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197. —Περισυλλογή αντικειμένων τών λεηλατηθεισών περιουσιών.
198. —Μέτρα γιά την πράληψι άντεκδικήσεων άπό μέρους συγ
γενών τών θυμάτων τού κομμουνισμού.

197. Π ερισυλλογή αντικ ειμ ένω ν τώ ν λεηλατηθεισώ ν περουσιώ ν.
Τά κομμουνιστικά στίφη πού ώδηγήθησαν στην περιοχή τής Πρωτευούσης
άπο ολα τά μέρη τής 'Ελλάδος, σύμφωνα μέ τις ύποσχέσεις τών άρχηγών των,
μόλις θά έσφαζαν δλους τούς πλουσίους θά έγκαθίσταντο στά σπίτια τους καί θά
έπαιρναν τά πλούτη τους.
Έ τ σ ι ό κύριος σκοπός τους ήταν ή λεηλασία τών σπιτιών στά όποια έ'μπαιναν.
Θά άναφέρω Ινα σχετικό περιστατικό πού φανερώνει μέ ποιο σχέδιο ήρχοντο στην
’Αθήνα άπο τις επαρχίες τά διάφορα άσύνταχτα τμήματα καί συγκεκριμένως το
προσωπικό του Ε.Λ .Α .Σ.
Στην περιοχή τής Γενικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών έφτασε ένα στίφος έλασιτών άπό
την Τρίπολι." Μόλιςέφτασαν οί έλασΐτες αυτοί στά Έξάρχεια, τούς διέταξαν νά επιτε
θούν κατά τού οικήματος τής ’Ασφαλείας, άλλά κατά την έπίθεσι μερικοί άπο αυτούς
τραυματίσθηκαν. Τούς τραυματίες τούς πήραν περίοικοι μέσα στά σπίτια καί τούς
έδεσαν τά τραύματα. "Ενας άπο αυτούς, πού τόν πήραν σε μιά πολυκατοικία καί τού
περιποιήθηκαν τό τραύμα, άρχισε νά βρίζη τούς κατεπαταναίους, λέγοντας δτι αυτοί τούς
είπαν πώς θά πάνε νά καθίσουν στο Κολωνάκι καί τώρα τούς έφεραν εδώ στην Άθηνα
γιά νά τούς σκοτώσουν.
Αυτά λοιπόν τά στίφη έπεδόθησαν σέ λεηλασίες δλων τών σπιτιών, πού βρί-
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'Ιστορικά της ’Αστυνομίας ΙΙόλεων

σκονταν στήν έλασιτοκρατούμενη περιοχή. Καί ή μανία των ήταν τόση, ώστε όσα
είδη δεν μπορούσαν να τά πάρουν μαζί τους, τά κατέστρεφαν και τα έκαιγαν. "Ετσι,
έπιπλα, βαρύτιμα κειμήλια καί άλλα εΐδη μεγάλης ιστορικής αξίας καί τέχνης κατεστράφησαν. Μόνο το σπίτι τοϋ ’Αντιστράτηγου Κ. Μαζαράκη Αίνιάνος είχε μέσα άφάνταστο πλούτο σέ έ'ργα τέχνης (πίνακες, πορσελάνες κ λ π .) τά όποια έλεηλατήθησαν
καί τελικώς όσα δέν μπόρεσαν νά μεταψερθοϋν έτάφησαν στα ερείπια τοϋ σπιτιού
αύτοϋ πού άνετινάχθη στον άέρα μέ μεγάλη ποσότητα δυναμίτιδος.
Φυσικό ήταν μετά τήν έκδίωξι των κομμουνιστών άπό την ’Αθήνα οί παθόντες
νά καταφύγουν στήν ’Αστυνομία καί νά υποβάλουν μηνύσεις εναντίον άγνωστων, γιά
τά λεηλατηθέντα είδη τους. Καί ή ’Αστυνομία άρχισε τό έργο της περισυλλογής των
λεηλατηθέντων.
’Αποθήκες ολόκληρες γέμισαν άπό εΐδη πού κατεσχέθησαν σέ διάφορα σπίτια
κομμουνιστών καί στά οικήματα, όπου ήσαν έγκατεστημένα τά γραφεία τών διαφό
ρων κομμουνιστικών οργανώσεων τοϋ Ε.Λ .Α .Σ., τής Ο.Π.Λ .Α., τοϋ Ε.Α.Μ., τής Ε.
Π.Ο.Ν., κλπ. Σέ όλα αυτά τά κρησφύγετα βρέθηκαν καί κατεσχέθησαν περιουσιακά
στοιχεία πάσης φύσεως. "Επιπλα, εΐδη ρουχισμού, εικόνες, σκεύη πάσης φύσεως,
έμπορεύματα καταστημάτων καί γενικώς ό,τι μπορούσε νά μεταφερθή. ’Εννοείται ότι
έν τώ μεταξύ ολόκληρα αύτοκίνητα είχαν φορτωθή καί είχαν φύγει γιά διάφορες έπαρχίες οπού έγινε ή διανομή σέ στελέχη τοϋ κόμματος.
Πάντως οί άστυνομικοί έργάστηκαν άκούραστα καί άπέδωσαν στούς παθόντας τά άντικείμενα πού άνεγνώριζαν, συντάσσοντες ταυτοχρόνως καί τις δικογρα
φίες γιά τή δίωξι τών αύτουργών τών λεηλασιών αύτών, οί όποιοι όμως δυστυχώς,
υστέρα άπό τήν έναρξι τής συνθήκης τής Βάρκιζας άμνηστεύθηκαν καί έτσι δέν έδω
σαν λόγο στη δικαιοσύνη, έκτος έάν εΐχεν άποδειχθή ότι ταυτοχρόνως έδολοφόνησαν
καί τούς ένοικους τών σπιτιών πού λήστεψαν.
19 8 . Μέτρα γιά τήν πρόληψ ι αντεκδικήσεω ν άπό μέρους σ υ γγενώ ν
τώ ν θυμάτω ν τοϋ κομ μ ουνισ μού.
Τά αποτρόπαια καί άγρια έγκλήματα τών κομμουνιστών ήταν φυσικό νά έξεγείρουν τούς συγγενείς τών θυμάτων καί ν’ άναμένωνται άντεκδικήσεις εις βάρος
τών έγκληματιών.
Οί άστυνομικοί έχοντας ύπ’ όψει τους καί τήν περίπτωσιν αυτή έλαβαν όλα
τά μέτρα πού έπεβάλλοντο, ώστε ν’άποφευχθοϋν οί άντεκδικήσεις καί νά λειτουργήσουν
οί νόμοι, ώστε κάθε έγκληματίας άνεξαρτήτως τοϋ βαθμού τών έγκλημάτων τά όποια
διέπραξε νά παραδίδεται στη δικαιοσύνη καί δικάζεται μέ όλους τούς κανόνας τού δι
καίου καί μέ πλήρη έλευθερία τών δικαιωμάτων του ως κατηγορουμένου καί πολίτου.
Καί στο δύσκολο αύτό θέμα ή ’Αστυνομία Πόλεων έπέτυχεν άπολύτως, γιατί
πράγματι κατώρθωσεν ώστε νά μή σημειωθή ούτε μία περίπτωσις αυτοδικίας, καίτοι
τά φρικτώτερα έγκλήματα έγιναν στήν περιφέρεια τών ’Αθηνών. Καί όταν οί πρώτες
δικογραφίες τών κομμουνιστών έφτασαν στά κακουργιοδικεΐα καί άποκαλύπτονταν
σέ όλη τήν τραγικότητα τά έγκλήματα πού διέπραξαν κατά τήν κατοχή καί κατά
τό Δεκέμβριο τού 1944, οί άρχηγοί τών κατηγορουμένων άμνηστευθέντες άπό τή
συνθήκη τής Βάρκιζας καί πλαισιωθέντες μέ τον αρχηγό τους τό Νίκο Ζαχαριάδη,
άρχισαν νά γίνονται προκλητικοί καί νά προσπαθούν νά. παραστήσουν τά τεράστια
έγκλήματα τού Δεκεμβρίου 1944 ώς «ξέσπασμα, δήθεν, τού τυραννουμένου λαού άπό
τό μοναρχοφασισμό» κλπ.
Οί αστυνομικοί όμως, γνωρίζοντες καλά τάς μεθόδους τών κομμουνιστών, αντι
μετώπισαν τήν κατάστασι μέ σθένος καί μέ άγρυπνο παρακολούθησι τών άρχηγών τού
κομμουνισμού, γιατί ήσαν βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θά ξεσποΰσε νέα θύελλα μέ τον
«τρίτο γύρο», πού σάν νέο σύνθημα ψιθυριστά καί άπειλητικά. άρχισε νά κυκλοφορή.
Καί ό τρίτος γύρος δέν άργησε να ξεσπάση, ένώ άκόμη οί δίκες τών έγκληματιών
τού 1944 συνεχίζοντο. ’Αλλά γ ι’ αύτό θά άσχοληθοΰμε στο έπόμενο. (Συνεχίζεται)
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'Υπό τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ F.B .I.
κ. JO H N E D G A R HOOVER

!

’Ό σοι γνωρίζουν καλώς τά τεχνάσματα της στρατηγικής, υπογραμμίζουν 8τι
την καλλιτέραν άμυναν εις ένα πόλεμον άποτελεΐ μία καλώς ώργανωμένη καί απο
φασιστική έπίθεσις, στηριζομένη εις πλήρη γνώσιν τών μέσων πού διαθέτει ό άντίπαλος. Τοϋτο σημαίνει οτι ό άγών εναντίον τοϋ κομμουνισμού δεν ήμπορεΐ νά κερδηθή μέ μίαν παθητικήν άντίστασιν. 'Η έπίθεσις εναντίον τοϋ κομμουνισμού πρέπει
άρχικώς νά στραφή προς το κέντρον τοϋ ΐδικοΰ μας συστήματος διακυβερνήσεως—
προς το άτομον, τον ιδιώτην, προς τον ίδιον τον εαυτόν μας.
Καί, πρώτον έξ όλων, θά έπρεπε ό καθένας μας νά διερωτηθή:
Μήπως καί έγώ ό ίδιος κινδυνεύω νά παρασυρθώ άπο τά τεχνάσματα τοϋ
κομμουνιστοΰ συνωμότου καί νά έμπλακώ άκουσίως μου εις τά δίκτυα του; 'Η αλή
θεια είναι οτι ύπόκεισθε καί σείς καί κάθε άλλος εις τον κίνδυνον αύτόν έάν δεν γνω
ρίζετε τό άλφάβητον τοϋ κομμουνισμοΰ!
Έ άν τύ γνωρίζετε, δεν είσθε τελείως άπροστάτευτος. Αύτομάτως άντιλαμβάνεσθε άπό ποΰ πρέπει ν’ άρχίση ή μάχη κατά τοϋ κομμουνισμού. Πρέπει ν’ άρχίση
άπο τον ίδιον τον έαυτόν σας, διότι μόνον όταν κάθε άτομον μάθη τήν άλήθειαν περί
τοϋ κομμουνισμού, ήμποροΰμε νά γίνωμεν άδιάβλητοι εις τάς επιθέσεις του. 'Ο
καθένας μας, λοιπόν, οφείλει ν’ άναμιχθή ένεργώς εις τον τομέα έναντίον τοϋ κομ
μουνισμού. Καί ήμπορεΐ νά το πράξη αποτελεσματικά μόνον μέ το οπλον της γνώσεως καί τον θώρακα της έπαγρυπνήσεως.
Είσθε εις θέσιν νά εννοήσετε τήν γραμμήν τού κομμουνιστικού κόμματος;
Γνωρίζετε κατά ποιον τρόπον έλίσσονται ο'ι ερυθροί διά νά σάς παρασύρουν εις τό
καταχθόνιον έργον των; Γνωρίζετε κατά ποιον τρόπον 6 κρυπτοκομμουνισμός, πού
κατέχει κάποιαν έξέχουσαν θέσιν—είτε εις τήν Κυβέρνησιν, είτε εις τά μέσα έπικοινωνίας μετά τού κοινού, είτε εις τάς έργατικάς οργανώσεις, είτε εις τούς ναούς ή
τά σχολεία—εισάγει τό γλυκόπιοτο δηλητήριό του εις τον οργανισμό τού ψευδοφιλελευθέρου, πού τό άπορροφα οδτος ευχαρίστως διά νά καταστή τελικά, μέ μίαν
άπίστευτον μωροπιστίαν, τό άβουλον μέσον τής διοχετεύσεώς του προς άλλους έξ
ίσου εύήθεις μέ αύτόν οργανισμούς;
'Υπάρχουν σαφείς ένδείξεις οτι ό πρώτος σκοπός της βαθμιαίας διεισδύσεως
της κομμουνιστικής συνωμοσίας εις μίαν χοόραν είναι νά έξασθενήση τήν δύναμιν
τής νομοθετικής έξουσίας. 'Ο κομμουνισμός έπιζή μόνον εις σκοτεινάς περιοχάς,
οπού οί διολισθαίνοντες πλόκαμ.οί του ευρίσκουν πρόσφορον τό έδαφος διά νά συγκρατηθούν σταθερώς έπάνω εις αυτό. Μόλις έκτεθή εις τό φώς τής άληθείας, ή δύναμίς του έξασθενεΐ καί μαραζώνει. Παρέχετε, άρά γε, δλην τήν ήθικήν ύποστήριξιν
προς τά μέλη έκεΐνα τής νομοθετικής έξουσίας, τά όποια, έκτελοΰντα εύσυνειδήτως
τό καθήκον Υων, άποκαλύπτουν τούς πυρήνας τής ύπονομεύσεως καί τον άναπόφευκτον περίγυρον τών συνοδοιπόρων της;
'Η έπίθεσις κατά τού κομμουνισμού έπιβάλλεται νά έπεκταθή έπί παντός
έπιπέδου—εις τήν έκπαίδευσιν, εις τόν οικονομικόν τομέα, είς τήν πολιτικήν ζωήν
κάθε χώρας καί, είδικώτερον, είς τόν τομέα τής διανοήσεως—διότι δέν ζώμεν πλέον
εις ένα στατικόν κόσμ,ον. Αύτή αΰτη ή 'Ιστορία τού ’Ανθρώπου είναι ένα χρονικόν
(*) Άναδημοσίευσις έκ της έφημερίδος «Βραδυνή» της 2-6-1958.
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συνεχών μεταβολών. ’Εάν εϊμεθα ανίκανοι νά ένισχύσωμεν μέ άκλόνητον πίστιν τάς
μεγάλας πνευματικάς δυνάμεις, επάνω εις τάς οποίας στηρίζεται κάθε φιλελεύθερον
Κράτος, θά άναγκασθώμεν τελικά νά ύποχωρήσωμεν ενώπιον τής ελκυστικής δυνάμεως τών ψευδοπροφητών τοϋ έρυθροϋ παραδείσου.
Όφείλομεν νά προχωοοϋμεν πάντοτε σταθερώς εις τον δρόμον μας. Ή γνώσις
τοϋ έχθροϋ μάς βοηθεϊ εις τό νά άναπτύξωμεν ετι μάλλον τά αισθήματα τής συνέσεως
καί τής όξυδερκείας, πού μάς είναι τελείως άπαραίτητα εάν θέλωμεν νά τον άντιμετωπίσωμεν μέ θετικά άποτελέσματα. Όφείλομεν νά προβλέπο>μεν έγκαίρως κάθε
νέαν του κίνησιν καί νά έξουδετερώνωμεν κάθε ενέργειαν προτού αυτή άκόμη έκδηλωθή. "Οπως συμβαίνει μέ τούς ιατρούς, πρέπει νά γνωρίζωμεν τά συμπτώματα
τής νόσου προ τής διαγνώσεώς της, πρέπει οί πολϊται κάθε χώρας νά μάθουν καλώς
τήν φύσιν τόϋ κομμουνισμού πριν αρχίσουν νά τον καταπολεμούν.
'Η ήγεσία τών διανοουμένων μας πρέπει νά είσδύση καλλίτερον εις το βάθος
τοϋ κομμουνισμού καί νά μεταδώση τήν άληθή του φύσιν εις τον κάθε πολίτην. Ό
κομμουνισμός είναι ό φυσικός έχθρος τοϋ γνησίου φιλελευθερισμού. Είναι μοιραίως
ό έχθρος τού διανοουμένου. Είναι ό άσπονδος έχθρος τού Χριστιανού, τοϋ Εβραίου
καί τού Μουσουλμάνου—όλων εκείνων, πού πιστεύουν εις τήν πατρότητα τού Θεού
καί τήν άδελφότητα τού άνθρώπου. Το άτομον, πού περιβάλλεται έκουσίως του μέ
τον μανδύαν τής ούδετερότητος εις τύν σημερινόν άγώνα μεταξύ κομμουνισμού καί
έλευθερίας, δέν ήμπορεΐ νά διακρίνεται ούτε έπί ευφυΐα ούτε διά φιλελεύθερα αισθή
ματα. Δέν πιστεύει είς τήν άνωτερότητα τής θρησκείας. Εις τήν πραγματικότητα,
δέν είναι ούτε ουδέτερος. 'Υπό τάς άθωοτέρας τών περιστάσεων, είναι άπλώς έν
τραγικόν θύμα.
Πρωταρχικόν καθήκον παντός άσχολουμένου είς τον τομέα τής έκπαιδεύσεως είναι νά έμβαθύνουν καί οί ίδιοι είς κάθε λεπτομέρειαν τής κομμουνιστικής
συνωμοσίας. Μόνον δταν οί ήγέται αύτοί προχωρήσουν πέραν τών λεκτικών της
ορισμών—μόνον όταν διερευνήσουν τήν πραγματικότητα τού κακού πού διαχέεται
μέ καταπλήσσουσαν σατανικότητα έκ μιάς τοιαύτης φιλοσοφίας—θά δυνηθοΰν ν’
άποκαλύψουν τούς θανάσιμους έναγκαλισμούς της είς τούς μαθητάς των.
Μέ τήν άγνοιαν τής κομμουνιστικής τακτικής, χιλιάδες έκπαιδευτικών παρασύρονται καί σήμερον δελεαστικώς είς ένεργείας, πού προάγουν έ'τι μάλλον τήν κομ
μουνιστικήν ύπόθεσιν. Πολλοί τυφλώττονται έκουσίως των υίοθετοΰντες άσυνειδήτως τά κομμουνιστικά συνθήματα. ’Άλλοι, άπαρνούμενοι τά ιδεώδη, πού κατέ
στησαν μεγάλην τήν χώραν των, έξυπηρετοΰν έμμέσως μέν ίσως, άλλά όχι όλιγώτερον άποδοτικώς τήν ύπόθεσιν τού κομμουνισμού.
Το ευφάνταστο μυαλό τών νέων είς τά Κολλέγια άποτελεϊ τό γονιμώτερον
έδαφος, όπου ό συνωμότης προσπαθεί μέ κάθε τρόπον νά ρίψη τούς σπόρους, άπό
τούς οποίους ό κομμουνισμός θ’ άποκομίση πλουσίους τούς καρπούς του. Τήν αλή
θειαν περί τού κομμουνισμού ούδέποτε θά τήν μάθη κανείς άπό κομμουνιστήν. Ό
κάθε κομμουνιστής είναι πεπειραμένος προπαγανδιστής, μοναδικός σκοπός τού
οποίου είναι ν’ άποκρύπτη τήν άλήθειαν. Δέν μαθαίνει κανείς τήν άλήθειαν περί τής
συνωμοσίας άπό τον προσεκτικόν- είς τάς έκφοάσεις του καί έν νηφαλιότητι τελοϋντα
προπαγανδιστήν τού κομμουνισμού. Αί βαθύτεραι προθέσεις του τηρούνται αύστηρώς
μυστικαι ή άποκαλύπτονται μόνον έξ άκριτομυθιών είς στιγμάς κατά τάς οποίας δέν
έλ.έγχει τον εαυτόν του.

Η ΑΛΗΘΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ "ΑΝΤΙΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ,/
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΙΗΟΥ
Έ κ τοϋ δελτίου τής ’Αμερικανικής Ύ πηρεσίας Πληροφοριών τής 18-7-1958

'Η άντιρεβιζιονιστική έκστρατεία τής Μόσχας έλαβεν προσφάτως ιδιαιτέ
ρως έντονον μορφήν. Ούδεμία πλέον δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία περί τοϋ τι έννοοϋν οΐ σοβιετικοί ήγέται όταν λέγουν ότι ό ρεβιζιονισμός κατέστη τώρα τό σημαντικώτερον θέμα τής ημέρας.
Αύτό είναι τό συμπέρασμα, τό όποιον εξάγεται έκ τής όντως τραγικής έκτελέσεως τοϋ τέως Πρωθυπουργοΰ τής Ουγγαρίας ’Ίμρε Νάγκυ, 19 μήνας άφοΰ τα
τα σοβιετικά στρατεύματα τον συνελάμβανον έξωθι τής Γιουγκοσλαβικής Πρεσβείας
έν Βουδαπέστη περί τό τέλος τής ήρωϊκής Ουγγρικής Έπαναστάσεως-μιάς Έ παναστάσεως την όποιαν έκεϊνος προσεπάθεσε νά περιορίση εις τα όρια τής τάξεως καί
τής μετριοπάθειας. Πλήν τούτου, ή στιγμή ήτις έπελέγη διά τήν βάρβαρον ταύτην
«δικαστικήν» δολοφονίαν άποτελεϊ κακόν οιωνόν διά τήν μελλοντικήν στάσιν τής
Μόσχας.
Πράγματι, ή έκτέλεσις τοϋ Νάγκυ καί τοϋ Στρατηγού Μάλετερ δεν ενθυμί
ζει άπλώς τάς χειροτέρας σταλινικάς μεθόδους. ’Αποτελεί πιστήν άντιγραφήν των.
Οί δύο Ούγγροι άγωνισταί έξετελέσθησαν άνευ δίκης, ώς συνέβη μέ τον Στρατάρχην
Τουχατσέφσκυ καί τούς άλλους άνωτάτους Ρώσσους άξιωματικούς, οί όποιοι έτυφεκίσθησαν κατά τήν διάρκειαν των προπολεμικών έκκαθαρίσεων εις τό στράτευμα
καί τήν Κ.Ε. τοϋ Κ.Κ. Σοβιετικής 'Ενώσεως.
Ά ντιθέτω ς πρός ό,τι συνέβη μέ τον Λαυρέντη Μπέρια, τό νέον θΰμα τής μετασταλινικής ήγεσίας δέν έκατηγορήθη 6τι έσυκοφάντησεν ή έξωλόθρευσε συναγωνιστάς τοϋ Κόμματος-ώς άνεκοινώθη καί έπισήμως ύπό των φονέων του. Ούτε,
άλλωστε, έκατηγορήθη ώς ένισχύσας «τούς έχθρούς τοϋ έξωτερικοΰ» άλλ’ ουδέ κάν
αυτούς τούς «φασίστας άντεπαναστάτας», ο'ίτινες έκατηγοροΰντο άνέκαθεν ύπό των
Σοβιέτ ώς ύποκινήσαντες έκ τοϋ έξωτερικοΰ τήν Ούγγρικήν Έπανάστασιν τοϋ
1956.
Τό κατηγορητήριον έκθέτει τό «έγκλημα» τοϋ Νάγκυ ώς έξής : Ό άνθρωπος
άπλούστατα συνεμάχησε μετά «ύπεραντιδραστικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων...
ώς άποτέλεσμα τών έθνικοαστικών πολιτικών του άντιλήψεων».
Μέ άλλους λόγους, τό «έγκλημά» του ύπήρξεν ότι άνελθών εις τήν έξουσιαν
νομίμως, προσεπάθησε νά κατασιγάση τήν ορμήν τής Έπαναστάσεως διά τής με
τριοπάθειας, προσεπάθησε νά έπιτρέψη μεγαλυτέραν άτομικήν άσφάλειαν καί έλευθερίαν έν τώ πλαισίω τοϋ κομμουνιστικού συστήματος καί προσεπάθησε, τέλος,
νά έπιτύχη μίαν σχετικήν ούδετερότητα μάλλον ή μίαν άνηλεή κατάπνιξιν τής Έ 
παναστάσεως καί πλήρη στρατωτικήν υποταγήν εις τήν Μόσχαν. Αύτός ύπήρξεν
ό ρεβιζιονισμός τοϋ Νάγκυ.
Έννοέΐται, ότι αί άνωτέρω άπόψεις τοϋ έκτελεσθέντος Πρωθυπουργοΰ, όστις
πολλάκις άπεκαλεΐτο ό «Ούγγρος Μαλένκωφ», διότι έφέρετο εύνοών παραχωρήσεις
τινάς πρός τούς άγρότας καί ένίσχυσιν τής βιομηχανίας καταναλωτικών ειδών,
δέν άπετέλουν μυστικόν. 'Ο Νάγκυ είχε συντάξει πολιτικήν δαθήκην εις τήν οποίαν
ανέπτυσσε τάς πολιτικάς αύτοΰ πεποιθήσεις. Τό πρόγραμμά του δέν δυσηρέστησε
διόλου τήν Μόσχαν κατά τάς πρώτας μετασταλινικάς ήμέρας, όταν ό νΰν ύπ’ αύτής
(*) Ρεβιζιονισμός (revisionismus) σημαίνει, αναθεωρητισμός, (άπό τό revision = άναθεώρησις). Οί ρεβιζιονιστές άρνοϋνται τή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου, άντιπαρατάσσοντες σ’ αυ
τή τήν ειρηνική άνέλιξι πρός τό σοσιαλισμό διά της συνεργασίας τών τάξεων καί της αρμο
νίας τών ταξικών συμφερόντων.
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έκτελεσθείς διεδέχετο τον αιμοσταγή Ρακόζυ εις την πρωθυπουργίαν τής χώρας του
(’Ιούλιος 1953).
Αί φήμαι περί τής έπικειμένης δίκης τοϋ Νάγκυ καί των συνεργατών του
έκυκλοφόρουν άπό τίνος ήδη χρόνου. Έ λέγετο μετ’ έπιτάσεως ότι προητοιμάζετο
μία παρωδία δίκης είς τήν οποίαν θά κατηγγέλετο έπισήμως ό ρεβιζιονισμός. Πολλοί
επομένως διερωτώνται: Ποιαν σκοπιμότητα έξυπηρέτησεν ή έν κρύπτω διεξαγωγή
τής δίκης ; Ποιος ό σκοπός αυτής ταύτης τής δίκης ;
'Η άπάντησις φαίνεται δτι έγκειται είς τήν φιλοσοφικοπολιτικήν προσωπικό
τητα τοϋ μακαρίτου ήγέτου καί τάς γνώσεις του είς δ,τι άφορα τήν έσωτερικήν
λειτουργίαν τής κομμουνιστικής μηχανής. Εις τοιοΰτος κατηγορούμενος ΐσως έπεδεικνύετο λαλίστατος άπολογητής τοϋ ρεβιζιονισμοΰ καί έμμεσος κατήγορος τοϋ
έαυτοΰ του—πραγμα τό όποιον θά είχε μεγίστην παγκόσμιον άπήχησιν, ιδίως όπι
σθεν τοϋ Σιδηροΰ Παραπετάσματος. Πλήν τούτου, όμως, γεννάται καί τό ζήτημα
τοϋ χρόνου, δστις έπελέγη διά τήν άνακοίνωσιν τής έκτελέσεως. Διά τον χρόνον τής
δίκης καί τής έκτελέσεως ούδέν γιγνώσκομεν. Φαίνεται δτι ή άνακοίνωσις έγένετο
προς τον σκοπόν έξυπηρετήσεως προσφάτως διαμορφωθέντων άντικειμενικών σκο
πών. Τοΰτο έπιρρωνύεται καί έκ τοϋ γεγονότος δτι ό Πρωθυπουργός τής Ε Σ Σ Δ κ.
Νικήτα Κροΰστσεφ προ δύο μόλις έβδομάδων έξεφράσθη μέ απόλυτον σαφήνειαν
εναντίον τοϋ ρεβιζιονισμοΰ, ενώ μέχρι τότε έλέγετο δτι ουτος δεν εϊχεν είσέτι απο
κρυσταλλώσει σαφείς άντιλήψεις έπί τοϋ θέματος.
"Οπως καί αν εΐχον τά πράγματα, ή πρόσφατος ομιλία τοϋ Ρώσου ήγέτου
ένώπιον τοϋ συνεδρίου τοϋ Κ.Κ. Βουλγαρίας ούδεμίαν έπέτρεψεν πλέον άμφιβολίαν
έπί τοϋ θέματος. 'Ο κ. Κροΰστσεφ άπεκήρυξεν κατά τήν ομιλίαν του έκείνην τήν
Γιουγκοσλαβίαν, χαρακτηρίσας ταύτην ώς τον «Δούρειον 'Ίππον» τοϋ Κομμουνισμοΰ καί ώς ποδηγετουμένην υπό ρεβιζιονιστών. Ήρνήθη νά λησμονήση τήν κριτι
κήν τήν οποίαν εϊχεν ασκήσει ό Στρατάρχης Τίτο είς βάρος τής σοβιετικής έπεμβάσεως κατά τήν διάρκειαν τής Ουγγρικής Έπαναστάσεως καί έφθασε μέχρι τοϋ σημείου
νά κατηγορήση τήν έν Βουδαπέστη Γιουγκοσλαβικήν Πρεσβείαν ώς στεγάσασαν
τήν «ληστρικήν ομάδα τοϋ Νάγκυ».
Έ ν τούτοις, ό Ρώσος Πρωθυπουργός άνεφέρθη καί κατά τήν διάρκειαν έτέρας προσφάτου ομιλίας του είς τήν παροχήν άσύλου υπό τής Γιουγκοσλαβικής Πρεσ
βείας προς τον Νάγκυ—άσύλου άπό τοϋ οποίου ό άφελής Ούγγρος ηγέτης παρεσύρθη δελεασθείς ύπό σοβιετικών υποσχέσεων δτι θά άφήνετο έλεύθερος όπως μεταβή όπου έπεθύμει. 'Η ομιλία αυτή ήτο έκείνη καθ’ ήν ό κ. Κροΰστσεφ διηυκρίνησεν δτι ή παροχή άσύλου προς τον Νάγκυ ΰπήρξεν ή αιτία διά τήν πρώτην άναστολήν
τών σοβιετικών πιστώσεων προς τήν Γιουγκοσλαβίαν. Δυνάμεθα επομένως νά ύποθέσωμεν δικαιολογημένως δτι τόσον ό Ρώσος ήγέτης δσον καί ό Στρατάρχης Τίτο,
δστις τοϋ άπήντησεν είς δριμύτατον ύφος μόλις προ διημέρου, έγνώριζον τά τής
δίκης καί καταδίκης τοϋ τέως Πρωθυπουργού τής Ουγγαρίας. Τοΰτο έξηγεΐ καί
τήν σημερινήν έντασιν τών σχέσεων Βελιγραδιού—Μόσχας. Ούτε, άλλωστε, άποτελεϊ
τυχαΐον γεγονός δτι ή έκτέλεσις τοϋ Νάγκυ έπραγματοποιήθη δύο μόλις μήνας μετά
τήν πρώτην ,μετεπαναστατικήν έπίσκεψιν τοϋ κ. Κροΰστσεφ είς Βουδαπέστην, έπίσκεψιν γενομένην μόλις, ουτος άνέθεσεν είς εαυτόν τά καθήκοντα τοϋ Πρωθυπουργού
τής. ΕΣΣΔ..
Πάντως, πολλά έρωτήματα παραμένουν είσέτι άναπάντητα: Ά ρ α γε ή έκτέλεσις. το ϋ .Νάγκυ θά άποτελέση. απαρχήν διά τήν έκκαθάρισιν καί .ετέρων ρεβιζιονιστών.έντός ή έκτος .τής Ε Σ Σ Δ ; Μήπως θά δοθή τώρα τό σύνθημα δι’ .αύστηροτέραν
στάσιν έναντι κάθε παρεκκλίσεως είς τάς δορυφόρους χώρας; Μήπως ύπό τό πρόσ
χαρες προσωπείου τοϋ κ. Κροΰστσεφ κρύπτεται ένας νέος αιμοσταγής Στάλιν;
Έ κ τής άπαντήσεως είς τά άνωτένω έρωτήματα θά έξαρτηθή έν πολλοΐς ή
έξέλιξις τής διεθνοΰς καταστάσεως.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΝΟΘΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
'Υπό τοϋ Καθηγητοΰ της χημείας των τροφίμων έν
τω Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών, Μέλους τοϋ Άνωτάτου
------------------- Χημικού Συμβουλίου καί τοϋ Άνωτάτου 'Υγειονο- ------------------μικοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους καί Καθηγητοΰ τής
Σχολής Ύπαστυνόμων κ. ΣΠΫΡΟΥ Δ. ΓΑΛΑΝΟΥ

'Η νόθευσις των τροφίμων αποτελεί σπουδαιοτάτην κοινωνικήν πληγήν, δι’ δ
καί πασα πρέπει νά καταβάλλεται φροντίς προς καταστολήν αύτής.
Αί συνέπειαι τής νοθεύσεως είναι πολλαί, διότι ούχί μόνον οί καταναλωταί
πληρώνουν διά χαμηλής άξίας προϊόντα μεγάλας τιμάς, ζημιούμενοι οΰτω οίκονομικώς
προς όφελος των αΐσχροκερδούντων έμπορων καί βιομηχάνων, οίτινες τοιουτοτρόπως
δι’ άπάτης πλουτίζουν, άλλα καί περαιτέρω βλάπτεται ή δημοσία υγεία προκαλουμένων δηλητηριάσεων ταχείας ή βραδείας μορφής, ή ενίοτε άκόμη καί θανατηφόρων
κρουσμάτων. ’Επίσης συνέπεια τής νοθεύσεως είναι καί ή δυσφήμησις των τίμιων
εμπόρων καί ή καταστροφή τής εμπορικής πίστεως των παραγωγών, εις τό έξωτερικόν
ώς λ.χ. συνέβη έπανειλημμένως μέ τήν σταφίδα, τον οΐνον, τό έλαιόλαδον, τό κονιάκ
καί πλεϊστα άλλα εκλεκτά προϊόντα τοϋ τόπου μας. ’Αλλά μήπως καί οί τίμιοι έμπο
ροι δεν ζημιοϋνται μή δυνάμενοι νά συναγωνισθοΰν εις τάς τιμάς τούς νοθευτάς;
Δέον νά σημειωθή ένταΰθα οτι είναι δυνατόν ένίοτε νά προκληθή επιβλαβής
νόθευσις καί έκ τυχαίων αιτίων, ούς π.χ. ή ΰπαρξις δηλητηριωδών αλάτων χαλκού εις
φαγητά παρασκευασθέντα εις άκασσιτέρωτα δοχεία ή αλάτων τοϋ μολύβδου, έπίσης
λίαν έπιβλαβών είς τήν υγείαν, προερχομένων έκ δοχείων έπικασσιτερωθέντων διά
μολυβδούχου κασσιτέρου κλπ.
Ή νόθευσις τοϋ γάλακτος ώς έξάγεται έκ σειράς στατιστικών παρατηρήσεων
στενώτατα συνδέεται προς τήν θνητότητα τών βρεφών καί άλλας αυτών όργανικάς
βλάβας.
’Αλλά πλήν αύτοΰ ή συνεχής χρησιμοποίησις τροφίμων έλαφρώς ήλλοιωμένων,
ώς π.χ. μεγάλης όξύτητος έλαίου, προκαλεϊ συνεχή φθοράν τοϋ οργανισμού, πλήν
έννοεΐται τών περιπτώσεων έκείνων καθ’ άς καί όξεΐαι δηλητηριάσεις έμφανίζονται.
Κατά τον σοφόν "Αγγλον χημικόν Lew kow itsch έλαιον όξύτητος μεγαλυτέρας τών
17 βαθμών δέν δύναται νά χρησιμοποιηθή ώς καύσιμον, διότι άπανθρακώνει τάς θρυαλίδας, ούδέ ώς λιπαντικόν, διότι διαβιβρώσκει τά μέταλλα" ποιας βλάβας επομένως
δύναται νά προκαλέση τοιοϋτον έλαιον είς τον οργανισμόν τοϋ ανθρώπου πας τις δύναται νά φαντασθή.
. . .
Καθ’ όσον άφορα είς τήν οικονομικήν ά.ποψιν, θά άναφέρωμεν παραδείγματά τινα
ΐνα πας τις πεισθή περί τοϋ μεγέθους τής είς τούς καταναλωτάς έπιφερομένης ζημίας.
Οότω λ.χ. άντί ό γαλακτοπώλης νά παρέχη ήμΐν γάλα ήραιωμένον κατά τό
ήμισυ δι’ όδατος, δυνάμεθα ήμεΐς αύτοί νά άγοράζωμεν τό ήμισυ ποσόν έξ άγνοΰ γά-·
λακτος καί νά τό ,άραιώνωμεν, αν θέλωμεν, δι’ ΰδατος ή νά χρησιμοποιώμεν άπλούστατα τό ήμισυ ποσόν, οΰτω δέ καί τό αύτό-ποσόν-θρεπτικών συστατικών θά είσάγωμεν είς τον οργανισμόν μας καί τό ήμισυ τοϋ χρήματος θά έξοικονομώμεν.
Έ πίσης άντί νά άγοράζωμεν ώς βούτυρον ζωικόν ή φυτικόν λίπος, άμφιβόλου
ποιότητος,-όπερ συνήθως μόλις τήν-πρός άρωματισμόν αύτοΰ άπαιτουμένην-ποσότητα
βουτύρου περιέχει,-έφ’ όσον', έννοεΐται δεν είναι άπλώς;άρωματισμένον-διά τεχνητού
άρώματος βουτύρου, δυνάμεθα κάλλιστα μόνοι νά πράττωμεν· τούτο-έν τώ -.οΐκω, οίκονομοϋντες -τοιουτοτρόπως καί σημαντικά χρηματικά ποσά." 'Ωσαύτως πολλάκις άγοράζομεν πε-λτέν τομάτας, όστις ελάχιστα μόνον ποσά
πραγματικής τομάτας περιέχει, τής κυρίας μάζης αύτοΰ άποτελουμένης έξ-υδατος καί
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μαγειρικού άλατος καί ενίοτε κεραμοκόνεως προς τόνωσιν της χροιάς αύτοΰ.
Ή παρακολούθησις των κυκλοφορούντων τροφίμων άπό τής άρχαιότητος άπετέλεσε σπουδαίαν μέριμναν των άρχών. Ουτω λ.χ. παρά διαφόρων Ελλήνων συγγρα
φέων άναφέρονται οί ο ΐ ν ο γ ε ϋ σ τ α ι έξελέγχοντες τον οίνον οί μ ε τ ρ ο ν ό μ ο ι
έξελέγχοντες τα μέτρα καί τα σταθμά τής πωλήσεως καί οί ά γ ο ρ α ν ό μ ο ι έχοντες
την γενικήν έπίβλεψιν των έν τή άγορα ειδών. Ουτοι είχον τό δικαίωμα τής επιβολής
προστίμων μέν εις τούς νοθευτάς, έφ’ όσον ήσαν πολίται, μαστιγώσεων, δέ, έφ’ όσον
ήσαν δούλοι ή ξένοι. 'Ο ’Αριστοτέλης μάλιστα άναφέρει ότι ό άγορανόμοι διά τήν περιο
χήν των ’Αθηνών άνήρχοντο εις δέκα. 'Ομοίως ποινάς ήδύναντο νά έπιβάλλουν καί
οί εις τήν άρχαίαν Ρώμην υφιστάμενοι άγορανόμοι. Κατά τήν βυζαντινήν εποχήν αί
ποιναί ήσαν αύστηρότεραι καί οί άγορανόμοι είχον δικαίωμα επιβολής τής ποινής
τής μαστιγώσεως, δημεύσεως τής περιουσίας καί αυτής τής έξορίας άκόμη. Κατά δέ
τον Μεσαίωνα αί έπιβαλλόμεναι εις τούς νοθευτάς ποιναί ήσαν άκόμη μεγαλύτεραι.
Οότω π.χ. ή νόθευσις τού μέλιτος έτιμωρεΐτο δι’ άποκοπής τής μιας χειρός τού νοθευτοϋ κλπ.
'Η παρακολούθησις τών κυκλοφορούντων τροφίμων καί ή δίωξις τής νοθεύσεως
αυτών άνατίθεται σήμερον εις είδικώς κατηρτισμένους χημικούς, οίτινες πρέπει παρά
πάντων νά ένισχύωνται καί νά βοηθώνται, διότι έπιτελοΰν σπουδαιοτάτης κοινωνικής
σημασίας έργον, δεν είναι δέ, ώς υπό πολλών κακώς νομίζεται, εχθροί καί διώκται
τών παραγωγών καί έμπορων καθόσον είναι άναμφισβήτητον ότι πολλάκις ό έμπορος
ή ό μεταπωλητής έξ άγνοιας γίνεται θύμα άλλων ή έξ άγνοιας βλάπτει τήν κοινω
νίαν.
Οί εντεταλμένοι τήν παρακολούθησιν καί έλεγχον τών τροφίμων χημικοί έχουσιν ύποχρέωσιν όπως διά τών συμβουλών καί συστάσεων αύτών υποδεικνύουν τήν
βελτίωσιν τών προϊόντων καί τήν άποφυγήν τής νοθεύσεως αύτών, συντελοϋντες ουτω
ούχί μόνον είς τήν προστασίαν τού τιμίου έμπορίου, διότι «ή ένέργεια προς καταστο
λήν τών νοθειών είναι τό άντίβαρον τής ελευθερίας τού έμπορίου, ταυτοχρόνως δέ ή
προστασία αύτοΰ» (Ματθαιόπουλος), άλλά καί άπό γενικωτέρας κοινωνικής άπόψεως
είς τήν βελτίωσιν τής κοινωνίας, διότι «ό παραγωγός καί ό έμπορος, δστις θά μάθη νά
βελτιώνη τά προϊόντα αύτοΰ καί νά άποφεύγη τήν νοθείαν αύτών ίσως έθισθή νά είναι
ήθικώτερος καί είς τάς λοιπάς αύτοΰ συναλλαγάς καί είς τον βίον του γενικώτερον»
(Ματθαιόπουλος).
' Η προς τον σκοπόν τής προστασίας τοΰ καταναλωτοΰ μέριμνα όλων τών πεπολιτισμένων κρατών τοΰ κόσμου, έχει άγάγει είς τήν δημιουργίαν ιδίων υπηρεσιών
σημαντικώτατα ένισχυομένων καί παρά τών ιδίων παραγωγών καί βιομηχάνων,
διότι οί ευσυνείδητοι παραγωγοί καί έμποροι φροντίζουσιν ούχί μόνον όπως τά παρ’
αύτών πωλούμενα είδη πληρώσιν όλους τούς έπιβαλλομένους όρους, άλλ’ έπιμελοΰνται περαιτέρω καί τής διώξεως τών άσυνειδήτων συναδέλφων των, οΐτινες
νοθεύοντες τά προϊόντα αύτών συντελούν είς τήν δυσφήμησιν όλων καί είς τήν δημι
ουργίαν δυσπιστίας τών καταναλωτών είς ώρισμένα είδη. Πολλαχοΰ, ώς λόγου χάριν
έν Γερμανία, οί τίμιοι καί ειλικρινείς παραγωγοί καί έμποροι τροφίμων έχουν οί
ίδιοι δι’ ιδίων κωδίκων θεσπίσει τάς κανονικάς ιδιότητας καί τούς όρους ούς πρέπει
νά πληρώσι τά είς τήν κατανάλωσιν φερόμενα τρόφιμα. Οί κώδικες ουτοι μεγίστην
παρέχουσιν εύκολίαν είς τό έργον τών αρμοδίων άρχών.
Προς άσφαλή καί άπρόσκοπτον διεξαγωγήν τοΰ έλέγχου τών τροφίμων δέν
άρκεΐ μόνον ή άτομική μόρφωσις τοΰ χημικοΰ, άλλ’ είναι άπαραίτητος καί ή γνώσις
τής συστάσεως τών προϊόντων τοΰ τόπου, όπως καθίσταται έφικτή ή σύγκρισις τών
κατά τήν άνάλυσιν'λαμβανομένιυν άποτελεσμάτων, δέν είναι δυνατή δέ ή χρησιμοποίη
σή είς δλας τάς χώρας άποτελεσμάτων ληφθέντων διά μελέτης τοΰ άντιστοίχου προ
ϊόντος είς άλλον τόπον, διότι ή σύστασις τών διαφόρων προϊόντων σημαντικώτατα

6159

Ή νόθευσις των τροφίμων

έπηρεάζεται έκ των κλιματολογικών συνθηκών και έκ των τοπικών συνηθειών.
Τοΰτο ισχύει τόσον διά τά ζωικής δσον και διά τά φυτικής προελεύσεως τρόφιμα.
Έ κ τούτων καταδεικνύεται ή επιτακτική άνάγκη τής συστηματικής καί διεξοδικής
μελέτης τών προϊόντων έκάστου τόπου.
Έ ν τή νεωτέρα Έλλάδι ή ιδέα τής ίδρύσεως υπηρεσίας προς συστηματικήν
καταπολέμησιν τής νοθεύσεως τών τροφίμων ήρξατο καλλιεργουμένη άπό τοΰ 1908,
δτε ή Φυσιοδιφική Εταιρεία, προεδρευομένη ύπό τοΰ σεβαστού συναδέλφου καί πο
λυτίμου διδασκάλου μου Καθηγητοϋ Γ. Ματθαιοπούλου, προσεκλήθη ίνα συμμετάσχη είς τό έν Γενεύη κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1908 συγκληθέν ύπό τοΰ Παγκοσμίου
Συνδέσμου τοΰ Λευκοΰ Σταυρού Συνέδριον προς καταστολήν τών νοθεύσεων τών τρο
φίμων. 'Η Φυσιοδιφική Ε ταιρεία, έξουσιοδοτηθεϊσα καταλλήλως καί λαβοΰσα ύπ’
δψιν καί τάς υποδείξεις τοΰ ε π ’ αυτής συγκληθέντος τοπικοΰ έν ΆΟήναις Συνεδρίου
έπιστημόνων καί βιομηχάνων, δι’ άντιπροσωπείας της άποτελουμένης έκ τών
Γ. Ματθαιοπούλου καί Π. Ζαλοκώστα, καί ώς άντιπροσώπου τών βιομηχάνων τοΰ
άειμνήστου Έ μ μ . Ρώθ, μετέσχε τοΰ Συνεδρίου καί έπέτυχε τήν άναγνώρισιν πολλών
έκ τών προτάσεών της, άφορωσών τά μεγαλυτέρας σημασίας διά τήν Ελλάδα προϊ
όντα. Κατόπιν ένεργειών τοΰ Καθηγητοϋ Γ. Ματθαιοπούλου έψηφίσθη τήν 6ην
Νοεμβρίου 1914 ό περί συστάσεως Χημικών ’Εργαστηρίων Νόμος, δστις δμως λόγω
τών τότε έπικρατουσών συνθηκών δεν έφηρμόσθη. Κατά τό 1920 έψηφίσθη νέος νόμος
τροποποιών τον άνωτέρω εις σημεία τινά, άτινα ή άλλαγή τών καθ’ δλου βιοτικών
συνθηκών καθίστα άνεφάρμοστα. Εις έφαρμογήν τοΰ νόμου τούτου ίδρύθη τό πρώ
τον έν Άθήναις Κεντρικόν Χημικόν Έργαστήριον καί ή διεύθυνσις αύτοΰ άνετέθη εις
τον δλον άγώνα τοΰ συστηματικού έλέγχου τών τροφίμων διεξαγαγόντα Καθηγητήν
Γ. Ματθαίόπουλον. Μετά τριετίαν περίπου ίδρύθησαν καί τρία Παραρτήματα αύτοΰ
είς τάς μεγαλυτέρας πόλεις τής Ελλάδος, ήτοι τήν Θεσσαλονίκην, τον Πειραιά καί
τάς Πάτρας καί βραδύτερον καί έτερον έν Κερκύρα. Κατά τό 1929 ή τόσον άγλαούς
καρπούς άποδώσασα υπηρεσία αυτή συνεχωνεύθη διά νεωτέρου νόμου, δλως άστόχως,
εις τό συγκροτηθέν Γενικόν Χημεΐον τοΰ Κράτους, παραιτηθέντος τοΰ Διευθυντοΰ
αύτής.
Διά νά παράσχωμεν σχετικήν εικόνα τοΰ βαθμοΰ μέχρι τοΰ οποίου φθάνει συ
νήθως ή νόθευσις θά παραθέσωμεν διά τινα τρόφιμα τάς έξακριβωθείσας νοθεύσεις,
άνηγμένας έπί τοϊς εκατόν τών ληφθέντων δειγμάτων, είλημμένας έκ τών δημοσιευθέντων πεπραγμένων τοΰ Κεντρικού Χημικοΰ ’Εργαστηρίου τών τριών πρώτων έτών
άπό τής λειτουργίας αύτοΰ.
Είδος
Γ άλα .....................................................
Βούτυρον...............................................
Γιαούρτη ..."..........................................
Τομάτα (πελτές) ...............................

1921
67%
26%
71%
50%

1922
70%
59%
78%
42%

1923
61%
52%
50%
53%

Προς καλυτέραν διεξαγωγήν τής καταδιώξεως τής νοθεύσεως πρέπει νά γ ί
νεται συνεχής παρακολούθησις τής προσπάθειας προς βελτίωσιν τών πρώτων υλών
καί τών μεθόδων τής παρασκευής καί δεν πρέπει ποσώς νά λησμονήται τό γεγονος
δτι ή Χημεία τής Νοθεύσεως προηγείται πάντοτε τής Χημείας τοΰ ’Ελέγχου.
Σ. Γ Α Λ Α Ν Ο Σ

ΝΟΥΒΕΛΛΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΗΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΛΗΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΣΤΑ 1900
'Υπό τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου των ’Αθηναίων
κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Σ Κ Ο Υ Ζ Ε

Τώρα μέ την μεγάλη ζέστη τοϋ καλοκαιριού, δλοι οί ’Αθηναίοι, πού ψήνονται
στο καμίνι της πόλεως, εκστρατεύουν δσο μπορούν πιο συχνά στις δαντελένιες άκτές μας, ιδίως στις Φαληρικές, για ν’ άπολαύσουν τή δροσιά πού χαρίζει τδ κΰμα καί
ό Μπάτης της θάλασσας.
’Εμείς οί παλαιότεροι, πού βλέπουμε μέ πόση άνεση χαίρονται σήμερα οί
άνθρωποι τη θάλασσα στις άκτές τοϋ Σαρωνικοϋ, κάνοντες σύγκρισι μέ την παληά
έποχή, πού δέν διέθετε τά σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, άντιλαμβανόμεθα περισσό
τερο τά δεινά των παληών ’Αθηναίων, οί όποιοι άπεφάσιζαν νά έχουν την ίδια άπόλαυση κατά τό καλοκαίρι.
Γι’ αύτό σήμερα θά. διηγηθώ γιά τούς φίλους άναγνώστας των «Άστυν. Χρο
νικών» μέ ποιο τρόπο έπαιρναν το μπάνιο τους οί παληοί ’Αθηναίοι στά Φαληρικά
ΰδατα, δίνοντας μερικές χαρακτηριστικές εικόνες καί περιγράφοντας δλα έκεϊνα,
τά όποια ύπέφεραν οί παληοί ’Αθηναίοι, ώσπου νά φθάσουν κάτω έκεϊ στις δύο
μοναδικές πλάζ της παληάς κι άξέχαστης έποχής. Στήν μιά, τήν κοσμική πλάζ
τοϋ Ν έ ο υ Φ α λ ή ρ ο υ καί στην δεύτερη, έρημική κάπως παραλία τοϋ Π α λ λ α ι ο ΰ , μέ τήν αλματώδη της έξέλιξι.
Στήν σημερινή έποχή, κάθε γωνιά τής παραλίας άπό τό Παληό Φάληρο
συνήθως, μέχρι τή Γλυφάδα, γεμίζει άπό τό πλήθος των άνδρών καί γυναικών κάθε
τάξεως καί κάθε ηλικίας, πού τρέχουν νά χαροΰν μέ δλες τους τις αισθήσεις τον
άπέραντο γαλάζιο πίνακα τοϋ Σαρωνικοϋ.
’Ενώ δμως τό Παληό Φάληρο γνωρίζει άσύγκριτες πιέννες, τό λεγόμενο
Νέο Φάληρο τώρα έχει μαραζώσει καί μοιάζει σαν παμπάλαιη μικρή πολιτεία,
πού υπάρχει μόνο γιά νά θυμίζη, σ’ δσους γνώρισαν τήν ακμή της, περασμένα με
γαλεία... Πού καί πού βλέπει κανείς τά σημάδια τής παληάς δόξας : ένα μεγάλο
περίπτερο, τό παληό Θέατρο, ένα ερειπωμένο ξενοδοχείο καί τόσα άλλα. Ή ακτή
τοϋ Νέου Φαλήρου παρουσιάζει τή νέκρωση αυτή γιά πολλούς λόγους, άλλά
κυρίως άπό τις τεράστιες καταστροφές πού ύπέστη κατά τήν κατοχή καί όλως
ιδιαιτέρως έξ αιτίας τής μεγάλης σούδας καί τής δυσοσμίας πού άναδίδει αυτή
καί πού διώχνει τον κόσμο. "Ομως καί ή καταπληκτική έξέλιξις τοϋ Παληοΰ
Φαλήρου, πού τό πιο σωστό θά ήταν νά λέγεται Νέο Φάληρο, είναι επίσης ένας λόγος
ώστε τό μικρό στήν έκταση Νέο Φάληρο, ν’ άπομείνη μόνο μέ τις άναμνήσεις του...
καί νά περιμένη τά μεγάλα έργα τής άποχετεύσεως γιά νά άναβιώση ίσως μέσα άπό
τά ερείπιά του, σαν τον φοίνικα άπό τήν τέφρα.
Στήν παληά έποχή, τό Παλαιό Φάληρο ήταν μιά ρωμαντική καί έρημη γωνιά,
πού άποτελοΰσε κατάλληλο καταφύγιο τών έρωτευμένων καί έκείνων πού άγαποΰσαν
τήν μοναξιά καί τήν ήσυχία. Τό μοναδικό σημείο στήν άκτή πού δεχόταν τούς λουσ
μένους στήν παληά έποχή, ήταν ό Ξηροτάγαρος, πού ήταν έκεϊ περίπου δπου σήμερα
είναι τά λουτρά τής Οδλεν, Γιά τον φτωχό ιδίως κόσμο, τό κατέβασμα στο Φά
ληρο, κατά τήν διάρκεια τοϋ καλοκαιριού, μέ τον σιδηρόδρομο ’Αθηνών-Πειραιώς,
πού ό σταθμός, του ήταν στο .Θησείο, αποτελούσε μεγάλη πολυτέλεια. ’Αλλά, καί
πριν ακόμα αρχίσει νά έκτελή συγκοινωνία ό περίφημος τροχιόδρομος τοϋ Βωτύ,
όπως λεγόταν, πού είχε τό δρομολόγιο ’Αθηνών- Φαλήρου, μερικοί καρροτσέρηδες
τής γειτονιάς είχαν μετατρέψει τά κάρρατους σέ συγκοινωνιακό μέσο, γιά νά μετα
φέρουν τον κόσμο άπό τήν κάθε γειτονιά στο Παληό Φάληρο. Δυο μακρυές σανίδες
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τοποθετημένες δεξιά και άριστερά κατά μήκος του κάρρου, ήσαν οί θέσεις των επι
βατών τους. Τέσσερα ξύλα στις άκρες ήσαν το στήριγμα τής τέντας, πού έβαζαν
γιά νά προφυλάη τούς άνθρώπους άπό τον καυτερό καλοκαιριάτικο ήλιο. ’Ακόμα
αύτό τό παράξενο λεωφορείο τής παληάς έποχής, διέθετε καί κουρτινάκια άπό
πολύχρωμο ύφασμα κρεμασμένα στά πλαϊνά τοϋ κάρρου, γιά τον ίδιο προφυλακτικό
σκοπό, πού τά άνοιγαν ή τά παραμέριζαν κατά τις περιστάσεις.
Τό λαϊκό αύτό μεταφορικό μέσο, πού έμοιαζε περισσότερο μέ άποκρηάτικο
άρμα, ξεκινούσε τό άπόγευμα ενωρίς άπό τήν γειτονιά πού ήταν πόστο δικό του,
καί έπαιρνε τούς ενδιαφερομένους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, άντί 20 λεπτών κατά
άτομο, γιατί τόσο είχε τό εισιτήριο τότε.
'Ό ταν συμπληρώνονταν οί θέσεις ύλες, τό υπομονητικό τετράποδο προχωρών
τας σιγά-σιγά ακολουθούσε έναν καρόδρομο, πού άρχιζε άπό τού Μακρυγιάννη
μέ τέρμα τό Παληό Φάληρο. ’Εκεί σ’ αυτόν τον καρρόδρομο μέ τούς λάκκους καί
τις διάφορες έδαφικές άνωμαλίες, γινόταν ή συνάντησις δλων τών καρναβαλίστικων
τετράτροχων ίπποκινήτων άρμάτων, άπό ύλες τις συνοικίες τής ’Αθήνας. Κ ι’ δπως
πήγαιναν τό ένα πίσω άπό τό άλλο, ήταν σαν νά έκαναν άποκρηάτικη παρέλασι,
μέ τήν συνοδεία τής μονότονης μουσικής τών κουδουνιών τών άλογων καί τών
χαρούμενων φωνών καί γέλιων τών νεαρών, ώς έπίτό πλείστον, έπιβατών τους. Τέ
λος έφθαναν στην θάλασσα τήν ώρα σχεδόν πού κι’ ό ήλιος έτοιμαζόταν νά βουτήξη
πέρα μακρυά στον κοκκινογάλανο ορίζοντα.
Πόση διαφορά άπό τούς σημερινούς λουομένους, οί όποιοι χαίρονται τήν ά
νεση καί τήν ταχύτητα, πού τούς προσφέρει ή μηχανοκίνητη τελειότητα!...
Προτού άκόμα άρχίσει νά λειτουργή ό ιστορικός πλέον καί πρωτόγονος άτμοκίνητος τροχιόδρομος τ ή ς ’Αθήνας, πού άφετηρία έχοντας τό Πανεπιστήμιο, περνούσε
άπό τή λεωφόρο ’Αμαλίας καί τού Μακρυγιάννη γιά τό Φάληρο, ένας ’Αθηναίος
επιχειρηματίας ό Δαμασκηνός, έφτιασε τά πρώτα θαλάσσια λουτρά στον Άρδηττό,
πού γ ι’ αυτά έσπατάλησε ολόκληρη τήν σεβαστή περιουσία του. Μιά μεγάλη δεξα
μενή γέμιζε κάθε μέρα μέ θαλάσσιο νερό, πού ερχόταν μέ σωλήνες άπό τό Φάληρο.
Τά λουτρά τού Δαμασκηνού ήταν τέλεια, μέ καμπίνες, κι’ δλες τις σχετικές εγκατα
στάσεις. Μέ τήν διαφορά δμως, δτι δέν έξασφάλιζαν τήν ομορφιά καί τήν άπλοχωριά
τής άκρογιαλιάς, γ ι’ αύτό οί ’Αθηναίοι προτίμησαν νά παίρνουν τό καινούργιο μετα
φορικό μέσο, πού είχαν στή διάθεσή τους τήν ίδια περίπου εποχή, δπου έγιναν τά
λουτρά τής ’Αθήνας, καί νά κολυμπούν στις Τζιτζιφιές, παρά στήν δεξαμενή τού
Δαμασκηνού. ’Έ τσ ι ή έπιχείρησις έκλεισε μέ μεγάλη ζημία.
Ό σ ο δέ γιά τον περίφημο τροχιόδρομο τού Βωτύ, πού πήγαινε άπό τήν ’Αθήνα
στο Φάληρο, ήταν άτμοκίνητος αλλά είχε εξευτελίσει τή δύναμι τού άτμού. Ά π ε τελεΐτο άπό τέσσαρα ή πέντε βαγόνια, πού κατά τή διάρκεια τού καλοκαιριού ήσαν
ασφυκτικά γεμάτα, καί χρειαζόταν περισσότερο άπό μίση ώρα περίπου γιά νά φθάση
στά λουτρά τού Παληοΰ Φαλήρου. Περισσότερο γνωστός στούς παλαιούς’Αθηναίους
ήταν μέ το παρατσούκλι «Κολοσούρτης», γιατί έμοιαζε σαν νά σερνόταν μ έτά οπίσθια.
’Από μακρυά άκουγε κανείς τά βογηγτά του καί τό λαχάνιασμά του καί φαινόταν
σαν νά ΰπέφερε γιά νά προχωρήση, ενώ άπό τό φαρδύ του φουγάρο έβγαιναν
μαύρα σύννεφα ά πό' καρβουνόσκονη, πού τύφλωνε τά μάτια κι’· έλέρωνε τά ρούχα
του κοσμάκη. Έ ν τέλει, κάποια μέρα τό καζάνι τού δέν άντεξε άπό τή μεγάλη πίεσι
κάί στενοχώρια νά προχωρήση κι’ έσκασε περιλούζοντας μέ βραστό νερό τούς δυστυ
χείς επιβάτες, κι’ άπό τά κτυπήματα τών θραυσμένων σιδηρικών τά θύματα άνήλθάν σέ 17. Αύτό τό τραγικό τέλος είχε ό «Κολοσούρτης»,πού μ έ τά καμώματά του
είχε γίνει τό καλύτερο καί ανεξάντλητο θέμα τών γελοιογράφων τής έποχής εκείνης.
Παρ’ δλες δμως αύτές τις ταλαιπωρίες, οί ’Αθηναίοι, πού ύπέφεραν τρομερά
άπό τήν πολλή σκόνη πού τούς έπνιγε καθημερινά καί άπό τήν έλλειψι τού νερού,
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άψηφώντας τά πάντα έτρεχαν τακτικά στη θάλασσα γιά να δεχθούν το άγκάλιασμα
του κύματος, καί ν’ άπολαύσουν τις ομορφιές της.
Έ κ το ς άπό τον Ξηροτάγαρο τοϋ Π. Φαλήρου, οί ’Αθηναίοι κολυμπούσαν
στις Τζιτζιφιές και δσοι δεν έπήγαιναν μέ τά ιδιόκτητα άμάξια τους στην πολυσύ
χναστη καί κοσμική άκτή του Ν. Φαλήρου, έξυπηρετοϋντο άπό τό άτμοκίνητο
τραίνο ’Αθηνών—Πειραιώς, πού άνήκε στην Ε ταιρεία Σιδηροδρόμων Ά θηνώ νΠειραιώς, γνωστή άπό τά άρχικά της ώς Σ.Α .Π .
"Οπως θά θυμούνται οί παλαιότεροι, υπήρχαν τότε έκεΐ κοντά στήν άκτή
καί μέσα στή θάλασσα τού Νέου Φαλήρου ξύλινες καμπίνες πάνω σέ στήλους καί
μέ μικρές σκάλες γιά τό άνέβασμα. Σέ κάθε καμπίνα χωρούσε μόνο ένας άνθρωπος
γιά νά γδυθή καί νά φορέση τό μαγιώ του, αν ήταν άνδρας, καί τήν πουκαμίσα, αν
ήταν γυναίκα. Δέν φορούσαν μαγιώ οί γυναίκες' ή άμφίεσις αύτή έθεωρεΐτο άρκετά
σκανδαλιστική, μολονότι ήταν κλειστό γύρω στο λαιμό καί έφθανε κάτω άπό τό γό
νατο, επειδή άκριβώς άφινε νά φαίνεται λίγο τό πόδι χαμηλά, πού μέ κανένα τρόπο
δέν μπορούσε νά ίδή κανείς άπό τό πολύ μακρύ φουστάνι.
Οί λουόμενοι έπρεπε νά βρίσκωνται πάντα μακρυά άπό τις λουόμενες, γ ι’
αύτό καί οί καμπίνες τών άνδρών άπεΐχαν 500 περίπου μέτρα άπό τις γυναικείες.
’Από τό Λιμεναρχείο είχε καθορισθή ή άπόστασις γιά νά μή πνιγή ή ήθική τών άνθρώπων τότε στή θάλασσα, καί άπαγορευόταν αύστηρώς νά πλησιάση ένας άνδρας
έστω καί λίγο, προς τον χώρο πού κολυμπούσαν οί γυναίκες. Μεγαλόσωμοι ναύτες
τού Λιμεναρχείου καί άγριοι φρουροί, προστάτες τής δημοσίας αίδοΰς, ερευνούσαν
διαρκώς τον ορίζοντα μέ τά κυάλια τους γιά νά προλάβουν κάθε μοιραία συνάντησι...
'Ό ταν δέ καμμιά φορά ή ταραχθείσα έπιφάνεια καί οί φωνές τών γυναικών
έπρόδιδαν τήν προσέγγισι τού έχθροΰ, έσπευδε άμέσως ό άγρυπνος φρουρός τών γυ
ναικών μέ βάρκα καί συνελάμβανε έπί τόπου τόν παραβάτη γιά νά τον όδηγήση
δπως βρισκόταν εκείνη τήν στιγμή μέ τό μαγιώ, στάζοντας νερά, στά γραφεία τού
Λιμεναρχείου γιά τήν τιμωρία.
Αύτά τά φαιδρά επεισόδια δέν έλειπαν σχεδόν ποτέ, γιατί κάποιος άδιάκριτος
γυναικοθήρας θά βρισκόταν πάντα
Τό μπάνιο δμως κάποτε έτελείωνε καί τά δύο φύλα πού τά έχώριζε ή θάλασσα
τά ένωνε ή ξηρά. "Ολοι μαζύ συγκεντρωμένοι καί ευχαριστημένοι άπό τό λουτρό
τους, έπαιρναν τό τραίνο καί τόν δρόμο τής επιστροφής.
’Αλλά τό Νέο Φάληρο δέν ήταν μόνον τόπος γιά κολύμπι.'Ηταν καί ή κοσμική
πλάζ τής καλής εποχής. Έ κ ε ΐ υπήρχαν τά καλύτερα έξοχικά κοσμικά κέντρα,
ένα μεγάλο θέατρο, τό φημισμένο έστιατόριο τού Κακουριώτη καί τό μεγάλο καφε
νείο τού Ρήγα. Έ κ εΐ περνούσε τά βράδυα της δλη ή άφρόκρεμα τής κοινωνίας τών
’Αθηνών. Έ κ ε ΐ ό ώραιόκοσμος τής ’Αθήνας έκανε έπίδειξι τής ομορφιάς του, μέ
τις πιο μοντέρνες τουαλέττες τής εποχής έκείνης. "Ολοι οί κοσμικοί άνθρωποι, κομ
ψοί καί άκριβά ντυμένοι, έμοιαζαν σαν νά είχαν ξεπηδήσει άπό τή βιτρίνα τού πιο
μεγάλου καταστήματος νεωτερισμών τής παληάς Αθήνας. Καί δταν μάλιστα πα
ρακολουθούσαν στο θέατρο καμμιά γαλλική όπερέττα, γιά τήν οποία έννοίωθαν
άδυναμία οί ’Αθηναίοι, τότε ή πλατεία τού θεάτρου γέμιζε άπό μετάξι, άπό γάντι,
καί άπό πλούσια καπέλλα κι’ ό άέρας της άπό τά πιο φίνα «παρφέν».
Αύτό ήταν τό Νέο Φάληρο τής παληάς εποχής, πού στον νεώτερο ’Αθηναίο,
ο οποίος περνά σήμερα άπό κεί βιαστικός καί άδιάφορος, τού είναι άδύνατο νά φαντασθή τί γινόταν έκεΐ πριν άπό έξήντα χρόνια.
Μόνο οί παληοί αισθάνονται πραγματικά έντονη συγκίνησι άντικρύζοντάς το,
γιατί ξαναθυμοΰνται πόσες χαρές καί πόσες άξέχαστες βραδυές πέρασαν στήν έρημη
σήμερα άκτή τού Νέου Φαλήρου.
ΔΗΜ . Σ Κ Ο Υ ΖΕ Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
'Υπό τοϋ Προέδρου τής ’Εθνικής Εταιρείας
Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης, Μέλους τής Γαλ______________ λικής Εταιρείας Προαγωγής των ’Ε π ισ τ η ------------------------μών κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π . ΤΣΑΧΑΓΕΑ

Ή κατωτέρω δημοσιευόμενη διάλεξις έδόθη προς τιμήν τον
Σεβασμιωτάτον Μητροπολίτου Πάφου (Κ ύπρου) κ.κ. Φωτίου,
υπό τοϋ Προέδρου τής ’Εθνικής ' Εταιρείας Κοινωνικής ’Α λληλεγ
γύης κ. Χρ. Τσαχαγέα, εντός του προγράμματος τής 'Εταιρείας
προς συμβολήν εις την έρευναν των φλεγόντων κοινωνικών θεμά
των μεγάλης έπικαιρότητος.
Εις την διάλεξιν, ή όποια έδόθη εις την 'Εταιρείαν των Φίλν τοϋ Λαόν την 27ην Μαίου 1958, παρενρέθησαν: όΣεβάσμιό)τατος Μητροπολίτης Πάφον κ.κ. Φόηιος, ό Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης πρώην Κοζάνης κ.κ. ’Ιωακείμ, ό τ. Υ πουργός κ. Χρ.
Εναγγελάτος, ό Πρόεδρος και 6 Γεν. Γραμματενς τής 'Εταιρείας
τών Φίλων τον Λαοϋ κ.κ. Δηλιγιάννης καί ’Ασλάνης, ό Πρόεδρος
τονΣυλλόγου «Μέγας ’Αθανάσιος» πα νοσ.Ά ργιμ . κ. Α . Καντιώτης,
ό Πρόεδρος τον Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Νέων ’Επιστημόνων κ. Κ.
Χρνσοστομίδης, ό Πρόεδρος τοϋ Σταθμοϋ Κοινωνικής Ά ν τιλ ή ψεως Κάτω Πατησίων αίδεσ. κ. Φ. Σταθάτος, ό εκπρόσωπος τής
’Αστυνομικής Σχολής ’Αστυνόμος κ. Κ. Γιαννονλης, άντιπροσωπειαι Σχολών καί ’Οργανώσεων, πολλοί επιστήμονες καί κοινωνι
κοί λειτουργοί κ.λ.π.
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

I. Σκιαγράφησις και άξιολόγησις τών κλασσικών αντιλήψεων περί τών σχέσεων Ε π ι
στήμης και θρησκείας.

*
* *
I . Σ κιαγράφησις καί άξιολόγησις τ ώ ν κλασσικώ ν
περί τώ ν σχέσ εω ν έπιστήμης καί θρησκείας.

αντιλή ψ εω ν

Έ άν διατηρήται άκόμη σήμερα ή άνάμνησις συμβολικών ονείρων πού θέλη
σαν να ζωγραφίσουν παραστατικά καί έντονα τις συγκρούσεις της άνθρωπίνης σκέψεως καί τής άνθρωπίνης ψυχοσυνθέσεως στο πέρασμα τών αιώνων, θά άξιζε νά
φέρη γιά λίγο την προσοχή μας στά δύο άπό τά τρία έκεϊνα όνειρα πού είδε ό Des
cartes στήν κρίσιμη νύκτα τής 10ης Νοεμβρίου 1619, όνειρα πού παρουσιάσθηκαν
καί τά δύο τόσο κτυπητά διπολικά. Στο πρώτο, ό Descartes νοιώθει συνεπαρμένος
άπό ένα σφοδρό άνεμο πού τον σπρώχνει προς την έκκλησία τοϋ κολλεγίου" χρειάσθηκε νά γείρη προς την άριστερή πλευρά γιά νά μήν χάση την ισορροπία.... Ό
D escartes ξυπνά μέ βαρειά συνείδησι καί φοβάται μήπως ό άνεμος σημαίνει την άνάμιξι κανενός κακού πνεύματος πού θέλει νά τον παραπλανήση... Κι’ όπως έγειρε προς
τήν άριστερή πλευρά δεν αισθάνεται κιόλας κανείς τον πειρασμό τής έξηγήσεως οτι
ή καρδιά διαμαρτυρόταν διά τήν έπίδρασι τοϋ κολλεγίου. Τό τρίτο όνειρο είναι πολύ
πιο έκδηλο άκόμη: 'Ο D escartes βλέπει δύο βιβλία: πρώτα-πρώτα ένα λεξικό, πού
κατά τήν γνώμη του δεν είναι τίποτε άλλο άπό όλες τις επιστήμες ένωμένες μαζί, καί
έπειτα τό Corpus p o etaru m πού έδειχνε ιδιαίτερα καί μέ πιο σαφή τρόπο τήν φιλο
σοφία καί τήν σοφία σέ ένα άκλόνητο κι’ άρμονικό συγκερασμό... Καί κοντά στά
όνειρα έρχεται σάν σχόλιο τό κείμενο αυτό άπό τά «’Ανέκδοτα» τοϋ Άννοβέρου:
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«Δεν πίστευε ό D escartes άσφαλώς δτι θά νοιώθαμε τόσο μεγάλη έκπληξι βλέ» ποντας δτι οί ποιηταί είναι γεμάτοι πολλές φορές άπδ φράσεις πιο σοβαρές, πιο
» συνετές καί παραστατικώτερες απ’ αύτές πού βρίσκουμε στα κείμενα των φιλοσό» φων. ’Απέδιδε το θαϋμα τούτο στην θεότητα τού ένθουσιασμοΰ καί στήν δύναμι
» της φαντασίας, πού κάνει νά φυτρώνη ή σπορά της σοφίας (πού βρίσκεται στο πνεΰ» μα δλων των άνθρώπων δπως οί σπινθήρες τής φωτιάς στά χαλίκια) πολύ πιο
» εύκολα καί πολύ πιο λαμπρά άπ’ δ,τι κατορθώνει ή λογική των φιλοσόφων. Στο
» corpus μάλιστα, ή προσοχή του έπεσε σέ δύο κομμάτια πού συμβόλιζαν στά μάτια
» του την μέθοδο τής σοφίας καί την μέθοδο τής άληθείας».
Τό κείμενο τούτο φαίνεται ολόκληρο πολύ άποκαλυπτικό. Καί δίκαια ό
Chevalier σκέπτεται δτι ό D escartes δέν περιέλαβε στήν θεωρία του, παρά τήν ορ
θολογιστική έρμηνεία τού δράματος τής 10ης Νοεμβρίου.
’Αλλά, πέραν άπ’ τήν καθαρά δραματική ύποκειμενική σπουδαιότητα, ό δι
πολικός χαρακτήρ άποκτά ευρύτερη έπεξήγησι καί έπαλήθευσι καί τά όνειρα έρχονται
σάν άντισταθμιστικό προμήνυμα πού προδίδει τήν εσφαλμένη κατεύθυνσι καί άπαιτεΐ τήν άμεση άνάταξί της. Μάς φαίνεται δτι ό πόλος τής καρδιάς άπαιτεϊ έδώ έναντίωσι στον πόλο τής λογικής καί ή ποίησι «στά γενικά μαθηματικά». Τό όνειρό
προμηνύει στον Descartes τό λάθος τού συστήμαρος του καί τον καλεΐ νά άποκαταστήση τήν ισορροπία. Κι’ αν παραδεχθούμε δμως δτι τήν άποκατέστησε γιά προ
σωπική του χρήσι, δέν τήν άποκατέστησε στούς άλλους καί ό «σφοδρός άνεμος»
τής ορθολογιστικής παραφοράς έξηκολούθησε νά διώχνη μακρυά τό σύστημα καί
μαζί μ’ αύτό ολόκληρη τήν δυτική σκέψι, μέχρι τού σημείου δπου θά φαινόταν στις
ήμέρες μας τής άπάνθρωπης επιστήμης, δτι αύτή ήταν άκριβώς ή «ά ν ά μ ι ξ ι ς
κακού
πνεύματος
πού
έπιζητεΐ
νά
π α ρ α π λ α ν ή σ η».
Είναι άλήθεια άξιο ιδιαιτέρας παρατηρήσεως καί μελέτης τό πόσον ξεχωριστά
στάθηκαν μέχρι σήμερα οί δρόμοι καί οί έπιδιώξεις δύο μεγάλων κατευθύνσεων τού
άνθρωπίνου πνεύματος πού προσπαθούν μεθοδολογικά καί τελεολογικά ν’ άναλύσουν
τά άδυτα τής ζωής καί τής φύσεως στήν ύλική καί άϋλη μορφή τους, αποτελώντας
καί οί δύο τό ξεκίνημα, άλλά καί τό τέλος κάθε δημιουργικής άνθρωπίνης ένεργείας,
εννοούμε πόσο διαφορετικό άντικείμενο μελέτης, χωρισμένο άλλοτε άπό τά ευγενικά
καί είρηνιστικά σύνορα ένός M odus Vivendi καί άλλοτε άπό τήν εκρηκτική μεθό
ριο ενός φανατισμένου πολεμικού συναγερμού, άκολούθησαν ή έπιστήμη καί ή θρη
σκεία στήν προσπάθειά τους νά καταπιαστούν μέ τά μεγάλα προβλήματα καί νά
δώσουν σ’ αύτά τήν πιο πιθανή, καί πιο επιθυμητή ή τήν πιο ιδεατή κι’ άληθινή λύσι.
Πριν δμως προχωρήσουμε στήν πλησίασι αυτών των μέχρι σήμερα διαφορε
τικών δρόμων καί επιδιώξεων θά έπρεπε ίσως, γιά λόγους δχι μόνον μεθοδολογικούς
άλλά καί έννοιολογικούς, νά δώσωμε, γιά νά μπορούμε ν’ άσχοληθοΰμε σοβαρά μέ
τήν άξιολογησί τους, τον ορισμόν τής έπιστήμης καί τής θρησκείας.
Διδαχθήκαμε άπό τά πρώτα βήματά μας στον κόσμο τής γνώσεως καί βρί
σκουμε γραμμένο σ’ δλα τά κλασσικά εγχειρίδια καί τά λεξικά δτι έπιστήμη είναι
ή άκριβής καί ερμηνευτική γνώσις μερικών προσδιορισμένων πραγμάτων, ή έάν θέ
λετε, τό σύνολο τών άνθρωπίνων γνώσεων πού παρουσιάζονται σάν καρπός τής έρεύνης ή είδικώτερα τό σύνολο τών συντονισμένων γνώσεων γιά ένα άντικείμενο
καθορισμένο καί σαφές. Καί επειδή στούς ορισμούς αύτούς μπήκε μοιραία κάποτε
ή έννοια τής ύποκειμενικότητος καί ό παράγων πού πηγάζει άπό τήν διαφορά τού πρί
σματος άξιολογήσεως τών γεγονότων, δόθηκε κατόπιν συμβιβαστικά καί ομόφωνα
ό ορισμός «έπιστήμη είναι ή άναζήτησις καί γνώ σ ις τής άληθείας». ’Αλλά έδώ
χρειάζεται νά σταματήσομε γιά λίγο. Ποιά είναι πράγματι ή έννοια τής άληθείας ;
Υ πάρχει μιά υπέροχη σκηνή στο Θείο δράμα, τότε πού ό Πιλάτος, έκστατικός κι’
άνίκανος νά συλλάβη σ’ δλοτό ύψος καί τό βάθος τους λίγες άπλές λέξεις τού Κρινομένου, έρωτά τον ’Ιησού άπό τό βήμα : «τί έστίν άλήθεια;», ό δέ ’Ιησούς δέν άπήν-
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τησε στο ερώτημα αύτό. Έ λοιπόν, δεν φαντάζομαι να περιμένετε τώρα να σάς άπαντήσω έγώ τί είναι άλήθεια...
'Όσον άφορα την θρησκείαν, θά συναντήσουμε πολλούς άντίθετους ορισμούς
πού κατά καιρούς έδωσαν γ ι’ αυτή. ’Άλλοι ορισμοί, άπό φυσικής πλευράς, άλλοι άπό
μεταφυσικής, άλλοι άπό ήθικής, ποτέ σχεδόν άπό κοινωνικής. Καί όμως, έάν έξετάσωμε τά πράγματα'άπό πολύ κοντά, στην ιδέα ενός βιολογικού έπιβαλλομένου κοι
νωνικού δεσμού μεταξύ τού άνθρώπου καί των άνωτέρων δυνάμεων έγκειται άκριβώς
ή ένότης όλων των θρησκευτικών άντιλήψεων καί βιωμάτων. Ό άνθρωπος γίνεται
πραγματικά θρήσκος, κατά τη γνώμην μας, όταν βάλη πάνω άπό την άνθρωπίνη
κοινωνία στην οποία ζή, την άνάγκη έπαφής μέ μία άλλη κοινωνία, περισσότερο δυ
νατή καί οργανωτικά άρτιώτερη, μία κοινωνία τού σύμπαντος καί τρόπον τινα κο
σμική. Ή κοινωνικότης, τήν οποίαν θεωρούν ώς ένα βασικό γνώρισμα τού άνθρωπίνου
χαρακτήρος, πλατύνεται τότε καί πηγαίνει φυσιολογικά προς τήν άναζήτησι τού
μυστηρίου τού ουρανού... Ή κοινωνικότης αυτή είναι τό αιώνιο υπόβαθρο τού θρη
σκευτικού συναισθήματος καί μπορούμε νά δώσουμε τον ορισμόν τού θρησκευομένου
οντος, σάν όντος κοινωνικού, όχι μόνον άπέναντι των ζωντανών υπάρξεων, πού υπο
πίπτουν στήν άντιληψί μας, άλλά καί άπέναντι τού όντος τής σκέψεως τού οποίου
ή παρουσία γεμίζει άναμφισβήτητα τό σύμπαν. Τό ότι κάθε θρησκεία έμφανίζεται
ώς άποκατάστασις δεσμού, στήν άρχή μυθικού καί έπειτα μυστικού, ό όποιος έξαρτά
τον άνθρωπο άπό τις δυνάμεις τού σύμπαντος καί έπειτα άπό τό ίδιο τό σύμπαν,
είναι κάτι πού πηγάζει άπ’ όλες τις θρησκευτικές σπουδές, άλλά αύτό πού πρέπει νά
διευκρινισθή ιδιαίτερα είναι ό άκριβής τρόπος μέ τον όποιο συνελάβαμε τήν έννοια
αύτοΰ τού δεσμού. Καί ή έρευνα προς τήν κατεύθυνσι αυτή άποδεικνύει ότι ό
θρησκευτικός δεσμός καθωρίσθηκε E x analogia societatis hum anae : πρώτα
πρώτα έπεκτείναμε τις σχέσεις τών άνθρώπων μεταξύ τους, φιλικές ή έχθρικές, γιά
τήν έξήγησι τών φυσικών φαινομένων καί τών φυσικών δυνάμεων, έπειτα γιά τήν
μεταφυσική έξήγησι τού κόσμου, τής δημιουργίας του, τής διατηρήσεώς του, τής
διοικήσεώς του. Τέλος έγενικεύσαμε τούς κοινωνιολογικούς νόμους καί έμφανίσαμε
τήν ειρήνη ή τον πόλεμο μεταξύ άνθρώπων, οικογενειών, φυλών, έθνών, ώς υπάρχοντα
έπίσης μεταξύ τών θελήσεων πού άποδίδουμε στις φυσικές δυνάμεις ή πέρα άπ’ αύτές.
Μία μυθική ή μυστική έξήγησις, πού φαίνεται νά έμπερικλείη τό μυστικό όλων τών
πραγμάτων, αύτή είναι ή βάσις όλο^ν τών θρησκειών. Στή θέσι όμως τού ανθρω
πομορφ ισμού τών πρωτογόνων θρησκευτικών άντιλήψεων, σύμφωνα μέ τις όποιες
ή μορφή ενός ύπερτέρου οντος μέ άνθρώπινες ιδιότητες είναι ικανή νά τοποθέτηση
τήν έξάρτησι τού άνθρώπου άπό τό σύμπαν καί τού ύ λομ ορ φ ισ μ οΰ , σύμφωνα
μέ τον όποιον ό ρυθμιστικός παράγων τής παγκοσμίου έξαρτήσεως έχει υλική προέλευσι καί ύπόστασι ώς άποτέλεσμα τεράστιας συγκεντρώσεως ένεργείας, παίρ
νει άργότερα θέσι μία παγκόσμια γενίκευσις τών καλών ή κακών σχέσεων πού ύπάρχουν μεταξύ τών άτομικών θελήσεων, όλων τών κοινωνικών σχέσεων πολέμου ή
ειρήνης, έπαναστάσεως ή ύπακοής, υποταγής, εξουσίας, άγάπης, φόβου καί σεβασμού.
’Έ τσ ι ή θρησκεία γίνεται ένα είδος παγκοσμίου κοινω νιομορφ ισμοΰ, καί έάν θέ
λαμε νά δώσουμε ένα περιληπτικό ορισμό, θά ήμπορούσαμε νά πούμε, ότι, κατά
τήν κλασσική άντίληψι, θρησκεία είναι ή φ υ σ ικ ή , μεταφυσική και ήθική ερ
μηνεία όλω ν τώ ν π ρ α γμ ά τω ν, κατ’ αναλογίαν προς τήν άνθρω πίνην κοινω 
νίαν. Καί όπως στήν άνθρώπινη κοινωνία δημιουργεΐται αύτομάτως μαζί μέ τήν έννοια
τής κοινωνίας, ή έννοια τής έξαρτήσεως, έτσι καί στήν παγκόσμια κοινωνικότητα,
έκφανσις τής όποιας είναι ή θρησκεία, τό θρησκευτικό συναίσθημα διαποτίζεται
μέ τήν έννοια τής έξαρτήσεως, άλλά ή έννοια αύτή γιά νά όδηγήση στο θρησκευτικό
συναίσθημα, πρέπει νά προκαλέση έκ μέρους τού άτόμου μία άντίδρασι, ή οποία
έμφανίζεται ώς πόθος λυτρώσεως. Νά αισθανθούμε τήν άδυναμία μας, νά συνειδη
τοποιήσουμε τούς προσδιορισμούς κάθε είδους πού διαγράφουν τά όρια τής ζωής μας,
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έπειτα νά προσανατολισθοΰμε προς την αυξησι τής δυνάμεώς μας έπάνω στον έαυτό
μας καί στή φύσι, νά εκτείνουμε τον κύκλο δράσεώς μας ν’ άποκτήσουμε μιά σχετική
ανεξαρτησία άπέναντι στις πολυάριθμες ανάγκες πού μάς περιστοιχίζουν, αύτή είναι
ή πορεία του άνθρωπίνου πνεύματος προς το σύμπαν.
Ά λλα εδώ χρειάζεται κάποιος σταθμός. 'Η ίδια αύτή πορεία άκολουθεΐται
άκριβώς άπό τό πνεύμα για τήν άποκατάστασι τής έπιστήμης, καί μπορούμε νά
πούμε ότι τό συναίσθημα έξαρτήσεως δέν συνοδεύεται άπό μικρότερη άντίδρασι
στην επιστήμη παρά στή θρησκεία: ό έπιστήμων καί άπιστός εργάζονται τό ίδιο γιά
τήν λύτρωσί τους, αλλά μέ μέσα διαφορετικά. ’Έ τσ ι, δέν θά μπορούσαμε νά παραδε
χθούμε τον εξωτερικό καί άρνητικό ορισμό τού D arm esteter κατά τον όποιον «ή
θρησκεία περιλαμβάνει όλη τή γνώσι καί όλη τη δύναμιτήν μη επιστημονικήν». Γνώσις μη επιστημονική έχει άμφίβολη άξια, ένώ καί ή θρησκεία άκόμη πρέπει νά τοποθετηθή σέ βάσεις επιστημονικές. Θά έπρεπε βέβαια, γιά νά άκριβολογήση κανείς,
νά είσαγάγη τήν έννοια τής πίστεως (C rouance) ώς αντιδιαστολή προς τήν έπιστημονική βεβαιότητα (C ertitude). Μπορεί βέβαια ό έπιστήμων νά έχη τήν πίστι
του, τήν προτίμησί του προς τή μία ή τήν άλλη κοσμογονική ύπόθεσι, ή οποία νά μήν
είναι θρησκευτική πίστις κατά κυριολεξία. ’Αλλά, αύτό δέν εμποδίζει διόλου τή συνύπαρξι τής θρησκευτικής πίστεως, ή οποία έρχεται σάν συμπλήρωμα ή άκριβέστερα
ή οποία άρχίζει άκριβώς άπό τό σημείο όπου ή επιστημονική πίστις εξαντλείται.
Αύτή άκριβώς ή έλλειψις παρόμοιας τοποθετήσεως τής διαφοράς στην κλασσική
άντίληψι, έδημιούργησε τό χωρισμό τής έπιστήμης καί τής θρησκείας καί τήν έλλεψι
τής στενής συνεργασίας ή οποία θά προωθούσε άσφαλέστερα τήν άνθρώπινη γνώσι.
Κ ι’ έτσι ή έπιστημονική ύπόθεσις ξεχώριζε ή άντέβαινε πολλές φορές στή θρησκευ
τική καί ήθική πίστι στερώντας τό θρησκευτικό συναίσθημα κάθε αποδεδειγμένης
«θέσεως» καί περιορίζοντας τή θρησκευτικότητα στον κόσμο, τον άσχετο μέ τήν
επιστήμη καί στους πολιτιστικά ύποανεπτυγμένους καί άμαθείς.
'Ω ς άποτέλεσμα τής νοοτροπίας αύτής, ή οποία έθρεψε στρατιές ολόκληρες
φιλοσόφων καί επιστημόνων έρχεται ή έμφάνισις τής «άγωνιστικής» σκέψεως πού
συμπίπτει μέ τό τέλος τής ’Αναγεννήσεως καί τήν έναρξι τού 17ου Αΐώνος. Φυσικά,
στο Μεσαίωνα καί 16ον αιώνα δέν μπορεί νά γίνη λόγος περί διαστάσεως φιλοσοφίας
καί θρησκευτικότητος, οότε κάν λόγος περί διαχωρισμού άντιλήψεων έπιστήμης καί
θρησκείας. Ή σχολαστική θεολογία τής Σορβόννης καί τής 'Ιεράς Έ ξετάσεως ά
πλωναν καταθλιπτικά τήν συντριπτική έξουσία τους, καί ένας Γαλιλαίος κόντεψε
νά πληρώση μέ τή ζωή του τήν πρωτοβουλία του ν’ άφίση τό πνεύμα του νά περιπλανηθή, σέ έπιστημονικές άναζητήσεις.
Ή πρώτη άντίδρασις τής ’Επιστήμης πού έμφανίζεται ώς «έλευθερωτής»
τού άνθρωπίνου πνεύματος άπό τή θρησκευτική προκατάληψι δέν έστράφη τελείως
κατά τής θρησκείας, άλλά έμφανίσθηκε ώς μεταβατική κατάστασις μέ τήν θεωρία
τού πανθεϊσμού. Μέ τις ρίζες τους πίσω μακρυά, στις θρησκείες τών ’Ινδιών
καί τής ’Ανατολής καί στήν Ελληνική φιλοσοφική σκέψι, ό πανθεϊσμός βρίσκει τον
υπερασπιστή καί προπαγανδιστή του στον Spinoza, πού αν καί κατάγεται άπό τούς
προφήτες τού ’Ισραήλ ξέρει νά ξεκινά άπ’τήν μαθηματική άνάλυσι γιά νά κινητοποιήση τή λογική κι’ όχι μόνο τή φαντασία. ’Αλλά είναι ή λογική τού Spinoza μιά λογική
πού μαίνεται στήν προσπάθεια ν’ άποδείξη στή νέα «Ή θική», τό Θεό, σάν μοναδική
ούσία τού σύμπαντος, σάν τή μόνη πραγματικότητα πέρα άπ’ τήν οποία δέν μπορεί
νά νοηθή καμμία άλλη ούσία. ’Έ τσ ι ή έννοια τού Θεού περιορίζεται άναγκαστικά
στήν ταύτισι τού πνεύματος καί τής όλης σέ ένιαΐα οργανική καί λειτουργική οντό
τητα καί ό Θεός γίνεται τμήμα καί περιεχόμενο καί περιέχον τού παντός.
'Ο Αύγουστΐνος, πολύ πριν άπό τον Spinoza, είχε δώσει άποφασιστική άπλή
άπάντησι στήν «θέσι» τού πανθεϊσμού. Στο έργο του « Ή πολιτεία τού Θεού» λέγει
ότι αν τό κάθε τι ήταν τμήμα τού Θεού, τότε πατώντας οπουδήποτε θά πατούσαμε
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επάνω σ’αυτόν καί σκοτώνοντας ένα ζωντανό πλάσμα θά σκοτώναμε ένα κομμάτι
άπό τον Θεό. 'Η παοατήρησι αυτή φθάνει για να κλονίση τούλάχιστον στο ηθικό
υπόβαθρο, τή θεωρία του πανθεϊσμού. 'Ό ταν ό πανθεϊσμός βλέπει τό Θεό σέ κάθε
κομμάτι τής όλης είναι σαν νά μην τον βλέπη πουθενά. Ό Θεός βρίσκεται παντού
καί στο κάθε τι, όχι γιατί τό κάθε τι ταυτίζεται μέ τό Θεό, άλλα γιατί αυτός υπάρχει
πέρα άπ’ τό κάθε τί, πέρα άπ’ τό άπειρο, πέρα άπ’τό σόμπαν καί τό παγκόσμιο πνεύμα.
Ό σκεπασμένος όμως άγνωστικισμός τοϋ Spinoza μεταβάλλεται σέ άνοικτή
έπίθεσι κατά τής θρησκείας στο 18 αιώνα. Ό άρνητής τής μόδας τώρα άποκαλεΐται
«τίμιος άνθρωπος» (H onnete H om m e) μέ την έννοια πού δίνουν στον όρο οί έγκυκλοπαιδισταί καί νομίζει οτι άποδεικνύει τό έπιστημονιμό του πνεύμα αν στραφή
κατά τής θρησκείας. Ή άρνησις παραδοχής όμως των θρησκευτικών άντιλήψεων
στην εποχή έκείνη φαίνεται σήμερα, μέ τά δεδομένα τής άντικειμενικής έρεύνης, ώς
άνοικτή άντίδρασις κατά τοΰ κλήρου καί τής ’Εκκλησίας μάλλον παρά κατά τής συ
νειδητής πίστεως τής ύπάρξεως τοϋ Θεοΰ. Αυτός ήταν ό λόγος, γιά τον όποιον τά
λεγάμενα «ισχυρά πνεύματα»(esprits forts) μετέβαλαν άπό άντίδρασι τήν έπιστήμη
σέ είδωλο. ’Έ τσ ι ό V oltaire, ειρωνευόμενος έγραφε ότι ή Βίβλος μετά πάροδον ολί
γων δεκαετηρίδων θά εύρίσκετο μόνον είς τά μουσεία, μή φανταζόμενος βέβαια ότι
στήν εποχή τής πυρηνικής ένεργείας θά κυκλοφορούσε σέ εκατομμύρια άντίτυπα
γραμμένα σέ 1.100 γλώσσες καί διαλέκτους. Αύτό όμως δέν τον εμπόδισε νά διακηρύξη άλλοτε, θέλοντας νά καταλήξη στήν Sine qua non άντίληψι περί τής ύπάρξεως
τής ύπερτάτης Δυνάμεως «καί άν άκόμη ό Θεός δέν υπήρχε, θά έπρεπε ό άνθρωπος
νά τον έφεύρη...».
Διαφορετική κατεύθυνσι άκολουθεΐ ένα άλλο ισχυρό πνεύμα τής έποχής, ό
Κ άντ στήν άπεγνωσμένη του προσπάθεια ν’ άποδείξη ότι είναι άδύνατη κάθε άπόδειξι γιά τήν ΰπαρξι τοΰ Θεοΰ. Ό Κ άντ διαπιστώνει ότι τρεις δρόμους άκολούθησαν όσοι προσπάθησαν νά θεμελιώσουν τήν άπόδειξι ύπάρξεως τοϋ Θεοΰ. Ό ένας
δρόμος οδηγεί στήν «όντολογική» άπόδειξι πού ύποστηρίχθηκε παλαιότερα άπό τον
D escartes καί τούς οπαδούς του, ό δεύτερος στήν «κοσμολογική» ιδέα πού καλλιερ
γήθηκε έντονα άπό τον Locke, ιδρυτή τής αισθησιαρχίας, καί ό τρίτος στήν «φυσικοθεολογική» πού φαίνεται νά σέβεται κάπως ό Κάντ, άλλά καί πού άποκρούει
τελικά, τονίζοντας ότι ή άρμονία τοΰ σύμπαντος μάς άναγκάζει ίσως νά παραδεχθούμε
ένα άρχιτέκτονα τοΰ κόσμου, όχι όμως καί ένα δημιουργικό τοΰ κόσμου ώς τό πρω
ταρχικό παντοδύναμο ον. ’Έ τσι ό Κάντ, ενώ ξεκινά μέ μόνα έφόδια τή λογική καί
τή λογική κριτική, δέν τελειώνει δυστυχώς τή σκέψι του μέ ισχυρή άξιολόγησι,
γιατί άπλούστατα σταματά καί τις δύο στή μέση.
Χαρακτηριστικό κοινό, σάν συνέχεια τής νέας αύτής επιστημονικής σκέψεως,
πού άρχίζει νά διμορφώνεται μέ τον 17ον αιώνα γιά νά δεσπόση έπί τρεις αιώνες
στά άδύνατα πνεύματα είναι, στον έπόμενο αιώνα, ό υλισμός καί ή μηχανοκρατία
πού κατώρθωσαν νά έκτοπίσουν τις ήθικές ιδέες καί τον ίδεολογισμό. Οί οπαδοί τοΰ
επιστημονικού ύλισμοΰ παραβιάζουν θεληματικά τά όρια τών Φυσικών ’Επιστημών
καί τις εκβιάζουν νά έπιληφθοΰν μέ τήν άντιμετώπισι ζητημάτων πού έξέρχονται
άπό τά όρια τής πείρας καί δέν έπιτρέπουν τήν εφαρμογή τών καθαρά έπιστημονικών
μεθόδων. Άγνοοΰν ότι ή έπιστήμη περιγράφει καί δικαιολογεί μόνο τά γεγονότα
καί φυσικά φαινόμενα καί ύποδεικνύει τήν άλληλοεξάρτησί τους χωρίς νά μπορή
νά είσχωρήση στο βάθος τής ούσίας τών πραγμάτων. Κάθε τί, πού βγαίνει άπό τά
όρια τής αισθητής πείρας άποτελεΐ γιά τήν Έ πιστήμη ύπόθεσι πού προϋποθέτει
τήν πίστι.
Σ ’ αύτή τή σύγχυσι τών ορίων καί τών σκοπών τής έπιστήμης, καί βασιζό
μενος στή θεωρία τοΰ Δημοκρίτου ό όποιος ύπεστήριζε τήν τυχαία μηχανική συνένωσι
τών άτόμων τής ύλης προς μορφολογικήν διάρθρωσι τοΰ κόσμου, ό B uchner στο
σύγγραμμά του «Δύναμις καί "ϊλ η » , άνακηρύττει ώς θεμελιώδη αρχή τό άξίωμα
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ότι δέν υπάρχει ύλη χωρίς δύνάμι καί άντιστρόφως. Διατείνεται δτι ό κόσμος είναι
αιώνιος, δτι δεν γίνεται καν λόγος περί «δημιουργίας» καί δτι ή δλη είναι άφθαρτος
καί αθάνατος σύμφωνα μέ την άντίληψι τοϋ Lavoisier. ’Άλλη ΐδιότης της ύλης κατ’
αυτόν είναι τό άπειρον, δηλαδή ή ύλη μπορεί καί να διαιρήται καί να έπεκκτείνεται επ’ άπειρον. 'Όσον άφορά την παγκόσμιον κίνησιν, είναι χωρίς άρχή, αυ
τόματος, άμείωτη την ποσότητα καί μεταβατικτή μόνον στις διάφορες μορφές της.
'Η δέ μεταβολή των μορφών αυτών προκύπτει ώς άποτέλεσμα δράσεως καί έπενεργείας καί άντιδράσεως άσυνειδήτων δυνάμεων, οί όποιες ρυθμίζουν τή ζωή τοϋ σύμπαντος. 'Ο B uchner καταλήγει άκόμη μέ τό συλλογισμό του σέ ένα άξίωμα καθαρά
ήθικό. 'Η ύλη μετά τήν ένωσί της μέ τή δύναμι, άποκτα τεραστία άξια, άφοΰ άπ’
αύτή άπορρέουν τα πάντα: ’Οφείλουμε λοιπόν νά τήν εκτιμούμε καί νά άπολαμβάνουμε
τα δώρα της, χωρίς νά τήν καταπιέζουμε άσκητικά μέσα μας για μια δήθεν χαλιναγώγησι μέ προθέσεις ηθικές.
Προχωρώντας πιο πέρα άπό τον B uchner ό Haeckel, ό ιδρυτής τοϋ μονι
σμού, οπαδός τών ιδεών τοϋ Spinoza, έπιχειρεΐ νά δώση τήν μηχανική καί υλι
στική έξήγησι τής ζώσης ύλης. Κατ’ αυτόν ή οργανική ύλη παρήχθη άπό τον άνόρ
γανο κόσμο, καί κατόπιν πολύπλοκων φυσικοχημικών επεξεργασιών έσχημάτισε
τό πρώτο κύτταρο, ή δέ άνάπτυξις καί ό μετέπειτα πολλαπλασιασμός τοϋ κυττάρου
είναι συνέπεια τών καθαρά φυσικών νόμων. ’Επειδή ό Haeckel έ'βλεπε τότε τα πορί
σματα τής εργαστηριακής έρεύνης νά τείνουν ν’ άνατρέψουν τή θεωρία τής άφθαρσίας τής ύλης, έξέφερε τον «νόμον τής ουσίας» μέ τον όποιον προσπαθούσε νά ένώση
τήν ύλη καί τήν ενέργεια σέ ένιαίο σύνολο, έπειδή δέ άντελήφθη δτι ή άψυχη καί
νεκρά ύλη ήταν τελείως άνεπαρκής νά προκαλέση μόνο μέ τήν βοήθεια τών φυσικο
χημικών νόμων καί τής τύχης τούς θαυμαστούς συνδυασμούς ώραιότητος καί σκοπιμότητος πού άφθονοΰν καί στον ένόργανο καί στον άνόργανο κόσμο, έ'φθασε μέχρι
τοϋ σημείου νά παραδεχθή δτι ό κόσμος έχει ψυχή, δτι τό θείο κοσμικό δν άποτελεΐταί άπό δύο ουσίες, μία μορφολογική, τήν ύλη, μέ άπεριόριστη έκτασι καί μία λει
τουργική, τήν ενέργεια, τήν οποία παρουσίαζε ώς πνεϋμα μέσα στήν ύλη. Διακρίνει
επίσης τήν ούσία σέ «συμπυκνωμένη» τήν οποία ονομάζει μάζα καί σέ «άραιωμένη»
τήν όποια ονομάζει αιθέρα, τά όποια έχουν καί τά δύο αΐσθησι καί θέλησι. Στο τε
λευταίο συμπέρασμα καταλήγει βέβαια γιά νά άποφύγη τήν άναγκαιότητα παραδο
χής ύπερτάτου δημιουργοΰ τοϋ σύμπαντος, πράγμα πού θά κατέρριπτε αύτόματα
τις υλιστικές του δοξασίες.
Στήν δλη κοσμοθεωρητική κατάρτισι τοϋ γερμανοϋ αύτοΰ φυσιοδίφου συνέτεινε
πολύ, υποβοηθώντας τις θεωρίες του καί ή θεωρία τής αυτομάτου γενέσεως τών ζω ι
κών οργανισμών, ή οποία άλλωστε έπστεύετο άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων καί άναφέρεται υπό τοϋ Άριστοτέλους, τοϋ ’Οβιδίου, τοϋ Βιργιλίου καί άλλων. Κατά τούς
νεωτέροϋς άκόμη χρόνους ένόμιζαν δτι οί σκώληκες οί όποιοι παρουσιάζοντο στο
εκτεθειμένο κρέας ήταν ή καλυτέρα άπόδειξις τής θεωρίας αυτής. Πρώτος ό ια
τρός Ρέντι, παρετήρησε δτι δέν άναπτύσσονται σκώληκες εάν τό κρέας περιτυλιχθή
προσεκτικά μέ γάζα ώστε νά μήν μποοοΰν νά σταθούν επάνω του ζωύφια. Ό Σπαλλαντζάνι κατόπιν άπέδειξε πειραματικά δτι μέ- τήν άποστείρωσι τών εγχυμάτων δέν
μπορέϊ νά έπισυμβή αυτόματος γένεσις. Είναι γνωστή επίσης ή περιπέτεια έξευρευνητικής άποστολής τό 1868ήόπόία άνέσυρε άπό τον βυθόν τής θαλάσσης μίαπυκτώδη ουσία, όμοια μέ τό άμορφο πρωτόπλασμα. Έπεστρατεύθη ή διάννοια τοϋ H u x 
ley, διασήμου βιολόγου' τής εποχής, ό όποιος ώνόμασε προς τιμήν τοϋ διδασκάλου
τήν μάζαν εκείνην «βαθύβιον τοϋ Haeckel». Έπίστευαν στήν άνακάλυψι στοιχειώδους
οργανικής ζωής ή όποια είχε προέλθει άπό τον άνόργανο κόσμο. 'Ύστερα δμωςάπό
συστηματική έξέτασι άπεδείχθη δτι ό βαθύβιος τού Haeckel ήταν ποσότης βλέννης
πού άπεκρίνόυν οί σπόγγοι δταν συμπιεσθοϋν καί δτι ή έκκρισις ώφείλετο στήν πίεσι
τής βολίδος μέ τήν όποια έγινε ή καταμέτρησις τού βυθού.

Αί σχέσεις ’Επιστήμης καί Θρησκείας εις τό πλαίσιον της πυρηνικής εποχής

6169

'Ο Haeckel διετύπωνε Γήν γν ώ μ η ν ο τι ή π ρ ω τα ρχ ικ ή εμφ α νισ ις τή ς ζω ής
επάνω στη γή ήταν αυτόματος, άλλα ότι τοϋτο είναι δύσκολο νά άποδειχθή μέ την
πειραματική ερευνά και πρέπει νά σταθή σαν άξίωμα ή πίσ τις.Ά λλά και αν ύποτεθή
ότι ή καταγωγή τής ζωής εύρίσκεται στον άνόργανο κόσμο γιατί δεν επιτυγχάνεται
σήμερα έστω καί μια φορά αυτόματος γένεσις όχι πιά τυχαία άλλά μέ τήν έπίβλεψι καί τήν έπιδίωξι των έπιστημόνων, καί μέ τά τόσα άφθονα τεχνικά μέσα πού
οι τεράστιες ανακαλύψεις έθεσαν στην διάθεσι του ανθρώπου ;
'Ύστερα άπό τις λεπτομερείς μελέτες επί τής κολλοειδούς συστάσεως του πρω
τοπλάσματος τής ζώσης όλης καί ιδίως υστέρα άπό τήν άνακάλυψι μιας μικροτάτης
ζωικής μορφής, του μικροβιοφάγου τοϋ D’Herelle, διαμέτρου 1/10.000 του χιλιο
στομέτρου, έπιστεύθη ότι πλησιάζουμε στά όρια μεταξύ άνοργάνου καί οργανικής
ύλης. Μετά τον μικροβιοφάγον τοϋ D’Herelle, όμως άνεκαλύφθησαν άκόμη μι
κρότερα έμβια οντα, οί διηθητοί ιοί διαστάσεων άσυλλήπτως μικρών καί οί
βιολόγοι εξακολουθούν άκόμη νά άναζητοϋν τό συνδετικό κρίκο πού λείπει, χωρίς
μεγάλες πιθανότητες νά μπορέσουν νά τον βρουν ποτέ. Έ τσ ι, εκείνο πού παραμένει
προς τό παρόν είναι τά συμπεράσματα των πειραμάτων τοϋ γίγαντος P asteu r πού
ήρθαν νά σαρώσουν τις σοφιστείες τής αύτομάτου γενέσεως καί νά αποδείξουν οτι,
χωρισμένη μέ άγεφύρωτη διαφορά άπό τον κόσμο τής όλης, ή ζώσα ουσία είναι άνεξάρτητη λειτουργική όντότης μέ εκδηλώσεις καί πνοή δημιουργική.
' Η έπίδρασις τοΰ επιστημονισμού όπως τον σκιαγραφήσανε στή βασική
διάρθωσί του έπί τοϋ κόσμου τής σκέψεως καί ή άπαίτησις του νά ύποκαταστήση
τή μεταφυσική καί τη θρησκεία είναι ένα άπό τά επικρατέστερα δεδομένα τής ι
στορίας τοΰ 19ου αΐώνος. Τό φαινόμενο τοϋτο έχει βέβαια τά άμεσα γνωστά αίτιά
του, πού είναι άναμφισβήτητα ό θετικισμός καί ή θρησκεία τής έξελίξεως. Ά λλά
έπίσης έχει καί τά βαθύτερα αίτιά του, λιγώτερο καταφανή, τά όποια πολλές φορές
ή κριτική τείνει νά παραγνώριση. Αυτή ή σχεδόν άπεριόριστη πίστις στήν επιστήμη
τροφοδοτείται πρώτα-πρώτα μ’ αυτήν τήν ’ίδια επιστημονική σκέψι: άνεξάρτητα άπό
κάθε θέσι φιλοσοφική ή θρησκευτική, ή έπιτυχία τής πειραματικής έρεύνης καί τών
ορθολογιστικών θεωριών δέν μπορούσαν νά μην έχουν άντίκτυπο εντυπωσιακό καί πολ
λοί πίστεψαν ότι είχε φθάσει ή στιγμή γιά νά λυθοΰν άπό τήν επιστήμη όλα τά άνικανοποίητα αιτήματα τοϋ άνθρώπου. Αύτή ή καταπληκτική πρόοδος τής επιστήμης
ζητούσε μιά άνταπόκρισι φισοσοφική καί θρησκευτική. Χρειαζόταν μία υγιής κρι
τική κατευθύνσις, ή οποία, χωρίς πολλή προσπάθεια, θά μπορούσε νά ξεριζώση
πολλές χίμαιρες καί νά άνασκευάση πολλές ύπερβολικές δοξασίες. Έ πίσης περίμενε κανείς άπό τήν θεολογία μία προσπάθεια γιά νά άντιμετωπίση αύτά τά ίδια τά
θρησκευτικά προβλήματα πού έδημιουργοΰντο άπό τήν προόδο τής επιστήμης. Ά λλά
δέν έγινε τίποτε άπ’ αύτά. Ή επιστήμη μεταξύ τοϋ 1850 καί τοΰ 1900 βρήκε άπέναντί της μία θεολογία μέτρια καί τον ξεπερασιιένον φιλοσοφικό πνευματισμό
τοΰ V ictor Cousin καί τής σχολής του. Βεβαίως, τό έργο τής φιλοσοφίας καί τής
θεολογίας δέν ήταν εύκολο : έπρεπε ν’ άντιμετωπίσουν μία νοοτροπία τοΰ πνεύματος
τό όποιο, μέσα στον προσανατολισμό του προς τό βάθος, άντετάσσετο στήν εισαγωγή
κάθε στοιχείου ξένου προς τό πείραμα καί ισχυριζόταν ότι περιλ,αμβάνειδλη τήν πραγ
ματικότητα στήν έρευνά του. Οΰτε ή φιλοσοφία, οΰτε ή θεολογία δέν είχαν τά άπαιτούμενα εφόδια γιά ένα παρόμοιο άγώνα. Κ ι’ έτσι έπεκράτησαν άκοπα οί εύκολες
φιλοσοφίες, οί όποιες πρέπει νά ομολογήσουμε ότι στηρίχθηκαν σέ σοβαρές προθέ
σεις γιά παρατήρησι καί πείραμα ένός A uguste Comte, ίδρυτοΰ τής θετικιστικής
φιλοσοφίας, ένός Spencer, ίδρυτοΰ τής εξελικτικής φιλοσοφίας, ένός E rnest R enan,
πού άπό τήν ιστορική καί φιλολογική σκοπιά του γίνεται άσυναίσθητα ό καλύτερος
οπαδός τοΰ έπιστημονισμοΰ. 'Η έπικράτησις αύτή είχε τό άμεσο άποτέλεσμα νά
δημιουργήση άβυσσο καί σύγχυσι πνευματική. ’Ανίκανοι νά βασισθοΰν πιά στά πο
ρίσματα τοΰ έπιστημονικοΰ ύλισμοΰ, πού δέν μορεΐ νά έξηγήση τά μεγάλα προβλή-
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ματα πού συσσωρεύονται διαρκώς στον ορίζοντα τής μεταφυσικής, οί διάδοχοί του
στήν πυξίδα του προσαντατολισμοϋ τής άνθρωπίσης σκέψεως, μέ το ξεκίνημα τοϋ
εικοστού αίώνος, παραπαίουν μέ σπασμωδικά κατασκευάσματα, ψάχνοντας νά
βρουν στήν ούτοπία τους αυτό πού τρεις αιώνες άλληλοσυγκρουομένων άντιλήψων
δεν μπόρεσαν νά θεμελιώσουν^στή συνείδησι τοϋ ταλαιπωρημένου άνθρωπίνου γέ
νους πού νοιώθει νά βρίσκεται στο κατώφλι μιας μεγάλης καμπής. ’Έ τσι, ό G uyan,
μιλάει γιά μιά «θρησκευτική άδιαφορία» (Irreligion) τοϋ μέλλοντος, όχι μέ τήν έν
νοια τής άθείας, άλλά στή βάσι ένός θρησκευτικού συναισθήματος ως άναζητήσεως
ενός άτομικοΰ καί κοινωνικού ιδανικού μέ τήν άρνησι κάθε στοιχείου δογματικού
καί υπερφυσικού. ’Έ τσι καί ό B ertran d Russell, πού δέσποσε στο μεσοδιάστημα
τών δύο πολέμων σάν ένα άπό τά μεγαλύτερα φιλοσοφικά πνεύματα τής νέας έποχής,
βλέπει μέσα άπό τήν μαθηματική λογική καί τή γενίκευσι τής γνώσεως τήν άντικατάστασι τής θρησκείας άπό άλλες θρησκείες, οικονομικές ή πολιτικές, πού θυμί
ζει λίγο τον E rn est R enan μέ τήν φανατισμένη άφοσίωσί του στή «θρησκεία τής
έπιστήμης». Ά λλ’ ας κλείσουμε τήν άξιολόγησι τών κλασσικών αντιλήψεων περί
τών σχέσεων έπιστήμης καί θρησκείας μέ τό πιο πρόσφατο γεγονός, πού άπετέλεσε
καί το κύκνειον άσμα μιας προσπάθειας, πού έσβυσε μέ τρομακτικό πάταγο, μαζί
μέ τό πέρασμα τού μισού αίώνος καί κάτω άπ’ τήν εύεργετική πνοή μιας ολοκληρω
μένης μεταπολεμικής άλλαγής : Είναι γνωστά τά άποτελέσματα πού έπέφερε
στήν έπιστημονική σκέψι, κατ’ άρνητικό τρόπο, ή έκδοσις τό 1928 τού βιβλίου τού
S. F reud : «Τό Μέλλον μιας Αυταπάτης». Έξεδόθη γιά νά καταφέρη καίριο πλήγμα
κατά τής θρησκείας, όπως ένόμισε ό άτυχής συγγραφεύς, για τί άκριβώς αύταπάτη
έθεωρεϊτο άπό τον F reud καί τούς οπαδούς τής Σχολής του ή θρησκεία καί τό
θρησκευτικό βίωμα γενικώς. Τις θρησκευτικές πεποιθήσεις περιγράφει ό F reud
ώς καταστάσεις νευρώσεων καί παιδικής νοοτροπίας. «Ήμποροΰμε, γράφει, μελε«τώντας τήν ψυχανάλυσι, νά καταλήξωμε σέ νέα έπιχειρήματα γιά νά κτυπήσωμε
»τίς θρησκευτικές άλήθειος. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει, τόσον τό χειρότερο γιά
»τήν θρησκεία».
Ά λλά ή τύχη τά έφερε, ή ιστορία τοϋ «Μέλλοντος μιας Αύταπάτης» νά μήν
σταματήση στο σημείο αύτό. 'Υπάρχει ή συνέχεια ή όποια δίνεται άπό τον ΐδιο τον
F reud, καί τήν οποία γνωρίζουμε άπό τον μαθητή του Laforgue, ό όποιος διηγείται
τήν δραματική σκηνή τού Μπέρχτεσγκάντν, όπου έπεσκέφθη τον διδάσκαλο γιά νά
τοϋ έκφράση τά συγχαρητήρια καί τήν άφοσίωσί του υστέρα άπό τήν άνάγνωσι τού
βιβλίου.
«Είναι τό χειρότερο βιβλίο μου» άπαντα ό F reud στον αύθορμητισμό τού νεα
ρού μαθητοΰ. «Λοιπόν, ό F reud είναι νεκρός καί πιστέψτε με, ήταν άληθινά ένας
»μεγάλος άνθρωπος. Λυπούμαι ιδιαίτερα γιατί δέν τον γνωρίσατε προηγουμένως».
Στο έρώτημα τού Laforgue : «άλλά, κύριε καθηγητά, τί σάς κάμει νά λέγετε αύτά
τά πράγματα ;» ό F reud άπαντα : «’Έ χασα τή δύναμι τής διαύγειας μου καί τής
διεισδυτικότητός μου».
’Αργότερα, σ’ ένα άπό τά τελευταία έργα του, «ό Μωόσής καί ό Μονοθεϊ
σμός» πού έξεδόθη στο Παρίσι τό 1948, θά διακυρήξη καί δημοσία τις τελευταίες
αντιλήψεις του γιά τήν άρνητική στάσι του άπέναντι στή θρησκεία :
«Τώρα όπως άλλοτε, γράφει, άμφιβάλλω γιά τήν δική μου έργασία, (πρό»κειται γιά «Τό Μέλλον μιας Αύταπάτης»), καί δέν αισθάνομαι, όπως κάθε συγ«γραφεύς οφείλει νά αισθάνεται στενό σύνδεσμο μέ τον έργο μου... Έ ξ α ιτία ς τού θέ«ματος τό όποιο διάλεξα, έμφανίζεται ή άμφιβολία μου καί άρχισα νά διερετώμαι
»έάν έπέτυχα στήν ύποστήριξι τής θέσεώς μου (Si J ’au bien reussi a soutenir
»m a these)»
(Συνεχίζεται)
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Σήμερον ή Δακτυλοσκοπική έφαρμόζεται ύπο των ’Αστυνομικών Υπηρεσιών,
δλων τών Κρατών, ώς ή πλέον άξιόπιστος μέθοδος έξακριβώσεως τής ταυτότητος
παντός άτόμου.
Έ κ τών κατά τό παρελθόν διεξαχθεισών μελετών καί παρατηρήσεων άφ’
ενός, καί έκ τών μέχρι τοϋδε άποτελεσμάτων
άφ’ έτέρου, προέκυψαν τά έξης χαρακτηριστικά
σημεία της Δακτυλοσκοπικής.
1. Τό σχήμα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων ενός άτόμου, παραμένει άναλλοίωτον
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής ζωής του.
2. Τό σχήμα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων έκάστου άτόμου, είναι διάφορον, ήτοι
άλλοις λόγοις είναι άνόμοιον άπό άτόμου εις άτομον, παρουσιάζον πάντοτε ΐδιάζον τής άτομικότητος ενός έκάστου, χαρακτηριστικόν.
Παρήλθεν, πλέον τοϋ ήμίσεος αίώνος, άφ’
δτου διά πρώτην φοράν έφηρμόσθη ή Δακτυλο
σκοπική μέθοδος εις ’Αγγλίαν καί άνεγνωρίσθησαν έπισήμως τά δακτυλικά άποτυπώματα, ώς
μέσον άποδείξεως τής ταυτότητος έκάστου ά- ’Αποτύπωμα τοϋ δεξιοϋ άντίχειρο;
τοϋ άστυνομικοϋ έκ Shizuoka, άτόμυυ.
ποσταλέν ύπό τοϋ Okamoto. Πα'Η έν συνεχεία διαδοχική έπέκτασις τής ρατηρεϊται ελλείψω τοϋ σχήματος
μεθόδου ταύτης, εις δλας σχεδόν τάς χώρας, είχεν τών θηλοειδών γραμμών. Τό αύτό
ώς άποτελεσμα, τήν έξιχνίασιν καί διαλεύκανσιν φαινόμενον παρουσιάζουν καί οΐ δέ
πάρα πολλών έγκλημάτων καί έκ παραλλήλου κα δάκτυλοι τοϋ νεαροϋ έκ Nagoya.
τήν κατάρτισιν πλουσίων άρχείων, περιλαμβανόντων έκατοντάδας έκατομμυρίων
δελτίων δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Εις τήν ιστορίαν τής Δακτυλοσκοπικής, ώς άνεφέραμεν, ουδέποτε παρουσιάσθη περίπτωσις καθ’ ήν έπήλθεν άλλοίωσις τών άποτυπωμάτων άτόμου τινός κατά
τήν διάρκειαν τής ζωής του ή καί ή άνεύρεσις άκόμη όμοιων άποτυπωμάτων.
Αί κατά τό παρελθόν κυκλοφορήσασαι φήμαι περί άνακαλύψεως όμοιων δα
κτυλικών άποτυπωμάτων διεψεύσθηκαν πάντοτε υπό τών άρμοδίων ’Αστυνομικών
’Αρχών.
Περί τής όμοιότητος δέ τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τών πενταδύμων
τοϋ Καναδά, πολλά έλέχθησαν καί έγράφησαν ΰπό τών δημοσιογράφων χάριν διαφημίσεως.
Εΰνόητον είναι δτι κατά τήν έπακολουθήσασαν λήψιν καί σύγκρισιν αυτών,
ούδεμία όμοιότης ένεφανίσθη.
Ή σύγχρονος έπιστήμη παρ’ δλας τάς προόδους καί τελειοποιήσεις δεν κατώρθωσεν νά έπιφέρη τήν άλλοίωσιν ή παραποίησιν τούτων.
Τοϋτο δέ, δέν κατέστη δυνατόν, διότι είναι έργον τής Θείας προνοίας ή δημι-
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ουργία των προαναφερθέντων δύο χαρακτηριστικών σημείων των δακτυλικών άποτυπωμάτων ί'να οΰτω παραμένωσι ταϋτα ώςΐδιάζον γνώρισμα ένδς έκάστου άνθρώπου.
Επόμενον λοιπόν είναι δπως ή συνέχισις της έξακριβώσεως της ταυτότητος
έκάστου άτόμου ένεργηται διά της λήψεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.
Μία ενδιαφέρουσα εϊδησις έδημοσιεύθη την 10 ’Οκτωβρίου 1957, μέ έντυπωσιακούς τίτλους, εις την πρώτην σελίδα της έφημερίδος του Τόκιο «Times»
(Καιροί) έ'χουσα ώς έξης: «Άνεκαλύφθη νεαρός έκ της πόλεως Nagoya χωρίς δα» κτυλικά άποτυπώματα!». Ή εϊδησις συνωδεύετο καί ύπό φωτοτυπίας τών άποτυ
πωμάτων.
"Αλλη έφημερίς της ιδίας πόλεως, ή ’Αγγλόφωνος «Jap an tim es» (’Ιαπωνικοί
Καιροί), έδημοσίευσαν την εϊδησιν αυτήν μέ διαφόρους κρίσεις καί σχόλια.
Έ κ τών παρ’ ήμϊν συγκεντρωθέντων στοιχείων ή ύπόθεσις έχει ώς άκολούθως:
Ή τοπική ’Αστυνομία τής περιφερείας Aichi ήρχισεν άπό τό έτος 1950 τήν έθελοντικήν λήψιν τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τών κατοίκων, μέ άποτέλεσμα να έχη
συγκροτήση σήμερον εις τήν πόλιν Nagoya πρωτεύουσαν τοΰΝομοΰ, άρχεΐον περιλαμβάνον 1.250.000 δελτία δακτυλικών άποτυπωμάτων.
Κατά τήν διάρκειαν της τελευταίας καταγραφής έν Nagoya έλήφθησαν τά
ασυνήθη δακτυλικά άποτυπώματα άνευ θηλοειδών γραμμών, 14ετοΰς μαθη
του τής Γ ' τάξεως Γυμνασίου, περί τών οποίων τόσος πολύς λόγος έγένετο εις τάς
έφημερίδας τοΰ Τόκυο.
Τό γεγονός τοΰτο, τής ύπάρξεως άτόμου άνευ δακτυλικών άποτυπωμάτων
τών συνήθων τύπων, ήτο δυνατόν νά έκπλήξη οίονδήποτε άλλον μή άσχολούμενον
μέ τήν δακτυλικήν επιστήμην.
' Ημείς δέν έξεπλάγημεν έκ τοΰ γεγονότος τούτου, δπως δέν θά έξεπλήσσετο
καί πας άσχολούμενος μέ τήν δακτυλοσκοπίαν, διότι ύπεθέσαμεν δτι τά άποτελέσματα ταϋτα ήσαν άτελή, λόγω τής άνεπαρκοΰς έκτυπώσεως των έκ πλημμελούς λή
ψεως.
"Οταν περιήλθεν ήμϊν τό άποσταλέν, ύπό τής ’Αστυνομίας τής N agoya, δελτίον δακτυλικών άποτυπωμάτων τοΰ ώς εϊρηται νεαρού, κατ’ άρχάς άμφεβάλαμεν
εάν καί κατά πόσον θά ήτο δυνατόν, άξιοπίστως νά χρησιμοποιηθώσι ώς τοιαΰτα
διά τον προσδιορισμόν ταυτότητος άτόμου. Κατόπιν δμως έμπεριστατωμένης μελέ
της, καταλήξαμεν εις τό συμπέρασμα, δτι είναι δυνατή ή άξιοποίησίς των. Ή μονα
δική μας άνησυχία έκ τούτων ήτο δτι, εις άλλην περίπτωσιν άνευρισκόμενα τοΰ άνωτέρω τύπου, ώς τοΰ νεαροΰ άποτυπώματα, εις τον τόπον ένός άδικήματος εις λανθάνουσαν κατάστασιν, δέν θά λαμβάνωνται ύπ’ οψιν ύπό τών άρμοδίων ύπαλλήλων
τής Σημάνσεως καί θά λογίζωνται ώς άχρηστα, διότι δέν θά παρουσιάζουν τό γνω
στόν σχήμα τών θηλοειδών.γραμμών.
'Η δημιουργία τοΰ τύπου τών άποτυπωμάτων τοΰ νεαροΰ πιθανόν νά οφείλε
ται εις νόσον ήτις έπέδρασε έπί τής διαμορφώσεώς των.
Διά τοΰτο ή έμφάνισις τοιούτων άποτυπωμάτων δέον δπως πάντα έπισύρη
τήν προσοχήν τοΰ εΐδικοΰ ύπαλλήλου τοΰ άσχολουμένου μέ τήν Δακτυλοσκοπικήν,
αν καί θεωροΰμεν δτι πολύ έλάχιστοι έν τή χώρα ήμών είναι δυνατόν νά έχωσι τοιαΰτα
άποτυπώματα.
Εις περίπτωσιν ταξινομήσεως τών δακτυλικών άποτυπωμάτων τοΰ νεαροΰ
μαθητοΰ, κατά τό ’Ιαπωνικόν σύστημα (μέθοδος R oscher τροποποιημένη) θά έδει
νά τά κατατάξωμεν εις τόν τυχαΐον’ τύπον (accidental) καί τοΰτο διότι, όόδεμίαν
ομοιότητα παρουσιάζει μέ τούς άλλους γνωστούς τύπους (arhe, loop, - norm al,
w horl =τοξοειδή, -σκηνοειδή, κολποειδή καί κυκλικόν). Ή άριθμητική ταξινόμησις
9 9 9 9 9 /
„
τούτων θά είναι
9~9"9~9’
° αριθμός 9, άντιπροσωπεύει τόν τυχαΐον (acci
d en tal) τύπον, εις τό σύστημα ταξινομήσεώς μας.
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'Ο άριθμητής τοΰ άνωτέρω κλάσματος, άντιπροσωπεύει τά πέντε δακτυλικά
αποτυπώματα τής άριστεράς χειρός, ό δέ παρονομαστής τά έτερα πέντε τής δεξιάς.
'Η διάταξίς των άρχεται από άριστερά προς τά δεξιά, μέ πρώτον τον δείκτην,
δεύτερον τον μέσον, τρίτον τον παράμεσον, τέταρτον τον ωτίτην καί πέμπτον τόν
άντίχειρα.
Διά πρώτην φοράν τοποθετείται τοιοϋτον δελτίον ώς τοΰ νεαρού εις τά άρχεϊα δακτυλικών αποτυπωμάτων τής Διευθύνσεως Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών.
Λόγω τοΰ ύψίστου ενδιαφέροντος τό όποιον παρουσιάζει ή περίπτωσις αότη,
θεωροΰμεν 8τι, δεν είναι θέμα μόνον τών τοπικών ’Αστυνομικών ’Αρχών, άλλά έξ
ίσου καί τών ’Αστυνομιών τών άλλων χωρών.
Έ ν πάση περιπτώσει τό γεγονός τοΰτο δεν είναι δυνατόν νά κλονίση,τήν σταθεράν βάσιν τάς Δακτυλοσκοπικής μεθόδου.
Αυτή έδραιώθη κατόπιν μελέτης σειράς ετών, παρατηρήσεων καί πείρας,
άποκτηθείσης εις τον τομέα τοΰτον ύπό τών διαφόρων έπιστη μόνων.
Έ ν ’Ιαπωνία δέν καθιερώθη είσέτι ή καθολική λήψις τών δακτυλικών άποτυπωπωμάτων όλων τών κατοίκων, άλλά λαμβάνονται τοιαΰτα μόνον τών έχόντων δοσο
ληψίαν μετά τών ’Αστυνομικών ’Αρχών.
’Από άρκετών όμως έτών ήρχισεν ή ’Αστυνομία νά λαμβάνη τά άποτυπώματα
τών έθελουσίως παρουσιαζομένων πολιτών διά τήν τοιαύτην λήψιν, εις διαφόρους
περιοχάς τής χώρας.
'Ο Ίάπω ν καθηγητής τής ’Ιατρικής καί ’Οδοντιατρικής Σχολής τοΰ Πανε
πιστημίου τοΰ Τόκυο, κ. Tanem o F u ru h a ta , όμιλών έκ τής έδρας τής ’Ιατρικής
μεταξύ άλλων εΐπεν τά ακόλουθα περί δακτυλικών αποτυπωμάτων :
«Μετά τον πόλεμον εις άστυνομικός έκ Shizuoka καί μία γυνή εις Nagano,
«εύρέθησαν κατά τήν λήψιν τών άποτυπωμάτων των ότι, δέν παρουσίαζον ούδένα
»έκ τών γνωστών τύπων, άλλά τά δακτυλικά άποτυπώματα των ήσαν άτελή».
«’Ελλιπή ώς τών άνωτέρω, εύρέθησαν μεμονωμένα κατά δακτύλους εις πολ»λάς περιπτώσεις, καί τών 10 δακτύλων όμως είναι σπάνιον φαινόμενον. Έ κ τοΰ
«γεγονότος αύτοΰ δέν δυνάμεθα νά είπωμεν ότι οί άνωτέρω άναφερθέντες είναι άνευ
«δακτυλικών άποτυπωμάτων άλλά οτι, παρουσιάζουν δακτυλικά άποτυπώματα,
«διαφορετικά τών γνωστών μέχρι τοΰδε τύπων».
«’Εάν μελετήσωμεν τά δακτυλικά άποτυπώματα τών γονέων, τέκνων καί
«τών συγγενών των, οπωσδήποτε θά καταλήξωμεν είς ένδιαφερούσας έπιστημονι»κάς παρατηρήσεις, ώς δέ έλέχθη ή μήτηρ τοΰ άστυνομικοΰ έκ Shizuoka παρουσία«ζεν τον αυτόν τύπον άποτυπωμάτων μετά τοΰ υίοΰ της».
«Τοΰτο είναι δυνατόν ώς άνέφερα νά άποτελέση τήν βάσιν εύρυτέοας μελέτης
«τής κληρονομικότητος τών δακτυλικών άποτυπωμάτων».
Πολλοί άλλοι επιστήμονες ώς· ό Cum mins, δ B onnenie καί ό Poll, ήσχολήθησαν μέ τήν κληρονομικότητα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.
Πιθανόν μιά εύρυτέρα μελέτη τών παρουσιαζομένων ελλιπών ή άτελών απο
τυπωμάτων άνευ συνοχής τών θηλοειδών γραμμών, ν’ άποδείξη έάν ταΰτα προκύ
πτουν έκ κληρονομικότητος ή μή.
Πολλάκις διερωτήθην έάν ΰπάρχη συγγένεια αίματος μεταξύ τοΰ νεαροΰ,
τής N agoya, τοΰ άστυνομικοΰ τής Shizuoka καί τής γυναικός τής Nagano ώς καί
τών οικογενειών των, λόγω τής συμπτώσεως τής έμφανίσεως όμοιων σχεδόν άπο
τυπωμάτων..
’Οφείλω νά άπμντήσω ότι, δέν γνωρίζω, διότι ούδεμία έξέτασις έγένετο διά
τήν διαπίστωση/ τής συγγένειας τοΰ αίματος τών άνωτέρω προσώπων.
Έ ξετάζων άπό γεωγραφικής πλευράς τό θέμα, ύποθέτω ότι, ούδεμία τοιαύτη
συγγένεια υπάρχει.
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Σημείω σις τοϋ έκ δόχου :
Πληροφορηθέντες, περί της άσυνήθους ταύτης περιπτώσεως τοϋ νεαροΰ έκ

Nagoya στερουμένου δακτυλικών άποτυπωμάτων, έζητήσαμεν άπό τήν Διεύθυνσιν
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών τοϋ Τόκυο, όπως μας άποστείλη παν τό σχετικόν
μέ τήν ύπόθεσιν ταύτην.
*0 κ. Kazuo O kam oto είχε την καλωσύνην νά άποστείλη την άνωτέρω περι
γραφήν, μετά τών παρατηρήσεων του ώς καί φωτοτυπίας τών δακτυλικών άποτυ
πωμάτων τοϋ νεαροΰ καί τοϋ δεξιοΰ άντίχειρος τοϋ άστυνομικοΰ έκ Shizuoka,
π
Αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν όπως έκφράσωμεν τάς ευχαριστίας μας διά τήν
Προθυμίαν ήν οϋτος έξεδήλωσεν ώς καί οί λοιποί υπάλληλοι τής άνωτέρω Υπηρεσίας
ιά τής άμέσου άποστολής τών στοιχείων άτινα έζητήθησαν.
Δακτυλικά άποτυπώματα πολλάκις άνευρέθησαν μέ διαφόρους άτελείας, άλλά
πάντοτε εις ένα έκ τών δακτύλων ή εις τμήμα αΰτοΰ.
Περίπτωσις όμως όπως τοϋ νεαροΰ έκ N agoya ’Ιαπωνίας, μέ πλήρη άτέλειαν
κανονικών άποτυπωμάτων καί τών δέκα δακτύλων ουδέποτε μέχρι σήμερον παρουσιάσθη.
* 0 τύποςέδημοσίευσεν εις διαφόρους έκδόσεις ότι, ό προρρηθείς νεαρός Ίάπω ν
στερείται δακτυλικών άποτυπωμάτων. Γεγονός είναι ότι, ούτος δέν στερείται τοιούτων άποτυπωμάτων, άλλά ότι ταΰτα παρέμειναν είς έμβρυώδη κατάστασιν λόγω
μή άναπτύξεως τών θηλοειδών γραμμών. Δυνάμεθα δέ νά χρησιμοποιήσωμεν τά
έν λόγω άποτυπώματα, καθ’ όσον έκαστον παρουσιάζει ιδιομορφίαν τινα, αί δέ άτέλειαί των δύνανται νά χρησιμοποιηθώσι ώς βάσις διά τήν ταξινόμησίν των.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ

Βλέπετε τί έπαθε αύτό; πού πήδησε όταν τό τράμ έτρεχε ;
Τόν σκότωσε τό αυτοκίνητο.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ

ΟΙ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ
ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
'Υπό τοϋ κ. ΦΙΝΕΜ ΠΒΡΓΚ Προέδρου της
_______________ ’Αμερικανικής Εβραϊκής Κοινότητος. ( Μ ε -_________________
τάφρασις έκ τοϋ περιοδικού L. Magazine)

Οί Ρόζενμπεργκ κατεδικάσθησαν σέ θάνατο στις 5 ’Απριλίου 1951 επί
συνομωσία δι’ ένέργειαν κατασκοπίας καί είδικώτερον διά τήν διοχέτευσιν «άτομικών μυστικών» εις ξένην δύναμιν.
'Ο Πρόεδρος των Η .Π .Α . κ. Άϊζενχάουερ άπέρριψε την αΐτησιν χάριτος εις
τάς 11 Φεβρουάριου 1953, όλίγας ημέρας μετά τήν άνάληψιν των καθηκόντων του.
Ή έκστρατεία ή οποία άνελήφθη διά τήν διάσωσιν των: Τζούλιους καί Έ θελ Ρόζενμπεργκ είναι μιά πραγματική άπόδειξις της συστηματικής έργασίας της
διεθνούς κομμουνιστικής προπαγάνδας, γράφει ό κ.
Φίνεμπεργκ, Πρόεδρος τής ’Αμερικανικής Ε β ρ α ϊ
κής Κοινότητος.
Ό Φίνεμπρεγκ, σέ άρθρον του, πού παρεχώρησε στο έγκριτον περιοδικόν « L e g i o n
Μ a g a z i n e » , υπογραμμίζει τήν σύγχυσιν καί
τήν άπογοήτευσιν πού κρατεί εις τούς κομμουνιστάς, ώς προς τάς προσπάθειας των νά ήρωοποιήσουν τούς Ρόζενμπεργκ καί νά καταστήσουν τήν
περίπτωσίν των, θέμα διεθνούς ένδιαφέροντος. 'Ο
συγγραφεύς τού άρθρου είναι μιά διεθνής άνεγνωρισμένη προσωπικότης, ιδιαίτερα γιά τις εργασίες
καί τις προσπάθειές του ώς προς τήν έξομάλυνσιν
των φυλετικών διαφορών καί τήν έξάλειψιν τοϋ άντισημιτισμοϋ.
Οΐ κομμουνισταί, γράφει ό Φίνεμπρεγκ, άπο-,
καλούν τούς Ρόζενμπεργκ «μάρτυρας τής ειρήνης»
καί διά τήν εις θάνατον καταδίκην των κατηγο
ρούν τήν ’Αμερικήν σέ 50 διαφορετικές γλώσσες
ώς «άγρίαν, βάρβαρον καί άπάνθρωπον».
Καί οί κατηγορίες αυτές, προέρχονται άκριβώς άπό τούς ίδιους άνθρώπους πού δέν ύψωσαν Ό Τζούλιους Ρόζενμπεργκ, πού
φωνήν διαμαρτυρίας διά τά εκατομμύρια τών άθωων έξετελέσβη μετά τήν άπόρριψιν
καί ανυπεράσπιστων θυμάτων πού θανατώνονται καί τής τελευταίας αίτήσεως άκαθημερινώς όπισθεν τοϋ σιδηρού παραπετάσμα ναβεωρήσεως τής δίκης του.
τος.
"Ενα άπό τά έπιχειρήματα τής υπέρ τών Ρόζενμπεργκ προπαγάνδας, τό πλέον
άστεΐον καί αναληθές συνίσταται στο ότι ή Ρωσία ήτο σύμμαχος τής ’Αμερικής τήν
εποχήν καθ’ ήν αί «άτομικαί» πληροφορίαι διωχετεύθησαν εις τον έν Ν.'Τόρκη 'Υπο
πρόξενον καί κατάσκοπον τής Σοβ. Έ νώσεως ’Ανατολή Γιάκοβλεφ. Καί ότι το
Κογκρέσσον πού έψήφισε τό 1917 τό περί κατασκοπίας διάταγμα (κατ’ έφαρμογην
τοϋ οποίου οί Ρόζενμπεργκ έξετελέσθησαν) δέν είχε ύπ’ δψει ότι οί σημερινοί φίλοι
καί σύμμαχοι θά ήσαν αύριανοί έχθροί. Οί Ρόζενμπεργκ άνεκαλύφθησαν κατόπιν
τής καταθέσεως τοϋ εις ’Αγγλίαν δικασθέντος άτομικοΰ κατασκόπου, Κλάους Φούκς,
ό όποιος άνέφερε καί περιέγραψε έναν σύνδεσμον τών κατασκόπων κυρίως όμως να
κατονομάση ποιος ούτος ήτο. To F .B .I. κατόπιν ενεργειών του άνεκάλυψε πώς ό
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σύνδεσμος ούτος ή το ό Χάρρυ Γκόλντ. 'Ο Φούκς άνεγνώρισε τον Γκόλντ. Καί ό
Γκόλντ ώμολόγησε.'Ο Γκόλντ άπεκάλυψεν έπίσης δτι ή πληροφορία είχε μεταφερθή
(κλαπεΐ) άπό τον Ντέϊβιντ Γκρήνγκλας, άπό τό Λος Ά λάμος στην Ν. 'Τόρκη.
Καί τότε, μετά την ομολογία τοϋ Γκόλντ, ό Γκρήνγκλας ήναγκάσθη νά καταδόση
τούς Ρόζενμπεργκ ώς υπευθύνους διά την μύησίν του εις το κατασκοπευτικόν δίκτυον. ’Έ τσ ι ή άνάκρισις ώδηγήθη εις την άποκάλυψιν
των Ρόζενμπεργκ.
'Η ένοχή των Ρόζενμπεργκ άπεδείχθη άναμφισβητήτως ενώπιον τοϋ 'Ομοσπονδιακού 'Ορκωτού Δικαστη
ρίου, τό όποιον τούς έδίκασε τον Μάρτιον τοϋ 1951. Καί
άφοϋ ήκούσθη ή κατηγορία καί ή ύπεράσπισις, δέν παρέμεινε ίχνος άμφιβολίας διά τήν πραξιν των. ’Αλλά καί ή
κοινή γνώμη ή οποία παρηκολούθησε διά των στηλών των
J εφημερίδων τήν διαδικασίαν, συνεφώνησε άπολύτως μέ
·*· τήν άπόφασιν των ένορκων. Τότε ούδείς πολίτης καί πο
λύ περισσότερον καμμία προσωπικότης δέν έφερεν άντιρρήσεις.
Καί ό Φίνεμπεργκ τονίζει περαιτέρω : « Ά π ό τής
στιγμής πού οί Ρόζενμπεργκ συνελήφθησαν μέχρις ότου
κατεδικάσθησαν ούδεμία κομμουνιστική όργάνωσις ύ
ψωσε φωνήν διαμαρτυρίας ή διετύπωσεν άμφιβολίας ώς
προς τήν ένοχήν των Ρόζενμπεργκ.
'Η άπότομος λοιπόν μεταστροφή των κομμουνι
στών ύπέρ τής άθωότητος τών Ρόζενμπεργκ δεικνύει δτι
περιήλθαν εις αυτούς άσφαλεϊς πληροφορίαι περί τοϋ δτι
^
ΡόζΕνμπεργκ πού 0« Ρόζενμπεργκ δέν έπρόκειτο νά προβοΰν εις άποκαγω τής ηθικής ύποστηρί- Τύψεις περί του ρολού των Ρωσων αυθεντων των. Κνξεώς πού παρέσχε ε!ζ τόν όσω ύπήρχον πιθανότητες οί Ρόζενμπεργκ νά όμολογήσύζυγόν της.
σουν δμως, έπροτίμουν τήν σιωπήν. ’Αλλά καί τυπικώς
άποδεικνύεται τό έργον τής προπαγάνδας τών κομμουνι
στών άπό στοιχεία πού περιήλθον εις τάς Ά ρχάς.
Σ τις 18 καί 19 Δεκεμβρίου 1952 διατάσσουν τήν έκτύπωσιν 2 Χ/2 έκατομ.
φυλλαδίων προπαγανδιστικών ύπέρ τών Ρόζενμπεργκ καί τήν άγρυπνον παρακολού
θησήν τής ύποθέσεώς των άπό τό Κέντρον, τήν Ούάσιγκτων. Σ τις 27 Δεκεμβρίου
διατάσσουν τήν μεταφοράν χιλιάδων άτόμων εις Ούάσιγκτων δπως προβοΰν εις δια
μαρτυρίας. Διατάσσουν ωσαύτως τήν κινητοποίησιν τοϋ κόμματος δπως έρχόμενον
εις επαφήν μέ τάς κοινότητας, δήμους, συλλόγους, έταιρίας, θρησκευτικάς οργανώσεις,
έπαγγελματικά σωματεία, προβοΰν εις έκκλήσεις καί διαμαρτυρίας.
Καί δλα αυτά γιά νά σωθοΰν δυο άνθρώπινες ψυχές; διερωτάται στο άρθρον
του ό Φίνεμπεργκ.’Ό χ ι, απλώς γιά νά ύποκύψη 6 Πρόεδρος τών Η.Π .Α . νά άπονείμη
χάριν, πράγμα πού θά έσήμαινε καταλλήλως προπαγανδιζόμενον δτι ή ’Αμερικα
νική Δικαιοσύνη ύπέκυψε στήν κομμουνιστικήν πίεσιν.

ΞΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΝΕΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙ ΛΑΝΤΡΥ
’Από τό περιοδικό «La Tribuna
___________________ Illustrate», κατά μετάφρασιν δοκ.
’ΐπαττυνόμου κ. Δ . ΣΧΟΙΝΗ

Κατά τά μέσα τοϋ παρελθόντος μηνός ’Ιουνίου, οΐ Γαλλικές εφημερίδες άσχολήθηκαν καί πάλι μέ τον Λαντρύ, τον αιμοχαρή αυτόν εγκληματία, πού κατεδικάσθη
σέ θάνατο καί έκαρατομήθη πριν άπό 36 άκριβώς χρόνια καί συγκεκριμένα στις 22
Φεβρουάριου τοϋ 1922. Ή κατηγορία ήταν ότι είχε δολοφονήσει 13 γυναίκες καί
ένα παιδί, των οποίων τά πτώματα έκαιγε κατόπιν στην κουζίνα τής βίλλας του,
στο G am bais, κοντά στο Παρίσι.
'Η αιτία πού ή άπαισία αύτή ιστορία ξαναεΐδε τό φως τής δημοσιότητος,
είναι μακάβρια, όπως μακάβρια είναι ολη ή ιστορία τοϋ Λαντρύ, τοϋ άπαίσιου καί
άχρείου αύτοΰ δολοφόνου πού έπωνομάσθη «κυανοπώγων».
’Ό χ ι μακρυά άπό τις Βερσαλλίες, ό ιδιοκτήτης ένός οικοπέδου θέλησε νά οίκοδομήση, άλλά στο σκάψιμο των θεμελίων, βρέθηκε, σέ βάθος 1 % μέτρου, ό σκε
λετός ένός άνθρώπου μικροΰ άναστήματος, ’ίσως εφήβου. Δίπλα στο οικόπεδο αύτό,
ύπάρχει μία βίλλα πού άλλοτε ώνομαζόταν «The Lodge». Στή βίλλα αύτή κατά τό
χρονικό διάστημα 1914—1915, κατοικούσε κά
ποιος μηχανικός, όνόματι Diard, πού μιά
ούραία ήμέρα μετοίκησε, χωρίς οί γείτονες νά
μάθουν έκτοτε τίποτε γ ι’ αυτόν. Καί D iard
ήταν άκριβώς τό ψεύτικο όνομα όπως άπέδειξε
ή άνάκρισι πολύ άργότερα, κάτω άπό τό όποιο
κρυβόταν γιά ώρισμένη περίοδο ό Λαντρύ. Α 
κριβώς την εποχή έκείνη, τό 1915, ό άπαίσιος
δολοφόνος έφιλοξένησε γιά λίγο καιρό στή βίλ
λα του τήν ’Ιωάννα Cuchet καί τό γυιό της
Άνδρέα, περίπου 16 έτών. Καί οί δύο σέ λίγο
εξαφανίσθηκαν μυστηριωδώς. Τά δύο αύτά πρό
σωπα ήσαν τά πρώτα θύματα τοϋ τέρατος.
Φυσικά, άμέσως μετά τήν άνακάλυψι τών λεί
ψανων αυτών έγινε ή έξέτασις άπό πραγματογνώμονες. Έ τσ ι, έξ αιτίας τής μακαβρίας
αυτής άνακαλύψεως, ξαναγύρισε στην επιφά
Ό Ερρίκος Λαντρύ
νεια άπό τή λήθη ή ιστορία ένός έγκληματίου
άπό τούς πιο άπαίσιους πού γνώρισε ό αιώνας μας καί πού καί σήμερα τ ’ όνομά του
τό δίνουν ώς προσωνυμία στούς πλέον αίμοβόρους εγκληματίας.
*0 ’Ερρίκος Λαντρύ, γεννήθηκε τό 1869 καί κάτω άπό τό πρόσωπο ένός μι
κροαστού, ήσυχου καί μεθοδικού, έκρυβε τή πραγματική του φύσι. Τό 1904 «κέρ
δισε» μιά μικρή καταδίκη γ ι’ άπάτη καί έν συνεχεία άκολούθησαν πολλές άλλες γιά
την αυτήν πάντοτε αιτία. Τό 1916, άφοϋ είχε πιά έγκαταλείψει τήν γυναίκα του
κι’ ένα γυιό έφηβο, εμφανίζεται μέ καλή οικονομική κατάστασι καί αύτή είναι ή
άρχή τής α'ιματηράς. του καριέρας.
'Η μέθοδός του ήταν απλή. Δημοσίευε στις μικρές άγγελίες τών Παρισινών
εφημερίδων ότι «κύριος μεσήλιξ, μόνος εις τον κόσμο, ευκατάστατος, ζητεί νά γνωρισθή μέ κυρία ώριμη, μόνη εις τον κόσμον μέ σκοπό τό γάμο. Γράψατε κλπ.». Μέ
αύτό τον τρόπο γνώριζε ώριμες γυναίκες πού τις σκότωνε μετά καί έξαφάνιζε μέ τή
φωτιά τά πτώματά των στο μαγειρείο τής τραγικής βίλλας του στο G am bais.
"Οπως είπαμε, τό πρώτο θύμα του ήταν ή Cuchet.
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'Η ’Αστυνομία των Παρισίων, τον ’Οκτώβριο του 1918, έβαλε τελεία καί
τιαϋλα στην καριέρα του θηριώδους αύτοΰ δολοφόνου. Συνολικά 13 γυναίκες ήταν
τα θύματά του, μέσα σέ τρία χρόνια περίπου. Στήν άνάκρισι καί στη δίκη πού επα
κολούθησε στο Κακουργιοδικεΐο των Βερσαλλιών, άρνήθηκε το παν, μέ ένα φλέγμα
κυνικο καί ειρωνικό μαζί, μέ μια έπιμονή άκλόνητη καί πού το μέτωπό του δεν ρυτι
δώθηκε ποτέ μπρος στις αναμφισβήτητες καί στις πιο συντριπτικές άποδείξεις.
Καί ή στάσις του αυτή ήσαν άποτέλεσμα, του δτι δέν είχε βρεθή το πτώμα κανενός
θύματός του. Σ ’ αυτό έστήριζε τις έλπίδες του. 'Η κατηγορία δμως βασιζόταν σέ λίγα
ανθρώπινα οστά άσβεστοποιημένα, σέ τεμάχια άξεσσουάρ γυναικείων ένδυμάτων
μισοκαμμένα καί πού βρέθηκαν θαμμένα στον κήπο τής βίλλας τοϋ Λαντρύ. ’Ακόμη
σ’ ένα σημειωματάριο δπου το τέρας είχε σημειώσει τά ονόματα διαφόρων γυναι
κών, πού είχε γνωρίσει ή τά αρχικά αύτών, την ημερομηνία τής γνωριμίας των, την
πρώτη συνάντησι καί άλλες λεπτομέρειες. Γι’ αύτο οί ένορκοι δέν δίστασαν καθόλου
νά τον κηρύξουν ένοχο δίχως κανένα έλαφρυντικό.
Αυτή είναι ή κοινή μοίρα δλων των εγκληματιών. Πληρώνουν ανάλογα μέ
τις πράξεις τους. ’Αλλά... 'Υπάρχει ένα άλλά είς τήν ύπόθεσι τοϋ Λαντρύ. Καί το
«άλλά» αύτο βρίσκεται σ’ ένα κεφάλαιο τών άπομνημονευμάτων τοϋ διάσημου
κλόουν Grock, τά όποια δημοσιεύθησαν πρόσφατα. 'Ο Grock κάνει μιά τόσο παρά
ξενη άποκάλυψι δσο καί αισθητή. Ά φ ηγεΐται δτι το 1925, στο Βουνέος ’Άϋρες, συνήντησε δύο φορές ένα πρόσωπο, το όποιο καί άνεγνώρισε πολύ καλά. Τον Λαντρύ.
Σέ συνομιλία δέ πού είχε μέ τον Luis C astiniera Burgo, τον τότε ’Αρχηγό τής ’Αρ
γεντινής ’Αστυνομίας, τοϋ ένεπιστεύθη δτι ό άξιος καρατομήσεως Λαντρύ, βρισκό
ταν άπό 3ετίας στήν ’Αργεντινή, πιο ζωντανός άπό ποτέ άλλοτε, περνώντας μιά
ήσυχη ζωή κάτω άπό -τό δνομα Jean R oyere καί δτι ή Κυβέρνησι τοϋ Κράτους
αύτοΰ τοϋ παρείχε μυστική φιλοξενία προς χάριν τής Γαλλικής Κυβερνήσεως. Πράγ
ματι, μεταξύ τών έτών 1919 καί 1920, ή Γαλλία ήταν άνάστατη άπό κάθε είδος
έσωτερικών δυσκολιών καί οί τότε κυβερνώντες, γιά νά άποσπάσουν τήν προσοχή
τοϋ κοινοΰ άπό τις δυσκολίες αύτές, είχαν επινοήσει τό σχέδιο τής θορυβώδους αυτής
ύποθέσεως. Καί τό κατάλληλο πρόσωπο γιά νά πρωταγωνιστήση στήν όπερετική
δίκη, ήταν ό Λαντρύ.
Τό κατηγορητήριο περιελάμβανε ένα σωρό έγκλημάτων, τά όποια ή είχαν
πράγματι συμβή καί ήταν γνωστά στο δράστη ή δέν είχαν καμμιά σχέση μέ τον
κατηγορούμενο. Αύτο έξ άλλου εξηγεί τή στάσι του καί τή συμπεριφορά του, τήν
κυνική καί ειρωνική μαζί, στήν άνάκρισι καί στή δίκη. Γιά τό μέλλον θά ήταν ό σκο
τεινός εγκληματίας πού κατεδικάσθη σέ θάνατο καί έξετελέσθη λόγω άκριβώς τών
άπαισίων έγκλημάτων του. (Στήν πραγματικότητα, τής θανατικής του έκτελέσεως
καμμιά φωτογραφία δέν έλήφθη). Συνεχίζοντας ό Grock, άφηγεΐται δτι ό Λαντρύ,
στό τέλος Φεβρουάριου τοϋ 1922 έφυγε γιά τήν ’Αργεντινή μέ άποζημίωσι, μιά σύνταξι πού τοϋ προσέφερε τό Κράτος. Ύπεσχέθη δέ ό Grock στον C astiniera, δτι θά
βαστοΰσε τό μυστικό μέχρι τοϋ θανάτου του.
’Αλλά καί στό βιβλίο «D ux» πού είναι ή βιογραφία τοϋ Μουσσολίνι, γραμ
μένη άπό τή Μαργαρίτα S arfati, άναφέρεται δτι ό μέλλων δικτάτωρ, δταν ήτο απλός
διευθυντής τής έφημερίδος «Ροροίο d ’ Italia», μιλώντας κάποτε σέ κύκλο δημο
σιογράφων, γιά τις μεθόδους τών έκάστοτε κυβερνήσεων είπε : «Στή Γαλλία, ό
Λαντρύ, είναι έπινόησις τοϋ Cleraenceau, γιά νά άποσπάση τήν προσοχή τοϋ κοινοΰ
άπό τά περίπλοκα εσωτερικά προβλήματα. ’Εδώ βλέπει κανείς τήν μεγαλοφυΐα».
Οί άπόψεις τών δύο αύτών άνθρώπων, τόσο διαφορετικές σέ έννοια μεταξύ
των, μάς όδηγοΰν είς αύθαίρετα συμπεράσματα, άφοΰ δέν υπάρχουν στοιχεία έλέγχου. Ποια είναι ή αλήθεια; Έξαπατήθηκε ό Grock ή θέλησε νά έξαπατήση τούς
άναγνώστες του;’Άγνωστον. Πάντως τό δνομα τοϋ Λαντρύ φιγουράρει στή κορυφή
τών αίμοβόρων δολοφόνων τοϋ αίώνος μας.
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ΔΙΣΤΙΧΑ

Δ ί σ τ ι χ ο άποκαλοΰμε ποίημα πού άποτελεΐται άπο δύο στίχους καί πού
εκφράζει συμπυκνωμένες έννοιες κάθε άνθρώπινου αισθήματος.
Δεν γνωρίζουμε το πότε άρχίζει ή ποίηση στα δίστιχα. Ά π ο την άρχαία Ε λ 
ληνική ποίηση σώζονται ολίγα δίστιχα-σχόλια, δεν γνωρίζουμε όμως έάν εξακολού
θησαν νά ποιούνται παρόμοια ποιήματα καί έπομένως έάν ύφίσταται συνέχεια έξελίξεως εκείνων καί των όσων συναντάμε στήν νεώτερη ποίηση. Πάντως, τά δίστιχα
αυτά πληθύνονται άπο τον δέκατο τρίτο αιώνα καί ιδίως άπο τότε πού άρχισε ή ο
μοιοκαταληξία.
Τά νεώτερα δημώδη Ελληνικά δίστιχα άποτελοΰνται συνήθως άπο δύο δεκα
πεντασύλλαβα καί παρουσιάζουν ιδιαίτερο είδος στη δημοτική ποίηση. ’Αποτελούν
τον κυριώτερο τρόπο γιά την αύτοσχέδια ποίηση των άνθρώπων τού λαού καί αυτο
σχεδιάζονται σέ χορούς, σέ παιγνίδια συναναστροφών καί άλλες εύθυμες συγκεντρώ
σεις, μέ σκοπό νά επαινέσουν συνήθως νέες καί νέους, ν’ άποκαλύψουν κρυφούς έρω
τες ή νά σατυρίσουν διάφορες έκδηλώσεις. Πολλά άπο αύτά περιέρχονται άπο στόμα
σέ στόμα στήν παράδοση, μά πολλά—τά περισσότερα ίσως—λ.ησμονοΰνται, άφοΰ
ικανοποιήσουν προς στιγμήν. Λόγω τού περιεχομένου των τά διακρίνουμε σέ πολλές
κατηγορίες, όπως επαινετικά, πειρακτικά, πεισματικά κ.λ.π. 'Η ονομασία των έπίσης έχει πολλές διαφορές κατά τόπους, όπως λιανοτράγουδα, μαντινάδες κ.λ.π.
*
* *
Μελετώντας προσεκτικά τά λαϊκά δίστιχα τού σημερινού λαού μας, βλέπουμε
νά περικλείουν μέσα τους πλούτο αισθημάτων καί διανοημάτων. ’Από κάθε πλαγιά,
άπο κάθε κορφή καί άπο κάθε άκρογιάλι της χώρας μας, άναβλύζει κάποιο δίστιχο,
ένας έξυπνος κι’ όμορφος σκοπός, γιά νά κάμουν ένα σύνολο, έναν καθρέφτη πού δεί
χνει ποιος είναι ό "Ελληνας καί ποιά είναι ή Ελληνική λαϊκή ψυχή.
’Απέχουν τά λαϊκά δίστιχα άπο τό νά χαρακτηρισθοΰν ώς τραγούδια δημοτικά
ή λαϊκά δέν είναι άρτια στή μορφή καί στο μέλος. 'Ως προς τήν μορφή λείπει τό μέ
γεθος καί ή ολοκληρωμένη έννοια ένός γεγονότος ή συναισθήματος, πού άφηγεϊται
τό τραγούδι. 'Ως προς τό μέλος, πάλι, λείπει ή ολοκληρωτική συμφωνία τών ήχών,
πού χρειάζεται περισσότερο σώμα γιά νά έκδηλωθή σέ όλες τις άποχρώσεις τού ρυ-
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θμοϋ. Είναι φυσικό τοϋτο άφοϋ, τά διαμάντια αύτά της 'Ελληνικής ψυχής περιορί
ζονται μόνον σέ δύο στίχους.
’Εξαίρεση άπό τον κανόνα τούτον παρουσιάζουν οΐ κρητικές μαντινάδες.
Αύτές κατανικοϋν έν μέρει καί τά δύο σημεία πού κάνουν τά δίστιχα νά υστερούν ενός
ολοκληρωμένου τραγουδιού. 'Ως προς τη μορφή καί τό μέγεθος ό κρητικός παραθέτει
πολλά δίστιχα μέ την αυτή περίπου έννοια, ώς προς τό μέλος δέ μεταβάλλει τον μονόηχο σκοπό μέ λιγοστές διακυμάνσεις, πράγμα πού τού επιτρέπει νά τραγουδά έπί
πολύ τις δίστιχες μαντινάδες του.
Τά δίστιχα εξυμνούν σέ περιωρισμένη έννοια χαρές καί λύπες τής ζωής,
έξωτερικεύουν τά διανοήματα καί τά συναισθήματα καί τονίζουν όλες τις στιγμιαίες
άναλαμπές τής ψυχής. Τά συναντάμε σέ πολλές έκδηλώσεις τού λαϊκού βίου καί ιδίως
στούς χορούς καί τά γλέντια, άλλά καί στις συμβουλές—παροιμιώδη δίστιχα—καί
στήν κουβέντα. "Οπως τά γνωμικά, άποτελοΰν κι’ αύτά λόγους καί άντίλογους,
άφοΰ τραγουδοΰνται άπό πολλούς μαζί καί ό καθένας προσμένει τήν συμπλήρωση
τού δικού του άπό τον άλλον.
"Εχουμε λαϊκά δίστιχα όλων των ειδών καί όλων των άποχρώσεων τού λαϊ
κού βίου. Δίστιχα άφηγηματικά, δίστιχα περιγραφικά, δίστιχα συμβουλευτικά,
δίστιχα παραλληλισμούς κ.ά.π. Τά ψυχικά συναισθήματα άντιπροσωπεύονται μέ
άνάλογα δίστιχα καί γ ι’ αύτό έχουμε δίστιχα ερωτικά, πεισματικά, δίστιχα μίσους,
χαράς κ.λ.π. Δέν λείπει άπ’ αύτά τό σκωπτικό πνεύμα τού λαού μας, άλλά ούτε
καί ή θυμοσοφία του, πράγμα πού επιτρέπει νά πούμε ότι άποτελοΰν τό άπαύγασμα
τής Ελληνικής ψυχής.
Λίγα δίστιχα θά παραθέσουμε έδώ, άντιπροσωπευτικά τής λαϊκής μας ψυζής:
’Έ ρ ω ς
«Στήν έκκλησιά σά θά σέ δώ, μέ σέρια σταυρωμένα,
ούλοι κυττάζουν τό σταυρό τσ’ έβώ κυττάζω σένα».
«Τ’ άχείλι σου τό κόκκινο ήθελα νά φιλήσω
μά κείνο στάσει τό κρασί φοβούμαι μή μεθύσω».
«Τά μάθια μου άπ’ τήν άγρυπνιά κοντεύγω νά τά χάσω,
μουδέ νά σ’ άρνηθώ μπορώ, μουδέ νά σοΰ ξεχάσω».
Π ε ί σ μ α
«Δέν τδχω νά πικραίνουμαι, γ ι’ άγάπη ν’ άρρωστήσω,
για τ’ είμαι περικαλεστός όπου τσ’ αν άγαπήσω».
«Μά νά σέ πάρω θέλω γώ μά δά σέ βασανίσω,
έτσά πού μή έβασάνισες ώστέ νά σ’ άγαπήσω...».
Π α ρ α λ λ η λ ι σ μ ό ς
Τρεις άσπρες έμαλλώνασιν πάνω στήν ομορφιάν τως,
τσ’ έπέρασ’ ή μελαχροινή, τσ’ έκαψεν τήν καρδιάν τως».
«Στήν πόλιν ήμουν τσ’ έκουσα οί μαύρες δέ φελλοΰσι,
μ’ άλήθεια οί χρυσογάλανες πολλές καρδιές χαλοΰσι».
Π α ρ ά π ο ν ο
«Θεέ, μεγαλοδύναμε, θέλω νά σ’ έρωτήσω,
τά νειάτα πού μάς έδωσες, γιάντα τά παίρνεις πίσω;».
«'Ένα κιρό ήμουν άγγιλους, τώρ’ άγγιλεύουν άλλ’ !
στή βρύση ποΰνινα νιρό, τώρα τού πίνουν άλλ’ !!».
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«Τούτος ό κόσμος μάθια μου, μοιάζει του περιστρόφου,
τό φάε-πιέ καί γλέντησε εΐν’ ή ζωή τοϋ άνθρώπου».
«Σαν άποθάνω τό ταχύ, μέρα να μή βραδυάση
καί σά μέ βάλουνε στη γης, ό κόσμος ας χαλάση».
Ά λλα δίστιχα είναι «γ ν ω μ ι κ ά», ήτοι έκφράζουν γνώμες πού έχουν βγη
άπό την πείρα καί τήν παρατήρηση τοϋ λαοϋ. Παραθέτουμε ελάχιστα δείγματα καί
τοϋ είδους αύτοΰ:
«’Ή θελα νά ήμουν όμορφος, νά ήμουνα καί παλληκάρι,
να ήμουνα καί τραγουδιστής, δεν ήθελα άλλη χάρη» ( 1).
«Ά πού ’ναι νιος καί δεν πέτα μέ τοϋ βοριά τα νέφη,
εϊντα τη θέλει τη ζωή στον κόσμο νά τήν έχη...».
«Ματάκια πού δέ φαίνονται, χείλη πού δεν ξηγιοΰνται,
κορμί πού δεν συχνοπερνάει, γρήγορα λησμονιούνται...».
«Μήν τα πετάς τά λόγια σου σαν τ ’ άχερο στ’ αλώνι,
γιατί τά παίρνει ό δαίμονας καί ποιος τά συμμαζώνει;»
«Τά. λόγια σου, πριν νά τά πής, ΐέτρα τα ένα, ένα,
καί τής καρδιάς σου τά κλειδιά μή δίνης στον καθένα...».
«"Οποιος ψηλά ψηλά πετά, στον ούρανό νά φτάξη,
στο χαμηλότερο δεντρί τοϋ γράφ, ό Θιός νά κάτση...».
ΗΘΗ

ΚΑΙ

ΕΘΙΜΑ

'Όλη ή ομορφιά τοϋ Ελληνικού στοιχείου βρίσκεται στά λαογραφικά ήθη καί
έθιμα τοϋ κάθε τόπου. ’Εδώ είναι πού ό μελετητής νοιώθει περισσότερο άπό κάθε
άλλη φορά νά τον συνεπαίρνη τό τραγούδι τών Σειρήνων καί νά αισθάνεται ώς άλ
λος Όδυσσέας, όταν άναγκάζεται νά δεθή στά κατάρτια τοϋ καραβιού του, γιά νά μή
παρασυρθή καί ψάλλη διθυράμβους στο λαϊκό Ελληνικό στοιχείο. Συνεπαίρνει τον
μετελητή ή ομορφιά τού Ελληνικού βίου ώς προς τά ήθη καί έθιμα καί τον μεθά ή
γοητεία του, μά χρέος του είναι νά δή τά γεγονότα μέ τον αύστηρό φακό τού έρευνητοΰ
καί νά μήν παρασυρθή άπό συναισθηματισμούς καί υποκειμενικά μόνον κριτήρια.
Γιατί, πρέπει νά ομολογήσουμε, πώς τά ήθη καί έθιμα τού λαού μας έχουν
πολλά άπό τά στοιχεία πού πρέπει νά άπορριφθοΰν. Τεράστιος είναι ό όγκος τών
προλήψεων καί δεισιδαιμονιών πού υπάρχει σ’ αύτά, καί μεγάλο είναι τό μέγεθος
τών δοξασιών. Φθείρουν όλα αύτά τήν γραφικότητά τους καί υψώνονται ώς τεράστιο
φράγμα στήν άγαθή επίδραση τού πολιτισμού. Δέν βρίσκουμε έθιμο πού νά μήν έχη
επίδραση σ’ αυτό ή δεισιδαιμονία ή ή πρόληψη καί δέν συναντάμε τελετή πού νά
μήν έχη ώς φόντο κάποια δοξασία, κάποια φανταστική έξάρτηση άπό άνύπαρκτα
οντα.
"Οσο κί’ αν είναι θλιβερή ή διαπίστωση αύτή, πρέπει έν τούτοις νά τήν παρα
δεχθούμε. Βλέπουμε σέ πολλά λατρευτικά έθιμα νά σμίγουν ή ειδωλολατρία καί ό
(1) Τό Ιδεώδες γιά τόν άντρα είναι, στά λαϊκά δίστιχα καί στά δημοτικά τραγούδια γε
νικά, τά τρία αύτά χαρίσματα, ήτοι : ή ωραιότητα, ή άνδρεία καί ή ικανότητα στό άσμα.
Καί κατά τήν αρχαιότητα έπιστεύετο τό ίδιο περίπου, άν κρίνουμε άπό γνωστό σχόλιο πού
άποδίδεται στόν Σιμωνίδη καί πού ορίζει ώς άριστα γιά τόν άνθρωπο τήν υγεία, τό κάλλος,
τόν έντιμο πλούτο καί τήν διασκέδαση μετά φίλοιν.

6182

Χαρ. Σταμάτη

Χριστιανισμός, υπολείμματα άλλων θρησκειών, μέ την θρησκεία της άγάπης καί της
καλωσύνης. Καί είναι τόσο βαθειά ριζωμένη ή πίστη τοϋ λαοϋ προς κάτι πού προγε
νέστεροι καθιέρωσαν, ώστε χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια γιά νά άλλάξουν οί σημε
ρινές τελετουργικές μορφές τόσων καί τόσων έθίμων.
’Αφορμή στήν έμμονη προσήλωση τοϋ λαοϋ προς τις καθιερωμένες τελετές
του, στάθηκε ή μεγάλη καί θερμή πίστη του προς τα θεία. Λαός φύσει συντηρητικός,
ό Ελληνικός, κατεδίκασε άπό τα πρώτα του βήματα κάθε νεωτερισμό πού ή μορφή
του δέν εΰρισκε άνταπόκριση στή ψυχή του. Το είδαμε αυτό άπό τήν έποχή τοϋ
'Ομήρου μέχρι καί σήμερα καί θά το βλέπουν οί έπιγενόμενοι όσο θά υπάρχουν
'Έλληνες καί Ε λλάς. "Ας μας συγχωρήσουν γιά τον ισχυρισμό αυτόν όσοι έχουν δια
φορετική γνώμη καί ας μή σπεύσουν νά βγάλουν συμπεράσματα άλλα, πριν συμβουλευθοΰν τήν όλη διαδρομή τοϋ Έλληνικοΰ στοιχείου άπό ’Εθνικής, Θρησκευτικής,
κοινωνικής καί πολιτικής πλευράς.
Γιά τό λαογραφικό στοιχείο τών ήθών καί έθίμων, μποροΰμε νά ποΰμε ότι
καί άλλοι λαοί παρουσιάζουν τήν ίδια μέ ήμάς εικόνα. Ά φθονα είναι τά φθοροποιά
στοιχεία πού περικλείουν τά ήθη καί έθιμα σέ κάθε λαό καί άνάλογες είναι οί προσπά
θειες πού γίνονται γιά νά έξαλειφθοϋν. Στή χώρα πού πήγασαν τό πνεΰμα καί τό
φώς, καί κατέκλυσαν τούς λαούς, γίνονται προσπάθειες πού έπιβάλλονται προς
τήν κατεύθυνση αύτή;
Άφίνουμε αναπάντητο τό ερώτημα καί προχωρούμε σέ μιά άλλη διαπίστωση:
'Ό τ ι τά ήθη καί έθιμα τοϋ λαοϋ μας παρουσιάζουν τόσες διαφορές άπό γωνιά σέ γω 
νιά τής Ελληνικής γής, όσες καί ομοιότητες. Βρίσκουμε έντελώς διαφορετικά ήθη
καί έθιμα στήν Κρήτη, διαφορετικά στήν Πελοπόννησο, άλλα στά νησιά καί στή
Μακεδονία, άλλα στή ’Ή πειρο καί στή Θεσσαλία, άλλα στήν Ρούμελη. Βρίσκουμε
όμως καί τόση ομοιότητα σέ πολλά άλλα τής κάθε περιοχής. ’Αφορμή σέ τοΰτο στά
θηκαν οί συχνές μετακινήσεις τοϋ Έλληνικοΰ στοιχείου μέ τήν Τουρκοκρατία, τό
φύσει μεταναστευτικό πνεΰμα άπό τόπο σέ τόπο τής Ελληνικής γής, αυτό καθ’
έαυτό τό εφευρετικό πνεΰμα τής Ελληνικής γενιάς.
Καί μιά άλλη διαπίστωση κάνουμε βλέποντας τά ήθη καί έθιμα τοϋ τόπου μας:
"Οτι συγγενεύουν μέ έκδηλώσεις άλλων λαών πού έπέρασαν ώς κατακτηταί άπό εδώ
ή άπό τούς οποίους προήλθεν Ελληνικό στοιχείο. Τό είδαμε αυτό στο ειδικό μέρος
τοϋ Μηνολογίου, όταν άναφέραμε έλάχιστα γιά τά Ίόνια νησιά καί γ ιά τά « Γ ε ω 
π ο ν ι κ ά » τών βυζαντινών χρόνων τοϋ Κασσιανοΰ Βάσσου.
Βυζάντιο καί Φράγκοι όμως έκπολιτίσθηκαν άπό τό Ελληνικό πνεΰμα. 'Ο
"Ομηρος μέ τήν «Ίλιάδα» ό 'Ησίοδος μέ τό « Έ ρ γα καί Ή μέραι» καί ό Θεόκριτος
μέ τά ((Ειδύλλια» καί τά βουκολικά τραγούδια του, άποδεικνύουν τήν κοινή καταγωγή
Βυζαντινών καί Ρωμαϊκών έθίμων πού κληρονομήθηκαν άπό τό λαό μας. Τό είδαμε
κι’ αύτό στο ειδικό Μηνολόγιο καί ας χρησιμεύση σάν άπάντηση σ’ έκείνους πού
ισχυρίζονται ότι έχουμε ξένα ήθη καί έθιμα στον τόπο μας. "Οσο γιά τά έθιμα πού
σχετίζονται μέ τήν μαντική άγωνία τοΰ λαοΰ μας καί τήν έφεση γιά πρόγνωση τοΰ
μέλλοντος, τό παρακάτω άπόσπασμα άπ’ τις «Φ ο ί ν ι σ σ ε ς» τοΰ Εύριπίδου θ’
άποστομώση έκείνους πού ισχυρίζονται ότι είναι... Βαυαρικής προελεύσεως:
«Καί σφάζανε τ ’ άρνιά οί μάντεις, κι’ άγνάντια
στις φοΰσκες τών ύγρών, τηροΰσαν τής φωτιάς
τό φούντωμα, τό σκάσιμο, τής φλόγας
τή γλώσσα, πού διπλά δείχνει μαντέματα...».
*
* *
Ξεχωριστά στά ή θ η θά παρατηρήσουμε ότι μέ αυτά έξωτερικεύεται ό ψυχικός
χαρακτήρας τοΰ άνθρώπου. Στό «Έ ρ γα καί Ή μέραι» τοΰ Ησιόδου βρίσκουμε τό
«έ π ί λ ε κ τ ο ν ή θ ο ς», στον Η ράκλειτο ότι « ή θ ο ς ά ν θ ρ ώ π ω δ α ί μ ω ν »
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στον ’Εμπεδοκλή, όταν όμιλεΐ προς τούς μαθητάς του, δτι «αύ τ ά γ ά ρ
αυξει
ταϋτα
εις ήθος
έκαστον,
δπη
φύ σ ι ς έ στ ίν έκάστη»
(διότι ταϋτα—τά παρεχόμενα προς έκμάθησιν διδάγματα—μόνα των μεγαλώνουν
εις έκάστην ψυχήν έφ’ δσον συμφωνούν ταϋτα προς τήν οΐκείαν φύσιν έκάστου μαθητοΰ). ’Ε πί πλέον, τά ήθη δείχνουν τις ψυχικές καταστάσεις πού παρουσιάζονται ώς
προς τήν συναισθηματική ένόραση των.άξιων, τά συναισθήματα της αγάπης ή τοΰ
μίσους προς ώρισμένες εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής κ.λ.π.
Τά ήθη τοΰ "Ελληνικού λαοΰ είναι δτι τό άντιπροσωπευτικώτερο μπορεί νά
έκπηγάση άπο τήν ψυχή καί επί το πλεϊστον, πνευματικά καί ψυχικά συναισθήματα
πού έκδηλώνονται μέ ποικίλες μορφές στή ζωή. Είναι, κατά πλειονότητα, άξιες
θεωρητικές καί δχι πρακτικές. ’Απεναντίας, τά έθιμα είναι οί πράξεις πού έρχονται
σάν έπακόλουθο των ήθών.
Μεγάλη είναι ή μέριμνα τής κοινωνίας γιά τήν διαφύλαξη των χ ρ η σ τ ώ ν
ήθών τοΰ άνθρώπου. Ώ ς ήθη χρηστά νοοΰνται τά παραγγέλματα τής ήθικής, σάν κρι
τήριο δέ τούτων χρησιμεύουν δχι οί άτομικές άντιλήψεις τής ήθικής ώρισμένης κοι
νωνικής όμάδος ή κύκλου, άλλά οί ιδέες τοΰ κοινωνικοΰ άνθρώπου, πού κατά γενική
άντίληψη σκέπτεται καί ένεργεΐ μέ χρηστότητα καί σωφροσύνη. Τοΰτο δμως δέν άποκλείει το δτι τά μή χρηστά ήθη δέν άντιπροσωπεύουν τήν ψυχική κατάσταση ένός
λαοΰ καί ώς έκ τούτου ολόκληρο τον ψυχοδιανοητικό του κόσμο.
Ά π ο τήν λαογραφική πλευρά, τά χρηστά ήθη μιας κοινωνίας έχουν το αύτό
ένδιαφέρον μέ τά μή χρηστά. Ποικίλλουν έδώ οί άπαγορεύσεις πού λαμβάνει κάθε
πολιτεία γιά τήν προσβολή τών χρηστών ήθών, τά όποια καί θέλει νά προστατεύη.
Καί αύτή άκριβώς ή άπαγόρευση δείχνει τήν λαογραφική ψυχή τοΰ κάθε λαοΰ. ’Ή θη,
πού στήν άρχαιότητα έθεωροΰντο έπιλήψιμα καί έτιμωροΰντο, σήμερα δέν τιμωρούνται
καί άντιστρόφως. Το αύτο συμβαίνει καί μεταξύ τών διαφόρων λαών σήμερα, άνάλογα
μέ τήν κατά λαούς άντίληψη τοΰ ήθικοΰ. Ά λλο το ήθος λ.χ. τών μαύρων τής ’Αφρι
κής, άλλο τών Εύρωπαίων καί άλλο τών λαών τής ’Ασίας.
Οί νομολογίες κάθε λαοΰ περιέλαβαν ώρισμένες διατάξεις γιά τήν προστασία
τών ήθών. Ή Ελληνική νομολογία καθιέρωσε μέ τύ ’Αστικό Δίκαιο τά συναλλακτι
κά ήθη, ήτοι τις δικαιοπραξίες πού άντιβαίνουν στά χρηστά ήθη, τις δικαιοπραξίες
πού έρμηνεύουν ή συμπληρώνουν άλλες δικαιοπραξίες κλ.π.Το ’Εκκλησιαστικό Δίκαιο
πάλι προέβλεψε τά πλημμελήματα τών ήθών—πορνεία, παλλακεία, μοιχεία, σαρκική
συνάφεια μεταξύ άναδεκτοΰ καί άναδεξαμένης, παράβαση τής ομολογίας τής παρθενίας
άπο τούς μοναχούς δτι θά παραμείνουν «έν παρθενία» άκόμη καί εάν τελέσουν γάμο,
ή παρά φύσιν άσέλγεια, ή μαστρωπεία, το «συλλούεσθαι γυναικος μετ’ άνδρών»
κλπ.—πού τιμωρεί μέ ποινές ή έπιτίμια. Έ ξ άλλου ό Ποινικός Νόμος τιμωρεί τήν
προσβολή τών ήθών κατά τά άρθρα 336-353.
*
$ $
Ώ ς προς τά έ θ ι μ α , θά παρατηρήσουμε ξεχωριστά πάλι δτι έθιμο είναι
κάθε τί πού σχετίζεται μέ τό «έ θ ο ς», τήν κοινή δηλαδή συνήθεια. Κατ’ άλλη ερμη
νεία, έθιμο είναι κάθε συνήθεια μέ καθολικόν χαρακτήρα, πού προέρχεται άπο τήν
παράδοση καί τηρείται κατά μεγάλες ή μικρές κοινωνικές ομάδες, δπως άπο λαούς,
έθνη, κοινότητες, οικογένειες. Γ ι’ αύτό, τά έθιμα σχετίζονται μέν προς άλλες παρεμ
φερείς έννοιες, άλλά καί διαφέρουν ούσιωδώς άπο αυτές στά έξής σημεία περίπου:
α) Ά π ο τις μεμονωμένες συνήθειες κάθε άτόμου, έφ’ δσον αύτές δέν άφοροΰν τό
κοινωνικό σύνολο, β) ’Από τά ήθη, γι’ αύτό καί λέμε «ήθη καί έθιμα», γ ) ’Από τούς
νόμους, διότι, αν καί οί- πρώτοι άνθρώπινοι νόμοι οφείλουν τήν προέλευσή των στά
έθιμα, τό χαρακτηριστικόν έν τούτοις τών νόμων είναι ή τιμωρία τής παραβάσεως
μέ φ υ σ ι κ ή β ί α , ενώ τά έθιμα τιμωροΰν μόνον μέ ήθικό καταναγκασμό. Τοΰτο
φυσικά δέν σημαίνει δτι οί ήθικές συνέπειες μιας παραβάσεως είναι καί άνώδυνες, άφοΰ
κατά κανόνα, έκθέτουν τον παραβάτη στήν ομαδική άποδοκισασία μεγάλου ή μικροΰ
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κοινωνικού συνόλου, μέ ενδεχόμενο άποτέλεσμα την γενική κατακραυγή ή καί τον
πλήρη κοινωνικό άφορισμό, πράγμα τό όποιον μπορούσε σέ παλαιότερες έποχές να
όδηγήση καί σέ φυσική αυτοκτονία τό άτομο πού νεκρώθηκε άπό κοινωνικής πλευ
ράς. δ) Ά π ό τον συρμό—τήν μόδα—πού είναι άσταθής καί έναλλάσσεται σέ μικρές
σχετικώς περιόδους, άφοΰ δέν προέρχεται άπό τήν παράδοση καί καθίσταται γελοίο
υστέρα άπό τήν παρακμή της. 'Η παράβαση των εφήμερων ιδιοτροπιών της μόδας δέν
συνεπάγεται ούτε ήθική, ούτε φυσική τιμωρία.
Κατά τά άλλα τό να έξερευνηθή ή άρχική προέλευση κάθε εθίμου δέν είναι
εύκολο πάντοτε. Κάποτε μάλιστα καθίσταται καί άδύνατο τούτο, πράγμα τό όποιον
μαρτυρεί ότι στά περισσότερα έθιμα, οί ρίζες εισχωρούν μέχρι καί στά θεμέλια της
άνθρώπινης κοινωνίας. Καί τούτο, διότι, άν καί τά έθιμα άλλάζουν άπό τόπο σέ τόπο
καί άπό λαό σέ λαό, ουδέποτε υπήρξε κοινωνικό σύνολο χωρίς έθιμα. 'Η καθολική
υπόσταση λοιπόν των έθίμων άποτελεί συνεκτικό δεσμό τής όλης κοινωνίας.
Τά έθιμα συγκρίνονται μέ σκελετό ή όστρακο, τό όποιον συγκρατεί τά μαλακά
μόρια τού κοινωνικού σώματος, άλλά καί παρεμποδίζει ένδεχομένως τήν άνάπτυξη
τού όλου οργανισμού. Κατανέμονται σέ δύο κατηγορίες: Σέ κ ο ι ν ω ν ι κ ά καί
Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά . Τά κοινωνικά διέπουν τις μεταξύ άτόμων ομαδικές κοινωνικές
σχέσεις, όπως ή φιλοξενία, οί επισκέψεις, ό χαιρετισμός, ή αίτηση συγγνώμης, ή
άνταλλαγή ευχών καί δώρων στις διάφορες έορτές καί τελετές κλπ. Τά θρησκευτικά
διέπουν τις ομαδικές θρησκευτικές συνήθειες, όπως πανηγύρια, κόκκινα αυγά, αίτη
ση καί παροχή συγγνώμης πριν άπό τή Θεία μετάληψη κ.λ.π.
Διάφοροι εθνολόγοι έξέφρασαν κατά καιρούς πολλές γνώμες γύρω άπό τά
έθιμα. Ά π ό τις πλέον χαρακτηριστικές θά άναφέρουμε έδώ τήν γνώμη τού Φρειδε
ρίκου Μέγα κατά τήν όποιαν: «Τ ά ά π ο ν ε κ ρ ω θ έ ν τ α έ θ ι μ α ά π ο τ ε λ ο ύ ν τ ή ν ε ύ φ υ ΐ α ν ε κ ε ί ν ω ν οί ό π ο ι ο ι τ ά τ η ρ ο ύ ν , δ η λ α 
δ ή τ ώ ν ά ν ο ή τ ω ν » . Τού Πυθαγόρα: «Ν ά έ κ λ έ γ η ς π ά ν τ ο τ ε τ ο ν
ά ρ ι σ τ ο ν δ ρ ό μ ο ν , έ σ τ ω κ α ί έ ά ν ε ί ν α ι τ ρ α χ ύ ς»- τ ό « έ θ ο ς
θ ά τ ο ν κ ά μ η ε υ κ ο λ ο ν κ α ί τ ε ρ π ν ό ν». Τού Σίλλερ: «Ξέ ν α έ θ ι μ α
δέν
ε υ δ ο κ ι μ ο ύ ν ε ί ς ά λ λ ό τ ρ ι ο ν έ δ α φ ο ς». Τού Μοντεσκιέ: «Τ ά
έθιμα ένός λαού δούλου ά πο τ ε λ ο ΰ ν ουσι ώδη σ υ σ τ α τ ι κ ά
τής δ ουλε ί ας του ένώ τά έ θι μα λαού έ λ ε υ θ έ ρ ο υ έ κ δ ή 
λ ο ν μ α ρ τ υ ρ ί α ν τ ή ς έ λ ε υ θ έ ρ α ς ψ υ χ ή ς τ ο υ » . Τού Λοκαρυταίρ:
«Θ ε ΐ ο ν έ θ ι μ ο ν ε ί ν α ι ή ά ν τ α π ό δ ο σ ι ς κ α λ ο ύ ά ν τ ί κ α κ ο ύ »
>/
κ.α.π.
Ά π ό νομικής πλευράς, ή σύγχρονη ζωή μέ τήν ταχύτητα καί τήν ποικιλία της
επιβάλλει ν’ άναγνωρισθή τό έθιμο ώς ισότιμη προς τον νόμο πηγή δικαίου. 'Ο χα
ρακτήρας όμως τού έθίμου πρέπει έδώ νά είναι επικουρικός καί να εκφράζεται μόνον
στήν περίπτωση πού ό νόμος, δοκιμαζόμενος μέ όλα τά ερμηνευτικά μέσα δέν παρέ
χει λύση, είτε άπό τό γράμμα, είτε άπό τό πνεύμα του, πάνω σέ.συγκεκριμένη σχέση.
Τούτο, διότι τό έθιμο άποτελεΐ τήν πλέον φυσική πηγή τού δικαίου, άφοΰ στηρίζεται
άμέσως στήν κοινή συναίνεση τού λαού. Είναι, μπορούμε νά πούμε, πρωτογενής
πηγή δικαίου καί πάντοτε υπήρξε ό πρόδρομος τού ορθού γραπτού δικαίου. Α πόπειρα
καταργήσεως τού έθίμου μέ νομοθετική άπαγόρευση οχι μόνο δέν θά έφερε κανένα
άποτέλεσμα—άφοΰ μέ τήν δημιουργία έθίμου πού ρυθμίζει ώρισμένη σχέση καταργεΐται έμμεσα ή νομοθετική άπαγόρευση—άλλά θά έπέφερε μεγάλη κοινωνική βλάβη
διότι θά παρεκωλύετο ή τόσο άναγκαία φυσική εξέλιξη τού δικαίου.
'Ο χαρακτήρας τού έθίμου—άπό νομικής έπίσης πλευράς—είτε είναι συμπλη
ρωματικό, όταν συμπληρώνει τό γραπτό δίκαιο, είτε καταργητικό, όταν άντικαθιστά
ή άπλώς καταργεί κάποιον κανόνα δικαίου (τον θέτει σέ άχρησία). Γιά νά έχη όμως
δύναμη τό καταργητικό έθιμο νά καταργήση κάποιον νόμο πρέπει νά είναι γ ε ν ι κ ό ,
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άφοΰ όταν είναι τοπικό ισχύει μόνον έκεϊ οπού έπεκράτησε. ’Αλλά τούς νόμους
δημοσίας τάξεως τό έθιμο δεν μπορεί νά τούς καταργήση, άφοϋ αυτοί εύρίσκονται
ύπεράνω θελήσεως προσώπων καί τό έθιμο ισχύει άκριβώς σαν άπόρροια της θελήσεως
των προσώπων. 'Ως πρός’τήν ηθική, τό έθιμο πού άντίκειται σ’ αυτήν είναι δυνατόν
νά δημιουργηθή καί νά ίσχύση, άφοϋ στήν πραγματικότητα δεν πρόκειται γιά έθιμο
εδώ άλλά γιά μεταβολή κοινωνικών άντιλήψεων γύρω άπό τό τί είναι ήθικό ή άνήθικο.
Παρόμοιο έθιμο δεν εκφράζει τίποτα άλλο άπό τήν προσαρμογή τών παλαιών ήθών
στις νέες κοινωνικές αντιλήψεις. Δικαιοπραξίες όμως πού καταρτίσθηκαν παλαιότερα
καί ύπό τό κράτος τών τότε άντιλήψεων, δταν δεν άντιβαίνουν καί στήν ήθική καί άπό
τον λόγον τοΰτον είναι ά κ υ ρ ο ι δεν ισχυροποιούνται άπό τις μεταβολές τών κοινωνι
κών άντιλήψεων περί ήθικής, διότι τό κΰρος των κρίνεται κατά τον χρόνον τοΰ κα
ταρτισμού αυτών.
Συγγένεια μέ τό καταργητικό έθιμο παρουσιάζει ή περίπτωση τών έπαναστατικών γεγονότων, ήτοι ή περίπτωση τοΰ ν’ άνατρέπεται ή καθεστηκυΐα τάξη καί νά
έπιβάλλεται νέα κατάσταση. ’Έχουμε εδώ κοινή συναίνεση τοΰ λαοΰ-καί μάλιστα συντακτικοΰ περιεχομένου—ή οποία έκδηλώνεται σιωπηρά μέ τήν άνοχή της νέας καταστάσεως. ’Εκφράζεται τοΰτο συνήθως μέ τήν νομική ρήτρα: «ή έπανάστασις έπικρατήσασα δημιουργεί δίκαιον».
Νομικώς, στήν Ελλάδα άνεγνωρίσθη τό έθιμο διά τοΰ έδαφίου 2 τοΰ άπό 23/
2/1835 Β. Διατάγματος. Μέ τό διάταγμα αύτό ώρίσθηκε, δτι έθιμα πού καθιέρωσε ή
πολυχρόνια καί άδιάκοπη συνήθεια ή πού άνεγνώρισαν οί δικαστικές άποφάσεις,
ύπερισχύουν δ π ο υ «έ π ε κ ρ ά τ η σ α ν ». Στήν ερμηνεία της διατάξεως αυτής
γεννήθηκαν πολλές άμφισβητήσεις καί ύπεστηρίχθη δτι ή διάταξη καθιερώνει τήν
ίσχύν τών έθίμων πού έδημιουργήθησαν πριν άπό τό διάταγμα. ’Επιχείρημα σέ τοΰτο
προεβλήθη τό δτι, αν άφοροΰσε τό διάταγμα καί έκεΐνα τά έθιμα πού θά έδημιουργοΰντο στο μέλλον, θά έξεφράζετο μέ τήν λέξη « ε π ι κ ρ α τ ο ύ ν » καί δχι «έ π ε κ ρ ά τ ησ α ν». ’Από τήν εισηγητική έκθεση τοΰ συντάκτου τοΰ διατάγματος, προκύπτει δτι
αύτό ήταν καί ή θέληση τοΰ νομοθέτου. Έπεκράτησε πάντως ή άντίθετη ερμηνεία,
δτι δηλαδή τά έθιμα πού θά γεννηθούν στο μέλλον, είναι δυνατόν νά ύπερισχύσουν
δπου « έ π ε κ ρ ά τ η σ α ν » καί μάλιστα νά καταργήσουν τούς νόμους πού εμπεριέ
χονται στο Ρωμαϊκό Δίκαιο. Ώ ς προς τούς νόμους, πού έξεδόθηκαν άφ’ δτου συνεστήθη τό Ελληνικό Βασίλειο, ή ίδια αυτή ερμηνεία τοΰ διατάγματος άπεφάνθη δτι
αυτοί δέν δύνανται νά καταργηθοΰν άπό τό έθιμο.
Τά δσα άναφέραμε ώς εδώ γιά τήν νομική πλευρά τοΰ εθίμου, ισχύουν σέ δλους
τούς κλάδους τοΰ δικαίου—δπου βρίσκουμε συνταγματικά, διεθνή, κοινοβουλευτικά,
άστικά, έμπορικά κλπ. έθιμα, έκτος τοΰ Ποινικοΰ. Τό Ποινικό μας Δίκαιο δέν άναγνωρίζει τό έθιμο, άφοΰ κατά τό άρθρο 7 τοΰ Συντάγματος—καί τό άρθρο 1 τοΰ
Ποινικού Νόμου—ούδεμία ποινή επιβάλλεται χωρίς νά όρίζη προηγουμένως αυτήν
ό νόμος. Τοΰτο είναι εύνόητον άλλωστε άφοΰ τό Ποινικόν Δίκαιον άποτελείται άπό
κανόνες τάξεως, πού, δπως είδαμε καί προηγουμένως, δέν μπορεί τό έθιμο νά έχη
έπίδραση. Ούδεμία δμως άμφιβολία ύπάρχει περί τοΰ δτι τό έθιμο πρέπει νά λαμβάνεται ύπ’ 5ψιν στήν ποινική διαδικασία, καί τοΰτο γιά νά γνωστοποιούνται τά κίνητρα,
οί τάσεις τοΰ έγκληματίου, τά αίτια γενικά τής παρανομίας.
Ά π ό τή νομική λοιπόν έννοια, τά έθιμα είναι ό ά γ ρ α φ ο ς ν ό μ ο ς τοΰ
λαοΰ καί τής πολιτείας, πού, άνάγκη επιτακτική προστάζει νά ληφθή ύπ’ δψιν καί νά
μεταβληθή σέ γραπτό άπό όλες τις μορφές τοΰ Δικαίου.
( Συνεχίζεται)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

«Οί ταπεινοί καί οί καταφρονεμένοι»
'Υπό Άρχιφύλακος κ. ΣΠ . ΠΗΛΟΥ

Αύγουστος 1958.
...Μέσα στής ζωής τό γοργό κατρακύλισμα, καθώς διαβαίνουν άσταμάτητα οί
χρόνοι, οί περιστάσεις καί οί καιροί, γράφουν οί άνθρωποι μέ τις πράξεις τους τήν
άτέλειωτη ιστορία του κόσμου... μιάν ιστορία περίεργη, γεμάτη Αντιθέσεις... ποτι
σμένη άλλοτε μέ ίδρωτα κι’ άλλοτε μέ ψέμμα... μιάν 'ιστορία πολυκύμαντη πού τή
μιά στιγμή τή συντροφεύει ή χαρά καί τήν άλλη ό πόνος...
Πρωταγωνιστές της βιοπάλης, οί άνθρωποι, προσθέτουν κάθε μέρα, κάθε ώρα,
κάθε λεπτό κι’ άπό μιά καινούργια σελίδα, μέσα στο μεγάλο βιβλίο της ζωής... Δέν
έχει σημασία πούθε κατάγονται, τί γραμματικές γνώσεις έχουν, πόση είναι ή εξυ
πνάδα τους. Κι’ οί μικροί κι’ οί καταφρονεμένοι έχουν κάποια θέση στον ήλιο... Καί
μάλιστα μερικές φορές τυλίγονται στά νέφη τής ’Αθανασίας καί καταγράφουνται
στις μεγάλες στιγμές τής Άνθρωπότητος...
Ν α ί!!! 'Υπάρχουν κάποιοι ταπεινοί κι’ άσήμαντοι, χαζοί καί χιλιοκατηγορημένοι, άγράμματοι, μωροί κι’ άνάξιοι, πού κατάφεραν μέ τον ήρωϊσμό τους νά κερ
δίσουν τήν εΰνοια τής τυφλής τύχης καί νά γίνουν σωτήρες τής Άνθρωπότητος, ενός
Κράτους ή μιας γειτονιάς—δέν έχει σημασία... Γιατί όλοι οί άνθρωποι πλάστηκαν
«κατ’ εικόνα Θεού καί όμοίωσιν» καί όλοι κρύβουν μέσα τους ένα σπινθήρα δη
μιουργίας...
Πόσο άδικο έχουν μερικοί νά καταφρονούν καί νά περιπαίζουν τούς Αδικη
μένους άπ’ τή φύση συνανθρώπους τους!!!. Δέν μπορούν νά μαντεύσουν ότι όλα τά
πλάσματα τού Θεού έχουν τήν άξια τους, τήν άρετή,τους, τις ψυχικές εξάρσεις τους!!!
Σ ’ ετούτους λοιπόν τούς έπιπόλαιους υβριστές των άλλων, άφιερώνω άπόψε,
ετούτο τό γλυκό Αυγουστιάτικο δειλινό, τήν ιστορία τού Γιάννη, ενός ταπεινού καί
καταφρονεμένου... πού όμως σέ μιά μεγάλη στιγμή τής γειτονιάς του άποδείχτηκε
πιο μεγάλος καί πιο άξιος άπό όλους εμάς τούς σοφούς, τούς λογικούς καί τούς
σπουδαγμένους...
*
* *
Λίγα χρόνια πριν στήν μεταπολεμική ’Αθήνα... τήν ’Αθήνα τήν Ανήσυχη, τήν
πολ.υάνθρωπη, τήν μισογκρεμισμ,ένη, πού μέ γοργό ρυθμό έδινε τή μάχη τής άνασυγκροτήσεως...
Κουρασμένοι άπ’ τά πρόσφατα δεινά τής φοβερής πολεμικής λαίλαπας οί άνδρες ’Αθηναίοι, φοβισμένοι άπ’ τά πελώρια σύννεφα πού κάπου-κάπου σκέπαζαν
τον διεθνή ορίζοντα, άποκαμωμένοι άπ’ τού κομμουνισμού τις Αλλεπάλληλες δολο
φονικές έπιθέσεις, έτρωγαν τό ψωμάκι τους μέ ίδρωτα καί αίμα...
"Ομως δέν τοβαζαν κάτω... Πίστευαν... Πίστευαν σέ κάτι καλύτερο, π ί
στευαν στο Θεό καί στο μέλλον τους καί συνέχιζαν ν’ άγωνίζωνται γιά νά οικοδο
μήσουν τον καινούργιο πολιτισμό τους, κάτω άπό τά ερείπια των χρυσών αιώνων
τής ιστορίας τους...
Περίοδος συμμοριτοπολέμου... περίοδος Ανησυχίας, άβεβαιότητος, καί φόβων...
καθώς ’Εκείνος, ό θρυλικός Ελληνικός Στρατός, συνέχιζε τήν 'Ελληνική 'Ιστορία
«πάνω ’κεί στις Πίνδου μας τις κορφές...».
Μέσα στήν Ανυπόμονη καρδιά τής πρωτεύουσας οί άπλοι άνθρωποι τού μό
χθου έξακολουθοΰσαν, Ανώνυμοι καί Αθέατοι, τον άγώνα τής ύπάρξεως, προσπα
θώντας νά κρατήσουν όρθια τά σπίτια τους, τις γειτονιές τους, τις πόλεις καί τά
χωριά τους...
Ά ς άντιπαρ έλθουμε λοιπόν μέ σεβασμό τήν γιγάντια πορεία τού ’Έθνους

«Οι ταπεινοί καί οί καταφρονεμένοι»

6187

μας εκείνης τής έποχής, κι’ ας σταθούμε κοντά στους απλούς άνθρώπους, μέσα στους
οποίους θά γνωρίσουμε τον Γιάννη της Ιστορίας μας...
*
*

*

'Υπηρετούσα τότες σ’ ένα συνοικιακό Τμήμα τής ’Αθήνας... σέ μια γειτονιά
φτωχική, σιωπηλή καί πολυάνθρωπη, πού την κατοικούσαν εργατικοί φαμελιάρηδες,
νοικοκυράδες τίμιες κι’ άνήσυχα παιδάκια...
Σ ’ ετούτη τή γειτονιά δεν ξεσποΰσαν σκάνδαλα, δεν γινότανε καυγάδες, δεν
άντηχούσαν φωνές καί τρικούβερτα γλέντια... Κυλούσαν όλα άργά-άργά, στον ίδιο
πάντα σιοιπηλό ρυθμό... Μονάχη εύθυμη νότα τής συνοικίας ήταν ό Γιάννης... ένας
άθώος άνθρωπάκος, άδικημένος άπ’ τή φύση...
ΤΗταν παντέρημος στή ζωή ό Γιάννης...δεν ήξερε καθόλου γράμματα... έκανε
θελήματα καί τά κατάφερνε νά ζή... Καί κάθε δειλινό μπερδεύονταν μέ τά παιδιά τής
γειτονιάς κι’ έπαιζε μαζί τους... "Ομως έκεΐνα τον πείραζαν, τον κοροϊδεύανε, έ
παιζαν μέ τήν άθωότητά του... Τριαντάρης ήταν ό Γιάννης... κι’ όμως δέν μπορούσε
νά μιλήση καλά... Μπερδεύονταν ή γλώσσα του κι’ έκανε κωμικές γκριμάτσες...
Κακία δέν είχε μέσα του... χρυσή
ήτανε ή καρδιά του, κι’ άγαπούσε
πολύ-πολύ τή γειτονιά του, σέβον
ταν τούς γερόντους καί τούς σπουδαγμένους, άγάπαγε τά παιδιά τής
συνοικίας του... Μά τ ’ άγαπούσε
μέ τον τρόπο τό δικό του...
" Α ! τον Γιάννη τον καημένο !!!

Καλή του <ορα όπου καί νάναι!!!
"Ητανε φίλος μου... Σέ μένα είχε
τυφλή έμπιστοσύνη, μοΰ εξομολο
γείτο όλα του τά μυστικά, τά ό
νειρα καί τά παράπονά του...
Πόσες φορές ειχεν έρθει κοντά
μου κλαμμένος καί μοδχε πή μέ
παράπονο :
«Κύλ-άτυφύλακα, πέ τάλλα τά
παιγιά νά μέ παίτσουνε καί μένανε.
Δέ μέ θέλουνε λέει, γιατί είμαι μαντάχαλος καί χαζός... μέ βίζουνε.,.μέ «Κύλ-άτυφύλακα, πέ τουξ j νά μέ παίτσουνε καί
πειάζουνε.,.έλα καλέ κύλ-άτυφύλα- μένανε. Ά γ ώ τ ’ αγαπάω ... ’Ατά, γιατί μέ πει
άζουνε;. ...».jjS
κα, πέ τους νά μέ παίτσουνε καί
μένανε. ’Εγώ τ ’ αγαπάω... ’Ατά γιατί μέ πειάζουνε;...»
Έπενέβαινα τότες έγώ καί ξαναγινότανε δεκτός ό Γιάννης στήν παρέα του...
Κ ι’ έπαιζαν ήσυχα... Μά γιά λίγο μονάχα... Μόλις έγώ άπομακρυνόμουνα πάλι τά
ίδια... Κι’ ό Γιάννης όλο έτρεχε κλαμμένος νά μού παραπονεθή...
’Ανάμεσα στά παιδιά πού τον πείραζαν, πρώτος καί καλύτερος, ήταν ό Κώ
στας, ό γιος τής κυρά Μαρίας, τής πρώτης νοικοκυράς τής γειτονιάς...
Σωστό ζιζάνιο ό Κώστας δέν άφινε σέ χλωρό κλαρί τον καημένο τον Γιάν
νη... Κι’ έκεΐνος (πράγμα περίεργο), παρ’ όλα τά πειράγματα καί τούς ξυλοδαρ
μούς, τον Κώστα άγαπούσε περισσότερο... "Ολο κοντά του βρισκότανε... Ό Κ ώ 
στας είχε ένα άδελφάκι ενός έτους, ένα ξανθό, όμορφο μωρούλη, πού τό καμά
ρωνε ολη ή γειτονιά. "Οπότε λοιπόν έλειπεν ό Κώστας στο σχολείο του, π ή 
γαινε ό Γιάννης στο σπίτι τής κυρά-Μαρίας καί τήν παρακαλοΰσε νά τού δώση
τό μωρό, νά τό κρατήση λιγάκι στά χέρια του καί νά τό βγάλη βόλτα... Κι’
πειδή εκείνη άρνιότανε έρχότανε ό Γιάννης σέ μένα παραπονεμένος.
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Σπύρου Πηλοϋ

((...Καλέ κυλ-άστυφύλακα, πέ τή κυλά Μαλία νά μοΰ γιώχη καί μένα λιγάκι
το μωλό νά το κατήσω στά χέγια μου.... Μ’ άλέσει, κύλ-άτυφύλακα... Δεν θέλω νά
του κάνω κακό».
^
Κι’ όταν έπήγαινα στην κυρά Μαρία και την παρακαλοΰσα, εκείνη μέ κύτταγε
ειρωνικά:
«Καλέ τό χαζογιάννη κάθεσαι τώρα κι’ άκούς, κύρ-άστυφύλακα; Δέν είμαστε
καλά!!!»
’Έ τσ ι είχαν τά πράγματα όταν μιά μεγάλη στιγμή της γειτονιάς ήρθε ν’ άρπάξη στή χρυσή της άγγαλιά τον... χαζό-Γιάννη, και νά τον μεταβάλη σέ ηρώα...
Καί νά. τον έπιβάλη στους συνανθρώπους του σάν πρόσωπο σεβαστό καί διάσημο...
’Ή τανε παραμονή τής Παναγιάς... Κι’ ήτανε δειλινό... ένα ήσυχο γαληνεμένο
Αυγουστιάτικο δειλινό, γιομάτο χρώματα καί κελαδήματα πουλιών... 'Η κάτασπρη
έκκλησούλα τής γειτονιάς ήτανε γεμάτη κόσμο, ένα λαό άνεμοδαρμένο κι’ ευλαβικό
πού ήρθε νά γονατίση μπροστά στήν άγια χάρη Της καί ν’ άποθέση στά πόδια της
τήν «πάσαν ελπίδα του»... Μιά κατάνυξη απλώνονταν σ’ όλο τό εκκλησίασμα πού
μέ δακρυσμένα μάτια ικέτευε τήν ’Αειπάρθενη Κόρη, ένω όξω άπ’ τήν έκκλησία ένα
σωρό μικροπωλητές, μέ παγωτά, μέ κουλούρια, μέ κεράκια, μέ λιβάνι καί μέ παιχνί
δια περίμεναν τούς προσκυνητές γιά νά πουλήσουν το φτωχικό τους εμπόρευμα...
Έ ν α χαριτωμένο τοπικό χρώμα είχε πάρει αότό το κομμάτι τής συνοικίας,
όπου βρίσκονταν 6 Ναός, κι’ όλα είχαν άφοσιωθή στήν Μεγαλόχαρη. Τήν ίδια όμως
στιγμή στήν άλλη άκρη τής γειτονιάς, έξέσπασε ξαφνικά τό μεγάλο κακό... Τό σπίτι
τής κύρα-Μαρίας είχε πιάσει φωτιά... Φλόγες πύρινες τό περιέζωναν... Κι’ άπειλοΰσαν νά δολοφονήσουν στήν πύρινη άγκαλιά τους τον Κώστα πού εΐχεν άποκοιμηθή
στήν καρέκλα... καί τό μωρό πού σουρνώνταν στο πάτωμα, παίζοντας άμέριμνο.
Φλόγες λογιών-λογιών, άγριες, διψασμένες γιά σάρκα, είχαν πιαστή γύρω άπ’ τό
ήσυχο σπιτικό άγγαλιασμένες... χορεύοντας τό μακάβριο χορό τοϋ Θανάτου...
Έ ρημοι ήταν οί δρόμοι... Τά σπίτια κλειστά... Μά σιγά-σιγά τό κακό μαντάτο
διαδόθηκε... Σέ λίγο ένα σοιρό κόσμος, φοβισμένος, τρομαγμένος, κυριευμένος άπό
πανικό, έκύκλωσε τό φλογισμένο σπίτι φωνάζοντας άγρια... σάν νά χειροκροτούσε
τόν μακάβριο χορό... Μερικοί έτρεξαν στο τηλέφωνο, γιά νά ειδοποιήσουν τό Τμή
μα καί τήν Πυροσβεστική 'Υπηρεσία... κι’ άλλοι, σάν ντελάληδες συμφοράς, διέτρεχαν τούς δρόμους, φωνάζοντας: «Τό σπίτι τής κυρά-Μαρίας καίγεται... Τρέχτε
όλοι...».
"Ομως τά λεπτά κυλούσαν... Κι’ έφερναν μαζί τους τή Μοίρα, ετούτη τή σκλη
ρή μάγισσα, πού άπειλοΰσε νά ξεθεμελιώση ένα εύτυχισμένο σπιτικό καί στή θέση
του ν’ άνοιξη δυο τάφους...
Λεπτά μοιραία, άποφασιστικά, μέσα στά όποια κρίνονται ή ζωή δυο παιδιών...
Τότες, άνάμεσα στούς διατακτικούς καί τούς φοβισμένους, τούς'τρομαγμένους καί
τούς χαζούς, ξεπετάγεται ό Γιάννης ξυπόλητος, κουρελιασμένος, μέ τις τρίχες
τής κεφαλής του ορθωμένες... Ξεπετάγεται σάν ξωτικό άδυσώπητο, άποφασισμένο
νά μετρηθή μέ τις φλόγες καί νά τίς συντρίψη... Σπρώχνει τούς περιέργους καί όρμά
μέσα στο φλογισμένο σπίτι, άδιάφορος γιά τή ζωή του, αποφασισμένος νά φέρη
σέ πέρας τήν παράξενη άποστολή του....
Νεκρική σιγή άπλώνεται ολόγυρα... "Ολοι σιωπούν... Μερικοί γονατίζουν
καί σταυροκοπιοΰνται, ένω τά. φοβερά δευτερόλεπτα κυλούν στον ίδιο ρυθμό, άδιάφορα γιά τήν τραγωδία.
«Πού πας Γιάννη φίλε μου, μέσα στις φλόγες; Δέν φοβάσαι;».
"Ομως ό Γιάννης δέν φοβάται, δέν λυγίζει καί σέ λίγο ξαναβγαίνει άπ’ τό σπί
τι κρατώντας διπλωμένο σέ μιά κουβέρτα το μωρό, ενώ τά ρούχα του καίγονται,
κι’ οί τρίχες του έχουν άρπάξει κι’ αυτές φωτιά...
«Πάτε τό μωό.... Τό νοσοκομείο νά τό π ά τ ε !!!» φωνάζει σάν δυνατός Ά ρχη -
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γός, σάν επιδέξιος καπετάνιος, σαν σωστός ήρωας. Καί πριν συνέλθη ό κόσμος απ’
τή συγκίνησή του ό Γιάννης ξαναορμά στο σπίτι, άδιαφορώντας για τά ρούχα του
πού καίγονται, για τό σώμα του πού τσουρουφλίζεται, για τά έγκαύματα, για τον
κίνδυνο πού διατρέχει... Μπαίνει μέσα στο σπίτι, σάν ήμίθεος παληών θρύλων, σάν
το Βασιλόπουλο ένος παράξενου παραμυθιού, καί σέ λίγο ξαναβγαίνει κρατώντας
στά χέρια του τον Κώστα, τυλιγμένον κι’ αύτόν σέ μιά κουβέρτα... Τον παραδίνει,
καί πέφτει λιπόθυμος στο χώμα, ενώ ένα σωρό μάτια βουρκώνουν καί μιά εύλάβεια
άπλώνεται γιά τον τραυματισμένο ήρωα της γειτονιάς...
Είχαν γίνει δλα μέ κινηματογραφική ταχύτητα... Μέσα σέ λίγα, σέ ελάχιστα
λεπτά... Κι’ δταν άμέσως έ'φτασεν ή Πυροσβεστική 'Υπηρεσία καί άστυφύλακες
άπο το Τμήμα καί κατάφεραν νά σβήσουν τήν πυρκαγιά, ό Γιάννης δέν ήταν έκεϊ γιά
νά χαρή τή μεγάλη στιγμή της Νίκης του... ’Αναίσθητος είχε μεταφερθή στο Νο
σοκομείο...
Πόσο γρήγορα, άλήθεια, αλλάζει ή ζωή τού άνθρώπου!!!!
'Ό λα είναι μάταια κι εφήμερα σ’ αύτον τον κόσμο...
Πλούσιοι πτωχεύουν καί πεινούν... πεινασμένοι χορταίνουν... μεγάλοι πέφτουν...
μικροί άνεβαίνουν ψηλά...
Μέχρι πριν λίγες ώρες ό Γιάννης ήταν ό ξυπόλητος άνθρωπάκος τής γειτονιάς,
ό χαζούλης τού κεφιού... 'Ό μω ς
τώρα, άξαφνα, απότομα, άναπάντεχα είχε μεταβληθή σέ ήρωα...
Οί μανιασμένες φλόγες είχαν φω
τίσει μιά άγνωστη πτυχή τής
καρδιάς του... Είχανε κάψει τά
παληόρρουχά του καί τον είχαν
ντύσει μέ τή λάμψη τους... ’Έ τσι
έ'ξω άπο το Νοσοκομείο συγκι
νητικές σκηνές λάβαιναν χώρα,
καθώς ολόκληρη ή γειτονιά σ’
ένα επιβλητικό συναγερμό είχε
συναχθή γιά νά σφίξη τό χέρι
τού σωτήρα...
«’Ά σε με νά μπώ μέσα» έ
λεγε μιά κυρτωμένη γρηούλα στο
φύλακα τού Νοσοκομείου «θέλω
νά φιλήσω το χέρι του...».
"Ολοι ετούτοι οί άπλοι συν
άνθρωποί του, πού μέχρι χθές τον
περιέπαιζαν, πού τον περιφρονοΰ- Ό Γιάννης ξαναορμά στό σπίτι, άδιαφορώντας γιά
σαν, πού άπο ελεημοσύνη τού τά ροϋχα του πού καίγονται, γιά τό σώμα του πού
πετούσαν ένα ‘ξεροκόμματο κάθε τσουρουφλίζεται... καί σέ λίγο ξαναβγαίνει κρατώντας
στά χέρια του τόν Κώστα...
γιόμα καί δείπνο, συγκινημένοι
τώρα, μετανοιωμένοι, δακρυσμένοι ήρθαν ν’ άποθέσουν στά στήθη του το μετάλλιο τής εύγνωμοσύνης τους...
Κι’ ό Γιάννης, άνάμεσα σέ φριχτούς πόνους, αγωνιζότανε τώρα μέ τον θάνατο,
πού τον είχε άψηφήσει σάν ώρμησε στις φλόγες... 'Όλοι οί γιατροί, πάνω στο προ
σκέφαλό του, προσπαθούσαν νά τον κρατήσουν στή ζωή, μέ τή βοήθεια τής επιστή

μ η ς'Ό μ ω ς πάνω άπ’ τήν άνθρώπινη σοφία ύπάρχει ή πίστη, ό Θεός, ή Παναγιά
πού έώρταζε...
Κι’ ή Μεγαλόχαρη, ή στοργική μάννα τών πονεμένων έκανε το θάμα της...
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Σπ. Πηλού : «Οί ταπεινοί καί οί καταφρονεμένοι»

Ό Γιάννης εζησε... έγινε καλά, καί κάποτε ξαναγύρισε στη γειτονιά του, άνάμεσα
σέ τιμές καί χειροκροτήματα. Ξαναγύρισε κυκλωμένος άπό τή δόξα της θυσίας του...
Ό Γιάννης εζησε... 'Ό μω ς τό πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο απ’ τά
εγκαύματα... Κάποια φριχτά σημάδια είχαν άφίσει επάνω του οί μανιασμένες φλό
γες, πού θέλησαν νά τον κατασπαράξουν... Μερικά φρικτά σημάδια... ’Ίσω ς γιά νά
θυμίζουν γιά πάντα στους συνανθρώπους του δτι δεν υπάρχουν ταπεινοί καί καταφρονεμένοι... Γιατί την άνθρώπινη άξια δέν την ορίζει ή έξυπνάδα, το χρήμα, ή ή
καταγωγή, αλλά ή καρδιά πού πιστεύει σ’ ’Εκείνον πού έμακάρισε τούς πτωχούς
τω πνεύματι...
Μερικά φρικτά σημάδια... Το παράσημο δηλαδή τής μοίρας στον έκλεκτό
της...
Τώρα πιά ή γειτονιά δέν πειράζει τον σημαδεμένο Γιάννη... Τον σέβεται... Τά
παιδιά, όλα τά παιδιά, τον θέλουν στή συντροφιά τους... Σκοτώνονται ποιο θά πρωτοπαίξη μαζί του... Άποζητοΰν την παρέα του... καί πρώτος άπ’ όλους ό Κώστας...
Κι’ ή κυρά-Μαρία, ή πρώτη νοικοκυρά τής γειτονιάς, τον πήρε σπίτι της, σάν
μεγάλο .παιδί της, τον εμπιστεύεται, τοΰ χάρισε την ευτυχία νά φροντίζη τό μωρό
της, νά τό προσέχη, νά τό παίρνη στην άγγαλιά του.
Κι’ ΐσως σάν μεγαλώση τό μωρό, σάν γίνη άντρας, ό γέρος πιά πατέρας του
νά τοΰ π ή :
«Παιδί μου ποτέ μην περιπαίζης καί μήν καταφρονής τούς συνανθρώπους σου...
Είναι άδέλφια σου... Κι’ ίσως νάναι πιο άξιοι από σένα... ’Ά ν ζής σήμερα, αυτό τό
χρεωστας στο Γιάννη... Την ξέρεις τήν ιστορία του;... ’Άκου λοιπόν: «Μιά φορά κι’
ένα καιρό, σάν ήσουνα βρέφος...».
Σ. Π Η Λ Ο Σ

ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Μή προσπερνάτε ποτέ άλλο αυτοκίνητο κοντά εϊς διασταύρωση εί; διαβάσει; πεζών,
εις καμπές, εις γωνίες οδών ή όταν φθάσετε εις τό τέρμα ενός ανηφορικού δρόμου.
Ό οδηγό; πού προσπερνφ χωρίς νά βλέπη ακριβώς τί γίνεται εμπρός του αποτελεί
άληθινά κίνδυνο γιά τήν τροχαία.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

'Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. I . ΡΑ’ ΓΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

'Η ώρα ήταν περασμένες 6 το απόγευμα. 'Ο ήλιος γέρνει πρός"τήν δύση του.
Αριστερά στον ορίζοντα λίγα σύννεφα έχουν πάρει ένα χρυσαφένιο χρώμα, βουτηγ
μένα καθώς είναι στις άχτΐνες τοϋ ήλιου πού δύει. Βρισκόμαστε σέ κάποια εξοχική
τοποθεσία, κοντά στή θάλασσα. 'Ο φλοίσβος των κυμάτων άκούγεται ρυθμικά καθώς
αυτά αγκαλιάζουν στοργικά τά χαλίκια τής ακρογιαλιάς. Πάνω άπ’ τη πόλη, ένα
παληό ιστορικό Ένετικό Κάστρο δίδει σ’ αύτή μιά ξεχωριστή ομορφιά, μέ τό εκκλη
σάκι τοϋ "Αλη - Λιά στήν κορφή. Έ δώ κοντά μας μερικοί περιπατηταί προχωρών
τας άκρη-άκρη στήν αμμουδιά θαυμάζουν τό ηλιοβασίλεμα καί τήν υπέροχη ομορφιά
πού παρουσιάζει ή θάλασσα, καθώς οί τελευταίες άχτΐνες τοϋ ήλιου θωπεύουν τήν
τόσο γαληνεμένη έπιφάνειά της. Μερικοί ψαράδες τραβούν τά δίχτυα τους... Κάπου
μακρυά σ’ ένα παγκάκι ένα ερωτευμένο ζευγαράκι κυττάζει προς το άπειρο. Ποιος
ξέρει τί όνειρα πλάθοντας γιά τήν ζωή του.
Είναι Σαββατόβραδο. Οί καμπάνες τών εκκλησιών κτυποϋν χαρμόσυνα, καλώντας τούς πιστούς στήν άκολουθία τοϋ εσπερινού. Οί εργάτες μέ τις άξίνες των
στον ώμο καί μέ τά ζώα τους φορτωμένα μέ τ ’ άλλα τής εργασίας των σύνεργα,
έπιστρέφουν στά σπίτια των. Στά πρόσωπά των βλέπει κανείς ζωγραφισμένη τή
κούραση. Μερικές κοπέλες, μέ τά χωριάτικα μαντίλλια δεμένα στά κεφάλια τους,
ξεχωρίζουν στο πλήθος αύτό τών ανθρώπων της έργατιάς σάν ζωγραφιές. Κεφάτες,
μέ χάρη καί ζωντάνια, ταράζουν τήν άτμόσφαιρα μέ τά χαρούμενα τραγούδια τους.
Π ιό κεΐ μιά γρηοΰλα, ντυμένη στά μαΰρα, κρατώντας στά χέρια της ένα δεματάκι
τυλιγμένο σέ μιά όλόασπρη πετσέτα, βαδίζει προς τον "Αη Γιώργη. ’Ασφαλώς θάναι
ένα πρόσφορο καί λίγα κόλυβα γιά τις ψυχές τών άποθαμένων της... Λίγο πιο πέρα
μερικά παιδάκια, ξέγνιαστα καί αμέριμνα, χωρίς κακίες καί μίση, παίζουν βγάζοντας
χαρούμενα ξεφωνήματα...
'Ύστερα άπ’ τή συμπεριφορά εκείνη τοϋ Κώστα, όλοι μας γιά λίγα λεπτά μεί
ναμε άφωνοι. Αές καί βουβαθήκαμε. Κανένας δέν τολμούσε νά πή τίποτε. ’Αλλά καί
τί μπορούσαμε νά ποΰμε μετά άπ’ τό χείμαρρο εκείνο τών όσων μάς έξομολογήθηκε;
’Αληθινά, κανένας δέν φανταζόταν ποτέ πώς ήταν δυνατό τό άθώο κείνο παιδί τών
18 χρονών, τό παιδί πού πριν λίγο καιρό ήταν τό καύχημα σ’ όλους μας γιά τό ήθος
του καί τή χοηστότητά του, μπορούσε νά φθάση σέ τέτοιο παραλήρημα ένθουσιασμοϋ.
Στή συνείδησή μας, δέν μπορούσαμε νά παραδεχθούμε πώς ό Κώστας μιλούσε σοβαρά.
Κι’ όμως μέσα σ’ αύτή τή δίνη τών παράξενων αισθημάτων μας, κανένας δέ θέλησε
νά πή κάτι εναντίον του. Δέ θέλαμε νά ταράξουμε τό κόσμο τών ερωτημάτων πού
κατέκλυσαν τις ψυχές μας. Μήπως άρά γε είχε δίκηο; Μήπως ήταν καιρός καί μεΐς
νά έγκαταλείψουμε τά παληά μας όνειρα, νά ξεφύγουμε άπό τής «παληές σκουρια
σμένες ιδέες καί άοχές τών γονιών μας;». ’Αλλά μήπως ένα τέτοιο τόλμημα θάχε
σάν άποτέλεσμα τήν ολοκληρωτική μας καταστροφή; Πώς όμως ό Κώστας πού ήταν
εξυπνότερος άπ’ όλους μας καί βράχος στις οικογενειακές παραδόσεις, έφθασε σέ
κείνο τό σημείο; Είναι στ’ άλήθεια τόσο δυνατή ή άγάπη μιας γυναίκας, ώ στ: νά
κάνη τον χθεσινό ήρεμο καί καλόβουλο άνθρωπο, τόσο έκρητικό καί παράξενο;
Ποιά νάναι ή γυναίκα πού τόσο άνεστάτωσε τον.φίλο μας; άρά γε τόνάγαπάει

6192

I. Ρά'ίκου

είλικρινά ή μήπως είναι καμμιά άπο κείνες πού άρέσκονται νά δημιουργούν γύρω
τους θύματα, ικανοποιώντας έτσι τή γυναικεία φιλαρέσκειά τους;
*
Οΐ σκέψεις δλων μας, τούτη τή στιγμή, ταυτίστηκαν πάνω στο ί'διο πρό
σωπο. Δέν μπορούσε νάναι καμμιά άλλη παρά, ή σ’ δλους μας γνωστή Ρένα Κ...
Τή ξέραμε δλοι άρκετά καλά γιατί ήταν μοναχοκόρη ένος πλούσιου γαιοκτήμονα.
Φοιτούσε στή πιο κάτω άπδ μάς τάξη. ’Αληθινά ήταν εξαιρετικά δμορφη. ’Ανάστημα
κανονικό, σώμα ευθυτενές, πρόσωπο μ’ αγγελική γλυκύτητα, γενικώς σύνολο μιας
άπόλυτα σχηματισμένης γυναίκας. ' Η οικονομική της άνεση τής έπέτρεπε νά ντύνεται
καλλίτερα άπ’ όλες τις συνομήλικές της. ΤΗταν γνωστή σάν υπεροπτική καί παρά
ξενη κοπέλλα. "Ολους τούς άλλους τούς θεωρούσε σάν άσήμαντα δντα, σάν άτομα πού
ήσαν υποχρεωμένα νά έκτελοΰν το κάθε της καπρίσιο. Στο κύκλο τών φιλενάδων της,
δέν είχε καί μεγάλη έκτίμηση.
'Ο πατέρας της, τή λάτρευε κυριολεκτικά. 'Ικανοποιούσε κάθε επιθυμία της
κι’ ήταν πρόθυμος νά θυσιάση τά πάντα γιά χάρη τη. Τούτη τήν άδυναμία τού πα-

Στό πέρασμά της, ξυπνούσε πόθους κοιμισμένους...

,έρα της, άρκετές φορές είχε χρησιμοποιήσει γιά νά καλύψη τής άταξίες της. "Αν
Θελήσουμε νά σύρουμε τήν αυλαία τής ήθικής ζωής, πολλά θά είχαμε νά πούμε. Ζωηρή
έξ ιδιοσυγκρασίας, έλεύθερη στις κινήσεις της, έχοντας προς τούτο τήν προστασία
τού πατέρα της, είχε δημιουργήσει γύρω της μιά άτμόσφαιρα γεμάτη άπο ερωτη
ματικά. Ή τ α ν 17 χρονών κι’ δμως φάνταζε σάν εικοσάχρονη άπόλυτα μεστωμένη
κοπέλλα. ’Ανεπτυγμένη καθ’ όλα στο πέρασμά της, ξυπνούσε πόθους κοιμισμένους
σε μικρούς καί μεγάλους. Σάν σίφουνας περνούσε, καμαρωτή άεράτη δλο μπρίο
καί σέξ άπήλ.
Αύτή, σέ λίγες γραμμές ήταν ή «άγάπη» τού Κώστα. Ή εξαιρετική εξυπνάδα

Σ τίς γραμμές τοϋ τραίνου
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του, ή γερή του κράση, τό άρρενωπδ παράστημά του, είχαν κάνει έντύπιοση στή
Ρένα. Γνώριζε αυτή πώς ό φίλος μας ήταν πτωχόπαιδο καί αύτό υπήρξε γ ι’ αύτή
το μεγαλύτερο δπλο για την έπιτυχία της. Μπορεί κι’ αύτή νά είχε αΐσθανθή κάποια
βαθύτερη συμπάθεια. Παρακολούθησε άπδ κοντά όλες τις εκδηλώσεις του. Εκείνο
πού περισσότερο της έκανε εντύπωση ήταν ή σοβαρότητα καί ή εύγένεια του Κώστα
καθώς καί τό συνεσταλμένο του ύφος, δταν κάποια μέρα άποφάσισε νά του μιλήση.
Έ νω αύτή, άπόλυτα κυρία τοϋ έαυτοϋ της μιλούσε, ό Κώστας ξαφνικά κοκκίνησε
ολάκερος, άρχισε νά τραυλίζη, τά πόδια του άρχισαν νά τρέμουν. Πρώτη φορά στή
ζωή του κουβέντιαζε μέ μιά κοπέλλα καί μάλιστα της σειράς της Ρένας. Τοϋτο τό
θεώρησε σάν ξεχωριστή εκτίμηση καί άπ’ εκείνη τήν ημέρα άναστατώθηκε κυριο
λεκτικά.
’Από τήν ήμέρα της γνωριμίας του εκείνης, άρχισε νά φροντίζη τον εαυτό
του. ’Αγόρασε κάποιο κοστούμι (πού είχε βρή άρά γε τά χρήματα;) καί συχνά τον
βλέπαμε νά γυρίζη έξω στή πόλη. 'Η Ρένα είχε γίνει τό είδωλό του... Μέσα σέ μιά
τέτοια άτμόσφαιρα, οί μέρες κυλούσαν γρήγορα. 'Ο Κώστας έξακολουθοϋσε νάρχεται
παρέα μας, μά ποτέ του δέν έκανε ξανά λόγο γιά τήν «αγαπημένη του». ’Εγώ δμως
είχα ένα παράπονο άπό τον Κώστα. Δυο χρόνια τώρα περνούσαμε άντάμα τής περισ
σότερες ώρες. Γιατί δέν μοϋ είπε τό μυστικό του πιο πριν;
Μιά μέρα τοϋ ζήτησα νά βγοΰμε έξω καί προχωρήσαμε πέρα άπό τή πόλη.
Βαδίζαμε κοντά στή παραλία. Ξαπλώνοντας στήν άμμουδιά, άρχίσαμε νά κουβεν
τιάζουμε. Σέ κάποια στιγμή, έντελώς ξαφνικά, τον ρώτησα αν μέ θεωρούσε άκόμη
πιστό του φίλο. Διατακτικά, θέλοντας φαίνεται νά ξεσπάση, μοϋ άπήντησε.
«Ποτέ δέν θά παύσω νά σέ θεωρώ σάν τό καλλίτερο φίλο μου. ’Ίσω ς έπρεπε
νωρίτερα, σέ σένα τουλάχιστο, νά είχα πή δ,τι μοϋ συνέβη. Μή μέ παραξηγήσης
δμως. Είναι μερικά πράγματα πού σέ κανένα δέν πρέπει ν’ άνοίγουμε τή καρδιά μας.
Μή μοϋ κρατάς κακία. Ποτέ σου, φίλε μου, μήν άνοίγης ολοκληρωτικά τή καρδιά
σου γιά όποιοδήποτε ζήτημα, σέ κανένα. Είναι άμφίβολο αν βρεθή κανένας, νά σέ
νοιώση, νά συμμερισθή τό πόνο σου καί μάλιστα σέ ζητήματα σάν τό δικό μου. Δέν
μετάνοιωσα πού σοϋ έκρυψα δ,τι έγινε. Μετάνοιωσα όμως πού θέλησα μπροστά σ’
δλους σας νά εξομολογηθώ τό κρυφό μου καϋμό.
’Εκείνα δμως πέρασαν. Σέ λίγο καιρό τελειώνουμε τό σχολείο καί ό καθένας
μας θά πάρη διαφορετικό δρόμο. Σέ ξέρω γιά καλό παιδί καί πιστεύω ότι θά έπιτύχης. "Οσο γιά μένα, θέλω νά ελπίζω πώς δέν θά μεεανοιώσω ποτέ. "Ο,τι δμως κι’
αν γίνη, θάμαι ό μόνος υπεύθυνος. Θά προχωρήσω στο δρόμο πού τώρα χάραξα, μέ
τήν άγάπη τής Ρένας σάν φωτεινό οδηγό. ’Ίσω ς δέν έπρεπε νά γίνη δ,τι έγινε. Τώρα
δμως τό πήρα απόφαση. Δέν πρόκειται νά σταματήσω, παρά μόνο σάν πεθάνω».
( Συνεχίζεται)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

' ΐ ’το QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν «’Αστυνομικών Χρονικών»
[Συνέχεια από το προηγούμενο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Μισοκαθισμένος, ό Ό λάφ, ξαπλώνει πάλι πάνω στο κρεβάτι τούς θησαυρούς
του... την συλλογή δηλαδή των παληών εισιτηρίων, τούς εικονογραφημένους Ταρζάν
πού του έχει χαρίσει ό Άλλέν Ρομπέρ, και τήν μικρή φιάλη τοϋ νερού, πούναι πάν
τοτε γεμάτη, χωρίς να ξέρη κανείς ποτέ γιατί...
...Σέ λίγο ολόκληρος ό κοιτώνας έχει ξυπνήσει__ Μά δεν άκούγεται ούτε μια
φωνή, ούτε ένα τραγούδι, δεν ταράζει τή σιωπή του, ούτε ένας καυγάς...
'Ό λα τα μάτια είναι καρφωμένα στή μικρή πόρτα τής ’Αρχηγού Φρανσουάζ...
Τήν προστατεύουν πατρικά τόσα καί τόσα βλέμματα... Τήν κλωσσούν μέ τήν άγάπη τους, μέ τήν άνυπομονησία τους... Σιωπή...
Τύ πρωινό άλλάζει ξαφνικά έννοιαν... Γίνεται πολυθόρυβο, ζεστό, ευτυχισμέ
νο... καθώς ή μικρή πόρτα άνοίγει καί ή Φρανσουάζ, μέ τά μάτια στενά, συμμαζε
μένα άπό τον ύπνο, καί τά μαλλιά άναστατωμένα, διασχίζει τό δωμάτιο:
—«Καλήν ήμέραν παιδιά μου» λέει χαμογελώντας γλυκά... "Ενας χορός άπό
φωνές βραχνές άπό τον ύπνο τής άπαντα ένα: ((Καλή μέρα, ’Αρχηγέ» ανακατωμένο
μέ μερικά: «Καλή άδελφούλα» γιατί ό Πάρκ έχει μυήσει καί άλλους στο μεγάλο
του μυστικό...
"Υστερα, ένώ ή Φρανσουάζ κάνει τήν τουαλέττα της καί ντύνεται πρώτη, ό
κοιτώνας γίνεται ένα ήσυχο λιμάνι, δπου καθένας σάν καπετάνιος καταγίνεται πάνω
στο κρεββάτι του, πού μοιάζει μέ μικρό πλοίο...
Ό Ραντάρ καθαρίζει τά νύχια του μ’ ένα βιολετί μολύβι... Ό Σελεστέν στρί
βει ατέλειωτα άνάμεσα στά δυό του δάκτυλα ένα κάκαδο τής μύτης, πού τού κρατάει
συντροφιά εδώ καί δέκα λεπτά... Ό «Παρά-νά», μασσώντας τήν πρώτη τσίχλα
τής ήμέρας, συνθέτει ένα έδεσματολογόγιο: «καραβίδες βραστές, κοτόπουλο κρύο
μέ σταφίδες, μυαλά πανέ, κρασί Σαμπεοτέν...». Κι’ δσο συγκεντρώνει τέτοιες μα
γικές λέξεις, τόσο τρέχουν τά σάλια του... Σέ λίγο θ’ άντιγράψη αύτό τό καινούργιο
μενού, μέ γοτθικά γράμματα, ύστερα άπό τά προηγούμενα, στο ((καρνέ τών συμπο
σίων» ένα μικρό, κομψό σημειωματάριο, πού τό διαβάζει λαίμαργα σχεδόν κάθε
βράδυ... Ό Άλλέν Ρομπέρ ονειροπολεί... Καί μέ τήν βοήθειαν τών κάρτ-ποστάλ
πού μαζεύει, ταξειδεύει μέ τήν φαντασία του σέ μέρη άγαπημένα αναστενάζοντας:
τό άρτοποιεΐον τού Ντυβάλ στο Έρκινύ... Τό Μνημείο τών Πεσόντων τού 70ου
στο Ποζέ-λέ... Ή Βρεττάνη...
*0 Ό λάφ φτειάχνει καινούργιους κόμπους πάνω στο λυγδιασμένο σπάγγο του...
Ό Βελοΰδος, μέ τά χέρια ένωμένα πάνω άπ’ τό κεφάλι του, άναπνέει αμέριμνος τήν
ίδια τήν έκπνοή του... Γιατί ό Βελοΰδος άγαπά το κρεββάτι του, τή ζεστασιά του, τή
μυρουδιά του... ’Εδώ έχει τοποθετήσει τή δική του ευτυχία... Ό Μάρκ, μπροστά σ’
ένα σπασμένο καθρεφτάκι, κάνει δοκιμές κτενίσματος... Ρίχνει τή χωρίστρα προς
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τά άριστερά, μά δέν τοϋ άρέσει... τοϋ κάνει μυτερό τδ κεφάλι του. Την φέρνει δεξιά···
Μά καί πάλι δέν μένει ευχαριστημένος... Κι’ 6λο άγωνίζεται να βρή μια λύση. Μερικά
κρεββάτια πιο κάτω ό μικρός Μισέλ προσπαθεί νά κολλήση τά μαλλιά του μέ λάδι
άπό σαρδέλλες... ’Ενώ λίγο πιο ’κεϊ ό Πάουλο σχεδιάζει γυμνές γυναίκες, σύμφωνα
μ’ ένα πρότυπο πού είχε δη κάποτε στους τοίχους ένος ουρητηρίου της Μελούν... μά
άναπηδα φοβισμένος ξαφνικά, καθώς ακούει τήν ήρεμη φωνή τής ’Αρχηγού δίπλα
του, νά τον παρατηρή:
«...Δέν είναι καθόλου ωραίο, Πάουλο αύτο πού κάνεις!.. Είναι άσχημο καί
κακό!!! ’Ά ν σ’ άρέση ή ζωγραφική ή τό σχέδιο θά σου βρω εγώ πρότυπα... Περίμενε
μιά στιγμή...».
'Η ’Αρχηγός άπομακρύνεται βιαστική, κι’ ό Πάουλο στέκει ακίνητος καί πε
ριμένει... Τί περιμένει τάχα;.. Κάτι κακό πάντως... Στή σκέψη αύτή ό «’Ανίκητος»
συμμαζεύεται... Χώνει το κεφάλι του μέσα στούς ώμους του καμπουριάζοντας...
Σέ λίγο ή Φρανσουάζ ξαναγυρίζει κρατώντας φωτογραφίες στο χέρι... Καί στον ’ίδιο
πάντα ήρεμο τόνο τοϋ ξαναλέει:
—«’Αφού λοιπόν σ’ άρέσει νά σχεδιάζης γυμνά, νά, πάρε ωραία'πρότυπα:
τήν ’Αφροδίτη της Μήλου, τήν ’Ολυμπία τοϋ Μανέ, τήν Πηγή τοϋ ’Ίγκρ... Δοκίμασε
νά τις άντιγράψης Πάουλο... Τί λές; Θά μοΰ δείξης άπόψε, ό,τι προφτάσης νά έτοιμάσης;..».
Ό Πάουλο συγκρίνει τά τέλεια αύτά σώματα μέ τό ζώο πού σχεδίαζε καί ντρο
πιασμένος τό σβήνει όλο... "Υστερα σκουπίζει τις σκόνες μέ τό χέρι του καί ρίχνεται
στή δουλειά βγάζοντας τή γλώσσα καί ζαρώνοντας τά φρύδια του...
—«’Εκείνοι πού θά έλθουν μαζί μου στή λειτουργία» φωνάζει ή ’Αρχηγός
«είναι ώρα νά σηκωθούν...».
—«’Όρθιοι οί παπαδάκηδες!!!» φωνάζουν όσοι μένουν στον κοιτώνα, πού περι
γελούν τούς άλλους χωρίς κακία...
"Ολα τά άγόρια σηκώνονται μέ χαρά... Είναι λοιπόν όλα «παπαδάκηδες;»...
Μπά ! ό χ ι!!! Μερικά άπ’ αύτά υποκρίνονται ότι τούς άρέσει ή εκκλησία ενώ πηγαίνουν
γιά κάποιον άλλο λόγο... Νά, παραδείγματος χάριν, ό 'Ιππότης Μάρκ πηγαίνει στή
λειτουργία γιά νά μείνη μέ τήν «άδελφούλα»... Γιά σκεφθήτε νά ήταν άκόμα ό χρι
στιανισμός ύπό διωγμόν καί νά ρίχνανε τούς χριστιανούς στά λεοντάρια!!! Τί θάκανε τότες ό Μάρκ; Θά πήγαινε;... Μά δέν είναι μόνον αυτός πού ύποκρίνεται...
Είναι κι’ άλλοι, όπως ό Ά λέν Ρομπέρ πού πηγαίνει στή λειτουργία γιά νά συνοδεύη
τήν ’Αρχηγό Φρανσουάζ ή κι’ ό Ό λάφ πού πηγαίνει συνοδεύοντας απλώς τον Ρομπέρ.
—«Γιατί μπουκώνεσαι έτσι, Ό λάφ ;..» τον ρωτά ό Ά λέν Ρομπέρ άπορημένος,
καθώς τον βλέπει νά καταπίνη σχεδόν άμάσητο ένα κομμάτι σκληροΰ ψωμιοΰ...
Παρακολουθεί συγχρόνως μέ βλέμμα γεμάτο άγωνία αύτή τήν σκληρή μπουκιά νά
κατεβαίνη κατά μήκος τοϋ γκρίζου καί λαίμαργου λαιμοΰ τοϋ Ό λάφ... Αυτός ό λαι
μός! !! Μοιάζει έτούτη τή στιγμή σάν μιά χελώνα πού καταπίνει ένα αυγό...
'Ό μω ς σέ λίγο ή μπουκιά χάνεται στά βάθη τής κοιλιάς κι’ ό Άλλέν Ρομπέρ
ήσυχάζει καί συνεχίζει τις προετοιμασίες του γιά τό πρωϊνό έκκλησίασμα... "Ομως σέ
μιά στιγμή σταματά καί λέει στον Ό λάφ μέ παράπονο:
«...Π ώ ς άδυνάτισα έτσι; Πρέπει ν’ άνοίξω κι’ άλλες τρύπες στή ζώνη μου...»
«...Θά σοΰ δίνω τό ψωμί μου άπό σήμερα» τοϋ άπαντά εκείνος ξερά...
Μά ό Ρομπέρ δέν προσέχει τά λόγια του... Ρίχνει ένα κλέφτικο βλέμμα στά
γειτονικά κρεββάτια, κι’ όταν βεβαιώνεται ότι δέν τον βλέπει κανένας, τρίβει τούς
κροτάφους του μέ λίγο άρωμα, πού έχει κρυμμένο μέσα σ’ ένα μπουκαλάκι... Μά τήν
ίδια στιγμή νοιώθει ντροπή καί ταπείνωση, καθώς άκούει τήν ’Αρχηγό νά τοϋ φωνάζη:
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—«Έ τοιμος κι’ όλας;.. Δεν πιστεύω νάχης πληθή άγόρι μου. Σκύβει ό Ρομπέρ
το κεφάλι καί τραυλίζει:
—«Μάλιστα, ’Αρχηγέ, πλύθηκα... Τί; Δεν το πιστεύετε; Κ υττάξτε!!!...»
Τήν πλησιάζει καί πιέζει τά φρύδια του... Τότες ξεπετάγονται άπό κεϊ μερικές
σταγόνες καθαρού νεροϋ... 'Η ’Αρχηγός κρατεί τά γέλια της, καί λέει μέ προσποιητή
σοβαρότητα:
—«’Έ χεις δίκηο... Συγνώμη...».
Τήν ίδια ώρα, λίγο πιο ’κεϊ, ένα χαριτωμένο δράμα λαβαίνει χώραν...
'Ο «Παρά-νά» βγάζει τά γυαλιά του καί τ ’ άφήνει δίπλα του, πάνω στο τραπέ
ζι... Μένει έτσι άδύναμος καί φοβισμένος μέσα στο θαμπό βασίλειο της μυωπίας
του, όπου όλα γύρω μπερδεύονται σ’ ένα σκούρο σύννεφο... Μά ό Ό λάφ, πού τόσον
καιρό ονειρεύεται νά άποκτήση ένα ζευγάρι γυαλιά, μόλις τά βλέπει τ ’ άρπάζει καί
τά φορεϊ γιά νά βρεθή μέ τή σειρά του σ’ ένα άλλο άκαθόριστο βασίλειο, πού μοιάζει
μέ τήν ομίχλη καλοκαιριάτικου δειλινού... ’Επί τέλους!!! Τό μεγάλο όνειρο της ζωής
του πραγματοποιείται... ’Απέκτησε γυαλιά!!! ’Απέκτησε σοβαρότητα!!! ’Απέκτη
σε κάτι δικό του, πού δέν μπορεί νά παραμορφωθή, νά τρυπήση, νά λερωθή... κάτι
τί, προ πάντων, πού τον μεταμορφώνει... πόσο καιρό τώρα λαχταρούσε αύτή τήν
μεταμόρφωση!!!
—«Τά γυαλιά μου!!! Τά γυαλιά μου!!! Ποιος βρωμιάρης μοΰ τά πήρε;...»
φωνάζει ξαφνικά ό «Παρά-νά» προχωρώντας μέ γυμνά μάτια, μ’ άφωπλισμένο πρό
σωπο, μέ τά χέρια απλωμένα στο κενό, ένω μ’ ένα δυνατό γέλιο περιπαίζει ολόκληρος
ό κοιτώνας αύτόν τον παθητικό τυφλό, πού ή καρδιά του κτυπα τόσο δυνατά!!!
'Ο «Παρά-νά», μέ τον άπελπισμένο σπαραγμό του, υπογραμμίζει τήν άγάπη
πού έχει στά γυαλιά του ένας μύωψ... "Ολος ό κόσμος έχει άλλάξει ξαφνικά μπροστά
του... ’Έ χει ξεμακρύνει, έχει μουτζουρωθή... Χάθηκαν πιά άπ’ τά μάτια του οί άναλογίες των όντων, τά σημεία άναγνωρίσεώς τους...
Στή σκέψη ότι μπορεί νά περάση τήν υπόλοιπη ζωή του, έτσι, χωρίς γυαλιά,
άναστατώνεται, τρέμει, γίνεται κάτωχρος. «Π αρά-νά!!! Π αρά-νά!!! γέρο Παράνά !!!, άκούγεται ξαφνικά δίπλα μιά κοροϊδευτική φωνή κάπου δίπλα του...
«Ποιο είναι αύτό τό βρωμόπαιδο πού παίζει μέ τον πόνο μου;» φωνάζει άπελ
πισμένος ό «Παρά-νά» καί ρίχνεται κατά τό μέρος τής φωνής...
'Ο Τοτό προβλέπει ξυλοκόπημα καί τρομαγμένος προσπαθεί νά γλυτώση
άπ’ τό φάντασμα μέ τις πυζάμες πού τον κυνήγα... Κάνει νά τρέξη... Μά, πώς νά
τρέξη μέ γυαλιά!!! Δέν βλέπει τίποτε μπροστά του... Ό Ό λάφ καί ό «Παρά-νά»
σάν δύο τυφλοί χορευταί τραγωδίας, άναζητοΰνται, φεύγουν, συμπλέκονται μέσα
σ’ ένα φανταστικό κόσμο, χωρίς νά ξέρουν ποιόν άρπάζουν καί πάνω σέ τί κτυποΰν...
Ευτυχώς κάποτε ό Ό λάφ χάνει τά γυαλιά, ξαναβρίσκει τήν όρασή του καί
φεύγει... ένω ό «Παρά-νά» άκούγοντας μέσα στά σκοτάδια του, τά γυαλυά του νά
πέφτουν άναπηδα σάν τον ληστή πού άκούει τον θόρυβο χρυσού πού κάποιος τον με
ταφέρει... "Ωσπου νά σκύψη όμως, νά ψάξη, νά τά βρή, νά τά ξαναβάλη καί νά άνασηκωθή, ό κλέφτης έχει χαθή...
’Έ τσι ό «Παρά-νά» δέν θά μάθη ποτές του ποιος τού πήρε μιά Κυριακή πρωί,
τό πολυτιμώτερο άγαθό του...
'Η μικρή ομάδα φτάνει στήν έκκλησιά, πού βρίσκεται άνάμεσα σέ δυο φρά
κτες πασπαλισμένους μέ πάχνη... Τό χώμα καπνίζει μέσα στον παγωμένο άγέρα...
τά χέρια κοκκινίζουν μέσα στις τσέπες... «Πόσο καλύτερα θάταν στο κρεββάτι!!!»
συλλογίζονται μερικά παιδιά.... "Υστερα μεγάλες μεταφυσικές άμφιβολίες πλημμυμυρίζουν τούς «παπαδάκηδες»... ’Απορίες γιά τον ’Ιησού Χριστό, γιά τήν Μητέρα
του, γιά τήν ’Αθανασία, γιά τή ζωή, γιά τον Κόσμο, γιά τήν Αιωνιότητα! 1!
(Συνεχίζεται)
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—Διά Διατάγματος δημοσιευθέντος εις τήν έφημερίδα της Κυβερνήσεως προήχθησαν ο'ι κά.τωθι άστυνομικοι υπάλληλοι: Εις Άστυκτηνίατρον ’Αστυνόμον Α' τάξεως κατ’ άρχαιότητα ό μέχρ'- τοϋδε Άστυκτηνίατρον ’Αστυνόμος Β' τάξεως κ. Μπα
λωμένος Πέτρος. Εις τον βαθμόν τοϋ Άνθυπαστυνόμου οί Άρχιφύλακες: κ.κ. Ά δαμόπουλος Ευθύμιος καί ΙΙαπαϊωάννου Χρηστός, κατ’ εκλογήν, Στεφανάκος Γεώρ
γιος καί Βούλγαρης Σωτήριος κατ’ άρχαιότητα.
—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος ό άρχιφύλαξ Πετρούσκας Γρηγόριος καί ό άστυφύλαξ Σκάρπας Κυριάκος.
—Άπηλλάγησαν των καθηκόντων των διά λόγους υγείας ό Άνθυπαστυνόμος
κ. ’Αρβανίτης Κωνσταντίνος καί ό 'Υπαρχιφύλαξ Σκαλτσάς ’Ιωάννης.
—Διεγράφη τοϋ Άστυν. Σώματος ό Άστυν. Β' Τσάκωνας Κων. άποβιώσας.
*
* *
ΟΡΚΩΜ ΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Την 31ην Αύγούστου 1958 ώρκίσθησαν εις τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν 196
νέοι άστυφύλακες τής 189ης έκπαιδευτικής περιόδου.
Μετά τήν ορκωμοσίαν άπεχαιρέτησε τούςνεοεξελθόντας της Σχολής ό Διοικη
τής τής ’Αστυνομικής Σχολών ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' κ. Νικόλαος ’Αρχιμαν
δρίτης, ό όποιος τούς είπε τά εξής:
«Νέοι άστυφύλακες,
«’Από τή στιγμή αύτή πού έδώσατε τον όρκο πίστεως προς τήν Ελληνική
« Πατρίδα, έγίνατε μέλος μιας άπό τις λεπτότερες δημόσιες υπηρεσίες.
«'Ως άστυνομικοι πλέον των Πόλεων θά είστε παντού καί πάντοτε οί έκπρό» σωποι τοϋ Κράτους, γιά τήν προστασία των πολυτιμωτέρων άγαθών, ήτοι τής
ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας των.
«Καί οί πολΐται θά συμπαρίστανται στον άγώνα σας αύτόν μέ εμπιστοσύνη
» καί αγάπη, πιστεύοντες ότι σεις άποτελεΐτε τήν έγγύησι τής άσφαλείας των καί
» τής τάξεως τής κοινωνίας μας.
«’Αρχίζοντας άπό αύριο τήν έκτέλεσι των καθηκόντων σας καί γνωρίζοντας
» πλέον καλώς τις υποχρεώσεις σας, ως άτόμων καί ώς υπαλλήλων τοϋ Κράτους
» φροντήστε νά μή διαψεύσετε μήτε τό λαό μας, άπό τον όποιον όλοι προέρχεσθε,
» μήτε έμας πού σάς έπιλέξαμε, μήτε καί τον εαυτόν σας.
«Πρέπει νά γνωρίζετε ότι σείς άποτελεΐτε τό μέτρο τοϋ πολιτισμού μας ώς
» συγχρόνων Ελλήνων στά μάτια τών ξένων.
«’Εάν σείς κατορθώσετε νά σταθήτε ώς άτομα καί ώς άστυνομιάκοί υψηλά,
» τότε καί οί ξένοι πού κατά χιλιάδας επισκέπτονται τή χώρα μας, άναζητώντας στο
)> σημερινόν "Ελληνα τό πρότυπο τοίν άρχαίων προγόνων μας, θά μορφώσουν τή γνώ» μη ότι τίποτε δεν άλλαξε στήν άγαπημένη αύτή χώρα τών θεών άπό 3.000 χρόνια.
«’Εάν λοιπόν όσα έδιδάχθητε στήν ’Αστυνομική Σχολή τά εφαρμόζετε π ι
ο στά καί έάν βελτιώνετε συνεχώς τό χαρακτήρα σας καί τή συμπεριφορά σας, θά
» έπιτύχετε ώστε όλοι νά σάς άγαποΰν καί θά προσθέσετε γαί σείς κάτι στο οΐκοδό> ιημα τοϋ νεωτέρου Ελληνικού Κράτους, πού λέγεται «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ».
«Μέ αύτές τις άντιλήψεις καί μέ τις εγκάρδιες εύχές όλων μας, σάς προπέμπου» με καί σάς εύχόμεθα κ α λ ή σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί αν».
Οί έξελθόντες νέοι άστυφύλακες είναι οί εξής:
Ά γγέλης Στέφανος, Άγγελόπουλος Γεώργιος, ’Αθανασίου Στέφανος,
Ά μπαζίδης ’Ιωάννης, Άναγνωσταράς Δημήτριος, ’Αναγνώστου Γεώργιος, Άνδρικόπουλος ’Ιωάννης, Άνδρόγλου ’Αλέξανδρος, Άποστολόπουλος Σπυρίδων, Άργύρης
Νικόλαος, Άργυρόπουλος Χρίστος, Γερογιάννης ’Ιωάννης, Γεωργακόπουλος Νικό-
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λαός, Γεωργιάδης Κων/νος, Γιαννουλάκος ’Ιωάννης, Γιατάκης Κων/νος, Γκάσιος
Δημήτριος, Γκιούσας Χρίστος, Τριβέας Δημήτριος, Δεδεμάδης Κων/νος, Δημάκης
Kcov/νος, Ζαχαρής Χρίστος, Ζέρβας ’Ιωάννης, Ζουγλάκης ’Ιωάννης, Ή λιάδης Φιλήμων, Κάγκουρας Παναγιώτης, Καλιακάτσος Δημήτριος, Καλύβας Δημήτριος,
Κανελλόπουλος Βασίλειος, Καπράλος ’Αθανάσιος, Καραβέλας ’Ιωάννης, Καρατζαφέρης ’Ιωάννης, Κατσαγώνης Δημήτριος, Κατσανεβάκης ’Εμμανουήλ, Κουλούκης
Σπυρίδων, Κουλούρης ’Ιωάννης, Κούτης Δημήτριος, Λαλάκος Γεώργιος, Λίβας Λάσκαρης, Μάκος ’Ελευθέριος, Μασαούτης Νικόλαος, Ματζοράκης ’Αντώνιος, Μεταξάς Παναγιώτης, Μήτσιος Κων/νος, Μητσιώνης Θεμιστοκλής, Μπουραζάνης Κων/
νος, Μπουρδάκος Μιχαήλ, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρές ’Ιωάννης, Ντρές Κων/νος,
Ξανθάκης Γεώργιος, Ξενικάκης Κων/νος, Όρφανάκης Παναγιώτης, Παναγάκος
Βασίλειος, Παπαγεωργίου ’Ιωάννης, Παπαγιαννόπουλος ’Αναστάσιος, ΙΙαπαδημητρόπουλος Άνδρέας, Πατουχέας Ή λίας, Παχής ’Ιωάννης, Πελέκης Δημήτριος,
Πετρονικολός Παναγιώτης, Πρεμέτης ’Ιωάννης, Προεστάκης ’Ιωσήφ, Ρέβης ’Ιωάν
νης, Σάμιτας Γεώργιος, Σγοϋρος Παναγιώτης, Σκαραφίγκας ’Ιωάννης, Σκουτέλας
Σταύρος, Σκρουμπάκος Δημήτριος, Σταματόπουλος Βασίλειος, Σταυριανάκος Σταύ
ρος, Στρατίκης Λάμπρος, Τάγιος ’Απόστολος, Τζάνης Φώτιος, Τζιαβέλλας Φώτιος,
Τόγιας ’Αθανάσιος, Τράσσης Βασίλειος, Τσακοπιάκος Γεώργιος, Τσαλγατίδης Γρηγόριος, Φρουδαοάκης ’Εμμανουήλ, Χρονόπουλος Παναγιώτης, Ψώϊνος Μιχαήλ,
Χάρος Βάϊος, Άστερής Βασίλειος, Τσίμαρης Κων/νος, Μανωλάκος Θεόδωρος,
Πανάγος Δημήτρ., ’Αλεξίου ’Ιωάν., Ά ργείτης Εύστράτιος, Αυγερινός Χριστόδουλος,
Αύλωνίτης Σπυρίδων, Βάβουλης Άνδρέας, Βλαχοδήμος Λάμπρος, Βλαχόπουλος
Δημήτριος, Βλάχος ’Αλέξανδρος, Βογιατζής ’Ιωάννης, Βουρβαχάκης Ιωάννης,
Γεωργίου Χρίστος, Ι’εωργιτσανάκος Κυριάκος, Γεωργούλιας Κων/νος, Γιαννακόπουλος Θεόδωρος, Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Γκάνος Γεώργιος, Γκιώνης Γεώργιος,
Γκότσης Παναγιώτης, Γκούμας ’Ιωάννης, Γκιτζάπης Νικόλαος, Δασκαλάκης Κων/
νος, Δημητρίου Θωμάς, Ζιάννης Νικόλαος, Ήλιόπουλος Παναγιώτης Θεοδωρογιώργης Σπυρίδων, Ίωαννίδης Γεώργιος, Κακαβάς Διαμαντής, Κακαβούλης Παναγιώ
της, Κακούνης Κωνσταντίνος, Καραγιώργος Μιχαήλ, Καρτελιάς Κωνσταντίνος,
Κασιμέρης Δημήτριος, Καστριτσέας ’Αριστοφάνης, Κατσαρός ’Ιωάννης, Κατσέλης Νικόλαος, Κατσικάρος Γεώργιος, Κατσίφης Γεώργιος, Κατσιφής Νικόλαος,
Κλουκίνας Χρίστος, Κώης ’Ιωάννης, Κοκμωτός ’Ιωάννης, Κάλλιας Παύλος, Κολοβέας Δημήτριος, Κονιδάρης Εύστράτιος, Κοντέας ’Ιωάννης, Κοντογεωργάκος
Κων/νος, Κορτσαλός Δημήτριος, Κορύλλος Άνδρέας, Κοτίνης ’Ιωάννης, Κοτσίρης
Παναγιώτης, Κουτσογεωργόπουλος ή Κουτσός Θεοφάνης, Κωνσταντάτος ’Ιωάννης,
Κωνσταντάκος Πέτρος, Κωνσταντέλος Ή λίας, Κωνσταντόπουλος Κων/νος, Κωστάκης ’Εμμανουήλ, Κωσταρας Γεώργιος, Κωτσιόπουλος ’Αναστάσιος, Κωτσόπουλος Κο>ν/νος, Λαμπρινίδης Δημήτριος, Λεκαράκος Παναγιώτης, Λιακόπουλος Χ ρί
στος, Λουζιώτης Χρίστος, Λύσσαρης Ή λίας, Μανωλίδης Νικόλαος, Μαρουδιας Πα
ναγιώτης, Μάσιας Δημήτριος, Μονόπωλης Κων /νος, Μοσχανδρέας Χρίστος, Μούζουλας Γεώργιος, Μπαθρέλλος Κυριάκος, Μπαμπίλης ’Αθανάσιος, Μπαρούνης ’Αντώνιος,
Μπλίκας Δημήτριος, Μπούρας Χρίστος, Μπρακατσέλος. Νικόλαος, Μυλωνάς Γεώρ
γιος, Νάνος ’Αλέξανδρος, Ξεροβάσιλας ’Ιωάννης, Παπαϊωάννου ’Ιωάννης, ΙΙαπασάββας ’Ιωάννης, Παπατσώρης Χρίστος, 11ισπιρ'ϊγκος Ξενοφών, Πρωτοπαπάς
Κων/νος, Σερέτης ’Αλέξιος, Σιδέρης Γεώργιος, Σκοπλάκης Δήμος, Σπανός Δια
μαντής, Σπυρόπουλος Δήμος, Σταθόπουλος Βασίλειος, Σταθόπουλος Κων /νος, Σταυρόπουλος Σωτήριος, Τζημοράγκας Γεώργιος, Τζούβελης Κων/νος, Τουρκαντώνης
Σπυρίδων, Τραφαλής Παναγιώτης, Τσαγκαράκης Δημήτριος, Τσιακαλάκης Δημήτρ.,
Τσιάμης Παναγιώτης, Τσιάπος Γεώργιος, Τσιμπίδης ’Ιωάννης, Τσώτας ’Ιωάννης,
Φουνταλής Σ π., Φωτόπουλος Π ., Χαμακιώτης Γ., Χειλάκης Κ., Χριστόπουλος Ν.

Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Περιήλθεν εις τά γραφεία μας έπ'.στολή της κ. Μάτας Τσιμπούρη υπαλλήλου
Γυναικείων Φυλακών Άβέρωφ, ή οποία έξαίρει τό σπουδαϊον τοϋτο έργον της Τρο
χαίας ’Αθηνών καί συγχαίρει τούς έργασθέντας δι’ αυτό. Τήν επιστολήν αύτήν ευχα
ρίστως δημοσιεύομεν κατωτέρω:
κ. Διευθυντά,
Έπεσκέφθην τήν έ'κθεσι της Τροχαίας.
Δεν θέλω να κολακεύσω το ’Αστυνομικόν Σώμα. Άρκοϋμαι δμως να τονίσω
πώ ς αξίζουν άπειρα συγχαρητήρια σέ δσους ήργάσθησαν διά τήν έκθεσιν αυτήν εις
τήν οποίαν προκαλεϊ έντύπωσιν :
1) 'Η διακόσμησις της αιθούσης. 'Η τοποθέτησις συμβουλών καί φωτογρα
φιών, μέ διάφορα δυστυχήματα καί άλλας παραστάσεις κατά τρόπον έξαιρετικώς
ρεαλιστικόν.
2) 'Η τάξις πού έτηρεΐτο άπό τούς άστυφύλακας δταν μπουλούκια, μπουλού
κια, έμπαινε ό κόσμος. Δεν άκουγε κανείς φωνές διαμαρτυρίας.
Δεν έβλεπα σπρωξίματα, ήταν τόση ή ήσυχία, πού νόμιζα δτι βρισκόμουν σέ
εκκλησία, ή δτι παρακολουθούσα κηδεία προσφιλούς μου προσώπου.
3) 'Η προσοχή μέ τήν οποία διάβαζε ό καθένας τις συμβουλές. 'Ομολογώ,
δτι είχα τόσο άπορροφηθή πού βγαίνοντας έξω ένα άπότομο φρενάρισμα μ’ έκανε· νά
τιναχθώ. «Μά χριστιανέ μου, τού λέω, τώρα βγήκα άπό τήν έκθεσι της Τροχαίας
καί σύ θέλεις νά μέ σκοτώσης;».
Ό σωφέρ χαμογελώντας μ’ άπαντάει «ώστε πήγες στήν έκθεσι καί δέν έμα
θες νά προσέχης;».
Συνιστώ εις δσους δέν είδαν τήν έκθεσι νά τήν έπισκεφθοΰν, άξίζει τον κόπο.
Μετά τιμής
Μάτα Τσιμπούρη
*
* *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ

ΕΚΠΟ Μ ΠΑΙ

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—Εύχάριστη, πλούσια, διδακτική, μέ άψογη λογοτεχνική πρόζα πλημμυρισμέ
νη άνθρωπιά καί άγάπη, καί πλαισιωμένη άπό γλυκές μελωδίες καί κεφάτα τραγού
δια, ή ’Εκπομπή τής ’Αστυνομίας Πόλεων, έξακολουθεΐ νά σκορπίζη συγκίνηση καί
ενθουσιασμό στις χιλιάδες τών φίλων της, πού ολοένα πληθαίνουν.
*
—Στο πρόγραμμα τής 2 3 /7/58 μετεδόθησαν περιγραφικά σκίτσα άπό ένα τα 
ξίδι τής Σχολής 'Χπαστυνόμων στήν Κέρκυρα, μέ διαλεχτή κινηματογραφική υπό
κρουση καί δημοτικά τραγούδια.
*
—'Η εκπομπή τής 3 0 /7 /5 8 ήταν ολόκληρη άφιερωμένη στήν έβδομάδα τής
Τροχαίας, μέ ζωντανές καθοδηγητικές ύποδείξεις προς τούς οδηγούς καί τούς πεζούς,
λογοτεχνικά στιγμιότυπα άπό τήν καθημερινή ζωή, καί τραγούδια γιά κάθε γούστο,
καντάδες, παληά, μοντέρνα, δημοτικά, νησιώτικα καί ξένες διεθνείς έπιτυχίες.
*
—Δεμένο, άπαλό, συγκινητικό τό πρόγραμμα τής 6 /8 /5 8 ενθουσίασε ξεχωρι"στά καί προκάλεσε τον θαυμασμό τού κοινού. Τό πρώτο του μέρος ήταν άφιερωμένο
σέ σκίτσα άπό τήν Παλαιά Διαθήκη καί ερμηνεία τών Δέκα ’Εντολών, ένώ τό δεύ
τερο μέρος, μέ συνθήματα γύρω άπό τήν υπηρεσία καί τό έργον τού ’Αστυνομικού
Σώματος καί δμορφα τραγούδια, ήταν άφιερωμένο στόν άπλό άστυφύλακα.
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