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«'Η σημερινή έπέτειος έπαναφέ- 
<&? ρει την σκεψιν μας εις μιαν απο τας

μαγαλυτερας στιγμας της μακραίω
νος ιστορίας μας.
Το ’Έθνος άφοϋ 
έλάμπρυνε δύο 
φοράς τήν ζωήν 
τοϋ άνθρώπου μέ 
τήν φωτεινήν του 
παοουσίαν καί ά-

^  φοϋ έβυθίσθη διά 
φ  χρόνον μακρόν

Φ
Φ
*̂ 5
φτ

Φ
φ
βκ
Φ
φ?
£̂7

Φ
Φ
Φ
Φ
Φ

Φ
Φ

Φ

εις το σκοτος της 
δουλείας, διά τρί- 
την ήδη φοράν 
επιχειρεί ν’ άνα- 
στηθή έκ της τέ
φρας του καί ν’ 
άποτελέση καί 
πάλιν άνθρωπί- 
νην κοινότητα έ- 
λευθέραν, πολι- 
τισμένην καί δη
μιουργικήν, μέσα 
είς τήν χορείαν 
των έλευθέρων 
λαών.

Διά τον άγώνα αύτον έστερεϊτο 
σχεδόν παντελώς έφοδίων. ’Ήντλει 
δμως τή δύναμίν του άπό τήν συ- 
νείδησιν της μεγάλης ιστορικής συ
νεχείας καί της μεγάλης ιστορικής 
του άποστολής. ’Ήντλει τήν δύ
ναμίν του άπό τό ήθος καί τάς ιδέας 
τάς οποίας έδημιούργησαν οί πρό
γονοί του καί αί όποϊαι διετηροϋντο 
ζωνταναί είς τό βάθος τής άθανά- 
του ψυχής του. ’Αλλά πρό παντός, 
ήντλει τήν δύναμίν του άπό τήν 
Χριστιανικήν καίΈθνικήντουπίστιν.

’Επί επτά έτη, άντιπαλαΐον προς 
ύπερτέρας ύλικάς δυνάμεις, προς 
τάς κακίας εχθρών καί φίλων, άλ- 
λά καί προς τάς ιδίας αύτοϋ κα
κίας, κατώρθωσε νά νικήση νίκην

σκληράν καί νά έλευθερώση μίαν 
πτωχήν καί μικράν γωνίαν τής Ε λ 
ληνικής γής. ’Έκτοτε μέ συνεχείς 

άγώνας επέτυχε 
νά έλευθερώση 
τά εδάφη έκεϊνα, 
τά όποια καί ή 
ιστορία καί ή θέ- 
λησις τών κατοί
κων των τά εΐχον 
καταστήσει ίδι- 
κά του.

Κατά τήν κρί- 
σιμον αυτήν ώ
ραν, οπότε ένα 
τμήμα του ’Έ 
θνους, ό Κυπρια
κός Λαός άγωνί- 
ζεται διά τήν ε
λευθερίαν του, 
πρέπει δλοι οί 
'Έλληνες ν’ άνα- 
βαπτισθώμεν είς 
τό κλίμα τοϋ ά- 
πελευθερωτικοϋ 
άγώνοςτοϋ1821. 
Πρέπει ν’ άντλή- 

σωμεν άπό τον άγώνα έκεϊνον πί- 
στιν, καρτερίαν καί διδάγματα.’Ακό- ^  
μη και απο τα αμαρτήματα των  ̂
προγόνων μας ν’ άντλήσωμεν φωτει
νά διδάγματα, τά όποια θά μάς οδη
γήσουν μακράν άπό τά πάθη έκεϊνα, 
τά όποια πολλάκις ήπείλησαν νά 
πνίξουν είς τήν ψυχήν μας τήν 
φωνήν τοϋ Έθνικοϋ χρέους.

'Η  επέτειος τήν όποιαν σήμερον 
έορτάζομεν άποτελεΐ τήν τρανωτέ- 
ραν άπόδειξιν δτι οί άγώνες αυτοί, 
δσον δήποτε καί αν διαρκέσουν, τε- 
λικώς άποβαίνουν ύπέρ τοϋ δι
καίου. Μέ αύτήν τήν πίστιν, ας 
έορτάσωμεν δλοι οί "Ελληνες ήνω- 
μένοι τήν επέτειον τής ’Εθνικής μας 
άπελευθερώσεως».
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Τοϋ κ. ΧΑΡ . ΣΤΑΜΑΤΗ

’Έχουν περάσει ολόκληρα έκατόν τριάντα εξ χρόνια άπό τότε. Καί όμως... 
Τα γεγονότα καί αί συνθήκες διατηρούν τήν ΐδια μορφή.’Έχουν τήν ΐδια ζωντάνια 
καί μάς δίνουν τήν εντύπωση, ότι τα έκατόν τριάντα έξ χρόνια, συνοψίζονται σέ 
μια καί μόνον φράση : Στο Χθές !

Χθες λοιπόν... 'Υπήρξε τότε ένας λαός ώριμος για τό μεγάλο άθλημα. 'Υπήρξε 
μια δράκα γνήσιων άπογόνων τοϋ Λεωνίδα, τοϋ Θεμιστοκλή καί τοϋ Μιλτιάδη, 
για να πραγματοποιήση εκείνο πού έκανε τούς λαούς νά μείνουν εκστατικοί απο 
θαυμασμό. 'Υπήρξε ή ’Ιδέα!... 'Υπήρξε ή άπόφαση καί έμεινε το άποτέλεσμα: 
Ή  Νίκη ! Νίκη υλική, νίκη ήθική. Νίκη πνευματική καί γεμάτη ψυχικό με
γαλείο...

Κι’ ή 'Ιστορία επαναλαμβάνεται. Τό Σήμερα κυττάζουμε, για νά δοΰμε 
μέσα σ’ αύτό τό Χθες. Πόση ομοιότητα άλήθεια! Τό ίδιο Θέατρο, τό ’ίδιο σκηνικό, 
οί ίδιοι πρωταγωνισταί... Ο.ί ίδιοι θεαταί άκόμα!... Καί, προ πάντων, το ίδιο 
Θέμα: Ή  ’Ελευθερία! 'Η  κατατρόπωση τής βίας, ή εκδίωξη τής τυραννίας, 
ή λάμψη τοϋ πνεύματος καί τοϋ μεγαλείου τής Χριστιανικής καί Ελληνικής ψυχής. 
Τό φως τοϋ Πλάτωνος, τοϋ Σωκράτους, τοϋ Πυθαγόρα, τοϋ ’Αριστοτέλη καί τόσων 
καί τόσων άλλων...

Τό λέμε λοιπόν καί τό πιστεύουμε. ’Ίδιο καί άπαράλλαχτο τό Χθες 
μέ τό Σήμερα. Καί νά γιατί :

'Υπήρχε χθές ό ύπόδουλος. 'Υπάρχει καί σήμερα. Χθές τον έλεγαν 'Έλληνα! 
Σήμερα τον λένε "Ελληνα επίσης, μά μέ μιά μικρή διαφορά. 'Ο "Ελληνας αύτός 
λέγεται Κύπριος! ΤΗταν όμοιος ό χθεσινός ύπόδουλος μέ τον Σημερινό. "Ομοιος 
στήν ψυχή, όμοιος στά αισθήματα, όμοιος στις επιδιώξεις. Σ ’ αύτές τις περιπτώσεις 
ή γενεαλογία έχει τον ορισμό της: ’Αδέλφια τούς άποκαλεϊ. Γεννημένα όντα



4504 Χαρ. Σταμάτη

άπδ μια μητέρα : την Ελλάδα. Άναθρεμμένα μέ ένα σκοπό : τή ζήση στήν 
’Ελευθερία και τήν ανθρώπινη δικαίωση.

'Η  πρώτη, ή μεγάλη άδελφή καί μάννα συγχρόνως, κατώρθωσε να φθάση 
στο ιδανικό της: στήν ’Ελευθερία! 'Η  δεύτερη, ή μικρότερη άδελφή καί κόρη 
συνάμα, δεν τό κατώρθωσε άκόμα. Ό μως, θά τό κατορθώση. Θά μπορέση νά φθάση 
κι’ αότή στο Ιδανικό της, γιατί έχει τήν ίδια ψυχή. ’Έχει τήν ίδια φλόγα καί γνω
ρίζει νά έπιδιώκη τον σκοπό της μέ τά ίδια μέσα : Τή Μάχη, τον ’Αγώνα καί 
—άλλοίμονο—τον Θάνατο !

Αυτή λοιπόν τή μάχη, αύτήν τήν τακτική, ας τήν παρακολουθήσουμε στήν 
έξέλιξή της. “Ας στρέψουμε λίγο τό βλέμμα καί ας δοϋμε μέ τά μάτια της ψυχής μας 
τον Τιτάνειο ’Αγώνα. Τον ’Αγώνα τοϋ Χθές καί του Σήμερα.

** *
* Υπήρξε Χθες, τον Μάρτιο του 182.1, ή ’Ιδέα. Ή  Μεγάλη ’Ιδέα του 

Ιδανικού της Λευτεριάς. Βλάστησε έξω άπ’ τ’ άγια τοΰτα Χώματα, ξεκίνησε άπ’
έξω καί ήλθε γιά νά ριζωθή καί 
νά καρποφορήση έδώ. Τό μεγάλο 
σάλπισμα δόθηκε στήν άγρια Ε λ 
ληνική ύπαιθρο. Δόθηκε άπ’ τά 
βουνά πρώτα, άπ’ τά μοναστή
ρια, άπ’ τά σπήλαια...

Κι’ ύστερα κατέβηκε στά χω
ριά, στις πολιτείες... Μέ τό 
Σταυρό γιά κύριο δπλο, μέ τήν 
πίστη στο Θεό, μέ τήν προσή
λωση στήν πατρίδα, στή σωτη
ρία τοΰ Γένους. Τό "Αγιο Λά
βαρο τό ύψωσε ένας 'Ιερωμέ
νος ! Μορφή θρυλική γιά τό 
Χθές, γιά τό Σήμερα, γιά τό Αύ
ριο. Πολλοί ήσαν οί πιστοί πού 
προσήλθαν στο μεγάλο σάλπισμα. 
Άσβεστες ψυχές, γεμάτες άπό 
σπάνιο μεγαλείο, έδωσαν πρώ
τες τό παρών. Βρήκαν μιμητές 
δλους τούς "Ελληνας. Άπό τά 
πέρατα τής μικρής τούτης γής, 
ξεσηκώθηκε ή τρανή βουή πού 
συνετάραξε τον κατακτητή. ’Ιδα
νικό, ύπήρξε ή ’Ελευθερία. Μέ
σον, γιά τήν πραγμάτωση τοϋ 
’Ιδανικού, ό Α γώ νας, ό Θάνα
τος...

Τό αποτέλεσμα ύπήρξεν ό Θρίαμβος τοϋ Ίδανικοΰ. 'Η  Λευτεριά κατέβηκε 
άπ’ τά βουνά στούς κάμπους, γέμισε τις καρδιές άπό άγαλλίαση καί στερέωσε τή 
φήμη τοΰ Έλληνισμοΰ. 'Υπήρξε τραχύς ό ’Αγώνας. 'Υπήρξε σκληρός. Άπήτησε 
θυσίες πολλές. Άφθονη όμως ή προσφορά στή ζήτηση. Προσφορά άπό πίστη, άπό 
ήρωϊσμό, άπό θυσίες, γιγάντωσε τον ’Αγώνα. Τοΰ έδωσε δύναμη παμμέγιστη, τον 
έκανε ικανό νά φτάση στον προορισμό του. Κι’ ή Λευτεριά ξεπήδησε μέ δλη της 
τήν Αίγλη. ’Έδωσε τή Χαρά στούς άνθρώπους πού άγωνίστηκαν γι’ αύτήν, έδωσε
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τή γαλήνη στον τόπο, στεφάνωσε μέ άγριολούλουδα ’Εκείνους πού έπεσαν μαχόμενοι 
τον ’Αγώνα τον Εύγενικό.

Είδε τότε ολόκληρος ό πολιτισμένος κόσμος τον άθλο καί στάθηκε έκστα- 
τικός. 'Ο θαυμασμός του γιγαντώθηκε. Πίστεψε δτι μόνον οί "Ελληνες είναι ικανοί 
να δημιουργήσουν Θερμοπύλες, 'Άγια Λαύρα, Μεσολόγγι, Μανιάκι, ’Αλαμάνα. 
Πίστεψε δτι μόνον ή Ελλάδα μπορεί να γεννήση τον Λεωνίδα, τον Παλαιών Πατρών 
Γερμανό, τον Χρηστό Καψάλη, τον Παπαφλέσσα, τον ’Αθανάσιο Διάκο. Είδε για 
μια φορά άκόμα την Ελλάδα τοΰ Σόλωνος νά άναγεννάται άπό τήν τέφρα καί γέ
μισε άπό σεβασμό. Ά πο σεβασμό καί θαυμασμό για τούς μεγάλους ’Αγώνας, τούς 
τίμιους, τούς ειλικρινείς, τούς ποτισμένους μέ τό αίμα άνθρώπων πού πίστεψαν στο 
Ιδανικό τους.

** *
'Υπάρχει Σήμερα ή ίδια ’Ιδέα. 'Η  ίδια μεγάλη ’Ιδέα του ’Ιδανικού της 

Λευτεριάς. Σήμερα, ή ’Ιδέα 
γεννήθηκε, βλάστησε καί κυο
φορεί τό ’Ιδανικό της στήν 
Κύπρο μας. 'Υπάρχει σήμε
ρα στήν Κύπρο ό δυνάστης, 
κατακτητής. Τί σχέση έχει 
τό δτι ό δυνάστης άλλαξε προ
σωπείο; Σέ τί μπορεί νά δια- 
φέρη ένας Άσιάτης άπό έναν 
Εύρωπαίο, άφοϋ, δποιος καί 
νάναι, δεν παύει νά είναι δυ
νάστης ; 'Ο δυνάστης είναι 
δυνάστης! "Οποιος κι’ άν εί
ναι αυτός, μέ δποια εθνικότη
τα κι’, άν παρουσιάζεται!

'Υπάρχει λοιπόν ό δυνά
στης ό σημερινός. 'Υπάρχει κι’ 
ή σημερινή δίψα γιά τήν Λευ
τεριά. Καί τά δύο δμοια, δ- 
πως τότε. "Οπως Χθές ! Τό 
σάλπισμα τής έξεγέρσεως τό 
δίνει σήμερα ένας άλλος Έ πί- 
σκοπος.Ένας πανόμοιος ιεράρ
χης μ’ ’Εκείνον τον Χθεσινό, 
τον Παλαιών Πατρών Γερ
μανό. Τον λένε Μακάριο!
Τό σημερινό σάλπισμα γιά τή 
Λευτεριά τό δίνει ό Μακάριος 
άπό τά βουνά τής Κύπρου, άπό 
τά μοναστήρια, άπό τις πόλεις. Τό δίνει αυτή τή στιγμή άπό τό νησί τής ’Εξορίας, 
τον αφιλόξενο κι’ έρημο βράχο τών Σεϋχελλών. Γιά άκοΰστέ το! Είναι τό ίδιο, 
ακριβώς δμοιο μέ τό χθεσινό τού Παλαιών Πατρών Γερμανού. Τά καριοφίλια 
λαμπουν καί σήμερα στά βουνά τής Κύπρου κι’ οί πιστοί ορκίζονται στού Χριστού 
την πίστη τήν Α γία! 'Ορκίζονται νά πολεμήσουν καί νά κατακτήσουν τήν ’Ελευ
θερία, ή νά βροΰν τό Θάνατο. Τον Κολοκοτρώνη τον άντικατέστησαν μέ τον Διγενή, 
τον Διάκο καί τον Καραϊσκάκη μέ τον Καραολή καί τον Δημητρίου. ’Αντί γιά Πα-
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παφλέσσα έχουν τον ’Άνθιμο τοϋ Κιτίου κι’ αντί για Χρηστό Καψάλη τον Γρηγόριο 
Αυξεντίου! ’Έχουν την ίδια πίστη οί σημερινοί πού άντικατέστησαν τοϋ χθεσινούς. 
’Έχουν την ίδια παρόρμηση, τον ίδιο Στοχασμό : Τήν πανάκριβη τή Λευτεριά!

Μένει τώρα ό καταχτητής. Τοϋ Σήμερα ό καταχτητής έχει στυγνή τή μορφή, 
όπως χθές... Ά ν  λεγόταν χθες Άλή-πασάς, 'Ομέρ-Βρυώνης ή Ίμπραήμ, Σήμερα 
λέγεται Χάρτινγκ.

’Απαίσια ή μορφή τοϋ Σημερινοΰ καταχτητή, όπως καί τοϋ Χθεσινοΰ. Τα ’ίδια 
μέσα τά σημερινά μέ τά Χθεσινά! Μέσα βάναυσα, μέσα γεμάτα άπό πνιχτό σκοτάδι 
άσιατισμοΰ. Μέσα πού καταρρακώνουν τήν άνθρώπινη ’Ιδέα, τήν υπόσταση τοϋ άτό- 
μου, μέσα πού στιγματίζουν μ’ άνεξίτηλο γραφίτη τήν έννοια τοϋ πολιτισμού. Οί 
κρεμάλες κι’ οί άγχόνες τοϋ Χθές, κρεμάλες κι’ άγχόνες τοϋ Σήμερα. Οί βασανισμοί, 
οί προπηλακισμοί, τό συστηματικό ξεκλήρισμα τοϋ Ελληνικού στοιχείου τής Κύ
πρου επαναλαμβάνονται Σήμερα, όπως καί Χθές... ’Επαναλαμβάνονται άπό κατα
χτητή όμοιο μέ τον Χ θεσινό...

** *

Ή  'Ιστορία επαναλαμβάνεται. Καί πόσο πιστή ή έπανάληψη τής χθεσινής 
Ιστορίας, άλήθεια! Πόσο πιστή ή έπανάληψη μιας 'Ιστορίας πού γράφτηκε καί γρά
φεται μέ κρουνούς άπό αίματα, άπό πίστη στο ’Ιδανικό, μ’ έλπίδα στο μεγάλο άπο- 
τέλεσμα, πού διαιωνίζει γενεές γενεών...

Στεκόμαστε έκστατικοί μπροστά στο Χθές καί στο Σήμερα. Στεκόμαστε 
μέ Θαυμασμό, μ’ εύλάβεια καί κατάνυξη μπροστά στο Θαΰμα τοϋ 1821. Άντικρύ- 
ζουμε μέ τά ίδια συναισθήματα τό Σήμερα. "Ομοια είναι ή εύλάβεια κι’ ή κατάνυξη, 
όμοιος ό θαυμασμός μας γιά τον Κυπριακό άγώνα. Ευγνωμονούμε τό Χθές, έπαινοϋμε 
τό Σήμερα. Καί τά δυο είναι άξια θαυμασμού. Κοινή ή ικανοποίησή μας. Τό άστρο 
τοϋ 1821 δέν έδυσε. Οί φλόγες πού ξεπήδησαν άπ’ τή Μονή τής Αγίας Λαύρας καί 
πού θέριεψαν γιά μιά άκόμα φορά στή Μονή Μαχαιρά μέ τό ολοκαύτωμα τοϋ 
Γρηγορίου Αυξεντίου, θά καταυγάζουν τή σκέψη μας καί θά οδηγούν τά βήματά μας 
στις ευγενικές έπιδιώξεις μας.

"Ας έχουμε γιά οδηγούς μας ’Εκείνους πού έδημιούργησαν τήν ’Εποποιία 
τού 1821 κι’ ας μιμούμεθα τις πράξεις ’Εκείνων πού κατέστησαν Θρύλο τό νησί, 
τής ’Αφροδίτης. "Ας μένουν πάντα στήν ψυχή μας οί θρυλικές μορφές ’Εκείνων 
πού έκαμαν τή δόξα μόνιμο κάτοικο τής μαρτυρικής μας Χώρας. Καί τό φωτεινό 
παράδειγμα των « ’Ελευθέρων Πολιορκημένων» τού Χθές, ας δώση τή δύναμη 
στούς «’Ελεύθερους Πολιορκημένους» τού Σήμερα νά συνεχίσουν μέ τήν ίδια 
πίστη τον ’Αγώνα. Οί Ελεύθεροι Πολιοοκημένοι δέν έκέρδισαν νίκη στρατιωτική. 
Καί όμως είναι έκεϊνοι πού μέ τήν ήθική των άντοχή καί τήν άπόφαση τής θυσίας 
πού έλαβαν, έδημιούργησαν τό Μεσολόγγι καί έξεσήκωσαν ύπέρ τής Ελληνικής 
Ελευθερίας όλους τούς λαούς τής γή ς!

Δέν τό λέμε αύτό γιατί φοβόμαστε γιά τον Κυπριακό ’Αγώνα. Προς Θεού!!!
Κάνουμε άπλώς μιά διαπίστωση. Κάνουμε άκόμα μιά έπίκληση στο Θεό τής 

'Ελλάδας μας. Στο Θεό τής ’Αγάπης καί τής καλωσύνης, στον όποιον στηρίχθηκαν 
όλοι οί Εύγενεΐς άγώνες τού Γένους μας. Οί αγώνες τοϋ Χ θ ές ... Οί αγώ
νες τοϋ Σήμερα...



Η ΦΩΝΗ
ΤΟΥ

ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥ*
Τοϋ κ ΙΩΑΝ. ΡΑ· Ι· ΚΟΥ

'0  βραχνάς τοϋ ξένου κατακτητοΰ πλάκωνε άκόμη τά στήθη των σκλαβωμέ
νων Ελλήνων. Τά βαρβαρικά στίφη, στά τετρακόσια χρόνια της πιο τυραννικής δου
λείας, δεν μπόρεσαν νά κάμψουν τό εθνικό καί χριστιανικό φρόνημα των δούλων. Οι 
ραγιάδες σ’ όλο τό διάστημα της σκλαβιάς, οΰτε γιά μιά στιγμή δεν έπαψαν να 
μένουν γνήσιοι χριστιανοί. Στις ψυχές των Ελλήνων θέριευε ό άσίγαστος πόθος της 
έθνικής των άπελευθερώσεως. Πίστευαν ότι κάποια μέρα θ’ άνέτελλε και γι' αυ
τούς μιά χαρμόσυνη αύγή, ή αυγή τής ’Ελευθερίας.

Νύκτα τής Μεγάλης Πέμπτης τοϋ 1821. Βρισκόμαστε στήν έκκλησία τοϋ 
"Αη Νικόλα στο 'Ηράκλειο τής Κρήτης. Οί χριστιανοί μελαγχολικοί καί λυπημένοι 
γιά τό διπλό τους πένθος, άφοΰ έτελείωσε ή ακολουθία των 12 Εύαγγελίων, ξεκίνη
σαν γιά τά σπίτια τους. ΤΗταν άληθινά διπλό τό πένθος των ευλαβών εκείνων αν
θρώπων. ’Από τό ένα μέρος τό πένθος τής Χριστιανοσύνης γιά τον σταυρικό θανατο 
τοϋ Λυτρωτοΰ τοϋ κόσμου, τοϋ Θεανθρώπου. ’Από τό άλλο, τό πένθος τής μαύρης 
καί αδυσώπητης σκλαβιάς, πού τετρακόσια τόσα χρόνια κρατούσε άλυσοδεμενους 
τούς "Ελληνες. 'Η  μιά λύπη μεγαλύτερη άπό τήν άλλη, άλλά καί'οί δυο ικανές να 
έχουν συναρπάσει τίς ψυχές των χριστιανών.

Στή μικρή καί άπέριττη έκκλησία τοϋ "Αη-Νικόλα, όπου τά φτωχικά καντή
λια καί τά μισοκαμμένα κεριά έδιναν ένα ξεχωριστό μεγαλείο, κείνη τή βραδυα 
είχαν άπομείνει ό Παπα-Γιώργης καί πέντ’-έξη άνδρες. 'Ο Παπα-Γιώργης ήταν 
ή ψυχή τοϋ χωριοΰ. Έ τα ν  δέν ήταν πενήντα χρόνων. Ψηλός, γεροδεμένος, με τα 
γένεια καί τά μαλλιά του γκρίζα, πιστός χριστιανός σ’ όλες του τίς έκδηλώσεις, 
ήταν παράλληλα κι’ ένας άληθινός άνθρωπος μέ καρδιά ευγενική καί ψυχή άγγελική. 
Πάνω άπ’ όλα όμως ήταν ένας γνήσιος κι’ έτοιμος γιά κάθε θυσία πατριώτης. Χρονιά 
τώρα μιά κρυφή σπίθα έκαιγε στά στήθη του. ΤΗταν ή σπίθα τοϋ πόθου γιά τήν άνα- 
κτησι τής ελευθερίας. Αυτή τή φλόγα του τήν είχε μεταδώσει καί στους άλλους 
συμπατριώτές του, πού μαζί μ’ αυτόν τούτη τή νύκτα είχαν μείνει στήν έκκλησία 
μετά τήν άκολουθία.

Τά φώτα τής έκκλησιάς άρχισαν σιγά-σιγά νά σβύνουν καί μόνον δυο καντήλια 
σκορπούσαν άκόυη ένα μυστηριακό φώς, πού έκανε νά χοροπηδούν μερικές σκιές 
πάνω στά χλωμά πρόσωπα τών 'Αγίων καί τοϋ Μεγάλου Μάρτυρος. ’Έξω άπ’ το 
ναό, μιά νεκρική γαλήνη βασίλευε παντού. Ψηλά στον ουράνιο θόλο τ’ άστερια 
έμοιαζαν σάν νά σπαρταρούσαν κι’ αύτά. Φωτεινές πυγολαμπίδες, φωτεινή άντανα- 
κλασι τής φλόγας πού έκαιγε στις ψυχές τών σκλαβωμένων.

Αυτοί πού είχαν μείνει ήσαν οί μυημένοι στή Φιλική Εταιρεία. 'Ο Μωρηάς 
είχε προ πολλοϋ ξεσηκωθή. Τό ίδιο ή Ρούμελη καί τά νησιά. Μόνον έκεϊ, στον τοπο 
τό δικό τους, τήν Κρήτη, δέν είχε γίνει άκόμη τίποτε. Τά δάκρυα αύλάκωναν τά μα
γουλά τους, όταν μάθαιναν τον ξεσηκωμό τής υπόλοιπης Ελλάδος. Κανένας όμως δεν 
έκανε τήν αρχή.

Έξαφνα τήν άτμόσφαιρα εκείνης τής συσκέψεως τάραξε ένας θόρυβος, το
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τρίξιμο της έξώπορτας τοϋ ναοΰ. Για μια στιγμή ένας γενίτσαρος λαχανιασμένος 
βρέθηκε στή μέση τής εκκλησίας. "Ολοι τους άπόμειναν μ’ άνοιχτό το στόμα. Στο 
μυαλό τους άμέσως ζωντάνεψε ή Ιδέα ότι κάποιος τούς είχε προδώσει. Στή σκέψι 
αύτή τά βλέμματά τους άγρίεψαν κι’ ήσαν έτοιμοι να ριχτούν πάνω στον προδότη, 
όταν ό γενίτσαρος μέ μια φωνή γεμάτη εθνικό παλμό καί πατριωτική φλόγα, τούς 
πρόλαβε φωνάζοντάς : «’Αδέλφια, σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη τής 
» θρησκείας μας γιορτή. Σήμερα ένας Θεός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλων μας. 
» Είμαι κι’ έγώ σαν καί σάς χριστιανός. Ναί, άλήθεια σάς λέγω. Μή μέ κυττάτε παρά- 
» ξένα άδέλφια. Ζήτω ή ’Επανάσταση».

Τα λόγια τοϋ γενίτσαρου σκόρπισαν σ’ όλους τά πιο παράξενα συναισθήματα. 
'Ο φόβος καί ή άγωνία έδωσαν τή θέσι τους σέ μια κρυφή χαρά, σέ μια ελπίδα χαρ
μόσυνη. Πριν άκόμα συνέλθουν άπό τήν έκπληξί τους οί άλλοι, ό γενίτσαρος ξαρ
ματώνεται κι’ άκουμπάει τ’ άρματα του πάνω στήν "Αγια Τράπεζα για να εύλογηθοϋν. 
Σκύβει καί φιλάει τό χέρι τοϋ Παπα-Γιώργη κι’ ύστερα τά πόδια τοϋ ’Εσταυρωμένου. 
Γονατισμένος μπροστά στο Σταυρό, ψιθυρίζει κατανυκτικές προσευχές. Φιλάει ξανά 
τον ’Εσταυρωμένο, κάνει τρεις φορές τό σημείο τοϋ Σταυροϋ, κι’ άφοϋ σηκώθηκε 
πέφτει στήν άγκαλιά των άλλων. Μιά φωνή βγαλμένη άπ’ τά φυλλοκάρδια τοϋ γενί
τσαρου, έκανε ν’ άντιβοήσουν οί θόλοι τής εκκλησίας. «Ζήτω ή ’Ελευθερία». 
Τήν φωνή του διαδέχτηκαν κι άλλες φωνές. Καί ξαφνικά στήν φτωχική έκκλησία 
ένας γλυκός άντίλαλος άκουγόταν. «Ζήτω ή ’Ελευθερία».

'Ο Παπα-Γιώργης ώρμησε στο ιερό τοϋ ναοΰ καί σκύβοντας κάτω άπ’ τήν 
"Αγια Τράπεζα, έβγαλε μερικά ντουφέκια. Τ’ άκούμπισε πάνω στήν "Αγια Τράπεζα 
και σηκώνοντας τά χέρια του στον ουρανό, εϊπε τούτη τήν προσευχή : «Θεέ μου 
» Παντοδύναμε, ευλόγησε τά όπλα αύτά καί κάνε νά δοΰμε γρήγορα έλεύθερη τήν 
«Πατρίδα μας. Βοήθησε τον άγώνα μας καί δός μας τήν δύναμι νά τινάξουμε τό 
» ζυγό. "Υψιστε Θεέ. Σήμερα πού ό Μονογενής Σου Υιός σταυρώθηκε γιά τις δι- 
» κές μας άμαρτίες, βοήθησέ μας ν’ άνεβοΰμε μαζί Του τον Γολγοθά, κι’ εκεί, 
» όταν έλευθερωθή ή Πατρίδα μας, ας πεθάνωμε».

'Ο Παπα-Γιώργης σκύβει καί φιλάει τό "Αγιο Εύαγγέλιο. "Ενας-ένας όλοι 
τους γονατίζουν καί προσκυνούν.

Ό  φλογερός εκείνος κληρικός, ύστερα άπό τήν προσευχή του στον Θεό, βγαί
νοντας στήν 'Ωραία Πύλη, λέγει στούς φίλους του μέ σταθερή φωνή: «’Αδέλφια, 
» καιρό τώρα βασανιζόμασταν άπό τή σκέψη, πώς θά τινάξουμε τον ζυγό. Στις καρδιές 
» όλων μας έκαιγε ό ίδιος πόθος. Πολλές φορές μαζευτήκαμε εδώ άλλά κανείς δέν 
» άποφάσιζε νά πάρη τήν πρωτοβουλία. Νά όμως πού ό ’Εσταυρωμένος μάς έστειλε 
» αύτόν τον άνθρωπο. ΤΗλθε ό καιρός νά δείξωμε τί άξίζουμε καί ποιοι είμαστε. 
» Δέν είναι δυνατόν έμεϊς νά ύστερήσωμε άπ’ τάλλα άδέλφια μας. Π άρτε τά όπλα 
» αυτά κι’ άπό τώρα ας άρχίσουμε τον άγώνα. Κανένας νά μή λιποψυχήση γιατί αύτό 
» δέν ταιριάζει σ’ "Ελληνες. Ξεσηκώστε όλους τούς άλλους, φροντίστε νά βροΰμε 
» κι άλλα όπλα κι’ ας εύχηθοΰμε ώς τήν "Αγια ’Ανάσταση τοϋ Χριστού, ολόκληρο 
» τό νησί μας νάναι στο πόδι. "Αντρες, γυναίκες καί παιδιά, ό καθένας σ’ ό,τι μπορεί, 
» ας προχωρήσωμε. Κι’ όταν μέ τή βοήθεια τοϋ Θεοΰ άνατείλη ένα πρωινό ή αυγή 
» τής ’Ελευθερίας, όταν τά πουλιά κελαηδίσουν χαρούμενα της Λευτεριάς τρα- 
» γούδια, .τότε αν ζοΰμε, σάς ύπόσχομαι νά μαζευτούμε πάλι έδώ, στο ναό αύτό καί 
» νά κάνουμε όλοι μαζί στον ’Εσταυρωμένο μιά μεγάλη προσευχή γιά τήν βοήθειά 
» του. ’Ελπίζω, ότι τοϋ χρόνου σάν τέτοια μέρα, μόνο τό πένθος τοϋ ’Εσταυρωμένου 
)> θά βαραίνη τις καρδιές μας. Τό εύχομαι, άλλά καί τό περιμένω».

Τά λόγια τοϋ Παπα-Γιώργη βρήκαν τήν άπήχησι πού έπρεπε στις ψυχές 
τών άλλων. Στά μάγουλα τοϋ "Ελληνος κληρικού κύλισαν δυο δάκρυα...

Ή  φωνή τοϋ γενίτσαρου, πού δέν ήταν άλλος άπό τον Κουρμούλη, τό γενναίο 
καί φλογερό άργότερα οπλαρχηγό, ξεσήκωσε τήν Κρήτη γιά τον άγώνα της μεγάλης
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I . Προλεγόμενα.
1. Ευχαριστώ άπό καρδίας τήν έρίτιμον καί έπίλεκτον Διοικούσαν ’Επιτροπήν 

τών ’Εντεταλμένων Κυριών τής «Βασιλικής Προνοίας», διότι μέ έτίμησε, έμπιστευ- 
θεΐσα εις έμέ τήν είσήγησιν έπί ένός ζωτικού ζητήματος, τό όποιον άφορα εις τά 
πλεονεκτήματα καί τά μειονεκτήματα τοΰ ομαδικού παιδαγωγικού συστήματος, 
δηλονότι τοΰ παιδαγωγικού έκείνου συστήματος, τό όποιον έφαρμόζουσι καί αί Παι- 
δοπόλεις τής Βασιλικής Προνοίας.

Τό θέμα θά χειρισθώ ένώπιον τοΰ ύμετέρου ετησίου συνεδρίου τών άρχηγών 
καί ύπαρχηγών τών Παιδοπόλεων, άντιπαραβάλλων τό ομαδικόν προς τό οικογενεια
κόν παιδαγωγικόν σύστημα, έλπίζων δτι τοιουτοτρόπως θά δυνηθώ νά καταλήξω 
εις συμπεράσματα, τά όποια ένδεχομένως θά άπέβαινον ωφέλιμα εις τό τόσον υψηλόν 
καί εύγενές εργον σας.

2. Έν πάση περιπτώσει, κατά τήν τοιαύτην ερευνάν μου, δεν θά εκκινήσω μόνον 
έκ θεωρητικών παιδαγωγικών διδασκαλιών, άλλά ταυτοχρόνως θά λάβω κατ’ έξοχήν 
ύπ’ δψιν μου καί συμπεράσματα πολυετούς προσωπικής μου πείρας, τήν όποιαν ηύτύ- 
χησα νά άποκτήσω κατά τήν ενεργόν μου συμμετοχήν εις τήν κοινωνικήν πρόνοιαν 
υπέρ τών Έλληνοπαίδων, ιδίως κατά τήν τραγικήν εκείνην έποχήν τής κατοχής.

Νομίζω δ’ δτι ή δευτέρα αυτή βάσις τής έρεύνης τοΰ θέματος ένέχει σπουδαιό- 
τητα πρακτικήν μεγάλην, έφ’ όσον άναφέρεται εις τήν ένδιαφέρουσαν ήμας ένταΰθα 
Ελληνικήν πραγματικότητα, καί μάλιστα εις στιγμάς καί καιρούς τόσον φρικτής διά 
τό έ'θνος ημών δυστυχίας, υλικής, ήθικής καί έθνικής.

(1) 'Ομιλία έν τώ  1ω Συνεδρίιρ ’Αρχηγών Παιδοπόλεων της Βασιλικής Προνοίας κα
τά την 3ην Μαρτίου 1956.

τοΰ Γένους Παλιγγενεσίας. Τά πράγματα άργότερα άπέδειξαν δτι οί 'Έλληνες, δταν 
θέλουν, μπορούν νά κάνουν θαύματα. Καί το θαΰμα έγινε. 'Η  Ελλάδα έλυσε τά δεσμά 
τής σκλαβιάς της, δπως κάνει πάντα στις κρίσιμες στιγμές της. Δεν ήταν δυνατόν νά 
γίνη άλλοιώς. Αύτή είναι ή μοΐρά μας. Πάντα πρώτοι στους άγώνες γιά τήν ’Ελευ
θερία. Πάντα δαφνοστεφανωμένοι νικηταί. "Οπως τότε, έτσι καί τώρα καί πάντα 
εμείς οί 'Έλληνες θά είμαστε οί ίδιοι. "Ελληνες σ’ δλα. Στήν ψυχή καί στο πνεΰμα, 
Στήν καρδιά καί στο νοΰ.

I. Ρ Α ΙΚ Ο Σ
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II. ‘Η αρχή της ατομοκρατίας καί ή άρχή της ολοκρατίας ώς 
βάσεις συγκρίσεως.

1. "Ινα δυνηθώ δμως νά συγκρίνω τό ομαδικόν καί τό οικογενειακόν παιδαγω
γικόν σύστημα νομίζω οτι θά έπρεπεν ΐσως προηγουμένως νά άναφερθώ εις δύο θεμε
λιώδη άξιώματα κοσμοθεωριών, τά όποια είναι έξόχως σχετικά προς τό συζητούμενον 
θέμα, ήτοι εις τό άξίωμα της ο λ ο κ ρ α τ ί α ς  (Universalismus) άπό της μιας πλευ
ράς καί εις τό άξίωμα της ά τ ο μ ο κ ρ α τ ί α ς  (Individualismus) άπό τής άλλης.

Ή  τοιαύτη πάλη μεταξύ των δύο τούτων άξιωμάτων, δηλονότι μεταξύ ολο
κρατίας καί άτομοκρατίας, είναι παναρχαία καί έσυντρόφευσε τό άνθρώπινον γένος 
άπό της πρώτης έμφανίσεώς του έπί τής γής. ’Αλλά μήπως καί σήμερον ή τοιαύτη 
σύγκρουσις δεν έχει διαχωρίσει τήν άνθρωπότητα εις δύο μεγάλα άντιμαχόμενα 
στρατόπεδα, έκάτερον των οποίων άντικρύζει τό άλλο μετά μίσους καί δυσπιστίας ;

’Αλλ’ ας έλθωμεν εις τά έπί μέρους.
2. Είδικώτερον οί οπαδοί τής «ολοκρατίας» δίδουσι σημασίαν μόνον εις το 

δλον, εις τήν όμάδα, εις τήν μάζαν των άνθρώπων. Κατά τήν άντίληψιν ταύτην μόνον 
ή όλότης, μόνον τό σύνολον, δύναται νά έχη ήθικήν άξίαν εντός του πολιτισμού, τον 
όποιον παρασκευάζει ή άγωνιζομένη άνθρωπότης. 'Η  ολοκρατία διαβλέπει εις το 
άτομον, είς τον μεμονωμένον άνθρωπον, «κάτι, τό όποιον είναι τιποτένιο, πού δέν 
» άξίζει νά άσχοληθή κανείς μαζί του, βλέπει μίαν πολύ περιωρισμένην καί μικρο
ύ ψυχον άξίαν». Τά πάντα ύπέρ τής όμάδος, τά πάντα υπέρ τής άνθρωπίνης μάζης, 
εις τήν όποιαν πρέπει νά έξαφανισθή ό κεχωρισμένος άνθρωπος καί είς τήν οποίαν 
πρέπει νά ύποδουλωθή «ό καθένας μας».

Μέ έντελώς διάφορον βλέμμα κρίνουσι τάς άξίας τού άνθρωπίνου πολιτισμού 
οί οπαδοί τής «άτομοκρατίας». Οδτοι δίδουσι σημασίαν μόνον είς τό άτομον, μόνον 
είς τον έπί μέρους άνθρωπον. Κατά τήν άντίληψιν ταύτην μόνον ό «κάθε άνθρωπος 
«χωριστά», μόνον ό μεμονωμένος άνθρωπος δύναται νά έχη ήθικήν άξίαν έντός τού 
πολιτισμού, τον όποιον παρασκευάζει ή άνθρωπότης. 'Η  άτομοκρατία διαβλέπει 
είς τήν άνθρωπίνην μάζαν, είς τό πλήθος, είς τήν ολότητα «κάτι τό πολύ πλασματι-

άλλην άποστολήν ή νάέξυ- 
άνθρώπων. Διότι ή άντί- 

τό όποιον προσβάλλει καί 
πληγώνει τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπέιαν, τό νά άνεχθή τις τήν τυραννίαν καί τήν κατα- 
θλιψιν τού μεμονωμένου άτόμου άπό τον συρφετόν των άνθρώπων. ’Άρα, τά πάντα 
ύπέρ τού άτόμου».

3. 'Η  περί ής πρόκειται οξεία άντίθεσις, μεταξύ τής ολοκρατίας καί άτομο
κρατίας, βεβαίως άντανακλάται καί είς ποικίλας έκδηλώσεις τής άνθρωπίνης κοινω
νικής ζωής. Καί φυσικώ τώ λόγω, σύν τοΐς άλλοις, παρουσιάζει καί τον μοιραΐον 
άντίκτυπόν της καί είς τον ένδιαφέροντα ήμάς ένταΰθα κύκλον τής Παιδαγωγικής. 
Καθ’ δσον άκριβώς άπό τήν θέσιν, τήν όποιαν θά λάβη τις έναντι τής έκτεθείσης 
συγκρούσεως μεταξύ ολοκρατίας καί άτομοκρατίας, θά έξαρτηθή, μεταξύ πολλών 
άλλων, καί τό έπιδιωκτέον παρ’ ήμών κατά τό έργον σας είς τάς Παιδοπόλεις, π α ι 
δ α γ ω γ ι κ ό ν  ι δ ε ώ δ ε ς ,  ήτοι τό παιδαγωγικόν ιδανικόν, τό όποιον οφείλει νά 
άκολουθή πάσα παιδαγωγική σας προσπάθεια. Διότι έντεύθεν έξαρτάται ή άκολου- 
θητέα ύπό παντός παιδαγωγοΰντος έν τώ παιδαγωγικώ αυτού έργω πρότυπος ιδα
νική μορφή ψυχικού καί ήθικοΰ βίου, τήν όποιαν διά τών συστηματικών μεθόδων 
άγωγής έπιζητεϊ ούτος, δπως προσδώση είς τήν προσωπικότητα τών παιδαγωγου- 
μένων.

4. Καί έκ μέν τής άρχής τής ολοκρατίας προκύπτει ή καλουμένη κ ο ί ν ω 
ν ι σ τ  ι κ ή άγωγή, ή όλοκρατική διαπαιδαγώγησις, ήτοι έκείνη, ή όποια ζητεί 
έπιμόνως καί κατά σύστημα νά άναθρέψη τον νέον άνθρωπον χάριν τής όμάδος, «σαν

» κον, τό πολύ φανταστικόν», τό όποιον δέν δύναται νά έχη 
πηρετήση τήν υλικήν καί ήθικήν εύτυχίαν τών έπί μέρους 
ληψις αυτή θεωρεί ώς έξαιρετικώς άνήθικον, «ώς κάτι,
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» ένα πιόνι εις τον άγώνα της άνθρωπίνης μάζης», εις τον όποιον άνθρωπον δεν άνα- 
γνωρίζει ούδεμίαν άπολύτως προσωπικήν άνθρωπίνην άξίαν.

Έ κ  δέ της αρχής της άτομοκρατίας προκύπτει ή καλουμένη ά τ ο μ ι σ τ ι κ ή  
άγωγή, ή άτομοκρατική διαπαιδαγώγησις, ήτοι έκείνη ή οποία ζητεί νά προσδώση 
άξιοπρέπειαν εις τον διαπάιδαγωγούμενον νέον άνθρωπον, ή όποια επιδιώκει νά δια- 
πλάση αυτόν εις μίαν έλευθέραν, εχουσαν αυτοτελή αξίαν, άνθρωπίνην προσωπικό
τητα, έλευθέρως καί ύπευθύνως δρώσαν έν τη ζωή.

5. Έάν ρίψωμεν νυν εν βλέμμα εις τον ροΰν τής ιστορίας τής άνθρωπότητος 
μόνον κατά τούς τελευταίους αιώνας, θά διαπιστώσωμεν λόγου χάριν ότι τό κοινω- 
νιστικόν ιδεώδες έπεδίωκεν ή Παιδαγωγική τών άπολυταρχικών καθεστώτων κατά 
τον 17ον αιώνα καί ότι ή κατά τον τρέχοντα αιώνα κοινωνιστική είναι ή διαπαιδα- 
γώγησις τών συγχρόνων ολοκληρωτικών καθεστώτων, οΐον τοϋ φασισμού, του εθνι
κοσοσιαλισμού καί τού υλιστικού κόσμου τού σιδηρού παραπετάσματος.

Άντιθέτως, τό άτομιστικόν παιδαγωγικόν ιδεώδες έπεδίωξε κατά μέν την 
καμπήν τού 18ου προς τον 19ον αιώνα ή Παιδαγωγική τής Γαλλικής Έπαναστά- 
σεως, ή όποια διεκήρυξε τάς έλευθερίας καί τά δικαιώματα τού άτόμου καί τού πο
λίτου καί ή όποια άνήγαγεν εις άγωνιστικόν σύνθημα τάς λέξεις τής έλευθερίας, τής 
ΐσότητος καί τής άδελφότητος. Κατά δέ τήν σύγχρονον εποχήν βλέπομεν οτι τό ατο- 
μιστικόν παιδαγωγικόν ιδεώδες τονίζει κατ’ έξοχήν ή Παιδαγωγική τής τόσον έξυ- 
μνουμένης φιλοσοφικής κινήσεως τού «υπαρξισμού», άπαρτισάσης από τίνος άπό- 
ψεως φιλοσοφίαν τού συρμού. Καί ό όποιος υπαρξισμός οφείλει άκριβώς τήν τοιαύ- 
την ονομασίαν του εις τό οτι θέλει νά προσφέρη τήν όφειλομένην άξιοπρέπειαν εις 
τήν άνθρωπίνην υπαρξιν.

6. Νομίζομεν λοιπόν, κατόπιν τών άνωτέρω διασαφήσεων, ότι δύναται πλέον 
νά άντιληφθή πας τις κατά βάθος, διατί βλέπομεν σήμερον ότι τά ολοκληρωτικά 
κράτη τού σοβιετικού παραπετάσματος, όρμηθέντα άπό τού άξιώματος τής ολοκρα
τίας, έστράφησαν εναντίον τής άτομικής άξιοπρεπείας, έπιζητήσαντα νά διαλύσωσι 
τον θεσμόν τής οικογένειας, όστις δεν προάγει τήν ποθητήν ύπ’ αύτών κοινωνιστικήν 
άγωγήν. Μέ άλλας λέξεις, διατί τά κράτη ταΰτα ήρχισαν νά διαλύωσι τήν οικογενεια
κήν ζωήν, άφαρπάζοντα «τά παιδάκια άπό μικράς ήλικίας άπό τήν άγκαλιά τών γο- 
» νέων καί τήν άγκαλιά τής μάννας» καί νά ρίπτωσι ταΰτα έντός διαφόρων όμαδικών 
κρατικών ιδρυμάτων.

7. Νΰν είναι φυσικόν νά διερωτηθή τις, ποιον άρά γε έκ τών δύο τούτων συ
στημάτων, τήν ολοκρατίαν ή τήν άτομοκρατίαν, θά εδει νά προτιμήσωμεν; Καί βε
βαίως ή ικανοποιητική άπάντησις εις τό έρώτημα τούτο, θά έχη άποφασιστικήν 
σημασίαν διά τό έ'ργον σας ώς παιδαγωγών. Διότι θά χαράξη τήν ορθήν οδόν, τήν 
όποιαν θά έδει νά άκολουθήτε εις τάς παιδαγωγικάς σας προσπάθειας.

Φιλοσοφική καί κοινωνιολογική προοπτική ήγαγεν ήμάς ώς επιστήμονας νά 
άκολουθήσωμεν μίαν χρυσήν μέσην οδόν (solidarismus), ή όποια, άποκλείουσα τάς 
άκρότητας, πλήρως ικανοποιεί τον άφ’ υψηλού έπισκοποΰντα τον άγώνα τής άνθρω
πότητος έν τη ζωή έπί τής γής.

Λέγοντες δέ χρυσήν μέσην όδόν, νοοΰμεν τήν άνθρωπίνην έκείνην τάξιν, ή 
οποία άποδίδει πλήρη άξίαν, ήθικήν, τόσον εις τήν άτομικήν άνθρωπίνην προσωπι
κότητα, όσον καί είς τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν, θεωρουμένην ώς ολότητα. Καί ή 
οποία διά τον λόγον αυτόν ζητεί τήν χριστιανικήν σύνθεσιν τής άτομικής καί τής 
κοινωνικής εύτυχίας. 'Η  τοιαύτη δέ μέση οδός είναι έκείνη ή όποια θεμέλιοί τήν ύπό 
τής θρησκείας τού Χριστού μας χαρασσομένην κατάστασιν τής ύψίστης ' Α ρ μ ο 
ν ί α ς  μεταξύ τής τελειοποιήσεως τής όμάδος καί τής τελειοποιήσεως τών άτόμων.
Η αμοιβαία αυτή άναφορά τών δύο τούτων ευδαιμονιών δημιουργεί καί άμοιβαίας 

υποχρεώσεις, δηλονότι άφ’ ένός μέν ύπεύθυνον ύποχρέωσιν παντός άτόμου έναντι
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της κοινωνίας, ζητοϋντος νά τεθή είς την υπηρεσίαν της ’Αγάπης υπέρ των συναν
θρώπων, άφ’ έτέρου δ’ υπεύθυνον ύποχρέωσιν της κοινωνίας, ζητούσης νά τεθη είς 
την υπηρεσίαν της ’Αγάπης ύπέρ παντός μεμονωμένου άνθρώπου.

8. 'Υπό τό πνεύμα λοιπόν τής χρυσής ταύτης Χριστιανικής άξιολογήσεως 
τής παιδαγωγικής, έρχόμεθα νϋν νά έξετάσωμεν εν προς έν τά καθ’ έκαστα χαρακτη
ριστικά έκατέρου έκ των δύο παιδαγωγικών συστημάτων, ήτοι τοϋ ομαδικού τού 
άσκουμένου εντός ιδρυμάτων, καί τού οικογενειακού, τού άσκουμένου έντός οικο
γενειών, είς τάς οποίας τοποθετούνται παιδία προς περίθαλψιν καί διαπαιδαγώ
γηση*.

III. Πλεονεκτήματα τοϋ ομαδικού παιδαγωγικού συστήματος.
Καί έν πρώτοις άναφερόμεθα είς την πλεονεκτικήν πλευράν τής άγωγής έντός 

τών ιδρυμάτων, ήτις βεβαίως συνιστα μειονεξίαν τής οικογενειακής τοποθετήσεως 
τών παιδιών είς ξένας έντιμους οικογένειας προς σωτηρίαν. Καί είδικώτερον :

α) 'Η  γενική διεύθυνσις καί ή έπιτήρησις τού ιδρύματος, είδικώτερον ό έλεγ- 
χος τού έν αύτώ έργαζομένου προσωπικού, είναι ευχερέστερος έν ίδρύματι, διότι 
βεβαίως έ'χει τις ύπό τήν άμεσον αύτοΰ έπίβλεψιν συγκεντρωμένην τήν ομάδα τού 
έργαζομένου προσωπικού. Άντιθέτως ή φοβερά άχίλλειος πτέρνα, ή οποία έφερεν 
είς άποτυχίαν τό οικογενειακόν σύστημα είς τάς 22 ολοκλήρους χώρας, αΐτινες έδή- 
λωσαν δτι έφαρμόζουν παραλλήλως καί τό σύστημα τών οικογενειακών τοποθετή
σεων τών παιδιών έν τινι συνεδρίω προστασίας τής παιδικής ήλικίας, είναι άκρι- 
βώς ή δίαπιστωθεΐσα έκμετάλλευσις τών παιδιών έκ μέρους τών ξένων οικογενειών, 
είς τάς οποίας έτοποθετήθησαν ταΰτα προς περίθαλψιν καί διαπαιδαγώγηση*.

β) Τό 'ίδρυμα ένεκα εύνοήτων λόγων είναι όλιγώτερον δαπανηρόν, έφ’ όσον 
δύναται νά έξυπηρετηθή ύπό ολιγάριθμου προσωπικού καί έν τώ όποίω δύνανται 
νά γίνωσι διάφοροι συνδυασμοί έξοικονομήσεως δαπανών. Καθ’ ήν στιγμήν άντι
θέτως ή δημιουργία ιδρύματος, συγκεκροτημένου έξ οίκίσκων προς έγκατάστασιν 
τυχόν παιδικών οικογενειών, άπαιτεϊ ως έκ τής φύσεως αύτοΰ μεγαλύτερον άριθμόν 
προσωπικού, κυρίως προσωπικού πολλών οικογενειαρχών, καί έπομένως άποβαίνει 
περισσότερον δαπανηρά.

γ) 'Η  τάξις, ή πειθαρχία καί ή ένότης εύχερέστερον συγκρατούνται έν τώ 
συγκεντρωμένω ίδρύματι παρά έν τώ κύκλω τών διεσκορπισμένων οικογενειών.

δ) 'Η  έν τώ ίδρύματι συμβιοΰσα όμάς παιδιών συνιστα μικρογραφίαν τής 
έλευθέρας άνθρωπίνης κοινωνίας. Τοιουτοτρόπως δμως οί τρόφιμοι διαπαιδαγω- 
γούνται είς τά μέλλοντα καθήκοντα αυτών ώς μελών τής κοινωνίας. Μεταξύ άλλων 
άποκτώσι καί τό πολύτιμον φρόνημα τής ύπακοής είς τούς νόμους, έφ’ δσον έθί- 
ζονται είς σεβασμόν καί ύποταγήν είς τούς διαμορφουμένους άγράφους κανόνας συμ
περιφοράς ύπό τής μικράς ταύτης παιδικής κοινωνίας.

ε) 'Η  έν τώ ίδρύματι διαβίωσις τών τροφίμων είναι έρρυθμισμένη έπί τή βάσει 
τακτικού ώρολογίου προγράμματος ζωής, σχολαστικώς έκτελουμένου. Έπομένως 
οι τυχόν λίαν πιθανώς ύπό άτάκτους δρους διαβιώσαντες έν τή έλευθέρα ζωή των 
τρόφιμοι, άποκτώσι τήν πολύτιμον συνήθειαν τού τακτικού βίου καί τού τακτικού 
ρυθμού.

στ) 'Η  έν τώ ίδρύματι συμβίωσις δλων τών παιδιών, έφ’ δσον δι’ δλα συλλή
βδην έργάζεται τό αύτό προσωπικόν, έξασφαλίζει ισότητα έν τή περιθάλψει καί τή 
παιδαγωγική μεταχειρίσει, ή οποία ίσότης άποτελεϊ έπιτακτικόν αίτημα. Άντι- 
θέ τως δμως ή έν οίκογενείαις διασπορά τών διαφορών παιδιών προς περίθαλψιν 
καί διαπαιδαγώγηση*, κατανέμουσα ταύτα είς μικράς οίκογενειακάς ομάδας, συνε
πάγεται άνισον μεταχείρισιν, άνάλογον προς τήν ικανότητα άποδόσεως τού είς έκά- 
στήν οικογενειακήν ομάδα ύπηρετούντος προσωπικού τών οικογενειαρχών.

ζ) 'Η  διοργάνωσις τής ψυχαγωγίας ύπό τάς ποικίλας αύτής έκδηλώσεις,
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της οποίας τόσην άνάγκην έχει καί διά παιδαγωγικούς λόγους ή παιδική ηλικία, 
ευνοείται περισσότερον κατά την ομαδικήν συμβίωσιν, ένθα υπάρχει πλήθος παιδιών.

η) Τό πνεύμα τής αΰτοδιοικήσεως, δπερ έπιδιώκει ή σύγχρονος παιδαγωγική, 
είναι έφαρμόσιμον κυρίως έν ΐδρύματι, ούχί όμως καί έν τώ πλαισίω τής οικογενεια
κής ζωής.

ΙΥ. Πλεονεκτήματα τοΰ οικογενειακού παιδαγωγικού συστήματος.
’Εάν δμως τό «ομαδικόν ίδρυμα» έμφανίζη τοιαϋτα καί τοσαϋτα πλεονεκτή

ματα, άπό τής άλλης πλευράς δεν στερείται καί ή «οικογενειακή τοποθέτησις των 
» παιδιών» σπουδαίων πλεονεκτημάτων, τά όποια άπαρτίζουν άντίστοιχα μειονε
κτήματα του ομαδικού συστήματος διαπαιδαγωγήσεως εντός ιδρυμάτων. Καί είδι- 
κώτερον :

α) Ή  διασκόρπισις εις διαφόρους οικογένειας διαφόρων παιδιών διευκολύ
νει τήν άντιμετώπισιν ενδεχομένων έπιδημικών νόσων, αΐτινες άποβαίνουσι λίαν 
επικίνδυνοι έν ταΐς όμαδικαΐς συμβιώσεσι. Τό πρόβλημα τούτο έπί παραδείγματι 
ένεφανίσθη ύπό όξυτάτην μορφήν έν Έλλάδι διαρκούσης τής κατοχής έν δψει τού 
έπικινδύνου έξανθηματικού τύφου, τής φυματιώσεως, ούχ ήττον καί άλλων νοσημά
των, ώς γρίππης, κοκκύτου, παρωτίτιδος, οστρακιάς, διφθερίτιδος, άνεμευλογίας κ.ά.

β) Τό οικογενειακόν σύστημα δεν εύνοεΐ τον κίνδυνον τής άμοιβαίας διαφθο
ράς των τροφίμων, τον όποιον άντιθέτως υποθάλπει ή ομαδική διαβίωσις έντός ιδρύ
ματος.

γ) Τό οικογενειακόν σύστημα δεν υποθάλπει τον κίνδυνον τού σχηματισμού 
παιδικών, συμμοριών, προς άς ρέπουσι τά νεαρά άτομα καί αιτινες δρώσιν ύπούλως 
καί κρυφίως. Κίνδυνον, δν, άντιθέτως εύνοεΐ ή ομαδική συμβίωσις.

δ) Τό οικογενειακόν σύστημα έξασφαλίζει καλυτέραν άτομικήν περιποίησιν 
τών περιθαλπομένων παιδιών, καθ’ ήν στιγμήν υστερεί σημαντικώς ή άτομική περι- 
ποίησις έκάστου έκ τών τροφίμων «μέσα εις τό πλήθος τών παιδιών τοΰ ιδρύματος».

ε) Γενικώς έν τώ ΐδρύματι συστέλλεται καί ταπεινοΰται ή προσωπικότης 
τών παιδιών. Ούσιαστικώς «τό παιδί μέσα εις τό ίδρυμα είναι ένα νούμερο». ’Αντι
θέτους τό παιδίον έντός μιάς οικογένειας έχει άτομικότητα καί άνθρωπίνην άξιοπρέ- 
πειαν. «Είναι ή "Ελλη, είναι ό Γιάννης, δεν είναι δύο νούμερα στο πλήθος».

στ) Ή  διάγνωσις τής προσωπικότητος τοΰ παιδιού δεν είναι έφικτή έντός 
τού πλήθους. ’Εν ώ άντιθέτως διευχεραίνεται μεγάλως έν τή οικογενειακή ζωή.

ζ) Γενικώς ή έξατομίκευσις τής παιδαγωγικής μεταχειρίσεως, άναλόγως 
προς τήν ιδιαιτέραν περίπτωσιν έκάστου τροφίμου, ιδίως καί άναλόγως προς τον 
ΐδιάζοντα χαρακτηρολογικόν του τύπον, έπιτυγχάνεται διά τής διανομής τών παι
διών κατά κατηγορίας εις τάς διαφόρους οΐκογενειακάς ομάδας. Έν ω άποβαίνει 
πολλαχώς άνεφάρμοστος έντός τοΰ ιδρύματος, ένθα συγκεντροΰνται φύρδην—μίγδην 
τρόφιμοι, παρουσιάζοντες τάς μεγαλυτέρας άνομοιογενείας καί άσυμφωνίας περι
πτώσεων.

η) Έν τώ όμαδικώ ΐδρύματι ή έπαγγελματική έκπαίδευσις περιορίζεται εις 
ώρισμένον στενόν κύκλον έπαγγελμάτων, έν ω άντιθέτως ένώπιον τών παιδιών τών 
διεσκορπισμένων έντός τών έν τή έλευθέρα κοινωνία διαβιουσών οικογενειών, είναι 
ανοικτός άπας ό κύκλος τών έπαγγελμάτων τής έλευθέρας ζωής.

θ) Αί έριδες, αί άντεγκλήσεις καί γενικώς αί συγκρούσεις μεταξύ τών παι
διών είναι συχνότεραι έντός τοΰ πλήθους, έν ώ άπό τής άλλης πλευράς δεν εύννοοΰνται 
ύπό τοΰ οικογενειακού τόνου τής ζωής έντός τών οικογενειακών ομάδων.

ι) Ή  ζωή έν ΐδρύματι άποξενώνει τον τρόφιμον άπό τής φυσικής ομαλής 
ζωής παντός άνθρώπου έντός οικογένειας καί γενικώς δεν προπαρασκευάζει αύτόν 
ώς μέλλοντα οικογενειάρχην μιάς ήθικής οικογένειας.

ια) Τέλος, τοΰθ’ δπερ καί σπουδαΐον, τό ομαδικόν 'ίδρυμα δεν εύνοεΐ τήν δη-
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μιουργίαν άτμοσφαίρας άγάπης, εμπιστοσύνης καί ψυχικής έπαφής μεταξύ των 
παιδαγωγούντων καί παιδαγωγουμένων. Καί άρα δεν είναι κατάλληλον ιδίως διά 
τα παιδία, τα όποια ένδεχομένως έδοκίμασαν ψυχικά τραύματα ένεκα έλλείψεως 
άγάπης έκ μέρους της οικογένειας των ή των συνανθρώπων των. ’Ενταύθα άνήκει 
τό δραματικόν πλήθος των ορφανών, των νόθων, των εκθέτων καί γενικώς όλων τών 
παιδιών, τά όποια διά διαφόρους λόγους ψυχικώς καί ηθικώς έπλήγησαν ύπό τού 
πικρού περιβάλλοντος. Έ ν ω άντιθέτως ή οικογενειακή ζωή είναι έκείνη, ήτις πλου- 
σίως είναι ικανή νά δημιουργήση τήν γλυκεϊαν καί γαληνιαίαν άτμόσφαιραν άγά
πης, έμπιστοσύνης καί ψυχικής έπαφής, ή όποια μόνη δύναται νά διαλύση τά διά
φορα ψυχικά καί ήθικά καρκινώματα, τά όποια άπαρτίζουσι τον βλαβερόν σπόρον 
τής λανθανούσης άποξενώσεως άπό τής κοινωνίας. Καί ή όποια άποξένωσις άγει είς 
τήν αθεΐαν, είς τάς άνατρεπτικάς ιδέας, είς τήν ψυχικήν πάθησιν, είς τήν πορνείαν, 
είς τήν εγκληματικότητα καί γενικώς είπεϊν είς πάσαν σαπρίαν άνηθικότητος καί 
κοινωνικής δυστυχίας.

Υ . 'Υπεροχή τοϋ οικογενειακού παιδαγωγικού συστήματος.
1. Έ κ τών ήδη λεχθέντων καταλήγομεν κατ’ αρχήν είς τό συμπέρασμα, ότι 

βεβαίως άμφότερα τά συστήματα, ήτοι τό τε ομαδικόν καί τό οικογενειακόν, έχουσι 
τάς σκοτεινάς καί τάς φωτεινάς αυτών πλευράς.

2. Ούχ’ ήττον ή υπεροχή τού οικογενειακού παιδαγωγικού συστήματος, άπο 
άπόψεως τής έκτεθείσης άξιολογικής έπισκοπήσεως, είναι τώ όντι οφθαλμοφανής.

Διότι αί ήθικαί ώραιότητες τής οικογένειας, καί δή τής χριστιανικής καί ελ
ληνικής, δεν είναι μόνον καθ’ έαυτάς εύγενεΐς, άλλ’ άσκούσι καί ίσχυράν παιδαγω
γικήν έπιρροήν, συνιστώσαι τό ομαλόν καί γόνιμον περιβάλλον τής ήθικώς καί ψυ
χικώς υγιούς άνατροφής τών τέκνων. Αί τοιαΰται δ’ ήθικαί ώραιότητες τής οικο
γένειας είναι άξίαι άναντικατάστατοι.

'Η  οικογένεια είναι ή μεγάλη ευλογία τού Θεού. Καί είναι θεία ευλογία, ιδίως 
διότι είναι άτμόσφαιρα άγάπης. Τήν όποιαν δύναμιν τής άγάπης ώς μέσου παιδα
γωγικού δεν δύναται νά άναπληρώση ουδέ ή πλουσιωτέρα παιδαγωγική σοφία.

Κατόπιν τούτων ρίπτομεν τήν άνεπιφύλακτον προτίμησιν ήμών είς τό οικο
γενειακόν πνεύμα, τό όποιον δέον βαθέως νά διαχυθή καί είς τήν ζωήν τών πάσης 
φύσεως ιδρυμάτων. ’Άρα καί είς τήν ζωήν τών ΰμετέρων Παιδοπόλεων τής Βασι
λικής Προνοίας.

'Ημείς, ώς επιστήμων καί ώς άνθρωπος, έν τώ οίκογενειακώ πνεύματι τής 
διαπαιδαγωγήσεως διακρίνομεν πυρήνα ήθικών σχέσεων άνεκτίμητον, πηγήν δη
μιουργίας άλληλεγγύης τών άνθρώπων προς τούς συνανθρώπους των, γενικώς παν
τοίων μεγάλης ολκής άνωτέρας πνοής άξιών.

Υ Ι. Μορφαί είσχωρήσεως τοϋ οικογενειακού πνεύματος είς τήν 
ζωήν τών 'Ιδρυμάτων.

1. Άναφερόμενοι είς τούς διαπλασθέντας μέχρι τοΰδε τύπους, έν τώ πλαι- 
σίω τής προσπάθειας προς έμφύσησιν τού οικογενειακού πνεύματος είς τήν ζωήν 
τών παιδαγωγικών ιδρυμάτων, δυνάμεθα γενικώς νά διαχωρίσωμεν τάς έπομένας 
κατηγορίας :

α) Μ ο ρ φ ή ν  τ ή ς  κ α θ ’ ο μ ά δ α ς  κ α τ α ν ο μ ή ς  τ ώ ν  τ ρ ο φ ί 
μ ω ν  τ ο ύ  ι δ ρ ύ μ α τ ο ς .  Έν προκειμένω αί έπί μέρους ομάδες θεωρούνται ώς 
είδη οικογενειών. 'Η  τοιαύτη καθ’ ομάδας κατανομή δύναται νά χωρήση καί μέχρι 
κεχωρισμένων κατοικιών τών ομάδων. (’Αρχιτεκτονικόν σύστημα τών περιπτέ
ρων) (Χωρίον Πεσταλότσι).

β) Μ ο ρ φ ή ν  τ ή ς  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  ά ν δ ρ ι κ ο ΰ  κ α ί  γ υ ν α ι 
κ ε ί ο υ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  έν τ ώ  ί δ ρ ύ μ α τ ι .  Ενταύθα τό ανδρικόν προσω
πικόν άντιπροσωπεύει τον πατρικόν παράγοντα έν τή μεγάλη οικογένεια τού ίδρύ-
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ματος, τδ δέ γυναικείου τον μητρικόν. Καταβάλλεται δέ προσπάθεια όπως συνυπη- 
ρετώσιν εις τα τοιαύτα ιδρύματα, εί δυνατόν, ζεύγη συζύγων υπαλλήλων.

γ) Μ ο ρ φ ή ν  τ ο υ  μ ι κ τ ο ύ  ι δ ρ ύ μ α τ ο ς  ά ρ ρ έ ν ω ν  κ α ί  θ η- 
λ έ ω ν  τ ρ ο φ ί μ ω ν .  ’ Ενταύθα ζητείται ή άπομίμησις της οικογένειας, τής έχού- 
σης καί υιούς καί θυγατέρας. Προκεχωρημένη άπομίμησις άπαιτεΐ, όπως οί τρόφι
μοι έχουσι διάφορον ηλικίαν, διότι καί ή φυσική οικογένεια έχει τέκνα, τά όποια 
δεν άγουσι την αυτήν ήλικίαν.

δ) Μ ο ρ φ ή ν  τ ο ϋ  μ ι κ ρ ο ύ  κ α ί  ο λ ι γ ά ρ ι θ μ ο υ  ι δ ρ ύ μ α τ ο ς .  
Σκοπεϊται ή άπομίμησις της οικογένειας, ή οποία άπαρτίζεται άπδ ολίγα μέλη καί 
οόχί έκ πλήθους’ ώς συμβαίνει έπί των ιδρυμάτων, άτινα διαθέτουσι κλίνας δι’ έκα- 
τοντάδας όλας τροφίμων. Τδ έν λόγω σύστημα ήκολουθήθη τελευταίως ιδίως έν 
■Ελβετία. Τδ ίδρυμα είναι έγκατεστημένον έν οίκίσκω, προοριζομένω συνήθως διά 
20 έως 30 τροφίμους. Τούτο δέ διευθύνεται, εί δυνατόν, υπό ζεύγους συζύγων υπαλ
λήλων, διαδραματιζόντων τδν ρόλον των γονέων...

ε) Μ ο ρ φ ή ν  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ς  π α ι δ ι κ ή ς  π ό λ ε ω ς  μέ βά-  
σ ι ν  σ υ γ κ ρ ό τ η μ α  τ ε χ ν η τ ώ ν  π α ι δ ι κ ώ ν  ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν .  (Ε λ 
ληνικόν σύστημα). Πρόκειται περί πρωτοτύπου έν τώ κόσμω Ελληνικού συστήμα
τος, τδ όποιον κατόπιν βαθείας σκέψεως καί μεγάλης τόλμης έπενόησα καί έφήρ- 
μοσα κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής έν τώ προαστείω τής Νέας Σμύρνης. Τδ σύ
στημα, παρά τάς φοβεράς άντιξοότητας τής κατοχής, έν τώ συνόλω του έπέτυχε. 
Έθαυμάσθη παρ’ ήμετέρων καί ξένων, ιδίως τών άνηκόντων εις τήν δύναμιν τού 
Διεθνούς ’Ερυθρού Σταυρού (Ελβετικού καί Σουηδικού). Μεταπολεμικώς δ’ έπε- 
ζητήθη παρά τινων ξένων ή έν τή πράξει άπομίμησις του. Σχετικήν άνακοίνωσιν 
ύπέβαλον εις τδ έν έτει 1945 συγκροτηθέν Διεθνές Συνέδριον, έν Ελβετία, προστα
σίας τών πολεμοπαθών παιδιών.

Είδικώτερον έπεζήτησα νά συνδυάσω οικογενειακήν καί ομαδικήν διαπαι
δαγώγηση/, προπαρασκευάζουσαν τούς νεαρούς τροφίμους καί ώς μέλη οικογένειας 
καί ώς μέλη κοινωνίας, δηλονότι προσωπικότητας ίκανάς νά συμβιβάζωσι τήν άτο- 
μικήν καί τήν ομαδικήν ευτυχίαν.

’Επί τώ σκοπώ τούτω έπεζήτησα νά σχηματίσω μικρογραφίαν παιδικής πο- 
λεως-πολιτείας, συγκεκροτημένης έκ τεχνητών παιδικών οικογενειών. Τόσον εις 
τήν οικογένειαν, όσον καί εις τήν παιδικήν πόλιν ένέθεσα πνοήν συνδέσμου χριστια
νικής άγάπης.

'Υπό τδ πνεύμα τούτο τήν παιδικήν πόλιν-πολιτείαν έφαντάσθην ώς μίαν 
μεγάλην άγαπωμένην χριστιανικήν οικογένειαν. Διό καί ύπήγαγον ταύτην άφ’ ένδς 
μέν εις ’Εφορίαν έξ εύυπολήπτων άνδρών τής περιοχής τής Νέας Σμύρνης, άντι- 
προσωπεύουσαν τδν πατρικόν παράγοντα έν τή οικογενειακή παιδοπόλει, άφ’ έτέ- 
που δ’ εις ’Εφορίαν έριτίμων κυριών, άντιπροσωπεύουσαν τδν μητρικόν παράγοντα. 
’Ανάλογα δ’ ήσαν καί τά καθήκοντα έκάστης έκ τών δύο τούτων έφοριών.

'Ως πυρήνα τής παίδοπόλεως έθεσα τάς τεχνητάς παιδικάς οικογένειας. Εις 
τήν μορφήν τούτων έπεζήτησα νά δώσω τδ σχήμα τής φυσικής οικογένειας. Διά τούτο 
άνεζήτησα νά άνεύρω έντιμους οικογένειας στερουμένας τέκνων, έμφορουμένας ύπδ 
χριστιανικής πίστεως καί χριστιανικής άγάπης. Καί εις τάς τοιαύτας οικογένειας 
ένεπιστεύθην τά ορφανά ή άλλα έγκαταλελειμμένα «παιδιά μου», «κοριτσάκια ή 
» άγοράκια», 8 έως 9 συνήθως, κατά κλιμάκωσιν άντιστοιχοΰσαν πρδς τήν διαφοράν 
ήλικίας μεταξύ τών «άδελφών» μιας φυσικής οικογένειας, άπδ ήλικίας νηπιακής 
(ήλικίας άκόμη καί 6 μηνών) μέχρι καί τής μετεφηβικής. Άναλόγως δέ τής οικο
γενειακής καταστάσεως τών τεχνητών γονέων τών παιδιών, οδς άνεύρισκον, έσχη- 
ματίζοντο αί τεχνηταί παιδικαί οΐκογένειαι οόχί μόνον έκ τών θετών τεχνητών γονέων 
καί έκ παιδιών, άλλ’ ένδεχομένως καί άπδ ένα πάππον ή μίαν μάμμην ή καί μίαν
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θείαν ή καί έναν θειον. Έσχημάτισα δ’ άρκετάς δεκάδας τοιούτων τεχνητών οικο
γενειών.

'Η  όργάνωσις της Παιδικής Πόλεως Νέας Σμύρνης έπλαισιοϋτο έκ διοικη
τηρίου (έν φ συμμετεϊχον έν μετρώ οί έκ τών τροφίμων μεγαλυτέρας ηλικίας, ύπό 
πνεϋμα μεμετρημένης αύτοδιοικήσεως), δικαστικής ζωής (παιδοδικαστήρια καί 
παιδικόν σωφρονιστήριον ύπό πνεύμα αύτοδιοικήσεως έν τή άπονομή δικαιοσύνης 
έν τώ κύκλω τής μονογραφίας τής παιδικής κοινωνίας), παιδονομίας (άστυνομία 
έκ παιδιών), έκπαιδευτικοΰ συστήματος (νηπιαγωγείου, δημοτικόν σχολείου, μετάβα- 
σις τών περιθαλπομένων παιδιών εις τα κοινά γυμνάσια ή τάς κοινάς μέσας έμπορικάς 
σχολάς ή εις τάς κοινάς έπαγγελματικάς σχολάς, μεταξύ ών καί εις την Σιβιτανί- 
δειον, μετάβασις ένδεχομένως τών έπιδεικνυόντων έπίδοσιν πνευματικήν καί είς τό 
Πανεπιστήμιου ή άλλας άνωτάτας σχολάς κ.ά.),' Υγειονομικού καί ’Ιατρικού τομέως 
(πλήρες παιδικόν νοσοκομείου μέ διαφόρους ειδικότητας τή άρωγή καί τού Ελλη
νικού Ερυθρού Σταυρού, Παιδικόν Νοσοκομείου λοιμωδών νόσων, ’Ιατρικόν καί 
νοσοκομειακόν προσωπικόν ποικίλων ειδικοτήτων, παιδικόν πρεβαντόριον έν Πα- 
λαια Πεντέλη καί παιδικαί έξοχικαί οΐκογένειαι έν Άμαρουσίω), Παιδικού ’Ωδείου 
(παιδική χορωδία, παιδική έκκλησιαστική χορωδία, έκμάθησις μουσικής), παιδι
κής δημοσιογραφίας (παιδική έφημερίς μέ τον τίτλον «Θάρρος»), σταθμού ψυχο
λογικού καί παιδαγωγικού, συμβουλευτικού τών τεχνητών γονέων κλπ. (μετ’ έπι- 
τελείου έκ ψυχολόγων, ψυχιάτρων, παιδαγωγών, κοινωνιολόγων, σταθμός παρα- 
τηρήσεως, ψυχοβιολογικά δελτία, δελτία παρακολουθήσεως τής διαγωγής κλπ.), 
παιδικής ψυχαγωγίας (παιδικόν θέατρου, κουκλοθέατρου, παιδικαί έορταί, παιδική 
λέσχη), παιδικού άθλητισμοΰ καί γυμναστηρίου. Εις τήν Παιδόπολιν έδωκαν έθελον- 
τικώς τήν ψυχήν καί τήν αύτοθυσίαν των διάφοροι άνθρωποι τής καλωσύνης ποικί
λων προελεύσεων, φοιτηταί καί φοιτήτριαι άφθόνως, έπιστήμονες ποικίλων ειδι
κοτήτων, υπάλληλοι, ιερείς, έκπαιδευτικοί, καλλιτέχναι, δημοσιογράφοι, έμποροι, 
άλλοι έπαγγελματίαι, έπιχειρηματίαι, οΐκοδέσποιναι.'Η όλη προσπάθεια έτέθη ύπό τό 
πλαίσιον τής παρ’ έμοΰ ίδρυθείσης Ελληνικής ’Επιστημονικής Προστασίας καί Άνα- 
πτύξεως τής Νεότητος, έπί κεφαλής τής οποίας έτέθη ό άνωτέρας πνοής έγκριτος κα- 
θηγητής τής ’Εγκληματολογίας έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών κ. Κωνστ. Γ. Γαρ- 
δίκας. 'Η  προσπάθεια αυτή έπέτυχε, διότι ήτο προσπάθεια χριστιανικής πίστεως, 
έλπίδος καί άγάπης. Είς τούς πολυπληθείς άφανεΐς ήρωας καί ήρωΐδας τής ’Αγά
πης, οίτινες άπήρτισαν τον κύκλον τών θεμελιωτών τής Παιδικής Πόλεως, άπευθύνω 
άπό τής θέσεως ταύτης τήν ευαγγελικήν ρήσιν (Ματθ. 5, 16) : «Οΰτω λαμψάτω 
τό φώς υμών έμπροσθεν τών άνθρώπων, όπως ιδωσιν υμών τά καλά έργα καί δοξά- 
σωσι τον Πατέρα ύμών, τον έν τοϊς οΰρανοΐς!»

2. ’Επί τή εύκαιρία ταύτη άς μοί έπιτραπή ένταύθα νά κάμω μίαν όφειλομέ- 
νην παρέκβασιν. Έν φ, έξ όσων έξετέθησαν άνωτέρω, ή ιδέα τής οικογενειακής 
παιδικής πόλεως, συγκεκροτημένης έκ τεχνητών παιδικών οικογενειών άποτελεϊ 
γέννημα καί θρέμμα τής Ελληνικής σκέψεως καί τής Ελληνικής δράσεως, έπιτυχόν, 
έν τοσούτω άνεγνώσαμεν μετ’ εύλογου έκπλήξεως τήν άκόλουθον εΐδησιν έν τή 
έγκρίτω άθηναϊκή έφημερίδι «Εστία» τής Τετάρτης, 25 Ίανουαρίου 1956, ύπό τον 
τίτλον : «Μία ωραία ιδέα. Τά χωριά τών ορφανών τού Γκμάϊνερ». «Σχεδόν 150 
» ορφανά ζοΰν είς τό ίδικόν των χωριό, άποτελούμενον άπό χαρούμενα χρωματισμένα 
» Τυρολέζικα σπίτια... είς το ’Ίμστ τού Αύστριακοΰ Τυρόλου. Σήμερον ζοΰν εύτυχι- 
» σμένα χάρις είς τήν έμπνευσιν ένός άνθρώπου, τού 35ετοΰς Χέρμαν Γκμάϊνερ... 
» 'Όταν (ούτος) έπέστρεψεν άπό τον τελευταίου πόλεμον έθλίβη είς τό άντίκρυσμα 
» τών τόσων ορφανών, πού εΐχεν άφήσει ή φοβερά θεομηνία. Δέν τού ήρεσεν όμως ή 
» ιδέα ένός μεγάλου ορφανοτροφείου. Διότι κάθε παιδί πρέπει νά έχη τήν μητέρα του, 
» τούς άδελφούς καί τάς άδελφάς του καί τό σπιτάκι τής οικογενειακής του αυλής. 
» Δι’ ο καί τώρα, είς τό ορεινόν "Ιμστ, υπάρχουν 15 σπίτια, έκ τών οποίων έκαστον
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» στεγάζει μίαν θετήν «μητέρα» καί 9 παιδιά... Τά παιδάκια άνήκουν εις κάθε ήλι- 
» κίαν, ώστε να έχουν την έντύπωσιν δτι είναι άδελφάκια καί δτι μεγαλώνουν εις μίαν 
» πραγματικήν οικογένειαν...». Έν έπιλόγω ή «Εστία» άναγράφει καί τά έξης: «Ση- 
» μειωτέον, τέλος, δτι ή ιδέα τοϋ κ. Γκμάινερ εδρε θαυμαστάς καί εις άλλας χώρας. 
» Οΰτως αί αύστριακαί εφημερίδες έγραψαν πρός τίνος δτι ή Βασίλισσα τής Ελλάδος 
» έζήτησεν άπδ τον κ. Γκμάινερ νάτήν βοηθήση, δπως οργάνωση καί έδώ" παρόμοιον 
» χωρίον». Καί δμως καί ή ιδέα τής τεχνητής παιδικής οικογένειας, καί μάλιστα υπό 
τελειοτέραν μορφήν, συνιστώσης δέ πυρήνα παιδικής πόλεως καί ή πραγμάτωσις τής 
ιδέας, καί μάλιστα έν στιγμαΐς τραχυτάτης δυστυχίας (κατοχής), δεν είναι ξέναι, 
άλλά καθαρώς Έλληνικαί.

Υ ΙΙ. Συμπεράσματα άναφερόμενα εις τήν άκολουθητέαν τακτικήν 
ύπό των Παιδοπόλεων τής Βασιλικής Προνοίας.

1. Καί νυν ύπό τό πνεύμα των άνωτέρω έκτεθεισών άπόψεων προτείνομεν πρός 
τό ύμέτερον Συνέδριον καί πρός τούς επί κεφαλής τής Βασιλικής Προνοίας, δπως 
ένστερνισθώσι τήν γραμμήν τής διαχύσεως άφθονου χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  ο ι κ ο 
γ ε ν ε ι α κ ή ς  π ν ο ή ς  εις τήν ζωήν των Παιδικών 'Ιδρυμάτων, τά όποια άνή- 
κουσιν είς τήν δύναμιν τής έν λόγω Προνοίας.

2. Καί ύπό τήν έννοιαν ταύτην ύποστηρίζομεν έν πρώτοις άπό άπόψεως ά ρ χ ι
τ ε κ τ ο ν ι κ ή ς ,  δτι θά έδει νά άντικατασταθή ό τύπος τοϋ ενιαίου, έστω καί μεγα
λοπρεπούς, οικοδομήματος ή οικοδομημάτων ύπενθυμιζόντων στρατώνας, διά τοϋ 
τύπου τοϋ ιδρύματος, τοϋ άπαρτιζόμένου έκ μικρών οίκίσκων. Έ φ ’ δσον βεβαίως 
κατά τοιοΰτον τρόπον θά καταστή δυνατή ή κατανομή τών τροφίμων είς οίκογενεια- 
κάς ομάδας.

'Οδηγός γραμμή θά είναι πάντοτε ή δσον τό δυνατόν μεγαλυτέρα προσέγγισις 
πρός τήν μορφήν τής φυσικής οικογένειας. Διότι, διερωτώμεθα, τί θά ώφέλει άρά γε 
νά είχωμεν έπί παραδείγματι εν πολυτελέστατον μέγαρον παιδαγωγικού ιδρύματος 
μέ δλους τούς κανόνας τής τελευταίας τεχνικής πολυτελείας, τούς αυστηρότερους 
κανόνας τής ύγιεινής, μέ δλα τά σύγχρονα μέσα περιποιή'σεως, μέ πολυτελείς έπι- 
πλώσεις καί μέ πολυτελές προσωπικόν, «δπου δμως τό κάθε παιδί θά παρέμενε ένα 
» άπλό νούμερο»; Καί έρωτώμεν, πώς είναι δυνατόν άπό «ένα άπλοΰν νούμερο» 
νά διαπλασθή μία αξιοπρεπής άνθρωπίνη προσωπικότης;

'Ομοίως νομίζομεν δτι θά έδει νά καταβάλληται προσπάθεια, ΐνα κατά σύστημα 
χρησιμοποιήται έν τώ αύτώ ίδρύματι τ ό σ ο ν  ά ν δ ρ ι κ ό ν ,  δ σ ο ν  κ α ί  γυ-  
ν α ι κ ε ΐ ο ν  π ρ ο σ ω π ι κ ό ν .  Ευχής δ’ έργον θά ήτο, έάν έχρησιμοποιοΰντο 
σύζυγοι ύπάλληλοι.

'Ομοίως θά έπρεπεν ίσως νά συνέζων έν ίδρύματι μικράς ήλικίας παιδιών 
τ ό σ ο ν  ά ρ ρ ε ν ε ς ,  δ σ ο ν  κ α ί  9 ή λ ε ι ς τ ρ ό φ ι μ ο ι .

'Ομοίως θά ήτο ίσως σκόπιμον έν ίδρύματι έ φ ή β ω ν  θ η λ έ ω ν  να ει -  
σ ή γ ο ν τ ο  κ α ί  π α ι δ ί α  ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  τ ώ ν  φ ύ λ ω ν .

Άπό άλλης άπόψεως θά έδει ίσως νά ίδρυθώσιν ιδρύματα μέ τ ρ ο φ ί μ ο υ ς  
δ ι α φ ό ρ ο υ  ή λ ι κ ί α ς  (άπομίμησις τών άδελφών), ά π ο φ ε υ γ ο μ έ ν η ς  
μ ό ν ο ν  τ ή ς  σ υ ν ο ι κ ή σ ε ω ς  έν τ ώ  α ύ τ ώ  ο ί κ ί σ κ ω  τ ώ ν  ά ρ ρ ε -  
ν ω ν  κ α ί  θ η λ έ ω ν  έ φ ή β ω ν .

Έν συνεχεία έχομεν τήν γνώμην δτι, άντί τής λιτής καί ψύχρας καί στρατιω
τικής έπιπλώσεως, ώς καί τής διαρρυθμίσεως ταύτης ύπό άνάλογον πνοήν, θά ώφειλε 
νά έπιζητηθή συστηματικώς, δ π ω ς  δ ο θ ή  θ ε ρ μ ό ς  τ ό ν ο ς  ε ί ς  τ ή ν  έ π ί -  
π λ ω σ ι ν  κ α ί  τ ή ν  δ ι α κ ό σ μ η σ ι ν  τών οίκίσκων τών παιδικών ιδρυμάτων, 
ΐνα καί οδτω, σύν πολλοΐς άλλοις, δημιουργηθή ή άτμόσφαιρα τής οικογενειακής 
θαλπωρής.

'Ομοίως ό ψυχρός έκεΐνος μηχανικός τόνος τοϋ προγράμματος τής ζωής τών
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τροφίμων του ιδρύματος, ώς καί της άμφιέσεως αύτών, είναι άνάγκη να υποχώρηση 
προ ενός θ ε ρ μ ο ύ  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ο ύ  ρ υ θ μ ο ύ  ζ ω ή ς  κ α ί  ά μ φ ι έ -  
σ ε ω ς.

Α ύ τ δ ς  ό ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό ς  κ α ί  θ ε ρ μ ό ς  τ ό ν ο ς ,  έν πάση περι- 
πτώσει, θά ώφειλε να  ε ί σ χ ω ρ ή σ η  β α θ έ ω ς  κ α ί  μ έ χ ρ ι  π ά σ η ς  λ ε 
π τ ο μ έ ρ ε ι α ς  ε ι ς  τ η ν  ζ ω ή ν  τ ω ν  ν ε α ρ ώ ν  τ ρ ο φ ί μ ω ν .  Τοΰθ’ δπερ 
σπουδαΐον, εάν άναλογισθή τις δτι τά νεαρά άτομα (ιδίως δέ λόγω θερμής φυλετι
κής ιδιοσυγκρασίας, οί 'Έλληνες), κρίνουσι τά πράγματα συνήθως διά συναισθη
ματικών καί ούχί ψυχρών λογικών κρίσεων, καί μάλιστα συνήθως τά παιδία έκ 
τών λεπτομερειών καί μόνον.

3. ’Ιδίως δμως θά εδει, κατά τήν γνώμην ήμών, νά άποδιωχθή άπότών Παι- 
δοπόλεων, εις τον κύκλον τών σχέσεων καί τών τροφίμων, άφ’ ενός ό «στρατιωτι- 
« κός ρυθμός», καί έφ’ έτέρου τό. «πνεύμα τής αυθεντίας καί τής άποστάσεως» (Au- 
toritats verhaltnis).

Τό άξίωμα τούτο συνίσταται εις ιεραρχίαν ύπερκειμένου, διατάσσοντος στε
λέχους, προς υποκείμενον, ύπακούοντα τρόφιμον, καί διαπνέεται ύπό πνεύματος 
άκρας αύστηρότητος έναντι τών τροφίμων, ύποχρεουμένων είς οίονεί στρατιωτικήν 
ύπακοήν καί πειθαρχίαν τυφλήν. Πρόκειται περί τού όνομαζομένου τύπου τού «βιαίου 
» ή τού στρατιωτικού παιδαγωγικού συστήματος», άσκοΰντος βιαίαν καί οίονεί στρα
τιωτικήν άγωγήν επί τών διαπαιδαγωγουμένων. Τό σύστημα τούτο φαντάζεται δτι 
δύναται νά «θραύση» τάς κακάς ιδιότητας τών τροφίμων διά τής στρατιωτικής 
«βίας». Έν τοσούτω έκ τής τοιαάτης διαπαιδαγωγήσεως, διαμορφοΰνται είτε χα
ρακτήρες δήθεν «πρότυποι», πράγματι δμως νευρόσπαστα, στερούμενα αύτενερ- 
γείας, εύγενών πρωτοβουλιών, θάρρους, αυτοτελούς καί υπευθύνου ζωής, είτε αναρ
χικοί καί έπαναστάται, τροφοδοτοΰντες τάς άντικοινωνικάς έκδηλώσεις έν τή ζωή, 
είτε τέλος χαρακτήρες νευρωτικοί.

Πρέπει νά γίνη σαφώς νοητόν δτι οΰτε διά τής τραχείας στρατιωτικής βίας, 
οΰτε διά τής άποστάσεως, τήν οποίαν θά έδικαιολόγει ή θέσις ή ή κοινωνική τάξις 
ή ή μόρφωσις ή ό πλούτος ή έτερον οίασδήποτε φύσεως κριτήριον, θά ήδυνάμεθα νά 
προσεγγίσωμεν είς τήν ψυχήν τού νεαρού συνανθρώπου, ώστε νά δυνηθώμεν νά τήν 
διαμορφώσωμεν είς άξιοπρεπή έλευθέραν υπεύθυνον προσωπικότητα. Θά έδει λοι
πόν νά έγκαταλειφθή πάσα τοιαύτη νοοτροπία καί νά θεμελιωθή μία άλλη σχέσις, 
άποτελοΰσα αίτημα έπιτακτικόν τών διδασκαλιών τής Συγχρόνου Παιδαγωγικής, 
ήτοι ή σχέσις τ ή ς  φ ι λ ί α ς  ή τ ή ς  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  ά γ ά π η ς  (Freund- 
schafts verhaltnis) μεταξύ παιδαγωγούντων καί διαπαιδαγωγουμένων. Πάντως 
άγάπης βλεπούσης καί ούχί τυφλής. Διότι έκ μιας τυφλής άγάπης δημιουργεΐται 
χαρατήρ έχων απληστίαν μέν επιθυμιών, άνικανότητα δμως προς ίκανοποίησιν αύτών 
δι’ ατομικής προσπάθειας, χαρακτήρ άπαιτητικός, εύχερώς διερεθιζόμενος προ τών 
αντιξοοτήτων, άνίκανος προς αυτενέργειαν, τύραννος τού περιβάλλοντος, ζηλεύων, 
ενδεχομένως καί φθονών, στερούμενος έπιμονής καί υπομονής, χαρακτήρ έξηρτημέ- 
νος παρουσιάζων τήν μορφήν ψυχικού παρασίτου (Κατά παραστατικήν έκφρασιν 
παρ’ αυτής «δεν άπεκόπη ψυχικώς ό ομφάλιος λώρος»).

Διά τής βλεπούσης δμως, άλλ’ έν ταύτώ έκτεταμένης άγάπης, ή οποία τυχόν 
θά πρυτανεύση έν τώ παιδαγωγικό) ίδρύματι, άφοΰ θά καταρριφθή τό τείχος τής 
άποστάσεως μεταξύ τών δύο ψυχών, δηλονότι τής ψυχής τού στελέχους καί τής παι
δικής ψυχής, θά δημιουργηθή άμοιβαΐος σεβασμός, έμπιστοσύνη καί ήθικός σύνδε- 
σμος, ή δέ άσκουμένη έν τώ ίδρύματι άγωγή θά μεταβληθή είς άρωγήν προς αύτο- 
διαπαιδαγώγησιν.

Ας τονίσωμεν έπί τη ευκαιρία ταύτη δτι άνθρωποι, έχοντες πνεύμα στρα
τιωτικόν, χαρακτήρα βίαιον καί έκρηκτικόν, αλαζόνες, στερούμενοι προσήνειας καί
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τής ίκανότητος τοϋ άγαπάν, εγωκεντρικοί, άκοινώνητοι, έαυτιζόμενοι, σκυθρωποί, 
μεμψίμοιροι κ.ά., ούχί μόνον δέν είναι ικανοί προς άσκησιν καθηκόντων στελέχους 
καί υπαλλήλου έν παιδαγωγικοί ίδρύματι, έστω καί έάν έχωσι πληθώραν ειδικών 
γνώσεων, άλλα δυστυχώς δημιουργοΰσιν αύτόχρημα παιδαγωγικήν δυστυχίαν.

Μόνον, έάν κατακτηθή το παιδικόν ίδρυμα άπό οίανδήποτε μορφήν, ύπό τής 
βλεπούσης χριστιανικής άγάπης, παν μέλος τοϋ προσωπικού τοϋ ιδρύματος θά εύρη 
πλέον τον ρυθμόν του καί την θέσιν του, έν τώ πλαισίω τοϋ έπιτελουμένου παιδαγω- 
γικοΰ έργου. Καί τοιουτοτρόπως τό όλον ίδρυμα ώς μία οργανική ήθική ένότης, ώς 
μία χριστιανική οικογένεια, θά άκολουθήση την οδόν τοϋ άληθοΰς αύτοΰ προορισμοΰ. 
'Υπό τήν γόνιμον άτμόσφαιραν μιας δημιουργηθείσης οικογενειακής χριστιανικής 
καλωσύνης, έντός τής ζωής τοϋ ιδρύματος, θά καταστή δυνατόν να καρποφορήσωσιν 
εύγενεΐς ιδιότητες εις τάς παιδικάς ψυχάς. Καί τό ίδρυμα θά μεταβληθή εις παιδα
γωγούσαν έκκλησίαν, «εις ένα κομμάτι τοϋ ουρανού». Καί τό οικογενειακόν παιδα
γωγικόν ίδρυμα θά γίνη έργαστήριον αγιασμού τών παιδικών ψυχών, ή αγία ζύμη, 
ή όποια θά χαρίση τό άρωμα τής χριστιανωσύνης.

Καί τοιουτοτρόπως ή ζωή καί ή έργασία σας, άγαπητοί καί άγαπηταί άρχηγοί 
καί ύπαρχηγοί τών Παιδοπόλεων τής Βασιλικής Προνοίας, θάάνυψωθή εις ίε  ρ άν 
ά π ο σ τ ο λ ή ν .  'Η  οποία θά σάς κάμη να συναισθανθήτε «μέσα» εις τήν ψυχήν 
σας ψηλαφητήν τήν παρουσίαν τού Θεού!

Υ ΙΙΙ. ’Επίλογος.
1. Καί νΰν μέ δελεάζει πολύ ή ιδέα νά τελειώσω τήν ομιλίαν μου μέ έν ώραΐον 

ονειρον. ’Όνειρον γλυκύ, τό όποιον έσχημάτισα ήδη άπό τής πρώτης μου νεανικής 
επιστημονικής σταδιοδρομίας καί τό όποιον άναφέρεται εις μίαν ιδεώδη, κατ’ έμέ, 
μορφήν τής προστασίας τών ορφανών, έκθέτων καί γενικώς τών έγκαταλελειμμένων 
παιδιών.

2. Θά έπρεπε «κάπου» έκεΐ εις τήν Βόρειον Ελλάδα νά έξευρεθή μία ωραία 
τοποθεσία, ή οποία νά συγκεντρώνη άγροτικήν γήν καί θάλασσαν, τοποθεσία περι- 
κλειομένη άπό δάση. Καί εις τήν τοποθεσίαν ταύτην, έπί τη βάσει συστηματικού 
πολεοδομικοΰ σχεδίου, νά άνεγερθή μία πρότυπος παιδική πόλις-πολιτεία, εις τήν 
όποιαν μάλιστα θά έπρεπε νά δοθή τό όνομα τής Βασιλίσσης τών Ελλήνων προς 
εύγνώμονα άναγνώρισιν, διότι άνέδειξεν έαυτήν «'Ιεράν Μητέρα τών παιδιών τής 
» Ελληνικής Πατρίδος» μας. Πόλιν παιδικήν πραγματικήν, μέ τάς λεωφόρους της, τάς 
δενδροστοιχίας της, τούς κήπους της, τάς πλατείας της, τό συγκοινωνιακόν δίκτυόν 
της, τα άγάλματά της. Μέ τάς έκκλησίας της, τα ποικίλα σχολεία κατωτάτης, μέσης 
καί άνωτέρας έκπαιδεύσεως γενικής μορφώσεως, τά ποικίλα σχολεία κατωτάτης 
μέσης καί άνωτέρας έπαγγελματικής μορφώσεως (διά τούς τρεις μεγάλους κλάδους 
επαγγελμάτων, ήτοι τά άγροτικά, τά ναυτικά καί τά άστικά), τά διάφορα άλλα σχο
λεία ειδικής μορφώσεως. Μέ τά παιδικά της ωδεία, τήν παιδικήν της ορχήστραν, τάς 
παιδικάς χορωδίας, τάς παιδικάς έκκλησιαστικάς χορωδίας, τούς παιδικούς κινη
ματογράφους, τά παιδικά θέατρα, τά παιδικά κουκλοθέατρα, τάς παιδικάς λέσχας, 
τούς κήπους παιδικής χαράς, τάς αΐθούσας διά παιδικάς διαλέξεις καί γενικώς μέ 
τήν όργάνωσιν τής παιδικής ψυχαγωγίας. Μέ τά νοσοκομεία ποικίλων ειδικοτήτων, 
τον σταθμόν α' ιατρικών βοηθειών, τήν υγειονομικήν καί ιατρικήν όργάνωσίν της, 
τήν όργάνωσιν ψυχικής ύγιεινής καί ψυχικής θεραπευτικής. Μέ τά σχολεία καί άλλα 
οικογενειακά ιδρύματα θεραπευτικής άγωγής διά τά παιδία, άτινα θά είχον άνάγκην 
ειδικής θεραπευτικής άγωγής καί ειδικής μορφώσεως. Μέ τά ταχυδρομεία της, μέ 
τήν παιδικήν της άστυνομίαν, μέ τά παιδικά της δικαστήρια, μέ τά παιδικά της πει
θαρχεία, μέ τήν παιδικήν της άστυνομικήν, δικαστικήν καί σωφρονιστικήν της ζωήν. 
Μέ τό παιδικόν της δημαρχεΐον καί τήν παιδικήν της βουλήν, καί τήν παιδικήν αύτο-
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διοίκησίν της ύπδ τάς ποικίλας εκδηλώσεις της. Μέ την ίδικήν της οικονομικήν ζωήν. 
Μέ την ίδικήν της καλλιτεχνικήν ζωήν. Μέ τον ίδικόν της τουρισμόν. Μέ τήν ίδικήν 
της γυμναστικήν καί αθλητικήν ζωήν. Μέ τά γυμναστήρια, μέ τάς δεξαμενάς κολυμ- 
βητικής, μέ τά άθλητικά της στάδια κ.ο.κ. Παιδόπολιν μέ τάς διαφόρους συνοικίας 
της άναλόγως της προελεύσεως, τήν συνοικίαν Θεσσαλονίκης, τήν συνοικίαν Ίωαν- 
νίνων, τήν συνοικίαν Θράκης, τήν συνοικίαν Λαρίσης, τήν συνοικίαν Βόλου, άλλά 
βεβαίως καί τήν συνοικίαν της Κύπρου μας, καί τήν συνοικίαν της Βορείου ’Ηπεί
ρου μας. Συνοικίας, άποτελουμένας άπό μικρούς οΐκίσκους προς έγκατάστασιν σχη- 
» ματιζομένων κατ’ έπιστήμην «τεχνητών παιδικών οικογενειών».

Καί εις τήν παιδικήν ταύτην πόλιν ας δημιουργήσωμεν τήν ζωήν μιας χ ρ ι 
σ τ ι α ν ι κ ή ς  π α ι δ ι κ ή ς  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς .

Παραδίδω το όνειρόν μου εις τάς εύγενεϊς Έντεταλμένας Κυρίας τής Βασι
λικής Προνοίας. Τό όνειρόν μου αύτο δύναται νά γίνη πραγματικότης θείας πνοής 
πολιτισμού Ελληνοχριστιανικού, τό όποιον θά θέση τήν Ελληνικήν μας Πατρίδα άκόμη 
μίαν φοράν εις τήν πρωτοπορίαν, εντός τού πλαισίου ένόςτών σπουδαιοτέρων τομέων 
τού ήθικού πολιτισμού.

Καί διά νά συνεχίσω τό όνειρόν μου, έπεκτείνω τήν πρότασίν μου καί εις τό 
'Υπουργεΐον έπί τής Προνοίας, τό 'Υπουργεΐον έπί τής Δικαιοσύνης, άλλά καί εις 
άλλα τινά Ελληνικά 'Υπουργεία ή άλλας υπηρεσίας, αί όποΐαι άσχολοΰνται μέ τον 
κόσμον τών δεομένων ποικίλης περιθάλψεως παιδιών, ϊνα ίδρύσωσι καί αύται τάς 
παιδικάς οίκογενειακάς χριστιανικάς των πολιτείας μέ τάς τεχνητάς των παιδικάς 
των οικογένειας διά τά ορφανά, τά άσθενή, τά ανάπηρα, τά άνίατα, τά ψυχικώς νο- 
σοΰντα, τά άνώμαλα, τά παραστρατημένα ή άλλα.

Καί τότε ή δράσις αυτή θά δώση μίαν ουρανίαν πνοήν εις τήν ζωήν τών πρω
τεργατών καί τών πρωτεργατριών. Οί όποιοι θά γίνωσιν οί ευλογημένοι τού Θεού. 
Διότι θά συμβάλλωσιν εις τήν δημιουργίαν τού άληθοΰς πολιτισμού, τον όποιον πρέ
πει νά έπιζητή ή άγωνιζομένη άνθρωπότης έπί τής γής, τον Π ο λ ι τ ι σ μ ό ν  τής 
Α γ ά π η ς .  'Η  οποία άγάπη άποτελεΐ τήν αυτονόητον σχέσιν, τήν οποίαν τρέφει 

ό Θεός προς τά άνθρώπινα τέκνα του καί τήν οποίαν πόσον ώραΐον θά ήτο έάν έτρε- 
φΟν οί άνθρωποι προς άλλήλους «σάν παιδιά τού ίδιου Πατέρα» (λογική τής άνθρω- 
πίνης συμβιώσεως).

Μέ άλλας λέξεις πολιτισμόν, ό όποιος θά μετέβαλλε τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν 
εις μίαν μεγάλην άγαπωμένην χριστιανικήν οικογένειαν καί τοιουτοτρόπως θά «έφερε 
» τον άνθρωπον κοντά εις τάς ύπερβατικάς άξίας τού Αιωνίου. Είναι καί θά ήξ,ιολόγε  ̂
» καί τήν άνθρωπίνην μας πρόσκαιρον ζωήν σάν ενα κομμάτι τής θείας αιωνιότητας».
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«Είναι πολύ φρικιαστικό νά βλέπη κανείς 
» ένα σοβαρό αύτοκινητιστικό ατύχημα. Ό  β ί-  
» αιος ρεαλισμός τού άρθρου τούτου κινδυνεύει 
» νά έξεγείρη τήν καρδιά ώρισμένων εύαίσθητων 
» άναγνωστών. Σ’ αυτούς θά συμβουλεύαμε ν ’ 
» άποφύγουν τήν άνάγνωσι, έπειδή ό συντάκτης 
» ούδέν άπεκρυψεν άπό τήν ωμότητα τών γ ε -  
» γονότων »>.

Κάθε χρόνο δημοσιεύονται στατιστικές τών θυμάτων τών τροχοφόρων άτυ- 
χημάτων. Έ κ  τούτων χιλιάδες είναι οι νεκροί. Ή  πρόβλεψη αυτή ούδεμία σχεδόν 
επίδραση έχει καί δεν επιτυγχάνει νά φέρη τό ποθούμενο άποτέλεσμα. Νά χαραχθή 
δηλαδή μέσα στο μυαλό τοϋ αύτοκινητιστοΰ ή συγκεκριμένη εικόνα τών τρομερών 
κινδύνων τοϋ δρόμου. “ Ο χ ι :  Ο ί ξ η ρ ο ί  άριθμοί, δεν ένθυμίζρυν τον πόνο καί τό 
αίμα.

Τα νούμερα άποσιωποΰν τον πόνο, τή θλίψη, τήν οδύνη καί τή φρίκη τών τρο
μερά άκρωτηριασμένων άνθρωπίνων σωμάτων. "Ολα ταϋτα άποσιωποΰνται καί πα
ραμερίζονται στις στατιστικές τών άριθμών. Είναι άνάγκη λοιπόν νά μπορέσωμε νά 
δώσωμε μίαν άνθρώπινη σημασία σ’ αυτά τά νούμερα.

Τό νά τύχητε αύτόπτης μάρτυς σέ μιά τρομακτική σύγκρουσι, καί ξαφνικά 
νά μάθετε ότι ό φίλος ή συγγενής σας, μέ τον όποιον προ ολίγου είσασθε μαζί, βρίσκε
ται στο Νοσοκομείο μέ σπασμένη τή σπονδυλική στήλη, ιδού έκεΐνο πού μπορεί νά 
σάς κάμη σώφρονα περισσότερο καί προσεκτικό, τουλάχιστο γιά ένα χρονικό διά
στημα, καί κάθε οδηγό, αν βέβαια δέν είναι τρελλός γιά δέσιμο.

’Αλλά αύτό πού πρέπει προπαντός νά χαραχθή στο μυαλό τοϋ αύτοκινητιστοΰ 
καί νά μένη πάντα χαραγμένο, είναι ή «αϊσθησις» δτι, ό Χ ά ρ ο ς  κ ά θ ε τ α ι  
π ά ν τ α  π α ρ α π λ ε ύ ρ ω ς  τ ο υ  κ α ί  ε ί ν α ι  έ τ ο ι μ ο ς  ν ’ ά ρ π ά ξ η  
τ ή ν  ψ υ χ ή  τ ο υ  κ ά θ ε  φ ο ρ ά  π ο ύ  π α τ φ  λ ί γ ο  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  
ά π ό  τ ό  κ α ν ο ν ι κ ό  τό γκάζ.

Τό φρικιαστικό καί άπεχθές αύτοκινητιστικό άτύχημα, πού έτυχε νά εϊσθε 
μάρτυς δέν είναι μιά μεμονωμένη καί μοναδική περίπτωσι. Δράματα αύτοϋ τοϋ είδους 
συμβαίνουν κάθε ήμέρα, κάθε ώρα, σ’ δλους τούς δρόμους τοϋ κόσμου.

Αί εφημερίδες της Δευτέρας άναγράφουν μέ κτυπητούς τίτλους, δτι, είκοσι 
έννέα συμπατριώτες σας βρήκαν οίκτρό θάνατο σέ συγκρούσεις τοϋ γουΐκ έντ (Σαβ
βατοκύριακο). "Αν ήσουν λίγο πιο σώφρων, συνετός καί προσεκτικός, δέν θά έρρί- 
πτεσο επιπόλαια σέ νέα τρελλά καί άκρως έπικίνδυνα σ π ό ρ , μετά τήν άνάγνωσι 
παρομοίων άγγελιών.

Στήν ’Αμερική βλέπομε άπό καιρού σέ καιρό κάποιον ζηλωτή δικαστή, νά 
καταδικάζη οδηγούς αύτοκινήτων νά κάμνουν ένα γΰρο μέσα στά νεκροτομεία. ’Αλλά
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τό θέαμα ενός σώματος κομματιασμένου και άκρωτηριασμένου στο μάρμαρο, πελιδνή 
καί μακαβρία εικόνα των συνεπειών ενός μοιραίου σφάλματος του βολάν, τί είναι 
μπροστά στην πραγματική σκηνή του φρικιαστικοϋ άτυχήματος;

Αύτή τή σκηνή, κανείς καλλιτέχνης, πού θ’ άνελάμβανε να εΐκονογραφήση ένα 
συμβουλευτικό πανώ, δεν θά τολμούσε νά τήν άναπαραστήση, σ’ όλες τις φρικια- 
στικές καί άποτρόπαιες λεπτομέρειες.

Γιά νά είναι πλήρες ενα τέτοιο πανώ, θά έχρειάζετο ό πλούτος καί ή ήχογρά- 
φισις ενός φιλμ. Θά έχρειάζετο ν’ άποδώση τις έπίπονες καί μάταιες προσπάθειες 
των τραυματισμένων γιά νά σηκωθούν, τούς παράξενους καί άπάνθρωπους έπιθανάτιους 
ρόγχους, τήν πληγή πού τρέχει αΐμα καί τις λίμνες τοϋ αίματος.

Θά έχρειάζετο νά έπιτύχη τήν άναπαράστασι μιας άνθρώπινης ΰπάρξεως κυ
ριευμένης άπό φρίκη, τρόμο καί πόνο, καθ’ όν χρόνον φαίνεται ν’ άνακτά τις αισθή
σεις της άπό τήν άναισθησία καί τήν άφασία πού είχε βυθισθή άπό τό έπισυμβάν 
ατύχημα. Θά έχρειάζετο νά ζωγραφίση τήν άγρια έκφρασι ενός άνθρώπου άποβλακω- 
μένου, πού παρατηρεί μέ προσοχή τό κατακομματιασμένο σάν κομβολόγι πόδι του, 
τούς άλλόκοτους σπασμούς ενός ζαρωμένου παιδικού σώματος πού έχει συνθλιβή 
ό σκελετός του, τήν πραγματική εικόνα μιας μισότρελλης γυναίκας πού ουρλιάζει, 
ένώ τά αίματα πού τρέχουν άπό τά μάτια της μπαίνουν στο ανοικτό στόμα της. Θά 
έχρειάζετο άκόμη νά μή λησμονήση τά σπασμένα κόκκαλα πού καταξεσχίζουν τις 
σάρκες, τά κόκκινα άπό τά αίματα κατακουρελιασμένα καί ίδρωμένα ρούχα που 
άπεσπάσθησαν μέ τό δέρμα τού σώματος.

Αυτές είναι αί συνηθισμένες καθημερινές καί άναπόφευκτες συνέπειες αύτοΰ 
τού μοντέρνου πάθους της τ α χ ύ τ η τ ο ς .

’Άν μπορούσαμε νά χρησιμοποιήσουμε έπωφελώς τά φαντάσματα, θά έπρεπε 
σέ κάθε έπικίνδυνο διάβασι καί στροφή των δρόμων, νά υποδέχεται τον αύτοκινητι- 
στή ένα κονσέρτο άπό έπιθανάτιους ρόγχους, θρήνους καί ούρλιάσματα, καί ν’ αντι- 
κρύζη αυτός ένα μακάβριο θέαμα 10—12 πτωμάτων άμφοτέρων των φύλων, πασης 
ηλικίας καί σωματικής διαπλάσεως, ξαπλωμένων έπάνω στή ματωμένη χλόη.

Τό περασμένο έτος ένας γνωστός μου άστυφύλαξ μοτοσυκλετιστής τής Τρο
χαίας, έσταμάτησε μιά πολυτελή κούρσα HISPANO, δι’ ύπερβολικήν ταχύτητα.

Προφανώς είχε νά κάμη μέ τον πατέρα μιας οικογένειας, πού έφαίνετο νά έχη 
συναίσθησι τών ευθυνών του. 'Θ αυτοκινητιστής αυτός άναχωρούσε μέ τούς δικούς 
του γιά ένα χαρούμενο γουίκ έντ (Σαββατοκύριακο). ’Έτσι ό άστυφύλαξ ήρκέσθη 
νά τού άπευθύνη εύγενώς μόνο συστάσεις. «'Ω ρ α ί α ,  έστω γιά πρώτη φορά, άλλά 
» άν έξακολουθήσητε νά τρέχητε έτσι, δέν θά πάτε πολύ μακρυά. Πηγαίνετε τώ
ρα άλλά πιο σιγά».

Λίγο άργότερα ένας άλλος αυτοκινητιστής έσταμάτησε καί ρώτησε τον άνω- 
τέρω άστυφύλακα άν είχε βεβαιώσει παράβασι κατά τού οδηγού τής κόκκινης 
κούρσας HISPANO.

’Ό χι άπήντησεν ό άστυφύλαξ, δέν θέλησα νά τούς χαλάσω τον περίπατό τους. 
’Έ !, λοιπόν φίλε μου, είπε ό άλλος, σέ είδα νά τούς σταματάς, κατόπιν μέ ξεπέρασαν 
καί τούς ξαναβρήκα έκατό (100) χιλιόμετρα πιό πέρα. Στή μνήμη μου άκόμα έχω 
τό μακάβριο θέαμα. Τό αυτοκίνητο είχε γίνει σάν άκορντεόν, δέν είχε μείνει πλέον 
τίποτε έκτος άπό τό χρώμα. "Ολοι ήσαν νεκροί, έκτος άπό ένα μικρό παιδί, πού όμως 
καί αύτό, άσφαλώς δέν θά έφτασε στο Νοσοκομείο ζωντανό.

"Αν δέν εΐσθε ένας άνόητος, άπήντησεν ό άστυφύλαξ, άσφαλώς θά πρέπει νά 
παραδειγματισθήτε, καί νά έχετε στή μνήμη σας πάντα αύτή τή φρικιαστική σκηνή, 
πράγμα πού θά σάς κάμη νά έξετάσητε πολύ προσεκτικά τά. άποτελέσματα αυτού 
τού μίγματος « Β ε ν ζ ί ν η  —Τ α χ ύ τ η ς —Ά  π ρ ο β λ ε ψ ί α».

Δέν πταίω έγώ άν τά γεγονότα είναι φρικώδη. ’Άν έχετε άρκετό θάρρος νά
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τρέχετε μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα καί να διακινδυνεύετε έπί του άσφαλοΰς τή ζωή σας, 
πηγαίνετε ν’ άπολαύσετε αύτή τή θανατηφόρο εύχαρίστησι.

Άναμφιβόλως όλοι οΐ αύτοκινητισταί δεν μπορείτε ν’ άνέβητε σ’ ένα ασθενο
φόρο αύτοκίνητο ή να πάτε στα νεκροτομεία ή καί στα χειρουργεία των Νοσοκομείων 
γιά νά ίδήτε τα θύματα. Μπορείτε όμως να διαβάσετε.

Τό αύτοκίνητο είναι ύπουλο όπως ή γάτα. Είναι πράγματι τό πιο θανατηφόρο 
βλήμα. Θά μας εϊπουν οί φανατικοί : «110 χιλιόμετρα την ώρα δεν είναι τίποτε». 
Άλλα 110 χιλιόμετρα την ώρα είναι τριάντα μέτρα τό δευτερόλεπτο, μια ταχύτης 
πού θέτει έπικινδύνως σέ μεγάλη δοκιμασία τις άντιδράσεις του άνθρώπου, καί τά 
φρένα τοϋ αυτοκινήτου.

Μπορεί έν ριπή οφθαλμού μια πολυτελεστάτη κούρσα νά γίνη τό πιο τρομερό 
φονικό όργανο. Σύγκρουσις, άνατροπή αύτοκινήτου, τρακάρισμα σέ σταθμεϋον 
αύτοκίνητο, σέ τοίχο, σέ δένδρο καί παντός είδους άτύχημα, πού συμβαίνει, εΐτε 
λόγω άποτόμου στάσεως, εΐτε άπό άντικανονική άλλαγή κατευθύνσεως, θά έπιφέρη 
τ’ άνωτέρω άνατριχιαστικά άποτελέσματα. Τό άμάξι μεταβάλλεται πάραυτα σέ άμέ- 
τρητες κοφτερές λάμες (ξυραφάκια) καί ρόπαλα πού ρίπτονται άλύπητα επάνω σας. 
Τίποτε δέν μπορεί νά σάς σώση άπό τό μοιραϊον. Είναι σάν νά ρίπτεσθε άπό τον 
καταρράκτη τοϋ Νιαγάρα μέσα σ’ ένα χαλύβδινο βαρέλι γεμάτο άπό κομμάτια σιδη
ροτροχιών. Τό όλιγώτερον πού σέ τέτοιες περιπτώσεις μπορεί νά σάς συμβή, πολύ 
όμως σπάνια καί τοΰτο, είναι νά έκσφενδονισθήτε άπό την πόρτα τοϋ αύτοκινήτου 
έξω, οπότε 6,τι έχετε νά πάθετε, θά είναι έκ τής πτώσεως εις τό έδαφος. ’Ασφαλώς 
θά γίνητε πλάκα σάν νά πέφτατε άπό ένα ούρανοξύστη.

’Αλλά θ’ άποφύγητε κατά τη μοιραία προσγείωση τις μαχαιριές άπό τά μετα
βαλλόμενα σέ κοπτερά όργανα τεμάχια τοϋ αύτοκινήτου, τά κτυπήματα εις τά προε- 
ξέχοντα έξαρτήματα αύτοϋ καί τις λοιπές σωματικές βλάβες άπό τά συντρίμματα τών 
τζαμιών, πού θά πλημμυρίσουν τό εσωτερικό τοϋ αυτοκινήτου.

Τό πάν μπορεί νά συμβή τή στιγμή τοϋ δράματος τής τύχης τά γραμμένα 
όπως λέγουν. Άλλοι έρρίφθησαν μέσω τοϋ πάρ-μπρίζ καί άνεσύρθησαν μέ ελαφρά 
γρατζουνίσματα. Άλλοι πού τ’ άμάξια τους ήσαν πλαισιωμένα μέ μεταλλικό περί
βλημα καί μετεβλήθησαν σέ ένα άμορφο καί μεταλλικό σύμπλεγμα, εύρέθησαν έντός 
αύτών σώοι καί άβλαβεϊς άλληλοϋβριζόμενοι.

Τήν περασμένη άνοιξι μοΰ διηγήθησαν ότι ένα συνεργείο αύτοκινητιστών ήνα- 
γκάσθη νά άφαιρέση βιαίως τήν πόρτα ένός αύτοκινήτου πού εΐχεν άνατραπή μέσα 
σέ ένα χανδάκι. 'Ο οδηγός βγήκε τότε μ’ ένα άπλό γρατζούνισμα στο μάγουλο. 
'Η  μητέρα του άντιθέτως βρήκε οίκτρό θάνατο μέσα στο αύτοκίνητο άπό ένα σπα
σμένο ξύλο τής οροφής τοϋ αύτοκινήτου, πού μπήκε στο κρανίο της σέ βάθος 10 
έκατοστών, σέ μιά άπότομη στροφή. Στήν περίπτωσι αύτή οϋτε αΐματα, οΰτε κατά
γματα, παρά μιά γκριζομάλα κυρία νεκρή, κρατούσα στά γόνατά της ένα σημειωμα
τάριο τό όποιο άρπαξε τήν ώρα πού τό άμάξι ξέφυγε άπό τήν κανονική του τροχιά.

'Ένα μήνα άργότερα στο ΐδιο μέρος συνετρίβη παντελώς ένα μικρό τουριστικό 
αυτοκίνητο επάνω σέ ένα δέντρο. Στο μέσον τού μπροστινού καθίσματος εύρέθη ένα 
μωρό παιδί 9 μηνών, σκεπασμένο άπό τά θραύσματα τών τζαμιών, τελείως άθικτο, 
σώο καί άβλαβές. Τί είρωνία όμως τής τύχης, οί γονείς του άμφότεροι βρήκαν οίκτρό 
θάνατο.

Έάν έχητε τή συνήθεια νά προσπερνάτε τ ’ αύτοκίνητα πού προηγούνται χωρίς 
να βλέπητε μπροστά σας μακρυά, βεβαιωθήτε τουλάχιστο στήν άρχή, ότι όλοι οί 
έπιβάτες τού αύτοκινήτου σας έχουν δελτία ταυτότητος μαζί τους, δέν είναι εύκολο 
πράγμα νά διαπιστωθή ή ταυτότης ένός πτώματος, τό πρόσωπο τού οποίου έχει μετά- · 
μορφωθή ή πολτοποιηθή. 'Όσον αφορά τον οδηγό, αύτός διατρέχει τούς μεγαλύτερους 
κινδύνους. Ά ν  τό βολάν τού αύτοκινήτου είναι γερό, ασφαλώς θά έπιφέρη έσωτερικάς
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ρήξεις 
”Αν πά
ή μοναδική αιτία των συγκρούσεων. Θανατηφόρο λίαν έπικίνδυνη παγίδα, άποτελεϊ 
ό ευθύς καί πλατύς δρόμος. 'Ο ριψοκίνδυνος οδηγός καταλαμβάνεται άπο τον πειρασμό 
νά προσπέραση το προηγούμενο αύτοϋ αύτοκίνητο, υπολογίζοντας δέ στήν ικανότητά 
του έπιχειρεΐ τούτο χωρίς καί ν’ άνακόψη την ταχύτητα. Ταυτοχρόνως ένα άλλο 
άμάξι πού έρχεται άπο την άντίθετη κατεύθυνση, μέ μεγάλη έπίσης ταχύτητα, έπι- 
χειρεϊ νά προσπεράση το άμάξι πού τρέχει μπροστά άπ’ αύτόν. Τή μοιραία αύτή 
στιγμή πού διασταυρώνονται τά τέσσερα άμάξια, κάθε όδηγος προσπαθεί νά κράτηση 
την εύθεΐα γραμμή, χωρίς όμως νά κατορθώνη τούτο, γιατί ό χώρος δεν τούς παίρνει. 
Τά αύτοκίνητα πού βρίσκονται στο άκρον τού δρόμου ρίπτονται στο χανδάκι, άνα- 
τρέπονται καί συντρίβονται, ενώ τά άλλα πού προσπέρασαν συγκρούονται τρομακτικά, 
περιστρέφονται, χάνουν κατεύθυνση, μένουν άκυβέρνητα καί πέφτουν πάνω σέ άλλα 
αύτοκίνητα πού καταφθάνουν. Στήν ’Αμερική έχουν σημειωθή μέσα σέ ένα μήνα 
μέχρι είκοσι έπτά θανατηφόρα αύτοκινητιστικά άτυχήματα σέ ένα μόνο σημείο, 
κάποιου τέτοιου δρόμου.

'Ένας άστυφύλαξ της Τροχαίας μοΰ περιέγραψε ένα άπ’ αυτά τά θανατηφόρα 
άτυχήματα. Πέντε αυτοκίνητα συνεκρούσθησαν μεταξύ τους, έπτά νεκροί έπί τόπου, 
δύο καθ’ δν χρόνον μετεφέροντο στο Νοσοκομείο, καί δύο άλλοι άκόμη, άργότερα.

'Η  εικόνα πού τού έμεινε ζωντανή στή μνήμη του, έλεγε, ήτο τόσο φρικιαστική, 
πού θά ευχόταν νά μή τήν είχε ίδεΐ. 'Ο γιατρός ήναγκάζετο νά έγκαταλείψη άπότομα 
έναν έτοιμοθάνατο γιά ν’ άσχοληθή μέ μιά γυναίκα πού είχε σπάσει τή σπονδυλική 
της στήλη. Τρία πτώματα πού άνευρέθησαν άπο ένα αύτοκίνητο, ήσαν τόσο πολύ 
βουτηγμένα στο λάδι, ώστε νόμιζε κανείς δτι ήσαν τρία πελώρια πούρα μαυρισμενα 
καί μουσκεμένα. 'Ένας άνδρας στριφογύριζε πέριξ του μονολογών καί ψελλίζων 
άκατανόητες λέξεις, χωρίς νά βλέπή τούς νεκρούς έκείνους πού πέθαιναν, ούτε άκόμη 
ένα άτσάλινο κομμάτι μπιγμένο σάν ξίφος στον καρπό τού χεριού του, άπο τον όποιο 
έτρεχε ποτάμι τό αίμα. Μιά ώμορφη κοπέλλα μέ τό κεφάλι της άνοιγμένο στά δυό, 
μέ τό γόμφο της σπασμένο, προσπαθούσε μάταια νά συρθή έξω άπο τό χανδάκι.'Ένας 
οΐκτρός καί άποτρόπαιος δμως θάνατος, αύτοΰ τού είδους, δέν είναι ύπόθεσις μόνον 
άριθμών καί στατιστικών.

Κάθε ένα άπο αύτά τά θύματα τών πολλών χιλιάδων άντιμετωπίζει ένα ιδιαι
τέρως σκληρό καί τραγικό θάνατο..

'Ένα αύτοκίνητο πού κατρακυλά σάν βαρέλι στο βάραθρο, συντρίβοντας τούς 
επιβάτες του, μπορεί νά κρεμαστή σ’ ένα δέντρο άπο τον προφυλακτήρά του, καί νά 
στρέφεται πέριξ τού δένδρου, έτοιμο νά άποσπασθή καί νά κατρακυλήση στο βάραθρο. 
Προσφάτως σ·’ ένα παρόμοιο άτύχημα είδαν μιά ήλικιωμένη κυρία πού έκάθητο στο 
πίσω κάθισμα, νά εύρεθή σκοτωμένη στήν άγκαλιά τής κόρης της, στο μπροστινό κά
θισμα, καί ή κάθε μιά νά πλέη στο αίμά της καί στο αίμα τής άλλης. Καί οί δυό τους 
ήσαν τελείως έξαρθρωμένες καί κατακομματιασμένες, πού ήτο μάταιος κόπος νά 
έρωτηθή ό ιατροδικαστής άπο ποιο τραύμα έπήλθεν ό θάνατος.

'Η άνατροπή αύτοκινήτου προκαλεΐ κατά συνήθειαν ώρισμένα βαρυά τραύματα, 
όπως, κατάγματα λεκάνης, πού σάς κρατούν έπί μήνες στο κρεβάτι μέ φρικτούς 
πόνους, χωρίς νά κινηθήτε διόλου ή καί σάς άφήνουν πολύ συχνά άνάπηρο γιά πάντα, 
κατάγματα τής σπονδυλικής στήλης, άποτελέσματα μιάς επικινδύνου καί άποτόμου 
στροφής, χωρίς νά πούμε τίποτε γιά τά σπασμένα γόνατα καί ώμοπλάτες, πού προκα- 
λοΰνται δταν τό αύτοκίνητο σάς έκσφενδονίζη μακρυά, ούτε γιά τά κατάγματα τών 
πλευρών, πού σ’ αύτές τις περιπτώσεις, τά σπασμένα κόκκαλα κάμουν ν’ άσφυξιά 
ή καρδιά καί οΐ πνεύμονες.

Τά συντρίμματα τών τζαμιών συμβάλλουν προ παντός άλλου στήν τραγικότητα

(σηκώτι καί σπλήνα) οπότε θά έπέλθη ό θάνατος άπο εσωτερική αιμορραγία, 
λι τό βολάν σπάση, ό άξων θά τρυπήση τήν κοιλιά του. Οί στροφές δέν είναι
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των άτυχημάτων. Σημειωτέον δτι, τδ τρίπλεξ. αύτή ή άθραυστος διαφανής ΰλη, δεν 
χρησιμοποιείται έπί του παρόντος εις εύρεϊαν κλίμακα. Τα θραύσματα των τζαμιών 
δεν άρκοΰνται μόνο στο κόψιμο. ’Εκσφενδονίζονται σαν χαλάζι άπό βλήματα. Μια 
άγκίδα άπό τζάμι μπαίνοντας στο μάτι, μέ μιά τέτοια δύναμη, τυφλώνει άμέσως. 
"Ενα πόδι ή χέρι πού πέρνα μέσα άπό τό παρ-μπρ'ιζ κόπτεται μέχρι τα κόκκαλα 
(φλέβες άρτηρίες καί σάρκες). Σέ παρόμοιες περιπτώσεις ό θάνατος έπέρχεται 
γρήγορα άπό άκατάσχετη αιμορραγία.

’Ακόμη καί αύτό τό τρίπλεξ, δεν προσφέρει άπόλυτη άσφάλεια, δταν τό άμάξι 
προσκρούη μέ μεγάλη ταχύτητα.

Άναφέρεται δτι, σέ παρόμοιο άτύχημα, τό κεφάλι του θύματος έκαμε μιά 
τρύπα στο μπάρ-πρίζ άπό τριπλέξ, άλλά τό σώμα δέν χωρούσε καί άπεκεφαλίσθη 
μέ τέτοιο άκρίβεια σάν να έπρόκειτο για λαιμητόμο.

’Ιδού ένας άλλος πολύ έπικίνδυνος τρόπος, πού μπορεί νά συμβή ένα τραγικό 
άτύχημα. Σταθμεύετε τη νύκτα τό αύτοκίνητό σας παρά τό πεζοδρόμιο κοντά σέ μιά 
στροφή, καί πρσπαθήτε νά ξεβιδώστε άπό τό πίσω μέρος τή ρεζέρβα, κρύπτοντες 
κατ’ αύτόν τον τρόπον τό φώς άσφαλείας. Θά μείνητε γιά πάντα στη μνήμη τών 
μαρτύρων, αν έχητε την τύχη νά έπιπέση επάνω σας κανένα αύτοκίνητο έκ τών όπισθεν.

Τ ’ άνωτέρω δέν έγράφησαν, οΰτε έφευρέθησαν, γιά νά προκαλέσουν τό φόβο. 
’Αποτελούν ένα πιστό σχόλιο τών ετησίων στατιστικών της ’Ιατροδικαστικής 'Υ
πηρεσίας. Είναι πολύ σπάνιο νά εύρεθή κάποιος πού νά έχη διαφύγει τό θάνατο καί 
νά έχη τή δύναμι νά όμιλήση γιά τό άτύχημα τού όποιου ύπήρξε θύμα.

'Υποθέσατε δτι έπανέρχεσθε στις αισθήσεις σας κατόπιν άπό ένα τρομερό πονο 
πού διέτρεξε δλο τό σώμα σας καί σάς εξηγούν τά αίτια της άπελπιστικής σωματικής 
σας καταστάσεως. Αί δύο ώμοπλάτες σας κομματιασμένες, αί δύο κλειδώσεις έπίσης 
κομματιασμένες, 6 δεξιός σας βραχίων σπασμένος σέ τρία κομμάτια καί τρία πλυερά 
σας κομματιασμένα έπίσης, μέ λίαν σοβαρές εσωτερικές βλάβες. Καίτοι άνακτάτε 
τις αισθήσεις σας, καίτοι έπανέρχεσθε άπό τον ψυχικό κλονισμό πού ύπέστητε, είναι 
άδύνατο νά φύγη άπό τό μυαλό σας ή ιδέα δτι θά πεθάνετε. Αύτή ή σκέψις δέν μπορεί 
νά σάς φύγη ούτε τή στιγμή πού αΐσθάνεσθε φρικτούς πόνους, οί όποιοι προκαλοΰν- 
ται άπό τις σπασμένες πλευρές πού μπήγονται μέσα στούς πνεύμονες καί τά κομμα
τιασμένα κόκκαλα τών ώμων πού βυθίζονται βαθειά στο λαιμό σας. Εύθύς μόλις 
παύσητε νά φωνάζετε τό πάν έπανέρχεται στή μνήμη σας, καί κυρίως ή ιδέα δτι 
πρόκειται νά πεθάνετε. Αύτό άκριβώς αΐσθάνεσθε σέ παρομοία περίπτωση.

’Ιδού λοιπόν. Κάθε φορά πού παίρνετε μιά δύσκολη στροφή, κάθε φορά πού 
συναντάτε ένα δρόμο γλοιώδη, κάθε φορά πού πατάτε λίγο περισσότερο γκάζ άπό δ,τι 
έπιτρέπει ή άσφάλεια τών άντιδράσεών σας, κάθε φορά πού κάθεσθε στο βολάν πιο 
βαρύς, άπό ένα δυο ποτηράκια πού έχετε πιή, κάθε φορά πού παρακολουθήτε τό άμάξι 
πού προηγείται άπό πολύ κοντά παίζετε γιά μερικά δευτερόλεπτα μ’ αύτή τήν τρα
γική άγωνία.

Σκεφθήτε τον έαυτόν σας έπάνω στο φορείο, ΐδήτε τον άνθρωπο μέ τή λευκή 
μπλούζα, πού σάς ρίχνει μιά ματιά καί σηκώνει τό κεφάλι του νά συμβουλεύση τούς 
τραυματιοφορείς νά μή άσχοληθώσι πλέον μέ σάς. Ίδήτε αύτόν νά στρέφη ν’ άσχοληθή 
μέ κάποιον άλλον πού δέν είναι άκόμη νεκρός.

Κ α ί  τ ώ ρ α  π η γ α ί ν ε τ ε ..... ά λ λ ά  σ ι γ ά ,  π ρ ο ς  Θ ε ο ύ .....
σ ι γ ά .



Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟ “ΑΤΟΜΟΝ,,
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ

Τοϋ 'Ομότιμου Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου 
----------  ’Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ----------

(Άναδημοσίευσις έκ τής Αμερικανικής ΈπιΘεωρήσεως, φύλ. 129)

"Ατομον—κάτι πού δεν μπορεί νά κοπή παραπέρα, το μικρότατο συστατικό 
της ύλης. Στην εκδοχή τοϋ άτόμου κατέληξαν οί 'Έλληνες άτομικοι φιλόσοφοι τοϋ 
Ε' π.Χ. αΐώνος Λεύκιππος καί Δημόκριτος, για νά εξηγήσουν πιθανώτατα τήν δυνα
τότητα της συστολής καί διαστολής των στερεών σωμάτων. Έδέχθησαν, λοιπόν, 
ότι τα υλικά σώματα άποτελοΰνται άπό μικρότατα άτμητα συστατικά, τά όποια, εις 
κάποια άπόστασι τό ένα άπό τό άλλο, κολυμποΰν μέσα εις τό κενό, «όντα έν ούκ

6ντος». ’Έτσι ή μεταβολή όγ
κου των στερεών έξηγεΐται 
ώς μεταβολή τής πυκνότητος 
τής διατάξεως.

Ή  έννοια τοϋ άτόμου δεν 
υπήρξε γόνιμη στήν Ελλάδα, 
γιατί δεν έμελετήθη πειραμα
τικά. Αύτό ήταν άντίθετο 
προς τήν Ελληνικήν νοοτρο
πία, πού έθεωροϋσε το πείρα
μα, όπως καί κάθε εργασία 
τών χεριών, ώς βάναυσο, καί 
έμπλεξε σέ σκέψεις γιά τις 
μαζικές ιδιότητες τών αριθ
μών, όπως π. χ. τοϋ άριθμοΰ 
τέσσαρα, πού είναι άγιος για
τί είναι το τετράγωνο τοϋ 
δύο, πού είναι πάλι ό πρώτος 
άρτιος άριθμός. Έ τσ ι καί σή
μερα άκόμα άκοΰμε στήν άκο- 
λουθία τοϋ γάμου : «Σύ έκ 
τεσσάρων στοιχείων τον κό
σμον συνέπηξας». Τά τέσσα-

■I „ £'τσι( έννοια τοϋ άτόμου έμεινε επί 2 1/2 περίπου χιλιάδες χρόνια άγονη, 
εως οτου τον περασμένο αιώνα, μέ τήν άνάπτυξι τής χημείας, άναζωογονήθηκε μέ 
αποτελέσματα καταπληκτικά.

Τον περασμένο αιώνα ήταν στερεωμένη ή πίστις, ότι ό ύλικός κόσμος άποτε- 
λείιαι απο ενενηνταριά ειδών άτομα, πού ένωμένα, όμοειδή ή ετεροειδή, άποτελοΰν 
την αφανταστη ποικιλία τών υλικών σωμάτων. "Ολα τά άτομα ένός είδους είναι 
εντελώς ομοια και ίσα κατά τό βάρος, τό ένα μέ τό άλλο, είναι δέ ένα άπό τά καταπλη
κτικότερα ^κατορθώματα τής χημείας τοϋ περασμένου αΐώνος, ότι κατώρθωσε νά 
λογαριαση όχι μονο το ̂ σχετικό βάρος τών άτόμων, άλλά καί πόσα άτομα περιέχονται 
σ / ένα ωρισμενο ποσο ενός υλικοΰ. Έ τσι, π.χ., εύρέθηκε 6τι σ’ ένα γραμμάριο ύδρο- 
γονου περιεχονται ατομα πού ό άριθμός των είναι 6 μέ 23 μηδενικά άπό πίσω. Πόσο

Οί έπιστήμονες κοπτώρθωσαν νά φωτογραφήσουν τό 
«ατομον». ’Ανωτέρω, ή πρώτη ληφθεϊσα φωτογρα
φία, δεικνύει τά  άτομα (λευκά στίγματα) πού εύρί- 
σκοντοα είς τό άκρον ένός λεπτοτάτου σύρματος άπό 
βολφράμιον. Αύτη έλήφθη μέ ένα μικροσκόπιον Ιονι
σμένου πεδίου, τό οποίον μεγεθύνει κατά 2.750.000 

τά φωτογραφούμενα αντικείμενα.
ρα στοιχεία είναι: πυρ, άήρ, γη, ΰδωρ.
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αφάνταστα μεγάλος είναι αύτδς δ άριθμδς έννοοΰμεν αν σκεφθοϋμε δτι, αν είχαμε 
τόσα σπειριά σιτάρι, καί λογαριάσουμε δτι 15 σπειριά ζυγίζουν ένα γραμμάριο, για 
να τά μετακομίσουμε θά χρειαζόμαστε ενα τρισεκατομμύριο (χίλια δισεκατομμύρια) 
καράβια των 40 χιλιάδων τόννων τδ καθένα.

Στδ τέλος του περασμένου αΐώνος τά φαινόμενα της ραδιενέργειας, πού παρου
σιάζονται, π.χ., στδ ράδιο, έδειξαν δτι ή έκδοχή τοϋ άμεταβλήτου καί άτμήτου άτό- 
μου δέν μπορεί νά σταθή.

Σήμερα εϊμεθα υποχρεωμένοι νά δεχθούμε, δτι κάθε άτομο είναι ενα πολύπλοκο 
σύστημα άπδ δύο άπλούστερα συστατικά έως πολλές έκατοντάδες. Τά άπλά αυτά 
συστατικά τού κόσμου είναι :

Π ρ ω τ ό ν ι ο  ν. 'Έν σωμάτιον θετικά ηλεκτρισμένο, πού ζυγίζει δσο περί
που ένα άτομο υδρογόνου.

Ν ε τ ρ ό ν ι ο  ν. 'Ένα σωμάτιον πού ζυγίζει δσο τδ πρωτόνιο, άλλά δέν έχει 
ήλεκτρικδ φορτίο.

Ά ν τ ι π ρ ω τ ό ν ι ο ν .  'Ένα σωμάτιο πού ζυγίζει δσο καί τά δύο προηγού
μενα, άλλά είναι άρνητικά ηλεκτρισμένο, καί τδ ηλεκτρικό του φορτίο είναι ϊσο μέ 
τδ θετικδ φορτίο τού πρωτονίου.

Π ο ζ ι τ ρ ό ν ι ο  ν. 'Ένα σωμάτιον μέ μηδαμινή μάζα, κάπου 2.000 φορές 
μικρότερη άπδ τη μάζα τού πρωτονίου, άλλά μέ θετικδ ήλεκτρικδ φορτίο, ίσο μέ τδ 
φορτίο τοϋ πρωτονίου.

Ή λ ε κ τ ρ ό ν ι ο ν .  Ένα σωμάτιο μέ μάζα μηδαμινή, περίπου ΐση μέ τη 
μάζα τοϋ ποζιτρονίου καί μέ άρνητικδ ήλεκτρικδ φορτίο, ίσο μέ τδ φορτίο τοϋ πο
ζιτρονίου καί των άλλων σωματίων.

'Όλα τά ήλεκτρικά φορτία, θετικά ή άρνητικά, είναι ίσα, ένα θετικδ δηλ. καί 
ένα άρνητικδ εξουδετερώνονται.

Μ’ αύτδ τδ πρώτο ύλικδ είναι κατασκευασμένα τά άτομα των υλικών σωμάτιον.
Τδ άπλούστερο άτομο είναι τδ άτομο τοϋ ύδρογόνου. "Ενα πρωτόνιον καί γύρω 

του στριφογυρίζει ένα ήλεκτρόνιον, δπως ή Σελήνη γύρω άπδ την γη. "Αν στδ πρωτό
νιο τοϋ πυρήνος κολλήση οπωσδήποτε ένα νετρόνιο, τδ βάρος γίνεται 2 φορές μεγα
λύτερο, άλλά έπειδή τδ θετικδ φορτίο τοϋ πυρήνος έμεινε τδ ίδιο, ένα πάλι καί μόνο 
ήλεκτρόνιο θά στριφογυρίζη γύρω στδν πυρήνα.

’Επειδή δέ οί χημικές ιδιότητες τών άτόμων έξαρτώνται μόνον άπδ τά ήλε- 
κτρόνια πού γυρίζουν γύρω στδν πυρήνα, αύτδ τδ άτομο, αν καί δύο φορές βαρύτερο 
άπδ τδ προηγούμενο, είναι ύδρογόνο μέ τά δλα του, καί μέ χημικές μεθόδους δέν μπο
ρούν τά δύο ύδρογόνα νά ξεχωρισθοΰν. Θά τά βάλουμε λοιπόν στην ίδια θέσι, στδν 
ίδιο τόπο τοϋ καταλόγου τών άτόμων καί θά τά ονομάσουμε ισότοπα. ’Ισότοπα είναι 
άτομα πού έχουν διαφορετικό βάρος, άλλά έπειδή έχουν τδν ίδιο άριθμδ πλανητικών 
δπως τά λέμε, ήλεκτρονίων, έχουν τις ίδιες χημικές ιδιότητες καί ή χημεία δέν μπορεί 
νά τά ξεχωρίση.

"Ετσι, π.χ., 8 πρωτόνια καί 8 νετρόνια κάμνουν ένα πυρήνα πού έχει βάρος 
16 μονάδες καί 8 θετικά φορτία. Γιά νά έξουδετερωθοϋν τά 8 αύτά φορτία πρέπει νά 
γυρίζουν γύρω άπδ τδ πυρήνα 8 πλανητικά ήλεκτρόνια. "Ετσι σχηματίζεται τδ ύπ’ 
άριθμδν 8 άτομον, τδ άτομο τοϋ οξυγόνου μέ βάρος 16, δηλ. 16 φορές μεγαλύτερο 
άπδ τδ βάρος τοϋ άτόμου τοϋ συνηθισμένου ύδρογόνου. "Αν στδν πυρήνα κολλήση 
οπωσδήποτε ένα νετρόνιο, έπειδή τδ ήλεκτρικδ φορτίο δέν μεταβάλλεται, δέν υπάρχει 
λόγος νά άλλάξη ό άριθμδς τών πλανητικών ήλεκτρονίων. Τδ άτομο θά είναι πάλι 
άτομο όξυγόνου, μόνο πού θά ζυγίζη 17 άντί 16. Θά είναι τδ ισότοπο 17 τοϋ οξυγόνου.

"Ας ποΰμε άκόμα δτι τδ βαρύτερο γνωστό άτομο μέχρι πρδ ολίγου ήταν τδ 
άτομο τοϋ Ούρανίου, No 92, πού σημαίνει δτι γύρω στδν πυρήνα του στριφογυρίζουν 
92 ήλεκτρόνια.

'Υπάρχουν δμως τρία ισότοπα. Στδ ένα δ πυρήν έχει 92 πρωτόνια καί 146
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Η Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α
ΤΟΥ ΕΡωΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

— Δύο περιπτώσεις « στιγματικης ίδιοπληγίας.—Ό  έρως 
ε ίν α ι ...  έντονος αυθυποβολή.— Ή  υπνωτική υπο
βολή μοναδικό φάρμακο διά τούς έρωτευμένους. —

'Τπό τοϋ Προέδρου της Έλληνι-
----------------------------- κής Εταιρείας Ψυχικών ’Ερευνών ----------------------------

κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ

'0  ιατρός Παναγιώτης Π. Παναγιώτου διηγείται τα έξης :
—'Η  επαφή μου μέ τήν «Εταιρείαν Ψυχικών Ερευνών», μου έ'δωσε άφορμή 

νά εξηγήσω ένα γεγονός, τό όποιον μέχρι τοϋδε παρέμενε δι7 έμέ άνεξήγητον.
«’Ήμουν τότε 7 ετών. Ή ταν, ένθυμοΰμαι, τό πανηγύρι τών Ταξιαρχών εις ένα 

χωριό πλησίον της Κερατέας της ’Αττικής, όπου έπήγα κι7 έγώ μέ έναν γνωστόν 
μου. "Οταν έπεστρέψαμεν, εϊχα άγοράσει μερικά πράγματα ιδίως ζαχαρωτά γιά 
τό σπίτι, άπό τά όποια όμως δεν έδωσα εις τον άδελφόν μου.

Τό πράγμα δυσηρέστησε τήν μητέρα μου, ή όποια μέ έπέπληξε, λέγουσα ότι 
αυτό δέν έπρεπε νά τό κάμω, διότι «θά μέ τιμωρήσουν» οί «"Αγιοι Ταξιάρχαι!». 
Έ γώ  είχα λησμονήσει τό γεγονός όταν Ικοιμήθην. Εις τον ύπνον δμως είδα τρεις 
χωροφύλακας, έκ τών όποιων ό ένας έκοψε μιά βέργα άπό παρακειμένην έλάτην καί 
ήρχισε νά μέ κτυπα εις τάς κνήμας. Τό πρωί λοιπόν, όταν έσηκώθην, είδα πράγματι 
τάς κνήμας μου καταμελανιασμένας καί μέ ’ίχνη καταφανών ραβδισμάτων. Ή  μη
τέρα μου φυσικά τό άπέδωσεν είς την οργήν τών Ταξιαρχών, άλλάγτώρα πλέον δύναμαι 
νά είπω δτι έπρόκειτο περί «στιγματικης ίδιοπληγίας».

Είς μίαν μονήν της Ιταλικής Φοκκαμοντάνα έκλήθη ό 25ετής ξυλουργός Πιέ- 
τρο Τσιάντσι νά διορθώση έναν ξύλινον σταυρόν, επί τοϋ όποιου ήτο καρφωμένος 
ένας Χριστός άπό πεπιεσμένον χάρτην. Ή  έπιδιόρθωσις έτελείωσε. "Οταν δμως ό 
Τσιάντσι ήθέλησε νά καρφώση τον Έσταυρωμένον, ήσθάνθη τά νεΰρά του νά παρα
λύουν. Είχε τήν έντύπωσιν δτι τό κάρφωμα αυτό θά ήτο έπανάληψις τοϋ μαρτυρίου 
καί δτι θά τό έπαναλάμβανεν ό ίδιος άντί τών Εβραίων είς τον Χριστόν. Μόλις καί 
μετά βίας έπείσθη νά τελειώση τήν έργασίαν, άλλά κατόπιν αότοϋ, άφοΰ τήν νύκτα 
έβασανίσθη άπό φοβερά δνειρα, έξύπνησε μέ τάς πληγάς τοϋ Πάθους είς τάς χεΐρας 
καί είς τούς πόδας του.

’Εννοείται δτι τό γεγονός διεδόθη άμέσως καί πλήθη κόσμου έσπευσαν νά τον

νετρόνια, άθροισμα 238. Στο δεύτερο έχουμε μόνον 143 νετρόνια, άθροισμα μέ τά 
πρωτόνια 235 καί στο τρίτο έχουμε 142 νετρόνια, άθροισμα 234.

Τό φυσικό Ούράνιο άποτελεϊται λοιπόν άπό 3 ισότοπα, U238 (99,282 %, 
U235 (0,712 %) καί U234 (0,006 %).

Σήμερα κατωρθώθηκε νά κατασκευασθοΰν νέα στοιχεία, πέρα άπό τό Ούρά
νιο, τό 92ον τών στοιχείων. Αυτά τά στοιχεία ονομάζονται 'Τπερουράνια καί γιά τήν 
ώρα ή κατασκευή έχει προχωρήσει έως τό No 101.

Μέ τις νέες αυτές άντιλήψεις, δλα τά γνωστά φαινόμενα εξηγούνται, μεταξύ 
αυτών τά περίφημα φαινόμενα τής Ραδιενέργειας, πού συνίστανται στήν φυσική με
ταβολή τών άτόμων, δπως π.χ. τών άτόμων τοϋ Ραδίου, πού εκπέμπουν άκτινοβο- 
λίες καί γεννούν άλλα στοιχεία θυγατρικών άτόμων, πού παράγονται άπό τά παλαιά 
κατόπιν άπωλείας ώρισμένων συστατικών των.
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ίδοΰν, μεταξύ των οποίων καί (αντιπρόσωποι των Αρχών καί της ’Επιστήμης, οί 
όποιοι διεπίστωσαν δλοι την άλήθειαν τοϋ γεγονότος.

'Η  έξήγησις έδώ, δπως καί εις δλα τα παρόμοια γεγονότα, είναι ή αυθυποβολή, 
δηλ. ή έπίδρασις της ιδέας επί τής ΰλης. 'Η  σφοδρά έντύπωσις, αύτή ήτο πού έπέ- 
φερε τάς δερματικάς αύτάς άλλοιώσεις εις τον ξυλουργόν.

Μία άπύ τάς ίσχυροτέρας καί δντως φοβεράς αύθυποβολάς διά τά άποτελέ- 
σματα πού μπορεί νά φέρη εις ευπαθείς οργανισμούς, είναι καί τά λεγάμενα μεγάλα 
ερωτικά αισθήματα.

Άνεπτύξαμεν έν έκτάσει εις προηγούμενα τεύχη των «’Αστυνομικών Χρο
νικών» την τρομεράν δύναμιν της ύποβολής καί αύθυποβολής, άναφέραμεν δέ καί διά
φορα χαρακτηριστικά παραδείγματά της.

'Ο έ'ρως άρχίζων είτε άπό τήν έντύπωσιν τοϋ συμβατικώς ωραίου—διότι αί 
αντιλήψεις επί τοϋ σημείου αύτοΰ είναι πολύ διαφορετικαί, άναλόγως τοϋ γεωγρα
φικού πλάτους καί της άναπτύξεως τοϋ άτόμου—είτε άπό ύπολογισμούς (προίκα, 
συγγένεια), ήμπορεΐ πράγματι εις άτομα έπιδεκτικά ύποβολής νά καταλήξη εις 
έντονον αύθυποβολήν, ή οποία πρέπει νά θεωρηθή ώς άληθές νοσηρόν σύμπτωμα : 
τήν Ίδεοπάθειαν.

Εις τήν Ίδεοπάθειαν αύτήν είναι δυνατόν νά καταλήξουν ερωτικά αισθήματα 
καί ύπό τήν έπίδρασιν τοϋ άτομικοΰ έγωϊσμοΰ καί τοϋ ενστίκτου τής ιδιοκτησίας (ζη
λοτυπία), έ'στω καί αν πρόκειται περί παλαιών, άτονησάντων πλέον αισθημάτων.

Σύνδεσμοι παλαιοί, καταλήξαντες σχεδόν εις πλήρη άδιαφορίαν, είτε ένεκα 
διαφορών χαρακτήρος, είτε ένεκα σωματικών άτελειών, άναζωπυροΰνται κάποτε 
μονομερώς καί ήμποροΰν νά καταλήξουν εις ίδεοπαθείας, άπό έξαφνικόν κέντημα τοϋ 
έγωϊσμοΰ ή άπό φόβον χωρισμού άπό τοϋ άλλου άτόμου, εις τό όποιον πριν δεν 
έ'διδαν παρά έλαχίστην προσοχήν.

Τό ζήτημα τοΰτο τό γνωρίζει καλώς ένα μέρος τοϋ ωραίου φύλου καί τό χει
ρίζεται πράγματι δεξιώτατα, μέ συνεχή πρόκλησιν τής ζηλοτυπίας προς συγκράτησιν 
τών συντρόφων των.

Διά τον έρωτικόν ΐδεοπαθή τό άτομον τής αύθυποβολής του λαμβάνει ύπερβο
λικήν, ύπεράνω τής πραγματικής, άξίαν. Ή  άνάγκη τής παρουσίας του γίνεται άπό- 
λυτος, ώθοΰσα κάποτε καί εις παράλογα διαβήματα. Αί άναμνήσεις καί οί τόποι τής 
συμβιώσεως προξενούν βαθύν πόνον. Καί αί άλλεπάλληλοι καί ενίοτε βίαιαι σκηναί 
τών έξηγήσεων, άντί νά κατευνάσουν, χειροτερεύουν τήν κατάστασιν.

'Ο έρωτικός ΐδεοπαθής περιστρέφεται διαρκώς γύρω άπό τήν εμμονήν ιδέαν 
του, αισθάνεται άκαταγώνιστον άνάγκην νά όμιλή περί τοϋ άγαπωμένου προσώπου 
καί εύρίσκεται εις διαρκή ταραχήν, ή οποία καταλήγει εις άληθές άγχος, τήν όδυνη- 
ροτέραν κατάστασιν τής ψυχοπάθειας. Χαρακτηρίζεται άπό βάρος προκάρδιον, παλ
μούς, έναγώνιον ταραχήν, διακοπήν τής όρέξεως καί τοϋ. ύπνου, άποτέλεσμα τών 
οποίων είναι ή έλάττωσις τής θρέψεως καί εις εύπαθή άτομα ή προλείανσις τοϋ εδά
φους ή καί ή έκκόλαψις ϊτοβαρωτέρων ψυχοπαθειών.

Αί κρίσεις τών καταστάσεων αύτών είναι ενίοτε τόσον έντονοι, ώστε ύπερισχυ- 
ουν άπό κάθε άλλο αίσθημα καί ήμποροΰν νά καταλήξουν εις έγκλημα ή αύτοκτονίαν.

Όλίγαι άλλαι αύθυποβολαί, έκτος τών έρωτικών, έχουν ώς άποτέλεσμα τόσα 
δράματα, δπως πείθεται κανείς καθημερινώς άναγινώσκων τάς έφημερίδας. ’Ανέκαθεν, 
διά παρόμοια ζητήματα, λαοί ολόκληροι έξηνδραποδίσθησαν, πόλεις έγιναν παρανά
λωμα τοϋ πυρός, γενεαί έξωλοθρεύθησαν. Καί αύτό συνέβη δι’ άτομα, τά όποια άλλοι 
έβλεπον δχι μόνον άδιαφόρως καί ψυχρώς, άλλ’ ένίοτε καί μέ αίσθημα κόρου.

"Οπως καί αν έχη τό πράγμα, ή ισχυρά έρωτική ύποβολή δημιουργεί ένίοτε 
εις εύπαθή άτομα δεινήν πραγματικήν κατάστασιν, εις τήν όποιαν θά κληθή μοιραίως 
μίαν ήμέραν νά έπέμβη ό ψυχίατρος.
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Καί πρώτον τά άντινευρικά καί (αντισπασμωδικά φάρμακα, αν καί μόνον υπο
βοηθητικά, είναι μεγάλης ώφελείας διά τάς καταστάσεις τοϋ άγχους.

'Ή θεραπεία έγκειται άλλου, έφ’ όσον δεν πάσχει τό σώμα. ’Έγκειται εις την 
ψυχήν. Δυστυχώς εις τάς καταστάσεις αύτάς ούδεμία λογική καί ούδεμία πειθώ ήμπο- 
ροΰν νά έπιδράσουν.

Σοβαράν έπίδρασιν ήμπορεϊ νά έ'χη ή επί τινα καιρόν άπομάκρυνσις άπό τοϋ 
περιβάλλοντος καί τών άναμνήσεων της αύθυποβολής, μέ διαρκή εναλλαγήν εντυπώ
σεων (ταξίδια) ώς άντιπερισπασμόν. Ή  λαϊκή πείρα επίσης έτόνισε τήν σημασίαν 
της ομοιοπαθητικής. «Τό ένα φίδι τρώει τ’ άλλο» καί «ό ένας διάβολος διώχνει 
τον άλλον».

Εις τοιαύτας καταστάσεις έχει παρατηρηθή, ότι ή άπασχόλησις έστω καί σαρ
κική μέ μιάν άλλην γυναίκα, δύναται νά έχη άγαθά άποτελέσματα έπί τοϋ πάσχοντος.

Πάντως όμως κατάλληλοι νά έπιδράσουν εις όμοιας περιστάσεις δεν είναι 
κοιναί γυναίκες, πωλοΰσαι τάς θωπείας των, άλλά ΐδιαίτεραι φύσεις δυνάμεναι νά 
εννοήσουν τό θεραπευτικόν μέρος, αΐτινες καλούνται νά διαδραματίσουν κάποιο 
ρόλο καί συνδυάζουσαι έξωτερικά προσόντα καί έξαιρετικήν λεπτότητα καί γοητείαν.

Τοιουτοτρόπως, έκεΐ όπου θ’ άπετύγχανε μιά κοινή έταίρα, έπιτυγχάνει άπο- 
λύτως μιά άλλη γυναίκα άνωτέρας ψυχικής δυνάμεως καί έξελίξεως. Ή  σαρκική 
προσέγγισις πάντως δύναται νά θεωρηθή ώς ένα άπό τά ισχυρότερα θεραπευτικά 
μέσα, καθ’ οσον ό πάσχων ύφίσταται τάς στιγμάς αύτάς ένα είδος παρηγόρου πα- 
ραισθήσεως, συγχέων τήν πραγματικότητα μέ τό πρόσωπον τής αύθυποβολής.

Τό μόνον όμως άσφαλές φάρμακον εναντίον παρομοίων καταστάσεων είναι ή 
υπνωτική υποβολή. Άτυχώς αύτή δέν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή παρά εις άτομα 
ύπνωτίσιμα, καί δή έπιδεκτικά υποβολής. ’Εάν δέ ύπολογίσωμεν εις 20ο/ο τά 
ΰπνωτίσιμα άτομα, τό ήμισυ μόνον αύτών δέχεται κατά τό μάλλον ή ήττον τήν 
υποβολήν. ’Αλλά περί αύτοΰ θά όμιλήσωμεν στο έπόμενο.

ΑΓΓ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

’Απαγορεύεται αϋστηρώξ ή στάΘμευσίξ των αυτοκινήτων σέ διπλή ή τριπλή σειρά.
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π ω ζ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 
ΕΠΟΛΕΜΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

•  Έ νας αύτόπτης μάρτυς διηγείται τήν απίστευτη Ουγγρική Έ -  
πανάστασι πού ήλέκτρισε δλο τον κόσμο ·

'Χπό Kurt Lachman of Fred Pointon.
Περιοδικόν Reader’s Digest. Ίανουά-

---------------------------ριος 1957. Κατά μετάφρασιν τοϋ Ά σ τ υ - --------------------------------
νόμου Α' κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΟΥ

τΗταν ή Ουγγρική Νεολαία πού πέταξε τή σπίθα καί ξέσπασε ή Έπανάστασι 
στήν Ουγγαρία, ή οποία έκλόνισε άπύ τα θεμέλια ολόκληρη τή Σοβιετική Αύτοκρα- 
τορία.

ΤΗταν ή «Ν έ α Γ ε ν ε ά». Οί νεαροί έπάνω "στους οποίους οί κομμουνισταί 
υπολόγιζαν να Σοβιετοποιήσουν ολόκληρο τον κόσμο.

’Επί 12 ολόκληρα χρόνια τούς έξεπαίδευον καί τούς έφανάτιζαν μέ τις αρχές 
τοϋ Κομμουνιστικού Συστήματος, γιά νά γίνουν μαχητικοί κομμουνισταί.Άντ’ αύτοϋ 
έστράφησαν κατά των διδασκάλων των, μ’ ένα άσπονδο καί φανατικό μίσος.

Τί είναι έκεΐνο πού πταίει «άπό τό Κόκκινο Σχέδιο;» "Ενας 23ετής σπουδα
στής της Χημείας λέγει: «Νοιώθαμε σαν νά είμαστε μέσα σ’ ένα σκοτεινό τούνελ 
» καί δεν μπορούσαμε νά δοϋμε κάποια ελπίδα γιά τό μέλλον. Δεν βλέπαμε καμμιά 
» διέξοδο. Ξεύρω ότι, εκατοντάδες χιλιάδες άπό τό λαό μας αισθάνονται κατά τον 
» ίδιο τρόπο».

Οί ήγέτες τοϋ κομμουνισμού στή Μόσχα, έβλεπαν ότι κάποια ήμέρα θά ξε- 
σποΰσε ή Έπανάστασι στήν Ουγγαρία, άλλά δεν ήξευραν τί νά κάμουν.

'Ένα χρόνο σχεδόν ένωρίτερα, ένας άπό τούς Ερυθρούς 'Ηγέτες, είπε, σέ μιά 
συγκέντρωσι τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος. «'Ο Εθνικισμός μεγαλώνει μέσα 
» στή Νεολαία. Αυτός ό κίνδυνος μπορεί ν’ άναπτύσσεται σιωπηλά, νά ύποβόσκη 
» καί στο τέλος νά κάμη πολύ μεγάλο κακό».

'Ένας άλλος άπό τούς ’Ερυθρούς ‘Ηγέτες είπε: «Καμμιά πραγματική επιρροή 
» δεν έχουμε στις μεγάλες μάζες της Νεολαίας». 'Ένας έμπορος άπό τή Δυτική 
Γερμανία όνόματι Heinz Keil, πού κατώρθωσε νά ξεφύγη άπό τή Βουδαπέστη κατά 
τή διάρκεια της Έπαναστάσεως, άναφέρει ότι μιά ήμέρα πριν ξεσπάση ή Έπανά- 
στασι, συζητούσε μέ μιά ομάδα άπό σπουδαστές τεχνικούς της ύφαντουργικής. Τού 
υπέβαλαν λέγει, άτέλειωτα τεχνικά έρωτήματα, «γιατί γνώριζαν ότι ήσαν άπομο- 
νωμένοι άπό τον κόσμο, κι’ άπό όλες τις σύγχρονες έξελίξεις. Έγνώριζαν ότι, τά 
» μηχανήματά τους ήσαν πανάρχαια καί πολύ παλαιά. Έρωτοΰσαν γιά τις συνθήκες 
» εργασίας στή Γερμανία—γιά τούς μισθούς. Τί μπορεί ένας εργάτης ν’ άγοράση 
» μέ τό μισθό του, πόσο ‘στοιχίζουν τά παπούτσια καί παρόμοια».

'Ο Keil λέγει ότι οί φίλοι του στήν Ούγγαρία τού είχον εΐπει εβδομάδες ένω
ρίτερα, ότι πλησιάζει νά έκραγή Έπανάστασις. Δέν γνώριζαν πότε καί πώς, άλλά 
γνώριζαν ότι, ή κατάστασις δέν μπορούσε νά έξακολουθήση όπως έξελίσσετο.

Συνέκριναν τούς όρους καί τις συνθήκες τής ζωής τους, μ’ αύτές των μελών 
τού Κομμουνιστικού Κόμματος, τά όποια είχαν ειδικά καταστήματα γιά νά ψωνί
ζουν καί πολλά χρήματα γιά ν’ άγοράζουν ό,τι ήθελαν.

'Ο καθ’ ένας θά μπορούσε νά βλέπη ότι, ή Έπανάστασις θά ξεσποΰσε μιά
μέρα.

'Ένας επίσημος Αύστριακός τοποθετεί τό θέμα ώς εξής: «Οί Ούγγροι έβλε- 
» παν τήν Αύστρία άνεξάρτητη καί τό όνειρόν τους ήταν πλέον προς τήν άνεξαρτη- 
» σία. Συνέκριναν τό στάσιμο βιομηχανικό τους πρόγραμμα, τή μεγάλη έλλειψι άγα-
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» θών, τήν άπομόνωσί τους άπό τεχνικής καί πνευματικής πλευράς, μέ παν δ,τι γνώ- 
» ρίζαν νά συμβαίνη στον ελεύθερο κόσμο».

Οί Ρώσοι κομμουνισταί δεν μπόρεσαν νά κερδίσουν τις καρδιές των Ούγγρων, 
τότε πού τά άρματά τους διέσχιζαν τούς σιτοβολώνες τους. Στο μεταξύ ή Νεολαία 
έτρέφετο μέ τήν κομμουνιστική προπαγάνδα γιά τον άγώνα περί άνεξαρτησίας τών 
Άλγερίων καί τον άγώνα περί ελευθερίας τών Αιγυπτίων, άπό τούς ’Ιμπεριαλιστές 
τής Δύσεως.

’Αλλά αύτοί οί ίδιοι οί 
στούς ’Ερυθρούς.

Αύτό πού συνέβη στήν Ουγγαρία ήταν μοναδικό στή σύγχρονη 'Ιστορία. 'Ένα 
αυθόρμητο έπαναστατικό ξέσπασμα άπ’ άκρου εις άκρον σ’ δλη τή χώρα, πού έγινε 
χωρίς ’Αρχηγούς. Νεαροί Ούγγροι έπιτίθενται άοπλοι νά καταστρέψουν τά Σοβιε
τικά τάνκς μέ γυμνά χέρια. 'Αρπάζουν δπλα καί στρέφουν αυτά κατά του ’Ερυθρού 
Στρατού. ’Αψηφούν καί περιφρονοΰν τις διαταγές γιά τήν κατάπαυσι τής μάχης.

Οί Ούγγροι φαίνονται παντελώς άφοβοι καί άψηφοΰν κάθε κίνδυνο. "Ενα παιδί 
15 μόλις έτών βαδίζει άοπλο προς ένα άξιωματικό τού Στρατού, άρπάζει ψύχραιμα 
τό δπλο τού άξιωματικοΰ μέ τήν παρατήρησι: «’Έχουμε άνάγκη αύτοΰ τού δπλου, 
» περισσότερο άπό σένα» καί άπομακρύνεται.

Μιά ομάδα άπό νεαρά παιδιά περικυκλώνουν ένα ρωσικό τάνκ. Τό ένα άπ’ 
αύτά μ’ ένα πήδημα βρίσκεται έπάνω στο τάνκ χωρίς νά λογαριάζη διόλου τά αυτό
ματα όπλα πού σκορπούν γύρω του τό πϋρ. Σύρει ένα περίστροφο άπό μέσα άπό τον 
κόρφο του, σκοπεύει άπό ένα άνοιγμα τών πυροβόλων τού τάνκ καί σκοτώνει τον 
οδηγό. "Ενα άλλο άπό τούς συντρόφους του πυρπολεί τό τάνκ μέ βενζίνη.

"Οταν οί Ρώσοι άρχισαν νά βγαίνουν, ένα άπό τά νεαρά παιδιά άρπάζει ένα 
αύτόματο άπό τά χέρια τού Ρώσου άξιωματικοΰ τού τάνκ, καί άνοίγει πΰρ. «"Ολο 
νήπια», κραυγάζει μιά μητέρα: «Νήπια πολεμώντας τά τάνκς». Αυτή μίλησε γιά περι
στατικά σάν τά παρακάτω.

Κοντά σέ τρία πυρπολημένα Σοβιετικά τάνκς κοίτεται τό πτώμα ενός νεαρού 
κοριτσιού. Αύτό τό κορίτσι καί άλλοι νεαροί έπετέθησαν εναντίον τών τάνκς μέ φιά
λες φλέγόμενης βενζίνης «Μολότωφ Κοκταίλς», τις όποιες έξετόξευσαν έναντίον 
αύτών. Οί Ρώσοι σκότωσαν τό κορίτσι αύτό. Κάποιος ξάπλωσε μιά Ούγγρική ση
μαία καί σκέπασε τό πτώμα, καρφίτσωσε δέ καί ένα σημείωμα μέ τις λέξεις. «’Εδώ 
» πέθανε ένα κορίτσι τής Ουγγαρίας 14 έτών. ’Αλλά δέν πέθανε μάταια».

"Ενα νεαρό παιδί 13 μόλις χρόνων έστέκετο κοντά σ’ ένα οδόφραγμα μ’ ένα 
δπλο, πού ήταν πολύ μεγαλύτερο άπ’ αύτό. «Πού έμαθες νά χρησιμοποιής αύτό τό 
» δπλο άγόρι;» τό έρωτούν. «Τό έμαθα άπό τούς κομμουνιστάς. Τό κόμμα έξεπαί- 
» δευσε δλα τά νεαρά παιδιά σάν καί μένα».

"Οπως κι’ οί άλλοι, έχρησιμοποίησε αύτή τή γνώσι χρήσεως τού δπλου κατά 
τών ’Ερυθρών, μόλις βρήκε τήν πρώτη εύκαιρία.

'Ένας Ούγγρος μέ τό πρόσωπο ρυτιδωμένο, πού ήταν ζωγραφισμένες σ’ αύτό 
οί άτέλειωτες ώρες πού πολέμησε στούς δρόμους, διηγείτο αύτή τήν ιστορία: «Στή 
» συνοικία μου ύπάρχει ένας δρόμος μήκους 100 γιάρδες καί έπί τέσσαρες μέρες οί 
» Ρώσοι προσπαθούσαν νά περάσουν άπ’ αύτόν, άλλά τούς σταματούσαν καί τούς 
» εμπόδιζαν νά περάσουν παιδιά 14 μέχρι 15 έτών. Τά νεαρά αύτά παιδιά πήγαιναν 
» έπάνω στο 4ο καί 5ο πάτωμα τών κτιρίων καί έρριχναν κάτω φιάλες μέ βενζίνη 
» καί κατόπιν έβαζαν φωτιά ρίχνοντας χειροβομβίδες».

«Θά μπορούσατε άκόμη, λέγει, νά δήτε καμμένους Ρώσους στρατιώτες σ’ 
» αύτό τό δρόμο.

»Όταν οί Ρώσοι έπήγαιναν νά εξακριβώσουν στούς δρόμους ποιοι είναι κείνοι 
» πού έρριχναν τή βενζίνη καί τις χειροβομβίδες, τό πλήθος συνωστίζετο στά πεζο-

Ούγγροι δέν ήσαν ελεύθεροι... Αύτό δέν έκανε αϊσθησι
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» δράμια, κι’ αυτά τα νεαρά παιδιά μέ τά όπλα, έκρύπτοντο πίσω άπο το πλήθος κι’ 
)) Ιτσι οί Ρώσοι δεν μπορούσαν νά τ ’ άνακαλύψουν».

Το πλήθος τροφοδοτούσε αύτά τά παιδιά καί τά προστάτευε. 'Η  Κυβέρνησις 
τ’ άποκαλοϋσε οί «εχθροί τοϋ λαοϋ». "Ενα κοριτσάκι 14 ετών μέ τον ώμο μελα
νιασμένο άπο το όπλο έλεγε: «’Ελάτε σέ μάς, στη Νεολαία, νά δείξουμε δτι μπορούμε 
)) νά έπιτεθοϋμε κατά τών Ρώσων καί νά τους κάνουμε νά τρέχουν».

Ποιοι καί τί ήσαν αύτοί οί άνδρες, γυναίκες καί παιδιά πού έπολέμησαν άο
πλοι γιά την έλευθερία τους κατά τοϋ Ρωσικού Στρατού;

'Ο Τύπος της Μόσχας άπεκάλεσε αυτούς «τρομοκράτες».
Ό  Γιουγκοσλάβικος Ραδιοφωνικός Σταθμός άπεκάλεσε αύτούς «Συμμορί

τες». Ή  Κομμουνιστική Κυβέρνησις τής Ουγγαρίας άπεκάλεσε αύτούς «’Επανα
στάτες». Οί ’Αρχηγοί τους περιέγραψαν καί περιγράφουν αύτούς ώς «Πολεμιστάς 
της ’Ελευθερίας». "Ολοι αύτοί οί τίτλοι φέρνουν ένα άμυδρό καί άκεφο χαμόγελο 
στά χείλη ένός Ούγγρου τραυματισμένου, πού έκειτο σ’ ένα Νοσοκομείο της Βουδα
πέστης μέ την κνήμη του άνοιγμένη στά δύο άπο μιά οβίδα.

«Εϊμεθα Ούγγροι»; λέγει, «πολεμούμε γιά τήν πατρίδα μας».
’Ιδού πώς διηγείται ένα άπο τά νεαρά παιδιά της Βουδαπέστης τό ξέσπασμα 

της Έπαναστάσεως :
«Στις 7.30' αύτό τό πρώτο βράδυ, οί σπουδαστές έζήτησαν ν’ άναγγείλουν 

» άπο τοϋ Ραδιοφώνου τό άπο 16 αιτήματα υπόμνημά τους, γιά τις άτομικές έλευ- 
» θερίες.

«Πέντε άπο εμάς πήγαμε μέσα νά ζητήσουμε τήν άδεια. 'Η  ’Αστυνομία τότε 
» άνοιξε πΰρ προς δλο τό πλήθος. Μόλις πέντε λεπτά πριν ή ’Αστυνομία πυροβο- 
» λήση κατά τών σπουδαστών, ό κομμουνιστής Gero είχε άναγγείλει μιά πολιτική 
φιλίας μέ τή Ρωσία». Τά νεαρά παιδιά μπήκαν μέσα σέ καμιόνια καί διέσχισαν τούς 
δρόμους φωνάζοντας δτι ή ’Αστυνομία έσκότωνε τούς άοπλους φοιτητές, καί χιλιά
δες λαοϋ τότε άπ’ όλες τις συνοικίες τής Βουδαπέστης συγκεντρώθηκαν μπρος στο 
Ραδιοφωνικό Σταθμό καί προσπάθησαν νά τον παραβιάσουν καί είσέλθουν.

’Από αύτή τή στιγμή ή Έπανάστασις έξερράγη. "Ενα δραματικό γεγονός άπο- 
στέρησε τήν Κομμουνιστική Κυβέρνησι τής συμπάθειας καί ύποστηρίξεως ολοκλή
ρου τοϋ Ούγγρικοΰ στρατοΰ. ’Ιδού τοϋτο πώς συνέβη.

'Ο Διοικητής τοϋ Γενικού ’Επιτελείου Στρατού, πήγε στον 'Υπουργό τών 
Στρατιωτικών καί ζήτησε δπως ή Κυβέρνησις παύση τή μάχη.

Ό  'Υπουργός τών Στρατιωτικών άπέπεμψε τούτον καί τον άπεμάκρυνε τής 
θέσεώς του. ’Αμέσως τότε οί ήγήτορες τοϋ Στρατού ήλθαν σέ ρήξι μέ τήν Κυβέρνησι 
καί έδωσαν τήν ύποστήριξίν τους, προς τήν Έπανάστασι.

Ούγγροι άξιωματικοί ώδήγησαν τά μηχανοκίνητα άρματά τους (τάνκς), στις 
τάξεις τών έθνικιστών καί έστρεψαν αύτά κατά τών Σοβιετικών άρμάτων. Τά Ουγ
γρικά άρματα (τάνκς) έβομβάρδισαν ένα ξενοδοχείο πού κατείχετο άπο Σοβιετικές 
ένοπλες δυνάμεις.

Ούγγροι στρατιώτες κατέλαβον ένα στρατιωτικό τυπογραφείο, άνέλαβον τή 
διοίκηση αύτοΰ καί έκυκλοφόρησαν στούς δρόμους χιλιάδες άντικομμουνιστικές 
προκηρύξεις. Τελευταία ήλθε ή σειρά τής Ούγγρικής ’Αεροπορίας (τί μεγάλη είρω- 
νία γιά τούς Ρώσους, γιατί αύτη είχεν όργανωθή καί εΐχον έκπαιδευθή οί άεροπόροι 
άπο αύτούς τούς ίδιους έπί μακρόν, είχε δέ επίσης έφοδιασθή μέ Σοβιετικά άερο- 
πλάνα), πού έδωσε στά Σοβιετικά στρατεύματα 12 ώρες προθεσμία γιά νά βγοϋν 
άπο τή Βουδαπέστη.

Ούδέποτε πλέον οί Ρώσοι μποροΰν νά έμπιστευθοΰν στο στρατό τών Δορυ
φόρων, πού αύτοί όί ίδιοι ώργάνωσαν καί έξεπαίδευσαν. Ούδέποτε πλέον μετά τό 
πάθημά τους στήν Ούγγαρία.
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'Η  μάχη στη Βουδαπέστη καί σ’ δλη την Ουγγαρία άπέδειξεν ότι, δταν ή 
κρίσις έξερράγη, ό Ουγγρικός στρατός έπολέμησε για την Ουγγαρία καί οχι για 
τούς κομμουνιστάς.

Οί Ρώσοι διεπίστωσαν επίσης δτι δεν μπορούν να βασίζονται, άκόμη καί σ’ 
αύτούς τούς στρατιώτες των. Μερικές Ρωσικές μονάδες ήρνήθησαν ν’ άνοίξουν πύρ. 
Πολλοί Ρώσοι στρατιώτες έλιποτάκτησαν καί έκρύφθησαν στα δάση. ’Ολίγα μηχα
νοκίνητα άρματα (τάνκς) βγήκαν για νά χτυπήσουν τούς Ούγγρους. Πώς τούτο 
δικαιολογείται ;

Πολλοί νεαροί Ρώσοι στρατιώτες εύρίσκοντο στην Ουγγαρία άπδ μακροΰ 
χρόνου, είχαν μάθει την Ουγγρική γλώσσα καί τις συνήθειες τών Ούγγρων καί έξεδή- 
λωνον καί αύτοί μαζί μέ τούς Ούγγρους τη δυσαρέσκειά τους για τδ Κομμουνιστικό 
καθεστώς.

Τις μεγαλύτερες ζημίες έ'καναν τα Ρωσικά στρατεύματα, πού μπήκαν στήν 
Ούγγαρία μετά την έκρηξι της Έπαναστάσεως. ’Ακόμη δμως καί αύτά έξηπατή- 
θησαν από τούς Δωικητάς των. "Ενας Ρώσος τραυματίας έλεγε στο Νοσοκομείο 
δτι, εϊχον μεταφερθή έσπευσμένως από τη Ρουμανία.

«Μάς είπαν δτι ή Ούγγαρία είναι γεμάτη άπό ’Αμερικανούς στρατώτες 
» καί έμεινα κατάπληκτος δταν δέν είδα ούτε ένα».

«Μάς είπαν δτι οί Ούγγροι κεφαλαιοκράτες καί γαιοκτήμονες έκήρυξαν τον 
)) πόλεμο κατά τού λαού. Αύτό δέν ήταν άλήθεια».

Μερικές φορές οπωσδήποτε, οί Ρώσοι, άνδρες τών άρμάτων μάχης έφαίνοντο 
νά διψούν γιά αίμα. "Ενα Σοβιετικό τάνκ έστρεψε τις κάννες κατά τού άοπλου πλή
θους, πού είχε σχηματίσει ούρά γιά τη διανομή τροφίμων.

Τό τάνκ άνοιξε πύρ καί σκότωσε τουλάχιστον 6 άνδρες καί γυναίκες πριν τό 
άοπλο αύτό πλήθος βρή καιρό νά καλυφθή.

"Ενα άλλο Σοβιετικό τάνκ έλαβε θέσιν σ’ ένα δρόμο τής Βουδαπέστης, μεταξύ 
δύο Νοσοκομείων καί άρχισε νά βομβαρδίζη άδιακρίτως, σκορπώντας δεξιά καί 
αριστερά βλήματα. Τό ένα Νοσοκομείο ύπέστη τόσες ζημίες, πού ύπεχρεώθησαν οί 
ασθενείς νά μετακινηθούν κάτω άπό τή βροχή τών σφαιρών.

' Ή  Ουγγρική ’Αστυνομία πολέμησε στο πλευρό τών κομμουνιστών καί γιαυτό 
περιέπεσε στήν περιφρόνησι τού Ουγγρικού λαού, άντιμετωπίζουσα τήν οργή του. 
Πολλές δωδεκάδες άπό τούς άνδρες τής AVH (Ουγγρικής ’Αστυνομίας), πού έχει 
όργανωθή κατά τό πρότυπον τής Σοβιετικής ’Αστυνομίας ύπέστησαν έπιθέσεις, 
έφονεύθησαν καί άπηγχονίσθησαν.

’Αλλά άκόμη περισσότεροι, συνελήφθησαν καί έφυλακίσθησαν χωρίς κάν νά 
θιγώσι. Αύτό βέβαια δέν συνέβηκε άπό τόν δχλο.

Σέ κάποιο σημείο ένας άστυνομικός μέ πολιτική περιβολή άνεγνωρίσθη μέσα 
στον οχλο. ’Ακούστηκαν τότε κραυγές: «Σκοτώστε τον, Σκοτώστε τον». Κάποιος 
άρχισε νά τόν χτυπά.

Τότε τάχιστα ένας Ούγγρος πού έφερε τήν φαιά—λευκή καί ερυθρά ταινία τών 
«Πολεμιστών τής Ελευθερίας» άνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν. Συνέλαβε τόν κατα
τρομαγμένο άστυνομικό καί ώδήγησε αύτόν σώο καί άβλαβή στή φυλακή. ’Επεισό
δια σάν κι’ αύτό έγιναν άπειρα.

Δέν υπάρχει πιθανότης νά γνωσθή ποτέ ό άκριβής άριθμός τών θυμάτων τής 
Ουγγρικής ταύτης έπαναστάσεως. Κατά μία έκτίμησι οί άπώλειες τών Ούγγρων 
άνέρχονται σέ 13.000 νεκρούς καί τραυματίες. Κατά τήν ΐδια έκτίμησι οί άπώλειες 
τών Ρώσων άνέρχονται σέ 2.500 νεκρούς καί 5.000 τραυματίες.

"Ενας γιατρός στή Βουδαπέστη, έπειτα άπό μιά έρευνα στά Νοσοκομεία της, 
συμπεραίνει δτι οί νεκροί τής Βουδαπέστης άνέρχονται σέ 3.000.

Πρόκειται δμως περί συμπερασμάτων. '0  άκριβής άριθμός τών άπωλειών
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ποτέ δέν Οά γνωσθή γιατί πολλοί Ούγγροι άρνήθηκαν νά δεχθούν νά είσαχθοϋν σέ 
Δημόσια καί Δημοτικά Νοσοκομεία προς νοσηλείαν. Τόσο άσπονδο υπήρξε τό μίσος 
τους κατά της Κομμουνιστικής Διοικήσεως.

"Οταν ή θύελλα ξέσπασε εναντίον της Κομμουνιστικής Διοικήσεως, ή Κομμου
νιστική Κυβέρνησις δέχτηκε κάτω άπό τή μανία καί την οργή τοϋ όχλου νά εγκατά
λειψη κάθε Κομμουνιστικό δόγ μα. ’Αλλά τούτο πλέον δέν ήτο άρκετόν.

'Ο κομμουνιστής Πρωθυπουργός Imre Nagy εξήγγειλε μέ τό ραδιόφωνο τήν 
ύπόσχεσί του προς τούς Ούγγρους, γιά ελεύθερες έκλογές, τερματισμό τού ’Αγρο
τικού Κολλεκτιβισμοΰ, έγκατάλειψι τού συστήματος τής διακυβερνήσεως τής χώρας 
άπό ένα μόνον Κόμμα, Θρησκευτική ελευθερία καί πλήρη άνεξαρτησία άπό τή Μό- 
σχα.’Αλλά ένα έξωργισμένο καί έξαγριωμένο πλήθος πολλών χιλιάδων λαού, συγκεν
τρώθηκε προ τού Κοινοβουλίου καί ξέσπασε σέ άγριες άποδοκιμασίες.

«Κάτω ή Κυβέρνησις των Δ ο λ ο φ ό ν ω ν .  Κάτω ή Κυβέρνησις των Δ ο- 
λ ο φ ό ν ω ν».

Τελικά οί ’Ερυθροί ύπέστησαν τήν ταπείνωσι τής οργής καί τής κατακραυγής 
τού πλήθους. 'Ο Καρδινάλιος J. Mindszenty, ό 64ετής Καθολικός Πριμάτος τής 
Ουγγαρίας, άπελευθερώθηκε άπό τή φυλακή, πού οί κομμουνισταί τον κρατούσαν 
έπί 8 έτη. 'Η  άπελευθέρωσις τού Καρδιναλίου ύπήρξεν έργον τού Ουγγρικού Στρατού.

Τήν 9η ημέρα άπό τήν έκρηξι τής ’Επαναστάσεως, τά όπλα έσίγησαν. «’Έ 
πειτα άπό αυτό» είπε κάποιος «δέν θά ΰπάρξη ούδείς κομμουνιστής έδώ. Ένδιαφε- 
ρόμεθα όλοι, μόνο γιά ένα πράγμα. Νά φύγουν οί Ρώσοι άπό τήν πατρίδα μας. Δέν 
9ά ΰπάρξη ειρήνη έφ’ οσον θά βλέπωμε έστω καί ένα μόνο Ρώσο στή χώρα μας».

"Οπως όλος ό κόσμος γνωρίζει προς μεγάλη του λύπη, λίγες ήμέρες άργότερα 
Ρωσικά στρατεύματα μέ πυροβολικό, τάνκς καί άεροπορικές μονάδες, έπνιξαν την 
Ούγγρική έπανάστασι μέσα σέ ποταμούς άπό αίμα, μέ μιά πρωτοφανή καί άφά- 
νταστη άγριότητα. Οί Times τής Νέας 'Υόρκης έγραψαν πύρινα άρθρα έκφράζοντα 
•τά αισθήματα όλων τών ’Αμερικανών.

«Κατηγορούμε τήν Ρωσική Κυβέρνησι γιά τις διαπραχθεΐσες δολοφονίες. 
» Κατηγορούμε αύτή, γιά τήν πιο ρυπαρή επιβουλή καί τήν πιο ταπεινή άπάτη, πού 
» έγνώρισε ποτέ ή άνθρωπότης. Κατηγορούμε αύτή, ότι έξετέλεσε τό πιο άπάνθρωπο, 
» τερατώδες καί άπεχθές έγκλημα κατά τού Ούγγρικού λαού, ό όποιος, ποτέ δέν 
» θά λησμονήση καί ποτέ δέν θά συγχωρήση αύτή τήν άτιμία».

'Η  μισαρά αύτή πράξις έξετελέσθη. Οί περισσότεροι ήρωες είναι νεκροί. 
’Αλλά ή ύπόθεσις τής ελευθερίας ζή καί είναι ισχυρότερη παρά ποτέ, ποτισθεΐσα 
καί τραφεΐσα μέ τό αίμα αυτών πού έδωσαν τή ζωή τους γιά τήν ύπόθεσι τής ελευ
θερίας.

'Ο Ουγγρικός λαός ποτέ δέν θά ξεχάση. 'Ημείς οί ’Αμερικανοί έπίσης ποτέ 
•δέν θά ξεχάσωμε.

Καί έξω άπό τά μίση καί τά δάκρυα, γεννιέται ή άποφασιστικότης να προ
χωρήσουν στον άγώνα μέχρις ότου ή έλευθερία Οριαμβεύση.



ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΑ
Ύπ6 χ. ΑΛΕΞ ■ ΚΡΟΚΙΔΗ, ’Αστυνόμου Β'

'Η  ερευνά γενικώς, μοϋ έλεγε προ ήμερων ό Συνεργάτης μας ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 
«X» καθώς πίναμε τον καφέ μας στο Μουσείο, είτε κατ’ οίκον γίνεται, είτε άτομική, 
είναι πάντα ένας άπό τούς μεγαλύτερους πονεκέφαλους της ’Αστυνομίας. Καί έφ’ 
δσον πρόκειται για κανένα αυτοκίνητο ή καμμιά γραφομηχανή ή είδη ρουχισμού 
καί άλλα ογκώδη άντικείμενα, λίγο το κακό. ’Άν δμως ψάχνης νά βρής χρήματα ή 
κανένα γράμμα ή λίγο χασίς ή ήρωίνη, τότε ό μπελάς είναι μεγάλος.

Ό  περίφημος ’Αμερικανός Συγγραφεύς ’Αστυνομικών έργων, Έδγαρ ’Άλλαν 
Πόε, σ’ ένα βιβλίο του άναφέρει πώς ή ’Αστυνομία τού Παρισιού, κατά τήν διάρκειαν 
μιας κατ’ οίκον έρεύνης πού ένήργησε μια φορά στο σπίτι ένος έκβιαστοΰ διά τήν 
άνεύρεσιν ένος γράμματος, άφοΰ έψαξε λεπτομερώς τά πάντα χωρίς άποτέλεσμα, ξύλω- 
σε κατόπιν το πάτωμα, έσκαψε τούς τοίχους καί τέλος έκοψε μέ το πριόνι τά πόδια 
τών καρεκλών καί τού τραπεζιού, μή τυχόν καί υπήρχε μέσα σ’ αυτά καμμιά κρύπτη, 
χωρίς δμως άποτέλεσμα. Μπορείς νά φαντασθής πού βρέθηκε τελικώς το γράμμα ; 
Στη γραμματοθήκη πάνω στο γραφείο.

Τό ίδιο σχεδόν συνέβη καί σε μένα κάποτε πού ερευνούσαμε εις μάτην έπί ώρας 
νά βρούμε κυνηγετικό δπλο, το οποίον ήταν μπροστά στά... μάτια μας !

Βρισκόμουνα στο χωριό μου μέ άδεια. "Ενα πρωί καθόμαστε μέ τον Διοικητή 
της Χωροφυλακής καί το Δασονόμο τής περιοχής έξω άπό ένα δασοφυλάκιο, στήν 
άκρη τού δάσους. ’Εκεί οί δασοφύλακες μάς άνέφεραν γιά κάποιον «Καμπούρη», 
δπως τον έλεγαν, ό όποιος παρά τήν αυστηρή άπαγόρευσι, είχε σχεδόν άποδεκατίσει 
τά λίγα έλάφια πού βρίσκονταν στο δάσος καί κατώρθωνε πάντα νά ξεφεύγη σάν... 
ελάφι !

Δεν πέρασε δμως πολύ ώρα κι’ άκούστηκε ένας πυροβολισμός. «Νάτος! αυτός 
είναι» φώναξαν οί δασοφύλακες κι’ έτρεξαν προς τό μέρος τού πυροβολισμού. Πήγαμε 
κι’ εμείς άπό κοντά. Δίπλα σ’ ένα μικρό χαντάκι, πού έτρεχε λίγο νερό, βρήκαμε ένα 
χαριτωμένο έλαφάκι πού έπλεε στο αίμα. Οί δασοφύλακες εξακολουθούσαν νά τρέχουν 
ψάχνοντας γιά τό δράστη. Μετά άπό λίγο, ένα παιδάκι σταλμένο άπό τούς δασοφύ
λακες, μάς ειδοποίησε νά πάμε στο σπίτι τού Καμπούρη.

Τό σπίτι δεν άπεΐχε καί πολύ άπό τό Δάσος. Ά π ’ έξω φύλαγαν οί δυο δασο
φύλακες, οί οποίοι μάς είπαν δτι είδαν τον Καμπούρη πού «χώθηκε» μέσα στο σπίτι 
μέ τό δπλο στο χέρι, «τώρα δεν μάς γλυτώνει» είπε ό ένας.

«Ναί !...άλλ’ αύτός φαίνεται σάν νά μάς περιμένη» είπα φθάνοντας κοντά κι’ 
έδειξα τήν πόρτα, πού ήταν διάπλατα άνοικτή. Κτυπήσαμε δυνατά τά πόδια μας 
γιά «προειδοποίηση» καί μπήκαμε μέσα.

Σταθήκαμε στο μικρό προθάλαμο. ’Απέναντι ήταν μιά πόρτα κλειστή, πού 
ώδηγοΰσε στον κήπο καί σέ μιά γωνιά ένα δοχείο άπό γάλα. Τίποτε άλλο. ’Αριστερά 
μία πόρτα ώδηγοΰσε στήν κουζίνα καί δεξιά μιά άλλη στο υπνοδωμάτιο. Πάνω ήταν 
ταβάνι κι’ άπό κάτω ένα υπόγειο. Αύτό ήταν δλο τό σπίτι.
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Μπήκαμε στήν κουζίνα. Μια χονδρή άλλα σβέλτη γυναίκα τηγάνιζε. Μια 
μεγάλη χύτρα γεμάτη νερό έβραζε δίπλα. 'Ένα παιδάκι 8 περίπου χρόνων καθότανε 
σ’ ένα σκαμνί καί πασαλειβότανε μ’ ένα κομμάτι πήττα πού κρατούσε στά χέρια.

Γνωστοποιήσαμε στήν κυρία το σκοπό της έπισκέψεώς μας, ή οποία τραβούσε 
τα μαλλιά της καί ώρκίζετο ότι κανείς δέν είχε μπή κείνη τήν ώρα στο σπίτι μέ όπλο. 
«'Ο άνδρας μου, πρόσθεσε, άκόμη κοιμάται, δέν έκλεισε μάτι όλη τήν νύκτα άπό τό 
δόντι του». Πράγματι, τον βρήκαμε στο κρεβάτι νά ροχαλίζη. "Οταν όμως τον ξυ
πνήσαμε, δέ φάνηκε διόλου ταραγμένος, όπως ή γυναίκα του. Σηκώθηκε, φόρεσε τό 
πανταλόνι του καί πήγε στήν κουζίνα. ’Ερευνήσαμε συστηματικά τό υπνοδωμάτιο. 
Πρώτα τό κρεβάτι, κατόπιν τα λίγα έπιπλα, βγάλαμε ένα-ενα τά συρτάρια καί

άκρη έως τήν άλλη καί μέχρι τήν καπνοδόχο. ’Επίσης έξετάσαμε μέ προσοχή τά 
καρφιά τού πατώματος, τά όποια δέν παρουσίαζαν τίποτε τό ύποπτο. ’Ακολούθως 
άνεβήκαμε στή σοφίτα, ψάξαμε τό ταβάνι κι’ άπό κεΐ τή στέγη λεπτομερώς. Τίποτε. 
Στο υπόγειο άνακατέψαμε ένα σωρό πατάτες, ξύλα καί κάρβουνα. ’Εκεί άκόμη, 
χρησιμοποιήσαμε καί τή μέθοδο τού νερού, δηλ. ρήξαμε πολύ νερό πάνω στο έδαφος 
τού ύπογείου καί κατόπιν κυττάξαμε μή τυχόν καί φανούν φυσαλίδες, πράγμα τό 
όποιον θά έσήμαινε ότι τό μέρος έκεΐνο είχε προσφάτως σκαφτή.Φυσικά κτυπήσαμε 
καί τούς τοίχους προς διαπίστωσιν τυχόν κρύπτης, «πλήν άνευ άποτελέσματος», 
όπως λένε καί τά Βιβλία Συμβάντων.

Ό  Καμπούρης παρακολουθούσε άτάραχος τήν έρευνα, καθώς ρουφούσε σιγά- 
σιγά τον καφέ του.

'Η  γυναίκα του έν τώ μεταξύ εϊχεν άρχίσει νά πλένη ρούχα σέ μιά μεγάλη 
σκάφη κι’ ό μικρός έπαιζε μ’ ένα ξύλινο όπλο.

Πριν άναχωρήσωμε, ό 'Υπομοίραρχος έρριξε μιά τελευταία ματιά στή σκάφη, 
κι’ εγώ ξεσκέπασα τό δοχείο τού γάλακτος, μολονότι έγνώριζα ότι αύτό ήταν άνοη- 
σία.

Τέλος φύγαμε, οχι όμως μέ τον άέρα τής βεβαιότητος πού είχαμε μπή. 'Ο 
Καμπούρης τό άντελήφθη αυτό καί βγαίνοντας στο παράθυρο φώναξε γελώντας ! 
« Έ  ! κύριοι, συγγνώμην, άλλά ξεχάσατε νά ψάξετε τ ό . . .  δοχείο !!!» κι’ έκλεισε 
μέ κρότο τό παράθυρο.

Οί δυο δασοφύλακες άνέφεραν άκολούθως, ότι ούδεμία ύποπτη κίνησις παρετη- 
ρήθη κατά τήν διάρκεια τής έρεύνης έξω άπό τό σπίτι.

Ξαφνικά κάτι μούρθε στο μυαλό. «Μιά στιγμή», είπα κι’ έτρεξα πάλι στο 
σπίτι όπου βρήκα τό όπλο !

Πού νομίζετε ;(*)

(1) 'Η  λύσις θά δοθή στό έπόμενον. Έν τώ μεταξύ ήμποροϋν οί άναγνώστα’ μας αστυ
νομικοί νά άποστείλουν (στή Διεύθυνσι: ’Αστυνομικήν Σχολήν—Τμήμα Πνευματικής ’Αγωγής— 
'Οδός Νεϊγύ 17, Άθήναι) μέχρι τής 8ης ’Απριλίου έ. έ. τάς άπαντήσεις των καί θά δημο- 
σιευθή ή ορθή πού θά λύση τό πρόβλημα.



(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
3.—ΠροαγωγαΙ είς την ’Αστυνομίαν.

** *
3 . Προαγωγαί είς τήν ’Αστυνομίαν.
’Εξ άλλου ή προαγωγή εις τούς καλουμένους «μεσαίους» βαθμούς είναι 

ακόμα πολύπλοκη καί άνέκαθεν άποτελοϋσεν ένα δυσεπίλυτου άστυνομικόν πρό
βλημα. Ή  προαγωγή θεωρείται άπό όλους τούς άστυνομικούς το μοναδικό κριτή
ριο έπιτυχίας είς τήν αστυνομικήν των ζωήν, παρ’ όλον ότι σ’ όλους είναι γνωστόν 
■ότι μονάχα λίγοι ανεβαίνουν τήν κλίμακα της άστυνομικής ιεραρχίας. Καθώς έχει 
άναπτυχθή είς άλλο κεφάλαιο, τα 80 °/0 τοΰ συνόλου της άστυνομικής δυνάμεως 
αποτελούνται άπό κατωτέρους άστυνομικούς. Έάν δέ εξαιρεθούν οί ύπαξιωματικοί, 
τό ποσοστόν αύτό άνέρχεται είς τό 92 °/0.

Παρ’ όλον ότι αί προαγωγαί δεν είναι είς τήν πραγματικότητα τόσον δύ
σκολοι* οσο φαίνονται άπό τούς προαναφερθέντας αριθμούς (1), τό γεγονός ότι αί 
πιθανότητες διά τήν «άνοδον» των κατωτέρων είναι περιωρισμέναι καί τό ότι ένας 
άριστος άστυφύλαξ δεν έχει άπαραιτήτως καί καλόν «διοικητικόν», τα δύο αύτά 
καθιστούν τό ήδη άκολουθούμενον σύστημα προαγωγών πρόβλημα εξαιρετικά δύ
σκολου. Κάθε λύσις σ’ αύτό πρέπει νά συγκεντρώνη δυο άπαραιτήτους όρους : πρέπει 
νά είναι εύπρόσδεκτος άπό τούς κατωτέρους άστυνομικούς—δηλαδή, νά γίνη άπο- 
δεκτή άπό τήν ’Αστυνομικήν Συνομοσπονδίαν—καί νά έξασφαλίζη τήν προώθησιν 
τού καταλλήλου είς τήν κατάλληλον θέσιν.

Συχνά οί δύο αύτοί όροι είναι άσυμβίβαστοι. Μερικοί άστυνομικοί παραδέ
χονται τήν ωμήν άλήθεια, πού είναι άναπόσπαστα συνδεδεμένη μέ τήν ’Αστυνομικήν 
'Υπηρεσίαν. Δηλαδή ότι ή προαγωγή είναι εφικτή μόνο σέ λίγους. ’Επί πλέον, κάθε 
προτεινόμενο σύστημα, πού δεν άναγνωρίζει τήν βαθειά αυτή ριζωμένη πίστι των 
είς τήν «άρχαιότητα» (Σ.Μ. τού κατά βαθμόν άνωτέρου) καί είς τήν ύπεροχήν, 
άπό πλευράς πείρας είναι καταδικασμένο νά προκαλέση δυσφορία. Αί παγίδες, πού 
άφθονοΰν είς τον δρόμον της έκπληρώσεως τοΰ άστυνομικοΰ έργου καί αί πονηρίαι 
των έγκληματιών, άπαιτοΰν άξιωματικούς μέ άστυνομικάς ικανότητας παρά άξιω- 
ματικούς «άκαδημαϊκά» μορφωμένους.

Άντιθέτως μιά άπό τάς ιδιότητας τοΰ άξιωματικοΰ καί αυτή είναι ή πνευμα
τική έτοιμότης, άναπτύσσεται καλύτερα μέ τήν άκαδημαϊκή έκπαίδευσι. (Σ.Μ. δηλ. 
των ’Αστυνομικών Σχολών). Πλήν όμως, είς τήν ’Αστυνομίαν, όπως καί σέ κάθε 
άλλον τομέα της ζωής, ή πνευματική έτοιμότης μειώνεται μέ τήν πάροδο τών χρό
νων, έκτος αν ύποβοηθήται διά συνεχούς, έξασκήσεως.

'Ο  πτυχιοΰχος τού Πανεπιστημίου καί οί προερχόμενοι έκ τών ακαδημαϊκών
(1) 'Η  ’Επιτροπή τοϋ Λόρδου ’Όακεϋ (Lord Oakey’s Committee) καθώρισε μέ χαρακτη

ριστικήν σαφήνειαν τήν υπάρχουν προοπτικήν προς προαγωγήν : «Έάν ένας αστυνομικός υπηρέ
τη ση έπί 24 ‘/2 χρόνια, έχει πιθανότητα 1 προς 3 νά άνέλθη είς τον βαθμόν τοϋ άρχιφύλακος ή καί 
άνω είς τήν περίοδον αύτήν. 1 είς τούς 7 νά γίνη 'Υπαστυνόμος ή καί ’Αστυνόμος...
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(Σ.Μ. θεωρητικών) επαγγελμάτων—νομικοί, διοικητικοί υπάλληλοι καί ακόμα 
δημοσιογράφοι—θά πρέπει να είναι εύπρόσδεκτοι εις τήν ’Αστυνομίαν. ’Αλλά η 

ορία διά τον διορισμόν τοιούτων ειδικοτήτων άπ’ ευθείας είς τον άνώτερον 
βαθμόν, χωρίς νά περάσουν τά κατώτερα «σκαλοπάτια», ήτο πολύ μεγάλη. 'Η  πρόσ- 
ληψίς των έθεωρήθη ώς ή αιτία πού άπέκλειε τήν προαγωγήν των κατωτέρων άστυ- 
νομικών. Οΐ άνώτατοι αξιωματικοί της ’Αστυνομίας κατηγορήθησαν διά «συγγενο- 
κρατίαν» (nepotismus), διότι άπεδέχθησαν τήν είσοδον «έξωαστυνομικών» εις τήν 
αστυνομικήν ιεραρχίαν. Δυστυχώς, εις άρκετάς περιπτώσεις, αί αιτιάσεις αύταί ήσαν 
βάσιμοι καί τό θέμα τών προαγωγών κατά τά πολεμικά χρόνια άποτελοΰσε αιτία 
πικρίας καί ζηλοφθονίας.

'Η  Μητροπολιτική ’Αστυνομία πάντα «ύπέφερε» άπό τό πρόβλημα αύτό, έξ 
αιτίας της μεγάλης άριθμητικής δυνάμεώς της. ’Επί του θέματος αύτοΰ έφηρμό- 
σθησαν κατά καιρούς διάφορα συστήματα. Δύο άπ’ αύτά θεωρούνται άξιομνημόνευτα. 
Τό πρώτο, πού έφηρμόσθη μετά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον, προέβλεπε 
προαγωγήν δι’ εξετάσεων. Οί ύποψήφιοι έπρεπε νά είχαν συμπληρώσει ώρισμένον 
χρόνον είς τον βαθμόν των, πέντε χρόνια διά τον άστυφύλακα καί τρία διά τούς λοι
πούς κατωτέρους βαθμούς. ’Έτσι κάθε άστυνομικός, μέχρι τού βαθμού τού 'Υπα- 
στυνόμου, μπορούσε νά λάβη μέρος είς εξετάσεις. Τά θέματα είς τά όποια έξητάζοντο 
ήσαν γενικής καί άστυνομικής μορφώσεως, άναλόγως τού βαθμού είς τον οποίον οί 
υποψήφιοι έπρόκειτο νά προαχθούν. Οί έπιτυγχάνοντες «ώνομάζοντο» κατά σειράν 
έπιδόσεως καί άναλόγως τών παρουσιαζομένων κενών. Είς είδικάς περιπτώσεις, 
όπως διά άρχιφύλακα εξαιρετικών προσόντων, ή άπαιτουμένη προϋπηρεσία ήδύνατο 
νά μειωθή.

Τό σύστημα έ'πασχεν άπό τό μειονέκτημα, ότι αυτοί πού διακρίνονται είς τάς 
γραπτάς έξετάσεις δεν έπιτυγχάνουν οπωσδήποτε είς τήν πράξιν. Έ ξ αίτιας αύτοΰ, 
έτροποποιήθη τό 1930 καί άπό τότε οί «προακτέοι» έλαμβάνοντο άπό τον πίνακα τών 
έπιτυγχανόντων είς τάς έξετάσεις καί έκρίνοντο άπό ένα Κεντρικόν Συμβούλιον 
άποτελούμενον άπό άνωτέρους άξιωματικούς. Τό Συμβούλιον έκρινε κατά τήν κρί- 
σιν του καί έλάμβανεν ύπ’ δψιν του όχι μόνον τήν έπίδοσιν είς τάς εξετάσεις άλλά 
καί τάς προτάσεις το>ν ίεραρχικώς προϊσταμένων «τών ύπό κρίσιν».

Παρ’ 6λα δμως αύτά, αί προαγωγαί έσυνέχισαν νά «καρκινοβατούν». Διά τήν 
έπίσπευσίν των είσήχθη ένα δεύτερο σύστημα τό 1937, πού έθετε νέο εμπόδιο στούς 
φιλοδοξοΰντας «ν’ άνέβουν ψηλότερα». ’Επί πλέον τών διατάξεων τού πρώτου, τό 
νέον σύστημα προέβλεπε «πίνακα προακτέων» καί «δικαίωμα έκλογής». Ό  άστυ- 
φύλαξ ήδύνατο, δηλαδή, νά λάβη μέρος είς εξετάσεις, έφ’ δσον περιελαμβάνετο είς τον 
«πίνακα» καί νά προαχθή έφ’ δσον «έξελέγετο». ’Αποτέλεσμα τού συστήματος αύτού 
ήτο, δτι ένας πού θά άπετύγχανεν είς τάς εξετάσεις, δεν μπορούσε πιά νά έλπίζη προα
γωγή σ’ ολόκληρον τήν ύπόλοιπον υπηρεσιακήν του ζωήν. ’Έτσι έδημιουργήθηκε 
μιά κατηγορία ύπαλλήλων, χωρίς έπιδίωξιν άλλην έκτος άπό τήν συμπλήρωσιν τών 
«συνταξίμων ετών» καί τήν έξασφάλισι της συντάξεως.

Αυτή ήτο ή αίτια πού τό σύστημα αύτό ύπέστη άρκετάς τροποποιήσεις καί τε- 
λικώς τό 1947 κατηργήθη. Οί προαγωγαί μετέπειτα έγένοντο μέ βάσιν τό πρώτον 
σύστημα, μέ τήν διαφοράν δτι ό άπαιτούμενος χρόνος ύπηρεσίας έμειώθη, συμφώνως 
προς τήν είσήγησιν της ’Επιτροπής τού λόρδου Ooaksey, είς τέσσερα χρόνια διά τούς 
άστυφύλακας καί διά τούς άρχιφύλακας είς δύο. Θεωρητικώς ένας έξυπνος νέος 
άστυφύλαξ μπορεί νά φθάση στο βαθμό τού Ύπαστυνόμου μετά άπό έξαετή υπηρε
σίαν, άλλά είς τήν πράξιν πολύ λίγοι επιτυγχάνουν τέτοια προαγωγή τόσο σύντομα. 
Έ ξ άλλου, μέ τό σύστημα πού ισχύει, μπορεί ό άστυφύλαξ, έστω κι’ αν έχη εικο
σαετή ύπηρεσίαν, νά γίνη μιά μέρα άρχιφύλαξ, πράγμα πού έξαφανίζει τήν φθορο
ποιόν άπελπισίαν τού προηγουμένου συστήματος.

Τό σύστημα προαγωγών τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας ακολουθείται, μέ
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μερικάς τροποποιήσεις καί άπό δλα τά άλλα Σώματα. Τδ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών 
καθορίζει την άπαιτουμένην προϋπηρεσίαν καί οί ’Αρχηγοί των διαφόρων Σωμάτων 
διενεργούν τούς διαγωνισμούς καί άποφασίζουν διά τάς προαγωγάς. Εις τά μεγαλύ
τερα Σώματα αί προαγωγαί άποφασίζονται ύπο Συμβουλίων·,- άποτελουμένων άπό 
άνωτέρους άξιωματικούς αύτών, ένώ εις τά μικρότερα άπο τούς ίδιους τούς ’Αρχηγούς 
αυτών. Προκειμένου περί Σωμάτων Κομητειών, οί προαγωγαί πρέπει νά έγκριθοϋν 
άπο τήν ’Αστυνομικήν ’Επιτροπήν (Watch Committee). Εις δλα τ’ άλλα Σώματα 
οί ’Αρχηγοί έχουν εις το θέμα αυτό τήν τελευταίαν λέξιν.

'Ένα άλλο ασθενές σημεΐον τών προπολεμικών συστημάτων προαγωγής ήτο, 
δτι διά τών έξετάσεων καί τών πινάκων προαγωγής έπελέγοντο μέν οί ικανοί, δεν 
έξησφαλίζετο δμως το δτι αυτοί πού έπετύγχανον εις τάς έξετάσεις καί έξελέγοντο 
ακολούθως θά ήσαν καί οί ικανοί διά νά έκτελέσουν άποδοτικώς τά νέα των καθή
κοντα. 'Η  ελλειψις άνωτέρας έκπαιδεύσεως είς τήν άστυνομικήν διοίκησιν καί τάς 
πολλαπλάς άστυνομικάς αρμοδιότητας, ήτο ένας άπο τούς κυριωτέρους λόγους ένεκα 
του οποίου άνεζητήθησαν διά τήν κάλυψιν τών άνωτέρων θέσεων άνδρες έκτος τής 
’Αστυνομίας.

'Η  πρώτη προσπάθεια διά τήν καθιέρωσιν έκπαιδεύσεως άνωτέρων έ'γινε το 
1933 άπο τον Λόρδο Τρέντσαρντ, (Lord Trenchard), τότε ’Αρχηγόν τής Μητρο- 
πολιτικής ’Αστυνομίας. Σκοπός του ήτο πρώτον ή δημιουργία στελεχών, διότι έτσι 
μόνον θά μπορούσε νά βελτιώση τήν έπάρκειαν τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, 
καί δεύτερον ή ένθάρρυνσις νέων μέ πανεπιστημιακήν μόρφωσιν νά καταταγοϋν 
είς τάς τάξεις τής ’Αστυνομίας, μέ τήν ύπόσχεσιν δτι θά μπορέσουν νά έχουν πα- 
ρομοίαν έξέλιξιν, δπως καί είς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις. ’Έτσι ίδρυσε τήν ’Αστυ
νομικήν Σχολήν τού Χέντον (Police College at Hendon). ’Εκεί οί νέοι άστυνο- 
μικοί ύφίσταντο πλήρη έκπαίδευσιν .έπί άστυνομικών καί διοικητικών θεμάτων, 
καθώς έπίσης καί έπί θεμάτων ήγεσίας, πού θά τούς βοηθούσε νά γίνουν κατάλ
ληλοι διά τά καθήκοντα τών άνωτέρο>ν βαθμών. Είς τήν Σχολήν έγίνοντο δεκτοί, 
είς άναλογίαν ένός τρίτου περίπου τών έκπαιδευομένων, καί «είδικώς έπιλεγόμενοι» 
άνευ άστυνομικής προϋπηρεσίας.

Ή  έκπαίδευσις είς τό Χέντον διαρκοΰσε δύο χρόνια καί περιελάμβανε πανε
πιστημιακά, ώς έπί τό πλεϊστον, θέματα. Τά τεχνικά θέματα άνελύοντο έπί ύψηλοΰ 
επιπέδου, διότι έτσι ένομίσθη δυνατόν νά πληρωθή τό κενόν πού έδημιουργοΰσε είς 
τούς μαθητάς ή έλλειψις τής πραγματικής άστυνομικής πείρας. Είς τό τέλος τής έκ- 
παιδεύσεως, οί έκπαιδευόμενοι ύφίσταντο έξετάσεις έπί τών διδαχθέντων. Οί έπι- 
τυγχάνοντες ώνομάζοντο Ύπαστυνόμοι Τμημάτων (Junior Station Inspectors) 
μέ μιά καλή προοπτική διά σύντομον προαγωγήν. 'Ένας άριθμός άπό τούς διοι- 
κοΰντας σήμερον τά ’Αστυνομικά Σώματα ξεκίνησαν άπό τήν Σχολήν τού Χέντον.

Τό σύστημα αύτό έπέτυχε τουλάχιστον νά «σπάση» τάς άντιρρήσεις τών ’Α
στυνομικών ’Επιτροπών (Police Authorities) έπί τής προαγωγής τών κατωτέρων 
άστυνομικών είς τούς άνωτέρους βαθμούς, αντιρρήσεις πού άποτελοΰσαν δυσυπέρ- 
βλητον έμπόδιον γιά ένα αίώνα. Πλήν δμως, έμείωσε κατά πολύ τήν εύγενή άμιλλα 
τού μεγάλου δγκου τών άστυνομικών. ’Από τούς 189 πού άπεφοίτησαν άπό τήν 
Σχολήν τού Χέντον, μόνον οί 92 έμειναν είς τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν, παρ’ 
δτι άρχικώς τό Χέντον προωρίζετο νά έκπαιδεύη άξιωματικούς άποκλειστικώς 
δι’ αυτήν.

Οί άστυφύλακες καί άρχιφύλακες δέν «χώνεψαν» τούς νεαρούς άποφοίτους 
τού Χέντον, πού τούς κάθησαν «στο σβέρκο», ώς 'Υπαστυνόμοι. ’Έτσι ό τότε άνα- 
φαινόμενος είς τον διεθνή ορίζοντα παγκόσμιος πόλεμος προετοίμασε τό τέλος τού 
πειράματος τού Λόρδου Τρέντσαρντ, πού συνετελέσθη τό 1939.

Οί κατώτεροι βαθμοί τής ’Αστυνομίας έναντιώθησαν είς τήν Σχολήν τού Χέν
τον. Έπίστευαν δτι προκαλοΰσε κάθυστέρησιν τής προαγωγής κάθε άλλου άστυ-
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νομικού πού δεν έφοίτησε σ’ αύτο και διότι άπεχθάνοντο την ιδέαν χρησιμοποιήσεως 
έξωαστυνομικών νέων χωρίς αστυνομικήν πείραν. Δεν μπορούσαν νά άνθέξουν το 
παραμέρισμα «εγκλιματισμένων» αστυνομικών καί την θυσίαν αύτών χάριν των νεο- 
εισερχομένων. ’Αντιπαθούσαν, οχι όμως έ'ντονα, τη δημιουργία «τάξεων αξιωματι
κών», καί παρ’ όλον δτι έδέχοντο τον ’Αρχηγόν των προερχόμενον έκ τών «έξω», 
δεν ήσαν διατεθειμένοι νά δεχθούν «διωρισμένους άξιωματικούς» μέ τή στρατιωτική 
έννοια τού όρου, τών άλλων βαθμών.

Ένώ μερικά σημεία τών άντιρρήσεων της ’Αστυνομικής Συνομοσπονδίας 
ήσαν άδικαιολόγητα, είχον άπόλυτον δίκαιον πού έπέμειναν εις το δτι ή άστυνομική 
πείρα είναι άναγκαία καί άπέκρουαν τήν δημιουργίαν στρατιωτικών χαρακτηρι
στικών εις τήν ’Αστυνομίαν. "Οσο τέλεια κι’ αν ήτο ή έκπαίδευσις εις το Χέντον, 
δεν ήτο αρκετή νά άναπληρώση τήν πείραν πού δίνει το βαρύ άστυνομικον έργον. 
"Ενας 'Υπαστυνόμος π.χ. πρέπει νά είναι ικανός νά κατευθύνη καί νά συμβουλεύη 
τούς ύπ’ αύτον εις τά καθημερινά προβλήματα καί καθήκοντα των. Καμμιά τεχνική 
έκπαίδευσις δεν μπορεί νά εξασφάλιση σ’ αύτον τήν ικανότητα καί τάς γνώσεις νά 
άνταποκριθή σ’ αύτον τον τομέα. ’Επί πλέον πρέπει νά έπαναληφθή δτι ή ’Αστυνομία 
είναι «πολιτική» όργάνωσις. 'Υπάρχει καί πρέπει νά έξασφαλίζεται πειθαρχία 
είς τούς άνωτέρους, αλλά οί άνώτεροι δεν πρέπει ν’ άποτελοΰν ξεχωριστή καί έντε- 
λώς διάφορον «τάξιν», όπως είς τον στρατόν. 'Ο ομοιομορφία είς τον τρόπον τού 
«σκέπτεσθαι» καί ή κοινή λογική είς τούς άποφοίτους τού Χέντον, άποτελοΰσε 
σαφή τάσιν προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν, ώστε αί αιτιάσεις πού άνεφέρθησαν νά είναι 
δικαιολογη μέναι. (Συνεχίζεται)

Στον ήρωα Αύξεντίου
Μεριάστε ορη καί βουνά καί σεις νησιά τού Αιγαίου, 
γιά νά φανή ή Κύπρος μας ή αιματοβαμμένη.
Νά ίδοΰμε τά ψηλά βουνά τά χιονοσκεπασμένα, 
πού είναι ταμπούρια δυνατά, τού Διγενή λημέρια.
’Εκεί ψηλά στο Τρόοδος πολλά ντουφέκια πέφτουν 
κι’ άχολογοΰν οί ρεματιές, κι’ άντιβογγοΰν οί λόγγοι.
'Ο Αύξεντίου μάχεται μόνος του σάν λιοντάρι 
πέφτουν τά βόλια γύρω του σάν το πυκνό χαλάζι 
κι’ έκεΐνος σάν ήμίθεος ολόρθος πολεμάει.
Όλημερίς έκτύπαγε τού τύραννου τ’ άσκέρια 
καί στο ήλιοβασίλεμα έγειρε το κεφάλι.
'Η  πλάκα πού το δέχθηκε λαμποκοπάει σάν ήλιος 
καί φωτολούζει το κορμί τού ήρωα πού πέφτει.
Μεριάζουνε τά σύννεφα, παύουν τ’ άστροπελέκια 
καί ή ψυχή του άνάλαφρα στον ούρανο πετάει. 
’Αναγαλλιάζουν οί ψυχές στοΰ ήρωα το διάβα 
καί άγγελοι λευκόφοροι μέ άνθια τον στολίζουν.
Ό  Λεωνίδας χαίρεται, τον ήρωα άγκαλιάζει 
κι’ ό Διάκος όλοδάφνινο στεφάνι τού φοράει.

Π . Παπαρρηγόπονλος



ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΠΟΤΥηωΜ ΑΤΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ
-  ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΝΟΧΟΥ ΔΓ ΑΠΟΤΥ

ΠΩΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΟΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ -
Τοϋ παρά τη Δ /νσει Έγκληματολο-

-----------------------------------  γικών 'Υπηρεσιών 'Τπαστυνόμου Β' ------------------------------------
κ. ΣΩΤ ■ ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΥ

Γνωστόν τυγχάνει τοϊς πάσιν δτι, ή άνακάλυψις άγνωστων δραστών εγκλη
μάτων καί ή άπόδειξις της ένοχης αυτών, επιτυγχάνεται, έν τη Διευθύνσει Έγκλη- 
ματολογικών 'Υπηρεσιών, διά της άντιπαραβολής τών άποτυπωμάτων τών έν τώ 
τόπω τοϋ έγκλήματος άνευρισκομένων μετά τών τοιούτων, τών έν τοϊς άρχείοις 
τηρουμένων, τών σεσημασμένων κακοποιών.

Ή  συμβολή τών υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ. εις την καταστολήν της έγκληματικό- 
τητος είναι μεγίστη, τδ μέν διά της άνακαλύψεως τών δραστών, ικανών εις άριθμόν, 
τδ δέ διά της άνακαλύψεως τών δραστών ιδιαζόντως σοβαρών καί τά μάλα ένδιαφε- 
ρόντων τήν κοινωνίαν έγκλημάτων.

'Η  άνακάλυψις, δακτυλοσκοπικώς, τοϋ δράστου έγκλήματος τίνος εις πλεί- 
στας τών περιπτώσεων ΰποβοηθεΐ εις τήν έξιχνίασιν, άνακριτικώς, καί έτέρων έγ
κλημάτων τελεσθέντων ύπδ τοϋ αύτοΰ δράστου καί μήπω έξιχνιασθέντων.

"Οθεν ή έπισταμένη συλλογή τών έν τώ τόπω τοϋ έγκλήματος ιχνών καθί
σταται δ άπαραίτητος παράγων, ό όποιος θά όδηγήση εις τήν έμφάνισιν τών άφε- 
θέντων ύπδ τοϋ δράστου άποτυπωμάτων καί εις τήν περαιτέρω μελέτην. "Αλλως τε 
εις τδν σκοπόν τοΰτον κατατείνει ή σχολαστικότης της διερευνήσεως τοϋ τόπου τοϋ 
έγκλήματος ή έπιδεικνυομένη ύπδ τοϋ εΐδικοΰ διερευνητοΰ.

'Η  έν τώ τόπω τοϋ άδικήματος ένεργουμένη διερεύνησις, άποσκοπεΐ κυρίως 
εις τήν άνεύρεσιν καί έμφάνισιν δέσμης θηλογράμμων άποτυπώματος, ικανής νά 
παράσχη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία, έπί της παραβολής τών οποίων μετά τών 
τοιούτων τών έν τοϊς άρχείοις τηρουμένων άποτυπωμάτων θά στηριχθή ή άπόδειξις 
τής ταυτότητος αυτών. Κατ’ άκολουθίαν βεβαιοΰται καί ή παρουσία τοϋ υπόπτου 
έν τώ τόπω τελέσεως τοϋ έγκλήματος.

Διδάσκεται έπ’ αύτοΰ καί είναι έκ τής πρακτικής έπιβεβαιωμένον, δτι τά εις 
τάς λείας, στιλπνάς καί συνεχείς έπιφανείας άφιέμενα δακτυλικά άποτυπώματα είναι 
τά πλέον έκμεταλλεύσιμα. Τά έπί έτέρας έπιφανείας άνευρισκόμενα καί έμφανιζόμενα 
άποτυπώματα, δεν παρέχουσι τά ιδιαίτερα έκεΐνα χαρακτηριστικά τά άπαραίτητα 
διά τήν σύγκρισιν. Παρ’ ήμΐν κατά Μάϊον 1956 έπετεύχθη ή άνακάλυψις άγνώστου 
ένοχου διά τοϋ, έπί τεμαχίου χάρτου, έμφανισθέντος άποτυπώματος τών θηλοειδών 
γραμμών τοϋ δεξιοΰ άντίχειρος αύτοΰ. 'Η  περίπτωσις αυτή εΐναι έκ τών σπανίως 
παρουσιαζομένων καί έκ τών πλέον έπιτυχών, τόσον μάλλον, καθ’ δσον ό δράστης 
γνώστης τών έπιστημονικών μεθόδων καταπολεμήσεως τοϋ έγκλήματος καί τής άξίας 
τοϋ άποδεικτικοΰ μέσου τών άποτυπωμάτων, εϊχεν λάβει, μετ’ έξαιρετικής έπιμε- 
λείας, μέτρα προς άποτροπήν έγκαταλείψεως τών άποτυπωμάτων του έν τώ χώρω 
τής δράσεώς του.

Τήν περίπτωσιν ταύτην άναφέρω κατωτέρω : Κατά ’Ιανουάριον 1956 καί ιδίως 
κατα τας ώρας 19—22 τών Κυριακών, σοβαραί κλοπαί διά ρήξεως διεπράττοντο εις 
τήν περιφέρειαν τοϋ ΙΒ' καί ΚΗ' ’Αστυνομικών Τμημάτων καί άλλαχοΰ. Οί δρά- 
σται διέφευγον τών χειρών τών καταδιωκτικών άρχών, δρώντες εις διάφορα έκά- 
στοτε σημεία τής Πρωτευούσης καί τών Προαστείων. Έλάμβανον δλας τάς δυνατάς 
προφυλάξεις, έπισημαίνοντες έκ τών προτέρων τά άσθενή σημεία τής έπιχειρήσεώς 
των καί παρακάμπτοντες ταΰτα. Ούδεμία ένδειξις ύπεβοήθει. Ή  έξέτασις τοϋ



’Αποτυπώματα έπί χάρτου 4543

Modus Operandi δέν άπέδωσεν έν προκειμένω. Τήν 9/1/1956 τό ΙΒ' Παράρτημα. 
’Ασφαλείας ’Αθηνών άνέφερεν διά τηλεφωνήματος τη Δ.Ε.Τ. περί της έκ της οικίας 
τοΰ Ε.Κ. οδός Ζ. 10 γενομένης κλοπής. 'Αρμόδιον συνεργεΐον διερευνήσεως άπε- 
στάλη άμέσως. Συνήχθη ότι, άγνωστος είσελθών κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 
19.30'—22 ώρας της 9/1/1956, διά θραύσεως τοΰ προς τον κήπον παραθύρου, εις τό 
ήμιϋπόγειον διαμέρισμα τοΰ άνωτέρω, άφήρεσεν (30) τριάκοντα λίρας ’Αγγλίας 
χρυσάς, τριάκοντα (30) χαρτονομίσματα των έκατόν δραχμών, τεσσαράκοντα εξ 
(46) χαρτονομίσματα τών πεντήκοντα δραχμών, δύο (2) κοσμήματα έκ χρυσοϋ πεποι- 
κιλμένα διά πολυτίμων λίθων καί δύο αύτομάτους γραφίδας συνολικής άξίας 18.000 
δραχμών. Άπελθών διά τής δι’ ής είσήλθεν όδοΰ, έγκατέλειψεν έπί τοϋ δαπέδου δύο 
τεμάχια υφάσματος εύτελοΰς άξίας, μη άνήκοντα εις τον παθόντα. Δι’ αύτών προ
φανώς ό δράστης άπήλειψεν τά άποτυπώματά του, μετά τό πέρας τής έν τώ διαμερί- 
σματι δράσεώς του. Καί ειχεν καλώς υπηρετήσει έαυτόν. Ούδαμοΰ άνευρέθησαν άπο- 
τυπώματα πλήν δύο μικρών τμημάτων έπί ερεισίνωτου καθίσματος καί τούτων άνη- 
κόντων εις τον παθόντα. Άνευρέθη όμως έγκαταλελειμμένον έν μέσω τοΰ έπί τοΰ 
δαπέδου άπορριφθέντος καί έρευνηθέντος ίματισμοΰ τό μικρόν τεμάχιον χάρτου, 
διαστάσεων 12X20 έκ. τοΰ μέτρου, εις ό ό παθών ειχεν θέσει τά χρυσά νομίσματα. 
Τό τεμάχιον τοΰτο τοΰ χάρτου άπερρίφθη υπό τοΰ δράστου καί ώς άχρηστον αύτώ, 
αλλά κυρίως καί ώς δυνάμενον, άνευρισκόμενον έπ’ αύτοΰ, νά τον ένοχοποιήση, καθ’όσον 
έ'φερεν γεγραμμένας διά χειρός άλλης ή τοΰ δράστου λέξεις τινάς. Παρέμεινεν τό 
μόνον έκμεταλλεύσιμον στοιχεΐον, κατόπιν τής άποδείξεως ότι τά έπί τοΰ έρεισινώτου 
έμφανισθέντα αποτυπώματα άνήκον εις τον παθόντα. 'Ο χάρτης προσεκομίσθη εις 
τά έργαστήρια τής Δ.Ε.Τ. καί παρεδόθη εις τό Χημικόν Τμήμα δι’ έπεξεργασίαν. 
'Υπεβλήθη εις χημικήν έπεξεργασίαν διά τής νεωστί έφαρμοζομένης μεθόδου χρή- 
σεως ΝΙΝΥΔΡΙΝΗΣ (‘). ’Επ’ αύτοΰ ένεφανίσθη τμήμα δακτυλοσκοπικοΰ άπο- 
τυπώματος. Τοΰτο ειχεν εύδιακρίτους τάς θηλοειδείς γραμμάς καί ήτο πρόσφορον 
προς διαπίστωσιν ταυτότητος.

Διά τής άντιπαραβολής τοΰ έπί τοΰ χάρτου έμφανισθέντος αποτυπώματος 
προς τά άποτυπώματα υπόπτων άτόμων, άνεκαλύφθη ό άγνωστος δράστης, δστις 
καί ώμολόγησεν τήν ένοχήν του.

Παρατίθεται κατωτέρω έν μεγεθύνσει τό έμφανισθέν, έπί τοΰ άνευρεθέντος 
εις τον τόπον τοΰ αδικήματος χάρτου, δακτυλικόν άποτύπωμα καί τό εις αύτό άντι- 
στοιχοΰν τμήμα άποτυπώματος τοΰ δεξιοΰ άντίχειρος τοΰ ύποπτου Σ.Σ. προσεση- 
μασμένου έπί κλοπαϊς έν τή Δ.Ε.Τ. Έ κ τής αντιπαραβολής καταδεικνύεται, ότι τό 
έμφανισθέν έπί τοΰ χάρτου άποτύπωμα είναι τοΰ αύτοΰ τύπου Loop (Ulnar) προς τό 
τοΰ δεξιοΰ άντίχειρος τοΰ σεσημασμένου Σ.Σ. καί ότι, δέκα πέντε (15) ιδιαίτερα χα
ρακτηριστικά σημεία τοΰ έμφανισθέντος άποτυπώματος ταύτίζονται άπολύτως προς 
ισάριθμα τοΰ άποτυπώματος τοΰ υπόπτου. Τά χαρακτηριστικά σημεία είναι τά 
έξής : (Συγκρίνατε πίνακας Α' καί Β' εΐκών 1).

1) Διά τοΰ άριθμοΰ 1 σημειοΰται έπ’ άμφοτέρων τών άποτυπωμάτων δίχαλον 
κατερχόμενον.

2) Έ κ τοΰ άνωτέρω σημείου, λαμβανομένου ώς άφετηρίας, μετρώντες πέντε 
γραμμάς προς τά έσω καί λοξώς προς τά κάτω, παρατηροΰμεν έτερον δίχαλον κατερ
χόμενον (άριθ. 2).

3) Μετά δύο γραμμάς έκ τοΰ άνωτέρω κοινοΰ έπ’ άμφοτέρων τών άποτυπωμά-

1. ΝΙΝΤΔΡΙΝΗ (C9 Η4 03. Η 20). Ό  χάρτης έμβαπτίζεται έν διαλύμματι Νινυ- 
δρίνης 1 °/ο έν άκετόνη. Μετά πάροδον 1—2 ήμερων έμφανίζεται τό λανθάνον άποτύπωμα μέ 
ιώδη άπόχρωσιν. (Εις δ.άστημα μικρότερον τών 2 ήμερων έάν έκτεθή είς ύψηλοτέραν θερμο
κρασίαν 50—100° C).
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των χαρακτηριστικού σημείου καί προς τά κάτω παρατηροϋμεν έτερον δίχαλον κατερ- 
χόμενον (άριθ. 3).

4) 'Ομοίως έκ του άνωτέρω κοινού ιδιαιτέρου χαρακτηριστικού σημείου 
μετρώντες μίαν γρ αμμήν προς τά έξω καί ολίγον κάτω, συναντώμεν γραμμήν λήγου
σαν (άριθ. 4).

Συνεχίζοντες ουτω την παρατήρησιν έπί των πινάκων δυνάμεθα να ’ίδωμεν 
καί τά υπόλοιπα έκ των (15) δέκα πέντε ήριθμημένων κοινών χαρακτηριστικών ση-

α · Β·
Είκών 1.

μείων, ύπερεπαρκών διά την άπόδειξιν τής ταυτότητάς των.'Ο τόπος τοΰ άδικήματος 
έτηρήθη άνέπαφος.

'Η  παρουσία όθεν τοΰ υπόπτου έν τώ τόπω τοΰ άδικήματος άναντίλεκτος 
καθίσταται.

Έ κ τοΰ άποδεικτικοΰ τούτου στοιχείου έκκινήσασα ή άνακριτική αρχή επέ
τυχε νά διαλευκάνη καί τάς έτέρας 12 κλοπάς διά ρήξεως, τάς διαπραχθείσας κατά 
τον αυτόν τρόπον δράσεως ύπό τοΰ αύτοΰ έγκληματίου.

'Η  έπιτυχία εις τήν όλην ύπόθεσιν ταύτην οφείλεται εις τήν έκμετάλλευσιν 
τοΰ έλαχίστου ίχνους τοΰ άφεθέντος έπί τεμαχίου χάρτου, διά τών έπιστημονικών 
μεθόδων διώξεως τοΰ έγκλήματος, τών έφαρμοζομένων έν τή Δ.Ε.Τ. 'Οσημέραι 
αί έμπειρικαί μέθοδοι άπωθοΰνται έν τή προβολή τής έφαρμογής τών έπιστημονικών 
δεδομένων. Τά έγκληματολογικά έργαστήρια καταλαμβάνουν τήν θέσιν τοΰ ύπερτά- 
του κατηγόρου ή συνηγόρου τοΰ έν τώ κοινωνία άτόμου.
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«...Καί μή  χ ε ιρ ό τερ α ...»
'Υπό κ. Γ . ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, Άρχιφύλακος

...Ή  άστυνομική ύπηρεσία είναι έπίπονη καί πολυσύνθετη... "Ενα σωρό συμ
βάντα δύσκολα καί εύκολα, μικρά καί μεγάλα, άπλά καί σύνθετα, άποτελοϋν το πε
ριεχόμενό της... Ό  άστυνομικός πρέπει νάχη ευρύτατο πεδίο γνώσεων καί αρκετή 
πείρα, για νά χειρισθή έπιδέξια τις περιπτώσεις πού συναντά... Μια μάχη συνάπτε- 
ται κάθε μέρα, άπό τονα πρωί ίσαμε τάλλο, ανάμεσα στά όργανα τοΰ Νόμου καί 
τούς παραβάτας του... Καί τις πιο ένδιαφέρουσες καί χτυπητές φάσεις αύτοϋ τοϋ 
άγώνα τις διαβάζετε κάθε τόσο καί λιγάκι στά ’Αστυνομικά Δελτία καί στις εφημε
ρίδες...

"Ομως, παρά τή σοβαρότητά της, ή άστυνομική ύπηρεσία, έ'χει καί κάποια 
«φαιδρά», πού δεν γράφονται πουθενά, ούτε άναφέρονται στά Δελτία... Διαδίδονται 
απλώς άπό στόμα σέ στόμα, σάν μιά άγραφη παράδοση, ένδεικτική τής νοοτροπίας 
των καιρών καί τών περιστάσεων... "Ετσι καμμιά φορά οί Νόμοι, οί Διατάξεις, οί 
Κανονισμοί, οί ’Επιστήμες καί οί Τέχνες, άποδεικνύονται άνίσχυρες νά βοηθήσουν 
τον άστυνομικό κατά τήν εκτέλεση τών καθηκόντων του...

Χρειάζεται κάποτε νά ξέρη καί τά πιο άπίθανα πράγματα... "Οπως π.χ. πώς 
πολλαπλασιάζονται, καί πώς έξολοθρεύονται οί ποντικοί... Τί; Δεν τό πιστεύετε;... 
’Ακούστε λοιπόν ένα «φαιδρό», «παραλειπόμενο» συμβάν, πού μέ άπασχόλησε κά
ποτε, καί θά καταλάβετε τί θέλω νά πώ... ή μάλλον θά πήτε κι’ εσείς μαζί μου: «Μή 
χειρότερα»...

../Η ταν τό πρώτο βράδυ μετά τήν άποφοίτησί μου άπό τήν ’Αστυνομική 
Σχολή πού άνελάμβανα καθήκοντα ’Αξιωματικού Υπηρεσίας, σ’ ενα συνοικιακό 
Τμήμα «κάπου στον Πειραιά»... Καί μέ συνείχε ένας φόβος κι’ ένα ύπηρεσιακό τράκ, 
σάν αύτό πού πιάνει τούς καλλιτέχνες δταν πρωτανεβαίνουν στήν σκηνή...Έννοιωθα 
πάνω στήν πλάτη μου ένα θεόρατο βάρος καί έβαζα δλα μου τά δυνατά νά τό κρα
τήσω, χωρίς νά καμφθώ...

Μιά ώρα πρίν, ένας σοβαρός τραυματισμός μ’ έκανε νά καρδιοχτυπήσω άπό 
άγωνία, μπροστά στά βιβλία, τις εκθέσεις, τό δράστη, τον παθόντα καί τούς μάρτυ
ρες... Καί σάν νά μήν έφτανε ή ψυχική μου αύτή δοκιμασία είχα καί τό κουδούνι 
τού Διοικητοΰ μου, πού άπό ώρα σέ ώρα θά κτυποΰσε ξερά, γιά νά μέ καλέση κοντά 
του, καί ν’ άκούσω τήν πρώτη έπίπληξη ή τον πρώτο έπαινο, γιά μιά άστυνομική 
μου ενέργεια, τήν οποίαν τώρα έκρινε μόνος μέσα στο ήσυχο γραφείο του... Θάταν 
άρά γε σύμφωνα μέ τούς τύπους τά χαρτιά πού συνέταξα; Μήν ύπήρχε ίσως κάποια 
παράλειψις;...

Καί περιμένοντας αύτό τό ιδιόρρυθμο κουδούνισμα μοΰ φαίνονταν αιώνες άτέ- 
λειωτοι τά λεπτά, πού κυλούσαν...

«”Α χ ! τώρα θά χτυπήση !!!»
"Ομως, άντί γιά τό κουδούνι τοΰ Διοικητοΰ μου, έβρόντηξεν ή πόρτα... καί, 

πάνω στήν ώρα, έμπήκεν εκείνος...
Έμπήκε... τρόπος τοΰ λέγειν δηλαδή... Γιατί αύτός ό χριστιανός μάλλον εί- 

σόρμησε... καί μάλιστα άπειλητικός καί άσθμαίνων...
Ήταν ένας μεσόκοπος έργατικός, άγριεμμένος καί κεραυνοβολών μέ τό βλέμμα 

του, εμένα καί τό γραφείο μου...
Στάθηκε μπροστά μου δρθιος κι’ έπιβλητικός, πήρε μιά βαθειά άναπνοή, σκού

πισε τον ίδρώτά του μέ τό δεξί μανίκι τού σακκακιοΰ του, έβηξε δυνατά, κι’ υστέρα 
έμεινε άφωνος καί βλοσυρός, σάν πατέρας πού αναζητεί τό διαφθορέα τής κόρης του...
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...Κάποιον άόριστο φόβο έννοιωσα μέσα μου... Ξέχασα έν «ριπή οφθαλμού» 
και τον τραυματισμό καί τό κουδούνισμα τοϋ Διοικητοϋ μου, καί συμμαζεμένος 
καί προσεκτικός τόλμησα νά τον ρωτήσω τί τοϋ συνέβαινε... ’Αμέσως όμως τό με- 
τάνοιωσα ποΰκανα αύτή τήν αδιάκριτη έρώτηση, γιατί ό φίλος πήρε ύφος καί πόζχ 
τουλάχιστον Εΐσαγγελέως, κι’ άρχισε τον φιλιππικό του, κουνώντας ολοένα στον 
άγέρα τήν πελώρια χερούκλα του...

Καί καθώς τον άκουγα αίστανόμουνα τον εαυτό μου μάλλον κατηγορούμενο, 
για κάποιο φριχτό κακούργημα πουχα κάνει... Καί περίμενα πότε θά τελείωνε αύτός, 
για νά σκεφτώ τί περίπου θά ευρισκα νά άπολογηθώ, ζητώντας μέ ταπείνωση τήν 
προθεσμία υποβολής τής απολογίας μου, πού παρέχει ή Ποινική Δικονομία σέ κάθε 
κατηγορούμενο...

—«Πρόσεξε καλά, κύριε ’Αστυνόμε, πρόσεξε είπα, γιατί άλλοιώς, δεν ξέρω· 
»κι’ εγώ τί μπορώ νά κάνω πάνω στήν άπελπισία μου... Πρέπει νά βιαστής νά έπέμ- 
» βης τώρα... Γιατί αν δεν βιαστής έχουμε κι’ έμεϊς τούς άνθρώπους μας, καί τον 
» τρόπο μας νά σέ άναγκάσουμε...».

Εύτυχώς στάθηκε γιά μιά στιγμή, γιά νά σκουπίση μέ τό μανίκι του πάλι, 
τό ίδρωμένο μέτωπό του, οπότε βρήκα κι’ έγώ τήν εύκαιρία καί τό θάρρος νά ρω
τήσω :

—«Μά πέστε μου πρώτα τί ζητάτε...».
Μέ καθήλωσε στή θέση μου μέ τον κεραυνό τοϋ βλέμματός του, καί υψώνον

τας μέ μεγαλοπρέπεια τό χέρι του στον άγέρα βρυχήθηκε :
«..."Αν έχης φιλότιμο, θά μέ βοηθήσης... Άλλοιώς...» καί σταμάτησε, αφή

νοντας νά έννοηθή ότι φοβερά καί τρομερά πράγματα θά συνέβαιναν, αν τυχόν έγώ- 
δέν είχα τό κεκανονισμένο φιλότιμο...

Μά δόξα τώ Θεώ, είχα άρκετό άπ’ αύτό, κι’ έτσι—προς τό παρόν τουλάχι
στον—δέν διέτρεχα άμεσο κίνδυνο...

’Εκτός όμως αύτοΰ είχα μαζί έκ φύσεως καί τήν υπομονή τοϋ γνωστοΰ, συμ
παθητικού τετραπόδου...

’Αλλά καί ή Σχολή μοΰ είχε δώσει όλα έκεϊνα τά ψυχικά έφόδια, πού χρειά
ζονται σέ κάτι τέτοιες στιγμές...

'Όπως καί άν είχε τό πράγμα όμως ή θέση μου ήταν δύσκολη, καί ή περιέρ- 
γειά μου άπό στιγμή σέ στιγμή ηύξανε καί έπληθύνετο... ’

Ά ν  συνέβαινε κάτι τέτοιο σ’ ένα όποιοδήποτε άλλο γραφείο, ΐσως ό μυστη
ριώδης μεσόκοπος νά μήν είχε τήν εύχέρεια νά μιλήση καί νά φερθή έτσι... Μά στό 
Γραφείο ’Αξιωματικού 'Υπηρεσίας δέν ύπάρχουν νεύρα, πάθη, προκαταλήψεις, συν
αισθήματα οργής... ’Έτσι ξανακυττάζοντας (πιο θαρρετά τώρα) τον συνομιλητή
μου κατάματα, τού είπα όσο μπορούσα πιο μαλακά κι’ εύγενικά :

—«Είμαι στή διάθεσί σας, κύριε... ’Αλλά, παρακαλώ, πρώτα καθήστε...» 
καί τοΰδειξα ένα κάθισμα...

'Η  στάση μου τον έξέπληξε... ’Αλλά γιά μιά μονάχα στιγμή... Γιατί άμέσως 
χωρίς νά καθήση, χωρίς νά πάψη νά κινή τό χέρι του, χωρίς νά χαλαρώση καθόλου· 
τούς μΰς τοϋ αγριεμένου προσώπου του, ξαναπήρε φόρα καί ξανάρχισε :

—«Τό λοιπόν ξαναλέω: θά μέ βοηθήσης; ναί; ή όχι;...»
Μά κείνη τή στιγμή ακούστηκε τό κουδούνι τού Διοικητοϋ μου, πού διέκοψε 

απότομα τήν άγόρευση τού έξαλλου ρήτορα...
Κτυπώντας διακριτικά τήν πόρτα τού Διοικητοϋ μου, αίστάνθηκα στό μέτωπό 

μου έναν έλαφρό κρύο ιδρώτα, ενώ ή καρδιά μου ξανάρχισε νά κτυπά γρήγορα...
’Αλλά τό γαληνεμένο χαμόγελό του, καί τό «εύχαριστώ» πού μοΰ είπε όταν 

τελείωσα τήν άναφορά μου, ήταν σημάδια καλά. Τον είχα εύχαριστήσει. Τού είχα 
κάνει, φαίνεται, καλή έντύπωση...
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Μ’ άνάλαφρη καρδιά ξαναγύρισα στο γραφείο μου, οπού ξαναβρήκα τον παρά
ξενο έπισκέπτη μου, άγανακτισμένο, καί διατεθειμένο νά ίκανοποιηθή οπωσδήποτε 
μ’ δποιονδήποτε τρόπο...

Τοΰ ζήτησα εύγενικά συγγνώμη καί τον παρακάλεσα νά συνέχιση...
«...Τον ξέρεις τον Βαγγέλη τον μανάβη, κυρ-Άστυνόμε ; Αυτόν τον άσουλού- 

3> πωτο καί άχώνευτο άντρα, πού άνάθεμα τήν ώρα καί τη στιγμή πού τόν γνώρισα... 
» Είναι ό σπιτονοικοκύρης μου... μάλλον ό βασανιστής μου... ό φύλακας τής φυλα- 
» κής μου, πού νά μή δή χαΐρι καί προκοπή στή ζήση του... Μένω στο σπίτι του... 
» Καί τί σπίτι!!! Χμμμ!... σπίτι νά σου πετύχη, έξω άπό λόγου σου!!! Κύτταξε,
5) κύρ-Άστυνόμε, τά παπούτσιά μου, κύτταξε τά ροϋχά μου είναι καταφαγωμένα... 
» Πρόσεχε τί σου λέω, γιατί άλλοιώς άπό σάς θά ζητήσω άποζημίωση...».

Καί γιατί οχι;... Τό σωστό, σωστό... Άφοϋ άκουγα τήν καταδίκη μου ώς 
κατηγορούμενος, ήταν έπόμενο νά πληρώσω καί άποζημίωση...

’Άρχισα νά αίστάνωμαι κάπως άσχημα καί πάλι...
Μά ό φίλος μας τό χαβαδάκι του :
—«Θέλω τό λοιπόν, κυρ-Άστυνόμε, νά πάμε μαζί—τώρα δμως—σ’ αυτό 

3) τό σπίτι... καί τότε θά δής πόσο μεγάλο είναι τό δίκηο μου... Γιατί, μά.τήν πίστη 
J) μου, μέχρι σήμερα, στά σαράντα μου χρόνια, δεν συνάντησα τέτοιο κακό... Κι’ 
3) υστέρα σοϋ λέει φταίει ό φονηάς... Πίσω μου σ’ έχω ’ξαποδώ...»

Αυτή ή άκατάσχετη φλυαρία άρχισε κάπως νά μ’ έκνευρίζη, καί τόν παρακά- 
3) λεσα —πάντα μ’ εύγένεια—νά μου πή επί τέλους τί τοΰ συνέβαινε.

—«Μή βιάζεσαι, κυρ-Άστυνόμε... Τί πά νά πή έχεις δουλειά; Κι’ αυτή δου- 
3) λειά σου είναι... Καί μάλιστα σοβαρή... Πρέπει νάρθης κι’ έσύ στο σπίτι... νά δής 
3) τήν κάμαρή μου... Κι’ ύστερα κόπιασε νά μοϋ πής αν αυτή είναι κάμαρη πού μέ- 
3) νουν άνθρωποι, ή κλούβα πού κατοικούν θεριά... Καί γιά νά πάνε καλά τά πράγ- 
3) ματα πρέπει νά φροντίσετε νά βρήτε κανένα θηριοδαμαστή, προτού χάσω τήν ύπο- 
3) μονή μου καί δεν ξέρω κι’ εγώ τί μπορώ νά κάνω, έτσι πού μέ καταντήσατε...».

Δεν ήξερα τί έπρεπε νά κάνω σ’ αύτή τήν περίπτωση... 'Η  περιέργειά μου 
είχε φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς έκεϊνος συνέχιζε ολοένα περισσότερο θυμωμένος:

— «Πριν πάμε κυρ-Άστυνόμε στο σπίτι, άκου τί θά σοϋ πώ, γιά νά μπορέ- 
3) σης νά λάβης τά μέτρα σου...Δεν μ’ ενδιαφέρει αν θά έχης κι’ έσύ τήν ’ίδια τύχη μέ 
3> μένα, άλλά έκεΐνο πού μ’ ένδιαφέρει είναι νά μου τακτοποιήσης τή δουλειά... 
3) Αύτά τά πράμματα δεν έχουν μπέσα, ούτε είναι άπ’ αυτά πού ξέρεις, τά συνηθι- 
» σμένα δηλαδή. Είναι θεριά άνήμερα. Σκέψου πού μέσα σέ τρεις μέρες μοϋ φάγανε 
3) τό πουκάμισο, καί, κύτταξε έδώ, είπε σηκώνοντας τό μπατζάκι τοΰ πανταλονιού 
3) του, αύτές οί πληγές γιά τις όποιες θά φροντίσης νά μέ πας στο Νοσοκομείο, είναι 
3) πληγές, άπ’ αύτά τά καταραμένα τά θεριά...».

’Αλλά ή υπομονή μου είχε πιά έξαντληθή, καί μ’ έπιτακτικό ύφος του είπα :
— «Γιά τό Θεό, έπιτέλους τελειώνετε τήν ιστορία σας. Ποΰ θέλετε νά κατα- 

3) λήξετε ; Τί θέλετε νά πήτε τέλος πάντων» ;
Τά μάτια του άστραψαν καί κτυπώντας μέ δύναμη τό χέρι του πάνω στο τρα

πέζι, μοϋ άπάντησε :
— «Γιά πρόσεξε, ’Αστυνόμε...Πρόσεξε πώς μοϋ μιλάς...Ξέρεις ποιος είμαι 

3) έγώ ;...’Έτσι βασανίζετε τόν κοσμάκη καί δέν τόν άφήνετε νά ήσυχάση στο σπιτάκι 
3) του...Γιατί αν ήξερες τί θέλω νά πώ, αν έβλεπες μέ τά μάτια σου δ,τι είδα, δέν θά 
3) μίλαγες έτσι...’Αλλά τί ξέρεις έσύ άπ’ αύτά ; ’Εσύ πού κάθεσαι δλη τήν ήμέρα 
3) στήν καρέκλα σου καί σέ πληρώνουμε έμεΐς τά κορόϊδα...Σήμερα τό πρωί, πού μέ 
» βλέπεις έμένα, πέφτει έπάνω μου ένας θεόρατος σάν θεριό νά.,.σάν κι’ έσένα πού 
3) λέει ό λόγος...Κι’ άπ’ τό φόβο μου έπεσα κάτω καί παραδόθηκα...’Αμ’ ήταν στιγμή 
3> νά τοΰ άντισταθώ!!! Θά μέ καταξέσκιζε ό άφιλότιμος.,.Άμ’ πώς ;
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» Ναι, κυρ-Άστυνόμε...Μάλιστα...Τί μέ κυττάς σάν χαζός ; Τον είδα μέ τά 
» μάτια μου...)).

— «Μά, ποιόν λοιπόν είδες ;» ρώτησα μέ συγκρατημένη άνυπομονησία...
— «Τί κάνεις πώς δεν καταλαβαίνεις τόση ώρα ;...τόν κουφό...»
« Ναι ! κουφός ήταν ρέ...Ποντικός..."Ενας ποντίκαρος πρώτο μπόϊ... Γέμισε 

» τό σπίτι μου ποντικούς, κι’ έσεϊς κοιμόσαστε...Άμ’ τί σάς νοιάζη ;...'Όμως προσέ- 
» χτε.,.Δέν μπορείτε πια νά κοροϊδεύετε τον κοσμάκη...Λάβετε τά μέτρα σας, 
«γιατί φεύγω τώρα καί πηγαίνω στον 'Υπουργό καί τότε άλλοίμονό σας...Θά σάς 
» στείλω όλους στά χωριά σας, νά σκάβετε τ’ άμπέλια σας...’Ή  θά μου βρήτε άλλο 
» σπίτι, ή θά τούς μαζέψετε τώρα γιά νά ξεβρωμίση ό τόπος...»

Τότε πλέον άρχισα νά συνέρχωμαι.
— «Μά, γιατί, κύριε, ζητάτε άπό τήν ’Αστυνομία νά σάς καθαρίση τό σπίτι 

» άπό τούς ποντικούς ; Σάς είπε κανείς ότι έ'χουμε τέτοια ειδικότητα ;...»
Έξαλλος τότε ό φίλος μας, φοβερός καί τρομερός, έβρυχήθηκε :
«...Ποντίκια είναι κύριε...Ποιος άλλος, έκτος άπό σάς, είναι υποχρεωμένος 

» νά τά μαζέψη ;...Κι’ είσαι καί ’Αστυνόμος... Ντροπή σου... Τόσες ώρες δεν κατά- 
» λάβες λοιπόν ; Μοϋ έχουν κάνει τη ζωή μου μαύρη.,.ρεζίλι κατάντησα στο μαχαλα... 
» κι’ εσύ παίζεις, μέ τον πόνο μου...Θά μου τό πληρώσης πολύ άκριβά αύτό.,.Θά σοϋ 
» μάθω έγώ νά κάνης τή δουλειά σου...» είπε καί φεύγοντας βρόντηξε ξοπίσω του 
τήν πόρτα του Γραφείου...

— Μή χειρότερα.....

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η
Κ A I

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α

’Εκυκλοφόρησεν ή «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑ» τοϋ ’Αστυνομικού Δ)ντοϋ Α' κ . Ν . ’Αρχιμανδρίτου εκ σε
λίδων 552 μετά 217 εικόνων.

Περιλαμβάνει όλα τά θέματα τής ’Επιστημονικής καί Τεχνικής 
’Αστυνομίας, εις τρόπον ώστε νά καθίσταται απαραίτητον βοή
θημα καί όδηγός διά πάντα άστυνομικόν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ :

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ :

’Επιστημονική ’Αστυνομία—Όργάνωσις τω ν'Υ 
πηρεσιών ’Ασφαλείας καί μεθοδικότης ένεργείας. 
’Επιστημονική άνάκρισις.
Κατηγορίαι έγκληματιών — Τρόποι διαπράξεως 
άδικημάτων.

( Σ ε λ ί δ ε ς  5 5 2 )



ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

— Προήχθη εις τον βαθμόν τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως ό 'Υγειονομικός Άξ/κός 
κ. Κατσάνης ’Ιωάννης. 'Ομοίως ό έν μονίμω διαθεσιμότητι τελών 'Υπαστυνόμος Α' 
τάξεως κ. Ζαμποϋκος Βασίλειος, εις τον τοιοΰτον τοϋ ’Αστυνόμου Β'.

— Παρητήθησαν τοϋ Άστυνομικοΰ Σώματος, οί κάτωθι αστυνομικοί υπάλληλοι: 
'Υπαστυνόμος Α' κ.κ. Θωμάς Δημήτριος καί Δέδες Γεώργιος, Άρχιφύλακες Σαββά- 
κης Ματθαίος καί Άλεβΐζος ’Αθανάσιος, Ύπαρχιφύλαξ Γαρουφαλής Παναγ. καί 
άστυφύλακες Γκατζιώνης ’Απόστολος, Σαζακλής ’Αντώνιος, Καραγιαννόπουλος 
Παναγιώτης, Φόρτωμας ’Ελευθέριος, Παντελιός ’Ιωάννης, Πέτροβας Νικόλαος, 
Σιαμπάνης ’Αντώνιος καί Στεφανόπουλος Δημήτριος.

—Άπελύθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τοϋ Πειθαρ- 
χικοΰ Συμβουλίου, οί κάτωθι άστυφύλακες : Βλάχος Γεώργιος, Δούνης ’Άγγελος, 
Μαραθωνίτης ’Αναστάσιος, Μιχελάκος Μιχαήλ καί Φωτιάδης Γεώργιος.

***
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δι’ άποφάσεως τοϋ κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη έπαινος εις τούς 
1) ’Αστυνόμον Β' κ. Λούρην Κων)νον, 2) Ύπαστυνόμον Α' κ. Πετούσην Μιχαήλ καί 
3) Ύπαστυνόμον Β' κ. Γιαλαμάν Δημήτριον, διότι ούτοι έπιληφθέντες της έξακρι- 
βωσεως τών στοιχείων της ταυτότητος τοϋ υπό τών άστυφυλάκων Μπακή Γεωρ
γίου καί Μαούνη Θεοδοσίου συλληφθέντος έπικεκηρυγμένου εις ληστήν έπικινδύνου 
κομμουνιστοΰ Καλαντζή Χαραλάμπους, ένήργησαν μετά προσοχής, έπιμελείας, δεξιό- 
τητος καί εύσυνειδησίας μέ άποτέλεσμα την έντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος 
έξακρίβωσιν της πραγματικής ταυτότητος τοϋ άνωτέρω κομμουνιστοΰ.

Δι’ 'Ημερήσιας Δ/γής τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων άπενεμήθη 
έπαινος εις τούς Ύπαρχ/κα Α.Τ. 17 Κορύλλον Γεώργιον καί άστυφύλακα Α.Τ. 77 
Μακρήν Δημήτριον, διότι κατά μήνα ’Οκτώβριον 1956 άνεΰρον επί τής Άκροπό- 
λεως τό άπολεσθέν πορτοφόλιον τοϋ 'Ελβετού υπηκόου Τουρίστα κ. Α. Σοβέ περιέ- 
χον δύο χιλιάδας δραχμάς καί παρέδωκαν τοΰτο εις τον δικαιούχον, άποσπάσαντες 
τά συγχαρητήριά του καί μή δεχθέντες ούδεμίαν άμοιβήν προς τοΰτο, ενεκεν τοϋ ο
ποίου ό έν λόγω 'Ελβετός άμα τή άφίξει του εις ’Ιταλίαν παρέδωκεν επιταγήν εις τον 
'Έλληνα Πρόξενον έκ δέκα χιλιάδων λιρεττών υπέρ άναξιοπαθοΰντος Έλληνος.

*
sjc a|c

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΘΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
—'Η έκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού παρουσιάζει έκλεκτά προγράμ

ματα άπό τούς ραδιοφωνικούς Σταθμούς ’Ενόπλων Δυνάμεων ’Αθηνών καί Πατρών, 
έχει γίνει ό άχώριστος φίλος χιλιάδων άκροατών, πού σπεύδουν κάθε τόσο καί λιγάκι 
να έκδηλώσουν τον θαυμασμό τους, μ’ ένθουσιώδη γράμματα. ’Έτσι οί σκοποί τής 
’Αστυνομικής Εκπομπής επιτυγχάνονται άπολύτως καί υπάρχει άπόλυτη καί άρμο- 
νική συνεργασία κοινού καί ’Αστυνομίας. Παραθέτουμε πάρα κάτω ένα άπόσπασμα / 
μιας άκόμη άκροατρίας, άπό την Καλλιθέα, ή οποία μεταξύ άλλων γράφει καί τά
εξής :

«...Είμαι μια άπό τις χιλιάδες φανατικές άκροάτριες τής όμορφης εκπομπής 
σας, καί ομολογώ ότι δέν βλέπω την ώρα ν’ άκούσω την άπαλή καί γλυκεία έκπομπή
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της ’Αστυνομίας κάθε Τετάρτη. Μή μέ παρεξηγήσετε γι’ αυτά πού γράφω άλλά 
πραγματικά είναι ή άδυναμία μου, ή μεγάλη μου συμπάθεια.

Πρέπει νά ξέρετε δτι ή εκπομπή σας είναι ή καλλίτερη εκπομπή τής ’Αθήνας 
κι’ έχει ξεσηκώσει δίπλα της Ινα τεράστιο ρεύμα άγάπης.

Μάς συγκινοΰν τά όμορφα λόγια σας, πού λέγονται άπλά καί ζεσταίνουν τις 
καρδιές μας. Μάς συγκινεΐ ιδιαιτέρως καί μάς κάνει νά δακρύζουμε, τό ήμερολόγιο 
τής ’Αστυνομίας, πούναι πάντα παρμένο μέσα άπό τή ζωή, καί κάτι έχει πάντα νά 
μάς διδάξη.

Μπράβο σας, καί σάς εύχομαι πάντα έπιτυχίες.
Μέ εκτίμηση, φιλία καί άγάπη 

Λίζα Κακουλίδου....»
*

— Τό πρόγραμμα τής 27-2-57, ήταν πανηγυρικό, άφιερωμένο ολόκληρο στο 
Καρναβάλι, μέ σκηνές καί στιγμιότυπα άπο τον παγκόσμιο έορτασμό του, καί μέ 
χρήσιμες υποδείξεις προς τό κοινό. Άποκρηάτικο καί τό ήμερολόγιο του, γραμμένο 
άπό τον Ά ρχ/κα Σπΰρο Πηλό, πλαισιωνότανε άπό εκλεκτή κινηματογραφική μου
σική. Στο πρόγραμμα αυτό έλαβε μέρος ολόκληρη ή μοντέρνα ορχήστρα του μαέ
στρου Μίμη Μεταξά καί τραγούδησεν ή γλυκειά καίάσύγκριτη ’Ιωάννα ’Άλβα, πα- 
ληά, μοντέρνα καί δημοτικά τραγούδια, Ελληνικά καί ξένα.

*
—Στήν 'Αγία Τεσσαρακοστή ήταν άφιερωμένο τό πρόγραμμα τής 6-3-57 

στο όποιο μετεδόθησαν συμβουλές προς τούς νέους καί σκίτσα άπό τήν εθνική καί 
χριστιανική ζωή τοΰ έθνους μας, καθώς καί θερμός άγωνιστικός χαιρετισμός προς 
τούς αδελφούς μας Κυπρίους. Στο πρόγραμμα αύτό έλαβε μέρος ολόκληρη ή όνο- 
μαστή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ΰπό τήν διεύθυνσιν του Μαέστρου 
της κ. Σπύρου Δουκάκη, καί τραγούδησεν ό έκλεκτός "Ελλην βαρύτονος κ. Σπϋρος 
Σαλίγκαρος.’Ιδιαιτέρως ένθουσίασε τό έμβατήριον, ύπό τον τίτλον: «ή Κύπρος μας», 
πουπαιξε ή Μπάντα τής ’Αστυνομίας, σέ σύνθεση Σπύρου Δουκάκη.

(Κείμενα, έπιμέλεια, μοντάζ, ραδιοσκηνοθεσία, τεχνική φροντίδα: 'Υπηρε
σίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυνομικής Σχολής. Συμμετέχει πάντα, ευγενικά 
προσφερόμενος, ό κ. Γ. Ντούμας.Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχ/λαξ Σ. Πηλός).

*
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον Ραφελέτον Νικόλαον, Φοιτητήν, οδός Έλασιδών 14 ( Ρούφ). Ευχαρίστως 
σάς ένεγράψαμεν συνδρομητήν του περιοδικού μας άπό 1-3-1957. Συνδρομή σας 
έλήφθη.

Κους Κους Βαΐτσην Χρήστον, Σέγκον Δημήτριον, Άντωνόπουλον Ίωάννην, 
Μαρνέρην Γεώργιον, Λιακόπουλον "Αγγελον, Άναγνωστόπουλον Γεώργιον, Παντα- 
ζήν Μελέτιον, Βαβΐζον Χριστόφορον, Πάτσην Λύσανδρον, Μαρκάκην Μιχαήλ, 
Κοσκινάν Νικόλαον, Νίπην ’Αλέξανδρον καί Σαπουντζήν Δημήτριον άστ/κας, ευχα
ρίστως σάς ένεγράψαμεν συνδρομητάς τοΰ περιοδικού άπό 1-3-57.

Κους Κους Νικόλαον Αύγουστΐνον, Πέτρον Μπιμπΐκον, Ευθύμιον Δαουτά- 
κον, Παναγιώτην Γράψαν, Κων/νον Λεβαντήν, σάς ένεγράψαμεν συνδρομητάς άπό 
1-4-1957. Σάς εύχαριστοϋμεν.

Άρχιφύλακα κ. Γ.Α. Θωμόπουλον, Πειραιά. Τό «Καί μή χειρότερα» καλό. 
Γιατί δμως γράφετε στήν καθαρεύουσα; Τό είδος αύτό έχει άπόλυτο άνάγκη δημο
τικής γλώσσης. Τό διορθώσαμε καί τό δημοσιεύουμε. Γράφετε δμως του λοιπού 
•στή δημοτική γλώσσα.
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