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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ . ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1958
«Εις τήν άέναον ροήν τον χρόνον άνέτειλε σήμερον ή 1η Ίανοναρίου 1958.
Νέον έτος, νέαι ελπίδες πλημμνρίζονν τάς ψυχάς όλων, οι όποιοι άτενίζοντες
προς Βηθλεέμ οραματίζονται την πραγμάτωσίν των.
Οι "Ελληνες φέροντες από τα βάθη των αιώνων τον πυρσόν τής ελευθερίας,
φυσικόν είναι, να στρέφωσιν εις τοιαύτας στιγμάς την σκέφιν των προς τούς άλντρώτους αδελφούς των.
Τα Σώ ματα ’Ασφαλείας, προερχόμενα από τα παιδιά τον άγνοϋ καί υγιούς
'Ελληνικού Λαού, πολλαπλασιάζουν την 'Ελληνικήν ταύτην ευχήν, μέ τό βλέμμα
έστραμμένον εις τό καθήκον.
Βαδίσατε άξια τέκνα τής Πατρίδος καί κατά τό Νέον ”Ετος 1958 τον δύ
σκολων καί ανηφορικόν δρόμον σας, τον όποιον έχάραξαν διά τον αίματός των εκλε
κτοί συνάδελφοί σας καί προσπαθήσατε σήμερον νά διαφυλάξητε τάς ψυχάς των 'Ε λ 
λήνων έκ των ύπουλων εχθρών των, νά δώσητε εις ολην τήν Χώραν την ποθητήν
τάξιν καί ασφάλειαν καί έστέ βέβαια οτι οντω πράττοντες θετικώς συμβάλλετε εις
τήν ευημερίαν καί δόξαν τής Πατρίδος.
Μέ τήν πεποίθησιν ταύτην, απευθύνω εις υμάς εγκαρδίους χαιρετισμούς καί
εύχομαι δπως τό Νέόν ”Ετος πραγματοποιήση δλους τούς ’Εθνικούς μας πόθους
καί εις τούς άνδρας των Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τάς οικογένειας των χαρίση υ
γείαν καί χαράν».
Έ ν Ά θήναις τή 1η Ιανουάριου 1958
'Ο 'Υφυπουργός
Ν ΙΚ Ο Σ Β. Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Υ
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ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1958
«’Απευθύνω επί τώ Νέω ’Έ τε ι τάς πλέον Οερμάς εύχάς μου προς τον λαόν
μου. Α ί σκέψεις, αΐ φροντίδες, ή αγάπη μου ενρίσκονται πάντοτε πλησίον εις ένα
έκαστον εξ υμών. ’Ε πί δέκα έτη παρακολουθώ βήμα προς βήμα τους εθνικούς σας
άγώνας και τον δημιουργικόν σας μόχθον. Κ ατά τό διάστημα τούτο ή καθημαγμένη
'Ελλάς όχι μόνον επούλωσε τάς πληγάς της, άλλά, άφοϋ ύπερέβη τό προπολεμικόν
της επίπεδον, προχωρεί μέ Άλματα προς έν καλύτερον μέλλον. ' Οσάκις επισκέ
πτομαι μίαν επαρχίαν τής ωραίας μας πατρίδος, διαπιστώνω την συντελονμένην
πρόοδον καί δεν υπάρχει διά την Βασίλισσαν καί εμέ μεγαλυτέρα ευτυχία από αυτήν
την διαπίστωσιν.
Κ ατά τό λήξαν έτος περιήλθαμεν άπ’ Άκρου εις ακρον την ' Ελλάδα καί έζήσαμεν πλησίον τής ' Ελληνικής οικογένειας, τής αποτελούσης τον κορμόν τού ’’Ε 
θνους. "Ο,τι εϊδον κατά τάς περιοδείας μου αντάς μέ καθιστά έτι πλέον αίσιόδοξον
διά τό μέλλον, έτι πλέον ύπερήφανον διά τον λαόν μου. Εύρον παντού τό πνεύμα τής
οικογενειακής εστίας, τής άλληλεγγύης, τής άποφάσεως να έργασθώμεν διά νά
λύσω μεν μόνοι τα προ βλήματά μας. Έβεβαιώθην Άτι τάς ωραίας καί ευγενείς άρχάς,
τάς οποίας μερικοί Άλλοι λαοί απλώς πρεσβεύουν, ό 'Ελληνικός λαός τάς πραγμα
τοποιεί.
”Α ς άναλογισθώμεν τον μέγαν άριθμόν των 'Ελλήνων καί 'Ελληνίδων, οι
οποίοι εργάζονται έθελοντικώς καί μέ ανγκινητικάς προαωπικάς θυσίας εις τούς
διαφόρους οργανισμούς Προνοίας, ένσαρκώνοντες τό πνεύμα τής άλληλεγγύης
καί τής χριστιανικής άγάπης. “Α ς άναλογισθώμεν τάς ’Ενόπλους ημών Δυνάμεις, αί
όποϊαι δχι μόνον λαμπρύνουν την πατρίδα, ίστάμεναι εις την πρώτην σειράν μεταξύ
των συναδέλφων των τού δυτικού κόσμον, άλλά καί εις πάσαν ευκαιρίαν, εις ενρυτάτην κλίμακα, συμμετέχουν μέ ενθουσιασμόν καί μέ λαμπρά αποτελέσματα εις
την κατασκευήν δημιουργικών έργων εις δλην την χώραν. “Α ς άναλογισθώμεν τα
Σώματα ’Ασφαλείας, τα όποια έκτελονν τό καθήκον των μέ παραδειγματικήν δι’
αλλας χώρας ευσυνειδησίαν, ανταπάρνησιν καί πολιτισμόν.
Κ ατά τό λήξαν έτος ή Βασίλισσα καί εγώ σννεπληρώσαμεν δεκαετίαν επί
τον 'Ε.Ιληνικοϋ Θρόνου. Κ ατά τα πρώτα έτη τής βασιλείας μου άφιερώσατε σχεδόν
Άλας tuc δυνάμεις σας διά νά καταστείλητε την κομμουνιστικήν άνταρσίαν, ή όποια
εβύθισεν εις τό πένθος χιλιάδας 'Ελληνικών οικογενειών καί κατέστρεψε μέγα μέρος
τού εθνικού μας πλούτον.
Ουδέποτε θά λησμονήσωμεν τούς ηρωικούς νεκρούς, εις τούς όποιους όφεί-
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λομεν τήν ελευθερίαν μας. Τα διδάγματα, τά όποια ήντλήσαμεν από εκείνους τους
αγώνας δεν πρέπει ποτέ να σβήσουν από την μνήμην μας, αν θέλωμεν εις το ιιέλλον
να αποτρέψωμεν παρόμοια δεινά.
”Λ ς μη λησμονώμεν επίσης ότι ή ' Ελλάς, αν και χώρα μικρά και πτω χή,
κατέχει θέαιν έξέχουσαν μεταξύ των ελευθέρων λαών τής γής, όχι μόνον διά τάς
υπηρεσίας τάς οποίας προσέφερεν εις την ανθρωπότητα από τών άρχαιοτάτιον
χρόνων μέχρι τών ήμερών μας, αλλά καί διά τάς υπηρεσίας, τάς όποιας είναι εις
θέαιν νά προσφέρη καί εις τό μέλλον, χάρις εις τάς δημιουργικός δυνάμεις που περι
κλείει κάθε 'Ελληνική ψυχή.
Δ ι’ αυτόν τον λόγον, εις τον διεθνή στίβον, ή 'Ελλάς τηρεί πάντοτε στάσιν
έλευθέραν καί ύπερήφανον. Οι αγώνες αυτής διά την αύτοδιάθεσιν τών άδελφών μας
Κυπρίων, αποτελούν την καλυτέραν άπόδειξιν τής εθνικής της αρετής. Είναι αγώνες
υπέρ τών ιδεών, τάς οποίας αυτή εγαλούχησε καί τών όποιων τήν εφαρμογήν εις
τήν 'ιστορικήν πραγματικότητα ουδεμία δύναμις δύναται νά ματαίωση. 'Η ίκανοποίησις, εξ άλλου, τοϋ αιτήματος τών Κυπρίων θά συμβάλη εις τήν στερέωσιν άνά
τήν οικουμένην τής εμπιστοσύνης, τής άποτελούσης σήμερον τό έλλείπον άλλ’
απαραίτητον στοιχεϊον διά τήν λνσιν τής σημερινής διεθνούς κρίσεως.
Μέ πίατιν καί αισιοδοξίαν ατενίζω τό μέλλον τής προσφιλούς ημών πατρίδος. Ε ίμαι βέβαιος οτι τήν πίστιν καί τήν αισιοδοξίαν αυτήν τήν συμμερίζεται
κάθε 'Ελληνική καρδία.
"Ας παραμείνωμεν κατά τό άρχόμενον κρίσιμον έτος ήνωμένοι, άπηλλαγμένοι παθών, μέ τήν αυτήν πάντοτε πίστιν καί αποφασιστικότητα εις τάς ίεράς ημών
επιδιώξεις, μέ ψνχραιμον καί καθαρόν τήν κρίσιν, πιστοί εις τά Ιδανικά μας καί είς
τάς συμμαχίας μας, α'ι όποΐαι τά στηρίζουν. "Ας προχωρήσω μεν οϋτω όλοι, εργα
ζόμενοι, άγωνιζόμενοι καί δημιουργοϋντες κατά τό Νέον "Ετος, διά νά τό καταστήσωμεν καλύτερον άπό τό έτος, τό όποιον παρήλθεν.
Εύχομαι εκ βάθους καρδίας κατά τό άρχόμενον έτος νά στερεωθή εις τήν
ανθρωπότητα τό πνεύμα τής ειρήνης. Εύχομαι είς τον λαόν μου ευτυχίαν, αγάπην
καί πρόοδον».
Π Α Υ Α Ο Σ Β.

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1958
«'Ο 'Ελληνικός λαός δικαιούται νά στρέψη τά βλέμματά τον προς τό απερ
χόμενον έτος μέ Ικανοποίησιν και υπερηφάνειαν.
Εις ένα τεταραγμένον κόσμον, 6 όποιος ζη υπό τό άγχος των πλέον τρα
γικών ενδεχομένου, εις μίαν Ευρώπην δοκιμαζομένην από πολιτικήν καί οικονο
μικήν αστάθειαν, ή 'Ελλάς, χάρις εις τάς προσπάθειας ολοκλήρου τού ’Έθνους, έβάδισε μέ παγκοσμίως άνεγνωρισμένην σταθερότητα προς εν καλ.ύτερον μέλλον. Συνέ
χισε τον αγώνα της διά την αύτοδιάθεσιν τού κυπριακού λαού κατά τρόπον αποφα
σιστικόν καί αξιοπρεπή καί επέτυχε νά προώθηση σημαντικώς την εθνικήν αυτήν
νπύθεαιν.
Κατά τον αυτόν χρόνον ή 'Ελλάς ένίσχυε τον παράγοντα τής εξωτερικής
καί εσωτερικής αυτής ασφαλείας, έβελτίωνε δέ αίσθητώς τήν διεθνή της θέσιν. 'Η
'Ελλάς εξέρχεται από τό λήξαν έτος καί μέ μεγαλυτέραν ίαχυν καί μέ μεγαλύτεροι’
διεθνές κύρος. ’Α λλά προ παντός ύ 'Ελληνικός λαός, κατά τό παρελθόν έτος, έδημιούργησε τάς ασφαλείς προϋποθέσεις διά τήν πρόοδον τής οικονομίας του. ’Ανέ
πτυξε πλήρως τήν δραστηριότητά του καί συνέβαλεν εις τήν δημιουργίαν ατμό
σφαιρας εμπιστοσύνης καί αισιοδοξίας, ή οποία διαπιστώνεται εις ολάς τάς εκδη
λώσεις τής οικονομικής μας ζωής. Μέ τά επιτεύγματα αυτά είσερχόμεθα εις τό
Νέον ’Έ τος.
Αυτήν τήν στιγμήν συντελοϋνται εις τον κόσμον, λόγω τής έξελίξεως τής
επιστήμης καί τής τεχνικής, τεράστιαι μεταβολαί. Είναι ζήτημα ζωής διά τό ’Έ 
θνος μας νά προσαρμόση τήν πορείαν του προς τάς νέας αύτάς εξελίξεις εις όλους
τούς τομείς, διά νά διατηρήση καί βελτιώση τήν θέσιν του εις τήν χορείαν των ελευ
θέρου λαών.
Τό Ε λληνικόν ’Έθνος δέν έπαυσε ποτέ νά έχη πλήρη συνείδησιν τής υψηλής
αυτής αποστολής τον. Δ ι’ αυτόν τον λόγον καί εις τον διεθνή στίβον, ελεύθερον καί
νπερήφανον, λαμβάνει έκάστοτε τήν θέσιν ή όποια αρμόζει εις τήν μακραίωνα ιστο
ρίαν του. Θά συνέχιση δ ι’ αυτό, μέ τήν αυτήν αποφασιστικότητα καί πίστιν, τον
άγώνα τον διά τήν αντοδιάθεσιν τού κυπριακού λαού, χωρίς νά παραγνωρίζη τάς
δυσκολίας τού άγώνος καί τήν ανάγκην ενδεχομένως μακράς αναμονής μέχριςδτου
έπιτενχθή τό ποθούμενον αποτέλεσμα.
'Η Ε λλά ς, έν μέσω τής παρούσης διεθνούς κοίσεως, τήν οποίαν χαρακτη
ρίζει μία δραματική εναλλαγή ελπίδων καί απογοητεύσεων, δέν θά παράλειψη νά
συμβάλη, ούχί διά λόγων, άλλά διά θετικών καί προσφορών ενεργειών εις τήν διασφάλισιν τής διεθνούς τάξεως καί τής παγκοσμίου ειρήνης.
Συγχρόνως όμως ό Ελληνικός λαός θά πρέπει νά καταστήση μονίμους κα
τακτήσεις τής οικονομίας τής χώρας τά επιτεύγματα τού παρελθόντος καί νά θεμελιώση επ ’ αυτών τήν νέαν του προσπάθειαν διά μίαν ασφαλή καί ταχεϊαν άνοδον
τού βιοτικού του επιπέδου. Θά έπιτύχωμεν δέ ασφαλώς μεγαλ.υτέρας επιδόσεις
τόσον εις τον εσωτερικόν, όσον καί εις τον εξωτερικόν τομέα, εάν διαφυλάξωμεν
τήν πολιτικήν καί οικονομικήν ημών σταθερότητα, πειθαρχήσωμεν εις τάς έπιταγάς
τής λογικής καί τής συνέσεως, καί πιστεύσωμεν εις τήν άρχήν ότι μόνον εις τό πλαίσιον τής καβολικής ευημερίας είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή ή ευημερία έκάστου εξ ημών.
Μέ αύτάς τάς προσδοκίας απευθύνω σήμερον προς όλους τούς 'Έλληνας
καί τάς Έ λληνίδας τάς καλυτέοας μου ευχής διά τό Νέον ’Έ τος».
Κ. Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως
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ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 1958
«’Ε πί τώ Νέω ’Έ τε ι απευθύνω προς άπαντα; τον; ’Αστυνομικούς και Διοι
κ η τικ ο ύ ;’Υπαλλήλους τάς πλέον εγκαρδίους μου ευχάς, διά τήν προσωπικήν καί οι
κογενειακήν των ευτυχίαν καί χαράν.
'Ο απολογισμός τον λήξαντος έτους ύπήρξεν άναμφισβητήτως λίαν Ικανο
ποιητικός εις όλους τούς τομείς τής αστυνομικής δραστηριότητας καί δύναμαι μεθ’
υπερηφάνειας καί ίκανοποιήσεως νά σάς διαβεβαιώσω, δτι άπαντες εις τον τομέα
τής Αρμοδιότητας σας έξετελέσατε ενόρκως τό καθήκον σας καί άπεδείξατε εαυτούς
άξιους συνεχιστής τής λαμπρά; 'Ιστορίας τον ’Αστυνομικού Σώματος καί άνταξίονς τής εμπιστοσύνης καί αγάπης μεθ’ ής σάς περιβάλλει ή Πολιτεία καί δ ' Ελλη
νικός Λαός.
’Αλλά τό έργον σας δεν έτελείωσε. Μένουν ακόμη πολλά νά έπιτελέσητε.
Τό άνατέλλον έτος ευρίσκει καί πάλιν την Πατρίδα μας έν μέσω διεθνών περι
πλοκών καί εθνικών κινδύνων.
Εξωτερικοί καί εσωτερικοί εχθροί ελλοχεύουν παντού, εργαζόμενοι ποικιλοτρόπως εις βάρος τής ' Ελληνικής Πατρίδος.
Σέ σάς, έν πολλά ΐς, ανήκει ή ευθύνη καί τό έργον τής προστασίας της από
τους έν τώ εσωτερικά) εχθρούς.
Συνεχίσατε μέ τον αυτόν ενθουσιασμόν και την αυτήν πίστιν και αύταπάρνησιν την έκτέλεσιν των καθηκόντων σας.
Φανήτε άγρυπνοι ψύλ.ακες καί αυστηροί φρουροί τής έλευθερίας τής Πατρίδος
καί έξουδετερώσατε έγκαίρως καί άποφασιστικώς καί μέ ατεγκτον αυστηρότητα
πάσαν κακοποιόν χείρα έπιβουλευομένην την δημοσίαν τάξιν καί την ’Εθνικήν
ημών άσφάλειαν.
Διαχειρισθήτε παραλλήλων; τήν έξουσίαν σας μέ δικαιοσύνην, άμεροληψίαν,
προθυμίαν καί καλωσύνην καί παρέχετε συνδρομήν καί άποτελεσματικήν προστα
σίαν εις όλους τούς νομοταγείς πολίτας άδιακρίτως κοινωνικών τάξεων.
Ενθυμεϊσθε πάντοτε δτι ή ψυχική σας έπαφή μετά τών πολιτών, σάς φέρει
πλησιέστέρα προς τήν άποστολ.ήν σας έν τή κοινωνία καί δτι αυτή άποτελ.εί τό κυριώτερον καί τό άσφαλέστερον βάθρον, έπί τον οποίον μετά βεβαιότητος δύνασθε
νά στηρίζητε τήν έπιτυχίαν εις τό έργον σας.
'Υ π αυτούς τούς οιωνούς επαναλαμβάνω τήν θερμήν μου ευχήν, δπως τό
’Έ το ς 1958 φέρη δ,τι έπιθιψητόν εις ' Υμάς καί τάς οικογένειας Σας».
'Ο

’Αρχηγός

Ν. Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ο Σ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ (1921-1958)
Ύπό κ. Ν . ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ, Άατυν. Δ/ντοΰ Α'
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΙΕ'. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
V. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
— Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

178. —Οί πρόδρομοι τής έξεγέρσεως τών κομμουνιστών και ή
δράσις^τή^Γενικής ’Ασφαλείας κατά την έξέγερσι τής 3ης
.Δεκεμβρίου [1944,
,
179. — Ιδιαίτερο^ ενδιαφέρον τών κομμουνιστών γιά.τήν ,κατάληψι
τής Γενικής 'Ασφαλείας ’Αθηνών.
180. —Όργάνωσις τής άμννης τής Γενικής ’.Ασφαλείας ’Αθηνών.

** *

178.
Οί πρόδρομοι τής έξεγέρσεως τών κομμουνιστών καί ή δράσις
τής Γενικής ’Ασφαλείας κατά τήν έξέγερσι τής 3ης Δεκεμβρίου 1944.
’Από τήν ημέρα, πού εγκατέλειψαν οί Γερμανοί τάς ’Αθήνας καί" άνέλαβε
τή Διοίκησι τής έλευθέρας πλέον Πρωτευούσης τοϋ Κράτους ό Στρατιωτικός Διοι
κητής κ. Παναγιώτης Σπηλιωτόπόυλος, ό Ε.Λ .Α .Σ., ώς καί ή O.n.vV.A;, ή όποια
είχε μετονομασθή σε Ε θ ν ι κ ή Π ο λ ι τ ο φ υ λ α κ ή , παρά τις διαβεβαιώσεις
νομιμοφροσύνης τών άρχηγών τοϋ κομμουνισμού, προωθούσαν τις δυνάμεις των μέ
σα στήν ’Αθήνα καί έδημιούργησαν Κράτος έν Κράτει.
’Αμέσως άρχισαν τις άπαγωγές καί τις δολοφονίες τών έθνικοφρ'όνών πολι
τών. Ή ’Αστυνομία εύρίσκετο σέ δύσκολη θέσι, γιατί δέν μπορούσε νά κινηθή ελεύ
θερα για νά τούς σώση. Οί έθνικόφρονες πολίτες μέρα μέ τήν ημέρά έξαφανίζονταν
κατά εκατοντάδες καί οί συγγενείς των έφοβοΰντο νά άναφέρουν τό γεγονός στήν
’Αστυνομία.
’Έ τσ ι έφθασε ή 3η Δεκεμβρίου 1944, οπότε τό Κ.Κ.Ε. άποφάσισε νά όργανώση τό παλαϊκό συλλαλητήριο στήν Πλατεία Συντάγματος καί τή Δευτέρα (412-1944) νά κηρύξη Πανελλαδική Γενική άπεργία.
Αύτά άποτελοϋσαν, καθαρά, τούς προδρόμους τής έξεγέρσεως' τών κομμου
νιστών γιά τήν κατάληψι τής ’Αρχής.
’Αλλά, όπως είναι γνωστόν, τό συλλαλητήριο τής Κυριακής άπηγορεύθη άπό
τήν Κυβέρνησι.
'Η δύναμις τής 'Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών άπό το πρωί
τής 3-12-44 έτέθη σέ αυστηρά έπιφυλακή. Καί οί μέν άστυνομικοί τών κεντρικών
Υπηρεσιών τής ’Ασφαλείας εύρίσκοντο στο Κατάστημα τής όδοϋ Στούρνάρα—Πατησίων, ή δέ δύναμις τών Παραρτημάτων της ένετάχθη στά οικεία περιφερειακά
Αστυνομικά Τμήματα τάξεως.
Τήν 7η πρωϊνή ώρα, κατόπιν διαταγής τής ’Αστυνομικής Δ /νσεώς, δύναμις
από 60 άστυφύλακες τής ’Ασφαλείας διετέθη μέ τούς ’Αξιωματικούς τής στήν πλα
τεία Συντάγματος γιά τήν άπαγόρευσι τοϋ συλλαλητηρίου.
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Κατά τή συμπλοκή πού επακολούθησε έτραυματίσθη στο κεφάλι ό Ύ παστυνόμος Β' κ. Σπανάκης ’Ιωάννης καί κατά τις βραδυνές ώρες έτραυματίσθη σο
βαρά στήν κοιλιά ό ύπαρχιφύλαξ Κ333 Καλλίνικος Βασίλειος.
Ή άλλη δύναμις παρέμεινε στο Κατάστημα της Γενικής ’Ασφαλείας.

179. ’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον των κομμουνιστών για τήν κατάληψι
της Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών.
Οί κομμουνισταί ένδιεφέροντο ιδιαίτερα γιά την κατάληψι της Γενικής ’Α 
σφαλείας Αθηνών.
Πρώτα πρώτα το κτίριο τής ’Ασφαλείας εύρίσκετο στο τετραόροφο μέγαρο
τής γωνίας τών οδών Πατησίων—Στουρνάρα καί έτσι άποτελοϋσε σοβαρότατο έμπόδιο γιά τήν προώθησι τών κομμουνιστών προς τό κέντρο, άπό την πλευρά τής συνοι
κίας Πατησίων.
’Εκτος αύτοϋ, οί κομμουνισταί είχαν καί άλλους λόγους νά έπιδιώκουν τήν
κατάληψι του κτιρίου αύτοϋ μέ κάθε θυσία. Γνώριζαν, δηλαδή, ότι έκεΐ υπηρετούσαν
πολλοί ’Αξιωματικοί καί άστυφύλακες, πού δεν έδέχοντο καμμιά συνθηκολόγησι καί
συμβιβασμό μέ τούς κομμουνιστάς, καί πού ήσαν άποφασισμένοι ν’ άγωνισθοϋν
μέχρις έσχάτων κατά πάσης έπιθέσεως. ΤΗσαν οί γνωστοί «Μπουραντάδες», γιατί ό
πως είναι γνωστόν, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής κ. Νικ. Μπουραντάςήταν ό τελευταίος
προ τής άπελευθερώσεως Διοικητής ’Ασφαλείας, πού κατόπιν άξιώσεως τών κομ
μουνιστών έφυλακίσθη όλως άδίκως καί έπί τή βάσει συκοφαντικών κατηγοριών
τών κομμουνιστών.
Τέλος ήξεραν οί κομμουνισταί, ότι έκεΐ στο κτίριο τής Γενικής ’Ασφαλείας
ύπήρχεν ένα άπό τά πλουσιώτερα ’Αστυνομικά άρχεΐα, καθώς καί τό άρτιώτατο στό
είδος του Έγκληματολογικό Μουσείο. ’Έ τσ ι εκατοντάδες πολλές έγκληματιών του
κοινού ποινικού δικαίου, πού είχαν δραπετεύσει άπό τις φυλακές γιά νά πλουτίσουν
τις τάξεις τών στασιαστών, είχαν κάθε λόγο νά έξαφανίσουν όλα τά έπιβαρυντικά
στοιχεία πού υπήρχαν εις βάρος των καί έφυλάσσοντο έκεΐ.

180. Όργάνωσις τής άμύνης τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών.
Οί άξιωματικοί καί οί άστυφύλακες, πού υπηρετούσαν στή Γενική ’Ασφά
λεια ’Αθηνών, ήξευραν πλέον ότι ολη ή προσπάθεια τών κομμουνιστών θά κατεβάλλετο. γιά νά έξοντωθοϋν αυτοί, πού άποτελοΰσαν τούς πλέον φανατικούς ύπερασπιστάς τής Πατρίδος των, στις κρίσιμες έκεΐνες στιγμές. Γ ι’ αύτό άκριβώς, με
λέτησαν μέ ψυχραιμία τήν κατάστασι καί έλαβαν όλα τά ένδεικνυόμενα μέτρα γιά
τήν άμυνα τού κτιρίου.
Ή δύναμις τής ’Ασφαλείας άνήρχετο σέ 200 περίπου άστυνομικούς καί τά
όπλα πού είχαν ήσαν 180 ατομικά (κυρίως ’Ιταλικές άραβίδες) καί αυτόματα
«Στέν». Ε π ίσ η ς ύπήρχον καί δύο βαρύτερα πολυβόλα, πού τά έχειρίζοντο έμπειροι
αστυνομικοί. Τέλος υπήρχαν άρκετές χειροβομβίδες πού έδόθησαν σέ ειδικά ήσκημένους άστυφύλακες καί βαθμοφόρους.
Εύτυχώς ότι ό Ν. Μπουραντάς είχε προνοήσει καί είχε κατασκευάσει μία
σκοπιά από μπετόν άρμέ στήν είσοδο τοΰ κτιρίου, ή οποία προσέφερε σπουδαίες
υπηρεσίες, γιατί οί άστυνομικοί πού ήσαν έκεΐ κατώρθωναν νά έμποδίζουν έκ του
ασφαλούς τούς κομμουνιστάς νά πλησιάσουν τήν κυρία είσοδο τοΰ κτιρίου, κα
θώς καί τήν είσοδο τών κρατητηρίων.
ΓΙαραλληλα, ειδικές περιπολίες άπό άστυνομικούς φρουρούσαν τάς παρόδους
<ήσήε να μή μπορέσουν ομάδες κομμουνιστών νά μπούνε σέ γειτονικά κτίρια καί
να επιτεθούνε από εκεί. ’Επίσης έγκατεστάθησαν προκεχιορημένα φυλάκια καί παρατηρητηρια σέ διάφορα γύρω οικήματα, όπως ήταν ή ’Ιταλική σχολή (Casa d ’
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Ita lia ) πού έδέσποζε τού Πολυτεχνείου, το μέγαρο Λινάρδου επί της οδού Πατη
σίων—Καποδιστρίου κλπ.
Σέ κάθε δροφο τής ’Ασφαλείας, άνέλαβε νά οργάνωση καί διευθύνη τήν
άμυναν άνά ένας άπο τούς άνωτέρους καί δοκιμασμένους ’Αξιωματικούς.’Έ τσ ι ό
'Υποδιοικητής κ. Γεώργ. Λίναρης άνέλαβε τήν διοίκησι των πολυβολείων καί
παρατηρητηρίων πού είχαν έγκατασταθή στην ταράτσα τοΰ Μεγάρου. 'Ο ’Αστυ
νόμος κ. Νικ. ’Αρχιμανδρίτης άνέλαβε τήν άμυνα τοΰ 3ου ορόφου, ό ’Αστυ
νόμος κ. Δημ. Ζαγκλής διηύθυνε τήν άμυνα στο 2ο όροφο, ό ’Αστυνόμος κ. Παντ.
Χριστοδούλου κατηύθυνε τήν άμυνα τοϋ πρώτου ορόφου καί ό ’Αστυνόμος κ. Νικ.
Σπυρόπουλος διηύθυνε τήν άμυνα τοϋ ισογείου καί των υπογείων, μέ βοηθό τον
’Αστυνόμο κ. Κακκαβάν.
"Ολη τήν νύχτα της 3ης προς τήν 4ην Δεκεμβρίου 1944 οί άστυνομικοί έτακτοποιοϋσαν τις πολεμίστρες, κλείοντας τις πολλές θϋρες καί τα παράθυρα τοϋ κτι
ρίου μέ τοιχώματα φακέλλων των άρχείων, πού ήσαν τόσο ισχυρά, ώστε βλήματα
πολεμικών οπλών δέν τά διαπερνούσαν.
Καθ’ όλη τή διάρκεια τής νύχτας τής Κυριακής (3ηςΔεκεμβρίου), πυκνές ομά
δες κομμουνιστών περνούσαν μπρος άπδ τό κτίριο τής ’Ασφαλείας, καί μέ τά χωνιά
τους μετέδιδαν διάφορα προκλητικά συνθήματα, στά όποια έδέσποζαν οΐ λέξεις «Χα
φιέδες», «Μπουραντάδες», «Μοναρχοφασΐστες» κλπ.
Φυσικά οί άστυνομικοί άφηναν τις προκλήσεις αύτές άναπάντητες, παρακο
λουθούσαν όμως προσεκτικά όλες τις κινήσεις τους καί μέ πρόσωπα δικά τους, πού
άνεμιγνύοντο στις οχλοκρατικές αυτές έκδηλώσεις, έπληροφοροΰντο τις προπαρασκευές πού έκαναν γιά τήν έπίθεσι κατά τής ’Ασφαλείας.
"Ετσι μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα καθαρώς επαναστατική πέρασε ή νύχτα τής
3ης προς 4ην Δεκεμβρίου, κατά τήν οποίαν οί άστυνομικοί τής ’Ασφαλείας παρέμειναν άγρυπνοι, όργανώσαντες τήν άσφάλεια τής περιοχής μέ ψυχραιμία καί μέ
σύστημα.
(Εις τό έπόμενο : Οί επιθέσεις τών κομμουνι
στών κατά τής ’Ασφαλείας ’Αθηνών καί ή άμυνα
τών άστυνομικών).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ
'Υπό τοϋ τέως ’Αρχηγού ’Αστυνομίας
-------------------------------------- Πόλεων π . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΝΝΑ --------------------------------------

Ειδήσεις των έφημερίδων, ώς αί τιτλοφορούμενοι «μία μητέρα έθανάτωσε τα
δίδυμα τέκνα της», άλλη «έπνιξε το νεογέννητον βρέφος της», άλλη «έτεκεν έν όδώ
καί έγκατέλειψε τό νεογνον» και άλλαι παρόμοιαι, έχουν άποβή τελευταίως συνή
θεις. Είναι ειδήσεις των οποίων το περιεχόμενον άφορα τήν έγκληματικήν ένέρ^
γειαν τής λαθρογάμου συνήθως μητρός, τον δραματικόν έπίλογον τοϋ παρανόμου
έρωτος, τήν π α ι δ ο κ τ ο ν ί α ν .
Εις τάς άρχαίας Κοινωνίας δεν έδίδετο εις τήν παιδοκτονίαν μεγάλη σημα
σία, δεν έθεωρεΐτο έγκλημα. Είς τό ιδιωτικόν δίκαιον των αρχαίων Ελλήνων ό
πατήρ ήτο άρχηγός τής οικογένειας, έχων τό δικαίωμα νά κρίνη περί τής τύχης
τοϋ νεογεννήτου, άφοϋ ό πατήρ είχε τό δικαίωμα νά άποφασίζη περί τής ζωής καί
τοϋ θανάτου των μελών τής οικογένειας του.
Παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησιν ή παιδοκτονία ήτο είς κοινωνικός θεσμός καί
εις τήν νομοθεσίαν των δέν άπηγορεύετο αυτή. 'Η Σπαρτιατική μάλιστα νομοθε
σία, ή νομοθεσία τοϋ Λυκούργου, επέβαλε τήν παιδοκτονίαν προς άποκάθαρσιν
τής φυλής. "Αν τό βρέφος ήτο ασθενικόν, άνάπηρον ή κακόμορφον, έθανατοϋτο διά
ρίψεως εις τούς Άποθέτας τοϋ Ταϋγέτου (βάραθρα παρά τον Ταΰγετον).
Παρά τοΐς Άθηναίοις, αν τό γεννώμενον τέκνον παρελαμβάνετο άπό τον πατέρα
δταντοΰτο ετίθετο προ των ποδών του, ήτο δηλωτικόν ότι ούτος έπεθύμεινά άναλάβη
τήν διατροφήν τοϋ παιδιού. Τουναντίον αν ό πατήρ κατέλιπεν τοΰτο, τότε έςετίθετο είς τον δρόμον ή ερημότοπον. Μόνον είς τάς άρχαίας Θήβας ή έκθεσις βρέ
φους ήτο άπηγορευμένη διά νόμου. Είς τήν ύπ’ άριθ. 153 Νεαράν περιελήφθη ή ύπό
τοϋ ’Ιουστινιανού θεσπισθεΐσα κατά τό 374 νομική διάταξις, δι’ ής ή έκθεσις άπη
γορεύετο έπί ποινή θανάτου.
Ποικίλλει ό τρόπος τής διαπράξεως τοϋ έγκλήματος τής παιδοκτονίας. Λαμ
βάνει χώραν διά θετικής ένεργείας ή διά παραλείψεως.
Θετική ένεργεια : Ή έ κ θ ε σ ι ς , καθ’ ήν τό νεογνον πλειστάκις παρα
μένει άβοήθητον έκτιθέμενον είς τό ύπαιθρον καί άποθνήσκει.
'Η π ν ι γ μ ο ν ή : ή έκ βιαίας άσφυξίας, δι’ άποφράξεως τής ρινός καί τοϋ
στόματος, θανάτωσις τοϋ βρέφους.
'Ο π ν ι γ μ ό ς , καθ’ δν ό θάνατος επέρχεται διά καταδύσεως τοϋ νεογνού
εντός ΰδατος έξ ολοκλήρου ή καί μόνον των άεροφόρων οδών, δέν είναι δέ άσυνήθης καί ή κατάδυσις είς βόθρον.
'Ο σ τ ρ α γ γ α λ ι σ μ ό ς, ήτοι ή περίσφιγξις τοϋ λαιμού διά τών χειρών
ή διά βρόχου.
Τ ό κ ά τ α γ μ α τοϋ κρανίου μέ ογκώδη λίθον, σφυρίον κλπ.
Τ ά τ ρ α ύ μ α τ α κ α ί αί κ α κ ώ σ ε ι ς , έπερχόμεναι μέ μακράς βελόνας
δι’ ών τραυματίζεται ό εγκέφαλος, ή καρδία καί ό προμήκης.
'Η σ φ α γ ή , δι’ άποκοπής τελείως, άκόμη καί τής κεφαλής.
Παράλειψις : 'Η μή έπίδεσις τοϋ ομφαλίου λώρου, ή μή ένδυσις τοϋ βρέ
φους, ή μή παροχή τής προσηκούσης τροφής είς τό νεογνον.
*
Κατά τήν χρονικήν περίοδον τών πολέμων καί άμέσως μετ’ αυτούς, τό έγ
κλημα τής παιδοκτονίας παρουσιάζεται μάλλον ηύξημένον, τής αύξήσεως αυτής
άποδιδομένης είς τό δτι κατά τήν χρονικήν αύτήν περίοδον παρατηρεΐται μεγαλυτέρα έκλυσις ήθών.
Ή παιδοκτονία δέν υπάγεται είς τάς γενικάς περιπτώσεις τής άνθρωποκτονίας. Είναι άπό τά ιδιώνυμα εκείνα έγκλήματα τής άνθρωποκτονίας, τά όποια
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τιμωρούνται ήπιώτερον. Τά ιδιώνυμα αύτά έγκλήματα προβλέπει ό Ποιν. Κώδιξ,
ήτοι, έκτος της παιδοκτονίας, τήν έξ οίκτου άνθρωποκτονίαν τήν γενομένην συναινέσει τοΰ άνιάτως πάσχοντος, ώς καί τήν υπαρξιν συμμετοχής εις αυτοκτονίαν.
Οί ένορκοι ώς έπί τό πλεϊστον, αν μή πάντοτε, είναι λίαν επιεικείς εις την
έτυμηγορίαν των, παραδεχόμενοι συνήθως τήν κατάστασιν πλήρους συγχύσεως
καί οί σύνεδροι άπαλλάσσουν τήν παιδοκτόνον. Τό 1956 έπί οκτώ έκδικασθεισών
παιδοκτονιών, διά μίαν υπήρξε καταδικαστική άπόφασις.
Διατι ή παιδοκτονία θεωρείται ώς ιδιώνυμον άδίκημα διακρινόμενον τής άνθρωποκτονίας καί τιμωρείται έπιεικέστερον; Κατά τήν διάρκειαν τοΰ τοκετού καί
άμέσως μετ’ αυτόν επέρχονται όργανικαί διαταράξεις είς τήν μητέρα, έπιφέρουσαι
εις αυτήν ίδιάζουσαν σωματικήν καί διανοητικήν κατάστασιν.
Ή κατάστασις αυτή εις ήν εύρίσκεται είτε ή εξώγαμος, είτε ή έγγαμος μήτηρ, εξουδετερώνει πάσαν δυναμένην νά προκληθή άντίστασιν έναντι των εξωτε
ρικών αιτίων, άτινα ώθοΰν ταύτην είς τό έγκλημα τής παιδοκτονίας.
Έ π ί πόσον χρόνον ύφίστανται αί ψυχικαί διαταραχαί, βεβαίως, έπακριβώς
δεν δύναται νά καθορισθή καί διά τούτο έπαφίεται είς τήν κρίσιν τού δικαστηρίου,
έάν ή παιδοκτονία έλαβε χώραν έφ’ όσον διήρκει ή έκ τού τοκετού διαταραχή.
Κατά τον παλαιότερόν Π.Ν. θά έπρεπε ή παιδοκτονία, διά νά χαρακτηρισθή
ώς τοιαύτη, νά λάβη χώραν έντός 24 ώρών άπό τοΰ τοκετού καί αί διατάξεις περί
παιδοκτονίας προέβλεπον μόνον τήν περίπτωσιν θανατώσεως υπό τής μητρός νόθου
τέκνου.
Αί περί παιδοκτονίας όμως έπΐεικέστεραι διατάξεις άπό έκείνας τής άνθρωποκτονίας, υποστηρίζεται ότι πρέπει νά άφοροΰν καί τήν παιδοκτόνον μητέρα γνη
σίου τέκνου καί ούχί μόνον τοΰ νόθου, δεδομένου ότι ή ψυχική διαταραχή δύναται
νά ύπάρξη καί είς τήν έγγαμον μητέρα, ένεκα π.χ. οικονομικής δυσπραγίας, όταν
μάλιστα άποζή εκ τής έργασίας της καί μόνον, καί έκ τής σκέψεως νά άποφευχθή
ή άπαθλίωσις. Αί τοιαΰται άντιλήψεις ισχύουν είς Ποιν. Κώδικας ένίων Κρατών.
'Η έπέκτασις τής έπιεικείας αυτής καί είς τήν έγγαμον μητέρα, παιδοκτόνον
γνησίου τέκνου, δεν δύναται νά είναι σύμφωνος μέ τάς περί ηθικής άρχάς, όταν
μάλιστα τά οικονομικά βάρη προβάλωνται, καταπνιγομένου τού μητρικού φίλτρου,
τό όποιον θεωρείται ότι είναι έπικρατέστερον τούτο είς τήν γυναίκα καί άκόμη
περισσότερον όταν τούτο παραβλέπεται είς τινας περιπτώσεις οπού ή έγγαμος
μήτηρ, θύμα τοΰ έρωτικοΰ πάθους της, φοβείται μήπως έκτεθή κοινωνικώς.
Διά τήν μητέρα νόθου τέκνου δύναται νά ύπάρχη πλέον έντονος ή ψυχική
διαταραχή, όταν μάλιστα πρόκειται περί νεαράς γυναικός. Αΰτη οδσα καί άπειρος
τών κοινωνικών κινδύνων ή μή ισορροπημένη ήθικώς, δεν είναι δύσκολον νά ύποκύψη παρασυρομένη άπό τό ένστικον τής γεννετησίου ορμής. Μετά τούτο δέ, προ
τής συναισθήσεως ότι εύρίσκεται ένοχος έναντι τών κοινωνικώς κρατούντων θεσμών
καί φοβουμένη τήν κοινωνικήν καταισχύνην, δεν διστάζει νά έξαφανίση τό έκ κλε
ψιγαμίας γεννηθέν τέκνον.
Ε ίς τινα Κράτη, μεταξύ τών οποίων καί ή Ελλάς, αί έλαφρυντικ,αί περι
πτώσεις έπί τής παιδοκτονίας άφορώσι μόνον τήν λαθρόγαμον μητέρα. Κατά τον
Ποιν. Κώδικα τών χωρών τούτων ή λαθρόγαμος μήτηρ δέον νά τύχη έπιεικεστέρας
κρισεως, δι’ ους λόγους, ώς άνωτέρω, παρουσιάζεται ή ψυχολογική άνισορροπία της.
'Η παιδοκτόνος συνήθως δεν παρουσιάζεται είς τήν κοινήν συνείδησιν ώς κα
κούργος μέ άγρια ένστικτα, άλλ’ ώς υπαρξις εύρισκομένη είς άπόγνωσιν, ένεκα τής
τεταραγμένης καί άνωμάλου καταστάσεώς της προερχομένης έκ τοΰ τοκετού.
'Ο καθηγητής Aug. Forel λαμβάνων άφορμήν άπό καταδίκην είς θάνατον
γυναικός τίνος, ήτις είχε στραγγαλίσει τό κέκνον της τό όποιον είχε συλλάβει
βιασθεΐσα καί έν τή ζωηρά έπιθυμία της όπως άποφύγη τήν άτίμωσιν έξ άθελήτως
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δημιουργηθείσης μητρότητος, κατηγορεί την Γαλλικήν νομοθεσίαν διότι εις τοιαύτην περίπτωσιν καταδικάζει εις θάνατον μίαν γυναίκα ούσαν τό θϋμα, ένω ό αί
τιος του εγκλήματος παραμένει άτιμώρητος. « Ή τοιαύτη νομοθεσία, λέγει, άφαιρεΐ
)> άπό τήν δικαιοσύνην τήν εμπιστοσύνην καί παρουσιάζει αύτήν βάρβαρον καί
» αίσχος διά τον 20όν αιώνα. Τό πάθημα της άτυχους αύτής γυναικός δίδει τήν
» εικόνα τής υποκρισίας των ήθών μας καί εις ποιαν άπελπισίαν δύναται να όδη» γήση ό τρόπος μέ τόν όποιον εξετάζεται τό άντικείμενον της γεννετησίου ορμής
» διά νά ικανοποιηθούν τα καλούμενα χρηστά ήθη».
Διά τήν παιδοκτονίαν, μόνον ή μήτηρ θά θεωρηθή αύτουργός. Έ π ί συμμετο
χής καί άλλων, ούτοι θά κριθώσι κατά τάς περί συμμετοχής σχετικάς διατάξεις.
Ό πατήρ φονεύων τό νεογνόν θά δικασθή δι’ άνθρωποκτονίαν, μή συντρεχουσών
δι’ αύτόν των έλαφρυντικών περιπτώσεων ώς διά τήν μητέρα.
Είς τό έγκλημα τής παιδοκτονίας, καίτοι ή στοργή προς τά τέκνα παρουσιά
ζεται είς μεγαλύτερου βαθμόν εις τήν μητέρα παρά εις τόν πατέρα, έν τούτοις
συχνότερου υποπίπτει ή μήτηρ.
*
Είς τό σύγγραμά του «D u libericide ou m eurtres des enfants m ineurs
pas leurs parents» ό ιατρός C. D um as θεωρεί θεμελιώδες τό ένστικτον τής μη
τρικής στοργής καί τήν παιδοκτονίαν διαπραχθεΐσαν ύπό τής μητρός τήν χαρακτη
ρίζει ώς διαστροφήν τού ενστίκτου. 'Ο συγγραφεύς άναφέρει τριάκοντα παιδοκτο
νίας, τελεσθείσας ύπό πατρός. Έ ξ αύτών αί είκοσι διεπράχθησαν άπό πατέρα άλκοολικόν ή μή ισορροπημένου διανοητικώς ή άλλως ανώμαλον. Πατήρ ομαλός ών σπανιώτερον θά γίνη παιδοκτόνος.
Αΐ κοινωνικαί περί ήθικής άυτιλήψεις καί ό φόβος δτι άπό οικονομικής πλευράς
θά ήτο άδύνατος ό γάμος, δεν δύνανται νά έξουδετερώσουν τόν φυσιολογικόν νόμον
τής ζωής. Οΰτω έμφανίζεται ή παιδοκτονία νά είναι πλέον συνήθης είς τάς πενεστέρας τάξεις. 'Η πτωχεία προκαλεϊ πλειστάκις τήν άγαμίαν καί έξ αύτής πολλάκις
τό έγκλημα τής παιδοκτονίας καί ή άνθησις τού εταιρισμού. Ό τελευταίος άπό
πολλούς θεωρείται καί ώς μία κοινωνική άνάγκη.
'Ο άγιος Αυγουστίνος καί φιλόσοφος έγραφε : «’Εάν έκλείψουν άπό τήν
» κοινωνίαν αί δημόσιαι γυναίκες, αύτη θά διαταραχθή διά τής ακολασίας μέ παν» τοειδείς άταξίας! "Ο,τι είναι ό οχετός εις εν άνάκτορον, αί έταΐραι είναι εις τήν
» πόλιν. Καταργουμένου τού οχετού, τόπος ρυπαρός καί δυσώδης θά άποβή τό
» άνάκτορον».
Μήπως ό έταιρισμός ό έπιβλεπόμενος ύπό τής ’Αστυνομίας εις' οίκους άνοχής
θά ήτο προτιμώτερος, ίνα μή έλλείψει τούτων ή έγκατάστασις τής «έλευθέρας» καθί
σταται πλέον επικίνδυνος έγκληματικώς καί ή άναλογία ειδικώτερον τών παιδοκτο
νιών άποβαίνει μεγαλυτέρα;
Ή παιδοκτονία ώς καί ή άμβλωσις είναι μία ξεχωριστή μορφή είς τήν έγκληματικότητα τής γυναικός. Καίτοι δέ είναι δυνατή ή διακοπή εγκαίρως τής κυήσεως
δι’ έπεμβάσεως ιατρού, ομοίως δέ δυνατή καί ή προστασία τής έγκύου καί τών νό
θων τέκνων, έν τούτοις τό έγκλημα τής παιδοκτονίας πληθύνεται.
Θά ήτο λίαν σκόπιμου αν ή Πολιτεία έλάμβανε περισσότερα καί σοβαρώτερα μέτρα, άναφερόμενα εις τήν ήθικήν έν τή κοινωνία άποκατάστασιν τής έξωγάμου μητρός καί τήν άνάληψιν τής προστασίας τού έξωγάμου τέκνου, τού οποίου
η θέσις άπό κοινωνικής άπόψεως έξαρτάται έκ τού πολιτισμού τής κοινωνίας έν ή
έγεννήθη. Έ κ τών μέτρων αύτών δέν θά ήτο άπίθανον τό έγκλημα τής παιδοκτονίας
νά ήκολούθει τήν κατιοΰσαν.

Ν. ΚΙΝΝΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 70Ν ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957)
'Τ πό τοϋ τέως ’Εφέτου καί Πράκτορος εις τά
μικτά Διαιτητικά Δικαστήρια, Γεν, Γραμματέως της Ελληνικής Ε ταιρείας Ποινικού
Δικαίου καί μέλους τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ε τα ιρεία ς Ποινικού Δικαίου
_________ κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π . ΓΙΩΤΗ________
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

β' Εναρκτήριος συνεδρίασις.
1. "Ελληνες αμίλητοι.
2. Ό μιληταί ξένων Χωρών.
3. Λήξις εναρκτήριου σννεόριάσεως.

β' ’Εναρκτήριος συνεδρίασις.

*

*

*

Ή εναρκτήριος συνεδρίασις έλαβε χώραν, ώς είρηται, είς το μέγαρον τής
’Ανώτατης Σχολής Οικονομικών καί ’Εμπορικών Επιστημώ ν έν τή αιθούση τών
τελετών, την 26ην Σεπτεμβρίου 1957, ώρα 11.30' π.μ.
Τής πρώτης ταύτης συνεδριάσεως Ιλαβον την τιμήν νά προεδρεύσω, κηρύξας
την έναρξιν αύτής καί επιφυλαχθείς νά λάβω τον λόγον μετά τό πέρας τών προσφω
νήσεων τών συμπατριωτών μου.
ΕΙτα, πρώτος έχαιρέτησε τούς συνέδρους ό Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Κατσώτας διά συντόμου προσλαλιάς, εύχηθείς είς αύτούς το «καλώς ήλθατε» είς την
πόλιν, ή οποία έδίδαξε τάς έννοιας τής ’Ελευθερίας, τής Δημοκρατίας καί τής Δ ι
καιοσύνης.

1. Έλληνες όμιληταί.
Μεθ’ δ ό Υπουργός τής Δικαιοσύνης κ. Παπακωνσταντίνου, έν όνόματι
τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως, άπουσιάζοντος είς τό έξωτερικόν, έκήρυξε την έναρξιν
τών έργασιών τοϋ διεθνοΰς τούτου συνεδρίου. ’Εν τή προσφωνήσει του ό κ. Υ πουρ
γός, διερμηνεύσας καί τον έγκάρδιον χαιρετισμόν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως,
άνεφέρθη έν πρώτοις είς τήν δράσιν τής διεθνοΰς έπιστημονικής Εταιρείας Asso
ciation In tern atio n ale de D roit Penal, ή οποία συνεκάλεσε τό συνέδριον τοΰτο.
Κατόπιν περιέγραψε την συμβολήν τοϋ Έλληνικοΰ Λαοΰ είς τον πολιτισμόν τής
Ανθρωπότητος, άπό τής πρώτης έμφανίσεώς του είς τήν σκηνήν τοϋ Κόσμου, έξάρας τον ανθρωπιστικόν χαρακτήρα, ιδία τών άρχαίων ’Αθηναίων (1). Τέλος έξέ(1) 'Ολόκληρον τό κείμενον τοϋ λόγου τοϋ κ. 'Υπουργοΰ εύρίσκεται καταχωρημένον είς
τά κ Αστυνομικά Χρονικά», έτος Ε ', τεΰχος 110, σελ. 5322-5326. Διά την ήπιότητα τών ήθών
καί εθίμων τών άρχαίων ’Αθηναίων, οί όποιοι έφημίζοντο μεταξύ όλων τών άρχαίων Λαών, άκόμη
και μεταξύ τών ύπολοίπων'Ελλήνων διά τοϋτο, δέν κρίνομεν άσκοπον νά μνημονεύσωμεν ένταϋθα έν
χαρακτηριστικόν περιστατικόν, περιελθόν μέχρις ήμών διά τοϋ Άλεξανδρέως 'Ελλαδίου. Ή έν
Αρείω Π άγω Βουλ,ή, ή οποία ώς γνωστόν, συνεδρίαζεν άπό της άνατολής μέχρι τής δύσεως τοϋ
ήλιου επί τοϋ ομωνύμου βράχου τών ’Αθηνών έν ύπαίθρω, έδίκαζεν ώς δικαστήριον τάς «περί φόνου
και τραύματος έκ προνοίας καί πυρκαϊας καί φαρμάκων» δίκας (Ά ριστ. Ά θην. Πολιτ. § 57).
Κατά τινα λοιπόν συνεδρίασιν τοϋ δικαστηρίου τούτου, έν στρουθίον διωκόμενον ύπό ίέρακος, έκ
του φόβου του κατέφυγε καί έκρύβη ύπό την χλαμύδα είς τήν κόλπον ένός τών συνεδριαζόντων
Αρειοπαγιτών. Οϋτος συνέλαβε τό πτηνόν καί, άντί νά τό σώση, τό έφόνευσεν. Οί λοιποί ’Αρειοπα γιται άπεκήρυξαν τοΰτον διά τήν πράξίν του ταύτην, ώς ούσαν άνόσιον. «'Ιέρακα φεύγων, στρουθός τών ’Αρειοπαγιτών ένός κατέπεσεν είς τον κόλπον. 'Ο δέ τόν πρόσφυγα, δέον σώζειν, άνεϊλε.
Τό δέ συνέδριον άπεκήρυξεν, ώς ούχ όσια δράσαντα τοΰτον» (Έλλάδιος παρά Φωτίο> σελ. 1592 Ρ .
873 Η. ) .'0 συγγραφεύς ούτος, τήν βαθυτέραν έννοιαν τής τοιαύτης κατά τοϋ Ά ρειοπαγίτου εκείνου
αποδοκιμασίας τών συναδέλφων του, έπεξηγεϊ έν συνεχεία ώς έξής : «Έ δω κε τοίνυν (ό Ά ρειο-
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φρασε την ελπίδα, δτι αί προσπάθεια!, της Διεθνούς 'Εταιρείας θά επηρεάσουν τήν
διεθνή σκέψιν όχι μόνον ώς προς τάς έγγυήσεις των άτομικών ελευθεριών, άλλα καί
γενικώτερον θά συμβάλουν επίσης εις τήν άνάπτυξιν ελευθέρας πολιτικής ζωής άπάντων των Λαών.
Χαιρετισμόν μετά ταϋτα άπηυθυνε προς τούς συνέδρους ό κ. Καλιτσουνάκης,
Άντιπρύτανις τής Ά νω τάτης Σχολής Οικονομικών καί Εμπορικών Επιστημώ ν,
-εις τάς λαμπράς αίθουσας τής οποίας έφιλοξενήθη τό συνέδοιον.
Έ ξ ονόματος τέλος τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής,' ώς καί του Ελληνικού
’Εθνικού Τμήματος τής Διεθνούς'Εταιρείας, προσεφώνησε τούς συνέδρους ό γράφων
τάς γραμμάς ταύτας, εύχηθείς αύτοΐς έπίσης το «καλώς ήλθατε» καί έκψράσας τήν
χαράν άμα καί ίκανοποίησιν τών όργανωσάντων εν τή πόλει ταύτη τό συνέδριον,
διότι τόσαι έξέχουσαι προσωπικότητες νομομαθών άπό όλον τον Κόσμον,, άπό τών
γειτονικών μέχρι τών πλέον μεμακρυσμένων Χωρών, εσπευσαν εις τήν πρόσκλησιν
ήμών καί κοσμοΰσι σήμερον τήν αίθουσαν ταύτην. ’Αναφερθείς δέ εις τήν δράσιν
τής «Διεθνούς Ε ταιρείας Ποινικού Δικαίου», υπέβαλα τήν ευχήν, δπως ή καρπο
φόρος επί τών νομοθεσιών τών Κρατών έπίδρασις τών πορισμάτων τών έργασιών
αυτής, συντονισθή έτι μάλλον διά διεθνούς τίνος συστήματος. Καί τέλος, ηύχαρίστησα τήν Διοίκησιν τής Διεθνούς Εταιρείας, ή όποια διά τής μεθ’ ήμών έκ τής
άλλοδαπής έπικοινωνίας της συνέβαλεν εις τήν καλλιτέραν δυνατήν προπαρασκευήν
τού παρόντος συνεδρίου.

2 . 'Ομιληταί ξένων χωρών.
Ά π ό τής πλευράς τών άλλοδαπών συνέδρων, δύο υπήρξαν οί ομιληταί κατά
τήν πανηγυρικήν ταύτην συνεδρίασιν. Πρώτος ώμίλησεν ό μόνος έκ τών έπιζώντων
ιδρυτών τής έν έτει 1924 ιδρυθείσης έν Παρισίοις «Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού
Δικαίου» τέως Πρόεδρος τού ’Ακυρωτικού τής Πολωνίας, ήδη Καθηγητής Πανε
πιστημίου κ. R ap p ap o rt. Μετά τινας ύμνους προς τήν Ελλάδα ώς κοιτίδα τού
πολιτισμού τής άνθρωπότητος, έξέφερε τήν σκέψιν, δτι οί έκλιπόντες συνάδελφοί
του έν τή Διεθνεΐ Ε ταιρεία έάν έζων, θά ελεγον προς-τήν διεθνή ταύτην σημερινήν
συγκέντρωσιν : Έ σ τέ φρουροί ευσυνείδητοι, τολμηροί καί έπίμονοι τού ά ν θ ρ ω π ι σ μ ο ύ εις τό νέον δημόσιον δίκαιον γενικώς καί είδικώτερον εις τό ποινικόν
δίκαιον, ό όποιος άνθρωπισμός εύρίσκεται έν κινδύνω εις τήν έποχήν τών μεγάλων
εφευρέσεων. Εύρισκόμεθα, λέγει, σήμερον είς εν σταυροδρόμιον άντιθέτων τάσεων
γενικώς καί είδικώτερον είς τό ποινικόν δίκαιον, είς σταυροδρόμιον Φώτων καί
Σκιών, δπου καί αί μέν καί αί δέ άποτελούν πραγματικότητα, τήν όποιαν δυσχερώς
θά ήδύνατό τις ν’ άρνηθή. Συνεχίζων ό ομιλητής λέγει, δτι ό Κόσμος θέλει νά προοδεύση καί, παρά τά έμπόδια τής παρούσης στιγμής, θά προοδεύση τή βοήθεια λελο
γισμένων καί καλής πίστεως άνθρώπων; οί όποιοι θά συνενώσουν τάς διαφορετικάς
προσπάθειας των, είς τε τήν ’Ανατολήν καί είς τήν Δύσιν, διά νά υπερασπίσουν τήν
άνθρωπίνην μόρφωσιν, έπομένως καί τήν νομικήν καί κοινωνικήν μόρφωσιν ένώπιον
τών έπιδράσεων δλων τών δυνάμεων τής στιγμής, αί όποΐαι φαίνεται ώς νά οδηγούν
τήν ανθρωπότητα προς τήν καταστροφήν τών υψηλών αυτής προορισμών. 'Ω ς προς
τό συγκριτικόν δίκαιον τής παρούσης ώρας εύρισκόμεθα, λέγει, είσέτι ένώπιον τής
σημαντικής διαφοράς άπόψεων μεταξύ άφ’ ένός νεωτεριζούσης σκοπιμότητος μιάς
αντιδρώσης (κατά τού έγκλήμριτος) κοινωνικής άμύνης, καθαράς κυρώσεως χρή
σιμου προς αναπροσαρμογήν τού έγκληματίου προς τάς άπαιτήσεις ένός καθεστώτος
υπο αμφισβητησιν, καί έξ άλλου τών ανθρωπιστικών άπαιτήσεων τής σοσιαλιστικής
νομιμότητος μιάς ποινής κοινωνικής άξιοποιήσεως, χρησίμου είς τε τό ένοχον άτομον
π μ γιτη ς) ουχί στρουθοΰ χάριν δίκην, της δ’ ίταμότητος τών τρόπων, φιλανθρωπίας δέ καί συμπά
θειας παράδειγμα». Δεν άπεκηρύχθη δηλ. ό Ά ρειοπαγίτης χάριν ένός στρουθίόυ, άλλα διά τήν τρα
χύτητα τών τρόπων του καί ώ ς παράδειγμα συμπάθειας καί φιλανθρωπίας.
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καί εις δλας τάς νέας λαϊκάς κοινωνίας. Έ ν τέλει, ό ομιλητής έκαμε μίαν άποστροφήν προς τούτον τον Κόσμον—Αίνιγμα, δπου αί μεταβολαί άκολουθοϋν αί μέν τάς
δέ, κατά τήν έκφρασιν του "Ελληνος φιλοσόφου απάντα ρεί».
Τελευταίος δλο^ν ώμίλησεν ό καθηγητής κ. P aul Cornil, Γενικός Διευθυντής
τοϋ 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης των Βρυξελλών, Πρόεδρος της «Διεθνούς Ε 
ταιρείας Ποινικού Δικαίου». 'Ο λόγος του περιέχει ένδιαφέροντα κεφάλαια της διε
θνούς κινήσεως εις τό ποινικόν δίκαιον, τά όποια περιληπτικώς θά διαλάβωμεν κα
τωτέρου. ’Ή ρξατο τής ομιλίας του μέ μίαν χαριτολόγον άφήγησιν, τήν εξής : «Είχον
» εκδράμει χθες εις Δελφούς διά νά έρωτήσω τό μαντεΐον περί τής έπιτυχίας τού συ» νεδρίου. Έγενόμην αμέσως δεκτός είς άκρόασιν. 'Η Πυθία ώμίλησεν έπί μακρόν
)) εις δλας τάς γλώσσας των συνέδρων. Οί ιερείς τού ’Απόλλωνος μοί έπέδειξαν
» ιδιαιτέραν εύνοιαν καί συνέταξαν είς γλώσσαν γαλλικήν τον έξής χρησμόν :
«'Έκαστος σύνεδρος πρέπει νά μελετήση τάς ύποβληθείσας εκθέσεις.
'Η επιτυχία τού Συνεδρίου θά ήναι άνευ προηγουμένου».
«'Η είς τήν πρώτην παράγραφον σύστασις είναι δύσκολον νά πραγματο» ποιηθή, λαμβανομένου ύπ’ δψει δτι εκθέσεις τινές ύπεβλήθησαν βραδέως. ’Αλλά
» ή φράσις τού χρησμού «επιτυχία άνευ προηγουμένου» είναι... διφορουμένη ! Ά » πόκειται δθεν είς 'Υμάς, Κύριοι Σύνεδροι, νά δώσητε είς τον χρησμόν τούτον τήν
» άληθή αυτού έννοιαν». Έ ν συνεχεία ό κ. Cornil, μετά τήν έκφρασιν τών ευχα
ριστιών του διά τήν φιλοξενίαν τού συνεδρίου είς τήν πόλιν μας, έξιστόρησε τήν
δράσιν τής Διεθνούς Ε ταιρείας άπό τής συστάσεώς της μέχρι σήμερον καί είσήλθε
κατόπιν είς τό θέμα τής γενικής έπιστημονικής κινήσεως είς τό Ποινικόν Δίκαιον,
ώς άκολούθως : ’Από τού τέλους τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου πολλαί Χώραι
άνενέωσαν τήν ποινικήν νομοθεσίαν των, καί ιδία ή Ε λλάς, τής οποίας ό νέος Κώδιξ
έτέθη έν ίσχύϊ άπό I ’Ιανουάριου 1951. Κατά τήν αυτήν περίπου εποχήν ή Ουγγαρία,
ή Γιουγκοσλαβία καί ή Βουλγαρία έτροποποίησαν τούς ποινικούς των Κώδικας.
Έ ν έτει 1954 ή Πορτογαλία έπραττε τό αυτό, ή δέ Γροιλανδία άπέκτα Νόμον Ποι
νικόν, ό όποιος δύναται νά θεωρηθή έκ τών μάλλον νεωτεριζόντων. 'Ο Καναδάς
έψήφιζεν έν έτει 1955 ένα νέον Ποινικόν Κώδικα. Έ ν ’Ιταλία διά νόμου έν έτει 1955
έτροποποιήθη ό Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας. Τέλος συνέβη καί γεγονός άξιόλογον
διά
ήμετέραν «Διεθνή Εταιρείαν Ποινικού Δικαίου». Είς ένα έκ τών Ά ν τι
προέδρων αυτής, τον Πρύτανιν Jean G raven ό Αύτοκράτωρ τής Αιθιοπίας ένεπιστεύθη τήν σπουδαίαν φροντίδα νά συντάξη Ποινικόν Κώδικα, ό όποιος πρόκειται
νά τεθή έν ίσχύϊ άπό τού προσεχούς Μαίου (1958). Ά λλα ι Χώραι άκολουθοϋν έπίσης παρομοίαν κίνησιν. Ή 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας, συνέστησεν
εν έτει 1954 Ά νωτάτην Επιτροπήν προεδρευομένην άπό τον 'Υπουργόν N eum ayer,
’•να μελετήση άναθεώρησιν τού Ποινικού Κωδικός. 'Ομοίως έν U .R .S.S. εύρίσκεται έν έπεξεργασία άναθεώρησις τού σοβιετικού Ποινικού Κώδικος. Είς τάς 'Η 
νωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής τό Ίνστιτούτον τού ’Αμερικανικού Δικαίου Αm erican Law In s titu te άνέλαβε τήν σύνταξιν ένός Ποινικού Κώδικος ύποδείγΝόμου καί έτερον Κώδικα ποινών καί μέτρων άσφαλείας. ιον
I αλλία έψηφίσθη ύπό τής μιάς έκ τών δύο Βουλών νέος Κώδιξ Ποινικής Δικονο
μίας. Ο Ε λβετικός Ποινικός Κώδιξ τού έτους 1937 ύπέστη μερικήν άναθεώρησιν
εν ετει 1951, άπό δέ τού έτους 1954 προετοιμάζονται άλλαι άξιόλογοι μεταρρυθμί
σεις τού Κώδικος τούτου. 'Η άπαρίθμησις αύτη δεν είναι πλήρης. Ά λλω ς τε καί
(1 ) Έ π ί τώ σκοπφ νά άποκτήσουν όλα τά κατ’ ιδίαν Κράτη τών 'Ηνωμένων Πολιτειών
εναίαν ποινικήν νομοθεσίαν.
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εις τάς Χώρας άκόμη, αί όποΐαι δεν μετερρύθμισαν πλήρους τούς Κώδικάς των, ει
δικοί νόμοι σημαντικοί μεταβάλλουν ολίγον κατ’ ολίγον τον ποινικόν κώδικα καί
την ποινικήν δικονομίαν μεταξύ τούτων δύναταί τις να μνημονεύση διά τό 'Η νω 
μέναν Βασίλειον τον Crim inal Justice A ct τού έτους 1948. Παραλλήλως προς
την εύρεϊαν ταύτην νομοθετικήν κίνησιν, ή θεωρία καί ή νομολογία δεικνύουν έπίσης άξιόλογον έξέλιξιν, ως έμφαίνεται έκ των πολυαρίθμων νομικών έπιθεωρήσεων
ειδικών εις τούς διαφόρους κλάδους, σημεΐον τούτο τής ύπαρχούσης τάσεως όπως
προσαρμοσθοϋν οί ποινικοί νόμοι προς τούς όρους τού νεωτέρου βίου, καθώς καί εις
τάς συγχρόνους εξελίξεις τής Εγκληματολογίας καί τής Σωφρονιστικής. Μία συγ
κριτική μελέτη τών μεταρρυθμίσεων -τούτων εις τάς διαφόρους Χώρας έπιτρέπει
νά άποκαλύψωμεν βαθείας ομοιότητας, παρά τάς διαφοράς πολιτικών συστημάτων
καί οικονομικών οργανώσεων. Εις τό πλαίσιον τής δικαστηριακής τεχνικής τά προ
βλήματα τίθενται κατ’ άνάλογον τρόπον, έστω καί αν οί έπιδιωκόμενοι άντικειμενικοί σκοποί καί ή κοινωνική διάρθρωσις διαφέρουν μέχρι σημείου τινός.
’Εξιστορεί περαιτέρω ό κ. Cornil τά τής συμμετοχής τής Διεθνούς Ε τ α ι
ρείας, ής προεδρεύει, είς τάς σχετικάς έργασίας τού ’Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών
καί τών άπ’ αυτού έξαρτωμένων διεθνών οργανισμών, καθώς καί τάς προσπάθειας
τών κατά Χώρας εθνικών Τμημάτων τής Διεθνούς Εταιρείας, μεταξύ τών οποίων
πρώτον κατά σειράν μνημονεύει τό 'Ελληνικόν. Περαιτέρω άπηρίθμησε τούς διεθνείς
οργανισμούς, μετά τών οποίων έχει επικοινωνίαν, έν οίς καί τό Διεθνές Γραφεΐον
’Αστυνομίας (B ureau In tern atio n al de Police C rim inelle) καί τήν Διεθνή Έ νωσιν Άνωτέρων 'Υπαλλήλων τής ’Αστυνομίας (F ederation In tern atio n ale des
F onctionnaires Superieurs de Police). ’Ακολούθως εξιστόρησε τήν δράσιν τού
Τμήματος Κοινωνικής Ά μύνης τής ’Επιτροπής Κοινωνικών 'Υποθέσεων καί τού
Οικονομικού καί Κοινωνικού Συμβουλίου τού Ο Η Ε, άναφορικώς προς τά ζητήματα
προλήψεως καί καταστολής τής έγκληματικότητος, καθώς καί τά τού συντονισμού
τών διαφόρων διεθνών οργανισμών, τάς παρεμβαλλομένας δυσχερείας ένεκα τής
διαφοράς γλωσσών καί άλλα τινά. Άνέφερε τέλος ολίγα τινά περί τής σπουδαιό
τατος καί τής σημασίας τών τεσσάρων θεμάτων, άτινα περιέχονται είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τού προγράμματος τού παρόντος συνεδρίου (Χ). Καί κατέληξεν
ώς έξής : « Ή έπισκόπησις αΰτη άρκεϊ διά νά άποδείξη, ότι τό συνέδριον τούτο θά
παράσχη άξιόλογον συμβολήν είς τήν ποινικήν ’Επιστήμην. Χάρις δέ είς τήν έλληνικήν φιλοξενίαν καί τό λαμπρόν περιβάλλον, είς τό όποιον συνέρχεται, θά άφήση
είς τούς μετέχοντας αυτού εξαιρετικήν άνάμνησιν».

3. Λήξις τής εναρκτήριου συνεδριάσεως.
Ληξάσης οΰτω τής έναρκτηρίου συνεδριάσεως περί τήν Ιην μ.μ. ώραν, οί
σύνεδροι συμφώνως προς τό πρόγραμμα περιήλθον τό άπόγευμα τήν πόλιν καί έπεσκέφθησαν τήν Άκρόπολιν, κατέληξαν δέ είς τό Δημαρχεϊον, όπου τούς έδεξιώθη
ό κ. Δήμαρχος ’Αθηναίων.
’Από τής πρωίας δέ τής έπομένης ήρξαντο αί τακτικαί συνεδριάσεις.
Αιτήσει τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής καί τή εύγενεϊ μερίμνη τού κ. Δημάρ
χου, έφωταγωγεϊτο, προς τιμήν τών συνέδρων, ή Άκρόπολις καθ’ όλας τάς έσπερινάς ώρας τών ήμερών καθ’ άς διήρκεσε τό συνέδριον.
(Συνεχίζεται)
(1) Τά περί τών θεμάτων τοϋ συνεδρίου παραλείπομεν ένταϋθα χάριν συντομίας, άφοϋ τά
περί τούτων καί τών έπ ’ αύτών γενομένων είς τό συνέδριον συζητήσεων, ώς καί τών ληφθεισών έφ’
ένός έκάστου άποφάσεων, θέλομεν έκθέσει κατωτέρω είς τήν οίκείαν θέσιν μέ σχετικήν πως διεξοδικότητα.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΦΥΤΟΦΑΓΙΑ
'Υπό τοϋ Καθηγητοΰ, Διευθυντοΰ τοϋ ’Εργαστηρίου της Χημείας
των τροφίμων τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τακτικού Μέλους
τοϋ ’Ανώτατου 'Υγειονομικού Συμβουλίου καί τοΰ Συμβουλίου
Χημικής 'Υπηρεσίας τοϋ Κράτους κ. ΣΠΥΡΟΥ Δ . ΓΑΛΑΝΟΥ

Κατά τό έτος 1847. ήρξατο τό πρώτον έν ’Αγγλία προπαγάνδα προς χρησι
μοποίηση/ διά τήν διατροφήν τοΰ άνθρώπου μόνον φυτικής προελεύτεως τροφίμων,
άποκλειομένων τελείως των ζωικών τοιούτων. Χρησιμοποιοΰμεν ενταύθα σκοπί
μως τήν λέξιν π ρ ο π α γ ά ν δ α
καί ούχί π ρ ο σ π ά θ ε ι α , διά νά δηλώσωμεν κυρίως τό έπιτετηδευμένον τής κινήσεως αυτής καί τήν οξύτητα,, μεθ’ ής
διεξήγετο ό σχετικός άγών.
Κατ’ άρχάς ή προσπάθεια τής διαδόσεως τών άρχών τής φυτοφαγίας έγένετο
δι’ ηπίων μέσων, καί έν ’Αγγλία μόνον, διότι κατά τήν έποχήν έκείνην ό λαός, καί
ιδίως οί ευκατάστατοι κύκλοι, έποιοΰντο υπέρμετρου χρήσιν κρέατος κατά τήν
ήμερησίαν αύτών διατροφήν. 'Η φυτοφαγία άπό τοΰ 1869 ήρξατο διαδεδομένη
καί έν Γερμανία καί εις τον λοιπόν πολιτισμένου κόσμον. Κατά τήν περαιτέρω έξέλιξιν τής ύπέρ τής φυτοφαγίας κινήσεως, συνεκεντροΰντο υπό τήν σημαίαν αύτής
πάντοτε περισσότεροι φανατικοί οπαδοί μετά πείσματος καί έμπαθείας διεξάγοντες
τον άγώνα ύπέρ αύτής. Δεν έ'λειψαν μεταξύ αύτών καί οί έ'χοντες πλέον ώς μόνιμον
ιδέαν, μή έπιδεχομένην άμφισβήτησιν, τήν άνάγκην τής άποκλειστικής έκ φυτικών
τροφίμων διατροφής.
Φυσικόν είνε, ότι οί οπαδοί τής φυτοφαγίας εγκαίρως έφρόντισαν καί προς
άνεύρεσιν ισχυρών επιχειρημάτων ύπέρ τής θεωρίας αύτών. Ούτως οί φυτοφάγοι
ύπέδειξαν κυρίως τούς κινδύνους τής ύγείας τοΰ άνθρώπου, ο'ίτινες εμφανίζονται
κατά τήν βρώσιν κρέατος, καί τών έξ αύτοΰ προϊόντων, ώς είνε λ.χ. αί χάλαζαι,
αί τρίχινες, ή ταινία, αί διαφόρου φύσεως δηλητηριάσεις έκ κρέατος ή άλάντων κλπ.,
άπεσιώπησαν όμως καταλλήλως τό γεγονός, ότι οί πλεΐστοι τών άνωτέρω άναφερθέντων κινδύνων δύνανται νά άποφευχθώσι μετ’ άσφαλείας διά τοΰ καλοΰ βρασμοΰ
ή τής έπιμελοΰς όπτήσεως τοΰ κρέατος. ’Ανάλογοι μεγάλοι κίνδυνοι τής ύγείας
τοΰ άνθρώπου ύφίστανται καί έκ τής βρώσεως τών φυτικών τροφίμων, άρκεϊ νά άναλογισθή τις τήν έρυσιβώδη δλυραν, τήν ήραν τήν μεθυστικήν καί τά λοιπά ζιζάνια
τών άγρών, άτινα συμπεριλαμβάνονται κατά τον θερισμόν τών σιτηρών, συναλέθονται εις τό άλευρον καί μεταφέρονται εις τον άρτον. Περαιτέρω, αί δηλητηριάσεις
εκ κρέατος προκαλοΰνται όταν τοΰτο είνε άποσυντεθειμένον ή οπωσδήποτε ήλλοιωμενον, άλλά τοιοΰτον κρέας, κατά κανόνα, δέν χρησιμοποιείται προς διατροφήν τοΰ
ανθρώπου. ’Αλλά μήπως καί τά άποσυντεθειμένα γεώμηλα ή τεΰτλα ή μύκητες κλπ.
δέν δύνανται νά προκαλέσουν μείζονας έτι βλάβας τής ύγείας; ’Ακόμη καί αύτά τά
τοσον άθώα κατά τά λοιπά γεώμηλα, είνε δυνατόν, εις ώρισμένας περιστάσεις, νά
προκαλέσουν’ βαρυτάτας δηλητηριάσεις έκ σολανίνης, ώς λ. χ. συνέβη προ έτών
εις στρατιωτικήν μονάδα τοΰ Πειραιώς. Περαιτέρω αί μή βραζόμεναι σαλάται,
τα ραπανάκια, αί άωροι όπώραι κλπ. δύνανται νά προκαλέσουν ή μεταδώσουν
σοβαρωτάτας άσθενείας, ώς εινε λ.χ. ή δυσεντερία, ό τύφος κλπ. Πολυάριθμοι τέλος
είνε αί δηλητηριάσεις αί προκαλούμεναι έκ μυκήτων. Έ κ τών άνωτέρω συνάγεται
οτι τό έπιχείρημα τοΰτο τών φυτοφάγων δέν δύναται νά σταθή. Είνε άληθές ότι συ
νέπεια ύπερβολικής χρήσεως κρέατος δύναται νά έμφανισθή άρθριτισμός, άλλά μήπως
πλεϊσται δσαι βλάβαι τής θρέψεως δέν δύνανται νά προκληθοΰν έκ τής, ύπό ώρισμέσμενας μορφάς, διατροφής δι’ άλευρούχων καρπών; Παράδειγμα τούτου είνε ή ασθέ
νεια σκορβοΰτον, μπέρι-μπέρι, ή πελλάγρα κλπ.
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Ε π ίσ η ς έπεδιώχθη νά άποδειχθή έπί τη βάσει των άνατομικών στοιχείων
του άνθρώπου, ή ανάγκη της άποκλειστικής έκ φυτικών τροφίμων διατροφής αύτοΰ.
'Υποστηρίζουν δτι ή όδοντοστοχία τοϋ άνθρώπου υποδεικνύει τήν φυτικήν τροφήν,
άλλα άποσιωποΰν το τελείως διάφορον τής κατασκευής τοϋ στομάχου καί των εντέ
ρων των φυτοφάγων ζώων καί ιδίως των μυρηκαστικών. Ά λλα μήπως καί οί κυ
νόδοντες τής οδοντοστοιχίας τοϋ άνθρώπου δεν άντιστοιχοΰν προς τούς ειδικούς
όδόντας των άρπακτικών σαρκοφάγων; Κατά τήν συνολικήν αύτοΰ κατασκευήν ό
οργανισμός τοϋ άνθρώπου, δεν είνε κατάλληλος ούτε άποκλειστικώς διά κρεωφαγίαν,. ούτε διά φυτοφαγίαν, άλλά διά μικτήν τροφήν, ήτοι ό άνθρωπος δύναται νά
κατατάγή εις τά παμφάγα.
Έ ν ούδεμια περιπτώσει έπιτρέπεται νά δεχθή τις, έπί τη βάσει τής ιστορίας
τής άναπτύξεως τοϋ άνθρώπου, δτι ή ένδεδειγμένη τροφή δι’ αυτόν είναι άποκλειστικώς ή φυτική. Τό νεογέννητου βρέφος τρέφεται άποκλειστικώς έκ ζωικής τρο
φής διά τοϋ μαστοΰ τής μητρός αύτοΰ. Ά λλά καί ή ιστορία τής έμφανίσεως τοϋ
άνθρώπου έπί τής γής, διδάσκει δτι ουτος, εις ώρισμένας έποχάς τοϋ πολιτισμοϋ
του, έτρέφετο κυρίως έξ ιχθύων καί κρέατος ζώων τής ξηράς. Οί νομάδες, οί κυνη
γετικοί καί άλιευτικοί λαοί, έχρειάσθησαν μακρας διάρκειας άνάπτυξιν μέχρις δτου
φθάσουν εις τήν καλλιέργειαν τών καρπών τοϋ άρτου. Εις τούς άκόμη μή προκεχωρημένους εις τήν συστηματικήν καλλιέργειαν απολίτιστους λαούς, ό άνήρ, ώς ισχυ
ρότερος καί θαρραλεώτερος, έπρομηθεύετο διά δυσκόλου καί πλήρους κινδύνων κυ
νηγιού, τήν έκ κρέατος τροφήν, ή δέ άσθενεστέρα γυνή άπησχολεΐτο εις τά τοϋ οΐκου,
παρηκολούθει τά παιδία καί κατεγίνετο εις τήν προμήθειαν τής ύπολειπομένης,
άλλ’ εύκόλως προσιτής έν άμέσω περιβάλλοντι, φυτικής τροφής, ήτοι ραγών, μυ
κήτων, λαχάνων, σπερμάτων, άλευρούχων καρπών καί ριζών κλπ. Προς εύκολωτέραν
διεξαγωγήν τής έργασίας ταύτης τής συλλογής, ή γυνή ιδιαιτέρως έπεσήμαινε
τας μονίμους θέσεις τών διαφόρων θρεπτικών φυτών καί ίσως άκόμη προς αυξησιν
τής άποδόσεως, έβύθιζεν ή ιδία εις τό έδαφος τά άντίστοιχα σπέρματα. Μέ τήν έργασίαν αύτήν έγένετο τό πρώτον βήμα προς τήν καλλιέργειαν, έξ ής προήθλεν ή
κυρίως γεωργία. Ά κόμη μέχρι σήμερον οί πρωτογόνως ζώντες λαοί προμηθεύονται
τα μέσα τής ζωής αυτών κατ’ άνάλογον τρόπον, ήτοι ό άνήρ φροντίζει διά τήν έκ
κρέατος τροφήν (κυνήγιον, άλιεία) καί ή γυνή διά τήν εύκόλως προσιτήν φυτικήν
τροφήν. Εις τάς ψυχράς καί εύκράτους περιοχάς, αίτινες κατοικοΰνται ύπό πρω
τογόνου λαών, ή κατοικοΰνται άκόμη μέχρι σήμερον, χρησιμοποιείται διά τήν
επαρκή καί βασικήν αύτών φυτικήν τροφήν μόνον ή καλλιέργεια τών σιτηρών. Μέχρις δτου ό άνθρωπος διδαχθή τάς πολλάς καί δύσκολους λεπτομέρειας τής γεωργίας
και τής μετ’ αύτής στενώς συνδεδεμένης κτηνοτροφίας, τής άλέσεως καί τής αρτο
ποιίας, ώφειλε νά διανύση μακράν οδόν άναπτύξεως τοΰ πολιτισμού.
Οί φανατικοί φυτοφάγοι, προς ένίσχυσιν τών άπόψεων αύτών, άνέφερον ώς
σοβαρώτατον έπιχείρημα, δτι διά τής βρώσεως κρέατος ό άνθρωπος καθίσταται
ευερέθιστος καί μεταδίδεται εις αύτόν ή άνησυχία καί ή σκληρότης τών άρπακτικών
ζφων. Κατά τάς παρατηρήσεις δμως μή προκατειλημμένων ιατρών, ή κατά προτίμησιν διά κρέατος διατροφή τοΰ άνθρώπου, ουδόλως προκαλεΐ διεγέρσεις, άλλ’
αντιθέτως, εις τινα άτομα, έπιφέρει ΐσχυράν νωθρότητα καί φυγοπονίαν καί σημαν
τικόν αίσθημα κοπώσεως κατά τήν διάρκειαν τής πέψεως. Ά λλω ς τε, προς τροφήν
τοΰ πολιτισμένου άνθρώπου, δεν χρησιμοποιείται τό κρέας τών σαρκοφάγων άρπα
κτικών, άλλά σχεδόν άποκλειστικώς μόνον τών φυτοφάγων θηλαστικών καί πτηνών,
η τό πολύ παμφάγων ειδών τών ομάδων αύτών. 'Η προμήθεια τοΰ κρέατος έκ τής
τάξέως τών άρπακτικών παίζει διά τόν πολιτισμένον άνθρωπον πολύ μικρόν ρόλον,
ώστε έξ αύτοΰ νά είναι δυνατόν νά προέλθη ή σκληρότης τών άνθρώπων. ’Επίσης δεν
δύναται βεβαίως νά άποτελέσουν άποδείξεις ύπέρ τής φυτοφαγίας αί ύπό τών φανα-
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φυτοφάγων έκτοξευόμεναι κατά των κρεοφάγων ύβρεις, ώς λ.χ. πτωματοκ.λ.π. Χαρακτηριστικόν είναι επίσης τό γεγονός, δτι οί Πυθαγόριοι άπεστρέτην βρώσιν των κυάμων, όπως καί πολλαί θρησκειαι απαγορεύουν τήν κατάκρέατος εις διαφόρους ώρισμένας ημέρας νηστείας.
'Η διά τούς άνθρώπους γενικώς ένδεδειγμένη τροφή είναι ή μικτή, ήτοι ή άποτελουμένη έκ ζωικών καί φυτικών τροφίμων. Μόνον διά της ΐκανότητος προσαρμο
γής προς τρόφιμα δλων τών ειδών κατέστη δυνατόν εις τό άνθρώπινον γένος νά κατοικήση δλας τάς περιοχάς της γης. Λαοί ο'ίτινες έ'χουν περιορισθή εις τήν κατανάλωσιν ώρισμένων τροφίμων ή ακόμη, έ'χουν ώς κύριον τρόφιμον ώρισμένόν τοιοΰτον,
παραμένουν καθηλωμένοι εις- τάς περιοχάς αυτών, μή έπεκτεινόμενοι είς άλλας καί
διατηρούνται είς κατωτέραν βαθμίδα πολιτισμού, ώς είναι π.χ. αί κυρίως όρυζοφάγοι
πτωχότεραι λαϊκαί τάξεις τών Κινέζων. Τελείως διάφορον είχον τά πράγματα π.χ.
εις τούς άρχαίους Ρωμαίους καί "Ελληνας, τών οποίων ή τράπεζα τού φαγητού
περιεΐχεν δλα τά εδώδιμα τού τότε γνωστού κόσμου,' άπό τού εριφίου μέχρι τού
μυωξοΰ, άπό τού πελαργού καί γερανού μέχρι τού ταοΰ, άπό της μυραίνης μέχρι τού
βοός' δλα ταΰτα έχρησιμοποιοΰντο δι’ εδωδίμους σκοπούς. "Οπως ή πολυγλωσσία
συντελεί είς τήν άνάπτυξιν τών διαφόρων λαών, ουτω καί ή έξοικείωσις προς τροφήν
δι’ δλων τών δυνατών έδωδίμων διευκολύνει τήν άνάπτυξιν τών άτόμων καί λαών.
Είς τήν Εύρώπην, κατά τάς είρηνικάς έποχάς, οί εύκατάστατοι καί οί κάτοικοι τών
πόλεων έποιοΰντο πάντοτε μείζονα χρήσιν τών ζωικών τροφίμων, ένώ οί πτωχό
τεροι καί οί κάτοικοι της ύπαίθρου προύτίμων τά φυτικά τρόφιμα. Οΰτω π.χ. ένώ
είς τήν Γερμανίαν προ ήμίσεως περίπου αίώνος, ή τροφή τού λαού προήρχετο περισσό
τερον έκ τού φυτικού βασιλείου, κατά τά τελευταία ετη προ τού Α ' Παγκοσμίου Πο
λέμου διά της συνεχούς αύξήσεως τού πληθυσμού τών πόλεων καί διά τής αύξανομένης βιομηχανοποιήσεως τής ζωής, κατέστη αισθητή ή συνεχής έπαύξησις τών
ζωικών τροφίμων, καί μόνον κατά τάς σκληράς ήμέρας τών ελλείψεων, διαρκοΰντος
τού πολέμου, παρετηρήθη καί πάλιν, παροδική δμως, έπιστροφή προς τήν έπί μάλλον
καί μάλλον εύρυτέραν φυτικήν διατροφήν. Πάντως τό ποσόν, άλλά κυρίως τό είδος,
τής τροφής, είναι στενώτατα συνδεδεμένον προς τάς κρατούσας έκάστοτε κοινωνικάς
καί οίκονομικάς συνθήκας. *Η μεταβολή τών οικονομικών συνθηκών τών άτόμων ή
τών απαιτήσεων ή ολοκλήρων κοινωνιών, συνεπάγεται καί τήν μεταβολήν τών απαι
τήσεων είς τροφήν, τό άνθρώπινον δμως σώμα δεν προσαρμόζεται, άπό άπόψεως
τροφής, τόσον ταχέως είς τάς νέας οίκονομικάς συνθήκας καί διά τούτο π.χ. βλέπομεν δτι είς τούς ταχέως πλουτίζοντας, ή ταχεία μεταβολή είς καλλιτέραν καί θρεπτικωτέραν τροφήν, συνεπάγεται τήν λόγιο τού υπερσιτισμού υπερβολικήν πάχυνσιν
αυτών. Τούτο άριστα έξωτερικεύει ή λαϊκή ειρωνεία διά τών χαρακτηρισμών παχυνθέντες προλετάριοι, ή καλοθρεμένοι νεόπλουτοι κλπ.
'Ο H indhede ύποστηρίζει δτι διά τά άτομα, ώς καί διά τάς οικογένειας, ή
φυτική τροφή είναι πλεονεκτική, άκόμη καί άπό χρηματικής άπόψεως. Διά τήν
διατροφήν τού λαού, έδίδαξεν εσχάτως ό P irq u et, ή κατά προτίμησιν έκ τού φυτικού
βασιλείου τροφή είναι, διά τήν λαϊκήν οικονομίαν, πολύ εύνοϊκοτέρα τής ζωικής.
Η διά τάς άνάγκας ήμών άπαιτουμένη ποσότης τού λευκώματος, δύναται ευκόλως
να καλυφθή διά φυτικής τροφής, γάλακτος, τυρού καί ολίγου κρέατος. "Οταν ενίοτε
συναντώμεν είς τάς λαϊκάς μάζας ώρισμένων περιοχών τής γής διατροφήν μέ μεγάλην περιεκτικότητα είς ζωικόν λεύκωμα, δυνάμεθα εύκόλως ·νά παρατηρήσωμεν
οτι τούτο οφείλεται είς τάς είδικάς συνθήκας, ύφ’ ας οί άνθρωποι ζώσιν. Ουτω λ.χ.
η είς λεύκωμα περιεκτικότης τής τροφής τών άλιέων τού Βόλγα είναι μεγίστη, διότι
διά τά άτομα ταΰτα, τό ζωικόν λεύκωμα τών ιχθύων άποτελεΐ τό εύθηνότερον καί
μάλλον προσιτόν τρόφιμον. ’Ανάλογα συμβαίνουν καί είς τούς Λάπωνας καί Έ σκιμώους. Αί φυλαί τών Έσκιμώων πληρούν διά παγωμένου κρέατος φαλαινών καί
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θαλασσίων ίππων μεγάλους λάκκους έν τώ πάγω εις τάς νομαδικάς οδούς, δπως
άκριβώς οί κάτοικοι των νοτιωτέρων χωρών συγκεντρώνουν εις τάς άποθήκας τον
σίτον καί τά άλλα σιτηρά.
’Ιδία κατηγορία της φυτοφαγίας είναι ή καλουμένη θρησκευτική φυτοφαγία,
ήτις μάλιστα, εις παλαιοτέρας έποχάς, ήτο περισσότερον διαδεδομένη είς τούς οπα
δούς πολλών θρησκευμάτων. ’Άνθρωποί τινες είναι φυτοφάγοι έξ δλως φυσικής
κλίσεως, καί ουτω π.χ. βλέπομεν είς πάσαν όμήγυριν, είς παν επάγγελμα, είς πάσαν
άπασχόλησιν, τοιούτους άνθρώπους, οίτινες καθαρώς έκ κλίσεως καί σχεδόν συνή
θειας, τρέφονται μόνον έκ φυτικής τροφής. 'Υπάρχουν άτομα άτινα έξ ένστικτωδώς
έκλεγομένης μόνον φυτικής τροφής, δύνανται να αντεπεξέρχονται ευκολότατα είς
τάς κοπώσεις βαρυτάτων υπηρεσιών.
'Η διένεξις μεταξύ τών ύποστηρικτών τής φυτοφαγίας καί τών άντιπάλων
αυτών, συνεχίζεται άκόμη καί θά έξακολουθή ύφισταμένη, διότι είς άμφοτέρας τάς
παρατάξεις ΰφίσταται, δυστυχώς, πολύς φανατισμός καί πολλή προκατάληψις.
Θά ήτο πυλύ έπιπόλαιον καί θά έδείκνυεν ελλιπή γνώσιν τής ιστορίας τοϋ πολιτι
σμού έάν τις μετά πείσματος κατεδίκαζε τήν φυτοφαγίαν, έστω καί κατά ώρισμένας
χρονικάς περιόδους, τήν οποίαν παμπάλαιαι θρησκευτικαί διατάξεις, έθιμα καί
ίατρικαί υποδείξεις, τόσον ένθέρμως ύπεστήριξαν.
Οί φυτοφάγοι διακρίνονται είς δύο τάξεις, ήτοι είς εκείνους οίτινες τρέφονται
μόνον έκ φυτικών τροφίμων, άποκλείοντες έπίσης τό γάλα, τά ώά, τό βούτυρον, τον
τυρόν κλπ. καί είς τούς αποκλείοντας μόνον τά έκ θανατωθέντων ζώων προερχόμενα
τρόφιμα. Οί τής δευτέρας ταύτης τάξεως χρησιμοποιούν διά τήν τροφήν αυτών δλα
τά έκ ζώντων ζώων προερχόμενα προϊόντα (π.χ. ώά, βούτυρον, τυρόν κ λ π .). Ε π ο 
μένως διακρίνομεν αύστηράν φυτοφαγίαν καί ήπιαν φυτοφαγίαν, ή έπίσης γαλακτοφυτοφαγίαν ή ώογαλακτοφυτοφαγίαν καλουμένην. ’Από άπόψεως επιστημονικής
διαιτολογίας, οί αύστηρώς φυτοφάγοι άσφαλώς τρέφονται έλλιπώς, διότι διά νά λά
βουν τήν άναγκαίαν ποσότητα τού λευκώματος ύπό τήν μορφήν χόρτου, λαχανικών,
καρπών κλπ. δοθέντος μάλιστα δτι καί ή βιολογική άξια τού φυτικού λευκώματος
είναι λίαν μικρά, είναι άνάγκη νά χρησιμοποιήσουν μεγάλας ποσότητας φυτικών
τροφίμων, παραβλέπεται δέ γενικώς τό γεγονός, δτι τό σώμα τού άνθρώπου δεν είναι
κατασκευασμένον διά φυτικήν άπλώς τροφήν, διότι μειονεκτεΐ είς μήκος, τόσον τό
τυφλόν έντερον, δσον καί τά λεπτά έντερα, έπίσης δέ οί όδόντες τού άνθρώπου είναι
κατεσκευασμένοι διά μικτήν τροφήν. Είς τά άνωτέρω δέον νά προστεθή καί τό δτι
τά φυτικά τρόφιμα γενικώς δυσκολώτερον πέπτονται καί άφομοιοΰνται, έν συγκρίσει
προς τά ζωικά. Αί θρεπτικαί ύλαι είς τά φυτικά τρόφιμα, εύρίσκονται περικεκλεισμέναι έντός κυττάρων περιβαλλομένων ύπό υλών μή δυναμένων νά πεφθώσιν ύπό τού
άνθρώπου. Προς εισαγωγήν είς τό οργανισμόν τής άπαιτουμένης ποσότητος τού
λευκώματος, πρέπει νά ληφθώσι μεγάλαι ποσότητες τροφίμων, άλλ’ ούτως δμως είσάγονται συγχρόνως καί υδατάνθρακες πολύ περισσότεροι τών δσων χρειάζεται τό
σώμα, ώς έπίσης καί μεγάλη ποσότης υδατος, διότι τά φυτικά τρόφιμα είναι, κατά
κανόνα, λίαν πλούσια είς ύδωρ. 'Ο άνθρωπος θά ήδύνατο νά ζήση έκ φυτικής μόνον
τροφής, άλλ’ ή ποσότης ήν θά έπρεπε νά λαμβάνη έξ αυτής θά ήτο ώς είδομεν, πολύ
μεγάλη καί ή έπεβάρυνσις τών πεπτικών οργάνων είς έργασίαν καί διάρκειαν (χρόνον)
δέν θά ήτο άνευ δυσαρέστων συνεπειών διά τό δλον σώμα. Οί φυτοφάγοι, οί χρησιμοποιούντες,πλήν τής φυτικής τροφής, καί τά έκ τών ζώντων ζώων προερχόμενα προϊόντα
δύνανται άντιθέτως, διά τής προσθήκης τού γάλακτος, τού τυρού, τού βουτύρου κλπ.
είς τήν φυτικήν τροφήν, νά τραφώσιν άριστα. ’Ή τοι, πρέπει, προ παντός, έπί τής φυ
τικής τροφής, νά λαμβάνηται συγχρόνως καί ζωικόν τι τρόφιμον, λίαν πλούσιον
είς άζωτούχους ΰλας (λεύκωμα), διά νά έξασφαλίζηται τό άπαιτούμενον ποσόν λευ
κώματος, χωρίς νά είναι άνάγκη νά λαμβάνωνται μεγάλαι ποσότητες τροφίμων.
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Περαιτέρω, επειδή τά πλεΐστα λευκώματα της φυτικής τροφής είνε βιολογικώς
πολύ μικράς αξίας, είναι άνάγκη συγχρόνου λήψεως καταλλήλου μεγάλης βιολογικής
άξίας λευκώματος, ζωικής προελεύσεως, ώς είναι λ.χ. τό λεύκωμα .τοΰ γάλακτος.
Τέλος δέ, το φυτικόν λεύκωμα, έν άντιθέσει πρύς τό ζωικόν, άφομοιοϋται πλημμελώς
ύπό τοϋ οργανισμού. Οΰτω π.χ. εκ τοΰ λευκώματος προσφάτου άρτου έκ σίτου άπόλλυνται τά 21 °/0, έκ τοΰ πιτυρούχου άρτου σικάλεως τά 36-40 °/0 καί έκ των κυάμων
τά 30 °/0, ένω τό λεύκωμα τοΰ κρέατος καί των ιχθύων χρησιμοποιείται ύπό τοΰ
όργανισμοΰ τοΰ άνθρώπου σχεδόν πλήρως, χανομένης ποσότητος ούχί μεγαλυτέρας
των 2,6 °/ο·
’Επίσης μη ένδεδειγμένη είναι καί ή μονομερής θρέψις διά ζωικών τροφίμων,
μόνον, κυρίως λόγω των βιταμινών, άιτινες άκριβώς άπαντώσιν εις μεγάλα ποσά
εις τά φυτικά τρόφιμα.
'Π φυτοφαγία, επομένως, δεν δύναται νά συστηθή καί ή καταλληλοτέρα γε
νικώς διά τον άνθρωπον τροφή είναι ή μικτή, ή περιεκτικότης δέ αυτής εις συστατικά
ζωικής προελεύσεως δύνανται νά κυμαίνηται άναλόγως, έξαρτωμένη έκ τοΰ γένους
τής ήλικίας, τοΰ είδους καί τοΰ ποσοΰ τής έργασίας τοΰ άνθρώπου.
'Η άποκλειστική φυτική τροφή όμως ένδείκνυται έπι παθολογικών τινων κα
ταστάσεων, οπότε καί έπιβάλλεται ή έπιμελής καί προσεκτική κατάρτισις τοΰ ήμερησίου εδεσματολογίου ύπό τοΰ παρακολουθοΰντος ίατροΰ.
Σ. Γ Α Λ Α Ν Ο Σ

ΛΥΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Ή λύσις τοΰ άστυνομικοΰ προβλήματος τοΰ 111ου τεύχους, ύπό τον τί
τλον : «'Ο γιατρός Πίτερ», είναι ή εξής :
1) Στον πράκτορα έκαμε έντύπωσι τό γεγονός, ότι ό γιατρός μέ τό ψάρι,
έπινε κρασί μαΰρο αντί άσπρο. Πράγμα τελείως άσυμβίβαστο γιά ένα καλο
φαγά.
2) 'Ο θαυμαστής τής Τζάζ, έμεινε τελείως άδιάφορος στο όνομα Στοριβίλε, ένω είναι γνωστό ότι ή Νέα ’Ορλεάνη καί εΐδικώτερον τό Στοριβίλε,
είναι ή Πατρίς τής Τζάζ.
3)
. 'Ένας γιατρός ούδέποτε εξετάζει τό σφιγμό μέ τον άντίχειρα, αλλά
πάντοτε μέ τά δυο δάκτυλα, δείκτη καί μέσο.
Έ κ τών άναγνωστών μας, άπέστειλαν ορθήν λύσιν μερικώς οί : 1) ’Ι
διώτης Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος καί 2) Δεσποινίς Χαρούλα Σώτηοα.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ
Διάλεξις του Προέδρου της ’Εθνικής Εταιρείας Κοινω- ________________
νιχής ’Αλληλεγγύης χ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π . ΤΣΑΧΑΓΕΑ

Ή κατωτέρω δημοσιευόμενη διάλεξις έόόθη υπό τον Προέδρου τής
Εθνικής 'Εταιρείας Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης κ. Χρίστον Τσαχαγέα τρεις
φοράς κατά τό παρελθόν έτος, εντός τον πλαισίου τον προγράμματος τής
'Εταιρείας, τής όποιας σκοπός είναι ή παροχή πάσης βοήθειας υλικής ή ηθικής
εις πάντα έχοντα ανάγκην τοιαντης, σνμφώνως προς τάς έπιταγάς τής Χρι
στιανικής Η θικής καί εις τό πλαίσιον τών αρχών τον 'Ελληνοχριστιανικού
Πολιτισμού, καθώς και ή επιστημονική θεμελίωαις τον κοινωνικού έργου
εις τήν Χώραν μας.
Κατά τήν τελευταίαν έπανάληψιν τής διαλέξεως, ή όποια έλαβε χώραν εις
τήν αίθουσαν τον Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου τήν 19ην
Δεκεμβρίου 1957, παρέστησαν ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ν.
Κόκκινος, εκπρόσωπος τού ’Αρχηγείου Βασιλικής Χωροφυλακής, άντιπρόσωπος τών Ενόπλων Δυνάμεων, ό Πρόεδρος τον Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Νέων
'Επιστημόνων κ. Κ. Χρνσοατομίδης. εκπρόσωπος τής Ευρωπαϊκής Λέσχης,
ό Γεν. Γραμματείς τής Χριστιανικής Δημοκρατίας κ. Στ. Χατζηκυριάκος,
αντιπρόσωπείαι ’Οργανώσεων Κοινωνικής Πρόνοιας καί πολλοί επιστήμονες
καί διανοούμενοι, μέλη τής 'Εταιρείας καί μη.

Μέσα στά πλαίσια της έρεύνης τοΰ κοινωνικού ζητήματος γενικά, όπως τοϋτο
διαμορφώνεται στην έποχή μας, ύπάρχουν στιγμές κατά τις όποιες ή άμερόληπτη
σκέψις τοΰ άντικειμενικοΰ παρατηρητοΰ αισθάνεται έπιτακτική ύποχρέωσι να στα
θμίση τις προσπάθειες για την λύσι του καί να άντλήση άπό τα διάφορα έπιτεύγματα
πείρα καί οδηγίες για τίς μελλοντικές κατευθύνσεις.
Είναι πιά γεγονός άναμφισβήτητο γιά τον άνθρωπο τοΰ 20οΰ αίώνος, ότι ή
λύσις τοΰ κοινωνικού ζητήματος, μέ τήν πολύπλευρη μορφή μέ τήν όποια τίθεται,
είναι στενά συνυφασμένη μέ τήν έννοια της προόδου τοΰ πνευματικού πολιτισμοΰ.
Ό υλικός πολιτισμός έξελίσσεται μέ άλματώδη ταχύτητα, ή δέ έξέλιξίς του έξαρτάται άπό τήν συμβολή δύο μεγάλων παραγόντων, τής χρονικής έξελίξεως καί τής
έξελίξεως τών γνώσεων τοΰ άνθρώπου. Ό πνευματικός πολιτισμός άντιθέτως, κα
θαρό δημιούργημα τών άνθρωπίνων ιδεών καί άντιλήψεων καί τής ήθικής, σπανιώτατα στήν έξέλιξι τής άνθρώπινης ζωής άκολούθησε πιστά τίς άλματώδεις προό
δους τοΰ ύλικοΰ, μέ άποτέλεσμα τήν διαταραχή τής αρμονικής ισορροπίας ή όποια
πρέπει νά διέπη τίς δύο προόδους καί ή όποια άποτελεΐ τήν βασική προϋπόθεσι
καί τον ακρογωνιαίο λίθο τοΰ οικοδομήματος τής κοινωνικής ευημερίας. 'Η έποχή
μας μπορεί νά χαρακτηρισθή παραστατικώτατα άπό τήν δυσαναλογία αυτή μεταξύ
τής έξελίξεως τοΰ ύλικοΰ καί τοΰ πνευματικού πολιτισμού: γιά πρώτη φορά, χωρίς
άμφιβολία, στήν ιστορία τής άνθρωπότητος, ό άνθριοπος παρουσιάζεται τόσο ισχυρός
κυρίαρχος έπάνω στήν όλη. Μέσα τεχνικά τά όποια μέχρι προ ολίγου άδυνατοΰσε
νά συλλάβη καί ή πιο τολμηρή φαντασία έχουν άλλάξει τον ροΰν τής καθημερινής
ζωής. Οί άνάγκες τών άτόμων καί τοΰ συνόλου βρίσκουν τον έπιτυχημένη ίκανοποίησί τους ή μία κατόπιν τής άλλης. Καί όλα τείνουν νά οδηγήσουν τον άνθρωπο
νά γίνη άπό άπόψεως υλικών δυνατοτήτων ή κορωνίς τής δημιουργίας, ό βασιλεύς
τοΰ συμπαντος, στήν θέλησι τοΰ οποίου λίγα μόνο πράγματα μπορούν νά άντιταχθοΰν.
Καί ένώ άπό τήν μιά πλευρά -ό άπολογισμός τής προόδου διαγράφεται τόσο πλούσιος
και καρποφόρος, τά επιτεύγματα τοΰ πνευματικού πολιτισμοΰ παρουσιάζονται άπό
την άλλη πλευρά άναξιόλογα καί πενιχρά... Θά έλεγε κανείς ότι ή ανθρώπινη ένεργητικότης, άχόρταστη άπό τούς θριάμβους στον υλικό τομέα, έλησμόνησετελείως
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την ύποχρέωσί της νά καλλιεργήση καί τον τομέα της ήθικής άναπτύξεως καί νά
συμβάλη στήν άρμονική έξύψωσι τής άνθρωπίνης αξίας.
Αύτή ή χορήγησις άπολύτου προτεραιότητος στήν προσπάθεια βελτιώσεως
των υλικών συνθηκών ζωής μαζί μέ την συνεργασία διεθνών αναστατώσεων, πο
λέμων μακρών καί ολοκληρωτικών, μαχών ιδεών καί δοξασιών πού συνεχίζονται
μέ άμείωτη σφοδρότητα, είναι ή κυρία αιτία του φαινομένου το όποιον στολίζει
αποκαρδιωτικά πράγματι τά πρώτα βήματα του πολιτισμού τής άτομικής εποχής...
Καί ό αμερόληπτος άντικειμενικος παρατηρητής, ό όποιος έπιφορτίζεται μέ τήν εξα
γωγή του συμπεράσματος, φθάνει εύκολα καί άμετάκλητα στήν διάγνωσι μιας προ
χωρημένης πνευματικής καί ήθικής παρακμής. 'Ο άνθρωπος τής άτομικής εποχής
φαίνεται άσυγκίνητος μπροστά στις άξιες οί όποιες άλλοτε άποτελοΰσαν μέτρο κρίσεως του πολιτισμού καί γνώμονα του άνθρωπίνου μεγαλείου. 'Η έλλειψις του συ
ναισθήματος τής ήθικής ευθύνης, ή έλλειψις άντιδράσεως εναντίον τής άδικίας, ή
προβολή τοϋ «έγώ» πάνω άπό το σύνολο, ή έλλειψις συλλογικής σκέψεως, είναι
δείγματα έπανόδου στήν βάρβαρη μορφή τής άνοργάνωτης κοινωνίας.- Μέσα στήν
σύγχυσι ιδεών η όποια καταπνίγει συχνά τήν ελευθερία τοϋ πνεύματος, ή ανθρώ
πινη άξια καταντά άντικείμενον έμπορίου μεταξύ πολιτικών αντιθέσεων ή, κοινω
νικών ανταγωνισμών... 'Η δέ ψυχική μόνωσις ή οποία έρχεται σάν .επακόλουθο τής
παρεκκλίσεως άπό τήν οδό τών επιταγών τής ήθικής, οδηγεί μοιραία σ-τήν έξαφάνισι τής προσωπικότητος, σάν παράγοντος πνευματικής άναπτύξεως αξιολογικά
ισχυρού. ·.
. . . . .
Μέ τέτοιο ψυχολογικό καί ιδεολογικό υπόβαθρο ήθικά χρεωκοπημένό, είναι
άναπόφευ.κτο νά προβάλλουν καί τά άνθρώπινα προβλήματα άλλοτε, άλυτα καί άνικανοποίητα καί άλλοτε εντελώς λησμονημένα μέσα στον σάλο τής υλιστικής διαμά
χης, του «struggle for life», τοϋ άγώνος έπιβιώσεως, ό όποιος κατήντησε τό μόνο
σύνθημα, ή μόνη «γραμμή» στήν πορεία τής ζωής άτόμων καί λαών. Καί αύτή ή
γενική άδιαφορία γιά τό μεγάλο καί βασικό πρόβλημα τό όποιο άπησχόλησε τις
άνθρώπινες κοινωνίες άπό τά πιο παλιά χρόνια, τό πρόβλημα τών άνθρωπίνων σχέ
σεων, τό κοινωνικόν ζήτημα μέ άλλες λέξεις, άποτελεί σέ τελευταία άνάλυσι προ
δοσία τών ιδανικών τής άνθρωπίνης ψυχής καί στίγμα άνεξίτηλο στήν ιστορία τοϋ
άνθρωπίνου πολιτισμού. Διότι δέν μπορεί νά άρνηθή κανείς καλόπιστος συζητητής
ότι θεάματα σάν αυτά τά όποια παρουσιάζει ή σημερινή ζωή μέ τις πολυτέλειές της
καί τά ερείπιά της, μέ τούς παμπλούτους καί τούς ρακένδυτούς της, μέ τούς θησαυριστάς καί τούς πενομένους της, μέ τούς πολυθεσίτας καί τούς άνέργους .τής, μέ τά
οικοδομικά μεγαθήρια άπό τήν μία πλευρά καί τά χαρτοσκέπαστα παραπήγματα
απο τήν άλλη, μέ τις λιμουζίνες οί όποιες οργώνουν τούς δρόμους τών ,πόλεαιν καί...
τους ήμιόνους σάν σπάνιο μέσον συγκοινωνίας στήν ύπαιθρο, μέ τά ατομικά εργα
στήρια καί τούς πυρηνικούς άντιδραστήρας έδώ καί... τήν έλλειψι νεροΰ πιο πέρα,
με τήν άθλιότητα καί τά διάφορα πιστοποιητικά τής δυστυχίας άφ’ ενός καί τά κατα
σκευάσματα τού νεοπλουτισμού καί τοϋ σνομπισμοΰ άφ’ ετέρου, κάθε άλλο παρά ένθαρρυντικά τής ιδέας είναι δτι ό άνθρωπος, σάν λογικό δν, δικαιοΰται ιδιαιτέρας προ
νομιακής θέσεως στήν κλίμακα τού ζωικού βασιλείου. Δέν μπορεί νά άρνηθή κανείς
.καλόπιστος συζητητής δτι ή σημερινή ζωή δέν σέβεται τις άνθρώπινες άξιες, όταν
στά μεγάλα παραγωγικά κέντρα τής ύδρογείου ρίχνωνται στήν θάλασσα ή στήν
φωτιά χιλιάδες τόννων καταναλωτικών άγαθών γιά νά μή πέση ή τιμή τους, τήν
στιγμή πού εκατομμύρια άνθρωποι στις διάφορες χώρες λιμοκτονούν, ή όταν στήν
Αθήνα π .χ., δπως δείχνει ή στατιστική, οί μισές οικογένειες τρέφουν μέ τρόφιμα
προοριζόμενα γιά τον άνθρωπο κάποιο άχρηστο ζώο οίκόσιτο, τήν στιγμή πού χ ι
λιάδες ορφανά Ελληνόπουλα λαχταρούν ένα κύπελλο γάλακτος ή ένα πιάτο ζεστού
φαγητού!
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Χρίστου Π . Τσαχαγέα

Καί τώρα, μετά τήν διαπίστωσι, έρχεται αύθόρμητα τό έρώτημα, το όποιο
προσπαθεί νά πλαισιώση άμερόληπτα καί νά έντοπίση τήν δλη κατάστασι αυτή. 'Η
παραμέλησις τού τόσο σπουδαίου κοινωνικού ζητήματος, αύτή ή Ιλλειψις κοινωνικής
δικαιοσύνης πού έχει χαράξει τήν σφραγίδα της σέ κάθε έκδήλωσι τής άστικής καί
αγροτικής ζωής τής έποχής μας, είναι έπιβεβλημένη έκ των πραγμάτων των οποίων
ό έλεγχος ξεφεύγει άπό τις άνθρώπινες δυνατότητες ή απλώς άπόρροια μιας πορώσεως των ιδανικών μας τά όποια έδάμασε καί καθυπόταξε ή δλη; Αύτή ή μορφολογική καί ιδεολογική ύπόστασις τής συγχρόνου κοινωνίας είναι άοάγε τό άποτέλεσμα
κάποιου φυσικού νόμου, είναι ίδιον τής άνθρωπίνης φύσεως ή άπλώς ή εκφανσις ενός
βαθειά ριζωμένου πνευματικού καί ήθικοΰ μαρασμού; Πταίει ό άνθρωπος ώς άτομον
καί ώς μονάς συνόλου, διότι άδιαφορεΐ για τά προβλήματα τού συνανθρώπου του ή
πταίουν διάφορα αίτια έξωγενή καί παράγοντες 'άστάθμιτοι, οί όποιοι επιδρούν κατά
καιρούς διαβρωτικά στήν άνθρώπινη συνείδησι καί στήν έννοια τής έκπληρώσεως
τού καθήκοντος προς τον πλησίον; Έ ρώ τημα τό όποιο άπασχόλησε καί άπασχολεί
στρατιές ολόκληρες έργ'ατών τού πνεύματος καί μελετητών τών έκδηλώσεων τής
άνθρωπίνης ψυχής, άλλά καί μελετητάς τής άνθρωπίνης φύσεως άπό τήν καθαρά υ
λική άποψι, μελετητάς τών φυσικών καί χημικών νόμων οί όποιοι διέπουν τήν γένεσι καί τήν έξέλιξι τής ζωής. Έ ρώτημα τό όποιο φέρνει τήν άπάντησι σήμερα,
οπότε ή άληθινή Ε πισ τήμ η καί τά πορίσματα τού Εργαστηρίου βαδίζουν σέ συνερ
γασία μέ τις άντιλήψεις τής φυσικής καί κοινωνικής ’Ηθικής καί δίνουν τήν λύσι
στά άγωνιώδη προβλήματα τά όποια κατά καιρούς κλονίζουν τήν σταθερότητα τής
πυξίδος τού άνθρωπίνου προσανατολισμού. Καί ή άπάντησις είναι σαφής καί κατη
γορηματική : ό κύριος αίτιος δλης αύτής τής καταστάσεως, δπως αύτή εμφανίζεται
ριζωμένη πιά στήν άνθρώπινη κοινωνία, είναι ό υλισμός στις δυο μεγάλες μορφές του
πού άγκαλιάζουν καί καθοδηγούν τήν σύγχρονη οικονομία : τον καπιταλισμό καί τον
σοσιαλισμό. Ό υλισμός σάν κοσμοθεωρία έδέσποσε στήν κοινωνική ζωή τού 19ου
αΐώνος. Καί ή έπιγραμματική σύνοψις τής μεταφυσικής του είναι : «'Η υλική φύσις καί μόνη υπάρχει. Πέρα ή πάνω άπ’ αύτή τήν φυσική λύσι δέν υπάρχει τίποτε.
Πολύ περισσότερο φυσικά δέν υπάρχει τό πνεύμα σάν ρυθμιστής τής υλικής ζωής».
Τό ίδιο ισχύει, κατά τήν υλιστική αύτή κοσμοθεωρία, καί γιά τήν οικονομική ζωή.
Ή οικονομία πρέπει νά ύπακούη σέ νόμους άτεγκτους καί άμετάβλητους, νόμους
καθαρά φυσικούς. Είναι εντελώς άνόητο καί άνώφελο νά θέλη κανείς νά προβάλη
κριτήρια καί αιτήματα πνευματικά ή ήθικά άντί νά προσπαθή νά συμμορφωθή στους
οικονομικούς νόμους, δπως αύτοί επιβάλλονται άπό τήν φύσι. Έ τ σ ι φθάσαμε σέ μιά
«καθαρή πολιτική οικονομία» καί κατόπιν στήν «ηθική άδιαφορία» τήν am oralite
τής πολιτικής οικονομίας.
Μέ βάσι τις άντιλήψεις αύτές καί μέ τήν τάσι δλες οί Ε πιστήμες νά μοιάσουν
τής Φυσικής, τής μόνης δήθεν άληθινής έπιστήμης, έπαιρνε καί ή επιστήμη τής οι
κονομίας μιά έξέλιξι νά γίνη «φυσική επιστήμη», μέ άντικείμενό της ένα άνθρωπο
ειδικά φτιαγμένο γιά τήν οικονομία, τον «οικονομικόν άνθρωπο», τον «homo oeconom icus». Γιά τον άνθρωπο αύτόν, τό μόνον ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά οικονο
μικά άγαθά πού χρειάζεται γιά τήν ίκανοποίησι τών υλικών του άναγκών καί τί
ποτε άλλο. Μέ τέτοια θεμέλια φτιάχθηκε ό καπιταλισμός καί προχώρησε καί προ
χωρεί καί σήμερα, έξω άπό κάθε πνευματική ή ήθική επιταγή.
'Η οικονομία του δέν υπακούει καθόλου σέ άνθρωπιστικές ή μεταφυσικές
ιδεολογίες, άλλά διέπεται άπό τον νόμον τής προσφοράς καί ζητήσεως, σέ δλα τά
πεδία. Καί αύτή άκόμη ή άνθρώπινη έργασία άμείβεται σύμφωνα μέ τον άμείλικτο
αύτό νόμο, πού οδηγεί στο «δριο λιμοκτονίας» τών μισθών, τό « starv atio n lim it»
τό όποιο γίνεται τό θεμέλιο τής καπιταλιστικής οικονομίας. "Ενας άμείλικτος πό
λεμος κηρύσσεται εναντίον τής «χριστιανικής συναισθηματικότητος», πού έπικα-
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λείται θείους νόμους καί επιταγές συνειδήσεως σαν ρυθμιστάς των νόμων της οικο
νομίας. ’Ακόμη κι’ ή άγάπη για τούς πτωχούς, άκόμη καί ή χριστιανική έλεημοσύνη
βρέθηκε καταδικασμένη άπό τό καπιταλιστικό σύστημα, γιατί δήθεν ή έλεημοσύνη
διαφθείρει τον άνθρωπο καί ή άγάπη οδηγεί σέ άντιοικονομικούς συναισθηματισμούς.
Την πεποίθησι αύτή άκολουθοϋσε ή καταδίκη κάθε άποπείρας νά κάμη τό κράτος
μιά προσπάθεια προνοίας. Δουλειά τοϋ κράτους δεν είναι νά κάμη πρόνοια, δουλειά
του είναι νά άγρυπνή γιά την έλευθερία, γιά τό έλεύθερο παιχνίδι των οικονομικών
νόμων. ’Έ τσ ι θεμελιώθηκε σιγά-σιγά ή υλιστική καί μηχανιστική έλευθερία τοϋ
άτομισμοΰ. 'Η κοινωνία σταθεροποιήθηκε σέ ένα σύνολο άνθρώπων έλευθέρων, δη
λαδή έλευθέρων στήν άπόλαυσιν των υλικών άγαθών, πού έχουν... δταν έχουν. Καί
όταν πεινούν, έλεύθερα καί άνενόχλητα νά πεθαίνουν άπό τήν πείνα ! Γιά μιά μεγάλη
πλουτοκρατική πόλι είχε δοθή ό χαρακτηρισμός : πόλις της έλευθερίας, όπου είσαι
έλεύθερος νά πεθάνης άπό τήν πείνα. C ivitas diabolica, πόλις τοϋ διαβόλου, ό παρά
δεισος βέβαια τοϋ «οικονομικού άνθρώπου», όπως τον θέλει ή άμείλικτη αύστηρότης
τοϋ καπιταλισμού...
»
Καί τώρα ό σοσιαλισμός. Πώς αύτός διαγράφεται καί ποιά ή έπιδίωξίς του
μέσα στήν ζωή καί τήν άνθρωπίνη κοινωνία; Είναι χαρακτηριστικό της συγχύσεως
καί της άμελετησιάς πού υπάρχει στα σοβαρώτερα άκόμη ζητήματα τοϋ άνθρώπου
τό ότι γιά τήν κοινή άντίληψι σοσιαλισμός καί κοινωνική δικαιοσύνη είναι τό ίδιο
καί τό αύτό πράγμα καί ότι επομένως όποιος θέλει νά έπικρατήση ή κοινωνική δι
καιοσύνη πρέπει νά ταχθή μέ τον σοσιαλισμό. Δέν έχομε καταλάβει άρκετά ότι σο
σιαλισμός είναι άλλο πράγμα καί κοινωνική δικαιοσύνη άλλο. ’Ό χ ι μόνο στήν πράξι
άλλα καί στήν θεωρία. ’Ανήκουν σέ κόσμους ΐδελογικούς τελείως διαφορετικούς,
έχουν συμπηχθή καί οίκοδομοΰνται άπό υλικά καί σκέψεις τελείως ξένες μεταξύ τους.
Μπορεί στήν άρχή του ό σοσιαλισμός, ό σοσιαλισμός τοϋ S aint-Sim on, τοϋ F ou
rier ή τοϋ Owen νά ξεκινούσε άπό τήν άνάγκη τής κοινωνικής δικαιοσύνης. Γ ι’
αύτό όμως καί δέν ήταν σοσιαλισμός, γ ι’ αύτό τα συστήματά τους δέν στάθηκαν
κοινωνικά συστήματα άλλά όνειρα καί ουτοπίες. Γι’ αύτό καί άπό τον M arx καί
τον Engels καί όλους τούς σοσιαλιστάς υστέρα, αύτός ό σοσιαλισμός χαρακτηρί
σθηκε σαν ούτοπιστικός σοσιαλισμός, σαν ψευτοσοσιαλισμός πού δέν έχει καμμιά
θέσι στον δικό τους, τον σύγχρονο, τον «έπιστημονικό σοσιαλισμό», όπως έξωεπιστημονικός χαρακτηρίζεται καί κάθε σοσιαλισμός πού έχει πνευματικές βάσεις.
Καί ό σοσιαλισμός τους διεκδικεί τον τίτλον «έπιστημονικός» γιατί έχει, λέγουν,
σύστημα έπιστημονικό, βασισμένο άποκλειστικά καί μόνο στα δεδομένα τής έπιστήμης. Καί έπιστήμη γιά τον σοσιαλισμό είναι ή έπιστήμή τοϋ ύλισμοΰ. 'Η έπιστήμη πού θεωρεί τήν υλη σάν τήν μοναδική πραγματικότητα καί έπομένως τούς
υλικούς νόμους σάν τούς μόνους φυσικούς νόμους πού πρέπει νά διέπουν τήν οικο
νομία. "Υστερα άπό αύτό βγαίνει μέ μεγάλη ευκολία τό συμπέρασμα : δέν μπορεί
υά έχη καμμιά θέσι μέσα σέ ένα σύστημα ύλιστικό, πού διακηρύσσει ότι κάθε τι στή
ζωή είναι ΰλη καί όλοι οί οικονομικοί νόμοι υλικοί, ένα αίτημα άσχετο μέ τούς ύλικούς νόμους όπως είναι τό αίτημα τής κοινωνικής δικαιοσύνης. Ό σοσιαλισμός
επομένως είναι σύστημα όλότελα μηχανιστικό, όπως είδαμε ότι είναι καί ό καπι
ταλισμός. Καί όπως στον καπιταλισμό ή κοινωνική δικαιοσύνη δέν έχει καμμιά θέσι
και παρουσιάζεται σάν ένας συναισθηματισμός όλότελα ξένος προς τήν «έπιστημο■νική» ρύθμισι τής οικονομίας, έτσι άκριβώς καί στον σοσιαλισμό τό αίτημα τής κοι
νωνικής δικαιοσύνης δέν έχει καμμιά θέσι. Διότι άλήθεια τί θέσι μπορεί νά έχη μιά
ύψηλή έννοια μέσα στήν όλη; Τί μάζα ύλική έχει ή δικαιοσύνη; "Η, ποιά ιδιότητα
υλική, μπορεί νά έχη; 'Η δικαιοσύνη είναι κάτι τό καθαρά πνευματικό, έπομένως
κατα τήν ύλιστική σκέψι κάτι τό ούτοπιστικό, πού μόνο στο περιθώριο μπορεί νά
πάρη κάποια θέσι.
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"Οπως λοιπόν ό καπιταλισμός έτσι και ό σοσιαλισμός δεν στηρίζεται σέ θε
μέλια πνευματικά, πού είναι ξένα προς τούς ύλικούς νόμους, οί όποιοι διέπουν αύτή
την οικονομία. 'Η μόνη διαφορά είναι ότι ενώ στην καπιταλιστική οικονομία βασικό
θεμέλιο είναι ή άμείλικτη παρέμβασις του νόμου της προσφοράς καί της ζητήσεως,
στην ύλιστική σοσιαλιστική οικονομία τήν θέσι της έλευθερίας παίρνει ή κρατική
παρέμβασις, άντί για τήν προσφορά καί ζήτησι δηλαδή έχομε έδώ ρυθμιστή τό
κράτος.
Ό σοσιαλισμός λοιπόν, καταλήγει ό άμερόληπτος ερευνητής, δεν είναι ήθικό
άλλά οικονομικό σύστημα. Τό κατά πόσον τό σύστημα αύτό είναι σωστό ή έσφαλμένο, είναι ζήτημα οικονομικό, ζήτημα κοινωνικό ή ζήτημα πολιτικό, άλλά όχι
ζήτημα ήθικό.
Καί ή κοινωνική δικαιοσύνη; Αύτή στον σοσιαλισμό είναι ένα σύνθημα πού
χρησιμεύει άποκλειστικά γιά νά συγκινηθοϋν οί μάζες. "Υστερα άπό τήν πανωλε
θρίαν πού έπαθε τά τελευταία χρόνια ό υλισμός στις φυσικές καί βιολογικές επιστή
μες, κάνει τήν μεγάλη παραχώρηση νά άναγνωρίση καί πνευματικές άξιες καί μάλι
στα νά τούς δώση καί προτεραιότητα, νά έπικαλεσθή καί τό αίτημα τής δικαιο
σύνης. "Ομως φαίνεται πολύ καθαρά, ότι όλα αυτά είναι στροφή σκοπιμότητος σ’ ένα
μηχανισμό πού δέν έχει οίκοδομηθή επάνω σέ μιά τέτοια άντίληψι των πνευματικών
άξιων.
Σάν συμπέρασμα, γιά νά όλοκληρώσωμε τήν έρευνα καί νά συμπληρώσωμε
τήν άπάντησι στο έρώτημα πού γεννήθηκε προηγουμένως, πρέπει νά τονίσωμεν
άκόμα μιά φορά ότι τό θέαμα τό όποιον παρουσιάζει ή όργάνωσις τής σημερινής κοι
νωνίας, αύτή ή αάρνητική» ψυχοσύνθεσις πού χαρακτηρίζει τον εγωιστικά σκεπτόμενο άνθρωπο του 20οΰ αίώνος, είναι ξένη προς τήν άνθρωπίνη φύσι στήν πρωταρ
χική της δομή. 'Η νέκρωσις των ιδανικών τά όποια στηρίζουν καί έξυψώνουν τήν
άνθρωπίνη άξια είναι άποκλειστικά καί μόνο άποτέλεσμα του υλισμού, άποτέλεσμα
δηλαδή κοινωνικών νοοτροπιών οί όποιες έπνιξαν τά εύγενή άνθρώπινα ένστικτα
καί επέβαλαν τήν κυριαρχία τών κατωτέρων καί κοινών. Τό ότι ή άνθρώπινη φύσις
αύτή ή ίδια έχει έμφυτη ροπή προς τό ήθικά άνώτερο καί τέλειο, είναι γεγονός άναντίρρητο καί διαπιστωμένο πιά βασικά. ’Αλλά ας άφίσωμε τά πορίσματα τής λεπτο
μερειακής θετικής έρεύνης νά μιλήσουν μόνα τους :
'Η ύπαρξις κάθε ζώντος οργανισμού είναι ή άπόρροια τής πρωταρχικής
ΐδιότητος τήν οποία έχει ή οργανική ούσία κάθε κυττάρου, τό πρωτόπλασμα, νά ζή.
Τό πρωτόπλασμά δέν άποτελεΐ ούσία ενιαία καί ομοιογενή, άλλά πολύπλοκο άθροι
σμα χημικών ούσιών καί είναι καί άπό μορφολογικής άπόψεως σέ πολλά σημεία
άγνωστες οί λεπτομέρειες τής δομής του. Τό πρωτόπλασμα, μέ τον πυρήνα τού
κυττάρου καί τής μεμβράνης ή οποία τό περιβάλλει, άποτελοΰν τό σώμα τού κυττά
ρου. Ά π ό άθροίσματα δέ άπειρων κυττάρων διαφορετικής μορφής καί συστάσεως
αποτελούνται όλοι οί οργανισμοί, τόσο οί ζωικοί όσο καί οί φυτικοί. Ά π ό τήν ενέρ
γεια ή οποία άναπτύσσεται μέσα στο κύτταρο προκύπτουν οί έκδηλώσεις έκεΐνες,
τό σύνολον τών οποίων ονομάζομε ζωή. Είναι δέ οί έκδηλώσεις αύτές άφ’ ενός μέν
ή εξωτερική καί εσωτερική ύφή καί διαμόρφωσις τού οργανισμού, άφ’ έτέρου δέ ή
ίκανότης πού έχει τό κύτταρο, επομένως καί ό οργανισμός, νά άντιδρα σέ ερεθί
σματα τά όποια προέρχονται είτε άπ’ αυτόν τον ίδιον είτε άπό τό εξωτερικό περιβάλ
λον. 'Η άντίδρασις δέ αύτή άκριβώς στά ποικίλα έρεθίσματα αύτά γεννά τήν προ
σαρμογή τού οργανισμού πρός τις έσωτερικές του άνάγκες καί προς τό περιβάλλον
γιά τήν διατήρησι τής ζωής. Τις πρωταρχικές εκδηλώσεις τής ζωής ό Yon Monakow
ώνόμασε ορμές. Ά π ό τις ορμές δέ πηγάζουν οί δημιουργικές δυνάμεις, οί όποιες άφ’
ενός μέν συμβάλλουν στήν πλήρη έξέλιξι τού οργανισμού, άπό τό ωάριο μέχρι τό
τέλειο άτομο, άφ’ έτέρου δέ ρυθμίζουν τήν ομαλή λειτουργία τού οργανισμού, κατά
τά διάφορα στάδια τής έξελίξεώς του.
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Στους οργανισμούς εκείνους οί όποιοι έμφανίζουν άνώτερο ή ανώτατο βαθμό
έξελίξεως, συγχρόνως μέ τήν έμφάνισι των διαφόρων οργάνων, αναφαίνεται καί
αναπτύσσεται τό φυτικόν ή αυτόνομον νευρικόν σύστημα. Τοΰτο άποτελεΐ συνδετικό
στοιχείο μεταξύ'των κυττάρων, μέ σκοπό να παραλαμβάνη τις επιδράσεις οί όποιες
προέρχονται άπό τα διάφορα όργανα καί να τις μεταδίδη σέ άλλα όργανα, καθώς καί
να συντονίζη τις άλληλοεπιδράσεις των οργάνων γενικά. Συγχρόνως μέ τό φυτικό
νευρικό σύστημα άναπτύσσονται τα αισθητήρια όργανα καί τό περιφερικό νευρικό
σύστημα, μέ τα όποια γίνεται ή προσαρμογή τού οργανισμού προς τό περιβάλλον.
Για τον συντονισμό δέ τής ένεργείας των ερεθισμάτων πού προέρχονται έσωτερικά
μέν άπό τό φυτικό νευρικό σύστημα, εξωτερικά δέ άπό τά αισθητήρια όργανα, καί
άπό τά όποια έρεθίσματα προκύπτουν οί αισθήσεις καί άπό αυτές τά συναισθήματα,
άναπτύσσεται τό κεντρικό νευρικό σύστημα, σκοπός τού όποιου είναι νά καθοδηγή
καί νά ρυθμίζη τις έπιδράσεις πού έρχονται άπό τον εξωτερικό ή εσωτερικό κόσμο
γιά τον εύρυθμο καί άρμονικό συντονισμό των σωματικών καί ψυχικών έκδηλώσεων τής ζωής.
Ά π ό τις ορμές, οί όποιες άποτελοΰν τις πρωταρχικές εκδηλώσεις τής ζωής,
πηγάζουν τά ένστικτα, τά όποια χαρακτηρίζονται σάν ή πρώτη λειτουργική άπόδοσις τού νευρικού συστήματος. Τά έ'νστικτα εμφανίζονται καί στις κατώτατες άκόμη
βαθμίδες τών ζωικών μορφών καί άποτελοΰν σπουδαίες ζωικές δυνάμεις, οί όποιες
καθοδηγούν κάθε ζωικό οργανισμό, άπό τά πρώτα βήματά του, άφοΰ καί οί δυνά
μεις άκόμη, οί όποιες οδηγούν τήν ζωϊκή μορφή πού σχηματίζεται μέ τήν γονιμοποίησι τού ωαρίου στην έξέλιξί της κατά τό πρότυπον τού είδους της, τήν προάσπισί της μέσα στο περιβάλλον καί τήν προσαρμογή της σ’ αύτό, άνάγονται άποκλειστικά καί μόνο στήν σφαίρα τών ένστικτων.
Κατά τον Von M onakow, ό όποιος είναι μία άπό τις αυθεντίες στόν τομέα
τής ψυχοβιολογίας, τό ένστικτο άποτελεϊ μία δύναμι ή όποια πηγάζει άπό τις ορμές
καί ή όποια εΰρίσκεται σέ συνεχή δράσι, χωρίς νά γνωρίζη χρονική άναστολή καί
παρακολουθεί άπό κοντά τήν έξέλιξι τού οργανισμού, άλλά καί πιο πέρα άκόμα τήν
διατήρησι τής όλότητος τού γένους.
Τά ένστικτα, κατά τήν έξέλιξι τής ζωής, έμφανίζονται τό ένα κατόπιν τού
άλλου, σύμφωνα μέ τις άνάγκες οί όποιες πηγάζουν άπ’ αυτήν. Μέ τήν άρχική έμφάνισίν της άναφαίνεται τό πρωταρχικό ένστικτο, τό μορφωτικό, μέ τό όποιον καθο
ρίζεται ή μορφή τού δντος καί τών οργάνων του. Συγχρόνως έμφανίζεται τό ένστικτο
τής αυτοσυντηρήσεως, τό όποιον ρυθμίζει τήν διατροφή, αύξησι καί προάσπισι τού
οντος άπέναντι στούς κινδύνους κάθε είδους. Στήν συνέχεια τής έξελίξεως παρου
σιάζεται τό γενετήσιον ένστικτον, τό όποιον άποβλέπει στήν διατήρησι τού ζωικού
είδους καί τήν διαιώνισίν του στο μέλλον.
Ά λλά μέ τήν πρόοδο τής ζωής οί άνάγκες της πολλαπλασιάζονται. Ά π ό τις
ανάγκες αυτές καί τις έπιδράσεις τού περιβάλλοντος άναφαίνονται τά ονομαζόμενα
ανώτερα ένστικτα, πού άνάγονται πιά στήν σφαίρα τών ψυχικών λειτουργιών. Τέτοια
είναι τό κοσμικό ένστικτο, τό όποιον δρα ύποσυνείδητα καί κρατά τό άτομον σέ
αρμονία μέ τό σόμπαν μέ τήν τήρησι ώρισμένων βασικών άρχών έκ μέρους τού
ατομου, τό θρησκευτικό ένστικτο, άπόρροια τού προηγουμένου, τό όποιον ένισχύει
τό άτομο φυσικά άπέναντι σέ δυνάμεις φυσικές ή κατά φαντασία ύπερφυσικές, οί
οποίες δροΰν έπάνω του καταστρεπτικά, καί τό κοινωνικό ένστικτο, μέ τό όποιο κα
θοδηγείται τό άτομον όπως, άφοΰ συνενωθή μέ άλλα όμοειδή, έπιτύχη εύκολώτερα
και καλύτερα τήν πλήρωσι τών κοινών άναγκών καί τήν έδραίωσι άρμονικής κοινής
συμβιώσεως καί κοινής ευτυχίας. Τό κοινωνικό ένστικτο έχει μεγάλη βιολογική
σημασία, διότι έπιβάλλει τήν τήρησι ήθικών άρχών άπό τις όποιες προκύπτει ευνοϊκήη εξέλιξις τού άτόμου στήν ζωή.
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Βάσι της ομαλής άναπτύξεως καί τής άρμονικής έξελίξεως τοϋ οργανισμοί)
αποτελεί ή τήρησις ισορροπίας κατά τήν έκδήλωσι καί δράσι των διαφόρων ένστι
κτων. 'Η άποκατάστασις τυχόν διαταραχής τής ισορροπίας αυτής άποτελεΐ βιολο
γική άνάγκη, για τήν ευνοϊκή έκδήλωσι των ζωτικών δυνάμεων μέσα στο κύτταρο
καί προκύπτει σαν τελική φάσις τής δράσεως των όρμων. Αύτή τήν ρυθμιστική
ένέργεια των όρμων ώνόμασαν βιολογικήν συνείδησι. Μέ αύτήν προσαρμόζονται
άναμεταξύ τους οί δυνάμεις, οί όποιες προάγουν τήν ζωήν, καί έξουδετερώνονται οί
δυνάμεις οί όποιες άντιδροϋν στήν πρόοδο αύτή.
'Η λειτουργία αύτή άποτελεΐ μία συμπλήρωσι των ιδιοτήτων τοϋ πρωτοπλά
σματος, πού άνάγεται βέβαια στο άσύλληπτο για μάς συνολικό πρόβλημα τής ζωής.
'Ο άνθρωπος πού εύρίσκεται σε εύεξία άπολαμβάνει τήν χαρά τής ζωής, καθώς αύτή
προκύπτει άπό τήν ισορροπία όρμων καί ένστικτων. Ή βιολογική συνείδησις άντιδρά στήν διαταραχή τής ισορροπίας αύτής καί ή άντίδρασις έκδηλώνεται μέ τά
κατώτερα ένστικτα, τά όποια δρουν χωρίς τήν συμμετοχή τής βουλήσεώς μας. Προκειμένου όμως γιά τά άνώτερα ένστικτα, τά όποια άνεπτύχθησαν άπό τήν έπίδρασι
τοϋ περιβάλλοντος, χρειάζεται γιά τήν αρμονική διαβίωσι τοϋ δντος ή προσαρμογή
τούτου στο περιβάλλον. Τήν προσαρμογή αύτή ρυθμίζουν έπιδράσεις οί όποιες έξαρτώνται άπό τήν βούλησι καί καλλιεργούνται άπό τήν νόησι. Μέ τήν βούλησι μποροΰν νά έπηρεασθοΰν ένέργειες πού έξαρτώνται άπό τά άνώτερα ένστικτα, το κοι
νωνικό, τό ήθικό, τό θρησκευτικό. Μόλις γίνη διαταραχή στήν λειτουργία των ένστι
κτων τούτων, διαγείρεται ή ήθική συνείδησις, ή συνείδησις μέ τήν συνηθισμένη έννοιά
της. Μέ τήν νόησι, λοιπόν, πού καθοδηγεί τήν βούλησι, μπορεί ό άνθρωπος νά ρυ
μίση τήν λειτουργία των άνωτέρων ένστικτων, παρακολουθώντας ήθικές αρχές καί
άξιώματα. 'Η δέ τήρησις τών άρχών καί άξιωμάτων τούτων είναι άπαίτησις τών
πρωταρχικών δυνάμεων, οί όποιες δροΰν μέσα στο πρωτόπλασμα, μέσα δηλαδή στήν
θεμελιώδη ούσία αύτής τής ίδιας τής ζωής.
Έ άν ή έπίδρασις τής βουλήσεώς καθοδηγήται άπό τις βασικές ήθικές άρχές,
τό άτομο βρίσκεται σε αρμονία προς τό περιβάλλον, τήν κοινωνία καί τό σύμπαν,
αισθάνεται ένδόμυχη ψυχική ήρεμία καί έχει ήρεμη τήν ήθική συνείδησι. Έ άν όμως
άδιαφορή γιά τις ήθικές άρχές καί άξιώματα ή άντιδρά άπό δική του βούλησι σ’
αύτά, τότε οδηγείται σέ ψυχική δυσθυμία καί στήν γένεσι τών συναισθημάτων έκείνων τά όποια είναι οί τύψεις συνειδήσεως.
Μέ τό κοινωνικό ένστικτο, τό άτομο φέρεται βιολογικά προς τήν διατήρησι
τοϋ έαυτοΰ του καί τοϋ γένους του καί προς αρμονική συμβίωσι μέ τά όμοειδή άτομα.
' Η συνεργασία είναι παράγων άναπτύξεως καί προόδου καί δέν πρέπει ποτέ τά άτομα
νά θεωρηθούν τελείως ανεξάρτητα τό ένα άπό τό άλλο, άλλά ενωμένα σάν τά κύτ
ταρα ενός καί τοϋ ίδιου οργανισμού.
'Ο E spinas άπέδειξεν, δτι οί ζωικές κοινωνίες πού στηρίζονται στήν ύποστήριξι τών νέων ζωικών μορφών, έχουν τήν βασική προϋπόθεσι μιας άρμονικής διαιωνίσεως τοϋ είδους. Τό ον είναι άλληλέγγυο μέ τό περιβάλλον του, άποτελεΐ μαζύ του
ένα άληθινό φυσικο-χημικό σύστημα, τοϋ όποιου δλα τά στοιχεία άντιδροϋν τά μέν
έπί τών δέ. Έ άν έξετάσωμεν ένα πολυκύτταρο οργανισμό, βλέπομε δτι τά διάφορα
κύτταρα συνεργάζονται στενά μεταξύ τους γιά τήν διατήρησι τής ζωής τοϋ δντος.
"Ο,τι κι’ άν συμβή στο ένα άπό αύτά, αντανακλά άμέσως στά άλλα. "Οσο τό ον συμ
πληρώνεται, τόσο ή συνεργασία αυτή γίνεται πιο σπουδαία, πιο άπαραίτητη καί
κάτω άπό τήν πίεσι τών περιστάσεων σημειώνομε συχνά δτι οί οργανισμοί τείνουν
να γίνουν είτε πιο πολύπλοκοι, εΐτε νά συνενωθούν μεταξύ τους. ’Έ τσ ι δημιουργοϋνται
οι πολυσύνθετοι οργανισμοί, πού αποτελούνται άπό δισεκατομμύρια κυτταρικών μο
νάδων ή οί ζωικές άποικίες, πού εμφανίζουν συλλογική όργάνωσι, θαυμαστή άπό κάθε
πλευρά. Τά άκοινώνητα ζώα είναι σπάνια καί τείνουν νά έξαλειφθοΰν. Ό λ ες οί ζωϊ-
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κές μορφές, άκόμα κι’ αυτές πού άνήκουν στις κατώτατες βαθμίδες τοϋ βασιλείου,
όπως οί μέλισσες, τά μυρμήγκια, τά έντομα, διαβιοϋν άλληλοβοηθούμενες στή δική
τους κοινωνία. Καί ποιος άκόμη μπορεί νά άπορρίψη χωρίς προσεκτική μελέτη ένα
είδος συμβιώσεως πού επιβάλλεται βιολογικά; ’Ή μήπως, δπως καί τά ύλικά φαι
νόμενα παρουσιάζονται ένωμένα τά μέν προς τά δέ, είναι εύκολο νά βρή κανείς, άκόμα
καί στον άνόργανο κόσμο, μιά ξεχωριστή άτομικότητα;
'Ο νόμος τής συμβιώσεως γέννα αυτόματα τον νόμο τής κοινωνικής άλληλεγγύης, πού εμφανίζεται σάν γενικός νόμος τής ζωής καί τής δράσεως των έμβιων
οντων. Το δτι ή άλληλεγγύη αυτή έκδηλώνεται σάν ένστικτο σέ δλα τά ζώα, έχει
παρατηρηθή καί περιγραφή άπό δλους τούς φυσιοδίφες, άπό τον ’Αριστοτέλη ώς
τον Buffon καί τούς νεωτέρους. "Ας άναφέρωμε μερικά άπο τά χαρακτηριστικά
παραδείγματα αύτά :
'Ο Rom anes, στο σύγγραμμά του «Νοημοσύνη των Ζώων» άναφέρει δτι τά
έντομα άπο τά σπόνδυλα καί πολλά σπονδυλωτά όπως οί ποντικοί καί οί άρουραΐοι
συχνά βοηθούν το ένα το άλλο στήν μετακίνησι βαρειών άντικειμένων, πού ένα μόνο
του δεν θά μπορούσε νά κατορθώση. 'Ο Coues, στο Δελτίο Γεωλογικών Ε π ισ κ ο 
πήσεων τών 'Η ν. Πολιτειών, γράφει δτι είδε άσθενικά πουλιά νά βοηθούν το ένα
το άλλο γιά την έκκόλαψι τών νεοσσών καί άλλοτε πολλές άγριόπαπιες νά επωά
ζουν μιά κοινή φωληά αύγών.
'Ο φυσιοδίφης Rousse, στο σύγγραμμά του «’Ένστικτα καί ’Ή θη τών Ζφων»
αναφέρει τις έξής κτυπητές περιπτώσεις :
"Ενας μεγαλόσωμος σκύλος κυνηγούσε άγρια ένα μικροκαμωμένο σκυλάκι.
Τότε μπήκε στήν μέση ένα άλογο καί άρχισε νά προστατεύη το θύμα λακτίζοντας
τον διώκτη του επίμονα καί άποφασιστικά. 'Ένας λαγός έγκατέστησε μόνιμα στην
φωληά του ένα έγκαταλελειμμένο γατάκι, γιά νά άνατραφή μαζί μέ τά δικά του
μικρά.
Σέ άλλη περίπτώσι μιά γάτα μετέφερε κρυφά στήν φωληά της γιά νά άναθρέψη μαζί μέ τά δικά της τά μικρά δύο κουνελιών, πού έπεσαν θύματα τών άπαιτήσεων τής άνθρώπινης μαγειρικής.
'Ένα σκυλάκι πού πνιγόταν στά νερά μιας λίμνης σώθηκε άπο μιά γάτα, ή
οποία το άνέθρεψε μέ τήν πιο μεγάλη επιμέλεια καί στοργή. Καί μιά μέρα ό Rousse,
στο υπόγειο τού σπιτιού του, είδε σέ ένα καλάθι μιά γάτα μέ τά μικρά της καί ένα
μικρό ποντίκι νά θηλάζη άπο τήν γάτα θετή μητέρα του μέ άπάθεια καί ξεννοιασιά...
Αύτά δσο άφορα τά ζώα, στά όποια ή άλληλεγγύη υπακούει στο ένστικτο.
Στον άνθρωπο, έκτος άπό τό ένστικτο μεσολαβεί καί ή συνείδησις, πού παρουσιάζεται
σαν μιά έκφρασις τής πιο στενής άλληλεγγύης. Είναι, δπως είδαμε καί προηγουμέ
νως, μιά ένοποιητική δύναμις πού επιτρέπει στο άτομο νά άντιμετωπίση τό περι
βάλλον μέ δλες τις δυνάμεις του, μέ δλην τήν πείρα του. Καί δσο ή συνείδησις άναπτυσσεται τόσο έπιβάλλει άλληλεγγύη μεταξύ δλων τών δυνάμεων τού δντος. Χάρις
στην συνείδησι, κάθε στιγμή τής ζωής τού άνθρώπου είναι άλληλέγγυη μέ δλες τις
στιγμές καί κάθε πράξις άλληλέγγυη μέ τις άλλες έκδηλώσεις, τήν συνήθεια, τήν
αναπτυξι τών αισθήσεων, τήν βούλησι, τό αίσθημα. Μέ τήν κληρονομικότητα, τέ
λος, άπό τήν καθαρά βιολογική άποψι, τό άτομο είναι άλληλέγγυο μέ τούς προγό
νους του, άπό τούς όποιους κληρονομεί ιδιότητες καί μέ τούς άπογόνους του, στούς
οποίους τις μεταβιβάζει.
Τό κοινωνικό ένστικτο, τελική έκφρασις τού όποιου είναι ή άλληλεγγύη, είναι
στενά συνυφασμένο μέ τό κοσμικό ένστικτο, τό όποιο έπιβάλλει τήν προσαρμογή
του ανθρώπου προς τό περιβάλλον. ’Από τήν συνεργασία καί τών δύο ενστίκτων, τού
κοσμικού καί τού κοινωνικού, προκύπτει ή άνάγκη άφοσιώσεως τού άνθρώπου προς
το περιβάλλον, προς τήν οίκογένειά του, τήν πόλι του, τήν Πατρίδα του, τούς συναν-
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θρώπους του, αύτή ή ανάγκη ή οποία μέ μια απλή και άπέριττη έκφρασι χαρακτη
ρίζεται σάν άγάπη. Αυτό τό όποιο ό Χριστιανική ’Ηθική ονομάζει αδημιούργητη
αγάπη, δηλαδή ή σ’ αύτή τήν θεία φύσι του άνθρώπου άπ’ τήν αρχή ύπάρχουσα σχέσις αύτοϋ προς κάθε συνάνθρωπό του, ή Βιολογία έρχεται να άποδείξη δτι είναι τό
ί'διο αυθόρμητο καί βιολογικά έπιβαλλόμενο συναίσθημα, τό όποιο πιέζει τον άν
θρωπο νά μήν παραγνωρίζη τήν ύποστήριξι καί τήν έξυπηρέτησι των άναγκών του
συνανθρώπου του. 'Ό πω ς πολύ σωστά παρατηρεί ό W aser«o άνθρωπος έχει ανάγκη
της άγάπης γιά τήν ευεξία του στήν διαδρομή τής ζωής μέσα στο σόμπαν, δια
φορετικά αισθάνεται υποσυνείδητα τον εαυτόν του άποχωρισμένο άπό τον κόσμο
τοϋ περιβάλλοντος, σέ δυσαρμονία προς τή σύμπαν καί στερείται τήν χαρά τής ζωής.
'Η άγάπη είναι άπαραίτητη ψυχική τροφή, χωρίς τήν όποια ή ευνοϊκή έξέλιξις τοϋ
ώ που καί ή σωματική καί ψυχική υγεία του δεν ειναι νοητές».
άνθρώ
'Η επιστημονική έρευνα, άφοϋ καταλήξει στήν βιολογική άντίληψι τής αύθύπαρκτης παγκοσμίου κοινωνικής άλληλεγγύης σάν προαιώνιας αρχής, οδηγεί καί
στο συμπέρασμα δτι ή τήρησις τής βασικής αυτής άρχής έπρεπε νά προηγήται καί
οχι νά άκολουθή άπό πίσω τήν τήρησι άλλων υλιστικών αρχών σέ μιά εποχή «πο
λιτισμένη», όπως έπιμένομε νά χαρακτηρίζουμε τήν δική μας. Παρ’ δλο δμως τό καταθλιπτικό βάρος τό όποιον πιέζει καί καταπνίγει τήν έπιταγή τής ήθικής συνειδήσεως σάν συνισταμένη διαφόρων παραγόντων καί έπιδράσεων, στον διανοητικά γερό
άνθρωπο άνήκει τό έργο νά άποσείση τήν νάρκη πού κατέχει τις ψυχικές εκδηλώσεις
τής σύγχρονης ζωής. Καί τότε καί ή λύσις τοϋ τόσο άκανθώδους καί πολύπλοκου
κοινωνικού ζητήματος θά ξεπηδήση αυθόρμητα, πηγαία, καί θά ξαναδώση στήν άνθρωπίνη άξια τήν αίγλη πού φύλαξε γ ι’ αυτή ό Δημιουργός...
Καί ή άπόσεισις τής νάρκης αυτής πρέπει νά πραγματοποιηθή σέ νέα προ
σαρμοσμένα πλαίσια. 'Η άνθρωπότης, δυστυχώς, δέν έχει άκόμα αίσθανθή, πέρα ώς
πέρα, τον καρποφόρο κοινωνικό Χριστιανισμό. Κυριαρχείται άκόμα άπό τον Χρι
στιανισμό τών τύπων καί τών άπαγορεύσεων. Είναι καιρός πιά ό Χριστιανισμός
τών «μή» νά δώση τήν θέσι του στον έμπρακτο, θετικό καί δημιουργικό Χριστια
νισμό. «Τής εύποιίας καί κοινωνίας μή έπιλανθάνεσθε: τοιαύταις γάρ θυσίαις ευαρε
στείται ό Θεός». "Οπως πολύ σωστά καί στο Διεθνές Συνέδριο Χριστιανών Κοινω
νιολόγων στο Bossey τό 1950 έτονίσθηκε, ή έπαφή μέ τήν σύγχρονη πραγματικό
τητα μάς διδάσκει, δτι δέν ώφελοϋν τόσο οί πολλές άπαγορεύσεις κάθε τι τοϋ συγχρό
νου σάν άμαρτωλοΰ καί επιλήψιμου, δσο ωφελεί ή θετική συμβολή τοϋ Χριστιανι
σμού στά σύγχρονα προβλήματα τοϋ σύγχρονου άνθρώπου, ή όποια πρέπει νά εκδη
λώνεται άπό μιά συνεχή καί άδιάκοπη προσφορά προς τον άνθρωπο.
«Hom o sum , hum ani nihil a me alienum p u to —Είμαι άνθρωπος, καί τ ί
ποτε άπ’ δ,τι είναι άνθρώπινο δέν μοΰ είναι ξένο», λέει πριν άπ’ τον Θεάνθρωπο ό σοφός
μελετητής τής άνθρωπίνης κοινωνίας. Καί οί τρεις υψηλές άρχές τοϋ Χριστιανισμού,
ή διδασκαλία γιά τήν άξια τής ψυχής καί τής προσωπικότητος, ή ιδέα δτι δλ.οι οί
άνθρωποι είναι άδελφοί καί μέλη μιας μεγάλης οικογένειας καί ή έντολή τής άγά
πης, άποδεικνύουν δτι ό γνήσιος Χριστιανισμός συμπίπτει μέ τον αληθινό άνθρωπισμό, χωρίς τον όποιον δέν μπορεί νά νοηθή άληθινός πολιτισμός. 'Η διαπίστωσις
αύτή δμως κατοχυρώνει άκόμη περισσότερο τήν άνάγκη ύπάρξεως καί άναπτύξεως ενός εμπράκτου Χριστιανισμού, άφοϋ άνθρωπισμός θά πή πλησίασμα τοϋ
άνθρώπου, έκτίμησις τοϋ πόνου του καί τών άναγκών του, κατανόησις καί μεγαλύ
τερη προσπάθεια γιά τήν άνακούφισί του. "Οπου καί δταν ό Χριστιανισμός έδρασε
στήν έμπρακτη μορφή του, έθεσε τις βάσεις τής άναπτύξεως τής κοινωνικής πρό
νοιας καί πολιτικής. "Οπως πολύ επιτυχημένα γράφει ό Troeltsch, ή πίστις στήν αιω
νιότητα άποτελεϊ τήν μοναδική δύναμι γιά τό παρόν. ’Αλλά ή έννοια δύναμις, γιά νά
άνταποκριθή στο περιεχόμενό της, πρέπει νά γίνη αισθητή σάν πραγματικότης.
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Πρέπει λοιπόν τό παρόν νά γεμίση άπ’ τήν δύναμι πού δίνει ή αίωνιότης καί για νά
κατορθωθή αυτό χρειάζεται, δσοι έμπνέονται άπ’ τήν αιωνιότητα νά παρουσιάσουν
καρπούς δυναμικούς, τούς όποιους παρουσιάζει κανείς μόνο όταν άνταποκρίνεται
στις επιταγές του έμπράκτου καί κοινωνικού Χριστιανισμού.
'Ένα άπό τα βασικά σφάλματα «γραμμής» τού άνθρώπου τού 20οΰ αίώνος
σάν κοινωνικής μονάδος, είναι τό ότι ζαλισμένος καί τσακισμένος άπό τις ιδεολο
γικές συγκρούσεις καί τήν πάλη ιδεών πού χαρακτηρίζει τήν εποχή μας, έχώρισε
δύο μεγάλες πηγές άστείρευτης ένεργείας, πού άποτελοΰν τό ξεκίνημα άλλά καί τό
τέρμα κάθε άνθρώπινης δημιουργίας : τήν δύναμι καί τήν άγάπη. 'Ο χωρισμός
αύτός, ό όποιος άπλώθηκε ριζικά σέ όλες τις έκδηλώσεις τής άνθρωπίνης ζωής, έ
δωσε μοιραία τήν πρωτοπορεία στήν δύναμι, ή οποία μέ τήν πρόοδο τής δράσεώς της
ξέφυγε άπό τον άρχικό της προορισμό. Καί παραμελήθηκε ή άλλη δύναμις, μέ άναπόφευκτο άποτέλεσμα νά χάση ό άνθρωπος μέσ’ άπό τά χέρια του ένα πολύτιμο στοι
χείο τού πραγματικού του προορισμού καί νά άπομακρυνθή άπό τον δρόμο πού τού
χάραξαν τά άνώτερα ένστικτά του μέ συνισταμένη τήν Χριστιανική ’Ηθική. Έ νόμισε ό άνθρωπος τού 20οΰ αίώνος πού γαλουχήθηκε άφθονα άπό τά καλοδουλεμμένα
καί άπατηλά συνθήματα τών υλιστικών δοξασιών, ότι ή σιοτηρία καί έξέλιξις τού
πολιτισμού έγκειται στήν μηχανή. Αύτή ή λατρεία τής μηχανής τον ώδήγησε νά
λησμονήση μέσα στον χωρίς φρόνησι ένθουσιασμό του, ότι ή μηχανικός πολιτισμός
χωρίς ιδανικά καί ηθικά αξιώματα είναι σάν παιχνίδι τέλειο στά χέρια παιδιού πού
δέν γνωρίζει νά τό χρησιμοποιήση. Κλείσθηκε στά έργαστήριά του μέ σκοπό νά άπομονώση καί χρησιμοποιήση τήν πυρηνική ενέργεια καί άφιέρωσε στήν κατεύθυνσι
αύτή μιά γιγάντια προσπάθεια μισού αίώνος, λησμονώντας ότι μιά κίνησις πού διαπνέεται ■άπό ιδεολογική δύναμι καί αγνή πίστι, μπορεί συχνά νά φέρη άποτέλεσμα
ανώτερο κατά πολύ άπό τήν διάσπασι χιλιάδων πρωτονίων... Αυτά είναι τά διδά
γματα πού έβγαλε ό πολυμήχανος άνθρωπος τού αίώνος μας, ό όποιος τώρα, κου
ρασμένος καί άπογοητευμένος άπό τό κυνήγημα τής ουτοπίας του, κάθεται μέ σταυ
ρωμένα χέρια ντροπιασμένος, άνίκανος νά δώση μιά λύσι έστω κςμ υποφερτή στο
κοινωνικό πρόβλημα, τόν εφιάλτη αύτόν κάθε ώργανωμένης κοινωνίας τών νεωτέρων
χρόνων. Καί όμως, τήν λύσι τήν καθωρίσαμε προ ολίγου. Κι’ είναι τόσο άπλή, τόσο
εύκολη καί τόσο χειροπιαστή! Μέ τήν έπάνοδο τού άνθρώπου στο άρχικό του ξεκίνημα, μέ τήν προσπάθεια νά βρή τόν χαμένο εαυτό του καί νά θεμελιώση τόν πραγ
ματικό του προορισμό, θά βροΰν αυτόματα τήν λύσι τους τόσα καί τόσα κοινωνικά
προβλήματα, τά όποια τώρα, κλειδωμένα άπό ανικανότητα στά ντουλάπια τής γρα
φειοκρατίας «προς μελέτην», φαίνονται υποθέσεις σπουδαίες καί περίπλοκες, ικανές
να απασχολήσουν τήν λειτουργία καί νά ζητήσουν τήν βοήθεια τράστ ήλεκτρονικών
εγκεφάλων. Μέ τήν έμπρακτη εφαρμογή τής βιολογικής καί ήθικής επιταγής τής
ών
ών
τους
_ παροχή
εκπαιδεύσεως γενική καί ή ήθική συμπαράστασις σέ όλα τά επίπεδα παύουν νά άπο
τελοΰν προβλήματα φοβερά, καί δυσεπίλυτα καί έντοπίζονται ωραιότατα μέσα στο
πλαίσιο τής καλής θελήσεως καί τής συστηματικής έργασίας.
Χρειάζεται βέβαια γιά όλ’ αύτά ή έ—ίδειξις κατανοήσεως έκ μέρους τού ώργανωμενου συνόλου, τής κοινωνίας καί τής Πολιτείας, άλλά προ παντός χρειάζεται
πιστις και πρωτοβουλία ιδιωτική. Χρειάζεται τό άγωνιστικό πνεύμα, τό όποιον πρέ
πει να άναπτύξη κάθε πνευματικός άνθρωπος καί νά μεταδώση στούς συνεργάτας
του καί συνανθρώπους τού περιβάλλοντος του.
« Ατοπον ένα τρυφαν πενομένων πλειόνων» λέγει ένας χριστιανός φιλόσοφος
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του Β' αΐώνος, ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς. Αύτό θά έπρεπε νά είναι τδ θεμέλιο κάθε
πολιτισμένης κοινωνίας, εϊτε τοϋ 2ου είτε τοϋ 20οϋ αΐώνος. Διότι τά ανθρώπινα
προβλήματα δεν γνωρίζουν την έπίδρασι τοϋ χρόνου καί οΰτε λιγοστεύουν άλλα μάλ
λον πολλαπλασιάζονται μέσα στον ροϋν τής ανθρώπινης ζωής. ’Έ τσι, ενόσω θά υπάρ
χουν άνθρωποι, πάντοτε ό άνθρωπος θά περιμένη τήν βοήθεια τοϋ συνανθρώπου του
καί θά ΐσχύη στους αιώνες ή ήθική έπιταγή :
«Τώ αΐτοϋντι σέ δίδου, καί τον θέλοντα άπό σοϋ δανείσασθαι μή άποστραφής».
Χρειάζεται άκόμα τό άγωνιστικό αύτό πνεύμα πού άναφέραμε νά συνοδεύεται
άπό μία διευκρίνισι έξ ίσου έπιτακτική. Ή κοινωνική άλληλεγγύη, σάν πηγή δυνάμεως, δεν έχει μόνο τήν φυσική έλξι πού ύπάρχει μεταξύ άνθρώπων καί ή οποία έκδηλώνεται πολλές φορές μέ άρρωστημένους συναισθηματισμούς ή ένοχλητικό οίκτο.
Είναι καιρός πιά νά σταματήση νά επικρατή ή άντίληψις τής κοινωνικής άλληλεγ
γύη ς σάν πράξεως ελεημοσύνης, σάν έκδηλώσεως κοινωνικής αύτόματης, χωρίς
κριτήρια, χωρίς προορισμό καί μέθοδο ένεργείας. Είναι καιρός νά έξαλειφθή άπ’ τήν
άντίληψί μας καί τήν πραγματικότητα ή τάξις μιας ιδιαίτερα δυστυχισμένης κατη
γορίας άνθρώπων, τών έπαιτών. Πρέπει νά άντιμετωπίσουμε τήν κοινωνική άλλη
λεγγύη σάν μιά έκδήλωσι συμπάθειας καί κατανοήσεως προς τάς άνάγκας τοϋ συ
νανθρώπου μας, διότι πρέπει νά. πιστεύωμεν ότι άλλο είναι κοινωνική άλληλεγγύη
καί άλλο φιλανθρωπία, όπως τήν εννοεί ό πολύς κόσμος, δηλαδή σάν άπό οίκτο παροχή βοήθειας. Ό συνάνθρωπός μας είναι καί αύτός έκπρόσωπος τής άνθρωπίνης
άξίας όπως καί εμείς καί περιμένει άπό μάς όχι ένα εικοσάδραχμο, άλλάπρό πάντων
καθοδήγησι γιά τήν έπίλυσι τών προβλημάτων του άπό αύτόν τον ίδιον. Τήν διάκρισι αύτή μπορούμε νά τήν καταλάβωμε καλύτερα καί πιο ζωντανά όταν προσέ
ξομε ότι ένώ τό έργο τής κοινωνικής άλληλεγγύης συνοδεύεται άπό τον ενθουσια
σμό, τον άλτρουισμό καί τό ένδιαφέρον τών κοινωνικών λειτουργών, ή φιλανθρωπία
πολλές φορές γίνεται σάν ένα είδος καταναγκαστικής εργασίας, πού κουράζει καί
βοηθούντας καί βοηθουμένους. Τό ότι είναι δυνατόν νά ύπάρξη φιλανθρωπία πού δέν
έμπνέεται άπό ύψηλά κίνητρα τό τονίζει καί ό άπόστολος Π αϋλος, πού τόσο βαθυ
στόχαστα άναλύει μέ τά λόγια του τον ρόλο τής άγάπης στήν άλληλεγγύη :
«Καί έάν ψωμίσω τά υπάρχοντά μου, καί εάν παραδοθώ τό σώμα μου ίνα
καυθήσομαι, άγάπην δέ μή έχω ούδέν ωφελούμαι».
Καί ύστερα άπ’ αύτόν τον διαχωρισμό πρέπει νά τονισθή καί κάτι άλλο. Νά
καλλιεργηθή ή ιδέα, ότι ή Χριστιανική ’Ηθική τονίζει τις ήθικές παρεκτροπές οί οποίες
γίνονται μέ παράλειψι, μέ τό νά παραλείπωμε δηλαδή τό καλό πού θά μπορούσαμε
νά κάμωμε. Δέν έχομε προσέξει όσο πρέπει τό ότι «είδότι καλόν ποιείν καί μή ποιοΰντι, αμαρτία αύτώ έστίν». Διότι τό αίτημα τοϋ χρέους προς τον πλησίον δέν πο
λέμα. μόνον ό φανατικός ύλιστής, άλλά καί έκεΐνος πού τό ύπονομεύει στήν ψυχή τοϋ
συγχρόνου άνθρώπου μέ τήν άδιαφορία του, μέ τήν μεγαλόπρεπη εΐρωνία του ή μέ
τήν «εύνοϊκή ούδετερότητα» πού τηρεί, όταν οί άγωνισταί τής δικαιοσύνης δίνουν τήν
μάχη τής υλικής καί πνευματικής έπιβιώσεως τής κοινωνίας...
Καί τώρα, άφοΰ δώσαμε τον ορισμό μέ όλες τις άπαραίτητες διακρίσεις τής
κοινωνικής άλληλεγγύης, άς άπασχοληθοΰμε λίγο μέ τήν θεμελίωσί της μέσα στήν
κοινωνική ζωή. Τρεις βάσεις ύπάρχουν επάνω στις οποίες οΐκοδομεΐται ένα έργο
κοινωνικής άλληλεγγύης : ή υλιστική, ή νατουραλιστική καί ή πνευματική. Στήν
πρώτη περίπτωσι ύποστηρίζεται ότι όταν οί ύλικές άνάγκες ικανοποιηθούν, τά πάντα
θά οδηγήσουν αύτόματα σέ μιά ιδανική κοινωνία. Στήν δεύτερη περίπτωσι τονίζεται
τό γεγονός, ότι όταν ό άνθρωπος κατορθώση νά ίκανοποιήση βιολογικά τις άνάγκες
τίς όποιες έχει ένα ύγιές σωματικά καί πνευματικά άτομο, τότε δέν υπάρχει κανένα
εμπόδιο γιά τήν πρόοδο καί άνάπτυξί του. Στήν τρίτη περίπτωσι άντιμετωπίζομε
τον άνθρωπο σάν μιά ύπαρξη μέ ύλικά, πνευματικά καί ηθικά προβλήματα, ή οποία
έχει άνάγκη ένισχύσεως σέ κάθε βήμα της στήν ζωή.

Ή κοινωνική άλληλεγγύη ώς βιολογικόν καί ήθικόν γεγονός
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Για νά έπιτύχη ή όργάνωσις τής κοινωνικής άλληλεγγύης πρέπει νά θεμελιωθή
στην τρίτη βάσι, την καθαρά πνευματική. 'Όσοι τόμοι συγγραμμάτων κι’ αν γρά
φουν έπάνω στο ζωτικώτατο θέμα τής κοινωνικής άλληλεγγύης, δεν θά μπορέση
ποτέ νά σκοτισθή αυτή ή απλή αλήθεια πού τήν νοιώθει ευθύς άμέσως και ό άπλοϊκώτερος άνθρωπος όταν διαθέτη λίγη άγνή σκέψι : όταν πάρης γιά βάσι τήν όλη,
μόνο τήν υλική δυναμικότητα, τότε ένας μόνο ρυθμιστικός παράγων υπάρχει στις
άνθρώπινες σχέσεις : ή υλική υπεροχή. Και μιά μόνο δικαιοσύνη : τό δίκαιον τού
ΐσχυροτέρου, «τό τοϋ κρείττονος ξυμφέρον» όπως έλεγε στον Σωκράτη ό Θρασύμαχος. Γιά νά έκτοπισθή άπό ρυθμιστικός παράγων τής ζωής ή υλική υπεροχή πρέ
πει κάποιος άλλος παράγων νά τήν έκτοπίση. Καί αύτός ό παράγων θά μπορέση νά
έπιβληθή μόνο όταν στηριχθή σέ μιά τέτοια πνευματική δυναμικότητα πού θά μπο
ρέση νά δαμάση τήν υλική υπεροχή. Χωρίς τήν πνευματική δυναμικότητα δεν μπορεί
νά έχη θέσι ή κοινωνική άλληλεγγύη σάν ρυθμιστής των άνθρωπίνων σχέσεων. Τό
αίτημα τής κοινωνικής άλληλεγγύης θά τό καταλάβη καί θά τό κάμη πραγματι
κότητα μόνο ό πνευματικός άνθρωπος. Γ ι’ αύτόν τον λόγο ή άρνησις των πνευμα
τικών άξιων ήταν ή άρνησις τοϋ βάθρου γιά νά γίνη πραγματικότης τό αίτημα τής
κοινωνικής άλληλεγγύης. Γι’ αύτόν τον λόγον μένει πάντα αναλλοίωτη ή άλήθεια :
όποιος πολέμα τις πνευματικές άξιες, πολέμα συγχρόνως κάθε δυνατότητα νά δοΰμε
επί τέλους άντί γιά τήν μία ή τήν άλλη βία, ρυθμιστή των άνθρωπίνων σχέσεων τον
άλτρουϊσμόν καί τήν κοινωνική δικαιοσύνη. Σήμερα είναι ή πιο κρίσιμη στιγμή γιά
μιά σημαντική πνευματική έγερσι. 'Η Ό δηγέτις Φωνή μέ τό παράδειγμά Της μας
έδειξε τό δρόμο τής ένότητος μέ τον Θειον Νοΰν καί μ.άς έζήτησε νά άκολουθήσωμε
έμπράκτως τό παράδειγμά Της. Μάς προσέφερε γιά τοΰτο μία μέθοδο άπλή καί ζων
τανή, πού ολοκληρωτικά άναλύσαμε καί πού υπάρχει στήν πείρα τής καθημερινής μας
ζωής :
«’Εντολήν καινήν δίδωμι όμΐν ίνα άγαπάτε άλλήλους καθώς ήγάπησα υμάς».
'Η έμπρακτη άπόδειξις κοινωνικής άλληλεγγύης μάς παρέχει τήν εύχέρεια
νά άνυψωθοϋμε άπό τον υλιστικό εγωισμό στον ΐδεαλιστικό άλτρουΐσμό καί τήν
άγάπη προς τον πλησίον. ’Εάν μπορέσωμε νά διατηρήσωμε στήν συνείδησί μας τήν
ιδέα αυτή πάντοτε σέ ενέργεια, ικανοποιούμε μιά έπιταγή τής συνειδήσεώς μας καί
υψώνομε τήν δραστηριότητά μας σέ άνώτερο κύκλο ένεργείας.
Θά γίνη ίσως γενικά παραδεκτό πώς, άν όλοι οί γνωστοί κανόνες πρέπει νά
υποταχθούν τελικά κάτω άπό ένα υπέρτατο νόμο, πού νά διέπη τον τρόπο τής ζωής
καί νά είναι έφαρμόσιμος σέ όλες τις συνθήκες τοϋ βίου καί νά μπορή νά σταθή σάν
το τελικό μέτρο προς όποιαδήποτε δράσι, ό νόμος αύτός πρέπει νά είναι πιο ελα
στικός άπό τις συνηθισμένες μορφές των κανόνων τής έποχής μας. «Πρέπει νά είναι
ικανός νά δρά έπάνω στούς λαούς μέ επιτυχία καί συγχρόνως νά μπορή νά παρουσιάζη χειροπιαστά καί μαθηματικά προκαθωρισμένα άποτελέσματα». Γιά τον χρι
στιανό μάλιστα αύτός δέν είναι μόνο ό πρωταρχικός νόμος μά ό μοναδικός νόμος.
Στέκει μέσα στον χρόνο καί στον χώρο τών ιδεών σάν τήν Πηγή άπό τήν οποία
εκπορεύονται όλοι οί άλλοι νόμοι. Καί είναι άπόλυτος. Δέν πρόκειται γιά ένα νόμο
που στήν άπόλυτη έννοιά του μάς σταματά άπό τοϋ νά πράξωμε κάτι πού θεωρείται
σφαλερό, ή τό είδος τοϋ νόμου πού συστηματοποιεί τις ειδικές πράξεις τής ζωής μας,
τι πρέπει οί άνθρωποι νά άκολουθήσουν γιά μιά ήθική ζωή. 'Ο Νόμος τής Α γά πης
είναι ικανός νά έπιβάλη στά άτομα τί άκριβώς νά πράξουν, έκεΐνο πού κανείς ποτέ
δέν τούς διέταξε άπό πρίν, κάτι πού ίσως κανείς άλλος ποτέ δέν σκέφθηκε πριν άπ’
αυτούς. Μέ άλλα λόγια είναι μιά βασική άρχή πού προσπαθεί νά όδηγήση τον άν
θρωπο μέσα στή σφαίρα τοϋ ήθους του καί τής συμπεριφοράς του. ’Εκτός άπ’ αύτό,
ο νόμος αύτός περιλαμβάνει τήν άπόλυτα δυναμική έκτος άπό τήν αιώνια κατεύθυνσι καί μάς δίνει τον τρόπο πού οδηγεί κατ’ εύθεΐαν στήν κύρια πηγή άπ’ όπου
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πηγάζει κάθε δράσι άρετής. Καί έδώ φυσικά ή ’Αγάπη διαφέρει ριζικά άπ’ δ,τι
συνήθως θεωρείται ήθικές ιδέες ή ήθικολογικά παραγγέλματα. Τό Χριστιανικό σύ
στημα δεν είναι έδραιωμένο στο γεγονδς δτι ό άνθρωπος κάμει κάτι ύπακούοντας
στην πίεσι έξωτερικών γεγονότων ή προς χάριν μιας μονότονης καί αυτόματης πει
θαρχίας σέ ηθικούς κανόνες. 'Ό ταν ή χριστιανική άποψις έννοηθή στην πληρότητά
της καί την καθολικότητά της, τότε ή έννοια τής ’Αγάπης συνεπάγεται, τίποτε περισ
σότερο, τίποτε όλιγώτερο, μιά ριζική μεταμόρφωσι τοϋ δλου ήθικοΰ ρυθμού τού
κόσμου, ένα νέο είδος κοινωνικής δικαιοσύνης διαπλάσσεται δταν οί άνθρωποι κατα
λάβουν πώς ό Θεός δεν μπορεί να ίκανοπονηθή μόνο μέ τελετουργική θυσία καί δτι
’Εκείνος ζητεί πραγματική δικαιοσύνη στήν περίσκεψιν για τις άνάγκες των πτω 
χών καί των άδυνάτων. "Αν ό Θεός μοιάζει σαν τον μεγάλο άντιμαγνήτη πού τραβά
μακρυά άπό τις έλξεις τού κόσμου, όλες μας οί άλλες έπιθυμίες θά γίνουν πλουσιώτερες καί θά βρουν τό άληθινό τους αίσθημα ισορροπίας. Κάτω άπό τον Θεό, ή ’Α
γάπη δεν έχει άλλο άντικειμενικό σκοπό παρά τήν άνθρωπίνη προσωπικότητα. Μόνο
αύτή ή προσωπικότης πράγματι υπάρχει. "Οχι άλλα πράγματα ή άλλα άφηρημένα
δντα ή άλλα ιδανικά. Κι’ αύτή άκόμη ή δικαιοκρισία στήν άφηρημένη της έννοια δεν
έχει θέσι. Γιατί στο γήϊνο κράτος ό Χριστιανισμός διακρίνει μιά καί μόνο δικαιοκρισία, αύτή πού σημαίνει τον ζήλο γιά τις άνθρώπινες ψυχές. Οί ζωντανές υπάρξεις,
αυτές είναι οί άξιες στον κόσμο, γιατί είναι αύτές ψυχές προωρισμένες γιά τήν αιω
νιότητα. Eivat ό τελικός σκοπός τού κυνηγητού των άξιων. Καμμιά άλλη ήθική δέν
είναι σέ θέσι νά διατηρήση τήν υψηλή άξιοποίησι τής ανθρώπινης προσωπικότητος.
Καμμιά άλλη ήθική δέν μπορεί νά ξεφύγη τήν υποστροφή των άνθρώπων σέ κάτι
άλλο ή τήν έστω καί άδύνατη διακήρυξι, πώς ό καθένας μας ζή γιά τον εαυτό του
καί μόνο. Καμμιά άλλη ήθική δέν μπορεί νά συνένωση τούς άνθρώπους σέ κοινω
νικά σύνολα κατά τον τρόπο πού στήν περίπτωσι τής ’Αγάπης άποτελεΐ μόνη της
μιά έξύψωσι τής προσωπικότητος. Δέν είναι κενά λόγια άλλά άναντίρρητη άλήθεια
τό νά πή κανείς δτι τά άνθρώπινα δντα ύφίστανται γιά τήν δόξα τού Θεού. Καί δέν
είναι απλή συναισθηματικότης, άλλά ουσιαστικός τρόπος φιλοσοφήσεως τής ζωής,
νά πή κανείς δτι ή συνισταμένη των πάντων είναι ή ’Αγάπη, καί τό σύνολο τής άγάπης ό ίδιος ό Θεός :
« Ό Θεός άγάπη έστι, καί ό μένων έν τή άγάπη έν τώ Θεώ μένει καί ό Θεός
έν αύτώ».
Αύτή ή έπιτακτική ανάγκη έκπληρώσεως τού ύψίστου χρέους τής ’Αγάπης,
αποκτά στις σημερινές στιγμές ιδιαίτερη σημασία γιά μάς τούς "Ελληνες. Χώρα
χαρακτηριστικά άγροτική, μέ πτωχότατο έθνικό εισόδημα καί μέ βιοτικό έπίπεδο
καταπληκτικά χαμηλό, ή Πατρίδα μας ύπέστη συγκλονιστικά τά πλήγματα έπανειλημμένων πολέμων καί καταστροφών καί βρίσκεται άκόμη στο στάδιο τής άναρρωσεως άπό τά δεινά της. Χώρα στήν οποία ή άμοιβή τής άνθρωπίνης έργασίας άνέκαθεν άποτελοΰσε πρόβλημα, ή Ε λλάς παρουσιάζει οικονομική κρίσι ή οποία έχει
αντίκτυπο επάνω στις συνθήκες διαβιώσεως τού λαού της. Μεγάλες μάζες τού
πληθυσμού, ιδίως στήν ύπαιθρο, ζοΰν κάτω άπό συνθήκες άθλιότητος καί στερούνται
στον αιώνα τής διασπάσεως τού άτόμου ενός πιάτου θρεπτικού φαγητού ή μιάς άνθρωπινής ενδυμασίας. Καί έάν οί ιθύνουσες τάξεις παρακολουθούν μέ απάθεια
και αδιαφορία τό φαινόμενο τούτο, χρέος έμάς τών διανοουμένων είναι νά προβάλωμε
τήν διαμαρτυρία μας καί τήν άντίστασί μας άπέναντι στήν κοινωνική άδικία πού συ
νεχίζεται. Οί άπορες τάξεις τού Ελληνικού λαού, αύτές οί όποιες άποτελοΰν τον στυλοβάτη τού "Εθνους καί τής ’Εθνικής Οικονομίας, αύτές οί όποιες στις πιο κρίσιμες
στιγμές τής Πατρίδος πάντοτε βρίσκονται στις έπάλξεις τού άγώνος μέ τό δπλο ή
την σκαπάνη τής άνοικοδομήσεως στά χέρια, είναι πραγματικά άξιες μιάς καλύτερης
υποστηρίξεως καί μιάς πιο έπιμελημένης προστασίας. ’Εμείς πού έχομε τήν ύπέρ-
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τατη ευτυχία νά μην (αντιμετωπίζουμε υλικό ζήτημα συντηρήσεώς μας, εμείς οί
κατά κάποιο τρόπο πνευματικά άνεπτυγμένοι, οί προνομιούχοι δηλαδή της ζωής,
έφ’ δσον συνδυάζομε τά δύο αυτά, οφείλομε νά μεταδώσωμε άσβυστα τά ιδανικά μας,
νά βάλωμε σέ κίνησι μιά σταυροφορία κοινωνική, νά βάλωμε τον έαυτό μας σέ μιά
κατάστασι άποστολής. Σάν άνθρωποι, είναι καιρός πιά «νά γίνωμε δ,τι είμαστε»
γιά νά μεταχειρισθοϋμε τήν έπιτυχημένη έκφρασι ενός συγχρόνου πνευματικού ήγέτου. Είναι καιρός πιά νά τελειοποιήσομε τήν μορφή «άνθρωπος» του άρχαίου Ε λ 
ληνικού Πολιτισμού, προς τήν μορφή «Χριστιανός άνθρωπος», δπως αυτή σκιαγραφήθηκε καί διαμορφώθηκε άπό τό κήρυγμα του Θεανθρώπου. Είναι καιρός νά ξεπηδήση άπό τά σπλάχνα τής Ελληνικής κοινωνίας ό νέος άνθρωπος, πού βαδίζει σέ
νέα πνευματικά πλαίσια καί ζητεί νά βρή καί θεμελιώσή τον χαμένο έαυτό του. 'Ο
άνθρωπος συνεχιστής, οχι αιχμάλωτος του παρελθόντος, υπερήφανος, νά εχη σκοπό
τής ζωής του τήν προσφορά του γιά τήν διατήρησι των άνθρωπίνων άξιων...
Στον ορίζοντα του δρόμου τής Ελληνικής κοινωνίας άρχίζει νά ροδίζη τό φως
μιας έλπιδοφόρου αυγής. Ό μελετητής τοϋ κοινωνικού προβλήματος διαπιστώνει
δτι στά τελευταία χρόνια μιά κάποια πρόοδος έχει σημειωθή στον τομέα τής όργανώσεως τής κοινωνικής άλληλεγγύης. Είναι προς τιμήν τοϋ μικρού καί εύγενικοϋ
τούτου τόπου άπ’ δπου ξεπήδησαν τά μεγάλα ιδανικά, δτι ή κίνησις προνοίας άρχίζει
νά ριζώνεται άργά άλλά σταθερά καί δτι υπάρχει γόνιμο έδαφος γιά τήν καλλιέργεια
των ιδεών πού πιο πάνω άναπτύξαμε καί πού πηγάζουν άπό τό κήρυγμα τοϋ Θεμελιωτοΰ τής άλληλεγγύης. Καί θά είναι μεγάλο εύτύχημα νά μπορέσωμε νά άπαντήσωμε σέ κάποιον πού είπε δτι ό πολιτισμός ενός λαοΰ μετριέται άπό τούς δρόμους
καί τά έργοστάσιά του, πώς μετριέται καλύτερα άπό τά φιλανθρωπικά ιδρύματα καί
τά έργαστήρια ’Αλληλεγγύης καί ’Αγάπης...
Ξεφεύγει άπό τά δοια τοϋ θέματός μας ό άπολογισμός τής κινήσεως άλλη
λεγγύης στήν Πατρίδα μας. Τά άποτελέσματα υπόσχονται άρκετά γιά τό μέλλον,
άλλά έκεΐνο πού έχει σημασία είναι δτι οί άνάγκες είναι τόσο έκτεταμένες ώστε
χρειάζεται νά σημειωθούν άκόμη άπειρα μεγαλύτερες επιτυχίες. Καί προ πάντιον,
πρέπει νά καλλιεργηθή εντατικά ή ιδέα δτι τό έργο των κοινωνικών λειτουργών δια
γράφεται μέν τραχύ καί κοπιαστικό, άλλά επιβάλλεται τώρα περισσότερο άπό κάθε
άλλη φορά.
"Ας κλείσωμε βαθειά μέσα μας τό ευγενικό ιδανικό τής κοινωνικής άλληλεγ
γύης καί, πρωτοπόροι στον άγώνα πού μάς φωνάζει κάτω άπ’ τις σημαίες του, ας
μεταδώσωμε καί σέ άλλους τήν φλόγα νά ακολουθήσουν τό παράδειγμά μας, ενώ
νοντας τις προσπάθειές τους σέ μιά σταυροφορία κοινή.
’Εργάτες κοινωνικής άναμορφώσεως, οικοδόμοι καί θεμελιωταί άνθρωπιστικοΰ πολιτισμού, ας έχωμε τήν μεγάλη τιμή νά δώσωμε τό παρών στήν μάχη τής
κοινωνικής εργασίας γιά τήν ύπεράσπισι τών συμφερόντων τών άδικημένων άπό τήν
φύσι καί τών δυστυχούντων.
"Ας μάς ,διαπνέη σάν φωτεινό κίνητρο ή φιλοδοξία νά φτιάξωμε μέ τις ταπει
νές δυνάμεις μας καί νά παραδώσωμε άφθαρτη στή νέα γενεά, βγαλμένη άπό τήν
σημερινή κρίσι, άκουμπΐσμένη αισιόδοξα στο μέλλον, πλημμυρισμένη άπό τό φώς
τής αγάπης, στοργική μητέρα τών φτωχών παιδιών της, μιά έλεύθερη, κοινωνικά
δίκαιη, καί Χριστιανική Ε λ λ ά δ α . . .
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Συμφώνως προς τελευταίας στατιστικάς, 1.720.000 Γάλλοι πάσχουν άπό άλκόολισμόν. 'Η μέση δέ ποσότης τοΰ καταναλισκομένου έν Γαλλία οίοπνεύματος άνέρχεται κατά κάτοικον εις 68 λίτρας. Αΰτη είναι ή ύψηλοτέρα εις δλον τον κόσμον.
'Ο άλκοολισμός άποτελεΐ αληθή κοινωνικήν μάστιγα έν Γαλλία, όχι μόνον
άπό υγιεινής άλλα καί οικονομικής άπόψεως. Τό κράτος, τό όποιον έ'χει τό μονοπώλιον τοϋ οινοπνεύματος—έξαιρέσει τής ρακής, τοϋ κονιάκ καί τοϋ οινοπνεύματος άπό
δαμάσκηνα, κεράσια κλπ.—είναι υποχρεωμένου νά έπεμβαίνη πλησίον των παραγω
γών, δίδον είς αύτούς επιχορηγήσεις οσάκις ή παραγωγή είναι κακή καί άγοράζον
τα πλεονάσματα επί καλής παραγωγής, διά νά τά μεταπωλήση είς τό εξωτερικόν είς
τιμάς πολύ χαμηλοτέρας τοϋ κόστους.
Πολλοί Γάλλοι πολιτικοί—μεταξύ των οποίων ό κ. Μαντές Φράνς μέ τήν πο
λιτικήν του τής «ένθαρρύνσεως τής γαλακτοποσίας»—έπεδίωξαν άνεπιτυχώς νά
καταπολεμήσουν τον άλκοολισμόν, άποθαρρύνοντες τούς παραγωγούς οινοπνεύματος
καί δίδοντες άποζημιώσεις είς άμπελουργούς, διατεθειμένους δπως καλλιεργήσουν
άλλως τάς άμπέλους των.
Ή παρούσα σοσιαλιστική Κυβέρνησις, ή οποία εφαρμόζει πολιτικήν αύστηρών
οικονομιών καί εύρίσκεται ένώπιον τοϋ μεγάλου οικονομικού βάρους τοϋ πολέμου τής
’Αλγερίας, δεν έπελήφθη άκόμη τό προβλήματος τοϋ άλκοολισμοΰ. 'Ο Τύπος παραπονείται διά τήν παράλειψιν αύτήν καί υπογραμμίζει δτι τά πρώτα οικονομικά μέτρα
θά έπρεπε νά είχαν ληφθή άκριβώς είς τον τομέα τής παραγωγής οινοπνεύματος.
Τάς ήμέρας αύτάς, μία έφημερίς σοσιαλιστικών τάσεων έξαπέλυσεν άληθή έκστρατείαν έναντίον τοϋ άλκοολισμοΰ, ύπογραμμίζουσα κυρίως τό βάρος τό όποιον τό
πάθος τοΰτο άντιπροσωπεύει έπί τής έθνικής οικονομίας καί ιδίως έπί τών φορολο
γουμένων.
'Υπολογίζεται έτσι δτι έξ αιτίας τοϋ οινοπνεύματος τό κράτος χάνει έτησίως
περί τά 300 έκατομμύρια φράγκων, άπό άγοράς πλεονασμάτων οινοπνεύματος, τά
όποια δεν γνωρίζει τί νά κάμη, άπό έργατικά άτυχήματα, νοσοκομειακά καί ιατρικά
έξοδα κλπ. ’Εάν έξερριζοΰτο ή πληγή τοϋ άλκοολισμοΰ, παρατηρεΐται, ό υπουργός κ.
Ραμαντιέ θά ήδύνατο νά πραγματοποιήση τάς ζωτικάς έκείνας οικονομίας, τάς όποιας
έπαγγέλλεται άπό άρκετοϋ χρόνου.
’Ά λλαι δμως έφημερίδες άντιπαρατηροΰν, δτι είς τήν Γαλλίαν λειτουργούν 500.
000 καταστήματα οινοπνευματωδών ποτών (ένα έπί 50 ένηλίκων Γάλλων)! Τοΰτο
σημαίνει δτι, παρ’ δλας τάς προσπάθειας τών κυβερνώντων, ό λαός δεν θά ήτο ευκολον
νά παραιτηθή τών καθημερινών του σπονδών είς τον Βάκχον καί δτι έκατοντάδες χ ι
λιάδων μικροεπαγγελματιών θά ύφίσταντο οικονομικήν καταστροφήν, κατόπιν ένός
άποτελεσματικοΰ άγώνος έναντίον τοΰ άλκοολισμοΰ.

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ

Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΠΟΥΤΝΙΚ
ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
Έ κ του περιοδικού «Γεγονότα καί κείμενα»,
τεύχος 24ον, της 16—31ης ’Οκτωβρίου 1957

'Η έκτόξευσις τοϋ σοβιετικού τεχνητού δορυφόρου έδωσε την ευκαιρίαν εις
τούς κομμουνιστάς καί εις τούς συνοδοιπόρους να έξαπολύσουν μίαν θορυβώδη προ
παγανδιστικήν έκστρατείαν. 'Ο κυριώτερος ισχυρισμός των είναι δτι ό δορυφόρος
άποδεικνύει την ύπεροχήν τής σοβιετικής έπιστήμης καί τεχνικής καί κατά συνέ
πειαν καί τήν άνωτερότητα τοϋ σοβιετικού κοινωνικού συστήματος έναντι τοϋ άμερικανικοΰ καί γενικούτερον τοϋ δυτικοϋ. "Ας προβώμεν εις μίαν άντικειμενικήν έξέτασιν τοϋ ίσχυρισμοΰ αύτοΰ.
Κατ’ αρχήν ή ρωσική επιστήμη καί τεχνική είναι άνωτέρα τής άμερικανικής; Οί αριθμοί άποδεικνύουν δτι ή σοβιετική βιομηχανία καί ή άγροτική παρα
γωγή άνέρχεται σήμερον εις το 1/3 μόλις τής άμερικανικής. Έ ξ άλλου ή παραγωγικότης, ή οποία σχετίζεται άμεσα μέ τήν κατάρτισιν τοϋ Ρώσου έργάτου, μόλις
φθάνει το 1 /5 έκείνης τοϋ άμερικανοΰ συναδέλφου του. Οί άμερικανοί ειδικοί
πού έπεσκέφθησαν τήν Ρωσίαν κατεπλάγησαν άπο τάς άναχρονιστικάς βιομηχανικάς
εγκαταστάσεις της. (Αί Ρωσικαί συγκοινωνίαι είναι άπο τάς χειροτέρας τοϋ κό
σμου). Τέλος εις το 20ον Συνέδριον, οί σοβιετικοί ήγέται καί ιδίως ό Κροΰστσεφ,
ό Μπουλγκάνιν, ό Μικογιάν καί ή Παγκράτοβα, άνέφεραν δτι είς τήν χώραν των
συχνότατα εφαρμόζονται άπηρχιωμέναι μέθοδοι παραγωγής καί δτι ύστεροΰν δχι
μόνον αί θεωρητικαί έπιστήμαι, τά νομικά, ή φιλοσοφία, ή ιστορία, ή πολιτική οι
κονομία καί ό... μαρξισμός, άλλά καί αί έφηρμοσμέναι έπιστήμαι καί ή τεχνική.
Εις τον επιστημονικόν καί τεχνικόν τομέα, λοιπόν, ή Ρωσία δχι μόνον δεν προηγείται
άλλά καί ύστερεϊ σημαντικώς έναντι των Η .Π .Α .
Ό σον διά τον ισχυρισμόν, δτι ή έκτόξευσις τοϋ δορυφόρου άποδεικνύει τήν
ανωτερότητα τοϋ σοβιετικοΰ κοινωνικού συστήματος, αύτός είναι παράλογος. Μήπως
αί πυραμίδες πού έθεμελιώθησαν έπί των πτωμάτων των δούλων δικαιώνουν ίστορικώς τήν τυραννίαν των Φαραώ; ή μήπως τό θαυμαστόν έπίπεδον τής Γερμανικής
τεχνικής άπέδειξεν τήν ύπεροχήν τοϋ ναζισμοΰ; "Ενα κοινωνικόν σύστημα είναι
ανώτερον ένός άλλου έάν τό οικονομικόν άποτέλεσμα τής μεγαλυτέρας παραγωγικότητος καί λαϊκής εύημερίας συμβαδίζει μέ μίαν μεγαλυτέραν πολιτικήν έλευθερίαν. Ή Ρωσία δμως σήμερον καί άπο άπόψεως παραγωγικότητος καί βιοτικού
επιπέδου καθυστερεί, δχι μόνον έν σχέσει προς τάς Η .Π .Α . άλλά καί προς τάς περισσοτέρας προηγμένας δυτικάς χώρας, άλλά καί άπο άπόψεως πολιτικών έλευθεριών εύρίσκεται εις τήν προ τής γαλλικής έπαναστάσεως έποχήν.
Θά προβληθή δμως εις τήν περίπτωσιν αύτήν καί δικαίως τό έρώτημα, έάν ή
Ρωσία υστερεί, είς τον έπιστημονικόν καί τεχνικόν τομέα καί έχει ένα άναχρονιστικόν κοινωνικόν σύστημα, τότε πώς ήδυνήθη νά κατασκευάση τον τεχνητόν δορυ
φόρον καί μάλιστα προ τών Η .Π .Α . ;
'Η άπάντησις είναι απλή : Είς τήν Ρωσίαν, τό κράτος είναι ώς γνωστόν μο
ναδικός καί άπόλυτος ιδιοκτήτης δλου τοϋ πλούτου τής χώρας, τόσον τοϋ ύλικοΰ
οσον καί τών προσωπικών ύπηρεσιών. Τον δέ πλοΰτον αυτόν διαχειρίζεται κατά
βούλησιν καί κατά τρόπον τελείως άνεξέλεγκτον. Είναι φυσικόν λοιπόν νά έχη το
Κομμουνιστικόν Κράτος τήν δυνατότητα νά καταβάλλη είς ορισμένους τομείς πού
εξυπηρετούν ιδιαιτέρως τάς πολιτικάς έπιδιώξεις του προσπάθειαν δυσανάλογον
προς τήν γενικήν κατάστασιν τής χώρας. Τό κράτος, είς τήν Ρωσίαν, δύναται νά
αγνοήση τό γεγονός δτι ό λαός υποφέρει άπο άκρίβειαν καί στερήσεις καί νά δια-
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θέση άνεξελέγκτως κονδύλια καί μέσα κολοσσιαία διά τήν έπίτευξιν ώρισμένων σκο
πών του. ’Έ τσι, ένω οί Ρώσοι εργαζόμενοι τρέφονται, στεγάζονται καί ντύνονται
κατά τρόπον χειρότερον από τούς συναδέλφους των οίασδήποτε δυτικής χώρας, τό
Ρωσικόν κράτος άσχολείται μέ... μεταφυσικά προβλήματα, ώς της κατανικήσεως
του θανάτου καί της κατακτήσεως του διαστήματος, πού άνταποκρίνονται κυρίως
εις τάς πολιτικάς του έπιδιώξεις, άλλά καί εις τήν άσιατικήν προέλευσιν καί τάς
ΰπερβατικάς τάσεις τής μυστικιστικής ρωσικής νοοτροπίας. Οί ενδεχόμενοι καρποί
τών έπενδύσεων αυτών, όπως είναι φυσικόν, δεν άποτελοϋν προϊόντα μιας σταθεράς
καί φυσιολογικής έξελίξεως ώς εις τήν Δύσιν, άλλά άποκτώνται κατά τρόπον άνώμαλον καί άντιοικονομικόν, πράγμα πού έχει δυσαρέστους συνέπειας διά τήν Ρω 
σικήν οικονομίαν καί κοινωνίαν. Δεν πρέπει κατά συνέπειαν νά έκπλησσώμεθα πλη
ροφορούμενοι οτι ό Ρώσος έχει μόνον 50 τετραγωνικούς πόδας στεγαστικόν χώρον
καί ότι ό δορυφόρος τοϋ έστοίχισε 500 έκ. δολλάρια, ένω ό ’Αμερικανός έχει στεγα
στικόν χώρον 500 τετραγωνικών ποδών καί ό δορυφόρος θά τοΰ στοιχίση μόνον
200 έκ. δολλάρια.
Δυσμενώς, παραλλήλως, επηρεάζονται άπό τήν σπασμωδικότητα τής προ
σπάθειας καί αί ϊδιαι αί ρωσικαί έπιστημονικαί έπιτεύξεις.
Ό ρωσικός δορυφόρος μαρτυρεί βεβαίως πραγματικήν έπιστημονικήν προ
σπάθειαν, είναι όμως πρόχειρος, έξετοξεύθη έσπευομένως προς άγραν εντυπώσεων
καί δεν παρέχει είς τήν επιστήμην παρά έν μικρόν μόνον μέρος τών πολυτίμων πλη
ροφοριών πού θά ήδύνατο νά παράσχη εάν ή έκτόξευσίς του δεν έπεταχύνετο διά πο
λιτικούς λόγους. Οΰτε, τέλος, τό σοβιετικόν έπιστημονικόν σύστημα προφανώς
είναι είς θέσιν νά έκμεταλλευθή πλήρως τάς επιτυχίας πού σημειώνει μέ αύτάς τάς
μεθόδους, άπόδειξις δέ αύτοϋ είναι ότι ένω ή Ρωσία κατεσκεύασε πρώτη τήν ύδρογονικήν βόμβαν, σήμερον ή ’Αμερική προπορεύεται καί είς αυτόν τον τομέα λόγω
τών μεγαλυτέρων μέσων τά όποια διαθέτει διά τήν πρακτικήν έκμετάλλευσιν καί
μαζικήν παραγωγήν πάσης νέας άνακαλύψεως, κυρίως δέ διότι αύτή έφθασεν είς
τήν υδρογονοβόμβαν όμαλώς καί στηρίζει τήν παραγωγήν της είς μίαν οικονομικήν
βάσιν πολλαπλασίως εύρυτέραν τής ρωσικής.
'Ο ’Αμερικανός θά χαρή διά τήν έκτόξευσιν τοϋ άμερικανικοΰ δορυφόρου. Οί
Ρώσοι όμως καί οί λαοί τών επιγείων δορυφόρων τής Ρωσίας βλέπουν τον ρωσικόν
δορυφόρον ώς σφετεριστήν ένός τμήματος τοϋ ίσχνοΰ μεριδίου των άπό τό έθνικόν
των εισόδημα.
Τέλος, έάν θέλωμεν νά έχωμεν μίαν πλήρη εικόνα τοΰ όλου θέματος, πρέπει
νά ύπομνήσωμεν οτι ό ρωσικός δορυφόρος αποτελεί κατά μέγα μέρος ένεργητικόν
τής Γερμανικής έπιστήμης, έφ’ όσον είς τήν κατασκευήν του ήργάσθησαν χιλιάδες
Γερμανοί ειδικοί κρατούμενοι ύπό τών Ρώσων, ώς πρότυπον αυτής δέ έχρησίμευσεν
ό διηπειρωτικός πύραυλος «Α—10», ό όποιος άφοΰ κατεσκευάσθη άπό τον Γερμανόν
Ευγένιον Σένγκερ διά νά βληθή ή Νέα 'Τόρκη έπεσεν είς τάς χεΐρας τών Ρώσων
μετά τήν κατάληψιν τής Γερμανίας, προτοΰ προφθάση νά χρησιμοποιηθή.
Έ ν συμπεράσματι, δυνάμεθα νά εϊπωμεν τό έξής : 'Ο Ρωσικός δορυφόρος
άναμφισβητήτως έχει μεγάλην έπιστημονικήν σημασίαν. 'Η μεγαλυτέρα όμως ση
μασία του είναι ιστορική καί ψυχολογική καί έν ούδεμια περιπτώσει μεταβάλλει τό
γεγονός ότι ή Ρωσία οίκονομικώς, τεχνικώς καί έπιστημονικώς υστερεί συνολικώς
είς σημαντικόν βαθμόν έναντι τής Δύσεως, ένω ή άνακάλυψις τοΰ δορυφόρου δέν βελ
τιώνει καί δέν δικαιολογεί, έξηγεΐ όμως τήν δλην κατάστασιν τής Ρωσίας καί τοΰ
λαοΰ της καί άποτελεΐ μίαν έπί πλέον έκδήλωσιν τών άντιφάσεων τοΰ σοβιετικού
κομμουνιστικού συστήματος.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Ή γιορτή τής Βασιλόπιττας
'Υπό τοΰ Άρχιφύλαχος, κ, Σ ■ΠΗΛΟΥ

’Ιανουάριος 1958.
Οί μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς, πού κυριο
λεκτικά άναστάτωσαν την άνθρώπινη ζωή, πέρασαν π ιά ...’Έφυγαν, παίρνοντας μαζί
τους ένα κομμάτι άπ’ τήν καρδιά μας... Μιαν ανάμνηση, μια έλπίδα, ή καί τα δυο
μαζί...
'Όλοι, καθένας μέ τον τρόπο του, έλαβαν μέρος κι’ έ'δωσαν ένα «παρών» στο
εύθυμο προσκλητήριο τής μεγάλης χαράς...

Ό Υ φ υ π ο υ ρ γό ; τω ν ’Εσωτερικών κ. ’Αθανασίου μετά τοΰ ’Α ρχηγού τής ’Αστυνομία; κ.
Κοκκίνου, το ΰ ’Επιθεωρητοΰ τοΰ Σώματο; κ. Νέρη, τοΰ Διοικητοϋ τ ή ; Σχολή; κ. ’Αρ
χιμανδρίτου, τ ή ; κ. Δηλαβέρη καί άλλων επισήμων κατά τήν κοπήν τ ή ; Β ασιλόπιττα;
εί; τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν.

Μονάχα ή ’Αστυνομική Σχολή αύτές τις μέρες έμεινε έρημη, βαρεία καί μόνη...
Ή σαν βλέπετε οί δόκιμοι μέ άδεια στα σπίτια τους καί ή κίνηση, ή γνώριμη
σχολική κίνηση, ειχεν όλότελα νεκρωθή...
'Ό μω ς έπρεπε, ήταν άνάγκη, όπως κάθε χρόνο αύτές τις μέρες οί δόκιμοι νά
εγκαινιάσουν τήν επάνοδό τους μέ λίγες εύχές, μ’ ένα κομμάτι βασιλόπιττας, μέ ένα
στολισμένο δέντρο...
’Ό χ ι μονάχα για τό καλό τοΰ Καινούργιου Χρόνου, άλλα καί γιατί έπρεπε οί
σοκιμοι, πλάι στους Καθηγητές καί τούς ’Αξιωματικούς τους, νά γιορτάσουν καί
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υπηρεσιακά δλοι μαζί σαν μια Οικογένεια τδ καθιερωμένο πιά χριστιανικό έθιμο
της Πρωτοχρονιάς, συσφίγγοντας έτσι περισσότερο τούς δεσμούς πού τούς ένώνουν
μέ την Σχολή τους.
’Αλλά ύπάρχει κι’ ένας άκόμα τρίτος λόγος, πού συντονίζει καί άξιοποιεϊ δλους
τούς λόγους... 'Η Σχολή πού στο πρόσφατο καί τό άπώτερο παρελθόν έχει μιά πλού
σια πνευματική καί καλλιτεχνική παράδοση δεν θάτανε σωστό νά μείνη έξω τοϋ
Νυμφώνος.
'Η Σχολή, πού μέ τά χορευτικά τσάγια της, τά ψυχαγωγικά της άπογεύματα,
τις έκδρομές της, τις δεξιώσεις της καί τούς άλησμόνητους χορούς της, έχει καθιε
ρώσει πιά καί έχει έπιβάλει μιά καινούργια σχολική καινοτομία πλούσια, εύχάριστη,
ψυχαγωγική καί διδακτική, ήτανε άνάγκη καί φέτος νά όμορφοντυθή καί νά πάρη
τή γνώριμη μορφή της, αύτήν πού τόσο αγάπησε καί έθαύμασε ένας ολόκληρος
κόσμος.
’Ίσω ς τέτοιου είδους κοσμικές «πολυτέλειες» νά ήταν άγνωστες πριν λίγα
άκόμα χρόνια, μά τώρα πιά ύπάρχει παράδοση.
'Υπάρχει ένα ολόκληρο, τεράστιο καί πολύμορφο έργο, πού άγγαλιάζει κάθε
κοινωνικό, πνευματικό καί καλλιτεχνικό τομέα...
'Η Σχολή άνέδειξε καί έπέβαλε τύπους άγνωστους μέχρι χθές καί πού δμως
είναι στενά συνδεδεμένοι μέ τό έργο τής ’Αστυνομίας Πόλεων, τής οποίας είναι δια
φημιστικοί προπομποί πού προλειαίνουν τό έδαφος γιά τήν ανύψωση τής ’Αστυ
νομικής ’Ιδέας καί τήν προβολή τοϋ ’Αστυνομικού ’Έργου.
Πότε είχε ή ’Αστυνομία περιοδικό σάν αύτό πού έχει σήμερα;
Πότε είχε άστυνομικούς δημοσιογράφους, άστυνομικούς λογοτέχνες ή ποιητές;
Πότε είχε τέτοιο δημοσιογραφικό οργασμό καί πότε είχε άναπτύξει τέτοια
καθαρά άστυνομική λογοτεχνική κίνηση;
Πότε πάλι ή ’Αστυνομία είχε τέτοια έκπομπή;
Πότε είχε άστυνομικούς ειδικευμένους σέ καλλιτεχνικά θέματα; ή πότε άνέπτυξε τέτοια καί τόση ραδιοφωνική κίνηση;
Αυτά δλα οδτε σάν δνειρα δέν άπαντήθηκαν πουθενά.
Κι’ δμως αύτά δλα, μαζί μέ τις έκδρομές καί τις καλλιτεχνικές γιορτές τής
Σχολής κάνουν ένα άληθινά επιβλητικό έργο...
Δημιουργούν φίλους, καθιερώνουν τον αστυνομικό σάν προσωπικότητα, τον
έπιβάλλουν σάν άξία, άξιοποιοϋν τούς κόπους του καί ώραιοποιοϋν τήν άποστολή του.
Ν α ί! Δέν είναι ψέμματα. 'Η ’Αστυνομία άπέκτησε φωνή... φωνή δυνατή,
άπέκτησε φτερά γιά νά ύψωθή δσο θελήση ψηλότερα... 'Ένα έργο δημιουργικό, μέ
ένα σωρό άξιόλογες διακλαδώσεις, συντελεΐται στή Σχολή... Καί αύτοϋ συνέχεια
είναι καί ή γιορτή τής Βασιλόπιττας, πού δόθηκε μέ μεγάλη δπως πάντα επιτυχία,
στήν Σχολή, στις 4 ’Ιανουάριου τό άπόγευμα...
Καί αύτό τό έργο πού, έκτος των άλλων, αύξάνει τήν πίστη, τονώνει τό φρό
νημα καί δεκαπλασιάζει τις δυνάμεις των μαθητών τής Σχολής, είναι έξ ολοκλήρου
καί αποκλειστικά δημιούργημα ένός θαρραλέου, ένός όραματιστοϋ Διευθυντοϋ, τοϋ
Διοικητοΰ των Σχολών κ. Νικολάου ’Αρχιμανδρίτου.
Οί γραμμές αυτές δέν έχουν ούτε σκιάν διαφημιστικής προθέσεως. Δέν έχουν
άνάγκη έπαίνων τέτοιοι άνδρες. Τά έργα τους όμιλοΰν καλύτερα άπό τις γραμμές
έτοΰτες. "Ομως θαρρώ κάποιον άλλον σοβαρό εξυπηρετούν σκοπό. Δίνουν παρα
δείγματα γιά μίμηση, σέ δλους τούς νεωτέρους πού θά κληθούν αύριο νά συνεχίσουν
το άστυνομικό έργο.
Αύτή είναι ή σκοπιμότης δλων τών περιγραφικών κειμένων τοϋ γράφοντος,
πού έζησε άπό κοντά καί θαύμασε αύτήν τήν θαυμαστή δημιουργία.
Παρακινούν σέ μεγάλες πράξεις.

Ή

γιορτή της Βασιλόπιττας
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Θέλετε παράδειγμα; Πάρτε λοιπόν εμένα. ’Έ τσ ι ήμουν πάντα; Τόσο αγα
πούσα τό ’Αστυνομικό Σώμα; Τόσο έργαζόμουν; Είχα ποτέ τόσον ενθουσιασμό;
Έ ! βάλτε τό χέρι στήν καρδιά καί πέστε μου όλοι εσείς, όσοι τυχόν μ’ άγαπάτε.
Νά λοιπόν τί κάνει ή πίστη... Φτειάχνει χαρακτήρες. Καίει καρδιές. ’Ανυ
ψώνει σε δυσθεώρητα όψη συνειδήσεις.
Καί αύτή, μονάχα αυτή, είναι ή βαθύτερη έννοια εκείνων πού σας γράφω τα
κτικά. 'Ή άγάπη προς τήν ’Αστυνομία.
"Εχει άνάγκην επαίνων ό Χριστός;... Γιατί τότε τον ΰμνοΰν οί ίεροκύρηκες;
Άπλούστατα γιά νά τονώσουν τήν πίστη των Χριστιανών!
Τό ίδιο κι’ έδώ μέσα στη Σχολή γίνεται. Γιγαντώνει ή πίστη σου θέλοντας

Δόκιμοι Ύ παστυνόμοι και άλλοι επίσημοι κατά τήν κοπήν τής Β ασιλόπιττας εις τήν
Α στυνομικήν Σχολήν.

και μή. Γιατί ό Διευθυντής μου είναι κάτι πάρα πάνω άπό Διευθυντής. Είναι ή ένσαρκωση ένός ’Ιδανικού, τοΰ ’Ιδανικού του καθήκοντος καί της εργασίας.
Μέ τί κεφάλαια έδημιούργησε δ,τι έδημιούργησε; ’Εκ τοΰ μηδενός, έκ τών
ενόντων.
Οί άλλες έκπομπές διαθέτουν τεράστια ποσά, έχουν ειδικό ταμείο, πληρώνουν
τους καλλιτέχνας, έχουν αυτοκίνητα στη διάθεσή τους, διαθέτουν δ,τι χρειαστούν.
Ενώ ή δική μας εκπομπή έχει μονάχα τούς μισθούς μας. Ά π ’ αύτούς θεραπεύουμε
τις ανάγκες τής έκπομπής. Καί όλοι οί καλλιτέχναι προσφέρονται. Κανείς δεν μάς
ζήτησε ποτέ λεπτά. Κι’ όλα αύτά γίνονται μέ υπεράνθρωπη δουλειά, μέ κοινωνικές
σχεσεις, άλλά πιο πολύ μέ τήν προβολή τής άξίας μας. Καί ή γιορτή τής βασιλόππιτας έγινε έκ τών ένόντων. Δέν ήταν ούτε γιορτή. ΤΗταν μιά οικογενειακή συγκέν-
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τρωσις, μέ θρησκευτικό κυρίως χρώμα. Κι’ δμως στο τέλος δεν μπόρεσε, παρά να
ξεφύγη απ’ την περιωρισμένη μορφή μιας απλής συγκεντρώσεως καί νά πάρη καλ
λιτεχνικό χαρακτήρα, μέ πρωτοφανή επιτυχία.
Μέ τί; Μά μέ τίποτα. Μονάχα μέ τον κ. ’Αρχιμανδρίτη νά καλύπτη δλα τά
κενά.
’Ά ρχισε νωρίς-νωρίς τό άπόγευμα, καί τελείωσε άργά τό βράδυ. Δηλαδή οΰτε
τελείωσε. Διεκόπη τήν ώρα άκριβώς πού μεσουρανούσε τό κέφι. Ά ν ήθελε ό Διευ
θυντής μου μπορούσε νά κράτηση τό γλέντι μέρες ολόκληρες, χωρίς κανείς νά πλήξη.
Αύτό είναι τό μυστικό τής επιτυχίας κάθε γιορτής τής Σχολής. ’Έχουν καρ
διά... Μιλούν... Σ ’ άγκαλιάζουν...
5 ήταν περίπου ή ώρα δταν ό Διευθυντής μου πλησίασε στο μικρόφωνο καί
χαιρέτησε τούς προσκεκλημένους μας... Δυο λόγια είπε, μά δικά του δυο λόγια...
’Έλεγαν δ,τι θάλεγε ένας άλλος μέ ολόκληρες σελίδες.
Τον ακόυσαν δλοι μέ προσοχή καί τον έχειροκρότησαν ολόθερμα... Κι’ ήταν
δμορφη αύτή ή στιγμή, μέσα στήν καταστόλιστη καί μέ χάρη διακοσμημένη Α ί
θουσα Τελετών τής Σχολής.
Πραγματικά ή διακόσμηση είχε τόση χάρη !!!
Γλάστρες μέ πολύχρωμα λουλούδια στον τοίχο... μεγάλες μεταξωτές κουρτί
νες στά παράθυρα, μέ ένα σωρό χρυσά άστεράκια κολλημένα έπάνω... άγιοι Βασίληδες σέ διάφορες χαριτωμένες στάσεις... σημαιοΰλες καί θυρεοί... χρώματα καί τά
πιο άπίθανα καί γουστόζικα μπιμπελού καλοβαλμένα εδώ κι’ έκεΐ.,.έφτειαχναν δλα
αύτά μαζί ένα γαληνεμένο πρωτοχρονιάτικο φόντο, μέσα στον όποιον ένοιωθες πολύ
ζέστη, χαρά καί ευτυχία...
Κι’ ήταν άκόμα τό μεγάλο δέντρο, φωτισμένο μέ δ,τι χρώμα φανταστής καί
φορτωμένο μέ λογιών-λογιών παιχνίδια, πού πρόσθετε μιά άκόμα πρόσχαρη νότα
στο ευχάριστο σύνολο...
ΥΗταν άκόμα 4 βασιλόπιττες... ένώ πίσω τους τό ξύλινο ύπόβαθρο τής ορχή
στρας, τό πιάνο, τό μικρόφωνο, ό ενισχυτής, τό μαγνητόφωνο, τά μεγάφωνα καί οι
άλλες τεχνικές έγκαταστάσεις τής Σχολής...
Κι’ άπέναντι ήταν τόσος καί τόσος εκλεκτός κόσμος, πού σχημάτιζεν ένα
άκριβό σύνολο...
Νά! μπροστά-μπροστά ό 'Υφυπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Νικόλαος ’Αθα
νασίου, ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας κ. Νικ. Κόκκινος, ό Άντισυνταγματάρχης τής
Α .Σ.Δ.Α .Ν . κ. Ντζουμάνης, οί κ.κ. Μπράουν, Λιούϊς, Γουάλες καί Ά λεν, Μέλη
τής ’Αμερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής έν Έλλάδι, ό τ. ’Αρχηγός τής ’Αστυ
νομίας κ. I. Σπύρου, ό κ. καί ή κ. Δηλαβέρη, ό κ. X. Γιώτης, ό κ. Α. Τούσης μετά
τής θυγατρός του, ό κ. Σ. Γαλανός, ό κ. Γ. Κάτσας, ό κ. Κ. Γεωργόπουλος, ό κ.
Η. Γλυκοφρύδης, ό κ. Ε. Πρόκος, ό Δ/ντής τής Λεόντειου Σχολής, ό κ. Ν.
Μπουραντάς, ό κ. Α. Τσόχας μετά τής κυρίας του, ή κ. ’Αρχιμανδρίτου μετά τής
θυγατρός της, ό κ. Ν. Νέρης, ό κ. Δ. Κάλλιας, οί ’Αστυνομικοί Δ/νταί κ.κ. Α. Κανελλόπουλος, Εύάγγ. Καραμπέτσος, Δ. Καρανάσος, Ν. Σπυρόπουλος, Κ. Τσίπης,
Κ. Παπατριανταφύλλου, Α. Καθάρειος, Π. Μαριόλης, Θ. Νούσιας, καί Έ μ μ . Ά ρ χοντουλάκης, ό κ. X. Τσαχαγέας, ό κ. I. Βάθης, ό κ. Οικονόμου καί πλεΐστοι άλλοι
επίσημοι.
Μετά τον χαιρετισμό τού κ. Δ/ντοΰ άρχισε ή Θεία Λειτουργία, δπως γίνεται
πάντοτε στή Σχολή, πού τό κάθε τί άρχίζει καί τελειώνει μέ τό Θεό...
Κι’ υστέρα άπ’ τήν κατάνυξη τής Θείας 'Ιερουργίας, ό ενθουσιασμός γιά τήν
όνομαστή Φιλαρμονική τής ’Αστυνομίας Πόλεων, πού ύπό τήν Διεύθυνσιν τού 'Υπαστυνόμου κ. Μπουκουβάλα, άρχισε μέ τά κάλλαντα.
’Ακολούθησε μιά καλλιτεχνική αστυνομική έκπληξη... Μιά χορωδία... μιά
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αστυνομική χορωδία, πού τήν άποτελοϋσαν αστυνομικοί της Φιλαρμονικής, ύπο τήν
δ/νση τοϋ κ. Μπουκουβάλα... ’Έψαλλαν τόσο ωραία, κι’ ύστερα τραγούδησαν τόσο
μελλωδικά, ώστε δίκαια καταχειροκροτήθηκαν... Καί ή μεγάλη στιγμή έφτασε.
Ό κ. ’Αρχιμανδρίτης πλησίασε στο τραπέζι μέ τις βασιλόπιττες καί άρχισε
νά κόβη ένα-ένα κομμάτι, ύπο τούς ήχους τής Φιλαρμονικής τής ’Αστυνομίας...
Το πρώτο για το Θεό... Το δεύτερο για τον Βασιληά μας...Το τρίτο για τήν Κύπρο
μας... το άλλο για το φτωχό... "Υστερα για τον ιερέα...
Κάθε κομμάτι μοιραζότανε στούς προσκεκλημένους πού άρχιζαν άμέσως τις
έρευνες για ν’ άνακαλύψουν το χρυσό νόμισμα... Τέσσερα, συνολικά, ήταν τα νομί
σματα...
Καί τυχεροί στάθηκαν έφέτας οί : ’Αστυνομικός Δ/ντής Α ' κ. Ευάγγελος
Καραμπέτσος, ’Αστυνόμος Α ' κ. Θεράπων Γαλανόπουλος, Γεώργιος Γιανούλης
υιός άστυφύλακος καί Μαρία Όνουφριάδου καθαρίστρια τής Σχολής.
Στή συνέχεια άρχισε, άπό τον κ. ’Αρχιμανδρίτη πάλι, ή διανομή των δώρων
στά παιδάκια των άστυνομικών... Καί τί δώρα!!! Πλούσια, χρήσιμα, πού προκάλεσαν πραγματικό πανζουρλισμό στον παιδόκοσμο...
’Έ τσ ι σιγά-σιγά τα δώρα τέλειωσαν καί μπαίνουμε στο καθαρώς καλλιτε
χνικό πρόγραμμα...
'Η ορχήστρα τού φίλου μαέστρου Μίμη Μεταξά έκανε τήν έ'ναρξη.
Τραγούδι, χορός, γλέντι καί τό κέφι πλημμύρισε τήν α’ίθουσα.
Οί καλ,λιτέχναι διαδέχονται ό ένας τον άλλον... Ή χαρά είναι ζωγραφισμένη
στά πρόσωπα όλων. Ξεφεύγει άπό τή μορφή μιας Χριστουγεννιάτικης συγκεντρώσεως ή γιορτή καί παίρνει τήν οψη τρικούβερτου γλεντιοΰ...
Καίγεται τό πελεκούδι...
Ταγκώ, Βάλς, ρόκ, τσά-τσά, Καλύψω...
Κ ι’ ύστερα δημοτικοί χοροί, πού προκαλούν πανδαιμόνιο μέσα στήν Α’ίθουσα.
"Ολοι χορεύουν, χαίρονται, άστειεύονται...
Ψυχή τής γιορτής ό κ. ’Αρχιμανδρίτης. Βρίσκεται παντού, σέ κάθε μέρος, σέ
κάθε γωνιά, πρωταγωνιστώντας άθόρυβα μέσα στο μεγάλο κέφι τής βραδυάς...Κανείς
δεν στέκει...
"Ολοι συμμετέχουν, δλοι πλημμυρίζουν άληθινή εύτυχία...
Οί ώρες κυλούν, καί τό κέφι ολοένα δυναμώνει...
Νούμερα, άνέκδοτα, έμμετρα, καλλιτεχνικά ενσταντανέ τής ώρας, δημιουρ
γούν ένα σύνολο απέραντης χαράς... "Ομως μέσα στήν ομορφότερη στιγμή του τό
γλεντι διακόπτεται...
Μά θα συνεχισθή λίαν προσεχώς...
Ή χειμερινή σαιζόν άνοιξε στή Σχολή... Θ’ άκολουθήσουν καλλιτεχνικές εκ
ρ ή ξ εις, χορευτικά άπογεύματα, δεξιώσεις καί πλούσιες γιορτές...
Τό φετεινό πρόγραμμα προμηνύεται πρωτοφανές. Θά έχουμε λοιπόν τήν εύκαιρία νά τά ξαναπούμε... 'Η Σχολή σάς περιμένει...
Η Σχολή έχει κερδίσει πιά ολόκληρη τήν άγάπη σας.
ΣΙΊ. Π Η Λ Ο Σ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Υ πό Q IL . C ESB R O N , κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τήν ’ίδια ώρα άρχίζει νά παίζη ή τζαζ του Λουλοΰ... Τί παίζει δεν έχει σημα
σ ία!!! ’Αβέβαιος είναι ό ρυθμός της. Πάντως όμως σχηματίζονται τα πρώτα ζευ
γάρια, κι άρχίζει ό χορός... Καί τί χορός!!! "Οπως θέλει κινείται ό καθένας... Καί εις
τό τέλος κάθε χορευτικοί» κομματιού χειροκροτούν πρώτοι οί μουσικοί...
Ενθουσιάζεται ό Μπενίτο καί νάσου τον πλησιάζει τήν ορχήστρα κι’ άρχίζει
νά τραγούδια, μέσα σέ μια θύελλα χειροκροτημάτων...
« ...Ά ν κι’ έσύ άκόμα μέ άφήσης...»
’Αρχίζει όμως χαμηλά τό τραγούδι του... Κ ι’ ό Άλφρέντ, πού τον συνοδεύει
μέ τήν φυσαρμόνικα, προσπαθεί, νά σκεπάση τή φωνή του, γιά νά τον υποχρέωση
νά φωνάξη καί νά σπάσουν πλάκα μαζί του... Καλό νούμερο !!! Ό Μπενίτο του ρίχνει
άγριες ματιές, ενώ τραγούδα μέ κωμική γλυκύτητα... Τότε χαμηλώνει ό Άλφρέντ...
Καί οί νότες είναι τόσο πεσμένες πού δέν μπορεί νά τις βγάλη ό Μπενίτο... Γ ι’ αύτό
άπότομα, άλλάζει τόνο... καί ωρύεται... ένώ όλοι χειροκροτούν, ξεκαρδισμένοι στά
γέλια...
"Υστερα έρχεται ή σειρά τοϋ μεγάλου Ζάκ, πού έκτελεϊ ένα νούμερο ταχυδα
κτυλουργίας, πού άνησυχεΐ μερικούς μικρούς... Γιατί ό Ζάκ ζητάει άπό τον Φρανσουα
μερικά νομίσματα καί άπό τον Κλώντ τό ρολόϊ του καί τό μαντήλι τοϋ λαιμού. Τά
ζητάει γιά νά κάνη τό νούμερό του. Μά... θά τά έπιστρέψη άράγε;...
"Υστερα ξαναχορεύουν... Ό Ντεντέ έχει φέρει ένα πικ-άπ. ’Αλλά οί δίσκοι
είναι τόσο παληοί, πού μόνον τούς γονείς ενθουσιάζουν...
Ό Μανουέλ έχει δανεισθή τά μυτερά παπούτσια τοϋ άδελφοϋ του, καί ένα μακρύ
πατελόνι, πού κάθε τόσο καί λιγάκι τοϋ πέφτει...
Τά άλλα παιδιά έχουν τά λαστιχένια παπούτσια τοϋ ποδηλάτου τους... ένώ
οί ντάμες τους, φορώντας τά ψηλά τακούνια τους τούς ξεπερνούν στο ύψος, κι’ όταν
θέλουν νά τούς μιλήσουν άναγκάζονται νά σκύψουν...
Πολλές έχουν άρωματισθή περίεργα... Παρουσιάζουν έτσι κωμική εικόνα, μά.
’ίσως καί λιγάκι άνησυχητική. Κάποτε δίνεται τό σύνθημα καί σπρώχνονται όλοι
προς τον μπουφφέ, πού τον έπιβλέπουν ό Άλφρέντ καί ό Κάϊδ, μέ βλέμματα πού σοΰ
κόβουν τήν όρεξη...
«...Παρακαλώ, όχι πάρα πάνω άπό ένα σάντουιτς ό καθένας... τό δεύτερο έπί
πληρωμή...)).
Πολλοί παίρνουν καί δεύτερο καί τρίτο... Πόσο όμως πιο γλυκό φαίνεται τό
πρώτο, τό δωρεάν !!!...
Σέ μιά στεγμή ό Σαρλό απλώνει τό χέρι γιά νά πάρη κι’ αύτός ένα σάντουιτς...
Μά θυμάται ότι τόφτειαξε ό ίδιος, μέ τά χέρια του, καί τό ξαναβάζει στο πιάτο...
—«Δέν άξίζει τόν κόπο νά πας σ’ ένα χορό γιά νά φας τά δικά σου τά σάντουιτς.,
συλλογίζεται....
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"Υπάρχει άκόμα καί μπύρα, καί λεμονάδα καί κρασί κοκκινέλι... Μά οί πιο
πολλοί κρατάνε τή δίψα τους, γιατί μονάχα το πρώτο ποτήρι είναι δωρεάν...
Τά παιδιά είναι περήφανα για τό σύστημά τους αύτό...
—«Καί τάμ ήλα;..» ρωτά ένα παιδί. «Ποϋ είναι τά μήλα; ’Έ πρεπε νά υπάρχουν
έδώ;... Ποιος άνέλαβε νά τά φέρη;... "Α ναί ό Μάρκ... Έ ! Μάρκ... Μάρκ...». ’Αλλά
ό Μάρκ κουνά το κεφάλι νευριασμένα, σάν νά θέλη νά πή: «Μην τά θυμίζης λοιπόν...
Δεν μπόρεσα νά φέρω...».
'Ο Μάρκ έχει φτάσει τελευταίος, λαχανιασμένος καί μ’ άδειανά χέρια... ’Ίσω ς
γ ι’ αύτό είναι λυπημένος... Καί δεν χορεύει... Ούτε τρώει τίποτα... Πάντως είναι
ανήσυχος, φοβισμένος. Κάτι έχει!!! 'Ο Μπενίτο ετοιμάζεται νά φύγη καί πλησιά
ζοντας τον Μάρκ τον ρωτά:
—«’Έρχεσαι μαζί μου;...».
'Ο Μάρκ χλωμιάζει... «’Ό χ ι! ’Ό χ ι! Θά μείνω εγώ ...».
Ό Φρανσουά βλέποντας έτσι τον Μάρκ, χώνεται άνάμεσα άπό τούς δυσκολοκίνητους χορευτάς καί τούς γέρους πού διηγούνται ιστορίες καί έρχεται κοντά του:
«Πιες λοιπόν Μάρκ...».
’Εκείνη τή στιγμή άνοίγει ή πόρτα καί μπαίνουν δυο χωροφύλακες... Οί φωνές
σταματούν άπότομα, οί χορευταί μένουν άκίνητοι καί παραξενεμένοι... Μονάχα ό
δίσκος άκούγεται...
«Είσαι εσύ, μικρή μου, τρέλλα...
έσύ μικρή μου τρέλλα...».
"Υστερα, μερικά παιδιά νομίζουν δτι πρόκειται γιά φάρσα, καί ξαναβρίσκουν
τό κέφι τους... Ετοιμάζονται νά διασκεδάσουν...
’Αλλά οί αστυνομικοί είναι βλοσυροί καί έπιβλητικοί. Ό Ντεντέ σταματά τήν
μουσική... "Ολοι κρατούν τήν αναπνοή τους, φοβισμένοι...
«...Φορζώ Μ άρκ...», λέει ό ένας άπ’ τούς χωροφύλακας μέ κωμική προφορά,
πού δεν κάνει όμως κανένα νά γελάση... «Φορζώ Μάρκ... Τον γνωρίζετε;...» ρωτά...
«Φορζώ Μ άρκ;...», ρωτούν τά παιδιά μέ προσποιητή έκπληξη καί άλληλοκυττάζονται δήθεν απορημένα. 'Ένα παιδί, ποιο θαρραλέο, μέ μεγάλη δόση υποκρι
σίας, επεμβαίνει...
«Σας θυμίζει τίποτε αύτό τό όνομα παιδιά;... Πώς τό είπατε; Φορζέ;...»
«’Ό χ ι! Φορζώ...» άπαντα ήρεμα ό άλλος άστυνομικός πού έχει γκρίζα μαλλιά
«’Ελάτε μήν ύποκρίνεσθε. Ζητούμε τον Φορζώ Μάρκ. Καί τον γνωρίζετε όλοι...».
«Μιά στιγμή, παρακαλώ» λέει ό Ντεντέ. «Περιμένετε νά θυμηθούμε... Φορζώ...
Φορζώ... " Α ! μάλιστα... τον ξέρουμε. ’Αλλά δέν είναι έδώ απόψε δυστυχώς...».
• Προς τον Μάρκ, πού τό πρόσωπό του έχει γίνει κάτωχρο, κανένα βλέμμα δέν
στρέφεται. Μονάχα τού άστυνομικού. «'Ορίστε τον...», λέει ήσυχα, δείχνοντάς τον.
Χωρίς προφυλάξεις ό συνάδελφός του άνοίγει δρόμο προς τον Μάρκ, πού έχει
μείνει σάν στήλη άλατος...
«’Εξαφανίσου...» τού ψιθυρίζει αποφασιστικά ό Κάϊδ, μπαίνοντας άνάμεσα
στούς προσκαλεσμένους καί σ’ αύτόν. ’Ανώφελη προσπάθεια... ΤΗταν ή στιγμή εκείνη
κατά τήν οποίαν τό ζώον πού θά μπορούσε νά ξεφύγη τρέχοντας, παραλύει, τά χάνει,
καί μένει ακίνητο στή θέση του... 'Η στιγμή πού θάπρεπε νά λυγίση τούς κυνηγούς
μπροστά στο άνυπεράσπιστο θήραμα, μά πού όμως τούς δίνει αποφασιστικότητα.
Ό Κλαύδιυς καί ό Φρανσουά παρεμβαίνουν:
—«Μά τί έχει κάνει; Μέ ποιο δικαίωμα τον συλλαμβάνετε;»
—«Καί σείς μέ ποιο δικαίωμα επεμβαίνετε; ρωτά ό ένας άστυνομικός...
—«’Έκλεψε μήλα», εξηγεί γλυκά ό άλλος...
—«Δέν είναι άλήθεια» διαμαρτύρεται φωνάζοντας ό Μάρκ. «Πήρα ένα
γεμάτο καλάθι. Αύτό τό παραδέχουμαι. Μά γύρισα νά τό ξαναβάλω στή θέση του.
Αύτήν άκριβώς τήν στιγμή μά είδατε εσείς καί μέ κυνηγήσατε...».
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«’Έ στω », λέει ό χωροφύλακας λυπημένος. «Δυστυχώς, κλοπή είναι αυτό...
’Ό χ ι σοβαρή βέβαια, μά, πρέπει νά καταλάβετε... ’Έλα μικρέ μ ου!!!...».
Ό γλυκός τόνος τής φωνής του χωροφύλακα τούς άφοπλίζει... Και τραβιούνται
μπροστά άπό τον Μάρκ, άφήνοντάς τον μόνον καί άπροστάτευτον άνάμεσα στους
δυο χωροφύλακες...
Τήν ΐδια στιγμή ό Κλώντ συλλογίζεται: «’Ά ν ό Νταριέ ήταν ε δ ώ !!!...».
Ά λλα ό Μάρκ έχει άντίθετη γνώμη... Παρά τήν ταραχή του, νοιώθει ευχαρί
στηση πού δεν παρίσταται ό Νταριέ σ’ αυτή τή σκηνή... Ά ν ήταν θά τον ντρεπότανε
τόσο!!!...
’Έ τσ ι στέκει μέ χαμηλωμένο κεφάλι, μέ σφιγμένα τά δόντια, σιωπηλός, άμίλητος...
Κι’ όταν οί άστυνομικοί τον παίρνουν έξω, ρίχνει μιά μόνη ματιά προς τήν
παράγκα καί βλέπει πίσω άπό κάθε παράθυρο, ένα τσαμπί άπό πρόσωπα νά τον κυττάζουν μέ άγωνία...
Ό Μάρκ νομίζει ότι έξω θά περιμένη ένα αύτοκίνητο τή ’Αστυνομίας νά τον
παραλάβη, όπως στά κινηματογραφικά έργα. Μά απογοητεύεται γρήγορα, καθώς
βλέπει τον ένα χωροφύλακα νά ξαναπαίρνη τήν μοτοσυκλέττα του, πού είχε στηρί
ξει στον κορμό ένός δέντρου καί νά τον συνοδεύη μέ τά πόδια...
«Πού. μέ πηγαίνετε;» ρωτά ταραγμένος.
«...Στο σπίτι σου», τού άπαντοϋν.
«Μά όχι! όχι! Δέν θέλω» φωνάζει.
Καί δοκιμάζει νά τό βάλη στά πόδια...
’Αλλά ό μεγαλόσωμος χωροφύλακας τον άρπάζει μόλις επιχειρεί νά πηδήξη,
καί τού στρίβει τό χέρι...
«Άστονε τώρα» τού λέει ό άλλος, «δέν μπορεί νά ξεφύγη. ’Έ τσι δέν είναι μι
κρέ; Μπορείς νά τό σκάσης, αφού έχω τήν μοτοσυκλέττα μαζί μου;... Τί νά σου κά
νουμε; Πρέπει νά περάσης άπό τό σπίτι σου, κι’ ας μή τό θέλεις... Είναι βλέπεις ό
Κανονισμός...».
«...Καλά... Μά θάθελα... θάθελα πολύ... νά, πώς νά τό πώ ; θάθελα νά μήν
περπατάω άνάμεσα σέ σας τούς δύο...» άπαντα μέ άχρωμη φωνή ό Μάρκ...
Δυστυχώς καί αυτό τό επιβάλλει ό Κανονισμός, τού ξαναλέει ό χωροφύλακας...
Ά π ό τή στιγμή αυτή, γιά νά μήν κλάψη, γιά νά μήν σπάση τό ήθικό του, γιά
νά μήν κτυπήση τούς χωροφύλακες, γιά νά μήν σκάση άπ’ τήν ντροπή του καθώς
περνούσε άπό τή γειτονιά του, υποβάλλει στον εαυτό του τήν ιδέα ότι είναι ήθοποιός
καί παίζει στον κινηματογράφο...’Έ τσ ι τού φαίνεται ότι παίρνει θάρρος. Αύτή ή σκέψη
τον κολακεύει... Έ κτος όμως άπ’ αυτό, ξέρει ότι όλα τά φιλμ τελειώνουν πάντα καλά.
Ναι! Τελειώνουν καλά, άκόμα κι’ όταν ό πρωταγνωστής πεθαίνει... Γιατί είναι όμορ
φο νά πεθαίνη κανείς μ’ αυτόν τον τρόπο... Κάνοντας δηλαδή χιλιάδες άγνώστους
θαυμαστές του νά κλαΐνε!!!
’Έ τσ ι λοιπόν βρίσκεται νά περπατά άνάμεσα στούς δυο άστυνομικούς, όπως
στο φιλμ: « Ό υπόκοσμος τού Μεξικού...»
Ά π ό εδώ καί πέρα ό,τι θά γινότανε θά ήταν καί μιά σκηνή ένός κινηματογρα
φικού φίλμ, καί ό Μάρκ αισθάνεται σάν ήρωας καί σάν μάρτυρας, σάν ήθοποιός καί
σάν θεατής μαζί...
Έ ν τούτοις, όταν έφτασαν μπροστά στο σπίτι του, ή κοιλιά του σφίχτηκε...
τού γεννήθηκε ή διάθεση νά πάη στο άποχωρητήριο, νά κάνη εμετό.
Α λλά όλα ξανάγιναν εύχάριστα καί τό φίλμ συνεχίστηκε όταν βεβαιώθηκε
ότι ούτε ό πατέρας του, ούτε ή μητέρα του ήτανε έκεΐ...
(Συνεχίζεται)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ Α I

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
—Παρητήθησαν του ’Αστυνομικού Σώματος οί κάτωθι αστυνομικοί υπάλ
ληλοι : Ύπαστυνόμος Α' κ. Κουλουμπίνης Δημήτριος καί οί άστυφύλακες : Ά θα νασόπουλος Νικόλαος, Δήμας- Παναγιώτης, Σαραντόπουλος Παναγιώτης καί Τζιράχος Διονύσιος.
—Διεγράφη του ’Αστυνομικού Σώματος άπό 11/12/57, επομένης τού θανάτου
του, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' Γεωργίου ’Αναστάσιος. 'Ομοίως διά λόγους
υγείας ό άστυφύλαξ Τριανταφύλλης Διονύσιος.
■
—Μετετάγη εις την κατάστασιν Μονίμου Διαθεσιμότητος, κατόπιν άποφάσεως τής ’Αναθεωρητικής 'Υγειονομικής ’Επιτροπής, ό άστυφύλαξ Σταθόπουλος
Παναγιώτης.
—Άπελύθη τού ’Αστυνομικού Σώματος κατόπιν άποφάσεως τού Πειθαρχικού
Συμβουλίου ό άστυφύλαξ Γραμμένος Κωνσταντίνος.
•—Διεγράφησαν τού ’Αστυνομικού Σώματος άπό 1/1/58, ώς καταληφθέντες
υπό τού ορίου ήλικίας, οί κάτωθι άστυνομικοί υπάλληλοι :
1) ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α ': κ.κ. Τσαούσης Νικόλαος, Δασκαλάκης ’Ιωάν
νης, Άλεξόπουλος Ή λία ς καί 'Υγειονομικός Διευθυντής Α' κ. Λάσκαρης ’Αντώνιος.
2) ’Αστυνόμοι : κ.κ. Καρατζουβάλης ’Ιωακείμ, Νικολόπουλος Χρήστος,
Θωμαίδης Κωνσταντίνος, Άντωνιάδης Κωνσταντίνος, Παπαμιχαήλ Κλεομένης,
Πέτσης Εύάγγελος, Δαφνής Προκόπιος, Πολιτάκης ’Ιωάννης, Κιούσης Γεώργιος
και Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.
·
3) Ύπαστυνόμοι : κ.κ. Γεωργακόπουλος Δημήτριος, Φωτόπουλος Δημήτριος, Κουρούλης Κωνσταντίνος, Παπαστυλιανός Μάρκος, Σΰρρος Χρήστος, Παπασπύρου Σπυρίδων καί Σολιώτης Χαράλαμπος.
4) Άνθυπαστυνόμοι : κ.κ. Μπελεσιώτης ’Ιωάννης, Γλέκας Κωνσταντίνος,
Τσαρπαλής Θεόδωρος, Καμαρινός Σταύρος, ’Αγγελόπουλος Ευστάθιος καί Σαλπάς
Βασίλειος.
•5) Άρχιφύλακες : Καραΐνδρος Βασίλειος, Φειδας ’Αλέξανδρος, Σιδέρης
Γεώργιος, Θωμόπουλος Θωμάς, Παπαδημητρίου Κομνηνός, Πάτσος Δημήτριος,
Καλαθάκης Μιχαήλ καί Χατούπης Παναγιώτης.
6) Ύπαρχιφύλακες : Δραγατάκης Στυλιανός, Μάστορας Δημήτριος, Μπελιάς Εύάγγελος, Στρουμπούλης ’Ιωάννης, Καζάνης Νικόλαος, Χαλκίδης ή Πακριτζόγλου Παναγιώτης, Παντελής Δημήτριος, Ζαρόγκας ’Ιωάννης, Άναιροΰσος
Γεώργιος, Στεφάνής Θεοδόσιος, Μαμπλέκος ’Αθανάσιος, Τσιλΐκος Μαρίνος, Κωνσταντόπουλος ’Αθανάσιος, Φακλής Γεώργιος, Σπυριδάκος Πέτρος, Καρράς Γεώρ
γιος, Πετρόπουλος ’Αλέξανδρος, Άνταράκης Νικόλαος, Σαββόπουλος Δημήτριος,
Μοσχογιαννάκης Χρυσόστομος, Σέλλας Δημήτριος, Ζαμπάρας Χρ., Γιαννόπουλος
Κωνσταντίνος, Τσαούσης Γεώργιος, Μπασινάς Χρήστος, Αύλωνίτης ’Ιωάννης,
Λαζαρίδης Νικόλαος, Κουλής ’Αριστείδης καί Γερακάρης Γεώργιος, καί
7) ’Αστυφύλακες : Κάλλιας Βασίλειος, Σαμπατουλάκος Νικόλαος, Ζουπάνος
Ανδρέας, Βασίλαρος Γεώργιος, Σμυρναΐος ’Αναστάσιος, Σιδηροφάγης Ευθύμιος
*α ί Μηλιδάκης Μιχαήλ άπό 10/1/58.
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ΕΥ Α ΡΕΣΚ ΕΙΑ Τ Η Σ Α. Μ. ΤΟ Τ Β Α ΣΙΛ ΕΩ Σ
—Παραθέτομεν κατωτέρω το διά τής ύπ’ άρ. 2352/7/46/5-12-57 διαταγής
του 'Υπουργείου ’Εσωτερικών κοινοποιηθέν έγγραφον τοΰ Στρατιωτικού Οικου
Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, δι’ ου έκφράζεται ή ίκανοποίησις τοΰ ’Άνακτος διά τήν τηρηθεΐσαν τάξιν κατά τήν διακομιδήν τής Σοροϋ καί κηδείαν τής Α.Β.Υ. τοΰ Βασιλόπαιδος Πρίγκηπος Γεωργίου.
( Π ρ ό^ς
Τδ 'Υπουργεΐον ’Εσωτερικών
Έ ντ αϋθ α
Α. Μ. Βασιλεύς έξέφρασεν ίκανοποίησίν Του διά τήν έξαιρετικήν τάξιν, ήτις
έπεκράτησε κατά τήν διακομιδήν Σοροϋ 1-12-57 καί κηδείαν Α.Β.Υ. Βασιλόπαιδος
Πρίγκηπος Γεωργίου 4-12-57.
Α. Μ Α Κ ΡΙΔΗ Σ
*
ΑΜΟΙΒΑΙ
Α '. Δι’ άποφάσεως τοΰ κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων άπενεμήθη
έπαινος είς τον 'Υγειονομικόν Διευθυντήν Β' κ. Χαραλαμπόπουλον Ίωάννην,
διότι ούτος υπηρετών ώς 'Υγειονομικός ’Αξιωματικός τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως Πατρών κατά μήνα ’Οκτώβριον καί μέχρι τών μέσων τοΰ μηνός Νοεμβρίου
1957, δτε είχεν ένσκήψει ή επιδημία τής ’Ασιατικής γρίππης είς τήν πόλιν τών
Πατρών καί είχε προσβάλλει τά 4 /5 περίπου τοΰ πληθυσμοΰ ταύτης, άρθείς είς τό
ύψος τής άποστολής του τόσον ώς έπιστήμονος δσον καί ώς ’Αξιωματικού τοΰ Σ ώ 
ματος, προσέφερε μετ’ εξαιρετικού ζήλου καί προθυμίας τάς έπιστημονικάς του
υπηρεσίας είς άπαντας τούς προσβληθέντας έκ τής νόσου άστυνομικούς υπαλλήλους
καί τά μέλη τών οικογενειών τούτων, υποβληθείς είς ύπερβολικάς κοπώσεις καί
έργασθείς πολύ πέραν τών κεκανονισμένων ώρών έργασίας, παρασχών οδτω μεγάλην
συμβολήν διά τήν άντιμετώπισιν τής έκ τής επιδημίας προηγηθείσης νοσηρότητος
τών υπαλλήλων τής Διευθύνσεως.
Β '. 'Ομοίως δι’έτέρας άποφάσεως τοΰ κ. Ά ρχηγοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων άπενε
μήθη έπαινος είς τον 'ΥπαστυνόμονΆ' κ. Λυγνόν ’Αλέξανδρον, διότι προϊστάμενος
τοΰ Συνεργείου Έγκληματολογικής Σημάνσεως Πατρών τυγχάνων καί έργασθείς
μετ’ έπιμελείας καί μεθοδικότητος έπέτυχε, διά τής έφαρμογής τών έπιστημονικών
μεθόδων διώξεως τοΰ έγκλήματος καί δή τής δακτυλοσκοπίας, τήν άνακάλυψιν
τοΰ δράστου διαρρήξεως τοΰ άρτοποιείου Τηλιγάδη τήν νύκτα τής 9—10/3/1957.
*

*

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Α' 'Υπηρεσιακόν Σ υ μ β ο ύ λ ιο ν:
Διά τής ύπ’ άριθ. 2326/18/8 άπό 7-12-57 άποφάσεως τοΰ κ. 'Υφυπουργού
’Εσωτερικών, τροποποιούσης τήν ύπ’ άριθ. 2325/18/8/27-12-56 όμοίαν, τό 'Υ π η 
ρεσιακόν Συμβούλιον διά τό έτος 1958 συνεκροτήθη ώς άκολούθως :
1) Έ κ τοΰ ’Αντιπροέδρου τοΰ Συμβουλίου ’Επικράτειας κ. Μητρέλια Χαραλάμπους καί τοΰ Συμβούλου ’Επικράτειας κ. Καρβελά Διονυσίου, ώς τακτικοΰ
μέλους, μέ κοινούς άναπληρωτάς τούς Συμβούλους ’Επικράτειας κ.κ. Χαρμπούρην
Γεώργιον καί Κυριάκόν ’Όθωνα.
2) Έ κ τοΰ Άντεισαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου κ. Τούση Άνδρέου, ώς
τακτικού μέλους, μέ άναπληρωτήν τον ’Αντεισαγγελέα τοΰ Άρείου Πάγου κ. Σακελλαρίου Βασίλειον.
3) Έ κ τών ’Αρεοπαγιτών κ.κ. Μακρή Β., Τραχανή Ι.,ώ ς τακτικών μελών,
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μέ άναπληρωτάς τούς Ά ρεοπαγίτας κ.κ. Μαυρομιχάλην Ε. καίΒουλουμβάκην Γ .,κ αί
4)
Έ κ των Άντιστρατήγων κ.κ. Κοντοπούλου Ήρακλέους, Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνου, ώς τακτικών μελών, μέ άναπληρωτάς τούς 'Υποστρατήγους
κ.κ. ’Αρβανίτην Σταύρον καί Βλάσσην Γεώργιον.
Τού ώς άνω 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου θά μετέχη ώς Εισηγητής ό ’Αρχηγός
τού ’Αστυνομικού Σώματος.
Χρέη Γραμματέως θά έκτελή ό Άστυν. Διευθυντής Β' κ. Κοντογεώργος
Γεώργιος, μέ άναπληρωτήν τον ’Αστυνομικόν Διευθυντήν Β' κ. Βερελήν Νικόλαον.

Β' ’Αστυνομικόν Συμβούλιον :
Διά τής ύπ’ άριθ. 2417/18/6 της 28-12-1957 άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουρ
γού ’Εσωτερικών, τό ’Αστυνομικόν Συμβούλιον, διά τό έτος 1958, συνεκροτήθη ώς
άκολούθως :
I. Τακτικά μέλη :
α) Πρόεδρος : ’Αρεοπαγίτης Βαρσάμου Γεώργιος.
β) Μέλη : ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' τάξε ως κ.κ. Κόλλιας Δημήτριος,
Κανελλόπουλος ’Αναστάσιος, Καραμπέτσος Ευάγγελος καί Γεωργίου Βασίλειος.
Γραμματεύς : ’Αστυνόμος Α' κ. Τσακρής Νικόλαος.
II. ’Αναπληρωματικά μέλη :
α) Πρόεδρος : ’Αρεοπαγίτης κ. Οίκονομόπουλος Νικόλαος.
β) Μέλη : ’Αστυν. Δ /νταί Α' κ.κ. Μάσβουλας ’Ιωάν, καί Σπυρόπουλος Νικόλ.

Γ' Πειθαρχικόν Συμβούλιον:
Διά τής ύπ’ άριθ. 2477/18/7 τής 31-12-1957 άποφάσεως τού κ. 'Υφυπουρ
γού ’Εσωτερικών, τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον τών Κατωτέρων ’Αστυνομικών
'Υπαλλήλων διά τό έτος 1958, συνεκροτήθη ώς άκολούθως :
I. Τακτικά μέλη :
α) Πρόεδρος : ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Νούσιας Θωμάς.
β) Μέλη : ’Αστυνόμος Α' κ. Γιαννόπουλος Δημήτριος, ’Αστυνόμος Β' κ.
Μπλέτσος ’Ιωάννης.
Γραμματεύς : 'Υπαστυνόμος Α' κ. Παπαχρήστου ’Ιωάννης.
II. ’Αναπληρωματικά μέλη :
α) Πρόεδρος : ’Αστυνομικός Διευθυντής Β' κ. Πανέτσος ’Ιωάννης.
β) Μέλη : ’Αστυνόμος Α' κ. Τζΐνος Διονύσιος, ’Αστυνόμος Β' κ. Ά γ γ ε λακος Παναγιώτης.
Γραμματεύς: 'Υπαστυνόμος Α' κ. Πίτσιος Γεώργιος.
* *
*

ΠΡΟΒΟΛΙΙ

ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΗ

ΣΧΟΛΗ

Εις δύο συνεχείς ήμέρας τού τρέχοντος μηνός, προεβλήθησαν υπό τής ’Α 
μερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής, παρουσία δλων τών ’Αξιωματικών καί τών
δοκίμων τής Σχολής, κινηματογραφικαί ταινίαι άστυνομικοΰ περιεχομένου άρκετής
διάρκειας. Αί ταινίαι αύται εξαιρετικού ενδιαφέροντος, άναφέροντο : α) εις τήν
διερεύνησιν καί έξιχνίασιν τού εγκλήματος, ήτοι : εις τήν μεγάλην σημασίαν τής διατηρήσεως τού τόπου τού έγκλήματος άνεπάφου, εις τάς ένεργείας τών άστυνομικών
τών έπιλαμβανομένων τής έξερευνήσεως τού τόπου τού έγκλήματος προς άνακάλυψιν άγνώστων δραστών, τήν μεθοδικήν άναζήτησιν ιχνών, τήν συγκέντρωσιν καί
μεταφοράν τούτων, τήν έμφάνισίν των είς τά έπιστημονικά έγκληματολογικά έργαστήρια, τήν χρησιμοποίησίν των προς άναζήτησιν τών δραστών καί τέλος τάς έφαρμοζομένας μεθόδους άνακρίσεως. β) Είς τήν δίωξίν κακοποιών έποχουμένων αύτο-
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κινήτων και σύλληψιν αύτών. 'Η ταινία αδτη ήτο λίαν διδακτική, καθ’ δσον είχε
ληφθή έκ του φυσικοΰ και ό θεατής ήδύνατο να διακρίνη τά λίαν έπιζήμια σφάλ
ματα των ένεργούντων άστυνομικών, άλλα καί τάς εύφυεϊς καί εύστοχους ένεργείας
των, αιτινες εΐχον ώς άποτέλεσμα τήν σύλληψιν των εγκληματιών, καί γ ) Εις τήν
’Αστυνομίαν Τάξεως. Εις τήν ταινίαν αύτήν παρουσιάζεται άστυφύλαξ της ’Αστυ
νομίας τοϋ Λος ’Άντζελες ενεργών έπί συνήθων περιπτώσεων ’Αστυνομίας Τάξεως,
κατά τρόπον θαυμαστόν. Τέλος, ύπό τύπον Ζουρνάλ, έπεδείχθησαν άρκεταί περι
πτώσεις σωματικής έρεύνης καί συλλήψεο>ς κακοποιών διά τών λαβών Ζίου—Ζίτσου. Κατά τά διαλείμματα ό κ. Λιούϊς, μέλος τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής καί
ό κ. Διοικητής τής Σχολής, προέβαινον εις σχόλια έπί τών προβαλλομένων εικόνων.
Αί προβληθεΐσαι ταινίαι, λόγω τοϋ λίαν έξαιρετικοΰ ενδιαφέροντος των προεκάλεσαν τον θαυμασμόν καί τήν ίκανοποίησιν τών θεατών.
Τέλος ό κ. Διοικητής ηύχαρίστησεν τον κ. Λιούϊς καί τά άλλα Μέλη τής ’Α 
μερικανικής ’Αστυνομικής ’Αποστολής διά τάς ύπ’ αύτών καταβαλλομένας προ
σπάθειας προς συμπλήρωσιν τής έκπαιδεύσεως τών δοκίμων καί παρεκάλεσεν δπως
αί ταινίαι αύται προβληθούν εις ένα μεγάλον Κινηματογράφον τής Πρωτευούσης
ένώπιον δλων τών άστυνομικών.
*
* *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟ Μ ΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
Α πα λή, εύχάριστη, διδακτική καί πλούσια ή εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πό
λεων, εξακολουθεί πάντα νά συγκεντρώνη τήν άγάπη καί τήν προτίμηση τοϋ κοι
νού, καί νά προκαλή τά πλέον ενθουσιώδη καί κολακευτικά σχόλια, γιά τό ’Αστυ
νομικό Σώμα.
—Τό πρόγραμμα τής 18/12/1957 ήταν άφιερωμένο ολόκληρο στον εξαί
ρετο καί πολύτιμο άγώνα πού διεξάγει ή έκλεκτή Ό ργάνωσις Γυναικών ’Ηθικής
Έξυψώσεως, έναντίον τών ναρκωτικών καί τοϋ άλκοολισμοΰ. Στήν έκπομπή
αύτή, πού άνοιξε καί έκλεισε μέ άργεντινά ταγκώ, μετεδόθησαν περιγραφικά σκί
τσα άπό μιά γιορτή πού ώργάνωσε καί έδωσε μέ πολύ έπιτυχία ή Γυναικεία αύτή
Όργάνωσις στο ξενοδοχείο τής «Μεγάλης Βρεττανίας», ύπό τήν διεύθυνση τής φιλο
προόδου καί εύγενικής προέδρου καί άρίστης ίατροΰ κυρίας Θάλειας Ποταμιάνου.
Τό διδακτικόν μέρος τής εκπομπής, σέ άψογο λογοτεχνικό στύλ καί καθοδηγητικές
υποδείξεις, προκάλεσε τον ένθουσιώδη θαυμασμό καί τήν συγκίνηση τοϋ κοινού.
*
—Τό πρόγραμμα τής 25/12/1957 ήταν πανηγυρικό καί άφιερώθηκε στήν
Μεγάλη Ε ο ρ τή τών Χριστουγέννων. ’Άνοιξε καί έκλεισε μέ λογοτεχνικά σκίτσα
άπό τήν θρησκευτική ζωή καί μέ περιγραφή Χριστουγεννιάτικων εθίμων, καί έγνώρισε μιά θαυμαστήν έπιτυχία. Στο πρόγραμμα αύτό, κατά τό όποιον μεταδόθηκαν
ελληνικά έλαφρά, δημοτικά, νησιώτικα καί λαϊκά τραγούδια, έλαβαν μέρος καί ή Σο
φία Βέμπο σ’ ένα άνέκδοτο τραγούδι της, καθώς καί οί γνωστοί καί άγαπημένοι τοϋ
κοινοΰ έκλεκτοί κωμικοί μας : Β Α Σ ΙΛ Η Σ Λ Ο ΓΟ Θ ΕΤΙΔ Η Σ καί Ν ΤΙΝ Ο Σ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΣ.
(Κείμενα, έπιμέλεια, ραδιοσκηνοθεσία : 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπο
μπών ’Αστυνομικής Σχολής. Δίσκοι, έκ τοϋ καταστήματος Γ. Όρφανίδη, εύγενώς
προσφερομένου. Τά προγράμματα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ε ΤΧ Α Ι Ε Π Ι ΤΩ ΝΕΩ Ε Τ Ε Ι

’Εγκύκλιος 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών κ. ’Αθανασίου......................................................

5431

Διάγγελμα τής Α .Μ. τού Βασίλειος τώ ν 'Ελλήνων Παύλου...................................
Μήνυμα τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Κ αραμανλή...............................................

5431

Ήμερησία Διαταγή τού ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Κοκκίνου.....................

5434

5433

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α Τ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

Ό κόκκινος Δεκέμβρης, υπό κ. Ν. Αρχιμανδρίτου, Ά στυν. Δ /ντοΟ Α ' (σ υ νέχεια )....

5435

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παιδοκτονία, ύπό τοϋ τέως ’Αρχηγού ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Ν. Κίννα........................

5438

Π Ο ΙΝ ΙΚ Ο Ν ΔΙΚ ΑΙΟΝ

Τό έν Ά θήναις 7ον

Διεθνές Συνέδριον Ποινικού Δικαίου, ύπό κ. X . Γιώ τη,
τ. Έφέτου, Γενικού Γραμματέως τής Ε λληνικής Ε τα ιρ εία ς Ποινικού Δικαίου..

5441

Ε Π ΙΣ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Α ΘΕΜΑΤΑ

Ή φ υτοφ α γία , ύπό τού Καθηγητοΰ, Διευθυντοΰ τού εργαστηρίου τής Χημείας τών
τροφίμων τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τακτικού Μέλους τοϋ Ά νωτάτου Υ 
γειονομικού Συμβουλίου καί Συμβουλίου Χημικής Υ πηρεσίας τού Κράτους κ. Σ πό
ρου Γ αλανού.............................................................................................................................

5445

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Ή κοινωνική αλληλεγγύη ώς βιολογικόν καί ήθικόν γεγο νό ς , διάλεξις τοϋ Προέ
δρου τής ’Εθνικής Ε ταιρείας Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης κ. Χρίστου Τσαχαγέα. . .

5450

Α ΝΤΙΑΑΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Ό

άλκοολισμός μαστίζει είς φοβέραν κλίμακα τήν Γαλλίαν — 1.720.000 οι
Γάλλοι άλκοολικοί — , άναδημοσίευσις έκ τής έφημερίδος «Καθημερινή» τής 7ης
Σεπτεμβρίου 1957 ...................................................................................................................

5464

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Ε ΙΣ Τ Η Ν Π ΡΑ Ξ ΙΝ

Ή προπαγάνδα περί τού σπούτνικ καί ή πραγματικότης , έκ τού περιοδικού «Γε
γονότα καί κείμενα», τεύχος 24ον τής 16-31 ’Οκτωβρίου 1957...............................

5465

Κ Α Λ Λ ΙΤΕΧ Ν ΙΚ Η Κ ΙΝ Η Σ Η Σ Τ Η ΣΧ Ο Λ Η

Ή γιορτή τής Βασιλόπιττας, ύπό κ. Σπόρου Πηλού, Ά ρχιφύλακος...............................

5467

Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ Λ Ο ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ

Χαμένα σκυλιά, χω ρίς περιλαίμιο, ύπό Qil. C esbron, κατά μετάφρασιν «’Αστυ
νομικών Χρονικών» (συνέχεια)..........................................................................................

5472

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ ΚΑΙ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Ι.................................................................................

5475

ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΠΗΧΟΥΝ ΤΗ Ν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΝΩΜΑΣ ΑΥΤΩΝ

Τό περιοδικόν έκτυπούται είς τά Τυπογραφικά Καταστήματα 'Α δελφώ ν Γ . ΡΟΔΗ
Κεραμεικοϋ 40 — Ά θήναι (τη λ .5 2 -5 1 2 )

