


ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
1977 1978

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ άριθ. έτών άριθ. έτών
συλ. 13—24συλ. 13—24

1. Παραγωγή-Παρασκευή 10 1 — —

2. Διαμετακ. έμπόριο 134 33 148 50
3. Μικροεμπόριο 15 4 1 1
4. Κατοχή 20 5 18 5
5. Χρήαις 18 8 12 7
6. Καλλιέργεια — — 1 1
7. Χορήγησις άπό Φαρμακ. — — 2 —

Σύνολο: 197 51 182 64

Τό 1/3 περίπου άπό τούς 182 συλληφθέντες ήοαν 
νέοι ήλικίας 13-24 έτών. Άπό τούς κάμνοντες χρήοι 
ήσαν νέοι τό 60% περίπου.

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ

Ήλικία:
1977

Αριθ.
1978

% Άριθ. %
13 — 17 έτών 3 1,5 1 0,54
18 — 20 »» 12 6,0 18 9,89
2 1 — 24 » 39 19,5 45 24,72
25 — 29 » 57 28,5 45 24,72
30 — 34 » 31 16,0 33 18,33
35 — 44 » 33 17,0 26 14,28
45 καί άνω » 22 11,5 14 7,69

4) Η ήλικία ιών κατηγορηθέντων γιά ναρκωτικά έμφα- 
νίζεται λεπτομερέστερα σ’ αυτόν τόν πίνακα. Προη
γείται ή ήλικία τών 21 — 29 έτών καί άκολουθεϊ ή 
ήλικία τών 30 — 44.
Τό πλέον άνησυχητικό γεγονός στό θέμα τών ναρκω
τικών είναι ότι τό εΰρύ κοινό δέν έχει σαφή γνώσι 
τής καταστρεπτικής έπιδράσεως τών ουσιών αυτών 
ατή σωματική, πνευματική καί ψυχική υγεία τών άν- 
θρώπων. Έτσι, άπό άγνοια μένει άδιάφορο ατά με- 
λαγχολικά μηνύματα πού έρχονται τόσο άπό τις ξέ
νες Χώρες, όσο καί άπό τή δική μας. Καί τά μηνύ
ματα αύτά είναι πολλά καί όδυνηρά.

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΤΗΣ

Καί κατά τό 1978 ή Αστυνομία, έκτός άπό τήν έ- 
φαρμογή τού νόμου, έσημείωσε άξιόλογο κοινωνικό 
έργο, είτε μέ όργανωμένες έκδηλώσεις, είτε μέ με
μονωμένες καί αύθόρμητες ένέργειες τών μελών 
της. Φυσικά ή άποστολή αύτή δέν είναι δυνατόν νά 
παρασταθεί μέ άριθμούς. Είναι, όμως, γνωστή σέ 
έκείνους πού είδαν τήν Αστυνομία νά παρέχει τήν 
συνδρομή της γιά τήν έπίλυσι οικογενειακών ή οικο
νομικών διαφορών, νά βοηθεϊ άναξιοπαθοϋντες συ
νανθρώπους, νά προσφέρει αίμα γιά τήν σωτηρία 
κινδυνευόντων συνανθρώπων.
Πολύ άποδοτικό ύπήρξε τό έργο τής Αστυνομίας 
στόν έκπολιτιοτικό τομέα. "Ετσι πραγματοποιήθηκαν 
όμιλίες, βραβεύσεις, προβολές μορφωτικών κινημα
τογραφικών ταινιών σέ Σχολεία καί 'Ιδρύματα, ειδι
κές ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές έκπομπές μέ θέ
μα τά ναρκωτικά, τήν κυκλοφοριακή άγωγή, τήν αύ- 
τοπροστασία άπό κλοπές, τόν κίνδυνο τών οινοπνευ
ματωδών ποτών κ.λ.π.

Κοινωνική - Πνευματική Δραστηριότης
1. Κοινωνική προσφορά, 2. Έκπολιτιστκή δράοις, 3. Φιλαρ

μονική - Χορωδίες, 4. Αθλητισμός, 5. «Αστυνομικά Χρονι
κά», 6. Κατασκηνώσεις, 7. Τουρισμός, 8. Σχολές.

Έξ’ άλλου, σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός άποτελεϊ 
γιά τό Σώμα ή έπίσημη καθιέρωσις τού Μεγαλομάρ
τυρα Αγίου Μηνά, ώς Προστάτη μας. Στις 10 καί 11 
τού περασμένου Νοεμβρίου έγινε, μέ κάθε μεγαλο
πρέπεια ό πρώτος πανηγυρικός έορτασμός τής μνή
μης του.
Ή Φιλαρμονική τού Σώματος, ή Αστυνομική Χορωδία 
Βυζαντινής Μουσικής καί ή Χορωδία τής Αστυνο
μικής Διευθύνσεως Κερκύρας έπραγματοποίησαν 
πολλές έμφανίσεις σέ λιτανείες, παρελάσεις, συναυ
λίες, γυμναστικές έπιδείξεις καί μέ Ιδιαίτερη χαρά 
καί προθυμία ψυχαγώγησαν τροφίμους Γηροκομεί
ων, Ορφανοτροφείων, Νοσοκομείων καί Κοινωφε
λών 'Ιδρυμάτων.
Τό Τμήμα Αθλητισμού, μέ τις όμάδες σκοποβολής, 
στίβου, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, κολυμβήσεως - ύ- 
δατοσφαιρίσεως, πάλης, πυγμαχίας, άρσεως βαρών 
καί μοντέρνου πεντάθλου, συμμετέσχε σέ Εθνικούς 
καί Διεθνείς Αγώνες τού 1978 καί κατ’ έπανάληψι οί 
άστυνομικοί -άθλητές τίμησαν καί τό Σώμα καί τήν 
Ελλάδα.

Ιδιαίτερα οί άθλητές τής σκοποβολής συμμετεί
χαν σέ ποσοστό 50% στήν συγκρότησι τής Εθνικής 
Σκοπευτικής Ομάδας, σέ διεθνείς άγώνες, ένώ ό 
παλαιστής Αστυφύλακας Χολίδης κατέκτησε στό Με
ξικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Τό περιοδικό τού Σώματος «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 
ύπήρξε καί κατά τό 1978 μία άπό τις καλλίτερες 
έκδόσεις τού είδους του καί έξασφάλιαε τήν παρου- 
σίασι έπαγγελματικών θεμάτων, τήν δημοσίευσι άρ
θρων έκλεκτών συνεργατών καί τήν έκφρασι τού 
φιλολογικού ταλέντου τών άστυνομικών.
Στις Κατασκηνώσεις τού Σώματος, πού λειτουργούν 
στόν Άγιο Ανδρέα, φιλοξενήθηκαν, τό περασμένο 
καλοκαίρι, μαζί μέ τά παιδιά τών άστυνομικών, 40 
Κυπριόπουλα, όπως κατά τό παρελθόν είχαν φιλο- 
ξενηθή παιδιά Ελληνοφώνων τής Κάτω Ιταλίας.
Ή Τουριστική Αστυνομία συμμετέσχε ένεργώς στήν 
Κρατική προσπάθεια άναπτύξεως τού Τουρισμού, μέ 
τήν πολιτισμένη έξυπηρέτηαι τών Τουριστών, τήν ξε- 
νάγησί τους, τόν έλεγχο τών συναφών Καταστημά
των καί έπιχειρήσεων, τήν διατήρησι τάξεως καί εύ- 
πρεπείας στις περιοχές τών ζωνών έμφανίσεως τών 
πόλεων, τήν παρουσία της στις καλλιτεχνικές έκδη- 
λώσεις κ.λ.π.
Τέλος, στις παραγωγικές Σχολές τού Σώματος γίνε
ται άθόρυβα μιά άληθινή κοσμογονία. 'Εκεί έξασφα- 
λίζεται τόσο ή βασική, όσο καί ή έξειδικευμένη έκ- 
παίδευσι τών άστυνομικών, άλλά πάνω άπ’ όλα έκεί 
δημιουργούνται στελέχη μέ φρόνημα ύψηλό καί μέ 
θέλησι νά ύπηρετήσουν τήν Κοινωνία καί τήν Πολι
τεία.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Τό Αρχηγείο τής Αστυνομίας, μέ διάφορες έκδη- 
λώσεις τού 1978 καί άνάλογη δραστηριότητα, συνέ-



+ Γράφει ό κ. Χαρ. Παρασκευόπουλος.

«Ποιος είν’ εκείνος ό παπάς πού μ’ όψει άναμμένη 
σά φώς από τής εκκλησίας τό ιερό προβαίνει; 
Σκύψε, Τουρκιά, ατού Γερμανού τό λάβαρο 
άστράφτει σταυρός ατό μαύρα στήθια του, 
τό μάτι του άνάφτει...» Αχ. Παράσχος

«...ό αρχιεπίσκοπος Γερμανός άνέλαβεν επί 
τής κεφαλής αύτοϋ μεγάλην ειιθύνην»
Ό Γάλλος Πρόξενος Πατρών Πανκεβίλ.

0 ΙΜΙΡΟΝ
ΓΕΡΠΜΝΟΣ ΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΗ Σ

ΕβΝΕΓΕΡΣΙΠΣ

Ο ΠΑΛΑΙΩΝ Πατρών Γερμανός έ- 
γεννήθη εις Δημητσάναν τήν 

25ην Μαρτίου τού έτους 1771, ήμέραν 
Μ, Παρασκευήν. Ό πατήρ του ώνομά- 
ζετο Ιωάννης Κοντζιάς ή Κόζιας ή καί 
Γκόζιας, καί ή μήτηρ του Κανέλλα, θυ- 
γάτηρ Σταμάτη Κουκουζή ή Κουκουζο- 
πούλου. Ό πατήρ του ήοκει τό έπάγ- 
γελμα τού χρυσοχόου καί γεωργού, καί 
άνταπεκρίνετο εις τά έξοδα τής οικογέ
νειας του, ή Οποία άπετελείτο άπό τέσ- 
σαρας θυγατέρας καί ένα υιόν.
Αρχικώς ό Γεώργιος έφοίτησεν εις τήν 
Σχολήν Δημητοάνης. Κατόπιν μετέβη 
εις Αργος, όπου ευδοκιμούν έπί έκκλη- 
σιαοτική παιδεία καί αρετή οι συμπολϊ- 
ται του κληρικοί Αγάπιος Λεονάρδος 
καί Ιάκωβος Πετράκης. Ενταύθα υπη
ρετεί πλησίον τού μητροπολίτου Αργο- 
λίδος Ιακώβου ώς γραμματέας καί ά- 
κολούθως χειροτονείται ύπό τού ίδιου 
διάκονος, μετονομασθείς άπό Γεώργιος 
εις Γερμανόν. Τάς σπουδάς του συμ
πληρώνει εις Σμύρνην καί Σχολήν τής 
Ξηροκρήνης Κωνσταντινουπόλεως, τήν 
Μεγάλην τού Γένους Σχολήν.

Ο Γερμανός άπό τής αυγής του βίου 
του διακρίνεται διά τήν εύφυίαν, τήν 
σεμνότητα, τήν συντηρητικότητα καί τήν 
φιλομάθειαν. Από τό Αργος μεταβαίνει 
εις Σμύρνην, πλησίον τού συμπολίτου 
του μητροπολίτου Γεωργίου - Αγγελο-
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πούλου - τόν οποίον άκολουθεϊ εις Κων
σταντινούπολή, κατά τήν άνοδον αύτού 
εις τόν Οικουμενικόν Πατριαρχικόν 
Θρόνον, (1797), καί έπειτα, κατά τήν 
έξορίαν αύτού, εις Αγιον Όρος, παρά 
τού Οποίου καί προτρέπεται συγκινητι- 
κώς-έπιτακτικώς νά έπιοτρέψη εις Κων
σταντινούπολή. «Κατ’ ούδένα τρόπον 
συγκατατίθεμαι ν' άποχωρισθώ άπό τής 
Παναγιότητός σου έκουσίως, Δέσποτά 
μου, είπε μετ' εύλαβείας ό Γερμανός. 
«Πήγαινε, άπήντησεν ό Γρηγόριος, καί 
μή άντιλέγης, ύπακοή γάρ έστί ζωή, πα
ρακοή δέ θάνατος».

Εις τήν Κωνσταντινούπολή παραδιδει 
μαθήματα εις νέους πλουσίων οικογε
νειών, διά νά ζήση, καί άκολούθως διο
ρίζεται ύπό τού Ιωακείμ Κυζίκου ώς 
άρχιδιάκονος καί πρωτοσύγγελος τής 
Μητροπόλεώς του.

Τό 1800 άποστέλλεται ύπό τής Με
γάλης του Χριστού Εκκλησίας ώς έξαρ- 
χος εις Πελοπόννησον, ϊνα αυγκεντρώ- 
ση πληροφορίας διά τήν Εκκλησίαν.

Εις τήν αποστολήν αύτήν έπιτυγχάνει 
πλήρως καί ό Γοηγόριος εις τό έξής θά 
λέγη ότι ό Γερμανός «είναι ή δεξιά μου 
χειρ».
Τήν 25ην Μαρτίου τού 1806 χειροτο
νείται μητροπολίτης Παλαιών Πατρών 
καί τόν Μάϊον τού 1807 άφικνεΐται εις 
Πάτρας. Ενταύθα τόν άναμένουν άγώ-

Επάνω: Ό Παλ. Πατρών Γερμανός Ορκί
ζει τούς άρχηγούς τού άγώνα. Κάτω: Ό 
ιεράρχης σέ χαρακτηριστική προσωπο
γραφία του. Στήν άπέναντι σελίδα: Ή 
είσοδος τής Μονής τής Αγίας Λαύρας.



νες τραχείς καί έπίπονοι. Ό Γερμανός 
καθίσταται όσημέραι «τό κέντρον τής τε 
πολιτικής καί ήθικής βαρύτητος συμπα
θής τής Πελοποννήσου».
Ξένοι καί ειδικοί θά γράψουν διά τόν 
πολιτικόν νόα τού Έθνους ύμνους καί 
έπαίνους πολλούς. Κύριον μέλημα τού 
Γερμανού εις τήν Μητρόπολίν του είναι 
νά εξαπλωθούν τά γράμματα εις τόν 
Μωρηάν, διά τής συοτάσεως σχολείων 
καί μεθοδικής έργασίας καί έπιβλέψεως 
εις αύτά ύπό τού ίδιου. Ουτος έπιοκέ- 
πτεται σχολεία καί ένθαρρύνει, μέ έργα 
καί λόγια, διδάσκοντας καί διδασκομέ- 
νους.

Τό 1811 έπισκέπτεται τήν Δημητσάναν 
καί ιερουργεί εις Αγιον Γεώργιον Πλά- 
τσας, ένοριακόν ναόν τής οικογένειας 
του. Τό αύτό πράττει καί άλλας φοράς, 
άφιερώνων δώρα εις διδασκάλους του, 
ιερούς ναούς, καί διαθέτων χρήματα 
διά τήν μεταφοράν ϋδατος εις τήν πάλιν 
καί τήν κατασκευήν γέφυρας (1819) έπί 
τού ποταμού Λουαίου.

Εις τήν Κωνσταντινούπολή

Από τού έτους 1815 έως τού 1817 
εύρίσκεται εις Κωνσταντινούπολή, ώς 
σέλος τής Πατριαρχικής Συνόδου. Τό 
1817 έπιστρέφει εις Πάτρας καί τυγχά
νει πρωτοφανούς ύποδοχής, ήτις θά 
μείνη ιστορική.

■■Σύμπασα ή πόλις των Π. Πατρών κα- 
τήλθεν εις τό παράλιον, ίνα ίδη τόν 
πεφιλημένον αύτής Ιεράρχην καί άξιω- 
θή τών εύλογιών του. Πολλοί χρυσοστό
λιστοι λαμπροί ίπποι, πεμφθέντες έπίτη- 
δες ύπό τών μεγιστάνων Οθωμανών, 
άνέμενον έν τή άποβάθρα. Εύτυχής δ' 
έλογίζετο ό ιπποκόμος έκεΐνος, ούτινος 
τόν ίππον ήθελε προτιμήσει ό μεγαλό- 
δωρος Γερμανός. Εύσεβεϊς δέ μητέρες, 
έξελθούσαι πρός ύποδοχήν, έφερον έν 
ταϊς άγκάλαις καί τά ίδια αύτών τέκνα, 
ίνα έπέλθη καί έπί τούτων όσον ένεστι 
τάχιον ή εύλογία τού Ιεράρχου. Αλα
λαγμός χαράς άντήχει πανταχού τής 
πόλεως, ούδ ’ αύτών τών Τουρκικών οι
κιών έξαιρουμένων».
Τό 1816 άνακηρύασεται, διά πατριαρχι
κού γράμματος Κυρίλλου ΣΤ', έφορος 
τής Σχολής Δημητσάνας. Ή μύηοις τού 
ποιμενάρχου εις τά τής Φιλικής πρα
γματοποιείται διά τού Φιλικού Αντωνίου 
Πελοπίδα. Οί έπόμενοι χρόνοι, θ ’ άπο- 
βούν διά τόν Γερμανόν καί τό "Εθνος 
όλόκληρον κοαμογονικοί καί ιστορικοί. 
Συγχρόνως έργάζεται καί διά τήν σύ
σταση/ τής Φιλικής Εταιρείας. Συντάσ
σει τούς στοχασμούς τών Πελοποννη- 
σίων περί καλού συστήματος, τούς όποι
ους έγκρίνει ό Ύψηλάντης, ιδρύει καί 
διοργανώνει έπί βάσεων τήν έν Πελο- 
ποννήσω Φιλικήν Εταιρείαν, έγκαινιάζει 
τόν πίνακα εισφορών (διαθέτων πρώτος

5000 γρόσια) ύπέρ τής επιστημονικής 
Σχολής (Φιλικής Εταιρείας), καθίσταται 
ό Πρώτος, έφορος τής έν Πελοποννήσω 
Φιλικής Εταιρείας, κατ' έντολήν τής 
Αρχής, καί άναδεικνύεται ό πρωτερ
γάτης τής συγκεντρώσεως τών Κα- 
πεταναίων καί Προκρίτων εις Βοστίτζαν. 
Προσέτι δέ καί ό πρωταγωνιστής εις τήν 
κατ’ αύ τήν ουζητηθέντα σοβαρά έθνικά 
θέματα.

Ο Παπαφλέσσας εις τήν 
Πελοπόννησον

Ή άφιξις τού Παπαφλέασα εις τήν 
Πελοπόννησον καί κηρύγματά του περί 
έλευθερίας, διεγείρουν τόν λαόν παν
τού.

Ούτος φθάνει τόν Δεκέμβριον τού
1820 εις Ύδραν, καί άρχάς Ιανουάριου
1821 εις Ναύπλιον. Από έδώ μεταβαί
νει, πότε ένδεδυμένος ώς Τούρκος, πό
τε ώς έξαρχος τών Πατριαρχείων καί 
πότε ώς φουστανελλοφόρος, εις τήν 
Βοστίτζαν καί εις άλλα μέρη τού προο
ρισμού του. Λαμβάνει δέ μέρος εις τήν 
σύσκεψιν τών προχούντων καί Αρχιε
ρέων τής Πελοποννήσου, καί ακολού
θως κατευθύνεται εις Λαγκάδια, Δημη
τσάναν, κάμπον Καρυταίνης καί Πολια- 
νήν, πατρίδα του.

Ο Παπαφλέσσας πάντοτε όπλοφορεί

καί συνοδεύεται ύπό Οπλοφόρων.
Από τόν Αλέξανδρον Ύψηλάντην καί 

τούς Φιλικούς τής Ρωσαίας έχει λάβει 
έντολάς, διά τήν έθνικήν έξέγερσιν.

At συσκέψεις τών Προκρίτων τής Πε
λοποννήσου εις Βοστίτζαν (άπό 26—30 
Ιανουάριου 1821) άναδεικνύουν τόν 

Γερμανόν ώς μίαν έθνικήν καί έκκλησια- 
στικήν φυσιογνωμίαν. Ουτος διακρίνε- 
ται διά τήν σοβαρότητα, τό κύρος, τήν 
σύνεσιν καί τήν εύθύνην.

Κατά τάς έν λόγω συνελεύσεις άπε- 
φααίσθησαν μεταξύ άλλων καί τά κάτω
θι:
1. Νά έτοιμάζωνται, όπως κάλλιον δύ- 
νανται οί χριστιανοί.
2. Οί μέν χριστιανοί οίκοθεν ν' άναβά- 
λωσι πάσαν έπίθεσιν, μέχρις, ού φωτι- 
σθώσι περί τού πρακτέου ύπό τής άνω- 
τάτης άρχής. Εφρόνουν δέ ότι δέν ή- 
θελον βραδύνει νά φωτιαθώοι, διότι ή 
25 Μαρτίου, ήν άπαντες έθεώρουν ώς 
τήν καταλληλοτέραν ήμέραν πρός έναρ- 
ξιν τού άγώνος δέν άπείχε πολύ.
3. Ν' άντικρούσωσι τήν βίαν διά τής βίας 
άν πού έπιτεθώσι κατ’ αύτών έκ τού 
συστάδην είτε ή Τουρκική έξουσία, είτε 
ό όχλος τών Τούρκων καί
4. Νά μή προσέλθωσιν εις τήν έν Τρι- 
πόλει κεντρικήν διοίκησιν, άν προσκλη- 
θώσιν ύπ' αύτής, ούτε οί προεστώτες, 
ούτε οί πρόκριτοι, ούτε οί Αρχιερείς,
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ούτε οί Καπεταναϊοι διότι κάλλιστα έ- 
γίγνωσκον ότι ήθελον καθειρχθή έν 
ταις είρκταϊς άλλ' έκαστος νά προοπα- 
θή ν ’ άναβάλλη τήν προσέλευσίν του 
έπί μυρίαις προφάσεσι καί όπως κάλ- 
λιον δυνηθή».

Συνεχείς κίνδυνοι

Ή έξουοία όμως, γίνεται άπαιτητική 
καλεί τούς άνωτέρω νά προσέλθουν, 
οπωσδήποτε, εις τήν Τριπολιτσάν, διά 
νά συσκεφθούν περί τοπικών δήθεν θε
μάτων.

Ή ζωή τού ποιμενάρχου θά κυλά έ- 
φεξής έν μέσψ δοκιμασιών καί κινδύ
νων. ΟΙ τοϋρκοι τού Μωρηά υποπτεύ
ονται πολλά γύρω άπό τάς κινήσεις τών 
ραγιάδων. Ή πρότασις τού Βαλή τής 
Πελοποννήσου νά φέρη τόν Γερμανόν 
εις Τριπολιτσάν καί τόν ρίψει είς τάς 
φυλακάς άποτυγχάνει. Τό σχέδιον τού 
πασά τό πληρώνουν διά τής ζωής των 
άρχιερεϊς καί πρόκριτοι τού Μωρηά. Τά 
πάντα, μεθ' όσων θά έπακολουθήσουν - 
βεβιασμένα - άναγκαστικά - θά όδηγή- 
σουν πρός ταχείαν κήρυξιν τής έπανα- 
στάσεως.

ΕΙς τ' άπομνημονεύματα τού Παλ. Πα- 
τρών Γερμανού άναγράφονται τά έξής: 
« Όθεν ό Π. Πατρών, καίτοι προβλέπων 
τούς κακούς σκοπούς τής Διοικήσεως 
καί ότι ή είς Τριπολιτσάν συνέλευσις εί
ναι όλεθρία διά τούς Προκρίτους, πλήν 
βλέπων καί τούς έν Πάτραις Τούρκους 
ύπόπτους καί έξηγριωμένους, άνεχώρη- 
σεν έκειθεν τη κζ' Φεβρουάριου, Κυρια
κήν τής Ορθοδοξίας, έπί λόγφ διά τήν 
Τριπολιτσάν καί άνέβη είς τά Καλάβρυ
τα, όπου ήλθε καί ό τής Βοστίτσης προ- 
εστώς τού πράγματος, ύπεκρίθη ό Π. 
Πατρών ότι πάσχει άπό ρευματισμούς 
είς τούς πόδας καί έμεινεν είς τό κρεβ- 
βάτι».
Καί ού μόνο αύτό εύρισκόμενοι καθ’ 
όδόν πρός Τρίπολιν, καί συγκεκριμένως 
πρός τά Μαζέίκα Καλύβια - ατό χαμό
σπιτο τού Νταφολιά - Γερμανός προε
στοί καί όπλαρχηγοί συσκέπτονται διά 
τίνος τρόπου θ' άποφύγουν τήν συνέ- 
χισιν τής πορείας.
Ό Φωτήλας λέγει- «Νά βρούμε κάποια 
αίτια κάπως εύλογοφανή νά δικαιολογή- 
σωμε τήν μή μετάβαοίν μας καί κατόπιν 
θά σκεφθώμεν πάλιν τί θά κάμωμεν». Τό 
στρατήγημα πρός τούτο έπινοεΐ ό Γερ
μανός, όστις καί συντάσσει τήν σχετι
κήν έπιστολήν. Καί ένώ ουτοι έπροχώ- 
ρουν πρός τόν τόπον τού προορισμού 
των, φιλικόν των πρόσωπον προερχό- 
μενον δήθεν άπό Τούρκον έπίσημον 
τής Τριπολιτσάς τούς έγχειρίζει έπιστο
λήν, είς τήν όποιαν διελαμβάνοντο τά 
άκόλουθα: «Μερικοί άπό τούς προκρί
τους άγάδες τής Πελοποννήσου, έχον- 
τες πάθη πολιτικά, έκαμαν λαβήν τούς

Ή παλαιό ιστορική μονή 
τής Αγίας Λαύρας. Ή Α
γία Λαύρα ύψώθηκε σέ 
σύμβολο αιώνιο τής Ε 
λευθερίας τού Έθνους.

λόγους, Οπου διεσπάρησαν περί Έπα- 
ναστάσεως καί έπεισαν τήν Διοίκησιν 
διά νά θανατώοη παραλόγως τούς έπι- 
σημοτέρους, τής Πελοποννήσου Έλλη
νας. "Οθεν, ώς φίλος καί θεοφοβούμε
νος, τούς δίδω τήν εϊδησιν νά μή προ
χωρήσουν, διότι, έάν έμβουν είς τήν 
Τριπολιτσάν, άφεύκτως θανατώνονται». 
Κατ' άλλους ή έπιστολή διελάμβανε:
«Φίλοι μου, Ανδρέα Ζαίμη, Άσημ. Φω- 
τήλα, Σωτήρη Χαραλάμπη, Ανδρέα Αόν
το καί λοιποί. Μήν τύχη καί άποφαοί- 
σετε νά είσέλθετε είς Τριπολιτσάν, διότι 
σάς προτήτερα άπό τούς άλλους θά 
σκοτώσουν». Επιδείξαντες τήν έπιστο
λήν πρός τάς Τουρκικός άρχάς καί δι
κά ιολογηθέντες πρός τούς μέν καί τούς 
δέ προφορικώς καί γραπτώς, καί ιδίως 
πρός τό ιαοαλίκι τής Τριπόλεως, ίνα μή 
έγείρουν ύπονοίας έπέστρεψαν μέσω 
Καρνέσι καί άτραπού Τρικοκιάς είς Α
γίαν Λαύραν, άφού ό Γερμανός έδωσε 
γρόοια ώς «μπαξίσι» είς τούς δύο Τούρ
κους σωματοφύλακάς του (καβάσηδες) 
καί τούς προέτρεψε νά έπιστρέψουν είς 
τήν έδραν των.

Είς τήν Αγίαν Λαύραν πάντες σκέ
πτονται καί συσκέπτονται περί τού πρα- 
κτέου. Κατά τήν τρίτην καί τελευταίαν 
σύσκεψιν, ήτις έλαβε χώραν τήν 16ην 
πρός τήν 17ην Μαρτίου, ό Αοημάκης 
Φωτήλας μετ' άλλων προεστώτων άπο- 
κρούει τήν μετάβαοίν είς Τρίπολιν, διά 
τής φράσεως: «Κάλλιο πουλάκι ατό κλα
ρί, παρά πουλάκι στό κλουβί». Καί άκό- 
μη: «Τί καθήμεθα; Εμπρός άρχοντές 
μου, νά κάμωμεν τόν σταυρόν μας καί ν' 
άποφασίσωμε καί ό Θεός βοηθός». Είς 
«τ' άγιο Μοναστήρι τής Αγίας Λαύρας» 
τελούνται έθνικαί καί θρησκευτικοί μυ
σταγωγίας αί όποιοι, μετ' όλίγον θά κα
ταυγάσουν τόν ούράνιον θόλον τής Εύ- 
ρώπης θ' άνατρέψουν βουλάς άρχόν- 
των καί ισχυρών, καί θά δώσουν τό τρί- 
μορφον εικόνισμα τής Πίστεώς μας: τήν 
Λαύραν τών Καλαβρύτων, τόν Εύαγγελι- 
σμόν τής Θεοτόκου καί τόν Εύαγγελι- 
σμόν τού Έθνους. Ενταύθα θά ύψωθή 
καί τό λάβαρον τής έθνεγερσίας.

Επ’ αύ τών ό Βασ. Γ. Παπαγεωργίου 
γράφει τά κατωτέρω: »... ώς προκύπτει 
άπό τήν σειράν τών γεγονότων ή άπό-

φασις περί άμέσου ένάρξεως τής έπα- 
ναστάσεως έλήφθη τό έσπέρας τής 
16ης Μαρτίου καί έπισημοποιήθη τήν 
17ην ίδιου κατά τήν έπέτειον τού Πο
λιούχου τής Μονής Αγίου Αλεξίου, 
καθ' ήν είχον προσέλθει είς τήν Μονήν 
καί πλήθος προσκυνητών έκ τών πέριξ 
χωρίων. Καί ή άπόφασις αϋτη έπεταχύν- 
θη ένωρίτερον τής καθορισθείσης 25 
Μαρτίου έξ αίτιας τής λαϊκής άδημονίας 
καί έξεγέροεως ύποκινηθείσης ώς φαί
νεται ύπό τών προκρίτων.

Καί ή τελετή τής Επαναστάαεως περι- 
γράφεται ώς άκολούθως (Κτιτορικόν Α
γίας Λαύρας 1905, σελίς 68, 69):

Συγκινητική τελετή

«Οί Αρχιερείς, Ηγούμενος, Προη
γούμενοι, Ιερομόναχοι, Ίεροδιάκονοι 
ένδεδυμένοι τάς Αρχιερατικός, ιερατι
κός καί Ίεροδιακονικάς στολάς των, δό
κιμοι μετά τών έξαπτερύγων, προπορευ- 
ομένου τού κρατούντος τήν Σεβαστήν 
καί Ίεράν Σημαίαν περί ής άνω είρηται, 
Ίεροδιακόνων Γρηγορίου Ντόκου, όντι- 
να, καθό ύψηλόν τό άνάστημα καί μάλ
λον ζωηρότερον τών άλλων διώριοεν ώς 
σημαιοφόρον ό Αρχιεπίσκοπος Παλ. 
Πατρών Γερμανός, έκαμον έν πρώτοις 
τήν κεκανονισμένην παράκλησιν πρός 
τήν άειπάρθενον καί Ύπεραγίαν Θεο
τόκον μεσήτριαν καί Οδηγήτριαν καί 
προστάτιδαν άπάντων τών Χριστιανών 
ύπέρ ένισχύσεως καί εύοδώοεως τών 
Έλλ. όπλων μετ’ αύτήν δ' έψαλλον δο
ξολογίαν τακτικήν ύπέρ τής έπιτυχίας 
τής έπαναστάαεως καί τής άπελευθερώ- 
σεως τού Ελληνικού Έθνους έκ τής 
δουλείας καί τού ζυγού τών Τούρκων 
ότε δέ περί τό τέλος τής δοξολογίας 
ταύτης ηύλόγηοεν ό Αρχιεπίσκοπος 
Παλ. Πατρών Γερμανός τήν έν τώ Ίερφ 
Ναώ κυμαινομένην καί ύπό τού σημαιο
φόρου κρατουμένην ύψηλά Ίεράν ση
μαίαν, λαβών άνά χεϊρας του τούτην 
ύψωσε καί ένδακρυς είπεν μεγαλοφώ
νως, άποταθείς πρός τό έν τω Ναψ έσω 
καί έξω πλήθος τών Χριστιανών στρα
τιωτών τάς λέξεις « Ελληνικέ Λαέ, Ζωη
ρέ, Γενναίε καί ένδοξε στρατέ, Όρκιζό- 
μεθα έν όνόματι τής Ιερός ταύτης ση
μαίας τής Ιστορικής Μονής Λαύρας τής 
Κοιμήσεως τής κυρίας ήμών Θεοτόκου, 
ν ’ άγωνισθώμεν, μοχθήσωμεν καί έργα- 
σθώμεν μέχρι τελευταίας ρανίδος αίμα
τος ύπέρ έλευθερώσεως τής Ελληνικής 
γής άπό τάς χεϊρας τών Τούρκων- ή έ- 
λευθρία ή θάνατος καί έκαστος όφείλει 
νά θέση τήν χείρον του έπί τής Ιερός 
ταύτης σημαίας καί εϊπη τάς δύο ταύτας 
λέξεις «βεβαιώνω τόν όρκον» καί πρώ
τοι προσελθόντες οί άρχοντες έβεβαί- 
ωσαν τόν όρκον τούτον, κατά σειράν δέ 
άπαξ ό στρατός έν τάξει διήλθεν, θέ- 
τοντος έκάστου στρατιώτου τήν χείρον
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του έπί τής Ιερός σημαίας καί βεβαι- 
ούντος. Μετά δέ τό πέρας τής ορκωμο
σίας έλαβον τόν λόγον καί ώμίλησαν 
πρώτος ό Παλ. Πατρών Γερμανός, μετ' 
αυτόν ό Άρχιερεύς τής Μονής Κω ν
ατά ντως, ό τών Καλαβρύτων Κύριλλος 
καί μετ' αυτούς, οί Ανδρέας Ζαΐμης, 
Χαραλάμπης καί Λόντος καί λοιποί μάλ
λον διακεκριμένοι γενναιόφρονες έν- 
θαρρύναντες όπωσδήποτε πάντες τούς 
συμπατριώτες εις τόν έπικείμενον αγώ
να».

Τό ότι ό Γερμανός διέφυγε τών έγ- 
κληματικών χειρών τού Τούρκου διοικη- 
τοϋ τού Μωριά, δέν ήτο άπλούν γεγο
νός ήτο διπλωματική νίκη τών Ελλήνων 
καί ιδιαιτέρως τού Γερμανού, διά τόν 
όποιον ό Χουρσίτ Πασάς είχε γράψει 
πρός τόν έν Τριπόλει τοπονηρητήν του: 
■■Καί όλους τούς άρχοντες τής Πελο- 
ποννήσου καί άν συλλάβης καί δέν συλ- 
λάβης τούς Ζαΐμην, Φωτήλαν καί Γερ
μανόν Δεσπότην δέν έκαμες τίποτε, 
διότι αύτοί άποτελούν τά νεύρα τής Φι
λικής Εταιρείας, έχουν δέ μεγάλην φή
μην καί έπιρροήν σέ όλη τήν Πελοπόν
νησον». Είρήσθω, ότι ό Γερμανός είχε 
λάβει μηνύματα έκ Κωνσταντινουπό
λεως, ότι ό νέος ήγεμών τής Πελοπον- 
νήσου Χουρσίτ Πασάς είχεν έπιφορτι- 
σθή νά παρακολούθηση προσεκτικώς, 
τά κινήματα τών Πελοποννησίων, καί λά
θη τά ένδεδειγμένα πρός τούτο μέτρα.

Από τής 5ης Μαρτίου ό Γερμανός 
εύρίσκεται εις Αγίαν Λαύραν, καί κατό
πιν σεβαστής προετοιμασίας, εισέρχε
ται μετά σώματος άγων ιστών (23 Μαρ
τίου) εις τάς Πάτρας. Ενταύθα εις τήν 
πλατείαν του Αγίου Γεωργίου - άναπετά 
τήν σημαίαν τού Σταυρού καί τής Ελευ
θερίας καί, έν μέσω προσευχών καί ια
χών: έλευθερία ή θάνατος - καί στήν 
Πόλη νά δώση ό Θεός» όρκίζει τούς 
άγωνιστάς.

Εις τάς Πάτρας

Ή περιγραφή τής τελετής γίνεται άπό 
τόν Μελάν ώς άκολούθως:
«...ατή Πλατεία τ' "Αη Γιώργη στήνουνε 
μέ πλίθους τήν Άγια Τράπεζα γιά τήν 
δοξολογία. Τ' άρματωμένα παλληκάρια 
γύρω της άκούνε μέ κατάνυξη τό Γερ
μανό, άνεμίζοντας, ατό άνοιξιάτικο άε- 
ράκι, μέ τά μπαϊράκια τους άνάμεαα σ' 
όλα φαντάζει περισσότερο τού Λόντου, 
άλικο τής ιρωτιάς μ ’ ένα μαύρο σταυρό 
ατή μέση. Λάμπουνε τά όλόχρυσα άμ
φια τού δεσπότη καί τών παπάδων στόν 
ήλιο τού Μάρτη ό καπνός άπό τά λιβα
νιστήρια σμίγει μέ τήν εύωδία τής δά
φνης καί οί ψαλμοί μέ τούς κελαϊδι- 
σμούς τών χελιδονιών, πού σπαθίζουν 
άνήσυχα τόν άέρα μέ τό μαύρο φτερό 
τους. Πενήντα καλόγεροι, άπό τό Μέγα 
Σπήλαιο άρματωμένοι, ψέλνουν τό τρι

σάγιο. Τά μάτια τών παλληκαριών βουρ
κώνουν, όταν ό Γερμανός, στή δέησή 
του, παρακαλεϊ καί γιά τήν άνάπαυαη, 
τής ψυχής τών πεσόντων. Δέν έχει άρ
χισες καλά - καλά, ό άγώνας πού με
τράει κιόλας ήρωϊκά θύματα. Όλοι έ
χουνε στό νού τους τό Σταμάτη Κουμα- 
νιώτη, τόν άτρόμητο καπετάνιο ποϋπεσε 
τήν πρώτη μέρα, πού μπήκε στήν Πάτρα 
μέ τό σώμα του, κυνηγώντας τούς Τούρ
κους ώς τό κάστρο.
Ό Γερμανός βλογάει τέλος τ' άρματα 
καί τά μπαϊράκια λύνει τούς χριστια
νούς άπό τήν άμαρτία γιά τό αίμα πού 
θά χύσουνε - γιατ' είναι γιά θρησκεία 
καί γιά πατρίδα. Καί τέλος τούς λύνει κΓ 
άπό τήν ύποχρέωσιν τής νηστείας:
— Άναστήτωσαν οί Έλληνες.
— Λευτεριά ή θάνατος! τού άποκρίνον- 
ται τά πλήθη. Καί ή αύλαία τού πολέμου 
σηκώνεται τώρα έπίσημα. Ή πολιορκία 
τού κάστρου τής Πάτρας άρχίζει νά 
σφίγγει σιγά-σιγά. Ό Γερμανός είναι 
πάντα έκεϊ- νά ψυχώνει τούς πολεμι
στές, νά κυβερνήσει τά πάθη, νά δώση 
γνώμες πολύτιμες. Εύρίσκεται πολλές 
φορές στήν πρώτη γραμμή καί κιντυ- 
νεύει μαζί μέ τόν άπλό στρατιώτη. Συγ
χρόνως έκδίδει καί έμπνευσμένην προ- 
κήρυξιν πρός τάς ρεγάλας δυνάμεις, 
ήτις διαλαμβάνει: «Οί Έλληνες τυραν- 
νούμενοι πάντοτε έπί πλέον άπό τούς 
Τούρκους, οί όποιοι ώρκίσθησαν νά 
τούς έξολοθρεύαουν, άπεφάσισαν όμο- 
φώνως ν' άποσείσουν τόν ζυγόν ή ν' 
άποθάνωσιν. Ήγέρθημεν νά λάβωμεν 
τά δίκαιά μας. Εϊμεθα πεπεισμένοι, ότι 
άπασαι αί Χριστιανικοί δυνάμεις, θά 
γνωρίσωσι τήν Δικαιοσύνην τού Αγώ- 
νος μας, καί όχι μόνον δέν θά παρεμ- 
βάλωσι προσκόμματα εις αύτόν, άλλα 
καί θά μάς βοηθήσωαιν άναπολοΰσαι 
όπόσοΥ οί πρόγονοί μας ωφέλησαν τήν 
άνθρωπότητα.

Ταύτα κοινοποιούντες πρός ήμάς 
προσκαλούμεν νά μάς προμηθεύσητε 
τήν εύνοιαν τής Αύγούστης Αύλής Σας 
26 Μαρτίου».

Ωσαύτως έκδίδει καί έτέραν προκή- 
ρυξιν πρός τούς παράγοντας τής Έπα- 
ναστάσεως, δ' ής προτρέπονται εις έπί- 
σπευσιν συστάσεως κυβερνήσεως.
Τής όλης διεξαγωγής τού Αγώνος ήγεϊ- 
ται ό Γερμανός, στρατολογών, έμπνέων 
καί άλληλογραφών πρός ίδικούς καί 
ξένους.

Αί πρώτοι ώργανωμέναι συγκεντρώ
σεις μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων άρ- 
χίζουν άπό τής περιοχής τών Καλαβρύ
των καί έπεκτείνονται εις Πάτρας.

Οί είσελθόντες εις Πάτρας Έλληνες 
άναγκάζουν τούς Τούρκους νά περιο- 
ρισθούν εις τό φρούριον, τό όποιον πο
λιορκούν ατενώς, καί τό όποιον προ
σπαθούν νά τό άνατινάξουν διά διανοι- 
γομένης ύπονόμου. Δέν τό κατορθώ
νουν όμως, διότι ό Άγγλος πρόξενος 
εις Πάτρας Φίλιππος Γκρήν ειδοποιεί 
τόν Ίσούφ Πασάν νά έλθη πρός σωτη- 
οίαν τών έγκλειστων.
Ούτος, κατόπιν έτοιμασίας καί βολιδο- 
σκοπήσεως, εισέρχεται εις τήν πάλιν 
τήν Κυριακήν τών Βαίων - 3ην Απριλίου 
1821 - καί άφού λύει τήν πολιορκίαν καί 
αναγκάζει τούς Έλληνας νά τραπούν 
εις τά περίχωρα τών Πατρών, παραδίδει 
τήν πάλιν εις τό πύρ, τήν λεηλασίαν, τήν 
σφαγήν καί έρήμωσιν. Γερμανός καί 
Λόντος έξακολουθούν νά πολιορκούν 
τάς Πάτρας άπό τάς θέσεις Ομπλού, 
Ζωητάδας, Περιβόλας καί Σελλά. Αρχη
γοί τών προφυλακών τού στρατού τού 
Γερμανού άναδεικνύονται οί Δημ. Κου- 
μανιώτης, Παναγ. Καρατζάς καί Ζουμπα- 
τιώτης Νενέκος. Ούτοι, γράφει ό Γερμα
νός, «συνεκρότουν καθ' ήμέραν σχεδόν 
πολέμους εις τάς είρημένας θέσεις, έ- 
ξερχομένων τών έχθρών εις τήν πεδιά
δα, πότε πανστρατιά έπίτηδες γιά νά 
πολεμήσουν, πότε μέρος έξ αύτών διά 
νά συνάξουν καρπούς καί χόρτα διά τά 
ζώα των, άλλα πάντοτε οί "Ελληνες τούς 
καταδίωκον καί έφόνευον έξ αύτών».

Παραλλήλως ό Γερμανός καί Ζαΐμης 
ένισχύουν τούς πολιορκητάς τού Λάλα, 
διά ν' άντιμετωπίσουν τόν κατ' αύτούς 
κινούμενον Ίσούφ Πασάν, δΓ άποστο- 
λής σώματος στρατιωτικού.

Αί Πάτραι έπανειλημμένως έπολιορ- 
κήθηααν ύπό τών Ελλήνων, άλλ' ουδέ
ποτε έξεπορθήθησαν ύπ' αύτών, διότι αί 
διενέξεις μεταξύ προκρίτων καί στρα
τιωτικών έζημίωσαν τόν άγώνα σοβα- 
ρώς, δημιουργηθεισών ούτω έλλείψεων 
καί παραλείψεων πολλών. Προέκτασις 
τής διαμάχης αύτής ύπήρξε καί ή τελι
κή ματαίωσις τής έκστρατείας τού Κο- 
λοκοτρώνη έναντίον τών Τούρκων τών 
Πατρών.
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Γράφει ό Ύγειον. Δ/ντής Β 
κ. ΓΕΩΡΓ. Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

r  ^

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
M0YEIRH

Κατά τήν Τουρκοκρατία οί σκλαβωμένοι Έλληνες, έχασαν τά 
πάντα, εκτός άπό τή μουσική τους. Τόν πνευματικό, τόν πολι
τιστικό τους αύτό θησαυρό φύλαξαν άκέραιο μέ τήν παράδοση.

Τ Ι ΝΑ ΕΙΝΑΙ άραγε αύτό πού 
κάνει τή Μουσική ήγεμονίδα 

άνάμεσα στίς καλές τέχνες; Γιατί ό 
κόσμος τών ήχων δένεται τόσο πο
λύ μέ τις στιγμές μας τις καλές - 
συνήθως - άλλά καί τις κακές καί 
διαποτίζει τόσο τό είναι μας ώστε 
καί μετά άπό δεκαετίες έάν άκού- 
σωμε δυό νότες μιάς σχεδόν ξε
χασμένης παληάς μουσικής μάς 
ξανάρχονται έντονα στό νοϋ καί οί 
παληές στιγμές καί τίς ξαναζούμε; 
Πελώριο τό θέμα. Ίσως, συμβαίνει 
αύτό, έπειδή ή μουσική μοιάζει μέ 
τή ζωή μας περισσότερο άπό κάθε 
άλλο καλλιτεχνικό δημιούργημα. 
Είναι δεμένη κι έκείνη άρρηκτα 
μέ τό χρόνο. "Ενας ζωγραφικός 
πίνακας, γιά παράδειγμα, μένει 
ό αύτός γιά πάντα. Ό  ήχος είναι 
φευγαλέος πάντοτε...

Τούτες τίς μέρες, γνώριμες, ά- 
γαπημένες μουσικές μάς πλημμυ
ρίζουν. Μουσικές δεμένες μέ τά 
παιδικά μας χρόνια, μέ τόν τόπο 
μας, μέ πλήθος βιώματα. Μουσικές

δεμένες μέ λέξεις, φράσεις γεμά
τες μαγεία: «Ώ γλυκύ μου Έαρ», 
« Ιδού ό Νυμφίος», «Χριστός Άνέ- 
στη».

Είναι ό θησαυρός τής ’Εκκλησί
ας καί τού Έθνους μας, ή Βυζαντι
νή Μουσική. Μιά Μουσική πού εί
ναι κόσμος όλόκληρος, μιά Μουσι
κή -Μάνα.

Γ ιατί αύτοί οί χαρακτηρισμοί; Άς 
θυμηθούμε λίγο τήν Ιστορία καί 
τό περιεχόμενό της.

Πρέπει νά πάμε πολύ παληά. Νά 
βρούμε τόν Πυθαγόρα τό Σάμιο, 
τόν πρώτο πού χαρακτήρισε τόν 
κόσμο σάν άρμονία καί πού μάς 
έδειξε ότι οί ήχοι πού εύχαριστούν 
τό αύτί τού άνθρώπου έχουν ώρι- 
σμένες μαθηματικές σχέσεις μετα
ξύ τους. Αύτά, ό Πυθαγόρας (582 
-505 π.Χ.) τά σπούδασε πάνω σέ 
μία χορδή πού τήν έκρουε μειώ
νοντας ή αύξάνοντας τό μήκος της 
μέ μίαν κινητή μαγάδα (καβαλλά-
ρη)·

Σήμερα, μέ τόν παλμογράφο,

πού μπορούμε νά σπουδάσωμε τίς 
συχνότητες τών ήχητικών κυμά
των, είδαμε ότι ό Πυθαγόρας είχε 
δίκηο. Αύτός, ό μέγας Σοφός, φαί
νεται ότι έφτιαξε τίς πρώτες κλί
μακες, καθορίζοντας μέ μαθηματι
κά τά μεταξύ τών φθόγγων διαστή
ματα.

Ή Ελλάδα, όμως, άνέδειξε καί 
πλήθος άλλων σοφών πού άσχολή- 
θηκαν μέ τήν έπιστημονική μελέτη 
τής Μουσικής. Ας θυμηθούμε τόν 
Τέρπανδρο τόν Λέσθιο πού κατήρ- 
τησε τό έναρμόνιο σύστημα, τόν 
Αριστοτέλη τόν Σταγειρίτη πού 
χαρακτήρισε τή Μουσική ώς «παι- 
διάν καί παιδείαν»; τόν Αριστείδη 
Κοντυλιανό πού τή θεωρούσε άπό- 
λυτα δεμένη μέ τή ζωή μας: «Ού- 
κούν ένεστι πράξις έν ένθρώποισι 
ήτις άνευ μουσικής τελείται». Τί
ποτα δέν κάνομε καλό, χωρίς Μου
σική.

Οί Έλληνες άπό τόν καιρό τού 
Πυθαγόρα χρησιμοποιούσαν τά 
γράμματα τού άλφαβήτου - καί, κα
τά τό σύστημα τού Εύκλείδου όρ- 
θά, άνεστραμένα, πλάγια - γιά νά 
υποδηλώσουν τούς φθόγγους κι ό,τι 
άλλο χρειαζόταν γιά τό χρόνο, τό 
ύφος κλπ. Σιγά σιγά όμως, έφθα- 
σαν νά έχουν περίπου 1620 σημεία.

Χρησιμοποιούσαν κυρίως τέσσα- 
ρες ήχους (ή τρόπους όπως έλε
γαν τότε); μέ ξεχωριστές κλίμακες:

Κάτω: Ό Όρφέας, ό μεγάλος Θεός τής 
μουσικής (ψηφιδωτό τής Σπάρτης). Στήν 
άπέναντι σελίδα: Ή Ανάσταση τού Θε
ανθρώπου, πού άπετέλεσε τό προσφιλέ
στερο θέμα γιά νά γραφτούν άμίμητα 
κομμάτια τής ύμνογραφίας μας καί τής 
Βυζαντινής μουσικής.
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τόν Δώριον, τόν Λύδιον, τόν Φρύ- 
γιον, τόν Μιξολύδιον. Καί, ατούς 
έπτά φθόγγους τών κλιμάκων τής 
Ούρανίας Τέχνης, έδιναν ονόματα 
άπό τά ούράνια σώματα: Κρόνος, 
Ζεύς, Αρης, Ήλιος, Αφροδίτη, 
Ερμής, Σελήνη (όπως έμεϊς, σή

μερα λέμε do, re, mi κλπ.). Αύτοί οί 
άνθρωποι έκαναν πάντοτε ποίη
ση... Στήν πράξη χρησιμοποιούσαν 
τά φωνήεντα μέ τό γράμμα τ (τά, 
τέ, τη, τω, τα. τε, τη).
Μέ τόν Μέγαν Αλέξανδρο, ή Μου
σική μας άπλώθηκε σ’ όλη τή Με
σόγειο καί τήν έγγύς Ανατολή.

Ό  Δημήτριος ό Φαληρεύς (έκ 
τών ιδρυτών τής Αλεξανδρινής Βι
βλιοθήκης μάς άναφέρει ότι καί οί 
ιερείς τής Αίγύπτου ύμνούσαν τόν 
Θεόν διά τών έπτά Ελληνικών φω- 
νηέντων-φθόγγων.

Καί ήρθαν οί Ρωμαίοι. Αύτοί, μαζί 
μέ τούς Ελληνικούς Θεούς καί Η
μιθέους, μαζύ μέ τόν Μουσηγέτη 
Απόλλωνα, τόν κιθαρωδό Άρίωνα 
πού έτερπε τά δελφίνια, τόν Κέν
ταυρο Χείρωνα πού δίδασκε τούς 
ήρωες Μουσική στό Πήλιο, τόν 
Όρφέα πού πέρασε τίς πύλες τού 
"Αδη, πήραν καί τήν έλληνική Μου
σική σχεδόν άτόφια, μαζύ μέ τούς 
ρυθμούς της. Έτσι, ό Όράτιος καί 
ό Τίβουλος σέ Σαπφικά καί Ανα
κρεόντεια μέτρα συνέθεσαν τίς ώ- 
δές των.

Τότε, όμως, κάτι ποιμένες, ύ
μνον άγγελικόν άκουσαν, άγραυ- 
λοΰντες μιά νύκτα στή Βηθλεέμ... 
Οί πρώτοι Χριστιανοί, όπως μάς λέ
γει ό Απόστολος Παύλος, ύμνοϋ- 
σαν τόν Θεόν «ψαλμοίς καί ϋμνοις 
καί ώδαις πνευματικαϊς». Οί ψαλ- 
μοί, πρέπει νά ήταν οί ψαλμοί τού 
Δαβίδ. Οί ύμνοι ήταν νεώτερο εί
δος, αύτοσχέδιο τών πρώτων χρι
στιανών, καί άργότερα τών Πατέ
ρων, γιά τήν τέλεση τής θείας Λει
τουργίας. Οί πνευματικές ώδές ή
ταν θρησκευτικά τραγούδια (κάτι 
σάν τά σημερινά νέγρικα spirituals). 
Άλλοι, λένε ότι ήταν οί ώδές τού 
Μωϋσέως, καί τής άδελφής του 
Μαριάμ, τής προφήτιδος Άννηο

κλπ.
Στόν περίφημο πάπυρο τού Π αί- 

ώνος πού βρέθηκε τό 1922 στήν 
Όξύρρυγχοτής Αίγύπτου, βλέπομε 
ότι ένας ύμνος στήν Αγία Τριάδα 
έχει, σάν σημεία μουσικά, γράμμα
τα τού Ελληνικού άλφαβήτου. Σή
μερα, στήν Βυζαντινή Μουσική 
χρησιμοποιούμε τά έπτά πρώτα 
γράμματα (μέ ένα εύφωνικό), γιά 
τούς έπτά φθόγγους τών κλιμά
κων: πΑ, Βου, Γα, Δι, ΚΕ, Ζω, νΗ. 
Ενδιαφέρον είναι, ότι χρησιμοποι

ούνται όλα τά φωνήετα καί τό 
«ου» πού δέν ύπάρχει στήν εύρω- 
παϊκή μουσική.

Γιά νά ύποδηλώσωμε μικρές δι
άρκειες τού χρόνου ένός φθόγγου 
(τό ήμισυ, τό τέταρτο κλπ.) χρη
σιμοποιούμε τό γράμμα Γ μέ τό 
χαριτωμένο όνομα «γοργόν» (ύ- 
πάρχει άκόμη καί δίγοργον καί τρί- 
γοργον).

Λένε μερικοί ότι ή Μουσική τών 
πρώτων Χριστιανών είχε πολλά έ- 
βραϊκά στοιχεία. Αλλά, μήν ξεχνά

με καί ότι οί πλείστοι Εβραίοι μι
λούσαν μόνο Ελληνικά (ώστε χρει
άστηκε νά μεταφρασθή ή Βίβλος 
άπό τούς θ').

Άλλοι λένε ότι ή Βυζαντινή Μου
σική έχει πολλά άνατολίτικα στοι
χεία (Άραβοπερσικά). Μά, αύτοί οί 
λαοί, είχαν τότε, γραπτή μουσική; 
Καί, έάν μπήκανε στοιχεία τους 
στή Μουσική μας έχασε αύτή τήν 
Ελληνικότητά της; Ή γλώσσα μας 

δέν είναι Έλληνική έπειδή χρησι
μοποιούμε τήν έγγλέζικη λέξη «χι
ούμορ», ή τήν άραβοτουρκική 
«χασάπης»;

Εύθύς άμέσως λοιπόν, ή Ελλη
νική Μουσική έκυριάρχησε στή λα
τρεία. Ήταν ή μόνη πού διέθετε 
πλήρες γραπτό σύστημα κλιμάκων 
καί, άκόμη, πολλοί άρχαϊοι ύμνο- 
γράφοι ήταν "Ελληνες όπως ό Διο
νύσιος Αρεοπαγίτης.
Έν συνεχεία, πλήθος ύμνογράφων 
άναφαίνεται. Άναφέρομε τόν φι
λόσοφον καί μάρτυρα Ιουστίνο, 
πού έγραψε τόν «ψαλτήρα», τόν
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μαθητή τού Εύαγγελιστοΰ Ίωάν- 
νου, 'Ιγνάτιον τόν Θεόφδρον πού 
είσήγαγε τό «άντίφωνον άσμα» 
(δηλαδή τήν έναλλάξ άπό τούς 
δύο χορούς τών ψαλτών έκτέλεση 
των στίχων ή ύμνων), τόν 'Ωριγένη, 
τόν Άνατόλιον πού έγραψε τό 
«φως ιλαρόν» καί πλήθος τροπά
ρια πού άκόμη σήμερα λέγονται 
«ά νατολικά».

Μέ τήν ίδρυση τού Βυζαντίου ά
πό τόν Μέγαν Κωνσταντίνο, άρχί- 
ζει καταπληκτική άνθηση τής Βυ
ζαντινής ύμνογραφίας καί Μουσι
κής. 'Αφορμή έδωσαν καί οί αίρέ- 
σεις. Τούτο, γιατί ό Άρειος, γνωρί
ζοντας πόσο ή μουσική έπηρεάζει 
τόν άνθρωπο, έξέδωσε συλλογή 
γοητευτικών αιρετικών άσμάτων 
μέ, έπίτηδες, τό όνομα μιάς τών 
έννέα Μουσών, τήν «Θάλειαν». Τό
τε, ό Μέγας Βασίλειος, ό Χρυσό
στομος, καί ό Έφραίμ ό Σύρος, έ- 
ξέδωσαν τήν «Άντιθάλειαν» «τρο- 
ποποιήσαντες τήν άνεπιτήδευτον 
Δαβιτικήν μελωδίαν».

Αργότερα, τόν 4ον αίώνα ό Αμ
βρόσιος Μεδιολάνων είσήγαγε τή 
μουσική μας στή Δύση καί διεμόρ- 
φωσε τό «Άμθροσιανόν άσμα». 
Αύτός, γιά νά μήν έπιστρέψουν οί 
Χριστιανοί στήν είδωλολατρεία, ώ- 
νόμασε τόν Δώριον τρόπον είς ή
χον πρώτον, τόν Ψρύγιον είς Δεύτε
ρον, τόν Λύδιον είς Τρίτον, τόν μυ- 
ξολύδιον είς ήχον Τέταρτον. Στή 
Δύση άκόμη, τόν 6ον αίώνα ό Πά
πας Γρηγόριος ό Διάλογος διεμόρ- 
φωσε τό «Γρηγοριανόν μέλος», ά
πό τό όποιον κατάγεται ή Εύρω- 
παϊκή Μουσική.

Στήν Ανατολή πλήθος μου
σουργών δημιουργούν. Όλοι γνω
ρίζομε τόν Πίνδαρο τής Έκκλ. 
Μουσικής, τόν πολυγραφότατο 
Ρωμανό τόν Μελωδό (Ή Παρθέ
νος σήμερον...) καί τόν Ιωάννη τόν 
Δαμασκηνό πού όλοκλήρωσε τό 
σύστημα τών όκτώ ήχων.

Μεγίστη είναι ή προσφορά καί 
τών Αύτοκρατόρων τού Βυζαντίου. 
Πολλοί άπό αύτούς έγραψαν οί ί
διοι ύμνους. ’Αναφέρομε τόν Ιου
στινιανό, τόν Ηράκλειο πού είχε 
δάσκαλό του τόν Μάξιμο τόν Ομο
λογητή, τόν Ανδρόνικο, τόν Βα
σίλειο τόν Μακεδόνα, τόν Λέοντα 
5ον, τόν Σοφόν κλπ.

Οί έν τφ μεταξύ άναπτυσσόμενοι 
"Αραβες έδέχθηκαν τήν Βυζαντινή

Μουσική. Τόν 7ον αίώνα, ό Άθδου- 
λάχ Μπέν Ζομπείρ κάλεσε βυζαντι
νούς μουσικούς κοντά του.

Οί Αραβες έφεραν τούς βυζαντι
νούς ήχους στήν Ίθηρική χερσό
νησο. Μέ τούς ’Ισπανούς πέρασε ή 
Μουσική τόν 'Ωκεανό. Σήμερα, 
βρίσκομε βυζαντινή έπίδραση στή 
Μουσική τής Λατινικής Αμερικής.

Τό Βυζάντιο, άκτινοβόλησε τή 
Μουσική τόυ καί πρός τόν Βορρά, 
στούς Ρώσσους καί τούς Βαλκα- 
νίους, μαζύ μέ τά γράμματα καί 
τήν 'Ορθοδοξία.

Νά γιατί λέμε τή Βυζαντινή Μου
σική, Μουσική-Μάνα.

Στόν Ναό τής Αγίας τού Θεού 
Σοφίας καί τών Αγίων Αποστόλων 
τής Κωνσταντινουπόλεως, οί χοροί 
έγιναν πολυμελείς. Αριστερά διηύ- 
θυνε ό "Αρχών Λαμπαδάριος. Λεγό
ταν έτσι γιατί όταν Ιερουργούσε ό 
Πατριάρχης, κρατούσε τήν Λαμπά
δα του. (Ό Πατριαρχικός Θρόνος 
βρισκόταν άριστερά, καί, δεξιά ό 
Θρόνος τού Αύτοκράτορος).

Στόν δεξιό χορό, πρωτοστατού
σε ό "Αρχών Πρωτοψάλτης μέ βο
ηθούς τούς χοράρχες, έχοντας γύ
ρω του τούς Α’ καί Β' Δομεστίχους 
μπροστά του τούς τέσσαρες ίσο- 
ράτες ή βαστακτάς τού ίσου, τόν 
Κανονάρχην πού άπήγγελλε τούς 
στίχους, δεξιά τόν Αναγνώστην 
διά τά άναγνώσματα, καί άριστερά 
τόν Πρωτοεπιστολάριον. Τόν χο
ρόν, πού έπί Ηρακλείου είχε 250 
πρόσωπα, περιστοίχιζαν πλήθος μι
κρά παιδάκια ύπό τήν έπίβλεψη 
τού Παιδονόμου, καί, τέλος, οί πι
στοί «ύπηχοϋντες καί ύποψάλλον- 
τες φωνή ταπεινοτέρα».

’Ιδιαίτερο ρόλο είχε ό Ποδοκρού- 
στης, ή Ποδοψόφος. Αύτός, κρα
τούσε τό ρυθμό τής Μουσικής, 
κτυπώντας τά πόδια του, πού ήσαν 
έφοδιασμένα μέ είδικά κρόταλα.

Ό  Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέν
νητος (950 μ.Χ.) γράφει κάπου: «έ- 
ψαλλον οί ψάλται τή πολυτέχνψ χει
ρονομία». Υπήρχε δηλαδή καί ό 
Χειρονόμος. Αύτός, μέ είδικές κινή
σεις τών χειρών, κατηύθυνε τούς 
έκτελεστάς. Ή χειρονομία έφθασε 
σέ ξεχωριστή άκμή έπί Θεοφίλου 
(830) μ.Χ.) άστις «έμέλιζε στιχηρά 
καίέχειρονόμειένφαιδραΐςπανηγύ- 
ρεσι».

Άπό τή χειρονομία φαίνεται ότι 
προέκυψαν τά σχήματα καί οί όνο-

μασίες άρκετών μουσικών ση
μείων. Έτσι, ή“ πεταστή” πήρε τό 
όνομά της άπό τό ότι ό χειρονό- 
μος έκίνει τό χέρι σάν πτέρυγα 
πουλιού, ώστε ή φωνή νά άνέθη 
«πεταχτά καί κυματιστά» ένα 
φ θ ό γγο. Στά “ κεντήματα.., πάλ ι, έκα
νε λεπτές κινήσεις τών δακτύλων 
σάν νά κεντούσε, γιά νά άνέβη ή 
φωνή πάλι ένα φθόγγο, χωρίς νά 
άλλάξη συλλαβή κ.ο.κ.

Οί ψάλται ήταν πρόσωπα Ιερά. 
Τούς «χειροθετούσε» (κάτι σάν 
χειροτονία) ό ’Επίσκοπος. Ένή- 
στευαν καί ρασοφοροϋσαν. Σπού
δαζαν έπί δεκαετίες τή Μουσική. 
Οί Βυζαντινοί, έφθασαν στό άλλο 
άκρο άπό τούς Αρχαίους Έλλη
νες. Εκείνοι είχαν 1620 σημεία. 
Τούτοι έφήρμοζαν ένα σύστημα 
μουσικής στενογραφίας (10ος αι
ών) όπου, π.χ., μικρή άγκιστροει- 
δής γραμμή, σήμαινε όλόκληρη 
μουσική φράση. Αύτές τίς φράσεις 
τίς έλεγαν «δεινός θέσεις» καί τίς 
μάθαιναν άπέξω.
Τήν στενογραφία, έρμήνευσαν άρ- 
γότερα ό Μπαλάσιος ό ίερεύες (17ος 
αίών) ό Πέτρος Πελοπονήσιος 
(18ος αίών) καί, τέλος οί Τρεις 
Διδάσκαλοι Χρύσανθος ό άπό Μα- 
δύτων, Γρηγόριος ό Πρωτοψάλτης 
καί Χουρμούζιος ό Χαρτοφύλαξ, τό 
1881.

Κατά τήν Τουρκοκρατία, οί σκλα
βωμένοι Χριστιανοί, έχασαν τά 
πάντα, έκτός άπό τή Μουσική 
τους. Τόν πνευματικό, τόν πολιτι
στικό τους τούτον θησαυρό φύλα
ξαν άκέραιον, μέ τήν παράδοση. 
Σιγά σιγά μάλιστα, κάθε τύπος, δη
μιούργησε - χωρίς νά άπομακρύνε- 
ται άπό τούς κανόνες -καί τό δικό 
του «ύφος». Έτσι, έχομε τό περί
τεχνο καί μελωδικότατο «Σμυρναϊ- 
κόν ύφος», τό κατανυκτικό «Άγιο- 
ρείτικο», τό σοβαρό καί άπέριττο 
«Πατριαρχικό».

Σήμερα, όλοι άνεξαιρέτως, οί ση
μαντικοί Έλληνες μουσουργοί καί 
πλήθος ξένων, άσχολεΐται μέ τήν - 
μέχρι πρίν λίγα χρόνια κάπως πε- 
ριφρονημένη στόν τόπο μας - Βυ
ζαντινή Μουσική.
Τήν μελετούν, τήν έρευνοϋν, καί 
τό σπουδαιότερο, τήν χρησιμοποι
ούν. Έμπνέονται άπό τό ύφος της, 
έφαρμόζουν τίς άνυπέρβλητες κλί
μακάς της.

Ή συνέχεια στό έπόμενο
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ΜΙΑ ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ 
ΜΙΑ ΩΔΗ

Η
ΕΛΗ A
Τοϋ κ. Η. Χαϊδεμένου

Π ΡΕΠΕΙ νάχεις γεννηθεί σέ 
κακοτράχαλα βουνά, γιά ν ’ 

άναζητάς τούς κάμπους. Καί 
σάν πήρες τό κατήφορο, ν ’ άνα
ζητάς πάλι τά χωριά, τά βουνά 
καί τά λαγκάδια. Καί ν' άναθυ- 
μάσαι τούς βράχους σου καί τίς 
στουρναρόπετρες, πού σούψη- 
σαν τίς φτέρνες σου, καί σ’ έ 
καναν νά στέκεσαι όρθός στίς 
πολιτείες. Καί νά φέρνεις στή 
θύμισή σου τά χωριά καί κά
ποιους καπνούς, π’ άλλίμονο, 
σήμερα, καπνός δέν «άναθρώ- 
σκει».

Καί νά θυμάσαι άκόμα τίς  έκ- 
κλησοϋλες στών λόφων τίς  κορ
φές, καί γύρω άπό τούς λόφους, 
κείνα τά γραφικά, τά γραμμω

τά, καί τά δαντελλωτά πεζούλια. 
Καί τ ’ άρμάκια στά πεζούλια χτι
σμένα πέτρα στήν πέτρα, χρο- 
νώνε μόχθο καί ιδρώτα, γιά νά 
κρατάνε τά λίγα χώματα καί τίς 
πολλές έληές. ’Κείνες τίς έληές 
τίς  εϋχημες καί καρπερές, πού 
κατεξαίρεση άπό τή φύση εύ- 
δοκιμούν έδώ γύρω στά 700 μ. 
μαζί κΓ άντιμαχόμενες μέ τίς 
βελανιδιές, πού, σάν θεόρατες 
πού ε ιν ’ ώς πέρα, τούς κρατάνε 
τόν τόπο, τόν ήλιο, τόν άέρα.

Καί μαζί μέ τή μάνα σου, όπού 
τή μνημονεύει, πότε, πότε, ό

παπάς τής έκκλησίας τού χω
ριού σου, ν ’ άναθυμάσαι καί τήν 
παραμάνα σου τήν Έληά, όπου 
σέ βύζαξε κι' αύτή, σά σ’ άπό- 
κοψε ή πρωτομάνα σου, καί σέ 
στήλωσε καί σέ άνάστησε καί 
σοϋδεσε τά κόκαλά σου, καθώς 
έτρωγες ψωμί κι έληές καί λά
δι, καί τίποτ’ άλλο, τίποτ’ άλλο, 
ή περίπου τίποτ’ άλλο.

Κ ι’ ϋστερ' άπό τούτα τ ’ άνα- 
θυμήματά σου, σά νά θέλης κά
τ ι άν μπορούσες νάλεγες καί σύ 
ό ίδ ιος  ατό Θεό, άφού ό παπάς, 
δεόμενος στόν Ύψιστο «ύπέρ 
εύφορίας τών καρπών τής γής», 
δέ μπορεί νά πή κάτι περισσό
τερο  καί κατ’ έξαίρεση, γιά τήν 
Έληά τήν καρπερή, πού τόσο 
μεγάλη είναι ή προσφορά της 
στούς άνθρώπους.

Καί νά γινόσουνα πού λέε ι ό 
λόγος ένας άγαθός Λευίτης καί 
τού λόγου σου, ϋστερ’ άπό τ ’ 
άνομήματά σου πολλώ χρονώ 
στίς πολιτείες, πού γ ι’ αύτά, έκ
τος άπό σένα, μόνο ό «πλησίον» 
σου γνωρίζει.

Καί ν ’ άναπέμψης πρός τόν 
Ύψιστο, τούτη τή δέησή σου 
τήν έωθινή: 

ώς Κύριε εύλόγησας 
τόν άρτον, τόν οίνον, καί τό

έλαιον,
δεόμεθά Σου, έπευλόγησον

έτι.

Ελαίαν τήν καρπερήν, 
διά τό είναι τροφόν ήμΐν σύν 

τή μητρί
καί σύμβολον Ειρήνης τοΐς 

άνθρώποις.

Κ ΑΙ καθώς άναπέμπεις τού
τη τή δέησή σου τήν έωθι

νή, σκέφτεσαι, πώς μαζί μέ τήν 
έληά, ξεφύτρωσε καί κάποια Ι 
δέα, πού τήν έπιασε ή τή γέννη
σε άρχαϊο πνεύμα τό Ελληνικό 
τό άθάνατο, καί τήν έκανε όχι 
μόνο ιδέα, σύμβολο σοφίας καί 
ειρήνης, άλλά καί κότινο καί ’Ο
λυμπιακή ιδέα. Καί τότε πάλι, 
αισθάνεσαι τό χρέος, μαζί μέ 
τήν πάρα πάνω δέηση, ν ’ άφιε- 
ρώσης καί τήν πάρα κάτω ώδή, 
καί μέ τή σκέψη, πώς τούτα τ ’ 
άφιερώματά σου στήν Έληά, θά 
τά προσυπόγραφε καί ή Παλλά
δα Άθηνά, καί μόλο πού ή δέη
σή σου άναπέμπεται στόν ένα 
Θεό πατέρα Παντοκράτορα.

Καί νομίζω άκόμη, πώς θά 
προσυπόγραφε καί ό Δεσπότης 
τής περιοχής σου, σάν ή δέησή 
σου δέν είναι μόνο γιά τό δ έν
τρο, γιά τούς καρπούς, ή γιά 
τήν ύλη, άλλά είνα ι καί γιά κείνο 
τό θεϊκό πού τό δέντρο συμβο
λίζει, τήν «έπί γής ειρήνη» καί 
τήν «εύδοκία» στούς άνθρώ
πους.

Ή Ώ δή
Κεΐ πού σέ φ ύτεψ ’ ή Άθηνά 

οί ρίζες σου άγκάλιασαν τού
Παρθενώνα τά θεμέλια. 

Μαζί σου φύτρωσ’ ή ’Ιδέα γιά
φρόνηση

καί γιά Ειρήνη στούς
άνθρώπους.

Κ ι’ ο ί κλώνοι σου, στής
’Ολυμπίας τήν ιερή Ά λ τ ι 

στέφανο άπ’ άγρίλι γίνανε τού 
Όλυμπιονίκη. 

Τό άρχαϊο πνεύμα τό άθάνατο, 
πήρε κι άπ’ τούς χυμούς σου

τήν ’Ιδέα
γιά τής Ελλάδος τούς μαστούς, 
κι έμεινε στούς δικούς σου ή

θροφή,
Έληά Βυζάχτρα
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Οί Σοβιετικοί διαφωνούντες καταδικάζοντα ι κατά κανόνα «διότι διέττραξαν έγ- 
κλήματα ττού ττεριέχονται στην παράγραφο «Α» του άρθρου 64 καί στό πρώ το 
μέρος τού άρθρου 70 τού ποιν. κωδικός τής Ρωσικής Ομοσπονδίας (προδοσία, 
άναταραχή καί άντισοβιετική προπαγάνδα)

Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ πολιτική των 
δικών τών διαφωνούντων 

στήν ΕΣΣΔ δέν θά πρέπει βε
βαίως νά θεωρηθή ώς αύτοσκο- 
πός. Περιέχεται σ' ένα σχέδιο 
προσεκτικά έπεξεργασμένο, ά- 
πό μία όμάδα πρώτης τάξεως 
ειδικών, καί έχε ι προορισμό νά 
δοκιμάση σέ δλα τά μέτωπα - 
στρατηγικό, πνευματικό καί ήθι- 
κό - τήν ικανότητα άντιστάσεως 
τών άνθρώπων πού έχουν τήν 
εύθύνη τής έξουσίας στήν Δύσι.

Ποιος έτόλμησε νά πή ότι οί 
Σοβιετικοί στερούνται φαντα
σίας καί ότι θά περιωρίζοντο νά 
ζούν τήν καθημερινή τους ζωή, 
χρησιμοποιώντας τόν παράδοξο 
μηχανισμό τού μαρξιστολενινι- 
στικού έργαλείου πού έτέθη έν 
λειτουργία κατά τήν διάρκεια 
τών τελευταίων έξήντα έτών;

Αρτηριοσκληρωτική ή όχι ή 
όμάδα τού Πολίτμπυρο διαθέτει 
ειδ ικούς πού κάθε άλλο παρά 
τήν περιστασιακή πολιτική έ- 
φαρμόζουν όπου π.χ. παρουσιά
ζετα ι ένα κενό άλλά άντιθέτως

έφαρμόζουν μία πολιτική σφαι
ρική καί καλά διαρθρωμένη. Τό 
ότι ή άπάθεια τών Δυτικών χω
ρών διευκολύνει τό έργο τους 
τούτο  άποτελεΐ ένα άλλο στοι
χείο  έκτιμήσεως πού δέν έχει 
καμμία σχέσι μέ τήν προφανή 
τους άποτελεσματικότητα στις 
ένέργειές  τους.

Οί σκοποί τών δικών

Οί δίκες τών διαφωνούντων 
σήμερα περιλαμβάνουν έσωτε- 
ρικούς καί έξωτερικούς άντικει- 
μενικούς σκοπούς. Πρόκειται 
κατά πρώτον λόγον νά άποδεί- 
ξουν στούς άντιφρονοϋντες 
τήν ματαιότητα τών προσπα
θειών τους, καθ' ό μέτρον βέ
βαια ή ύποστήριξις πού τούς 
παρέχουν οί δυτικο ί ύποστηρι- 
κτα ί τους περιορίζεται σέ δηλώ
σεις καλών προθέσεων. Επί έ- 
ξωτερικού πεδίου οί ιθύνοντες 
τού Κρεμλίνου έκφράζουν έξ 'ί
σου φανερά τήν έπιθυμία τους 
νά μήν σεβασθούν παρά μόνον 
τά άρθρα τών συμφωνιών τού 
Ελσίνκι πού τούς συμφέρουν.

Πρόκειται λοιπόν περί προ- 
κλήσεως πού έσκεμμένα έξαπε- 
λύθη, πρός ολόκληρη γενικά 
τήν Δύσι, ή όποια βλέπει τήν 
δ ιεθνή της άξιοπιστία νά καταρ
ρακώνεται διαρκώς, όσον ή άν- 
τίδρασίς της δέν ξεπερνά τά ό
ρια τής προφορικής πολεμικής.
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Ή καταπίεσις

Σημειώνω ιδιαιτέρως ότι οί 
κ.κ. Μπράντ καί Κράισκυ μοϋ εί
χαν τότε έξηγήσει ότι κανείς 
δέν άνέμενε μετά τό Ελσίνκι νά 
φίλελευθεροποιήση τό σύστημά 
της ή Σοβιετική Ένωσις. Πολύ 
καλά. "Ωστε όχι μόνον δέν έκα
νε τίποτε πρός τήν κατεύθυνσι 
αύτή, άλλά άντιθέτως ή καταπί- 
εσις ένετάθη αισθητά, ιδίως με
τά τό Βελιγράδι. Καί έπιμένω. Οί 
δ ίκες πού λαμβάνουν χώραν 
στήν Σοβιετική Ένωσι παρουσι
άζουν τά άντίθετα  χαρακτηρι
στικά άπό τίς δ ίκες τών δεκαε
τιών τού '30 καί τού '50. Τότε τό 
βαρύ πυροβολικό τής προπα
γάνδας άφορούσε τό έσωτερικό 
μέτωπο. Ένώ στίς ήμέρες μας 
σκοπεύει στό θέατρο τών έξω- 
τερικών έπιχειρήσεων. Γιά νά 
μή τό άγνοή κανείς.

Πρόκλησις κατά συνέπειαν εί
ναι προφανής. Διπλά προφανής 
έ φ ’ όσον τό Κρεμλΐνο προτείνει 
στίς χώρες τής Δύσεως νά άλ-

λοιώσουν έκουσίως τά κείμενα 
τού Ελσίνκι, έκεϊνα πού άφο- 
ροϋν τίς έλευθερίες. Προκειμέ- 
νου νά τά χρησιμοποιήσουν έ- 
ναντίον της ΕΣΣΔ. Έ τσ ι είναι 
σημαντική ή διαπίστωσις - άλλά 
ποιος άλλοιώνει αύτήν τήν στι
γμήν τό πνεύμα καί τό γράμμα 
τών κειμένων; - ότι οί Σοβιετικοί 
διαφωνούντες καταδικάζονται, 
κατά κανόνα «διότι διέπραξαν 
έγκλήματα πού προέρχονται 
στήν παράγραφο «Α» τού άρ
θρου 64 καί στό πρώτο μέρος 
τού άρθρου 70 τού ποινικού κώ- 
δ ικος τής Ρωσικής 'Ομοσπον
δίας (προδοσία, άναταραχή καί 
άντισοβιετική προπαγάνδα)».

Ή Δύσις

Ή Δύσις διαμαρτύρεται άλλά 
λυγίζει. Όπως έπίσης διαμαρτύ
ρετα ι καί λυγίζει στήν Αφρική, 
στήν Μέση Ανατολή, στήν Ασία 
καί άλλοΰ. Καί δέν πρόκειται νά 
έκφοβίση ό κ. Τζίμμυ Κάρτερ 
τήν ΕΣΣΔ στερώντας άπό τό

Στήν άπέναντι σελίδα: Ό γνωστός άντι- 
φρονών Ρώσος συγγραφέας Αλεξάντερ 
Σολζενίτσιν «έγνώρισε» σ' όλο τους τό 
«μεγαλείο» τά σοβιετικά στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως. Επάνω: Τό Κρεμλΐνο 
στή Μόσχα, όπως φαίνεται άπό τόν πο
ταμό Μόσκοβα.

Τάς τελειοποιημένους ήλεκτρο- 
νικούς έγκεφάλους γιά τούς Ο
λυμπιακούς άγώνες τού 1980.

Πρέπει νά άναγνωρίσουμε ότι 
ή Μόσχα, άντιθέτως άπολαμβά- 
νει άνεκτίμητη ύποστήριξι άπό 
τίς  δικές μας γραμμές. Πρώτος 
στον κατάλογο στίς Ηνω μένες 
Πολιτείες, ό θλιβερά έπιφανής 
Ανδριου Γιάνγκ. Οί πρόσφατες 
δηλώσεις του πρός έναν Γάλλο 
δημοσιογράφο δέν έξετάσθη- 
σαν ούτε άνελύθησαν άρκετά. 
Έ γιναν τήν στιγμή όπου άπεφα- 
σ ίζετο ή τύχη τού Σαράνσκυ καί 
άποκαλύπτουν άποφασιστική 
θέλησι - περισσότερο παρά πο-
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βάλε άποτελεσματικά στήν βελτίωσι τών σχέσεων μέ 
τό κοινό. Νομίζουμε ότι πετύχαμε σημαντικές προϋ
ποθέσεις γιά περαιτέρω πρόοδο στόν τομέα αυτόν. 
"Εχουμε τήν πεποίθησι ότι ή συντριπτική πλειοψηφία 
τών πολιτών κατανοεί τό δύσκολο έργο τής Αστυ
νομίας καί άναγνωρίζει τήν προσφορά της. Συνεπώς, 
είναι μύθος ή σκόπιμα καλλιεργουμένη άποψις, ότι 
τάχα ϋπάρχει κάποια μορφή έμπολέμου καταστά- 
σεως άνάμεσα σέ μάς καί τό κοινό.
Υπάρχουν, βέβαια, καί οι έλάχιστοι πού τρέφουν 
άντιαστυνομικά αισθήματα, είτε άπό προκατάληψι (ά- 
πότοκο πολλών καί διαφόρων παραγόντων), είτε άπό 
μιά λαθεμένη άντίληψι ότι ή Αστυνομία πρέπει νά 
εύθύνεται γιά όλα. Καί γιά όσο άσχημα συμβαίνουν 
καί γιά όσα καλά δέν γίνονται.
Αποτελεί βάναυση άδικία τό νά διατυπώνονται έρω- 
τηματικά γιά τήν προσήλωσί μας στό καθήκον κι 
άκόμα γιά τήν νομιμοφροσύνη μας. "Οτι τάχα ύπάρ- 
χουν στις τάξεις μας ύποπτες διασυνδέσεις καί έπιρ- 
ροές, πού κατευθύνουν τό έργο μας. Ότι ή Αστυνο
μία είναι ό «μεγάλος άοθενής» τής έποχής. "Ας γνω
ρίζουν οί όλίγοι αύτοί, άμφιβάλλοντες, ότι οί ύπη- 
ρετοϋντες στό Σώμα είμαστε άφοσιωμένοι άποκλει- 
στικά καί μόνο στό καθήκον, μας, όπως αύτό τό 
προσδιορίζουν οί Ιδέες, οί άρχές καί οί κανόνες τού 
Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος. Καί ότι άποτελοϋ- 
με μιά άπό τις πιό βασικές θωρακίσεις του. Είναι 
άδικο κι έπικίνδυνο νά μήν μάς άναγνωρίζουν ή καί 
ν’ άμφισβητούν ότι τόν άγώνα τόν καλόν άγωνιζό- 
μαστε. Καί ότι καλούμεθα νά πληρώνουμε μέ πολύ 
μόχθο καί πολλές φορές μέ αίμα τήν πίστι μας σ’ 
αϋτό πού ύπηρετούμε. Θά ήταν πιό χρήσιμο, άν ή 
άβασάνιστη έπίκρισι παραχωρούσε τήν θέσι της στήν 
ένεργό ύποβοήθησι τού δύσκολου έργου μας. 
Ματαιοπονούν αύτοί οί έλάχιστοι άν έπιδιώκουν, μέ 
τήν άγονη κι άψυχολόγητη συμπεριφορά τους, νά 
δημιουργήσουν στήν ψυχή μας βιώματα καί φοβία. 
Διατηρούμε σέ ύψηλό βαθμό φρόνημα, έτοιμότητα 
καί ικανότητα καί μπορούμε ν ’ άντιμετωπίζουμε μέ 
άποφασιστικότητα τόν όποιοδήποτε άρνητή τής έν- 
νόμου τάξεως καί τής κοινωνικής γαλήνης.
Είναι, άκόμη άδικο νά διογκώνονται καί, πρό παντός, 
νά παρεξηγούνται τά σφάλματά μας. Παρ' όλο ότι τις 
περισσότερες φορές αύτά έχουν προσωπικό κι όχι 
ύπηρεσιακό χαρακτήρα, ειλικρινής καταβάλλεται 
προσπάθεια κι είναι διαρκές τό μέλημά μας γιά τόν 
περιορισμό τους.
Οπωσδήποτε, Κύριοι, ή προσπάθεια διασπάσεως τής 
ένότητος Αστυνομίας καί κοινού είναι τεχνητή καί 
προέρχεται έκ τού πονηρού. Κατ’ έπίφασι στρέφεται 
κατά τού άστυνομικοϋ θεσμού. Ούσιαστικώς στοχεύ
ει τό κοινωνικό σύνολο. Γι’ αύτό είναι άνάγκη νά 
σφυρηλατηθή περισσότερο ή άμοιβαία έμπιστοσύνη, 
τήν όποια καμμιά άντιαστυνομική προπαγάνδα δέν 
θά είναι Ικανή νά διασπάσει. Από πλευράς μας, 
έργαζόμαστε σταθερά καί ϋπομονετικά πρός τήν κα- 
τεύθυνσι αύτή καί εύελπιστούμε ότι, μέ τήν διόρ- 
θωσι καί τών ίδικών μας σφαλμάτων, θά σημειωθή 
σημαντική πρόοδος. Καί μέ τήν εϋκαιρία, εϋχαρι- 
στούμε όλους όσους μάς βοήθησαν καί μάς βοη
θούν στήν άποστολή μας αύτή καί, Ιδιαίτερα, τούς 
φορείς ένημερώσεως τής κοινής γνώμης, καθώς καί

τά έκλεκτά καί φιλοπρόοδα μέλη τών Ομίλων Φίλων 
Αστυνομίας.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
01 βασικώτερες άδυναμίες, οί όποιες είχαν δυσμε
νείς έπιπτώσεις στό άστυνομικό έργο κατά τό 1978, 
ήταν:
Ή έλλειψις Ιδανικής συνεργασίας μεταξύ Αστυνο
μίας καί κοινού, γιά τήν όποια μιλήσαμε. "Οπου ή 
συνεργασία αύτή ύπήρξε, αύτό βοήθησε θετικά στήν 
έξιχνίασι σοβαρών έγκλημάτων καί στή σύλληψι τών 
δραστών. Ή μή διεκδίκησις άπό τούς πολίτες τών 
νομίμων συμφερόντων τους, όταν αύτά θίγονται άπό 
τήν όποια άντικοινωνική δράσι. Ή διεκδίκησις αύτή 
είναι άνάγκη νά γίνει κανόνας τής ζωής■ διότι πρέπει 
νά γίνει άποδεκτή ή άρχή ότι ή έξασφάλισις έννό- 
μου βίου είναι έργο όχι μόνο τής Αστυνομίας, άλλά 
τού κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Καί νομιμό- 
φρων πολίτης πρέπει νά θεωρείται έκείνος πού όχι 
μόνο πειθαρχεί ατούς Νόμους τής Πολιτείας καί 
τούς σέβεται, άλλά καί πού άπαιτεί άπό τούς συναν
θρώπους του νά κάνουν τό ίδιο.
Ή δύναμις τής Αστυνομίας δέν ήταν άπολύτως έ- 
παρκής γιά νά καλύψει όλες τις άνάγκες. Ή άνε- 
πάρκεια αύτή ύπήρξε έντονότερη μέ τήν άπασχόλη- 
σι ικανού άριθμοϋ άστυνομικών σέ μή καθαρώς ά- 
στυνομικά έργα, όπως είναι οί έπιδόσεις έγγράφων 
διαφόρων Αρχών, ή έκτέλεσις δικογράφων καί έν- 
ταλμάτων προσωπικής κρατήσεως καί άλλα. Πιστεύ
ουμε ότι μέ τά τελευταία Κυβερνητικά μέτρα, ή κα- 
τάστασις θά βελτιωθή αίσθητώς. Μερικά σφάλματά 
μας δημιούργησαν προβλήματα. Ειλικρινής ήταν καί 
είναι ή προσπάθειά μας γιά νά διορθώνονται. Πρέπει 
όμως νά γίνει κατανοητό ότι άτυχίες καί σφάλματα 
σέ κάθε Υπηρεσία ή Οργανισμό είναι άναπόφευκτα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τά συμπεράσματα πού συνάγονται άπό τή μελέτη 
τής άστυνομικής δραστηριότητος τού 1978, είναι τά 
άκόλουθα:
Ή έγκληματικότης τού 1978 παρέμεινε ατά έπίπεδα 
τού 1977. Ο δείκτης τών μή έξιχνιασθέντων έγκλη
μάτων παρέμεινε στό χαμηλό έπίπεδο τού 6,5% πε
ρίπου. Κρίνεται άναγκαία ή λήψις μέτρων αύτοπρο- 
στασίας έκ μέρους τών πολιτών, όπως ή έγκατάστα- 
σις συστημάτων συναγερμού, ή κατάθεσις χρημάτων 
στις Τράπεζες κ.λ.π.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Έπίπεδο έγκληματικότητος, 2. Εγκλήματα βίας, 3. Ναρ
κωτικά, 4. Κυκλοφοριακό, 5. Απόδοσις Αστυν. 'Υπηρεσιών, 
6. Συνεργασία πολιτών, 7. Κοινωνική-έκπολιτιστική δράση, 
8. Δημόσιες Σχέσεις.
Ή βία καί τό όργανωμένο έγκλημα, πού συνταράσ
σουν τις γειτονικές Χώρες, δέν έχουν έπεκταθεί, ευ
τυχώς, στή Χώρα μας. Τά μεμονωμένα περιστατικά 
δέν πρόκειται νά διαταράξουν τό γενικό κλίμα ή- 
ρεμίας καί τάξεως πού έπικρατεϊ στή Χώρα μας. Έν 
πάση περιπτώσει είναι άνάγκη όλοι οί πολίτες νά κα
τανοήσουν ότι δέν ύπάρχει θεμιτή καί άθέμιτη βία,



τέ ύποπτη - νά «τελειώνουμε» 
μιά γιά πάντα μέ τίς δυτικές 
άξιες. Ό λες  οί άλλες κυβερνή
σεις πού προηγήθησαν τής κυ- 
βερνήσεως Κάρτερ, έστερήθη- 
σαν τίς ύπηρεσίες ένός τόσο 
έπικινδύνου προσώπου.

Φυσικά, οί δηλώσεις αύτές, 
πού έφεραν σέ δύσκολη θέσι τό 
άμερικανικό έθνος, έφ' όσον ό κ. 
Γιάγκ είναι πρεσβευτής του στά 
Ηνωμένα Έθνη, διετυπώθησαν 
τήν παραμονή τής άναχωρήσε- 
ώς του γιά τήν διάσκεψι κορυ
φής τής Βόννης.

Ό κ. Άντριου Γιάγκ

Τί λέγει ό κ. "Αντριου Γ ιάγκ; 
Μή ικανοποιούμενος νά διαθε- 
βαιώση ότι, άκριβώς όπως στήν 
ΕΣΣΔ, ύπάρχουν πολιτικοί κρα
τούμενοι καί στίς Ηνωμένες 
Πολιτείες - πράγμα γιά τό όποιο 
μετενόησε έν συνεχεία κατά 
τρόπον άσαφή - διερωτάται περί 
τού μέλλοντος τής διαφωνίας 
στήν Σοβιετική Ένωσι. «Κανείς 
δέν ξέρει τ ί μπορεί νά συμβή

στοάς διαφωνοϋντας......
Καί γιά τήν περίπτωσι πού δέν 
θά είχαμε άντιληφθή τόν ύπαι- 
νιγμό, έξηγεί ότι καί ό ίδιος πρό 
δέκα έτών έδικάσθη στήν Ατ- 
λάντα «διότι είχε οργανώσει κί
νημα διαμαρτυρίας». Καί κατό
πιν διευκρινίζει ότι τρία χρόνια 
άργότερα έγινε βουλευτής τής 
Γ εωργίας.

Δηλαδή ποιος μάς λέγει ότι 
σέ τρία χρόνια ό Σαράνσκυ καί 
ό Γκίνσμπουργκ δέν θά γίνουν 
βουλευταί στό Ανώτατο Σοβιέτ, 
άφοΰ προηγουμένως άναλά- 
βουν τήν άντιπροσώπευσι τής 
ΕΣΣΔ στόν Ο.Η.Ε. ή ποιος ξέρει, 
μέ τή βοήθεια τής τύχης, τήν 
θέσ ι τού πρωθυπουργού Απα
ράδεκτη έξέλ ιξ ις  πού οδηγεί 
στήν γελοιοποίησι τής τύχης 
τών άνθρώπων πού τούς περι
μ ένε ι τό Γκουλάγκ.

Καί ή Αφρική; Ό  κ. "Αντριου 
Γ ιάγκ γνωρίζει. Καί μάλιστα πο
λύ καλά. Είναι ή είδ ικότης του, 
όπως μπορούμε νά έννοήσουμε 
άπό τά συμπεράσματά του. Δέν 
θά μαντεύσετε ποτέ γ ιατί οί Ά-

νατολικογερμανοί έξώπλισαν 
καί έκπαίδευσαν τούς Αφρικα
νούς μέ τήν εύκαιρία τών δ ιε
νέξεων όπως έκείνης στήν έ- 
παρχία Σάμπα τού Ζαΐρ; "Ε, λοι
πόν, άπλούστατα, δ ιότι ή Λαϊκή 
Γερμανική Δημοκρατία άνησυ- 
χούσε γιά τήν τοποθέτησι πυ
ραύλων άπό τούς Δυτικογερμα- 
νικούς στήν περιοχή αύτή.

Οπωσδήποτε, καθώς βλέπε
τε, εϊμεθα κακώς πληροφορη- 
μένοι. Οί ύπεύθυνοι τής σοβιε- 
το-γερμανο-κουβανικής έπεμ- 
βάσεως στήν Αγκόλα είνα ι οί 
ιθύνοντες τής Μπόν πού έπέ- 
τρεψαν στήν γερμανική έταιρία 
έγκατάστασι πεδίου βολής ρου
κετών στήν Σάμπα. Θά έπρεπε 
νά τό είχαμε σκεφθή. Έτσι, μέ 
τήν έξεύρεσι μυστηριωδών άν- 
τικειμενικών σκοπών, ένθαρρυ- 
νόμεθα γιά νά ξαναγράψουμε 
τήν ιστορία.

Αλλά άς σοβαρευθούμε καί ό 
Θεός ξέρει άν είνα ι δυνατόν νά 
σοβαρευθή καί ό κ. "Αντριου 
Γιάγκ. Οί σφαγές τών ιεραπο
στόλων στήν Ροδεσία; Ό χ ι 6έ-
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Στήν άπέναντι σελίδα: Ρώσοι φύλακες μέ άγριους σκύλους 
έξω άπό ένα σοβιετικό γκοσλάγκ. Επάνω άριστερά: Ό  Άν- 
τρέϊ Άμαλρίκ, ένας άκόμα άπό τούς μεγάλους άντιφρο- 
νούντες τής Μόσχας. Δεξιά: Ένα άπό τά αντιπροσωπευτικά 
κτίρια «ψυχιατρείου» ατή Ρωσία. Είναι τό ψυχιατρείο του 
Όριόζ. Κάτω: Ό άντικαθεστωτικός Βλαντιμήρ Μπουκόβσκυ.

βαια, δέν είναι έργο τού κ. Νκό- 
μο, πού έχει σπουδάσει σέ σχο
λή τού Στρατού τής Σωτηρίας. 
Ο ύτε άκόμη έργο τού κ. Μου- 
γκάμπε «έκ πεποιθήσεως Ιη
σουίτου». Τότε λοιπόν ποιοι ε ί
ναι οί ένοχοι; Μά φυσικά ό κ. 
Ίαν Σμίθ, πού εξαπέλυσε «(ορ
γανωμένη έπιχείρησι έναντίον 
των ιεραποστόλων». Όσο γιά τά

κίνητρα: ή συνέχεια εις τό έπό- 
μενο.

Δέν εξαντλείται

Τό θέμα δέν έξαντλεϊτα ι ποο- 
φανώς. Ό  προνομιούχος σύμ
βουλος τού κ. Κάρτερ έπι τών 
άφρικανικών ζητημάτων έπιδί- 
δ ετα ι σέ άτέρμονη άπεραντολο- 
γία όταν θίγη τά θέματα αύτά 
πού τόν συγκινούν έμφανώς. 
Μία παραμορφωτική άπεραντο- 
λογία πού έγγίζει τήν ύστερία. 
Κάτι περισσότερο άπό άντικει- 
μενικός σύμμαχος, ό κ. Ά ντρ ιου  
Γιάγκ παρουσιάζεται μέ τά λε
γόμενό του καί μέ τήν συμπερι
φορά του, ώς σύμμαχος «πλή
ρης» τής σοβιετικής έπεμβά- 
σεως στήν Αφρική.

Καί φαίνεται ό τι δέν είναι τυ
χαίο, ότι ο ϊκειοποιείται τά μαρ
τύρ ια  πού ύφίστανται οί διαφω- 
νούντες στήν ΕΣΣΔ. Ιδού γιατί 
τά ώραΐα λόγια πού είπε ό κ. 
Τζίμμυ Κάρτερ ένώπιον τού τε ί
χους τής ντροπής, στό Βερολί
νο δέν συγκίνησαν καθόλου

τούς Σοβιετικούς ιθύνοντες. 
Δέν άγνοούν ότι οί ένέργειες 
ώρισμένων άνθρώπων άντι- 
σταθμίζουν τίς  καλές προθέ
σεις τού Προέδρου τών Ηνω
μένων Πολιτειών.

Στήν πραγματικότητα, όπως 
έγραψε προσφάτως ό Άλεξάντρ 
Σολζενίτσιν συμπερασματικά 
στόν τρίτο τόμο τού Γκουλάγκ

« Εσείς όλοι οί στοχασταί τής 
άριστεράς στή Δύσι! 'Εσείς πού 
έργάζεσθε γιά τήν άριστερά! Ε
σείς οί προοδευτικοί σπουδα- 
σταί Αμερικανοί, Γερμανοί, 
Γάλλοι! Καθ' όσον σάς άφορά, 
όλες αύτές οί στοιχειώδεις άλή- 
θε ιες  δέν σημαίνουν μεγάλα 
πράγματα. Σ’ ό,τι σάς άφορά ή 
μεγάλη μου έργασία σάς φαίνε
τα ι σάν ένα βουνό έργασίας 
πού μάταια καταναλώθηκε. Θά 
μπορούσατε έν τούτοις νά τό 
καταλάβετε ξαφνικά μία ήμέρα. 
Αλλά μόνον όταν θά άκούσετε 
έσεϊς οί ίδ ιο ι τό μοιραίο: «Ψηλά 
τά χέρια, έσείς έκε ΐ κάτω!» τήν 
ώρα πού θά ξεκινάτε πρός τό 
άρχιπέλαγός μας».
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ΓΡΑΦΕΙ ό ΔΡ. ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ κ. I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στην Περσία σέ πληθυσμό 25 έκατ. κατοίκων άναφέρεται ό πραγματικό 
έντυπωσιακόςάριθμόςτών 2 έκατ. ήρωίνομανών, γεγονός πού άνάγκασε 
τή χώρα αύτή νά πάρει τό 1969 αύστηρότατα νομοθετικό μέτρα. Βόσει 
τής αύστηράς αυτής νομοθεσίας έπιβάλλεται ή ποινή τού θανάτου σέ 
κάθε άτομο, έμπορο ή ήρωίνομανή, τό όποιο κατέχει 10 γραμμάρια 
ήρωΐνης, ή ένα κιλό όπίου.

10 ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΟΝ ΝΑΡΚΟΤΙΚΟΝ: ΑΙΕΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΤΕΡΙΚΗ

ΕΟΙΣΚΟΟΗΣΙΣ
Ρ

Συνέχεια οπτό τό προηγούμενο

VI. Στην « Έ  λ λ ά δ « », η χρήση 
καί ή κατάχρηση ναρκωτικών, 
ΰαυικά τον Χασίς, άρχισε περί τά 
μέσα τον Ι9ον αιώνα, όταν μετά 
την παρακμή τον λιμένα τής Σύ 
ρον και τήν μετατόπιση τον ερ
γατικού δυναμικού της στό νέο 
ναντιλιακό κέντρο τον Πειραιά, 
μεταφέρθηκε σ ' αυτό καί στά πε
ρίχωρά τον καί ή σννήθεια τον 
καπνίσματος τού Χασίς, ή όποια 
αυξήθηκε σημαντικό μετά τήν Μ ι
κρασιατική καταστροφή τον 1922 
περίοδο, άφ' ενός μέν από τήν ε
πιστροφή τών στρατιωτών, πολ
λοί τών όποιων παραμείναντες ε
π ί σειράν έτών έπί τον Μικρα
σιατικού εδάφους άπόκτησαν καί 
έφεραν μαζί τονς τοπικές συνή- 
θειες, μεταξύ τών οποίων περι
λαμβάνεται καί ή χρήση τού χασίς 
καί άφ' έτέρον άπό τήν εγκατά

σταση 1,5 εκατομμυρίου προσφύ
γων στήν Ελλάδα, μερικοί τών 
οποίων είχαν τήν συνήθεια αύτή, 
ενώ πολλοί άλλοι τήν άπόκτησαν, 
σάν μέσο φυγής άπό τά δυσμενή 
κοινωνικά καί οικονομικά προ
βλήματα ή καταστάσεις τις όποιες 
αίφνιόίως άντιμετώπισαά152) . Τά 
προ α ναφερθέντα έπι βέβαιο ύ ντα ι 
καί εκ τών άναφερομένων άπό 
τόν καθηγητή κ. 7. Πατρίκιο, ι
δρυτή τής Νενροψυχιατρικής 
στόν Ελληνικό Στρατό, γιά τήν 
περίοδο 1919-1922, κατά τήν ό
ποια οί τοξικομανίες ήσαν σπά
νιες καί δέν άποτελούσαν πρό- 
δλ ημα<153)'

Ά πό τό 1923 άρχισε καί ή έ- 
ξάπλωση τής χρήσεως τής ηρωί
νης στήν Ελλάδα, ή όποια ταχύ
τατα υπερκέρασε τό χασίς, ώστε ό 
άριθμός τών χασισοποτών, μετά 
τό 1928 νά είναι μικρότερος τού 
αριθμού τών ήρωϊνομανώνί154>.

Συγκεκριμένα κατά μιά στα τι
στική τού έτους 1932, στήν Ελλά
δα άπό τούς υπάρχοντας τοξικο
μανείς έκαναν χρήση: ήρωΐνης τό 
50%, κοκαΐνης τό 2%, χασισίον 
τό 45,7%, μορφίνης τό 0,1%, χα-

Έπάνω όριστερά: Αρσενικό φυτό καν- 
νάβεως. Κάτω: Φυτά καννάθεως σέ ήλι- 
κία κατά τήν όποια τά άρσενικά έχουν 
άνθίσει. Στήν άπέναντι σελίδα: Νεαρά 
φυτά καννάθεως.
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αισίου όέ καί μορφίνης ταυτόχρο
να τό 1,7%. Κατ' άλλη στατιστική 
τό έτος 1936 άπό τούς συλληφ- 
θέντες τοξικομανείς χρησιμοποι
ούσαν ηρωίνη τό 72% καί χασίσι 
τό 26% καί τούτο όφείλετο άφ' 
ενός μέν στην φθηνή τιμή τής η
ρωίνης καί άφ' ετέρου στήν κα
ταστροφή τής εγχωρίου παραγω
γής Ινδικής Καννάβεως. Ό  Κου- 
τσιμάρης άνεβίβασε σέ 2.500- 
3000 τούς τοξικομανείς Αθηνών - 
Πειραιώς, κατά τό έτος 1932, έκ 
πίνακος όέ 865 τοξικομανών δια
πίστωσε ότι: α) Τό 30% ήταν ά- 
ναλφάδητοι, 6) τό 99% άνήκε 
στις λαϊκές τάξεις, γ) τό 66% εί
χαν στοιχειώδη έκπαίδευση, ό) τό 
3% είχαν μέση παιδεία καί ε) τό 
68% ήταν άνεργοι, ο ί οποίοι ήλ
θαν άπό τίς έπαρχίες γιά τήν ά- 
ναζήτηση καλύτερης τύχης!Ι55> ■

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλε
μος καί ή έπακολουθήσασα πείνα 
καί ό πληθωρισμός, λόγω τής τε
τραετούς κατοχής τής 'Ελλάδας 
άπό τά Γέρμανοϊταλικά στρατεύ
ματα, είχαν σάν άποτέλεσμα τήν 
κατά κυριολεξία έξαφάνιση τών 
τοξικομανών καί ιδιαίτερα τών 
χααισομανών καί τών ήρωίνομα- 
νώνίΟώ, οι όποιοι όμως μεταπο
λεμικά άρχισαν σιγά-σιγά νά έπα- 
νεμφανίζονται καί νά αυξάνονται 
μέ τήν πάροδο τού χρόνου, σέ 
βαθμό άμφιλεγόμενο, διότι άλλοι 
ομιλούν περί άλματώόους έξελί- 
ξεως καί ά?Λοι περί μικράς έξάρ- 
σεως, άλλά ταυτόχρονα παρουσι- 
ασθηκε καί μιά διαφοροποίηση 
ώς πρός τά χρησιμοποιούμενα 
ναρκωτικά, τήν οικονομική, επαγ
γελματική καί κοινωνική κατά
σταση τών χρησιμοποιούντων 
ναρκωτικές ουσίες.

Εκ τών μέχρι στιγμής έκτεθέν- 
των άνακύπτει τό ερώτημα «Ύ -  
φίσταται σήμερα στήν Ελλάδα 
πρόβλημα ναρκωτικών, όπως στις 
προαναφερθεϊσες χώρες ή σ ' αυτό 
τόν τομέα ή χώρα μας παρουσιά
ζει στασιμότητα; καί ειδικότερα 
άν υφίσταται πρόβλημα ποια εί
ναι ή έκτασι) του;»

Ή  άπάντηοη έπί τού έρωτήμα-

τος τούτου είναι άναμφιβόλως, 
γιά τήν Ελληνική πραγματικότη
τα, πολύ δύσκολη καί τούτο διότι: 
α) Τά υπάρχοντα στοιχεία είναι 
όιάσπαρτα καί σέ πολλές περι
πτώσεις άνόμοια ώς πρός τόν χα
ρακτηρισμό καί τήν κατάταξή των 
καί μερικές φορές όχι άντικειμε
νικά άκριβή, άλλά προσδιορίζον
ται κατ' έκτίμηση τού συλλέγον- 
τος ταύτα, β) Τά έπίσημα στοι
χεία (Αστυνομικές, Δικαστικές 
στατιστικές - Εκθέσεις Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών), 
καλύπτουν ένα μεγάλο κενό, πλήν 
όμως παρουσιάζουν καί αύτά ο
ρισμένα άόύνατα σημεία, εν πάση 
όέ περιπτώσει δέν καλύπτουν ο
λόκληρο τό πρόβλημα καί μάλι
στα στήν πραγματική του μορφή 
καί έκταση καί δ) Δέν υπάρχουν 
άτυχώς έρευνητικές άντικειμενι- 
κές μελέτες έπί τού θέματος, τού
τον, διότι όπως είναι γνωστό ή

έρευνα τού είδους αυτού ευρίσκε- 
ται σέ σπαργανώδη κατάσταση 
στήν Ελλάδα. Ο ί διενεργούμενες 
άπό διαφόρους δημοσιογράφους, 
κατά καιρούς έρευνες, παρά τήν 
καλοπροαίρετη διάθεσή των, δέν 
παύουν νά έχουν τά στοιχεία τής 
μονομέριας, κάποιας έπαγγελμα- 
τικής υπερβολής γιά τόν εντυπω
σιασμό τής Κοινής γνώμης καί 
φυσικά είναι μέν χρήσιμες, δέν 
άποόίόουν όμως τήν πραγματικό
τητα σέ ολόκληρο τό πλαίσιο τού 
προβλήματος τής χρήσεως ή τής 
καταχρήσεως τών ναρκωτικών 
ουσιών στήν Ελλάδα. Έπίση 
στις ύπάρχουσες έπιστημονικέ 
μελέτες περί ναρκωτικών, έξαιρέ- 
των Ελλήνων επιστημόνων ή πα
ρακάμπτεται τό θέμα τής έκτά- 
σεως τής τοξικομανίας στήν Ελ
λάδα ή δέν άποδίδουν τήν πρα
γματικότητα λόγω έλλείφεως ά- 
κριβών στοιχείων.
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Παρά τίς όνσκολίες αυτές, θά 
επιχειρήσουμε νά δώσουμε μιά ά- 
πάντηση στο ερώτημα τούτο δια
γράφοντας, όσο τό δυνατό πιό 
άντικειμενικά τό πλαίσιο του 
προβλήματος, μέ όλα τά τυχόν 
υπάρχοντα στήν διάθεσή μας 
στοιχεία, τών όποιων όμως θά έ- 
πισημαίνομε καί τά τυχόν υπάρ
χοντα άδύνατα σημεία. Μέ τά δε
δομένα αυτά είναι φυσικό, ότι καί 
τά δικά μας συμπεράσματα μοι- 
ραίως θά περιλαμβάνουν καί τό 
ανάλογο ποσοστό λανθασμένης ά- 
ποκκλίσεως.

Ειδικότερα παρατηρεϊται ότι:
I. Τά περισσότερα άτομα στήν 
Ελλάδα έχουν λανθασμένη άντί- 

ληψη περί τής έννοιας τών ναρ

κωτικών ούσιών καί περί τών εκ 
τής χρήσεως ή καταχρήσεώς των 
συνεπειών. ’Έτσι πολλά άτομα και 
κρατικά όργανα, λόγω έλλειποϋς 
διαφωτίσεως ή καί έκπαιδεύσε- 
ω ^ ,57> νομίζουν ότι στις ναρκω
τικές ουσίες περιλαμβάνονται μό
νο τό όπιο, ή μορφίνη, ή ηρωίνη, 
ή κοκαΐνη, τό χασίς καί τό LSD 
καί φυσικά ή άγνοια περί τών 
κινδύνων από τήν χρήση ή κατά
χρηση πολλών άλλων ναρκωτικών 
ούσιών (π.χ. Βαρβιτουρικά - Ή - 
ρεμιστικά - ’Αμφεταμίνες κ.λ.π.) 
έχει σάν άποτέλεσμα τήν δημιουρ
γία καταστάσεων μή δυναμένων 
νά προσόιορισθοϋν άκριβώς ή έ
στω κατά προσέγγιση καί φυσικά,

άκόμη περισσότερο, νά άπεικονι- 
σθοϋν στατιστικά, σέ εκατοστιαία 
ποσοστά.
2. Ή  κίνηση τών πωλήσεων, σέ 
λιανικές τιμές, κατά τά έτη 1975, 
1976 καί 1977, τών ήρεμιστικών, 
άναλγητικών, άντισπααμωδικών 
καί καταπραϋντικών φαρμάκων, 
μεταξύ τών όποιων περιλαμβά
νονται πολλά ιδιοσκευάσματα, 
π.χ. βαρβιτουρικά, χρησιμοποιού
μενα άπό τούς τοξικομανείς ή γε
νικά άπό άτομα έπιόιώκοντα τήν 
δημιουργία εύόαιμονιστικών κα
ταστάσεων, συνόυαζόμενα, πολ
λές φορές, μέ τήν λήψη οινοπνευ
ματωδών ποτών, έχει ώς έξης/158).

1975 1976 1977 Σύνολο

Είδος Ποσόν %

Ήρεμιστικά 340.373.800 5,53 608.510.500 5,8 704.813.200 5,7 1.653.697.500
Αναλγητικά 412.345.700 6,7 482.959.100 4,6 582.584.600 4,7 1.477.889.400
’Αντισπασμωδικά 181.201.800 2,9 197.599.500 1,9 222.422.200 1,8 601.223.500
Καταπραϋντικά 15.726.100 0.25 28.145.000 0,3 45.589.700 0,4 89.460.800
Σύνολον 949.647.400 15,38 1.317.214.100 12,6 1.555.409.700 12,6 3.822.271.200

Ά πό δειγματοληπτικό έλεγχο 
τών υπηρεσιών τού Ι.Κ.Α., κατά 
τά έτη 1977 καί 1978 διαπιστώ
θηκε ότι ή κίνηση τών ψυχοφαρ- 
ιιάκων καί τών υπνωτικών έχει ώς 
έξής<ι59>·

Έτος Δείγμα σέ Ψυχοφάρμακα
Φάρμακα Αριθ. %

1977 615.886 46.491 7,54
1978 1.189.496 91.217 7,67

1.775.382 137.708 15,2

Υπνωτικά Σύνολον 
Άριθ. % Άριθ. %

1.385 0,22 47.876 7,76
2.290 0,19 93.507 7,86

3.675 0'41 141.383 15,62

Έκ τών προαναφερθέντων 
στοιχείων προκύπτει ότι ή κίνηση 
τών ήρεμιστικών, άναλγητικών 
άντιαπασμωδικών καί καταπραϋ
ντικών φαρμάκων, τά περισσότε
ρα τών όποιων περιλαμβάνονται 
στήν κατηγορία τών ναρκωτικών 
είναι μέν σταθερά κατά τά τελευ
ταία τρία έτη, πλήν όμως τό συνο
λικό ποσοστό, σέ σχέση πρός τό 
σύνολο τών καταναλισκομένων 
φαρμάκων είναι άρκετά μεγάλο 
όφειλόμενο άφ' ενός μέν στήν ε
λαστικότητα εφαρμογής τών κει
μένων περί ναρκωτικών διατάξε
ων (ν. 743/70, 1176/72) μέ άπο-

Ένας άπό τούς έκατοντάδες Έλληνες 
τοξικομανείς. Στήν άπέναντι σελίδα έ- 
πάνω: Ή ήθοποιός Ελένη Βελονάκη πέ- 
θανε άπό ύπερβολική χρήση ναρκωτι
κών.

τέλεσμα νά είναι ευχερής ή προ
μήθεια παρ’ οίουδήποτε τών φαρ
μάκων τούτων, τά όποια συνέστη- 
σε τό φιλικό πρόσωπο ή ό ιατρός 
καί άφ' έτέρου στήν τακτική τών 
Ελλήνων ιατρών, ο ί όποιοι εύ
κολα άναγράφουν στίς συνταγές ή 
συνιστοϋν τά φάρμακα ταυτα.
3. Κατά τήν χρονική περίοδο 
1954— 1970, οί άπόπειρες αυτο
κτονίας μέ βαρβιτουρικά καί ήρε- 
μιστικά ή συνεπεία τής έκ τής 
τοξικομανίας προκυπτούσης γιά 
τό άτομο ψυχοπαθολογικής κατα- 
στάσεως, έπί συνόλου 7468 άπο- 
πειρών, έχει ώς έξης/160)
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’Έτος Σύνολον Βαρβιτουρικές Ενώσεις
Τοξικομανία) 161J

Άριθ. % Αριθ. %
1954 114 75 65,7 12 10,5
1955 120 87 72,5 13 10.8
1956 128 98 76,5 13 10,1
1957 90 68 75,5 5 5,5
1958 89 62 69,6 8 8,9
1959 89 64 71,9 10 11,2
1960 80 64 80 4 5
19ή1 94 70 74,4 9 9,5
1962 127 99 77,9 10 8
1963 168 147 87,5 9 5,3
1964 202 163 80,6 7 3,8
1965 229 203 88,2 8 3,4
1966 288 259 82,7 12 4,1
1967 340 316 92,9 5 1,4
1968 350 328 93,7 11 3,1
1969 381 349 91,8 18 4,6
1970 473 435 91,9 29 6,1
1971 918 565 61,5 8 0,8
1972 797 532 65,4 4 0,5
1973 515 417 80,9 14 2,7
1974 413 312 75,5 16 3,8
1975 518 379 73,1 38 7,3
1976 504 342 67,8 66 13
1977 449 342 76,1 46 10,2

Αλλά έξ Ισου ενδιαφέροντα εί
ναι καί τά στοιχεία: α) Τον Ε λ 
ληνικού Κέντρου Δηλητηριάσεων 
τον Νοσοκομείου Παίόων «Α γ 
λαΐα Κυριάκού», κατά τήν άπό τής 
συστάσεώς τον χρονολογίας ( Ι 
ούνιος 1975) μέχρι τον Δεκεμβρίου 
1977, έκ τών όποιων προκύπτει 
δτι έπί 4.228 όηλητηριάσσεων μέ 
φάρμακα)162) (1)721 περιπτώσεις, 
ποσοστό 17%, οφείλονται σέ λήψη 
ήρεμιστικών φαρμάκων καί 2) 42 
περιπτώσεις, ποσοστό 1%, οφεί
λοντα ι σέ λήψη δαρβιτονρικών, 6) 
Τήςδιενεργηθείσηςέρεύνηςστήν Β 
Παθολογική Κλινική τού Γεν. Κρα
τικού Νοσοκομείου Αθηνών, άπό 
τούς κ.κ. Α. Μπίλλη Α. Τσιρο- 
γιάννη, Γ. Βοσνίόη, 7. Μάνου καί 
X. Πιτσαβοϋ, κατά τήν όποια έπί 
734 άσθενών, στήν τριετία 1973— 
1976, τό 49%. (360) άτομα «έ- 
χρησιμοποίησαν φάρμακα δρών- 
τα έπ ί τού κεντρικού νευρικού 
συστήματος, κυρίως έλάσσονα ή- 
ρεμιστικά»(1(>3).

Εκ τών προαναφερθέντων 
στοιχείων προκύπτει μιά κνμαι- 
νομένη αυξομείωση άπό χρόνο σέ 
χρόνο τού άρκετά υψηλού ποσο
στού, έπί τού συνόλου άποπειρών 
αυτοκτονιών, τών έκ τής χρήσεως 
ή καταχρήσεως ήρεμιστικών καί 
δαρβιτονρικών ουσιών, περιστα
τικών, ένώ οι περιπτώσεις έκ τών 
συνεπειών τής Τοξικομανίας γιά 
τήν μετά τό 1972 περίοδο παρου
σιάζουν σημαντική αύξηση όφει- 
λομένη πιθανόν ατό δτι ή αυστη
ρότητα τών διατάξεων τής κατά 
τό έτος τούτο θεσπιθείσης νομο
θεσίας περί ναρκωτικών έκανε 
περισσότερο προβληματική τήν 
κατάσταση τών τοξικομανών ώς 
πρός τήν έξασφάλιση τής άπαραι- 
τήτον καί διαρκώς αυξανόμενης 
όόσεως.

Μειονεκτήματα τών προανα- 
φερθέντων στοιχείων καί ιδιαίτε
ρα τών Σταθμών Πρώτων Βοηθει
ών είναι δτι: α) Εμφανίζουν συ
νολικά τίς περιπτώσεις βαρβιτου-

ρικών καί ήρεμιστικών καί β) Πε
ριπτώσεις άποπειρών αυτοκτο
νιών έμφανίζονται σάν δηλητη
ριάσεις, διότι ή σχετική αιτιολο
γία τίς περισσότερες φορές, κα- 
ταχωρεϊται σύμφωνα μέ τήν δή
λωση τού προσελθόντος ή τών ο ι
κείων του στό Σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών ή τό Νοσοκομείο.
4. Ή  έλλειψη έρευνών καί κατ’ 
έπέκταση στατιστικών στοιχείων 
είναι άκόμη περισσότερο έμφανής 
στά θέματα πού ένόιαφέρουν ή 
άπασχολοϋν τήν Νεότητα καί ι
διαίτερα τούς μαθητές καί φοιτη
τές, οι όποιοι καί άποτελούν τήν 
έλπίόα τού ’Έθνους μας. Τά μόνα 
υπάρχοντα στοιχεία, γιά τήν συ
ναγωγή συμπερασμάτων είναι: α) 
Ή  διαπίστωση, δτι τό μεγαλύτερο 
ποσοστό άπό τούς τοξικομανείς 
δοκίμασαν ναρκωτικά, γιά πρώτη 
φορά κατά τήν διάρκεια τής έφη- 
βείας τιού164) καί δτι στον άριθμό 
τών έθιζομένων στά ναρκωτικά ά- 
τόμων, ώς καί τών καταδικαζο-

281



μένων γιά χρήση ναρκωτικών, τά 
πρωτεία έχει ή νεαρά ηλικία!165>, 
6) Ή  είδησεογραφία τον Τύπον, 
κατά τήν όποια, ή επιδημία τών 
ναρκωτικών εχει μολύνει καί τά 
σχολεία Μέσης Έκπαιόεύσεως. 
Στήν προκειμένη περίπτωση τό 
σχετικό ρεπορτάζ τής εφημερίδας 
ή τον περιοδικού, είτε άναφέρε- 
ται σέ γενικές πληροφορίες, χωρίς 
τήν παράθεση συγκεκριμένων 
στοιχείω\Π66>, είτε περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες, άλλά μεμονωμένες 
περιπτώσεις167)· Τήν αυτή τακτι
κή άκολουθούν καί ορισμένοι 
συγγραφείς μελετών, περί τού 
κινδύνου άπό τά Ναρκωτικά στήν 
Ελλάδα!1W . Ειδικά στό θέμα τής 
άπό μαθητές σχολείων ορισμένων 
περιοχών, χρήσεως ναρκυπικών, 
πρέπει νά παρατηρηθεί, ότι ό χει
ρισμός τούτου άπό μέρους τού 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
καί τών αρμοδίων Εκπαιδευτι
κών Αρχών υπήρξε εσφαλμένος, 
διότι σέ όλα αυτά τά εντυπωσι
ακά δημοσιεύματα δέν υπάρχει 
ούτε μιά υπεύθυνος καθησυχαστι- 
κή ή ενημερωτική άνακοίνωση ή 
διάψευση, μέ άποτέλεσμα νά ορ
γιάζουν ο ί διαδόσεις καί νά με
γαλώνει ή ανησυχία τών γονέων 
καί τού κοινού καί όχι μόνο αυτό, 
άλλά είναι γεγονός, ότι στίς μεμο
νωμένες καί περιστααιακές άκόμη 
περιπτώσεις άντί τά σχετικά 
κρούσματα νά άντιμετωπισθούν 
μέ ρεαλισμό καί νά ενημερωθούν, 
μαθητές, γονείς καί άρμόδιες άρ- 
χές, άκολονθεϊται ή τακτική τής 
συγκαλύψεως γιά νά μή δυσφη- 
μισθεϊ τό εκπαιδευτικό ίδρυμα, γ) 
Οι πληροφορίες, ο ί προερχόμενες 
άπό τις άρμόδιες 'Αστυνομικές 
Αρχές, ότι μεταξύ τών συλλαμβα- 
νομένων γιά χρήση ναρκωτικών 
ουσιών δέν περιλαμβάνονται φοι
τητές ή σπουδαστές, εξαιρετικά 
βέβαια ευχάριστη διαπίστωση, ε
νώ τό αντίθετο παρατηρεϊται σέ 
ελάχιστους "Ελληνες φοιτητές ή 
σπουδαστές άλλοόαπών Πανεπι- 
στημιιυάΙ69>. Ή  προαναφερθεϊσα 
δια:τίστωαη, έπιβεβαιούται καί 
άπό διεξαχθείσα έρευνα μεταξύ

φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστη- 
μίωνί170) περί τών χρησιμοποιου- 
μένων ύπ αυτών ήρεμιστικών, υ
πνωτικών καί διεγερτικών φαρ
μάκων, πρός άντιμετώπιση τού 
δημιουργουμένου προεξεταστικοϋ 
άγχους, κατά τήν όποια διαπι
στώθηκε, ότι έπί 528 περιπτώ
σεων μόνο τό 4,73% χρησιμοποί
ησε τέτοια φάρμακα, ποσοστό θε
ωρούμενο άπό τούς ερευνητές γε
νικά σάν χαμηλό. Εκ τού ποσο
στού τούτον ο ί γυναίκες καί οί 
φοιτητές τής Φαρμακευτικής χρη
σιμοποιούσαν ήρεμιστικά, ύπνω- 
τικά καί διεγερτικά φάρμακα, 
πρό τών εξετάσεων, συχνότερα άπό 
τους φοιτητές άλλων Σχολών, μέ 
προφανή εξήγηση, ότι ο ί τελευ
ταίοι έχουν μεγαλύτερη δυνατό
τητα έξευρέσεως τών φαρμάκων 
τούτων. Στήν προκειμένη περί
πτωση σημειούται ότι, κατά πλη
ροφορίες μή θεμελιονμενες όμως 
σέ συγκεκριμένα άποόεικτικά 
στοιχεία, κατά τήν περίοδο τών 
εξετάσεων, πολλοί μαθητές τής 
Μέσης καί Τεχνικής έκπαιόεύ- 
σεως, καθώς επίσης σπουδαστές 
καί φοιτητές άνωτέρων καί άνω- 
τάτων σχολών χρησιμοποιούν ή
ρε μιστικά, υπνωτικά καί διεγερ
τικά φάρμακα, όχι μόνο γιά νά 
καταπολεμήσουν τό προεξεταστι- 
κό άγχος, άλλά καί γιά νά έχουν 
τήν δυνατότητα νά μελετήσουν ε
πί περισσότερες ώρες, μή άπο- 
κλειομένης καί τής εσφαλμένης

άντιλήψεως καί ταυτόχρονα ν- 
πούλου όιαόόσεως, ότι ορισμένα 
διεγερτικά φάρμακα (π.χ. άμφε- 
ταμίνες) αυξάνουν τήν μνήμη καί 
φυσικά καί τίς δυνατότητες άφο- 
μοιώσεως περισσοτέρων γνώ
σεων!171) δ) Ή  διαπίστωση ότι 
παρατηρεϊται έστω καί μικρή αύ
ξηση τών παραπεμπομένων στά 
δικαστήρια άνηλίκων υποθέσεων, 
γιά κατοχή καί χρήση ναρκωτι
κών. Ειδικότερα στά πεπραγμένα 
τής Εταιρείας Προστασίας Άνη
λίκων 'Αθηνών, στόν τομέα δικα
στηριακής άρωγής άναφέρεται ή 
συμπαράστασή της σέ ποινικές υ
ποθέσεις άνηλίκων γιά χρήση 
ναρκωτικών( (1) Τό έτος 1972, 
περιπτώσεις 2, (2) Τό έτος 1973 
περιπτώσεις 1, (3) Τό έτος 1975 
περιπτώσεις 2!,72> ε), Τά στοιχεία 
τής Στατιστικής τής Δικαιοσύνης 
άπό τά όποια προκύπτουν τά έ- 
ξής: (1) παρουσιάζονται γιά πρώ
τη φορά καταδίκες μαθητών, γιά 
εμπορία, χρήση καί κατοχή ναρ
κωτικών καί συγκεκριμένα κατά 
τά έτη 1970, έπί 72.393 καταδι
κών 1 περίπτωση, τό έτος 1973 
έπί 114.248 καταδικών 5 περι
πτώσεις, τό έτος 1974 έπί 107.010 
καταδικών I περίπτωση καί τό 
έτος 1975, έπί 114.063 καταδικών 
2 περιπτώσεις (όλες άγοριών)!172),
(2) ο ί άνήλικοι ο ί ύποβληθέντες 
εις άναμορφωτικά ή θεραπευτικά 
μέτρα καίείςσωφρονιστικόν περιο
ρισμόν γιά έμπορία, χρήση καί κα
τοχή ναρκωτικών ήσαν τό 1973, 
έπί 4.867 περιπτώσεων: 7, τό έτος 
1974 έπί 3.964 περιπτώσεων: 1, 
καί τό έτος 1975 έπί 5.484 περι
πτώσεων: 3 (όλες ο ί περιπτώσεις 
ήσαν άγοριών!,74> καί (3) ο ί (ενή
λικοι ύποβληθέντες σέ μέτρα α
σφαλείας, σωφρονιστικό πριορι- 
σμό καί καταδικασθέντες γιά χρή
ση, έμπορία καί κατοχή ναρκω
τικών ήσαν τό 1973 έπί 14.369 
περιπτώσεων: 33 άνδρες, τό 1974 
έπ ί 13.333 περιπτώσεων: 32 άν
δρες καί 4 γυναίκες καί τό 1975 
έπ ί 4.614 περιπτώσεων 37 άνδρες 
καί 2 γυναίκες!175)■ Ειδικά όμως 
γιά τήν μαθητιώσα νεολαία τής
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Ελλάδας θά πρέπει νά προστεθεί 
και τό γεγονός, ότι είναι πάρα 
πολλές καί συγκινητικές όμολο- 
γονμένως, ο ί περιπτώσεις κατά 
τίς όποιες μαθητικές κοινότητες 
καί οργανώσεις νέων ανέπτυξαν 
πρωτοβουλία γιά μιά σταυροφο
ρία κατά τών ναρκωτικών, μέ δι
αλέξεις, έκθέσεις, έντυπα 
κ.λ.π ΐ176). ’Αντίθετα άνησνχαστι- 
κές πρέπει νά θεωρούνται ο ί πλη
ροφορίες γιά τά παιδιά τών Ε λ 
λήνων μεταναστών στίς χώρες τής 
Δυτικής Ευρώπης, τά όποια γιά 
διαφόρους λόγους άναγομένους 
στό περιβάλλον όιαβιώσεώς των 
παρουσιάζουν σοβαρές ψυχολογι
κές διαταραχές καί προβλήματα 
προσαρμογής, άλλά καί συγκρού
σεις πρός τό οικογενειακό, σχολι
κό καί κοινωνικό περιβάλλον 
των1177), μέ άποτέλεσμα, συντρε- 
χούσης καί τής διαθέσεως τών 
ναρκωτικών στίς προαναφερθεί- 
σες χώρες μέ έλευθεριότητα, νά 
φέρονται ότι χρησιμοποιούν τού
τα σέ μεγάλο ποσοστό.
5. Σ τόν στρατό, κατά τίς σχετικές 
έρευνες τών ψυχιάτρων τον προ
κύπτει μιά άξιοσημείωτος αύξηση 
τής ομάδας τών ψυχοπαθητικών 
καί τοξικομανών, μεταξύ τών ε
τών 1958 καί 1968, κατά ποσοστό 
33% (178). Συγκεκριμένα, λόγω 
τοξικομανίας άπομακρύνθηααν, 
κατά τήν πενταετία 1964— 1968 
άπό τό στράτευμα νεοσύλλεκτοι 
πάσχοντες άπό άνωμαλία τής 
προσωπικόσμας καί ειδικότερα 
κατά ποσοστό 60— 70% (άπό 
τούς άπαλλασσομένους) εκ τοξι
κομανίας ενώ εξ ίσον μεγάλο εί
ναι τό ποσοστό τών άπολυομέ- 
νων, γιά τήν αυτή αιτία, μετά τρί
μηνο θητεία ή καί πέραν αν- 
τής^ΐ79). Τό ποσοστό τούτο γιά 
τήν αυτή αιτία, έπί τού συνόλου 
τών άπαλλαγέντων άπό τήν στρα
τιωτική θητεία κατά τό έτος 1975 
υπολογίζεται σέ 3,5%<Ι80>, δηλα
δή, μεταξύ τών έτών 1968 καί 
1975 δέν έχομε μεταβολή τού σχε
τικού ποσοστού άπαλλαγής. 
Ειδικότερα:
Τό 1964 έπί 30.065 άπηλλάγη-

σαν σάν τοξικομανείς 122.
Τό 1965 έπί 29.053 άπηλλάγησαν 
σάν τοξικομανείς 173.
Τό 1966 έπί 30.146 άπηλλάγησαν 
σάν τοξικομανείς 138.
Τό 1967 έπί 28.294 άπηλλάγησαν 
σάν τοξικομανείς 132.
Τό 1968 έπί 29.682 άπηλλάγησαν 
σάν τοξικομανείς 119.
Σύνολον. έπί 147.240 άπηλλάγη
σαν σάν τοξικομανείς 684, δηλαδή 
ποσοστό 0,5% περίποιλ181 >.

Μειονεκτήματα τών προανα- 
φερθέντων στοιχείων είναι ότι: α) 
Στόν  στρατό έπικρατεϊ ή συνή
θεια νά χαρακτηρίζεται σάν τοξι
κομανής, κάθε άτομο τό όποιο 
έστω καί μιά φορά ή καί περι- 
στασιακά χρησιμοποιεί τοξικές 
ουσίες}1821,6) Τά σχετικά στοιχεία 
περί τοξικομανών άναφέρονται 
στήν αυτή ομάδα μετά τών ψυχο
παθητικών γενικά άτόμων καί γ) 
Στά  άναφερόμενα ποσοστά περι
λαμβάνονται καί άτομα, τά όποια 
έκ προθέσεωςχρησιμοποιούν τοξι
κές ουσίες, προκειμένου νά έπιτύ-

χουν τήν (υπαλλαγή των έκ τού με- 
γαλυτέρου καί ίεροτέρου πρός 
τήν πατρίδα καθήκοντος.
6. Από τού έτους 1970 μέχρι καί 
τον έτους 1977, ο ί νοσηλευθέντες 
τοξικομανείς στά ψυχιατρεία τής 
Χώρας άνέρχονται:
1. Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κο
ρυδαλλού!188)
’Έτος 1970: 25 
Έ τος  1971: 34 
Έ τος  1972: 40 
Έ τος  1973: 68 
Έ τος  1974: 89 
Έ τος  1975: 52 
Έ τος  1976: 20 
Έ τος  1977: 34

2. Κρατικό Θεραπευτήριο Ψυχι
κών Παθήσεων Α θηνώλι84>
α. Κλινική Τοξικομανών 
1971: είσελθόντες 33 
1973— 74: είσελθόντες 51 
1975: είσελθόντες 61 (20 γιά πολ
λαπλή φορά)
1976: είσελθόντες 47 (37 γιά πολ
λαπλή φορά)

β. Ψυχικά Νοσήματα τών γιά Α ' φορά είοελθόντων (Κα
τηγορία: Διαταραχών τής Προσωπικότητας)188)

Σύνολον Τοξικομανείς 
ς Είοελθόντων Άνδρες Γυναίκες Σύνολον %

1971 830 72 6 78 9,4
1973-74 992 198 3 101 10,8
1975 — 34 3 37 3,48
1976 1158 25 3 28 2,42

γ. Πίνακας τών έξελθόντων μέ διάγνωση Διαταραχές 
τής Προσωπικότητας!186)

Τοξικομανείς
Έ το ς  Ανδρες Γυναίκες Σύνολον % έπί συνόλου
1971 141 4 145 11,65
1973-74 215 11 226 13,82
1975 66 5 71 3,62
1976 96 14 100 4,46

ό. θάνατοι Τοξικομανών1187)
1971: 3 Ανδρες -2,30% τού συνόλου 
1973 74: 7 Αδρές -3,11% τού συνόλου 
1975: Ο 
1976: Ο
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ε. Κίνηση Εξωτερικού Ίατρείον(,88>

1971: Άνόρες28 - Γυναίκες2 - Σύνολον30 
1972: Άνόρες 111 - Γυναίκες Ο - Σύνολον 111 
1973: 'Άνόρες 55 - Γυναίκες 1 Σύνολον 56 
1974: 'Άνόρες 40 - Γυναίκες Ο Σύνολον 40 
1975: Ά  νόρες 3 7 - Γυναίκες Ο Σύνολον 3 7 
1976: Άνόρες 13 - Γυναίκες Ο Σύνολον 13 
1977: Άνόρες23 - Γυναίκες Ο Σύνολον 23

Μειονέκτημα των προαναφερ- 
θέντων πινάκων είναι τό γεγονός, 
ότι εμφανίζουν μικρό μόνο μέρος 
τών υφισταμένων θεραπεία τοξι
κομανών καί μάλιστα πρόκειται 
περί άτόμων τών οικονομικά ά- 
σθενεστέρων τάξεων. Ο ί εχοντες 
οικονομικές όυνατό τητες, είτε 
προτιμούν την θεραπεία τους στά 
ίόιωτικά ιατρεία τών Ψνχιάτρων- 
Νευρολόγων ή στις Ιδιω τικές Ψυ
χιατρικές Κλινικές, είτε μεταβαί
νουν στό εξωτερικό σέ ειδικές 
Κλινικές αποτοξινώσεως Τοξικο
μανών.

152. Άννας Ευσταθίου-Κοκκέβη, έν
θα άν. σελ. 28—29. - Μ. Στριγγάρη, 
ένθα άν. σελ. 35. - Άντ. Κουτσελίνη. 
Χασίς, «'Αστυνομικά Χρονικά», τόμ. 
Κ σελ. 274.
153. Ήλία Δεληγιαννάκη. Αντιμετώ- 
πισις τών τοξικομανών καί ψυχοπα- 
θητικών έν το) στρατεύματι, «'Ιατρική 
Έπιθεώρησις 'Ενόπλων Δυνάμεων», 
τόμ. 5ος (1971), τεύχος 6ον, σελ. 742.
154. Μ. Στριγγάρη, ένθα άν. σελ. 37.
155. Κ. Γαρόίκα. ’Εγκληματολογία, 
τόμ. A ' «7α Γενικά καί τά άτομικά 
αίτια τών εγκλημάτων», έκόοσις Ε' 
Άθήναι 1966, σελ. 287,288. - Γεωρ
γίου Κανάτσιου. Ή  μέθη, ό χρόνιος 
άλκοολισμός καί ή Τοξικομανία, 
Θεσσαλονίκη 1956, σελ. 223,224. - 
Γεωργίου Πανοπούλου. Έγχειρίόιον 
Έγκληματολογικής Χημείας, Άθήναι 
1940, σελ. 65.
156. Μ. Στριγγάρη, ένθα άν. σελ. 362
157. Ί. Παπαγεωργίου, Ή  έκ τού 
κινδύνου τών Ναρκωτικών Διαφώτι- 
σις, « Έπιθεώρησις Χωροφυλακής» 
τόμ. θ ' σελ. 38 έπ.
158. Πηγή: Προσωπική έρευνα σέ 
κρατικές καί μή υπηρεσίες.
159. Πηγή: Φαρμακευτική Υπηρεσία 
Ι.Κ.Α.

160. Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών ’Α 
θηνών: α) Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού 6) Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (άπό έτους 1971).
161. Ή  άπόπειρα αυτοκτονίας καί ή 
αυτοκτονία φαίνεται δτι είναι συχνές 
στούς αλκοολικούς καί ατούς τοξικο
μανείς (Θ. Μάζα -Γ. Τζέμου - Κ. 
Στεφάνή - Δ. Τριχοπούλου, Επίπτω
ση, έποχιακή διακύμανση καί όημο- 
γραφικοί χαρακτήρες τών αυτοκτο
νιών στήν Ελλάδα, περιοδικό «MA
TERIA MEDICA GRECA, τεύχος 1/ 
1978 σελ. 38.
162. Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων 
Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐας Κυ
ριάκού». ’Απολογισμός Δραστηριό
τητας Ιουνίου 1975 - Δεκεμβρίου 
1977, Αθήναι 1978, σελ. 8,9.
163. Α. Μπίλλη - Λ.Τσιρογιάννη Γ. 
Βοσνίδη - Ί. Μάνου - X. Παοαβοϋ. 
Εκούσιαι Φαρμακευτικοί Δηλητηρι
άσεις (παρατηρήσεις επί 734 άσθε- 
νών), περιοδικό MATERIA MEDICA 
GRECA, τεύχος 111978, σελ. 61 έπ.
164. Κ. Γαρόίκα. Έγληματολογία, 
ένθα άν. σελ. 290. - ’Επιβεβαίωση 
τής όιαπιστώσεως ταύτης προκύπτει 
καί άπό τά πρώτα συμπεράσματα έ
ρευνας τού γράφοντος μετά ομάδας 
Κοινωνικών Λειτουργών καί Έπι- 
σκεπτριών Αδελφών.
165. Περισσότερα κατωτέρω παρ. 7.
166. π.χ. (1) «Ελευθεροτυπία» τής 
6.5.1977: «Κρούσματα χρησιμοποίη
σης ναρκωτικών άπό μαθητές τών 
Γυμνασίων Πετραλώνων, Κουκακίου, 
Πλάκας, Ψυρρή καί Θησείου, κατήγ
γειλε χθές σέ συγκέντρωση τών κα
τοίκων τών παραπάνω περιοχών ή 
Συντονιστική Επιτροπή τών κατοί
κων», (2) «Βραδυνή» 4.4.1975 «Τό 
φοβερώτερο είναι ότι ή όιάδοσις τών 
ναρκωτικών στόν τόπο μας γίνεται 
χρόνο μέ τό χρόνο μεγαλύτερη καί 
κυρίως στούς νέους τής «καλής» λε- 
γομένης «κοινωνίας», καθώς επίσης

μεταξύ τών σπουδαστών καί φοιτη
τών, άκόμα καί τών μαθητών τών 
τελευταίων τάξεων τού Γυμνασίου» 
(Δημ. Γκούτα, ένθα άν. σελ. 17 καί 
105). «Καθημερινή» τής 16.7.1976 
Ό  μεγάλος Κίνδυνος):«Τά ναρκωτι

κά ολοένα διαδίδονται καί έχουν 
στόχο κυρίως τήν Νεολαία μας»)
167. π.χ. (1) « ’Ανακρίσεις μετά άπό 
λιποθυμία 17 μαθητριών, στήν τσέπη 
μιάς έκ τών όποιων βρέθηκε ένα χα- 
πάκι πού προκαλεΐ ευθυμία» (Καθη
μερινή 2.6.1976), (2) «Μαθήτριες 
παίρνουν Ναρκωτικά: Θεσσαλονίκη: 
Διεξάγεται άνάκριση» (Τύπος τής 9. 
3.1976), (3) «Ό  θάνατος, φινάλε 
τραγικό γιά τήν μαθήτρια... (Ελευ
θεροτυπία τής 22.6.1976). (Ί. Παπα
γεωργίου. Ναρκωτικά όγδοη πληγή 
τού Φαραώ, Αθήνα, σελ. 41).
168. Βλέπε σχετικώς: (1) Δημ.
Γκούτα, ένθα άν. σελ. 96. (Τά παιδιά 
τών πλουσίων), (2) Δημ. Φερούση. 
Στήν κόλαση τών λουλουδιών, ’Αθή
να 1975, σελ. 7 (Σήμερα όμως είναι 
γεγονός, πώς δώδεκα νέοι ηλικίας 18 
—25 χρονών βρήκαν τόν θάνατο σέ 
διάστημα όκτώ μηνών οστό τή χρήση 
ναρκωτικών...).
169. «Βραδυνή» τής 10.5.1977 (Τεκές 
μέ μαθήτριες σ ’ ένα χωριό). «Βραδυ- 
νή» 29.8.1978 (Φοιτητές είχαν μετα
τρέψει στά Χανιά ένα Ι.Χ. σέ τεκέ). 
Β. Τσιμπιδάρου. "Ελληνες νέοι τού 
Λονδίνου στά δίχτυα τού λευκού θα
νάτου « ’Αστυνομικά Χρονικά», τόμ. 
ΚΓ σελ. 222 έπ.
170. Σ. Μονοπώλη - Π. Γαλανοπού- 
λου-Μ. Κούβαρη-Ά. Μαρτίνου - Ί. 
Μωραΐτη- Κ. Καφούρου -Δ. Βαρώ- 
νου. Προεξεταστικόν άγχος φοιτη
τών. Χρήσις φαρμακευτικών ούσιών, 
περιοδικό «MATERIA MEDICA GRE
CA, τόμ. IV, σελ. 405 έπ.
171. 7. Παπαγεωργίου, ένθα άν. σελ. 
16.

Συνέχεια εις τήν σελ. 322
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΜΤΕΡΠΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ KM ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΠ

Σ ΧΕΤΙΚΑ μέ τό ρόλο πού παίζει ή 
μητέρα μέσα στό σπίτι, μέσα στην 

κοινωνία, θά προσπαθήσουμε σέ λίγες 
γραμμές νά τόν σκιαγραφήσουμε όσο 
είναι δυνατόν.

Ένας άπό τούς σπουδαιότερους πα
ράγοντες πού παίζουν πρωταρχικό ρό
λο στή διαμόρφωση μιας κοινωνίας εί
ναι ό κοινωνικός παράγων. Σ' αύτόν τόν 
κοινωνικό παράγοντα τό σημαντικότερο 
ρόλο παίζει ή γυναίκα μέσα στό σπίτι ή 
άν θέλετε ή μητέρα. Ή μητέρα καί σάν 
γυναίκα καί σάν σύζυγος καί σάν άν
θρωπος άποτελεϊ μέσα στό σπίτι τόν ά- 
κρογωνιαϊο λίθο έπάνω στόν όποιο στη
ρίζεται συθέμελα όλόκληρο τό κοινω
νικό οικοδόμημα τών άνθρώπων. Δέν 
πρέπει νά μάς διαφεύγει αύτό, δέν πρέ
πει νά τό ξεχνάμε. Είναι κάτι πού διαρ
κώς πρέπει νά μάς άπασχολεΐ καί νά 
μάς προβληματίζει.

Ή μητέρα μέσα στό σπίτι κατέχει μιά 
ξεχωριστή θέση. Δέν είναι άπλώς ένα 
μέλος μέσα στήν οικογένεια - Είναι τό 
σπουδαιότερο άπό τά μέλη της. Τά πάν
τα σχεδόν έξαρτώνται άπ' αύτή. Δέν θά 
ήταν ύπερβολικό άν θά λέγαμε ότι, ή 
μητέρα είναι ή θαίλισσα μέσα στό σπίτι.

Ή μητέρα είναι ό καλύτερος παιδα
γωγός, στά παιδιά, πού έφερε στόν κό
σμο. Απ’ τή μητέρα θά έξαρτηθεϊ κατά 
κανόνα ή προκοπή, ή πρόοδος, ή στα
διοδρομία τών παιδιών της μέσα στήν 
κοινωνία. Απ' τήν μητέρα θά έξαρτηθεϊ 
πιό δρόμο θά άκολουθήσουν τά παιδιά 
της καί πιά θέση θά καταλάβουν στήν 
κοινωνία, όταν μεθαύριο θά βγουν γιά 
νά τήν ζήσουν καί γιά νά τήν άντιμε- 
τωπίσουν.

Ή διαπαιδαγώγηση δέν είναι καθόλου 
εύκολο πράγμα. Είναι άπό τά σοβαρό
τερα προβλήματα πού μάς άπασχολοϋν 
καθημερινά σ' όλα τά γεωγραφικά μήκη 
καί πλάτη τής ύδρογείου. Όλες οί μη
τέρες τού κόσμου άντιμετωπίζουν αύτό 
τό πρόβλημα, πού όσο κι' άν μάς φαί
νεται εύκολο, θεωρείται ίσως ένα πρό
βλημα πού όρθώνεται πελώριο μπροστά 
μας καί μπροστά σέ κάθε γυναίκα σύ
ζυγο, μητέρα. Δέν είναι άπ’ τά συνήθη 
προβλήματα πού μάς άπασχολοϋν στήν 
καθημερινή ζωή μας, είναι άπό τά προ
βλήματα πού προδικάζουν τήν έπιτυχία 
ή άποτυχία τών παιδιών μέσα στή ζωή. 
Γιά νά βγει έξω στήν κοινωνία καί νά

Τοϋ Άστυν. Α' κ. Μ. Φελώνη

άντιμετωπίσει μέ έπιτυχία τή ζωή χρειά
ζεται ό νέος νά έχει πολλά προτερήμα
τα, πολλές άρετές πολλά έφόδια, πού 
θά τόν βοηθήσουν νά άνταπεξέλθει 
στις κάθε είδους φουρτούνες, τίς δυσ
κολίες πού θά τόν περιτριγυρίζουν συ
χνά στή ζωή. Σάν τέτοια έφόδια, σάν 
τέτοια προτερήματα, είναι ή τιμιότητα, 
ό ήθικός χαρακτήρας, ή εύγένεια, ή 
ψυχραιμία, ή καλλιέργεια τοϋ ψυχικού 
κόσμου, ή κοινωνική μόρφωση, ή χρι
στιανική διαπαιδαγώγηση, ή ύπομονή 
καί έπιμονή, ό σεβασμός πρός τό ώραϊο, 
τό άγαθό, ό σεβασμός πρός τά δικαιώ
ματα καί τίς ύποχρεώσεις τών άλλων 
συνανθρώπων του, τούς όποιους θά άν- 
τιμετωπίσει στό διάβα τής ζωής του 
μέσα στή κοινωνία καί τόσα άλλα πού 
δέν είναι άνάγκη νά τά άναφέρουμε.

Όλα αύτά τά έφόδια καλείται ή μητέ
ρα νά τά καλλιεργήσει μέσα στή μικρή 
αύτή κυψέλη τού σπιτιού καί είναι πολύ 
δύσκολα προβλήματα. Ή μητέρα προ
σπαθεί διαρκώς νά έπικοινωνήσει μέ 
τόν έσωτερικό κόσμο τοϋ παιδιού της, 
τού σπλάχνου της, προσπαθεί νά βρει 
καί νά κεντρίσει διακριτικά τίς χορδές 
τών άρετών τών παιδιών της, γιά νά τίς 
κάνει θεόρατα δέντρα ήθικής προσφο
ράς, ώστε τά παιδιά πού θά βγοϋν σέ 
λίγο στή κοινωνία καί θά άποτελέσουν 
τίς διάφορες μάζες τών αύριανών άν
θρώπων θά παίζουν σπουδαιότατο ρόλο 
στήν όλη φάση τής προόδου τών κοι
νωνιών καί στήν εύημερία τού κοινωνι
κού συνόλου ή καί τό άντίθετο, στήν 
καταστροφή καί στόν όλεθρο τών κοι
νωνιών, άν δέν τύχουν καλής διαπαι- 
δαγωγήσεως.

Βέβαια θά ήταν άδικο, θά ήταν παρά
λογο ίσως, άν δέ λέγαμε ότι, στήν όλη 
προσπάθεια γιά τή διαμόρφωση τού χα
ρακτήρα τού παιδιού συμβάλλει άποτε- 
λεσματικά καί ή παρουσία τοϋ πατέρα 
μέσα στό σπίτι ώς άρχηγού τής οικο
γένειας. Μόνο πού ή παρουσία αύτή εί
ναι πολύ λίγη, γιατί έκ τών πραγμάτων 
είναι ύποχρεωμένος καί άναγκασμένος 
τίς περισσότερες φορές νά βρίσκεται 
μακρυά άπό τό σπίτι, άσχολούμενος μέ 
τήν έργασία του στό γραφείο άν είναι 
ύπάλληλος, στό έργοστάσιο ή στό κατά
στημά του άν είναι έπιχειρηματίας. Τό

γεγονός αύτό έχει σάν συνέπεια νά μή 
μπορεί νά δώσει στό παιδί του έκεϊνο 
πού μπορεί νά δώσει ή μητέρα σύζυγος 
σ αύτό, γιατί κατά κανόνα βρίσκεται 
περισσότερες ώρες μέσα στό σπίτι καί 
έχει περισσότερο χρόνο νά άσχοληθεϊ 
μέ τή διαμόρφωση τού χαρακτήρα τού 
παιδιού της.

Όμως έκτος άπ' αύτό ή μητέρα είναι 
καί άπό τή φύση της πλασμένη νά βρί
σκεται πιό κοντά στό παιδί της, πιό 
κοντά στό σπλάχνο της. Έχει τό προνό
μιο τής μητρότητος πού δέν έχει ό 
πατέρας. Ή φύση άκόμη τήν έχει προι
κίσει μέ άφάνταστο ύπομονή καί έπιμο
νή, άφάνταστη άντοχή καί άφάνταστη 
διορατικότητα γιά νά μπορεί νά έπικοι- 
νωνεί κάθε στιγμή μέ τό έσωτερικό κό
σμο τού παιδιού, νά άνακαλύπτει έλατ- 
τώματα καί μέ τόν δικό της τρόπο καί 
τή μητρική της στοργή καί άγάπη της 
νά προσπαθεί νά τά έλαττώνει ή καί νά 
τά έξαφανίζει καί άντίθετα, νά άνακαλύ- 
πτει προτερήματα πού βρίσκονται σέ 
λανθάνουσα κατάσταση καί νά προσπα
θεί νά κρούσει μέ διακριτικότητα τίς 
χορδές τους, ώστε νά τά φέρνει στήν 
έπιφάνεια, νά τά καλλιεργεί καί νά τά 
κάνει καρποφόρα δέντρα ήθικής προσ
φοράς. Έτσι λοιπόν έκ τών πραγμάτων 
άλλά καί άπό τή φύση ή συμβολή τής 
μητέρας στήν κοινωνική διαμόρφωση 
καί διαπαιδαγώγηση τών παιδιών της 
μέσα στό σπίτι, μέσα στήν οικογένεια, 
μέσα στή κοινωνία είναι τό Α καί τό Ω.

Οϊ μητέρες όλου τοϋ κόσμου είναι 
έκεϊνες πού πραγματικά συμβάλλουν 
άποτελεσματικά στήν πρόοδο τών κοι
νωνιών, γιατί ότι παιδιά φέρουν στόν 
κόσμο, αύτές θά είναι καί οί κοινωνίες 
πού θά άποτελέσουν, όποιες άρχές μά
θουνε στό σπίτι τους καί όποιες παρα
δόσεις άκολουθούν, αύτές θά έξακο- 
λουθοϋν νά έφαρμόζουν μέσα στήν κοι
νωνία καί οί κοινωνίες θά είναι καλές ή 
κακές άνάλογα μέ τά άτομα πού τίς 
άποτελούν.

Δέν μάς άπομένει τίποτε άλλο λοι
πόν, άπό τού νά τής χρωστάμε εύγνω- 
μοσύνη γιά ότι προσφέρει στις κοινωνί
ες καί στά έθνη, νά τής χρωστάμε σε
βασμό καί άγάπη γιά ότι δημιουργεί. - 
Αύτό μή τό ξεχνάμε, γιατί είναι πολύ 
σημαντικό, πολύ ώφέλιμο, πολύ άπαραί- 
τητο, άλλωστε έπιβάλλεται - Δέν νομί
ζετε;
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άλλά μόνον βία, γιαυτό καί πρέπει νά έπικουροϋν 
τήν Αστυνομία ατό έργο της.
Τά ναρκωτικά, τόσο άπό τή φύσι τους, όσο καί άπό 
τήν αυξανόμενη χρήσι τους άπό τό νεώτερο καί υ
γιέστερο τμήμα του λαού, συνιστούν πραγματική ά- 
πειλή γιά τις ρίζες τού Έθνους, γιαυτό καί έπιβάλ- 
λεται ή άνάληψις πανεθνικής έκστρατείας.
Γιά τήν άντιμετώπισι των τροχαίων άτυχημάτων καί 
τού κυκλοφοριακοϋ προβλήματος, έκτος τών έργων 
υποδομής, είναι άναγκαία καί ή κυκλοφοριακή άγω- 
γή πεζών καί όδηγών, Ή έπαναφορά τού διοικητικού 
μέτρου τής άφαιρέσεως πινακίδων έγινε έπιβεβλη- 
μένη, Ιδία στήν Πρωτεύουσα. Ή βοήθεια τού κοινού 
είναι πολύτιμη γιά τήν διαπίστωσι καί σύλληψι τών 
όδηγών, πού έγκαταλείπουν άβοήθητα τά θύματα 
τροχαίων δυστυχημάτων, ή πού μέ όποιοδήποτε άλ
λο τρόπο συμπεριφέρονται άντικοινωνικά.
Γενικώς, οί Υπηρεσίες τής Αστυνομίας άνταποκρί- 
θηκαν, κατά τό 1978, πολύ Ικανοποιητικά στήν άπο- 
στολή τους καί συνέβαλαν άποφασιστικά στήν διατή- 
ρησι τής κοινωνικής γαλήνης. Αρκεί νά έπαναληφθή 
ότι ό μέσος δείκτης τών μή έξιχνιασθέντων άδικη- 
μάτων διατηρήθηκε ατό χαμηλό ποσοστό τού 6% 
περίπου.
Ή πρόληψις καί καταστολή τού έγκλήματος είναι 
άποστολή τής Αστυνομίας- γιά τήν πραγματοποίησί 
της όμως είναι άναγκαία, έκτός τών άλλων, καί ή 
πρόθυμη καί καθολική συμπαράστασις καί συνδρομή 
τού κοινού. Έπί πλέον είναι άναγκαία ή ύπό τού 
άδικουμένου πολίτου καταγγελία, ένώπιον τής άρμο- 
δίας Αρχής, τού άδικοπραγούντος.
Πέρα άπό τήν άσκησι τών καθηκόντων τους, οί ά- 
στυνομικοί βρήκαν τήν εύκαιρία νά συμμετάσχουν 
σέ έκδηλώσεις κοινωνικού, πνευματικού καί έκπολι- 
τιστικού περιεχομένου.
Στό χώρο τών δημοσίων σχέσεων ή Αστυνομία έ- 
πέτυχε, καί κατά τόν περασμένο χρόνο, άξιόλογη 
πρόοδο. Είμαστε αισιόδοξοι γιά τό μέλλον. Πιστεύ
ουμε ότι οί φίλοι μας συνεχώς αύξάνονται.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κυρίες καί Κύριοι,
Κλείνοντας τήν παρουσίασι τών πεπραγμένων τού 
1978 κρίνω σκόπιμο: Νά ύπογραμμίσω ότι ή Αστυ
νομία Πόλεων κατά τό 1978, όπως καί κατά τά προ
ηγούμενα χρόνια, άνταποκρίθηκε στις προσδοκίες 
τής Πολιτείας καί τού κοινωνικού συνόλου.
Νά παράσχω τή διαβεβαίωσι ότι καί κατά τό 1979 θά 
διαφυλάξουμε σάν κόρη όφθαλμού τήν δημοσία τάξι 
καί άσφάλεια στήν περιοχή μας.
Κι άκόμα, ότι θά συνεχίσουμε νά ύπηρετούμε μέ 
συνέπεια κι εύσυνειδηαία τόν Νόμο, τήν Πατρίδα, 
τήν Δημοκρατία.
Τέλος, νά ζητήσω, σάν άντάλλαγμα τών προσπα
θειών μας, τήν συνδρομή τού κοινού καί τήν άνα- 
γνώρισι τού έργου μας.

Σάς εύχαριστώ
Ή ώραία έκδηλωση έκλεισε μέ μικρή δεξίωση πρός 

τιμήν τών προσκεκλημένων.

Γ  ΛΕΤΟΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ

Τό ’Αστυνομικό Σώμα, τού 
όποιου ή πρός τό παιδί ά- 
γάπη αποτελεί «πιστεύω», 
μέ τήν εύκαιρία τού Διε
θνούς "Ετους τού Παιδιού, 
πραγματοποίησε διάφο
ρες έκδηλώσεις, όπως αι
μοδοσία αστυνομικών στό 
Νοσοκομείο Παίδων, δια
νομή δώρων σέ ιδρύματα, 
κλπ. Σχετικώς άπό τό Αρ
χηγείο τής Άστυν. Πό
λεων έκδόθηκε ή ακόλου
θη Διαταγή.

Π ΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ καί βασικός 
σκοπός κάθε Κράτους πού 

θέλει νά δημιουργήσει ένα υγιές 
κοινωνικό σύνολο, είναι ή σωστή 
άγωγή καί ή έκπαίδευση τών παι
διών, τών νέων γενικά, ατούς οποί
ους στηρίζει τήν μελλοντική του ύ- 
πόσταση.
Τό Σχολείο έχει τό μεγάλο καθήκον 
νά διαπλάσει τήν ψυχή τού παι
διού, τελειοποιώντας τίς καλές ρο
πές καί κλίσεις του καί περιορίζον
τας τίς κακές έξεις, συνήθειες καί 
τάσεις, μέ σκοπό νά κάνει τό παιδί 
χρηστό καί ένάρετο χαρακτήρα.

Τό έργο όμως τού Σχολείου είναι 
καί λεπτό καί δύσκολο. Οί άτομι- 
κές, ψυχικές καί πνευματικές δια
φορές τών παιδιών, οί ποικίλες 
συνθήκες μέσα στίς όποιες ζούν, οί 
άπειράριθμες έξωτερικές έπιδρά- 
σεις, καθώς έπίσης καί διάφοροι 
άλλοι άστάθμητοι παράγοντες, εί
ναι στοιχεία πού δυσχεραίνουν ση
μαντικά τό έργο τού Σχολείου.

Δυστυχώς σήμερα τό παιδί ζών- 
τας σέ μιά κοινωνία τόσο ιδιόμορ
φη καί άγχώδη, δέν είναι λίγες οί



Η ΕΝΟΠΛΗ TROm OKPHTIH
A N A f V I I  S M I A V

Ό  λόγος ύττάρξεως καί γενικά ή έπιβίωση τού «αντάρτη πόλεων» έξαρτάται άπό τή σκοπευτική 
του ικανότητα. Εάν δέν πυροβολήσει πρώτος καί μέ ευστοχία κινδυνεύει νά χάση τή ζωή του καί 
γιά ένα λόγο περισσότερο, ότι μαζί του έχει λίγα πυρομαχικά. Γιά νά μή γίνει εύκολος στόχος 
πρέπει νά κινείται καί νά πυροβολεί συγχρόνως.

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΤΑΡΤΗ 
ΠΟΛΕΩΝ».

Από τούς θεωρητικούς καί ιδρυτές 
τού « Αντάρτικου Πόλεων»» πιστεύεται, 
ότι ό έπαναστατικός πόλεμος εκδηλώ
νεται μέ τήν μορφή τού «άντάρτικου της 
πόλεως» τού «άντάρτικου υπαίθρου» 
καί τού «ψυχολογικού πολέμου».

Ή σωστή έφαρμογή μέσα στις πόλεις 
τού «άντάρτικου» καί τού «ψυχολογικού 
πολέμου» (τρομοκρατία κ.λ.π.) έξαρτά- 
ται άπό τόν «άντάρτη πόλεων».

Ό  «άντάρτης πόλεων» είναι ό όπλι- 
σμένος μαχητής πού πολεμά άνορθό- 
δοξα, μέ όχι συμβατικά μέσα.

Σάν πεδίο μάχης έχει τις μεγαλουπό- 
λεις καί πολεμά γιά ένα πολιτικό σκοπό, 
χτυπώντας μόνο τήν κυβέρνηση, τούς 
μεγαλοκαπιταλίστες καί τούς πράκτο
ρες του Ιμπεριαλισμού.
Είναι ό μεγάλος έχθρός τών άνθρώπων 
πού άσκούν έξουσία καί τών άρχών μέ 
κύριο καθήκον νά διαλύει, άποκαρδιώ- 
νει καί νά καταπονεί τούς στρατιωτικούς 
καί όλες τις δυνάμεις τής καταπιέσεως. 
Επιδιώκει χωρίς κανένα δισταγμό νά 
καταστρέψει τό οικονομικό, πολιτικό καί 
κοινωνικό σύστημα, γιατί σκοπό έχει νά 
δημιουργήσει νέες πολιτικές καί κοινω

νικές δομές, μέ έπαναστατικές βάσεις, 
όπου ή έξουσία θά περάσει ατά χέρια 
τού ένοπλου λαού.
Μέ αυτά, ό τρομοκράτης «άντάρτης πό
λεων» ξεχωρίζει τήν θέση του άπό τήν 
κυβέρνηση μιάς χώρας, τήν όποια πολε
μά νά καταστρέψει.
Εάν έξετάσουμε βαθύτερα τήν προσω

πικότητα τού τρομοκράτη, θά δούμε ότι 
στήν πραγματικότητα, είναι ό «μεγά
λος» παράνομος τής έποχής μας, γιατί 
μέ τήν δράση του, άρνειται συστηματικά 
τήν υποταγή στούς νόμους τού κράτους 
καί άδιαφορεί γιά τά προβλεπόμενα αύ- 
στηρά μέτρα, πού έπισύρουν οί ένέρ- 
γειές του.
Πάνω στό σημείο αύτό, ό Ιταλός ψυ
χαναλυτής Τσεζάρε Μουζάρι, ύποστηρί
ξει ότι: «άπό ψυχολογικής άπόψεως, 
πολλοί άπό τούς τρομοκράτες, βρίσκον
ται κοντά στόν θάνατο».

ΟΙ «άντάρτες πόλεων» έκαναν τήν έμ- 
φάνισή τους πρώτα στις χώρες τής Λα
τινικής Αμερικής, σάν ένα έπαναστατι- 
κό κίνημα μέ δυνατότητα ένόπλου ά- 
γώνα κατά τών δικτατορικών καθεστώ
των (Βολιβία, Βραζιλία κ.λ.π.).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ 
«ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»

Οί «άντάρτες πόλεων» σάν ένοπλη

όμάδα, έχουν άνάγκη βασικών όργανω- 
τικών καί άλλων όδηγιών, πού νά ρυθμί
ζουν κατά γενικό βέβαια τρόπο κάθε 
λεπτομέρεια πού άφορά τήν δράση καί 
τήν συμπεριφορά τους.

Από τήν άρχή τής παρουσίας των, 
στή Βραζιλία, οί «άντάρτες πόλεων» κυ
κλοφόρησαν έντυπες όδηγίες, πού άπο- 
τέλεσαν τό έγκόλπιο, γιά κάθε έπανά- 
σταση, σέ όλο τόν κόσμο.
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Άπό τήν θεωρητική άνάλυση τών γε
νικών κατευθύνσεων πού περιλαμβάνει 
τό έγκόλπιο αύτό, πού είναι κυρίως ένα 
στρατιωτικό έργο, παρά πολιτικό, παίρ
νουμε όρισμένα στοιχεία, περιληπτικά, 
γιά νά άντιληφθούμε καλλίτερα τή ζωή 
καί τή δράση τους.
α. Π ρ ο σ ό ν τ α  τ ο ϋ «ά ν τ ά ρ τ η 
π ό λ ε ω ν >*
Κύριο χαρακτηριστικό τού « Αντάρτη 
πόλεων» είναι τό θάρρος καί ή πρωτο
βουλία. Πρέπει νά είναι καλός σκοπευ
τής καί έτοιμος νά άντικαταστήσει μέ 
τήν έξυπνάδα του τά μειονεκτήματά 
του, στόν τομέα τών όπλων, τών πολε
μοφοδίων καί τού έξοπλισμού. Ι έ  καμ- 
μιά περίπτωση δέν πρέπει νά ένεργεί μέ 
βιασύνη άλλά νά τόν διακρίνει άπέραν- 
τη υπομονή, ήρεμία, ψυχραιμία καί στις 
πλέον δύσκολες συνθήκες κατά τήν 
δράση του, νά μήν άφήνει ούτε ελά
χιστα ίχνη καί πρό παντός να μή χάνει 
τό θάρρος του. Τό «άντάρτικο πόλων» 
δέν είναι άτομική υπόθεση, γι' αύτό ό
ποιος έντάσαεται στις τάξεις του πρέπει 
νά έχει προσόντα, άλλωστε καλλίτερο 
είναι μήν παίρνει μέρος, 
β. Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά  
Ό «άντάρτης τής πόλεως» πρέπει νά ζεί 
μέσα στόν κόσμο καί νά προσέχει νά μή 
διαφέρει άπό τόν κοινό άνθρωπο.
Ή έμφάνισή του δέν πρέπει νά τραβά 
τήν προσοχή. Εκκεντρικό ντύσιμο τής 
μόδας, άποτελεί παραφωνία στις έργα- 
τικές συνοικίες.

Ό «άντάρτης τής πόλεως» πρέπει νά 
ζεί άπό τήν δουλειά του. Στήν παρα
νομία πρέπει νά μπει μόνον όταν κατα
ζητείται άπό τήν άστυνομία ή άπειλεϊται 
μέ πολιτική κράτηση.

Απαγορεύεται άπολύτως νά μιλά γιά 
τήν δραστηριότητά του. Αύτή άφορά μό
νο τήν όργάνωαή του. Πρέπει νά διαθέ
τει παρατηρητικότητα, νά είναι καλά 
πληροφορημένος καί μάλιστα τών κινή
σεων τού έχθρού. Επίσης νά είναι έπι- 
δέξιος στή συλλογή πληροφοριών καί 
νά γνωρίσει τό μέρος πού δρά. Όταν 
είναι στήν παρανομία χρησιμοποιεί πλα
στά χαρτιά. Απέναντι στόν Αστυνομικό 
έχει τό πλεονέκτημα ότι ύποστηρίζει 
μιά δίκαιη ύπόθεση τού λαού. Μπορεί 
νά έχει κατώτερα όπλα άπό τά όπλα τού 
έχθρού, άλλά έχει ύπεροχή στόν ήθικό 
τομέα. Ό άντάρτης μπορεί νά πολεμά 
καί νά παίρνει τά όπλα του άπό τόν έ- 
χθρό. Πρέπει νά είναι προικισμένος μέ 
πρωτοβουλία, εύκινησία, εύστροφία, αί
σθημα προσαρμογής καί μεγάλη ψυ
χραιμία. Τό κυριώτερο είναι ή πρωτο
βουλία, γιατί δέν είναι δυνατό νά προ-
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Στήν άπέναντι σελίδα κάτω: Ό άρχιτρομοκράτης Άντρέας Μπάαντερ. Επάνω: Ή 
φωτογραφία τού δολοφονηθέντος Ιταλού πολιτικού "Αλντο Μόρο καί τό σήμα τών 
Ερυθρών Ταξιαρχιών.

βλέπονται τά πάντα γι' αύτό δέν έπι- 
τρέπεται νά βρεθεί σέ άμηχανια. Επί
σης πρέπει νά είναι καλός πεζοπόρος, 
νά άντέχει στήν κούραση, τήν πείνα, 
στήν βροχή καί τήν ζέστη. Πρέπει νά 
ξέρει νά κρύβεται καί νά άγρυπνά, νά 
γνωρίζει τήν τέχνη τής μεταμφιέοεως, 
νά άψηφά τόν κίνδυνο, νά μπορεί νά 
δρά τήν νύχτα όπως καί τήν ήμέρα. Άπό 
τήν πορεία τών πραγμάτων είναι αδύνα
το στόν «άντάρτη πόλεων» νά ζήσει χω
ρίς νά καταφύγει στήν άπαλλοτρίωση.

Ό ένοπλος άγώνας του, έχει δύο στό
χους:
1. Φυσική έξόντωση τών άρχηγών καί 
τών κατωτέρων στελεχών τών ένοπλων 
δυνάμεων καί άστυνομίας.
2. Άπαλλοτρίωση όπλων ή αγαθών πού 
άνήκουν στήν κυβέρνηση, στοάς μεγά
λους κεφαλαιοκράτες, τούς τσιφλικά
δες καί τούς ιμπεριαλιστές. Οί μικρό
τερες άπαλλοτριώσεις χρησιμεύουν γιά 
τήν προσωπική συντήρηση τού «άντάρ
τη πόλεως». Οί άλλες γιά νά τροφο
δοτούν τήν έπανάστάση. Οί στόχοι αύ- 
τοί δέν άποκλείουν άλλους μικρότε
ρης σπουδαιότητας.

Τά λάφυρα άπό τις έπιθέσεις τραπε
ζών καί άλλους κεφαλαιοκράτες προο
ρίζονται γιά τήν έκπαίδευση καί τήν τε
χνική τελειοποίηση τού άντάρτη, τήν 
άγορά, τήν κατασκευή καί τήν μεταφο

ρά όπλων, τήν οργάνωση τού δικτύου 
άσφαλείας τών έπαναστατών, τήν καθη
μερινή διατροφή τών άγωνιστών, τών 
τραυματιών ή τών καταζητουμένων. Οί 
έκμεταλλευτές καί οί καταπιεστές τού 
λαού, είναι έκεϊνοι πού πρέπει νά πλη
ρώσουν τά τεράστια βάρη τού έπανα- 
στατικού πολέμου, 
γ. Π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή  
Κανένας δέν μπορεί νά γίνει άντάρτης 
χωρίς νά περάσει άπό μιά τεχνική προ
παρασκευή, πού περιλαμβάνει σωματική 
έξάσκηση καί έκμάθηση έπαγγελμάτων. 
Πρέπει νά μάθει τούς διαφόρους τύ
πους πάλης, σχετικά μέ τήν έπίθεαη ή 
άμυνα. Πρέπει νά ξέρει νά όδηγεϊ αύτο- 
κίνητο, νά πιλοτάρει άεροπλάνο, νά κυ
βερνά σκάφος, νά έχει γνώσεις μηχα
νικής, ραδιοφωνίας, τηλεφώνου, ήλεκ- 
τρολογίας κ.λ.π. Οί γνώσεις χημείας ατό 
συνδυασμό χρωμάτων, ή κατασκευή 
σφραγίδων, ή τέχνη άπομιμήσεως γρα
φικού χαρακτήρα, άποτελούν μέρος τής 
τεχνικής προπαραακευής. Πρέπει νά 
γνωρίζει νά πλαστογραφεί έγγραφα, καί 
νά έχει γνώσεις ιατρικής. Τό πιό ση
μαντικό είναι ό χειρισμός τών όπλων, 
όπλοπολυβόλων καί περιστρόφων. Νά 
γνωρίζει τή χρήση τής δυναμίτιδος καί 
νά μπορεί νά χρησιμοποιεί έμπρηατικές 
βόμβες. Πρέπει νά μάθει νά κατασκευά
ζει όπλα, νά φτιάχνει κοκτέιλ Μολότωφ,
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Δεξιά: Ή άρχιτρομοκράτισσα Οϋλρικε 
Μάϊνχοφ. Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: 
Ή Ραφαέλλα Ναπολιτάνο, δεσμοφύλα
κας στις φυλακές τού Τορϊνο. Τήν δολο
φόνησαν πριν λίγες μέρες άντάρτισσες 
τής λεγομένης «πρώτης γραμμής». Κά
τω: ΕΙδικά μέτρα άοφαλείας παίρνει ή 
Ιταλική Αστυνομία γιά τήν προστασία 

τών δικαστών, πού δικάζουν μέλη τρο
μοκρατικών όργανώσεων. 
βόμβες, νάρκες, νά καταστρέφει γεφύ- 
ρια κ.λ.π.
Ό "άντάρτης πόλεων» θά τελειοποιήσει 
τις γνώσεις του, σέ κέντρο τεχνικής,

άφού πρώτα πάρει τό βάπτισμα πυράς 
έναντίον τού έχθρού. 
δ. ό π λ α
Τά όπλα τού «άντάρτη πόλεων» είναι 
έλαφρά, εύκολοαντικατάστατα καί συ
νήθως παρμένα άπό τόν έχθρό ή άγο- 
ραομένα ή κατασκευασμένα έπιτόπου. 
Ο έλαφρός όπλισμός είναι εύχρηστος 
καί μεταφέρεται γρήγορα. Ό όπλιομός 
αυτός περιλαμβάνει τά βραχυκανα ό
πλα, μερικά αυτόματα ή ήμιαυτόματα. 
Βασικό όπλο τού «άντάρτη πόλεων» εί
ναι τό όπλοπολυβόλο, πού είναι εύχρη
στο καί προκαλεϊ φόβο. Κάθε όμάδα θά 
έχει ένα όπλοπολυβόλο καί οί άλλοι 
περίστροφα πού είναι πιό κατάλληλα γιά 
τήν άποτελεσματικότητά τους. Τά χειρο
ποίητα όπλα είναι τό ίδιο άποτελεσμα- 
τικά, όπως καί τά μακρύκανα πού τούς 
έχουν κοντήνει τήν κάνη. Τά κοκτέιλ 
Μολότωφ, ή βενζίνη, οί χειροβομβίδες, 
οί κατασκευασμένες μέ σωλήνες καί 
κουτιά, οί νάρκες, τά έκρηκτικά, τά πλα
στικά, τά καψούλια πυροδοτήσεως άπο- 
τελοϋν τό όπλοστάσιο τού άντάρτη, γιά 
νά έπιτύχει τήν άποστολή του. 
ε. Σ κ ο π ε υ τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α  
Ο λόγος ύπάρξεως καί γενικά ή έπιβί- 

ωση τού «άντάρτη πόλεων» έξαρτάται 
άπό τήν σκοπευτική του ικανότητα. Εάν 
δέν πυροβολήσει πρώτος ό «άντάρτης 
πόλεως» καί μέ εύοτοχία κινδυνεύει νά 
χάσει τήν ζωή του καί γιά ένα λόγο 
περισσότερο, ότι μαζί του έχει λίγα πυ- 
ρομαχικά. Ό άντάρτης γιά νά μήν γίνει 
εύκολος στόχος, πρέπει νά κινείται καί 
νά πυροβολεί συγχρόνως. Γίνεται κα
νείς σκοπευτής καλός, έξασκούμενος 
στά πανηγύρια ή μέ άεροβόλο σπίτι του. 
'Ένας καλός σκοπευτής έχει τήν δυνα
τότητα νά γίνει «έλεύθερος σκοπευ
τής», δηλαδή «αύτόματος άντάρτης» 
πού μπορεί νά έκτελέσει άπομονωμέ- 
νος πράξεις, 
στ. Ο μ ά δ α  Π υ ρ ά ς  
Οί άντάρτες τής πόλεως είναι όργανω- 
μένοι σέ μικρές όμάδες άπό 4-5 άτομα 
πού όνομάζονται όμάδα πυράς. Δύο ό
μάδες μαζύ άποτελούν τό «Σύστημα πυ
ράς». Στήν όμάδα πρέπει νά βασιλεύει 
άπόλυτη έμπιστοαύνη. Κάθε όμάδα θά

k>

σχεδιάσει καί θά έκτελέσει τις έπιχει- 
ρήσεις πού έχει άποφασίσει. Ή όμάδα 
ένεργεί μέ δική της πρωτοβουλία, έκτός 
άπό τήν έκτέλεση έργααιών άποφααι- 
σμένων άπό τό στρατηγείο τών άνταρ- 
τών.

Μεταξύ τών πρωτοβουλιών τών Ομά
δων πυράς μπορούμε νά άναφέρουμε: 
Τις επιθέσεις έναντίον τραπεζών, άπα- 
γωγές προσώπων, έκτελέσεις πρακτό
ρων, κάθε τρόπος προπαγάνδας ή πο
λέμου νεύρων. Δέν είναι άναγκαίο πρό 
μιάς τοιαύτης ένεργείας ή όμάδα νά 
συμβουλευτεί τό στρατηγείο. Τό γενικό 
στρατηγείο βασίζεται σέ αύτές τις όμά
δες γιά νά τούς άναθέσει άποστολές 
στά διάφορα μέρη τής χώρας, 
ζ. Ε π ι μ ε λ η τ ε ί α  
Ή έπιμελητεία μπορεί νά έκφρασθεί μέ 
τήν φόρμουλα Τ.Κ.Ε.Π. πού σημαίνει: Τ 
τρόφιμα Κ καύσιμα Ε έξοπλισμός Π πο
λεμοφόδια. Ή έπιμελητεία τού άντάρτη 
τής πόλεως θά άντιστοιχεί στή φόρμου
λα Ο.Χ.Π.Ο.Ε., πού σημαίνει: Ο όχήματα. 
X χρήματα, Π πολεμοφόδια, Ο όπλα, Ε 
έκρηκτικά. Γιά τήν άγορά τών άπαραιτή- 
των, έφοδίων, ό άντάρτης θά σηκώσει 
χρήματα άπό τις τράπεζες. Αύτές οί «ά- 
παλλοτριώαεις» είναι στό ξεκίνημα άπα- 
ραίτητες γιά τήν όργάνωσή τους. Επί
σης πρέπει νά κλέβονται τά όπλα πού 
πουλιούνται στά μαγαζιά, όπως καί αύτά 
πού φέρει έπάνω της ή έθνοφρουρά. 
η. Τ ε χ ν ι κ ή
Ή τεχνική τού άντάρτη, πού άφορά τό
σο τό άντάρτικο αύτό, όσο καί τόν ψυ
χολογικό πόλεμο βασίζεται σέ πέντε 
βασικές άρχές:
I. Στά ειδικά χαρακτηριστικά τού «άν
τάρτη πόλεως» Ή τεχνική πού χρησιμο- 
οιεϊται άπό τόν άντάρτη στή μορφή αύτή 
τής πάλης έχει τά άκόλουθα χαρακτη

ριστικά. α) Είναι έπιθετική άπρόκλητα ή 
άπλώς έπιθετική. Γιά τόν άντάρτη πό
λεως ή άμυνα είναι καταστρεπτική, β) 
Καταφεύγει στήν έπίθεση. μέ άμεση ύ- 
ποχρέωση γιά προφύλαξη τής άντάρτι- 
κης δυνάμεως. γ) Επιδιώκει νά παρενο- 
χλήσει, νά αποθαρρύνει, νά περισπάσει 
τις δυνάμεις του έχθρού τής πόλεως 
γιά νά έξαπολύσει τό άντάρτικο ύπαί- 
θρου τό όποιο πρέπει νά σταθεροποιή
σει.
2. Πλεονεκτήματα τού «άντάρτικου πό
λεως».
Τά πλεονεκτήματα τού «άντάρτη πό
λεως» έναντι τών άρχών είναι: 
a) Ή αιφνιδιαστική έπίθεση κατά τού 
έχθρού
β) Γνώση τού έδάφους πού δρά 
γ) Απόκτηση μεγαλύτερης εύκινησίας ή 
ταχύτητας άπό τις δυνάμεις τού έχ
θρού.
δ) Νά διαθέτει δίκτυο πληροφοριών 
ε) Νά δώσει δείγματα άποφααιατικότη- 
τας.
α) Α ι φ ν ι δ ι α σ μ ό ς  
Ό αιφνιδιασμός είναι άπό τά σημαντι- 
κώτερα στοιχεία στά όποια ό έχθρός 
δέν μπορεί νά άντιτάξει τίποτα. Τά πλε
ονεκτήματα προκύπτουν:
Από τήν γνώση τής καταστάσεως τού 
έχθρού καί τήν δύναμή του, πράγμα 
πού αύτός άγνοεί. Από τήν καλλίτερη 
κάλυψη τών δυνάμεων. Επιλογή καί 
μέρος τής έπιθέαεως, ό χρόνος τής 
διάρκειας της ό άντικειμενικός σκοπός, 
είναι ύπέρ τών άνταρτών. 
β) Γ ν ώσ η  τ ο ύ  έ δ ά φ ο υ ς  
Ό άντάρτης πρέπει νά γνωρίζει καλά τό 
έδαφος γιά νά είναι αύ τό, ό καλλίτερος 
σύμμαχός του. Πρέπει νά καταγράφον
ται προσεκτικά τά έπικίνδυνα σημεία, 
όπως σοκκάκια, άδιέξοδοι, δρόμοι ύπό 
κατασκευή, σταθμοί έλέγχου άστυνο
μίας, όδογέφυρες κ.λ.π. προκειμένου 
νά άποφεύγονται σφάλματα. Όταν γνω
ρίζει καλά τό έδαφος, ό άντάρτης θά 
μπορέσει καλλίτερα νά τό περάσει μέ τά 
πόδια ή μέ άλλο μηχανοκίνητο μέσο. 
Ή πείρα έχει διδάξει ότι τό ιδανικό γιά 
κάθε άντάρτη, είναι νά δρά στήν ίδια 
του τήν πόλη, τήν όποια γνωρίζει καλλί
τερα άπό κάθε άλλη. 
γ ) Ε ύ κ ι ν η σ ί α  - τ α χ ύ τ η τ α
1) Ή εύκινηαία καί ή ταχύτητα πρέπει 
νά είναι άνώτερη άπό αύτή τών κυ
βερνητικών άρχών καί γιά νά έπιτύχει 
πρέπει ό άντάρτης πόλεων:
Νά είναι μηχανοκίνητος. Νά γνωρίζει 
καλά τό έδαφος. Νά σαμποτάρει ή νά 
έμποδίζει τις έπικοινωνίες. Νά έχει έλα- 
φρό όπλισμό.

Όταν πραγματοποιεί μιά έπιχείρηση 
πού διαρκεί λίγα μόνο λεπτά, δέν μπο
ρεί νά διαφύγει, άν δέν έχει κάνει προη
γουμένως άναγνώριση τού έδάφους. 
Πρέπει έπίσης να αποβλέπει στην δια-
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κοπή τών συγκοινωνιών καί τών τηλεφώ
νων. Απαραίτητα λοιπόν κρίνονται τά έ
ξης μέτρα πού πρέπει νά πάρει:
Μιά εικονική βλάβη αυτοκινήτου μέ 
ψεύτικες πινακίδες γιά φράξιμο ένός 
δρόμου. Τό φράξιμο τού δρόμου μέ 
κορμούς δένδρων, πέτρες, μέ παραπλα
νητικές πινακίδες ή μέ λάκκους. Ή το
ποθέτηση ναρκών έγχωρίου κατα
σκευής. Ό πυροβολισμός στά λάστιχα 
τών όχημάτων τής Αστυνομίας. Τό έργο 
τού «άντάρτη πόλεως» είναι νά κτυπή- 
αει άμέαως καί νά ύποχωρήσει, γ ι’ αύτό 
χρειάζεται έλαφρό όπλισμό.

δ) Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  
ΟΙ πηγές τών πληροφοριών τού «άντάρ
τη τής πόλεως» είναι σημαντικά μεγαλύ
τερες άπό τις πηγές τής Αστυνομίας, 
γιατί ή άστυνομία άγνοεί μέσα ατό πλή
θος ποιός είναι ό συνεργός τού «άν
τάρτη ».
Σωστές πληροφορίες, σημαίνει χτύπημα 
τού έχθρού έξ ίσου σωστό. Οί προδότες 
καί οί χαφιέδες θά πρέπει νά καταγγέ- 
λονται στόν λαό καί νά έξοντώνονται 
άπό τούς όντάρτες. Ό  «άντάρτης» δέν 
πρέπει νά μετακινείται χωρίς νά έχει 
ατό μυαλό του ένα ένδεχόμενο σχέδιο 
έπιχειρήαεως. Επίσης θά διαβάζει προ
σωπικά τις έφημερίδες καί τά άλλα μέσα 
έπικοινωνίας καί θά διοργανώσει ύπη- 
ρεσία άντικαταακοπείας. 
ε) Α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό τ η τ α  
Ή έλλειψη άποφασιστικότητας, σημαί
νει κατάργηση όλων τών πλεονεκτημά
των τού «άντάρτη πόλεων». Ή έλλειψη 
άποφασιστικότητας καί αύτοπεποιθή- 
σεως σημαίνει άποτυχία. Ένας άναπο- 
φάσιστος άντάρτης, είναι δυνατόν μέ 
τόν τρόπο του νά καταστρέψει όλη τήν 
όμάδα καί νά ματαιώσει μιά έπιχείρηση.
3. Α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ο ί  Σ τ ό χ ο ι  
Οί άντικειμενικοί στόχοι τού άντάρτη 
συνοψίζονται στά παρακάτω:

Νά κλωνίσουν τό πολύπλευρο σύστημα 
έπιβιώσεως τού Κράτους. Νά έξασθενί- 
σει τό σύστημα άσφαλείας τού έχθρού, 
ό όποιος δέν γνωρίζει πότε ή πώς θά 
χτυπηθεί. Νά έπιτίθεται άπό πολλές με
ριές μέ μικρές όμάδες, μέ σκοπό νά 
σκορπίσουν τις κυβερνητικές δυνάμεις. 
Νά δώσουν δείγματα μαχητικότητας, 
τόλμης, καρτερίας καί σταθερότητας μέ 
σκοπό τήν στρατολόγηση νέων μελών. 
Νά διατηρεί τόν στρατό καί τήν άστυνο
μία σέ διαρκή έπαγρύπνηση καί έκνευ- 
ρισμό. Νά άποφευχθεί ό άγώνας έκ πα- 
ρατάξεως. Νά έξασφαλιστεί στόν «άν
τάρτη τής πόλεως» μεγάλη έλευθερία 
κινήσεως καί δράαεως γιά νά μπορέσει 
έτσι νά έξαπολύσει τό «άντάρτικο Υπαί
θρου».
4. Τ ρ ό π ο ι  Δ ρ ά α ε ω ς  
Γιά νά έπιτύχει τό σκοπό του ό «άν
τάρτης πόλεων» πρέπει νά χρησιμοποι
ήσει μιά ποικιλία άπό τρόπους δράαεως. 
Θά διαλέξει τά πρόσωπα τά όποια θά 
πάρουν μέρος σέ μιά έπιχείρηση καί τά 
όποια πρέπει νά είναι τεχνικά κατηρτι- 
σμένα. Αφού πάρει τις άπαραίτητες 
προφυλάξεις θά έπιλέξει τούς έξης τρό
πους δράαεως. 
α) Ε π ί θ ε σ η
ΟΙ έπιθέσεις πρέπει νά γίνονται μέ με
γάλη ταχύτητα καί νά είναι αιφνιδιαστι
κές τήν ήμέρα. Ή νύχτα διευκολύνει 
καλλίτερα γιατί έχει τό πλεονέκτημα 
τού αιφνιδιασμού καί τής διαφυγής. Οί 
έπιθέσεις χωρίζονται σέ αύτές πού ό 
στόχος είναι άκίνητος π.χ. τράπεζες καί 
σέ αύτές πού ό στόχος είναι κινητός 
π.χ. αύτοκίνητο, τραίνο, 
β) Ε π ι δ ρ ο μ έ ς
Οί έπιδρομές καί εισβολές είναι ταχύ
τατες έπιθέσεις έναντίον οικημάτων ή 
άλλων κέντρων. Μερικές άπό αύτές έ
χουν σκοπό στή συλλογή στοιχείων ή 
μυστικών έγγράφων. 
γ) Κ α τ ά λ η ψ η  Θ έ σ ε ω ν  
Γιά προπαγανδιστικούς λόγους, μπορεί 
μιά όμάδα «άνταρτών πόλεων» νά κατα
λάβουν γιά λίγο χρόνο ένα μέρος π.χ. 
ένα σχολείο κ.λ.π. 
δ) Έ ν έ δ ρ ε ς
Οί ένέδρες είναι έπιχειρήσεις πού πρα
γματοποιούνται μέ αιφνιδιασμό καί σκο
πό έχουν νά παρασύρουν τόν έχθρό σέ 
παγίδα άπευθύνοντας σ' αύτόν π.χ. μιά 
ψεύτικη έκκληση γιά βοήθεια. Εύκολες 
ένέδρες μπορεί νά στήσει ό «άντάρτης- 
έλεύθερος σκοπευτής» γιατί είναι μό
νος καί μπορεί εύκολα νά καλυφθεί, 
ε) Ο δ ο μ α χ ί ε ς
Μέ τήν τακτική τών όδομαχιών οί «αν
τάρτες πόλεων» έχουν σκοπό στήν έ- 
ξασφάλιση τής συμμετοχής τών μαζών 
κατά τού έχθρού. Κατά τήν τακτική αύτή 
μπορούν νά στήσουν όδοφράγματα. νά 
ξηλώσουν τούς δρόμους, νά πετάνε άπό 
τις ταράτσες τούβλα κ.λ.π.

Οταν ή άστυνομία έπιτίθεται μέ άσπί- 
δες οί άντάρτες πρέπει νά χωρίζονται 
σέ δύο όμάδες, ή μία νά κτυπά άπό 
μπρος καί ή άλλη άπό πίσω. Ποτέ οί 
άντάρτες δέν πρέπει νά όργανώσουν 
συγκέντρωση, συνέλευση ή κατάληψη 
σέ μέρη πού δέν έχουν δυνατότητες 
διαφυγής.

Οί άντάρτες έχουν ύποχρέωση νά 
πλαισιώνουν, νά ύποστηρίζουν καί νά 
ύπερασπίζουν τις έκδηλώσεις τών μα
ζών, έναντίον αστών πού θέλουν νά 
κτυπήσουν τούς διαδηλωτές. Οί άντάρ
τες θά πυροβολήσουν τά όχήματα, θά 
συλλάβουν ή θά πυροβολήσουν τούς 
άρχηγούς τής άστυνομικής δυνάμεως 
καί γιά νά μήν προκαλούν τήν προσοχή, 
πλησιάζουν μέ αύτοκίνητα πού φέρουν 
ψεύτικους άριθμούς. Θά βοηθούνται ά
πό τούς έλεύθερους σκοπευτές πού θά 
τούς καλύπτουν, 
στ) Δ ι α κ ο π έ ς  έ ρ γ α σ ί α ς  
Οί άπεργίες διαφέρουν τούς έργαζομέ- 
νους ή τούς φοιτητές. Ό έχθρός θά 
έπιδιώξει νά χτυπήσει τούς άπεργούς ή 
νά τούς συλλάβει ή άκόμη νά τούς σκο
τώσει. Στήν όργάνωση τών άπεργιών 
πρέπει όπωσδήποτε νά συμμετέχουν οί 
«άντάρτες πόλεων».
Θά προετοιμάσουν τις άπεργίες μέ μι
κρές όμάδες καί μέ μυστικότητα. Θά 
προμηθευτούν όπλα καί έκρηκτικά καί 
αύτοσχέδιες βόμβες. Οί διακοπές έρ- 
γασίας ή τών σπουδών όσο μικρόχρο- 
νες κι' άν είναι, άνησυχούν τόν έχθρό. 
Αρκεί νά ύπάρξουν όμάδες πού θά δια- 
ταράξουν τόν ρυθμό τής καθημερινής 
ζωής καί θά δημιουργήσουν μιά άνα- 
ταραχή πού είναι καί αύτή μιά άντάρτικη 
έπιχείρηση.
Οί άπεργίες μπορούν νά διευκολύνουν
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τήν προπαρασκευή ένεδρών μέ σκοπό 
τήν έξόντωση τών όσηινομικών πού εί
ναι ύπεύθυνοι γιά τούς βασανισμούς 
πατριωτών, 
ζ) Λ ι π ο τ α ξ ί ε ς
Ό «άντάρτης πόλεων» πού είναι ατό 
στρατό θά λιποτακτήαει τήν κατάλληλη 
στιγμή παίρνοντας μαζί του, όσο τό δυ
νατόν περισσότερα όπλα καί πολεμοφό
δια. Μιά άπό τις ευκαιρίες αυτές, είναι 
όταν κληθεί νά πάει νά πολεμήσει τούς 
συντρόφους του άντάρτες. Οί έπιδρο- 
μές ατούς στρατώνες, μπορούν νά προ
ετοιμαστούν μέ στρατιώτες συντρόφους 
γιά νά ύπεξαιρεθούν όπλα. Επιθέσεις 
έπίσης μπορούν νά γίνουν σέ άσηινο
μικά καταστήματα καί σέ λατομεία γιά 
νά πάρουν έκρηκτικά. 
η) Α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η  κ ρ α τ ο υ 
μ έ ν ω ν
Μερικές ένοπλες ένέργειες προορίζον
ται γιά τήν άπελευθέρωση φυλακισμέ
νων άνταρτών. Έπίσης ή σωτηρία τών 
κρατουμένων έξαρτάται άπό τήν συνερ
γασία τού έλεύθερου καί τού φυλακι
σμένου άντάρτη μέ τις άκόλουθες έ- 
νέργειες: Εξεγέρσεις στά άναμορφωτή- 
ρια, φυλακές, τόπους κρατουμένων. Ε
πιθέσεις σέ τραίνα ή άλλα όχήματα πού 
μεταφέρουν κρατουμένους. Ένέδρες 
σέ άστυνομικούς ή στρατιώτες πούμετα- 
φέρουν κρατουμένους, 
θ) Θ α ν α τ ι κ έ ς  έ κ τ ε λ έ σ ε ι ς  
Μέ θάνατο θά τιμωρούνται οι πράκτο
ρες τής δικτατορίας, οί βασανιστές οί 
φασιστικές προσωπικότητες, πού είναι 
ένοχοι γιά έγκλήματα έναντίον πατρι
ωτών. Οί πληροφοριοδότες, όταν πέ
σουν στά χέρια τών «άνταρτών πόλεων» 
θά έκτελούνται. Οί έκτελέσεις αύτές εί
ναι ένέργειες μυστικές, 
ι) Α π α γ ω γ έ ς
Οί άπαγωγές μπορούν νά γίνουν σέ ά- 
στυνομικούς, σέ πράκτορες, σέ πολιτικά 
πρόσωπα. Οί άπαχθέντες φυλλάααονται 
σέ μέρος μυστικό καί άπολύονται μόνο 
όταν γίνουν δεκτοί οί όροι τών «άνταρ
τών πόλεων» πού άποβλέπουν στήν έ- 
λευθέρωση κρατουμένων, λύτρα κ.λ.π. 
ια) Σ α μ π ο τ ά  ζ
Τό σαμποτάζ άποβλέπει στήν καταστρο
φή καί μπορεί νά γίνει άπό μερικά μόνο 
άτομα είδικώς έκπαιδευμένα

Χαρακτηριστικά τού σαμποτάζ είναι οί 
άνατινάξεις, ό έμπρησμός, ή ναρκοθέ
τηση. Μέ τό σαμποτάζ άποβλέπουν στήν 
έξασθένηση ζωτικών χώρων τού έχθρού 
όπως:
Αγροτικές καί βιομηχανικές παραγω
γές. Τής οικονομίας τής χώρας, κτυπών- 
τας τό έμπορικό κύκλωμα. Τού συστή
ματος τών μεταφορών καί συγκοινω
νιών. Τού στρατιωτικού καί άστυνομικού 
συστήματος.

Γιό τό σαμποτάζ στή βιομηχανία κα
τάλληλοι είναι οί έργάτες. Πρέπει κατά 
τό σαμποτάζ νά λαμβάνονται μέτρα γιά 
νά μή ύπάρχουν θύματα άθώοι άνθρω-
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ποι π.χ. μέ τήν άνατίναξη μιας ήλεκτρι- 
κής έγκαταστάσεως. 
ιβ) Τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α  
Λέγοντες τρομοκρατία έννοούμε τήν 
προσφυγή στις άπόπειρες μέ βόμβες. 
Μερικές φορές θά περιληφθούν στις 
πράξεις τρομοκρατίας καί ή θανάτωση 
άνθρώπων. Ό άντάρτης θά είναι διαθέ
σιμος όσον άφορά τήν έπαναστατική 
τρομοκρατία.
ιγ) Έ ν ο π λ η  Π ρ ο π α γ ά ν δ α  
Οί πράξεις τών «άνταρτών πόλεων» καί 
ειδικά οί ένοπλες πράξεις, άποτελούν 
έργασία ένοπλης προπαγάνδας, ή όποια 
διαδίδεται μέ τά μαζικά μέσα έπικοινω- 
νίας. Καί αύτό είναι σπουδαίο.
Ή ύπαρξη τών μαζικών μέσων έπικοι- 
νωνίας δέν έμποδίζει τούς μαχητές νά 
όργανώσουν τόν δικό τους παράνομο 
τύπο, νά άποκτήσουν πολυγράφους καί 
νά σκορπίσουν παράνομο έντυπο ύλικό. 
Θά γράψουν άκόμη ατούς τοίχους συν
θήματα καί σέ μέρη πού δέν μπορεί νά 
φθάσει κανείς, 
ιδ) Π ό λ ε μ ο ς  Ν ε ύ ρ ω ν  
Ό πόλεμος νεύρων ή άλλως ψυχολογι
κός πόλεμος είναι μιά τεχνική πάλης 
βασισμένη στήν άμεση ή έμμεση χρησι
μοποίηση τών μαζικών μέσων έπικοινω- 
νίας ή τής διαδόσεως φημών άπό στόμα 
σέ στόμα. Τά μέσα τού πολέμου τών 
νεύρων είναι:
Τό τηλέφωνο καί ή άποστολή έπιστολών 
π.χ. ή πληροφορία ότι δήθεν ύπάρχει 
κάπου μία βόμβα πού θά έκραγει. Διο
χέτευση στήν άστυνομία ψεύτικων σχε
δίων έπιθέσεως. Διασπορά φημών χω
ρίς βάση.
ιε) Δ ι ά φ ο ρ ο ι  μ έ θ ο δ ο ι  
Κάθε πολίτης πού θέλει νά γίνει «άν
τάρτης πόλεων» πρέπει νά κατέχει τις 
μεθόδους πού θά άκολουθήσει, οί ό
ποιες είναι άποτέλεσμα τής χρήαεως ή 
έφαρμογής τών έξής στοιχείων:
Ή έρευνα ή ύπηρεσία πληροφοριών.
Ή κατόπτευση τού έδάφους.
Ή άναγνώριση καί χρονομέτρηση τών 
δρομολογίων.
Ή σχεδιοποίηση.
Τά όχήματα.
Ή έκλογή τού προσωπικού.
Ή έκλογή βασισμένη σέ σκοπευτικές 
ικανότητες.
Ή έκτέλεση τού σχεδίου.
Ή προστασία τών άγωνιστών.
Ή άποχώρηση.
Ή άρση καί διακομιδή τών πληγωμένων. 
Ή έξάλλειψη τών ιχνών, 
ιστ) Β ο ή θ ε ι α  α τ ο ύ ς  τ ρ α υ μ α 
τ ί ε ς
Όταν μιά όμάδα έτοιμάζει μιά έπιχεί- 
ρηση, πρέπει νά έξααφαλίζει ιατρική πε
ρίθαλψη. Σέ καμμιά περίπτωση, ό πλη
γωμένος άντάρτης δέν πρέπει νά έγκα- 
ταλειφθή ατό πεδίο τής μάχης. Στήν ά- 
νάγκη μπορεί νά καταφύγουν στις νό
μιμες κλινικές χρησιμοποιώντας άκόμη 
καί όπλα γιά νά έξαναγκάοουν τούς για-

Η διαβόητη Γκούντρουν Έσσλινγκ, κό
ρη ίερέως άπό τά πιό σκληρά μέλη τής 
όμάδος Μπάαντερ-Μάϊνχοφ.

τρούς νά περιποιηθοϋν τούς πληγωμέ
νους. Τά ματωμένα ρούχα, έπίδεσμοι 
κ.λ.π. θά άπομακρυνθούν άπό τά σπίτια 
πού περιέθαλψαν τούς τραυματίες άν
τάρτες.
ιζ) Α σ φ ά λ ε ι α
Ό «άντάρτης πόλεων» γιά νά προφυλα- 
χθεϊ άπό τήν άστυνομία πρέπει νά πάρει 
όρισμένα μέτρα άσφαλείας πού άφο- 
ροϋν τόν κρυψώνα του, τόν έαυτό του 
καί τούς συντρόφους του. Οί χειρότεροι 
έχθροί τους είναι οί κατάσκοποι πού 
μπαίνουν στις γραμμές τους. Δέν έπι- 
τρέπεται όλοι οί μαχητές νά γνωρίζον
ται μεταξύ των ή νά γνωρίζουν γιά όλα. 
Τά μέτρα άσφαλείας πάντα ποικίλουν ά- 
νάλογα μέ τις κινήσεις τού έχθρού. Σέ 
περίπτωση συλλήψεως ό «άντάρτης πό
λεων», δέν θά πρέπει νά άποκαλύψει 
τίποτα πού θά βλάπτει τήν όμάδα.
5. Σ φ ά λ μ α τ α
Δέν είναι δυνατόν παρ' όλα τά μέτρα 
του, ό «άντάρτης πόλεων» νά μή πέσει 
σέ λάθη. Τά σπουδαιότερα άπό τά σφά
λματά του, πού πρέπει νά ξεπεραστοϋν 
είναι τά έξής:
Ή άπειρία, πού τούς κάνει νά παίρνουν 
τόν έχθρό γιά κουτό ή νά ύποτιμούν τις 
ικανότητες ή νά βρίσκουν εύκολα όλα 
τά πράγματα. Ή κομπορρημοσύνη, πού 
συντελεί στήν διάδοση τών κατορθωμά
των τους. Ή ύπερεκτίμηση τού άγώνα 
στήν πόλη μέ κίνδυνο νά μή άσχολούν- 
ται άρκετά μέ τήν έξαπόλυση τού «άν- 
τάρτικου ύπαίθρου».
Ό «άντάρτης πόλεων» θά άποβλέπει 
πάντα στή δημιουργία τού «άντάρτικου 
τής ύπαίθρου».
Ή δυσαναλογία άνάμεσα στήν άναλαμ- 
βανομένη δράση καί στήν ύπάρχουαα



Γερμανίδα τρομοκράτισσα μέ ένεργό 
δράση. Ανήκει καί αύτή στήν όμάδα 
Μπάαντερ-Μάϊνχοφ.

Ένας άκόμα Γερμανός τρομοκράτης 
τής προαναφερθείσης τρομοκρατικής 
όμάδος.

όργανωτική ύποδομή. Ή σπουδή, που 
γιά χάρη της χάνουν τήν υπομονή τους, 
έκνευρίζονται καί περνάνε στή δράση 
κινδυνεύοντας. Τό παράτολμο όδήγημα 
σέ έπίθεση, όταν δέν πρέπει. Ό  αύτο- 
σχεδιασμός.
6. Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  π λ η θ υ σ μ ο ύ  
Μιά άπό τις έπιδιώξεις τού «άντάρτη 
πόλεων» είναι ή δράση του νά άποβλέ- 
πει στά συμφέροντα τού λαού, γιά νά 
κερδίσει τήν υποστήριξή του.
Ή άστυνομική τρομοκρατία, θά έχει σάν 
άποτέλεσμα τήν άποσταθεροποίηση τών 
δημοκρατικών θεσμών καί οι μάζες θά 
έπαναστατήσουν κατά τής βίας. Μέ τόν 
τρόπο αυτό οί άντάρτες θά κερδίσουν 
τήν υποστήριξη τών μαζών. Ξεκινώντας 
τό κίνημα άπό τήν έξέγερση μέσα στις 
πόλεις, θά φθάσουμε γρήγορα στήν έ- 
ξαπόλυση τού «άντάρτικου τής ύπαί-

θρου», πού ή προετοιμασία του έξαρ- 
τάται άπό τόν άγώνα τής πόλεως. Τά 
ανωτέρω στοιχεία, όπως προείπαμε έ
χουν τύχει μιας μικρής καί άσημάντου 
άλλαγής άπό τούς τρομοκράτες τών δι
αφόρων χωρών καί αύτό, γιά τήν καλλί
τερη έφαρμογή στις συνθήκες τής χώ
ρας τους. Θά άναφέρουμε ώρισμένα 
στοιχεία προσαρμοσμένα στήν Ιταλική 
πραγματικότητα, όπως άναγράφονται 
σέ ένα μικρό βιβλίο πού φέρει τό όνομα 
« Εγκόλπιο τού παρανόμου».

Από τό έγκόλπιο αύτό, θά πάρουμε 
τά στοιχεία έκεϊνα τά όποια διαφέρουν 
άπό αύτά πού έχουν άναφέρει καί τά 
όποια συνοψίζονται στά έξης:
1) Α π α γ ω γ έ ς
Οί άπαγωγές πραγματοποιούνται γιά 
προλεταριακή άπαλλοτρίωση, γιά τις ά- 
νάγκες τής έπαναστάσεως (άπόσπαση 
λύτρων). Γιά άνταλλαγή ή άπελευθέρω- 
ση φυλακισμένων συντρόφων ή γιά στα- 
μάτημα βασανιστηρίων. Κατά τις άπαγω- 
γές, κάθε μέλος, έχει ειδικό καθήκον 
καί έργασία.
2) Ε κ τ ε λ έ σ ε ι ς
Έτσι άποκαλοϋνται οί φόνοι τών χαφιέ
δων, τών πρακτόρων τών μυστικών ύπη- 
ρεσιών, τών βασανιστών καί τών δικα
στών. Σέ ούτές τις έπιχειρήσεις παίρ
νουν μέρος λίγοι μαχητές.
3) " Οπλα
Σάν κατάλληλα όπλα θεωρούνται τά έ- 
λαφρά όπλα καί ειδικά, τό αύτόματο 
περίστροφο είναι τό καταλληλότερο καί 
άποτελεσματικώτατο. Κάθε κομμάντος 
όφείλει νά έχει ένα αύτόματο.
4) Έ δ ρ α κ α ί φ υ γ ή
Εδώ σπουδαίο ρόλο παίζει ό παράγων 

αιφνιδιασμός. Οί πιό άποτελεσματικοί 
τρόποι έπιθέσεως είναι:
Νά μπλοκάρεται σκόπιμα τό θύμα άνά- 
μεσα σέ άλλα αύτοκίνητα, ύποκρινόμε- 
νοι ένα άτύχημα ή μιά βλάβη. Νά φρα
χθεί ό δρόμος στήν άστυνομία μέ κς- 
μένα δένδρα, ή μέ καταστροφή τού 
δρόμου ή μέ νάρκες.
5) Π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ έ ς  ά π α λ λ ο -  
τ ρ ι ώ σ ε ι ς
Οί έπιθέσεις σέ τράπεζες είναι έπιχει- 
ρήσεις καθαρά προλεταριακών άπαλλο- 
τριώσεων. Ή δράση αύτή έχει τήν έν
νοια εισαγωγικών έξετάσεων, γιά τόν 
μαχητή πού μαθαίνει τήν τέχνη τής έπα
ναστάσεως.
6) Μ έ τ ρ α  ά σ φ α λ ε ί α ς  
Κανένας μαχητής δέν πρέπει νά είσέλ- 
θη σέ ένα σπίτι άν προηγουμένως δέν 
κατατοπισθή γιά τις έξόδους, άπό όπου 
θά μπορεί νά φύγει σέ περίπτωση αι
φνιδιασμού. Άν ένας μαχητής λήψει ά
πό ένα ραντεβού, οί άλλοι όφείλουν 
άμέσως νά φύγουν. Ή συνάντηση θά 
πραγματοποιηθεί άργότερα σέ νέο ση
μείο, βάση ένός μυστικού κώδικα. Ατ
ζέντες μέ διευθύνσεις καί τηλέφωνα 
όφείλουν νά έξαφανιστούν. Οί σχέσεις 
μέ συγγενείς διακόπτονται.

7) Π ε ρ ί π τ ω σ η  σ υ λ λ ή ψ ε ω ς  
Στήν περίπτωση πού θά συλληφθεϊ ένας 
μαχητής, μόνο μπροστά στον δικαστή 
φανερώνει τήν ταυτότητά του. Ή πολι
τική ταυτότητα, σάν μέλος τής όργανώ- 
σεως πρέπει νά διεκδικηθεί άμέσως με
τά, όποια καί άν είναι ή πράξη. Στήν 
άνάκριση δέν θά άπαντήσει σέ καμμιά 
έρώτηση καί θά δηλώσει ότι είναι πολι
τικός κρατούμενος καί ζητά τόν σεβα
σμό τών νόμων τής συνθήκης τής Γε
νεύης.
Ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή  β ά σ η  
Από τις ιδεολογικές διακηρύξεις τών 
ιδεών τών «άνταρτών πόλεων» βγαίνει 
τό συμπέρασμα, ότι ιδεολογικά οί τρο
μοκράτες κινούνται ατό χώρο τής Ν. 
Αριστερός καί δέν διστάζουν νά δια
κηρύξουν ότι είναι κομμουνιστές. Ο ί
διος, ό ιδρυτής καί θεωρητικός τής 
στρατηγικής καί τακτικής τών «άνταρ
τών πόλεων» στήν Λατινική Αμερική 
ΚΑΡΛΟΣ ΜΑΡΙΓΚΕΛΑ, δέν διστάζει νά 
διακηρύξει ότι είναι Μαρξιστής-Λενινι- 
στής καί νά διαφωνήσει μέ τήν γραμμή 
τού Κ.Κ. τής χώρας του, τό όποιο κατη
γορεί γιά έλλειψη έπαναστατικότητος.

Σ' ένα βιβλίο πού κυκλοφόρησε παρά
νομα στήν Δυτική Γερμανία μέ τόν τίτλο 
«Άντάρτες τών Πόλεων» καί άποδίδεται 
στήν Ούλρικε Μάϊνχοφ, μεταξύ τών άλ
λων άναφέρεται: «Πιστεύουμε ότι ό μό
νος τρόπος γιά νά άλλάξει ή κοινωνία 
είναι ή βία. Δέν είμαστε άναρχικοί, εί
μαστε κομμουνιστές».

Επίσης άνάλογο είναι τό περιεχόμε
νο ένός άλλου βιβλίου, πού κΓ αύτό 
κυκλοφόρησε παράνομα, μέ τόν τίτλο: 
«Σχετικά μέ τήν ένοπλη πάλη στή Δυτι
κή Εύρώπη» καί άποδίδεται στόν άρι- 
στερό Δικηγόρο καί ιδρυτή τής Raf, 
Χόρστ ΜΑΛΕΡ, ατό όποιο διαβάζουμε 
ότι: «Ή βία άποτελεϊ τήν άνώτερη μορ
φή «ταξικής πάλης».

Ο ΧΟΡΣΤ ΜΑΛΕΡ πού υπήρξε θεωρη
τικός καί ιδρυτής τής τρομοκρατικής 
όργανώσεως «RAF» στή Δυτική Γερμα
νία μετά τήν σύλληψή του, σέ μιά 
συνέντευξη πού έδωσε λέει τά έξης: 
«Πολιτικοποιηθήκαμε διά μέσου μιάς ή- 
θικής διαμαρτυρίας, άλλά σιγά-σιγά ά- 
νακαλύψαμε πώς αύτή ή διαμαρτυρία ή
ταν άσήμαντη. Έτσι θαλθήκαμε νά δια
βάσουμε βιαστικά πολύ Λένιν, λίγο 
Μάρξ καί βρήκαμε έκείνο τόν σχηματι
σμό. Μιά έξήγησή του, ήταν τό κράτος 
μέ τό όποιο έπρεπε νά αυγκρουστοϋμε 
γιά νά άπελευθερωθούμε άπό τήν βία 
του, άγνοώντας έτσι τήν κοινωνία, τήν 
πολυπλοκότητά της καί βλέποντας μόνο 
έκείνη τήν άπλουστευμένη άντιπαράθε- 
ση. Άπό τήν μιά μεριά έμεϊς, οί έκδη- 
λώσεις μας, άπό τήν άλλη ή Άστυνομία. 
Άπό τό κράτος βλέπαμε μόνο τήν ύλική 
του δύναμη, όχι τήν ήγεμονία καί γι' 
αύτό τήν σύγκρουση τήν βλέπαμε σάν 
σύγκρουση φυσική, ύλική όχι πολιτική. 
Ή λογική τής «RAF» έχει τις ρίζες της
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αέ αυτή τή λαθεμένη άνάλυση, στήν 
παραγνώριση τής πολυπλοκότητας τού 
κράτους καί θέτοντας σέ κίνηση μιάν 
έντελώς αυτόνομη έσωτερική δυναμική 
ή «RAF» άνέπτυξε μιά δράση πού όδή- 
γηοε, σέ άντιπαράθεση, έναντίον ό
λων».
Καί συνεχίζει: «Σήμερα δέν υπάρχει 
στήν Δυτική Γερμανία καμμιά κοινωνική 
δύναμη σέ θέση νά προκαλέσει μιά ά- 
πελευθερωτική άλλαγή. Ή έμφάνιαη 
τής τρομοκρατίας είναι έκφραση αύτής 
τής κρίσεως τής άριατεράς. Τήν τρομο
κρατία δέν θά μπορέσουμε νά τήν άντι- 
μετωπίσουμε παρά μόνον όταν καταλά
βουμε, ότι τό μίσος που όδηγεϊ στήν 
τρομοκρατία, δέν είναι άποκλειστικό 
προϊόν, ή άποσύνθεση τής καπιταλιστι
κής κοινωνίας, άλλά καί έκφραση τής 
κρίσεως τού σοσιαλιστικού κινήματος 
στό σύνολό του».

Ό Ρ. Πόλε, μέλος τής «RAF» μετά τήν 
σύλληψή τού στήν Ελλάδα, δήλωσε: 
«Έίμαστσε άντίίμπεριαλιστές άγωνιατές. 
Οί ιμπεριαλιστικές μυστικές ύπηρεσίες 
καί άστυνομίες μάς κυνηγούν τόσο εν
τατικό, ιδιαίτερα έπειδή άγωνιζόμαστε 
μαζί μέ τήν παλαιστινιακή άντίαταση». 
2 Μιά άλλη τρομοκρατική όργάνωση 
στήν Ιταλία, οί « Ερυθρές Ταξιαρχίες» 
διακηρύττουν: «Τήν ίδρυση ένός «Μα
χητικού Κ.Κ.» τό όποιο διά τής διεξα
γωγής άνταρτοπολέμου αέ όλη τήν Εύ- 
ρωπαϊκή Ήπειρο, θά έπιτύχει τήν κατα
στροφή τού καπιταλισμού, τήν έγκαθί- 
δρυση τής δικτατορίας τού προλεταριά
του καί τήν πραγματοποίηση τού γνή
σιου κομμουνισμού».

Κατά μιά άποψη, οί τρομοκράτες άκο- 
λουθούν ένα κλάδο τού κομμουνισμού, 
άμφισβητθυμένης όμως όρθοδοξίας. 
Θεωρούντες τούς έαυτούς τους, σάν 
τούς άξιους κληρονόμους τής Μαρξι- 
στικής-Λενινιστικής κοσμοθεωρίας, 
στήν όποια καί προχωρούν πέραν άπό 
τά όρια τής κομμουνιστικής έπαναστά- 
σεως, ώς καί τής γραμμής περί δικτα
τορίας τού προλεταριάτου.
Μέ τόν ένοπλο άγώνα τους σκοπό έ
χουν νά άφυπνίοουν τήν συνείδηση τού 
λαού, γιά ένα γενικώτερο μαζικό κίνημα 
τό όποιο φτάνει τά όρια τής λογικής τού 
έμφύλιου πολέμου, γιά τήν κατάληψη 
τής έξουσίας.
3. Μέχρι τώρα όμως, μέ τήν τρομοκρα
τία δέν πετύχαν τίποτε άπό αύ τά πού 
έπιδιώκουν γιά τήν έπιτυχία τού ταξικού 
άγώνα, άλλά πετύχαν νά στρέψουν τις 
μάζες έναντίον τους καί τήν πλήρη άπο- 
μόνωσή τους.
Έτσι ό άγώνας τους μετατράπηκε σέ 
αύτοάμυνα, μπροστά στήν πίεση τής 
κρατικής έξουσίας, πού ατά μάτια τού 
λαού πήρε τήν θέση τού προστάτου. 
Θά άναφέρουμε μερικά παραδείγματα, 
άπό τά χαρακτηριστικά τού ένοπλου α

γώνα καί τής τρομοκρατίας των «άντάρ
των πόλεων» στόν κόσμο γιά νά άντι- 
ληφθούμε τό άποτέλεσμα τής δράσεως 
τους.
Στήν Ούραγουάη, ή δράση τών «άνταρ- 
τών πόλεων» «Τουπαμάρος» είχε σάν 
άποτέλεσμα τήν άπομόνωσή τους άπό 
τις πλατιές λαϊκές μάζες, ατό όνομα τών 
όποιων ένεργοΰσαν καί οί ένέργειές 
τους, έφεραν τήν δικτατορία τής δεξιάς 
στήν έξουσία. Στήν Αργεντινή, είναι ό 
ERP (Λαϊκός Επαναστατικός Στρατός) 
πού άποτελει τό ένοπλο τμήμα τού PRT 
( Επαναστατικό Κόμμα τών Εργατών). 
Μετά τήν δικτατορία τού στρατηγού 
ΒΙΝΤΕΛΛΑ, ένώθηκαν μέ τούς Montene- 
pow καί άρκούνται σήμερα σέ μιά παθη
τική άντίσταση. Στήν Χιλή, τόν ένοπλο 
άγώνα είχε άναλάβει ή MIR, άπό τό 1966 
κατά τών γαιοκτημόνων. "Οταν όμως άν- 
τελήφθη ότι πλησίαζε ή Αριστερά νά 
πάρει τήν έξουσία νόμιμα, σταμάτησε 
πρό τών έκλογών τόν ένοπλο άγώνα. 
Μετά όμως τήν δικτατορία τού ΠΙΝΟ- 
ΣΕΤ, δέν άκολούθησε τήν λογική τού 
έμφύλιου πολέμου, άλλά δημιούργησε 
ένα παράνομο μηχανισμό άντιστάσεως, 
κατά τής Κυβερνήσεως, πού παίρνει μέ
ρος σέ διαδηλώσεις καί ένοπλες ένέρ- 
γειες.
Στήν Γερμανία, ή RAF ξεκίνησε μέ μιά 
λογική, γιά ένοπλη πρωτοπορεία τού 
λαού, μέ άποτέλεσμα νά άπομονωθεϊ 
άπό τις μάζες, στήν πρώτη φάση τού 
ένοπλου άγώνα της καί νά περιοριαθεϊ 
στή συνέχεια στήν «αύτοάμυνα».
Στήν Ιταλία, οί ένοπλες όμάδες πίστε
ψαν ότι έφθασε ή ώρα τού έμφύλιου 
πολέμου, μετά τήν έπιτυχία τής Αρι
στερός στις τελευταίες έκλογές, πού θά 
είχε τήν έξής διαδικασία: Κατά τήν ά- 
νάπτυξη τής ένοπλης έπίθεσης θά άνα- 
γκασθεϊ τό Κ.Κ. νά δείξει τόν πραγμα
τικό έαυτό του μέ τήν ύποστήριξη τού 
κεφαλαίου, όπότε οί μάζες θά έπανα- 
στατήσουν περνώντας στήν ένοπλη 
σύγκρουση. Έτσι άρχισαν νά παίρνουν 
μέρος στις διαδηλώσεις ένοπλοι πυρή
νες πού σκοπό είχαν νά μεταβάλουν 
αύ τές σέ ένοπλες συγκρούσεις, μέ τήν 
άστυνομία, πού στό τέλος θά έφερναν 
τήν έργατική τάξη, στήν διαδικασία τού 
έμφύλιου πολέμου. Αποτέλεσμα ήταν ή 
άπομόνωσή άπό τόν μαζικό άγώνα μέ
χρι τό σημείο ό ήγέτης τών «αυτονό
μων» ΟΡΕΣΤΕ ΣΚΑΛ ΤΣΟΝΕ νά χαρακτη
ρίσει τήν άπαγωγή τού πολιτικού ήγέτου 
ΑΛΝΤΟ ΜΟΡΟ, «άποαταθεροποίηση».
4. Βέβαια δέν άποκλείεται ή έκδήλωση 
τρομοκρατίας καί άπό όμάδες φανατι
σμένων τής άκρας δεξιάς, πλήν όμως ή 
δράση τους είναι πολύ περιορισμένη 
καί δέν έχουν απασχολήσει σοβαρά τήν 
διεθνή κοινή γνώμη.

Συνεχίζεται

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κ Ο Ν Τ Ο Γ Λ Ο Υ ;

Τού τακτικού συνεργάτου μας

I. Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ

Από τις έκδόσεις «Γραμμή» κυκλοφό
ρησε ένας όγκώδης έπιβλητικός τόμος 
πλουσιώτατα εικονογραφημένος μέ θέ
μα τή ζωή καί τό έργο τού Φώτη Κόν- 
τογλου, μεγάλης μορφής τών νεοελλη
νικών Γραμμάτων καί τής Τέχνης. Συγ
γραφέας τού πολύτιμου αύτού τόμου 
είναι ό άκαταπόνητος συνεργάτης τών 
« Αστυνομικών Χρονικών» κ. Ί. Μ. Χα- 
τζηφώτης, ό όποιος άφιέρωσε πολύχρο
νες έρευνες στό θέμα αύτό. Καρπός τής 
έπίμοχθης αύ τής έργασίας είναι τό νέο 
βιβλίο του, μέ τό όποιο έπιχειρεϊται ή 
πρώτη σφαιρική θεώρηση τού άνεπανά- 
ληπτου φαινομένου Κόντογλου μέ πα
ράλληλη προσκόμιση άγνωστων στοι
χείων καί άνέκδοτου άρχειακού ύλικού, 
συνθετική βιβλιογραφία καί μεθοδική 
βιογράφηση καί έμπεριστατωμένη μελέ
τη τής καλλιτεχνικής καί συγγραφικής 
προσφοράς τού δημιουργού τής «Πονε- 
μένης Ρωμιοσύνης». Ή έργασία περι
λαμβάνει άκόμη γενική εισαγωγή, προβο
λή τού άγωνιστή Κόντογλου, δηλ. τών 
προσπαθειών του κατά τού Οίκουμε- 
νισμού καί τού Φραγκολεβαντινιαμού, 
έντοπισμό τής ύφής τού Ελληνισμού 
του, άνίχνευση τής λογοτεχνικής πνο
ής καί τού δημιουργικού του πάθους, 
τεκμηριωμένη άναφορά τών μαθητών 
τού καλλιτεχνικού του έργαστηρίου καί 
παρουσίαση ειδικών πτυχών τής ζωής 
καί τού έργου του, όπως είναι οί σχέ
σεις Κόντογλου - Πρωτοπάτση - Λεφκιά 
καί Κόντογλου, θεάτρου, πολιτικών. Τό 
πιό σημαντικό άσφαλώς τμήμα τού βι-
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βλίου είναι τά άνέκδοτα αύτόγραφα 
γράμματα τού Κόντογλου, τά όποια πα
ρουσιάζονται κατάλληλα υπομνηματι
σμένα. Σ' αυτά καθρεφτίζονται οι άγώ- 
νες, τό πιστεύω, ό Ελληνισμός καί ή 
Ορθοδοξία μέ τόν πιόέναργή τρόπο.

Πρόκειται δηλαδή γιά μιά έργασία φι
λολογική καί κριτική, πού όμως δέν έχει 
καμμιά όμοιότητα μέ τίς ξηρές έργασίες 
τού είδους, άλλά διακρίνεται γιά τή γλα- 
φυρότητα καί τή θέρμη πού διαπερνά 
όλες τίς σελίδες της. Ό τίτλος τού βι
βλίου κατά τό ύφος τού ίδιου τού Κόν- 
τογλου είναι χαρακτηρισμός: «Φώτιος 
Κόντογλου, ήγουν βιβλίον ψυχωφελές, 
όπου άναγράφονται τά έργα καί έξιστο- 
ροϋνται τά καθέκαστα του βίου του Φω
τίου Νικολ. Κόντογλου, άγιογράφου καί 
ζωγράφου, λογοτέχνου καί όμολογητού 
τής Ορθοδοξίας, άπό τό Άίβαλί (Κυ
δωνιές) τής Μικρός Ασίας, πού είχε 
άναδειχθή «μάστορας» στήν τέχνη του 
χρωστήρα καί τού λόγου, μέ τό τάλαντο 
τόν μόχθο καί τούς άγώνες μιάς όλό 
κληρης ζωής άφιερωμένης στό καλό και 
τό ωραίο, στό Βυζάντιο, στήν Ελλάδα, 
στήν πίστη των πατεράδων μας, στις 
άξιες του τόπου μας, στήν όμορφιά τής 
Ρωμιοσύνης. ' Μέ πολλά σχέδια δικά 
του, φωτογραφίες, εικόνες καί αύτό- 
γραφά του, προμετωπίδα καί έπίτιτλα 
Ίωάννου Βράνου μοναχού Αγιορείτη'. 
Γραμμένο μέ άγάπη καί ζήλο άπό τόν 
έλάχιστο καί άνάξιο, τάχατες μελετητή 
του, Ί. Μ. Χατζηφώτη, άπό τήν Αλε
ξάνδρεια τής Αίγύπτου, εις όσμήν ευω
δίας πνευματικής, ταπεινόν μνημόσυ- 
νον τής άρε τής καί τής καλοσύνης του. 
«Μνήμη δικαίου μ ετ ’ έγκωμίων, καί εύ- 
λογία Κυρίου έπί κεφαλήν αύτού. Μα
κάριος άνθρωπος, ός εύρε σοφίαν, καί 
θνητός ός είδε φρόνησιν. Κρεϊσσον γάρ 
αύτήν έμπορεύεσθαι, ή χρυσίου καί άρ- 
γυρίου θησαυρούς... Τοιγαρούν, άκού- 
σατέ μου, ώ τέκνα, σεμνά γάρ έρώ· καί 
μακάριος άνθρωπος ός τάς έμάς όδούς 
φυλάξει» (Παροιμίαι κεφ. γ ' 13). Εν τή 
περιβοήτφ πόλει τών Αθηνών, σωτή
ριον έτος 1978

Διόλου άνάξιος, άλλά ίκανώτατος καί 
άρμοδιώτατος μελετητής τού Κόν- 
τογλου άναδεικνύεται ό συγγραφέας, 
όμαιμος καί όμόψυχος, γιατί πρέπει νά 
τονισθή, ότι μέσω τού Κόντογλου τελικά 
διοχετεύεται ό βαθύτατος Ελληνισμός, 
ή άκραιφνής Ορθοδοξία καί ή άγάπη 
τού ίδιου τού Ί. Μ. Χατζηφώτη στις 
γνήσιες καλλιτεχνικές καί πνευματικές 
παραδόσεις τού τόπου μας. Τό νέο του 
βιβλίο είναι ένα πλημμυρισμένο άπό 
Ελλάδα, ένα άναβάπτισμα στις έθνικές 

μας πηγές καί μαζί μιά άρτια συγκρο
τημένη έργασία πού δέν άφήνει καμμιά 
πτυχή τού Κόντογλου άκάλυπτη. Πρό-

I. Μ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ
ΠΓΙΟΣ K0 NT0 I7 V

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

σθετα συνυπάρχει ή πρωτοτυπία καί έ- 
πιτυχής διασαφήνιση καί άντίκρουση ά- 
νεδαφικών θέσεων πάνω στήν προσφο
ρά τού Κόντογλου. Σχετικά μέ τά περί 
«κοσμοπολιτισμού» καί «έξωτιαμοϋ» 
τού Κόντογλου γίνονται μέ τό πρίσμα 
αύτό σοβαρότατες παρατηρήσεις.

«Πρώτος ό κ. Θ. Δημαράς, σημειώνει 
ό κ. Χατζηφώτης, βρήκε στόν «παλαιό- 
τερο» Κόντογλου έναν τόνο... κοσμοπο- 
λιτικό! Ίσως ήθελε νά έπισημάνη τίς 
περιπλανήσεις του σέ ξένα λιμάνια και 
θάλασσες, άλλά ό όρος ήταν άτυχής. Ό 
Κορδάτος έπανέλαβε τόν όρο πού χρη 
σιμοποίησε ό Δημαράς καί μετά καί άλ 
λοι. Κοσμοπολιτισμός όμως ύπάρχει 
στόν άναχωρητή Κόντογλου; Ή μιά δι 
αρκώς φυγή άπό τόν κόσμο σέ νησιά 
έρημικά, σέ τόπους πρωτόγνωρους και 
πρωτόγονους. Τότε τό «Γκαρσόν, ένα 
ουίσκυ» τού "Αγγέλου Δόξα τί είναι 
Οπως γράφει ό ίδιος ό Δόξας, πού ει 

σήγαγε τό είδος στήν Ελλάδα (βλ. "Αγ 
γελο Τερζάκη, Τό Βήμα, 14 Δεκεμβρίου 
1949): «Ό κοσμοπολιτισμός εϊτανε μια 
τεχνοτροπία πού ξεπεράστηκε γρήγο 
ρα, γιατί άκριβώς πέτυχε τό σκοπό της 
Γιατί έστησε τό γεφύρι πού έπεδίωκε 
γιά νά περάση έπάνω του ό παληός 
κόσμος καί νά πάη στόν καινούργιο< 
Αλλά ό Κόντογλου τόν παληό κόσμο 
στή γραφικότητά του κυνηγούσε πάντα 
κι όχι μέ κοσμοπολίτικη ματιά, έκεϊνον 
πάσκιζε νά άναστήση. Ό ξενόφερτος 
κοσμοπολιτισμός τών εύρωπαίκών μεγα-

λοπόλεων δέν τού ήταν μόνο ξένος άλ
λά καί άντίθετος στήν Ιδιοσυγκρασία 
του. Αλλοι είδαν στά γραψίματά του 
πού άναφέρονται σέ μακρυνά νησιά, έ- 
ξωτισμό. Κι έδώ όμως γιά φυγή καί μόνο 
έπρόκειτο... Δέν παθαινόταν ό Κόντο- 
γλου γΓ αύτό πού συνηθίσαμε νά λέμε 
«έξωτικό», δηλ. γιά τίς τροπικές πολυ
χρωμίες καί μουσικές, γιά τά ήδυπαθή 
ήλιοβασιλέματα, άλλά ό,τι τόν τραβούσε 
ήταν ό π ρ ω τ ο γ ο ν ι σ μ ό ς  τών ιθα
γενών, οι βάρκες καί οί σχεδίες τους, τά 
έρημικά νησιά. "Ενας κόσμος πλασμέ
νος άπό φωτογραφίες καί διαβάσματα 
μέ τή φαντασία του. Δέν έχει καμμιά 
σχέση ή άρρενωπή καί σκληρή ματιά 
του μέ τά πασίγνωστα έξωτικά τοπία τού 
Γκωγκέν. Είτε γιά τά νησιά αύτό μιλάει ό 
Κόντογλου είτε γιά τό νησί στό Αίβαλί, 
είναι τό ίδιο πράγμα» (σελ. 199-200).

Ιδιαίτερα πρέπει νά έξαρθή ή καλλι
τεχνική έμφάνιση τού τόμου καί ή κα
λαίσθητη εικονογράφησή του μέ έπίτι
τλα, σχέδια, άνέκδοτες φωτογραφίες 
καί θαυμάσιες έγχρωμες άναπαραγω- 
γές πινάκων τού Κόντογλου. Όλα αύτά 
καθιστούν τό βιβλίο ένα σπάνιο άπό- 
κτημα γιά κάθε σοβαρή βιβλιοθήκη. Εί
ναι κατ' έξοχήν μιά μαρτυρία όλόψυχης 
άφοσίωαης τού δημιουργού του στις ά
ξιες τής φυλής καί τής πίστης μας, πού 
άναγνωρίσθηκε πρόσφατα άπό τήν ίδια 
τή σεπτή κορυφή τής Ορθοδοξίας τόν 
Γίαναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη 
κ.κ. Δημήτριο μέ τήν άπονομή εύαρε- 
σκείας στόν έκλεκτό συνεργάτη μας. 
Μέ άφορμή ένα άλλο άξιάλογο βιβλίο 
του, τό «Βυζάντιο καί Εκκλησία» ό Πα- 
ναγιώτατος έγραψε άνάμεσα σέ άλλα 
στόν κ. Χατζηφώτη:

«Προαγόμεθα τοίνυν ίνα διά τούδε 
τού Γράμματος ήμών εύχαριστήσωμεν 
τή ύμετέρα Έντιμότητι διά τήν τού ώς 
άνω έργου αύτής άποστολήν, συγχαί- 
ροντες έπί τή τούτου συγγραφή καί έκ- 
φράζοντες τήν πολλήν εύαρέσκειαν ή
μών δΓ ότι μετά πειστικότητος γράφει 
αυτή στηρίζουσα μετ' εύλαβείας άλλά 
καί ιστορικής άκριβείας τήν θέσιν καί 
τόν ρόλον τής Ορθοδόξου ήμών Εκ
κλησίας έν τή κατά τούς μακρούς αιώ
νας περιφρουρήσει τού εύσεβούς αύ- 
τής ποιμνίου καί τή προασπίσει αύτού 
έκ τών κινδύνων οϋς έπεσώρρευε κατά 
καιρούς ή έναλλαγή τών πολιτικών καί 
κοινωνικών συνθηκών καί καταστά
σεων».

Τά βιβλία τού κ. Χατζηφώτη είναι έργα 
πού βασικά στηρίζουν τήν έθνική ύπό- 
θεση, είναι συνειδητοί καρποί τού μό
χθου ένός Έλληνα πού πονάει τόν τόπο 
του καί καταδαπανάται στήν ύπηρεσία 
του.

ΣΑΡΑΝ ΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
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I ΕΙΠΑ ΤΕ;>·.
«Είπα... Φαντομάς».

«Τί σημαίνει αυτό;».
«Τίποτε καί πολλά».
«Τέλος πάντων, τί είναι αυτό;»
«Κανείς καί κάποιος».
« Επιτέλους, τί κάνει αυτός ό κάποιος;». 
«Προκαλεί φόβο».

Αυτές είναι οί πρώτες γραμμές τής 
φημισμένης σειράς του «Φαντομά», αυ
τού τού προγόνου τού Σούπερμαν, πού 
λάμπει σάν μετέωρο στις άλόκοτες ιστο
ρίες τού συγγραφικού ζεύγους Σουβέ- 
στρ καί Άλαίν. Κανείς δέν ξέρει ποιός 
είναι ό Φαντομάς. Κανείς δέν είδε τό 
πρόσωπό του, ή μάλλον είδανε χιλιάδες 
πρόσωπα καί τά άποδώσανε οέ αυτόν 
πού είχε χιλιάδες ταυτότητες γιά νά 
παραπλανά όσο τό δυνατόν καλύτερα 
τις άστυνομίες, γιά νά τρομάζη τά πλή
θη, γιά νά πραγματοποιή τά πιό τολμηρά 
κατορθώματα.

Πριν άψηφηαη τις κυβερνήσεις, προ
τού κλέψη τό χρυσάφι τής "Οπερας καί 
προτού έμπνευση τόν Μποννό · ισχυρί
ζονται - ό Φαντομάς άρχισε τήν έγκλη- 
ματική του καρριέρα μέ τήν δολοφονία 
τού προέδρου τού Τετάρτου Τμήματος 
τού Αύτοκρατορικού Δικαστηρίου μέσα 
σέ ένα τραίνο.

Στις 6 Δεκεμβρίου 1860 τό πρωί, οί 
ύπάλληλοι τού σταθμού τής Ανατολής 
ατό Παρίσι, καθώς καθάριζαν τά βαγό
νια τού τραίνου τής γραμμής Βασιλεία - 
Παρίσι άνακάλυψαν στήν πρώτη θέση τό 
πτώμα ένός άνθρώπου «πού έπλεε ατό 
αίμα», γιά νά χρησιμοποιήσωμε τήν έκ
φραση τών μελοδραμάτων τής έποχής.

Στήν άρχή, καθώς τό πτώμα ήταν έν- 
τελώς άπογυμνωμένο, δέν μπόρεσαν νά 
βρούν τήν ταυτότητά του. Λίγο άργότε- 
ρα άντιλήφθηκαν ότι ένα δέμα είχε μεί
νει άζήτητο στήν υπηρεσία άποακευών. 
Είχε καταχωρισθή στήν πόλη Τρουά ατό 
όνομα τού κυρίου Πουανσώ, πού κατοι
κούσε στήν όδό Ίσλύ 12, ατό Παρίσι. 
Μόλις συγκεντρώθηκαν οί πρώτες πλη
ροφορίες, πού έλεγαν ότι έπρόκειτο γιά 
δικαστικό, πήγαν άμέσως νά ρωτήσουν 
τούς γραφείς τού δικαστηρίου. Αύτοί ά- 
ναγνώρισαν τό θύμα, πού δέν ήταν άλλο 
άπό τόν σύμβουλο Πουανσώ, πρόεδρο

τού τετάρτου τμήματος, ό όποιος, όπως 
κάθε Πέμπτη, πήγαινε στό κτήμα τού 
Σαούρς, κοντά στήν πόλη Τρουά.

Τό νέο διαδόθηκε άμέσως. Στό Δικα- 
στήοιο ό σύμβουλος Άνριώ, πού άντι- 
καυιοτούοε προσωρινά τόν Πουανσώ, ά- 
νέβαλε έπί όκταήμερο όλες τις ύποθέ- 
σεις καί τά άλλα τμήματα διέκοψαν τις 
συνεδριάσεις τους. Πράγματι, ό πρόε
δρος Πουανσώ ήταν ένας άπό τούς ση- 
μαντικώτερους Γάλλους δικαστικούς. 
Άρχισε τήν καρριέρα του ώς έπίτροπος 
στήν πόλη Τρουά, μετά, τό 1833, διορί
σθηκε άντεισαγγελεύς στό δικαστήριο 
τού Σηκουάνα. Έν συνεχεία έγινε γενι
κός άντεισαγγελεύς καί μετά γενικός 
είσαγγελεύς τό 1847. Τόν Φεβρουάριο 
τού 1848 είχε άπολυθή άπό τους Δημο
κρατικούς προτού διορισθή σύμβουλος. 
Τέλος, ή κυβέρνηση τού Ναπολέοντος 
Γ  τόν είχε διορίσει στις 6 Απριλίου 
1857 πρόεδρο τού τετάρτου τμήματος 
τού δικαστηρίου.

Ο,τι έλεγαν γι' αύτόν δέν ήταν πολύ 
τιμητκό. Τόν ύποπτεύονταν γιά φοβερές 
άδιακρισίες ή γιά μιά διακριτικότητα 
πού δέν υπήρχε. Αυτός ό συνδυασμός 
άπό φανερά άλληλοσυγκρουόμενες ιδι
ότητες τού είχε στοιχίσει πολλές προ
αγωγές. "Ομως άργότερα είπαν τό ίδιο 
καί γιά τόν έπιθεωρητή Γουαταύο Μασέ 
έπ' εύκαιρία τής ύποθέαεως Βουαρμπό 
πού ήταν τό πρώτο σκαλοπάτι γιά τήν 
άνοδό του στήν θέση τού άρχηγού τής 
Ασφαλείας.

Τήν ώρα τής κηδείας, πού έγινε στις 8 
Δεκεμβρίου 1860, άκούαθηκαν παράξε
νες γνώμες που κάποιοι τις μετέφεραν 
στόν Κλώντ, άρχηγό τής Ασφαλείας. Ό 
πρόεδρος τού δικηγορικού συλλόγου, 
Ιούλιος Φάβρ, είχε πει στό διπλανό 
του: «Νά τί στοιχίζει τό νά έχης καλές 
σχέσεις μέ τό παλάτι». Άλλοι ψιθύριζαν 
ότι ό Πουανσώ είχε σχέσεις μέ τόν 
συγγραφέα Αλφρέ ντέ Βινιύ, πρόθυμο 
πληροφοριοδότη τής Αύλής καθώς καί 
μέ τόν Έβανς, τόν όδοντογιατρό τού 
αΰτοκράτορα, ό όποιος φρόντιζε νά 
ουγκεντρώνη τούς πολιτικούς ψιθύρους 
πού κυκλοφορούσαν στις πρεσβείες.

Θά ήταν σωστό νά μή κατηγορούσαν 
τόν Πουανσώ ότι συνεργαζόταν μέ τόν 
Γκρισελλί, αυτό τόν άλλοτε βοσκό, υ
πεύθυνο τής προσωπικής άστυνομίας 
τού Ναπολέοντα Γ. Γι' αύτόν κυκλοφο
ρούσε ή φήμη ότι είχε δολοφονήσει τόν 
κόμη Καμεράτα.

"Ολες αύτές οί ύποθέσεις έπιβεβαιώ- 
θηκαν, όταν μαθεύτηκε ότι έγινε έρευ
να στό κτήμα τού δικαστού τού Σαούρς, 
κοντά στήν Τρουά. Αύτή όμως ήταν ή 
μοναδική κατεύθυνση πού άκολούθησε 
ή έρευνα.

Ο είσαγγελεύς Κορντοές είχε άναθέ- 
σει τήν έρευνα στόν άνακριτή Λακάιγ. 
Τά στοιχεία πού συγκεντρώθηκαν ήσαν 
πενιχρά. Άπό τήν νεκροψία, πού έγινε 
άπό τόν γιατρό Ταρντιέ προέκυψε ότι ό 
σύμβουλος είχε χτυπηθή μέ δυό σφαί
ρες περιστρόφου. Ή μιά τόν είχε χτυ
πήσει στό κεφάλι καί προκάλεσε άκα- 
ριαίο θάνατο. Κοντά στόν νεκρό, είχε 
βρεθεί ένα μακρύ άσπρο βαμβακερό 
κασκόλ ύφααμένο στήν Μυλούζ. Ακόμη 
βρέθηκε μιά ταμπακιέρα κατασκευασμέ
νη στά έργαστήρια τού Μέλανος Δρυ
μού. Ήσαν δυό άντικείμενα πολύ ιδιόρ
ρυθμα γιά νά άνήκουν στό θύμα.

Ή παρουσία τους στό βαγόνι τής πρώ
της θέαεως ήταν άνεξήγητη. Αν άνήκαν 
στόν δολοφόνο, τότε γιατί τά είχε ά- 
φήσει έκεϊ, έφ' όσον είχε πάρει άκόμη 
καί τόν χαρτοφύλακα τού συμβούλου, 
πού περιείχε, όπως φαίνεται, χρήματα, 
έγγραφα, τό πορτοφόλι του καθώς καί 
τό ρολόι του μέ τήν χρυσή άλυαίδα καί 
μιά ταξιδιωτική κουβέρτα μέ μακριά
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φορές πού συναντάει στό δρόμο 
του τόν κακό λόγο ή τό κακό πα
ράδειγμα. Τό περιμένει τό άνήθικο 
βιβλίο ή περιοδικό, ό έγκληματικός 
κινηματογράφος, τά κέντρα τής 
χαρτοπαιξίας καί διαστροφής, οί 
βωμολοχίες καί ρυπαρότητες τού 
δρόμου, καθώς καί τόσοι κίνδυνοι 
άποπλανήσεως.

Σ ΤΟΝ κόσμο αύτό πού σήμερα 
ζεϊ τό παιδί, ή Αστυνομία καί 

είδικώτερα κάθε Αστυνομικός, εί
ναι ό σπουδαιότερος παρατηρητής 
ελεγκτής καί καθοδηγητής τής ζω
ής του, πού τό παρακολουθεί στήν 
σχολική καί μετασχολική περίοδο, 
άκόμη καί κατά τήν άνδρωση καί 
ένηλικίωσή του.
Είναι γνωστό ότι ή Αστυνομία έ- 
νεργεϊ προληπτικά καί κατασταλτι
κά. Γιά τά παιδιά όμως καί γενικά 
τούς νέους είναι άναγκαϊα ή λήψη 
ειδικών μέτρων. Μέτόν φόβο ή τήν 
έπιβολή ποινών καί τιμωρίας τών 
παιδιών, δέν μπορούμε νά πετύ- 
χουμε τήν βελτίωση τού ήθους καί 
τού χαρακτήρα των. Οί φυλακές 
δέν είναι πάντοτε τόπος σωφρονι
σμού, άλλά κάποτε σχολές έγκλή- 
ματος, στίς όποιες ένισχύεται καί 
συμπληρώνεται ή έκπαίδευση τού 
άτόμου καί ιδιαίτερα τών νέων, 
στό έγκλημα καί τήν παρανομία.

Τά Αστυνομικά όργανα είναι ά- 
νόγκη, στόν τομέα τής παρακολου- 
θήσεως τών νέων, νά εύρύνουν τά 
πλαίσια τής έννοιας τής άποστολής 
τους. Πρέπει νά γίνουν ειλικρινείς 
φίλοι καί προστάτες τών παιδιών. 
Ή ύπόδειξη, ή συμβουλή καί ή 
νουθεσία θά έχουν πιό θετικά άπο- 
τελέσματα οτπό τήν άπειλή τού φό
βου τής επιβολής τής τιμωρίας τού 
Νόμου, έστω καί άν οί Νόμοι γιά 
τούς άνηλίκους είναι έπιεικεϊς. Ό  
φόβος καί ή τιμωρία έπιδρούν πο
λύ διαφορετικά στήν ψυχή τών 
νέων καί τήνκαθιστούν σκληρότερη, 
ατίθαση καί τής προκαλούν ποικί
λες έ^σιδράσεις, σκέψεις καί συναι
σθήματα, πού τείνουν στήν άνυπα- 
κοή καί απειθαρχία καί εκτίμηση 
τής κοινωνίας μέ πνεύμα άπόλυτα 
έχθρικό.

Ο ΤΑΝ τό παιδί άντιληφθεϊ ότι 
τά Αστυνομικά όργανα έν- 

διαφέρονται είλικρινά καί άπό άλη- 
θινή άγ'άπη γιά τήν καλή του το
ποθέτηση μέσα στήν κοινωνία, θά 
ύποτάξει αύθόρμητα καί χωρίς 
πολύ κόπο τήν θέλησή του κάτω 
άπό τήν έννοια τών Νόμων τής πο
λιτείας. Οί Νόμοι ύπήρξαν, υπάρ
χουν καί θά ύπάρχουν. Παράλληλα

όμως ποτέ δέν έλλειψαν καί ούτε 
θά λείψουν άπό τήν κοινωνία ή 
παρανομία καί τό έγκλημα. Άλοί- 
μονο στήν κοινωνία, πού στηρίζει 
τήν υπόστασή της καί τήν πρόοδό 
της, στόν φόβο καί στήν βία. Μόνο 
ή δημιουργία έναρέτων χαρακτή
ρων, πού γίνεται μέ τήν κατάλληλη 
έθνική καί κοινωνική άγωγή τών 
παιδιών, άποτελεϊ τόν άκρογωνιαϊο 
λίθο καί τό σταθερό θεμέλιο τής 
κοινωνικής εύημερίας, τής προό
δου καί τής μειώσεως τής έγκλημα- 
τικότητος.

Μέ τήν εύκαιρία τής καθιερώσε- 
ως τού 1979, ώς Διεθνούς Έτους 
τού Παιδιού, δίνεται σέ όλους καί 
είδικώτερα σέ μάς τούς Αστυνομι
κούς, ή εύκαιρία νά πλησιάσουμε 
άκόμη περισσότερο τό παιδί, νά τό 
προστατεύσουμε, νά τό συμβου
λεύσουμε, νά τό καθοδηγήσουμε 
γενικά, βοηθώντας το έτσι νά προ
χωρήσει στόν δύσκολο δρόμο πού 
άνοίγεται μπροστά του.

Εμείς οί Αστυνομικοί έχομε τήν 
δυνατότητα νά βοηθήσουμε ση
μαντικά τήν Πολιτεία στό τόσο δύ
σκολο καί λεπτό έργο τής άγωγής 
καί τής προστασίας τού παιδιού, 
γιατί κάθε μέρα, όλες τις ώρες βρι- 
σκόμαστσε στό δρόμο καί ζοϋμε 
άπό κοντά τούς κινδύνους πού ά- 
πειλούν τά παιδιά μας.

Π ΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ άπόλυτα ότι τά 
παιδιά είναι ή αύριανή κοι

νωνία καί ότι άπό τή δική τους 
πορεία θά έξαρτηθεϊ τό καλό ή τό 
κακό μέλλον αύτού τού τόπου, σάς 
προσκαλώ σέ μιά σταυροφορία γιά 
τήν άπό κάθε άποψη βοήθεια τού 
παιδιού, τών παιδιών μας γενικά. 
Άνοίγοντας τίς καρδιές μας καί ά- 
πλώνοντας χέρι φιλικό καί προστα
τευτικό σέ όλα τά παιδιά, άς είμα
στε βέβαιοι ότι οί προσπάθειές μας 
αύτές, πέρα άπό τά γενικώτερα ά- 
ποτελέσματα πού θά έχουν, γιά τό 
κοινωνικό σύνολο, θά άποτελέσουν 
σημαντικό παράγοντα τής έγκλη- 
ματικότητος.
Τά άνωτέρω παρακαλούμε νά άπο
τελέσουν άντικείμενο άναλύσεως 
στίς μορφωτικές συγκεντρώσεις 
τών Αστυνομικών Υπαλλήλων.
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Ή άριθμημένη αύτή σειρά τών σκίτσων, πού άναφέρονται στό θέμα τού Φαντομά, όημοσιεύθηκε στην έφημβρίόα «Φράνς 
Σουάρ». 1 = Στις 16 Δεκεμβρίου 1860, ό Ρώσος στρατιωτικός γιατρός Χέττπι ληστεύεται μέ άγριο τρόπο. Τού πήραν μιά τσάντα μέ 
ρωσικά χαρτονομίσματα. 2 = Στις 2 7 Νοεμβρίου άστυνομικοί τής Φερέτ συνέλαβαν τόν Σάρλ Ζύντ. Επάνω του βρέθηκαν ρωσικά 

χρήματα. 3  =  Ό Ζύντ δραπετεύει άπό τό κρατητήριο τής άστυνομίας. Βρήκε έναν τρόπο νά φύγη άπό έκει'.

κρόσσια.
Ή άναπαράσταση τού έγκλήματος έ

γινε εύκολα. Στήν Λουγκθίλ, ό υπάλλη
λος πού άλλαζε τις μπουγιόττες δέν 
είχε παρατηρήσει τίποτε τό άσυνήθιστο. 
Επομένως ό έγκληματίας θά πρέπει νά 

είχε χτυπήσει τό θύμα μετά άπό αυτόν 
τόν σταθμό, περίπου στις τέσσερις τό 
πρωί. Αυτό θά είχε γίνει τήν ώρα πού τό 
θύμα κοιμόταν, άν λάβωμε ύπ' όψη τό 
αίμα πού υπήρχε στό μαξιλάρι του. Α
φού τό έγδυσε, πήδησε στις γραμμές 
τού τραίνου, τήν στιγμή πού τό τραίνο 
έκοβε ταχύτητα, μεταξύ τού Νοζάν σύρ 
Μάρν καί Νουαζύ.

Ενας άπό τούς ταξιδιώτες βεβαίωνε 
ότι τόν είχε δή νά κατρακυλά στά σκύ
ρα, μετά νά σηκώνεται καί νά έξαφανί- 
ζεται στά χωράφια κρατώντας ένα δέμα. 
Ό ταξιδιώτης τότε είχε σκεφθή ότι έπρό- 
κειτο γιά λαθρεπιβάτη. Τήν κατάθεσή 
του έπιβεβαίωσε ή φύλακας τού σταθ
μού τού Νουαζύ πού, κι αύτή, είχε άν- 
τιληφθή τόν φυγάδα.

Ό έλεγχος τών εισιτηρίων άπέδειξε 
ότι ένας μόνο ταξιδιώτης είχε άνεβή 
στήν Τρουά, τό βράδυ τής 5ης Δεκεμ
βρίου συγχρόνως μέ τόν Πουανσώ. Είχε 
πάρει ένα εισιτήριο γιά τό Μεγρινιύ, 
έναν μικρό σταθμό άλλης σιδηροδρομι
κής γραμμής τοπικής άρμοδιότητος. Εί
χε έπωφεληθή άπό αυτό τό εισιτήριο 
γιά νά άνεβή στόν συρμό Βασιλεία - 
Παρίσι, πού είχε σταματήσει πολλή ώρα 
στόν σταθμό τής πόλεως Τρουά; Ή έ- 
ρώτηση αύτή έμενε άναπάντητη. Εν πά- 
σρ περιπτώσει, κανείς δέν είχε κατεβή 
στό Μεγκρινιύ έκείνη τήν νύχτα.

Εν τφ μεταξύ, ή έρευνα συνεχιζόταν 
στό Σαούρς, στό έξοχικό σπίτι του δικα- 
στού. Ρωτούσαν άδιάκοπα τούς ύπηρέ- 
τες γιά νά μπορέσουν νά μάθουν πώς 
περνούσε άκριβώς τόν καιρό του ό Που
ανσώ άπό τότε πού έφυγε άπό τό Πα
ρίσι, τό βράδυ τής 1ης Δεκεμβρίου. 
Έφθασε στις 2 Δεκεμβρίου τό πρωί καί 
έμεινε στό Σαούρς ώς τήν Τετάρτη τό 
βράδυ, γιατί κάθε Πέμπτη, Παρασκευή
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καί Σάββατο πήγαινε στό δικαστήριο.
Είχε είσπράξει τό νοίκι τού σπιτιού 

του, όπως κάθε τέλος τού μηνός καί, τό 
βράδυ τής 5ης Δεκεμβρίου, είχε δεχθή 
στό δωμάτιό του ένα μυστηριώδες άτο
μο μέ τό όποιο είχε μακρά συνομιλία. 
Μόλις τελείωσε αύτή ή έπίακεψη, ό 
Πουανσώ ξανάφυγε γιά τήν πόλη 
Τρουά, άλλάζοντας τις συνήθειές του. 
Αντί νά πάρη τό λεωφορείο, πού, συνή
θως, τόν όδηγοϋσε στό ξενοδοχείο 
«Σαίν Αωράν», όπου δειπνούσε προτού 
πάρη τό τραίνο, είχε πάρει, προφασιζό- 
μενος άόριστες αίτιες, τήν ταξιδιωτική 
άμαξα Τοννέρ - Τρουά.

Είχε πάει στό ξενοδοχείο «Μυλέ», 
πολύ κοντά στόν σταθμό. Εκεί, όπως 
είπαν μερικοί μάρτυρες, είχε δειπνήσει 
μέ ένα ταξιδιώτη τού όποιου ή περιγρα
φή έμοιαζε μέ τήν περιγραφή τού έπι- 
σκέπτη τού Σαούρς.

Αμέσως μετά ή έρευνα στράφηκε 
πρός αυτό τό πρόσωπο. Έτσι κατέληξαν 
σέ κάποιον Ματρικόρ, πού είχε φύγει 
βιαστικά άπό τό ξενοδοχείο «Μυλέ» 
στις 5 Δεκεμβρίου τό βράδυ, άμέσως 
μετά τήν άναχώρηση τού Πουανσώ, καί 
ξαναγύρισε τό άπόγευμα τής έπομένης 
ήμέρας. Είχε φύγει όριατικά άπό τό ξε
νοδοχείο τό πρωί τής 7ης Δεκεμβρίου, 
λέγοντας ότι θά πήγαινε στήν Μασσα
λία. Μετά τήν άναχώρησή του άνακαλύ- 
φθηκε ότι είχε πάρει άπό τήν γκαρντα- 
ρόμπα τού ξενοδοχείου τό παλτό ένός 
πελάτη καί στήν θέση του είχε άφήσει 
μιά ρεντιγκότα λερωμένη στά μανίκια 
καί στόν λαιμό άπό ξεραμένο αίμα.

Αμέσως όργανώθηκαν οί έρευνες. Ό 
Ματρικόρ δέν βρέθηκε στήν Μασσαλία. 
Ή άστυνομία άνακάλυψε τά ίχνη του γιά 
τό βράδυ τής 7ης πρός τήν 8η Δεκεμ
βρίου στό ξενοδοχείο «Βωκλύζ» στήν 
Λυών καί τής 8ης πρός τήν 9η στό ξενο
δοχείο «Στρασβούργο», άπό όπου μετέ
φερε τις άποσκευές του στόν σταθμό 
τού Περράς.

Στις 13 Δεκεμβρίου, ή άστυνομία τής 
Γενεύης πληροφορούσε τήν Γαλλική Α

σφάλεια ότι ένα άτομο, πού έφθασε στις 
11 τού μηνός στήν πόλη αύτή, είχε ξε
χύσει σέ ένα δωμάτιο τού ξενοδοχείου 
«Πόατ» τό όποιο είχε νοικιάσει μέ τό 
όνομα Μουλλέν, μιά κουβέρτα μέ μα
κριά κρόσσια λερωμένη μέ αίμα. Πρά
γματι έπρόκειτο γιά τήν κουβέρτα τού 
Πουανσώ.

Ό Ματρικόρ καί ό Ντυλλέν ήταν λοι
πόν τό ίδιο πρόσωπο. Ή ύπόθεση αύτή 
ένισχυόταν άπό ένα νέο ίχνος πού βρή
κε ή Αστυνομία Ηθών. Στις 13 Δεκεμ
βρίου κάποιος Ματρικόρ είχε πληρώσει 
μέ ρωσικά χρήματα τις τρυφερότητες 
κάποιας κοπέλλας πού λεγόταν Κλάιν. 
Δυστυχώς, άπό τότε, χάθηκαν τά ίχνη 
καί τού Ματρικόρ καί τού Ντυλλέν. Ό 
άνθρωπος αστός είχε δώσει τό τελευ
ταίο σημείο ζωής στις 14 τού μηνός στό 
ξενοδοχείο «Είκοσι Δύο Καντόνια».

Εν τφ μεταξύ ή άνάκριση προχωρού
σε άλματωδώς. Οί υπηρέτες τού ξενο
δοχείου «Μυλέ» είχαν άνακαλύψει, πί
σω άπό ένα έπιπλο τού δωματίου όπου 
είχε μείνει ό Ματρικόρ, ένα ζευγάρι χει
ροπέδες τής χωροφυλακής, πού έφερε, 
όπως ήταν ή συνήθεια, τά άρχικά γράμ
ματα καί τό νούμερο τής ένωμοτίας τού 
κατόχου του.

Επρόκειτο γιά έναν χωροφύλακα τής 
Φερρέτ πού άπείχε καμμιά εικοσαριά 
χιλιόμετρα άπό τό Αλτκιρχ στήν περι
οχή τού Ανω Ρήνου. Όταν άνακρίθηκε, 
είπε ότι τού είχαν κλέψει τις χειροπέ
δες πριν άπό τρεις έβδομάδες, κάτω 
άπό έντελως ίδιάζουσες συνθήκες. Ό 
κλέφτης ήταν κάποιος έπικίνδυνος κα
κοποιός, ό Σάρλ Ζύντ.

Ό  Σάρλ Ζύντ είχε γεννηθή στήν 
Μπουρόν, κοντά στό Μπελφόρ, στις 7 
Φεβρουάριου 1834. Καταγόταν άπό πο
λυμελή οικογένεια. Από πολύ νωρίς εί
χε δείξει διεστραμμένες τάσεις. Αναγ
κάσθηκε άπό δεκαοκτώ έτών νά έγκα- 
ταλείψη τό σπίτι του. Στό Παρίσι είχε 
πάει στήν μικρή παροικία τών 'Αλοατών 
καί τών Γερμανών πούή Νομαρχία χρη
σιμοποιούσε γιά τήν άποκομιδή τών ά-
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Στίς 6 Δεκεμβρίου μέσα στό τραίνο άηό Βασιλεία ττρός Παρίσι βρέθηκε ένα πτώμα, πού ανήκε στόν πρόεδρο τού τετάρτου 
τμήματος τού Αύτοκρατορικοϋ Δικαστηρίου, ό όποιος όνομαζόταν Πουανσώ. 5 = Στό ξενοδοχείο «Μυλέ» τής πόλεως Τρουά βρέ
θηκε μιάρεντινγκόταβουτηγμένη στό αίμα. Τήν είχε άφήσει, άραγε, έκείύ δολοφόνος; (Ζύντ;). b =  Ο Κλών, άρχηγός τής Ασφα

λείας, άνέλαβε νά έξηγήση τήν υπόθεση Πουανσώ. Άς σημειωθή, πώς τά χαρτιά τού Πουανσώ είχαν έξαφανισθή.

πορριμμάτων. Δούλευε ένδεκα ώρες 
τήν ήμέρα καί έπαιρνε τρία φράγκα. 
Κουρασμένος άπό αυτή τήν δουλειά τήν 
άφησε μετά άπό λίγο. "Εφυγε άπό τήν 
συνοικία Μονφωκόν, πήγε οέ μιά άθλια 
περιοχή όπου σύχναζε ό υπόκοσμος 
τής πρωτεύουσας. Εδώ όμως άντιμετώ- 
πισε πολλές έχθρότητες καί άναγκάσ- 
θηκε νά φύγη.

Ξαναγυρίζοντας στήν πατρίδα του, 
κατηγορήθήκε γιά κλοπή καί καταδικά
σθηκε σέ φυλάκιση έξη μηνών. Τήν ποι
νή τήν έξέτισε στήν φυλακή τού Άλ- 
τκιρχ. Τότε κάλεσαν τήν κλάση του. Ό 
δήμαρχος του Άλτκιρχ τράβηξε στήν 
τύχη τό όνομά του. Θά ύπηρετούσε έ- 
πτά χρόνια στό 3ο σύνταγμα δραγώνων.

Ετσι λοιπόν ό Ζύντ μπαρκάρησε μέ τό 
σύνταγμά του, στις 3 Φεβρουάριου 1857 
γιά τό μέτωπο τής Ανατολής, άλλά τά 
καπρίτσια τής στρατηγικής τόν έφεραν 
στό Όράν, στήν Αλγερία. Ή μονάδα 
του πρόσφερε βοήθεια στό Μηχανικό γιά 
τήν κατασκευή ένός στρατιωτικού λιμα
νιού στόν όρμο τού Μέρς έλ Κεμπίρ.

Δέν ξέρομε πολλές λεπτομέρειες γ ί 
αύτή τήν περίοδο τής ζωής του. Γιά λίγο 
καιρό είχε συνδεθή μέ ένα σιδερά, τόν 
Ωγκύστ, όχι άπό φιλία άλλά άπό συμ
φέρον. Τήν νύχτα τής 15ης Ιουνίου 
1859, τόν συνέλαβαν στό ίματοφυλάκιο. 
Είχε διαρρήξει τήν πόρτα μέ ένα έρ- 
γαλεϊο πού έφτιαξε ό Ωγκύστ. Τόν έ
κλεισαν στό πειθαρχείο. Ό Ζύντ χρησι
μοποίησε μιά ξιφολόγχη, πού είχε μα
ζέψει άπό τήν προηγούμενη φυλάκισή 
του έκεΐ, γιά νά κάνη ένα άνοιγμα στόν 
τοίχο, πού χώριζε τό κελλί του άπό τήν 
αίθουσα Αναφοράς. Αύτή ή δουλειά 
κράτησε ένα μερόνυχτο. Μέ τρόπο πο
λύ κλασικό, μάζεψε τούς σοβάδες κάτω 
άπό τό στρώμα του.

Στις 18 Ιουνίου τήν αύγή, ένώ έρχόν- 
ταν νά τόν πάρουν γιά νά τόν μεταφέ
ρουν στήν άπομόνωση, έκείνος περι
πλανιόταν στό Όρά. Κατάφερε νά ξεγε- 
λάση τόν όδηγό μιας άγοραίας άμαξας. 
"Δανείσθηκε» τά χαρτιά του καί άρκετά

χρήματα γιά νά μπαρκάρη σέ ένα πλοίο 
πού έφευγε γιά τήν Μασσαλία.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1859, τό Πολεμικό 
Συμβούλιο τόν καταδίκαζε - γιά φυγοδι- 
κία - σέ είκοσι χρόνια καταναγκαστικά 
έργα καί σέ καθαίρεση γιά κλοπή στρα
τιωτικών μυστικών. Καί ό Ζύντ έτρεχε. 
Τό δρομολόγιό του ήταν περίπου τό 
έξής. Πρώτα Παρίσι. Μέ τό όνομα τού 
όδηγού άπό τό Όράν δημοσίευσε στις 
έφημερίδες μιά μικρή άγγελία ότι θά ά
νοιγε μαγαζί κατασκευής ένδυμάτων 
καί ζητούσε έργάτες. Από αύτούς πού 
παροσσιάσθηκαν συγκρότησε τά ό νάμα
τα Άρμπάν καί Ματρικόρ γιατί τά χα
ρακτηριστικά τους έμοιαζαν μέ τά δικά 
του. Οί δυστυχισμένοι δέν ξαναείδαν 
ποτέ πιά τις ταυτότητές του.

Έν συνεχεία, πήγε στήν Φερρέτ. Μέ
σα στό τραίνο τής Μυλούζης ό Ζύντ 
σκότωσε καί πέταξε έξω άπό τό τραίνο 
ένα Ρώσο στρατιωτικό γιατρό, τόν δό- 
κτορα Χέπι, άφοϋ πρώτα τόν έγδυσε.

Επιστροφή στό Παρίσι. Ό Ζύντ έπι- 
σκέφθηκε τόν άδελφό του Ζάκ, πού έρ- 
γαζόταν σέ ένα γουναράδικο τού προ
αστίου Πουασσονιέρ, μόνο καί μόνο γιά 
νά πάρη τό διαβατήριό του, χάρη στό 
όποιο μπόρεσε νά φύγη, τόν Σεπτέμ
βριο τού 1860, μέ ένα πλοίο γιά τήν 
Αλγερία. Όμως, στις 12 Οκτωβρίου 
ξαναπήρε, στήν Τύνιδα, τό πλοίο πού 
πήγαινε γιά τήν Μασσαλία. Εκεί γνώρι
σε ένα νεαρό μηχανικό, τόν Μονταλντί, 
πού πήγαινε νά περάση τις διακοπές 
του στήν Γαλλία. Ό Ζύντ όμως τού χά
λασε τις διακοπές. Τήν νύχτα πού πέ
ρασαν μαζί σέ ένα ξενοδοχείο τής Ντι- 
ζόν, τού έκλεψε τά χαρτιά του, τά λεφτά 
του, τις άδειες κυνηγιού καί ένα του
φέκι.

Άπό τότε, τόν έβλεπαν παντού, μέ 
διαφορετικές πάντα όψεις. Μέ τό όνομα 
Ματρικόρ, δέν δίστασε νά μηνύση τήν 
Ανατολική Εταιρία Σιδηροδρόμων, για
τί είχε χαθή μιά άπό τις άποσκευές του. 
Τίποτε δέν δείχνει καλύτερα τήν άξιο- 
πρέπεια ένός πολίτη άπό μιά έπίσημη

καταγγελία στήν Δικαιοσύνη έναντίον 
μιας δημόσιας ύπηρεσίας.

Λίγο άργότερα, στις 27 Νοεμβρίου, 
νότον, μέ τά χαρτιά, τήν έμφάνιση καί 
τό τουφέκι τού Μονταλντί στό δάσος 
τού Χάρτ, νά παίρνη μέρος σέ κυνήγι 
άγριογούρουνου. Όμως έκεϊ, ή άδιαν- 
τροπιά καί ή άπεριακεψία στάθηκαν μοι
ραίες. Τόν άναγνώρισαν, τόν κατήγγει
λαν καί συνελήφθη άπό τούς χωροφύ
λακες τής Φερρέτ. Βρήκαν έπάνω του 
ρωσικά χρήματα καί αύτό τούς έπέτρε- 
ψε νά τόν ταυτίσουν μέ τόν δολοφόνο 
τού γιατρού Χέππι. Έτσι λοιπόν ό Ζύντ 
μεταφέρθηκε μέ χειροπέδες ατά χέρια 
και κλείαθηκε στις φυλακές περιμένον- 
τας τήν μεταφορά του στό Άλτκιρχ, πού 
θά γινόταν τήν έπόμενη ήμέρα.

Ο Ζύντ γνώριζε καλά πώς οί φυλακές 
τού "Αλτκιρχ είχαν πολλούς καί καλούς 
δεσμοφύλακες. Δέν έχασε καιρό. Τό 
ίδιο βράδυ, δυό χωροφύλακες άκουσαν 
ένα ρόγχο μέσα στό κελλί του. Αμέσως 
έτρεξαν και είδαν τόν Ζύντ κρεμασμένο 
στά κάγκελλα τού παραθύρου. Άνοιξαν 
τήν πόρτα καί μπήκαν γρήγορα μέσα. Ο 
Ζύντ τούς είχε κοροϊδέψει. Είχε χρησι
μοποιήσει τήν άλυοίδα άπό τις χειροπέ
δες γιά νά τούς παραπλανήση. Δυό κλω
τσιές έβγαλαν τούς αωτήρες έκτός μά- 
χης. Τρίτος χωροφύλακας πού συνάντη
σε ό Ζύντ στήν αίθουσα τών δεομοφυ- 
λάκων δολοφονήθηκε κι έτσι ό φίλος 
μας βρέθηκε, έλεύθερος έξω ατούς 
δρόμους. Ένας άπό αύτούς τούς δρό
μους όδηγούσε στόν σύμβουλο Πουαν
σώ.

Στις 23 Φεβρουάριου 1861, ό ύπουρ- 
γός Εσωτερικών δημοσίευσε μιά έγκύ- 
κλιο πού τοιχοκολλήθηκε άμέσως σέ 
όλα τά τμήματα χωροφυλακής. Ήταν 
μιά προκήρυξη γιά τόν Ζύντ. Τόν έμφά- 
νιζε σάν «κακοποιό τού χειρίστου εί
δους, μέ δράση άρκετά σημαντική. Φο
ρούσε πράσινα γυαλιά καί είχε μακρύ 
μούσι».

"Ετσι, όλοι άρχισαν νά βλέπουν τόν 
Ζύντ παντού. "Ηδη, τόν Ιανουάριο ή
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« Εφημερίδα τού Έμπερφελντ» είχε ά- 
ναγγείλει τήν σύλληψή του ατό Σπίρ. 
Στις 9 Φεβρουάριου ή «Βελγική Ανε
ξαρτησία» βεβαίωνε ότι τόν είχε άνα- 
καλύψει. Στις 25 Απριλίου ή σοβαρή έ- 
φημερίδα «Μηνύτωρ» βεβαίωνε ότι, ως 
τις 2 Μαΐου ό Ζύντ θά είχε συλληφθή 
στήν Βενετία. Αυτή ή διαβεβαίωση στη
ριζόταν στό ότι τόν είχαν δή ατό Μον- 
τελιμάρ.

Ο άσύλληπτος Ζύντ, ό Ζύντ τό φάν
τασμα συνέχιζε νά έξάπτη τις φαντα
σίες. "Αλλοι τόν έβλεπαν έδώ καί άλλοι 
έκεϊ. Ολες οί άστυνομίες ήααν έτοιμες 
νά άρχίσουν τήν καταδίωξή του, όλό- 
κληρη ή Εύρώπη έτρεχε πίσω του, όλοι 
έβαζαν στοιχήματα πού ποτέ δέν τά 
κέρδιζαν.

Τό 1881, δημοσιεύθηκαν τά άπομνη- 
μονεύματα τού Κλώντ, άρχηγού τής Α
σφαλείας κατά τήν Δεύτερη Αύτοκρατο- 
ρ ία.

Ήταν ή έποχή πού γινόταν πολύς λό
γος γιά τόν Ζύντ τόν Αόρατο. Ηταν έ- 
πίσης ή έποχή πού ό Μπωντλαίρ είχε 
άρχίσει νά μεταφράζη τά έργα τού Έντ- 
γκαρ Πόε, μεταξύ τών όποιων ήταν τό 
περίφημο «Διπλό έγκλημα τής όδου 
Μόργκ».

Ο ιππότης Ντυπέν, άποφααιστικός καί 
τετραπέρατος ντέτεκτιβ πού ένέπνευοε 
στόν Κάναν Ντόυλ τήν προσωπικότητα 
τού Σέρλοκ Χόλμς, είχε μαγέψει λαμ
πρότερα πνεύματα τής έποχής.

Ο Κλώντ στά Απομνημονεύματά του 
Ισχυρίζεται ότι είχε παραξενευθή άπό 
τό γεγονός ότι μετά άπό κάθε έγκλημα 
ό Ζύντ γύριζε στήν πατρίδα του, γιά νά 
πάρη μιά άνάσα καί νά ξεκουραστή. Λυ
τός ό συλλογισμός ήταν πού τόν όδή- 
γησε στήν Αλσατία; Μπορούμε νά ακε- 
φθούμε ότι ό Κλώντ δέν άντιστάθηκε 
στόν πειρασμό νά φορέση τήν κάπα καί 
τό ψηλό καπέλλο τού ιππότη Ντυπέν, 
όμως αύτή του ή πεποίθηση στηριζόταν 
σέ ύλικές ένδείξεις. Είχε δυό πληροφο
ριοδότες στόν υπόκοσμο, τόν Ταμερ- 
λάνο καί τόν Μικρό Ελβετό. Τόν φο- 
βόνταν άλλά τόν σέβονταν κιόλας. Λυ
τός ό άνθρωπος δέν δίσταζε νά συχνά- 
ζη στά πιό ύποπτα μέρη καί νά κάθεται 
στά τραπέζια τών πιό κακόφημων κέν
τρων τής έποχής. Εκεί όμως μάθαιναν 
πολλά πράγματα καί ό Κλώντ καί οί συν
εργάτες του. Πήγε λοιπόν μιά μέρα 
στόν άνακριτή Λακάιγ. Τού έμπιατεύ- 
θηκε τήν άπόφααή του νά πάη προσωπι
κά στήν Αλσατία γιά νά άναζητήαη τόν 
Ζύντ. Τό διάβημα ήταν τόσο άσυνήθι- 
στο, πού ό δικαστής έμεινε κατάπλη
κτος. Καί ό γραφεύς του δέν μπόρεσε 
νά κρατηθή καί νά μήν πή στόν Κλώντ: 
«Μπορεί νά μή μετανοιώσετε γ ι’ αύτή 
τήν πρωτοβουλία πού δέν έχει προη
γούμενο στήν Αστυνομία». Τό πρόσωπο

τού γραφέα είναι συγκεχυμένο στά Α
πομνημονεύματα τού Κλώντ πού άνα- 
φέρει όμως ότι έχει πατρίδα τό Κολμάρ. 
Είναι μία λεπτομέρεια πού άργότερα θά 
άποκτήση ιδιαίτερη σημασία. Ό Κλώντ 
έφυγε γιά τήν Αλσατία μαζί μέ ένα 
υφιστάμενό του, πού δέν άναφέρει τό 
όνομά του. Λέει όμως ότι ήταν βετε
ράνος τού πολέμου τής Κριμαίας καί 
πατρίδα του τό Μπελφόρ. Τό ταξίδι ό
μως άρχισε άσχημα. Μόλις έφθασαν 
στήν ΜυλούΟη, οί δύο άστυνομικοί κα
τάλαβαν ότι τούς κατασκόπευαν. Η άτ- 
μόσφαιρα ήταν έχθρική. Τήν άλλη μέρα 
ξεκίνησαν χαράματα γιά νά μήν βάλουν 
κανένα σέ ύποψίες. Διέσχισαν πεζή τά 
δάση τής περιοχής. Ήθελαν νά φθά- 
σουν στήν Φερρέτ, πρώτο σταθμό τού 
ταξιδιού. Καί άπό δώ καί κάτω τό ά- 
στυνομικό διήγημα γίνεται μυθιστόρη
μα κατασκοπίας. Ξαφνικά, στήν στροφή 
ένός μονοπατιού, βρέθηκαν μπροστά σέ 
τέσσερις άνδρες. "Ενας άπό αύτούς 
κρατούσε μιά ξιφολόγχη. Ή μάχη ήταν 
σύντομη σκληρή. Ό δυστυχής έπιθεω- 
ρητής έπεσε, μέ κατατρυπημένο τό 
στήθος, ένώ ό Κλώντ, χτυπημένος, σφι- 
χτοδεμένος μέ δεμένα τά μάτια μετα
φέρθηκε μέ ένα άλογο πρός άγνωστη 
κατεύθυνση.

"Οταν τού έβγαλαν τό μαντήλι πού 
τού έδενε τά μάτια, είδε ότι βρισκόταν 
σέ μιά σκοτεινή σπηλιά, πού φωτιζόταν 
μέ τό άμυδρό φώς τών φαναριών. Έκεϊ, 
ένας παράξενος άνδρας πού ή έμφάνι- 
ση καί ή ομιλία του έδειχναν Πρώσσο 
άξιωματικό καλής οικογένειας, τού είπε 
περίπου τά έΕής:

«Μείνετε ήσυχος, κύριε Κλώντ, άν καί 
αναγκασθήκαμε νά τιμωρήσωμε τόν υ
φιστάμενό σας, πού τόν θεωρούμε προ
δότη, έσείς δέν θά πάθετε τίποτε. Ή 
Αλσατία ήταν Γερμανική καί θά ξαναγί- 
νη τό πολύ σέ δέκα χρόνια. Τιμωρή- 
σαμεν τόν Γίουανσώ πού θέλησε νά ά- 
νακατευθή στις ύποθέαεις μας. Όσο γιά 
σάς, νά τό ξέρετε, οί έρευνές σας θά 
άποτύχουν. Ακόμη καί ό αύτοκράτορας 
δέν θά συμφωνούσε μέ τήν έπιμονή 
σας. Λοιπόν, έγκαταλείψετε τήν έλπίδα 
νά ξαναβρήτε τόν Ζύντ, γιατί έχει ένα 
καταπληκτικό κρησφύγετο.

Όταν έμεινε μόνος, ό Κλώντ κατάφερε 
νά έλευθερωθή άπό τά δεσμό του ύστε
ρα άπό πολλές προσπάθειες. Ξαναγύρι- 
σε τρέχοντος στόν τόπο τού έγκλήμα- 
τος. Τό πτώμα τού συντρόφου του είχε 
έξαφανισθή.

Λίγο άργότερα, στό Παρίσι, διηγήθηκε 
τήν υπόθεση στόν νομάρχη Μπουατέλ. 
Λυτός τόν έπεισε νά μήν πή λέξη στόν 
δικαστή καί στόν πρόξενο. Από αύτό 
έξαρτιόταν ή καρριέρα του: "Ετσι ό 
Κλώντ έγραψε τήν άναφορά του γιά τόν 
Ζύντ: «Τίποτε τό σημαντικό» Τό τέλειο

έγκλημα είχε διαπραχθή.
Τό 1883, στό περιοδικό «Ή Περίερ

γη», ό δημοσιογράφος Νωρουά άσχολή- 
θηκε μέ τήν ύπόθεση. Γιατί ό Ζύντ, φυ- 
γαδευμένος, κυνηγημένος, δέν είχε 
πάει νά κρυφθή στόν παρισινό υπόκο
σμο άντί νά περιπλανάται στήν έπαρχία 
Τρουά, όπου δέν είχε καμμιά δουλειά: 
Γιατί, άφού πήρε εισιτήριο γιά τό Μεγ- 
κρινιύ, είχε δολοφονήσει τόν Πουανσώ 
στό τραίνο Βασιλεία - Παρίσι, καί είχε 
ξαναγυρίσει, άγνωστο πώς, άπό τό Παρί
σι στό Μεγκρινιύ μόνο καί μόνο γιά νά 
πάρη τό τραίνο γιάτήν Τρουά; Τό πιό 
άπλό καί τό πιό άκίνδυνο γι' αυτόν θά 
ήταν νά πάη κατ’ ευθείαν στήν Τρουά, 
όπου τόν περίμεναν οί άποσκευές του.

Πώς μπορούσε νά είναι τόσο άφελής 
ώστε νά άφήση στό πόρτ - μαντώ τού 
ξενοδοχείου τήν ρεντινγκότα του, τήν 
γεμάτη αίμα, καί νά διαλαλήση έτσι τήν 
παρουσία του; Τί τόν έσπρωξε νά άπει
ρη στό πέρασμά του άπό τήν Τρουά ως 
τήν Γενεύη τά ρωσικά χρήματα τού για
τρού Χέππι χάρη στά όποια είχαν μπο
ρέσει νά βρούν τά ίχνη του; Τέλος, 
άφού σέ όλη τήν Εύρώπη υπήρχε ή πε
ριγραφή του, πώς δέν μπόρεσαν ποτέ 
νά τόν βρούν;

Ό  Νωρουά ύπογράμμιζε ότι ό φάκε
λος αυτής τής ύποθέσεως είχε έπιση- 
μαθνή γιά πρώτη φορά στά χέρια ένός 
δημοσιογράφου, τού Αύγουστου Βερμο- 
ρέλ, άνώτερου στελέχους τής Κομμού
νας. Δυστυχώς ό Βερμορέλ τραυματί
σθηκε κατά τις τελευταίες μάχες καί 
πέθανε άπό λάθος τών γιατρών, στις 
φυλακές τών Βερσαλλιών. Επίσης, δυ
στυχώς, ό· φάκελος, άν καί κατατέθηκε 
στά έπίσημα άρχεϊα, θά πρέπει νά κάη
κε στήν πυρκαϊά τής Νομαρχίας τό 
1871. Όμως, οί συντυχίες ήααν πολλές.

Καί ό Νωρουά ισχυρίζεται συμπερα
σματικά ότι ό Ζύντ δέν υπήρξε ποτέ. 
Ήταν πρόσωπο φανταστικό. Τό είχαν έ- 
πινοήαει γιά νά μπορέσουν νά καλύ- 
ψουν ένα σκάνδαλο. Ό σύμβουλος 
Πουανσώ, άν πιστέψωμε τις φήμες, ήταν 
ένας γηραιός γυναικοκατακτητής. Ίσως 
τόν είχε δολοφονήσει κάποιος έπιστά- 
της του πού τού άποπλάνηαε τήν κόρη.

Μά άν ή ύπαρξη τού Ζύντ ήταν άμ- 
φίβολη στήν πραγματικότητα, στό μυθι
στόρημα πήρε πρωτότυπο δρόμο. Είναι 
φανερό ότι ό Ζύντ ένέπνευοε τόν Πιέρ 
Σουβέστρ καί τόν Μαραέλ Αλλαίν γιά 
νά γράψουν τόν Φαντομά.

Τέλος, δέν άποκλείεται ό Ζύντ νά έ
δωσε τήν έμπνευση γιά τήν σκιαγρά
φηση ένός άλλου διάσημου ήρωα άστυ- 
νομικών μυθιστορημάτων, τού Αρσέν 
Λουπέν. Τόν θυμίζει τόσο γιά τήν ικανό
τητά του νά άλλάζη πρόσωπα όσο καί 
γιά τήν άτιμωρησία του πού ποτέ δέν 
διαψεύσθηκε.
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ΗΜΕΡΩΝΕΙ. Ο διάφανος άνοι- 
—  ξιάτικος ούρανός παίρνει σιγά 
-σιγά νά ροδίζη. Οί βυσσινιές στον 
άπέραντο κήπο τής Λιουμπόβας 
Αντρέγιεβνας, σαράντα τόσα χιλι
όμετρα μακρυά άπό τό Χάρκοβο 
είναι λουλουδιομένες. Μοσχοβο
λούν. Ωστόσο κάνει άκόμα κρύο 
μέ τό πρωινό άγιάζι. Ό Λιπάχιν, 
πλούσιος έμπορος, στενός φίλος 
τής οικογένειας κι ή καμαριέρα 
Ντουνιάσα περιμένουν μέ άνυπο- 
μονησία τήν Λιουμπόβα καί τήν κό
ρη της Άννια πού άπουσιάζουν 
πολλά χρόνια στό έξωτερικό. Ό Λι
πάχιν θυμάται μέ νοσταλγία τά πα
λιά χρόνια στό υποστατικό.
— Ή Λιουμπόβα είναι σπουδαία 
γυναίκα, λέει. Θυμάμαι όταν ήμου
να πιτσιρίκος, δεκαπέντε χρονώ, ό 
πατερούλης μου, μοϋδωσε μιά 
γροθιά στά μούτρα καί μάτωσε τήν 
μύτη μου. Ή κυρά, μικρό κοριτσάκι 
τότε, μέ συμπόνεσε, πήρε καί μοϋ- 
πλυνε τά μούτρα καί μούπε χαρι
τωμένα. «Μήν κλαϊς χωριατόπου
λό. Ώσπου να παντρευθής, θά γί- 
νης καλά!» Έ, πώς μπορώ νά τό 
ξεχώσω; Ό πατέρας μου ήτανε 
μουζίκος, αύτό είναι άλήθεια, μά 
έγώ έδώ φορώ άσπρο γιλέκο καί 
καφετιά παπούτσια σάν... γάιδαρος 
μέ σέλλα! Ναι είμαι πλούσιος, μά 
θαρρώ πώς μέ όλα μου τά πλούτη, 
χωριάτης ήμουνα καί χωριάτης θά 
μείνω!... μέ καλή καί πονετική καρ
διά.
Στ’ άναμεταξύ άκούγεται ό θόρυ
βος δυό άμαξιών πού μπαίνουν 
στήν αύλή. Ό γηραιός ύπηρέτης 
Φίρς μέ ξεθωριασμένη λιβρέα 
σπεύδει νά ύποδεχθή τούς ταξι
διώτες. Μαζί κι ή ψυχοκόρη τής 
Λιουμπόβας Βάρια, γεροδεμένη 
κοπέλλα τού λαού, 24 χρονών. 
Μπαίνουν στό σπίτι μέ άλαλητό καί 
πλατειές χειρονομίες ή Λιουμπόβα 
Άντρέγιεβνα, ή κόρη της "Αννια

καί ή γερμανίδα γκουβερνάντα 
Σαρλότα.

Ή Λιουμπόβα πού είναι βαθειά 
συγκινημένη γιατί ξαναβλέπει τό 
σπιτικό της ξεφωνίζει μέ μελο
δραματικό τόνο:

— Αχ, ή κάμαρα τών παιδιών! Α
γαπημένη μου, χρυσή καμαρούλα. 
Έδώ κοιμόμουνα όταν ήμουνα μι
κρό κοριτσάκι. Έδώ έπλεκα όνει
ρα. Έδώ διάβαζα... Κι ή Αννια κυτ- 
τάζοντας πρός τήν κάμαρά της ψι
θυρίζει τρυφερά.

ANTON ΤΣΕΧΩΦ

Ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Άν- 
τον Τσέχωφ γεννήθηκε τό 1860 

στό Ταίγάνι τής Λευκορωσίας καί πέθα- 
νε σέ ήλικία 44 χρονών (1904) στήν 
Μόσχα. Πολύ νέος ό Τσέχωφ μετακόμι
σε μέ τήν μικροαστικήν οίκογένειά του 
στήν Μόσχα (ό πατέρας του δούλευε σέ 
άποθήκη έμπορου) καί κατώρθωσε μέ 
τήν έπιμονή καί τό άκατάβλητο σθένος 
του νά σπουδάσει γιατρός, παίρνοντας 
τό δίπλωμα «ειδικού παθολόγου» άπό 
τό Πανεπιστήμιον τής Μόσχας. Ό  Τσέ
χωφ πληρέστερα καί έντονώτερα άπό 
τούς άλλους τεχνίτες τής ρωσικής λο
γοτεχνίας (παλιούς καί συγχρόνους του 
όπως ό Τουργκένιεφ, Φοντσαρώφ, Γρη- 
γόροβιτς, Σαλτικώφ κλπ.) καθρέφτισε 
στά έργα του (διηγήματα, νουβέλλες,

— Ή καμαρούλα μου, τά παραθυ
ράκια μου. Μού φαίνεται σάν νά 
μήν είχα φύγει ποτέ. Είμαι στό σπί
τι μου. Αύριο τό πρωί θά σηκωθώ, 
θά τρέξω στόν κήπο. Αχ, άς μπο
ρούσα νά κοιμηθώ λιγάκι. Ας μπο
ρούσα νά σταματήσω τόν χρόνο... 
Ξαφνικά άλλάζοντας τόνο γυρνάει 
καί ρωτάει τήν ψυχοκόρη τους Βά
ρια:
— Λοιπόν, Βάρια, γιά πές μου, 
πληρώσατε τίποτε τόκους γιά τήν 
ύποθήκη τού ύποοτατικού;
Ή Βάρια λέει μέ άναστεναγμό.

θεατρικό έργα) τό ήθη καί έθιμα, τίς 
άδυναμίες καί τά ταμπού, τήν διαφθορά 
καί τόν γραφειοκρατικό μονολιθισμό, 
τής μικροαστικής καί τής άρχουσας τά
ξης, μέ τήν ύποκριτικήν ήθική καί τήν 
νοσηρή θρησκοληψία. Τά διηγήματά 
του λ.χ. μέ τήν συμπυκνωμένη δομή καί 
τό γλαφυρό ύφος είναι λογοτεχνικά άρι- 
στουργήματα, μοναδικά καί άνεπανά- 
ληπτα σ’ όλες τίς έποχές καί σ' όλον τόν 
χώρο τής παγκόσμιας διηγηματικής λο
γοτεχνίας. Τό θεατρικά του έργα (Ό  
«Γλάρος», ό «Βυσσινόκηπος», οί «Τρεις 
άδελφές», ό «Θείος Βάνιας», ή « Αρ
κούδα») πού παίζονται συνεχώς άπό τό 
1910 σ’ όλα τά θέατρα τού κόσμου, 
δίνουν μιάν ιδιότυπη γεύσι στό παγκό
σμιο θέατρο, διαποτίζονται άπό χαμη
λόφωνη ποίησι, περιγράφουν τήν παρα
κμή πού διατηρεί τήν τελευταία έλπίΰα 
συγκινοϋν βαθειά τήν άνθρώπινη καρ
διά καί γοητεύουν μέ τό ψυχογραφικό 
κλίμα τών «δρώντων» προσώπων τους. 
Τό καθημερινό, τό φαινομενικό άσήμαν- 
το, παίρνει στά χέρια τού Τσέχωφ ένα 
νόημα κρυφό καί βαθύ. Κι’ ή άπήχησι 
αύτή γίνεται έσωτερικός διάλογος, μιά 
ύποβλητική τρόπον τινά μουσική τών 
ψυχών. Θεωρήσαμε σκόπιμο νά δώσωμε 
σέ περιληπτική πεζογραφική άπόδοσι, 
ένα άπό τά λαμπρότερα διαμάντια τού 
Τσεχωφικού Θεάτρου, τόν «Βυσσινόκη- 
πο», πού διαβιβάζει ένα παγκόσμιο κοι
νωνικό μήνυμα καί προαναγγέλλει μιά 
καλλίτερη αϋριον γιά τόν άνθρωπο.
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’Άντον Τσέχωφ 
Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ

— Πού νά βρούμε χρήματα παιδί 
μου. Τόν Αύγουστο θά βγή ατό σφυ
ρί τό κτήμα. Θά πουληθούνε άκόμα 
καί τά πουλιά πού πλέκουν τις φω- 
ληές των στό βυσσινόκηπο. Θά ρη
μάξουν τόν τόπο... Εξόν άν μπο
ρούσαμε νά σέ παντρέψωμε χρυσό 
μου κοριτσάκι μέ κανένα πλούσιο; 
Τότες μού φαίνεται πώς κι έγώ θά 
ήσύχαζα λιγάκι κι όλα γινόντανε 
μέλι - γάλα...

Ή Άννια όνειροπαρμένη ξανα- 
γυρνάει σέ πικρούς διαλογισμούς.
— Πέρασαν έξη χρόνια άφότου πέ- 
θανε ό πατέρας, μουρμουρίζει, σάν 
νά μιλάει στόν έαυτό της. Κι έπειτα 
σένα μήνα τάδελφάκι μου ό Γκρίσα 
πνίγηκε στό ποτάμι. Δέν μπόρεσεν 
ή μαμά νά τό βαστάξει κι έφυγε... 
Ο Λιπάχιν σταναμεταξύ προσπαθεί 
νά δημιουργήσει άτμόσφαιρα πα
ρηγοριάς κι αισιοδοξίας. Δίπλα του 
στέκει ό άδελφός τής Λιουμπόβας 
Γκάγεφ, άκαμάτης, φλύαρος καί ά- 
νεδαφικός. Οί έλπίδες του γίνονται 
άπατηλά όνειρα καί τά όνειρα γί
νονται βιώματα. Περιπλανάται στά 
σύννεφα.

Νά σωθή ό βυσσινόκηπος!

Ό Λιπάχιν πού συμπαθεί βαθειά 
τήν ξεπεσμένη καί χρεωμένη μέχρι 
τόν λαιμό άρ ιστό κρατικήν οικογέ
νεια άγωνίζεται νά βρή τόν πιό κα
τάλληλο κι' άνώδυνο για τήν ήθι- 
κήν άξιοπρέπεια τής Λιουμπόβας, 
τρόπο, ώστε νά γλυτώση άπό τήν 
άναγκαστική δημοπρασία ό βυσσι-

νόκηπος...
Ακούστε με, σάς παρακαλώ Λιουμ- 
πόβα Άντρέγιεβνα. Ό Θεός είναι 
μεγάλος. Ό πατέρας μου ήτανε 
σκλάβος τού πατέρα σας καί τού 
παππού σας. Σάς άγαπώ πιότερο 
κι' άπό μιά στενή συγγένισσα. Ό 
βυσσινόκηπός σας δυστυχώς θά 
πουληθή γιά νά πληρωθούνε τά 
χρέη σας. Αύτό τό ξέρετε. Ή εικο
στή δευτέρα Αύγούστου είναι ή τε
λική μέρα γιά τήν δημοπρασία. Αλ
λά μή σκοτίζεσθε, καλή μου κυρία. 
Υπάρχει ένας τρόπος νά τό κανο

νίσουμε. Λοιπόν έγώ σάς προτείνω. 
Σάς παρακαλώ νά προσέξετε. Τό 
χτήμα σας άπέχει τριανταδυό μίλια 
άπό τήν χώρα. Άν ό βυσσινόκηπος 
καί οι τόποι ίσαμε τήν όχθη τού 
ποταμού, χωριστούνε σέ οίκόπεδα 
κ ’ ύστερα νοικιαστούνε γιά καλο
καιριάτικες βίλλες, θάχετε ένα πά
γιο εισόδημα τουλάχιστο 25 χιλιά
δες ρούβλια τόν χρόνο. Γιά σκε- 
φθήτε. Είκοσιπέντε χιλιάδες ρού
βλια!
Ή Λιουμπόβα τόν άκούει μέ λυπη
τερή συγκατάβασι.
— Μά πώς θά κάψωμε τις καρπε
ρές βυσσινιές μας; Θά ήτανε κρί
μα! Τί λέω. Θά ήτανε έγκλημα. Ε
δώ πέρα είναι παράδεισος! Μάς 
πνίγουνε οι μυρωδιές τών λουλου- 
διών τών δένδρων. Τά πουλιά στή
νουν κονσέρτα στά φυλλώματα.

Σαράντα χρόνια καρπίζουν! Πώς 
ν ’ άφανίσω Γερμολάϊ Λιπάχιν, ένα 
τέτοιο θαύμα;

Ό  Γκάγεφ τούς διακόπτει μέ 
προσποιητήν άγανάκτησι:
— Ό  βυσσινόκηπός μας, λέει μέ 
στόμφο άναφέρεται καί στό έγκυ- 
κλοπαιδικό λεξικό άκόμη! Δέν εί
ναι έτσι, γέρο Φίρς; Εσύ τό ξέ- 
ρεις...
— Αμέ, λέει μέ ταπεινότητα ό άγα- 
θός ύπηρέτης. Τόν παλιό καιρό, ξε
ραίναμε τά βύσσινα, τά μουσκεύ
αμε, τά κάναμε γλυκό κ' ύστερα τά 
φορτώναμε στά βαγόνια καί τά 
στέλναμε στό Χάρκοβο καί στήν 
Μόσχα. Όλοι μιλάγανε γιά τίς βυσ
σινιές μας...

Ό  Λιπάχιν κουνάει μ ’ έκνευρι- 
σμό τό κεφάλι του. Μοιάζει θυμω
μένος.
— Δέν τά λές καί τόσο καλά, γέρο 
μου. Τώρα οι παραθεριστές καί οί 
τουρίστες π’ άναζητούνε σκιά καί 
δροσούλα στό ύπαιθρο, άφήνουν 
τά ρούβλια. Οί βυσσινιές, οί κομπό
στες κι' οί μαρμελάδες άνήκουν

στό παρελθόν... άφήστε τούς τά
φους...

Τά λαϊκά συσσίτια

Τήν άλλη μέρα ή Γερμανίδα γκου- 
βερνάντα Σαρλότα, ό αιώνιος Φοι
τητής Πέτια, πολύ στενός κι' εγ
κάρδιος γνώριμος τού σπιτιού κι' ή 
καμαριέρα Ντουνιάσα κάθονται

στόν κήπο καί μιλάνε γιά τό ένα καί 
τ άλλο.
Ό Πέτια λέει μέ ρομαντική περιπέ
τεια:
— Διαβάζω πολλά βιβλία σπουδαία 
καί άξιοσημείωτα βιβλία, ώστόσο 
δέν μπορώ νά καταλάβω τίς διαθέ
σεις μου. Τί έπιθυμώ νά κάμω, πώς 
νά βουλευτώ μέ τόν άνάποδο κό
σμο. Νά ζήοω ή ν' αΰτοκτονήαω; 
Γιά τούτο κρατάω μαζί μου πάντοτε 
τό πιστόλι μου. Καί λέω νά ξοφλή- 
σω μιά μέρα... Δέν είναι ζωή...
Ή Ντουνιάσα τόν πιάνει άπό τά χέ
ρια άνήσυχη.
— Παναγιά μου! Δέν τώχει ό άνόη- 
τος σέ τίποτε νά φυτέψη μιά σφαί
ρα στό κεφάλι του! Μά στό κάτω - 
κάτω μιά κι' είναι άχαίρευτος χαλά
λι στή σφαίρα!

Ό Πέτια τούς άφήνει καί μπαίνει 
στό σπίτι όπου κάθονται καί συζη
τούν γιά τό κτήμα ό Γκάγεφ, ό Λι
πάχιν κι' ή Λιούμποβα πού δέν θέ
λει μέ κανένα τρόπο νά παραδεχθή 
πώς βρίσκεται στά πρόθυρα τής 
χρεοκοπίας.
— Οί παλιές άμαρτίες μου, κλα
ψουρίζει, μέ φέρανε σ' αύτή τήν 
κατάντια. Σκορπούσα τά λεφτά 
μου. Παντρεύτηκα έναν άνδρα πού 
δέν έκανε τίποτε άλλο παρά νά χώ
νεται στά χρέη. Πέθανε άπό τό πιο
τό. Γιά κακή μου τύχη άγάπησα έ
ναν άλλο, κ ι’ άμέσως έπειτα μούρ- 
θε τό πρώτο χτύπημα κατακέφαλα. 
Εδώ, έδώ σ' αυτό τό ποτάμι πνί

γηκε τό παιδί μου. Έφυγα γιά πάν
τα μέ τόν σκοπό νά μήν ξαναγυ- 
ρίσω. Κι ’ άξαφνα μέ τράβηξε πάλι ή 
άγαπημένη πατρίδα. Λαχταρούσα 
νά ίδώ τόν ώραϊο μου βυσσινόκη- 
πο, λαχταρούσα ν' άκούσω τά πρω
ινά άγριοκοτσύφια... Τήν φεγγαριά 
στό ποτάμι...

Ή Βάρια γιά νά διάλυση τήν βα
ρεία, καταθλιπτική άτμόσφαιρα μέ 
τήν Ιερεμιάδα τής Λιοΰμποβας πα- 
ρακαλεϊ τόν Πέτια νά τής διηγηθή 
κάτι γιά τούς πλανήτες, ή γιά τόν 
ρόλο τού άνθρώπου στήν κοινωνία.

Ό  έξαλλος, σέ ρομαντικές θεω-
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βίες κι άνεδαφικές Ιδέες φοιτητής, 
βρίσκει τήν ευκαιρία νά έκθέση 
τις... προοδευτικές Ιδέες του.
— Ή άνθρωπότητα, λέει μέ ρητορι
κόν ύφος βαδίζει όλοένα πρός τά 
έμπρός. Εκείνο πού είναι γ ι' αυτήν 
άφθαστο σήμερα, κάποτε θά τό 
πλησιάση θά τό φθάση, θά τό κα- 
ταλάβη. Έδώ σέ μάς στή Ρωσία, 
λίγοι είναι έκεϊνοι πού έργάζονται. 
Οί περισσότεροι άπό τούς μορφω
μένους πού ξέρω, τίποτε δέν άνα- 
ζητούνε, τίποτε δέν κάνουν κ ι’ ού
τε είναι ικανοί νά δουλέψουν. Καί 
κοντά στάλλα οί περισσότεροι άπό 
μάς, ένενήντα έννηά τοϊς έκατό, 
ζοϋνε σάν άγριάνθρωποι, τρώνε 
σάν γουρούνια, κοιμούνται στή λά
σπη. Παντού κορέοι, ύγρασία, δυ
σωδία, ήθική άκαθαρσία. Κι’ οί 
σπουδαίες συνομιλίες μας γίνονται 
μόνο γιά νά ρίξωμε στάχτη στά μά
τια τά δικά μας καί τών άλλονών. 
Δείξτε μου, παρακαλώ, πού είναι 
τά λαϊκά συσσίτια, τά άναγνωστή- 
ρια, οί βρεφοκομικοί σταθμοί, τά 
πανεπιστήμια; Δέν άκούς παρά ηλι
θιότητες, ταπεινά λόγια συναλλα
γής, ρυπαρά ύπονοούμενα, σκάν
δαλα, λογής λογής άεροκοπανί- 
σματα.

Ή συγκλονιστική δημοπρασία

Είναι βράδυ, μιά βδομάδα, ύστερα 
άπό τήν έπάνοδο τής Λιουμπόβας 
καί τής κόρης της στό ύποστατικό. 
Στήν μεγάλη αίθουσα τού άρχον- 
τικού χορεύουνε κάτω άπό τούς 
μελωδικούς ήχους μιας μικρής όρ- 
χήστρας ό κτηματίας Μπορίσοβιτς, 
ό φοιτητής Πέτια, ή Λιουμπόβα, ή 
Άννια, ή Βάρια, ή Ντουνιάσα, ένας 
ταχυδρομικός ύπάλληλος καί ό 
σταθμάρχης. Μιά στιγμούλα άπο- 
χωρίζεται άπό τόν όμιλο τών χο
ρευτών ή Λιουμπόβα καί ρωτάει 
τόν Πέτια άν γύρισε ό άδελφός της 
Λεωνίδας άπό τόν πλειστηριασμό 
τού άγροκτήματος πού έπρόκειτο 
νά γίνη στήν πάλι.
— Μά τί κάνει άραγε τόσες ώρες 
στήν πόλι, ό άδιόρθωτος αύτός χι- 
μαιροκυνηγός, δέν μπορώ νά κατα
λάβω. Τώρα πιά θάχουν όλα τελει
ώσει. Ή πουλήθηκε τό χτήμα ή δέν 
έγινεν ή δημοπρασία. Θεέ μου, γι
ατί άργεϊ τόσο πολύ... Ή Βάρια 
προσπαθεί νά τήν καθησυχάση.
— Μητερούλα, τής λέει μέ κάπια 
αύτοπεποίθηαι. Σίγουρα θ ’ άγόρα- 
σε τό χτήμα ό θείος. Ή γιαγιά τού-

στειλε πληρεξούσιο νά τ ’ άγοράση 
στ’ όνομά της. Τό κάνει γιά τό χα- 
τήρι τής "Αννιας.
— Όχι παιδί μου, μή ξεγελιέσαι. Ή 
γιαγιά άπό τό Γιαροσλάβ έστειλε 
μόνο δεκαπέντε χιλιάδες γιά ν ’ ά- 
γορασθή τό χτήμα, στ’ όνομά της. 
Σέ μάς βλέπεις δέν έχει καμμιά έμ- 
πιστοσύνη. Μά μέ τέτοιο ποσό δέν 
φθάνουν μήτε οί τόκοι νά πληρω
θούνε. Ή θέσι μου είναι τραγική. 
Ο Θεός νά βάλη τό χέρι του. Α

πάνω στήν ώρα, μπαίνει στήν αί
θουσα ό Λιπάχιν. Ή Λιουμπόβα τόν 
πλησιάζει καί στέκεται μπροστά 
του άφωνη, μά ώστόσο συγκρατη
μένη περήφανη. Ό Λιπάχιν ήσυχα 
-ήσυχα λέει πώς όλα τελειώσανε 
μέ τόν καλλίτερο τρόπο.
— Μά ποιος έπιτέλους άγόρασε 
τόν δενδρόκηπο, Γερμολάι Λιπά
χιν; Ποιός; σέ ξαναρωτάω ποιός;... 
Μιλήστε μου... ή καρδιά μου χτυ
πάει σάν καμπάνα.
— Έγώ τόν άγόρασα Λιουμπόβα 
Αντρέγιεβνα, λέει κοφτά καί ξερά 
ό άλλος. Ή γυναίκα τόν κυτάζει 
στά μάτια άποσβολωμένη. Τρέμει, 
κλονίζεται, είναι έτοιμη νά πέση 
μπροστά του. Ή φωνή της παγώνει 
στά χείλη της. Ό Λιπάχιν άσυγκί- 
νητος καί σχεδόν άδυσώπητος συ
νεχίζει.
— Ναι, έγώ τόν άγόρασα. Καί νά τό 
ιστορικό του. Μπήκαμε στήν δημο
πρασία. Ό διεκδικητής Ντεριγιά- 
νωφ ήτανε έκεϊ έτοιμος μέ νύχια 
καί δόντια. Μέ κύτταγε σάν μου
ζίκο. Βάζει άμέσως πάνω άπό τό 
χρέος τριάντα χιλιάδες. Μέ χλευά
ζει μέ τό ύιρος του. Βάζω σαράντα. 
Αύτός σαρανταπέντε. Χωρίς νά 
σκεφθώ προσθέτω άλλες δέκα. Πι
άνομαι μαζί του. "Ενα αύτός τέσ- 
σαρα έγώ. Τελικά τόν κέρδισα, τόν 
έκανα σκουπίδι. Άποσύρθηκε άπό 
τόν πλειστηριασμό σάν βρεμένο 
γατί. Εγώ λοιπόν άνέβασα τό πο- 
σόν σ ’ ένενήντα χιλιάδες ρούβλια, 
μέ πληρωμένο τό χρέος. Τόκοι, έ- 
πιτόκια. Κι’ έτσι κυρά Λιουμπόβα 
άπό τήν στιγμήν αύτή ό βυσσινό- 
κηπος είναι δικός μου! Θεέ καί κύ
ριε, ό βυσσινόκηπος είναι δικό μου 
χτήμα! Πέστε μου πώς είμαι μεθυ
σμένος... πώς έχασα τό νού μου. 
Μή μέ κυττάτε περιφρονητικά. Ε
γώ είμαι ό Γερμολάϊπού άγόρασε τό 
χτήμα, μά ή καρδιά μου είναι καρ
διά πουλιού. Λυπάμαι, μ ’ αύτό είναι 
τό θέλημα τού Θεού. Άν ό πατέρας 
μου κι ό παππούς μου σηκωνόντα

νε άπό τόν τάφο τους καί βλέπανε 
πώς άγόρασα τό χτήμα, δέν θά πι
στεύανε. Ναι, έγώ ό Γερμολάι, ό 
άγράμματος, ό δαρμένος Γερμο
λάι, ό Γερμολάι πού περπατούσε 
τόν χειμώνα ξυπόλητος, αύτός ό 
ίδιος ό Γερμολάι, άγόρασε τό πιό 
πλούσιο καί τό πιό όμορφο κτήμα 
τού κόσμου! Ναί, αύτό ήτανε τό 
χτήμα όπου ό πατέρας μου κι ό 
παππούς μου ήτανε μέσα σκλάβοι 
καί δέν τούς άφηναν μήτε στό μα- 
γερειό νά μπούνε. Μήπως κοιμά
μαι; Μήπως όνειρεύομαι;

Ό Λιπάχιν μιλάει καί χειρονομεί 
σάν άλλοπαρμένος. Ξαφνικά στα
ματά, σκουπίζει τά μάτια του πού 
μουσκεύουν σέ δάκρυα, καί φωνά
ζει τούς μουσικούς.
— Βαρέστε τόν Ακάθιστον Ύμνο! 
Βαρεϊτε έμβατήρια... Σήμερα δοξά
ζω τήν μοίρα μου. Οί άλλοι βουβαί- 
νονται. Τόν άκούνε μέ συγκινημέ- 
νην όργή καί περιφρόνησι. Μά ό 
Λιπάχιν ξαναγυρνάει στό τροπάρι 
του.
— Ελάτε δώ, μωρέ, όλοι, νά ίδήτε 
τόν Γερμολάι Λιπάχιν πού θά βγά- 
λη τσεκούρι στις βυσσινιές. Θ’ ά- 
νοίξωμε τόπο, θά κτισωμε σπίτια, 
μικρά χαριτωμένα σπιτάκια μέ πρα
σινάδες, μέ μεγάλα παράθυρα, νά 
χαίρωνται τόν μεγαλοδύναμον ήλιο 
καί τό φώς, τά παιδιά, τά γεροντά
κια κ ι’ οί κατακαημένες γριούλες. 
Όλοι οί ταπεινωμένοι κΓ άδικημέ- 
νοι, όλοι όσοι κοιμούνται ατούς ά- 
χερώνες, ατούς σταύλους. Τά έγ- 
γόνια καί τά παραγγόνια μας θά ί- 
δούνε νά ξεπηδάη μιά καινούργια 
ζωή. Βιολιτζήδες βαρεϊτε... Θά πά
ρετε μεγάλο ρεγάλο!

Ή Λιουμπόβα πέφτει σέ μιά κα
ρέκλα, πνιγμένη σέ άναφυλλητά.

Ή Άννια γονατίζει μπροστά της.
— Μαμά, μαμά, λέει μέ συντριβή. 
Μήν κλαϊς. Έγώ σέ άγαπώ καί θά 
σέ άγαπώ όσο φέγγει ό ήλιος. Ό 
βυσσινόκηπος πουλήθηκε, μά σού 
έμεινεν ή ζωή, όλάκερη ή ζωή. Σού 
έμεινεν ή άγνή καί καλή σου καρ
διά. Θά φύγωμε μακρυά. Θά φυτέ- 
ψωμε νέο βυσσινόκηπο, καλλίτε- 
ρον άπό τούτον έδώ. Θά τό ίδεϊς. 
Θά τό καταλάβεις... Καί τότε ή άλη- 
θινή χαρά θά κατεβή στήν καρδιά 
σου.
— Ετοιμάστε τις βαλίτσες μας, λέ
ει ή Λιουμπόβα καί ξαναρχίζει τά 
δάκρυα...

Διασκευή - Περίληψη 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ
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Η Κ—>7ΓΙ»0Ί»Η ΤΟΥ ΤΜ Κ 
Ι1ΙΥ ΑΝΊΈΙΊΜΙΙΊλΑΤΗ

Β ΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ενώπιον ενός νέ
ου σκανδάλου; Ό  Φράνκ 

Σπίριγκ, Αμερικανός συγγραφέας, 
στρέφεται πλέον ανοικτά κατά τής 
βασιλίσσης τής Αγγλίας, άπειλών- 
τας ότι «θά άνοιξη τά προσωπικά 
άρχεϊα τής βασιλικής οικογένειας 
καί θά άποκαλύψη έπί τέλους τήν 
φοβερή άλήθεια του Τζάκ τού Αν
τεροβγάλτη». Κατά τόν Σπίριγκ, ό 
σαδιστής του Ήστ "Εντ ήταν ό πρϊ- 
γκιψ "Εντυ, δούξ τού Κλάρενς, θεί
ος τής σημερινής βασιλίσσης καί 
πρωτότοκος γιος του Έδουάρδου 
VII, δεύτερος κατά σειρά διαδοχής, 
στό θρόνο τής βασιλίσσης Βικτω
ρίας. Ό  πρίγκιψ αύτός δολοφονή
θηκε μέ τήν σειρά του γιά νά μή 
γίνη ποτέ βασιλεύς τής Αγγλίας.

Σέ κάποια του έπιστολή πού ό 
Φράνκ Σπίριγκ άπευθύνει πρός τήν 
βασίλισσα, τής δίνει διορία μέχρι τά 
μέσα τού Σεπτεμβρίου γιά νά πα- 
ραδεχθή δημοσίως «τήν άλήθεια»... 
ειδεμή, άπειλεϊ νά δημοσιεύση ένα 
βιβλίο πού θά περιλαμβάνη τά ά- 
ποδεικτικά στοιχεία τών ισχυρι
σμών του.

Σέ κάποια συνέντευξι στό Μπί 
Μπί Σί, ό Φράνκ Σπίριγκ βεβαιώνει 
ότι στά συμπεράσματά του αυτά 
κατέληξε κατόπιν συζητήσεων μέ 
«διάφορα πρόσωπα πού γνώρισαν 
τά γεγονότα καί ζούν άκόμη», κα
τόπιν έρευνών στά άρχεϊα τής 
Σκότλαντ Γιάρντ καί κυρίως κατό
πιν τής μελέτης τών προσωπικών 
σημειώσεων του σέρ Ούΐλλιαμ 
Γκάλ, ιατρού τής βασιλίσσης Βι
κτωρίας, τού πρίγκιπος τής Ούαλ- 
λίας καί τού "Εντυ. Οί σημειώσεις 
κυρίως αύτές τού έπέτρεψαν νά 
άνακαλύψη τήν άλήθεια ένός πα
λαιού μυστικού 90 έτών «Οί σημει
ώσεις αύτές περιγράφουν πώς ά- 
τήν έπήρεια τής ύπνώσεως, ό δούξ 
τού Κλάρενς άπεκάλυψε στόν ια
τρό τίς λεπτομέρειες τών φόνων 
πού είχε διαπράξει».

Κατά τήν διάρκεια τής ίδιας έκ-

πομπής ό σέρ Ρόμπιν Μάκγορθ Γι- 
άνγκ, βιβλιοθηκάριος τών βασιλι
κών άρχείων, διευκρίνισε ότι ή έπι
στολή του Σπίριγκ τού διαβιβάσθη
κε άπό τόν γραμματέα τής άνάσ- 
σης. Έξέφρασε δέ τήν έκπληξί του 
γιά τό ότι ό έν λόγω συγγραφεύς 
πρίν γράψη τό βιβλίο του δέν έλαβε 
τόν κόπο νά συμβουλευθή τά έπί- 
σημα άρχεϊα πού άφοροΰν στήν 
ζωή τού δουκός τού Κλάρενς καί 
άκόμη γιά τό ότι δέν συνώδευσε 
τήν έπιστολή του μέ ένα άντίτυπο 
τού έργου του γιά νά μπορέση νά 
άπαντήση συγκεκριμένα σέ κάθε 
μία άπό τίς κατηγορίες. Κατά τόν 
Ρόμπεν Μάκγορθ - Γιάνγκ τά έπί- 
σημα έγγραφα άποδεικνύουν ότι ό 
έγγονός τής βασιλίσσης Βικτωρίας 
δέν ήταν δυνατόν νά βρισκόταν 
στό Ήστ - "Εντ τίς νύκτες πού ό 
Αντεροβγάλτης έσφαζε τά θύματά 

του.

Καμμιά αμφιβολία

Ό  Σπίριγκ δέν είναι ό πρώτος 
πού ύποστηρίζει τήν άποψι ότι ό 
δούξ τού Κλάρενς ήταν ό Τζάκ ό 
Αντεροβγάλτης, πράγμα πού θά 
μπορούσε νά έξηγήση καί τό γιατί 
τό τέρας μπόρεσε νά ξεφόγη άπό 
τήν άστυνομία. "Ηδη άπό τήν ίδια 
έκείνη έποχή, άπό τό 1888, δηλαδή, 
κυκλοφορούσαν φήμες γιά τόν νε
αρό πρίγκιπα τού όποιου ή ζωή 
ήταν κάθε άλλο παρά ύποδειγμα- 
τική. Τό γεγονός μάλιστα ότι τήν 
λαϊκή άνησυχία συμμεριζόταν καί 
ή βασίλισσα Βικτωρία - όπως μαρ
τυρούν τά γράμματά της πρός τόν 
άρχηγό τής Σκότλαντ Γιάρντ καί 
τόν διευθυντή τών «Τάιμς» — ή ο
ποία καί έζητησε άπό τούς άστυ- 
νομικούς νά τήν κρατούν προσω
πικά ενήμερη περί τής προόδου 
τών έρευνών τους ένίσχυε τίς φή
μες αύτές. Πιό συγκεκριμένα, οί ί
διες κατηγορίες είχαν διατυπωθή 
έπίσημα τό 1970 άπό ένα διακεκρι

μένο ψυχίατρο, τόν δόκτορα Στό- 
ουελ σέ ένα μεγάλο άρθρο πού έ- 
δημοσιεύθη στό περιοδικό «Δέ Κρι- 
μινόλοτζιστ» πού καί έθεωρήθη 
σκανδαλώδες. Ήταν βασισμένο 
στόν φάκελλο τής Σκότλαντ Γιάρντ 
καί τά καρνέ τών σημειώσεων τού 
σέρ Ούίλλιαμ Γκάλ. Χωρίς νά άνα- 
φέρη ονομαστικά τόν πρίγκιπα, έ
δινε τέτοιες λειπτομέρειες πού δέν 
άφηναν καμμιά άμφιβολία γιά τήν 
ταυτότητα τού Τζάκ του Αντερο
βγάλτη.

Δέκα εγκλήματα

Στήν τελευταία, χρονολογία, άπό 
τίς βιογραφίες πού είναι άφιερω- 
μένες στήν ζωή τού πρίγκιπος καί 
δημοσιεύθηκε ύπό τόν τίτλο «"Η
ταν ό Κλάρενς ό Τζάκ ό Αντερο
βγάλτης;», ό Μικαέλ Χάρρισον ά- 
ποδεικνύει ότι, έάν άνατρέξη κανείς 
στίς έφημερίδες τής έποχής, οί έπί- 
σημες δραστηριότητες τού πρίγκι- 
πος άποδεικνύουν ότι τίς νύκτες 
πού ό Αντεροβγάλτης κτυπούσε, ό 
έγγονός τής βασιλίσσης Βικτωρίας 
ήταν μακριά άπό τό "Ηστ - "Εντ, 
μία συνοικία φτωχή, κακόφημη, 
στήν οποία έν τούτοις, έσύχναζε 
όπως καί άλλα μέλη τής οικογένει
ας του, γιά άγαθοεργούς όμως
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σκοπούς.
Ό  Χάρρισον ισχυρίζεται ότι έκ

τος άπό τά πέντε έγκλήματα τού 
1888 πού άπεδόθησαν έπισήμως 
στόν Αντεροβγάλτη έγιναν καί πέν
τε άλλα (έκ των όποιων ένα τόν 
Ιούλιο τού 1889 καί ένα τόν Φε

βρουάριο τού 1891) κατά τά όποια 
κοινές γυναίκες τής συνοικίας πάλι 
τού Ήστ-Έντ έδολοφονήθησαν κα
τά τόν ίδιο τρόπο. Αύτό πού είναι

βέβαιο είναι ότι όλες αύτές οί δολο
φονίες μέ την μέθοδο τού ξεκοιλιά- 
σματος πού δέν διέφεραν παρά ά
πό τόν βαθμό τής άγριότητος εί
χαν ένα κοινό χαρακτηριστικό τήν 
δεξιότητα στήν χρήσι τού μαχαι
ριού πράγμα πού μάς κάνει νά σκε- 
φθούμε τήν έπιδεξιότητα ένός χει
ρουργού ή ένός πεπειραμένου κυ
νηγού.

Παρά τήν πολύ περιωρισμένη ο
ρατότητα πού ύπήρχε στούς δρό
μους αύτής τής κακοφωτισμένης 
συνοικίας καί τής πασίγνωστης άγ- 
γλικής ομίχλης, κατά τίς μαρτυρίες 
τών τότε περαστικών, ό σαδιστής 
είχε σιλουέττα καί τρόπους τζέν
τλεμαν.

Οί υποψίες όπως ήταν φυσικό έ- 
στράφησαν καί πρός τόν ιατρό τής 
βασιλίσσης πού είχε έπίσης έπισκε- 
φθή τήν συνοικία μερικές νύκτες 
γύρω άπό τίς μοιραίες ήμερομηνίες 
γιά έπαγγελματικούς όμως σκο
πούς καί γιά νά βοηθήση τήν άστυ- 
νομία, όπως έγινε κατόπιν γνωστό, 
γιατί φοβόταν πώς ό ένοχος ήταν 
κάποιος άπό τούς άσθενεϊς του.

Αφού κατά τήν γνώμη του άπο- 
δεικνύει τήν άθωότητα τού πρίγκι- 
πος (πέθανε σέ ήλικία 28 έτών άπό 
διπλή περιπνευμονία στίς 14 Ια
νουάριου τού 1892, τήν χρονιά δη-

Τοϋ κ. ΝΤΑΝ ΝΟΡΜΑΝ 
Δημοσιεύθηκε στόν

«ΦΙΓΚΑΡΟ»

Στήν άπέναντι σελίδα: Ό  πρίγκηψ Αλ
βέρτος Έδουάρδος, Δούξ τού Κλάρενς, 
έγγονός τής βασιλίσσης Βικτωρίας. Ή
ταν αυτός ό Τζάκ ό Αντεροβγάλτης; Α
ριστερά: Ό Αστυνομικός Νήλ άνακαλύ- 
πτει τό πτώμα τής Νίκολς, ένός άπό τά 
θύματα τού Τζάκ τού Αντεροβγάλτη. 
Κάτω: Ό Σέρ Τσάρλς Γουώρρεν. Έλέχ- 
θη ότι κατέστρεψε τά ένοχοποιητικά 
στοιχεία γιά νά μή σπιλώσει τήν βασιλι
κή οικογένεια.

λαδή πού ή γρίππη έκανε μεγάλη 
θραύσι στήν Αγγλία), ό Χάρρισον 
σχηματίζει ένα φάκελλο πολύ πιό 
πειστικό κατά τού Τζίμ Στέφεν, έ
νός Γερμανού έξαδέλφου τής Βιρ- 
τζίνια Γούλφ, πού είχε κάνει λαμ
πρές σπουδές στό Καϊμπριτζ καί 
ύπήρξε παιδαγωγός τού φίλου τού 
Έντυ. Ο Στέφεν πέθανε σέ ήλικία 
33 έτών τόν Φεβρουάριο τού 1892, 
σέ ένα άσυλο τρελλών στό Νάρθαμ- 
πτον, έξαντλημένος άπό μία άπερ- 
γία πείνης πού άρχισε άμέσως μό
λις έμαθε τόν θάνατο τού πολυα- 
γαπημένου του πρίγκιπος.

Παραδοσιακό φλέγμα

Εάν γιά τήν ένοχή τού "Εντυ ύ- 
πάρχουν πολλές άμφιβολίες, κατά 
τόν Χάρρισον, γιά τόν Τζίμ τά πρά
γματα είναι πολύ διαφορετικά. Ή 
ταν ένας ζηλότυπος ομοφυλόφιλος 
πού, άπό τό 1886, ύπέφερε άπό 
έγκεφαλικές διαταραχές (ήταν ά- 
σθενής τού ιατρού σέρ Ούίλλιαμ 
Γκάλ, ειδικού στίς παραπληγίες, τίς 
άσθένειες τής σπονδυλικής στήλης 
καί τούς έγκεφαλικούς όγκους). 
Μισούσε τίς γυναίκες καί άνήκε σέ 
μιά οικογένεια μέ μεγάλη έπιρροή 
όπου ή εύφυΐα συγγένευε συχνά μέ 
τίς ψυχώσεις (ό πατέρας του, σέρ 
Τζέιμς Φιτζέιμς Στέφεν είχε άφήσει 
τήν άνάμνησι τού «τρελλοΰ δικα
στικού καί ή έξαδέλφη του Βιρτζί- 
νια Γούλφ, αύτοκτόνησε πέφτον
τας σέ μιά λίμνη).

Τήν εποχή πού ό Τζάκ ό Άντε-
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ροβγάλτης τρομοκρατούσε τό Ήστ 
-”Εντ, πολλά μέλη τής οικογένειας 
τού Τζίμ ήσαν γνωστοί δικασταί 
καί δικηγόροι. Εύκολα λοιπόν κα
ταλάβαινε κανείς τήν άντίδρασι καί 
άνησυχία τών δικαστικών άρχών 
άλλά καί τής Αυλής, έφ’ όσον ό 
Τζίμ καί ό ’Έντυ συνεδέοντο στενά 
φιλικώς.

Ό  Χάρρισον ένισχύει τήν θεωρία 
του αύτή άπό τό γεγονός ότι έν 
άντιθέσει πρός τόν πρίγκιπα, ό 
γραφικός χαρακτήρας τού Τζίμ 
Στέφεν είχε ομοιότητες μέ τόν πα
ραλλαγμένο γραφικό χαρακτήρα 
τού Αντεροβγάλτη βάσει τών γρα
πτών πού είχαν βρεθή στούς τό
πους τών εγκλημάτων. Επίσης πα
ραλληλίζει ώρισμένες ποιητικές 
προσπάθειες τού Τζίμ μέ αύτές τού 
τέρατος. Αναλύει έν συνεχεία πολ
λά ποιήματα άπό τούς δύο τόμους 
ποιημάτων τού Τζίμ Στέφεν πού έ- 
δημοσιεύθησαν μέ τούς τίτλους 
«Αάπσους Κάλαμι» καί «Κβό Μού
σα Τέντις», τό 1891 — τήν χρονιά 
πού ή άσθένειά του επιδεινώθηκε 
σέ σημείο ώστε νά παραστή άνάγ- 
κη νά κλεισθή στό Ναρθάμπτον. 
Κυρίως τού προξενεί έντύπωσι ένα 
ποίημα πού θεωρεί σάν κλειδί τού 
μυστηρίου. Έχει τόν τίτλο «Καφο- 
οζέλουμ», πρόκειται δέ γιά μία 
μπαλλάντα πολύ τολμηρή μέ θέμα 
τίς «Κοινές γυναίκες τής Ιερουσα
λήμ». Τό ποίημα αύτό τελειώνει μέ 
τήν σφαγή δέκα τέτοιων γυναικών. 
Βεβαίως, υπάρχει κάποια διαφορά 
μεταξύ τών δέκα δολοφονιών πού 
μιλά ή μπαλλάντα καί τών «όκτώ 
μικρών γυναικών τού δρόμου πού 
δέν έχουν καμμιά έλπίδα νά πάνε 
στόν παράδεισο...» όπως λέει ό 
Αντεροβγάλτης σέ ένα άπό τά 34 

γράμματα πού τού άπεδόθησαν έ- 
πισήμως.

Εάν, όμως, ή θεωρία τού Χάρρι- 
σον φαίνεται άληθοφανής, εξακο
λουθούμε άκόμη νά παραμένουμε 
στό έπίπεδο τών ύποθέσεων ώς 
πρός τήν πραγματική ταυτότητα 
τού Τζάκ τού Αντεροβγάλτη καί 
έχουμε κάθε λόγο νά άμφιβάλλουμε 
γιά τό άν ό Φράνκ Σπίριγκ θά κάνη 
τελικά παταγώδεις άποκαλύψεις. 
Γιά τόν λόγο αύτό άκριβώς καί ο
λόκληρο τό Λονδίνο παρά τίς προ
καταρκτικές αύτές συγκλονιστικές 
άνακοινώσεις έξακολουθεϊ νά κρα
τά τό παραδοσιακό του φλέγμα.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΡΩΙΝΕΣ
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ

Τού κ.
Γ. Χαλατσά

ΑΛΙΟΤΕΡΑ, όταν ήμουνα 
δεκαοχτώ - είκοσι χρόνων, 

είχα τήν περίεργη συνήθεια νά 
βγαίνω στο παραθύρι τοϋ σπιτιού 
καί νά κοιτάω τίς πρωινές φυ
σιογνωμίες των άνθρώπων. Ξεκαρ- 
όιζόμουνα στά γέλια μέ κείνα τά 
άπερίγραπτα μούτρα τών εργαζο
μένων τής πόλης - ήταν μιά προ
σωπική μου διασκέδαση αύτή, 
πού τήν έκοψα μέ τό μαχαίρι μό
λις μπήκα κι εγώ σάν τό σπειρί τό 
στάρι κι αλέθομαι καθημερινά ά
πό τίς μυλόπετρες τοϋ Δικαστη
ριακού οργανισμού. "Ωσπου προ
χτές τό πρωί, εργένης, μπεκιαρό- 
πουλο καί μέ τήν σχόλη τής μέρας 
στήν δεξιά τσέπη, άνοιξα άπό συ
νήθεια πρω ΐ-πρω ΐ τό παράθυρο, 
ξετίναξα άπό πάνω μου δεκαοχτώ 
καντάρια ύπνο σηκώνοντας τά χέ
ρια κι άντερίζοντας τό κορμί μ ’ 
ένα χασμουρητό, πού κόντεψα νά 
ξετσαουλιαστώ καί «δέν πάω», 
λέω, «νά πιώ έναν καφέ ώς τό 
Πρωτοδικείο καί τήν Εισαγγελία, 
νά όώ κανένα άνθρωπο καί νά 
σκοτώσω τή σχόλη μου εκείνη».

Απέναντι μου είναι ένα φανά
ρι, πού κόβει μιά τ ’ αυτοκίνητα 
καί μιά τούς άνθρώπους. Τότε 
μοϋρθε στό νοϋ ή παλιά μου δια
σκέδαση καί θέλησα ξαφνικά νά 
δω τόν εαυτό μου άφ’ ένός μέν

πώς είναι τό πρω ΐ-πρω ΐ καί άφ' 
ετέρου δέ άν θά μοϋκανε τήν ίδια 
εντύπωση τό πράγμα τώρα πού 
ώρίμασα, άσπρισα καί γέρασα, 
σάν τότε πούμουνα σχολαροϋδι 
καί χαζογελοϋσα άνόητα μέ τό 
τίποτα.

Ο πρώτος πού περνάει, είναι 
ένας κλητήρας πεταχτός, τριαντά
ρης, πού δλη του ή φυσιογνωμία 
καί τό κορμί του τό φωνάζει.

— Πωπώ άργησα. Πωπωπώ άρ
γησα!

Τόν κοίταξα μέ συμπάθεια, πού 
χάθηκε στήν είσοδο. Κοιτάω τόν 
δεύτερο, έναν γραμματέα προϊ
στάμενο. Αυτός είναι πού είναι. 
Έχει κάτι ξυνισμένα μούτρα, 
φουσκοπρισμένα μανταριασμένα 
μαλλιά, πού έβαλα τό χέρι στό 
στόμα ένστικτωόώς νά πνίξω ένα 
αυθόρμητο χαμόγελο.

— Δέν πάτε στά κομμάτια όλοι 
κι όλα! ήταν σά νάλεγε.

Πέρασε κι αυτός. Από κοντά 
έρχεται ένας συνάδελφος. Α ύτου- 
νοϋ τοϋ λείπει ύπνος πολύς. Κά
ποιο συναίσθημα ενοχής καί συμ
βιβασμού μέ τήν άνοησία τοϋ χθε
σινού ξενυχτιον προσπαθεί νά ά- 
νεβεϊ στήν έκφραση τοϋ ξεθνμα- 
σμένου άπ ’ τό πιοτό προσώπου 
του, άλλά κείνα τά μάτια του εί
ναι σάν ροδάκινα καί λένε άλλα.

— Μέ τή ζωή πού κάνεις καί τή 
δουλειά πού έχεις, πόσο θ' άντέ- 
ξεις άκόμα. Έγινες πενήντα χρο- 
νών καί μυαλό δέν έβαλες.

'Ύστερα φάνηκε ένα ζευγάρι 
πρωτοδικών. 'Ο άντρας έλεγε, έ
λεγε, έλεγε καί γελούσε μέ τά ίδια 
τον τά γέλια, ή κοπέλλα κουνούσε 
όλο δυσφορία τό κεφάλι κοιτών
τας τίς βιτρίνες, τά αύτοκίνητα, 
τά δέντρα, τούς στύλους, σά νά 
τού άπαντοϋσε.

— Δέ μέ παρατάς, χριστιανέ 
μου, πρωΐ-πρωΐ. Δέν μέ παρατάς. 
Πού τήν βρίσκεις τέτοια όρεξη.

Από πίσω άλλος. Αυτός είναι 
πιά ή ’ίδια ή προσωποποίηση τής 
ζωής-χτυπητή άντίθεση μ ’ όλο τό 
υπόλοιπο κοπάδι. Ή  ίδια ή χαρά, 
ή έλπίδα, ό έρωτας γιά τήν μέρα 
πού ξημέρωσε, ή υγεία. Κοίταξε
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τόν ουρανό φορτωμένου ελπίδα, 
τό όρόμο, τήν πλατεία, τή στοά 
γεμάτος πίστη κι ενθουσιασμό.

— Τί ώραία πούναι ή ζωή. Τί 
ωραία πούναι ή ζωή.

Α π ' αυτόν καί κάτω έχασα τό 
μέτρο. Μουτζουρωμένα μούτρα 
πού φώναξαν «αν όέν πιώ καφέ, 
όέν γελάω έγώ σήμερα», κακομοι- 
ριασμένες φοβισμένες καί κακό- 
ξυπνημένες φυσιογνωμίες κατη
γορουμένων πού ψιθύριζαν δαγ
κωτά «ανάθεμα τήν ώρα πού γεν
νήθηκα», πυρετιασμένα πρόσωπα 
πελατών μέ τήν άπειλή τού συμ
φέροντος στό σουλούπι τους «θά 
του τό φάω τό μάτι», άστάθμητες 
εκφράσεις μαρτύρων, άπογοητεν- 
μένες καί τσακισμένες φυσιογνω
μίες όιαόίκων «καταστράφηκα, 
σήμερα κρίνεται ή τύχη μου»... Τί 
νά πώ; Γέρασα καί μυαλό όέν 
έβαλα; Γύρισα γρήγορα-γρήγορα 
άποκεΐ στην καρέκλα μου καί πνί
γηκα στά γέλια.

Ο ΙΩ ΑΝ ΝΗ Σ Μιχόπουλος, 
γέρων παλιός έκ Παύλιτσας 

τής Φυγαλείας, έζη ευδαίμων εν 
τώ μέσω άβραμιαίας οικογενεια
κής ευδαιμονίας, περιστοιχούμέ
νος όιπό πολυπληθείς άπογόνους, 
όίς άναόιπλασιασθείς άχρι τοϋόε 
υπό τού ίερέως, άλλά καί όίς ά- 
πλοποιθείς υπό τού άμειλίκτου 
Χάρωνος. Τό τρελλό παιδί τής 
Αφροδίτης, βέλον νά δοκιμάση 
εις τραχύ σώμα τό βέλος του, έξέ- 
λεξε τήν καρόίαν τού ’Αβραάμ 
τούτου, άλλ’ αϋτη εύρέθη, φεϋ, 
άπαλή, καί τό οξύ βέλος τήν έ- 
σούβλισεν ώς τό σουβλίον κόσσυ- 
φον παχύν. Καθώς εις τρεμοσβύ- 
νουσαν θρυαλλίδα ύπαυγάζει έ- 
νίοτε στιγμιαίως φώς άπροαόόκη- 
τον, οϋτω καί εις τούς οφθαλμούς 
τού γέροντος, τούς θολούς ώς όμ- 
μα προβατίνας, σπινθηροβολεί 
φλογερόν πϋρ έρωτος, πρός ά- 
φροπλασμένην ποιμενίδα τού χω
ρίου του, καί τό πριν νωθρόν σώ
μα του υπό τό κράτος τού παν
τοδυνάμου έρωτος σπαργά καί 
τούτο έκ σφρίγους νεανικού. 
Τρελλός άπό έρωτα ό γέρων, πα

ρακολουθεί πιστώς, ώς σκιά τό 
σώμα, τήν Αμαρυλλίδα του εις 
χλοάζοντα τοπία, όπου αϋτη οδη
γεί τά αίπόλια, καί υπό τό πρό
σχημα συγγένειας καί έξοχικής 
γειτονιάς, πλησιάζει καθ' έκάστην 
αυτήν δειλώς, ώς έρωτευμένος νε
ανίσκος, και μόλις συγκρατών τήν 
χοροπηόώσαν καρόίαν του υπό 
τά λάσια στέρνα του. Α ί καθη
μερινοί συναναστροφαί εν τώ μέ
σω τής έρωτοτρόφου φύσεως κρα- 
τινουσι τόν γεροντικόν έρωτά 
του, όστις κρατεί τήν όύουσαν 
ζωήν του άκίνητον έκεϊ εις τήν 
έσχατιάν τού μοιραίου δρομολο
γίου τής φύσεως.

Η καρδία τον πληρούται όλο- 
νέν έρωτος, καί μίαν ημέραν ν- 
περεκχειλίσασα, έκχεϊται, καί ό 
γέρων εύρίσκεται γονυκλινής πρό 
τών ποδών τής Αμαρνλλίδος τον 
άποκαλύπτων τόν κρύφιον έρωτά 
του. Ανακαγχάσασα ζητεί τάς εύ-

ΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΥΛΑΚΙ ΜΟΥ ΠΕΡΗΦΑΝΟ 

Πουλάκι μου περήφανο 
πόσο γοργά πετοϋσες, 
κι’ ερχόσουνα στόν ϋπνο μου 
καί μέ γλυκοξυπνούσες.

Καί μ’ έπαιρνες στ’ άνάλαφρα 
καί μαλακά φτερά σου, 
καί μέ γλυκονανούριζες 
μέσα στην άγκαλιά σου.

Πές μου καλό πουλάκι μου 
γιατί δέν ξαναφάνης, 
ποιος κυνηγός σέ πλήγωσε 
καί δέν μπορείς νά γιάνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΑΙΓΑΔΑΣ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ A

χάς του καί πετά κούφος εις τά 
κλαδιά ή τρελλή ποιμενίς, έκόιώ- 
κουσα τάς αίγας της καί πληρού
σα τήν κοιλάδα άπό τούς παιδι
κούς της γέλωτος. Είναι δυνατόν, 
νεάζοντος γήρατος έρως νά εύρη 
ήχώ εις σφριγούσης νεότητος 
καρόίαν.

Οι ιατροί λέγουσιν, ότι α ί πλη- 
γαί είναι άνείατοι καί σκληροτρά
χηλοι εις τά γεροντικά σώματα, 
άλλά καί τών ερωτικών βελών τά 
τραύματα είναι μάλλον όδννηρά 
καί δυσεπούλωτα εις τάς γεροντι
κός καρόίας. Παρήλθον έκτοτε 
δέκα ήμέραι καί ό γέρων έραστής, 
μή άντέχων πλέον εις τόν σκληρόν 
χωρισμόν καλεί έκ Σονλιμά τής 
Τριφνλίας φυγοδίκονς, υπό τήν 
αρχηγίαν Κόρόα τινός, καί ένθυ- 
μηθείς τούς ήρωϊκούς χρόνους 
τού '63 -καθ’ οϋς έπαλλε τό ξ ί
φος, έμφορούμενος άπό τάς άρ- 
πακτικάς ιδέας τών χωρικών τής 
τότε έποχής -κρεμά τό γιαταγάνι 
καί τήν δείλην τήν 6ης Ιουλίου 
τού 189... κεκρυμμένος μετά τών 
φυγοδίκων έκεί ένθα εις μάτην 
άντήχησαν ο ί περιπαθείς στεναγ
μ ο ί του, αρπάζει τήν ροόοπλα- 
σμένην βοσκοπούλαν καί φεύγει 
εις τά όρη. Μάτην ο ί συγγενείς 
τής κόρης έκστρατεύουσι κατ’ αυ
τού- μάτην τά στρατιωτικά άπο- 
σπάσματα τόν καταζητούσιν. Ό  
έραστής είναι πολύπειρος, καί έ
πηξε τήν φωλεάν του εις δυσεύ
ρετου ραχούλαν, όπου πλέον άφό- 
βως εις τούς πόόας τής Άμαρυλ- 
λιόος του άπαγγέλλει μέ τήν γερον
τικήν του φλυαρίαν τό έρωτικόν 
του συναξάριον. Α λλ ' ό,τι ο ί όι- 
ώκται τον δεν ήδυνήθησαν, ή πο
νηρά κόρη κατώρθωαε μόνη. Υ 
ποκρίνεται μέ τήν έμφυτον περί 
τούτο δεινότητα τού γυναικείου 
φύλου, ότι ο ί στεναγμοί τής οι
κογένειας της άρχίζουν νά τήν 
συγκινοϋν, τό βλέμμα της γαλη- 
νιούται καί ψαύει έπιχαρίτως τήν 
πολιάν γενειάδα τού γέροντος, 
άνταποόίόοναα τάς θωπείας του. 
Αλλά ας άφήσωμεν τόν γελοίον 
γέροντα νά ψυθιρίζη λέξεις έρω
τος εις τό ονς τής κόρης καί ας
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ΟΤΑΝ ΠΡ8ΤΟΠΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ Η ΣΧΟΛΗ
Υ Π Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ 8 Ν

Τοΰ τ. Άστυν. Δ/ντοϋ 
κ. Δημ. Υφαντή.

Τό 1938 άποφασίστηκε ή ίδρυση 
τής Σχολής Ύπαστυνόμων, πού 
θά λειτουργούσε σάν άνώτατο 
έκπαιδευτικό ίδρυμα, σέ πανε
πιστημιακό έπίπεδο, κατά τά 
πρότυπα τών άλλων στρατιωτι
κών σχολών, γιά τήν παραγωγή 
άξιωματικών πού θά ήταν άστυ- 
νομικά καί έπιστημονικά καταρ
τισμένοι, όπως συνέβαινε καί 
σέ διάφορα άλλα κράτη.

Ο ΣΟ ΠΕΡΝΑΝΕ τά χρόνια, 
τόσο καί πιό συχνά άνα- 

θυμόμαστε τό παρελθόν κι ανα
σκαλεύοντας τά περασμένα πα
σχίζουμε νά βρούμε κάτω άπό 
τίς  στάχτες τής λησμονιάς, κά
ποια σπίθα, πού θά μπορέσει νά 
φωτίσει κάποιες, ξεθωριασμέ
νες εικόνες άπ' τή ζωή μας, πού 
διάβηκε καί χάθηκε άνεπίστρε- 
φτα στ' άνεξερεύνητα βάθη τής 
αιωνιότητας.

Κι αύτές οί άναλαμπές, πού 
ξεπετιούνται άπ’ τίς άναμνή- 
σεις, φέρνουν μεγάλη άνακού- 
φιση καί πολλές φορές διώ
χνουν τίς σκοτούρες τής ζωής 
καί διασκεδάζουν τίς στενοχώ
ριες.
Έ τσ ι άλλωστε, τάχει ρυθμίσει ή 
μοίρα στόν άνθρωπο· όταν ζή τά 
τωρινά, νά πνίγεται στίς έννοιες 
καί στίς στενοχώριες, όλοένα 
νά μεμψίμοιρε! καί πάντα νά πα
ραπονιέται. "Αμα, όμως, τό σή
μερα γίνει χτές, τό τε ξεχνιούν
τα ι οί πίκρες του καί τό ξανα- 
θυμόμαστε μέ νοσταλγία, σάν

Επάνω: Ή πρώτη ’Αστυνομική Σχολή 
κατά τήν λειτουργία της στήν Κέρκυρα 
τό 1922. Στήν πρώτη σειρά διακρίνονται 
ό Φρ. Χαλλίντευϊ, ό μετέπειτα άρχηγός 
7. Σπόρου, ό Ύπαρχηγός τής Βρεταν- 
νικής άποστολής Μπούμπιερ, ό Διοικη
τής τής Σχολής Σλόμαν καί τό μέλος 
τής άποστολής Ρίντ. Δεξιά, έπίσημος 
στολή άστυφύλακος τό έτος 1939. Στήν 
άπέναντι σελίδα: Ή Α' περίοδος τής 
Σχολής Ύπαστυνόμων 1938-1939.

νά μή μάς είχε στενοχωρήσει. 
Έτσι, σάν περάσουν τά χρόνια, 
πού μπορεί νά ήταν γιομάτα στε
νοχώριες, άμα τά ξαναφέρουμε 
στή θύμησί μας, ύστερα άπό 
πολύ καιρό, μάς είνα ι πάντα νο- 
σταλγικά. Κι όσο ό άνθρωπος 
πλησιάζει πρός τό τέρμα τής 
πορείας του άπάνω στή γή, τό
σο καί πιό πολύ ξαναθυμιέται τά 
παιδικά του χρόνια καί τά ξανα
ζεί μέ τή φαντασία του, όπως 
πολύ πετυχημένα έχει γράψει κι 
ό Γάλλος στοχαστής Roussean 
«Ά φ ' ότου διελθών τήν ώριμον 
ήλικίαν κλίνω πρός τό γήρας, αι
σθάνομαι ότι αί άναμνήσεις αί 
παιδικοί άναγεννώνται, ένώ αί

άλλαι έκλείπουν. Αύται άπο- 
τυποϋνται έν τή μνήμη διά ση
μείων τών όποιων ή γοητεία  καί 
ή δύναμις αύξάνουσιν άπό ήμέ- 
ρας εις  ήμέραν ώς έάν αισθα
νόμενος τήν ζωή νά φ εύγει έ- 
ζήτουν νά τήν άναχαιτίσω διά 
τών άπαρχών της». Κι αύτή ή 
διαπίστωση τού σοφού Γάλλου 
ε ίνα ι πολύ σωστή κι έχε ι πολλή 
άλήθεια. Γιατί, κατά πού είπε κι

180



τόν περιμένωμεν εις Κυπαρισ
σίαν, εις τό γραφεϊον τοϋ κ. εί- 
σαγγελέως, δπον μετά όνο ημέρας 
εισέρχεται ούρων ύπερηφάνως τό 
τρυφερόν ήμισν.

— Τί θέλεις γέροντα; έρωτά ό 
Είσαγγελ εύς.

— Εμείς, κυρ Εισαγγελέα, εγώ 
καί άπό όώ ή κυρ Λγγελικοϋλα, 
έπαρθήκαμε καί ήρθαμε νά μάς 
σνγχωρέσης...

— Τό όνομά σου γέροντα, άπό 
πού είσαι;

-Είμαι ό Γιαννάκης ό Μιχό- 
πονλος άπό τήν Παύλιτσα.

— Τό δικό σου κόρη μου;
— 'Αγγελική Ζάγκον.
— Τόν θέλεις γιά άντρα σου αυ

τόν;
— ’Όχι! Μ ' έκλεψε μαζί μέ κάτι 

φυγοδικούς καί τόν έφερα εδώ νά 
τόν βάλετε φυλακή. Πιάστετον!... 
Άμ...

Αμφιβάλλω κεραυνός πίπτων 
έπί τοϋ άτυχούς γέροντος αν θά 
ήόύνατο νά προξενήση περιοοο- 
τέραν κατάπληξιν άπό τούς σκλη
ρούς λόγους τής κόρης. Ύ ψ οϊ πε
ρίλυπα καί ικετευτικά βλέμματα, 
αλλ' αϋτη μένει άκαμπτος, καί ό 
άπερίσκεπτος γέρων σύρεται εις

τάς φυλακάς, ή δέ άτίθαοοος κό
ρη τών δασών επιστρέφει εις τάς 
αϊγας της άγνή καί άσπιλος ώς 
πρίν.

Καί ήδη άπομένει ή τρίτη καί 
τελευταία πράξις. Ό  γέρων Α 
βραάμ άποθνήσει έν ταϊς φυλα- 
καϊς εξ έρωτικής απελπισίας καί 
ο ί απόγονοί του έκλιπαρουσι τόν 
πατέρα τής κόρης, όπως οώση τόν 
γενάρχην των, προσφέροντες εις 
αυτόν χρήματα, εις δέ τήν κόρην 
δωροϋντες κτήματα πολλά. Δελε
άζεται ό πτωχός Ζάγκος καί πεί
θει τήν κόρην του, προφητεύων τό 
προσεχές τέλος τοϋ μελλονύμφου 
του καί τόν ονομάζει υιόν του. 
Έλενθερονται ό νυμφίος καί υπό 
τούς ήχους νταουλίων καί ζορνά- 
δων ώδήγει μετά τινας ημέρας τήν 
περιπόθητον ερωμένην του εις τήν 
νυμφικήν παστάδα σφριγών, άκ- 
ιιαίος καί πλήρης έρωτος... Ό  κό-
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σμος τού ηύχήθη πολυτεκνίαν καί 
μακροβιότητα.
( Α π ό  τό ήμερολόγιο Λογίου τής 
περιοχής).

(Σωτ. Αθανασιάόης)

Γ _ _ _ _ ^
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΣ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ

ΣΤΗ ΜΟΝΗ 
ΜΑΧΑΙΡΑ

Τής κας
Π. Κούση-Παπαδάκη

L J
H ANNA έκεϊνο τό χειμωνιάτικο ηλι

όλουστο πρωινό κατέβηκε άπό τ' 
αυτοκίνητο πού τήν έφερε άπό τή Λευ
κωσία καί προχώρησε μέ συγκίνηση 
πρός τις σκάλες τού μοναστηριού. Είχε 
δή βέβαια πολλά μοναστήρια ατά ταξί
δια της τόσο στήν Ελλάδα όσο καί άλ
λου. Μοναστήρια Βυζαντινά, Μοναστή
ρια μέ θυσαυρούς, μοναστήρια μέ θρύ
λους. Εδώ όμως άντικρύζοντας τή Μο
νή Μαχαιρά νά ύψώνεται έπιβλητική έ
νοιωσε μιά ξεχωριστή συγκίνηση. Είναι 
μέρες τώρα στήν Κύπρο ή "Αννα. Ήλθε κι 
αύτή όπως τόσοι Έλληνες πού πόνεσαν 
γιά τή πληγή της, νά τή δή πού άν καί 
πέρασαν άρκετά χρόνια άκόμα δέν έ- 
πουλώθηκε. Ακόμα στάζει αίμα. Έπι- 
σκέφθηκε τό Λαογραφικό Μουσείο τής 
Λευκωσίας τό έπιβλητικό Αρχιεπισκοπι
κό μέγαρο, τά φυλακισμένα μνήματα 
πού τά παλληκάρια κρεμάστηκαν μέσα 
στά κελιά τους καί θάφτηκαν έκεί. Είδε 
πολλά καί θαύμασε τήν όμορφιά τής 
Κύπρου.

Τώρα έδώ στή Μονή τού Μαχαιρά ή 
παρουσία τού Γρηγόρη Αύξεντίου είναι 
τόσο έντονη, πού τήν κάνει νά νοιώθη 
δέος μπροστά στή θύμιση τού παλληκα- 
ριοϋ. Ή Μονή Μαχαιρά είναι άρρηκτα 
σσνδεδεμένη μέ τόν Γρηγ. Αύξεντίου. 
Χρύσανθος Μαχαιριότης ήταν τό ψευ
δώνυμό του. Κι’ ύστερα τό κρυσφήγετο 
τοϋ ύπαρχηγοϋ τής ΕΟΚΑ δέν άπέχει 
πολύ. Είναι έκεί κοντά. Ο Γρηγόρης 
Αύξεντίου πού πέθανε στά 28 του χρό
νια ύπερέτησε σάν άνθυπολοχαγός έ
φεδρος στόν Ελληνικό στρατό καί έ
δωσε τόν καλλίτερο έαυτό του στόν ά-

γώνα πού πίστεψε. Νά φύγουν οι Αγ
γλοι άπό τό νησί καί ή Κύπρος νά ένωθή 
μέ τήν Ελλάδα. Έτσι μ ' αυτή τή πίστη 
έκαμε τά 28 του χρόνια όλοκαύτωμα καί 
κάηκε μέσα στό κρυσφήγετό του, άφού 
έδωσε ήρω'ίκή μάχη μέ τούς "Αγγλους 
στρατιώτες πού τόν περικύκλωααν κι 
έγινε έτσι θυσία στό βωμό τοϋ ώραίου 
όνείρου του. Ή Αννα γνωρίζει τήν ι
στορία του. Ξαίρει πώς τόν πρόδωσαν 
δυστυχώς. Εφιάλτες θά ύπάρχουν πάν
τα όπως καί ήρωες στή ζωή. Αλλά περι- 
σεύουν οί έφιάλτες. Ή άρετή είπε ό 
Πλάτων έχει πολλούς δασκάλους μά λί
γους άγωνιστάς. Ήτανε 3 Μαρτίου 1957 
έκεϊνο τό πρωινό πού έγινε ή μεγάλη 
θυσία. Αυτά σκεφτότανε καί βρέθηκε 
στήν αύλή τού Μοναστηριού.
— Στή Μονή ήλθα γιά προσκύνημα καί 
γιά νά μάθω λέει ή "Αννα στόν καλόγερο 
πού τή δέχεται μέ εύγένεια.
— Ό Αύξεντίου όπως θά δείτε στό Μου
σείο τής Μονής, ήτανε ντυμένος μονα
χός πολλές φορές, κι έτσι κυκλοφορού
σε. Φορούσε μάλιστα γυαλιά γιά νά μή 
γνωρίζεται. Καί τό ψευδώνυμό του Χρύ
σανθος Μαχαιριώτης τώρα τό ξέρουν 
όλοι, τότε πολύ λίγοι ξέρανε πώς ό Μα- 
χαιριώτης ήταν ό Αύξεντίου. Γεννήθηκε 
στό χωριό Λύση πού τώρα τώχουν ο! 
Τούρκοι. Ήταν ένας πραγματικά γενναί
ος άνδρας πού πίστευε σ' αύ τό πού 
έκανε. Έλαβε μέρος σέ πολλές μάχες 
μέ θάρρος καί πρόθυμος γιά τή θυσία, 
έτσι πού δικαίως έλαβε τόν τίτλο τού 
άρχηγού τής ΕΟΚΑ. Μέ λίγα λόγια ένα 
δραστήριο καί συμπαθητικό παλληκάρι 
όλο νειάτα καί όρμή. Πίστεψε στήν έ- 
λευθερία τής Κύπρου. Ό Αύξεντίου εί
χε τρία κρυσφήγετα, γιατί οί "Αγγλοι τόν 
είχανε στή μπούκα τού τουφεκιού. Κι' 
άλλωστε σάν ύπαρχηγός πού τόσο άγα- 
πιώτανε έπρεπε νά προσέχη γιατί ό χα
μός του θά μούδιαζε τά μέλη τής όρ- 
γανώσεως. ’Ενώ έπρεπε νά έμψυχώνων- 
ται.

Ό ήρωας τής ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αύξεν
τίου.



— Τό ένα κρυοφήγετο λέει ό άδελφός 
Καλλίνικος ήτανε τό μοναστήρι αυτό. Τό 
άλλο του κρυοφήγετο ήτανε ατό βουνό, 
καί τό τρίτο πιό κάτω άπό δώ, πού τόν 
έκαψαν ζωντανό οί "Αγγλοι. "Όταν τόν 
περικύκλωσαν τού ζήτησαν νά παραδο- 
θή. Αύτός όμως άρνήθηκε κι έξακολου- 
θούσε νά μάχεται μέ τό όπλο του. Τότε 
αύτοί όταν είδαν πόσο δύσκολο ήταν νά 
πιαστή ζωντανός περιέβρεξαν μέ βενζί
νη όλο τό τοπίο. Ύστερα έβαλαν φωτιά! 
Έτσι ό Γρηγόρης Αύξεντίου, ό άδάμα- 
στος, κάηκε ζωντανός.
Ή Αννα άνατρίχιαοε. Ό  καλόγηρος ά- 
ποτελείωσε τή φράση του.
— Αλλά ζωντανός έμεινε στήν ιστορία 
τής πατρίδος του.
Η Αννα σκέφτηκε πώς τό σπίτι της στήν 
"Αθήνα βρίσκεται στή λεωφόρο Γρηγο- 
ρίου Αύξεντίου. "Ένα μεγάλο δρόμο άπ" 
όπου περνάνε τά λεωφορεία των "Ανω 
Ίλισίων. Σηκώθηκε εύχαρίστησε κι έφυ
γε νά δή τό Μουσείο, γεμάτη συγκινή
σεις καί νά προσκυνήση τήν έκκλησία. 
Στό Μουσείο ξαναζωντάνεψε πάλι ό 
θρύλος τής Μονής Μαχαιρά. "Ο Γρηγό
ρης Αύξεντίου. φωτογραφίες μέ στολή 
μοναχού καί στρατιωτικές, κειμήλια καί 
άντικείμενα δικά του, όπλα καί άλλα 
πολλά. "Έφυγε γεμάτη συγκίνηση γιατί 
έμαθε ότι στόν καιρό μας ύπάρχουν 
άτομα πού άνέβασαν τόσο ψηλά τό νό
ημα τής ζωής καί περιφρόνησαν τό θά
νατο. Καί προτού πάρει τό δρόμο τού 
γυρισμού, πέρασε άπό τήν έκκλησία νά 
δή τό τέμπλο της πού είναι, λένε, τό 
ωραιότερο τής "Ανατολής, νά προσκυνή
ση καί ν' άνάψη ένα κερί γιά τήν άγια 
ψυχή του.

Γ.
ΑΠΟ ΤΟ 

ΘΕΙΟ ΠΑΘΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ

Τοΰ Δοκ. Ύπ. 
κ. Βασ. Κουλίση

Σ ΙΓΗΣΑΤΕ διά ν' άκουσθή ισχυ
ρότερος ό στεναγμός τού 

μάρτυρος. Φράξατε τά ώτα σας, 
διά νά μήν τά προσβάλλουν οί 
κρωγμοί τού χορού τών δημίων 
πέριξ τού Μεγάλου Θύματος. 
Ατενίσατε προς τόν γολγοθάν. Α
νέρχεται εις, μειδιών ώς Θεός καί

στενάζων ώς άνθρωπος. Τά μελανά 
νέφη μολυβίζουν τήν Δύσιν καί 
σκοτίζουν τόν ήλιον. Τί κοπιώδης 
καί μεγαλοπρεπής άνοδος! Πρός 
τόν γολγοθάν άνέρχεται ό άνθρω
πος τού πόνου, ό Θεός τής άγάπης, 
τό φέγγος τό γλυκύ πού διαπέρα
σε τά σκότη. Ανέρχεται ό μελαγ- 
χολικός περιπατητής τής Τιβεριά- 
δος καί τού όρους τών Έλαιών, 
φέρων έπί τών ώμων Του τόν Σταυ
ρόν καί α'ίρων τάς άμαρτίας τού 
κόσμου. Ατενίζει διά τελευταίαν 
φοράν τά άγαπημένα του όρη, τά 
δάση, τούς κάμπους, τήν χαρού
μενη καί άνθισμένη φύσι. Μετ' ο
λίγον θά τελεσθή τό Θειον Δράμα.

Τά δάκρυά Του ποτίζουν τήν ά- 
νηφορικήν όδόν καί δροσίζουν τίς 
καρδιές τόσων άνθρώπων. Είναι ό 
άνθρωπος όστις κλαίει καί ό Θεός 
ότις ξηραίνει τούς κρουνούς τών 
δακρύων τής άνθρωπότητος.

Αίμα! Αίμα! Τό τίμιον καί άγνόν 
αίμα Του κηλιδώνει τήν μεγάλην 
αύτήν όδόν καί τόν Κρανίου τό
πον, άποπλύνοντας οϋτω κηλίδας 
αιώνων. Ό Βασιλεύς προπέμπεται, 
μέ τήν ψευδή πορφύρα ποτισμένη 
άπό τό αίμα Του, τό όποιον άφαι- 
ρεί ό άκάνθινος στέφανος τής αι
ωνίου Βασιλείας Του. Φρικτοί οί 
πόνοι. Από τού Σταυρού ό Κύριος, 
μειδιών πρός τούς δημίους του, 
Παρακαλει τόν Ύψιστον: «’Άφες 
αύτούς, ού γάρ οίδασι τί ποιού- 
σιν», δίδων οϋτω τό παράδειγμα 
πρώτος καί έφαρμόζων τό « Αγα
πάτε Αλλήλους».

Διψώ! Διψώ! Ή δίψα φλέγει τά 
γλυκύτατα χείλη τού διδασκάλου 
τής Τιβεριάδος. Οί σταγόνες τού 
όξους, μέ τό όποιον οί ψευδοκή- 
ρυκες τού νόμου ποτίζουν Αύτόν, 
ξηραίνουν άντί νά δροσίσουν τά 
φλογισμένα χείλη του. Σιγήσατε 
διά ν' άκουσθή καλλίτερον ή τε
λευταία Θρηνώδης έπίκλησις τού 
Θεανθρώπου πρός τόν Πατέρα 
του: «Ήλί - Ήλί- Λαμά Σαθαχθανί» 
ήτοι Θεέ μου - Θεέ μου - Τνα τί μέ 
έγκατέλειψες;» Κλείσατε τούς ό- 
φθαλμούς σας, ϊνα μή ϊδητε τήν 
κεφαλήν τού ώραίου Ναζωραίου 
κλίνουσα πρός τό στήθος, όταν 
έπέστη ή στιγμή τού τρομερού 
«τετέλεσθαι».

Επί τού γολγοθά καθηλούνται ή 
Αρετή, έπί τού Σταυρού κρεμάται 
ή άγάπη, τήν πλευράν νύττεται ή

Αλήθεια. Ό ήλιος έκρύθη, ό ου
ρανός πληρούται άστραπών, βρον- 
ταί μηκώνται ταραχωδέστατα, ή γή 
σείεται καί τό πάν τρέμει. Ούδείς 
μαντεύει τί θά συμβή. Αληθώς κά
τι μέγα. Κλίνατε γόνυ.

Καί έξ Ελλάδος, τού κέντρου 
τής πνευματικής μορφώσεως, ά- 
κούεται ή πρώτη φωνή έκπλήξεως. 
Διονύσιος ό Αρεοπαγίτης φωνεί: 
«Ή τό πάν άπόλλυται ή Θεός τις 
πάσχει». Κλίνατε γόνυ, διότι Θεός 
τις πάσχει.

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ  
ΜΑΣ

ΤΟ
ΠΑΡΑ

ΣΤΡΑΤΗΜΑ
Τοϋ Δοκ. Ύπ. 

κ. Ήλ. Χαλυβοπούλου

Σ ΤΑΜΑΤΗΣΕ γιά λίγο νά μι
λάει, πήρε μιά βαθειά ά- 

ναπνοή, κοίταξε έξω πρός τό 
παράθυρο καί συνέχισε στόν ί
διο τόνο.
— Ό λο ι, όλοι μου έφέροντο 
σκληρά μέσ’ στό σπίτι. Πρώτος 
ά π ’ όλους ό πατέρας μου. Α
ναρωτιόμουν πολλές φορές καί 
έλεγα: Πατέρας είναι αύτός; Τέ
λος πάντων. Διαρκώς μου έκανε 
σκηνές. Δέν μέ άφηνε έξω άπό 
τό σπίτι. Ζούσα μόνη καί άπο- 
μονωμένη άπό τόν κόσμο. Σχο
λείο σπίτι, σπίτι σχολείο. "Ωσ
που γνώρισα έκείνη τήν κοπέλλα. 
Πήγαινε καί αυτή μαζί μου στή 
Γαλλική Ακαδημία. Εκεί τήν 
γνώρισα. Στήν άρχή ένιωσα 
κοντά της ζεστασιά, πολύ ζε
στασιά. Αυτή ήταν πού μέ έπει
σε νά φύγω άπό τό σπίτι μου. 
Πόσο άλήθεια πειστική ήταν! 
Σταμάτησε καί πάλι, γύρισε τά 
βουρκωμένα μάτια της πρός τό 
μέρος του καί συνέχισε.
— Φύγε μου είπε! Δέν είναι ζωή 
αυτή πού κάνεις. Ό  πατέρας
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σου, σου φέρεται αυταρχικά 
δέν τό βλέπεις; "Αν φοβάσαι, θά 
σέ βοηθήσω έγώ! Έχω κάτι φ ί
λους πολύ καλά παιδιά...
Ένα δάκρυ κύλησε στό μάγουλό 
της.
— Τέλος πάντων, άρκετά σάς 
κούρασα. Τά άλλα τά ξέρετε ύ- 
ποθέτω...

Η ΤΑΝ, μιά κοπελλίτσα δεκα
επτά έτών περίπου, αύτή, 

όμορφη, μέ μακρυά μαύρα μαλ
λιά χυμένα ατούς ώμους της, μέ 
πρόσωπο γλυκό καί μέ μάτια 
μεγάλα, γεμάτα πόνο. Εκείνος, 
ήταν ό άξιωματικός ύπηρεσίας, 
ενός... κάποιου άστυνομικού 
τμήματος τού Πειραιά. Ή  Νίκη 
-έτσι έλεγαν τήν κοπέλλα - ήταν 
ή θυγατέρα ενός μεγαλέμπορα, 
άπό τά  μεγαλύτερα ονόματα 
τής Πειραϊκής κοινωνίας. Είχε 
μεγαλώσει καί ζούσε στήν πολυ
τέλεια. Τίποτε δέν τής στερούσε 
ό πατέρας της. Στό καλύτερο 
σχολείο τής Αθήνας πήγαινε, μέ 
τά  Γαλλικά της στή Γαλλική Α
καδημία, μέ τά  μαθήματα πιά
νου, μέ φροντιστήρια καί τόσα 
άλλα. Τίποτε δέν ήθελε νά στε
ρήσει στήν μοναχοκόρη του. 
Ό μω ς δέν τού άρεσαν οί παρέ
ες. Δέν ήθελε ή κόρη του νά 
συναναστρέφεται κανέναν. Τήν 
ήθελε νά ξεχωρίζει άπ ’ όλες τις 
συμμαθήτριές της. Έτσι τήν ή
θελε. Αλλά ή Νίκη ένοιωθε πιε
στική, σκληρή καί πολλές φορές 
βάναυση τήν συμπεριφορά του. 
Ή τα ν  δυό κόσμοι τελείως άντί- 
θετοι. Ό  πατέρας αύταρχικός 
μέ κάθε δικαίωμα νά έπεμβαίνει 
διαρκώς στή ζωή της, άκόμη 
καί στά πιό άσήμαντα θέματα, 
έκείνη μιά κοπέλλα αύθόρμητη, 
χαρούμενη, πού κοίταζε κατά
ματα τή ζωή.

Π ΟΛΛΕΣ φορές είχε διαμαρ- 
τυρηθεί στόν πατέρα της, 

ότι δέν πρέπει νά τής φέρεται 
τόσο πιεστικά. Επί τέλους κα
ταλάβαινε, όπως έλεγε «τό καλό 
ά π ’ τό κακό». Ομως έκεϊνος ή
ταν άνένδοτος.

Ετσι περνούσε ό καιρός, ώσ
που έκεϊ στή Γαλλική Ακαδημία, 
όπου πήγαινε, γνώρισε τήν μο
ναδική της «φίλη». Αύτή ήταν 
πού τήν έπεισε νά φύγει άπό τό 
σπίτι της. Τρελλός ό πατέρας ά 
πό άγωνία καί φόβο γιά τήν τύ 
χη τού παιδιού του, έτρεχε δι
αρκώς στό άστυνομικό τμήμα 
καί ρωτούσε νά μάθει γιά τήν 
τύχη τής μονάκριβης κόρης 
του.
Συντετριμμένος ρωτούσε.
— Τί έγινε κύριε ύπαστυνόμε; 
Μ άθατε τίποτε γιά τήν Νίκη 
μου; καί δάκρυα κυλούσαν στά 
μάτια  του.

Ε ΧΕΙ περάσει άρκετός καιρός 
άπό έκεϊνο τό περιστατικό. 

Ή  Νίκη είχε έπιστρέψει στό σπί
τι της, ένα μήνα μετά τήν έξα- 
φάνισή της. Ή έπιστολή πού 
είχε μπροστά στό γραφείο του 
καί διάβαζε, μετέφερε τήν μνή
μη του, άρκετούς μήνες πρίν. 
Τότε πού ή Νίκη τού έξομολο- 
γεϊτο  τό πάθημά της. Διαβάζει 
μέ κάποιο άναστεναγμό, τίς τε
λευταίες γραμμές τής έπιστο- 
λής:
«Σάς χρεωστώ μεγάλη εύγνωμο- 
σύνη κύριε ύπαστυνόμε... πι
στεύω πώς τό παραστράτημα 
δέν ήταν τής Νίκης, άλλά δικό 
μου... Σάς εύχαριστώ πολύ γιά 
όλα.

Πέτρος Πέτρου 
Έμπορος .

ψ _________ 1
ΓΡΑΦΕΙ

Ο ΑΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ

Hk _
ΠΑΥΛΟΥ ΦΛΩΡΟΥ: « Εγρήγορση». Δο
κίμια. ( Αθήνα, 1978, σελ. 280).

Ό  ακάματος πνευματικός έργάτης, ό 
Παύλος Φλώρος, μέ τό συνεχές παρόν 
του στά γράμματά μας, τελευταία όλη

αύτή του τήν πνευματική προσφορά, τή 
συγκέντρωσε σ' ένα όγκώδη τόμο μέ τό 
χαρακτηριστικό τίτλο «ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ» - 
Δοκίμια.

Είναι ότι δημοσίευσε σέ έφημερίδες 
καί περιοδικά σχετικά μέ τά σύγχρονα 
πολυσχεδή πνευματικά προβλήματα. 
Αρχίζει μ' αύτά τά δοκίμια μέ τή σειρά 
όπως τά παραθέτει άλφαβητικά. Αισθη
τική, Γλώσσα, Γλωσσολογία, Θρησκεία, 
Ιστορία, Κρτική τού βιβλίου, Μελλοντο

λογία, Πολιτική, Ταξιδιωτικά, Τέχνη, Φι- 
λοσοφία-Φιλοσοψία τής Ιστορίας, Ψυ
χολογία, ένα τεράστιο κύκλο θέσεων 
πού πραγματικά έκπλήσσει τόν άναγνώ- 
στη. Εκείνο πού είναι χαρακτηριστικό 
όλων τών δειγμάτων τής γραφής του, 
είναι πώς αύτά παρουσιάζονται σάν κα
τασταλάγματα βαθειάς πείρας καί βά
θους μελέτης, έτσι πού νά μή μένει 
κανένα κενό, τουλάχιστο άπό τήν συν
θετική πλευρά. Ό  συγγραφέας, δέν 
προσπαθεί νά πείσει, άλλά, παραθέτει 
σκέψεις, κρίσεις καί πορίσματα μέ έ
κείνη τήν πλούσια προσωπική καί πνευ
ματική πείρα πού έχει άποθησαυρίσει. 
Γιατί, ιστορικά βέβαια, τά γεγονότα τού 
ξερριζωμένου έλληνισμού έχουν κατα
γράφει καί σχολιασθεΐ, άλλά όχι παρου- 
σιασθεΐ, άπό τήν πνευματική σκοπιά, 
όπως τά βλέπει ό κ. Π.Φ. 'Ύστερα στήν 
άλλη πλευρά, στά θέματα πού έχουν 
φιλοσοφική χρειά καί κοινωνιολογική, ή 
ίδια ή βιωματική πείρα του τόν όδηγεϊ 
αλάνθαστα σέ θεωρήσεις σέ κρίσεις καί 
σέ συμπεράσματα. Μπορεί καμιά φορά 
κανένας νά μήν είναι σύμφωνος μέ όλα 
αύτά πέρα γιά πέρα, άλλά όμως μέ κα
νένα τρόπο δέ μπορεί νά άγνοήσει τή 
μέθοδο, τή σαφήνεια καί, προπάντων, 
τήν έπαγωγή διαλεκτικά στήν θέση τού 
συγγραφέα, όποια κι άν είναι. Κι αύτό 
είναι τό μεγάλο κέρδος άπ τό βιβλίο 
τού κ. Παύλου Φλώρου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΡΟΖΟΥ: «Ό Αίγαιοπελα- 
γίτικος πολιτισμός στά χρόνια τής 
Τουρκοκρατίας». Ιστορική Μελέτη. ( Α
θήνα 1978, σελ. 62).

Ό  κ. Ρόζος δέν είναι ή πρώτη φορά 
πού άσχολεϊται μέ τά ιστορικά - πολιτι
στικά τών νησιών τού Αιγαίου. Τό και
νούργιο του βιβλίο «Ό Αίγαιοπελαγίτι- 
κος πολιτισμός στά χρόνια τής Τουρκο
κρατίας», είναι μιά σέ βάθος προέκταση 
μιας προηγούμενης έργασίας του, σχε
τική μέ τόν άγώνα τού 1821, πού δημο
σιεύτηκε μέ τόν τίτλο «Οί νησιώτες τού 
Αιγαίου στόν Αγώνα».

Τεκμηριωμένος άπόλυτα σέ ότι παρα
θέτει, ξεκινάει μέ τήν έπαγωγή κατοί
κων, οικονομίας, έπιδράσεων καί τής 
δημιουργίας τών προϋποθέσεων πιά γιά 
τήν πολιτιστική άνάπτυξη τών νησιών 
τού αίγαίου μέσα στήν τουρκοκρατία. 
Τήν ιστοριογραφική πλευρά μπορούμε 
νά τήν σχολιάσουμε, όχι όμως καί τά
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ιστορικά γεγονότα τά όποια δέν τά ξέ
ρουμε καί τά δεχόμαστε A PRIORI, ό
πως μάς τά παραθέτει καί δέν έχουμε 
κανένα λόγο νά τά υίοθετήσουμε. Μέ 
βάση αύτή τή θέση μας, μπορούμε νά 
πούμε, πώς ό κ. Ρόζος, έχει τό χάρισμα 
της Ιστορικής σύνθεσης μέ μιά έπεκτα- 
τική θετική φαντασία, άπαραίτητη στόν 
ιστοριογράφο, ό όποιος ύποχρεωτικά 
κινείται μέσα σέ μιά συγκεκριμένη έ- 
ποχή τής ιστορίας μας.
Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗ: «Καστελλιώτικα».
Ποιήματα. Α' Επιλογή. ( Αθήνα, έκδό- 
σεις έφημ. «Καστελλιώτικα Νέα», 1978, 
σελ. 88).

Γιά όσους τυχόν δέν γνωρίζουν ποιός 
κρίβεται πίσω άπό τό φιλολογικό ψευ
δώνυμο, Α. Καστελλιώτης, έχουν τήν 
εύκαιρία άνοίγοντας καί διαβάζοντας τό 
προλογικό σημείωμα τού βιβλίου νά ά- 
νακαλύψουν τόν ποιητή καί κριτικό κ. 
Δημήτρη Χαλατσά. Προλογικά κι έμεϊς 
δέ θά σημφωνήσουμε μέ τήν άποψή 
του, πώς τά ποιήματά του. γράφτηκαν 
γιά έναν Περιορισμένο κύκλο άνθρώπων 
καί δέν έχουν παρά πέρα άπαιτήσεις. 
Έχουν καί πάρα έχουν. Γ ιά πρώτη ίσως 
φορά γράφεται λαογραφική ποίηση μέ 
τόση δύναμη άπομνημόνευσης καί φτά
νει στό βαθμό, μέσα άπό τά όλα κείμε
να, νά ξεπεταχτούν τέσσερα-πέντε κομ
μάτια τά όποια είμαστε σίγουροι θά 
δούν καί θά ξαναδούν τό φώς τής δημο
σιότητας σέ έπαρχιακά φύλλα, περιοδι
κό τύπο, άκόμα καί άνθολογίες. Είναι τά 
άριστουργήματα «Ό Παναϊτάκης», « Α
λόη», «Γιά τραχανά», « Ανοιξη» καί τού 
«Στοφόρου ή σκύλα».

Τά στοιχεία πού οικοδομούν τήν άν- 
τοχή τού βιβλίου - κι άς γράφτηκε γιά 
νά έξυπηρετήση τίς μνήμες τού χωριού 
Καστέλλια άπ' τό όποιο κατάγεται ό 
συγγραφέας - είναι οί άθάνατοι κι όλο- 
ζώντανοι παλιοί τύποι πού ζωντανεύει 
καί ή ζωή τού κάθε έλληνικού χωριού. 
Γιά νά νοιώσει κανένας τόν συγκλονι
σμό τού βιβλίου, άρκεΐ νάζησε μερικά 
άπ' τά παιδικά του χρόνια παλιά σ' ένα 
όποιοδήποτε χωριό. Μά κι άν δέν έζησε, 
έχει τό χάρισμα τό βιβλίο νά τόν παίρ
νει άπ' τό χέρι καί νά τόν ταξιδεύει στά 
χρόνια αύτά, πού ύπολείμματα προσώ
πων καί έθίμων έκπνέουν κι αύτή τή 
στιγμή στόν κορμό τής έλληνικής ύπαί- 
θρου. Καί στό σημείο αύτό, άκριβώς, 
δηλαδή τής Ικανότητας μεταφοράς τού 
άναγνώστη σέ μιά όλόκληρη έποχή μέ 
τούς άνθρώπους της, βρίσκεται ή μεγά
λη άξια τού βιβλίου.
ROLANDO GERTA: «Κασταλία» (ποιήμα
τα έμπνευσμένα άπό τούς Δελφούς σέ 
μετάφραση τού Φοίβου Δέλφη). ( Αθή
να, έκδόσεις «Τό έλληνικό βιβλίο», 1978 
σελ. 28).

Σέ έξαίρετη μετάφραση, ό Φοίβος 
Δέλφης, μεταφέρει τή συλλογή τού

κτώβριος1978.
«Πρόταση γιά Όδό Αυγουστίνου 
Λαδά.

Κύριε Πρόεδρε
Εις τό τεύχος 18—19 Άπριλίου- 

Σεπτεμβρίου 1978 τών « Αχαϊκών» 
έδιάθασα τήν άφιερωμένη εις τόν 
συμπολίτην ήρωα Αστυνομικόν 
Αύγουστίνον Λαδάν νεκρολογίαν 
καί άλλη μιά φορά άκόμη έπειτα 
άπό τήν πάνδημη κηδεία του καί 
τό μνημόσυνόν του ένοιωσα τόν 
πόνο καί τήν θλίψι διά τόν άδικο 
καί πρόωρο χαμό του.

Σάν δική μου συμμετοχή στό γε
νικό πένθος καί ύποχρέωση νά δο
θεί προσήκουσα τιμή στή μνήμη 
του έθεώρησα νά ύποθάλω στήν 
άρμοδία Επιτροπή όνοματοθεσιών 
πλατειών καί όδών τής πόλεως Πα- 
τρών άπό δημοτικούς συμβού
λους, στήν όποιαν μέχρι τέλους 
τού 1978 συμμετέχω καί έγώ, έγ
γραφο εισήγηση μέ τό έξής πε
ριεχόμενο:

«Ή αίτηση Εκπολιτιστικού Συλ
λόγου Στρατώνων γιά όνομάτιση 
τής έκεϊ όδού ΕΓ 4 δίδει άφορμή 
νά δοθή σ’ αύτή τό όνομα τού Ή
ρωα Αστυνομικού Αύγουστίνου 
Λαδά, πού έπεσε στήν έπαλξη τού 
καθήκοντος, πού συνεκίνησε τόσο 
πολύ τήν ιδιαίτερη πατρίδα του 
πόλη τών Πατρών καί πού τό πα
τρικό του σπίτι είναι στήν περιοχή 
αύτή τών Στρατώνων».

Ή Επιτροπή αύτή δέν άπεφάσι- 
σεν άκόμη καί συνεπώς δέν είση- 
γήθη στό Δημοτικό μας Συμβού
λιο, παρακολουθώ όμως καί προ
σπαθώ νά γίνη δεκτή ή εισήγησή 
μου μέχρι τέλους τού έτους, άσο 
θά συμμετέχω στήν Επιτροπή καί 
τό Δημοτικό Συμβούλιο.

Κύριε Πρόεδρε, έθεώρησα καθή
κον μου νά σάς γνωστοποιήσω τήν 
ένέργειά μου αύτή, πού είναι σύμ
φωνη μέ τό δημοσίευμα τών «’Α
χαϊκών» καί πού άνταποκρίνεται 
στή γενική άπαίτηση τής ήθικής 
καί τού καθήκοντος όλων - θέλω 
νά πιστεύω - τών Πατρινών.

Παρακαλώ νά δεχθήτε τήν βε
βαίωση τής έξαιρετικής μου έκτι- 
μήσεως καί τούς φιλικωτέρους μου 
χαιρετισμούς.

ΤΑΚΗΣ Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Επίτιμος Δικηγόρος 

Δημοτικός Σύμβουλος Πατρών».

ROLANDO GERTA «Κασταλία» έμπνευ- 
σμένη άπ' τούς Δελφούς. Αύτά τά άρ- 
χαιοπρεπή ποιήματα, έχουν μιά ιδιαίτε
ρη έλξη, μάλιστα, όταν γράφονται σάν 
ήχώ άπό άπογόνους τής μεγάλης Ελλά
δας, όπως είναι ό ROLANDO GERTA. Οί 
στίχοι του ειλικρινείς, άπλοι, σάν γραμ
μές άπό κίονα κατακυριεύουν μέ τή 
λιτότητα καί τή λατρεία τους. Εκείνο 
πού στέκεται τό μεγαλύτερο χαρακτη
ριστικό τους, είναι ή προσπάθεια άνα- 
γωγής στό άρχαΐο πνεύμα μέ έντονη 
τήν ταύτηση τού ποιητή σ' αύτό.

ΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Γ.
ΟΙ Η ΡΩ ΕΣ  

ΤΟ Υ ΣΩ Μ Α ΤΟ Σ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΥΓΟΥΣΤ. ΛΑΔΑ

J

Ό έπίτιμος Δικηγόρος καί Δημοτι
κός Σύμβουλος Πατρών κ. Τάκης 
Κ. Πετρόπουλος άπέστειλε πρός 
τόν πρόεδρο τού Δημοτικού Συμ
βουλίου Πατρών, τήν κατωτέρω έ- 
πιστολή, σχετικά μέ τή δολοφονία 
τού Αστυφύλακα Λαδά Αύγουστί
νου, ή όποια δημοσιεύθηκε στά 
« Αχαϊκά Χρονικά» τεύχος 20, Ό-



7 0  2μηνο πού πέρασε, χαρακτηρί
ζεται άπό μιά έκπληκτική δραστη

ριότητα όλων τών υπηρεσιών τής Αστυ
νομίας, οί όποιες σφραγίστηκαν, άπό τις 
έπιτυχίες τής Ύποδ/νσεως Γενικής Α
σφαλείας Αθηνών μέ τήν έξιχνίααη σο- 
βαροτάτων ύποθέσεων, όπως τής δολο
φονίας του κοσμηματοπώλου Βουράκη, 
τής δολοφονίας του όδηγοϋ ταξί Χρ. 
Βορόπουλου, τής συλλήψεως τών βομ
βιστών κ.ά. Τό «χρονικό» τών έπιτυχιών 
αυτών, πού αυνεκίνησαν τήν κοινή γνώ
μη, έχει έν συντομία ώς έξής:

α) Ή δολοφονία Βουράκη
Ή δολοφονία του κοσμηματοπώλου 

Βουράκη, ή όποια συνετάραξε τήν κοινή 
γνώμη καί λόγω τοϋ είδους τού κατα
στήματος, άλλά κυρίως άπό τήν έν ψυ- 
χρώ έκτέλεση τού άτυχου Ιδιοκτήτη, 
προεβλήθη μέ ιδιαίτερη έμφαση άπό τις 
στήλες τού έλληνικοϋ τύπου. Ένα «ά- 
πάνθιαμα» παραθέτουμε έν συνεχεία.

"Αγρια σκηνή φόνου έκτυλίχθηκε, 
χθές τή νύχτα 1.2.79 (ώρα 19.40' άκρι- 
βώς) μέσα στό κοσμηματοπωλείο τού 
"Αγγέλου Βουράκη, 60 έτών, στήν όδό 
Βουκουρεστίου 8. ΟΙ φονικές σφαίρες 
τραυμάτισαν τόν καταστηματάρχη θανά
σιμα. Δράστες είναι τρεις άγνωστοι, ηλι
κίας 25 έως 30 έτών, πού διέφυγαν μέ

Αριστερά: Ό ένας άπό τούς δολοφό
νους τού Ευαγγέλου Βουράκη Ντανίλο 
Περέτι. Δεξιά, ό σύντροφός του Αουΐτζι 
Τόστι. Κάτω, ό Θωμάς Μιντζιβίρης πού 
έσκότωσε τόν ταξιτζή Χρήστο Βουρό- 
πουλο, στή Α. Αμαλίας. Στήν άπέναντι 
σελίδα, Μιλτιάδης Πλάκαρος, φίλος τού 
Μιντζιβίρη, έδειρε τόν άνεψιό τού θύ
ματος, ναύτη Αάζαρο Τούντα.

π»>:
δι:ν

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΟΥ ΝΟαΗΟΥ

Ή δολοφονία Βουράκη. Ό  φόνος τοϋ ταξιτζή. Ή σύλληψη τών 
βομβιστών. Σπείρα διαρρηκτών. Χασισέλαιο άπό τήν Τουρκία. Πλα
στές συνταγές ναρκωτικών. Χασισοποτείο σέ διαμέρισμα.
μοτοσυκλέττα. Σκοπός τους ήταν νά λη
στέψουν τό κατάστημα, χωρίς, όμως, νά 
τό κατορθώσουν.

Ή σκηνή τού φόνου, πού έκτυλίχθηκε 
σέ κατάστημα τού κεντρικωτέρου μέ
ρους τής πρωτεύουσας (πλατεία Συντά
γματος), έγινε μπροστά στά έντρομα μά
τια άλλων έ/ττά άτόμων (έκτος τού θύ
ματος), πού βρίσκονταν τήν ώρα τής 
εισβολής τών κακοποιών, μέσα στό χρυ
σοχοείο. Ενώ έκατοντάδες άλλων άτό
μων περιδιάβαιναν στήν πιό πολυσύχνα
στη περιοχή τής Αθήνας.

Τήν ώρα πού έρριχνε τ/ς σφαίρες 
(τρεις, σύμφωνα μέ πληροφορίες διερ- 
χομένων) κατά τού γνωστού Αθηναίου 
κοσμηματοπώλου "Αγγέλου Βουράκη, ό 
ένας άπό τούς τρεις κακοποιούς έτέθη 
σέ λειτουργία τό σύστημα συναγερμού 
τού καταστήματος, ένώ ή άνεψιά τού 
θύματος, Αιάνα Βουράκη, καλούαε μέ 
κραυγές σέ βοήθεια.

Από τούς θορύβους, τούς πυροβολι
σμούς καί τις κραυγές τής νέας, άνα- 
στατώθηκε ή περιοχή καί πολλοί έσπευ- 
σαν νά ίδούν τί συμβαίνει.

Απ’ τήν αύγχυσι καί τήν άναταραχή 
πού έπικράτηαε, γιά λίγα λεπτά, έπω- 
φελήθηκαν οί τρεις κακοποιοί, «καβά- 
λησαν» τήν μοτοσυκλέττα τους, πού εί
χε άναμμένη τή μηχανή καί έξαφανίστη- 
καν!

Αμέσως, έφθασαν έπί τόπου, τά περι

πολικά τής Αστυνομίας καί κύκλωσαν 
τό τετράγωνο. Απ' τις έρευνες, όμως, 
τών όργάνων, δέν προέκυψε κάποιο θε
τικό στοιχείο.

Όπως προέκυψε άπό τήν έρευνα, οί 
τρεις νέοι, στήν ήλικία, κακοποιοί, μπή
καν αιφνιδιαστικά στό πολυτελές κο
σμηματοπωλείο τής όδού Βουκουρε
στίου. Καί προτάσσοντας περίστροφα, 
προσπάθησαν νά άκινητοποιήαουν τόν 
ιδιοκτήτη καί τούς άλλους πού ήσαν στό 
κατάστημα. Στόχος τους, τό άδειασμα 
τών φανταχτερών βιτρινών καί τού χρη
ματοκιβωτίου, άπό πολύτιμους λίθους, 
κοσμήματα καί χρήματα.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

01 δύο άπ' τούς τρεις κακοποιούς, 
όπως καταθέτει ιδιοκτήτης άντικρυνοϋ 
ζαχαροπλαστείου, έφθασαν στήν όδό 
Βουκουρεστίου έπιβαίνοντες μοτοσυ- 
κλέττας μάρκας «Χόντα 500». Ο τρίτος 
τής ληστρικής συντροφιάς ίσως νά πήγε 
ατό ίδιο σημείο πεζός, ή μέ άλλο μέσο, 
πού δέν έχει άκόμη έξακριβωθή.

Στό μεταξύ, στό κατάστημα Βουράκη, 
έκτός άπό τόν ιδιοκτήτη ήσαν: ό άδελ- 
φός του Χρήστος, ό συνεργάτης του κ. 
Μίμης Παπαϊωάννου, ή άνεψιά τού κα
ταστηματάρχη Λιάνα Βουράκη, μιά πε
ραστική φίλη της καί δυό πωλήτριες. 
Στό ύπόγειο, όπου τό έργαστήριο χρυ
σοχοΐας, έργαζόταν τεχνίτης τής έπι- 
χειρήσεως.

Από τις 7.30' τό κατάστημα, έτοιμα- 
ζόταν νά κλείση. Μιά πωλήτρια έσυρε, 
μάλιστα, τό προστατευτικό κιγκλίδωμα 
τής εισόδου, όπως γίνεται καθημερινά - 
γιά λόγους άσφαλείας - πριν άπό τό 
καθιερωμένο άδειασμα τής βιτρίνας. 
Καί στις 8 παρά 20 άκριβώς, φάνηκε 
στήν πόρτα τού χρυσοχοείου ένας μάλ
λον ψηλός καί κομψός νέος, πού μι
λούσε ξενικά. Ανύποπτη μιά πωλήτρια, 
κινήθηκε πρός τήν πόρτα καί, τότε, ό 
άγνωστος έσυρε τό κιγκλίδωμα καί μπή
κε.

Μιλούσε νευρικά καί μεγαλόφωνα, 
άλλά κανείς δέν καταλάβαινε λέξι.

Ο "Αγγελος Βουράκης πού έργαζό
ταν στό μικρό γραφείο του, στό ισόγειο, 
άκουσε τήν φασαρία καί βγήκε νά δή, 
περί τίνος πρόκειται.

Ό κακοποιός, πού απευθυνόταν ώς 
έκείνη τή στιγμή στις κοπέλλες, μόλις 
είδε τόν "Αγγελο Βουράκη, τράβηξε πε
ρίστροφο καί τόν σκόπευε, ψύχραιμα 
στό στήθος, έκστομίζοντας παράλληλα 
άκατάληπτες άπειλές.

Ταυτόχρονα, όμως, φοβερά τρομο
κρατημένη άπό τή βίαιη σκηνή, πού άν- 
τίκρυζε, ή άνηψιά τού Βουράκη, κατώρ- 
θωσε νά βγή άπό τό κατάστημα. Καί 
άρχισε νά καλή σέ βοήθεια τούς περα
στικούς, ένώ τό σύστημα συναγερμού 
είχε τεθεί σέ λειτουργία.

Ό  Βουράκης, παρά τούτα ψύχραιμος 
άνθρωπος καθώς ήταν δέν τά έχασε. 
Πετάχθηκε άπό τήν θέσι του. ’Ανέτρεψε 
μέ μιας τό γραφείο του καί χύμηξε κατά 
τού κακοποιού, προφανώς, γιά νά τόν 
άφοπλίση.

Εκείνος όμως, μέσα στήν σύγχυσι καί 
μπροστά στόν κίνδυνο νά συλληφθή, 
πίεσε τήν σκανδάλη, τρεις φορές, καρ
φώνοντας Ισάριθμα βλήματα στό στήθος 
τού "Αγγέλου Βουράκη.

Ό  άτυχής καταστηματάρχης σωριά

σθηκε στό δάπεδο, ένώ λίμνη αίματος 
άρχισε νά σχηματίζεται γύρω του. Καί 
έντρομοι, όλοι ατό κατάστημα είχαν ά- 
κινητοποιηθή, άντικρύζοντας τή σκηνή 
τού φόνου, οι δράστες - είχαν στό με
ταξύ μπή καί οί άλλοι δύο - κατάφεραν, 
βγαίνοντας άνενόχλητοι, άπό τό κατά
στημα, νά πάρουν τήν μοτοσυκλέττα καί 
νά άπομακρυνθούν διά τής Βουκουρε
στίου, πρός τήν πλατεία Συντάγματος.

Από τήν βίαιη σκηνή τού φόνου, έπε
σε λιπόθυμος, στό κατάστημα ό κ. Μί
μης Παπαϊωάννου. Τόν μετέφεραν, αμέ
σως, στό «Ίπποκράτειο», όπου οί για
τροί διαπίστωσαν ισχυρό καρδιακό σόκ. 
Αργότερα, ήρέμησε, όμως, ό άσθενής 
καί μετεφέρθη σπίτι του.

Οί δυό άπό τούς ληστές όπως άφη- 
γοϋνται όσοι τούς είδαν, ήσαν μέτριου 
άναστήματος - γύρω στό 1.65 μ. ύψος. 
Ό τρίτος, είναι κάπως ψηλότερος καί 
φορούσε σκούφο μπέζ ατό κεφάλι. Είχε 
έπίσης, καλυμμένο τό πρόσωπο μέχρι 
τήν μύτη, μέ τό γιακά τού πουλόβερ 
του.

Πρέπει νά σημειωθή ότι ό τελευ
ταίος κακοποιός μπήκε πρώτος στό κα
τάστημα κι είναι ό έκτελεστής τού Αγ
γέλου Βουράκη.

Οί δύο άλλοι, μολονότι μπήκαν κι αυ
τοί στό κατάστημα, περιορίσθηκαν ωσ
τόσο νά κρατούν άκινητοποιημένο τό 
προσωπικό γιά νά διευκολύνουν τήν 
δράσι τού «ψηλού» καί άρχηγού τής λη
στρικής σπείρας πού άδίστακτα σκότω
σε χωρίς νά πε τύχη τόν σκοπό της.

Δέκα λεπτά, μόλις, μετά τόν φόνο, ή 
άνιψιά τού θύματος, Διάνα Βουράκη, 
βγήκε άναστατωμένη στό πεζοδρόμιο 
τής όδού Βουκουρεστίου, καί ρωτούσε 
τούς άστυνομικούς:
« Ό θείος μου, έφθασε στό νοσοκομείο; 
Είναι ζωντανός;».

Οί άστυνομικοί προσπάθησαν νά τήν 
καθησυχάσουν, άλλά ή κοπέλλα ήταν 
άδύνατο νά ήρεμήση.

«Έπαθα σόκ - έλεγε - άπό τήν εισβολή 
τών ληστών στό κοσμηματοπωλείο. Νο
μίζω ότι ήσαν τρεις. Φορούσαν μαύρα 
γάντια καί ό ένας είχε σκεπάσει τό μισό 
του πρόσωπο μέ τόν γιακά τού πουλό
βερ του. Μόλις πάτησαν τό πόδι τους 
στό μαγαζί, άρχισαν νά ούρλιάζουν. Δέν 
κατάλαβα σέ ποιά γλώσσα μιλούσαν. Εί
δα όμως, τόν ένα νά πυροβολή στόν 
άέρα καί τόν άλλο νά σημαδεύη τόν 
θείο μου στό στήθος.

Λίγα δευτερόλεπτα, άργότερα ό θείος 
μου έπεσε στήν «μοκέττα» γεμάτος αί
ματα.
— Θυμάστε τά χαρακτηριστικά τών λη

στών;
— Όχι. Έχασα τήν ψυχραιμία μου καί 
έβαλα άμέσως τις φωνές.
Παρατήρησα, όμως, ότι κάποιος άπό τούς 
τρεις φορούσε ένα μάλλινο σκούφο 
«μέχρι τά μάτια». "Εχω, άκόμη, τήν έν- 
τύπωσι ότι τό ένα πιστόλι, ίσως ήταν 
ψεύτικο. Δέν είμαι, όμως, βέβαιη γιατί 
δεν ξέρω άπό όπλα...

Πιό σαφής ήταν ό αύτοκινητιστής κ. 
Χρήστος Παναγιωτόπουλος, πού έπλενε 
τό ταξί του άπέναντι άπό τό κοσμηματο
πωλείο.
« Ακόυσα -είπε- μία κοπέλλα νά κραυ- 
γάζη βοήθεια καί πριν προφθάσω νά 
τρέξω πρός τό μέρος της, είδα τρεις 
νεαρούς νά άνεβαίνουν σ' ένα μηχανά
κι «Χόντα», πού περίμενε μέ άναμμένο 
τό κινητήρα. Τό μηχανάκι ήταν μεταλλι
κού χρώματος καί είχε άριθμό κυκλο
φορίας ΕΜ 433. Νομίζω, άκόμη, ότι ό 
ένας νεαρός είχε μούσι».

Ο αύτοκινητιστής δέν άκουσε, όμως, 
κανένα θόρυβο πού νά έμοιαζε μέ πυ
ροβολισμό. Αντίθετα, οί πωλήτριες τών 
γύρω καταστημάτων άκουσαν τόν συνα
γερμό τού κοσμηματοπωλείου καί μερι
κούς κρότους.
« Επί τρία συνεχή λεπτά τής ώρας -εί
παν στήν «Α» - άκούγαμε θορύβους.

Καμμιά, όμως άπό μάς δέν ύπέθεσε 
ότι ήταν πυροβολισμοί. Αργότερα άκού- 
σαμε καί τόν συναγερμό. Καί πάλι, όμως
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δέν άνηαυχήσαμε, γιατί οί ιδιοκτήτες 
συνήθιζαν νά τόν δοκιμάζουν κάθε βρά
δυ. "Οταν βγήκαμε ατό πεζοδρόμιο, άπό 
τίς φωνές τής άνιψιάς τού κοσμηματο
πώλη ήταν άργά. Τό μηχανάκι έστριβε 
τήν γωνία μέ ύπερβολική ταχύτητα. Δέν 
προφθάσαμε νά δούμε ούτε τόν άριθμό 
τής κυκλοφορίας του...».

Τήν θρασύτατη ληστεία παρακολού
θησαν καί δύο ύπάλληλοι του θεάτρου 
«Όρβο» άπό τόν δεύτερο όροφο τού 
οικήματος, πού στεγάζεται ή έπιχείρηαι 
στήν όποια έργάζονται. Λόγω, όμως, τής 
μεγάλης άποστάαεως δέν μπόρεσαν νά 
διακρίνουν λεπτομέρειες άπό τά χαρα
κτηριστικά τών ληστών...

« Από τήν Αστυνομική Διεύθυνσι Α
θηνών άνακοινώθηκαν τά έξής:

1. Τήν 19.40 ώραν τής σήμερον 1.2.79 
τρεις άγνωστοι, ήλικίας 25-30 έτών, εί- 
σήλθον εις τό έπί τής όδού Βουκουρε- 
στίου 8 κοσμηματοπωλεϊον.
2. Κατόπιν συμπλοκής μετά τού κατα
στηματάρχου Βουράκη Εύαγγέλου, έ- 
τραυμάτισαν τούτον θανασίμως διά πε
ριστρόφου καί άκολούθως έπιβιβασθέν- 
τες - κατά πληροφορίας - μοτοσυκλέτ- 
τας έξηφανίσθησαν, χωρίς νά προλά
βουν νά άφαιρέσουν άντικείμενα.
3. Ένεργοϋνται άναζητήσεις».

Μετά άπό κινητοποίηση τών άρμοδίων 
Υπηρεσιών τής Ύποδ/νσεως Γενικής 
Ασφαλείας Αθηνών καί έπιστημονική 
άξιολόγηση καί έκμετάλλευση έλαχί- 
στων στοιχείων έντοπίστηκαν οί δολο
φόνοι, πού δέν ήταν άλλοι άπό τούς 
Ιταλούς Ντανίλο Περέττι καί Φάμπιο 

Φανφόνι. Τό σχετικό ρεπορτάζ τών αθη
ναϊκών έφημεριδων τής 13.2.79 άναφέ- 
ρει μεταξύ τών άλλων τά έξής:

Οί δολοφόνοι τοϋ κοσμηματοπώλη 
Εύάγγελου Βουράκη είναι Ιταλοί μαφι- 
όζοι. Είχαν έλθει στήν Ελλάδα γιά τήν 
διάπραξι ληστειών καί διέμεναν στήν 
όδό Άναγνωσταρά τής Καλλιθέας. Αλ
λά μετά τήν άνεπιτυχή άπόπειρα λη
στείας τοϋ κοσμηματοπωλείου τής όδού 
Βουκουρεστίου καί τήν δολοφονία τού 
ιδιοκτήτου του, διέφυγαν στό έξωτερι- 
κό. Ή Γενική Ασφάλεια Αθηνών κατά- 
φερε νά βρή τά ίχνη τους μετά άπό 
έξαντλητικές έρευνες καί ήδη αξιωμα
τικός έφυγε γιά τήν Ρώμη, προκειμένου 
νά συνεργασθή μέ τούς έκεί συναδέλ
φους του γιά τόν έντοπισμό καί τήν 
σύλληψί τους.

Χθές, άνεγράφη σέ απογευματινή έ- 
φημερίδα ότι οί δολοφόνοι τού Βουρά
κη συνελήφθησαν. Αρμόδια άστυνομι- 
κή πηγή, όμως, χαρακτήρισε τελείως 
άνακριβείς τίς σχετικές πληροφορίες 
καί πρόσθεσε ότι «εις χείρας τών αστυ
νομικών ύπάρχουν στοιχεία πού πιθα
νόν νά όδηγήσουν εις τήν διαλεύκανσιν 
τού έγκλήματος».

Δημοσιογραφικές πληροφορίες άνα-

φέρουν ότι οί τρεις Ιταλοί μαφιόζοι 
είχαν έλθει στήν 'Ελλάδα πριν άπό ένα 
περίπου μήνα, τόν Ιανουάριο.

Ασφαλώς «είχαν πρόθεσι νά αναπτύ
ξουν έκνομη δραστηριότητα» καί μάλι
στα νά διαπράξουν ληστείες.

Γιά τόν λόγο αύτό ένοίκιασαν στήν 
Καλλιθέα διαμέρισμα γιά 6 μήνες.

Τό διαμέρισμα αύτό έντοπίσθηκε άπό 
τούς άξιωματικούς τής Γενικής Ασφα
λείας Αθηνών καί έρευνήθηκε. Μέσα σ' 
αύτό βρέθηκαν τέσσερα μακρύκανα πε
ρίστροφα, τά όποια έξετάσθηκαν γιά νά 
έξακριβωθή ποιό χρησιμοποίησε ό Ιτα
λός δολοφόνος. Τά άποτελέσματα τής 
έξετάσεως, άπέδειξαν ότι μέ τό ένα άπό 
τά περίστροφα αύτά σκοτώθηκε ό Βου- 
ράκης.

Στό διαμέρισμα βρέθηκε άκόμη ένα 
ματωμένο πουκάμισο, τό όποιο φορού
σε ό δολοφόνος. Τό πουκάμισο αύτό 
ματώθηκε όταν ό κοσμηματοπώλης συ
νεπλάκη μέ τόν φονιά, μετά τούς 3 πρώ
τους πυροβολισμούς.

Επίσης βρέθηκε μιά βαλίτσα μέ ρού
χα, ώρισμένα άπό τά όποια αναγνώρι
σαν - σύμφωνα πάντα μέ τίς ίδιες πλη
ροφορίες - οί συγγενείς καί ύπάλληλοι 
τού Βουράκη, πού ήταν στό κοσμηματο
πωλείο τής όδού Βουκουρεστίου 8 όταν 
εισέβαλαν οί τρεις Ιταλοί κακοποιοί.

Τό διαμέρισμα αύτό έγκαταλείφθηκε 
άπό τούς μαφιόζους τήν 1 Φεβρουά
ριου, τή νύχτα τού έγκλήματος.

Πιστεύεται ότι οί μαφιόζοι είχαν δικό 
τους «μέσο» άλλά οί άστυνομικοί δέν 
άπεκάλυψαν άν ήταν ή μοτοσυκλέττα 
μέ τήν όποια διέπραξαν τήν άπόπειρα 
ληστείας ή κάποιο αύτοκίνητο. Πληρο
φορίες άναφέρουν ότι τρία άτομα μέ τά 
χαρακτηριστικά τών δραστών έθεάθη-

Αριστερά: Αλεξίσφαιρο γυλέκο, χειρο
βομβίδες, άσύρματος καί ένα αύτόματο 
πού βρέθηκαν στήν κρύπτη τού βομ
βιστή Παναγόπουλου. Κάτω: Γάντια, πε
ρούκες καί άλλα μέσα μεταμφιέσεως 
πού χρησιμοποίησαν οί Ιταλοί μαφιόζοι 
κατά τήν ληστείαν τοϋ χρυσοχοείου 
Βουράκη. Στήν άπέναντι σελίδα: Τό ό- 
πλοστάσιο τών ληστών τοϋ Βουράκη.

σαν στά σύνορα στό φυλάκιο τών Εύ- 
ζώνων.

Πάντως, μετά τό έγκλημά τους πήγαν 
στό διαμέρισμα τής Καλλιθέας, άφησαν 
τά περίστροφα, άλλαξαν ρούχα καί κινή
θηκαν πρός τά σύνορα.

Πληροφορίες άναφέρουν ότι έφθα- 
σαν στό συνοριακό σταθμό τών Εύζώ- 
νων καί άπό έκεί διέφυγαν.

Οί άξιωματικοί τής Γενικής Ασφα
λείας Αθηνών κατάφεραν νά πληροφο- 
ρηθοϋν τά στοιχεία τών Ιταλών μαφιό- 
ζων, άλλά δέν είναι βέβαιοι ότι τά στοι
χεία αύτό είναι άκριβή.

Πιστεύεται δηλαδή ότι οί Ιταλοί ήλ
θαν στήν Ελλάδα μέ πλαστά διαβατήρια 
καί μέ αύτά διέφυγαν έπίσης, μετά τό 
έγκλημα. Έκαναν παρέα μέ γυναίκες 
καί άλλες συντροφιές καί σέ κάθε συν
τροφιά παρουσιάζονταν μέ διαφορετικά 
όνόματα.

Πάντως, ύπάρχουν στοιχεία πού πιθα
νώς νά όδηγήσουν στήν έξακρίβωσι τής 
πραγματικής ταυτότητος τών δολοφό
νων.

Αύτός είναι ό λόγος πού άξιωματικός 
τής Αστυνομίας, μέ τά στοιχεία πού 
προαναφέραμε, έφυγε ήδη γιά τήν Ι 
ταλία.

Εκεί θά έχη συνεργασία μέ τήν Ι 
ταλική Αστυνομία προκειμένου νά έπι- 
τευχθή ή έξακρίβωσι τής ταυτότητος 
τών τριών μαφιόζων καί ένδεχομένως ό 
έντοπισμός καί ή σύλληψίς τους».
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Από τις άναζητήσεις τών Ελλήνων 
άστι/νομικών στήν Ιταλία καί μέ τήν 
βοήθεια τής Ιταλικής Αστυνομίας έξα- 
κριβώθηκαν τά στοιχεία τών δύο άπό 
τούς τέσσερις τής σπείρας τών μαφιό- 
ζων, πού άποπειράθήκαν νά ληστέψουν 
τό κοσμηματοπωλείο τής όδού Βουκου- 
ρεστίου 8, καί σκότωσαν τόν ιδιοκτήτη 
του Εύάγγελο Βουράκη. Ή Γενική Α
σφάλεια Αθηνών «έφτασε» σ' αύτούς 
άπό έπιστολές τις όποιες δέν πρόλαβαν 
νά ταχυδρομήσουν καί τις έγκατέλει- 
ψαν ατό κρησφύγετό τους όταν έφυγαν 
βιαστικά μετά τήν δολοφονία.

Τά στοιχεία τών άλλων δύο έρευνών- 
ται άπό τήν άρμόδια Ιταλική ύπηρεσία 
— τήν άντίστοιχη πρός τή δική μας 
Διεύθυνσι Έγκληματολογικών Υπηρε
σιών - μέ βάσι τά δακτυλικά τους άπο- 
τυπώματα.

01 άναγνωρισθέντες Ιταλοί μαφιόζοι 
είναι σεσημασμένοι στή χώρα τους γιά 
κλοπές, διαρρήξεις καί χρήσι ναρκωτι
κών. Πρόκειται περί τών Ντανίλο Περέτ- 
τι τού Αγκοϋστο, έτών 22, καί φάμπιο 
Φανφόνι τού Έβελϊνο, έτών 23.

Όπως διαπιστώθηκε, οί δύο Ιταλοί 
κακοποιοί χρησιμοποίησαν τά στοιχεία 
ύπαρκτών γνωστών τους προσώπων καί 
πέτυχαν νά έφοδιασθοϋν μέ πλαστά 
δελτία ταυτότητος ώστε νά είναι δύσκο
λος ό έντοπισμός τους.

Τά πρόσωπα, τών όποιων τά στοιχεία 
χρησιμοποίησαν, δέν έχουν άπασχολή- 
σει ποτέ τήν άστυνομία τής χώρας τους, 
δέν είναι σεσημασμένα καί φυσικά, δια
πιστώθηκε ότι δέν σχετίζονται ούτε μέ 
τούς μαφιόζους ούτε μέ τό έγκλημα.

01 Ελληνες άστυνομικοί - παρ' ότι 
είχαν στοιχεία τών μαφιόζων άπό τήν 
είσοδό τους στή χώρα, τήν άγορά τής

μοτοσυκλέττας κλπ. - άντελήφθησαν ότι 
τά στοιχεία αύτά ήταν πλαστά.

Η τύχη τούς εύνόησε καί βρήκαν ατό 
κρησφύγετο τών ληστών έπιστολές που 
άπευθύνονταν σέ γνωστά τους πρόσω
πα στήν Ιταλία.

Πήραν, τότε τις έπιστολές αυτές, έ- 
φθασαν έκεϊ καί συναντήθηκαν μέ τούς 
άποδέκτες.

Οί τελευταίοι, όταν είδαν τις έπιστολές 
άπεκάλυψαν ότι άποστολείς τους ήταν ό 
Περέττι καί ό Φανφόνι.

Τό γεγονός αύ τό έπιβεβαιώθηκε καί 
άπό τήν Ιταλική Αστυνομία ή όποια 
είχε στοιχεία γιά τούς δύο μαφιόζους 
άπό κλοπές, διαρρήξεις καί χρήσι ναρ
κωτικών.

Οί Έλληνες άστυνομικοί βρήκαν άπό 
τήν Ιταλική άστυνομία φωτογραφίες 
τών δύο ληστών καί τις έστειλαν στήν 
Ελλάδα.

Οί φωτογραφίες αύτές έπεδείχθησαν 
ατούς συγγενείς καί ύπαλλήλους τού 
Εύάγγελου Βουράκη πού παρίσταντο 
στή δολοφονία τού κοσμηματοπώλη, άλ
λα δέν άνεγνωρίσθησαν. Καί αύ τό γιατί 
όπως γράψαμε τότε, οί μαφιόζοι διέ- 
πραξαν τήν άπόπειρα καί τήν δολοφονία 
μεταμφιεσμένοι. Οί άξιωματικοί τής Γε
νικής Ασφαλείας βρίσκονται άκόμη 
στήν Ιταλία καί σέ συνεργασία μέ τούς 
έκεί συναδέλφους τους έρευνούν γιά 
τήν έξακρίβωσι τών πραγματικών στοι
χείων καί τών δύο άλλων ληστών.

β) Ό  φόνος τού ταξιτζή
«Χωρίς λόγο» άπό μιά άπλή «παρεξήγη
ση» οί Θ. Μιντζιβίρης καί Α. Πλάκαρος, 
σκότωσαν τις βραδυνές ώρες τής 8.2.79, 
στήν πλατεία Συντάγματος τόν όδηγό

ταξί Χρηστό I. Βορόπουλο έτών 43. Οί 
δράστες διέφυγαν, χωρίς κανείς άτυ- 
χώς νά προσφέρει βοήθεια στόν Βορό
πουλο ή νά συγκροτήσει τόν άριθμό τού 
αύτοκινήτου. Από τή δραστήρια κινητο
ποίηση τής Ασφαλείας Αθηνών καί του 
Β' Παραρτήματος Ασφαλείας βρέθηκαν 
δύο μάρτυρες, πού διεφώτισαν τήν άνά- 
κριση καί έβοήθησαν στόν έντοπισμό 
τών δραστών:

Ό  ένας άπό τούς μάρτυρες αύτούς 
άνέφερε στόν Διοικητή τού Β' Παραρ
τήματος Ασφαλείας κ. Χρ. Μαρίνο ότι 
τό ένα άπό τά άρχικά γράμματα τού 
αύτοκινήτου ήταν «Τ» καί ό άριθμός 
8090.

Ό δεύτερος άνέφερε ότι τά άρχικά 
γράμματα ήταν ΤΑ, άλλά δέν είχε κατα
φέρει νά συγκρατήση τόν άριθμό.

Από τά στοιχεία αύ τά έντοπίσθηκε ότι 
τό αύτοκίνητο, ατό όποιο έπέβαιναν οί 
δράστες ήταν τό ΤΑ 8090 Ι.Χ. έπιβατικό 
«Φίατ 128» λευκό, πού άνήκε στόν Μιλ
τιάδη Α. Πλάκαρο, ό όποιος διαμένει 
στήν όδό Βλαχάβα 1236' τού Βόλου.

Αμέσως, ό διοικητής τής Γενικής Α
σφαλείας κ. Μ. Λάος, μέ τόν ύποδιοικη- 
τή κ. Π. Μουτζουρίδη, τόν Προϊστάμενο 
τής ύπηρεσίας Κοινού Εγκλήματος κ. 
Σπ. Χριστιά καί τούς άστυνόμους κ.κ. Στ. 
Τζανάκη καί Χρ. Μαρίνο μετά άπό σύσ
κεψη έστειλαν σήματα πρός τις έξόδους 
τής χώρας γιά νά άποκλειαθή ή διαφυγή 
τών δραστών στό έξωτερικό.

Ταυτόχρονα ήλθαν σέ έπαφή μέ τήν 
χωροφυλακή στό Βόλο γιά τόν έντοπι- 
σμό καί τήν σύλληψι τού Μιντζιβίρη καί 
τού Πλάκαρου.

Αργότερα τό πρωί τής Κυριακής, 
τρεις άξιωματικοί τής Γενικής Ασφα
λείας πήγαν στό Βόλο καί σέ 'συνεργα
σία μέ συναδέλφους τους τής Χωροφυ
λακής αίφνιδίασαν καί συνέλαβαν τούς 
δύο δράστες.

Οί άστυνομικοί τούς ώδήγησαν στήν 
Γενική Ασφάλεια Αθηνών καί λίγο πριν 
άπό τά μεσάνυχτα ό Μιντζιβίρης ώμολό- 
γησε ότι αύτός σκότωσε τόν Χρηστό I. 
Βορόπουλο. Οί συνθήκες τού έγκλήμα- 
τος συμφωνούν μέ τήν κατάθεση τού 
ναύτη Λάζαρου Τούντα.

Ό  Μιντζιβίρης, προβάλλει άστήρικτες 
δικαιολογίες καί έπιχειρεί νά πείση 
τούς άστυνομικούς καί τόν εισαγγελέα 
ότι τό θύμα «έπεσε πάνω στό μαχαίρι».

Οί ισχυρισμοί του, δέν εύσταθούν γι
ατί έχει πλήξει 5 φορές τό θύμα του.

γ) Ή σύλληψη τών 
βομβιστών

Τό άπόγευμα τής 17.3.79 συνελήφθη 
ό έπικηρυγμένος άρχιβομβιστής Νικό
λαος Παναγόπουλος. Ή αύλληψις τού 
Παναγόπουλου, όπως καί τού Πρωτόπα-
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Επάνω: Όπλα, άούρματοι, σφαίρες, έκ- 
ρηκτικές ύλες κλπ. "Ενα μέρος άπό τό 
όπλοστάσιο τών βομβιστών Πρωτοπαπά 
καί Παναγόπουλου. Στήν άπέναντι σελί
δα: Ο Γεώργιος Ζηλίδης, Ιδιοκτήτης 
μπάρ καί μέλος τής σπείρας διαρρηκ
τών, ή όποια μέσα σέ τρεις μήνες ση
μείωσε «τζίρο» 4 έκατομμυρίων δραχ
μών.

πα τήν 16.3.79 άπετέλεσε τό έπιστέγα- 
σμα τών προσπαθειών τής Αστυνομίας 
νά έξαρθρώσει τήν όμάδα τών βομβι
στών, τής όποιας ή δράσι είχε ανησυχή
σει τήν Κυβέρνηση καί τήν κοινή γνώμη. 
Μετά τή σύλληψη τών βομβιστών καί 
τήν έξιχνίαση τών προηγουμένων σο
βαρών έγλημάτων όπως τού Βουράκη 
καί τού Βορόπουλου, άπεδείχθη γιά άλ
λη μιά φορά ή έπαγγελματική ικανότητα 
τών άνδρών τής Αστυν. Πόλεων, άλλά 
καί ή έργατικότητα καί ή σθεναρά άπό- 
φασή τους νά προστατεύσουν τά άγαθά 
τού λαού μας. Από τήν «έπιχείρηση» 
βομβιστές, θεωρούμε καί πάλι σκόπιμο, 
νά παραθέσουμε ένα μικρό μόνο μέρος 
άπό έκεϊνα πού έδημοσίευσε ό άθηναϊ- 
κός τύπος. Έγραψαν μεταξύ τών άλλων 
οι έφημερίδες τής 18.3.79:
«Συνελήφθη χθές τό άπόγευμα (7 μ.μ.) 
ό έπικηρυγμένος άρχιβομβιστής Νικό
λαος Παναγόπουλος, μετά άπό «μπλό
κο» τής Αστυνομίας στό κρησφύγετό 
του, σέ ρετιρέ πολυκατοικίας, στήν Κυ
ψέλη (Εύβοιας 21). Γιά τήν έξουδετέρω-

σί του δόθηκε μάχη καί οι άστυνομικοί 
πού είχαν καταλάβει τά πλαϊνά καί τά 
άπέναντι διαμερίσματα, τόν πυροβόλη
σαν ατά πόδια καί τόν τραυμάτισαν έ- 
λαφρά. Στό ρετιρέ, όπου κρυβόταν ό 
Παναγόπουλος, βρέθηκαν 100 χειρο
βομβίδες, όπλα καί έκρηκτικές ύλες.

Μέ τις συλλήψεις, τού Παναγόπουλου 
χθές καί τού συνεργάτη του Πρωτόπαπα 
προχθές, όλα τά σημαντικά άπό τά γνω
στά μέλη τής όργανώσεως « Εθνική Ά- 
ποκατάστασις», βρίσκονται, τώρα στά 
χέρια τής Αστυνομίας. Δέκα άπό αύτά 
μάλιστα, δικάζονται αύριο στό Πενταμε
λές Έφετεϊο Αθηνών, γιά συμμετοχή 
στήν προαναφερθεισα όργάνωαι, πού 
εύθύνεται γιά τις έκρήξεις βομβών στήν 
Αθήνα.

Γιά τό κρησφύγετο τού Παναγόπου
λου, όπλουργού -σιδηρουργού, έτών 32 
- πού νοσηλεύεται, ήδη φρουρούμενος, 
στό 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο - ή 
Υπηρεσία πληροφοριών τής Γενικής Α

σφαλείας είχε σχετικές πληροφορίες. 
Καί έγνώριζε, ότι ό βομβιστής είχε με
τατρέψει τό ρετιρέ σέ όπλοστάσιο.

Όπως καί στήν περίπτωσι τού συλλη- 
φθέντος προχθές Πρωτόπαπα, κινητο
ποιήθηκε ή ειδική όμάδα «κομμάντος» 
τής Αστυνομίας πού μαζί μέ διμοιρίες 
ΜΑΤ, άξιωματικούς τής Ασφαλείας μέ 
πολιτική περιβολή, κλούβες καί άαθενο- 
φόρα, κύκλωσαν τό οικοδομικό τετρά
γωνο όπου ή πολυκατοικία καί τό διαμέ
ρισμα τού δράστη.

Τό σχέδιο ένέδρας, πού είχαν προε

τοιμάσει οί άστυνομικοί, περιελάμβανε 
καί τήν κατάληψι άπό ειδικούς σκοπευ
τές, τών διαμερισμάτων, πλάι καί άπέ- 
ναντι άπό τό ρετιρέ τού Παναγόπουλου. 
Αλλα μέλη τής όμάδος «κομμάντος», 
κατέλαβαν τόν χώρο, έξω άπό τήν πόρ
τα, τού τρομοκράτη

Στις 7 μ.μ., ό άρχιβομβιστής βγήκε 
στήν βεράντα. Τότε, οί άστυνομικοί τόν 
κάλεσαν νά παραδοθή. Ό Παναγόπου
λος άπήντησε μέ ριπή αύτομάτου ό
πλου.

Στό σημείο αύτό, σκοπευτής - κομ
μάντος, τόν πυροβόλησε στά πόδια, μέ 
όπλο πού έφερε τηλεφακό. Ταυτοχρό- 
νως, οί άστυνομικοί πού περίμεναν έξω 
άπό τήν πόρτα τού ρετιρέ τήν έσπασαν 
εισέβαλαν στό διαμέρισμα καί συνέλα
βαν τόν Παναγόπουλο, πού είχε τραυ- 
ματισθή στήν κνήμη.

Μετά τήν σύλληψι τού Παναγόπουλου 
έξεδόθη άπό τήν Αστυνομική Διεύθυν
ση Αθηνών ή άκόλουθη άνακοίνωσι.

«1. Ή Ύποδιεύθυνσι Γενικής Ασφα
λείας κατόπιν συστηματικής παρακο- 
λουθήσεως έπέτυχε τή σύλληψι καί τού 
έτέρου καταίήτουμένου βομβιατού Πα- 
ναγοπούλου Νικολάου.

2. Ή σύλληψι πραγματοποιήθηκε τήν 
19.00 ώρα τής σήμερον 17.3.79 μέ αι
φνιδιαστική ένέργεια τής διμοιρίας ει
δικών άποστολών σέ μικρό δωμάτιο - 
σοφίτα -τής έπί τής όδού Εύβοιας 21 
(Κυψέλη) πολυκατοικίας όπου τό κρησ
φύγετο τού συλληφθέντος. Επειδή αυ
τός προέβαλε ένοπλο άντίστασι οί άστυ-
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νομικοί άναγκάστηκαν νά πυροβολή
σουν καί νά τόν τραυματίσουν στις κνή
μες. Μεταφέρθηκε καί νοσηλεύεται ατό 
401 Στρατ. Νοσοκομείο.

3. Στό άνωτέρω κρησφύγετο όπου ή 
έρευνα συνεχίζεται άνευρέθησαν τρία 
αυτόματα όπλα, ένα πιστόλι, ένα άλεξί- 
σφαιρο γιλέκο καί μεγάλος άριθμός πυ- 
ρομαχικών (βλήματα, δεσμίδες, υλικά 
κατασκευής έκρηκτικών μηχανισμών 
κλπ).

Παρά τό γεγονός ότι ή Γενική Ασφά
λεια Αθηνών τηρεί, άπόλυτη μυστικότη
τα γύρω άπό τις έρευνες, έν τούτοις 
έγιναν γνωστά τά έξης:

Ή Υπηρεσία Πληροφοριών, δέν στα
μάτησε ούτε γιά μία στιγμή νά άσχολεϊ- 
ται μέ τό θέμα τών βομβιστών, παρά τήν 
σύλληψι άρκετών άπό τά μέλη τής όμά- 
δος όργανώσεως καί τήν παρεμβολή 
τής δολοφονίας τού άστυνόμου Πέτρου 
Μπάμπαλη.

Έτσι, πριν άπό μέρες κατάφερε νά 
έντοπίση τή σύζυγο τού Πρωτόπαπα. Α
στυνομικοί τήν είδαν σέ λαϊκή άγορά νά 
κάνη μεγάλες προμήθειες καί νά τις με- 
ταφέρη στό σπίτι τής όδού Αργους 32, 
τού Κολωνού.

Γνώριζαν ότι μέχρι τότε δέν έμενε 
μαζί μέ τόν σύζυγό της. Καί ότι τό μικρό

άγοράκι της, ήλικίας ένός έτους βρίσκε
ται σέ παιδικό σταθμό, ύπό τήν έπίβλεψι 
τού πατέρα τού έπικηρυγμένου βομβι
στή.

Χθές τό πρωί, οι άστυνομικοί άφού 
βεβαιώθηκαν ότι ό Πρωτόπαπας είχε 
ένοικιάσει τό διαμέρισμα, κατέστρωσαν 
σχέδιο δράσεως γιά νά τόν συλλάβουν.

Σέ σύσκεψι, ύπό τόν άρχηγό τής Α
στυνομίας Πόλων κ. Χαρ. Παπαγεωργίου 
καί μέ συμμετοχή τού Γενικού Αστυνο
μικού Διευθυντοϋ Αθηνών κ. Κ. Λεμο

νή, τοϋ Διοικητοϋ τής Γενικής Ασφα
λείας Αθηνών κ. Μιχ. Λάου, τού ύπο- 
διοικητού κ. Παν. Μουτζουρίδη, καί του 
διοικητού τής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
κ. Ίωάν. Πιέρρου, άπεφασίσθηκε νά 
χρησιμοποιηθούν οί «κομμάντος» τής 
Αστυνομίας Πόλεων, άνδρες τής Υπη
ρεσίας Πληροφοριών καί τά ΜΑΤ, γιά 
τήν σύλληψι τού Πρωτόπαπα.

Προχθές τό πρωί έκλήθη στήν Αστυ
νομική Διεύθυνσι Αθηνών ό έπικεφα- 
λής τών «κομμάντος» τής Αστυνομίας. 
Αστυνόμος κ. Γεωργακάκης καί καταρ
τίσθηκε τό τελικό σχέδιο δράσεως.

Ειδικευμένοι άνδρες τής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών κύκλωσαν τήν περιοχή.

Οί «κομμάντος», μέ άλεξίσφαιρα γιλέ
κα κί σύγχρονα μέσα έπικοινωνίας, πή
ραν θέσεις στό τετράγωνο πού βρισκό
ταν ή πολυκατοικία, μέ τό διαμέρισμα 
τού Πρωτόπαπα.

Ήταν 7 περίπου τό άπόγευμα, προ
χθές, όταν ό Πρωτόπαπας γύρισε στό 
διαμέρισμα, μέ τήν σύζυγό του. Οί ά- 
στυνομικοί γνώριζαν ότι ό καταζητούμε
νος βομβιστής «ήταν άποφασισμένος 
νά τά παίξη όλα γιά όλα». Κι' αύτό έπι- 
βεβαιώθηκε, όταν άργότερα βρέθηκε 
στό διαμέρισμά του ένα γιλέκο, μέ ει
δικές τσέπες, μέσα στις όποιες ύπήρ- 
χαν 4 χειροβομβίδες.

Τό γιλέκο αύτό φορούσε ό Πρωτό
παπας, κάθε φορά πού έβγαινε έξω. Οί 
άστυνομικοί γνώριζαν έπίσης, ότι θά έ
βγαινε καί πάλι έξω γιά νά συναντήση 
κάποιον στήν πλατεία Μεταξά καί τόν 
περίμεναν σφίγγοντας περισσότερο τόν 
κλοιό γύρω άπό τό σπίτι του.

Τό πόσο σκληρός ήταν ό έπικηρυγμέ- 
νος βομβιστής, άποδείχθηκε όταν οί ά- 
στυνομικοι κινήθηκαν στις 8.10, νά τόν 
συλλάβουν.

Στήν άρχή, άρχισε νά τρέχη καί προ
σπάθησε νά διαφύγη. Έπειτα, άρνήθηκε 
νά συμμορφωθή στις έντολές τους νά 
σταματήση. Κι όταν τόν πυροβόλησαν κ ι' 
έπεσε κάτω, μόλις τόν πλησίασαν τούς 
ύποδέχθηκε μέ κλοτσιές καί γροθιές.

Ήταν «εύνοια τής τύχης» τό γεγονός, 
ότι οί άστυνομικοί δέν έκαναν έπίθεαη 
στό σπίτι του.

"Ενα αύτόματο «Τόμσον», ώπλισμένο, 
12 χειροβομβίδες, καθώς καί άλλα ό
πλα, βρισκόταν σέ έπίκαιρες θέσεις, έ
τοιμα νά χρησιμοποιηθούν σέ κάθε στι-
γμό·

Αν ή έπίθεση τών άστυνομικών γινό
ταν στό σπίτι, πολλοί άπό αύτούς θά ή- 
σαν νεκροί.

Ποιός είναι, όμως, ό Απόστολος Πρω
τόπαπας; Οί ίδιοι οί συγγενείς του, πού 
έξετάσθηκαν όταν άπεκαλύφθη πώς ή
ταν μέλος τής όμάδος τών βομβιστών, 
είπαν ότι δέν είναι ίδεολόγος νεοφα- 
σίστας.

Άφησαν μάλιστα νά έννοηθή, ότι θά

τό έκανε μόνον, έάν έπαιρνε κανένα 
σοβαρό χρηματικό ποσόν.

Χθές τό άπόγευμα, οί άστυνομικοί κα- 
τάφεραν κάπως, νά τόν καλμάρουν. Τόν 
ρώτησαν άν παραδέχεται τήν συμμετο
χή του στήν κατασκευή τών βομβών, 
στό έργαστήριο πολυφώτων Έμ. Σιδέρη, 
στήν Δραπετσώνα καί δέν τό άρνήθηκε.

Οί άστυνομικοί τόν ρώτησαν άκόμη, 
ποιός ήταν ό χρηματοδότης τους, άλλά 
άρνήθηκε νά τόν άποκαλύψη. Ίσχυρί- 
σθηκε ότι δέν έπαιρνε χρήματα γιά τήν 
κατασκευή καί τοποθέτηση βομβών. Εί
ναι βέβαιο - γιά τήν άατυνομία - ότι ό 
Πρωτόπαπας δέν λέει τήν άλήθεια.

Παραδέχεται τήν κατασκευή βομβών, 
γιατί μετά τή σύλληψι του, στό σπίτι του, 
στά Πετράλωνα, βρέθηκαν 4 μηχανισμοί 
έπιβραδύναεως, ίδιοι μέ τούς μηχανι
σμούς, πού είχαν χρησιμοποιηθή στις 
40 έκρήξεις βομβών τής 17ης Δεκεμ
βρίου, σέ διάφορα σημεία τών Αθηνών.

Ό Πρωτόπαπας έμφανίζεται, άπό 
τούς άστυνομικούς σάν άτομο άδίστα- 
κτο. Πιθανολογείται ότι έκινεϊτο μέ 
κλεμμένα αύτοκίνητα, γιατί σημαντικός 
άριθμός άπό αύτά, βρέθηκε στόν Κολω- 
νό καί μάλιστα κοντά στήν περιοχή πού 
διέμενε.

Είχε 21 καταδίκες έρήμην
Από τήν Ασφάλεια Αθηνών συνελήφθη 
τήν 26.1.79 ό Χρ. Α. Παφτατζής, 30 έτών 
άπό τό Παλαιοχώριο Καβάλας, γιατί έχει 
καταδικασθή έρήμην 21 φορές σέ συ
νολικές ποινές 22 χρόνια καί 9 μήνες 
καί σέ 239.000 δρχ. πόστιμο, γιά άπάτη, 
κλοπές κι άκάλυπτες έπιταγές.

Ό ίδιος έδιώκετο μέ δικαστικό βού
λευμα καί ένταλμα άπό τήν Θεσσαλονί
κη γι' άπάτη άκάλυπτη έπιταγή καί σύ- 
στασι συμμορίας. Είχε έκδοθή δέ εις 
βάρος του καί βούλευμα τού Πλημμε
λειοδικείου Αθηνών γιά κλοπή κι άπά
τη.
Μέ πλαστές ταυτότητες έμφανιζόταν τε
λευταία ώς Γ. Πάτσης ή Μίχας ή Μί- 
χαλος καί άγόρασε μέ άκάλυπτη έπιτα 
γή 20 ήμίπαλτα, 12 τηλεοράσεις καί 40 
γυναικεία πουκάμισα πού τά έπώλησε 
τοίς μετρητοϊς! Τις 12 τηλεοράσεις τις 
έπώλησε 28.000 δρχ. όλες μαζί!

Μάχη μέ ένοπλο κακοποιό 
ατούς δρόμους τής 

Πάτρας
Ένας λιποτάκτης στρατιώτης, όπλι- 

σμένος μέ μιά μπερέττα, άναστάτωσε 
τήν 20.3.79 τό κέντρο τής Πάτρας καί 
έδωσε πραγματική μάχη μέ τούς άστυ- 
νομικούς πού έπιχειρούσαν νά τόν συλ
λάβουν. Πυροβολισμοί καί άπό τις δύο
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ό μεγάλος μας τραγικός Σοφο
κλής «τού ζήν ούδείς ώς ό γη- 
ράσκων έρά» Γ ι’ αύτό κι έκεϊνος 
πού τόν πήραν φαλάγγι τά χρό
νια, γιά ν ’ άνακουφιστή, κάπως, 
άπ’ τό άγχος τών γηρατιών, 
προσπαθεί, άπεγνωσμένα, ν ’ άγ- 
κιστρωθεΐ άπ' τ ίς  άναμνήσεις 
πού είναι, όπως είπε κάποιος «ή 
βακτηρία τού γήρατος».

Αναπολώντας, λοιπόν, μερι
κές φορές τά περασμένα, γυρ
νάει ή θύμησί μου 40 χρόνια 
πρός τά πίσω καί σταματάει σ’ 
ένα γεγονός πολύ σημαδιακό 
πού είχε μεγάλη σημασία γιά τό 
θεσμό τής Αστυνομίας Πόλεων. 
Ή ταν  τό 1938, ή χρονιά πού 
ιδρύθηκε ή Σχολή Ύπαστυνό- 
μων, τό φυτώριο αύτό τών άξιω- 
ματικών τής Αστυνομίας Πό
λεων καί θά πρέπει νά χαρακτη- 
ριστή σά σταθμός στήν ιστορία 
τού σπουδαίου αύτού κρατικού 
Οργανισμού, πού, άνυπολόγι- 

σ τες ύπηρεσίες κι' άμέτρητες 
θυσίες, πρόσφερε στήν πατρίδα 
καί τήν κοινωνία κατά τήν 58-

χρονη πορεία του.
Ως τήν έποχή έκείνη ή Αστυ

νομία Πόλεων, άν καί είχε 17- 
χρονη ζωή, δέν μπόρεσε, γιά 
διάφορους λόγους, νά φκιάξει 
συστηματική Σχολή γιά τήν πα
ραγωγή τών άξιωματικών της. 
Γιατί, όπως είναι γνωστό, ή 'Α
στυνομία Πόλεων ιδρύθηκε τό 
1921, σέ μιά έποχή πού ή πα
τρ ίδα μας ζούσε μέρες δόξας κι 
έθνικής έξαρσης.

Στήν άρχή έγκαταστάθηκε 
στήν Κέρκυρα μέ προοπτική νά 
έπεκταθή, σέ συνέχεια, στήν 
Πάτρα, στόν Πειραιά καί στήν 
Αθήνα καί τελικά στή Θεσσαλο
νίκη, όπως πρόβλεπε ό σχετικός 
ιδρυτικός νόμος.

Κι ένώ ή έγκατάσταση στίς 
δυό πρώτες πόλεις έγινε σέ μέ
ρες εύτυχισμένες γιά τό Έ
θνος, όταν άποφασίστηκε ή έ- 
πέκταση στόν Πειραιά κι άργό- 
τερα  στήν Αθήνα, ή πατρίδα 
ζούσε μέρες τραγικές, γ ια τί ε ί
χε μεσολαβήσει ή Μικρασιατική 
καταστροφή μέ τίς  άνυπολόγι-

σ τες  ζημιές γιά ολόκληρη τή 
χώρα καί τά σοβαρότατα προ
βλήματα, πού παρουσιάστηκαν. 
Ύ στερα άπ’ αύτές τίς  συνθήκες 
ούτε στή Θεσσαλονίκη έπεκτά- 
θηκε, ούτε παραγωγική Σχολή 
άξιωματικών δημιουργήθηκε, 
άλλ ’ ούτε καί μέριμνα γιά τή δι
όρθωση άτελειών καί τή συμ
πλήρωση διαφόρων έλλείψεων, 
πού παρατηρήθηκαν κατά τή 
λειτουργία  τού θεσμού, πάρθη- 
κε, γ ιατί έπακολούθησαν, σέ 
συνέχεια, καί διάφορες άλλες 
περιπέτειες καί πολλά άπρόβλε- 
πτα γεγονότα, πού δέν άφησαν 
νά πραγματοποιηθούνε αύτές 
οί έπιδιώξεις.

Επειδή, λοιπόν δέν είχε δη- 
μιουργηθή ειδική σχολή γιά τήν 
έκπαίδευση ύπαστυνόμων άλλ’ 
ούτε καί άρχιφυλάκων, ή έπάν- 
δρωση τού Σώματος σέ βαθμο
φόρους ώς τήν έποχή έκείνη, 
γινόταν γιά μέν άρχιφύλακες, 
άπό άστυφύλακες πού έπαιρναν 
μέρος σ’ έξετάσεις, πού έδιναν 
σέ μερικά μαθήματα, σχετικά μέ

181



ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ
πλευρές, κυνηγητό μέ τά περιπολικά καί 
ή όλιγόλεπτη ούλληψι άπό τόν λιποτά
κτη ένός όδηγοΰ Ι.Χ. ώς όμήρου, ήταν 
τά στοιχεία τού «γουέστερν» πού γυρί
στηκε έκ τού φυσικού μπροστά στους 
έκπληκτους καί άναυδους Πατρινούς.

Ό  λιποτάκτης Σωτήριος Έπαμ. Πλιά- 
κος, 23 ετών, πού κατάγεται άπό τό 
χωριό Σταμνά Μεσολογγίου, έπισημάν- 
θηκε στήν πλατεία Τριών Συμμάχων. 
Τόν πληοιάσε ένας άστυνομικός καί τού 
ζήτησε τήν ταυτότητά του. Εκείνος τού 
είπε ότι τήν έχει ατό αύτοκίνητό του, 
πού δήθεν ήταν μπαρκαρισμένο λίγο 
πιό κάτω. Κάνοντας ότι πηγαίνει πρός τό 
αύτοκίνητο, τό έβαλε στά πόδια. Ειδο
ποιήθηκε τό «100» καί τέσσερα περιπο
λικά άρχισαν νά καταδιώκουν τόν Πλιά- 
κο ατούς κεντρικούς δρόμους τής Πά
τρας.

Τράβηξε τότε μιά 12σφαιρη «Μπερέτ- 
τα» ό λιποτάκτης καί άρχισε νά πυροβο
λή. Οί άστυνομικοί άπάντησαν ατό πύρ 
καί μιά σφαίρα βρήκε τόν Πλιάκο ατό 
άριστερό πόδι.

Στήν πλατεία Όλγας ό τραυματισμέ
νος λιποτάκτης σταμάτησε ένα Ι.Χ. πού 
όδηγούσε ό Αθαν. Γκαβός, άπό τήν Α
θήνα, καί υποχρέωσε τόν όδηγό μέ τήν 
άπειλή τού πιστολιού νά τόν πάρη. Πρα
γματικά, έπιβιβάστηκε ατό Ι.Χ., άλλά 300 
μέτρα πιό κάτω ό όδηγός προσποιήθηκε 
τόν τραυματισμένο καί σταμάτησε.

Στό μεταξύ τά περιπολικά περικύκλω
σαν τό τετράγωνο καί οί άνδρες τους 
βγήκαν έξω μέ τά περίστροφα στά χέ
ρια. 'Έτσι, ό Πλιάκος συνελήφθη. Στις 
τσέπες του βρέθηκαν 36.500 δρχ.

Εκλεβαν... ότι εϋρισκαν
Έκλεβε αύτοκίνητα, έκανε άναγνώρι- 

σι έδάφους στις διάφορες γειτονιές καί 
κτυπούσε ή τριμελής σπείρα τών νεα
ρών διαρρηκτών πού έξαρθρώθηκε άπό 
όργανα τής Γενικής Ασφαλείας Πειραι
ώς. Οί νεαροί κακοποιοί δέν δίσταζαν 
τήν ίδια νύχτα νά κλέβουν δύο αύτοκί
νητα καί νά παραβιάζουν άλληλοδιαδό- 
χως πολλά καταστήματα, άρπάζοντας 
δ,τι εϋρισκαν άδιακρίτως: Από χρήματα 
μέχρι... ιατρικά συγγράμματα. Οί αυλλη- 
φθέντες είναι οί Κ. Ζαμάνης, 22 έτών, 
άεργος. Λάμπρος Νταρδής 19 έτών, ά
εργος, καί ό (μή συλληφθείς άκόμη) Σπ. 
Κουνέλης έτών 23, άεργος, όλοι κάτοι
κοι διαφόρων ξενοδοχείων.

Σπείρα «φάντασμα»
Έττταμελής σπείρα νεαρών, που αέ 

ένα μήνα διέπραξε 46 κλοπές στήν Α
θήνα καί 5 στή Θεσσαλονίκη έξαρθρώ
θηκε άπό τή Γενική Ασφάλεια Αθηνών. 
Δύο, μάλιστα, άπό τά μέλη της σχεδία-

Έπάνω: Σουάρτζ Τόντ - Μίκαελ, έτών 
26, Αμερικανός. Έφερε άπό τήν Τουρ
κία 900 γραμ. κατειργασμένο χασϊς. 
Στήν άπέναντι σελίδα: Ή φίλη καί αυν- 
εργάτις τού Σουάρτζ Γκαίηλ - Ίρένε 
Μαγκναμάρα, έτών 30, Αύστραλέζα. Κά
τω: Ηρακλής Δρέτας, 29 έτών, οικοδό
μος. Μαζί μέ άλλους προσπάθησε νά 
άγοράσει ναρκωτικά χάπια «μανδράξ» 
άπό φαρμακείο μέ πλαστή συνταγή.

ζαν - όπως ώμολόγηοαν - νά ληστέψουν 
τήν «ρεσεψιών» ξενοδοχείου στήν όδό 
Ζήνωνος.

Τήν σπείρα άποτελοϋσαν οί: Εύάγγε- 
λος Ε. Παταάλης, έτών 21, λιποτάκτης 
στρατιώτης, Μιχαήλ Ε. Σκάγιας, έτών 19, 
Ισμαήλ Κ. Μεμέτ, έτών 25, Βασίλειος X. 

Δράκος έτών 19, Κωνσταντίνος Δ. Ζα
μάνης, έτών 22, Λάμπρος X. Ντάρδης, 
έτών 19, καί Σπυρίδων Σ. Κουνέλης, έ
τών 23, άνεργοι.

Από τά μέλη τής σπείρας οί τέσσερις 
συνελήφθησαν καί θά παραπεμφθούν 
στήν Εισαγγελία, ένώ έναντίον τών άλλων 
τριών σχηματίσθηκε δικογραφία.

Ο Εύάγγελος Παταάλης, τό έσκασε ά
πό τόν στρατό τόν Ιούνιο. Μετά τή λι
ποταξία του, έκλεψε άπό τό σπίτι τού 
άνθυπολοχαγού άδελφού, στήν Αλε
ξανδρούπολη 34.000 δρχ.

Εξ άλλου, ό Ισμαήλ Μεμέτ καί Βασί
λειος Δράκος σχέδιαζαν ληστεία μέ στι- 
λέττα (ό πρώτος έχει καί καταδίκη 3 
1/2 έτών γιά κλοπές).

Όπως άπεκάλυψαν στήν άνάκρισι έ
μεναν σέ διάφορα ξενοδοχεία μέ ψεύ
τικα στοιχεία ταυτότητος καί άπό τόν 
Αύγουστο συνέπηξαν σπείρα.

Έκλεβαν αύτοκίνητα μέ τά όποια έκι- 
νούντο καί έκαναν μέχρι πέντε κλοπές 
κάθε βράδυ.

Ή σπείρα έκανε στήν Αθήνα τό Πει
ραιά καί τά προάστια 17 διαρρήξεις καί

κλοπές αυτοκινήτων, μιά άρπαγή τσάν
τας, «κτύπησε» 6 πρατήρια βενζίνης κα
θώς καί άλλα καταστήματα καί σπίτια, 
μεταξύ τών όποιων καί διαμέρισμα ένός 
άστυφύλακος.

Από τις κλοπές αύτές συγκέντρωσαν 
χρηματικά ποσά, τιμαλφή, άξεαουάρ 
αύτοκινήτων, ρούχα, άκόμη καί ταμεια
κές μηχανές.

Κατά τή ούλληψι τών μελών τής σπεί
ρας βρέθηκαν στά χέρια τους βιβλιάρια 
καταθέσεων τραπεζών, γραμμάτια, ταυ
τότητες, άδειες όδηγήσεως πορτοφό
λια, διαβατήρια, άεροπορικά εισιτήρια, 
καθώς καί πλήθος άπό διαρρηκτικά έρ
γα λεία, όπως ήλεκτρικοί φακοί, κατσα
βίδια κ.ά.

Σημαντικό μέρος άπό τά κλοπιμαία 
βρέθηκαν καί κατεσχέθησαν.

Καί τά έπτά μέλη τής σπείρας κατη- 
γορούνται γιά σύστασι συμμορρίας, δια
κεκριμένες κλοπές, παράνομη όπλοφο- 
ρία, ψευδή δήλωσι στοιχείων, καθώς καί 
γιά διάφορα άλλα άδικήματα.

Χτύπησαν νέα καί τής 
άρπαξαν 125.000 δρχ.

Δύο νεαροί άδελφοί λήστεψαν τό με
σημέρι τής 19.3.79 στά Πατήσια, γυναίκα 
ύπάλληλο πρατηρίου βενζίνης καί τής 
άφήρεσαν 100.000 δραχμές καί μία έπι- 
ταγή 25.000 δρχ., άφοϋ τήν έξυλοκόπη- 
ααν. Οί δύο δράστες συνελήφθησαν άρ- 
γότερα άπό τήν Αστυνομία, ένώ τά χρή
ματα βρέθηκαν καί παραδόθηκαν στό 
θύμα.

Συγκεκριμένα ή Αικατερίνη X. Νικία, 
έτών 32, ύπάλληλος πρατηρίου βενζί
νης πού βρίσκεται στό 16ο χιλιόμετρο 
τής όδοϋ Αθηνών Λαμίας παρουσιά- 
σθηκε στό ΙΣΤ' παράρτημα Ασφαλείας 
καί κατήγγειλε ότι δύο νεαροί έμφανί- 
σθηκαν στό σπίτι της, στήν όδό Ρώς 13, 
καί μέ άπειλές τής ζήτησαν νά τούς πα- 
ραδώση τήν είσπραξη τού πρατηρίου.

316



Ηταν 100.000 δραχμές καί μιά έπιτα- 
γή 25.000 δραχμών.

Ή Νικία άντέδρασε καί έπηκολούθη- 
αε συμπλοκή. 01 δύο νεαροί άρχισαν νά 
τήν ξυλοκοπούν καί τήν έξανάγκασαν 
νά τούς παραδώση τά χρήματα. Εκεί
νοι, μόλις τά πήραν έσπευσαν νά εξα
φανιστούν.

Τό θύμα έδωσε οτήν Αστυνομία τά 
χαρακτηριστικά τών δραστών καί οί ά- 
στυνομικοί μέ βάση τις περιγραφές της 
κατάφεραν νά έντοπίαουν καί νά αυλλά- 
βουν τους δράστες.

Ήταν οι Ήλίας Π. Περδίκης, έτών 25 
καί ό άδελφός του Χρηστός, έτών 20, 
Ιδιωτικοί υπάλληλοι. Όταν συνελήφθη- 
σαν δέν είχαν προφθάσει νά απαταλή- 
αουν τά χρήματα, τά όποια άνευρέθη- 
σαν καί άποδόθησαν στό θύμα.

Ή δράσι τους πήρε τέλος 
στον Πειραιά

Σπείρα νεαρών διαρρηκτών, άφοϋ ρή
μαξε κυριολεκτικά τά κοσμηματοπωλεία 
τής Βορείου Ελλάδος, άπό τά όποια 
συναπεκόμισε χρυσαφικά άξίας πολ
λών έκατοντάδων χιλιάδων δραχμών, ά- 
πεφάσισε νά μεταφέρη τήν δράσι της 
στόν Πειραιά. Δέν στάθηκε όμως τυχε
ρή, γιατί έξαρθρώθηκε άπό τήν Γενική 
Ασφάλεια τήν 19.1.79.
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Συγκεκριμένα συνελήφθηααν οί: Αθ. 

Καρδαμανίδης, έτών 22, κάτοικος Ορε- 
στιάδος, ναυτικός, Γ. Αλατόπουλος, έ
τών 24, ναυτικός, άπό τήν Όρεστιάδα, 
καί Γ. Βουλτσίδης 23 έτών, έπίσης ναυ
τικός, άπό τήν Όρεστιάδα. Ή σύλληψί 
τους έγινε κατά τήν διάρκεια νυχτερι
νής περιπόλου λαγωνικών τής Γενικής 
Ασφαλείας Πειραιώς πίσω άπό τό Δημο

τικό Θέατρο.
Οί νεαροί κακοποιοί κρατούσαν πλα

στικές τσάντες μέ διάφορα άντικείμενα, 
πού είχαν συναποκομίοει άπό διάρρηξι 
πού έκαναν στήν πολυκατοικία τής ό- 
δοϋ Κολοκοτρώνη 135. Μέ τήν βοήθεια 
ήλεκτροτρυπάνου καί άλλων έργαλείων 
πού είχαν κλέψει τήν προηγούμενη 
βραδυά άπό άλλο κατάστημα τού Πει
ραιώς, διέρρηξαν άλληλοδιαδόχως τά 
ναυτικά γραφεία τού Δ. Τσαγκλή, Γ. 
Κουριδάκη, Κ. Γκιώνη, Π. Παπαποστό- 
λου, Ν. Τσολομίδη, Γ. Πάλμου καί Α. 
Αλεξίου καθώς καί τήν άντιπροσωπεία 
τού Μ. Νταγιάντα καί συναπεκόμισαν: 
47 χρυσές λίρες, 19.000 δρχ. 1.270 βελ
γικά φράγκα, 40 δολλάρια ΗΠΑ, άντι- 
κείμενα άξίας 45.000 δρχ. συναλλαγμα
τικές καί έπιταγές άξίας 65.000 διαβα
τήρια καί ναυτικά φυλλάδια καί 60 άε- 
ροπορικά εισιτήρια.

Κατά τήν διάρκεια έρεύνης πού έγινε 
στό ξενοδοχείο «Ανίτα» όπου διέμεναν 
οί τρεις συγχωριανοί κακοποιοί βρέθη
καν έπίσης 36 γραμμάρια τριμμένης 
κορφάδας χασίς (φούντα) πού είχαν 
προμηθευθή άπό τόν Έβρο καί έκαναν 
χρήσι ό Αλατόπουλος καί ό Καρδαμα
νίδης.

Από τήν προανάκριση προέκυψε ότι ό 
Αλατόπουλος μαζί μέ τήν Αναστασία 

Ζίφκου 32 έτών, άπό τις Σέρρες, είχαν 
διαρρήξει κατά τό 1978 δύο κοσμηματο
πωλεία καί ένα χρηματοκιβώτιο στις έ- 
ξής περιοχές.

Στις Φέρρες Αλεξανδρουπόλεως τό 
κοσμηματοπωλείο τού Ν. Κατάρα, άπό 
όπου άφαίρεσαν χρυσαφικά άξίας 230. 
000 δρχ.

Στήν Ξάνθη τό κοσμηματοπωλείο του 
Γ. Τσαϊρόγλου άπό όπου άφαίρεσαν 
χρυσαφικά άξίας 1.000.000 δρχ.

Στήν Άλεξανδρούπολι τό χρηματοκι
βώτιο τής ξυλαποθήκης τού Πλ. Τερξή 
άπό τό όποιο πήραν 2.000 δρχ

Τά χρήματα πού έξοικονόμησε τό 
ζεύγος άπό τήν πώλησι τών κοσμημά
των αύτών συνολικά 240.000 δρχ. τά κα
τασπατάλησαν σέ διασκεδάσεις.

Ή δράσι τους όμως δέν σταματά έδώ. 
Όπως προέκυψε άπό τήν προανάκριση 
ό Αλατόπουλος μέ τόν καταζητούμενο 
Δαμασκινό Δαμασκινίδη, 23 έτών άπό 
τήν Κατερίνη διέρρηξαν μέ τήν μέθοδο 
«ριφιφι» στό Σουφλί τού Έβρου τό κο
σμηματοπωλείο τού Χρ. Βερησαμπλή 
καί πήραν χρυσαφικά άξίας 900.000

δρχ. καθώς καί 60.000 δρχ. άπό τό χρη
ματοκιβώτιο. Τά χρυσαφικά αύτά «σκό
τωσαν» στόν Πειραιά άντί ποσού τών 
70.000 δρχ., πού κατεσπατάλησαν σέ 
διασκεδάσεις.

Σπείρα διαρρηκτών μέ 
«τζίρο» 4 έκατ. δρχ. σέ 3 

μήνες
Πενταμελής σπείρα διαρρηκτών, ή ό
ποια μέσα σέ τρεις μήνες σημείωσε 
«τζίρο» 4 έκατομ. δρχ. έξαρθρώθηκε 
άπό τή Γενική Ασφάλεια Αθηνών τήν 
24.1.1979.

Ή σπείρα διέπραξε 18 διαρρήξεις καί 
κλοπές σέ 12 καταστήματα, 2 κοσμημα
τοπωλεία, 2 σπίτια, ατό ΙΓ' Δημόσιο Τα
μείο Κυψέλης καί σέ άποθήκη ήλεκτρο- 
νικών ειδών.

Επ' αύτοφώρω συνελήφθη ό έκ τών 
μελών τής σπείρας Κωνσταντίνος Ν. Πέ- 
τσιος, έτών 21, άεργος ένώ είχε διαρρή- 
ξει κατάστημα έπί τής όδοϋ Ανδριανοϋ 
94 τής Πλάκας.

Έπίσης συνελήφθηααν οί: Σπυρίδων 
Ν. Αύλωνίτης, έτών 34 άεργος καί Γεώρ
γιος Ε. Ζηλίδης, έτών 37, ιδιοκτήτης 
μπάρ. Ή σπείρα «χτύπησε» καταστήμα
τα ειδών ρουχισμού, ύποδημάτων, ύ- 
γρών καυσίμων, πρακτορεία ταξιδίων 
κοσμηματοπωλεία κ.ά. καί συναπεκόμι
σε μέσα σέ ένα τρίμηνο 200.000 δραχμές 
καί διάφορα είδη άξίας πλέον τών 3.500. 
000 δραχμών.

Καί άλλη σπείρα 
διαρρηκτών

Οκταμελής σπείρα νεαρών διαρρη
κτών έξαρθρώθηκε άπό τό Παράρτημα 
Ασφαλείας Καλαμακίου τήν 14.2.79. Έξι 
άπό τά μέλη της συνελήφθηααν καί ώ- 
μολόγησαν τήν διάπραξι 32 διαρρήξεων.

Οί αυλληφθέντες είναι οί άδελφοί 
Γοηγόριος καί Δημήτριος Δ. Κοντός, έ
τών 23 καί 21 άντιστοίχως, Χρήστος Η. 
Ζώης, έτών 20, Εύάγγελος Π. Σκοπελί- 
της, έτών 19, Γεώργιος Σ. Τζώρτζ, έτών 
21 καί Ιωάννης Μ. Δερμιτζάκης, έτών 
19.

Οί άνωτέρω μαζί μέ τόν ύπόδικο γιά 
κλοπές καί προφυλακισμένο, Γρηγόριο 
I. Μπαμπατζίδη, σεσημασμένο κακο
ποιό, έτών 25, είχαν συστήσει σπείρα 
καί διέπρατταν κλοπές κυρίως στήν Α
θήνα άλλα καί στόν Πειραιά καί τά Προ
άστια.

Ή σπείρα διέρρηξε πρατήρια ύγρών 
καυσίμων, πλυντήρια αύτοκινήτων, κρε
οπωλεία, περίπτερα, σφαιριστήρια, σου- 
περ-μάρκετ, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες 
κ.ά.

Οί αυλληφθέντες όμολόγησαν ότι συ
ναπεκόμισαν άπό τις 32 διαρρήξεις μό-
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Γεώργιος Γεωργοβασίλης. Μέ σύνερ
γού^, μεταξύ τών όποιων καί ή γυναίκα 
του δίέρρηξε 35 φαρμακεία στήν Αθήνα 
καί τόν Πειραιά γιά νά εξασφαλίσει τή 
■•δόση» του.

νον 200.000 δρχ. καί διάφορα άντικεί
μενα άξίας 300.000 δραχμών περίπου. 
Τά περισσότερα άπό τά άντικείμενα αύ- 
τά κατασχέθηκαν καί άπεδόθησαν 
ατούς δικαιούχους. Τά μέλη τής σπεί
ρας είναι κάτοικοι τών περιοχών Νέας 
Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Καλαμα- 
κίου καί Μπραχαμίου.

Χασισέλαιο άπό τήν 
Τουρκία

Πέντε κιλά συμπυκνωμένο χασισέ- 
λαιο, άξίας 10 έκατ. δρχ., κατεοχέθη 
ατά χέρια μελών πολυεθνικής συμμο
ρίας έμπόρων ναρκωτικών, πού εξαρθρώ
θηκε άπό τις άρχές Ασφαλείας τού Πει
ραιώς τήν 7.2.79
Από τήν συμμορία αυνελήφθησαν οι έ
ξη, όλοι Έλληνες, ένώ οι ύπόλοιποι 
πέντε είναι Λιβανέζοι, πού διαφεύγουν 
τήν σύλληψι καί καταζητούνται άπό τήν 
Ίντερπόλ.

ΟΙ έμποροι τού άργού θανάτου πέ
ρασαν στήν Ελλάδα 20 κιλά χασισέλαιο, 
μέ σατανικό τρόπο. Τό τοποθέτησαν σέ 
μεταλλικό δοχείο ίδιου μεγέθους μέ τό 
ρεζερβουάρ βενζίνης Ι.Χ. καί τό προ
σάρμοσαν μέσα σ' αύτό (τό ρεζερβου
άρ).

Οί συλληφθέντες είναι οί Χαρ. Μαριό- 
λας, έτών 39, έμπορος, άπό τήν Θεσσα
λονίκη, Α. Ξανθόπουλος, έτών 67, συν
ταξιούχος μηχανουργός, άπό τήν Θεσ
σαλονίκη, Γ. Ζωχιός, έτών 53, αύτοκι- 
νιτιστής, κάτοικος Αθηνών, Ν. Ζωχιός, 
έτών 55, αύτοκινητιστής, κάτοικος Θεσ
σαλονίκης, Α. Μακρόπουλος, έτών 45, 
αύτοκινητιστής, κάτοικος Αθηνών, καί 
Ν. Αιαναρδούταος, έτών 46, επιχειρημα
τίας, κάτοικος Χολαργού.

Καταζητούμενοι είναι οί Σεχάν Χανα
άν, Μούσα Μπού Ντεχέρ, Σαλάμ Χα- 
ρέμπ, Ντίμπ Νταχέρ καί Μπουράγια, ό
λοι Λιβανέζοι.

Ο πρώτος άπ' τούς συλληφθέντες εί
χε γνωρισθή πρό μηνών στήν Θεσσαλο
νίκη μέ τόν Καναάν καί άποφάσισε τήν 
εισαγωγή καί έμπορία ναρκωτικών, ιδί
ως χασισελαιου, μέ προέκτασι τής δρα
στηριότητας καί στήν Εύρώπη, μέ ένδιά- 
μεσο σταθμό τήν Θεσσαλονίκη. Τό μέσο 
τής εισαγωγής τών ναρκωτικών ήταν έ
να πολυτελές αύτοκίνητο «Σιτροέν».

Ο Μαριόλας άπεφάαισε νά έμπορευ- 
θή μικρότερο σέ όγκο ναρκωτικό γιά νά 
μή δίνη ύποψίες καί γιά νά βγάζη μεγα
λύτερο κέρδος. Έτσι διάλεξε τό χααι- 
σέλαιο. Όπως ήταν μεθοδικός στήν

δουλειά του, βρήκε τόν κατάλληλο συν
εργάτη, τόν Ξανθόπουλο, καί τό κατάλ
ληλο μέρος γιά τήν άπόκρυψι τού χασι- 
αελαίου καί τήν άσφαλή διάθεσί του.

Γιά τήν καλύτερη άπόδοσι, είχε γίνει 
«καταμερισμός». Τό μεγάλο άφεντικό 
ήταν ό Μαριόλας, ό όποιος δέν έπιασε 
ατά χέρια του τό ναρκωτικό, άλλα έδινε 
έντολές καί κατευθύνσεις μέ τό τηλέ
φωνο. Τήν εισαγωγή τού χασισελαιου 
είχαν άναλάβει οί Λιβανέζοι, οί όποιοι 
έξ άλλου θά προωθούσαν τό ναρκωτικό 
καί σέ εύρωπάικές χώρες. Δύο άπό αυ
τούς, ό Ντίμπ καί ό Μπουράγια έμεναν 
σέ πολυτελές ξενοδοχείο τού Πειραιώς 
άφανείς περιμένοντας έντολές γιά νά 
δραστηριοποιηθούν.

Τήν άπόκρυψι είχε άναλάβει ό Ξαν
θόπουλος στό έξοχικό του, 40 χιλιόμε
τρα έξω άπό τήν Θεσσαλονίκη.

Μέ τήν έξάρθρωσι τής σπείρας άπε- 
καλύφθη ό σατανικός καί άσφαλής τρό
πος άποκρύψεως καί εισαγωγής τού πα
νάκριβου χασισελαιου μέσω Τουρκίας.

Στόν τόπο τής άγοράς, χασισέλαιο συ
σκεύασαν σέ μεταλλικό δοχείο μήκους 
όσον περίπου καί ρεζερβουάρ καί χω- 
ρητικότητος 20 κιλών. Κατόπιν προσάρ
μοσαν τό δοχείο μέσα στό ρεζερβουάρ 
βενζίνης τής Σιτροέν. "Οταν πέρασαν τά 
σύνορα, έβγαλαν τό ρεζερβουάρ καί 
μέ... καισαρική τομή έκμαίευσαν τό δο
χείο μέ τό χασισέλαιο άξίας 40 έκατομ- 
μυρίων δρχ. πού παρέλαβε πρός άπό- 
κρυψι ό Ξανθόπουλος. Ό τελευταίος, 
λόγω είδικότητος, τοποθέτησε καινούρ
γιο ρεζερβουάρ. Τό αύτοκίνητο παρέ- 
μεινε σέ γκαράζ τής Θεσσαλονίκης γιά 
νά χρησιμοποιηθή καί πάλι.

Από τό χασισέλαιο πού είσήχθη, ό 
Μαριόλας πούλησε τό μισό περίπου 
στόν Ντίμπ καί Μουράγια, οί όποιοι τό 
παρέλαβαν στήν Θεσσαλονίκη καί τό 
έβγαλαν στήν Εύρώπη. Επίσης διέθεσε 
περί τά 5 κιλά σέ μή άποκαλυφθέν ά

τομο καί τά ύπόλοιπα 5 κιλά άπετέλεσαν 
τό μερίδιο τού Ξανθόπουλου.

Ό  Ξανθόπουλος ήταν ό μοιραίος άν
θρωπος τής συμμορίας. Στήν έπιθυμία 
του νά κερδίση περισσότερα χρήματα 
άπό τήν πώλησι τού μεριδίου του, ζήτη
σε καλύτερη τιμή στόν Πειραιά. Τήν 
δουλειά άνέθεσε στόν Ν. Ζωχιό ό ό
ποιος βρήκε τόν Γ. Ζωχιό. Ό τελευταίος 
έδωσε δείγμα ατούς Μακρόπουλο καί 
Λιναρδούτσο, άναζητώντας πλειοδότη 
στήν Αθήνα. Ό Λιναρδούτσος γύρισε 
στόν Πειραιά άναζητώντας τόν καλο- 
πληρωτή πού δέν ήταν άλλος άπό... άν
θρωπο τής Ασφαλείας. Στήν άγοραπω- 
λησία αυνελήφθησαν όλοι ένώ ατά χέ
ρια τού Γ. Ζωχιοΰ βρέθηκε ένα μπιτόνι 
μέ 4 κιλά χασισέλαιο. Λίγο άργότερα 
ξηλώθηκε όλόκληρο τό δίκτυο τών χα- 
σιοεμπόρων. Ένα κιλό χασισέλαιο βρέ
θηκε μέσα στό ρεζερβουάρ τής Σιτροέν.

Ή άξια τού κατασχεθέντος χασισε- 
λαίου άνέρχεται σέ 10.000.000 δρχ. καί 
άντιστοιχεί πρός 100 κιλά κατεργααμέ- 
σνου χασίς. Ειδοποιήθηκε καί ή Ίντερ
πόλ γιά νά έντοπίση τις διαστάσεις τών 
έμπόρων ναρκωτικών στόν εύρωπαίκό 
χώρο. Οί συλληφθέντες παρεπέμφθη- 
σαν στόν εισαγγελέα καί άκολούθως 
προφυλακίσθηκαν στόν Κορυδαλλό.

Πλαστές συνταγές 
ναρκωτικών

Πιάστηκαν μέσα στό φαρμακείο τού 
Ν. Ζησιμόποσλου στήν όδό Αριστοτέ- 
λους 164, οί Ηρ. Δ. Δρέτας, 29 χρόνων, 
οικοδόμος, Στέργ. Γ. Βαρδάκας, 21 χρό
νων, μεταφορέας καί Δημ. Γ. Κατής, 19 
χρόνων, οικοδόμος. Προσπάθησαν νά 
άγοράσουν ναρκωτικά χάπια «Μαν- 
δράξ» μέ πλαστή ιατρική συνταγή. Στις 
τσέπες τους βρέθηκαν άλλες δέκα πλα
στές ιατρικές συνταγές γιά ναρκωτικά 
τις όποιες άγόρασαν, όπως λένε άντί 
1000 δραχμών άπό άγνωστό τους άτο
μο.

Χασίς άπό τήν Τουρκία
Ζευγάρι άλλοδαπών τοξικομανών, 

συνελήφθη τήν 16.2.79 άπό τήν Γενική 
Ασφάλεια Αθηνών στήν Πλάκα καί στά 
χέρια του κατεσχέθησαν 900 γραμμάρια 
κατεργασέμνο χασίς. Είσαγωγεύς τού 
χασίς ήταν μιά Αύατραλή βιβλιοθηκά
ριος.

Συγκεκριμένα όργανα τού Τμήματος 
Διώξεως Ναρκωτικών τής Γενικής Α
σφαλείας συνέλαβαν στήν όδό Νίκης 
τής Πλάκας τόν Τόντ- Μίκαελ Α. Σουάρ- 
τζ, έτών 26, έμπορο, άμερικανικής ύπη- 
κοότητος καί μόνιμο κάτοικο Ισραήλ, 
πού διέμενε έδώ στό ξενοδοχείο «Διο
γένης».

Εις χεϊρας του κατεοχέθη ποσότητα 
94 γραμμαρίων χασίς κατεργασμένο σέ
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πλάκες.

Ό  Σουάρτζ άπεκάλυψε ατούς άατυνο- 
μικούς ότι τό χασίς τού τό έδωσε ή φίλη 
του Γκέϊλ - Ίρένε X. Μαγκναμάρα, έτών 
30, Αύστραλίς βιβλιοθηκάριος.

Ή Μαγκναμάρα ουνελήφθη άργότερα 
καί εις χείρας της κατεσχέθησαν 817 
γραμμάρια κατειργασμένου χασίς σέ 
πλάκες.

Στους άστυνομικούς ώμολόγησε ότι 
τό χασίς άγόρασε άντί 1000 δολλαρίων 
άπό κάποιον στήν Τουρκία, τόν όποιο 
άρνήθηκε νά κατονομάση.

Τό είχε είααγάγη στις 7 Φεβρουάριου 
μέσω τού συνοριακού σταθμού Πυθείου 
καί τό έφερε στήν Αθήνα.

Η βιβλιοθηκάριος ίοχυρισθηκε ότι 
τήν ύπόλοιπη ποσότητα τών 100 γραμ
μαρίων περίπου χρησιμοποίησε ή ίδια.

01 άστυνομικοί, όμως, πιστεύουν ότι 
τή διέθεσε στήν έλληνική «άγορά».

Η άλλοδαπή τοξικομανής είπε ατούς 
άστυνομικούς ότι τό χασίς τής πήρε άπό 
τήν τσάντα της ό Σουάρτζ, ένώ έκείνος 
ίοχυρισθηκε ότι τού τό πρόσφερε.

Προφανώς τό ζευγάρι καλύπτει τήν 
μεταξύ του άγοραπωλησία, πού θεωρεί
ται ιδιαιτέρως έπιβαρυντική περίπτωσι.

Χασισέλαιο μέ τό κιλό
Δύο κιλά χασισέλαιο, άξίας 2,5 έκα- 

τομμυρίων δρχ., κατασχέθηκαν άπό τήν 
Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών τής Α

σφαλείας Πειραιώς, στά χέρια πενταμε
λούς έλληνο - λιβανικής σπείρας λα
θρεμπόρων.

Συνελήφθησαν οί Σ. Μωράκης, 31, Θ. 
Παπαγεωργίου, 26 καί Γ. Βλαχάκης 32 
έτών ένώ παραμένουν άαύλληπτοι καί 
καταζητούνται οί Λιβανέζοι «έταϊροι» 
Αζί Αζά καί Αζί Μισσαέλ.

Ή σπείρα γεννήθηκε στό Παρίσι, ό-

Γεωργοβασίλη Κυριακή, έτών 18, γυναί
κα τού άρχηγού τής σπείρας καί συν
εργάτης του.

Νανά Τσελεπή. Συνελήφθη καί αύτή γι
ατί άνήκε στό «κύκλωμα» Γεωργοβααί- 
λη.

που γνωρίστηκαν ό Βλαχάκης μέ τόν 
Αζί καί σκέφτηκαν πώς τό λαθρεμπόριο 
ναρκωτικών θά ήταν μιά άρκετά έπικερ- 
δής έπιχείρησι. "Ετσι, ό Βλαχάκης στρα
τολόγησε τούς δύο άλλους Έλληνες ό 
δέ Αζί έφερε στήν σπείρα τόν έξάδελ- 
φό του Μισαέλ.

Ή πρώτη «δουλειά» θά γινόταν στή 
χώρα μας καί θά είχε στόχο τή διάθεαι 
στήν άγορά καί σέ καλή τιμή 2 κιλών 
χασισελαίου πού θά έρχόταν άπό τή 
Βηρυτό. Εκεί, πράγματι βρέθηκε πριν 
λίγες ήμέρες ό Μωράκης κατ’ έντολή 
τού «έγκέφαλου» τής σπείρας Βλαχάκη 
καί παρέλαβε άπό τόν Αζί τό χασισέ- 
λαιο, πού έφερε λίγες μέρες άργότερα 
στήν Ελλάδα μέ πλοίο μέχρι τή Θεσ
σαλονίκη καί άπ’ έκεϊ μέ αύτοκίνητο 
στόν Πειραιά. Ό Παπαγεωργίου άνέλα
βε νά πουλήση τό ένα κιλό άπό τό 
ναρκωτικό. Έπισημάνθηκε, όμως, άπό 
τά λαγωνικά τού άστυνόμου Δημήτρη 
Βασιλείου καί συνελήφθη τήν κατάλλη
λη στιγμή στήν περιοχή Τρούμπας. Α
μέσως οί άστυνομικοί έκαναν έφοδο στό 
διαμέρισμα τού Βλαχάκη, στήν όδό Πι- 
πίνου τής Αθήνας καί συνελήφθησαν ό 
άρχηγός καί ό Μωράκης. Εκεί βρέθηκε 
καί τό άλλο κιλό χασισελαίου καί, φυσι
κά, όλα τά σύνεργα.

Χασισοποτείο σέ 
διαμέρισμα

Συνελήφθησαν τήν 12.2.79 ή Δ.Φ. 20 
έτών καί οί Σπ. I. Μάρκου 20 έτών καί I. 
Δ. Σπετσιώτης 24 έτών, γιατί κατελή- 
φθησαν σέ διαμέρισμα τής οδού Καυ- 
κάσου 66 νά είναι γυμνοί καί νά έχουν 
μικρή ποσότητα ήρωίνης καί χασίς. Βρέ
θηκαν έπίσης, σύριγγες καί περιοδικά 
πορνό. Ό Μάρκου άγόραζε ναρκωτικά 
άπό άλλοδαπούς στήν Πλάκα.

Επίσης συνελήφθησαν οί Γ. Κ. Ήλιό- 
πουλος, 27 έτών καί Γ. Π. Εύθυμίου 29 
έτών, γιαί σέ ντισκοτέκ στά Έξάρχεια 
πουλούσαν σ' άλλοδαπό 10 γραμμάρια 
ήρωίνης πρός 12.800 δρχ. τό γραμμά
ριο.

Τεκές στό Κολωνάκι
Γνωστοί τοξικομανείς, διέρρηξαν 35 

συνολικά φαρμακεία στήν Αθήνα, τόν 
Πειραιά καί τά προάστια γιά νά έξασφα- 
λίσουν τή «δόση» τους.
Μετά άπό έφοδο τού Τμήματος Διώξεως 
Ναρκωτικών τής Υ.Γ.Α. Αθηνών σέ δια
μέρισμα τού Γεωργ. Γεωργοβασίλη,

στήν όδό Βασ. Κων/νου 86 στήν Καια- 
σαριανή, βρέθηκε ό Γεωργοβασίλης ή 
γυναίκα του Κυριακή 18 έτών καί ό γυ- 
ναικάδελφός του Άθαν. Μαντάκης 20 
έτών, πού ήταν έτοιμοι νά κάνουν χρήσι 
ναρκωτικών.

Μέσα στό διαμέρισμα βρέθηκαν διά
φορα ναρκωτικά, μπουκαλάκια, κουτά- 
κια, σύριγγες, όπιο, πιθεδίνη, κοδεΐνη, 
μορφίνη, χάπια ντόβερ καί άλλα.

Αλλά έκτος άπό αύτά οί άστυνομικοί 
βρήκαν καί τά διαρρηκτικά έργαλεία! 
Γάντια, φακούς, μαρκούτσια, κλειδιά 
κ.ά. Συνελήφθησαν καί οί τρεις καί ώ- 
δηγήθηκαν στήν Ασφάλεια.

Από τήν έρευνα πού έκανε ό άστυνο- 
μικός κ. Αντωνίου μέ τήν έποπτεία τού 
διοικητού τής Ασφαλείας κ. Λάου, διε- 
πιστώθη ότι άρχηγός τής συμμορίας ή
ταν ό Γεωργοβασίλης.

Αύτός ήταν στήν Λάρισα άπ' όπου 
ήλθε στήν Αθήνα τόν περασμένο Μάρ
τιο μαζί μέ τήν φίλη του Γαλλίδα Ντα- 
νιέλ Ερέκιν, 30 έτών. Ή Γαλλίδα ήταν 
κι' αύτή τοξικομανής κΓ έμειναν σέ ξε
νοδοχείο στό Φάληρο.

Σέ λίγο όμως τό ζευγάρι ένοιωθε τήν 
άνάγκη τών ναρκωτικών! "Ετσι έκαναν 
τήν πρώτη διάρρηξι φαρμακείου, στήν 
περιοχή Φαλήρου. Ή Γαλλίδα έκανε τόν 
τσιλιαδόρο καί ό φίλος της διέρρηξε τό 
φαρμακείο άπ' όπου έκλεψε ναρκωτικά.

Η Γαλλίδα, όμως, μόλις πήρε τήν δόαι 
της έγκατέλειψε τόν Γεωργοβασίλη καί 
έξηφανίσθη. Αλλ ’ έκείνος δέν έμεινε 
άπρακτος! Βρήκε τήν Ιωάννα ή Νανά Ε. 
Τσελεπή, 22 έτών, καθηγήτρια κλασικού 
χορού, πού κι' αύτή άπό τό 1974 είχε... 
γνωρισθή μέ τήν Αστυνομία γιά χρήσι 
χασίς.

Η Νανά τόν σπίτωσε γιά ένα μήνα 
στήν όδό Χαρ. Τρικούπη 64. Εκεί έμε
ναν καί οί γονείς της. Τό ζευγάρι έκανε 
καί έκεϊ χρήσι ναρκωτικών σέ σύριγγες. 
Ή Νανά είχε... έξελιχθή άπό τό χασίς
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στό σκληρό ναρκωτικό.
Ο Γεωργοβασίλης μέ τήν Νανά έκα

ναν 6 διαρρήξεις φαρμακείων, άπ' όπου 
έκλεβαν ναρκωτικά. Ή χορεύτρια στις 
διαρρήξεις κρατούσε τσίλιες καί ό φί
λος της έμπαινε μέσα.

Αλλά ό ύπ' άριθμ. 1 διαρρήκτης φαρ
μακείων τά έχάλασε καί μέ τήν Νανά. 
Καί τότε έγνώρισε τόν Μαντάκη - τοξι
κομανής κι' αύτός. Οί δύο άνδρες συνέ
χισαν τις διαρρήξεις, μέ τό ίδιο σύ
στημα. Ό Γεωργοβασίλης έκλεβε καί ό 
Μαντάκης έκανε τόν τσιλιαδόρο.

Ο Μαντάκης όμως είχε καί μιά άδελ- 
φή, τήν Ιβχρονη Κυριακή. Τήν γνώρισε 
ό Γεωργοβασίλης καί πρό ήμερων - τών 
Φώτων - έτέλεσαν τούς γόμους τους. 
Έτσι έπήραν στό λαιμό του καί τήν νέα 
γιατί τήν έμαθαν καί αύτή στήν χρήσι 
τών ναρκωτικών.

Ή Νανά συνδέεται καί μέ τόν Βασί
λειο I. Κύρκο, 30 έτών, έμπορο χαλιών, 
πού μένει στήν όδό Αλωπεκής 12, στό 
Κολωνάκι. ΚΓ αύτός έχει πολυγνωρισθή 
μέ τήν Αστυνομία γιά χρήσι ναρκωτι
κών. "Αρχισε κ ι' αύτός άπό τό χασίς γιά 
νά καταλήξη στήν μορφίνη!

Γνωρίζει έτσι ό Γεωργοβασίλης καί 
τόν Κύρκο καί μαζί κάνουν άλλη μιά 
διάρρηξι φαρμακείου, άπ’ όπου έκλε
ψαν ναρκωτικά. Αλλά ό Γεωργοβασίλης 
χρησιμοποιεί τόν Κύρκο ώς μεσάζοντα 
γιά νά διαθέτη τά ναρκωτικά στούς τοξι
κομανείς τού Κολωνακίου.

Εκτός άπό τόν Κύρκο ό κύριος δρά- 
στης χρησιμοποιεί ώς μεσάζοντα γιά 
τήν διάθεσι τών κλεμμένων ναρκωτικών 
καί τόν Παναγιώτη Ν. Μαρκόπουλου, 22 
έτών, πού μένει καί αύτός στό Κολωνά
κι, στήν όδό Λύκωνος 4. Ό Μαρκόπου- 
λος, όπως καί ό Κύρκος γνωρίζει τούς 
τοξικομανείς τού Κολωνακίου κ ι ' έτσι δια
θέτει εύκολα τό «έμπόρευμα». Κι ό 
Μαρκόπουλος μαζί μέ τόν Γεωργοβασί- 
λη έκαναν διαρρήξεις φαρμακείων.

Ό  άρχηγός όμως τής σπείρας χρησι
μοποιεί ώς μεσάζοντα γιά τήν διάθεσι 
τών ναρκωτικών καί τόν Γεώργιο Ε. Κυ- 
ριακόπουλο, 30 έτών, πού μένει καί αύ
τός ατό Κολωνάκι, στήν όδό Φωκυλίδου 
10.

Ο Κύρκος καί ή Νανά Τσελεπή συνε- 
λήφθησαν μαζί στό σπίτι τής δευτέρας. 
Είχαν καί οί δυό ατά χέρια τους «έμπο- 
ρεύματα». Συνελήφθησαν στήν όδό 
Χαρ. Τρικούπη 64, ένών έτοιμάζονταν 
νά φύγουν.

Απ' όλους αύτούς καταζητείται ή 
Γαλλίδα Ντανιέλ Έρέκιν, ό Μαρκόπου
λος καί ό Κυριακόπουλος. Ό  τελευταίος 
έχει πάει ώς τουρίστας στή Βουλγαρία. 
Συγχρόνως οί άστυνομικοί ειδοποίησαν 
καί τήν Ίντερπόλ γιά τήν Γαλλίδα, γιατί 
πιστεύουν ότι πρόκειται γιά «καραβάκι»! 
Πρόκειται δηλαδή γιά μεταφορέα ναρ
κωτικών άπό χώρα σέ χώρα.

ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥ- 
ΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΝ
ΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Έκ τής σελ. 207

καρκίνωμα περιβάλλουν τό άξιόλο- 
γο αυτό νεοκλασσικό κτίριο τού 
παλαιού Αρσάκειου (έργον Λύσ- 
σανδρ. Καυτατζόγλου). Στή θέση 
τους θά φυτευθούν δενδροστοιχία 
καί κηπάρια, όπως ήταν παληά καί 
έτσι θά άποδοθή τό μέγαρο αυτό 
στή πόλη τών Αθηνών πού δέν έ
χει πολλά παρόμοια κτίρια νά έπι- 
δείξει.

Στή δέ θέση τού κατεδαφισθέν- 
τος Αρσάκειου θά γίνη πολυόρο- 
φο κτίριο γραφείων, χωρισμένο μέ 
στοές καί δρόμους σέ 4 τμήματα, 
άφού διευρυνθούν οί γύρω δρό
μοι, άκόμη καί τά πεζοδρόμια τών 
όδών Σταδίου καί Πανεπιστημίου, 
όπου θά φυτευθούν διπλές δεν- 
δροστοιχίες.

Επίσης στό δεξιό πεζοδρόμιο, ό
που αύτό πλαταίνει λόγω τών νεο- 
κτισμένων στοών, θά φυτευθούν 
δένδρα, ιδίως όμως στή πλατεία 
γύρω άπ’ τό άγαλμα Κολοκοτρώνη 
καί στό μικρό τριγωνικό κομμάτι 
μπροστά στό Ξενοδοχείο Άτενέ.

Σημειωτέον ότι διά τά άνωτέρω 
έργα θά δαπανηθούν έλάχιστα πο
σά. Από μέν τις κατεδαφίσεις ( Αρ- 
σακείου-Δικαστηρίων) θά άναπηδή
σουν κτίρια πλέον προσοδοφόρα, 
αί δέ ύπόγειαι διαβάσεις θά άπο- 
δώσουν μέ τά έκατέρωθεν μαγαζιά 
(τύπου Πλατείας Όμονοίας) μέ τό 
παραπάνω τά έξοδά τους.

Λεπτομέρειες τού άνωτέρω προ
σχεδίου μελετώνται.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Έκ τής σελ. 189
λόγους, ή Αστυνομία πιστεύει ότι 
ή νεολαία άποτελεΐ τή χρυσή έλπί- 
δα τής έπιβιώσεως, τού "Εθνους, 
τή ζωηφόρο νερομάνα άπό τήν ό
ποια αρδεύεται τό Έθνος. Γ ιάτό 
σκοπό αύτό, καταβάλλει συνεχώς 
προσπάθειες, θέλοντας νά δήμι
ου ργήση κλίμα εμπιστοσύνης, γιατί 
πιστεύει ότι αύτό θά άποτελέση 
καί τή βάση τών περαιτέρω σχέ
σεων κοινού καί Αστυνομίας.

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ όμως αύτό τό έρ

γο τής Αστυνομίας είναι άρκετά 
δύσκολο καί πρέπει νά συνεργα- 
σθή καί μέ τήν οικογένεια καί μέ 
τό σχολείο. Ό  νέος, σ’ όλες τίς 
έποχές, άλλά περισσότερο σήμε
ρα, βρίσκεται στήν κατάσταση τών 
συνεχών άναζητήσεων. Ψάχνει σ’ 
ένα κόσμο τόσο φορτωμένο άπό 
άγχος καί άβεθαιότητα.

Χρέος καί έπιτακτικό καθήκον 
γιά μάς τούς μεγαλυτέρους είναι 
νά συνδράμουμε τό νέο, νά τόν 
βοηθήσουμε νά κατανικήση τίς έν
τονες ψυχικές συγκρούσεις τής ή- 
λικίας καί νά άποκτήση τήν αισιο
δοξία, τήν πίστη καί τόν ενθουσια
σμό γιά τήν άντιμετώπιση τής ζω
ής·

Χρέος καί έπιτακτικό καθήκον 
τής Αστυνομίας είναι νά πείση τό 
νέο ότι ό άστυνομικός είναι φίλος 
καί προστάτης του. Αύτό θά τό έ- 
πιτύχη μέ τήν εύγένεια τών τρό
πων καί τών έκφράσεων, τήν λογι
σμένη άνεκτικότητα, τήν προθυμία 
έξυπηρετήσεως καί συμπαραστά- 
σεως καί γενικά μέ τήν δημιουργία 
τού άπαιτουμένου φιλικού περι
βάλλοντος μεταξύ τών νέων καί 
τών άστυνομικών.

ΣΟΥΛΙ
Έκ τής σελ. 215

άγώνες ή Σουλιώτισα πάλεψε στό 
πλευρό τού Σουλιώτη πολεμιστή 
μέ άντριωσύνη καί θάρρος σάν καί 
αύτοϋ. Τήν τραγούδησε ό λαός. 
Τήν βλέπουμε στό πρόσωπο τής 
Δέσπως Μπότσαρη πού μετά τή 
φυγή άπό τό Σούλι κλείνεται στού 
Δημουλά τόν πύργο καί «κάνει πό
λεμο μέ νύφες καί μ' άγγόνια» δέν 
προσκυνά τούς ’Αλβανούς παρά 
«...κόρες καί νύφες κράζει, σκλά
βες Τουρκών μή ζήσουμε» βάζει 
φωτιά στή μπαρούτη καί «... τά φυ
σέκια άνάψανε κι όλοι φωτιά γε- 
νήκαν!»
Φεγγοβολά ή άδούλωτη ψυχή της. 
Παρόμοια όρθώνεται τό άνάστημα 
τής Λένως Μπότσαρη, πού παίρνει 
τά βουνά καί πολεμάει δίπλα στά 
παλληκάρια καί κυνηγημένη άπό 
τούς έχθρούς τής κράζουν νά ρίξει 
τάρματα νά γλυτώσει τή ζωή καί 
παίρνουν τήν άπάντηση: Τί λέτε, 
μωρ’ παλιότουρκοι καί σεις παλιο-
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ζαγάρια; Έγώ είμαι ή Λένω ή Μπό- 
τσαρη, ή άδερφή τού Γιάννη, καί 
ζωντανή δέν πιάνομαι είς των 
Τουρκών τά χέρια!
Αύτές ήταν οί Σουλιώτισες πού 
κέρδισαν τό θαυμασμό καί γέμισαν 
μεγαλείο τίς ψυχές όλου τού κό
σμου. Νά πώς τίς ύμνησε ό έθνικός 
μας ποιητής: ...τές έμάζωξε είς τό 
μέρος τού Ζαλόγγου τό άκρινό, 
τής έλευθερίας ό έρως καί τές έμ-

πνεψε χορό... Στόν τόπο τής ύπέρ- 
τατης θυσίας έχει στηθεί μνημείο 
όπου κάθε χρόνο τελείται μνημό
συνο, κι είναι ό τόπος αύτός τών 
έλλήνων π ρ ο σ κ ύ ν η μ α .  Επί
σης γιορτές κάθε χρόνο γίνονται 
καί στό Σούλι μέ άναπαράσταση 
τού όλοκαυτώματος, δοξολογία 
καί τρισάγιο στίς άθάνατες ψυχές 
τών άγωνιστών. Καί είναι τόσοι 
πού άνεθαίνουν νά άποτίσουν φό
ρο τιμής καί νά ξαναζήσουν τίς ή- 
ρωϊκές στιγμές τών άγωνιστών. 
Αντηχεί στά πέρατα τό κάλεσμα 
τού ποιητή: 'Εμπρός νέες γενιές, 
τό Σούλι πάντα μάς προσμένει κι 
όποιος μπορεί μέ τό Σουλιώτη νά 
άμιλλάται τό μέτωπό του στεφανώ
νει μέ τά φτερά τών δοξασμένων 
άθλων...

ΙΝΤΕΡΠΟΛ
Έκ τής σελ. 253

γματικότητα δέν υπήρχαν ούτε 
φορτία ούτε πλοία. Τά πρακτορεία 
πού κάνουν τίς συναλλαγές αύτές

είναι ψεύτικα. Παρουσιάζουν στόν 
πελάτη έγγραφα πού πιστοποιούν 
τήν ναύλωσι τών πλοίων. Συγκεκρι
μένους στηρίζονται σέ πληροφορίες 
πού έχουν πάρει σχετικές μέ έμπο- 
ρεύματα πού διακινούνται διά τής 
θαλασσίας όδού καί σέ έγγραφα 
πού έχουν παραποιήσει ή πλαστο
γραφήσει. Στό διάστημα αύτό, ό 
«ένδιαφερόμενος» άνοίγει σέ κά
ποια τράπεζα έλβετική ή βρεταννι- 
κή ένα πιστωτικό λογαριασμό πού 
καί εισπράττει μέ κάποιο ψεύτικο 
όνομα. Ό  γύρος έχει τελειώσει. Ό 
πελάτης «θύμα» θά περιμένη μά
ταια τά πλοία στό λιμάνι.

Βεβαίως, οί τρομοκράτες Μεσ- 
ρίν, Σπαγκιέρι, Κάρλος άποτελούν 
συνεχή στόχο γιά τήν Ίντερπόλ 
πού δέν άφήνει άπό τά μάτια της 
καί τίς δραστηριότητες τών αιρέ
σεων. Όμως ή Ίντερπόλ, ό Ο.Η.Ε. 
αύτός τής άστυνομίας, έξακολου- 
θεί νά άντιμετωπίζη τρεις κύριες 
δυσχέρειες: τό πολύπλοκον τής 
νομοθεσίας τών διαφόρων χωρών, 
κυρίως στό θέμα τής έκδόσεως 
τών άστυνομικών έπί τοπικού έπι- 
πέδου καί τό γλωσικό φράγμα. Ό 
λα αύτά καταλήγουν σέ άπώλεια 
χρόνου πού καμμιά φορά άποθαί- 
νει μοιραία γιά τούς διώκτες τού 
έγκλήματος.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έκ τής σελ. 213
τών υπηρεσιών καί οργανισμών 
που μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο 
άσχολοΰνται μέ τήν πρόληψη τού 
έγκλήματος όπως είναι, 
οί έκπαιδευτικοί, 
οί δικαστικοί, 
ή Αστυνομία,
οί Υπηρεσίες κοινωνικής μερίμνης, 
οί έγκληματολόγοι καί κοινωνιολό
γοι, καί άλλοι.

Επαγρύπνηση τής Αστυνομίας

Οί Αστυνομικές Δυνάμεις σ’ όλες 
τίς χώρες, γιά νά μπορούν ν’ άντα- 
ποκρίνονται στίς νέες άνάγκες πού 
άπαιτούνται έξ αιτίας τών ραγδαί
ων άλλαγών πού γίνονται στήν κοι
νωνία, πρέπει νά άνανεώνονται συ
νέχεια κΓ αύτές. Οί Αστυνομίες ό
μως είναι άπό παράδοση συντηρη

τικές καί μέ δυσκολία δέχονται και
νούργιες ιδέες καί μεθόδους. Οί πε
ρισσότερες αλλαγές πού γίνονται 
στήν Αστυνομία οφείλονται σέ έ- 
ξωτερικές πιέσεις. Οί Αστυνομίες 
πρέπει ν’ άντιληφθούν τήν πραγ
ματικότητα πώς άν μιά Αστυνομία 
δέν είναι καλά έπανδρωμένη, εξο
πλισμένη καί έκπαιδευμένη δέν 
μπορεί νά άνταποκριθεϊ στό ρόλο 
πού έχει νά διαδραματίσει μέσα 
στήν κοινωνία.

Ό  ρόλος τής Άστυνομίας πρέπει 
νά είναι καθορισμένος μέ σαφήνεια 
καί γιά νά πετύχει έξαρτάται άπό 
τή συμπεριφορά καί τήν εργασία 
τού κάθε άστυνομικού, ξεχωριστά.

"Ετσι ό κάθε άστυνομικός πρέπει 
νά ξέρει καλά καί νά κάμνει καλά 
τή δουλειά του, γιατί λανθασμένη 
ένέργεια έστω καί άπό ένα μονάχα 
άστυνομικό άντανακλά σ’ ολόκλη
ρη τήν άστυνομία.

Αμοιβαία εύθύνη

Ή κοινωνία έχει τό δικαίωμα ν’ 
άπαιτεϊ γιά μιά ικανή, τίμια, καί 
σκληρά έργαζόμενη Αστυνομική 
δύναμη μά κι’ ή Άστυνομία, μέ τή 
σειρά της, έχει τό δικαίωμα νά γνω
ρίζει τί άκριβώς ζητά άπό αύτήν ή 
κοινωνία καί νά έχει τήν ολόπλευρη 
υποστήριξη της όταν έκτελεϊ αύτά 
πού τής άνατέθηκαν άπό τήν κοι
νωνία.

Εφαρμογή τών Νόμων

Σέ κάθε δημοκρατική κοινωνία ό 
ρόλος τής Άστυνομίας είναι ή δί
καιη καί άμερόληπτη έφαρμογή 
τών νόμων. Ή Άστυνομία δέν εύ- 
θύνεται γιά τήν ύπαρξη κοινωνι
κών προβλημάτων κι’ ούτε μπορεί 
νά τά λύσει. Ούτε καί θεσπίζει τούς 
νόμους πού έφαρμόζει. Μπορεί ό
μως νά εφαρμόζει τούς νόμους αύ- 
τούς μέ άνεκτικότητα, διάκριση καί 
δικαιοσύνη.

Άν δοκιμάσει κανείς νά έφαρμό- 
σει όλους τούς νόμους, όλο τόν 
καιρό καί γιά όλους τούς πολίτες 
θά δει ότι κάτι τέτοιο είναι πρα
κτικά άδύνατο καί θά οδηγήσει σέ 
χάος.

Ά ν πάλι κλείσει κανείς τά μάτια 
γιά όλα τά έγκλήματα καί παρα
βάσεις, όλο τόν καιρό καί γιά ό
λους τούς πολίτες θά προκαλέσει
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πάλι χάος.
Έτσι, πρέπει νά δίδεται προτε

ρα ιότητα  οτά έγκλήματα εκείνα ή 
παραβάσεις πού άπειλοϋν περισ
σότερο τήν όγεία, την ευημερία, 
τήν άσφάλεια καί τη σταθερότητα 
τής κοινωνίας τόν καιρό πού αύτά 
συμβαίνουν συχνότερα καί στους 
περισσότερο ένοχλητικούς παρα
βάτες.

Μέ λίγα λόγια, ό ρόλος τής Α
στυνομίας είναι νά εφαρμόζει τό 
νόμο μέ σύνεση.
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ΧΙΤΣΚΟΚ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

Οί ώραιότερες 
αστυνομικές 
περιπέτειες 
πού ένέπνευοαν 
τις ταινίες του.

Π ΟΛΥ νωρίς τά πρωινά τής έ- 
πιτρεπόταν νά πάη γιά μπά

νιο. Μιά βουτιά στον ώκεανό, κι’ 
αύτό ήταν όλο. Δέν νομίζω πώς 
ήξερε κολύμπι.

Τήν Παρακολουθούσα. Ή πόρτα 
τού μπαγκαλόου δίπλα στό δικό 
μας έκλεινε μέ θόρυβο καί δευτε
ρόλεπτα άργότερα, κοιτάζοντας 
κλεφτά μέσα άπό τίς πλαστικές 
γρίλλιες, τήν έβλεπα νά ξεκινάη 
γιά τό ταξίδι της μέσα άπό τήν 
βαθειά στεγνή άμμο πρός τό νερό.

Νέα όπως ήταν φαινόταν νά περ
πατάς πάντα άργά, μέ άξιοπρέ- 
πεια, μέ τά μακριά ίσια πόδια της 
μόλις νά άγγίζουν στά γόνατα. Α
κόμα καί μέ τό βρεγμένο μαγιό της 
πού μόλις καί τά ψυχρά τά πρωινά 
στή Φλώριδα πρίν ό ήλιος προβά
λει όλότελα στόν ούρανό πού μό
λις σκεπαζόταν άπό ένα λεπτό 
μπουρνούζι, ποτέ δέν άνέθαινε 
τρέχοντος στην όμαλή πλαγιά γιά 
νά γυρίση στό σπίτι της. Αντί
θετα βάδιζε άργά, άγέρωχα, σάν



νά ήξερε πώς τήν παρακολουθού
σαν χιλιάδες μάτια.

Ήταν μεγαλόσωμη κοπέλλα, ψη
λή, λυγερή - όχι καλλονή ίσως - 
άλλά είχε ένα ώραϊο μακρουλό 
πρόσωπο καί ίσια μαύρα μαλλιά, 
πού όταν ήταν βρεγμένα έμοιαζαν 
μέ έβενο, ιδιαίτερα καθώς έπεφταν 
πάνω στούς λευκούς ώμους της. 
Ήταν χλωμή, χωρίς ίχνος άπό ήλι- 
όκαμα, σάν μόλις νά είχε φθάσει 
άπό τό βορρά, ένώ στήν πραγματι
κότητα, καθώς μάς είχαν πεί, έμε
νε έκεϊ χρόνια. Ό  κόσμος έλεγε 
πώς ήταν ουσιαστικά φυλακισμένη 
σέ κείνο τό σπίτι. Όταν μιλάω γι’ 
αυτήν τήν άναφέρω πάντα σάν κο
πέλλα, ένώ κανονικά θά έπρεπε νά 
λέω «γυναίκα» γιατί πρώτα άπό ό
λα ήταν παντρεμένη - ήταν ή γυ
ναίκα τού γείτονά μας.

Μού πέρασε άπό τό μυαλό ένα 
πρωί πώς σίγουρα θά τήν παρακο
λουθούσε κι' αύτός, έχοντας τό 
νού του σέ κάθε της κίνηση καί 
σαρώνοντας τήν άκτή μέ τά κιάλια 
του γιά νά είναι βέβαιος πώς δέν

θά τήν πλησίαζε κανένας στήν 
πρωινή έξοδό της. Ό ίδιος δέν πή
γαινε ποτέ κοντά στό νερό, όμως 
άντίθετα άπό αύτήν λιαζόταν όλη 
τήν ήμέρα ξαπλωμένος στήν βε
ράντα πού έβλεπε στόν ώκεανό, μέ 
τά γυαλιά τού ήλιου στά μάτια καί 
μέ τό ψάθινο καπέλλο του στό φα
λακρό του κεφάλι, πάντα μέ ένα 
χοντρό μπουκάλι μέ κρέμα γιά τόν 
ήλιο δίπλα του. Έμενε έκεϊ όλο- 
μόναχος, ροδοκοκκινίζοντας σά 
γουρουνάκι, ένα παχουλό γουρου- 
νάκι τού γάλακτος μ' ένα αιώνιο 
πούρο στό στόμα - άν τού τό έβγα
ζες καί τό άντικαθιστούσες μέ ένα 
μήλο θά ήταν έτοιμος νά τόν σερ- 
βίρης σέ πιατέλα.

Όπως καί νά ήταν, τόν βλέπαμε. 
Ήταν ό πιό κοντινός μας γείτονας 
μέ σάρκα καί οστά καί κανονικά θά 
έπρεπε νά είχαμε γνωριστή. Αλλά 
ή παρουσία του έξυπηρετούσε τόν 
άντίθετο άκριβώς σκοπό. Ήταν έ- 
κεί μέ τήν ιδιότητα τού μαντρό
σκυλου. Κατάφερνε νά μάς άγριο- 
κοιτάζη άκόμα καί μέσα άπό τά 
μαύρα του γυαλιά καί στις άρχές, 
όταν ένας άπό μάς τόλμησε νά τού 
πή καλημέρα, άντί γι' άπάντηση 
πέταξε τό πούρο στήν άμμο καί 
θυμωμένα άναψε άλλο.

Πέρα άπό αυτή τή συμπεριφορά 
του είχε έπιγραφές σ’ όλο τό μή
κος καί τό πλάτος τής ιδιοκτησίας 
του, πάνω σέ δοκάρια χωμένα θα- 
θειά στήν άμμο:

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΒΑΣΙ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ»

Καί άπό τήν πλευρά τού δρόμου, 
βιδωμένη στή μεγάλη πύλη, ήταν 
μιά μεταλλική έπιγραφή μέ τό ά- 
πειλητικό μήνυμα:

«ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΓΡΙΑ ΣΚΥΛΙΑ»
Ήταν πάντα εύχάριστο νά τήν 

βλέπη κάνεις τά λίγα έκείνα λεπτά 
κάθε πρωί, κΓ όχι μόνο γιατί ήταν 
ώραία γυναίκα, μέ ύπέροχα λευκά 
πόδια. Υπήρχε έπίσης τό στοιχείο 
τού Απαγορευμένου Καρπού, καί 
τό μυστήριο πού τήν τύλιγε, ιδιαί
τερα καθώς βάδιζε μέ τόν άγέρωχο 
έκεϊνο τρόπο όλόισια στό νερό κι 
ολόισια γύριζε πάλι πίσω χωρίς νά 
κοιτάζη ποτέ ούτε δεξιά ούτε άρι- 
στερά της. Μέ δυό λόγια ήταν ένα 
πρώτης γραμμής θέμα γιά κουτσο
μπολιό.

Ύστερα άπό λίγο, μάθαμε όπως

ήταν φυσικό, περισσότερα. Δέν ύ- 
πάρχουν πολλά μυστικά ή άλυτα 
μυστήρια σ ένα θέρετρο μέ διακό
σια μπαγκαλόους, ένα φάρο στή 
μιά άκρη καί μιά γέφυρα πρός τήν 
πάλι στήν άλλη, καί μ’ ένα μικρό
φωνο κάτω άπό τό κάθε στρώμα, 
όπως σωστά είπε κάποιος. Όλοι ή
ξεραν τά πάντα γιά όλους κΓ άν 
ύπήρχαν ώρισμένες παραλλαγές 
γιά τά ιδιαίτερα ένός ζευγαριού, 
αύτό έξαρτιόταν άπό τό πού είχες 
άκούσει τά κουτσομπολιά - μπρο
στά στό ταχυδρομείο, στήν παρα
λία ή στό μπάρ τής Έρνεστιν.

Σ' αύτό πού συμφωνούσαν όλοι 
γιά τόν γείτονά μας, τό γουρουνά
κι τού γάλακτος μέ τήν νεαρή γυ
ναίκα, ήταν πώς είχε λεφτά. Μιά 
καλή κυρία άπό τή Νότια Καρολίνα 
έλεγε πώς ήταν βαθύπλουτος. "Αλ
λοι έλεγαν πώς ήταν ό βασιλιάς 
τού καπνιστού λουκάνικου καί πώς 
χώρια άπό αύτό έπαιζε καί στό 
χρηματιστήριο. Έπαιρνε κάθε 
πρωί τήν «Γουώλ Στρήτ Τζόρναλ» 
καί κάθε μήνα τού έρχόταν ένας 
τεράστιος λογαριασμός άπό τήν 
Τηλεφωνική Εταιρία, μέ ένα τερά
στιο άριθμό ύπεραστικών τηλεφω
νημάτων. Αύτό τουλάχιστον ήταν 
βέβαιο γιατί ό προϊστάμενος τής 
Τηλεφωνικής ήταν γαμπρός κά
ποιου.

Ήταν έπίσης βέβαιο πώς είχε έρ
θει έκεϊ μόνος του, άγόρασε έκεΐ- 
νο τό μπαγκαλόου μπροστά στή 
θάλασσα κΓ έθαλε καί τού έχτισαν 
στίς τρεις πλευρές ένα τοίχο τρία 
μέτρα ύψος γιά νά κρατάη μακριά 
τούς «μπανιστηριτζήδες» όπως εί
χε πεί. Ύστερα έφερε τή γυναίκα 
του καί τήν κλείδωσε έκεϊ μέσα. 
Όλα αύτά ήταν πριν τρία - τέσσε
ρα χρόνια. Δέν γίνονταν φασαρίες, 
κανένας καυγάς, ούτε άκουγόταν 
ποτέ τίποτα - όλα ήταν ήσυχα σάν 
έκκλησία έκεί μέσα, καθώς έλεγε ό 
κόσμος.

Καί ή γυναίκα: Κανείς δέν φαινό
ταν νά ξέρη ούτε τό μικρό της ό
νομα. Μερικοί ισχυρίζονταν πώς 
τήν έλεγαν Λίλιαν, δέν ήταν όμως 
βέβαιοι. Άλλοι έπέμεναν πώς τό 
όνομά της ήταν Λοραίν. Σ' αύτό 
πού συμφωνούσαν όλοι ήταν πώς 
μιλούσε ώραία - είχε πολύ σιγανή 
καί ήρεμη φωνή γιά τόσο μεγαλό
σωμη γυναίκα.

Μάς βασάνιζε όλους ώστόσο τό
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μεγάλο ερώτημα: πώς είχε γίνει 
αύτός ό γάμος; 'Υπήρχαν ένα σω
ρό έκδοχές κι αύτή πού άκουγό- 
ταν συχνότερα ήταν πώς γνωρί
στηκαν στό νοσοκομείο όπου αύ
τός είχε μπεί μέ έμφραγμα ή γιά 
έγχείρησι, κι αύτή εργαζόταν σάν 
νοσοκόμα. "Αλλοι πάλι έλεγαν πώς 
τήν άρπαξε άπό ένα μεγάλο ξενο
δοχείο όπου, ντυμένη μέ κοντό 
φουστάνι, πουλούσε στό μπάρ 
πούρα καί τσιγάρα. Όπως καί νά 
ήταν όμως, τήν παντρεύτηκε καί 
πολύ γρήγορα τήν έφερε καί τήν 
κλειδομαντάλωσε έκεί μέσα. Δέν 
ξέρω γιατί, όμως μ’ όλο πού όλα 
ήταν ήσυχα κι' ειρηνικά στό σπίτι 
τους, δέν ύπήρχε άντρας σ’ όλό- 
κληρο τό θέρετρο πού νά μή μισή 
έκεϊνο τό γουρούνι καί θαθειά μέ
σα του - άπό ζήλεια ίσως γιά τά 
ώραΐα πόδια τής γυναίκας του - νά 
μήν εύχεται τό θάνατό του.

Κάθε Παρασκευή, χωρίς καμμιάέ- 
ξαίρεσι, έφευγαν μέ μιά κατάμαυ- 
ρη «Μερσεντές» καί πήγαιναν στήν 
πάλι, πέρα άπό τή γέφυρα, γώτήν 
τακτική έπίσκεψι τού κυρίου στό 
γιατρό του. Ένα ψιλόλιγνο νέο άν
τρα πού μερικές φορές έρχόταν ό 
ίδιος τήν Παρασκευή νά έξετάση 
τό «γουρούνι» - όταν προφανώς 
δέν αισθανόταν τόσο καλά στήν 
ύγεία του. Καί θυμάμαι καλά πώς 
ήταν Πέμπτη μεσημέρι πού συνέβη 
αύτό γιά τό όποιο μιλούν άκόμα μέ 
μεγάλη χαρά καί ίκανοποίησι όλοι 
οί άντρες, νέοι καί γέροι, στό άρι- 
στοκρατικό θέρετρό μας.

Καθόμουν στό μπάρ τής Έρνε- 
στιν κι’ έπινα τήν μπύρα μου όταν 
άνακάθησα στό σκαμνί μου καί κοί
ταξα καλύτερα πρός τήν θάλασσα. 
Όχι, δέν έκανα λάθος. Τήν άνα- 
γνώρισα άπό τά ύπέροχα μακριά 
πόδια της. Δέν πίστευα στά μάτια 
μου, όμως πάλι δέν ύπήρχε καμμιά 
άμφιβολία. Έρχόταν πρός τό μπάρ 
καί ήταν μόνη. Αύτό ήταν εϊδησι

γιά πρώτη σελίδα, φυσικά, όμως, 
δέν είπα τίποτα. Πρώτα - πρώτα 
γιατί ήμουν άπασχολημένος νά 
θαυμάζω τό σώμα της - μέσα στό 
ίδιο κολλητό μαύρο μαγιό καί τό 
λεπτό κοντό μπουρνούζι πού πε
ρισσότερο άποκάλυπτε παρά έκρυ
βε τίς γραμμές της.

Μπήκε στό κέντρο μέ τό ίδιο ά- 
γέρωχο βάδισμα καί προχώρησε ό- 
λόίσια στό μπάρ.

Οί τακτικοί στό γωνιακό τραπέζι 
ξέχασαν πώς έπαιζαν χαρτιά κι’ έ
μειναν μ' άνοιχτό τό στόμα. Ό  ίδι
ος ό μπάρμαν, ό Φρέντ, πού τόσα 
είχαν δεί τά μάτια του, είχε σταθεί 
σάν μαρμαρωμένος. Ξέχασε άκόμα 
καί νά τής πή πώς άπαγορευόταν 
νά μπαίνη κανείς στό μπάρ μέ μα
γιό, όπως τό είχε πει σέ τόσους 
μέχρι τώρα. Είμαι σίγουρος πώς δέν 
θά τής έλεγε τίποτα άκόμα κι’ άν 
είχε έρθει όλόγυμνη όπως τή γέν
νησε ή μάνα της. Στεκόταν έκεί καί 
τήν κοιτούσε σά χαμένος, όπως 
τήν κοιτούσαμε όλοι μας. Από 
κοντά φαινόταν ψηλότερη καί πιό 
έπιβλητική.

Μέ λεπτή φωνή πού μόλις άκου- 
γόταν παρήγγειλε ένα κοκταίηλ. 
Όχι τίποτα ιδιαίτερο ή πολύπλοκο, 
ένα άπλό κοκταίηλ, σά νά είχε ά- 
κουστά αύτή τή λέξι ή νά τήν είχε 
διαβάσει.

Ό  Φρέντ χρειάστηκε νά προσπα- 
θήση δυό φορές ώσπου νά τής τό 
έτοιμάση. Μέσα στήν κατανυκτική 
σιωπή πού βασίλευε στό μπάρ, ή
πιε μιά γουλιά, φάνηκε νά τής ά- 
ρέση, ήπιε δεύτερη κι’ ύστερα έ
βγαλε άπό τήν ψάθινη τσάντα της 
μιά μεγάλη ταμπακιέρα πού φαινό
ταν νά είναι άπό άτόφιο χρυσάφι 
κι ένα όμοιο άναπτήρα.

Κάποιος έλεύθερος σκοπευτής, 
τσακίστηκε άπό τήν άλλη άκρη τού 
μπάρ νά τρέξη νά τής προσφέρη 
φωτιά, όμως δέν πρόλαβε. Είχε ά- 
νάψει μόνη της τό τσιγάρο της.

Κι’ όταν προσπάθησε νά τής πιάση 
κουβέντα τού μισογύρισε τήν πλά
τη.

Πήρε πάλι τό ποτό της καί μέ 
τήν σιγανή ήρεμη φωνή της είπε 
στον Φρέντ:

— Πολύ ώραΐο. Μού άρεσε πολύ.
Κι’ άδιάζοντας τό ποτήρι της ά

φησε μερικά χαρτονομίσματα στόν 
πάγκο.

Όπως ήταν φυσικό, ό Φρέντ δέν 
ήθελε νά τήν άφήση νά φύγη άκό
μα.

— Θέλετε άλλο ένα; είπε. Κερ
νάει τό κατάστημα αύτή τή φορά.

Εκείνη χαμογέλασε.
— Όχι, εύχαριστώ. Δέν πίνω πο

τέ περισσότερο άπό ένα.
Ύστερα πρόσθεσε:
— "Ακουγα γ ι’ αύτό τό μπάρ άπό 

τό ραδιόφωνο, ξέρετε. Καί ήθελα 
νά έρθω τόσο πολύ καιρό...

Αύτό είπε καί μιά στιγμή άργό- 
τερα είχε φύγει. Από τήν βιτρίνα 
τήν βλέπαμε νά γυρίζη άργά άπό 
τήν παραλία πρός τό σπίτι της. Ε
κείνο πού δέν ξέραμε όμως ήταν 
πώς ό άντρας της βρίσκονταν έ- 
κείνη τή στιγμή στόν ύπνο του. 
Φαίνεται πώς είχε πεθάνει στόν ύ
πνο του, στήν πολυθρόνα όπου ξά
πλωνε πάντα στή βεράντα μετά τό 
μεσημεριανό φαγητό.

Όμως, όπως είπε ό γιατρός, για
τί ήταν ξαπλωμένος έκεί στόν κο
φτό ήλιο, χωρίς τό πλατύγυρο ψά
θινο καπέλλο του; Ό  μεσημεριά
τικος ήλιος τόν χτυπούσε κατακέ
φαλα στή φαλάκρα.

Αμέλεια, είπε ό ψιλόλιγνος για
τρός. Ήλίασι. Τίποτα άλλο. Πέθανε 
άπό ήλίασι. "Αν πίστευε τίποτα άλ
λο γιά τόν θάνατό του, δέν τό είπε 
ποτέ. Ούτε καί κανένας άπό μάς.

Κι άφησαν τόν ψιλόλιγνο γιατρό 
νά φύγη μέ τήν ώραία χήρα άγκα- 
ζέ, χωρίς γιά πρώτη φορά στά χρο
νικά τής περιοχής νά σχολιάσουν 
αύτό τό «συνταρακτικό γεγονός».

Μέ τίτλο «ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ» κυκλοφόρησε ένα πολύτιμο πραγματικά βιβλίο άπό 
τόν διακεκριμένο έρευνητή τού θέματος κ. Παναγιώτη Παρασκευόπουλο. Τό βιβλίο περιλαμβάνει τόν νέο 
Κ.Ο.Κ. καί τά σήματα όδικής κυκλοφορίας. Είναι χαρακτηριστικό τό γεγονός ότι, όπως άναφέρει καί ό 
συγγραφέας του, «τό βιβλίο αύτό βγήκε μέσα άπό τήν καθημερινή κυκλοφορία καί άφιερώνεται στή 
μνήμη τών άνθρώπων έκείνων πού κατά καιρούς έπεσαν θύματα τών τροχαίων άτυχημάτων». Τό 
περιοδικό μας συγχαίρει τόν κ. Παρασκευόπουλο γιά τήν άξιόλογη έργασία του καί τού εύχεται κάθε 
έπιτυχία στήν προσπάθειά του, πού είναι ή μείωση τών άτυχημάτων, τά όποια άποτελοϋν γιά τόν τόπο 
μας άληθινή έκατόμβη.
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Η ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

τό  έπ ά γ γ ελ μ α , κ ι ’ ό σ ο ι π ε τ ύ χ α ι
ν α ν  σ ’ α ύ τ έ ς  π α ρ α κ ο λ ο ύ θ α γ α ν , 
γ ιά  κ α ν α -δ υ ό  μ ή ν ε ς , κ ά μ π ο σ ες  
δ ια λ έ ξ ε ις  σ έ κά π ο ια  ύπ οτυπ ώ δη  

σ χ ο λ ή  κ ι ύ σ τ ε ρ α  ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ν  
ά ρ χ ιφ ύ λ α κ ε ς , γ ιά  δ έ  ύ π α σ τυ ν ό -  

μ ο υ ς  άπό ά ρ χ ιφ ύ λ α κ ε ς , όπ ου ε ί 
χ α ν  σ υ μ π λη ρ ώ σ ει δ υ ό  χ ρ ό ν ια  

σ τό  β α θ μ ό  τ ο υ ς  κ α ί π ε τύ χ α ιν α ν  

σ έ  σ χ ε τ ικ έ ς  έ ξ ε τ ά σ ε ις ,  χ ω ρ ίς  νά  
φ ο ιτ ή σ ο υ ν  σ έ  ε ιδ ικ ή  σ χ ο λή . Ύ - 
π α σ τυ ν ό μ ο ι γ ιν ό ν τ ο υ σ α ν  ά κό - 
μ η  κ α ί άπό ιδ ιώ τ ε ς  ή κ α ί ά σ τυ -  
φ ύ λ α κ ε ς , πού ή τ α ν  π τυ χ ιο ύ χ ο ι 
ή τ ε λ ε ιό φ ο ιτ ο ι ν ο μ ικ ή ς  κ α ί ο ί 
ό π ο ιο ι φ ο ιτο ύ σ α ν , γ ιά  μ ε ρ ικ ο ύ ς  

μ ή ν ε ς ,  σ έ  ύπ ο τυπ ώ δ η  σ χ ο λ ή  ύ- 
π α σ τυ ν ό μ ω ν , π ού λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ 
σ ε , κ α τά  π ε ρ ιό δ ο υ ς , σ τή ν  Κ έ ρ 
κ υ ρ α  σάν π α ρ ά ρ τη μ α  τ ή ς  Σ χ ο 
λ ή ς  Α σ τυ φ υ λ ά κ ω ν .

Α ύ τ ό  τό  σ ύ σ τη μ α  π α ρ α γω γή ς  
τώ ν  β α θ μ ο φ ό ρ ω ν  δ ια τ η ρ ή θ η κ ε  
μ έ χ ρ ι  τό  1938. Τ ή  χ ρ ο ν ιά , όμω ς, 
α ύ τ ή  ά π ο φ α σ ίσ τη κ ε  ή ίδ ρ υ σ η  
σ υ σ τ η μ α τ ικ ή ς  Σ χ ο λ ή ς , π ού θά  
λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ σ ε  σ ά ν  ά ν ώ τα το  έ κ -  

π α ιδ ε υ τ ικ ό  ίδ ρ υ μ α , σ έ π α νεπ ι
σ τ η μ ια κ ό  έπ ίπ εδ ο , κ α τά  τ ά  π ρό
τυ π α  τώ ν ά λλ ω ν  σ τρ α τ ιω τικ ώ ν  

σ χ ο λ ώ ν , γ ιά  τή ν  π α ρ αγω γή  ά ξιω -

μ α τ ικ ώ ν  πού θ ά  ή τ α ν  ά σ τυ ν ο μ ι-  

κ ά  κ α ί έ π ισ τη μ ο ν ικ ά  κ α τ α ρ τ ι
σ μ έ ν ο ι, όπω ς σ υ ν έ β α ιν ε  κ α ί σ έ  
δ ιά φ ο ρ α  ά λ λ α  κ ρ ά τη .
Έ τ σ ι  ιδ ρ ύ θ η κ ε  ή Α σ τυ ν ο μ ικ ή  
Σ χ ο λ ή  ύ π α σ τυ νό μ ω ν  κα ί π ά ρ θ η -  

κ ε  ά π όφ α σ η γ ιά  τ ή ν  ε ισ α γ ω γ ή  σ ’ 
α ύ τ ή  4 0  ύπ ο ψ η φ ίω ν  ύ π α σ τυ ν ό 
μ ω ν  γ ιά  έ κ π α ίδ ε υ σ η . Ύ σ τερ α  έ 
γ ιν α ν  ο ί ε ίσ ιτ ή ρ ιε ς  έ ξ ε τ ά σ ε ις  
κ α ί π έτυ χ α ν  κ α τ ’ ά λ φ α β η τ ικ ή  

σ ε ιρ ά  οι: Ά θ α ν α σ ιά δ η ς  Ά θ . ,  
Ά ν δ ρ ε ό π ο υ λ ο ς  Κω ν., Ά ρ χ ο ν -  
τ ο υ λ ά κ η ς  Έ μ ., Β α σ ιλ ά κ ο ς  Δ η μ ., 
Β α σ ιλ ό π ο υ λ ο ς  Χ α ρ ., Β ε ρ ε λ ή ς  

Ν ικ ., Β λ ά χ ο ς  Π ά ϊκ ο ς , Β ο ύ λ γ α -  
ρ η ς  Μ ιχ ., Γ ά τσ η ς  Ίω ά ν ., Γ ε ρ ν ά ς  

Π α ν ., Γ εω ρ γ ίο υ  Σ τ ε ρ γ ., Γ ια ν ν ό -  
π ο υ λ ο ς  Δ η μ ., Δ α λ ιά ν η ς  Δ η μ ., 
Δ η μ ό π ο υ λ ο ς  Β ασ ., Κ α ν έ λ λ ο ς  
Γ εώ ρ γ ., Κ α τ σ ικ α β έ λ ο ς  Γ εώ ρ γ., 
Λ ο υ π ά σ η ς  Χ α ρ ., Μ α ν έ τ τ α ς  
Σ τ έ φ . ,  Μ ά ν τ ζ α ρ η ς  Ά ν α σ τ .,  Μ η -  

τ ρ ό π ο υ λ ο ς  Ά λ ε ξ . ,  Μ ικ ρ ο ύ λ η ς  
Γ εώ ρ γ ., Μ π ο γ ια τζό π ο υ λ ο ς  Ε ύ θ ., 
Ν ικ η τ ά κ η ς  Ν ικ ., Ο ικ ο ν ό μ ο υ  Ιω
ά ν ., Π α π α μ α λ ή ς  Ά π ., Π α π α ρ σ ε-  

ν ίο υ  Γρ η γ ., Π α ρ ίσ η ς  Λ έω ν ., Σ α ρ -  

ρ ή ς  Ιω άν., Σ έ τ τ α ς  Γ εώ ρ γ., 
Σ κ ο υ μ π ρ ιτ ζ ή ς  Π α ν ., Σ τ α θ ά τ ο ς  

Χ ρ ισ τ ., Σ ω τη ρ ό π ο υ λ ο ς  Δ η μ ., Τ α -

σ ιγ ιώ ρ γ ο ς  Κω ν., Τ α σ ιό π ο υ λ ο ς  
Ά θ α ν . ,  Τ ο υ ζ έ ν η ς  Κω ν., Υ φ α ν 
τ ή ς  Δ η μ ., Χ α ν δ ρ ιν ό ς  Δ η μ ., Χ α -  

λ ο ϋ λ ο ς  Γ εώ ρ ., Χ α τ ζ η ε λ ε υ θ ε -  
ρ ίο υ  Γ εω ρ γ ., Χ ρ υ σ α ν θ ό π ο υ λ ο ς  
Α ν δ ρ έ α ς .

Ή  σ χο λή , όπ ω ς ε ίπ α μ ε , θ ά  
λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ σ ε  σ ά ν  ά ν ώ τ α τ ο  έ κ -  
π α ιδ ε υ τ ικ ό  ίδ ρ υ μ α  κ α ί γ ι' α ύ τ ό  

ο ρ ίσ τη κ α ν , σ άν δ ιδ α χ τ ικ ό  κα ί 
έ κ π α ιδ ε υ τ ικ ό  π ροσ ω π ικό , κ α θ η 
γ η τ έ ς  ά νώ τα τω ν  έ κ π α ιδ ε υ τ ικ ώ ν  
Σ χ ο λ ώ ν , όπω ς ό  Ή λ . Γ ά φ ο ς  γ ιά  

τ ά  π ο ιν ικά  μ α θ ή μ α τ α , ό  Δ η μ . 
Κ α ρ α ν ίκ α ς  γ ιά  τ ή ν  έ γ κ λ η μ α τ ο -  
λ ο γ ία , ό  Γρ η γ . Κ ά τσ α ς  γ ιά  τή ν  
Ια τ ρ ο δ ικ α σ τ ικ ή , ό Σπ. Γ α λ α ν ό ς  

γ ιά  τή  Χ η μ ε ία  τώ ν  τρ ο φ ίμ ω ν , ό 

Ε ύ τ . Χ ά ρ τ  γ ιά  τ ή ν  έπ ισ τη μ ο ν ικ ή  

ά ν α κ ρ ιτ ικ ή  ό λ ο ι κ α θ η γ η τ α ί το ύ  
π α ν επ ισ τη μ ίο υ , ό  π ρ ύ τ α ν ις  τ ή ς  
Π α ν τ ε ίο υ  Σ χ ο λ ή ς  Δ η μ . Σ τ α ύ ρ ο υ  

γ ιά  τό  ά σ τ ικ ό  Δ ίκ α ιο , ό  Ά ρ ισ τ .  
Π ο υ λ α ν τ ζ ά ς  γ ιά  τή  γ ρ α φ ο λ ο γ ία , 
ό κ α θ η γ η τ ή ς  Π ο λ υ τ ε χ ν ε ίο υ  Γ. 
Κ α ρ α β ά ς  γ ιά  τ ά  Γ α λ λ ικ ά , ό  δ ιε υ 
θ υ ν τ ή ς  το ύ  ύ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Ε ξ ω τ ε 
ρ ικ ώ ν  Γ εώ ρ γ. Τ ζ ο β ά ρ α ς  γ ιά  τή  
σ τ ε ν ο γ ρ α φ ία , ό ύ φ η γ η τ ή ς  Μ ιχ . 
Σ τ ρ ιγ γ ά ρ η ς  γ ιά  τ ή ν  ια τ ρ ο δ ικ α 
σ τ ικ ή  ψ υ χ ια τρ ικ ή .
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Τις πρωινές ώρες τής 5.4.79, στά πλαί
σια τού έορτασμού τού έτους τού παι
διού, οί Αστυνομικοί τού ΙΔ Αστυνομι
κού Τμήματος Αθηνών, μέ έπικεφαλής 
τόν Διοικητή τους Αστυνόμο κ. Γκούτη, 
πήγαν στό Νοσοκομείο Παίδων « Αγλα
ΐας Κυριάκού» καί προαέφεραν αίμα γιά 
τις άνάγκες τού Νοσοκομείου.

Ποτυυομιι:
επικαιρ

ο

Τή Σχολή Ύπαστυνόμων έπισκέπτονται, 
κατά συχνά χρονικά διαστήματα καί ά- 
σκοϋνται στή σκοποβολή μαθήτριες καί 
μαθητές τής περιοχής Αθηνών, υπό τήν 
καθοδήγηση καί έποπτεία πεπειραμέ
νων σκοπευτών Αστυνομικών.

Στά πλαίσια τής προσπάθειας τής Α
στυνομίας Πόλεων γιά τήν καταπολέμη
ση τών ναρκωτικών, έγιναν καί γίνονται 
διαφωτιστικές όμιλίες, προβολές, κλπ. 
Στή φωτογραφία μας στιγμιότυπο άπό 
τήν όμιλία τού Αστυνομικού Δ/ντού κ. 
Ήλία Ψυχογιού στό Γυμνάσιο Αγίων Α
ναργύρων, τήν 1.4.1979.

Στις φωτογραφίες μας κάτω άριστερά 
καί κάτω, στιγμιότυπα άπό τή συμμετο
χή τής Αστυνομίας Πόλεων στό μεγα
λειώδη έορτασμό τής Εθνικής Επε
τείου τής 25ης Μαρτίου 1821.



Γιό τήν έξασφάλιαη τής έτοιμότητος των 
ειδικών Μονάδων Άποκαταστάσεως 7α- 
ξεως - ΜΑΤ πραγματοποιούνται, κατά 
συχνά διαστήματα, άνάλογες άσκήαεις. 
Ιτή  φωτογραφία σχετικό στιγμιότυπο.

Τόν Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Ανα
στάσιο Μπάλκο έπεσκέφθη ό Γερμανός 
Υπουργός Εσωτερικών τήν 12.3.79. 01 

δύο Υπουργοί συνεργάσθηκαν γιά θέ
ματα κοινού ένδιαφέροντος.

Τό έκπαιδευτικό πρόγραμμα τών Αστυ
νομικών Σχολών περιλαμβάνει, έκτός 
τών άλλων, έπισκέψεις σέ άρχαιολογι- 
κούς χώρους, κέντρα κοινής ώφελείας, 
έργοστάσια κλπ. Στή φωτογραφία κάτω 
δεξιά, οι δόκιμοι Αρχιφύλακες κατά μία 
έπίακεψή τους ατό Εθνικό Αρχαιολο
γικό Μουσείο Αθηνών, τήν 7.4.79.
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ΣΥΝΤΟΜΑ... ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ

IDE ΑΙΓΕΣ 
ΓΡΜ ΙΜ ΚΣ ΠΟΑΛΠ 

Kill ΕΝΑΙΠΦΕΡΟΝΪΠ νΠΗΡΕΣΙΠΚΠ ΝΕΑ

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Τ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Συμβούλιο τής 
Εταιρίας Προστασίας Ανηλί

κων Αθηνών «Ε.Π.Α.Α.» τταίρνει τό 
θάρρος νά επικοινωνήσει μαζί Σας 
γιά νά γίνει δυνατή ή γνωριμία τοϋ 
έργου μας άπό περισσοτέρους άν- 
θρώπους, μιά καί ό κύριος στόχος 
μας είναι ή πρόληψη τής εγκλημα
τικότητας τών νέων, υπόθεση ύψ ι
στού καί πρό παντός κοινού ενδια
φέροντος.

Οί στόχοι μας έπιτελούνται μέ τή 
μεθοδολογία τής προσεγγίσεως 
τού νέου, τής συζητήσεως, τής 
είσδύσεως στόν ψυχικό καί νοητι- 
κό του κόσμο, χωρίς άστυνόμευση 
καί καταναγκασμό, χωρίς ύποκρι- 
τική συμπόνοια, έμμονη τάση γιά 
νουθεσία καί στείρα διδαχή. Ξεκι
νούμε κάθε συζήτηση χωρίς νά ξέ
ρουμε άν ό νέος θά πείσει έμάς ή 
έμεϊς έκεϊνον πάνω σέ κάθε πρό
βλημά του. Ό  κόσμος τους πολλές 
φορές είναι άληθινά άγγελικός καί

Στις φωτογραφίες καί τών δύο σελίδων, στιγμιότυπα άπό τήν όρκωμοοία τών νέων 
Ύπαστυνόμων. Επάνω άριστερά, ό πρόεδρος τής Βουλής κ. Παπααπύρου έπιθε- 
ωρών τό παρατεταγμένο τιμητικό άπόσπασμα. Κάτω: Οί νέοι Υπαστυνόμοι μέ 
υψωμένη τή δεξιά, δίνουν τόν πρός τήν πατρίδα νενομιαμένο όρκο. Στήν άπέναντι 
σελίδα: Πρό τού μεγάρου τής Σχολής, μέ τόν πρόεδρο τής Βουλής κ. Παπααπύρου, 
τόν Υπουργό Δημοαίας Τάξεως κ. Μπάλκο, τό Γεν. Γραμ. κ. Σαψάλη, τόν Αρχηγό 
Α.Π. κ. Παπαγεωργίου καί τόν Διοικητή τής Σχολής κ. Κουβέλη.

άναζητάμε τούς ένοχους άνάμεσα 
στούς μεγάλους. Τό έργο μας είναι 
ωραίο γιατί πλησιάζει τό άκατόρ- 
θωτο. Είναι μοναδικό γιατί έχει μέ
σα του πίστη καί άγάπη, αύτά τά 
συστατικά πού λείπουν σήμερα τό
σο πολύ άπό τή ζωή. Όμως ή ίδια 
άντέχει σέ κάθε κρίση καί συνεχί
ζεται, μέσα σ’ ένα άγώνα γιά νά 
έπαληθεύουμε τήν άνθρωπιά μας, 
ν’ άναζητοΰμε τήν άφύπνιση, τή 
συναισθηματική φόρτιση, τήν τύ- 
ψ η τής άδράνειας. Μέσα σ’ ένα κό
σμο πού ό άνθρωπος έχασε τήν 
πυξίδα του, καί δέν μπορεί νά συ
ναντήσει άλλους άνθρώπους, σ’ 
αύτό τόν κυκεώνα τής άντίφασης, 
όπου καί ή φιλανθρωπία καί ή έν
δεια κοντεύουν νά γίνουν συνώνυ
μα τής άπάτης, όπου δέν έμπιστεύ- 
εσαι τό ταπεινωμένο χέρι πού ά- 
πλωμένο ζητά βοήθεια, σ’ αύτό τό 
σπαρακτικό κενό ή ΕΠΑΑ Σάς καλεϊ 
γιά μιά επιβεβαίωση ή διάψευση: 
Ο άνθρωπος έχει όριστικά χαθεί 

γιά τόν άνθρωπο;
Είμαστε έπίσημος ήμικρατικός
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Τις πρωινές ώρες τής 7.3.79 έγινε στή Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων ή ορκωμοσία 122 νέων Ύπαστυνόμων Β' του 
Λ' Εκπαιδευτικού Τμήματος. Στήν τελετή παρέστησαν ό Πρόεδρος τής Βουλής κ. Παπασπύρου, ό όποιος καί έπέδωσε τά 
πτυχία στους νέους Αξιωματικούς, ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μπάλκος, ό Υφυπουργός Οικονομικών κ. Παπαρ- 
ρηγόπουλος, ό Υφυπουργός Γεωργίας κ. Τριαντάφυλλου, ό Γενικός Γραμματεύς τού Υ.Δ. Τάξεως κ. Σαψάλης, ό Γενικός 
Γραμματεύς τού Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Δέδες, ό έκπρόσωπος τού ΠΑΣΟΚ κ. Χαραλαμπόπουλος, οι Αρχηγοί 
τών τριών Κλάδων τών Ενόπλων Δυνάμεων, οί Αρχηγοί τών Σωμάτων Ασφαλείας, άντιπροσωπεϊες Αξιωματικών, οι 
συγγενείς τών όρκισθέντων καί άλλοι. Μετά τήν όρκωμοσία πού έγινε άπό τόν Μητροπολίτη κ. Δωρόθεο, άνεγνώαθη ή 
Ημερήσια Διαταγή τού Διοικητού τής Σχολής κ. Κουθέλη, στήν όποια έτονίσθη ή σημασία τής άποστολής τού Αξιωματικού 
τής Αστυνομίας καί έδόθησαν όδηγίες γιά τή σωστή έκτέλεση τών καθηκόντων τους. Ακολούθησε παρέλαση καί δεξίωση 
στήν αίθουσα τελετών τής Σχολής.

φορέας καί σέ συνεργασία μέ τό 
Υπουργείο Δικαιοσύνης επιθυμού

με νά Σάς διαβεβαιώσουμε πώς μέ 
πολύ πενιχρά μέσα καί πολλή φλό
γα έπιτελέσαμε όσα διαβάζετε ατό 
λεύκωμα.

Ή έκκληση μας έχει σκοπό: 
α «Νά καλέσει όσους καί όσες 

έθελοντικά μπορούν νά προσφέ
ρουν θετική συμπαράσταση σέ α
γόρια ή κορίτσια πού βρίσκονται 
σέ ήθικό κίνδυνο, δίδοντας πάνω 
άπ’ όλα τής καρδιάς τους τό περί- 
σευμα καί τήν άκτινοβολία τής 
μορφώσεώς τους.

β «Νά καλέσει όσους μπορούν, 
γιά νά βοηθήσουν μέ κάθε υλικό 
μέσο τις πολλαπλές άνάγκες μας.

γ «Πρέπει νά γνωρίζετε πώς ή 
πιό σοβαρή μας έγγύηση είναι ή 
κάλυψη τού Υπουργείου Δικαιο
σύνης πού μέ άγάπη περιβάλλει 
τόν άγώνα μας. Εμείς συνεχίζουμε 
άπό τό 1940 πού ιδρύθηκε ή 
Ε.Π.Α.Α. ένα χρέος πρός τούς 
νέους. Ή άνιδιοτελής θυσία τού 
χρόνου μας, ό,τι δηλαδή πιό πολύ

τιμο έχει ή δέν έχει ό σημερινός άν
θρωπος, άποτελεϊ οφειλή άσήμαν- 
τη στούς νέους πού βλέπουν τούς 
μεγάλους νά προδίδουν συνεχώς 
τά ιδανικά πού υποκριτικά τούς 
διδάσκουν.

Μέ τήν έλπίδα πώς κι’ αύτή ή μι
κρή θυσία μπορεί νά θεωρηθεί ά- 
θλος. Σάς καλούμε κοντά μας. Ή 
διεύθυνση μας είναι Άρσάκη 11 
τηλ. α 32.34.921 β 32.22.996.

Μέ τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
Είσαγγελεύς Πρωτοδικών

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Μέ ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια έωρ- 
τάσθηκε καί έφέτος άπό τήν Αστυ
νομία Πόλεων ή Εθνική Επέτειος 
τής 25ης Μαρτίου 1821. Σέ όλες τις 
Υπηρεσίες έγιναν έκδηλώσεις, ομι

λίες κλπ. Στό Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξεως, σέ συγκέντρωση τών Υ
παλλήλων καί έπί παρουσία τού 
Γεν. Γραμματέως κ. Σαψάλη, μίλη

σε ό Αστυνόμος Α' κ. Χρ. Παναγό- 
πουλος, ό όποιος έντυπωσίασε τό 
άκροατήριο μέ τήν ευφράδεια τού 
λόγου. Ό κ. Παναγόπουλος, έτόνι- 
σε μεταξύ τών άλλων καί τά εξής:

Ή Ελληνική Επανάσταση, ανεξάρτη
τα άπό τό μέγεθος τών έπιτευχθέντων 
σκοπών της, παρέμεινε γιά τόν Ελληνι
σμό καί γιά τήν λοιπή άνθρωπότητα μιά 
διαρκής υπόμνηση, ότι ή Ελλάς μπορεί 
πάντοτε νά ζή καί νά αναζητεί τήν ιστο
ρία της. Κατέδειξε άκόμη, ότι καμμιά 
δύναμη ήθική ή υλική είναι υπέρτερη 
άπό τήν πίστη καί τή θέληση τού Ελ
ληνισμού ή είναι δυνατόν νά παρεμπο
δίσει τόν ιστορικό του δρόμο, άλλά πάν
τοτε, μέ τήν πρωτοβουλία τών Ελλή
νων, θά έκπηγάζει τό μέλλον τής φιλ- 
τάτης Πατρίδος των.

Καί αυτό συμβαίνει, γιατί ή Ελληνική 
Ιστορία είναι προϊόν καταβολής τών 

υπέρτατων ψυχικών, ήθικών καί πνευ
ματικών δυνάμεων τών Ελλήνων, είναι 
προϊόν τών πατροπαραδότων Εθνικών 
Ιδανικών των, δηλαδή τής άγάπης πρός 

τήν Πατρίδα καί τήν Ελευθερία, τής 
Ελληνικής άξιοπρεπείας, τής ζωοποιού 
Εθνικής Πιοτέως στις φυλετικές παρα
δόσεις, καί τής άναλλοίωτης προσηλώ-
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σεως ατήν Θρησκευτική Ορθοδοξία.
Ουδέποτε έπιδίωξαν οι Έλληνες τήν 

κατάκτηση άλλοτρίων έδαφών ή άγα- 
θών, πάντοτε διεξήγαγαν νόμιμους καί 
ιερούς πολέμους, γ ι’ αυτό καί ό περί
φημος Γάλλος φιλόσοφος Συρέ, έγρα
ψε: « Ή Ελλάς ουδέποτε θά καταδέχετο 
νά ύποτάξη τόν κόσμον, όπως ή Ρώμη, 
διότι ή Ελλάς, ήθέλησε μόνον τόν άν
θρωπον νά καταστήση έλεύθερον».

Τά εόγενή λοιπόν ιδανικά είναι έκεί- 
να, τά όποια κατευθύνουν τήν Ελληνική 
Φυλή καί είναι φάροι τής Εθνικής μας 
Ιστορίας καί πόλοι τού άνθρώπινου πο

λιτισμού. Αϋτά καί μόνο παρέχουν 
ατούς Έλληνες τήν δύναμη νά όρθώ- 
νουν τό άνάστημά τους, πρό τού οίου- 
δήποτε έχθροϋ, όχι μόνο έναντίον τών 
βαρβάρων κατά τήν άρχαιότητα, έναν
τίον τών άπιστων κατά τούς Ελληνο
χριστιανικούς χρόνους τού Βυζαντίου, 
έναντίον τής Οθωμανικής αύτοκρατο- 
ρίας τό 1821, άλλα καί κατά τούς νεω- 
τέρους χρόνους τής Ελληνικής μας Ι 
στορίας, συνεχίζονται οί όγώνες γιά τά 
ίδια ιδανικά.

Τό 1912-13 έναντίον τών κατά παρά
δοση έμπρηστών καί σφαγέων τών 'Ελ
λήνων, τό 1940 έναντίον τών δυνάμεων 
τού άξονος, τό Δεκέμβριο του 1944 έ
ναντίον τών άναρχοκομμουνιστών καί 
ήδη σήμερα μετά τήν δόλια καί άνανδρη 
έπιθεση τού προαιώνιου έχθροϋ μας, 
έναντίον τής μαρτυρικής μας Κύπρου, 
καί τήν διεκδίκηση κυριαρχικών δικαιω
μάτων στό Αιγαίο μας, είμαστε καί πάλι 
έτοιμοι νά άντιμετωπίσουμε αύτόν, ό
πως οί ένδοξοι πρόγονοί μας. Όλα αυ
τά, Κυρίες καί Κύριοι, άποδεικνύουν ότι 
ή Αρχαία, ή Μεσαιωνική καί ή Νεώτερη 
Ελλάς είναι μία, διότι μία είναι καί ή 
Ελληνική ψυχή, τά δέ αιώνια ιδανικά 
της συνθέτουν καί τό μεγαλείο της. Αυ
τά άποτελούν τούς χαλύβδινους στύ
λους τού Έθνους μας καί τό άποτελε- 
σματικώτερο άντίδοτο κατά τής ψυχικής 
άποουνθέσεως, τού μεγάλου κινδύνου 
τής έποχής μας. Γιά νά τά προασπίσου
με όμως, πρέπει νά άκολουθήσουμε τά 
διδάγματα τής ιστορίας μας καί νά βα
δίσουμε τήν όδό τήν όποια χάραξαν οί 
προγόνοι μας, μακρυά άπό κάθε σκέψη 
γιά πρωτεία ή διχόνοιες, διότι ή διχό
νοια ή δολερή, όπως τήν άποκαλεί καί ό 
Εθνικός μας ποιητής, σέ πλείστες περι

πτώσεις τού Εθνικού μας βίου καί σέ 
θριάμβους άκόμη, πρόβαλε στή μέση, 
προσέβαλε άρχοντες καί άρχομένους 
καί έπέφερε δεινότατες Εθνικές συμ
φορές καί έτσι, ένώ ή Ελλάς κερδίζει 
τις μάχες, χάνει δυστυχώς τήν ειρήνη.

Έορταστική συγκέντρωση καί ομι
λία έγινε καί στήν Αίθουσα Τελε
τών τού Αρχηγείου Αστυν. Πό

λεων στήν όποια παρέστη ό Αρχη
γός κ. Παπαγεωργίου οί Ύπαρχη- 
γοί κ.κ. Αγγελόπουλος καί Καρα- 
θανάσης, Γενικοί Αστυν. Δ/νταί καί 
όλοι οί άξ/κοί καί οί υπάλληλοι τού 
Αρχηγείου. Τόν πανηγυρικό τής ή- 
μέρας έξεφώνησε ό Αστυνόμος κ. 
Τσιορτός, ό όποιος είπε μεταξύ 
τών άλλων:

Οί άλυοίδες τής μαύρης δουλείας έ
σπασαν. Οί γενναίοι μαχηταί τής Ελευ
θερίας οί πρώην ταπεινοί ραγιάδες, οί 
άπόγονοι τών ένδόξων Μαραθωνομά
χων καί Σαλαμινομάχων, έδίδαξαν στό 
κόσμο όλόκληρο τό μάθημα τών όρθιων 
άνδρών, πού δέν γνωρίζουν δουλεία. . 
Πώς ή ύλη δέν ήμπορεΐ νά νικήση τό 
πνεύμα.

Τό αίμα πού χύθηκε αίμα ήρώων ά- 
γωνιστών. Αίμα ρασοφόρων καί αθώων 
γυναικοπαιδών. Αίμα προκρίτων, πού έ- 
οφάγησαν ή έκρεμάσθησαν άδικα άπό 
τόν σκληρό τύραννο, έπότισε καί έθρε
ψε τό δένδρο τής έλευθερίας.

Κανείς δέν ήμπορεΐ νά παραστήση 
τόν άσύλληπτο ήρωϊσμό τών Ελλήνων, 
οί όποιοι ξεσηκώθηκαν, οάν ένας άν
θρωπος, μόνοι τους καί μέ όπλο τήν 
άκατάβλητη θέλησή τους ή νά πεθά- 
νουν ή νά ζήσουν έλεύθεροι.

Τοιούτον φαινόμενον, όπως τό φαινό- 
μενον τής Ελληνικής Έπαναοτάσεως 
τού 21, πού έδίδαξεν εις τά Έθνη πώς 
κατακτάται ή Ελευθερία, δέν έχει πα- 
ρουαιασθή, ούτε θά παρουσιασθή εις 
τόν κόσμον.

Πρέπει νά εϊμεθα ύπερήφανοι, διότι 
άνήκομεν εις τήν Ελληνικήν φυλήν. Δι
ότι έγεννήθημεν Έλληνες. Διότι πατώ- 
μεν καί ζώμεν εις τήν γήν, που άνέθρε- 
ψεν ήρωας. Επί χιλιετηρίδας όλοκλή- 
ρους ή φιλοτιμία μας, ή γενναιότης μας, 
ή πίστις μας εις τάς ιδέας, ή προθυμία 
μας εις τάς θυσίας, χάριν τής έλευβε- 
ρίας, δέν άπαντώνται πουθενά τού κό
σμου...

25η Μαρτίου. Ημέρα φωτός, δόξης, 
άθανασίας έθνικής. Μέ άπλωμένα τά 
φτερά της ή δόξα έπέταξε άπό τό ά- 
θάνατο μοναστήρι τής Άγιας Λαύρας 
πρός όλες τις γωνίες τής Ελληνικής 
Υής καί έφερε τό μήνυμα τής Ελευ
θερίας. Ημέρα - Σύμβολον άκατάλυτον 
καί άθάνατον. Ημέρα, πού θά διδάσκη 
πάντοτε εις όλους τό ιερό καθήκον 
πρός τήν Πατρίδα. Τήν άγάπη πρός τήν 
Ελευθερία.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Πήραν τό αύτοκίνητο ένός γνω
στού τους Ιταλού τουρίστα, χωρίς 
τήν συγκατάθεσή του, καί τό κυ
κλοφόρησαν έπί άρκετή ώρα μέσα

στήν πόλη, χωρίς νά έχουν άδεια 
ίκανότητος οδηγού. Τελικά τό άφι- 
σαν στό σημείο άπό όπου τό πή
ραν, άφού στό μεταξύ ό Ιταλός 
είχε σχεδόν άλλοφρονήσει άπό 
τήν στενοχώρια του, ύποθέτοντας 
ότι τό αύτοκίνητο του είχε κλαπή. 
Όπως «ήταν φυσικό» έπακολού- 
θησε συμπλοκή, κατά τήν όποια ό 
ξένος άποδείχθηκε ίκανώτερος καί 
ξυλοφόρτωσε τούς άντιπάλους 
του. Στό Αύτόφωρο Δικαστήριο ό 
Ευάγγελος Μουρίκης καί ό Σπυρί
δων Κουτάγιαρ είχαν τήν «γενναιο- 
φροσύνη» νά παραιτηθούν άπό 
τήν έγκληση κατά τού Τζιουζέππε 
Φανέλι, ό όποιος άφέθηκε έλεύθε- 
ρος, ένώ οί δύο αύτοί όδηγήθηκαν 
στίς φυλακές, μέ ποινές 40 καί 30 
ήμερών φυλακίσεως, άντίστοιχα. 

* *
Δέν είχε δελτίο κατοχής κυνηγετι
κού όπλου, ούτε άδεια κυνηγίου, 
τρόμαζε καί τόν κόσμο μέ άσκο
πους πυροβολισμούς, ό Κωνσταν
τίνος Πανταζής, έτών 39, υδραυλι
κός. Σέ έρευνα πού τού έγινε, άπό 
όργανα τής Ύποδιευθύνσεως Γενι
κής Ασφαλείας Κερκύρας, βρέθη
κε κάτω άπό τό σακκάκι του, σέ 
ειδική δερμάτινη θήκη «μίνι» κυνη
γετικό όπλο, πού είχε γίνει έτσι έ
πειτα άπό άποκοπή τής κάννης καί 
τού κοντακιού του.

Ύστερα άπό μήνυση πού ύπέβαλε 
έναντίον τους ό Βασίλειος Τσού- 
κης, 28 χρονών, συνελήφθησαν
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στήν Ηγουμενίτσα άπό όργανα 
τής Ασφαλείας Κερκύρας οί Γερ
μανίδες τουρίστριες Σύλθια Λέ- 
ναρντ, 26 χρόνων καί Γκιζέλα Σκ- 
ρόνμελ, 23 χρόνων, γιατί κατά 
τήν άναχώρησή τους γιά τήν Πελο
πόννησο, άπό τό σπίτι πού τής φι
λοξενούσε, τού άφαίρεσαν μία φω
τογραφική μηχανή, ένα τρανζί
στορ, ένα άνδρικό πουλόβερ καί 
άλλα άντικείμενα μικρότερης ά- 
ξίας.
Κατηγορία όμως άπαγγέλθηκε καί 
έναντίον τού Τσούκη, πού φιλοξε
νούσε άλλοδαπές χωρίς νά ένημε- 
ρώσει (σύμφωνα μέ τόν Νόμο «πε
ρί άλλοδαπών») τήν άρμοδία ύπη- 
ρεσία. Τό παραπάνω περιστατικό, 
ύστερα μάλιστα κΓ άπό τό έπανει-

Στήν άπέναντι σελίδα: Ό  Αστυνόμος κ. 
Παναγόπουλος κατά τήν όμιλία του στό 
Υ.Δ.Τ. μέ τήν ευκαιρία τής Εθνικής Ε
πετείου τής 25ης Μαρτίου. Επάνω: Στι
γμιότυπο άπό τήν άπονομή των πτυχίων 
στοάς άποφοιτήσαντες άπό τή Σχολή 
Ξένων Γλωσσών Αστυνομικούς. Διακρί- 
νονται, ό Α' Ύπαρχηγός Α.Π. κ. Αγγε- 
λόπουλος, οί καθηγηταί καί οί μετεκ- 
παιδευθέντες πρό τής Σχολής Ύπαστυ- 
νόμων. Κάτω: Ο Αστυνόμος κ. Τσιορ- 
τός, όμιλητής στό Αρχηγείο Α.Π. γιά 
τήν Εθνική Επέτειο.

λημμένα κρούσματα πού σημειώ
θηκαν στον Ελληνικό χώρο, έκ μέ
ρους ξένων κακοποιών σέ βάρος 
καί τής ζωής άκόμα Ελλήνων πολι
τών, καθιστά έπιτακτικότερη τήν 
άνάγκη ένημερώσεως τής άρμο- 
δίας άρχής άπό ιδιοκτήτες σπιτιών 
πού φιλοξενούν ή νοικιάζουν σέ 
άλλοδαπούς, τό άργότερο 24 ώρες 
άπό τήν άφιξή τους στήν Κέρκυρα. 
Σέ άντίθετη περίπτωση ύπάρχει 
παράβαση σέ βαθμό πλημμελήμα
τος.

«Ποντικός Ξενοδοχείων», έπεσε 
στό χέρια τού Νόμου, ύστερα άπό 
συνδυασμένη έπιχείρηση Αστυνο
μίας καί Λιμενικής Αρχής. Πρόκει
ται γιά τόν 25χρονο Σπυρίδωνα Γι- 
ούργα, άνεπάγγελτο καί άκαθόρισ- 
στης διαμονής, τόν όποιο τό Λιμε
νικά Όργανα βρήκαν νά κοιμάται 
σέ έλλιμενισμένο σκάφος, στήν πε
ριοχή τού νέου λιμανιού. Τήν στι
γμή τής συλλήψεώς του, ό Γιούρ-

γας -πού ήδη παραπέμφθηκε στήν 
άρμόδια Εισαγγελία, γιά κλοπές 
κατά συρροή, άπόπειρα ληστείας 
καί άλητεία - είχε έπάνω του δελ
τίο άστυνομικής ταυτότητας πού 
άνήκε σέ άλλο άτομο καί μεγάλο 
χρηματικό ποσό, τού όποιου δέν 
μπόρεσε νά δικαιολογήση τήν προ
έλευση. Άνακρινόμενος ό κακο
ποιός άπεκάλυψε ότι είχε κλέψει 
σοβαρά χρηματικά ποσά άπό τούς 
Νικόλαο Ρίκο καί Δημήτριο Νικο- 
λαίδη, πελάτες τού Ξενοδοχείου 
«Άκροπόλ» ένώ αύτοί κοιμώνταν - 
καί άπό τόν Ιερόθεο Κεφαλλωνίτη 
πελάτη τού Ξενοδοχείου «Ερμής» 
μία ώρα μετά τίς προηγούμενες 
κλοπές, ένώ έξ άλλου είχε έπιτεθή 
κατά τής πελάτιδας τού Ξενοδο
χείου «Άκροπόλ» Ούρανίας Χού- 
να, πού είχε ξυπνήσει όταν ό Γιού- 
ργας μπήκε στό δωμάτιό της γιά νά 
κλέψη καί κάλεσε σέ βοήθεια.

ΦΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΣΤΗΝ 
Υ.Γ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ενημερωτική έπίσκεψη στά Γ ρα
φεία καί στούς χώρους ύπηρεσια- 
κών δραστηριοτήτων τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Γενικής Ασφαλείας Κερ
κύρας πραγματοποίησαν - ύστερα 
άπό σχετική έπιθυμία τους, οί μα
θητές καί οί μαθήτριες τής τελευ
ταίας τάξεως τού Γυμνασίου Λευ- 
κίμμης, πού συνοδεύονταν άπό 
τήν Διευθύντρια καί τούς καθηγη
τές τού σχολείου. Μέ ιδιαίτερη 
προθυμία ό Διοικητής τής Ύποδι- 
ευθύνσεως κ. Κωστόπουλος καί οί 
ύφιστάμενοί του ξενάγησαν τούς 
νεαρούς έπισκέπτες τους, έκδηλώ- 
νοντας τήν χαρά τους, γιατί - όπως 
έτόνισαν - τούς παρασχέθηκε ή εύ- 
καιρία νά δώσουν μέ τήν έπαφή 
αύτή ζωηρό δείγμα τής μεγάλης 
έκτιμήσεως πού τρέφουν γιά τήν 
έλληνική νεολαία. Στούς Λευκιμμι- 
ώτες μαθητές δόθηκαν στοιχεία 
καί κατατοπιστικές πληροφορίες 
γύρω άπό τήν άποστολή καί τήν 
μεθοδολογία λειτουργίας τών δια
φόρων Υπηρεσιών τής Ύποδιευ- 
θύνσεως Ασφαλείας, ένώ έξ άλλου 
τούς έπιδείχθηκαν τά εύρήματα ά
πό τήν κακοποιό δράση άτόμων 
πού άπασχόλησαν κατά καιρούς 
τήν Ασφάλεια, όπως όπλα, μαχαί
ρια, ναρκωτικά καί άλλα.
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Μέ πρωτοβουλία τής Αστυνομικής Δ/νοεως Κέρκυρας έγινε στήν αίθουσα τού 
Έμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας συγκέντρωση τών έμπόρων καί 
έπαγγελματιών τής πόλεως, πρός τούς όποιους μίλησαν ό Διοικ. τού Τμήμ. Α
γορανομίας Αστυνόμος κ. Πανταζής, ό Αστυκτηνίατρος Αστυνόμος κ. Λιοπρασί- 
της, ό Διοικ. τού Τμήμ. Τουριστικής Αστυνομίας Ύπαστ. κ. Κώνστας καί ό Διευ
θυντής τού Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Τσέλικας. Στή φωτογραφία έπάνω 
στιγμιότυπο άπό τήν ομιλία τοϋ Διοικητοϋ Αγορανομίας.

«ΕΛΛΑΣ - Ε.Ο.Κ. - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

Μέ αύτό τό θέμα δόθηκε όμιλία 
τού Ύπαστυνόμου Β' ΓΑΣΤΕΡΑ- 
ΤΟΥ Αναστασίου, στούς Αξιωματι
κούς καί'Ανδρες τής Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Κερκύρας, στήν Α
στυνομική Λέσχη. Προλόγησε ό 
Διευθυντής τής Αστυνομίας κ. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ.

* *
Από όργανα τής Ασφαλείας πιά
στηκε ύστερα άπό ένέδρα ό Σπυρί
δων Σούκερας, 50 χρόνων, άπό 
τούς Καλαφατιώνες, ό όποιος τά 
ξημερώματα τού Σαββάτου έκλεβε 
βενζίνη άπό τό μοτοποδήλατο τού 
Πέτρου Πουλή στήν 6' πάροδο 
Μηλτ. Μαργαρίτη, μεταγγίζοντας 
τήν θεζνίνη άπό τό ρεζερβουάρ 
τού μοτοποδηλάτου σέ μπιτόνι, μέ 
τή βοήθεια λαστιχένιου σωλήνα. 

* *
Ύστερα άπό σωματική έρευνα πού 
έγινε τό βράδυ τού Σαββάτου, άπό 
όργανα τής Ασφαλείας, στόν 20- 
χρονο Ελβετό Πιέρ-Άλοίς Μαρ- 
γκιέ, στό μπάρ Spoty Dog, πού σύ
χναζε, βρέθηκε έπάνω του ένα 
κομμάτι κατειργασμένου χασίς κι’ 
ένα άμφίστομο μαχαίρι. Στή συνέ
χεια ό Ελβετός, πού ήλθε στήν 
Κέρκυρα στίς 2 τοϋ Μάρτη καί έ
μενε μαζί μέ άλλους ξένους σέ 
σκηνή στόν Πέλεκα, παραδέχτηκε

ότι αύτός καί ή συντροφιά του κά
νουν χρήση ναρκωτικών.
ΑΝΑΣΤ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ Ύπαστυν. Β'

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Πρός τόν κον Αρχηγόν Αστυνομίας 
Πόλεων Οδός Γ  Σεπτεμβρίου 11- 
Ένταύθα 
Κύριε Αρχηγέ,

Ημείς οί Παλαιοί Συνάδελφοί Σας οί 
όποιοι δέν παύωμε νά σάς παρακολου
θούμε όλους άπό τού Νεωτέρου Αστυ- 
φύλακος μέχρις Υμών μέ στοργήν καί 
αγάπην αίσθανόμεθα πάντοτε βαθύτατα 
μέσα εις τάς Ψυχάς μας τόν άντίκτυπον 
κάθε καλής ή κακής Αστυνομικής έ- 
νεργείας θλιβόμεθα όσάκις σάς αδι
κούν καί ύπερηφανευόμενοι όσάκις δε
όντως σάς τιμούν.

Αί τελευταίοι Σας έπιτυχίαι εις τήν 
έξερεύνησιν δύο μυσαρών έγκλημάτων 
μάς συνεκίνησαν βαθύτατα όπως συνε- 
κίνησαν καί όλόκληρον τήν κοινήν γνώ
μην διά τήν ταχύτητα καί εύελιξίαν τών 
ένεργειών σας αϊτινες άπέδειξαν ότι τό 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΣΩΜΑ ύπό τήν Ηγεσίαν 
σας βαδίζει σταθερώς πρός έπιτυχίας 
τάς όποιας τό παρελθόν μάς ύπόσχεται 
καί διά τό μέλλον.

Δέν είναι δυνατόν νά φαντασθεϊτε κ. 
Αρχηγέ τόν άντίκτυπον τών έπιτυχιών 
αύτών έπί τής Ελληνικής κοινωνίας ή 
όποια έφ' Υμών καί μόνον βασίζει τάς 
έλπίδας της όπως ή Ελλάς μή έξομοι- 
ωθεί άπό τούς έγκληματίας μέ τάς λοι
πός γείτονας καί μή Χώρας.

Δεχθείτε καί πάλιν κ. Αρχηγέ καί 
διαβιβάσατε εις πάντας τούς ύφ' ύμάς 
τά έγκάρδια Συγχαρητήριά μας καί τάς

Εύχάς μας διά τήν έπιτυχίαν τού έργου 
Σας.
Μέ πολλήν ύπηρηφάνειαν καί Αγάπην 
διά τούς έν άποστρατεία Αξιωματικούς 
καί Ανδρας τής Αστυνομίας.

Νικόλαος Νέρης 
Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων έ.ά.

Πρός τούς: Κυρίους, Κυρίους Χαράλαμ
πον Άριστ. Παπαγεωργίου Αρχηγόν Α
στυνομίας Πόλεων, Κων/νον I. Κουβέ- 
λην Διοικητήν Σχολών Αστυνομίας Πό
λεων - εις Αθήνας.

Αξιότιμοι Κύριοι,
Διά τής παρούσης μου έπιστολής, έπι- 

θυμώ νά σάς γνωρίσω τά κάτωθι: Τυγ
χάνω πολιτικός άνάπηρος καί εισήχθην 
τήν 7.1.79 έκτάκτως εις θεραπευτήριον 
«Εύαγγελισμός», πάσχων έξ άναιμίας. 
Ή κατάστααίς μου, ήτο δυσχερής ώς έκ 
τής άσθενείας μου καί έκ τού γεγονό
τος ότι άνήκω εις τήν σπάνιάν όμάδα 
αίματος ORH —

Ή μή εϋρεσις αίματος, έπέδρα ψυχο- 
λογικώς εις τήν ύλην μου ύγιεινήν κα- 
τάστασιν.

Αλλ’ ό Μεγάλος Θεός έστειλε τούς 
καλούς σαμαρείτας καί μέ έβοήθησαν. 
Προσέτρεξαν οί Δόκιμοι Αρχιφύλακες: 
κ.κ. 1) Δημήτριος Ασημ. Ασημακόπου- 
λος, 2) Γεώργιος Χαρ. Θανασούλιας καί 
3) Νικόλαος Νικ. Χιώνης καί προσέφε- 
ρον εύγενώς τό αίμα των, άνήκοντες εις 
τήν αύτήν όμάδα.

Ή ένέργειά των μέ ουνεκίνησε βαθύ
τατα καί δέν θά λησμονήσω ποτέ τήν 
προσφοράν των.

Έξήλθον τού «Εύαγγελισμού» καί αι
σθάνομαι έπιβεβλημένην τήν ύποχρέω- 
σιν, νά άπευθύνω θερμά συγχαρητήρια 
καί ένα μεγάλο «εύχαριστώ», εις τήν 
σεμνήν οικογένειαν τής Αστυνομίας 
Πόλεων, διότι έχει εις τούς κόλπους της

Ή Τροχαία Αθηνών πραγματοποίησε 
σειρά ένημερωτικών όμιλιών σέ Σχο
λεία, Ιδρύματα κλπ. έπί θεμάτων Τρο
χαίας. Στή φωτογραφία μας στιγμιότυπο 
άπό τήν όμιλία στό Γυμνάσιο τής όδού 
Ακαδημίας τήν 2.4.79.
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μέλη, μέ τοιούτον άλτρουϊσμόν.
Ή πράξις τών άνωτέρω Αστυνομικών, 

μοϋ ένίσχυαε έτι περισσότερον τήν ά- 
γάπην καί τόν σεβασμόν πού έτρεφα 
πρός τό εύγενές Σας Σώμα καί σάς 
παρακαλώ νά δεχθήτε τάς θερμοτέρας 
τών ευχών μου, δ ι1 εύόδωσιν προσπα
θειών σας, έπ’ άγαθώ τής Πατρίδος μας.

Μετά βαθείας έκτιμήσεως 
Γεώργιος Νικ. Ζαχαράκης 

Πρινές-Μυλοποτάμου 
Ρεθύμνου-Κρήτης

Σεβαστέ μου κύριε Αρχηγέ, 
συγκαταλέγομαι μεταξύ τών τυχερών 
τής χρονιάς, άφοϋ πέτυχα στή Νομική 
Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τό περιοδικό πληροφορήθηκα 
γιά τήν ειδική τελετή πού έγινε πρός 
τιμή μας καί σ' αύτό διάβασα μέ ζωηρή 
συγκίνηση τις ζεστές φιλικές σας παραι
νέσεις. Θά ήθελα νά ζήσω κοντά σας τις 
στιγμές έκεινες. Νά σάς άκούαω, νά 
γνωρίσω τούς συναδέλιρους μου καί νά 
άνανεώσω τήν πίστη μου στό ήθικό ύπό- 
βαθρο τής μεγάλης μας Αστυνομ. Οικο
γένειας.

Πάντως, σάς εύχαριατώ πού μέ συγ- 
κινήσατε. Θά ήθελα έπίαης, νά εύχαρι- 
στήσω καί τούς συνεργάτες τού περιο
δικού ·Αστυνομικά Χρονικά» καί ιδιαί
τερα τόν κ. Στρουμπούλη καί τόν Αστυ
νόμο κ. Σ. Αντωνάκο, οι όποιοι χωρίς νά 
τό ξέρουν συνετέλεσαν στήν έπιτυχία 
μου. Έκλεψα μερικές ιδέες τους καί τις 
χρησιμοποίησα κατά τήν άνάπτυξη τού 
θέματος τής έκθεσης, μέ άποτέλεσμα 
νά συγκετρώαω 38 βαθμούς, πού είναι 
καί ό πρώτος βαθμός στις 22.000 τών 
ύποψηφιων τού Νομικού καί Ιατρικού 
κύκλου.

Μετά σεβασμού 
Σοφία Γεωργ. Μπεάκου

Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Διεθνές Έτος τού Παιδιού 
Εκτελεστική Επιτροπή

Πρός τόν κ. X. Παπαγεωργίου Αρχηγό 
Αστυνομίας Πόλεων Γ  Σεπτεμβρίου 11 
Ενταύθα

Μέ τήν λήξη τής έπίσκεψης τής άντι- 
προσωπείας τών παιδιών τής χώρας 
στήν Αθήνα έπιθυμώ νά σάς έκφράσω 
τις θερμές εύχαριστίες μου γιά τήν πο
λύτιμη συνεργασία σας στήν πραγματο
ποίηση καί έπιτυχία τής πρωτοβουλίας 
αύτής τής Εκτελεστικής Επιτροπής τού 
ΔΙ.Ε.Π. πού άποτέλεσε μιά χαρακτηρι
στική καί πρωτότυπη έκδήλωση γιά τήν 
έναρξη τού Διεθνούς Ετους τού Παι
διού στή χώρα μας.

Υφηγητής Δ.Γ. Τσαούσης 
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Βογιατζής, Βουλευτής - τ. 
Υπουργός
Βουκουρεστίου 36 - Τ. Τ. 136

Πρός τήν Δ/αιν Αστυνομίας Αθηνών 
Ενταύθα
Αγαπητέ μου κ. Διευθυντά 

Χθές τό βράδυ μετά τή λύση τής συ- 
νεδριάσεως τής Βουλής γύρω στις 1 τό 
πρωί ήλθα στό χώρο σταθμεύσεως τού 
αύτοκινήτου μου πού είναι δίπλα στό 
γραφείο μου, όδός Ρώμα γιά νά τό πά
ρω. Μέ έκπληξή μου είδα ότι λείπανε τά 
κλειδιά άπό τό συνηθισμένο μέρος πού 
μοϋ τά άφήνει ό άρμόδιος τού χώρου.

Μέ χαρά μου όμως είδα ότι σέ λίγα 
λεπτά ήλθε τό αύτοκίνητό σας ύπ’ ά- 
ριθμ. Α.Π. 1074 τό όποιο είχε πάρει τά 
κλειδιά γιά νά τό προστατεύση άπό κλο
πή γιατί τό ίδιο βράδυ στό ίδιο μέρος 
είχε κλαπεί ένα Άλφα-Ρομέο.

Θέλω μέ τό γράμμα αύτό νά έκφράσω 
τά συγχαρητήριά μου γιά τήν πράξι αύ- 
τή καί τήν ικανοποίησή μου γιά τήν 
άρτια λειτουργία τών ύπηρεσιών σας.

Μέ έκτίμηση

Ενωσις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πει
ραιώς - Ετος Ίδρύσεως 1925

Πρός τήν Αστυνομία Πόλεων, Υποδιεύ
θυνση Σωματικής καί Πνευματικής Αγω
γής, τμήμα 3ον Μουσικής, Καλλιδρο- 
μίου 12 - Αθήναι.

Κύριε Διευθυντά,
Ή πρόθυμη άπό σάς διάθεση καί ή 

παρουσία τμήματος τής Μουσικής τής 
Αστυνομίας Πόλεων, στόν τελικό άγώνα 
Πρωταθλήματος Κυπέλλου Ελλάδος Ε
ρασιτεχνών, μεταξύ τών Σωματείων μας 
Ο.Φ.Ν.Κ. ΔΟΞΑ καί Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ τής 3 
Μαρτίου 1979, έδωσε στήν όλη διοργά
νωση ιδιαίτερη λαμπρότητα καί συνετέ- 
λεσε πάρα πολύ στήν άπόλυτη έπιτυχία 
τού τελετουργικού μέρους αύτής.

Ή συμμετοχή τής Μουσικής τής Α
στυνομίας Πόλεων, στήν παραπάνω έκ
δήλωση καί ή άψογη άπό κάθε πλευρά 
έμφάνιση τών άνδρών της προκάλεσαν 
άριστες έντυπώαεις σέ μεγάλο άριθμό 
φιλάθλων θεατών καί έδωσαν τήν εύ- 
καιρία σ' αύτούς νά τούς χειροκροτή
σουν καί νά τούς έπευφημίσουν μέ έν- 
θουσιασμό.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής Ε.Π.Σ. 
Πειραιώς γιά τήν μεγάλη συμβολή σας 
στήν έπιτυχία τής παραπάνω έκδηλώ- 
σεως, έκφράζει σέ σάς, τούς Αξιωμα
τικούς καί τούς άνδρες τής Μουσικής 
τής Αστυνομίας Πόλεων έγκάρδια συγ
χαρητήρια καί τις άπειρες εύχαριστίες 
του.
Ό Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεύς
Δ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τήν 25.1.79 έκηδεύθη εις τό Γ' Νεκρο
ταφείο Πειραιώς ό έ.σ. Αστυνομικός Δι
ευθυντής Α' Μάργαρης Δημήτριος.
Ό  έκλιπών έγεννήθη τό 1901 εις Φουρ- 
νά Αίτ/νίας. Εις τό Αστυνομικόν Σώμα 
κατετάγη τό 1924. Τό 1930 προήχθη εις 
Ύπαστυνόμο Β\ τό 1934 εις Ύπαστυνό
μο Α', τό 1943 εις Αστυνόμον Β', τό 
1952 εις Αστυνόμον Α' καί τό 1956 εις 
Διευθυντήν Β'.
Τήν κηδεία του παρηκολούθησαν συγ
γενείς καί φίλοι του, ώς καί Αστυνομι
κοί έν ένεργεία καί συνταξιούχοι.
Τό Αστυνομικόν Σώμα παρέστη δι’ άντι- 
προσωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας 
κατέθεσεν έπί τής σοροϋ του στέφα
νον.

ΛΙΟΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τήν 1.3.79 άπεβίωσε ένας άκόμη έν έ- 
νεργεία, έκλεκτός συνάδελφος καί άν
θρωπος, ό αστυνόμος Α' Κωνσταντίνος 
Λιολίτσας.
Ή κηδεία του έγινε τήν έπομένη στήν
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ιδιαιτέρα του πατρίδα "Αργος Άργολί- 
δος καί παρέστη πλήθος κόσμου, δεί
γμα τής βαθειάς έκτιμήσεως τής όποιας 
έχαιρε.
Τό Αστυνομικό Σώμα παρέστη δΓ άντι- 
προσωπείας μέ έπικεφαλής τόν Άστυν. 
Διευθυντήν Β κ. Άλεξόπουλον Σωκρά- 
την, ό όποιος κατέθεσεν έπί τής σοροϋ 
τού έκλιπόντος στέφανον, είπών μετα
ξύ τών άλλων.

« Ή  άπ ώ λειά  σου ά φ η σ ε κ εν ό , σ τή ν  οίκο- 
γ έ ν ε ιά  σ ου κα ί σ τή ν  ύπ ηρ εσ ία  μ α ς . Κ αί ή τα ν  

φ υ σ ικ ό  νά συμβή α ύ τό  γ ια τ ί ο ί ά ρ ε τ έ ς  σου, 
ο ί ψ υ χ ικ έ ς  κα ί ο ί π ν ε υ μ α τ ικ έ ς  σου δ υ ν ά μ εις  
σ υ γ κ ρ ο το ύ σ α ν  μ ιά  π λήρη κα ί ξεχ ω ρ ισ τή  προ
σ ω π ικότη τα .

Ή σ ο υ ν  ό  έ κ λ ε κ τό ς  μ έσ α  σ το ύ ς  έ κ λ ε κ το ύ ς ,  
ό  ά ξ ιο ς  μέσ α  σ το ύ ς  ά ξ ιο υ ς  ά ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  τή ς  
Α .Π .

Ε μ ε ίς  πού σέ γνω ρ ίσ α μ ε πού ε ίχ α μ ε  τήν  

ε ύ τ υ χ ία  νά ε ίμ α σ τε  σ υ μ μ α θ η τέ ς  σ ου στή  

Σ χ ο λ ή  Ύ π αστυνόμω ν, πριν άπό 20  π ερίπου  

χ ρ ό ν ια . Ε μ ε ίς  πού ζή σ α μ ε  κα ί δ ε θ ή κ α μ ε  μ έ  

φ ιλ ικ ά , ά δ ελ φ ικ ά  α ισ θ ή μ α τα , ό μ ο λ ο γ ο ϋ μ ε  ό τ ι 
ή σ ο υ ν  έ ν α ς  λ ε β έ ν τη ς , έ ν α ς  α κ έρ α ιο ς  ά ξιω μα - 
τ ικ ό ς  κα ί άνθρω π ος, έ ν α ς  ό ν ε ιρ ο π ό λ ο ς  έρ γ ά - 
τ η ς  τ ο ύ  κ α θ ή κ ο ν το ς .

Τ ο ύ  κ α θ ή κ ο ν το ς  π ρός τή ν  π α τρ ίδ α , πρός 

τή ν  κο ινω νία , π ρός τή ν  ο ικ ο γ ένε ια .
Τ ό  έπ α γ γελ μ α τικ ό  σ ου  μ έλ λ ο ν  ή το  φ ω τεινό  

κα ί έλπ ιδ ο φ ό ρ ο . Θ ά έ φ θ α ν ε ς  μ έχ ρ ι το ύ ς  ά- 
ν ω τ έ ρ ο υ ς  β α θ μ ο ύ ς  τ ο ύ  Σ ώ μ α το ς  τ ή ς  Α.Π.

Ή  έπ α γ γελ μ α τικ ή  σ ου π λη ρ ό τη τα , ή προ
σ ήλω σ ή σ ου στό κ α θ ή κ ο ν , ή ε ύ γ έ ν ε ια  κα ί ή 
κα λω σ ύ νη  τή ς  ψ υ χ ή ς σ ου. ο ί ή γ ε τ ικ έ ς  καί 
δ η μ ιο υ ρ γ ικ έ ς  ίκ α ν ό τ η τέ ς  σου, έ γ ιν α ν  τό  θ ε 
μ έ λ ιο  γ ιά  μιά λαμπ ρή σ τα δ ιο δ ρ ο μ ία . .

Υ π η ρ έτη σ ες  μ έ  β α θ ιά  κα ί ά π ερ ιό ρ ισ τη  σ υ
ν ε ίδ η σ η  σέ δ ιά φ ο ρ ες  ν ε υ ρ α λ γ ικ έ ς  θ έσ ε ις . 
Π α ν τ ο ύ  κα ί π ά ντο τε  έπ ε τύ γ χ α ν ε ς , δ ιεκ ρ ί- 
ν εσ ο .

Ή  θ ε τ ικ ή  π ροσ φορά σ ο υ  κα ί ή δ η μ ιο υ ρ 
γ ικ ή  ά νη σ υ χ ία  σου σ έ ά ν έ δ ε ιξα ν .

Π ο λ ύ κ λ α υ σ τε  σ υ ν ά δ ε λ φ ε  σέ έ μ έ ν α  τό ν  ά- 
γ α π η τό  σου φ ίλο , σ υ ν ά δ ελ φ ο  κα ί σ υ μ μ α θη τή  

σ τή  Σ χ ο λή  Ύ π αστυνόμω ν, έλ α χ ε  ό ό δ υ ν η ρ ό ς  
κ λ ή ρ ο ς  νά σού ά π ευ θ ύ ν ω  τό ν  τ ε λ ε υ τ α ίο  χα ι
ρ ε τ ισ μ ό , έ κ  μ έ ρ ο υ ς  τ ή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς , πού τό 

σο ά γάπ ησ ες , πού τό σ ο  εύ σ υ ν ε ίδ η τα  υ π η ρ έ
τ η σ ε ς .

Ή  σ υ ντρ ιβ ή  μο υ  ε ίν α ι ά τε λ ε ίω τη , ά ν ίκα νη  
ό μ ω ς νά σ θ ύ σ ει τή ν  ζω ντα νή  ά ν άμ νη σ ή σου

Δ έ ν  ε ίν α ι δ υ ν α τό  νά  σέ θεω ρήσω  ν εκρ ό .
Ο ί μ α χ η τές  το ύ  κ α θ ή κ ο ν το ς , ο ί ε ύ γ ε ν ικ έ ς  

κα ί δ η μ ιο υ ρ γ ικ ές  ύ π ά ρ ξε ις , ο ί υ π η ρ έτε ς  τή ς  
μ ε γ ά λ η ς  ά π οστολής, όπως ήσ ο υ ν  έσ ύ , δ έν  
π ε θ α ίν ο υ ν , γ ια τ ί θ ά ν α τ ο ς  δ έν  ε ίν α ι ή β ιο λ ο 
γ ικ ή  άνυπ α ρξία , ά λ λά  ή δ ια γ ρ α φ ή  άπό τήν  
μ ν ή μ η  τή ς  κοινω νίας.

Κ α ί σύ θ ά  μ έ ν ε ις  σ τή  ροή το ύ  χρ ό νο υ  ά 
φ θ α ρ τ ο ς  σ τ ις  μ ν ή μ ες  μας.

Έ κ  μ έ ρ ο υ ς  το ύ  κ. Α ρ χ η γ ο ύ  Α σ τυ ν ο μ ία ς  
Π ό λεω ν, έκ  μ έ ρ ο υ ς  το ύ  π λή θο υ ς  τώ ν σ υνα
δ έλ φ ω ν  σου κ ά θ ε  β α θ μ ο ύ , σ υ λλυ π ο ύ μ α ι τήν  

β α ρ υ π εν θ ο ύ σ α  σ ύζυγό  σ ου κα ί το ύ ς  λο ιπ ούς  
σ υ γ γ ε ν ε ίς  σου κα ί σού ά π ευθύ ν ω  τό ν  ύ σ τα το  
χ α ιρ ετ ισ μ ό .

Α ς ε ίν α ι έλ α φ ρ ό  τό  χώ μα τή ς  π α τρ ικής  

σ ου  γ ή ς  πού θά  σ κεπ ά σ ει τό  σ επ τό  σώμα  
σ ου.

Α ίω ν ία  σου ή μνήμη.

Ό  μεταστάς έγεννήθη τό 1933 εις τό

Αργος. Εις τό Αστυνομικόν Σώμα κατε- 
τάγη τό 1953. Τό έτος 1960 προήχθη εις 
τόν βαθμόν τού Ύπαστυνόμου Β’ τό 
1963 εις τόν βαθμόν τού Ύπαστυνόμου 
Α', τό 1968 εις τόν βαθμόν τού Αστυ
νόμου Β' καί τό 1974 εις Αστυνόμον Α'. 
Ήτο έγγαμος καί πατήρ ένός τέκνου.

ΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τήν 15.1.79 έκηδεύθη εις τό Νεκροτα
φείο Άναστάσεως Πειραιώς ό έ. σ. Α
στυνόμος Δημήτριος Μανίδης. Ό  έκλι- 
πών έγεννήθη τό 1900 εις Βροντάδες 
Χίου. Εις τό Αστυνομικόν Σώμα κατε- 
τάγη τό 1923. Τό 1930 προήχθη εις 
Ύπαστυνόμον Β' Τό 1934 εις Ύπαστυ- 
νόμον Α' καί τό 1943 εις τόν βαθμόν 
τού Αστυνόμου Β'. Άπεστρατεύθη τό 
1953, καταληφθείς άπό τό όριο ήλικίας. 
Εις τήν κηδείαν του παρέστησαν πολλοί 
φίλοι του, Αστυνομικοί συνταξιούχοι 
καί έν ένεργεία. Τό Αστυνομικό Σώμα 
παρέστη δι’ άντιπροσωπείας, ό έπικε
φαλής τής όποιας κατέθεσεν έπί τής 
σοροϋ του στέφανον, τιμής ένεκεν.

ΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τήν 17.11.78 άπεβίωσε αίφνιδίως όπό 
καρδιακή προσβολή ό έν ένεργεία Α
στυνόμος Β' Γεώργιος Λοϋκος. Ή κη
δεία του έγινε τήν έπομένη στήν Ιδιαι
τέρα του πατρίδα Βίλλια Μεγαρίδος καί 
παρέστησαν όλοι οί συγχωριανοί του 
πού τόσο τόν άγαπούσαν γιά τό έξαί- 
ρετο ήθος καί χαρακτήρα του. Τό Α
στυνομικό Σώμα παρέστη δΓ άντιπρο- 
σωπείας, ό έπικεφαλής τής όποιας κα
τέθεσε στέφανον έπί τής σοροϋ του καί 
τόν προέπεμψε μέ συγκινητικά λόγια. 
Ή μνήμη τού αειμνήστου συναδέλφου 
θά παραμένει πάντα στή θύμησή μας

Ό τάφος τού άειμνήστου συναδέλφου 
Αστυνόμου Λούκου, πού έγινε δαπά- 
ναις τών συμμαθητών του, τής Σχολής 
Ύπαστυνόμων.

γιατί ξεχώριζε στήν άγάπη καί στή κα
λωσύνη πού τίς σκορπούσε μέ άπλο- 
χεριά σ' όλους. Τό χώμα πού τόν έθρε
ψε τόν έγαλούχησε καί τελικά τόν σκέ
πασε, άς είναι έλαφρό καί ή μνήμη του 
αίωνία.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό 1933. Είς τό 
Αστυνομικόν Σώμα Κατετάγη τό 1955. 
Προήχθη είς Ύπαστυνόμον Β' τό 1968. 
Τό 1971 είς Ύπαστυνόμον Α' καί τό 
1978 είς Αστυνόμον Β'. Ήτο έγγαμος 
καί πατήρ δύο άνηλίκων τέκνων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τήν 4.1.79 έφυγε άπό κοντά μας κι άλ
λος έν ένεργεία έκλεκτός συνάδελφος, 
ό άστυφύλαξ Παρασκευάς Κωνσταντί
νος, μόλις σέ ήλικία 35 χρόνων.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό 1943 είς Δα- 
φνοχώριον Δωρίδος. Είς τό Αστυνομι
κόν Σώμα κατετάγη τό 1966. Ήτο άγα
μος καί ύπηρετοϋσε είς τό Α' παράρ
τημα Ασφαλείας Αθηνών. Στήν κηδεία 
του παρέστη πλήθος κόσμου καί άντι- 
προσωπεία τού Αστυνομικού Σώματος, 
ό έπικεφαλής τής όποιας κατέθεσε έπί 
τής σοροϋ στέφανον καί τόν προέπεμ
ψε μέ συγκινητικά λόγια.
Τά « Αστυνομικά Χρονικά- εύχονται είς 
τούς άγαπητούς οικείους τών μετα- 
στάντων τήν έξ ϋψους παρηγοριάν καί 
στούς σεπτούς νεκρούς μας νά είναι 
έλαφρό τό χώμα πού τούς σκέπασε καί 
ή μνήμη των αίωνία.
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Τό πρωί τής 8.4.1979 έγινε στόν ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Γκύζη, ή βάπτιοη τών δυο παιδιών τού άστυφύλακα 
Χρυσοστόμου Τραϊφόρου, πού πέθανε άπό καρδιακή προσβολή, σέ ήλικία 33 έτών. Ανάδοχος τού ένός παιδιού 
ήταν ό δοικητής τής Ύποδ/νσεως Γενικής Ασφαλείας Αθηνών κ. Μ. Αάος καί τού άλλου ή Πρόεδρος τού Ο.Φ.Α. 
Αθηνών κ. Ίωακείμογλου. Ας σημειωθεί ότι ό έκλιπών άστυφύλαξ άφησε έξ παιδιά άπό έπτά έτών καί κάτω. Στήν 
έκδήλωση, πού είχε τήν έννοια τής ήθικής συμπαραστάσεως πρός τήν πολυμελή οικογένεια, παρέστη ό Αρχηγός 
Α.Π. κ. Παπαγεωργίου, ό θ ' Ύπαρχηγός κ. Καραθανάσης, ό Διευθυντής 'Αστυνομίας Αθηνών καί άλλοι. 
Στις (ρωτογραφίες μας έπάνω καί κάτω χαρακτηριστικά στιγμιότυπα.
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Η ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Στήν άπέναντι σελίδα: Ή Σχολή Ύπαστυνόμων παρελαύνει 
πρό τού μνημείου τού Αγνώστου Στρατιώτου, τήν 25η Μαρ
τίου 1939. Επάνω: Τμήμα τής Σχολής Ύπαστυνόμων 
1938-1939 μέ έπικεφαλής τόν Αστυνομικό Διευθυντή Γ. 
Λίναρη. Δεξιά: Παράταξη Δοκίμων Ύπαστυνόμων τής περιό
δου 1940 κατά τήν μεσημβρινή άναφορά, στό προαύλιο τής 
Σχολής. Κάτω: Δόκιμοι Ύπαστυνόμοι τής Α' έκπαιδευτικής 
περιόδου.

Ώ ρ ίσ τ η κ α ν , ά κ ό μ α , ά σ τ υ ν ο μ ικ ο ί 
δ ιε υ θ υ ν τ α ί  γ ιά  τή  δ ιδ α σ κ α λ ία  
τω ν  ά σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  μ α θ η μ ά τω ν  

κ α ί ά ν ώ τερ ο ι ά ξ ιω μ α τ ικ ο ί το ύ  
σ τ ρ α τ ο ύ  γ ιά  τ ά  μ α θ ή μ α τ α  το π ο 
γ ρ α φ ία ς  κα ί σ χ ε δ ια γ ρ α φ ία ς  καί 
γ ιά  τ ίς  ά σ κ ή σ ε ις  σ ω μ α τ ικ ή ς  ά- 
γ ω γ ή ς  κα ί π α ρ α τά ξε ω ν  κ α ί β ο 
λ ή ς . Ε ίχαν ό ρ ισ θ ή  έπ ίσ η ς  κα ί 
μ ε ρ ικ ο ί ά λ λ ο ι, π ού έ κ α ν α ν  δ ια 
λ έ ξ ε ι ς  γ ιά  δ ιά φ ο ρ α  ά λ λ α  θ έ μ α 

τα .

Ο ίκ η μ α , γ ιά  τή  σ τέγ α σ η  τή ς  
Σ χ ο λ ή ς , β ρ έ θ η κ ε  έ ν α  π αλιό  σπί
τ ι  σ τή ν  ό δ ό  Τ ιμ ο λ έ ο ν τ ο ς  Β άσ ου  
σ τ ο ύ ς  Α μ π ελ ό κ η π ο υ ς , π ού ε ίχ ε  
κ α μ μ ιά  1 β α ρ ιά  δ ω μ ά τ ια  κι ε ίχ ε  

χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ή  π ρ ο τ ή τ ε ρ α  σάν  
κ λ ιν ικ ή . Α ύ τό  β ρ ισ κ ό τα ν  σ τή  μ έ 
σ η , σ χ εδ ό ν , έ ν ό ς  ο ικ ο π έδ ο υ , 
κ ο ν τ ά  τεσ σ ά ρ ω ν  σ τρ ε μ μ ά τω ν  

κ α ί ή τ α ν  σ έ  κ α κ ά  χ ά λ ια . Α ύ τό  

έ π ισ κ ε υ ά σ τη κ ε , εύ π ρ επ ίσ τη κ ε , 
ό σ ο  ή τ α ν  δ υ ν α τ ό ν  κα ί π ρ ο σ τ έ θ η 
κ α ν  σ τό  π ρ ο α ύ λ ιο  κα ί μ ε ρ ικ ά  
ο ικ ή μ α τ α  γ ιά  ν ά  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη 
θ ο ύ ν  σάν δ ιδ α χ τ ή ρ ια  κ α ί γ ιά  

γ ρ α φ ε ία .
Σ ά ν  δ ιο ικ η τ ή ς  τ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  ό - 

ρ ίσ τ η κ ε  ό Ά σ τ υ ν . Δ /ν τ ή ς  Β ' 
Μ π ό μ π ο λα ς  Χ ρ ., ά ξ ιω μ α τ ικ ό ς  

μ ο ρ φ ω μ έ ν ο ς , γ λ ω σ σ ο μ α θ ή ς , 
π ο λ ιτ ισ μ έ ν ο ς , ά κ α τ α π ό ν η το ς  σ' 
έ ρ γ α τ ικ ό τ η τ α  κ α ί μ έ  μ ε γ ά λ η  δ ι
ο ικ η τ ικ ή  ικ α ν ό τ η τ α . Ή τ α ν , ά κ ό 
μ α , ά γ α μ ο ς  κ ι έ τ σ ι μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ’ 
ά φ ο σ ιω θ ή  ό λ ό ψ υ χ α  σ τή ν  ο ρ γ ά 
ν ω σ η  τ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  κ α ί τ ή ν  έ κ -  

π α ίδ ευ σ η  τώ ν δ ο κ ίμ ω ν , γ ια τ ί  
«άπ ό ό ρ θ ρ ο υ  β α θ έ ο ς »  μ έχ ρ ι, 
σ χ ε δ ό ν , τά  μ ε σ ά ν υ χ τ α  β ρ ισ κ ό 
τ α ν  σ τή  Σ χ ο λ ή  κ α ί π α ρ α κ ο λ ο ύ -  

θ α γ ε  τ ά  π ά ντα . Ή τ α ν , μ π ο ρ ε ί νά

ε ίπ ή  κ α ν ε ίς  μ έ  β ε β α ιό τ η τ α , ό 
κ α τ ά λ λ η λ ο ς  ά ν θ ρ ω π ο ς  σ τή ν  κ α 
τ ά λ λ η λ η  θ έσ η .

Α λ λ ο ι ά ξ ιω μ α τ ικ ο ί ό ρ ίσ τη κ α ν  

ό Ά σ τ .  Δ /ν τ ή ς  Β ' Κ ό κ κ ιν ο ς  Ν ικ. 
σ ά ν  ύ π ο δ ιο ικ η τή ς , ό  Ά σ τ υ ν . Α ' 
Λ ίν α ρ η ς  σάν κ ο σ μ ή τ ο ρ α ς , ό  ά 
σ τ υ ν . Β ' Ζ α ρ ο ύ λ η ς  Ίω ά ν . σάν  
Υ π α σ π ισ τή ς  κ α ί ο ί ύ π α σ τυ ν ό μ ο ι 
Α ' Π υ θ α ρ ο ύ λ η ς  Ε ύ ά γ ., Λ ά μ π ο υ -  
ρ α ς  Ά λ έ ξ ,  κ α ί Κ α θ ά ρ ε ιο ς  Ά -  
π ό σ τ. σάν δ ιμ ο ιρ ίτ ε ς . Ά π ’ ό λ ο υ ς  

α ύ τ ο ύ ς  β ρ ίσ κ ε τ α ι σ τή  ζω ή, σ ή
μ ε ρ α , μ ο ν ά χ α  ό  Κ α θ ά ρ ιο ς , γ ι
α τ ί  άπ ’ τ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς  ό μ έ ν  Ζ α 
ρ ο ύ λ η ς  έ κ τ ε λ έ σ τ η κ ε  κ α τ ά  τά  
Δ ε κ ε μ β ρ ια ν ό  Κ ίν η μ α  ά π ’ τ ο ύ ς  

Κ ο μ μ ο υ ν ισ τ έ ς , ο ί δ έ  ά λ λ ο ι «ά- 
π εδ ή μ η σ α ν  ε ις  Κ ύ ρ ιο ν »  κ α τά  

δ ιά φ ο ρ α  χ ρ ο ν ικ ά  δ ια σ τ ή μ α τ α .
Τ ό  έ κ π α ιδ ε υ τ ικ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α , 

όπ ω ς ε ίδ α μ ε , ή τ α ν  π α ρ α φ ο ρ τω 
μ έ ν ο  κ ι ή  έκ π α ίδ ε υ σ η  π ολύ  κ ο υ 
ρ α σ τ ικ ή  κ ι έ λ ά χ ισ τ ε ς  ώ ρ ες  π ε
ρ ίσ σ ε υ α ν  γ ιά  ξ ε κ ο ύ ρ α σ η  κ α ί γ ιά  

κ ά π ο ια  ψ υ χ α γ ω γ ία . Γ ια τ ί, έ κ τ ο ς  
άπ ό τ ά  μ α θ ή μ α τ α , ή τ α ν  κ α ί ο ί 
δ ιά φ ο ρ ε ς  ά λ λ ε ς  ά π α σ χ ο λ ή σ εις · 
έ π ισ κ έ ψ ε ις  σ έ  Μ ο υ σ ε ία , σ έ  ά ρ - 
χ α ιο λ ο γ ικ ο ύ ς  χ ώ ρ ο υ ς , σ έ  σ τρ α 
τ ιω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  κα ί σ έ  δ ιά φ ο -
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Τις πρωινές ώρες τής 5.4.79 έγινε στή Σχολή Αστυφυλάκων στή Νέα Φιλαδέλφεια ένώπιον του Αρχηγού Α.Π. κ. 
Παπαγεωργιου ή όρκωμοσία 78 νέων Αστυφυλάκων τού 261 Εκπαιδευτικού Τμήματος. Μετά τήν όρκωμοσία 
μίλησε ό Αρχηγός ΑΠ, ό όποιος άφού ευχήθηκε κάθε έπιτυχία ατούς νέους Αστυνομικούς, έδωσε όδηγίες γιά τήν 
σωστή καί άψογη έκτέλεση τών καθηκόντων τους. Μέ τό ίδιο πνεύμα άνεγνώσθη και ή Ημερήσια Διαταγή τού 
Διοικητού τής Σχολής κ. Λαμπαδιάρη. Στις φωτογραφίες μας έπάνω καί κάτω σχετικά στιγμιότυπα άπό τήν τελετή 
τής όρκωμοσίας.





Η ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
ρ α  έ ρ γ ο σ τά σ ια  κ α ί β ιο μ η χ α ν ίε ς . 
Σ τ ις  λ ιγ ο σ τ έ ς  ώ ρ ε ς  πού μ ά ς  έ 
μ ε ν α ν  τή  β ο λ ε ύ α μ ε  α τό  γ ή π εδ ο  
π ού β ρ ισ κ ό τα ν  σ τό  πίσω μ έ ρ ο ς ,  
σ ο υ λ α τ σ ά ρ ο ν τ α ς , ή  μ έ  δ ιά φ ο ρ α  

π α ιγ ν ίδ ια , ά σ τ ε ϊα  κ α ί π ε ιρ ά γ μ α 
τα . Γ ια τ ί, γ ιά  ά λ λ ο υ  ε ίδ ο υ ς  ψ υ 
χ α γ ω γ ία , δ έ  μ π ο ρ ο ύ σ ε  νά  γ ίν ε ι  
σ υ ζ ή τη σ η  μ ιά  κ α ί δ έ ν  ύπ ή ρ χαν  

ο ύ τ ε  σ χ ε τ ικ ά  μ έ σ α  ο ύ τ ε  κα ί ά ρ -  

κ ε τ ό ς  χώ ρ ος. Α ύ τ ό  τ ό  γ ή π εδ ο  

ή τ α ν  μ ιά  έ κ τ α σ η , π ού β ρ ισ κ ό τα ν  

σ τό  πίσω μ έ ρ ο ς  τ ο ύ  ο ικ ή μ α τ ο ς  

τ ή ς  Σ χ ο λ ή ς , κ ο ν τ ά  έ ν α  σ τ ρ έ μ 
μ α , πού, ό τ α ν  ά ρ χ ισ ε  ν ά  λ ε ι
τ ο υ ρ γ ε ί  ή σ χ ο λ ή  β ρ ισ κ ό τα ν  σ έ  

π ο λή  ά σ χη μ η  κ α τά σ τα σ η . Ή τ α ν  

γ ε μ ά τ η  άπό β ά τα , άπό α γ ρ ιό 
χ ο ρ τ α  κα ί άπό δ ιά φ ο ρ α  μπ άζα  
κ α ί σ κο υπ ίδ ια , π ού π έ τ α γ α ν  έ κ ε ϊ  
ο ί π ερ α σ τ ικ ο ί κ α ί ο ί π ερ ίο ικ ο ι. 
Α ύ τ ό ν , λο ιπ όν, τ ό  σ κ ο υ π ιδ ό το 
πο τ ό ν  κ α θ α ρ ίσ α μ ε  έ μ ε ϊς ,  κό 
ψ α μ ε  τά  β ά τα , κ ο υ β α λ ή σ α μ ε  μ έ  
τό  κ α ρ ο τσ ά κ ι έ ξ ω  τά  μπ άζα  καί 
τά  σ κο υπ ίδ ια  κ ι ’ ύ σ τ ε ρ α  μ' έ ν α  

χ ε ιρ ο κ ίν η τ ο  ό δ ο σ τρ ω τή ρ α  τό ν  

ισ ο π εδ ώ σ α μ ε κ α ί τ ό ν  κ ά ν α μ ε  έ 
ν α  ώ ρ α ίο  γ ή π εδ ο . Κ αί θ υ μ ά μ α ι  
μ έ  π όσο κ έ φ ι έ ρ γ α σ τ ή κ α μ ε  γ ι ’ 
α ύ τ ή  τή  δ ο υ λ ε ιά  κα ί μ έ  πόση  
ό ρ ε ξ η  δ ο ύ λ ε ψ ε  ό μ α κ α ρ ίτ η ς  
σ υ μ μ α θ η τ ή ς  μ α ς  Κ α τ σ ικ α β έλ ο ς  
γ ιά  τό ν  όπ οιο  ε ίχ ε  ε ίπ ε! ό κ ο 
σ μ ή τ ο ρ α ς  Λ ίν α ρ η ς , πού π αρα- 
κ ο λ ο ύ θ α γ ε  τή  δ ο υ λ ε ιά  «ό Κα- 
τ σ ικ α β έ λ ο ς  δ ο ύ λ ε ψ ε  σ ή μ ε ρ α  μ έ  
τ ή ν  ψ υχή  τ ο υ  σά νά  δ ο ύ λ ε υ ε  
γ ιά  τό  σπ ίτι τ ο υ » .

Σ ' α ύ τό  τό  γ ή π εδ ο  γ ιν ό τ α ν  ή 

ά ν α ψ υ χ ή  μ α ς  κ ι έ κ ε ί  μ α ζ ε υ ό μ α 
σ τ α ν  τ ίς  ώ ρ ες , π ού δ έ ν  ε ίχ α μ ε  

μ ά θ η μ α  ή  μ ε λ έ τ η  κ ι ά κ ό μ α  ύ 
σ τ ε ρ α  άπ' τ ό  β ρ α δ υ ν ό  φ α γ η τό  

μ έ χ ρ ι νά  σ η μ ά ν ε ι τό  ν υ χ τ ε ρ ιν ό  

π ρ ο σ κ λ η τή ρ ιο  κ α ί κ ο υ β ε ν τ ιά ζ α 
μ ε  κ α ί λ έ γ α μ ε  κ α λ α μ π ο ύ ρ ια  κα ί 
κ ά π ο τ ε  τό  ρ ίχ ν α μ ε  κα ί σ τό  τ ρ α 
γ ο ύ δ ι. Γ ια τ ί, τ ό τ ε ,  ή γ ύρ ω  π ερ ι
ο χ ή  δ έ ν  ή τ α ν  π υ κ ν ο κ α τ ο ικ η μ έ -  
νη  κ ι ’ έ τ σ ι δ έ ν  ύ π ή ρ χ α ν  δ ια μ α ρ 
τ υ ρ ίε ς  άπ ’ τ ο ύ ς  π ε ρ ίο ικ ο υ ς  ο ύ 
τ ε  κ α ί π αράπ ονα  γ ιά  δ ια τ ά ρ α ξ η  

τ ή ς  κ ο ινή ς  ή σ υ χ ία ς . Έ κ ε ϊ ,  σ τό  
γ ή π εδ ο , γ ίν ο ν τ α ν  κα ί γ υ μ ν α σ τ ι

κ έ ς  ά σ κ ή σ εις  κ ά θ ε  πρωί κ α ί θ υ 
μ ά μ α ι, ά κ ό μ α , τ ίς  π ρ ο σ π ά θ ε ιες  

π ο ϋ κ α ν α ν  μ ε ρ ικ ο ί σ υ μ μ α θ η τ έ ς  
μ α ς  σ τ ίς  έ ν ό ρ γ α ν ε ς  ά σ κ ή σ εις , 
σ ά ν  τ ό  μ α κ α ρ ίτη  τ ό ν  Ά θ α ν α σ ι-  

ά δ η , πού ή τ α ν  εύ σ ω μ ο ς  κα ί κ ά 
π ω ς, ή λ ικ ιω μ έν ο ς , γ ιά  νά  π η δ ή σ ε ι 
τ ό  έ φ α λ τ ή ρ ιο . Κι ένώ  ά σ τ ό χ α γ ε , 
σ υ ν έ χ ιζ ε  μ έ  π ε ίσ μ α  λ έ γ ο ν τ α ς  

« έγ ώ  θ ά  τό  π ηδήσ ω  κ ι ά ς  σ κ ο 
τω θ ώ » . Κ αί μ έ  τ ή ν  έπ ιμ ο ν ή  το υ  

κ α ί τ ίς  π ρ ο σ π ά θ ε ιες  τά  κ α τά -  

φ ε ρ ν ε .
Τ ά  δ ιδ α κ τή ρ ια  ή τ α ν  μ ιά  α ίθ ο υ 

σ α  μ α κ ρ υ ν ά ρ ι σ άν  ύ π ό σ τεγ ο , 
π ού φ κ ιά χ τ η κ ε  π ρ ό χ ε ιρ α  σ τό  

π ρ ο α ύ λ ιο  τ ή ς  Σ χ ο λ ή ς , χ ω ρ ίς  

θ έ ρ μ α ν σ η  τό  χ ε ιμ ώ ν α  ά λ λ ά  κα ί 
π ο λ ύ  ζέσ τη  τό  κ α λ ο κ α ίρ ι γ ια τ ί  
ή τ α ν  χ α μ η λ ο τά β α ν η  κα ί ή θ ε ρ 
μ ο κ ρ α σ ία  π λ η σ ία ζε , κ ά π ο τε , 
τ ο ύ ς  4 0 ° .  Έ τ σ ι, κ α τά  τ ά  μ έσ α  

τ ο ύ  Ιο υ λ ίο υ , π ού έ σ φ ιξ α ν  π ολύ  
ο ί ζ έ σ τ ε ς  κ α ί ή κ α τά σ τα σ η  ε ίχ ε  

γ ίν ε ι  ά φ ό ρ η τη , μ ά ς  π ή γαν , γ ιά  

μ ε ρ ικ έ ς  μ έ ρ ε ς  σ τό ν  "Αγιο Ά ν -  

δ ρ έ α , όπ ου κ α τα σ κ η ν ώ σ α μ ε  
κ ο ν τ ά  σ τή  θ ά λ α σ σ α  κι ά ν ά μ εσ α  
σ τά  π εύ κ α  κ α ί π ερ ά σ α μ ε  κάπω ς  

ξ ε κ ο ύ ρ α σ τ α  κι ε ύ χ ά ρ ισ τ α , γ ια τ ί  
κ ά ν α μ ε  λ ίγ α  μ ό ν ο  άπ ’ τ ά  μ α θ ή 
μ α τ α  κ ι ά σ χ ο λ ο ύ μ α σ τα ν , πιό π ο
λ ύ , μ έ  τό  κλύμ π ι, τ ά  π α ιγν ίδ ια  

κ α ί τ ίς  έ ξ ο ρ μ ή σ ε ις  σ έ  κ ο ν τ ιν έ ς  

π ε ρ ιο χ έ ς .
Ύ σ τ ερ α  ξ α ν α γ υ ρ ίσ α μ ε  κα ί σ υ 
ν ε χ ίσ α μ ε  τή  φ ο ίτ η σ ί μ α ς  σ τή  

Σ χ ο λ ή  μ έ χ ρ ι νά  κ λ ε ίσ η  ή  π ερ ί
ο δ ο ς .

Π ό σ ε ς  θ ύ μ η σ ε ς  δ έ ν  έ ρ χ ο ν τ α ι,  
π ο λ λ έ ς  φ ο ρ έ ς  σ τή  σ κ έψ η  μ ο υ  

κ α ί π ό σ ες ε ικ ό ν ε ς  κα ί σ κ η ν έ ς  
δ έ ν  ξ α ν α ζ ω ν τ α ν ε ύ ο υ ν  σ τή  μ ν ή 
μη  μ ο υ  σάν ά να π ο λώ  έ κ ε ίν η  τή ν  

έπ ο χ ή  πού φ ο ιτ ο ύ σ α μ ε  σ τή  Σ χ ο 
λ ή .!
Θ υ μ ά μ α ι τ ίς  έ π ισ κ έ ψ ε ις  μ α ς  
α τ ο ύ ς  ά ρ χ α ιο λ ο γ ικ ο ύ ς  χ ώ ρ ο υ ς , 
σ έ  σ τ ρ α τ ιω τ ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  κ α ί σ έ  
δ ιά φ ο ρ ε ς  β ιο μ η χ α ν ίε ς , π ού τ ίς  

κ ά ν α μ ε  μ έ  μ ο τ ο σ υ κ λ έ τ τ ε ς  το ύ  
Μ η χ α ν ο κ ιν ή τ ο υ  ή μ έ  φ ο ρ τη γ ά  
α ύ τ ο κ ίν η τ α  τ ο ύ  Σ τ ρ α τ ο ύ . Γ ια τί, 
τ ό τ ε ,  ή  ά σ τ υ ν ο μ ία  δ έ  δ ι έ θ ε τ ε  τά  
ά φ θ ο ν α  μ ε τ α φ ο ρ ικ ά  μ έσ α  πού

έ χ ε ι  σ ή μ ερ α .
Θ υ μ ά μ α ι, πώς μ ά ς  π ή γ α ιν α ν  κ ά 
θ ε  Κ υ ρ ια κή  γ ιά  έκ κ λ η σ ια σ μ ό  

σ τ ό ν  "Αγιο Δ η μ ή τ ρ ιο  Α μ π ε λ ο κ ή 
πω ν καί, σ άν τ έ λ ε ιω ν ε  ή λ ε ι 
τ ο υ ρ γ ία  κα ί κ α τ η φ ο ρ ίζ α μ ε  τή ν  
ό δ ό  Δ η μ . Σ ο ύ τ σ ο υ  γ ιά  νά  έπ ι- 
σ τ ρ έ ψ ο υ μ ε  σ τή  Σ χ ο λ ή , ό κ ο σ μ ή 
τ ο ρ α ς , μ α κ α ρ ίτ η ς  Λ ίν α ρ η ς , μ άς  

έ κ α ν ε  κα ί λ ίγ ο  τ ρ ο χ ά δ η ν  γ ιά  ν ’ 
ά ν ά ψ ο υ ν  τά  α ίμ α τ α  κ α ί νά  μ ά ς  

ά ν ο ίξ ε ι  ή ό ρ ε ξ η  γ ιά  τό  μ ε σ η μ ε 
ρ ια ν ό  φ α γ η τό . Κ α ί μ ε ίς  π ολύ  ά - 
γ α ν α κ τ ο ύ σ α μ ε  γ ιά  μ ιά  τ έ τ ο ια  

μ ε τ α χ ε ίρ ισ ι, Κ υ ρ ια κ ά τ ικ α . Θ υ μ ά 
μ α ι κ ι ά λ λ α  π ο λλά  κ α ψ ό ν ια , πού  
μ ά ς  έ κ α ν α ν . Ό μ ω ς  α ύ τ ά  έ χ ο υ ν  

ο ί σ τ ρ α τ ιω τ ικ έ ς  Σ χ ο λ έ ς  κ α ί μ ά 
λ ισ τ α  ό τα ν  λ ε ιτ ο υ ρ γ ο ύ ν ε  γ ιά  
π ρ ώ τη  φ ο ρ ά . Γ ια τ ί, ώ ς π ού νά  

μπ ή σ ’ έ ν α  κ α ν ο ν ικ ό  ρ υ θ μ ό  ή 

Σ χ ο λ ή , ο ί π ρ ώ το ι, πού θ ά  φ ο ι
τ ή σ ο υ ν  τα λ α ιπ ω ρ ο ύ ν τα ι, ά φ ο ύ  

χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι κ α τά  κά π ο ιο ν  

τρ ό π ο , σάν π ε ιρ α μ α τό ζω α  μ έ χ ρ ι  
ν ά  σ τ α θ ε ρ ο π ο ιη θ ή  ή λ ε ιτ ο υ ρ γ ία  
τ η ς  κ α ί π ά ρ ε ι τ ή ν  ό ρ ισ τ ικ ή  μ ο ρ 
φ ή  τ η ς .

Κ α τ ά  τή  δ ιά ρ κ ε ια  τ ή ς  φ ο ιτ ή -  

σ ε ώ ς  μ α ς  σ τή  Σ χ ο λ ή  β α φ τ ίσ α μ ε  
κ α ί τό  γ υ ιό  τ ο ύ  σ υ μ μ α θ η τ ο ύ  

μ α ς  Χ ρ ισ τ ό φ ο ρ ο υ  Σ τ α θ ά τ ο υ ,  
π ού γ ε ν ν ή θ η κ ε  τ ή ν  έπ ο χ ή  έ κ ε ί 
νη  κ α ί ό τα ν  ά π ο φ ο ιτή σ α μ ε , έπ ι- 
σ κ ε φ τ ή κ α μ ε  τό  β α φ τ ισ τ ή ρ ι μ α ς  
ό λ ο ι μ α ζί σ τό  σ π ίτι τ ο υ  σ τό  Μ α 
ρ ο ύ σ ι κ ι ’ έ γ ιν ε  έ ν α  τ ρ ικ ο ύ β ε ρ τ ο  
γ λ έ ν τ ι .
Ό  β α φ τ ισ τ ικ ό ς  μ α ς  α ύ τ ό ς  Κώ
σ τ α ς  Σ τ α θ ά τ ο ς , ε ίχ ε  μ ε γ ά λ η  έ -  

π ίδ ο σ η  σ τά  γ ρ ά μ μ α τ α  κ α ί π ολύ  
π ρ ο ό δ ε ψ ε . Σ ή μ ε ρ α , όπω ς έ μ α θ α  
άπ ' τ ό ν  ά δ ε ρ φ ό  τ ο υ  Π α ν α γ ιώ τη , 
π ού ε ίν α ι κ ι ’ α ύ τ ό ς  ά ξ ιω μ α τ ικ ό ς  
τ ή ς  ά σ τυ ν ο μ ία ς , β ρ ίσ κ ε τ α ι σ τή ν  

Α μ ε ρ ικ ή  κ α ί ε ίν α ι κ α θ η γ η τ ή ς  

δ ιά σ η μ ο ς  σ τό  Π α ν ε π ισ τή μ ιο  το ύ  
Ο υ ίσ κ ο ν σ ιν , άπ ό π ο λ λά  χ ρ ό ν ια . 
Ό  π α τ έρ α ς  τ ο υ  δ έ ν  έ ζ η σ ε , δ υ 
σ τυ χ ώ ς , γ ιά  νά  τ ό  κ α μ α ρ ώ σ ει, 
ά λ λ ά  ο ί δ ικ ο ί τ ο υ  κ ι έ μ ε ϊς ,  πού 

τ ό ν  β α φ τ ίσ α μ ε , χ α ιρ ό μ α σ τ ε  γ ιά  
τ ίς  π ρ ο ό δ ο υ ς  τ ο υ  κ α ί γ ιά  τή  

λ α μ π ρ ή  σ τ α δ ιο δ ρ ο μ ία  τ ο υ . Γ ια τ ί 
κ ά π ο ια  σ χ έσ η  έ χ ε ι  κ α ί μ έ  τή
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δ ικ ή  μ α ς  ά σ τ υ ν ο μ ικ ή  ζω ή.
Σ ά ν  τ έ λ ε ιω σ ε  ή φ ο ίτη σ ή  μ ας  

σ τή  Σ χ ο λή  έ γ ιν ε  ή ό ρ κ ω μ ο σ ία  
μ α ς  μ έ  μ εγ ά λ η  έ π ισ η μ ό τη τα , έ 
γ ιν ε  κ ι ή ά π ο χ α ιρ ε τ ισ τ ή ρ ια  δ ε ξ ί
ω ση κι υ σ τ έ ρ α  τ ο π ο θ ε τ η θ ή κ α μ ε  

σ έ  δ ιά φ ο ρ ε ς  ύ π η ρ ε σ ίε ς  γ ιο μ ά 
τ ο ι  άπό ό ν ε ιρ α  κα ί π ρ ο σ δ ο κ ίες .

Κ α ί τά  χ ρ ό ν ια  π έρ α σ α ν  ά ν ά μ ε -  

σ α σ έ  δ ια κ υ μ ά ν σ ε ις  κα ί π ερ ιπ έ 
τ ε ι ε ς .  Π ή ρ α μ ε  κι ά λ λ ο υ ς  β α θ 
μ ο ύ ς  κ ι ά λ λ ο ι έ φ τ α σ α ν  μ έ χ ρ ι  
τ ή ν  κο ρ φ ή  τ ή ς  π υ ρ α μ ίδ α ς  κι ά λ 
λ ο ι σ κ ό ν τα ψ α ν , κάπω ς, κα ί ξ έ -  
μ ε ιν α ν  σ έ π α ρ α κ α τ ια ν ά  σ κ α λ ο 
π ά τ ια  ώσπου έ φ τ α σ ε  ό  κ α ιρ ό ς  
κ α ί τ ε ρ μ α τ ίσ α μ ε .

Σ ή μ ε ρ α  άπό μ ά ς , πού π ρώ το ι 
φ ο ιτ ή σ α μ ε  σ τή  Σ χ ο λ ή , δ έ ν  ύπη- 
ρ ε τ ε ί  κ α ν έν α ς , μ ιά  κα ί π έρ α σ α ν  

4 0  χ ρ ό ν ια  άπό τ ό τ ε . Απ' τ ο ύ ς  

4 0  π ού ή μ α σ τα ν , ο ί 13 τ ε ρ μ ά τ ι
σ α ν  τή ν  π ο ρ ε ία  τ ο υ ς  σ τή  γή  κι 
έ φ υ γ α ν  κ α τά  δ ιά φ ο ρ α  χ ρ ο ν ικ ά  
δ ια σ τ ή μ α τ α , γ ι ’ ά λ λ ο υ ς  κό 
σ μ ο υ ς : ε ίν α ι ο ί Ά θ α ν α σ ιά δ η ς  

Ά θ . ,  ' Α ν δ ρ εό π ο υ λ ο ς  Κω ν., Β α- 
σ ιλ ό π ο υ λ ο ς  Χ α ρ ., Β ε ρ ε λ ή ς  Ν ικ ., 
Γ ε ρ ν ά ς  Π α ν α γ ., Κ α τ σ ικ α β έλ ο ς  
Γ εώ ρ γ ., Μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς  Ά λ έ ξ . ,  
Μ π ο γ ια τζό π ο υ λ ο ς  Ε ύ θ ., Παπ α- 
μ α λ ή ς  Ά π ., Σ έ τ τ α ς  Γ εώ ρ γ., Σ τα -  

θ ά τ ο ς  Χ ρ ισ τ., Τ α σ ιό π ο υ λ ο ς  Ά -  
θ α ν .,  κα ί Χ α ν δ ρ ιν ό ς  Δ η μ ο σ θ έ 

ν η ς . Ό λ ο ι ο ί ά λ λ ο ι «ο ί ζώ ν τ ε ς  ο ί 
π ερ ιλ ε ιπ ό μ εν ο ι»  κ α τά  τ ή ν  άπ ο- 
σ τ ο λ ικ ή  ρ ή σ η  έ χ ο υ μ ε  ξ ε κ ό ψ ε ι  

ά ν α μ ε τ α ξ ύ  μ α ς  κα ί π ολύ σπ άνια  

σ υ ν α ν τ ιό μ α σ τ ε  ή τυ χ α ία  ή σ έ  

κ ά π ο ια  κ ο ινω ν ικ ή  έκ δ ή λ ω σ ι. Κά
θ ε  φ ο ρ ά , ό μ ω ς, πού θ ά  σ υ ν α ν 
τ η θ ο ύ μ ε ,  ξ α ν α θ υ μ ό μ α σ τ ε  τά  

π ε ρ α σ μ έ ν α  κα ί σ άν  νά  ξ ε τ υ λ ί
γ ε τ α ι  κ ιν η μ α τ ο γ ρ α φ ικ ή  τα ιν ία  
π ε ρ ν ά ε ι άπό τή  μ ν ή μ η  μ α ς  ή 

ζω ή μ α ς  στή Σ χ ο λ ή  κα ί μ ά ς  φ έ ρ 
ν ε ι  π ολλή σ υ γ κ ίν η σ ι.

Α λ ή θ ε ια  ά σ χ η μ α  θ ά  ή τ α ν  νά  

ξ α ν α γ υ ρ ν ο ύ σ α μ ε  σ' έ κ ε ϊν α  τά  
χ ρ ό ν ια ;  Ή  μπ άς κ ι ε ίχ ε  ά δ ικ ο  ό 

μ ε γ ά λ ο ς  Ρ ώ σ ος σ τ ο χ α σ τή ς  Ν το -  
σ τ ο γ ιέ φ σ κ υ , ό τ α ν  έ γ ρ α φ ε  «πό
σο θ ά θ ε λ α  νά  ξα να ζή σ ω · κ ά θ ε  

λ επ τ ό , κ ά θ ε  σ τ ιγ μ ή  ε ίν α ι μ ιά  ε ύ -  
τ υ χ ία  γ ιά  τό ν  ά νθρ ω π ο !»  Ν α ί τό -  

λ ε γ ε  π ολύ σω στά!
Ή  κ α τά σ τα σ η  σ τή ν  Α σ τυ ν ο μ ία  

έ χ ε ι  ά λ λ ά ξ ε ι ρ ιζ ικ ά  σ τή  σ η μ ε ρ ι
νή  έπ ο χ ή . Ή  Σ χ ο λ ή  ά ξ /κ ώ ν  έ χ ε ι  
έ γ κ α τ α σ τ α θ ή  σ έ  μ εγ α λ ό π ρ επ ο  
κ τ ίρ ιο , σ έ  μ έ ρ ο ς  έ ξ ο χ ικ ό  κα ί δ ι
α θ έ τ ε ι  ό λα  τ ά  μ έσ α  κα ί γ ιά  ά ρ 
τ ια  έκ π α ίδ ευ σ η  κα ί γ ιά  έ ξ α ίρ ε τ η  
δ ια β ίω σ η . Γ ε ν ικ ά  έ χ ε ι  έ ξ ε λ ιχ θ ή  

σ έ ν α  ά σ τυ ν ο μ ικ ό  ίδ ρ υ μ α  ύ ψ η -  
λ ή ς  σ τά θ μ η ς  μ έ  ό λ α  τ ά  ά ν α γ -  
κ α ϊα  έ φ ό δ ια , ώ σ τε  νά  μ π ο ρ ε ί νά  

έ κ π α ιδ ε ύ ε ι έπ ισ τη μ ο ν ικ ά , ά σ τυ -

ν ο μ ικ ά  κα ί τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ά  τ ο ύ ς  ν έ 
ο υ ς  ύ π α σ τυ ν ό μ ο υ ς . Ο ί δ ό κ ιμ ο ι 
ύ π α σ τυ ν ό μ ο ι ε ίν α ι π ολύ έ μ φ α ν ί-  

σ ιμ ο ι κα ί π α ρ α σ τα τ ικ ο ί, έ χ ο υ ν  

ε ιδ ικ έ ς  σ τ ο λ έ ς  κ α ί δ έ ν  δ ια φ έ 
ρ ο υ ν  άπό τ ο ύ ς  μ α θ η τ έ ς  τώ ν  ά λ 
λω ν  σ τρ α τ ιω τικ ώ ν  Σ χ ο λώ ν , ένώ  

σ τά  χ ρ ό ν ια  μ α ς  δ έ ν  ή τ α ν  καί 
π ο λ ύ  δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  ά π 1 τ ίς  σ το 
λ έ ς  τώ ν  ά σ τυ φ υ λ ά κ ω ν .

Γ ι ’ α ύ τό  θ ά  π ρ έπ ε ι ν ά  ε ίν α ι 
π ο λ ύ  ε ύ χ α ρ ισ τ η μ έ ν ο ι γ ιά  μ ιά  τ ό 
σ ο ά νθρ ώ π ινη  κα ί π ο λ ιτ ισ μ έν η  
μ ε τ α χ ε ίρ ισ ι κα ί νά  π α σ χ ίζο υ ν  

γ ιά  τή ν  ά ρ τ ιώ τ ε ρ η  κ α τά ρ τ ισ ή  
τ ο υ ς .  Γ ια τί, σ ή μ ε ρ α , μ π ο ρ ε ί ή ά -  

σ τ υ ν ο μ ία  νά  δ ια θ έ τ ε ι  πιό π ολλά  
έ φ ό δ ια  κα ί έπ ισ τη μ ο ν ικ ά  μ έσ α , 
ά λ λ ' έ χ ε ι  ν ' ά ν τ ιμ ε τ ω π ίσ ε ι καί 
σ ο β α ρ ό τ α τ α  π ρ ο β λ ή μ α τα  κι ά - 
ν α π ά ν τε χ α  π ε ρ ισ τα τ ικ ά  κ α ί σ υ γ 
χ ρ ο ν ισ μ έ ν ο υ ς  « έπ ισ τή μ ο ν ε ς »  
κ α κ ο π ο ιο ύ ς , π ού ή τ α ν  ά γν ω σ τα , 
π α λ η ό τερ α .

Κ λ ε ίν ο ν τ α ς  α ύ τ ή  μ ο υ  τή ν  ά - 
ν α δ ρ ο μ ή  σ τά  π ε ρ α σ μ έν α , νο ιώ 
θω  σ άν  ύπ ο χρ έω σ η  νά  τ ή ν  ά φ ι-  

ερ ώ σ ω  σ το ύ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  πού  
χ ά θ η κ α ν , σάν έ ν α  ε ύ λ α β ικ ό  

μ ν η μ ό σ υ ν ο  κα ί σ έ  ’κ ε ιο ύ ς  πού  
β ρ ίσ κ ο ν τ α ι σ τή  ζω ή σάν έ ν α  ιε 
ρ ό  χ α ιρ ετ ισ μ ό .

Δοκιμαστική παρέλαση τής Α' περιόδου τής Σχολής Ύπαστυνόμων σέ δρόμο τού Ψυχικού, τήν 20.3.1939.
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G S 3 N . Λ Ε Μ Ο Ν Η Σ
ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΑΕΩΝ

Πρός τόν νέον ’ Αρχηγόν, ό όποιος έπαξίως κατέλαβε την 'Ηγεσία τοΰ Άστυν. 
Σώματος τά « ’ Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται κάθε επιτυχία στό δύσκολο έργο 
του, με τή διαβεβαίωση, δτι θά τοΰ συμπαρασταθούν, πρός τό καλό τής ελληνικής 
κοινωνίας καί τής 'Αστυνομίας.



Ε Ν Α  α π α ρ α ίτ η τ ο  σ υ μ π λ ή ρ ω 
μ α  τ ή ς  Ισ τ ο ρ ία ς  τ ή ς  Ελλη

ν ικ ή ς  Τ έχνη ς ε ίν α ι ή α γ γ ε ιο π λ α 
σ τ ικ ή . Ό  κ λ ά δ ο ς , ό π ω ς  θ ά  λέ
γ α μ ε  σ ή μ ερ α , ό  β ιο μ η χ α ν ικ ό ς  ή 

ό  β ιο τεχ ν ικ ό ς , ό  ό π ο ιο ς  μ ο λ ο ν ό 
τ ι  ά ν ή κ ε ι ε ις  τ ή ν  Τ έχ ν η , έν τ ο ύ -  

τ ο ις  έχει μ εγά λη  έπ ίδ ρ α σ η , ώ σ τε  

ν ά  θ ε ω ρ ε ίτ α ι π ο λ ύ  σ η μ α ν τ ικ ό ς  

κ α ί φ έ ρ ε τ α ι μ έ  τ ό  ό ν ο μ α  Α γ 
γ ε ιο γ ρ α φ ία .

Ε ίνα ι έντελώ ς ά δ ύ ν α τ ο  ν ά  κ α 
τ α λ ά β ε ι κ α ν ε ίς  τ ό ν  τ ρ ό π ο  ζω ή ς  

τ ω ν  ά ν θ ρ ώ π ω ν  τ ή ς  ά ρ χ α ιό τ η -  

τ ο ς  χ ω ρ ίς  ν ά  γ ν ω ρ ίζε ι τ ή ν  ελλη 
ν ικ ή  α γ γ ε ιο γ ρ α φ ία . Ή  ά γ γ ε ιο -  

γ ρ α φ ία  μ π ο ρ εί ν ά  π ε ι κ α ν ε ίς  ό τ ι 
ά π ο τ ε λ ε ϊ τή ν  π ιό  π ισ τή  ε ικ ο ν ο 
γ ρ ά φ η σ η  (illustration) τ ο ύ  β ίο υ , 
τ ώ ν  ή θ ώ ν  κ α ί έ θ ίμ ω ν  κ α ί ιδ ια ί
τ ε ρ α  τ ή ς  Τ έχ ν η ς  τ ώ ν  ά ρ χ α ίω ν  

Ελλήνω ν. Κ α ί τ ο ύ τ ο  σ υ μ β α ίνε ι 
δ ιό τ ι δέν ύ π ά ρ χ ε ι κ α μ ιά  ά π ο λ ύ -  
τ ω ς  σ κηνή ή π α ρ ά σ τ α σ η  ή μ υ 
θ ο λ ο γ ικ ό  γ εγ ο ν ό ς , π ο ύ  ν ά  μή  
σ χ ε τ ίζ ε τ α ι μ έ  τή  ζω ή  τώ ν  ά ρ χ α ί
ω ν  Ελλήνω ν. Α ύ τ ά  λ ο ιπ ό ν  τ ά  
γ ε γ ο ν ό τ α  έχ ο υ ν  ά π εικ ο ν ίσ ε ι π ά 
ν ω  σ τή ν  εύ τελ ή  ύλη  τ ο ύ  π η λ ο ύ  

ο ί έπ ιδ έξ ιο ι εκε ίν ο ι τ ε χ ν ίτ ε ς  τ ή ς  

ά ρ χ α ιό τ η τ α ς , ο ί ά γ γ ε ιο γ ρ ά φ ο ι.
Σ τ ή ν  τ ε λ ε ιό τ η τ α  τ ή ς  ελλη ν ική ς  

ά γ γ ε ιο γ ρ α φ ία ς  δ ύ ο  κ υ ρ ίω ς  λ ό 
γ ο ι σ υ ν έβ α λ α ν : ά φ ’ ένό ς ή έλλει- 
ψ  η τ ή ς  ύ ά λ ο υ  (γ υ α λ ιο ύ ) κ α ί ά φ ’ 
ε τ έ ρ ο υ  ή μ εγ ά λ η  χρ ή σ η  τ ώ ν  ά γ ·  
γ ε ίω ν  δ ια φ ό ρ ω ν  σ χ η μ ά τω ν , ώ ς  

κ τ ε ρ ίσ μ α τ α  ε ις  τ ο ύ ς  τ ά φ ο υ ς .  Εί
ν α ι π ρ α γ μ α τ ικ ά  ά π ίσ τ ε υ τ ο  π ό 
σ α  ά γ γ ε ϊα  ε ίνα ι δ υ ν α τ ό  ν ά  π ερ ι
έχ ε ι έν α ς  τ ά φ ο ς .  Ο ί π ε ρ ίφ η μ ο ι 
τ ά φ ο ι  λ .χ . τ ή ς  Τ α ν ά γ ρ α ς  σ τήν  

Β ο ιω τ ία  π ερ ιε ίχ α ν  τ ό σ α  ά γ γ ε ϊα  ό 
σ α  έν α  ο λό κ λ η ρ ο  κ υ λ ικ ε ίο .

Κ α ί π ά λ ι ό λ α  α ύ τ ά  τ ά  π ή λ ινα  

ά γ γ ε ϊα ,  π ο ύ  β ρ έ θ η κ α ν  κ α τ ά  κ α ι
ρ ο ύ ς  σ το ύ ς  ά ρ χ α ίο υ ς  τ ά φ ο υ ς  

θ ά  ε ίχ α ν  τελ ε ίω ς  λ η σ μ ο ν η θ ε ί, ά ν  
ή φ ιλ ο τε χ ν ία  τ ώ ν  Ελλήνω ν δέν  

τ ά  ε ίχ ε  δ ια κ ο σ μ ή σ ε ι μ έ  κ α λ α ι
σ θ η σ ία , ώ σ τε  ν ά  δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν

άκόμα ζωηρό ένδιαφέρον στούς 
επισκέπτες τών μουσείων καί ι
δια ίτερα στούς έξειδικευμένους 
έπιστήμονες καί στούς φ ιλότε
χνους.

Ή  κυρίως ελληνική άγγειο- 
Υραφία άρχίζει άπό τίς  άρχές 
τής α ' χιλιετηρίδας, οπότε ύστε
ρα άπό τήν κάθοδο τών Δωρι
έων (1100 π.Χ.) άποκαθίσταται 
έντελώς ή έλληνική φυλή καί ά- 
ναπτύσσονται όλες οί ελληνικές 
πόλεις στήν κυρίως Ελλάδα καί 
στίς αποικίες.

Ε κείνο  τ ό  σ το ιχ ε ίο  π ο ύ  π ρ ο σ 
δ ίδ ε ι ιδ ια ίτερ ο  χ α ρ α κ τ ή ρ α  σ τά  
έλ λ η ν ικ ά  ά γ γ ε ϊα  ε ίνα ι ή έ μ φ ά ν ι-  
ση τ ή ς  ά ν θ ρ ώ π ιν η ς  μ ο ρ φ ή ς . Α 
π ό  τή ν  έπ ο χή  π ο ύ  τ ό  ά γ γ ε ίο  
έ ξ ω τ ε ρ ικ ά  ά π ε ικ ο ν ίζε ι ά ν θ ρ ώ π ι-

Αριστερά: Καβειρικόν άγγεϊον μέ κωμι
κές σκηνές. Τού Δ ' π.Χ. αιώνα. (Αθήναι, 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο). Κάτω 
Μεγάλος άμφορέας τού λεγομένου ά- 
νακτορικοϋ ρυθμού, τού 15ου π.Χ. αι
ώνα. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθηνών).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τοϋ Αρχαιολόγου κ. Άναστ. Βαρβαρρήγου
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νες μορφές έξελίσσεται καί άπό 
χειρωνακτικό έργο προβιβάζε- 
τα ι σε αληθινό καλλιτεχνικό μνη
μείο. Οί παραστάσεις τών αγ
γείων την πρώτη περίοδο έχουν 
εντελώς νηπιακό χαρακτήρα, ό
πως π.χ; οί παραστάσεις τών 
γεωμετρικών άγγείων. Αργότε
ρα όμως ή γραφική διακόσμηση 
τελειοποιείται καί οί παραστά
σεις πλέον γίνονται άριστουργι- 
ματικές.

Μέ δυο κυρίως τροπους οι 
άγγειογράφοι άπεικόνιζαν τά 
θέματά τους. Ο πρώτος λέγε
τα ι μ ε λ α ν ό μ ο ρ φ ο ς  τρό
πος ή ρυθμός καί τά άγγεϊα με
λανόμορφα. Ό λα  τά σχήματα 
καί όλες τις μορφές πού ζωγρά

φ ιζαν στήν έπιφάνεια τού αγ
γείου ήσαν βαμμένες μέ γυαλι
στερό μαύρο βερνίκι μέ τέτοιο 
τρόπο, πού νά δημιουργούν με
γάλη άντίθεση μέ τό φυσικό 
χρώμα τού πηλού τού άγγείου.

Τά χρώματα πού χρησιμοποι
ούσαν οί άγγειογράφοι ήταν τό 
σο άνεξίτηλα ώστε μετά άπό χι
λιάδες χρόνια διατηρούνται σή
μερα θαυμάσια.

Τά σχήματα δέ τών άγγείων ή 
άρχαιολογία τά  ονομάζει άμφο- 
ρείς, υδρίες, άρύβαλλους, πυξί
δες, προχοίδες κύλικες, κρατή
ρες, σκύφους κ.ά.

Τά καλύτερα άπό τά μελανό
μορφα άγγεϊα είναι τά άττικά 
κι οί γνωστότεροι Αθηναίοι άγ-

Πρόχους μέ άνάγλυφους όφθαλμούς. 
Αντιπροσωπευτικό δείγμα τής πολύ
χρωμης κεραμεικής τής Θήρας. Φυλάσ
σεται στό Εθνικό Αρχαιολογικό Μου
σείο Αθηνών.

γειογράφοι οί Έργότιμος, Κλι- 
τ ίας , Έξεκίας, Άμασις κ.ά.

Στά μέσα τού 5ου π.Χ. αιώνα 
παρουσιάστηκε μιά ριζική άλλα- 
γή στόν τρόπο διακοσμήσεως 
τώ ν άγγείων. Οί μορφές έπα- 
ψ αν νά είναι μαύρες. Τώρα 
πλέον σχεδιάζονται προηγουμέ
νως επάνω στό φυσικό χρώμα 
τού πηλού τού άγγείου καί ά- 
φήνονται άβαφες μέ άποτέλε- 
σμα νά είναι όμοιες μέ τό κοκ
κινωπό χρώμα τού πηλού. Γι’ 
αύτό  ό νέος τρόπος ονομάσθη
κε έρυθρόμορφος ρυθμός. Καί 
τά  άγγεϊα έρυθρόμορφα.

Πολλά άπό τά  έρυθρόμορφα 
άγγεϊα φέρουν έπιγραφές τών 
δημιουργών τους, όπως τού Εύ- 
φρονίου, τού Έπίλευκου, τού 
Μειδία, τού Ίέρωνα κ.ά.

Ή  μεγαλύτερη άκμή τής έλλη- 
νικής άγγειογραφίας παρουσιά
στηκε μεταξύ τού 465 π.Χ. μέχρι 
τ ίς  άρχές τού Πελοποννησιακού 
πολέμου (431 π.Χ.). Μετά όμως 
άπό τόν 4ο π.Χ. αιώνα ή πόλη 
τών Αθηνών έπαψε νά βρίσκε
τα ι επικεφαλής τής καλλιτεχνι
κής καί βιομηχανικής κινήσεως 
τής Ελλάδος καί άρχισε σιγά- 
σιγά ή παρακμή καί ή δημιουρ
γία  νέων καλλιτεχνικών κέντρων 
τής κάτω Ιταλίας, στόν Τάραν- 
τα  καί άλλού, όπου κατασκευά
ζονταν άγγεϊα, μεγάλοι άμφο- 
ρεϊς, κρατήρες καί ύδρίες κατά 
άπομίμηση τών άθηναϊκών άγ- 
Υείων.
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ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ Δ/ΝΤΟΥ Α' 

κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΪΚΟΥ

Χρέος καί επιτακτικό καθήκον τής Α
στυνομίας είναι νά πείσει τό νέο ότι ό 
Αστυνομικός είναι φίλος καί προστάτης 
του. Αυτό θά τό έπιτύχει μέ τήν ευ
γένεια των τρόπων, τήν λελογισμένη ά- 
νεκτικότητα, τή συμπαράσταση καί γε
νικά μέ τή δημιουργία φιλικού κλίματος 
μεταξύ τών νέων καί των άστυνομικών.

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ ΚΑΙ 
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΕΟΑΑΙΑ

Σέ μερικά κράτη τά άστυνομικά όργανα καί μόνο 
μέ τήν έμφάνισή τους, δημιουργούν 

τίς πιό βίαιες άντιδράσεις στήν «ξεσηκωμένη», έργατική καί φοιτητική 
νεολαία. Γιά τούς νέους αύτούς ή Αστυνομία 
είναι ή «βίαιη μορφή» τού Κράτους πού είναι 

τό Κράτος «μιας καταπιεστικής κοινωνίας»

m tm

Σ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ μας, τήν έποχή 
τών καταπληκτικών τεχνολο

γικών έξελίξεων, τής «ύφέσεως» 
καί τής «ειρηνικής συνυπάρξεως», 
συγχρόνως όμως καί τού πυρηνι
κού έξοπλισμού τών ύπερδυνά- 
μεων, πάρα πολλοί είναι έκεΐνοι 
πού άναρωτιούνται: "Εχει ιδανικά ή 
σημερινή νεότητα;

Ή πιό συνηθισμένη καί εύκολη 
άπάντηση είναι ότι ή σημερινή νε
ολαία δέν έχει ιδανικά, άλλά ότι 
έπιδιώκει νά ζήση άδέσμευτη, χω
ρίς καταπιέσεις.

Τήν τάση τής σημερινής νεο
λαίας νά άποκοπή άπό τά παλιά, τό 
«κατεστημένο» γενικά, τή θεωρού
με ένοχλητική, άγονη, άκόμη καί 
έπικίνδυνη. Μήπως όμως θά έπρε
πε νά δούμε τό δύσκολο αύτό θέ
μα περισσότερο στό βάθος του καί 
νά ύποθέσουμε ότι τό γεμάτο τα
ραχή καί άνησυχία ένστικτο τής 
σημερινής νεολαίας, έστω καί άκα- 
θοδήγητο καί εύκολη λεία σκοτει
νών σκοπιμοτήτων, έχει σάν ιδανι
κό του τήν διαμόρφωση μιάς ζωής 
έντελώς διαφορετικής άπό έκείνη 
τήν όποια έμείς ζήσαμε; Μιάς ζωής 
πού δέν θά γνωρίζη καμιά άπό τίς

άθλιότητες καί τά σφάλματα τού 
παρελθόντος;

Μπορεί γιά μάς, τούς κάποιας 
ήλικίας άνθρώπους, αύτό νά φαί
νεται σάν ούτοπία, άς μή ξεχνάμε 
όμως ότι τό άνθρώπινο γένος ποτέ 
δέν έζησε χωρίς ούτοπίες. έστω κι 
άν γι' αύτές πολλά πολλές φορές έ- 
πλήρωσε.

ΣΗΜΕΡΑ, ό νέος έλάχιστα ένδια- 
φέρεται γιά τό παρελθόν, τό όποιο 
στή πνευματική του ένόραση ά- 
πλώνεται σάν ένα άπέραντο ιστο
ρικό μουσείο, στό όποιο έχουν σω
ρέ υθει, σάν κακοί πίνακες κακών 
καλλιτεχνών, πόλεμοι έξολοθρευ- 
τικοί, άλληλοσφαγές άνελέητες, 
βασανιστήρια άνθρώπων άπό άν
θρώπους, κοινωνικές έξαθλιώσεις, 
στρατόπεδα συγκεντρώσεων κλπ.

Είναι βέβαια γνωστό ότι ή τάση 
αύτή τής σημερινής νεότητας, έ- 
ξηγείται μέχρις ένός σημείου καί 
όφείλεται στήν έπιτήδεια κομμου
νιστική καί άναρχική προπαγάνδα, 
πού θέλει νά μεταβάλη τήν νεο
λαία σέ μιά πανίσχυρη έπαναστα- 
τική δύναμη. 'Υπάρχει όμως κι άλ
λος λόγος, γιά τόν όποιο ό σημε
ρινός νέος άποστρέφεται τό πα-

οελθόν. Σήμερα τό παρόν είναι τό
σο πληθωρικό, συναρπαστικό καί 
διεγερτικό άπό κάθε άποψη καί τό 
μέλλον διαγράφεται τόσο νέο γιά 
τόν άνθρωπο, ώστε ό νέος δέν έχει 
τόν καιρό νά κοιτάζη τό παρελθόν. 
Μπροστά του, όπως, άλλωστε τού 
ψιθυρίζουν σ’ όλους τούς τόνους 
οί σειρήνες τών διαφόρων ιδεολο
γιών, άνοίγονται πολλοί δρόμοι 
πού τόν μαγνητίζουν καί τόν κά
νουν νά αισθάνεται τό παρελθόν 
ώς άχρηστο ή τουλάχιστον ώς πε
ριττό βάρος.

Αν όμως αύτή σέ γενικές γραμ
μές είναι ή ψυχολογία τής σημε
ρινής νεολαίας, πώς άραγε βλέπει 
αύτή τήν Αστυνομία;

Σήμερα, σέ πολλές άπό τίς μεγά
λες Δημοκρατίες τού σύγχρονου 
έλεύθερου κόσμου, τά άστυνομικά 
όργανα καί μόνο μέ τήν έμφάνισή 
τους, δημιουργούν τίς πιό βίαιες 
άντιδράσεις στήν «ξεσηκωμένη» 
έργατική καί φοιτητική νεολαία. 
Γιά τούς νέους αύτούς, ή 'Αστυ
νομία είναι ή «βίαιη μορφή» τού 
Κράτους, πού είναι τό Κράτος 
«μιάς καταπιεστικής κοινωνίας». 
Γιά τό λόγο αύτό, ό πρώτος έχ-
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θρός των, αύτόν πού Βλέπουν καί 
πού μπορούν άμέσως νά άντιμετω- 
πίσουν, είναι τά άστυνομικά όργα
να. Αύτά πρέπει νά κτυπηθούν, γι
ατί έμποδίζουν τό «άνανεωτικό» 
τους έργο.

ΚΙ ΟΜΩΣ ή νεολαία αύτή, πού 
ύποτίθεχαι ότι θέλει νά καταλύση 
τή σύγχρονη «σάπια» κοινωνία καί 
νά φτιάξη μιά άλλη περισσότερο 
έλεύθερη κι άνθρώπινη, μόνον θε
ωρητικά άντιστρατεύεται. τή 6ία 
καί τήν καταγγέλλει, γιατί στήν 
πράξη όχι μόνον τήν πιστεύει άλλά 
καί τή χρησιμοποιεί, όταν στίς διά
φορες περιπτώσεις - φοιτητικές ή 
έργατικές έξεγέρσεις, διαδηλώσεις 
κλπ. - έπιτίθεται μέ μίσος, μέ μανία 
καί μεγάλη έπινοητικότητα στρα
τηγημάτων κατά τών όργάνων τής 
τάξεως.

Αν καί λίγο-πολύ αύτή είναι ή 
ψυχολογία τών νέων άπέναντι 
στήν Αστυνομία καί στά άστυνο
μικά όργανα, ψυχολογία πού πολ
λές φορές, έσκεμένα ή άθέλητα, 
ύποθάλπουν οί μεγαλύτεροι στήν 
ήλικία γιά πολλούς καί διαφόρους

Συνέχεια στή σελίδα 320
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ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΑ ΚΕΡΙΝΑ 0 M 0 IS 3 M A TA  ΤΟΥ 
Μ Ο Υ Σ Ε ΙΟ Υ  ΒΡΕΑΑΗ

Τοϋ Δ/ρος Αποστόλου Πάσχου

Τό Μουσείο Βρέλλη είναι ή ζωντανή Ιστορία μας. Είναι έργο άγάπης πρός τήν ελληνο
χριστιανική παράδοση. Μάς άναβαπτίζει εις τό ύγιές φωτοβόλο ιστορικό μας είναι. Μέ μοναδική 
έπιτυχία άναπαριστά μεγάλες μορφές πού έδόξασαν τόν τόπο καί άποτελοϋν πηγή ύπερη- 
φανείας γιά τούς νεωτέρους.

Σ ΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ τόν έπισκέτττη τό 
Μουσεϊον Βρέλλη μέ τά κέρινα 

ομοιώματα. Έδημιουργήθη τό 
1975. Πού είναι; Εκεί ψηλά, εις τά 
βουνά τής Πίνδου. Εκεί κοντά εις 
τά Πεστά καί τό Μττιζάνι. Είναι εις 
τό χωριό Μουζακαϊοι πού άπέχει 12 
χιλιόμετρα άπό τά Ιωάννινα, έχει 
υψόμετρο 660 μέτρα καί περί τούς 
300 κατοίκους.

Εις τό Μουσεϊον Βρέλλη είκονίζε- 
ται όλο τό "Εθνος μέ τήν μακραί
ωνη πολύτροπο πορείαν του.

Τό Μουσεϊον Βρέλλη είναι δημι
ούργημα, είναι τό άπαύγασμα τής 
Ηπειρωτικής ψυχής τού καλλιτέ

χνη γλύπτου Παύλου Βρέλλη καί τό 
θαύμα τής οικογένειας Βρέλλη. Εί
ναι έργον τών πέντε άδελφών Βρέλ
λη, τού διδασκάλου Αθανασίου 
Βρέλλη, τού διδασκάλου καί λογο
τέχνου Γεωργίου Βρέλλη, τού κα- 
θηγητού φιλολογίας καί μουσικού 
Αριστοτέλη Βρέλλη καί τού καλλι

τέχνου γλύπτου Παύλου Βρέλλη, ό 
όποιος είναι καί ό πρωτομάστορας 
τού Μουσείου Βρέλλη.

Ό  Παύλος Βρέλλης,φύσις όνειρι- 
κή( παραδοσιακή, πηγαία έλληνο- 
χριστιανική,έπλασε εις τά χέρια του 
τά κέρινα ομοιώματα, τά οποία 
στολίζουν ήδη τέσοαρας αίθούσας, 
ένώ ετοιμάζονται καί άλλαι αϊθου-

σαι. Τό κερί πού έφώτισε τό Έθνος 
εις τά χρόνια τής σκλαβιάς πλάθε
ται άριστοτεχνικά άπό τά δάκτυλα 
τού γλύπτου Παύλου Βρέλλη καί 
διαιωνίζει τήν μνήμην τού Έθνους 
καί τάς προοπτικός τής σήμερον 
διά τούς ορίζοντας τής αϋριον. Μέ 
έπιμονήν, μέ υπομονήν, μέ άγάπην 
καί μέ βιωματικήν έλληνοχριστιανι- 
κήν παραδοσιακήν πνοήν ό Παύ
λος Βρέλλης δημιουργεί τά κέρινα 
πρόσωπα, τά όποια είναι άπό μον
τέλα υπαρκτά.

Εις τήν πρώτην αίθουσαν εύρί- 
σκονται μεγάλοι προσωπικότητες 
τής Ηπειρωτικής παραδόσεως, ό
πως ό Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων, 
ό καθηγητής Πανεπιστημίου Βασί
λειος Βέλλας κ.ά.

Εις άλλην αίθουσαν μέ σκαλιά καί 
θαμπό φώς άπό τό φανάρι μικρού 
παιδικού άντικρύζουμε τό «κρυφό 
σχολειό». Εδώ έμφανίζονται θεο- 
ζώντανα τό μικρό παιδί, ό παπάς 
δάσκαλος καί τρεις μαθηταί. Τό έ
να παιδί κρατά άνοικτό τό βιβλίον 
του, τό άλλο έχει σταματήσει τήν 
γραφήν καί τό τρίτον φαίνεται ότι 
όμιλεϊ. Καί εις τόν τοίχον είναι 
γραμμένο τό σύνθημα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή 
ΘΑΝΑΤΟΣ. Καί αύτό είναι τό κρυ
φό σχολείο. Είναι ή ζωή καί ό δρό
μος τού ξεσηκωμού καί τής Εθνι

κής παλιγγενεσίας τού 1821.
Εις μίαν άλλην αίθουσα παρα

στατικότατα άντικρύζουμε έκθαμ
βοι τά ομοιώματα τών τριών φιλι-
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κών την στιγμήν τής όρκωμοσίας 
των. Είναι συγκλονιστική ή άναπα- 
ράστασις. Ρήγη καταλαμβάνουν 
τόν έπισκέπτη καί πλημμύρα εθνι
κής καί θρησκευτικής υπερηφά
νειας. Οί φιλικοί Τσακάλωφ καί 
Σκουφάς άπό τήν Ήπειρο καί ό 
Ξάνθος άπό τήν Πάτμον συγκι- 
νούν, συναρπάζουν, προβληματί
ζουν τόν νέον καί τόν μεγάλον, πού 
θέλει νά είναι καί νά παραμείνη "Ελ- 
λην καί Ορθόδοξος χριστιανός.

Τό μαρτύριον τού Δεσπότη Διο
νυσίου Σκυλοσόφου καταλαμβάνει 
μίαν άλλην αίθουσα. Εις αύτήν άν- 
ναπαρίσταται «τό ζωντανό γδάρ- 
σιμο» τού Δεσπότη Διονυσίου τό 
1611. Είναι φοβερά ζωντανή καί 
ζωηρά μαρτυρική ή στιγμή καί 
συγκινεϊ τόσο, πού δύσκολα τήν 
παρατηρεί κανείς. Αί κέρινοι παρα- 
στάσεις-όμοιώματα τού Εθνομάρ- 
τυρος καί τών δημίων του εις τό 
μαρτυρικόν περιβάλλον είναι κάτι 
πού δέν περιγράφεται. Είναι κάτι 
άλλο. Θέλει νά τό άντικρύσης διά 
νά καταλάβης τί συγκλονιστικόν 
καί άποτρόπαιον ύπήρξεν «τό 
ζωντανό γδάρσιμο» τού Δεσπότη 
Διονυσίου άπό τούς δημίους του.

Τό Μουσείον Βρέλλη είναι ή ζων
τανή Ιστορία μας. Είναι έργον άγά- 
πης πρός τήν Ελληνοχριστιανικήν

Παιδείαν καί Παράδοσιν.
Τό Μουσείον Βρέλλη μάς συνδέει 

μέ τήν βιωματικήν παραδοσιακήν 
μας ύπόστασιν καί μάς άναβαπτί- 
ζει εις τό ύγιές φωτοβόλον ιστορι
κόν μας είναι.

Τό Μουσείον Βρέλλη συνδυάζει 
τήν λαϊκήν τεχνοτροπίαν καί πρα
γματοποιεί ό,τι άναφέρεται εις τήν 
ιστορικήν μας Παράδοσιν.

Τό Μουσείον Βρέλλη προσφέρει 
τήν ζωηφόρον Ελληνοχριστιανικήν 
Κληρονομιάν μέ άπαράμιλλον τά- 
λαντον άναπαραστάσεως μεγάλων 
μορφών τών ήμερών μαρτυρίου, 
δόξης, τιμής, ύπερηφανείας τών ά- 
θανάτων προγόνων.

Ή είσοδος εις τό Μουσείον Βρέλ
λη είναι έλευθέρα καί άνευ εισιτη
ρίου.

Καί πώς συντηρείται; Συντηρεί
ται άπό πώλησιν μικροαντικειμέ- 
νων. Καί στηρίζεται εις τούς δη
μιουργούς του, τούς πέντε άδελ- 
φούς μέ πρωτοπόρον έμπνευστήν 
τόν γλύπτην Παύλον Βρέλλην. Διά 
τούτο καί είναι μεγάλο έργο καί 
ελληνοπρεπούς τεχνοτροπίας καί 
πρότυπον ιδιωτικής πρωτοβου
λίας. Είναι μοναδικόν εις τήν Ελλά
δα καί τό τρίτον εις ολόκληρον τόν 
κόσμον.

Τό Μουσείον Βρέλλη έπιτελεϊ κοι-

Στήν άπέναντι σελίδα κάτω: Ο Δεσπό
της Διονύσιος ό Φιλόσοφος. Γδάρθηκε 
ζωντανός άπό τούς Τούρκους τό 1611 
'Επάνω: «Τό κρυφό Σχολειό». Λεπτομέ
ρεια άπό τό Μουσείο κέρινων όμοιωμά- 
των Βρέλλη.

νωνικόν λειτούργημα, διότι πα
ρουσιάζει τήν δημοτικήν μας μού
σα καί Παράδοσιν έναρμονισμένην 
μέ τάς Ελληνοχριστιανικός άξίας. 
Κάθε παράστασις καί ομοίωμα καί 
μορφή ολοζώντανη, πηγαία, 
έκφραστική, παραδοσιακή είναι 
πλασμένη οπτό τό πάθος τής ξεχω
ριστής έργασίας τού καλλιτέχνη 
Παύλου Βρέλλη.
Ή έπίσκεψις εις τό Μουσείον Βρέλ
λη είναι προσκύνημα.

Τά ελληνόπουλα καί οί μεγάλοι 
θά άναβαπτισθούν εις τήν θερμήν 
ατμόσφαιρα φλογερών μορφών 
τού Μουσείου Βρέλλη.
Αξίζει τόν κόπον τά Ελληνικά Τα

χυδρομεία νά έκδόσουν μίαν ολό
κληρον σειράν γραμματοσήμων μέ 
τά κέρινα ομοιώματα τού Μου
σείου Βρέλλη διά τήν διεθνή προ
βολήν τής Ελλάδος μέ τήν ένταξίν 
μας εις τήν Ε.Ο.Κ.
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Σ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ πού ιστορεί ή έ
ρευνα μας, δηλαδή λίγο πρίν 

καί λίγο έπειτ’ άπό τό 1900, πολλοί 
γνωστοί λόγιοι είχαν ανοιχτό τό 
οπίτι τους γιά τόν πνευματικό κό
σμο τής εποχής, ό Ειρηναίος Άσώ- 
πιος, ό "Αγγελος Βλάχος, ή Καλλι- 
ρόη Παρέν, σαλόνια όμως φιλολο
γικά μέ κρατικούς έπισκέπτες ήταν 
κυρίως δύο: τού Παλαμά καί τού 
Σουρή. Τά δυό όμως αύτά σαλόνια 
ήταν καί δυό κόσμοι, δυό διαφο
ρετικοί κόσμοι. Τό σαλόνι τού Σου
ρή είχε δημοκρατικώτερες συνήθει
ες καί δεχόταν όχι μόνο λογίους, 
άλλά καί γνωστούς άνθρώπους 
τής άθηναϊκής κοινωνίας, καί όχι 
μόνο ομοϊδεάτες, σύμφωνους στά 
μεγάλα ζητήματα τού καιρού εκεί
νου. Τό σαλόνι τού Παλαμά ήταν 
πνευματικώτερο, άριστοκρατικώ- 
τερο, καί δεχόταν μόνο λογοτέχνες, 
πού είχαν περίπου τίς ίδιες ιδέες καί 
πίστευαν στό Δημοτικισμό, τό με
γάλο καί επίμαχο ζήτημα τής έπο- 
χής, πού χώριζε τούς Έλληνες σέ 
στρατόπεδα μέ έχθρικώτατες δια
θέσεις. Στό σαλόνι τού Παλαμά συ
ζητούσαν μόνο. Στό σαλόνι τού 
Σουρή συζητούσαν, άλλά έπαιζαν 
καί χαρτιά. Κι ό γλωσσικός φανατι
σμός ήταν τόσος, πού ό Σουρής ένα 
βράδυ, θυμωμένος μέ όσα είχαν πεϊ

γιά τή γλώσσα τού «Ρωμηού» ό 
Παλαμάς κι ό Ψυχάρης, φώναξε: 
—«Μωρ, εμένα θά μού μάθουν τή 
γλώσσα, ό Ψυχάρης κι ό Παλα
μάς», καί χτύπησε τόσο δυνατά τό 
τραπέζι πού παρά λίγο νά σπάσει 
τό κοκκαλιάρικο χέρι του. Οπωσ
δήποτε, στό σαλόνι τού «Ρωμηού» 
ήταν σπανιώτερες οί συζητήσεις 
τού είδους αύτού καί συχνό τό 
μάους ή τό πόκερ πού τό έπεδίωκε 
ή κυρία Σουρή, γιά νά «μήν έξά- 
πτεται ό Γιώργος μέ τίς άντιγνωμί- 
ες τών άντιθέτων», μολονότι, όπως 
βεβαιώνει αξιόπιστος μάρτυρας, ό 
γιός τού Σουρή, είχε άνοίξει τό σα
λόνι της, γιά ν’ άποσπάσει τόν άν
τρα της άπό τίς χαρτοπαικτικές λέ- 
σχες.

ΕΧΟΥΜΕ πολλές πληροφορίες ά
πό παλαιότερα καί νεώτερα βιβλία 
καί γιά τά δυό αύτά σαλόνια. Φτά
νει όμως νά διαβάσουμε μιά σελίδα 
τού Ξενόπουλου, γιά νά μεταφερ
θούμε στό ιστορικό σπίτι τής οδού 
Ασκληπιού άριθ. 2 καί στό μεσαίο 

του πάτωμα, όπου πέρασε ό Πα
λαμάς τά περισσότερα χρόνια τής 
ζωής του κ’ έγραψε τό σημαντικώ- 
τερο μέρος τού έργου του.

« Από τήν ξώπορτα τού δρόμου 
- γράφει ό Ξενόπουλος - άνοιχτή 
πάντα, — ήταν κοινή γιά τό ισό

γειο καί τό πάνω πάτωμα — έμ
παινες σέ μιά στενόμακρη αύλή, ά- 
νέβαινες μιάν έξωτερική πέτρινη 
σκάλα, καί βρισκόσουν μπροστά σέ 
μιάν άπλή μικρή πόρτα, πάντα 
σχεδόν κλειστή. Χτυπούσες ένα μι
κρό μπατταδούρο, — αύτόν θυ
μούμαι, όχι κουμπί ήλεκτρικού 
κουδουνιού, - καί συνήθως σού ά
νοιγε μιά μικρή ύπηρέτρια. Κάποτε 
όμως κΓ ή κυρία Παλαμά ή ίδια, ή 
έν'άπό τά παιδιά. Πρώτα ένας συ
νηθισμένος διάδρομος, μέ μιά πόρ
τα άριστερά καί δυό δεξιά, πού 
παρακάτω άνοιγόταν, πλάταινε έσ
τριβε, καί σχημάτιζε ένα είδος 
χώλλ. Στό χώλλ αύτό, άρκετά με
γάλο, γευμάτιζε καί δειπνούσε ή οι
κογένεια, έργαζόταν ή κυρία Πα
λαμά, καί γύρω της, στό ίδιο τρα
πέζι μελετούσαν τά παιδιά. Τό βρά
δυ όμως τών δεξιώσεων, καί τό 
χώλλ αύτό γινόταν σαλόνι. Τά 
πρώτα χρόνια, τό άριστερό δωμά
τιο μέ τά δυό παράθυρα πρός τήν 
αύλή — μεσημβρινό καί δυτικό — 
ήταν τό γραφεϊο-σαλόνι τού ποιη
τή, καί τό δεξιά πρώτο δωμάτιο, 
μέ δυό παράθυρα κι αύτό, - με
σημβρινό πρός τήν αύλή καί ανα
τολικό πρός τό δρόμο - ήταν ή κρε
βατοκάμαρά του. Αργότερα έγινε 
άμοιβαία μετάθεση, καί, γιά νά ίδής 
τόν Παλαμά, έπρεπε νά χτυπήσης 
τήν πρώτη δεξιά πόρτα τού δια
δρόμου. Ή άλήθεια είναι πώς τά 
τελευταία χρόνια αύτή άνοιγε πολύ 
πιό δύσκολα παρά ή άντικρυνή της 
τά πρώτα, πού τόν περισσότερο 
κιόλας καιρό έμενε κΓ όλάνοιχτη. 
Κι’ άκόμα, ή γραφική άκαταστασία
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τών χαρτιών, τών περιοδικών, τών 
βιβλίων, - πού πολλά σχημάτιζαν 
στοίβες καί σωρούς στά τραπέζια, 
στό ντιβάνι, άκόμα καί στό πάτω
μα, γιατί δεν ύπήρχε πιά τόπος 
στά ράφια, - στό δεύτερο αύτό 
γραφείο ήταν πολύ μεγαλύτερη 
παρά στό πρώτο. Τώρα βέβαια ό 
ποιητής ήταν άσύγκριτα πιό ένδο
ξος· άλλά τί τά θέλετε, μού φαί
νεται πώς τότε ήταν άσύγκριτα πιό 
εύτυχής. Κι άκόμα πιό εύτυχής, 
χωρίς άλλο, θάταν στό πρώτο του 
σπίτι, όπου έγώ δέν τόν είδα ποτέ. 
Άν δέν κάνω λάθος, τό σπίτι αύτό, 
πού τόπιασε μόλις παντρεύτηκε, 
βρισκόταν στήν οδόν Πινακωτών, 
στήν κατοπινή Χαριλάου Τρικού- 
πη, λίγο πιό ψηλά άπό τήν κάθετη 
όδό Σόλωνος. Αλλά δέν έμεινε πο
λύ: μέ άπερίγραπτη φρίκη, ή νιό
παντρη κυρία Παλαμά άνακάλυψε 
πώς τό κάτω πάτωμα ήταν «οίκος 
άνοχής». Κι όπου φύγη-φύγη...

»Τήν οικογένεια, καθώς είπαμε, 
τήν άποτελούσαν τό άνδρόγυνο 
καί τά παιδιά, μόνο δυό, μετά τό 
θάνατο τού μικρότερου, τού "Αλκή 
(1898). Συγγενείς τους, άπό τόν πα
τέρα, δέν έβλεπα παρά μόνο τόν 
άδελφό του, τόν Χρηστάκη Παλα
μά, πού γύριζε στίς έπαρχίες σά 
νομάρχης, άλλά συχνά βρισκόταν 
στήν Αθήνα. Ήταν ένας μεσόκο
πος μέ μπαρμπετόνια, καί μέ γυα
λιά πολύ διαφορετικός τύπος άπό 
τόν ποιητή, άν καί τού έμοιαζε λίγο 
στό πρόσωπο, — ή Ναυσικά ίσως 
έμοιαζε περισσότερο τού θείου - 
Χρηστάκη, — εύχάριστος άνθρω
πος καί γλυκομίλητος. Συγγενείς 
τους όμως άπό τή μητέρα, πού κι’ 
αύτή καταγόταν άπό τό Μεσο
λόγγι, έγνώρισα στό σπίτι άρκε- 
τούς: τόν άδελφό της Παντελέονα 
Βάλβη, άξιωματικό τής Χωροφυ
λακής, καί τή γυναίκα του πού εί
χαν κι’ ένα ώραιότατο κορίτσι, — 
κάποτε, νομίζω, γιά ένα φεγγάρι, ή 
δ. Βάλβη βγήκε καί στό θέατρο, - 
καί τήν άδελφή της τήν Όλγα Βάλ
βη, μιά αιθέρια κόρη, άληθινή νε
ράιδα — καθόταν μάλιστα καί στό 
Φάληρο, — πού όλοι οί τότε νεαροί 
τής παρέας τής κάναμε κόρτε κι’ 
έλπίζαμε νά διαλέξη κανέναν άπό 
μάς, ώσπου μάς τήν πήρε άλλος, 
ξένος, ό Βατικιώτης. Άλλά κι’ αύ- 
τός σέ λίγο έγινε καλός μας φίλος, 
καί μέ μεγάλη μας εύχαρίστηση τόν

βλέπαμε συχνά στό σπίτι τού ποιη
τή σάν άντρα τής γυναικαδέλφης 
του Όλγας. Ήταν άκόμα δυό με- 
γαλοκοπέλλες, δεσποινίδες Βάλβη, 
ξαδέλφες τής κυρίας Παλαμά, συμ- 
παθητικώτατες. Αιγοπρόσωπος 
λοιπόν ήταν ό συγγενικός περίγυ
ρος. Αλλά κι’ οι φίλοι τής οικογέ
νειας — έκτος άπό τούς λογίους — 
δέν ήταν περισσότεροι».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ, πολύ περιοσότε- 
ροι, ήσαν οί λογοτέχνες καί οί λό
γιοι πού πέρναγαν τή βραδυά τους 
στό σπίτι τού Παλαμά, — γιατί τό 
σπίτι τού ποιητή, όπως καί τού 
Σουρή, ήταν σχεδόν κάθε βράδυ ά- 
νοιχτό γιά τούς φίλους. Ό  Μαλα- 
κάσης, ό Καρκαβίτσας, ό Ξενόπου- 
λος, ό Γρυπάρης, ό Βλαχογιάννης, ό 
Στέφανος Μαρτζώκης, ό Κώστας 
Χατζόπουλος, ό Καμπύσης ήταν οί 
πιστοί τού σαλονιού τού Κωστή 
Παλαμά, άλλά καί οί ολιγαρκείς έ- 
πισκέπτες. Καί μόνο σέ έκτακτες 
περιστάσεις, τό σπίτι έπρόσφερε 
κάτι παραπάνω: ένα σπιτικό γλύ
κισμα, χαλβά ή παγωτό. Άπό τού 
Παλαμά τό σαλόνι περνούσαν καί 
όσοι ξένοι νεοελληνιστές έμεναν γιά 
λίγο ή γιά πολύ στήν Αθήνα, ό 
Γερμανός Κάρολος Ντίτριχ, ό Ολ
λανδός Έσσελιγκ καί άλλοι. Καί τό
τε ό Χατζόπουλος διασκέδαζε τή 
συντροφιά μέ τις μικρές φάρσες

του, μέ τά άθώα του παιχνίδια. 
«Ή διασκέδαση τού πειραχτηρίου 
έκείνου, τού Χατζόπουλου, - γρά
φει ό Ξενόπουλος, - ήταν, όταν 
ρωτούσαν τί έσήμαινε καμμιά ά- 
γνωτή τους λέξη τής δημοτικής, νά 
τούς λέη άλλ’ άντ’ άλλων καί νά ξε
καρδίζεται οπτό τά γέλια όταν τούς 
έβλεπε νά τήν καταγράφουν στά 
σημειωματάριά τους μέ ψεύτικη 
σημασία (καταπιόνας = βόθρος, 
κατσικλείδι = άμασχάλη, κΓ ένα 
σωρό τέτοια άφάνταστα καί κάπο
τε σκαμπρόζικα), ώσότου ό Παλα- 
μάς, στό τέλος — γιατί διασκέδαζε 
κι' αύτός, — τούς έλεγε τίς άληθι- 
νές σημασίες. Γελούσαμε καί μέ τά 
λάθη πού έκαναν κάπου-κάπου οί 
ίδιοι στά ελληνικά, όπως ένα χειμω
νιάτικο βράδυ, ό Έσσελιγκ, πού εί
πε πώς είχαν άνεβή στό Λυκαβηττό 
κΓ όταν ή κυρία Παλαμά τόν ρώτη
σε: «Μά δέν έκρυώνατε;» τής άπο- 
κρίθηκε: «Είχαμε τό Ν έπανοφώ- 
ριον!». Αύτό τό Νί έμεινε στόν κύ
κλο μας ιστορικό».

Έτσι άπλά πέρναγαν τίς ώρες 
τής σχολής τους στό σπίτι τού Πα
λαμά, πρίν άπό εβδομήντα πέντε 
καί περισσότερα χρόνια, οί λόγιοι 
καί οί λογοτέχνες τής έποχής, αύ- 
τοί πού ήταν ένδοξοι καί είναι, - 
μερικοί τουλάχιστον, — οί πατέρες 
τής λογοτεχνίας μας.
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ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΟΥ

Τού καθηγ. τού Πανεπ. κ. Θησ. Τζανετάτου

Είναι φανερόν ότι ή προσφορά τών αστυνομι
κών ευρίσκει τήν πρέπουσαν άπήχησιν εις τήν 
λαϊκήν μάζαν. Ό  κόσμος αισθάνεται ζεστασιά, 
όταν είναι πλησίον του ή Αστυνομία. Ή ζεστα
σιά αυτή σημαίνει ασφάλειαν καί συμπάθειαν, 
κάποτε έπίσης παρηγοριάν καί ελπίδα.

ΙΑ τόν στοχαστικόν παρα
τηρητήν τό Αστυνομικόν 

Σώμα, όπως καί τό αδελφόν Σώ
μα τής Χωροφυλακής, είναι ά- 
ληθώς ίδιότυπον τουλάχιστον 
εις τήν χώραν μας. Διότι είναι 
καί αυτό στρατιωτικόν σώμα, ά- 
νήκον κατά ένα τρόπον εις τάς 
Ενόπλους Δυνάμεις, άλλ' ένώ 
τά άλλα σώματα τών Δυνάμεων 
τούτων σπανίως έχουν θερμόν 
πόλεμον καί μέ τόν συνεχή μό
χθον διά τήν έτοιμότητά των ά- 
γωνίζονται οϋσιαστικώς διά τήν 
άποτροπήν του, τά Σώματα Α
στυνομίας καί Χωροφυλακής, έ
χουν καθημερικώς θερμόν πό
λεμον έναντίον τού έγκλήματος 
καί τής άνατροπής, πού σημαί
νει όχι μόνον μόχθον σωματι
κόν καί πνευματικόν, άλλά καί 
κίνδυνον - αυτό δέ πολύ συχνά 
- καί αύτής τής ζωής. Είναι γε
γονός ότι πολλοί άπό τούς κα
κοποιούς δέν είναι περιστασια- 
κοί άλλά κατά σύστημα, λόγω 
κληρονομικών καταβολών καί έ- 
πιδράσεων, άμέσων καί έμμέ- 
σων, τού περιβάλλοντος των, ώς 
έκ τούτου δέ διαθέτουν πρα

γματικήν ιδιοφυίαν, διά τό έγ
κλημα. Αντίστοιχον ιδιοφυίαν 
διαθέτουν οι έν γένει καί μάλι
στα ώς ώργανωμένοι έχθροί τής 
έννόμου τάξεως, ιδίως εις τά 
μεγάλα άστικά κέντρα. Αύτήν 
τήν ιδιοφυίαν καλούνται καθη
μερινά νά άντιμετωπίσουν τό 
Σώματα Ασφαλείας καί ιδιαιτέ
ρως ή Αστυνομία Πόλεων. Ή ά- 
πλή αύτή τοποθέτησις δεικνύει 
σαφώς τήν ποιότητα καί τήν έκ- 
τασιν τών προβληματισμών εις 
τό άστυνομικόν έργον.

Ή Ελληνική Αστυνομία 
έχει έπιβληθή διεθνώς

Μολονότι δέ τά διαθέσιμα διά 
τό έργον τούτο μέσα είναι κατά 
κανόνα πενιχρά, όπως συγκρι- 
τικώς πενιχρά είναι καί ή άμοιβή 
τών άστυνομικών μας, έν τού- 
τοις ή Ελληνική Αστυνομία έ
χει έπιβληθή διεθνώς, είδικώτε- 
ρον δέ εις τήν δίωξιν τού έγ
κλήματος, καθ’ όσον γνωρίζο- 
μεν, δέν εύρέθη ποτέ δευτέρα. 
Βεβαίως τό έργον τής Αστυνο

μίας δέν έξαντλείται έδώ. Υ
πάρχουν εις τό έργον αύτό καί 
άλλαι πτυχαί, μία δέ έξ αύτών 
είναι έξαιρετικώς λεπτή καί όχι 
όλιγώτερον ούσιώδης. Είναι ή 
στάσις τού άστυνομικού έναντι 
τού καλόπιστου, άλλ’ άνυπομό- 
νου, ένίοτε νευρικού, συνήθως 
δέ άνυπόπτου παραβάτου ή κα
λύτερα μικροπαραβάτου. Κατά 
κανόνα, ό άστυνομικός εις αύ- 
τάς τάς περιπτώσεις, έφ' όσον 
μάλιστα δέν πρόκειται περί άδι- 
κήματος καθ' ύποτροπήν, δέν 
είναι άδυσώπητος, άτεγκτος θά 
έλέγαμεν άκριβέστερον. Βε
βαίως, δέν λησμονούμεν ότι τό 
άγγλικόν φλέγμα είναι διά τούς 
"Αγγλους τού καλού καιρού καί, 
άν συνέβαινε νά ύπάρχη, δέν
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Διά τούς Αστυνομικούς μας, παραλλή
λων πρός τήν έντιμότητα ή όποια τούς 
διακρίνει, γνωστή είναι καί ή προσήλω- 
σίς των πρός τό καθήκον, ή όποια συν
δυάζεται μέ τάς παραδόσεις καί τά Ι
δανικά τού "Εθνους μας.

θά έτελεσφόρη εις τήν περί- 
πτωσίν μας. Όμως είναι δίκαιον 
νά λεχθή ότι ή κατανόησις καί ή 
άνεκτικότης, κάποτε καί πέραν 
τού άναμενομένου ορίου, είναι 
εις τάς ποοθέσεις τών άστυνο- 
μικών μας κατά τάς σχετικάς ε
πεμβάσεις των, έκδηλος δέ εις 
αύτάς κατά κανόνα είναι, ή χω
ρίς προσχήματα καί πηγαία εις 
τόν Έλληνα καλωσύνη, ή όποια 
δέν έπιβάλλεται άπό διατάξεις 
τής νομοθεσίας άλλ’ είναι αυ
θόρμητος, καρπός αύταρκείας 
τής ψυχής, έτσι δέ άποβαίνει 
άληθώς ζωντανή δύναμις έπιβο- 
λής τού άστυνομικοϋ όχι πρός 
χαρισμόν, άλλά διά τήν έκτέλε- 
σιν τού καλώς έννοουμένου κα
θήκοντος του έναντι τής κοινω
νίας. Ενταύθα ό τελικός στόχος 
είναι δύο άπλά άλλά τόσο ση
μαντικά πράγματα: ή ύπεράσπι- 
σις τού δικαίου, χωρίς άρνησιν 
τού άνθρωπισμού, καί αί διερ- 
γασίαι εις τήν ψυχήν τού πολί
του άπό τήν διακριτικότητα εις 
τήν συμπεριφοράν τού άστυνο- 
μικού. Ή μία καλωσύνη φέρει 
τήν άλλην.

Ή έντιμότης, όπλο τού 
Έλληνος αστυνομικού

'Άλλο όπλο, λίαν άποτελεσματι- 
κόν, εις χεϊρας τού Έλληνος ά- 
στυνομικού είναι ή άποδεδειγ- 
μένη έντιμότης του. Λέγομεν ά- 
ποδεδειγμένη διά πολλούς καί 
σοβαρούς λόγους. Άναφέρο- 
μεν μερικούς άπό τούς κυριω- 
τέρους.

Ενώ διά τήν άστυνομίαν καί 
τών πλέον προηγμένων καί εύ- 
ημερουσών χωρών άκούονται 
συχνά σκάνδαλα, άκόμη δέ καί 
δ ι’ αύτήν τήν φημισμένην Σκότ- 
λαντ Γυάρντ τής Αγγλίας, δια- 
βάζομεν εις άγγλικάς έφημερί- 
δας δίστηλα διά καταχρήσεις έ- 
πιθεωρητών της διά πολλάς χι
λιάδας λιρών, έν τούτοις, τά 
πράγματα είναι διαφορετικά διά 
τήν ίδικήν μας άστυνομίαν. Καί 
ώς πιστεύομεν, δέν είναι ύπερ- 
βολή νά λεχθή ότι εις τόν τόπον 
μας δέν άνεφέρθη περίπτωση 
άστυνομικού πλουσίου άπό τήν 
άσκησιν τού λειτουργήματος 
του ή έπιχειρηματιού.

Παραλλήλως πρός τήν έντιμό
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Ό χ ι.. .  Δέν είναι ή Αθήνα άναρχούμενη Πόλη. Ό χ ι... Δεν μπορεί νά ύποοτηριχθεϊ, ότι ή 
Ελλάδα, ανήκει στή χορεία τών κρατών που άναρχοΰνται. Μάς κατηγόρησαν, ούτε λίγο, 

ούτε πολύ γιά άνικανότητα. Μετά τίς βόμβες πού έσκασαν σε μερικά σημεία τής πρωτευού- 
σης, μιά μερίδα τού τύπου - οί «άνυπόμονοι» ύπάρχουν πάντα - εξαπέλυσε ενορχη
στρωμένη κατά τής Αστυνομίας εκστρατεία, με βαρειές φράσεις καί χαρακτηρισμούς, πού 
κάθε άλλο, πάρά ώς καλοπροαίρετη κριτική μπορούν νά θεωρηθούν. Σέ ώρισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις, διατυπώθηκαν «υπόνοιες», γιά απροθυμία τής Αστυνομίας νά εντοπίσει καί 
νά συλλάβει τούς βομβιστές. Δέν μπορούμε νά ξέρουμε, πού «στηρίχθηκαν» αυτές οί 
«υποψίες» άπό τούς πάντα καλά «πληροφορημένους».Όμως, άτυχώς γ ι’ αύτούς, τά  
πράγματα έδειξαν, ότι ή Αστυνομία Πόλεων καί προσηλωμένη είναι στή δημοκρατική 
νομιμότητα καί τή δύναμη καί τή θέληση έχει, νά προστατεύσει τήν ήσυχία καί τή γαλήνη 
τού τόπου. Αυτό, πρέπει νά γίνει πίστη σ’ όλους, άφού άλλωστε τά  πράγματα μιλούν 
μόνα τους. Δέν μπορεί νά γίνει όποιαδήποτε σύγκριση τής Ελλάδος μέ τίς γειτονικές καί τίς 
λίγο μακρυνότερες χώρες στις όποιες τό κύμα τής βίας άπειλεϊ αύτή τήν ίδια τήν ύπόσταση 
καί τήν ύπαρξή τους. Τά τηλεγραφήματα άπό τά  ξένα εΐδησεογραφικά πρακτορεία άνα- 
φέρουν καθημερινά σχεδόν περιπτώσεις δολοφονιών μέ κίνητρα πολιτικά, έμπρησμούς, 
καταστροφές καί άλλες άγριότητες, πού τίς περισσότερες φορές ξεπερνούν καί τήν πιό 
τολμηρή φαντασία.

Ό  χρόνος πού πέρασε, δίνει τό δικαίωμα σέ κάποιο άπολογισμό καί σέ σύγκριση. Στήν 
κοντεινή μας Τουρκία, ή βία άποτελεϊ συνηθισμένο πιά «φρούτο», έδώ καί όκτώ σχεδόν 
χρόνια. «Ό κτώ  χρόνια τρομοκρατίας» έγραψε ή έγκυρη γαλλική «Μόντ» σέ άρθρο της στό 
όποιο άνέφερε τά  σοβαρώτερα έπεισόδια πού έγιναν στήν Τουρκία άπό τό 1970 μέχρι τώρα. 
Αλλά καί τά στατιστικά στοιχεία πού μεταδίδονται άπό τή Ρώμη δέν είναι λιγώτερο άπα- 

γοητευτικά.
Τά θύματα τής τρομοκρατίας στήν Ιταλία ήταν τό 1978 διπλάσια σέ άριθμό άπό τό 1977, 
άφού οί νεκροί έφθασαν τούς 30. Τό 1978, μέ έπίκεντρο τήν ύπόθεση Μόρο, ήταν στήν 
πραγμοτπκότητα «”Ετος Τρομοκρατίας», χαρακτηρισμός πού δόθηκε άπό δημοσιογραφι
κούς κύκλους τής Ιταλίας. Οί τρομοκρατικές ένέργειες έφθασαν τίς 2.300. Τό ίδιο πρόβλημα 
άντιμετωπίζουν όλες σχεδόν οί χώρες τής Εύρώπης καί τής Αμερικής. Μόλις πρίν λίγο 
καιρό, ό κορυφαίος Αμερικανός δημοσιογράφος Τζαίημς Ρέστον, έγραφεστούς «Τάϊμς» τής 
Ν. Ύόρκης γιά  τήν άτμόσφαιρα άνησυχίας πού έπικρατεϊ στό Αονδϊνο, όπου περισσότεροι 
άπό 2.000 άστυφύλακες περιπολούν άνά ζεύγη στούς κεντρικούς δρόμους γιά  τό φόβο 
τρομοκρατικών έκδηλώσεων. Καί ένώ όλα αύτά άποτελούν χαρακτηριστικό π ιά «γνώρι
σμα» δεκάδων πρωτευουσών, ήσυχία καί γαλήνη έπεκράτησε στήν Αθήνα τό χρόνο πού 
πέρασε. Ή σύγκριση αύτή δίνει τό δικαίωμα στό λαό μας μέν νά κοιμάται ήσυχος, βέβαιος 
γ ιά  τήν άσφάλειά του, σέ μάς δέ τήν ύπερηφάνεια, ότι καί στόν τομέα αύτό κάναμε τό 
καθήκον μας. Καταπονηθήκαμε, ξενυχτήσαμε, ύποφέραμε ένα ολόκληρο χρόνο άναζητών- 
τας καί καταδιώκοντας τό κακό. Στό τέλος τό άποτέλεσμα ήταν θετικό. "Εχουμε τήν 
ικανοποίηση, ότι γιά ένα άκόμα χρόνο ή ώραία μας πατρίδα έμενε έξω άπό τό «ρεύμα» τής 
έποχής πού είναι «ένάντια» σ’ όλα καί πού προσπαθεί αύτά του τά  «πιστεύω» νά έπιβάλλει 
μέ τήν άπειλή καί τή χρήσι τής βίας. "Ας είναι βέβαιοι, όσοι σκέπτονται νά κλονίσουν τό 
αίσθημα άσφαλείας καί τήν έμπιστοσύνη τού λάού μας πρός τήν Αστυνομία, ότι τά  γεγο
νότα πάντοτε θά τούς διαψεύδουν, γ ια τί τό δίκαιο καί ή ήθική, ό νόμος καί ή τάξη 
θριαμβεύουν πάντοτε, άφού άποτελούν τά  βάθρα πάνω στά όποια στηρίζεται μιά σω
στή άνθρώπινη κοινωνία.

ΣΑΡ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Αστυνόμος Β'
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τητα γνωστή διά τούς αστυνο
μ ικούς μας είναι ή προσήλωσις 
εις  τό καθήκον, πού άναφέρα- 
μ εν  προηγουμένως, αυτή δέ 
συμβαδίζει μέ τήν προσήλωσιν 
εις  τάς παραδόσεις καί τά ιδα
νικά τού έθνους μας. Ας προ- 
στεθή ότι ή προσήλωσις αύτή 
όχι σπανίως έκυρώθη, ά λλ ’ άς 
άποτολμήσωμεν τήν λέξιν καθη- 
γιάσθη, όχι μόνον μέ τόν ιδρώτα 
τού Ελληνος αστυνομικού άλλ' 
άκόμη καί μέ τό αϊμα του. Κα
τόπιν όλων αύτών, κανείς δέν 
έκπλήσσεται, πού βλέπει ότι οί 
άστυνομικοί μας είναι δημοφι
λείς.

Είναι φανερόν ότι ή προσφο
ρά των εύρίσκει τήν πρέπουσαν 
άπήχησιν εις τήν λαϊκήν μάζαν. 
Είναι άλήθεια ότι ό κόσμος αι
σθάνεται ζεστασιά, όταν είναι 
πλησίον του ή άστυνομία. Δέν 
λέγομεν ότι ένθουσιάζεται καί 
ένθουσιασμός δέν χρειάζετα ι έ- 
πί τού προκειμένου. Αρκεί ή ζε
στασιά, πού σημαίνει άσφάλειαν 
καί συμπάθειαν, κάποτε έπίσης 
παρηγοριάν καί έλπίδα. Αύτά τά 
συναισθήματα ό καθείς έχε ι τήν 
εύκαιρίαν νά διαπίστωση άπό 
πλευράς κοινού συχνά καί παν
τού: ε'ις μίαν σκηνήν θεατρικού 
ή κινηματογραφικού έργου, ό
που έχουν τήν συμβολήν των 
άστυνομικοί μας, ε ίς ένα γάμον 
άποκαταστάσεως ένός θύματος, 
όπου άστυνομικός είναι κουμ
πάρος, είς ένα δυστύχημα, ό
που άστυνομικοί περιθάλπτουν 
τραυματίας καί οικείους των, είς 
τήν γωνίαν ένός δρόμου, όπου 
ό τυφλός χειραγωγείται καί ό ξέ
νος λαμβάνει πληροφορίας άπό 
τόν προστυχόντα άστυφύλακα. 
Τά περιστατικά δέ»/ έχουν τε 
λειωμόν καί δέν ω φελεί νά πα- 
ραθέσωμεν καί άλλα. Δ ιότι όλα, 
ούτως ή άλλως, όδηγούν είς τό 
ίδ ιον συμπέρασμα. Ή κοινωνία 
μας, φυσικά ή ύγιής, αισθάνεται 
τήν Αστυνομίαν ώς ένα κομμάτι 
άπό τό είναι της, σάρκα άπό τήν 
σάρκα της, άλλα καί προστά- 
τιδά της. Δ ι κ α ί ω ς .

ΓΡΑΦΕΙ 0  ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Δ /Ρ

ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
01 ΕΞ ΑΥΤΗΝ ΕΠΙΠΤΗΣΕΙΣ

Ή μή άκριβής τήρηση τών όρων άσφαλείας συντελεί είς 
τήν δημιουργίαν άτυχημάτων, μέ άποτέλεσμα αίσθημα ά- 
νασφαλείας καί δυσφορίας μεταξύ τών έργαζομένων καί 
ώς έκ τούτου μειωμένην άπόδοσιν εργασίας.

Γ Α ΔΙΑΦΟΡΑ άτυχήματα στόν 
καιρό μας έχουν αύξηθή είς 

πολύ μεγάλο ποσοστό ούτως ώστε 
νά διαβάζουμε καθημερινώς άπό 
τάς στήλας τών έφημερίδων ειδή
σεις πού άφοροϋν παντός είδους 
αίτια τά όποια προκαλοϋν ταϋτα.

Τά αίτια ταϋτα είναι πολλαπλά καί 
όφείλονται κυρίως είς τήν άνάπτυ- 
ξιν του πολιτισμού μας καί ιδιαιτέ
ρως είς τόν τομέα τών τεχνικών 
έξελίξεων, διά τής δημιουργίας 
διαφόρων έργων, είς τήν άνάτπυ- 
ξιν τής βιομηχανίας καί τών συγ
κοινωνιακών μέσων καί είς τήν ηύ- 
ξημένην δραστηριότητα κάθε άτό- 
μου νά άνταποκριθή πλήρως είς 
τάς υποχρεώσεις του. Έκ τού γε
γονότος τούτου δυνατόν νά προ- 
κληθούν άτυχήματα τά όποια είναι 
συνήθως έργατικά συνεπεία πτώ
σεως έξ ύψους, όλισθήσεως, πυρ- 
καϊάς.

Έπίσης άναφέρομεν τά βιομηχα
νικά άτυχήματα μέ τραυματικός 
βλάβας τών διαφόρων ιστών τού 
άνθρωπίνου όργανισμοϋ, τά κατά 
τήν κολύμβησιν, τά έκ τού πυρο
βόλου όπλου καί τέλος τά συχνό
τερα καί ένίοτε σοβαρώτερα τά 
τροχαία άτυχήματα.

Τά περισσότερα άπό τά άτυχή
ματα αύτά συμβαίνουν είτε έξ ά- 
προσεξίας είτε έκ του γεγονότος

ότι δέν τηρούνται αύστηρώς οί ό
ροι άσφαλείας> προκειμένου περί 
βιομηχανικού ή έκτελουμένου τε
χνικού έργου είτε έξ άμελείας. Είς 
τάς περιπτώσεις αύτάς όφείλομεν 
νά τονίσωμεν ότι ή ευθύνη βαρύ
νει τόσον τόν έργοδότην όσον καί 
τόν έργαζόμενον, διότι θά πρέπει 
νά υπάρχει άπόλυτος συνεργασία 
μεταξύ των διά πρόληψιν κατά τό 
δυνατόν κάθε προϋποθέσεως διά 
τήν δημιουργίαν ένός άτυχήματος.

Ή πρόληψις τών άτυχημάτων 
παίζει σπουδαϊον ρόλο είς τήν εϋ-
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ρυθμόν λειτουργία κάθε βιομηχα
νίας καί κάθε έκτελουμένου τεχνι
κού έργου καί έφ ’ όσον δέν με
σολαβήσει κάποιος άστάθμητ ος 
παράγων τά έπιτεύγματα θά είναι 
λίαν ικανοποιητικά.

Απεναντίας ή μή άκριβής τήρη- 
σις τών όρων άσφαλείας καί δή 
κατ’ έπανάληψιν συντελεί εις τήν 
δημιουργία άτυχημάτων, μέ άποτέ- 
λεσμα αίσθημα άνασφαλείας, καί 
δυσφορίας μεταξύ τών έργαζομέ- 
νων καί ώς έκ τούτου μειωμένη ά- 
πόδοσιν έργασίας ή όποια έχει ώς 
άντίκτυπον τήν παραγωγήν. Ή μεί- 
ωσις τής παραγωγής δημιουργεί 
διατάραξιν τής συνεργασίας μετα
ξύ τής βιομηχανίας καί τού κύκλου 
τών διαφόρων έμπορικών έπιχειρή- 
σεων αί όποίαι άναμένουν τάς άπο- 
στολάς τού προϊόντος πού έχουν 
παραγγείλει κατόπιν συμφωνίας 
εις ώρισμένον χρόνον. Εις τήν πε- 
ρίπτωσιν αύτήν τά άποσταλέντα 
προϊόντα όχι μόνον λαμβάνονται 
μέ μεγάλην καθυστέρησιν άλλά καί 
μέ ήλαττωμένην ποσότητα πού δέν 
άνταποκρίνεται εις τήν συμφωνη- 
θεϊσαν παραγγελίαν, μέ άποτέλε- 
σμα νά έκτίθενται οί διάφοροι έπι- 
χειρηματίαι ένώπιον τών πελατών 
των. Μέ άλλα λόγια ή βιομηχανία 
έκτίθεται έναντι τών διαφόρων έπι- 
χειρήσεων καί at έπιχειρήσεις έ
ναντι τών πελατών των μέ άντίκτυ
πον τήν διατάραξιν τού κύκλου έρ- 
γασιών μέ κοινωνικός καί οικονομι
κός έπιπτώσεις.

Τά συχνότερα καί σοβαρώτερα 
έξ όλων τών άτυχημάτων είναι τά 
τροχαία τά όποια έμφανίζουν πο- 
σοστιαίαν άναλογίαν μεγαλυτέραν 
έξ όλων τών άλλων άτυχημάτων, 
θρηνούντες σχεδόν καθημερινώς 
προσφιλή μας πρόσωπα, καί τούτο 
συμβαίνει ένεκα τής ηύξημένης 
κυκλοφοριακής συμφωρήσεως, τής 
άπροσεξίας πολλάκις τών όδηγών 
οί όποιοι δέν συμμορφούνται μέ 
τόν κανονισμόν τού Κ.Ο.Κ. καί έπί- 
σης άπό έλλειψιν ψυχραιμίας. Οί 
τραυματισμοί είναι σοβαρότατοι εις

πολλάς περιπτώσεις οί όποιοι έ
χουν άνάγκη άμέσου άντιμετωπί- 
σεως καίένίοτε μακροχρονίου περι- 
θάλψεως: εις τό σημεϊον αυτό θεω
ρού μεν καθήκον μας νά μήν παρα- 
λείψωμεν νά τονίσωμεν τήν συμβο
λήν τών άστυνομικών όργάνων τά 
όποια έπιλαμβάνονται άμέσως διά 
τήν διαλεύκανσι τού αίτιου κάθε 
άτυχήματοςι διά τήν άμεσον μετα
φοράν τών τυχόν ύπαρχόντων 
τραυματιών εις τά πλησιέστερα νο
σοκομεία, διά τήν άποκατάστασιν 
τής διαταραχθείσης τάξεως εις τό 
σημεϊον όπου έγένετο τό άτόχημα 
καί τέλος διά τήν διευκόλυνσιν τής 
κυκλοφορίας τών υπολοίπων διερ- 
χομένων τροχοφόρων, προσφέρον- 
τες άόκνως τάς ύπηρεσίας των ειςτ 
τήν έξυπηρέτησιν τών πολιτών.

Όφείλομεν νά έξάρωμεν τό έρ
γο ν των διότι έκτος τού ότι συμ
βάλλουν εις τήν άμεσον μεταφο
ράν τών τραυματιών δημιουργούν 
εις αύτούς καί τοιαύτην ψυχολογι
κήν κατάστασιν ούτως ώστε αύτοί 
νά αισθάνονται άσφαλεϊςι μέ τήν 
έννοιαν ότι τυγχάνουν τής άπαραι- 
τήτου καί καταλλήλου φροντίδος. 
"Ολα τά είδη αύτών τών άτυχημά
των ώς καί άνωτέρω περιγράψαμεν 
δημιουργούν κοινωνικός καί οικο
νομικός έπιπτώσεις πού δέν δυνά- 
μεθα έκ τών προτέρων νά προσδιο-

ρίσωμεν τό μέγεθος καί τό χρονι
κόν διάστημα διάρκειας των, καθ' 
ότι όσον άφορά τό μέγεθος έξαρ- 
τάται άπό πολλούς παράγοντας ό 
σπουδαιότερος τών όποιων είναι ή 
άποδοτικότης γενικώς τού έργου 
πού παράγει κάθε έργαζόμενος 
καί έν συνεχεία τό χρονικόν διά
στημα πού καταναλίσκει διά τήν 
παραγωγήν αύτού τού έργου.

Εις τήν περαιτέρω άνάπτυξιν καί 
άνάλυσιν τού σημείου αύτού δέν 
νομίζομεν ότι είναι σκόπιμον νά ά- 
σχοληθώμεν λεπτομερώς διότι δέν 
είναι τού παρόντος, άλλά εις γενι
κός γραμμάς έτονίσαμεν τούς 
σπουδαιοτέρους παράγοντας οί ό
ποιοι συντελούν εις τάς έπιπτώσεις 
αύτάς καί αί όποϊαι θά πρέπει νά 
θεραπευθούν. Επί τού θέματος 
αύτού κύριον ρόλον θά παίξη τό 
Νοσοκομεϊον καί ό ιατρός ό όποιος 
θά άναλάβη τό περαιτέρω δύσκο- 
λον έργον διά τήν θεραπείαν καί 
κατά τό δυνατόν άποκατάστασιν 
τών τραυματιών, οί όποιοι ή θά έ- 
πανέλθουν εις τήν έργασίαν των 
καί ουτος είναι ό πρώτιστος άντι- 
κειμενικός σκοπός ή τουλάχιστον 
νά δύνανται νά άναλάβουν έλα- 
φροτέραν έργασίαν ή άκόμη καί 
έφ ’ όσον καταστούν άνάπηροι τό 
ποσοστόν τής άναπηρίας των νά 
είναι έλάχιστον.
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ΡΑΒΕΝΝΑ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΑΑ
Ή μεγάλη επίδραση τής Βυζαντινής τέχνης στήν τελε



m m  ΣΕ ΨΗΦΙΔΩΤΆ
ία πρωτεύουσα τού Δυτ Ρωμαϊκού Κράτους είναι έμφανής.

Στήν άπένανη σελίδα έπάνω: Χαρακτηριστική μορφή τού Χριστού άπό τόν Αγιο Βιτάλιο τής Ραβέννας. Κάτω: Ή Παναγία 
ένθρονος έν μέσω τών Αγγέλων. Βασιλική Αγίου Απολλιναρίου. Σ' αυτή τή σελίδα έπάνω: Τό λιοντάρι τού Αγίου Μάρκου 
στόν Άγιο Βιτάλιο. Κάτω: Λεπτομέρεια άπό τήν έντυπωσιακή διακόσμηση τής Βασιλικής τού Αγίου Βιταλίου.



Τ ΟΥΣ 5ο καί 6ο αιώνες ό Χριστια
νισμός, πού ή Ρώμη είχε καταπο

λεμήσει μέ μεγάλη αγριότητα, έγινε έ
νας άπρόβλεπτος παράγοντας συνεχεί
ας στά έδάφη πού κατείχαν διαδοχικά 
οί αϋτοκράτορες τής ΔΟσεως, Βάρβαροι 
λίγο - πολύ έκρωμαίσθέντες, καί οί Βυ
ζαντινοί αύτοκράτορες. Τά μνημεία 
πού μάς άφησαν οι διάφοροι ήγεμόνες, 
είναι ώς έπί τό πλείστον χριστιανικής 
έμπνεύσεως. Αύτό συμβαίνει στήν Ρα
βέννα, πού ό Ονώριος τήν διάλεξε γιά 
πρωτεύουσά του τό έτος 402.

Ό πρώτος αύτοκράτωρ τής Δύαεως 
άποφάσισε νά έγκαταλείψη τήν Ρώμη, 
γιατί φοβόταν τήν βαρβαρική εισβολή 
καί άναζητοϋσε πρωτεύουσα καλύτερα 
προστατευομένη άπό τήν φύσι. Διάλεξε 
τήν Ραβέννα. Ή πόλις, άπομονωμένη 
άπό τήν ξηρά άπό τά έλη, δέσποζε τής 
Αδριατικής, πράγμα τό όποιο έπέτρεπε 
εύκολη διαφυγή. Τό θαυμάσιο λιμάνι 
της, ή Κλάσσις, ήταν άπό τήν έποχή τού 
Αύγούστου ισχυρή βάσις τού ρωμαϊκού 
στόλου καί κόμβος τών συγκοινωνιών 
πρός τήν Ανατολή. Δέν είναι όμως ό 
άσήμαντος Ονώριος, έκεϊνος πού έδω
σε στήν Ραβέννα τήν μεγάλη ώθησι, 
άλλά ή άδελφή του, ή Γάλλα Πλακίδια, 
πού ήταν καί ή πραγματική κυρίαρχος 
τής Δυτικής Αύτοκρατορίας γιά πολλά 
χρόνια, ύπό τήν κάλυψι τού όνόματος, 
τού γιού της Ούαλεντινιανοϋ Γ.

Κόρη τής γοητευτικής Πλακιδίας καί 
του Μεγάλου Θεοδοσίου, ή Γάλλα Πλα
κίδια άνατράφηκε μετά τόν πρόωρο θά
νατο τής μητέρας της άπό τήν Σερένα. 
Ή τελευταία ήταν πριγκιπισσα τού βασι
λικού οίκου καί σύζυγος τού Στιλίχωνος 
τού στρατηγού, πού είχε τήν έμπιστοσύ- 
νη τού Θεοδοσίου καί είχε άσκήσει τήν 
άντιβασιλεία ώς τήν ένηλικίωση τού Ό- 
νωρίου. Αλλά σύντομα ή κηδεμών έγινε 
ή έχθρά. Ή περιφανή Πλακίδια είχε τα- 
πεινωθή πολύ άπό τήν αύστηρή κηδε
μονία τής Σερένας, πού σχεδίαζε νά τήν 
πανδρέψη μέ τόν γιό της Εύχέριο, μέ 
σκοπό νά φθάση πλησιέστερα πρός τόν 
θρόνο μετά τόν θάνατο τού Όνωρίου. 
Φανατικά Ορθόδοξη, όπως καί ό πατέ
ρας της Θεοδόσιος, ή Πλακίδια δέν ή
θελε τό γάμο μέ ένα ειδωλολάτρη. Ό
πως καί ή Σερένα, προέβλεπε ότι ό 
άνίκανος Ονώριος δέν θά άποκτούσε 
διάδοχο καί άναζητοϋσε τόν τρόπο πού 
θά τής έξαοφάλιζε τήν έξουσία, ένώ 
ταυτοχρόνους θά άπέκλειε τήν κηδεμό
να της. Έπρόκειτο ούσιαστικά γιά δια
μάχη δυό γυναικών μέ μεγάλη διορα
τικότητα.

Κατά τήν πρώτη πολιορκία τής Ρώμης, 
τό 408, ή Πλακίδια βρήκε τήν εύκαιρία 
νά έκδικηθή. Ή άφιξις τών όρδών τού 
Αλάριχου μπροστά στά τείχη τής Αιώ
νιας Πόλεως όδήγησε στήν σκέψι τής 
προδοσίας, καί οί ύποψίες στράφηκαν,

Λεπτομέρεια άπό τήν διακόσμηση τού 
Αγίου Βιταλίου.

άδικα έξ άλλου, στήν χήρα του Στιλίχω- 
νος. Μπροστά στήν Σύγκλητο ή Σερένα 
άντιμετώπιοε τις κατηγορίες τής Πλακι
δίας, καταδικάσθηκε σέ θάνατο καί 
στραγγαλίσθηκε στήν φυλακή της. Αύτό 
τό έπεισόδιο τής πρώτης πολιορκίας τής 
Ρώμης φωτίζει μιά όψι τού χαρακτήρος 
τής Πλακιδίας, γυναίκας δυναμικής, έ- 
πιθετικής καί τρομερής στήν έκδίκησί 
της.

Μιά φάσις τής δεύτερης πολιορκίας 
τής Ρώμης, τό 410, δείχνει μιά άλλη όψι 
τής προσωπικότητάς της: τήν έκπληκτι- 
κή όμορφιά της. Φαίνεται ότι όφείλεται 
στήν γοητεία της τό γεγονός ότι ό Αλά- 
ριχος ζήτησε νά τήν πάρη οάν όμηρο, 
όταν άπομακρύνθηκε άπό τήν Ρώμη με
τά άπό λεηλαία τριών ήμερών. Ή έλξις 
πού άσκούσε ατούς περισσοτέρους άν- 
δρες, τής έπέτρεψε νά πανδρευθή τόν 
Αθαούλφο, άδελφό τού Αλάριχου. Ό 
γάμος έγινε στήν Ναρβώνα. Ό Βισιγότ- 
θος μονάρχης πρόσφερε στήν καινούρ
για νύφη του μερικά άπό τά κοσμήματα 
πού είχε άρπάξει στήν Ρώμη.

Όταν γύρισε στήν Ραβέννα, μετά τόν 
θάνατο τού Αθαούλφου, ή Πλακίδια 
παντρεύθηκε τόν Κωνστάντιο, στρατηγό 
τού Όνωρίου. Τά τρικυμισμένα χρόνια 
άνήκουν στό παρελθόν. Δυό παιδιά 
γεννήθηκαν άπό αύτό τόν γάμο. Τό ένα 
έγινε αύτοκράτωρ μέ τό όνομα Ούαλεν- 
τινιανός Γ. Ώσπου όμως νά έλθη αύτή ή 
ώρα ή Πλακίδια ύποχρεώθηκε νά δρα- 
πετεύση άπό τήν Ραβέννα στήν Κωνστα
ντινούπολή Είχε πέσει θύμα κάποιας 
μηχανορραφίας. Αλλά τό 423 ό Όνώ- 
ριος καί ό Κωνστάντιος είχαν πιά πεθά-

νει καί ό μικρός γιός τής Πλακιδίας άνα- 
κηρύχθηκε αύτοκράτωρ τού Δυτικού 
Κράτους καί τό όνομα Ούαλεντινιανός 
Γ. Ή μητέρα του όμως είναι έκείνη πού 
έπί είκοσι πέντε χρόνια θά όδηγήση τό 
σκάφος τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας 
στά ταραγμένα νερά τής Δύσεως. Θά 
τήν βοηθά ό Αέτιος, στρατηγός καί πο
λιτικός μεγάλης άξίας, πού νίκησε τόν 
Αττίλα στά Καταλαυνικά Πεδία. Αλλά ό 
Ούαλεντινιανός Γ, φθονώντας τήν δόξα 
του, θά τόν δολοφονήση μέ τά ίδια του 
τά χέρια τό 454.

Ή Γάλλα Πλακίδια άγαπούσε τά ώραϊα 
κτίρια. Γιά τό θετικό πνεύμα της άπο- 
τελοϋσαν τήν μεγαλύτερη άπόδειξι τής 
ρωμαϊκής ισχύος. Έτσι λοιπόν κατέκλυ- 
οε τήν Ραβέννα μέ άνάκτορα καί έκκλη- 
σίες. Σήμερα τά παλάτια έχουν χαθή, τά 
ψηφιδωτά τών έκκλησιών είναι σβησμέ- 
να άπό τόν χρόνο καί ή ιστορία έχει 
ύποστή τόσες άπώλειες, όσες καί ή τέ
χνη. Αύτή ή περίοδος, πού δέν είναι 
πλούσια σέ γραπτές πηγές, θά μπορού
σε νά γίνη γνωστή άπό τούς άρχαιολό- 
γους, πού θά τήν άπογύμνωναν άπό τόν 
μύθο καί θά πρόσφεραν πολύτιμο ύλικό 
στούς ιστορικούς. Δέν σώζεται τίποτε

Ή αύτοκράτειρα Θεοδώρα. (Λεπτομέ
ρεια Αγιος Βιτάλιος).

πιά άπό τό ψηφιδωτό πού ή Πλακίδια 
είχε άφιερώσει στόν ναό τού Αγίου Ίω- 
άννου τού Εύαγγελιστού καί τό όποιο 
άπεικόνιζε ένα έπεισόδιο άπό τήν ζωή 
της. Όταν κινδύνευοε νά χαθή σέ μιά 
τρικυμία καθ’ όδόν άπό τήν Ραβέννα 
πρός τήν Κωνσταντινούπολι, έταξε στόν 
Αγιο Ιωάννη νά άφιερώοη μιά έκκλησία 
στήν μνήμη του, άν διέφευγαν τόν κίν
δυνο, αύτή καί τά παιδιά της. Μόλις 
τελείωσε τήν προσευχή της, μιά φωτει
νή όπτασία όρθώθηκε στήν πλώρη τού 
πλοίου καί τό όδήγησε σώο στό λιμάνι 
τού προορισμού του.

Αντίθετα, σώζεται σέ θαυμάσια κατά- 
στασι τό μαυσωλείο πού έκτισε γιά τόν
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Ό Χριστός σέ νεαρή ήλικία (Μουσείο 
Arcivescovile Ραβέννας).

έαυτό της στήν άγαπημένη της πρωτεύ
ουσα. Σέ σχήμα λατινικού σταυρού τό 
μνημείο είναι τό πιό χαριτωμένο πού 
βλέπει ό περιηγητής στήν πάλι σήμερα. 
Εσωτερικά καλύπτεται όλόκληρο άπό 
ψηφιδωτά έξαιρετικής τέχνης. Καμμιά 
παραφωνία στήν άπέραντη συμφωνία 
τών χρωμάτων, κανένα λάθος στήν φλο
γερή συναυλία τών χρυσών μοτιβων ατό 
βαθυκύανο βάθος. Αλλά ό κόσμος τών 
τάφων είναι κάποιος άλλος κόσμος, κό
σμος σιωπής. Καί δέν ύπάρχει τίποτε 
πιό συγκλονιστικό άπό αυτό τό μνημείο 
στήν Κωνσταντινούπολή στήν Θεσσαλο
νίκη ή στό Παλέρμο.

Έργο τής Γάλλας Πλακιδίας είναι καί 
τό Βαπτιστήριο. Περικλείει φαντασμα
γορικά ψηφιδωτά, τά όποια ούτε υπο
ψιάζεται κανείς άπό τό έξωτερικό τού 
κτιρίου, μέ τά μουντά τούβλα. Αύτή άλ
λωστε ή άντίθεσις παρατηρεϊται σέ όλα 
σχεδόν ιά μνημεία τής Ραβέννας.

Μετά τόν θάνατο τής Γάλλας Πλακι
δίας, τό 450, χρειάαθηκε νά περάσουν 
σαράντα χρόνια γιά νά έμφανισθή ό 
δεύτερος εύεργέτης τής Ραβέννας, ό 
Όστρογότθος Θεοδώριχος. Απόγονος 
τής Ιερής οικογένειας τών Ακάλων ε
στάλη ώς όμηρος στήν Κωνσταντινού
πολη όπου έμεινε άπό τά όκτώ ώς τά 
δεκαοχτώ του χρόνια καί ύπέστη τήν 
βαθύτατη έπίδρααι τού έλληνορρωμαϊ- 
κοϋ πολιτισμού. Ή μορφή του είναι ά- 
ριστο παράδειγμα τής άμοιβαίας έπι- 
δράσεως τού βαρβαρικού κόσμου καί 
τού ρωμαϊκού. Τόν υιοθέτησε ό Βυζαν
τινός αύτοκράτωρ Ζήνων, ό όποιος τού 
άνέθεσε νά άνακαταλάβη τήν Ιταλία ά

πό τόν Όδόακρο, τόν βασιλέα τών Έ- 
ρούλων, πού είχε καθαιρέσει τό 476 τόν 
αύτοκράτορα τής Δύσεως Ρωμύλο Αύ- 
γου στύλο.

Ή τελευταία φάσις τού άγώνος ήταν ή 
πολιορκία τής Ραβέννας, όπου ό Οδό- 
ακρος είχε όχυρωθή τό 489. Μετά άπό 
τριετή πολιορκία ή πόλις άντιστεκόταν 
άκόμη. Αλλά ήταν βυθισμένη στό χάος, 
σπαραγμένη άπό τις έριδες καί, κυρίως, 
πεινασμένη. Τά πλοία τού Θεοδωρίχου 
δέν έπαρκούσαν νά καταλάβουν τό λι
μάνι, άλλά ήσαν άρκετά γιά νά άποκλεί- 
σουν τόν άπό θαλάσσης άνεφοδιασμό. 
Τότε ό έπίσκοπος Ραβέννας Ιωάννης, 
πού έπονομαζόταν «Όραματιστής τών 
άγγέλων», λόγω τών δραμάτων του, πή
ρε τήν άδεια άπό τόν Όδόακρο νά πάη 
στό στρατόπεδο τού Θεοδωρίχου γιά νά 
προσπαθήση νά ύπογράψη ειρήνη. Μέ 
τόν Σταυρό μπροστά καί άκολουθούμε- 
νος άπό τούς βοηθούς του, ό έπίσκοπος 
Ιωάννης διάβηκε τήν γέφυρα, πού χώ

ριζε τούς δυό στρατούς καί τά προκε- 
χωρημένα φυλάκια τών Γότθων, χωρίς 
ένόχλησι. Αλλά οί συνομιλίες ήσαν 
δύσκολες καί ή πορεία έπαναλήφθηκε 
πολλές φορές, πριν καταλήξουν σέ συμ
βιβασμό, στις 27 Ψεβρουαρίου 493. Οί 
δυό ήγεμόνες θά διέμεναν «ϊσοις ό
ρο ις» στήν Ραβέννα, ένώ ό καθένας θά 
κυριαρχούσε σέ ένα τμήμα τής Ιταλίας. 
Γιά έγγύησι τής συμφωνίας ό Όδόα- 
κρος έδωσε τόν γιό του σάν όμηρο.

Στις 5 Μαρτίου ό Θεοδώριχος μπήκε 
στήν Ραβέννα περιστοιχισμένος άπό 
θριαμβευτική πομπή. Ή «αδελφική» αύ
τή συμφωνία δέν κράτησε πολύ. Κατά 
τόν Προκόπιο ή έπανάληψις τών έχθρο- 
πραξιών ήταν έπικειμένη, όταν ό Θεο
δώριχος φάνηκε διατεθειμένος νά προ- 
βή σέ μεγαλύτερες παραχωρήσεις. Καί 
γιά νά άποδείξη τήν εύχαρίστησί του γιά 
τήν έδραίωοι τής ειρήνης, προσκάλεσε 
τόν Όδόακρο καί τόν γιό του σέ γεύμα, 
στό όποιο θά παρεκάθηντο οί άνώτεροι 
άξιωματούχοι καί τών δυό στρατών. Ή
ταν καλοκαιρία καί τά τραπέζια στρώ
θηκαν κάτω άπό τις δάφνες, ατούς κή
πους τού βασιλικού άνακτόρου. Τά φα
γητά ήσαν άφθονα καί τό κρασί άκόμη 
περισσότερο, άφού άλλωστε τά κρασιά 
τής Ιταλίας ήσαν άπό τότε πολύ έκλε- 
κτά. Ξαφνικά ό Θεοδώριχος έδωσε τό 
σύνθημα τής σφαγής. Σηκώθηκε καί μα
χαίρωσε ό ίδιος τόν Όδόακρο καί τόν 
γιό του, ένώ κάθε Γότθος μέ τό σπαθί 
του κτυπούσε τόν γείτονά του Έρουλο.

Μερικοί ιστορικοί, θέλοντας νά δικαι
ολογήσουν τήν στάσι τού Θεοδωρίχου, 
υποστήριξαν ότι δέν έκανε τίποτε άλλο, 
παρά νά προλάβη συνωμοσία τού Όδο- 
άκρου. Δέν είναι όμως αύτή καί ή γνώμη 
τού Προκοπίου.

Ό Θεοδώριχος άνακηρύχθηκε βασι
λεύς τών Γότθων καί τών Ρωμαίων, ένώ

παράλληλα άποτίναξε τήν κηδεμονία 
τού αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπό
λεως. Δέν άργησε νά έμφανισθή ώς 
διάδοχος τού Δυτικού Ρωμαϊκού Κρά
τους. Καί ό Προκόπιος τό άναγνωρίζει 
μέ αύτά τά λόγια: «Μπορούν νά τόν 
όνομάζουν όσο θέλουν σφετεριστή καί 
τύραννο, στήν πραγματικότητα ύπήρξε 
βασιλεύς».

Όταν στερεώθηκε ή έξουσία του στήν 
Ιταλία, δείχθηκε άνεκτικός, χωρίς νά 

έπιδιώξη προσέγγισι τών Ρωμαίων καί 
τών Γότθων. φοβόταν ότι μέ τήν έπαφή 
πρός τους Ρωμαίους οί στρατιώτες του 
θά έχαναν τήν άγριότητά τους. Ήταν 
Αρειανός, άλλά δέν κατέτρεξε τούς 
Ορθοδόξους καί ό Έννόδιος, έπίσκο
πος Παβίας, έγραψε ένα «πανηγυρικό» 
άφιερωμένο σέ αύτόν. Ή διοίκησις δέν 
άλλαξε. Ό Θεοδώριχος σεβάσθηκε τήν 
ρωμαϊκή άριστοκρατία καί τήν Σύγκλη
το. Αγώνες έξακολούθησαν νά γίνων- 
ται γιά τόν λαό. Αισθανόμενος μεγάλο 
θαυμασμό γιά τά μνημεία τής Ρώμης, ό 
Θεοδώριχος τά άναστύλωσε καί προσ
πάθησε νά τά κάνη νά άναβιώσουν όρ- 
γανώνοντας έορτές. Αλλά ιδιαίτερα ά- 
σχολήθηκε μέ τόν έξωραϊσμό τής πρω- 
τευούσης του, τής Ραβέννας, τήν όποια 
ήθελε νά φέρη στό ύψος τής Κωνστα
ντινουπόλεως. Έχτισε ένα θαυμάσιο ά- 
νάκτορο πού σήμερα δέν ύπάρχει πιά. 
Ο πρώτος υπεύθυνος τής καταστροφής 

είναι ό Καρλομάγνος, πού λεηλάτησε 
τήν Ραβέννα γιά νά κοσμήση τήν δική 
του πρωτεύουσα, τήν Αϊξ-λά-Σαπέλ. Αλ
λά μπορούμε νά φαντασθούμε τό άνά- 
κτορο έκεινο, άν κοιτάξωμε τό ψηφι
δωτό τού Αγίου Άπολλιναρίου τού 
Νέου, πού άπεικονίζει τήν πρόσοψί του. 
Ή είσοδος, πού άποτελεϊται άπό τρεις 
μεγάλες θύρες, στέφεται άπό τριγωνικό 
άέτωμα. Δεξιά καί άριστερά υψώνονται 
κομψές στοές. Ό,τι συμβαίνει στό έσω- 
τερικό κρύβεται άπό παραπετάσματα, 
πού καλύπτουν τά κενά άνάμεαα σέ μι
κρές κολόνες. Αντίθετα άπό τά κτίαμα- 
τα του Μεσαίωνος, τούτο τό άνάκτορο 
μοιάζει γεμάτο φώς. Ή σκεπή είναι άπό 
κόκκινα κεραμίδια. Στό βάθος τού ψηφι
δωτού ξεχωρίζουν έκκλησίες. Ό Θεο
δώριχος έχτισε πολλάάπό τά θρησκευ
τικά κτίρια τής Ραβέννας, άπό τά όποια 
μάς σώζονται ό Αγιος Απολλινάριος ό 
Νέος καί τό Βαπτιστήριο τών Αρειανών.

Αλλο ψηφιδώτό τού Αγίου Απολλινα- 
ρίου τού Νέου, πού άπεικονίζει τήν 
Κλάσσι, μάς δίνει μια εικόνα τής σημα
σίας τής Ραβέννας καί τού λιμανιού της 
κατά τήν έποχή τού Θεοδωρίχου. Είκο- 
νίζονται πίσω άπό τά τείχη οί άψιδες 
τού Ίπποδρόμου καί άλλα σημαντικά 
μνημεία, πιθανώς θρησκευτικά. Όλα τά 
κτίρια έχουν σήμερα έξαφανισθή έκτός 
άπό ένα, τόν Αγιο Απολλινάριο έκτός 
τών τειχών, πού βρίσκεται τελείως άπο-

201



μονωμένος, πέντε χιλιόμετρα έξω άπό 
τήν Ραβέννα. Ή πόλις καί τό λιμάνι 
άποτελοΰσαν ένα σύνολο έπί Θεοδωρί- 
χου, αλλά ή έπίχωσις τού λιμανιού όρ- 
κότερα δέν βοήθησε στήν διατήρησι 
των μνημείων τους. Όταν άρχισε νά 
σκέπτεται τόν θάνατο ό Θεοδώριχος, 
πού έπιθυμοϋσε νά θεωρήται, όπως εί
δαμε, συνεχιστής των Ρωμαίων αύτο- 
κρατόρων τής Δύσεως, έχτισε ένα μαυ
σωλείο σέ άρχαίο ρυθμό. Υπάρχει άκό
μη αυτός ό αυστηρός τάφος τού Θεο- 
δωρίχου καί προκαλεϊ τόν θαυμασμό 
κυρίως μέ τόν μονολιθικό θόλο του, πού 
ζυγίζει τριακοσίους τόννους καί έχει 
διάμετρο ένδεκα μέτρα. Αλλά ό τάφος 
είναι άδειος, γιατί λίγο μετά τόν θάνατό 
του, τό 526, ό Όστρογότθος βασιλεύς 
έξεβλήθη άπό έκεί καί τά όστά του δια
σκορπίσθηκαν.

Ό  Θεοδώριχος χάρισε στήν Ιταλία 
περισσότερα άπό τριάντα χρόνια εύη- 
μερίας, άλλα έπειδή έλειπαν οί σταθε
ρές βάσεις, ή συνέχισις τού έργου του 
έξηρτάτο άπό τήν προσωπικότητα τού 
διαδόχου του. Καί έπειδή δέν είχε γιό, 
τό στέμμα πέρασε στόν έγγονό του, τόν 
Άθαλάριχο, ένα άγοράκι δέκα έτών. Ό 
ταν ό Αθαλάριχος πέθανε, τό 534, ή 
μητέρα του, Αμαλασούνθα, πού αίσθάν- 
θηκε ότι δέν μπορούσε νά κυβερνήση
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μόνη, κάλεσε στήν Αρχή τόν Θευδάτο, 
ό όποιος έσπευσε νά τήν δολοφονήαη. 
Ό φόνος όμως αύτός δέν βοήθησε τόν 
Θευδάτο. Γρήγορα έκθρονίσθηκε καί 
δολοφονήθηκε. Τόν αντικατέστησε ό Βί- 
τιγις. Αύτές οί έριδες γιά τόν όστρο- 
γοτθικό θρόνο όδήγησαν τόν Ιουστινια
νό στήν σκέψι, ότι ή στιγμή γιά τήν έ- 
πανασύστασι τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατο- 
ρίας είχε φθάσει καί έμπιστεύθηκε τήν 
άνάκτησι τής Ιταλίας στόν Βελισσάριο.

Πώς κατέλαβε τήν Ραβέννα τό 540 ό 
μεγάλος αύτός στρατηγός; Όπως καί ό 
Θεοδώριχος, μέ πολιορκία. Κλεισμένος 
στήν πάλι ό Βίτιγις είχε τρόφιμα γιά 
πολλά χρόνια, άλλά όταν μιά μεγάλη 
πυρκαϊά κατέστρεψε τό περισσότερο 
στάρι, ή θέσις του έγινε κρίσιμη. Τότε οί 
πολιορκημένοι έκαναν στόν Βελισσάριο 
μιά έκπληκτική πρότασι. Ήσαν έτοιμοι 
νά παραδοθούν μέ τόν έξής μοναδικό 
όρο: Ο Βελισσάριος, Βυζαντινός στρα
τηγός ύπό τις διαταγές τού Ιουστινια
νού, νά δεχθή τό στέμμα τού αύτο- 
κράτορος τής Δύσεως καί του βασιλέως 
τών Γότθων. Ό Βίτιγις, πού δέν ήταν 
ιδιαίτερα γενναίος, δέχθηκε τήν πρό- 
τασι. Θαύμαζε τό Βελισσάριο καί προ
τιμούσε νά είναι κάτω άπό τις διαταγές 
του παρά έχθρός του.

Ό Βελισσάριος είχε όρκισθεί πίστη

Σ’ αύτή τή σελίδα άριστερά: Ό  ’Ιουστι
νιανός καί ή άκολουθία του. (Λεπτομέ
ρεια Αγιος Βιτάλιος). Κάτω: Ό προφη- 
τάναξ Δαυίδ ( Αγιος Βιτάλιος). Στήν ά- 
πέναντι σελίδα άριστερά ή Θεοδώρα καί 
ή άκολουθία της. Δεξιά: Ή μορφή ένός 
Αγίου (Αγιος Βιτάλιος)

στόν Ιουστινιανό καί δέν δέχθηκε τήν 
δελεαστική προσφορά. Προσποιήθηκε 
όμως ότι δέχεται, γιά νά μπή νικητής 
στήν Ραβέννα. Όταν βρέθηκε έκεί, δέν 
έπέτρεψε ούτε τήν παραμικρή λεηλα
σία. Περιόρισε απλώς τόν Βίτιγι, μέ όλες 
τις τιμές πού άπαιτούσε τό άξίωμά του, 
σέ ένα καλά φρουρούμενο σπίτι. Αλλά 
στήν μακρινή Κωνσταντινούπολι ό Ιου
στινιανός άνησυχούσε γιά τήν συνεχώς 
αύξημένη αίγλη τού στρατηγού του, καί 
τόν άνακάλεσε. Ύπακούοντας τις διατα
γές τού αύτοκράτορος, ό Βελισσάριος, 
έτοιμάαθηκε γιά τήν έπιστροφή. Οί Ό- 
στρογότθοι άντελήφθησαν ότι δέν δε
χόταν τό βασίλειο πού τού πρόσφεφαν. 
Παρ' όλες τις ικεσίες τους, Ό Βελιασά- 
ριος άρνήθηκε κατηγορηματικά καί έπι- 
βιβάσθηκε γιά τήν Κωνσταντινούπολι 
άποκομίζοντας τόν θησαυρό τού Θεο- 
δωρίχου καί μερικούς σημαντικούς Ό- 
στρογότθους άξιωματούχους, μεταξύ 
τών όποιων καί τόν Βίτιγι.

Ό Ιουστινιανός ήταν τότε έξήντα πε
ρίπου έτών. Ή άνέγερσις τής Αγίας Σο
φίας μόλις είχε τελειώσει καί ή δρα- 
στηριότης τού αύτοκράτορος δέν περιο
ριζόταν στήν Κωνσταντινούπολι. Έχτιζε 
έκκλησίες καί παλάτια, φρούρια καί ύ- 
δραγωγεϊα, θέρμες καί νοσοκομεία στις 
κυριώτερες πόλεις τής αύτοκρατορίας 
στή Θεσσαλονίκη, στήν Αντιόχεια, στήν



Ιερουσαλήμ. Ακόμη καί ατούς πρόπο- 
δες τού Όρους Σινά έχτισε τό μοναστή
ρι τής Αγίας Αικατερίνης.

Μόλις έγινε κύριος τής Ραβέννας, ό 
Ιουστινιανός θέλησε νά προσθέση και 
τά δικά του κτίσματα στήν ήδη πλούσια 
άπό τήν έποχή τής Γάλλας Πλακιδίας 
καί τού Θεοδωρίχου πάλι. Βρήκε δυό 
άνδρες πρόθυμους νά έκτελέσουν τήν 
έπιθυμία του: τόν τραπεζίτη Γουλιανό 
καί τόν άρχιεπίσκοπο Μαξιμιανό. Έτσι 
τελείωσε ό Αγιος Βιτάλιος καί ό Αγιος 
Απολλινάριος, ό έκτος τών τειχών, καί 
έγκαινιάσθηκαν άντιστοίχως τό 547 καί 
τό 549. Είναι άναμφίβολα τά ωραιότερα 
κοσμήματα τής Ραβέννας. Ή διακόσμη- 
σίς τους, καθώς καί οί άφηγήαεις τών 
χρονογράφων μάς βοηθούν νά κατανο- 
ήαωμε τήν μορφή τού Ιουστινιανού καί 
τής Θεοδώρας καί νά γνωρίσωμε λεπτο
μέρειες γιά τήν ζωή τής Αυλής.

Τί γνωρίζομε γιά τόν πληθυσμό τής . 
Ραβέννας στήν έποχή τού 'Ιουστινια
νού; Σέ τί περιβάλλον ζούσε; Περιορι
ζόταν πίσω άπό τά ψηλά τείχη τής πό- 
λεως, σέ σπίτια μονώροφα ή διώροφα. 
Στό ισόγειο ήσαν τά καταστήματα. Στό 
βάθος τού καταστήματος μιά σκάλα κι
νητή όδηγούαε στό πατάρι όπου κοιμό- 
νταν οί έργάτες, οί τεχνίτες καί οί έμπο
ροι. Λυτές οί κατοικίες γειτόνευαν μέ τά

μέγαρα, τούς ξενώνες, τά νοσοκομεία, 
τά μοναστήρια, τά άνάκτορα, τις έκκλη- 
σίες καί δέν φαίνεται νά υπήρχε διαχω
ρισμός συνοικιών πλουσίων καί πτωχών. 
Τό πολύ νά ύπήρχε ένα κέντρο όπου θά 
ύψωνόνταν τά κυριώτερα δημόσια κτί
ρια: τό Ανάκτορο τού έξάρχου, οί Θέρ
μες, ό Ιππόδρομος, τό Θέατρο. Περι
στοιχισμένοι συχνότατα άπό στοές οί 
δρομίσκοι κατακλύζονταν όλη τήν ή μέ
ρα άπό τό ζωηρό καί πολύχρωμο πλή
θος πού έξαφανιζόταν μόλις έφθανε 
ή νύχτα, γιατί δέν ύπήρχε φωτισμός. Οί 
δρόμοι ήσαν βρώμικοι καί γεμάτοι άπό 
τήν μυρωδιά τών κρεοπωλείων καί τών 
βυρσοδεψιών. Ή άτμόσφαιρα ήταν ίδια 
μέ τις παλαιές συνοικίες μερικών συγ
χρόνων μουσουλμανικών πόλεων.

Ό  πληθυσμός ύφίστατο τήν διπλή έπί- 
δρααη τής όρθοδοξίας καί τού πολι
τισμού τής Ανατολής. Ή Ορθόδοξη 
Εκκλησία θριάμβευε. Καθόριζε τις έ- 
ορτές, τις νηστείες, άρχισε τότε νά δια- 
δίδη τήν μόρφωοι, έπιστατοϋσε τούς υ
παλλήλους, μονοπωλούσε τήν τέχνη. 
"Ο,τι είχε τήν σφραγίδα φημιζόταν ώς 
καλού γούστου. Οί μοναχοί πολλαπλα- 
σιάζονταν, συγκέντρωναν κινητά αγαθά 
καί γή. "Εδρα τής έπαρχίας τής Ιταλίας 
μέ συνεχείς σχέσεις διοικητικές καί εμ
πορικές πρός τήν Κωνσταντινούπολη ή

Ραβέννα ύφίστατο απ' εύθείας τήν ά- 
κτινοβολία τής βυζαντινής πρωτευού- 
σης, ή όποια μέ τή σειρά τής είχε ύπο- 
στεί έπίδραση τού περσικού πολιτισμού. 
Κύριο στοιχείο τής σασσανιδικής έπι- 
δράσεως είναι ή έμφάνισις τών παγω
νιών ατά ψηφιδωτά τών έκκλησιών.

Στό λατινικό αυτόχθονο πληθυσμό, 
πού είχε ώς έπί τό πλεϊστον άπορρο- 
φήσει τά υπολείμματα τών Όστρογότ- 
θων, έρχονταν νά προστεθούν οί Έλ
ληνες υπάλληλοι καί στρατιωτικοί, έμπο
ροι Σύροι καί Αρμένιοι τυχοδιώκτες κά
θε καταγωγής καί άκούγονταν έξ ίσου ή 
Λατινική καί ή έλληνική.

Αλλά ό Ρωμαίος τής Δύαεως δέν ά- 
γαπούσε τόν Ρωμαίο τής Ανατολής. Ό 
Λατίνος δέν άγαπούαε τόν Έλληνα, γιά 
τόν κύριο λόγο ότι οί φόροι ήσαν βα
ρείς. Ό πόλεμος καί τά μεγάλα έργα 
κοστίζουν άκριβά καί ό Ίουστιανιανός, 
γιά νά αύξηση τά έσοδά του, είχε θεσπί
σει διατάξεις, κατά τις όποιες οί έφο- 
ριακοί ύπάλληλοι θά ήσαν προσωπικώς 
ύπεύθυνοι γιά τήν συλλογή τών φόρων, 
πράγμα πού τούς έκανε άνελέητους, άν 
καί όχι τόσο τίμιους.

Ή άριστοκρατία δέν ήταν κλειστή. Ό
σοι είχαν άποκτήαει γή, μπορούσαν νά 
άγοράσουν ένα τίτλο καί νά προσχωρή
σουν στήν άριστοκρατία. Γίνονταν «bo-
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ΡΑΒΕΝΝΑ
nestiores» -άνδρες τίμιοι- καί κατατάσ
σονταν σέ πέντε τάξεις τής αριστοκρα
τίας. Αλλά στήν περιοχή τής Ραβέννας 
όπως καί σέ όλη τήν αυτοκρατορία, οί 
μεγάλοι γαιοκτήμονες ήσαν συχνά έπα- 
ναστατικοί. φοροφυγάδες καί έμπνέον- 
ταν ήδη άπό τό φεουδαρχικό πνεύμα.

Ή δύναμις ένός άνδρός δέν ύπολο- 
γιζόταν μόνο άπό τήν έκτασι τών γαιών 
του ή άπό τό άξίωμά του, άλλά καί άπό 
άλλα στοιχεία. Από τήν ένδυμασία τής 
συζύγου του, έπί παραδείγματι. Ή καλή 
κοινωνία ζούσε μέσα στήν πολυτέλεια. 
Τά λαμπρότερα κοσμήματα τά φορού
σαν οί σύζυγοι τών πλουαιωτέρων άξιω- 
ματούχων. Στόλιζαν τις μακρυές έσθή- 
τες άπό βαρύτιμα μεταξωτά καί έστεφαν 
τήν κόμμωσί τους μέ μιά μικρή κορώνα 
άπό τήν όποια έπεφτε λευκός πέπλος.

Τπολογιζαν έπίσης τήν δύναμη ανα- 
λόγως τού άριθμού τών δούλων. Αλλά 
στήν Ραβέννα, έπί Ιουστινιανού, οί ά- 
πελευθερώαεις ήσαν πολυάριθμες. Γιά 
νά ώθήσουν τούς όκνούς δούλους νά 
δουλέψουν, τούς ύπόσχονταν νά τούς 
άπελευθερώσουν μετά άπό όριομένο ά- 
ριθμό έτών. Ή άπελευθέρωσις είχε καί 
άλλη αίτια πού δείχνει τήν έξέλιξι τών 
ιδεών. Στήν κηδεία ένός άρχηγού με
γάλης οικογένειας οί άπελεύθεροι τού 
νεκρού βάδιζαν πίσω άπό τούς συγγε
νείς κρατώντας τις εικόνες τών προγό
νων. Ήταν τρόπος έπιδείξεως τής γεν
ναιοδωρίας τού νεκρού. Οί πατρίκιοι 
είχαν άκόμη δούλους, άλλά όχι καί τό
σο ήσυχη συνείδησι.

Ή ζωή τών δούλων δέν ήταν πάντοτε 
καί τόσο τρομερή. Αλλαζε άνάλογα μέ 
τήν έργασία καί τόν κύριο. Ήταν συχνά 
πιό άνετη άπό τήν ζωή τών τεχνιτών, 
πού ήσαν έλεύθεροι, άλλά πάμπτωχοι. 
Ήταν συχνότατα λιγώτερο κοπιαστική 
άπό τήν ζωή τών «colloni» - τών προγό
νων τών δουλοπαροίκων - πού είχαν 
νομικά δικαιώματα, άλλά έμεναν δεμέ
νοι μέ τήν γή πού καλλιεργούσαν. Με
ταξύ αυτών τών «humiliores» έκείνοι πού 
είχαν τήν πιό άξιοζήλευτη θέσι ήσαν οί 
αιώνιοι άνεργοι, πού είχαν κάποιο έπί- 
δομα άπό τόν κρατικό προύπολογισμό. 
Καί μπορεί κανείς νά άναρωτηθή μήπως 
τό έπάγγελμα τού άνέργου ήταν κληρο
νομικό, γιατί άπό τήν έποχή τού Διο- 
κλητιανού τάσις τού κράτους ήταν νά 
όρίζη γιά τόν καθένα μιά οικονομική 
λειτουργία καί νά τήν καθιστά κληρονο
μική. Έτσι οί έργάτες καί οί τεχνίτες 
ήσαν χωρισμένοι σέ συντεχνίες πού έ- 
ξυπηρετούσαν τις βασικές άνάγκες τού 
πληθυσμού. Όχι μόνο δέν μπορούσαν 
νά διαφύγουν οί ίδιοι, άλλά καί τά παι
διά τους έπρεπε νά άκολουθήαουν τόν 
ίδιο δρόμο. Ό γιος τού ψαρά μπορούσε 
νά γίνη μόνο ψαράς, ό άρτοποιός δέν 
μπορούσε νά παντρέψη τήν κόρη του 
παρά μέ άρτοποιό. Οί τιμές τών τροφί

μων έπιβαρύνονταν μέ φόρους. Βαρύ
τατες ποινές προβλέπονταν γιά τούς 
παραβάτες, όχι πρόστιμα άπλώς, άλλά 
μαρτύρια καί θάνατος.

Αλλά αύτοί οί πληβείοι έργάζονταν 
μόνο έπτά ώρες τήν ήμέρα τό καλοκαίρι 
καί άκόμη λιγώτερες τόν χειμώνα. Καί 
άφού ξυπνούσαν πολύ πρωί, πρέπει νά 
συμπεράνη κανείς ότι είχαν πολλές έ- 
λεύθερες ώρες. Είχαν τόν χρόνο νά 
πάνε στήν ταβέρνα γιά ένα ποτηράκι, νά 
παίξουν ζάρια, κόταια, ή μόρρα. Μπο
ρούσαν νά περάσουν άπό τις Θέρμες νά 
συζητήσουν μέ ένα φίλο. Καί όρισμένες 
ήμέρες είχαν τό δικαίωμα νά στοιχημα
τίζουν στόν ιππόδρομο, καί τελικά νά 
συνοδεύουν σέ θριαμβευτική πομπή 
τόν ήνίοχο, ή νά τόν βρίζουν πού τούς 
είχε κάνει νά χάσουν.

Μεταξύ τών φτωχών καί τών πλουσίων 
ανθούσε ή μεσαία τάξις, ή άστική, πού 
άπετελείτο άπό τούς δημοσίους ύπαλ- 
λήλους, τούς κληρικούς, τόν στρατό καί 
τούς μεγαλεμπόρους. Γιά νά έξασφαλί- 
σουν κάποιο ύψηλό άξίωμα γιά τόν γιό 
τους μερικοί γονείς δέν δίσταζαν νά τόν 
εύνουχίσουν, γιατί γνώριζαν ότι, μέ αύ- 
τή τήν έπέμβασι, τού έξααφάλιζαν τις 
καλύτερες έγγυήσεις γιά τό μέλλον. Έ
τσι, οί εύνούχοι γιατροί είχαν μεγάλη 
έπιτυχία, γιατί μόνο οί άκαμπτοι πουρι
τανοί τούς θεωρούσαν άκατάλληλους 
νά κουράρουν καί τις γυναίκες. Καί άλ
λες έπίλεκτες θέσεις ήσαν προνόμια 
τών εύνούχων, πού είχαν πολύ μεγάλα 
άξιώματα στήν Βυζαντινή Αύτοκρατο- 
ρία. "Εγιναν άκόμη καί πατριάρχες καί, 
πράγμα κάπως άπίστευτο, καί στρατη
γοί. Ό  Ναρσής πού παραγκώνιζε τόν 
Βελιοαάριο άνήκε στήν κατηγορία τών 
εύνούχων. Οί γονείς πού είχαν κόρες 
έπρεπε νά ένεργήσουν τελείως διαφο
ρετικά. "Επρεπε νά διαλέξουν τόν γαμ
βρό τους κατά τά δικά τους γούστα, 
χωρίς ή νύφη νά έχη λόγο, ή όποια συ
νήθως έβλεπε γιά πρώτη φορά τό πρό
σωπο τού μέλλοντος συζύγου της τήν 
ήμέρα τού γάμου της.

Τι θέσι θά πρέπει νά κατείχε στήν 
αύτοκρατορία ή Θεοδώρα, πού είκονί- 
ζεται πάντοτε στό πλευρό τού Ιουστι
νιανού; Τά δυό ψηφιδωτά τού Αγίου Βι- 
ταλίου παρουσιάζουν τούς δυό συζύ
γους έν πνεύματι ίσότητος. Από τήν μιά 
πλευρά ό Ιουστινιανός, οί άξιωματού- 
χοι του καί οί φρουροί του, άπό τήν 
άλλη ή Θεοδώρα καί οί κυρίες τής ά- 
κολουθίας της. Ή αύτοκράτειρα είκονί- 
ζεται νά προσφέρη χρυσό δισκοπότηρο 
στήν νεόδμητη έκκληαία τού Αγίου Βι- 
ταλίου. Ή χειρονομία αύτή τής αύτο- 
κράτειρας μπορεί νά είχε σκοπό νά έξα- 
γοράση κάποια νεανικά της όλισθήματα. 
Είναι άλήθεια ότι γεννήθηκε σέ περι
βάλλον όπου ή καλή άνατροφή τών παι
διών δέν ήταν τό κύριο μέλημα τών 
γονέων. Κόρη άρκουδιάρη, έγινε, όπως 
καί ή μεγαλύτερη άδελφή της, χορεύ
τρια καί θεατρίνα. Ήταν πολύ ώραία,

Επάνω: Ό Απόστολος Παύλος (Μου
σείο Arcivescovile). Στήν άπέναντι σελί
δα έπάνω: Ή θεραπεία τού παραλυτικού 
( Αγιος Απολλινάριος ό νέος). Κάτω: Ό  
Καλός Ποιμήν ( Από τό Μαυσωλείο τής 
Γάλλας Πλακιδίας στή Ραβέννα).

πολύ καλή μίμος καί μπορεί κανείς νά 
θεωρήση τις γυμνικές της έμφανίσεις 
σάν πρόγονο τού σημερινού στρίπ-τήζ. 
Δέν άρκέσθηκε όμως μόνο σέ αύτά, γιά 
νά άρέση στούς πλούσιους, όπως τό 
θεωρεί βέβαιο καί άναφέρει μέ μεγάλη 
άγανάκτησι ό Προκόπιος. Αλλά ξεχώρι
ζε πολύ άπό τις άλλες έλαφρές γυναί
κες: είχε πνεύμα ζωηρό, ήξερε νά κρίνη 
τούς άνδρες καί δέν ύστερούσε καθό
λου στις συζητήσεις.

Όταν έγινε είκοσι έτών, ή Θεοδώρα 
άκολούθησε κάποιο Έκήβολο, έραστή 
της, πού είχε διοριαθή κυβερνήτης 
στήν Αφρική. Εκείνος, όμως, δέν άργη
σε νά τήν έγκαταλείψη, κανείς δέν ξέ
ρει γιατί, καί ή Θεοδώρα κατέληξε στήν 
Αλεξάνδρεια. Τότε ή ζωή της άλλαξε. 
Καί, όπως λέει χαριτωμένα ό Αύγουστος 
Μπαγύ, «παύοντας νά τιμά τόν θεό τού 
έρωτος, γιά νά όμολογή τήν άγάπη της 
στόν Θεό», άφιερώθηκε στήν θρησκεία.
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Όταν έπέστρεψε στήν Κωνσταντινού- 
πολι ήταν άλλος άνθρωπος, άλλα πάντο
τε γοητευτική, άκόμη καί μέ τήν νέα της 
αυστηρή άξιοπρέπεια. "Οταν γνώρισε τόν 
Ιουστινιανό, τόν άνεψιό του αύτοκρά- 
τορος, γρήγορα έγινε έρωμένη του καί 
τελικά τόν πανδρεόθηκε. Καί ίσως αυτός 
πού κέρδησε τά περισσότερα άπό αυτό 
τόν γάμο νά ήταν ό Ιουστινιανός, πού 
άπέκτησε μιά φωτισμένη σύζυγο καί 
σύμβουλο, μιά Ήγερία. Ή δικαιοσύνη 
έπιβάλλει νά άποδώσωμε κατά τό ήμισυ 
στήν Θεοδώρα τά Επιτεύγματα τού Ιου
στινιανού.

Μετά τήν άνακατάληψι τής Δύσεως

ύπέρμετρη ύπερηφάνεια είχε κυριεύσει 
τόν Ιουστινιανό. Δέν έπέτρεπε πιά άνυ- 
πακοή στις διαταγές του καί κυβέρνησε 
δεαποτικά. Αύτή ή διάθεσις διακρίνεται 
στό ψηφιδωτό πού τόν είκονίζει στόν 
"Αγιο Βιτάλιο. Τό πρόσωπο είναι πράο, 
άλλά όμως τό ύφος τού άνθρώπου φα
νερώνει μιά αύτοπεποίθησι καί μιά ύπε- 
ρηφάνεια. Θεωρεί τόν έαυτό του πλα
σμένο διαφορετικά άπό τούς κοινούς 
θνητούς. Θέλει νά είναι ατά μάτια τών 
ύπηκόων του, όπως τό δείχνει καί στά 
διατάγματά του, ό αύτοκράτωρ, ό «ευ
σεβής, εύτυχής, ένδοξος, νικητής καί 
πάντοτε θριαμβεύων Αύγουστος». Ή έ- 
πιβολή του τονίζεται άπό τήν χλιδή τής 
ένδυμασίας στό ψηφιδωτό τού Αγίου 
Βιταλίου. Ό Ιουστινιανός φέρει τό αύ- 
τοκρατορικό διάδημα, χρυσό, κοσμημέ
νο άπό δυό σειρές πολυτίμων λίθων. 
Μιά πόρπη μέ έννέα μεγάλα μαργαρι
τάρια στολίζει τόν δεξιό του ώμο. Αι
σθάνεται κανείς ότι ό καλλιτέχνης δέν 
παρασύρθηκε άπό τό θέμα του, άλλά, 
είναι σχεδόν βέβαιο, έργάσθηκε μέ βά- 
σι κάποια εικόνα, όπωσδήποτε κολακευ
τική, πού τού είχε σταλή άπό τήν Κων
σταντινούπολή

Ό Ιουστινιανός δέν είχε όμως μόνο 
λόγους γιά νά είναι ύπερήφανος. "Αν 
καί σημείωσε μεγάλες επιτυχίες στό έ- 
σωτερικό, ή μερική άνασύστασις τής πα
λαιός Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας είχε έ- 
πιπτώαεις στήν άαφάλεια τού κράτους. 
Οί στρατηγοί του, Βελισσάριος καί Ναρ- 
σής, είχαν καταλάβει τήν Βόρειο Αφρι

κή, τήν Ιταλία, καί τμήμα τής Ισπανίας, 
καί κυριαρχούσε, όπως τό είχε όνειρευ- 
θή, στις περιοχές άπό τόν Καύκασο ώς 
τό Γιβραλτάρ, άλλά στήν Ανατολή πε- 
ριορίσθηκε νά άμύνεται κατά τών Σασ- 
σανιδών τής Περσίας. Σέ αύτό τό θέμα 
δέν είχε έπιδείξει πολιτικό ρεαλισμό. 
Ενώ έξαγόραζε τήν ειρήνη άπό τούς 
Πέρσες, πληρώνοντας φόρο ύποτε- 
λείας, είχε έμπλακήσέ πόλεμο κατακτη
τικό στήν Δύσι, πιέζοντας μέ φόρους 
τούς πληθυσμούς πού γρήγορα άρχισαν 
νά μισούν τούς έλευθερωτάς άπό τήν 
Ανατολή. Αύτή ή επικίνδυνη πολιτική 
θεωρήθηκε ότι είχε θρησκευτικά κίνη
τρα, έρμηνεύθηκε δηλαδή σάν μιά 
σταυροφορία τού Ορθοδόξου αύτοκρά- 
τορος, ό όποιος ήθελε νά άποσπάση τό 
Δυτικό Κράτος άπό τούς αιρετικούς Α- 
ρειανούς.

Ή Θεοδώρα πέθανε τό 548 άπό καρ
κίνο τής μήτρας, χωρίς νά χαρίση διά
δοχο στόν αύτοκράτορα. Ό Ιουστινια
νός κυβέρνησε μόνος, καλά ή άσχημα, 
έπί δεκαεπτά χρόνια, άλλά μετά τόν θά
νατό του οί διάδοχοί του δέν μπόρεσαν 
νά άποκρούσουν τούς Βηαιγότθους, 
πού άνακατέλαβαν τήν Ισπανία, τούς 
Σλάβους καί τούς Βουλγάρους πού έγ- 
καταστάθηκαν στήν Βόρειο Βαλκανική, 
τούς Άραβες πού κυρίευσαν τήν Συρία, 
τήν Αίγυπτο καί τήν Βόρειο Αφρική, καί 
τούς Λομβαρδούς πού κατέλαβαν τήν 
Βόρειο Ιταλία. Στήν τελευταία περίπτω- 
σι ό Ιουστινιανός δέν δείχθηκε καθό
λου διορατικός. Εξαφανίζοντας τούς 
Όστρογότθους, πού ήσαν εύεπίφοροι 
στήν βυζαντινή έπίδρασι, χωρίς νά κυ- 
ριαρχήση έπαρκώς στήν περιοχή, εύκό- 
λυνε τήν άφιξι τών Λομβαρδών, ένός 
λαού γερμανικού, πολύ πιό βαρβάρου 
άπό τούς Όστρογότθους, ό όποιος δέν 
σκόπευε νά συμβιβααθή μέ τό Βυζάν
τιο.

Παρ' όλα αύτά, γιά άρκετά χρόνια ά
κόμη οί αύτοκράτορες τού Ανατολικού 
Κράτους κυριάρχησαν σέ μιά άρκετά 
εύρεία περιοχή γύρω άπό τήν Ραβέννα. 
Ήταν ή περίοδος τού Εξάρχου. Στήν 
καρδιά τής βαρβαρικής Εύρώπης αύτή ή 
έλληνική γωνιά ύπήρξε ό φορεύς τού 
πολιτισμού, τό κέντρο τής παιδείας, έως 
τό 721, πού τήν κατέλαβε ό Αίστόλφος, 
βασιλεύς τών Λομβαρδών. Λίγο άργότε- 
ρα πέρασε στήν κυριαρχία τού Πιπίνου 
τού Βραχέος, τό 1754, πού τήν δώρηαε 
στόν πάπα. Έτσι γεννήθηκε τό Παπικό 
Κράτος. Αλλά, ύπό τήν έπικυριαρχία 
τού πάπα, ή Ραβέννα περιήλθε σέ δεύ
τερη μοίρα, σέ παρακμή, άφού ήταν 
πολύ κοντά στήν Ρώμη, γιά νά άπολαμ- 
βάνη τήν αύτονομία πού είχε άπό τούς 
Βυζαντινούς αύτοκράτορες καί πολύ 
κοντά στήν Βενετία, γιά νά μή ύποφέρη 
άπό τόν συναγωνισμό αύτού τού ζωντα
νού λιμανιού, πού ήταν, όπως κι αύτή 
στραμμένο πρός τήν Ανατολή.

PAYMOND GAILLARD
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓ. ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ κ. ΧΑΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

flnuu Πολεωυ έτους 1978
Τις πρωινές ώρες τής 13.4.79 έγ ινε στήν Αί
θουσα τού Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμε
λητηρίου Αθηνών ή παρουσίαση τών πεπραγμέ
νων τής Αστυνομίας Πόλεων. Παρέστησαν ό 
Υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Μπάλκος, ό Υπουρ
γός Δικαιοσύνης κ. Σταμάτης, ό Υπουργός Παι
δείας κ. Βαρβιτσιώτης, ό Υπουργός Εργασίας κ. 
Αάσκαρης, ό 'Υφυπουργός Γεωργίας κ. Τριαντα- 
φύλλου, ό Γεν. Γραμματεύς τού Ύπουργ. Δημ. 
Τάξεως κ. Σαψάλης, ό Γενικός Γραμματεύς Ύπ. 
Εσωτερικών κ. Μπότσης, ό Πρόεδρος τού EOT 
κ. Δασκαλάκης, ό Αρχηγός τής Χωροφυλακής κ. 
Άργιάννης, ό Αρχηγός Πυροσβεστικής κ. Πο- 
τουρίδης, έκπρόσωποι τών δικαστικών καί άλλων 
άρχών, άντιπροσωπεία τών Ενόπλων Δυνάμεων 
καί τών Σωμ. Ασφαλείας, άξιωματικοί τής Αστυ
νομίας, δημοσιογράφοι, συνεργεία τής τηλεο- 
ράσεως καί τού ραδιοφώνου, δικηγόροι καί πολ
λο ί φίλοι τής ’Αστυνομίας.
Τήν παρουσίαση έκανε ό Αρχηγός τής Αστυ
νομίας κ. Χαρ. Παπαγεωργίου, ό όποιος μέ γλα- 
φυρότητα καί σαφήνεια πού έντυπωσίασε τούς 
παρευρεθέντες είπε τά έξής:
( Η ομιλία τού κ. Αρχηγού δημοσιεύεται στήν 
επόμενη σελίδα).
Μετά τήν παρουσίαση τών πεπραγμένων άπό τόν Αρχηγό 
Α.ΓΊ. κ. Παπαγεωργίου, μίλησε ό Ύπουργ. Δημ. Τάξεως κ. 
Μπάλκος, ό όποιος είπε τά έξής:
Κύριοι,

Ή παρουσίααις τών πεπραγμένων τού 1978, τής 
Αστυνομίας Πόλεων, άπό τόν κ. Αρχηγό τού Σώμα
τος, ήτο τόσον άναλυτική καί διαφωτιστική πού δέν 
άπομένουν γιά μένα πολλά πράγματα γιά νά είπώ.

Πέραν όμως τών όσων έξετέθησαν κρίνω σκόπιμο 
νά σάς άναφέρω μερικές έκτιμήοεις μο'υ πάνω ατά 
έπιτεύγματα τής Α.Π. κατά τό παρελθόν έτος καί νά 
υπογραμμίσω τήν ικανοποίηση τής Κυβερνήσεως άλ- 
λά καί τό μέγιστον ένδιαφέρον της γιά τά βασικά 
προβλήματα τού Σώματος.

Καί έν πρώτοις θά πρέπει νά έπισημάνω, ότι άπό τά 
άναφερθέντα στοιχεία, σαφώς συνάγεται πώς κατά
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Λ  I ΠΟΛΕΙΣ υποφέρουν ατό κέν- 
# ι  τρο τους.
Γιατί αυτό πυκνοκατοικεϊται, γιατί 
σ' αυτό ή κυκλοφορία είναι έντονη, 
σ ’ αυτό λείπουν τό πράσινον καί οί 
έλεύθεροι χώροι. Στό κέντρο λοι
πόν πρέπει νά συγκεντρωθούν οί 
φροντίδες τής Πολιτείας, άφού άλ
λωστε άπ’ αστό περνούν καί αύτό 
τό ζούν τό μεγαλύτερο ποσοστό 
των κατοίκων τής πόλεως.

Ατυχώς οί βελτιώσεις στά κέν
τρα τής πόλεως είναι πολύ δύσκο
λες. Ή μεγάλη άξια τής γής, άλλά 
καί οί κοινωνικές συνθήκες (έγκα- 
τεστημένα καταστήματα, γραφεία 
κ.λ.π.) στέκονται έμπόδια σέ κάθε 
προσπάθεια άπαλλοτριώσεων ή δι
ανοίξεων, διευρύνσεων κ.λ.π.
At άπομένουσαι λύσεις γιά μιά 
στοιχειώδη βελτίωση είναι τρεις:
Α' Ή κατάργηση τής κυκλοφορίας 
σέ κύρια σημεία μέ τή δημιουργία 
πεζοδρόμων, πού θά γίνουν μικροί 
κήποι, καί μέ τις δενδροστοιχίες 
τους, τούς άνθώνες, τά παγκάκια 
κ.λ.π. θά δώσουν τήν έντύπωση ό- 
άσεων μέσα στή σαχάρα τής άσ- 
φάλτου καί τού μπετόν.
Β ' Ή μέ κάθε θυσία δενδροφύτευση 
τών κεντρικών όδών, προβλέπεται 
είτε σέ συνέχεια, είτε σποραδικά,
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΚΛΕΙΗ
ΔΕΝΡΟΦνΤΕνΣ€ΟΣ NENIP0V

ΜΙΜΟΝ
Τοϋ Ακαδημαϊκού 

κ. Σόλωνος Κυδωνιάτη
δηλαδή σέ μικρές συστάδες, πού 
θά γίνουν σημεία προσωρινής άνα- 
παύσεως γιά τόν ταλαιπωρημένο 
διαβάτη.
καί Γ' Ή κατασκευή υπογείων δια
βάσεων πεζών καί τροχοφόρων. 
Σύμφωνα μέ τις παραπάνω σκέ

ψεις, στή μελέτη πού μού άνετέθη 
άπό τό Υπουργείο Δημ. Έργων γιά 
τή διαρρύθμισι καί δενδροφύτευσι 
τής όδού Σταδίου, οί τρεϊς αυτές 
λύσεις έφαρμόζονται διαδοχικά μέ 
άποτέλεσμα νά προκύψη έπιτέλους 
μέσα στή καρδιά τής Αθήνας ένας



δρόμος ευχάριστος, καταπράσι- 
νος, πού νά κόμη άγνώριστη τή 
πρωτεύουσα άκριβώς μέσα ατό 
κέντρο της. Καί τούτο χωρίς ύπερ
βολικά έξοδα.
Κατά τή λύση αύτή τό άριστερό 
στό άνερχόμενο πεζοδρόμιο τής ό- 
δού Σταδίου διπλασιάζεται καί δεν- 
δροφυτεύεται μέ κατάλληλα άειθα- 
λή καί άνθεκτικά δέντρα, έλιές (χω
ρίς καρπό) νεραντζιές, βραχυχύτο- 
νες, δάφνες τού Απόλλωνος κ.ά., 
σέ μερικά μάλιστα σημεία μέ διπλή 
δενδροστοιχία, μέ πάγκους καί λοι
πά διακοσμητικά στοιχεία, ώστε νά 
γίνη ένας δρόμος περιπάτου όπως 
ήταν παληά,

Ή διαφορά τής αύξήσεως αύτής 
θά γίνη εις βάρος τού καταστρώ
ματος τής όδοϋ, χωρίς μείωση τής 
κυκλοφορίας εις αύτήν άλλά μάλ
λον αυξησιν, λόγφ τής ταχύτητος 
πού θά τρέχουν τά αύτοκίνητα στή 
μισή περίπου διαδρομή της γιά τόν 
έξής λόγον: Δημιουργοϋνται υπό
γειοι διαβάσεις πεζών (στά Χαυ- 
τεϊα, στή Πεσματζόγλου, στή Δρα
γατσανίου καί στή Παπαρηγοπού- 
λου) μέ τοποθέτησι άπαγορευτικού 
κιγκλιδώματος, στό άριστερό πάν
τοτε πεζοδρόμιο, άπό τήν όδό Πε
σματζόγλου μέχρι τής Έδουάρδου 
Λώ.

Ταυτόχρονα ή όδός Κοραή γίνε
ται πεζόδρομος. Είναι ό πρώτος 
πού έπρεπε νά γίνη όπως άρχικά 
άπό έτών είχα προτείνει γιά πολ
λούς λόγους. Ή όδός Κοραή όχι 
μόνον βρίσκεται στό κέντρον τής 
Αθήνας άλλά τονίζει τό μοναδικό 
άξονα τής πόλεως: Πανεπιστήμιο - 
Κλαυθμώνος, άναδεικνύοντας έτσι 
τό ώραιότερο κτίριο τής πόλεως: 
Τό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εκτός τούτου έχει μικρό μήκος 
καί μεγάλο πλάτος, μέ λίγα μαγα
ζιά καί γραφεία πού δέν έχουν ά- 
νάγκη άπό κίνιση αύτοκινήτων. Ή 
δέ κυκλοφορία σ' αύτήν είναι σχε
τικά περιορισμένη καί μπορεί νά 
μετακινηθή. Ιδίως τά έκεϊ σταθ- 
μευμένα αύτοκίνητα (Δάφνης, Τζι-

τζιφιών & Φαλήρου) πού όπωσδή- 
ποτε πρέπει νά τοποθετηθούν νο- 
τιοανατολικώτερα.

Τό πλάτος τού νέου αύτού πεζο
δρόμου θά έπιτρέψη μιά ένδιαφέ- 
ρουσα διακόσμηση σέ δενδροστοι- 
χίες, πίδακες, άγάλματα. (Π.χ. προ
τομές τού Κοραή καί τοϋ Καποδί- 
στρια) κλπ. Επίσης θά τοποθετη
θούν καί πολλοί πάγκοι καί 4 του
λάχιστον περίπτερα, πού θά άφαι- 
ρεθούν άπό τήν όδόν Σταδίου.

Αλλά καί άλλα πολλά μπορεί νά 
συμβούν στήν όδόν Σταδίου. Π.χ. 
όταν προσεχώς φύγει τό Δικαστή
ριο άπό τήν όδόν Σανταρόζα, τό 
παλαιό αύτό κτίριο πρέπει νά κατε- 
δαφισθή καί νά δώση τή θέση του 
σέ νέο έξαόροφο κτίριο γραφείων, 
τό όποιον όμως θά πρέπει νά ϋπο- 
χωρήση καί άπό τις 4 πλευρές του.

Από τήν όδό Σανταρόζα νά ύπο- 
χωρήση κατά μέτρα, ή δέ Σαντα
ρόζα μετατρεπομένη σέ πεζόδρο- 
μο νά ζωντανέψη μέ τά έκατέρωθεν 
έστιατόρια μπάρ κλπ. Από τήν ό
δόν Άρσάκη θά ύποχωρήση κατά 
μέτρα, ώστε νά διακινηθούν άνετα 
τά αύτοκίνητα πρός τήν όδόν X. 
Τρικούπη.

Από τήν όδόν Πανεπιστημίου καί 
Σταδίου κατά μέτρα, πού θά έπι-

Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Μία άπο
ψη τών στυλών τού Ολυμπίου Διάς. Κά
τω: Ή πλατεία Συντάγματος όπως είναι 
σήμερα. Επάνω: Ή όδός Πανεπιστη
μίου. Διακρίνονται τά κλασικά κτίρια τής 
Ακαδημίας, τής βιβλιοθήκης καί τοϋ 
Πανεπιστημίου. Ή διαμόρφωση τού κέν
τρου τών Αθηνών, όπως προτείνεται ά
πό τόν συγγραφέα τού άρθρου, θά έχει 
σάν άποτέλεσμα νά υπάρξει μέσα στήν 
καρδιά τής Αθήνας ένας δρόμος ευχά
ριστος, καταπράσινος, που θά κάνει ά
γνώριστη τήν πρωτεύουσα, άκριβώς μέ
σα στό κέντρο της. Κι’ αύτό χωρίς υ
περβολικά έξοδα.

τρέψουν τή φύτευση διπλής δεν- 
δροστοιχίας μέ πάγκους κλπ.

Ή έπιφάνεια πού άπομένει διά 
κτήσιμο είναι τής τάξεως τών 1.000 
Μ.Τ. περίπου.
Γιά τό κτίριο τού Αρσάκειου προ- 
τείνονται τά έξής:
Κατεδάφισις τού νέου Αρσάκειου 
(Τμήμα όδοϋ Σταδίου καί όλης τής 
στοάς) πού άλλωστε δέν έχει ση
μαντική άρχιτεκτονική άξια, ιδίως 
μετά τήν οικοδομική άναρχία τών 
καταστημάτων τοϋ Ισογείου. 
Κατεδάφησις έπίσης τών ισογείων 
καταστημάτων τών όδών Πανεπι
στημίου καί Πεζματζόγλου πού σάν

Σ υ ν έ χ ε ια  σ τή  σ ε λ . 3 2 0
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ INTERPOL

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

0 ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Μ Ε »  ΣΤΗΝ

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ Κ Ο Μ Α
Ύπό τού κ. Richard Night 

Μετάφρ. τού Ύπ. κ. Θ. Εύσταθίου

Ε ΠΕΙΔΗ ή φύση τής Αστυνο
μίας είναι πολυσύνθετη ό ρό

λος της στη σημερινή κοινωνία πή
ρε μιά σχεδόν άπροσδιόριστη έν
νοια. Μ ’ όλο πού τά τελευταία λίγα 
χρόνια έγιναν σοβαρές μελέτες πά
νω στό θέμα αύτό φαίνεται πώς δέν 
είναι ακόμα αρκετές γιά πλήρη κα
τανόηση τής αποστολής τής Αστυ
νομίας. Γιά νά γίνη σωστή έκτίμηση 
τού ρόλου πού διαδραματίζει ή Α
στυνομία στήν κοινωνία πρέπει νά 
ληφθούν ύπόψη ή προϊστορία 
της, ή παράδοση πού έχει δημιουρ
γήσει καί ή κοινωνία μέσα στήν ό
ποια έργάζεται.

Προϊστορία

Πλήρης ελευθερία είναι άναρχία. 
Πλήρης τάξη είναι τυραννία. Ή δι
ατήρηση μιάς ισορροπίας άνάμεσα 
ατά δυό άκρα ήταν ό στόχος όλων 
τών δημοκρατικών κοινωνιών γιά 
πολλούς αιώνες. Γιά νά πετύχουν 
τήν Ισορροπία αύτή οί κοινωνίες 
θεσπίζουν νομοθεσία καί διατυπώ
νουν κανόνες συμπεριφοράς καί ά- 
παιτούν άπό τά μέλη τους πλήρη 
συμμόρφωση σ’ αύτούς.

Από τήν άνάγκη γιά συμμόρ
φωση πρός τούς νόμους καί κανο
νισμούς τής κοινωνίας προέκυψε, 
μέ τό πέρασμα τού χρόνου, ή όλο 
καί περισσότερο αύξανόμενη άνα- 
γνώριση τής άνάγκης γιά μιά ειδική 
ομάδα μέσα στήν κοινωνία πού θά- 
χει τήν εύθύνη γιά τήν εφαρμογή 
τών ύποχρεώσεων αύτών καί τήν 
ίδια στιγμή νά έξασφαλίζει τά δι
καιώματα ελευθερίας του άτόμου.

Έτσι, τό 1822 ό τότε Υπουργός 
Εσωτερικών τής Βρεταννίας Σέρ 

Ρόμπερτ Πίηλ μιλούσε γιά τήν ά
νάγκη γιά «μιά ρωμαλέα προληπτι
κή άστυνομία έναρμονισμένη μέ τίς 
φιλελεύθερες άρχές στό φιλελεύθε
ρο σύνταγμά μας».
Τέλος, τό 1892 συγκροτήθηκε ή 
πρώτη σύγχρονα οργανωμένη ά
στυνομία στό Αονδϊνο καί άπό τήν 
άστυνομία αύτή άναπτύχθηκε τό 
άγγλικό σύστημα επιβολής τού νό
μου πού συνεχίζει νά ύπάρχει καί 
σήμερα.

Στήν κοινωνία μας ή λέξη « Αστυ
νομία» αποκρυσταλλώνει τήν έν
νοια καί τήν έφαρμογή τής δημό
σιας ήσυχίας, άσφάλειας καί τά
ξης. Γιατί σ’ όλες τίς δημοκρατικές

αιτυποπια πολει

χώρες, δηλαδή στις χώρες έκεϊνες 
πού ή κυβέρνηση άπορρέει άπό τό 
λαό καί ελέγχεται άπό τό λαό, ή 
άστυνομία είναι φορέας τής νομο
θεσίας τής χώρας. Τά καθήκοντα 
καί ή εξουσία τής άστυνομίας διέ- 
πονται άπό σχετική νομοθεσία.

Ο παραδοσιακός ρόλος τής Αστυ
νομίας - Τά πρώτα χρόνια

Ή λέξη «Άστυνομία» μέ τή ση
μερινή της έννοια φαίνεται νά χρη
σιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά 
στήν Αγγλία γύρω στά τέλη τού 
18ου Αιώνα στήν ονομασία «Ναυτι
κή Άστυνομία» πού δόθηκε στό 
σώμα πού συστάθηκε γιά τήν 
φρούρηση τών πλοίων στό λιμάνι 
τού Αονδίνου.

Ύστερα άπό τρεις δεκαετίες, καί 
συγκεκριμένα στίς 15 Ιουλίου 1829, 
μέ τήν έγκριση άπό τήν Βρεττανική 
Βουλή τού Περί Μητροπολιτικής 
Αστυνομίας Νόμου, πήρε σάρκα 

καί όστά ή Άστυνομία σάν μιά κοι
νωνική ομάδα έπιφορτισμένη μέ 
τήν έφαρμογή τών νόμων τής χώ
ρας. Ό  κύριος ιδρυτής τού συστή
ματος αύτού, ό Σέρ Ρόμπερτ Πίηλ
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μιλώντας γιά την ίδρυση τής αστυ
νομίας είπε πράγματα πού ισχύ
ουν καί σήμερα ακόμα:
«Θέλω νά διδάξω τόν λαό πώς έ- 
λευθερία δέν σημαίνει ν’ άφήσουμε 
έλεύθερες τίς οργανωμένες συμμο
ρίες έγκληματιών νά παραβιάζουν 
τά σπίτια μας ή νά έπιτρέπουμε 
ατούς μέθυσους καί στούς βαγα- 
πόντες νά λυμαίνονται τούς κυριό-

τερους δρόμους του Λονδίνου όλη 
τή νύκτα».

Ή κύρια αποστολή τής Αστυνο
μίας έπρεπε νά ήταν ή πρόληψη 
τού εγκλήματος παρά ή καταστο
λή του κι’ ήάνακάλυψητών έγκλη
ματιών. Αύτό άντανακλούσε τήν 
άλλαγή πού γινόταν στήν έμφαση 
ποΰδινε ή κοινωνία στήν έφαρμογή 
τών νόμων πού άρχισε τό 1762 μέ 
τή δημοσίευση τού έργου «Περί Α
δικημάτων καί Ποινών» τού Ιτα
λού φιλοσόφου Μαρκισίου Πεκ- 
κουρία πού έκσυγχρόνισε τούς 
«Νόμους» τού Πλάτωνα κι’ έγρα
ψε:

«Είναι προτιμότερο νά έμποδίζει 
κανείς ένα έγκλημα παρά νά έπι- 
βάλλει τιμωρία γιά τή διάπραξή 
του. Αύτός είναι ό κυριότερος στό
χος κάθε καλού συστήματος νομο
θεσίας, καί είναι τέχνη νά οδηγεί 
κανείς τό λαό πρός τή μεγαλύτερη 
δυνατή εύτυχία ή στή λιγότερη δυ
νατή δυστυχία, άνάλογα μέ τόν 
τρόπο πού μετρά κανείς τά καλά 
καί τά κακά πού υπάρχουν στόν 
κόσμο».

Ιό  1825 δημιουργήθηκε μιά πα
ράδοση πού μέ λίγες μονάχα άλλα-

0  Αστυνομικός έργάζεται σέ 
μιά κοινωνία πού έξελίσσεται συνέ
χεια, καί έτσι δέν μπορεί νά υπάρ
χει τίποτε τό σταθερό στήν έκταση 
καί τήν ποικιλία τών άστυνομικών 
καθηκόντων, άκριβώς όπως δέν ύ- 
πάρχει τίποτε τό σταθερό σ’ ότι 
άφορά τό είδος τού εγκλήματος, 
τή συμπεριφορά τού έγκληματία, 
τή δημόσια τάξη ή, άν πάμε πιό 
βαθειά, τίς λανθάνουσες έκεϊνες 
τάσεις τής κοινωνίας πού σπρώ
χνουν τόν άνθρωπο στό έγκλημα, 
τήν πρόκληση πολιτικών καί βιομη
χανικών άναταραχών ή στήν όργά- 
νωση πολιτικών διαδηλώσεων.

γές άκολουθεϊται άπό τότε άπό ό
λες τίς άστυνομίες. Σάν κύριος στό
χος τής Αστυνομίας έξακολουθεϊ 
νά παραμένει, ή έξάλειψη τού έγ- 
κλήματος, καί τής παρανομίας. Γιά 
νά πετύχει στήν άποστολή της αύ- 
τή ή Αστυνομία άκολουθεϊ τρία 
στάδια ένεργείας: Τήν πρόληψη, 
τήν περιστολή, τήν άνίχνευση.

(α) Πρόληψη έγκλήματος

(α) Ή Αστυνομία άπό μόνη της 
δέν μπορεί νά έμποδίσει τό έγκλη
μα. Σωστή πρόληψη τού έγκλήμα
τος πετυχαίνεται όταν καλλιεργεί
ται στήν κοινωνία ή ιδέα πώς πρέ
πει νά ζεϊ κανείς καί ένεργεϊ σύμ
φωνα μέ ορισμένους ήθικούς κα
νόνες συμπεριφοράς. 'Ωστόσο ή 
Αστυνομία παίζει σοβαρό ρόλο 

στόν τομέα τής ένημέρωσης τής 
κοινωνίας σχετικά μέ τό έγκλημα 
καί τήν παρανομία στή χώρα καί 
ταυτόχρονα μέ τήν ένημέρωση νά 
προωθεί μέσο κοινωνικών έκπαι- 
δευτικών καί άλλων οργανισμών 
καί τής Κυβέρνησης έπιμορφωτικά 
προγράμματα έτσι πού στίς κατο
πινές γενιές νά ύπάρχει λιγότερη

209
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εγκληματικότητα.

(β) Περιστολή τοϋ εγκλήματος

Όπου τό έγκλημα δέν μπορεί νά 
προληφθεϊ ή Αστυνομία προχωρεί 
οτό δεύτερο στάδιο ενέργειας, τήν 
περιστολή. Φορώντας στολή, κυ
κλοφορώντας μέ αύτοκίνητα μέ 
ευδιάκριτα τά σήματά της άνάμεσα 
ατό κοινό, ή Αστυνομία υποβάλλει 
εις τό κοινό τή δύναμη τού νόμου, 
επηρεάζει τή συνείδηση τού κάθε 
άτόμου καί τό άποτρέπει άπό τήν 
παρανομία.

(Υ) Ανίχνευση

Εκεί πάλιν πού ούτε ή πρόληψη 
ούτε ή περιστολή πετυχαίνουν βρί
σκει τήν εφαρμογή του, τό τρίτο 
άπό τά κυριότερα στάδια ένέργειας 
τής Αστυνομίας. Εκεί όπου παρα- 
βιάζουνται οί νόμοι πρέπει νά ύ- 
πάρχει βεβαιότητα πώς θά άκο- 
λουθήσει ή τιμωρία. Ό  καίσαρ 
Βεκκαρίας (1738 - 1794) έγραψε 
πρίν 200 χρόνια!
«Δέν είναι ούτε ή άγριότητα ούτε ή

αύστηρότητα πού κάμνει τήν τιμω
ρία άποτελεσματική μά ή βεβαιό
τητα πώς θά έπιβληθή».

Ή άποψη αύτή ύποστηρίζεται 
άπό τήν πείρα τής Νέας Υόρκης 
όπου άποδείχτηκε, πώς ή βία κι’ οί 
βανδαλισμοί στούς σιδηροδρόμους 
λιγόστεψαν κατά 36,1% όταν το
ποθετήθηκαν σ’ αύτούς άστυνομι- 
κοί μέ στολή. Μέ τόν ίδιο τρόπο 
πειραματίστηκε κι ή Μητροπολιτι- 
κή Αστυνομία στό Λονδίνο μετα
πολεμικά ένισχύοντας μιά έπαρχία 
μέ άκόμα 100 άστυνομικούς. Στό 
διάστημα αύτό τού πειραματισμού 
ή έγκληματικότητα στην έπαρχία 
αύτή έπεσε κατά 32% σ’ άντίθεση 
μέ τίς άλλες έπαρχίες όπου ή έγ
κληματικότητα έσημείωσε αύξηση 
κατά 9% σέ σύγκριση μέ τόν προ
ηγούμενο χρόνο. Καί στη Μελβούρ
νη μιά έκστρατεία πού έγινε άπό 
περισσότερους άπό 1000 άστυνο- 
μικούς έφερε τέτοια άποτελέσματα 
ώστε ό Βοηθός Αρχηγός κ. Κρό- 
ουλυ νά κάμει τό άκόλουθο σχόλιο 
τόν 'Οκτώβριο τού 1971.
«Δέν ύπάρχχει άμφιβολία πώς ή 
παρουσία τόσων πολλών άστυνο-
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μικών συνέβαλε στή μείωση τής έγ- 
κλη μάτικότητας».

Προσδοκίες τής Κοινωνίας άπό 
τήν Αστυνομία

Τό γεγονός πώς ό παραδοσιακός 
ρόλος τής Αστυνομίας λίγο έχει αλ
λάξει μέ τό πέρασμα τού χρόνου, 
επιβεβαιώνεται καί άπό τίς από
ψεις, πού έξέφρασαν πρόσφατα 
δυό διαφορετικές ομάδες. Ή πρώ
τη είναι ή Βασιλική Επιτροπή γιά 
τήν Αστυνομία τής Αγγλίας τό 
1962 καί ή δεύτερη μιά σφιγμομέ- 
τρηση τής κοινής γνώμης πού έγινε 
στή Μελβούρνη τό Σεπτέμβρη τοΰ 
1971.

(α) Πορίσματα τής Βασιλικής 
Επιτροπής

Στήν έκθεσή της ή Βασιλική Επι
τροπή άνάφερε πώς άνάμεσα στά 
καθήκοντα τής Αστυνομίας,
(1) Πρώτο της καθήκον είναι νά τη
ρεί τό νόμο καί τη τάξη καί νά 
διαφυλάσσει ζωές καί περιουσία.
(2) Δεύτερο, νά προλαμβάνει τό έγ
κλημα, καί

(3) Τρίτο, ν’ άνιχνεύει τό. έγκλημα 
καί νά συλλαμβάνει τούς εγκλημα
τίες.

(β) Σφυγμομέτρηση τής Κοινής 
Γνώμης

"Οταν έγινε ή σφυγμομέτρηση 
τής Κοινής Γνώμης στή Μελβούρνη 
γιά λογαριασμό τοπικής έφημερί- 
δας, έμπαινε τό έρώτημα σέ πιό 
τομέα τών άστυνομικών δραστη
ριοτήτων θά έδινε ό έρωτώμενος 
περισσότερη σημασία άν γινόταν 
Αρχηγός Αστυνομίας γιά μιά μέ
ρα. Σέ κάθε δέκα πρόσωπα πού 
ρωτήθηκαν τά τέσσερα έδωκαν 
προτεραιότητα στήν πρόληψη τού 
έγκλήματος ένώ ένα πρόσωπο στά 
πέντε άπάντησαν πώς θάδιναν πε
ρισσότερη προσοχή στή μείωση 
τών οδικών δυστυχημάτων. Έτσι, 
στή σφυγμομέτρηση πού έγινε, γύ
ρω στά 60% τών προσώπων πού 
ρωτήθηκαν πιστεύουν πώς ό πρω
ταρχικός ρόλος τής Αστυνομίας εί
ναι ή πρόληψη.

Ενεργώντας ή Αστυνομία πιστά, 
σύμφωνα μέ τίς βασικές άρχές, έ-

Ή Αστυνομία παίζει σοβαρό ρόλο στόν 
Τομέα τής ένημερώσεως τής κοινωνίας 
σχετικά μέ τό έγκλημα καί τήν παρα
νομία στή Χώρα καί ταυτόχρονα μέ τήν 
ένημέρωση, μέσω τών κοινωνικών, έκ- 
παιδευτικών καί άλλων 'Οργανισμών 
μπ ορεί νά προωθεί τήν άντεγκληματική  
πολιτική της.

παίξε σπουδαίο ρόλο στή διατή
ρηση τής έσωτερικής καταστάσεως 
στίς δημοκρατικές κοινωνίες, έπι- 
τρέποντας έτσι σ’ αύτές ν’ άναπτυ- 
χθοΰν, ν’ αποκτήσουν πλούτο καί 
νά έπιδιώξουν προσωπική έλευθε- 
ρία. Ωστόσο, στίς περισσότερο ά- 
ναπτυγμένες δημοκρατίες έγιναν 
τόσο ραγδαίες άλλαγές τά τελευ
ταία χρόνια έτσι πού ή Αστυνομία 
νά έχει σήμερα ν’ άντιμετωπίσει 
καινούργιους κινδύνους, καί νέα 
προβλήματα άπό μιά κοινωνία γιά 
τή διαμόρφωση τής οποίας βοήθη
σε κι’ αύτή.

Τί είναι κοινωνία

Κοινωνία, μέ τήν έννοια τής όρ- 
γανωμένης συμβίωσης άτόμων σέ
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Στήν έποχή μας, ή έπαφή τού Αστυνο
μικού μέ τόν πολίτη κατά τήν βεβαίωση 
έκ μέρους τού πρώτου διαφόρων παρα
βάσεων δημιουργεί έχθρα άπέναντι 
στόν Αστυνομικό πού έφαρμόζει τούς 
κανονισμούς. Αύτό τείνει νά διαβρώσει 
τό σεβασμό τής κοινωνίας πρός τόν νό
μο καί τήν τάξη.

κοινότητες, είναι ένα σύστημα ή έ
νας τρόπος ζωής πού αποδέχεται 
μιά ομάδα ατόμων γιά νά μπορέ
σουν νά ζήσουν μαζί άρμονικά ή 
γιά άμοιβαίο όφελος.

Στή σημερινή μας Κοινωνία, υ
πάρχουν τυπικά χιλιάδες νόμοι, 
κανόνες καί κανονισμοί πού όλοι 
σκοπό έχουν νά έμποδίσουν κά
ποια διαγωγή, συμπεριφορά ή έ- 
νέργεια πού τείνει νά ταράξει τήν 
αρμονική συμβίωση τών άτόμων 
μέσα στήν Κοινωνία. Υπάρχουν 
πολλές Αρχές πού άποστολή τους 
είναι νά βλέπουν ότι τέτοιες πρά
ξεις δέν γίνονται καί άν γίνουν, ό 
παραβάτης συλλαμβάνεται καί τ ι
μωρείται.

Προβλήματα τής έξελισσομένης 
Κοινωνίας

Σήμερα γινόμαστσε μάρτυρες 
μιάς ραγδαίας καί σέ βάθος εσω
τερικής άλλαγής στίς πολιτικές, οι
κονομικές, θρησκευτικές καί κοινω
νικές σχέσεις μαζί μέ παράλληλες 
έξωτερικές άλλαγές. Ή άλλαυή ύ- 
πήρξε πάντα ένα μέ τήν κοινωνία, 
μά οί άλλαγές αύτές, μέχρι τό δέ
κατο έβδομο αιώνα πού άρχισαν ν’ 
άναπτύσσονται οί θετικές έπιστή- 
μες, έρχονταν σέ τόσο άργό ρυθμό

πού μπορούσε ή κοινωνία νά τις 
άφομιώσει χωρίς νά προκαλεϊ σο
βαρή κοινωνική άναστάτωση.

Οί έπιστημονικές άνακαλύψεις, 
ή τεχνολογική πρόοδος, καί τά ψη
λότερα μορφωτικά έπίπεδα συνέ
βαλαν ώστε νά δημιουργηθούν άμ- 
φιβολίες γιά τούς συμβατικούς 
συλλογισμούς καί άρχές καί έδημι- 
ούργησαν έπιθυμία γιά περισσότε
ρη έλευθερία καί εύκαιρίες γιά ό
λους. Αύτό μέτή σειρά οδήγησε στήν 
πρόκληση άντιδράσεων ένάντια 
στούς περιορισμούς όπως αύτές 
έκφράζονται άπό τήν “Αρχή καί 
μιά άλλαγή τής στάσεως τής κοι
νωνίας πρός τά ηθικά κριτήρια 
πού έτηρούνταν προηγουμένως.

Σέ εθνικά έπίπεδα, ή άνάπτυξη 
τών μεταφορών, τών έπικοινωνι- 
ών, τών μέσων μαζικής επικοινω
νίας καί ή οικονομική άνεση δέν 
είναι παρά μερικοί άπό τούς παρά
γοντες πού προκάλεσαν τίς άλλα
γές. Οί άλλαγές αύτές είναι καί 
συμφέρουσες κι’ εύχάριστες μά ού- 
σιαστικά ήταν άγνωστες πρίν άπό 
αύτό τόν αιώνα. Ωστόσο, άν εξε
τάσει κανείς μόνο έναν άπό τούς 
παράγοντες αύτούς, - τό αύτοκί- 
νητο - θά φανεί πόσα προβλήματα 
συνοδεύουν τά πλεονεκτήματα. Τό 
αύτοκίνητο διαθέτει:
(α) Εργασία.
(β) Εύχαρίστηση.
(γ) Τά μέσα μέ τά όποια παρέχον
ται βασικές ύπηρεσίες στό κοινό. 
Ταυτόχρονα όμως:
(δ) Σκοτώνει καί τραυματίζει μέ τό 
ρυθμό μάστιγας.
(ε) Μολύνει τήν άτμόσφαιρα.
(ζ) Προκαλεϊ νευρικότητα στήν κα
θημερινή ζωή.

Αύτό τό τελευταίο - ή νευρικό
τητα - είναι πού προκάλεσε, σέ 
χαμηλό τόνο άλλά σέ εύρεία κλί
μακα, δυσφορία εναντίον τών πε
ριορισμών καί προκάλεσε ζημιά 
στό καλό όνομα τών Αρχών. Πρίν 
άπό τήν έμφάνιση τού αύτοκινή- 
του, ή μεγαλύτερη μερίδα τού πλη
θυσμού, πού άπό παράδοση ήταν 
νομοταγείς πολίτες, πολύ λίγη έ
παφή είχαν μέ τήν άστυνομία τους. 
Τώρα μέ τήν πληθώρα τών κανονι
σμών τής τροχαίας καί τής στάθ
μευσης, οί πολίτες έρχονται συνέ
χεια σ’ έπαφή μέ τήν άστυνομία κι’ 
έχουν άντεγκλήσεις μ’ αύτή.

Ή φυσική άντίδραση πού δημι-

ουργεϊται άπό τήν έπαφή αύτή εί
ναι έχθρα ένάντια στόν άστυνομικό 
πού έφαρμόζει τούς κανονισμούς. 
Αύτό τείνει νά διαβρώσει τό σεβα
σμό τής κοινωνίας πρός τό νόμο 
καί τήν τάξη.

Καί τό κακό μεγαλώνει κι’ έχουμε 
παραβάσεις καί σ’ άλλους τομείς, 
όπως σέ θέματα ήθικής, στό χαρ
τοπαίγνιο, τήν πώληση οινοπνευ
ματωδών ποτών, στήν πορνογρα
φία καί άλλα. Τό χειρότερο άπ’ όλα 
αύτά είναι ή σταθερή αύξηση τών 
κοινωνικών άναταραχών. Τό δικαί
ωμα νά έκφράζεται κανείς έλεύθε- 
ρα καί νά διαφωνεί ειρηνικά ύπήρ- 
ξε πάντα τό πιό βασικό χαρακτη
ριστικό τής δημοκρατίας, άλλά σή
μερα υπάρχει ή τάση νά γίνεται 
χρήση άντισυνταγματικών, καί συ
χνά βίαιων μεθόδων γιά τήν προώ
θηση ταξικών, συμφερόντων ή τήν 
έπιβολή πολιτικών πεποιθήσεων. 
"Αν σ’ αύτό προσθέσει κανείς καί 
τή θεωρία πώς όταν ένας νόμος 
δέν μάς συμφέρει μπορούμε νά τόν 
παραβιάζουμε τότε θά βρούμε τόν 
έαυτό μας στήν άρχή μιάς μεγάλης 
κρίσης, γιατί ή άνυπακοή είναι μιά 
πολύ έπικίνδυνη άντίδραση πού 
μπορεί νά γίνει συνήθεια, μιά συ
νήθεια πού άναπτύσσεται μέσα 
στό άτομο καί μέσα στήν κοινωνία, 
μιά συνήθεια πού στήν άρχή ξεχω
ρίζει άνάμεσα σέ «Καλούς» καί «Κα
κούς» νόμους μά πού μέ τόν καιρό 
παύει νά κάνει καί τή διάκριση αύ
τή.
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Στά τελευταία χρόνια μερίδα τού 

πληθυσμού άντικρύζει τά διάφορα 
ηθικά προβλήματα μέ περισσότερο 
φιλελεύθερο τρόπο. Ανάμεσα στά 
προβλήματα αυτά είναι ή λογοκρι
σία, ή ομοφυλοφιλία, οί εκτρώσεις 
καί τά διαζύγια. Γιά χρόνια ύπήρξε 
σοβαρή διαμάχη πάνω στά προ
βλήματα αύτά, καί θά συνεχίσει νά 
ύπάρχει, μ’ όλο πού τά επίπεδα 
τής σημερινής μας κοινωνίας έπι- 
τρέπουν περισσότερη έλαστικό- 
τητα στό άντίκρυσμάτους.

Σύγχρονη κοινωνία

Ή ιστορία τής δημοκρατίας ήταν 
ή ιστορία τής έξελίξεως. Ή εξέλιξη 
γινόταν μέ άργό ρυθμό καί μπο
ρούσε ή κοινωνία νά συνηθίσει μέ 
τις καινούργιες ιδέες. Σήμερα πολ
λοί παράγοντες συνέβαλαν ώστε ό 
ρυθμός τής έξέλιξης νά είναι ραγ
δαίος έτσι πού τό κοινό νά δυσκο
λεύεται νά συνηθίσει καί νά δεχτεί 
τις νέες άλλαγές.

Ζούμε στή δική μας κοινωνία κι’ 
έχουμε τά προβλήματά μας. Μά 
καί παλιά ύπήρχαν προβλήματα. 
Κι όπως βρέθηκαν λύσεις στά προ
βλήματα τών προηγούμενων γε
νιών έτσι θά βρούμε καί μείς λύσεις 
στά δικά μας προβλήματα. Στήν 
προσπάθεια τής Κοινωνίας νά βρει 
λύσεις, ό ρόλος τής Αστυνομίας 
θάναι σπουδαίος.

Ο ρόλος τής Αστυνομίας

Τό λεξικό Όξφορντ καθορίζει 
τήν έννοια τής λέξης «ρόλος» σάν 
τό μέρος πού παίζει ένα πρόσωπο 
μέσα στήν κοινωνία ή μέσα στή 
ζωή. Χρησιμοποιώντας τή λέξη αύ- 
τή γιά τήν Αστυνομία πρέπει νά 
έξετάσουμε τό μέρος πού παίζει ή 
δύναμη, σάν ομάδα, μέσα στή ζωή 
τής κοινωνίας μας.

Γιά νά τό κάνουμε αύτό πρέπει 
νά λάβουμε ύπ’ όψη τόν παραδο
σιακό ρόλο τής Αστυνομίας, νά με
λετήσουμε τή σημερινή κοινωνία 
καί νά προχωρήσουμε στήν έξέτα- 
ση έκείνου πού φαίνεται νά έξακο- 
λουθεί νά είναι ή κυριότερη άπο- 
στολή τής Αστυνομίας, δηλαδή 
τής πρόληψης καί έξιχνίασης τού 
έγκλήματος.

Πρόληψη καί έξιχνίαση του 
έγκλήματος

Τό έγκλημα ύπήρξε πάντα καί 
φαίνεται πώς θά έξακολουθήσει 
νάναι πάντα μαζί μας. "Ενας συγ
γραφέας έδωσε τή σωστή έξήγηση 
γράφοντας:
«Τό έγκλημα είναι αιώνιο. Τόσο πα
λιό όσο καί ό άνθρωπως. Από ό,τι 
ξέρουμε οί άνθρώπινες άτέλειες 
βρήκαν τήν έκφρασή τους σ’ όλους 
τούς τρόπους τής άνθρώπινης 
συμπεριφοράς. Πάντοτε όλο καί 
κάποιος θά βρισκόταν πού θά ξέ- 
φευγε άπό τόν παραδοσιακό τρό
πο συμπεριφοράς. Γι’ αύτό είναι 
καλύτερα νά παραδεχτούμε πώς 
είναι άδύνατο νά έξαλείψουμε τό 
έγκλημα. Κάτι τέτοιο μόνο στή 
φαντασία μιάς άνύπαρκτης ούτο- 
πίας μπορούσε νά γίνει.

Περισσότερο πρόσφατα, μιά άλ
λη έξέχουσα προσωπικότητα, ό 
καθηγητής Leon Radzinowicz έγρα
ψε μέ τήν ίδια διάθεση:

«Οί έγκληματολόγοι δέν μπορούν 
νά λύσουν τό πρόβλημα τού έγκλή
ματος καί πρέπει νά παραδεχτούν 
πώς σέ μεγάλο βαθμό, τό έγκλημα 
είναι άναπόφευκτο γιατί είναι άχώ- 
ριστο μέρος τής κοινωνίας».

Ετσι, ή κυριότερη άποστολή τής 
Αστυνομίας πρέπει νάναι ό περιο
ρισμός τού έγκλήματος μέσα σέ 
πλαίσια άνεχτά άπό τήν κοινωνία.

Τό πρόβλημα τώρα είναι νά ύπο- 
λογίσουμε τά πλαίσια μέσα στά ό
ποια πρέπει νά περιορίζεται τό έγ
κλημα. Ασφαλώς οί φόνοι καί τά

έγκλήματα βίας κατά τού προσώ
που καί τής περιουσίας είναι σέ με
γάλο βαθμό άντικοινωνικά. Καί σάν 
τέτοια πρέπει ν’ άντικρύζονται άπό 
όλες τίς δυνάμεις τού νόμου καί 
τής τάξης, μά ό μεγαλύτερος άρι- 
θμός τών έγκλημάτων βρίσκεται ά- 
νάμεσα στά πολύ σοβαρά, πού ά- 
ναφέραμε καί τίς παραβάσεις, ό
πως τίς μικροπαραβάσεις τροχαίας 
καί στάθμευσης τροχαίας πού ό 
κόσμος δέν τίς θεωρεί έγκλήματα.

Είναι στή μέση αυτή κατηγορρία 
τών έγκλημάτων πού ή Αστυνομία 
συναντά τίς περισσότερες δυσκο
λίες.

Η συχνότητα τών μικροκλοπών, 
τής παράνομης χρήσης αύτοκινή- 
των, τών υποθέσεων άπάτης καί 
ψευδών προφάσεων αύξάνονται 
συνέχεια καί οί παραδοσιακοί τρό
ποι γιά τήν άντιμετώπισή τους 
φαίνονται άνεπαρκεϊς.

Είναι πολλές οί περιπτώσεις πού 
ό Αστυνομικός σάν άτομο αισθά
νεται νά περιβάλλεται μέ άδιαφο- 
ρία σχετικά μέ τήν αύξηση τού έγ
κλήματος. Αισθάνεται πώς μόνος 
αύτός νοιάζσεται καί προσπαθεί 
νά κάμει κάτι γιά τό έγκλημα. ΚΓ 
αύτό γιατί δέν ύπάρχει συντονισμέ
νο σχέδιο άμυνας ένάντια στό έγ
κλημα. Δέν δίνεται ή άπαιτουμένη 
καθοδήγηση στήν κοινωνία νά άνα- 
πτύξει τό ήθικό ύπόβαθρο πού εί
ναι άναγκαϊο γιά τήν πραγματική 
πρόληψη τού έγκλήματος.

Είναι άνάγκη νά ύπάρχει συντονι
σμός τών δραστηριοτήτων όλων 
Συνέχεια στή σελίδα 321

213



Τό Σούλι, βρίσκεται δυό χιλιάδες 
πόδια πάνω άπό τήν κοίτη τού Α
χέροντα, τό ποτάμι πού οί Αρχαίοι 
Έλληνες ώνόμασαν ποτάμι τής κό
λασης άπό τά σκοτεινά νερά πού 
κατέληγαν στήν Άχερουσία λίμνη 
άπ’ όπου οί ψυχές έπαιρναν τό ει
σιτήριο γιά τόν Αδη.

Πάνω στά κακοτράχαλα βουνά 
τής μάνας γής, τά βουνά τού Ιου 
λίου, ή άδούλωτη αύτή φάρα των 
Ελλήνων έχτισε τίς πόλεις της πά

νω στά βράχια καί έτσι ώρισε τήν 
κατοικία της, τήν όποια ώνόμασε 
Κακοσούλι, λόγω τής ύπερθολικής 
δυσκολίας γιά τήν άναρρίχηση σ’ 
αύτό. Στά πέτρινα, κοφτά καί άπό- 
τομα βράχια πού είναι πραγματική 
άετοφωλιά, λημεριάσανε οί Σου
λιώτες καί έμειναν άδούλωτοι. 
Ξακουστοί στά πέρατα άπό τούς 
άγώνες καί τήν παλληκαριά τους, 
άναθράφτηκαν στών άρμάτων τήν 
κλαγγή καί προκαλοϋσαν σεβασμό 
παντού. Νά πώς τούς παρουσιάζει 
ό έθνικάς μας ποιητής: 

έκαθότανε εις τά όρη 
ό Σουλιώτης ξακουστός 
νά τόν διώξη δέν ήμπόρει 
πείνα, δίψα καί άριθμός...

Εκτεθειμένος συνέχεια στά ήλιο 
καί στόν άέρα ό Σουλιώτης άγωνι-

ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ

Μ  Μ

Τού Δοκ. Άρχιφ. κ. Θ. Παπαδοπούλου

Εδώ οί διαλεχτοί, ή ψυχή ή βαθιά, 
ό νοϋς αιώνιος, τό Σούλι.
Τής κάθε γενιάς τό αίμα
ανέσπερο κρατούσε στά σκότη
τής έλευθερίας τό δρόμο. (Βασ. Κραψίτης)

στής, φοράει έναν άσπρο μαντύα 
πού έρχεται σέ άντίθεση μέ τό 
μπρούτζινο χρώμα τού δέρματός 
του, φέρνει στή κορυφή τού κεφα
λιού του φέσι, κρατάει στά χέρια 
του ντουφέκι κι έχει ζωσμένο κυρ
τό γιαταγάνι. Τό άγριο καί άκατά- 
βλητο θάρρος, ή άντοχή στή κό
πωση καί στή στέρηση, ή έπιδεξιο- 
τεχνία στά όπλα, τούς έκανε άκα
ταμάχητους πολεμιστές. Απ' αύ- 
τούς ξεχώρισαν οί φάρες τών Μπο- 
τσαρέων καί τών Τζαβελέων πού 
τούς βλέπομε νά όδηγούν σέ νίκες 
τούς Σουλιώτες σέ όλες τίς μάχες.
Αύτούς ήθελε νά σκορπίσει μέ κά
θε τρόπο ό Άλή-Πασάς. ’Αρχίζει 
έναν άγώνα έναντίον τους άπό τό 
1789 καί κορυφώνεται τό 1803.
Τσακίζεται όμως, χάνει τίς πρώτες 
μάχες μά κατορθώνει νά διασπεί- 
ρει τή διχόνοια άνάμεσά τους γιά 
νά μπορέσει άργότερα νά κυριέψει 
τ ’ άπαρτο Σούλι. Πολύ παραστατι
κά μάς δίνει ό ποιητής τό μίσος 
τού Άλή στήν «κυρά Φροσύνη» μι
λώντας στόν Ταχήρη γιά τό Σού
λι.... τό Σούλι πού μ’ έρέθισε, πού 

μ’ άδειασε τή φλέβα 
ρουφώντας άκατάπαυστα τό αίμα 

τής καρδιάς μου 
τό Σούλι πού μού έντρόπιασε τά

κάτασπρά μου γένεια... 
Αύτό ήθελε μέ κάθε τρόπο νά κυ
ριέψει ό Άλής καί δέν έκλεινε μά
τι. Καί τό κατέλαβε, χωρίς όμως νά 
πάρει καί τήν καρδιά τους. Τό 
πνεύμα παρέμεινε άδούλωτο καί 
ποτέ δέν έπαψε νά άγωνίζεται, νά 
όρθώνεται σά βράχος μέχρι νά πε- 
τύχει τή λ ε υ τ ε ρ ι ά  του, μιά
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λευτεριά πού ξεπήδησε άπό τά άν- 
τρειωμένα κόκκαλα, νά τούς στε
φανώσει μέ τό άμάραντο στεφάνι 
τής δόξας κι έδιασάλπισε στον κό
σμο τό όνομά τους.

Επιδεινώνεται ή κατάσταση τών 
Σουλιωτών στίς άρχές τού 1803 ά
πό τή στενή πολιορκία τού Άλή καί 
ύποφέρουν άπό έλλειψη τροφών, 
νερού καί πολεμοφοδίων οί άγω- 
νιστές; παρ’ όλα αύτά άντιστέκον- 
ται μέ πείσμα καί καρτερικότητα, 
άλλά καταφέρνει ό Άλής μέ τή βο
ήθεια ένός προδότη τού Πήλιο 
Γούση νά καταλάβει τόν Άβαρίκο 
καί νά κυκλώσει τούς Σουλιώτες. 
Ή κατάσταση γίνεται τραγικώτερη 
κι έτσι έξαντλημένοι άπό τήν πεί
να, ής κακουχίες καί τίς άρρώ- 
στιες τήν 1 Δεκεμβρίου όρισμένοι 
άντρες τής φρουράς έκαναν γιου
ρούσι μέ τά γιαταγάνια στά χέρια, 
διάσπασαν τόν κλοιό καί σώθηκαν, 
ένώ οί ύπόλοιποι άναγκάζονται νά 
παραδοθούν τήν 12 Δεκεμβρίου μέ 
τόν όρο νά πάνε έλεύθεροι όπου 
έπιθυμούσαν. Κλείνεται στό Κούγ- 
κι, ό καλόγερος Σαμουήλ μέ πέντε 
νομάτους, βάζει φωτιά στή μπα
ρουταποθήκη καί τινάζεται στόν ά- 
έρα μέ τούς άλλόπιστους.

Άκούμε τούς τελευταίους στί

χους άπό τόν άνώνυμο τραγουδι
στή: Τώρα τό Σούλι είναι πεσμένο 
κι έρημο, ό ξακουστός Άβαρίκος κι 
ή Κιάφα καί τά ψηλά τείχη τού 
Κουγκιοϋ έγιναν κομμάτια καί βρί
σκονται σκορπισμένα τριγύρω. Μό
νον ό γενναίος καλόγηρος είναι έ- 
κει καί γελούσε σάν άναβε τό μπα
ρούτι. Ναί! γελούσε όταν τινάζον
ταν στόν άέρα νά γλυτώσει άπό τίς 
άλυσίδες τού καταχτητή! Μετά ά
πό αύτά ό Άλής θεώρησε τόν έαυ- 
τό του άποδεσμευμένο άπό τή 
συνθήκη καί διέταξε έπίθεση κατά 
τών Σουλιωτών πού πήγαιναν γιά 
τήν Πάργα καί τό Ζάλογγο. Οί πρώ
τοι καταφέρνουν νά ξεφύγουν πο
λεμώντας σκληρά, περνούν στά έ- 
φτάνησα όπου θά συναχτούν γιά 
νά συνεχίσουν άργότερα νέους ά- 
γώνες μέχρι νά λευτερωθούν. Μό
νο ένα μέρος άπ’ αύτούς πού πή
γαιναν στό Ζάλογγο σώθηκαν μέ 
τόν Κίτσο Μπότσαρη, γιά νά τούς 
δούμε άργότερα νά πρωταγωνι
στούν στό Μεσσολόγγι, ένώ εϊκοση 
δυό γυναίκες κινδυνεύοντας νά 
πέσουν στά χέρια τών Τουρκαλβα- 
νών ρίχνονται στό γκρεμό τού Ζα
λόγγου μαζί μέ τά παιδιά των χο
ρεύοντας καί τραγουδώντας τό... 
στή στεριά δέ ζή τό ψάρι

Στήν άπέναντι σελίδα έπάνω: Ο χορός 
τού Ζαλόγγου άπό τόν Κερκυραίο ζω
γράφο Χαράλαμπο Παχή. Κάτω: Ό  πρω
τοκαπετάνιος τού Ιουλίου Κίτσος Τζα- 
βέλλας. ('Εθνικό Ιστορικό Μουσείο). Έ
πάνω: Ή ιστορική Μονή καί τό μνημείο 
τής θυσίας τών Σουλιωτισσών στό Ζά
λογγο.

ούτε άνθος στήν άμμουδιά 
κι οί Σουλιώτισες δέν ζοϋνε 
δίχως τήν έλευθεριά...
Κι έγινε τό ζάλογγο βωμός πού δέν 
ξεχνιέται, μπήκε στήν καρδιά κάθε 
Ρωμιού, μεταμόρφωσε τίς άτολμες 
έλληνίδες σέ ήρωΐδες νά γράφουν 
συνέχεια χρυσές σελίδες στήν ι
στορία μας. Είναι ή 'ίδια ή ψυχή τής 
Έλληνίδας πού προτιμά νά πέσει 
στήν Άράπιτσα παρά νά άτιμωθεϊ, 
ή ήρωϊκή γυναίκα τής Πίνδου πρω
ταγωνίστρια σέ όλους τούς άγώνες 
τής φυλής μας τράβηξε μπροστά 
στίς άνηφοριές κρατώντας τό μαρ
τυρικό σταυρό γιά τήν άνάσταση 
τού γένους. Δέν εϊταν τυχαίο τό 
Ζάλογγο. Μπροστά σέ όλους τούς

Σ υ ν έ χ ε ια  σ τή  σ ε λ . 3 2 0
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τό  1978 έ π ε τ ε ύ χ θ η  ή σ υ γ κ ρ ά τη σ ις  τή ς  έγ κ λ η μ α τικ ό -  
τ η τ ο ς  κ α ί ή δ ια τή ρ η σ ίς  τη ς  σ τά  έπ ίπ εδ α  π ερίπ ου το ύ  
1977. Ή  χώ ρα μ α ς  λο ιπ όν  π α ρ έμ ε ιν ε  κα ί κ α τά  τό  
1978 νησ ίς τά ξεω ς  κ α ί ά σ φ α λ εία ς , έ ν  μ έσ ω  το ϊι ά να ρ - 

χ ο υ μ έ ν ο υ  κ ό σ μ ου  μ α ς .
Ε ίδ ικ ώ τερ α , α ί π ρ ά ξε ις  τή ς  π ολ ιτικ ή ς  β ίας ήσ αν  

ά ν α μ φ ισ β ή τη τα  π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν ε ς  - τό  λέγω  δ έ  α υ τό  γ ια τ ί 
έ κ τ ιμ ώ  τις  β ο μ β ισ τ ικ ές  έ ν έ ρ γ ε ιε ς  μ έ  βάσ η τά  χ ρ ο ν ο 
λ ο γ ικ ά  π ερ ισ τα τικ ά  κ α ί ό χ ι τό ν  ά ρ ιθ μ ό ν  των βομβώ ν. 
Ο  ά να ρ χ ισ μ ό ς  π ρ οφ α νώ ς δ έν  ε ίχ ε  άπ ήχηση σ τή ν  

ψ υ χ ή  τή ς  σ υ ν τρ ιπ τικ ή ς  π λε ιο ψ η φ ία ς  το ύ  Λ α ο ύ  μ α ς  

κ α ί δ έ ν  έ π ε ξ ε τά θ η . Ά ν τ ιθ έ τω ς , ε ίν α ι γνω σ τό  ό τι ή 
σ χ ε τ ικ ή  κ ίνησ ις  ά ν τιμ ετω π ίσ θ η  μ έ  έντυπ ω σ ια κ ή ν  έπ ι- 
τ υ χ ία ν  άπό τις  ά ρ μ ό δ ιε ς  'Υ π η ρ εσ ίες  τή ς  Α σ τυ νο μ ία ς  
Π ό λ εω ν  κ α ί το ύ το  ά π ο τε λ ε ϊ ιδ ια ίτε ρ ο ν  τ ίτλ ο ν  τιμ ή ς  

γ ι '  α υ τή ν .
Έ κ  π α ρ α λλή λου  ή σ α ν τό σ ε ς  π ολλές , τε λ ε υ τα ία , οι 

έ π ιτ υ χ ίε ς  σ τήν έ ξ ιχ ν ία σ η  σ κο τεινώ ν έγ κ λ η μ ά  των, 
ώ σ τε  δ ικα ίως α ίσ θ α ν ό μ ε θ α  ά ν α κ ο ύ φ ισ η  κα ί α ίσ θ η μ α  
ά σ φ α λ ε ία ς  άπό τά  έ π ιτε ύ γ μ α τα  αυτά .

Τά ναρκω τικά , ά ν τ ιθ έ τω ς  -θ ά  π ρ έπ ει α υ τό  νά τό  
έπ ισ η μ ά νω  - χ ω ρ ίς  νά έ μ φ α ν ίζ ο υ ν  έν τυπ ω σ ια κ ή ν  έ -  
ξα ρ σ ιν , ά π ο τελ ο ϋ ν  ά ν α μ φ ισ β ή τη τα  ν έ α ν  ά μ εσ ο ν  ά- 
π ειλ ή ν . Εδώ ά π α ιτε ϊτα ι έγ ρ ή γ ο ρ σ ις  κ α ί σ τα υ ρ ο φ ο ρ ία  

άπ ό ό λ ο υ ς  μ α ς . Θ ά  π ρέπ ει δ έ  α ϋ τά  νά γ ίν ο υ ν  τό  
σ ύ ν θ η μ α  ό λ ό κ λ η ρ η ς  τή ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  κο ινω νία ς  κα ί 
κ ά μ ν ω  ιδ ια ιτέρ α ν  έ κ κ λ η σ ιν  γ ι ’ α υ τό .

Ή  Α σ τυ νο μ ία , φ ίλ ο ι μ ο υ , υ π ά ρ χ ε ι χ ά ρ ιν  τών π ολ ι
τώ ν κ α ί άσ κει τά  κ α θ ή κ ο ν τά  τη ς  κάτω  άπό δ υ σ χ ε ρ έ 
σ τ α τε ς  κ α ιρ ικ ές , κ ο ιν ω ν ικ ές  κ α ί έπ α γ γ ε λ μ α τ ικ έ ς  σ υν
θ ή κ ε ς . Έ κ τε λ ε ϊ δ έ  τή ν  ά π ο σ το λή ν  τη ς  μ έ  σ υ γ κ ιν η 
τ ικ ή ν  ευ σ υ ν ε ιδ η σ ία ν . Έ χ ει όμω ς ά νά γκ η  τή ς  κ ρ α τι
κ ή ς  σ υ ν δ ρ ο μ ή ς  κ α ί ιδ ια ίτε ρ α  - π ρέπ ει νά τό  τονίσ ω  - 
τή ς  ή θ ικ ή ς  σ υ μ π α ρ α σ τά σ εω ς το ύ  λα ο ύ .

Ή  Κ υ β έρ νη σ η , κ α τά  τό  1978, π α ρ έσ χ ε  έπ αρκώ ς  
τή ν  ά να γκα ία ν  ή θ ικ ή ν  κ α ί υ λ ικ ή ν  ύ π ο σ τή ρ ιξ ιν  πρός  
τή ν  Α .Π . Κ ο λ α κ ε ύ ε τα ι δ έ  νά π ισ τεύ ε ι πώς έ ξη σ φ ά λ ισ ε  
τή ν  ά π α ρ α ίτη το ν  έπ ιχ ε ιρ η σ ια κ ή ν  έ το ιμ ό τη τα  κ α ί δ υ 
ν α τό τη τα  ά π ο τελ εσ μ α τικ ή ς  δ ρ ά σ εω ς τώ ν Α σ τυ ν ο μ ι
κώ ν Υπηρεσιών. Χ ω ρίς β έβ α ια  το ύ το  νά σ η μ α ίν ε ι 
πώς ο! π ρ ο σ π ά θ ε ιες  δ έν  θ ά  σ υ ν εχ ισ θ ο ύ ν  - π ά ντο τε  
έ ν  τφ  μ έτρ ω  το ύ  δ υ ν α το ύ  - κ α ί κατά  τό  τρ έ χ ο ν  έ το ς ,  
γ ιά  τή ν  π ερ α ιτέρ ω  β ελτίω σ η  το ύ  Σώ μ α το ς .

Ή  ή θ ικ ή  όμω ς σ υμ π α ρ ά σ τα σ η  το ύ  Λ α ο ύ , ε ίν α ι ά 
ν ά γ κ η  νά έκ δ η λ ώ ν ετα ι κ α θ η μ ερ ιν ά , μ έ  τρόπ ο  ο υ σ ια 
σ τικ ό  κα ί μ έ  δ η μ ο σ ία ν  ά να γνώ ρ ισ ιν , τώ ν ά σ τυ ν ο μ ι-  
κώ ν έπ ιτευ γμ ά τω ν . Α λλά  έπ ίσ η ς  κ α ί μ έ  έπ α ιν ο ν  τών 

ά σ τυ νο μ ικ ώ ν  σ άν ά τόμω ν, γ ια τ ί ή ά ναγνώ ρισ ις  α υ τή  
τά  έ ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι γ ιά  νά σ υ ν εχ ίσ ο υ ν  τό  δ ύσ κολο  έρ γ ο  
τή ς  έγ γ υ ή σ εω ς  τώ ν δ ικα ιω μ ά τω ν κ α ί τή ς  ή σ υ χ ία ς  τών  

π ολιτώ ν.
Α π ό τή ς  π λ ευ ρ ά ς  τή ς  Κ υ β ερ ν ή σ εω ς  έκ φ ρ ά ξω  π λή

ρ η  ε υ α ρ έ σ κ ε ια ν  π ρός τό  Σώ μα  τή ς  Α σ τυ νο μ ία ς  Π ό 
λ εω ν , γ ιά  τή ν  ά ν τα π ό κ ρ ισ ή  το υ  κα τά  τό  1978, σ τις  
π ρ ο σ δ ο κ ίες  τή ς  Π ο λ ιτε ία ς . Τούς σ υγχα ίρ ω , έ χ ο ν τα ς  

τή ν  ά π όλυ τη  β ε β α ιό τη τα , πώς ή όργάνω σ ις , ο ί π αρα
δ ό σ ε ις  το ύ  Σ ώ μ α το ς  κ α ί ή άφ οσ ίω σ ίς  το υ  α τό  κ α θ ή 
κ ο ν  κα ί τέλ ο ς  τό  υ ψ ηλό  φ ρ ό ν η μ α  τώ ν ά σ τυνο μ ικώ ν  
μ α ς , έγγ υώ ν τα ι κ α ί γ ιά  τό  μ έ λ λ ο ν  εύ ο ρ κ ο , π ολ ιτισ 
μ έ ν η  κ α ί τό  ίδ ιο  έ π ιτυ χ ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά ν  τών ά σ τυ ν ο μ ι
κώ ν υπ ηρεσ ιώ ν σ τό  κο ινω νικό  μ α ς  σ ύνολο .

Σ ά ς  ευ χ α ρ ισ τώ

(Ή ομιλία τού Αρχηγού Άστυν. Πόλεων). 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Α ισ θ ά ν ο μ α ι ιδ ια ίτερ η  χ α ρ ά  γ ια τ ί έχω  κ α ί φ έτο ς  τή ν  
ε υ κ α ιρ ία  νά π αρουσιάσ ω , σ υνοπ τικά , τή ν  έκ θ ε σ ι π ε
π ρ α γμ έν ω ν  το ύ  Σ ώ μ α το ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π όλεω ν.
Ή  σ η μ ερ ιν ή  π α ρ ου σ ία  σ τή ν  α ίθο υ σ α  α υ τή  π α ρ α γό ν
τω ν το ύ  δ η μ ο σ ίο υ  β ίου , έκπροσώ πω ν τώ ν μ έσ ω ν έν η -  
μ ερ ώ σ εω ς  τή ς  κ ο ιν ή ς  γνώ μ η ς, καθώ ς κ α ί φ ίλω ν τή ς  
Α σ τυ ν ο μ ία ς , π ερ ιπ ο ιε ι τ ιμ ή  σ τό  Α σ τυ νο μ ικ ό  Σώ μα  
κ α ί έπ ιτρ έπ ε ι τή ν  θ ε τ ικ ή  π ρ ό β λ εψ ι ό τι ή έ κ θ ε σ ις  τώ ν  
π επ ρ α γ μ ένω ν  το ύ  Σ ώ μ α το ς  θ ά  τύ χ ε ι τή ς  π ρ οσ ηκο ύ - 
σ η ς  ά ξιο λ ο γ ή σ εω ς  κ α ί έκ τιμ ή σ εω ς .

Έ κ  π ρ οο ιμ ίου  έκ φ ρ ά ζω  π ρός ό λ ο υ ς  σας τ ις  θ ε ρ 
μ έ ς  μ ο υ  ε ύ χ α ρ ισ τ ίε ς  κ α ί π α ρ έχω  τή  δ ια β εβ α ίω σ ι ότι 
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Οι εΕπληηικει περιπεεειες
Ό  θρυλικός ντέντεκτιβ 
τόν οποίο δημιούργησε 
ή φαντασία τού ’ Αγγλου 
συγγραφέα Κόναν Ντόυλ

Ο Σέρλοκ Χόλμς είναι ή κλασικώτερη μορφή της παγκό
σμιας άστυνομικής φιλολογίας, ό τυπικώτερος εκπρόσω
πος τού ιδιωτικού άστυνομικοϋ, τού ντέντεκτιβ, πού άσχο- 
λεϊται μέ τήνέξιχνίασι τού εγκλήματος. Γεννήθηκε στήν 
φαντασία ένός άσημου γιατρού τής άγγλικής έπαρχίας, 
τού Κόναν Ντόυλ, καί συνήρπασε τά πλήθη μέ τίς συγκλο
νιστικές περιπέτειές του. ΚΟΝΑΝ ΝΤΟΥΛ

Ο Ι ΛΙΓΟΣΤΟΙ πελάτες σπάνια χτυ
πούσαν τό κουδούνι τής έξώπορ- 

τας καί τότε άκουγε τήν φωνή τής νεα
ρής γυναίκας του νά τόν καλή τρυφερά 
άπό τό κάτω πάτωμα. Σ' αύτό τό ήρεμο 
περιβάλλον ένας γιατρός τού μικρού 
χωριού Σάουθση κοντά στό Πότσμουθ, 
σχημάτιζε σέ μιά κόλλα χαρτί τά χα
ρακτηριστικά ένός περιέργου άνθρώ- 
που, ψηλόλιγνου, έκκεντρικού, μισοα- 
στού καί μισοαστυνομικού, πού λάτρευε 
μέ φανατισμό τήν τοξικολογία καί τά 
άσήμαντα περιστατικά. Στό έπάνω μέ
ρος τού χαρτιού είχε γράψει τόν τίτλο: 
«Σπουδή σέ κόκκινο».

Αυτό έγινε στό Σάουθση τόν Μάρτιο 
τού 1886. Ό νεαρός γιατρός, πού θά 
γινόταν είκοσι έπτά έτών στις είκοσι 
δύο Μαΐου, δέν φανταζόταν καθόλου 
ότι είχε δημιουργήσει τόν πιό διάσημο 
ήρωα όλόκληρης τής λαϊκής βρεταννι- 
κής φιλολογίας: τόν Σέρλοκ Χόλμς.

Στό Ισόγειο τού άπλού σπιτιού μέ τά 
κόκκινα τούβλα, μιά μπρούντζινη πλά
κα, κοντά στήν είσοδο, έγραφε τό όνο
μα τού γιατρού: Κόναν Ντόυλ. Ό άν
τρας άκούμπησε τήν πέννα του καί τρά
βηξε μιά ρουφηξιά άπό τήν πίπα του. Ο 
Άρθουρ Κόναν Ντόυλ ήταν κάπως 
χονδροκαμωμένος: παχύ, στρογγυλό 
πρόσωπο, λαιμός μποξέρ, πυκνά μου
στάκια, σώμα άθλητού.

Ό Κόναν Ντόυλ δέν οκέφθηκε αμέ
σως τό όνομα τού πρωταγωνιστού. Από

τίς σημειώσεις του φαίνεται ότι στήν 
άρχή όνόμασε τόν ντέντεκτιβ Σέρινφορ- 
ντ Χόλμς, άλλά τό άπέρριψε ή κυρία 
Ντόυλ έπειδή ήταν δύσκολο στήν προ
φορά. Ζητούσε κάτι πού νά άντηχή σάν 
καμταικιά. Τυχαία σκέφθηκε τό ιρλανδέ
ζικο όνομα Σέρλοκ. Έτσι άρχισε ή α
πίστευτη περιπέτεια πού έφερε στό φώς 
τέσσερα μυθιστορήματα, σαράντα έξη 
νουβέλλες, δέκα έννέα διηγήματα, ό
πως ό «Σκύλος τών Μπάακερβιλ», τά 
«Διηγήματα μυστηρίου», ή «Κοιλάδα 
τού τρόμου». Ακολουθώντας τά βήματα 
ένός έξαίρετου ιχνηλάτη, μέσα άπό δυό 
χιλιάδες σελίδες, τό κυνήγι τών δολο
φόνων έξελίσσετο σέ άκριβή έπιστήμη, 
σέ άνάλυσι κριτική, μεθοδική καί ριψο
κίνδυνη.

Από τίς τριάντα μία Αύγουστου ώς τίς 
9 Νοεμβρίου 1888, τό Λονδίνο έζησε 
μέσα στόν τρόμο. "Οταν έπεφτε ή νύχ
τα, στις γειτονιές τού Ήστ "Εντ καί τού 
Χουάϊτ Τσάπελ οι άνθρωποι κλειδαμπα
ρώνονταν. Οί πόρτες τών μπάρ άνοιγαν 
μόνο γιά τούς γνωστούς πελάτες, ύστε
ρα άπό προσεκτική έξέτασι. Οί δρόμοι 
άδειαζαν.

Μέσα στήν πυκνή κιτρινωπή όμίχλη, 
άντηχούσε πένθιμα τό βήμα ένός άστυ- 
φύλακα, πάνω στό λιθόστρωτο άπό τόν 
ένα φανοστάτη στόν άλλο. Από τήν στι
γμή, πού τό σκοτάδι τύλιγε τήν πόλι, 
όλα γίνονταν ύποπτα: τό τρέξιμο ένός 
ζώου, τό χτύπημα τού οκουπιδοντενεκέ

στήν αύλή, τό περπάτημα ένός μεθυ
σμένου.

Σ ’ αύτές τίς δεκαπέντε έβδομάδες 
τρεις γυναίκες, ύστερα τέσσερις, όλες 
πόρνες, βρέθηκαν δολοφονημένες. Μιά 
πέμπτη χάθηκε, καί κάθε φορά τό έγ
κλημα γινόταν μέ τόν ίδιο τρόπο: Ό 
δολοφόνος στραγγάλιζε πρώτα τά θύ
ματά του, ύστερα τά ξεκοίλιαζε άγρια 
καί τά άφηνε μέσα σέ μιά λίμνη αίματος. 
Οί περιστάσεις κάτω άπό τίς όποιες γί
νονταν οί δολοφονίες, ή αύτοψία καί ή 
μεθοδική έξέτασις τών πτωμάτων, δέν 
έδειχναν μόνο τά αιμοδιψή ένστικτα έ
νός μανιακού δολοφόνου, άλλά καί τήν 
διαβολική, τήν σχεδόν έπιστημονική ή 
χειρουργική έπιδεξιότητα τού δολοφό
νου.

Ό πανικός ξαπλώθηκε στήν πόλι. Μιά 
γυναίκα πού είχε μαγαζί στήν Μπλάκ- 
φραιαρς Ρόουντ έπεσε ξαφνικά νεκρή 
στό πεζοδρόμιο, όταν άνοιξε ένα φύλλο 
τής «Στάρ» πού άνήγγειλε μιά καινούρ
για δολοφονία. Ή Σκότλαντ Γυάρντ βρι
σκόταν σέ έπιφυλακή. Άλλά όλες οί έ 
ρευνες, οί λεπτομερείς άνακρίσεις, οί 
άναζητήσεις καί οί παγίδες τής άστυνο- 
μίας άποδείχθηκαν άκαρπες. Ό φόβος 
έξακολουθούσε νά ύπάρχη. Οί έφημερί- 
δες όνόμασαν τόν μυστηριώδη δολοφό
νο: Τζάκ ό Αντεροβγάλτης.

Στό Σάουθση, ό Κόναν Ντόυλ μελέτη
σε τό πρόβλημα καί, άφού σκέφθηκε 
πολύ, κατέληξε ατό συμπέρασμα: «Ή
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ιερΛοκ ΧοΑμι
άστυνομία δέν μπόρεσε νά συλλαβή ά- 
κόμη τόν δολοφόνο γιατί ό Τζάκ ντύ
νεται σάν γυναίκα».

Τήν ίδια σκέψη έκανε ένας Λονδρέ- 
ζος δημοσιογράφος καί κάποια νύχτα έ- 
πισκέφθηκε τό Ήστ Έντ ντυμένος γυ
ναικεία. Δέν πήγε όμως μακριά. Τά ψη
λά τακούνια του ξύπνησαν τις ύποψίες 
ένός άστυφύλακα πού τόν ουνέλαβε α
μέσως. Ό "Αρθουρ Κάναν Ντόυλ σήκω
σε τούς ώμους του - καί τά έγκλήματα 
συνεχίστηκαν. Ένα πρωί, άνέσυραν άπό 
τόν Τάμεσι τά πτώμα ένός άνδρός τρι
άντα έτών. Ό νεκρός όνομαζόταν Μόν- 
τανυ Τζών Ντρούιτ καί άνήκε σέ οικο
γένεια διασήμων χειρουργών. Ό ίδιος 
ήταν δικηγόρος. Πυκνό μυστήριο έκά- 
λυπτε αύτή τήν αύτοκτονία. Από παρά
ξενη αύμπτωσι, οί δολοφονίες τών γυ
ναικών σταμάτησαν τότε άκριβώς. Ό νε
κρός τού Τάμεσι ήταν, τάχα, ό Αντε
ροβγάλτης;

Σ ’ αύτό τό διάστημα ή πελατεία τού 
γιατρού τού Σάουθση είχε λιγοστέψει 
σημαντικά. Ή μικρή Ίρλανδέζα ύπηρέ-

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΟΛΜΣ

τρία τών Κάναν Ντόυλ έξακολουθοϋσε 
νά γυαλίζη τήν μπρούντζινη πλάκα τής 
εισόδου. Αλλά οί έπισκέψεις γίνονταν 
συνεχώς σπανιώτερες καί ύστερα άπό 
λίγο καιρό σταμάτησαν τελείως. Όμως 
ό γιατρός τού Σάουθση δέν διαμαρτυ
ρόταν.

Ή κυρία Κάναν Ντόυλ είχε τώρα ά
φθονα χρήματα γιά τις άνάγκες τού νοι
κοκυριού, όσα δέν είχαν μπή ατό σπίτι 
της άπό τότε πού παντρεύθηκε. Συζη
τούσαν μάλιστα νά φύγουν καί νά έγκα- 
τασταθούν στό Λονδίνο. Τί είχε συμβή; 
Μέσα σέ λίγους μήνες τό κοφτό σάν 
μαχαίρι προφίλ, ή πίπα, τό κασκέτο, τό 
περίεργο κοστούμι άμαξά τής βικτωρια
νής έποχής - σχεδιασμένα άπό τόν Σίν- 
τνεϋ Παίητζετ - τού Σέρλοκ Χόλμς ήσαν 
γνωστά σέ όλες τις λονδρέζικες λέ
σχες. Όχι μόνο όλοι οί σοβαροί καί 
μορφωμένοι άνθρωποι συζητούσαν σο
βαρά τις έρευνες καί τις μεθόδους τού 
ξερακιανού καί πανέξυπνου ντέτεκτιβ, 
άλλά καί οί γυναίκες, σάν άρχή χειρα- 
φετήσεως, άπαγορευμένης τήν έποχή 
έκείνη, καταβρόχθιζαν μέ ένθουσιααμό 
καί πραγματικό πάθος τις περιπέτειές 
του.

Τό 1864, ό Καϊσαρ Λομπρόζο, Βενε- 
τσιάνος γιατρός καί έγκληματολόγος 
άρχισε νά άναπτύση τις θεωρίες του γιά 
τήν ψυχολογική ιατρική καί τό κυριώτε- 
ρο έργο του «Ό έγκληματίας άνθρω
πος» έκδόθηκε τό 1875. Στό Παρίσι, κά
ποιος άνώτερος άστυνομικός, ό ΛΛ- 
φόνς Μπερτιγιόν, γιός γιατρού, παρου
σίασε ένα σύστημα γιά τήν έξακρίβωσι 
τής ταυτότητος τών ένόχων βασιζόμενο 
στήν φωτογραφία καί στήν άνθρωπομε- 
τρία. Έκείνη τήν έποχή άκριβώς, κά
ποιος άγνωστος "Αγγλος είσήγαγε και
νοφανείς μεθόδους στήν έγκληματολο- 
γική έρευνα τις όποιες ό Γκρός έφήρ- 
μοσε μόλις τό 1891, δηλαδή μέ καθυ- 
στέρησι πέντε χρόνων. Από τήν μιά 
μέρα στήν άλλη τό όνομα αύτού τού 
"Αγγλου βρισκόταν ατά χείλη όλων. Ή
ταν ό Σέρλοκ Χόλμς.

Τήν «Σπουδή σέ κόκκινο» άκολούθη- 
αε τό «Σημάδι τών τεσσάρων» καί μιά 
σειρά άπό δώδεκα ιστορίες πού άπετέ- 
λεσαν τις «Περιπέτειες τού Σέρλοκ 
Χόλμς». Ή θριαμβευτική έπιτυχία, ό ά- 
κράτητος ένθουαιασμός συνεπήρε σάν 
κύμα έκδότες καί έφημερίδες καί ξε- 
πέρασε τά σύνορα τής Αγγλίας.

Ήδη όμως άρχιζε τό δράμα τού 'Αρ
θουρ Κάναν Ντόυλ. Ή μορφή τού Σέρ
λοκ Χόλμς τοποθετήθηκε στό Μουσείο 
Κέρινων Ομοιωμάτων τής μαντάμ Τυσ-

ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ

σώ στό Λονδίνο καί ένα αύθεντικό μου
σείο, όχι γιά τόν συγγραφέα, άλλά γιά 
τόν ήρωά του άνοιξε στήν Μπαίηκερ 
Στρήτ 221. Τό κοινό συνεχώς ζητούσε 
άπό τις έφημερίδες καί τούς έκδότες 
νέες περιπέτειες, αινίγματα λυμένα έπι- 
στημονικά άπό τήν μεγαλοφυία καί τήν 
θριαμβεύουαα λογική τού άναντικατά- 
στατού ήρωα μέ τήν πίπα.

Τό 1890, ό πάμπλουτος Τζώρτζ Νούνς 
έξέδωαε ένα περιοδικό μεγάλης κυκλο
φορίας, τό «Στράντ», μέ άρχισυντάκτη 
τόν Σμίθ. Στό «Στράντ» ό Αρθρουρ Κά
ναν Ντόυλ πρωτοδημοσίευαε τό «"Ενα 
σκάνδαλο στήν Βοημία». Από τότε οί 
περιπέτειες τού Σέρλοκ Χόλμς τροφο
δοτούσαν κανονικά τό περιοδικό τού 
Νούνς πού τό πολιορκούσαν έπιμονα οί 
άναγνώατες του, όπως πενήντα χρόνια 
πριν οί Παριζιάνοι είχαν καταλάβει έξ 
έφόδου τά γραφεία τής « Εφημερίδος 
τών Συζητήσεων» τήν έποχή πού δημο
σίευε τά «Μυστήρια τών Παριαίων» ή 
τόν «Κόμητα Μοντεχρήστο».

Τότε ξαφνικά συνέβη ένα φαινόμενο, 
πού παρουσιάζεται πιό συχνά άπό 5,τι 
μπορεί κανείς νά φαντααθή: νά μισήση 
ό συγγραφεύς τόν ήρωα πού έχει πλά
σει. Ό Σμίθ δεχόταν όλες τις χρηματι
κές άπαιτήσεις τού Κάναν Ντόυλ, άρκεί 
νά έγραφε νέες περιπέτειες τού Σέρλοκ 
Χόλμς. Καί όμως ή άπλή θέα των φα
κέλων, κυρίως τού «Στράντ», πού πλημ
μύριζαν τό γραμματοκιβώτιο, γέμιζαν
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Επάνω: Ό Κάναν Ντόϋλ καί ή σύζυγός 
του. Κάτω: Εικονογράφηση άπό τόν 
«Σκύλο τών Μπάσκερβιλ», έργο τού έ
τους 1901. Στήν άπέναντι σελίδα ό Κά
ναν Ντόϋλ σ’ ένα συνέδριο πνευματι- 
στών ατό Παρίσι, περί τό τέλος τής ζωής 
του.

όργή καί άπογοήτευσι τόν Κάναν Ντόϋλ. 
Ό άπίθανος Χόλμς, ό ακούραστος ντέ- 
τεκτιβ - διέξοδος ένός έπαρχιακού για
τρού στά άδεια άπογεύματα - έφραζε 
τόν λογοτεχνικό όρίζοντα τού Αρθουρ 
Κάναν Ντόϋλ.

Αλλά ό συγγραφεύς, παρασυρμένος 
άπό τήν κεραυνοβόλα έπιτυχία του καί 
τήν άκράτητη έπιθυμία του νά άναταρά- 
ξη τά λιμνασμένα νερά τού μυθιστορή
ματος, όνειρευόταν άλλα πράγματα: έ
να μυθιστόρημα μέ θέμα τήν Αγγλία 
τήν έποχή τών Στιούαρτ καί τήν έποχή 
τών Πλανταγενετών καί ένα τρίτο γιά τό 
Βατερλώ, άπέραντες τοιχογραφίες έπο- 
χών καί ήθών όπου τό παρελθόν ξεπρό
βαλλε μέ άξέχαστες μορφές άνασυρμέ- 
νες άπό τήν δίνη τής ιστορίας.

Τό φθινόπωρο τού 1891, ό Κάναν 
Ντόϋλ πήρε τήν μεγάλη άπόφασι. Κα
νείς, τίποτε δέν μπορούσε νά τόν έμπο- 
δίση. Στις 11 Νοεμβρίου τό βράδυ, τά 
κούτσουρα τριζοβολούσαν ατό τζάκι 
τού γραφείου του. Έξω σφύριζε ό άνε
μος καί ή βροχή έδερνε τά παραθυρό
φυλλα. Ό Αρθουρ Κάναν Ντόϋλ έγρα
φε στήν μητέρα του, στό Γιορκσάιρ: 
«Σκέπτομαι νά σκοτώσω τόν Χόλμς καί 
νά τόν ξεφορτωθώ γιά πάντα».

Στό έπόμενο ταχυδρομείο βρέθηκε 
στόν σωρό τών γραμμάτων καί ή όπόν- 
τησις τής γηραιός κυρίας. Εξέφραζε 
φοβερή άγανάκτησι.

Ή μητέρα τού πιό διαβασμένου μυθι- 
στοριογράφου τής Αγγλίας στά τελευ
ταία δέκα χρόνια, έγραφε μέ τέτοιο 
τρόπο σάν νά μοιραζόταν τήν όργή της 
μέ τήν μάζα τού βρεταννικού κοινού.

«Δέν θά τόν σκοτώσης. Δέν μπορείς 
νά τόν σκοτώσης», έγραφε μέ θυμό ή 
«μάμ» άναστατωμένη άπό τήν προοπτι
κή ένός πρωτοφανούς σκανδάλου.

Δύο χρόνια κύλησαν. Πληγωμένος καί 
άπογοητευμένος ό Κάναν Ντόϋλ τελικά 
υποχώρησε. Οί περιπέτειες τού Χόλμς, 
έθνικού ήρωα ένός όλόκληρου λαού, 
συνεχίσθηκαν. Καί τό «Στράντ», τις δη
μοσίευσε. Αλλά ή άπόφασις τού συγ- 
γραφέως ήταν κατά βάθος άμετάκλητη.

Είχε γράψει καί δημοσιεύσει μέ έπι
τυχία τέσσερα ιστορικά μυθιστορήματα, 
άφού «άλώνισε» βιβλιοθήκες καί φόρ
τωσε όλόκληρα άμάξια μέ βιβλία καί 
άρχεϊα. Ό «Μίκα Κλάρκ» ήταν ένας 
νέος Ίβανόης τού 17ου αιώνα. Ή «Λευ
κή συνοδεία», ίπποτικό μυθιστόρημα, ά- 
ναφερόταν σέ ένα πόλεμο, γιά τόν ό
ποιο ό Έδουάρδος Γ  τής Αγγλίας δέν 
φανταζόταν ότι θά κρατούσε έκατό χρό
νια. «Οί πρόσφυγες», πού ή δράσις τους 
έκτυλισσόταν παράλληλα στήν Αύλή τού 
Λουδοβίκου ΙΕ' καί στά μεγάλα δάση 
τών Αγγλικών έπαρχιών τής Αμερικής, 
ήταν τό πρώτο έργο τού Κάναν Ντόϋλ 
πού γράφτηκε στήν γραφομηχανή. Τέ
λος « Ή μεγάλη σκιά» γράφτηκε τό έτος 
1892.

Γύρώ στά μέσα τού 1893, έπτά χρόνια 
μετά τήν «Σπουδή σέ κόκκινο», έσκασε 
ή βόμβα. Ο Νούνς, διευθυντής τού 
«Στράντ Μάγκαζιν» είχε δημοσιεύσει 
δέκα νέες ιστορίες τού Σέρλοκ Χόλμς 
καί είχε λάβει τήν ένδεκάτη πού άρχιζε 
μέ αυτές τις λέξεις: «Μέ θλϊψι παίρνω 
τήν πέννα νά ύμνήσω γιά τελευταία φο
ρά τις ύπέροχες άρετές τού φίλου μου 
Σέρλοκ Χόλμς, έξαιρετικού ανθρώ
που...».

Κρύος ιδρώτας έλουσε τόν διευθυν
τή. Μέ σφιγμένο τόν λαιμό, ό Νούνς 
διάβασε τις τελευταίες γραμμές. Αύτη 
τήν φορά είχε έλθει ή καταστροφή: Ο 
Χόλμς ήταν νεκρός. Μέ σαδιστική χαρά 
ό Κάναν Ντόϋλ σκότωσε τόν ήρωά του 
ατούς καταρράκτες τού Ράισενμπαχ 
στήν Ελβετία. Ή ιστορία είχε τόν τίτλο: 
«Τό τελευταίο πρόβλημα». Ό αυγγρα- 
φεϋς καθισμένος στό γραφείο του, μέ 
τό καλάθι τών άχρήστων στά πόδια του, 
άνάμεσα σέ κάρτ-ποστάλ καί φωτογρα
φίες, ένοιωθε άπελευθερωμένος, άλα- 
φρωμένος. Εκείνη τήν ήμέρα ό Κάναν 
Ντόϋλ είχε γράψει στό προσωπικό του 
Ημερολόγιο: « Όλα πάνε καλά». Ή τε
λευταία έρευνα τού Σέρλοκ Χόλμς είχε 
κλείσει, τουλάχιστον έτσι πίστευε ό 'Αρ
θουρ Κάναν Ντόϋλ.

Ή ταραχή πού ξέσπασε στήν Αγγλία 
μετά τόν τραγικό θάνατο τού Σέρλοκ

Χόλμς ήταν άπερίγραπτη. Στό Λονδίνο, 
οί κλητήρες τών γραφείων τού Σίτυ πή
γαιναν στήν δουλειά φορώντας στό κα- 
πέλλο τους μιά μαύρη κορδέλλα. Ή θλί- 
ψις τού πλήθους ξεπερνούσε τις προ
βλέψεις τού Κάναν Ντόϋλ. Στό Ράισεν- 
μπαχ έγινε ένα έγκλημα μέ θύμα τόν 
Χόλμς καί δολοφόνο, τόν Αρθρουρ Κά
ναν Ντόϋλ.

Από τήν θάλασσα τής Ιρλανδίας ώς 
τις άκτές τής Μάγχης, τής Κορνουάλης 
καί τής Σκωτίας ένα κύμα όργής ξέ
σπασε σέ όλη τήν χώρα σάν έθνική 
καταστροφή. Αγνωστοι έγραφαν άπειλη- 
τικές έπιστολές στόν συγγραφέα, άλλά 
οί πιό πολλοί τόν θεωρούσαν ύπεύθυνο 
ένός θανάτου πού τούς στέρησε ένα 
φίλο, ένα συμπατριώτη, ένα ήρωα. Όλοι 
οί "Αγγλοι ένοιωσαν πώς είχαν χάσει 
κάτι έξαιρετικά πολύτιμο.

Καί στις έφημερίδες, όπως στό γραμ
ματοκιβώτιο τού συγγραφέως, βρισιές 
καί άπειλές γιά τόν Κάναν Ντόϋλ. Ό 
Νούνς καί ό Σμίθ κρύβονταν στά γρα
φεία τους ένώ όργισμένα πλήθη πολιορ
κούσαν τό σπίτι τού συγγραφέως. Αλλά 
οί πόρτες καί τά παράθυρα τού σπιτιού 
μέ τά κόκκινα τούβλα ήσαν κλειστά. 
Πριν άπό άρκετό καιρό ό συγγραφεύς 
καί ή γυναίκα του είχαν φύγει άπό τήν 
Αγγλία καί ταξίδευαν αιδηροδρομικώς 
γιά τήν Ελβετία. Εκείνο τόν χειμώνα ό 
Κάναν Ντόϋλ έκανε σκι στις άπέραντες 
χιονισμένες κοιλάδες τών Ελβετικών 
βουνών.

Πέρασαν άκόμη όκτώ χρόνια. Ό Αρ-
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θουρ Κάναν Ντόυλ μεγάλωσε τό έργο 
του μέ έκατοντάδες σελίδες, υστέρα 
άπό ένα θριαμβευτικό ταξίδι στις Ηνω
μένες Πολιτείες, στήν Μέση Ανατολή 
φέρνοντας άπό τήν Αφρική σημειωμα
τάρια γεμάτα έντυπώσεις άπό τήν χώρα 
τού Νείλου. Από αυτά τά τετράδια βγή
καν οί «Παράξενες ιστορίες», τά «Διη
γήματα φρίκης» καί τά «Διηγήματα τού 
σκύλου καί τού λύκου». Στό Κάιρο, όταν 
ό μυθιστοριογράφος έφθασε στό διαμέ
ρισμα πού είχε κρατήσει, βρήκε μιά πο
λυτελή έκδοσι των περιπετειών τού Σέρ- 
λοκ Χόλμς σέ άραβική μετάφρασι. Ή έκ- 
δοσις είχε γίνει κατά διαταγήν τού Χε- 
δίβη γιά τήν τοπική άστυνομία.

Τόν Μάρτιο τού 1901, ό Κάναν Ντόυλ, 
στήν μικρή λουτρόπολι Κρόμερ, έκανε 
θεραπεία γιά τις έπιπλοκές πού τού είχε 
δημιουργήσει ένας τυφοειδής πυρετός. 
Ό συγγραφεύς μέ τήν πίπα ατά δόντια 
καί τά πόδια άπλωμένα στό τζάκι, όπου 
έκαιγε ή φωτιά, έμενε σιωπηλός. Απέ
ναντι του, στό βάθος μιας πολυθρόνας, 
μέ ένα ποτήρι ούίσκυ στό χέρι, καθόταν 
ένας νέος άνθρωπος, μέ έξυπνα ζωηρά 
μάτια, ό Φλέτσερ Ρόμπιναον. Ό Ρόμπιν- 
σον μιλούσε καί ό συγγραφεύς τόν ά- 
κουγε μέ μεγάλη προσοχή. Τό βλέμμα 
τού Κάναν Ντόυλ άστραφτε. Ό  Ρόμπιν- 
αον τού διηγείτο τήν πιό έκπληκτική 
ιστορία πού είχε άκούαει ποτέ: Ένας 
σκύλος φάντασμα, έφιαλτικό τέρας, κα
κοποιός μολοσσός, στοιχειό τού σκοτα
διού, σκόρπιζε τόν τρόμο στήν περιοχή 
τού Ντάρτμουρ.

Όταν ή διήγησις τελείωσε, ό Κάναν 
Ντόυλ άρχισε νά βηματίζη νευρικά πά
νω - κάτω στό δωμάτιο. Έπειτα οί δυό 
άνδρες βγήκαν στήν βεράντα τού ξε
νοδοχείου. Είχε νυχτώσει. Τήν ίδια νύ

χτα ό συγγραφεύς σχεδίασε τόν σκελε
τό τού μυθιστορήματος μέ τις έκπλη- 
κτικά δραματικές περιπέτειες καί θέμα 
τήν ιστορία του Φλέτσερ Ρόμπιναον. Ή
ταν τό μυθιστόρημα «Ό σκύλος τών 
Μπάσκερβιλ».

Στήν βεράντα τού ξενοδοχείου τού 
Κρόμερ, πού τήν σάρωνε ό άνεμος, ό 
συγγραφεύς περιέγραψε στόν Ρόμπιν- 
σον τήν καταχνιά πού σκεπάζει τόν ου
ρανό, τόν άτέλειωτο βάλτο, τά πένθιμα 
ούρλιαχτά ένός ζώου, πού σχίζουν τό 
σκοτάδι τής νύκτας, τόν γκρεμό τού 
Γκρίμπεν καί τούς τοίχους τού Μπάσ
κερβιλ Χώλ, όπου αέ κάποια άλλέα τού 
κήπου ένας άνθρωπος βρήκε τά φοβε
ρά άποτυπώματα.

«Ένας άνθρωπος... Μά ποιος;» ρώτη
σε ρεμβαστικά ό Κάναν Ντόυλ.

Μέ τά'χέρια σταυρωμένα, ό Φλέτσερ 
Ρόμπιναον κοίταξε γιά λίγο τόν φίλο του 
καί άρχισε νά γελά. Γόρισαν στό σαλόνι.

«Γιατί ψάχνεις Άρθρουρ;» είπε ό 
Ρόμπιναον. «Μά δέν τόν βρήκες;».

Ό  συγγραφεύς ύψωσε τούς ώμους 
του άπορημένος.

«Ποιός, λοιπόν;» ρώτησε
«Μά... ό Σέρλοκ Χόλμς».
Αύτή τήν φορά ό Κάναν Ντόυλ ξέ

σπασε.
« Α, όχι Φλέτσερ», φώναξε όργισμέ- 

νος. «Ό Χόλμς βρίσκεται στό βάθος τής 
χαράδρας τού Ράισενμπαχ καί σοϋ όρ- 
κίζομαι ότι θά μείνη έκεί».

Ό συγγραφεύς ξαναγύρισε όμως 
στόν πρώτο του ήρωα. Στις πρώτες ή μέ
ρες τού Απριλίου τό μυθιστόρημα είχε 
φθάσει στήν μέση. Σιγά - σιγά έτοιμαζό- 
ταν ή έπιστροφή του Σέρλοκ Χόλμς. Μό
νος αύτός θά μπορούσε νά λύση τό 
αίνιγμα τών Μπάσκερβιλ.

Σέ ένα σημείο ό Κόναλ Ντόυλ έμεινε 
άνένδοτος; σέ καμμιά περίπτωση ή έπι
στροφή τού έχθρού δέν έπρεπε νά θεω- 
ρηθή σάν νεκρανάστααις. Στήν χρονο- 
λόγησι τών περιπετειών καί τών κατορ
θωμάτων τού Σέρλοκ Χόλμς ή ύπόθεσις 
τών Μπάσκερβιλ θά προηγείτο τής τρα
γικής περιπέτειας στό καντόνι τής Βέρ
νης.

Στά 1903 ό Κάναν Ντόυλ δέχθηκε μιά 
πρότααι άπό τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Μέ τήν προϋπόθεσι ότι ό συγγραφεύς 
θά ξανάφερνε στήν ζωή τόν Σέρλοκ 
Χόλμς, βρίσκοντας μιά όποιαδήποτε εύ
λογη δικαιολογία γιά τήν φοβερή περι
πέτεια τής χαράδρας τού Ράισενμπαχ, 
οί Αμερικανοί έκδοτες θά τού έδιναν 
5.000 δολλάρια, γιά όποιοδήποτε έργο 
θά ξανάφερνε τόν Χόλμς στόν κόσμο 
τών ζωντανών. Στήν Αγγλία παρόμοιες 
προτάσεις έκανε στόν Κάναν Ντόυλ ό 
Τζώρτζ Νούνς γιά τό «Στράντ».

Δέκα χρόνια πέρασαν άπό τό έπεισό- 
διο τού Ράισενμπαχ. Τό μίσος τού Κά
ναν Ντόυλ γιά τόν ήρωά του, είχε χάσει 
τήν πρώτη του όρμή. Μέ τό πέρασμα 
τού χρόνου, τό άντικείμενο τού μίσους 
του τού φαινόταν ένας άνθρωπος λαϊ
κός, χυδαίος, ένοχλητικός, καί έφθασε 
νά θεωρή τόν Χόλμς σάν «άνθρωπο μυ
στηρίου γιά μοδιατρούλες».

Τό Οκτώβριο τού 1903, ατό «Στράντ», 
δημοσιεύθηκε μιά σύντομη ιστορία μέ 
τήν υπογραφή τού συγγραφέως τού 
«Σκύλου τών Μπάσκερβιλ». Τίτλος τής 
νουβέλλας, «Ή περιπέτεια τού άδειου 
σπιτιού». Σ αύτό τό διήγημα ό γιατρός 
Γουάτσον βρισκόταν ξαφνικά άντιμέτω- 
πος μέ ένα μυστηριώδες άτομο μέ πρό
σωπο λεπτό καί σκαμμένο άπό ρυτίδες 
καί άετήσιο βλέμμα. Ό άγνωστος συ-
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στήθηκε στόν Γουάτσον. Ήταν ό Σέρλοκ 
Χολμς.

Στις βιβλιοθήκες των σιδηροδρομικών 
σταθμών δημιουργήθηκε φοβερός σά
λος καί κατά τά λεγάμενα κάποιου αύ- 
τόπτη μάρτυρα, τό γεγονός ξεπέρασε τό 
πανδαιμόνιο πού γίνεται a t μιά αίθουσα 
δημοπρασιών. Οί μοιραίοι καταρράκτες 
τού Ράισενμπαχ δέν είχαν σκεπάσει τόν 
θρυλικό ντέντεκτιβ, τόν άνθρωπο πού ή
ταν καί είναι πάντα τό είδωλο τού αγ
γλικού λαού. Είχε κρυφθή γιά νά ξεφύ- 
γη τούς έχθρούς του. Μιά νέα έποχή 
άρχιζε γιά τόν Σέρλοκ Χολμς. Στήν 
Σαουθάμπτον Στρήτ οί τυπογράφοι καί 
οί ύπάλληλοι τού «Στράντ Μάγκαζιν» 
δέν πρόφθαιναν νά ικανοποιήσουν τις 
ατέλειωτες ούρές τού κόσμου πού πε- 
ρίμεναν μπροστά ατό κτίριο τής έφημε- 
ρίδας.

Από τό φθινόπωρο τού 1903. δημοσι- 
εύθηκαν δεκατρία διηγήματα πού σή- 
μαιναν τήν όριστική άνάστααη τού Σέρ
λοκ Χόλμς καί καταδίκαζαν - σύμφωνα 
μέ τήν έκφραση τού Τζών Ντίξον Κάρρ - 
σέ «αιώνια ζωή» τόν τζέντλεμαν μέ τήν 
πίπα. Ή άθανασία τού Σέρλοκ Χόλμς 
τελείωσε τό 1927 μέ τά περίφημα « Αρ
χεία- τού Χόλμς, συνέχεια τής σειράς 
«Τά κατορθώματα τού Χόλμς- καί τής 
«Κοιλάδας τού τρόμου- πού οί ειδικοί 
θεωρούν σάν τό άριστούργημα τών ά- 
στυνομικών μυθιστορημάτων τού Αρ- 
θουρ Κόναλ Ντόυλ καί γενικά τής παγ
κόσμιας φιλολογίας τού είδους.

Ό αέρ Άρθουρ Κόναλ Ντόυλ ατό τέ
λος τής ζωής του έβλεπε τόν μισητό 
έχθρό του σάν «ένα παλιό σύντροφο». 
Στό μεταξύ ή γυναίκα του είχε πεθάνει 
άπό φυματίωσι. Ό Κάναν Ντόυλ νυμ- 
φεύθηκε άργότερα τήν Τζήν Λέκυ, ύ
στερα άπό ένα μεγάλο, άγνό, ρομαντικό 
ειδύλλιο. Τά τελευταία χρόνια είχε 
στραφεί στόν πνευματισμό. Πέθανε τό 
1930, τήν στιγμή άκριβώς πού είχε άρ- 
χισει νά κινήται στήν άλλη πλευρά τής 
Μάγχης, ό πιό μεγάλος άντίπαλος τού 
Σέρλοκ Χόλμς, ό έπιθεωρητής Μαιγκρέ.

Ο ήλιος τής ζεστής ήμέρας τού Ιου
λίου φώτιζε τούς τοίχους τής τεράστιας 
βιβλιοθήκης, στό σπίτι τού συγγραφέα 
στό Ούΐντλεσχαμ, όπου ήσαν τοποθετη
μένα στήν σειρά, μεταφρασμένα αέ ό
λες τ/ς γλώσες τά έργα τού Κάναν 
Ντόυλ, άστυνομικά μυθιστορήματα, 
ιστορικά, άκόμη καί άθλητικά, διηγήμα
τα τρόμου καί άλλα, άνάμεαα ατά όποια 
ό ξερακιανός Χόλμς μέ τήν πίπα, τήν 
μπέρτα καί τις θεωρίες του γιά τά λογι
κά συμπεράσματα είχε μιά μικρή θέσι. 
Ειδικό τραίνο ναυλώθηκε γιά νά φέρη 
ώς τό Ούΐντλεσχαμ τά άνθη πού είχαν 
κοπή γιά τόν Αρθρουρ Κάναν Ντόυλ 
άπό όλα τά μέρη τού κόσμου.

JACQUES ROBICHON
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Ε ΙΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝ τών έρευνών 
έπί τών διαφόρων τύπων, ρυ- 

πάνσεως τού περιβάλλοντος, ή Πα
γκόσμιος Ό ργάνωσις Υγείας απο
δίδει σπουδαίαν σημασίαν καί εις 
τήν ακουστικήν ρύπανσιν, λόγω υ
περβολικών θορύβων, οί όποιοι 
διαταράσσουν τήν φυσικήν ισορ
ροπίαν τού περιβάλλοντος. Τά πο
ρίσματα τών εκθέσεων αί όποϊαι 
συνεταγησαν έπί τοϋ θέματος τού
του  βεβαιούν, ότι εις τούς άστι- 
κούς οικισμούς, ή κατάστασις έχει 
έπιδεινωθή μέχρι σημείου, καί άπο- 
τελεϊ πλέον ό θόρυβος ένα πρόβλη
μα δημοσίας ύγείας, τό  όποιον το 
ποθετείται, άπό ύγειονομικής άπό- 
ψ εω ς εις τό ίδιον έπίπεδον μέ τήν 
ρύπανσιν τού άέρος έκ τού καπνού 
τώ ν κονιορτών καί άλλων άκαθαρ- 
σιών.

Εκ τής έν λόγω έρεύνης, ή ο
ποία διεξήχθη εις όλας τάς ήπεί- 
ρους ύπό τής Π.Ο.Υ. προκύπτει 
ότι οί υπερβολικοί θόρυβοι άποτε- 
λοϋν προσβολήν τής εύζωίας καί 
τής ήσυχίας τών πολιτών. Επιβρα
δύνουν, διακόπτουν, ή έμποδίζουν 
τόν ύπνον, έκμηδενίζοντες τό  εύερ-

γετικόν αποτέλεσμα αύτού διά τήν 
άνάκτησιν δυνάμεων. Έχει δέ άπο- 
δειχθή, μετά βεβαιότητος, ή βλαβε
ρά έπίδρασις τών θορύβων έπί τού 
νευρικού συστήματος καί τής δια
νοητικής ισορροπίας. Εις τά  άστι- 
κά κέντρα παρατηρεϊτα ι αϋξησις 
τώ ν νευροπαθειών. Ή  λαϊκή έκ- 
φρασ ις «μέ τρελλαίνει ό θόρυβος» 
άνταποκρίνεται ούσιαστικώς εις 
τήν πραγματικότητα. Πολλαί χώ- 
ραι ύψηλοϋ βιομηχανικού καί δη- 
μογραφικού επιπέδου παρουσιά
ζουν ύψηλοτέρας σ τατιστικός έγ- 
κληματικότητος καί άποπειρών 
αύτοκτονίας.

Ασυνείδητοι θορυβοποιοί

Είς τά ς  Μεσογειακός ιδίως χώρας, 
ό τύπος αύτός τής ρυπάνσεως τοϋ 
περιβάλλοντος ύπερβαίνει πάν 
όριον άνοχής. Οί άνθρωποι δέν ήμ- 
πορούν νά ήσυχάσουν άπό τόν αύ- 
ξανόμενον κατακλυσμόν τών ρόχ
θων καί τών βρυχηθμών τών αύτο- 
κινήτων, τά  όποια οδηγούνται ύπό 
άνθρώπων άξέστων καί άγενών, οί 
όποιο ι νομίζουν τούς έαυτούς των



«γενναίους», όταν θορυβοόν όσον 
τό  δυνατόν περισσότερον, καί πρό 
πάντων άπό τάς λυσσώδεις εκτο
νώσεις τών μοτοποδηλάτων, τά  ό
ποια  διατρέχουν τά ς  συνοικίας τών 
πόλεων καί τούς παραθαλασσίους 
κα ί ορεινούς τόπους παραθερι- 
σμού, προκαλούντες εις τούς άτυ- 
χεϊς καί άπροστατεύτους άκροα- 
τάς, άκουστικάς εντυπώσεις, αί ό- 
πο ϊα ι φθάνουν καί ύπερβαίνουν 
την «στάθμην τού φυσικού πόνου». 
Είναι μία άκατάσχετος έκδήλωσις 
πρωτογόνων καί βίαιων ένστικτων. 
Υπό τύπον παραδείγματος, άνα- 

φέρετα ι, ότι μία μοτοσυκλέττα, ή 
όποια διασχίζει τήν πόλιν μέ «όλο 
τά  γκάζι» ήμπορεϊ νά ξυπνήση καί 
έκατόν χιλιάδες άνθρώπων.

Εις τόν ορυμαγδόν τών ήχων, ύ- 
πόηχων καί ύπερήχων προστίθεν
τα ι εις όξυτάτους τόνους τά  ηχητι
κά σήμαντρα τών αύτοκινήτω ν, τά 
όποια χρησιμοποιούνται, παρά 
τά ς  άπαγορεύσεις, μανιωδώς, είς 
τάς πόλεις ένώ σιγούν παραδόξως,

Ή λαϊκή έκφρασις «μέ τρελαίνει ό θό
ρυβος» άνταποκρίνεται ούσιαστικώς είς 
τήν πραγματικότητα. Πολλοί χώραι ύψη- 
λοϋ βιομηχανικού έπιπέδου παρουσιά
ζουν ύψηλοτέρας στατιστικός έγκλημα- 
τικότητος καί άποπειρών αυτοκτονίας.

όταν χρειάζονται (είς τάς στροφάς 
καί διασταυρώσεις τής ύπαίθρου). 
Αί σειρήνες καί τά  κλάξον άποτε- 
λούν συνηθέστατον μέσον τηλεπι
κοινωνιών, διά νά καλούνται τήν 
νύκτα  καί τήν ήμέραν οί φ ίλοι, οί 
διαμένοντες είς τό  πέμπτον πάτω
μα. Είς τά  άνωτέρω μέσα βασανι- 
σμού προστίθενται τά  ραδιόφωνα, 
τά  μεγάφωνα είς πλήρη έντασιν καί 
ραδιοφωνάκια «τρανζίστορ» καο- 
σέτες, όλα αύτά  τά  όποια καταδι
ώκουν τούς άνθρώπους άκόμη καί 
είς τά  κέντρα άναπαύσεως, θερινά 
καί χειμερινά, τά  όποια άποφεύ- 
γουν όλονέν περισσότερον οί πλέον 
εύποροι έκ τών ξένων τουριστών, 
οί όποιοι δέν ταξειδεύουν όμαδι- 
κώς.

Τά αντίμετρα

Ή δη όμως, ό θόρυβος κατά 
τώ ν... θορύβων, έκ μέρους τής κοι
νής γνώμης καί τών οργάνων της, 
άφύπνισε τάς Άρχάς είς πολλάς 
χώρας. Είς τήν Ελβετίαν έτέθη έν 
ίσχύι νέα νομοθετική διάταξις, ή ό
ποια καθιερώνει τήν κατάσχεσιν

τώ ν θορυβούντων οχημάτων. Ή 
Γαλλία, ή Γερμανία καί άλλαι χώραι 
τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοι- 
νότητος, προέβησαν είς άναθεώρη- 
σιν τού  κώδικός των διά τήν οδικήν 
κυκλοφορίαν καί προσέθεσαν είς 
αύτόν ρυθμιστικός διατάξεις, έν 
σχέσει μέ τούς θορύβους. Είς τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας, έπροτάθη- 
σαν καί συζητούνται θετικώς νέαι 
προδιαγραφαί, αί όποϊαι θά πα
ρακινήσουν τάς αύτοκινητοβιομη- 
χανίας, όπως βελτιώσουν τά  οχή
ματα καί τούς κινητήρας των. Ή 
άθόρυβος μηχανή είναι πράγματι 
μεγαλυτέρας άποδόσεως, καθ' ύ 
μέτρον περιορίζεται τό μέρος τής 
ένεργειας, τό όποιον, χάνεται ύπό 
μορφήν κραδασμών δημιουργούν- 
τω ν τούς θορύβους.
Πάντως, έκ μέρους όλων τών ει
δικών, οί όποιοι ήσχολήθησαν μέ 
τό  πρόβλημα, τονίζετα ι ότι τούτο 
δέν είναι μόνον τεχνολογικόν, άλλά 
άποτελεϊ ζήτημα έκπαιδεύσεως τού 
κοινού. Επιβάλλεται έν προκειμέ- 
νω, νά πεισθούν όλοι, ότι θορυ- 
βούντες βλάπτουν τό  κοινωνικόν 
σύνολον, δηλαδή καί τούς εαυτούς 
των.
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Ή τραγική μοίρα των Ελλήνων τά χρόνια τής κατοχής

ΒΑ ΡΕΙΑ  σι'ψνεφα κατέβαιναν ά
πό τό Βορρά κατά τό Νότο, καί ο ί 
Θ εο ί τον Ό λυμπον οτέλναν μηνύ
ματα απανωτά στην παλλάδα Α- 
θηνά γιά τή γιά  δεύτερη φορά, 
μετά  την επική άντίσταση στ' Αλ
βανικά  βουνά κα ί στά οχυρά έ π ερ
χόμενη βιβλική  καταιγίδα. Ή ζωή 
τής πολιτείας άρχίζει ν' άναδι- 
πλώνεται πρός τό '47 μ έ '48, καί 
μέτρα  περιοριστικά παίρνονταν 
σέ οικονομικές καί κοινωνικές 
δραστηριότητες. Τό ιδ ιω τικό  ε ι
σαγωγικό εξωτερικό εμπόριο στε
ρ είτα ι τού ευεργετήματος τής ά
κρατης εμπορικής ορθοδοξίας, 
κα ί ή άχαλίνωτη ιδ ιω τική κερδο
σκοπία υποχωρεί, χωρίς ποτέ νά 
πρόκειτα ι νά έκλειψη. Στά δημό
σια  κέντρα περιορίζονται ο ί καλ
λιτεχνικές εκδηλώσεις καί ο ί προ
κλήσεις μ έ γαστριμαργικά έκθέ- 
ματα στίς προθήκες τών καταστη
μάτων. "Ένας ιδιόμορφος κα ί άνε- 
λέητος άγώνας είχε άρχισει.

Κ α ί ό «αύγερινός» έπαυσε νά 
φαίνετα ι στό συννεφιασμένο Θεα- 
σαλικό ορίζοντα κ ι' έσβησε σάν

Συνέχεια άπό τό προηγούμενο

τραγούδι. Τά τραγούδια τής 
«τραγουδίστριας τής ν ίκης» πή
ραν άλλες, άπό άλλους, διαστά
σεις, σάν τραγούδια μ α ζ ί κα ί μοι- 
ρολόγια.

Ό  Ελληνικός Λαός άνεβαίνει 
στό δεύτερο Γολγοθά τον.

Ο ΠΙΘΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΑΪΔΩΝ

Μ ΕΤΑ  ένάμισν χρόνο εισαγω

γικής άσνδοσίας, τό Κράτος επέ
βα λε περιορισμούς στό εισαγω γι
κό έμπόριο μ έ άλλες διαδικασίες, 
κ α ί προήλθε στή κατάργηση (τού  
συστήματος τής ελεύθερης τροπής 
δραχμών σέ συνάλλαγμα. Παράλ
ληλα, άρχισε νά δίνη μεγαλύτερη  
σημασία στά διαμέσου τής όργα- 
νώσεως Ο ΥΝΡΡΑ εφόδια, όσα ε ί
χαν είσκομισ θεϊ κα ί παρέμεναν ά- 
όιανέμητα στίς άποθήκες, καί δσα 
έξακολουθονσαν νά είσκομίζων- 
τα ι μετά τή λήξη τής άποστολής 
της τό 1947 άπό άλλους φορείς. 
Π ρός δέ, καί σέ εκείνα πού θά 
μπορούσε τό ίδ ιο  νά συγκέντρωση 
άπό τήν εγχώριο παραγωγή, ού
τως ώστε νά άναπτύξη περισσό
τερο, κα ί νά ένόυναμώση τό σύ
στημα τών όελτιακών διανομών. 
’Έ τσ ι, ό μηχανισμός αυτός πού 
λειτουργούσε άπό τή κατοχή σέ 
νηπιώδη κατάσταση, πα ίρνει μετά  
άπ' αυτήν ένα έντονώτερο ρυθμό 
κ α ί τώρα, μ ιά  ούσιαστικώτερη 
μορφή, μ έ μ ιά  πολυπρόσωπη καί 
πολυδάπανη γραφειοκρατική υ
πηρεσία, καί μ έ τή μετωνομασία
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τον άρμοόίον Υπουργείου εις «  Ε
φοδιασμού καί διανομών».

Κατ' αυτόν τόν τρόπο, διαμορ
φώνεται μιά άλλη, άλλης μορφής 
άγορά, κλειστής καταναλώσεως, ή 
Κρατική, μέσα στόν ’ίδιο κατανα
λωτικό χώρο, μ α ζί μέ τήν Έλεν- 
θέρα τού ιδιωτικού έμπορίου. 
Θρέμα τής άφνσικης συζυγίας καί 
συνυπάρξεως τών δύο τούτων ά- 
γορών ήταν ή Μαύρη, πονταν 
γέννημα τής μαύρης κατοχής.

Αλλά, τό σύστημα τών δελτια- 
κώνόιανο/,ιών, δικαιολογημένο στα 
χρόνια τής κατοχής άπό τό λόγο 
τής παρουσίας τών κατακτητών 
καί έλλείφεως άγαθών, ήταν άδι- 
καιολόγητο μετά τήν κατοχή πού 
τ ’ άγαθά λίμναζαν στίς άποθήκες 
καί οί λιμένες τής Χώρας ήταν 
άνοιχτοί. Τό σύστημα αυτό, ήταν 
άσνμφοφο άπό κάθε άποψη, ο ι
κονομική καί κοινωνική, γιατί έ
δινε σέ δεομένονς καί μή δεομέ
νους. Τούτο, δέ, εϋρισκε τή δι
καίωσή τον στήν ήθική άρχή τής 
μή διακρίαεως τών πολιτών. Τό 
ότι όμως ο ί χορτααμένοι χόρται

ναν περισσότερο μέ τό προσφερό- 
μενο είδος, ή τούτο χάνοταν άπό 
τήν νπερχείλιαη τού χορτασμού σέ 
χρόνο πού υπήρχαν πεινασμένοι, 
δέν τό δικαίωνε ή ήθική άρχή τής 
μή διακρίαεως τών πολιτών. Καί 
γιά τό λόγο αυτό, τό σύστημα τών 
Κρατικών διανομών ήταν άντι- 
κοινωνικό καί άντιοικονομικό. Σέ 
μιά π.χ. περίπτωση διανομής 800. 
000 όκάόιυν καλαμποκιού, τό 
Κράτος πέταγε στό δρόμο τό λι- 
γώτερο τή μισή ποσότητα πού έ
δινε στους μίσους που δέν τήν είχαν 
άνάγκη, ενώ τήν άποστερούσε ά
πό τους άλλους μίσους πού τήν εί
χαν. ’Εξάλλου, τήν άποστερούσε 
άπό τίς βιομηχανίες γιά παρα
σκευή γλυκόζης, καί άπό τή ζα
χαροπλαστική πού χρησιμοποιού
σε τή γλυκόζη. Ενώ, παράλληλα, 
συντελούσε έμμεσα στήν άνατίμη- 
ση τού είδους στήν ελεύθερη άγο
ρά, άφού άφηνε άκάλυπτη τή ζή
τηση, μόλο πού είχε όλους τούς 
πραγματικούς συντελεστές στά 
χέρια του νά τήν προλάβη. 
Πραγματικά, ή άπό 400.000 όκά-

Στήν άπέναντι σελίδα: Ό Νικόλαος Πλα- 
στήρας σέ μιά σπάνια φωτογραφία του. 
Ώς πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ή 
συνέχιση τών διανομών μέ δελτίο θά 
είχε σάν άποτέλεσμα τόν έλεγχο καί τή 
συγκράτηση τών τιμών. 'Επάνω: Εφόδια 
τής ΟΥΝΡΡΑ ξεφορτώνονται στόν Πει
ραιά. Ό  έλληνικός λαός δέν γεύτηκε τά 
διά μέσου τής ΟΥΝΡΡΑ άγαθά τής βοή
θειας όσο έπρεπε.

δες περίπου νπερχείλιαη τού ε ί
δους πού έξανεμίσθη, άν έπεφτε 
σ’ αύτήν τήν άγορά, μαζ ί μέ τήν 
άντίστοιχη άφαίμαξη δραχμών, 
θά είχε εύεργετικώτατο αντίκτυπο 
κα ί στίς τιμές τών δημητριακών, 
τών κτηνοτροφικών, κα ί σ' αυτή 
τή λίρα. Τό ίδιο σννέβαινε μέ όλα 
τά είδη πού έπεφταν στή χοάνη 
τών διανομών, κα ί τό καθένα χω
ριστά κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 
άφηνε τίς δικές τον άρνητικές έ- 
πιπτώσεις, κατά τρόπο θετικό καί 
άποθετικό στό βιοτικό επίπεδο, 
τού όποιον καθοριστικός διαμορ
φωτής παρέμενε πάντοτε ή «έλεν- 
θέρα» άγορά.
Ά ν  τώρα λάβω με νπ' όψη καί τό
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Επάνω: Ένα άκόμα στιγμιότυπο άπό τό 
ξεφόρτωμα άγαθών τής ΟΥΝΡΡΑ, πού έ
φθαναν άθρόα στήν Ελλάδα. Στήν άπέ- 
ι/αντί σελίδα: Ερειπωμένο σπίτι στήν 
Αθήνα, μετά τό Δεκεμβριανό κίνημα 
τού 1944. Ό άνταρτοπόλεμος έπεβρά- 
δυνε τήν οικονομική άνόρθωση τής Χώ
ρας άφοϋ είχε άπορροφήσει όλες τις 
έθνικές δυνάμεις γιά τήν άντιμετώπισή 
του.

ποσοστό διαρροής, καταστροφής, 
άπωλείας, άλλοιώσεως καί φθοράς 
άπό τά τρωκτικά τών ειδών κατά 
τό χρόνο τής έναποθηκεύσεως 
αυτών που ήδη έχουμε περιγρά
φει, βλέπουμε ότι ό Ελληνικός 
Λαός δέ γεύτηκε τά διαμέσου τής 
Ο ΥΝΡΡΑ άγαθά τής βοήθειας τό
σο, όσο ήταν ό πακτωλός αυτών.

ΤΟ άπό πάσης πλευράς άσύμ- 
φορο μέτρο τών δελτιακών δια
νομών, ή ύποh/σις Αγορανομίας 
Αθηνών, δέν έπαυσε ποτέ νά τό 
τονίζη καί νά παρενοχλεί τό άρ- 
μόόιο υπουργείο μέ προσωπικές 
παραστάσεις καί έ)>γραφες άνα- 
φορές γιά τή καθιέρωση μικτού 
συστήματος διανομών άλλά καί 
πωλήσεων στήν ελεύθερα άγορά, 
καί τήν προόευτική κατάργηση 
τού όλου συστήματος.

Αλλά, ό μηχανισμός αυτός πού 
είχε καθιερωθεί καί σά μέτρο 
συγκρατήσεως καί ελέγχου τών 
τιμών τής έλευθέρας άγοράς, 
πράγμα πού ελάχιστα άποδείχτη- 
κε άποτελεσματικό, βασιζόμενος 
στήν άρχή σ)ς μή όιακρίσεως τών 
πολιτών καί μέ Αξίωση καί τού 
ξένου παράγοντος, εϋρισκε πολ
λούς ύποστηρικτές στήν Ελλάδα 
καί σάν αίτημα κοινωνικής δικαι
οσύνης. Όμως, ή ιδεολογική καί 
πολιτική τούτη τοποθέτηση, πα
ραγνώριζε τούς πραγματικούς 
συντελεστές τού προβλήματος, 
για τί σκόπευε σέ πρόσωπα διαμέ
σου νεφελώματος, ή υλοποίηση 
τού οποίου ξεπερνοϋσε τά όρια 
τού εφικτού. Κι έτσι, ή παραγνώ
ριση τών πραγμάτων, στά όποια 
σκοπεύει ή οικονομία, παρέσυρε 
σέ επιζήμιες ενέργειες καί επι
πτώσεις σέ βάρος του κοινωνικού 
συνόλου.

Τούτο, είναι μιά διαφορά μετα
ξύ πολιτικής καί οικονομίας, καί 
αυτό συνέβη τό καλοκαίρι τού '45 
μέ τίς άνεδαφικές/ τίς άνελέητες 
καί τίς εξωπραγματικές εκείνες 
διατιμήσεις. Τό ίδιο συνέβη καί μέ

τά εφόδια τήςσυμμαχικήςβοηθείας 
τά όποια, μέ τίς άπώλειες, τίς άλ- 
λοιώσεις, καί τίς φθορές, πρό 
πάντων όέ μέ τό μηχανισμό τής 
προωθήσεως αυτών στήν κατανά
λωση καθώς έπεφταν στη χοάνη 
τών διανομών, ήταν σά νά έπε
φταν σέ ένα τεράστιο πίθο τόν 
πίθο τών Δαναΐδων.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Μ Ε  τήν ονομασία «ή  μάχη τών 
τιμών», άναφερόμαστε σέ ώριαμέ- 
νη μετακατοχική περίοδο 2-3 έ- 
τών, πού τό θέμα τών τιμών καί 
τού βιοτικού επιπέδου, είχε Απορ
ροφήσει όλην τήν Κρατική δρα
στηριότητα, εις βάρος τής γενικώ- 
τερης οικονομικής άναρρώσεως 
τού τόπου.

Στήν πραγματικότητα, όμως, ή 
μάχη τών τιμών άρχισε μαζί μέ 
τήν Απελευθέρωση, ενώ στήν κα
τοχή, πού τά πάντα έξαρτόνταν 
άπό τή θέληση τού κατακτητή, υ
πήρξε κυριώτερα Αγώνας καί Α
γωνία τού Ελληνικού λαού γιά 
τήν επιβίωση αυτού.

Σ ’ αυτές λοιπόν τίς μάχες, τό
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έδαφος τοϋ πεδίου, άρχίζει νά λι- 
παίνεται από τά μέσα τοϋ 1945 μέ 
ποικίλα καί αφθονα βιοτικά άγα- 
θά, καί νά γίνεται σιγά, σιγά πρό
σφορο σέ έπιτνχεϊς στόχους, δη
λαδή στή συγκράτηση τών τιμών 
καί τοϋ βιοτικού έπιπέόου. 'Αλλά, 
ή τακτική τών κρατικών φορέων 
στή χρήση τών όπλων, ήταν άπρό- 
σφορη στήν έπιτυχία αυτών τών 
στόχων. 'Έτσι, άπό τότε, βλέπου
με τό Κράτος νά περνάη άπό πολ
λές άλλοπρόσαλλες φάσεις στή μά
χη τών τιμών. Ά πό τήν καταθλι- 
πτική εκείνη ύπεραιπυνόμευση 
αυτών μέ ένισχυμένα έκτακτα μέ
τρα καί άπό τόν άποπνικτικό 
παρεμβατισμό μέ επίταξη εργο
στασίων κ.λ.π. ώς τήν άσύόοτη 
εισαγωγική έλευθερία, καί υστέρα 
πάλι στόν παρεμβατισμό κ.ο.κ. ·
Ο Κρατικός παρεμβατισμός στό 

ιδιωτικό εμπόριο καί στήν ελεύ
θερη άγορά σέ σχέση μέ τήν ιδιω

τική πρωτοβουλία, είχε συζητηθεί 
πολύ στό παρελθόν, χωρίς νά έχη 
βρεθεί ή χρυσή τομή τής συνν- 
πάρξεως. Καί εκείνο πού μπο
ρεί νά πή κανείς είναι, πώς ό 
παρεμβατισμός τοϋ Κράτους, εί
ναι καί άναγκαΐος καί χρήσιμος 
όταν γίνεται μέ περίσκεψη, καί 
όέν παραγνωρίζει τήν ιδιωτική 
πρωτοβουλία, άλλά τήν κατευθύ

νει σύμφωνα μέ τό κοινωνικό 
συμφέρον.

Τότε, όμως, τό Κράτος, εκτός 
άπό τήν άσφυκτική του παρέμβα
ση σέ ποικίλους τομείς τής ιδιω
τικής δραστηριότητος, προχωρού
σε σέ μεγάλο βάθος παρεμβαίνόν
τας μέσα στό όλο κύκλωμα τοϋ 
ιδιωτικού έμπορίου καί τής έλεύ- 
θερης άγοράς. Καί δημιουργούσε 
καί άλλη δική του Αγορά κλει
στής καταναλώσεως, τών Κρατι
κών διανομών, πού ήταν άλλος 
θεσμός άσυμβίβαστος καί άφύσι- 
κος, σφήνα άγοράς, μέσα στό 'ίδιο 
κύκλωμα μαζί μέ τήν άγορά τοϋ 
ιδιωτικού έμπορίου.

Καθώς όέ τό Κράτος άπορρο- 
φοϋσε καί εγχώρια είδη γιά τόν 
καιάδα τών διανομών, άποστε- 
ροϋσε καί αποδυνάμωνε τήν έλεύ- 
θερη άγορά άπό άγαθά τά όποια 
υπό άλλες συνθήκες άνήκαν σ' 
αυτή καί άρα συντελούσε τό ίδιο 
τό κράτος στήν άνατίμηση τών ει
δών καί στήν επιδείνωση τοϋ βιο
τικού έπιπέόου, ένώ μέ τίς διανο
μές, λόγω ελαττωμάτων τοϋ συ
στήματος όέν μπορούσε νά συγ- 
κρατήση τήν κατάσταση.

Αυτή δέ ή τακτική πού εξελί
χτηκε σέ κρατική πολιτική έπί 
τών τιμών κατά τρόπο πάγιο, έ
παιρνε αυτές τίς διαστάσεις καί 
σέ χρόνο πού ο ί Κρατικοί φορείς, 
κρατούσαν στά χέρια τους τά 
πλέον δραστικά όπλα. Καί θά 
μπορούσαν, άκόμη καί άπό τήν 
ύπερχείλιση τών εφοδίων πού λ ί
μναζαν στις άποθήκες, νά τονώ
σουν τήν προσφορά στήν έλεύθε- 
ρη άγορά τοϋ είδους μέ τό είδος, 
χρησιμοποιώντας τή μόνη άποτε- 
λεσματική μέθοδο «πάσαλλος 
πασσάλω έκκρούεται».

Καί μόλα ταϋτα, τό Κράτος ευ
θυγραμμιζόμενο καί μέ τόν ξένον 
παράγοντα στή βάση τής μή δια- 
κρίσεως τών πολιτών, έπέμενε στό 
σύστημα τών διανομών καί μετά 
τήν Κατοχή, καί όταν άκόμη εί
χαν έκλείψει καί αυτά τά έφόόια 
τής ΟΥΝΡΡΑ καί όέν ήταν δ ι
καιολογημένο ούτε σά μέτρο «π ο 
λεμικής οικονομίας», παρ' όλη τή

μετέπειτα παρεμβολή τοϋ άνταρ- 
τοπολέμου. Ένώ, παράλληλα, εί
χε τήν άξίωση άπό τήν ιδιωτική 
έλεύθερη άγορά, νά προσφέρη τά 
είδη της σέ έπάρκεια καί σέ λο
γικές τιμές. Καί φυσικά, κάτω ά
πό τίς προϋποθέσεις αυτές, όέν 
μπορούσε νά έχη τά άναμενόμενα 
άποτελέσματα στήν πράξη (1).

Ο ΑΝ ΤΑΡΤΟ Π Ο ΛΕΜ Ο Σ έπε- 
βράόυνε τήν οικονομική άνασνγ- 
κρότηση τής χώρας, άφοϋ είχε ά- 
πορροφήσει όλες τίς Εθνικές δυ
νάμεις γιά τήν άντιμετώπιση αυ
τού. Άλλά όέν υπήρξε ή κυρία αι
τία τής οικονομικής κακοδαιμο
νίας, ή οποία άλλωστε, προϋπήρ- 
χε καί πρό τούτου, καί συνεχί
στηκε καί μετ' αυτόν. 'Εξάλλου, 
ο ί λιμένες τής χώρας ήταν πάντο
τε άνοιχτοί. "Ο,τι όέν κατορθώθη 
νά γίνη πρό τής εμπλοκής τοϋ 
Κράτους μέ αυτόν τόν πόλεμο, 
δηλαδή σέ χρόνο πού όέν είχε 
ούτε κυοφορηθεί ή άνταρσία ή 
σύλληψη τής όποιας έγινε τό 
Φ/ριο τοϋ 46 στήν πρώτη ολομέ
λεια τοϋ Κ.Κ.Ε., όέν μπορούσε νά 
γίνη κατά τή διάρκεια αυτού. Καί 
τό ζήτημα είναι τ ί έγινε μετά τή 
καταστολή τοϋ άνταρτοπολέμου; 
Μ ετ' αυτόν, τό Κράτος, άπαλλαγ
μένο άπό πολεμικούς περισπα
σμούς, καί διακαταχόμενο άπό 
μεταπολεμική ειρηνική ευφορία, 
θά μπορούσε υπό εξαιρετικά ευ
νοϊκές συνθήκες, νά θεμελιώση 
μιά οικονομική άνορθωτική άπό 
τά συσσωρευμένα ερείπια πολιτι
κή. Όμως, άντί τούτον, γιά δεύ
τερη φορά μετά τό '45, έχασε μιά 
άλλη ευκαιρία, καί μετά τή μάχη 
τοϋ Γράμμου καί τοϋ Βίτσι, έπεσε 
σέ μιά άλλη μάχη στό μέτωπο τών 
Αθηνών, στή «μάχη τών τιμών», 
καί σέ πεδίο ναρκοθετημένο άπό 
τό 'ίδιο τό Κράτος, καί εξ ιδίων 
σφαλμάτων καί παραλείψεων.
Ή  άποκληθεΐσα «μάχη τών τ ι
μών», καλύπτει τήν περίοδο '50- 
'52. Τούτο βέβαια όέν σημαίνει 
ότι πρίν όέν υπήρχε ζήτημα τιμών 
άλλωστε έχουμε μιλήσει περί τού
τον, άλλ’ ότι ήδη, μέ τό Κράτος 
άπερίσπαστο άπό άλλα καίρια θέ-
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Όπως είναι γνωστό, άποστολή τής Αστυνομίας υ
πήρξε πάντοτε: (1) Ή προστασία των έννόμων άγα- 
θών τού πολίτου, ήτοι: τής ζωής, τής τιμής, τής πε
ριουσίας, τής ύγείας, ώς καί των άτομικών καί κοι
νωνικών δικαιωμάτων αυτού.
(2) Ή προάσπισις τού Κράτους άπό κάθε έσωτερική 
άπειλή.
Γιά τήν έπίτευξι τής άποστολής αύτής ή Αστυνομία 
κατά τό 1978, όπως καί κατά τά προηγούμενα χρό
νια, κατέβαλε, στήν περιοχή ευθύνης της, έργώδεις 
προσπάθειες καί τελικώς έπέτυχε νά έξασφαλίσει 
άριστες συνθήκες τάξεως καί άσφαλείας καί νά δια
τηρήσει σέ ύψηλό έπίπεδο τό συναίσθημα άσφα
λείας των πολιτών. Ή άστυνομική άντεγκληματική 
προσπάθεια, διακρινόμενη σέ πρόληψι καί καταστο
λή άπετέλεσε τόν κορμό τού όλου άστυνομικού έρ
γου.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
1. Σπουδαιότης, 2. Υπηρεσίες Ασφαλείας, 3. Πεζή άστυ- 
νόμευσις, 4. Τροχαία, 5. Αγορανομία, 6. Αμεσος Δράσις, 7. 
Μηχανοκίνητες Μονάδες, 8. Υπηρεσία Προστασίας Νομί
σματος, 9. Υπηρεσία Αλλοδαπών.

Από τής ίδρύσεώς της ή Αστυνομία βασίζει τις έ- 
νέργειές της στό άξίωμα ότι ή πρόληψις είναι προτι- 
μώτερη άπό τήν καταστολή. Ό όργανωτής τού Σώ
ματος Χαλινταίη έλεγε ότι «ένα γραμμάριο προλή- 
ψεως άντιστοιχεί σέ ένα τόννο καταστολής». Γι' αύτό 
καί κατά τό 1978 τό προληπτικό έργο έκάλυψε τό 
μεγαλύτερο μέρος τής δραστηριότητός μας.
Ό βαθμός έπιτυχίας τής προληπτικής άποστολής 
μας, έξαρτάται, κατά ένα μεγάλο μέρος, άπό τήν 
κατανόησι καί τήν συμπαράστασι τού κοινού, πράγμα 
πού δέν είναι καί πολύ σύνηθες.
Επιβάλλεται νά γίνει κατανοητό ότι ώρισμένα άστυ- 

νομικά μέτρα, όπως ή προσαγωγή ύποπτων καί ό έ

λεγχος κακοφήμων κέντρων, άποσκοποϋν, άποκλει- 
στικά, στήν προστασία τών πολιτών. Είναι στοιχειώδη 
προληπτικά μέτρα προασπίσεως τής δημοσίας τά
ξεως καί κοινωνικής ήθικής. Μέτρα πού, γιά τόν 
λόγο αύτό, έπρεπε νά εύρίσκουν πάντοτε τήν γενική 
έπιδοκιμασία.
Τέλος είναι άνάγκη νά γίνει άντιληπτό ότι, ή έ- 
πώνυμη καταγγελία τών άντικοινωνικώς δρώντων ά- 
τόμων είναι όχι άπλώς δικαίωμα, άλλά έπιτακτικό 
καθήκον κάθε μέλους τής κοινωνίας μας. Καί κατά 
τό 1978 ή πρόληψις τού έγκλήματος έπιδιώχθηκε μέ 
τήν συνεχή παρουσία τών Αστυνομικών καί μέ τόν 
άστυνομικό έλεγχο. Είδικώτερα:
Οί Αστυνομικοί τών 'Υπηρεσιών Ασφαλείας, μέ τις 
μεθοδευμένες έξορμήσεις, καί μέ τήν συστηματική 
παρακολούθησι καί τόν έλεγχο τών ύποπτων καί τών 
καθ’ έξι καί κατ' έπάγγελμα κακοποιών, καθώς καί μέ 
τόν έλεγχο τών χώρων ατούς όποιους συχνάζουν τά 
πάσης φύσεως άντικοινωνικά στοιχεία, πέτυχαν νά 
προλάβουν τήν τέλεσι πολλών έγκλημάτων, στρεφο- 
μένων κατά τών άτόμων καί τής πολιτείας. Ή πεζή, 
βέβαια άστυνόμευαις, πού άποτελεϊ τήν πιό βασική, 
τήν άναντικατάστατη μορφή τής προληπτικής άστυ- 
νομικής τακτικής, δέν έχει νά παρουσιάσει τόση 
προσφορά, όση ταιριάζει στήν άποστολή της. Κι αύτό 
όφείλεται στήν έλλιπή έπάνδρωσί της, ή όποια, ό
μως, θά καλυφθή σημαντικά κατά τό τρέχον έτος. 
Οί τροχονόμοι έργαζόμενοι κάτω άπό άντίξοες συν
θήκες, προσπάθησαν νά έξασφαλίσουν σέ ύποφερτά 
έπίπεδα τήν κυκλοφορία πεζών καί όχημάτων, παρά 
τις τεράστιες δυσχέρειες πού ύπάρχουν στόν τομέα 
αύτό, ιδιαίτερα στήν Αθήνα.

"Ας μού έπιτραπή, όμως, νά ύποστηρίξω, ότι τό 
σοβαρό αύτό πρόβλημα, μέ τις καταστροφικές έπι- 
πτώσεις του καί στήν ύγεία τού λαού καί στήν έθνική 
οικονομία, έχει τήν αίτια του όχι μόνο στήν άνε- 
πάρκεια έργων ύποδομής, άλλά, βασικώτερα, στήν 
έλλειψι κυκλοφοριακής άγωγής πεζών καί όδηγών.
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Στις φωτογραφίες αυτής τής σελίδος 
«δείγματα» άπό τό Δεκεμβριανό κίνημα 
στήν Αθήνα. Στήν Απέναντι σελίδα, έ- 
λασίτης τής έποχής τής Δεκεμβριανής 
Ανταρσίας.

ματα, όέν ήταν δικαιολογημένη, 
οέ όξύτατο μάλιστα βαθμό, ή ύ
παρξη τέτοιον ζητήματος, ώστε 
τούτο νά έχη άπορροφήση δλην 
τήν Κρατική δραστηριότητα γιά 
τήν αντιμετώπιση αυτού καί ν' 
άποσπάση τήν προσοχή τον Κρά
τους άπό τή γενικώ τερη άνασνγ- 
κρότηση τής χώρας.

Αυτή ή μετά τό '50 μάχη γιά τή 
συγκράτηση τον βιοτικού έπιπέ- 
όον, βρισκόταν σέ διαρκή έξέλι- 
ξη. Τό καταναλωτικό κοινό σνν- 
εϊχε άγχος κα ί άγωνία γιά τήν 
άπόκτηση τών άναγκαίων τής 
ζωής, σέ περίοδο κατά τήν οποίαν 
ο ί στερήσεις συμβάδιζαν μ έ τή 
σπατάλη καί τή χλιδή. Ό  καθημε
ρ ινό ς Τύπος καί τά οικονομικά  
περιοδικά , συνεχώς άνέγραφαν 
στις στήλες τονς άρθρα, ειδήσεις, 
σχόλια καί γνώμες τών ιδ ίω ν συν
τακτών κα ί παραγόντων τής ο ικο
νομίας. Ακόμη όέ, κα ί γνώμη π ε
ρ ί έκόόσεως παραγωγικού χαρτο
νομίσματος κα ί καταργήσεως τής 
φορολογίας ήρθε στό φώς τής όη- 
μοσιότητος.

'Αλλά, καί μετά τήν περίοδο  
50— 52, όέ σημαίνει ότι δέν υπήρ
χε ζήτημα τιμών. Σημα ίνει ότι, ή 
γενομένη στις άρχές τού '53 νομι
σματική άναπροσαρμογή, μ έ πα
ράλληλη παρακέντιση τού άπο- 
στήματος τών Κρατικών διανο
μών, δηλαδή κατάργηση τού συ
στήματος αντοϋ καί επαναφορά 
τής όιακινήσεως τών άγαθών στήν 
προπολεμική φυσιολογική τονς 
κοίτη, στό ώργανωμένο εμπόριο  
κα ί στις άγορές, έπέφερε μ ιά  ευε
ξία  στον Κρατικό οργανισμό, καί 
ά νο ιγε τό δρόμο τής οικονομικής 
άνασνγκροτήσεως υπό συνθήκες

νομισματικής σταθερότητος.
Μ Ε  τήν άνατολή τού 1950, άρ

χ ιζε  ή δύση τών δύο μεγάλων 
κομμάτων, τών Φ ιλελευθέρω ν καί 
τού Λ αϊκού καί στή θέση τους ο ί 
β ιο λο γ ικο ί π ο λ ιτ ικ ο ί νόμοι, έκα
ναν ώστε νά βλαστήσονν παραφυ
άδες νέων κομμάτων, μικροκομ- 
μάτων, παρατάξεων ή ομάδων, μέ 
τ ίς  ίδ ιες  κατά M en d e l ή περίπου  
τίς ίδ ιες  ή κα ί άλλες καταβολές. 
Ο υδέποτε σέ βουλευτικές εκλογές 
δήλωσαν συμμετοχή τόσο πολλά 
κόμματα ή κομματικές παρατά
ξε ις  δσο στίς εκλογές τού Μ αρ
τίου  τού 1950. Κ α ί σπανίως τά 
προγράμματα τών κομμάτων ήσαν 
διατυπωμένα μέ τόση προχειρότη
τα, δσο τότε, κα ί οπωσδήποτε, 
δ λα σχεδόν, καθ’ δσον άφορά στό 
κεφάλαιο τών τιμών κα ί τού β ιο 
τικού επιπέδου έδιναν τήν υπόσ
χεση τής διά τής ένισχύσεως καί 
έπεκτάσεως τού συστήματος τών 
διανομών έπίλνση τού προβλήμα
τος τούτου κα ί μάλιστα σέ χρόνο 
πού είχαν άρχίσει νά στερεύουν 
ο ί πηγές τής βοήθειας.

'Έτσι, ο ί Κ υβερνήσεις πού προ
ήλθαν άπό τ ίς  εκλογές τού Μ αρ
τίου τού 1950 μ έ  συνέπεια στίς 
προεκλογικές διακηρύξεις, έκα
ναν κατά τρόπο πάγιο, άξονα τής 
π ολιτικής τονς επ ί τών κατανα

λω τικώ ν άγαθών κα ί έπ ί τών τ ι
μών, τό σύστημα τών δελτιακών  
διανομών.

Άποκορύφωση αυτής τής π ο λ ι
τικής, υπήρξε ή κατά Φ /ρ ιο  τού 
'51 λήψ η αποφάσεων μέ συνεργα
σία κα ί μ έ τόν ’Α μερικανικόν πα
ράγοντα, π ερ ί διενρύνσεω ς καί έ
πεκτάσεως τού συστήματος αυτού 
στά κυριώτερα έγχώρια είδη, λά
δι, σιτάρι, όσπρια κ.λ.π., μετά  
προηγούμενη άνέγερση άποθηκών 
στίς έπαρχίες, κα ί συγκέντρωση 
τών πρός διανομή ειδών. Μ άλι
στα δέ, θά επακολουθούσε υπα
γωγή στό δελτίο  κα ί άλλων, μή 
ειδώ ν διατροφής, κατά τήν άνα- 
μενόμενη έκθεση ειδ ικού  έπ ί «τυ 
ποποιημένω ν» υφασμάτων λαϊκής  
χρήσεως, πού είχε προσκληθεί ά
πό τήν ’Αγγλία. Έ π ί τών άποφα-

σισθέντων, είχε έκόοθεϊ κα ί κοινή 
άνακοίνωση τής Κυβερνήσεως καί 
τής ’Αμερικανικής άποστολής.

’Αλλά, μόλο πού είχε ό ρ ισ θ εί ό 
’Ο κτώ βριος τού '51 σά χρόνος ά- 
παρχής τής σνστηματικώ τερης 
λειτουργία ς αυτού τού ένισχυμέ- 
νον δελτίου, ή δλη προσπάθεια  
στό μεταξύ είχε άποτύχει. Κ α ί σά 
μόνο άποτέλεσμα, ήταν, ή άνατί- 
μηση τών ειδών, στούς τόπους τής 
παραγωγής κα ί ή αύξηση τής νο
μ ισ μα τικής κυκλοφορίας γιά τή 
χρηματοδότηση ένός έπ ιζήμιον  
προγράμματος, άλλά κα ί άνεφάρ- 
μοστου στήν πράξη, δπως άποδεί-
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χτηκε άπό τά πράγματα.
Κ α ί τό φαιδρό όλης αυτής τής 
νποθέσεως ήταν, ότι, κατά τή δ ι
ά ρκεια  τών διαβονλεύσεων, προέ- 
κνφ αν ζωηρές διαφω νίες ώς πρός 
τήν τιμή τής σνγκεντρώοεως τού 
λαδιού, μ έ τήν Κυβέρνηση νά κα- 
θορίζη  τιμή 11 .000  κατ’ όκάν, καί 
τους  ’Α μερικανούς νά επιμένουν  
στην τιμή τών 10.500, ενώ τή λύ
ση έδωσαν ο ί γεω ργικο ί συνεται
ρ ισ μ ο ί μ έ τιμή σνγκεντρώοεως λ ί
γο πάρα κάτω άπό τίς 11.000. 
Κ α ί μόλο πού αυτή ή γενικώτερη  
προσπάθεια είχε άποτύχει, ο ί ο ί
κον ο μολογοϋντες έγκέφαλοι τής 
Κνβερνήσεως, στις προγραμματι
κές της δηλώσεις πρός τή Βουλή  
τόν ίδ ιο  μήνα, άναφέρθηκαν μέ  
έπ ιμονή καί άπό στόματος τού 
πρωθυπουργού Ν. Πλαστήρα, 
στην οπωσδήποτε συνέχιση τών 
δελτιακώ ν διανομών, σά μέσο ε
λέγχου καί σνγκρατήσεως τών τ ι
μώ ν κα ί τού β ιοτικού  έπιπέόον. 
Α υτή ή έπιμονή τού Κράτους πά
νω σ' ένα άποτυχημένο σύστημα 
έφτά χρόνια μετά τήν άπελευθέ- 
ρωση, θύμιζε τόν οίνόφλυγα εκ εί
νον πού προκειμένου νά ρυθμίση  
τά οικονομικά τού σπιτιού του, 
ά ρχιζε πρώτα άπό τό κρασί, καί 
άφού όέν έβγαινε ό λογαριασμός, 
ξανάρχιζε πάλι άπό τήν αρχή καί

άπό τό κρασί, χω ρίς νά έννοεΐ 
νάτό κόχρη ή νά τό περικόψη.
Ή περικοπή στό προκείμενο, γιά  
τό νοικοκύρευμα τού Κράτους, 
σήμαινε μ ικτό σύστημα διανομών 
κ α ί πωλήσεων στην ’Ελεύθερη ά- 
γορά άπό τά λιμνάζοντα άποθέ- 
ματα κα ί άφαίμαξη δραχμών κα
θώς κα ί προοδευτική κατάργηση 
τού όλου συστήματος, σύμφωνα 
κα ί μ έ τήν άπό τό 1945 πρόταση 
τής Αγορανομίας. Αυτή ήταν ή 
μόνη σωτήρια γραμμή τούς χαλε
πούς εκείνους καιρούς, πού όμως, 
τό Κράτος δέν τήν άκολούθησε. 
Αλλά, είναι ν ’ άπορή κανείς μέ  
τούς ιθύνοντες νά όέχωνται τήν 
άνάμιξη σέ έσωτερικά ζητήματα 
ξένων παραγόντων, πού, πέρα, άπό 
κάποια έποπτεία άναφορικά μέ  
τή ξένη βοήθεια, έφθαναν στό ση
μ ε ίο  νά έχουν τό λόγο κα ί στό 
πώς θά φάη κα ί πώς θά ντυ θεί ό 
Ε λλη ν ικό ς  λαός. Τούτο όέ, όχι 
μόνον άναφορικά μ έ τά εφόδια  
τής βοήθειας, άλλά κα ί μ έ αυτά τά 
εγχώρια είδη, άκόμη δέ κα ί μ έ τό 
κατ' εξοχήν Ε λληνικό  είδος, τό 
λάδ ι. Κ α ί τόσο, ώστε νά έκόίδεται 
κ α ί κοινή Έ λληνοαμερικανική ά- 
νακοίνωση στις διαβουλεύσεις.

Ε ίν α ι βέβαιο, πώς υπήρξαν καί 
περιπτώ σεις κατά τίς όποιες ο ί 
άρμόόιοι Κ υβερνητικοί παράγον
τες, π ίεζαν τούς ’Α μερικανούς γιά 
πωλήσεις στήν ελεύθερη άγορά 
άπό τά λιμνάζοντα άποθέματα  
στίς άποθήκες, όπως λόγον χάρη 
σιταριού τό Ν οέμβριο  τού ’51 και 
πρός συγκράτηση τών άνατιμητι- 
κών τάσεων τού είδους. ’Αλλά ο ί 
π ιέσεις, ουδέποτε ήταν όσο καί 
όπως έπρεπε έντονες κα ί π εισ τι
κές, κα ί ώς έκ  τούτου, παρέμειναν  
χω ρίς  αποτέλεσμα.
Η  ΥΠΟ  τού Κράτους άνένόοτη 
εκείνη  πολιτική στή δ ιαχείρ ιση καί 
τή διακίνηση τών αγαθών δ ια μέ
σου τού κλειστού κυκλώματος 
τών διανομών, βρ ίσκει τήν εξήγη
σή της κα ί στό κλίμα τής εποχής.

Πραγματικά, ήταν πολλοί ο ί ά- 
ναμηρυκάζοντες τά π ερ ί «κο ινω νι
κής δικαιοσύνης» κα ί «Κ ράτους  
δ ικ α ίο υ » όχι δέ κα ί χωρίς λόγο.

Δ ιό τ ι, μέσα στίς πολλές στερήσεις 
τών πολλών, ήταν και ή ευμάρεια  
τών ολίγων. ’Αλλά παρασύρονταν 
σέ άκρότητες καθώς έφθαναν στό 
σημείο νά υποστηρίζουν ότι όλοι 
ο ί ’Έλληνες πρέπει νά τρώνε τό 
ϊό ιο  κα ί μ έ τό ίδ ιο  κουτάλι, ή νά 
φοράνε τά ίδ ια  ρούχα, πράγμα  
πού εξηγεί κα ί τήν πρόσκληση ε ι
δ ικού  «τυποποιού υφασμάτων λα
ϊκή  ςχρήσεως» έξ  ’Αγγλίας.

Π ολλο ί παραδέχονταν ότι είχε 
άποτύχει τό σύστημα τής Κ ρα τι
κής άγοράς (διανομών), όέν πα
ραδέχονταν όμως ότι έπασχε τό 
ίδ ιο  τό σύστημα, άλλ’ ότι όέν ήταν 
ικανή ή γραφειοκρατία νά τό έ- 
φαρμόση. ’Αλλά, ας κλείσωμε έόώ 
τούτο τό θέμα μ έ  τήν παραπομπή 
σέ κάποια παράγραφο άπό πα- 
λαιότερο κείμενο, πού χαρακτηρί
ζει τό πνεύμα τής εποχής, κα ί τή 
σύγχυση πάνω σέ ζωτικότατα προ
βλήματα τού Ε λληνικο ύ  λαού. 
» Ε ίν α ι προφανές, ότι μ ιά  κακώς 
έννοουμένη σοσιαλιστική σκέψις, 
έκπορευομένη άπό κεφαλάς «χρη
σίμων ηλιθίω ν», ώς ο ί τύποι ουτοι 
είχον άποκληθεϊ ε ις  τήν Δύσιν, έ- 
βάρυνεν εις  όλην αυτήν τήν ύπό- 
θεσιν. ’Ο λίγοι ήσαν έκεΐνο ι ο ί ρε- 
α λισ τα ί ο ί όποιοι άγνοούντες τήν 
πρόκλησιν άπό τήν άντιπέραν ό
χθην, μετά παρρησίας ύπερησπί- 
ζοντο τήν Κεφαλαιοκρατίαν καί 
τό κρατούν σύστημα έλευθέρας  
οικονομίας ύπό τό όποιον όέν ήτο 
δυνατόν νά γίνη άλλως παρά νά 
έπικρατήση ή γηραιό κα ί πανούρ
γος Ελευθέρα ’Αγορά κα ί τό ’Ε 
λεύθερον έμπόριον, καταργουμέ- 
νου οίουόήποτε άλλου συστήμα
τος διακινήσεως άγαθών. Νά έπ ι
κρατήση ή γηραιό εκείνη άγορά, 
ή οποία ουδέποτε έπαυσε νά είνα ι 
κ α ί νέα, καί άν κα ί πανούργος, ου
δέπ οτε έπαυσε νά είνα ι κα ί καλής 
θελήσεως, καί οπωσδήποτε νά προ- 
σφέρη τά άγαθά της εις  έλευθέ- 
ραν κατανάλωσιν, εις  πο ικ ιλ ίαν  
κ α ί επιλογήν ε ις  τόν ελεύθερον  
άνθρωπον. Έξαιρουμένων βέβα ια  
τών πρώτων ήμερών τής Κατοχής. 
'Όπως ή Δ  ημοκρατία τάς έλευθερί- 
ας αυτού, προτιμωμένη μεταξύ άλ-
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ 

ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Τού Άστυν. Β' κ. Δημ. Μπαμπίλη

Στίς περισσότερες Εύρωπαϊκές 
καί Αμερικανικές

χώρες ή Αστυνομία προσλαμβάνει μόνον 
νεαρό άτομα (18-22) έτών

πού έχουν ήδη κάποια «πανεπιστημιακή έμπειρία»

λων πολιτικών συστημάτων παρά 
τά ελαττώματα αυτής».
» Ά λ λ ά  ή πρόκλησις είχεν έπικα- 
θήσει, κα ί ώς μ ία  άχλύς είχεν έπι- 
σκιάσει πολλών τάς ψυχάς καί 
τάς καρόίας εις  τόν ελεύθερον κό
σμον, μ έ μ ίαν μοιρολατρικήν ένα- 
τέν ισ ιν  πολιτικών, κοινωνικών 
κα ί οικονομικών συστημάτων. 
Κ α ί έν μέσω τού κλίματος τούτου, 
ο ί  «χρήσιμοι» όιά την άντιπέραν 
όχθην, καί «ή λ ίθ ιο ι»  όιά τήν εν
τεύθεν, αν μη τ ί άλλο κοϋφοι ίδεο- 
λόγοι καί ούτοπισταί, ώς Δού- 
ρ ε ιο ι ίπποι εντός τών τειχών, κε- 
καλυμμένοι μ έ  διάφορα κοινών ι- 
κοπολιτικά συνθήματα, εΰρισκον 
γόνιμον έδαφος διά τήν προβολήν 
τών ιδεών των διά τής μαγείας 
περιτέχνω ν εννοιών κα ί λέξεων. 
’Αλλά, τά μέτρα διά τήν έπ ίτευξιν  
τών κατά τά λοιπά άγιων αυτών 
κοινωνικών αιτημάτων, ήσαν άν- 
τιοικονομικά, κα ί όέν άπέκλειον  
κα ί αυτήν τήν κοινωνικήν άδι- 
κ ία ν»(1 ).
*Έτσι φθάσαμε στά μέτρα έκεΐνα  
τού ’Α πριλίου τού 1953 πού έ- 
σάρωσαν όλο τό σύστημα τών 
Κρατικών διανομών μαζύ μέ τήν 
πολυπρόσωπη γραφειοκρατική υ
πηρεσία, καί έπανέφεραν τη δ ια 
κίνηση τών άγαθών στούς υπό τό 
καθεστώς τού οικονομικού φ ιλε
λευθερισμού φυσικούς αυτών φο
ρείς , δηλαδή στό ώργανωμένο εμ
π όριο  κα ί στίς άγορές. Κ α ί επ ί 
τής νέας αυτής πολιτικής κα ί τής 
νομισματικής άναπροσαρμογής, 
έστηρίχθη ή περαιτέρω  άνασυγ- 
κρότηση τής χώρας.
’Έ τσι, άδοξα έληξε αυτή ή μάχη 
τών τιμών, γιά νά συνεχισθή άρ- 
γότερα μ έ άλλες φάσεις. Κ α ί κάθε 
μάχη γιά τίς τιμές, όέν είνα ι τ ί
ποτε άλλο, παρά ή μάχη κατά τού λε
γομένου πληθωρισμού, ό όποιος 
ά π οτελεΐ τήν άποκορύφωση αυτής 
τής μάχης, όταν καταστή μόνιμο  
φαινόμενο στην οικονομία τού τό
που, κα ί π ερ ί τού όποιου, στή 
συνέχεια θά άσχοληθούμε είδικώ- 
τερα.

Ή συνέχεια στό επόμενο τεύχος

Ο Ι ΑΝΑΣΤΑ ΤΩΣΕΙΣ καί ταραχές 
στά μεγάλα άστικά κέντρα 

τής Εύρώπης καί τής Αμερικής 
πού σημειώθησαν τήν τελευταία 
δεκαετία (άπαγωγές προσωπικοτή
των, ένοπλες ληστείες τραπεζών, 
δολοφονίες άξιωματούχων, άερο- 
πειρατείες κ.λ.π), ώδήγησαν τούς 
υπευθύνους τών προηγμένων χω
ρών στήν διαπίστωση τριών βασι
κών άναγκών:

Ή πρώτη είναι νά αύξηθεϊ ή ά- 
στυνομική δύναμη τών μεγαλουπό- 
λεων καί νά καθιερωθεί ό θεσμός 
τού κινητού άστυνομικοϋ περιπο
λίας.
Ή δεύτερη άνάγκη είναι νά έκπαι- 
δεύονται περισσότερο οί άστυνομι- 
κοί καί νά αύξηθεϊ στίς τάξεις τους, 
κατά τό δυνατόν, ό άριθμός τών 
άποφοίτων πανεπιστημίων.
Καί μία τρίτη άνάγκη είναι νά τε
θούν σέ νέα βάση οί σχέσεις με
ταξύ άστυνομίας καί άστικού πλη
θυσμού.
Ήδη στίς περισσότερες Εύρωπαϊ- 
κές καί Αμερικανικές χώρες ή Α
στυνομία προσλαμβάνει μόνον νε
αρά άτομα (18—22) έτών πού έ
χουν ήδη «κάποια πανεπιστημιακή 
έμπειρία», δηλαδή έχουν βγάλει

κάποια σχολή (συνήθως Νομική, 
Κοινωνιολογία, Οικονομία κ.λ.π.), ή 
έχουν έστω φοιτήσει σ’ αύτή, καί 
ένδεχομένως συνεχίζουν σπουδές.

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ό άπ- 
λός άστυφύλαξ είναι έκεϊνος πού 
θά άποφασίσει σέ κάθε συγκεκρι
μένη περίπτωση πόση βία πρέπει 
νά άσκήσει καί πώς πρέπει νά φερ
θεί. Επομένως όσο περισσότερο 
είναι έκπαιδευμένος τόσο άσφαλέ- 
στερη θά είναι καί ή κρίση του.

Οί Πανεπιστημιακές σπουδές πα
ρουσιάζουν γιά τούς άστυνομικούς 
τό Ιδιαίτερο πλεονέκτημα ότι τούς 
φέρνουν κοντά στόν φοιτητικό κό
σμο - καί δέν πρέπει νά λησμονεϊ- 
ται ότι κατά τό παρελθόν διαμαρ
τυρίες καί ταραχές άνεπήδησαν έ- 
πανειλημμένα άπό τό περιβάλλον 
αύτό.
Μιά πρόσφατη έρευνα πού έγινε 
μεταξύ τών άοτυνομικών τής Νέας 
Ύόρκης έδειξε ότι οί πτυχιοϋχοι ή 
φοιτηταί πού άνήκαν στό σώμα έμ- 
φάνιζαν αίσθηση τού καθήκοντος 
ιδιαίτερα άνεπτυγμένη. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι καί οί άπουσίες 
τους άπό τήν ύπηρεσία «λόγω ά- 
σθενείας» ήταν άραιώτερες.
Ή Επιτροπή Ποινικής Δικαιοσύνης
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Μέλημα όλων σχεδόν τών Αστυνομικών 
τού κόσμου άποτελει ό εκσυγχρονισμός 
τους μέ μέσα, πού θά τούς έπιτρέψουν 
νά άνταποκριθούν οτή δίωξη τού έγκλή- 
ματος, όπως αύτό έμφανίζεται σήμερα.

τών Η.Π.Α. παρετήρησε πρόσφατα 
ότι είναι λάθος νά πιστεύει κανείς 
ότι τό έργο τού άστυνομικοϋ είναι 
«άπασχόληση δευτέρας κατηγορί
ας, κατάλληλη γιά όσους έχουν ά- 
πλώςέναμίνιμουμέκπαιδεύσεωςκαί 
καλή υγεία». Καθένας μας άντιλαμ- 
θάνεται ότι τά προσόντα αύτά δέν 
είναι σήμερα τό άπαν ύπό τις κοι
νωνικές συνθήκες στά άστικά κέν
τρα τών όποιων ή περίπλοκη κοι
νωνική δομή δημιουργεί στόν σύγ
χρονο άστυνομικό ηύξημένα καθή
κοντα καί ύποχρεώσεις. Μάλιστα 
προβλέπεται ότι άπό τό 1982 καί 
μετά θά άπαιτεϊται κατ’ άρχήν πα
νεπιστημιακή κατάρτιση γιά όλους 
τούς προσλαμβανομένους άστυνο- 
μικούς τών προηγμένων χωρών.

Οί γυναίκες αστυνομικοί
Ειδική περίπτωση άποτελούν οί 

γυναίκες άστυνομικοί, οί όποιες, 
άπό μία τουλάχιστον μερίδα τών 
πολιτών δέν άπολαύουν τής ιδίας 
έκτιμήσεως πρός τούς άρρενες συ
ναδέλφους τους. Από τήν άλλη 
πλευρά όμως είναι τόσο άπαραί- 
τητες όσο συνήθεις είναι οί παρα
βάτες τού «άσθενοϋς φύλου».
Οί ύπεύθυνοι τής Ποινικής Δικαιο

σύνης σ’ όλες τις προηγμένες χώ
ρες τού κόσμου άγωνίζονται νά 
στρατολογήσουν περισσότερες γυ
ναίκες καί πιστεύουν ότι θά έπιτύ- 
χουν κάποτε νά έξασφαλίσουν μία 
άναλογία 50—50% πρός τούς άρ
ρενες συναδέλφους τους. Ήδη έ- 
κατοντάδες γυναικών άστυνομικών 
έργάζονται σέ γραφεία, άλλά πρός 
τό παρόν μόνον μικρός σχετικά ά- 
ριθμός γυναικών ντεντέκτιβς χρη
σιμοποιούνται άπό τήν άστυνομία 
όλων τών προηγμένων χωρών τού 
κόσμου.

Σέ πολλές Εύρωπαϊκές καί Αμε
ρικανικές μεγαλουπόλεις γίνεται ή
δη «έπάνδρωση» περιπολικών μέ 
γυναίκες σέ τακτικές βάρδιες στό 
κέντρο τών άστικών κέντρων.

Φυσικά πολλοί είναι έκεϊνοι πού 
χαμογελούν γιά τις έπιδόσεις αύ- 
τές τού «ώραίου φύλου» καί έξα- 
κολουθοϋν νά βλέπουν άκόμη μέ 
κάποια δυσπιστία τήν έπιτυχία τών 
γυναικών άστυνομικών.

Στήν πραγματικότητα, πρόκειται 
γιά μία άκόμη τάση στήν όργάνωση 
τής Αστυνομίας τών μεγαλουπό- 
λεων, πού δίνει ίσως μία πρώτη ει
κόνα τής Αστυνομίας τής έπομέ- 
νης δεκαετίας.
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Ή  πτέρυγα 15 τον Χαϊόαρίον, όπου έκλειναν τους μελλοθανάτους. Σέ ΐνα σημείο τον θαλάμου ή κρατούμενη ‘Αλίκη Σχοινά
έγραφε: «Μέσα όώ βρήκα τον χαμένο θεό μου».

ΤΟ ΧΑΪΑΑΡΙ,,
Τόπος πόνου κ α ί θυσίας
« Ο  1 ΚΑΤΗΓ0Ρ0ΥΜΕΝ01 διά

τά έν Χάίδαρίψ διαπρα- 
χθέντα ε'ις βάρος τών 'Ελλήνων 
πολιτών, δέν είναι έξ εκείνων 
τους όποιους δύναταί τις νά 
συνάντηση ε'ις οίανδήποτε, οί- 
ασδήποτε φαντασίας και έμ- 
πνεύσεως περιγραφήν ένστικτων 
έγκληματιών έκφύλων ή πεπο- 
ρωμένων τήν συνείδησιν έστε- 
ρημένων δέ οίονδήποτε 'ίχνος 
ανθρωπισμού. Τδ Χάίδάρι ώς 
στρατόπεδον συγκεντρώσεως 
παραμένει στίγμα άνεξίτηλον διά 
τδ κράτος τδ όποιον τδ έδημι- 
ούργησε, ή άνάμνησίς του δέ θά 
ξεπερνά οίασδήποτε σκοτεινός 
σελίδας καταπτώσεως άνθρώ-
πων».

Αύτά άναφέρονται μεταξύ άλ
λων, στδ δικαστικό βούλευμα, 
πού τδ Ελληνικό 'Εθνικό Γρα
φείο Έγκληματιών Πολέμου

έστειλε στή διασυμμαχική 'Επι
τροπή Έγκληματιών Πολέμου 
στδ Λονδίνο. Ή άλήθεια είναι δτι 
οί χαρακτηρισμοί, πού δίνει τδ 
βούλευμα γιά τδ Χάίδάρι καί 
τούς «άνθρώπους» του, ώχριοϋν 
μπροστά στήν τραγική πραγματι
κότητα, ή όποια, σέ πολλές 
περιπτώσεις, ξεπερνά καί τήν πιδ 
τολμηρή άνθρώπινη φαντασία. 
Βέβαια, μπορεί νά μή άπετέλεσε 
τδ Χάίδάρι ένα "Αουσβιτς ή Ντα- 
χάου, ανήκει όμως κι αϋτδ στή 
μαύρη λίστα τών χώρων πού 
ύπήρξαν «σταθμοί» στήν Ιστορία 
τής άνθρωπίνης κτηνωδίας καί 
άναλγησίας.

'Αλλά τ ί ήταν ακριβώς τδ Χάί
δάρι; Άπδ τδν 'Οκτώβριο τού 
1943, μέ διοικητή ένα Γερμανό 
λοχία, χρησιμοποιήθηκε σάν 
άπλδ κέντρο διαμετακομίσεως 
κρατουμένων. Τδν έπόμενο μή

να, άρχισε νά «όργανώνεται» καί 
σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως, 
στδ όποιο έκρατούντο Έλληνες, 
'Εβραίοι, Άγγλοι καί άλλοι, ώς 
όμηροι, ώς ύποπτοι αντιστασι
ακού άγώνα καί άλλοτε γιά τήν 
άσκηση έκβιασμού, έκ μέρους 
τών Γερμανών, οί όποιοι μέ τδν 
τρόπο αύτδ άποσπούσαν δλό- 
κληρες περιουσίες άπδ εύπο
ρους κρατουμένους, μέ άντάλ- 
λαγμα τήν άπελευθέρωσή τους.

Πρώτος διοικητής τού Χάίδα- 
ρίου διετέλεσε δ Γερμανός τα
γματάρχης Ραντόμσκι, πού ήταν 
προηγουμένως διοικητής στρα
τοπέδου συγκεντρώσεως στδ Κί
εβο τής Ρωσίας. Ό  Ραντόμσκι 
έμεινε στδ Χαϊδάρι ώς τις 15 
Απριλίου 1944, όπότε τή διοί
κηση τού απαίσιου στρατοπέδο.υ 
άνέλαβε μέχρι τήν άπελευθέ- 
ρωση ό άνθυπολοχαγδς καί έν

230



συνεχεία ύπολοχαγός Κάρλ Φί- 
σερ. "Αλλα «στελέχη» τοϋ Χαϊδα- 
ρίου ήταν δ άνθυπασπιστής Λό- 
φλερ, αυστριακής καταγωγής, ό 
δεκανέας Κόθατς, Ούγγρος γερ
μανικής καταγωγής, δ μονό
φθαλμος στρατιώτης Σμίτσερ καί 
ό στρατιώτης Σήφφερ. Οϊ κρα
τούμενοι δέν κατόρθωσαν ποτέ 
νά μάθουν τά πραγματικά τους 
δνόματα πολλών άλλων άνδρών 
τής έσωτερικής φρουράς. Τους 
είχαν βαφτίσει μέ παρατσούκλια 
όπως «γορίλας», «σκύλος»,«μπα 
καλιάρος» κ.ά.

Γιά τήν έξωτερική φρούρηση 
τοϋ στρατοπέδου, είχαν διατεθεί 
έκατδ περίπου επίλεκτοι στρατι
ώτες.

Ό  άριθμδς τών κρατουμένων 
πού «φιλοξενούσε» τδ Χαϊδάρι, 
έφθανε συνήθως τούς 2.000. 
Συνολικά ύπολογίζεται, άτι άπδ 
τδ στρατόπεδο αυτό πέρασαν 20 
-25 χιλιάδες κρατούμενοι. Ό  
Ραντόμσκι, αμέσως μετά τήν 
άνάληψη τής διευθύνσεως, χώ
ρισε τούς κρατούμενους σέ έκα- 
τοντάδες, επικεφαλής τών 
όποιων ήταν ένας άπδ αυτούς. Οί 
εκατοντάδες χωρίστηκαν σέ ει
κοσάδες μέ «άρχηγδ» επίσης 
κάποιον άπδ τούς κρατούμε
νους. Ή διαίρεση αυτή είχε 
σκοπό τήν άναζήτηση κοινής ευ
θύνης σέ περίπτωση άποδρά- 
σεως ή άλλων παραπτωμάτων. 
Φυσικά, ή δλη ύπηρεσία, άγγα- 
ρείας κ.λπ. γινόταν άπδ τούς 
κρατούμενους. Γιά κάθε τομέα 
άγγαρειών διοριζόταν ύπεύθυ- 
νος. 'Υπήρχε έπίσης, προϊστάμε
νος τοϋ στρατοπέδου, ό στρατο
πεδάρχης, καί διερμηνείς. Ώ ς 
στρατοπεδάρχης χρησιμοποι
ήθηκε άρχικά, άπδ τά μέσα Δε
κεμβρίου, ό Ναπολέων Σουκατζί- 
δης. Όταν ό άτυχής Σουκατζίδης 
έκτελέστηκε τδ Μάιο τοϋ 1944, 
τδν «διαδέχθηκε» ό Ραφαήλ Πα- 
ρίτσης. Μερικοί άπδ τούς διερ
μηνείς ήταν έπίσης κρατούμενοι: 
Πανταζής, Μερεμέτης, Βασεν- 
χόφεν καί άλλοι.

Ό  Γολγοθάς έκείνων πού όδη- 
γούνταν στδ Χαϊδάρι άρχιζε μετά 
άπδ προηγούμενη «άνάκρισή» 
τους στδ άντρο τών Ές Ές στήν 
δδδ Μέρλιν, στήν όδδ Σέκερη 
καί στά ύπόγεια τού Κομάντο Πι
άτσα. «Στήν δδδ Μέρλιν», γρά
φει παλαιός δημοσιογράφος,

Χιλιάδες Έλληνες, 
άλλά καί ’Άγγλοι 

καί Εβραίοι πέρασαν 
από τό παγερό αυτό 

στρατόπεδο 
τής Αθήνας. Πείνασαν, 

βασανίστηκαν, 
εξοντώθηκαν άπό 

τους Ναζί καί 
μέ τό αίμα τους 

ύψωσαν τό χώρο 
σέ εθνικό σύμβολο.

«ήτο ό πρόλογος τών βασανι
στηρίων. Τδ στρατόπεδο τού 
Χαϊδαρίου όμως ήτο ή ψύχραιμος 
άνάπτυξις τής βαρβαρότητος καί 
άγριότητος σέ μιά μόνιμη κατά- 
στασιν, ήτο τό τραγικό έργαστή-

Άκριβή Νιχολετοπονλου.
’Em μήνες κρατήθηκε ατό Χαϊδάρι 
χαϊ έχτελέσθηχε άπό τά Ές Ές.

Ή  φωτογραφία - ντοκουμέντο είναι 
τής Διευθύνσεως Έγχληματολογιχής 

'Υπηρεσίας.

ριο τών δαιμόνων πού έπαιρναν 
τήν άνθρώπινη ψυχή καί τδ άν- 
θρώπινο ύγιές σώμα γιά νά τά 
μεταθάλουν μέσα σέ λίγο καιρό 
σέ άνθρώπινα ράκη».

Βασικά, τδ «σύστημα» πού 
έφάρμοζαν οί βασανιστές τοϋ 
Χαϊδαρίου ήταν ή συνεχής τρο
μοκρατία. Γιά τδ σκοπό αύτό, 
Ιδιαίτερη μεταχείριση προβλεπό· 
ταν γιά τούς νεοεισερχόμενους 
Μόλις πατούσαν τδ πόδι τους 
στδ στρατόπεδο τούς άπομόνω- 
ναν όρθιους έπϊ πολλές ώρες και 
μέ τά ατομικά τους άντικείμενα 
(ρολόγια, πορτοφόλια, τσιγάρα 
κ.λπ.) τοποθετημένα μπροστά 
στά πόδια τους. Τήν έπομένη 
τούς οδηγούσαν στούς κοινούς 
θαλάμους ή στήν αύστηρή άπο- 
μόνωση τού κτιρίου 15, ή στήν 
έλαφρότερη τού κτιρίου 4, κατά 
περίπτωση. Άπδ τή στιγμή τού 
έγερτηρίου, στις 5 τδ πρωί μέχρι 
τις έξη τδ άπόγευμα, ή ζωή τους 
ήταν ένα συνεχές μαρτύριο: 
«Ύπεχρεούντο νά μεταφέρουν 
άπδ τού ένδς άκρου τοϋ στρατο
πέδου εις τό άλλον καί τάνάπα- 
λιν όγκώδεις λίθους μαστιγούμε- 
νοι καί άγρίως κακοποιούμενοι 
ύπδ τών βασανιστών καί άνευ 
ούδεμιάς άφορμής. Άλλοτε ύπε- 
χρεοϋντο ν ’ άνεβάζουν εις τδν 
παραπλεύρως τοϋ Χαϊδαρίου λό
φον λίθους κατασκευάζοντες 
πυργίσκους, οί όποιοι κατόπιν 
κατεδαφίζοντο, διά νά έπαναλη- 
φθή ή έργασία τήν έπομένην. 
Πειθαρχικοί ποιναί έπιθαλλόμε- 
ναι εις τούς καταδίκους ήσαν 
πλήν τής μαστιγώσεως ό έγκλει- 
σμός εις τήν άπομόνωσιν καί 
διάφορα άλλα βασανιστήρια. 
'Ενίοτε κΰνες είδικώς έξησκημέ- 
νοι, οϊτινες συνώδευον τδν διοι
κητήν Ραντόμσκι έπέπιπτον καί 
κατεσπάραζον πάντα κρατούμε
νον μαστιγούμενον. Τρομερω- 
τέρα ήτο ή ποινή τού φιδιού. 
Αϋτη συνίστατο εις τδ νά έρπουν 
έπί τού έδάφους έντδς τής λά
σπης τοϋ χειμώνος χωρίς νά 
χρησιμοποιούν τάς χείρας. Οί 
σκύλοι έπέπιπτον κατά τών θρα- 
δυπορούντων γερόντων καί 
άσθενών».

Όσοι τελικώς κατόρθωναν νά 
φύγουν ζωντανοί άπδ τδ Χαϊδάρι 
ήταν ψυχικά καί σωματικά έρεί- 
πια. Άλλοι είχαν χάσει τό φώς ή 
τήν άκοή τους άπδ τά συνεχή



"Ενας τοίχος θαλάμου τον στρατοπέδου Χαϊδαρίον. «Ζήτω ή Πατρίδα», γράφει 6 Ιωάννης Χούιτης, 19 έτών. Καί στη συνέχεια:
«Έκτελονμαι 8 -9 -4 1 » .

χτυπήματα στό κεφάλι, άλλοι 
έγιναν φυματικοί και γενικά όλοι 
έφυγαν μέ κάποια σοβαρή άνα- 
πτιρία.

Μία γριούλα ήλικίας 89 έτών, 
κρατούμενη καί αΰτή, ή Ιωση
φίνα Σάντο, έκοψε τις φλέβες 
τού άριστεροϋ της χεριού καί 
πέθανε άπό τήν αιμορραγία. Γιά 
τούς άσθενείς κρατουμένους 
ύπήρχε «άναρρωτήριο», πού δέν 
διέφερε άπό τά ύπόλοιπα κρατη- 
τήρια, έκτος τού ότι όσοι «νοση
λεύονταν» έκεϊ απαλλάσσονταν 
άπό τήν άγγαρεία. Τδ τελευταίο 
«εύεργέτημα» δέν ίσχυε γιά 
τούς δύστυχους 'Εβραίους. Ή 
συμπεριφορά τών δεσμοφυλά
κων άπέναντί τους, ήταν άνά- 
λογη μέ έκείνη τών όμοϊδεατών 
τους τών μεγάλων στρατοπέδων 
τής Γερμανίας.

Μιά γεύση άπό τό μαρτυρολο
γίο τών Ισραηλιτών πού κρατή
θηκαν στό Χαϊδάρι, δίνει ή 
’Ιωάννα Καραγιάννη, κόρη τής 
ήρωίδας Λέλας Καραγιάννη, ή 
όποια συνελήφθη μετά τήν άπο- 
κάλυψη τής δράσεως τής μητέ
ρας της. Θυμάται ή ’ Ιωάννα Κα- 
ραγιάννη: «Μία γριούλα Εβραία, 
περιχυμένη άπό ούρα καί περιτ

τώματα σερνότανε σάν τό τσακι
σμένο φίδι γιά νάρθη. Νικώντας 
τήν άηδία μου, μπροστά στό φρι- 
κτό αύτό κατάντημα τών γερα
τειών της, πήγα μέ τή Νεφέλη νά 
τή βοηθήσουμε νά φθάση στό 
κτίριο. Μά ό Κόβατς μάς είδε καί 
ώρμησε μέ σηκωμένο τό χέρι 
πού κρατούσε τόν βούρδουλα. 
Έτρέξαμε γρήγορα μά ό βούρ
δουλας γρηγορώτερος άπό μάς 
πρόλαβε νά όργώση γιά πρώτη 
φορά ως τότε, τήν πλάτη μου. Ό  
Κόβατς ένθουσιασμένος άπό τό 
κατόρθωμά του στάθηκε γελών
τας μπροστά στήν γριούλα καί 
έσκυψε άπό πάνω της. Έκείνη 
σήκωσε έπάνω του τά σβησμένα 
μάτια της σέ μιά βουβή ίκεσία μά 
τό τέρας, άσυγκίνητο, σάρκαζε 
πιθηκίζοντας μέ κωμικούς μορ
φασμούς τίς γκριμάτσες τού πό
νου πού έκανε τό πρόσωπό της. 
«Λός», ούρλιαζε καί ή μπότα του 
έπεσε βαρειά στά νεφρά. Μά τό 
γέρικο κορμί άναταράχτηκε μιά 
φορά καί ύστερα ξανάπεσε άκί- 
νητο. Τό κεφάλι άκούμπησε σιγά 
σά μέ παράπονο στό χώμα. Ό  
Κόβατς φρένιασε καί άρπάζον- 
τας τό κεφάλι τής έρημης γριού- 
λας άπό τά λιγοστά κάτασπρα

μαλλιά τό θροντοκόπησε στό 
χώμα μία, δύο φορές. Έκλεισα 
τά μάτια μου άπό τή φρίκη. Όταν 
τ ’ άνοιξα πάλιν, ή βασανισμένη 
ψυχή είχε άφήσει τό γέρικο κου
φάρι. Μία φούχτα κόκκαλα ντυ
μένα μ’ ένα ζαρωμένο πετσί καί 
λίγα κουρέλια κείτονταν τώρα 
έκεϊ στό χώμα. Τό σπίτι τής κου
κουβάγιας αύξησε κατά έναν 
άκόμη κάτοικο».

Οί άναμνήσεις τής Καραγιάν- 
νη, συνεχίζονται μέ ένα άλλο 
«περιστατικό» ένα άπό τά πολλά 
πού καθημερινά γίνονταν στό 
στρατόπεδο τού θανάτου. 
«Όταν ήλθε ή ώρα νά πάρουν 
τούς Εβραίους άπό τό Χαϊδάρι 
γιά νά τούς μεταφέρουν στή 
Γερμανία καί τή στιγμή πού οί 
γυναίκες έπρεπε νά μπουν στά 
αύτοκίνητα, μία άπ’ αύτές γεν
νούσε. Ό  Κάρλ Φίσσερ, διοικη
τής τού στρατοπέδου ήταν έξω 
φρενών γιά τήν καθυστέρηση. 
Κάθε στιγμή κοιτούσε τήν ώρα 
στό μπρασελέ του, κι έβριζε 
χτυπώντας μέ τό μαστίγιο τις 
μπότες του. Καί τότε έγινε κάτι 
πού ούτε ό Έντγκαρ Πόε ούτε ό 
Δάντης τό φαντάστηκαν ποτέ. Οί 
δεσμοφύλακες χωρίς νά σεθα-
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σθοΰν τήν ιερή αύτή στιγμή τής 
δημιουργίας ένδς καινούργιου 
πλάσματος, άνάγκασαν τήν έτοι- 
μόγεννη μέ θουρδουλιές νά βι
αστή στήν έκτέλεση τού προορι
σμού της σά μητέρας. Και ή γυ
ναίκα αύτή πού γέννησε κάτω 
άπδ συνθήκες χειρότερες κι άπό 
ένα σκυλί, ρωτήθηκε άπό τόν 
Φίσσερ άν θάπαιρνε μαζί της τό 
παιδάκι της ή θά τό άφηνε στό 
Χαίδάρι. Έκοψε ένα κομμάτι άπό 
τά κουρέλια της, τύλιξε τό πλα- 
σματάκι της καί τδσφιξε στήν 
άγκαλιά της. Τήν έξανάγκασαν 
τότε νά μπή στό αϋτοκίνητο. Ξε
κίνησε μέ κλονισμένα βήματα, 
περιχυμένη άκόμα άπό τά αίματα 
τού τοκετού. Μέρες όλόκληρες 
είχα μπροστά μου αύτή τή φο
βερή σκηνή».

Αλλά, εκτός άπό τά άπάν- 
θρωπα βασανιστήρια, έκατοντά- 
δες κρατούμενοι έκτελέστηκαν 
στό άπαισίας μνήμης στρατόπε
δο. Πάνω άπδ 2.000 άθώοι «θυσι
άστηκαν» γιά νά ίκανοποιηθή ή 
σαδιστική μανία τών κτηνάνθρω
πων τού άρχηγού τών Έ ς Ές, 
στρατηγού Σιμάνα. Εύγλωττη εί
ναι έν προκειμένω ή παράγρα
φος τού βουλεύματος τού Συμ
βουλίου τού Ελληνικού 'Εθνικού 
Γραφείου 'Εγκληματιών Πολέ
μου, πού προαναφέραμε.

Τό συμβούλιο αύτό πού άπο 
τελούσαν οί Δ. Κιουσόπουλος, 
διευθυντής τού γραφείου, Άντι- 
σαγγελέας τού Άρείου Πάγου, 
Άνδρέας Τούσης, Έφέτης ’Αθη
νών καί Γ. Δημητρόπουλος, Πρω
τόδικης 'Αθηνών «παραπέμπει 
ένώπιον τού άρμοδίου ειδικού 
Στρατοδικείου ΐνα δικασθούν διά 
τά έγκλήματα τά όποια διέπρα- 
ξαν είς τό Χαίδάρι τούς: «1) Γερ
μανόν ταγματάρχην Ραντόμσκι, 
Πρώσσον τήν καταγωγήν, διοικη
τήν τού στρατοπέδου Χάίδαρίου, 
άλλοτε διοικητήν στρατοπέδου 
είς Κίεθον (Ρωσία). 2) Γερμανόν 
ύπολοχαγόν Κάρλ Φίσσερ, δικη
γόρον έκ Βερολίνου, διαδε- 
χθέντα τόν Ραντόμσκι έν τή διοι
κήσει τού στρατοπέδου Χάίδαρί
ου. 3) Άνθυπασπιστήν τού γερ
μανικού στρατού Λόφλερ, αύ- 
στριακής καταγωγής. 4) Κόβατς, 
Ούγγρον τήν καταγωγήν δεκα
νέα τού γερμανικού στρατού. 5) 
Σμίτσερ, ώσαύτως Ούγγρον τήν 
καταγωγήν στρατιώτην τού γερ

μανικού στρατού στερουμένου 
τής όράσεως τού ένός όφθαλμού 
καί 6) Σήφφερ στρατιώτην έπίσης 
τής έσωτερικής φρουράς τού 
Χαϊδαρίου.

Οί προαναφερθέντες ώς διοι- 
κηταί, ύποδιοικηταΐ καί φρουροί 
τού έν Χαϊδαρίφ στρατοπέδου 
συγκεντρώσεως, έφόνευσαν 
1800 πολίτας, ύπέβαλον είς βα- 
σάνους τούς πλείστους τών κρα
τουμένων, έθανάτωσαν 300 όμή- 
ρους καί άφήρεσαν βιαίως ιδι
ωτικός περιουσίας».

Οί έκτελέσεις γίνονταν, άφού 
προηγουμένως καταρτιζόταν ό 
σχετικός κατάλογος τών μελλο
θανάτων στά γραφεία τών Ές Ές 
στήν όδό Μέρλιν. Όμως καί τά 
«στελέχη» τού Χάίδαρίου άνέ- 
πτυσσαν πολλές φορές «πρωτο
βουλία». "Αλλοτε έκτελοϋσαν 
περισσότερους άπό αύτούς πού 
άναγράφονταν στόν κατάλογο, 
άλλοτε άντάλλαζαν κρατούμε
νους τού καταλόγου μέ άλλους, 
τούς όποιους ήθελαν νά έξαφα- 
νίσουν. "Ετσι, πολλοί κρατούμε
νοι, χωρίς νά είναι στήν κατά
σταση τού «στρατηγείου» τής 
όδού Μέρλιν, έκτελέστηκαν άπό 
τόν Ραντόμσκι καί τόν Φίσσερ γιά 
διάφορα πειθαρχικά παραπτώμα
τα. Αύτό έγινε μέ τό δικηγόρο 
Βαλσαμάκη, τόν όποιον ό Ραν- 
τόμσκι είχε «στό στομάχι», έπει- 
δή κρατούσε διάφορες σημει
ώσεις.

Όσους έπρόκειτο νά έκτελε- 
σθούν, τούς οδηγούσαν πρωί - 
πρωί στό κτίριο 15. Αφού τούς 
γύμνωναν έντελώς σχεδόν, τούς 
φόρτωναν σέ καμιόνια καί τούς 
όδηγούσαν στόν τόπο έκτελέσε- 
ως. Τά ρούχα καί τά παπούτσια 
τους, πού άφαιροϋσε ό ίδιος ό 
Ραντόμσκι, άν ήταν καινούργια 
τά έστελναν στή Γερμανία, ένώ 
τά παλιά μετά τόν κλιβανισμό τά 
έδιναν σέ άλλους κρατούμενους.

'Από τις όμαδικές έκτελέσεις 
τά περισσότερα θύματα είχε ή 
έκτέλεση τής 1ης Μαίου 1944, 
όταν σκοτώθηκαν 200 πατριώτες. 
’Ακολούθησαν καί άλλες δύο μέ 
50 άτομα ή κάθε μιά, μια κατά 
τήν όποια έκτελέστηκαν 120 
άνάπηροι, άλλη μια κατά τήν 
όποια έκτελέστηκαν 10 συφιλιδι
κοί κ.ά. Τό τραγικό γιά τούς τε
λευταίους είναι, άτι «έκουσίως» 
διάλεξαν τό έκτελεστικό άπό-

σπασμα. Τόν Δεκέμβριο τού 
1943, ό Ραντόμσκι κάλεσε όσους 
έπασχαν άπό συφιλίδα νά πα- 
ρουσιασθούν μπροστά του. Οί 
δυστυχισμένοι νόμισαν ότι έπρό- 
κειτο νά σταλούν γιά θεραπεία 
καί τό κτήνος τούς έστειλε στόν 
άπέναντι λόφο, όπου μετά άπό 
λίγα λεπτά έκτελέσθηκαν.

Μερικές άπό τις έκτελέσεις 
αύτές έγιναν μέσα στόν περί
βολο τού στρατοπέδου καί 
μπροστά στοϋς κρατουμένους. 
Έτσι, τόν κρατούμενο Συννεφα- 
κόπουλο σκότωσε τόν Φεβρου
άριο τού 1944 ό Ραντόμσκι. Ό  
Συννεφακόπουλος είχε περιλη- 
φθεί στόν κατάλογο τών μελλο
θανάτων, άλλά κατόρθωσε γιά 
μερικές ώρες νά κρυφθεί μέσα σ’ 
ένα κιβώτιο. "Οταν τά «σκυλιά» 
τού Ραντόμσκι τόν άνακάλυψαν, 
ό ναζί τόν έξετέλεσε μέ τό περί
στροφο κτυπώντας τον στό κε
φάλι. Τήν ίδια τύχη είχε καί ό 
Εβραίος Λεβή ΧάΙμ Λεών. Έκτε- 
λέστηκε καί αύτός μπροστά σέ 
όλους τούς κρατούμενους άπό 
τόν Ραντόμσκι. Καί γιά νά συμ
πληρώσουμε τόν «κατάλογο» 
τών κατορθωμάτων του πρέπει 
νά άναφέρουμε, ότι ήδονιζόταν 
νά θασανίζη τέσσερις Ορθόδο
ξους Έλληνες ιερείς, πού έκρα- 
τούντο στό Χαίδάρι. 'Αφού τούς 
ξύρισε καί τούς έβγαλε τά ράσα, 
τούς υποχρέωνε στις πιό βαριές 
άγγαρείες, δηλώνοντάς τους, ότι 
αύτός είναι ό θεός τους.

Εκτός άπό τόν Ραντόμσκι 
πρωτεύοντα ρόλο στό δράμα τού 
Χάίδαρίου, έπαιξε καί ό άνακρι- 
τής τών Ές Έ ς Φρ'πς Μπέκε, 
άπό τά πιό έμπιστα στελέχη τού 
Σιμάνα.

Τό στρατόπεδο λειτούργησε 
ώς τόν Σεπτέμβριο τού 1944. 
Στις 5 τού μηνάς αύτοϋ, απολύ
θηκαν όμαδικά όλοι οί κρατού
μενοι, έκτδς άπό 200 άτομα πού 
κατηγορούνταν γιά κατασκοπία.

Μετά τό κλείσιμο τού Χαϊδαρί- 
ου, ήλθε ή Απελευθέρωση. 
Όμως ό χώρος αύτός, χώρος 
ντροπής γιά όλόκληρο τόν κό
σμο, έδειξε γιά άλλη μιά φορά, 
πόσο μεγάλο θηρίο είναι ό άν
θρωπος, όταν παύσει νά είναι 
άνθρωπος.

ΣΑΡΑΝΊΉΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
Αστυνόμος Β '

233



ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α μ ο ιβ α ί ε :
ΤΠΟΧΡΒΚΕΕ
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Μετάφρ. Διασκευή

'Υπό τού Άστυν. Δ/ντοϋ κ. I. Σταθαρά

ι
Μία άπό τίς πρωταρχικές ύποχρεώσεις πού βα
ρύνει τούς γονείς είναι νά δώσουν ατά παιδιά 
τους ένα αίσθημα προσωπικής αξίας.

ΕΥΡΕΩΣ γνωστή άνά τήν Α
μερικήν σέ θέματα τού οικο

γενειακού κύκλου χρονογράφος 
Ann Landers μάς μιλάει μέ άρκετή 
σαφήνεια, άπλότητα καί ειλικρίνεια 
γιά τις ύποχρεώσεις πού οι γονείς 
μέσα στά όρια τής πατρικής εξου
σίας πρέπει νά έχουν πρός τά παι
διά. Μέ τήν ίδια έπίσης ειλικρινή 
διάθεση καί τό όξύ κριτικό της 
πνεύμα έξετάζει καί τήν άλλη όψη 
τού νομίσματος. Τί δηλαδή τά τέ
κνα ύποχρεούνται νά κάνουν ή τί 
αύτά δέν όφείλουν πρός τούς γο
νείς τους. Ας παρακολουθήσωμε 
καλλίτερα τίς σκέψεις της έπάνω 
στά καυτά αύτά προβλήματα:

Θετικές καί αρνητικές 
ύποχρεώσεις τών γονέων 

πρός τά τέκνα τους

Εάν μού ζητούσαν νά βρώ τή 
κατάλληλη λέξη πού νά μπορεί νά 
περιγράψη καλλίτερα τόν τρόπο 
συμπεριφοράς τών γονέων πρός τά 
τέκνα, ή λέξη πού θά ταίριαζε ά
ριστα γιά τήν πλειονότητα τών Α
μερικανών γονέων είναι διάτρητη 
ένοχή. Ένα άδιάλειπτο ρυάκι τα
χυδρομείου πού φτάνει στό γρα

φείο μου συνηγορεί γ ι' αυτό τό χα
ρακτηρισμό. Οί έπιστολές πού λα
βαίνω συνέχεια άπό τό Πόρτλαντ 
τό "Ορεγκον στό Πόρτλαντ, στό 
Μέϊν έπιβεβαιώνουν αύτή μου τήν 
πεποίθηση. Ακούω άπό γονείς πού 
πολύ όψιμα έγκύπτουν στά προ
βλήματα πού άπασχολοϋν τά παι
διά τους νά άναφέρωνται σέ μεθό
δους μέ πολύ μεγάλη σημασία. Μέ 
τήν έλπίδα, άκόμα καί τή πεποίθη
ση ότι θά είσπράξοσν τήν εύγνω- 
μοσύνη ή τήν έπιδοκιμασία τούλά- 
χιστον άπό τά παιδιά τους ύποβάλ- 
λονται σέ ύπερβολικές οικονομικές 
θυσίες, ώστε οί τρυφεροί τους βλα
στοί νά άπολαμβάνουν τό κάθε 
γνωστό πλεονέκτημα.

Πόσο λυπηρό είναι νά βλέπης 
γονείς νά μετατρέπωνται σέ έκού- 
σια θύματα τού «μαγικού» παιγνι
διού, μόνον καί μόνον γιά νά άνα- 
καλύψουν ότι άνεξάρτητα μέ τό τί 
κάνουν, πρός χάριν τών παιδιών 
τους, αύτά στό τέλος φαίνονται ότι 
δέν είναι καθόλου άρκετά. Τό άπο- 
τέλεσμα τής ίκανοποιήσεως όλων 
τών άπαιτήσεων καί τής έκπληρώ- 
σεως όλων τών έπιθυμιών τών παι
διών άπό τούς γονείς είναι νά άντι- 
μετωπίζουν τελικά τήν περιφρόνη
ση τών τέκνων τους γιά έλλειψη

εύθύνης, άκόμα δέ νά κατηγο- 
ροϋνται οί γονείς καί νά δέχωνται 
ύστερα άπό κάθε οικογενειακή έ
ριδα πού γίνεται μέσα στό σπίτι τά 
βέλη τών συνεχών έπικρίσεών 
τους.

Μέ αύ τή τήν άκαθόριστη καί συγ
κεχυμένη εικόνα πού μπορούμε νά 
τήν παρομοιάσωμε σάν μία σταγό
να νερού πού πέφτει πίσω άπό τή 
πλάτη μας, θά έρθω στή βασική 
έρώτηση: Τί οί γονείς όφείλουν 
στά παιδιά τους; Γιά νά γίνη περισ
σότερο κατανοητή ή άπάντησις στό 
έρώτημα αύτά νομίζω ότι θά είναι 
εύκολώτερο νά άρχίσωμε μέ τό τί 
οί γονείς δέν όφείλουν στά παιδιά 
τους. Δέν είναι ύποχρεωμένοι νά 
διαθέτουν κάθε λεπτό τής ήμέρας 
τους γιά τό χατήρι τών τέκνων 
τους, ή νά καταναλίσκουν ένα μέ
ρος τής δράστηριότητάς τους γιά 
τήν άνάπτυξή τους. Ούτε τούς ό
φείλουν ύπηρεσία σωφέρ έπί 24- 
ώρου βάσεως, μαθήματα ιππασίας 
μέ άκριβά άθλητικά ύποδήματα, 
μαθήματα μουσικής, θερινές δια
κοπές, έξοπλισμούς γιά σκι καί μο- 
τοποδηλασία, μιά μοτοσυκλέττα ή 
ένα αύτοκίνητο όταν συμπληρώ
σουν τό 16ον έτος τής ήλικίας 
τους, ή ένα ταξείδι στήν Εύρώπη 
όταν άποπερατώσουν τίς σπουδές 
τους.

Εμμένω στή σταθερή θέση ότι οί 
γονείς δέν χρωστάνε στά παιδιά 
τους όπωσδήποτε μιά πανεπιστη
μιακή μόρφωση. Μέ όλη τήν εύχα- 
ρίστησή τους θά πρέπει νά τά στέλ
νουν στό πανεπιστήμιο, έάν βέβαια 
έχουν τήν οικονομική εύχέρεια, 
άλλα ποτέ δέν πρέπει νά νοιώθουν 
ένοχοι έάν δέν έχουν τήν δυνατό
τητα γιαύτό. Έάν οί γονείς δέν 
μπορούν νά τά σπουδάσουν καί τά 
παιδιά πραγματικά διψούν γιά μά
θηση θά βρούν τόν τρόπο, φοιτη
τικά δάνεια καί διευκολύνσεις εί
ναι πάντοτε διαθέσιμα καί σέ μεγά
λη μάλιστα κλίμακα, άκόμα δέ καί 
πολλές ύποτροφίες χορηγούνται 
σέ έκείνους τούς σπουδαστάς πού 
διακρίνονται γιά τήν έφεση καί τό 
διακαή πόθο νά σπουδάσουν, οί ό
ποιοι όμως δέν έχουν τά μέσα άπό 
τήν οίκογένειά τους νά πληρώσουν 
γιά τίς φοιτητικές δαπάνες.

Όταν τά παιδιά παντρεύονται οί 
γονείς δέν έχουν τήν ύποχρέωση 
νά διαθέτουν χρήματα γιά τήν ά-
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01 γονείς δέν ώφείλουν ατούς άπογό- 
νους τους καμιά κληρονομιά, άοχέτως 
τού πόσα χρήματα έχουν. "Ενας άπό 
τούς πιό σίγουρους τρόπους γιά νά πα- 
ραγάγεις άργόαχολους καί νά δημιουρ
γήσεις τεμπέληδες καί χασομέρηδες 
είναι νά βεβαιώσεις τά παιδιά σου ότι τό 
μέλλον τους είναι έξασφαλισμένο.

γορά μιας οικίας ή τήν έπίπλωαή 
της. Ούτε είναι ύποχρεωμένοι νά 
προσφέρουν τήν ύπηρεσία τού 
μπέϋμπυσίτερ ατά παιδιά τών παι
διών τους ή νά άναλαμβάνουν τή 
φύλαξη καί τίς φροντίδες όταν οί 
γονείς τους πάνε γιά διακοπές. Εάν 
παρ' όλα ταϋτα θέλουν νά παρά
σχουν καμμιά άπό αυτές τίς έκδου- 
λεύσεις αυτό δέον νά θεωρείται 
σάν μιά πράξη γεναιοδωρίας καί 
όχι έξόφληση ύποχρεώοεως.

Οί γονείς δέν όφείλουν ατούς ά- 
πογόνους τους καμμιά κληρονομιά 
άοχέτως τού πόοα χρήματα έχουν. 
Ένας άπό τούς πιό σίγουρους τρό
πους γιά νά παραγάγης άργόσχο- 
λους καί νά δημιουργήσης τεμπέ
ληδες καί χασομέρηδες είναι νά 
καταστήσης γνωστό ατά παιδιά σου 
ότι τό μέλλον τους είναι έξασφα- 
λισμένο.

Οφείλουν οί γονείς ατά παιδιά 
τους τίποτα;

Ναί, τούς όφείλουν πάρα πολλά.
Μιά άπό τίς πρωταρχικές ύπο-

χρεώσεις πού βαρύνει τούς γονείς 
είναι νά δώσουν στά παιδιά τους 
ένα αίσθημα προσωπικής άξίας. Ό 
αύτοσεβασμός ή αύταρέσκεια είναι 
ό άκρογωνιαϊος λίθος γιά μιά καλή 
πνευματική ύγεία. Ένας νέος πού 
συνεχώς κριτικάρεται, έπιτιμάται 
καί έπιπλήττεται δέν μπορεί παρά 
νά καταλήξη νά αισθάνεται ήλίθιος, 
νωθρός καί άβουλος. Όταν συγκρί- 
νεται διαρκώς μέ άδερφούς, άδερ- 
φές ή έξαδέλφια πού ένεργούν καλ
λίτερα, θά γίνη τόσο άβέβαιος, θά 
νοιώθη τόσο άναοφαλής καί τρο
μοκρατημένος σέ κάθε άποτυχία, 
ώστε θά παύση νά καταβάλη προ
σπάθειες γιά βελτίωσή του.

Τό παιδί πού κατ’ έπανάληψι χα
ρακτηρίζεται κακό ή άτακτο καί πο
τέ καλό καί φρόνιμο θά άρχίση νά 
συμπεριφέρεται κατά ένα τέτοιο 
τρόπο πού νά δικαιολογή τήν περι
γραφή τών γονιών του. Τή προσδο
κία τών μεγάλων νά ζούν σύμφωνα 
μέ τίς άρχές πού τούς δίνουν οί 
γονείς τους, ή τούλάχιστον νά 
συμπεριφέρωνται ήθικά κάνοντας 
νά λησμονηθή τό κακό παρελθόν 
τους, τά παιδιά τήν άντιμετωπίζουν 
κατά ένα μυστηριώδη τρόπο.

Βέβαια αύτό δέν σημαίνει ότι δέν 
θά πρέπει νά διορθωθούν καί νά

μή μπούνε στόν ίσιο δρόμο. Γιατί 
τούτο είναι τό καθήκον τών γονιών 
καί αύτός είναι ό δρόμος πού προ
σπαθούν νά δείχνουν στά παιδιά 
τους. Γιά νά έπιτευχθή όμως τό 
ποθούμενο άποτέλεσμα θά πρέπει 
νά δίδεται πολύ πιό μεγάλο βάρος 
στήν έκτίμηση, ατήν άγάπη παρά 
στή κριτική. Κάποτε συνέστησα σέ 
μιά μητέρα πού είχε ένα έντεκά- 
χρονο άγόρι, λαμπρό, μά χωρίς 
καμμιά πρωτοβουλία καί οάν άβου
λο καθώς ήταν έσημείωνε σχεδόν 
πάντοτε άποτυχία σ' ότι θέμα τού 
άνέθετε, ότι θά έπρεπε γιά μιά ό- 
λόκληρη μέρα νά τόν άφήνη νά 
άπαντά καί νά τόν άκούη μέ προ
σοχή σέ ό,τι αύτή θά τού έλεγε. Η 
μητέρα ύστερα άπό τό πείραμα αύ
τό, πού έγώ τής ύπέδειξα. άνέ- 
φερε ότι ένοιωθε μεγάλη ταραχή 
καί ντροπή γιά τόν έαυτόν της. 
«Δέν είχα δώσει ποτέ τή κατάλλη
λη σημασία. Καμμιά φορά δέν είχα 
μιλήσει στό Τζίμμυ παρά μόνο ό
ταν έπρόκειτο νά τόν νουθετήσω ή 
νά τόν διατάξω νά κάνη κάτι».

Μερικοί γονείς τό βρίσκουν δύ
σκολο νά συζητήσουν μέ τά παιδιά 
τους καί νά έπιδοκιμάσουν τήν συμ
περιφορά τους, είτε διότι δέν δια
θέτουν χρόνο είτε διότι άπό χαρα-
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Καθημερινά διαπιστώνουμε παραβάσεις, πού χαρα
κτηριστικό τους έχουν τήν έκδήλωσι έγωϊστικών τά
σεων, τήν έλλειψι αισθημάτων φιλαλληλίας, τήν ά- 
νευθυνότητα καί τήν άντικοινωνική συμπεριφορά. 
Πρέπει νά δεχθούμε ότι ή έφαρμογή τών διατάξεων 
τού Κ.Ο.Κ. δέν μπορεί νά έξασφαλισθή μόνο μέ τήν 
αυστηρή άστυνόμευσι άλλά, προεχόντως, μέ τήν κυ- 
κλοφοριακή άγωγή τών πολιτών. Πάντως, τό έργο 
τής Τροχαίας άναγνωρίζεται ικανοποιητικά άπό τήν 
κοινή γνώμη. 'Ιδιαίτερη, έν προκειμένω, ήθική σημα
σία έχει ή κατ’ έτος βράβευσις τών τροχονόμων άπό 
τήν ΕΛΠΑ, καθώς καί άπό άλλους Οργανισμούς. 
01 άστυνομικοί τής 'Αγορανομίας έργάστηκαν άκού- 
ραστα γιά νά προστατεύσουν τήν ύγεία τού κατανα
λωτικού κοινού καί νά έξασφαλίσουν τόν προσήκοντα 
έλεγχο τιμών, μέσα ατά πλαίσια τής Κρατικής πολι
τικής. Τά περιπολικά τής Αμέσου Δράσεως, μέ τις 
άστραπιαϊες έμφανίσεις τους, άσκησαν άποτελεσμα- 
τική άστυνόμευση. Έπενέβησαν στά διάφορα συμ
βάντα καί άπέτρεψαν τήν τέλεσι σοβαρωτέρων άξιο- 
ποίνων πράξεων. Μετέφεραν άσθενείς καί τραυμα
τίες καί έδωσαν κάθε μορφής κοινωνική βοήθεια 
ατούς συνανθρώπους μας.
Γενικά ή "Αμεσος Δράσις, παράδειγμα έφαρμογής 
συγχρόνων μεθόδων άστυνομεύσεως, έγινε ό άγγε
λος φύλακας τών φιλονόμων καί συμβάλλει θετικά 
στή διατήρησι καί στήν τόνωσι τού συναισθήματος 
άσφαλείας τών πολιτών. Οί άστυνομικοί τών Μηχα
νοκινήτων Μονάδων, χάρις στήν ύψηλοϋ έπιπέδου 
έκπαίδευσι, τόν άρτιο έξοπλισμό, τό ύψηλό φρόνημα 
καί τήν παραδειγματική πειθαρχία, έξέφρασαν, μέ τις 
μετρημένες καί σωστές έμφανίσεις τους, τή βούλησι 
τής Πολιτείας, νά παραμείνει ό Ελληνικός χώρος 
όασις γαλήνης, τάξεως καί ήσυχίας. Σημειούται, έπί 
τού προκειμένου ή μεγάλη συμβολή τών Μονάδων 
Άποκαταστάσεως Τάξεως (ΜΑΤ) καί ύπογραμμίζεται, 
ιδιαιτέρως, ή άποτελεσματική καί θαρραλέα προσφο
ρά τού Τμήματος Ειδικών Αποστολών στήν δυναμική 
άντιμετώπισι δύσκολων καί έπικινδύνων περιστατι
κών.
Οί άστυνομικοί τών Υπηρεσιών Προστασίας Εθνικού 
Νομίσματος μέ τή διακριτική παρουσία τους στά ση
μεία είσόδου-έξόδου έκ τής Χώρας, τόν έλεγχο τών 
ειδικής φύσεως συναλλαγών, καθώς καί μέ τήν δια
κριτική παρακολούθησι τών χρηματιστηριακών πρά
ξεων, συνέβαλαν στήν προστασία τού ’Εθνικού Συν
αλλάγματος.
Οί Υπηρεσίες Αλλοδαπών, μέ τόν έλεγχο τής συν- 
νόμου παραμονής τών άλλοδαπών προσωπικοτήτων 
καί έγκαταστάσεων, πέτυχαν νά σμικρύνουν τά προ
βλήματα τά όποια είναι συμφυή πρός τήν άφιξι, δια- 
κίνησι καί παραμονή έκατομμυρίων, κατ’ έτος, άλλο
δαπών στή Χώρα μας. Αρκεί έπί τού προκειμένου νά 
σημειωθεί ότι άπό τά Αεροδρόμια καί τούς Λιμένες 
τής περιοχής Αστυνομίας Πόλεων, διακινήθηκαν, 
κατά τό 1978, 7.000.000 περίπου ήμεδαποί καί άλλο- 
δαποί. Ό άπολογισμός τού προληπτικού έργου τής 
Αστυνομίας είναι άπό τή φύσι του άτελής> γιατί δέν 

μπορούν νά ύπάρξουν στατιστικά στοιχεία. Έτσι δέν 
μπορούμε νά ξέρουμε πόσες άξιόποινες πράξεις άπο- 
τρέψαμε, ούτε πόσοι άνθρωποι δέν έγιναν έγκλη- 
ματίες ή πόσοι νεαροί καί νεαρές δέν έγιναν τοξι

κομανείς, ή δέν περπάτησαν στά δρόμο τής διαφθο
ράς. Τό μόνο πού μπορούμε νά πούμε είναι ότι άν 
νοιώθουμε άσφαλεϊς νά περπατάμε όπου θέλουμε 
καί όποτε θέλουμε, άν τις νόμιμες ένέργειές μας δέν 
τις υπονομεύει ή άνασφάλεια, άν έχουμε άντιληφθεί 
ότι δέν ύπάρχουν άμφισβητουμένης έξουσίας περιο
χές καί άν τέλος τό διεθνές κύμα τής όργανωμένης 
βίας δέν εισβάλλει στή Χώρα μας, αύτό κατά ένα 
μεγάλο μέρος όφείλεται στήν άθόρυβη, σεμνή καί 
μέχρις έξαντλήσεως έργασία τών άστυνομικών. Ή 
άτέλεια τού άπολογισμού τού προληπτικού έργου 
είναι κυρίως ή αίτια τών έπικρίσεων κατά τής Αστυ
νομίας, κάθε φορά πού άδυνατεϊ νά προλάβει τήν 
τέλεσι κάποιου έγκλήματος. Τά τελούμενα έγκλήμα- 
τα φαίνονται, προβάλλονται καί, κάποτε, διογκώνον
ται. Ένώ τά άποτρεπόμενα δέν μετρούνται καί ούτε 
έκτιμούνται προσηκόντως.
Θά ήθελα άκόμα νά προσθέσω ότι τό προληπτικό 
κατά τού έγκλήματος έργο τής Αστυνομίας, δέν ε ί
ναι ύπόθεσις τόσο εύκολη κι άκίνδυνη, όσο ήμπορεί 
κανείς νά νομίζει. Στόν βωμό τής προλήψεως οί Α
στυνομικοί προσφέρουν όχι μόνο ιδρώτα καί μόχθο, 
άλλά καί τήν πνοή τους. "Ετσι, τό 1978, θυσιάστηκε ό 
άλησμόνητος Αύγουστϊνος Λαδάς, ένα 27χρονο παλ- 
ληκάρι τής Αμέσου Δράσεως, τήν ώρα πού έπεχει- 
ροϋσε προληπτικό έλεγχο ατό αύτοκίντητο ένός ύ
ποπτου, τού δολοφόνου του. Λίγες κηλίδες άπό τό 
αίμα του στό περιπολικό πού έργαζόταν καί λίγα 
λουλούδια άπό άγνωστο γείτονα στόν τόπο τού έγ
κλήματος δείχνουν τό μεγαλείο τής προσφοράς καί 
τής θυσίας τού μάρτυρα Αστυφύλακα.

Ένας άλλος συνάδελφός του, ό Απόστολος Κολ- 
λιός σκοτώθηκε άπό άνατροπή τού όχήματός του, 
τήν ώρα πού περιπολούσε στό Αεροδρόμιο τού Ελ
ληνικού. Πρόσθεσε κι αύτός τ ’ όνομά του στόν με
γάλο πίνακα τών πεσόντων στό καθήκον.

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

1. Γενικά, 2. Σημασία, 3. Δυσχέρειες, 4. Στατιστική

Τό έγκλημα, σάν κοινωνικό φαινόμενο, ύπήρξε υ
πάρχει καί θά ύπάρχει. Ή άπόλυτη πρόληψίς του 
είναι άδύνατη, είναι ούτοπία.
Έτσι ή καταστολή τού έγκλήματος προβάλλει σάν 
άδήριτη άνάγκη, σάν άναγκαίο συμπλήρωμα τής 
προλήψεως. Καί ή καταστολή αύτή έπιδρά άμεσα καί 
εύεργετικά έπί τού τρωθέντος, άπό τό έγκλημα, συ
ναισθήματος άσφαλείας τών πολιτών. Ακόμη, άπο- 
θαρρύνει τούς έπίδοξους έγκληματίες καί συστέλλει 
τήν πρός τό έγκλημα ροπή. Τέλος έκφράζει τήν 
τελική έπικράτησι τών άρχών τού δικαίου καί τής 
ήθικής. Καί ή κατασταλτική δράσις τής Αστυνομίας 
είναι έξαιρετικά δυσχερής γίνεται δέ δυσχερέστερη 
στήν περιοχή 'Αθηνών-Πειραιώς όπου ζή τό 1/3 τού 
πληθυσμού τής Χώρας καί όπου δημιουργοϋνται ευ
νοϊκές συνθήκες γιά τήν διάπραξι καί αυγκάλυψι τού 
έγκλήματος.
Στά μεγάλα άστικά κέντρα συγκεντρώνονται οί καθ’ 
έξι καί κατ’ έπάγγελμα κακοποιοί, γιατί έκεϊ βρίσκουν
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ΟΙ γονείς ώφείλουν ατά παιδιά τους συνέπεια στό θέμα τής πειθαρχίας καί ένα 
σίγουρο τρόπο διαπαιδαγωγήσεως. Οί γονείς ώφείλουν ατά παιδιά τους κάποια 
θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, όπως καί νά τούς έξασφαλίζουν ένα άνετο συναί
σθημα γιά τή σωματική τους υγεία καί ικανοποιητική πληροφόρηση γιά τό σέξ, ώστε 
νά έχουν έτσι τήν ικανότητα νά άντιδροϋν στις λανθασμένες πληροφορίες πού ά- 
ναπόφευκτα μαζεύουν στό δρόμο.

κτήρα είναι όλιγόλογοι, άποφεύ- 
γουν τό διάλογο καί τήν έποικοδο- 
μητική συζήτηση μέ τά τέκνα τους. 
Τέτοιοι γονείς θα μπορούσαν νά 
έξωτερικεύσουν τήν έπιδοκιμασία 
τους μέ άλλους τρόπους - μέ ένα 
χαμόγελο ή μέ ένα χάδι. Ή προ- 
σέγγιση} ή ψυχική έπαφή είναι μιά 
μέθοδος πολύ σπουδαία. Τά παιδιά 
έχουν άνάγκη τής στοργικής άγκα- 
λιάς τών γονιών τους γιά πολύ και
ρό άκόμα καί μετά τήν εισαγωγή 
τους στό σχολείο.

Οί γονείς όφείλουν στά παιδιά 
τους συνέπεια στό θέμα τής πει
θαρχίας καί ένα σίγουρο τρόπο δια- 
παιδαγωγήσεως. Είναι τρομακτικό 
γιά ένα νεανία νά άποκαλύπτει ότι 
είναι ύπεύθυνος γιά τόν έαυτόν 
του. Ή περίπτωση τού νά είναι έπι- 
κεφαλής τού έαυτού του, είναι σάν 
νά όδηγή αυτοκίνητο χωρίς φρένα. 
Ό γονιός πού έχει τό θάρρος νά 
λέή «όχι» στή περίπτωση πού άλ
λοι γονείς λένε «ναι» μάς προσφέ
ρει ένα διπλό μήνυμα. Σ ’ αυτή τή 
περίπτωση δηλαδή τό όχι σημαί
νει «Σέ άγαπώ, μά είμαι πρόθυμος 
όμως νά διακινδυνεύσω τήν όργή 
σου, έπειδή δέν θέλω νά πάρης 
τόν κακό δρόμο καί νά μπλέξωμε 
σέ φασαρίες».

Οί γονείς όφείλουν στά παιδιά 
τους κάποια θρησκευτική διαπαι
δαγώγηση. Αν αυτή τή θρησκευτι
κή έκπαίδευση τήν είχανε οί ίδιοι

τούτο θά μπορούσε νά έξασφαλίση 
άνεση καί δύναμη καθώς καί τό αί
σθημα τής ταυτότητος. Έάν άντί- 
θετα ή θρησκευτική τους άγωγή εί
ναι πλημμυρισμένη άπό φόβο καί 
ένοχή καί δέν θέλουν νά μεταβιβά
σουν ένα τέτοιο κληροδότημα τι
μωρίας στό γόνο τους θά πρέπει 
νά ψάξουν γιά ένα υποκατάστατο. 
Έχω τήν πεποίθηση ότι τά παιδιά 
χρειάζονται σήμερα τήν συναισθη
ματική υποστήριξη τής θρησκείας 
περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε. Τό 
γεγονός ότι τόσο πολλές παράξενες 
λατρείες καλλιεργούνται μέ έπιτυ- 
χία στή Χώρα μας άποτελεί ένα ά- 
διάψευστο στοιχείο ότι τά παιδιά έ
χουν τήν άνάγκη γιά κάτι τό πνευ
ματικό μέσα στή ζωή τους.

Οί γονείς ύποχρεοϋνται νά έξα
σφαλίζουν στά τέκνα τους ένα άνε
το συναίσθημα γιά τή σωματική 
τους υγεία καί ικανοποιητική πλη
ροφόρηση γιά τό σέξ, γιά νά έχουν 
τήν ικανότητα έτσι νά άντιδρούν 
στις λανθασμένες πληροφορίες 
πού άναπόφευκτα μαζεύουν στό 
δρόμο.

Οί γονείς όφείλουν στά παιδιά 
τους σεβασμό καί έχεμύθεια σέ ό,- 
τι άφορά τά προσωπικά τους άντι- 
κείμενα: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
νά άποφεύγουν νά δανείζωνται τά 
προσωπικά τους είδη χωρίς άδεια, 
ότι δέν πρέπει νά έρευνοϋν τά 
συρτάρια τών γραφείων τους, νά 
ψάχνουν τά τσαντάκια, τά πορτο
φόλια τους καί νά μή κρυφακού
ουν στό τηλέφωνο. Ή πατρότης 
δέν σού παρέχει τό δικαίωμα νά 
παίζης τό ρόλο τής Σί-'Αι-'Έι καί 
τού Έφ-Μπί-'Άϊ. Όταν οί μητέρες 
έπιμένουν ότι έκεϊνο πού αύτές κά
νουν γίνεται γιά τό παιδί καί άποβλέ- 
πει στό καλό του, τούς άπαντώ ότι 
έάν πιστεύουν ότι έπιβάλλεται νά 
διαβάσουν τό ήμερολόγιο τής κό
ρης τους, γιά νά άνακαλύψουν μέ 
τό τί συμβαίνει γύρω άπό τις άνη- 
συχίες της καί τήν προσωπική αι
σθηματική της ζωή θά όδηγηθοϋν

στή διαπίστωση ότι οί γραμμές αύ
τές τής έπικοινωνίας θά είναι ά- 
φάνταστα άσχημες.

Οί γονείς όφείλουν στά παιδιά 
τους τήν καθιέρωση μιάς σειράς 
άπό άξιοπρεπή πρόσωπα καί πά
γιες άξιες γύρω άπό τις όποιες θά 
μπορέση νά δημιουργηθή μιά ζωή. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει νά διδά- 
ξης στά παιδιά σου νά μαθαίνουν 
νά σέβωνται τή γνώμη καί τά δικαι
ώματα τών άλλων. Αυτό σημαίνει 
ότι πρέπει νά μαθαίνουν νά σέβων- 
ται τούς πρεσβυτέρους, τούς δα
σκάλους καί τούς νόμους τής Γία- 
τρίδος.

Οί άξιες δέν διδάσκονται άπλώς, 
άλλά συλλαμβάνονται σάν Ιδέες. 
Όταν οί γονείς ξέρουν νά τηρούν 
τις υποσχέσεις τους, άνεξάρτητα 
ποιόείναιτόκόστος αύτής τής τηρή- 
σεως, δέν κάνουν τίποτα άλλο πα
ρά νά διδάσκουν στά παιδιά τους 
τήν σημασία νά τιμάς καί νά σέβε
σαι τις ύποθήκες. Τό παράδειγμα 
ύστερα είναι γιά τό παιδί ή πιό ά- 
σφαλής έγγύηση. Ένας πατέρας 
πού έργάζεται στό έργοστάσιο καί 
φέρνει στό σπίτι έργαλεϊα κλεμμέ
να άπό τή δουλειά του καί μιά μη-
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τέρα πού γεμίζει τά συρτάρια ή τά 
ντουλάπια του σπιτιού της μέ τρα- 
πεζομάνδηλα κλεμμένα άπό τό ξε
νοδοχείο πού έργάζεται μαθαίνουν 
ατά παιδιά τους ότι ή κλοπή είναι 
νόμιμο πράγμα. Δέν είναι έπομέ- 
νως γ ι’ αύτά ούτε άνήθικο ούτε 
άτιμο νά κλέβουν ξένα άντικείμε- 
να. Σ ’ ένα παιδί πού τού λένε ψέμ- 
ματα δέν μπορεί παρά νά λέγη καί 
αύτό ψέμματα. Ένα παιδί πού χα
στουκίζεται καί τρώει γροθιά στή 
μύτη, φυσικό είναι νά χαστουκίση 
καί νά γρονθοκοπίση άλλους. Ένα 
παιδί πού δέν άκούει ατό σπίτι του 
χαρούμενο γέλοιο καί δέν άπολαμ- 
βάνει τή στοργή καί τή θαλπωρή 
τής οικογένειας θά τού είναι πολύ 
δύσκολο νά άγαπήση καί νά χαρή 
έξω άπό τό σπίτι.

Κανένα παιδί δέν ζητάει νά γεν- 
νηθή. Εάν φέρης όμως μιά ζωή σ' 
αύτό τό κόσμο, σ' αύτή τήν ύπαρξη 
όφείλεις κάτι. Καί έάν δώσης στά 
παιδιά σου τις ήθικές άξιες πού 
τούς χρειάζονται, θά μπορέσουν 
μέ τή σειρά τους νά δώσουν καί 
αύτά κάτι άπό τις άξιες αύτές στά 
έγγόνια σου.

Τί τά παιδιά χρωστούν καί 
τί δέν οφείλουν στούς 

γονείς τους

«Μέ τί άσχολείται ή μητέρα σας 
αύτές τις ήμέρες;»
Έρώτησα μιά φίλη πού έπέστρεψε 
τελευταία, ύστερα άπό μιά έπίσκε- 
ψη πού είχε κάνει μέ τήν οίκογέ- 
νειά της στή Ν. Ύόρκη.
«Ή μητέρα καλοπερνάει στήν Ανα
τολική Ακτή καί δέν δίνει καθόλου 
σημασία γιά μάς», άπάντησε μέ 
μνησικακία ή φίλη μου. «Κάνει ό,τι 
μπορεί». Ακούω αύτό τό συναί
σθημα δυσαρέσκειας πρός τούς 
γονείς νά έκφράζεται συχνά άπό 
νεαρά νιόπαντρα ζευγάρια πού δέν 
είναι σίγουρα έάν αύτά είναι πα- 
ληόπαιδα ή έάν τό άόριστο βάρος 
τής ένοχής πέφτει έπάνω τους άπό 
έγωϊστές τιμωρούς γονείς.

Τί τά παιδιά όφείλουν ατούς γο
νείς τους τέλος πάντων - όχι μόνον 
τά παντρεμένα παιδιά - άλλά όλα 
τά παιδιά άπό 6-66 έτών. Κανείς 
δέν μπορεί νά κάνει κρίσεις γιά 
τόν καθένα, άλλά γιά τό λόγο ότι 
τόσοι πολοί άνθρωποι καταγίνονται

μέ σχετικές έρευνες θά προσπαθή
σω νά άνταποκριθώ στά αίτημα. Άς 
άρχίσωμε άπό τούς νεαρούς τών 
10-13 έτών. Ιδού τά βασικά: ’Οφεί
λεις στούς γονείς σου άβροφροσύ- 
νη, πίστη καί σεβασμό. Ή βιβλική 
έντολή «Τίμα τόν πατέρα σου καί 
τή μητέρα σου...», είναι άπλή καί 
σαφής. Ή άβροφροσύνη δέν χρει
άζεται καμμιά διευκρίνιση. Τί ση
μαίνει όμως πίστη; Θά λέγαμε ότι 
πίστη σημαίνει νά παραμένης στα
θερός καί όταν τά πράγματα δέν 
έξελλίσονται καθόλου καλά. Σημαί
νει νά κρατάς τά οικογενειακά θέ
ματα μέσα στήν οικογένεια, νά σέ 
διακρίνει μέ άλλα λόγια ή έχεμύ- 
θεια. Τό παιδί πού άποκαλύπτει 
τούς γονείς του έξω άπό τήν οικο
γένεια δέν κάνει τίποτα άλλο, άπό 
τό νά λέη περισσότερα είς βάρος 
τού έαυτοϋ του, παρά ό,τι λέει έ- 
ναντίον τών άλλων.

Ό  σεβασμός είναι δύσκολο νά 
άπονεμηθή όταν δέν έχει κερδηθή, 
καί λυπηρό νά λέγεται ότι μερικοί 
γονείς, δέν έχουν κατορθώσει νά 
τόν κερδίσουν. (Σ’ αύ τή τή περί
πτωση προσπάθησε νά τόν άνακα- 
λύψης μέσα στή καρδιά σου γιά νά 
άντικαταστήση τή κατανόηση καί 
τήν εύσπλαχνία). Αλλά οί περισσό
τεροι γονείς άξίζουν τόν σεβασμό 
σου άκριβώς γιατί βρίσκονται στή 
πρώτη γραμμή κάθε μέρα πολε
μώντας τόν πληθωρισμό, τήν αΐώ-

νια σωματική κούραση, προσπα
θώντας μ ' αύτόν τόν τρόπο άπε- 
γνωσμένα νά έπιζήσουν μέσα σ' έ
να έπικίνδυνο καί άστατο κόσμο. 
Κουράζονται προσπαθώντας νά δι
ευθύνουν ένα σπίτι, νά μεγαλώ
σουν παιδιά καί νά συμμετάσχουν 
στις δραστηριότητες μι άς κοινωνι
κής όμάδος στήν όποια ζούν. ΤΙ 
όφείλουν τά παιδιά σέ τέτοιους γο
νείς;

Πρώτα, πρώτα τά παιδιά όφεί
λουν στούς γονείς γρήγορες καί 
ειλικρινείς άπαντήσεις στις έρωτή- 
σεις τους: Πού πάς καί μέ ποιόν; 
Πώς σχεδιάζεις νά φθάσης έκεϊ; 
πότε θά έπιστρέψης στά σπίτι;

ΟΙ νεαροί συχνά γράφουν γιά νά 
έκφράσουν τό παράπονο ότι οί γο
νείς τους έπιθυμοϋν νά διαλέξουν 
αύτοί τούς δικούς τους φίλους. Έ
χουν πράγματι οί γονείς ένα τέτοιο 
δικαίωμα;

Ή άπάντησις είναι «όχι».
Εγώ πάντως πιστεύω ότι όταν οι 

γονείς κριτικάρουν τούς φίλους 
τών παιδιών τους, αύτό συνήθως 
πάντοτε γίνεται γιά τό καλό τους. 
Κακές συναναστροφές φθείρουν 
τά χρηστά ήθη.

ΟΙ γονείς έχουν τό δικαίωμα νά 
ύποδεικνύουν στά παιδιά νά έπιλέ- 
γουν τις άπλές δουλειές τού σπι
τιού γιά νά τούς βοηθούν έτσι. Τά 
άγόρια όμως καί τά κορίτσια θά 
πρέπει νά διδάσκονται νά μαγει-
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Ή άγνοια, ό έγωίαμός, ή σύγχυση ατό 
θέμα παιδί, άλλα καί ή παράλληλη έμπο- 
ρική έκμετάλλευοη τού παιδιού έκαναν 
τό παιδί θύμα καί κείνο μέ τή σειρά του 
κάνει θύματα τούς ίδιους τούς γονείς 
του.

ρεύουν καί νά καθαρίζουν, νά πλέ
νουν καί νά ράβουν τά κουμπιά. 
Αυτές οί άπαιτήοεις δέν είναι υ
περβολικές. Ο έθιομός σ’ αυτή τή 
τάξη όδηγεϊ στήν άνεξαρτηοία, 
στήν αυτοπεποίθηση καί στόν αύ- 
τοσεβασμό.

Τί τά άνήλικα παιδιά καί οί σπου- 
δασταί όφείλουν ατούς γονείς 
τους όσον άφορά τόν χρόνον καί 
τήν προσοχή; Δέν ύπάρχει σαφής 
άπάντησις. Μερικοί γονείς είναι ύ
περβολικά άπαιτητικοί, άλλοι πάλι 
είναι πολύ χλιαροί.

Μερικά παιδιά δέν θέλουν νά 
βγαίνουν έξω άπό τό σπίτι, άλλα 
πάλι πρέπει νά τά πιέζης γιά νά 
βγούν. Δέν πρέπει νά περιμένωμε 
άπό ένα φοιτητή πού σπουδάζει 
μακρυά άπό τό σπίτι του νά γρόφη 
μιά έπιστολή κάθε μέρα. Μιά κάρτα 
ή ένα τηλεφώνημα (μέ χρέωση τού 
λογαριασμού ατούς γονείς του) μιά 
φορά τήν έβδομάδα δέν θά ήταν 
άκατόρθωτο, έφ' όσον φυσικά τό ή
θελαν καί οί γονείς του. Καί τά 
άλλα παιδιά στήν ήλικία τών φοιτη
τών έχουνε ύποχρέωση νά έπισκέ- 
πτωνται τούς γονείς τους κατά τόν 
χρόνον τών διακοπών, ακόμα καί 
άν έχουν προγραμματίσει νά πάνε 
στή Φλώριντα ή σέ κανένα θέρετρο 
σκι, έφ ’ όσον φυσικά οί γονείς τά 
θέλουν στό σπίτι καί πληρώνουν τό 
λογαριασμό γιά μόρφωση καί μετα
φορά.

Τί τά έργαζόμενα παιδιά πού κά
θονται στό ίδιο σπίτι μέ τούς γο
νείς τους όφείλουν σ' αύτούς, ό
σον άφορά τό θέμα τής εισφοράς 
τους στις οικονομικές δαπάνες; 
Διαβάζω τουλάχιστον δύο δωδεκά
δες γράμματα έπάνω σ' αύτό τό 
θέμα τήν έβδομάδα. Μιά μητέρα 
έγραφε: -Είμαστε εύχαριατιμένοι 
γιατί ό Τέρρυ πρόκειται νά μείνη 
μαζύ μας, αισθάνομαι όμως ότι μάς

έκμεταλλεύεται. Ό Τέρρυ αγορά
ζει άκριβά ένδύματα, διατηρεί αύ- 
τοκίνητο, κάνει τις διακοπές του 
στήν Εύρώπη καί δέν μάς δίνει ού
τε μιά δεκάρα γιά τροφή, δωμάτιο 
καί ύπνο. Εγώ πλένω, καθαρίζω τό 
σπίτι καί μαγειρεύω, δέν στενοχω
ριόμαστε βέβαια γιά χρήματα άλλά 
θά ήταν ώραίο νά είχαμε μερικά 
έξτρά...». Εγώ ύστερα άπό αύ τή 
τήν έπιστολή τής άπάντησα. « Αγα
πητή μητέρα... Σύ θά πρέπει νά 
λαμβάνης τό 20% άπό τις άποδο- 
χές τού Τέρρυ. Έάν σάν έργαζό- 
μενο παιδί νομίζει ότι μπορεί νά 
βρή πρωινό, δωμάτιο, πλυντήριο 
καί ύπηρεσία όπου δήποτε άλλού 
μέ λιγώτερα άφησέ τον νά προσπα- 
θήση...

Όταν οί γυιοί καί οί κόρες φεύ
γουν άπό τό σπίτι, γίνονται οικονο
μικά άνεξάρτητοι ή δημιουργούν 
δίκιά τους οικογένεια, θά πρέπει 
νά τούς παραχωρηθή μιά όλοκλη- 
ρωτικά διαφορετική θέση. Σοφοί 
συνετοί καί καλοί γονείς πρόθυμοι 
νά άπελευθέρώσουν τούς ρόλους 
τους στή πατρική έξουσία, πρέπει 
νά άναλογίζωνται πώς αύτοί ένοιω
θαν όταν ζούσαν τή δική τους ζωή 
χωρίς πατρική μεσολάβηση. Μέ τό 
ίδιο τεκμήριο τά φρόνιμα παιδιά θά 
ύπολογίζουν τούς γονείς καί τούς 
συγγενείς καί θά άποφεύγουν νά 
τούς κάνουν νά αίσθάνωνται παρα
μερισμένοι ή έγκαταλελειμμένοι. 
Οί κύκλοι τής ζωής περικλείουν έ

να ειρωνικό τρόπο ισοφαρίζοντας 
τό σκόρ.

Ας έξετάσωμεν είδικώτερα: τί τά 
έγγαμα παιδιά όφείλουν ατούς γο
νείς τους όσον άφορά τήν διάθεση 
χρόνου πρός χάριν τους καί τήν 
καταβολή φροντίδων καί προσο
χής. Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες 
καί γνώμες τών άναγνωστών μου 
τό ζήτημα αύ τό άποτελεί ένα μεγά
λο πρόβλημα γιά τά έγγαμα τέκνα, 
είδικώτερα δε άπό ήλικίας 30-50 
έτών. Άπό τό ταχυδρομικό μου 
σάκκο σταχυολογώ μερικά άπο- 
σπάσματα άπό τις πολλές έπιστο- 
λές: Από τό Labbock Texas: « Ή μη
τέρα μου μού τηλεφωνεί τούλάχι- 
στον 4 φορές τήν ήμέρα. Θέλει νά 
μαθαίνει έάν τά παιδιά έφαγαν όλο 
τό πρωινό τους καί άν αύ τό ήταν 
καλό, τί φορούσαν στό πάρτυ 
χθές τό βράδυ, τί παρασκευάζω 
γιά δείπνο, έχει πή τό άφεντικό 
τού συζύγου μου τίποτα γιά καμμιά 
αύξηση;»

Από τό Nashiville Term. «Οί συγ
γενείς μας μέ ρωτούνε έάν περιμέ
νουμε παιδί. Μού ύπενθυμίζουν ό
τι δέν πρέπει νά άφήνωμε νά περ
νά ό καιρός καί ότι πρέπει νά 
φροντίσωμε νά τούς δώσουμε ένα 
έγγονάκι».

Άπό τό Richmond Virginia:
«Οί γονείς τού άντρα μου είναι στά 
75 τους χρόνια περίπου. Γιά τό χα- 
τήρι τους δαπανά τούλάχιστον 5 
ώρες κάθε Σάββατο όδηγώντας 
τους μέ τό αύτοκίντητο στό Σού- 
περμάρκετ γιά τά ψώνια τους, στόν 
όδοντογιατρό, στόν οικογενειακό 
γιατρό, στό φαρμακείο, στό θερμο
κήπιο, στά στεγνοκαθαριστήρια 
κ.λ.π.. Έχουν καί δυό θυγατέρες 
πού ζούν στήν ίδια μέ αύτούς πό
λη, άλλά ό σύζυγός μου είναι ό μό
νος πού έξυπηρετεί τούς γονείς 
του καί δέν μπορεί κανείς μας νά 
τού φέρει άντιρρήσεις ή νά δια- 
μαρτυρηθή γιατί είναι πολύ άπότο- 
μος. Οφείλει ατούς γονείς του αύ- 
τό τό είδος τής ύπηρεσίας;»

Δέν ύπάρχουν κανόνες αύστηροί 
καί μέ συνοπτική διαδικασία πού 
θά μπορούσαν νά καλύψουν όλες 
τις περιστάσεις, παρέχονται όμως 
μερικές συμβουλές πού θά μπο
ρούσαν νά προσαρμοσθούν καί νά 
ταιριάσουν σέ πάρα πολλές κατα
στάσεις: Αμέτρητοι είναι οί άνθρω
ποι πού γίνονται θύματα όχι μόνον
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τής οικογένειας τους άλλά καί φί
λων πού πάσχουν άπό τηλεφωνίτι- 
δα. Ή άσφαλέστερη προοτασία ά
πό αυτή τή νόσο είναι ή έφαρμογή 
μιας τεχνικής πού θά σάς βοηθού
σε νά άπαγγιστρωθεΐτε άπό τό τη
λέφωνο ύστερα άπό μιά λογική πε
ρίοδο χρόνου. Σάν παράδειγμα: «.. 
Συγγνώμην άγαπητέ μου έχω ένα έ- 
κατομμύριο δουλειές νά κάνω σή
μερα τό πρωί καί πρέπει νά κλείσω 
τώρα. Θά ξαναμιλήσωμε πάλι σύν
τομα».

Οί άνθρωποι δέν έχουν τό δικαίω
μα νά παραπονοϋνται ότι δήθεν 
παγιδεύονται ή ότι άλλοι τούς έκ- 
μεταλλεύονται άφοϋ δέν έχουν τό 
σθένος νά ύποστηρίξουν τόν έαυτό 
τους. Σ ’ αύτού τού είδους τούς 
άνθρώπους λέγω έπανηλειμμένως. 
«Κανένας δέν μπορεί νά σέ έκμε- 
ταλλευθή χωρίς τήν άδειάν σου». 
Καμμιά γυναίκα δέν είναι ύποχρε- 
ωμένη νά δώση ατούς συγγενείς 
της έγγόνια. Οι γονείς πού πιέζουν 
τά παιδιά τους μέ τήν άξίωση «Δώ
στε μας ένα έγγόνι», θά έπρεπε νά 
μπουν στή θέση τους.

Ή ύποχρέωση νά μεταφέρης 
τούς ήλικιωμένους γονείς καί νά 
έκτελέσης τά θελήματά τους καί 
πού μπορεί νά άπαιτή μεγάλη δι
άρκεια χρόνου καί δραστηριότητα, 
κρίνεται άναγκαία καί ούσιώδης ό
ταν δέν ύπάρχουν άλλες έναλλα- 
κτικές λύσεις. Εάν όμως ύπάρ
χουν καί άλλα παιδιά (ή έστω καί 
άνήψια) πού θά μπορούσαν νά βο
ηθήσουν, θά πρέπει νά τούς ζητη- 
θή ή προσφορά αύτού τού είδους 
τών ύπηρεσιών. "Οταν ό χρόνος έ- 
κτιμάται πολύ πιό πολύτιμος άπό 
τά χρήματα, ή μίσθωση ένός ταξί 
θά μπορούσε νά άνακουφίαη τήν 
ένταση σέ μιά έπείγουσα κατάστα
ση.

"Ισως τό πιό άνησυχαστικό φαι
νόμενο πού δημιουργεί προβλήμα
τα είναι αύτό πού πλήττει τούς άν
θρώπους ήλικίας μεταξύ 40-50 πού 
περίπου τόν ίδιο χρόνο μερικοί έ- 
νήλικοι προχωρούν διά μέσου τής 
κρίσεως τής μέσης ήλικίας. Τί θά 
κάνης μέ τήν μητέρα όταν πεθάνη 
ό πατέρας; ή έάν ή μητέρα φύγη 
πρώτα τί θά άπογίνη μέ τόν πατέ
ρα;

Οί καταστάσεις γενικά άλλάζουν 
τις είδικώτερες περιπτώσεις. Μερι

κοί πατέρες καί μερικές μητέρες 
δέν θά μπορούσαν νά ζήσουν μέ 
τά παιδιά τους όπωσδήποτε. Πολ
λοί παράγοντες θά πρέπει νά λη- 
φθούν ύπ’ όψιν - πρώτον πώς θά 
ταιριάζανε ή γιαγιά καί ό παππούς 
ή θά χωρούσαν μέσα στήν οικογέ
νεια;

Είναι ή γιαγιά ή ό παππούς τύ
πος αύταρχικός πού θά ήθελε νά 
παριστάνη τόν άφέντη τής οικογέ
νειας; Θά ύπάρξη πρόβλημα φασα
ρίας στή κουζίνα; Θά καταλαβαί
νουν τά παιδιά όταν τόσοι πολλοί 
άνθρωποι τούς λένε τί νά κάνουνε;

Τό οικονομικό παρουσιάζεται 
σάν ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει 
ένας άπό τούς έπιζώντες γονείς έ- 
παρκή περιουσία ώστε νά μπορεί 
νά αύτοσυντηρεϊται; Τό θέμα τής 
ύγείας έπίσης είναι πολύ σοβαρό. 
Είναι ό πατέρας ή ή μητέρα άρκετά 
καλά ώστε νά μπορέση νά ζήση 
μόνος; Οί άπαντήσεις σ’ αύτές τις 
έρωτήσεις θά πρέπει νά έξετα- 
σθοϋν μέ πολύ σκέψη.

Αύστηρά κρίνοντας τά πράγματα 
άπό τήν άποψη τής ήθικής καί τής 
άξιοπρεπείας όφείλεις ατούς γο
νείς σου, έφ ’ όσον καί αύτοί τό 
θέλουν νά συνοικήσουν μαζύ σου, 
νά τούς στεγάσης κάτω άπό τή δι
κή σου στέγη; Ή δική μου άπάν- 
τησις είναι άρνητική. Έάν χρειά
ζονται κατοικία ή φροντίδα προφα
νώς θά έπρεπε νά τούς τά έξα- 
σφαλίσης. Δέν τούς όφείλεις όμως 
ένα μέρος κάτω άπό τή δική σου 
στέγη άν αστό πρόκειται νά δημι- 
ουργήση διαφωνίες καί έριδες μέ
σα στή δική σου οικογένεια.

Ή ιδανική λύση είναι νά μένη ό 
έπιζών γονέας μέσα ατό δικό του

σπίτι έάν τούτο είναι οίκονομικώς 
κατορθωτό.

"Οταν ύπάρχη οικονομικό πρό
βλημα τότε θά πρέπει νά συγκεν
τρωθούν όλα τά παιδιά καί νά διευ
θετήσουν τό θέμα τής συνεισφο- 
ράς/ τά βάρη τού κόστους τής κα
τοικίας τού γονιού τους. Τό άπλό 
αύτό πράγμα είναι εύκολώτερο νά 
λέγεται παρά νά γίνεται στή πράξη. 
Ατέλειωτοι οικογενειακοί καυγά
δες έπακολουθοϋν γιά τό λόγο ότι 
ό άδερφός Γιώργος καί ή άδελφή 
Μάμπελ ισχυρίζονται ότι έχουν 
παιδιά πού σπουδάζουν καί δέν 
μπορούν νά προσφέρουν βοήθεια 
στό πατέρα τους ή στή μητέρα 
τους. Ωστόσο όμως κατορθώνουν 
παρ ’ όλα αύτά νά περνούν τις χει
μερινές διακοπές στή Φλώριντα ή 
στήν Αριζόνα, νά είναι μέλη τής 
Λέσχης στήν έξοχή καί νά όδη- 
γοϋν κάθε τόσο καινούργια αύτο- 
κίνητα.

Ή σοβαρώτερη κρίση έγείρεται 
όταν οί γονείς άσθενούν ή καθί
στανται πολύ άνίκανοι λόγω τού 
γήρατος νά φροντίσουν οί ίδιοι γιά 
τόν έαυτόν τους. Οί οίκοι εύγηρίας 
στοιχίζουν, άκόμα δέ πέρα άπό τις 
δαπάνες πολλοί ήλικιωμένοι δέν 
τούς προτιμούν. Τί γίνεται σ’ αύτή 
τή περίπτωση; Μερικοί άνδρες καί 
γυναίκες πού θά μπορούσαμε νά 
πούμε ότι τούς διακρίνει ήρωϊσμός 
δέχονται νά πάρουν στό σπίτι τους 
ένα γονέα ή ένα συγγενή (ή καί 
τούς δύο) μέ τεράστιες προσωπι
κές θυσίες. Τούτο φυσικά προϋπο
θέτει σωματική καί ψυχική έξάν- 
τληση είναι όμως μιά ώραία άλλά 
καί σπάνια έργασία πού γίνεται στό 
κόσμο. Εγώ θά παρακαλούσα τά 
παιδιά νά μή αισθάνονται ένοχοι έ
άν δέν έχουν τή δύναμη νά τό πρά- 
ξουν. Κατά τήν γνώμην μου, αύτοί 
πού ύποβάλλονται σ' αύτή τή θυ
σία άξίζουν μιά θέση στό δεξί χέρι 
τού Θεού, ύπολογίζοντας στό πλή
ρωμα τού χρόνου.

Σέ τελική άνάλυση κανείς άπό 
μάς δέν βαδίζει στό δρόμο τής 
ζωής του πού νά είναι έλεύθερος 
άπό χρέος. Όλοι μας όφείλομε κά
τι σέ κάποιον άλλά τό πιό εύγενικό 
κίνητρο γιά νά δίνωμε, δέν πηγάζει 
άπό ένα συναίσθημα καθήκοντος. 
Αύτό ρέει έλεύθερα άπό μιά άνυ- 
πόκριτη, άδολη καί όχι έγωίστική 
άγάπη.
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Τόν Σεπτέμβριο τού 1799 άπέπλευ- 
σε άπό τό Πόρτσμουθ ένα άγγλικό 
πλοίο, τό «Φαέθων». Προορισμός 
του, ή Κωνσταντινούπολή. Αρχη
γός τής όμάδος των έπιβατών ή
ταν ό Τόμος Μηρούς, έβδομος κό
μης τού Έλγιν καί ένδέκατος τού 
Κίνκαρτιν. Ήταν ό νέος έκτακτος 
πρεσβευτής τής ’Αγγλίας στήν Υ
ψηλή Πύλη έπΙ Σελίμ Γ . Ό άνθρω
πος αύτός έμελλε νά κάνη στήν 
Ελλάδα μιά τρομερή καί άνεπα- 
νόρθωτη καταστροφή: νά λεηλα- 
τήση, έν ψυχρω, τήν Άκρόπολι 
τών ’Αθηνών.

Αριστερά: Ό Λόρδος "Ελγιν σέ εικόνα 
τής έποχής. Επάνω: ένα άπό τά γλυπτά 
τού Παρθενώνος ποΟ πήρε ό Έλγιν. Εί
ναι ή κεφαλή τού "Ιππου τής Σελήνης. 
Απέναντι: ό βοεβόδας τής Αθήνας 
στήν περίοδο τής λεηλασίας τού Παρ
θενώνος άπό τόν Έλγιν.

240



Ό  άνθρωπος πού έσύλησε τά μνημεία τής Άκροπόλεως

ΠΟ τήν έποχή τού Φραγκίσκου 
Μοροζίνη, πού έγινε τό άνοσιούρ- 

γημα τής καταστροφής τού Παρθενώ- 
νος ώς τά χρόνια τής μεγάλης Ελληνικής 
Έπαναστάσεως, κύματα όλόκληρα Εύρω- 
παίων ταξιδιωτών έφθαναν στήν Ελλάδα 
γιά νά άποκομίσουν ένα άρχαίο γλυπτό, 
μερικά νομίσματα, κάποιο χειρόγραφο. 
Οπως σημειώνει ό Ιωάννης Γεννάδιος 

στήν μελέτη του «Ό λόρδος Έλγιν καί 
οί πρό αυτού άνά τήν Ελλάδα καί τάς 
Αθήνας ιδίως άρχαιολογήσαντες έπι- 

δρομεϊς 1440-1837»: «'Έκτοτε περιηγη
τής Φράγκος, διπλωματικός άπεσταλμέ- 
νος, στρατιώτης μισθωτός ή έξ έπαγγέλ- 
ματος τυχοδιώκτης δέν διήλθε τής Ελ
λάδος χωρίς νά καταστρέψη, άρπάση ή 
άποκομίση τι τών άρχαίων».

Χαρακτητιστικά έξ άλλου είναι όσα ό 
Κώστας Μπίρης γράφει στό βιβλίο του 
«ΑΙ Άθήναι άπό τού 19ου έως τόν 20όν 
αιώνα»: «Ό Γραμματεύς τής άγγλικής 
πρεσβείας τής Κωνστατινουπόλεως 
Τάρνερ, περί τό 1800, συνήθιζε κατά 
τάς έπιοκέψεις του εις τάς Αθήνας, νά 
σπάξη τήν μύτη ένός άγάλματος ή άνα- 
γλύφου καί νά τήν παίρνη μαζί του ώς 
ένθύμιον. Ένας "Αγγλος ναύτης τό 1797 
έσπασε τό άνδρικό κεφάλι άπό άγαλμα 
τού δυτικού άετώματος τού Παρθενώ- 
νος. Ο Τούρκος φρουρός τό κατέσχε 
καί μετά τρία έτη τό πούλησε στόν 
Ντόντουελ».

Ό πιό φοβερός όμως άρχαιοκάπηλος 
πού πέρασε άπό τόν Παρθενώνα είναι 
ένας άλλος Άγγλος, ό Τόμας Μπρούς, 
έβδομος κόμης τού Έλγιν, ό διαβόητος 
διπλωμάτης Έλγίνος, πού έδωσε καί τό 
όνομά του ατά περίφημα «έλγίνεια μάρ
μαρα», πού τά καταδίκασε νά βρίσκων- 
ται στήν σκοτεινή άτμόσφαιρα τού Λον
δίνου, άποστερώντας τα άπό τήν λαμ
πρότητα πού τούς προσέδιδε ή άττική 
αιθρία. Ποιός ήταν ό βέβηλος αστός, 
πού έρείπωσε τόν Παρθενώνα καί πώς 
ώς σήμερα ή προσωπικότης καί οί πρά
ξεις του προκαλούν έντονες διαμάχες; 
Ένας πρώην στρατιωτικός, πού έγινε 
άργότερα διπλωμάτης.

Γεννήθηκε στό Λονδίνο στις 20 Ιου
λίου 1766 καί έμεινε στά πέντε του χρό

νια όρφανός άπό πατέρα. Άρχισε τις 
σπουδές του στό Χάρροοσ - όπου θά 
φοιτούσε μετά άπό δώδεκα χρόνια ό 
Τζώρτζ Γκόρντον, ό μεγάλος Φιλέλλην 
Λόρδος Βύρων - γιά νά τις συνέχιση 
στό Ούεστμίνστερ καί νά τις όλοκλη- 
ρώση στό Πανεπιστήμιο τού Αγίου Άν- 
δρέα. Παρακολούθησε έπίσης μαθήμα
τα διεθνούς δικαίου στό Παρίσι καί δι
δάχθηκε τήν στρατιωτική τέχνη στήν 
Γερμανία. Στόν στρατό ύπηρέτησε ώς τό 
1792 καί έφθασε στόν βαθμό τού στρα
τηγού. Έγκατέλειψε όμως τό στάδιο αυ
τό, γιά νά έπιδοθή στήν διπλωματία. Τό 
1790 στάλθηκε στήν Βιέννη, στήν Αύλή 
τού αύτοκράτορος Ιωσήφ Β', καί πήρε 
μέρος σέ μυστικές συνομιλίες γιά τήν 
άντιμετώπισι τής Γαλλικής Έπαναστά- 
σεως. Στή συνέχεια στάλθηκε στις Κάτω 
Χώρες. Οί Γάλλοι τόν βρήκαν στις Βρυ
ξέλλες, άπό όπου άναγκάσθηκε νά κα- 
ταφύγη στήν Χάγη. Μετά άπό σύντομη 
παραμονή στό Βερολίνο, όνομάσθηκε 
πρεσβευτής τής Αύτού Βρεταννικής 
Μεγαλειότητος στήν Υψηλή Πύλη, στήν 
Κωνσταντινούπολή Στήν θέσι αύτή πα- 
ρέμεινε άπό τό 1799 ώς τό 1802. Ενώ

βρισκόταν στήν Πόλη άνέθεσε στόν Τό
μας Χάρρισον, συγγραφέα τού βιβλίου 
«Οί Αρχαιότητες τής Αθήνας», νά τού 
κτίση ένα σπίτι στήν πατρίδα του. Ε
κείνος, πού λάτρευε πραγματικά τήν άρ- 
χαία Ελλάδα, πρότεινε στόν "Ελγιν νά 
ζητήση άδεια άπό τις τουρκικές άρχές 
γιά νά ξεσηκώαη τά σχέδια όλων τών 
μνημείων τής Αθήνας. Ή ιδέα άρεσε 
στόν Άγγλο διπλωμάτη, πού άμέσως ά- 
ναζήτησε συμπατριώτες του καλλιτέ
χνες καί άρχιτέκτονες, γιά νά τήν πρα
γματοποίηση. Δέν τό κατόρθωσε όμως 
καί άναγκάσθηκε, περνώντας άπό τήν 
Σικελία, καθώς γύριζε στήν Κωνσταντι
νούπολή νά «στρατολογήση» μερικούς 
Ιταλούς καλλιτέχνες, πού μέ έπί κεφα

λής τόν Ναπολιτάνο ζωγράφο Σ. Λουζι- 
έρι έστειλε στήν Αθήνα.

ΟΙ έργασίες τής άποστολής άρχισαν 
τις τελευταίες ήμέρες τού Μαίου 1800 
καί κράτησαν έννέα περίπου μήνες. Σέ 
όλο αύτό τό διάστημα άντιμετώπισαν 
τήν έχρθική στάαι τών Τούρκων, υί ο
ποίοι μάλιστα ζητούσαν άπό κάθε άτο
μο, πού άνέβαινε γιά νά μελετήση κα
θημερινά στήν Άκρόπολι, νά τούς πλη
ρών η πέντε λίρες κάθε φορά! Τόν έ- 
πόμενο όμως χρόνο, μετά τις πολεμικές 
έπιτυχίες τών Άγγλων καί Ιδίως τήν ά- 
ναχώρησι τών Γάλλων άπό τήν Αίγυπτο, 
οί άγγλοτόυρκικές διπλωματικές σχέ
σεις βελτιώθηκαν αισθητά καί ό Έλγιν 
πέτυχε προφορική άρχικά καί μετά γρα
πτή άδεια άπό τόν σουλτάνο, πού τού 
άφηνε τό πεδίο δράσεως έλεύθερο.

«Τρώγοντας έρχεται ή όρεξη», λέει 
μιά λαϊκή παροιμία. Κι ό Έλγιν, μέ τήν 
πρόοδο τών έργασιών, έκανε τήν σκέψι: 
γιατί νά περιορισθή μόνο στά σχέδια καί 
νά μήν άποκτήση τά ίδια τά γλυπτά με- 
ταφέροντάς τα στό Μπλούμσμπερυ; Τό 
σχέδιο ήταν πολυδάπανο καί μεγαλεπή- 
βολο. Ό Έλγιν σκέφθηκε πώς τά έξοδα 
γι' αύτή τήν δουλειά έπρεπε νά τά πλη- 
ρώση ή κυβέρνησίς του. "Οταν όμως 
συνάντησε τήν άπροθυμία της, άποφά- 
σισε νά τά άναλάβη ό ίδιος. Οί έργασίες 
τής μετακινήσεως, μέ τήν άνοχή τής Ύ- 
ψηλής Πύλης, άρχισαν τό 1801, Ιούλιο
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ΟΙ Λονδρέζοι άγανακτοϋν γιά τήν άγορά τών Ελγίνειων μαρμάρων άπό ιό  Κράτος (Γελοιογραφία του 1816).

μήνα, καί σταμάτησαν τό 1804. Ο Λου- 
ζιέρι έπιστατοϋσε στό νά γίνη όσο τό 
δυνατόν καλύτερα ή δουλειά. Τά άπο- 
σπώμενα κομμάτια τά συσκεύαζαν σέ 
ξύλινα κιβώτια καί τά μετέφεραν μέ 
πλοία στήν Αγγλία. "Ενα άπό αυτά, ό 
«Μέντωρ», ιδιοκτησία τού Έλγιν, ναυά
γησε καί βυθίσθηκε κοντά στόν Αύλέ- 
μονα τών Κυθήρων συμπαρασύροντας 
στόν βυθό δεκαεπτά κιβώτια, πού έμει
ναν έκεί τέσσερα χρόνια, ώσπου δύτες 
τά άνέσυραν στήν έπιφάνεια καί ό λόρ
δος Νέλσων τά έστειλε στήν Μάλτα. Ή 
έπιχείρησις αύτή στοίχισε στόν Έλγιν 
5.000 λίρες.

Ό  γαλλοίταλικής καταγωγής άρχαιο- 
λόγος Βισκόντι, πού έκανε ειδική μελέ
τη γιά τά γλυπτά πού άπέσπασε άπό τήν 
Ελλάδα ό Έλγιν, τά άνεβάζει σέ 253. 
Ανάμεσα σ' αύτά περιλαμβάνονται κομ
μάτια, πού προέρχονται άπό τόν Παρ
θενώνα, τό Έρέχθειο, τό Θέατρο τού 
Διονύσου, τό χορηγικό μνημείο τού 
Θρασύλλου καί άλλα άκόμη άπό τήν Ε
λευσίνα, τό Δαφνί, τις Μυκήνες, τήν Τί- 
ρυνθα, τήν Αίγινα κλπ. Τά περιφημό
τερα άσφαλώς είναι έκείνα πού προέρ
χονται άπό τήν ζωφόρο καί τά άετώ- 
ματα τού Παρθενώνος, τά άγάλματα τού 
ίδιου ναού, ή Καρυάτις άπό τό Έρέ- 
χθειο. Εύτυχώς οί έπιχώσεις γλύτωσαν 
άπό τήν άρπαγή άρκετά άλλα, πού τήν 
ϋπαρξί τους άγνοοϋσε ό Έλγιν.

Έδώ πρέπει νά αημειωθή ότι, πριν 
άπό τόν Έλγιν, ένας άλλος διπλωμάτης, 
ό Γάλλος πρεσβευτής στήν Πόλη Σου- 
αζέλ Γκουφφριέ, είχε πραγματοποιήσει 
μιά άνάλογη άρπαγή. Όπως γράφει ό

Κυριάκος Σιμόπουλος στόν πρώτο τόμο 
τού βιβλίου του «Ξένοι ταξιδιώτες στήν 
Ελλάδα»: «Ό άγγλογαλλικός πολιτικός, 

οικονομικός καί θρησκευτικός άνταγω- 
νισμός έπεκτείνεται καί στό προσοδο
φόρο κυνήγι τών άρχαίων θησαυρών. Ή 
διπλωματία συμπλέκεται μέ τήν άρχαιο- 
καπηλία. Δυό περίπου αιώνες άργότερα 
ή άγγλοσαξονική άντιζηλία θά όδηγήση 
σέ άγρια λεηλασία τών μνημείων τής Α- 
κροπόλεως. Τό 1785 ό πρεσβευτής τής 
Γαλλίας στήν Πόλη Σουαζέλ Γκουφφριέ 
άπέσπασε άπό τόν σουλτάνο φιρμάνι μέ 
άδεια συλλογής άρχιτεκτονικών τμημά
των μνημείων καί άλλων άρχαιοτήτων. 
Μέ τό φιρμάνι στό χέρι καί μέ τήν βο
ήθεια τού προξένου τής Γαλλίας στήν 
Αθήνα Φωβέλ, ό Γκουφφριέ φόρτωσε 
όλόκληρα καράβια άπό τούς άρχαιολο- 
γικούς χώρους τής Αττικής. Αλλά τό 
τρόπαιο του Γάλλου πρεσβευτοϋ έξόρ- 
γισε τόν Άγγλο συνάδελφό του, πρε
σβευτή έπίσης στήν Κωνσταντινούπολι, 
λόρδο Έλγιν».

Ζήτησε κι έκεϊνος φιρμάνι κι όταν τό 
άπέκτησε, ήλθε νά άποτελειώση τό έρ
γο τού Γκουφφριέ! Τόν Ιανουάριο τού 
1803 ό Έλγιν ξεκίνησε έπιστρέφοντας 
στήν Αγγλία. Πίσω του όμως έμεναν άρ
κετά κιβώτια έτοιμα γιά νά μεταφερ
θούν στήν πατρίδα του, άλλά μέ τήν κή- 
ρυξι του πολέμου άνάμεσα στήν Αγγλία 
καί στήν Τουρκία τό τελευταίο φορτίο 
δέν έφθασε πριν άπό τό 1811. Καθ' 
όδόν πρός τήν χώρα του, ό Έλγιν στα
μάτησε στήν Ρώμη, όπου έπισκέφθηκε 
τόν διάσημο γλύπτη Κανόβα καί τού ζή
τησε νά τόν βοηθήση στήν άναστήλωσι

τών μνημείων στήν Αγγλία. Ή άπάντη- 
σις όμως τού Κανόβα ήταν άρνητική: 
— Γιά μένα, τού είπε, είναι ιεροσυλία 
καί νά άγγίξη κανείς αύτά τά γλυπτά!

Στό Παρίσι ό Έλγιν γνώρισε μιά ά- 
προσδόκητη περιπέτεια. Τόν συνέλαβαν 
οί Γάλλοι μαζί μέ άλλους συμπατριώτες 
του, μετά άπό έντολή τού πρωθυπουρ
γού τής Γαλλίας νά κρατηθούν όλοι οί 
Αγγλοι ύπήκοοι ήλικίας 18 έως 60 χρό
νων. Τήν σύλληψι τού Έλγιν καί τής γυ
ναίκας του άνέφεραν οί «Τάιμς» τού 
Λονδίνου στό φύλλο τους τής 17ης Ι 
ουνίου 1803 μαζί μέ τά όνόματα άλλων 
έπιφανών Αγγλων κρατουμένων.

Ή κράτησις τού Έλγιν διήρκεσε ως τό 
1806, τού δόθηκε όμως ή άδεια νά με- 
ταβή στήν πάλι Μπαρέζ τών Πυρηναίων, 
όπου ύπήρχαν θερμές πηγές γιά θερα
πεία. Ή παραμονή έκεί ήταν εύχάριατη 
καί τό γλυκό κλίμα τών Πυρηναίων έ- 
πέδρααε εύεργετικά στήν ύγεία τού Έλ- 
γιν, διεκόπη ώστόσο σέ άντιποινα γιά 
τήν σύλληψι καί φυλάκισι τού Γάλλου 
στρατηγού Μουαγιέ στήν Σκωτία. Τόν 
περιόρισαν στό φρούριο τής Λούρδης 
γιά μικρό χρονικό διάστημα. Τό 1804 
βρισκόταν στήν Ορλεάνη, ένώ στήν γυ
ναίκα του έπετράπη νά μένη στό Παρίσι. 
Έκεί έφερε στόν κόσμο τόν γιό τους 
πού όνομάσθηκε Ούίλλιαμς.

Μέ τήν άπελευθέρωσι τού στρατηγού 
Μουαγιέ ό Έλγιν μπόρεσε νά έπιστρέ- 
ψη στήν Αγγλία τήν άνοιξι τού 1806, 
ένώ ή γυναίκα του είχε έπιστρέψει τόν 
προηγούμενο χρόνο, άφού έφερε στόν 
κόσμο ένα άκόμη παιδί, πού δέν είναι 
γνωστό άν ήταν δικό του, ένώ ή λαίδη
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Τμήμα άπό τή ζωφόρο τού Παρθενώνος, άπό έκείνα πού άρπαζε ό Έλγιν.

είχε βρή συντροφιά κοντά στόν Ρόμ- 
περτ Φέργκουσον. Οί Έλγιν τελικά χώ
ρισαν καί ό λόρδος δέν άργησε νά άν- 
τικαταστήση τήν άπιστη σύζυγο νυμφευ
όμενος τήν Έλίζαμπεθ Τάουνσεντ Ό- 
σβαλντ, άπό τήν όποια άπέκτησε, στις 
28 Ιουλίου 1811, ένα άλλο γιό, τόν 
Τζαίημς Μπρούς (1811-1863), 8ο κόμητα 
τού Έλγιν, πού άκολούθησε τό διπλω
ματικό στάδιο καί είχε μιά λαμπρή καρ- 
ριέρα. Υπήρξε πρώτος Άντιβασιλεύς 
τών Ινδιών. Ό γιός του, Βίκτωρ Αλέ
ξανδρος (1849—1917), ένατος κόμης 
τού Έλγιν, άκολούθησε τήν πολιτική. 
Έγινε άντιβασιλεύς τών Ινδιών (1894— 
1899) καί ύπουργός Αποικιών (1905).

Ας γυρισωμε όμως στόν Έλγιν καί 
στά έλγίνεια μάρμαρα. Στήν άρχή τά 
τοποθέτησε σέ ένα περίπτερο στόν κή
πο τού σπιτιού του στήν γωνία τού Πάρκ 
Λαίην καί τής Πικαντίλυ Στρήτ. Εκεί 
είχαν τήν εύκαιρία νά τά δούν διάφορες 
προσωπικότητες τής έποχής καί νά τά 
άποθαυμάσουν. Τά τεράστια όμως έξο
δα πού έκανε ό Έλγιν γιά νά μεταφέρη 
τούς έλληνικούς θησαυρούς στήν Αγ
γλία, έξανέμισαν τήν περιουσία του καί 
σέ λίγο καιρό βρέθηκε σέ άναζήτησι 
νέας στέγης γιά τά γλυπτά, καθώς ά- 
ναγκάσθηκε νά ξενοικιάση τό σπίτι, ό
που έμενε. Τόν βοήθησε ό δούκας τού 
Ντέβονοαϊρ καί πήρε τά μάρμαρα σέ 
ένα υπόστεγο στό κτήμα του. Εκεί έ
μειναν ως τό 1815. Τότε ό Έλγιν άν- 
τιμετώπιζε νέο πρόβλημα, γιατί τό κτή
μα αύτό, πού βρισκόταν στό Μπάρλιγ- 
κτον Χάουζ, πουλήθηκε. Σκέφθηκε τήν 
ώρα έκείνη ό Έλγιν νά τά πουλήση στό 
κράτος. Ήδη τό 1811 άνάλογη πρότασίς 
του δέν τελεσφόρησε, γιατί ζητούσε 62. 
440 λίρες λογαριάζοντας μαζί μέ τά έ
ξοδα πού είχε κάνει καί τούς τόκους 12 
χρόνων. Ή κυβέρνησις φαινόταν διατε
θειμένη νά τού δώση 30.000 λίρες, κάτω 
δηλαδή άπό τό μισό τής προσφοράς 
του. Τό 1815, σέ νέα πρότασί του πρός 
τό κράτος, ό Έλγιν άνέβασε τό ποσό σέ 
73.600 λίρες προτείνοντας νά συσταθή 
μιά έπιτροπή έρεύνης άπό ειδικούς, 
πού θά όριζε ή Βουλή τών Κοινοτήτων.

Οι δυσκολίες πού καί τήν φορά αύτή 
άντιμετώπιζε δέν ήσαν μικρές. Προέρ
χονταν κυρίως άπό τόν Πέιν Νάιτ, αυ
θεντία στόν τομέα τής άρχαιλογίας, άλ
λα δύστροπο χαρακτήρα. Ό Νάιτ καί 
μαζί του μερικοί άλλοι ίσχυρίσθηκαν ότι 
τά γλυπτά δέν ήσαν έλληνικά, άλλά ρω
μαϊκά άντίγραφα τής έποχής τού Α- 
δριανού. Έφθασαν μάλιστα στό σημείο 
νά άποκαλέοουν τόν Έλγιν ληστή. Με
γάλος σάλος δημιουργήθηκε τότε. Ή 
άντίδρασις όγκωνόταν καί συμμετέσχε 
σ' αύτή ένας μεγάλος Φιλέλλην, ό Λόρ
δος Βύρων, ό όποιος είπε: «Οι έπισκέ- 
πται σιωπηλοί, μέ όργή καί θλίψι άπο- 
θαυμάζουν τά λάφυρα καί άποδοκιμά-

ζουν τόν ληστή». Ό ίδιος έγραψε ατό 
έργο του «Τσάιλντ Χάρλοντ»; «Ντροπή 
Καληδονία (έτσι έλεγαν οί Ρωμαίοι τήν 
πατρίδα τού Έλγιν), ντροπή νά χης ένα 
τέτοιο παιδί. Αγγλία, να χαίρεσαι πού 
δέν τόν έχεις άνάμεσα στά παιδιά σου!» 
( Εδώ ό ποιητής άναφέρεται στήν σκωτι- 
κή καταγωγή τού Έλγιν). Κι άκόμη: 
«Guod non fecerunt Gothi fecerount Scoti». 
(Ό,τι δέν έκαναν οί Γότθοι τό έκαναν οί 
Σκώτοι!) (=οί Καληδόνιοι!).

Τελικά ή Βουλή τών Κοινοτήτων δέ
χθηκε τήν πρότααι τού Έλγιν κατεβά
ζοντας τό ποσό στις 35.000 λίρες, άπό 
τις όποιες ό πρϊγκιψ τής Βαυαρίας θά 
έδινε τις 30.000. Ό Έλγιν στήν άρχή 
δυσανασχέτησε, άναγκάσθηκε όμως νά 
δεχθή, άφού ή έπιτροπή πρότεινε νά 
όρισθούν οί κομήτες τού Έλγιν έπίτρο- 
ποι τού Βρεταννικού Μουσείου, στήν αί
θουσα Ντάβιν τού όποιου έκτίθενται σή
μερα τά θαυμάσια γλυπτά, κατάλληλα 
καί σχολαστικά φωτισμένα μέ ένα άπα- 
λό ηλεκτρικό φώς. Όπως έγραψε όμως 
ό Έστονιέ: «Ένα έργο τέχνης δέν είναι 
ώραίο παρά μέσα στό πλαίσιο καί κάτω 
άπό τό φώς, όπου ό καλλιτέχνης τό δη

μιούργησε».
Οί άντιδρύσεις πάντως ποτέ δέν στα

μάτησαν καί άπό τούς ίδιους τούς Άγ
γλους καί άλλους Εύρωπαίους καί οί 
συζητήσεις γιά τήν έπιστροφή τών μαρ
μάρων στήν Ελλάδα συνεχίσθηκαν, χω
ρίς άποτέλεσμα βέβαια ώς τις ήμέρες 
μας. Ό άγγλικός Τύπος έπανειλημμένα

άσχολήθηκε μέ τό θέμα. Είχε ριφθή τό 
σύνθημα: Give back the Elgin Marbles! 
(Δώστε πίσω τά έλγίνεια μάρμαρα). Χα
ρακτηριστική είναι ή διαμάχη άνάμεσα 
στόν Φρ. Χάρισσον καί στόν Τζ. Νόουλς, 
πού άπό τις σελίδες τού άγγλικού πε
ριοδικού «19ος Αιών» (Nineteenth Centu
ry) ύποστήριζε ό πρώτος τήν κίνησι έπι- 
στροφής, ένώ ό δεύτερος τήν κατέκρί
νε.

Αξίζει νά άναφέρωμε ότι ό μεγάλος 
Αλεξανδρινός ποιητής Κωνσταντίνος 
Καβάφης πήρε μέρος στήν συζήτησι μέ 
σειρά άρθρων πού δημοσίευσε στό πε
ριοδικό «Rivista Quindicinale» τής Αίγύ- 
πτου καί στήν έφημερίδα « Εθνική» τών 
Αθηνών, μέ τά όποια καταδίκαζε μέ 
καυατικότητα τήν προσπάθεια τού Νώ- 
ουλς νά ύπερασπισθή τόν Έλγιν καί τις 
πράξεις του. Έγραφε: «Έν τώ παρο
ξυσμό) του - διότι δέν άμφιβάλλω ότι τό 
άρθρον έγράφη εις στιγμήν διανοητικού 
παροξυσμού - ό κ. Νώουλς διατυπώνει 
τάς πλέον θρασείας παρατηρήσεις. Εκ
θειάζει τόν βανδαλισμόν τού Έλγίνου, 
καί είναι τόσον μεγάλη ή πρός αυτό 
ευγνωμοσύνη του, ώστε θά ήταν πρό
θυμος νά τόν κατατάξη μεταξύ τών ευ
εργετών τού άνθρωπίνου γένους - δίος 
άνήρ καλός κάγαθός άνήρ. Μυκτηρίζει 
τόν Βύρωνα. Σχετίζει τήν ύπεξαίρεσιν 
τών μαρμάρων πρός τά ένδοξα τρόπαια 
τού Νέλσωνος. Φρονεί ότι έάν έπιστρα- 
φώσι τά μάρμαρα ταύτα, πρέπει ν ’ άπο- 
δοθώσι έπίσης ή Γιβραλτάρη, ή Μελίτη, 
ή Κύπρος, ή Ινδική - λησμονών ότι αί
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κτήσεις αύται είναι άπαραίτητοι διά τό 
άγγλικόν έμπόριον καί διά τό γόητρον 
καί τήν άαφάλειαν τής Βρεττανικής Αυ
τοκρατορίας, τά έλγίνεια μάρμαρα εις 
ούδέν χρησιμεύουσιν άλλο ή εις τόν 
έξωραϊσμόν τού Βρεταννικοϋ Μου
σείου...».

Σχολιάζοντας, έξ άλλου, τήν ύποστή- 
ριξι τού Χάριοσον ό Καβάφης σημείωνε: 
«Παρά τάς διαβεβαιώσεις ταύτας, δέν 
πιστεύω ή Ελλάς νά έχη πολλήν τύχην 
νά έπανίδη τάς ωραίας γλυφάς του 
Παρθενώνος. Τό κόμμα τό όποιον έναν- 
τιΟύται εις τήν άπόδοσιν τών Ελγίνειων 
μαρμάρων είναι πολυάριθμον. Όσοι θέ- 
τουσι τόν έγωισμόν ύπεράνω τής δικαιο
σύνης, καί τό συμφέρον ύπεράνω τής 
γένναιότητος, άνήκουσι εις τό κόμμα έ- 
κεϊνο - οί δέ τοιούτοι άνθρωποι είναι 
πολλοί καί έν Αγγλία ώς δυστυχώς εί
ναι πολλοί πανταχού».

Ό  ποιητής δέν έτρεφε αύταπάτες, έ
δωσε όμως τήν μάχη του. Καθώς γράφει 
ό μελετητής του Γ.Α. Παπουτσάκης: «Ό 
Καβάφης ήταν άρκετά ρεαλιστής καί 
δέν βαυκαλιζόταν μέ ψευδαισθήσεις ή 
έλπίδες γιά μιά πιθανή έπιστροφή τών 
έλληνικών μαρμάρων. Ήξερε καλά τούς 
"Αγγλους, κι άπό τήν καλή τους (άρκε- 
τές φορές διέκρινε κανείς, στις κουβέν
τες του, κάποια δόσι φιλαρέσκειας γιά 
τήν άγγλική του κουλτούρα), μά κι άπ’ 
τήν άνάποδη. Κι άκόμη, σάν άνθρωπος, 
ήξερε τή σημασία τού «Μακάριοι οί κρα
τούντες» (τήν έποχή έκείνη μάλιστα...). 
Κι όμως, μέσα σέ 20 μέρες δημοσίευσε 
τρία άρθρα πάνω ατό θέμα αύτό — μέ 
δριμύτητα ύφους κάπως άσυμβίβαστη 
πρός τήν συνήθως έπιφυλακτική του ι
διοσυγκρασία — παίρνοτας άφορμή άπό 
τή συζήτηση πού έγινε στόν Τύπο δύο 
έπιφανών Άγγλων».

Ώς σήμερα τά έλγίνεια μάρμαρα πα
ραμένουν ατό Αονδϊνο καί άποτελούν 
πάντοτε άντικείμενα θαυμασμού τών έ- 
πισκεπτών τού Βρεττανικού Μουσείου. 
Τήν άξια τους μαρτυρά τό γεγονός ότι 
γιά χάρι τους ό Γκαίτε συμβούλευε στά 
τελευταία χρόνια τής ζωής του καλλι
τέχνες καί φίλους νά μήν πηγαίνουν πιά 
στήν Ιταλία, άλλά τούς έστελνε στήν 
Αγγλία! Καί τήν μοναδικότητά τους τό 
πείσμα τών Άγγλων νά τά κρατούν τό
σον καιρό κοντά τους άδιαφορώντας γιά 
τήν έντύπωαι πού προκαλούν στόν καλ
λιεργημένο έπισκέπτη τού Μουσείου, 
καθώς τού θυμίζουν τόν βανδαλισμό 
τού συμπατριώτη τους. Όπως γράφει ό 
Πιέρ ντέ Γκόρς: «Ή θλιβερή δόξα πού 
άπέμεινε στόν Εύγενή αύ τόν τής Σκω
τίας δέν ύπάρχει σήμερα παρά μόνο δί
νοντας τό όνομά του στή μορφή αυτή 
βανδαλισμού πού συνίσταται στή λεηλα
σία τών μνημείων τέχνης, γιά νά τά με- 
ταβάλη σέ συλλογές Ιδιωτικές ή δημό
σιες τόν Έλγινισμό!».

ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

Σ ΤΟΥΣ πρόποδες τού όρους 
Τετραγίου, παρά τό χωρίον 

Βάστα, στήν άκρη μιας λαγκαδιάς 
πού ή φύσις όργιάζει, άπό δέκα καί 
πλέον αιώνες έξακολουθεϊ νά ύ- 
πάρχη ένας μικρός ναΐσκος τής το
πικής άγιας Θεοδώρας.

Είναι ένας λιθόκτιστος διαστά
σεων 4X6 καί ύψος 2,50 μέτρων, 
πού στήν θολωτή σκεπή τους έ
χουν φυτρώσει καί θάλλουν δέκα έ- 
πτά πελώρια άειθαλή δένδρα πού 
τό ύψος τους φθάνει τά δέκα μέ
τρα καί τό συνολικό τους θάρους 
ξεπερνά τούς είκοσι τόνους. Ό 
ναΐσκος μέ τά δένδρα συνυπάρ
χουν σέ μιά μυστική άρμονία καί 
αύτός πού τό βλέπει δέν μπορεί νά 
έξηγήση αύτή τή μυστηριώδη συν
ύπαρξη καί θαμπωμένος άπό αύτό 
τό έξαίσιο θέαμα άναφωνεΐ «ώς έ- 
μεγαλύνθη τά έργα σου Κύριε». Ή 
συνύπαρξις είναι τελεία. Ό  ναΐ
σκος χωρίς τά έπί τής όροφής του 
δένδρα, άσφαλώς θά είχε κρυμνη- 
σθή μετά άπό τό πέρασμα τόσων 
αιώνων καί λόγψ τής παντελούς 
έλλείψεως συντηρήσεως. Αλλά καί 
τά δέντρα δέν θά μπορούσαν νά 
άναπτύσσωνται άν δέν ύπήρχε ό

ΑΓΙΑ B I0 AD PA 
Β Α ΣΤ Α  ΜΕΓΑΑΟΠΟΑΕΠΣ

Τοϋ Αρχιφ. κ. I. Στριγγλή

Στή θολωτή σκεπή της έχουν 
φυτρώσει καί θάλλουν δέκα έπτά πελώρια 

άειθαλή δένδρα πού τό 
ύψος τους φθάνει τά δέκα μέτρα
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τωσιν τούτου καί καταδιώκοντές 
τον τόν έφθασαν εις τήν θέσιν τού 
ύπάρχοντος σήμερον ναΐσκου. Ό 
πάτερ Θεόδωρος, πρό τής θανατώ- 
σεώς του, άφού έπανέλαθε ότι εί
ναι άθώος, προσευχήθη εις τόν 
Θεόν καί τόν παρεκάλεσε νά τού 
πραγματοποιήση μίαν τελευταία 
του έπιθυμία ώς έξής:«Θεέ μου τό 
σώμα μου νά γίνη έκκλησία (ναός) 
τά μαλλιά μου δένδρα έπί τής στέ
γης του, τό δέ αίμα μου νά γίνη 
ποτάμι». Πράγματι άφού έξετελέ- 
σθη τό άποτρόπαιον έγκλημα έν 
μέσω άστραπών καί βροντών, ή έ
πιθυμία τού Πάτερ Θεόδωρου έξε- 
τελέσθη ύπό τού Θεού καί ό ναΐ
σκος μέ τά δένδρα έπί τής στέγης 
του ϊστατο πρό τών καταπλήκτων 
παρισταμένων φονέων. Κάτωθεν 
δέ τού ναού ήρχισε ρέον άφθονον 
ύδωρ. Αμέσως κατάλαβαν τό άνό- 
μημά των καί γυμνώσαντες τό σώ
μα του είδον μετ' έκπλήξεως ότι ό 
Πάτερ Θεόδωρος δέν ήτο άνδρας 
άλλά γυναίκα.

Τό όλον θέαμα, ή μαγία τού το
πίου, ή άρχαιολογική άξια τού χώ
ρου καί πάνω άπό όλα αύτή ή πρω
τοτυπία τής θεϊκής δημιουργίας, 
έντυπωσιάζουν τόν κάθε έπισκέ- 
πτη καί τόν φέρουν κοντά σέ άλ
λους κόσμους κοντά εις τό θειον. 
Ή άξια τού ναΐσκου ώς καί τού γύρω 
τοπίου άπό θρησκευτικής, άρχαιο- 
λογικής, τουριστικής καί ψυχαγω
γικής άπόψεως παρουσιάζουν τε
ράστιον ένδιαφέρον. Είναι ένα το- 
πίον έκ τών σπανιοτέρων τού κό
σμου, άν όχι τής Ελλάδος, άνυπέρ- 
βλητον εις κάλλος φυσικής όμορ- 
φιάς καί θείου μεγαλείου.

Είναι κάτι τό άπίστευτον, τό πα
ράδοξον, τό φαντασμαγορικόν, 
πού άν άξιοποιηθή τουριστικώς θά 
γίνη πόλος έλξεως χιλιάδων 'Ελλή
νων καί ξένων έπισκεπτών καί ένα 
κεφάλαιον διεθνούς τουριστικής 
προβολής τής χώρας μας.

Όμως δυστυχώς άπό τό χωρίον 
Βάστα Μεγαλουπόλεως εις τήν πε
ριφέρειαν τού όποιου ύπάγεται ό 
ναΐσκος έως έκεΐ, άπόστασις περί 
τά τρία χιλιόμετρα, δέν ύπάρχει 
αύτοκινητόδρομος καί ώς έκ τού
του είναι δύσκολον διά τούς έπι- 
σκέπτας νά φθάσουν έκεΐ. "Ετσι 
παραμένει άγνωστο στόν πολύ κό
σμο καί ή περιοχή δέν έχει άξιο
ποιηθή άπό τουριστικής πλευράς.
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ναΐσκος. Τό πώς άνεπτύχθησαν έ- 
πάνω στή σκεπή αύτά τά πελώρια 
δέντρα καί έξακολουθούν νά θάλ
λουν ήταν καί παραμένει πρόβλη
μα άλυτον. Κάτωθεν άκριβώς τού 
δαπέδου τού ναΐσκου πηγάζει άφ
θονο γάργαρο καί κρυστάλλινο νε
ρό πού γύρω άπό τόν ναΐσκο σχη
ματίζει μιά μεγάλη λίμνη καί τά 
κλαδιά τών δένδρων τού ναΐσκου 
ώς καί τών γύρω εύρισκομένων 
πλατάνων καθρεπτίζονται στό νε
ρό καί προσδίδουν στό τοπίο μιά 
ξεχωριστή φαντασμαγορική όμορ- 
φιά. Εις τό έσωτερικόν τού ναΐ
σκου ύπάρχουν πολλές τοιχογρα
φίες (άγιογραφίες), ξεθωριασμένες 
άπό τήν ύγρασία καί τό πέρασμα 
τού χρόνου καί πουθενά δέν βλέ
πεις ρίζες δένδρων, τόσον εις τό 
έσωτερικόν τού ναΐσκου, όσον καί 
εις τό έξωτερικόν.

Παρά τόν ναΐσκον, εις άπόστασιν 
50 μέτρων, ύπάρχει ύπόγειον σπή- 
λαιον μεθ' ύπογείου στοάς, πλήρη 
σταλακτιτών τά όποια είναι άνεξε- 
ρεύνητα έως σήμερον. Προσέτι 
πρό 20ετίας εις παρακείμενον ά- 
γρόν άνευρέθησαν άρχαΐα άντικεί- 
μενα (άνήρ ύψους 15 έκατοστών,

ταύρος μήκους 15 έκατοστ. καί πε
ρί τά δέκα πήλινα άντικείμενα) τά 
όποια παρελήφθησαν ύπό τού τό
τε Γυμνασιάρχου Μεγαλουπόλεως 
καί έκοτε άγνοεΐται ή τύχη των. 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟ
ΔΩΡΑΣ.

Ό  βίος τής άγιας Θεοδώρας είς 
τήν όποιαν έχει άφιερωθεΐ ό ναΐ
σκος ούτος έχει κατά τήν παράδο- 
σιν ώς άκολούθως. Ή άγια Θεοδώ
ρα έμόναζε είς ένα μοναστήρι τής 
Μεσ-νίας όνομαζόμενον Μοναστη
ράκι, τό όποιον καί σήμερον ύφί- 
σταται λειτουργούν, φέρον τήν 
ιδίαν όνομασίαν, παρά τό χωρίον 
Διαβολίτσιοντής Μεσσηνίας. "Αγνω
στον διά ποιον λόγον ήτο ένδεδυ- 
μένη άνδρικά, έφέρετο ώς άνδρας 
καί όλοι έπίστευον ότι ήτο άνδρας. 
Τό όνομα αύτού ήτο Θεόδωρος καί 
ήτο ήγούμενος τής μονής, άπεκα- 
λεΐτο δέ πάτερ Θεόδωρος. Τήν μα- 
κρυνήν έκείνην έποχήν μία μοναχή 
τής μονής είχε μείνει έγκυος καί 
πρός τούτο είχε ένοχοποιηθεΐ ό πά
τερ Θεόδωρος. Κατόπιν τούτου 
συγγενείς τής έγκύου μοναχής καί 
παράγοντες τής μονής έτέθησαν 
έναντίον του μέ σκοπόν τήν θανά-



τούς έπίγειους παραδείσους, τίς παντός είδους άπο- 
λαύσεις, τά ύποπτα κέντρα, τό γνώριμό τους περι
βάλλον. Ακόμη καί οι διεθνώς δρώντες κακοποιοί 
στήν Πρωτεύουσα θά σταθούν καί θά άναπτύξουν 
τήν έκνομη δράσι τους. Έξ’ άλλου ό βίος τής πό- 
λεως όδηγεϊ εύχερέστερα τούς νέους στήν άνηθι- 
κότητα καί στήν διαφθορά. Ή λεία άπό τήν έγκλημα- 
τική πράξι είναι δελεαστικότερη, οι συναλλαγές είναι 
άπειρες καί άνεξέλεγκτες, ύπάρχχει πάντοτε ή πε
λατεία γιά τά ναρκωτικά, τήν άκολασία, τήν αισχρο
κέρδεια. Καί πέρα άπό αύτά, ή Πρωτεύουσα άπο- 
τελεί συνήθως τό χώρο όργανώσεως, συντονισμού 
καί έκδηλώοεως τών δυναμικών μορφών άναταρα- 
Χήή
Τό κατασταλτικό έργο τής Αστυνομίας έμφανίζεται 
παραστατικά στήν έκθεσι πεπραγμένων πού σάς δια
νεμήθηκε. Έδώ θά σάς παρουσιάσω μόνο όρισμένσ 
γενικά στοιχεία, πού προέρχονται άπό τήν άστυνο- 
μική στατιστική. Όπως είναι γνωστό, ή στατιστική 
αύτή περιλαμβάνει τά έγκλήματα πού έγιναν γνωστά 
στήν Αστυνομία, ένώ ή στατιστική τής Δικαιοσύνης 
περιλαμβάνει μόνο τήν ένδικο έγκληματικότητα, ή 
όποια βασίζεται στις έκδοθεϊσες Δικαστικές άποφά- 
σεις.
Όπως φαίνεται στούς πίνακες, ή έγκληματικότης τού 
1978, σέ σύγκριοι πρός τήν έγκληματικότητα τοϋ 
1977, παρουσίασε, στήν περιοχή εύθύνης τής Αστυ
νομίας Πόλεων, τήν άκόλουθη διακύμανσι.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

1. Κακουργήματα
2. Πλημμελήματα
3. Πταίσματα

1977 1978
270 255

50.054 50.156
546.213 676.700

%

— 5,55 
+ 0,20 

+ 23,89

Στά κακουργήματα γενική μείωσι κατά 5,55% έμφανι- 
ζόμενη, ειδικότερα, στις έκ προθέσεως άνθρωποκτο- 
νίες καί τίς ληστείες. Αντιθέτως, τά ναρκωτικά καί οι

βιασμοί παρουσίασαν μικρή αύξησι.
Στά πλημμελήματα άνεπαίσθητη αύξησι, κατά 0,20%. 
Τό κύριο όγκο τών πλημμελημάτων κατέχουν οί πα
ραβάσεις τού Άγορανομικοϋ Κώδικα, οί σωματικές 
βλάβες, οί παραβάσεις τού Κώδικα Οδικής Κυκλο
φορίας καί του Υγειονομικού Κανονισμού. Στά πταί
σματα αύξησι κατά 23,89% όφειλομένη στήν άπό 
μέρους τών 'Υπηρεσιών αύστηρότερη έφαρμογή τοϋ 
Κ.Ο.Κ., άφού οί σέ βαθμό πταίσματος παραβάσεις 
τού Κ.Ο.Κ. καλύπτουν τό μεγαλύτερο μέρος. Γενικό 
συμπέρασμα είναι ότι μεταξύ τοϋ 1977 καί τοϋ 1978 
δέν ύπάρχουν σοβαρές διαφορές στήν έκφρασι τής 
έγκληματικότητος.
Από τά τελεσθέντα έγκλήματα παρέμειναν άνεξιχνί- 
αστα ποσοστό 6,27% στά κακουργήματα, έναντι 
6,66% τού 1977 καί 6,81% στά πλημμελήματα, έναντι 
5,48%, άντιστοίχως.

ΜΗ ΕΞΙΧΝΙΑΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Κακουργήματα Πλημμελήματα
έτος άρθμ. έπί συν. % άριθμ. έπί συν. %
1977 18 270 6,66 2.743 50.054 5,48
1978 16 255 6,27 3.417 50.156 6,81

Τό ποσοστό αϋτό είναι όχι άπλώς μικρό, άλλά σχε
δόν άσήμαντο, άν ληφθεϊ ύπόψι ότι σέ άλλες, έπίσης 
προηγμένες, χώρες τό ποσοστό τών άνεξιχνιάστων 
είναι πολλαπλάσιο. Από τά άνεξιχνίαστα έγκλήματα, 
ένας μεγάλος άριθμός άναφέρεται στις κλοπές χρή- 
σεως αύτοκινήτων, μέ δράστες, συνήθως, νεαρά 
άτομα. Έπίσης πρέπει νά τονισθεϊ ότι τά περισσό
τερα άπό τά άνεξιχνίαστα έγκλήματα, τελικώς έξι- 
χνιάζονται άργότερα, ύστερα άπό συνεχή έπαγρύ- 
πνησι καί παρακολούθησι. Έτσι καί κατά τό 1978 
έξιχνιάσθησαν 37 έγκλήματα, πού είχαν τελεσθεϊ 
κατά τό 1977 καί τά προηγούμενα έτη.
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H D ! ΣΤΗΝ
ΠΟΛΥΕΙΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟ»
Ή  τελευτα ία  χρονολογία τής καταστροφής του κόσμου καί τής ένάρξεως τής Χι
λ ιετούς ευτυχίας έττί τής γής ύττελογίσθη ύττό τών «Μαρτύρων τού  Ιεχωβά» τό  έτος 
1975! Ή λθε όμως καί τό  έτος αύτό καί όπως πάντα ο ΐχ ιλ ια σ τα ίά π εδε ίχθησ ανκα ί 
πάλι ψευδείς π ροφ ήτα ι.

Ε ΔΥΟ σχετικές μελέτες μας 
πού προηγήθηκαν, προσπαθή

σαμε νά δώσωμε μιά γενική εικόνα 
τής Όργανώσεως τών λεγομένων 
«Μαρτύρων τού Ιεχωβά» ή «Χιλιο
στών». Στή μελέτη μας αυτή θά δώ- 
σωμεν άλλα στοιχεία, όλοκληρώ- 
νοντας έτσι σιγά σιγά τή συνοπτική 
εικόνα τής Όργανώσεως, όπως έμ- 
φανίζεται μέσα άπό τά ίδια τά κεί
μενά της, φανερά καί μυστικά.

Ή Οργάνωση τών «μαρτύρων 
τού Ιεχωβά» είναι πολυεθνική. 'Έ
χει 200 περίπου Τμήματα σέ όλό- 
κληρο τόν κόσμο, ή δέ έδρα της 
είναι τό Μπρούκλιν τής Νέας Ύ- 
όρκης, όπου «άπό τό έκεί γρα- 
φεϊον τού προέδρου διευθύνεται 
τό έργον»1 της σέ όλόκληρο τόν 
κόσμο.
Ό πρόεδρος έχει σάν συνεργά
τες 172 περίπου άλλα μέλη και 
όλοι αύτοί οί κορυφαίοι - ή «άξιω- 
ματούχοι»3 - άποτελοϋν τό Κυβερ- 
νών Σώμα, όπως τό λένε, κάτω άπό 
τίς σιδηρές έντολές τού όποιου 
βρίσκονται τά 2.500.000 περίπου ά
τομα τών όπαδών σέ όλόκληρο τόν

κόσμο. Είναι, δηλαδή, τό Αρχηγείο 
τους4.

Οί έντολές αύτού τού «Κυβερ- 
νώντος Σώματος» φτάνουν στις δι
άφορες χώρες ή «Τμήματα» όπως 
τά όνομάζουν, καί έν συνεχεία δια
βιβάζονται μέχρι καί τό τελευταίο 
χωριό - άν ύπάρχη έκεί χιλιαστική 
όμάδα ή «έκκλησία» τους. Τήν ήγε- 
σία τών χιλιοστών σέ κάθε χώρα 
άποτελοϋν τρία ή περισσότερα ά
τομα, μεταξύ τών όποιων άρχηγός, 
στήν ούσία, είναι ό λεγόμενος Συν
τονιστής Τμήματος5. Οί έντολές έ
τσι τής Εταιρίας «Σκοπιά» διοχε
τεύονται στούς άπλούς όπαδούς 
κάθε χώρας μέσω τού Συντονιστοϋ 
Τμήματος καί τών βοηθών του, πού 
είναι πρόσωπα δοκιμασμένα γιά 
τήν ύπακοή τους στήν Εταιρία, καί 
μέ μεγάλη άπόδοση στήν έπέκταση 
τού άριθμού τών όπαδών στή χώρα 
τους.

Κάτω άπό τόν Συντονιστή Τμήμα
τος καί τών βοηθών του σέ κάθε 
χώρα ύπάρχει ό λεγόμενος 
«Προεδρεύων Επίσκοπος» κάθε ό- 
μάδος ή «έκκλησίας» τών χιλιο

στών, ό όποιος μπορεί ν' άντικα- 
θίσταται άπό άλλον έκ τού όλιγο- 
μελοΰς «πρεσβυτερίου» κάθε όμά- 
δος, έκ περιτροπής. Τελευταία έ
βαλαν καί «Γραμματέα» σέ κάθε ό
μάδα ή «Έκκλησία», ό όποιος θά 
έχη κάποια μονιμότητα.

Παλαιότερα - μέχρι τό 1944 - Ό 
πρόεδρος τής Έταρίας «Σκοπιά» 
έκλεγόταν άπό τούς μετόχους7 ή 
«τιτλοφορημένα μέλη»8 της - πού 
είναι γύρω στά 500 - μέ βάση τό δε- 
καδόλαρο! Καθένα δηλαδή άπό τά 
μέλη είχε τόσες ψήφους όσα δε- 
καδόλαρα είχε καταθέσει στήν Ε
ταιρία9!

Τό σύστημα δηλαδή έκλογής όχι 
μόνο δέν ήτο «Θεοκρατικό», όπως 
νομίζουν οί άφελεϊς όπαδοί, άλλά 
ούτε κάν δημοκρατικό. Ήτο ά- 
πλώς... πλουτοκρατικό.

Οί περισσότεροι άξιωματούχοι 
τής Όργανώσεως άνά τόν κόσμο 
διορίζονται άπ' εύθείας παρά τής 
Εταιρίας «Σκοπιά», άπό τό Μπρού- 
κλιν της Νέας Ύόρκης, κατόπιν συ
στάσεων τών ήδη ύπηρετούντων 
ώς τοπικών άξιωματούχων, χωρίς
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Κάτω: Μία άπό τις άστείες «διδασκα
λίες» των Χιλιοστών είναι ότι κατά τά 
έτη 1914-1918 έγινε μάχη στόν ούρανό 
μεταξύ τού Σατανά καί τού Χριστού. Ό 
Χριστός νίκησε τόν Σατανά καί τόν πά
ταξε στή γη. Στήν εικόνα αύτή ό Σα
τανάς κάνει τό «μακροβούτι» άπό τόν 
Ούρανό στή γή! (Δημοσίευμα σέ χιλια- 
στικό έντυπο). Δεξιά: Τό τέρας αύτό τής 
άποκαλύψεως σχεδιάστηκε άπό τούς Χι
λιοστός καί δημοσιεύθηκε ατό περιοδι
κό τους «Η ΣΚΟΠΙΑ». Συμβολίζει δέ, 
κατά γραπτές δηλώσεις των, τούς ίδι
ους!

όμως τό Κυβερνών Σώμα εις τό 
Μπροϊικλιν νά δεσμεύεται άπό τις 
συστάσεις αύτές1 °.

Ή Οργάνωση δίδει στοάς όπα- 
δούς της τούς πάρα κάτω τίτλους 
καί άξιώματα:
— Τακτικός Εύαγγελιζόμενος.
— Διακονικός Υπηρέτης (βοηθός, 
γενικά)
— Επίσκοπος Αγρού (προσηλυτι
σμού)
— Επίσκοπος Γραφικών μελετών 
(βιβλίων τής Εταιρίας).
— Επίσκοπος σχολής Θεοκρατι
κής διακονίας (τεχνικής προσηλυ
τισμού).
— Επίσκοπος περιοχής (έλέγχει ό- 
μάδες συναθροίσεων ή « Εκκλη
σίες»),
— Επίσκοπος Πόλεως.
— Επίσκοπος Περιφέρειας (έλέγ- 
χει περιοχές).
— Επίσκοπος Τμήματος ή Συντονι
στής τού έργου τής Έταρίας σέ 
κάθε χώρα (ό γενικός άντιπρόσω- 
πος τής Εταρίας σέ κάθε χώρα).
— Επίσκοπος Ζώνης (έπιθεωρεϊ έ
να άριθμό τμημάτων σέ ισάριθμες

χώρες).
Στήν κορυφή όλης αύτής τής Ι

εραρχίας τής Εταιρίας «Σκοπιά» 
είναι:
— Ό Πρόεδρος τού Κυβερνώντος 
Σώματος τής Τάξεως τού «Πιστού 
καί Φρονίμου Δούλου» (ή τής Τά
ξεως τού « Αγιαστηρίου» ή τής Τά
ξεως «τού Ναού» ή τής τάξεως τών 
Κεχρισμένων...), Πρόεδρος τής 
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT 
SOCIETY, Πρόεδρος τής WATCH- 
TOWER BIBLE AND TRACT SOCIE
TY INC., Πρόεδρος τού INTERNA- 
SIONAL BIBLE STUDENTS ASSO
CIATION», μέ κεντρικά γραφεία 
(καί έργοστάσια) στό Μπρούκλιν 
τής Νέας Ύόρκης άπ’ όπου διευ
θύνεται τό έργο τής Εταιρίας σέ 
όλόκληρο τόν κόσμο!

Υπάρχουν πρόσθετα έπίσης άξι
ώματα ή «προνόμια», τακτικά ή πε- 
ριστασιακά όπως:
— Υπηρέτης (έπίσκοπος) λογαρια
σμών.
— Υπηρέτης διαφημίσεων
— Υπηρέτης δημοσίων σχέσεων
— Έπίσκοπος Συνελεύσεως

— Έπίσκοπος Υπηρεσίας τροφί
μων...

Συνεπαρμένοι οί «Μάρτυρες τού 
Ιεχωβά» άπό τήν πληθώρα τών έ- 

πισκοπικών τίτλων έτόλμησαν, πα- 
λαιότερον, νά ζητήσουν νά διορίση 
ή Εταιρία σέ κάθε « Εκκλησία» 
τους άκόμη καί « Υπηρέτη (έπίσκο- 
πο)... ψυχαγωγίας»12»!

Τό Μπρούκλιν όμως άρνήθηκε.
Έδαφικώς ή Εταιρία «Σκοπιά» έ

χει χωρίσει τόν κόσμο σέ: Ζώνες - 
Τμήματα - περιφέρειες - περιοχές - 
Εκκλησίες - Τομείς. Ή Ζώνη περι

λαμβάνει πολλές συνήθως χώρες. 
Τμήμα είναι γιά τήν Εταιρία ή Χώ
ρα όπου γίνεται τό έργο της. Κάθε 
τμήμα (χώρα) διαιρείται σέ περιφέ
ρειες. Κάθε «περιφέρεια» έπιτηρεϊ- 
ται άπό τόν «έπίσκοπο περιφέ
ρειας» καί χωρίζεται σέ «περιο
χές». Κάθε περιοχή έλέγχεται άπό 
τόν « Έπίσκοπο περιοχής» καί διαι
ρείται σέ « Εκκλησίες». Κάθε έκ- 
κλησία έπανδρώνεται συνήθως άπό 
50-100 άτομα. Δεκαπέντε μέ είκοσι 
«έκκλησίες» άποτελούν συνήθως 
μιά περιοχή. Κάθε έκκλησία τών χι-
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λιαστών έχει μιά έδαφική περιοχή 
μέ τόν χάρτη της άνηρτημένο στήν 
αίθουσα όπου συναθροίζονται. Ή 
έδαφική περιοχή έκάστης «έκκλη- 
σίας» χωρίζεται σέ τομείς.

Ιδού πώς τό άναφέρει ή Οργά
νωση τών «Μαρτύρων τού Ιεχωβά» 
σέ μυστικό βιβλίο της:

«Ο συνολικός Τομεύς τής Εκ
κλησίας ύποδιαιρεϊται σέ μικρούς 
τομείς, ό καθένας άπό τούς όποιους 
περιέχει ίσως 200 έως 300 σπίτια 
καί ό καθένας απ' αύτούς έχει δικό 
του άριθμό... Αύτή ή κατάτμησις 
τού τομέως τής Εκκλησίας έμφαί- 
νεται έπίσης, γενικά, σ' ένα χάρτη 
τής όλης έκτάσεως, μέ τά όρια καί 
τούς άριθμούς τών τομέων σημειω
μένα καθαρά...13».

Υπάρχει έπίσης καί μιά άλλη Ι
εράρχηση στόν κόσμο τών χιλιο
στών, μέ τούς άντίστοιχους τί
τλους. Αύτή ή Ιεράρχηση έχει 
σχέση μέ τήν π ο σ ό τ η τ α  τού 
προσφερομένου στήν Οργάνωση 
προσηλυτιστικού έργου ύπό τών ό- 
παδών, άναλυομένου σέ ώρες άπα- 
σχολήσεώς των, κυρίως άπό πόρτα 
σέ πόρτα, σέ έγγραφή νέων συν
δρομητών στά περιοδικά τους, σέ 
άριθμό έπανεπισκέψεων σέ σπίτια 
γιά προσηλυτισμό καθώς καί σέ ά
ριθμό π ω λ ο υ μ έ ν ω ν  περιοδι
κών, βιβλίων καί βιβλιαρίων τής Ε
ταιρίας....

Όλα αύτά καταγράφονται σέ ει
δικό έντυπο δελτίο, παραδίδονται 
στόν έπίσκοπό τους καί τελικά φτά
νουν τά άποτελέσματα στήν Εται
ρία. Φυσικά κρατείται σχετικό όνο- 
μαστικό άρχεϊο, έλεγχόμενο άπό 
τόν περιοδεύοντα έπίσκοπο περιο
χής διά τά περαιτέρω. Πριν όμως ό 
έλεγχος φτάσει τόσο ύψηλά θά 
προηγηθή άλλος έλεγχος, άπό τόν 
«βοηθό Υπηρέτου (έπισκόπου) 
Εκκλησίας».

Ιδού ή σχετική περιγραφή, όπως 
τήν διαβάζομε σέ παλαιότερο - 
1961 - μυστικό έντυπό τους:

« Εξελέγχοντας τις έβδομαδιαϊες 
έκθέσεις εύαγγελιζομένων μπορεί 
νά βλέπη ποιοι δέν βγήκαν στήν 
ύπηρεσία τού άγρού (άπό σπίτι σέ 
σπίτι). "Αν, στό τέλος τού μηνάς 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ (τά κεφαλαία δικά 
μας) μερικούς, οί όποιοι δέν βγή
καν διόλου στήν ύπηρεσία, μπορεί 
νά δώση τά όνόματά τους στόν ό- 
δηγό μελέτης...14»!

Ή Ιεράρχηση, λοιπόν, σύμφωνα 
μέ τήν προσφερόμενη στήν Εται
ρία ποσότητα ύπηρεσίας, είναι ή 
άκόλουθη:

— «Τακτικός Εύαγγελιζόμενος». 
Είναι έκεϊνος πού καταγράφει στό 
Δελτίο του κάθε μήνα, τακτικά, 10 
ώρες κατά μέσον όρο.

— «Τακτικός Σκαπανεύς». Είναι 
έκεϊνος πού άφιερώνει στό βιβλιο- 
πωλικό καί προσηλυτιστικό έργο 
τής 'Εταιρίας «τουλάχιστον 1.200 
ώρες τό χρόνο, ένα μέσο όρο 100 
ώρών τό μήνα... "Αν γιά κάποιο λό
γο - λέει ή Εταιρία τού Μπρούκλιν
- δέν μπορείτε ν' άναφέρετε πλή
ρεις έκατό ώρες ύπηρεσίας τού ά
γρού ώρισμένους μήνες, περιλά- 
βετε στήν έκθεσή σας έργου ένα 
σύντομο σημείωμα μέ έξηγήσεις. 
Κάμετε έπίσης διευθετήσεις ώστε 
νά συμπληρώσετε τόν χρόνο πριν 
άπό τή λήξη τού ύπηρεσιακού έ
τους, ώστε ή συνολική έκθεσις γιά 
όλόκληρο τό ύπηρεσιακό έτος, πού 
άρχίζει τή 1 Σεπτεμβρίου καί τε
λειώνει τήν 31 Αύγούστου, νά είναι 
τουλάχιστον 1200 ώρες...15»!

Όπως βλέπομε δέν «παίζει» κα
θόλου τό Μπρούκλιν. Ό,τι τάξη θά 
τό δώση ό όπαδός!

Σέ άνώτερο σκαλί βρίσκεται ό
— «Είδικός Σκαπανεύς». Ας δούμε 
τι λέει σχετικά Ή Εταιρία:

« Εκείνοι οί όποιοι δέχονται διο
ρισμούς ύπηρεσίας ώς ειδικοί σκα
πανείς συμφωνούν νά διαθέτουν 
150 ώρες (...) κάθε μήνα. Καθώς 
έργάζονται προσπαθούν νά κά
μουν πλήρη χρήσι τών έκδόσεων 
(...) τής Εταιρίας Σκοπιά. (...) Οταν 
βαπτίζουν κάποιο άτομο (...) τό ση
μειώνουν στό κάτω μέρος του μη
νιαίου δελτίου των ύπηρεσίας ά
γρού πού άποστέλλουν στό γρα
φείο  τού Τμήματος (...) Ή Εταιρία 
Σκοπιά παρέχει ατούς είδικούς 
σκαπανείς, πού έχουν άναφέρει 
150 ώρες ύπηρεσίας άγρού, μιά μι
κρή χρηματική χορηγία κάθε μήνα 
(...). Καί, όπως άληθεύει μέ όλους 
τούς άλλους σκαπανείς, λαμβά
νουν καί αύτοί προμήθειες έντύ- 
πων σέ τιμή κατώτερη τού κόστους. 
Πρόσθετη οίκονομική βοήθεια χο
ρηγείται ατούς είδικούς σκαπανείς 
περίπου τήν πρώτη Νοεμβρίου κά
θε χρόνο γιά νά προμηθεύωνται 
ρουχισμό16»!..

Σέ άκόμη άνώτερη βαθμίδα στέ

κουν, γιά τήν Εταιρία «Σκοπιά», οί 
προσφερόμενοι νά άποσταλοϋν γιά 
«ύπηρεσία» όπουδήποτε τής γής. 
Πρίν γίνη αύτό ύφίστανται είδική 
έκπαίδευση στήν Αμερική. Αύτοί 
προσφέρουν τουλάχιστον 150 ώ
ρες έργασία τόν μήνα. Τούς παρέ
χεται άπό τήν έταιρία κατοικία, 
σχετική οίκονομική βοήθεια, δια
κοπές κλπ.17

"Αλλη βαθμίδα προσφοράς σκλη
ρής έργασίας πρός τήν Εταιρία εί
ναι όταν όπαδοί της δέχονται νά 
«υπηρετήσουν» στά (δια τά γρα
φεία καί έργοστάσιά της γιά μερικά 
χρόνια - ή καί Ισοβίως! - συνεχώς.. 
Τά κτίρια αύτά τά όνομάζουν 
«Μπέθελ», όπου έκτός τών χώρων 
έργασίας διαθέτουν κοιτώνες, μα
γειρεία, τραπεζαρίες κ.λ.π. "Ας ά- 
φήσωμε όμως τό μυστικό τους βι
βλίο «Όργάνωσις...» νά μάς τά πή 
καλύτερα:

« Υπάρχει πολλών είδών έργασία 
στά Μπέθελ. Μερικοί έχουν διορι
σμούς σέ γραφεία άλλοι στοιχειο
θετούν, χειρίζονται τυπογραφικές 
μηχανές, δένουν βιβλία... Επί 
πλέον είναι άναγκαϊο νά ύπάρχουν 
έργάται οί όποιοι νά φροντίζουν 
γιά τόν οίκο, νά πλένουν τόν ρου
χισμό καί νά μαγειρεύουν καί νά 
σερβίρουν τά γεύματα. Όλ' αύτά 
γίνονται γιά τήν προώθηση τών 
συμφερόντων τής Βασιλείας (διά
βαζε: τής Εταιρίας!). Τά μέλη τής 
οίκογενείας (όμάδος) Μπέθελ κά-
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ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Α Ρ Χ 1 Σ Τ Ε  Α Μ Ε Σ Ω Σ
1. Ή λ θ ε  6 μ ή ν α ς !  Ά φότου 

λλάβαμβ τόν «Πληροφόρησή» τού 
Μαρτίου xul έδιαβάσαμβ τή συναρ
παστική έπιστολή χοΰ 'Αδελφού 
Νόρρ, ή οποία μάς έλβνβ νιά Ινα 
είδ.κό βιβλιάριο πού θά έτ ίθετο  σέ 
κυκλοφορία στις !) ’Απριλίου, δλοι 
υ ΐ εύαγγελιζΑμενοι μ ι μιά ζωηρή 
προοδοχία άνεμβναν πρόθυμα ιόν 
μήνα 'Α π ρ ίλ ιο ! Καί τώρα, νά ό 
'Απρίλιος ! Τ ί πρόκειται νά κάμω- 
μ ε ;  Ν ' άναλάβωμε βέβαια ιή ν  
προοπάθεια οόν Ινας άνθρωπος 
—σάν Αχρίδες—καλύπτοντας κατά 
γράμμα τή γώρα μέ τό καταπλη-

Στήν άπέναντι σελίδα: Οί τίτλοι πού κα
τά καιρούς πήρε τό έσωτερικό έντυπο 
τής όργανώοεως των Χιλιοστών. Επά
νω: ΟΙ άκρίδες, δηλαδή οί Χιλιοστοί, 
προσβάλλουν τά κτίρια, χριστιανικά καί 
μή τού κόσμου, τού όποιου τις θρη
σκείες άποκαλουν «δαιμονισμό»! (Τό 
σχεδίασμα αυτό είναι δημοσιευμένο σέ 
χιλιαστικό έντυπο). Κάτω: «Σάν άκρί
δες», γράφει τό μυστικό χιλιαστικό έν
τυπο, νά καλύψουν οί Μάρτυρες τού 
Ιεχωβά τή χώρα μας, πουλώντας σέ 

καθορισμένους άριθμούς ό καθένας, τά 
έντυπα τής έταιρίας...

νουν έναρξι τής καθημερινής δρά- 
σεώς των νωρίς.(...) Ύστερ’ άπό τό 
πρωινό ρόφημα μεταβαίνουν στήν 
έργαοία τους, όπου διαθέτουν του
λάχιστον 8 ώρες καί 40 λεπτά τήν 
ήμέρα18...».

Μήπως ξέρετε πόσο πληρώνον
ται αυτοί οί άνθρωποι; Εξακόσιες 
περίπου δραχμές τό μήνα19! Καί

ξέρετε γιατί; Γιατί τούς έπεισαν ότι 
μέ τό νά προσφέρουν τόν έαυτό 
τους στά έργοστάσια - καί ατά χω
ράφια! - τής Έταιρίας «Σκοπιά» 
προάγουν έτσι τά συμφέροντα τής 
...Βασιλείας!

Τά συμφέροντα δηλαδή μιάς βα
θύπλουτου πολυεθνικής άμερικα- 
νικής Έταιρίας ταυτίζονται μέ τά 
συμφέροντα τής Βασιλείας τού 
Θεού!

Αφού λοιπόν ύπάρχουν - γενικά 
- «έξυπνοι» πού πείθουν όφελείς 
συνανθρώπους μας νά πιστεύουν 
παρόμοια πράγματα, είναι άπορίας 
άξιον πώς, «σφαγές» σάν έκείνη 
τής «Γουϊάνας» δέν συμβαίνουν 
συχνότερα...

Αλλά ή ζήτηση έργατών έκ μέ
ρους τού Μπρούκλιν «γιά τήν προ
αγωγή τών συμφερόντων τής βασι
λείας (διάβαζε: τής Έταιρίας)» 
φθάνει στό άποκοκρύφωμά της μέ 
τήν έπιστολή πού στέλνει ό πρό
εδρος τής Όργανώοεως πρός τούς 
Αμερικανούς - κυρίως - χιλιαστάς. 
Παραθέτομε τά κυριότερα σημεία 
της:

« Αγαπητοί Αδελφοί (...) Εδώ 
στό Μπρούκλιν έχομε λάβει πα
ραγγελίες γιά 19 περίπου έκατομ- 
μύρια μεγάλα βιβλία, οί δέ παραγ
γελίες τών έκκλησιών γιά βιβλία 
πού έξεδόθησαν στις πρόσφατες 
περιφερειακές συνελεύσεις δέν 
άρχισαν άκόμη νά καταφθάνουν. 
Γιά νά είναι οί άδελφοί μας έφω-

διασμένοι μέ όσα άπαιτούνται γιά 
τή ζωτική διακονία πού έκτελούν, 
θά χρειαστή νά γίνεται καί δεύτερη 
νυχτερινή βάρδια έδώ στό έργο- 
στάσιο (...). Αλλ' αύτό δέν είναι 
όλο! Υπάρχει πολλή έργαοία έλαι- 
οχρωματισμού καί άλλων ειδών 
πού πρέπει νά γίνη στό Μπέθελ.
Επίσης πρέπει νά γίνουν έπιπλα καί 
άλλα είδη γιά τά νέα κτίρια δια
μονής καί έκτυπώσεως πού είναι 
ύπό κατασκευήν στό Αγρόκτημα 
τής Σκοπιάς... Θέλομε νά προσλά- 
βωμε έκατό ή καί περισσότερους 
δυνατούς, άγαμους άδελφούς, με
ταξύ 18 καί 45 έτών ήλικίας, ώς 
προσωρινούς έργάτας γιά ένα έτος 
(...). Είσθε σείς ένας άγαμος άδελ- 
φός, ύγιής καί πρόθυμος νά έργα- 
σθή σκληρά γιά τήν προαγωγή τών 
συμφερόντων τής Βασιλείας;... 'Αν 
ναι παρακαλείσθε νά στείλετε αμέ
σως έπιστολή στό Γραφείο τού 
Προέδρου, έκφράζοντας τήν προ
θυμία σας νά ύπηρετήσετε στό 
Μπέθελ γιά ένα πλήρες έτος. Ή έ
πιστολή σας πρέπει νά περιέχη τό 
όνομά σας, τή διεύθυνσί σας, τήν 
ήμερομηνία βαπτίσματος, τήν ήλι- 
κία σας, τό ύψος, τό βάρος, καί τή 
στρατολογική κλάοι σας (...). Νά 
προσαρτήσετε καί τή φωτογραφία 
σας (...). Παρακαλείσθε νά έξετά- 
σετε μέ προσευχή αύτό τό ζήτη- 
μα?0!

Όπως διαβάσαμε, «γιά τήν προ
αγωγή τών συμφερόντων τής βασι
λείας» (διάβαζε: τής Έταιρίας!) 
χρειάζεται ό πρόεδρος άκόμη καί 
τό ύψος καί τό βάρος τών... «ά- 
δελφών».

Ο Χριστός βέβαια δέν θά έκανε 
ποτέ κάτι τέτοιο. Δέν θά έπιανε πο
τέ τή μεζούρα καί τό καντάρι γιά 
νά μετρήση καί νά ζυγίση τό μπόι 
τών άκολούθων του, γιατί έκείνοι, 
οί άληθινοί άκόλουθοι τού Χρι
στού, έργαζόντουσαν πράγματι γιά 
τήν προαγωγή τών συμφερόντων 
τής δικής Του Βασιλείας, καί όχι 
γιά τήν αύξηση τής παραγωγής 
μιάς έκδοτικής Έταιρίας...

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. « Αγιασθήτω τό Όνομά σου»
2. «ΣΚΟΠΙΑ» 1977
3. «ΣΚΟΠΙΑ» 1969
4. «ΣΚΟΠΙΑ» 1965
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5. «ΣΚΟΠΙΑ» 1977
6. Εσωτερικό έντυπο «Διακονία τής 

Βασιλείας»
7. «ΣΚΟΠΙΑ» 1950
8. «ΣΚΟΠΙΑ» 7976
9. «ΣΚΟΠΙΑ» 1955

10. Εσωτερικό έντυπο «Οργάνωσις...»
11. «Βιβλίον τού έτους» 1948
12. «Διακονία τής Βασιλείας»
13. Εσωτερικό έντυπο «Λύχνος...»
14. Εσωτερικό έντυπο «Κηρύττοντας...»
15. «Όργάνωσις...»
16.
17.
18. °
19. «ΣΚΟΠΙΑ» 1970
20. «Διακονία τής Βασιλείας».

Μιά επιστολή 
καί μιά άπάντηση

Δ/ντήν περ. « Αστυνομικά Χρονικά» 
Καλλιδρομίου 12 
Ενταύθα 
Κύριε Διευθυντά,

Στήν έρευνα τού ύπαρχιφύλακος κ. 
Μ. Άναστασάκη, μέ τίτλον «Μάρτυρες 
τού Ιεχωβά» θά έττιθυμούσαμε νά προ- 
σθέσωμε μερικά στοιχεία, τά όποια ά- 
φορούν τόν άνεπίτρεπτον συσχετισμόν 
τών Εβραίων μέ τούς Χιλιαοτάς.

Πρώτον: Ό  συσχετισμός αύτός γίνε
ται (συζητεϊται), δυστυχώς, μόνον στήν 
Ελλάδα.

Δεύτερον: Ή έπίσημος Ελληνική Ορ
θόδοξος Χριστιανική Εκκλησία, όπως 
είναι ορθόν ούδόλως άναμιγνύει πλέον 
τόν Ιουδαϊσμόν -Σιωνισμόν κλπ. μέ 
τούς «Μάρτυρες τού Ιεχωβά». (Βλ. σχε- 
τικώς καί τήν πρόσφατον Συνοδικήν 
Πράξιν τού Οκτωβρίου 1978). Τούτο 
εξακολουθεί νά πράττη, έν γνώσει τής 
παντελούς άναληθείας τών Ισχυρισμών 
της, μία μόνον γνωστή παρα-εκκλησια- 
στική όργάνωσις εμφανιζόμενη μέ δια
φόρους ονομασίας καί τίτλους.

Πρόκειται, άκριβώς, γιά έκείνας τάς 
ομάδας, αί όποϊαι έλλείψει στοιχείων, 
επιχειρημάτων καί έπιστημονικής μελέ
της, Ικανοποιούνται μέ τό νά έπιρρί- 
τττουν όλα τά κακά πού συμβαίνουν 
στόν κόσμον «στόν κακόν Εβραίον» καί 
νά... ήσυχάζουν.

Τρίτον: Οί ίδιοι οί Χιλιασταί, σέ έπί- 
σημον έκδοσί τους («Μάρτυρες τού Ίε- 
χωβά-Βιβλική καί φυλλαδική Εταιρία 
Σκοπιά, έτος έκτυπώσεως 1973, σελ. 15), 
γράφουν:
«Οί Μάρτυρες τού Ιεχωβά τονίζουν έ- 
πίσης μέ τόν πιό έντονο καί κατηγο
ρηματικό τρόπο ότι ώς Χριστιανοί άφι- 
ερωμένοι στόν θεόν καί Πατέρα διά τού 
Λυτρωτού καί Σωτήρος Ιησού Χριστού, 
δέν έχουν καμμιά άπολύτως σχέσι μέ 
τούς άνευ Χριστού Ιουδαίους ή Ίου-

δαΐζοντας ή Σιωνιστάς ή άλλους θρη
σκευτικούς, πολιτικούς ή κοινωνικούς 
ομίλους. Είναι μόνον Χριστιανοί καί ή 
θρησκεία τήν όποιαν πρεσβεύουν είναι 
ή Χριστιανική Θρησκεία καί αύτήν απο
δέχονται καί όμολογούν ώς τήν μόνη 
οδόν τής έν Χριστώ Σωτηρίας».
(Σχετικήν φωτοτυπία σάς έπισυνάπτο- 
με).

Τέταρτον: Τό Συμβούλιόν μας άντι- 
προσωπεύον τούς "Ελληνας πολίτας, Ε
βραίους τό θρήσκευμα, δέν έχει παρα
λείψει εύκαιρίαν γιά νά διαφωτίζη τούς 
πάντας σχετικώς. Μάλιστα κατά Σε
πτέμβριον 1976 δέν έδίστασε νά άποστεί- 
λη σχετικήν επιστολήν καί σέ όλους τούς 
Μητροπολίτας τής χώρας.

"Οπως ό κάθε καλοπροαίρετος άν
θρωπος άντιλαμβάνεται οί Χιλιασταί δέν 
έχουν καμμίαν άμεσον ή έμμεσον σχέσι 
ή έξάρτησι μέ τούς Εβραίους. Καί τού
το, έμεϊς τουλάχιστον, δέν παύομεν νά 
τό διακηρύσσομεν παρ’ όλον ότι οί κα
τήγοροί μας αποφεύγουν έπιμελώς (καί 
άνεντίμως φερόμενοι) νά δημοσιεύουν 
τίς άπόψεις μας.

Μέ εύχαριστίας καί τιμήν 
Κεντρικό Ίσραηλιτικό Συμβούλιο 
Συντονισμού καί Γνωματεύσεως 

Ό  Πρόεδρος 
Ιωσήφ Λόβιγγερ

Ό  Γεν. Γραμματεύς 
Μιχαήλ Μάτσας

Ό  συνεργάτης μας κ. Μ. Άναστα- 
σάκης, ύπ’ όψιν τού όποιου έτέθη ή 
άνωτέρω επιστολή τού Κεντρικού Ισρα- 
ηλιτικού Συμβουλίου, παρατηρεί τά έ-
ξης:

1. Στήν έπιστολήν τού «Κεντρικού Ίσ- 
ραηλιτικού Συμβουλίου...» διαπιστώνο
με ότι οί συντάκται της ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 
μέ τό συμπέρασμά μας, όπως τό δια
τυπώσαμε στή σελίδα 932 (στήλη τρίτη, 
στίχος 26) τού ύπ’ άριθ. 510-511 τεύχους 
τών « Αστυνομικών Χρονικών». Γράφα
με έκεϊ ότι «δέν ύπάρχουν συγκεκριμένα 
στοιχεία» γιά νά πή κάποιος ότι μετά τό 
1932 ή Οργάνωση τών λεγομένων 
«Μαρτύρων τού Ιεχωβά» είναι όργανο 
τών Εβραίων Σιωνιστών, «όπως τούς 
κατηγορούν μερικοί».

Δέν δεχθήκαμε δηλαδή τίς κατηγορίες 
αύτών, σύμφωνα μέ τά εις χεϊρας μας 
ύπάρχοντα στοιχεία, ότι οί χιλιασταί εί
ναι όργανα τών Εβραίων Σιωνιστών, 
μετά τό 1932, καί δέν συσχετίσαμε «ά- 
νεπιτρέπτως» Χιλιοστός καί Σιωνιστάς.

2. Οί ύπερφιλοΣιωνιστικές διδασκαλί
ες τών «Σπουδαστών τής Γραφής» ή 
«Μαρτύρων τού Ιεχωβά» δέν είναι άνύ- 
παρκτες, άλλά ύπάρχουν, γραμμένες σέ 
πολλά δικά τους, πρό τού 1932, έπίσημα 
κείμενα. Ελάχιστες άπό τίς διδασκαλίες 
αύτές παραθέσαμε στή συζητούμενη με
λέτη μας, άλλά ό ύπογράφων, καί αύτές

άκόμη τίς πρό τού 1932 ύπερ ή παρα 
Σιωνιστικές διακηρύξεις τών Χιλιοστών, 
τίς άποδίδει όχι σέ ιδιοτέλεια άλλά σέ 
«άνικανότητα τής Όργανώσεως αύτής 
νά έρμηνεύση σωστά τήν Αγία Γραφή», 
όπως γράψαμε στήν έρευνά μας έκείνη 
(ένθ. άνωτ. σελ. 932, στήλη τρίτη, στίχος 
41).

3. Κάνομεν γνωστό ότι τά περί Σιω
νισμού κείμενα τών Χιλιοστών δέν τά 
άναφέραμε γιά νά θίξωμε τούς φίλους 
μας Εβραίους. Ό χι. Αλλά τά άναφέ
ραμε θέλοντας νά πούμε ότι ή «Βιβλική 
καί φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά», ή Ορ
γάνωση δηλαδή τών «Μαρτύρων τού 
Ιεχωβά», ή ύβρίζουσα τούς πάντας 

(μηδέ καί τών Ιουδαίων ραββίνων έξαι- 
ρουμένων (ϊδε «ΕΧΘΡΟΙ», σελ. 268, 
BROOKLYN 1937), καί ίσχυριζομένη ότι 
είναι «Ό ορατός έκπρόσωπος τού Κυ
ρίου έπάνω στή γή» ή ό μόνος άληθινός 
ερμηνευτής τής Αγίας Γραφής, σφάλλει 
δεινώς. Σφάλλει δεινώς, άφού περί αύ- 
τού καί έκείνου τού θέματος έχει δημο
σιεύσει αύτές καί έκεϊνες τίς άντιγρα- 
φικές καί παράλογες διδασκαλίες, όπως 
π.χ. περί Σιωνισμού, Ελληνικού πολι
τισμού, Ο.Η.Ε. κλπ.

Θελήσαμε δηλαδή νά άντιμετωπίσω- 
με, σάν σκεπτόμενοι άνθρωποι, τήν 
πρόκληση τών «διδασκαλιών» τής Ό ρ
γανώσεως τών «Μαρτύρων τού Ιεχω
βά» μέ πνευματικά όπλα καί άκριβώς μέ 
τά ίδια τά κείμενα τής Εταιρίας αύτής.

”Αν τώρα οί χιλιασταί γράφουν στά 
βιβλία τους άστεϊα πράγματα όπως π.χ. 
περί τής «παγκοσμίου Εβραϊκής κυρι
αρχίας έφ’ ολοκλήρου τού κόσμου»1 
σάν εύλογίας τού Θεού κλπ. δέν φταίμε 
έμεϊς! Αλλά καί δέν άποδώσαμε μομφή 
στούς Σιωνιστάς ούτε καί ιδιοτέλεια 
στούς ίδιους τούς Χιλιαστάς, παρά μό
νον άνικανότητα γύρω άπό τίς έρμη- 
νεϊες των τής Αγίας Γραφής.

4. Έχομεν τή γνώμη ότι τό τόσον 
ένημερωμένο «Κεντρικό Ίσραηλιτικό 
Συμβούλιο Συντονισμού καί Γνωματεύ
σεως» θά έχη στή βιβλιοθήκη του, άν 
όχι όλα, τουλάχιστον όσα κείμενα τών 
«Σπουδαστών τής Γραφής» ή «Μαρτύ
ρων τού Ιεχωβά» άναφέρονται στόν 'Ι
ουδαϊσμό - Σιωνισμό. "Αν τά κοιτάξη 
λοιπόν καί κοντρολάρη μ’ αύτά τά δικά 
μας παραθέματα, θά διαπιστώση ότι ό 
ύπογράφων σέβεται τήν άλήθεια καί 
τούς άναγνώστες του. "Αν πάλι κάναμε 
κανένα λάθος άς μάς ύποδειχθή, κατά 
σελίδα, στήλη καί στίχο, καί εύχαρίστως 
νά τό επανορθώσουμε... Γιατί μόνον ό 
Διάβολος μένει άμετάπειστος καί μόνον 
ό Θεός είναι άλάνθαστος.

Αύτά βέβαια ισχύουν πρός όλες τίς 
κατευθύνσεις...

Φιλικά
Μηνάς Άναστασάκης 

1 «Τό τετελεσμένον Μυστήριον» σελ. 698
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ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ
Τ Λ  Λ Γ Ι Λ  Λ Π Λ Μ  Λ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ Μ Α Σ κ. I. ΠΟΛΙΤΗ

£  τΑυκυ μου
εαρ...
Α ΥΤΕΣ οί μέρες τής εβδομά

δας τού θείου Δράματος μι
λάνε μέχρι τά βάθη τής καρδιάς 
μας. "Ενας ’Άνθρωπος, ένας 'Υ
περάνθρωπος, ένας θεός άνεβαί- 
νει τό μαρτυρικό δρόμο τού θα
νάτου!
Τού θανάτου καί τής Ζωής!

Πεθαίνει σήμερα γιά νά ζήσει 
αύριο, γιά πάντα, ατούς αιώνες 
τών αιώνων.

Πόνεσε, ύπέφερε, σταυρώθηκε, 
γιά νά ρίξει βάλσαμο στίς καρδιές 
μας, γιά νά γλυκάνει τό πόνο μας.

"Ενας διαβάτης πού, περνώντας 
σκορπίζει γύρω του μ’ απλοχεριά 
την αγάπη, την καλωσύνη, τη γα
λήνη καί τραβάει πάνω του εκα
τομμύρια ανθρώπινα μάτια, πού τόν 
κοιτάζουν μέ άπέραντη λατρεία κι 
εμπιστοσύνη μά καί μέ κακία, μί
σος καί χλευασμό!

ΑΙ τώρα άνεβαίνει... 
’Ανεβαίνει άργά-άργά, καί 

υπομονετικά, τό Γολγοθά. Τό έρ
γο του βαρύ, σάν τό Σταυρό του κι 
οί άνθρωποι έχουν γεμάτη μέ κα
κία καί μίσος τή καρδιά τους.

Στό ξανθό του κεφάλι δέν έχει 
οτεφάνι άπό άνθη, άλλα άπό άγ- 
κάθια καί τό άνηφορικό μονοπάτι 
δέν είναι σπαρμένο μέ παπαρού
νες κι άγριολούλουδα, άλλά μέ 
πέτρες. Πέτρες μυτερές, πού τού

ξεσκίζουν τά πόδια καί τήν ψυχή.
Αύτός, όμως, προχωρεί.
Η καρδιά του, μέ όλη τήν ά- 

γάπη, τή δύναμη καί τό μεγαλείο 
πού κλείνει μέσα της, σπαρτα
ράει. Σπαρταράει άπό τόν πόνο 
καί τήν άδικία Τά στεγνά, μαβιά 
του χείλη, λαχταράνε γιά μιά στα
γόνα δροσιάς.

Επάνω στό σταυρό τού μαρτυ
ρίου του φτάνει ό άπόηχος άπό 
κατάρες μαζί μέ λυγμούς καί ικε
σίες.

Τά μάτια του, τά καθαρά αγνά 
του μάτια, σάν τόν ήλιο βασιλεύ
ουν καί τό ματωμένο κεφάλι γέρ
νει.

— Τετέλεσται!

Χ ΑΘΗΚΑΝ τώρα άπό μπροστά 
του τά πράσινα μπουμπου

κιασμένα κλαδιά τών δέντρων καί 
τά ήσυχα, γαλάζια νερά τής Γε- 
νησαρέτ.

Έπαψε πιά νά βλέπει τά σκυμ
μένα κεφάλια τών μαθητών του 
καί τά λατρεμένα καί γεμάτα μ’ 
άγάπη, στοργή κι άπόγνωση μά
τια, τής Μαρίας τής Μαγδαληνής.

«'Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτα- 
τόν μοι τέκνον, πού έδυ σου τό 
κάλλος».

Σέ λίγο θά γ ίνε ι μιά πολυλα- 
τρεμένη καί γλυκειά ανθρώπινη 
ανάμνηση.
— Χριστός Άνέστη έκ νεκρών.

Κ ΑΙ Η ζωή θά τραβάει πάντα 
τόν άνηφορικό της δρόμο. Οί 

γενιές τών ανθρώπων έρχονται, 
περνάνε, φεύγουν. Φεύγουν οί 
γενιές κι αυτές πού θάρθουν στή 
θέση τους δέν θά ξεφύγουν ποτέ 
άπό τό μεγάλο, δυσβάσταχτο, θείο 
Πόνο.

Ή  Κασιανή, μιά γυναίκα πού 
τόσο αγάπησε καί πόνεσε οτή ζωή 
της, σέρνεται οτήν άπέραντη μο
ναξιά καί ψέλνει μέ κατάνυξη: 

«Κύριε ή έν πολλαϊς αμαρτίες 
περιπεσούσα γυνή....»

Η γυναίκα αυτή πού έχει μιά 
καρδιά λεπτή καί εύθραυστη άπό 
τόν έρωτα καί τόν πόνο, πόσο εύ
κολα μπόρεσε νά αγκαλιάσει τόν' 
θεάνθρωπο!

Μά κι εμείς - όλοι οί άνθρωποι - 
θά νιώθουμε πάντα στίς δύσκολες 
καί μοναχικές στιγμές τής ζωής 
μας, τήν άνάγκη νά κλείσουμε μέ
σα, βαθειά στή καρδιά μας, τήν 
αγαπημένη γαλήνια μομφή του.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΦΙΓΚΑΡΟ

ΙΝΤΕΡΠΟΛ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ nZTVHOmm

Τού κ. ΖΑΝ ΝΕΠΟΝ 
τ. Γενικού Γραμματ. της Interpol

Π ΙΣΤΟ άντίγραφο τού έπιθε- 
ωρητού Μαιγκρέ, ό Ζάν Νε- 

πότ, γεν. γραμματεύς τής Ίντερ- 
πόλ, άπό τό 1963, μόλις πήρε τήν 
σύνταξί του. Τελευταία, έπιστρέ- 
φοντας άπό μία γενική συνέλευσι, 
πού έλαβε χώραν στόν Πειραιά, 
παρεχώρησε τήν θέσι του στόν 
Άντρέ Μποσσάρ, άφοϋ έκ παραδό- 
σεως τήν θέσι τού γενικού γραμ- 
ματέως τής Ίντερπόλ καταλαμβά
νει πάντα Γάλλος. Μετά τριαντα- 
δύο χρόνια ύπηρεσίας, κατά τήν 
διάρκεια τών όποιων έπέρασε άπό 
όλες τίς βαθμίδες τού ιερού ναού 
τής διεθνούς άστυνομίας, όπου, 
γενικά, ή σιωπή είναι χρυσός, ό 
Ζάν Νεπότ, τό πλανητικό αύτό λα
γωνικό, μπορεί έπί τέλους νά μιλή- 
ση καί νά ξαναθυμηθή μερικές ση
μαντικές ύποθέσεις, τίς πιό χαρα
κτηριστικές άπό τήν πλούσια σέ 
έμπειρίες καρριέρα του.

Ή πρώτη ιστορία πού τού έρχε
ται στόν νού συνέβη στις 10 'Ια
νουάριου τού 1972. Εκείνη τήν ή- 
μέρα στίς ύπηρεσίες του έφθασε ή 
πληροφορία ότι κάποιος Ζοζέφ Ύφ 
Ζ... 39 χρονών, συμβολαιογράφος 
στόν Καναδά πού έξέτιε άπό τίς 31 
Οκτωβρίου τού 1970, μετά άπό ά- 
πόφασι τού δικαστηρίου τού Κεμ- 
πέκ, ποινή ισοβίου καθείρξεως, έ- 
κρύβετο πιθανώς στήν Εύρώπη. Ε
πωφελούμενος μιάς άδειας τριών

ήμερών πού τού έχορηγήθη τόν 
Δεκέμβριο τού 1971 γιά νά νυμ- 
φευθή τήν δίδα Κάρμεν Β... είχε 
δραπετεύσει στό έξωτερικό.

Τό Διεθνές ένταλμα συλλήψεως, 
πού έξεδόθη άπό τίς άρχές τής 
Όττάβα καί διεδόθη άστραπιαία 
άπό τήν Ίντερπόλ, ύπεγράμμιζε ό
τι ό Ζ... ήταν κάτοχος πιθανώς έ- 
νός διαβατηρίου μέ τό όνομα τού 
Ρολλάν Λ... γεννηθέντος στίς 23 
Απριλίου τού 1934 καί ότι διέθετε 
καί ένα καρνέ ταξιδιωτικών έπιτα- 
γών. Στίς 18 Φεβρουάριου διεπι- 
στώθη ότι πολλές έπιταγές του εί
χαν έξαργυρωθή τόν προηγούμενο 
μήνα άπό τήν σύζυγό του στό 
Μπέργκεν τής Νορβηγίας. Μία έ- 
βδομάδα άργότερα, ή γενική γραμ
ματεία τής Ίντερπόλ τού Σαίν 
Κλού έπληροφορεϊτο άπό ένα μή
νυμα τής άστυνομίας τού Όσλο ό
τι τό έν λόγψ ζεύγος είχε έγκα- 
ταλείψει τήν Νορβηγία μέ τά όνό- 
ματα κ. καί κ. Λ... μέ μιά κανονική 
πτήσι γιά τήν Βαρκελώνη. Ή ισπα
νική άστυνομία ένημερώθη άμέ- 
σεως καί ό κ. Νεπότ άνέλαβε προ- 
σωπικώς τήν ύπόθεσι αύτή γνω
στοποιώντας στό άντίστοιχο γρα
φείο τής Μαδρίτης τό ένδιαφέρον 
του γιά τήν ταχεία διεκπεραίωσί 
της.

Στίς 2 Μαρτίου, ήξεραν ότι τό 
ζεύγος είχε διαμείνει άπό τίς 8 μέ

χρι τίς 15 Ιανουάριου στό ξενοδο
χείο «Έξέλσιορ» τής Βαρκελώνης 
καί κάποια έπιστολή πού έφθασε 
στό Κεμπέκ άφηνε νά δημιουργη- 
θή ή έντύπωσι πώς ό συμβολαιο
γράφος καί ή γυναίκα του θά κατέ
φευγαν στήν Ταγγέρη.

Μιά στενή παρακολούθησις άρ
χισε στά άεροδρόμια καί ώρες άρ
γότερα τό ζεύγος έπεφτε στήν έ- 
νέδρα τής ισπανικής άστυνομίας. 
Έκδοθείς σύμφωνα μέ τήν συνη
θισμένη διαδικασία ό Ζοζέφ Ύβ Ζ... 
ένεκλείθη καί πάλι στίς φυλακές.

Ή Διεθνής συνεργασία άποδει- 
κνύεται έξαιρετικά άποτελεσματι- 
κή κατά τού λαθρεμπορίου ναρκω
τικών. Στήν άρχή τού 1978 καί συγ
κεκριμένα στίς 27 Ίανουαρίου ή 
Ίντερπόλ τής Χάγης ειδοποιεί τό 
άντίστοιχο γραφείο τών Αθηνών 
ότι δύο Ολλανδοί ύπήκοοι πού 
ταξιδεύουν μέ τήν K.L.M. άπό τήν 
Μπαγκόκ στήν Βιέννη καί πού θά 
κάνουν κανονικά δύο στάσεις στό 
Καρότσι καί στήν Αθήνα, είναι πο
λύ πιθανόν νά μεταφέρουν ποσό
τητα ήρωίνης. Ή έλληνική άστυνο
μία τού Ελληνικού κινητοποιείται. 
Οί δύο ύποπτοι ξένοι έντοπίζονται 
άμέσως μέ τήν κάθοδό τους άπό 
τό άεροδρόμιο, οί άποσκευές τους 
έρευνώνται έξονυχιστικώς καί άπο- 
καλύπτεται πώς πράγματι μετέ
φεραν 18 κιλά ήρωίνης.

Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΦΟΝ ΟΠΕΛ

ΑΥΤΟΥ τού είδους οί ύποθέσεις 
σήμερα έχουν γίνει πλέον ρουτίνα 
γιά τήν Ίντερπόλ. Δέν περνά έβδο- 
μάδα χωρίς νά συλληφθούν μέ τόν 
τρόπο αύτό μία ή καί περισσότε
ρες άποστολές ναρκωτικών. Ή πε
ρίφημη ύπόθεσις τής Χριστίνας 
φόν Όπελ — μπορούμε νά τό άπο- 
καλύψουμε τώρα — έτσι ξεκίνησε. 
Μιά πολύτιμη πληροφορία πού έ
φθασε στίς 5 Ιουλίου τού 1977 
στήν Ίντερπόλ έθεσε τέλος στό 
μεγαλύτερο έμπόριο χασίς πού ά- 
πεκαλύφθη ποτέ στήν Εύρώπη.

Ή άστυνομία τής Βέρνης είχε 
πληροφορήσει τίς γαλλικές ύπη
ρεσίες περί τής πιθανούς ύπάρ- 
ξεως ένός δικτύου πού ξεκινώντας 
άπό τόν Λίβανο, τροφοδοτούσε 
τήν Ελβετία καί τήν Βόρειο Εύ
ρώπη περνώντας άπό τήν Νότιο 
Γαλλία. Ή συνέχεια είναι γνωστή:
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ή σύλληψις τής κόρης τού Γερμα
νού μεγαλοβιομηχάνου καί ή άνεύ- 
ρεσις 1.461 κιλών ναρκωτικών σέ 
δύο βίλλες τού Πλάν ντέ λά Τούρ 
στό Βάρ τής Γαλλίας.

Ένα άλλο είδος «πελατείας» τής 
Ίντερπόλ είναι καί οί άπατεώνες. 
Περί τά τέλη τού 1975 οί έλβετικές 
άρχές έζήτησαν τήν έκδοσι ένός 
διεθνούς έντάλματος γιά τήν σύλ- 
ληψι κάποιου "Αρθουρ Ντά Φ... 
προερχόμενου άπό τήν Αγκόλα. 
Τό άτομο αύτό πού είχε πορτογαλ- 
λική ύπηκοότητα ήταν άσσος στις 
διεθνείς άπάτες. Είχε μιά όλόκλη- 
ρη συλλογή διαβατηρίων καί χρησι
μοποιούσε τουλάχιστον τριάντα 
διαφορετικά όνόματα. Έταξίδευε 
πολύ άπό τήν μία ήπειρο στήν άλ
λη έξαπατώντας στό πέρασμά του 
τράπεζες, γραφεία ξένου συναλ
λάγματος καί ξενοδοχεία μέ κλεμ
μένες έπιταγές ή χωρίς άντίκρυ- 
σμα σέ λογαριασμούς πού είχε ά- 
νοίξει ό ίδιος μέ διάφορα ψευδώ
νυμα.

Ή έγκληματική του δραστηριό
τητα ύπήρξε πλουσιωτάτη, άλλά 
άπό τήν στιγμή πού άλες οί άστυ- 
νομίες τού κόσμου τόν είχαν έντο- 
πίσει, οί πιθανότητες πού είχε νά 
συνέχιση ήσυχος τίς άπάτες του ή
ταν περιορισμένες. Περί τά τέλη

Επάνω δεξιά: Τό καθιερωμένο σήμα 
τής Διεθνούς Αστυνομίας. Κάτω: Τό πο
λύτιμο άρχείο τών έπικινδύνων κακο
ποιών.

Δεκεμβρίου τού 1976 τό γραφείο 
τής Ίντερπόλ τού Ναϊρόμπι (Κέ
νυα) πληροφορεί τήνγενική γραμμα
τεία τού Σαίν Κλού ότι ό Άρθρουρ 
Ντά Φ... άνεγνωρίσθη καί συνελή- 
φθη στό Κιγκαλί (Ρουάντα). Ή 
διαδικασία άρχίζει άλλά άπαιτεΐται 
μία διπλή συνεργασία άστυνομίας 
καί διεθνούς διπλωματίας γιά νά 
έπιτευχθή ή έκδοσίς του στήν Ελ
βετία, ή όποια καί είχε έκδόσει τό 
ένταλμα συλλήψεως. Τό Βέλγιο 
πού συνδέεται μέ ειδικές σχέσεις 
μέ τήν Ρουάντα έπεμβαίνει τότε 
καί τό πρόβλημα λύεται. Λίγο άρ- 
γότερα ό άπατεώνας θά ταξιδεύη 
γιά τελευταία φορά στήν Βέρνη μέ 
τό πραγματικό του όνομα.

ΑΠΑΤΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Ή Ίντερπόλ, όμως, ένδιαφέρεται 
γιά όλα τά είδη τής άπάτης, άκόμη 
καί γιά τούς πορτοφολάδες, δρα- 
στηριότης άρκετά καρποφόρος 
πού έξασκεΐται έδώ καί μερικά 
χρόνια σέ μεγάλη κλίμακα άπό (ορ
γανωμένες διεθνείς συμμορίες. Ό 
όργανισμός αύτός παρακολουθεί 
άκόμη άπό πολύ κοντά καί τίς κο- 
σμοπολιτικές «διασυνδέσεις» τών 
κλεπτών αύτοκινήτων καί φορτη
γών. Μέ τόν τρόπο αυτόν κατορ
θώνει νά άνακαλύψη, χάρις στήν 
στενή συνεργασία του μέ διαφό

ρους ήπείρους, νέες μορφές αι
σχροκέρδειας γιατί ή φαντασία 
τών λωποδυτών δέν έχει όρια.

Στίς άρχές τού 1978 ό γενικός 
γραμματεύς τής Ίντερπόλ διεπί- 
στωσε όχι μόνο τήν έμφάνισι, άλλά 
καί τήν γρήγορη διάδοσι ένός τύ
που άπάτης πού άπέδιδε τόσο ση
μαντικά ποσά, ώστε μέ μιά μόνο 
φορά ό κακοποιός έξασφάλιζε ά
νετο μέλλον. Πρόκειται ούτε λίγο 
ούτε πολύ, γιά τήν άπόκτησι ένός 
πιστωτικού λογαριασμού βάσει 
πλαστών ναυτιλιακών έγγράφων.

Πρός τό παρόν δέν έγινε καμ- 
μιά σύλληψις. Όμως φαίνεται ότι 
ένα ή περισσότερα άτομα, προερ
χόμενα άπό μεσογειακές χώρες, έ- 
πανέλαβαν τήν ίδια χρονιά τέσσε
ρις φορές αύτό τό κόλπο. Διεπι- 
στώθη, πράγματι, ότι ποσά άνώτε 
ρα τού ένός έκατομμυρίου δολλα- 
ρίων είχαν είσπραχθή στό Λονδίνο, 
στό Μοντρέ καί στήν Φρανκφούρ
τη άπό ένα άτομο πού χρησιμο
ποιούσε ψεύτικα όνόματα καί τού 
όποιου ή ταυτότης δέν έχει άκόμα 
έξακριθωθή έπισήμως. Τά ποσά αύ- 
τά άντιστοιχούσαν σέ φορτία μπε
τόν, ρυζιού ή τσιμέντου άπό τίς 
Φιλιππίνες ή τήν Νότιο Κορέα, 
Ναυλωμένα πλοία κινεζικά ή ρω
σικά. Όμως, ή σχετική έρευνα έπα- 
ληθεύσεως άπέδειξε ότι στήν πρα- 
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Π ΡΟ ΟΛΙΓΩΝ δεκαετιών κανέ
νας δέν έδινε σημασία στό 

παιδί. Οί Γονείς γένναγαν παιδιά 
στην άράδα, γιατί τάδινε ό Θεός. 
Ή φροντίδα τους γ ι’ αύτά ήταν 
ένας σκληρός αγώνας γιά τήν έξα- 
σφάλιση ενός κομματιού ψωμιού, 
κάποιου ρουχισμού καί... δουλειά. 
Γιά μόρφωσι πολλοί λίγοι πρόσε
ξαν κι άς ήταν άκριβή.

Οί Παιδαγωγοί μας, όλοι σχεδόν, 
μάς έφερναν τά φώτα άπό την Εύ- 
ρώπη καί τήν Αμερική και ήθελαν 
νά τά δώσουν καί στήν Ελλάδα, 
χώρο άνέτοιμο γιά τέτοια καί άνε- 
πίδεκτο.

Εν τώ μεταξύ, καί κυρίως μετα
πολεμικά, γάμοι γίνονται, παιδιά 
γεννιούνται, τό παραδοσιακό κλίμα 
άλλαξε, ό θεσμός τού γάμου ξεθώ
ριασε, τό παιδί έθεοποιήθη καί οί 
Γονείς έχουν άποδυθή σ’ ένα άχα
ρο άγώνα θυσιών γιά νά μή στερη- 
θή τό παιδί «όπως έκεϊνοι». Φυσι
κά, ή άγνοια, ό έγωίσμός, ή σύγχυ-

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ
ΓΙΑ ΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ 
ΑΕΝ ΕΠΝΝΗ8ΗΚΑΝ ΑΚΟΜΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΗΜΑΪΙΕΜΟΙ 
ΤΠΝ ΚΑΤΑ ΑΛΟΗΣ ΓΠΝΕΠΝ
Τού Λυκειάρχου κ. Κων/νου Κουσουλου
σι στό θέμα παιδί, άλλά καί ή ά
μεση πληροφόρηση μέτά σύγχρονα 
μέσα έπικοινωνίας, μέ τήν παράλ
ληλη έμπορική έκμετάλλευσι τού 
παιδιού, έκαμαν τό παιδί θύμα καί 
’κείνο μέ τήν σειρά του κάνει θύμα
τα αύτούς, πού είναι ή αιτία, νά 
γίνουν αύτά θύματα.
Είναι λοιπόν εύκαιρία νά σημειώ- 
σουμετά κυριώτερα σφάλματα, πού 
έγιναν, ή γίνονται, εις βάρος τού 
παιδιού, μήπως τούλάχιστον σω
θούν έκεϊνα, πού δέν έγεννήθηκαν 
άκόμη, ή βελτιωθή τό δράμα αύ- 
τών, πού διανύουν τήν ήλικία έως 
4 1/2 έτών. Καί.
1. Οί "Ελληνες περιφρονούν τούς 
Φυσικούς Νόμους, πού είναι συμ- 
παντικοί καί αιώνιοι. 'Αγνοούν τήν 
Βιολογία, τήν Γενετική, τήν Ψυχο
λογία τού Γάμου καί τού Παιδιού.
Τά άγνοούν, όταν είναι γιά άνθρώ- 
πους, τά έφαρμόζουν όμως, όταν 
πρόκειται γιά τά ζώα τους, τά φυ
τά τους, τά σπόρια τους. Γιά τό
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ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΟΠΟΠ

Γάμο καμμιά προετοιμαία, καμμιά 
γνώσι, καμμιά σοβαρή άντιμετώπι- 
σί του. Τό μόνο θά προσέχουν είναι 
τό συμφέρον.
— Βρήκα, ή μοΰ βρήκαν, τό ταίρι 
μου. Στόν ουρανό τό ζήταγα καί 
στή γή τό βρήκα! Είναι άγγελος! 
Καλός, καλή οικογένεια καί τάχει...
2. Όνειρα στήν άρχή καί σχέδια 
μέσα στήν σύγχυση τού σωματικού 
έρωτα, πού αύτός διαφεντεύει τά 
πάντα - έμεϊς οί δυό, τ ’ άλλα, σπί
τι, ψωμί κλπ. θά τά φτιάξουμε! 
Καί θά κάνουμε 1-2 παιδάκια. —Βέ
βαια! Δέν χρειάζονται πιό πολλά, 
γιατί πώς νά τά άναστήσης σήμε
ρα! Χωρίς κάν νά έξετασθοΰν κι οί 
δύο άπό κάθε πλευρά ώστε νά μή 
κληρονομήσουν στό παιδί βάρη 
πού θά τό κάνουν δυστυχισμένο, 
προχωρούν στό γάμο καί τυχαία 
πιάνουν τό πρώτο παιδί. Χαρές καί 
εύτυχίες, όνειρα καί σχέδια πάλι, 
γιά τό παιδί, τώρα . — Χωρίς παι
δί, καλέ δέν δένεται ό Γάμος! (Δη
λαδή, δένεται ό γάμος μέ τό θύμα;) 
Γι’ αύτό, άν δέν «πιάνη» παιδί, έ- 
πεμβαίνουν οί σοφοί, νά βρούν τήν 
αιτία καί μέ μέσα άγνώστου μελ
λοντικής έπιβαρύνσεως τού παι
διού, νά μείνη έγκυος καί νά τό 
βγάλη πέρα μέ άφύσικο τρόπο ή 
παραβιάσεις τών φυσικών νόμων.
3. Μετά, τί είναι έγκυος, πόσα πρέ
πει νά γνωρι'ζη, πόσα νά έφαρμόζη 
ή νά άποφεύγη, δέν γνωρίζει. Η 
νέα ζωή όμως, ήλθεν άπό τήν ή μέ
ρα τής συλλήψεως, οί ρίζες του 
είναι πολύ πίσω, στούς Γονείς καί 
στούς Προγόνους τους. Λάθη στήν 
κύησι μέ σοβαρές έπιβαρύνσεις τού 
έμβρύου. Λάθη καί στόν τοκετό! 
Τό φυσιολογικό τούτο γεγονός έγι
νε τρόμος καί φόβος τών γυναι
κών, τού συζύγου καί τών δικών 
τους. "Ετσι έρχονται τά φώτα τής 
έπιστήμης καί «μεταξύ μαμής καί 
μάννας» πολλά γίνονται εις βάρος 
τού παιδιού.
4. Μετά άρχίζει ή άνατροφή τού 
παιδιού. Τά Λάθη κατά συρροή 
διαδέχονται τά μέν, τά δέ.

α) Πρώτα-πρώτα δέν γνωρίζουν τί 
είναι άγωγή τού νηπίου -παιδιού, 
άλλά ούτε καί τί είναι αύτό, πού 
γέννησαν. Όλα γίνονται όπως έρ
χονται ή δίνουν μεγάλη σημασία 
στήν άγωγή ή περιφρονούν τήν ά- 
γωγή ή κάνουν όσα τούς λέει ό 
ένας καί ό άλλος!
β) Θεοποιούν τό παιδί τους μέ 
άποτέλεσμα νά φθάνουν σέ υπερ
βολές μεταξύ τους, ένώ τό ραν
τάρ (6η αϊσθησις) τού νηπίου 
καταγράφει τίς άντιφάσεις τους, 
γ) Τί είναι περιβάλλον μέσα στό ό
ποιο θά άναπτυχθή, έπίσης τό α
γνοούν. Έτσι τό παιδί δέν άνα- 
πτύσσεται σέ φυσικό, ομαλό κοι
νωνικό καί ήρεμο ψυχικό περιβάλ
λον, μέ σοβαρές έπιπτώσεις στήν 
άνάπτυξί του, στήν προσαρμογή 
του στήν ψυχική του ισορροπία, 
δ) Ή φυσική προστασία τού άδύ- 
ναμου νηπίου καταλήγει σέ ύπερ- 
προστασία καί έκείνη σέ γονεϊκή 
προσκόλληση. Έτσι ή προσωπικό
τητα τού παιδιού καί ή βοήθεια 
άναπτύξεώς του διά τής άναπτύ- 
ξεως τών ίδικών του δυνάμεων δέν 
υπάρχει. Ό ,τι είπούν οί Γονείς εί
ναι τό σωστό, γνώμη τό νήπιο δέν 
έχει... ούτε δυνάμεις πού πρέπει νά 
καλλιεργηθούν. Έτσι γίνεται έξάρ- 
τημά τους.
ε) Μιά κοινή γραμμή τών Γονέων 
στήν άνάπτυξη, σωματική, πνευ
ματική, ψυχική, τού νηπίου δέν υ
πάρχει. Έτσι έρχονται σέ σύγκρου
ση, ή παραμερισμό τού ενός άπό 
τόν άλλον. Τούτο θά φανή πιό πέ
ρα καθαρά, όταν θά λέη ό ένας γιά 
τόν άλλον στό παιδί: — Καλά σοϋ 
λέει μωρό μου! Καί ιδιαιτέρως: — 
"Ασε νά φύγη καί θά τό τακτοποι
ήσουμε! Ή έκεϊνο τό: —έρχεται! 
Πάψε λοιπόν! ποιος έρχεται; ό 
πατέρας άσφαλώς, ό μπαμπού
λας!
στ) Τούτο γίνεται χειρότερο, όταν 
τρίτος, μέσα εις τήν οικογένεια, αύ- 
θεντίες «μέ πείρα» έπεμβαίνουν 
στήν γραμμή άγωγής καί γενικά ά- 
νατροφής τού παιδιού. Γιαγιάδες,

παπούδες, θείοι κλπ. Είναι αύτοί, 
πού, όχι μόνον ζημιώνουν τό παι
δί, άλλά καί γκρεμίζουν στήν συνεί- 
δησί του τόν πατέρα καί τήν Μητέ
ρα.
— Δέν σού τό πήραν λεβέντη μου; 
Θά τούς κάνω Ντά καί θά στό φέ
ρω! Πολυαρχία, διάσπαση γραμ
μής... μέ σοβαρές συνέπειες στό 
χαρακτήρα τού παιδιού, 
ζ) Αλλά καί οί ίδιοι οί Γονείς, έπει- 
δή άκριβώς μέ προχειρότητα καί 
χωρίς νά ζυγίζουν προσεκτικά όλα, 
όσα πρέπει νά σταθμιστούν καλά, 
γιά μιά γραμμή άγωγής, πού ται
ριάζει στό παιδί άκροβατοϋν. Έτσι 
άναγκάζονται, νά υποχωρούν συ
νεχώς νά τού κάνουν τά χατήρια 
καί ’κείνο καταλήγει σέ νευρωτικό, 
καιροσκοπικό, τυραννικό γιά ό
λους. Ούά! α α α! Καί Αλοίμονο! 
η) Ακρότητες καί στό φαγητό, καί 
στήν σωματική καθαριότητα, καί 
στήν ένδυμασία! Πρέπει νά φάη ό
λο αύτό! Σέ δύο ώρες αύτό. Μετά
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Ιθαγένεια έγκληματιών
άριθμός δραστών %

ήμεδαποί 51.477 99,41
άλλοδαποί 312 0,59
Σύνολον: 51.789

Α π ό τό  σ ύνολο  τώ ν 5 1 .7 8 9  έγ κ λ η μ α τιώ ν  το ύ  1978,

τό  0 ,5 9 %  ήσαν ά λλοδ απ οί.

Φύλο έγκληματιών
άριθμός δραστών %

Ανδρες 46.194 89,21

Γυναίκες 5.595 10,79
Σύνολο 51.789

Ε ξ  ά λλ ο υ , ή σ υ μ μ ε το χ ή  τώ ν γυ να ικώ ν σ τή ν  π ερυ σ ι- 
νή  έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τη τα  κ α λ ύ π τε ι τό  10 ,79%  το ύ  σ υ ν ό 
λ ο υ  τώ ν έγκ λ η μ α τιώ ν .

Εγκληματίες κατά ήλικία
ήλικία άριθ. δραστ. %
7 — 12 έτών 4 0,77
13 — 17 754 1,45
18 — 20 2.425 4,68
21 — 24 3.789 7,31
25 — 29 7.056 13,62
30 — 44 22.911 44,23
45 καί άνω 14.850 28,67
Σύνολο 51.789

Ή  κ α τά  ήλικ ία  έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τη ς  έ μ φ α ν ίζ ε τα ι σ τόν πί
ν α κ α . Έ γ κ λ η μ α τικ ό τε ρ η  ή λ ικ ία  ή τα ν  ή τών 30— 44  
έ τώ ν . Ό  δ υσ α να λ ό γ ω ς μ ε γ ά λ ο ς  ά ρ ιθ μ ό ς  έ γ κ λ η μ α τ ι
ώ ν ή λ ικ ία ς  3 0  έ τώ ν  κ α ί άνω  ό φ ε ίλ ε τα ι κυρ ίω ς α το ύ ς  
π α ρ α β ά τε ς  το ύ  Α γ ο ρ α ν ο μ ικ ο ύ  Κώ δικα, το ύ  Κ.Ο.Κ. 
κ α ί άλλω ν π οιν ικώ ν νόμω ν π ού ε ίν α ι σ χ ε τ ικ ο ί μ έ  τό  
ά σ κ ο ύ μ ε ν ο  έπ ά γ γ ελ μ α . Κ α ί ε ίν α ι α ύ τό  ε ύ ε ξ ή γ η το ,  
ά φ ο ύ  ο ί έ π α γ γ ε λ μ α τίε ς  κ α ί ο ί κ ά το χ ο ι κα ί ό δ η γ ο ί  
α ύ το κ ιν ή τω ν  ε ίν α ι, κα τά  τό  μ ε γ α λ ύ τε ρ ο  ποσοστό, 
ή λ ικ ία ς  πάνω άπό 3 0  έτώ ν.

Βαθμός Παιδείας δραστών
Μόρφωσις άριθ. δραστών %
Ανωτάτη 2.917 5,63

Μέση 14.743 28,46
Στοιχειώδ. 33.515 64,71
άγράμματοι 614 1,18
Σύνολο 51.789 —

Α π ό τό  σ ύνολο  τώ ν δρασ τώ ν π οσοστό 5 ,6 3 %  ήσαν  
ά ν ω τά τη ς  μο ρ φ ώ σ εω ς, 2 8 ,4 6 %  μ έσ η ς , 6 4 ,7 1 %  σ το ι
χ ε ιώ δ ο υ ς  κα ί 1 ,18%  ά γ ρ ά μ μ α το ι. Ό  μ ικ ρ ό ς  ά ρ ιθ μ ό ς  
τώ ν ά γρ α μ μ ά τω ν έγ κ λ η μ α τιώ ν  ό φ ε ίλ ε τα ι α τό  μ ικ ρ ό  
π ο σ ο σ τό  το ύ  ά γ ρ α μ μ ά το υ  π λη θυ σ μ ο ύ  τή ς  Χώ ρας καί 
α τό  γ εγ ο ν ό ς  ό τι ο ί ά γ ρ ά μ μ α το ι, ά νή κ ο υ ν , βασ ικά , 
α τό  ή λ ικ ιω μ ένο  τμ ή μ α  το ύ  π λη θυ σ μ ο ύ .

Ή έγκληματικότης κατά μήνα.
Ό  « έ γ κ λ η μ α τικ ό τε ρ ο ς »  μ ή ν α ς  κα τά  τό  1978, ή το  ό 

’Ιο ύ ν ιο ς .
Α κ ο λ ο υ θ ε ί ό Σ επ τέ μ β ρ ιο ς , ό Ιο ύ λ ιο ς  ό Ο κτώ β ρ ιος  

κ .λ .π .

Ή έγκληματικότης κατά ήμέρα

Δευτ Τρίτ. Τετάρ. Πέμπτ.ΠαρασΣάββ. Κυρ. Σύνολ. 
άριθ. 7.230 7.608 7.655 7.431 7.594 7.814 5.07950.411

% 14.34 15,09 15,18 14.74 15,06 15,50 10,70

« Έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τε ρ η » ή μ έρ α  ύ π ή ρ ξε  τό  Σ ά β β α το . Α 

κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ή Τ ετά ρ τη , Τρίτη  κ.λ.π.

Χρόνος τελέσεως καθ’ ώραν

ΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ %
07—09 3.795 7,52

09— 12 14.753 29,26

12— 15 8.335 16,53

15—20 7.858 15,58

20—23 6.869 13,62

23—02 4.391 8,71

02—07 4.410 8,74

ΣΥΝΟΛΟ 50.411 —

Ή  μ ε γ α λ ύ τε ρ η  έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τη ς  σ η μ ειώ θ η κ ε  κα τά  τις  

π ρ ω ινές  ώ ρες  9— 12.

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ο ί ώ ρ ες 12— 15, 15— 2 0  κ.λ.π.

Π ρ ιν  κ λ ε ίσ ο υ μ ε  τό  κ εφ ά λ α ιο  τή ς  κ α τα σ το λ ή ς  τή ς  
έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τη το ς , κ ρ ίν ε τα ι σ κόπ ιμο  νά ά ν α φ ε ρ θ ο ύ -  
μ ε  Ιδ ια ιτέρ ω ς  σέ δ ύ ο  ε ίδ η  έ γ κ λ η μ ά  των.
Τό πρώ το ή τα ν  ο ί δ ιά φ ο ρ ε ς  β ο μ β ισ τ ικ ές  έ ν έ ρ γ ε ιε ς .  
Π ρ ά ξ ε ις  κ α τ ’ έ ξ ο χ ή ν  έγ κ λ η μ α τ ικ έ ς , π ού ε ίχ α ν  ώς 
σ τό χ ο  τή ν  δ ια τά ρ α ξ ι τή ς  ό μ α λ ή ς  ζω ής το ύ  κο ινω 
ν ικ ο ύ  σ υνόλου . Ή  φ ύ σ ις  τώ ν π ρ ά ξεω ν α ύτώ ν κ α τέ 
σ τη σ ε  δ υ σ χ ερ ή  τή ν  ά μ εσ η  έπ ισ ή μ α νσ ι κ α ί σ ύλλη ψ ι 
τώ ν δραστώ ν. Α ύ τή  έ π ε τ ε ύ χ θ η κ ε  ά ρ γ ό τερ α .
Τό δ ε ύ τε ρ ο  ε ίν α ι τά  να ρκω τικά . (1) Τόν π ερ α σ μ έν ο  
χ ρ ό ν ο  ο ί Υ π ηρ εσ ίες  μ α ς  β εβ α ίω σ α ν 95 έγ κ λ ή μ α τα  
σ έ β α θ μ ό  κ α κ ο υ ρ γ ή μ α το ς , έ ν α ν τ ι 75 κ α κ ο υ ρ γ η μ ά τω ν  

κ α ί 5  π λη μ μ ελη μ ά τω ν.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
1977 1978 %

Κακουργήματα 75 95 26,66
Πλημμελήματα: 5 — -100
Σύνολο: 80 95
(1) Τόν περασμένο χρόνο οί Υπηρεσίες μας βεβαιω-
σαν 95 έγκλήματα σέ βαθμό κακουργήματος, έναντι
75 κακουργημάτων καί 5 πλημμελημάτων.
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΕΙΔΗ 1977 1978
1. Χασίς άκατέργαστο-φούντα Γραμ. 29.430 484
2. Χασίς κατεργασμένο-πλακίδια Τραμ. 97.827 33.628
3. Χασίς κατεργασμένο σκόνη Τραμ. 2.817 11.151
4. Χασίς δενδρύλλια (κατεστράφ.) Τεμάχ. — 61
5. Όπιο άκατέργαστο (ύγρό) Τραμ. 57 18,37
6. Μορφίνη Τραμ. 25 20,63
7. Ηρωίνη Γραμ. — 18,33
8. Κοκαΐνη Τραμ. — 27
9. L.S.D. Γραμ. 14 —

10. Διάφορα δισκία Τεμάχ. 200 352

(2 ) Ό πω ς β λ έπ ετε  σ τό ν  π ίνακα, τή ν  πρώ τη θ έσ ι σ τις  
κ α τα σ χ ε θ ε ϊσ ε ς  π ο σ ό τη τες  κ α τέ χ ε ι τό  χασ ίς .
(3 ) Ο ί π ερ ισ σ ό τερ ο ι άπό το ύ ς  σ υ λ λ η φ θ έ ν τε ς  γ ιά  να ρ 

κ ω τικ ά  ήσαν έμ π ο ρ ο ι.



έκεϊνο! Μετά λουτρά πολλά καί τέ
λος εμφάνιση! Κάτι γνωρίζουν οί 
έμποροι αυτών τών παιδικών τρο
φών ή ενδυμασιών. Αυτά καταλή
γουν σέ άντιδράσεις του παιδιού, 
σέ μαλθακότητα ή έγωιστική καί 
άντικοινωνική συμπεριφορά μέ σο
βαρές έξελίξεις πιό πέρα, 
θ) Εκείνο τό «μου» τό δικό μου 
παιδί, πού τόοο βλακωδώς καί μέ 
στόμφο μάς λέγουν οί Γονείς κατα
λήγει, ή στήν αύστηρότητα, ή τήν 
έλειψι κάθε έπιβολής τής άγωγής 
του. Όλα τ ’ άλλα παιδιά, μπορεί 
νά είπαν αύτό ή νά έκαναν έκεϊνο, 
τό δικό μου όμως, ποτέ! 
ι) Αλλο πάλιν τούτο, έλληνικό πέρα 
ώς πέρα. Διάκρισι τού άγοριού άπό 
τό κορίτσι. Τό άγόρι είναι παιδί, τό 
κορίτσι όχι. Τό πρώτο έχει έλευθε- 
ρίες καί δικαιώματα τό άλλο τίποτε 
άπό αύτά, έως νά πάη στό οπίτι 
του! Μάλιστα σέ μερικά μέρη δέν 
ύπολογίζουν τό κορίτσι γιά παιδί! 
Εδώ έχει τόν λόγο τό φεμινιστικό 

κίνημα πού θέλει τήν γυναίκα 
μπουλτοζιέρη καί τόν άνδρα στήν 
κουζίνα, ξεχνώντας όμως ότι τό έ
να είναι καί πρέπει νά είναι θηλυκό 
καί τό άλλο πρέπει νά είναι άν- 
δρας!
ια) Πρόβλημα τεράστιο είναι ή άνα- 
τροφή τού παιδιού, όταν είναι μο
ναχοπαίδι, όταν είναι τό δεύτερο 
(σέ δύο), ή στερνοπαίδι (σέ άνω 
τών 3), ή άγόρι άνάμεσα σέ 1-2 ά- 
δελφές ή ή άδελφή άνάμεσα σέ 1-2 
άδελφούς. Ποιος έμελέτησε τά όσα 
έχουν γραφή πάνω στό θέμα ώστε 
νά μή κάνη τά τρομερά λάθη, πού 
καταλήγουν τό πρώτο νά γίνη ά
χρηστο καί παράλληλα ό φόβος 
καί ό τρόμος τών Γονέων, τό δεύ
τερο άντιδραστικό, τό άλλο χαϊδε
μένο, ό άλλος προστάτης-πατέρας- 
θύμα καί ή άλλη έγωίστρια; 
ιβ) Η παρουσία τών Γονέων στό 
σπίτι έχει μεγάλη σημασία στήν ο
μαλή έξέλιξι τού παιδιού. Σήμερα 
όμως, ό πατέρας, λείπει όλη τήν 
ήμέρα, ή ήμέρες καί μήνες. Μπορεί 
νά λείπουν καί οί δύο καί άναλαμ- 
βάνουν τό παιδί ή γιαγιά, ό σταθ
μός, ή baby sitter, ή νταντά ή τό 
άφήνουν μόνο στό σπίτι! Ό  χω
ρισμός τών δύο (φυγή τού ενός ή 
διαζύγιο), ό β' γάμος, τό ορφανό 
άπό πατέρα ή άπό μητέρα, τό νό
θο κλπ. Αύτά είναι ή συμφορά τού 
μικρού παιδιού, πού κάπου θά κα

ταλήξουν, πάντα όμως εις βάρος 
του. Τί φταίει όμως αύτό πού όλα 
είναι εις βάρος του καί θά πληρώ- 
ση αύριο καί αύτό καί ή κοινωνία; 
ιγ) Ή χαϊδευτική καί μέ ιδιαίτερο 
λεξιλόγιο συζήτησις μέ τό μωρό ή 
τό νήπιο, θά τό δυσκολέψη στήν 
σωστή άρθρωσι τών λέξεων καί 
τόν πλουτισμό τού λεξιλογίου του. 
-Νιά-νιά, Ντά, κοκκό, πού συνεχί
ζεται καί όταν όμιλή πιά, μέ κείνα 
τά ξενόφερτα Μωρό μου, μπέμπα, 
Ντάντυ, ή άλλοίωση τού ονόμα
τος! Πεπέ, Λιλή, Γιώτα, Πόπη, "Α- 
κη, Φαίη. Μιλάει κανείς στό νήπιο 
μέ ολόκληρες λέξεις σωστή άρθρω
σι ήρεμο ύφος;
ιδ) Ή ήθική, ή θρησκευτική καί ή 
έθνική διδασκαλία στό παιδί μέ τά - 
είναι κακό.... κάνε τήν προσευχή 
σου... κράτα τήν σημαιούλα κλπ. 
κλπ. δέν συνδυάζονται μέ τό πα
ράδειγμα τών Γονέων, άλλά μένουν 
λόγια! Τό παιδί όμως, βλέπει ότι ό

Πρόβλημα τεράστιο είναι ή άνατροφή 
τού παιδιού, όταν είναι μοναχοπαίδι.

πατέρας δέν κάνει τό σημείο τού 
Σταυρού πρό τού φαγητού ή τού 
ύπνου. Ή τόν κάνει σάν νά παίζη 
βιολί. Ακούει τό παιδί: —Τόν έρρι- 
ξα καί τά πήρα! Κορόϊδο θέλη μέ 
πιάσει; — Ποιόν Πατέρα; (Μπαμ
πά!) — Τό θείο σου, μωρό μου! 
Αύτός τά κατάφερε καί ένώ ύπη- 
ρετεϊ, είναι καθημερινά στό σπίτι 
του καί έκεϊνος άπηλλάγη... Κου
τός είναι; τό παιδί μέ τέτοια αμφι
σβητεί τις διδασκαλίες καί γράφει. 
Σ’ αύτά άς προσέξουν πολύ οί Γο
νείς, γιατί ή ήθική, ή ορθόδοξος 
πίστης μας καί ή Ελλάδα μας είναι 
άξιες άναλλοίωτες, ριζικά στήν
καρδιά μας. Τό παιδί τών Ελλήνων 
Χριστιανώνπρέπει νά γίνη καλλίτερο 
άπό τούς Γονείς. Καλλίτερος Χρι
στιανός, καλλίτερος "Ελληνας. Ή 
εύθύνη τών Γονέων έναντι Θεού 
καί Πατρίδος είναι μεγάλη.
Δέν χωρούν έδώ ξένα, ή συμφε
ροντολογικές θέσεις ή παλινδρομή
σεις. Εδώ τό παράδειγμα, ή σωστή 
τοποθέτησις τών θεμάτων καί ή ύ- 
πομονή, θά δώσουν ελληνόπουλα, 
νέα γενεά άξιώτερη τής προηγου- 
μένης. Ιδιαίτερα στήν Ορθόδοξη 
πίστη μας, ή είδωλολατρική τυπο
λατρεία ή συνδυασμένη μέ δεισι
δαιμονίες καί φοβίες, πρέπει νά έ- 
κλείψουν άπό τήν άγωγή τού παι
διού. — Φάε γιατί σέ βλέπει ή 
Παναΐτσα! — Θά σού κόψη τήν 
γλώσσα ό παππούς (ό ιερέας)! — 
"Αναψε τό καντήλι γιατί ξημερώνει 
άγια Ανάσταση! —Ναι", μαμά! Γιά 
νά βλέπη ή Παναΐτσα; — Ναι", χρυ
σό μου, καί μέσα της (γιά νά βλέ
πουμε κι έμείς στό κρεββάτι...) Με
τά, Απομυθοποίηση άμφισβήτησι, 
έξοστράκισμα όλων μαζί καί τού 
Θείου Λόγου καί τής Πατρίδος καί 
τής Ηθικής καί τών ιδίων τών Γο
νέων... πού ήσαν κάποτε αύθεντία 
γιά τό παιδί τους.

Έσημειώσαμε τά κυριώτερα 
σφάλματα καί πιστεύουμε πώς οί 
υποψήφιοι Γονείς, δέν θά τά πρά- 
ξουν. Όσο γιά τούς σημερινούς 
Γονείς νηπίων καί παιδιών έως 4 
1/2 έτών, άν μπορέσουν νά περι
σώσουν κάτι, θά ήταν καλό καί γιά 
αύτούς καί γιά τά παιδιά τους καί 
γιά τήν Κ> >ιν’ίονία. Γιά τούς άλλους, 
πού έχουν μι γάλα παιδιά, καλλίτε
ρα νά μήν ηοαν Γονείς. Στραβά αρ
χίσανε, στραβά πηγαίνουν θύματα 
τών θυμάτων τους.
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01 Μ ΙΚΡΟΙ ΜΑΣ 
ΦΙΛΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΥΒΕΝΤΟΥΛΕΣ

Στη ν  Πμεσο 
Δρασι
Τού κ. Μην. Λαμπρινίδη

Τ Ο ΜΕΣΗΜΕΡΙ τού περασμένου 
Σαββάτου στην αίθουσα Επι

χειρήσεων τής Αμέσου Δράσεως 
στήν Αθήνα έφθασαν μερικά έλλη- 
νόπουλα πού αντιπροσώπευαν τά 
παιδιά όλης τής Ελλάδος καί πού 
φιλοξενήθηκαν άπό τήν Βουλή στά 
πλαίσια τού έορτασμοϋ τού «Διε
θνούς "Ετους Παιδιού». Τά ελληνό
πουλα αύτά κατά τήν παραμονή 
τους στήν πρωτεύουσα άπέκτησαν 
πολλές έμπειρίες. Γνώρισαν τήν 
Βουλή, ήλθαν καί στήν ΥΕΝΕΔ γιά 
νά πάρουν μιά γεύσι τού τρόπου 
λειτουργίας τής Ραδιοφωνίας καί 
τής Τηλεοράοεως καί συνέχισαν τις 
έπισκέψεις σέ άξιοθέατα καί Βιομη
χανίες.

Ή έπίσκεψι τών παιδιών στήν 
Άμεσο Δράσι πού τούς μίλησε ό 
άρχηγός τής Αστυνομίας κ. Παπα- 
γεωργίου είχε έξαιρετική σημασία. 
Μέ τήν έπίσκεψι τά παιδιά ήλθαν 
σέ έπαφή μέ τούς Φύλακες Αγγέ

λους τών πολιτών, μέ τούς άκού- 
ραστους αύτούς άνθρώπους πού 
άγρυπνούν γιά νά κοιμώμαστε έ- 
μεϊς ήσυχοι. Έτσι ή γνωριμία άπό 
κοντά έδειξε στά παιδιά ότι ό ά- 
στυνομικός είναι καί αύτός μέσα 
άπό τήν όμορφη στολή του άν
θρωπος, σάρκα άπό τήν σάρκα 
τού ελληνικού λαού, φορτωμένος 
ίσως μέ πολύ περισσότερες ευθύ
νες άπό όποιοδήποτε άλλο ύπάλ- 
ληλο.

Στήν αίθουσα έπιχειρήσεων τής 
Αμέσου Δράσεως τά παιδιά έγιναν 

κοινωνοί τής άγωνίας τών άξιω- 
ματικών καί τών άνδρών τής Α
στυνομίας γιά νά προφθάσουν ή 
νά καταστείλλουν μιά έκνομη ένέρ- 
γεια. Έτσι είδαν ότι μπορούμε νά 
πλησιάζουμε μέ έμπιστονύνη τά 
όργανα τής τάξεως καί νά τούς 
δείχνουμε άγάπη γιατί καί κείνα ά- 
γαπούν καί προστατεύουν όλους 
τούς άνθρώπους άπό τούς κακούς 
καί έγκληματίες.

Τά φιλοξενούμενα παιδιά ένημε- 
ρώθηκαν άπό κοντά πάνω στόν 
τρόπο πού λειτουργεί ή Άμεσος 
Δράσις, μιά ύπηρεσία πού δικαιώνει 
κάθε στιγμή τό όνομά της καί άνα- 
κατακτά άπό δευτερόλεπτο σέ δευ
τερόλεπτο τήν έμπιστοσύνη πού 
τής δείχνουν οί πολίτες άπό τίς 
πρώτες μέρες πού καθιερώθηκε 
καί πού στό λαό έχει γίνει γνωστή 
σάν τό«100».

Βλέπετε, ό άπλοϊκός κόσμος δέν 
ψάχνει νά έμβαθύνη ούτε κουράζει 
τό μυαλό του γιά νά άναλύση τίς 
δύο λέξεις πού δηλώνουν καί τήν 
άποστολή τής Αμέσου Δράσεως, 
άλλά χρησιμοποιεί γιά τίτλο της 
τόν εύκολο άριθμό τηλεφώνου, 
πού σχηματίζουμε στό δίσκο τού 
αύτομάτου μηχανήματος, όταν θέ
λουμε νά ειδοποιήσουμε τήν αστυ
νομική αύτή ύπηρεσία νά έπέμβη.

Οί άστυνομικοί μας, έξω άπό τά 
καθαρά καθήκοντά τους τής άστυ- 
νομεύσεως, πολλές φορές άπασχο- 
λούνται μέ τή διεκπαιραίωσι δεκά
δων άλλων κρατικών έργασιών. Κυ
νήγι τών φοροφυγάδων, έπίδοσι 
κλήσεων, έξακριβώσεις, καί ένα 
σωρό έξωαστυνομικές δουλειές 
πού έχει φορτώσει τά όργανα τής 
τάξεως ή γραφειοκρατία. Αλλά τό 
«100» είναι ή ούσιαστικώτερη άντι- 
Υραφειοκρατική ύπηρεσία μας. Γιά 
ό,τι συμβή δέν χρειάζονται ούτε 
χαρτόσημα ούτε άριθμοί πρωτο
κόλλων, ούτε περάστε αύριο ή με
θαύριο. Κάθε τηλεφώνημα ένεργεϊ· 
ται πάραυτα. Στό πί καί φί, πού 
λέει ό λαός. Καί στό πί καί φί τό 
κέντρο άσυρμάτου στέλνει μέ τά 
έρτζιανά τήν είδοποίησι στούς δέκ
τες τών άσυρματοφόρων οχημά
των καί τό περιπολικό μέ τούς 
προβολείς ή τήν σειρήνα όρμά σάν 
κεραυνός.

Αύτή τήν Ύπηρεσία έγνώρισαν καί 
θαύμασαν οί 110 νεαροί έπισκέπτες 
της πού αύτές τίς μέρες πού γύ
ρισαν στίς πατρίδες τους σέ όλες 
τίς περιοχές τής χώρας, στό διά
λειμμα τών μαθημάτων τους θά ά- 
φηγούνται στούς συμμαθητές τους 
άνάμεσα στά άλλα καί πώς γνώ
ρισαν τή λειτουργία τού «100».
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Τό κόμματα καί ό τύπος πρέπει νό Απο
φεύγουν νά κλονίζουν τό ήθικό τών Σω
μάτων Ασφαλείας μέ τάς συνεχείς επι
θέσεις των καί νά καλλιεργούν τό πνεύμα 
τής απείθειας έναντι τών οργάνων τής 
Πολιτείας.

I  ΥΠΟ τό ν  κ. Π ρ ω θυ π ο υ ρ γό ν  
λ ε γ ό μ εν ο ι, κ α τά  τό ν  μ ή ν α  Φ ε

β ρ ο υ ά ρ ιο ν  έ .έ ., Κ υ β ε ρ ν η τ ικ ο ί σ υ σ 
κ έ ψ ε ις , πρός έ ξ έ τ α σ ιν  τών θ εμ ά τω ν  
ά σ φ α λ ε ία ς  κα ί γ ε ν ικ ώ τερ ο ν  τή ς  άν- 
τιμ ετω π ίσ εω ς τή ς  έ γ κ λ η μ α τ ικ ό τη -  
το ς  έ ν  Έ λλά δ ι, π ρ έπ ει νά τύ χ ο υ ν  
ό λω ς ιδ ια ιτέρ α ς  π ρ ο σ ο χ ή ς  κ α ί κα- 
τα ν ο ή σ εω ς  έ κ  μ έ ρ ο υ ς  ϋ λω ν  τών 
φ ο ρ έ ω ν  κα ί ε ίδ ικ ώ τε ρ ο ν  - κ α τά  λ ό 
γ ο ν  ά ρ μ ο δ ιό τη το ς  κ α ί ε ύ θ ύ ν η ς  - 
το ύ  Σώ μ α το ς  τή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό 
λ εω ν .

Π α ρ α τ ίθ ε τα ι, έ ν  π ρ ο κ ε ιμ έν ψ , ώς 
έ χ ε ι ,  τό  κ ε ίμ ε ν ο ν  τή ς  σ χ ε τ ικ ή ς  έπ ι- 
σ ή μ ο υ  ά να κο ινώ σ εω ς, δ ιά  νά γ ίνη  
έ π ί τώ ν ά π ο φ α σ ισ θέν τω ν  μ έ τρ ω ν  ή 

ά ν ά λ ο γ ο ς  - κ α λό π ισ το ς  - κρ ιτ ικ ή  
κ α ί νά  έπ ισ η μ α ν θ ο ΰ ν  αί έ κ  το ύ τω ν  
η ύ ξ η μ έ ν α ι ε ΰ θ ύ ν α ι, π ρός ά μ έσ ο υ ς  
κ α ί τε λ ε σ φ ό ρ ο υ ς  έ ν ε ρ γ ε ία ς . Δ ιό τ ι 
έ ν  ά ρ χ ]7 έ π ιβ ά λ λ ετα ι ή σ α φ ή ς  ννώ- 
σ ις  τώ ν π ραγμ άτω ν, έπ ετα ι ή λ ο γ ι
κή  κ α ί ά κ ρ ιβ ή ς  έ κ τ ίμ η σ ίς  τω ν κα ί 
ά κ ο λ ο υ θ ε ί τελ ικ ώ ς  ή ό ρ θ ή  κ α ί άπο- 
τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή  ά ν τιμ ετώ π ισ ις  των.
« Υπό τή ν  π ρ ο εδ ρ ία ν  το ύ  κ. πρω
θ υ π ο υ ρ γ ο ύ  έ π α ν ε λ ή φ θ η  σ ή μ ερ α  
(χ θ έ ς )  ή σ ύ σ κ εψ ις  δ ιά  τά  θ έμ α τα  
ά σ φ α λ ε ία ς  κ α ί τή ν  ά ντιμ ετώ π ισ η  
τή ς  έγ κ λ η μ α τ ικ ό τη το ς , μ έ  σ υ μ μ ε 
τ ο χ ή  τώ ν υπ ο υ ρ γώ ν κ α ί υ π η ρ εσ ια 
κώ ν π α ρα γό ντω ν ο ί όπ οιο ι ε ίχ α ν  
λ ά β ε ι μ έ ρ ο ς  κ α ί κ α τά  τά ς  π ρ ο η γο υ - 
μ έ ν α ς  σ υ σ κ έψ ε ις  έπ ί τώ ν θ εμ ά τω ν  

α υ τώ ν .

Κ α τ ' α υ τή ν  έ ξη τά σ θ η σ α ν  ό λ ε ς  ο ί 
δ υ ν α τέ ς  π ρ ο τά σ ε ις  κ α ί ά π εφ α σ ί- 
σ θ η  ή λή ψ ις  τώ ν κ ά τω θ ι μ έτρ ω ν , 
δ ιά  τά  όποια  ό κ. π ρ ω θυ π ο υ ρ γό ς  έ 
δ ω σ ε  έν το λ ή  ά μ έ σ ο υ  έ φ α ρ μ ο γ ή ς  

τω ν.
1. Έ ν ίσ χυ σ ις  τώ ν ύ π η ρ εσ ιώ ν ά 

σ φ α λ ε ία ς  τή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  κα ί 
τή ς  Α σ τυ νο μ ία ς  Π όλεω ν, δ ιά  τή ς  
μ ε τα κ ιν ή α ε ω ς  ά σ τυ νο μ ικ ώ ν  άπό  

ά λ λ ε ς  ύπ η ρ εσ ίες .
2. Β ελτίω σ ις  τή ς  ά σ τυ ν ο μ εύ σ εω ς  

τή ς  π ερ ιο χ ή ς  Π ρ ω τευ ο ύ σ η ς  κα ί 
Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς  δ ιά  π εζώ ν ά σ τυ ν ο μ ι
κώ ν (σκοπώ ν κα ί π εριπ όλω ν). Π ρό ς  
τ ο ύ τ ο  διά τά ς  π ό λ ε ις  Α θ η νώ ν  κα ί 
Π ειρ α ιώ ς  θά  δ ια τ ε θ ο ύ ν  1.200 έπ ί 
π λ έο ν  ά σ τυ φ ύ λ α κ ες .

3. Α ύ ξη σ ις  τή ς  ό ρ γ α ν ικ ή ς  δ υ ν ά - 
μ ε ω ς  τή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό λ εω ν  κα 
τά  6 0 0  θ έσ ε ις .

4. Κ α τά τα ξις  6 0 0  ά σ τρ α τεύ τω ν  
ε ις  τά  Σώ ματα  Α σ φ α λ ε ία ς , έ κ  τών 
ό π ο ιω ν 275  ε ις  τή ν  Χ ω ρ ο φ υ λα κ ή ν  
κ α ί 3 2 5  ε ις  τή ν  Α σ τυ ν ο μ ία ν  Π ό 

λ εω ν .
5. Κ α τά τα ξις  γυ ν α ικ ώ ν  ε ις  τά  Σώ 

μ α τ α  Α σ φ α λ ε ία ς  δ ιά  νά κ α τα σ τή  
δ υ ν α τή  ή χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ ις  'ίσου ά- 
ρ ιθ μ ο ύ  άνδρώ ν, πού ά π α σ χ ο λο ύ ν - 
τα ι σ ή μ ερ α  ε ις  ά λ λ α ς  υπ η ρ εσ ία ς , 
δ ιά  τή ν  ά σ τυ ν ό μ ευ σ ιν  τώ ν μ εγ ά λ ω ν  

ά σ τικώ ν  κέντρω ν.
6 . Συμ π λή ρω σ ις  το ύ  τ ε χ ν ικ ο ύ  έ -  

ξο π λ ισ μ ο ύ  τώ ν Σω μάτω ν Α σ φ α 
λ ε ία ς  δ ιά  τή ς  π ρ ο μ ή θ ε ια ς  μ ο το -

σ υ κ λ εττώ ν  δ ιά  τή ν  ύ π η ρ εσ ία ν  Α μ έ 
σ ο υ  Δ ρ ά σ εω ς , ώ σ τε  νά κ α τα σ τή  τα - 
χ υ τ έ ρ α  ή έπ έμ β α σ ίς  τη ς , ά το μ ικ ώ ν  

ά σ υ ρ μ ά τω ν  δ ιά  τό ν  έ φ ο δ ια σ μ ό ν  ό 
λω ν  τώ ν π εζή  π ερ ιπ ο λ ο ύ ν τω ν  ά σ τυ 
νο μ ικ ώ ν , κα θώ ς έπ ίσ η ς  κ α ί π ρ ο μ ή 
θ ε ια  τεχ ν ικ ώ ν  μ έσ ω ν  ά να γκα ίω ν  
δ ιά  τή ν  έ ξ ιχ ν ία σ ιν  έ γ κ λ η μ ά  των.

7. Α π οσ τολή  ε ις  χώ ρ α ς τή ς  Ε ύ- 
ρ ώ π η ς  ά ξιω μ α τικ ώ ν  δ ιά  τή ν  μ ε λ έ 
τη ν  τώ ν σ υ σ τη μ ά τω ν  όργα νώ σ εω ς  
τώ ν ά σ τυ νο μ ικ ώ ν  ύ π η ρ εσ ιώ ν κα ί 
δ ιά  τή ν  έκ π α ίδ ευ σ ίν  τω ν ε ις  σ υ γ 
χ ρ ό ν ο υ ς  μ ε θ ό δ ο υ ς  ά ντιμ ετω π ί-  

σ εω ς  το ύ  έ γ κ λ ή μ α το ς .
8. Ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό ς  κ α ί έ π έκ τα -  

σ ις  το ύ  σ υ σ τή μ α το ς  α ύ το μ ά το υ  

σ υ ν α γ ε ρ μ ο ύ  κ α ί ά μ έ σ ο υ  έ π ε μ β ά α ε -  
ω ς δ ιά  τή ν  π ρ ο σ τα σ ία ν  Τραπ εζώ ν, 
κ α τα σ τη μ ά τω ν  κλπ. κ α τά  τά  δ ιε θ ν ή  

π ρ ότυπ α . Θ ά π ρ ο η γ η θ ή  έ ν η μ έ ρ ω -  
σ ις  το ύ  κ ο ιν ο ύ  διά δ ημ οσ ίω ν άνα- 
κο ιν ώ σ εω ν κ α ί π α ρ ου σ ιά σ εω ν.

9. Β ελτίω σ ις  κ α ί τα χ ε ία  ό λο κ λή -  
ρ ω σ ις  το υ  σ υ σ τή μ α το ς  μ η χ α ν ο γ ρ α -  
φ ή σ εω ς  τών π άσ ης φ ύ σ εω ς τρ ο χ ο 
φ ό ρ ω ν  κα ί λ ή ψ ις  έπ ί μ έ ρ ο υ ς  ν ο μ ο 
θ ε τ ικ ώ ν  κα ί δ ιο ικ η τικ ώ ν  μ έ τρ ω ν  διά  
τή ν  έξα σ φ ά λ ισ ιν  τή ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ή -  
σ εω ς  τή ς  ά ρ χ ή ς  έ κ  π ερ ισ τα τικ ώ ν  
σ χ ε τ ιζ ο μ έ ν ω ν  μ έ  δ ια π ρ α χ θ έ ν τα  ά- 
δ ικ ή μ α τα .
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Ό κ. π ρ ω θυ π ο υρ γό ς , ά φ ο ϋ  έδ ω 
σ ε ε ίδ ικ ω τέρ α ς  ό δ η γ ία ς  κ α ί έ ν το -  
λ ά ς  έπ ί έν ό ς  έ κ ά σ το υ  τω ν άπ οφ α- 
ο ισ θ έ ν τω ν  μ έτρ ω ν , έ ζ ή τη σ ε  άκό μη  
άπ ό  το ύ ς  α ρ μ ο δ ίο υ ς  ύ π η ρ εσ ια -  
κ ο ύ ς  π α ρ ά γο ντα ς  νά μ ε λ ε τ η θ ή  ή 
ά ν α δ ίά ρ θ ρ ω σ ι τώ ν Σω μ ά τω ν Α σ φ α 
λ ε ία ς , ώ σ τε νά π ρ ο σ α ρ μ ο ο θ ο ϋ ν  ε ις  
τά ς  σ υ γ χ ρ ό ν ο υ ς  σ υ ν θ ή κ α ς .

Κ α ί μ έ  τή ν  ε υ κ α ιρ ία  α ύ τή  ό π ρό
ε δ ρ ο ς  τή ς  Κ υ β ερ ν ή σ εω ς  έ τό ν ισ ε  
τά  έ ξ η ς :

Δ ιά  νά ά ξ ιο π ο ιη θ ο ϋ ν  τά  μ έ τρ α  
α ύ τά  κ α ί νά  π ρ ο σ τα τε υ θ ή  ά π ο τε λ ε -  
σ μ α τ ικ ά  ή έ ν ν ο μ ο ς  τά ξ ις  θ ά  χ ρ ε ια -  
σ θ ή  ό  ζή λ ο ς  τώ ν Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  Α ρ
χ ώ ν  κ α ί ή ά φ ο σ ίω σ ίς  τω ν ε ις  τό  
κ α θ ή κ ο ν . Ή  σ υ ν δ ρ ο μ ή  τή ς  Δ ικ α ιο 
σ ύ ν η ς , ή όποια  θ ά  π ρ έπ ει σ τις  π ε
ρ ιπ τώ σ ε ις  α υ τέ ς  νά  τη μ ω ρή  α υ σ τη 
ρ ά , δ ιά  νά μ ή  ε ύ ρ ίσ κ ε τα ι ε ις  τήν  
ά ν ά γ κ η ν  νά τιμ ω ρή  σ υχ νά . Κ α ί θά  
χ ρ ε ια σ θ ή  έπ ίσ ης ή έ ν ε ρ γ ό ς  σ υμπα- 
ρ ά σ τα σ ις  όλω ν τώ ν πολιτώ ν.

Π έ ρ α ν  αύτώ ν θ ά  π ρ έπ ει Κ ό μ μ α τα  
κ α ί Τύπος νά ά π ο φ ε ύ γ ο υ ν  νά κλο 
ν ίζ ο υ ν  τό  ή θ ικ ό  τώ ν Σω μ ά τω ν Α 
σ φ α λ ε ία ς  μ έ  τά ς  σ υ ν ε χ ε ίς  έ π ιθ έ -  
σ ε ις  τω ν κ α ί νά  κ α λ λ ιε ρ γ ο ύ ν  τό  
π ν ε ύ μ α  τή ς  ά π ε ιθ ε ία ς  έ ν α ν τ ι τών 
ό ρ γ ά ν ω ν  τή ς  Π ο λ ιτε ία ς .

Κ α ί πρό π α ν τό ς  δ έν  π ρ έπ ει τά  
θ έ μ α τ α  τή ς  ά σ φ α λ ε ία ς  νά ά ν τ ιμ ε -  
τω π ίζω ντα ι μ έ  π ρ ο κ α τα λ ή ψ ε ις  πο
λ ιτ ικ ό ς , γ ια τ ί ο ι έ γ κ λ η μ α τ ία ι άπό ό- 
π ο ιο ν δ ή π ο τε  χ ώ ρ ο  κ α ί ά ν  π ρ ο έρ - 
χ ω ν τα ι δ έν  π α ύ ο υ ν  άπό το ύ  νά ε ί
να ι έγ κ λ η μ α τία ι κ α ί έ χ θ ρ ο ί τή ς  κο ι
νω νία ς» .

Κ α ί α ύ τή  ή άπ λή  ά ν ά λ υ σ ις  τών  
π ρ ο τα θ έν τω ν  κ α ί ά π ο φ α σ ισ θέν τω ν  
μ έ τ ρ ω ν  δ ίδ ε ι ά ν ά γ λ υ φ ο ν  κ α ί έ ν  
π λ ή ρ ε ι έκ τά σ ε ι τή ν  ε ικ ό ν α  τών 
π ρ οβ λημ ά τω ν , τά  όπ οια  ά ν τιμ ετω -  
π ίζ ο υ ν  ε ις  τή ν  έ π ο χ ή ν  μ α ς  τά  Σώ 
μ α τ α  Α σ φ α λ ε ία ς , π ρός έ π ίτ ε υ ξ ιν  
τή ς  π λέο ν  ικ α ν ο π ο ιη τικ ή ς , δ ιά  τά  
έ λ λ η ν ικ ά  δ ε δ ο μ έ ν α , λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  
π ρ ο λ ή ψ εω ς  κ α ί κ α τα σ το λ ή ς  τή ς  
π ό σ η ς  φ ύσ εω ς έγ κ λ η μ α τ ικ ό τη το ς .

Ιδ ια ιτέ ρ ω ς  έπ ισ η μ α ίν ο ν τα ι, έπ ί 
το ύ  ό λ ο υ  θ έ μ α το ς , τό σ ο ν  ή άνά γκη  
ά μ έ σ ο υ  βελπώσεως τώ ν δ υ ν α το τή 
τω ν τώ ν Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  Υπ ηρεσ ιώ ν  
κ α ί ε ίδ ικ ώ τερ ο ν  τή ς  π ρ ω τευ ο ύ σ η ς , 
ό σ ο ν  κ α ί ή τα χ ε ία  μ ε λ έ τ η  κ α ί έ φ α ρ -  
μ ο γ ή  ε ις  β ά θ ο ς  κ α ί έκ τα σ ιν  σ υγ
χ ρ ό ν ω ν  σ υ σ τη μ ά τω ν  κ α ί μ ε θ ό δ ω ν  
ά σ τυ ν ο μ εύ σ εω ς .

Φ ρονώ  ό τι ή ά ν ω θ εν  π ρ όκλησ ις

έ ξ ε τά σ ε ω ς  τώ ν ά ν α φ ε ρ ο μ έν ω ν  ε ις  
τή ν  άνακο ίνω σ ιν  θ εμ ά τω ν  ά σ φ α 
λ ε ία ς  κα ί ά ντιμ ετω π ίσ εω ς  τή ς  έ γ 
κ λ η μ α τ ικ ό τη το ς  έ ν  γ έ ν ε ι ά π ο τε λ ε ϊ 
ε ύ τ υ χ ή  σ υ γ κ υ ρ ία ν  δ ιά  τά  Σώ μα τα  

Α σ φ α λ ε ία ς , τά  όπ ο ια  έπ ιδ ιώ κ ο υ ν  
άπ ό μ α κ ρ ο ϋ  χ ρ ό ν ο υ  νά έ κ σ υ γ χ ρ ο -  
ν ισ θ ο ϋ ν  κα ί νά  ά ν τα π ο κ ρ ιθ ο ϋ ν  
π λή ρ ω ς ε ις  τά ς  ά π α ιτή σ ε ις  κ α ί Ι
δ ιο τυ π ία ς  το ύ  ά σ τυ ν ο μ ικ ο ϋ  λ ε ι
το υ ρ γ ή μ α το ς  γ εν ικ ώ τερ ο ν .

Π ρ ο θ έ σ ε ις  κ α ί δ υ ν α τό τη τε ς  άνα- 
λ ό γ ω ν  σ υλ λή ψ εω ν κ α ί σ χ εδ ια σ μ ώ ν  

ύ π ά ρ χ ο υ ν . Α π α ιτε ίτα ι δ η μ ιο υ ρ γ ι-  
κ ό τ η ς  κ α ί ό ρ θ ο λ ο γ ισ μ ό ς . Χ ρ ε ιά ζ ε 
τα ι τό  κ α τά λ λ η λ ο ν  έν α υ σ μ α  έ ν ά ρ -  
ξ ε ω ς  δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή ς  έ ρ γ α σ ία ς  ε ις  ό 
λ α  τά  ά ρ μ ό δ ια  κ λ ιμ ά κ ια . Ή  ύλοπ οί- 
η σ ις  τώ ν έπ ιβ α λ λ ο μ έν ω ν  άλλαγώ ν  
π ρ έπ ε ι νά β α σ ισ θή  ε ις  τή ν  δ ρ α σ τη 
ρ ιό τ η τ α  κ α ί ε ύ θ ύ ν η ν  έπ ιτελ ικ ώ ν  
ό ρ γ ά ν ω ν  σ ο β α ρ ό ς  σ υ ν θ έσ εω ς  κ α ί 
γ ο ν ίμ ο υ  ά π ο δ ο τικ ό τη το ς .

Τό Σώ μα  τή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  Π ό 
λ ε ω ν  (τή ν  σ ύσ τα σ ιν  κ α ί λ ε ιτο υ ρ γ ία ν  
το ύ  ό π ο ιου  έ π έβ α λ ο ν , ώς γνω σ τόν , 
αί π ολλα π λο ί κ α ί ίδ ιά ζο υ σ α ι σ υ ν θ ή -  
κ α ι κ α ί δ ια φ ο ρ ο π ο ιή σ ε ις  τή ς  ζω ής  
τώ ν μ εγ α λ ο π ό λ εω ν ), φ έ ρ ε ι  έ κ  κ α τα 
β ο λ ή ς  έ ν  τή  έ ξ ε λ ίξ ε ι  το υ  τό  χ ρ έ ο ς  
τή ς  έ κ ά σ τ ο τε  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  τών  
δ υ ν α το τή τω ν  το υ  π ρός τά ς  νέα ς  
μ ε θ ό δ ο υ ς  τή ς  Ε π ισ τη μ ο ν ικ ή ς  Α 
σ τυ ν ο μ ία ς  κ α ί Τ εχ ν ικ ή ς . Ή  θ έσ ις  
α ύ τή  κ α ί ή κ ο ιν ή  ά ν τίλ η ψ ις  ό τι ό 
θ ε σ μ ό ς  έδ ο κ ιμ ά σ θ η  έ ν  π α ντί έπ ι-

τυ χ ώ ς  έ δ ρ α ιώ ν ε ι έ τ ι  π ε ρ ισ σ ό τε 
ρ ο ν  τή ν  ά ν ά γ κ η ν  δ ρ ά σ εω ς  ε ις  τή ν  
π α ρ ο ύ σ α ν  π ερ ίσ τα σ ιν , π ρός κ ά λυ - 
ψ ιν  ώ ρισμένω ν κενώ ν , τό σ ο ν  έ ξ  ά- 
π ό ψ εω ς  ό ρ γ α ν ω τικ ή ς  ύ π ο δ ο μ ή ς , 
ό σ ο ν  κ α ί το ια ύ τη ς  μ ε θ ο δ ο λ ο γ ία ς  
κ α ί π ράξεω ς. Τό λα μ π ρ ό ν  π α ρ ελ 
θ ό ν  το ύ  Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ  Σ ώ μ α το ς  κα- 
λ ε ί  ε ις  έ γ ρ ή γ ο ρ σ ιν  τό  π α ρ όν  κα ί 
έ π ιβ ά λ λ ε ι ά ν ά λ ο γ ο ν  χ ρ έ ο ς  δ ιά  τό  
μ έ λ λ ο ν .
Α ξ ιο π ρ ό σ εκ το ι, ό μ ω ς, έ ν  π ρ ο κ ει- 

μ έ ν ω , ε ίν α ι κ α ί ο ί σ υ μ π ερ α σ μ α τικ ο ί 
λ ό γ ο ι το ύ  κ. Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ , δ ιά  
τώ ν όποιω ν έπ ισ η μ α ίν ε τα ι λ ία ν  εύ
στοχους ή σ ημ α σ ία  κ α ί ά λλω ν π ρ οϋ 
π ο θ έσ εω ν , ά π α ρ α ιτή τω ν  δ ιά  τή ν  ά- 
π ο τελ ε σ μ α τ ικ ή ν  π ρ ο σ τα σ ία ν  τή ς  
έ ν ν ό μ ο υ  τά ξεω ς , όπω ς: Ή  ά φ οσ ί- 
ω α ις  ε ις  τό  κ α θ ή κ ο ν  τώ ν ά σ τυ ν /-  
κώ ν όργάνω ν, ή σ υ ν δ ρ ο μ ή  τή ς  Δ ι
κ α ιο σ ύ ν η ς , ή ά π ο φ υ γ ή  κ λ ο ν ισ μ ο ύ  
το ύ  ή θ ικ ο ϋ  τώ ν Σ ω μ ά τω ν Α σ φ α 
λ ε ία ς  δ ιά  το ύ  τύ π ο υ  κ.λ.π . κ α ί ή έ κ  
τ ο ύ τ ο υ  κ α λ λ ιέ ρ γ ε ια  π ν ε ύ μ α το ς  ά- 
π ε ιθ ε ία ς  τών π ολ ιτώ ν π ρ ός  α ύ τά  
κ α ί έ ν  τέ λ ε ι ή ά ν τ ιμ ετώ π ισ ις  τών  
θ ε μ ά τω ν  ά σ φ α λ ε ία ς  ά ν ευ  π ρ οκα 
τα λ ή ψ εω ν  π ολ ιτικώ ν κ.λ.π.

Α ί δ ια π ισ τώ σ εις  τώ ν σ χ ετικ ώ ν  κα 
κώ ν ε ίν α ι γν ω σ το ί κ α ί ο ί ά φ ο ρ ισ μ ο ί 
έ ξ α λ ε ίψ ε ώ ς  τω ν σ ο β α ρ ο ί κ α ί άπο- 
φ α σ ισ τ ικ ή ς  σ η μ α σ ία ς . Β α σ ική  προ- 
ϋ π ό θ ε σ ις  τώ ν ιδ α ν ικ ώ ν  κ α τα σ τά 
σ εω ν  ό μ α λ ή ς  δ ια β ιώ σ εω ς ε ίν α ι ώς 
γ ν ω σ τό ν  ό  τ έ λ ε ιο ς  κ α ί Ικ α ν ό ς  νά
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άρχη καί νά άρχεται μετά δικαιο
σύνης πολίτης. Πρέπει νά καταστή 
συνείδησις όλων ότι ή έν πολιτεί- 
αις διαβίωσις δέν είναι «άγελαία 
συσσώρευσις άβούλων άτόμων». 
Είναι καί όφείλει νά είναι έκφρασις 
έλευθερίας καί δικαιοσύνης έναρ- 
μόνισις κοινωνικών διαφοροποιή
σεων καί προσπαθειών.

Βάσις τής κολοσιαίας καί άδιορά- 
του κοινωνικής αύτής διεργασίας εί- 
ναιτόύπέροχονέργοντήςάμοιβαίας 
ύπακοής, τής κοινωνικής πειθαρ
χίας. Αλλά ή περαιτέρω άνάλυσις 
τών προϋποθέσεων τούτων, δέν εί
ναι εις τήν πρόθεσιν καί τόν σκο
πόν τής παρούσης έξετάσεως.

Τά δεδομένα τής έποχής μας 
πείθουν πάντα όρθόδοξον κριτήν 
περί τής άξίας τών άνωτέρω προ
ϋποθέσεων καί δίδουν τό μέτρον 
τής άναγκαίας δράσεως, πρός πά
σαν κατεύθυνσιν, διά τήν σχετικήν 
θεραπείαν τών δυσχερειών.

Πρέπει καί είναι χρέος όλων νά 
άντιληφθώμεν τήν σημασίαν τού ή- 
θικοϋ τών άνδρών τών Σωμάτων Α
σφαλείας, τό όποιον έχει πράγματι 
κλονισθή σημαντικώς τελευταίως; 
συνεπεία πολλών άντιξόων περι
στάσεων καί έξ έσφαλμένης κοινής 
άντιλήψεως περί μειονεκτικής θέ- 
σεως τού άστυνομικοϋ έπαγγέλμα- 
τος έν γένει.

Επιβάλλεται νά καταστή συνεί- 
δησις ότι ή Αστυνομική Υπηρεσία 
άποτελεί τήν άσπίδα τής Κεντρικής 
Διοικήσεως τού Κράτους καί τό 
προσωπικόν της κατέχει έπίζηλον 
θέσιν εις τόν Κρατικόν μηχανισμόν. 
Ή καθ' οίονδήποτε, όθεν, τρόπον 
μείωσις τού ήθικοϋ τών όργάνων 
τής έννόμου τάξεως έχει άμέσους 
έπιπτώσεις εις τό σοβαρόν λει
τούργημά των καί άντανακλά δυσ- 
μενώς έπί τής όμαλής κοινωνικής 
ουμβιώσεως γενικώτερον.

Ημείς οί άνήκοντες εις τό Σώμα 
τής Αστυνομίας Πόλεων όφείλο- 
μεν νά άγωνιζόμεθα συνεχώς πρός 
διασφάλισιν τών άπαιτουμένων έγ- 
γυήσεων καλής λειτουργίας τής ύ- 
ψηλής άποστολής μας καί νά δικαι- 
ώνωμεν έν παντί τάς προσδοκίας 
τής σωτηρίου προσφοράς μας.

Αλλά πάντα ταϋτα ύπό κοινήν 
εύλογίαν καί ύπό τήν εϋνοιαν κα
λών συγκυριών εις όλην τήν λει
τουργίαν τής πολιτείας μας.
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ΓΕΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Η ΑΔΜΔΔΑ ΚΙΝΗΤΡΟ 
ΠΡΟΟΔΟΥ

Τοϋ Διδασκάλου 
κ. I. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η ΑΜΙΛΛΑ, πού κατά τόν TA
MES άποτελεί τό νεύρο τής 

ανθρώπινης κοινωνίας, είναι «ή γε
νεσιουργός αίτια» τών μεγάλων καί 
εύγενών, άτομικών καί κοινωνικών 
ήθικοπνευματικών, άνθρωπίνων 
κατα κτήσεων καί έπιτυχιών.

Έχοντας τήν καταγωγή της στό 
αύτοσυναίσθημα καί τή μίμηση, ώ- 
θεϊ τόν άνθρωπο, όχι άπλώς, νά 
μιμηθεϊ καί νά φτάσει τις θαυμαζό- 
μενες άπ’ αύτόν έξέχουσες προ
σωπικότητες, άλλά καί νά τίς ύπερ- 
βάλλει. Χωρίς στήν προσπάθειά 
του αύτή νά αισθάνεται λύπη καί 
μίσος γιά τήν ύπεροχή τών συναν
θρώπων του.

Υποδαυλίζοντας τήν φιλιτιμίαν 
καί τή φιλοδοξία τού άτόμου γιά 
τήν άνάδειξη καί ύπεροχή του, ά- 
μιλλάται αύτό μέ δύναμη ψυχής 
τούς δυνατούς κατά τό σώμα, 
τούς έκλεκτούς κατά τήν ψυχή καί 
τούς άριστους κατά τό πνεύμα καί 
πολλές φορές τούς συναντά, όχι δέ 
σπάνια καί τούς υπερβάλλει.

Ή καθημερινή μας πείρα καί ή 
ιστορία τού έθνους μας, μαρτυ
ρούν ότι ή άρετή τής εύγενούς ά
μιλλας άποτέλεσε τήν άφετερία 
τών εύγενών καί γενναίων, άτομι
κών καί κοινωνικών, έξορμήσεων 
καί διαμέσου τής στενωπού τής 
σπουδής καί τής μελέτης, κόπων 
άτρύτων, άγώνων μεγάλων καί 
σταθερός θελήσεως, οδήγησε άτο
μα καί κοινωνίες στήν πρόοδο καί 
τήν έπιτυχία, στήν δόξα καί τήν 
άθανασία.

Ό  μυθικός Θησέας συναγωνίζε
ται τόν Ηρακλή στήν τόλμη καί 
στήν άρετή, στή γενναιότητα καί 
ατά κατορθώματα, καί τελικά άνυ- 
ψώνεται στό πάνθεο τών ήρώων, 
ώς έφάμιλλος αύτού.

Ό  Θεμιστοκλής άμιλλάται τό νι
κητή τού Μαραθώνα, Μιλτιάδη, 
τόσο στή πολεμική του άρετή, όσο 
καί στή στρατηγική του τέχνη καί 
άνακηρύσσεται λίγο άργότερα σω- 
τήρας τής Ελλάδος, στά στενά τής 
Σαλαμίνας, άφού κέρδισε τή μεγα
λύτερη κατά τήν άρχαιότητα ναυ
μαχία, τή ναυμαχία τής Σαλαμίνας, 
πού άποτέλεσε τήν άπαρχή μιάς 
«καλυτέρας αύριον» γιά τήν Αθη
ναϊκή πολιτεία καί τό υπόβαθρο 
του μέλλοντος νά άναφανεϊ μονα
δικού, στόν κόσμο, πολιτισμού τοΰ 
Αθηναϊκού.

Ό  νεαρός Θουκυδίδης, λέγεται, 
ότι δάκρυσε όταν άκουσε ν’ άνα-



γνώσκει ό Ηρόδοτος περικοπές α
πό την ιστορία του καί είδε νά στε
φανώνεται μέ τόν «κότινο» στέφα
νο κατά τούς Ολυμπιακούς αγώ
νες. Τό ιερό έκεϊνο δάκρυ τής εύγε- 
νοϋς άμιλλας, πού αύλάκωσε τίς 
ρόδινες παρειές τού Εφήβου έγινε, 
τό προοίμιο τής δημιουργίας τού 
λαμπρότερου καί έξοχώτερου Ι
στορικού τής άρχαιότητος.

Ό  Μέγας 'Αλέξανδρος, ό Αννί
βας, ό ναύαρχος Νέλσων, ό στρα
τηγός Μοτγκόμερυ καί άλλοι δια- 
πνεόμενοι άπό τήν άρετή τής εύγε- 
νούς άμιλλας, ξεχύθηκαν, διά κό
πων πολλών καί στερήσεων, στίς 
κοσμοίστορικής σημασίας πράξεις 
τους, πού άληθώς, άλλαξαν τόν 
«ρούν» τής Ιστορίας καί τίς τύχες 
τής άνθρωπότητας.

Ή άληθής φιλοτιμία τού Ιου
στινιανού νά έκπονήσει καί φιλοτε
χνήσει, γιά τό χριστεπώνυμο λαό 
του, ένα ναό ισάξιο τού ναού τού 
Σολομώντα τόν οδήγησε, χάρη καί 
στούς περίφημους άρχιτέκτονες 
τής έποχής του, Ανθέμιο καί Ισί
δωρο, στή δημιουργία λαμπρότε
ρου καί τελειότερου, σέ κομψότη
τα, χάρη καί έπιβλητικότητα τέ
χνης, Βυζαντινού Ναού, τής Αγίας 
Σοφίας. Ό  ίδιος μαγεμένος άπό 
τήν ομορφιά του καί περήφανος 
γιά τό έργο του σέ μιά στιγμή ψυ
χικής του εύφορίας άναφώνησε: 
«ΝΕΝΙΚΗΣΑ ΣΕ ΣΟΛΟΜΩΝ».

Τέλος ή έξαγνιστική άμιλλα τών 
Χριστιανών, πρός τόν τελειωτή τής 
πίστης τους Ίησούν, έδωσε τής Πί
στης τούς λαμπρούς Ιεράρχες, 
πού «τά τών άνθρώπων ήθη κα- 
τεκόσμησαν», τούς γενναίους μάρ
τυρες, πού «βασιλείας κατηγωνί- 
σαντο» καί τούς θαυμαστές τής έ- 
ρήμου, πού «έπέδειξαν τής ταπει
νοφροσύνης τό ύψος». Ή άμιλλα 
άποτελεϊ, άληθώς, τό στερεό θεμέ
λιο κάθε μεγάλου έργου. Είναι άρχή 
γονιμότητας πάνω στήν οποία 
στηρίχτηκαν οί πολιτισμοί τής άν
θρωπότητας.

Ας θυμηθούμε τόν Αρχαίο Ελ
ληνικό Πολιτισμό, πού καί στήν ά
θληση καί στήν τέχνη, καί στό δη

μόσιο καί ιδιωτικό βίο είχε ώς βάση 
ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΗ ΑΜΙΛΛΑ.

Πολύ σωστά, παρατηρεί ό ”Αν- 
τλερ, ότι ή άμιλλα είναι γιά τόν 
άγώνα τής ζωής τό πρώτιστο στοι
χείο, πού ύπεισέρχεται σ’ όλους 
τούς τομείς καί σ’ όλες τίς έκδηλώ- 
σεις τής άνθρώπινης δραστηριότη
τας. Έτσι βλέπουμε νά εισέρχεται 
καί στό έργαστήρι τού φτωχού τε
χνίτη, άλλά καί τού βιομηχάνου νά 
χτυπάει τήν πόρτα. Νά χαλυβδώνει 
τή θέληση τού έπιστήμονα γιά έ
ρευνα τής επιστημονικής άλήθειας, 
άλλά νά άναδεύει καί τού μαθητή 
τά σωθικά γιά τήν πρόοδο καί τή 
νίκη. Δίκαια, ό Αριστοτέλης διακή
ρυξε: «όπου άμιλλα ένταύθα καί 
νίκη έστί».

Από τά άνωτέρω, γίνεται φανε
ρός ό ένεργητικός ρόλος τής εύγε- 
νοΰς άμιλλας, γιά τήν πρόοδο καί 
εύημερία τών άτόμων καί τών κοι
νωνιών.

Ακόμα γίνεται φανερό, ότι ή ά
μιλλα, όχι αύτή πού πηγάζει άπό 
τή ματαιοδοξία τής άναδείξεως καί 
τόν τυφλό φιλοπρωτισμό, πού γεν
νά τόν εγωισμό καί τό φθόνο καί 
καταλύει κάθε δεσμό φιλίας καί τ ι
μιότητας καί διασχίζει τό χιτώνα 
τής άγάπης, μεταξύ τών συναγω- 
νιζομένων, καί δημιουργεί τήν άνι- 
ση άναμέτρησή τους στό στίβο, ού
τε πάλι αύτή πού έκτρέφει κάθε 
είδους κακία καί άμαρτία, τήν ό
ποια καί σκιαγραφεί γιά τούς συγ
χρόνους του ό πολύς Σενέκας, ΑΛ
ΛΑ Η ΑΜΙΛΛΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ

Τό μεγαλύτερο κεφάλαιο κάθε προόδου 
καί έπιτυχίας, τό βάθρο τών υψηλών 
άνθρωπίνων άνατάσεων, τό κίνητρο γιά 
αύτοτελείωση καί δύναμη πού προφυ- 
λάσσει άτομα καί κοινωνίες άπό κάθε 
ήθικό έκπεσμό, πνευματική χαύνωση 
καί στασιμότητα καί όδηγεϊ έθνη καί 
λαούς στήν νίκη καί τήν έπιτυχία είναι ή 
άμιλλα.

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ, εί
ναι πέρα άπό κάθε άμφιβολία, δύ
ναμη άνοδική, προοδευτική καί λει
τούργημα μεγάλης κοινωνικής ώ- 
φελείας καί σκοπιμότητας. Είναι τό 
ισχυρότερο, γιά τήν πρόοδο, τή 
δόξα καί τήν άθανασία, ΚΕΝΤΡΟ.

Νά! τό μεγαλύτερο κεφάλαιο κά
θε προόδου καί έπιτυχίας, τό βά
θρο τών ύψηλών άνθρωπίνων ά
νατάσεων, τό κίνητρο γι αύτοτελεί
ωση, ή δύναμη, πού προφυλάσσει 
άτομα καί κοινωνίες άπό κάθε ήθι
κό έκπεσμό πνευματική χαύνωση 
καί στασιμότητα καί οδηγεί ΕΘΝΗ 
καί ΛΑΟΥΣ στή νίκη καί τήν έπιτυ
χία. Ή εύγενής, ή Ελληνοπρεπής 
άμιλλα.

Ας άγαπήσουμε τή δυναμογόνο 
αύτή άρετή, πού μάς ύπόσχεται, 
τιμή δόξα καί μιά καλύτερη μέρα 
αύριο, σέ μάς καί στήν κοινωνία 
μας.

Ή άμιλλα άποτελεϊ τό νεύρο τής 
άνθρώπινης κοινωνίας, είναι πά
θος εύγενές καί δίκαιο, άξιο έκτι- 
μήσεως!..
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ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩ
ΤΙΚΩΝ ΦΘΑΝΕΙ ΤΑ 45 ΔΙΣ. ΔΟΛΛΑΡΙΑ.

Κάτω: Τώρα οΐ 'Αμερικανοί καλλιεργούν 
τήν μαριχουάνα ατά μπαλκόνια τους. (Ή 
φωτογραφία είναι άπό τό Σικάγο). Από 
τήν παραγωγή κατ' ευθείαν στήν κατα
νάλωση. Στήν άπέναντι σελίδα κάτω: Ό 
Τζών Οϋάϊτ καί οί δύο κόρες του πού 
πλήρωσαν 60 δολλάρια σέ έναν νεαρό 
νά τόν σκοτώση, γιατί δέν τούς έδινε 
λεφτά γιά μαριχουάνα. Τά ναρκωτικά ό- 
δηγούν παντού, άκόμη καί στήν πατρο
κτονία.

mnnxovnNn
ΠΕΒΠΝΕ ΖΗΤΩ Η ΗΡΩΪΝΗ
Ή  κοκαΐνη προσφέρεται τώ ρα στά ττάρτυ τών καθώς 
πρέπει έλευθέρων έπαγγελματιών άντί γ ιά  όρντέβρ. Τί 
χαβιάρι μαύρο τ ί σκόνη άσπρη. Ζήτημα διαφοράς χρώ
ματος.

Ε ΝΑΣ «μυστικός πόλεμος», 
πρό παντός όταν γίνεται γιά 

ένα τόσο ζωτικό είδος σάν τό πε
τρέλαιο, είναι άρκετός βέβαια γιά 
νά καταστρέψη τόν κόσμο. Φαντα- 
σθεϊτε τώρα τί γίνεται άν έχουμε 
καί τσόντα ένα δεύτερο μυστικό 
πόλεμο. Γης Μαδιάμ.

Γιατί «μυστικός» είναι κι ό δεύ
τερος παράλληλος πόλεμος πού έ
χει φουντώσει καί κορυφώσει μέ τά 
ναρκωτικά. Καί όπως μάς πληρο
φορούν τά «Νέα τών Ηνωμένων 
Πολιτειών καί παγκόσμια Έπιθεώ- 
ρησι», ό έτήσιος τζίρος μόνο στίς 
Ηνωμένες Πολιτείες έχει φθάσει 

τώρα τά 45 δισεκατομμύρια δολλά
ρια, δηλαδή τρεις φορές ό τουρ
κικός προϋπολογισμός πού άνήγ- 
γειλε προχθές ό Έτσεθίτ ή κάτι 
λιγώτερο άπό τόν μισό στρατιωτι
κό προϋπολογισμό τής Αμερικής ή 
τέλος πάντων ό,τι άλλο θέλετε γιά 
νά βοηθήστε τό μυαλό σας νά συλ- 
λάβη τό τερατώδες μέγεθος τού 
όμαδικού μαστουρώματος.

Καί όχι πλέον «έλαφριά» μαρι- 
χουανίτσα, άφού αύτήν πιά τήν κά
πνιζε καί ό Τζάκ, ό γιός τού Κάρτερ

πού τόν άπέλυσαν τό 1970 άπό τό 
Ναυτικό γ ι’ αύτόν τό λόγο. Σκληρά 
ναρκωτικά, κοκαΐνη, ήρωΐνη καί άμ- 
φεταμίνη καί ό μήνας έχει έννιά.

Καί μιά κί ό λόγος γιά ποιοτική 
άλλαγή στήν κατανάλωσι τού εί
δους, πρέπει νά προσθέσουμε ότι 
ή ποιότητα άλλαξε καί άπό πλευ
ράς πελατείας.

Δέν είναι πιά ό μάγκας πού βγαί
νει γιά σεργιάνι γιά νά βρή κανά 
τεκέ. Ούτε ή Μόρτισσα πού γεννή
θηκε μέσα στούς τεκέδες, μέ μάγ
κες πού φουμάριζαν άφράτους άρ- 
γιλέδες. Καί πολύ περισσότερο δέν 
είναι πιά ό πρεζάκιας «πού όπου 
καί άν πάω ό κόσμος μ’ άποστρέ- 
φεται».

Αύτά άνήκουνε στό παρελθόν 
στήν έποχή τού 1930 μέ 1940 τότε 
πού γράφτηκαν καί τά χασικλίδικα 
τραγούδια πού άναφέραμε. Τώρα 
τό πάθος έχει εισβάλλει στήν ύψη- 
λή κοινωνία, αύτήν πού λέμε στά 
έλληνικά «χάϊσοσάϊετυ».

Ακόμα κι ό Πρόεδρος

Μόλις πρό ήμερών ό Φόρντ δισ

έγγονος συνελήφθη στό Λός Αν
τζελες μέ 6,5 γραμμάρια κοκαΐνη 
καί ή φίλη του μέ άλλο ένα γραμ
μάριο καί κάτι λίγα δράμια όπίου. 
Τού όποιου βέβαια σκόπευε νά κά
νη προσωπική χρήσι.

Δέν χρειάζεται βέβαια νά διευ
κρινίσουμε ότι πρόκειται γιά τόν 
Φόρντ τής οικογένειας τών αύτο- 
κινητοβιομηχάνων καί όχι τής άλ
λης μεγάλης οικογένειας Φόρντ 
τού Λευκού Οίκου άφού καί μέσα 
σ' αύτό τό "Ασπρο Σπίτι ή πρώην 
πρώτη κυρία Μπέττυ παραδέχθηκε 
ότι τόν καιρό πού βασίλευε ό άν
τρας της είχε γίνει τοξικομανής 
συνδυάζοντας μάλιστα οίνόπνευμα 
μέ ναρκωτικά. Κάτι, πού όπως έ
γραψε ένα περιοδικό «δραματοποί- 
ησε τό γεγονός ότι ούτε άκόμη καί 
ή πρώτη φαμίλια δέν είναι άσφαλι- 
σμένη άπό τήν κατάχρησι ναρκω
τικών». Τί νά σού κάνουν οί παρα
κατιανοί.

Αλλά είπαμε, ή άνοδος τού κύ
κλου έργασιών τού είδους δέν ο
φείλεται πλέον στούς τρισάθλιους 
νέγρους τού Χάρλεμ. Βγήκε άπό 
τά σκοτάδια τού Μπρόνξ καί τού
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Μπρούκλυν καί έγκαταστάθηκε 
αττίς σουίτες τών «έξέκιουτιβς» — 
τών μεγάλων διευθυντών αύτών 
πού διευθύνουν τις τύχες τής οι
κονομίας, τής χώρας, ϊσως καί τού 
κόσμου. Έσπασε τό φράγμα τού 
ύποκόσμου καί ζήτω πού καήκαμε.

Ή κοκαΐνη προσφέρεται τώρα 
στά πάρτυ τών καθώς πρέπει έλευ- 
θέρων έπαγγελματιών άντί γιά όρ- 
ντέβρ. Τί χαβιάρι μαύρο, τί σκόνη 
άσπρη. Ζήτημα διαφοράς χρώμα
τος.

Καί φυσικά έντονη προσπάθεια 
νά καλλιεργηθή ή κατανάλωσι 
στούς νέους. Τά νιάτα είναι ή χρυ
σή έλπίδα τής χρυσοφόρας βιομη
χανίας ναρκωτικών.

Καί άπό στατιστικές δόξα τφ 
Θεφ πάμε καλά:

Ό  ένας στούς 11 μαθητές γυ
μνασίου καπνίζουν τώρα καθημε
ρινά μαριχουάνα. Αύτό θά πή συ
νέπεια.

Τό 25% όσων δοκίμασαν τήν 
μαριχουάνα τό έκαναν πρίν τήν τε- 
τάρτη γυμνασίου. Ποσά άντιστρό- 
φως άνάλογα. Όσο αύξάνει ή κα
τανάλωσι, τόσο πέφτει ή ήλικία.
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— Τό 20% τών Αμερικανών, 43 
έκατομμύρια άτομα έχουν δοκιμά
σει μαριχουάνα καί τήν ξέρουν.

Οί στατιστικές όμως αύτές πρέ
πει νά θεωρούνται ξεπερασμένες, 
άφοϋ τώρα ό λόγος είναι γιά τήν 
κοκαΐνη τό τρομερό ναρκωτικό 
πού βγαίνει άπό τά φύλλα τής κό
κας πού φυτρώνει στίς παρυφές 
τών Άνδεων στήν Νότια Αμερική. 
Τουλάχιστον 10 έκατομμύρια Αμε
ρικανοί τήν έχουν δοκιμάσει καί τό 
ποσοστό τών νέων μεταξύ 18 καί 
25 πού τήν δοκίμασαν διπλασιά
στηκε μεταξύ τών έτών 1972 καί 
1977. Καί λέει ή στατιστική ότι εί
ναι τό ποσοστό αύτών πού «όμο- 
λόγησαν» — κατά τήν άμερικανική 
έκφρασι. Σκέψου οί άλλοι. Ένα 
ναρκωτικό πού έτσι καί αύξηθή ή 
δόσι σέ κλάσμα τού γραμμαρίου 
έχεις έξασφαλισμένο τό θάνατο.

Γιατί ύπάρχουν καί στατιστικές 
γιά θανάτους άπό ναρκωτικά, τού- 
λάχιστον 2.800 τό 1977.

Φυσικά ή κατανάλωσι δημιούρ
γησε καί τήν ύπερπαραγωγή.

Μαριχουάνα, παραισθησιογόνα 
φυτά καί ότιδήποτε μπορεί νά προ- 
καλέση άποχαύνωσι, καλλιεργείται 
σέ μπαλκόνια, σέ φοιτητικούς ξε
νώνες, σέ κηπάρια. Καί έπειδή τό 
έθιμο δημιουργεί δίκαιο, οί άρχές 
11 Πολιτειών κατάργησαν τά άρ
θρα τού ποινικού κώδικα πού τιμω
ρεί τούς κατόχους μικρών ποσοτή

των μαριχουάνας. Τό μόνο πού ά
φησαν είναι μιά παράγραφος γιά 
κλήσι πού ισοδύναμε! μέ μιά κλήσι 
γιά παράβασι τής τροχαίας. Μολα
ταύτα τόν περασμένο χρόνο οί 
«ναρκωτονόμοι» γράψανε 457.000 
«κλήσεις». Νά μήν τά τρώνε όλα 
οί λαθρέμποροι. Νά παίρνη καί τό 
δημόσιο τά ποσοστάκια του.

Είναι αξιόμαχος ό στρατός;

Ύπάρχουν βέβαια καί άλλα προ
βλήματα έκτος άπό τούς άμέσους 
θανάτους. 'Υπάρχει τό όμαδικό ά- 
ποβλάκωμα ένός λαού, ό πνευμα
τικός του θάνατος στό μακρινό 
μέλλον καί άλλα μελλοντικά τοιαύ- 
τα. Όμως ύπάρχουν καί άλλα άμε
σα προβλήματα. Ή έτοιμότητα τού 
άμερικανικού στρατού σέ περίπτω- 
σι πολέμου. Πώς θά πολεμήσουν οί 
μαστουρωμένοι φαντάροι;

Ό  στρατηγός Μπλάντσαρντ άρ- 
χηγός τών 200.000 άνδρών τού ά- 
μερικανικού πεζικού στήν Εύρώπη 
άνησυχεϊ βέβαια άλλά δέν πιστεύει 
ότι κινδυνεύει ή έτοιμότητα.

«Ξυπνήσαμε τούς άνδρες στίς 3 
τό πρωί γιά συναγερμό καί δέν εί
χαμε προβλήματα».

Αλλά παραδέχεται ότι στήν Γερ- 
μανία ύπάρχει σήμερα τόσο πολλή 
ήρωίνη καί τόσο «άγνή» πού τόν 
τρομάζει. Αν έπαιρνε κανείς τήν 
ίδια δόσι πού χρειάζεται στή Νέα

Ύόρκη «θά ξυπνούσε πεθαμένος». 
Πάντως διαπίστωσί του είναι ότι τό 
50% τών νεοσυλλέκτων είχαν κιό
λας δοκιμάσει τά ναρκωτικά πρίν 
καταταγούν στό στρατό.

Τέλος πάντων, αύτά καί άλλα 
πολλά είναι τά προβλήματα. Γνω
στά λίγο πολύ. Αφού ύπάρχουν 
καί στατιστικές μέ άριθμούς, μέ 
ποσοστά καί μέ πληροφορίες γιά 
τίς ποσότητες τών ναρκωτικών 
πού κατάσχει καθημερινά ή άστυ- 
νομία. Περίπου 2,5 δισεκατομμύρια 
δολλάρια σέ τιμές φυσικά μαύρης 
άγοράς. Όμως γιά κάθε κιλό πού 
κατάσχεται άλλα έννέα περνούνε 
μέσα στή χώρα μέ πλοία, άεροπλά- 
να, τραίνα, αύτοκίνητα καί ό,τιδή- 
ποτε κινείται ή σαλεύει.

Κι’ όταν μιλάμε γιά κιλά πρέπει 
νά έχουμε ύπ' όψι μας ότι ένα κιλό 
ήρωίνης στοιχίζει 300 φορές περισ
σότερο άπό όσο ένα κιλό χρυσάφι. 
Αλλά καί αύτά είναι γνωστά.

Τό «λάδωμα» κυριαρχεί

Εκείνο πού δέν είναι γνωστό εί
ναι τί γίνονται τά χρήματα τού τζί
ρου, τά 45 δισεκατομμύρια δολλά
ρια τό χρόνο πού άντιπροσωπεύ- 
ουν τίς πωλήσεις λόγου χάρι τής 
μεγάλης έταιρίας πετρελαίων «"Ε
ξόν» ή τής Τζένεραλς Μότορς.

Είναι «βρώμικα χέρια» όπως τά 
λένε, πού φυσικά δέν μπορεί παρά 
ένα μέρος τους νά διατίθεται γιά 
τήν «έπέκτασι τής παραγωγής». 
Όπως καί στή βιομηχανία. Καί έπέ- 
κτασι τής παραγωγής σημαίνει λά
δωμα καί μάλιστα τών υψηλά ίστα- 
μένων προσώπων. Πολιτικών δικα
στικών, άστυνομικών. Οί 'Ομοσπον
διακές άρχές «άνησυχούν» γ ι’ αύ- 
τό. Αλλά κανείς δέν μιλά.

Πού καί πού κανένα περιστατικό 
ταράζει τά νερά όπως ό φόνος τού 
Τζών Ούάϊτ άπό τίς δυό κορούλες 
του, 14 καί 16 έτών, γιατί δέν τούς 
έδινε λεφτά γιά μαριχουάνα. Δη
μοσιεύονται καί φωτογραφίες καί 
μετά πάλι ή σιωπή.

Ή χρυσή σιωπή. Από τό άσπρο 
χρυσάφι πού συναγωνίζεται τό κί
τρινο καί τό μαύρο. Μιά έξέλιξι τού 
χρυσού, άπό τό πολύτιμο καί τό 
χρήσιμο, στό θανατηφόρο όπως 
περίπου άπό τό σπαθί, στό πυρο
βόλο καί τέλος στήν ύδρογονο- 
βόμβα.
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ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ο ΠΟΙΝΙΙίΟΧ κ ο λ λ >:λ\ο >: τ η
Τοΰ κ. Δ. Καλουτά. Δικαστικού Παρέδρου

ΛΜΜλΈΙΑΧ

Ε ΙΝΑΙ γνωστόν ότι τό ττοινικώς 
κολάσιμον τής μοιχείας τείνει 

νά καταργηθή σήμερον άττό τούς 
περισσοτέρους Ποινικούς Κώδικας. 
Ή μοιχεία βεβαίως δέν θά παύση ν’ 
άποτελή λόγον διαζυγίου κατά τό 
Αστικόν μας Δίκαιον καί δή υπαί

τιον τοιούτον (άρθρον 1439ΑΚ), 
πλήν όμως ύποστηρίζεται ύπό με- 
ρίδος τίνος Νομομαθών καί Νομο
διδασκάλων, ότι ή διάταξις τού άρ
θρου 357 δέον όπως έξαλειφθή έκ 
τού Ποινικού μας Κώδικος.
Τούτο είς τήν πρώτην αύτού πα
ράγραφον ορίζει, ότι ό ύπαίτιος 
μοιχείας σύζυγος καί ό μετ’ αύτού 
συνένοχος τιμωρείται διά φυλακί- 
σεως μέχρις ενός έτους, ή δέ ποινι
κή δίωξις τούτων χωρεϊ μόνον έπί 
έγκλήσει τού προσβληθέντος καί 
ούχί αύτεπαγγέλτως (ex officio).

Τό άξιόποινον ή μή τής μοιχείας 
άποτελεϊ άναμφισβητήτως έν τών 
μάλλον άμφιλεγομένων προβλημά
των έγκληματικής νομοθετικής πο
λιτικής. Ό  Κων/νος Γαρδίκας είς τό 
έργον του: «Τό έγκλημα τής μοι
χείας» (1923, σελ. 66) έπάγεται τά 
έξής: «Ή ποινική δίωξις άφού ει
σαγάγει είς τήν οικογενειακήν έ- 
στίαν τόν Δικαστήν καί τό διψα- 
λέον σκανδάλων κοινόν, άφού κα- 
τασπιλώση τήν οικογένειαν έπεκ- 
τείνει τήν διαλυτικήν αύτής ένέρ- 
γειαν καί έπί τών άπομεινάντων έ- 
ρειπίων πλήττουσα τό άγνώτερον 
μέρος τής οίκογενείας,τά άθώα τέ
κνα. Είς τάς σχετικός ποινικός δί- 
κας ό προδοθείς σύζυγος άντί νά 
ίκανοποιηθή γελοιοποιείται καί έ
νεκα τούτου συνήθως ζητεί τήν τι
μωρίαν μόνον ό έπιδιώκων έκβια- 
σμόν».

Γεγονός πάντως είναι ότι αί πλεϊ- 
σται Νομοθ,εσίαι τιμωρούν τήν μοι
χείαν. Ή προσβολή ήν προκαλεί ό- 
μολογουμένως ή μοιχεία τόσον είς 
τήν όργάνωσιν τής οίκογενείας, ό
σον καί είς τά δικαιώματα τού συ
ζύγου δέν έπιτρέπουν τό άτιμώρη-

τον αύτής. Αί νομοθεσίαι σχεδόν ό- 
μοφώνως (έπιμένουν είς τήν άρχήν 
τής προστασίας τής ίερότητος τού 
γάμου, όταν δέ τούτο συμβαίνη είς 
χώρας έλευθεριωτέρων έπί τού θέ
ματος άντιλήψεων ή αί Έλληνικαί 
δέν αρμόζει νά άπομακρυνθώμεν 
ήμεϊς άπό τήν οδόν, τήν όποιαν 
έβάδισεν ή Νομοθεσία μας μέχρι 
τούδε. (Αίτιολογική Έκθεσις (1933) 
σελ. 383).

Ο γάμος είναι κατ’ έξοχήν μία 
ή θ ι κ ή σχέσις. Η μοιχεία άποτε- 
λεϊ πρωτίστως προσβολήν τοΰ θε
σμού τού γάμου, όστις έπιβάλλει 
τήν μ ο ν ο γ α μ ί α ν  καί τήν ά- 
ποκλειστικότητα είς τάς γενετησί
ους σχέσεις μεταξύ τών συζύγων, 
άνευ τής όποιας δέν θά ήτο δυνα
τόν ό γάμος, ή προεξεχόντως αύτη 
ήθική, ώς προελέχθη, σχέσις, νά 
έπιτύχη τούς ήθικοκοινωνικούς 
σκοπούς του. Τό γεγονός τής κα- 
τατάξεώς της έν τώ ήμετέρω Ποι- 
νικώ Κώδικι (Κεφάλαιον Κ) μεταξύ 
τών έγκλημάτων κατά τού γάμου 
καί τής οίκογενείας, συνηγορεί ύ- 
πέρ τής γνώμης, ότι ή μοιχεία 
προσβάλλει καί κατά τήν γνώμην 
τού ήμετέρου Νομοθέτου, τόν θε
σμόν τού γάμου κυρίως καί ούχί 
τά ήθη, διότι άποτελεϊ μέν καί βλά
βην κατά τών ήθών, τούτο όμως 
δέν είναι τό κύριον αύτής γνώρι
σμα. (Οϋτω Αίτιολογική "Εκθεσις 
(1933) σελ. 383 ώσαύτως). Κατά τόν 
Κωστήν ή μοιχεία προσβάλλει τήν 
άγνότητα τού γάμου διά τής πα- 
ραβιάσεως τής άμοιβαίας ύπό τών 
συζύγων όφειλομένης πίστεως. Ως 
τοιαύτη λοιπόν πρέπει νά. κολάζε
ται καί π ο ι ν ι κ ώ ς. Αυτή έπιζη- 
τει είς τήν θέσιν τής μονογαμίας να 
θέση μίαν κρυπτογαμικήν σχέσιν, 
κολαστέαν τοιαύτην.

Μεταξύ τών Χωρών αϊτινες κα- 
τήργησαν τό ποινικώς κολάσιμον 
τής μοιχείας περιλαμβάνεται καί ή 
Αγγλία. "Ας σημειωθή έπίσης, ότι

διά τής ισχύος τού νέου Ελβετικού 
Κώδικος έτιμωρήθη γενικώς ή μοι
χεία καί είς τά καντόνια έκεϊνα, είς 
ά ή μοιχεία δέν έθεωρεϊτο έγκλημα. 
Τό Ιταλικόν καί Γαλλικόν Δίκαιον 
διέκριναν τήν μοιχείαν τής συζύγου 
άπό τήν τοιαύτην τού συζύγου. 
Κατά δέ τήν Καρολίνα ή μοιχεία 
τού συζύγου ήτο άξιόποινος μόνον 
όταν έδημιουργεϊτο σκάνδαλον. Ή 
προνομιούχος αυτή θέσις τού άν- 
δρός έν τώ προγενεστέρω δικαίω 
έδικαιολογεϊτο έκ τού ότι ή πράξις 
του δέν όστετέλει τόσον σοβαρόν 
διατάραξιν τής συζυγικής ειρήνης, 
έφ’ όσον δέν υπάρχει κίνδυνος δη
μιουργίας νόθων τέκνων. (Ίδέ σχε- 
τικώς: Ποινικόν Δίκαιον Ήλία Γ. 
Γάφου, Ειδικόν Μέρος, τεύχος Ε', 
σελίς 107,108 καί Mettermaier: Op. 
Cit. Verglech Darstellung κ.λ.π. Bes. 
Teil τόμ. Δος (1906) σελ. 91).

Παρ’ ήμϊν, δοθέντος ότι ό γάμος 
άποτελεϊ ή θ ι κ ο κ ο ι ν ω ν ι -  
κ ό ν θεσμόν, τό άδίκημα τής μοι
χείας DE LEGE LATA όρώμενον τι
μωρείται διά τής ποινής τής φυλα- 
κίσεως μέχρις ένός έτους (357 ΠΚ). 
Δυνάμει δέ τού άρθρου: 1363 τού 
Αστικού μας Κώδικος κωλύεται ό 
γάμος μεταξύ προσώπων καταδι- 
κασθέντων έπί μοιχείςχ μετ’ άλλή- 
λων!! ( Αδικαιολόγητος, καθ’ ήμάς 
ή τοιαύτη διάταξις. Ό ρα καί Οικο
γενειακόν Δίκαιον, Ίωάννου Δελη- 
γιάννη, τεύχος Α', σελίς 162). "Αξιόν 
νά λεχθή προσέτι είναι τό γεγονός, 
ότι δυνάμει τής δευτέρας παρα
γράφου τού άρθρου 357 ΠΚ, αίρε
ται τό άξιόποινον τής μοιχείας «έ- 
άν κατά τόν χρόνον τής πράξεως 
δέν ύφίστατο συμβίωσις τών συζύ
γων» (Δικαστική άφεσις) ή «έάν ό 
προσβληθείς σύζυγος ήνέχθη τού
την». Αί έν λόγω περιπτώσεις άτι- 
μωρησίας τής μοιχείας άμβλύνουν 
πως τάς δυσμενείς κρίσεις κατά 
τού οικείου άρθρου (357 ΠΚ), λόγω 
τής διατηρήσεως είσέτι παρ’ ήμϊν 
τού ποινικώς κολασίμου ταύτης.
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