λίγα 
ούτε πολλά, 30.000 δολλάρια. Τά 
κέντρα αύτά μένουν άνοιχτά μέρα 
καί νύχτα».

Τον ’Απρίλιο ό «άγριος Μπίλ» 
εγινε σερίφης στην πόλι αύτή μέ

μισθό 150 δολλάρια τον μήνα καί 
είκοσι πέντε γιά κάθε πρόστιμο, πού 
θά έβαζε. Καταλάβαινε πώς μέ τό νά 
δεχθή τήν θέσι αύτή διέτρεχε πολ
λούς κινδύνους, άλλά ήταν αισιό
δοξος. Παράλληλα έπαιρνε κάθε προ- 
φύλαξι. Στεκόταν πάντα μέ τήν 
πλάτη στον τοίχο, άπέφευγε τις 
σκοτεινές ή τις πολύ φωτισμένες 
περιοχές καί περπατούσε στήν μέση 
τοϋ δρόμου. "Ομως, μιά μέρα, καμ- 
μιά πενηνταριά κάου - μπόυς, οπλι
σμένοι σάν άστακοί, καί μέ άρχηγό 
τον Φίλιπ Κόου, μανιώδη χαρτο
παίκτη, άποφάσισαν νά άναμετρη- 
θούν μέ τον σερίφη.

Καί τούτη τήν φορά άπείραχτος 
έμεινε ό «άγριος Μπίλ», ένώ ό Φί
λιπ Κόου σκοτώθηκε καί οί σύν
τροφοί του έτράπησαν σέ φυγή. Ό  
δήμαρχος καί οί δημοτικοί σύμ
βουλοι εκτιμούσαν τον «άγριο Μπίλ» 
άλλά καί τον έτρεμαν. Ό  σερίφης 
αυτός ήταν δύσκολος χαρακτήρας. 
Δέν δεχόταν συμβιβαστικές λύσεις 
καί έτσι, ύστερα άπό έξη μηνών υπη
ρεσία, ό δήμαρχος τον άπέλυσε.

Ό  σερίφης άρχισε τότε νά περι- 
πλανάται σέ άναζήτησι κάποιας πε
ριπέτειας. Κάποτε μάλιστα πήρε 
μέρος, γιά μιά έβδομάδα περίπου, 
μέ ένα νούμερο στις παραστάσεις 
τού περίφημου τσίρκου τού Μπάφ- 
φαλο Μπίλ. Τον Μάρτιο τού 1874 
αύτός, πού είχε σχέσεις μέ πολλές γυ
ναίκες, άνάμεσα στις όποιες τήν Κα- 
λάμιτυ Τζαίην (ήρωίδα καί λησταρ- 
χϊνα) νυμφεύθηκε τήν ΆγκνεςΘάτ- 
σερ, πέντε χρόνια μεγαλύτερή του.

Ή  περίοδος ήρεμίας καί γαλήνης 
τής συζυγικής ζωής δέν κράτησε 
πολύ. Σέ μιά παρτίδα πόκερ πού 
έπαιξε στούς λόφους τού Σεγιέν, στο 
Ούαϊόμινγκ, τον σκότωσαν ρίχνον- 
τάς του μερικές σφαίρες στήν πλάτη.

Στήν εποποιία τού Ούέστ μόνο 
ένας άλλος σερίφης, ό Ούάιατ ’Έρπ, 
κατόρθωσε νά πλησιάση τήν φήμη 
τού Μπίλ Χίκοκ. Ό  Ούάιατ "Ερπ 
γεννήθηκε τό 1848 στο Μονμάουθ 
τού Ίλλινόις καί έκανε γρήγορα 
καρριέρα στήν ’Αστυνομία τής Ούί- 
τσιτα, στο Ντότζ Σίτυ καί μετά 
στήν "Αμπιλην, στήν πόλι δπου χυ
νόταν τό περισσότερο αίμα. Ά πό 
τήν άλλη τον τραβούσε τό Τομπ- 
στόουν, δπου έψαχνε νά βρή μεταλ
λεία άργύρου. "Εφθασε έκεί μέ τά 
τέσσερα άδέλφια του, Βέρτζιλ, Μόρ- 
γκαν, Τζαίημς καί Ούώρρεν.

Ό  καλύτερός του φίλος, τέσσερα 
χρόνια μικρότερος του, ήταν ό Τζών 
Χένρυ Χάλλινταιυ άπό τήν Γεωρ- 
γία, γνωστός σάν «ντοκ» (για
τρός), γιατί είχε σπουδάσει οδον
τιατρική. Μέ τον φίλο αύτό κινδύ- 
νευσαν καί σώθηκαν άρκετές φορές 
σέ διάφορες συγκρούσεις.

Κάποτε ό "Ερπ έβαλε υποψηφιό
τητα γιά σερίφης στήν Άμπιλην, 
άλλά νικήθηκε στις εκλογές άπό τον 
Τζών Μπήν. "Εγινε δμως σερίφης 
στήν γειτονική έπαρχία τής Πούμα 
καί ό άδελφός του Βέρτζιλ διορί
σθηκε «μάρσαλ». "Οπως ό «άγριος 
Μπίλ» μπήκε στά καλούπια τού συ
νηθισμένου άνθρώπου, έτσι καί ό 
"Ερπ. Νυμφεύθηκε καί χώρισε δυο
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φορές, έπεσε θΰμα μιας κοπέλλας 
ένός «σαλούν», καί διατηρούσε όχι 
καί τόσο καθαρές σχέσεις μέ μιά 
χαρτοπαικτική λέσχη.

'Ο ’Έ ρπ ήταν καί ό πρωταγωνι
στής της περίφημης μονομαχίας τοϋ 
Ο.Κ. Καρράλ στην Άριζόνα, στα 
1881, πού τόσες φορές έχει ζων
τανέψει ό κινηματογράφος. 'Η  μο
νομαχία αύτή έγινε για προσωπικές, 
άλλα καί γιά πολιτικές διαφορές. 
Ά πο  την μιά πλευρά βρίσκονταν οί 
άδελφοί Κλάντον, οί άδελφοί Μάκ 
Λώρυ καί κάποιος Κλαΐμπορν, πού 
υποστήριζαν τα συμφέροντα των 
κτηνοτροφών. Ά πο την άλλη ό 
’Έρπ, τα άδέλφια του Βέρτζιλ καί 
Μόργκαν καί ό άχώριστος φίλος του 
«ντοκ» Χάλλινταιυ. 'Η  μονομαχία 
έγινε στις 2.30 το μεσημέρι κάτω 
άπο τον καυτό ήλιο τής έρήμου καί 
μέ άνυπόφορη ζέστη. Το πρωί οί 
’Έ ρπ είχαν οδηγήσει (κυριολεκτικά 
είχαν σύρει) τούς άδελφούς Κλάν
τον στό . . . δικαστήριο. Μάταια ό 
σερίφης Μπήν προσπάθησε νά τούς 
σταματήση λέγοντάς τους πώς ένας 
άπο τούς Κλάντον, καθώς καί ό 
Κλαΐμπορν ήσαν άοπλοι. Οί ’Έρπ 
προέτρεψαν τούς άντιπάλους τους νά 
πυροβολήσουν έναντίον τους καί 
επειδή εκείνοι άρνήθηκαν, πρώτος 
ό Χάλλινταιυ έκανε την άρχή. 'Ο 
Ούάιατ ’Έ ρπ δέν είχε το περίστροφο 
στην μέση, δπως βλέπομε στις ται
νίες τοϋ Χόλλυγουντ, άλλά σέ μιά 
ειδική θήκη περασμένη στην ζώνη 
του, έπάνω άπο τήν κοιλιά, ώστε νά

μπορή νά το χρησιμοποιήση πιο 
εύκολα. Τήν πρώτη πιστολιά τοϋ 
Χάλλινταιυ διαδέχθησαν πολλές άλ
λες. 'Ένας άπο τούς άδελφούς Κλάν
τον καί ό Κλαΐμπορν έγκατέλειψαν 
το «πεδίον τής μάχης» τρομοκρα
τημένοι. Οί δύο άδελφοί Μάκ Λώρυ 
καί ό Μπίλυ Κλάντον, δεκαεννέα 
έτών καί οί τρεις, έμειναν στον τόπο. 
'Ο  Βέρτζιλ καί ό Μόργκαν ’Έ ρπ 
τραυματίσθηκαν καί ό Χάλλινταιυ 
γδάρθηκε έλαφρά άπο μιά σφαίρα. 
'Ο  Ούάιατ δέν έπαθε τίποτε άπο- 
λύτως. Ό  δικαστής δικαίωσε τούς 
νικητάς. ΤΗταν, άπεφάνθη, «νό
μιμη άμυνα».

Λίγους μήνες άργότερα, όμως, 
κάποιος άγνωστος πήρε έκδίκησι 
γιά τούς νεκρούς άδελφούς Μάκ 
Λώρυ καί τον Μπίλυ Κλάντον. Μιά 
σφαίρα άφησε παράλυτο τον Βέρ 
τζιλ καί μιά άλλη έστειλε στον άλλο 
κόσμο τον Μόργκαν. Φαίνεται πώς 
ήταν καιρός γιά τον Ούάιατ καί τον 
πιστό του φίλο Χάλλινταιυ νά άλλά- 
ξουν περιβάλλον. 'Ο πρώτος κατέ
φυγε στην Καλιφόρνια, όπου καί 
νυμφεύθηκε τήν άγαπημένη του κο- 
πέλλα τοϋ «σαλούν» καί άργότερα 
έγινε πλούσιος χρυσ οθήρας στήν 
’Αλάσκα. Πέθανε ήσυχα στο Λος 
’Άντζελες το 1929. 'Ο δεύτερος 
νοσηλεύθηκε σέ ένα σανατόριο καί 
άφησε τήν τελευταία του πνοή το
1887.

Ά πο όλους τούς Αμερικανούς 
σερίφηδες καί τούς «μάρσαλς» ό 
Μπάτ (Βαρθολομαίος) Μάστερσον

’Αριστερά: "Ενα ύπνοδωμάτιο τον ξενο
δοχείου « Σα'ιντ Τζαίημς», στο όποιο 
διέμενε ό περιώνυμος Μπάφφαλο Μπίλ. 
Δεξιά : Τό υπνοδωμάτιο τής Μ πέιμπυ
Ντόον, ή όποια, μαζ'ι μέ τον άνδρα της 
Τάμπορ, ήσαν 'ιδιοκτήτες τον χρυσωρυ

χείου τοϋ Λήντβιλ.

είναι αυτός πού άφησε τις πιο ένδια- 
φέρουσες μαρτυρίες. Γεννήθηκε στήν 
επαρχία τοϋ Κεμπέκ, στον Καναδά, 
το 1855. Ή τα ν  έξυπνος καί καλ
λιεργημένος. Το 1907 έγινε δημο
σιογράφος. 'Ο Μάστερσον άκολούθη- 
σε τον μεγαλύτερο άδελφό του στήν 
Δύσι, όπου εκείνος ήταν σερίφης 
στό Ντότζ Σίτυ. Ό  Μπάτ είδε νά 
σκοτώνουν μπροστά στά μάτια του 
τον σερίφη άδελφό του δυο κάου- 
μπόυς τό 1878 καί γιά νά τιμήση 
τήν μνήμη του άποφάσισε νά γίνη 
προστάτης τοϋ νόμου. Πρώτα ύπη- 
ρέτησε ώς σερίφης στήν έπαρχία 
Φόρντ στό Κάνσας καί μετά στό 
Ντότζ Σίτυ. Αρκετές μάλιστα φο
ρές τον βλέπομε νά πηγαίνη καί σέ 
άλλες πόλεις, γιά «ειδικές άποστο- 
λές». Συνολικά τοϋ άποδίδουν τον 
φόνο είκοσι έπτά άτόμων, άλλά στήν 
πραγματικότητα χρησιμοποιούσε τό 
όπλο του, όσο γινόταν πιο σπάνια. 
Είχε έντονη συναισθηματική ζωή. 
Νυμφεύθηκε τό 1891 τήν ’Έμμα 
Ούώλτερς, πού τοϋ έμεινε πιστή σέ ό
λη της τήν ζωή. 'Ο Μπάτ Μάστερσον 
ύποστήριζε πώς τρεις ήσαν βασικά 
οί ιδιότητες τοϋ «πιστολέρο»: θάρ
ρος, πείρα καί θέλησις νά σκοτώνη, 
όταν ήταν άναγκαΐο. 'Ο Μπάτ ήξερε 
κάθε τι γύρω άπο τά όπλα. Ή ταν 
ένας άπο τούς πρώτους πού χρησι
μοποίησαν τό «Πησμαίηκερ» τών 
73, πού, μαζί μέ τό τουφέκι «Ούίν- 
τσεστερ», έγιναν σύμβολα τοϋ Φαρ 
Ούέστ.

Ή  συμβουλή του προς τούς πι- 
στολέρος ήταν ή έξής: πυροβολήτε | 
τον άντίπαλό σας στό ύπογάστριο. 
Παθαίνει παράλυσι. Δέν σκοτώνεται, 
τραυματίζεται απλώς. 'Ο ίδιος πάν
τως πέθανε άπο φυσικό θάνατο τό
1921.

'Ο τελευταίος . . . θρυλικός σερί
φης ήταν ό Ντάλλας Στουντενμάιρ. 
Υπηρέτησε στό ’Έ λ Πάσο, στά 
σύνορα μέ τό Μεξικό, γύρω στά 1881 
Ή ταν  παλαιός πολεμιστής τής 'Ο 
μοσπονδίας τοϋ Νότου, είχε ύψος 
1.90 μ., γαλανά μάτια καί κόκκινα 
μαλλιά. Ή ταν  άτρόμητος καί άλάν-
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θαστός σκοπευτής. Λεν άργησε νά 
μπλεχθή στον πόλεμο μεταξύ των 
κάου-μπόυς τοϋ Τέξας καί των Με
ξικανών «ραντσέρος». "Ενας βοη
θός του κακοποιήθηκε καί δολο
φονήθηκε άπό δυο κάου-μπόυς. 'Ο  
Στουντενμάιρ τούς σκότωσε. Την 
επομένη δέχθηκε την έπίθεσι δυο 
φίλων των κάου - μπόυς καί στήν 
σύγκρουσι πού έπακολούθησε κατά- 
φερε νά σκοτώση τον ένα άπό αύτούς 
καί νά τρέψη τον άλλο σέ φυγή.

Κάποτε ό σερίφης αύτός νυμφεύ- 
θηκε καί έκανε ταξίδι τοϋ μέλιτος. 
Κατά την άπουσία του, 8μως, ένας 
έξάδελφός του σκοτώθηκε σέ μιά 
σύγκρουσι μέ τρία άδέλφια, τούς 
Μάννινγκς, ιδιοκτήτες ένος σαλούν. 
Στήν πραγματικότητα οί Μάννινγκς 
βρίσκονταν «έν άμύνη», άλλά ό σε
ρίφης δέν τούς συγχώρησε τον θά
νατο τοϋ έξαδέλφου του. Τον «άνοι- 
χτό λογαριασμό» μαζί τους τον 
έκλεισε στά τέλη τοϋ 1882. ’Οργι
σμένος καί μεθυσμένος έπετέθη έναν- 
τίον τους καί σκότωσε τούς δυό. 
'Ο τρίτος, όμως, βρήκε την ευκαιρία 
νά τον χτυπήση μέ τό πιστόλι στο 
κεφάλι καί τον έστειλε στον άλλο 
κόσμο. Τήν άλλη μέρα ή χήρα έφυγε 
άπό την πόλι.

’Αντίθετα μέ τήν εικόνα πού δί
νουν οί ταινίες «ούέστερν», σπάνια 
οΐ σερίφηδες ήλθαν άντιμέτωποι, 
πρόσωπο μέ πρόσωπο, μέ τούς πιο 
αδίστακτους καί άγριους ληστάς.
Η πιο γνωστή έξαίρεσις είναι τοϋ 

Πάτ Γκάρετ, πού εξόντωσε τον

Ούίλλιαμ Μπόννεϋ, τόν περιβόητο 
«Μπίλλυ δέ Κίντ». Οί δυό τους ήσαν 
παλαιοί φίλοι, ό σερίφης, όμως, πήρε 
έντολή νά τόν σκοτώση, όταν θά τόν 
συναντούσε. Βρέθηκαν λοιπόν πρό
σωπο μέ πρόσωπο καί ό σερίφης 
πιο γρήγορος στό πιστόλι, πυρο
βόλησε πρώτος καί τόν άφησε νεκρό.

Πάντως τό έπεισόδιο, κατά τό 
όποιο έγινε πραγματική έπίδειξις 
θάρρους, είχε γιά πρωταγωνιστή τόν 
ύπολοχαγό τών «ραίηντζερς», Τζών 
’Άρμστρονγκ. Τό σώμα τών «ραίην
τζερς» ιδρύθηκε γιά πρώτη φορά τό 
1823, μετά διαλύθηκε κατά τήν 
ένωσι τοϋ Τέξας μέ τις άλλες Πολι
τείες, καί άργότερα συγκροτήθηκε 
πάλι σάν άστυνομικό σώμα.

Τό 1877 διοικητής τών «ραίην
τζερς» ήταν ό λοχαγός Μάκ Νέλλυ 
άνθρωπος μέ πολλές ικανότητες, πού 
διέταξε τόν "Αρμστρονγκ νά κατα- 
διώξη τόν Ούέσλεϋ Χάρντιν, ένα 
άπό τούς πιο επικίνδυνους «έκτος 
νόμου» τών συνόρων. Πραγματικά 
τόν βρήκε, ύστερα άπό μερικούς μή
νες, στον σιδηροδρομικό σταθμό τής 
Πενσακόλα, στήν Φλόριντα. Ό  Χάρ- 
ντιν ήταν συντροφιά μέ άλλους τέσ
σερις ληστάς. Ό  Άρμστρονγκ, χω 
ρίς νά φοβηθή, σταμάτησε ξαφνικά 
μπροστά στον Χάρντιν κρατώντας 
στό δεξί του χέρι τό πιστόλι του καί 
στό άριστερό ένα χονδρό μπαστούνι. 
Τρεις άπό τούς πέντε επιχείρησαν 
νά πυροβολήσουν. Ό  πρώτος κα
τακεραυνώθηκε άπό ένα δυνατό χτύ
πημα τοϋ μπαστουνιού, ό άλλος

έπεσε νεκρός άπό μιά σφαίρα στήν 
καρδιά, καί ό Χάρντιν ξαπλώθηκε 
κατά γής άναίσθητος άπό ένα χτύ
πημα στό κεφάλι μέ τήν λαβή τοϋ 
πιστολιού τού Άρμστρονγκ. "Υστε
ρα άπό δυό ώρες ξαναβρήκε τις αι
σθήσεις του, άλλά ήταν πιά στό 
κελλί τής φυλακής.

"Οπως οί «ραίηντζερς», καί οί 
πράκτορες τού Πρακτορείου Πίν- 
κερτον συνέδεσαν τό όνομά τους μέ 
τήν έποποιία τού Φάρ Ούέστ. Οί 
κυριώτερες έπιχειρήσεις τους ήταν 
ή διάλυσις τής συμμορίας τού Τζέσσε 
Ταίημς καί εκείνης τού Μπάτς Κάσ- 
σιντυ. Μέ αυτό τό θέμα έχουν κατά 
καιρούς γυρισθή άρκετές ταινίες 
«ούέστερν». Γιά πολλά χρόνια, κυ
νηγούσαν τούς ληστάς σέ όλη τήν 
’Αμερική.

"Ενας άπό τούς πιο άξιόλογους 
πράκτορες ήταν ό Λόουελ Σπένς, 
πού συνέλαβε κάποτε τόν Κίντ Κάρ- 
ρυ, ένα άδίστακτο «φονιά» καί μετά 
τήν δραπέτευσί του τόν κυνήγησε 
καί τόν σκότωσε σέ μιά μονομαχία. 
'Ο Τζέσσε Τζαίημς σκοτώθηκε όχι 
άπό σερίφη ή πράκτορα, άλλά άπό 
κάποιο ιδιώτη, τόν Μπόμπ Φόρντ, 
πού τόν χτύπησε πισώπλατα. Τό 
Πρακτορείο Πίνκερτον ιδρύθηκε γύ
ρω στά 1850 άπό ένα Σκωτσέζο 
μετανάστη, τόν Άλλαν Πίνκερτον, 
πού δούλεψε στό Σικάγο άρχικά σάν 
μαραγκός καί μετά σάν ντετέκτιβ. 
Πολλοί πλούσιοι καί άρκετές οργα
νώσεις προτιμούσαν νά άναθέσουν σέ 
ιδιωτικούς ντετέκτιβς τήν προστα-

271



σίκ τους παρά στους σερίφηδες.
'Ο Τζαίημς Χόραν έγραφε: «Οί 

άξιοι, και θαρραλέοι «μάρσαλς» ή σαν 
πολλοί. Άλλα ήσαν έπίσης άρκετοί 
οί φοβιτσιάρηδες, οί διεφθαρμένοι 
καί οί ασυνείδητοι. Συμμορίες, δπως 
των Ντάλτον, των έξαδέλφων Τζαίη- 
συ καί Φράνκ Τζαίημς, έμπαιναν 
καί έβγαιναν άνενόχλητες άπδ την 
έπαρχία του Κλαίην. Υπήρχαν μά
λιστα καί σερίφηδες, πού έκαναν 
πραγματικές ληστείες». Ό  Χόραν, 
πού θεωρείται ένας άπό τούς πιο 
άξιολόγους λαογράφους τής άμερι- 
κανικής ζωής καταρρίπτει σέ ένα 
άλλο κείμενό του τον «μύθο» τής 
τρομερής ευστοχίας των σερίφηδων. 
Νά τί γράφει σχετικά καί πώς δι
καιολογεί τήν άστοχία τους: «Μέ 
ένα περίστροφο βάρους τριών κιλών 
στο χέρι δεν ήταν εύκολο νά σημα- 
δέψη κανείς τον άντίπαλό του. Κανέ
νας σερίφης δέν πυροβολούσε, στην 
πραγματικότητα, όπως βλέπομε στά 
φίλμ «ούέστερν», χτυπώντας μέ τήν 
παλάμη του τον «μύλο» γιά νά μπορή 
νά πυροβολή ταχύτερα. Ά ν  το έκανε 
αύτό, τότε οί σφαίρες του ποιος ξέρει 
πού θά κατέληγαν άντί' νά βρουν 
τον στόχο τους».

Ή  Δύσις, κατά τα χρόνια 1860 - 
1880, τήν εικοσαετία τής έξερευνή- 
σεώς της δηλαδή, ήταν πραγματικά 
το «Καθαρτήριο τής ’Αμερικής». 
Μέ τον εύκολο καί τυχαίο πλουτι
σμό καί τις άπίστευτες διηγήσεις, 
τραβούσε μοιραία σάν μαγνήτης 
κοντά στούς τίμιους πιοννιέρους, 
τά πιο τυχοδιωκτικά στοιχεία τών 
άμερικανικών πόλεων καί τής Εύ- 
ρώπης.

Φυσικά, δέν έλειπαν καί οί γυ
ναίκες αύτοΰ τού τύπου, πού έφθα
ναν στήν Δύσι γιά νά κάνουν τήν τύχη 
τους. Έκτος άπό τήν Τζαίην Κα- 
λάμιτυ, άφησαν έποχή μέ τήν «δρά- 
σι» τους εκείνα τά χρόνια, ή «Πό- 
περ» Ά λις , χαρτοπαίκτρια ολκής, 
καί μέ ένα πούρο διαρκώς στο στόμα. 
Ή  «Μπέλ» Στάρ, ήταν μιά άλλη 
γυναίκα, περισσότερο γνωστή σάν 
«βασίλισσα τών ληστών». Υπήρξε 
φίλη τού Κόουλ Γιοΰνγκερ, αρχη
γού μιας άπό τίς φοβερώτερες γκανγ- 
κστερικές συμμορίες πού έδρασαν 
μετά τον ’Εμφύλιον Πόλεμο. Ή  
Λώρα Μπούλιον, γνωστή σάν «ω
ραίο λουλούδι», έρωμένη ενός «έκτος 
νόμου», τού Ούάιλντ Μπάνκς, πού 
ντυνόταν πάντα άνδρικά. Ή  «Κάτλ» 
Άννυ καί ή Λίτλ Μπρέκες ήσαν εκ

πρόσωποι τής όμάδος τού Μπίλ 
Ντόουλιν καί ή «Άννυ» Όουκλς, 
μέλος καί μιά άπό τίς πρώτες σκο- 
πεύτριες τού τσίρκου τού Μπάφφαλο 
Μπίλ.

Καμμιά άπό τίς γυναίκες αύτές 
τού Φάρ Ούέστ, δέν πέρασε ήσυχη 
ζωή. Οί έρωτές τους είχαν σχεδόν 
πάντοτε τραγικό τέλος. ’Ακόμη, καμ- 
μιά δέν είχε εύγενικά χαρακτηρι
στικά. Ή  περίφημη Τζαίην Κα- 
λάμιτυ είχε σωματική διάπλασι καί 
συμπεριφορά πραγματικού κάου - 
μπόυ, έπινε άρκετά καί έβριζε σάν 
άνδρας. Τό «πνεύμα τών συνόρων», 
χαρακτηριστικό τού άμερικανικοΰ 
πολιτισμού, πέρασε, άπό τούς με
γάλους πρωταγωνιστάς του, σέ λί
γους νοσταλγούς ή φανατικούς, γιά 
νά φθάση ώς τό ζευγάρι Μπόνυ 
καί Κλάιντ, τούς γκάνγκστερς τής 
δεκαετίας 1920 - 1930.

"Οταν ό Έντγουϊν Πόρτερ γύρισε 
τό πρώτο έπιτυχημένο φίλμ «ούέ
στερν», τό 1903, μέ τίτλο « Ή  με
γάλη ληστεία τού τραίνου», ζοΰ- 
σαν άκόμη ό Ούάιατ Έ ρ π  καί ό 
Μπάτ Μάστερσον. Ό  Μπάτς Κάσ- 
σιντυ μάλιστα λήστευε άκόμη άμα- 
ξοστοιχίες. Μπορούμε νά πούμε πώς 
παρόμοιες ένέργειες ήσαν στήν «ήμε- 
ρησία διάταξι» εκείνη τήν έποχή. 
Συνέβαινε έπίσης νά δέχωνται έπι- 
θέσεις έφιππων ληστών σερίφηδες 
πού έκινοΰντο μέ αύτοκίνητα. Τήν 
ίδια αύτή έποχή, ό Μπάφφαλο Μπίλ 
γινόταν σύμβολο τού «ούέστερν» 
καί άργότερα ήρωας κινηματογρα
φικών ταινιών τού είδους. Οί πιο 
ένδιαφέρουσες καί εύχάριστες έκ- 
δρομές στις Ηνωμένες Πολιτείες γ ί
νονται σήμερα στις περιοχές, όπου 
έζησαν καί έδρασαν οί ’Αμερικανοί 
σερίφηδες. Γιά παράδειγμα τό Το- 
μπστόουν στήν Άριζόνα παραμένει 
σήμερα, όπως άκριβώς ήταν τήν 
έποχή τού 1880. Ή  έφημερίδα τής 
πόλεως « Ό  έπιτάφιος τού Τομ- 
στόουν», ή αρχαιότερη τής Πολι
τείας, έξακολουθεί νά έκδίδεται κα
νονικά. Τά περισσότερα κτίρια δια
τηρούν τήν σφραγίδα τής παλιάς 
έποχής. Συχνά μπορεί κανείς νά πέση 
έπάνω σέ ένα πράκτορα τού Πρα
κτορείου «Πίνκερτον», πού γίνεται 
άντικείμενο θαυμασμού άπό όλα τά 
παιδιά, πού γυρνούν στούς δρό- 
μουςμέ ψεύτικα πιστόλια καί φω
νάζουν «Χτύπα, πυροβόλησε, δει-

I . I ΤΙΣ 20 Μαΐου 1943, ό Άδόλφος 
\  \  Χίτλερ, άφοΰ άκουσε τήν μάλλον 

)  > απαισιόδοξη άναφορά ένός εί- 
/ /  όικοϋ άπεσταλμένου του, πού είχε 
I I έπιστρέψει άπό τήν Ιταλία, άνα- 
στέναξε και είπε : «Πρέπει νά καιροφυ- 
λακτοϋμε όπως ή άράχνη στό δίχτυ της. 
Ευτυχώς, έχω πάντα τήν ικανότητα νά 
διαισθάνωμαι έγκαίρως τήν τροπή πού 
θά πάρουν τά πράγματα». Παρ’ όλα αυτά, 
δέν μπόρεσε νά πρόβλεψη τήν πτώσι 
τού Μπενίτο Μουσσολίνι, πού έγινε 
μετά άπό έννέα άκριβώς έβδομάδες.

Τήν έποχή έκείνη, κατά τά λεγάμενα 
τών ίδιων τών ’Ιταλών, οί Γερμανοί διέ
θεταν περί τίς δέκα χιλιάδες μυστικούς 
πράκτορες στήν ’Ιταλία, τοποθετημένους 
παντού, άπό τά ’Ανάκτορα ώς τό τελευ
ταίο παράρτημα ’Ασφαλείας. ’Αλλά, παρ’ 
όλα αυτά, ό Χίτλερ δέν είχε λάβει καμ- 
μιά είδοποίησι γιά τό έπικείμενο γεγο
νός. Τό πρώτο μήνυμα έφθασε τό μεση
μέρι τής 25ης ’Ιουλίου. Ή ταν ένα τηλε
γράφημα τού Γερμανού πρεσβευτοϋ στήν 
Ρώμη, Χάνς φόν Μάκενσεν, τό όποιο 
άνέφερε ότι, σύμφωνα μέ όρισμένες φή
μες, τό ’Ανώτατο Φασιστικό Συμβούλιο 
είχε συνέλθει τήν προηγούμενη νύχτα 
καί είχε ζητήσει άπό τόν βασιλέα νά 
βγή άπό τήν άφάνεια καί νά άναλάβη 
τά καθήκοντά του. Ή  είδησις αύτή άνάγ- 
κασε τόν Χίτλερ νά συγκαλέση έπειγόν- 
τως τό έπιτελεΐο του, γιά νά μελετηθή 
ή κατάστασις. Στις 9.30' τό βράδυ, τέσ- 
σερες ώρες μετά τό διάγγελμα τού Μπαν- 
τόλιο, πού άνήγγειλε τήν πτώσι τού Μουσ
σολίνι, ό Χίτλερ συγκέντρωσε καί πάλι 
τούς έπιτελεΐς του. Τά πρακτικά τής συνε- 
δριάσεως αύτής άποδεικνύουν ότι ό 
Χίτλερ είχε χάσει τελείως τήν ψυχραι
μία του. Σύγχυσις καί άβεβαιότης χαρα
κτηρίζει όλες τίς συσκέψεις πού έπηκο- 
λούθησαν, καί άπό τίς όποιες άπουσιά- 
ζουν έμφανώς οί υπηρεσίες πληροφο
ριών. «Ή  ταχεία έξέλιξις τής όξείας 
αυτής , κρίσεως», διαβάζομε στό γερμα
νικό «Ημερολόγιο Πολέμου», «άπο- 
δεικνύει σαφώς ότι τό πραξικόπημα είχε 
προετοιμασθή έπιμελώς καί ότι οί προ
ετοιμασίες αυτές έπεκρύβησαν άπό τίς 
ένοπλες δυνάμεις μας καί άπό τίς υπηρε
σίες μας πληροφοριών».

Γιά πρώτη φορά ό Χίτλερ καταλαμβα
νόταν έξ άπροόπτου. Σέ όλες τίς κρίσεις, 
πού είχε περάσει άπό τό 1933, είχε δια
τηρήσει πάντοτε,τήν πρωτοβουλία, καί 
τώρα στεκόταν άνήμπορος μπροστά σέ 
γεγονότα, πού δέν ήταν σέ θέσι νά έλέγ- 
ξη. Στις 27 ’Ιουλίου διέταξε τόν ναύαρχο 
φόν Κανάρι καί τόν συνταγματάρχη 
φόν Ραίνε, άρχηγό τής Υπηρεσίας Πλη
ροφοριών τού Γενικού ’Επιτελείου, νά 
συγκεντρώσουν πάση θυσία άκριβεΐς 
πληροφορίες γιά τά σχέδια καί τίς προ
θέσεις τών ’Ιταλών. ’Αλλά ή άπάντησις, 
πού πήρε, έπιβεβαίωνε άπλώς τά ήδη 
γνωστά γεγονότα. Δέν ύπήρχε καμμιά 
ένδειξις, κατά τόν στρατηγό Ρίντελεν, 
στρατιωτικό άκόλουθο στήν Ρώμη, ότι 
ό Μπαντόλιο είχε τήν πρόθεσι νά στρα- 
φή κατά τών Γερμανών καί νά ένωθή μέ 
τούς Συμμάχους. Καί όμως, πράκτορες 
τού φόν Κανάρι είχαν είσχωρήσει στις 
γραμμές τών συνωμοτών πού θά καθαι- 
ρούσαν τόν Μουσσολίνι, καί ό ίδιος ό 
ναύαρχος βρισκόταν σέ έπαφή μέ τόν 
στρατηγό Καίσαρα Ά μ ε, άρχηγό τής 
’Ιταλικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πλη-
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Ή υποκλοπή 
τηλεφωνημάτων

Οί Γερμανοί παραιιολοοθοϋν τ ις  μ νβτη ιές 
συνδ ιαλέξεις Τσώρτσιλ - Ροϋσβελτ

ροφοριών, ό όποιος τού είχε φανερώσει 
ότι οί ήμερες τοΰ ντοϋτσε ήσαν πλέον 
μετρημένες. Είχε, έπίσης, μάθει, άπό 
ένα πράκτορα τής Άμπβερ, ότι ήσκεϊτο 
μεγάλη πίεσις έπΐ τοΰ Μουσσολίνι γιά νά 
χαλαρώση τούς δεσμούς του μέ τήν Γερ- 
μανία, καί ότι ό ντοϋτσε είχε άρχίσει 
νά κάμπτεται. ’Αλλά ό Φόν Κανάρις 
άποσιωποϋσε αύτοϋ τοϋ είδους τις πλη
ροφορίες, γιατί, άποφασισμένος πλέον 
νά έργασθή υπέρ τής ειρήνης, χαιρόταν 
γιά τό κάθε γεγονός πού έξασθενοΰσε 
τόν Χίτλερ καί δημιουργούσε προσκόμ
ματα στήν συνέχισι τοϋ πολέμου. Θεω
ρούσε, στον τομέα αύτό, τήν κατάρρευσι 
τής ’Ιταλίας σάν πρωταρχικό παράγοντα, 
καί δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο νά παρεμ- 
ποδίση τήν πορεία τών πραγμάτων. «Ή  
έπιθυμία τών ’Ιταλών νά άντισταθοϋν 
στους Συμμάχους», άνέφερε στόν Χίτλερ,

«παραμένει άκεραία, όσον άφορά στόν 
λαό καί στις ένοπλες δυνάμεις. Ή  κυβέρ- 
νησις είναι αποφασισμένη νά έφαρμόση 
στό έσωτερικό σκληρά μέτρα, ώστε νά 
μπορέση νά συνέχιση τόν πόλεμο. Δέν 
ΰφίσταται θέμα διαπραγματεύσεων ειρή
νης, καί κανένα διάβημα δέν έχει γίνει 
πρός αύτή τήν κατεύθυνσι, οϋτε κι άπό 
τόν Πάπα». Μιά τέτοια εικόνα ήταν 
άκριβώς αύτή πού ήθελαν νά δώσουν οί 
’Ιταλοί, ώστε νά άποκρύψουν τις πρα
γματικές τους προθέσεις, τήν άποχώρησί 
τους δηλαδή άπό τόν "Αξονα καί τήν ύπο- 
γραφή χωριστής ειρήνης. Κατά τις κρί
σιμες έκεϊνες ήμέρες τοΰ ’Ιουλίου, ό 
Χίτλερ, περιτριγυρισμένος άπό τέτοιου εί
δους συμβούλους, άγνοοϋσε τό τί συμβαί
νει, τό τί θά συμβή καί τό τί έπρεπε νά 
κάνη. ’Οκτώ γερμανικές μεμαρχίες μπο
ρούσαν άπό στιγμή σέ στιγμή νά κυκλω

θούν μέσα στήν ’Ιταλία, καί οί 70.000 
άνδρες τού έκστρατευτικού σώματος τής 
Σικελίας, καθώς καί τό τεράστιο Ά φρικα  
Κόρπς τής Λιβύης, κινδύνευαν νά άπο- 
κοποΰν όριστικά άπό τίς βάσεις τους.

Έ ν τώ μεταξύ τά άνησυχητικά μηνύ
ματα πολλαπλασιάζονταν. Ά π ό  τό Μπολ- 
τσάνο τής ’Ιταλίας, μιά πληροφορία μι
λούσε γιά κάποιο σχέδιο πού θά καθή
λωνε όλες τίς γερμανικές δυνάμεις στόν 
αύχένα τούς όρους Μπρέννερ (στήν 
ίταλοαυστριακή μεθόριο), τήν στιγμή 
πού θά έπιχειροΰσαν νά διαβοΰν τίς 'Αλ
πεις, καί ότι ό διοικητής τής 4ης ’Ιτα
λικής Στρατιάς, πού έλέγχει τά γαλλο- 
ϊταλικά σύνορα, άρνεΐται νά έπιτρέψη 
τήν διάβασι σέ δυό γερμανικές μεμαρχίες, 
πού σκόπευαν νά καταλάβουν νέες θέσεις 
στήν Βόρειο ’Ιταλία. "Επειτα, ό Ζίγκφριντ 
Κάσσε, στρατιωτικός διοικητής τού Ζά
γκρεμπ, σημειώνει ότι κατά τήν άποψι 
τοϋ "Αντε Πάβελιτς, τοΰ φύρερ τής Κρο
ατίας, «οί δηλώσεις τοϋ Μπαντόλιο έγι
ναν μέ μοναδικό σκοπό νά κερδίση χρό
νο, έως ότου τελειώσουν οί διαπραγμα
τεύσεις μέ τόν έχθρό». Τό μήνυμα αύτό, 
ένώ άπεστάλη στις 27 ’Ιουλίου, έφθασε 
στό στρατηγείο τοΰ Χίτλερ μόλις στις 
30 τοΰ μηνός. ’Αλλά τό πρωί τής 29ης 
’Ιουλίου, ό στρατηγός Γιόντλ είχε λάβει 
ένα σφραγισμένο φάκελο μέ τήν ένδειξι 
«U», πράγμα πού έσήμαινε ότι πρόκειται 
γιά υποκλοπή ραδιοτηλεφωνικής συν- 
διαλέξεως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών 
καί ’Αγγλίας. Τό ιστορικό αύτό συμβάν, 
τό όποιο άλλαξε τήν πορεία τών γεγονό
των, καταλαμβάνει ιδιαίτερο κεφάλαιο 
στό γερμανικό «'Ημερολόγιο Πολέμου» : 

«Στις 29 ’Ιουλίου, ώρα (Εύρώπης) 1η 
πρωινή, συνελήφθη μιά ραδιοτηλεφωνική 
συνδιάλεξις μεταξύ τοΰ πρωθυπουργού 
Τσώρτσιλ καί τού Προέδρου Ροϋσβελτ, 
ή όποια άναφέρεται σέ κάποιο διάγγελμα 
τοΰ στρατηγού Άιζενχάουερ πρός τόν 
ιταλικό λαό καί σέ μιά έπικείμενη άνα- 
κωχή μέ τήν ’Ιταλία. Τσώρτσιλ : «Δέν 
έπιθυμοΰμε νά προτείνωμε ανακωχή, 
προτού μάς υποβληθούν οί συγκεκρι-

( Συνέχεια εις τήν σελ. 342 )

Αριστερά: Επάνω στο Βρεταννικό καταδρομικό « Π ρΙγκιψ τής Οϋαλλίας». Δ  ιακρίνονται άπό αριστερά πρός τά δεξιά, όρθιοι· Ό  
ναύαρχος Κινγκ, ο στρατηγός Μάρσαλ, ό στρατηγός σέν Τζών Νήλ, ό ναύαρχος Στάρκ καί ό ναύαρχος Ντάντλεν Πάουντ ’. Δεξιά : Τό 
μονο μέρος που δεν κατασκόπευαν οί Γερμανοί. Ή  γέφυρα τοϋ πλοίου. Ο ί δύο μεγάλοι ηγέτες τών συμμάχων κατά τόν Πόλεμο, μέ

τούς συνεργάτες τους: Δίπλα στόν Πρόεδρο, ό γιος του, λοχαγός ’Έ λιοτ.
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Η ΠΙΠΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΕΠΟΠΟΙΙΑΣ
ΤοΒ κ. ΒΑΣΙΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
Δοκίμου Άρχιφύλακος

ΗΤΑΝ τότε παραμονήτής εορτής 
των Ίσαποστόλων Κωνσταντί

νου καί Ελένης.
Ή  φασιστική Γερμανία αρχίζει 

τις επιχειρήσεις της γιά τήν κατά- 
ληψι τής Κρήτης. Είναι τό μόνο 
μέρος τής Ελλάδος, πού παραμένει 
άκόμη έλεύθερο. ’Από τό πρωί τά 
βομβαρδιστικά των Γερμανών σφυ- 
ροκοποϋν καίριους στόχους. ’Ακο
λουθεί ή ρϊψις των άλεξιπτωτι- 
στών, τοΰ έπιλέκτου αύτοΰ σώμα
τος τοΰ χιτλερικού στρατού. Οί 
συμμαχικές καί ελληνικές δυνάμεις 
αποκρούουν από τήν πρώτη στιγμή 
τόν έπιδρομέα. Πολεμούν μέ θάρ
ρος καί αύταπάρνησι, χωρίς νά 
πτοοΰνται άπό τις άνηλεεϊς έπιθέ- 
σεις τών έχθρικών άεροπλάνων. 
Στον τιτάνιο άγώνα, γιά τήν άνε- 
ξαρτησία τής Μεγαλονήσου συμ
βάλλει άποφασιστικά ό κρητικός 
λαός. ’Από τή στιγμή, πού στον 
ούρανό τοΰ νησιού φαίνονται οΐ 
πρώτοι αλεξιπτωτιστές, νέοι, γέροι, 
γυναίκες καί παιδιά, «υποδέχον
ται» τόν έπιδρομέα καί τόν άποδε- 
κατίζουν μέ όπλα, ρόπαλα, μαχαί
ρια, ακόμα καί πέτρες.

Ό  άγώνας παίρνει πρωτοφανή, 
απερίγραπτη αγριότητα. ΚΓ δταν 
οί ήρωΐκοί Κρητικοί λυγοΰν γιά 
λίγο, τά χιτλερικά κτήνη έκτελοΰν 
ομαδικά δεκάδες πολίτες. Μά καί 
πάλι τό φρόνημα είναι ακμαίο. 
Στρατός καί έθελονταί άγωνίζονται 
μέχρις έσχάτων. Μιά ολόκληρη 
έβδομάδα ή Κρήτη καίγεται άπό

τή μιά ώς τήν άλλη της άκρη. 
Ή  ανδρεία δμως, χωρίς τά απα
ραίτητα μέσα δέν φθάνει, γιά νά 
άποκρουσθοΰν οί σιδερόφραχτες 
μεραρχίες τοΰ πιο τρομερού στρα
τού τής έποχής. Οί γενναίοι λυ
γοΰν... Τά τιμημένα τους σώματα 
σκεπάζει, μαζύ μέ τόσα άλλα, ή 
ματωμένη γή τής Κρήτης. Ή  βία 
πέρασε καί δούλωσε τόν τόπο μά 
ποτέ τό πνεύμα καί τις ψυχές τών 
ύπερηφάνων άνθρώπων, πού τόν 
κατοικούν. Ή  νίκη τοΰ Χίτλερ, 
ποτέ δέν αναγνωρίστηκε άπό τήν

παγκόσμιο ιστορία. Καί ή λαϊκή 
μούσα τραγούδησε, μέ τόν δικό 
της πηγαίο τρόπο σ’ ένα «ριζίτικο» 
τή μεγάλη εποποιία τοΰ Κρητικού 
λαού:
«Χίτλερ νά μή τό καυχηθής 
πώς πάτησες τήν Κρήτη.
Ξαρμάτωτη τήν εύρηκες καί λεί- 
παν τά παιδιά της.
Στά ξένα έπολεμούσανε πάνω 

[στήν ’Αλβανία, 
νά διώξουνε τόν τύραννο άπ’ τή 
γλυκειά πατρίδα...»

«Ά π ό  τή Μάχη τής Κρήτης». (Τ ον Πέτρον Βλαχάκη).
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' / /  γραφική Κυρήνεια, μία άπό τις ωραιότερες πόλεις τής Κύπρον μας.

Τ υ ρ α ν ν ί α  σ ι ή ν
κνπρο

Ο Ι ΕΛΛΗΝΕΣ τής Κύπρου, 
πιστοί άπό αιώνων είς τά 

πάτρια, έγραφαν καί ώμιλοϋ- 
σαν πάντα καθαρά τήν Ε λλην ι
κήν γλώσσα.

Στα 1570, επειδή στο ομορφο 
νησί γινόντουσαν πολλές άδι- 
κίες καί ανομίες, γ ι’ αύτό οί 
κάτοικοι έγραφαν ποιήματα, 
δπου με αύτά έξεδήλωναν άλ- 
ληγορικώς τά δεινά τους.

Άπό τά ποιήματα αύτά, άλλα 
μέν είναι ιστορικά, σάν τά δικά 
μας τά κλέφτικα, άλλα ήρωο- 
ερωτικά, άλλα θρηνητικά, εκ
κλησιαστικά κ .λ .π .

Μεταξύ των πρώτων συγ
καταλέγεται καί τό παρακάτω 
ιστορικό, τό έπιγραφόμενον : 

Άσμα Ίδαλίου τίνος περί α
πόπειρας έπαναστάσεως έν Κύ
πριο , τ ω 1833.
“Ο λ υ μ π ε , δπου τά  ύ ψ η  τής  γεννα ία ς  

κορυφ ής σ ου, 
πρό α ιώ νω ν τά  σ εμ ν ύ ν ε ι ό λαμπρός 

φ ύ λα ξ τή ς  νήσου , 
"Ο Σταυρός τοΰ π ο ιητο ΰ  μ α ς , δν ή 

τρ ισ μα κ α ρ ισ μ ένη  
έφ ω τ ίσ θ η κ ε  νά θέση ή Β α σ ίλ ισ σ α

’ Ε λέν η .
Θ αύματα πολλά μ εγά λα  καθ’ έκά σ την 

νά θ ω ρ ο ΰ μ εν , 
κ α ί τό  δνομα Κ υ ρ ίο υ  εύ λ α β ώ ς  νά 

π ρ ο σ κ υ ν ο ϋ μ εν . 
Ε ις  αύτά τά  θεία  Οψη ή ή μ έρα  τ ή ς

τ ιμ ή ς  σου
κα τ’ αύτό τό νέον έτος ε ίν ’ τό  κ α ύ 

χ η μ α  τή ς  νή σ ο υ . 
Τυραννούμενος ό κόσμος σ υνηθροί- 

σθη νά π ρ οσ κ λά ψ η  , 
π λ ή ν  α ύτο ί π α ρω ρκ ισ μένο ι τούς ύ -  

βρ ίζο υ ν  , τούς δ ιώ κο υν 
κ α ί νά τούς κακοποιήσουν άρχισαν 

νά φ ο β ε ρ ίζ ο υ ν . 
Δ υ ν α το ί τούς αδυνά τους, τούς γ υ 

μ ν ο ύ ς , τούς ξ εσ χ ισ μ έν ο υ ς  
πόσον εύκολα  τολμούσ αν νά τούς 

έχ ου ν τρο μ α γμ ένο υ ς  
Κ ρ ε μ ν ισ τ ή τ ε ,  τούς φ ω νά ζουν , ή μ -  

π ο ρ εΐτε  δέν μ π ο ρ ε ίτ ε , 
τό  σ α λ  γ  ί  ν ι ,  π ρ έπ ε ι νά ρ θ η , 

χ ρ ε ω σ τ ε ΐτ ε ,  π ο υ λ η θ ή τ ε . 
Τ ό τε δ λο ι τ ρ ο μ α γ μ έν ο ι, ο ί π τ ω χ ο ί 

κ ι ’ ά π ελπ ισ μ ένο ι 
ύ ψ ω σ α ν  τόν λο γ ισ μ ό ν  τους μ έ  καρ

δ ιά  σ υ ν τετρ ιμ μ έν η ν  
ε ίς  Θεόν τόν π ο ιη τή ν  τους νά άκούση 

τή  φ ω ν ή  τους 
κ α ί αν δέν ε ίν α ι άλλος τρό π ο ς, νά 

τούς κ ό ψ η  τή  ζω ή τ ο υ ς . 
Ό  Θεός π μρω ρκισ μένος σ τήν τοσαύ- 

τη ν  ά δ ικ ία ν
σ κλήρυνεν  ακόμη π λέον  τω ν  τυρά ν

νω ν τή ν  καρδίαν 
ώ σ τε νά καταφ ρονήσουν κ α ί κ ο ν 

σ ό λ ω ν  μ εσ ιτ ε ία ν  
δ π ω ς έπ ε ιτα  νά λά βο υν μ ία ν  ά τ ιμ ία ν  . 

“Ε π ε ιτ α  έξ  άλλου μέρους σ’ άνδρα 
προετο ιμα σμένον 

τή ν  Π ατρίδα  νά δ ο υ λ έψ η  δλω ς ά φ ιε -
ρω μένον ,

τοΰ  ά νά π τει πάντα ζήλον κ α ί τοΰ 
λ έ ε ι ,  νά ή ώρα 

τόν λαόν νά δ ιευ θ ύ νη ς  σέ προστάσσω 
ήδη τ ώ ρ α .

Μή β ρα δ ύ νης , μή δ ισ τά ζ η ς , τή ν  ρομ
φ α ία ν π ερ ιζώ σ ου 

άοπλον λα ό ν , ώς β λ έ π ε ις ,  έγκ ο λπ ώ - 
σου παραδέξου 

κ ά μνε δ , τ ι  σοΰ έμ π νεύ σ ω  κ α ί κα- 
νέναν μή ν  κ υ ττά ζ η ς , 

δυνατούς κ α ί όπλοφόρους καταφ ρό- 
ν ε ι ,  μή ν  τρο μ ά ζη ς , 

Τού Στα υρού μου τή ν  ήμ έρα ν οί 
π τ ω χ ο ί κ α ί γ υ μ ν ω μ έν ο ι 

ε ίς  τό Σ τα υ ρ ο β ο ΰ ν ι πάνω  θέλουν 
ε ίν α ι β ρ α β ευ μ έν ο ι, 

μ έ  αγάδω ν ικ εσ ίες  κ ι ’ ά ξ ιω μ α τ ικ ές  
π ρ εσ β ε ίε ς ,

τοΰ  κονσόλου τής  Γ α λ λ ία ς , τή ς  μ ε 
γά λης β α σ ιλ ε ία ς ,

Τής κ. ΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
Λογοτέχνιδος-Αημοσ/γράφου

τόν όποιον ώς μ εσ ίτ η ν  δέν έν τρ έ-  
π ο ντα ι νά β ά λ λ ο υ ν , 

ο ί α χ ρ ε ίο ι τύρα ννο ί σ α ς, δπου τώ ρα 
άπ οβάλλουν

κ α ί σ’ αύτούς τούς γ υ μ ν ω μ έν ο υ ς , 
δπου τώ ρα κ α θ υ βρ ίζ ο υ ν , 

θά προστάζουν ο ί αύθάδεις τα π εινώ ς  
νά εύ φ η μ ίζ ο υ ν , 

κ α ί σ α λγ ίν ια  κ ι δ , τ ι  άλλο παρευθύς 
νά τούς χ α ρ ίζ ο υ ν , 

μ έ  μ εγά λ ες  ύ π ο σ χέσ εις  στό εξής 
νά μή γ ο γ γ ύ ζ ο υ ν . 

Τ α ΰτα  πάντα θέλουν γ ίν ε ι  τή ν  ή μ έ 
ραν τού  Στα υρού μ ο υ , 

ε ίς  τά  ύ ψ η  τού  Ό λ ύ μ π ο υ  κ α ί τοΰ 
ιερού ναού μου 

τα π ε ινο ί νά ύ ψ ω θ ώ σ ι,  τύρα ννο ι νά 
ύ β ρ ισ θ ώ σ ιν

κ α ί κ α λο ί άπό τούς φ α ύλους δ λο ι 
vji δ ια κ ρ ιθ ώ σ ιν .

I
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'Η τρίτη πόλις της Ελλάδος πού
Πειραιάς είναι, σήμερα μιά 
σύγχρονη πάλι. Παρά όμως 
τον συγχρονισμό του δια
τηρεί, στο βάθος καί σέ 

προέκτασι, τό άρωμα, απαλό βέ
βαια, άλλα πάντα έντυπωσιακό, τής 
παλαιότερης έποχής. 'Υπάρχει στο 
χώρο του, στήν γενικώτερη άτμό- 
σφαιρά του, μια προσωπική γοητεία. 
Οί μεγάλοι δρόμοι ανταμώνουν μέ 
τα γραφικά δρομάκια όπου μοσχο
βολούν γλάστρες στά παράθυρα, οί 
λοφοι του μέ τά μακρινά τους άγναν- 
τεματα καί τή θάλασσα, αποπνέουν 
μιά λυτρωτική δύναμι. 'Η  νεοκλασ- 
σική άρχιτεκτονική έντυπωσιάζει 
οπού διασώζεται καί οί ψαρόβαρκες 
συνταιριάζουν τό λίκνισμά τους μέ 
τό θόρυβο των μεγάλων καραβιών. 
Στη σημερινή ζωή καί κίνησι υπάρ
χει έντονη ή μνήμη τοϋ παλιού και
ρού στο Ναυτικό Μουσείο, στο Δη
μοτικό Θέατρο, σέ μεγάλες έκκλη- 
σίες καί μικρά έκκλησάκια, συνται
ριάζεται 6 ήρωϊκός άνασασμός μέ 
τήν θρησκευτική άνάτασι, μέ τό 
λυρικό άνάβρυσμα τοϋ παλιού εθί
μου, πού συνεχίζεται.

Τό Ναυτικό Μουσείο στο λιμα- 
νάκι της Ζέας, άνάδιπλα στή Φρεατ- 
τύδα είναι ένα θησαυροφυλάκιο ιστο
ρικής μνήμης μέ τά 5.000 περίπου 
εκθέματα πού περιλαμβάνει. Ζής 
έκεϊ τήν μεγάλη ναυτική εποποιία

τοϋ Ελληνισμού άπό τά παλιά χρό
νια ως τις μέρες μας. ’Ιδιαίτερα εμ
πλουτισμένο είναι τό Μουσείο μέ 
άντικείμενα τής νεώτερης ιστορίας 
μας. Τό ξεκίνημα γιά τήν συγκρό- 
τησί του άρχίζει στά 1868, όταν τό 
Ναυτικό ’Απομαχικό Ταμείο άνα- 
λαμβάνη τήν πρωτοβουλία γιά τήν 
συγκέντρωσι ιστορικών κειμηλίων. 
’Από τότε συνεχίσθηκε ή προσπά
θεια, ώστε σήμερα νά έχη πραγμα- 
τοποιηθή ένας εμπλουτισμός σημαν
τικός καί πολύτιμος, πού μάς δίνει 
αδρά καί παραστατικά γεγονότα καί 
μορφές τοϋ έθνικοϋ μας βίου. Οί εύ- 
ρύχωρες αίθουσες μέ τό μεγάλο 
προαύλιο δίνουν άνεσι, έντυπωσιά- 
ζουν έτσι καθώς ολόκληρος ό χώρος 
ενώνεται μέ τή θάλασσα. Στον 
πρώτο κατάλογο τών έκθεμάτων τοϋ 
Μουσείου (1868) περιλαμβάνονται 
άντικείμενα πολύτιμα άπό τήν πε
ρίοδο τής Εθνεγερσίας, πού μαζί 
μέ ένθυμήματα τής νεώτερης ιστο
ρίας μας, βρίσκονται σήμερα στο 
Ναυτικό Μουσείο. Φυσικά τό μου
σείο έχει έμπλουτισθή καί μέ άλλα 
εκθέματα γύρω άπό τό Είκοσιένα. 
’Ανάμεσα στά κειμήλια αύτά, βρί
σκονται, σύμφωνα μέ τον κατάλογο 
τοϋ 1868: «Τό θρανίον έφ’ οδ κατά 
πρώτον έκάθησεν ό Κυβερνήτης τής 
Ελλάδος, ή έπίσημος σφραγίς τοϋ 

Κυβερνήτου, ό θρόνος, τό προλό-

γιον καί ή ταμπακοθήκη τοϋ Ααζά- 
ρου Κουντουριώτη, ή καρδία τοϋ 
ναυάρχου Άνδρέου Μιαούλη έν άρ- 
γυρά κάλπη, τά τρομπόνια τοϋ 
ναυάρχου Μιαούλη, τοϋ άντιναυάρ- 
χου ’Αντωνίου Γ. Κριεζή καί τοϋ 
ύποναυάρχου ’Αλεξάνδρου Ραφαήλ, 
ό σταυρός δν έδωκεν ό αοίδιμος Πα
τριάρχης Γρηγόριος εις τον πλοίαρ
χον Γεώργιον Πάνον καί έφ’ οδ ώρ- 
κίσθησαν οί μυηθέντες έν Σπέτσαις, 
εις τήν δίδυμον αύτής τής 'Ύδρας 
άδελφήν, τά τής Φιλικής Εταιρίας, 
σπανία καί πλήρης συλλογή δώδεκα 
χάλκινων μεταλλίων, κοπέντων έν 
Μονάχω, καί έξεικονιζομένων τήν 
ιστορίαν τής έλληνικής παλιγγενε
σίας, ή καπνοσακκούλα τοϋ ναυάρ
χου Νικολάου ’Αποστόλη, ή σπάθη 
τοϋ ναυαρχήσαντος ’Αποστόλη Ν. 
’Αποστόλη, τό άκροστόλιον τής 
ναυαρχίδος τοϋ ναυάρχου Μιαούλη, 
περισωθέν ύπό τοϋ περιβοήτου Κάι
ρου, κ.ά.».

Εντυπωσιακή εικόνα τής ναυτι
κής μας ιστορίας μάς δίνει τό Ναυτι
κό Μουσείο, μέ ομοιώματα πλοίων 
τής Βυζαντινής περιόδου καί τοϋ 
Είκοσιένα, μέ άναπαραστάσεις ναυ
μαχιών, μέ ναυτικές σημαίες τής 
’Εθνεγερσίας, μέ άκρόπρωρα καί 
διάφορα έγγραφα, μέ κειμήλια άπό 
τούς νεώτερους πολέμους, μέ προ
σωπογραφίες αγωνιστών, μέ τό πλού-
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σήμερα
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ

Το Ναυτικό Μουσείο.
Ή  λιτανεία τοΰ πολιούχου 
'Αγίου Σπυρίδωνος καί ή τε
λετή των Θεοφανείων. 
Χαρακτηριστικά στοιχεία για 
τον Πειραιά τοΰ 1881.

υπήρξε λίκνου της Άοιυυ. Πόλεων
σιο, γενικώτερα υλικό πού έχει συγ- 
κεντρωθή σ’ αυτό.

Πολιούχος της πόλεως είναι ό 
"Αγιος Σπυρίδων, μ’ όλο πού ό Πει
ραιάς σαν πόλι ναυτική θά ταίριαζε 
νά έχη πολιούχο τον "Αγιο Νικόλαο. 
'Η  στενώτερη όμως σύνδεσι τοΰ 
'Αγίου Σπυρίδωνα μέ τον Πειραιά 
οφείλεται στο γεγονός ότι ή πόλι 
χτίστηκε γύρω στο μοναστήρι τού 
'Αγίου, πού καταστράφηκε στήν 
περίοδο τής ’Εθνεγερσίας. Νησιώ
τες ήταν βασικά οί πρώτοι κάτοικοι 
τοΰ Πειραιά. Χίλιοι περίπου ήταν 
στά 1835, 10.936 στά 1870 καί 
251.659 στά 1928. ’Από τά παλαιό- 
τερα χρόνια είναι γνωστή 6χι μονάχα 
στον Πειραιά άλλά σέ ολόκληρη τήν 
’Αττική καί τά νησιά τοΰ Σαρωνι- 
κοΰ ή λιτανεία πού γίνεται τήν ήμέρα 
τής έορτής τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος 
(12 Δεκεμβρίου). «Κατά τήν ήμέ- 
ραν αυτήν — διαβάζουμε σ’ ένα πα
λιό οδηγό τοΰ 1936 — ή είκών τοΰ 
'Αγίου περιφέρεται εις τήν γύρω 
συνοικίαν,- μέ μεγάλην πομπήν. Εις 
τήν λιτανείαν λαμβάνει μέρος έκτος 
άπό τον Μητροπολίτην τοΰ Πει
ραιώς καί ό ’Αρχιεπίσκοπος τών 
’Αθηνών., ό όποιος κατέρχεται συ- 
νοδευόμενος καί άπό άλλους αρχιε
ρείς. "Ολος ό κλήρος φορεϊ τά χρυ
σοποίκιλτα καί γραφικώτατα άμφια, 
οί δέ άρχιερεΐς τάς μίτρας των.

Προηγούνται τά έξαπτέρυγα, τά λά
βαρα, ό πολυπληθής χορός, παρα
κολουθούν δέ τήν λιτανείαν τά σχο
λεία καί όλαι αί άρχαί. Οί πιστοί 
είναι πολυπληθέστατοι. ’Από τούς 
δρόμους πού περνά ή λιτανεία, οί κά
τοικοι οί όποιοι έξέρχονται εις τά 
παράθυρα καί τούς έξώστας ραίνουν 
τήν πομπήν μέ άνθη. Εις τούς έξώ
στας καί τά παράθυρα κρεμοΰν τά
πητας καί ή πόλις· ολόκληρος λαμ
βάνει όψιν έορταστικήν. Τήν λιτα
νείαν αύτήν κατέρχονται νά παρα
κολουθήσουν καί νά τήν άπολαύσουν 
ώς θέαμα καί πολλοί ξένοι άπό τάς 
’Αθήνας. ’Επίσης οί ξένοι ναυτικοί 
τών εύρισκομένων κατά τήν ήμέραν 
έκείνην πλοίων εις τον λιμένα τοΰ 
Πειραιώς, παρακολουθούν μέ πολ- 
λήν περιέργειαν».

Ό  ’Αλέξανδρος Μωραϊτίδης θά 
μάς διάσωση, έξ άλλου, τήν έντυ- 
πωσιακή άτμόσφαιρα πού έπικρα- 
τοΰσε στά πρώτα χρόνια τοΰ αίώνος 
μας κατά τήν διάρκεια τής έορτής 
τοΰ Α γίου Σπυρίδωνος. Είναι άργά 
τό βράδυ, όταν πιά τό πλήθος τών 
προσκυνητών έχει φύγει καί ή έκκλη- 
σία, κτισμένη σχεδόν στο μέρος πού 
βρισκόταν τό μοναστήρι, άργοβυθί- 
ζεται στή γαλήνη της. «Κατέβην 
προχθές εις Πειραιάν γράφει ό Μω- 
ραϊτίδης. Καί εΐσήλθον εις τον Ά γιον 
Σπυρίδωνα νά προσκυνήσω, τό βράδυ

τής έορτής του. Τ ’ άκόντια τά ξύλινα 
τών σημαιών ύψοΰντο γυμνά επί τών 
κωδωνοστασίων του καί δύο σχοινιά 
σταυροειδώς άνεμίζοντο άκόμη προσ- 
δεδεμένα επί τών γειτονικών στε
γών μετά τών πολυχρώμων σινιά- 
λων. ’Επί τών χρωματιστών τοΰ να
ού παραθυρίδων έκρέμαντο σβηστά 
τής παρελθούσης λυχνοκαΐας τά πο
τηράκια μέ τό ποικιλόχρωμον ύδωρ, 
άπό δέ τών μαρμάρινων προπυλαίων 
άφηρέθησαν καί διηρπάγησαν ύπό 
τών παιδιών οί μυρτόπλεκτοι στέ
φανοι τής έορτής. Τό έδαφος τοΰ 
ναοΰ τό πλακόστρωτον έθαμβοΰτο 
άσάρωτον καί πλήρες κονιορτοΰ, ό δέ 
νεωκόρος έτίναζε τάς τραπέζας τών 
έπιτρόπων καί τών ιερέων, έφ’ ών 
έκειντο αί φιάλαι τοΰ άγιασμοΰ. Οί 
ιερείς κουρασμένοι έψαλλον τον έσπε- 
ρινόν βιαστικά, όπως μιά φορά ό 
Ά γ ιο ς  Σπυρίδων, δτε ένεκα τοΰ 
καύσωνος καί τοΰ κόπου διέταξε 
τον διάκονόν του σύντομα νά ψάλη 
αύτόν. Ούχ ήττον ό εύμορφος ναός 
τοΰ Α γίου, ό μετά τόσης εύλαβείας 
τών γειτόνων μας έστολισμένης 
ύπερκάλλης, εύωδίαζε τήν αΐωνίαν 
τοΰ άγιασμοΰ εύωδίαν, άπό τήν 
οποίαν εύωδιάζουσι πάντοτε οί ναοί 
τών ορθοδόξων, ήγιασμένοι καί άγιά- 
ζοντες. Γυναίκες πολλαί, πάρα πολ- 
λαί, συνωστιζόμεναι ήσπάζοντο τάς 
ίεράς εικόνας μέσα είς τό πολύχρω-
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μον κενόν, τό όποιον την ήμέραν 
τής πανηγύρεως ήτο ύπό τόσου πλή
θους πεπληρωμένον, πληρώματος 
εύσεβοΰς χωρικών ιδίως, οίτινες 
έσπευσαν άπό τά περίχωρα καί τάς 
νήσους τοΰ Σαρωνικοϋ χάριν εύλα- 
βείας, μέ τά παιδάκια των εύμορ- 
φοτυλιγμένα είς τήν άγκαλιά των αί 
γυναίκες, σπεύδουσι νύκτα άκόμη, 
νά κατέλθουν μέ τον πρώτον σιδη
ρόδρομον, καί μέ τις ποδιές των 
τις χρυσοκέντητες αί νεάνιδες καί μέ 
τούς ορμαθούς τών φλωριών περί τον 
λαιμόν των καί έπί τοΰ στήθους, καί 
μέ τις καινούργιες κάπες των οί άν- 
δρες, μέ τά κάρρα συναχθέντες άπό 
τά Μεσόγεια τής ’Αττικής καί άπό 
αυτόν τον Ώρωπόν άκόμη».

"Αν έντυπωσιακή παραμένει ή 
γιορτή καί ή λατρεία τοΰ Ά ϊ  Σπυ
ρίδωνα, γοητευτική είναι καί ή τελε
τή τοΰ αγιασμού τών ύδάτων στον 
Πειραιά, τών Θεοφανείων. « Ή  έορ- 
τή αυτή, γράφει ό Κ. Ρωμαίος, πού 
είναι έορτή πολλών αιώνων καί πα
τροπαράδοτη σέ δλη τήν 'Ελλάδα, 
ωστόσο αποκτά στον Πειραιά τή 
λαμπρότερη καί τήν έπισημότερη 
μορφή της». 'Η  τελετή έχει μιά ξε

χωριστή έπιβλητικότητα καί γοη
τεία στή θάλασσα τού Πειραιά, δπου 
«ή ώραιότης καί ή γαλήνη έδωσαν 
τό μέγα φίλημα ύπό τό θειον άπολ- 
λώνειον φως» όπως γράφει ό Ά ρ ι-  
στος Καμπάνης. Τό έορταστικό ξε- 
φάντωμα μέσα σέ διάκοσμο πολύ
χρωμο, μέ τις καμπάνες τών εκκλη
σιών νά χτυπούν καί τά καράβια νά 
σφυρίζουν, έχει μιά μέθη ονείρου. 
Παλιότερα ό βουτηχτής πού έβγαζε 
τό σταυρό άπό τή θάλασσα τον πε
ριέφερε πάνω σέ δίσκο σέ σπίτια 
καί μαγαζιά καί συγκέντρωνε ένα 
σημαντικό χρηματικό ποσόν.

Καί μιά καί μιλάμε γιά παλαιό- 
τερους καιρούς στον Πειραιά, άξίζει 
νά σταθούμε στά 1881, νά δούμε 
μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία, 
γιά τήν πόλι, ό πληθυσμός τής όποιας 
άνερχόταν τότε σέ 31.071 κατοί
κους. Ά πό αυτούς οί 1000 ήσαν 
ετεροδημότες καί 4.000 πληρώματα 
τών σκαφών τού πολεμικού-ναυτικοΰ 
καί τών εμπορικών πλοίων πού βρί
σκονταν στο λιμάνι. 'Η  πόλι είχε 
συνολικά δυο χιλιάδες πετρόκτιστα 
σπίτια, τέσσερα μεγάλα έστιατόρια 
καί σαρανταοκτώ μικρότερα, καί

δεκαέξι ξενοδοχεία. Τό τελωνείο είχε 
όγδονταπέντε υπαλλήλους, ένώ γιά 
τήν ομαλή είσοδο καί έξοδο τών 
πλοίων στο λιμάνι φρόντιζαν οί δε
καπέντε άντρες τοΰ Λιμεναρχείου. 
Καλοκαιριάτικη έξόρμησι τό Φά
ληρο μέ τά έκατό σπίτια του, τήν 
δμορφη άκρογιαλιά καί τό θέατρο, 
δπου έδιναν παραστάσεις Γαλλικοί 
θίασοι μελοδράματος. "Ας δούμε 
δμως τον κατάλογο τών φορολογου
μένων τοΰ Δήμου Πειραιώς, κατά 
τό 1881, πού είναι ιδιαίτερα άπο- 
καλυπτικός. Τον παρουσιάζουμε δ- 
πως δημοσιεύεται στο βιβλίο τοΰ 
Πανταλέοντος Καμπούρογλου « 'Ι
στορία τοΰ Πειραιώς» πού έξεδόθη
τό 1883.

«Ά λιεΐς καί ΐχθυοπώλαι 88, άλευ- 
ροπώλαι 2, άρτοπώλαι 17, αρχιτέ
κτονες έργολάβοι 36, άργυραμοιβοί 
5, άσφαλιστικαί έταιρεΐαι 12, άμα- 
ξηλάται οχημάτων 45, άμαξαι ΐδιω- 
τικαί 15, αρτοποιοί 32, βαλανεύς 1, 
βαφείς 2, βαρελοποιοί καί καδοποιοί 
12, βιβλιοδέται 2, γαλακτοπώλαι 5, 
βυρσοδέψαι 2, διορθωταί ωρολο
γίων 5, διευθυνταί ιδιωτικών εκπαι
δευτηρίων 5, έμποροι ωρολογίων 3.
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'Αριστερά: Γραφική «γω νιά» τον Π ε ι
ραιά. Δεξιά : Το Δημοτικό Θέατρο και 
ή προ αυτόν ωραία πλατεία. Κάτω: 'Ο  
Πολιούχος της πόλεως ”Αγιος Σπυρίδων.

έμπορομεσΐται 45, έργοστάσια άτμο- 
μύλων 18, έργοστάσια νημάτων 9, 
εργοστάσια ήλοποιείων καί ζυθο
ποιείων 5, έργοστάσια μηχανών καί 
έργαλείων 3, έργοστάσια υφαντή
ριων 4, έμποροι ευρωπαϊκών π ί
λων 2, έμπορος έπίπλων ή οικια
κών σκευών 1, έμπορος λίθων καί 
πλακών 1, έργοστάσιον αεριόφωτος 
1, έμπορορράπται καί ράπται 17, 
έμποροι καπνού 5, έπιδιορθωτής 
κάρρων 1, έμποροι 94, σιδηρικών 4, 
έμποροι ξυλείας 12, έργολάβοι θα
λασσίων λουτρών 2, έδωδιμοπώλαι 
81, έμποροι έτοιμων εύρωπαϊκών 
ένδυμάτων 2, έμποροι υφασμάτων 
17, έργολάβοι ναυπηγίας λέμβων καί 
τρεχαντηρίων 8, ,-,έμποροι ανθρά
κων καί καυσοξύλων 5, έμποροι 
υαλικών, έμποροι μετάλλινων 
σκευών καί ποικίλων ειδών 4, ζαχα- 
ροπλάσται 6, ιατροί 18, κατασκευα
στής αμαξών 1, καφεπώλαι 57, κη- 
ροπώλαι καί κηροχύται 2, κατα- 
σκευασταί πήλινων άγγείων 3, κερα- 
μιδοποιοί 16, καπνοπώλαι 35, κα- 
τασκευασταί ζυμαρικών 7, κρεο- 
πώλαι 32, κουρεΐς 22, άμαξηλάται 
δίτροχων καί τετράτροχων κάρρων 
199, κατασκευασταί πίλων 2, κτί-

σται 36, λαχανοπώλαι καί όπωρο- 
πώλαι 34, λιθοξόοι μετά καταστη
μάτων 6, ίδιοκτήται μαουνών 15, 
μάγειροι 40, καθεκλοποιοί καί μα
ραγκοί 28, μυλωνάς γύψου 1, μοδί- 
σται ή άπλαΐ ράπτριαι 6, μαϊαι 20, 
μεγαλέμποροι 2, ξενοδοχείου μέ δω
μάτια καί φαγητά 1, ξενοδοχεία 
μετά δωματίων μόνον 13, μαχαιρο- 
ποιός 1, οίνοπώλαι 139, όδοντοϊα- 
τροί 6, πωληταί πετρελαίου 2, πω- 
ληταί οινοπνευματωδών ποτών 16, 
πωληταί ειδών έκ σιδήρου 19, 
πρακτορεία 10, παπλωματάδες 6, 
πεταλωταί 3, πωληταί σχοινιών καί 
άγκυρών 5, πωληταί χάρτου καί 
άλλων ειδών γραψίματος 6, σα
μαρτζήδες - σαγματοποιοί 2, σχοι- 
νοπώλαι 2, σανδαλοποιοί 20, συμ
βολαιογράφοι 5, σαπωνοποιοί 3, 
σιδηρουργοί 20, ταινιοπλέκται 3, 
τυπογράφοι 3, τενεκετζήδες ή φα
ναρτζήδες 14, ταπετσέρης 1, τοκι- 
σταί 5, τραπεζΐται 2, ύποθηκοφύλαξ 
1, ύφανταί 3, υποδηματοποιοί 18, 
φωτογράφος 1, φαρμακοποιοί 12, 
φουρνάρηδες 8, χανωτζήδες 4, χαλ- 
βατζίδες, 10, χρυσοχόοι 2, χαλκω
ματάδες καί γαντζήδες 2, λιθοτόμοι

21, ίδιοκτήται έμπορικών πλοίων 
205, ξυλουργοί ή μαραγκοί έπί ήμε- 
ρομισθίω 35».

Πολύβουο λιμάνι, μιά έντυπω- 
σιακή πολιτεία είναι σήμερα ό Πει
ραιάς. Οί ιστορικοί του δμως χώροι 
καί οί τόποι λατρείας, μάς έπιτρέ- 
πουν νά ζοϋμε τό παρελθόν του, σά 
μιά συγκινητική λυρική άνάμνησι. 
«Νά πόλις μιά φορά! ’Έγραφε στά 
1898 ό Ά λ. Μωραϊτίδης. «Μέ πλα
τείες δενδροφυτευμένες, λουλουδο- 
σπαρμένες. Μέ δρόμους καταβρε
γμένους, έστω καί μέ θάλασσαν. Μέ 
λιμένα, μέ καράβια, πού είναι τά 
κατάρτια των πυκνά σάν άγριοι κα- 
λαμώνες, μέ άτμόπλοια νά σέ πά
γουν δπου θέλεις». Μά καί σήμερα 
πλούσια λουλουδίζουν πλατείες καί 
δρόμοι καί τά καράβια είναι έτοιμα 
νά σέ ταξιδέψουν σέ μέρη μακρινά. 
Δέν υπάρχει βέβαια ό παλιός ρο
μαντικός τόνος, ή ήρεμία των δρό
μων καί τών νερών. 'Υπάρχει ή σύγ
χρονη πραγματικότητα, ή κίνησι, ό 
θόρυβος πού κουράζει. ’Αλλά ό Πει
ραιάς είναι πάντα ομορφος, μέ τό 
δικό του χρώμα, μέ τήν δική του 
προσωπικότητα.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΤΟΤΩΝΗ  
Ά σ τ υ ν .  Δ/ντοΟ Β'

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου καί τέλος)

Β'. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΤΩΝ ΘΟΡΥΒΩΝ

Έ κ πρώτης δψεως τά, έκ των πάσης (ρύσεως θο
ρύβων, άποτελέσματα δεν φαίνονται τόσον επαχθή - ζη
μιογόνα, όσον πράγματι είναι. ’Ασφαλώς οι προκαλού- 
μενοι θόρυβοι διαφέρουν εις έντασιν καί εις βαθμόν 
ένοχλήσεως. r Ωσαύτως από τον ίδιον, εις έντασιν, θό
ρυβον, διαφοροτρόπως ενοχλούνται οί άνθρωποι. Ά -  
ναμφισβήτητον πάντως είναι, δτι δσον άνεβαίνει ή 
στάθμη τον θορύβου τόσον αυξάνουν τά ζημιογόνα 
άποτελέσματά του.

Τά αποτελέσματα των υπερβολικών θορύβων γενι
κώς είναι τά εξής: ( a) 'Η  επί τής υγείας τον ανθρώπου 
προκαλονμένη βλάβη. Ό  θόρυβος θεωρείται όλετήρ 
τής υγείας τού ανθρώπου καί εφιάλτης τής ησυχίας 
του ύπνου. Πολλοί ειδικοί επιστήμονες έχουν άπο- 
φανθή, δτι οί πάσης φύσεως υπερβολικοί θόρυβοι 
επηρεάζουν δυσμενώς τό νευρικόν σύστημα τού αν
θρώπου, πού έχει ενίοτε καί ψυχικόν αντίκτυπον, τάς

ΤΩΝ ΘΟΡΥΒΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΟΡΥΒΩΝ ·  ΠΟΤΕ 
ΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΙ ·  
ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ·  ΠΡΟΤΕΙΝΟ- 
ΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΘΟΡΥΒΩΝ

αρτηρίας, τά ώτα, τον στόμαχον, προκαλοΰν καρδια
κός παθήσεις καί κεφαλοπόνους, αυξάνουν την πίεσήν 
κ.λ.π. β) Ή  προκαλονμένη μεταξύ τών ανθρώπων 
έχθρότης ήτις οδηγεί πολλάκις εις την διάπραξιν δια
φόρων εγκλημάτων. Οί θόρυβοι δημιουργούν μίση 
καί άποτελοϋν αφορμήν ερίδων μεταξύ ανθρώπων, εξυ
βρίσεων, δνσφημήσεων, απειλών, αυτοδικιών, τραυμα
τισμών, φθορών ξένων ιδιοκτησιών, εμπρησμών καί 
φόνων ακόμη, γ )  'Π  πρόκλησις ατυχημάτων. 'Ο θό
ρυβος θεωρείται μέγας ταράκτης τής προς εργασίαν 
ίκανότητος. Έ κ  τού θορύβου περισπάται ή αμβλύνεται 
ή προσοχή τών εργαζομένων μέ αποτέλεσμα ενίοτε τό 
ατύχημα. Πιστεύεται δτι εις τά εργοστάσια δ θόρυ
βος είναι αιτία ενός ποσοστού 11% τών ατυχημάτων, 
δ) Ή  δυσμενής οικονομική έπίπτωσις. Έκτος τού 
άσκουμένου δυσμενούς έπηρεασμοϋ επί τής υγείας τού 
ανθρώπου καί προκλήσεως εγκλημάτων καί ατυχημά
των, έκ τού θορύβου θίγονται καί τά οικονομικά συμφέ
ροντα τής Πολιτείας καί τών πολιτών. Ό  θόρυβος δια-
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ταράσσει την ικανότητα τοϋ εργαζομένου, Ιδία πνευμα- 
τικώς, ατόμου και οϋτω μειώνει την δραστηριότητα 
καί άποτελεσματικότητα αύτοϋ καί συνεπώς την άπό- 
δοσιν. Πλέον τούτων υφίστανται οικονομικήν ζημίαν 
αί γειτνιάζονσαι μέ πηγάς θορύβου ίδιοκτησίαι καί 
επιχειρήσεις ( Οικόπεδα, ξενοδοχεία ύπνον, σχολεία 
εγγύς αεροδρομίων ή θορυβωδών εργοστασίων κ.λ.π.). 
ε) 'Ο υποβιβασμός τής πολιτιστικής στάθμης τής Χώ
ρας καί τής Τουριστικής προσελκύσεως.

01 άσκοποι καί υπερβολικοί θόρυβοι, πλέον τοϋ δτι 
προσβάλλουν τό άι'αφαιρετόν δικαίωμα τής άναπαύ- 
σεως καί ησυχίας τοϋ άνθρο'ιπου, προδίδουν καί χα
μηλήν πολιτιστικήν στάθμην μιας κοινωνίας.

Ά λλα  ποιος δύναται νά εϊπη δτι οι θόρυβοι δεν 
αναχαιτίζουν καί τήν άνάπτυξιν τοϋ Τουρισμού; 'Ο 
θόρυβος απωθεί τον ξένον, τον κουράζει καί τοϋ ανα
κόπτει τήν διάθεσιν παραμονής.

Γ ’ ΠΟ ΤΕ ΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΙ - ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΙ

"Όταν όμιλώμεν περί θορύβων, δεν έννοονμεν 
τούς θορύβους μικράς έντάσεως, πού δεν είναι ενο
χλητικοί, άλλά τούς εντόνους καί ενοχλητικούς τοιού- 
τονς, πού προκαλοΰν ανησυχίαν καί περίσπασιν τής 
παροχής τών ανθρώπων εκ τής εργασίας των καί γε
νικώς τα προμνησθέντα αποτελέσματα.

Ένταϋθα δμως προτάσσεται τό ερώτημα πότε 
ένας θόρυβος θεωρείται έντονος καί ενοχλητικός ;

Τοΰτο, ώς είκός, έξαρταται από πολλούς παράγον
τας. Κυρίως έξαρταται άπό τό ένοχλονμενον πρόσω- 
πον, ώς καί τον τόπον καί χρόνον έκδηλώσεως τοϋ 
θορύβου. ' Ο αυτός θόρυβος προκαλ.εϊ άλλην ένόχλη- 
σιν εις τον Λ καί άλλην εις τον Β '. ’Ενίοτε, ό ’ίδιος 
θόρυβος, ενώ) ενοχλεί διαφοροτρόπως μερικά πρό
σωπα, άλλα δεν τά ενοχλεί παντάπασιν. 'Η  διαφο- 
ροποίησις αντη τής ενοχλήσεως είναι απόρροια τής 
διαφοράς ακουστικής όξύτητος, τοϋ νευρικού συ
στήματος, τής ψυχοσυνθέσεως γενικώτερον, άλλά 
καί τής εργασίας τών δεχομένων τάς επιδράσεις 
τοϋ αύτοϋ θορύβου ανθρώπων. Τοντέστιν, άλλος 
άνθρωπος έχει όξντάτην ακοήν, άλλος βαρεϊαν. 
Άλλος είναι νευρικός, ευαίσθητος ή υπερευαίσθη
τος, ενώ άλλος είναι άναίσθητος, απαθής, αδιάφορος. 
’Άλλος έκτελεϊ πνευματικήν εργασίαν καί έχει ανάγ
κην πνευματικής συγκεντρώσεως, ενώ ό άλλως χει
ρωνακτικήν εργασίαν καί ουδόλως επηρεάζεται άπό 
τον θόρυβον. ’Επίσης, 6 ίδιος εις έντασιν θόρυβος 
τάς βραδυνάς ώρας ενοχλεί εκείνον πού κατακλίνεται 
ενωρίς, προκειμένου ν’ άφυπνισθή ενωρίς τήν πρωίαν 
διά τήν εργασίαν του, ενώ δεν ενοχλεί εκείνον πού 
δεν εργάζεται ή κατακλίνεται άργά καί άφυπνίζεται 
ομοίως άργά.

’Εν γεηκαϊς πάντως γραμμαϊς, ό θόρυβος τάς με
σημβρινός, ώς καί νυκτερινός ώρας είναι περισσό
τερον ενοχλητικός άπό τον ίδιον εις έντασιν θόρυβον 
τοϋ λοιπού εικοσιτετραώρου. Διά τον λόγον τούτον 
ακριβώς, κατά τάς ώρας ταύτας έχουν θεσπισθή 
αυστηρότεροι περί ησυχίας διατάξεις. Κατά τάς 
ώρας αύτάς καί μικ.ροθόρνβοι τινές, ώς είναι π.χ. 
ή βρύση τής οικίας μας πού στάζει, ή πίεσις τοϋ 
ϋδατος εις τάς σωληνώσεις, ή θύρα ή παράθνρον πού 
κλείνει άπό τον άέρα άποτόμως κ.λ.π., είναι ενοχλη

τικοί. ’Επίσης συνεχείς καί άδιάλειπτοι θόρυβοι 
ενοχλούν περισσότερον, καί δή δταν δέν είναι ίσό- 
τονοι.

°Ένεκα τών άνωτέρω λόγων, δυσκόλ.ως δύναται 
νά καθορισθή ένιαίον επιτρεπτόν δριον θορύβου. Δια
φορετικά τοιαΰτα δρια δύνανται νά καθορισθοϋν - καί 
έχουν καθορισθή εις πολλά Κράτη - διά τά διάφορα 
μηχανήματα καί τά οχήματα.

Διά τήν μέτρησιν τής στάθμης τών θορύβων σή
μερον χρησιμοποιούνται άπό πολλά Κράτη μηχανι
σμοί, οι λεγόμενοι «θόρυβόμέτρα», καί ύφίστανται 
σχετικαί προδιαγραφαί διά τάς στάθμας ένίων ήχων - 
θορύβων.

Διεθνώς αί στάθμαι θορύβων μετρώνται εις μο
νάδας D Β ( D E C IB E L) καί ισχύουν πίνακες επιτρε
πτών σταθμών θορύβων διά ποικίλας περιπτώσεις, 
π.χ. εις τά μοτοποδήλατα δίχρονου κινητήρος ή κα
νονική στάθμη είναι 84 DB καί τετράχρονου κινητή- 
ρος 88. ’Οχήματα κάτω τών 3,5 τόννων διά μεν τά 
χρησιμοποιοϋντα βενζίνην 82 διά δέ τά χρησιμοποι
ούντο πετρέλαιον 86. 'Λεροσυμπιεσταί 94. Μηχανή
ματα κλιματισμόν παραθύρου 55. ’Αεροπλάνα J E T  
(μέτρησις άπό άπόστασιν 500 ποδών) 115. Μουσική 
ορχήστρα εις μεγάλην αίθουσαν 82. Συνομιλία 60. 
Εννόητον τυγχάνει, δτι. ή ύπέρβασις τών ανωτέρω 
σταθμών θορύβου κρίνεται επιβλαβής καί κολάσιμος.

Τά ανώτατα επιτρεπτά δρια ιέντάσεως τών θορύ
βων εντός κατοικιών μέ άνοικτά παράθυρα ποικίλ- 
λωνν κατά περιοχάς. Αυτά κυμαίνονται άπό 25 D Β 
διά τάς άγροτικάς περιοχάς, 35 διά τάς άστικάς καί 
50 διά τάς βιομηχανικάς, μέ δυνατότητας μικράς 
νπερβάσεως. Τά δρια ταϋτα κατά τήν διάρκειαν τής 
νυκτός δέον νά μειώνωνται κατά 10 - 15 D Β.

Κατά πληροφορίας, ή στάθμη τών θορύβων εις τας 
πολυσυχνάστους οδούς τών ’Αθηνών άνέρχεται εις 
72 έως 77 D Β, ήτοι είναι λίαν υψηλή.

’ Επιστημονικώς, δμως, δέν έχει προσδιορισθή 
είσέτι άκριβώς ποια έντασις ενός θορύβου δύναται να 
βλάψη τον άνθρωπον. 'Οπωσδήποτε δμως ο θόρυ
βος άνω τών 80 D Β θεωρείται επιβλαβής εις τον 
ανθρώπινον οργανισμόν καί ή πραγματική ηρεμία 
είναι άδύνατος εις θορύβους έντάσεως άνω τών 40 
D Β τήν νύκτα καί 60 τήν ημέραν.

’Εν κατακλεϊδι φρονοϋμεν, δτι τό κριτήριον περί 
τής ένοχλήσεως ή μή ενός παραγομένον θορύβου πρεπει 
νά είναι άντικειμενικόν καί ονχί υποκειμενικόν. Δέον 
νά λαμβάνεται νπ’ δψιν πας φυσιολογικός άνθρωπος 
εις τον αυτόν θορυβώδη χώρον διαμένων. Άτομικαι 
εναισθησίαι καί ύπερβολαί δέν δύνανται νά τύχωσι 
προστασίας υπό τοϋ Δίκαιον καί δή δταν ή προστα
σία αντη θά έπέφερε καταθλιπτικήν κατάστασιν εις 
τον άλλων ή οικονομικήν καταστροφήν.

Δ'. ΕΠ ΙΤΡΕΠ Ο ΥΣΑΙ Κ Α Ι ΑΠ ΑΓΟ ΡΕΥΟ ΥΣΑΙ - 
ΔΙΕΠ Ο ΥΣΑΙ ΤΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΝΟΜΙΚΑΙ 

ΔΙΑ ΤΑ Ξ Ε ΙΣ
1) Έ π ι τ ρ έ π ο υ σ α ι  τούς θορύβους διατάξεις.

α) Τό άρθρον 1003 τοϋ ’Αστικού Κώδικος (ΑΝ  
2250/40). Κατ’ αυτό «ό κύριος άκινήτου νποχρε- 
οϋται νά ένέχηται τήν έκπομπήν . . . Θορύβου . . . .  
έφ’ δσον δέν παραβλάπτεται ονσιωδώς ή χρήσις τοϋ 
Ιδιον αύτοϋ άκινήτου ή προέρχεται εκ χρήσεως συ-
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« Μποτιλιάρισμα» . 'Έ τσ ι «ε ίδ ε»  τό κέντρο των ’Αθηνών γνωστός γελοιογράφος. Ή  
δυσχέρεια εις την κυκλοφορίαν, ιδίως εις τάς μεγάλας πόλεις επιδεινώνει ετι περαι

τέρω τό πρόβλημα τών θορύβων.

νήθους δί’ ακίνητα τής περιοχής τον βλάπτοντος 
κτήματος.»

Έ ν προκειμένω οι προκαλούμενοι θόρυβοι πρέπει 
να είναι ανεκτοί δι’ εύρυτέρους κοινωνικούς καί οι
κονομικούς λόγους.

Πολλοί θόρυβοι, όπως προείπομεν, είναι άρρή- 
κτως συνυφασμένοι με την άνθρωπίνην ζωήν καί τάς 
συγχρόνους άνάγκας της καί ή παντελής απαγό
ρευσές των θά έπέφερον αναστολήν τής ζωής.

rΌταν ό θόρυβος συνδέεται με κοινωνικοοικονο
μικός ενρυτέρας επιδιώξεις, ό άνθρωπος δέον νά τον 
νποστή. Τό αυτό πρέπει νά συμβαίνη καί εις περιω- 
ρισμένης κλίμακας όμοιας επιδιώξεις, υπό τήν προν- 
πόθεσιν ότι δεν συντρέχουν ταπεινά ελατήρια καί δεν 
έχουν παραλειφθή τα πρόσφορα προς μείωσιν τοϋ 
θορύβου μέτρα ( αν δύνανται νά ληφθοϋν). ’Ενταύθα 
εμπίπτουν οι θόρυβοι τών αεροπλάνων, σιδηροδρό
μων, εργοστασίων, εργοταξίων, βιοτεχνιών κ.λ.π.

β) Τα άρθρα 89 καί 103 τοϋ Κώδικος οδικής 
Κυκλοφορίας (ΝΔ 4233/62). Κατ’ αυτά επιτρέπε
ται ή χρήσις τών ηχητικών οργάνων, αφ’ ενός εις 
παν όχημα προς αποτροπήν άμεσου κινδύνου ή εις 
κυκλοφορούν εκτός κατωκημένης περιοχής όχημα, 
έφ’ όσον ή χρήσις τών ηχητικών οργάνων τνγχά-
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νει αναγκαία καί άφ’ ετέρου εις τά ’Αστυνομικά 
καί Πυροσβεστικά οχήματα, έφ’ όσον εύρίσκονται 
έν διατεταγμένη υπηρεσία, τά Νοσοκομειακά καί 
Πρώτων Βοηθειών τοιαϋτα, έφ’ όσον μεταφέρουν 
άσθενείς ή τραυματίας έχοντας άνάγκην ιατροφαρμα
κευτικής συνδρομής, ως καί εις παν όχημα μετα- 
φέρον πρόσωπον έχον άνάγκην άμέσου βοήθειας 
( Πλείονα διά τάς περιπτώσεις ταντας όρα άνωτέρω 
υπό στοιχεία A l, 1), (α).
2) Ά π α γ ο ρ ε ύ ο υ σ α ι - δ ι έ π ο ν σ α ι  τούς 
θορύβους διατάξεις:

α) Ό  Ποινικός Κώδιξ (Ν  1492/1950) έν άρθροις 
160 (διατάραξις Συνεδριάσεων Βουλής κ.λ.π.), 166 
(Αιατάραξις εκλογής Βουλευτών κ.λ.π.), 197(Δια- 
τάραξις συνεδριάσεων συλλόγων, σωματείων κ.λ.π.), 
200 (Διατάραξις Θρησκευτικών συναθροίσεων), 
417 ( Διατάραξις ησυχίας γενικώς).

β) Η  ’Αστικός Κώδιξ (Α Ν  2250/1940) έν άρ
θρα» 57 (Δικαίωμα άγωγής κατά θορύβων)

γ )  'Ο Κώδιξ Πολιτικής Δικονομίας (ΒΔ 1 /13 -  
1-35 ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρως) έν άρθροις 
130, 131 ( κυρώσεις εις θορυβούν τας εκτός τον 
άκροατηρίον κατ’ ενέργειαν πράξεως υπό Δ ικαστοϋ ή 
Είσαγγελέως) καί 165 εως 169 (κυρώσεις εις θορν-



βοϋντας έν άκροατηρίω Ειρηνοδικείου η Πολυμελούς 
Δικαστηρίου).

δ) 'Ο Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας ( Ν 1493/1950) 
εν άρθροις 252, 336 και 347 ( θόρυβοι κατά την ενέρ
γειαν άνακριτικής πράξεως ώς και εις άκροατήριον 
Δικαστηρίου. Μέτρα και τιμωρίαι κατά θορυβούν
το jv ).

ε) Ό  Κώδιξ 'Οδικής Κυκλοφορίας (ΝΑ 4233/ 
1962) εν άρθροις 3$ (ηχητικά όργανα οχημάτων), 
39 (σιγαστήρες οχημάτων), 47 ( έπιθεώρησις προς 
διαπίστωσιν άθορύβου λειτουργίας οχήματος), 53 
(άφαίρεσις άδειας οχήματος όταν έκλειψη ή προϋ- 
πόθεσις τής χορηγήσεως τής άδειας, τής άθορύ
βου λειτουργίας, 58 ( σιγαστήρες άγροτικών μηχα
νημάτων ), 88 ( άπαγόρενσις ενοχλητικών θορύβων
οχημάτων).

στ) Ό  Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΔ 
8/1973) εν αρθροις 113 (άπαίτησις ήχομονώσεως 
κατοικιών), 114 (έλεγχος ηχομονωτικής ικανότητας 
και ήχοδιαπερατότητος στοιχείων τοϋ κτιρίου), 115 
(άπαιτήσεις ηχομονωτικής Ικανότητας και άνεκτή 
ήχοδιαπερατότης στοιχείων κτιρίου) κα'ι 116 (άπο- 
δεκτή ηχομονωτική ίκανότης τοίχων, πατωμάτων 
κτιρίων κ.λ.π.).

ζ) 'Ο Ν. ΔΚΣΤ/1912 «Περί όρων ίδρύσεως 
Βιομηχανικών εργοστασίων», εν άρθρω 3 ( ενοχλητικά 
εργοστάσια, εργαστήρια κ.λ.π. λόγω θορύβων).

η) Τό Π.Δ. 22/29- 1 - 3 1  «Περί κυκλοφορίας 
οχημάτων» έν αρθροις 3 (ή λειτουργία τών συσκευών 
καί οργάνων τών αυτοκινήτων δέον νά είναι τοιαύτη, 
ώστε νά μη ένοχλή καί ταράσση διά τών θορύβων 
τούς κατοίκους καί διαβάτας . . . .), 10 "(ή χρήσις 
τών ήχιμικών οργάνων έν ταϊς πάλεσι καί συν οικί
α μοίς νά περιορίζηται εις τό έλάχιστον ινα μη ένο-
χλώνται οι κάτοικοι. . . . ) ,  30 ( ..........απαγορεύεται
ή χρήσις έλευθέρας εκροής τών άερίων καύσεως εντός 
τών πόλεων ή χωρίων...............).

θ) Τό ΝΔ 3990/59 «Περί άναθέσεως εις ’Αστυ
νομικός Άρχάς τής έκδικάσεως παραβάσεων κ.λ.π.» 
έν αρθροις 1 καί 8 ( κυρώσεις εις άδικαιολογήτως 
ποιοϋντας χρήσιν ηχητικών οργάνων οχημάτων).

ι) Ό  A Ν  170/67 «Περί τρόπου βεβαιώσεως πα
ραβάσεων κ.λ.π.» έν άρθρω 5 (προβλέπονται διοι
κητικοί κυρώσεις κατά οδηγών καί ιδιοκτητών διά 
θορύβους μοτοποδηλάτων καί αυτοκινήτων προερ
χόμενων έκ τοϋ σιγαστήρος ή τής άσκοπου χρήσεως 
τών ηχητικών οργάνων).

ια) Τό Ν.Δ. 805/71 «Περί πταισματικών παρα
βάσεων κ.λ.π.» έν άρθρω 1 (προβλέπεται έπιβολή 
προστίμου υπό τοϋ βεβαιοϋντος αυτόφωρον πται- 
σματικήν παράβασιν, περί κοινής ησυχίας, άστννο- 
μικοϋ οργάνου).

ιβ) Ό  Ν . 4841/30 «Περί αυτοκινήτων κ.λ.π.) 
έν άρθρω 41 (Τιμωρείται ό κάτοχος ή οδηγός αυτο
κινήτου οϋ αί μηχανικοί συσκευαί καί τά εργαλεία 
δεν λειτουργούν άσφαλώς ή είναι οντω διατεταγμένα, 
ώστε νά ύφίσταται κίνδυνος . . . .  θορύβου, ένοχλή- 
σεως . . . .  ή δ οδηγός ό ποιούμενος χρήσιν έκκ.ω- 
φαντικών προειδοποιήσεων άνευ δεδικαιολογημένης 
αιτίας ή άσκοπον χρήσιν τών ηχητικών οργάνων . . .).

ιγ) To Β  Δ τής 15/17 - 5 - 5 6  «Περί κανονισμού 
θεάτρων, κινηματογράφων κ.λ.π.) έν άρθρω 146 
( ’Απαγορεύεται ή καθ’ ο'ιονδήποτε τρόπον δημιουρ

γία μικροθορύβων παρακωλυόντων την άνετον παρα
κολούθησή τοϋ άκροάματος).

ιδ) Τό Β.Δ. 1 5 / 2 1 - 1 0 - 2 2  «Περί όρων χορη
γήσεως άδειων ίδρύσεως καί λειτουργίας πάσης μη
χανολογικής έγκαταστάσεως» έν αρθροις 2 ( 'Η  άδεια 
χορηγείται άφοϋ τηρηθούν όροι ασφαλείας . . . .  πρός 
προστασίαν . . . .  τών περίοικων καί τοϋ κοινού άπό
παντός κινδύνου βλάβης υγείας ή ένοχλήσεων..........),
15 ( Πάσα έγκατάστασις άτμομηχανής.......... δέον
νά είναι έφωδιασμένη διά σωλήνας' εκροής............
πρός άποτροπήν τών έκ τοϋ θορύβου............ προκα-
λουμένων εις τούς περίοικους ένοχλήσεων), 16 (Πάσα 
έγκατάστασις κινητήρος εσωτερικής καύσεως δέον νά 
είναι έφωδιασμένη διά εύρέος σωλήνος εκροής πρός 
άσφαλή καί άθόρυβον άπαγωγήν τών άερίων καύ
σεως κατά τρόπον μη ένοχλοϋντα τους περίοικους), 
29 (Α ί εγκαταστάσεις άερισμών δέον νά είναι ούτως 
διατεταγμένοι, ώστε νά μη ένοχλώνται..........οί περί
οικοι ..........)

ιε) Τό Β.Δ. 361/30-6-64 «Περί άπαλλαγής τών 
κατόχων μικρών βιοτεχνικών έργαστηρίων έκ τής 
ύποχρεώσεως έφοδιασμοΰ άδειας έγκαταστάσεως ή 
λειτουργίας» έν άρθρω 2 ( ’Εάν έκ τής λειτουργίας τών 
προκαλώνται δυσμενείς έπιδράσεις εις την . . . .  ησυ
χίαν τών περίοικων..........  δύναται δι’ άποφάσεως
τοϋ οικείου Νομάρχου, προτάσει τής αρμόδιας ’Αστυ
νομικής ’Αρχής, νά έξαιρεθοϋν ταϋτα τής άπαλλ.αγής).

ιστ) Τό Β.Δ. 2 7 - 12 - 56/12 - 1 - 57 «Περί έκ- 
τελέσεως τοϋ Ν. 3206 \55 «Περί καθολισμοϋ βιομη
χανικών ζωνών κ.λ.π.» έν άρθρω 4 ( Θεωρούνται
ένοχλητικά ................. οί κυλινδρόμυλοι, υφαντουργεία,
κλωστήρια, ξυλουργικά καί μεταλλουργικά έργοστά- 
σια, λεβητοποιεία, σιδηρουργεία, καρφοβελονοποιεία, 
χυτήρια, υαλουργεία, τσιμεντοποιεία, ασβεστοκάμι
νοι, έργοστάσια έπεξεργασίας μαρμάρων καί παν 
έτερον τοιοϋτον προκαλοϋν ενοχλήσεις λόγω θορύ
βου, κραδασμών, καπνοϋ, κ.λ.π.).

ιζ) Ό  Α.Ν. 2520/40 «Περί ' Υγειονομικού Κανο
νισμού» έν άρθρω 22 ώς τούτο συνεπληρώθη διά τής 
ύπ’ άρι.θ. Γ1γ\6001 /19 - 5 -  6 7 ' Υγειονομικής Δια- 
τάξεως, ( ................... οί κύριοι καί ένοικιασταί οι
κιών, καταστημάτων κ.λ.π. ύποχρεοϋνται, όπως λαμ
βάνουν μέτρα έξουδετερώσεως............... τοϋ οίουδή-
ποτε προκαλουμένου θορύβου, δυναμένου νά προκα- 
λέση βλάβην ή όχλησιν τών περίοικων ή ένοικων ή 
έργαζομένων έν αύτοϊς).

’Αξιοσημείωτος έν προκειμένη) είναι καί ή σχετική 
ύπ’ άριθ. 3 / 9 - 2 - 7 4  Γνωμοδότησις τοϋ Είσαγγε- 
λέως Άρείου Πάγου, καθ’ ήν ώς θόρυβος νοείται ό 
δυνάμενος νά βλάψη την υγείαν (ψυχικήν) άλλου 
(περίοικου κ.λ.π.). ' Ο έκ προθέσεως παραβαίνων την 
διάταξιν ταύτην τιμωρείται κατ’ άρθρον 3 τοϋ έν 
λόγω Α.Ν. ώς έτροποποιήθη διά τοϋ Ν  290/43 εις 
βαθμόν πλημμελήματος.

ιη) Τό Π.Δ. 650/74 «Περί κωδικοποιήσεως τών 
Ισχυουσών διατάξεων τής έκλογικής νομοθεσίας» έν 
άρθρω 106 (τιμωρείται ό διαταράττων διά διεγέρ- 
σεως θορύβου κλ.π. την διεξαγωγήν τής έκλογής βου
λευτών κ.λ.π.).
Ε '. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ Π ΕΡΙΣΤΟ ΔΗ Σ  

Η  ΑΠ ΟΦ ΥΓΗ Σ ΤΩΝ ΘΟΡΥΒΩΝ
1) Ή  καθιέρωσις διά Κανονισμών, προδιαγρα-

283



■

φών άνωτάτων επιτρεπτών ορίων θορύβων εις τάς 
διαφόρους κατηγορίας μηχανημάτων και οχημάτων 
και η αυστηρά εφαρμογή των.

Πρέπει νά μελετηθούν και ληφθοϋν, έν συσχετι
σμό) μέ τά διεθνή δεδομένα καί έπικρατοΰντα, αποφά
σεις υπό των αρμοδίων Κρατικών Αρχών, προς δέ 
καταρτισθοϋν Κανονισμοί ορίζοντες τάς άνωτέρας 
έπιτρεπομένας στάθμας τό>ν θορύβων πάντων τών 
οχημάτων και μηχανισμών, ώς καί την τηρουμένην 
διαδικασίαν εφαρμογής των.

Οί κανονισμοί οϋτοι, έπέχοντες ίσχνν νόμου καί 
προβλέποντες ποινάς, δέον νά δημοσιευθοϋν καί τύ- 
χουν τής, όσον ένεστι, εύρντέρας διαδόσεως προς ένη- 
μέρωσιν τού κοινού. ’Ακολούθως νά άναληφθή ή 
εφαρμογή των ύπό ειδικευμένου προσωπικού.

Ή  άξια τών κανονισμών αυτών νά καταδειχθή 
διά τής εφαρμογής των τό πρώτον εις τά, είσαγόμενα 
εκ τού εξωτερικού ή συναρμολογούμενα ενταύθα καί 
πωλούμενα έλευθέρως, λίαν θορυβώδη μοτοποδήλατα. 
Δοκιμή καινουργών μοτοποδηλάτων καί υπό κανο
νικός σννθήκας λειτουργίας τής μηχανής των, άντι- 
προσωπείας ή καταστήματος, θά απόδειξη δτι τά 
πλείστα τούτων θορυβούν υπερβολικά έκ κατα
σκευής.

'Η  ΐδρυσις έξ άλλον ειδικών σταθμών, εις διάφορα 
σημεία τής επικράτειας, προς έλεγχον τών θορύβων 
τών οχημάτων γενικώς, βάσει τών Ισχυόντων κανο
νισμών, νπόδειξιν τών έπενεκτέων έπισκευόον ή βελ
τιώσεων καί βεβαίωσιν τών παραβάσεων κατά τών 
παραβατών θά συντελέση τά μέγιστα εις την βελ- 
τίωσιν τής καταστάσεως.

Οίκοθεν νοείται, δτι ό έλεγχος θορύβων θά ένερ- 
γήται υπό καταλλήλων συσκευών «θορυβομέτρων», 
μετά προηγουμένην ακουστικήν έξέτασιν τών οχη
μάτων.

Ή  θέσπισις καί εφαρμογή τών κανονισμών, δι’ 
ών θά έπιβάλλωνται προδιαγραφαί διά τάς στάθμας 
τών ήχων, άσφαλώς θά ώθήση τάς βιομηχανίας εις 
προβληματισμόν καί συναγωνισμόν διά κατασκευήν 
όλιγώτερον θορυβωδών οχημάτων καί μηχανισμών.

2) Ή  επιβολή υπό τών Δικαστηρίων καί Διοι- 
κήσεως αύστηροτέρων ποινικών καί διοικητικών 
κυρώσεων κατά τών θορυβούντων, προβλεπομένων 
ύπό τής κειμένης νομοθεσίας.

Ή  επιβολή αύστηροτέρων ποινών οπωσδήποτε θά 
έπηρεάση άνασχετικώς επί τής συχνότητος ή έντά- 
σεως τών θορύβων.

Έ ξ  άλλου, ή Πολιτεία πλέον τών ανωτέρω πρέπει 
νά έπιδιώξη καί έπιτύχη διά τών οργάνων της μίαν 
ομοιομορφίαν εις την επιβολήν τών ποινών διά τήν 
αυτήν παράβασιν, μακράν συναισθηματισμών, καί 
περιορίση εις τό έλάχιστον δυνατόν τό παρατηρού- 
μενον μέγα άνοιγμα εύχερείας ( άτιμώρητον, ελά
χιστη ποινή κ.λ.π.) ή τήν παρατηρουμένην ύπερά- 
γαν επιείκειαν. Δεν νοείται διά τήν αυτήν ακριβώς 
παράβασιν θορύβου, άλλος νά τιμωρήται καί άλλος 
δχι. ’Άλλος νά τιμωρήται διοικητικός μέ 1 ημέραν 
καί άλλος μέ 20 ημέρας άφαιρέσεως άδειας. Τούτο 
καθ’ ημάς δέν είναι ίδιον μιας ευνομούμενης πολιτείας, 
άντίκειται εις τάς άρχάς ισότητας καί δικαιοσύνης 
καί δέον νά άντιμετωπισθή ούσιαστικώτερον καί 
αντικειμενικότεροι· προς όφελος τής κοινωνίας.

Δέν παροράται βεβαίως, δτι εις τάς αντάς παραβά

σεις, ενίοτε, τά στοιχειοθετονντα τήν παράβασιν στοι
χεία έξ έπόψεως βαρύτητος είναι διαφορετικά ή εις 
τινας παραβάσεις συντρέχουν έλαφρυντικά τοιαντα. 
Έννοούμεν τάς αποδειχθείσας άνευ έλαφρυντικών πα
ραβάσεις.

Εύνόητον τυγχάνει, δτι παραβάσεις άποδειχθεϊ- 
σαι νόμω άβάσιμοι ή τελεσθεϊσαι άποόεδειγμένως έξ 
άνωτέρας βίας ή άναποτρέπτου άνάγκης ονδεμίαν 
ποινήν δέον νά έπισύρουν.

3) Ή  έπί τό αύστηρότερον τροποποίησις ίσχυου- 
σών νομικών διατάξεων, έπιβαλλουσών διοικητικός 
κυρώσεις κατά θορυβούντων.

Κρίνεται αναγκαία ή τροποποίησις τού Α.Ν. 
170/1967 «Περί τρόπου βεβαιώσεως παραβάσεων 
καί έπιβολής ποινόιν κ.λ.π.», ώστε ή ύπό τού άρ
θρου 5 προβλεπομένη, διά τους θορύβους τών μοτο
ποδηλάτων καί αυτοκινήτων διοικητική ποινή υπο
χρεωτικής άφαιρέσεως τής άδειας ίκανότητος οδηγού 
ή κυκλοφορίας μέχρις 20 ημερών, έπιβάλλεται κατά 
παντός οδηγού οχήματος, ον μόνον όταν ο παρα
βάτης καταλαμβάνηται υπό ’Αξιωματικού ή Συνερ
γείου έξ ’Αστυνομικόν υπαλλήλων τής r Υπηρεσίας 
Τροχαίας, άλλά παρ’ οίουδήποτε ’Αστυνομικού ορ
γάνου, έν υποτροπή δέ εντός μηνός ή ποινή νά μη 
υπόκειται εις άναθεώρησιν.

'Ωσαύτως, έπιβάλ.λεται, χάριν τού γενικωτέρου 
συμφέροντος, νά περιορισθή έν προκειμένη) ή διακρι
τική ευχέρεια τής διοικήσεως ( ’Αστυνομικής ’Αρχής) 
έπιβολής ποινής άφαιρέσεως άπό 1 έως 10 ημέρας 
καί ή ευχέρεια αϋτη νά κυμαίνεται μεταξύ 10 έως 
20 ημέρας, ούτως ώστε ή Διοίκησις νά μή δύναται 
νά έπιβάλλη ποινήν έλάσσονα τών 10 ημερών.

Διότι πώς δυνάμεθα νά άναμένωμεν ευεργετικήν 
έπίδρασιν τής έπιβληθείσης ποινής, δταν διά τήν αυ
τήν παράβασιν ύπό τού Α έπιβάλλεται ποινή άφαι
ρέσεως 1 ημέρας καί ύπό τού Β 20 ημερών;

Διά τής προαναφερθείσης νομοθετικής ρυθμίσεως 
θά παύση νά ίσχύη τό προβλέπον έπιβολήν ποινής 
άφαιρέσεως άδειας ίκανότητος οδηγού καί τοιαύτης 
κυκλοφορίας οχήματος μέχρι πέντε (5) ημερών ύπό 
τών κατά τόπους ’Αστυνομικών Διευθυντών καί Διοι
κήσεων καί Υποδιοικήσεων Χωροφνλ.ακής, διά παρα
βάσεις άσκοπου χρήσεως ηχητικών οργάνων καί 
θορυβώδους κυκλοφορίας οχημάτων, βεβαιουμένας 
ύπό παντός άστννομικοϋ οργάνου, Ν.Δ. 3990 /1959 
«περί άναθέσεως εις ’Αστυνομικός Άρχάς τής έκδι- 
κάσεως άστυνομικών παραβάσεων κ.λ.π.» ώς τούτο 
έτροποποιήθη νπό τού Ν.Δ. 355/1969, δπερ θεω
ρείται ύπό τάς παρούσας σννθήκας ύπεράγαν έπιεικές.

4) Ή  άπαγόρευσις κυκλοφορίας ή διελεύσεως 
έκ κατωκημένων περιοχών ή ήσύχων ζωνών εις τά 
οχήματα ή εις τά λίαν θορυβώδη τοιαύτα.

Ώ ς  ύπερβολικώς θορνβοϋντα οχήματα θεωρούνται 
τά βαρέα οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα έργων 
κ.λ.π.), αί μοτοσυκλέτται καί τά μοτοποδήλατα.

Ή  προτεινομένη άπαγόρευσις δύναται νά είναι 
γενική, δηλαδή νά άφορά εις άπαντα τά οχήματα, ή 
μερική νά άφορά εις μερικά έξ αυτών, ήτοι τά θορυ
βώδη. Ωσαύτως, δύναται νά έπεκτείνεται έφ’ όλου 
τού εικοσιτετραώρου ή εις τινας μόνον ώρας νυκτερι
νός ή μεσημβρινός, πού ή άνάγκη ησυχίας τυγχάνει 
ηύξημένη. ’Ενίοτε, ή άπαγόρευσις δέον νά περιορί
ζεται εις τούς θερινούς μόνον μήνας, άναλόγως τών
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έπικρατουσών, εν έκαστη συγκεκριμένη περιπτώ- 
σει, συνθηκών.

01 επιβαλλόμενοι περιορισμοί κυκλοφορίας, οΐτινες 
εφαρμόζονται σήμερον καί όύνανται να έπεκταθοΰν, 
φυσικόν είναι να πλήττουν μίαν μεγάλην τάξιν βιοπα
λαιστών, ήτις οδηγεί μετά προσοχής καί συνέσεως, 
καί να προκαλοϋν εύλογα παράπονα δι άδικον καί 
Άστοργαν μεταχείρισιν. Το τελ.ενταίον αφορά περισ
σότερον εις τους κατόχους μοτοποδηλάτων που υπερ
βαίνουν τάς 600.000 καθ’ άπασαν την επικράτειαν.

5) 'Η  διά νομοθετικής ρυθμίσεως 'λυσιτελής κατο- 
χύρωσις τής ανεξαρτησίας τής διοικητικής ποινής 
εκ τής ποινικής τοιαύτης.

'Ως έχουν σήμερον οί Νόμοι, αι Γνωμοδοτήσεις 
τοϋ Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους καί αι απο
φάσεις τού Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, τυγχάνει δά
σκαλον εις την εφαρμογήν νά διάγνωση σαφώς τά 
όρια τής ανεξαρτησίας μεταξύ διοικητικής καί ποινι
κής ποινής διά τήν αυτήν παράβασιν.

Μέγα πρόβλημα δημιουργείται οσάκις διά τήν αυ
τήν παράβασιν άπηλλάγη ή ήθωώθη ποινικώς ό κατη
γορούμενος, δστις προσκομίζει εις τήν Λ ιοίκησιν σχε
τικόν άντίγραφον άποφάσεως τοϋ άποφανθέντος Δι
καστηρίου, ίνα αποφυγή καί τήν διοικητικήν κύρω- 
σιν.

'Όμως τό άντίγραφον τής άποφάσεως μνημονεύει 
συνήθως μονολεκτικώς ανευ αίτιολογήσεως τήν αθώω- 
σιν ή απαλλαγήν τοϋ κατηγορουμένου καί ούχί τά 
πραγματικά περιστατικά διαπράξεως ή μή τής παρα- 
βάσεως, ώς απαιτούν ώρισμέναι, όμιλοϋσαι περί 
ανεξαρτησίας των ποινών, διατάξεις.

Προ τοιούτων διατάξεων καί αποφάσεων εύλό- 
γως προβληματίζονται αλλά καί προσανατολίζονται 
διαφοροτρόπως τά διοικητικά όργανα. "Αλλο δργα- 
νον δεν άφαιρεϊ ή αποδίδει άκαίρως τήν άφαιρεθεϊ- 
σαν άδειαν καί άλλο ενεργεί άντιθέτως, επικαλού
μενου τάς περί ανεξαρτησίας των ποινών διατάξεις 
κ.λ.π.

’Αλλά άμφιβολίαι πολλάκις ανακύπτουν καί επί 
τοϋ δικαιώματος ή μή άσκήσεως, υπό τοϋ καθ’ ου ή 
διοικητική άπόφασις, περί άφαιρέσεως άδειας, έφέ- 
σεως εις άνωτέραν, τής άποφασισάσης πρωτοβαθ- 
μίως, διοικητικήν αρχήν καί ποιαν.

Δύναταί τις, λοιπόν, νά άντιληφθή τήν άνακνπτου- 
σαν ανάγκην άποσαφηνίσεως των περί άνεξαρτησίας 
τών ποινών διατάξεων, ίνα μή διαφεύγουν των διοι
κητικών κυρώσεων οί ένοχοι τών θορύβων.

'Η  αποφυγή διελεύσεως μεγάλων αστικών οδών 
έκ τοϋ κέντρου τών πόλεων, ή κατασκευή άντιθορν- 
βικών έργων καί ή εφαρμογή καλλιτέρων μεθόδων 
ρυθμίσεως ροής τής κυκλοφορίας.

'Η  διέλευσις μεγάλων οδών έκ τών άστικών κέν
τρων εις άζ κυκλοφοροϋν πολλά οχήματα επόμενον 
είναι νά εύνοή τήν έντασιν τοϋ θορύβου. Διά τον λόγον 
αυτόν πρέπει νά άποφεύγωνται διά κατασκευής περι
φερειακοί μεγάλων όδών.

’Επί όδών διερχομένων άναγκαστικώς έκ πνκνοκα- 
τωκημένων περιοχών, ή κατασκευή ένθεν καί ένθεν 
αντιθορυβικών έργων, ώς είναι τά άλεξίηχα πετά- 
σματα καί άλλα τεχνικά φράγματα, άμβλύνει αίσθη- 
τώς τον παραγόμενον θόρυβον. Εις τάς τοιαύτας κα- 
τασκευάς πρέπει νά λ.αμβάνεται νπ’ δψιν καί ή καλαι
σθησία τοϋ περιβάλλοντος.

’Αλλά καί ή εφαρμογή καλλιτέρων μεθόδων καί 
προσανατολισμών εις τήν ροήν τής κυκλοφορίας τών 
οχημάτων καί τήν κατεύθννσιν άκόμη τής ροής αρ
κούντως συμβάλλουν εις τήν μείωσιν τής έντάσεως 
τίϋν θορύβων. ’Επί παραδείγματι, μία μεθοδευμένη 
ρνθμισις τής αυτομάτου φωτεινής σηματοδοτήσεως 
ρυθμίσεως τής κυκλοφορίας, περιορίζουσα τάς, κατά 
μήκος τής όδοϋ, διακοπάς τής όχηματικής ροής, ή ή 
ζεϋξις τών μονοδρόμων κατά τρόπον πού νά Απο
φεύγεται ή άνωφερική κίνησις τών οχημάτων, οπωσ
δήποτε επιτυγχάνουν μείωσιν τών θορύβων.

7) 'Η  ήχομόνωσις τών κατοικιών, Σχολείων, Νο
σοκομείων κ.λ.π.

'Ως γνωστόν, ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός 
(ΝΔ 8/1973) προβλέπει ήχομόνωσιν διά τάς κατα- 
σκευαζομένας πολυκατοικίας, Σχολεία, Νοσοκομεία 
κ.λ.π. προς προστασίαν έκ τών θορύβων.

Πέραν τής προβλεπομένης ταύτης ήχομονώσεως, 
ήτις, ώς λέγεται καί φαίνεται, δειλά ήρχισε νά έφαρ- 
μόζεται προσφάτως καί αναμένεται ή, συν τή προόδω 
τοϋ χρόνου, άποτελεσματικωτέρα έφαρμογή καί έπέκ- 
τασίς της, πας τις δύναταί να προστατεύση τήν ησυχίαν 
εις τήν κατοικίαν ή γραφείον του διά τής ηχητικής 
μονώσεως τών τοίχων. Διά τής ηχητικής μονώσεως 
άπορροφώνται έκ τών χρησιμοποιηθέντων μονωτικών 
υλικών, εις ικανόν βαθμόν, οι έξωθι προκαλούμενοι 
ένοχλητικοί θόρυβοι.

'Ως αποτελεσματικά άντιθορυβικά υλικά σήμερον 
θεωρούνται, διά τάς θύρας καί τά παράθυρα, οί διπλοί 
ή μεγάλου πάχους υαλοπίνακες, διά δε τούς τοίχους, 
έκτος τοϋ μεγάλου πάχους των, ο ύαλοβάμβαξ καί 
ό φελλός.

8) 'Η  έπαρκής ανξησις τής ’Αστυνομικής δυνά- 
μεως, ίνα ή, κατά τόπον καί χρόνον αναγκαία, ’Αστν- 
νόμευσις καταστή πληρεστέρα.

’Εφ’ δσον τά λοιπά, λαμβανόμενα κατά τών θορύ
βων, μέτρα καθίστανται ανίσχυρα ή ανεπαρκή νά 
προστατεύσουν τό κοινόν από τούς υπερβολικούς θο
ρύβους, αναπηδά αυτομάτως ή ανάγκη έφαρμογής τοϋ 
νόμου, ίνα ό υπαίτιος ύποστή τάς συνέπειας του.

'Η  ’Εφαρμογή τών νόμων ακολουθείται από <ώρι- 
σμένην διαδικασίαν προς βεβαίωσιν τής παραβάσεως 
καί τιμωρίαν (ποινικήν ή διοικητικήν) τοϋ παρανό- 
μως θορυβοϋντος καί έχει άνατεθή υπό τής Πολιτείας 
εις τά ’Αστυνομικά όργανα.

Τά όργανα όμως ταϋτα, κατά τήν σημερινήν πρα
γματικότητα, κρίνονται λίαν ανεπαρκή εις αριθμόν, 
δοθέντος ότι εις τάς συγχρόνους κοινωνίας καί δή 
τάς πολυπληθείς τοιαύτας, ώς είναι αι μεγάλαι πό
λεις, τά προβλήματα έπολλαπλασιιίσθησαν εις μεγά- 
λον αριθμόν καί ή ’Αστυνομία έπωμίζεται διαρκούς 
ηύξημένον φόρτον καθηκόντων.

Τά άναμένοντα αντιμετώπιση) προβλήματα αποτε
λούν άληθώς ένα άπειρον - χάος, πού ή νπάρχονσα,μοχ
θούσα νυχθημερόν, αστυνομική δύναμις, τεταγμένη 
νά τά αντιμετώπιση, αποτελεί σταγόνα έν τώ ώκεανω. 
Αυτό τό άπειρον συνιστοϋν πάσαι σχεδόν αί ίσχνουσαι 
νομικαί διατάξεις τής Πολιτείας πού ρυθμίζουν τάς 
μεταξύ τών άνθρώπων σχέσεις καί άξιοϋν παρακο
λούθησή έφαρμογής των παρά τών ’Αστυνομικών. 
Δύναταί τις ενταύθα νά μνημονεύση μυριάδας άνθρω-

(Συνέχεια εις  τήν σελ. 343)
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Τί πταίει η περί 
νραφειαΚ<ρατίας 
συνέχεια
Ύ π ό  ’ Α σ τ υ ν ό μ ο υ  A ' 
κ. Κ. Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

| ΧΟ Μ ΕΝ  μεταφέρει ή διατυπώσει και 
άλλοτε από των στηλών τον έγκριτον 

'— ι περιοδικού μας διαφόρους άπόψεις - 
προτάσεις, έν σχάσει προς την λειτουργίαν της 
Γραφειοκρατικής μηχανής, ούχί βεβαίως ύπό 
την έννοιαν τής κρατικής μηχανής, μέ τάς 
ποικίλας και έκτεταμένας δραστηριότητας ή 
την δνναμιν και επιρροήν αυτής επί τής έν 
γένει ζωής των πολιτών, άλλα κυρίως ύπό την 
τοιαύτην τής άσθενοΰς ή ατελούς λειτουργίας 
τών δημοσίων ύπηρεσιών, τούτέστιν ώς πα
ρεμβάσεων κατά τής προσωπικής έλενθερίας, 
τής έλλογον άτομικής πρωτοβουλίας και τής 
άνθρωπίνης άζιοπρεπείας.

Θεωρούντες το όλον πρόβλημα ώς άκρως 
σοβαρόν καί καθαρώς έθνικόν, έπανερχόμεθα 
δι’ ολίγων, ΐνα τονίσωμεν καί αύθις δτι καί ή 
άδνναμία τής γραφειοκρατίας τού Νεοελληνι
κού Κράτους συνεχίζεταικαίή ουσία τού θέμα
τος είναι βασικώς ποιοτική καί ονχί ποσοτική.

Ή  τακτική τής βελτιώσεως τών πραγμά
των διά μεθόδων άπλουστεύσεως τών διαδι
κασιών συναλλαγής Κράτους καί πολιτών, 
ή τις καί θεωρείται ύπό πολλών ώς ισχυρόν ό- 
πλον πατάξεως τής γραφειοκρατικής άνωμ,α- 
λίας, άποδεικνύεται έκ τών πραγμάτων —του
λάχιστον τών ελληνικών— άπρόσφορος, έκ τού 
απλού καί μόνον λόγου δτι ύπερακοντίζονται 
ύπερμέτρως πάντα τά λαμβανόμενα προς 
τούτο μέτρα, λόγω τής όσημέραι ταχείας αν-

ξήσεως τής κρατικής μερίμνης καί παρεμβά
σεως.

Πιστεύομεν καί εύλογούμεν τήν άποψιν, 
ήτις έντοπίζει τον άγώνα πρώτιστος εις τήν 
δυναμικήν άλλαγήν τής νοοτροπίας τών φο
ρέων καί δευτερευόντως εις τήν τακτικήν τής 
έξειδικεύσεως τών γραφειοκρατικών συναλλα
γών. Θεωρούμεν, έν άλλοις λόγοις, τό πρό
βλημα ουσιαστικόν καί ούχί τυπικόν, είδικώ- 
τερον δέ διά τήν ελληνικήν πραγματικότητα.

ΓΟπωσδήποτε, ή περί τό θέμα τούτο ένα- 
σχόλησις πολλάς δημιουργεί σκέψεις καί δλως 
ιδιαιτέρως προβληματίζει τούς μελετητάς, ό- 
δηγεϊ δέ συχνάκις εις άτέρμονας κατευθύνσεις, 
λόγω τού Ιδιάζοντος τής ελληνικής καταστά- 
σεως.

Θέλομεν να πιστεύωμεν, δτι ό ορθός στο
χασμός καί ή προσεκτική μελέτη οδηγούν ά- 
σφαλώς προς τήν πλευράν τών άπόψεων τής 
ποιοτικής άλλαγής, έν τή ελληνική γραφειο
κρατική λειτουργία.

Έλπίζοντες εις τήν μείζονα έκ τούτων ω
φέλειαν τών άναγνωστών μας, είτε ώς διοι- 
κούντων είτε ώς διοικουμένων ( τό πρώτον έν- 
διαφέρει πλειότερον), κυρίως δέ εις τήν πα
ροχήν άφορμής δι άνάλογον ένασχόλησιν ή 
καί κατάλληλον ένέργειαν έτι άρμοδιοτέρων, 
παραθέτομεν κατωτέρω αποσπάσματα έκ τού 
προσφάτως κυκλοφορήσαντος βιβλίου τού κο
ρυφαίου στοχαστού I. Μ. Παναγιωτοπούλου
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«ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», έν οίς δια
λαμβάνονται, άπόψεις κατ’ εξοχήν ένδιαφέρον- 
σαι τδ δλον θέμα της νεοελληνικής πραγματι
κότητας.

«'Ο νεοελληνικός βίος, ευθύς μετά την ’Επανάσταση, 
νοσεί βαρύτατα. Προσπαθήσαμε, από την πρώτη στι
γμή τής «υπό αΐρεσιν» ελευθερίας μας, αυτής τής ελευ
θερίας πού εξακολουθεί νά υπάρχει και τώρα, να δη
μιουργήσουμε ένα κράτος, μια κοινωνία, νά ξαναζήσου
με σαν έθνος πού έχει πολλές φορές μεγαλουργήσει, σάν 
φυλή πού έχει προσφέρει ανεκτίμητες και αναντικατά
στατες υπηρεσίες στον πολιτισμό, ή, σωστότερα, ατούς 
πολιτισμούς των άνθρώπων. Και κράτος ακόμη δεν 
έδημιουργήσαμε. Κοινωνία αληθινά νεοελληνική δεν 
έπλάσαμε. Τό έθνος υπήρξε πριν από μάς καί μπο
ρούμε νά. είμαστε βέβαιοι πώς θά υπάρξει καί ύστερό- 
τερά μας. ’Ά ν  διατρέξουμε τά φαινόμενα καί τά περι
στατικά ενός καί μισού αιώνα, θά ζήσουμε άλλη μιά 
φορά τήν αγωνία, τή μεμψιμοιρία, τή διάσταση, τήν 
άλληλομαχία τήν ασταμάτητη καί των προγόνων 
μας καί τή δική μας. Θά νοιώσουμε πόσο αποτελεσμα
τικά ελαττώματα προσφέρουμε στήν κοινή προκοπή 
καί πόσο κακά χρησιμοποιούμε τ ’ αναμφισβήτητα 
προτερήματά μας. Σ ε  ο λ ό κ λ η ρ η  τ ή ν  ό ρ γ ά

ν ο) σ η τ ο ύ  ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ο ύ  β ί ο υ  υ π ά ρ 
χ ε ι  κ ά τ ι  τ  ό α σ τ α θ έ ς ,  τ ό κ υ μ α ι ν ό 
μ ε ν ο ,  τ ό  μ ε τ έ ω ρ ο ,  τ ό σ π α σ μ ω δ ι κ ό ,  
τ ό π α λ ί ν δ ρ ο μ ο  κ α ί  τ  ό ά π α τ η λ ό. Μονά
χα ατούς καιρούς των αιχμών βρεθήκαμε σύμφωνοι — 
καί άν δχι όλοι, οί περισσότεροι. Ά λ λ ’ είναι βραχύβιες 
οι αιχμές. ’Από εκεί καί πέρα δεν υπάρχει παρά ή 
αναταραχή, μιά αναταραχή χωρίς σταμάτημα καί 
συχνά χωρίς σαφή αιτιολογία.

Θά πρέπει κανείς νά προσπαθήσει κάποτε νά μελε
τήσει συστηματικώτερα καί, δσο γίνεται μεθοδικό
τερα, τήν εσωτερική δομή τού νεοελληνικού βίου. 
Νά αισθανθεί, ίσαμε τή στερνή του ίνα, τήν τραγωδία 
τής εκκρεμότητας, αυτή τήν άέναη μετακίνηση, ανά
μεσα στο ναι καί στο δχι, ανάμεσα στο λόγο καί στον 
αντίλογο, τήν τραγωδία τής προσπάθειας πού απομένει 
πάντα στή μέση. Τ  ό μ ι σ ο τ ε λ ε ι ω μ έ ν ο  ε ί 
ν α ι  τ ό α μ ε τ ά θ ε τ ο  σ ύ μ β ο λ ο  τ ή ς  ν ε ο 
ε λ λ η ν ι κ ή ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς .  Σε 
κάθε σημάδι καί τού ιδιωτικού καί τού δημοσίου βίου 
μας έχουμε νά κάνουμε μέ μισές καταστάσεις, μισές 
προθέσεις, μισές διαθέσεις καί, φυσικά, μισούς αν
θρώπους. . .

’Έχει καταντήσει έθος ή αναφορά των ελαττωμά
των μας στήν πολυκαιρινή σκλαβιά. Τόσους αιώνες, 
υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι  ν ά ε π ι ζ ο ύ  μ ε  μ έ τ ή ν  
ε ξ α π ά τ η σ η  ε ν ό ς  α μ α θ ο ύ ς  κ α τ α κ τ ή -  
τ  ο ϋ, έ σ ν ν η θ  ί σ α μ ε  π ι ά ν ά κ α λ λ ι ε ρ 
γ ο ύ μ ε  τ ή ν  υ π ο ψ ί α  σ ά ν  μ ό ν ι μ ο  δ ε 
δ ο μ έ ν ο  τ ή ς  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  μ α ς .  Καί 
ή υποψία από τή συμπεριφορά πέρασε στήν εσωτερική 
ζωή κ’ εκεί μέσα έδρασε αποτελεσματικά καί τά θρυμ
μάτισε δλα. Πόσοι Νεοέλληνες, δταν σοΰ μιλούν, 
σέ κοιτάζουν στά μάτια, σέ κοιτάζουν κατά πρόσωπο 
— καί χωρίς αυθάδεια — μέ τήν ήρεμη αυτοπεποί
θηση τού ανθρώπου πού δέν έχει τίποτε ν’ αποκρύψει ; 
Πόσοι Νεοέλληνες παίρνουν απάνω τους, καί χωρίς 
δισταγμό, τήν ευθύνη εκείνου πού έχουν πράξει; 
'Ο καθένας προσπαθεί νά μεταθέσει τις ευθύνες του 
στους ώμους τού άλλου. ’Επιθυμεί νά καρπωθεϊ μιά 
ενέργεια, χωρίς νά διακινδυνεύσει τίποτε. Αυτό τό 
πανάρχαιο, τό ομηρικό «ύπόδρα ίδών» είναι χαρακτη
ριστικό γνώρισμα τής νεοελληνικής αγωγής. Τής 
δυσπιστίας προς τούς άλλους. 'Η  ε ξ ο υ σ ί α  ά ν τ ι -  
κ ρ ύ ζ ε ι π ά ν τ α  τ ο ν  π ο λ ί τ η  σ ά ν  έ ν ο χ ο .  
Κ α ί  ό π ο λ ί τ η ς  ά ν τ ι κ ρ ύ ζ ε ι  τ ή ν  ε ξ ο υ 
σ ί α  σ ά ν  κ α τ α π ι ε σ τ ή  κ α ί  δ υ ν ά σ τ η .  
' Ο λ ό κ λ η ρ ο  τ  ό σ ύ σ τ η μ α  τ ο ύ  ν ε ο ε λ 
λ η ν ι κ ο ύ  β ί ο υ  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι ,  κ α τ ά  γ ε 
ν ι κ ό  σ χ ή μ α ,  σ τ ή ν  κ α χ υ π ο ψ ί α .  'Ο ένας 
ύποπτεύει τον άλλο, κανένας δέν έχει άκέρια καί στα
θερή εμπιστοσύνη σέ κανένα. Καμιά πράξη, καμιά 
σκέψη, ακόμη καί καμιά εκμυστήρευση, δέν τή θεω
ρούμε ολόκληρη, έτσι καθώς μάς παρουσιάζεται. Καί 
πολύ σωστά : γιατί περίπου ποτέ δέν μάς παρουσιά
ζεται ολόκληρη. Δυσπιστούμε προς τις προθέσεις, 
δυσπιστοϋμε προς τά κίνητρα....

'Η  ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή  κ α χ υ π ο ψ ί α ,  δ ε ι 
ν ό τ α τ ο  ν ό σ η μ α ,  έ χ ε ι  τ ι ς  ρ ί ζ ε ς  τ η ς  
σ τ ά  ι σ τ ο ρ ι κ ά  π ε π ρ ω μ έ ν α  τ ή ς  φ υ λ ή ς .  
Κ α ί  μ ά λ ι σ τ α  σ τ ι ς  ε π ά λ λ η λ ε ς  υ π ο 
δ ο υ λ ώ σ ε ι ς .  Ά λ λ ’ ί σ α μ ε  π ό τ ε ;  Π ώ ς
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μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν ά έ λ π ί ζ ο υ μ ε  σ έ κ α λ ύ τ ε 
ρ η  μ έ ρ α ,  αν  δ ε ν  ξ ε ρ ρ ι ζ ώ σ ο υ μ ε  α π ό  
τ  ό ε θ ν ι κ ό  σ ώ μ α  α υ τ ή  τ η  φ ο β ε ρ ή  Ι δ ι ο 
σ υ σ τ α σ ί α  τ ο ν  «ρ α γ  ι ά», π ο ύ  α ν τ ι μ ε 
τ ω π ί ζ ε ι  τ ο ν  κ ό σ μ ο  μ ε  χ α μ η λ ω μ έ ν α  
μ ά τ ι α  κ ’ ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί  ν ά χ α μ ο σ έ ρ 
ν ε τ α ι  λ ι μ ν ά ζ ο ν τ α ς  α τ ο ύ ς  β ά λ τ ο υ ς  
μ ι α ς  α δ ρ ο σ η ς ζ ω ή ς  κ α ι  π ο ύ  σ α ν  α π ο 
φ α σ ί σ ε ι ,  κ α τ ά  τ η ν  κ ο ι ν ή  έ κ φ ρ α σ η ,  
ν α « σ η κ ώ σ ε ι  κ ε φ ά λ ι » ,  γ ί ν ε τ α ι  α κ α τ α 
λ ό γ ι σ τ ο ς  κ α ι  α υ θ ά δ η ς  κ α ί  κ α τ α σ τ ρ έ 
φ ε ι  ά ν τ  ι ν ά ο ι κ ο δ ο μ ή σ ε ι ,  γ ι α τ ί  ή 
α φ ύ π ν ι σ ή  τ ο υ  δ ε ν  ε ί ν α ι  ά π λ ή έ γ ε ρ 
ση,  ε ί ν α ι  ε ξ έ γ ε ρ σ η ;  Καί ή εξέγερση είναι 
σύντομη καί παροδική. Τ ό θ έ μ α  ε ί ν α ι  θ έ μ α  
α γ ω γ ή ς  κ α ί  π α ρ α δ ε ί γ μ α τ ο ς  «ε κ  τ ώ ν 
ά ν ω». "Οταν νοιώσεις πώς δεν υπάρχει ή επιβουλή 
καί το κάμεις τούτο συνείδησή σου, λυτρώνεσαι σιγά- 
σιγά, μέ καιρό καί με κόπο, από τήν καχυποψία. Κερ
δίζεις τό ακέριο σου φρόνημα καί βρίσκεις τον τρόπο 
να διεκδικεϊς μέ όρθιο φρόνημα τό δίκιο σου....» Καί 
περαιτέρω γράφει ό φωτεινός διδάσκαλος. « 'Η  νεο
ελληνική κοινωνία, από τή σύσταση τοϋ νεώτερου 
κράτους κ’ εδώθε, δεν κατόρθωσε ν’ αποκτήσει συγ
κεκριμένο πρόσωπο ή διαδοχικά πρόσωπα, έστω. 
Κ ά θ ε  φ ο ρ ά  π ο ύ  π ή γ α ι ν ε  ν ά π ρ ό σ ω -  
π ο π ο ι η θ ε ϊ  μ ι ά ε ν α ν τ ί ω σ η  τ ή ν  ω θ ο ύ 
σ ε  α κ α τ α μ ά χ η τ α  σε  δ ι ά λ υ σ η .  ’Έτσι 
άπόμεινε πάντα καί απομένει ίσαμε τώρα ένα «ανά
μεσα» : ανάμεσα στο φώς καί στο σκότος, ανάμεσα 
στή θέση καί στήν άρση, ανάμεσα στή σταθερότητα 
καί στήν αστάθεια, στή φθορά καί τήν αφθαρσία.

’Ά ν  ρίξουμε μιά ματιά στήν υλική σύνθεση τής 
νεοελληνικής πραγματικότητας, θά έχουμε μονομιάς 
στήν όρασή μας καί τήν εσωτερική σύνθεση τού κοι
νωνικού σώματος. Κρατούμε πάντα τις λιγοστές 
εξαιρέσεις παράμερα. Γιατί, βέβαια, δεν λείπουν οι 
σωστοί άνθρωποι πού καί τήν ελληνικότητά τους δέν 
έχουν άπαρνηθεί καί τή γενικώτερη αντίληψή τους 
τοϋ συγχρόνου πολιτισμού έχουν ασκήσει μέ τή σπου
δή, μέ τήν περιήγηση καί μέ τον προσωπικό στοχασμό. 
Ά λ λ ’ οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν, χωρίς νά τό επι
θυμούν, αδρανή κύτταρα. Δέν κατορθώνουν νά σημά- 
νουν τήν παρουσία τους μέσα σ’ ένα κόσμο πού ουσια
στικά άποτελείται από θηρευτές τής ευζωίας καί 
τίποτε περισσότερο. Ί Ί  δίψα τοϋ πλ.ούτου, ή δίψα 
τών απολαύσεων, ή δίψα τής κοινωνικής προβολής, 
μέ κάθε τρόπο, θεμιτό ή αθέμιτο, ή δίψα τής εξουσίας 
καί ή ελαττωμένη αντίσταση απέναντι σέ κάθε πει
ρασμό αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής 
νεοελληνικής κοινωνίας. ’Ίσως θά μοϋ άντιπαρατηρη- 
θεϊ «μήπως δέν αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρί
σματα καί τού σύγχρονου κόσμου, χωρίς φυλετική ή 
εθνική διάκριση ;». Είμαι πρόθυμος νά συμφωνήσω. 
Ά λ λ ’ εκεί υπάρχει αντίστοιχα καί τό εδραίο, τό ρι
ζωμένο, τό συνειδητό. Δέν είναι τα πάντα «παιγνίδι 
τοϋ κάθε ανέμου». ’Εδώ δέν υπάρχει παρά ό κάθε 
άνεμος, πού παρασέρνει συνειδήσεις, πίστεις, πρωτο
βουλίες, ευθύνες, προσανατολισμούς, ακόμη καί πο
λιτικά φρονήματα. Κ ο ι ν ω ν ί α  π ο ύ  δ έ χ ε τ α ι  
β ι α σ μ ο ύ ς  τ ο ϋ  π ο λ ι τ ι κ ο ύ  τ η ς  «π ι
σ τ έ  ύ ω» ε ί ν α ι  ι κ α ν ή  ν ά δ ε χ θ ε ί  κ α ί

π ο λ λ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς  β ι α σ μ ο ύ ς . . .
Δέν πρόκειται ν’ άρνηθώ τή σημασία τής νεοελ

ληνικής νοημοσύνης, πού έρχεται άπό τόσο μακριά, 
από τά βάθη τών αιώνων, αυτή τήν αστραφτερή ικα
νότητα πρόσληψης, αφομοίωσης καί επεξεργασίας. 
Μόνο πού πολύ συχνά ή νοημοσύνη δείχνεται κίβληδη, 
γιατί υπηρετεί τή σκοπιμότητα, τό ατομικό συμφέ
ρον, τήν έλλειψη αντοχής, ακόμη καί τήν έλλειψη υπο
μονής καί επιμονής. Τότε αφήνεται νά έξαπατηθεϊ...

Ί ί  νεοελληνική ζωή άγνοεί τήν τύψη καί τή μετα
μέλεια. Καί τούτο συμβαίνει καί γι άλλες αιτίες καί 
γιατί σπανιότατα παίρνουμε πάνω μας τήν ευθύνη 
τής γενικής κακοδαιμονίας· ό καθένας μεταθέτει τήν 
προσωπική του ευθύνη ατούς ώμους τοϋ άλλου καί 
ήσυχάζει. Ό  π ο λ ί τ η ς  θ ε ω ρ ε ί  υ π ε ύ θ υ ν ο  
τ ό κ ρ ά τ ο ς  γ  ι ά ό λ α  τ ά σ τ ρ α β ά  κ α ί  τ ’ 
α ν ά π ο δ α "  κ α ί  τ  ό κ ρ ά τ ο ς  « ο ρ ρ ω δ ε ί  
τ ή ν  ε υ θ ύ ν η  ν», κ α θ ώ ς  ή φ ύ σ η  « ο ρ ρ ω 
δ ε ί  τ  ό κ ε ν ό  ν»...

Κάθε τίμιος άνθρωπος πού αναλαμβάνει υπεύθυνη 
θέση πρέπει νά έχει καί τήν παραίτησή του στή τσέ
πη του. Ν  ά ε ί ν α ι  έ τ ο ι μ ο ς ,  κ α ί  τ ή ν  π ά σ α  
σ τ ι γ μ ή ,  ν ά έ γ κ α τ α λ ε ί ψ ε ι  τ ό α ξ ί ω μ α ,  
ό σ ο δ ή π ο τ ε  κ α ί  αν  ε ί ν α ι  τ ι μ η τ ι κ ό ,  
κ α ί  π ρ ο σ ο δ ο φ ό ρ ο ,  ά ν α υ τ ό  τ  ό α ξ ί ω 
μ α  σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι  ε κ β ι α σ μ ο ύ ς ,  α θ έ 
μ ι τ η  σ υ ν α λ λ α γ ή ,  κ α τ ά λ υ σ η  κ ά θ ε  
έ ν ν ο ι α ς  ε υ θ ύ ν η  ς». Είδικώτερον περί τής Ε λ 
ληνικής γραφειοκρατίας τονίζει: «Ό  λ ό κ λ η ρ η
ή ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ή ς  ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ ρ α 
φ ε ι ο κ ρ α τ ί α ς ,  α υ τ ή ς  τ ή ς  τ ρ ο μ ε ρ ή ς  
π έ δ η ς ,  π ο ύ  α ν α σ τ έ λ λ ε ι  τ ή ν  π ρ ο κ ο π ή  
τ ο ϋ  τ ό π ο υ  τ ο ύ τ ο υ ,  σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ ή ν  
α μ ο ι β α ί α  κ α χ υ π ο ψ ί α  κ α ί  σ τ ή ν  α π ο υ 
σ ί α  τ ο ϋ  α ι σ θ ή μ α τ ο ς  τ ή ς  ε υ θ ύ ν η ς .  Γιά 
νά έκδοθεϊ μιά άδεια γιά ό,τιδήποτε, πρέπει ή σχετική 
αίτηση νά περάσει άπό συμβούλια καί παρασυμβού- 
λια, άπό γραφεία καί γραφειάκια, άπό ένα πλήθος 
μισοϋπεύθυνα μισοανεύθυνα πρόσωπα. Μέ τον τρόπο 
τούτο ή ευθύνη κατατεμαχίζεται καί, στο τέλος, 
κονιορτοποιείται. Δέν υπάρχει πουθενά ένας αρμό
διος άνθρωπος, πού νά πάρει στα χέρια του τήν αίτηση, 
νά τήν εξετάσει, άν συμφωνεί μέ τό νόμο ή όχι, καί 
νά τήν άπορρίψει ή νά τήν άποδεχθεϊ μέσα σ’ ένα 
πολλοστημόριο χρόνου. Καί, άν τήν άπορρίψει, ή άπόρ- 
ριψη νά είναι οριστική καί άμετακίνητη. Καί άν τήν 
άποδεχθεϊ, νά γίνει πάλι τό ίδιο. Καί ν’ άνακοινωθεί 
στον ενδιαφερόμενο μέσα σέ είκοσιτέσσερις ώρες. 
’Εδώ δέν άρκεϊ νά υποβάλει κανείς τήν αίτηση· πρέ
πει καί νά τήν παρακολουθήσει· αυτό θέλει νά πει 
πώς πρέπει νά χάσει τον καιρό του άνεβοκατεβαίνον
τας σκάλες καί πηγαίνοντας άπό γραφείο σέ γραφείο 
καί μετατοπιζόμενος άπό άρμόδιο σέ αρμόδιο καί 
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  κ ά θ ε  θ ε μ ι τ ό  κ α ί  
ά θ έ μ ι τ ο μ έ σ ο ,  γ ι ά  ν ά κ α τ ο ρ θ ώ σ ε ι  
ν ά  β ρ ε ι  τ ό  δ ί κ ι ο  τ ο υ . . .

Ί Ί  νεοελληνική γραφειοκρατία έχει ολωσδιόλου 
διαφορετική μορφή. Ό  σύγχρονος κρατικός παρεμ
βατισμός, άναπόδραστη άνάγκη τών νέων όρων τοϋ 
δημόσιου καί τού ιδιωτικού βίου, τήν έχει διογκώσει 
ίσαμε τή διάρρηξη, άλλά δέν τήν έχει προικίσει καί 
μέ τήν άναγκαία ποιότητα. Ό  δημόσιος υπάλληλος
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είναι, κατά γενικό κανόνα, εξω από τις περιπτώσεις, 
όπως είναι ή δημόσια παιδεία, η δικαιοσύνη καί ή 
ασφάλεια, δπον ή ιδιότητα τής δημοσιονπαλληλίας 
είναι αυτονόητη, ο άνθρωπος που δεν κατορθώνει νά 
ευδοκιμήσει στον κλάδο τον καί μετατοπίζεται, για 
νά βρει πόρο ζωής, στην κοινή χοάνη πού είναι ή 
δημόσια υπηρεσία. Καί αυτό συμβαίνει, είτε γιατί 
τά προσόντα πού διαθέτει γιά μιά ελεύθερη επαγγελ
ματική σταδιοδρομία είναι ανεπαρκή είτε καί γιατί 
λείπουν οί ευκαιρίες πού θά τον επιτρέψουν νά στα
διοδρομήσει — σε μιά κοινωνία δπον σιγά σιγά καί 
με τήν ευλογία τής πολιτικής τά επαγγέλματα δλα 
μεταβάλλονται σε κλειστούς καί αδιαπέραστους χώ
ρους, κατά τό πρότυπο των μεσαιωνικών συντεχνιών. 
'Έτσι ο δημόσιος υπάλληλος είτε είναι ό άνίκανος νά 
σταδιοδρομήσει άλλου είτε είναι ό ικανός, αλλ’ άτυχος 
στις επιδιώξεις τον, πού ή έλλειψη των προμνημονευ
μένων ευκαιριών τον αναγκάζει ν’ ακολουθήσει δρό
μους πού δεν τούς επιθυμεί καί πού δεν τούς είχε προ- 
βλέψει. Κ ’ έτσι διατηρεί μέσα του τή θλίψη τον αιώ
νια αποτυχημένου καί τήν αγανάκτηση τον ξεστρατι- 
σμένου, πού είναι υποχρεωμένος ν’ ασκεί λειτούργημα 
ξένο προς τις προσωπικές προτιμήσεις τον...

Δεν ξέρω γιατί, μόλις ό πολίτης περάσει τό κατώ
φλι μιας δημόσιας υπηρεσίας, πρέπει νά εκμηδενί
ζεται. Καί μάλιστα μιά που, κατά τεκμήριο αμάχητο, 
αυτός είναι πού συντηρεί τήν υπηρεσία. Καί που, 
κατά τεκμήριο επίσης αμάχητο, άλλον προορισμό 
ή υπηρεσία δεν έχει από τήν επίλυση τών προβλημά
των πού άπασχολ.οϋν τον πολίτη — μέ τρόπο θετικό 
ή αρνητικό, κατά τό νόμο. 'Έπειτα δεν πρέπει νά 
λησμονούμε καί τήν ιδιαίτερη νεοελληνική ψυχολογία. 
Ό  άνθρωπος πού «κουρταλεί», καθώς θά έλεγε ό 
Σολωμός, δλες τις πόρτες καί μεταβάλλει τήν σπονδυ
λική τον στήλη σε λαστιχένιο σωλήνα, γιά νά κατορ
θώσει νά πάρει μιά θέση, μόλις πάρει τή θέση, μόλις 
καθήσει σε μιά καρέκλα, μόλις άποκτήσει — αυτό πιά 
είναι τό «απίστευτο όνειρο» — ένα ιδιαίτερο τηλέ
φωνο, μιά ιδιαίτερη γραμματέα, μερικά κιλά φακέ
λους γεμάτους έγγραφα πού σπανιότατα εξυπηρετούν 
πρακτικούς σκοπούς, δηλαδή μόλις γίνει εξουσία, 
χάνει καί δση άρετή κατείχε καί γίνεται βασανιστής, 
μόνο βασανιστής καί τίποτε άλλο. Τού φέρνουν οί 
άλλοι υπάλληλοι, οί κατώτεροι, ένα σωρό χαρτιά νά 
υπογράψει, γιά νά διεκπεραιωθοϋν μιάν ώρα άρχυτερα 
νόμιμες αιτήσεις τών πολιτών. ’Αναβάλλει τήν υπο
γραφή είτε γιατί βαριέται ( ανομολόγητο, αλλά σννη- 
θέστατο) είτε γιατί μερικές υποθέσεις επιθυμεί νά 
τις ξαναδεί ( ό πανικός τής ευθύνης· ή καί ή προσπά
θεια νά μεταβάλει τις απορριπτικές σ’ εγκριτικές 
αποφάσεις γιά τήν εξυπηρέτηση ίόιοτελών σκοπών) 
είτε καί από άπλή σαδιστική διάθεση (πρέπει νά δεί
ξει καί νά νοιώσει κι ό ίδιος πώς είναι εξουσία). 'Έπειτα 
απορούν καί θλίβονται δλ.οι αυτοί οί υπάλληλοι που, 
μόλις πάρουν τή σύνταξή τους, μεταβάλλονται παρεν- 
θύς σέ «αμελητέες ποσότητες». ’Αλλ’ όταν ένας άν
θρωπος δέν είναι παρά εξουσία καί τίποτε άλλ.ο, είναι 
πολύ φυσικό πού χάνοντας τήν εξουσία χάνει τά πάντα. 
"Αν δέν είταν μόνο εξουσία, άν είχε οργανώσει τόν 
εσωτερικό τον κόσμο μέ τή μελέτη, μέ τό προσωπικό 
στοχασμό, μέ τή γενικότερη καλλιέργεια, μέ τή συ
στηματική ανάπτυξη δλων τών ατομικών του ιδιοτή

των, δέν θά τόν πονοϋσε τόσο πολύ ή άποχώρηση 
όσιό τήν υπηρεσία. Γιατί δέν θά έπαυε νά προσφέρει 
στο κοινωνικό σύνολο χρήσιμο έργο.

"Ενας συστηματικός άντιρρησίας θά μπορούσε, 
χωρίς αμφιβολία, νά μοϋ άντιπαρατηρήσει πολλά. 
Ακόμη καί νά μοϋ παρουσιάσει μιά μικρή πινακο
θήκη ηρώων τής δημόσιας υπηρεσίας : τούς ανθρώπους 
που δουλεύουν μέ πίστη, χωρίς αναπαμό, καί πού, 
επειδή δέν γνωρίζουν τήν τέχνη νά ελίσσονται, βρί
σκονται προσηλωμένοι ατά ίδια πάντα χαμηλά επί
πεδα· τούς ανθρώπους πού φέρονται μέ πραγματική 
ευγένεια καί πονούν τόν πόνο τού απλού άνθρώπου· 
τούς άνθρώπους πού εκφράζουν τις αγαθές πλευρές 
τού κράτους· κ’ εκείνους πού, ένώ θά μπορούσαν νά 
γίνουν πολύ χρήσιμοι, άπογοητεύονται καί τ ’ αφήνουν 
όλ.α στήν τύχη τους, γιατί δέν είναι πλ.ασμένοι νά 
εξυπηρετούν τά ειδικά συμφέροντα τής πολιτικής καί 
όχι τά κοινά συμφέροντα. Είμαι σύμφωνος. ’Αλλά 
«μ ί α  χ ε λ ι δ ώ ν έ α ρ  ον  π ο ι ε ί » .

Θά μπορούσαμε τώρα νά ξαναποϋμε τό ιστορικό 
ερώτημα τον Χαρ. Τρικονπη : «Τ ί ς π τ α ί ε ι ;».
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Το κράτος ή ο πολίτης ; Πρόκειται περ'ι φαύλου κύ
κλου. Τό γεγονός είναι πώς φταίνε κ’ οι δνό. Και τό 
κράτος πού θεωρεί εχθρό τον τον πολίτη και 6 πολί
της πού θεωρεί εχθρό του τό κράτος. Και οι δνό προσ
παθούν να βγάλουν δ ένας τά μάτια τού άλλου. Τό 
κράτος με την πολυνομία του, πού σπανιότατα έξν- 
πηρετεί τούς ανώτερους κοινούς σκοπούς, με την 
άναλγησία τον, με την άναβλητικότητά του (ποιος 
υπουργός Αποφάσισε νά καθίσει μια μέρα στο γραφείο 
του καί, απερίσπαστος, νά διεκπεραιώσει δλα τα έτοι
μα «προς υπογραφήν » έγγραφα τής άρμοδιότητάς 
του;) με την εγκαθίδρυση δυναστειών άνωτέρων 
υπαλλήλων σέ κάθε υπηρεσία. Και 6 πολίτης με την 
επιμονή του νά ζητεί τά παράνομα, νά καταφεύγει 
σέ πλάγια μέσα καί νά εισάγει κατά γενναίες δόσεις 
την πολιτική (δηλαδή τήν ψηφοθηρική) σκοπιμότητα 
στη λειτουργία τής κρατικής μηχανής. Μια καλή αρ
χή θά είταν, άν τό κράτος έπαυε νά διαιρεί τούς πολί
τες σέ προνομιούχους καί μή. Γιατί ε ί ν α ι  π ά ν τ α  
ε ξ ο ρ γ ι σ τ ι κ ό  γ ι α  τ ο ν  έ ν α  κ α ί  ή π α ρ α 
ν ο μ ί α  ν ά  β ρ ί σ κ ε ι  ε υ κ ο λ ό τ α τ α  κ α ί  
τ α χ ύ τ α τ α  τ ή ν  ε π έ ν δ υ σ η  τ ή ς  ν ο μ ι μ ο 
φ ά ν ε ι α ς  κ α ί  γ ι α  τ ο ν  ά λ λ ο  νά ε ί ν α ι  
π ά ν τ α  π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ή  ή π ρ α γ μ ά τ ω 
σ η  τ ώ ν ν ο μ ί μ ω ν  δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν  το υ » .

Καί Αλλαχού συμπληρώνει: «Είναι αυτονόητο, 
πώς οι «άλλοι πολλοί» είναι άνθρωποι πού πονούν 
τον τόπο, Αλλά δέν έχουν τον τρόπο νά επιβάλουν 
τή γνώμη τους. Γιατί εδώ τον τρόπο τον έχουν μόνο 
οί επιτήδειοι καί οι Αδίστακτοι, οί ταπεινοί συμφερον
τολόγοι καί οι ρυπαροί εκμεταλλευτές τών πάντων, 
τών ιερών καί τών όσιων. Οι Αδίστακτοι πού κάθε 
μέρα και περισσότερό προσβάλ.λονν τή νοημοσύνη μας 
καί κατασκευάζουν τις λαμπρές επιφάνειες πού εντυ
πωσιάζουν τούς Απληροφόρητους.

Δέν θά λησμονήσω τό νέο άνθρωπο πού έλειψε 
χρόνια στήν ’Αμερική, πού συμπλήρωσε μέ άκρα 
επιτυχία εκεί τις σπουδές του καί πού γύρισε αισιό
δοξος στήν πατρίδα, νομίζοντας πώς θά έβρισκε τις 
πόρτες Ανοιχτές, γιά νά σταδιοδρομήσει σοβαρά καί

ωφέλιμα γιά τήν κοινή προκοπή. "Υστερ’ Από τέσ
σερις μήνες διαμονής στήν ’Ελλό,δα ήρθε καί μέ βρήκε 
εξουθενωμένος. ’Η  αποκ αρδίωση τον είχε συν τρίψει. 
«Θά φύγω καί πάλι», μου είπε, «θά φύγω καί θά 
ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου. Καλύτερα νά μήν ερ
χόμουν, νά μή γνώριζα τήν Αθλιότητα, τήν ταπεινή 
συναλλαγή, τή ραδιουργία, τήν Ασταμάτητη υπονό
μευση κάθε Ανθρώπου πού επιθυμεί νά προσφέρει 
τίμια τις υπηρεσίες του. Καλύτερα νάμενα μέ τό όραμα 
τής Ελλάδας πού έπλασα μέ τή νοσταλγία μου κατά 
τ ’ Ατελεύτητα, έτσι μού φάνηκαν, χρόνια τής ξενιτιάς. 
Οι "Ελληνες δέν Αγαπούν τον τόπο τους, όταν βρί
σκονται μέσα στον τόπο τους. Γίνονται φιλέλληνες, 
μόλις περάσουν τά σύνορα. Τότε μεταμορφώνονται 
σέ ’Οδυσσείς. Ή  ’Ελλάδα συρρικνώνεται σέ μιά 
ίμερτή ’Ιθάκη». Καί καταλήγει : «Κι’ έπειτα Απο
ρούμε πού βρισκόμαστε τόσο πίσω Από τά προχω
ρημένα έθνη τού κόσμου καί πού Ακόμη, τά προ
χωρημένα έθνη τού κόσμου μάς χρησιμοποιούν σάν 
«κρέας γιά σφάξιμο», μεροκαματιάρηδες στις βά
ριες δουλειές. Ποτέ δέν πέρασε Από τό νού κανενός 
πώς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  μ ι ά  τ ί μ ι α ,  σ τ α  σ ω σ τ ά  
τ η ς  μ έ τ ρ α  κ α ί  Α σ τ α μ ά τ η τ η  σ υ ν ε ρ 
γ α σ ί α  τ ο ύ  π ο λ ί τ η  μ έ τ ό  κ ρ ά τ ο ς  κ α ί  
τ ο ύ  κ ρ ά τ ο υ ς  μ έ τ ο ν  π ο λ ί τ η ,  γ ι ά  ν ά 
μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ,  ε π ι τ έ λ ο υ ς ,  ν ά σ τ α θ ο ύ 
μ ε  σ τ ά π ό δ ι α  μ α ς .  Μιά τ ί μ ι α  συνεργασία, 
αυτό πρέπει νά τό υπογραμμίσω.

Στο Αναμεταξύ, τί κάνομε ; Προσπαθούμε νά 
σκοτώσουμε τήν ’Ελλάδα, νά μήν Αφήσουμε τίποτε 
όρθιο σέ τούτο τον τόπο. Καί είναι Αληθινά παράδοξο, 
πού, παρ’ δλα τά δεινά της, ή «’Ελλάδα ποτέ δέν 
πεθαίνει». Κατορθώνουμε νά επιζού με, όχι μέσ’ Από 
τις επιδρομές τών ξένων λαών, αυτό, επιτέλους, θά 
είταν αυτονόητο, αλλά μέσ’ Από τή δική μας Ανθελ
ληνική συμπεριφορά. Κάνουμε δ,τι μπορούμε, γιά νά 
τήν Αφανίσουμε τήν ’Ελλάδα. Καί ή ’Ελλάδα δέν 
Αφανίζεται. « Fluctuat nec mergitur», κλυδωνίζε
ται, Αλλά δέν βυθίζεται, κατά τό έμβλημα τού Πα
ρισιού. Λοιπόν, τί συμβαίνει; Θά μού έπιτραπεί 
μια παραδοξολογία : νομίζω πώς ή ’Ελλάδα, πώς ό 
Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς  έ π ι ζ ε ί « ε ρ ή μ η ν  τ ώ ν  

Έ λ λ ή  ν ω ν» ή «παρά τούς "Ελληνας». Χιλιάδες 
χρόνια έχουν πλάσει μιά ιστορική οντότητα πού κατορ
θώνει νά υπάρχει Από μόνη της πιά. Είναι μιά δύναμη 
πού εξακολουθεί νά ύφίσταται παρά τή θέληση τών 
’Ελλήνων, πού Αντιστέκεται σέ κάθε καταδρομή, πού 
εμπνέει καί εμψυχώνει κατά τήν ώρα τού κινδύνου, 
που αναγκάζει τούς "Ελληνες νά κάμουν τό χρέος τους 
κατά τις βαρυχειμωνιές τής ’ιστορίας. Είναι περισ
σότερό μιά πνευματική παρά μιά υλική παρουσία. 
"Ενα στοιχείο εσωτερικής ζωής πού τό χρειάζονται 
δλοι οί άνθρωποι, γιά νά μπορούν «μετά λόγου» νά 
υπάρχουν. Είναι τό δραμα πού Ανεβαίνει ολόφωτο μέσα 
στις αίθουσες τής διδασκαλίας τών πανεπιστημίων 
τού κόσμου όλου, δταν βαθύγνωμοι σοφοί ξεκινούν 
απο τα εδάφια τών Αρχαίων κειμένων, γιά ν’ Αιναστή- 
σουν μπροστά στα θαμπωμένα μάτιατών νέων Ανθρώ
πων τό νόημα τής ευγένειας καί τής Αξιοπρέπειας, 
τήν καθαρή ενατένιση τών βασικών προβλημάτων. 
Είναι ενα διάστημα ζωντανής καί γόνιμης σιωπής 
μέσα στον Απέραντο χρόνο. Είναι μιά φρικίαση τής
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καρδιάς. "Ενα σπασμένο μάρμαρο πού αναπαύεται 
μέσα στο άπλετο φως. Μια χρνσή αμμουδιά, ή αι
θρία τοϋ ουρανού και ή αιθρία τού πνεύματος. 'Ο 
εϋδιος καιρός πού αποκαλύπτει, διδάσκει, παιδαγωγεί. 
Και πού τό έχει ανάγκη και δ αιώνας μας, καθώς τον 
έχουν ανάγκη δλοι οι αιώνες, οποίο πρόσωπο κι’ άν 
συμβεί ν’ αποκτήσουν.

'Η  «'Ελλάδα», έτσι εννοημένη, έγινε πια καί δεν 
ξεγίνεται. Αυτή επιβάλλει τό θέλημά της, επιβάλλει 
τό νόμο της. Καθώς ή ευγένεια, έτσι καί ή 'Ελλάδα, 
έτσι καί ό 'Ελληνισμός υποχρεώνει. Κ ’ εξακολου
θούμε νά υπάρχουμε άκριβώς για τούτο. Γιατί, ας 
τό διατυπώσουμε κ’ έτσι, είτε τό επιθυμούμε είτε δχι, 
είτε τό προσπαθούμε είτε δχι, ό 'Ελληνισμός βρίσκε
ται στην άνάσα μας, στο περίγυρό μας, στο υπέδαφος 
μας, στη γλώσσα μας, σέ κάθε μορφή τής ζωής μας. 
Διαρρέει από κάποιες ρωγμές καί μάς γίνεται αισθη
τός, επιβλητικά αισθητός, άποτοξινωμένος από τα 
Ιστορικά σφάλματά του, από τις άδυναμίες του, από 
τά έλαττώματά του, από τις υφέσεις του, από όλα όσα 
συναπαντήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια (ας τά 
ονομάσουμε έτσι). Αυτός ό 'Ελληνισμός αναγκάζει 
τό ραγιά νά γίνεται ό «"Ελληνας» τοϋ ανέκδοτου τοϋ 
Κολοκοτρώνη. Αυτός ό 'Ελληνισμός αναγκάζει τον 
Καραϊσκάκη νά γίνεται άγγελος, όχι δαίμονας πιά, 
καί οδηγεί τον ταραχοποιό ΠαπαφλΛσσα στο Μανιάκι 
γιά τό θάνατο καί την άποθέωση. Αυ τ ό ς ό ' Ε λ 
λ η ν ι σ μ ό ς ,  π ο ύ  δ ε ν  έ χ ε ι  κ α μ ι ά  σ χ έ σ η  
μ έ τ ι ς  έ θ ν ι κ ο φ ρ ο σ ύ ν ε ς  κ α ί  τ ο ύ ς  π α 
τ ρ ι ω τ ι σ μ ο ύ ς  τ ω ν  ά π ο β ρ α σ μ ά τ ω ν  
τ ή ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ  ή ς, ε ί ν α ι  κ α ί  τ ώ ρ α  
κ α ί  π ά ν τ α  ή ύ σ τ α τ η  ε λ π ί δ α  κ α ί  ή 
μ ε γ ά λ η  π α ρ η γ ο ρ ι ά .

"Ας μη θεωρήσουν ότι αυτόν τον 'Ελληνισμό εκ
φράζουν όσοι τον καπηλεύονται ή τον αγνοούν. ’Εκεί
νοι τον ύφίστανται, καί, χωρίς νά τό έχουν κάμει συνεί
δησή τους, τον άπεχθάνονται, γιατί τούς εμποδίζει 
νά πραγματοποιήσουν πέρα γιά πέρα τά άνόσια σχέ
διά τους. Τούς δεσμεύει, δεν τούς επιτρέπει την ασυ
δοσία τής κακοήθειας. Ε ί ν α ι  ό ' Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς  
π ρ ο σ τ α γ ή  κ α ί  ο ' Ε  λ λ η ν ι σ μ ό ς  τ ύ ψ η .  
Δ ε ν  ε ί ν α ι  μ ι α  σ υ μ β α τ ι κ ή  ί θ α γ έ- 
ν ε ι α...»

Πικροί καί αληθείς λόγοι καί άφορισμοί διά σκλη- 
ράν καί ενεργόν πραγματικότητα. Ά λ λ ’ έξ ίσου παρή- 
γοροι καί έλπιδοφόροι, γιά κοινήν άφύπνισιν καί 
κατάλληλον αγωγήν των φορέων, προς έπίτευξιν τής 
ορθής καί αναγκαίας συνεργασίας κράτους καί πολι
τών, χάριν αυτής ταύτης τής νίκης τοϋ 'Ελληνισμού, 
δ όποιος έπιζή μετά τόσα καί τοιαϋτα δεινά, καί θά 
έπιζή, έστω καί «ερήμην των 'Ελλήνων».

'Η  συστηματική, όθεν, καλλιέργεια τών θετικών 
στοιχείων τής φυλής μας πρέπει νά αποτελέση τό 
βάθρον τής όλης προσπάθειας, διά τήν ποιοτικήν άλ- 
λαγήν τής ψυχολογίας τών παραγόντων τής γραφειο
κρατικής μας λειτουργίας.

Πρέπει, επί τέλους, ή ποιότης νά συγκρουσθή απο- 
φασιστικώς καί νά έπιβληθή τής ποσότητος. Πρέπει 
τό πρόβλημα νά άποδοθή διά τής ορθής θέσεως τ ί 
π τ  α ί ε ι καί ούχί τις πταίει.

Τά βιολογικά καί ιστορικά δεδομένα τοϋ 'Ελ
λάνικού λαού προσδιορίζουν άφ’ εαυτών τά αιτήματα

τής εποχής μας, είναι δε αί μόναι εγγυήσεις εις πάντα 
αγώνα έξυπηρετήσεως τών ελληνικών πραγμάτων.

Παρά τήν δραματικότητα τής όλης καταστάσεως, 
έξ άπόψεως γραφειοκρατίας, δεν άντιμετωπίζεται αδιέ
ξοδον δράσεως προς ουσιαστικήν βελτίωσιν. 'Ο θεμε
λιώδης νόμος τής ζωής καί ακτινοβολίας τοϋ "Εθνους 
επιβάλλει, είπέρ ποτέ άλλοτε, αποφασιστικός δραστη
ριότητας. 'Η  παθητικότης ή ή «μισοδουλειά», έναντι 
τήςπαρατεινομένης ανωμαλίας, πρέπει νά ύπερνικηθοϋν.

’Επιβάλλεται, συνεπώς, ορθή σχεδίασις εις βάθος 
καί έκτασιν, ηνξημένη ένεργοποίησις καί ηθική ένί- 
σχυσις τών παραγωγικών στοιχείων, διά τήν δημιουρ
γικήν συμβολήν, τήν άναγκαίαν θέσιν καί τήν γενικω- 
τέραν άνόρθωσιν τοϋ γραφειοκρατικού μας συστή
ματος.

Τά άτομα καί τά καθεστώτα έρχονται καί παρέρ
χονται. 'Η  πολιτεία όμως ώς έννομος τάξις, τό "Εθνος, 
ή Πατρίς, έν τώ συνόλω των, παραμένουν. Καί αυτών 
τό ζήν καί πλειότερον τό εύ ζήν ενδιαφέρει.

'Ο αγών κατά τής φθονερής δολιότητος τοϋ ίδιο- 
τελοϋς, τής ά ρ ν η τ ι κ ή ς  ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς  τ ο ϋ  
ρ α γ ι α δ ι σ μ ο ύ ,  τής διαλυτικής καχυποψίας, 
τού πολιτικού βιασμού καί τών τόσων καί τόσων 
επικινδύνων ελαττωμάτων μας, πρέπει νά ένταθή καί 
καρποφορήση. «Τό ασταθές, τό κυμαινόμενον, τό 
μετέωρον, τό σπασμωδικόν, τό παλίνδρομον καί τό 
απατηλόν» πρέπει νά παραμερισθοϋν.

Φρονοϋμεν ότι προϋπόθεσις τούτων είναι ή φωτει- 
νοτέρα συνείδησις τών ίδιοτύπων όρων τής 'Ελληνικής 
ζωής, έξ ής προβάλλεται τό μεγαλείον τών αρετών 
τής φυλής μας, τών δημιουργικών θεσμών τοϋ 'Ελ
ληνισμού καί τών αγώνων του διά δικαιοσύνην καί 
ελευθερίαν. «Δικαιοσύνην θέλουν οι "Ελληνες, ότι 
έχυσαν ποταμούς αιμάτων καί τήν δικαιοσύνην δεν 
τήν βλέπουν», διακηρύσσει δ μέγας άνήρ τής ηρωικής 
γενεάς τοϋ ’21, στρατηγός Μακρυγιάννης.

Έ ξ  αύτοϋ τοϋ μεγαλείου πρέπει νά άντληθοϋν 
αί δυνατότητες πάσης εποικοδομητικής διδαχής, 
κριτικής καί δραστηριότητος.

'Η  ορθή όμως σύλληψις τής ιδέας καί ή ηθική 
δεοντολογία δεν δύνανται νά αποδώσουν, εάν δέν έρεί- 
δωνται έπί τής άπαιτουμένης ψυχικής έξάρσεως, τόλ
μης, διαισθητικής δυνάμεως, έλλογου δράσεως καί 
έπιθετικοϋ λυτρωτικού πνεύματος.

Πιστεύομεν ότι αί συνέπειαι τής κακοδαιμονίας 
εις τον χώρον τοϋ γραφειοκρατικού μας μηχανισμού 
έχουν αρκούντως σωφρονίσει. Εις τό παρόν Α π α ι 
τ ε ί τ α ι  ή κ α τ ά λ λ η λ ο ς  κ α ί  α ν α γ κ α ί α  
δ ι ε ρ γ α σ ί α  σ τ ο χ α σ μ ώ ν  κ α ί  π ρ ά ξ ε ω ν .

Τά υψηλά πεπρωμένα τής Ελληνικής Πατρίδος 
άπαιτοϋν εύλάβειαν προς τούς σκοπούς καί τάς ανώ
τερος αξιώσεις τοϋ οργάνου αυτής, ήτοι τοϋ Ε λ λη 
νικού Κράτους.

'Οπωσδήποτε δέ ή διεκδίκησις ικανής γραφειο
κρατίας δέν δύναται νά τελεσφόρηση, άνευ τής βελ- 
τιώσεως αυτής ταύτης τής πολιτικοκοινωνικής ύπο- 
στάσεως τοϋ Κράτους, άνευ τής ύπερνικήσεως τής, 
ζημιογόνου παθητικότητος τών έκάστοτε άρμοδίων 
άνευ, έν τέλει, τού ηθικού έπανοπλισμοϋ, τής καταλ~ 
λήλου αγωγής καί τής ώριμότητος τών άνθρώπων 
τής Ελληνικής κοινωνίας, είτε ώς διοικούντων, είτε 
ώς διοικουμένων.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Τοΰ 'Υπ. Α' κ. Σαρ. Άντωνάκου

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

ΕΙΔΓΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
I— I ΚΤΟΣ των επιφορτισμένων μέ γενικά άστν- 
I—I νομικά καθήκοντα αρχόντων, σημαντικόν ρό- 
| λ ° ν ε ί ζ την τάξιν και την ευνομίαν των αρ- 

I χαιων ’Αθηνών έπαιζαν και οι άσκοϋντες εΐ- 
ι)'κά, τρόπον τινά, αστυνομικά έργα, έκ των όποιων 
μερικά είναι άγνωστα εις τάς συγχρόνους ’Αστυνο
μίας.

Οι ειδικοί οντοι αστυνομικοί άρχοντες ήσαν ό 
Επιμελητής των κρηνών, οι οδοποιοί, οι τειχοποιοί, 

οι φυλακές των λιμένων, οι περίπολοι καί οι αγρονό
μοι η νλωροι. Περί έκαστου έκ τούτων, δυνατόν έν 
παση συντομία νά λεχθούν τά έξης :

Επιμελητής των κρηνών
Ο έπιμελητης των κρηνών ή ό έπί τάς κρήνας 

ητο αρχών αιρετός, τό δέ αξίωμά του έθεωρεϊτο έκ τών 
πλέον τιμητικών καί ένεκα τούτου άνετίθετο συνή
θως εις άνδρα έγνωσμένου κύρους καί Ικανότητος. I f  
σπονδαιότης τού αξιώματος καταφαίνεται καί έκ τοΰ 
γεγονότος, δτι μόνον αί άρχαί αί άρμόδιαι διά την διε
ξαγωγήν τοΰ πολέμου, ό ταμίας τών στρατιωτικών, 
ο επι τό θεωρικόν καί ό έπί τάς κρήνας, ήσαν αιρετοί. 
"Ολοι οι άλλοι ήσαν κληρωτοί.

«Τάς άρχάς, άναφέρει ό Αισχίνης, τάς περί την εγκύκλιον 
όιοικησιν άπάσας ποιονσι κληρωτός, π/.ήν ταμίον στρατιω
τικών καί τών έπί τό θεωρικόν καί τοΰ τών κρηνών έπιμελη- 
τοϋ . . . ,χειροτονονσι δέ καί τάς προς τον πόλεμον άπάσας»1.

Την σημασίαν τοΰ αξιώματος τοΰ έπιμελητοϋ
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των κρηνών πρέπει νά άναζητήαωμεν εις την μόνιμον 
λειψυδρίαν, η οποία κατά την αρχαιότητα, ώς καί σή
μερον, κατέτρυχε την ’Αττικήν2. Μία κυρία κρήνη 
εις τάς ’Αθήνας, ή Καλλιρρόη, ή όποια κατά την 
εποχήν των τυράννων μετωνομάσθη εις Έννεάκρου- 
νον, παρείχε πηγαίον ύδωρ, το όποιον έπινον οί ’Α 
θηναίοι, επειδή όλα τά άλλ.α ήσαν αλμυρά ή υφάλμυρα. 
'Η  Έννεάκρουνος ενρίσκετο κατά τον Θουκυδίδη εις 
τήν νοτίαν πλευράν τής πόλ.εως, πλησίον τον Ναοΰ 
τοϋ ’Ολυμπίου Δ ιός καί τ ου Βάκχου. ’Αλλά καί εκ 
τον Ίλιάσου, ό όποιος τήν εποχήν εκείνην είχε περισ
σότερον τοϋ σημερινού ϋδωρ, νδρενοντο άσφαλώς οί 
’Αθηναίοι. ΤΙρός άντιμετώπισιν τοϋ προβλήματος, ή 
’Αθηναϊκή πολιτεία προσεπάθησε δι’ αυστηρών μέ
τρων νά περιορίση κατά τό δυνατόν τήν σπατάλην 
καί τήν ρύπανσιν τον ϋδατος, παραλλήλως προς τήν 
προσπάθειαν έξασφαλίσεως νέων ποσοτήτων, διά 
τής κατασκευής άγωγών έκ τής γύρω περιοχής. 
’Οξύτερον πρόβλημα νδρενσεως είχεν ό Πειραιενς, 
ό όποιος εξυπηρετείτο έκ μερικών μόνον φρεάτων. 
Εις τήν μόλυνσιν τών φρεάτων τούτων υπό τών Πελο- 
πονησίων απέδιδαν οί Πειραιείς τον ένσκήψαντα λοι
μόν, κατά τον Πελοποννησιακόν Πόλεμον3. Έ: τών 
προαναφερθέντων, καταφαίνεται καί πάλιν ή σπου- 
δαιότης τοϋ άξιώματος. Κρηνών έπιμεληταί έχρη
μάτισαν σπουδαίοι τής πόλεως άνδρες, έκ τών όποιων, 
πολλοί έτιμήθησαν δι’ έξαιρέτων τιμών. Συμφώ- 
νως π.χ. προς ένα ψήφισμα τοϋ 333 π.Χ., έστεφα- 
νώθη κάποιος Πυθέας, έπειδή ώς επιμελητής τών 
νδάτων κατασκεύασε δυο νέας κρήνας. Τό κείμενον 
τοϋ ψηφίσματος, ενρεθέν εις τό Άμφιάρειον τοϋ Ώ -  
ρωποϋ, αναφέρει χαρακτηριστικώς τά εξής:

«’Επειδή Πυθέας αίρεθείς έπί τάς κρήνας τών τε 
άλλων τών έν τή αρχή έπιμελεϊται καλώς καί φιλο
τιμίας καί νϋν τήν τε προς τώ τοϋ ’Άμωνος ίερώ 
κρήνων καινήν έξωκοδόμηκεν καί τήν έν ’Αμφιαράον 
κρήνην κατεσκευακεν καί τής τοϋ ϋδατος αγωγής καί 
τών υπονόμων έπιμέληται αυτόθι, στεφανοϋται δ’ ό 
Πυθέας χρυσώ ατεφάνω : ««άρετής ένεκα καί δικαιο
σύνης τής περί τήν επιμέλειαν τών κρηνών όπως άν 
καί οί άλλοι οί άεί χειροτονούμενοι έπί τάς κρήνας 
φιλοτιμώνται έκαστος εις τον δήμον. ’Αναγράψαι δέ 
τόδε τό ψήφισμα καί τό τής βουλής εις στήλας λιθί- 
νας δύο τον γραμματέα τό κατά τήν πρυτανείαν καί 
στήααι μίαν μεν έν τώ τοϋ ’Άμωνος ίερώ, μίαν δέ 
έν ’Αμφιαράου»*.

« ’Έδοξεν τώ δήμφ. Χαιρωνίδης Λνσανίον Φλυεύς είπεν. 
Π ερί ών ό δήμος προσέταξεν τή βουλή προβονλενσασαν έξε- 
νεγκείν περί Πυθέου καθ’ οτι τιμηθήσεται υπό του Δ ήμ ο ν  
τύχη. αγαθή δεδόχθαι τψ  δήμιο».

Μεταξύ τών πλέον γνωστών έπιμελητών τών κρη
νών, νπήρξεν ό πολύς Θεμιστοκλής. Ώ ς  αναφέρει ό 
Πλούταρχος; ό Θεμιστοκλής, προ τής ναυμαχίας τής 
Σαλαμίνος, έχρημάτισεν έπιμελητής κρηνών, ό όποιος 
τότε έκαλειτο έπιστάτης ύδάτων5. Κατά τον αυτόν 
πάντοτε συγγραφέα, ό Θεμιστοκλής έτιμωροϋσε διά 
προστίμου τούς ποιουμένους λαθραίαν χρήσιν τοϋ 
ϋδατος6, έκ τών προστίμων δέ τούτων κατεσκεύασε 
καί αφιέρωσε τήν καλουμένην ύδροφόρον κόρην « Έ  
ποίησεν καί άνέθηκεν ύδροφόρον κόρην χαλκοϋν δί- 
πηχυν τό μέγεθος».

Ό  έπιμελητής τών κρηνών, λόγω τής σπουδαιό- 
τητος τοϋ αξιώματος του, «ήρχεν έκ Παναθηναίων

εις Παναθήναια». ’Αναλαμβάνουν, δηλονότι, τήν έξου
σίαν κατά τήν εορτήν τών Παναθηναίων, παρέδωσε 
ταύτην μετά 4 έτη, κατά τά επόμενα Παναθήναια. 
Τοϋτο έγένετο διά νά δύναται ό προαναφερθείς άρχων 
νά έχη τον άπαιτούμενον χρόνον διά νά φέρη εις πέρας 
τό έργον του, τό όποιον, ώς έλέχθη, ήτο σπουδαιότατον 
διά τήν ιδίαν έπιβίωσιν τών ’Αθηναίων.

Τό έργον τοϋτο συνίστατο κυρίως εις: 1) Τήν 
κατασκευήν τών άγωγών, διά τών όποιων τό νδωρ 
μετεφέρετο έκ τών ύψηλ.οτέρων σημείων εις τάς ’Αθή
νας καί τούς Δήμους τής ’Αττικής. 2) Εις τήν κατα
σκευήν καί συντήρησιν τών υπονόμων καί 3) Εις τήν 
κατασκευήν νέων κρηνΰύν καί συντήρησιν τών παλαιών. 
Έ ν παρόδιο πρέπει νά άναφερθή, ότι ή κατασκευή 
μιας κρήνης άπετέλει διά τάς αρχαίας Ελληνικός Πό
λεις εξαιρετικόν γεγονός, διότι όχι μόνον έξησφάλιζετο 
ή παροχή ϋδατος, αλλά καί διότι πολλάκις ή κατα
σκευή ταύτης άπετέλ.ει καλλιτεχνικόν γεγονός, άφοϋ 
πολλαί κρήναι έκοσμοϋντο υπό διάσημων καλλιτεχνών 
καί άπετέλονν αληθές κόσμημα τών πόλεων.

Κατά τήν έκτέλεσιν τών έργων του, ό έπιμελητής 
τών κρηνών έβοηθεϊτο υπό κατωτέρων οργάνων, τά 
όποια εκαλούντο κρηνοφύλακες.

Οί οδοποιοί
Πέντε, κατά τον ’Αριστοτέλη, ήσαν οί οδοποιοί 

εις τάς αρχαίας ’Αθήνας. Καί αυτοί, ώς οί πλ.εϊστοι έκ 
τών ’Αθηναίων, έξελέγοντο διά κλήρου, ή δέ θητεία 
των διήρκει εν μόνον έτος.

«Κληροΰσι δέ, γράφει ό 'Αριστοτέλης, καί τάς δε τάς 
άρχάς■ οδοποιούς πέντε, οίς προστέτακται δημοσίους έργάτας 
έχουσι τάς οδούς έπισκενάζειν . . ,» ’’

“Εργον τών οδοποιών, ώς καί έξ αύτοϋ τοϋ ονό
ματος των καταφαίνεται, ήτο ή συντήρησις, αλλά καί 
ή κατασκευή τών όδών τής Πόλεως. Ή  αρχή τών 
οδοποιών φαίνεται, ότι ένεφανίσθη έπί τής αρχής του 
Πεισιστράτου, ή ολίγον βραδύτερον, δτε κατεβλήθη 
ιδιαιτέρα προσπάθεια βελτιώσεως τοϋ όδικοϋ δικτύου 
τών ’Αθηνών8. Οί οδοποιοί έβοηθοϋντο υπό δημο
σίων έργατών. Ή  αρχή των φαίνεται, ότι έξέλιπε κατά 
τούς χρόνους τοϋ Αίσχίνου (389 - 314 π .Χ .) καί τά 
καθήκοντά των άνετέθησαν εις τούς «Έ πί τό θεωρι- 
κόν κεχειροτονημένονς», οί όποιοι καί κατεστάθησαν 
έπί αρχοντος Εύβούλον μεταξύ τών έτών 354 - 339.

«Δ ιά  δέ τήν προς Ενβουλ,ον γενομένην πίστιν νμϊν οί έπί 
τό θεωρικόν κεχειροτονημένοι ήρχον μέν, πριν ή τον Ή γή- 
μονος νόμον γενέσθαι, τήν τοϋ άντιγραφέως αρχήν, ήρχον δέ 
τήν τών άποδεκτών καί νεώριον καί σκευοθήκην ώκοδόμουν, 
ήσαν δέ καί οδοποιοί καί σχεδόν τήν δλην 6ιοίκηαιν εΐχον 
τής πόλεως».

Οί «έπί τό θεωρικόν» διετηρήθησαν καί μετά τό 
339, αλλά αί άρμοδιότητές των έμειώθησαν εις μεγά- 
λον βαθμόν.

Οί τειχοποιοί
Κατά μίαν έκδοχήν, οί άρχοντες οντοι δέν άπε- 

τέλουν μόνιμον αρχήν τής ’Αθηναϊκής Πολιτείας, αλλά 
έξελέγοντο κατά περιόδους, διά νά έπιμεληθοϋν τοϋ 
είδικωτέρου έργου τής κατασκευής ή έπισκενής τών 
Τειχών. Έν καιρώ Πολέμου, έτέλονν ΰπό τάς δια-
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ταγάς τοϋ στρατηγού. Ή  κατασκευή των τειχών, ή 
όποια άπετέλει δημόσιον έργον, άνετίθετο εις μίαν 
εκ των φυλών τών ’Αθηνών, ή όποια και έξέλεγεν εκ 
των ίδικών της πολιτών τούς τειχοποιούς.

« 'Ως επί τό πλείστον, γράφει ό Γ ίλβερτ, συνήθιζαν (ο ί 
Α θηνα ίο ι) νά κατανέμωσι την εξεργασίαν τών δημοσίων 
έργων είς φυλάς, αύται δι έξέλεγον έξ εαυτών έπιστάτας 
επιμελούμενους τοϋ τεταγμένου είς την φνλ.ήν μέρους. Α ί 
σπουδαιότατοι τών υπό τών φυλών εκλεγόμενων τοιούτων 
αρχών ήσαν αί τών τειχοποιών, τών ταφροποιών καί τών 
τριηραρχών9.

Είς άνευρεθείσας επιγραφής άναφέρονται οί «Αίγηί- 
δος τειχοποιοί», οί «τειχοποιοί Πανδιονίδος»10 κλπ. 
Τούς τειχοποιούς αναφέρει καί ό ’Αριστοτέλης, ό 
όποιος θεωρεί τούτους αστυνομικούςη .

' Υπό τον Αίσχίνον μνημονεύονται καί ταμίαι τών 
τειχοποιών, οί όποιοι έβοήθησαν τούτους, δεδομένου 
δτι μέρος τών άναλωμάτων διεχειρίζοντο οί τειχο- 
ποιοί. Άυαλώματα δε ήσαν τά διατιθέμενα χρήματα, 
διά την συντήρησιν τοϋ ιππικού, την επισκευήν τών 
νεωρίων καί τών τειχών, την ναυπήγησιν τριήρεων, 
την προμήθειαν όπλων καί την μισθοδοσίαν τοϋ 
πληρώματος τής Παράλου καί άλλων ιερών πλοίων.

Οί φύλακες τών λιμένων
’Αστυνομικοί, κάτι άνάλογον με την σημερινήν 

Λιμενικήν ’Αστυνομίαν, ήσαν καί οί λεγόμενοι φύ
λακες τών λιμένων. ’Αστυνομικούς τούς θεωρεί καί ό 
’Αριστοτέλης εις τά Πολιτικά τον.

« Καλονσι όέ αστυνομίαν οί πλεϊστοι την τοιαντην αρχήν, 
εχει δέ μόρια πλείω τον άριθμόν, ών έτέροις νφ’ ετερα καθι- 
στάσιν εν ταΐς πολυαριθμοτέραις πόλεσιν, οίον τειχοποιούς 
και κρηνών έπιμελητάς και λιμένος φύλακας . . .»

Περί τον άριθμον τών φυλάκων τών λιμένων, ον- 
δεμίαν σχετικήν πληροφορίαν έχομεν. Α ί αρμοδιό
τητες των άνεφέροντο κυρίως είς τήν επιμέλειαν τοϋ 
εμπορικού λιμένος, τοϋ προωρισμένου είς τήν έξυ- 
πηρέτησιν τής ναυτιλίας. Είς τον λιμένα αυτόν υπήρ
χαν αί δημόσιαι στοαί, μεταξύ τών οποίων καί ή υπό 
τοϋ Περικλέους οίκοδομηθεϊσα, εντός τής όποιας 
έφυλάσσοντο τά έκ τοϋ εξωτερικού είσαγόμενα τρό
φιμα. Είς τον ίδιον λιμένα νπήρχον αί δημόσιαι άπο- 
θήκαι, είς τάς οποίας οί έμποροι έναποθήκενον τά προς 
διαμετακόμιση· έμπορεύματά των, αντί ενοικίου, τό 
όποιον έπλήρωνον είς τό δημόσιον. Οί φύλακες τών 
λιμένων έφρόντιζον διά τήν τάξιν είς τούς λιμένας, τήν

’ Επιγραφή έξ ’Αθηνών φυλασσόμενη είς τό ’Επιγραφικόν Μουσεΐον. Άναφέρεται είς τους τειχοποιούς.
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αποτροπήν των ζημιών εις τάς προκυμαίας και τάς 
άλλας εγκαταστάσεις κλπ. Εις τον λιμένα είχον και τά 
αρχεία των.

Περίπολοι
'Αρμόδιοι διά την γενικήν ασφάλειαν τής ’Αθη

ναϊκής Πολιτείας ήσαν οι δέκα στρατηγοί, οι όποιοι 
έν περιπτώσει πολέμου ετίθεντο έπ'ι κεφαλής τον στρα
τού. Έ ν ειρήνη ποοισταντο των φυλάκων των λιμέ
νων, έφρόντιζον διά την ασφάλειαν των παραθαλασ
σίων περιοχών, την ασφάλειαν τής Μουνιχίας, παρη- 
κολονθουν εξ έπόψεως ασφαλείας τους ευρισκομέ
νους εις τάς ’Αθήνας ξένους καί τούς υπόπτους ’Αθη
ναίους κλπ. Ύ πό τάς διαταγάς των είχον τους λεγο
μένους περιπόλους. Περίπολοι εκαλούντο οι ’Αθη
ναίοι, οι όποιοι, στρατενόμενοι από τοϋ 18ου έτους, 
έξετέλουν επί δύο χρόνια αστυνομικά καθήκοντα δη
μοσίας ασφαλείας, νπηρετοϋντες είτε εντός τής πό- 
λεως είτε εις τά φρούρια τής ’Αττικής. Τιον περι
πόλων προΐσταντο, μετά τούς στρατηγούς, οι περι- 
πόλαρχοι. Εις επιγραφήν, άναφέρεται, δτι οί στρα- 
τιώται έστεφάνωσαν τον στρατηγόν καί τον περι- 
πόλαρχον διά την αρετήν καί τήν δικαιοσύνην των.

«Ο Ι Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ Α Ι Ε Σ Τ Ε Φ Α Ν Ω Σ Α Ν  ΤΟ Ν  Σ Τ Ρ Α Τ Η 
ΓΟ Ν  Κ Α Ι ΤΟ Ν Π Ε Ρ ΙΠ Ο Λ Α Ρ Χ Ο Ν  Α Ρ Ε Τ Η Σ  ΕΝ Ε Κ Α  
Κ Α Ι Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η Σ  Τ Η Σ  Ε Ι Σ  Τ Ο Υ Σ  Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ Α Σ . 
Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ  : Φ Ε Ρ Ε Κ Λ Ε ΙΔ Η Σ  Φ Ε Ρ Ε Κ Λ Ε Ο Υ Σ  Π Ε Ρ Ι-  
Θ Ο ΙΔΗ Σ. Π Ε Ρ ΙΠ Ο Λ Α Ρ Χ Ο Σ : Α Ρ ΙΣ Τ Ο Μ Ε Ν Η Σ  ΚΑΝ- 
ΝΩΝΟΥ Φ ΙΛ Α ΙΔ Α Σ » 12.

Οί περίπολοι, κατά τό πρώτον έτος τής υπηρεσίας 
των, έδιδάσκοντο τήν χρήσιν των οπλών καί έφρού- 
ρουν τον Πειραιά, ενώ κατά τό δεύτερον περιεπόλ.ουν 
εις τήν χώραν καί έφύλασσον τά φρούρια. Πλήν τών 
γενικών ώς άνω καθηκόντων, τών άναφερομένων εις 
τήν γενικήν ασφάλειαν, οί περίπολοι ήσαν επιφορτι
σμένοι καί με καθαρώς αστυνομικά καθήκοντα. ’Εντός 
τής πόλεως έφρούρουν τά ’Αργυρεΐα καί από τοϋ Δ' 
π.Χ. αίώνος έχρησιμοποιοϋντο εις μέτρα τάξεως εις τάς 
εκκλησίας καί εις άλλα σημεία τών ’Αθηνών.

’Αγρονόμοι
Ό  ’Αριστοτέλης αναφέρει εις τά πολιτικά τον, 

ότι πλήν τών αστυνόμων, οί όποιοι ώς προανεφέρθη 
είχον κυρίως τήν αστυνομικήν επιμέλειαν τον άστεως, 
υπήρχαν καί άλλοι, παραπλήσιοι προς τούτους άρχον
τες, οιτινες άστυνόμευον εις τήν ύπαιθρον χώραν 
«Περί τήν χώραν καί περί τά έξω του "Αστεως». 
Οί τελευταίοι αυτοί εκαλούντο αγρονόμοι ή ύλωροί. 
Αί αρμοδιότητες τών πρώτων έπεξετείνοντο εις 
τήν ασκεπή χώραν, τών δέ δευτέρων εις τήν δασώδη. 
Κατά μίαν γνώμην, αγρονόμοι ύπήρχον καί εις τήν 
πόλιν. ’Εκτός τών αστυνομικών, οί αγρονόμοι είχον 
καί δικαστικά καί άλλα γενικώτέρα καθήκοντα. Εις 
ταϋτα άναφέρεται έν έκτάσει ό Πλάτων. ’ Αρκού- 
μεθα εις τήν παράθεσιν μικρών μόνον χαρακτηρι
στικών αποσπασμάτων.

«"Επειτα , γράφει ό μεγάλος φιλόσοφος, δεν πρέπει νά μένει 
ούδέν άνεπιτήρητον, όσον είναι δυνατόν. ”Οσον μέν λοιπόν 
αφορά τήν πόλιν, ή έπιτήρησις πρέπει νά γίνεται κατά 
τον προειρημέναν τρόπον, δηλαδή διά τής υπηρεσίας τών 
στρατηγών, τών ταξιάρχων, τών Ιππάρχων, τών φυλάρχων,

τών πρυτάνεων καί προσέτι τών άστυνόμων καί τών άγρο- 
νύμων, δταν έκλέξαντες διορίσωμεν τινάς εις τάς άρχάς ταύ- 
τας άναλόγως τών άναγκών. Η  δέ λοιπή χώρα ολόκληρος 
πρέπει νά έπιτηρήται κατά τον έξης τρόπον : Τό ολον τής 
ήμετέρας χώρας πρέπει νά διαιρεθή εις δώδεκα τμήματα 
περίπου ίσα, έκάστη δέ φυλή όρισθείσα διά κλήρου δ ί  έκα
στον εξ αυτών πρέπει νά διορίζη κατ’ έτος πέντε ώς αγρο
νόμους καί φρουράρχους, έκαστος δέ έκ τών πέντε τούτων 
νά έχη τό δικαίωμα νά θέση ύπό τάς διαταγάς του έκ τών νέων 
τής ιδίας φυλής δώδεκα, έχοντας ήλικίαν όχι κατωτέραν τών 
είκοσι πέντε ετών καί όχι άνωτέραν τών τριάκοντα ( Ή  δύ- 
ναμις έκάστου τών σωμάτων τούτων ανέρχεται εις 65 ανδρας 
ήτοι 5 X 12 =  6 0 +  5 =  65).

Ή  δέ έξάακηαις εις αυτήν τήν υπηρεσίαν ας γίνεται ώς 
έξής : "Εκαστον έκ τών έξήκοντα μελών σωμάτων νά έπιτηρή 
τον έαυτοϋ τόπον δχι μόνον διά τούς πολεμίους, άλλά καί 
διά τούς λέγοντας δτι είναι φίλοι. "Οταν δέ τών γειτόνων καί 
έκ τών άλλων πολιτών διαπράξη τις άδίκημά τι κατ’ άλλου, 
είτε  δούλος ε ίτε  ελεύθερος, τότε οί πέντε άρχοντες, κρίνοντες 
κατ’ αίτησιν τοϋ λέγοντος δτι άδικεϊται, άς έκδικάζωσι τάς 
μέν μικράς υποθέσεις μόνοι των, τάς δέ μεγαλυτέρας μέχρις 
άπαιτήσεως τριών μηνών (300  δρχ.). "Ας έκδικάζουσιν οί 
πέντε άρχοντες όμοϋ μετά τών δώδεκα φρουρών, ήτοι πάν- 
τες οί δεκαεπτά. Δικαστής δέ καί αρχών δεν πρέπει νά έξασκή 
τήν έξουσίαν αυτού μηδείς χωρίς νά είνε υπεύθυνος, εκτός 
έκείνων, οιτινες έπικυροϋσι τήν άπόφασιν, ώς λ.χ. τών βα
σιλέω ν κατά συνέπειαν καί οί είρημένοι αγρονόμοι έάν δια- 
πράξωσι παρεκτροπήν τινά έν τή υπηρεσία αυτών, ήτοι έάν 
έπιβάλλωσι υποχρεώσεις μεροληπτικώς ή τολμώσι νά κατά- 
σχωσιν ή νά άφαιρώσι πράγματα από τούς άγρότας αυθαι- 
ρέτως ή έάν δέχωνται δώρα από τούς θέλοντας νά κολακεύ- 
σωσιν αυτούς ή και αν έκδικάζωσι τάς δίκας άδίκως, τότε 
(ο ί είρημένοι αγρονόμοι), άν μέν ύποχωροϋσιν εις περιπτώ
σεις, πρέπει νά τιμωρώνται δι έπιπλήξεως ένώπιον ολοκλή
ρου τής πόλεως, έάν δέ διαπράξωαιν άλλο τ ί άδίκημα εις τούς 
έν τώ τόπια, τότε διά μέν τά μέχρι μιας μνας αδικήματα άς 
νποβάλλωνται έκουσίως εις τήν κρίσιν τών κατοίκων τής 
κώμης καί τών γειτόνων, έάν δέ διά τά μεγαλύτερα αδικήματα 
ή καί τά μικρότερα δέν θέλωσι νά ύποβληθώσιν έκουσίως εις 
κρίσιν, πιστεύοντες δτι μετατιθέμενοι κατά μήνα εις άλλον 
τόπον θά διαφύγωσιν τήν καταδίωξη', τότε ό αδικούμενος 
νά καταγγέλλη αυτούς ένώπιον τών τακτικών δικαστηρίων, 
καί έάν έπιτύχη καταδικαστικήν άπόφασιν νά λαμβάνη δ ι
πλάσιάν τήν ίκανοποίησιν από τον αγρονόμον έκείνον δστις 
νπέφευγε καί δέν ήθελεν ύποβληθή έκουσίως εις  κρίσιν.»

Εις τό επόμενον θά όμιλήσωμεν περί τών αστυ
νομικών υπηρετών, κλείοντες και τήν περί τής ’Αστυ
νομίας εις τήν Άρχαίαν Ελλάδα μελέτην μας.

1. ΑΙσχίν. κτ. Κτησ. 13.
2. Π ερί τής λειψυδρίας έν ’Α ττική βλ. Π λουτ. Σόλ. 23-
3. Χαρ. Βουλοδήμον. Δοκίμων περί τού Ιδιωτικού βίου 

τών αρχαίων 'Ελλήνων Τ .Α ’6. 505.
4. Έ φ ημ . ’Αρχ. 1889 σ. 14 - 15 (C IA . IV , 2, 169 β  =  

C IG S. 3499)
5. Πλουτ. Θεμ. 31.
6. « Ό  Θεμιστοκλής, δτε τών Άθήνηαιν ύδάτων επιστά

της ήν, έλών τούς ύφαιρονμένους τό ύδωρ καί παροχετενοντας 
έπέβαλεν αύτοϊς ζημίαν». Π ρβλ. καί Πολυδ. Η ’, Ϊ13 . Φώτ. 
λ. κρηνοφύλαξ.

7. Ά ρ ισ τ. Ά θ . Π ολιτεία 34.
8. Θεοφ. Δεσποτοπούλου. « Ή  οδοποιία έν Έ λλάδι από 

τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον» σ. 12.
9. Γ ίλβερτ. Έ γχειρ ίδιον Αρχαιολογίας τοϋ δημοσίου 

βίου τών 'Ελλήνων. (Μετάφρ. Ν. Γ .  Π ολίτου) Τ .Α ' σ. 251, 
328.

10. ’Εν έπιγραφή τοϋ 3 94 /3  : CIA II, 830 καί εις άλλην 
τοϋ 3 5 5 /4  C IA .II, 883.

11. Ά ρισ τ. Πολ. σ. 1321. 'Ωσαύτως Αισχίν. κτ Κτησ. 
14. 27.30. 'Ωσαύτως D iction  des an tiq u ite s D arem berg  
e l Ja g l io  έν λέξ. astyn om oi.

12. IG , IP , 2968 - ατίχ. - 1
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ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Αριστερά: *Επίσημος στολή 
άστυφυλακος το έτος 1940. 
Εις την άπέναντι σελίδα 
επάνω: Ή  Σχολή Ά ρχιφ υ- 
λάκων με τον Διοικητήν  
και τους Α ξιωματικούς, εις 
αναμνηστικήν φωτογραφίαν 
τήν 15ην JΑπριλίου 1940. 
(Προσφορά τοϋ τ. Ά στυν.

Λ /ντον κ. Αίναρη).

Ε ις  τήν άπέναντι σελίδα κά
τω: Δόκιμοι αστυφύλακες
τής Σχολής Κέρκυρας τήν 
11ην *Απριλίου τοϋ έτους 
1935. Ε ις  το βάθος, άποιρις 
τής ωραίας Πόλεως. (Π ρο
σφορά τοϋ τ. Ά στυν. Δ /ντοϋ 

κ. Άγγελοπούλου).





ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ



Ε ις  τήν απέναντι σελίδα επάνω: 
Ή  όύναμις τον Γ '  Αστυνομικόν 
Τμήματος Πατρών την 18-5-1947. 
Διακρίνονται εις το κέντρον ό 
Δ ιαμερισματάρχης ’Αστυνόμος Λ' 
Καραφωτιάς, καί ό Διοικητής τον 
Τμήματος 'Αστυνόμος Β ' Τζόλας 
Βασίλειος. * Εκατέρωθεν οι Ύ πα- 
στννόμοι Παπαμιχαήλ, Μιχάλο- 
γλον καί Παπαγιαννάκος, του 
οποίον προσφορά είναι ή φωτο
γραφία: Κάτω: Μοτοσυκλετισταί 
αστυφύλακες με επίσημον στολήν 
παρελαύνουν, κατά τήν εθνικήν 
εορτήν τής 25ης Μαρτίου προ του 
Αγνώστου Στρατιώτου τήν 25-3- 
1940. (Προσφορά ωσαύτως τον 
κ. Παπαγιαννάκου). Ε ις αυτήν 
τήν σελίδα επάνω: 'Η  κυρία ε ί
σοδος τοϋ κτηρίου τής Α στυνο
μικής Σχολής, Κέρκυρας. 'Ομάς 
δοκίμων αστυφυλάκων, μετά του 
άρχιφνλακος Κομνηνοΰ, τήν 11-3- 
1935. Κάτω: Πασχαλινόν γεύμα: 
των άνδρών τοϋ Δ ’ Ά στνν. Τμή
ματος εις κέντρον «Παναθήναια» 
το Πάσχα τοϋ 1939. (Προσφορά 
τοϋ τ. Άστυν. Δ /ντοϋ κ. Στόκα)





Ε ίς  τήν απέναντι σελίδα: Τά απαραίτητα «εργαλεία», με τά όποια οί επικίνδυνοι διαρ
ρήκτες Καρπόζηλος Αυξέντιος καί Τζόβας Γεώργιος, κατόρθωναν νά ανοίγουν σπίτια, 
καταστήματα, διαμερίσματα κ.λπ. Ε ις  αυτήν την σελίδα, οί τρεις αυλληφθέντες διαρ
ρήκτες, υπό τής Ύποδ /νσεως Γενικής ’ Ασφαλείας ’ Αθηνών. ’ Εκ τών άνω προς τά κάτω: 
Κανδιανόπουλος ’ Ααρών, Τζόβας Γεώργιος καί Καρπόζηλος Αυξέντιος. Ή  « δράσις»  

των περιγράφεται στο ρεπορτάζ πού ακολουθεί.

1_ ,_| ΡΕΙΣ σεσημασμένοι καί έπι- 
κίνδυνοι διαρρήκτες έττεοη- 
μάνθησαν καί συνελήφθησαν 
Οπό τής Ύττοδ/νσεως Γενι
κής Ασφαλείας 'Αθηνών. 

Πρόκειται περί τών : ΚΑΡΠΟΖΗ- 
ΛΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ τοΟ Κων/νου, 
γεν. τω 1932 εις Γιαννιτσά, άερ
γου, ΤΖΟΒΑ Γεωργίου τοϋ Σπυ
ρίδωνος, γεν. τω 1945 εις ’Αθή
νας, άεργου καί ΚΑΝΔ1ΑΝΟΠΟΥ- 
ΑΟΥ Άαρών τοϋ Σταύρου, γεν. 
τω 1945 είς Καλλιθέαν ’Αττικής, 
ομοίως άέργου. Οί δύο πρώτοι 
άπό κοινού καί ό τρίτος μόνος 
διέπραξαν τόσες διαρρήξεις καί 
κλοπές, πού θά εντυπώσιαζαν 
καί τούς πιο «δραστήριους» καί 
πιό «πεπειραμένους» κακοποιούς. 
Εις τήν συνέχειαν, ώρισμένες μόνον 
περιπτώσεις άπό τή δράσι τους 
παρατίθενται καί όπως άναφέρον- 
ται είς τό πρός τόν κ. Εισαγγελέα 
Πλημ/κών σχετικό διαβιβαστικό 
έγγραφο τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών. 
Καί πρώτον ό ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ ΑΑΡΩΝ.

1) Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 
15-17/3/75, είσελθών διά παραβιάσεως 
τής θύρας είς τήν έπί τής όδοϋ Σαρωνικοϋ 
105 άκατοίκητον οικίαν τοϋ ΦΑΦΟΥΤΗ 
Ξενοφώντος, άφήρεσε α) 1 φωτογραφι
κήν μηχανήν, αξίας 5.000 δραχμών, β ) 
1 φωτόμετρον, αξίας 1.000 δραχμών, γ )  
1 φλάς μάρκας N A S IO N A L , άξίας 1.500 
δραχμών, δ ) 1 εικόνα τοϋ 'Α γίου Μήνα 
Βυζαντινής τέχνης, απροσδιορίστου ά
ξίας, ε) 1 εικόνα τοϋ Α γ ίο υ  Ίωάννου 
Ρώσσου, άξίας 2.000 δραχμών, σ τ) 1 
πολλαπλασιαστικήν μηχανήν, ζ) 1 λ ιγ - 
κουαφόν ’Α γγλίας άξίας 5.000 δραχμών, 
η ) 1 ώρολόγιον εκκρεμές άξίας 2.000 
δραχμών, θ) 1 ώρολόγιον Ιπιτραπέζιον, 
άξίας 600 δραχμών, ι)  2 γιακάδες γού
νινους, άξίας 4.000 δραχμών, ια) 1 κάδρο 
άξίας 800 δραχμών, ιβ )  1 μαγνητόφω-

νον, άξίας 1.500 δρχ. καί έτερα μικρο- 
αντικείμενα. Μέρος έκ τών κλαπέντων 
ώς άνω άντικειμένων κατεσχέθησαν καί 
άπεδόθησαν είς τόν παθόντα.

2) Τάς πρωϊνάς ώρας τής 17/3/75, 
είσελθών διά τής αυτής ώς άνω μεθόδου, 
είς τήν έπί τής όδοϋ Σωκράτους 115 
οίκίαν τοϋ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ίωάννου, 
άφήρεσε : α) 23.000 δραχμάς, β )  11 
χρυσάς λίρας ’Α γγλίας, γ )  10-15 δολ- 
λάρια Η.Π.Α. δ) 3 χρυσά βραχιόλια, ε)
1 δερμάτινη τσάντα καί έτερα μικροαντι- 
κείμενα. Μέρος έκ τών άνωτέρω κλαπέν
των άντικειμένων κατεσχέθησαν καί άπε
δόθησαν είς τόν παθόντα.

3 ) Τάς νυκτερινάς ώρας τής 15-16/2 
/7 5 , είσελθών διά θραύσεως γριλλιώ ν 
παραθύρου, είς τήν έπί τής όδοϋ Τρί- 
τωνος 111-Άχιλλέως άκατοίκητον οίκίαν 
τοϋ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Παύλου, άφήρεσε 
α) 1 τηλεόρασιν μάρκας U R A N IA , β )
2 μεταλλικάς καθέκλας, γ )  4 καινουργή 
κλινοσκεπάσματα, δ ) 1 άγωνιστικόν 
ποδήλατον καί ε) 1 ξυριστικήν μηχανήν 
καί έτερα μικροαντικείμενα. Μέρος τών 
ώς άνω κλαπέντων άντικειμένων κατεσχέ
θησαν καί άπεδόθησαν είς τόν παθόντα.

4) Τάς πρωϊνάς ώρας τής 2 8 /1 /7 5 , 
είσελθών διά παραβιάσεως πλημμελώς 
ήσφαλισμένου παραθύρου είς τήν έπί 
τής όδοϋ Κων/πόλεως 7 οίκίας τοϋ ΥΦΑΝ
ΤΗ Κων/νου, άφήρεσε 3.000 δραχμάς, 1 
κασσετόφωνον, άξίας 3.000 δραχμών 
καί 1 φωτογραφικήν μηχανήν.

5 ) Τάς πρωϊνάς ώρας τής 2 /9 /7 4 , 
είσελθών δΤ άνασφαλίστου παραθύρου, 
είς τήν έπ ί τής όδοϋ Διός 5 οίκίαν τής 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ειρήνης, άφήρεσε 1.000 
μάρκα Γερμανίας, 1 ώρολόγιον γυναι- 
κεϊον καί 1 δακτυλίδιον γυνακεϊον, ώς καί 
έτερα μικροαντικείμενα. ’ Εκ τώ ν ώς άνω 
άντικειμένων μέρος κατεσχέθη καί άπε- 
δόθη είς τήν παθοϋσαν.

6) Τάς πρωϊνάς ώρας τής 11-7-74,
είσελθών δι’ άπλής είσόδου (άνασφαλί
στου θύρας κουζίνας) είς τήν έπί τής 
όδοϋ Τζαβέλλα 4  οίκίαν τής ΒΡΕΤΤΟΫ 
Παρασκευής, άφήρεσε : 1 τρανζίστορ,
άξίας 1.500 δραχμών, 1 ώρολόγιον 
έπιτραπέζιον, 1 ήλεκτρικόν μάτι, 2 σιν- 
δόνια καί διάφορα έτερα μικροαντικεί- 
μενα. Έκ τώ ν άνωτέρω άντικειμένων 
μέρος κατεσχέθη καί άπεδόθη είς τήν π α 
θοϋσαν.
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ε 7 ) Τά; πρω ινά; ώρα; τ η ; 26-9-74, 
ίσελθών διά παραβιάσεω; ©upas τ η ; 

έττί τ η ; οδού Δ. Σέχου 8 οΙκία; τ η ; 
ΛΙΟΥΜΗ 'Ελένη; άφήρεσε : α) 3 βρα
χιόλια, β )  1 καδένα χονδρή, y )  1 καδένα 
λεπτή, δ) 1 τριφύλλιον μέ λευκού; μεγά
λου; λίθου;, ε) 4 δακτυλίδια, σ τ) 1 σταυ
ρόν μέ έρυθροή; λίθου;, ζ ) 1 ώρολόγιον

καί η ) 1 εικόνα, απάντων χρυσών, συνο
λ ική ; άξία; 50.000 δραχμών περίπου.
Εκ τώ ν ανωτέρω άντικειμένων μέρο; 

κατεσχέθη καί άπεδόθη εί; τήν παθοϋσαν.
8 ) Τά ; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 8-9/1/75, 

είσελθών διά παραβιάσεω; θύρα; εί; 
τό έπί τ ή ;  όδοϋ Εϋριπίδου 76 άρτο- 
ποιεΐον τοϋ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Βασιλείου άφή
ρεσε 1.000 δραχμά; έκ τοϋ ταμείου, τό 
όποιον παρεβίασεν, ώ ; καί διάφορα είδη 
διατροφή; (ζάχαρη-έλαιον κ .λ.π .) συνο
λ ική ; άξία; 500 δραχμών.

9 ) Τά; πρωϊνά; ώρα; τ ή ; 12-10-74, 
είσελθών διά τοϋ άνασφαλίστου παρα
θύρου εί; τήν επ ί τ ή ; όδοϋ Βασ. Φρει
δερίκη; 31 οικίαν τ ή ; ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ 
Καλλιόπη;, άφήρεσεν 1 χρυσοΰν σταυ
ρόν, μεθ’ άλύσεω;, φέροντα ρουμπίνια εί; 
τό κέντρον χρώματο; έρυθροϋ, 1 είκόνα 
τ ή ; Παναγία;, 1 ζώδιον Υδροχόου, 1 
πλάκα έκ χρυσού άπεικονίζουσα κεφαλήν 
τυφλή; γυναικό;, 1 χρυσοϋν βραχιόλιον, 
3 έτερα βραχιόλια, 4  χρυσά δακτυλί
δια, 1 βέρρα χρυσή καί 1 ώρολόγιον 
γυναικό;. Έκ τών ώ ; άνω κλαπέντων 
άντικειμένων μέρο; κατεσχέθη καί άπε
δόθη τή παθούση.

10) Τά; άπογευμάτινά; ώρα; τ ή ; 
4-3-75, είσελθών διά παραβιάσεω; τοϋ 
παραθύρου τ ή ; έπ ί τ ή ; όδοϋ Ά τλα ν το ; 
15 άκατοικήτου οίκία; τ ή ;  ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ 
Σοφία;, άφήρεσεν 1 χρονόμετρον πιάνου, 
1 σερβίτσιον λουτρού, 1 μηχανή κοπή; 
κρέατο;, 1 κοστούμιον, ώ ; καί έτερα μικρο- 
άντικείμενα. Έκ τών ώ ; άνω κλαπέντων 
άντικειμένων μέρο; κατεσχέθη καί άπε
δόθη εί; τήν ποθούσαν.

11) Πρό 40 ήμερών καί ώρα; πρωινά;, 
είσελθών έντό; τ ή ; έπί τ ή ;  οδού "Ηρα- 
κλέου; 88 παλαιά; μονοκατοικία; τού 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου, ήν χρη
σιμοποιεί ώ ; άποθήκην, έκ τ ή ; άνασφα
λίστου θύρα;, άφήρεσε 2 δοχεία παλαιά; 
λαμαρίνη;, 80 κιλά χαλκού, 2 δοχεία 
χάλκινα, 8 ώρολόγια τσ έπ η ; (άντίκε;)

3.000 τεμάχια νομισμάτων παλαιών δια
φόρων Κρατών, 1 ραπτομηχανή χειρό;, 
1 παλαιόν λιγκουαφόν Γ αλλικόν, ώ; 
καί διάφορα έτερα μικροαντικείμενα. Έκ 
τών ώ ; άνω κλαπέντων άντικειμένων 
μέρο; κατεσχέθη καί άπεδόθη εί; τόν πα- 
θόντα.

12) Κατά τό  άπό μηνό; Σ ίβρίου 1974 
έω; 14/3/75 χρονικόν διάστημα, είσελθών 
διά τού φεγγίτου, ε ί; τήν έπί τ ή ;  οδού 
Φ ιλοστράτου; 36 άκατοίκητον οίκίαν 
τ ή ; Χριστίδου Χρυσούλα; άφήρεσεν 1 
σερβίτσιον τείου, 2 κάδρα, 1 ξύλινον 
κομοδίνον καί διάφορα έτερα μικροαντι- 
κείμενα οίκιακή; χρήσεω;.

13) Κατά μήνα Αύγουστον έτου; 1974 
καί κατ’ άπροσδιόριστον ώραν, είσελθών 
διά παραβιάσεω; τοϋ παραθύρου εί; 
τήν έπί τ ή ; όδοϋ Ίλισσού 255 οίκίαν 
τού ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σταύρου άφή
ρεσε 2 κοστούμια άνδρικά, 1 ώρολόγιον 
μάρκα; D E L U X , 1 ραδιόφωνον μάρκα; 
N A S IO N A L  μετά μετασχηματιστού, 
σερβίτσια ύαλικών, άπάντων συνολική; 
άξία; 15.000 δραχμών. Έκ τώ ν ώ ; άνω 
κλαπέντων άντικειμένων μέρο; κατεσχέθη 
καί άπεδόθη ε ί; τόν παθόντα.

14) Τά; πρωινά; ώρα; τ ή ; 21/12/74, 
είσελθών διά παραβιάσεω; θύρα;, εί; 
τήν έπ ί τ ή ; οδού Κ. Παλαμά 32 άκατοί
κητον οίκίαν τού ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Γεωργίου 
άφήρεσε 2 δοχεία έλαιολάδου βάρου; 35 
κιλών, έν κιβώ τών γάλακτο; άξία; 650 
δραχμών, 75 κιλά χαλκού καί όρυχάλκου, 
50 κιλά ζαχάρεω;, ώ ; καί έτερα μικρο- 
αντικείμενα. Έκ τών ώ ; άνω κλαπέντων 
άντικειμένων, μέρο; κατεσχέθη καί άπε
δόθη ε ί; τόν παθόντα.

15) Τά; πρωινά; ώρα; τ ή ; 12/1/75, 
είσελθών διά παραβιάσεω; τ ή ; όπισθία; 
Θύρα;, εί; τήν έπί τ ή ; οδού Κοραλλίων 
12 οίκίαν τού ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ Τζανέτου 
τού Άνδρέου, άφήρεσεν 1 κολιέ χρυσοΰν,
1 ζεύγο; ενωτίων χρυσών, 2 δακτυλίδια 
χρυσά, 3 βέργε; χρυσέ;, 1 χρυσοΰν γυ- 
ναικεΐον ώρολόγιον καί 1 ώρολόγιον 
άνδρικόν πεπαλαιωμένον. Έκ τών ώ ; 
άνω κλαπέντων άντικειμένων, μέρο; κατε
σχέθη καί άπεδόθη εί; τόν παθόντα.

16) Τά; πρω ϊνά; ώρα; τ ή ; 11/12/74, 
είσελθών διά παραβιάσεω; τ ή ; θύρα;, 
ε ί; τήν έπ ί τ ή ;  οδού Κεχαγιά, 2, έν 
Πειραιεϊ, άκατοίκητον οίκίαν τού ΜΑΥ- 
ΡΟΜΜΑΤΗ Κωνίνου άφήρεσεν ύφάσμα- 
τα, ώρολόγια επιτραπέζια, μπιμπελό, 
φορέματα, κοστούμια, κουβέρτε; καί έτε
ρα είδη ρουχισμού συνολική; άπάντων 
άξία; 70.000 δραχμών. Έκ τώ ν ώ ; άνω 
κλαπέντων άντικειμένων, μέρο; κατεσχέθη 
καί άπεδόθη ε ί; τόν παθόντα.

17) Κατά τό  άπό 1-10/3/75 χρονικόν 
διάστημα καί κατ’ άπροσδιόριστον χρό
νον, είσελθών διά παραβιάσεω; τοΰ πα
ραθύρου, εί; τήν έπί τ ή ;  όδοϋ ‘Α γία ; 
Λαύρα; 10, άκατοίκητον οίκίαν τού ΚΑ- 
ΣΙΜΑΤΗ Γεωργίου άφήρεσεν 1 μοτέρ 
μετ’ άντλία;, άξία ; 8.000 δραχμών, 2 
μεγάλα; λεκάνα;, 1 ραπτομηχανήν χει
ροκίνητον, 1 έπ ιπλον σκαλιστόν παλαιόν,
1 πεπαλαιωμένον κομόν καί διάφορα 
σκεύη οίκιακή; χρήσεω;. Έκ τώνάνωτέρω 
κλαπέντων άντικειμένων, μέρο; κατε
σχέθη καί άπεδόθη ε ί; τόν παθόντα.

18) Τήν 4-5/3/75 καί κατ’ άπροσδιό
ριστον ώραν, είσελθών διά παραβιάσεω; 
τ ή ; θύρα; ε ί; τήν έπί τ ή ;  οδού Τρίτω νο; 
20 οίκίαν τ ή ; ΛΑΔΑ Δεσποίνη;, άφή
ρεσε 2 είκόνα;, 3 πίνακε;, 1 σαμοβάρι

καί διάφορα πιάτα φρούτου. Έκ τών ώ; 
άνω κλαπέντων αντικειμένων, μέρο; κατε
σχέθη καί άπεδόθη εί; τήν παθοϋσαν.

19) Τήν 21-11-1974 καί κατά άπροσ
διόριστον ώραν, άφήρεσεν 7 πίνακε; 
ζωγραφική; έλαιογραφία; μεγάλη; άξία; 
καί διάφορα οικιακά σκεύη, έκ τ ή ; έπί 
τ ή ; οδού Πίνδου-Δαβάκη 61 άκατοίκητον 
οίκίαν τοΰ δικηγόρου ΠΑΧΥΝΑΚΗ Παύ
λου εί; ήν είχεν είσέλθη διά παραβιά
σεω; τ ή ; θύρα;.

’Ακούστε τώρα καί τά «κατορ
θώματα» τού ντουέτου Καρττό- 
ζηλος - Τζόβας. Καί πάλι κατά 
περίληψιν τοϋ διαβιβαστικού τή; 
Ύποδ/υσεω; Γενική; ’Ασφαλεία; 
’Αθηνών οί προαναφερθέντε; διέ- 
πραξαν τά; έξης αξιοποίνου; πρά- 
ξει;.

1) Τά; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 9-10/ 
1/75, είσελθόντε; δ ι’ άντικλεϊδο;, ε ί; τό 
έπί τ ή ;  όδοϋ Δοϊράνη; 27 άρτοποιεΐον 
τοΰ ΜΟΣΧΟΥ Κων/νου, άφήρεσαν 6.000 
-7.000 δραχμά;, δύο άσημένια βραχιό
λια, ένα δακτυλίδιον άσημένιον, ένα 
μενταγιόν, συνολική; άξία; άπάντων 
600 δραχμών καί ένα βιβλιάριον κατα
θέσεων Ε θνική ; τραπέζη; 20.000 δραχμών.

2 ) Τά; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 5-6/1/75, 
είσελθόντε; διά άντικλεϊδο;, εί; τό έπί 
τ ή ;  όδοϋ Σπηλιοτοπούλου 17 πρατή- 
ριον ποτών τού ΥΑΛΛΑ Εύθυμίου άφή
ρεσαν 419 δραχμά;, ένα δολλάριον 
Η.Π.Α. δύο μάρκα Γερμανία; καί μία 
έπ ιτα γή τών 350 δραχμών τ ή ; Ε θνική ; 
Τραπέζη;.

3) Τά; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 23-24/12/ 
74, είσελθόντε; δ ι’ άντικλεϊδο;, εί; τό έπί 
τ ή ; οδού Παπάγου 1 πρατήριον ποτών 
τού ΜΙΣΑ ’ Ιάσονο; άφήρεσαν 8.000 
δραχμά; έκ τού άνασφαλίστου ταμείου.

4) Τά; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 5-6/12/74, 
είσελθόντε; δ ι’ άντικλεϊδο;, εί; τό έπ ί τ ή ; 
όδοΰ Κρυστάλλη 62 (Ν. Ε λ β ετ ία ) χρω- 
ματοπωλεϊον τοΰ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Γεωργίου 
άφήρεσαν 400 δραχμά; περίπου.

5 ) Τήν ίδιαν ώ ; άνω νύκτα, έκ τού 
έσταθμευμένου παρά τήν οδόν Καβάθη 
15 ύ π ’ άριθ. 292995 Ι.Χ. αύτ/του τοΰ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Εύθυμίου, άφήρεσαν ένα 
χαρτοφύλακα άξία; 2.000 δραχμών.

6 ) Τά; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 28-29/ 
12/74, είσελθόντε; δΓ άντικλεϊδο;, ε ί; 
τό έπί τ ή ;  όδοΰ Καβάθη 13 πρακτορεϊον 
ΠΡΟ-ΠΟ τού ΣΑΛΠΑ Γεωργίου, άφή
ρεσαν 1000 δραχμά;.

7) Τά; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 2-5/1/75, 
είσελθόντε; δΓ άντικλεϊδο;, εί; τή  έπί 
τ ή ; όδοΰ ΞανΘουδίδου 4  παντοπωλειον 
τοϋ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Ήλία άφήρεσαν 400 
δραχμά; περίπου.

8 ) Τά ; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 22-23/ 
1/75, είσελθόντε; δ ι’ άντικλεϊδο;, εί; 
τό έπ ί τ ή ;  όδοΰ Κ. Παλαμά 42 κατάστημα 
ψιλικών ΠΡΟ-ΠΟ τού ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 
Σπυρίδωνο; άφήρεσαν 1500 δραχμά; εί; 
κέρματα καί λαϊκά λαχεία άξία; 1.000 
δραχμών.

9) Τά ; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 19-20/1/ 
74, είσελθόντε; δΓ άντικλεϊδο;, ε ί; τό 
έπί τ ή ;  οδού ‘ Ομήρου καί Βασ. Κωνίνου 
έργαστήριον ζαχαροπλαστική; τοϋ ΧΡΙ- 
ΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ Βασιλείου τού Νικολάου, 
άφήρεσαν 650 δραχμά;.
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Ε ις  τήν απέναντι σελίδα: Τσονπη Πελαργία. Συνελήφθη διά 
χρήσιν βαρβιτουρικών.

10) Τά ; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 23-24/1/ 
75, είσελθόντε; δι’ άντικλεϊδο;, εις τό 
έπί τ ή ; όδοϋ 'A y. Μαρίνη; 78 (Άνθού- 
ττολι;) ύποδηματοττοιεΐον τού ΧΡ1ΣΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ Διονυσίου τοϋ Χρήστου, κατ. 
Άνθουττόλεω; ’Αττικής, όδοϋ Ά ξαρίου 
50, άφήρεσαν 2.350 δραχμά; περίπου.

11) Τήν ίδιαν ώ ; άνω νύκτα, είσελ
θόντε; δ ι’ άντικλεϊδο;, ε ί; τό επί τής 
όδοϋ Σεβάστεια; 18 (Ν. ’ Ιωνία) άρτο- 
ποιεϊον τοϋ ΣΙΟΜΠΟΛΑ Ά χιλλέω ; άφή
ρεσαν 4.000 δραχμά; περίπου.

12) Τά; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 30-31/ 
12/74, είσελθόντε; δι’ άντικλεϊδο;, εί; 
τό έπί τ ή ; όδοϋ 'Α γ. Γεωργίου 19 κατά
στημα πω λήσεω; τσαντών τ ή ; ΦΟΝΣΟΥ 
"Αννη;, άφήρεσαν 1.250 δραχμά;.

13) Τά ; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 12-13 
/2/74 είσελθόντε; δ ι’ άντικλεϊδο;, ε ί; τό 
έπί τ ή ; όδοϋ Β. Γεωργίου 21 (Ν. ’ Ιω
νία) κατάστημα πωλήσεων ετοίμων έν- 
δυμάτων τοϋ ΧΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γεωργίου 
άφήρεσαν 27.000 δραχμά;.

14) Τά; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 30-31/1/ 
75, έκ τοϋ έσταθμευμένου παρά τήν οδόν 
Τράλλεων 3 (Ν. Φιλαδέλφεια) ύ π ’ άριθμ. 
ΒΔ. 9493 Δ .Χ . αϋτ/του ταξί τοϋ ΓΙΑΤΡΑ 
Γεωργίου άφήρεσαν 780 δραχμά;.

15) Τά ; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 26-27/ 
9/74, είσελθόντε; δΓ άντικλεϊδο; εί; τό 
έπί τ ή ; όλοΰ Β. Γεωργίου Β 19 (Ή λιού- 
π ο λ ι;)  παντοπωήεϊον τοϋ ΜΑΣΑΟΥΤΗ 
Στυλιανού άφήρεσαν τήν ταμειακήν μη
χανήν άξια; 25.000 δραχμών, ήν μετέ- 
φερον ε ί; τινα άνεγειρομένην οικοδομήν 
έπί τ ή ; όδοϋ Πρωτοπαπα καί παρεβί- 
σαν ταύτην, έξ ή ; άφήρεσαν 150 δραχμά;.

Οί είρημένοι δρασται ένώπιον τών 
παθόντων μέ πάσαν λεπτομέρειαν άνα- 
παρέστησαν τόν τρόπον δράσεώ; των 
καί υπέδειξαν λεπτομερώς τά  σημεία 
τών καταστημάτων κ.λ.π ., έξ ών άφαι- 
ροϋσαν χρήματα.

Οΰτοι τυγχάνουν ιδιαιτέρως επικίν
δυνοι κακοποιοί.

Β ΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ μέ κλεμμένας 
καί πλαστογραφημένας ιατρι
κός συνταγάς ήγόραζαν άττό 

φαρμακεία δύο νεαροί κακοποιοί.
Πρόκειται διά τούς Ίωαν. Γ. 

Σκούρτην, 24 ετών, ελαιοχρωμα
τιστήν καί Κων. Σ. Άποστολό- 
πουλον, 20 ετών. 'Ο πρώτος διώ
κεται μέ ερήμην άπόφασιν δικα
στηρίου δι’ επικινδύνους σωματι
κά; βλάβας καί ό δεύτερος είναι 
σεσημασμένος κλέπτης.

Οί δύο κακοποιοί είχον κλέψει 
έντυπα συνταγών άπό τάς κλι- 
νικάς «‘Αγία Ειρήνη» (Χαρ. Τρι- 
κούπη 104) «Παντάνασσα» (Γκιλ- 
φόρδου 14) καί «"Αγιος Σπυρί
δων» (Μπουμπουλίνας 10, Πει- 
ραιεύς), άπό τήν τελευταίαν δέ καί 
τήν σφραγίδα τοϋ έπιστημονικοϋ 
διευθυντοϋ της, κ. Άλεξ. Μαρ- 
σέλλου.

Νύκτα ό Σκούρτης εΐσήλθεν εις 
φαρμακεϊον τής όδοϋ Πανόρμου 
καί παρέδωσε είς τόν φαρμακο
ποιόν συνταγήν μέ τήν σφραγίδα 
τοϋ κ. Μαρσέλλου καί μίαν δυσα- 
νάγνωστον υπογραφήν, διά τής 
όποιας έζητεϊτο ή χορήγησις τών 
βαρβιτουρικών φαρμάκων «Κον- 
τάλ» καί «Ντοριντέν». Ό  φαρμα
κοποιός ΰποπτευθείς προφανώς ότι 
ή συνταγή ήτο πλαστή, εΐσήλθεν 
εις τό παρασκευαστή ριον τοϋ φαρ
μακείου του καί απ’ έκει έτηλε- 
φώνησεν εις τόν κ. Μαρσέλλον, ό

όποιος τόν διεβεβαίωσεν οτι δέν 
είχε δώσει τοιαύτην συνταγήν καί 
τοϋ συνέστησε νά είδοποιήση τήν 
“Αμεσον Δρ&σιν. Αύτό έπραξεν 
εύθύς αμέσως ό φαρμακοποιός καί 
μετ’ ολίγον οί άνδρες τού περιπο
λικού πού έφθασαν έπί τόπου συν- 
ελάμβανον τόν Σκούρτην.

Ό  Άποστολόπουλος συνελήφθη 
άργότερον, άποκαλυφθείς άπό τόν 
Σκούρτην, διά νά διαπιστωθή ότι 
εύρίσκετο έναντι τού φαρμακείου 
όταν συνελήφθη ό Σκούρτης καί 
άπεχώρησεν έκεϊθεν, χωρίς όμως 
καί νά άποφύγη τελικώς τήν σύλ
ληψην.

Γιά χρήσι βαρβιτουρικών συνε
λήφθη έπίσης άπό τήν ‘Ασφάλεια 
‘Αθηνών ή Τ.Π. σύζυγος έν δια- 
στάσει τοϋ Εύστρατίου γιν . τω 
1955, άεργος, κάτοικος Καισαρια- 
νής. Γιά τήν ίδια ΰπόθεσι είναι 
υπό κατηγορίαν καί ό Αύγερός 
‘Αντώνιος τού Ίωάννου γεν. τω 
1952, υποδηματοποιός, καί μία 
άκόμη γυναίκα όνόματι Μαρίνα, 
άγνώστων λοιπών στοιχείων. Οί 
δύο τελευταίοι διαφεύγουν πρός 
τό παρόν τήν σύλληψην. ‘Εκ τών 
προαναφερθέντων ή πρώτη κα- 
τελήφθη τήν 18ην ώραν τής 27-3- 
75 είς τήν οικίαν της νά κατέχει 
δύο δισκία CONTAL καί δύο δισκία 
DO RI ΒΕΝΕ.Έξεταζομένη ώμολό- 
γησενδτι τό φθινόπωρον 1974 ήρ-

Ά ριστερά καί επάνω: Σκούρτης 'Ιωάννης καί Άποστολόπουλος 
Κων/νος. Προσεπάθησαν νά προμηθενθοϋν βαρβιτουρικά μέ 

την χρήσιν πλαστής αφραγίδος.
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ξατο ποιούσα χρήσιν Κωδεϊνού- 
χων και Βαρβιτουρικών δισκίων 
COND^L-DORIDENE. Διά την 
προμήθειαν δέτούτωνκατεσκεύασε 
πλαστός σφραγίδας άγνωστου υ
ποτιθεμένου ΐατροϋ, κατήρτισε διά 
των ανωτέρω σφραγίδων πλαστός 
ιατρικός συνταγάς καί άπεπειράθη 
την έκτέλεσιν τούτων εις τι Φαρ- 
μακεϊον.

'Ωσαύτως τό φθινόπωρον 1974 
ή τρίτη των κατηγορουμένων Μα
ρίνα προσέφερε εις τήν πρώτη ν 
(Τ.Π.) (2) δισκία DORIDENE καί 
τέσσαρα ΟΟΝΤΑΕ.Άπό Φθινόπω- 
ρον 1974 μέχρι της συλλήψεώς της 
έφοδιασθεΐσα διά πλαστών σφρα
γίδων ύπό τού δευτέρου των κα
τηγορουμένων (Αύγέρου Αντω
νίου) μέ ενδείξεις Κων Αδαμόπου- 
λος ’Ιατρός Παθολόγος συνέταξε 
εκατό (100) περίπου πλαστές ια
τρικές συνταγές μέ κωδεϊνοΰχα καί 
Βαρβιτουρικά δισκία ήτοι CON- 
TAL καί DORIDENE άς έξε- 
τέλεσε εις διάφορα φαρμακεία των 
’Αθηνών, προς ιδίαν αύτής χρή
σιν καί προσφοράν εις τήν τρί
τη ν τών κατηγορουμένων Μαρίνα.

Α ΔΟΞΑ έληξεν ή «συνεργασία» 
τής σπείρας, ή όποια μέ αρ
χηγό τόν Δημήτριο Τζίμα, 

έτών 21, είχε στήν κυριολεξία 
κάμει θραϋσι στόν Πειραιά καί 
τις συνοικίες μέ διαρρήξεις κατα
στημάτων, περιπτέρων κ.λ.π. Οϊ 
πληροφορίες τής Ύποδ/νσεως Γε
νικής ’Ασφαλείας Πειραιώς ήσαν, 
ότι στήν Τρούμπα κυκλοφορούσε 
κάποιος νεαρός, πού όπλοφοροϋσε. 
Έρευνήθηκαν αμέσως τά καμπαρέ 
καί τά γνωστά «στέκια», μέ άπο- 
τέλεσμα νά έπισημανθή ό Τζίμας 
καί νά συλληφθή. Μαζί του συν-

' Αριστερά: 'Ο ”Αγγλος JO Y C E  C H R IS T O P H E R  ή M IC H A E L . Μ ετ’ άλλον συμπα
τριώτου του κατείχον καί διέθετον τό νέον καί λίαν επικίνδυνον ναρκωτικόν Χασισέλαιον. 
Κάτω: Ό  ’Ιταλός G E R M A N  A D O M EN IK O . Μετά τής επίσης ’ Ιταλού M E N D O SA  
A N TO N IO  είσήγαγον εκ Τουρκίας Χασισέλαιο, ηρωίνη καί Χασίς. Ε ις  τήν άπέναντι 
σελίδα: Μερικά εκ τών αντικειμένων τά όποια ή σπείρα τών ναρκομανών εφερεν εκ Τουρ
κίας. Λουλάς, είδικαί πίπες καπνίσματος, χασίς, σύριγγες, χασισέλαιο, ηρωίνη κ.λ.π.

ελήφθησαν καί δύο άνήλικοι δεκα
έξι μόλις ετών, οϊ Ν.Γ. καί Μ.Χ. 
άπό τήν Κέρκυρα. Ό  τέταρτος 
τής «παρέας», ό Γεώργιος Χατ- 
ζάκης, δέν συνελήφθη καί κατα
ζητείται. "Ολοι τους, παρά τό 
νεαρό τής ήλικίας τους, είχαν ογ
κώδη φάκελλο παρανομίας στά 
αρχεία τών Υπηρεσιών ’Ασφα
λείας. Ό  Τζίμας είναι λιποτάκτης 
στρατιώτης. Στις 22 Φεβρουάριου 
άπέδρασεν άπό τις στρατιωτικές 
φυλακές Λαρίσης καί γνωρίστηκε 
στή συνέχεια μέ τόν Χατζάκη. 
Μαζί πήγαν στο 'Ηράκλειο, αλ
λά ό Τζίμας έπέστρεψε στήν ’Αθή
να, όπου καί γνωρίστηκε μέ τούς 
δύο ανήλικους. Τούς ύποσχέθηκε 
«λαγούς μέ πετραχήλια». «Θά 
πάμε στήν ’Αμερική, τούς είπε, 
καί θά οργανώσουμε μεγάλη συμ
μορία. ’Εγώ έμεινα έκεΐ δυό χρόνια. 
Ξέρω καλά τά κόλπα.» Ή σπείρα 
τών νεαρών διαρρηκτών ώμολό- 
γησε πληθώρα διαρρήξεων, στήν 
'Αγία Σοφία, στά Ταμπούρια, στήν 
Καστέλλα καί στο Νέο Φάληρο. 
Διέρρηξαν περίπτερα καί κατα
στήματα. Άλλες διαρρήξεις πρα
γματοποίησαν στό Ταύρο, στις 
Τζιτζιφιές, στήν Καλλιθέα, στό 
Φάληρο, τή Βούλα καί τή Γλυ
φάδα. Τά «προϊόντα» άπό τις 
«δουλειές» έχαρακτηρίζοντο άπό 
τήν ποικιλία: Χρήματα 13.490 
δρχ., πιστόλι φωτοβολίδων, 2 
ξυριστικές μηχανές, καί τσιγάρα 
αξίας 10.000 δρχ., 1 άναμνηστική 
συλλογή ελληνικών καί ξένων νο
μισμάτων αξίας 10.000 δρχ., 9.020 
δρχ. καί 1 πιστόλι τύπου «μπερέ- 
τα» μέ 18 σφαίρες, 2 ραδιοκασσετό- 
φωνα αξίας 8.000 δρχ., αναπτήρες 
υγραερίου κ.ά.

Γιά τή δράσι τοϋ Τζίμα καί 
τής παρέας του άναφέρονται στό 
διαβιβαστικό τής ’Ασφαλείας Πει
ραιώς προς τόν κ. Εισαγγελέα 
μεταξύ τών άλλων καί τά εξής : 
«Οί ανωτέρω (Τζίμας, Χατζάκης 
καί οί ανήλικοι Γ.Ν. καί Μ.Χ.) 
διέπραξαν τάς κάτωθι αξιοποίνους 
πράξεις.

Α \ ΤΖΙΜΑΣ Δημήτριος - ΧΑΤΖΑΚΗΣ 
Γεώργιος

1. Τήν νύκτα τής 16-17/2/75, άφή
ρεσαν τ6  ενταύθα καί έπί τής όδοϋ ZiaS 
άρ. 101-103 ύ π ’ άριθ. ΒΓ 2176 ΙΧΕ αύ- 
τοκίνητον, μάρκας O P E L , δττερ έν συνε
χεία έγκατέλειψαν είς περιοχήν Καμινίων 
Πειραιώς, άφοΰ ό πρώτος έξ αυτών 
(ΤΖΙΜΑΣ) Ιδιοποιήθη τήν άστυν. ταυ
τότητα  καί τήν άδειαν Ικανότητος 
οδηγού (δίπλω μα) τού κατόχου τού 
αΰτίτου καί παθόντος ΧΑΒΡΑΝΛΗ Στα- 
ματίου, άτινα κατείχε καί έπεδείκνυε 
μέχρι καί τής συλλήψεώς του.

2. Τήν Ιδίαν ώς άνω νύκτα 16-17/2 
75, διαρρήξαντες τήν όπισθίαν ξυλίνην 
θύραν ϋαλοπωλείου, ευρισκομένου είς 
μή είσέτι έξακριβωθεΐσαν περιοχήν Γλυ
φάδας ή 'Ελληνικού καί είσελθόντες έν- 
τός αυτού, άφήρεσαν 2 ραδιομαγνητό- 
φωνα, 20 κασσέτας καί 300 δρχ.

3. Τήν νύκτα τής 17-2-75, χρησιμο- 
ποιοΰντες σιδηρούν όργανον (καρα- 
κούτσι), διέρρηξαν τήν όπισθίαν ξυλίνην 
θύραν τοϋ έν Μοσχάτω καί έπ ί τής οδού 
Βασ. Φρειδερίκης 19 περιπτέρου τής 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Έ λισσάβετ καί άφήρε
σαν χρημ. ποσών 300 δρχ., είς διάφορα 
κέρματα.

4. Τήν νύκτα τής 23-24/2/75, διά τής 
ιδίας ώς άνω μεθόδου, διέρρηξαν τό  έν 
Παλ. Φαλήρερ καί έπί τής ακτής Ποσει- 
δώνος 62 περίπτερον τού ΚΟΝΤΟΡΟΥΧΑ 
Γεωργίου καί άφήρεσαν χρημ. ποσόν
1.500 δρχ., 1 αναπτήρα καί άριθμόν τινά 
κυτίων σιγαρέττων, συνολικής άξίας 
7.000 δρχ.

Β'. ΤΖΙΜΑΣ Δημήτριος. Γ. Ν. καί Μ.Χ. 
(άπλούς συνεργός)

1. Τάς νυχτερινάς ώρας τής 17-18 /3 / 
75, χρησιμοποιούντες διαρρηκτικόν έρ- 
γαλεΐον (Γ  αλλικόν κλειδί), διέρρηξαν
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j-ό έν τή περιοχή Ταύρου ’Α ττική ; καί 
έπί τ ή ;  οδού Πειραιώ; 232 περίπτερον 
τού ΛΥΜΟΓΙΑΝΝΗ Ίωάννου καί άφή
ρεσαν χρηματικόν ποσόν 400 δρχ. εις 
διάφορα κέρματα καί αριθμόν τινά κυ- 
τίων σιγαρέττων.

2. Τά ; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 18-19/3/ 
75, είσελθόντε; διά τοϋ ανασφαλίστου 
φεγγίτου έντό; τού έν τή  περιοχή Κερα- 
τσινίου καί έπί τ ή ;  Λεωφ. Δημοκρατία; 
110 πρατηρίου βενζίνη; τ ή ; ΜΑΜΙΔΑΚΗ 
Δ ήμητρα ; άφήρεσαν : α) έκ τ ινο ; π λα 
στικού σάκκου χρημ. ποσόν 500 δρχ. 
καί έκ τ ινο ; συρταριού χρημ. ποσόν 
1.470 δρχ., είτα δέ έξήλθον έκ τ ή ; κυρία; 
εισόδου, χρησιμοποιήσαντε; τήν κλείδα 
τού πρατηρίου, ένθα τού; άνέμενεν εί; 
μικράν άπόστασιν ό έπιτηρών (τσ ιλ ια 
δόρο;) Μ. X. λαβών διά τήν αύτήν ώ; 
άνω πραξιν μέρο; των κλαπέντων χρη
μάτων.

3. Τά ; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 19-20 
/3 /75, χρησιμοποιούντε; τό ώ ; άνω διαρ- 
ρηκτικόν έργαλεϊον (Γαλλικόν κλειδί), 
έθραυσαν τό κινητόν κλείθρον τού έν 
τώ  Ίπποδρόμω Π. Φαλήρου καί έπ ί τ ή ; 
ακτή; Ποσειδώνο;, περιπτέρου τ ή ; ΘΕΟ
ΔΩΡΟΥ Δεσποίνη;, διέρρηξαν τούτο 
άπασφαλίσαντε; τήν όπισθίαν θύραν 
καί άφήρεσαν 750 δρχ. 34 κυτία σιγαρέτ- 
των, προξενήσαντε; έν ταύτώ  ζημίαν
1.500 δρχ.

4. Τήν ιδίαν ώ ; άνω νύκτα, καί διά 
τ ή ; αύτή; μεθόδου, διέρρηξαν τό έν 
Παλ. Φαλήρω καί έπ ί τ ή ; όλού Ξενο- 
φώντο; καί ΤΤεισιστράτου περίπτερον 
τοΰ ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ Ίωάννου καί άφήρεσαν 
3 κυτία σιγαρέττων.

5. Τήν ιδίαν ώ ; άνω νύκτα, καί διά 
τ ή ; αύτή; πάντοτε μεθόδου, διέρρηξαν 
άποπειρώμενοι κλοπήν τόν έν Π. Φαλή
ρω καί έπ ί τ ή ;  όδοΰ Μ εγίστη; 'Ηρά
κλειά; περίπτερον τοΰ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ Δη- 
μητρίου.

6. Τήν ιδίαν ώ ; άνω νύκτα, καί διά 
τ ή ; αύτή; μεθόδου, διέρρηξαν τά κινητόν 
κλείθρον άποπειρώμενοι κλοπήν τού έν 
Παλ. Φαλήριρ καί έπί τ ή ; οδού ’Αθήνα; 
44 περιπτέρου τοΰ ΒΟΥΤΣΙΝΑ Δημη- 
τρίου.

7. Τά ; νυκτερινά; ώ ρ α ;τή ; 21-22 /3 /7 5 , 
διαρρήξαντε; τόν ύαλοπίνακα τ ή ; ει
σόδου του ένταΰθα καί έπ ί τ ή ;  Πλατ. 
’Αλεξάνδρα; 1 καφενείου τού ΚΑΡΑΝΤΑ- 
ΣΗ Παγιάννη κατοίκου ώ; άνωτέρω καί 
είσελθόντε; έντό; αύτοΰ, άφήρεσαν έκ 
τ ινο ; άνασφαλίστου έρμαρίου τού τα
μείου 2.400 δρχ. ε ί; διάφορα κέρματα, 
συλλογήν αναμνηστικών κερμάτων αξία;
6.500 δρχ. 1 αναπτήρα μάρκα; G E N IT T  
1 ραδιοτρανζίστορ μάρκα; P A N A S O N IK  
καί 1 π ιστόλιον μάρκα; B E R E T T A , ύ π ’ 
άριθμ. 414004, ιταλική; προελεύσεω;, 
μετά δεσμίδο; 5 φυσιγγίων. Είτα έξήλ
θον αύτού, ένθα τού ; άνέμενεν ό Μ.Χ. 
έπ ιτηρώ ν τήν περιοχήν (τσιλιαδόρο;), 
λαβών διά τήν ώ ; άνω πραξιν μέρο; 
έκ τών κλαπέντων χρημάτων, άτινα 
άνεύρομεν καί κατέσχομεν ε ί; χεΐρα; 
του. .

Γ ’ . ΤΖΙΜΑΣ Δημήτρ ιο ; (μόνο;)

1. Τά; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 18-19 /2 /75 
διαρρήξα; τό κινητόν κλείθρον τ ή ; οπ ί
σθια ; θύρα; τοΰ ένταΰθα καί έπί τ ή ; οδού

Ά γ . Δημητρίου-Κανελλοπούλου περι
πτέρου τ ή ; ΝΤΕΝΟΒΑ Καλλιόπη; είσελ- 
θών έντό; αύτοΰ, άφήρεσε 1.000 δρχ. 
εί; διάφορα κέρματα καί άριθμόν τινά 
κυτίων σιγαρέττων.

2. Τά ; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 20-21/3/75, 
θραύσα; τόν ύαλοπίνακα παραθύρου τού 
ένταΰθα καί έπ ί τ ή ;  οδού Δημοσθένου; 1 
καφενείου τού ΔΕΛΩΝΗ ’Αναστασίου 
είσήλθεν έντό; αύτοΰ καί άφήρεσεν έκ 
τ ινο ; μικρού ύαλίνου δοχείου (μπώ λλ) 
300 δρχ. εί; διάφορα κέρματα.

3. Τά ; νυκτερινά; ώρα; τ ή ; 1-2/3/75, 
δρών διά τ ή ; ιδ ία ; ώ; άνω μεθόδου, είσ
ήλθεν έντό; τού ένταΰθα καί έπί τ ή ; όδοΰ 
’Αρτεμισίου - Κάστορο; καφενείου τού 
ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ Σπυρίδωνο; καί άφήρεσεν έκ 
τινο ; συρταριού τοΰ ταμείου, άφοΰ προη- 
γουμένω; παρεβίασε τούτο, 50 δρχ., 1 
μαχαιρίδιον, 1 άναπτήρα καί 20 κυτία 
σιγαρέττων. Έν συνεχεία, παραβιάσα; 
αύτόματον τηλεφωνικήν συσκευήν, άφή
ρεσεν έκ τού κερματοδέκτου 50 δρχ.

Εί; χεΐρα; τού πρώτου τών δραστών 
(ΤΖΙΜΑ Δημητρίου), άνευρέθησαν καί 
κατεσχέθησαν :

α) 1 πιστόλιον μάρκα; B E R E T T A , 
ύ π ’ άριθ. 414004, Ίταλ. προελεύσεω;, με
τά γεμ ιστήρο; 5 φ υσιγγίω ν, όπερ είχεν 
άφαιρέσει κατά τήν διαπραχθεΐσαν κλο- 
πήν-διάρρηξιν τού προαναφερθέντο; κα
φενείου ΚΑΡΑΝΤΑΣΗ Παγιάννη -Γεωρ
γίου.

β )  Τήν ύ π ’ άριθ. 1043302174 άδειαν 
ίκανότητο; οδηγού αύτοκινήτου, έπ ’ 
όνόματι ΧΑΒΡΑΝΛΗ Σταματΐου

γ )  1 ραδιοτρανζίστορ μάρκα; P A N A 
S O N IK

δ) 1 άναπτήρ άερίου μάρκα;G E N IT T  
γερμανική; προελεύσεω;

ε) 2 άναμνηστικά νομίσματα τών 30 
δρχ. καί

σ τ) 1 μεταλλικόν νόμισμα ήμίσεο; 
δολλαρίου ΗΠΑ. Έκ τούτων τά  ύπό στοι
χεία β ,γ ,δ ,ε καί στ αντικείμενα άπεδό- 
θησαν τ ο ϊ; παθούσι, συνταχθεισών τών 
σχετικών έκθέσεων, ένώ τό πιστόλιον 
άποστέλλεται Ύ μΐν ώ ; πειστήριον.

Ε ί; χεΐρα; τού τρ ίτου τών κατηγορου
μένων Γ. άνευρέθησαν : 1 ήλεκτρικό;
φανό;, κλαπεί; προφανώ; έκ τ ινο ; τών 
διαρρηχθέντων περιπτέρων, 1 κοχλιο- 
στρόφιον (κατσαβίδι) καί δύο άναμνη
στικά νομίσματα ξένων κρατών, κλαπέν- 
τα  έκ τοΰ ώ ; είρηται καφενείου ΚΑΡΑΝ
ΤΑΣΗ, πρό ; όν καί άπεδόθησαν, ένώ τά

λοιπά κατασχεθέντα άποστέλλονται Ύμΐν 
ώ ; πειστήρια.

Ε ί; χεΐρα; τοΰ τετάρτου τών κατηγο
ρουμένων Μ. άνευρέθη 1 αναμνηστικόν 
νόμισμα τών 30 δρχ. καί ώ ; κλαπέν έκ 
του προμνησθέντο; καφενείου ΚΑΡΑΝΤΑ
ΣΗ κατεσχέθη καί άπεδόθη τώ  δικαι
ούχε·).

"Απαντε; ο! προαναφερθέντε; κατηγο
ρούμενοι, κατά τά ; έπί τόπου γενόμενα; 
αύτοψία;, περιέγραψαν τόν τρόπον-μέ- 
θοδον διαπράξεω; τών αδικημάτων καί 
ύπέδειξαν λεπτομερεία; τών σημείων 
έφ’ ών ούτοι ένήργησαν τά ; ώ ; άνω πρά- 
ξει; των. Τά έκ τών άνωτέρω παρανόμων 
πράξεων συναποκομισθέντα χρήματα καί 
αντικείμενα κατεσπατάλησαν, έπώλησαν 
πρό; αγνώστου; ή κατηνάλωσαν δΓ 
έαυτού;. Τά σχόλια περιττεύουν.

Π Ο ΤΟΥ Τμήματος Γενικής 
’Ασφαλείας τής ’Αστυνομικής 
Δ/νσεως Κέρκυρας συνελήφθη- 

σαν έπ’ αύτοφώρω οί ’Ιταλοί υπή
κοοι GEPMANA' DOMENIKO ε
τών 31 καί MENDOSA ANTO
NIO, έτών 21, ώς ένοχοι εισαγωγής 
έκ Τουρκίας, κατοχής καί χρήσεως 
ναρκωτικών ουσιών (χασισελαίου - 
ήρωΐνης καί κατειργασμένης ’Ινδι
κής καννάβεως εις κόνιν).

Εις τάς άποσκευάς τών άνωτέρω 
άνευρέθησαν καί κατεσχέθησαν μία 
συσκευή καπνίσματος (λουλάς), 
τρεις εΐδικαί προς τοϋτο πίπες, 
άπαντα Τουρκικής προελεύσεως, ώς 
καί μία σϋριγξ μετά δύο βελονών.

Ωσαύτως συνελήφθησαν έπ’ αύ
τοφώρω, έπί τής όδοΰ 'Αγίων Πα
τέρων, διά κατοχήν, διάθεσιν καί 
χρήσιν ναρκωτικής ουσίας (Χασισέ- 
λαιον) οί ’Ά γγλοι υπήκοοι JOYCE 
C H R IST O PH E R  ή MICHAEL 
καί H IR ST JAMES ή NICOLAS, 
άμφότεροι διαμένοντες εις τό χωρίον 
Βάτος.

Ά παντες οί άνωτέρω, ομοφωνία 
κ.κ. Είσαγγελέως καί Άνακριτοϋ, 
προεφυλακίσθησαν.
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Π Ο ΙΟ Σ ΗΤΑΝ Ο ΑΝ ΘΡΩΠΟΙ

I ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ Λονδρέζοι 
πού έτυχε νά προσέξουν τό 
σκουροκόκκινο χρώμα τοϋ ή
λιου καθώς έδυε, στά τέλη τοϋ 
καλοκαιριού τοϋ 1888, τό 

Θεώρησαν ώς προμήνυμα τρομακτικών 
γεγονότων. Σχεδόν Αμέσως, ομίχλη υψώ
θηκε άπό τόν Τάμεσι καί σκοτείνιασε τόν 
λαμπρό ήλιο τής προηγουμένης έβδομά- 
δος. Οί χρηστοί πολίτες τοϋ "Η στ-Έ ντ, 
τρομοκρατημένοι, δέν τολμούσαν νά 
βγούν άπό τά σ π ίτ ια  τους μετά τό ηλιο
βασίλεμα. Καί ιδιαίτερα οί γυναίκες. Σέ 
άλλες συνοικίες, ιδίως στην Μπελγκραίηβ 
Σκουαίαρ, οί νοικοκυρές δέν μπορούσαν 
νά πείσουν τις υπηρεσίες τους νά βγούν 
έξω γ ιά  θελήματα μέ τό σκοτάδι.

’Ακριβώς έκείνη τήν έποχή ένα τρο
μακτικό έγκλημα βύθισε τήν χώρα στον 
πανικό. "Ενας μυστηριώδης κακούργος, 
στον όποιο ό κόσμος έδωσε άμέσως τό 
παρατσούκλι «Τζάκ ό ’Αντεροβγάλτης», 
διέπραξε μιά σειρά σαδιστικών φόνων, 
Ακρωτηριάζοντας τά θύματά του μέ 
σατανικό τρόπο. Ποτέ ό κόσμος δέν είχε 
δη τέτοια Α γριότητα. Καί έκείνο πού συνε- 
τάραξε περισσότερο τήν Αγγλική κοινή 
γνώμη είναι ότι ή Αστυνομία δέν κατόρ

θωσε ποτέ νά συλλάβη ή νά άνακαλύψη 
τόν εγκληματία.

Πλησίαζε ύπουλα τό θύμα του πού 
είχε διαλέξει μέ τήν άνεσί του, τού έπετί- 
θετο άπό πίσω , τού Ανοιγε τό λαιμό άπό 
τό ένα αυτί ώς τό άλλο μέ ένα μαχαίρι 
καί ξεσπούσε κατόπιν όλη τήν λύσσα 
του στό σώμα πού σπάραζε. Χτυπούσε 
μόνο γυναίκες. ’Απέδωσαν στον κακούργο 
περισσότερους άπό δώδεκα φόνους, ίσως 
δεκατέσσερες. Ή Δικαιοσύνη Ασχολήθηκε 
μέ τήν διαλεύκανσι τών πέντε πού έδει
χναν ολοφάνερα ότι ήσαν έργο τού ίδιου 
δολοφόνου. Τά εγκλήματα διεπράχθησαν 
μεταξύ 31ης Αύγουστου καί 9ης Νοεμ
βρίου, σέ ένα μικρό τμήμα τού Λονδίνου.

'Ολόκληρος ό τύπος διέθεσε πολύ χώρο 
στήν συνταρακτική ύπόθεσι, γ ιά  νά ίκα- 
νοποιήση τήν άκόρεστη περιέργεια τού 
κοινού. Ή «Σταρ» τού Λονδίνου έγραψε 
δτι : «Ό  δολοφόνος είναι μισός άγριο 
θηρίο, μισός άνθρωπος, ένα αίμοβόρο 
πλάσμα, πού μετεχειρίζετο τά  θύματά 
του όπως ένας ’Ερυθρόδερμος στά πεδίο 
τής μάχης...». Τά πέντε θύματα ήσαν κοι
νές γυναίκες. Ά π ό  τά πτώματα τών δύο 
τά  σπλάχνα είχαν άφαιρεθή. Ξαφνικά ό 
κακούργος εξαφανίσθηκε. Οί γυναίκες

άρχισαν νά Αναπνέουν π ιό  έλεύθερα καί 
νά άποτολμούν νά βγαίνουν τήν. νύχτα

Τά φρικιαστικά αύτά γεγονότα ένσω- 
ματώθηκαν Αργότερα στά λονδρέζικο 
«φολκλόρ». ’Ογδόντα επτά χρόνια τώρα 
τά ένδιαφέρον τού κόσμου δέν έχει μειωθή. 
Οί ξεναγοί οδηγούν Ακόμη καί σήμερα 
τούς περίεργους τουρίστες στά διάφορα 
σημεία όπου διεπράχθησαν τά έγκλή- 
ματα. Ποιος τά διέπραξε ; "Οπως ήταν 
φυσικό, πολλοί θεωρήθηκαν ύποπτο ι : 
Αποσχηματισμένοι κληρικοί, μνησίκακες 
μαίες καί άκόμη καί ένας γορίλλας δρα- 
πέτης ένός πλανόδιου ζωολογικού κή
που ! "Οσο γ ιά  τόν δημιουργό τοΰ Σέρ- 
λοκ Χόλμς — τόν σέρ ΆρΘουρ Κόναν 
Ντόυλ — διεκήρυξε ότι ά δράσης έπρεπε 
νά είναι γυναίκα ή ένας διεστραμμένος 
άνδρας, ντυμένος γυναικεία.

Ό  περιφημότερος άπό τους υπόπτους 
ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο : ά 
Έδουάρδος, δούξ τοΰ Κλάρενς, έγγονος 
τής βασίλισσας Βικτωρίας, Αδελφός τοΰ 
μετέπειτα βασιλέως Γεωργίου Ε’ καί, 
τήν έποχή τών Ανεξιχνίαστων φόνων, 
έπίδοξος διάδοχος τοΰ θρόνου. Πατέρας 
του ήταν ό π ρ ΐγκ ιψ  τής Οϋαλλίας, ό 
μετέπειτα βασιλεύς Έδουάρδος Ζ \ Φαί
νεται ίσως Απίστευτο, άλλά είναι άληθινό. 
Ό  «ύποπτος», πού οί δικοί του τόν άπο- 
καλοΰσαν πρ ίγκ ιπα  Έ ντυ , άλλά ό λαός 
τοΰ είχε δώσει τά παρατσούκλι «Κολλάρο 
καί Μανικέτια» γ ια τ ί φορούσε πάντοτε 
σκληρό κολλάρο καί μανικέτια ύπερβο
λικά μεγάλα, ήταν ένας Ιδιόρρυθμος δαν
δής, πού παρακολουθούσε, σάν π ιστό 
σκυλάκι, τήν βασιλική οίκογένεια σέ 
όλες τις μετακινήσεις της. Στίς έπίσημες 
δεξιώσεις, χόρευε καντρίλλιες μέ τήν γ ια 
γ ιά  του. Στά αύτιά τής γηραιας κυρίας 
έφθαναν ορισμένες Απηχήσεις τής άρκετά 
άτακτης ζωής τού πρίγκιπος. "Ηθελε νά 
τοΰ βρή μιά ύποδειγματική νύφη γ ιά  νά 
τόν φρονιμέψη . . .

Τό κακό όμως ήταν ότι ό π ρ ΐγκ ιψ

’ Αριστερά: Ό  Σέρ Τσάρλς Ονώρρεν, 
αρχηγός τής Μητροπολιτικής 'Αστυνο
μίας. Κατέστρεψε τις αποδείξεις, γιά  νά 
μή σπιλώση τήν βασιλική οικογένεια. Ε ις  
τήν απέναντι σελίδα άριστερά τό σημείο, 
όπου βρέθηκε τό πτώμα τής Νίκολ.ς καί 
δεξιά ό άστυνομικός Νήλ, ανακαλύπτει 
τό πτώμα τής Νίκολς στό Μπάκ’ ς Ρόου. 
Στό πλαίσιο επάνω, τά σκίτσα πού έσχε- 

διάσθησαν μετά τήν άνάκρισι.
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ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Ο ΣΤΥΓΕΡΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ 
ΠΟΥ Ε Μ Ε Ι Ν Ε  Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Σ

Έ ντυ περνούσε εύκολα από τό ένα «κε
ραυνοβόλο αίσθημα» στό άλλο. Ά λλοτε 
έπρόκειτο γ ιά  «άντάξιές του προγκίπ ισ- 
σες, άλλοτε γ ιά  απλές «περαστικές». Ά λλα  
νά μεταμορφώσης ένα επιπόλαιο δανδή 
σέ σαδιστικό τέρας, πάει πολύ ! Ό  "Εντυ 
είχε Ιρωτευθή τήν έξαδέλφη του, πριγκί- 
πισσα Αλεξάνδρα τής "Εσσης, ποΰ έγινε 
αργότερα τσαρίνα τής Ρωσίας. Κατόπιν 
πέρασε άπό τά Καυδιανά δίκρανα μερι
κών κυριών τής Αυλής, πράγμα ποΰ ή 
Βικτωρία έπέκρινε αυστηρά. Ό  π ρ ϊγκ ιψ  
δημιουργούσε ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. 
’Αλλά νά θεωρηθή σατανικός δολοφόνος ; 
«Α ντεροβγάλτης ;»  Αυτό ξεπερνοΰσε κά
θε φαντασία.

'Ωστόσο, αυτή ήταν ή θεωρία που 
ΰπεστήριξε πρίν άπό δέκα χρόνια ό γ ια 
τρός Τόμας Στόουελ, ένας διακεκριμένος 
χειρουργός πού είχε υπηρετήσει στό 
νοσοκομείο Σαίντ-Τόμας τού Λονδίνου. 
Κατά τόν Στόουελ, ό π ρ ϊγκ ιψ  Έ ντυ  είχε 
προσβληθή άπό σύφιλι στά δεκαέξη του 
χρόνια, ένώ βρισκόταν σέ κρουαζιέρα 
στήν Ά π ω  Α νατολή. Αυτή ή αρρώστια 
έπενήργησε στον έγκέφαλό του πού ήταν 
ήδη ταραγμένος. Καί ή ψυχοπάθεια πού 
|πηκολούθησε είχε ώς συνέπεια τίς σφα

γές τού Χουάιτ Τσάπελ. Α ργότερα, 
ύστερα άπό- συστηματική θεραπεία, ό 
Έ ντυ  ξαναβρήκε τά κανονικά του άντα- 
νακλαστικά. Έ φυγε άπ’ αύτό τόν κόσμο 
σέ ήλικία είκοσι οκτώ ετών, τό 1892.

’ Εκείνο πού εξέθεσε τόν πρ ίγκιπα  
στις κακολογίες, ήταν τό  ότι άνήκε άνάμ- 
φ ισβήτητα  στήν κατηγορία τών πνευ- 
ματικώς καθυστερημένων. Ή βασιλική 
οικογένεια είχε συνείδησι τού γεγονότος 
αύτού καί έκανε κάθε προσπάθεια γ ιά  νά 
πεισθή γ ιά  τό  άντίθετο. "Ηδη, τό 1879, 
ό παιδαγωγός τού νεαρού πρίγκιπος 
έπισήμαινε τήν άδυναμία του νά συγκεν- 
τρώνη τήν σκέψι του καί τήν φτώχεια 
τών άντανακλαστικών του πού δυσκο
λεύονταν νά προσαρμοσθούν στις διά
φορες καταστάσεις τής πριγκιπικής ζωής. 
Ό  παιδαγω γός του υπογράμμιζε ότι ή 
κατάστασις αύτη ήταν οπωσδήποτε 
κληρονομική καί δέν πήγα ινε ό νοΰς του 
στό ενδεχόμενο τού άφροδισίου νοσή
ματος. Ή προσπάθεια γ ιά  τόν προσανα
τολισμό τοΰ πρίγκιπος στόν ρόλο τοΰ 
διαδόχου τού θρόνου περιελάμβανε καί 
τήν έγγραφή του στό Καϊμπριτζ, τό 
1883, σέ έποχή πού μόλις ήξερε νά γράφη 
καί νά διαβάζη. Πέντε χρόνια αργότερα

άνεκηρύχθη διδάκτωρ τού δικαίου. Τό 
φαινόμενο αύτό τής άνόδου φαίνεται τόσο 
άνεξήγητο όσο καί ό καταποντισμός του 
στόν υπόκοσμο τής π ιό  κακόφημης συν
οικίας τού Λονδίνου.

θ ά  πρέπει νά προσθέσωμε ότι οί 
ύποψίες δέν έπεσαν μόνο στόν άτυχο 
π ρ ίγκ ιπ α  "Εντυ, άλλά έπεξετάθησαν 
καί στόν βαρώνο Χένρυ Στάνλεϋ τοΰ 
"Ωλντερλαιϋ. Είναι άλήθεια ότι ή περί 
πτωσις αύτή έδινε λαβή σέ σκέψεις, γ ια τ ί-  
στό κεφάλαιο τής έκκεντρικότητος ό βα- 
ρώνος ήταν ανυπέρβλητος. "Εφηβος, 
είχε άσπασθή τή  θρησκεία τού Μωάμεθ, 
είχε νυμφευθή μΐά γυναίκα σύμφωνα μέ 
τόν νόμο τού Κορανίου, νυμφεύθηκε τήν 
ίδ ια  γυναίκα σύμφωνα μέ τό τυπικό 
τής Καθολικής ’Εκκλησίας, καί γ ιά  τρ ίτη  
φορά σύμφωνα μέ τήν άγγλικανική παρά- 
δοσι. "Ετσι δέν ύπήρξε ποτέ νόμιμα νυμ
φευμένος. "Οταν σέ ήλικία έβδομήντα 
έξη έτών ό λόρδος Στάνλεϋ πέθανε άπό 
πνευμονία, έτάφη στό τζαμί τού Ούόρκιν, 
στό προάστιο τού Λονδίνου, όπου ιε
ρούργησε ό ιμάμης τής τουρκικής πρεσ
βείας.

Ή βασίλισσα Βικτωρία ένδιαφέρθηκε 
προσωπικώς γ ιά  τήν πρωτοφανή αύτή
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εγκληματική υπόδεσι. Ά π ό  τώ κτήμα 
τ η ; του Ούίνδσορ, όπου ζοΰσε σχεδόν 
Απομονωμένη, βομβάρδιζε τόν Ιδιαίτερο 
γραμματέα τ η ;  μέ υποδείξει; γ ιά  τόν κα
λύτερο τρόπο άνακαλύψεω; τοϋ απαί
σιου έγκληματία. Συνιστοΰσε νά γίνουν 
Ιρευνε; στό περιβάλλον των πλανοδίων 
λιμενεργατών πού μετεκινούντο άπό 
τόπο σέ τόπο μέ φ ορτηγίδε; προορισμέ
νε; γ ιά  τήν μεταφορά σφαγίων. ’ Εξέ
φραζε τήν κατάπληξί τ η ; πού δέν είχε 
βρεθή ούτε ϊχνο; άπό τού; Ανθρώπου; 
πού τά ροϋχα του ; έπρεπε νά είναι γ ε
μάτα Ανθρώπινο αίμα. Που γδυνόταν ό 
δολοφόνο; ή άλλαζε κοστούμι μετά- άπό 
κάθε έγκλημα ; "Οταν είδε π ώ ; οί ύπο- 
δείξει; τ η ; δέν έβρισκαν άπήχησι, ή βασί
λισσα βομβάρδιζε τόν πρωθυπουργό 
λόρδο Σώλσμπερυ μέ στερεότυπα τηλε
γραφήματα : « ’Οφείλετε νά Ανακαλύψετε 
αύτό τόν δολοφόνο, άλλω; οί Αστυνομι
κοί σα; είναι άνίκανοι !»

Προσωπικώ; Ανακάλυψα ένα πιθανό 
ένοχο πού ταιριάζει σ τ ί; ειδικέ; συνθήκε; 
τ η ; τραγω δία ;. Ό  ύποπτό ; μου φορούσε 
τήν δικηγορική τήβεννο καί Ανήκε σέ 
εύυπόληπτη οίκογένεια τοϋ Ντόρσετ. 
Φ ο ιτη τή ; τοϋ Νιού Κόλλετζ τ ή ; 'Οξφόρ
δη;, πήρε τό δίπλωμά του τόν ίδιο χρόνο 
μέ τόν π ρ ίγκ ιπ α  Έ ντυ . Ή Σκώτλαντ 
Γυάρντ, εκείνη τήν έποχή, τόν ΰποπτεύ- 
θηκε πολύ πριν άπό μένα. Κατόπιν τά 
ίχνη του χάθηκαν. Ό  δολοφόνο; έξα- 
φανίσθηκε ξαφνικά. Τό όνομά του δέν 
είδε ποτέ τό φώ; τ ή ; δημοσιότητο; — 
ελλείψει έπαρκών Αποδεικτικών στο ι
χείων — προτού τό άποκαλύψω έγώ καί 
άναλάβω τήν ευθύνη τ ή ; άποκαλύψεω;. 
’Αλλά είχαν περάσει πολλά χρόνια καί 
ή ύπόθεσι; άνήκε π ιά  στήν σφαίρα τοϋ 
θρύλου. Ή πεποίθησ ι; μου, όμω;, ού- 
δέποτε κλονίσθηκε.

Ποια ήσαν τά θύματά του ;
Τό πρώτο, ή Μαίρυ Ά νν  Νίκολ;, σα

ράντα δύο έτών, βρέθηκε σ τ ί; 31 Αύγου
στου 1888, στό Μπάκ; Ρόου, στό  Χουάιτ 
Τσάπελ, μέ τήν  κοιλιά Ανοιγμένη μέ 
νυστέρι, άλλά χω ρί; νά λείπη κανένα 
όργανο. Ό  Αστυφύλακα; πού έσκυψε 
π ρώ το ; έπάνω στό πτώμα διεπίστωσε 
π ώ ; ήταν άκόμη ζεστό. Έπομένω; ό 
φόνο; είχε διαπραχθή πριν άπό λίγο, 
άλλά ή νύχτα ήταν κατασκότεινη !

Τό δεύτερο θύμα, ή Ά ννυ Τσάπμαν, 
ήταν μία χήρα σαράντα επτά έτών, πού 
τό πτώ μα τ η ; βρέθηκε σ τ ί; 8 Σεπτεμ
βρίου 1888 στήν π ίσω  αύλή ένό; σπιτιού 
στόν άριθμό 29 τ ή ; Χάντμπερυ Στρήτ 
κατακρεουργημένο. Τό κεφάλι ήταν σχε
δόν Αποκομμένο άπό τόν κορμό καί ό 
τρόπ ο; τ ή ; σφαγή; μέ χειρουργικό όργα
νο μαρτυρούσε κάποια πείρα τών κανό
νων τ ή ; Ανατομία;.

Τό τρ ίτο  καί τό τέταρτο θύμα ήσαν 
ή Έλίζαμπεθ Στρά ιντ καί ή Κάθριν 
"Εντοουζ. Αύτό τό διπλό έγκλημα διεπρά- 
χθη τήν νύχτα τ ή ; 29η ; πρό ; τήν 30ή 
Σεπτεμβρίου 1888. Πρώτα δολοφονήθηκε 
ή Έλίζαμπεθ Στράιντ, σαράντα πέντε 
έτών. Τό πτώ μα τ η ; βρέθηκε στήν αύλή 
ένό; σπ ιτιού  τ ή ; Βέρνερ Στρήτ, κοντά σ ’ 
ένα τόπο όπου σύχναζαν Αναρχικοί. 
Λόγω τ ή ; κινήσεω; στό σημείο αύτό, ό 
δολοφόνο;, Αναγκασμένο; νά άπομακρυν- 
θή όσο μπορούσε γρηγορώ τερα, δέν 
είχε τόν καιρό νά προβή σέ κανένα Ακρω
τηριασμό. Τό άλλο θύμα, ή Κάθριν Έ ν- 
τοουζ, σαράντα τριώ ν έτών, βρέθηκε 
ξεκοιλιασμένο στήν Μίτρ Σκουαίαρ, μέ 
κομμένο τό ένα νεφρό. Τό πτώμα τ η ; βρέ
θηκε σέ διάστημα μικρότερο τ ή ;  μια;

ώρα; άπό τήν άνακάλυψι του πτώ ματο; 
τ ή ; Έλίζαμπεθ. Αύτό τό διπλό έγκλημα 
μέσα σέ τόσο μικρό διάστημα, έδειχνε 
μιά τόλμη πραγματικά σατανική.

Τό πέμπτο θύμα : Μαίρυ Τζαίην Κέλλυ. 
‘ Η νεώτερη άπό τ ι ;  πέντε, μόλι; είκοσι 
πέντε έτών. Τήν Ανακάλυψαν στό Μίλ- 
λερ ;’ Κώρτ, ένα κακόφημο στενό πού 
έβγαζε στήν Ντόρσετ Στρήτ. Ή σφαγή 
ήταν τόσο άγρια, ώστε οί ίατροδικασταί 
χρειάσθηκαν 6,30' ώρε; γ ιά  νά άνασυστή- 
σουν τά Ακρωτηριασμένα όργανα. Δ ια 
πιστώθηκε ότι ή νεκρή ήταν έγκυο; 
τριώ ν μηνών.

Τά θύματα τού Τζάκ τού ’Αντεροβγάλ
τη , έκτό; άπό τό τελευταίο, δέν ήσαν 
νεαρέ; γυναϊκε; καί παρουσίαζαν όρισμένα 
κοινά σημεία. Είχαν πανδρευθή, είχαν 
χηρέψει ή ζούσαν χωρισμένε; άπό τού; 
Ανδρε; του;, είχαν παιδιά , όχι Αναγκα
στικά άπό τού ; νόμιμου; γάμου; των, τά 
όποια είχαν έμπιστευθή σέ ορφανοτρο
φεία.

Τήν Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, ένα; 
ύπάλληλο; τού Κεντρικού Γραφείου Πλη
ροφοριών, στήν Φ λήτ Στρήτ, έβγαλε 
άπό τό γραμματοκιβώ τιο ένα γράμμα 
γραμμένο μέ κόκκινο μελάνι :

»Κύριε Διευθυντά,
«"Ακόυσα ότι ή Αστυνομία σφ ίγγει 

τόν κλοιό τ η ; γύρω μου. ’Αλήθεια, αύτό 
είναι πολύ κωμικό ! Σά ; είδοποιώ ότι όσο 
ζώ θά συνεχίζω νά καταστρέφω τό μίασμα 
τώ ν κοινών γυναικών. Ή τελευταία μου 
δουλειά δέν ήταν άσχημη έ ; Ή κυρία 
δέν πρόλαβε νά βγάλη ούτε κιχ ! θ ά  
εξακολουθήσετε νά μιλάτε γ ιά  μένα καί 
γ ιά  τά μικρά μου Αστεία. Τήν έπομένη 
φορά θά κόψω τά αύτιά τού θύματά; μου 
καί θά σά; τά στείλω μέ ταχυδρομικό 
δέμα. Αύτό, έτσι, γ ιά  νά γελάσωμε. 
Σύμφωνοι ; Έν τάξει . . .

«Ύμέτερο;.
Υ πογραφή : Τζάκ ό ’Α ντεροβγάλτη;».
Δέν χρειάσθηκε νά περάση πολύ; και

ρό; γ ιά  νά γ ίνη  αύτό τό «μικρό Αστείο». 
Πράγματι, έγινε μόλι; σαράντα οκτώ 
ώρε; μετά τό διπλό έγκλημα τ ή ; νύχτα; 
τ ή ; 29η ; πρό; τήν 30ή Σεπτεμβρίου. 
Αύτή ή λύσσα γ ιά  τά έγκλημα μπορεί 
έν μέρει νά έξηγηθή άπό «τό  ρ ϊγ ο ; τού 
κινδύνου τ ή ; αύτοφώρου συλλήψεω ;» 
πού πρέπει νά ήταν τρομερά έρεθιστικό 
γ ιά  τόν άπαίσιο κακούργο. "Αν τό πρώτο 
θύμα, ή «ψ ηλή Λίζα», πού βρέθηκε Απο
κεφαλισμένη, δέν ύπέστη κανένα Ακρω
τηριασμό, είναι γ ια τ ί ό φονιά; δέν είχε 
καιρό. ’Αντίθετα, ή "Εντοουζ κατακρεουρ- 
γήθηκε. Καί έντούτοι;, σ ’ αύτό τό  μικρό 
τετράγωνο όπου σφαγιάσθηκε, ή Αστυ
νομία έκανε περιπολίε; κάθε τέταρτο τ ή ; 
ώρα;. Έξ άλλου, έξω άπό μιά γειτονική 
Αποθήκη τσαγιού ύπήρχε πάντοτε ένα; 
νυχτοφύλακα;. Καί οί άργοπορημένοι θα- 
μώνε; τών καταγω γίω ν τ ή ; περιοχή; 
χρησιμοποιούσαν συχνά αύτό τό δρο
μάκι γ ιά  νά γυρίσουν στά σ π ίτ ια  του;. 
Τά έντερα τού θύματο; ήσαν κρεμασμένα 
άπό τόν άριστερό τ η ; ώμο, τό συκώτι 
είχε άφαιρεθή καί τά ένα νεφρό ήταν κομ
μένο. Βρέθηκε ! Τό είχαν στείλει μέ συ
στημένο δέμα στόν νεωκόρο τ ή ; γ ε ιτο 
νιά;, κάποιον Τζώρτζ Λάσκ, συνοδευό- 
μενο άπό σύντομο σημείωμα γραμμένο μέ 
κόκκινο μελάνι :

« ’Από τήν Κόλασι, κ. Λάσκ, σά; στέλ
νω αύτό τό μισό νεφρό πού έβγαλα άπό 
μιά γυναίκα . . . Πιάστε με, άν μπορήτε !»

‘ Η ταχυδρόμησε; είχε γ ίνε ι σ τ ί; 16 
’Οκτωβρίου.

Ή Αστυνομία είχε κυριολεκτικώ; σα

στίσει. ΟΙ μέθοδοί τ η ; άνιχνεύσεω; ήσαν 
τότε Αρκετά ύποτυπώ δει;. Σήμερα, ό Τζάκ 
ό ’Α ντεροβγάλτη; δέν θά μπορούσε νά ά- 
ποφύγη τήν μοίρα του. Ά σφαλώ ; είχε ά
φησε! άποτυπώματά του παντού, θά είχε 
«καταγραφή» σέ ψυχιατρεία. Έξ άλλου 
θά τόν πρόδιδε ό γραφικό; του χαρακτή
ρα;. Ά λλα  τό Ανθρωπομετρικό σύστημα 
τοΰ Μ περτιγιόν δέν είχε άνακαλυφθή 
άκόμη. Καί οί έμπειρογνώμονε; τ ή ; Σκώτ
λαντ Γυάρντ βρέθηκαν μπροστά στά 
μυστήριο ένό; έγκληματία πού δρούσε 
μόνο; του σέ μιά πολύ περιορισμένη πε- 
ριοχή.

Α ρ χ η γ ό ; τ ή ;  Σκώτλαντ Γυάρντ ήταν 
τότε ό σέρ Μέλβιλ Μάκ Νάτεν. Ή ύπό
θεσι; τού Α ντεροβγάλτη τού δημιουρ
γούσε άλυτα προβλήματα. Κατακλυζό
ταν άπό έπ ιστολέ; καί τηλεγραφήματα 
άπό έξαίρετου; π ο λ ίτε; πού ζητούσαν 
τό κεφάλι τού ενόχου καί Απορούσαν πού 
δέν είχε συλληφθή άκόμη. Ά λλά  τ ί  μπο
ρούσε νά κάνη ό σέρ Μέλβιλ ; Είχε έξα- 
ποστείλει τά καλύτερα λαγωνικά του 
στήν συνοικία τού Χουάιτ Τσάπελ, άλλά 
δέν άνεκάλυπταν τ ίποτε. "Αν τήν σ τ ι
γμή πού ό φονιά; ταχυδρομούσε τήν 
έπ ιστολή του «άπό τήν Κόλασι» υπήρχε 
μέσα του κάποια πνευματική Ισορροπία 
καί κάποια αίσθησι; μακάβριου χιούμορ, 
ό φόνο; τ ή ; Μαίρυ Τζαίην Κέλλυ πρέπει 
νά διεπράχθη άπό άνθρωπο τελείω ; 
Ανισόρροπο. Ό  σέρ Μ έλβιλ περίμενε 
καί άλλου; φόνου;, άλλά αύτό; ήταν ό 
τελευταίο;. "Ηταν πραγματικά τό  Απο
κορύφωμα τ ή ; φρίκη;.

Ό  Τόμα; Μπόουγερ πού είσέπραττε 
τά  ένοίκια σ’ αύτό τόν δαίδαλο άπό αύλέ; 
καί τρώ γλε; πήγε, κρατώντα; καθυστε
ρημένε; Αποδείξει;, στό σ π ίτ ι τ ή ;  Κέλλυ 
καί βρήκε τήν πόρτα κλειστή. Αφού 
χτύπησε πολλέ; φορέ; δ ίχω ; νά πάρη 
άπάντησι, σκέφθηκε νά παραβιάση τήν 
πόρτα. Προηγουμένω; έρριξε μιά ματιά 
στό εσωτερικό άπό τό  παράθυρο. Εκείνο 
πού είδε τόν έκανε νά φρίξη : Έπάνω σέ 
ένα σωρό κουρέλια, ήταν σκορπισμένα 
τά λείψανα τ ή ; Αμαρτωλή; νέα;. Ό  λαιμό; 
τ η ; ήταν κομμένο;, ή σπονδυλική στήλη 
σπασμένη, τά  αύτιά καί ή μύτη Ακρωτη
ριασμένα, τό  πρόσωπο Αγνώριστο άπό 
τ ί ;  μαχαιριέ;, ή κοιλιά πετσοκομμένη ! 
Τρελλό; άπό φρίκη, ό Τόμα; Μπόουγερ έ- 
τρεξε στό πλησιέστερο Αστυνομικό τμήμα.

Αύτή ή φοβερή σφαγή έδωσε λαβή σέ 
πλήθο; ίστορίε;, πού κυκλοφορούν άκόμη 
στό "Η στ-Έ ντ. Μιά άπό αύτέ; έλεγε ότι 
στήν κηδεία τού θύματο; στά Καθολικό 
κοιμητήριο τού Λέυνστοουν παρευρέθη 
πλήθο; κόσμου καί ότι είδαν έναν Ανδρα, 
μόνο, νά φτύνη τόν τάφο μέ περιφρόνησι. 
Κάποια κυρία Λ ίττλ, πού ή μητέρα τ η ; 
είχε ένοικιάσει άλλοτε τό  δωμάτιο τ ή ; 
Κέλλυ, ίσχυρίσθηκε π ώ ; είχε βρή ένα 
πίνακα τ ή ; Σταυρώσεω; τού ’ Ιησού, 
στό π ίσω  μέρο; τού όποιου φαινόταν 
τό Αποτύπωμα ένό; ματωμένου χεριού. 
Ευυπόληπτοι άνθρωποι πήγαν νά έπι- 
σκεφθούν τό δωμάτιο τ ή ; Μαίρυ Τζαίην ..

Ό  έγγονο; τ ή ;  Βικτωρία;, ό «ύπ οπ το ;» 
δούξ τού Κλάρεν;, πού γ ιά  ένα διάστημα 
ύπήρξε διάδοχο; τού θρόνου, είχε στό 
πρόσωπό του τά σημάδια τ ή ; μελαγχο
λ ία ; πού έκαναν διάσημο τόν κωμικό 
τού κινηματογράφου Μπάστερ Κήτον. 
Βλέμμα θλιμμένο καί πρόσωπο μακρύ, 
Απαισιόδοξο. Σέ μιά οικογενειακή φωτο
γραφία βλέπομε τόν Έ ντυ  μέ φαρδύ 
κολλάρο καί μανσέττε;, κασκέτο κυνηγού, 
σακκάκι άπό τουήντ καί τό  πατροπαρά- 
δοτο σκωτσέζικο «κ ίλτ», Απαραίτητο



ατό Μπάλμοραλ, τό σκωτσέζικο κτήμα 
τοϋ στέμματος. Στό όβάλ πρόσωπό του 
διαγράφονται ανέκφραστα χείλη κάτω 
άττό ένα υποτυπώδες μουστάκι, καί μικρά 
μυτερά αυτιά, όπως έκεϊνα ενός πρόωρα 
γεννημένου βρέφους.

Ό  δόκτωρ Τόμας Στόουελ έξέφρασε 
πρώτος τήν υποψία  ότι ό δούξ ήταν 
ό μυστηριώδης Τζάκ ό ’Αντεροβγάλτης. 
Φυσικά, στήριζε τήν είκασία του στό γε
γονός ότι ό "Εντυ είχε προσβληθή άπό 
αφροδίσιο νόσημα στην ”Απω ’Ανατολή. 
Προσέθετε ότι στά είκοσι τέσσερα χρόνια 
του, ό π ρ ΐγκ ιψ  άναγκάσθηκε νά παραι- 
τηθή άπό άξιωματικός γ ια τ ί τόν έπια- 
σαν σέ κάποιο οίκο άνοχής καί ότι ή πνευ
ματική του κατάστασις χειροτέρευε διαρ
κώς : είχε καταντήσει νά συχνάζη στά 
π ιό κακόφημα χαμαιτυπεία τοϋ Χουάιτ 
Τσάπελ. Μετά τόν διπλό φόνο τής νύ
χτας τής 29ης Σεπτεμβρίου 1888, τόν 
έκλεισαν σέ μιά ιδιωτική κλινική, άπό 
όπου άπέδρασε γ ιά  νά πάη νά δολοφο- 
νήση τήν Κέλλυ.

"Ολα αυτά δέν αντέχουν σέ σοβαρή 
άνάλυσι τών γεγονότων. Πρώτα - πρώτα 
ό αίδεσιμώτατος Τζόουνς Ντώλτο, που 
συνοδέυσε τόν πρ ίγκιπα  "Εντυ κατά τό 
ταξίδ ι του στήν Ά π ω  ’ Ανατολή, ένας 
σχολαστικός κληρικός, δέν άφηνε καμ- 
μιά έλευθερία στόν μαθητή του, ποΰ τόν 
άκολουθοϋσε κατά πόδας. Αυτό είναι 
πασίγνω στο καί άναμφισβήτητο.’Έ πειτα 
ό π ρ ΐγκ ιψ  συνέχισε τήν στρατιωτική 
του σταδιοδρομία καί προήχθη κανονικά 
σέ άντισυνταγματάρχη τό  1891, καί 
μάλιστα περιλαμβανόταν καί στόν π ί
νακα προακτέων.

’Από τήν μελέτη τώ ν έφημερίδων τής 
εποχής προκύπτει ότι τήν νύχτα τής 
29ης προς τήν 30ή Σεπτεμβρίου, ό π ρ ΐγ- 
κιψ βρισκόταν σέ άπόστασι 600 μιλίων 
άπό τό  Λονδίνο, στό Ά μπεργκέλντυ, 
οικογενειακό του κτήμα στήν ορεινή 
Σκωτία. Τήν στιγμή τού φόνου τής Κέλ
λυ, πού διεπράχθη στις 9 Νοεμβρίου, 
βρισκόταν στό Σάντρινγχαμ, άπό τρεις 
ήμέρες, γ ιά  τόν έορτασμό τής 47ης έπε- 
τείου τών γενεθλίων τού πατέρα του, 
πρίγκιπος τής Ούαλλίας, τοϋ μετέπειτα 
Έδουάρδου Ζ'. Τήν ίδ ια  ώρα τοϋ έγ- 
κλήματος, παρευρίσκετο σέ ένα πολύ 
έπίσημο χορό. Τήν έπομένη καί τις 
άκόλουθες ήμέρες, πήρε μέρος σέ πολλά 
κυνήγια, κατόπιν π ήγε στήν Κοπεγχάγη 
κ.λ.π. Μιά τόσο πυκνή χρήσις τοϋ χρόνου 
του δέν άφήνει περιθώρια γ ιά  ύποψίες.

Α λλά  ό δόκτωρ Στόουελ δέν περιορί- 
σθηκε σ’ αύτό. "Ελεγε άκόμη ότι ή υπό
δεσις είχε «π ν ιγ ή »  μέ τό πανίσχυρο πρόσ
χημα τών «κρατικών λόγω ν». Ό  σέρ 
Τσάρλς Ούώρρεν, άρχηγός τής Μητρο- 
πολιτικής ’Αστυνομίας, είχε άντιληφθή 
τήν «λεπτότητα» τής καταστάσεως καί 
είχε κρίνει άσύμφορο νά σπιλώ ση τήν 
βασιλική οικογένεια. "Ετσι κατέστρεψε 
τις άδιαφιλονίκητες αποδείξεις γ ιά  τά 
φρικιαστικά έγκλήματα. Ό  δόκτωρ Στό
ουελ ισχυριζόταν άκόμη ότι άπό έκμυ- 
στηρεύσεις τοϋ σέρ Ούΐλλιαμ Γκάλλ, 
πού ήτα ν-τό  «μαντρόσκυλο» τού π ρ ίγ- 
κιπος τις έξη τραγικές έβδομάδες, είχε 
μάθει ότι, συνοδευόμενος άπό άστυνο- 
μικούς, ό "Εντυ έπισκεπτόναν συχνά τούς 
τόπους τώ ν έγκλημάτων του. Ό  θρύλος 
αύτός είναι όλως διόλου άβάσιμος, δεδο
μένου ότι ένα χρόνο περίπου πριν άπό 
τά  έγκλήματα τοϋ Τζάκ τοϋ ’Αντερο
βγά λτη , ό δόκτωρ Γκάλλ είχε προσβληθή 
άπό παράλυσι . . .  Ο ί ισχυρισμοί τοϋ

δόκτορος Στόουελ ήσαν προϊόν μιας ύπερ
βολικά ζωηρής φαντασίας.

Πάντως τό γεγονός είναι ότι ό πρόωρος 
θάνατος τοϋ "Εντυ, σέ ήλικία είκοσι 
οκτώ έτών, ύπήρξε πραγματική εύλο- 
γ ία  γ ιά  τήν δυναστεία. "Οταν, τό 1891, 
ένώ ήταν άρραβωνιασμένος μέ τήν π ρ ιγ- 
κίπισσα Μαίυ τοϋ Τέκ, προσεβλήθη 
άπό τήν έπ ιδημία γρ ίπ π ης πού ξέσπασε 
τόν Δεκέμβριο στήν Α γ γ λ ία , δέν άντεξε 
καί στις 8 ’ Ιανουάριου πέθανε άπό βρογ
χοπνευμονία. Ποτέ δέν ήταν άνθρωπος 
Ισχυρής κράσεως. Ό  π ρ ΐγκ ιψ  τής Ούαλ
λίας τηλεγράφησε στήν βασίλισσα Β ι
κτωρία : «Ό  άγαπημένος μάς "Εντυ έφυ
γε». Ή δυστυχισμένη γ ια γ ιά  έγραψε στά 
Ιδιαίτερο Η μερολόγιό της : «Τ ί άμοιρη 
πού είμαι ! Στήν προχωρημένη ήλικία 
μου νά βλέπω  νά φεύγη ή νεολαία. Ό  
θεός άς μας βοηθήση. "Ηταν τρομερό 
πλήγμα». Ή Σκώτλαντ Γυάρντ δέν έμεινε 
ώστόσο άδρανής. Ό  ύ π ’ άριθ. 1 ύποπτος 
της δέν είχε ούτε σταγόνα βασιλικού αί
ματος στις φλέβες του, δέν ήταν ούτε 
άλλοδαπός ούτε γιατρός, άλλά ένας άπλός 
δικηγόρος τού Λονδίνου, ό Μόνταιγκιου 
Τζών Ντρούιτ. Ό  άνθρωπος αύτός δέν 
είχε καθόλου Ιατρικές ή χειρουργικές 
γνώσεις, άλλά άρκετοί συγγενείς του 
ήσαν γ ια τρ ο ί στήν συνοικία τού Μπούρσ- 
μουθ. Ό  Ντρούιτ ήταν καταχωρημένος 
στά άρχεΐα τής Σκώτλαντ Γυάρντ, τό 
όνομά του ήταν γνω στό στά όργανά 
της, άλλά κοινοποιήθηκε μόλις τήν σ τι
γμή πού άρχισα τις έρευνές μου γύρω  
άπό τά μυστήριο τοϋ Χουάιτ Τσάπελ.

Τό 1894, άνήσυχος γ ιά  τις έπίμονες 
φήμες γύρω  οπτό τά γεγονότα πού είχαν 
διαδραματισθή έξη χρόνια προηγουμέ
νως καί πού, λογικά, θά έπρεπε νά είχαν 
λησμονηθή, ό σέν Μέλβιλ Μάκ Νάτεν, 
πρώην άρχηγός τού C.I.D . (Τμήματος 
Έ γκληματολογικών Ερευνώ ν) άποφά- 
σισε νά συντάξη ένα ύπόμνημα γ ιά  νά 
φέρη στό φώς τις έρευνες πού έγιναν γ ιά  
τούς φόνους τοϋ ’Α ντεροβγάλτη. Ό  
Μάκ Νάτεν είχε άποχωρήσει άπό τήν 
Σκώτλαντ Γυάρντ έξη μήνες μετά τόν 
φόνο τής Κέλλυ, τόν τελευταίο τής σει
ράς, άλλά είχε άκόμη τά δικαίωμα νά 
συμβουλεύεται τά ύπηρεσιακά άρχεΐα. 
Στις σημειώσεις πού συνέταξε, βρίσκομε 
τό όνομα τοϋ Ντρούιτ, τόν όποιον περι
γράφει ώς «Ρώσο γ ια τρό» καί «Πολωνο- 
εβραΐο». Ό  Ντρούιτ έμφανίζεται άνά- 
μεσα στούς τρεις ύποπτους, έναντίον 
τών οποίων ή άστυνομία μπορούσε νά 
έχη τούς σοβαρώτερους λόγους νά δράση, 
άλλά δέν έκανε τ ίπ οτε έλλείψει π ε ισ τ ι
κών άποδείξεων, άσφαλώς. Ό  Μάκ Νά
τεν γράφει ότι είχε πολύ ισχυρούς λό
γους νά ύποπτεύεται τόν Ντρούιτ.

Ά λλά  νά πού λ ίγ ο  καιρό μετά τόν 
φόνο τής Κέλλυ, ό Ντρούιτ έξαφανίζεται. 
Τό πτώμα του βρέθηκε στόν Τάμεσι. 
«Κατά Ιδιωτικές πληροφορίες», συνεχίζει 
ό Μάκ Νάτεν, «ή ίδ ια  ή οίκογένειά του 
υποπτευόταν ότι ό Ντρούιτ ήταν ό 
έγκληματίας πού καταζητούσαμε καί 
τόν ώθησε στήν αύτοκτονία».

Ό  Μόνταιγκιου Τζών Ντρούιτ γεν
νήθηκε στό Ούίλμπορν τής κομιτείας 
τοϋ Ντόρσετ, στις 15 Αύγούστου 1857. 
"Ηταν δευτερότοκος γιός τού Ούίλλιαμ 
Ντρούιτ, ένός «προκρίτου» πού σ υγ
κέντρωνε τά άξιώματα τού είρηνοδίκη, 
τοϋ έπ ιτρόπου τής άγγλικανικής έκ- 
κλησίας καί τοϋ γιατρού - χειρουργού 
σέ ένα σχολείο πού διηύθυνε ό ίδιος. Ά σ 
φαλώς γ ι ’ αύτόν κάνει λόγο ό Μάκ Νά
τεν όταν χρησιμοποιή τις λέξεις «Ρώσος

γιατρός» καί «Πολωνοεβραΐος» στις ση
μειώσεις του. Τό σ π ίτ ι τών Ντρούιτ 
ήταν ένα άπό τά π ιό  έπ ιβλητικά  τής 
πόλεως, μέ πρόσοψι άπό σκαλιστή πέ
τρα, κήπο καί δενδροστοιχίες.

Ό  γιός ήταν πολύ καλός μάθητής. Στά 
16 του χρόνια μπήκε στό Ούίντσεστερ 
Κόλλετζ όπου διακρίθηκε όχι μόνο ώς 
συζητητής, άλλά καί ώς άσσος τοϋ κρί
κετ καί έρασιτέχνης ήθοποιός. Τόν τελευ
ταίο χρόνο τών σπουδών του έξελέγη 

τής τάξεως, τίτλος πολύ τ ιμ η 
τικός. Τά 1876 συνέχισε τις σχολικές του 
έπιτυχίες. Μπήκε στό Νιού Κόλλετζ 
τής ’Οξφόρδης, όπου πήρε τό δίπλωμα 
τής νομικής. Ά π ό  έκείνη τήν στιγμή 
άλλάζει έντελώς τρόπο ζωής, ζή σάν 
έργένης σέ ένα παράπηγμα χωρίς τρε
χούμενο νερό, χωρίς φωταέριο γ ιά  φω
τισμό, στήν Κίνγκ’ς Μπέντς-Ούώκ άριθ.
9 στό Λονδίνο. Γίνεται χασομέρης π ι
στεύοντας άσφαλώς πώς έκανε άρκετά 
καί πώς ό πατέρας του έχει χρέος νά τόν 
συνδράμη στις άνάγκες του. "Υστερα 
άπό τήν έγγραφή του στόν δικηγορικό 
σύλλογο, τό 1885, οί οικονομικές του 
δυσχέρειες τόν άναγκάζουν νά άναλάβη 
συμπληρωματικές έργασίες, όπως ή θέ- 
σις τού επόπτη σέ ένα σχολείο. Τό 1888 
γ ίνετα ι προγυμναστής σέ ένα ίδρυμα 
διευθυνόμενο άπό κάποιον Τζώρτζ Βα- 
λεντάϊν, στήν συνοικία τοϋ Μπλάκχηθ. 
Τό σχολείο αύτό πού έμοιαζε πολύ μέ 
έκεΐνο πού είχε άποθανατίσει ό Τσάρλς 
Ντίκενς μέ τό όνομα Ντόροθυ’ς Χώλλ, 
ήταν γεμάτο ύποσιτιζομένους μαθητάς 
καί βρώμα. Στά Λονδίνο οί δικηγόροι 
έφθαναν τότε τις οκτώ χιλιάδες καί υπο
λόγιζαν ότι μόνο ό ένας στούς δέκα κέρ
διζε τ ίμ ια  τό ψω μί του. Ό  Ντρούιτ 
ήταν ένας άπό τούς πολλούς δικηγόρους 
χωρίς πελατεία.

Ά π ό  ψυχολογική άποψι, ή περίπτωσις 
τοϋ Ντρούιτ είναι έξαιρετικά πολύπλο
κη. Είναι ένας «οργισμένος», άλλά καί 
άνθρωπος ποτισμένος άπό τό κλασικό 
πνεύμα. Στήν προετοιμασία καί έκτέλεσι 
τών φόνων τού Χουάιτ Τσάμπελ τηρεί 
αύστηρά τούς κανόνες τής έλληνικής 
τραγωδίας. Τά φρικιαστικά αύτά έγ
κλήματα έναρμονίζονται πρός τήν άρι- 
στοτελική λογική. Παρουσιάζουν τήν 
συμμετρία ένός ισοσκελούς τριγώνου. 
Οί άστυνομικοί τής έποχής δέν σκοτί
ζονταν, φυσικά, γ ιά  τέτοιες λεπτομέ
ρειες. Προτιμούσαν νά δούν σ ’ αύτά τά 
έγκλήματα μιά σειρά πράξεων πού διε
πράχθη σαν χωρίς τό παραμικρό κίνη
τρο, ώς άποτέλεσμα μιας σατανικής πα- 
ρορμήσεως . . . Είπαν καί έγραψαν ότι, 
έπειδή ή πορνεία ήταν μίασμα, ό Α ντερο
βγάλτης άποφάσισε νά τήν έξαλείψη. 
Ή κακόφημη συνοικία τού "Ηστ Λόντον 
έκτάσεως 72 τετραγωνικών μιλίων, έκρυ
βε, άσφαλώς, πολλή άθλιότητα καί 
πολλά κοινωνικά άποβράσματα. Ά λλά  
καί άπό τις ώραΐες συνοικίες τού Πικαν- 
τ ίλλυ , τοΰ Χαίυμαρκετ καί τής κάτω 
Ρήτζεντ Σ τρήτ δέν έλειπαν οί γυναίκες 
ύποπτου ήθικής. Μιά στατιστική τις 
άνέβαζε σέ 80,000 σέ ολόκληρη τήν πε
ριοχή τού Λονδίνου ! Γιά ποιό λόγο ό 
Α ντεροβγάλτης είχε διαλέξει πέντε άπό 
αύτές τις γυναίκες καί τις είχε σφάξει ; 
Μπορούμε, λοιπόν, νά ύποθέσωμε ότι 
πρόκειται γ ιά  πράξι καλά προμελετημέ- 
νη καί πώς ό δολοφόνος είχε τήν έμμονη 
Ιδέα νά δώση ένα καλό μάθημα σ’ αύτή 
τήν πάλι, πού έκείνη τήν έποχή ήταν 
ή πρώ τη σέ πληθυσμό πόλις τού κόσμου. 
Σημειώνομε, άκόμη, ότι μόνο ό πληθυ
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σμό? τού ”Ηστ-”Εντ τό 1888 ξεπερνούσε 
τόν πληθυσμό τή? Πετρουπόλεω? καί 
τή? Φιλαδέλφεια?. Τά θύματα, έκτο? άπό 
τήν Μαίρυ Τζαίην Κέλλυ, σφαγιάσθηκαν 
στό ύπαιθρο, καί τά ακρωτηριασμένα 
πτώ ματά τους έξετέθησαν σέ κοινή θέα.

Ά π ό  τού? συγχρόνου? του μόνο ό 
συγγραφεύ? Μπέρναρντ Σώ φαίνεται 
πώ? πλησίασε τήν αλήθεια, τόν πραγμα
τικό λόγο αυτών των φρικαλεοτήτων. 
Γιά τόν έκκεντρικό ’ Ιρλανδό, πού ήταν 
τότε τριάντα δύο ετών, ό Τζάκ ό ’Αντε
ροβγάλτη? θέλησε μέ τά  φρικιαστικά του 
έγκλήματα νά κάνη τήν κοινή γνώμη 
νά άντιληφθή τήν ανάγκη τή? έξαλεί- 
ψεω? αυτών τών εστιών ήθική? σήψεω?, 
τών κακοφήμων συνοικιών τών μεγαλο- 
πόλεων.

Οί περιγραφέ? αϋτέ? τού υποκόσμου 
τή? εποχή? συνετέλεσαν στό νά μεταμορ- 
φωθή ό δολοφόνο? σέ «τιμω ρό» στόν 
όποιον ό θεό? είχε άναθέσει νά καταφέρη 
ένα ισχυρό πλήγμα  στού? θεσμού? τή? 
κοινωνία? τού 19ου αίώνο?. "Ενα? ύπερ- 
πουριτανό? μπορεί εύκολα νά μεταμορ- 
φωθή σέ αίμοβόρο εκτελεστή. "Ενα πάθο? 
άτεγκτου άσκητισμοΰ μπορεί νά όδηγή- 
ση στήν μανία . . .  ή στήν συμπόνια. 
Ό  Ντρούπ- διάλεξε τά πρώτο. Στήν 
πραγματικότητα, τά  κίνητρα, πού υπα
γόρευσαν τι? φρικιαστικέ? πράξει? πού 
αποδίδονται σέ αυτόν πού πήρε τό όνομα 
«Τζάκ ό ’Α ντεροβγάλτη?», θά μείνουν 
γ ιά  πάντα άγνωστα. Έμεΐ? διατυπώνομε 
άπλώ? είκασίε?. ’ Εκείνο?, τόν όποιον έπέ- 
λεξα ανάμεσα στού? ύποπτου?, έκρυψε 
τό μυστικό του στόν βυθό τού Τάμεσι.

"Ενα? ψαρά?, πού διέσχιζε μέ τήν βάρ
κα του τόν ποταμό στί? 31 Δεκεμβρίου 
1888, βρήκε τό πτώμα τού δικηγόρου. 
Οί τσέπε? τού σακακιού του ήσαν γε
μάτε? χοντρά βότσαλα καί ή κατάστασι? 
άποσυνθέσεω? τού πτώματο? μαρτυρούσε 
παραμονή ένό? περίπου μηνό? στά νερά 
τού ποταμού.

Ή εφημερίδα «Σάουθερν Γκάρντιαν» 
τή? 5η? ’ Ιανουάριου 1889, δημοσίευσε 
ένα άρθρίδιο :

«θλ ιβερό  τέλο? δικηγόρου. Ή αύτοψία 
πού διεξήγαγε τήν  Τετάρτη ό δόκτωρ 
Ντίπλοκ, άπό τό Τσίσουικ, κατέληξε 
στό πόρισμα ότι τό άλιευθέν στόν Τά
μεσι πτώ μα άνήκει στόν Μόνταιγκιου 
Τζών Ντρούιτ ήλικία? 31 ετών, Ό  άδελ- 
φό? του, δικηγόρο? έπίση? διαμένων 
στό Μόρνμουθ, εξακρίβωσε τήν ταυτό
τητά  του καί δήλωσε ότι _ό άποθανών 
ήταν επόπτη? σέ ίδρυμα τού Μπλάκχηθ. 
Ό  διευθυντή? τού ίδρύματο? είχε λάβει 
επιστολή τού Ντρούιτ στήν οποία τού 
έγνώριζε τήν πρόθεσί του νά αύτοκτο- 
νήση».

’Ακολουθούσαν λίγε? εγκωμιαστικέ? 
γραμμέ?, πού εξέφραζαν τήν γνώμη ότι 
ό Ντρούιτ ήταν γνωστό? ώ? διγηγόρο? 
μεγάλη? άξια?, πού τό μέλλον τού ύποσχό 
ταν καί άλλε? έπιτυχίε?. Ή άστυνομία 
καταχώρισε αύτή τήν μικρή εϊδησι σέ 
ένα φάκελο μέ τήν έπιγραφή : «Αύτο- 
κτονία ύπό τήν επήρεια παραφροσύνη?».

Στό κοιμητήριο τού Ούίλμπορν ύπάρ- 
χει άκόμη ένα? πέτρινο? σταυρό? μισο- 
φαγωμένο? άπό τ ι?  λειχήνε?, μέ τήν άκό- 
λουθη έπιγραφή : «Εϊ? μνήμην τού Μον. 
Τζ. Ντρούιτ, 4 Δεκεμβρίου, ήλικία? 31 
έτών». Κάτω άπό τήν πλάκα αναπαύεται 
ίσω? ό Τζάκ ό ’Αντεροβγάλτη? πού έ
σπειρε τόν πανικό σέ ολόκληρη πόλι.

Ε ΟΛΟΥΣ είναι γνω στό καί άναμ- 
φ ισβήτητο, πώ? πολλοπτλέ? καί 
ποικίλε? ύπήρξαν οί φροντίδε? καί 
οί προσπάθειε?, πού κατέβαλαν 
οί ήγέτε? τού ιερού ’Αγώνα, κλη

ρικοί, πολιτικοί καί πολεμικοί, άπό τήν 
πρώ τη έω? καί τήν τελευταία ήμέρα. 
Καί μερικέ? τέτοιε? είναι : ή κατά τόπου? 
στρατολογία καί ή συγκέντρωσι? τών 
άτάκτων πολεμιστών σέ στρατόπεδα' 
ή όργάνωσι? μια?, έστω καί ύποτυπώ - 
δου?, έπιμελητεία?· ή ένεύρεσι? χρηματι
κών πόρων γ ιά  τήν αγορά έφοδίων καί 
γ ιά  τήν πληρωμή τώ ν μισθών τών στρα
τιω τώ ν καί τών καπεταναίων καί πρά 
παντό? γ ιά  τό ξεκίνημα τών πλοίων, 
γ ια τ ί τά πληρώματα δέν άνέβαιναν 
στά καράβια, αν δέν έπαιρναν προκατα
βολικά τήν άντιμισθία του?· ή όργάνωσι? 
τακτικού στρατού, πού τήν πρωτοσκέ- 
φθηκε καί έφάρμοσε ό Δημ. Ύ ψηλάντη?, 
γ ιά  τήν ένίσχυσι τή? μαχητικότητο? 
καί τή? προφυλάξεω? μέ τήν συστηματική 
έκγύμνασι- ή σύστασι? τών πρώτω ν νο
σηλευτικών κέντρων, καί τών νοσοκο
μείων αργότερα, γ ιά  τήν νοσηλεία τών 
τραυματιών καί άσθενών ή άπελευθέ- 
ρωσι? τών αίχμαλώτων μέ άνταλλαγή 
ή έξαγορά· ή σύστασι? διοικητικών ορ
γάνων, τή? Μεσσηνιακή? Γερουσία?, τή? 
Πελοποννησιακή?, τή? Δυτική? ‘ Ελλά- 
δο?, τού Ά ρείου Πάγου τή? ’Ανατολική? 
καί τώ ν έθνικών συνελεύσεων· ή σύναψι? 
τών έξωτερικών δανείων καί χ ίλ ιε? δυό

άλλε? συντελεστικέ? ένέργειε?, πού κατά 
καιρού? έχουν δημοσιευθή στήν « ‘ Ιστο
ρία».

Παράλληλα μέ τ ί?  παραπάνω ένέρ- 
γειε?, δέν' παρελείφθη καί μιά άλλη, έξ 
ίσου σοβαρή : ή κατασκοπεία, ή όποια 
έτέθη σέ έφαρμογή κατά τήν περίοδο 
τή? Έπαναστάσεω?, Ιδιαίτερα κατά τά 
τέλο? τη?, τότε πού οί προστάτιδε? Δ υ
νάμει? προσπαθούσαν νά καθορίσουν 
καί τά όρια τού νέου κράτου? καί έφημο- 
λογεϊτο , ότι σ ’ αύτά θά περιληφθούν 
μόνο τά εδάφη πού κατέχουν οί "Ελληνε? 
μέ τόν στρατό του?. Τήν Ρούμελη όμω? 
δέν τήν κατείχαν σταθερά καί έφοβούντο 
μήπω? Τούρκοι καί Ά ρβανίτε? κατέβουν 
άπό τήν "Ηπειρο, όπου ήσαν συγκεν
τρωμένοι. "Ηταν άπαραίτητο νά μάθουν 
τ ί γίνετα ι έκεϊ, καί τό πέτυχαν. Τούτο 
μά? τό φανερώνει ή παρακάτω (ΓΑΚ. 
Γεν. Γραμ. Φ. 214) άνέκδοτη, άλλά καί 
περισπούδαστη έκθεσι? :

Ά ρ ιθ . 905
'Ελληνική Πολιτεία

Προς τήν Α .Ε . τόν πληρεξούσιον Τοποτη- 
ρητήν τής Σεβαστής Κνβερνήσεως.

Ό  προσωρινός Δ ιοικητής Καρπενησιού 
κ.λπ.

Ό  σταλείς προλαβόντως εις Ή πειρον 
λαϊκός κατάσκοπος εφθασε σήμερον, τρεις 
ώρας μετά τόν παπά Κώνσταν, δστις δ ιη
γείτα ι τά εφεξής :
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Κούρεντα τού Ράίκα, έφθασαν έξωθεν 
των Ίωαννίνων, οπού είναι γενική ατα
ξία καί αναρχία των στρατευμάτων, τά 
όποια λειποτακτήσαντα διά τους μισθούς 
των, πράττουν μυρίας καταχρήσεις καί 
φονεύονται καθ' έκάστην μεταξύ των 
διά μικράς αιτίας.

Ζ . "Ο τι, όλοι οί κάτοικοι Χριστιανοί, 
μετέφερον τάς περιουσίας των εις τό Νησίον 
διά νά τάς ασφαλίσουν άπό τον κίνδυνον των 
στρατευμάτων καί όλαι αί τ ίμ ια ι καί εϋ- 
κατ αστατώτεραι οίκογένειαι, μετέβησαν 
ωσαύτως εις τό Νησίον.

Η . "Ο τι, ό πασάς διατρίβει εντός του 
φρουρίου, έχων μόλις 500 στρατιώτας 
έδικονς τον, άλλ’ ούτε καμμίαν δνναμιν 
έχει, οντε υποταγήν έχουν τά στρατεύ
ματα, ότι τά στρατεύματα αυτά, μή όντα 
περισσότερα άπό 4000, είναι ύπό τήν οδη
γίαν διαφόρων όπλαοχηγίσκων 'Αλβανών 
καί δεν έχουν καμμίαν σύμπνοιαν μεταξύ 
των.

Θ. "Ο τι, μισθοί οντε ήλθον άπό Κων
σταντινούπολή, οντε έμοιράσθησαν είσέτι 
καί άκαταπαύστως πηγαινοέρχονται άπό 
τήν 'Αλβανίαν 20 καί 30 στρατιώται όμοΰ, 
ιός φαίνεται, εκ των ιδίων αυτών στρα
τευμάτων, διά νά λάβουν τούς μισθούς 
των, άλλ’ επιστρέφουν άπρακτοι.

I. "Ο τι, οντε εις τά 'Ιωάννινα καμμία 
ετοιμασία εκστρατείας κατά τής ’ Ελλά
δος δεν γίνεται, άλλ’ ούτε είναι εις κατά- 
στασιν νά εκστρατεύσουν.

ΙΑ. "Ο τι, εις δλ.α τά μέρη τής ’Ηπείρου 
άφ’ όπου διήλθον, οί Χριστιανοί στενάζουν, 
επικαλούνται τον Θεόν νά ίδοΰν Ε λ λ η ν ι
κόν στράτευμα συγκείμενον άπό χιλίους 
μόνον στρατιώτας, διά νά σηκωθούν εις τ ’ 
άρματα εύθύς όλοι, καί, ώς λέγουν, ότι εν
τός πέντε ημερών ήθελον γίνει δέκα καί 
είκοσι χιλιάδες, άπανδήσαντες άπό τά 
μεγάλα βάρη, διότι μία οικογένεια μό
νον πρέπει νά πληρώση ύπέρ τά 200  
γρόσια χαράτζι.

ΙΒ . "Ο τι, όλα τά άνυδρα καλαμπόκια 
έξηράνθησαν καθ' ϋλην τήν ’ Ηπειρον, άπό 
τήν μεγίστην ανομβρίαν, ότι τό γέννημα 
τρέχει έν γρόσι ή οκά καί ότι, όλοι οί κά
τοικοι ελεεινολογούν τήν κατάστασίν των, 
διότι προβλέπουν, ότι θά φάγουν τό ένε- 
στώς έτος τό ψωμί, άκριβώτερον άπό τό 
παρελθόν έτος.

ΙΓ . "Ο τι, τήν 31 διελθόντες άπό τά 
Παστιανά τών Τζουμερκίων καί εκ τής 
Σκονλικοκαρίας, έφθασαν τήν α' τού ενε
στώτας εις τήν Μηλέαν τού Βάλτου.

Ταΰτα άναγγελθέντα μοι παρά τού λα ϊ
κού κατασκόπου καί τον συγκατασκόπου 
του, γνωστοποιούνται προς τήν Υ .Ε. 
Έπλήρωσα δέ καί τον κόπον αυτού, ώς σάς 
προέγραφον. Μ ετ' όλίγας ημέρας θέλω 
στείλει πάλιν ή τον ίδιον αυτόν, ή άλλον, 
όπου ήθελεν κριθή τούτο εύλογον διά νά 
κατασκόπευση, δηλαδή εάν στείλω τον 
παπά Κώνσταν εις  "Ηπειρον, θέλω στείλει 
τον άλλον εις Λάρισαν, ή τάνάπαλιν.

Σάς προσφέρω βαθύτατου σέβας.
Τήν 8 Αύγουστου 1829  
εκ τής Ράχωβας Κραβάρων

Ό  προσωρινός Διοικητής  
( Τ .Σ )  ’Ε μ . Σπυρίδωνος 

Ό  Γραμματεύς καί άντ’ αυτού 
Σ . Σ ιμός

Μετά τήν αξιόλογη αϋτή εκθεσι, κάθε 
σχόλιο θά ήταν περιττό .

ΗΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Επάνω: Αλβανοί μισθοφόροι κατά τήν περίοδον τής Έπαναστάσεως τού 1821, Κάτω: 
Τύπος "Ελληνος άγων ιστού, κατά τήν ’ Επανάστασι.

Α. Οτι, τήν 18 τού παρελθόντος άνα- 
χωρήσας εντεύθεν μετά τού συντρόφου του 
καί τήν 23 διαβάντες τής "Αρτης, ύπε- 
χρεώθησαν παρ' ενός χαρατζή, Βασίλη 
Κοτζιλα όνομαζομένου, καί έπλήρωσαν 
δύο χαράτζια άπό 2 καί 2 /4  άλιγιέδες 
ο καθ' εις καί επειδή τά χαράτζια δεν 
δεν άνοίχθησαν εκ ε ί είσέτι, τοίς έδωσε 
γραμμάτια, εξ ών έγκλείεται τό έν προς 
πληροφορίαν σας, καί τήν 24 έφθασαν εις 
τό χωρών τής "Αρτης Σκουλικαριάν, άφ’ 
όπου παρουσιασθέντες εις τον υιόν τού 
Γώγου κύριον Δ ημήτριον, διατρίβοντα 
εκ εί ύπό τό όνομα ’Αγραφιώτες, ώς υπή
κοοι Τούρκοι, έλαβον διαβατηρίου παρ' 
αυτού τό όποιον καί έγκλείεται ενταύθα. 
Καί έκείθεν διαβάντες τήν Ζάλογκον τής

επαρχίας Πρεβέζης, όπου παραφυλάττει 
τήν θέσιν εκείνην ό κύριος Γιώ ργης υιός 
τού κυρίογ Γιαννάκη Καμαρινιώτου, μέ 
50 Χριστιανούς στρατιώτας καί 50 Τούρ
κους, τήν 27 έφθασαν εις τό Γλυκύ τό 
παρά τώ Σουλίω.

Β . "Ο τι, ό Βελήμπέης Κουγιάτζος εν- 
ρίσκεται εις Πρέβεζαν έχων εκ ε ί 1000 
περίπου στρατιώτας, έχει δέ καί εις "Αρ
ταν άλλους τόσους, άλλα δέ στρατεύματα 
εις τήν "Αρταν δέν είναι, οΰτε καμμία 
ετοιμασία γίνεται κατά τής ' Ελλάδος.

Γ .  "Ο τι, φρούραρχος τού Σονλίου είναι 
ο παλιό Χοϋσος μέ 150 στρατιώτας ’Α λ
βανούς καί παραφυλάττει έως τά Γλυκύ.

Δ . "Ο τι, κατά τήν 28 είσελθόντες εις τά 
όρια τής Παραμυθίας καί διαβάντες άπό 
τά χωρία Φροσύνην καί Κούτζι, όπου 
είναι όλοι οί κάτοικοι Χριστιανοί καί άπό 
τό Μοναστήρι τού Μακραλέξη έφθασαν τήν 
29 εις τό Σελών 'Αργυροκάστρου καί ότι, 
εις όλα τά μέρη τής Τζαμουργίας, άφ’ 
όπου διήλθον, είναι άκρα ησυχία, καί όχι 
καμμία ετοιμασία δέν γίνεται εκστρατείας, 
άλ.λ' ουδέ λόγος γίνεται περί τούτου.

Ε . "Ο τι, εις τό Σελών έμαθον άπό τον 
οίκονόμον παπά Ζήσην, ότι εις τό Δέλ- 
βινον πολεμούν μεταξύ των δύο σημαν
τικοί /ιπέηδες· κάποιος Χουσείν μπέης 
μέ κάποιον Μαχούμτ μπέην περί τοπαρ
χίας καί περί ιδιαιτέρων συμφερόντων των, 
έχοντες, τά δύο διαφερόμενα μέρη, υπέρ 
τούς 1000 εις τά άρματα.

Σ Τ . "Ο τι, τήν 30 διαβάντες άπό τά
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Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α
Η ΘΡΥΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

CTZ3 Α ΓΙΑΝΝΕΝΑ... Τά Γιάν
νενα τον θρύλον καί τής 
ιστορίας. Πολιτεία μυθι
κή... Πατρίδα ηρώων... 

Κέντρο τής εθνικής ελευθερίας... 
Λίκνο αγωνιστών κι’ ευεργετών τον 
’Έθνους... ’Ένοιωσα παράξενα, κα
θώς βρέθηκα εκείνο το ανοιξιάτικο 
πρωινό στην πόλη τής Κνρά Φροσύ- 
νης, όταν είδα μια απρόσμενη ζων
τάνια να απλώνεται πέρα ώς πέρα 
στα Γιάννενα, μαζί με την έντονη πα
ρουσία τών καταλοίπων του παρελ
θόντος. "Οσο ανιστόρητος, όσο πεζός 
κι’ άμουσος κι’ αν είσαι, δεν μπορείς, 
παρά νά γίνης για λίγο τραγουδιστής 
κι’ ονειρευτής, σαν περπατήσης στα 
λιθόστρωτα στενά τής πολιτείας.

ΤΩρες μάκρυνες έρχονται στο νοϋ

Τοϋ 'Υπ. Α' κ. Σαρ. Άντωνάκου 
της Έ ν ω σ ε  ως  Ελλήνων Συγγρα
φέων καί Δήμοσ/ γράφων Τουρισμού

σου, σάν έγγίζης τά σκοτεινόχρωμα 
τείχη, πού γνώρισαν τούς Νορμαν- 
δούς, τούς Φράγκονς, τούς Σέρβους 
κι’ υστέρα τούς Τούρκους. Πυργώ
νουν στη φαντασία σου θρύλοι χι
λιόχρονοι, σάν βρεθής κάτω άπ’ τά 
καφασωτά καί τά κονάκια, στη λί
μνη τη χιλιοτραγονδισμένη, στο 
νησάκι πού πέθανε τόσο άδοξα 6 
τύραννος, ό Άλής.

’Ιωάννινα είναι τό επίσημο όνο
μα τής πρωτευούσης τής ’Ηπείρου. 
Πολλ,ά γράφτηκαν γιά την προέλευ- 
σί του, πού στηρίζονται σέ εικασίες 
μόνο, αφού δεν υπάρχουν σίγουρες 
πηγές. Στη Μονή τον Ά γιον  Ίω- 
άννον αποδίδει τό όνομα τής πόλεως 
ο Π. Άραβαντινός. Τό μοναστήρι 
αυτό τοποθετεί κάποια εντόπια πα-

ράδοσι εκεί, πού τώρα ενρίσκεται 
τό τζαμί τοϋ ’Λσλάν. ’Άλλοι υπο
στήριξαν, πώς κάποιος αντοκράτο- 
ρας ’Ιωάννης, πού υπήρξε καί οικι
στής, έδωσε τό όνομά τον στήν πόλη. 
Σάν τέτοιον μερικοί θεωρούν τον 
’Ιωάννη, τον γιο τοϋ ’Αλεξίου Κο- 
μνηνον, μερικοί τον ’Ιωάννη Λουκά, 
άλλοι τον ’Ιωάννη Καντακουζηνό 
καί άλλοι τήν Ίωαννίνη, κόρη τον 
Βελισσαρίον, στρατηγού τον ’Ιου
στινιανού. Ξενική θεωρούν τήν προ- 
έλευσι τοϋ ονόματος ό Φιλήντας καί 
ό Καμπούρογλους. Ή  ιστορία τών 
’Ιωαννίνων αρχίζει κυρίως από τό 
1204, τότε πού ό Μιχαήλ. Α' ’Ά γ γ ε 
λος Κομνηνός ίδρυσε τό Δεσποτάτο 
τής Ήπειρον καί ώχύρωσε τά Γιάν- 
νενα μέ επισκευή καί συμπλήρωσι
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τον παλαιόν φρουρίου. Μετά την 
κατάληψι τής Κων/πόλεως και τής 
Θεσσαλονίκης από τους Σταυροφό
ρους, πολλές σπουδαίες οικογένειες 
έφθασαν από εκεί στα ’Ιωάννινα.

Ενρίσκετο σέ πραγματική ακμή 
ή πόλις, όταν τό 1349 ό κράλης τής 
Σερβίας Στέφανος Λουσάν υπέταξε 
ολόκληρη την ’Ήπειρο και διώρισε 
διοικητή τον Πρελονμπο ή Πρελον- 
μποβιτς μέ έδρα τά ’Ιωάννινα. "Ο
ταν το 1367 πέθανε ό Πρελονμπος, 
τον διαδέχθηκε ό γνιός τον Θωμάς,
6 όποιος, σύμφωνα μέ τό χρονικό 
τον Πρόκλον και Κομνηνον, «τό 
πολνθρύλητον είναι τήν πάλιν ταυ
τήν καί λέγεσθαι μή ανεχόμενος πο- 
λνθρήνητον πεποίηκεν». "Αν καί οι 
Ίωαννϊται έδέχθησαν τον νέον κυ
ρίαρχο «νπτίαις χερσίν εντός τής 
πόλεως αυτών μετά μεγίστων κρό
των καί ευφημιών», ό Θωμάς άλ
λους έσκότωαε, άλλους εξ (όρισε καί 
των περισσοτέρων έδήμευσε τις πε
ριουσίες. Ο τύραννος δολοφονήθηκε 
τον Δεκέμβριον τον 1384 καί τον 
διαδέχθηκε ή γυναίκα τον Μαρία 
Άγγελίνα Παλαιολογίνα. 'Η  τελευ
ταία αυτή, γιά νά σώση τήν πάλι 
από τούς ’Αλβανούς πού είχαν βαλ- 
θή να την καταλάβουν, παντρεύτηκε 
τον Φλωρεντινό ηγεμόνα Ή  σαν Βον- 
ονδελμόντον, πού ήταν συγγενής των 
Τόκκων, δουκών τής Κεφαλληνίας. 
Μέ τό γάμο αυτό, ό Βονονδελμύν- 
τος έγινε δεσπότης τών Ίωαννίνων. 
Εδειξε εξαιρετική αγάπη προς τούς 

κατοίκους καί πολέμησε μέ πρωτο
φανές πείσμα τούς ’Αλβανούς, τούς 
όποιους μισούσε θανάσιμα. Τόσο, 
πού δταν εκείνοι πολιόρκησαν τά 
Γιάννενα τό 1387, ζήτησε σέ βοή
θεια τούς Τούρκους,'έτσι πού οι ’Α λ
βανοί τού Μπονα Σπάτα νά λύσουν 
την πολιορκία. Διάδοχό τον ό Βου- 
ονδελμοντος διώρισε τον δούκα τής 
Κεφαλληνίας Κάρολο Α ’ τον Τόκκο. 
Πριν όμως εκείνος φθάση, ό Μπού- 
ας Σπάτας κατέλαβε τήν πάλι, γιά 
νά τήν ξαναπάρη ό Κάρολος τό 1418.
Η  δεσποτεία τού Καρόλου υπήρξε 

περίοδος ακμής γιά τά Γιάννενα. Τό 
1429 ό Κάρολος πέθανε καί τον δια
δέχθηκε ό άνηψιός του Κάρολος ό 
Β . Οι νόθοι δμως γνιοί τον Καρό
λου Α ’, πού'ποτέ δέν ανέχθηκαν τον 
νεο κυρίαρχο τών Ίωαννίνων, κάλε- 
σαν σε βοήθεια τούς Τούρκους, πού 
τότε κατείχαν τη Θεσσαλονίκη. Ό  
Σουλτάνος Μουράτ, διέταξε τον 
στρατηγό τον Σινάν νά καταλάβη τά 
Γιάννενα. Προηγουμένως ό Σινάν

έστειλε «ορισμό» γραμμένο ελληνι
κά προς τό μητροπολίτη καί τούς 
προκρίτους «καπετάν Στρατηγόπου- 
λον, καί τον υιόν του καπετάν κύρ 
Παύλον, καί εις τον πρωτομαϊστορα 
τον Βονΐσαβον καί εις τον πρωτα- 
σηκρίτην Στανίτζην» καί ζητούσε 
τήν πάλι καί τά κάστρα της. 'Ο Κά
ρολος, πού ενρίσκετο στήν "Αρτα 
δέν μπόρεσε νά αντιμετώπιση τούς 
Τούρκους, γιατί έκτος τών άλλων 
δέν βοηθήθηκε διόλου καί από τούς 
κατοίκους, πού μισούσαν τούς Φρά- 
γκους. ’Αλλά καί οι Τονργοι γρή
γορα διέψενσαν τις προσδοκίες τών 
’Ιωαννιτών. "Αν καί είχαν ύποσχε- 
θή ώρισμένα προνόμια, τά κατήρ- 
γησαν όλοσχερώς μετά τό 1611, δ
ταν έγινε ή έπανάστασι του Διονυ
σίου τού Σκυλοσόψου. Παρά τά 
δεινά πού ακολούθησαν, τά Γιάννενα 
κατώρθωναν νά ορθοποδήσουν καί 
πάλι καί νά συνεχίσουν τήν προη- 
γονμένη ακμή τους. Τον 17ον καί 
τον 18ον αιώνα, μέ τις προσπάθειες 
διασήμων ’Ιωαννιτών, δπως ό Σου- 
γδουρής, ό Βησσαρίων Μακρής, 
οι Γλνκάδες, ό Ίερομνήμων, ο Μπα- 
λάνος, ό Βηλαράς κ.ά. τά Γιάννενα 
έγιναν πνευματικό καί εμπορικό 
κέντρο ολοκλήρου τού υποδούλου 
'Ελληνισμού. Τόση ήτο ή πνευματι
κή ακμή τής πόλεως, ώστε ό Π  αί
σιος ό μικρός εις τον «’Έπαινον τών 
Ίωαννίνων» νά τά όνομάζη «μεγά
λου στολισμόν» καί «δμμα δεξιόν» 
τής Ελλάδος. Κάποιο δέ επίγραμμα 
εις τον Ίωαννίτην Καραϊωάννην 
θεωρεί τήν πάλιν τών Ίωαννίνων 
αρίστην καί «μουσών εύκόμων πα- 
σειυν δώμα». Στήν άνάπτυξι αυτή 
συνετέλεσαν οι διάφορες σχολές πού 
λειτούργησαν κάτω άπό τήν έπο- 
πτεία φωτισμένων άνδρών. ’Από τις 
σχολές αυτές, γράφει ό Νεόφυτος 
Δούκας, «οχετοί έχέοντο κατά πάσας 
τάς έλληνικάς πόλεις καταρδεύον- 
τες αύτάς μέ τών λόγων τά πολύτι
μα νάματα». Ό  ίδιος, σέ άλλο ση
μείο, αναφέρει, δτι «κατά τον ΙΗ ' 
αιώνα δσοι έχρημάτισαν "Ελληνες 
συγγραφείς υπήρξαν Ίωαννϊται ή 
μαθηταί τής τών Ίωαννίνων σχο
λής». Καί δ Κούμας, γεμάτος θαυ
μασμό, γράφει, δτι «εις τήν τών Ίω 
αννίνων πάλιν οφείλει ή ’Ελλάς τήν 
άναγέννησιν τής παιδείας». Ή  ίδια 
πνευματική ακτινοβολία τών Ίωαν
νίνων συνεχίστηκε καί μετά τό 1788, 
δταν ό Ά λή  Πασάς ίδρυσε ανεξάρ
τητο κράτος στήν "Ηπειρο, μετά 
τήν αποστασία του άπό τον Σουλ

τάνο. Πολλοί ξένοι, πού έπεσκέφθη- 
σαν τότε τήν πάλι, δπως ό Γάλλος 
Πουκεβιλ τό 1805, ό Χομπχάους τό 
1813 καί ό Χόλλαντ τό 1815, εκ
φράζονται μέ τά πιο κολακευτικά 
λόγια, γιά τήν εμπορική καί πνευ
ματική προοδο τών Ίωαννίνων καί 
τον ανώτερο πολιτισμό τους. "Ομως, 
δχι μόνο πνευματικό, αλλά καί στρα
τιωτικό κέντρο γιά τό υπόδουλο γέ
νος υπήρξαν τά Γιάννενα. ’Εδώ, άλ
λοτε κοντά στον Ά λή  κι’ άλλοτε 
κοντά σ’ άλλους μπαροντοκαπνισμέ
νους καπεταναίους, σπούδασαν τήν 
τέχνη τού πολέμου ό Καραϊσκά- 
κης, ό Άνδροντσος καί άλλοι πο
λέμαρχοι καί μάρτυρες τον ιερού 
μας αγώνα. Στις 24 Ίάνουαρίου 
τού 1822 ό Ά λής σκοτώθηκε στο 
μοναστήρι τού Ά γιου  Παντελεήμο- 
νος στο νησάκι τής λίμνης καί τά 
Γιάννενα επανήλθαν στήν εξουσία 
τού Σουλτάνου. Ά π ό  τότε, δέν ξα
νακούστηκαν ιαχές πολεμικές στήν 
κοιλάδά τής ’Ελλοπίας, μέχρι τον 
’Οκτώβριο τού 1912, πού ό νικη
φόρος ’Ελληνικός στρατός άρχισε 
τον τιτάνιο αγώνα του, γιά τήν άπε- 
λευθέρωσι τής θρυλικής πολιτείας, 
πού έγινε πραγματικότητα στις 21 
Φεβρουάριου του 1913. ’Ελεύθερα 
απο τότε τά Γιάννενα είναι καί πάλι 
μιά μεγάλη ζωντανή πολιτεία, μέ 
ξεχωριστή ακτινοβολία στον βορειο
ελλαδικό χώρο. Στον επισκέπτη, 
πού θά φθάση ώς έκεϊ, τά θρυλικά 
Γιάννενά χαρίζουν, έξω άπό τήν πο
λυκύμαντη ιστορία τους, καί σπου
δαίες φυσικές ομορφιές, πού αρχί
ζουν άπό τη λίμνη, ώς πέρα στο 
εξαίσιο Σπήλαιο τού Περάματος. Ή  
λίμνη!. . Αυτή ή λίμνη! . . Λένε, 
πως είναι ή άρχαία Παμβώτις. Μέ 
τήν πλούσια, τροπική της βλάστησι 
καί τό γραφικό νησάκι, δίνει εκείνο 
τό ιδιαίτερο χρώμα πού βρίσκει κά
νεις στα Γιάννενα. Στήν κορυφή τού 
νησιού τό εκκλησάκι τού Προφήτη 
Ή λία καί στο περίγυρό του τά 
μοναστήρια τής Ά γιας Έλεούσης, 
τού Σωτήρος, τού Ά γιου Νικολάου 
(Ντιλιο) τού Ά γιου Παντελεήμο
νός καί δύο άκόμα στ’ άνομα τού 
Άγιου τών θαλασσινών. Τό μονα
στήρι τού Ά γιου Νικολάου (Ντί- 
λιο) υπήρξε, άπό τό 1282 ώς τό 
1756, σπουδαίο πνευματικό κέντρο, 
γιατί στέγασε μιά άπό τις πιο γνω
στές σχολές τών Ίωαννίνων. Σέ μιά 
αίθουσα τού μοναστηριού μέ έκπλη- 
ξι παρατηρεί κανείς, κοντά στις τοι
χογραφίες τών Άγιω ν τής Χριστια-
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’ Επάνω. To τέμενος και το φρούριο των Ίωαννίνων. ’ Ε κ  τον H en ry  H olland, Lon don  1815. Κάτω: To Σερά ϊ τον Ά λ ή  Πασα, υπό 
Ockerell. London 1830. ’Απέναντι: Τύπος "Ελληνας των Ίωαννίνων. 'Υπό L o u is  D upre.





'Επάνω: Οί άρχαΐοι φιλόσοφοί, πού γίνονται άγιοι. Μια δραματική προσπάθεια, για νά 

διατηρηθή ή επαφή του υποδούλου γένους με τις ρίζες του. Κάτω: Ό  δημόσιος κήπος 

των Ίωαννίνων. ’ Απέναντι επάνω: νΑποψις τμήματος τής πόλεως. Στο  βάθος ή Λίμνη. 

Κάτω: Χαρακτηριστική αρχιτεκτονική εϊς κτήριο τής *Ηπειρωτικής Πρωτευούσης.

« Γ ι ά  ν ν ε  να,  προ 
σ τ α  γ ρ ό σ ι α  κα

νοσννης, μορφές αρχαίων 'Ελλήνων 
σοφών. Ή ταν μιά προσπάθεια των 
ιερωμένων - διδασκάλων τον κρυφού 
σχολειού, νά διαιωνίσουν την Εθνι
κή κληρονομιά, νά κρατήσουν άπό 
γενιά σέ γενιά, αναμμένη τη λαμπά
δα τής φυλής. ’Ελεύθερη ήταν ή θρη
σκεία άπό τον καταχτητή. ’Ό χι 8- 
μως και ή 'ιστορία. Ξεγελώντας λοι
πόν τον βάρβαρο, ζωγράφιζαν σέ 
στυλ άγιων, τον Πλούταρχο, τό 
Θουκυδίδη και τον ’Αριστοτέλη. Και 
δίδασκαν κρυφά στά μικρά σκλαβό- 
πουλα τά αθάνατα έργα τους. Μέ 
μιά βενζίνα, μπορούμε νά κάνουμε 
ένα άξέχαστο περίπατο στη λίμνη. 
Τη λίμνη τον πόνου κα'ι του τραγου
διού. . . «’Άσειστα τά ήλεκτροάρ- 
γυρα νερά της αντιφεγγίζουν στά 
παραμυθένια βάθη της τά δασο
σκέπαστα παντού ολόγυρα βουναλά
κια, πού σάν κούπα ζαφειρένια κλει
στή στεφανώνουν τριγύρω τά κάλ
λη της. Γιγάντιες όλόϊσες λεύκες, 
πανύψηλες λαμπάδες, νυφοϋλες άρα- 
διασμένες ή μιά κοντά στήν άλλη, 
κατά τήν ανατολική τής λίμνης 
όχθη, παίρνουν ψηλά στις κορυφές 
τους ένα άσπρουλό αόριστο φως 
άπό τό μυστικό τό γλυκοχάραμα, 
καθρεφτίζοντας ατόφια τά λυγερά 
κορμιά τους στις άργυρόφεγγες τής 
λίμνης εκτάσεις. ’Ήρεμα, ανυποψί
αστα νησσάρια κι άγριόπαπιες ση
κώνουν τά μακρολαίμα κεφαλάκια 
τους, σά νερολούλονδα, πού φυτρώ
νουν στής λίμνης τ ’ άσημόνερα. Α ρ 
γοκίνητα, καμαρωτά κολυμπούν ευ
τυχισμένα, γιατί χαίρονται τό πρώ
το φώς τής αυγής. Σταρήθρες κι’ 
άγριόσπινοι, ξυπνημένοι άπό τού κό
τσυφα τό λάλο, πρωινό τραγούδι μέσ’ 
στις πυκνές σκιναριές και τ ’ άγριό- 
βατα, πετοϋν ολόχαρα άπό θάμνο σέ 
θάμνο. Στής Λίμνης τά βαθιά θα
λάμια νά τες, πού σέρνουν τό χορό 
οί δεκαεφτά νεοστεφάνωτες νύφου
λες, οί Γιαννιώτισσες, μέ τήν πεντά
μορφη κυρά Φροσύνη τους μπροστά, 
στεφανωμένες τώρα νούφαρα καί πο- 
λυτρίχια. . .».

Μέσα στήν πάλι, πού εντυπωσιά
ζει ή σημερινή ομορφιά, πλάι στην 
ανατολίτικη οψι της καί τά μνημεία 
τού παρελθόντος, μπορεί κανείς νά 
θαυμάση τό φρούριο, πού ίπιβλ.ητικό



α στ*  ά ρ μ α τ α  
ίτά γ ρ ά μ μ α τ α »

v-ψώνεται πάνω άπό τή λίμνη. ’Εδώ 
βρίσκονταν τά άνάκτορα των Κο- 
μνηνών καί τό σπίτι τον Ά λ ή  Πασά. 
'Ο τάφος τον διακρίνεται σήμερα 
έξω άπό τό Φετιχιέ Τζαμί. Τό άλλο 
τζαμί του φρουρίου, τό τζαμί τοϋ 
Άλαν - Πασά, στεγάζει τώρα τό 
μουσείο. Ά π ό  τό ύψος τοϋ μιναρέ, 
ή θέα προς τη λίμνη καί τά γύρω 
βουνά είναι μοναδική. Μιά ακόμα 
ενδιαφέρουσα έπίσκεψι, είναι στο 
παρεκκλήσι τον νεομάρτυρος Γεωρ
γίου, πού οι Τούρκοι έκρέμασαν τό 
1837, καί στην παλαιά πόλη μέ τό 
παζάρι της καί τά εργαστήρια κατερ
γασίας άσημιοΰ μέ κομψοτεχνήματα 
γνωστά καί έξω άπό την 'Ελλάδα.

Αυτά είναι τά Γιάννενα! Τά ονει
ρεμένα Γιάννενα! Ή  παραμυθένια 
πάλι τοϋ■ θρύλου καί τον δημοτικού 
τραγουδιού. "Οσο κι’ αν δεν τό θέ- 
λης δεν μπορείς, παρά νά ζωντανέ- 
ψης στη φαντασία σου τή μαρτυρική 
χώρα, που αποθανάτισε τό κλέφτικο 
τραγούδι, ξεχύλισμα πόνου τοϋ δου- 
λωμένου ελληνισμόν. "Οσο ζής στά 
Γιάννενα, γυρίζεις πίσω στά μαύρα 
χρόνια τής σκλαβιάς. . - «Νά ό Ά -  
λής! Καί νά ό Ταχήρ. . . Νά τό φαρ
μάκι καί τό λεπίδι. . . Νά ό Βελή - 
Γκέκας, ό Θανάσης Βάγιας, ό Γιου- 
σονφ άράπης. . . "Ολα τά λυσσασμέ
να σκυλιά τον Ά λή  πασά. Βλέπεις 
τώρα τον αιματοπότη τον Ταχήρ, 
πού μηχανεύεται νέα βασανιστήρια 
γιά τούς αρματολούς τον Σονλίου 
καί των Άγράφων. Άκονς τά σφυ
ροκοπή ματ a στά κόκκαλα, τά ξε- 
κλειδώματα μέ τήν τανάλια των 
αρμών!. . Βλέπεις τό παλούκωμα 
των ηρώων, τό σκάψιμο των σπιθο- 
βόλων ματιών, τό χύσιμο τοϋ ζε
στού νεροϋ στο στόμα καί στ αυτιά 
τους. Νά τά λεβέντικα τά κορμιά 
των αρματολών, πού τά άνεμίζει 
τής λίμνης τ ’ άγεράκι, κρεμασμένα 
στον περίφημο τον πλάτανο, ποτι- 
σμένον από τά τίμια τά αίματά 
τους . .». Γιάννενα, μαύρα Γιάννενα 
πώς σάς κρατάει ό τόπος. . Μά 
όχι. . . Δέν πρέπουν θρήνοι, στή ση
μερινή πρωτεύουσα τής Ήπειρον. 
Τά σύγχρονα Γιάννενα, ελεύθερα 
κάτω άπό τον γαλό ελληνικό ουρα
νό, τραβούν τό δρόμο τής ευτυχίας, 
τής προόδου καί τής προκοπής.
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Μέ to τέλος τής Ανοίξεως και
τον ερχομο του Καλοκαιριού, που
είναι εποχή ξενοιασιάς και παιχνι
διού, τά «Αστυνομικά Χρονικά» α
φιερώνουν στους μικρούς φίλους
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Τοϋ κ. Ά ν δ ρ έ α  Κ α ρ α ν τ ώ ν η

ΡΟ ΜΗΝΟΣ ’έκλεισαν εκατόν 
σαράντα εννέα χρόνια, από κεί
νη την τραγικά ένδοξη νύχτα 

J  U  τοϋ Λαζάρου, που τό Μεσο
λόγγι, με τη φρουρά του καί μέ όλους 
τούς κατοίκους του, αποφάσισε καί 
πραγματοποίησε, μέσα από ποτά
μια αίματος, την καταννκτική ’Έ 
ξοδο. Δεν παραδόθηκε στους είκοσι 
χιλιάδες στρατιώτες τοϋ Κιονταχή 
πού τό πολιορκούσαν σφιχτά άπό 
στεριά, ένα χρόνο τώρα, μήτε στο 
στόλο τοϋ Γιουσούφ Πασά πού τοϋ 
είχε φράξει τούς δρόμους τής θά
λασσας. Άντικρύζοντας σήμερα τό

κεφάλαιο αυτό τής Παλιγγενεσίας 
άδίστακτα μπορούμε νά πούμε πώς 
αν ή πρώτη μεγάλη άπόφασι τοϋ 
έθνικοϋ συνόλου ήταν νά ξεσηκωθή 
σύσσωμο γιά τή λευτεριά τον, -ή 
δεύτερη ήταν ή αλύγιστη άπόφασι 
τον Μεσολογγιοϋ νά μη δελεαστή 
άπό τις προτάσεις γιά παράδοσι τοϋ 
Κιονταχή. Ή  άπόφασι αυτή είναι, 
ίσως, ή πιο σκληρή στιγμή τοϋ ’Α 
γώνα. Ποτέ άλλοτε δεν άτσαλώθηκε 
τόσο σκληρά καί τόσο πυκνά ή άντι- 
στεκόμενη ψυχή τοϋ Γένους. Πρέπει 
νά γυρίσουμε πολύ πίσω στήν ιστο
ρία, νά πάμε ατούς καιρούς τοϋ

Λεωνίδα των Θερμοπυλών, γιά νά 
άνεύρουμε μιά παρόμοια μοναδική 
περίπτωσι, όπου ένα ελάχιστο τμήμα 
τοϋ ’Έθνους παίρνει στά χέρια του 
τήν ευθύνη τής τιμής τοϋ συνόλου.

Εκείνοι πού αποφάσισαν τήν έξο
δο υπάκουσαν σέ κάτι τό απροσμέ
τρητα διαφορετικό καί ανώτερο άπό 
τή λογική. ' Υπάκουσαν σ’ αυτή τήν 
μνστηριακή επιταγή μιας ιστορι
κής στιγμής πού άπαιτεί άπό τον 
όποιονδήποτε άνθρωπο νά μετα- 
βληθή σέ σωστόν «ηρώα». Δηλαδή 
νά γίνη μιά οντότητα συνειδητής 
αυτοθυσίας, έτοιμης καί πρόθυμης

Κάτω: Τό Μεσολόγγι. Σχεδίασις W. Pu rser, χάραξις Ε . F inden . 'Απέναντι: Ή  ' Ελλάς εις τό Μεσολόγγι.
Ε . D elalro ix .

Υπό
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νά άποφλοιωθή όλότελα, γιά νά 
μείνη μόνο τον το αδιάσπαστο κου
κούτσι τον Είναι: ή ελεύθερη ψυχή.

*
Ο Κ Α ΖΑΝ ΤΖΑΚ Η Σ  είπε το πε

ρίφημο «δεν ελπίζω τίποτα, δεν φο
βάμαι τίποτα, είμαι λεύτερος». Μά 
τί νά την κάνη κανείς μια τόσο σκυ
θρωπή καί αχρωμάτιστη ελευθε
ρία; 'Ο άνθρωπος τής ’Εξοδον 
όμως είχε πει — στην πράξι βέ
βαια — «θέλω νάμαι λεύτερος για 
να μπορώ νά ελπίζω καί νά φοβά
μαι, νά ζώ καί νά πεθαίνω, σάν 
άνθρωπος». Αυτή τή λευτεριά γύ
ρεψε νά συμπύκνωση σέ άφθαρτη 
ποιητικήν ουσία ό Σολωμός, στους 
«Ελεύθερους Πολιορκημένονς» του. 
Καί σ’ εκείνα τά ασύγκριτα άπο- 
σπασματα τον αριστουργήματος που 
δέ γράφτηκε, είδαμε καί βλέπουμε 
πάντα νά φτερονγάν μπροστά μας 
αυτές τις «γλυκείες κ’ ελεύθερες ψυ
χές, σά νάτανε βγαλμένες» - δηλαδή 
απαλλαγμένες από τό περίβλημα τής 
σαρκας. ’Ελεύθερες ψυχές καί ελεύ
θερα αλλά καί χαρούμενα πνεύ
ματα μάς παρασταίνοννται άπό τον 
Σολωμό, οί υπερασπιστές καί οί 
κάτοικοι τον Μεσολογγίου. ’Έχουνε 
κατανικήσει όλους τούς πειρασμούς 
τής ύπαρξης, που γιά ολο σχεδόν τον 
κόσμο είναι καί ή ουσία της καί ή 
δικαίωσί της: τήν άσπλαχνη πείνα, 
τή μοσχοβολημένη καί δροσερή ά- 
νοιξι μέ τό γλυκύτατο νυχτερινό αε
ράκι της, τον έρωτα, κάθε στοργή 
(μητρική, συζυγική, άδελφική, φι
λική), καί είναι έτοιμοι γιά τή «με
γάλη πράξι». Τό πήδημά τους άπό 
τή σκλαβιά καί τήν ντροπιασμένη 
καταστασι μιας άνθρωποφαγικής κα
θημερινότητας πού ταχύτατα θά τούς 
οδηγούσε, αν παρατεινόταν, στήν 
ολοκληρωτική άποκτήνωσι, - τό πή
δημα ή στήν αγκαλιά τής Ελευθε
ρίας, ή τον θανάτου τό μέγα καί 
μαύρο άγνωστο. Άπόδειξι πώς δέ 
φοβήθηκαν τό μέγα καί μαύρο άγνω
στο. Άπόδειξι, πώς δέ φοβήθηκαν τό 
μέγα καί μαύρο άγνωστο, είναι δτι 
σχεδόν μέ χαρά τόλμησαν τό «μέγα 
πήδημα».

*

ΥΠ ΑΡΧΕΙ, άραγε, αντιστοιχία 
ζωικής αμεσότητας καί ψυχικής 
αλήθειας μεταξύ εκείνων πού πα-

ρονσιάζουνται σάν ελεύθεροι πο- 
λιορκημένοι στή σύνθεσι τού Σό
ι, ωμού, καί των πραγματικών αν
θρώπων πού έκαμαν τήν ’Έξοδο; 
Ξέρουμε βέβαια, πώς ή ποίησι 
γράφεται πάντα στήν αντίστροφη 
δψι τής πραγματικότητας, άπό τήν 
άλλη πλευρά τού δίσκου τής ζωής. 
Αυτό έκαμε ό Σολωμός. Καί μάλι
στα, τόσο πολύ «έξιδανίκευσε» τούς 
«ελεύθερους πολιορκημένονς του», 
ώστε νά κατηγορηθή, κάποτε, άπό 
έναν άξιο στοχαστή μας, πώς μέ τό 
νά άγνοήση τόσο πολύ καί νά .«περι
φρόνηση» τήν Ιστορική πραγματι
κότητα τής ’Εξόδου (δηλ. τον ρεα
λισμό της) έπλασε ένα ποίημα πέρα 
γιά πέρα ψεύτικο, φανταστικό (μέ 
τήν έννοια τής «πλάνης περί τά 
άνθρώπινα»), τέλος, ένα «ποίημα 
προδοσίας τής ιστορίας». Γερά θε
μελιωμένη αυτή ή άποψι, μπορεί 
νά κλονίση καί τον πιο απροκάλυπτο 
θαυμαστή τού Σολωμον. Μά τελικά, 
δέν τον κλονίζει. Πρώτα, γιατί άπό 
τήν έξιδανικευμένη (άς παραδεχ
τούμε καί «ψεύτικη») άκόμα ποίησι 
αυτή, χύνεται μιά τέτοια μαγεία, ένα 
τέτοιο ονειρικά πνευματικό φώς, 
πού μάς άποδεσμεύει άπό κάθε 
άνάγκη γιά ιστορική έρευνα. Κι 
ύστερα — κι αυτό είναι τό πιο σπου
δαίο — αν προσέξουμε βαθύτερα κά
ποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα 
ή καί επεισόδια τής Εξόδου, θά 
δούμε πώς ό Σολωμός, οχι μόνο δέν 
τήν «πρόδωσε ιστορικά», αλλά άπαλ- 
λάσσοντάς την άπό κάθε τι τό χα
μηλό, τό θαμπό, τό σκοτεινό, τό κα
θημερινά άσκημο, καί τό συχνά 
απαίσιο, πού έχει ή ζωή μας, τό 
ανθρώπινο, προς τά κάτω, βάρος 
μας, κράτησε άπ’ αυτήν δ,τι ακρι
βώς συνέστησε τό μεγαλείο της, τό 
ύψος της, τήν ηθική της συνεισφορά 
στήν ύψηλότατην έννοια «άνθρω
πος». 'Η  ποίησι, είναι μιά διερ
γασία φλόγας. Καθαρίζει τά πολύ
τιμα μέταλλα άπό κάθε νόθο καί 
φθοροποιό έπικόλλημα καί τ ’ αφή
νει νά άκτινοβολούν αιώνια μέ τήν 
άπόλυτη αφθαρσία τους. Ά π ’ αυτή τή 
διεργασία πέρασαν οί ελεύθεροι πο- 
λιορκημένοι τού Σολωμού.

*

ΣΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜ ΟΤΑΤΑ «Ε ν
θυμήματα Στρατιωτικά τής Έπανα-

στάσεως τών Ελλήνων, 1821 - 
1833» τού Νικολάου Κασομούλη — 
τά χρωστάμε κι αυτά στήν απίθανη 
ιστορική δσφρησι τού Βλαχογιάννη— 
κάποιες στιγμές άπό τις τελευταίες 
ημέρες στο πολιορκημένο Μεσο
λόγγι είναι τόσο άνατριχιαστικά 
άγριες, τόσο άπάνθρωπες, ώστε νά \ 
σέ αναγκάσουν νά άναρωτηθής: «μά 
πώς μέσα σ’ αυτές τις σκληρότατες \ 
ψυχές, πώς μέσ’ αυτές τις θηριώδεις » 
φύσεις, ήταν δυνατό νά βρή τόπο, I 
φωλιά, νά κατοίκηση τό αίσθημα 
ή νά άναπτυχθή ή ιδέα τής Λευτε
ριάς; Στή σύσκεψι τών Στρατηγών 
πού έγινε καί πάρθηκε ή τελική άπό- 
φασι γιά τήν ’Έξοδο, άποφασί- 
στηκε νά σφαχτούν οί Τούρκοι αίχ- 
μάλωτοι καθώς καί οί χριστιανοί αιχ- 1 
μάλωτοι πού δούλευαν στούς Τούρ- ] 
κους, μήπως κανείς άπ’ αυτούς προ- ] 
δώση τήν ’Έξοδο στον Κιουταχή, ] 
ή κατά όποιονδήποτε άλλο τρόπο \ 
τούς ένοχλήση. 'Η  άπόφασι αυτή 
έκτελέστηκε δχι μόνο άδίσταχτα 
καί ταχύτατα, άλλά καί μέ άγρια 
χαρά. Ό  ίδιος ό Κασομούλης, χα
ράζοντας στά «Ένθνμήματά» του, 
κάποια στιγμιότυπα αυτής τής τόσο I 
σκοτεινής πλευράς, φαίνεται σάν I 
καταπτοημένος καί μαζί σάν έπανα- 
στστημένος γιά δσα είδε : «Ό  αύ- 
τάδελφός μου Μήτρος, άναλαβών 
έως τότε άπό τήν ασθένειαν καί 
ειδοποιηθείς τούτο, έτρεξε καί έκοψε 
δώδεκα μόνος του εις τήν άκρογια- 
λιάν. rΠλθεν καθημαγμένος άπό τά 
πόδια έως τό κεφάλι, χαρούμενος. \ 
Έτρόμαξεν ή ψυχή μου· τον επί
πληξη διότι μόνον αυτός έπιχειρί- 
σθη, ώς πελεκάτωρ νά κόψη τό
σους. — ”Ε, λέγει, άφησέ με τώρα· 
πεντακόσους κόπτω κι άλλους, αν 
μοϋ πέσουν στο χέρι. Τί μάς έμεινεν 
πλέον παρά νά πιοΰμεν αίμα διότι \ 
δέν έχομεν τίποτες νά φάγωμεν». 
Φοβερός, άπαίσιος, αυτός δ νεα- 1 
ρός Μήτρος. Πόσο διαφέρει άπό 
τον «καλό Σουλιώτη» τού Σολω- | 
μού: «”Ακρα τού τάφον σιωπή στον I 
κάμπο βασιλεύει — λαλεΐ πουλί, 
παίρνει σπυρί κι ή μάνα τό ζηλεύει. ] 
— Τά μάτια ή πείνα έμαύρισε, στά I 
μάτια ή πείνα πνέει. — Στέκει 6 j 
Σουλιώτης ό καλός παράμερα καί 
κλαίει: — «έρμο τουφέκι κι άχαρι, 
τί σ’ έχω εγώ στο χέρι; — 'Οπού !

(Συνέχεια εις τήν σελ. 338)

ΕΙς τήν απέναντι σελίδα: Σκηνή άπό τάς τελευταίας στιγμάς τον Μεσολογγίου. Ύ πό Ε . de L a n sa c . Πινακοθήκη τοϋ Δήμον Μεσο
λογγίου. ( Ή  φωτογραφία, όπως καί αί φωτογραφίαι τών σελίδων 242, 243, 317 καί 323 έχουν λ.ηφθή εκ τον « ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Υ

Λ ΕΥ Κ Ω Μ Α ΤΟ Σ 1821» έκδόσεως «Μέλισσα».
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ

'0 ν έ ο ς  ΰ ι ε υ 8 υ ι / τ ή ς  τ ή ς  Ά ο τ υ ν ο μ ί α ς  
Ό υ έ ος  Έμπέρ ·  Πε ρ ί πο λ ο ι  ·  Λωπο δύ τ η ς

Έφημ. «Καιροί» 25-2-1900

Ο ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΤΗ Σ
ΤΗ Σ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

'Υπεγράφη καί έδημοσιεύθη εις τό 
χθεσινόν ψύλλον τής «Εφημερίδας 
τής Κνβερνήσεως» τό Διάταγμα, δι’ 
ον διορίζεται τακτικός διευθυντής 
τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών και Πει
ραιώς ό συνταγματάρχης τον πεζι
κού κ. Δ. Στάϊκος, διατελέσας ώς 
τοιουτος προ ετών.

'Ο Στάϊκος ορκίζεται σήμερον την 
11ην π.μ. ενώπιον τοϋ επί των ’Ε 
σωτερικών υπουργού, παραλαμβά- 
νει δ’ αμέσως την υπηρεσίαν παρά 
τού επί δίμηνον και πλέον διατελέ- 
σαντος προσωρινώς τοιοΰτου κ. ’Απ. 
Σκωτίδου, δστις έζήτησε δεκαπενθή
μερον άδειαν.

'Ο Βασιλεύς διεμήνυσε χθες την 
11ην π.μ. δι’ ενός των υπασπιστών 
τον προς τον κ. Πρωθυπουργόν, 
όπως καλέση τον κ. Σκωτίδην και 
τώ ανακοίνωση δτι άπονέμεται αύτώ 
τό παράσημον τοϋ Άργυρον Σταυ
ρού τοϋ Σωτήρος διά την εύδόκιμον 
αυτού υπηρεσίαν. Πράγματι ολίγον 
προ τής μεσημβρίας ό κ. Σκωτίδης 
παρουσιάσθη ενώπιον τοϋ κ. Πρω
θυπουργού, τον όποιον ό κ. Θεοτό- 
κης συνεχάρη διά την απονομήν τοϋ 
παρασήμου, εις αμοιβήν των κόπων 
τούς οποίους κατέβαλε διά τήν τή- 
ρησιν τής τάξεως κατά τον χρόνον 
δν διηύθυνε τήν ’Αστυνομίαν, διά 
τήν όποιαν και ή Κυβέρνησες εϊνε 
καθ’ δλα ευχαριστημένη. 'Ο κ. Θεο- 
τόκης ύπέδειξεν εις τον κ. Σκωτί
δην, δτι ό μόνος λόγος διά τον όποιον 
απαλλάσσεται τής Διενθύνσεως τής 
’Αστυνομίας εΐνε ή τήρησις τοϋ νό
μον, δστις ορίζει δτι δέον νά διεν- 
θύνη τήν ’Αστυνομίαν ανώτερος 
αξιωματικός.

ΧΡΟΝΙΚΑ

Κατακλινόμεθα αργά, πολύ αργά 
μάλιστα, εξ αιτίας τών υπαιθρίων 
θεαμάτων, ενίοτε καί μετά τήν δεν- 
τέραν ώραν τής πρωίας. Μετά τάς 
συγκινήσεις τοϋ δράματος, μετά τό 
άσμα τής Σαπψοϋς καί τής Λεονώ- 
ρας, καθ’ ήν ώραν πλέον αρχίζει 
κατεννάζηται ό εκ τον έλάσσονος 
λ ά ή ρέ προξενηθείς ερεθισμός τών 
νεύρων, εχομεν ανάγκην άναπαν- 
σεως. ’Αλλά μόλις παραδιδόμεθα 
άνεν δρων εις τάς άγκάλας τοϋ Μορ- 
φέως καί ιδού ακούονται κάτωθεν 
οί άνηλεεϊς κ α ν τ α δ ό ρ ο ι  προ- 
σπαθοϋντες νά τονίσωσι τό άσμά των 
καί προκαλοϋντες ενίοτε τάς ύλα- 
κάς τών κυνών ολοκλήρου τής συνοι
κίας, οϊτινες καί αυτοί διαμαρτύ
ρονται, διότι ταράσσεται ή κοινή 
ησυχία, έφ’ ής οντοι νομίζουσιν δτι 
δικαιούνται νά έκτελέσωσιν άστυνο- 
μικά καθήκοντα, προβαίνοντες ενίοτε 
κατά τό παλαιόν σύστημα καί εις 
βιοπραγίας. Ά λ λ ’ οί εωθινοί κω- 
μασταί—διότι περί τούτων πρόκει
ται—μή έννοοϋντες νά διακόψωσι τά 
προαιώνια άσματά των έξακολου- 
θοϋσι παρακωλύοντες τον ύπνον τών 
γειτόνων άνεν τής ελάχιστης τύ- 
χρεως συνειδότος. Μόνον άν ήσαν 
εφάμιλλοι τοϋ Σόρια ήδύνατό τις 
νά συγχώρηση εις αυτούς τήν επι
μονήν τω ν άλλ’ ώς επί τό πολύ οί 
ταραξίαι οντοι κωμασταί τήν μου
σικήν έπιδάχθησαν εις τά καπηλεία 
έχουσι βραχνήν τήν φωνήν εκ τοϋ 
οίνου, καί εκ σνστάσεως καί εκ προ
μελέτης διατρέχονσι τάς συνοικίας 
έως ού καί ό τελευταίος αυτών εϊπη 
υπό τά παράθυρα τής ερωμένης τον 
πόνον του μετά ή άνεν συνοδίας κι
θάρας ή μανδολίνου.

Ζΐέν είναι δυνατόν κ. Διευθυντά 
τής αστυνομίας νά περισταλή ή μα

νία τών άνθρώπων τούτων, ών τά 
άσματα παρακολουθούσε σχεδόν πάν
τοτε καί αί νλακαί τών κυνών;

Έφημ. «Καιροί» 6-4-1903

Ο ΝΕΟΣ ΕΜΠΕΡ
ΕΙς τρομερός άπατεών. Τά κατορθώ- 

ματά ταυ.

’ Εξηκολούθησαν καί χθες αί ανα
κρίσεις προς έξακρίβωσιν καί τών 
λοιπών κατορθωμάτων τοϋ τρομε
ρού αύτοϋ απατεώνος Κωνσταντί
νου Φράγκου, του υπό τοϋ κ. Σάρ- 
ρου συλληφθέντος.

Κάθε φοράν πού υποβάλλεται εις 
άνάκρισιν νέαι αποκαλύψεις έρ
χονται εις φώς καί νέα κατορθώ
ματα, τά μεν περίεργό τέρα τών δέ, 
γίνονται γνωστά.

'Ο κ. Σάρρος, δστις άνέλαβε νά 
φέρη εις πέρας τήν ύπόθεσιν αυτιών, 
μάς έβεβαίον, δτι έμεινεν έκπλη
κτος προ τής άπαθείας, τήν οποίαν 
τηρεί άνακρινόμενος ό Φράγκος.

Ούτε προφανούς ενοχοποιητικά γε
γονότα τοϋ προξενούν καμμίαν έντύ- 
πωσιν, ούτε άπταί αποδείξεις προσα- 
γόμεναι υπό τών θυμάτων του δύ- 
νανται νά τοϋ κάμουν αϊσθησιν.

Μετ’ αναίδειας δύναταί τις νά 
εϊπη άπαντα εις τάς ερωτήσεις τών 
άνακρινόντων αυτόν καί μετά θρά
σους εξακολουθεί νά υποκρίνεται 
τον άθώον.

Χθες καθ’ δλην τήν ημέραν έμει- 
νεν ήσυχος, μόλις όλίγην τροφήν 
λαβών με μίαν ίδιάζουσαν λεπτότητα 
διά τής όποιας Ισως νά ήθέλησεν ν’ 
άπατήση ακόμη καί αυτούς τούς 
Αστυνομικούς υπαλλήλους.

"Εν από τά άνακαλυφθέντα κατορ- 
θώματά του εΐνε καί τό εξής :

Κατά τήν δεκάτην τής πρωίας 
προσήλθεν εις τήν αστυνομίαν ό εν 
Πειραιεϊ μεγαλοκτηματίας κ. Βρυώ-
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Ο ί στήλες τοϋ Ό λνμπιείου Διός, όπως 
είναι σήμερα. Ή  περιοχή, αποτελούσε 
παλαιότερον, χώρον σνγκεντρώσεως μ ι-  
κροκακοποιών, οί όποιοι άπησχόλουν συ- 

χνάκις τήν αστυνομίαν.

νης, δατις έζήτησε νά ϊδη τον σνλ- 
ληφθέντα απατεώνα.

Ό  αστυνόμος κ. Σάρρος, εις τον 
όποιον άπετάθη ό κ. Βρνώνης, τον 
ήρώτησε μήπως συμβαίνη καί αυτός 
νά εΐνε εν εκ των θυμάτων τον 
Φράγκου.

Τότε ό κ. Βρνώνης άφηγήθη εις 
τον κ. Σάρρον πώς ό Φράγκος κα
τόρθωσε νά τον εξαπάτηση και νά 
τοϋ πάρη 35 λίρες.

ΘΕΙΟΣ Κ Α Ι ΑΝΕΨΙΟ Σ
Μίαν ημέραν τον Δεκεμβρίου 

τοϋ παρελθόντος έτους παρουσιά- 
σθησαν εις τήν οικίαν μου, λέγει 
6 κ. Βρνώνης, δύο κύριοι, καλώς 
ένδεδυμένοι και λίαν αξιοπρεπείς. 
’ Εζήτησαν νά μέ ιδουν διά απον- 
δαίαν τινά νπόθεσιν, ώς ’έλεγον.

’Αψοϋ έγνωρίσθημεν, ό πρεσβύ- 
τερος, ό ώς θειος παρονσιασθείς, ό 
όποιος ήτο ένας διάσημος λωποδύ
της όνόματι Σ. Βιλαέτης, μοϋ λέγε ι:

— Ξέρετε, κύριε Βρνώνη, κατα- 
γόμεθα έκ Ρουμανίας καί έχομεν νά 
σάς άνακοινώσωμεν μίαν σπου— 
δαιοτά την νπόθεσιν. Μάς σννέ- - 
στησαν δε ν’ άποταθώμεν εις σάς, 
διότι σείς έχετε σχέσεις μέ πολλά 
καί διακεκριμένα άτομα, μέ βουλεν- 
τάς, μέ υπαλλήλους.

Διά τούτο άκριβώς έθεωρήσαμεν 
δτι εΐσθε τό καταλληλότερον πρό- 
σωπον, εις τό όποιον θά ήδννάμεθα 
ν’ άποταθώμεν καί τό όποιον θά μάς 
συνέδραμε εις τήν έν λόγω νπόθεσιν.

Νομίζομεν δε δτι εΐνε περιττόν 
νά συστήαωμεν απόλυτον εχεμύ
θειαν. 'Ο τρόπος οντος τής ομιλίας 
του μέ έξέπληξε. Πριν δέ ακόμη 
συνέλ.θω λέγει ό κ Βρνώνης, ό γνω
στός Φράγκος, ό ύποκρινόμενος τον 
ανεψιόν τοϋ πρώτον, ήρχισε μέ
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στόμφον νά μου διηγήται την εν 
λόγω ύπόθεσιν.

Μου είπε, δηλαδή, ότι ειχεν εν 
Ρουμανία πλούσιον τινά θειον, δστις 
εϊχεν άνευρη εις τι μέρος εκεί σπου- 
δαιοτάτας αρχαιότητας μεγάλης α
ξίας, τάς όποιας κατώρθωσε νά 
άποκρύψη και νά τάς φυλάξη εις 
το έν Ρουμανία άγγλικόν προξενεϊον.

Ό  “Αγγλος πρόξενος ήτο πολύ 
φίλος τον θειον τον. Παρεδέχθη νά 
φυλάξη τάς δήθεν άνευρεθείσας άρ- 
χαιότητας καί εκ τής πωλήσεως 
αυτών νά λάβη τό ήμισυ τής άξίας.

Δυστυχώς ό πλούσιος αυτός θείος 
άπέθανε μετά τινα χρόνον καί αί 
άρχαιότητες έμειναν εις τό προξε- 
νεϊον κατατεθειμένοι. 'Ο ’Ά γγλος  
πρόξενος δεν έπεχείρησε νά τάς πώ
ληση.

'Ο Φράγκος, ό έξακολονθών νά 
υποκρίνεται τό πρόσωπον τον ανε
ψιού, μου λέγει, ότι μετά τον θά
νατον τοϋ “Αγγλον προξένου συμ
βάντος προ 2 ετών, αί άρχαιό τητες 
περιήλθον εις χεϊρας τον καί ήδη 
εύρίσκονται κατατεθειμένοι εις τό 
προξενεϊον. Προσέθηκε δε μάλιστα, 
ότι δύναται καί νά τάς πάρη καί νά 
τάς φέρη ενταύθα ή νά τάς ύπάγη 
εις τούς Παρισίους.

Μόνον τά χρήματα μοΰ εϊπεν 
ότι τοϋ λείπουν.

’Εγώ άμέσως ένόησα, ότι πρό
κειται νά μοΰ ζητήσουν χρήματα. 
Δεν ήπατήθην δέ, διότι μετ’ ολί
γον 6 Φράγκος μοϋ λέγει :

— Χρειάζονται 2 χιλιάδες λίραι 
διά νά ναυλώσωμεν έν άτμόπλοιον 
και φορτώσωμεν εις αυτό τάς άρ- 
χαιότητας.

’Εάν συγκατατίθεσθε νά τάς δώ- 
σητε, θά έχετε τό τρίτον ή τό ήμισυ 
τής άξίας τών άρχαιοτήτων.

ΠΩ Σ ΕΠ Η ΡΑΝ  ΤΗ Σ ΛΙΡΕΣ
Εις ταντα άπήντησα, εξακολουθεί 

λεγων ό κ. Βρυώνης, ότι δεν ήδυνά- 
μην νά τούς φανώ χρήσιμος, μολο
νότι αί προτάσεις των ήσαν τόσον 
ελκυστικοί, διά τον άπλούστατον 
λόγον, ότι δεν είχα χρήματα διαθέ
σιμα.

’Εκείνοι τότε διεμαρτυρήθησαν, 
ιδίως δέ ό θείος Βιλαέτης, δστις 
διά νά προκαταλάβη νά μη ύπο- 
ψιασθώ τίποτε, μοϋ λ έγε ι:

— ’Εάν νομίζετε δτι πρόκειται νά 
σάς έξαπατήσωμεν καί νά σάς πά- 
ρωμεν τά χρήματα χωρίς νά νπάρχη 
τίποτε θετικόν έξ δσων σάς άνα- 
φέρομεν, θά σάς παρακαλέσωμεν 
νά καταθέσετε τά χρήματα εις την

Τράπεζαν καί έως δτου πληροφο- 
ρηθήτε, δτι αυτά τά όποια σάς λέ- 
μεν εΐνε άληθή, ημείς νά μη πάρω- 
μεν τίποτε έξ αυτών.

’Εγώ, εξακολουθεί δ κ. Βρυώνης, 
δεν δύναμαι νά σάς δώσω τάς δύο 
χιλιάδας λίρας διότι δεν έχω χρή
ματα διαθέσιμα.

Φαίνεται δτι είχον κανένα άλλο 
σχέδιον διά νά έξαπατήσουν καί την 
Τράπεζαν καί νά πάρουν τά χρή
ματα εάν εγώ σνγκατετιθέμην νά 
τά δώσω.

Μετά την αρνητικήν άπάντησίν 
μου έφυγον λνπούμενοι διότι δέν 
ήθέλησα νά λάβω μέρος εις τοιαύ- 
την επικερδή έπιχείρησιν.

Μετά τινας ημέρας έπανήλθον καί 
μοί είπον, δτι ενρον πρόσωπον, δια- 
κεκριμένην θέσιν κατέχον έν τη κοι
νωνία, παρά τοϋ όποιου έλαβον τά 
χρήματα διά νά φέρουν τάς αρχαιό
τητας.

Μοϋ είπον δέ δτι έχρειάζοντο 
ακόμη 500 λίρες καί θά τούς ήμην 
ευεργέτης έάν τάς έδιδον. Τότε τους 
ήρώτησα νά μοΰ είπονν ποιον ήτο τό 
πρόσωπον τό όποιον τούς έδωσε τά 
χρήματα. Μοϋ άπήντησαν άμέσως, 
δτι δέν δύνανται νά μοϋ είπονν τό 
όνομά του, λόγω τής μεγάλης κοι
νωνικής θέσεως, την οποίαν τό πρό
σωπον έκεϊνο κατέχει.

Κατόπιν αυτών έπείσθην καί τούς 
έδωσα 35 λίρας.

Αύτάς μόνον είχον ευτυχώς προ
χείρους, διότι αν είχον καί άλλας 
τότε τό πάθημα θά ήτο μεγαλείτε- 
τερον.

’Από τότε δέν τους ξαναεϊδα.
Σήμερον άνέγνωσα τά τής αυλ- 

λήψεως τοϋ Φράγκου καί έσπευσα 
νά ίδω έάν πράγματι εϊνε αυτός.

Η  ΑΠ ΑΘ ΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ
"Αμα έτελείωσε την άφήγησίν του 

ό κ. Βρυώνης, ό αστυνόμος κ. Σάρ- 
ρος έκάλεσε τον εις τό παρακεί
μενον δωμάτων παραμένοντα Φράγ- 
κον. Ούτος κληθείς ένεφανίσθη άμέ
σως μέ άγέρωχον ύφος κυττάζων 
περιφρονητικώς τούς περισταμένους.

Ό  κ. Βρυώνης τότε τοϋ λέγει :
— Μέ γνωρίζεις, δέν είσαι ό κ. 

Φράγκος, πού είχες τάς αρχαιότη
τας. Δέν μοϋ δίδεις έκεϊνα τά δανεικά 
τις 35 λίρες;

'Ο Φράγκος τον έκύτταξε μέ 
υπεροπτικόν ύφος καί τοϋ είπε μέ 
χαρακτηριστικήν απάθειαν.

— Πολλά όνειρα βλέπετε στον 
τόπον σας αυτές τις ημέρες. “Αφησέ 
με ήσυχον.

"Υστερον άπ’ αυτήν τήν άπάντη- 
σιν ό διάσημος άπατειον Φράγκος 
άπεσύρθη εις τό δωμάτων του, ρί- 
πτων περιφρονητικά βλέμματα εις 
τούς τολμήσαντας νά τον κατηγο
ρήσουν.

Α Ι  ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ

Αί ανακρίσεις θά έξακολονθήσουν 
καί θά ζητηθούν πληροφορίαι περί 
τοϋ ποιον τοϋ Φράγκου.

“Ηδη ή αστυνομία καταγίνεται 
εις τήν σύλληψιν τοϋ Βιλαέτη καί 
τών άλλων τών συνεχόντων αύτοϋ, 
οίτινες δέν θά διαφύγονν.

Ν ΕΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΟΙ
Χάριν τής πληρεστέρας τηρή- 

σεως τής τάξεως σήμερον καί αυρών 
τό Φρουραρχεϊον κατήρτ ισε δύο 
νέας περιπόλους έκ στρατιωτών 
τον μηχανικού καί πυροβολικού.

Α ί περίπολοι αϋται έν συν εννοή
σει μετά τών ήδη ύπαρχουσών θά 
έπιστήσωσιν ιδία τήν προσοχήν των 
εις τήν άπαγόρενσιν τών κατά τό 
Πάσχα συνήθως ριπτομένων πυρο
βολισμών.

Έφημ. «Καιροί» 6-4-1903
ΛΩΙΙΟΔ ΥΤΙΚ Η  ΕΞΟΧΟ ΤΗΣ

Α ληθής άποκάλνψις. ’Έκαμνε τον αρι
στοκράτη. Πώς έκλεπτε τον φίλο τον.

Μαζί μέ τήν έπιτνχίαν τής συλ- 
λήψεως τοϋ διάσημου άπατεώνος 
Κωνστ. Φράγκου ή αστυνομία είχε 
καί μίαν άλλην έπιτνχίαν, τήν έπι- 
τυχίαν τής συλ.λήψεως μιάς λωποδυ- 
τικής έξοχότητος έκ τών περιεργο- 
τέρων, τοϋ Σωτηρίου Μπουντου- 
ράκη, τοϋ υπό ψευδώνυμον γνωστού 
ώς Σωτηρίου IIετρίδου.

Πρόκειται περί λωποδύτου ντι- 
στεγκέ, λωποδύτου αριστοκράτου, 
έξ έκείνων οι όποιοι σπανίως παρου
σιάζονται εις τον τόπον μας.

Ό  Μπουντονράκης λέγων, δτι 
κατάγεται έκ Κόρινθόν καί δτι εΐνε 
συγγενής τοϋ βουλευτοϋ κ. Πετρι- 
δον, κατώρθωσε ν’ άναμιχθή εις τ ’ 
άνώτερα στρώματα τής κοινωνίας, 
νά συχνάζη εις τά καλλίτερα σαλό
νια καί τέλος νά φαίνεται δτι έχει 
μεγάλην περιουσίαν.

Συνήθως έπήγαινεν εις τοϋ Ζαχα
ράτου. "Ολοι οί καλοί μπιλλιαρδι- 
στάί είχον εϋρει τον μπελά τους 
μέ τον Πετρίδην. Καί ό ζωγράφος 
καί αριστος μπιλλιαρδιστής κ. Χα- 
τζόπουλος ακόμη τά είχε χάσει. 
Εϋρε τον διδάσκαλόν τον εις τό 
μπιλλιάρδο. Ό  Μπουντονράκης τέ-
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Τόσην έπιτηδειότητα έχει εις τό 
νά ύπεξαιρή χαρτονομίσματα και 
άλλα είδη, ώστε καθίσταται μονα
δικός.

"Εν τελενταίον κατόρθωμα τής 
έπιτηδειότητός του εϊνε και τό εξής :

Πώς έκλεψε τον κ. Ρόκ.

Πρό τίνος είχε γνωρισθή με εν a 
πλούσιον ’Αλεξανδρινόν όνόματι κ. 
Άλφρέδον Ρόκ δστις μετ’ αυτόν 
'έκαμε διάφορα ταξείδια.

Κατώρθωσε δε 6 Μπονντονράκης 
νά σχετισθή τόσον καλ.ά με τον κ. 
Ρόκ, ώστε ό τελευταίος τον έπλή- 
ρωσε και τά έξοδα τής εις Πάτρας 
μεταβάσειυς.

’ Λφοϋ έφθασαν εις Πάτρας μετέ- 
βησαν έφ’ άμάξης εις εν καφφενεϊον 
όπου ό Ρόκ ένεθυμήθη ότι άφήκε τό 
επανωφόρι του εις την άμαξαν.

Ό  Πετρίδης τρέχει νά τό πάρη 
από την άμαξαν. ’Αλλά μαζυ με τό 
παλτό παίρνει και τό πορτοφόλι τοϋ 
Ρόκ τό όποιον ήτο μέσα εις τήν 
τσέπην.

'Ο Ρόκ όταν έμαθε τήν κλοπήν 
έμεινε εμβρόντητος, ονχί δι άλλον 
τινά λόγον άλλα διότι δεν είχε χρή
ματα νά έπιστρέψη εις τάς ’Αθήνας.

Ό  Πετρίδης τοϋ λέγει τότε νά 
βάλη ένέχνρον τό άδαμάντινον δα
κτυλίδι τον.

Πράγματι ό Ρόκ τό δίδει και μετ’ 
ολίγον βλέπει τον Πετρίδην νά τοϋ 
φέρη 70 δραχμάς, τάς οποίας δμως 
άνεγνώρισεν ώς ίδικάς τον

Δεν είπε τίποτε. Έπεβιβάσθησαν 
τοϋ σιδηροδρόμου και ήλ.θαν εις Ά  
θήνας . . .  'Ο Ρόκ έπήρε χρήματα 
από τήν Τράπεζαν και έδωκεν 70 
δραχ. εις τον ΙΊετρίδην νά τον φέρη 
τό δακτυλίδι.

Ό  Πετρίδης εις τάς 3 τό εσπέρας 
τον παραδίδει τό δακτυλίδι.

Τοϋτο ήγειρε τάς υποψίας τοϋ 
Ρόκ. ’Αλλά πάλιν πώς νά ύποπτευ- 
θή δτι ό φίλος τον Πετρίδης τοϋ 
έκλεψε τά χρήματα και τό δαχτυλίδι.

Έρωτηθείς ό Μπονντονράκης διά 
τό έπεισόδιον αυτό είπε :

— Τό δακτυλίδι τό ενεχυρίασα εις 
ένα φίλον μου ’Αθανάσιον εν ΓΙά- 
τραις διαμένοντα, δστις ήλθεν ε ις’Α 
θήνας με τό ίδιον τραϊνον, με τό 
όποιον ήλθομεν και ημείς. Τήν έπο- 
μένην τον συνήντησα και τον έδωκα 
τάς 170 δραχμάς και έπήρα τό δα
κτυλίδι.

'Ο κ. Σάρρος έχεΓτήν ιδέαν, δτι ό 
Μπονντονράκης αποτελεί μέρος συμ
μορίας λωποδυτών επί τά ίχνη τής 
οποίας ενρίσκεται ή αστυνομία.

λος ήτο παντού δπου έπήγαινεν ό 
καλλίτερος κόσμος, παντού δπου 
έγίνετο κοσμική εορτή. Εις τάς 
διασκεδάσεις πρώτος, εις τά χαρτο
παίγνια τακτικός θαμών. Τό άμεμ
πτον τής περιβολής του, ή ευγένεια 
των τρόπων τον καί ή δαπάνη με
γάλων ποσών χρημάτων τον έκα- 
μνον νά θεωρήται ώς ό καλλίτερος 
φίλος.

Επειτα καί αυτό τό μεγαλοπρεπές 
ανάστημά του καί τό γλυκύ καί συ
μπαθητικόν τον προσώπου τον, τον 
ανεδείκνυον περισσότερον.

Με δλα αυτά τ ά . προσόντα κα- 
τώρθωνε νά εξαπατά δλους, άν καί 
ήτο ό διασημότερος τών λωποδυ
τών.

Π Ω Σ ΕΖΗ

Κατά τάς πληροφορίας τής αστυ
νομίας, ό δήθεν Πετρίδης κατάγε

ται εκ Σμύρνης, όπόθεν έξωρίσθη 
ενεκεν τής σκανδαλώδους διαγω
γής τον.

Έ κ  Σμύρνης μετέβη εις Κων\πο- 
λιν δπου έχρησίμευσεν ώς μυστικός 
αστυνομικός πράκτωρ, κατάλληλος 
διά νά ύποδεικνύη τούς διαφόρους 
υπόπτους.

Έπωφεληθείς τής ιδιότητάς του 
ταντης διέπραξε μεγάλην κλοπήν 
εις εν άδαμαντοπωλεΙον καί διά τοϋτο 
έξωρίσθη.

Κατόπιν μετέβη εις Αλεξάνδρειαν 
όπόθεν καί άπ’ εκεί έξωρίσθη ένεκα 
άλλων κλοπών.

Τελευταίως κατέφνγεν εις ’Αθή
νας δπου έζη άριστοκρατικώτατα 
δαπανών μεγάλα ποσά, τά όποια 
ενρισκε διαπράττων διαφόρους κλο- 
πάς διά τής μεθόδου τοϋ λαδά καί 
διά τής μεθόδου τοϋ πορτοφολιού.

Χαρακτηριστικός τύπος ’Αθηναίας τής παληας καλής εποχής 
τής 'Ελληνικής Πρωτενονσης.
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Ο Π Ω Σ  Σ Η Μ Ε Ρ Α  
ΜΕ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΕ...

Η ΠΟΤΟΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Τό φλέγον πρόβλημα τού αλκοολισμού καί πώς

1Επάνω: ’ Εργατική διαδήλωσις στη Νέα Ύόρκη. Τά πανώ Γράφουν: «Θέλομε μπάρα». Ε ις  την απέναντι σελίδα. 
Ό  Πρόεδρος Ροϋσβελτ. Περιέλαβε στο πρόγραμμά του την αρσι τής ποτοαπ αγορεύσεως καί συνεκίνησε εκα

τομμύρια ψηφοφόρων.

Ν καί έχουν περάσει σα
ράντα χρόνια άπό τότε πού 
καταργήθηκε στις 'Η νω 
μένες Πολιτείες ή ποτοα

παγόρευσή, οί ’Αμερικανοί θεω
ρούν πάντα τό μέτρο έκεϊνο ως 
ηλίθιο. Οΐ στατιστικές υπηρεσίες 
τους υπολόγισαν τελευταία, ότι στις 
Ηνωμένες Πολιτείες καταναλί- 
σκονται σήμερα λιγώτερα οινοπνευ
ματώδη παρά την εποχή της άπα- 
γορεύσεως! 'Η  κατά κεφαλήν ανα
λογία άνέρχεται σέ 6,44 λίτρες τον

χρόνο. Τήν εποχή της ποτοαπαγο- 
ρεύσεως τό ποσοστό κατά μέσο όρο 
άνήρχετο σέ 7,38. (Οί άριθμοί άν- 
τιπροσωπεύουν οινόπνευμα 100 βαθ
μών καί εξάγονται άπό τό σύνολο 
των οινοπνευματωδών ποτών, μπύ- 
ρα, κρασί, ούίσκυ κ.λπ.). 'Η  ποτοα
παγόρευσή διήρκεσε άπό τις 16 
Ίανουαρίου 1920 ώς τις 5 Δεκεμ
βρίου 1933.

Οί περισσότεροι ξένοι στις 'Η 
νωμένες Πολιτείες νομίζουν ότι ή 
κατάργησις της ποτοαπαγορεύσεως

άφησε άπολύτως ελεύθερη τήν κυ
κλοφορία καί τήν κατανάλωσι οι
νοπνευματωδών ποτών στήν μεγάλη 
αύτή χώρα. Δέν συμβαίνει όμως κάτι 
τέτοιο. 'Η  άρσις της ποτοαπαγο
ρεύσεως είχε γενικό χαρακτήρα. Ό  
σχετικός όμως νόμος άφηνε τις Πο
λιτείες νά συνεχίσουν τήν ποτοαπα- 
γόρευσι ή νά τήν καταργήσουν. Πολ
λές άπό τις 48, τότε, Πολιτείες 
έσπευσαν μέ ένθουσιασμό νά καταρ
γήσουν τήν ποτοαπαγόρευσι. Οί 
υπόλοιπες διετήρησαν διάφορες άπα-
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'Υπήρξε εποχή που ό άλκοολισμός άπετέλεσε για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες τής Αμερικής, χωρίς υπερβολή, 
εθνικό κίνδυνο. Προς άντιμετώπισί του έθεσπίσθη ένας 
αυστηρός νόμος, πού ϊσχυσε άπό τό 1920 ώς τό 1933. 
*Η αυστηρή δμως νομοθεσία δεν έμείωσε σχεδόν καθόλου 
τήν κατανάλωσι οινοπνευματωδών, άφου τό κακό, όπως 
σήμερα με τά ναρκωτικά, οφείλεται σε κοινωνικά, πολι
τικά και άλλα αίτια.

προσπάθησαν νά έπιλύοουν παλαιότερα οί ’Αμερικανοί
γορεύσεις 'καί περιορισμούς

'Ορισμένες Πολιτείες έ'μειναν χω 
ρίς οινοπνευματώδη γιά πολλά χρό
νια άργότερα, ένώ μερικές, άκόμη 
καί σήμερα, άπαγορεύουν ρητά τήν 
κατανάλωσι άλκοόλ, όπως, λόγου 
χάρι, οί Πολιτείες της Όκλαχόμα 
καί τοϋ Μισσισσιππή. Στήν Γιούτα 
σήμερα, ό διψασμένος τουρίστας 
δεν μπορεί νά βρή οΰτε ένα ποτήρι 
μπύρα. Σέ δημόσιους χώρους δέν 
πωλείται κανένα ποτό πού περιέχει 
οινόπνευμα. Τά κείμενα των νό
μων, πού ρυθμίζουν στις διάφορες 
Πολιτείες τό ζήτημα των οινοπνευ
ματωδών ποτών, θά μπορούσαν νά 
άποτελέσουν τόμους ολόκληρους.

'Ένα άλλο γεγονός πού οί ξένοι 
αγνοούν είναι ότι οί μισές Πολιτείες 
είχαν ήδη θεσπίσει άπαγορευτικούς 
νόμους γιά τήν κυκλοφορία τών οι
νοπνευματωδών ποτών, προτού έκ- 
δοθή ό γενικός νόμος. Οί Πολιτείες 
αυτές ή σαν άπό τις πιο καθυστερη
μένες καί άνήκαν στις άγροτικές πε
ριοχές. Ό  πληθυσμός τους ήταν 
πολύ μικρότερος άπό τό ήμισυ τών 
κατοίκων τών Ηνωμένων Πολι
τειών. 'Όταν ή πλειοψηφία τών ’Α
μερικανών ξύπνησε τό πρωί τής 17ης 
Ιανουάριου 1920 γιά νά πληροφο- 

ρηθή ότι ή πατρίδα τους, ή «χώρα 
τής έλευθερίας», είχε γίνει μιά 
άνυδρη έ'ρημος 48 Πολιτειών χωρίς 
ούτε μιά βασι, άναρωτήθηκε άμέσως 
πώς καί γιατί συνέβη αύτή ή συμ
φορά. Γιατί 'ή σχετική τροποποίη- 
σις τού Συντάγματος άποτελούσε 
τό πιο χτυπητό παράδειγμα κακής 
λειτουργίας τού άμερικανικού πο
λιτικού συστήματος.

Κατά τήν διάρκεια τής συζητή- 
σεως τής τροποποιήσεως, οί πο
λίτες δέν ρωτήθηκαν άν συμφωνού
σαν ή όχι. ΤΗταν αρκετό τό ότι ένας

πουριτανός, ό "Αντριου Βόλστεντ, 
φαντάσθηκε ότι θά μπορούσε νά 
έμποδίση εκατόν είκοσι έκατομμύ- 
ρια ’Αμερικανούς νά πίνουν οινο
πνευματώδη μέ τήν θέσπισι ένός 
νόμου. Ό  νόμος αύτός είχε ψηφισθή 
στήν Ούάσινγκτον άπό μιά μικρή 
πλειοψηφία βουλευτών . . . πού τούς 
τρομοκρατούσαν μερικές δωδεκάδες 
άσχημες γεροντοκόρες τών τοπικών 
Άντιαλκοολικών Συλλόγων. 'Όταν 
έγινε σφυγμομέτρησις τής κοινής 
γνώμης σέ όλες τις Πολιτείες άπό 
τήν "Ενωσι ’Ιδιοκτητών ’Εφημερί
δων τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
λίγο μετά τήν ψήφισι τού νόμου περί 
ποτοαπαγορεύσεως, άπεκαλύφθη ότι 
τό 81,1%  τών ’Αμερικανών πολι
τών δέν συμφωνούσε. 'Όταν ό νό
μος έτέθη έν ΐσχύι, άρχισε καί ή 
καταστρατήγησίς του, ή μεγαλύ
τερη καταστρατήγησις πού άναφέ- 
ρει ή ιστορία.

Τά βαρέλια τής μπύρας καί οί 
κάσσες τού ούίσκυ, πού πολλοί προ
νοητικοί πολίτες είχαν κρύψει στά 
ύπόγεια τών σπιτιών τους, εξαν
τλήθηκαν σέ λίγο καιρό καί ή γενική 
ζήτησις άνέβασε τήν τιμή τών οι
νοπνευματωδών ποτών σέ άστρο- 
νομικά ύψη. Καί οί ’Αμερικανοί τών 
σαράντα οκτώ Πολιτειών ρίχθηκαν 
μέ μανία στά ποτά. Στις άγροτικές 
περιοχές οί χωρικοί έπιναν τον χυλό 
πού μαζεύονταν στον πάτο τών σιλό 
καί είχε ΰποστή ζύμωσι. "Αλλοι 
έπιναν άντιψυκτικά προϊόντα, οινό
πνευμα γιά έντριβές, φωτιστικό οι
νόπνευμα, ρακί άπό δάφνη, οινό
πνευμα φαρμακευτικό, οινόπνευμα 
άπό ξύλο καί μιά σειρά άπό τά 
πιο άλλόκοτα τοπικά μίγματα. Τήν 
μεγαλύτερη κατανάλωσι στο Μαί- 
ρυλαντ είχε τό ποτό «Όουλντ Χόρ- 
σεϋ». Τό όνόμαζον έτσι, γιατί ήταν

άδύνατο νά τό ξεχωρίσης άπό ένα 
φάρμακο γιά τά άλογα.

Στήν Φιλαδέλφεια έπιναν ένα 
άπαίσιο ποτό, τό «Χάππυ Σάλλυ» 
ή «Τζάμπ Στέντυ». Οί δυστυχισμέ
νοι πότες τής ’Ινδιάνας περιορί
ζονταν στήν κατανάλωσι ένός φρι- 
κτοΰ παρασκευάσματος πού τό έλε
γαν «ούίσκυ τού τράγου», γιατί ένα 
άπό τά συστατικά του τό έπαιρναν 
άπό ψόφιο τράγο! Στον Νότο, πού 
ήταν διάσημος γιά τό περίφημο 
«Μπέρμπον» του, οί «Νότιοι» δρό- 
σιζαν τό λαρύγγι τους μέ ένα οινο
πνευματώδες ποτό, τό «Μπράουν 
Ρούην» (Καστανός ’Όλεθρος). "Ολα 
αύτά τά παρασκευάσματα έπω— 
λοΰντο γιατί προκαλοΰσαν κάποια 
σχετική ευφορία. Συχνά, όμως, έκεΐ- 
νοι πού τά χρησιμοποιούσαν τυφλώ
νονταν, ή πάθαιναν παράλυσι ή επι
ληψία. Πολλοί πέθαιναν.

’Αντίθετα άπ’ δ,τι πιστεύεται 
στήν Ευρώπη, δέν ήταν τό ούίσκυ 
πού έλειπε άπό τήν ’Αμερική. Ό  
δείκτης καταναλώσεως τού οινο
πνευματώδους αύτοΰ ποτού δέν ήταν 
πολύ υψηλός στις Ηνωμένες Πολι
τείες πριν άπό τήν ποτοαπαγόρευσή 
οΰτε σήμερα είναι, γιά τον άπλού- 
στατο λόγο ότι τό ούίσκυ υπήρξε 
καί είναι πάντα ποτό σχετικά άκριβό. 
Οΰτε ήταν ή έλλειψις κρασιού, πού 
ή κατανάλωσίς του τότε ήταν άσή- 
μαντη. Οί ’Αμερικανοί έκείνης τής 
εποχής διψούσαν τρομερά γιά μπύρα ! 
Καί παρουσιάσθηκε τρομακτική έλ- 
λειψις μπύρας τον πρώτο καιρό τής 
ποτοαπαγορεύσεως.

"Αν πράγματι ήταν σχετικά δύ
σκολο νά παρασκευάση κανείς κακό 
ούίσκυ μέ ένα παράνομο άμβυκα, ή 
παρασκευή τής μπύρας ήταν εντε
λώς διαφορετική ύπόθεσις. Μιά έγ- 
κατάστασις παρασκευής μπύρας ά-
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παιτεί μεγάλο χώρο καί ή οσμή πού 
παράγεται είναι πολύ έντονη καί 
χαρακτηριστική. Παρ’ δλα αύτά οί 
άναρίθμητοι ’Αμερικανοί φίλοι της 
μπύρας δημιούργησαν μικρά ζυθο
ποιεία στα σπίτια τους. Τά προϊόντα 
τους δμως ήταν γιά γέλια.

'Ο νόμος Βόλστεντ άπαγόρευε 
την πώλησι μπύρας, όχι όμως καί 
των συστατικών της-βύνης, λυκί
σκου, ζαχάρεως, μαγιάς καί νεροϋ. 
Τό καθένα άπό αύτά, χωριστά, είναι 
εντελώς άβλαβές. "Οταν δμως γίνε
ται ή πλήρης πρόσμιξίς τους, δη- 
μιουργεΐται ένα ποτό μέ τέσσερες 
ως οκτώ βαθμούς οινοπνεύματος. 
Ξαφνικά, σέ δλα τά παντοπωλεία 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, έ'καναν 
την έμφάνισί τους βουνά ολόκληρα 
άπό κουτιά μέ σιρόπι βύνης. Τά σού
περ μάρκετ δημιούργησαν καινούρ
για τμήματα στά όποια πωλοϋσαν 
βύνη, λυκίσκο, ζάχαρι καί μαγιά.

"Υστερα οί παραγωγοί βύνης ά- 
πλοποίησαν τά πράγματα, προσ
θέτοντας λυκίσκο στά κουτιά. "Ενας 
μάλιστα άπό αύτούς είχε την πονη
ριά νά τυπώση έπάνω στά κουτιά 
την άκόλουθη αύστηρή προειδο- 
ποίησι: «Προσοχή! Μην άναμι-
γνύετε τό περιεχόμενο αύτοϋ τοϋ 
κουτιού μέ πέντε γαλλόνια νερό, 
μισό φλυτζάνι ζάχαρι καί μαγιά, 
γιατί θά δημιουργηθή τό άπαγορευ- 
μένο ποτό πού λέγεται μπύρα!» Οί 
«γαλαζομύτες»—έτσι άποκαλοΰσαν 
τούς οπαδούς τής ποτοαπαγορεύ- 
σεως,—έσκαζαν άπό τό κακό τους! 
Καί οί γεροντοκόρες τών Άντιαλ- 
κοολικών Συλλόγων έφρύατταν. . . 
Δέν μπορούσαν δμως νά κάνουν τ ί
ποτε. Στά τρία άπό τά πέντε άμε- 
ρικανικά σπίτια παρασκεύαζαν μπύ
ρα καί σπάνιες ήσαν οί τοπικές άρ- 
χές πού ήθελαν νά γίνουν άντιδη- 
μοτικές, προσπαθώντας νά έφαρ- 
μόσουν ένα νόμο πού δλοι οί έκλο- 
γεϊς τους είχαν άποδοκιμάσει. (’Ά ς 
μην ξεχνάμε, δτι στις 'Ηνωμένες 
Πολιτείες ορισμένοι άνώτατοι δι
καστικοί καί αστυνομικοί έκλέ-- 
γονται άπό τον λαό καί δέν διορί
ζονται, δπως γίνεται σέ άλλες χώ 
ρες )·

Ή  καλή μπύρα δμως μόνο σέ 
μεγάλη ποσότητα γίνεται. Τά ποτά 
πού παρασκεύαζαν οί έρασιτέχνες 
ζυθοποιοί στά υπόγεια καί στις 
μπανιέρες τους ελάχιστη ομοιότητα 
είχαν μέ τό ξανθό προϊόν πού γνω
ρίζομε. Κάθε ’Αμερικανός είχε τήν 
δική του συνταγή, πού τήν θεωρούσε

καλύτερη άπό τις συνταγές τών άλ
λων καί τήν έμπιστευόταν μόνο στούς 
στενούς του φίλους. "Ολη ή οικογέ
νεια έπαιρνε μέρος στήν παρασκευή 
τής μπύρας.

Κανείς δέν παραξενευόταν όταν 
στήν γειτονιά γινόταν καμμιά έκ- 
ρηξις. Γιατί ένα άπό τά μεγαλύ
τερα προβλήματα ήταν νά μείνη ή 
μπύρα στις μποτίλιες. "Οταν γινό
ταν τό μποτιλιάρισμα καί τό σφρά
γισμα, άκολουθοΰσε μια περίοδος 
άναμονής γεμάτη άγωνία, ένώ συνε
χιζόταν ή ζύμωσις τής μπύρας. Κάθε 
τόσο άνατιναζόταν ολόκληρο τό κα
ζάνι. "Αλλες φορές πάλι πετοΰσαν 
τά μπουκάλια τό ένα μετά τό άλλο. 
Καί ή οικογένεια μετρούσε νευρια
σμένη τις έκρήξεις, περιμένοντας 
καμμιά δεκαπενταριά ήμέρες προ
τού κατεβή στο υπόγειο. "Οσο γιά 
τις μπουκάλες πού δέν έσκαζαν, 
εξακόντιζαν τό περιεχόμενό τους ως 
τό ταβάνι δταν τις άνοιγαν.

’Απίθανες μέθοδοι έχρησιμοποι- 
οΰντο γιά τό «λαμπικάρισμα» τού 
συνήθως θολού υγρού. Μερικοί προ
σέθεταν στο μίγμα μία ωμή πατάτα. 
"Αλλοι βουτοΰσαν μέσα ένα ροδά
κινο ή βερύκοκκο. Στις δυτικές Πο
λιτείες έβαζαν μιά ή δυο λειωμέ
νες μπανάνες γιά νά επιταχύνουν τήν 
ζύμωσι. 'Ορισμένοι πάλι βύθιζαν

’Επιτύμβια  στήλη πού κατασκεύασαν οί 
’Αμερικανοί σέ άνάμνησι τής παλαιάς επο
χής, δταν επιτρέπονταν τά οινοπνευμα

τώδη ποτά.

στο μίγμα ένα άναμμένο λαμπτήρα! 
Γιά νά άποφύγουν τήν ήλεκτροπλη- 
ξία, άπομόνωναν τό ντουί μέ λειω
μένο κερί. Κατά τήν γνώμη τους ή 
θερμότης τού λαμπτήρος αύξανε 
τήν ζύμωσι καί τήν περιεκτικότητα 
σέ οινόπνευμα τής μπύρας. 'Η  αυ- 
ξησις τού οινοπνεύματος ήταν ή με
γάλη επιδίωξις τών ’Αμερικανών 
έρασιτεχνών ζυθοπο ιών.

Χρειαζόταν, πράγματι, μεγάλο 
θάρρος γιά νά πιή κανείς αύτή τήν 
μπύρα, καί οί ’Αμερικανοί συγκεν
τρώνονταν πολλοί μαζί γιά νά δοκι
μάσουν μιά καινούρια «παρτίδα». 
Στήν δεκαετία 1920 - 30 έγιναν 
τά περισσότερα πάρτυ στήν ’Αμε
ρική, μεταξύ γειτόνων καί φίλων. 
Μερικοί «χωρατατζήδες» προσ- 
κάλεσαν κάποτε σέ μιά άπό αυτές 
τις μπυροποσίες τον διάσημο χιου
μορίστα Μένκεν, δεδηλωμένο εχθρό 
τής ποτοαπαγορεύσεως, πού έλεγε 
γιά τόν έαυτό του, δτι ήταν ό μεγα
λύτερος ειδικός στις 'Ηνωμένες Πο
λιτείες στά ζητήματα τής μπύρας. 
Γιά νά τού κάνουν φάρσα οί φίλοι 
του παρασκεύασαν ένα φοβερό μ ί
γμα άπό μαγιά, βρασμένο λυκίσκο 
καί άλλα φυτά καί προσέθεσαν μιά 
μεγάλη δόσι άπό τήν δυνατή άγγλική 
σάλτσα «Γούστερσαιρ σώς». Προ- 
σέφεραν στον Μένκεν ενα μεγάλο 
ποτήρι άπό τό κατασκεύασμα καί 
αύτός τό άδειασε μονορρούφι.

Καί, ένώ οί φίλοι του τόν κοίτα
ζαν κατάπληκτοι, ζήτησε καί δεύτερο 
ποτήρι, πού τό κατέβασε καί αύτό 
χωρίς νά πάρη άνάσα καί δήλωσε: 
«Λοιπόν . . . παιδιά . . . είναι ή κα
λύτερη μπύρα πού φτιάξατε ποτέ!» 
Καί καθώς άπλωνε πάλι τό άδειο 
του ποτήρι, οί φίλοι του, φοβούμενοι 
μή πάθη τίποτε, τού εξομολογήθη
καν τί ήταν αύτό πού έπινε. «Διά
βολε!» άπάντησε ό Μένκεν. «Δέν 
είπα, δτι αύτό πού μοΰ δώσατε νά 
πιώ είναι καλό. Είπα άπλώς πώς 
είναι ή καλύτερη μπύρα πού φτιά
ξατε ποτέ!».

Μία άπό τις μεγαλύτερες φιλοδο
ξίες τών εχθρών τής ποτοαπαγο
ρεύσεως ήταν καί ή παρασκευή τζίν. 
Φυσικά, τό τζίν πού έβλεπε τό φώς 
τής ήμέρας έκεΐνα τά χρόνια, δέν 
είχε καμμιά σχεδόν σχέσι μέ τό ση
μερινό. Τό τζίν δμως έδωσε στήν 
εποχή τής ποτοαπαγορεύσεως τό πιο 
γνωστό της δνομα: «Εποχή τού 
Τζίν τής Μπανιέρας».

Πώς, δμως, ή τεράστια πλειοψη- 
φία τών ’Αμερικανών άνεχόταν τόσα
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χρόνια ένα τόσο άντιδημοκρατικό 
νόμο; Ή  έξήγησις βρίσκεται, σέ ένα 
άπό τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των 
’Ηνωμένων Πολιτειών. Οί παρα
γωγοί καί οί έμποροι πρώτων υλών 
γιά τήν παρασκευή οινοπνευμα
τωδών ποτών πλήρωναν τούς βου- 
λευτάς καί τούς γερουσιαστάς γιά 
νά . . . υποστηρίζουν τήν ποτοα- 
παγόρευσι! Καί πλήρωναν γενναία, 
γιατί καί αυτοί θησαύριζαν μέ τήν 
ποτοαπαγόρευσι.

Ό  άνεφοδιασμός τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών σέ οινοπνευματώδη, 
τήν έποχή τής ποτοαπαγορεύσεως 
γινόταν μέ ολόκληρο στόλο άπό 
πλοία, μόνιμα άγκυροβολημένα έξω 
άπό τα χωρικά ΰδατα τών άκτών 
τής Νέας Ύερσέης καί τοϋ Λόνγκ 
’Άιλαντ. Τά πλοία αυτά άποτελοΰ- 
σαν τό «Ρούμ Ρόου», "δηλαδή τον 
στόλο τοϋ ρούμι, καί φόρτωναν κυ
ρίως στά νησιά Μπαχάμας, στις 
Βερμούδες, στήν Κούβα καί, καμ- 
μιά φορά, στήν Ευρώπη. Οί άρχές 
δέν μπορούσαν νά κάνουν τίποτε 
εναντίον τών πλοίων αύτών, έφ’ 
όσον βρίσκονταν σέ διεθνή ΰδατα. 
Οί άγορασταί οινοπνευματωδών πο
τών κατέφθαναν στο «Ρούμ Ρόου» 
άπό τις άκτές μέ κάθε είδος πλεού
μενο, καΐκια, βενζινακάτους, άκόμη 
καί βάρκες μέ κουπιά.

'Η  άφιξις τών μεγάλων πλοίων 
τοϋ «Ρούμ Ρόου» άνηγγέλλετο άπό 
τις έφημερίδεζ τής Νέας 'Υόρκης, 
προς μεγάλη, φυσικά, χαρά τών κα
τοίκων. Άγαλλίασι πραγματική έ
νοιωσαν οί Νεοϋορκέζοι όταν ό τύπος 
τούς πληροφόρησε, τις παραμονές 
τών Χριστουγέννων τοϋ 1923, δτι 
ένα μεγάλο φορτίο λικέρ άξίας δια- 
κοσίων πενήντα χιλιάδων δολλαρίων 
ξεφορτώθηκε χωρίς εμπόδια σέ μιά 
παγωμένη άκτή κοντά στο Άτλάν- 
τικ Σίτυ. "Ενα άπό τά διασημότερα 
καράβια τοϋ Ρούμ Ρόου, οί Νεοϋορ- 
κέζοι τό βάφτιζαν «'Ιπτάμενο 'Ολ
λανδό» καί ολόκληρη φιλολογία δη- 
μιουργήθηκε γύρω άπό αύτή τήν 
ειδική φάσι τοϋ μεγάλου λαθρε
μπορίου οινοπνευματωδών ποτών. . . 
Στήν περίπτωσι αύτή τούς καλούς 
ρόλους δέν τρύς έπαιζαν ποτέ οί τε
λωνοφύλακες, οί άκτοφύλακες καί 
οι ομοσπονδιακοί άστυνομικοί.

Τά μικρά πλοία τών έπαγγελμα- 
τιών λαθρεμπόρων πού μετέφεραν 
~ά οινοπνευματώδη άπό τό Ρούμ 
Ρόου στις άμερικανικές άκτές όνομά- 
ζονταν «Ρούμ Ράννερς» (δρομείς 
τοϋ ρούμι). Τό λαθρεμπόριο αύτό

έγινε τόσο σημαντικό καί τόσο συ
νηθισμένο, ώστε στο τέλος τά κα
ράβια έγιναν εΐδικοΰ τύπου. Τό 
κλασικό Ρούμ Ράννερ ήταν μακρύ 
καί φαρδύ, άλλά πολύ χαμηλό γιά 
νά μή διακρίνεται άπό μακριά καί 
είχε δυο μηχανές τών 300 καί τών 
400 'ίππων ή κάθε μιά. Τό Ρούμ 
Ράννερ, έξ άλλου, ήταν έφοδιασμένο 
καί μέ πυροβόλα όπλα γιά τήν 
άμυνα, οχι μόνο έναντίον τών ομο
σπονδιακών άστυνομικών καί τών 
άκτοφυλάκων, άλλά καί έναντίον 
τών «Χάιτζακερς». Οί τελευταίοι 
ήσαν πολύ επικίνδυνοι.

Οί «Χάιτζακερς» ήσαν ένα είδος 
ληστών, πού προσπαθούσαν νά άρπά- 
ξουν άπό τούς λαθρέμπορους τά οι
νοπνευματώδη, δταν αύτοί κατόρθω
ναν νά περάσουν τά σύνορα μέ χί- 
λιους κόπους. Δροΰσαν κοντά στις 
άκτές ή στούς δρόμους άπό τούς 
οποίους περνούσε τό παράνομο έμπό- 
ρευμα. Στήν τελευταία περίπτωσι 
έφήρμοζαν τήν παλιά τεχνική τής 
έπιθέσεως έναντίον τών ταξιδιω
τικών αμαξών, τύπου «ούέστερν». 
Μέ τήν διαφορά δτι χρησιμοποιού
σαν τώρα άντί γιά άλογα μεγάλες 
μαύρες Μπουΐκ καί Πακάρ, καί τά 
κυνηγετικά τους, τουφέκια ήσαν με
γάλης άκριβείας. «Χάιτζακερς» έξα- 
κολουθοΰν νά ύπάρχουν καί σήμερα

"Ενας «άντιαλκοολικός» τοιχοκολλά άφίσ- 
σα τής ποτοαπαγορεύσεως.

στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. ’Ε πι
τίθενται έναντίον τών φορτηγών 
αύτοκινήτων πού μεταφέρουν εμπο
ρεύματα άξίας.

Στο μεταξύ, οί γκάνγκστερς τών 
μεγάλων πόλεων, δπως τό Ντη- 
τρόιτ, ή Νέα 'Υόρκη καί τό Σικάγο, 
είχαν όργανωθή γιά τά πάρουν στά 
χέρια τους τήν παρασκευή καί τήν 
διανομή τής μπύρας καί τών οινο
πνευματωδών ποτών. Τό 1930, τό 
Σικάγο μπορούσε νά ύπερηφανεύε- 
ται δτι είχε περισσότερα άπό δυο 
χιλιάδες παράνομα μπάρ καί δτι 
κατανάλωνε οινοπνευματώδη ποτά 
έξαπλάσια άπό τήν προ τής ποτοα
παγορεύσεως περίοδο. "Ενα σημείο 
πού άγνοήθηκε άπό τούς βιογρά
φους τού διαβόητου γκάνγκστερ 
Ά λ ’ Καπόνε είναι, δτι δλα τά χρή
ματα πού ξόδεψε ή συμμορία του 
γιά τήν προμήθεια τεθωρακισμένων 
αυτοκινήτων, πολυβόλων, περιστρό
φων κ.λ.π. είχαν ως μοναδική πη- 
γη τον καλό ’Αμερικανό πολίτη, 
τον καταναλωτή οινοπνευματωδών, 
απο τον οποίο δέν πήρε ποτέ τά 
χρήματα αυτά διά τής βίας. «'Ικα
νοποιώ μιά λαϊκή άνάγκη» συνή
θιζε νά λέη ό "Αλ (Άλφόνσος). 
Σωστή άποψις, πού τελικά τήν υιο
θέτησε καί ή κυβέρνησις τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών δταν κατήργησε 
τήν ποτοαπαγόρευσι.

Χρειάστηκαν δεκατρία χρόνια 
στούς πολίτες τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών γιά νά άπαλλαγοΰν άπό τό 
καθεστώς τής ποτοαπαγορεύσεως. 
Το 1932, τό θέμα έτέθη στήν κρίσι 
τών ίδιων τών ψηφοφόρων. 'Ο 
Φρανκλϊνος Ροΰσβελτ, δταν έβαλε 
ύποψηφιότητα γιά τό προεδρικό 
άξίωμα, περιέλαβε στο πρόγραμμά 
του τήν κατάργησι τού νόμου περί 
ποτοαπαγορεύσεως. 'Ο άντίπαλός 
του, Χέρμπερτ Χοΰβερ, ήταν ύπέρ 
τής διατηρήσεως τής ποτοαπαγο
ρεύσεως. Τά άποτελέσματα τών 
έκλογών ήσαν συντριπτικά. 'Ο Ροΰσ
βελτ βγήκε πρόεδρος μέ έκπληκτική 
πλειοψηφία (έλαβε επτά εκατομμύ
ρια ψήφους περισσότερους άπό τον 
άντίπαλό του). Καί έγκαινίασε τήν 
θητεία του μέ τήν άρσι τής τοποα- 
παγορεύσεως γιά νά δοξασθή, οκτώ 
χρόνια άργότερα, ώς ένας άπό τούς 
ήγέτες τού έλευθέρου κόσμου στον 
άγώνα του έναντίον τού ναζισμού.

Ρ.Δ.
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΙ
ΤΩΝ

ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Τοϋ Θεολόγου - Καθηγητοΰ 
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

0  ΚΤΜΑ έγκληματικό- 
τητος τών άνηλίκων λαμ
βάνει άπό ημέρας εις ημέραν

J  διαστάσεις άκρως επικινδύ
νους εις τό έξωτερικδν καί εις την 
Ελλάδα. Καθημερινώς σημειοΰνται 
σωρεΐαι κλοπών, ληστειών καί ει
δεχθών εγκλημάτων, τών όποιων 
δράσται είναι νέοι. Την τραγικήν 
αύτήν άλήθειαν διεπίστωσε καί ό 
Γενικός Γραμματεύς τών 'Ηνωμέ
νων Εθνών, ό όποιος είπε χαρακτη- 
ριστικώς, δτι «εις την έποχήν μας, 
παρά τάς τεχνικάς προόδους καί τάς 
παντοειδείς άνέσεις, ή έγκληματι- 
κότης εμφανίζει αΰξησιν έπεκτει- 
νομένην καί δημιουργούσαν κρίσιν 
έπικίνδυνον, διά την άσφάλειαν τών 
άνθρώπων». Έ π ί τοϋ προκειμένου 
είναι άνάγκη έπιτακτική νά τονισθή, 
δτι έάν οί υπεύθυνοι καί οί άρμόδιοι 
πάσης ’Αρχής καί Εξουσίας, Έ  κ- 
κ λ η σ ί α ς  τ ε  κ α ί  Π ο λ ι 
τ ε ί α ς ,  τόσον τοϋ ίδικοϋ μας Κρά
τους, δσον καί άπάντων τών Κρατών 
καί τών Πέντε Η πείρων, δεν λά
βουν τά ένδεικνυόμενα δρακόντεια 
καί 'ριζικά μέτρα, διά την καταστο
λήν τής Έγκληματικότητος, γρή
γορα, πάρα πολύ γρήγορα, ό κό
σμος θά καταστραφή καί ή Κοινω
νία μας, ή όμορφη καί πολιτισμένη 
κοινωνία μας, μέ τάς προόδους, τάς 
γνώσεις, τάς γλώσσας, τή μόρφωσι 
καί τάς καταπληκτικάς εξελίξεις 
της, θά μεταβληθή δυστυχώς άπ’ τά 
ίδια μας τά χέρια καί τούς ίδιους 
τούς εαυτούς μας καί τά παιδιά μας

τά άγαπημένα, σέ «ούέστερν . . .», 
δπως ανέγραψε καί ό Τύπος παλαιό- 
τερον !

Διά νά παύση, λοιπόν, ή Έ  γ  κ λ η 
μ α τ ι κ ό τ η ς  τ ώ ν  Ν έ ω ν νά 
ύφίσταται, ή διά νά περιορισθή εις 
τό έλάχιστον, καί νά έκλειψη παν
τελώς μέ τήν πάροδον του χρόνου 
κ α ί  ν ά  ά ν α ζ η τ ή σ ο υ ν κ α ί  
ν ά  ά ν ε ύ ρ ο υ ν  ο ύ τ ο ι  τ ή ν  
Ε θ ν ι κ ή ν  τ ω ν  π υ ξ ί δ α ,  ή 
όποια θά τούς δώση τον άσφαλή 
’Εθνικόν προσανατολισμόν μέσα εις 
τήν σύγχυσιν τών ιδεών, ή όποια 
μαστίζει τον σύγχρονον κόσμον καί 
πλήττει τήν άδολον νεανικήν ψυχήν, 
θά πρέπει άπαραιτήτως τά παιδιά 
μας, άπό αύτήν τήν στιγμήν, από σή
μερα καί χωρίς τήν παραμικράν 
άναβολή,

α ') νά οδηγηθούν τό γρηγορώτε- 
ρον ε ι ς  τ ο ν  Χ ρ ι σ τ ό ν !  Γιατί 
ούδείς Νόμος καί Καμμιά ’Αστυνο
μία, καμμιά Φυλακή, καμμιά άπειλή 
καί καμμιά τιμωρία, δεν είναι εις θέ- 
σιν καί δέν είναι ικανή νά συγκρα- 
τήση τον άνθρωπο, μικρός ή μεγά
λος κι’ αν είναι αύτός, άπ’ τό 
«’Έγκλημα», δ τ α ν  δ έ ν  έ χ η  
Χ ρ ι σ τ ό ν  μ έ σ α  τ ο υ !

«’Έξω άπό τον Χριστόν καί μα
κράν Εκείνου, δέν ύπάρχει παρά 
άμαρτία, δυστυχία, πλάνη, σκοτά
δια, θάνατος κι’ άπελπισία!», λέγει 
ό Πασκάλ !

Είναι «κατάντημα» νά βλέπη 
κανείς τά νιάτα μας, τά νιάτα 
τής Γλυκείας μας Γαλανής Ε λλά 

δος, μέ τά βιβλία τους τά πολύτιμα 
παραμάσκαλα, άναμαλλιασμένα, κου
ρασμένα, βραχνά καί άκατάστατα, 
μέ «πλακάτ» καί «άφίσες» στά χέ
ρια τους τά καθαρά καί τ ’ άθώα, νά 
γυρίζουν στούς δρόμους τών ’Αθη
νών (πού φώτισε ολόκληρο τήν Οι
κουμένη ) καί νά ζητούν «λύση στά 
προβλήματά τους» καί «Δημοκρα
τία στή Παιδεία καί όχι Μεσαιωνι
σμό» ! κ.λ.π., κ.λ.π.,

Μοιάζουν ή δέν μοιάζουν τά παι
διά πού βρίσκονται μακράν τοϋ Κυ
ρίου, μέ τον Σεληνιασμένο νέο τοϋ 
ίεροΰ Εύαγγελίου, δστις άφριζε καί 
έτριζε τούς όδόντας του καί έπιπτεν 
άλλοτε στή φωτιά, άλλοτε στο 
γκρεμό καί άλλοτε στά νερά; (Ματθ.
ΙΖ '. 15).

β ') Καθήκον καί δευτέρα επιτα
κτική μας άνάγκη είναι : 'Ημείς 
οί μεγαλύτεροι, όλοι - δλοι μας, καί 
μηδ’ ένός έξαιρουμένου, νά τ ’ άγα- 
πήσουμε περισσότερον καί ούσια- 
στικώς, γιά νά μεταβληθή ό πλα
νήτης μας άπό μάς τούς ίδιους σέ 
Παράδεισο καί δχι σέ Ζούγκλα, 
δπως τείνει νά μετατραπή! Κι’ 
έχομεν ίεράν τήν ύποχρέωσιν, μαζί 
μέ τήν προστασία τής παιδικής των 
ψυχής άπό κάθε έπιβουλή τοϋ πονη
ρού, έκτρέφοντες καί έκπαιδεύον- 
τες αύτά «έν παιδεία καί νουθεσία 
Κυρίου. (Έφέσ. 6,5), νά τούς χο- 
ρηγήσωμε μέ προθυμία καί τό φάρ
μακο αυτό καί νά τό χρησιμοποιή
σουμε καί ν’ άγρυπνήσωμε καί νά 
ένδιαφερθοΰμε νά τό γευθοϋν καί νά
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τό λάβουν πλουσιοπάροχους! Γιατί, 
κατά τον 'Ιερόν Χρυσόστομον, ή 
άγγελική αυτή υπαρξις έδώ κάτω 
στή Γή, είναι ' Ι ε ρ ά  π α ρ α κ α 
τ α θ ή κ η ,  έμπιστευμένη άπό τον 
Θεόν στά χέρια μας

β) Χαρακτηριστική είναι μια 
φράσις του Ντεντερό, τοϋ μεγάλου 
Γάλλου φιλοσόφου καί Παιδαγω
γού, πού λέει : «Πώς θέλετε νά δι
δάξω δ,τι δήποτε σ’ ενα παιδί, πού 
δεν μ’ άγαπα;»

Γιά νά μας άγαπήση δμως τό 
παιδί, πρέπει άπαραιτήτως, αύστη- 
ρώς καί άπαρεγκλίτως, νά τό άγα- 
πήσουμε πρώτοι ήμ εϊς! 'Η μείς θ’ 
απλώσουμε πρώτοι τό χέρι γιά νά 
μας δώση κΓ εκείνο τό δικό του χε
ράκι τό απαλό! Γ Γ αύτό, λοιπόν, 
άς τ ’ άγκαλιάσουμε κι’ άς τ ’ άγα- 
πήσουμε, μ’ δλη τή δύναμι τής καρ
διάς μας καί Σάς διαβεβαιώ πώς 
καί ή Έγκληματικότης θά περιορι- 
σθή ή καί θά έκλειψη, άλλά καί 
«μείζω τούτων δψεσθε . . . »  εις 
τον παιδικόν κόσμον!

γ) Τό δικό μας παράδειγμα, τό 
παράδειγμα δλων μας, νά ύψωθή 
λαμπρό καί φωτεινό, γιατί ή δύνα- 
μίς του είναι άνυπολογίστου άξίας 
καί τεραστία!

Κι’ έτσι θά έπιτελεσθή τό Σωτή
ριον εργον καί θά έπέλθη τοποθε- 
τούμενον, τό εύεργετικόν καί τό εύ- 
χάριστον αποτέλεσμα: ή Άναμόρ- 
φωσις τής Νεολαίας, τής Έλλαδι- 
κής Νεολαίας, άλλά καί τής Οικου
μένης ολοκλήρου καί κατ’ άκολου- 
θίαν καί ή καταστολή τής ’Εγκλη
ματικότητας καί τών Ναρκωτικών !

Διότι ό κόσμος, κι άς μήν τό 
ξεχνάμε αύτό, δέν κινδυνεύει άπό 
στέρησιν ή άπό πολέμους τόσον, 
δ σ ο ν  ά π ό  τ ή ν  ά σ έ β ε ι α ,  
τ ή  δ ι α φ θ ο ρ ά ,  τ ή ν  άν  η
θ ι κ ό τ η τ α ,  τ ό  π α ρ α σ τ ρ ά 
τ η μ α ,  τ ή ν  Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό  
τ η τ α  κ α ί  τ ο ν  λ ε υ κ ό  θ ά 
ν α τ ο  τ ή ς  Ν ε ο λ α ί α ς !

Καί τέλος δ) Προς Θεοϋ! ’Ό χ ι 
έργα στήν Τηλεόρασι καί τον Κινη
ματογράφο φθοροποιά, βορβορώδη 
καί άνεπαίσχυντα, πού νά θυμίζουν 
Σόδομα καί 'Γόμορρα, γιατί, άλλοί- 
μονό μας, καταστρέφουμε τις ψυ
χές τών παιδιών μας καί μέ τά ίδια 
μας τά χέρια, τή σκέψι καί τά μυα
λά μας καί τά ύλικά μας συμφέροντα 
καί τήν κερδοσκοπία, τούς άνοίγουμε 
τον δρόμο π ρ ο ς  τ ή ν  Έ γ κ λ η -  
μ α τ ι κ ό τ η τ α  κ α ί  τ ό  π α 
ρ α σ τ ρ ά τ η μ α !

ΟΙ «ΤΕΚΕΔΕΣ» ΚΑΙ ΟΙ 
ΝΕΟΙ ΜΑΣ

Τοΰ Άρχιφύλακος 
κ. Δημητρ. Δασκαλοπούλου

ΧΕΔΟΝ κάθε μέρα ξεφυ
τρώνει σέ κάποιο διαμέ
ρισμα, σέ κάποιο μοναχι

κό και κάποιος «τεκές».
Μια ετερόκλητη συντροφιά 

ζή στον δικόν της κόσμο, μέ 
τήν βοήθεια τών προϊόντων 
τής μοντέρνας εποχής μας, 
ήτοι όπιο, μορφίνη, ηρωίνη, 
κοκαΐνη, χασίς, βαρβιτουρικά, 
ήρεμιστικά, κ.λ.π. Μερικοί ξέ
νοι, κάποιο γνωστό όνομα, με
ρικοί παραλήδες, μοντέρνοι 
φοιτητές είναι ή πιο συνηθι
σμένη σύνθεση τής παρέας 
τον «τεκέ».

Κυρίως άνθρωποι, που θά 
έπρεπε νά είναι χαρούμενοι, 
ευτυχισμένοι άπό τή ζωή καί 
τά καλά της, προτιμούν τον 
λευκό θάνατο. 'Η  αιτία ίσως 
τών ανωτέρω πράξεων νά έχη 
τήν έξήγησί της κάπου άλλοΰ.

’Άνθρωποι προνομιούχοι, 
δέν επιθύμησαν ποτέ τίποτα, 
ίσως γιατί τά βρήκαν καί τά 
έχουν όλα, ή σάν παιδιά ποτέ 
δέν λαχτάρησαν πολύ ή καί 
καθόλου ένα παιγνίδι, όπως 
ήμεϊς, γιά νά έχουν τήν επιθυ
μία νά τό κάνουν κτήμα τους.

Σάν νέοι, είχαν πιο πολλά, 
άπό όσα μπορούσαν νά σπα- 
ταλήσουν. Καί τούτο, διότι 
τούς προσεφέροντο άφθονα τά 
άγαθά τής ζωής, είτε άπό τά 
άστείρευτα πατρικά πορτο
φόλια, είτε άπό τήν επιτυχία 
πού εξασφαλίζει ή φυσική 
γοητεία. Καί όταν έπέλθη ό 
κορεσμός των άπό όλα, ζητούν 
τό κάτι άλλο, τό άγνωστο, τό 
εξωγήινο,

Τό γνωρίζουν αυτό οι έμπο
ροι τού λευκού θανάτου καί

σκοπεύουν σωστά. Δημιουρ
γούν καταστάσεις καί θύματα, 
γιά νά έχουν σίγουρη πελατεία. 
Μηχανεύονται χιλίας δυο με
θόδους καί τεχνάσματα σατα
νικά, καί μεταφέρουν τό προϊόν 
τοΰ σατανά παντού. Είναι φο
βερό έγκλημα νά σκοτώνουν, 
γιατί στήν ουσία σκοτώνουν, 
νέους άνθρώπους, καί νά τούς 
καταντούν σωματικά καί ψυ
χικά ράκη, παράσιτα τής κοι
νωνίας, οδηγούμενα άργά ή 
γρήγορα στον άφανισμό, στήν 
καταστροφή, στον θάνατο. Ή  
πόρωσις είναι πάνω άπό κάθε 
περιγραφή.

"Οσοι μπερδεύονται στά δί
κτυα τών ναρκωτικών είναι 
τραγικά θύματα, άλλά, ωστό
σο, άξια τής τύχης (των. Καί 
τραγικοί έγκληματίαι οι έμπο
ροι τών ναρκωτικών.

Συνέχεια έπισημαίνονται οί 
κίνδυνοι, δραστηριοποιούνται 
οί ’Αστυνομικές καί Δικαστι
κές άρχές. Δυστυχώς, κανείς 
δέν μπορεί νά τούς σώση, παρά 
μόνον οί ίδιοι. Μόνον άν μόνοι 
τους συνειδητοποιήσουν τον 
κίνδυνο, μπορούν νά ξεφύγουν 
άπό τήν φοβερή αυτή παγίδα 
τής αυτοκαταστροφής, τον θά
νατον. ’Αλλ.ά ή αυτοπροστα
σία προϋποθέτει τήν ΰπαρξι 
ιδανικών, πού δυστυχώς δέν 
συμβαδίζουν μέ τήν εύκολη 
καί απλόχερη χλιδή. ’Επιβάλ
λεται, λοιπόν, όπως ή οικογέ
νεια, τό σχολεϊον, ή πολιτεία, 
κεντρίσουν τήν φιλοτιμία τδ>ν 
νέων μας, διότι πράγματι είναι 
φιλότιμοι, καί τούς οδηγήσουν 
έτσι, διά τής οδού τής Εύγε- 
νοϋς άμίλλης, εις υψηλά επι
τεύγματα.
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Αστυνομικές Ιστορίες

τον είχε συναρπάσει ακόμη. Ή  αλήθεια 
είναι πάντως 8τι τήν εφάρμοζε κι αύτός 
ατούς συλλογισμούς του. Μόνο πού δέν 
είχε φτάσει ατά καταπληκτικά άποτελέ- 
σματα τοΰ Ρός: Χρειαζόταν ακόμη πλη
θώρα δεδομένων για  νά έξιχνιάση ένα έ γ 
κλημα. ***

(Λ  I Ι’ΓΝΑΙΚΕΣ, είπε δ έπιθεωρητής 
^  Ρός, σκέφτονται διαφορετικά άπό 
τούς άνδρες. Δέν είναι εύκολο νά κατα- 
λάβης τή νοοτροπία τους. 'Γπάρχουν δμως 
μερικά χαρακτηριστικά στόν γυναικείο 
τρόπο σκέψεως, στίς πράξεις τους, στή 
συμπεριφορά τους, πού τις προδίδουν πάν
τοτε.

ΗΣ Τ Ο Ι Χ Η Μ Α
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ

ΕΝ Α

Ό  Σόλ τόν άκουγέ τάχα άδιάφορα. 0  ΜΠΡΟΓΚ καί δ Μέρφυ ήταν συγκά- 
Στήν πραγματικότητα δμως είχε τ’ αυτιά τοικοι. Ζοΰσαν στδ ίδιο διαμέρισμα, σ’ 
του καλά τεντωμένα. Ό  έπιθεωρητής έπι- ένα σπίτι τής δδοΰ Γκρήν Βάλλεϋ. Ό  
νε ήδονικά τόν καφέ του μέ μικρές ρουφη- Μπρούκ είχε  ένα δπλοπωλεΐο, δ Μέρφυ δού- 
ξιές καί αναπολούσε. λευε υπάλληλος σέ μιά εταιρία δερμά-

— “Ε χεις προσέξει τί συμβαίνει δταν των. 
μπαίνουμε σ’ ένα άγνωστο σπίτι; συνέχι- — “Ηταν δυό νεαροί γλεντζέδες, είπε δ 
σε δ Ρός. ”Αν ΰπάρχη γυναίκα σ’ αυτό τό Ρός. Έ τυ χε  νά τού; γνωρίσω σ’ ένα 
σπίτι τό καταλαβαίνεις άμέσως. Υ πάρχει κλάμπ, μιά βραδυά πού δ καταστηματάρ- 
κάτι στά έπιπλα, στήν διαρρύθμισι των χης κάλεσε τήν αστυνομία γιά  νά τούς 
δωματίων, στά άντικείμενα, παντού ΰπάρ- χωρίση. 
χ ε ι κάτι πού προδίδει τήν παρουσία της. — Τσακώθηκαν;
’Ενώ άν πάς ατό σπίτι ένός έ ρ γ έ ν η ...  — Γιά μιά γυναίκα τής συντροφιάς

— Λόγου χάρι στό δικό μ ο υ ...  τους ,τή Μάργκαρετ. Ό  ένας, λέει, τήν
’Ακριβώς. Δέν είναι τόσο ή τάξι. 'Γ- προσέβαλε, δ άλλος πήρε τό μέρος της. . . 

πάρχουν άνδρες πού είναι πολύ τακτικοί Καί άρπάχτηκαν. ’Αναστατώθηκε τό κέν- 
μέ τά πράγματά τους. ’Αλλά ή έννοια τής τ ρ ο . . .
τάθεως πού έχουν αύτοί στό μυαλό τους — Καί τίνος ήταν ή Μάργκαρετ;
είναι κάπως χοντροκομμένη. — Κανενάς. 'Η  Μάργκαρετ έπαιζε καί

Οί άνδρες είναι πιό πρακτικοί. μέ τούς δύο. Ε ίχε μπή άνάμεσά τους καί
_ “ίυως νάναι αυτό πολύ λές. Στά δω- κατέστρεψε τή φιλία τους. ’Αλλά νά ή- 

μάτιά τους δέν ύπάρχει τίποτα τό περιτ- ταν μόνο αύτό! . .
τό. Μόνο τά πράγματα πού χρησιμοποιούν. Έσκυψε στόν καφέ του. Ρούφηξε μιά 
Τά ύπόλοιπα είναι πεταμένα στό βάθος τής γουλιά άκόμη καί μετά σήκωσε τά κεφά- 
ντουλάπας ή κάποιου συρταριού. Άντίθε- λ ι. Κοίταξε τήν πρώτη βροχή τοΰ Σεπτέμ- 
τα, στόν χώρο μιας γυναίκας θά βρής πολ- βρη έξω άπό τά παράθυρο, 
λά πράγματα πού φαίνονται τελείως πε- — “Ηταν δασκάλα. Τήν είχε γνωρίσει 
ριττά. Αλλά γ ι ’ αύτές δεν είναι. άρχικά δ ένας, νομίζω δ Μπρούκ.

— Γιατί μού τά λές δλα αύτά; — Ό  δπλοπο ιός...
Ο Ρός είχε ύφος νοσταλγικό. — Χαί, αυτός. Καί μετά τή σύστησε στό

θυμάμαι μιά περίπτωσι. . . είπε. “Η- φίλο του. Τό τρία έβγαινε μαζί δυό ή 
μουν ακόμη πολύ νέος, αλλά ε ίχα  κιόλας τρεις φορές τήν Ιβδομάδα. Οί φίλοι ξο- 
άναπτύξει τήν παρατηρητικότητά μου. δεύονταν καί λογομαχούσαν γ ιά  τήν Μάρ- 

“ Αλλαξε τόνο: γκαρετ.
_ τ® λέω γιά  νά μαθαίνης! Μιά Μαύρη διασκέδασι. . .  Τούς είχε πάρει

μέρα θά πάρης τή θέσι μου. Θά σέ βοη- τά μυαλά καί των δύο καί δέν ύποχωροΰ- 
θήσουν αύτές οί ιστορίες πού σοΰ λέω άπό σε στίς πσοτάσεις κανενός. Αύτό κράτησε 
καιρό σέ κ α ιρ ό ...  ένα - δυό μήνες.

— ’Ασφαλώς! είπε μέ εύγένεια δ Σόλ. — Μετά;
Αλλά δέν ήταν καί τόσο βέβαιος. Γ ι’ — Μετά, ή Μάργκαρετ άποφάσισε, φαί-

αΰτόν μόνο δ ,τι έβλεπε κανείς μέ τά μά- νεται, νά παντρευτή τόν Μέρφυ. Μολονότι 
τια του ε ίχε  σημασία. Δυό χρόνια ήταν τούς συναντούσα συχνά στά νυκτερινά κέν- 
στό πλευρό τοΰ Ρός, άλλά ή περίφημη τρα καί παρακολουθούσα θέλοντας καί μή 
μέθοδός του. τής λογικής άναγωγής δέν τις κινήσεις τους, δέν ήξερα άκόμη καλά
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δλη τήν ιστορία. Τήν έμαθα— καί δλο τό 
Ρόστο*; τήν έμαθε— στή δίκη τοΰ Μπρούκ.

— Δ ίκη ;
— Ναί. θ ά  δής πώς έγινε τά πράγμα. 

"Ενα βράδυ στό Γκρέϋ Χόρς, τό μεγάλο 
κέντρο τής έποχής, οί τρεις φίλοι — πού 
δέν ήταν π ιά  φίλοι— έγιναν άλλη μιά φο
ρά ήρωες σκανδάλου. Ό  Μέρφυ άνήγγει- 
λε στό Μπρούκ δτι τή*; επομένη εβδομά
δα, αύτός καί ή Μάργκαρετ θά παντρεύ
ονταν. Ό  Μπρούκ έβαλε τις φωνές. «Εί
σαι ένα κάθαρμα!» είπε. ’Αναποδογύρισε { 
τό τραπέζι κ ι έφυγε.

— Καί δέν τόν πιάσατε;
— “Οχι. "Ημουν μπροστά. Σκέφτηκα νά 

μή δημιουργήσω περισσότερη φασαρία. Ό  
καταστηματάρχης μέ ικέτευε νά τόν άφή- 
σω νά φύγη. Δέν κινήθηκα.

— Λοιπόν;
— Λοιπόν, τήν άλλη μέρα πήγα στήν 

δδά Γκρήν Βάλλεϋ. Ε ίχα  άποφασίσει νά 
κατάσχω τήν άδεια τοΰ δπλοπιόλη. "Ενας 
τόσο εύέξαπτος άνθρωπος δέν έπιτρέπεται 
νά διευθύνη κατάστημα δπλων. θά  τοΰ 
άφαιροΰσα τήν άδεια γ ιά  ένα μήνα. ’Αλλά 
ήθελα νά μιλήσω μαζί τ ο υ .. .

«Μού άνοιξε 6 Μπρούκ μέ τις σαπουνά- 
δες. Ξυριζόταν. Τόν ρώτησα γ ιά  τό φίλο 
του.

>— Πηγαίνετε στό δωμάτιό του, μού 
είπε. Δέν τόν είδα καθόλου, άφ’ δτου γύ
ρισα χθές τά βράδυ. Φαίνεται δτι πρρακοι- 
μήθηκε.

»Τόν βρήκα νεκρό στό διπλανό δωμά- I  
τιο. 'Ο Μπρούκ έδειξε ταραχή. Τόν συ
νέλαβα, άν καί διαμαρτυρόταν συνεχώς.
Δέν είχε λέει καμμιά σχέσι μέ τό έγκλη
μα.

— “Ηταν έγκλημα;
— Καί περίεργο μάλιστα. Ό  Μέρφυ ή

ταν ξαπλωμένος στό πάτωμα, καί τό σώ
μα του ήταν γεμάτο γρατζουνιές, σάν νά 
ε ίχε  παλέψει μέ τ.ίγρι. Τά κεφάλι του 
καί τό στήθος του είχαν τρύπες, σάν άπό 
καρφί. Καί μέ ιδιαίτερη μανία τόν είχαν 
χτυπήσει χαμηλά, ανάμεσα στά πόδια.

— Τί έλεγε δ δπλοπώλης;
— Αύτός φώναζε πώς ήταν άθώος. Με

τά τά έπεισόδιο, τού Γκρέϋ Χόρς, λέει, 
πήγε σ’ ένα μπάρ. Μετά τά μεσάνυχτα, 
μισομεθυσμένος γύρισε στό δωμάτιό του 
κι έπεσε νά κοιμηθή. ’Αλλά οί έφημερί- 
δες φώναζαν, δτι έπρεπε νά σταλή στήν 
ήλεκτρική καρέκλα. Δύσκολο νά βρής ά
κρη. Στό μπάρ πού είχα  πάει, ένα έξαι- 
ρετικά πολυσύχναστο μέρος, δέν τόν ε ί
χαν  ̂προσέξει.

Ουσιαστικά δέν ε ίχε  άλλοθι. Προσπά
θησα νά βρω τή δασκάλα. Κι έμαθα δτι j j  
είχε φύγει, γ ιά  λόγους υγείας λέει, νά 
κάνη διακοπές στή Φλωρίδα. Πρωί-πρωί, 
είχα  πάρει τό άεροπλάνο.

’Κάτι μού έλεγε δτι τό έγκλημα ήταν 
δικό της. Δέν ήταν μόνο οί νυχιές πάνω 
στό κορμί τού Μέρφυ. “Ηταν καί οί πλη
γές πού θά μπορούσαν νά είχαν γίνει κάλ- 
λιστα άπό γυναικείο τακούνι. Τήν εποχή 
έκείνη τά φορούσαν πολύ σουβλερά. “Ηταν 
άκόμη καί ή μανία τοΰ ευνουχισμού, πού 
δέν ύπάρχει παρά μόνο στίς γυναίκες καί 
σέ μερικούς άνδρες πού αισθάνονται πολύ 
μειονεκτικά —  άλλά ό Μπρούκ δέν ήταν 
τέτοιος τύπος.

— 'Ε πο μ ένω ς.. .
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Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ
-—'Επομένως ήταν αυτή! Στό δικαστή

ριο δ Μπρούκ άποκάλυψε πώς δ ουγκάτοι- 
κός του ήταν ένας άνθρωπος ψυχικά άνώ- 
μαλος. Συχνά λέει, άφ’ δτου γνώρισαν τή 
Μάργκαρετ, είχαν βάλει στοιχήματα, 
ποιδς θά τήν κατακτούσε πρώτος. Και 
ένφ αύτός, δ Μπρούκ, παρ’ όλη τήν ευέξα
πτη διάθεσι του, δέν τά έπαιρνε πολύ στά 
σοβαρά, δ άλλος, δ Μέρφυ, τδ είχε κάνει 
σκοπό τής ζωής του .'

— Σέ τελευταία ανάλυση ήθελε νά κα- 
τακτήση τή δασκάλα γ ιά  νά φανή ανώτε
ρος στά μάτια τοΰ Μ προύκ.. .

— "Ετσι φαίνεται.
—  Καί άποφάσισε νά τήν παντρευτή, 

γ ιατ ί ή Μάργκαρετ δέν θά πήγαινε μαζί 
του παρά μόνο.άν τής υποσχόταν γάμο. . .

— ’Ακριβώς! Ξέρεις τώρα τά ήθη έκεί- 
νης τής Ι π ο χ ή ς . . .

— Καί π ώ ς. . . ;
— Πώς; Τό σκέφθηκα πολύ. Νά τι π ι

στεύω. Λίγο μετά τδ επεισόδιο, δ Μέρφυ 
γύρισε μέ τή δασκάλα στό σπίτι του. ’Αλ
λά άπό τήν αυζήτηαί τους έκείνη κατά
λαβε πώς δέν τήν άγαποϋσε πραγματικά. . 
Πώς τή χρησιμοποιούσε ·σάν όργανο, γ ιά  
νά κρλακεύη τόν έγωϊσμό τ ο υ .. .  Πώς, 
ίσως, τή μισούσε κιόλας! Οί γυναίκες δέν 
τά άνέχσνται αύτά. θέλουν νά βλέπουν 
τούς άνδρες τρελλούς άπό έρωτα δίπλα 
τους. Ή  δασκάλα δέν μπορούσε νά παν
τρευτή τόν Μέρφυ μόνο καί μόνο γιά  νά 
κερδίση έκεΐνος ένα στοίχημα. Πρέπει νά 
ήταν πολύ αΰαίσθητη γυναίκα. Πρέπει νά 
ήταν μιά σπάνια γυ να ίκ α ...

— Καί σέ στιγμή παραφοράς τόν σκότω
σε!

— Ναι. "Οπως ή αράχνη πού σκοτώνει 
τό άρσενικό μετά τόν έρωτα. Κάπως έτσι.

Ό  Ρός έμεινε σκεφτικός.
_— Ό  κόσμος δέν πίστεψε εύκολα αύτή 

τήν έκδοχή, πού τήν υποστήριξε άλλωστε 
δ δικητάοος τού Μπρούκ. Οί άνθρωποι θέ
λουν τετράγωνες σκέψεις, τετράγωνα συμ
περάσματα. "Ο,τι ξεφεύγει άπό τήν καθη
μερινή ρουτίνα δέν τό καταλαβαίνουν— ή 
δυσκολεύονται νά τό εξηγήσουν. ’Αλλά 
γ ιά  μένα δέν υπάρχει α πο ρ ία .. .

Σώπασε. Καθάρισε τό λαιμό του ξεροβή- 
χοντας. Καί συνέχισε:

— Ό  Μπρούκ αθωώθηκε λόγφ άμφιβο- 
λιων. Ζή άκόμη, σέ άλλη πολιτεία μέ τό 
στίγμα τού ύποπτου.

— Καί ή δασκάλα;
— “Ω, αύτή δέν βρέθηκε πουθενά.
— Μά δέν έγιναν έρευνες; Δέν ψάξατε;
— "Αν ψάξαμε! ’Επί δύο χρόνια ή φω

τογραφία της ύπήρχε στην τσέπη κάθε α
στυνομικού. ’Αλλά τά Ιχνη της χάθηκαν. 
Τό πιθανώτερο. . .  είπε κομπάζοντας 
Τό πιθανώτερο είναι δτι τώρα ζή κάπου 
κι αύτή, ανάμεσα στις στρατιές των γυ
ναικών τής νύχτας, μιά ύπαρξη χωρίς ό
νομα. . .

“Εξω είχε σταματήσει ή βροχή.
—  Αύτή είναι ή έκδίκησt πού παίρνει 

αύτόματα ή κοινωνία απέναντι σ’ αύτές 
τις ύπερευαίσθητες, διεστραμμένες ύπάρ- 
ξεις.

Καί ρούφηξε τήν τελευταία γουλιά τοΰ 
καφέ του.

SAM HALMAN

κ. Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  τής Αστυνομίας 
κατήρτισε διάταΕιν σχετικήν μέ τό 

μέγεθος, τήν περιφέρειαν, τάς διαστά
σεις καί τόν φόρτον των γυναικείων 
πίλων των χρησιμοποιουμένων διά τό 
θέατρον. Ό  κ. Γάσπορης δέν έχει βε
βαίως γνώσεις μσδίστας γυναικείων πί
λων καί δέν συνιστα έν τή διατάξει του 
γαϊς τόκες ή άλλου είδους ή σχήματος 
κοπέλλα.

Υποδεικνύει, μόνον, ότι τά καπέλλα 
τών θεατρ ισμένω ν κυριών καί δεσποινί
δων, πρέπει νά είναι μικρά, ούτως ώστε 
νά μή έμποδίζουν τούς θεατάς καί νά 
μή άποκρύπτουν τήν σκηνήν άπό τούς 
όπισθεν καθημένσυς. Ή  διάταΕις είναι 
λογική καί δίκαια καί έλπίζομεν, ότι αί 
κυρίαι μας θά τήν έφαρμόσουν άνευ τής 
έπεμβάσεως τής άρχής ή τών θυρωρών 
τών θεάτρων. Τό τοιοϋτον άλλως τε εί
ναι καί ύπέρ αύτών. Το μεγάλο καί βα
ρύ καπέλλο εις τό θέατρον, κατά τό θέ
ρος, δέν είναι νομίζομεν καθόλου εύχά- 
ριστον. Είναι άντιθέτως ένοχλητικόν, 
ήμπορεϊ νά φέρη ήμικρανίαν, πονοκέφα
λον. Μ έ  τό μικρόν καί έλαφρόν καπελ- 
λάκι δέν συμβαίνει τό ίδιον. Ούτε τό αι
σθάνεται έπί τής κεφαλής της ή θεατρι- 
ζομένη κυρία, ουδόλως τήν ένοχλεϊ καί 
κυρίως δέν ένοχλεϊ. . . τό μετόπισθεν. 
Βεβαίως τό καλλίτερον άπό πόσης άπό- 
ψεως είναι νά μή φορή καθόλου καπέλ
λο ή κυρία εις τό θέατρον. Νά τό ά- 
φήνη εις τήν είσοδον ,όπου νά ύπόρχη 
ιδιαιτέρα ύπηρεσία πρός τούτο, νά τό 
κρατά εις τό χέρι ή, τό καί πρακτικώτε- 
ρον, νά τό άφήνη εις τό σπίτι, όπως έ- 
γίνετο πρό τίνος άπό πολλάς κυρίας καί 
γίνεται άκόμη έν μέρει. Έ τσ ι ή κυρία 
θ' άπαλλάσσεται ένός περιττού βάρους, 
δέν θά είναι ένοχλητική εις κανένα καί 
κυρίως θά έχη νά έπιδείΕη μίαν βαυμα- 
σίαν κόμμωσιν.

Έ ν  τούτοις τό τόσον άπλούν καί τό
σον λογικόν αύτό μέσον δέν λαμβάνε- 
ται ύπ' όψιν οπό τάς Άτθ ίδας. Προτι
μούν τό καπέλλο καί μερικές φορές μά
λιστα τό παίρνουν μαζύ των χωρίς νά 
τό χρησιμοποιούν. Ε ις τόν δρόμον τό 
βαστά ό καβαλλιέρος, εις τό θέατρον 
αύτές οί ίδιες καί άν τάς έρωτήσετε 
διατί τό έκουβάλησαν μαζύ των δέν θά 
ήΕεύρουν τί νά σάς άπαντήσουν. Καί έν 
τούτοις ή ιδιοτροπία των αύτή έχει τόν 
λόγον της. Τήν έπίδειΕιν. Διά τού τρό
που αύτοϋ τό θήλυ έπιδεικνύει καί κόμ- 
μωσιν καί καπέλλο πολυτελές καί πανά- 
κριβον. Εκείνες όμως αί όποιες ποτέ

ΤΑ
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δέν θεατρίζονται χωρίς καπέλλο είναι αί 
μή δυνάμεναι νά έπιδείΕουν ώραίαν κόμ- 
μωσιν. Διότι δέν είναι δυνατόν νά έπι- 
σκέπτεται μία κυρία διαρκώς τήν κομ
μώτριαν της, όταν πρόκειται νά μεταβή 
εις τό  θέατρον καί διότι δέν έχουν όλες 
αί κυρίες τόσο πολλά χρήματα διά νά τά 
σπαταλούν. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει, τό 
καπέλλο θεωρείται άπαραίτητον. Κρύ
πτει τό πρόχειρον χτένισμα τό άσχημον 
χτένισμα καί τήν άσχημον Κόμην. "Επε ι
τα ύπάρχουν καί άλλα πού κρύπτουν 
ό,τι δέν πρέπει νά φαίνεται. Καί άλλα 
σωτήρες. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει ή 
έντελής κατάργησις τού καπέλλου ε ις  τό 
θέατρον είναι κάπως δύσκολον καί ούτω 
δέν μένει παρά ή καθιέρωσις τού μικρού 
καπέλλου. Χωρίς πτερά, χωρίς άνθη, 
πτηνά, κορδέλλες. Έ ν α ς  συνδυασμός 
δηλαδή οικονομίας, όπλότητος καί χά- 
ριτος, διά τόν όποιον αί Ά τθ ίδ ε ς  πρέπει 
νά εύγνωμονοΰν τόν κ. Γάσπαρην, πρέ
πει κυρίως νά συμμορφωθούν μέ τήν διά- 
ταΕίν του. "Α ς  σκαφθούν έπί τέλους καί 
ήμάς τούς άνδρας. Είναι δίκαιον νά μή 
βλέπωμεν θέατρον έΕ αίτιας των; Ε ν 
θυμούμαι τί έγίνετο μέ τό ζήτημα αύτό 
πρό έτών, ότε αί κυρίαι μετέβαινον εις 
τό θέατρον, φέρουσαι έπί κεφαλής κά
νιστρα, άεροπλάνα, κρεμαστούς κήπους. 
Ούδείς ήδύνατο νά ίδη τί γίνεται έπί τής 
σκηνής. Ο ί έπί τών καθισμάτων τής β ' 
σειράς έσηκώνοντο όρθιοι, οί έπί τής γ ’ 
τούς έμιμούντο, έγίνοντο έπεισόδια, συμ- 
πλοκαί, έπιπτον γράνθοι. Σιγά-σιγά όμως 
τά θήλεια όντελήφθησαν, ότι εϊχαμεν 
δίκαιον καί όπεφάσισαν νά μή μάς κά- 
μνουν νά μαρτυροϋμεν καί εις αύτό τό 
θέατρον.

Σήμερον είναι περίστασις νά λησμο- 
νηθή τό κακόν έντελώς, καταργουμένου 
έντελώς καί τού μεγάλου καπέλλου καί 
έλπίζομεν, ότι οί κυρίαι δέν θά έπιμεί- 
νουν. "Αλλως τε, μήπως καί εις τήν πε- 
ρίπτωσιν αύτήν δέν θά πληρώσουν οί άν
δρες μέ όλην τήν σημασίαν τής λέΕεως;

— Γιώργη, είδες καϋμένε τή διάταΕι 
τού Διευθυντού τής Α στυνομ ίας; Ποέ- 
πει νά παραγγείλω μιά τοκίτσα στή Κα- 
πελλού μου.

Ούδέν καλόν δηλαδή άμιγές κακού. 
Ά λ λ ' έστω, άς ύποβληθώμεν εις τήν 
θυσίαν αύτήν. Είναι ή μόνη πού γίνεται 
ύπέρ ήμών.

Π Ι Κ Ο Υ Ί Κ  
( Χ Α Ρ Η Σ  Σ Τ  A M  A T  ΙΟ Υ ) 

Έφημ. -Σφαίρα» Πειραιώς, έτους 1925)
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σύ μονγινες βαρύ, κι ό ’Αγαρηνός 
τό ξέρη;». Τό μόνο ΰημειο επαφής 
πού μπορεί νά ύπάρχη ανάμεσα στον 
Μήτρο τον σφαγέα καί τον «καλό 
Σουλιώτη» τον Σολωμοϋ, είναι ή 
φοβερή πείνα «πού έμανρισε» τα. 
μάτια τους. Αυτή ή μαυρίλα. φέρ
νει σέ πλήρη διανοητική συσκότισι. 
«Μαύρισε τό μάτι μου καί τον σκό
τωσα», λέει δχι μόνο ό λαϊκός άν
θρωπος, μά καί ό αστός, αν τον 
λάχη κάτι τέτοιο στη ζωή του.

’Αλλά αυτός ό Μήτρος, δεν 
είναι μόνος μέσα στο Μεσολόγγι. 
Ά ν  όμως θά βρούμε ανάμεσα στους 
υπερασπιστές τής μικρής πόλης 
πέντε ή δέκα Μήτρους, αυτοί δεν 
είναι παρά τά «άκραϊα δείγματα» 
τής «άντρειωμένης καρδιάς τον Βο
ρεινού λαού τής 'Ελλάδος, τής καρ
διάς τής λιονταρίσιας πού τή θρέ
φανε πέντε αιώνων μύριοι άγώνες 
ποτάμια αίματα, θυσίες. ’Από τούς 
μαρτυρικούς εκείνους άγώνες, σαν 
άπό τή φωτιά τ ’ άτσάλι, βγήκε ένας 
λαός καινούργιος, σά νά πρωτο- 
γεννήθηκε, λαός πού δέ θά ξανα- 
γεννηθή πια στή γή την ελληνική. 
Τό Μεσολόγγι είναι τό στεφάνωμα 
των άγώνων των πριν άπό τό Είκο- 
σιένα γιγάντων. ’Εκεϊ δώσαν τό 
καλό τους άντάμωμα κι άδερφω- 
θήκαν οι ελληνικές παλληκαριές, 
καί γνωριστήκανε καί παραβγήκανε 
στον άγώνα τον τρανό. Ήπειρώτες 
(Χιμαριώτες, Σουλιώτες, Χορμο- 
βίτες), Ρουμελιώτες (Άστροποτα- 
μίτες, Ζυγιώτες, ’Αγραφιώτες, Βαλ- 
τινοί, Ξερομερϊτες, Μεαολογγϊτες, 
Άποκορϊτες, Γκραβαρίτες, Αιδω- 
ρικιώτες, Καρπενησιώτες), Μακε- 
δόνες, κι δλες οι κορφές τής ελληνι
κής παλληκαριάς, έκει σμίξαν καί 
κάμανε μιά παλληκαριά μεγάλη. Τό 
φαινόμενο αυτό, δχι μέ τής ιστο
ρίας, δσο περισσότερο μέ τής Ιστο
ρίας τό φως μπορεί νά έξηγηθή.» 
(Γιάννης Βλαχογιάννης, Β' Τόμος 
«’Ενθυμημάτων Κααομονλη», σε λ. 
286). Κι άναφέρεται άκόμη 6 Βλα- 
χογιάννης σέ μιά σελίδα άπό σχε
τικά χειρόγραφα τού Γ. Γαζή, λο- 
γιώτατου καί Γραμματέα, κάποτε, 
τού Καραϊσκάκη ( στενοκέφαλου, 
κατά τον Βλαχ. καί υβριστή τής 
Κλεφτονριάς), πού δμως, σ’ αυτή 
τή σελίδα, βρίσκει ό ίδιος ό Βλα- 
χογιάννης μιά κάποια εξήγηση τού

(Συνέχεια έκ τής σελίδος 324)

«πώς αυτά τά θεριά, κάναν αυτό τό 
«θαύμα». « . Ανθρωποι οϊτινες ποτέ 
δέν είχον ίδει πάλιν, ούτε εις εκκλη
σίαν έπήγαν, ούτε λειτουργίαν ήκον- 
σαν, ούτε εξομολόγηση) καί μετά- 
ληφιν έγίνωσκον, Πίστιν καί Πα
τρίδα- καί ώς φαίνεται, τούς είχε 
προφυλαγμένους ή θεία Πρόνοια διά 
νά έλθωσι ώς θηρία μέσα εις τό 
Μεσολόγγιον, διά νά φάγωσι τά 
έξωθι θηρία (τούς Τούρκους), διότι 
κατά τό ρητόν, «άγει ό Θεός τον 
όμοϊον εις τον όμοιον». ΌΟεν πολ
λοί τών τοιούτων, έδειξαν δχι άν- 
δραγαθίας, άλλά σημεία καί τέρατα. 
Εις μάλιστα τόσον καθαρά έβλεπεν 
εις τό βαθύ σκότος τής νυκτός, ώστε 
έβλεπε τούς Τούρκους έξωθι τού 
Μεσολογγίου περιπατοϋντας καί με
ρικούς άνεβαίνοντας εις τά εγγύς 
δένδρα, ελαίας ή προχώματα, καί 
έρριπτε μέ τό ντουφέκι καί τούς 
έφόνευεν. Έρωτηθείς δέ πώς βλέ
πει τήν νύκτα, έλεγεν δτι ποτά 
πνευματώδη ποτέ δέν έπιεν καί ψωμί 
άλατισμένον σπανίως είχε φάγει. 
’Όντες λοιπόν τοιοϋτοι πολλοί εις τό 
Μεσολόγγιον έδόξασαν αυτό, ετί- 
μησαν τά ελληνικά δπλα καί τούς 
άρχηγούς των, έσωσαν ίσως καί τήν 
ψυχήν των φονευθέντες υπέρ πί- 
στεως καί πατρίδος». Καί συμπε
ραίνει ό Βλαχογιάννης: «’Ά ν  προ- 
στεθή στο τέλος δ,τι άλήθεια, σ’ 
αυτή τήν άγρια κατάστασι είχε 
πέσει ή μαρτυρική Κλεφτουριά άπό 
τής καταδρομής τών Άρβανιτάδων 
τού Άλήπασα καί τών Αρματολών. 
Γι’ αυτό καί στο Μεσολόγγι, δ πό
λεμος ήταν τόσο άγριος. Ή  ξαναγεν- 
νημένη εκείνη κλεφτουριά, τώρα 
άδερφωμένη μέ τούς Αρματολούς, 
πολ,εμούσε πρώτα άπ’ δλα, γιά νά 
βγή άπό τή σκοτεινή, παλαιό σκλα
βιά. Έβλεπε, δμως, μέ λύσσα, πώς 
τό τελευταίο κομμάτι γής ολάκερης 
τής Ρούμελης, κιντύνευε κι’ αυτό, 
τό Μεσολόγγι. Έ τσ ι ό πόλεμος 
εκείνος έμοιαζε σάν άγώνας κά
πρων πού τούς στριμώξαν άγριό- 
σκυλα μέσ’ στή μονιά τους. Νοιώ- 
θαν μέ άλλα λόγια, πώς ή Ρούμελη 
ήταν χαμένη, άν χανότανε τό Με
σολόγγι».

Έ τσ ι, μέσα άπό τις μαρτυρίες 
τού Κασομούλη καί τούς στοχα
σμούς τού Βλαχογιάννη, μπορούμε 
ν’ άποκαταστήσονμε έναν κάποιο

δρόμο «επικοινωνίας» άνάμεσα στήν 
πραγματικότητα τών σκληρότατων 
αυτών καί πρωτόγονων πολεμιστών 
μέ τούς «’Ελεύθερους Πολιορκη- 
μένους» τού Σολωμοϋ, πού «νψώ- 
ναν μέ χαμόγελο τήν δψι τή φθαρ
μένη» καί λέγαν λόγια «γιά τήν αι
ωνιότητα πού μόλις τά χωράει», ενώ 
ταυτόχρονα, «τούς λέει μεγάλα καί 
πολλά ή τρίσβαθη ψυχή τους». Κι 
άλήθεια, «μεγάλα λόγια» έπρεπε 
ν’ άκοϋνε μέσα στήν ψυχή τους υπέ
ροχες μορφές δπως ήταν ό Δεσπό
της Ρωγών ’Ιωσήφ πού έσωσε τά 
γυναικόπαιδα άπό βέβαιη σφαγή 
κατ’ άπόφασι στο συμβούλιο τών 
Στρατηγών, ό Καψάλης πού άνατι- 
νάχτηκε μέ τό σπίτι του - μπαρου
ταποθήκη, κ ’ οι λαβωμένοι πού μεί
νανε στά Μεσολογγίτικα σπίτια γιά 
νά πολεμήσουνε άπό τά παράθυρα 
τον Τούρκο σάν έμπαινε στήν πάλι— 
οί λαβωμένοι πού φωνάζανε: «— Τά 
παραθυρόφυλλα μονάχα νά μάς άφή- 
σετε άνοιχτά, καί ώρα σας καλή! 
Καλή άντάμωσι στον άλλο κόσμο!» 
(Βλαχογιάννης). Καί μήπως δέν 
έχει «επικό ποιητικό ύψος» ή θρη
σκευτική πλευρά τής ετοιμασίας 
γιά τήν ’Έξοδο: «Οί παπάδες νύ
χτα μέρα λειτουργούσαν καί κάνανε 
παράκλησες καί μεταλαβαίνανε τούς 
χριστιανούς. Αυτοί μεταξύ τους 
άσπαζόντανε. — «Συχώρα με καί 
Θεός σχωρέσοι»! Κι αυτό πού ση
μειώνει, επίσης, ό Βλαχογιάννης, 
δέν είναι σάν παρμένο άπό τά ση
μειώματα τού Σολωμοϋ στούς «’Ε
λεύθερους 11ολιορκημένους»: «Κατά 
τήν έξοδο τού Μεσολογγίου, ψιλή 
βροχή ράντιζε τή γή. Οί πολιορκη- 
μένοι, περιμένοντας τή στιγμή τής 
ορμής, έλεγαν: «Μάς κλαίει κι δ 
Μεγαλοδύναμος άπόψε». Κάτι εντε
λώς δμοιο είπε καί μιά άπό τις «Με- 
σολογγίτισσες γυναίκες» τού Σο
λωμοϋ: καθώς άνοίγουνε τό παρά
θυρο στήν άνοιξιάτικη νύχτα: «Ώ ς 
καί τό άεράκι μάς πολεμάει», είπε 
ή γυναίκα. ’Ιδού, λοιπόν, πού εδώ, 
μεγάλη πράξι καί μεγάλη ποίησι 
σμίγουν, γιά νά μάς δείξουν, μέ 
όμοιες εικόνες, τή φοβερή μά καί 
μεγαλειώδη μόνωσι μέσα άπό τον 
κλοιό τής όποιας οί ήρωες εκείνοι, 
παρατημένοι κι άπό τό Θεό κι άπό 
τούς άνθρώπους, άντιμετώπισαν τόσο 
μεγαλόψυχα τή Μοίρα τους . . .
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ήθελα.

ΙΓΟ πριν μέ είχαν άφήσει 
ελεύθερο καί γύριζα δεξιά 
καί άριστερά άπό τον ένα 
θάλαμο στον άλλο, οπού 
Οί άλλοι άρρωστοι, πού 

ήταν έκεϊ, ό ένας έτσι καί ό άλλος 
άλλοιώς, μοϋ φαινόντουσαν περίερ
γοι . . . αναρωτιόμουνα ποΰ νά βρί- 
σκουμαι ά ρ α γ ε .. . ;  ’Έβλεπα καί 
τούς νοσοκόμους, άλλά δεν ήξερα τί 
ήτανε. Κάποιος άπ’ αυτούς μοϋ 
είπε : Κάτσε χάμω ! Έ γώ  τότε 
κάθησα έτσι σ’ ένα σκαμνί για νά 
μή πέσω. Γιατί νόμιζα πώς ό κό
σμος καταστρέφεται. Σ ’ αυτή τή 
θέση θά κάθησα ώς μισή μέρα καί 
δεν τό κούναγα . . . Κοίταγα σέ μιά 
μεριά μπροστά μου γιατί άπό κεϊ τά 
πράματα φαινόντουσαν ήσυχα καί 
δέν γκρεμιζόντουσαν. Νόμιζα πώς 
κάπου έκεϊ θά μπορούσα νά κρατη
θώ. Την ίδια ώρα άκουγα άπ’ όλες 
τις μεριές διάφορες φωνές. Ποϋθε 
έρχόντουσαν δέν ήξερα. Μοϋ φαι
νότανε, ότι έρχόντουσαν άπό κεί
νους έκεϊ, πού βρισκόντουσαν μέσα 
(έννοεΐ άούς άσθενεϊς), τά είχα χά
σει άπό την τρομάρα μου . . . Φο
βόμουνα, ότι αύτή τή φορά δέ θά τήν 
γλυτώσω, ότι δηλ. θά μέ σκοτώνανε. 
’Έ πειτα μέ πήραν καί μέ πήγαν έκεϊ 
πού θά κοιμόμουν. Μέ έχωσαν στο 
κρεββάτι. Τότε ήταν πού άρχισε 
στά καλά . . . Έ κεϊ νάβλεπες κρεβ-

ΕΝΑΣ ΧΑΣΙΣΟΠΟΤΗΣ 
ΘΥΜΑΤΑΙ...

Ό  Ε. Σ. εφημεριδοπώλης ετών 22 
«περιγράφει» τάς εκ τών ναρ
κωτικών παραισθήσεις μετά τον 
εγκλεισμόν του εις ψυχιατρείον

Ε Κ Τ Ο Υ  ΒΙΒΛΙΟ Υ Τ Ο Υ  Ψ ΥΧ ΙΑ ΤΡΟ Υ  κ. Μ. ΣΤΡΙΓΓΑΡΗ

βάτι. Γιά νά καταλάβης, ήμουνα 
ταραγμένος καί άκουγα τις φωνές. 
"Γστερα άπό μιά ώρα, μ’ έπιασε μιά 
τέτοια ταραχή, πού χοροπήδαγα 
απάνω στο κρεββάτι . . . μιά βρι
σκόταν τό κρεββάτι στον ένα τοίχο 
καί μιά στον άλλον . . . πήγαινε κ ι’ 
έρχότανε. Έπίστευα μέ τά ούλα μου 
πώς θά μοϋ κάνουνε τώρα μαρτύρια, 
θά μέ βαρέσουν καί θά μέ σκοτώ
σουν. Πήδησα τότες άπ’ τό κρεβ
βάτι μου, πήδησα άπό τ ’ άλλα κρεβ- 
βάτια καί τούς αρρώστους . . . μά 
αυτοί ήταν συνηθισμένοι σέ τέτοια 
πράματα καί δέν τούς έκανε εντύ
πωση. Οί νοσοκόμοι μέ έπιασαν, 
μέ ξαναπήγαν στο κρεββάτι μου καί 
μέ έδεσαν άπάνω σ’ αύτό. Τότε 
ήταν πιά πού άρχισα τό γερό τράν
ταγμα τοϋ κρεββατιοΰ . . .· Μοϋ φό
ρεσαν τό ζουρλομανδύα καί μέ πή
γαν σέ άλλο τμήμα πού ήταν πιο βα- 
ρειά άρρωστοι. Καί στο καινούργιο 
κρεββάτι δέν καθόμουνα πιο ήσυχος. 
Μέ τή φαντασία μου έβλεπα άπό 
πάνω μου σάν άμμο . . .  Ή  άμμος 
αύτή ήτανε γκρίζα καί άκριβώς άπό 
πάνω μου έγινότανε σάν στεφάνι. 
Αύτή ή άμμος μοϋ φαινότανε πώς 
σκορπιζότανε στο κενό, γιά νά κατα
λάβετε . . . Εϊχα τήν έντύπωση, ότι 
μέ είχαν θαμμένο μέσα στή γή. 
Νόμιζα πώς οί κουβέρτες πού ήμουν 
σκεπασμένος πώς ήτανε πολύ βα-

ρειές καί πώς ήτανε δεμένες κά
που. Κράταγα τήν κουβέρτα μου 
σφιχτά άπό τό φόβο μου. ’Απάνω 
τώρα άπό τήν άμμο, μοϋ φαινότανε 
πώς έβλεπα άνθρώπους. ’Ή τανε άν
θρωποι . . . καί άπό τήν άλλη μεριά 
κατέβαιναν άλλοι άνθρωποι άπό ένα 
δρόμο . . . έκεϊ ήτανε καί μιά γέ
φυρα καί άπό πάνω άσφαλτος . . . 
αυτοί έρχόντουσαν τό δρόμο κατά 
πάνω, κράταγαν κάτι σάν σχοινιά 
καί πήγαιναν "λέει νά παραλάβουν 
κάποια βάρκα καί νά τήν περάσουν 
άπό τή γέφυρα. Γύρισα όπως ήμουνα 
δεμένος άπό τή μεριά καί είδα τούς 
άλλους (άσθενεϊς) δίπλα μου πού 
κοιμόντουσαν . . . έγύρισα κι’ άπό 
τήν άλλη μεριά καί είδα κάποιον πού 
ήτανε έκεϊ ξαπλωμένος . . . μά δέν 
είμαι σίγουρος άν ήτανε άνδρας ή 
γυναίκα ή ζώο, γιατί δέν έμοιαζε 
έτσι . . . φαινότανε τό άπάνω μέρος 
όπως σέ κάτι άγάλματα τό κεφάλι 
του κ ι’ άπό πάνω άπό αύτόν κι’ άπό 
τό σώμα του ήτανε σάν χρώματα, 
σάν κόκκινο ή πράσινο ή θαλασσί κ ι’ 
αύτό είχε μιά βρώμα . . . να ι! τά 
χρώματα είχανε μιά βρώμα. Αύτό 
μοϋ φάνηκε παράξενο. Ξαναγύρισα 
πάλι άπό τήν άλλη μεριά καί είδα 
κάποιον πού κοιμώτανε στο πάτωμα 
κι’ αυτός φαινότανε πώς είχε περι
στέρια άπάνω στο κεφάλι του. Δέν 
ξέρω άν ήτανε πραγματικά σάν περι-
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στέρια, ήτανε σαν ψεύτικα, σάν κου
κλίστικα . . . ήταν άσπρα. ’Α π’ έξω 
είχαν μαζευτή πολλοί άνθρωποι, πού 
μιλούσαν δυνατά καί φώναζαν. Δεν 
τούς έβλεπα, μόνο κατάλαβα πώς 
ήταν άπ’ έξω για νά μέ ξεπαστρέ
ψουν. "Επειτα αύτοί άπ’ έξω έφυ
γαν. ’Επειδή κουνιόμουνα πολύ άπάν 
νω στο κρεββάτι μου καί ήμουν 
άνήσυχος, ήρθε κοντά μου ένας πολύ 
χονδρός μέ άνασκουμπωμένα τα 
μανίκια . . . αύτός μοϋ έδωσε μια 
γροθιά στο κούτελο γιά νά ήσυχάσω.. 
Στην πόρτα τού δωματίου στεκόν
τουσαν όπως είδα 1, 2, 3, 4 νο
σοκόμοι, μπορεί νά ήτανε κ ι’ ένας 
μονάχα. Μά έγώ έβλεπα τέσσερις. 
"Επειτα μοΰ φάνηκε πώς περίμεναν 
απέξω πολλοί άνθρωποι. Οί τέσ
σερις νοσοκόμοι μπήκαν στη γραμμή 
καί φαινόταν, ότι κουβέντιαζαν μέ 
κάποιον άλλον πού μέ ύποστήριζε. 
"Ελεγε πώς είμαι καλό παιδί, άπό 
καλό σπίτι. "Εβαλα τά δυνατά μου 
καί ό φόβος μ’ έσπρωχνε ακόμα 
περισσότερο. Πήδησα άπό τό κρεβ
βάτι ώς την άλλη άκρη τής σάλας, 
όπου μ’ έπιασαν πάλι οί νοσοκόμοι. 
Πόσοι ήταν δέν ξέρω. ~Ηταν κι’ ό 
χοντρός μέ τ ’ άνασκουμπωμένα μα
νίκια. Νόμιζα πώς θά μοΰ κόψη τό 
κεφάλι . . . μέ πήγαν πάλι στο κρεβ
βάτι, όπου μέ έδεσαν. Κάποιος σή
κωσε τό μαξιλάρι μου καί εμένα 
μοΰ φάνηκε πώς έβγαλε κάτι άπό 
κάτω καί νόμιζα πώς ήτανε ένας 
σουγιάς ή μιά πραγματική μαχαίρα. 
’Αργότερα, όταν μέ είχαν στο τμήμα 
μέ τούς άνησύχους, μοΰ φορούσαν 
μέρες ολάκερες ζουρλομανδύα. ’Εκεί 
φώναζα όσο βάσταγα. "Ισως νά 
τόκανα γιατί είχα πόνους — γιατί 
νόμιζα πώς μοΰ είχαν βάλει κάτω 
άπό τό ζουρλομανδύα ένα πουλί, 
πού τό ράμφος του πίεζε τό στήθος 
μου καί τό τρύπαγε. Καί τά φτερά 
του ήταν άπλωμένα άπάνω στο 
στήθος μου. "Οταν κάποτε μοΰ 
έβγαλαν τό ζουρλομανδύα, μοΰ φά
νηκε πώς μοΰ πήραν καί αύτό τό 
πουλί... αλλά μοΰ τό ξανάβαλαν άμα 
μοΰ τον φόρεσαν πάλι . . . ’Εκτός 
άπό αύτό πόναγε καί ή μύτη στο 
μεγάλο μου δάχτυλο στο άριστερό 
μου πόδι, δέν ξέρω γιατί — γιατί 
βάσταγα τό πόδι μου ψηλά. "Ενας 
άρρωστος ήρθε μιά μέρα' καί μοΰ 
έδωσε μερικούς μπάτσους γιατί φώ
ναζα. Έ γώ  δέν πείραζα κανένα, 
γιατί ήμουνα τόσο φοβισμένος πού 
κ’ ένα μικρό παιδί άν μέ φύσαγε, 
θάπεφτα κάτω».

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

Ε ΝΔΕΚΑ άτομα, μεταξύ των 
οποίων οκτώ παιδιά — μέλη μιας 
οικογένειας — έδολοφονήθησαν 

προχθές τήν νύκτα κατά την διάρ
κειαν πασχαλινού γεύματος.

Άνακοίνωσις τής άστυνομίας άνα- 
φέρει ότι τά ένδεκα πτώματα εύ- 
ρέθησαν εις τήν οικίαν τής ΘΟέτιδος 
Τσάριτυ Ροΰμπερτ, εις τήν άρι- 
στοκρατικήν συνοικίαν τής πόλεως 
Χάμιλτον των Η.Π.Α. Ή  «σφαγή» 
έγινε προφανώς κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ γεύματος.

Τά θύματα είναι: Τό ζεύγος Ροΰμ
περτ, τά οκτώ τέκνα των καί ή 60έ- 
τις Τσάριτυ Ροΰμπερτ, ίδιοκτήτρια 
τής οικίας καί γιαγιά των οκτώ 
παιδιών. Εντός τής οικίας εύρέ- 
θησαν τρία πιστόλια καί ένα του
φέκι.

'Ως ύποπτος συνελήφθη ό Τζαίημς 
Ροΰμπερτ, ό όποιος φαίνεται ότι 
εις στιγμήν παρακρούσεως. «έξετέ- 
λεσε» τήν μητέρα του, τον άδελφόν 
του μέ τήν σύζυγόν του καί τά οκτώ 
άνήψια του.

ΚΛΕΠΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Τ ΕΩΣ δεκανεύς τοΰ Βρεταννικοΰ 
Στρατοΰ, όστις συγκέντρωσε πε
ριουσίαν 56.000 λιρών (3.420. 

000 δρχ.) διά τής χρησιμοποιήσεως 
ξένων πιστωτικών καρτών καί έπι- 
ταγών, τάς οποίας έκλεπτε, κατε- 
δικάσθη εις Λαίηστερ τής ’Αγγλίας 
εις φυλάκισιν τριών καί ήμίσεος 
έτών. Εις τό άποκορύφωμα τοΰ πα
ρανόμου πλουτισμού του, ό 53ετής 
Βερνάρδος Μπαίητς διέμενεν εις 
μεγάλην ιδιόκτητον εξοχικήν κα
τοικίαν είχεν ολόκληρον . . . στόλον 
πολυτελών αυτοκινήτων καί έζη 
πολυδάπανον βίον.

Εις τούς άστυνομικούς, οί όποιοι 
τον συνέλαβον, ό Μπαίητς έκαυ- 
χήθη:

— Είμαι ό μεγαλείτερος κλέπτης 
πιστωτικών καρτών τής ’Αγγλίας. 
Εις τον ύπόκοσμον μέ άποκαλοΰν 
«βασιλέα τών πιστωτικών καρ
τών».

'Ο Μπαίητς, όστις είναι έγγαμος, 
παρεδέχθη πέντε κατηγορίας διά 
κλοπήν καί έτέρας πέντε δι’ άπάτην, 
τάς οποίας διετύπωσεν ό ανακριτής 
εναντίον του, έζήτησε δέ όπως τοΰ 
καταλογισθοΰν άλλαι 254 παρό- 
μοιαι κατηγορίαι.

*

Άπαγγέλλων τό κατηγορητήριον, 
ό Είσαγγελεύς άνέφερεν ότι ό 
Μπαίητς έλάμβανε τάς κάρτας έκ 
δύο πηγών: 'Η  πρώτη εύρίσκετο 
εις τό Μάντσεστερ, όπου συμμορία 
«πορτοφολάδων» έκλεπτε κάρτας 
καί τοΰ τάς έπώλει εις τήν τιμήν 
τών 100 λιρών έκάστην. 'Η  δευτέρα 
ήτο τό Ταχυδρομεϊον τοΰ Πήτερμ- 
πρου, εις τό όποιον ό Μπαίητς ε ί
χεν ώς συνεργάτην ένα ύπάλληλον, 
όστις ήνοιγε τάς έπιστολάς.

"Οταν ό Μπαίητς παρελάμβανε 
τάς πιστωτικάς κάρτας, άπέσυρε 
χρήματα άπό τάς Τραπέζας καί ήγό- 
ραζε μέ αύτά είδη, τά όποια μετε- 
πώλει. Εις μίαν περίπτωσιν, είσέ- 
πραξε 1.500 λίρας (105.000 δραχ- 
μάς) έντός μιας ήμέρας.

Ό  συνήγορος τοΰ Μπαίητς έδή- 
λωσεν ένώπιον τοΰ δικαστηρίου, ότι 
είναι θλιβερόν νά σκέπτεται κανείς 
πώς ένας άνθρωπος, ό όποιος έπί 
τριάκοντα έτη είχε ζήσει έντιμον 
βίον, μετεβλήθη εις άπατεώνα καί 
κλέπτην. Ό  συνήγορος ύπογράμμι- 
σεν ότι, καθ’ δν χρόνον ύπηρέτει εις 
τον στρατόν, ό Μπαίητς διεχειρί-
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ζετο χρήματα χωρίς ούδέποτε νά 
παρουσιασθή άνωμαλία, δταν δέ 
άπεστρατεύθη έλαβε τδ άπολυτή- 
ριόν του μέ διαγωγήν «υποδειγμα
τικήν».

'Ο Μπαίητς έσκέφθη τήν άπά- 
την των πιστωτικών καρτών, διότι 
είχε δημιουργήσει χρέη, λόγω τών 
όποιων ή μικρά έπιχείρησις, τήν 
όποιαν διετήρει, έκινδύνευε νά δια- 
λυθή.

Άπαγγέλλων τήν άπόφασιν, ό 
δικαστής εΐπεν εις τον Μπαίητς:

— Τό γεγονός δτι συγκέντρωσες
56.000 λίρας αποτελεί καταπλη
κτικόν κατόρθωμα, ή δέ άπληστία 
σου εφθασεν εις βαθμόν παραφρο
σύνης. Δεν υπάρχει άμφιβολία δτι 
εις τήν αρχήν τό πράγμα ήτο ευ- 
κολον, άφοϋ όμως ήρχισε, ήτο 
πλέον δύσκολον νά σταματήσης.

ΕΜΠ0ΡΙ0Ν ΒΡΕΦΩΝ

Ε κπρόσωπος τής Εισαγγελίας 
τοΰ Λος ’Άντζελες άνεκοίνωσε 
χθές, δτι δικηγόρος τής πόλεως, 

κατηγορούμενος δι’ έμπόριον βρε
φών, προσεπάθησε νά «εΐσαγάγη» 
εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας εγκύ
ους γυναίκας άπό τήν Νοτιοσλαυΐαν !

Τζαίημς Ροϋμπερτ. Ε ις  στιγμήν παρα- 
κρονσεως έξετέλεσε τήν μητέρα του, τον 
αδελφό τον με τή γυναίκα του και τά οκτώ 

άνήψια τον.

'Ο περί ού ό λόγος δικηγόρος, 
Ρόναλδ Σίλβερτον όνόματι, εγρα- 
ψεν επιστολήν προς γυναίκα ιατρόν, 
ήτις διετήρει εις τήν Νοτιοσλαυΐ- 
αν παράνομον ίατρεΐον δι’ άμβλώ- 
σεις, καί τής έζήτησε νά τον έφο- 
διάζη μέ εγκύους γυναίκας, «διότι 
υπάρχει εις τάς 'Ηνωμένας Πολι

τείας έ’λλειψις βρεφών πρός υίοθε- 
θεσίαν» . . .

*

Ό  42ετής Σίλβερτον κατηγορεΐ- 
ται δτι ήσκει μυστικόν έμπόριον 
υιοθετήσεων καί έπούλει τά βρέφη 
εις άτέκνους θετούς γονείς, γιά ποσά 
τά όποια έ'φθαναν τά 10.000 δολ- 
λάρια! Εις επιστολήν του, άντί- 
γραφον τής οποίας εύρέθη εις τό 
άρχεϊον του, ό Σίλβερτον γράφει 
εις τήν' Νοτιοσλαύαν «σύνεργά-- 
τιδά» του, δτι θά μετέφερεν άερο- 
πορικώς τάς εγκύους γυναίκας εις 
τάς 'Ηνωμ. Πολιτείας ή εις άλλην 
χώραν, όπου θά ήδύναντο νά τεκνο
ποιήσουν καί νά έτοιμάσουν τά σχε
τικά έγγραφα διά τήν υιοθεσίαν. Αί 
γυναίκες αύταί έλάμβανον 26.000 
νέων Νοτιοσλαυϊκών δηναρίων έκά- 
στη (περί τάς 50.000 δραχμών).

Ό  Σίλβερτον ώμολόγησε τήν πρό- 
θεσίν του διά τό παράνομον έμπό
ριον βρεφών, ϊσχυρίσθη, δμως, δτι ή 
έπιστολή δεν άπεστάλη, διότι τό 
σχέδιον αύτής, τό όποιον άνευρέθη 
δέν ήτο καταλλήλως διατυπωμένον. 
Πάντως, αΐ Ά ρχαί επεκτείνουν τήν 
άνάκρισιν επί τής ύποθέσεως αύτής, 
έν τή επιδιώξει όπως έντοπισθοϋν 
καί άλλα δίκτυα έμπορίας βρεφών.

Τό ζεύγος Ροϋμπερ και τά οκτώ παιδιά τον. J Εδολοφονήθησαν «έν ψυχρών.
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ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΩΝ

( Συνέχεια έκ τής σελ. 273)

μένοι όρο ι». ΡοΟσβελτ : « ’Ακριβώς !» 
Τσώ ρτσιλ : «Μ πορούμε νά περιμένουμε 
μιά - δυό ήμερες». ΡοΟσβελτ : «Σύμφω
νο ι». Κατόπιν τούτου, τό πρόβλημα των 
Βρεταννών αιχμαλώτων πολέμου στήν 
’Ιταλία θά έξετασθή κατά τρόπον ώστε 
νά άποφευχθή ή μεταφορά τους «στους 
Οΰννους». Ό  Τσώ ρτσιλ σκοπεύει έπί 
τοΟ θέματος αύτοΟ νά έπικοινωνήση άπ’ 
εύθείας μέ τόν βασιλέα. Ό  ΡοΟσβελτ 
θά έπ ιχειρήση καί εκείνος νά έλθη σέ 
έπαφή μέ τόν «Ε μ μα νο υ ήλ», άλλά δέν 
έχ ει άκόμη άποφασίσει μέ ποιο τρόπο». 
Κ α ί τό κεφάλαιο αυτό του «Η μ ερ ο λ ο 
γίου Π ολέμου» καταλήγει : «Έ χ ο μ ε,
λοιπόν, μιά άτράνταχτη άπόδειξι ότι 
άρχισαν ήδη ο ί μυστικές διαπραγματεύ
σεις μεταξύ ’Ιταλών καί Ά γγλοαμερικα- 
νών».

Ό  Τσώ ρτσιλ όμως καί ό ΡοΟσβελτ 
είχαν κάθε λόγο νά πιστεύουν ότι ο ί 
συνομιλίες τους, μέσω αυτής τής ιδ ιω 
τικής γραμμής, παρέμεναν μυστικές, 
γ ια τί ο ί ε ιδ ικ ο ί έπί των τηλεπικοινωνιών 
τούς είχαν διαβεβαιώσει ότι ή ραδιοτη- 
λεφωνική αυτή σύνδεσις δέν μπορούσε 
νά ύποκλαπή, δεδομένου ότι ένας ε ιδ ι
κός μηχανισμός άλλοίωνε τήν φωνή καί 
τήν έκανε άκατάληπτη, ώσπου νά φτάση 
στον προορισμό της. Ή  υπερατλαντική 
τηλεφωνική σύνδεσις ήταν τό άπλούστερο 
καί ταχύτερο μέσο έπικοινωνίας μεταξύ 
Ούάσινγκτον καί Λονδίνου. 'Ο ΡοΟσβελτ 
καί ό Τσώρτσιλ τήν προτιμούσαν, γιατί 
ήταν ένας τρόπος νά άποφεύγωνται «ο ί 
οργανωτικές περιπλοκές, ή διπλωματική 
ρουτίνα καί ο ί καθυστερήσεις τής κρυ- 
πτογραφήσεως καί άποκρυπτογραφή- 
σεως». Τούς παρείχε άκόμη τήν δυνατό
τητα νά έχουν ο ίκειότερη προσωπική 
έπαφή. Είχαν ληφθή όλα τά μέτρα, ώστε 
ο ί συνδιαλέξεις αυτές νά συγκαλύπτων- 
ται, χάρι σέ ένα ειδ ικό  μηχανικό σύστη
μα, τό όποιο μπέρδευε κυριολεκτικά 
τις  φωνές καί τις καθιστούσε, κατά τήν 
διαδρομή τους, άκατάληπτες. "Ενα τέ
τοιο μηχάνημα είχ ε τοποθετηθή άπό τόν 
Σεπτέμβριο του 1939 στό ραδιοτηλέφωνο 
πού χρησιμοποιούσε ό ΡοΟσβελτ, καί 
ή μέθοδος άργότερα τελειοποιήθηκε, 
ώστε νά γίνη πιό άποτελεσματική. Πώς 
τότε κατόρθωσαν οί Γερμανοί νά συλλά- 
βουν αυτή τήν συνδιάλεξι μεταξύ ΡοΟσ
βελτ καί Τσώρτσιλ, νά «ξεμπερδέψουν» 
τις φωνές καί νά παραδώσουν στόν Χ ίτ- 
λερ τό κείμενο τής συνομιλίας ;

Γ ιά  νά άπαντήση κανείς σέ αυτή τήν 
έρώτησι, πρέπει νά άνατρέξη σέ παλαιό- 
τερη έποχή, στόν ’Οκτώβριο τοΟ 1939, 
όπότε ό Σ ίμον Κ όντελ είχ ε άποστείλει 
όρισμένα άρθρα έφημερίδων, τά όποια, 
κατά τήν γνώμη του, θά ένδιέφεραν τούς 
φίλους της τής Ά μ π β ερ  τής Βρέμης. Ό  
φάκελος αύτός διέφυγε τήν προσοχή τής 
βρεταννικής λογοκρισίας στις Βερμού
δες καί έφθασε στά χέρια του Ν ΐκ  Μπέν- 
σμαν. Έ να  άπό τά άρθρα έλεγε ότι κά
ποια συσκευή, πού μπέρδευε τις υπερ
ατλαντικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, 
ε ίχ ε τοποθετηθή σέ κάποια αίθουσα μέ 
ήχητική  μόνωσι, πού βρισκόταν στά 
υπόγεια του Λευκού Οίκου, καί ότι ό 
ΡοΟσβελτ τήν ε ίχ ε χρησιμοπο ιήσει γιά

πρώτη φορά τήν 1η Σεπτεμβρίου, όταν 
ό πρεσβευτής ΜποΟλλιτ του άνήγγειλε 
άπό τό Π αρίσ ι τήν εισ βολή  στήν Πολω
νία. Ό  καθηγητής Μπένσμαν δ ιεβ ίβασε 
τήν ε ίδ ησ ι αυτή πρός κάποια ειδ ική  υπη
ρεσία, πού μελετούσε τό πρόβλημα τής 
παρεμποδίσεως τών υπερπόντιων ραδιο
επικοινωνιών. ’Αλλά κανείς άπό τήν 
υπηρεσία αυτή, οϋτε κ ι άπό τήν Άνω- 
τάτη Γερμανική Στρατιωτική Δ ιο ίκ ησ ι 
δέν έδειξε άρκετό ένδιαφέρον, ώστε νά 
βρεθή ένας τρόπος άχρηστεύσεως τής 
άμερικανικής συσκευής, καί ύποκλοπής 
τών μυστικών συνομιλιών. Ή  έρευνα 
άνετέθη τελικά σέ κάποιο' όργανισμό, 
πού δέν είχ ε καμμιά σχέσ ι μέ τις  ύπηρε- 
σίες πληροφοριών, στήν «Ντώυτσε Ράιχ- 
ποστ», ή όποια διηύθυνε τότε τις υπη
ρεσίες τών Τ.Τ .Τ . τής Γερμανίας καί 
διέθετε ειδ ικά έργαστήρια γιά τήν άνά- 
πτυξι καί τελέ ιοπ ο ίησ ι τής τεχνικής τών 
τηλεπικοινωνιών.

Ό  Β ίλχελμ  Ό νεζόργκε, υπουργός τών 
Τ .Τ .Τ ., ε ίχ ε ήδη άσχοληθή μέ τό θέμα. 
Σκέφθηκε τώρα ένα άλλο τρόπο γιά νά 
«ξεδια λύνη» τις  μπερδεμένες συνδιαλέ
ξεις, πού περνούσαν άπό τόν ραδιοφωνικό 
άγωγό ’Α μερικής - ’Αγγλίας. Ό  καλύ
τερος μηχανικός του, ό Βέττερλαϊν, άρ
χ ισ ε τό καλοκαίρι τοΟ 1941 τις  μελέτες 
του, καί τόν Σεπτέμβριο κατόρθωσε νά 
συναρμολογήση ένα μηχάνημα όμοιο μέ 
τών ’Αμερικανών καί νά έφεύρη καί 
ένα άλλο, πού έξουδετέρωνε τά άποτελέ- 
σματα του πρώτου. Χρειάσθηκε άκόμη 
λίγος καιρός γιά τήν λειτουργία του στα
θμού καί τού πολύπλοκου μηχανισμού 
λήψεως καί «άποκρυπτογραφήσεως» τών 
συνδιαλέξεων. Έ ν  πάση περιπτώσει, τήν 
1η Μαρτίου 1942 τά πάντα ήσαν έτοιμα. 
Ό  σταθμός, έφοδιασμένος μέ μιά τερά
στια κεραία, κτίσθηκε σέ μιά έρημη 
περιοχή τών ολλανδικών άκτών, κοντά 
στό Ά ιντχ όβεν , καί οί συνδιαλέξεις, 
μεταφρασμένες στά γερμανικά, έφθαναν 
στό Βερολίνο μέσω ένός μυστικού τηλε
τύπου, πού δ ιέθετε, άντιστοίχως, δικό 
του σύστημα μπερδέματος τών συνομι
λιών. "Ολη ή έργασία, άπό τήν στιγμή 
τής λήψεως μέχρι τής άναμεταδόσεως 
στό Βερολίνο, δέν άπαιτοΰσε περισσό
τερο άπό δύο ώρες. Ή ταν, οπωσδήποτε, 
τό ταχύτερο σύστημα μεταδόσεως πληρο
φοριών πού γνώρισε ή ιστορία  τών μυ
στικών ύπηρεσιών. ’Αλλά ή χρησιμο
ποίησα; τών πληροφοριών, πού μεταδί
δονταν μέσιρ αυτού τοΟ συστήματος, 
ήταν αύστηρώς περιορισμένη. ’Επειδή, 
φυσικά, έπρόκειτο γιά θρίαμβο τών ναζί, 
ή έφεύρεσις έπρεπε νά παραμείνη στά 
χέρια τους, καί έτσ ι μόνο ένα άντίγραφο 
άπεστέλλετο στόν Χ ίμμ λερ , ό όποιος 
τό διοχέτευε κατά τήν κ ρ ίσ ι του. Ο ί 
γερμανικές ύπηρεσίες πληροφοριών, του 
στρατού, του ναυτικού καί τής άεροπο- 
ρίας είχαν παραμερισθή.

Ό  Βρεταννός πρωθυπουργός, πιστεύον
τας τυφλά στό άπαραβίαστο τού νέου 
συστήματος, συνομιλούσε μέρα - νύχτα 
μέ τόν Ροΰσβελτ καί τούς άλλους φίλους 
καί συνεργάτες του στήν Ούάσινγκτον 
καί στή Νέα 'Υ όρκη, άπό τό καταφύγιό 
του στό Ούάιτχωλ, όπου ήταν έγκατε- 
στημένο τό υπερατλαντικό τηλέφωνο. 
Έ τσ ι, στις 29 ’Ιουλίου, έκανε πρός τόν 
Πρόεδρο τό μοιραίο έκεΐνο τηλεφώνημα, 
θέλοντας νά συζητήση άπ’ εύθείας μαζί 
του τήν εύνοϊκή τροπή πού έπαιρναν τά

πράγματα στήν Ιταλία . Γ ια τ ί, άν καί ή 
Βρεταννική 'Υ πηρεσία  Πληροφοριών δ ιέ
θετε έπίλεκτα στελέχη στήν Ρώμη, τό 
μυστικό ε ίχ ε διαφυλαχθή τόσο καλά, 
ώστε ο ί "Α γγλοι δέν είχαν μάθει ως τότε 
άπολύτως τίποτε. «Δ έν  είχαμε καμμιά 
συγκεκριμένη ένδειξ ι» , έγραφε άργό
τερα ό Τσώρτσιλ, «γ ιά  τήν γραμμή τής 
ιταλικής π ολιτ ικής». Ό  Ά γγλο ς  πρωθυ
πουργός, ό όποιος πληροφορήθηκε τήν 
πτώσι τού Μ ουσσολίνι λ ίγο  πριν άπό 
τά μεσάνυχτα τής 20ής ’Ιουλίου, έσπευ- 
σε νά σ τείλη  ένα τηλεγράφημα στόν 
Ροΰσβελτ, πανηγυρίζοντας τό γεγονός 
μέ μιά φρασεολογία «τσ ω ρτσ ιλ ική» : 
«Τό στάδιο αύτό είνα ι ίσως απλώς μετα
βατικό. Έ ν πάση όμως περιπτώσει, ό 
Χ ίτλ ερ  θά νοιώση άρκετή μοναξιά, 
όταν καθαιρεθή ό Μ ουσσολίνι». Έ πειτα , 
στις 29 ’Ιουλίου, στήν τηλεφωνική τους 
συνομιλία, ο ί δύο άνδρες κουβέντιασαν 
φ ιλικά καί άστειεύθηκαν, μάλιστα, έπάνω 
στις συνέπειες τής καταστάσεως στήν 
’Ιταλία καί στούς όρους μιας άνακωχής. 
Επομένως, τις ήμέρες εκείνες, ή  ’Ιταλία 
δέν είχ ε προβή σέ κανένα άκόμη έπίσημο 
διάβημα γιά νά ζητήση τήν κατάπαυσι 
τού πυρός, καί οί σχετικές συνομιλίες, 
πού διεξήγοντο στήν Ταγγέρη, στήν 
Λισσαβώνα, στήν Βαρκελώνη καί στήν 
Βέρνη, ήσαν άνεπίσημες. ’Α λλά ό Πρό
εδρος καί ό πρωθυπουργός, μέσα στόν 
δικαιολογημένο ένθουσιασμό τους, έβλε
παν πιά τήν άνακωχή σάν γεγονός τετε
λεσμένο. Ό πότε ή μυστική συνομιλία 
τους έφθασε ώς τό γραφείο τού Χ ίτλερ . 
Ή  άβεβαιότης, πού επικρατούσε άκόμη 
στό Γεν ικό  Ε π ιτελ ε ίο  τού φύρερ, σχε
τικά μέ τήν στάσι πού έπρεπε νά τηρή
σουν άπέναντι στήν ’Ιταλία, έληγε τώρα 
κατά τρόπο δραματικό, μέ τήν άπό- 
δ ειξ ι πού ό Χ ίτλ ερ  κρατούσε στά χέ
ρια του καί πού δέν είχ ε κατορθώσει 
νά τού δώση καμμιά άπό τις τόσες ύπη
ρεσίες του πληροφοριών. Τό αίμα του 
πάγωσε καί, προτού άκόμη βραδιάση, 
τά γερμανικά στρατεύματα, κατά διατα
γή του, κατηφόριζαν πρός τήν ’Ιταλία, 
έως ότου είκοσ ι μεραρχίες απλώθηκαν 
άπό τις Ά λ π ε ις  ώς τήν Καλαβρία.

Ό  Τσώ ρτσιλ χαρακτήρισε τήν έπι- 
χ ε ίρ η σ ι αύτή σάν τό μεγαλύτερο σφάλμα 
τής χ ιτλερ ικής στρατηγικής : «Δ έν είχ ε 
καμμιά άνάγκη», έγραφε, «νά σπαταλήση 
τις δυνάμεις του στήν ’Ιταλία καί στά 
Βαλκάνια, καί έτσ ι έχασε καί τήν τελευ
ταία πιθανότητα». Ε ίνα ι, πράγματι, γεγο
νός ότι ή κατάληψις τής ’Ιταλίας ήταν 
ένας λανθασμένος χειρισμός καί ότι 
έπέτρεψε στούς Συμμάχους νά πραγματο
ποιήσουν, ένα χρόνο άργότερα, τήν μεγα
λύτερη έπ ίθεσί τους στήν Νορμανδία. 
’Αλλά, μέσα στήν ίδ ια  τήν ’Ιταλία, ό 
πόλεμος συνεχίσθηκε άνελέητος καί 
ο ί Σύμμαχοι αντιμετώπισαν άνυπέρβλη- 
τες δυσκολίες γιά νά διασχίσουν τήν 
χερσόνησο, γιατί χρειάσθηκαν πολύ 
σκληρές μάχες γιά τήν κάθε σπιθαμή 
έδάφους. Ή  έκστρατεία αύτή τερματί
σθηκε στις 15 ’Α πριλίου 1945, δηλαδή 
περίπου δυό χρόνια άργότερα.

Τό συμπέρασμα όλης αύτής τής ισ το
ρίας— άν ύποθέσωμε ότι ύπάρχει— μπο
ρεί νά συνοψισθή στήν έξής συνταγή : 
«Ό τα ν  πρόκειται γιά κρατικά μυστικά, 
μή τηλεφωνήτε— γράφετε».

Λ. Φ.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΘΟΡΥΒΩΝ
(Συνέχεια έκ τής σελ. 285)

πίνων δραστηριοτήτων ή παραλείψεων που χρήζουν 
αστυνομικής παρακολονθήσεως και άντιμετωπίσεως.

ΓΙρό τής πραγματικότητος ταύτης, φυσικόν είναι ή, 
εις τόπον και χρόνον, ασκούμενη άστυνόμευσις να 
είναι άνεπαρκεστάτη, λαμβανομένης ύπ’ όψιν και τής 
ραγδαίας αύξήσεως τοϋ άριθμοϋ των κυκλοφορούν
το^ ή λειτουργούντων μηχανισμών, διό αί πραγμα
τικοί άνάγκαι, προς πληρεστέραν" αστυνομικήν κά- 
λυψιν καί άποτελεσματικωτέραν περιφρονρησιν τής 
ησυχίας τον κοινού, επιβάλλουν την αισθητήν αϋξη- 
σιν τής Αστυνομικής δυνάμεως.

9) Ή  Κρα,τική ένθάρρνσις καί νποστήριξις (ηθι
κώς καί οίκονομικώς) πάσης ευρεσιτεχνίας ή προ
σπάθειας κατατεινονσης εις την μείωσιν των θορύ
βων γενικώς.

Πάσα νέα μέθοδος, έρευνα, βελτίωσις καί εφαρμογή 
προωρισμένη νά ελάττωση τον, εκ τών μηχανισμών 
καί κυρίως τών οχημάτων, προκαλονμενον θόρυβον, 
πρέπει νά εύνοήται παντοιοτρόπως υπό τής Πολιτείας.

'Η  αυτή ύποστήριξις δέον νά παρέχεται διά πάσαν 
κατασκευήν ή τελειοποίησιν άντιηχητικών υλικών, 
δυναμένων νά χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπον, 
π.χ. εις τήν κατοικίαν του, προς προστασίαν του έκ 
τών θορύβων, ώς καί μηχανισμών μετρήσεως τής έν- 
τάσεως τών θορύβων (θορνβόμετρα).

10) 'Η  εύρεία καί συνεχής διαφώτισις τοϋ κοινού 
μερίμνη τής Πολιτείας περί τών αποτελεσμάτων καί 
ένίων πηγών τών θορύβων ώς καί τής ανάγκης προ- 
λήψεως ή περιορισμού των καί σνμμορφώσεοος προς 
τάς ίσχυούσας διατάξεις.

’Επειδή φρονοϋμεν orι ό περιορισμός τών θορύβων 
είναι καί θέμα κοινωνικής αγωγής, θέμα πολίτου, αί 
εφημερίδες, τά περιοδικά, 6 τύπος γενικώτερον, τό 
ραδιόφωνον, ή τηλεόρασις καί οί Κινηματογράφοι, 
άδιαλείπτως δέον ν’ άσχολώνται με τό πρόβλημα τών 
θορύβων, καυτηριάζοντες τούς ενοχλητικούς θορύ
βους καί τήν κακήν νοοτροπίαν πολλών θορυβοποιών 
ανθρώπων καί επισημαίνοντες τούς κινδύνους.

Πλέον τών ανωτέρω, ή διδασκαλία τοϋ μαθήματος 
«’Αγωγή Πολίτου» εις τά Σχολεία μέ εμπλουτισμόν 
του έκ στοιχείων άφορώντων εις τινα σοβαρά αίτια 
τών επιβλαβών θορύβων, εις τά ζημιογόνα γενικώ
τερον αποτελέσματα αυτών, εις τήν πρόληψιν, ελα
χιστοποίησα ή έξάλειψιν τών ύπερβολικών θορύβων 
καί κυρίως εις τό νπέρτατον καθήκον παντός ανθρώ
που νά σέβεται τήν ησυχίαν τοϋ άλλου, φρονοϋμεν 
οτι τά μέγιστα θά ώφελήση καί θά συμβάλη σύν τώ 
χρόνω εις τήν αλλαγήν τής κακής νοοτροπίας πολλών 
ανθρώπων, μή σεβομένων τήν ησυχίαν τών άλλων.

11) Ή  εθελούσια αποφυγή τών πόλεων καί τών 
θορυβωδών περιοχών.

Διά τήν απολύτρωσα τοϋ ανθρώπου από τά δεινά 
τών θορύβων, μία μόνον ασφαλής καί τελεσφόρος λύ- 
σις υπάρχει. 'Η  έγκατάλειψις τον άστεως καί ή έγκα- 
τάστασις εις τό χωρίον, τήν ύπαιθρον, ή όποια, άστόρ- 
γως έγκαταλειφθεϊσα, έχει τοσαντην ανάγκην από τήν 
άνθρωπίνην παρουσίαν.

Διατί ό άνθρωπος συμπιέζεται εις τά αστικά κέν
τρα καί άρέσκεται εις τον συνωστισμόν καί τό μολν-

σμένον περιβάλλον; Διατί δεν έναγκαλίζεται τό χω
ρίο ν, τήν πλουσιοπάροχον εις ησυχίαν καί υγείαν 
ύπαιθρον; Διατί ενώ γνωρίζει καί δμιλεί συνεχώς 
διά τά μειονεκτήματα τής αστικής του κατοικίας 
καί τά πλεονεκτήματα τής εξοχικής τοιαύτης, έν τού- 
τοις εξακολουθεί νά παραμένη δέσμιος ταύτης καί 
δεν έννοεί νά άπομακρυνθή καί μάλιστα δταν ονδείς 
λόγος συντρέχει ή τον υποχρεώνει νά κατοική ώς 
εγκάθειρκτος τής θορυβώδους καί ανθυγιεινής πό
λε ως;

Ή  Πολιτεία έν προκειμένω δύναται νά θέση κίνητρα 
προς τούτο. Χορήγησις εις τούς εκτός πόλεως κατοι- 
κοϋντας εννοϊκωτέρων καί ηύξημένων χορηγήσεων, 
δανείων κ.λ.π., κατασκευαί οδών, συγχρόνων νοσο
κομείων καί ψυχαγωγικών Κέντρων, έξωραϊσμός 
χώρων, κατασκευή έγγειο βελτικών ή αρδευτικών 
έργων κ.λ.π., αποτελούν ’μερικά από τά κίνητρα αυτά.

’Εάν ή Πολιτεία θέση τά κίνητρα ταϋτα, έν συν
δυασμό) προς άλλα μέτρα, ώς είναι ή άπομάκρυναις 
έργοστασίων, Σχολών κ.λ.π., ή απαγόρευα ις ίδρύσεως 
τοιούτων εις τάς Πόλεις, ή άπαγόρευσις άσκήσεως 
ώρισμένων παρασιτικών έπαγγελμάτων κ.λ.π., πολλοί 
άσφαλώς θά ακολουθήσουν τον δρόμον προς τό χωρίον 
διά μόνιμον εις αυτό έγκατάστασιν.

Μέ τήν άραίωσιν τών πυκνοκατωκημένων Πόλεων, 
παραλλήλως τά λοιπά ώφέλη, θά περιορισθή καί ό 
θόρυβος εις ταύτας καί θά έπέλ.θη μία αρμονική κατα
νομή τοϋ πληθυσμού έπί τής γής, ή δε έγκατα),ελειμ- 
μένη ύπαιθρος θά άποκτήση τήν αίγλην πού τής αξί
ζει.

12) 'Η  διεθνής συνεργασία μεταξύ τών Κρατών 
καί ή διεθνής λήψις μέτρων κατά τών θορύβων.

Ευεργετικά αποτελέσματα θ’ άποδώση ή άνάληψις 
μιας εκστρατείας κατά τών θορύβων έπί διεθνούς επι
πέδου. Εις διακριτικός αγών καί μία συλλογική συμ
φωνία προς περιορισμόν τών θορύβων, βάσει τών 
δεδομένων τής συγχρόνου τεχνολογίας καί έπιστήμης, 
θά άπετέλει μέγα βήμα.

'Η  ανταλλαγή απόψεων καί ή σνναψις διεθνών 
αποφάσεων έπί τόσων άλλων θεμάτων, άπτομένων 
τοϋ διεθνούς ένδιαφέροντος καί συμφέροντος, φρονώ 
οτι υπαγορεύουν τήν, κατά τον αυτόν τρόπον, άντι- 
μετώπισιν καί τοϋ υφισταμένου διεθνώς φλέγοντος 
προβλήματος τών θορύβων.

Ή  έπικοινωνία τών ανθρώπων μεταξύ τών Κρα
τών σήμερον έχει καταστή πλέον ευχερής δσον ποτέ 
άλλοτε. Αί μεγάλαι αποστάσεις έξουδετερώθησαν διά 
τών συγχρόνων συγκοινωνιακών μέσων. Οί φραγμοί 
τοϋ παρελθόντος καί ή άπομόνωσις παραμερίσθησαν. 
Ή  τουριστική καί έμπορική άνάπτυξις, ή ραγδαία οι
κονομική άνοδος πολλών Κρατών καί ή καθυστέρησις 
άλλων, ώς καί ή, έπί πολυαρίθμων τομέων, άλληλοε- 
ξάρτησις, δύναται τις νά είπη, οτι ουσιαστικά άπε- 
μάκρυνον τά σύνορα καί συνέδεσαν δλα τά Κράτη, 
ανεξαρτήτως κοινωνικών καί πολιτειακών συστη
μάτων, εις ένα ένιαίον σννολον, έχον κοινάς έπιδιώ- 
ξεις καί κοινά συμφέροντα.

Οί ανωτέρω ακροθιγώς μνησθέντες λόγοι νομίζω, 
δτι συνηγορούν διά μίαν κοινήν άναζήτησιν μέσων καί 
μεθόδευσιν τρόπων, προς άντιμετώπισιν τών,όλονέν, 
ανξανομένων, διεθνώς, θορύβων καί έπίτευξιν εύνοϊ- 
κωτέρων αποτελεσμάτων έπ’ ώφελεία ολοκλήρου τής 
άνθρωπότητος.
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Μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα έωρτάσθη εις Μεσο
λόγγι ή επέτειος τής ηρωικής εξόδου. Ε ις  τάς 
έορτάς παρέστησαν ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, 
δ Αρχηγός Στρατού, επί κεφαλής των *Αρχηγών 
των Ε .Δ . και των Σ .Α ., άλλοι επίσημοι και 
πλήθος κόσμου. Ε ις  την φωτογραφίαν χαρακτη

ριστικόν στ ιγμιότυπον.

Τό Πασχαλινόν γεϋμα τής Σχολής Ύπαστννόμων, ! 
έτίμησεν καί ό Πρόεδρος τής Βουλής κ. Παπα
κωνσταντίνου, ό οποίος διακρίνεται εις την 
φωτογραφίαν συνομιλών μετά τοϋ 'Αρχηγόν | 

Α .Π . κ. Τζαβέλλα.

J Αριστερά κάτω: Στιγμιότυπο άπό τό Πασχαλινό 
γλέντι εις τάς ’ Αστυνομικός Σχολάς. Ό  *Αρχηγός 
Ε .Δ . τσουγκρίζει τό πασχαλινό αυγό, μετά τοϋ 
JΑρχηγού Α .Π . r Εκατέρωθεν διακρίνονται ό Νο
μάρχης *Αττικής, ό 'Υπαρχηγός Α .Π . καί ό 
Δ  /ντής των Σχολών. Κάτω: 'Ο  ’Αρχηγός Α .Π . 
κ. Τζαβέλλας συνοδευόμενος υπό τής συζύγου 
τον, τοϋ Ύπαρχηγοϋ κ. Τζίμα καί τοϋ Δ / ντοϋ 
τών Σχολών κ. Ντόντου, προσέρχεται εις την 
Σχολήν Ά ξ/κώ ν Ά στυν. Πόλεων, την ημέραν 

τοϋ Πάσχα.
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A I Ρ Ο
Π Ο Ρ Τ Α Ζ
*

Τάς Σχολάς τής JΑστυνομίας έπεσκέφθη την 
ημέραν τον Πάσχα και ό 'Αρχηγός τής Πυρο
σβεστικής κ. Άδαμόπουλος. Ε ις  το στιγμιό- 
τυπον τσουγκρίζει το πασχαλινό αυγό, μετά  

τής Κας Τζαβέλλα.
>

I Με ιδιαιτέραν λαμπρότητα έωρτάσθη τό Πάσχα 
I και εις τάς αλΛας ’Αστυνομικός ' Υπηρεσίας, τό- 
I σον εις ’ Αθήνας, όσον και εις τον Πειραιά, την 
I Πάτραν και την Κέρκυραν. Δ εξ ιά : Στιγμ ιότν-  
I πον από την εορτήν εις Μηχανοκίνητον Πειραιά>3. 
I Διακρίνονται ό ’ Αρχηγός τον Λ ιμ . Σώματος κ. 
I Άμαοαντίδης ό Ά στνν. Διευθυντής; Πειραιώς κ. 
I Λαδιάς, δ Βουλευτής κ. Άνδριαι'ύπουλος κ. α. 
I Δεξιά κάτω : ’ Από την έκδήλωσιν εις τήν Λέ- 
I σχην τής Ά σ τνν. Διενθυνσεως Πατρών. Ε ις την 
I φωτογραφίαν δ Ύ πουργ. Εσωτ. κ. Στέφανο
ί  πι,νλος, ό Νομάρχης ’Αχαιας κ. Παπαβλασσό- 
I πουλος, ό ’ Αστνν. Δ/ντής κ. Παπαχρίστου κ. α.

.



ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΥΠΑΛ. ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Γήπεδα 
’Ακίνητα 
Ε θνική  Τράπεζα 
Τ  ράπεζα. Ελλάδος 
Χρεωστικοί λογ/σμοί 
Νομαρχία Κερκύρας 

’Απαιτήσεις έκ φόρων. 
’Εγγυήσεις
’Έπιπλα Σκεύη - Μ ηχ/τα 
Μεΐον Άποσβεσθέντα ’Έπιπλα 
Σκεύη - Μ ηχ/τα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΥΠΑΛ. ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ

15°’ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
τής 31ης Δ εκεμβ ρ ίο υ  1974

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

336.774.—

229.337,80

406.414.— 
14.066.012.— 

775.628,35 
18.576.510,80 

84.844,80 
350,20 

35 .341 .— 
11.500.— 

107.436,20

34.064.037,35

'Υποχρεώσεις
Κεφάλαιον

Ε Ξ  Ο Δ ·Α

I. Υ ΓΕ ΙΟ Ν . Π Ε Ρ ΙΘ . Η ΣΦ Α - 
ΛΙΣΜ ΕΝΩ Ν

Δαπάνη έξωνοσ/κής φαρμ. 
περιθ.

Δαπάνη νοσηλείας εις ίδιω- 
κάς κλινικάς

Δαπάνη νοσηλείας Δ ημ. Νοσ. 
Ιδρύματα

Δαπάνη νοσηλείας εις Ιδρύ
ματα Ι .Δ .Α .ΙΙ.

Δαπάνη νοσηλείας εις ψυχ/ 
τρεϊα, κ.λ.π.

Δαπάνη οδοντιατρικής περι- 
θάλψεως

Δαπάνη νοσηλείας έν τω 
έξωτερικω

II. ΔΑ Π Α Ν Α Ι Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Ε Ω Σ  
Ά ποζημίωσις Δ . Συμβου

λίου
Ά ποζημίωσις Καθαρίστριας 
είσφοραί ΙΚΑ 
Φωτισμός
Προμήθειαι ηλεκτρικών Λαμ
πτήρων
Τηλεφωνικά τέλη 
Γ  ραφική ύλη
Έντυπα-Βιβλία-Σφραγΐδες 
Λοιπαί Δαπάναι 
Προμήθειαι - "Υδρευσις 
Λοιπαί προμηθ. έξοπλ. γρα
φείων - Ειδών καθαριότητος

III. ΔΑ Π Α Ν Α Ι Π Ε Ρ ΙΟ Υ Σ ΙΑ 
ΚΩΝ ΣΤ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Ν . 

Συντήρησις καί ’Επισκευή 
Κτιρίων (κοινόχρηστα) 

’Ασφάλιστρα άκινήτου.
Φόροι.

IV . ΔΑ Π Α Ν Α Ι Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι
Κ Η Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ω Σ  

Έπιχορήγησις παιδικών κα
τασκηνώσεων Α .Α .Π .

V. Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε ΙΣ  ΕΠ ΙΠ Λ Ω Ν
ΣΚ Ε Υ Ω Ν  Μ Η Χ  /ΤΩΝ. 

Π Λ ΕΟ Ν Α ΣΜ Α  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ  1974.

Έ ν  Ά θήναις τή 26η Φεβρουάριου 1975

Α Ν Α Λ Υ Ε Ι Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1974

Ε Σ Ο Δ Α

7.328.553,85
I. Κ Α ΤΑ ΒΟ Λ Α Ι Η Σ Φ /Μ Ε 

ΝΩΝ

5.652.198,15

569.518.—

Κρατήσεις έν 
Ένεργεία 

Ά σ /κ ή  Δ /σ ις 
’Αθηνών 6.311.766,20

255.179,70
Ά σ /κ ή  Δ /σ ις  

Πειραιώς 1.440.085.—

604.197 —
Ά σ /κ ή  Δ /σ ις 

Πατρών 448.804,50

98.696 —
Ά σ /κ ή  Δ /σ ις 

Κερκύρας 220.835.—

660 —
Κρατήσεις έκ 
των Συντα-

8.421.490,70

148.105 -

58.700.—

183.032,80

47.
11 .

22
14.

7.
12
4.

176.50
499.30

704.—
.655.—
422.50 
275,70 
.956.—
425.30

3.218,50

87
4

108

383,40
.511.—
602.—

755.629 —

200.496,40

755.629.-

ξιούχων 
Ά σ /κ ή  Δ /σ ις  

’Αθηνών. 
Ά σ /κ ή  Δ /σ ις  

Πειραιώς. 
Ά σ /κ ή  Δ /σ ις 

Πατρών.
Ά σ /κ ή  Δ /σ ις 

Κερκύρας.
II. Π Ρ Ο Σ Ο Δ Ο Ι 

Π Ε Ρ ΙΟ Υ Σ ΙΑ Σ  
Τόκοι τραπε

ζών.
Πρόσοδοι α

κινήτου (έ- 
νοικω )

III. ΔΙΑ Φ Ο ΡΑ  
Ε Σ Ο Δ Α  

Ποσόν άχθέν 
εις πίστω- 
σιν τοϋ λο
γαριασμού 
λόγω έλ- 
λείψεως δι- 
καιολογη- 
τικών

3.332.814,70

2.643.797,10

443.721,60

164.911,40

80.384,60

778.092,40

404.883.—

27.593,75

4
12

16.832,10
480.330,40
.964.874,55

18.495,50
34.045.541,85

34.064.037,35

11.754.305,40

1.182.975,40

J

27.593,75

12.964.874,55
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ΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΙΣ
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΑΠΟ 16/2 ΕΩΣ 31/3/75

συνελήφθη τήν 02.00 ώραν 
της 16-2-75, κατόπιν άναζητή- 
σεων, ό Α .Ε .έτώ ν  14, ό όποιος 
είχε διαρρήξει Κρεοπωλεία εις 
περιοχήν Βαρβακείου ’Αγοράς, 

και τό προϊόν τής κλοπής κατεσπατάλει 
εις Μπαρ τής όδοϋ Βουλιαγμένης 135. 
'Ε π ’ αΰτοϋ άνευρέθη τό ποσόν των 5.800
δραχ- , „ . „

Συνελήφθησαν την 04.50 ώραν της 
20-2-75 οί: 1) Σπυριδάκης Μάριος τοϋ 
Μιχαήλ, έτών 21, καί 2) Π . I. ετών 17, 
οι όποιοι άπεπειράθησαν νά διαρρήξουν 
τό είκονοστάσιον τοϋ Ίεροϋ Ναοϋ Ζωο- 
δόχου Π ηγής. Έ π ’ αύτών άνευρέθησαν 
διαρρηκτικά εργαλεία.

Συνελήφθησαν τήν 00.07' ώραν τής 
26 - 2 - 75, κατόπιν καταδιώξεως ΰπό πλη
ρωμάτων περιπολικών, οί: 1) Η . Ν ., έτών 
18 καί 2) Κ. Α.έτών 18, οί όποιοι διέρ- 
ρηξαν τό ΖαχαροπλαστεΤον επί τής όδοϋ Λ. 
Κατσώνη - Μπενάκη. Προσήχθησαν εις 
Τ .Γ .Α ., όπου ώμολόγησαν τήν διάπραξιν 
καί ετέρων κλοπών.

Συνελήφθησαν τήν 03.50' ώραν τής 
28 - 2 - 75 καί προσήχθησαν εις Υ .Γ .Α . 
οί 1) Ν. Δ ., έτών 16 καί 2) Σ .Δ . έτών 18, 
οί όποιοι άπεπειράθησαν νά διαπραξουν 
Ζαχαροπλαστεϊον.

Συνελήφθησαν τήν 04.00' ώραν τής 
10 - 3 - 75. μετά τήν διάρρηξιν περι
πτέρου, έκ τοϋ όποιου άφήρεσαν διάφορα 
άντικείμενα καί χρήματα, οί: 1 ) Γ .Ν . έτών 
16 καί 2) Μ .Χ ., έτών 16.

Συνελήφθη τήν 05.21' ώραν τής 1 5 - 3

75 έπ’ αύτοφώριρ, τήν ώραν πού προσε- 
πάθει νά άποχωρήση μέ τό ΰπ’ άριθ.34060 
κλεμμένο μοτοποδήλατο, ό διαρρήκτης 
τοϋ έπί τής όδοϋ Αυσίου 8 Μπάρ Κου- 
κουβίκης Στέφανος τοϋ Τρύφωνος, έτών 
23, ναυτικός. Οϋτος εϊχεν άφαιρέσει φιά- 
λας ποτών καί δίσκους μουσικής.

Συνελήφθησαν τήν 05.15' ώραν τής 
17 - 3 - 75 καί προσήχθησαν εις τό ΙΖ ' 
’Αστυνομικόν Τμήμα οί: 1) Α .Α ., έτών 1 8, 
2) A . Α. έτών 17 καί 3 ) Κ .Γ .,  έτών 19, οί 
όποιοι κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός 
εϊχον διαρρήξει εις τήν περιοχήν Π ερ ι
στεριού δώδεκα (12) περίπτερα.

Ε ις  τήν περιοχήν Ν. Σμύρνης, μετά άπό 
καταδίωξιν ΰπό περιπολικού, συνελήφθη
σαν τήν 12.00' ώραν τής 1 8 - 3 - 7 5  οί 
κλέπται τής ΰπ’ άριθ. Β Ρ  - 287 μοτοσυ- 
κλέττας 1) A. X . έτών 20 καί 2 ) Ρ .Λ . 
έτών 15.

Κατόπιν έπισταμένων άναζητήσεων συ
νελήφθησαν ΰπό περιπολικού τήν 01.28' 
ώραν τής 20 - 3 - 75 οί: 1) A . Α. έτών 
20 καί 2) A . Κ ., έτών 18, οί όποιοι άπε- 
πειράθησαν νά διαρρήξουν τό έπί τής όδοϋ 
Π . Ράλλη 14 πρατήριον βενζίνης, θραύ- 
σαντες τον ύαλοπίνακα τής εισόδου.

Ε ις  τό σημεΐον αύτό εϊχον έγκαταλεί- 
ψέι μοτοποδήλατον άνευ άριθμοϋ κυκλο
φορίας.

Συνελήφθησαν τήν 01.30 ώραν τής 
20 - 3 - 75 οί: 1) Μ .Σ. έτών 18 καί 2) 
Τ .Χ ., έτών 17, οί όποιοι άφοΰ έκλεψαν 
άπό τήν Καισαριανήν τό ΰπ’ άριθ. 51897 
μοτοποδήλατον κατήλθον εις τήν περιο

χήν ‘ Ιπποδρόμου διά νυκτερινάς έπιχει- 
ρήσεις.

Συνελήφθησαν τήν 04.20' ώραν τής 
21 - 3 75. έπιβαίνοντες τής ΰπ’ άριθ. 
96619 δικ. μοτοσυκλέττας, τήν οποίαν 
εϊχον κλέψει έκ τής περιοχής Ν. ’Ιωνίας, 
οί: 1) Καλογεράκος Διονύσιος τοϋ Κων/ 
νου, έτών 22, 2 ) Γ .Σ .  έτών 17, καί 3) 
Α .Δ. έτών 19.

Τήν 05.55' ώραν τής 23-3-75 συνε
λήφθη Ό  Σουδανός Μωχάμετ Σμάν έν- 
τός Φαρμακείου ΰπό πληρώματος περι
πολικού, τό όποιον τον άνεϋρε κρυπτόμε
νου εις τό ΰπόγειον άφοΰ είχε διαρρήξει 
τό ταμεϊον καί είχε άφαιρέσει χρήματα.

Συνελήφθησαν τήν 22.05' ώραν τής 
24 - 3 - 75 οί κλέπται τοϋ ΰπ, άριθ. 
S Z R  864 ΙΧ Ε  αΰτ/του 1) ΙΙαπαδέας 
Περικλής τοϋ Ή λία καί 2) Ζ έρβα ς’Α 
θανάσιος τοϋ Άνδρέου, έτών 24.

Συνελήφθη τήν 09.30' ώραν τής 25 - 3 - 
75 ό κλέπτης τοϋ ΰπ’ άριθ. 48640 δικύκλου 
μοτοποδηλάτου Ν. Σ . έτών 15.

Συνελήφθη τήν 03.15' ώραν τής 27 - 3 - 
75, έπειτα» άπό περιπετειώδη καταδίωξιν, 
ό κλέπτης τοϋ ΰπ’ άριθ. BY  - 4582 ΙΧ Ε  
αύτ/του Κ .Ε . έτών 17.

Κυριολεκτικώς συνελήφθη κοιμώμενος 
τήν 04.15' ώραν τής 2 7 - 3 - 7 5 6  κλέπτης 
τοϋ ΰπ’ άριθ. ΒΝ - 3307 ΙΧ Ε  αύτ/του 
Μπούκας Δημήτριος τοϋ Νικολάου, έτών 
22, ό όποιος προσεπάθησε νά διαφύγη 
μόλις άφυπνίσθη άπό τό πλήρωμα τοϋ 
περιπολικού.

Συνελήφθησαν έπ’ αΰτοφώρω τήν 03.00' 

Συνέχεια εις τήν σελίδα 365
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Η Ρ Ω Ε Σ  ΚΑΙ  
Μ A Ρ Τ Υ Ρ Ε  Σ 
ΑΣΤΥΝΟΜI KOI

Ή  θ υ σ ί α  των ολίγων έκείνων αποτελεί διά τούς 
έπιγενομένους λαμπρόν παράδειγμα προς μίμησιν και 
περιποιεϊ έξαίρετον τιμήν ουχί μόνον εις τό Σώμα τής 
Αστυνομίας Πόλεων καί τήν Ελληνικήν Χωρ/κήν, άλ
λα καί γενικώτερον εις ολόκληρον τον Ελληνικόν λαόν, 
ό όποιος με σθένος, άποφασιστικότητα καί αυταπάρνησιν 
άντιμετώπισε τήν πλημμυρίδα τοΰ βαρβαρισμοΰ καί τής 
άπροκλήτου ωμής βίας.

Εις τάς φωτογραφίας, χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα, άπο τή συγκινητικήν τελε
τήν. 'Απέναντι: Κατάθεσις στεφάνου,
υπό τής Προέδρου τής Κοινότητος Δ ερ
βενιού. 'Επάνω: Ό  ομιλητής, Ά στυν. 
Δ Ιντής, κ. Σταθαράς. Κάτω: Κατάθεσις 
στεφάνου, ύπό τοϋ εκπροσώπου τής 

Ε λληνικής Χωροφυλακής.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΙΣ ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Υ
ΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣΤΩΝ ΥΠΟΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥ
ΝΙΣΤΩΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

CTT3 ΗΝ 16 - 4 - 75 καί άπο 
11,30 ώρας έτελέσθη εις το 
Δερβένι Κορινθίας το ετή
σιον μνημόσυνου των εις 

τήν περιοχήν σφαγιασθέντων τό 
1944, ύπό των κομμουνιστών, άστυ- 
νομικών, οί όποιοι διά τής άμαξο- 
στοιχίας τής γραμμής μετέβαινον 
προς άνάληψιν υπηρεσίας εις τήν 
’Αστυνομικήν Δ/νσιν Πατρών.

Έ κ  μέρους τοϋ ’Αστυνομικού Σώ
ματος παρέστη καί έτίμησε τήν μνή
μην των άειμνήστων συναδέλφων 
άντιπροσωπεία έξ άξιωματικών, κα
τωτέρων καί μαθητών τών άστυνο- 
μικών Σχολών μέ έπικεφαλής τον 
Δ/ντήν τήν Τ .Σ .Π .Α ., κ. Σταθαραν. 
Έ ν άρχή, άνεπέμφθη δέησις ύπέρ 
άναπαύσεως τών ψυχών τών κεκοι- 
μημένων. Τό «αίωνίαή μνήμη» έπαι- 
άνισε ή φιλαρμονική τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, ή οποία έπίσης προ 
τής εορτής ένεθουσίασε τούς παρευ- 
ρεθέντας μέ πατριωτικά θούρια καί 
έμβατήρια. Μετά τήν έπιμνημόσυνον 
δέησιν, συγκεκινημένος ώμίλησεν ό 
’Αστυνομικός Δ/ντής κ. Σταθαράς 
ό όποιος είπε τά έξής έντυπωσιακά:

«Αίδεσιμώτατοι 
Κυρίαι καί Κύριοι.

Ε υ λ α β ε ί ς  καί πάλιν προσκυνηταί 
ήλθομεν καί έφέτος έδώ, διά νά άποτίσω- 
μεν τον έλάχιστον φόρον τιμής καί ευγνω
μοσύνης πρός τούς ήρωας καί μάρτυρας 
αστυνομικούς, οί όποιοι, τής πίστεως καί

τής Πατρίδος προμαχοϋντες, έπότισαν μέ 
τό τίμιο καί άλικο νεανικό τους αίμα τήν 
Κορινθιακή γή.

Ή  θ υ σ ί α  τών όλίγων έκείνων απο
τελεί διά τούς έπιγενομένους λαμπρόν πα
ράδειγμα πρός μίμησιν καί περιποιεϊ έξαί
ρετον τιμήν ούχί μόνον εις τό Σώμα τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καί τήν 'Ελληνικήν 
Χωρ /κήν, αλλά καί γενικώτερον είς όλό- 
κληρον τον Ελληνικόν λαόν, ό όποιος μέ 
σθένος, άποφασιστικότητα καί αύταπάρ- 
νησιν άντεμετώπισε τήν πλημμυρίδα τοϋ 
βαρβαρισμοΰ καί τής άπροκλήτου ωμής 
βίας.

’Ε φ ι α λ τ ι κ ό ,  άπαίσιο, άποκρου- 
στικό, ειδεχθές καί μακάβριο έρχεται στή 
μνήμη μας τό χρονικό τής θυσίας.

Ή ταν έβδομη ή ώρα τής 9ης ’Απριλίου 
τοϋ 1944. Χαρμόσυνες οί καμπάνες τών 
γύρω χωριών ήχοΰσαν διά νά καλέσουν 
τούς κατοίκους στον οίκο λατρείας τοϋ Κυ
ρίου. Ή ταν Κυριακή τών Βαΐων. Τ ή 
σ τ ι γ μ ή  άκριβώς εκείνη, πού ό γλυκύς 
Ναζωραίος έδοξολογεϊτο μέ τό «Εύλογη- 
μένος ό έρχόμενος έν δνόματι Κυρίου» 
καί πού οί άπλοι χριστιανοί έτοιμάζοντο 
νά μεταβοϋν είς τάς έκκλησίας των, διά νά 
έορτάσουν τήν μεγάλην θρησκευτικήν 
έορτήν, οί άποτελοϋντες έλαχίστην άντεθ- 
νικήν μειονότητα άνατροπεϊς καί άπο μα- 
κροΰ χρησιμοποιούμενοι ύπό τών προαιώ
νιων έχθρών τοϋ γένους τών 'Ελλήνων, ώς 
πρωτοπόρον τάγμα θανάτου, (οργάνωσαν 
έν ψυχρώ καί δέν έδίστασαν νά έκτελέσουν 
τό σατανικό καί άποτρόπαιο σχέδιό τους.

Δ ι ’ ύ π ο ύ λ » υ  ένέδρας έξετροχίασαν 
τήν άμαξοστοιχίαν, ή όποια, σύν τοΐς άλ- 
λοις, μετέφερεν άπο τάς ’Αθήνας διά Πά
τρας καί τούς νεοεξελθόντας έκ τής ’Αστυ
νομικής Σχολής ’Αστυνομικούς, προκει- 
μένου νά άναλάβουν ούτοι υπηρεσίαν είς 
τήν ’Αστυνομικήν Διεύθυνσιν Πατρών.

Τ ο ν  έ κ τ ρ ο χ ι α σ μ ό  τοϋ τραί
νου ήκολούθησαν καταιγιστικά πυρά άπό
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Αριστερά: Ο στέφανος τον ’Α στυνομικού  Σ ώ ματος κατατίθετα ι εις μνήμην των ήρωι- 
κώς πεσόντων συναδέλφων, υπό τού ’Α στυνομικού Α /ντοϋ  κ. Σταθαρά. Κ άτω . Ό  σ τέ 
φ α νο ςτο ϋ  Γυμνασιάρχου τοϋ Γυμνασίου Δερβενιού. Ε ις την απέναντι σελίδα: 'Ο  ’Α σ τυ 
νομικός Δ /ντής Π ατρώ ν κ. Π απαχρήστου, καταθέτει στέφανον εις το  εν Π άτραις μνη
μείου, των εις Δερβενι και Σονληνάρι σφαγιασθέντω ν υπό των κομμουνιστών αστυνομικών.

όλα. τά σημεία. Οί ολίγοι αστυνομικοί, 
αίφνιδιασθέντες εις την αρχήν, ήμύνθησαν 
έν συνεχεία μέ ήρωϊσμόν. Πολλοί κατά 
τήν άντίταξιν άμύνης έτραυματίσθησαν.

Ή  τ ο  δ μ  ω ς άνθρωπίνως άδύνατον 
νά άντιμετωπίσουν τόν συρφετόν των επ ι
τιθεμένων, οί όποιοι διέθεταν πολυβόλα καί 
έτερον βαρύν οπλισμόν.

Α ί μ ό φ υ ρ τ ο ι ,  ημιθανείς, φαντά
σματα άληθινά τοϋ έαυτοϋ των, οί άστυ- 
νομικοί συνελήφθησαν δλοι. Μέ ούρλια- 
χτά , μέ χτυπήματα  μέ μανία καί μέ κατά- 
ρες ώρμησαν έπάνω τους οί δαίμονες τοϋ 
σκότους. Τραυματίας καί μή ώδήγησαν 
πεζή πρός τήν Ζάχωλη.

Τ ά  β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α ,  οί έξευτελι- 
σμοί, καί οί προπηλακισμοί, πού οί τίμιοι 
θεράποντες τοϋ Έ θνικοϋ χρέους ύπέστη- 
σαν, δέν περιγράφονται. "Αλλοι έτρυ- 
πώντο μέ τήν ξιφολόγχη, άλλων έκόπτο- 
ντο μέ μαχαίρι τά  μαλλιά, άλλοι έκτυπώ - 
ντο μέ τόν υποκόπανο στο κεφάλι.

Μ α σ τ ι γ ο ύ μ ε ν ο ι  βαναύσως κα- 
τα  τήν οδοιπορίαν, οί έκ τούτων βαρέως 
τραυματισμένοι, όλίγον μετά τήν Ζ άχω - 
λην, έδειξαν σημεία κάμψεως, άδυνατοΰν- 
τες δέ ώ ς έκ των κακουχιών νά συνεχίσουν 
τήν μακάβριον πομπήν πρός τήν σφαγήν, 
ήσαν έτοιμοι νά ΰποκύψουν εις τόν λυτρω
τικόν θάνατον. Καί έγκατελείφθησαν έκεΐ 
οι βαρέως τραυματίαι, φρουρούμενοι. Οί 
δυνάμενοι νά βαδίζουν ήκολούθησαν τήν 
πομπήν.

Κ α ί  έ δ ό θ η  τότε ή έντολή άπό τήν 
Κ ομματική ήγεσία νά έκτελεσθοΰν έπ ί τό
που οί έτοιμοθάνατοι. Καί ή έντολή έξετε- 
λέσθη, Καί οί τραυματίαι έτυφεκίσθησαν. 
Μεγάλη Π έμπτη . 13 ’Απριλίου τοϋ 1944 
η ήμερομηνία της σφαγιάσεώς των.

Κ ά τ ω  ά π ό  τό φάσγανον των σφα
γέων τοϋ ’Έθνους, έπεσαν τήν ήμέραν 
έκείνην οί Ά ρχιφύλακες Π Α Π Α Δ Η Μ Η - 
Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ , Δ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ  
καί Μ Ο Τ Τ Ζ Ο Τ Ρ Ο Σ , οί άστυφύλακες 
Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ  καί Σ Τ Α Μ Α Τ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ  
τοϋ όποιου μάλιστα ό άδελφός, άστυνό- 
μος ών, παρίσταται σήμερον κατά τήν σε
μνήν αύτήν τελετήν, καί 6 Χωροφύλαξ
Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Τ Α Ο Σ .

Ο ί ά ρ ν η τ  α ί της Πατρίδος, τής 
θρησκείας καί της οικογένειας είχον διά

μίαν ακόμη φοράν άποδείξει πώς έξε- 
προσώπουν τό Κοινωνικόν σύστημα, τό ό
ποιον διετάχθησαν νά ύπηπετήσουν, ήτοι 
τήν χειροτέραν μορφήν βίας καί τυραν
νίας.

Τ ό ά ν ό σ ι ο  έ γ κ λ η μ α  των άπαι- 
σίων πρακτόρων τοϋ Έρυθροΰ Φασισμοΰ 
συνετάραξε τάς καρδίας των κατοίκων 
τής περιοχής καί ολοκλήρου τής Πελοπον- 
νήσου. Τά πτώ ματα  των μαρτύρων παρέ- 
μειναν έπ ί ήμέρας άταφα καί έγένοντο 
βαρά των άγριμιών καί των όρνέων τοϋ 
Χελμοΰ, μέχρις δτου τολμηροί τινές χ ω 
ρικοί, μιμούνενοι τό παράδειγμα τής ’Α ντι
γόνης τοϋ Σοφοκλέους, έθαψαν προχείρως 
τά  σώματα των άδελφών των, 'ρ ίπτοντες 
όλίγον χώ μα, άψηφοΰντες καί περιφρο- 
νοΰντες οϋτω τάς έναντίον πάσης έννοιας 
θείου καί άνθρωπίνου δικαίου άπαγορεύ- 
σεις τοϋ Έρυθροΰ Κρέοντος.

" Ε ν  έ τ ο ς  βραδύτερον, τόν Μάρτιον 
τοϋ 1945, άντιπροσωπεία τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων περισυνέλεξε δ ,τ ι είχεν άπομεί- 
νει άπό τά λείψανα, τιμήσασα κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον τούς νεκρούς διά πανδήμου κη
δείας εις τόν Ιερ ό ν  Ναόν τοϋ ‘Αγίου 
Ίωάννου.

’Α λ λ ά  καί ή τύχη τών ύπολοίπων 
αστυνομικών δέν ύπήρξε καλλιτέρα. Δ ια 
πομπευόμενοι, μαστιγούμενοι, χλευαζό- 
μενοι, δερόμενοι συνεχώς, νήστεις καί δι- 
ψώντες, πραγματικά  'ράκη, ώς έκ τής 
κατατυραννήσεως, ώδηγήθησαν πεζή, μέ
σω τών όρέων, εις τήν άπρόσιτον περιο
χήν τής τοποθεσίας «Σουληνάρι» Καλα
βρύτων. Τό σημεϊον τοΰτο έμελλε νά κατα- 
στή ό Γολγοθάς των.

Π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ,  οί κοπτόμενοι 
υπέρ τής Δικαιοσύνης καί τής ίσότητος 
έμερίμνησαν νά τούς απογυμνώσουν τε
λείως καί νά διαμοιράσουν τά ίμάτιά των.

’Ακολούθως οί βασανισταί των, κατόπιν 
άπεριγράπτων μαρτυρίων, τούς έξετέλεσαν 
όμαδικώς μετά 8 ή 10 άθώων γυναικών, 
τάς όποιας είχον μεταφέρει έκεϊ πρός έκτέ- 
λεσιν άπό τό στρατόπεδον Σιγοΰνι καλα- 
βρύτων

Ξηροί άντήχησαν οί πυροβολισμοί εις τήν 
χαράδραν τοϋ Σουληναρίου καί οί φρουροί 
τής τάξεως καί τοϋ νόμου έπιπτον νεκροί.

Καί ώς νά μή ήρκει ό άνανδρος τρόπος 
τής δολοφονίας των τά  αιμοσταγή καί 
πεπωρωμένα τέρατα τής κολάσεως δέν 
παρέλειψαν τήν έπομένην τής έκτελέσεως 
νά ποτίσουν τά  πτώ μ α τα  τών θυμάτων μέ 
βενζίνην καί νά άπολαύσουν οϋτω τό μα- 
κάβριον θέαμα τών φλεγομένων άνθρω- 
πίνων σαρκών.

Έ τε ρ ο ι 35 νεοεξελθόντες τής Σχολής, 
μεταξύ τών όποιων καί ό έπικεφαλής των 
ύπαστυνόμος Μ πολέτσης, καθηγίασαν μέ 
τό τίμιο αίμα των τήν γή τών Καλαβρύ
των. Καί νά σκεφθή κανείς, δτι τό άνομο-

λόγητον αυτό ανοσιούργημα, ή όλοκλή- 
ρωσις τοϋ είδεχθοΰς έγκλήματος, ϋπό τών 
Πρακτόρων τοϋ Έρυθροΰ ολοκληρωτι
σμού, συνετελέσθη τήν ήμέραν τής χαράς 
καί τής άγάπης, διότι τήν ήμέραν τοϋ 'Α 
γίου Π άσχα τοϋ 1944 έπέλεξαν οί θλι
βεροί δήμιοι διά νά σκορπίσουν τό θάνατο 
καί άντί τών άσπασμών τής άγάπης τόν 
πυρακτωμένο σίδηρο.

Τόν θάνατον έκ τής ομαδικής έκτελέ
σεως εις τό Σουληνάρι διέφευγεν ό άστυ- 
φύλαξ Π Α Π Α Δ Α Σ , ώς έκ θαύματος. Οΰ- 
τος, έκληφθείς ώς νεκρός μετά τά  ομαδικά 
πυρά τών πολυβόλων, κατώρθωσεν νά όλι- 
σθήση νύκτωρ καί νά διασωθή. Δέν έπέ- 
πρωτο δμως φεΰ τελικώς νά έπιζήση, 
διότι μ ετ’ ού πολύ, κατά τό Δεκεμβριανόν 
κίνημα τοϋ 1944 έφονεύθη έν Πειραιεΐ, 
έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντός του, ύπό 
τοϋ ίδιου έχθροϋ.

Θά ήτο βεβαίως άνεπίτρεπτος παρά- 
λειψις, έάν δέν έμνημονεύετο δτι δέν είναι 
μόνον αύτός, ό άναφερθείς ώς άνω, τρα
γικός άπολογισμός τών νεκρών έκ τών 
έπιβαινόντων τής μοιραίας άμαξοστοι- 
χίας νεοεξελθόντων έκ τών Σχολών Ά ρ -  
χιφυλάκων καί ’Αστυφυλάκων άστυνομι- 
κοί.

Ο ί άστυφύλακες Φ Ε ΙΔ Α Σ  Βλάσσης καί 
ό Γ ΙΕ Τ Ρ ΙΝ ΙΩ Τ Η Σ  Εύάγγελος καταγό
μενοι έκ Κορινθίας άπήχθησαν ύπό όμά- 
δος ένοπλων άνταρτών τήν πρωίαν τής 
11-4-1944 (Μεγάλη Π έμ πτη ) έκ τοϋ Δη-
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μοτικοΰ Σχολείου Καλυβιών Φενεοϋ, δπερ 
έχρησίμευσεν ώς προσωρινόν στρατόπεδον 
τής μακαβρίας πομπής τής όμηρίας. Τό 
εσπέρας έπανέφερον τούτους είς τό ίδιον 
σημειον, άφοΰ είχον ύποστή, ώς έκ των 
βασανισμών, φρικώδη παραμόρφωσιν. 
Έγκατελείφθησαν έκεϊ ήμιθανεϊς καί 
μετά διήμερον έξετελέσθησαν έγγύς τοϋ 
Φενεοϋ.

Ε ί ς  τ ή ν  μ ν ή μ η ν  των πεσόντων 
αστυνομικών, ή ’Αστυνομία Πόλεων, μέ 
έρανον των μελών της καί μέ τήν καθόλου 
συμπαράστασιν τών κατοίκων τής περιο
χής τοϋ μαρτυρίου, άνήγειρε, καί έδώ 
είς τό Δερβένι καί είς τό ΣουληνάριΚαλα- 
βρύτων, άπέριττα, μά ιερά μνημεία, σύμ
βολα τής θυσίας έκείνων, άλλά καί θυμη- 
τήρια, τής πλέον τραγικής περιόδου τής 
νεωτέρας Ελληνικής 'Ιστορίας.

Μάρτυρες συνάδελφοι ! ! !
’Αθάνατοι Νεκροί ! ! !

Μ ο ί  ά ν ε τ έ θ η ή  ΰψίστη τιμή  νά 
έκπροσωπώ τήν στιγμήν ταύτην τό Σώμα 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τό όποιον, άν 
καί στήν άρχή τής σταδιοδρομίας σας, 
άπεδείξατε δτι ήδυνήθητε νά ύπηρετή- 
σητε εύόρκως καί νά Θυσιασθήτε χάριν 
τών ιδανικών τής Πατρίδος καί τής Ε λ 
ληνικής ιδέας.

' Τ π ό  τ ή ν  ι δ ι ό τ η τ ά  μ ο υ α ύ -  
τ ή ν, σας μεταφέρω τό μήνυμα τοϋ άπει
ρου θαυμασμού καί τής άπεράντου εύγνω- 
μοσύνης άπάντων τών μελών τοϋ Άστυν. 
Σώματος. Μήνυμα βαθείας εύγνωμοσύ- 
νης μεταφέρω έπίσης καί άπό τόν ’Αρχη
γόν τοϋ Σώματος, ό όποιος, κατά συγκυ
ρίαν, έλκει τήν καταγωγήν του έκ τής 
μαρτυρικής αύτής γής.

’Έ χ ω  έ ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η θ ή  άπό ό
λους τούς συναδέλφους μας νά σάς εϊπω, 
ότι πρέπει νά είσθε βέβαιοι ότι ή θυσία σας 
δεν έπήγε χαμένη. Τό αίμα σας έπότισε 
τό δένδρο τής έλευθερίας, διά νά φουν- 
τώση καί νά άνθίση ξανά στή γαλανή μας 
πατρίδα. Τή θλϊψ ι μας γιά τόν άδικο χαμό 
σας μετριάζει ή σκέψις ότι έπέσατε σάν 
άληθινοί "Ελληνες, σάν άξιοι άστυνομικοί.

Τό παράδειγμά σας μάς εμπνέει, ή πρά- 
ξις σας μάς καθοδηγεί.

Κοιμηθήτε έν ειρήνη τόν αιώνιον ϋπνον 
σας. Άναπαυθήτε ήσυχοι κάτω άπό τό φι
λόξενο χώμα τής Πελοποννησιακής γής.

’Αλησμόνητοι συνάδελφοι ! ! ! !

”Ας είναι ή μνήμη σας αίωνία !
'Ιερές σκιές πού γύρω έδώ πλανάσθε. . ..
Ευλογημένες τρεις φορές, ευλογημένες 

νάσθε.»

'Ο  βουβός πόνος καί τά δακρυ- 
σμένα μάτια τών παρευρεθέντων 
έκάλυψαν τήν ομιλίαν τοϋ κ. Δ /ντοϋ.

Είς τήν συνέχειαν κατετέθησαν 
προ τοϋ ήρώου τών πεσόντων στέ
φανοι έκ1 μέρους τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων, τής 'Ελληνικής Χωροφυ
λακής, τής Προέδρου τής κοινότητος 
Δερβενιού καί τοϋ Γυμνασιάρχου 
τοϋ Γυμνασίου -Δερβενιού. ’Εντυ
πώσιασε καί συνεκίνησε μέ τήν ά- 
παγγελίαν προ τοϋ μνημείου ή μα
θήτρια τοϋ Γυμνασίου ’Ιωάννα Χατ-

ζημάρκου, ή όποια καί άπήγγειλεν 
ένα ποίημα τοϋ Τυρταίου ώς έχει 
εις το πρωτότυπον. Ή  συγκινητική 
τελετή έληξε μέ τήν άνάκρουσιν 
τοϋ ’Εθνικοϋ "Υμνου. Είς τήν συνέ
χειαν προς τούς προσκεκλημένους 
παρετέθη έκ μέρους τοϋ ’Αρχηγείου 
Άστυν. Πόλεων μικρά δεξίωσις. 
Τάς άπογευματινάς ώρας ή άντι- 
προσωπεία τής ’Αστυνομίας, μέ 
πολλούς έκ τών αύτοπτών μαρτύρων 
τής τραγωδίας, μετέβη είς τόν τό
πον, όπου οί κομμουνιστοσυμμορΐ- 
ται άνετίναξαν τόν σιδηροδρομικόν 
συρμόν, διά νά πραγματοποιήσουν 
έπειτα τό άνόσιον έγκλημά των. 
Τεμάχια έκ τών βαγονίων τοϋ τραί
νου, πού έγινε τό τραγικό κινού
μενο φέρετρο, εύρίσκονται άκόμη 
κάτω άπό τή μικρή γεφυρούλα. Δ έ ν 
θ ά  ή τ α ν  ά ρ ά γ ε  χ ρ έ ο ς  ε υ 
γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς  τ ή ς  ’Α σ τ υ 
ν ο μ ί α ς  π ρ ο ς  τ ο ύ ς  ή ρ ω ά ς  
τ η ς ,  ή μ ε τ α φ ο ρ ά  κ α ί  τ ο-  
π ο θ έ τ η σ ί ς  τ ω ν  ε ί ς  έ π ί 
κ α  ι ρ ο ν θ έ σ ι ν  τ ο ύ  ά σ τ υ -  
ν ο μ ι κ ο ϋ  Μ ο υ σ ε ί ο υ ;  ’ Α
ν α μ φ ί β ο λ ο ς  α ύ τ ό  π ρ έ 
π ε ι  ν ά  γ ί ν η  κ α ί  μ ά λ ι σ τ α  
τ ό  σ υ ν τ ο μ ώ τ ε ρ ο ν  δ υ ν α 
τ ό ν .

Τήν δλην τελετήν τοϋ μνημοσύνου 
έκάλυψε τό Κινηματογραφικόν — Ρα 
διοφωνικόν Συνεργεΐον τοϋ Α.Α.Π.

Τ ώ ν  ά ε ι μ ν ή σ τ ω ν  σ υ ν α 
δ έ λ φ ω ν  ή μ ν ή μ η  ά ς ε ι ν α ι  
α ί ω ν ί α . . .  Τ ό  χ ώ μ α  π ο ύ  
τ ο ύ ς  σ κ έ π α σ ε  α ς  ε ί ν α ι  
ε λ α φ ρ ό . . .

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΗΝ ΙΟην ΩΡΑΝ τής 16 - 4 -1975 
είς τό έν τώ Α'. Δημοτικώ Νε
κροταφείο Μνημεϊον τών ύπό 

Κομμουνιστών, έν έτει 1944, σφα- 
γιασθέντων τεσσαράκοντα δύο -42- 
Άστυνομικών, έψάλη, μερίμνη τής 
’Αστυνομικής Δ/νσεως Πατρών, 
έπιμνημόσυνος δέησις.

Παρέστησαν ό Δ/ντής ’Αστυνο
μίας, κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, ό Πρόε
δρος τής Ένώσεως Συνταξιούχων 
’Αστυνομικών Πατρών, κ. ΔΡΟΥ- 
ΖΑΣ, άπαντες οί κ.κ. ’Αστυνομικοί 
Δ/νταί καί ’Αστυνόμοι τής ’Αστυ
νομικής Δ/νσεως, πολυμελής αντι
προσωπεία έν ένεργεία καί συντάξει 
’Αστυνομικών καί αί οίκογένειαι τών 
σφαγιασθέντων.

Μετά τήν λήξιν τής ιεροτελεστίας, 
ύπό τοϋ κ. ’Αστυνομικού Δ/ντοϋ 
καί τοϋ Προέδρου τής Ένώσεως 
συνταξιούχων κατετέθησαν στέφα
νοι καί έτηρήθη ένός λεπτοΰ σιγή, 
είς έκδήλωσιν τιμής κι’ εύγνωμοσύ- 
νης προς τάς ίεράς σκιάς τών υπέρ 
Πατρίδος θυσιασθέντων μελών τής 
’Αστυνομικής οικογένειας.

Έκδηλος, είς άπαντας τούς παρα- 
στάντας, ήτο ή συγκίνησις έπί τή 
άναμνήσει τοϋ είς βάρος τοϋ Άστυν. 
Σώματος διαπραχθέντος κακουργή
ματος, άλλά καί ή άπόφασις όπως, 
μνήμονες τής μεγάλης Θυσίας τών 
άειμνήστων ’Εκείνων συναδέλφων, 
περιφρουρήσουν τά ιερά καί τά όσια 
τοϋ "Εθνους καί τά ιδανικά τοϋ 
Αστυνομικού Σώματος.
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’Επάνω: ’Α ναμνηστική φω τογραφία, έκ τής  άπονομής τών επάθλων εις τούς νικητάς των Ε ' Δ ιασνλλογικώ ν Σκοπευτικώ ν ’Αγώνω ν. 
Διακρίνονται οι νικηταί Αστυνομικοί μετά  τών: Γεν. Γραμματέω ς Ύ π ο υ ο γ . Α ημ . Τάξεω ς κ. Α . Μ πάλκου, Γεν. Γραμ. ’Α θλητισμόν  
κ. Στασινοπονλον, ’Α ρχηγώ ν  ’Α στυνομίας καί Π υροσβεστικής κ.κ. Τζαβέλλα καί Ά δα μοπ ούλου , κ.ά . Κ άτω : Ό  Γεν. Γραμ. ’Α θ λη 
τισμού κ. Στασινόπουλος, Απονέμει κνπελλον εις νικητήν αστυφύλακα. Ε ις την απέναντι σελίδα: Ό  Ύ π α ρ χ η γό ς  Α .Π . κ. Τζίμας δίδει 
έπαθλον εις τον Ιον  νικητήν τον αγω νίσματος τριών στάσεων άστυφ. Τραγουδάραν Χ ρ. κατά  τούς Πανελληνίους αγώνας σκοποβολής.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Ν

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ * ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩ
ΝΕΣ * ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ * ΠΡΩ
ΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ. Δ ΥΝ Α Μ ΕΩ Ν -ΣΩ Μ . ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ποδοσφαιρικός αγών 
εις Ρόδον

I__I ΙΣ τό κατάμεστο φιλάθλων
I__ γήπεδο τής Ρόδου συνην-

τήθη την 25 - 3 - 1975 ή
— I ποδοσφαιρική όμάς τής Ά -  

ατννομίας Πόλεων μετά τής ομω
νύμου όμάδος τής Ρόδον, εις φιλι
κόν ποδοσφαιρικόν άγώνα. Την σν- 
νάντησιν διαιτήτευσενό Ύπαρχιφν- 
λαξ κ. Βαμβακόπονλος. 'Ο άγό)ν 
έληξε Ισόπαλος 2 - 2 .  Οι φίλαθλοι 
κατεχειροκρότησαν την άστυνομικήν 
ομάδα και τό ήθος των αστυνομι
κών ποδοσφαιριστών. Τό εσπέρας 
τής ιδίας ημέρας, παρετέθη δείπνον 
εις ξενοδοχείον τής Ρόδου, υπό τής 
διοικήσεως τής όμάδος προς τα 
μέλη τής αστυνομικής αποστολής. 
Κατά την διάρκειαν τον δείπνον άν- 
τηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τον 
Προεδρείου τής Ροδιακής όμάδος 
και τοϋ ’Αρχηγόν τής αστυνομικής 
αποστολής, Άστυν. Δ [ντοϋ κ. Στα- 
θαρά. Την πρωίαν τής επομένης, ή 
αστυνομική αποστολή έπεσκέφθη τάς 
άρχάς καί τά αξιοθέατα τής πόλεως 
Ή  ποδοσφαιρική συνάντησις μέ την 
ροδιακήν ομάδα άπετέλεσε μιά ακόμη 
αιτία, διά τήν σύσφιγξιν τών δεσμών 
αγάπης μεταξύ τής ’Αστυνομίας Πό
λεων καί τον λαοϋ τής Ρόδον.

Διασυλλογικοΐ Σκοπευτικοί 
’Αγώνες 1975

'Η  ’Αστυνομία Πόλεων διωργά- 
νωσε καί έτέλεσε τους Ε '. Διασυλ-

λογικονς σκοπευτικούς αγώνας 1975, 
εις τους οποίους σνμμετέσχον περί 
τους όγδοήκοντα σκοπενταί έκ δια
φόρων σκοπευτικών Συλλόγων.

Λαμπρά ύπήρξεν ή έμφάνισις τής 
σκοπευτικής όμάδος τής ’Αστυνο
μίας. Οι αστυνομικοί κατέλαβον 
τάς περιασοτέρας πρώτας θέσεις, 
ήτοι επί συνόλου 15 αγωνισμάτων 
κατέλαβον τάς 8.

Τήν 9 - 3 -  1975 έγένετο ή τελετή 
απονομής τών επάθλων εις σκοπευ- 
τήριον Καισαριανής, παρουσία τών 
κ.κ. Γενικών Γραμματέων Δημ. Τά- 
ξεως καί ’Αθλητισμόν, τών ’Αρχη
γών ’Αστυνομίας καί Πυροσβεστι

κού, τοϋ Ύπαρχηγοΰ Χωροφυλακής 
καί άλλων επισήμων. Προς τουζ 
παρενρεθέντας ώμίλησεν ό ’Αρχη
γός τής ’Αστυνομίας κ. Τζαβέλλας, 
δστις είπε τά εξής χαρακτηριστικά:

«Σ άς ευχαριστώ  θερμώς, διότι, άνταπο- 
κριθέντες εις τήν πρόσκλησίν μας, τ ι
μ ά τε  τήν σημερινήν τελετήν  απονομής 
τών επάθλων εις τους νικήτας τώ ν δια- 
σνλλ.ογικών σκοπευτικώ ν άγώνων.

Ε υχαριστώ  επίσης, τήν Σ κοπευτικήν  
' Ομοσπονδίαν Ε λλά δο ς , διότι άνέθεσεν 
εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλ,εων τήν τέλεσιν  
τών άγώνων. Ο ντω  μάς έδόθη ή ευκαιρία  
νά έπιδείξω μεν τήν απεριόριστον άγάπην  
μας προς τό εύγενες άθλημα τής σκοβο- 
βολής, τό  όποιον ιδιαιτέρως προσιδιάζει 
προς τήν  ιδιότητα  τοϋ αστυνομικού.
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Οι Αγώνες διεξαχθέντες εις τρεις ημ ε
ρομηνίας, ήτοι την 2-2-1975, την 23-2- 
1975 και σήμερον 9-3-75  ίπερατώ θησαν  
αισίως.

Α ί  σημειω θείσαι επιδόσεις υπήρξαν 
ικανοποιητικοί και ώς εκ τούτον δυνά- 
μεθα νά προσβλέπω μεν μ ε τ ' αισιοδοξίας 
εις τό μέλλον τον  αθλήματος τούτον.

Π λήθος σκοπεντώ ν, άνηκόντων εις 
διαφόρους σκοπευτικούς συλλόγους, εις 
τάς πα ραγω γικός Σ χολάς καί τά  Σ ώ μα τα  
'Ασφαλείας, χω ρίς νά σημειω θή καί ή 
ελλειψις σ υμμετοχής τής  'Ελληνίδος σκο- 
πευτρίας, είχον την ευκαιρίαν, συναγωνι- 
ζόμενοι ευγενώς άλλήλους, νά σφυρηλα
τήσουν πραγματικήν φιλίαν καί άρρηκτον 
ψυχικήν ενότητα, αί όποιοι αποτελούν 
καί τό θεμέλιον τού αθλητικού ιδεώδους.

Τά ’Ο λυμπιακά ιδεώδη τής εν γένους 
άμίλλης καί τού καλώς άγω νίζεσθαι, 
ώριοθέτησαν τάς αγω νιστικός προσπά
θειας τώ ν άθλητών.

Ε ίναι έξόχως έλπιδοφόρον τό γεγονός, 
οτι εις τήν τεταραγμένην από τά  κύματα  
τών υλιστικώ ν θεωριών εποχήν μας τά  
ιδανικά τού Ο λυμπιακού φω τός καί 
πνεύματος εξακολουθούν νά κα τα υγά 
ζουν, νά γοητεύουν καί νά καθοδηγούν 
τους νέους μας.

’Α πέδειξαν οϋτοι, οτι παραμένουν οί 
ευλαβείς ιερείς καί ταπεινοί ύπηρέτα ι 
τής  υγιούς ’Ο λυμπιακής ιδέας, ή όποια 
υπήρξε δ ιαυγής καί γνήσια  έμπνευσις  
τού μεγαλοφυούς πνεύματος τών προγό
νων μας.

Τά  ιδανικά αυτά, άποτελοϋντα τό κ ί
νητρου τών άγωνιζομένων σκοπευτών  
μας, εδραιώνουν τήν πεποίθησιν, οτι ή 
Σκοποβολή άνήκει εις τήν ιδεολογικήν  
σφαίραν τών αθλημάτων.

Ή  γοητεία  όμως τού άθλήματος δεν 
εξαντλείτα ι μ έ  τάς σκέψεις αύτάς.

Ε ίναι γεγονός, οτι πρόκειται περί 
πνευματικού κυρίως αγω νίσματος, έπη- 
ρεαζομένον ολως ιδιαιτέρως καί υπό τού  
ψυχικού παράγοντος.

Ή  ευφυΐα, ή αυτοκυριαρχία, ή επιμονή  
καί ή υπομονή, ή οξυδέρκεια καί ή θέλη- 
σις, εκφράζουν κα τά  τον πλέον δ ο γμ α τι
κόν τρόπον τήν πνευματικότητα  τούτου.

Ο ντω ς, ή πλήρης ταύτισ ις  καί ή ιδα 
νική έναρμόνισις τών πνευματικώ ν, ψυ
χικώ ν καί σω ματικώ ν ικανοτήτων του

σκοπεντού, είναι έπιβεβλημένη προς έπί- 
τευξιν υψηλών επιδόσεων.

Τό φαινόμενου αυτό δίδει τήν αίσθησιν 
τών δυσχερείων τού Αγω νίσματος καί 
τών εντατικώ ν προσπαθειών, τάς όποιας 
όφείλει νά καταβάλ.η άείποτε ό άγω νιζό- 
μενος σκοπευτής.

Τήν προσπάθειαν αυτήν, ώς καί τά  εΰ- 
γενή κίνητρά της, θά βραβεύσωμεν εν
τός ολίγου, άπονέμοντες τά  έπαθλα εις 
τούς νίκη τάς.

’Ε πιβά λλετα ι όμως νά βραβεύσωμεν 
καί τούς μ ή  διακριθέντας, μ έ  ένα ειλικρι
νές εύγε, διότι τό  αντίθετον θά έσήμαινε 
μίαν ανεπίτρεπταν παράλειψιν, δοθέντος 
οτι και οϋτοι ήγωνίσθηααν τιμ ίω ς καί 
φιλοτίμω ς. Τούς συγχαίρομεν καί τούς 
εύχόμεθα όπως σημειώσουν εις τούς 
μελλοντικούς σκοπευτικούς αγώνας τήν  
επιθυμητήν καί προσδοκωμένην διάκρι- 
σίν των.

Ε ις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεω ν καλλιερ
γ ε ίτα ι έντατικώ ς ή σκοποβολή, διότι 
είναι συνυφασμένη προς τό έπ ά γγελμ α  
τού αστυνομικού.

Η  καλή σκόπευσις καθιστά τούτον 
αριστον χειρ ιστήν τού οπλου, τό όποιον 
τον ενεπιστεύθη ή πολιτεία , διά τήν προ
στασίαν τής  έννόμου τάξεω ς καί άσφα- 
λείας.

Κ α τά  τον ίδιον εντατικόν τρόπον καλ
λιεργείτα ι τό άθλημα καί εις τάς  ’Ενό
πλους Δυνάμεις, λοιπά Σ ώ μα τα  Α σ φ α 
λείας, ώς καί εις Αθλητικούς συλλόγους.

Ή  συνεργασία τών Ανωτέρω παραγόν
των τή ς  ' Ε λληνικής Σκοποβολής μ ετά  
τής  Σ κοπευτικής ' Ομοσπονδίας Ε λ λ ά 
δος καί ή επίμονος Α γω νιστική άμιλλα  
τών σκοπευτώ ν μας Αποτελούν, ώς γνω 
στόν, τήν συνιαταμένην διά τήν μ εγ ισ το 
ποίησα’ τών επιδιωκομένων Αποτελεσμά
τω ν. Καί επειδή ή το ιαύτη διαπίστω σις  
Α ποτελεί π ρα γμα τικό τητα , δικαιούμεθα  
νά έλπίζω μεν εις τήν έτ ι περαιτέρω  βελ- 
τίω σιν τών μελλοντικώ ν σποπεντικώ ν  
μας επιδόσεων.

Τελών έν πλήρει ικανοποιήσει, εκ
φράζω  τά  συγχαρητήριά  μου καί εις όλους 
τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον εργασθέν- 
τας γ ιά  τήν επ ιτυχίαν τή ς  σημερινής έκ- 
δηλώσεως.

Ε υχαριστώ »

Πανελλήνιον Πρωτάθλημα 
Σκοποβολής

Κατά τον μήνα ’Απρίλιον ελαβον 
χώραν δυο Σημαντικά σκοπευτικά 
γεγονότα.

’Από 12ης έως 17ης ’Απριλίου 
έτελέσθη τό Πανελλήνιον πρωτά
θλημα Σκοποβολής εις τό σκοπευ- 
τήριον Καισαριανής.

"Ελαβον μέρος σκοπευταί εξ όλων 
τών σκοπευτικών Συλλόγων τής 
χώρας.'

'Η  όμάς τοϋ Α.Α. Πόλεων έπε- 
κράτησε πλήρως, κατακτήσασα πέν
τε ατομικός πρώτας και οκτώ όμα- 
δικάς νικάς, επί ισαρίθμων Αγωνι
σμάτων.

Πρωτάθλημα Σκοποβολής 
Ένόπλ. Δυνάμεων - Σωμ. 
’Ασφαλείας

Ά πό  22ας έως 26ης ’Απριλίου 
έτελέσθη εις τά σκοπευτήρια Καισα- 
ριανής καί ΚΕΒΟΠ τό πρωτάθλημα 
Σκοποβολής Ε.Δ. καί Σ.Α. 1975.

Τήν όργάνωσιν καί τέλεσιν τών 
αγώνων είχεν ή υπηρεσία μας.

Σνμμετέσχον αί άντιπροσωπεντι- 
καί ομάδες τών ’Αρχηγείων Στρα
τόν Ξηρός, Πολεμικού Ναυτικού, 
'Ελληνικής ’Αεροπορίας, 'Ελληνικής 
Χωρ/κής, Λιμενικού Σώματος καί 
’Αστυνομίας Πόλεων.

'Η  όμάς μας κυριολεκτικώς έ- 
θριάμβενσε, κατακτήσασα 4 ατο
μικός πρώτας νικάς καί 6 ομαδικός 
τοιαντας επί ισαρίθμων Αγωνισμά
των.

Τήν 27ην ’Απριλίου 1975 έγέ-

’ Α ριστερά: Ή  σκοπευτική όμάς τής  
’Α στυνομίας Πόλεων, μ ετά  τών επάθλων 
τών νικητώ ν της, κατά  τό Π ανελλήνιον  
Π ρω τάθλημα  Σκοποβολής 1975. Ε ις τό  
μέσον ό Ύ π α ρ χ η γό ς  καί άλλοι Αξιωμα
τικοί τής  ’Α στυνομίας. Ε ις τήν Απέναντι 
σελίδα. Ή  Ποδοσφαιρική όμάς τον  
’Αστυνομικού Σώ ματος, εις Αναμνηστικήν 
φω τογραφίαν εντός τού Σ ταδίου Ρόδου, 
προ τής  συναντήσεως μ έ  τήν ομώνυμον 

τοπ ικήν ομάδα.
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νέτο εις την Σχολήν Ύπαατυνόμων 
ή τελετή απονομής τών επάθλων 
είς τούς νικήτας. Πάρετέθη δε εν 
συνεχεία δεξίωσις.

Π  αρεστή ό Γεν. Γραμ. Άθλητι- 
σκοϋ, κ. Στασινόπουλος Παναγιώ
της, ό Ύπαρχηγός ’Αστυνομίας 
Πόλεων, κ. Τζίμας Θεόδωρος, ανώ
τατοι αξιωματικοί εκπρόσωποι τών 
’Αρχηγείων, άντιπροσωπείαι τού
των και πλήθος άλλων προσκεκλη
μένων.

ΑΙ περιγραφόμεναι έπιτυχίαι τών 
σκοπευτών μας, έξερχόμεναι λόγω 
τής έκτάσεώς των τών ορίων τών 
συνήθων αθλητικών νικών, ένεποίη- 
σαν βαθυτάτην έντνπωσιν είς την 
'Ελληνικήν άβλητικήν κοινήν γνώμην.

’Άξιοι παντός έπαινον οί άποτε- 
λοϋντες τήν σκοπευτικήν ομάδα τον 
’Αρχηγείου ’Αστυνομικοί υπάλλη
λοι, διότι διά τής επιτυχούς άγω- 
νιστικότητός των έχουν καταστή 
φορείς προβολής καί δημιουργοί φί
λων καί θαυμαστών τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων.

Αί ώραϊαι έπιτυχίαι όμως οφεί
λονται κατά μέγα ποσοστό ν είς τήν 
ηγεσίαν τής Υπηρεσίας, ήτοι κ.κ. 
Αρχηγόν καί Ύπαρχηγόν τον Σώ
ματος, οί όποιοι παρέχουν προθν- 
μως πάσαν διευκόλυνσιν διά τήν 
καλλιτέραν προετοιμασίαν τών α
θλητών μας.

Οί νικηταί τοΰ Πρωταθλήματος 
Ε.Δ. καί Σ.Α. είναι οί κάτωθι:

Α '. ' Α γ ώ ν ι σ μ α  Τ υ φ ε κ ί ο υ  0,22  
π ρ η ν η δ ο ν β  ο λ a  i 60.

Ά τ ο μ ι κ ώ ς

1ος Ά στυφ. Σ Κ Α Ρ Α Φ ΙΓ Κ Α Σ  /. 5 0 0 /

600, 2ος Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  Δ Ε Η  
590/600 , 3η Γ Κ Ι Α Λ Η  Ζω ή Π  Σ Ε  5 8 9 /  
600.

Ό  μ  α δ ι κ  ώ ς

1η Ό μ ά ς  Ά σ τν ν .  Πόλεων 2343 /2400 . 
2α. Ό μ ά ς  Πανελ. Σκοπ. Έ τα ιρ . 2334 / 
2400. 3. Ό μ ά ς  Δ .Ε .Η . 2306 /2 4 0 0

Β ’. ’Α γ ώ ν ι σ μ α  Τ υ φ ε κ ί ο υ  0 ,22  
ό ρ θ ί ω ς β  ο λ α ΐ  40

Ά τ ο μ ι κ ώ ς

1ος Κ Α Τ Σ Ο Υ Ρ Α Σ  Π Σ Ε  357 /400  2ος 
Κελ. Ζ Ο Υ Ρ Ε Λ Η Σ  Α . Λ .Σ .  351 /400  
3. Ά σ τ υ φ .  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Α Ρ Α Σ  X . Λ .Π .  
349/400 .

Ό μ α δ ι κ ώ ς

1η Ό μ ά ς  Ά σ τν ν .  Πόλεων 138 3 /1 6 0 0  
2α Ό μ ά ς  Π .Σ .Ε . 1364/1600  3η Ό μ ά ς  
Ε .Χ . 1312/1600.

Γ '.  Α γ ώ ν ι σ μ α  Τ υ φ ε κ ί ο υ  γ  ο
ν υ π  ε τ  ώ ς β  ο λ α  ί 40

Ά τ ο μ ι κ ώ ς

1ος Κ ελ. Ζ Ο Υ Ρ Ε Λ Η Σ  Α . Λ .Σ . 380 /400  
2ος Ά σ τ υ φ .  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Α Ρ Α Σ  X . Α .Π .  
380 /400  3ος Κ ελ. Μ Α Ν Θ Ο Σ  Ε. Δ .Ε .Η . 
377/400 .

Ό μ α δ ι κ ώ ς

1η Ό μ ά ς  Ά σ τ ν ν .  Πόλεω ν 1498/1600 2α 
Ό μ ά ς  Π .Σ .Ε . 1440/1600  3η Ό μ ά ς  Λ .Σ .  
1421/1600

Δ ' . Α γ ώ ν ι σ μ α  Τ υ φ ε κ ί ο υ  3 
σ τ ά σ ε ι ς

Ά τ ο μ ι κ ώ ς

1ος Ά σ τυ φ .  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Α Ρ Α Σ  X . Α .Π .  
1121/1200  2ος Κ Α Τ Σ Ο Υ Ρ Α Σ  Π Σ Ε  
1117/1200 3ος Κ ελ. Ζ Ο Υ Ρ Ε Λ Η Σ  Α . 
Λ .Σ . 1112/1200.

Ό μ α δ ι κ ώ ς

1η Ό μ ά ς  Ά σ τ ν ν .  Π όλεω ν 4431 /4800  
2α Ό μ ά ς  Π .Σ .Ε . 4357 /4800  3η Ό μ ά ς  
Έ λ λ . Χω ρ. 4234/4800.

Ε ' . Α γ ώ ν ι σ μ α  π ι σ τ ο λ ι ο ύ  τ  α
χ ά τ η  τ  ο ς 8 " -6 " -4 "

Ά τ ο μ ι κ ώ ς

1ος Ά σ τ υ φ .  Σ ΙΩ Μ Ο Σ  Δ . Α .Π .  5 8 3 /  
600 2ος Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Α . 
Π .Α .Ο . 581/600 . 3ος Ά σ τ υ φ .  Ε Υ Α Γ 
Γ Ε Λ ΙΟ Υ  Ε . Α .Π . 580/600.

Ό μ α δ ι κ ώ ς

1η Ό μ ά ς  Ά σ τν ν .  Πόλεων 2296/2400  
2α Ό μ ά ς  Έ λ λ . Χ ω ρ /κ ή ς  2133/2400  3η 
Ό μ ά ς  Π .Α .Ο . 2132/2400.

Σ Τ ' . Α γ ώ ν ι σ μ α  Τ υ φ ε κ ί ο υ  
S T A N D A R D

Ά τ ο μ ι κ ώ ς

1ος Κ ελ. Ζ Ο Υ Ρ Ε Λ Η Σ  Α . Λ .Σ . 558/600  
2ος. Κ Α Τ Σ Ο Υ Ρ Α Σ  Π Σ Ε  558 /600  3ος 
Χω ρ. Η Λ Ι Α Δ Η Σ  Π . Ε .Χ . 558/600

Ό μ α δ ι κ ώ ς

1η Ό μ ά ς  Ά σ τυ ν .  Πόλεων 2199 /2400  
2α Ό μ ά ς  Π .Σ .Ε . 2193/2400  3η Ό μ ά ς  
Έ λ λ . Χω ρ. 2135/2400

Ζ ' Α γ ώ ν ι σ μ α  π ι σ τ ο λ ι ο ύ  
α κ ρ ί β ε ι α ς  50 μ.

Ά τ ο μ ι κ ώ ς

1ος Ά σ τ υ φ .  Β Α Σ ΙΑ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Β. Α  Π. 
543 /600  2ος Μοιρ. Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η Σ Δ . Ε .Χ .  
534/600 . 3ος Ά σ τ υ φ .  Π Α Π Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  
Ε. Α .Π . 528/600

Ό μ α δ ι κ ώ ς
1η Ό μ ά ς  Ά σ τ ν ν .  Πόλεω ν 2113 /2400  
2 α Ό μ ά ς Έ λ λ .  Χω ρ. 2100/2400  3η Ό μ ά ς  
Π .Α .Ο . 2065/2400

Η ' . Ά γ ώ  ν ι σ  μ  α π ε ρ ι σ τ ρ ό φ ο υ  
0,38 σ ύ ν θ ε τ ο ν  ( Ά κ ρ .- Τ α χ .)

Ά τ ο μ ι κ ώ ς

1ος Ά σ τ υ φ .  Π Α Π Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ε. Α Π .  
574 2ος Λ /φ  Τ ΙΤ Α Κ Η Σ  Λ '.Σ. 571 3ος 
Ά σ τ υ φ .  Σ ΙΩ Μ Ο Σ  Δ . Α Π . 568

Ό μ α δ ι κ ώ ς

1η Ό μ ά ς  Ά σ τ ν ν .  Π όλ. 2 262 /2400  2α 
Ό μ ά ς  Έ λ λ . Χω ρ. 2141/2400  3η Ό μ ά ς  
Λ ιμ . Σ ώ ματος 206112400

Γενική Βαθμολογία

1η Ό μ ά ς  Ά σ τν ν .  Πόλεω ν βαθμοί 173 
2α Ό μ ά ς  Λ ιμ . Σ ώ μα τ. βαθμοί 81 
3η Ό μ ά ς  Έ λ λ . Χ ω ρ /κ ή ς  βαθμοί 76 
4η Ό μ ά ς  Πανελ.λ. Σ κ .'Ε τα ιρεία ς  βαθμοί 74 
5η Ό μ ά ς  Δ .Ε .Η . βαθμοί 71 
6η Ό μ ά ς  Π αναθηναϊκόν Α .Ο . βαθμοί 27.

Γενικώς συμμετείχαν όλα τά  άνε- 
γνω ρισμένα σκοπευτικά  σω ματεία  καί 
σκοπευτικοί σύλλ.ογοι.
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Την 12.30' ώραν τής 29 - 3 - 75, 
έπ ρ αγματοπο ιή θη έν τώ Έθνικώ 
Σκοπευτή ρίω 'Υμηττού ή τελετή 
απονομής των έπάθλων εις τούς 
νικητάς Πρωταθλήματος Σκοποβο
λής των Παραγωγικών Σχολών Έ 
νοπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
’Ασφαλείας του έτους 1975.

Οί άγώνες έτελέσθησαν τάς 27,28 
καί 29 Μαρτίου 1975 καί συμμετέ- 
σχον αί Σχολαί Εύελπίδων - Ναυτι
κών Δοκίμων - ’Ικάρων - Στρατιω
τική Σχολή Ά ξ/κώ ν Σωμάτων, 
Σχολή Ά ξ/κώ ν Χωροφυλακής καί 
Σχολή Ά ξ/κώ ν Αστυνομίας Πό
λεων.

Ή  δλη όργάνωσις καί διεξαγωγή 
τών άγώνων ήτο άνατεθειμένη εις 
τήν Σχολήν Ά ξ/κώ ν Αστυνομίας 
Πόλεων, διά διαταγής τοΰ Α .Ε .Δ ./ 
ΑΣΑΕΔ, καί καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τής διεξαγωγής των οί σκοπευταί 
μαθηταί τών ώς άνω Σχολών έπέ- 
δειξαν υψηλόν άθλητικόν πνεύμα 
καί εύγενώς άμιλλώμενοι άλλήλοις 
έπέτυχον άξιόλογα άποτελέσματα.

Τήν τελετήν έτίμησαν διά τής 
παρουσίας των οί Διοικηταί ή άνα- 
πληρωταί Διοικητών καί άξιωμα- 
τικοί αθλητισμού τών συμμετασχου- 
σών τών άγώνων Σχολών, οί Πρόε
δροι ΣΚ.Ο.Ε. καί Π .Σ.Ε., άντι- 
προσωπεϊαι τών Σχολών κ.ά. Προς 
τούς άθλητάς ώμίλησε καί συνεχάρη 
ό Διοικητής τών Σχολών τής Α σ τυ
νομίας, κ. Ά γγελος Ντόντος, ό 
όποιος καί έπεσήμανε τό γεγονός, 
δτι διά τής δλης συμπεριφοράς των 
κατά τήν διάρκειαν τής προπαρα- 
σκευής καί τής διεξαγωγής τών 
άγώνων, άπέδειξαν δτι διέπρεψαν 
δλως ιδιαιτέρως εις τό πεδίόν τής 
ευγενοϋς άμίλλης, άποδείξαντες δτι 
έ'χουν ένστερνισθή πλήρως τά άθλη- 
τικα ιδεώδη καί τό φίλαθλον πνεύμα, 
τά όποια έγεννήθησαν εις τήν χώραν 
αύτήν, προ χιλιάδων έτών, ήνδρώ- 
θησαν καί άπεκορυφώθησαν, εύ- 
ρόντα τήν ώλοκληρωμένην έκφρασίν 
των εις τό ’Ολυμπιακόν πνεύμα. Ύ - 
πεγράμμισεν εΐσέτι ό κ. Διοικητής, 
δτι οί μετασχόντες είναι άξιοι συγ
χαρητηρίων διά τήν εφεσιν καί έπί- 
δοσίν των εις ενα κατ’ εξοχήν άνδρο- 
πρεπές άθλημα καί δτι εχει τούτο 
σημασίαν, διότι οί Ά ξ/κο ί διά τήν 
βαθμίδα τήν όποιαν οί δόκιμοι προε
τοιμάζονται, οφείλουν νά διακρίνων- 
ται διά τήν άνδροπρέπειάν των, τό 
κατ’ έξοχήν χαρακτηριστικόν γνώ
ρισμα παντός άξιωματικοΰ.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
ligsg ik ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ — ΨΥΧΑΓΰΓΙΛ

ΣΧΟΛΑΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΩΝ

Μετά ταΰτα, έγένετο ή άπονομή 
τών έπάθλων εις τούς νικητάς τών 
άγώνων καί ή λαμπρά τελετή έπε- 
ρατώθη διά δεξιώσεως ή όποια έ'λαβε 
χώραν εις είδικώς διακεκοσμημένον 
προς τούτο χώρον τού Σκοπευτη
ρίου.

** *

ΤΗΝ 15ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975,
οι πρωτοετείς δόκιμοι ύπαστυνό- 
μοι, μετά μελών τών οικογενειών 
των καί μέ επικεφαλής τον Διοικη
τήν τής Σχολής, Άστυν. Δ /ντήν 
Α'. κ. Άγγελον Ντόντον, τον Κο
σμήτορα τής Σχολής, Αστυνόμον 
Α'. κ. Ίωάννην Λαμπαδιάρην, καί 
τούς Ά ξ/κούς έκπαιδευτάς των, 
επραγματοποίησαν ήμερησίαν εκπαι
δευτικήν καί ψυχαγωγικήν εκδρο
μήν, εις Καμμένα Βούρλα, Θερμο- 
πύλας, Αλαμάνα, Λαμία, Λουτρά 
Υπάτης, Μονήν Άγάθωνος καί χω- 
ρίον Κομποτάδες Φθιώτιδος.

Μετά μικράν διακοπήν εις τό 
Μνημεϊον τών Θερμοπυλών καί τήν 
Μονήν Άγάθωνος, οί εκδρομείς 
έφθασαν εις τό χωρίον Κομποτάδες, 
εις τού όποιου τό ήρώον ό Διοικητής 
τής Σχολής κατέθεσε στέφανον.

Εις τό μεσημβρινόν γεύμα, κλη- 
θέντες, παρέστησαν έκπρόσωποι τών 
αρχών τής Κοινότητος καί ό Kotvo- 
τάρχης κ. Αρβανίτης Γεώργιος, 
δστις καί ώμίλησε προς τούς ά- 
στυνομικούς, εΐπών μεταξύ τών άλ

λων καί τά εξής:

«Κύριε Διοικητά της Σχολής Ά ξ/κώ ν 
’Αστυνομίας Πόλεων, κύριοι Ά ξ /κ ο ί τής 
Σχολής, κ. Δόκιμοι ύπαστυνόμοι, κυρίες 
καί κύριοι.

Αισθάνομαι αύτήν τήν στιγμήν μεγά- 
λην χαράν, διότι, ώς Πρόεδρος τής Κοινό- 
τητος Κομποτάδων, υποδέχομαι τούς 
αύριανούς ήγήτορας τής Αστυνομίας Π ό
λεων, οί όποιοι μετά τήν άποφοίτησίν των 
έκ τής Σχολής Αξιωματικώ ν, καλούνται, 
μέ τήν άρτίαν έπαγγελματικήν μόρφωσιν, 
τήν εύσυνειδησίαν καί τήν έμπειρίαν των, 
νά πλαισιώσουν καί νά καθοδηγήσουν τό 
κατά πάντα συμπαθές σώμα τής Α σ τυ 
νομίας εις τήν έκπλήρωσιν τής άποστο- 
λής του, προς τό συμφέρον καί μόνον 
τοΰ κοινωνικού συνόλου.

Ε ις όλους μας είναι γνωστές οί υπηρε
σίες, τις όποιες προσφέρει ή Αστυνομία 
Πόλεων, είς όλους τούς τομείς τής δραστη- 
ριότητός της, μέ άριστα άποτελέσματα.

Ε ίς  σας ό υπερήφανος Ελληνικός λαός 
εμπιστεύεται τήν άσφάλειάν του, τήν ήσυ- 
χίαν του, τήν τάξιν, τήν περιφρούρησιν τής 
περιουσίας του, τής υγείας του καί αύτής 
ακόμη τής ζωής του.

Ε ίς  σας τούς άκάματους φρουρούς τής 
εσωτερικής άσφαλείας προσβλέπει καί άπό 
σάς αναμένει τήν έξιχνίασιν καί πάταξιν 
τού έγκλήματος καί τού λαθρεμπορίου καί 
ειδικά τών ναρκωτικών πού τόσο πολύ 
άπειλ.οϋν σήμερον τήν νεολαίαν μας.

Συνεχίσατε, άγαπητοί φίλοι τοΰ λαού, 
τάς άοκνους προσπάθειας καί νά είστε βέ
βαιοι δτι όλος ό 'Ελληνικός λαός σάς εκτι
μά καί άναγνωρίζει τό πολύμορφον καί 
πολύμοχθον έργον σας.

Σ τ ις  τάξεις τής Αστυνομίας Πόλεων 
υπηρετούν τά διαλεχτά νιάτα τής πατρί- 
δος μας, διακρινόμενα διά τήν σωματικήν 
των εύρωστίαν. τό ήθος, τόν χαρακτήρα
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Ο ί μαβηταί-σχοπενταί τών παραγωγικών 
Σχολών Ε .Δ . και Σ .Α . μετά τών άξ/κών 
τών Σχολών και τών Προέδρων Σ Κ .Ο .Ε . 
και Π .Σ .Ε . εις άναμνηστικην φωτογραφίαν.

καί τήν ψυχικήν των καλλιέργειαν.
’Ιδιαιτέραν χαράν καί υπερηφάνειαν 

νοιώθω, διότι ανάμεσα σας εΰρίσκονται 
καί δύο άξια τέκνα τής Κοινότητάς μας, 
ό κ. Κλειτοράκης καί ό κ. Φαναρίτης, 
τά όποια διακρίνονται διά τό ήθος των, 
τήν φιλοπονίαν καί φιλομάθειάν των, καί 
τά όποια μέ την υπαλληλικήν των έξέλιξιν 
καθιστούν ύπερηφάνους τούς οικείους των, 
ώς καί τήν μικράν κοινωνίαν τής κοινό
τητάς μας.

Μέ αυτές τις σκέψεις καί μέ τήν ε ιλ ι
κρινή χαρά, πού έφερε ό έρχομός σας στό 
χωριό μας, καί μέ τήν γνωριμίαν μας, ή 
όποια πολύ θά επιθυμούσα νά συνεχισθή 
καί μετά άπό την έπιστροφήν σας εις τήν 
ύπηρεσίαν σας, σάς καλωσορίζω καί σάς 
εύχομαι εύχάριστόν παραμονήν,  ̂ κάθε 
άτομική καί οικογενειακή χαρά καί ευτυχία 
καί εύόδωσιν τού ύψηλοτάτου έργου σας».

'Ο  Διοικητής τής Σχολής, άντι- 
φωνήσας εις τήν προσφώνησιν τοϋ 
κοινοτάρχου καί προσφέρων εις αυ
τόν, προς έμπλουτισμόν τής βιβλιο
θήκης τής Κοινότητος, δέμα περιέ- 
χον διάφορα βιβλία καί άναμνηστι- 
κήν πλακέττα τοϋ Σώματος τής 
’Αστυνομίας Πόλεων, διηυκρίνησεν, 
δτι διά τής προσφοράς ταύτης σκο- 
ποϋνται δύο στόχοι, ήτοι: ή άνάγκη 
τοϋ πνευματικοΰ έξοπλισμοϋ τών 
νέων τής υπαίθρου χώρας καί ή διά 
τοϋ τρόπου τούτου έ'κφρασις ευγνω
μοσύνης τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
πρόςτό Ελληνικό χωριό, τό όποιον 
άποτελεΐ τήν άκένωτον εκείνην πη
γήν, έξ ής ή ’Αστυνομία Πόλεων

Ό  Δ ιο ικητές τών ’Αστυνομικών Σχολών 
κ. Ντόντος, ομιλών προς τούς σκοπεν- 
τάς τών παραγωγικών Σχολών τών Ε .Δ . 

καί τών Σ .Α .

άντλεΐ τήν σάρκα καί τό αίμα της.
Ή  ώραία έκδρομή έπερατώθη τήν 

21 15' ώραν, μέ τήν έπιστροφήν εις 
τήν σχολήν.

** *

Τήν 18.4.75, οί δόκιμοι Ύ πα- 
στυνόμοι τής Β' τάξεως τής Σχολής 
Άξ-κών ’Αστυνομίας Πόλεων έ- 
πραγματοποίησαν ήμερησίαν έκπαι- 
δευτικήν καί ψυχαγωγικήν έκδρο- 
μήν στους Δελφούς.

Επικεφαλής τής εκδρομής, στήν 
οποίαν συμμετεΐχον καί ό καθηγη
τής κ. Σταυρόπουλος μετά τής συ
ζύγου του, ήτο ό διοικητής τών 
Σχολών, Άστυν. Δ/ντής κ. Ντόν
τος "Αγγελος, συνώδευον δέ καί άλ
λοι άξιωματικοί.

Οί έκδρομεϊς, μετά μικράν στά
σιν στήν ομορφη πόλη τής Λειβα
διάς, μετέβησαν στό μοναστήρι τοϋ 
Όσιου Λουκά, όπου είχαν τήν ευ
καιρία νά άκούσουν τήν χιλιόχρονη 
ιστορία τής μονής καί νά θαυμάσουν 
τις υπέροχης τέχνης ψηφιδωτές ει
κόνες της.

Στους Δελφούς — όπου καί ό τε
λικός προορισμός — απολαυστική υ
πήρξε ή ξενάγησή στό μουσείο καί 
τούς άρχαιολογικούς χώρους. Αύ- 
τούς τούς άρχαιολογικούς χώρους, 
πού πλήθη άπ’ όλο τον κόσμο επι
σκέπτονται γιά νά θαυμάσουν τό 
άρχαΐο Ελληνικό κάλλος. Μετά τό 
γεΰμα σέ όμορφο εστιατόριο τών

Δελφών, έπηκολούθησε γνήσιο έλ- 
ληνικό γλέντι μέ λεβέντικους χο
ρούς καί δημοτικά τραγούδια.

Ή  επιστροφή στήν ’Αθήνα, όπως 
καί όλη ή διάρκεια τής έκδρομής, 
ήτο χαρακτηριστική γιά τό κέφι, 
τον ένθουσιασμό καί τό κλίμα τής 
ψυχικής ευφορίας πού έδημιούρ- 
γησε, άπεκάλυψε δέ πολλά γνήσια 
ταλέντα στό τραγούδι, τήν ποίησι 
καί τήν εύπρεπή σάτυρα. ’Έ τσι μιά 
άκόμη ήμέρα πέρασε, όμως τόσο 
διαφορετική άπ’ τις άλλες καί τόσο 
πλούσια σέ εύχάριστες άναμνήσεις.

*
*  *

Ήμερησίαν εκπαιδευτικήν καί 
ψυχαγωγικήν εκδρομήν έπραγμα- 
τοποίησαν εις ’Επίδαυρον, Μυκήνας 
καί "Αργος καί οί έξελθόντες ήδη 
τής Σχολής Δόκιμοι άστυφύλακες. 
Μετά τήν σχετικήν ξενάγησιν εις 
τούς άχαιολογικούς χώρους, οί έκ 
δρομείς έγευμάτισαν εις τό Κεφαλά
ρι τοϋ "Αργους, οπού καί έπηκο
λούθησε άληθινό ξεφάντωμα γνή
σιου Ελληνικού γλεντιοΰ. Τούς δο
κίμους άστυφύλακες συνώδευον ό 
Διοικητής τής Σχολής κ. Καρβου- 
νάκης, ό 'Υποδιοικητής κ. Δημόπου- 
λος καί οί έκπαιδευταί άξιωματικοί. 
Τήν εκδρομήν έτίμησε διά τής συμ
μετοχής του καί ό καθηγητής, αί- 
δεσιμώτατος κ. Τσιαμπούρης.

Κ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ 
Ύ π. Α'
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Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι
Ά ξιότιμον Κύριον Σόλ. Γκίκαν 
Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως 
Ε ν τ α ύ θ α
’Αγαπητέ Κύριε Συνάδελφε,

Θεωρώ τόσον επιβεβλημένου, όσον 
καί ε'ύχάριστον καθήκον μου νά σάς 
έκφράσω θερμότατα συγχαρητήρια 
διά τό έπιτελεσθέν έργον υπό τής 
’Αστυνομικής Διευθύνσεως ’Αθη
νών κατά την συγκέντρωσιν τών Οι
κοδόμων καί την έν συνεχεία πο
ρείαν, μέρους αύτών, την ΙΟην τρέ
χοντος μηνός.

Τά ληφθέντα μέτρα ύπό του 
’Αστυνομικού Διευθυντοϋ ’Αθηνών 
καί τό υψηλόν αίσθημα ευθύνης τής 
’Αστυνομικής δυνάμεως καί τοϋ 
επί κεφαλής αυτής κ. Ράϊκου, χάρις 
εις τά όποια άπεφεύχθησαν θλιβερά 
έπεισόδια κατά τήν ήμέραν αυτήν, 
μαρτυρούν τό θαυμάσιον εργον τό 
όποιον έπιτελεΐται ύπό τήν ήγεσίαν 
σας εις τά Σώματα ’Ασφαλείας.

’Επί τούτοις, παρακαλώ, Κύριε 
Συνάδελφε, όπως δεχθήτε καί αυθις 
τάς ευχαριστίας μου καί διαβιβάσητε 
ταύτας εις τούς ύφ’ 'Τμάς αρμοδίους.

Φιλικώτατα
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. Λ ΑΣΚΑΡΗΣ

Α Π Ο  Τ Ι Σ  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  Π Ο Υ  Π Ε Ρ Α Σ Α Ν

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά
Κ έ α

'Αριστερά: Περιπολικού τής Υπηρεσίας Ά μεσον Δράσεως τής ’ Αστυνομικής Α/νσεως 

Κέρκυρας, παρελαύνει προ τών επισήμων, κατά τήν εθνικήν εορτήν τής 25ης Μαρτίου. 

Εις τήν απέναντι σελίδα. Σχηματισμός τεθωρακισμένων αυτοκινήτων τής Ύποδ/νσεως 

Μηχανοκινήτου 'Αθηνών παρελαύνει εις τήν όδόν Πανεπιστημίου, κατά τήν εθνικήν 

έπέτειον τής 25ης Μαρτίου 1821.

Α Θ Λ Η ΤΙΚ Ο Σ Σ Τ Λ Λ Ο ΓΟ Σ  
ΖΑ Κ ΥΝ Θ Ο Υ «Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ »

Προς
’Αξιότιμον κ. ’Αρχηγόν 

Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ 

’Α ξιότιμε κ. ’Αρχηγέ
Έ χομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν 

Υμάς, όπως δεχθήτε τάς θερμάς ευχαρι
στίας μας διά τήν κάθοδον έν Ζακύνθω της 
θαυμασίας ποδοσφαιρικής όμάδος σας, 
ήτις τήν 19ην Φ/ρίου 1975 ήγωνίσθη μετά 
τής ήμετέρας όμάδος Α .Σ . Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ

Ά παντες οί ποδοσφαιρισταί τής Α Σ Τ Υ 
ΝΟ Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩ Ν διεθνείς καί μή 
έγοήτευσαν τήν Ζάκυνθον πρώτον διά τήν 
άρίστην διαγωγήν, ήν έπέδειξαν εις πάσας 
τάς έκδηλώσεις των, καί έν συεχεία εις 
τόν άγωνιστικόν χώρον, καθοδηγούμενοι 
έκτος γηπέδου άπό τόν ’Αστυνομικόν Δ /ν- 
τήν Β ' κ. Ίωάννην Ν . Σταθαράν καί έν 
συνεχεία άπό τόν Ύπαστυνόμον κ. Πα
ναγιώτην Κατσέρην, άντιπροσωπεύσαντες 
έπαξίως τό φίλον σώμα τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων έν Ζακύνθω, εις δέ τάς άθλητικάς 
των δραστηριότητας ύπό τοϋ θαυμάσιου 
προπονητοϋ κ. Μιχαήλ Μπαλαξίδη.

Τέλος, έπιτρέψατέ μας νά εύχαριστή- 
σωμεν τόν διεθνή μας διαιτητήν κ. Λέ- 
λον Βαμβακόπουλον, όστις καί έγινεν άν- 
τικείμενον θερμών έκδηλώσεων άπό τούς 
Ζακυνθίους φιλάθλους.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τής καθ’ 
ήμάς όμάδος, τά άθλούμενα μέλη αύτής 
καί άπασα ή Ζάκυνθος ποτέ, μά ποτέ, δέν 
πρόκειται νά λησμονήσουν τήν ομάδα σας,

ή οποία τήν 19ην Φ/βρίου 1975 μάς έχά- 
ρισεν έδώ εις τό Φιόρο τοϋ Λεβάντε τήν 
ώραιοτέραν ήμέραν τής ζωής μας.

Μετά πάσης τιμής 
Ό  Πρόεδρος 

Ν. Σκαμνάκης

*

Ε Ν Ω Σ ΙΣ  ΠΟ Δ. Σ Ω Μ . Α Θ Η Ν Ω Ν

Πρός τόν 

κ. Β. ΤΖαβέλλαν 

Α ρ χ η γ ό ν  Αστυνομ ία ς Πόλεων

Αρχηγέ μας,
Τό Διοικητικόν Συμδούλιον τής ήμε

τέρας Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σω μα
τείων Αθηνών, έπί τή συμπληρώσει μιας 
δΟετίας άπό τής έγκαταστάσεως εις Α 
θήνας του Σώ ματος Αστυνομ ία ς Πόλε
ων, έχει τήν τιμήν νά έκφράση πρός 
Υμάς μέ βαθεϊσν συγκίνηαιν τά θερμά 

καί ειλικρινή αύτοϋ συγχαρητήρια.
Δράττεται έπί τούτοις τής ευκαιρίας 

όπως έκφράση καί τάς άπειρους ευχαρι
στίας αύτοϋ πρός όλα τά Αστυνομικά 
Ό ργανα, άτινα έχουν άναλάβει τήν τή- 
ρησιν τής τάξεω ς έντός τών γηπέδων 
κατά τήν τέλεσιν ποδοσφσιρικών άγώ- 
νων.

Χάρις εις τάς φιλότιμους, έπαινετάς 
καί άοκνους προσπάθειας, τής κοπιαΖού- 
σης Άστυν. δυνάμεως, τηρείται παρα
δειγματική τάξις εις τά γήπεδα, δ ι' αυτό 
καί παρακαλοϋμεν όπως δεχθήτε τήν έκ-
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φραοιν τοϋ θαυμασμού μας διά τό δύ- 
σκολον έργον τό όποιον Οπό τήν έμπνευ- 
σμένην Αρχηγίαν σας έπιτελεί τό Σώμα 
τής 'Αστυνομίας Πόλεων καί διά τό 
όποιον πρέπει νά σίσθάνεσθε δικοίαν ύ- 
περηφάνειαν.

Μ ετά  τιμής
Α Λ Ε Ϊ.  Α Ν Α Σ Τ Α Σ IΑ Δ Η Σ  

Πρόεδρος

ΞΕΝ. Χ Α Τ Ζ Η Σ Α Ρ Α Ν Τ Ο Σ  
Γεν. Γραμματεύς

¥
ΙΕ Ρ Α  Μ Ο Ν Η  Α Γ ΙΟ Υ  Π Α Υ Λ Ο Υ  
Α Γ Ι Ο Ν  Ο Ρ Ο Σ

Κύριον Βασίλειον Δ. ΤΖαβέλλαν 
Αρχηγόν Αστυνομίας Πόλεων

' Α θ ή ν α ς
Κύριε Αρχηγέ,

Σ ά ς  πληροφοροϋμεν ότι έλάβομεν 
τήν «"Εκθίόσιν Δραστηριότητος τοϋ 
1973» τού Ύμετέρου Σώματος, τήν ό
ποιον ή αγαθή σας καρδία είχε τήν εύ- 
χαρίστησιν νά μας προσφέρη.

Τούτην έμελετήσαμεν μετά προσοχής 
κοί σάς διαβεβαιοΰμεν ότι έμείνομεν έκ
πληκτοι διά τάς μεγάλος προόδους τοϋ 
'Αστυνομικού Σώματος.

Εύχόμεθα έκ μέσης καρδίας, όπως ό 
Κύριος σας χαρίΖπ πλουσίαν τήν χάριν 
κοί εύλογίαν Του ϊνα δυνηθήτε νά όλο- 
κληρώσητε άπολύτως τήν αποστολήν 
σας, ήτις είναι παλύ μεγάλη, διόιτι τό
σον εις τό ένδοξον Υμών Σώμα, όσον

καί εις τό ισάξιον τής Χωροφυλακής, 
είναι εμπιστευμένη ή έννομος τάξις τών 
πολιτών, δηλαδή αύτό τό Κρότος μας, 
τό  όποιον όλοι άποτελοϋμεν.

Τήν άνωτέρω έκθεσιν έθέοαμεν εις 
τήν Βιβλιοθήκην μας λαδοϋσαν τόν αϋ- 
ξοντα άριθμόν 12.148.

Εύχόμενοι καί πάλιν πλούσιον τήν Χ ά 
ριν τοϋ Κυρίου,

Διοτελοϋμεν μετά πάσης τιμής

+  Ό  Καθηγούμενος τοϋ Ιερού 
Κοινοβίου τοϋ 'Αγ ίου Παύλου 

Ά ρχ ιμ . Παρθένιος κοί οί σύν έμο'ι έν 
Χριστώ Αδελφοί.

¥
Δ  Ω Ρ Ε  A I

’Εκ τοϋ ΰπ’ άριθ. 177/20-3-1975 Πρα
κτικού συνεδριάσεως τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ παρά τώ Ε .Τ .Υ .Α .Π ./  
Κλάδου Υ γεία ς  'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας 
Πόλεων.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Ό  Δ/ντής τοΰ Κλάδου Υ γεία ς  άνακοι- 
νοϊ εις τό Διοικητικόν Συμβούλων, δτι 
εις τό Ταμεϊον άπεστάλη έπιστολή υπό 
της κ. Π . Η Π ΙΩ ΤΟ Υ , κατοίκου Ν. 
Σμύρνης Π λ. Βασ. Σοφίας 12, δι’ ής δια
βιβάζει χρηματικόν ποσόν 1.000 δραχμών, 
καί εις ήν άναγράφεται «μικρή προσφορά 
γιά τούς άσθενεΐς σας».

Τό έν λόγω χρηματικόν ποσόν κατε- 
τέθη εις πίστωσιν τοϋ παρά τη ’Εθνική 
Τραπέζη της 'Ελλάδος τηρουμένου λογα

ριασμού τοΰ Κλάδου Υ γεία ς, ύπ’ άριθ. 
540 - 871, ώς ή ύπ’ άριθ. 248747 /1 3.3.75 
άπόδειξις, καί παρακαλεϊ τό Διοικητικόν 
Συμβούλων διά τήν άποδοχήν τής δωρεάς 
ταύτης.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων, λαβόν ύπ’ 
δψιν τήν είσήγησιν τοΰ κ. Δ/ντοΰ τοΰ Τα
μείου καί τήν επιστολήν της κ. Π . Ή - 
Π ΙΩ ΤΟ Υ, δΓ ής προσφέρει ώς δωρεάν 
εις τό Ταμεϊον τό ποσόν τών δραχμών 
1.000, άποδέχεται ταύτην καί έξουσωδο- 
τ ε ϊ τόν κ. Δ/ντήν, όπως έκφράση έγγρά- 
φως τάς ευχαριστίας τοΰ Διοικητικοΰ 
Συμβουλίου, καί τών μετόχων τοΰ Τα
μείου προς τήν δωρήτριαν, ένημερώση δέ 
σχετικώς τούς μετόχους διά σχετικής δη- 
μοσιεύσεως είς τό Περιοδικόν «Α Σ Τ Υ 
ΝΟΜ ΙΚΑ Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α ».

¥
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

ΑΘΗΝΩΝ

Ό  διδάκτωρ της Νομικής κ. 
Ιωάννης Παπαγεωργίου, δι’ έπι- 
στολής του προς τον ’Αρχηγόν τής 
’Αστυνομίας, κ. Β. Τζαβέλλαν, ευ
χαριστεί την ’Αστυνομικήν Διεύ- 
θυνσιν ’Αθηνών, διά τήν παρασχε- 
θεϊσαν άδειαν έπισκέψεως τοϋ Κέν
τρου άμέσου Δράσεως τών ’Αθηνών 
καί τοϋ Έγκληματολογικοΰ Μου
σείου τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, ύπό 
φοιτητριών τοΰ τρίτου έτους τής



Σχολής Κοινωνικής Εργασίας τής 
Άποστολικής Διακονίας τής Ε λ 
λάδος. Παραλλήλους, συγχαίρει τήν 
Διευθυνσιν ’Αθηνών, διά τήν εύ- 
γένειαν, τήν προθυμίαν καί τήν 
αγάπην των ’Αξιωματικών καί τών 
κατωτέρων υπαλλήλων της.

Τδ πλήρες κείμενον τής επιστο
λής του κ. Παπαγεωργίου έχει ως 
εξής:

’Αρχηγέ μου,

Διά τής παρούσης μου σας παρα
καλώ, δπως δεχθήτε τάς θερμάς μου 
ευχαριστίας, ώς καί τών φοιτητριών 
τοϋ τρίτου έτους τής Σχολής Κοινω
νικής Εργασίας τής Άποστολικής 
Διακονίας τής Ελλάδος, διά τήν 
παρασχεθεΐσαν άδειαν έπισκέψεως 
τοϋ Κέντρου ’Αμέσου Δράσεως τής 
Αστυνομίας Πόλεων, ώς καί τοϋ 

Έγκληματολογικοΰ Μουσείου τής 
'Υποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας.

'Η  έπίσκεψις έπραγματοποιήθη 
τήν 10-4-1975 καί υπήρξε λίαν 
καρποφόρος, άπό διδακτικής πλευ
ράς. Ή  ευγένεια, ή προθυμία καί ή 
άγάπη τάς οποίας έπέδειξαν, προς 
τον σκοπόν τοϋτον, οί κ.κ. Χαρ. 
Παπαγεωργίου, Διευθυντής τής ’Α
στυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών, 
Γεώρ. Σωτήρχος Διευθυντής τής Ά 
μεσου Δράσεως καί τά λοιπά στελέχη 
αυτής, Κων. Γιαννημάρας καί Σωτ. 
Κατσιμπάρος, Διευθυνταί τής Ύ πο- 
διευθύνσεως Γενικής Ασφαλείας,

καί οί συνεργάται αυτών,έδικαίωσαν, 
διά μίαν άκόμη φοράν, τάς εύγενεΐς 
παραδόσεις τοϋ Σώματος τής Α 
στυνομίας Πόλεων καί εδραίωσαν 
τήν πεποίθησιν, δτι εις τό Κοι
νωνικόν έργον, ή συνεργασία ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί Κοινωνικών 
Λειτουργών, έξυπηρετοΰσα ϋψιστον 
κοινόν σκοπόν, δύναται νά άπο- 
δώση τά πλέον αγαθά άποτελέ- 
σματα.

Μετά Τιμής
’Ιωάννης Κ. Παπαγεωργίου

¥

Αιφνιδιαστικόν γενικόν έλεγχον 
επι τών πάσης φύσεως όχημάτ&υν 
ένήργησε τήν νύκτα τής 5-6/4/75 
ή Τροχαία Αθηνών.

Έβεβ αίωσε 302 παραβάσεις καί 
υπέβαλε μηνύσεις καί συστάσεις. 
Οί περισσότεροι οδηγοί κατελή- 
φθησαν νά παραβιάζουν τον ερυθρόν 
σηματοδότην.

¥

Κατά τον παρελθόντα μήνα Μάρ
τιον, ή Αγορανομία Αθηνών ήλεγ- 
ξε 9.292 καταστήματα καί έβεβαίω- 
σε 869 παραβάσεις.

Επίσης, τό ειδικόν συνεργεϊον 
τής Δειγματοληψίας έλαβε 341 δεί
γματα τροφίμων, τά όποια άπέστει- 
λεν εις Γενικόν Χημεΐον τοϋ Κρά- 
τους, προς έξέτασιν, κατέσχε δέ 
καί κατέστρεψε, ώς άκατάλληλα, 
διάφορα τρόφιμα.

'Ο Γυμνασιάρχης τοϋ ήμερησίου 
ιδιωτικού Γυμνασίου «Δ. ΧΑΤΖΟ- 
ΓΙΑΝΝΑΚΗ», δι’ εγγράφου του, 
ευχαριστεί τήν Τροχαίαν Αθηνών, 
διά τήν πραγματοποίησιν ομιλίας 
εις τούς μαθητάς τούτου, μέ θέμα 
την πρόληψιν τών τροχαίων άτυ- 
χημάτων. Συγχαίρει δέ τήν 'Υπη
ρεσίαν αύτήν, διά τήν ώφέλιμον 
προσπάθειαν, ή οποία έδημιούργη- 
σεν εις τήν τρυφεράν ψυχήν τών 
μαθητών πολύτιμα βιώματα.

*

Τό Χρυσοΰν Μετάλλιον τής Α ε 
ροπορικής Εταιρείας «EL-AL» ά- 
πενεμήθη εις τον Αστυφύλακα τής 
Ασφαλείας κ. ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΝ Νι
κόλαον, εις ένδειξιν τιμής, διά τήν 
τολμηράν, εΰστοχον καί ψύχραιμον 
ένέργειάν του, χάρις εις τήν οποίαν, 
προελήφθη εγκληματική ενέργεια 
εις βάρος τής έν λόγω έταιρείας, τήν
19-7-73.

¥
Σύνδεσμος ’Ιδιοκτητών

Συντηρητικών Αυτοκινητιστών Ταξί

Προς
Τον Κύριον Ά στυν. Δ /ντήν 

’Αθηνών

'Ως έκπρόσωποι 4000 ιδιοκτητών ταξί, 
θεωροϋμεν ύποχρέωσιν νά έκφράσωμεν δ ι’ 
'Υμών, εις ολόκληρον τό Λαμπρόν Σώμα 
της ’Αστυνομίας Πόλεων, τοϋ οποίου προΐ- 
στασθε, τάς άπειρους ευχαριστίας μας διά 
τήν συμπαράστασιν ής έτυχεν ολόκληρος
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’Αριστερά: "Εν ακόμη στιγμιότυπου από 
την παρέλααιν διά την εθνικήν εορτήν. 
Γυναίκες αστυφύλακες παρελαύνουσαι. 
Δεξιά : Την 7-4-75 εις την Δ /νσιν Τουρι
στικής 'Αστυνομίας έγένετο ή παράδοσις 
καί παραλαβή τής Υπηρεσίας υπό τον 
άποχιορήσαντος κ. Πατσιούρη, προς τον 
παραλαβόντα κ. Άγγελόπουλον. Ε ις  την 
φωτογραφίαν σχετικόν στιγμιότυπου. 
Κάτω: Την 26-4-75, εις την^ Σχολήν 
Ύπαστυνόμων ελαβεν χώραν αιμοδοσία, 
χάριν φιλανθρωπικών σκοπών υπό μαθη

τών αστυνομικών.

ή τάξις, ύπό τών άνδρών τοϋ Σώματός 
Σας κατά τό διάστημα τής άπεργίας των 
ταξί, πραγματοποιηθείσης ύπό ολίγων ά- 
νευθύνων, οϊτινες έτρομοκράτησαν τό σύν- 
ολον των ύγιώς σκεπτομένων αυτοκινη
τιστών δ ι’ έξτρεμιστικών πράξεων.

Ούτως αποδείξατε δι’ άλλην μίαν φοράν, 
ότι υπάρχει πλήρης συνεργασία Πολιτείας 
καί έπαγγελματικών ’Οργανώσεων, πρά
γμα απαραίτητον εις την δημιουργίαν δη
μοκρατικού κλίματος εις την άναδημιουρ- 
γουμένην 'Ελλάδα.

Διατελοϋμεν μετά τιμής 
Ό  Πρόεδρος

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Π Ε Π Α Ρ ΙΔ Η Σ  
Ό  Γενικός Γραμματεύς 

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Β Ρ Ο Ν Τ Ε Λ Η Σ

Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Η  Δ /Ν ΣΙΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ύ πό τής Σχολής Κοινωνικής ’Εργασίας 
Διακανονισσών εστάλη εις τον Διευθυντήν 
’Αστυνομίας Πειραιώς, κ. Κων/νον Λα

διάν, ή κάτωθι έπιστολή.

Έ ν  Ά γ ίφ  Βαρβάρα τή 1η Μαρτίου 1975

Κύριον
Κωνσταντίνον Λαδιάν 
Διευθυντήν ’Αστυνομίας Πειραιώς 

Βασ. Κωνσταντίνου 37 
Πειραιά

Ή  Σχολή Κοινωνικής ’Εργασίας Δ ια- 
κονισσών συγχαίρει καί έκ βαθέων ευχαρι
σ τεί διά τήν τιμήν την οποίαν έπεφυλάξατε 
Αυτή διά τής άποδοχής τής γενομένης 
ύπό τοϋ Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας

Κοινωνικής Παθολογίας κ. Ίωάννου Πα- 
παγεωργίου, προσκλήσεως καί τής εμπε
ριστατωμένης παρουσιάσεως τοϋ θέμα
τος «Ναρκωτικά».

Διαβεβαιοϋμεν Υ μά ς , ότι ή άνάπτυξις 
τοϋ έν λόγω θέματος συμβάλλει αρκούν
τως εις τήν ένημέρωσιν καί κατάρτισιν 
τών Κοινωνικών Λειτουργών, αίτινες, ση- 
μειωθήτω, προορίζονται διά τήν άσκησιν 
Κοινωνικής ’Εργασίας τόσον καταστολής 
όσον καί άντιμετωπίσεως κοινωνικών 
έλκών.

Εύχαριστοϋσαι καί αύθις διατελοϋμεν 
Μετά τιμής 

Ή  Διευθύντρια 
Σ .Λ . Μουρούκα

*
Η Λ Ε Κ Τ ΡΟ Ν ΙΚ Η  Ο .Ε.
Β. Γ ΙΑ Ρ Ε Λ ΙΔ Η Σ  & Σ ια  
Κ Ο Λ Ο ΚΟ ΤΡΩ ΝΗ  1 0 2 -1 0 4  
ΙΙΕ ΙΡ Α ΙΕ Τ Σ

ΙΙρός τόν 
Διευθυντήν

’Αστυνομικής Δ  /νσεως Πειραιώς 
Λεωφ. Βασ. Κων/νου 37 

Π Ε ΙΡ Α ΙΑ

Διά  τής παρούσης έπιθυμούμεν όπως 
έκφράσωμεν τάς θερμάς μας ευχαριστίας 
καί τά ειλικρινή συγχαρητήρια τής έται- 
ρείας μας διά τήν έν μηδενί χρόνφ άνεύ- 
ρεσιν, σύλληψιν καί παράδοσιν εις τάς 
άρμοδίας δικαστικάς άρχάς τών άλλοδα- 
πών κλεπτών, οϊτινες έπί μίαν εβδομάδα 
έλυμαίνοντο τά καταστήματα τής πόλεώς 
μας, ώς καί διά τήν εις ημάς άπόδοσιν 
τής ύπό τούτων κλαπείσης ήλεκτρονικής 
άριθμομηχανής.

Ίδιαίτεραι εύχαριστίαι απευθύνονται 
προς τόν Διοικητήν τοϋ Παραρτήματος 
’Ασφαλείας Πειραιώς καί τούς ύπ’ αυτόν 
άνδρας οί όποιοι ήσχολήθησαν μέ τήν ώς 
άνω ύπόθεσιν, διά τήν ευγένειαν, προθυ-
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μίαν καί κατανόησήν ή όποια τούς δια
κρίνει. Πιστεύομεν άκραδάντως οτι τοι- 
οΰτοι άνδρες τιμούν τό Σώμα.

Διατελοΰμεν μετά πάσης τιμής,

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν ΙΚ Η  Ο .Ε.
Β. Γ ΙΑ Ρ Ε Λ ΙΔ Η Σ  & Σια

¥
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Η  Δ /Ν Σ ΙΣ  

Κ ΕΡΚ Υ ΡΑ Σ

Έ ξ  χιλιάδες δραχ. συνεκέντρωσαν 
έξ εθελοντικού έράνου οί άστυνομικοί 
υπάλληλοι της ’Αστυνομικής Δ / 
νσεως Κερκύρας, ποσόν, το όποιον 
προσεφέρθη εις τό ’Ορφανοτροφείου 
Κερκύρας εις ένίσχυσιν των σκο
πών τοϋ 'Ιδρύματος. Έ π ’ ευκαιρία 
τής δωρεάς, ό Πρόεδρος τ ο ϋ ’Αδελ
φάτου ’Ορφανοτροφείου Κερκύρας, 
Δήμαρχος Κερκυραίων κ. Άλεξό- 
πουλος, άπέστειλε προς την ’Αστυ
νομικήν Δ /νσιν την ακόλουθον 
’Επιστολήν:
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  
Ο ΡΦ Α Ν Ο ΤΡΟ Φ ΕΙΟ Ν  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ  

Ά ριθ . Πρωτ. 326 
Έ ν  Κερκύρα τη 11η ’Απριλίου 1975

Πρός
τούς ’Αστυνομικούς υπαλλήλους 

της Ά στυν/κής Διευθύνσεως Κερκύρας 
’Ε ν τ α ύ θ α

’Ε π ί τη λήψει ποσού δραχμών 6.000 
(Έ ξ  χιλιάδων) προερχομένου έξ έθελον- 

τικής συνεισφοράς σας, δπερ εύηρεστή- 
θητε νά προσφέρητε εις τό Όρφανοτρο- 
φεϊον Κερκύρας ώς οικονομικήν ένίσχυ- 
σιν διά τήν άντιμετώπισιν των οικονομικών 
δυσχερειών τού 'Ιδρύματος, και κατόπιν 
της ήμετέρας έκκλήσεως.

Έ χομεν τήν τιμήν νά έκφράσωμεν ύμϊν 
τάς θερμάς εύχαριστίας των εΰεργετηθη-

σομένων τροφίμων, τών μελών τού ’Αδελ
φάτου καί ήμών προσωπικώς.

Έπισυνάπτομεν τό ύπ’ άριθ. 158 έ.έ. 
Γραμμάτων είσπράξεως.

Μ ετ’ έξόχου τιμής 
Ό  Πρόεδρος

’Αδελφάτου ’ Ορφανοτροφείου Κερκύρας 
Δήμαρχος Κερκυραίων 

Κ. Άλεξόπουλος 
Έ φέτης

¥
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ν  Β Ρ Ε Φ Ω Ν  

«Η  Μ Η Τ Ε Ρ Α »
Π Α Ρ Α ΡΤ Η Μ Α  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ

Πρός
τον Διοικητήν 2ου Ά στυν. τμήματος 

’Ε ν τ α ύ θ α
Θεωροΰμεν καθήκον μας νά εύχαοιστή- 

σωμεν καί συγχαρώμεν τον αστυφύλακα 
Μανεσιώτην Δημήτριον ό όποιος προσε
φέρθη προθύμως νά προσφέρη αίμα τήν 
έσπέραν τής 16ης τρέχοντος διά τήν διά- 
σωσιν τού άρτιγεννήτου βρέφους μας 
έχοντος ανάγκην έπιτακτικήν άφαιμαξο- 
μεταγγίσεως.

Μετά τιμής
'Ο Διευθυντής 

Ά ρσ. Άνδρουτσέλλης

¥
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ 

«Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Α  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α »

Ά θήναι 7 ’Απριλίου 1975 

Φίλε Κύριε Διευθυντά

Δεσμοί τριάντα καί πλέον έτών μέ συν
δέουν μέ τό άξιον καί πολύ άγαπητόν Σώ 
μα τής ’Αστυνομίας Πόλεων. Φαντάζεσθε, 
λοιπόν, τήν συγκίνησι καί τήν χαρά μου, 
μέ τήν άποστολή τών ’Αστυνομικών Χρο
νικών, έκ μέρους σας, πού είναι αφιερω
μένο εις τήν πεντηκονταετηρίδα τής ’Α 
στυνομικής Διευθύνσεως ’Αθηνών.

Νοιώθω υπερήφανη πού είμα ι Έ λλη- 
νίδα.

Οί φίλοι μου τής ’Αστυνομίας είναι 
πάρα πολλοί. Καί έν άποστρατεία καί έν 
ένεργεία.

Ε ις  τον πίνακα τών ήρωϊκών νεκρών 
τοϋ Σώματος διάβασα καί τά ονόματα 
δύο πολύ άγαπημένων προσώπων τών 
άειμνήστων ’Αστυνόμων, Κουρεμένου 
Χριστ. καί Μακροθύμιου Γ ,  τον όποιον 
οί προδόται τής φυλής μας έσφαγίασαν 
φρικιαστικά τον κόκκινο Δεκέμβρη 1944. 
Τ ί νά πρωτοθυμηθή κανείς καί νά μήν 
νοιώση νά πλημμυρίσουν δάκρυα τά μά
τια του. Πάντως, έκεϊνο πού προέχει σή
μερα είναι ότι τό Κράτος οφείλει νά προ- 
στατεύση τά Σώματα ’Ασφαλείας άπό 
τούς Έθνοπροδότας κομμουνιστάς, διά νά 
μπορούν νά μας προστατεύσουν αυτά άπό 
αυτούς τούς έγκληματίας.

"Απειρα ευχαριστώ διά τήν άποστολή 
τοϋ πολυτίμου αύτοΰ βιβλίου. Θέλφ νά 
πιστέψετε ότι μοΰ Ιλλειπε.

Κατά τό παρελθόν, υπήρξα έκδότρια 
τής έφημερίδος «Φρουροί τής Ελλάδος». 
Υπήρξα καί θά παραμείνω μιά άνιδιο- 
τελής ’Εθνική άγωνίστρια.

Μέ κάθε έκτίμησι 
Ίωαννίδου - Λαμπέα

*

Β Α Λ Α Β Α Ν Η Σ  Θ Ε Ο Φ Α Ν Η Σ  
Υπάλληλος Ε Κ Τ Ε Λ  
Ο δός Ή ρ α ς  30, Γαλάτσι

'Αγαπητά μου « Αστυνομικά Χρονικά»,

Επί τή συμπληρώσει 50 έτών Εθνι
κής καί Κοινωνικής δράσεως τοϋ άγα- 
πηιτοϋ μας Σώματος, τής Αστυνομίας 
Πόλεων, έρχομαι διά τών στηλών σας, 
νά διαβιβάσω πρός τούς λαμπρούς Α 
ξιωματικούς καί Υπαλλήλους τάς πλέον 
εγκαρδίους εύχάς καί τά θερμά μου συγ
χαρητήρια, διά τό  καθ' όλα ύψηλόν φρό
νημα καί τάς άοκνους καί μέ αύτοθυ- 
σίαν προσφερομένας υπηρεσίας εις τήν 
Πολιτείαν πρός διασφάλισιν τής τάξεω ς 
καί εύνομίας.

Επίσης νά άποτίσω φόρον τιμής καί

’Αριστερά : Σννέντευξις τον Δ /ντοΰ
Ά στυν. Σχολών κ. Ντόντον, πρός τήν 
συνεργάτιδα τής Υ .Ε ,Ν .Ε .Δ . δ/δα Κικήν 
Σεγδίτσα, σχετικώς μέ τήν αιμοδοσίαν 
τών μαθητών αστυνομικών. Ε ις  τήν απέ
ναντι σελίδα επάνω: 'Αριστερά ή Μπάντα 
τής ’ Αστυνομίας Πόλεων παρελαννουσα 
τήν 25ην Μαρτίου καί δεξιά ό 1 Αστυν, 
Δ /ντής κ. Σταθαράς, ό όποιος καί ώμί
λησε εις τήν Αίθουσαν Τελετών τοϋ Α .Α . 
Π . διά τήν σημασίαν τής εορτής. Κάτω: 
Κατώτερα όργανα ’ Αστυνομίας και Χωρο
φυλακής, μετέχοντα σεμιναρίου Τουρι
σμού, έπεσκέφθησαν τήν 24-4-70 καί 

έξεναγήθησαν εις τήν ' Ακρόπολη.
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ευγνωμοσύνης εις όλους εκείνους, οί ό
ποιοι επεσαν εις τήν έκττέλεσιν του υ
ψηλού Εθνικού καί Κοινωνικού Καθή
κοντος, διά τήν τιμήν καί τήν γαλήνην 
τής Ποτρίδος άπό κάθε είδους αναρ
χίαν. Δ ιά τής θυσίας των έτίμηοον τό 
Έ θ νο ς  καθώς καί τό εκλεκτόν Σώμα 
τής 'Αστυνομίας Πόλεων.

Αιώνια ή μνήμη αύτών καί φωτεινόν 
ποράδειγμα διά τάς γενεάς των Ελλή
νων.

Μ ετά σεβασμού καί άγάπης 

Θ Ε Ο Φ Α Ν Η Σ  Β Α Λ Α Β Α Ν Η Σ

¥
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Π ρ ό ς
Τήν Ά ξ/μ ο ν  Καν Πρόεδρου 

Εύτ. Ίωακείμογλου
Ώ ς και τό Ά ξιότιμον Συμβούλιον Κυριών 

ομίλου Φίλων Αστυνομίας
’Ε ν τ α ύ θ α

’ Ε π ί παρασχεθείση έμοί καί τη πολυμε- 
λε ϊ οίκογενεία μου, κατά τήν εις τό ’Α στυ
νομικόν Σώμα θητείαν μου, άρωγήν καί 
ιδιαιτέρως διά τό προσφάτως χορηγηθέν 
γαμήλιον δώρον πρός τήν θυγατέραν μου 
Ά  γ  α θ ο ν ί κ  η ν εις τούς γάμους της 
μετά τοϋ Δοκίμου Άρχιφύλακος Δ Ρ Α 
Κ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ Χρήστου,

Π α ρ α κ α λ ώ  δπως δεχθήτε τάς άπει
ρους ευχαριστίας ολοκλήρου της οικογέ
νειας μου διά τά άλτρουϊστικά υμών αισθή
ματα καί τήν άγάπην σας, ή οποία έκδη- 
λοϋται γεγαιοφρόνως καί άνιδιοτελώς.

Β ε β α ι ω θ ή τ ε  διά τήν ϊκφρασιν 
τών καλλιτέρων πρός ΰμας προσωπικών 
μας αισθημάτων, όμοϋ μέ τήν ομόφωνον 
ευχήν μας, δ ι’ δ ,τι καλόν καί άγαθόν δι’ 
ύ μ α ς.

’Εν Άθήναις τη 20η Μαρτίου 1975 
Μετά πάσης τιμής 

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Π Α Ν Ο Υ ΤΣΟ Σ 
τέως Ύπαρχιφύλαξ

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι

Δ ιά  Β .Δ ., έκδοθέντος έν Άθήναις τήν 
28-3-75 καί δημοσιευθέντος είς τό ύπ’ ά- 
ριθ. 125 Φ .Ε .Κ . ( Τ .Γ ' ) τής 3-4-75, προήχ- 
θησαν α) είς τον βαθμόν τοϋ Ά στυν. Δ /  
ντοϋ Α ' οί κάτωθι Άστυν. Δ /ντα ί Β ':  1) 
Λεμονής Κων/νος, 2 ) Σκαρμαλιωράκης 
Άνδρέας, 3) Κατσιμπάρος Σωτήριος, 4) 
Κατσάρος Πύρρος καί 5) Οΐκονομάκος 
Κων/νος. β ) είς τον βαθμόν τοϋ Άστυν. 
Δ /ντοΰ Β ' οί κάτωθι Αστυνόμοι A ': 1) 
Τοτώνης Γεώργιος, 2) Τζίνης Δημήτριος, 
3) Α βραάμ Στυλιανός, 4) Ρερρές Π ερ ι
κλής, 5) Μπέσσας Γεώργιος, 6) Λακα- 
φώσης Δημήτριος, 7) Κουρής Αντώνιος, 
8 ) Ραφτόπουλος Παναγιώτης, 9) Ά λεξό- 
πουλος ’Αλέξιος, 10) Πατριανάκος Ή - 
λίας, 11) Μουρελατος Παναγιώτης, 12) 
Ράϊκος ’Ιωάννης καί 13) Γεωργαντάς 
Θεόδωρος, γ ) είς τόν βαθμόν τοϋ Α σ τυ
νόμου Α' οί κάτωθι Αστυνόμοι Β ' : 1) 
Μπόμπολας Δημήτριος, 2) Χρονόπουλος 
Κων/νος, 3) Όρφανίδης ’Ιωάννης, 4) Ν ι- 
κολόπουλος Δημήτριος, 5) Τσαμαντάς

Χρίστος, 6) Γιαννόπουλος ’Ιωάννης, 7) 
Ααχανάς ’Αθανάσιος, 8) Μαντζαβάς Θεο
χάρης, 9) Γαλλίκας Γεώργιος, 10) Σα- 
κέλλιος Κων/νος, 11) Ντάγανος Δημή- 
τριος, 12) Πηλός Σπυρίδων, 13) Μανώ
λης Κων/νος, 14) Μπαγετάκος Ή λίας 
καί 15) Άναστασόπουλος Χρίστος, δ) 
είς τόν βαθμόν τοϋ Αστυνόμου Β' οί κά
τωθι Ύπαστυνόμοι A ': 1) Καλπογιάννης 
Χρίστος, 2) Παλαιοδήμος Κων/νος, 3) 
Εύγένης Κλεομένης, 4) Κανακάρης Κων/ 
νος, 5) Πάτσης Νικόλαος, 6) Πάνου Π α
ναγιώτης, 7) Μαυροειδής Γεώργιος, 8) 
Αμπελουργός Γεώργιος, 9) Κάκκος Χ ρ ί
στος, 10) Παπαχαραλάμπους ’Ιωάννης, 
11) Σαράντης Κλεομένης, 12) Μπουγας 
Βασίλειος, 13) Άνδριώτης Παναγής, 14) 
Γκουζούλης Κων/νος, 15) Τζανετουλάκος 
Παναγιώτης, 16) Λαγιάκος Παΰλος, 17) 
Κακαβάς Διαμαντής, 18) Σκούρας Η ρ α 
κλής καί 19) Χατζημιχαήλ Παναγιώτης.



Ο Α Ι Μ Α Τ Η Ρ Ο Σ  
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τροχαία ατυχήματα του πρώτου τριμή
νου του 19 7 5 εις περιοχήν 
Ύποδ/νσεως Τροχαίας 
’Αθηνών.

’ Ε π ιμ έ λ ε ια  τοϋ  'Υ π .  Α' κ .  Α .  Κ α ραντώ νη

Ή  δράσις τών τροχών συνεχίζεται αδιάκοπος και 
κατα το τρέχον έτος. Θεωροϋμεν ύποχρέωσιν νά ένη- 
μερώσωμεν επ’ αύτοϋ και νά παραθέσωμεν τά σχετικά 
στατιστικά στοιχεία και εις τους συναδέλφους τών 
άλλων αστυνομικών υπηρεσιών. Θά ητο περιττόν νά 
υπενθυμίσωμεν δτι όλοι μας επιβάλλεται νά άγρυπνώ- 
μεν και να καταβάλλωμεν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, 
ώστε να περιορισθοϋν τά τροχαία ατυχήματα.

’Ή δη παραθέτομεν την εικόνα τών αύτοκινητικών 
ατυχημάτων τοϋ πρώτου τριμήνου ( ’Ιανουάριου - Φε
βρουάριου - Μαρτίου ) τής περιοχής τής Τροχαίας 
Αθηνών.

Χαρακτηριστικόν τροχαιον ατύχημα, την 19-3-75, εις την 
όιασταύρωσιν τών όόών Λένορμαν-Παλαμηδίου.

Μ Η Ν Σύνολον

Τρο
χαίων
’Ατυ
χημά

των

Π α θ ό ν τ ε ς

Ν ε
κροί

Βα-
ρέως

’Ελα
φρώς

Σύ 
νολον

’Ιανουάριος 420 20 54 431 505

Φεβρουάριος 402 14 50 423 487

Μάρτιος 472 12 68 537 617

Γενικόν
Σύνολον 1.294 46 172 1.391 1.609

Ο μακάβριος κατάλογος τών άτυχων συνανθρώπων μας, 
οι οποίοι εόρον τον θάνατον εις τροχαία έχει ώς έξης :

ΙΑ  Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο Σ

1. Λ Α Μ ΓΙΡ Ο Ϊ Εύθυμία τοϋ Ίωάννου έτών 66 πεζή
2. Σ Ο Υ Ρ Η  Μαρία τοϋ Ίωάννου έτών 64 πεζή
3. Κ Ρ Η Τ ΙΚ Ο Υ  Καλλιόπη τοϋ Ίωάννου έτών 61 πεζή
4. Σ Ω Τ Η Ρ Α  Αικατερίνη τοϋ Νικολάου έτών 67 πεζή
5. Γ Κ ΙΟ α Η Σ  ’Αντώνιος τοϋ Χρήστου έτών 40 πεζός
6. Μ Π Ο Υ Κ Η Σ Κων/νος τοϋ Δημοσθένους έτών 67 πεζός
ί  · Γ Ρ  Α Φ ΙΑ Δ Ε Λ Η Σ Παρασκευας τοϋ Βασιλείου έτών 55 πεζός
8. Π ΙΤ Σ Ο Υ Λ Η Σ  ’Ά γγελος τοϋ Μιχαήλ έτών 78 πεζός
9. Κ Ρ Ε Μ Υ Δ Α  Αικατερίνη τοϋ Σπυρίδωνος έτών 66 πεζή

10. Μ Π Α ΣΙΩ ΤΗ  Αικατερίνη του Παναγ. έτών 23 έπιβάτις
11. Φ Ο Τ Τ Α Σ Γεώργιος του Παντελή έτών 88 πεζός
12. Γ Ρ Η ΓΟ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Ίωάνν. του Δημητρ. έτών 61 πεζός
13. Μ Π Α Κ ΙΩ ΤΑ Κ Η Σ Ή λίας του Μιχαήλ έτών 25 οδηγός
14. L O T E T T E  P eter του Jo h n  έτών 21 έπιβάτης
15. ΜΑΚΜΑΝ B illy  του Jo se f  έτών 20 έπιβάτης
16. ΣΦ Α Κ ΙΑ Ν Α Κ Η  ’Αγγελική του Μιχαήλ έτών 21 πεζή
17. Μ Ο ΥΣΤΑ Κ Α  Ε λένη  του Δημητρίου έτών 77 πεζή
18. Χ Α Λ Λ Α Σ Χαράλαμπος του Παναγιώτου έτών 45 πεζός
19. ΣΑ Π Ο Υ Ν Α Σ Κων /νος του Δημητρίου έτών 50 πεζός
20. ΓΚ Ε Λ Ν Τ Η  Ε λένη  του Γεωργίου έτών 68 πεζή

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ

1. Σ Τ Υ Α ΙΑ Ρ Η Σ  Κων/νος του Δήμου έτών 35 οδηγός
2. Α Λ Β Ε Ρ Τ Η Σ  ’Εμμανουήλ του Γεωργίου έτών 47 πεζός
3. Π Ε Τ Σ ΙΛ ΙΑ Ρ Η Σ  Εύάγγελος του Κων/νου έτών 57 πεζός
4. Σ Υ Ρ ΙΓ Ο Σ  ’Ιωάννης του Γεωργίου έτών 49 πεζός
5. Μ Α ΓΕ ΙΡ ΙΩ Τ Η Σ  Λάμπρος του ’Αντωνίου έτών 51 πεζός
6. Μ Α Κ Ρ Η Σ ’Εμμανουήλ του Νικολάου έτών 43 πεζός
7. Μ Α Λ ΤΕΖΟ Υ  Ε λένη  του Γεωργίου έτών 42 πεζή
8. Κ Ο Τ ΙΠ Η Σ  ’Αγαθουλέας του Δημοσθένους έτών 62 πεζός
9. Μ Π Α ΡΑ Λ Η  ’Ιωάννα του Ίωάννου έτών 45 πεζή

10. Ρ Α Π Τ Η  Μαρία του Γεωργίου έτών 69 πεζή
11. Χ Α ΡΙΚ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ’Αντών. του Γεωργ. έτών 35 έπιβάτης
12. Κ Α ΡΑ Μ Ο Υ ΖΗ  Εύσταθία του Διαμαντή έτών 47 πεζή
13. Π Ο ΖΙΟ Υ  ’Αλεξάνδρα του Θεοφάνους έτών 50 πεζή
14. Ρ Ο Υ Π Α Κ Η Σ  Βασίλειος του Τζάννου έτών 64 πεζός

Μ Α ΡΤΙΟ Σ
1. Τ Ρ ΙΧ Α  Σοφία του ’Αντωνίου έτών 61 πεζή
2. Μ Π Α Λ ΤΑ  Σοφία τοϋ Γεωργίου έτών 25 πεζή
3. Π ΙΤ Σ Ο ΓΛ Ο Υ  Γεωργία τοϋ ’Αντωνίου έτών 70 πεζή
4. Κ Α Ρ Α Β ΙΑ  Χαρίκλεια τοϋ Χαραλάμπους έτών 89 πεζή
5. ΖΑ Α Ω ΝΑ Σ Ιω σήφ τοϋ Ιακώβου έτών 80 πεζός
6. Π Ε Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Χρηστός τοϋ Ηέτρου έτών 18 οδηγός
7. Τ Ρ Α Χ Α Ν Α Σ  Γεώργιος τοϋ Βασιλείου έτών 79 πεζός
8. ΡΩ Μ Α ΝΟ Σ Χαράλαμπος τοϋ Παναγιώτου έτών 75 πεζός
9. Α Μ Π Ε Ρ ΙΑ Δ Ο Υ  Ή σαία τοϋ Νικολάου έτών 78 πεζή

10. Α ΓΡ ΙΜ Α Κ Η  Παγώνα τοϋ Μάρκου έτών 56 πεζή
11. ΓΡ Α ΙΚ Ο  Υ Σ Η Σ  Γεώργιος τοϋ Γερασίμου έτών 45 έπιβάτης
12. Χ Α Τ Ζ Η Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  Γεώργιος τοϋ Θωμά έτών 47 όδηγός

Αυτά προς τό παρόν. ”Ας έλπίσωμε τό επόμενο 
τρίμηνο νά είναι λιγώτερο αιματηρό.
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Συνέχεια έκ τής σελίδας 3 47 
ώραν της 2 7 - 3 - 7 5  παίζοντα ζάρια δε
κατρία (13*) άτομα. Κατησχέθησαν 9.895 
δρχ. καί δύο κύβοι μεγάλου μεγέθους.

Συνελήφθη τήν 00.58' ώραν της 28 - 3- 
75 ό Φωτεινόπουλος Φώτιος του Γεω ρ
γίου, έτών 23, δ όποιος διέρρηξε τό 
έπ ί τής όδοϋ Γαλατσίου 90 Καφενεΐον τοϋ 
Χρησίμου Γεωργίου.

Συνελήφθη τον 22.00' ώραν τής 29 - 3 - 
75, μετά άπό επικίνδυνον καί μακράν κατα 
δίωξιν, ό Γιαγτζημιχάλης Σάββας τοϋ 
Παναγιώτου, έτών 42, δ όποιος κατεζη- 
τεϊτο διά 2ετή έρήμην φυλάκισιν, διά 
χρηματικήν ποινήν 5.000 δρχ. καί δ ι’ 
έκτόπισιν ένός έτους διά ζωοκλοπήν κατ’ 
έξακολούθησιν.

Συνελήφθη τήν 13.20' ώραν τής 30 - 3 - 
75 ό Τσιτσικας Νικόλαος τοϋ Σταμα- 
τίου, έτών 64, δ όποιος μέ αυτοσχέδιον 
ρουλέττα διενήργει τδ τυχηρόν παίγνιον 
«Μαϋρα - Κόκκινα». Κατησχέθησαν 9.500
8ρχ·
Η Α Μ Ε ΣΟ Σ Δ Ρ Α Σ ΙΣ  ΚΑ ΤΑ  ΤΟΝ 

Μ ΗΝΑ Μ Α ΡΤΙΟ Ν

Έ κλήθη διά παροχήν βοήθειας είς τδ 
τηλέφωνον «1 0 0 » είς 14.029 περιπτώ
σεις.

Μετέφερεν είς Νοσοκομεία καί Σταθ
μούς Πρώτων Βοηθειών 729 αίφνιδίως 
άσθενήσαντα άτομα καί παρέσχε βοήθειαν 
είς 421 παθόντας είς τροχαία άτυχήματα.

Παρέσχε βοήθειαν είς 107 άτομα διατε- 
λοϋντα έν μέθη.

Ένήργησε έλεγχον είς 65 Κέντρα τε
χνικών παιγνίων διά τήν προστασίαν 
τών ανηλίκων.

Έ δω σε λύσιν είς 1.722 έπεισόδια με
ταξύ ιδιωτών.

Ικανοποίησε τά παράπονα ιδιωτών είς 
2.720 περιπτώσεις.

Έπελήφθη είς 845 συγκρούσεις όχη- 
μάτων μέ ύλικάς ζημίας.

’Ανευρε καί παρέδωσε είς τούς κατό
χους των 107 κλαπέντα όχήματα.

Διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος 
καί διά τήν προστασίαν τών πολιτών έκ 
τών θορύβων, άπηύθυνε 1.360 συστάσεις 
καί εΰρέθη είς τήν δυσάρεστον θέσιν νά 
έπιδώση κλήσεις είς 280 παραβάτας.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΜΕΣΟΝ ΑΡΑΣΙΝ

Πρδς τήν
’Αστυνομικήν Δ/νσιν ’Αθηνών 
Ύποδ/νσιν « ’Αμέσου Δράσεως» 

Σταδίου 10
’Ε ν τ α ύ θ α

Έ ν Άθήναις τή 20η Μαρτίου 1975

’Α ξιότιμε κ. Διοικητά
Έ ξ  άφορμής περιπετείας μας κατά τό 

παρελθόν Σάββατον, 15ην Μαρτίου έ.έ., 
άπό τήν αύθαίρετον χρήσιν καί βλάβην 
τοϋ ύπ’ άριθ. Β Ρ  7229 αυτοκινήτου μου, 
.παρ’ ένός υπαλλήλου τοϋ πάρκιν έπί τής 
όδοϋ Σόλωνος, έκάλεσα προς βοήθειάν μου 
τήν Ά μεσον Δράσιν.

Μοΰ έπροξένησεν έντύπωσιν ή μεγάλη 
προθυμία, ή ευγένεια καί ή καλωσύνη μέ 
τήν οποίαν έβοήθησαν οί άρχιφύλακες 
Άλειφτήρας ’Αθανάσιος Α Δ  170 καί Κό- 
τσιας Σωκράτης Α Δ 321, ΐνα έξέλθω

τοϋ άδιεξόδου καί έπισκευάσω τό αύτο- 
κίνητόν μου τάς μεσημβρινάς ώρας τοϋ 
Σαββάτου (15ης τρέχοντος) καί δή είς 
προκεχωρημένην ώραν.

Πάντοτε έπίστευα, ότι τό ύπό τήν Δ ιοί- 
κησίν σας Σώμα τής ’Αμέσου Δράσεως 
άπολαύει γενικώς ιδιαιτέρας έκτιμήσεως, 
διά τάς σπουδαίας υπηρεσίας, άς προσφέ
ρει είς πάσαν περίπτωσιν.

Δ ιά  τής παρούσης μου, θά ήθελα νά ευ
χαριστήσω καί νά σημειώσω τήν μετά 
τόσης προθυμίας καί καλωσύνης παρα- 
σχεθεϊσαν βοήθειαν είς έμέ ύπό τοϋ άνω- 
τέρω πληρώματος τοϋ περιπολικοΰ τής 
’Αμέσου Δράσεως, άξίαν παντός έπαί- 
νου.
Μετά πάσης τιμής 
Νείλος Πιτσινός 
’Επίτιμος Έ φέτης 
Θησέως 17 Φιλοθέη 
Τηλ. 6714454

*
*  *

Προς τήν
’Αστυνομικήν Δ  /νσιν ’Αθηνών 

'ϊποδιεύθυνσιν « ’Αμέσου Δράσεως» 
Σταδίου 10

’Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε Διοικητά,

Δ ιά  τής παρούσης μου, έπιτρέψατέ μου 
νά ευχαριστήσω ύμάς καί διά μέσου ύμών 
τό πλήρωμα τοϋ περιπολικού. Α Δ  184 
καί Α Δ 266, διά τήν έξαίρετον συμπερι
φοράν καί εύγένειαν τάς όποιας έπέδειξαν 
προς έμέ τήν νύκταν τής 21ης τρέχοντος.

Χρέος τών πολιτών νά έπιβραβεύουν 
τάς προσπάθειας τών άνδρών τής ’Α μέ
σου Δράσεως, ή άποστολή τών όποιων 
άποτελεϊ λειτούργημα έπ’ ώφελεία τοϋ 
κοινωνικού συνόλου.

Μέ τάς ευχαριστίας μου, διατελώ 
Μετά τιμής 

Σ .Π . Π Ε Τ Ρ Α Σ  
Δημοσιογράφος 
Διαφημιστής

Η ΡΩ ΙΚ Η
ΠΡΑΞΙΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Μία άκόμη πράξις ήρωϊσμοΰ τών άν

δρών τής ’Αμέσου Δράσεως ήλθε νά έπι- 
σημάνη γιά άλλη μιά φορά τή μεγάλη 
προσφορά τής Υπηρεσίας αυτής καί γενι- 
κώτερα τής ’Αστυνομίας πρός τον Π ολί
την. Έ να  άπλό περιστατικό, πού οί έφη- 
μερίδες έγραψαν στά «ψ ιλά», πού μπορεί 
όμως νά άποτελέση παράδειγμα πρός μ ί- 
μησιν γιά όλους τούς άνθρώπους άνεξαρτή- 
τως έπαγγέλματος, είναι ή διάσωσις άπό 
τούς άστυφύλακες τοϋ περιπολικού αυτο
κινήτου τριών φοιτητών. Οί άστυφύλακες 
κ.κ. Π Α Π Α ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ’Αναστάσιος 
καί Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ  Π Α Υ Λ Ο Σ τήν 
06.30' ώραν τής 16 - 2 - 75 διέσωσαν μέ 
κίνδυνο τής ζωής τους τούς φοιτητάς Κα- 
λογρίτσα ’Αθανάσιο, Κατσίμπα Βασιλική 
καί Βλησάρη Μαρία. Ο ί τρεις φοιτηταί,πού 
έκοιμώντο στό διαμέρισμά τους έπί τής

Άστυφύλαξ A. Α. 331 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

όδοϋ Καυκάσου 23, έκινδύνευσαν τόν 
έσχατο κίνδυνο, όταν τά δωμάτιά τους 
γέμ,ισαν μονοξείδιο τοϋ άνθρακος άπό τή 
συσκευή υγραερίου, έπάνω στήν όποια 
βρέθηκε μία κατσαρόλα μέ καμένο φα
γητό. Ο ί περαστικοί, πού είδαν καπνούς 
νά έξέρχωνται άπό τό παράθυρο, ειδο
ποίησαν τήν Ά μ εσ ο  Δράσι. Ο ί δύο άστυ
φύλακες πού έφθασαν άμέσως έπ ί τόπου, 
έσπασαν τό παράθυρο τοϋ διαμερίσματος 
καί μέ άμεσο κίνδυνο νά πάθουν άσφυ- 
ξία, κατώρθωσαν νά άνασύρουν έτοιμο- 
θανάτους τούς παθόντες. ’Αμέσως έφήρ- 
μοσαν τεχνητή άναπνοή καί έν συνεχεία 
τούς μετέφεραν στό Νοσοκομείο. Καί οί 
τρεις διεσώθησαν. Ή  στήλη μας έκφρά- 
ζει πρός τούς δύο άστυνομικούς τής ’Α μέ
σου Δράσεως ειλικρινή συγχαρητήρια καί 
προβάλλει τήν πράξι τους σάν ύπέρτατο 
παράδειγμα άλτρουϊσμοΰ καί αυτοθυσίας.

Άστυφύλαξ Α. Δ. 415 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
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Μ ΙΧΑ Η Λ  Κ Α Ν Α Κ Α Κ Η Σ

Ή  μοίρα άδυσώπητος έκοψε τό νήμα 
τής ζωής τοΟ έ.σ. Ά σ τυν. Α ' Μ ιχαήλ 
Κανακάκη. Ή  κηδεία τοϋ άειμνήστου 
συναδέλφου έγένετο τήν 3-3-75 είς  Νε- 
κροταφεΐον Άναστάσεως Πειραιώς, τήν 
όποιαν έκτός τών συγγενών καί φίλων, 
παρηκολούθησε καί ειδ ική  άντιπροσω- 
πεία τοϋ Ά σ τυν. Σώματος. Έ κ  μέρους τής 
Ένώσεως Άποστράτων άξ/κών ώμίλησεν 
ό Γεν . Γραμματεΰς κ. Π αρίσης Λεωνίδας, 
δστις καί προέπεμψε τόν νεκρόν είς  τήν 
τελευταίαν του κατοικίαν.

Ό  έκλιπών έγεννήθη εις τό χωρίον 
Βρύσες Ά μαρίου Κ ρήτης τό 1904. Ε ίς 
τό Ά σ τυν. Σώμα κατετάγη τό 1927, ώς 
άστυφύλαξ. Π ροήχθη είς  ΰπαστ. Β ' τό 
1940 καί άπεστρατεύθη μέ τόν βαθμόν 
τοϋ Ά στυν. Α ' τό 1960.

Κατά τήν έν τώ Σώματι παραμονήν του 
ύπήρξεν έργατικός καί συνετός, άφήκε 
δέ τάς καλλιτέρας τών άναμνήσεων.

Τά «Α σ τυνομικά  Χ ρονικά », συμμετέ- 
χοντα εις  τό βαρύ πένθος τών οικείω ν 
του, εύχονται ε ίς  αότούς τήν έξ ύψους 
παρηγοριάν καί άνάπαυσιν τής ψυχής 
τοϋ άειμνήστου συναδέλφου. Τό χώμα 
τής Π ειρα ϊκής γής ας είνα ι έλαφρόν. ·

Α ίωνία αύτοϋ ή μνήμη.

ΠΑ ΝΑ ΓΙΩ ΤΗ Σ Μ Α ΝΤΕΛ Ο Σ

Τ ήν 1/3/1975 άπεβίωσεν ό Ύπαστυνό- 
μος Α' (11967) Παναγιώτης Μαντέλος.

ΠΟΥ
ΦΕΥΓΟΥΝ
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν, έκτός 
τών συγγενών, πολλοί συνάδελφοι καί 
φ ίλο ι, καθώς καί άντιπροσωπεία τοΟ 
Ά σ τυν. Σώματος.

Ή  άδυσώπητος καί άνάλγητος μοίρα 
έκοψε προώρως τό νήμα τής ζωής ένός 
άκόμη συναδέλφου καί άφησε ένα κενόν 
είς  τό Σώμα, έστέρησε δέ τήν οικογένειαν 
του τών φροντίδων ένός άρίστου οικο
γενειάρχου.

Ό  Παναγιώτης Μαντέλος έγεννήθη 
τό έτος 1926 είς  Δ ια βολίτσ ιον Μ εσση
νίας. Ε ίς  τό Ά στυν. Σώμα κατετάγη τό 
1947, ώς Άστυφύλαξ. Π ροήχθη είς  Ά ρ - 
χιφύλακα τό 1958, ύπαστυνόμον Β ' τό 
1964 καί Ύπαστυνόμον Α' τό 1967.

Κατά τήν διάρκειαν τής έν τφ Σώματι 
ύπηρεσίας του, ύπηρέτησεν εύδοκίμως 
είς  διαφόρους υπηρεσίας, έξετιματο δέ 
τόσον ύπό τών άνωτέρων του όσον καί 
ύπό τών συναδέλφων του, άφήσας τάς 
καλλιτέρας τών άναμνήσεων.

Τά «Α στυνομικά  Χ ρονικά », συμμετέ- 
χοντα είς  τό βαρύ πένθος τών οικείω ν 
του, εύχονται όπως ό ύψιστος σκορπίση 
βάλσαμον παρηγοριάς είς  αότούς, τήν 
δέ ψυχήν τοϋ έκλιπόντος κατατάξη με
ταξύ τών δικαίων.

Ά ς  είνα ι έλαφρόν τό χώμα, πού τόν 
έσκέπασε.

Αίωνία του ή μνήμη.

ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ ΓΕΩ ΡΓΑ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Τό Α στυνομικόν Σώμα έστερήθη ένός 
άπό τά παλαιότερα έκλεκτά μέλη του.

Π ρόκειτα ι περί τού έ.σ. Ύ π. Α. Δ ημη- 
τρίου Γεωργακοπούλου.

Ή  κηδεία τού άλησμονήτου συναδέλ
φου έγένετο τήν 13-3-75 έκ  τοϋ 'Ιερού 
Ναού Α γ ίο υ  Α ρτεμ ίου  (Γούβας). Τού
την παρηκολούθησαν πολλοί έν ένερ- 
γείςι καί συντάξει συνάδελφοι. Έ κ  μέ
ρους τοϋ Ά στυν. Σώματος παρέστη 
άντιπροσωπεία μέ έπικεφαλής τοϋ Ά στυν. 
Β' κ. Μ περτσιαν Θ εμιστοκλήν, ό όποιος 
κατέθεσε στέφανον καί προέπεμψε τόν 
άείμνηστον συνάδελφον.

Ό  έκλιπών έγεννήθη είς  τό χωρίον 
Σειρα ί Καλαβρύτων τό 1903. Κατετάγη 
είς  τό Ά στυν. Σώμα τό 1926, ώς άστυ
φύλαξ. Ά πεστρατεύθη δέ τό 1958 μέ 
τόν βαθμόν τοϋ ύπαστ. Α'.

Ύ πηρέτησεν είς  διαφόρους ύπηρεσίας 
τών Α θηνώ ν καί δ ιεκρίνετο διά τήν 
φιλοπονίαν, τήν δραστηριότητα καί τό 
άκέραιον τοϋ χαρακτήρος του. Δ ιό  καί 
άφήκε τάς καλλιτέρας τών άναμνήσεων, 
έκτιμώμενος υπό άνωτέρων καί κατω
τέρων.

Τά «Α στυνομικά  Χ ρονικά » εύχονται 
είς  τούς οικείους του τήν έξ ύψους παρη
γοριάν καί άνάπαυσιν τής ψυχής του 
έν σκηναϊς δικαίων.

Ά ς  είνα ι έλαφρό τό χώμα πού τόν σκέ
πασε.

Ή  μνήμη του, άς είνα ι αίωνία.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑ Ν Ο Σ

"Ενας άκόμη άγαπητός συνάδελφος 
έφυγε διά τό μεγάλο ταξίδι τής σιωπής, 
ό άρχιφ. Βασίλειος Σπανός. Τήν κηδείαν 
του, γενομένην έκ τοϋ Τεροΰ Ναοϋ Α 
γίας Τριάδος Ά νω  Χολαργοΰ, παρηκο
λούθησαν έκτός τών συγγενών πολλοί 
έν ένεργεία καί συντάξει συνάδελφοι, 
καθώς καί άντιπροσωπεία τοϋ Ά στυν. 
Σώματος.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό έτος 1923 είς  
τό χωρίον Κάτω Ποταμιά Καλαβρύτων 
κάί είσ ήχθη είς τό Σώμα τό 1947, ώς 
άστυφύλαξ. Καθ’ δλην τήν έν τώ Σώματι 
ύπηρεσίαν του ύπήρξεν έργατικός καί 
ήγαπατο ύπό πάντων διά τό ήθος του.

Ή  στήλη μας εύχεται είς  τήν βαρυπεν- 
θοϋσαν οίκογένειάν του όπως ό πανάγα
θος Θεός ένσταλάξη βάλσαμον παρη
γοριάς καί κατάταξιν τής ψυχής του 
μετά τών δικαίων.

Αίωνία άς είνα ι ή μνήμη του.
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Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ο Σ :

1. 'Ο  άσύγκριτος, ό άνυπέρβλητος, 
κατά μίαν άλλην έκφρασιν.

2. Στρατηγός του Ναπολέοντος, 
γνωστός άπό μίαν προσβλητι
κήν λέξιν προς τούς ’Άγγλους, 
όταν τον έκάλεσαν νά παραδοθή.

3. ’Αριθμός . . . έδρεύων εις ’Α
μπελοκήπους - Βέλγος πολιτι
κός καί νομικός, χρηματίσας 
καί Γ. Γραμματεύς του ΝΑ
ΤΟ - Φθόγγος τής Βυζαντινής 
μουσικής.

4. Ή χητικώ ς, εις την ’Αγγλίαν 
άσθενής, εις την Γαλλίαν κομ
ψός - 'Επόμενα του 3γ όρι- 
ζοντίως δίδουν χρήμα, εις την 
αιτιατικήν - Μεγάλη άλμυρά 
λίμνη τής Τουρκικής ’Αρμενίας, 
ή άρχαία Θεσπΐτις.

5. Λέγονται καί άφιερώματα ή τά
ματα (ένάρθρως).

6. Ρήμα άπό γνωστήν φράσιν του 
Σωκράτους, δηλωτικήν τής με
τριοφροσύνης του - 'Η  κεφαλή 
εις τήν καθαρεύουσαν (άνστρ.)

7. Ξενικής προελεύσεως λέξις, 
σημαίνουσα σπουδαϊον άποδει- 
κτικόν στοιχεΐον.

8. Γράμματα άπό τό . . . Ίάσιον- 
Τό κοινόν καί ό κοινός . . . τά 
έχουν κοινά - ’Αρχικά μας ήγε- 
τικά.

9. Οί δορυφόροι τοϋ Λ - Αύτά δια
φέρουν εις τάς διαστάσεις - Θη
λυκόν κτητικού.

10. Τρόπος συσκευασίας σύκων εις 
τήν δημοτικήν.

11. Κεφάλαιον τής παθολογίας, πού 
άσχολεϊται μέ τά συμπτώματα 
εκείνα, πού επιτρέπουν εις τον

ιατρόν νά κάμη τήν διάγνωσίν 
του (Τό δεύτερον γράμμα είναι
Η).

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ
1. Σύγχρονος τού Δημοσθένους'ρή- 

τωρ καί πολιτικός, καλούμενος 
«Μ α ρ α θ ώ ν ι ο ς».

2. Τήν συνιστοΰν οί ιατροί (α ΐτ.) -
3. 'Ο  άριθμός 21, άντιστρόφως - 

Πλατύστομον δοχεΐον, χρήσιμον 
διά τήν ζύμωσιν τοϋ γλεύκους - 
Ή  τιμή καί ή τομή τά έχουν . . . 
κοινά.

4. Τίτλος Άβησσυνών Φυλάρχων - 
’Επαναλαμβανόμενον, άντιστρό- 
φως, δίδει παλαιόν μοντέρνον 
χορόν - Ά φησε, εις τήν δημο
τικήν.

5. ’Επαρχία των Φιλιππινών εις 
τό Β'. τμήμα τής νήσου Λουσόν 
ή Λουζόν - Βραδυκίνητοι (καθ. 
θηλ.)

6. Γνωστόν πολιτικόν κόμμα τής 
Συρίας - Ναρκωτικόν, παράγω- 
γον τής ύπνοφόρου μήκωνος 
(γεν. άνστρ.).

7. Κάτοικος τής Περσίας (θηλ.)
— Γαλλικόν άνδρικόν όνομα.

8. Α ρχικά έπιλέκτων — "Εδρασε 
προδοτικώς κατά τήν κατοχήν 
(άρχικά, άντιστρ.) - Τηλεφω
νική άνταπόκρισις (ξενική).

9. Οί δορυφόροι τοϋ Μ — Γνω
στή πόλις καί λιμήν τής ΒουλΘ 
γαρίας παρά τον Ευξεινον Πόν
τον — Προηγούμενα τοϋ 4α 
καθέτως δίδουν τό καλλιτε
χνικόν ψευδώνυμον τοϋ ποιητοΰ 
Εύαγγέλου Ίωάννου.

10. Λέγεται ότι εις τήν Ελλάδα 
τήν εΐσήγαγε, προς καλλιέρ
γειαν, ό ’Ιωάννης Καποδίστριας 
(γεν.)

11. ’Απαραίτητον συστατικόν της 
καί τό σπανάκι.

(Ι.Κο.)

V 1 H U 0 3 V N V U 3  Τ Ι  
3V1VJLVU ΌΙ 

TV — V N dV a — NV 6 
OVV — MV3 — 3 0 V  '8 

V 33IM  — H N V dl 'L 
AOIUO ΘΥΥΠΜ ‘9 
IV N 3 0  — VdUM V 5 

3 3 V  — 3V N  — 3 Yd Τ  
M l  -  3 0 V V 3  — 3 V  '£ 

NVJLIVIV τ  
3 0 3 IN 0 1 3 I d V  I

3 Π 1 3 Θ Υ 3

Δ έν περιφρονοϋμε όσους έχουν  
έλαττώ ματα , άλλα όσους δέν έχουν  
καμμιά αρετή .

Λά Ρω σφουκώ

Διασημότης : Τό πλεονέκτημα νά 
είσαι γνω στός στους άνθρώπους πού 
δέν γ νω ρ ίζε ις .

Σ άμφορτ

ΟΙ γυναίκες κ’ οί έλέφ αντες δέν 
συγχω ρούν ποτέ μιά πληγή .

Σακί

Τό γελοίο άτιμάζει περισσότερο 
άπ' τό ά νέντιμ ο .

’Α νώ νυμος

Οί τιμές πού άποκτώνται μέ Ιδρώ
τα είναι άνώτερες άπό αυτές πού πα- 
ρ αχω ροϋνται.

Σόλων

Ά π ό  δύο έξ ίσου άπαίδευτα Έ θνη  , 
άπό δύο έξ ίσου άπαίδευτα ύποκεί- 
μ ενα , τό πλουσιώτερο είναι τό έλε- 
εινότερο .

Ά δ . Κοραής

Διαφέρουσιν οί πεπαιδευμένοι τώ ν  
άπαιδεύτω ν, όσον οί ζώ ντες τώ ν τε- 
θνη κ ότω ν.

’Αριστοτέλης

Κυβερνήτης μέν ούτε έν μεγάλω  
πλοίω  ούτε έν μικρώ να υτιάσει, οί 
δ’ άπειροι έν άμ φ οΐν · ού τω ς, ό μέν 
πεπαιδευμένος καί έν πλούτω  καί 
έν πενίμ ού ταράττεται, ό δέ άπαί- 
δευτος έν ά μ φ ο ΐν .

’Αρίστων ό Χίος

Μ εγάλην παιδείαν νόμιζε φ έρ ειν , 
όταν άπαιδεύτω λ α λ ή ς .

Σέξτος ό Έ μ π ε ιρ .

Οί μέν ξένοι εις τάς όδούς, οί δέ 
άπαίδευτοι εις τά πράγματα π λα - 
νώ ν τ α ι.

Σωκράτης

Οΰτ’ έν ίχθύσι φ ω νή ν οϋτ’ έν 
άπαιδεύτοις άρετήν δει ζη τ ε ΐν . Ταύ- 
τόν έστιν άρρωστοΰντι φορτίον άνα- 
θέσθαι καί άπαιδεύτοις εύ τ υ χ ία ν .

Σωκράτης

V IJ0 V 0 I3 M H 3  Τ Ι  
V V 3 U V 3 1  Ό ΐ 

Η 3  — V3INV — Ν 3  -6 
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01N 3M JL 0301N  'L 
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Η Λ Υ Σ Ι Σ  Κ Α Τ Ω Τ Ε Ρ Ω
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Πάσχα εις τάς Σχολάς τής 
’Αστυνομίας του Προέδρου 
τής Δημοκρατίας κ. Μ ιχ. 
Στασινοπούλου. Ό  κ. Πρό
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Δώρα έκ μέρους τοϋ 'Αρ
χηγείου 'Αστυνομίας Π ό
λεων όιενεμήθησαν, έπ ευ
καιρία τοϋ Πάσχα εις τά 
παιδάκια τής Στέγης εργα
ζομένου ' Ορφανού. Ε ις  την 
φωτογραφίαν μερικοί έκ των 
νεαρών τροφίμων, μετά τον 
εκπροσώπου τοϋ *Αρχηγείου 
Ά στυν. Δ /ντοϋ κ. Σταθαρά 
και τών κυριών τοϋ rΙδρύ
ματος.

Τον τραυματισθέντα κατά 
τά έκτροπα τής 21-4-1975  
έμπροσθεν τής 'Αμερικα
νικής Πρεσβείας ' Αστυνό
μον κ. Φωτόπουλον έπε- 
σκέφθη εις το Λαϊκό Νοσο
κομείο, όπου νοσηλεύεται 
ο 'Αστυνομικός Δ  /ντής 'Α 
θηνών κ. Παπαγεωργίου.

Το νΑσυλον 'Ανιάτων Κυ
ψέλης έπεσκέφθη έπ' ευ
καιρία τών εορτών τοϋ Π ά
σχα και διένειμε δώρα ό 
'Αστυνομικός Διευθυντής 
Αθηνών κ. Παπαγεωργίου. 

Εις την φωτογραφίαν χαρα
κτηριστικόν στ ιγ  μιότυπον. 
*  Οπισθεν ό Δ ιοικητής τοϋ 
οικείου Ά στυν. Τμήματος 
Αστυνόμος κ. Κουκουβινος.


