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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (19 2 1-19 5 7 )

Ύπά χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Ά στυν. Δ/ντοϋ Α* 
(Συνέχεια άπό τό  προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ

V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
-  ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Υ ΚΒ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟ ΥΤΟ Υ —

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

141. Θέσις τον ΚΒ ' ’Αστυνομικού Τμήματος (Ν. Σμύρνης) 
κα ι διάθεσις δυνάμεως αυτού κατά τό  συλλαλητήριο τής 
Κυριακής 3-12-1944.

142. Π ολιορκία τού Τμήματος άπό τούς κομμοννιστάς, έπίθε- 
σ ις κατ’ αυτού καί άμυνα τών αστυνομικών.

143. ’Απόπειρα άνατινάξεως τού οικήματος κα ί κατάληψις τού 
Τμήματος.

144. Διαφυγή τών έθνικοφρόνων αστυνομικών στήν ’Αστυνομι
κή Διεύθννσι ’Αθηνών καί άνασυγκρότηαις τού Κ Β ’ Τμή
ματος.

*
* *

141. Θέσις τοϋ ΚΒ' ’Αστυνομικού Τμήματος (Ν. Σμύρνης) καί διά- 
θεσις δυνάμεως αύτοϋ κατά τό συλλαλητήριο τής Κυριακής 3-12-44.

Τό ΚΒ' ’Αστυνομικό Τμήμα ’Αθηνών, περιλαμβάνει τήν περιοχή ολόκληρης 
τής συνοικίας Ν. Σμύρνης. Τό ’Αστυνομικό κατάστημα ήταν έγκατεστημένο κατά 
τό Δεκέμβριο τοϋ 1944, στο τριώροφο οίκημα τής όδοϋ Μαιάνδρου άρ. 24. Τό οί
κημα τοϋτο βρισκόταν σέ άσχημη θέση άπό άπόψεως άσφαλείας, γιατί ήταν πολύ 
εκτεθειμένο καί μπορούσε να χτυπηθή'άπό τις ταράτσες γειτονικών οικημάτων πού 
ήσαν πολύ ψηλότερα άπό αύτό.

Κατά τήν Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 1944, όπόταν οί κομμουνισταί παρά τήν 
άπαγόρευση τής Κυβερνήσεως άποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένοπλο συλλαλη
τήριο στήν πλατεία τοϋ Συντάγματος, άπό τό ΚΒ' ’Αστυνομικό Τμήμα, κατόπιν 
διαταγής τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως, εστάλη κατά τήν 6.30' π.μ. ώρα στήν ’Α
στυνομική Διεύθυνση ένοπλος δύναμις, πού τήν αποτελούσαν ό 'Υποδιοικητής ’Αστυ
νόμος Β' κ. Παπαγεωργίου Χρήστος, 2 Ύπαστυνόμοι, 2 άρχιφύλακες καί 11 άστυ- 
φύλακες. Ή  δύναμις αύτή έχρησιμοποιήθη κατά τή διάλυση τών κομμουνιστών τής
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πλατείας Συντάγματος καί έπέστρεψε στήν έδρα της πεζοπορώντας, στις 19.30' 
(7.30' μ .μ.) τό άπόγευμα.

142. Πολιορκία τοϋ Τμήματος άπό τούς κομμουνιστάς, έπίθεσις 
κατ’ αύτοΰ καί άμυνα τω ν αστυνομικών.

Τό πρωί της Κυριακής (3-12-1944) καί ώρα 9 π.μ., κομμουνισταί τοϋ Ε.Λ.Α.Σ 
ένοπλοι άρχισαν νά καταλαμβάνουν επίκαιρες θέσεις γύρω άπό τό ’Αστυνομικό κατά
στημα τοϋ ΚΒ' Τμήματος καί στις 9.30' τό είχαν περικυκλώσει τελείως.

Ό  Διοικητής τοϋ Τμήματος ’Αστυνόμος Α' κ. Παπαϊωάννου Ή λίας, μόλις 
άντελήφθη την πολιορκία άνέφερε άμέσως τηλεφωνικώς στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση 
καί στή Στρατιωτική Διοίκηση,ταυτόχρονα δέ συγκέντρωσε όλη τή δύναμη πού είχε 
άπομείνει στο Τμήμα, καθώς καί τή δύναμη τοϋ Παραρτήματος ’Ασφαλείας μέ τόν 
Προ ιστάμενο ’Αστυνόμο Β' κ. Κ. Καλογερά καί τοποθέτησε τούς υπαλλήλους σέ 
κατάλληλες θέσεις γιά ν’ άποκρούση τούς κομμουνιστάς, σέ περίπτωση πού θά έκα
ναν αιφνιδιαστική έπίθεσι. Οί κομμουνισταί όμως δεν έκαναν επίθεση, όπως δέ δια
πιστώθηκε ό άποκλεισμός τοϋ Τμήματος έγινε υστέρα άπό διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου 
τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., γιά νά μή έπιτραπή στούς άστυνομικούς νά βγοΰνε άπό τό ’Αστυ
νομικό κατάστημα καί έμποδίσουν τις μάζες των κομμουνιστών νά πάνε στο παρά
νομο συλλαλητήριο τής πλατείας Συντάγματος.

Στις 17.45' πήγε στο Τμήμα ένας έπιλοχίας τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. πού έλέγετο Άθαν. 
Φωτιάδης, ό όποιος έγνωστοποίησε στο Διοικητή τοϋ Τμήματος, ότι άπέναντι άπό 
τό οίκημα τοϋ Τμήματος καί κατά μήκος τής πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης, θά 
παραμείνουν όλη τή νύχτα τής 3 προς 4-12-1944 σκοποί τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. καί θά πρέπει, 
νά τό γνωρίζουν αύτό οί άστυνομικοί, γιά νά μή γίνη στο σκοτάδι παρεξήγησις καί 
χτυπηθούν μ’ αυτούς οί άστυνομικοί.

Στο μεταξύ άπό τις 15.30' οί κομμουνισταί έκοψαν τά τηλεφωνικά καλώ
δια καί έτσι δέ μπορούσε πλέον νά έπικοινωνήση τό Τμήμα μέ τήν ’Αστυνομική Διεύ
θυνση. ’Από τότε ή δύναμις τοϋ Τμήματος αύτοΰ βρισκόταν τελείως άπομονωμένη.

Ό  Διοικητής τοϋ Τμήματος, βλέποντας ότι άντικειμενικός σκοπός τών κομ
μουνιστών ήταν ή έπίθεσι κατά τοϋ ’Αστυνομικού καταστήματος καί ή κατάληψίς 
του, έστειλε έμπιστο πρόσωπο στο Τάγμα ’Εθνοφυλακής, πού είχε τήν έδρα του στα 
Ίωσηφόγλειο ’Ορφανοτροφείο, μέ τήν παράκληση νά στείλη τό Τάγμα τούτο προς 
ενίσχυση άνδρες του ή αν δέν μπορούσε, νά είδοποιήση σχετικά τή Στρατιωτική Διοί
κηση καί τήν’Αστυνομική Διεύθυνση γιά νά ένισχύσουν μέ ένοπλο δύναμη τό Τμήμα, 
ώστε νά μπορέση ν’ άντισταθή στούς κομμουνιστάς άποτελεσματικά. Ό  άνθρωπος 
αύτός έφτασε στο Ίωσηφόγλ.ειο καί άπό έκεΐ μέ μοτοσυκλ.έττα τόν πήγαν στή Στρα
τιωτική Διοίκηση καί στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση, όπου άνέφερε τήν κατάσταση 
τοϋ ΚΒ' Τμήματος καί τις ένέργειες τών κομμουμιστών. "Οταν γύρισε άνέφερε 
στό Διοικητή τοϋ Τμήματος, οτι θά έστέλλετο ένίσχυσις γρήγορα. Τέτοια όμως ένί- 
σχυσις μέχρι πού ένύχτωσε δέν έφάνη, μήτε άπό τή Στρατιωτική Διοίκηση, μήτε 
άπό τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση.

Κατά τή νύχτα τής 3 προς 4-12-1944 οί κομμουνισταί έπύκνωσαν τήν πο
λιορκία τοϋ Τμήματος καί ήταν πιά φανερό πώς έτοιμαζόταν έπίθεση.

Τά ξημερώματα τής 4-12-1944 καί ώρα 4.30' π.μ., ένας άξιωματικός τοϋ- 
Ε.Λ.Α.Σ. μέ τόν άκόλουθό του, ένοπλοι μέ αυτόματα, πήγαν στό Τμήμα καί παρου- 
σιάσθηκαν στον Διοικητή άπό τόν όποιον ζήτησαν νά τούς δηλώση πιά στάσι θά 
τηρήσουν οί άστυνομικοί, τοϋ συνέστησαν δέ νά πάνε όλοι μέ τό μέρος τους παίρνον
τας καί τόν οπλισμό τους, άφοΰ, όπως είπαν, καί άλλα’Αστυνομικά Τμήματα πήγαν 
μαζί τους. Ό  Διοικητής άπάντησε άδίστακτα καί έντονα ότι τόσο ό ίδιος, όσο καί 
οί άξιωματικοί καί οί άστυφύλακες τοϋ Τμήματος θά ύπακούσουν καί θά έκτελέ- 
σουν τις διαταγές μόνον τής νομίμου Κυβερνήσεως. Τότε ό άξιωματικός τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. 
έφυγε καί δήλωσε οτι δέν θά τούς ένοχλήση, άλλά καί δέν θ’ άφήση κανέναν άστυ-
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νομικό νά βγή έξω ώπλισμένος. Ταυτοχρόνως δέ, βλέποντας δτι είχαν συγκεντρωθή 
στο γραφείο αρκετοί άστυφύλακες, άποτάνθηκε προς αύτούς καί τούς είπε «'Όσοι 
«θέλετε άπό σας μπορείτε νά πάρετε τα δπλα σας καί νάρθετε μαζί μας». Την ’ίδια 
ώρα άλλοι έλασΐτες μέ χωνιά, είχαν έγκατασταθή έ'ξω άπό τό Τμήμα καί καλοΰσαν 
τούς άστυνομικούς νά πάνε μαζί τους. Οί αστυνομικοί δμως έκτος άπό ελάχιστους 
πού είχαν παρασυρθή άπό τούς έαμΐτες, δεν έδιναν καμμιά σημασία στις προσκλήσεις 
αύτές των κομμουνιστών.

Στις 6.30' (τό πρωί), ένας λόχος του Ε.Λ.Α.Σ. τέλεια έξωπλισμένος, μέ 
λοχαγό τό Γιάννη Κυριακίδη, περικύκλωσε τό ’Αστυνομικό κατάστημα καί πήγε 
κατόπιν στο γραφείο τοϋ Διοικητοϋ τοϋ Τμήματος, στον όποιον άνεκοίνωσε κατά 
τρόπο τελεσιγραφικό, δτι κατά διαταγή τοϋ Τάγματος τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. τής Ν. Σμύρ
νης πρέπει άμέσως νά καθορίση τή θέση του ό ’ίδιος καί οί άλλοι άστυνομικοί. Πρό- 
σθεσε μάλιστα δτι τό ΙΑ' Τμήμα τής Καλλιθέας καί δλα τά άλλα γειτονικά Τμήματα 
προσεχώρησαν στον Ε.Λ.Α.Σ., ένώ δπως ξέρουμε τό ΙΑ' Τμήμα πολέμησε καί δεν 
παραδόθηκε, άλλά μέ έξοδο έφυγε προς τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση. Ό  Διοικητής 
στο τελεσίγραφο αυτό άπάντησε, δτι μόνο τις διαταγές τής νομίμου Κυβερνήσεως 
θά έκτελέση, γιά νά κερδίση δέ χρόνο καί ζητήση ενίσχυση είπε δτι θά συνεννοηθή 
μέ τούς προϊσταμένους του καί άνάλογα μ.έ τις οδηγίες των θ’ άποφασίση.

Ό  λοχαγός τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. θύμωσε καί έφυγε λέγοντας, δτι τό Τμήμα θά κατα- 
ληφθή άπό τούς έλασΐτες σέ λίγη ώρα. Ό  Διοικητής τοποθέτησε τότε σέ κατάλληλες 
θέσεις τούς έμπιστους έθνικόφρονες άξιωματικούς καί κατωτέρους άστυνομικούς καί 
έστειλε μέ πολιτική περιβολή τον Ύπαστυνόμο Β' κ. Θεόδωρο Βασιλόπουλο στήν 
’Αστυνομική Διεύθυνση, ν’ άναφέρη τήν κατάσταση καί νά ζητήση ενίσχυση. Ό  κ. 
Βασιλόπουλος πήγε στή Διεύθυνση, άνέφερε σχετικά καί γύρισε στο Τμήμα του δια
βιβάζοντας διαταγή τοϋ ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ ν’ άμυνθοΰν μέχρις δτου σταλή 
ένίσχυσις. Δυστυχώς καί τή φορά αύτή, δέν εστάλη καμμιά άπολύτως ένίσχυση άπό 
τήν ’Αστυνομική Διεύνθυνση.

Παράλληλα, ό Διοικητής έστειλε σημείωμα γραμμένο στήν ’Αγγλική γλώσσα 
στο Διοικητή μιας μονάδος ’Άγγλων πού είχε στρατωνισθή στήν κλινική «Κυανούς 
Σταυρός» καί παρακαλοΰσε δπως τον βοηθήσουν, σέ περίπτωση πού θά άκουγαν πυρο
βολισμούς άπό τήν περιφέρεια οπού ήταν τό Τμήμα.

Στις 17.20' ό λοχαγός Κυριακίδης πήγε γιά δεύτερη φορά στο Διοικητή τού 
Τμήματος καί ζήτησε νά τού παραδώση άμέσως τό Τμήμα καί τον οπλισμό, έταξε 
δέ προθεσμία 4 λεπτών τής όόρας. Ό  Διοικητής εις έντονον επίσης ύφος άπάντησε, 
δτι κανείς δέν παραδίδει τά δπλα καί δτι εάν επιτεθούν πρώτοι οί κομμουνισταί, θά 
άμυνθοΰν μέ τά δπλα τους οί άστυνομικοί.

Ό  λοχαγός άπεχώρησε λέγοντας δτι θ’ άρχίση άμέσως ή έπίθεσις. Τή στιγμή 
εκείνη 2 Ύπαστυνόμοι, 2 άρχιφύλακες καί 8 άστυφύλακες άκολούθησαν τό λοχαγό 
τού Ε.Λ.Α.Σ., ενώ δλοι οί άλλοι έτοιμάσθηκαν στις θέσεις των νά πολεμήσουν. 
Μόλις πέρασαν τά 4 λεπτά, άρχισε ή έπίθεσις κατά τού Τμήματος άπό δλα τά σημεία 
μέ δπλα, πολυβόλα, αύτόματα πιστόλια καί πολλές χειροβομβίδες. Στήν έπίθεση αύτή 
άπάντησαν σταθερά οί άστυνομικοί.Ήέπίθεσηβάσταξεμέχριτίς7μ.μ.,οπότε άπό τούς 
πυροβολισμούς καί άπό τή σειρήνα τού Τμήματος ή οποία ήχοΰσε συνεχώς, εΐδοποιήθη 
ή ’Αγγλική Μονάδα καί έστειλε 4 αυτοκίνητα μικρά μέ 16 στρατιώτες. "Οταν φάνη
καν οί Ά γγλοι, οί κομμουνισταί σταμάτησαν τήν έπίθεση καί άπομακρύνθηκαν.'Ο 
Διοικητής τού Τμήματος παρακάλεσε τότε τον Ά γγλο ’Αξιωματικό ν’ άφήση τή 
δύναμη στο Τμήμα μέ ένα ή δύο βαρειά πολυβόλα, γιά νά μπορέση νά κρατήση τούτο 
σταθερή άμυνα.

Αύτός ύποσχέθηκε δτι θά συνεννοηθή μέ τον προϊστάμενό του καί δτι θά στείλη 
ένίσχυση, δυστυχώς δμως δέν έστάλη καμμία ένίσχυσις. Οί κομμουνισταί μόλις 
έφυγαν οί Ά γγλο ι έπολιόρκησαν πιο στενά τό Τμήμα μέ μεγαλύτερες δυνάμεις
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καί δλη τή νύχτα τής 4 προς 5-12-1944, ένίσχυαν τις δυνάμεις των καί έφερναν βαρεία 
δπλα παρασκευάζοντας νέα έπίθεση.

143. ’Απόπειρα άνατινάξεως τοΰ οικήματος καί κατάληψ ις τοΰ Τμή
ματος .

ΤήνΤρίτη (5-12-1944) καί ώρα 3.30' π .μ ., οί κομμουνισταίέπεχείρησαν ν’ άνέ- 
βουν στην ταράτσα τής παράπλευρης προς τδ Τμήμα οικοδομής, ή οποία ήταν στο αύτδ 
ύψος καί άπδ έκεΐ νά περάσουν στήν ταράτσα τοΰ Τμήματος. Τούς άντελήφθησαν δμως 
•οί άστυνομικοί, πού έφρουραϋσαν καί ματαίωσαν τον αιφνιδιασμό άπδ έκεΐ. Στις 
θ.40' οί κομμουνισταί κατώρθωσαν νά εισχωρήσουν σέ γειτονικά οικήματα καί νά 
τοποθετήσουν σέ ώρισμένα σημεία τοΰ οικήματος δυναμίτιδα γιά νά τδ άνατινάξουν. 
Τότε οί κομμουνισταί μέ τά χωνιά άπδ διάφορες ταράτσες πλησίον τοΰ Τμήματος, 
καλοΰσαν τούς άστυνομικούς νά παραδοθοΰν, γιατί σέ λίγο θά άνατιναχθή τδ οίκημα. 
"Ο Διοικητής παρά ταΰτα δέν παρεδίδετο άλλά έ'στειλε τή γυναίκα ένδς άρχιφύλακος 
νά τρέξη στή Χαροκόπειο Σχολή, γιά νά ζητήση ενίσχυση τής ’Αγγλικής Δυνάμεως 
πού εύρίσκετο έκεΐ. Τήν ϊδια στιγμή γιά νά κερδίση χρόνο, άποφάσισε σέ συνεννόηση 
μέ τούς άλλους άξιωματικούς τοΰ Τμήματος, νά στείλη δύο 'Υπαστυνόμους στο 
Σύν/μα τοΰ Ε.Λ.Α.Σ. Νέας Σμύρνης, γιά νά διαπραγματευθοΰν δήθεν τήν παράδοση.

Μόλις δμως οί δύο Ύπαστυνόμοι βγήκαν άπδ παρακειμένη οικοδομή έξω άπδ 
τδ Τμήμα, άρχισε σφοδρά έπίθεσις άπδ δλες τις πλευρές μέ χειροβομβίδες, καί βαρειά 
πολυβόλα, ένώ συγχρόνως άκούστηκε δυνατός κρότος δυναμίτιδος. Πραγματικά ή 
δυναμίτις έξερράγη στή νότια πλευρά τοΰ οικήματος, χωρίς δμως νά καταρρεύση 
ό τοίχος. Οί άστυνομικοί άπήντησαν στήν έπίθεση μέ σκληρότητα, άλλά ό οπλισμός 
τους ήταν πολύ κατώτερος καί σέ άριθμδ ύστεροΰσαν άπδ τούς κομμουνιστάς.

’Έτσι οί έλασΐτες κατώρθωσαν νά σπάσουν μέ χειροβομβίδες τά παράθυρα 
τοΰ Τμήματος πρδς τόν όδό Τριγλείας καί νά μποΰνε μέσα 20 περίπου άπδ αυτούς 
μέ οπλοπολυβόλα, ταυτόχρονα παρεβιάσθη καί ή κεντρική είσοδος καί μπήκαν άλλοι 
40 περίπου. Τδ Τμήμα κατελήφθη. 'Ο επικεφαλής των έλασιτών είπε δτι οί αστυνο
μικοί είναι ελεύθεροι νά φύγουν καί πράγματι άποχώρησαν δλοι, πλήν των άρχιφυ- 
λάκων Δερτιμάνη Γ. καί Σταματοπούλου Άθαν., τούς οποίους καί συνέλαβον.

144. Δ ιαφυγή τω ν έθνικοφρόνων αστυνομικών στήν ’Αστυνομική  
Διεύθυνσι ’Αθηνών καί άνασυγκρότησις τοΰ ΚΒ' Τμήματος.

"Ολοι οί έθνικόφρονες άστυνομικοί κατώρθωσαν νά διαφύγουν καί νά φτάσουν 
στήν ’Αστυνομική Διεύθυνση, δπου ένετάχθησαν προσωρινά στά Τάγματα έπιθέ- 
σεως καί έλαβαν μέρος σέ διάφορες μάχες.

Στις 26-12-1944 έγιναν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στή Ν. Σμύρνη άπδ τδν 
Εθνικό Στρατό σέ συνεργασία μέ τήν ’Αστυνομία καί άνακατελήφθη τδ ΚΒ' ’Αστυνο
μικό Τμήμα. *0 Διοικητής μέ τή δύναμή του διετάχθη καί έγκατεστάθη άμέσως στδ 
Τμήμα του διέθεσε δύναμη 15 άστυφυλάκων στήν έκ ε ΐ’Αγγλική μονάδα γιά τή δίωξη 
των κομμουνιστών.’Αμέσως μετά τήν άνακατάληψη τοΰ Τμήματος, δλοι οί άστυνομικοί 
έργάσθηκαν μέ ζήλο καί κατώρθωσαν νά συλλάβουν πλέον άπδ 350 κομμουνιστάς, 
πού έδρασαν κατά τδ κίνημα τοΰ Δεκεμβρίου 1944.

Τόσο κατά τήν άμυνα τοΰ Τμήματος, δσο καί κατόπιν, κατά τή σύλληψη των 
κομμουνιστών, έδειξαν ηρω ισμό καί αυτοθυσία ό Δ/τής τοΰ Τμήματος Άστυν. Α' 
κ. Παπαϊωάννου Ή λ., δ Ύποδ/τής Άστυν. Β' κ. Παπαγεωργίου Χρ., ό Δ/τής τοΰ 
Παραρτήματος Γεν. ’Ασφαλείας Άστυν. Β' κ. Καλογεράς Κ., οί Ύπαστυν. Β' κ. κ. 
Πατσιλίβας Β., Χαλατσάς Γ., Λυμπέρης Γ. καί Βασιλόπουλος Θ., οί Άνθ/νόμοι 
κ.κ. Τσώνης Δ., Κονιδάρης Ά θ. καί Φασούλης Γ., οί άρχ/κες Δερτιμάνης Γ. (ό ό
ποιος είχε συλληφθή άπδ τούς κομμουνιστάς καί έδραπέτευσε),’Αναγνώστου Ν., Λώ- 
κος Ί ., Μπελιγκράτης Ί ., Σταματόπουλος Α. καί οί άστ/κες Κονδύλης Δ., Γεωρ- 
γακάκος Ν., Μουτσάκης Ν., Κουλουμπής Κ., Εύθυμίου Χρ., Μαριδάκης Δημ., 
Παπαναστασίου Παναγιώτης, καί Παπανικολάου Δημήτριος.

(Στδ έπόμενο ή δράσις έτέρων 'Υπηρεσιών τής Άστυν. Δ/νσεως ’Αθηνών)
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ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ 
ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (*)

'Υ~ο τοϋ Καθηγητοϋ τη ς Νευρολογίας κα ί Ψ υχιατρ ικής τοΰ 
Π ανεπιστημίου ’Α θηνών κ . Κ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ:
1. —Τί ε ίνα ι ή ευγονική κα ι ε ισαγω γή εις αυτήν.
2. —Ή  ευγονική εν σχέσει προς τάς ψυχικάς νόσους.

** *
1 .  Τί είναι ή ευγονική και εισαγωγή εις αύτήν.
'Η ευγονική είναι ό κλάδος τής’Ιατρικής καί τής Βιολογίας, δστις έχων ώς βάσιν 

τάς γνώσεις περί τής κληρονομικότητος (γενετικής) ομαλής τε καί παθολογικής, 
μελετά καί καθορίζει τά μέσα καί τάς μεθόδους, δι’ ών επιτυγχάνεται άφ’ ενός ή 
διατήρησις καί προαγωγή των υγιών καί χρησίμων διά τήν ζωήν κληρονομικών 
καταβολών, άφ’ ετέρου ή έμπόδισις δημιουργίας τών μειονεκτικών καί παθολογικών, 
έπί τώ σκοπώ δπως διά τής κληρονομήσεως μεταβιβασθοΰν μέν εις τούς άπογόνους 
αΐ υγιείς, μή μεταβιβασθοΰν δέ αί παθολογικαί, ώστε νά έξαλειφθοΰν καί έξαφανι- 
σθοΰν αύται εις τάς έπερχομένας γενεάς. 'Η ευγονική είναι κατ’ ουσίαν υγιεινή 
τών κληρονομικών καταβολών καί κατ’ άλλον ορισμόν υγιεινή τής φυλής.

Εις τό πλαίσιον τής καθόλου έπιστημονικής ταύτης προσπάθειας, τής οποίας 
κύριον σημεΐον είναι ή παθολογία τής κληρονομικότητος, πρωτεύουσαν θέσιν κατέ
χει ή ευγονική διά τά νευρικά, κυρίως δέ τά ψυχικά, νοσήματα, περί τών οποίων 
(ψυχικών) έ'σεται ό λόγος έν συνεχεία.

Πριν ή εκθέσω τό κύριον θέμα, κρίνω σκόπιμον νά άναφέρω εΐσαγωγικώς 
δεδομένα τινά, έκ τών οποίων καταφαίνεται ή θεμελίωσις τής ευγονικής εις τό 
νόημα τής ύφής τής άνθρωπίνης φύσεως καί έπί τών οποίων δύναται νά στηριχθή 
τό βάσιμον τής ευγονικής προσπάθειας, δοθέντος δτι γνώμαι περί τής μικρας πρα
κτικής άξίας τής εύγονικής, ιδίως δ’ άντιρρήσεις περί τής ώφελιμότητος τών μέτρων 
εφαρμογής αυτής δεν έπαυσαν είσέτι διατυπούμεναι.

Τά περί ών ό λόγος δεδομένα είναι σχετικά, άφ’ ένός προς τήν ύπόστασιν 
καί ΰπαρξιν τοΰ άνθρώπου, άφ’ έτέρου προς τήν έξέλιξιν καί διαμόρφωσιν τής ια
τρικής κατά τήν σημερινήν έποχήν.

Έν πρώτοις ώς προς τήν ύπόστασιν τοΰ άνθρώπου έχομεν νά παρατηρήσωμεν 
δτι ό άνθρωπος, ώς συγκεκριμένον άτομον, γεννάται καί έρχεται εις τον κόσμον 
εις ώρισμένην χρονικήν στιγμήν καί εις ώρισμένον τόπον. Τής γεννήσεώς του προ- 
ηγήθησαν άπειροι γενεαί, έκ τών άνθρώπων τών οποίων γεννώμενος έλαβεν ούτος 
βιολογικά στοιχεία κληρονομικής καταβολής, άτινα συνθέτουν καί διαμορφώνουν 
ώρισμένον σωματικόν καί ψυχικόν τύπον (σωματικά γνωρίσματα, ευφυΐαν, συν
αισθηματικότατα κ .τ .τ .).

Μετά τήν γέννησίν του ό άνθρωπος ζή εις έν περιβάλλον, τό όποιον άποτε- 
λοΰν πρόσωπα, άντικείμενα καί γεγονότα καί τό όποιον έπιδρα έπ’ αύτοΰ καί καθο
ρίζει τήν ζωήν του.

Άναλυτικώτερον έκαστος άνθρωπος γεννάται εις ώρισμένον τόπον καί χρόνον, 
παρ’ ώρισμένων γονέων άνηκόντων εις ώρισμένην φυλήν καί έθνικότητα, ζή ώς μι
κρόν παιδίον μεθ’ ώρισμένων προσώπων, φοιτά εις ώρισμένον σχολεϊον, ζή έν πτω
χεία ή εύμαρεία, ύφίσταται τάς άτελείας καί τάς παθήσεις τών γονέων του, τήν 
ήρεμον ή μή ήρεμον ζωήν αυτών, ύπόκειται εις τήν έπίδρασιν τών γεγονότων, άτι
να συμβαίνουν εις τό οικογενειακόν περιβάλλον π.χ. τοΰ θανάτου τοΰ πατρός, τής 
μητρός του, ή εις τήν πατρίδα του ή αύτό τοΰτο τό άτομόν του. Ώ ς βλέπομεν, προ

( 1 ) Ά νακο ίνο ίσ ις έν τη  σειρά τώ ν διαλέξεων της Ε λλη ν ικ ή ς  Εύγονικής Ε τα ιρ ία ς .
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μέν τής γεννήσεώς του συμμετέχει εις τήν βιολογικήν σύστασιν των προγόνων 
του, μετά δέ τήν γέννησίν του εις τάς καταστάσεις καί γεγονότα του περιβάλλοντος. 
Τα προ τής γεννήσεως καί μετά τήν γέννησίν συλλήβδην γεγονότα ταϋτα, πολλαπλά, 
πολυειδή καί άλληλοεμπλεκόμενα, καθορίζουν τήν ζωήν αύτοϋ.

Είναι όμως άξιον σημειώσεως, ότι πάντα ταϋτα συμβαίνουν χωρίς 6 ίδιος 
νά έχη θελήσει αύτά, νά έχη συμβάλλει εις ταϋτα καί χωρίς νά δύναται νά μεταβάλη 
τ ί έξ αυτών. Ό  άνθρωπος δηλαδή γεννώμενος δεν δύναται νά καθορίση έξ ιδίων 
ούτε έκ ποιας φυλής καί ποίων γονέων θά προέλθη, οΰτε εις ποιον τόπον καί κατά 
τίνα χρόνον θά γεννηθή, ούτε πώς καί μετά ποίων προσώπων θά ζήση κατά τήν παι
δικήν του ήλικίαν κ.ο.κ. Ουτω ή ζωή του άνθρώπου έχει τήν άρχήν της καί τήν 
ρίζαν της πέραν τών δυνατοτήτων τοϋ εγώ νά καθορίση ταύτην έξ ιδίων, ή δ’ έμφά- 
νισίς του εις τον κόσμον τούτον είναι τί τό μοιραΐον δι’ αυτόν. Τά βιολογικά στοιχεία 
τής ύποστάσεώς του καί οί όροι ζωής, ύφ’ ους δέον νά ζήση κατή τήν πρώτην παι
δικήν ήλικίαν, αποτελούν δι’ αύτόν, ώς λέγομεν, εν άναπότρεπτον βιολογικόν μοιραΐον 
καί έν άναπότρεπτον ιστορικόν μοιραΐον καί συνιστοϋν ώς γεγονότα, τά όποια, 
εν παρόδω είρήσθω, συμβαίνουν άπαξ, δεν επαναλαμβάνονται καί δεν άνταλλάσσον- 
ται μέ άλλο τί, τό ύπόβαθρον τής σταδιοδρομίας τοϋ άνθρώπου καί έκεΐνο, τό όποιον 
ή ύπαρξική φιλοσοφία ονομάζει υπαρξιν (ύπονοοΰσα υπαρξιν τοϋ άνθρώπου έν τώ 
κόσμω τούτω εις ώρισμένον τόπον καί χρόνον), ί1)

'Η τοιαύτη κατάστασις τών πραγμάτων παρουσιάζεται άδυσώπητος καί άτεγ
κτος κατά τήν παιδικήν κατ’ έξοχήν ήλικίαν, έπίσης τήν νεαράν, οπότε ό άνθρω
πος είναι άπολύτως ύποτεταγμένος εις τάς έσωτερικάς του έπιταγάς (ένστικτα 
κ .τ .λ .) καί τάς έξωτερικάς έπιδράσεις καί ώς έκ τούτου κατά τήν περίοδον ταύτην 
τής ζωής του, είναι ον δέσμιον τών έξωτερικών καί εσωτερικών δυνάμεων, άνελεύθε- 
ρον καί μή αύτεξούσιον.

'Η δέσμευσις αΰτη καί άνελευθερία χαρακτηρίζουσαι τήν ΰπαρξίν του κατά 
τήν άρχικήν περίοδον τής ζωής του, δηλαδή τήν παιδικήν καί νεαράν, μειοΰται 
σημαντικώς κατά τήν ώριμον ήλικίαν, οπότε ό άνθρωπος αποκτά μεγάλου βαθμοΰ 
αύτεξουσιότητα καί ελευθερίαν έναντι τοϋ ίδιου έαυτοΰ καί τοϋ περιβάλλοντος καί 
δύναται νά διακανονίζη τά καθ’ εαυτόν μετά περισσής δυνατότητος εκλογής καί 
ελευθερίας καί νά έπιδρα διαμορφωτικώς έπί τοϋ ίδιου έαυτοΰ καί επί τοϋ περιβάλ
λοντος, άψύχου καί εμψύχου, έν άλλοις λόγοις δύναται νά έπιδρα καί νά διαμορφώνη 
τήν άψυχον φύσιν, νά έπιδρα έπί τών άλλων άνθρώπων, έπί καταστάσεων καί πραγ
μάτων. Σημειωτέον ότι ό άνθρωπος κατά τήν προκεχωρημένη ν γεροντικήν ήλικίαν 
γίνεται καί πάλιν άνελεύθερος καί δέσμιος τοϋ περιβάλλοντος καί τοϋ έαυτοΰ του.

Έν τοΐς προκειμένοις, διαπιστοΰμεν δύο βασικά γεγονότα άναφερόμενα εις 
τήν άνθρωπίνην ύπόστασιν καί. υπαρξιν. Τό εν συνίσταται εις τήν άπόλυτον δέσμευσιν 
καί έλλειψιν αύτεξουσιότητος τοϋ άτόμου, τό άλλο εις τήν ικανότητα προς αύτεξου- 
σ ιό τη τα καί έλευθέραν διάθεσιν, έπίσης εις τήν ικανότητα διαμορφωτικής έπιδράσεως 
επι τοΰ περιβάλλοντος, ή οποία είναι ό άντίπους τής υποταγής εις αότό.

Βάσει τόΰ δευτέρου τούτου γεγονότος, τό όποιον άποτελεΐ έν ταύτώ ιδιότητα 
τοΰ άνθρώπου, παρουσιάζεται ό άνθρωπος ώς αότοδύναμον, αύτενεργοΰν καί αότο- 
διατιθέμενον όν. Έ πί τής ίδιότητος ταύτης βασίζεται ή προσπάθεια αύτοϋ νά καθ- 
ορίζη έξ ιδίων καί διαμορφώνη τήν ζωήν του, νά βελτιώνη ταύτην, νά διακανονίζη, 
κατά τό δοκοΰν, τάς σχέσεις του μετά τών άλλων άνθρώπων, έξ αύτής άπορρέει 
γενικώς τό γεγονός, .ότι δύναται νά δρα διαμορφωτικώς έπί τών άλλων άνθρώπων 
καί τοΰ περιβάλλοντος καί νά καθορίζη οότω κατά τινα τρόπον τό μέλλον έαυτοΰ 
καί τών άπογόνων του.

(1) Α ί δ ιαπ ιστώ σεις αΰτα ι τής ύπαρξικής φιλοσοφίας ε ίνα ι άναμφιβόλως βάσιμοι κ α ί 
άνταποκρίνονται εις τά  πραγματικά.
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'Η ευγονική κρινομένη κατά το πρώτον γεγονός, ότι δηλαδή ό άνθρωπος 
είναι ύποτεταγμένος εις τήν μοίραν του, ούδεμίαν έχει βάσιν καί δυνατότητα ύπάρ
ξεως, κατά τό έτερον όμως, ότι είναι σχετικώς έλεύθερος νά διαμορφώνη εαυτόν καί 
τό περιβάλλον του, άποκτα προϋπόθεσιν ύπάρξεως καί δυνατότητα έφαρμογής. 
Εις τό γεγονός δέ τοΰτο βασίζεται ή συνόλη προσπάθεια τοϋ άνθρώπου, ή επιστημο
νική κυρίως καί έν τώ προκειμένω ή ιατρική, νά διαμορφώνη τήν ζωήν του έπί τά 
βελτίω ώς άτομον καί ώς σύνολον καί νά έπιδρα διαμορφωτικώς έπί των μελλουσών 
γενεών, έν άλλοις λόγοις νά έπιδρα εύγονικώς.

Ταΰτα σχετικώς προς τον άνθρωπον άπό τής άπόψεως της ύπάρξεως καί 
ύποστάσεως αύτοϋ.

'Ως προς δέ τήν διαμόρφωσιν της ιατρικής, δι’ ήν ανωτέρω είπον, ότι θά άνα- 
ψέρω τινά είσαγωγικώς, έ'χω νά ύπομνήσω, ότι ή ιατρική κατά τήν έπιστημονικήν 
της έξέλιξιν ήτο, ώς γνωστόν, άρχικώς ιατρική τοΰ κυττάρου (κυτταροπαθολογία) 
είτα έγένετο ιατρική τοΰ οργάνου (παθολογία τών οργάνων π.χ. καρδιολογία, ουρο
λογία, νευρολογία, έν συνεχεία δέ κατέστη ιατρική τοϋ άτόμου ώς ενιαίας ψυχο
φυσικής ένότητος (παθολογία τοΰ άτόμου, υγιεινή τοΰ άτόμου κ.ο.κ.). Περαιτέρω 
προσέλαβε τον χαρακτήρα τής κοινωνικής ιατρικής, τών νόσων τών έξεταζομένων 
έν προκειμένω ώς νόσων τής όλότητος, τής μερίμνης καί τής θεραπείας άναφερομένης 
εις τό κοινωνικόν σύνολον (παθολογία τοϋ κοινωνικοΰ σώματος ύγιεινή καί θεραπεία 
αύτοΰ μέ έπί μέρους ιατρικήν τής παιδικής καθόλου ήλικίας, σχολικήν ιατρικήν, 
ιατρικήν έργασίας- κ.ο.κ.). *Η τοιαύτη κοινωνική ιατρική άναφέρεται εις τό σύνολον 
τών άτόμων ώρισμένης χώρας.

Εις έτι άνώτερον έπίπεδον διαμορφώσεως τής ιατρικής είναι ή ιατρική μεγάλου 
συνόλου άτόμων περιλαμβάνοντος πολλάς χώρας π.χ. τήν Ευρωπαϊκήν ολότητα. 
'Ως γνωστόν τά ιατρικά προβλήματα μιας ήπείρου π.χ. τής Εύρωπαϊκής είναι διά
φορα πως τών προβλημάτων μιας άλλης π.χ. τής ’Ασίας, τής ’Αμερικής, τής ’Αφρι
κής καί ώς έκ τούτου έχομεν άπόχρωσιν ιατρικής διά τάς Άμερικανικάς χώρας, 
τάς Άσιατικάς, τάς Εύρωπαϊκάς, κ.ο.κ. καί κατ’ ιδίαν όργάνωσιν ιατρικής τών Ευ
ρωπαϊκών χωρών, τών ’Αμερικανικών χωρών κ.ο.κ.

’Εν τέλει εις άνωτέραν έτι βαθμίδα έχει διαμορφωθή ή παγκόσμιος ιατρική, 
ήτις περιλαμβάνει άπάσας τάς χώρας τής γής καί δλην τήν άνθρωπότητα καί άσχολεί- 
ται μέ τά ιατρικά προβλήματα τής συνόλης άνθρωπότητος, δηλαδή μέ τά διεθνή καί 
παγκόσμια προβλήματα ύγιεινής προφυλάξεως, προνοίας, θεραπείας. Σχετικαί προς 
τήν παγκόσμιον ιατρικήν είναι αί διεθνείς οργανώσεις π. χ. ή παγκόσμιος όργάνωσις 
ύγείας, ό Διεθνής ’Ερυθρός Σταυρός, τά διεθνή συνέδρια προς συζήτησιν τών ίδιοτύ- 
πων ιατρικών προβλημάτων όλων τών χωρών.

Εις έκάστην τών μνημονευθεισών βαθμιδών ιατρικής διαμορφώσεως έμπειριέ- 
χονται τά προβλήματα τής προηγουμένης π.χ. ή νόσος φυματίωσις είναι πρόβλημα 
τής κυτταρικής ιατρικής, τής ιατρικής τοΰ οργάνου, τής τοΰ άτόμου, τής τοΰ κοινω
νικού σώματος, τής ήπειρωτικής ιατρικής, τής παγκοσμίου ιατρικής. Ή  ιατρική 
έξειλίχθη διά μέσου τών διαφόρων τούτων βαθμιδών, α'ίτινες, ώς φαίνεται, άντιστοι- 
χοΰν εις διαφόρους έξελικτικάς βαθμίδας καί μορφάς τής ανθρώπινης ζωής.

Εις τάς τελευταίας βαθμίδας τής ιατρικής διαμορφώσεως έλαβεν ΐδιάζουσαν 
θέσιν ή εύγονική έπιστήμη. Αΰτη ύπήρχεν ήδη έν σπέρματι εις τήν ιατρικήν τοΰ άτό
μου, έγένετο όμως έπιτακτικωτέρα έν τή κοινωνική ιατρική καί ταΐς λοιπαΐς βαθμίδεσι 
τής ιατρικής—έπί τώ αύτώ σκοπώ τής συνόλης ιατρικής προσπάθειας—τούτέστι τής 
διατηρήσεως καί τής βελτιώσεως τών χρησίμων διά τήν ζωήν ιδιοτήτων τοΰ άν
θρώπου, τής άποφυγής καί έξοβελίσεως τών μειονεκτικοτήτων αύτοΰ. Ουτω ένετά- 
χθη εις τό πλαίσιον τής ιατρικής προσπάθειας ύπό τήν λίαν εύρεΐαν έννοιαν τών σκοπών 
καί έπιδιώξεών της, ή δέ άνάγκη καί δυνατότης ύπάρξεως αύτής δικαιολογείται άπό
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τό κρατούν ιατρικόν πνεύμα καί την οία έξετέθη διαμόρφωσιν ιατρικής τής καθ’ 
ήμάς έποχής. Έ φ ’ δσον δέ είναι άναντίρρητον, δτι δυνάμεθα σήμερον νά κατευθύνωμεν 
τά ποικίλα ιατρικά προβλήματα π.χ. τό τής φυματιώσεως, κατά τον αύτόν τρόπον 
δυνάμεθα καί θά δυνηθώμεν έτι μάλλον έν τώ μέλλοντι, έφ’ δσον πλουτίσωμεν τάς 
περί ευγονίας γνώσεις ήμών, νά κατευθύνωμεν τάς εύγονικάς μας προσπάθειας, 
ώστε καί διά τον κλάδον τούτον τής βιολογίας καί ιατρικής νά μή έπιτρέπηται 
απαισιόδοξος άντίληψις. ’Άλλως τε έφ’ δσον διά τής ιατρικής καί τής επιστήμης 
καθόλου έπιδρώμεν διαμορφωτικώς έπί τής ζωής του άνθρώπου καί έφ’ δσον ώς έκ 
τής φυσιολογίας καί βιολογίας γνωρίζομεν τό είδος τής ζωής των έξωτερικών επι
δράσεων έν συνόλ<ρ έπιδροϋν έπί τοϋ νευρικού συστήματος καί των κληρονομικών 
καταβολών (γονιδίων), άσκοϋμεν ήδη διά τής καθόλου ιατρικής προσπάθειας παραλ- 
λήλως καί άθελήτως ευγονικήν.

2. Ή  ευγονική έν σχεσει προς τάς ψυχ ικάς νόσους.
Μετά τά άνωτέρω θά ίδωμεν τά τής εύγονικής σχετικώς προς τάς ψυχικάς 

νόσους, ή οποία, ώς άνωτέρω έλέχθη, είναι ό σημαντικώτερος τομεΰς τής εύγονικής 
καθόλου καί βασίζεται εις τήν ψυχιατρικήν κληρονομολογίαν, έν άλλοις λόγοις τήν 
κληρονομικότητα τών ψυχικών νόσων.

'Η ψυχιατρική κληρονομιά έμπεριέχεται εις τήν γενετικήν καθόλου (τήν κλη
ρονομολογίαν τοϋ άνθρώπου) καί είναι κατ’ ούσίαν σωματική παθολογία, δηλαδή 
παθολογία έξ ήλλοιωμένης κληρονομικής καταβολής.

’Οφείλει νά λεχθή, δτι κατά τά σήμερον περί τών κληρονομικών ψυχικών νόσων 
πρεσβευόμενα, ού μόνον ή παθολογική καταβολή (ό γονιδιότυπος), άλλά καί ή παράλ
ληλος έπίδρασις τοϋ περιβάλλοντος ώς άμεσος ή έμμεσος αιτία δημιουργούν καί 
φέρουν εις φως τήν κληρονομικήν ψυχικήν νόσον. ’Εκείνο δ’ δπερ κληρονομείται είναι 
ή καταβολή καί ούχί ή νοσηρά έκδήλωσις, δηλαδή ή νόσος. Αΰτη (δηλαδή ή νόσος) 
είναι προϊόν τής συνεργασίας τής καταβολής καί τοϋ περιβάλλοντος.

'Η άπόδοσις τής άξίας εις τό έξωτερικόν περιβάλλον, ώς άμέσου ή έκλυούσης 
αιτίας, έπιβάλλει εύγονικήν άντίληψιν ύπό εύρεΐαν έννοιαν, δηλαδή υπό τήν έννοιαν 
ού μόνον λήψεως μέτρων, ώστε νά μή κληρονομήται ό μειονεκτικός γονιδιότυπος, 
άλλά καί μέτρων προς προφύλαξιν άπό τών δυσμενών έξωτερικών έπιδράσεων, ώστε 
νά μή έκδηλωθή ώς νόσος ή μειονεκτική καταβολή. Είδικώς διά τήν ψυχιατρικήν 
εύγονικήν ή τοιαύτη άντίληψις έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι οΰτω πως δέν θεωροΰμεν 
τήν κληρονομικήν ψυχικήν νόσον ώς κάτι άναπόφευκτον, τό όποιον μέλλει νά άντι- 
μετωπισθή μόνον διά στενών εύγονικών μέσων π.χ. διά τής μή δημιουργίας άπογόνων, 
άλλά ώς κάτι τό οποίον έπιβάλλει γενικωτέραν υγιεινήν προφύλαξιν, ώστε νά μήν 
άναφανή ώς νόσος ή τυχόν μειονεκτική καταβολή ή νά μή βλαβή ή ομαλή καί υγιής 
καταβολή, ώστε νά δημιουργηθή ή μεταλλαγή (Mutatio) (χημική καί μοριακή 
μεταβολή) ύπό τήν έννοιαν τοϋ έκφυλισμοΰ τοϋ γονιδιοτύπου (γονιδίων ή γονυλλίων). 
Γνωρίζομεν άλλωστε, δτι τό κληρονομούμενον είναι τό προϊόν τής μεταλλαγής, 
ό ήλλοιωμένος γονιδιότυπος. Τότε έχομεν ουσιαστικήν καί πραγματικώς κληρονο
μικήν έπιβάρυνσιν, τήν ΰπαρξιν τής οποίας ύποπτευόμεθα έτι μάλλον, δταν καί ό 
φαινότυπος είναι άνώμαλος. (*)

Ποΐαι έξωτερικαί έπιδράσεις έπιφέρουν μεταβολάς τοϋ γονιδιοτύπου ύπό 
θετικήν ή άρνητικήν έννοιαν δέν γνωρίζομεν έπακριβώς. Δεχόμεθα δμως γενικώς, δτι 
τό κλίμα, τό έδαφος', ή διατροφή, τό είδος τής ζωής καθόλου άποτελοΰν δυνάμεις, 
αίτινες είναι πρωταρχικής σημασίας διά τον γονιδιότυπον καί δτι δυσμενείς δροι

(1 )  Οΰτω ύποπτευόμεθα δτι ό γονιδιότυπος έχει σχιζοφρενικά στο ιχεία  δταν. ό φαινό
τυπος ατόμου τινός ε ίνα ι σχιζοειδής.



Ευγονική κα ί κληρονομικότης τω ν ψυχ ικώ ν νοσημάτων 4367

τοϋ περιβάλλοντος δύνανται νά αλλοιώσουν τούτον, ώστε νά προκύψη μειονεκτικότης 
αύτοϋ καί δημιουργία κληρονομικών νόσων.

'Η ευγονική παρέβλεπε μέχρι τοϋδε τήν άξίαν των έξωτερικών παραγόντων 
καί έστρεφε τό βλέμμα της προς τον- ήδη βεβλαμμένον γονιδιότυπον, τοϋ όποιου 
προσεπάθει, διά των λεγομένων ευγονικών μέσων, νά έμποδίση τήν μεταβίβασιν 
εις τούς άπογόνους. ’Αλλά πέραν της μεταβιβάσεως τοϋ μειονεκτικού γονιδιοτύπου, 
σημαντικωτέρα είναι ή πρόληψις δημιουργίας τοιούτου γονιδιοτύπου διά της μή 
έπιδράσεως έξωτερικών φθοροποιών καί παθογόνων παραγόντων. "Αλλως τε, ώς 
άνωτέρω ε’ίπομεν, το ποσοστον πιθανότητος έκδηλώσεως εις νόσον μειονεκτικής 
τίνος καταβολής, έξαρτάται καί ρυθμίζεται καί έκ των έξωτερικών έπιδράσεων. 
Οΰτω αί θεωρούμεναι ώς κληρονομικαί παθήσεις χάνουσι τήν φοβεράν σημασίαν 
των, ώς δήθεν μοιραΐαι νόσοι καί δύνανται νά περιληφθοΰν εις τήν δράσιν τής ευγονικής, 
ευγονικής όμως ύπό λίαν εύρεϊαν έννοιαν.

'Η ευγονική των ψυχικών νόσων έχει ώς σκοπόν, ώς ή ευγονική καθόλου, έξ 
ενός τήν προφύλαξιν τής ύγιοϋς κληρονομικώς μάζης καί τήν διατήρησιν αυτής 
εις τάς έπερχομένας γενεάς, έξ έτέρου τήν μή βλάβην καί φθοράν αυτής καί τήν 
μή μεταβίβασιν ήλλοιωμένης (παθολογικής) κληρονομικής καταβολής εις τούς 
άπογόνους.

Τά μέσα άτινα μεταχειρίζεται είναι θετικά καί άρνητικά.
Τά θετικά συνοψίζονται εις τήν έπιλογήν των κληρονομικώς υγιών στοιχείων, 

τήν προφύλαξιν καί προαγωγήν τούτων.
Σχετικώς προς τήν θετικήν πλευράν δέον νά λεχθή, ότι δεν άρκεΐ μόνον ή 

αύτόματος φυσική έπιλογή, άλλ’ έπιβάλλεται συνειδητή καί προδιαγεγραμμένη 
προσπάθεια βασιζομένη εις τά δεδομένα τής γενετικής (τής κληρονομολογίας). 
Έν τώ προκειμένω προτεινόμενα συγκεκριμένα μέτρα είναι ή διευκόλυνσις τοϋ γάμου 
υγιών, ή βοήθεια καί ή ύποστήριξις τών έχόντων άνάγκην ύγιών άτόμων καί κληρο
νομικώς υγιών οικογενειών μέ πολλά τέκνα ψυχικώς ύγιά, ή διαφώτισις περί τής 
εύγονικής προ τοϋ γάμου εις συμβουλευτικούς σταθμούς (σχετικαί εύγονικαί οργανώ
σεις), ή διαρούθμισις τής περί κληρονομιάς νομοθεσίας εύνοούσης τούς υγιείς, έν 
γένει δέ μέριμνα υπέρ τών ύγιών. Ή  εύγονική πρέπει νά κατανοηθή ύπό τών άν- 
θρώπων, ώστε νά αποκτήσουν ούτοι τό αίσθημα τής εύθύνης διά τούς άπογόνους καί 
νά μεριμνούν διά τό μέλλον αυτών. Τό αίσθημα τής εύθύνης καί τό ένδιαφέρον διά 
τήν τύχην τών άπογόνων υπάρχει βεβαίως διάχυτον εις τον λαόν. Δέον όμως νά 
καταστή πλέον ένεργόν καί συνειδητοποιημένον. Είς τοΰτο συμβάλλει ή περί ευγονικής 
διαφώτισις καί τοιαύτη είναι ή προσπάθεια καί τής 'Ελληνικής Εύγονικής Εταιρίας.

Τά άρνητικά μέτρα έγκεινται είς άποκλεισμόν καί έξοβέλισιν τών παθολογικών 
καταβολών διά τής μή μεταβιβάσεως καί κληρονομήσεως τούτων είς τούς άπογόνους.

'Ως προς τήν μή μεταβίβασιν τών παθολογικών καταβολών, ώς συγκεκριμένα 
μέτρα προτείνονται ή έμπόδισις τής άναπαραγωγής τών άποδεδειγμένως κληρονο
μικώς έπιβεβαρημένων, ή άπαγόρευσις γάμου καί τεκνογονίας αυτών, ή στείρωσις 
αυτών, ή διακοπή έγκυμοσύνης διά λόγους κληρονομικής έπιβαρύνσεως, ή έμπόδισις 
τής έγκυμοσύνης, ή άπομόνωσις βαρέως ψυχικώς πασχόντων, άντικοινωνικών καί 
έγκληματικών άτόμων (περιορισμός αύτών έν άσύλω ή φυλακή).

’Εκ τών αρνητικών μέτρων εύγονικής τό περισσότερον συζητηθέν καί έν 
άμφιβόλω τεθέν μέτρον είναι ή άπαγόρευσις τής άναπαραγο^γής τών κληρονομικώς 
έπιβεβαρημένων. Τούτου ή άξια άμφισβητεΐται πλήρως ύπό πολλών. Σχετικώς δυνά- 
μεθα νά εϊπωμεν, ότι τά πράγματα έχουν κατασταλάξει είς τό ότι τό έν λόγω μέτρον 
δύναται νά έχη έφαρμογήν, άλλά κατά λίαν προσεκτικόν τρόπον καί είς λίαν μικρόν 
άριθμόν περιπτώσεων. ’Ιδίως δέον νά έντοπίζηται είς τάς βαρείας περιπτώσεις. 
'Η γενίκευσις αύτοϋ, οΰτε έπιστημονικήν βάσιν έχει, ούτε σκόπιμος είναι άπό τής
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άπόψεως της όλότητος ενός λαοΰ. Τούτο δέ, διότι ούτε βέβαιον είναι, δτι εις νοσοΰν- 
τα τινά παθολογικός τις γονιδιότυπος θά μεταβιβασθή εις τούς άπογόνους, ούτε άντι- 
στρόφως περί ένός υγιούς ανθρώπου είμεθα βέβαιοι, δτι δέν θά μεταβιβάση εις τά 
τέκνα του τά έν αύτώ λανθανόντως διακείμενα μειονεκτικά γονίδια (γονύλλια). 
'Ο υπερβολικός έν τώ προκειμένω φόβος πολλών εύγονιστών, δτι αί κληρονομικαί 
νόσοι είναι δυνατόν νά άποτελέσουν κίνδυνον έκφυλίσεως καί έξαφανίσεως ένός 
λαοΰ, είναι άδικαιολόγητος καί δέν πρέπει νά όδηγή εις σκέψεις περί μέτρων μή δι- 
καιολογουμένων επιστημονικούς.

Μεταξύ της θετικής καί αρνητικής ευγονικής προσπάθειας ή θετική προσπάθεια, 
δηλαδή ή φυσική καί ή τεχνική επιλογή καί προαγωγή των κληρονομικώς ύγιών καί 
ικανών, έ'χει θεωρηθή ώς περισσότερον σπουδαία καί σημαντική, παρά ή αρνητική 
τού άποκλεισμοΰ τών παθολογικών. Τά θετικά μέτρα είναι άποδοτικώτερα παρά τά 
άρνητικά, διά τά όποια δέν έχομεν άσφαλ.είς έπιστημονικάς βάσεις καί προβλέψεις, 
ώστε νά ένεργώμεν άναλόγως μετ’ ευστοχίας.

Γενικώς δέον νά τονισθή δτι τό έργον τής ευγονικής είναι λίαν δυσχερές, τόσον 
ύπό τήν θετικήν έννοιαν, δσον καί ύπό τήν άρνητικήν. Δέν είναι άπίθανον έν τή ευ
γονική δράσει ήμουν νά παρέμβουμεν εις τό έργον τής φύσεως άνατρεπτικώς καί νά 
δημιουργήσωμεν κακόν αντί καλού, είτε παρακωλ.ύοντες τήν μεταβίβασιν τών ύγιών 
στοιχείων τής κληρονομικής μάζης, είτε μή κατορθώνοντες νά έμποδίσωμεν καί έξο- 
βελίσωμεν τά παθολογικά. Επίσης δυσχέρειαι προκύπτουν κατά τό σημεϊον εκείνο, 
ένθα ό άνθρουπος, ώς άτομον, εύρίσκεται εις άντίθεσιν προς τον άνθρωπον ώς ολότητα. 
Πολλάκις τά δύο ταΰτα άντιτίθενται καί καθιστούν δυσχερή τήν ένέργειαν τής ευγο
νικής καί τής ιατρικής έν γένει. Ή  ιατρική καί ή ευγονική έχουν, ώς μέλημα, ταύτο- 
χρόνους τον άνθρωπον ώς συγκεκριμένον άτομον καί τήν άνθρουπότητα, ή βοήθεια δέ 
εις τον άνθρωπον, ώς άτομον, πρέπει νά παρέχηται χωρίς νά βλάπτωνται οί άπόγονοι 
ή άντιστρόφως ή μέριμνα διά τούς άπογόνους νά μή γίγνηται αιτία δεινοπαθείας διά 
τό άτομον. Έ πί τούτοις παρίσταται ανάγκη, δπως ή ευγονική έναρμονίζηται προς 
τήν άνθρωπίνην ήθικήν, προς τάς άνάγκας τού λαού, τάς άρχάς τής ελευθερίας τών 
άτόμων καί τού δικαίου, τάς θρησκευτικάς πεποιθήσεις προς τήν καθόλου πνευματικήν 
ύπόστασιν καί τήν νοοτροπίαν τών άνθρώπων, εις ους μέλλει νά έφαρμοσθή. ’Εξ δλων 
τούτων προκύπτουν πολυειδεΐς δυσχέρειαι, κατά τήν εφαρμογήν τών ευγονικών μέτρων.

( Συνεχίζεται)



Του χ. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

τήν 'Τψηλοτέράν των Ουρανών, στον ’Ατί
μητο Θησαυρό της ’Εκκλησίας, στην Πα- 
νύμνητο Μητέρα τοϋ Χρίστου καί σέ δλες 
τις Πανάγιες Μητέρες τοϋ Κόσμου είναι 
άφιερωμένα τά ταπεινά μου έτοΰτα λόγια. 

’Ώ ! ! !  Σύ, Πανάγια, Μητέρα πού έννοιωσες τον άπέραντο πόνο νά δής τό παιδί 
σου πάνω στο Σταυρό, στέκεις πάντα ψηλά στους Ουρανούς καί μέ τό παράδειγμά 
σου δίνεις τήν ελπίδα στούς άπελπισμένους καί τήν παρηγοριά στούς θλιμμέ-

Σύ είσαι ή Πρώτη σ’ δλες τις Μητέρες τοϋ Κόσμου, δπου έμπρός στήν 'Α
γνή ψυχή Σου στάθηκε κατάπληκτος ό ’Αρχάγγελος καί απορώντας έ'ψαλε... «Ποιον 
»Σοι έγκώμιον προσαγάγω επάξιον; Τί δέ ονομάσω Σέάπορώκαί έξίσταμαι. Δι’ δ 
»ώς προσετάγην βοώ Σοι, Χαϊρε Κεχαριτωμένη».

’Ώ ! ! !  καί σεις Μητέρες δλου τοϋ Κόσμου, πού άκολουθεΐτε σιωπηλές τήν 
Πανάγια Μαρία, μέσα στήν ψυχή σας κλείνετε τή λατρεία καί τήν αγάπη δλων μας.

’Αλήθεια;! ! !  Ποιος από μας σέ στιγμές οδύνης καί θλίψεως δέν έστέναξε καί 
-δέν επικαλέστηκε τό όνομα της Μητέρας του;

Καί γιατί στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας καλούμε τή Μητέρα μας καί
μόνο;!

Μήπως δέν μάς άγάπησε καί ό Πατέρας, τ ’ άδέλφια, οί φίλοι; Μήπως κάποτε 
δέν αγαπηθήκαμε μέ λατρεία, καί μέ τυφλό έρωτα άπό κάποιο άλλο πρόσωπο;! 
Γιατί λοιπόν κάνουμε έπίκλησι στή Μητέρα μας;

Άπλούστατα, γιατί νοιώθουμε δτι ποτέ δέν μάς άγάπησε κανείς, ούτε θά μάς 
άγαπήση δσο ή Μητέρα μας. "Ολες οί μελωδίες τών διαφόρων ειδών της ’Αγάπης 
ενώνονται σέ μιά ουράνια αρμονία, μέσα στήν καρδιά της Μητέρας καί αν ύπάρχη 
πάνω σέ τούτη τή γή ’Αγάπη, γιά τήν οποία ό Θειος ’Απόστολος Παύλος είπε, πώς 
είναι πιο μεγάλη άπό τή γνώσι, πιο τρανή άπό τήν ελπίδα καί πιο δυνατή άπό τήν 
πίστι, αυτή είναι ή άγάπη τής Μητέρας.

Γι αυτό σέ κάθε πόνο τοϋ Σώματος καί τής Ψυχής, ή συνείδησή μας στρέφε
ται αύτόματα καί έπικαλεΐται τή βοήθεια καί τήν ευλογία τής μητέρας καί μόνον.

Γι’ αυτό οί ποιητές τραγούδησαν σέ χίλιες χιλιάδες τόνους τήν ’Αγάπη τής 
Μητέρας.

Μά ας άκούσουμε μερικές άπό τίς μελωδίες αυτές πού ή σύγχρονη ποίησι μάς 
έδωσε γιά τήν άπέραντη, τήν πιο μεγάλη άγάπη στον κόσμο, τήν άγάπη τής Μη- 
τέραε:

*Η μάννα άπάντεχο, πικρό τό μήνυμα μαθαίνει, 
ό γυιός της ό μονάκριβος στήν ξενητειά πεθαίνει. 
Κίνα, θαλασσοδέρνεται, παίρνει βουνά καί δάση 
καί πάει μιάν ώρα άρχίτερα γιά νά τόνε προφτάση.
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—Μάννα μου, καλώς ώρισες στήν άρρωστιά μου απάνω!
Ή  άρρώστεια σ’ είδε κ ι’ εφυγε καί μ’ άφησε να γιάνω.
Μή <ρύγης πειά, μαννούλα μου, κοντά άπ’ τό προσκεφάλι, 
να μήν τό μάθη ή δολερή κ’ Ιρθη καί μ’ εΰρη πάλι.
—Σ’ άφήνω, γυιέ μου, την εύχή για φυλαχτό αγιασμένο, 
κ ’ έγώ, δόλια γερόντισσα, στον τόπο μου πηγαίνω.

*

Ή  μάννα μήνυμα γλυκό μαθαίνει μέ καμάρι.
Ό  γυιός της θέ νά παντρευτή, νύφη μέ βιος θά πάρη.
Κίνα, θαλασσοδέρνεται, παίρνει βουνά καί δάση, 
νά πάη μιάν ώρα άρχίτερα στο γάμο νά προφτάση.

#

—Τ’ ήθελες, μάννα μου, ναρθής, στο γάμο μου νά λάχης; 
ή νύφη δέ σ’ ορέγεται, παραξενιές θέ νάχης.
Σύρε νά πας, μήν καρτερής, γιατί θυμώνει έκείνη 
καί παίρνει τήν αγάπη της καί φεύγει καί μ’ άφήνει...
—Σ’ άφήνω, γυιέ μου, τήν εύχή γιά φυλαχτό αγιασμένο, 
κ ’ έγώ, δόλια γερόντισσα, στόν τόπο μου πηγαίνω.

’Ιωάννης Π ολέμης

Κι’ όταν πάλι ή μάννα βλέπει άρρωστο τό παιδί, άποτραβιέται νά προσευ- 
χηθή στήν άλλη Μάννα καί τή σκηνή αύτή μάς δείχνει δ ποιητής λέγοντας:

Σβύνη τό φως.....
Είναι ή ώρα πού προσεύχεται ή Μάννα 
γονατιστή στο σκονισμένο εικονοστάσι 
πού καίει τό φτωχοκάντηλο'
—πουχει γιά λάδι τό αίμα της καρδιάς της— 
καί καντηλύθρα τήν έλπίδα, 
γιά τήν υγεία τοϋ γυιοϋ της 
γονατίζει
καί γιά του κόσμου όλα τά παιδιά.
"Αγια της Μάννας των Μαννάδων "Ωρα.
Δακρύζει ή Παναγιά καί τό καντήλι τρίζει 
καί ή γλυκειά παρηγοριά καί τοϋ Θεοΰ φωνή 
μακάρια γαληνεύουνε τήν όψι της μάννας.

Σήψης Κόλιας

Μά τήν πιο ιερή σκηνή της άγάπης μάς παρουσιάζει ή μοϋσα τοϋ Γ. Δρο- 
σίνη σέ τούτους τούς στίχους:
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Στού μαρτυρίου τον τόπο όλοι, Τον άφησαν 
Μόνο—
"Ολοι Τον άφησαν,
γιατ’ είναι ό πόνος τους βαρύς
καί δέ μπορόϋν να τον νικήσουν.
Μά Εσένα, άπό τον πόνο μεγαλύτερη 
ή ’Αγάπη σου,
κ ι’ άπο τα άτέλειωτα τά βάσανα 
πιο άτέλειωτη,
Σέ ρίζωσε
στά πόδια του Σταυρού Του!

■ *

Καί Είσαι κοντά Του 
τού μαρτυρίου τήν ώρα.
Καί δέχεται ή ψυχή Σου το αίμα Του 
σταλαματιά, σταλαματιά, 
καί γίνεται πιο θαρρετή καί δυνατή 
ή ’Αγάπη Σου.

*

Κι’ όταν τή δύναμη Σου ’Εκείνος είδε, 
θέλησε ένα άξιο χάρισμα 
να δώση στήν ’Αγάπη Σου 
καί στά δικά Σου χέρια άπόθεσεν, 
δ,τι άφηνε στον κόσμο μεγαλύτερο.

*

«Νά, ή μ η τ έ ρ α  Σ ο υ ! »  είπε.
Κι’ άπο τήν ώρα έκείνη εσύ,
Μητέρα σου, τήν έ'φερες στο σπίτι σου.

Γ. Δροσίνης
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IV. 0  ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΤΟΥ

II. Ή άσκησις των καθηκόντων του άρχηγοΰ ή του προϊ
σταμένου . '

Ζ'. Ή  τέχνη νά ένθαρρύνης ηθικώς και νά άμείβης τούς υ φ ισ τα μ έ 
νους σου.

1 .  ’Ηθική ένίσχυσις.—Έ κδήλωσις έμπιστοσύνης και έκτιμήσεω ς.— 
Ά νάπ τυξ ις  και άξιοποίησις τω ν ταλάντω ν.

'Υπάρχουν προϊστάμενοι πού είναι πάντοτε έτοιμοι νά κάμουν παρατηρήσεις 
ή νά επιβάλουν ποινάς, άλλ’ οί όποιοι πολύ σπανίως, ή και ουδέποτε ευρίσκουν ένα. 
λόγον ένθαρρύνσεως ή επαίνου διά τούς υφισταμένους των πού έργάζονται μέ ζήλον 
καί αυτοθυσίαν, μέ τό πρόσχημα ότι ή έκπλήρωσις τοϋ καθήκοντος άποτελεϊ ύπο- 
χρέωσιν.

Νομίζουν δέ, ότι, έφ’ όσον δεν κάμνουν παρατήρησίν τινα, τούτο σημαίνει 
ότι μένουν ικανοποιημένοι από την προσφερομένην εργασίαν καί συνεπώς τούτο, 
είναι άρκετόν.

"Ισως άπό μιας άπόψεως τοΰτο νά είναι λογικόν, άλλά δεν είναι καί άρκετόν^ 
'Ο υφιστάμενος αισθάνεται τήν άνάγκην ν’ άκούη νά τοϋ λέγουν οί προϊστάμενοί του, 
ότι μένουν ευχαριστημένοι άπό τήν εργασίαν του. Μέ τον τρόπον τούτον βεβαιώνεται, 
ότι άκολουθεΐ τον ορθόν δρόμον, αισθάνεται δ’ έξ άλλου βαθεΐαν ήθικήν ΐκανοποίησιν 
διότι άντιλαμβάνεται ότι τον εκτιμούν. Ένισχύεται ώς έκ τούτου πολύ ηθικώς καΐ 
ψυχικώς, ούτως ώστε νά συνέχιση τάς προσπάθειας του μέ περισσότερον ζήλον καί 
αύταπάρνησιν.

Τίποτε πράγματι δέν υπονομεύει περισσότερον τον ζήλον τοϋ υφισταμένου 
άπό τό συναίσθημα πού δοκιμάζει, ότι οί προϊστάμενοί του άδιαφοροΰν διά τούς 
μόχθους του, διά τάς ταλαιπωρίας του, διά τήν άπόδοσιν τής έργασίας του καί έν 
γένει διά τό άτομόν του. 'Η άνθρωπίνη καρδία είναι πάρα πολύ εύαίσθητος εις τάς 
ειλικρινείς έκδηλώσεις συμπάθειας έκτιμήσεως, εμπιστοσύνης καί άγάπης. "Οπως 
συμβαίνει καί μέ τάς άντιθέτους εκδηλώσεις. ’Ιδίως, ήμείς οί 'Έλληνες, λόγω τής 
ψυχοσυνθέσεώς μας είμεθα πολύ φιλότιμοι, εύαίσθητοι καί εύθικτοι. Διά τοΰτο χρειά
ζεται πολύ μεγάλη προσοχή εις τον χειρισμόν τοϋ εμψύχου ύλικοΰ. Ή  παραμικρά 
έκδήλωσις εμπιστοσύνης συμπάθειας καί έκτιμήσεως προς τον "Ελληνα ύπάλληλον 
δύναται νά τον κερδίση ψυχικώς καί νά τον φιλοτιμήση τόσον πολύ ώστε νά έργασθή 
μέ όλην του τήν ψυχήν. ’Εκείνο πού ζητεί ουτος είναι ή άναγνώρισις τών προσπαθειών· 
του, είναι ή ίση μεταχείρισις καί ή άπονομή τής δικαιοσύνης. 'Ο καλός καί φιλότιμος 
υπάλληλος δέν άνέχεται μεροληψίας καί άδικίας ή παραγνώρισιν τής άξίας του. 
’Εκείνος λοιπόν ό προϊστάμενος πού εις τήν κατάλληλον στιγμήν έκφράζει τήν ίκα- 
νοποίησίν του διά τήν καλήν έργασίαν τοϋ ύφισταμένου τουμέ ολίγα έγκάρδια λόγια, 
πού γνωρίζει πώς νά τον ένθαρρύνη ήθικώς, άσφαλώς έκέρδισε τήν έμπιστοσύνην καί 
τήν αγάπην τοϋ υφισταμένου του καί τον έχει έξυψώσει εις άνώτερον ήθικόν έπίπεδον. 
Είναι καθήκον συνεπώς τοϋ προϊσταμένου νά βοηθή μέ κάθε τρόπον τούς υφισταμένους
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του δπως άξιοποιοϋν τά φυσικά καί πνευματικά των τάλαντα, δηλαδή τάς διαφόρους 
ικανότητας καί δεζιοτεχνίας μέ τάς όποιας τούς έπροίκισεν ό Δημιουργός. Καί προς 
τούτο οφείλει νά τούς δίδη ευκαιρίας όπως άναπτύσσουν τήν πρωτοβουλίαν των καί 
την αυτενέργειάν των, καθ’ δν τρόπον Ιχομεν ύποδείξει εις προηγούμενα άρθρα.

2. Ή αμ ιλλα .—"Οροι διά τήν επιτυχή χρησιμοποίησίν της.
"Εν από τά κυριώτερα μέσα πού συντελεί πολύ εις τήν άνάπτυξιν των ικανο

τήτων των έργαζομένων εις τινα τομέα άνθρωπίνης δράσεως είναι καί ή εύγενής 
άμιλλα μεταξύ αύτών. Ή  άμιλλα γενικώς έξεταζομένη είναι στοιχεΐον προόδου, 
τεχνικής, ήθικής καί πνευματικής. 'Ο προϊστάμενος διά καταλλήλου τρόπου δύναται 
νά χρησιμοποιήση καί νά έπωφεληθή άπο το μέσον τούτο.

Ά λλ’ είναι δύσκολος καί πολύ λεπτός ό χειρισμός τού παράγοντος τούτου, 
λόγω τού άνταγωνισμοΰ πού δύναται νά προκαλέση μεταξύ των εις τον αύτόν τομέα 
εργασίας συνεργαζομένων άτόμων. 'Ο κακός δέ ουτος χειρισμός δύναται νά προκα
λέση τ ’ άντίθετα των έπιδιωκομένων αποτελέσματα.

Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη σύνεσις καί έπαρκής ψυχολογική πείρα έκ μέρους 
τού προϊσταμένου κατά τήν χρησιμοποίησίν τού μέσου τούτου. Θά πρέπει όθεν 
νά τηρώνται ώρισμένοι όροι, ώστε νά έξουδετερώνωνται κατά, τό δυνατόν τά δυσάρεστα 
άποτελέσματα, τά όποια δύνανται νά προκόψουν λόγω κακού καί άψυχολόγητου 
χειρισμού τής άμίλλης.

Τοιοΰτοι δέ έν γενικαΐς γραμμαΐς είναι οί εξής :
Π ρ ώ τ ο ν :  ’Απαιτείται όπως τά άτομα πού θά τεθούν εις άμιλλαν νά είναι 

τών αύτών περίπου ικανοτήτων. ’Άλλως, εάν τουτέστιν ύπάρχη άνισότης ικανο
τήτων, θά προκληθή ασφαλώς άπογοήτευσις καί αίσθημα κατωτερότητος μεταξύ 
τών ύστερούντων έκ τού προσωπικού, πού θά όδηγήση εις κρυφόν ή φανερόν άντα- 
γωνισμόν μέ πολύ δυσάρεστα άποτελέσματα διά τήν έργασίαν.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  : ’Απαιτείται όπο ς̂ καθορίζωνται εύθύς έξ αρχής τά όρια έντός 
τών οποίων θά κινηθούν τά άμιλλώμενα πρόσωπα. Καθορισμός ορίων έπιτευκτών 
μόνον παρ’ ώρισμένων εξαιρετικών άτόμων θά προκαλέση ύπερκόπωσιν τού συνόλου 
καί άπογοήτευσιν. 'Η άμιλλα τού προσωπικού πρέπει λοιπόν νά περιορίζεται μεταξύ 
προσώπων τών αύτών σχεδόν ικανοτήτων καί έπί έργασίας τής αύτής ή παρεμφερούς 
φύσεως, διότι άλλως, αί τυχόν άμοιβαί ή διακρίσεις δυνατόν νά θεωρηθούν άδικοι. 
'Η μόνη περίπτωσις κατά τήν όποιαν δύναται νά ύπάρξη άπεριόριστος άμιλλα μεταξύ 
τού προσωπικού κλάδου τινός, είναι έκεΐνοι πού διεξάγεται εις τό πνευματικόν ή 
τό ήθικόν επίπεδον.

3. Χορήγησις ήθικών ή υλ ικώ ν αμοιβών.
Είναι γνωστόν ότι οί άγώνες καί οί κίνδυνοι πού συνεπάγονται ουτοι συντελούν 

ώστε νά σφυρηλατήται ή θέλησις καί ό χαρακτήρ. Ά λλ’ είναι ένδεχόμενον, εάν τελι- 
λκώς δέν έπιτυγχάνεται ό έπιδιωκόμενος σκοπός νά προκαλήται άπογοήτευσις καί 
άποθάρρυνσις. Ό  καλός προϊστάμενος οφείλει νά καθιστά γνωστούς εις τό προσω
πικόν του τούς κινδύνους πού συνεπάγεται μιά εργασία, νά ύπογραμμίζη δέ είς αυτό 
τάς προσπάθειας καί τούς άγώνας πού πρέπει νά καταβάλη διά νά προκύψη τό άνα- 
μενόμενον άποτέλεσμα. ’Οφείλει όμως προσέτι κατά τήν κατάλληλον στιγμήν νά 
έκδηλώνη τήν ίκανοποίησίν του, διά τούς καταβαλλομένους μόχθους, διά τον ζήλον 
καί τήν αύταπάρνησιν τήν όποιαν έπιδεικνύουν οί συνεργάται καί ύφιστάμενοί του 
προς έπιτυχίαν τού έπιδιωκομένου σκοπού. "Οταν δέ τέλος τά άναμενόμενα ευνοϊκά 
άποτελέσματα προκόψουν, οφείλει νά μή διαψεύση τάς έλπίδας, τάς όποιας ένέπνευσεν 
είς τούς συνεργάτας του, άλλά νά έπαινέση, άκόμη δέ καί νά βοαβεύση ήθικώς ή καί 
ύλικώς έκείνους, οί όποιοι έπέδειξαν έξαιρετικόν ζήλον καί αύταπάρνησιν, πού εξέρ
χεται άπο τά όρια τού συνήθους καθήκοντος.
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Ά λλ’ ό προϊστάμενος οφείλει, νά γνωρίζη πώς πρέπει νά παρέχη τάς ήθικάς 
ή καί ύλικάς άμοιβάς.

Έ  ν π ρ ώ τ ο ι ς, όχι εις πάντας, άδιακρίτως της παρασχεθείσης συμβολής, 
διότι έν τοιαύτη περιπτώσει χάνουν αύται τήν ηθικήν των άξίαν. Παύουν τουτέστι 
νά άποτελοΰν τό ηθικόν κίνητρον προς άνάπτυξιν μεγαλυτέρου ζήλου, προς μεγαλυτέ- 
ραν άφοσίωσιν καί αύταπάρνησιν.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  : Κατά τήν άπονομήν αυτών, χρειάζεται ή έπίδειξις «τάκτ», 
δηλαδή κάποιας ιδιαιτέρας λεπτότητος καί ειλικρινούς έκδηλώσεως συμπάθειας 
καί έκτιμήσεως προς τό πρόσωπον τό όποιον άμείβεται. Οί λόγοι δέ πού θά συνοδεύουν 
τήν άμοιβήν πρέπει ν’ άντανακλοΰν τά πραγματικά αισθήματα τοϋ προϊσταμένου, 
ώστε νά ευρουν καλήν άπήχησιν στήν ψυχήν τοϋ προσώπου πού άμείβεται. Μέ άλ
λους λόγους θά πρέπει ό παρέχων τήν άμοιβήν νά κάμη ώστε ό άμειβόμενος νά αίσθανθή 
ειλικρινή συγκίνησιν, ίκανοποίησιν καί χαράν διά τήν ήθικήν διάκρισιν πού τοϋ γίνεται.

Τ ρ ί τ ο ν. Πρέπει νά έκλέγεται ή πλέον κατάλληλος στιγμή διά τήν άπονομήν 
τής ήθικής διακρίσεως ή τής άμοιβής έν γένει. Είναι δέ αύτη, έκείνη πού προσεγγίζει 
επί μάλλον προς τόν χρόνον τής καταβληθείσης προσπάθειας καί τοϋ έπιτευχθέντος 
αποτελέσματος. Ή  πάροδος μακροΰ χρόνου άπό τήν πρόσφορον ταύτην στιγμήν 
άμβλύνει τήν αγαθήν έντύπωσιν.

'Ως έσημειώσαμεν καί άνωτέρω, είναι άναμφισβητήτως λίαν άξιέπαινος καί 
έπιβεβλημένη ή άπονομή ήθικών διακρίσεων καί άμοιβών έν γένει εις τούς έπιδεικνύ- 
οντας ιδιαίτερον ζήλον καί έξαιρετικήν έπίδοσιν εις τήν έργασίαν των, ιδία δέ δταν 
συνοδεύεται αυτή μέ πραγματικήν αύταπάρνησιν καί αυτοθυσίαν. Τονίζομεν δμως 
καί αυθις δτι ή λαμπρά καί άξιοσύστατος αΰτη άρχή δέον νά μή μεταβληθή εις άπλήν 
συνήθειαν καί ρουτίναν, μέ τήν άνευ διακρίσεως τίνος καί δι’ ιδιάζοντας λόγους άπο
νομήν τοιούτων άμοιβών.

Έν τοιαύτη περιπτώσει ό ζήλος θά καταπέση καί αί τιμητικαί διακρίσεις θά 
παύσουν νά έχουν άξίαν τινα, ώς κινήτρου διά τήν ήθικήν καί έπαγγελματικήν έξύ- 
ψωσιν τοϋ έργαζομένου άτόμου.

'Η τέχνη λοιπόν τοϋ νά ένθαρρύνωνται ήθικώς καί νάάμείβωνται κατά διαφό
ρους τρόπους οΐ υφιστάμενοι, έγκειται εις τήν έκ μέρους τοϋ προϊσταμένου έπίδειξιν 
ψυχολογικής ίκανότητος, δπως διακρίνη καί έκτιμα τάς καταβαλλομένας παρά τούτων 
προσπάθειας ώς καί τόν έπιδεικνυόμενον ύπό τούτων ζήλον γεγονός δπερ δημιουρ
γεί εις τούτους τό συναίσθημα δτι ό ζήλος των καί ή αύταπάρνησίς των άναγνω- 
ρίζεται καί έκτιμάται, προκαλεϊται δέ οΰτω εις τούτους ή έσωτερική ίκανοποίησις 
καί εύγενής φιλοδοξία διότι διά τών ικανοτήτων καί τής αξίας των, συμβάλλουν καί 
ουτοι εις τήν πρόοδον καί εύημερίαν τοϋ έργου εις τό όποιον μοχθούν.

(Συνεχίζεται)

■«ο.



Ή ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ

Η ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ1Σ
ΚΑΙ

Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
— 'Ο ’Οκτώβριος τοΰ 1917 και ό ’Οκτώβριος τοϋ 
1956, ιστορικοί σταθμοί τοϋ κομμουνισμού —

'Υ πό  τοϋ Δημοσιογράφου
--------------------------------------------- κα ί Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ο υ --------------------------------------------------------

χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
1. —’Ιστορ ική  τιερίληψις περί τής Ο υγγαρίας.
2. —Το Κομμουνιστικόν καθεστώς.
3. —Ή  έπανάστασις.

*
, *  *

1 .  'Ιστορική περίληψις περί τής Ουγγαρίας.
'Ηρωική όντως ύπήρξεν εις την Ουγγαρίαν ή άντίστασις τοϋ έπαναστατήσαν- 

τος έν τή παμψηφία του σχεδόν Οΰγγρικοΰ λαοΰ. ’Ανεξαρτήτως της τελικής έκβά- 
σεως τοΰ άπεγνωσμένου άγώνος τοΰ μαρτυρικοΰ τούτου λαοΰ, τα διδάγματα, άτινα 
συνάγονται έκ της διεξαγομένης αίματηράς τραγωδίας, είναι τεράστιας σημασίας 
άπό πολλάς άπόψεις. Προς κατανόησιν δέ ολοκλήρου τοΰ δράματος επιβάλλεται 
V άναλύσωμεν καλύτερα τήν δλην όπόθεσιν αύτοΰ, διά να κατανοηθοΰν άρτιώτερον 
αί σκηναί, αΐτινες συνταράσσουν σήμερα τήν ψυχήν παντός τοΰ έλευθέρου κόσμου.

Οΐ Ούγγροι κατήλθον, ώς γνωστόν, κατά τάς άρχάς τοΰ 13ου μετά Χριστόν 
αΐώνος, άπό τάς πέραν τοΰ άνω τοΰ Βόλγα περιοχάς, διωχθέντες έκεΐθεν υπό των 
Μογγόλων τοΰ Τσίγγις—Χάν. Τον Χριστιανισμόν ήσπάσθησαν χάρις εις 4 Δομινι
κανούς καλογήρους, οΐτινες μετέβησαν διά Κωνσταντινουπόλεως—Καυκάσόυ πεζή 
διά μέσου τής Στέππας μέχρι των βορείων περιοχών τής έκεΐθεν τοΰ Βόλγα Ρωσίας, 
όπου κατωκουν. Εις τήν σημερινήν κοιλάδα τοΰ Δουνάβεως κατέφυγον μετά τήν 
παρά τό Μόχι μάχην καί ήτταν των ύπό των Μογγόλων. ΤII σαν λαός άνδρέΐος καί 
πολεμικός, άλλ’ ό Βασιλεύς καί άρχηγός των Μπέλλα ό Δ' δεν ήτο ικανός Στρατηγός. 
’Αργότερα συνεχωνεύθησαν μέ τούς έπελθόντας Μαγυάρους κακτακτητάς καί άπε- 
τέλεσαν τό σημερινόν‘Ουγγρικόν ’Έθνος.

Τά άνωτέρω ιστορικά δεδομένα άναφέρομεν διά νά τονίσωμεν, ότι οί Ούγγροι 
δεν είναι Σλαΰοι, οΰτε Γερμανικόν φΰλον, καί διά τοΰτο φυλετικήν συγγένειαν δεν 
έχουν μέ κανέν έκ των πέριξ τής Ουγγαρίας Εθνών. Άποτελοΰν νησίδα μεταξύ τών 
δύο φυλετικών ’Ωκεανών, τοΰ Γερμανικοΰ καί τοΰ Σλαυϊκοΰ, ή δέ θέσις των, ή ύπό- 
στασις καί ή ’Ανεξαρτησία των, πάντοτε έπηρεάζοντο άπό τον μεταξύ τών δύο με
γάλων τούτων φυλετικών όγκων διεξαγόμενον άγώνα.

Άφοΰ έδημιούργησαν κατά τον Μεσαίωνα κραταιόν Κράτος καί έπολέμησαν 
νικηφόρως ιδίως ύπό τον Στρατηγόν Ούνιάδην καί κατά τών άπό Νότου έπιδραμόν- 
των Τούρκων, τελικώς έπί πολλά έτη άπετέλουν τό έτερον σκέλος τής Δυαδικής 
Αύστροουγγρικής Μοναρχίας, έφ’ δσον ή Γερμανική ισχύς έκράτει τήν Ρωσίαν 
έκεΐθεν τών Καρπαθίων όρέων, άτινα είναι τό φυσικόν των σύνορον προς βορράν 
καί άνατολάς όμοΰ μέ τάς Τρανσυλβανικάς ’Άλπεις.

Ή  χώρα των πεδινή καί εύφορος έπέτρεψεν εις αυτούς τή βοήθεια καί τής 
Καθολικής Χριστιανικής Εκκλησίας νά άναπτύξουν τον πολιτισμόν των καί σχετικήν 
βιομηχανίαν, εις τρόπον ώστε νά μή ύπολε’ίπωνται άλλων λαών τής Μεσευρώπης. 
Έκπολιτιστικώς άνήκον οπωσδήποτε εις τό Δυτικόν κλίμα.

Μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, μέ τήν ήτταν καί τήν διάλυσιν τής 
Δυαδικής Μοναρχίας τών Άμψούργων καί ύπό τήν έπίδρασιν τής Ρωσικής έπανα- 
στάσεως, έπεσαν διά πρώτην φοράν εις τούς όνυχας τοΰ Κομμουνισμοΰ ύπό τον
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περιώνυμον Μπέλλα—Κούν. Ευτυχώς δι’ αυτούς ή Κομμουνιστική κυριαρχία διε- 
τηρήθη μόνον επί δύο έτη, άπό του 1919 μέχρι του 1922, οπότε τή βοήθεια των 
νικητών συμμάχων άνετράπη τό καθεστώς του Κομμουνισμού καί ή Ουγγαρία έγέ- 
νετο άνεξάρτητον κράτος, μέ άντιβασιλέα τον Ναύαρχον Χόρτυ, Μαγυάρον μέν, άλλα 
Ναύαρχον τού Αύστροουγγρικοΰ στόλου, έφ’ δσον ή Ουγγαρία ούδαμόθεν βρέχεται 
άπό θάλασσαν.

Εις τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον έξεβιάσθη κατ’ ούσίαν ύπό τού Χίτλερ - 
νά ταχθή παρά τό πλευρόν τού Άξονος καί προσεχώρησεν είς τό τριμερές σύμφωνον. 
'Η γεωραφική της θέσις είναι τοιαύτη, ώστε νά μή ήτο δυνατόν νά άντιστή είς τήν· 
Γερμανικήν πίεσιν. Καί συνέπεια της τοιαύτης τοποθετήσεώς της, μετά τήν ήτταν 
της Γερμανίας, ήτο ή είσοδος τού Ρωσικού ’Ερυθρού Στρατού εις αύτήν, ως χώρας 
έχθρικής καί ή Κομμουνιστικοποίησίς της.

Τό Ουγγρικόν Κομμουνιστικόν Κόμμα ούδέποτε είχε μέγαν άριθμόν μελών. 
*0 Ουγγρικός λαός είχε πολύ πικράν πείραν τού Κομμουνισμού, διότι τον έδοκίμασε, 
ώς εΐπομεν, μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον καί δεν έθέλγετο άπό τάς Κομμου- 
νιστικάς σειρήνας. ’Επί πλέον ή χώρα του ολόκληρος σχεδόν είναι πεδινή, διαρρέεται. 
άπό τον Δούναβιν καί τούς παραποτάμους του, έχει έδαφος εύφορον καί τό επίπεδον 
της διαίτης τού Ουγγρικού λαού ήτο άρκετά υψηλόν, ώστε νά μή δέχεται τάς Κομμου- 
νιστικάς ούτοπίας. Οί Ούγγροι, φανατικοί επίσης καθολικοί, μέ σοβαράν έπ’ αύτών 
έπίδρασιν μορφωμένων κληρικών, άπεχθάντοντο τον κομμουνισμόν προσβάλλοντα 
καί τό θρησκευτικόν αύτών αίσθημα. 'Ωσαύτως τό εθνικόν αύτών φρόνημα είναι 
υψηλόν, διότι καί ή ιστορία των γέμει σκληρών άγώνων ύπάρξεως μεταξύ τών δύο 
συμπιεζόντων τό έθνος τούτο συμπληγάδων πετρών, τών όγκων τού Γερμανισμοΰ 
καί τού Σλάυϊσμοΰ. Δι’ δλους αύτούς τούς λόγους τό έπιβληθέν ύπό τού Ρωσικού- 
’Ερυθρού Στρατού μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον Κομμουνιστικόν καθεστώς, 
τό έθεώρησαν πάντοτε ώς καθεστώς κατοχής, καθεστώς βίας καί τρομοκρατίας 
καί ούδέποτε έκαμαν συμβιβασμούς τής συνειδήσεώς των, διά νά προσαρμοσθοΰν 
προς αύτό, δπως συνέβη μέ άλλους δορυφόρους. ΤΗσαν καί έμειναν πάντοτε Έ θ ν ι -  
κ ι σ τ α ί. ’Έμβλημά των δέ πάντοτε καί προσωποποίησις τής εθνικής των ιδέας 
ήτο ό εθνικός αυτών ήρως Κοσσούθ, ό Ούγγρος δημοδιδάσκαλος, δστις έξήγειρε τον 
Ουγγρικόν λαόν είς έπανάστασιν κατά τών Άψβούργων τό 1848, κατασταλεΐσαν 
καί τότε ύπό τών τότε συμμάχων τών Άψβούργων Τσαρικών στρατευμάτων, άτινα 
κατέκλεισαν καί τότε τήν Ουγγαρίαν, συνέλαβον καί έθανάτωσαν τον Κοσσούθ. 
Τό μίσος των κατά τών Ρώσων, οχι μόνον ώς Κομμουνιστών, άλλά καί ώς φυλε
τικών εχθρών ήτο πάντοτε καί έμεινεν άσβεστον.

2. Τό Κομμουνιστικόν καθεστώς.
Οί Κομμουνισταί διαστρέφουν τήν ιστορίαν, κατά τό σύστημά των, Εσχυρι- 

ζόμενοι, δτι έν Ουγγαρία υπήρχε Φεουδαρχικόν καθεστώς ύπό τήν ήγεσίαν τού Ναυ
άρχου Χόρτυ προ τής Κομμουνιστικοποιήσεώς της. 'Η Ουγγρική πεδιάς είχε κατα- 
νεμηθή είς κλήρους μετά τον Α' Παγκόσμιον πόλεμον καί τα μεγάλα κτήματα τών- 
φεουδαρχών καί εύγενών (Κομήτων, Μαρκησίων καί Βαρώνων) είχον άπαλλο- 
τριωθή καί διανεμηθή είς τούς χωρικούς. Είς τήν Ούγγαρίαν, τήν μεγαλυτέραν πολι
τικήν δύναμιν είχε τό Κόμμα τών Μικροϊδιοκτητών καί ή Ουγγαρία είναι ή μόνη 
χώρα, είς τήν οποίαν έστάθη, έσταδιοδρόμησε καί έδρασε κυβερνήσαν αύτήν εν τοιοΰτον 
Κόμμα. Οί πλεΐστοι τών εύγενών, δπως καί ό περιβόητος Κόμης’Εστερχάζη, τού οποίου 
τό ονομα έκμεταλλεύονται τώρα οί Κομμουνισταί, ίσχυριζόμενοι, δτι τάχα αν δέν 
συνέτριβον διά τών τάνκς των τήν έπανάστασιν τού Ουγγρικού λαού, θά έπανέπιπτεν 
ή Ουγγαρία είς χεΐρας τών φεουδαρχών, τού τύπου Έστερχάγη, ό Κόμης αύτός 
λοιπόν, δπως καί πολλοί άλλοι στερηθέντες τής περιουσίας καί τών προνομίων των 
έφυγαν άπό την Ούγγαρίαν καί διεσπάρησαν είς δλην τήν Εύρώπην. Περίπτωσις ν’’



Ή  Ουγγρική έπανάστασις κα ί ή χρεω κοπία  τοΰ κομμουνισμού 4377

αποκτήσουν έκ νέου τάς περιουσίας των, τα προνόμιά των καί την ΐσχύν των, οΰτε 
ύπήρξεν, ούτε θά ύπάρξη μελλοντικώς.

Τό μόνον άληθές είναι ότι επί τοΰ καθεστώτος τοΰ Ναυάρχου Χόρτυ, ώρι- 
σμέναι οικογένεια', Εύγενών έμειναν εις την Ουγγαρίαν, διατηροΰσαι μικρόν τμήμα 
τής εγγείου αυτών ιδιοκτησίας, καθώς καί τούς παλαιούς αυτών Γοτθικοΰ ρυθμοΰ πύρ
γους, τιμώμενοι απλώς άπό τούς χωρικούς λόγω έξεως, παραδόσεως καί ιστορίας τών 
οικογενειών τούτων, τών οποίων τά ονόματα, ονόματα Μαγυάρων ώς έπί τό πλεΐ- 
στον, είναι συνδεδεμένα μέ τούς αγώνας, τάς νίκας καί τάς δάφνας τοΰ Ούγγρικοΰ 
έθνους, όπως αί οίκογένειαι τοΰ Κόμητος Τίσγα, Ούνιάδη, Έστερχάζη καί άλλων 
καί αύτοΰ τοΰ Ναυάρχου Χόρτυ.

Οΰτε πολιτικήν όμως, οΰτε οικονομικήν ΐσχύν εΐχον εις τήν χώραν μετά τον 
Α' Παγκόσμιον πόλεμον. Άντεπροσώπευον απλώς τό παρελθόν, ένα έ'νδοξον παρελ
θόν, καί δι’ αύτό καί μόνον έτιμώντο.

Ή  Μικροϊδιοκτησία είχεν άντικαταστήσει τήν Φεουδαρχίαν καί δύναται νά 
λεχθή, ότι ή Ούγγαρία ήτο κατ’ έξοχήν χώρα μικροϊδιοκτητών έθνικοφρόνων. Έ πί 
τοΰ σημείου τούτου μάταια οί Κομμουνισταί προσπαθούν νά συσκοτίσουν τήν άλή- 
θειαν.

Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα έξετόπισεν άπό τήν έξουσίαν τό Κόμμα τών Μικροϊ- 
διοκτητών μέ διάφορα τεχνάσματα συνεργασιών, κατά τό πλεΐστον ύποχρεωτικών, 
καί μέ έπανειλημμένας έκλογικάς ραδιουργίας καί δολοπλοκίας, έπιτυχόν έν τέλει 
πλειοψηφίαν 96 °/0, διά παρωδίας έκλογών μέ ένιαΐον ψηφοδέλτιον καί μέ επεμβά
σεις καί τρομοκρατίαν τοΰ έν τή χώρα Ρωσικού Στρατού.

Οΰτως έπεβλήθη Κυβέρνησις τής χώρας, ή ύπό τον περιλάλητον Ματίας Ρα- 
κόζυ Κομμουνιστική Σταλινική κλίκα. Χαρακτηριστικόν είναι ότι ό Κομμουνισμός 
έν Ούγγαρία, τόσον τήν πρώτην φοράν τό 1919—22, όσον καί τώρα, είχεν έπί κεφαλής 
οχι Οΰγγρους Κομμουνιστάς, άλλά Έ  β ρ α ί ο υ ς ! Διότι τόσον ό Μπέλλα—Κούν, 
όσον καί ό Ματίας Ρακόζυ ήσαν Εβραίοι. Καί ό μέν Μπέλλα—Κούν καταφυγών 
τότε εις Ρωσίαν έτοποθετήθη ώς Πρόεδρος κάποιας (δέν ένθυμοΰμαι ποιας) Λαϊκής 
Δημοκρατίας τής Σιβηρίας, διά νά τυφεκισθή άργότερον κατά τάς έκκαθαρίσεις όλων 
τών ήγετών, όσοι ήσαν άνεπιθύμητοι εις τον Στάλιν. Ό  δέ Ρακόζυ κατέφυγε τώρα 
εις τήν Ρωσίαν, αγνοείται όμως εΐσέτι ποιας μεταχειρίσεως έ'τυχεν ή θά τύχη.

Γνωρίζων ό Ματίας Ρακόζυ, ώς πρωθυπουργός καί Γενικός Γραμματεύς τοΰ 
Κ.Κ. τής Ούγγαρίας, ότι ό Ουγγρικός λαός έν τή μεγίστη παμψηφία του άντιτίθεται 
εις τον Κομμουνισμόν, έξώντωσε βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον όλους τούς ήγέτας τών 
Κομμάτων τής Άντιπολιτεύσεως διά ψευδών κατηγοριών έπί συνομωσία κατά τοΰ 
καθεστώτος, έτρομοκράτησε τον Ούγγρικόν λαόν καί έπέβαλε φρικώδες άστυνομικόν 
καθεστώς!

Παραθέτομεν άδιαμφισβήτητον γεγονός, ώς παράδειγμα τής άσκουμένης έν 
Ούγγαρία τρομοκρατίας, τό όποιον προ τετραετίας γνωσθέν προεκάλεσε τήν φρίκην 
εις όλον τον Δυτικόν κόσμον, άποκαλυφθέν άπό φυγάδας έξ Ούγγαρίας.

"Ενας Ούγγρος παρά τήν ύφισταμένην αύστηράν άπαγόρευσιν ήκουεν εις τό 
Ραδιόφωνόν του Σταθμούς τών Δυτικών χωρών. Ή  ’Αστυνομία τον άνεκάλυψε, τον 
συνέλαβε καί άφοΰ τον έξυλοκόπησε, τόν άπέλυσεν μέ αύστηράς συστάσεις νά μή 
άκούη ξένους Σταθμούς. Ά λλ ’ ό Ούγγρος δέν ύπήκουσεν. Άφοΰ έκλεισε καλά τά 
παράθυρα καί τάς θύρας τοΰ δωματίου του, ήκουεν έκ νέου Δυτικούς Σταθμούς. Καί 
πάλιν ή ’Αστυνομία έλαβεν γνώσιν, τόν συνέλαβε καί τόν έξυλοκόπησε τόσον άγρίως, 
ώστε έμεινε έπί δύο μήνας εις νοσοκομεΐον. Προφανώς όμως καί αύτός ήτο πείσμων. 
Μετά τήν έκ τοΰ νοσοκομείου έξοδόν του κατεσκεύασε ένα μεγάλο ξύλινο κουτί, 
εφρόντισε νά τό έπενδύση έσωτερικώς μέ βαμβάκι καί χαρτί καί βέβαιος πλέον, ότι 
κανείς δέν θά λάβη γνώσιν, ότι άκούει ξένους Σταθμούς, εΐσήρχετο ό ίδιος ολόκληρος 
μαζί μέ τό ραδιόφωνόν του μέσα εις τό κουτί καί ήκουε Δυτικούς Σταθμούς.
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Καί πάλιν όμως ή ’Αστυνομία έπήρε εΐδησιν καί ένεφανίσθη εις τήν θύραν 
του! ΤΗτο βέβαιος πλέον, ότι δέν θά έσώζετο! ’Απορών δμως πώς έλαβε γνώσιν ή 
’Αστυνομία, έκάλεσε τήν σύζυγόν του καί τον μονογενή δεκαετή υιόν του διά νά τούς 
άποχαιρετήση καί διετύπωσε συνάμα τήν απορίαν του, πώς ή ’Αστυνομία λαμβάνει 
γνώσιν τής πράξεώς του!

Τότε ό μικρός υιός του άφελέστατα άπήντησε!
—Πατέρα, έγώ ειδοποιώ τήν ’Αστυνομία! Ό  δάσκαλος στο σχολείο πολλές 

φορές μας τό είπε, νά παρακολουθούμε τί κάμνουν καί τί λέγουν οί γονείς μας στο 
σπίτι καί νά τό αναφέρουμε στήν ’Αστυνομία αν κάμουν κάτι πού άπαγορεύεται. Καί 
τις τρεις φορές πού ακόυες ξένους Σταθμούς έγώ ειδοποίησα τήν ’Αστυνομία καί ό 
δάσκαλος μέ έπήνεσε δι’ αύτό καί εϊπεν εις όλο,υς τούς μαθητάς νά μέ μιμούνται!

'Ο δυστυχής πατήρ έμεινε κατάπληκτος! Δέν άντέσχεν εις τον ψυχικόν του 
κλονισμόν, έσυρε ένα πιστόλι από τό έρμάριό του καί πριν προλάβη νά έπέμβη ή 
μητέρα έφύτευσε μιά σφαίρα εις τό κρανίον τού μονογενούς του υιού καί άλλην μίαν 
εις τό ίδικόν του! 'Η ταλαίπωρος μήτηρ παρεφρόνησε καί είσήχθη εις φρενοκομείου!

Αύτό ήτο τό Κομμουνιστικόν Κράτος τού Ματίας Ρακόζυ. Άναφέραμεν τό γε
γονός διά νά λάβη κανείς μίαν ιδέαν τής τρομοκρατίας καί τών μεθόδων τού νά κά
μνουν τα πα ίδιά κατάσκοπους των....·γονέων των

Έ ξ άλλου ή άγρια οικονομική έκμετάλλευσις τής χώρας έκ μέρους τής Σοβιε
τικής Ρωσίας, όχι μόνον έρριψε πάλι τό επίπεδον τής διαίτης τού Ουγγρικού λαού,, 
ενός λαού μέ Δυτικόν Πολιτισμόν καί τρόπον ζωής, άλλά προεκάλεσεν, όπως εις ολας 
σχεδόν τάς δορυφόρους χώρας, τήν άγανάκτησιν καί πολλών κομμουνιστών καί με
ταξύ τών ήγετών άκόμα τού Κ.Κ. Ουγγαρίας, ο'ίτινες ώς έκ τούτου υιοθέτησαν τάς 
απόψεις τού Τίτο. Τοιοΰτοι δέ ήσαν μόνον ό Λάσλο Ράϋκ, ό άπαγχονισθείς υπουργός 
τών έξωτερικών τής Κομμουνιστικής Ουγγαρίας, άλλά καί ό ’Ίγκρε Νάγκυ καί 
αυτός ό σημερινός πρωθυπουργός τής Ουγγαρίας ό Καντάρ, όστις έφυλακίσθη έπί έτη 
πολλά, τώρα δέ προφανώς συνεβιβάσθη μέ τούς Σοβιετικούς, οί όποιοι καί τον χρη
σιμοποιούν μέ τήν ελπίδα, οτι θά κατευνασθή ή έξέγερσις τών πνευμάτων τού Ουγ
γρικού λαού, λόγω τού ότι καί ό Καντάρ ύπήρξεν Τιτοϊστής! Δέν έτόλμησαν νά έπα- 
ναφέρουν εις τήν ’Εξουσίαν τον Ματίας Ρακόζυ, τον εγκληματίαν Σταλινιστήν τής 
Ουγγαρίας, ούτε καί τον διαδεχθέντα αυτόν τέως Γραμματέα τού Κ.Κ. Ουγγαρίας 
’Έρνο Γκέροε, επίσης καταφυγόντα εις τό Σοβιετικόν Στρατηγεΐον τού έν Ουγγαρία 
’Ερυθρού Στρατού.

Οί ύψους άνθρώπου στάχεις τών σιτοβολώνων τής Ουγγρικής πεδιάδος, οί 
πάντοτε μεστοί σκληρών κόκκων σίτου, έδιδον τον έκλεκτόν καρπόν των διά νά άπο- 
κομισθή εις τήν Ρωσίαν, έναντι μικρας τιμής εις άμφιβόλου άξίας ρούβλια. Τά κτη- 
νοτροφικά προϊόντα, τά μέταλλα, τό ούράνιον καί αύτά τά ψάρια τής έπιστημονικώς 
εις ΐχθυοτροφεΐον ώργανωμένης μοναδικής λίμνης τής Ουγγαρίας «Μπαλατόν», ήκο- 
λούθουν έπίσης τήν προς άνατολάς άγουσαν ! Τό έντονον καί υψηλόν εθνικόν φρόνημα 
τών Ούγγρων καί ή άγρια οικονομική έκμετάλλευσις τής χώρας υπό τών Ρώσων, έπε- 
νεγκόντα τήν άγανάκτησιν τού Ουγγρικού λαού, είναι αί κύριαι γενεσιουργοί αίτίαι 
τής έκραγείσης Λαϊκής Έπαναστάσεως.

'Η Σοβιετική προπαγάνδα πολλάκις προσεπάθησε νά κατευνάση, νά καθη- 
συχάση τήν άγανάκτησιν τών Ούγγρων. 'Όταν προ πεταετίας ή εσοδεία πατάτας 
εις τήν Ουγγαρίαν’ κατεστράφη άπό πληθώραν κανθάρων, καταφαγόντων τήν παρα
γωγήν έλλειψη μερίμνης κρατικής δι’ έντομοκτόνα, ή Σοβιετική προπαγάνδα διά νά 
στρέψη τήν μήνιν τών Ούγγρων κατά τών Δυτικών, διέδιδεν δι ’όλων τών μέσων αυτής, 
ότι « ’Αμερικανικά άεροπλάνα έρριψαν τούς κανθάρους είς Ουγγαρίαν, οΐτινες έπλη- 
θύνθησαν καί έφαγαν τις πατάτες !»

Άλλά καί οί Ούγγροι διά νά αποδείξουν, ότι δέν ξεγελιούνται μέ τά γελοία 
αύτά έπιχειρήματα, άπήντων εΐρωνικώς:



Ή  Ουγγρική έπανάστασίς καί ή χρεωκοπία τοΰ κομμουνισμού 4379

—«Δεν είδομεν ’Αμερικανικά αεροπλάνα νά ρίπτουν κανθάρους, είδομεν δμως 
» ’Αμερικανικά άεροπλάνα ύπεράνω της Ουγγαρίας ρίπτοντα πατάτες, πού τάς 
» έφαγαν οί «Ερυθροί» κάνθαροι (ΰπονοοϋντες τούς κομμουνιστάς ήγέτας καί κυ- 
» βερνήτας τής Ουγγαρίας)! Οί ’Αμερικανοί έπίστευον, δτι θά τάς φάγει ό πεινών 
» Ουγγρικός λαός. "Αλλως θά έπρεπε νά τάς έμποτίσουν μέ δηλητήριον πριν τάς 
» ρίψουν!»

Αύτή ήτο ή νοοτροπία καί το μίσος του Ουγγρικού λαού κατά παντός Κομ
μουνιστικού καί Ρωσικού άκόμη έγχειρήματος έν Ουγγαρία.

'Υπό τάς συνθήκας φυσικά αύτάς δεν είναι άπορον, διατί ή έπανάστασίς του 
άπετέλεσεν έξέγερσιν ολοκλήρου τού λαού.

’Επί πλέον το Κομμουνιστικόν καθεστώς έν Ούγγαρία καί ό Ματίας Ρακόζυ, 
συμφώνως προς τήν Σταλινικήν γραμμήν, έπεδόθη εις την ταχεϊαν βιομηχανοποίησή 
της χώρας καί μάλιστα διά βαρείας βιομηχανίας, εις βάρος τής άγροτικής οικονο
μίας καί τής έλαφρας βιομηχανίας, πού παρήγε τά καταναλωτικά άγαθά. Όλην τήν 
Κρατικήν μέριμναν καί δλην τήν οικονομικήν ικμάδα τού Κράτους άπερρόφα ή βαρεία 
βιομηχανία, ένώ συνάμα δεν ύπήρχον οί άντικειμενικοί δροι τής άναπτύξεως αυτής, 
έφ’ δσον ή Ούγγαρία δεν έχει άνθρακας καί σίδηρον διά νά άναπτύξη χαλυβουργίαν, 
τήν βάσιν δηλαδή τής βαρείας βιομηχανίας.

Καί κατήντησε νά στερήται τροφίμων ή Ούγγαρία, ήτις άλλοτε έξήγε καί εις 
τό έξωτερικόν οχι μόνον σιτηρά καί κτηνοτροφικά προϊόντα, αλλά καί ποικίλα κατα
ναλωτικά άγαθά έλαφρας βιομηχανίας.

“Ολα αυτά άπεκορύφωσαν τήν λαϊκήν άγανάκτησιν καί άποτελοΰν τάς αιτίας 
τής συγκλονισάσης οχι μόνον τον Ούγγρικόν λαόν ολόκληρον, αλλά τήν παγκόσμιον 
ψυχήν καί συνείδησιν Έπαναστάσεως.

3. 'Η Έ πανάστασίς.
'Η Ούγγρική έπανάστασίς ύπήρξεν κατ’ εξοχήν λ α ϊ κ  ή. Σύσσωμος ό Ούγ- 

γρικός λαός μέ ένιαίαν βούλησιν καί συνείδησιν έξηγέρθη. Μάταια οί Ρώσοι καί 
άλλοι Κομμουνισταί, καθώς καί οί έν Έλλάδι ψιττακίζοντες τά έκ τού Κρεμλίνου 
μεταδιδόμενα, προσπαθούν νά ίσχυρισθούν δτι «άντιδραστικά καί άντεπαναστα- 
τικά» στοιχεία έκαμαν τήν έπανάστασιν καί παρέσυραν καί ολίγους (sic !) έργάτας! 
’Ήδη ό Τίτο τούς άπεστόμωσε, κυριολεκτικούς τούς έκόλλησεν εις τον τοίχον! Εις 
τον τελευταΐον λόγον του έδήλωσεν ρητώς, δτι· ή έπανάστασίς έν Ούγγαρία ήτο έπα- 
νάστασις ολοκλήρου τοΰ Ούγγρικοΰ λαού! Καί ή βεβαίωσις τοΰ-Τίτο δεν έπιδέχεται 
άμφισβήτησιν. 'Ο Τίτο είναι σήμερον Κομμουνιστική προσωπικότης μεγαλυτέρου 
κύρους άπό τον Κρούστσεφ, τον Μικογιάν καί τον Σεπίλωφ! Άντεπαναστάται είναι 
οί εις τό αίμα καταπνίξαντες τήν Ούγγρικήν λαϊκήν έπανάστασιν.

Ή  σπίθα (ή ί'σκρα, πού έγραφεν ό Λένιν) έκαιεν μέσα εις τήν ψυχήν τού Ούγ- 
γρικοΰ λαού, παρ’ δλην τήν στάχτην μέ τήν οποίαν εΐχον σκεπάσει αύτήν τά έρείπια 
πού είχεν έπισσωρεύσει τό Κομμουνιστικόν καθεστώς. Ή λθεν ή ώρα καί έφύσησεν 
ισχυρός έπαναστατικός άνεμος έκ Πολωνίας μέ τά έκεΐ γεγονότα, έπήρε.τήν στάχτην 
καί έδωκε τό έναυσμα εις τήν σπίθα διά νά άνάψη άμέσως εις ολόκληρον τήν Ούγγα- 
ρίαν ή πυρκαϊά τής έπαναστάσεως. “Αλλο τό ζήτημα αν αί χιλιάδες τών Ρωσικών 
τάνκς μετεβλήθησαν εις πυροσβεστικά οχήματα καί έξεκένώσαν κατά τής πυρπο- 
λουμένης ψυχής τών Ούγγρων τό έπαναστατικόν ψύχος καί τήν- χιονοθύελλαν τής 
Στέππας, πού έφεραν μεθ’ έαυτών καί κατέστειλαν τό πΰρ τής έπαναστάσεως.

Νέα στάχτη έρειπίων έκάλυψε καί πάλιν τά πάντα, άλλά κάτω άπό αύτά ή 
σπίθα καί πάλιν καίει πολύ ζωηρότερα άπό άλλοτε. Καί τώρα τά έρείπια δέν είναι 
μόνον αί χιλιάδες τών πτωμάτων καί οί σωροί τών κτιρίων τής Βουδαπέστης καί τών 
άλλων Ούγγρικών πόλεων. Εις έρείπια κεϊται συνάμα καί τό Κομμουνιστικόν κα
θεστώς, έστω καί αν δέν ύπάρχη άλλο καί τό διεδέχθη τό Χ ά ο ς !  Διότι χαώδες 
είναι τό σημερινόν έν Ουγγαρία θέαμα. 'Ο Κομμουνισμός εύρίσκεται εις έρείπια,
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ίδεολογικώς καταρρεύσαντος ολοκλήρου τοΰ Μαρξιστικού, Λενινιστικοΰ, Σταλινικού 
καί Μετασταλινικοΰ ακόμη οικοδομήματος. ’Από ιδεολογικής άπόψεως τίποτε δεν 
μένει όρθιον! ’Εάν ό Σοσιαλισμός έχρεωκόπησε μέ τούς Γάλλους Σοσιαλιστάς καί 
τον Γκύ—Μολλέ εις τό Σουέζ, ό Κομμουνισμός των Ρώσων κατέρρευσε τελείως 
καί έβυθίσθη εις τό τέλμα τοΰ αίματος πού έδημιούργησεν ό ίδιος εις την Ούγγα- 
ρίαν. Οΰτω καί ό Τίτο έλαβε την εύκαιρίαν να κηρύξη διά τοΰ λόγου του, έπικρίνων 
άμφοτέρους, ότι μόνη οδός προς τον Σοσιαλισμόν είναι ή Γιουγκοσλαυϊκή’ ή ΐδική 
το υ ! Θά ίδωμεν καί την έξέλιξιν τοΰ Γιουγκοσλαυϊκοΰ πειράματος. Μηδένα προ τοΰ 
τέλους μακάριζε, εΐπεν ό Σόλων εις τον Κροϊσον καί, πίσω έχει ή άχλάδα την ουρά, 
λέγει ό λαός μας. Ούδέν τό κακόν εύχόμεθα εις την γείτονα χώραν, πολλάκις ήδη εις 
τό παρελθόν δεινοπαθήσασαν, άλλά δέν δυνάμεθα νά προδικάζωμεν καί νά προεξο- 
φλώμεν έπιτυχίας μη οφθαλμοφανείς, διότι οόδένα κολακεύομεν καί έπιθυμοΰμεν 
αντικειμενικότητα εις τάς κρίσεις μας καί δη έπί θεωριών μή έπαληθευθεισών διά 
τής πράξεως, ήτις είναι ή λυδία λίθος πάσης θεωρίας.

Ά λλ’ ή Ουγγρική έπανάστασις δέν ήτο μόνον λαϊκή. ’ Ητο καί α υ θ ό ρ 
μ η τ ο ς .  ’Ήρχισε μέ μιάν μικράν διαδήλωσιν καί κατέληξεν εις πανουγγρικόν συ
ναγερμόν, όταν, ώς έπεβεβαιώθη καί άνεγράφη, μετέσχεν είς αύτήν ολόκληρος ό Ούγ- 
γρικός λαός, σύν γυναιξί καί τέκνοις, όταν κοριτσάκια δεκαετή έπλησίαζαν τά σο
βιετικά τάνκς καί έρριπτον έπ’ αύτών φιάλας βενζίνης, πυρπολοΰντα αυτά όμοΰ μέ 
τό πλήρωμά των, έστω καί φονευόμενα άμέσως!

’Επίσης είναι όλοφάνερον, ότι ή Ούγγρική έπανάστασις δ έ ν  ε ί χ ε  ή γ  ε- 
σ ί α ν. 'Ο αυθορμητισμός της άπέκλεισε την έκ των προτέρων υπαρξιν ήγεσίας, 
κατευθυνούσης αύτήν έπί τή βάσει προμελετημένου στρατηγικού σχεδίου. Καί ή 
έλλειψις αύτή τής ήγεσίας είναι ή κ υ ρ ι ω τ έ ρ α  ί σ ω ς  α ι τ ί α  τ ή ς  α π ο 
τ υ χ ί α ς  τ η ς .  Τό έπαναστατικόν κΰμα έξηπλοΰτο εις τάς μάζας καί είς τάς 
περιοχάς τής χώρας άσυγκράτητον καί άκαθοδήγητον. Ποικίλα καί αυτοσχέδια 
ήσαν τά συνθήματα πού έρρίπτοντο. Τά πρώτα ήσαν μ ό ν ο ν  ά ν τ ι σ τ α λ ι -  
ν ι κ ά καί άπό τής άπόψεως ταύτης ήσαν ά ν ε κ τ ά έντός τοΰ Κομμουνιστικού 
πλαισίου, έφ’ όσον τό 20όν Συνέδριον τοΰ Κ.Κ.Ρ. κατεδίκασε τον Σταλινισμόν. Οί 
πρώτοι διαδηλωταί άπεπειράθησαν νά συντρίψουν τό γιγαντιαΐο άγαλμα τοΰ Στάλιν! 
’Έπειτα έστράφησαν καί έγιναν ά ν τ ι κ ρ α τ ι κ ά ,  στρεφόμενα κατά τοΰ ’Αστυ
νομικού Κράτους καί ύπέρ τής έ κ δ η μ ο κ ρ α τ ή σ ε ω ς .  'Ο λαός έζήτει τήν 
κεφαλήν τών ’Αστυνομικών (τής πολιτικής ’Αστυνομίας, τής Μιλίτσια) έ π ί  
π  ί ν α κ ι ! Καί έξετέλεσεν άρκετούς ’Αστυνομικούς Κομμουνιστάς πού συνέλαβεν. 
Ό  λαός έπρόβαλε τό όνομα τοΰ ’Ίμρε Νάγκυ. Ά λλ’ ό ’Ίμρε Νάγκυ ήτο Κομμου
νιστής καί είχε διατελέσει καί πρωθυπουργός διαφωνήσας μέ τον Ματίας Ρακόζυ 
καί άποπεμφθείς, διότι ήθέλησε νά στρέψη τήν οικονομίαν τής χώρας προς βοήθειαν 
τών αγροτών καί τόνωσιν τής έλαφράς βιομηχανίας κατά τήν άποψιν Μαλένκωφ. 
"Οταν λοιπόν οί Ούγγροι έπαναστάται προέβαλον τό όνομα τοΰ ’Ίμρε Νάγκυ δ έ ν  
έ ξ ή ρ χ ο ν τ ο  τ ο ΰ  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  ά κ ό μ  η. Καί τό 
Κομμουνιστικόν καθεστώς μέ τήν έπέμβαση καί τοΰ άφιχθέντος έσπευσμένως’Ανα- 
στάς Μικογιάν, πρωταγωνιστοΰ τοΰ Άντισταλινισμοΰ έν Ρωσία, ύπεχώρησε προ τής 
λαϊκής μάζης καί άντεκατέστησε τον Σταλινιστήν Έρνο Γκερόε μέ τον "Ιμρε 
Νάγκυ!

'Ο ’Ίμρε Νάγκυ, όστις δέν έχει ούδεμίαν σχέσιν μέ τον μεταπολεμικόν πρω
θυπουργόν τής Ούγγαρίας, τον φυγάδα ήδη είς τήν Δύσιν Φέρεντς Νάγκυ, όστις 
ήτο ήγέτης τοΰ Κόμματος τών Μικροϊδιοκτητών καί ουδέποτε Κομμουνιστής, 
δ έ ν  ή τ ο  ό ή γ έ τ η ς  τ ή ς  Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς .  Οΰτε καν ό μαιευτήρ 
αύτής. ΤΗτο ό λαοπρόβλητος μέν πρωθυπουργός, τον όποιον ό λαός ήρπασεν άπό 
τήν άφάνειαν καί προέβαλεν, διότι ήτο ευχαριστημένος σχετικώς άπό τήν ύπ’ αύτοΰ 
διακυβέρνησιν τής χώρας, συγκριτικώς προς τό καθεστώς Ρακόζυ καί ’Έρνο Γκέ-



Ή  Ο υγγρική έπανάστασις κα ί ή χρεωκοπία τοϋ κομμουνισμού 4381

ροε. Υιοθετούσε δέ συνάμα ό Ουγγρικός λαός τάς άπόψεις Νάγκυ καί τάς διαφωνίας 
του προς τον μισητόν Ματίας Ρακόζυ. Μέχρι τοϋ σημείου τούτου ή έπανάστασις 
δ ε ν  ε ΐ  χ ε ν έ ξ έ λ θ η  ά κ ό μ η  τ ο ϋ  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ  π λ α ι 
σ ί ο υ  καί τα Ρωσικά Στρατεύματα, άτινα είχε καλέση εις βοήθειαν ό Έρνο Γκέροε 
έσταμάτησαν καί έμελέτησαν τήν άποχώρησίν των, έφ’ δσον βεβαίως θά έβλεπον, δτι 
ή έπανάστασις δ ε ν  θ ά  έ ξ ή ρ χ ε τ ο  τ ο ϋ  Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ΰ  ί δ ε ο -  
λ ο γ ι κ ο ΰ  π λ α ι σ ί ο υ .

'Ο "Ιμρε Νάγκυ δμως δ ε ν  ε ί ν α ι  ή γ έ τ η ς  μ α ζ ώ ν .  Έ κ χαρακτηρος 
συμβιβαστικός, έσώθη άπό τό φάσγανον τοϋ Ματίας Ρακόζυ καί καθηγητής των 
οικονομικών έπιστημών εις τό Πανεπιστήμιον Βουδαπέστης δ ε ν  έ χ ε ι  π ρ ο 
σ ό ν τ α  π ο λ ι τ ι κ ο ί  η γ έ τ ο υ .  "Ισως έχουν δίκαιον οί Γερμανοί, πού λέγουν, 
«Zwei professoren, faterland verloren!» (Δύο καθηγηταί καί ή πατρίς χαμένη)! 
Ό  "Ιμρε Νάγκυ δεν είναι δ,τι είναι ό Βλαδισλάβ Γκομούλκα διά τήν Πολωνίαν, 
δστις είναι ήγέτης μαζών, δοκιμασμένος μέ δράσιν καί πείραν, ζυμωμένος μέσα εις 
τήν επαναστατικήν κάμινον καί τά κινήματα άντιστάσεως τών Πολωνών καί κατά τήν 
Γερμανικήν κατοχήν. 'Ο Φλαδισλάβ Γκομούλκα κατώρθωσε ν’ άναλάβη τήν ήγεσίαν 
καί νά κατευθύνη, νά καναλιζάρη, νά έναυλακώση τό Πολωνικόν επαναστατικόν κί
νημα εντός τοϋ πλαισίου ένός Τιτοϊσμοί, μή έξερχομένου τοϋ Κομμουνιστικοί πλαι
σίου. Ουτω κατώρθωσε νά κάμη, νά γίνη τοίτο άνεκτόν άπό τούς Ρώσους καί νά 
μή έξαπολυθοίν καί κατά της Πολωνίας τά Ρωσικά τάνκς. ’Άλλο τό ζήτημα έπειδή 
άκόμη καί τό Πολωνικόν κίνημα εύρίσκεται έν εξελίξει, άν θά δυνηθή νά κρατήση 
τοίτο μέχρι τέλους ό Γκομούλκα εντός τοί Τιτοϊστικοί πλαισίου καί δεν θά εκχεί
λιση τοίτο είς άκρατον ε θ ν ι κ ι σ μ ό ν ,  ά ν τ ι ρ ω σ ι σ μ ό ν  κ α ί  ά ν τ ι -  
κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό ν .  Επίσης άγνωστον είναι άκόμη, άν οί Ρώσοι θά άνεχθοίν 
επί πολύ καί τό έστω Τιτοϊστικόν Πολωνικόν κίνημα καί δέν θά μετανοήσουν διά 
τήν άνοχήν ταύτην, οπότε έπανερχόμενοι είς τάς Σταλινικάς μεθόδους θά έξαπολύ- 
σουν καί κατά της Πολωνίας τά τάνκς αύτών. 'Η άγγελθεϊσα άντικατάστασις τοί 
Στρατάρχου Κόνιεφ, διοικητοί δλων τών έν Ευρώπη Σοβιετικών Στρατευμάτων διά 
το ί άποδιωχθέντος έκ Πολωνίας στρατάρχου Ροκοσόφσκυ ο ύ δ έ ν  κ α λ ό ν  
π ρ ο μ η ν ύ ε ι  δ ι ά  τ ο ύ ς  Π ο λ ω ν ο ύ ς .  Ά λλως τε τό δλον θέμα τοίτο της 
Πολωνίας θά έξαρτηθή τόσον άπό τάς συνομιλίας, πού διεξάγει ήδη ό Γκομούλκα 
μετά τών Ρώσων ήγετών, δσον καί άπό τήν έν Ρωσία έπικράτησιν τών άπόψεων της 
μιας έκ τών δύο διαφωνούντων παρατάξεων, τών άντισταλινικών Κρούστσεφ, 
Μικογιάν καί Σεπίλωφ ή τών Σταλινικών Μολότωφ, Καγκάνοβιτς καί Σουσλώφ, 
μέ τούς οποίους είναι προφανές, δτι συνετάχθησαν μετά τά γεγονότα της Πολωνίας 
καί Ούγγαρίας καί οί Στρατιωτικοί Ζούκωφ, Κόνιεφ καί Ροκοσόφσκυ. Διότι άνευ 
της βαρύτητος τής γνώμης τών Στρατιωτικών, ήτο άδύνατον νά γίνη ή δυναμική 
έπέμβασις είς Ούγγαρίαν, έφ’ δσον οί άντισταλινικοί θά έπεδίωκαν μόνον πολιτικήν 
λύσιν τοί προβλήματος.

Ό  ’Ίμρε Νάγκυ δμως δ έ ν  ε ί ν α ι  Γ κ ο  μ ο ύ λ κ α. Δέν είναι άλλωστε 
καί ήγέτης της έπαναστάσεως. Τό δνομά του ύπηρξεν άπλώς έ ν  σ ύ ν θ η μ α  
α ύ τ ή ς. Καί ή έπανάστασις έξήλθεν το ί Κομμουνιστικοί πλαισίου. Δέν κατώρ
θωσε νά συγκράτηση τό κίμα, νά τό καναλιζάρη καί νά τό έναυλακώση έντός τοί 
Τι τοϊστικοί πλαισίου. Καί τοίτο τον κατεκάλυψεν, τόν έπνιξεν!

(Συνεχίζεται)



ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ I

ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ θ “ ΐΔΡΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ,,
Αί αίματηραί πληγαί πού προκαλεϊ ή αύθυποβολή.—' Η αύθυποβολή 
προκαλεΐ καί τρ ιχόπτω σιν.—'Ο αίμάτινος σταυρός τής μοναχής

τοΰ Λ ω ντέν.
'Τ r.o τοΰ Προέδρου της Έ λληνι-

_________________________ κής Ε τα ιρ ε ία ς  Ψ υχικώ ν ’Ε ρ ευνώ ν------------------1-----------------------
κ . ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

’Άλλη «Παρθένος τοΰ Τυρόλου» άνεφάνη σχεδόν την ιδίαν εποχήν ή Κρεσέντσια 
Νίκλους, γεννηθεΐσα κατά τό 1816 καί ασφαλώς ύποστάσα αύθυποβολήν από τό 
παράδειγμα των προηγουμένων. 'Η Νίκλους εις ηλικίαν 19 έτών είδε τήν ημέραν 
τής Πεντηκοστής νά έμφανίζωνται τα γνωστά στίγματα εις τάς χεΐράς της, όλίγας 
ημέρας κατόπιν εις τά πόδια καί τέλος εις τό μέτωπον καί την πλευράν. Έ ξ όλων 
των πληγών αύτών έρρεεν άφθονον αίμα μόνον τήν Παρασκευήν, ημέραν τοΰ Πάθους, 
ένώ αυτή ευδαίμων καί έν έκστάσει ύπέφερεν όλους τούς πόνους τοΰ έσταυρωμένου 
Χρίστου, τοΰ «ουρανίου μνηστήρος» τής νοσηράς φαντασίας της. Τώ όντι τά δυστυχή 
αυτά πλάσματα, θύματα όλα τής υστερίας, πού έπετείνετο άπό τήν άναγκαστικήν 
αγνείαν τής μοναστικής ζωής, έ'φθαναν, όπως καί σήμερον φθάνουν, εις τά γυναικεία 
μοναστήρια νά πάσχουν άπό ένας είδος αισθηματικής παρακρούσεως καί νά συγχέουν 
τήν μυστικοπαθή Ικστασιν μέ τήν καταπνιγομένην έπιτακτικήν γενετήσιον ορμήν, 
τον ουράνιον μνηστήρα μέ τούς γήινους καί νά αίσθάνωνται κάποιαν σαδιστικήν 
ήδονήν εις τά μαρτύρια όπου έθελουσίως ύπεβάλλοντο.

’Εκείνη όμως πού προσείλκυσε ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών έπιστημόνων, 
ύπήρξεν ή Λουΐζα Λατώ, μελετηθεϊσα ύπό τών καθηγητών Βίρχωφ καί Ντελμπέ.

Ή  Λουΐζα φύσις υπερευαίσθητος καί μυστικοπαθής, μέ ζωηροτάτην φαντασίαν, 
ένώ έπί ολόκληρον έ'τος κατέκειτο άσθενής καί φθίνουσα, είδε είς ήλικίαν 18 έτών 
(1768) τό πρώτον σ τ ί γ μ α ,  τό όποιον βαθμηδόν ήκολούθησαν καί τά άλλα. Είς 
αυτήν όμως τά. σημεία τοΰ άκανθίνου στεφάνου ήρχισαν νά αίμορροοΰν μόνον μετά 
πάροδον πέντε μηνών.

Τά περιστατικά έν τούτοις αύτά, μολονότι έξητάσθησαν έπιστημονικώς καί 
έπροξένησαν κατά τήν έποχήν των μεγάλον θόρυβον, έ'ρχονται εις δευτερεύουσαν 
μοίραν ένώπιον μιας συγχρόνου έπαναλήψεως τοΰ φαινομένου.

'Η 'Ελένη Άϊέλλο, ή έπονομαζομένη «Σάντα Νόννα» άπό τό Μουφάλτο Ού- 
φροΰγκο τής ’Ιταλίας άπό τριών έτών (1923) παρουσίαζεν τακτικά κατά τήν Τεσσαρα
κοστήν τά ίδια μέ τάς προηγουμένας φαινόμενα τοΰ μαρτυρίου, καθώς καί τον λεγό
μενον «ιδρώτα αίματος» είς τό μέτωπον καί τό πρόσωπον. Τό φαινόμενον δέν συνω- 
δεύετο άπό άλλα νοσηρά συμπτώματα, ούτε αυτή έδείκνυε καμμιάν άνατομικήν άλ- 
λοίωσιν, πυρετόν ή τοξιναιμίαν. Πάντως τά τοπικά άγγεϊα έξέχεον αίμα διά δια- 
πιδύσεως, τό δέ φαινόμενον ένεφανίζετο είς ώρισμένας ώρας, στιγμιαίως καί άνά. 
διαλείμματα πέντε λεπτών έπί τρεις ώρας, ιδίως κατά τήν Μ. Παρασκευήν.

’Εννοείται ότι πλήθος έπιστημόνων καί έπισήμων Ισπευσαν αμέσως νά πιστο
ποιήσουν τό γεγονός καί τό φαινόμενον έμελετήθη ιδιαιτέρως υπό τοΰ Καθηγητοϋ 
Φαμπρίτσιο, τοΰ Πανεπιστημίου τής Νεαπόλεως καί τοΰ Τουράνο, οί όποιοι έδημο- 
σίευσαν καί σχετικήν μελέτην.

'Η 'Ελένη Άϊέλλο, τής οποίας τό αΐμα έξετασθέν ύπό τοΰ καθηγητοϋ Μαρτέλλι 
τής Νεαπόλεως, άπεδείχθη έντόνως άναιμικόν, ήτο τύπος υστερικός, παρουσίαζεν 
δέ διαταραχάς :

α) Κινητικάς (παράλυσις τοΰ βραχίονος). β) Λίσθητικάς, (άναισθησία, 
υπεραισθησία, διαστροφάς τής όρέξεως, διαλείψεις όράσεως καί άκοής). γ ) Νευρο- 
τροφικάς, ώς Τριχόπτωσιν. δ) Σπλαγχνικάς, (βήχας έπιμόνους καί έμετούς άκατα-
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πραόντους). ε) Ψυχικάς, (αύθυποβολήν, οράματα, διχασμόν της άτομικότητος, 
στ) Άγγειοκινητικάς (Ταχυκαρδία, και Τριχοειδείς αίμορραγίαι, δπως ό αναφανείς 
εις τό πρόσωπάν της «ίδρώς αίματος»),

'Ο «ίδρώς τοϋ αίματος» της Ελένης διήρκει συνήθως έπί τρίωρον, μέ διαλείμ
ματα πέντε λεπτών καί έφαίνετο ώς καθαρά δερματική αιμορραγία, μή έχουσα ούδε- 
μίαν σχέσιν μέ αίματίδρωσιν, καθώς άπέδειξεν ή έξέτασις του ληφθέντος αίματος. 
Τό δέρμα παρέμενεν έντελώς άβλαβές, χωρίς έρυθρότητα ή εκχυμώσεις, εΐτε ύποδο- 
ρείους είτε ύποεπιδερμικάς.

Γνωρίζομεν δέ πειραμαρικώς δτι, αν έκχύσωμεν εις βάτραχον δηλητήριον 
«κουράρε» ή κόψωμεν τον νωτιαίον του μυελόν, μόνον μετά πάροδον ώρών άρχίζει 
ή διαπίδυσις των ερυθρών αιμοσφαιρίων έκ τών άγγείων, γινομένη αισθητή μόνον 
μετά 24 ώρας από τοϋ πειράματος.

Πώς ή Ελένη δμως έμφάνιζεν τοιαύτην άνά 5 λεπτά, χωρίς κουράρε καί χωρίς 
νά θιγή ό νωτιαίος της μυελός ; Καί πώς δταν έληξε τό φαινόμενου, δέν παρέμεινε 
κανένα σημεΐον διαπιδύσεως αιμοσφαιρίων εις τούς ιστούς, δπως συμβαίνει εις τάς 
συνήθεις περιστάσεις ;

Ιδού προβλήματα πού μένουν ανεξήγητα ακόμη καί εις την έπιστήμην.
'Ο 'Ιδρώς του αίματος δέν προαγγέλλεται ύπό οόδενός νοσηρού φαινομένου. 

Ή  Ελένη κατά τάς έκστάσεις της ήτο άκίνητος, χλωμή, μέ μάτια ήμίκλειστα, 
άναίσθητος εις τό φώς, εις τον ήχον, εις κεντήματα βελόνης καί μόλις έφαίνετο δτι 
ζή. Εις την κατάστασιν αυτήν ήρχιζε νά έμφανίζεται ό «ίδρώς του αίματος». Πάντως- 
δμως ό καθηγητής Μπόρρυ, παρουσίασε εις τό ’Ιατρικόν Συνέδριου της Γρεόβλης 
(1885) ένα άτομον, έπί τοϋ όποιου κατώρθωσε νά παραγάγη έν υπνώσει καί δι’ άπλης 
υποβολής δμοια στίγματα «ίδρώτος αίματος», έπιστάξεις κ.τ.λ.

’Επίσης ό «Φιγκαρώ» τής 2ας ’Απριλίου 1896 άναφέρει τό περιστατικού μιας 
μοναχής τοϋ Λωντέν, ή οποία νομιζομένη ώς «δαιμονισμένη» καί έξορκισθεϊσα ύπό 
τών ιερέων είδε νά έμφανισθή έπί τοϋ στήθους της σταυρός μέ τάς λέξεις «Ζ ή τ ω 
ό έ σ τ α υ ρ ω μ έ ν ο ς  ’ Ι η σ ο ΰ ς  !». ’Επίσης καθ’ έκάστην Παρασκευήν ένεφανί- 
ζοντο τά σημεία τοϋ πάθους εις τά χέρια, τά πόδια καί τάς πλευράς της, την δέ πρώτην 
Παρασκευήν έκάστου μηνός διεκρίνοντο καθαρά εις τούς βραχίονάς της 14 σταυροί 
άντιστοιχοΰντες εις τούς 14 σταθμούς τοϋ Ίησοΰ, κατά τήν άνάβασί του έπί τοϋ Γολ
γοθά.

'Ως προς τάς πληγάς τών στιγμάτων τής Ελένης, ό ιατρός Τουρανό, τάς περι
γράφει ώς εξής :

«Εις τό μετάρσιον άμφοτέρων τών ποδών τής 'Ελένης Άϊέλλο παρατηροΰμεν 
δύο πληγάς σχεδόν όμοιας κυκλοτερείς, μεγέθους μονολέπτου, μέ άκρα ανώμαλα, 
βάθος ζωηρόν έρυθρόν καί έλαχίστην αίματηράν έφίδρωσιν. Εις τήν πελματιαίαν 
έπιφάνειαν καί ακριβώς εις τό μέσον υπάρχουν δυο ετεραι πληγαί μικρότεραι τών προη
γουμένων, σχεδόν δμοιαι κατά τήν δψιν, έκτος τοϋ δτι ή περιφέρειά των είναι περισ
σότερον άκανόνιστη καί σχεδόν κατεσχισμένη.

’Επί τή εύκαιρία τών φαινομένων τής Ελένης ό ’Ιταλός γερουσιαστής Σέττι 
έδημοσίευε τό ιστορικόν μιας γνωστής του κυρίας άπό τήν Μάντοβαν, πού διέμενεν 
εις Μπρέσκια.

'Η κυρία αύτή, ύπνωτίσιμος κατά τήν νεότητά της καί άναμφιβόλως υστερική, 
τοϋ διηγείτο, δτι δπως καί ή μητέρα της, ήρκει νά προσηλώση τήν προσοχήν έπί 
ώρισμένης πληγής καί έπί άπλοΰ σπειρίου διά νά έμφανισθή παρόμοιον καί εις αυτήν 
καί εις τό ίδιον μέρος τοϋ σώματος. Μιάν ήμέραν μάλιστα πού είχε ένα μικρό έμπυη- 
μένο σπειράκι εις τήν άκρη τοϋ χείλους της, διηγήθη δτι τήν προηγουμένην κάποιος 
τής έδειξε δμοιον, τό όποιον τοϋ είχε έμφανισθή εις τό ίδιον μέρος άπό μόλυνσιν κα
τόπιν ξυρίσματος.

'Ο Σέττι τότε ήθέλησε νά πειραματισθή ό ίδιος έπάνω της καί τής έδειξε μαζί
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μου Β ' κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΡΟΚΙΔΗ

Τό Λούντβιγκσάφτεν είναι μιά πόλις της Δυτικής Γερμανίας καί Κέντρον 
Χημικής Βιομηχανίας, κοντά στο Ρήνο, μέ πληθυσμό 100.000 κατοίκων περίπου.

"Ενα ποωΐ, κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος ’Οκτωβρίου, παρουσιάσθη στο 
Διευθυντή της Γεν. ’Ασφαλείας της πόλεως ό κ. Μέτσγκερ, Χημικός—Διευθυντής 
ένός των μεγαλυτέρων έργοστασίων τής περιοχής, δστις μέ τρέμοντα χέρια τοΰ 
παρέδωσε ένα άπειλητικό σημείωμα τό όποιον είχε .λάβει τήν ήμέρα έκείνη καί τό 
•όποιον έγραφε:

« ’Οφείλεις νά παραδώσης σ’ έναν άπό μας 5.000 μάρκα σέ μέρος τό όποιον 
θά σοϋ καθορίσωμε. ’Εάν τυχόν άρνηθής ή είδοποιήσης τήν ’Αστυνομία, θά πεθάνης».

"Οπως βλέπετε κ. Δ/ντά κινδυνεύει ή ζωή μου !» Προσέθεσε ό Χημικός μέ 
σβυσμένην άπό τήν άγωνίαν φωνήν.

"Ετσι τό σημείωμα αύτό. . .έσυρε τό μοχλό καί ολόκληρος ό μηχανισμός τής 
Γενικής ’Ασφαλείας έτέθη εις κίνησιν.

Πάραυτα, ένας άστυφύλαξ διετέθη ώς σωματοφύλαξ τοΰ Χημικού καί κάθησε 
δίπλα στο αυτοκίνητό του... ’Επί πλέον, κατηρτίσθη μιά όμάς έκ 5 έπιλέκτων άστυ- 
νομικών μέ έπικεφαλής άξ/κόν καί έτέθη έν έπιφυλακή μέ αποκλειστικό σκοπό τήν 
σύλληψι τοΰ δράστου κατά τήν ώραν τής παραδόσεως των χρημάτων. Τέλος έγκα- 
τεστάθη παρά τής ’Αστυνομίας στο σπίτι τοΰ θύματος συσκευή μαγνητοφώνου, ή 
οποία συνεδέθη μέ τό τηλέφωνο.

Τοιουτοτρόπως, δταν ό δράστης μετά τήν έπιστροφή τοΰ Χημικού στο σπίτι 
έτηλεφώνησε γιά νά συζητήση τις λεπτομέρειες τής παραδόσεως, ολόκληρος ή συν- 
διάλεξις άπετυπώθη στο μηχάνημα.

’Από τον τρόπο τής ομιλίας καί τον τόνο τής φωνής τοΰ έκβιαστοΰ, ή ’Αστυνο
μία έσχημάτισε τήν γνώμη δτι έπρόκειτο περί ’Αμερικανού. Μιλούσε ένρινα καί 
μετά δυσκολίας μπορούσε κανείς ν’ άντιληφθή τί έλεγε.

«"Ωστε τό Σικάγο ήρθε στο Λούντβιγκσάφτεν». Παρετήρησε ό Δ/ντής τής 
Ασφαλείας δταν ακούσε τή φωνή στο μαγνητόφωνο.

μέ ένα φίλον του χειρουργόν κάποιον άρρωστον πάσχοντα άπό φλεγμονήν τοϋ τρα
χήλου. Λοιπόν τήν έπομένην ήμέραν, ή ιδία φλεγμονή, ολίγον μικροτέρα μόνον, 
παρουσιάσθη καί έπί τής έν λόγω κυρίας.

"Ενα έκ των περιεργοτέρων έπίσης φαινομένων τής Ελένης Άϊέλλο ήτο καί 
ή πτώσις μεγάλου μέρους των μαλλιών της.

Ή  Ελένη ώραματίσθη κάποτε δτι ή Α γ ία  Ρίτα έκοψε ένα μεγάλον βόστρυχον 
άπό τό κεφάλι της. Ό  βόστρυχος αυτός λοιπόν έπεσε κατόπιν πράγματι κομμένος, 
ή δέ μικροσκοπική έξέτασις τής τομής άπέκλεισε τήν πιθανότητα δτι έπρόκειτο περί 
κοψίματος διά μηχανικού μέσου (ψαλλιδίου, μαχαιριού κ .τ .λ .). Τότε αύτή θά ήτο 
άπότομη καί κάθετος, ένώ απεναντίας άπεδείχθη λέπτυνσις των τριχών εις τό μέρος 
έκεΐνο.

Ό  καθηγητής Φαμπρίτσιο έξήγησε τό φαινόμενον αύτό δι’ έπιδράσεως τοΰ 
τροφικού κέντρου τοϋ έγκεφάλου έπί τών τριχών, συνεπεία αύθυποβολής τής Ελένης 
προκληθείσης έκ τοϋ οράματος.

ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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«Θά βρής το μπελά σου για καλά μ’ αύτά πού κάνεις» είπε στον έκβιαστή, 
■του οποίου ή ηλικία δέν ύπερέβαινε τά 17 χρόνια!, ό νεαρός φίλος του, καθώς έβγαινε 
άπό τον τηλεφωνικό θάλαμο, άπ’ όπου είχε τηλεφωνήσει στο θΰμα.

/ Κ-Α·υτ°ζ̂  ° κύριος με πεταξε στο δρομο, έτσι κι’ έγώ τώρα θά τον κάμω νά πε- 
» θάνη άπό την άγωνία» άπήντησε ό δράστης, ό όποιος, έφτυσε τά χαλίκια πού είχε 
βάλει στο στόμα, εβγαλε το μπαμπάκι απο τα ρουθούνια του κι’ έτσι επανήλθε στη 
,βαρειά θουριγγιανή προφορά.

Κατήγετο άπό τήν Γένα, έκεϊ είχε άναμιχθή σε μιά όργάνωσι νέων, κατώρθωσε 
-όμως νά διαφύγη καί κατόπιν πολλών περιπετειών είσήλθε στη Δυτική Γερμανία

Ό  τηλ/κός θάλαμος ά π ’ ό που ό δράστης Ό  τοίχος τοΟ εργοστασ ίου  καί ό σταυρός 
έδιδε όδηγίες σ τό  θΰμα περ ί το ΰ  τρ ό πο υ  διά  το ΰ  όπο ιου  ό δράστης είχε σημειώσει 

παραδόσεω ς τ ω ν  χρημάτω ν. τό  μέρος τη ς τοποθετήσεω ς τ ω ν  χρημάτω ν
κάτω  ά π ό  τό  τοΰβλο.

■οπού παρέμεινε χωρίς νά δηλώση τοϋτο στις ’ Αρχές. Λόγω τοΰ δτι στή Ρωσική ζώνη 
είχεν έργασθή δυο περίπου χρόνια σέ χημικό έργαστήριο, κατώρθωσε καί έπιασε 
δουλειά στό εργοστάσιο τοΰ θύματος. Πλήν μετά πάροδον ολίγου χρόνου άπελύθη γιά 
ανικανότητα καί ώς υπεύθυνον τής άπολύσεώς του έθεώρησε τον κ. Μέτσγκερ, τον 
•όποιον άπεφάσισε νά έκδικηθή.
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«Καί τί σκοπεύεις νά κάνης ;» τον ρώτησε πάλι ό φίλος του, στον όποιον ό 
δράστης είχεν άπόλυτη εμπιστοσύνη.

«'Ο Μέτσγκερ ακούσε τούς 11ολωνούς» άπήντησε. ’Άφησέ?τον λοιπόν τώρα νά 
τον φάη ή άγωνία. Θά τον κάνω νά κάθεται ολόκληρες νύχτες καί νά περιμένη στούς 
έρημους δρόμους πίσω άπό τό εργοστάσιο. Πάνω στον τοίχο έχω κάμει ένα σταυρό, 
ό όποιος δείχνει τό μέρος δπου θά μετρηθούν τά χρήματα' έκεΐ θά καταφθάση οπωσδή
ποτε κ’ ή Αστυνομία' έγώ θά είμαι κρυμμένος κάπου έκεΐ σιμά καί θά κάνω...γούστο !.

** *
Στις 24 ’Οκτωβρίου 1956 καί ώραν 20.45' κτύπησε τό τηλέφωνο τής οικίας 

τού θύματος επί της οδού Μάρσνερ 13. Ό  Χημικός πήρε τό άκουστικό καί τό μαγνη
τόφωνο άρχισε νά έργάζεται. Ή  φωνή τού «Άμερικάνου» διέταζε :

« ’Έχεις 15 λεπτά καιρό νά φέρης τά 5.000 μάρκα. Στήν όδό Σπιλχάγκεν, 
» άκριβώς στή στροφή τού δρόμου, θά ίδής ένα σταυρό στον τοίχο, κάτω άπό τό 
» σταυρό θά βρής ένα τούβλο, έκεΐ κάτω άπό τό τούβλο θά βάλης τά χαρτονομίσματα». 
Ό  Χημικός κύτταξε έντρομος τό Σωματοφύλακά του, πού καθόταν δίπλα του. 
Είχε άποφασισθή, ό Χημικός νά πάη μέ τά πόδια στο μέρος πού θά ώριζε ό εκβιαστής, 
οί άστυνομικοί τής όμάδος «κρούσεως» νά καταλάβουν επικαίρους θέσεις γύροι άπό

Τό αυτοκ ίνη του διά  το ϋ  όπο ιου  τό  ΘΟμα συνοδευόμενον Οπό ενός άστυφύλακος, μετέβη 
στο  μέρος τή ς παραδόσεως. Στή στροφή το ϋ  δρόμου οϊ αστυνομικοί τή ς  όμάδος κρού- 
σεως εϊχον τοποθετήσει καθέτως τό  αστυνομ ικό αυτοκ ίνη το  διά  νά  εμποδίσουν τ ή ν  
δ ια φ υγή ν  το ΰ  άλλο υ  αυτοκ ινή του . Ό  Χημικός λ ό γ ω  το ϋ  σκότους δέν μπόρεσε νά  δ ια- 
κρίνη τό  σταυρό  καί δΤ α υτό ν τό  λό γο  άρχισε τό  μοιραίου σΰρε - κΓ έλα  τό  όπο ιον

προεκάλεσε τή ν .. .  σ ύρ ρ αξ ι!

τό σημείο έκεΐνο καί ό σωματοφύλαξ ν’ άκολουθήση τό θύμα. Πλήν τώρα ό εκβιαστής 
έδωσε μόνον 15 λεπτά προθεσμία ! Κατόπιν τούτου, ό σωματοφύλαξ ειδοποίησε 
τηλεφωνικώς τήν «ομάδα» ή όποια εύρίσκετο έν άναμονή, αύτός δέ μέ τό Χημικό 
πήγαν μέ τό αύτοκίνητο στο οριζόμενο μέρος.

Ή  ώς άνω οδός δέν είναι παρά ένας έγκαταλελειμμένος χωματόδρομος, άπό τό 
ένα μέρος βρίσκεται ό τοίχος τοΰ έργοστασίου κι’ άπό τό άλλο λίγα ερειπωμένα άκα- 
τοίκητα σπιτάκια καί καλύβες.

'Ο Χημικός ώδηγοΰσε τό αύτοκίνητο άργά πάνω στις μεγάλες λακοΰβες τού
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δρόμου, ψάχνοντας για τον σταυρό, τον όποιον όμως δεν ευρισκε κι’ έτσι άναγκάστηκε 
νά πηγαινοέρχεται ερευνώντας κατά μήκος του τοίχου. Οί άστυνομικοί όμως τής 
όμάδος κρούσεως, οί όποιοι είχαν έν τώ μεταξύ κρυφθή στο κάτω μέρος τοϋ δρόμου, 
παρακολουθούσαν μέ όλονέν αόξανομένην δυσπιστίαν τό σύρε—κι’ έ'λα τοϋ αυτοκι
νήτου μέ τα σβυσμένα φώτα. « ’Ά  ! Αύτό είναι κόλπο τού έκβιαστοΰ !» σκέφθηκε 
ό επικεφαλής τής όμάδος κρούσεως «ήρθε μ’ αύτοκίνητο γιά νά μπορέση νά φύγη ! 
«γνήσιος Άμερικάνος. Ναι αλλά στην ’Αστυνομία τοϋ Λουντβιγκσάφτεν δεν περνάνε 
«αυτά» καί άμέσως έκλεισε μέ τό αυτοκίνητο τής όμάδος τό δρόμο ώστε νά μη μπορέ
ση νά διαφύγη τό αυτοκίνητο τοϋ. . .δράστου ! Ταυτοχρόνως πετάχτηκαν άπό τάς 
κρύπτες των οί άνδρες τής όμάδος καί στάθηκαν μέ προτεταμένα περίστροφα μπρος 
άπό τό μυστηριώδες αύτοκίνητο πού εξακολουθούσε νά πηγαινοέρχεται.

«Ψηλά τά χέρια ! ’Αστυνομία», φώναξε ό άξ/κός.
Ό  κ. Μέτσγκερ όμως, επηρεασμένος όπως ήτο άπό τούς «υπολογισμούς» καί τά 

«συμπεράσματα τής ’Αστυνομίας» ένόμισεν, ό δυστυχής, ότι έπρόκειτο πράγματι 
περί επιδρομής. . .γκάγκστερ κ α ί . . .  πάτησε γκάζι. Πλήν, άμέσως σχεδόν άνοιξε 
ή πόρτα τοϋ αύτοκινήτου κι’ ένα χέρι τον άρπαξε άπότομα άπό τό γιακά καί τον 
έρριξε έξω στο δρόμο.

Την ’ίδια στιγμή όμως, άνοιξε ή άλλη πόρτα τοϋ αύτοκινήτου καί πήδηξε έξω 
ό σωματοφύλαξ τοϋ θύματος μέ τό πιστόλι στο χέρι φωνάζοντας κι’ αύτός : «Ψηλά
τά χέρια ’Αστυνομία!» Πλήν περισσότερο, ώς φαίνεται, τρομοκρατημένος αύτός άπό 
τον. . . προστατευόμενό του Χημικό, έκ τής. . ,ένέδρας τών γκάγκστερ, άρχισε 
νά πυροβολή. Οί άλλοι άντεπυροβόλησαν καί ή μάχη σταμάτησε μόνον όταν κ ι’ αύτός 
έπεσε κάτω αίαόφυρτος !

Μέ τήν βοήθεια τών ήλεκτρικών φανών άνεγνώρισαν άκολούθως ο ί . . .γκάκστερ 
τον συνάδελφόν τους, ό όποιος βαρέως τραυματισμένος, μιά σφαίρα τον είχε πάρει 
στό στόμα, μιά άλλη στο στήθος καί δύο στά πόδια, έκειτο στή μέση τοϋ δρόμου μαζί 
μέ τό θΰμα τοϋ όποιου τήν προστασίαν εΐχεν άναλάβει, καί τούς μετέφεραν στό Νοσο
κομείο.

** *
1 έσσαρες ολόκληρες έβδομάδες έκρατήθη τό έν λόγω γεγονός ύπό άκραν μυ

στικότητα καίτοι μίαν ήμέραν μετά τό έπεισόδιον συνελήφθη ό εκβιαστής. Ούτος 
ανακρινόμενος, ήρνήθη τά πάντα, πλήν τόσον ό γραφικός χαρακτήρ τοϋ άπειλητικοϋ 
γράμματος, όσον καί τά ίχνη χωμάτων καί χόρτων, άτινα εύρέθησαν στό πανταλόνι, 
τό όποιον φορούσε παρακολουθώντας τή σκηνή τοϋ δράματος τό όποιον ό ίδιος είχε 
σκηνοθετήσει, άπέδειξαν τήν ένοχή του.
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| |  Τά βασικά τής ζωής στοιχεία

Ύ π ό  του χ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑ· Ι· Κ Ο Υ , ’Τ -αστυνομου ΙΓ

'Ο άνθρωπος, άπό της γεννήσεώς του μέχρι καί του θανάτου του, βρίσκεται 
σ’ ένα διαρκή καί τραχύν άγώνα. Σ’ δλη του τή ζωή βασανίζεται από τις άναρίθμητες 
άντιξοότητες πού συναντά σέ κάθε του βήμα. Προσπαθεί νά τις όπερνικήση, θυσιά
ζοντας κάποτε κι’ αυτή τή ζωή του. 'Ο βίος του είναι μια συνεχής πάλη καί μερικές 
φορές ένα άνελέητο κυνηγητό της μοίρας.

Στον πικρόχολο αυτόν άγώνα, ό άνθρωπος καί εΐδικώτερα ό νέος δέν πρέπει 
ποτέ νά λιποψυχήση. Πρέπει νά προχωρή πάντα θαρρετά προς τήν έπίτευξι έκείνου 
πού επιδιώκει. 'Οποιαδήποτε κι’ αν είναι τά έμπόδια τής ζωής, ποτέ αυτά δέν πρέπει 
νά σταματήσουν τό έργο πού άναλαμβάνει. 'Ο άνθρωπος, ως τό τελειότερο τής Θείας 
Δημιουργίας πλάσμα, δέν είναι τό μηδέν τής ζωής, ούτε μιά τυχαία ΰπαρξι. Είναι, 
τό ωραιότερο δημιούργημα τής Θείας Σοφίας. 'Η πνοή τής ζωής, αυτή ή ίδια ή ζωή. 
’Αλήθεια τί θά ήταν ή ζωή στον πλανήτη τής γής, άν πρός στιγμήν έχάνετο τό άν- 
θρώπινο γένος ; "Ενα άπέραντο νεκροταφείο. "Ενας νεκρός κόσμος. Μιά άπαίσια καί 
φοβερή κόλασις.

Ποτέ δμως, κανένας άγώνας δέν κερδήθηκε χωρίς θυσίες. Καμμιά μάχη δέν 
άπέβη νικηφόρα καί δαφνοστεφανωμένη, χωρίς θύματα. Μόνον εκείνο πού κερδίζεται 
μέ τον ίδρωτα τής εργασίας, μέ τήν θυσία καί τήν άέναο προσπάθεια, έχει τήν πιο 
τρανή άξια. Μόνον αύτό χαρίζει τήν γλυκειά τής ψυχής εύχαρίστησι.

Νά λοιπόν γιατί καί ό άνθρωπος, γιά νά κερδίση τήν δάφνη, πρέπει νά ύποφέρη, 
νά πληγωθή, νά πονέση. Επιβάλλεται ν’ άγωνισθή, νά ίδρωκοπήση, νά παλαίση μέ 
καρτερικότητα καί νά ύπερπηδήση νικηφόρα τά έμπόδια πού θά βρεθούν στο πέρασμά 
του.

Πώς δμως θά μπορέση νά φτάση στο τέρμα τής ζωής του, στεφανωμένος μέ 
τήν έληά καί τή δάφνη, τά σύμβολα αύτά τής ειρήνης καί τής νίκης ; Πώς θά έπιτύχη 
τον δύσκολο άγώνα καί πώς άκόμη θά σταθή άκλόνητος κι’ απρόσβλητος άπό τά 
μανιασμένα κύματα του καθημερινού του βίου. Ποιά είναι εκείνα τά ζωτικά καί βασικά 
στοιχεία τής ζωής, ή τήρησις τών οποίων θά τού χαρίση τήν περιπόθητη νίκη ; 
Ποιοι είναι οί θεμελιώδεις νόμοι, τούς οποίους άν άκολουθήση καί έφαρμόση, θά 
θά μπορή νά έλπίζη, μέ άσφάλεια στήν επιτυχία του ;

Τρεις είναι οί νόμοι. Τρία τά βασικά τής ζωής στοιχεία. ’Εργασία—άντι- 
μετώπισις τοϋ ζητήματος τοΰ γάμου καί τελευταΐον ή συνεργασία μέ 
τούς συνανθρώπους ή μέ άλλα λόγια, ή αγάπη τοΰ πλησίον . Διά τής συνεργα
σίας, εννοώ τάς άρμονικάς τών μελών τής κοινωνίας σχέσεις, τήν φιλίαν, τήν έκτίμησι 
τήν άγνή κι’ άδολη άγάπη. Τά τρία αύτά στοιχεία προβάλλονται στον άνθρωπο σαν 
τρία προβλήματα τά όποια καλείται νά λύση.

'Η διατήρησις καί ή έξέλιξις μιάς κοινωνίας έξαρτάται άπό τήν διάθεσι τών 
μελών της πρός εργασίαν. Είναι άπό τήν πείρα άποδεδειγμένο δτι ή εργασία αυξάνει 
τήν δύναμι τής κοινωνίας. Προφυλάσσει κάθε άτομο άπό τήν καταστροφή. Είναι 
γνωστόν δτι κάθε άνθρωπος στήν πορεία τής πρόσκαιρης ζωής του άναλαμβάνει ένα 
έργο, άκολουθεί ένα όποιοδήποτε επάγγελμα. 'Η εργασία θά παράσχη στον άνθρωπο 
τά άναγκαΐα καί άπαραίτητα εκείνα πνευματικά καί υλικά στοιχεία, τά όποια θά τον 
οδηγήσουν στήν ευμάρεια καί τήν πολιτισμένη διαβίωσι. Θά τον ένισχύση στις δυσκο-
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λίες, θά τον κάνη νά σκέπτεται και να ενεργή πάντοτε σύμφωνα μέ τή λογική καί συνεί- 
δησι, σύμφωνα προς το άτομικοκοινωνικό συμφέρο.

'Η έργασία θά άνυψώση τό βιοτικό—έπίπεδον τοΰ άτόμου, τής όμάδος καί τής, 
κοινωνίας γενικά, θά καταστήση τον άνθρωπο διαπρεπή έπιστήμονα, έξαίρετον καλ
λιτέχνην, διακεκριμένου λόγιον, σοφόν έργάτην τοΰ πνεύματος. Θά όδηγήση τούς 
ύπηρετοΰντας αυτήν στά ύπατα άξιώματα κι’ αύτή ακόμη θά τούς στολίση μέ τής 
δόξας καί των τιμών τά παράσημα.Τό άτομον, μέ τήν έργασία, ώς κανόνα ζωής, 
βαδίζοντας τήν στενή καί κοπιώδη οδό τής εντίμου ζωής, θά μπορέση νά κάνη πραγ
ματικότητα δλα τά όνειρα καί τούς πόθους του. Γενικά, μπορεί κανείς νά πή, δτι ή 
έργασία είναι ή πηγή τής προόδου καί τής ευτυχίας, ένώ άντίθετα ή αργία τό μεγαλύ
τερο κακό.

Επιβάλλεται λοιπόν όπως κάθε άνθρωπος έργάζεται συνεχώς, γιατί μόνον 
έ'τσι θά καταστή άξιος τής άποστολής του, θά δημιουργήση τις κατάλληλες συνθήκες 
πού θά τοΰ έξασφαλίσουν μιά άνετη καί ειρηνική ζωή. Ή  έργασία άπομακρύνει τό 
άτομο, ιδίως δέ τον νέον, άπό τον άνήθικο βίον, δίνει σ’ αυτό ισχυρά κι’ άκαταμάχητα 
δπλα γιά τον άγώνα κατά τής προκλητικής καί γελαστής άμαρτίας.

Σέ μιά κοινωνία λογικών ζώων, δπως ή κοινωνία τών ανθρώπων, καθένας 
άναγκαστικά θά έλθη κάποτε σέ κάποια σχέσι μέ τούς συνανθρώπους του. Περισσό
τερο όμως, μιά μέρα, θά σχετισθή μέ τή γυναίκα, τό άλλο αύτό σκέλος τής πρώτης 
δημιουργίας τοΰ Θεοΰ. ’Έχει ύποχρέωσι ό άνθρωπος κάποτε, σαν φθάση 6 κατάλληλος 
καιρός, νά σκεφθή σοβαρά καί μέ σύνεσι τό ζήτημα τοΰ γάμου.

"Οταν τό άτομο διά τής έργασίας δημιουργήση τις συνθήκες έκείνες οί οποίες 
θά τοΰ έπιτρέπουν νά σκεφθή καί τό ζήτημα τοΰ γάμου, οφείλει, έχει έπιτακτικόν καθή
κον νά έκπληρώση τό σπουδαίο αύτό τής ζωής παράγοντα. ’Αλλά σάν πάρη τήν άπό- 
φασι νά έλθη, εις γάμου κοινωνίαν, θά πρέπει νά άναμετρήση καί σταθμίση προσεκτικά 
μικρολεπτομέρειες πολλές, οί όποιες θά συμβάλουν στήν έπιτυχία τής νέας οικογένειας. 
Θά πρέπει νά λάβη σοβαρά ύπ’ δψιν του τις προϋποθέσεις έκείνες πού προιωνίζουν 
ένα ευτυχισμένο γάμο. Στις προϋποθέσεις αύτές, πουναι άρκετές, ιδιαίτερη θέσι. 
κατέχουν οί έξής : Οικονομική βάσις—ψυχική τών μελλονύμφων έπαφή—άνάλογη 
ήλικία, κοινωνική τάξις καί μόρφωσις—υγεία κλπ. Δέν πρέπει νά άποβλέψη κατά, 
άποκλειστικόν λόγον στο υλικό συμφέρο, δπως συχνά γίνεται στήν έποχή μας. ’Ο
φείλει νά σκεφθή τήν ιερότητα τοΰ θεσμοΰ, τις υποχρεώσεις πού θά δημιουργηθοΰν, 
τήν θείαν τοΰ γάμου άποστολή καί τότε μέ σώφρονα σκέψι καί λογική νά ζητήση στο 
γάμο τήν ευτυχία πού προέρχεται άπό τήν ψυχική καλλιέργεια καί έπαφή τών ύπο-

άνάξιο σοβαράς προσοχής θέμα. Δέν είναι παιχνίδι τών δρόμων καί τής άγοράς, ούτε 
συνεταιρισμός ή έμπόριο άπό τό όποιο θά έπιδιώξουμε δσο τό δυνατόν περισσότερα, 
κέρδη. Ούδέποτε έπιτρέπεται νά παζαρεύεται καί μάλιστα κατά άηδιαστικό τρόπο; 
ή ίερότης τοΰ γάμου τόσο ταπεινά, ώστε νά ντρέπεται κανένας γιά τήν κατάντια τών- 
άνθρώπων. Ό  γάμος δέν είναι άγοραπωλησία.

’Αξίζει λοιπόν ό άνθρωπος νή σκεφθή τό θεσμό αύτό άνάλογα μέ τή σοβαρότητα 
του. Δέν πρέπει νά άδιαφορή γιά τήν έκπλήρωσι τής στοιχειώδους αύτής ύποχρεώσεως, 
δικαιολογώντας τον έαυτόν του δτι δέν είναι άκόμη σέ θέσι ν’ άνταποκριθή στις 
άπαιτήσεις τοΰ γάμου. Στήν κατάλληλη ήλικία καί μέ τις σχετικές άπαραίτητες 
προϋποθέσεις τις όποιες πάντα πρέπει νά σκέπτεται, οφείλει νά άναλάβη τις εύθΰνες 
τοΰ γάμου. Αύτό έπιβάλλει ό προορισμός του στή γή.

Είναι άλήθεια δτι καί τά χρήματα θά συντελέσουν στήν έπιτυχία ένός γάμου. 
’Εκείνο δμως πού περισσότερο άπ’ δλα θά δώση τήν εύτυχία στο γάμο, είναι ή ψυχική 
έπαφή τών μελλονύμφων. 'Ο γάμος πρέπει νά θεμελιωθή στήν άνιδιοτελή καί ειλι
κρινή άγάπη κι’ δχι στήν ύλη ή στά κάλλη ή τις τιμές καί δόξες. Τά πνευματικά πλούτη
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θά κάνουν τό γάμο άνώτερο, απρόσβλητο. Στην άντίθετη πρίπτωσι ό γάμος πολύ γρή
γορα θά γίνη συντρίμματα στο πρώτο άγριο ξέσπασμα του χειμωνιάτικου άγέρα. 
Θά πέση, σαν φθινοπωρινό φύλλο, θά μαραθή σαν τό λουλούδι, θά σβύση σαν τό κερί. 
’Αλλά καί ή ηλικία των μελλονύμφων θά παίξη σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία τοϋ γάμου. 
Ούδέποτε είναι δυνατό έκφυλισμένα κύτταρα νά δώσουν γόνιμους καί γερούς άπογόνους. 
'Ένας άλλος σπουδαίος παράγων είναι ή ανάλογη κοινωνική τάξις καί μόρφωσις. 
Θά πρέπει σ’ όλα νά ύπάρχη μιά άνεκτή καί λογική άναλογία. Τά άποτελέσματα 
σ’ άντίθετες περιπτώσεις είναι φοβερά καί άναπόφευκτα. Πολλά καί διάφορα θά μπο
ρούσε νά γράψη σχετικά κανένας μέ τό θέμα τού γάμου. Είναι ένα ζήτημα τόσο σο
βαρό πού πάντοτε θά μένη σοβαρό καί μόνον ή προσεκτική καί έπισταμένη μελέτη 
των λεπτομερειών θά καταστήσουν αύτό σαφές καί θά επιτρέψουν τήν επιτυχή άντι- 
μετώπισί του.

’Εκείνο όμως πού θέτει τήν σφραγίδα τής επιτυχίας στον άγώνα τής ζωής 
είναι ή άγάπη προς τούς συνανθρώπους, ή συμπάθεια καί ή κατανόησις στον πόνο τών 
άλλων. ' Οποιαδήποτε επίζηλο θέσι κ ι’ αν άπέκτησε ό άνθρωπος, όσα πλούτη κ ι’ αν 
«δημιούργησε, τον πιο επιτυχή .κι’ άν έκανε γάμο, όλα αύτά είναι μηδαμινά καί άνί- 
κανα νά δώσουν τήν πραγματική εύτυχία, όταν στερούνται τής αιώνιας καί άνεκτί- 
μητης άξίας τής άγάπης προς τον πλησίον. Μόνον ένας Θείος Παύλος μπόρεσε νά 
δώση τό πραγματικό νόημα καί νά έξυμνήση τήν άγάπη αυτή.

Τί στ’ αλήθεια μπορεί νά προσφέρη στο κοινωνικό συμφέρον εκείνος πού μισεί 
τά πάντα καί τούς πάντας, έχθρεύεται τον διπλανόν του, κωφεύει στις κραυγές τών 
ορφανών καί τής χήρας.Τί είναι ό άνθρωπος χωρίς άγάπη, συμπόνοια, καλωσύνη, 
ψυχική εύγένεια ; 'Ένα σώμα χωρίς ψυχή ένα κοινωνικό παράσιτο. Τήν άγάπη προς 
τούς συνανθρώπους μπορεί ό άνθρωπος νά έκδηλώση μέ χίλιους τρόπους, άρκεΐ μόνον 
Λ»ά νοιώση πρώτα ό ίδιος τήν τρανή σημασία τής άρετής αυτής.

’Εργασία λοιπόν, άντιμετώπισις τού θέματος τού γάμου καί άγαπημένη συνερ
γασία μέ τούς συνανθρώπους, νά τά ζωτικά τής ζωής στοιχεία.

’Αξίζει, φίλοι μου, νά άκολουθήσωμε πιστά τούς θεμελιώδεις αύτούς τής ζωής 
νόμους. ’Έτσι θά κάνωμε, τήν τόσο πικραμένη κ ι’ άχαρη ζωή, ένα άληθινό έπίγειο 
παράδεισο. Μέ τήν διαγωγή μας αύτή, ας είμαστε βέβαιοι πώς θά κερδίσουμε τή 
μάχη τής ζωής, θάμαστε οί νικηταί καί θριαμβευταί τής παρούσης ζωής, άλλά καί τής 
«ύρανίας κληρονόμοι, πράγμα πού εύχομαι σ’ όλους.
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6. Πρακτική διδασκαλία.
'Η πρακτική πλευρά τής ’Αστυνομικής'Υπηρεσίας δεν παρουσιάζει τάς ιδίας 

δυσκολίας καί ό έκπαιδευόμενος πιο άνετα την κατανοεί. Αυτή περιλαμβάνει εις 
γενικάς γραμμάς τά εξής : τον τρόπον έκτελέσεως τής σκοπιάς, τήν άνάπτυξιν τής 
παρατηρητικότητας του (νά χρησιμοποιή δηλ. τά μάτια του καί τ ’ αυτιά του κατά 
τον καλλίτερον τρόπον), τήν άναγνώρισιν καταζητουμένου άπό γραπτήν περιγραφήν 
του, τον τρόπον συλλήψεως καί έρεύνης ένός ύποπτου, τήν ρύθμισιν τής κυκλοφορίας, 
τήν άντιμετώπισιν πλήθους, τήν έκμάθησιν των τεχνασμάτων των κακοποιών, γε
νικάς άρχάς πρώτων βοηθειών, τήν άοπλον πάλην (Σ.Μ. ’Ιαπωνικήν) καί σχεδόν τό 
πιο σημαντικόν, τήν σύνταξιν άναφορών.

Κάθε ένα άπό τά θέματα αύτά αποτελεί άντικείμενον καθημερινών ασκήσεων. 
Γίνονται πρακτικαί έφαρμογαί, έξαιρετικά σκηνοθέτη μέναι, πού προγραμματίζονται 
καί παρακολουθοΰνται ύπό τών καθηγητών καί έπαναλαμβάνονται μετέπειτα άπό 
τούς ίδιους τούς μαθητάς. Σκηνοθετοΰνται ρεαλιστικαί σκηναί είς ένα ύποθετικόν 
δρόμον καί καλείται ένας άπό τούς έκπαιδευομένους ν’ άντιμετωπίση μόνος του μιά 
«παράβασιν» ή ένα ατύχημα ένώ οί ύπόλοιποι τον παρακολουθούν. "Οταν τελείωση 
ή άσκησις οί μαθηταί—παρατηρηταί καλούνται νά συντάξουν έκθεσιν, ή όποια νά 
περιλαμβάνη τά σφάλματα ή τάς παραλείψεις πού παρετήρησαν. Αί έπιδείξεις καί 
αί άσκήσεις αύταί, έχουν άντικείμενον τά πιο συνήθη άδικήματα τής σκοπιάς, τά όποια 
περιγράφονται μέ κάθε λεπτομέρειαν, άπό τήν αρχήν των μέχρι καί τού δικαστη
ρίου. Είναι άδύνατον νά εύρη κανείς κάτι τό σοβαρό νά μεμφθή εις τον τομέα αυτόν 
τής έκπαιδεύσεως. Δίδεται μέ τήν πιο δυνατή έντασιν, χρησιμοποιεί τήν πιο κατάλ
ληλη εμφασι καί άποτελεΐ τήν πιο παραγωγική μέθοδο διά νά βοηθήση τον 
έκπαιδευόμενον νά κατανοήση κατά τον πιο άλάνθαστον τρόπον τήν έργασίαν πού 
θά τού άνατεθή, όταν εγκατάλειψη τήν Σχολήν. Οί περισσότεροι καθηγηταί, πού ό 
γράφων παρηκολούθησε κατά τάς πρακτικάς άσκήσεις, έχουν τέτοιαν ικανότητα είς 
τό νά ύποδύωνται ώρισμένους έγκληματικούς τύπους, πού θά τήν έζήλευαν πολλοί 
«καθαρόαιμοι φιλοξενούμενοι τών φυλακών».

Τά παρατιθέμενα άποσπάσματα άπό τάς σημειώσεις πού χρησιμεύουν ώς βοή
θημα τών διδασκόντων είς μίαν άπό τάς Σχολάς (Ύ π ’ άριθ. 5 Περιφερειακόν ’Εκπαι
δευτικόν Κέντρον, "Αινσχαμ Χώλλ, Όξφόρντσαϊαρ—(No 5 District Training Centre, 
Eynsham Hall, Oxfordshire) δίδουν σαφή ιδέαν τής φύσεως καί τής σημασίας τών 
πρακτικών αύτών άσκήσεων.

Σ ύ λ λ η ψ ι ς  έ π ί  μ έ θ η .  (Πρώτη σκηνή): Πολίτης, πού άνευρίσκει ένα
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μεθυσμένον, ξαπλωμένον εις ένα πεζοδρόμιου, ειδοποιεί ένα άστυφύλακα. Έξέτασις 
θεμάτων μέθης, συλλήψεως, συνοδείας καί έξακριβώσεως ταυτότητος.

(Δευτέρα σκηνή) : Μεθυσμένος εισέρχεται εις ένα μπάρ καί πρσκαλεΐ σκηνάς. 
'Ο μπάρμαν καλεΐ ένα άστυφύλακα. Ό  μεθυσμένος άρνεϊται να ήσυχάσή καί οδη
γείται έξω εις τον δρόμον, όπου συνεχίζει καί προκαλεϊ συγκέντρωσιν τοϋ κοινού. 
Σύλληψις αυτού. Χρησιμοποίησις των παρισταμένων πολιτών.

Κ λ ο π ή  : "Ενας άστυφύλαξ βλέπει ένα πολίτην νά περιφέρηται ύπόπτως εις 
μίαν μικρήν πλατείαν. Εις μίαν στιγμήν πού νομίζει ότι δεν τον παρακολουθεί ό 
άστυφύλαξ, αρπάζει το άδιάβροχο ένός σκούτερ καί «το βάζει στα πόδια». Έξέ- 
τασις τού θέματος, ήτοι : της συλλήψεως καί των άναγκαιούντων άποδεικτικών 
μέσων διά τήν καλήν στήριξιν της κατηγορίας «έπί κλοπή».

' Υ π ο β ο λ ή  π α ρ α π ό ν ω ν :  (Ή  σκηνή εις τό ’Αστυνομικόν Τμήμα) : 
Μιά γυναίκα παραπονεΐται εναντίον τού συζύγου της, διότι τήν δέρνει «γιά τα καλά» 
καί τής είπε νά «τά μαζέψη» καί νά μήν τήν ξαναδή. Έξέτασις τής όλης ύποθέσεως 
καί των άπαιτουμένων ενεργειών.

Δ ι ά ρ ρ η ξ ι ς :  (Σκηνή σ’ ένα κατάστημα). 'Η διάρρηξις άνακαλύπτεται 
άπό ένα υπάλληλον πού ειδοποιεί τήν ’Αστυνομία. Περιφρούρησις τού τόπου τής 
διαρρήξεως. "Αφιξις τού C.I.D. ('Υπηρεσίας ’Ασφαλείας). Διερεύνησις τού τόπου. 
Άναζήτησις καί λήψις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων, άποτυπωμάτων ποδών καί 
άλλων ίνχνών. Καταθέσεις καί έρευναι διά τον προσδιορισμόν τού δράστου. Χρησι
μοποίησή τού άρχείου. Σύνταξις τού δελτίου.

Α ι φ ν ί δ ι ο ς  θ ά ν α τ ο ς :  Σκοπός—άστυφύλαξ πληροφορείται ότι εις
ένα σπίτι τό γάλα, αί εφημερίδες κλπ. δύο ήμερών είναι άνέπαφοι έξω άπό τήν 
πόρτα. ’Εκεί διαμένει ένας γέρος. Είσοδος τού άστυφύλακος εις τό σπίτι καί άνεύ- 
ρεσις τού μόνου ενοίκου νεκρού. ’Εξετάζονται αί άπαιτούμεναι ένέργειαι. (Σ.Μ. 
Αί άναφερθεΐσαι σκηναί σκηνοθετοΰνται μέ καταπληκτικήν άληθοφάνειαν, μέ καλά 
μελετημένου «σενάριον» καί αί ένέργειαι τού άστυφύλακος γίνονται όπως άκριβώς 
καί εις πραγματικήν περίπτωσιν).

7. Δοκιμαστική δ ιετία.
'Η προκαταρκτική έκπαίδευσις, όπως πιο πάνω άνεπτύχθη, συμπληρώνεται 

μέ γραπτάς εξετάσεις, τών οποίων τά άποτελέσματα μαζί μέ λεπτομερή έκθεσιν 
καί σχόλια διά τον κάθε ένα άποστέλλονται εις τον άρχηγόν τού Σώματος άπ’ όπου 
ό έκπαιδευόμενος προέρχεται. Αί εξετάσεις αύταί άποτελοΰν μίαν ένδειξιν, μόνον, 
τών ικανοτήτων τού άστυφύλακος, χωρίς νά έξαρτάται ή πρόσληψίς του άπό τήν έπι- 
τυχίαν του εις αύτάς. Τό μόνον μάθημα εις τό όποιον πρέπει «νά πέραση» είναι αί 
Πρώται Βοήθειαι.

'Η Σχολή έχει σκοπόν νά δώση τάς βασικάς μόνον άστυνομικάς γνώσεις. 
Καί τούτο διότι κάθε Σώμα έχει ΐδικόν του κανονισμόν καί ίδικόν του τρόπον έκτελέ- 
σεως τών άστυνομικών καθηκόντων, καί παρ’ ότι πολλά σημεία είναι ομοιόμορφα 
σ’ όλα τά Σώματα, υπάρχουν πάρα πολλαί διάφοροί εις τάς λεπτομέρειας. 'Ο δό
κιμος πού προέρχεται άπό τήν ’Αστυνομίαν τού "Αμπερντην (Aberdeen)—διά νά 
πάρωμε ένα χαρακτηριστικόν παράδειγμα—θά πρέπη νά διδαχθή καί νά μάθη τό σύ
στημα πού εφαρμόζεται έκεΐ, δηλαδή τών περιπολούντων σκοπών (Σ.Μ. Περί αύτού 
άναφέρεται εις ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ). Θέματα όπως τό σύστημα τών το
πικών τηλεπικοινωνιών, ή διαδικασία προσκλήσεως τής 'Υγειονομικής καί Πυρο
σβεστικής 'Υπηρεσίας, ό τρόπος συντάξεως καί τό είδος τών άπαιτουμένων άνα- 
φορών, διαφέρουν εις τά διάφορα Σώματα. Τό δεύτερον αύτό μέρος τής έκπαιδεύσε«3ς 
τού δοκίμου διεξάγεται κατά διαφόρους τρόπους εις τά Σώματα. Μερικά άπό αυτά 
έχουν μικροτέρας Σχολάς, όπου οί δόκιμοι αύτών ύφίστανται ειδικήν έκπαίδευσιν 
μιας έβδομάδος (Indoctrination Course), ή οποία λαμβάνει χώραν αμέσως μετά 
τήν άποφοίτησιν τών δοκίμων άπό τήν Κεντρικήν Σχολήν.
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'Ομοίως κατά διάφορον τρόπον χρησιμοποιείται ή δοκιμαστική πρώτη διετία 
τής άστυνομικής ζωής των μαθητευομένων. Πολλά Σώματα, επειδή έχουν άνε- 
πάρκεια προσωπικού, άδυνατοΰν ν’ άποστείλουν τούς μαθητευομένους των εις τό 
τέλος του πρώτου καί δευτέρου χρόνου εις τήν Κεντρικήν Σχολήν. Τό ’Αστυνομικόν 
Σώμα μιας Κομητείας έχει καθιερώσει τό έξαιρετικόν σύστημα, κατά τό όποιον κάθε 
μαθητευόμενος διατίθεται δι’ ώρισμένον μικρόν χρονικόν διάστημα εις όλους τούς 
κλάδους τής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας. 'Υπηρετεί έπι μερικούς μήνας εις τήν ’Αστυ
νομίαν Λιμένος. Κατόπιν άποστέλλεται εις μίαν μικρήν πόλιν. Ά π ’ εκεί εις μίαν άγρο- 
τικήν περιφέρειαν. ’Έπειτα συνοδός περιπολικού άστυνομικοΰ αυτοκινήτου. ’Ακολού
θως εις τά Γραφεία τής Διοικήσεως διά νά μάθη τήν έσωτερικήν υπηρεσίαν. Κατόπιν 
—τό σπουδαιότερον άπ’ όλα—διατίθεται είς τήν 'Υπηρεσίαν ’Ασφαλείας, μέ πολ,ιτι- 
κήν περιβολήν, μαζί μέ πεπειραμένους ντέτεκτιβ. 'Η σειρά κατά τήν οποίαν γίνονται 
αί μεταβολαί αύταί άπό τήν μίαν 'Υπηρεσίαν είς τήν άλλην δεν είναι ή ίδια δι’ όλους 
τούς μαθητευομένους άστυφύλακας. ΙΊλήν όμως τηρείται ειδικός φάκελλος είς τόν 
όποιον έμφαίνονται αί'Υπηρεσίαι είςτάς οποίας καθένας έχει ύπηρετήσει δοκιμαστικά, 
καί ή διάρκεια παραμονής του είς αύτάς. ’Επί πλέον οί διοικηταί των διαφόρων 'Υπη
ρεσιών συντάσσουν εκθέσεις διά τήν ποιότητα τών μαθητευομένων, ώστε ό ’Αρχηγός 
νά δύναται νά κρίνη αυτούς είς τό τέλος τής δοκιμαστικής των διετίας κατά τόν πιο 
άντικειμενικώτερον καί άκριβέστερον τρόπον.

Τό σύστημα αύτό εφαρμόζεται είς ολίγα μόνον μεγάλα Σώματα, άλλά έχει 
σοβαρωτάτην έπίδρασιν καί συντελεί είς τήν άρίστην κατάρτισιν τού μαθητευομένου 
είς τόν όποιον δίδονται δι’ αύτοΰ πρακτικαί γνώσεις «εκ πρώτης πηγής», τάς οποίας 
κατά μεγάλον ποσοστόν άφομοιώνει. ’Επί πλέον προλαμβάνει τά παράπονα, πού συ
νήθως κάθε ύπάλληλος καί εργαζόμενος έχει έναντίον τής υπηρεσίας ή έργασίας του. 
"Ολοι νομίζουν ότι ή θέσις των δεν είναι κατάλληλη δι’ αύτούς καί καταβάλλουν κάθε 
δυνατήν προσπάθειαν διά τήν άλλαγήν της. Μέ τό νά γνωρίση όμως τούς άλλους 
τομείς τής υπηρεσίας του, μέ τό νά σφιγμομετρήση τάς ικανότητάς του καί νά κριθή 
άπό τούς έπι κεφαλής αύτών, έχει σαφή γνώσιν τού ύπηρεσιακού περιβάλλοντος καί 
μετριάζεται ή «μανία τής αλλαγής». "Ολοι οί κλάδοι τής ’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας 
έχουν τήν μονοτονίαν τους. ’Έτσι ό σκοπός—άστυφύλαξ, δέν μπορεί νά νομίζη τήν 
'Υπηρεσίαν ’Ασφαλείας ώς ιδανικήν καί άπηλλαγμένην μονοτονίας, διότι θά γνωρίζη 
ότι καί αύτός π.χ. πού έλέγχει τά δελτία ξενοδοχείων γιά πολλάς ώρας έκτελεϊ 
εργασίαν μονότονη καί πληκτική. ’Επί πλέον δέ, θά έχη ϊδει άπό κοντά τήν άπο- 
γοήτευσίν των, όταν μένουν άκαρποι μακροχρόνιοι προσπάθειαι διά τήν σύλληψιν ενός 
καταζητουμένου κακοποιού. ’Εδώ πρέπει ν’ άναφερθοΰν καί αί διατυπούμεναι αίτιάτ 
σεις έναντίον τών Σχολών, διά τάς οποίας λέγεται ότι, μέ τήν συμπίεσιν τόσων πολ
λών θεμάτων είς τόσον μικρόν χρονικόν διάστημα, δημιουργούν έσφαλμένην έντύ- 
πωσιν περί τού περιεχομένου τής ζωής τού αστυνομικού, ώστε ό δόκιμος νά άπαγοη- 
τεύηται όταν αργότερα διαπιστώνει όπως συνήθως συμβαίνει— ότι έπι πολλάς έβδο- 
μάδας τό μόνον πού μπορεί νά κάνη είναι νά βοηθά μικρά παιδιά τού σχολείου νά 
διασχίσουν πολυσυχνάστους δρόμους. 'Η άπογοήτευσις των θά είναι μικρότερη αν 
μάθουν τ ’ αστυνομικά θέματα σιγά-σιγά κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των.

’Αλλά ό πιο σοβαρός λόγος διά τόν όποιον ό δόκιμος πρέπει νά γνωρίζη όλα 
τά είδικώτερα θέματα, πού άποτελοΰν τό άντικείμενον τής άστυνομεύσεως είς τήν 
αρχήν τής σταδιοδρομίας του, είναι ή βασική άνάγκη όπως όλοι οί άποτελοΰντες τήν 
δύναμιν ενός Σώματος γνωρίζουν καί κατανοούν τάς είδικάς άπαιτήσεις τών τριών 
κυριωτέρων αστυνομικών ειδικοτήτων. 'Ο σκοπός άστυφύλαξ, ό άστυφύλαξ τής 
τροχαίας καί ό ντέτεκτιβ, πρέπει ό καθένας άπ’ αύτούς νά γνωρίζη καλά τί έργασίαν 
κανουν οί άλλοι δύο. Καί τέτοια γνώσις άποκτάται μόνον αν ό καθένας κάνη τήν έργα
σίαν τών άλλων δι’ ένα χρονικόν διάστημα. Δι’ αυτό, όμως, καταλληλότερος χρόνος 
είναι ή αρχή τής σταδιοδρομίας των.
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8. Τακτ καί αυτοκυριαρχία.
Μέ απόλυτον, μάλλον, βεβαιότητα μπορεί να λεχθη ότι τό ΐσχΰον εκπαιδευτικόν 

σύστημα επιτυγχάνει την κάλυψιν των νομικών καί πρακτικών απαιτήσεων τοϋ 
δοκίμου διά νά γίνη καλός αστυνομικός. Άλλα τί άπόδοσιν έχει αυτό όσον αφόρα 
τούς άλλους δύο άντικειμενικούς σκοπούς της αστυνομικής έκπαιδεύσεως; Είναι 
κατάλληλον τό σύστημα αύτό νά έμφυσήση εις τον μαθητήν, πού αυριον θά βγη εις 
τό πεζοδρόμιον, τάκτ καί αύτοκυριαρχίαν; Καθώς επίσης νά δώση είς αύτόν τον άπα- 
ραίτητον χρόνον ν’ άποκτήση τάς ικανότητας πού άπαιτεΐ ή ’Αστυνομική υπηρεσία;

Ή  άπάντησις καί εις τά δύο αύτά θέματα δέν είναι καί τόσον εύκολος. Τά 
δοκιμαστικά δύο χρόνια είναι άρκετά καί διά τούς άνδρας καί διά τάς γυναίκας διά 
νά κατανοήσουν τήν άστυνομικήν πραγματικότητα, μέσα είς τήν οποίαν θά ζήσουν 
τά καλλίτερα χρόνια της ζωής των. ’Αλλά κατά τήν γνώμην πολλών άστυφυλάκων, 
εάν εις τον νεοεισερχόμενον άνετίθετο άμέσως πραγματική ύπηρεσία, χωρίς τήν ψυ- 
χολογημένην άνάλυσιν καί μελέτην αύτής, θά άπεθαρρύνετο καί ίσως «νά τά πετοϋσε» 
πριν τελειώση ή δοκιμαστική διετία. Τό παρόν, όμως, έκπαιδευτικόν σύστημα δίδει 
κάθε δυνατήν εύχέρεια εις αύτόν νά ζυγίση τά «υπέρ καί τά κατά» καί νά μορφώση 
άντικειμενικήν γνώμην διά τήν φύσιν καί τό είδος τής εργασίας, μέ τήν οποίαν άπο- 
κλειστικώς μετέπειτα θά άσχοληθή. Ή  ένδιάμεσος (ώς τό τέλος τοϋ πρώτου) καί ή 
τελική (ώς τό τέλος τοϋ δευτέρου χρόνου) διορθώνουν ό,τι πρέπει νά διορθωθή.

Εις τήν έρώτησιν, όμως, ποιο άπό τά δύο συστήματα (Σ.Μ. α) άμεσος διά
θεσης τοϋ μαθητευομένου είς τήν υπηρεσίαν καί β) άποστολή αύτοϋ είς τήν Σχολήν) 
ή άπάντησις είναι περισσότερον δύσκολος. ’Εάν ό δόκιμος άστυφύλαξ είναι προικι
σμένος άπό τήν φύσιν μέ τάκτ καί ψυχραιμία, τότε είναι βέβαιον ότι ή έκπαί- 
δευσις μπορεί νά βελτιώση τά προσόντα του αύτά. "Αν όμως είναι «λειψός» τότε, 
τό ΐσχΰον εκπαιδευτικόν σύστημα δέν μπορεί νά έπιτύχη καί πολλά πράγματα. "Ενας 
τέτοιος, άναμφιβόλως, δέν πρέπει νά γίνη δεκτός είς τάς Άστυνομικάς Τάξεις. ’Αλλά 
ας μή λησμονώμεν ότι ύπάρχει ένα μεγάλο ποσοστόν άνθρώπων, πού εύρίσκεται είς 
τήν διαχωριστικήν γραμμήν τών δύο αύτών κατηγοριών, καί πού μπορούν νά γίνουν, 
μέ τήν κατάλληλον έκπαίδευσιν, άριστοι άστυνομικοί. Πολλά μποιρεί νά γίνουν μέ 
τήν ψυχολογημένην έκμετάλλευσιν τών «ύψηλών παραδειγμάτων» καί τής άστυνο- 
μικής παραδόσεως. Οι καθηγηταί—άστυνομικοί τών ’Αστυνομικών Σχολών είναι 
συνήθως οί πρώτοι άστυνομικοί πού ό δόκιμος βλέπει άπό κοντά. Ά π ’ αύτούς έξαρ- 
τάται νά δώσουν καλό ιδανικό «μοντέλλο» προς μίμησιν. Αύτοί έρχονται—θά πρέπη 
οπωσδήποτε νά έρχωνται—είς στενήν επαφήν μέ τούς έκπαιδευομένους, όχι μόνον 
μέσα είς τήν αίθουσαν τής διδασκαλίας, άλλά καί έξω άπό αυτήν, ώστε νά βρίσκουν 
έτσι εύκαιρία νά παρουσιάζουν είς τούς μαθητάς των μέ ζωντανά—πραγματικά άν 
μπορούν—περιστατικά τήν άστυνομικήν ζωήν, όπως πραγματικά είναι. Μονάχα 
έτσι ό νέος άστυνομικός θά καταλάβη τί πρέπει νά γίνη, καί αύτός είναι ό πιο παρα
γωγικός τρόπος διά τήν έπίτευξιν αύτοϋ πού λέγεται «άνύψωσις προς τά άνω». 
Σ’ αύτό, όμως, άπαραίτητος προϋπόθεσις είναι ή καλή—άλλ’ όχι ή σκληρή—πειθαρχία.

Τό ΐσχΰον άστυνομικόν εκπαιδευτικόν σύστημα είναι καινούργιον καί συνεπώς 
είναι αύτονόητον ότι δέν μπορούμε νά είμεθα αυστηροί κριταί, τούλάχιστον τώρα. 
Θεωρητικώς δύναται νά λεχθη ότι είναι τό καλλίτερον πού μπορεί νά γίνη. Τά σπου
δαιότερα μειονεκτήματα τοϋ προπολεμικού συστήματος έχουν έξαλειφθή. Τά άσθενή 
σημεία πού έχει ρίναι δευτερευούσης σημασίας, καί δέν περιλαμβάνονται είς τό κε- 
φάλαιον αύτό. ’Αλλά καί πάλιν πρέπει νά τονισθή ότι τό άκολουθούμενον σύστημα 
είναι άκόμα ύπό δοκιμήν καί ότι μετά άπό μερικά χρόνια είναι δυνατόν νά άναφανοΰν 
μειονεκτήματα πού τώρα δέν φαίνονται. Είναι ένα σύστημα πολυδάπανον, άλλά 
πρέπει νά όμολογηθή ότι δύσκολα άνευρίσκεται καλλιτέρα δικαιολογία δαπάνης άπό 
τήν έκπαίδευσιν, ή οποία άποτελεί τήν πλέον ούσιώδη προϋπόθεσιν διά μίαν ιδανικήν 
’Αστυνομίαν. (Συνεχίζεται)
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Ύ π ό  κ. Α . Γ Α Ρ Δ ΙΚ Α , Ύ παστυνόμου Α ' 
(Σ υνέχεια  έκ τοϋ προηγουμένου)

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

5. —Δ ιαιτηταί.
6. —Τεσσαράκοντα και παλαιότερον το Δ ικαστήριον των Ναυτοδικών.
7. —Έ πιχειροτονία Νόμων.
8. —Ή  Βουλή.
9. —Π ροσόντα των εις τά  δ ικαστήρια  εμφανιζόμενων.

10. —Δ ημόσιαι και ιδ ιω τικά! δίκαι.
11. —Τρόπος διώ ξε ως των εγκληματιών. Εϊδη δημοσίων δικών.

*
*  *

5) ΟΙ Δ ια ιτητα ί.
Οί διαιτηταί άπετέλουν κατώτερον δικαστήριον έπιλαμβανόμενον κυρίως 

ιδιωτικών υποθέσεων. Ούτοι οντες 4 έξ έκάστης φυλής έξελέγοντο κατ’ έτος μεταξύ 
εκείνων οΐτινες ήσαν 50 ή 60 έτών.

Έκάστην προς έπίλυσιν (διαιτησίαν) παραπεμπομένην διαφοράν έκρινεν εις 
μόνον διαιτητής, εκλεγόμενος διά κλήρου ύπό του άρχοντος- ενίοτε οί διαιτηταί έξε
λέγοντο καί υπό των ένδιαφερομένων.

«Πάλαι ούδεμία δίκη πριν έπί διαιτητάς έλθεΐν είσήγετο»
Ούτοι διά τάς προσφερομένας υπηρεσίας των έλάμβανον άποζημίωσιν τινά.
6) Τεσσαράκοντα και παλαιότερον τό Δικαστήριον τών Ναυτοδικών.
Οί τεσσαράκοντα έξελέγοντο καί αυτοί διά κλήρου. Ούτοι περιφερόμενοι

άνά τούς Δήμους ( ')  (έστω γνωστόν δτι οί ’Αττική διηρεΐτο εις 174 Δήμους, ών 
άπάντων αί θέσεις καί τά δρια δυσκόλως άποδεικνύονται), έκριναν ίδιωτικάς υπο
θέσεις καί διαφοράς μέχρι 10 δραχ., οχι μόνον ώς δικασταί in judicio άλλά καί 
ως άρχοντες in jure.

Οί ναυτοδΐκαι έκριναν τάς έμπορικάς δίκας καί τάς παραβάσεις τών ναυ- 
κλήρων.

7) Έπιχειροτονία Νόμων.
Ώ ς γνωστόν έν Άθήναις ό λαός έν τή ’Εκκλησία ήσκει την κυριαρχικήν αύτοϋ 

δύναμιν. Ουτω έν αυτή άπεφασίζοντο άπασαι αί σπουδαϊαι υποθέσεις της πολιτείας 
π.χ. κήρυξις πολέμου, σύναψις συμμαχίας, σύναψις ειρήνης, καθορισμός φόρων κλπ.

Ή  νομοθετική δύναμις τής εκκλησίας, κατά τούς άρχαιοτέρους χρόνους, ήτο 
περιωρισμένη κατά τρόπον, ώστε καίτοι ό λαός εξέφραζε τήν γνώμην του έπί έπι- 
ψηφίσεως νέων νόμων ή καταργήσεως υφισταμένων τοιούτων, τούτο δεν λαμβάνεται 
σοβαρώς ύπ’ δψιν καί ή τελική άπόφασις έξηρτάτο άπό περιωρισμένον άριθμόν προ- 
βεβηκότων καί ορκωτών άνδρών. Κατά την πρώτην εκκλησίαν έκάστου έτους ήρω- 
τάτο ό Δήμος έάν έπρεπε νά γίνη μεταβολή τις εις τούς νόμους, δστις δέ ήθελεν 
έπρότεινε τάς κατ’ αυτόν μεταβολάς. Μετά ταΰτα ό λαός έξέλεγε 5 ρήτορας (συ
νηγόρους, συνδίκας) προς ύπεράσπισιν τών παλαιών νόμων καί έν συνεχεία έξελέ
γοντο διά κλήρου καί έπί μισθώ νομοθέται έξ έκείνων οΐτινες κατά τό έτος έκεΐνο 
εΐχον δώσει τον όρκον τοϋ ήλιαστοϋ. ’Ενώπιον τούτων προεδρευόντων τών πρυ- 
τάνεων έκατηγοροΰντο οί παλαιοί νόμοι, παρ’ έκείνων οί όποιοι έπρότεινον νέους

( 1) Καίτοι δέ πάντες οί κάτοικοι τής ’Α ττικής ’Αθηναίοι έλέγοντο και ήσαν, όμως 6 Δικαίαρχος 
διαστέλλει αυτούς ώ ς έξής: «Τ ώ ν δ’ ένοικούντων οί μέν αυτώ ν Α ττικο ί, οί δέ ’Α θηναίο ι- οί μέν 
Ά τ  τικο ί περίεργοι τα ΐς  λαλ ια ϊς, ύπουλοι,, συκοφαντώδεις, παρατηρηταί τώ ν ξένων β ίω ν- οί δέ 
Αθηναίοι μεγαλόψυχοι, άπλοι το ΐς  τρόποις, φ ιλ ίας γνήσιοι φύλακες, δριμεΐς τώ ν τεχνών άκροαταί 

κα ί θεαταί συνεχείς». Έ ν  F ragn . h is t. Gr. έκδ. M uller—Didot. Τόμος B ' σελις 255 ."
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τοιούτους, Ινώ ταυτοχρόνως οι παλαιοί νόμοι ύπερησπίζοντο υπό των συνηγόρων 
καί τέλος άπεφάσιζαν οί νομοθέται.

Παρά ταΰτα καί υπό των νομοθετών έγκρινόμενος νόμος ήδύνατο νά διαφι- 
λονεικηθή, τότε ή έπιψήφησις ή κατάργησις νόμου τίνος άνεβάλλετο καί ή τελική 
πλέον άπόφασις έλαμβάνετο έν δικαστηρίω. Ή  ετήσιος αυτή άνασκευή των νόμων 
έλέγετο έ π ι χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α  ν ό μ ω ν .

'Ίνα μή έπέρχηται νομική σύγχυσις καί άντίφασις, πάσα έπιψήφισις νόμου 
συνωδεύετο μέ κατάργησιν του άναλόγου παλαιού καί πάσα κατάλυσις παλαιού μέ 
έπιψήφισιν νέου τοιούτου.

«Των δέ νόμων των κειμένων μή έξεΐναι λΰσαι μηδένα, εάν μή έν νομοθέταις- 
τότε δέ έκεϊναι τώ βουλομένω ’Αθηναίων λύειν, έτερον τιθέντι άνθ’ ότου άν λύη 
διαχειροτονίαν δέ ποιεΐν τούς προέδρους περί τούτων των νόμων, πρώτον μέν περί 
του κειμένου, εΐ δοκεΐ επιτήδειος είναι τώ δήμω τών ’Αθηναίων ή ου, έ'πειτα περί 
τού τιθεμένου, όπότερον δέ χειροτονήσωσιν οί νομοθέται, τούτον κύριον είναι. ’Ε
ναντίον δέ νόμον μή έξεΐναι τιθέναι τών νόμων τών κειμένων μηδςνί, έάν δέ τις, 
λύσας τινά τών νόμων τών κειμένων, έτερον άντιτιθή μή έπιτήδειον τώ ’Αθηναίων 
δήμω, ή έναντίον τών κειμένων τώ δήμω, τάς γραφάς είναι κατ’ αυτού κατά τον 
νόμον ός κεΐται, έάν τις μή έπιτήδειον θή νόμον. (Δημοσθ. έν τώ κατά Τιμοκρ. 33)».

Ή  ’Εκκλησία πλήν τών άνωτέρω καθηκόντων άσκοΰσε καί δικαστικά τοιαΰτα, 
δικάζουσα σοβαρά άδικήματα π.χ. προσβολάς άρχόντων καί άλλας σπουδαίας υπο
θέσεις, ας ό λαός έκρινε διά ψηφοφορίας π.χ. ή δίκη τών στρατηγών μετά τήν έν 
Άργινούσαις ναυμαχίαν κλπ.

8. 'Η Βουλή.
’Επί της έποχής τού Σόλωνος ή Βουλή συνέκειτο έκ 400 βουλευτών, έκλεγο- 

μένων έκ τών 4 παλαιών φυλών. ’Επί Κλεισθένους όμως αΰτη έπετελεΐτο έκ 500, 
ήτοι έκ 50 έξ έκάστης τών 10 νέων φυλών.

Αότη ήσχολεΐτο μέ τήν προπαρασκευήν έκείνων τών θεμάτων άτινα έμελλε 
νά προβληθώσιν εις τον λαόν, έλάμβανε τάς ειδήσεις τών έπιστρεφόντων πρέσβεων, 
ήκροάζετο τούς πρέσβεις τών ξένων πόλεων καί εΐσήγεν αύτούς εις τήν ’Εκκλησίαν, 
ύπέβαλλεν εις δοκιμασίαν τούς άρχοντας κλπ. - κυρίως τά καθήκοντα τής βουλής ήσαν 
οικονομικά, στρατιωτικά καί δικαστικά.

'Η βουλή έξεδίκαζε άδικήματα τινά τά όποια ό κατήγορος δέν ήδύνατο ή δέν 
ήθελε νά είσαγάγη εις τά τακτικά δικαστήρια. ’Επί τών άδικημάτων τούτων ή 
αύτή ήδύνατο νά έπιβάλη πρόστιμον μέχρι 500 δραχμών.

9. Προσόντα τώ ν εις τά δικαστήρια εμφανιζόμενων.
’Ενώπιον τών δικαστηρίων ήδύνατο νά παρουσιασθή μόνον ό πλήρη κατέχων 

τά δικαιώματα τού πολίτου καί ούδεμίαν ζημίαν εις αυτά παθών (τέλειος πολίτης), 
πάς δέ άλλος άντεπροσωπεύετο ύπό τίνος πολίτου έχοντος τά ώς άνω προσόντα, 
ήγουν έπιτίμου πολίτου π.χ. ό δούλος ύπό τού κυρίου του, ό μέτοικος ύπό τού προ
στάτου, αί γυναίκες καί οί ανήλικοι ύπό τών έπιτρόπων αύτών κλπ.

10. Δημόσιαι καί Ιδιωτικά! δίκαι.
Αί δίκαι διεκρίνοντο εις δημοσίας (ή γραφάς) καί είς ίδιωτικάς.
Δημόσιαι ή γραφαί έκαλοΰντο έκεϊναι κατά τάς οποίας άπεδεικνύετο ώς άδι- 

κουμένη αμέσως ·ή έμμέσως ή πόλις, πάσα δέ άλλη έλέγετο ιδιωτική δίκη.
Εις πολλάς περιπτώσεις ή ώς- άνω διάκρισις ήτο δύσκολος και ό κατήγορος 

ήτο έλεύθερος νά είσαγάγη τήν δίκην ώς δημοσίαν ή ιδιωτικήν.
11 . Τρόπος διώξεως τώ ν Ιγκληματιώ ν. Εϊδη δημοσίων δ ικών.

Τάς παραβάσεις αΐτινες έστρέφοντο κατά τής πόλεως καί τού συνόλου ήδύνατο 
νά διώξη πάς τέλειος πολίτης «γραφέσθω ’Αθηναίων ό βουλόμενος οΐς έξεστιν», 
ή δέ έπιδικαζομένη άποζημίωσις άπέβαινεν προς όφελος τής πόλεως. ’Εάν όμως ό
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κατήγορος δέν ήδύνατο νά άποδείξη τήν παρ’ αύτοΰ καταγγελθεΐσαν παράβασιν, ήτοι 
έάν Ιχανεν τήν δίκην ή δέν έλάμβανεν κατά τήν ψηφοφορίαν τδ 1/5 των ψήφων 
των δικαστών, ύπεχρεοΰται νά πληρώση άποζημίωσιν 1000 δραχμών καί δεν ήδύ
νατο τοϋ λοιπού νά παραστή ώς κατήγορος επί άλλων τοιούτων ύποθέσεων.

Αί δημόσιαι δίκαι, άναλόγως τών έκάστοτε παραβάσεων καί τών μορφών τών 
έκδικαζομένων ύποθέσεων, έλάμβανον διάφορον ονομασίαν. Οΰτω, άνευρίσκομεν 
παρά τήν κυρίως γραφήν (1) τούς ορούς :

α) Έ  ν δ ε ι ξ ι ς, τουτέστιν άμεσος, αυστηρά καί άνευ προσκλήσεως καταδί- 
ωξις έγκληματίου άποδεδειγμένου.

((’Ένδειξις δ’ ήν προς τον άρχοντα όμολογουμένου αδικήματος μήνυσις, ού 
κρίσεως άλλά τιμωρίας δεδομένου, καί αυτή μέν γίνεται περί τών ού παρόντων. 
Πολυδ. Η. 49».

β) Ά  π α γ 6) γ ή, ήγουν άμεσος καί αύστηρά καταδίωξις κυρίως τών άτι
μων (2) οίτινες κατελαμβάνοντο έπ’ αύτοφώρω έγκληματοΰντες:

«Ή  δέ απαγωγή, δταν τις όν έ'στιν ένδείξασθαι μή παρόντα, τούτον παρόντα 
έπ’ αύτοφώρω λαβών απαγωγή. Πολυδ. Η. 47».

γ ) Έ  φ ή γ η σ ι ς, ώς επί απαγωγής, μέ τήν διαφοράν ότι εις τήν έφήγησιν 
ό ένάγων εφερεν τον άρχοντα εις τον τόπον τού έγκλήματος, όπως ουτος συλλάβη 
τον δράστην.

Εις τάς ώς άνω τρεις. περιπτώσεις έγένετο σύντομος διαδικασία, μετά τήν 
οποίαν οί άρχοντες έφυλάκιζαν τον κατηγορούμενον έάν τρεις πολΐται δεν έγγυώντο 
περί αύτοΰ,

Πλήν τών άνωτέρω όρων συναντώμεν:
α) Τ ή ν  φ ά σ ι ν, ήτις έγένετο κατά τών παραβατών τών έμπορικών Νόμων 

(εισαγωγής καί έξαγωγής έμπορευμάτων), τών κατεχόντων αύθαιρέτως δημόσια 
κτήματα, ώς καί τών συκοφαντών καί έπιτρόπων.

’Άξιον θαυμασμού εΐναι ότι ό ένάγων έπί τοιούτων ύποθέσεων καίτοι δεν ήτο 
ό παθών έλάμβανεν ώς αμοιβήν τμήμα έκ τού χηματικοΰ ποσού εις δ κατεδικάζετο 
ό παραβάτης, ώς σήμερον οί άποκαλύπτοντες λαθρεμπόριον κλπ.

«Κοινώς δέ φάσεις έκαλοΰντο πασαι αί μηνύσεις τών λανθανόντων έγκλημά- 
των. Πολυδ. Η. 47».

β) Τ ή ν  π ρ ο β ο λ ή ν ,  αΰτη διεξήγετο ένώπιον τού Δήμου κατά καταχρα
στών τού Δημοσίου χρήματος, κατά ύπαλλήλων καί συκοφαντών:

«Προβολή δέ ήν κλίσις εις δίκην κατά τών κακόνως προς τον Δήμον διακει- 
μένων. Πολυδ. Η. 46».

γ ) Ε ι σ α γ γ ε λ ί α ,  αΰτη διεξήγετο έπί έκτάκτων έγκλημάτων, άτινα έβλα- 
πτον τον Δήμον π.χ. έπί καταλύσεως τού Δήμου, τυραννίας κλπ.

δ) Ά  π ο γ ρ α φ ή, όταν οί δράσται ήσαν πλείονες τού ένός κλπ.
(Συνεχίζεται)

(1) Γραφή είνα ι γενικός όρος διά τάς δημοσίας δίκας, πρός διαστολήν έκ τοϋ όρου δίκη, 
οστις συναντάται έπ ί ιδ ιω τικώ ν κυρίως ύποθέσεων.

(2) ’Ά τιμ ος έλέγετο ό πολίτης έκεϊνος οστις εϊχεν άπολέσει έν ή περισσότερα έκ τώ ν δι
κα ιω μάτω ν του (δρα κατω τέρω ) περί ποινών.
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ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

Του Δημοσιογράφου 
κ . Μ . Λ Α Μ Π ΡΙΝ ΙΔΗ

Ή  πολυθόρυβη ’Αθήνα μέ τις χιλιάδες τά τροχοφόρα καί τις εκατοντάδες 
χιλιάδων των πεζών, πάσχει άπό μια άσθένεια: Την κυκλοφοριακή άναρχία.

Πεζοί καί αυτοκίνητα προσπαθούν να προσπεράσουν ό ένας τον άλλο στις δια
σταυρώσεις καί δημιουργεΐται ένα μπέρδεμα, πού, πολλές φορές, ούτε κι’ οί «μάρ
τυρες» πού λέγονται τροχονόμοι, δεν κατορθώνουν νά τό τακτοποιήσουν.

’Αλλά ποΰ οφείλεται ή κυκλοφοριακή άναρχία; Στά πολλά οχήματα; Στους 
στενούς ’Αθηναϊκούς δρόμους; Στήν άνυπομονησία των πεζών;

’Αναμφισβήτητα οφείλεται εις τούς τρεις πάρα πάνω παράγοντες, άλλά καί 
σέ έναν τέταρτο ακόμη. Στήν έλλειψι, ας τήν πούμε, «κυκλοφοριακής άγωγής».

Οί ’Αθηναίοι καί οί άλλοι επισκέπτες της ’Αθήνας πού προέρχονται άπό τις 
ήσυχες επαρχιακές πόλεις, πολύ λίγη σημασία δίνουν στούς κανόνες τής ορθής κυ
κλοφορίας πεζών καί οχημάτων. Οί πεζοί περπατούν όπως τούς κάνει το κέφι. Κα
τεβαίνουν στη μέση τού δρόμου, περνούν στο άπέναντι πεζοδρόμιο καί άναδεικνύ- 
ονται άσσοι στούς έλιγμούς—πάνω στο κατάστρωμα τών οδών—γιά ν’ άποφύγουν 
νά βρεθούν κάτω άπ’ τις ρόδες.

Κι’ οί οδηγοί; Κάθε φορά πού μ’ ένα πετυχημένο χειρισμό τού βολάν άποφεύ- 
γουν νά παρασύρουν τον πεζό, κάθε φορά πού φρενάρουν άπότομα, βγάζουν χαρα
κτηριστικά το χέρι άπ’ τύ παράθυρο τού αύτοκινήτου καί φιλοδωρούν τον πεζό μέ 
μιά... άνοιχτή παλάμη, συνοδευομένη καί άπό τό σχετικό κοσμητικό:

— Ρέ όρνιο ! !
Τό ίδιο όμως συμβαίνει κι’ όταν αλλάξουν οί θέσεις. Μόλις ό πεζός πάρει στά 

χέρια τό τιμόνι εννοεί νά παραμερίζουν όλοι στήν έμφάνισι τού αυτοκινήτου του. 
κι’ ό οδηγός όταν πάη μέ τά πόδια ξεχνάει τά δικά του όταν έποχήται καί τά βάζει 
μέ τούς σωφέρ.

Συμπέρασμα; 'Η κυκλοφοριακή άναρχία, πού προέρχεται άπό έλλειψι τρο
χαίας άγωγής, δέν μάς δημιουργεί μόνο κινδύνους, άλλά μάς εκθέτει καί στά μάτια 
τών ξένων πού έρχονται «πειθαρχημένοι» άπ’ τήν Ευρώπη καί βρίσκουν εδώ φρενο
κομείο κυριολεκτικά.

Γιά νά μάθουν, λοιπόν, καί οί ’Αθηναίοι νά... περπατούν ή ’Αστυνομία Πόλεων 
έχει ύπ’ όψει της μιά σειρά μέτρων, πού θά διευκολύνουν καί τούς πεζούς καί τά 
τροχοφόρα.

Είχαμε μιά σχετική συνομιλία μέ τον ’Αρχηγό τού Σώματος κ. Κόκκινο, ό 
όποιος μάς άνέπτυξε τά μέτρα, πού θά λάβη ή Τροχαία διά νά τακτοποιηθή ή κυκλο
φορία τής πρωτευούσης.

« ’Έχουμε, μάς είπε ό κ. Κόκκινος, έτοιμο νομοθέτημα διά τάς παραβάσεις 
τών τροχοφόρων καί τών πεζών, τό όποιο θά ψηφισθή άπό τή Βουλή καί θά άρχίση 
νά εφαρμόζεται άπό τό έπόμενο έτος. ’Έχουμε έτοιμα καί άλλα διατάγματα πού θά 
βοηθήσουν τήν τακτική κυκλοφορία, τής πρώτης Ελληνικής πόλεως».

Σύμφωνα λοιπόν μέ αύτά πού μάς είπε ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας, άνετέθη 
στήν 'Τποδιεύθυνσι Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών ή μελέτη ένός «Δεκαημέρου Τρο
χαίας», κατά τή διάρκεια τού οποίου οί οδηγοί καί ό πληθυσμός θά ένημερωθοΰν καί 
θά καθοδηγηθούν νά βαδίζουν ορθά, υπομονητικά καί μέ προσοχή, τηρούντες τις 
’Αστυνομικές διατάξεις.
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Τήν δλη μελέτη της διεξαγωγής τοϋ «δεκαημέρου» της Τροχαίας έχει ό Διευ
θυντής τής 'Υποδιευθύνσεως κ. Καραμπέτσος, συνεπικουρούμενος στον τομέα της 
διαφωτίσεως τοϋ κοινού άπδ τον Ύπαστυνόμον κ. Ντόντο.

Τό διαφωτιστικδ αύτό δεκαήμερο περιλαμβάνει συγκεντρώσεις των σωφέρ, 
διαλέξεις στα σχολεία καί στα εργοστάσια, προβολές κινηματογραφικών ταινιών 
σχετικές μέ το κυκλοφοριακόν θέμα καί γενική διαφωτιστική έξόρμησι τών αστυνο
μικών τής Τροχαίας προς ένημέρωσιν τών πεζών.

Χιλιάδες διαφωτιστικά φέιγ-βολάν καί εικονογραφημένα φυλλάδια θά διανε
μηθούν στο κοινό. Αύτοκίνητα μέ μεγάφωνα θά περιέρχωνται τήν πόλιν καί θά εξη
γούν τούς σχετικούς κανόνες καί γενικά θά καταβληθή προσπάθεια κατά το ΙΟήμερο 
αυτό νά δημιουργηθοΰν οί βάσεις τής σωστής κυκλοφορίας. Αύτό άποβλέπει σ’ ένα 
άμεσο αποτέλεσμα. Μετά τήν πάροδο τοϋ έορτασμοϋ νά συνεχισθή ή κανονική κυκλο
φορία άπό συνήθεια. Συγχρόνως όμως δέν θά παύσουν οί υπομνήσεις άπό τήν Τρο
χαία ώστε νά μή ξεχασθή άπό τούς... «μαθητάς-1—πεζούς» ό,τι τούς έδιδάχθη κατά 
τό δεκαήμερο.

Τό «Δεκαήμερο τής Τροχαίας» έπρόκειτο νά πραγματοποιηθή κατά τό τέλος 
Νοεμβρίου. 'Η άνακατασκευή όμως τής πλατείας τής 'Ομονοίας προεκάλεσε άναστά- 
τωσι τής κυκλοφορίας τών οχημάτων. ΤΗταν επομένως άνάγκη νά διατεθούν όλοι οί 
τροχονόμοι (καί νά μεταφερθοΰν δυνάμεις καί άπό τά Τμήματα Τάξεως) διά τήν 
διευκόλυνσιν τής κυκλοφορίας. Έ τσ ι τό έορταστικό διαφωτιστικό δεκαήμερο άνε- 
βλήθη διά τον προσεχή μήνα Μάρτιον.

Μ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
'Η λύσις τοϋ άστυνομικοΰ προβλήματος τοϋ 89ου τεύχους ύπό τον τί 

τλον : «Πορτοφολάδες», είναι ή έξής :
Ώ ς γνωστόν τό κύριον γνώρισμα τών πορτοφολάδων εΐναι τά λεπτά 

χέρια μέ μακρυά δάκτυλα. 'Ο ’Αστυνόμος «X» έκράτησε τον πρώτον τοϋ 
όποιου τά χέρια ήσαν κατάλληλα διά τοιούτου ε’ίδους κλοπάς.

Ό  δεύτερος άπεκλείσθη, διότι έκτος άπό τά χονδρά χέρια φορούσε καί 
γάντια κατά τήν οόραν τής κλοπής.

'Ως προς τον τρίτον εΐχεν πράγματι λεπτά χέρια καί μακρυά δάκτυλα, 
πλήν άπεκλείσθη διότι φορούσε σκληρά μανικέτια, τά όποια σέ τέτοιες περι
πτώσεις είναι μεγάλο εμπόδιο. ’Επί πλέον ό ’Αστυνόμος «X» μετεχειρίσθη 
τό σχήμα τής «ψαλλίδος»ώς ψυχολογικόν μέσον, οπότε ό δεύτερος ό όποιος δέν 
εΐχεν καμμίαν σχέσιν μέ τό «έμβλημα» αύτό τών πορτοφολάδων τό παράβαλε μέ 
ψαλλίδα, ένώ ό πρώτος ό όποιος έγνώριζε περί τίνος έπρόκειτο άπέφυγε τήν 
ορθήν παραβολήν.

Έ κ τών άναγνωστών μας, άπέστειλεν ορθήν λύσιν ό άρχιφύλαξ Γεώρ
γιος Δασκαλοθανάσης.
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Ό  Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς
’Υπό χ. Π ■ Π ΑΠ ΑΡΡΗ ΓΟ Π Ο ΥΛΟ Υ Ύ π α σ τ . Α*

Στα ονόματα όλων των μηνών του χρόνου, ή Ελληνική γλώσσα, ό πλούσιος 
αύτός. λεκτικός θησαυρός, άπουσιάζει κατά πλειονότητα. ’Ά ν έξαιρέσουμε τούς μήνες 
’Οκτώβριον καί Δεκέμβριον πού έχουν ρίζες Ελληνικές, τα ονόματα όλων τών άλλων 
μηνών είναι ρωμαϊκά.' Η άπουσία της Ελληνικής γλώσσας άπό την ονομασία τών μηνών 
είναι φυσική, γιατί οί μήνες είσήχθησαν στο ήμερολόγιο στους Ρωμαϊκούς χρόνους.

'Ο ’Ιανουάριος ή Γενάρης δπως τον λέμε στή δημοτική γλώσσα, φέρει καί 
αύτός ρωμαϊκό όνομα, τό όποιον του έδόθη εις μνήμην του Ίανοΰ τοϋ πανάρχαιου 
διπρόσωπου θεοϋ τής Ρώμης.'Ο μήνας αύτός είναι ό πρώτος τοϋ χρόνου καί σαν 
τέτοιος μας έρχεται εορταστικός. Τήν Πρωτοχρονιά γίνονται γιορτές καί διασκεδάσεις 
καί μοιράζονται δώρα καί παιχνίδια στά μικρά παιδιά, πού μέ μεγάλη άνυπομονησία 
καί χαρά περιμένουν τή γιορτή αυτή.

'Ο 'Άγιος Βασίλειος ποΰ γιορτάζεται τήν ήμέρα αύτή, πληρώνει μέ άρκετή 
ταλαιπωρία καί κούραση τήν τοποθέτησή του τούτη στο ήμερολόγιο, γιατί είναι υπο
χρεωμένος ό Μεγάλος αύτός πατέρας τής-’Εκκλησίας νά τρέχη φορτωμένος χειμώνα 
καιρό σέ ’Ανατολή καί Δύση μέσα στή σκηνογραφία τών χιονισμένων βουνών, γιά νά 
μαιράση σέ δλο τό παιδολάσι τοϋ κόσμου τά πρωτοχρονιάτικα δώρα του.

Ό  Γενάρης είναι ή καρδιά τοϋ χειμώνα καί ή παγωνιά φτάνει στο μεγάλο 
κορύφωμά της. Τά βουνά είναι κατάλευκα άπό τά χιόνια, πού σκεπάζουν βαριά τις 
κορφές των. Οί άνθρωποι κυνηγημένοι άπό τις άγριες μπάρες καί τά ξεροβόρια, κλεί- 
νονται στά σπίτια καί στρώνονται γιά καλά στά ζεστά παραγώνια.

Παρ’ δλες τις κακοκαιρίες έχει καί ό Γενάρης τις όμορφες λιακάδες του, πού 
ζωογονούν τήν πλάση καί τή βγάζουν άπό τή παγωμένη νάρκη τοϋ χειμώνα.

Ό  ήλιος, τό ολόλαμπρο καί φεγγοβόλο αύτό άστέρι πού τό καλοκαίρι μέ τήν 
άνυπόφορη ζέστη του μας φλογίζει τά σώματα, τό χειμώνα μέ τή θερμουργό άκτινο- 
βολία του σκορπίζει στο κόσμο τή χαρά καί τή γαλήνη. Είναι τόσο δμορφες οί λιακά
δες τοϋ Γενάρη, πού σαν συνεχισθοΰν γιά κάμποσες ήμέρες ξεγελούν τον άνθρωπο 
καί τοϋ δίνουν τήν εντύπωση οτι πέρασε ό χειμώνας καί μπήκε τό καλοκαίρι. "Ενα 
λαϊκό δίστιχο λέγει :

-—Ό  Γενάρης κι’ άν γενναται τοϋ καλοκαιριού θυμάται
Δέν ξεγελιέται μόνο ό άνθρωπος στο καλοσύνεμα τού Γεναριοΰ, άλλά καί τό 

φυτικό βασίλειο, πού πολλές φορές άκαιρα σπεύδει μέ ρωμαντική διάθεση νά στολίση 
τή φύση μέ τά πολύχρωμα καί μοσχοβολημένα λουλούδια του.

Καί πρώτα—πρώτα ξεγελιέται σαν άγουρη παρθένα ή άμυγδαλιά.
'Ο λυρικός ποιητής Γ. Δροσίνης σαν είδε τήν ανθισμένη άμυγδαλιά νά έκθέτη 

μέσα στή χιονιά τά κάτασπρα λουλούδιά της, τή συμπόνεσε καί τραγούδησε:
—’Αχ! χιονισμένη σαν τήν είδα τή τρελλή, 

γλυκά τή φίλησα, 
τής τίναξα τά άνθη άπό τή κεφαλή 
κ ι’ έτσι τής μίλησα:
«τρελλή νά φέρης τά μαλλιά σου στή χιονιά 
τί τόσο βιάζεσαι ;
Μόνη της θάρθη ή βαρυχειμωνιά 
δέ τό στοχάζεσαι ;»

Τό φεγγάρι, τό άλλο λαμπερό, άστέρι, πού σαν πιστός φίλος συνοδεύει τή γή 
στήν άέναο πορεία της, τό Γεννάρη βρίσκεται στήν άποθέωση τής λαμπράδας του.

"Ενα δίστιχο λέγει :
— Τού Γενάρη τό φεγγάρι ήλιος τής ημέρας μοιάζει.
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Το ρολόι χτύπησε 10 φορές.
"Αφησε ή νέα γυναίκα για λίγο το κέντημά της, καί τοϋ ερριξε μια θλιμμένη

ματιά.
«Πάνε κι’ αυτές ή άποκρηές. Μετά θάρθουν κι’ άλλες. . .κ ι’ ά.λλες. . .κ ι’ αύτή ; 

ώ αύτή, θά ζή μέ τον πόνο της. Μέ τίς πικρές της άναμνήσεις. Τό βλέμμα της άγκάλια- 
σε τήν μικρή της καμαρούλα. Πέρασε πρώτα άπό τήν φτωχική ντουλάπα. "Τστερα, 
άπό ένα τραπέζι, πού πάνω άπό τον ξεθωριασμένο μουσαμά του είχαν άπομείνει 
μερικά ψύχουλα άπό τό βραδυνό της φαγητό. Μετά, σταμάτησε σ’ ένα κρεβάτι. 
Τό βλέμμα της έγινε πιο μαλακό. Στηλώθηκε άχόρταγα πάνω σ’ ένα άθώο προσωπάκι 
πού κοιμώταν ήσυχα καί χαμογελούσε σάν νάβλεπε κάποιο γλυκό όνειρο. "Τστερα, 
ξανάπεσε πάλι στο έργόχειρό της, ένώ τό ρολόι τήν συντρόφευε μέ τό μονότονο 
πάντα χτύπο. Τίκ—τάκ. Τίκ—τάκ. . .

’Έξω, τό κρύο είχε δυναμώσει. Τά ξερά κλωνάρια άπό τό άγιόκλημα πού 
βρίσκονταν κοντά στο παράθυρό της, μέ τό φύσημα τού άέρα, χτυπούσαν τό τζάμι 
της ρυθμικά. Καί μέ συντροφιά τίς παγωμένες σταλαγματιές σχημάτιζαν ένα θλιβερό 
ντουέττο. Κι’ αύτή . . . κεντούσε. "Ολο κεντούσε. . .

Άπό μακρυά άκουγόνταν κάποιο τραγούδι.
«Γλυκειά μου Ρεζεντά σέ στιγμές περασμένες».
Τό χέρι σταμάτησε νά τρύπα τον Καμβά. "Ενα δάκρυ κύλησε καί θόλωσε κάποιο 

λουλουδάκι. Καί τό τραγούδι, εξακολουθούσε. «Γλυκειά μου Ρεζεντά μέ φο
βίζει τό χιόνι».

Άφησε τή δουλειά της πάνω στήν καρέκλα καί μέ άργό βήμα προχώρησε προς 
τό μέρος της ντουλάπας. Δυο φτωχικά φορεματάκια καί ένα τριμμένο παλτό τήν 
κύτταζαν πονεμένα, μέ κατανόησι. Μά πίσω άπό τό τριμμένο παλτό, τής φάνηκε 
πώς ακούσε ένα άπαίσιο κάγχασμα. Ναί. . ,δέν ήταν τής φαντασίας της. ΓΙίσω άπό 
τό τριμμένο παλτό, μιά στολή Κολομπίνας τής γελούσε σαρκαστικά. Τής έρριξε 
ένα βλέμμα γεμάτο παράπονο. "Ενα βλέμμα παρακλητικό σάν νά τής έλεγε.

«Γιατί μέ κοροϊδεύεις ;»
Μά ή στολή εξακολουθούσε νά γελά. Χά—χά. Χί—χί. . .
Τό χέρι της έτρεμε όταν τήν ξεκρέμασε καί τήν άπείθωσε στο κρεβάτι.'Καθώς 

τήν κυττοΰσε, τής ήρθε νά τήν κομματιάση, γιατί νόμισε πώς περιέπαιζε τό κοριτσάκι 
της, τήν Λεμονιά της πού εξακολουθούσε νά κοιμάται ήσυχα κάτω άπό τίς φτωχικές 
κουβέρτες. ’Έξαφνα όμως τό γέλοιο τής στολής σταμάτησε. Νόμισε μάλιστα πώς τό 
ζωηρό της χρώμα είχε σκοτεινιάσει άπό κάποιον πόνο. Σήκωσε τό χέρι της, καί τήν 
χάϊδεψε απαλά.

Ά !  νά. . .κ ι’ ένα κομφετί . . . βρέ τό άθλιο είχε τρυπώσει γιά καλά μέσα στο 
ροζ τούλι καί τώρα, τήν κυττούσε επιδεικτικά. Νά καί τό ματσάκι μέ τούς μενεξέδες !! 
Μένει πάντα καρφιτσωμένο στο κορσάζ. Πόσο τό μάρανε ό χρόνος!! Τό μάρανε 
ό χρόνος ; Μά μήπως καί κείνη δέν είχε μαραθή; Μά κείνη τήν μάρανε ή πικρή άνά- 
μνησι πού είχε φωλιάσει μέσα της σάν μιά άνίατη άρρώστεια. ’Αλήθεια, τί δροσερή 
πού ήταν πριν άπό έξη χρόνια ! !  ΤΗταν τότε 22 χρόνων καί έργαζόταν στο σπίτι μέ
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τή μητέρα της. "Εφτιαχναν ωραία κεντήματα πού τα πωλοΰσαν σέ καλή τιμή στίς 
πλούσιες κυρίες. "Οταν άργότερα κάποια άρρώστεια ύπουλη κράτησε τή φτωχή της 
μάννα στο κρεβάτι, άνέλαβε έκείνη ολη τή δουλειά. Δούλευε μέρα—νύχτα καί θά 
ήταν εύτυχισμένη άν ένα κακό σύννεφο δεν σκίαζε τήν εύτυχία της. 'Η μ α ν ν ο ύ λ α  
της. Τήν έβλεπε πάντα στηλωμένη στά μαξιλάρια του κρεβατιού, να τήν κυττάζη 
μέ άγωνία.

«Κουράζεσαι κοριτσάκι μου» τής έλεγε πικρόχολα. Καί κείνη, προσπαθούσε 
να της δώση κουράγιο. «Μή στεναχωριέσαι μαννούλα. Θά γίνης γρήγορα καλά καί 
θά μέ βοηθάς».

Τίκ—τάκ. Τίκ—τάκ, έξακολουθοΰσε το ρολόι νά χτυπά. Καί οί λεπτοδεϊχτες 
του τρέχανε γιά νά συντροφέψουν τό γέρο χρόνο. Μπρος στά μάτια της παρουσιάστηκε 
ένας κουμπαράς. "Ενας συνηθισμένος κουμπαράς μά πού ωστόσο έκρυβε τή χαρά 
της. Άπό καιρό τώρα έρριχνε έκεϊ μερικές της οικονομίες. "Ηθελε νά κάνη μιά στολή 
Κολομπίνας. 'Η φίλη της ή Νάντα, τής είχε ύποσχεθή δτι τήν τελευταία Κυριακή 
τής άποκρηάς, θά τήν έπαιρνε μαζί της σέ κάποιο χορό μεταμφιεσμένων, πού θά γ ι
νόταν σ’ ένα κέντρο τής ’Αθήνας. "Επρεπε λοιπόν νά κάνη καί κείνη τό κουμάντο 
της. 'Η φίλη της τής είχε πή, δτι μιά στολή Κολομπίνας θά ήταν δ,τι έπρεπε γιά 
τον τύπο της.

«Μοιάζεις σάν θεά» τής είπε ή καλή της μαννούλα, δταν τήν είδε νά στέκεται 
έμπρός της μέ τήν ωραία άμφίεσι. Καί πράγματι ήταν ώραΐα. Τό καλλίγραμμο κορμί 
της μέσα στά φουντωτά τούλια, έμοιαζε σάν έλαιογραφία ζωγραφισμένη άπό έμ
πειρο καλλιτέχνη.

Κείνο τό βράδυ, θαμπώθηκε ή φτωχή κοπέλλα άπό τά πολύχρωμα λαμπιόνια. 
Ζαλίστηκε άπό τις κλαψάρικες νότες τού σαξόφωνου, άπό τις χτυπητές άμφιέσεις, 
άπό τήν άφρώδη σαμπάνια. Κάποιος λιγερόκορμος ’Αρλεκίνος ζήτησε νά τή χορέψη. 
Καί κείνη, άφέθηκε έλεύτερη στήν άγκαλιά του γύρω άπό τις παθητικές μελωδίες 
τού Μπιάνκο. 'Η μάσκα του τήν έπόδιζε νά διακρίνη τό πρόσωπό του. Μά μέσα 
άπό τις τρυπίτσες τής βελούδινης μάσκας, μπόρεσε νά δη δυο μάτια σπινθηροβόλα. 
Τή χόρεψε κι’ άλλους χορούς... κι’ άλλους... Σέ μιά στιγμή νόμισε πώς τήν έσφιξε 
δυνατότερα στήν άγκαλιά τομ. Τής φάνηκε μάλιστα πώς κάποιος ζεστός ψίθυρος 
πέρασε άπό τ’ αυτί της. «Σ’ άγαπώ». ’Ανατρίχιασε! "Εχασε τό ρυθμό τού χορού... 
Καί τό ξημέρωμα, δταν τά λαμπερά αστέρια άρχισαν νά ύποχωροΰν άπό τό στερέ
ωμα, δταν ή αυγή παραμόνευε ν’ άπλώση τό άσπρο της πέπλο καί νά τυλίξη τήν 
πλάση, τής πρότεινε νά τήν συνοδεύση μέ τήν κούρσα του. ' Η φίλη της τήν άποδο- 
κίμασε. Μά κείνη πνιγμένη άπό τή σκιά τής ευτυχίας δέ θέλησε νά τήν άκούση καί 
τον άκλούθησε.

’Από γυναικεία φυλαρέσκεια μήπως; ή είχε πιστέψει σέ κείνο τό σ’ «άγαπώ» 
του; Μάλλον αύτό. Είχε πιστέψει σ’ αύτές τις τρεις συλλαβές δίχως νά σκεφτή δτι 
αύτές οΐ τρεις συλλαβές ήσαν κρυμμένες πίσω άπό μιά μαύρη βελούδινη μάσκα. Καί 
τό ειδύλλιο άρχισε. "Ενα μονόπρακτο έργο μέ κύριους πρωταγωνιστάς κείνον καί 
κείνη καί μέ κομπάρσους τήν φανταχτερή κούρσα, τά πλούσια δώρα, τά πολυτελή 
κέντρα, καί τέλος τό... κομψώτατο διαμέρισμά του. Πόσο τον είχε άγαπήσει! πόσο 
τον είχε πιστέψει! Ά .. .  γιατί ν’ άκολουθήση τή φωνή τής καρδιάς της καί δχι τήν 
πονεμένη φωνή τής μαννούλας της;

Καί κάποιο βράδυ, καθισμένοι σ’ ενα τραπέζι κοντά στήν άκροθαλασσιά, τήν 
ώρα πού ή αύρα προσπαθούσε νά δροσίση τή ζεστή Αύγουστιάτικη νύχτα, τού είπε 
πώς θά γινόταν μ η τ έ ρ α .  Τό πρόσωπό του σκοτείνιασε μέ μιάς. Τό χαμόγελο 
έσβυσε άπ’ τά χείλη του. Τήν κύτταξε παράξενα σάν νά τήν έβλεπε γιά πρώτη φορά, 
καί υστέρα βυθίστηκε σέ σκέψεις... Τήν άλλη μέρα, δέν φάνηκε στό ραντεβού τους. 
Ούτε τήν άλλη... ούτε τήν άλλη... "Οταν άπελπισμένη χτύπησε ενα πρωί τό κουδούνι 
τού σπιτιού του, δέν τής άνοιξε κανένας. Κοντά στήν έξώπορτα, τήν πρόλαβε, ό θυρω-



Κολομπίνα 4403

ρός. «Δεσποινίς Φλώρα... αύτό είναι για σας. Μοΰ τώδωσε ό κύριος Φάνης». ΤΗταν 
ένας χοντρός φάκελλος. ’Έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε νά κλειστή στη κάμαρά 
της. "Ενα κακό προαίσθημα της έσφιγγε τή ψυχή. "Ηξερε τί θά της έγραφε. Τό είχε 
καταλάβει άπό τό ΰφος του τήν τελευταία βραδυά της συναντήσεώς των. Τό είχε 
μαντεύσει άπό τήν κατοπινή στάσι του. Κρατώντας μέ τό ένα χέρι μερικά χαρτονο
μίσματα των χιλίων δραχμών, καί μέ τό άλλο τό σύντομο σημείωμά του, έκλαιγε άπελ- 
πισμένα. Οί τελευταίες λέξεις τοϋ σημειώματος χοροπηδούσαν μπρος στά μάτια της 
καί έ'παιρναν σχήμα δηλητηριασμένων έρπετών, πού άπλωναν τά μακρυά πλο
κάμια τους γιά νά τήν πνίξουν.

«Δεν ξαίρω αν είναι παιδί μου». Καί πάρα πάνω. «Φεύγω γιά δουλειές μου στο 
Παρίσι. Δέν γνωρίζω πότε θά γυρίσω. Θά σοϋ γράψω». Μά δέν τής έγραψε ποτέ. 
"Ετσι, τελείωσε μιά άγάπη, δπως τόσες άλλες, γραμμένη στο περιθώριο τής ζωής μέ 
τή σκληρή πέννα τοϋ πόνου καί τής άπογοητεύσεως.

—Καί τά χρόνια κύλησαν. Καί κείνος έμεινε γιά τή φτωχή γυναίκα μιά μό
νιμη πικρή άνάμνησι, πού τή ζωντάνευε τό μελαχροινό προσωπάκι τής κορούλας 
της,, πού όταν τό κύτταζε, νόμιζε πώς έβλεπε τό δικό του... Είχε μείνει καί κείνη ή 
στολή τής Κολομπίνας γιά νά έπισφραγίζη μέ τήν παρουσία της τό θλιβερό παρελθόν. 
"Εξη χρόνια είχε νά τήν άγγίξη. Μά νά... πού άπόψε τής ήρθε ή έπιθυμία νά τήν 
ξαναφέρη γιά λίγο κοντά της καί μαζί μ’ αύτήν, νά ξαναζωντανέψη μέ χτυπητά χρώ
ματα τήν εικόνα κάποιας άποκρηάτικης βραδυάς. Μά δέν φταίει αύτή αν άπόψε θέ
λησε νά ξαναζωντανέψη τά περασμένα... Φταίει εκείνο τό καταραμένο τραγούδι, 
πού τό χόρεψε κάποια βραδυά Καρναβαλιού στήν άγκαλιά τού ’Αρλεκίνου της.

Νάτο πάλι... τό ξανάβαλαν. Λές καί είναι βαλτοί άπόψε. Πού πήγαν καί τό 
βρήκαν οί εύλογημένοι;

«Δέν ήρθα χτες νά σ’ άνταμώσω, ή παγωνιά ή πολύ».’Έρριξε ένα τρυφερό βλέμ
μα στο παιδί της. Τό πουλάκι μου! ! !  Καί σήμερα πάλι τήν ξαναρώτησε όπως τόσες 
άλλες φορές. «Μαμά... πού είναι ό Μμπαμπάς; Ή  φίλη μου ή Βούλα έχει μπαμπά. 
Έ γώ  γιατί δέν έχω;» «Πάει ταξίδι χρυσό μου. Μά θά γυρίση γρήγορα».

Γιατί τώλεγε αύτό; Τί περίμενε; νά γυρίση ό άπιστος; ώ... αύτό τό τραγούδι 
τέλος πάντων. Δέν έχουν άλλον δίσκο οί Χριστιανοί; Καί τό ρολόι έξακολουθεΐ νά 
χτυπά τον ίδιο πάντα χτύπο. Τίκ-τάκ. Τίκ-τάκ. Μιά άκράτητη έπιθυμία τήν κυρί
ευσε. ’Απόψε θά ξαναζούσε τά παληά. Θά ξανάβαζε γιά μιά άκόμα φορά τή στολή 
τής Κολομπίνας καί θά πήγαινε στο κέντρο έκεΐνο πού γνώρισε τον άπιστο. Τί ση
μασία αν θάλλαζε τό ντεκόρ; Τί σημασία είχε αν άπόψε θά χόρευε μέ κάποιον άλλον 
’Αρλεκίνο; Πού θά τον καταλάβαινε, άφοΰ ό πραγματικός του εαυτός θά ήταν κρυμ
μένος πίσω άπό μιά βελούδινη μάσκα;...

Μέ γρήγορες κινήσεις πέταξε τήν παληά της ρόμπα καί φόρεσε τήν ωραία 
στολή τής Κολομπίνας. Ή  καρδιά της χτύπησε δυνατά δταν κυττάχτηκε στον κα
θρέφτη. ”Αχ καί νά ζοΰσε ή μαννούλα της νά τήν έβλεπε! Τό σώμα της διατηρούσε 
πάντα τήν πρώτη του γοητεία. Μόνο... μόνο τό πρόσωπό της είχε κάπως άλλάξει. 
Τά μάτια της πού πρώτα έλαμπαν σάν δυο φωτεινά άστέρια, τώρα φαίνονταν άχαρα, 
σβυσμένα. "Ανοιξε ένα συρτάρι καί πήρε μερικά χαρτονομίσματα. Έρριξε υστέρα 
μιά πονεμένη ματιά στο παιδί της, καί έκλεισε άθόρυβα τήν πόρτα.

"Εξω, τό σκοτάδι ήταν πυκνό. Οί δρόμοι έρημοι. Πού καί πού άπό κανένα 
σπίτι, άκούγονταν τραγούδια καί ξεφωνητά. Καί κείνη βάδιζε... βάδιζε... Σέ μιά 
γωνιά συναντήθηκε μέ μιά παρέα μασκαρεμένων.

«Μπά! ... παιδιά γιά κυττάχτε... μιά... Κολομπίνα μόνη της» είπε κάποιος 
Πιερρότος στήν παρέα του, καί τήν πλησίασε διακριτικά.

«Πού πας μικρή μου Κολομπίνα τέτοια ώρα; Πού είναι ό Κολομπΐνος σου; 
Μά κείνη δέν άκουγε. Βάδιζε... βάδιζε... βιαστικά σάν νά φοβόταν μήπως μετάνοιωνε
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τήν τελευταία στιγμή. Στ’ αυτιά της ένας δυνατός ήχος της φώναζε. «Δέν ξαίρω αν 
» είναι παιδί μου, δέν ξαίρω αν είναι παιδί μου, δέν...» ό ήχος σταμάτησε. Δυο ρόδες 
αυτοκινήτου φρενάρισαν άπότομα, καί κείνη βρέθηκε ξαπλωμένη κάτω άπ’ αυτές. 
"Ενας κομψός άνδρας πετάχτηκε έ'ξω βλαστημώντας. «Νά πάρη ό διάβολος» 
είπε στην παρέα του, «αύτή ή Κολομπίνα θά μας χαλάση τό κέφι άπόψε». «Μεθυ- 
»σμένη θάναι» πετάχτηκε κάποιος γελώντας. Τό σκοτάδι του έκάλυπτε τό πρόσωπο 
διαφορετικά θά μπορούσε νά διακρίνη κανείς τό πρόσωπό του νά ώχριά καθώς

έπαιρνε τη φτωχή 
Κολομπίνα στήν άγ- 
καλιά του. Θά έβλε
πε ένα καφτό δάκρυ, 
ένα δάκρυ μετάνοιας 
νά ξεφεύγη άπό τά 
μάτια του, καί νά κυ
λά στους μαραμένους 
μενεξέδες πού έμε
ναν πάντα καρφιτσω
μένοι μέ προφύλαξη 
στο ροζ τούλι της 
Κολομπίνας... 
f Κάποιο ρολόι σέ 
μιά φτωχική καμα
ρούλα, χτυπά πάντα 
ρυθμικά.

«Τίκ—τάκ. Τίκ 
—τάκ».

Ξαφνικά όμως ό 
χτύπος χάνει τό ρυ
θμό του. Τώρα χτυπά 
πιο γρήγορα, χαρού
μενα λές καί άκομ- 
πανιάρει κάποια Τζάζ 
πού παίζει ένα ονει
ρώδες βάλς. Λίγο πιο

κεΐ, κοντά σ’ ένα κρεβάτι, ένας κομψός άνδρας άγκαλιάζει στοργικά μιά Κολομ
πίνα. Τό πρόσωπό του έχει μιά έκφρασι πόνου.

«Μικρή μου Φλώρα. "Αν πάθαινες τίποτα, θά τρελαινόμουν. Μά τώρα πες 
» μου θά μέ συγχωρέσης ;» Δέν άπαντα εκείνη. Ή  συγκίνησι τήν πνίγει. Μέσα 
όμως άπό τά θολά δακρυσμένα της μάτια, μπόρεσε εκείνος νά διαβάση.

«Ναί. Σέ συγχωρώ ωραίε μου ’Αρλεκίνε».
"Υστερα/ πλησιάζει μέ προφύλαξι τό κοριτσάκι της καί τό σκουντάει ελαφρά.
«Λεμονιά. Λεμονίτσα... ξύπνα άγάπη μου. ΤΗρθε ό μπαμπάς σου. Γύρισε άπό 

» τό ταξίδι. Στώλεγα έγώ Λεμονίτσα μου πώς θά γύριζε...»
"Ανοιξε ή παιδούλα τά μάτια της, καί κύτταξε περίεργα τό μελαχροινό πρό

σωπο τού άνδρα πού ήταν σκυμμένο επάνω της καί της χαμογελούσε. "Απλωσε 
ύστερα τά παχουλά της χεράκια, καί τά πέρασε γύρω στο λαιμό του.«ΤΗρθες μπα- 
» μπάκα; Δέν θά ξαναφύγης πιά; δέν θά μάς άφίσης π ο τέ !!».

Σήκωσε εκείνος τό χέρι του, καί της χάϊδεψε τις μπουκλίτσες.
« ’Όχι μωρό μου. Θά μείνω κοντά σας γιά πάντα. Γιά όλη τή ζωή».
’Έξω τ ’ άστέρια στον ούρανό τρεμοσβύνουν γιά νά φέρουν ένα γλυκοχάραμα 

χαρούμενο καί αισιόδοξο.

Μικρή μου Φλώρα. Ά ν  πάθα ινες τ ίπ ο τ α , θά  τρελαινόμουν. Μά 
τώ ρ α  πές μου θά μέ συγχω ρ έσης ;
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ΜΕΤΑΒΟΛΑΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Έτοποθετήθη ώς Δ/ντής τής ’Αστυνομικής Δ/νσεως Πειραιώς ό Άστυν. 
Δ/ντής Α' κ. Κανελλόπουλος ’Αναστάσιος.

—Προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ Ύπαστυνόμου Α' τάξεως ό έν μονίμω διαθε- 
σιμότητι τελών Ύπαστυν. Β' κ. Καραγκούνης Θωμάς.

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος : ό Άνθ/μος κ. Φασούλης Γεώρ
γιος, ό άρχιφύλαξ Μαυρέας Κων/νος, ό ύπαρχιφύλαξ Βλάχος Σπυρίδων καί οί άστ/ 
κες : Καστρινός Μιχαήλ, Ψούνης Νικόλαος, Καραγεώργης.Βασίλειος, Άναστασό- 
πουλος Κων/νος, Τσοκανάς Παναγιώτης, Παλοΰκος Θεόδωρος καί Μελιγκώνης 
Γεώργιος.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοϋ Πειθαρ
χικού Συμβουλίου οι άστ/κες : Λευθεριώτης Νικόλαος καί Άργυρόπουλος ’Ιωάννης.

*
s|c

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—Ή  εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έχει πια κερδίσει τον θαυμασμό καί 

την άγάπη τοϋ κοινοΰ, μέχρις σημείου να θεωρήται σήμερα σαν μια άπ’ τις καλλί
τερες, τις ωραιότερες καί τις πιο έπιτυχημένες εκπομπές τών ραδιοφωνικών μας 
Σταθμών.

Παραθέτουμε κατωτέρω ένα άκόμα χαρακτηριστικό άπόσπασμα επιστολής 
άκροατρίας τής ’Αστυνομικής ’Εκπομπής, άπό την Κυψέλη :

« ...’Αγαπητοί φίλοι τής εκπομπής τής ’Αστυνομίας
Είμαι μιά μικρή μαθήτρια, 15 ετών, τοϋ ΣΤ' Γυμνασίου.
Παρακολουθώ τακτικά τήν υπέροχη καί θαυμασία εκπομπή σας, ή οποία είναι 

τόσο διδακτική, τόσο όμορφη καί τόσο ευχάριστη...
Τα στιγμιότυπα τοϋ άστυνομικοϋ ήμερολογίου, πού μέ τόση χάρη καί τόση 

ζωντάνια άναπτύσσετε, ένθουσιάζουν, συγκινοΰν καί ήλεκτρίζουν καί τον πιο δύ
σκολο άκόμα άκροατή σας.

Τί νά σάς πώ ; ποτέ δέν περίμενε κανείς ότι ή ’Αστυνομία Πόλεων θά παρου
σίαζε μιά τέτοια εκπομπή ποιότητος καί ομορφιάς...

Σάς συγχαίρω, σάς συγχαίρω μέ όλη μου τήν καρδιά, όπως έπίσης συγχαίρω 
καί τον ραδιοφωνικό Σταθμό πού μέ τέτοιες έκπομπές σάν τήν δική σας, έπιτελεΐ 
πράγματι ένα έργο πολιτιστικόν,· ωφέλιμον καί είλικρινά πολύτιμον.

Μέ μεγάλη εκτίμηση 
Δέσποινα Γεωργ. Μανδηλαρά 

Τρυγόνος. 10, Κυψέλη.

—Τό πρόγραμμα τής 16/1/57, άνοιξε μέ όμορφες λογοτεχνικές εικόνες άπό 
τή φύση καί τή ζωή, πλαισιωμένες άπό εκλεκτή κινηματογραφική υπόκρουση. Τό 
πρόγραμμα αυτό ήταν άφιερωμένο στήν ιδιωτική πρωτοβουλία, μέ σκίτσα άπό μιά 
όμορφη γιορτή πού ώργάνωσε ό Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιώς στή Λέσχη του, καί μικρά στιγ
μιότυπα άπό τή ζωή καί τήν δράση τοϋ Άμαλιείου Λυκείου ’Αθηνών.

’Έλαβαν μέρος: 'Ολόκληρη ή όνομαστή παιδική χορωδία τοϋ Άμαλιείου Λυ
κείου, ύπό τήν διεύθυνσιν τής εύγενεστάτης δίδος Πίτσας Συκιώτου, ή Μαριάννα 
Χατζοπούλου, ή Έλίζα Μαρέλλη, ό Γιώργος Πάρης καί ό άστυφύλαξ Κώστας Ντού-
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βρας στα δημοτικά τραγούδια, με τόν ’Ιάκωβο—Ή λία βιολί, Τσακίρη κιθάρα, καί 
Δημητρίου κλαρίνο.

*
—Μέ την γνωστή ορχήστρα Τσελέντη—Βλαχοπούλου, άνοιξε τό πρόγραμμα 

της 23/1/57, πού υπογράμμισε μελωδικά, ρωμαντικά πορτραΐτα της παληας κα
λής ζωής. Καί το πρόγραμμα συνεχίστηκε μέ χρήσιμες καθοδήγητικές υποδείξεις 
προς τό κοινό, πάνω σε ’Αστυνομικά ζητήματα γενικωτέρου ένδιαφέροντος, άνάμεσα 
σέ άξέχαστες παληές καί μοντέρνες επιτυχίες. Τραγούδησαν: ή Έλίζα Μαρέλλη, ό 
Φώτης Πολυμέρης, ό Πάνος Άναστασόπουλος, ή Ρένα Βλαχοπούλου, τό ντουέττο 
Καλλέργη—Νικηφόρου καί ό δόκιμος Άρχιφύλαξ Μάνθος Φελώνης στά δημοτικά 
τραγούδια. Στήν έκπομπή αύτή μετεδόθη καί έπίκαιρο, διδακτικό άπόσπασμα τοϋ 
'Ημερολογίου τής ’Αστυνομίας, γραμμένο άπό τον Άρχ/κα Σπϋρο Πηλό, μέ τίτλο: 
«...Μονάχα ή Πίστη σώζει...».

(Κείμενα, επιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία, τεχνική έπίβλεψις, μαγνητοφωνήσεις: 
'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Συμμετέχει πάντα 
ό Γιώργος Ντούμας—Τεχνική βοήθεια: Γιάννη Πορετσάνου. Τά προγράμματα πα
ρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).

*
$  *

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Παναγ. Δ. Καλογερόπουλον, τ. Άνθυπαστυνόμον—Πάτρας. Σάς εύχαρι- 

στοϋμεν διά τά καλά σας λόγια. Τό περιοδικόν θά άποστέλλεται άνελλιπώς εις τήν 
νέαν διεύθυνσίν σας. Τήν συνδρομήν δύνασθε νά άποστέλλετε ταχυδρομικώς είς τήν 
διεύθυνσιν τοϋ περιοδικού μας, άνά τρίμηνον, έξάμηνον κλπ., όπως προτιμάτε.

Κον Ά γ γ ε λ ή ν  Α.  Κ α ρ ο ύ μ π α ν .  Μπουμπουλίνας 2 'Υμηττός. Εύχα- 
ριστοϋμεν γιά τά αίσθήματά σας προς τό ’Αστυνομικό Σώμα. Πιστεύσατέ μας, ότι 
μόνο στήν άγάπη τοϋ κοινοΰ στηριζόμεθα καί άπό έκεϊ άντλοΰμε δυνάμεις γιά νά 
πολεμοΰμε τούς εγκληματίες καί τούς κακοποιούς.

’Αστυφύλακα κ. Δ. Ο ί κ ο ν ό μ ο υ. 'Η περιγραφή σας γιά τή γιορτή τής 
Βασιλόπιττας στό Ε' ’Αστυνομικό Τμήμα άρκετά καλή. ’Ελλείψει όμως χώρου 
δέν έδημοσιεύθη. Νά γράφετε πολύ καί νά μελετάτε πολύ γιά νά έπιτύχητε ωραιό
τερες περιγραφές.

’Επίσης τό «Ή  ήμέρα τής Μητέρας» πολύ καλό. ’Εάν ύπάρξη χώρος θά δη- 
μοσιευθή.
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Κάδε Τετάρτη και ώραν 7,30—  

8 μ. μ. ό Κεντρικός Ραδιοφωνικός 

Σταδμός των Ενόπλων Δυνάμεων 

μεταδίδει την ήμίωρον καδοδηγη

τικήν και μουσικήν έκπομπήν τής 

Αστυνομίας Πόλεων.

Ή έκπομπή τής Αστυνομίας Πό

λεων άπέσπασε τον γενικόν δαυ- 

μασμόν καί έπεβλήδη χάρις εις τό 

πλούσιον λογοτεχνικόν, μουσικόν 

καί μορφωτικόν περιεχόμενόν της.

Πρέπει νά τήν παρακολουδήτε 

όλοι καί δά πεισδήτε περί τής άξίας 

καί ώφελιμότητος αύτής.


