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199.—Κ ομμουνιστική  δραστηριότης κατά  την περίοδο 1915— 

1947.

** *

199. Κομμουνιστική δραστηριότης κατά τήν περίοδο 1945—1947.
"Οπως είναι γνωστό, μετά τήν καταστολή του Δεκεμβριανού κομμουνιστικού 

κινήματος τοϋ 1944, άντί οί κυρίως υπεύθυνοι, δηλαδή οί άρχηγοί καί τά στελέχη 
τοϋ Κ.Κ.Ε., νά παραδοθοϋν στη Δικαιοσύνη καί να λογοδοτήσουν για τά άποτρό- 
παια κακουργήματα, τά όποια διέπραξαν, μέ την έπέμβασι των "Αγγλων, που επέ
βαλαν τήν περίφημη «Συμφωνία τής Βάρκιζας», άφέθησαν ελεύθεροι και εδικα- 
σθησαν μόνον οί αυτουργοί των έγκλημάτων κατά της ζωής, μόνον δηλαδή οί δο
λοφόνοι καί οί σφαγείς των άθώων θυμάτων.

'Η ήγεσία λοιπόν τοΰ Κ.Κ.Ε., τήν οποία άνέλαβε καί πάλιν ό περιώνυμος 
Νίκος Ζαχαριάδης, πού οΐ "Αγγλοι τον έφεραν στήν Ελλάδα μέ ειδικό άεροπλάνο, 
έγκατεστάθη στήν όδό Σταδίου καί Έδουάρδου Λώ (νϋν Λαδά) καί άρχισε άμέσως 
τη διαβρωτική καί συνωμοτική του δουλειά.

'Η δημοκοπική καί έντονη προπαγάνδα του, δτι δήθεν τό Κ.Κ.Ε και το Ε.Α.Μ. 
άγωνίζονταν καί άγωνίζεται γιά τη «Λαϊκή σ υμ φ ιλ ίω ση » , γιά τήν « ’Εθνική ενό
τη τα» , γιά τη «Δημοκρατική έξέλιξη» καί γιά τήν « ’Ανασυγκρότηση της 
‘Ελλάδας» δέν εΐχεν άλλο σκοπό, παρά νά δημιουργή προπέτασμα (καμουφλά
ρισμα) γιά τό συνωμοτικό μηχανισμό τοϋ κόμματος, πού άμέσως έτέθη σ ' ενέρ-
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γεια μέ σκοπό νά καταστρατηγήση τις διατάξεις της συνθήκης τής Βάρκιζας, κερί 
παρα δόσεως του οπλισμού τοϋ Ε.Λ.Α.Σ. καί νά οργάνωση τη νέα επαναστατική 
έξόρμησί τους προς κατάληψι τής εξουσίας, πού ονόμασαν «τρίτο γύρο».

Στις 2 Φεβρουάριου τοϋ 1946, δηλαδή ακριβώς τήν 1η επέτειο τής Συμφω
νίας τής Βάρκιζας, συνεδρίασε ή 2α ολομέλεια τής Κεντρικής ’Επιτροπής (Κ.Ε.) 
τοϋ Κ.Κ.Ε.

'Τπεύθυνος (άναπληρωματικό μέλος) τότε στο (Π. Γ .) Πολιτικό Γραφείο· 
τοϋ κομ. κόμματος για τή στρατιωτική όργάνωσι ήταν ό κομμουνιστής, πρώην 
ταγματάρχης τοϋ 'Ελληνικού Στρατού, Θεόδωρος Μακρίδης. Αυτός εΐσηγήθη τό 
ειδικό θέμα τής στρατιωτικής τεχνικής προετοιμασίας τοϋ Κ.Κ.Ε. καί βάσει των 
εΐσηγήσεών του έδόθηκαν στις οργανώσεις τοϋ κόμματος καί σ’ όλους τούς υπευ
θύνους οί τελευταίες λεπτομέρειες καί συστηματικές οδηγίες για τήν εναρξι τοϋ 
συμμοριτοπολέμου (τρίτου γύρου).

Σύμφωνα λοιπόν μέ τις οδηγίες αύτές, σέ συνδυασμό μέ τις άποφάσεις πού· 
πήρε ή ολομέλεια τής Κ. Ε. τοϋ Κ.Κ.Ε., ώς καί τούς άλλους τομείς δράσεως τοϋ· 
κόμματος (προπαγάνδα—τύπος κλπ .) άρχισε αμέσως ή δράσις.

’Εφημερίδες, περιοδικά καί παντός εϊδρυς έντυπα, έτίθεντο σέ κυκλοφορία, 
μέ σκοπό νά φανατίζουν μέ τό περιεχόμενό τους τούς οπαδούς των, νά έξάπτουν 
τό πάθος καί νά υποκινούν τό λαό σέ άνυπακοή προς τις νόμιμες άρχές τοϋ Κρά
τους καί ιδία προς τις ’Αστυνομικές, τά όργανα των οποίων κατεσυκοφάντουν 
καί προσπαθούσαν μέ κάθε τρόπο νά δημιουργούν τήν αντιπάθεια προς αύτά των 
πολιτών.

Τά έμπρηστικά άρθρα τού κομμουνιστικού τύπου, τά επαναστατικά συνθή
ματα, πού έξεπολύοντο προς όλες τις κατευθύνσεις, μέ τρίκ, μέ τοιχοκολλήσεις 
καί μέ τά χωνιά άκόμη, έπεσήμαιναν τήν έ'ναρξι τού «τρίτου γύρου».

Συλλαλητήρια μέ διάφορες προφάσεις καί συνέδρια διεδέχοντο τό ένα τό άλλο· 
καί έκεϊ ύβρίζοντο σκαιότατα καί κατεσυκοφαντοΰντο όλες οί έθνικόφρονες Ελλη
νικές Κυβερνήσεις, τό κοινωνικό μας καθεστώς καί οί σύμμαχοι τής Ελλάδος.

Τή φορά όμως αυτή τό Κ.Κ.Ε. άποφάσισε ν’ άρχίση τήν ένοπλο έξέγερσι 
άπό τις έπαρχίες καί μάλιστα άπό τίς παραμεθόριες, γιατί έκεϊ θά είχε τή βοήθεια 
καί τών έγκληματιών κομμουνιστών τού Δεκεμβρίου 1944, πού είχαν καταφύγει 
στις γειτονικές κομμουνιστικές χώρες, δηλαδή στή Βουλγαρία, στή Σερβία καί στήν 
’Αλβανία καί είχαν έκπαιδευθή είδικώς γιά τό συμμοριτοπόλεμο.

Στις 31 Μαρτίου 1946, όπως είναι γνωστό, έγιναν βουλευτικές έκλογές στήν 
Ελλάδα, στις όποιες τό κομμουνιστικό κόμμα δέν έλαβε μέρος, έδωσε δέ εντολή 
σ’ όλα τά μέλη του ν’ άπόσχουν καί νά μή ψηφίσουν. ’Ακριβώς τήν ήμέρα αυτή 
έγινε καί ή πρώτη ένοπλη έκδήλωσι τών κομμουνιστοσυμμοριτών στό Λιτοχώρι. 
Ά π ’ τήν ήμέρα αύτή ομάδες κομμουνιστών μέ άρτιο οπλισμό, ένισχυμένες καί μέ 
διάφορά συμμοριακά συγκροτήματα, πού μπήκαν στήν 'Ελλάδα άπό γειτονικές 
χώρες, άρχισαν τον άγώνα γιά τήν κατάλυσι τών ’Αρχών καί τήν ύποδούλωσι τοϋ 
' Ελληνικού λαού στον κομμουνισμό.

’Από τότε καθημερινώς άρχισαν ν’ άναγράφωνται στις εφημερίδες τά τρο
μερά καί άνήκουστα εγκλήματα τών κομμουνιστικών ορδών, λεηλασίες χωρίων 
ολοκλήρων, πυρπολήσεις, σφαγές, δηώσεις καί άλλα τερατουργήματα πάσης φύσεως.

Τό περίεργο δέ είναι ότι όλα αύτά τά εγκλήματα οί κομμουνισταί τά διαφή
μιζαν καί τά άνέγραφαν στό τύπο τους ώς ξεσπάσματα δήθεν τού λαού κατά τής 
τυραννίας κλπ.

'Η δραματική αύτή κατάστασις συνεχίσθη καθ’ όλο τό 1946 καί μέχρι τής 
27/12/1947, ή δέ Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. εξακολουθούσε νά έχη τά γραφεία της στήν 
οδό Σταδίου, όπου έφάνταζε μιά τεοαστία κόκκινη φωτεινή επιγραφή μέ τά ψη
φία Κ.Κ.Ε.
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Τήν έποχή ακριβώς εκείνη ή τραγωδία τοΰ Ελληνικού λαοΰ της υπαίθρου 
είχε φθάσει στο κατακόρυφο. 'Υπουργός έπί της Δικαιοσύνης ήταν ό άείμνηστος 
Χρηστός Λαδας. Το επίσημο πλέον Κράτος προ τοΰ κινδύνου έ'λαβεν άμεσα μέτρα 
άντιμετωπίσεως τής καταστάσεως καί μέ τον Α.Ν. 509 τής 27-12-1947 « π ε ρ ί  
μ έ τ ρ ω ν  ά σ φ α λ ε ί α ς  τ ο ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς ,  τ ο ΰ  π ο λ ι τ ε ύ μ α τ ο ς ,  
τ ο ΰ  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς  κ α ί π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ ώ ν ε λ ε υ 
θ ε ρ ι ώ ν  τ ώ ν  π ο λ ι τ ώ  ν», έ'θεσεν έκτος νόμου τό Κ.Κ.Ε. καί τά έξ αύτοΰ 
έξαρτώμενα συγκροτήματα.

Παραθέτω τήν εισηγητική έκθεσι τοΰ άειμνήστου Υπουργού τής Δικαιο
σύνης Χρήστου Λαδα, πού έξ αιτίας τοΰ νόμου τούτου έδολοφονήθη άπο κομ- 
μουνιστάς, καθώς καί τό κείμενο τοΰ νόμου, λόγω τής ιστορικής των σημασίας.

Ή  εισηγητική έ'κθεσις έ'χει ώς εξής :
« Μεγάλε ιότατε,
« ’Από καιροΰ χρησιμοποιούμενοι, οί άποτέλοΰντες έλαχίστην αντεθνικήν 

» μειονότητα άνατροπεΐς, ώς πρωτοπόρον τάγμα θανάτου, ύπό τών προαιώνιων 
» εχθρών τοΰ Γένους, καθ’ ας στιγμάς οί "Ελληνες καθημαγμένοι έκ τής διαρκούς 
» υπέρ βωμών καί έστιών πάλης ήτοιμάζοντο νά μεταβώσιν εις τάς εκκλησίας 
» των διά νά έορτάσωσι τήν μεγάλην εορτήν, οί άρνηταί τής Πατρίδος, τής οίκογε- 
» νείας καί τής Θρησκείας, έσκέπτοντο τό έγκλημα καί δεν έδίστασαν νά τό όλο
υ κληρώσουν.

«Είς αυτούς άπαντα ό Ελληνικός λαός, έτοιμος εις κάθε θυσίαν καί άποφασι- 
υ σμένος νά προάσπιση τά πάτρια χώματα καί τάς έλευθερίας του, είς μίαν άκατά- 
» βλητον έθνικήν ενότητα μέ τά παιδιά του είς τάς έπάλξεις τοΰ καθήκοντος.

«Έ φ ’ οις ή έκ τοΰ Ααοΰ προελθοΰσα Κυβέρνησις, έν άπουσία τής Βουλής, 
» έκπληροΰσα ύπέρτατον προς την Ελλάδα καθήκον, διά τοΰ’Αναγκαστικού Νόμου, 
» δν έχει τήν τιμήν νά συνυποβάλη, κηρύσσει τήν διάλυσιν τών κομμάτων καί τών 
» οργανώσεων, πού πράγματι δέν υπηρέτησαν ποτέ τήν Ελλάδα καί τά οποία 
» έθεσαν διά τών από μακροΰ πράξεών των τά αύτά έαυτά έκτος νόμου καί λαμβάνει 
» τά πρέποντα μέτρα προς προστασίαν τοΰ Κράτους, τοΰ Πολιτεύματος, τοΰ κοινω- 
» νικοΰ καθεστώτος καί τών πραγματικών έλευθεριών τοΰ Λαοΰ. Συγχρόνως δέ 
» προβαίνει είς τήν έκκαθάρισιν τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών άπό τών δημοσίων ύπαλ- 
» λήλων καί υπηρετών, οίτινες—άνεξαρτήτως ποινικής εύθύνης—προπαγανδίζουν 
» καθ’ οίονδήποτε τρόπον την έπικράτησιν τών σκοπών τών έχθρών τοΰ τόπου και 
» γίνονται συνειδητά όργανα αύτών.

«Προτείνουσα τά μέτρα ταΰτα ή έκ τοΰ Λαοΰ προελθοΰσα Κυβέρνησις, όπο
υ βάλλει τήν ευλαβή παράκλησιν όπως ή 'Υμετέρα Μεγαλειότης κυρώση αύτά διά 
» τής υπογραφής της καί έπαναλαμβάνει τήν άκλόνητον πίστιν της ότι «τό "Εθνος 
» είναι άποφασισμένον νά νικήση, πρέπει νά νικήση καί θά νικήσηυ.

Έν Άθήναις τή 27 Δεκεμβρίου 1947 
'Ο έπί τής Δικαιοσύνης 'Υπουργός 

ΧΡ. ΛΑΔΑΣ
Τό κείμενον τοΰ νόμου έχει ώς έξής :

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 509
«Περί μέτρων άσφαλείας τοΰ Κράτους, τοΰ Πολιτεύματος, τοΰ κοινωνικού 

καθεστώτος καί προστασίας τών έλευθεριών τών πολιτών».
Π Α Υ Λ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
«Άρθρον Ιον. 1. Τό Κομμουνιστικόν Κόμμα Ελλάδος, τό ’Εθνικόν Ά πε- 

» λευθερωτικόν Μέτωπον (Ε.Α.Μ.) καί ή ’Εθνική ’Αλληλεγγύη προπαρασκευά-
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»  σαντα και ένεργοΰντα τήν κατά της άκεραιότητος της Χώρας προδοτικήν άνταρ- 
»  σίαν διαλύονται. ’Επίσης διαλύεται καί παν άλλο πολιτικόν κόμμα, σωματεϊον 
»  ή όργάνωσις, ήτις ήθελεν θεωρηθή, κατά τάς διατάξεις τής έπομένης παραγράφου 
»  ώς συνεργαζομένη μετ’ αυτών ή έπιδιώκουσα άμέσως ή εμμέσως την εφαρμογήν 
» ιδεών έχουσών ώς σκοπόν τήν διά βιαίων μέσων άνατροπήν του πολιτεύματος, 
»  τοϋ κρατοϋντος κοινωνικού συστήματος ή τήν άπόσπασιν μέρους έκ του όλου τής 
»  ’Επικράτειας.

«2. Κόμματα, σωματεία, ή οργανώσεις μή μνημονευόμεναι άνωτέρω, ώς 
»  καί αί τυχόν συσταθησόμεναι μετά τήν ΐσχύν τοΰ παρόντος Νόμου, διαρκούσης 
» τής άνταρσίας, χαρακτηρίζονται ώς ύπαγόμεναι εις τάς διατάξεις τής προηγου- 
»  μένης παραγράφου, δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου μέν έφ’ όσον 
» πρόκειται περί κόμματος, εις πάσαν δ’ άλλην περίπτωσιν δι’ άποφάσεως τών 
» κατά τόπους πρωτοβαθμίων ’Επιτροπών Δημοσίας ’Ασφαλείας, μή ύποκειμένης 
»  εις ούδέν ένδικον μέσον.

«3. Τά γραφεία τών διαλυομένων κομμάτων, σωματείων ή οργανώσεων 
»  κλείονται, λυομένης τής μισθώσεως, άπασα δέ ή περιουσία καί τά άοχεϊα αυτών 
»  κατάσχονται υπό τής οικείας Είσαγγελικής ’Αρχής.

«4. Τά κατά τήν προηγουμένην παράγραφον κατασχόμενα δημεύονται διά 
»  βουλεύματος τοϋ Συμβουλίου τών Πλημμελειοδικών τοΰ τόπου τής κατασχέ- 
»  σεως. Έ ν τώ βουλεύματι ορίζεται τίνα έκ τών δημευομένων άντικειμένων δύ- 
» νανται νά έκποιηθοΰν. Τό προϊόν τής έκποιήσεως τούτων διατίθεται άποκλει- 
»  στικώς προς ένίσχυσιν τών θυμάτων τής άνταρσίας.

« ’Άρθρον 2ον. 1. "Οστις έπιδιώκει τήν έφαρμογήν ιδεών έχουσών ώς έκ- 
»  δηλον σκοπόν τήν διά βιαίων μέσων άνατροπήν τοϋ πολιτεύματος, τοϋ κρατοϋντος 
»  κοινωνικού συστήματος ή τήν άπόσπασιν μέρους έκ τοΰ όλου τής ’Επικράτειας, 
»  ή ένεργεΐ υπέρ τής έφαρμογής αυτών προσηλυτισμόν, τιμωρείται, έάν μέν είναι 
»  άρχηγός ή οδηγός διά τής ποινής τών πρόσκαιρων δεσμών, εις ιδίως δέ βαρείας 
»  περιπτώσεις διά τής ποινής τών ισοβίων δεσμών ή τοΰ θανάτου, έάν δέ είναι 
»  άπλοΰς συστασιώτης διά ποινής φυλακίσεως, εις ιδίως δέ βαρείας περιπτώσεις 
» διά τής ποινής τής ειρκτής ή τών πρόσκαιρων δεσμών.

«2. 'Ως ιδιαιτέρα έπιβαρυντική περίπτωσις θεωρείται ή έκτέλεσις τής πρά- 
»  ξεως έν δημοσίω τόπω παρόντίον πολλών ή διά τοϋ τύπου ή έάν ό προσηλυτι- 
» σμός ένεργεΐται διά χρημάτων, ή άπευθύνεται προς ανηλίκους, στρατιωτικούς έν 
»  γένει, ή δημοσίους λειτουργούς».

« ’Άρθρον 3ον. 1. ’Εάν τό έν τώ προηγουμένω άρθρω αδίκημα τελεσθή 
»  διά τοΰ τύπου, ύπέχουσιν ευθύνην δ τε συγγραφεΰς ή συντάκτης τοΰ δημοσιεύ- 
»  ματος, ό διευθυντής ή έκδοτης τοΰ έντύπου καί ό έν γνώσει άναλαβών τήν κυκλο- 
»  φορίαν τοϋ τοιούτου έντύπου, άγνώστου δέ οντος τοΰ έκδοτου ό τυπογράφος.

«2. Κατά τών έν τή προηγουμένη παραγράφω απαγγέλλεται προς τούτοις 
»  παϋσις τοΰ έπιτηδεύματος τοΰ δημοσιογράφου ή τυπογράφου ή έκδοτου τούλά- 
» χιστον ένός έτους καί έν υποτροπή οριστική τοιαύτη.

«3. 'Ο παρά τήν παΰσιν ταύτην έξασκών τό έπάγγελμα αύτοΰ τιμωρείται 
» διά φυλακίσεως καί έν υποτροπή δι’ ειρκτής».

— Τό άρθρον τοΰτο δέν χρειάζεται νομίζουμε ερμηνεία, γιατί είναι τελείως 
ξεκάθαρο.

«Άρθρον 4ον. 1. ’Απαγορεύονται αί έν ύπαίθρω είτε έν κλειστώ χώρω 
» συναθροίσεις προσώπων έπιδιωκόντων τήν έφαρμογήν τών έν άρθρω 2 ιδεών.

«2. 'Ο έν γνώσει προσερχόμενος εις τοιαύτην συνάθροισιν τιμωρείται διά 
»  φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών.

«3. 'Ο έν γνώσει δεχόμενος εις τήν οικίαν του ή τό κατάστημά του συνά-
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» θροισιν περί ής ή παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται διά φυλακί- 
» σεως τουλάχιστον 6 μηνών. Διά της καταδικαστικής άποφάσεως άπαγγέλλεται 
» ύποχρεωτικώς ή λύσις τής μισθώσεως του καταλύματος καί ή άρσις της προ- 
» στασίας τοϋ ένοικιοστασίου.

«4. "Οστις κακοβούλως διαταράσσει πολιτικήν συγκέντρωσιν έπιτρεπομένου 
» σκοπόΰ τιμωρείται διά τής ποινής τής φυλακίσεως.

« ’Άρθρον δον. 1. Ή 'καταδ ίκη  των δημοσίων ύπαλλήλων καί υπηρετών 
» επί τινων τών άδικημάτων τοϋ παρόντος νόμου συνεπάγεται την άπό τής ύπηρε- 
» σίας έκπτωσιν, άπαγγελλομένην ύπό τής καταδικαστικής άποφάσεως, δι’ ής 
)> ωσαύτως ορίζεται άνικανότης προς άνάκτησιν αρχής ή άλλης δημοσίας υπηρεσίας 
» έπί 5 τούλάχιστον έτη.

«2. Στρατιωτικοί παντός βαθμού, ώς καί οί άνήκοντες εις τά Σώματα Άσφα- 
» λείας, καταδικαζόμενοι έπί τινι τών άδικημάτων τοϋ παρόντος νόμου, εκπίπτουν 
» τής υπηρεσίας καί στερούνται δλων τών μετά τής αρχής ή υπηρεσίας συνημμέ- 
» νων δικαιωμάτων καί πλεονεκτημάτων. Ή  τοιαύτη καταδίκη συνεπιφέρει καί 
» διαρκή άνικανότητα προς άνάκτησιν αρχής ή άλλης δημοσίας υπηρεσίας. Αί συνέ- 
» πειαι αϋται έπέρχονται καί αν δεν άπαγγέλλωνται έν τή άποφάσει.

« ’Άρθρον 6. 1. Δημόσιοι υπάλληλοι καί ύπηρέται καίτοι μή ύποπεσόντες 
» εις άξιόποινον πράξιν τοϋ παρόντος νόμου, προπαγανδίζοντες έν τούτοις κομμου- 
» νιστικάς άρχάς ή προσβάλλοντες την ιδέαν τής Πατρίδος ή τά Εθνικά Σύμβολα, 
» άπολύονται όριστικώς τής υπηρεσίας, μετ’ άπόφασιν τοϋ οικείου Συμβουλίου.

«2. Στρατιωτικοί παντός βαθμού καί οί άνήκοντες εις τά Σώματα Άσφα- 
» λείας, καίτοι μή ύποπεσόντες εις άξιόποινον πράξιν τοϋ παρόντος νόμου, διαδί- 
» δοντες έν τούτοις άρχάς άνατρεπτικάς τοϋ κρατοΰντος κοινωνικού καθεστώτος, 
» ή προσβάλλοντες τήν ιδέαν τής Πατρίδος καί τά ’Εθνικά Σύμβολα, άπολύονται 
» όριστικώς τής υπηρεσίας μετ’ άπόφασιν τοϋ οικείου Συμβουλίου. Οί έκ τούτων 
» έφεδροι άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί παραπέμπονται εις τό άνακριτικόν Συμ- 
» βούλιον προς έκπτωσιν άπό τοϋ βαθμού».

«Άρθρον 7ον. 1. Τά ύπό τοϋ παρόντος νόμου προβλεπόμενα άδικήματα 
» άνακρίνονται καί έκδικάζονται κατά τάς διατάξεις τοϋ Γ' Ψηφίσματος «περί 
» έκτάκτων μέτρων άφορώντων τήν δημοσίαν τάξιν καί άσφάλειαν». Κατά τάς δια- 
» τάξεις τοϋ αύτοΰ Ψηφίσματος γίνεται καί ή έκτέλεσις τών ποινών.

«2. Τά Στρατοδικεία, έπιβάλλοντα ποινήν φυλακίσεως δι’ άδικήματα προ- 
» βλεπόμενα ύπό τοϋ παρόντος νόμου, δικαιούνται νά άναστέλλουν ταύτην ύπό 
» δρον. Οί ούτως άπολυόμενοι έάν ήθελον ύποπέση έντός τριετίας εις τό αυτό ή 
» παρεμφερές άδίκημα έκτίουν άθροιστικώς μετά τής νέας ποινής καί τήν άναστα- 
» λεΐσαν, άλλως ή ποινή θεωρείται ώς άποτιθεΐσα. Ωσαύτως τά Στρατοδικεία δύ- 
» νανται, έπιβάλλοντα ποινήν φυλακίσεως, νά μετατρέπουν ταύτην είς ποινήν έκτο
υ πίσεως ισοχρόνου διάρκειας.

«Άρθρον 8ον. Αί ύπό τοϋ παρόντος νόμου προβλεπόμεναι ποιναί έπιβάλ- 
» λονται μόνον έφ’ δσον ή πράξις δεν τιμωρείται κατά τάς διατάξεις τής ίσχυούσης 
» νομοθεσίας διά βαρυτέρων ποινών.

«Άρθρον 9ον. 1. Πάσα λεπτομέρεια άφορώσα τήν έφαρμογήν τοϋ παρόν- 
» τος νόμου θέλει όρισθη διά Βασ. Δ/τος, τή προτάσει τών Υπουργών Δικαιοσύνης, 
» Στρατιωτικών καί Δημοσίας Τάξεως.

«Ή  ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του είς τήν Έφη- 
» μερίδα τής Κυβερνήσεως, ύποβληθήσεται δέ ευθύς μετά τήν έπανάληψιν τών 
»  έργασιών τής Βουλής προς κύρωσιν».

"’Εν Άθήναις τή 27 Δεκεμβρίου 1947 
ΠΑΥΛΟΣ Β.

Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον
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'Ύστερα άπό τή δημοσίευσι του νόμου αύτοΰ τό Κ.Κ.Ε. διελύθη, οΐ δε αρχη
γοί του έδραπέτευσαν στίς γειτονικές χώρες τοϋ παραπετάσματος, άπ’ όπου έκηρύ- 
χθησαν άλληλέγγυοι μέ τούς συμμορίτες καί υιοθέτησαν έπισήμως όλα τα είς βάρος 
τοϋ Ελληνικού λαοϋ διαπραχθέντα εγκλήματα τοϋ «Δημοκρατικοΰ Στρατοΰ».

'Ο μακάβριος άπολογισμός τοϋ συμμοριτοπολέμου τών κομμουνιστών τής 
εποχής 1946—1949 έκτος τών άνθρώπίνων θυμάτων, άλλα μόνον σέ καταστροφές 
έ'ργων πολιτισμοϋ και έθνικοΰ πλούτου, έχει ώς εξής :

1. Κατέστρεψεν όλοσχερώς ή έπέφερε φθοράς σέ 305 εκκλησίες, τις όποιες 
μετέβαλε σέ οχυρά, σταύλους ή κέντρα διασκεδάσεως τών ορδών του.

2. Κατέστρεψεν όλοσχερώς ή έπέφερε σοβαρές ζημίες σέ 1.600 σχολεία.
3. Ένήργησε καταστρεπτικές έπιθέσεις έναντίον 3.030 χωρίων και πόλεων.
4. Έλεηλάτησε 7.690 χωριά καί πόλεις.
5. Κατέστρεψεν όλοσχερώς 24.626 σπίτια.
6. Κατέστρεψε μερικώς 22.000 σπίτια.
7. Έλ,εηλάτησεν όλοσχερώς 104.446 σπίτια.
8. Κατέστρεψε 15.139 άγροτικές έγκαταστάσεις (άποθήκες, σταύλους, 

άχυρώνες).
9. Άνετίναξε 439 σιδηροδρομικές γέφυρες.

10. Άνετίναξε 5 σιδηροδρομικές σήραγγες.
11. Έξετροχίασε 307 σιδηροδρομικούς συρμούς μέ νάρκες ή δυναμίτιδες.
12. Έπυρπόλησε 80 σιδηροδρομικούς σταθμούς.
13. Κατέστρεψε 476 οδικές γέφυρες.
14. Άνετίναξε τμήματα 195 δημοσίων δρόμων, μήκους συνολικώς 13.700 

μέτρων.
15. Κατέστρεψεν ή έπέφερε βλάβες σέ 960 ιδιωτικά αυτοκίνητα καί είς 

7.200 άλλα τροχοφόρα.
16. Κατέστρεψε 241 νοσοκομεία καί τεχνικά έργα (υδραγωγεία, έργοστάσια 

ήλεκτρο φωτισμού κλπ .).
17. Διήρπασε 41.000 ζώα, 73.000 βόδια καί 1.365.000 κατσικοπρόβατα.
18. Κατέστρεψε είδη μελισσοκομίας, τά όποια άντιπροσωπεύουν άξίαν 66. 

300.000.000 δραχμών.
19. Κατέστρεψε δασική Ικτασι 95.000 εκταρίων.
20. Κατέστρεψε 205.600 κυβικά δασικά προϊόντα.
Τό συνολικό ύψος τών ζημιών καί τών υλικών μόνον καταστροφών, τις οποίες 

έπέφερεν ό κομμουνιστοσυμμοριτισμός τοϋ Κ.Κ.Ε. άνέρχεται κατά τούς μετριό
τερους υπολογισμούς σέ 4 τρισεκατομμύρια δραχμές.

Αλλά ένώ ή δράσις αυτή τοϋ συμμοριτισμού άνεπτύσσετο στήν ύπαιθρο, ό 
παράνομος μηχανισμός τοϋ Κ.Κ.Ε. κατέβαλε πολλές προσπάθειες ν’ άναπτύξη 
δρασι στίς μεγάλες πόλεις, ιδία στήν Αθήνα καί στον Πειραιά, οπού όμως ή Α στυ
νομία Πόλεων είχε λάβει όλα της τά μέτρα γιά τήν άντιμετώπισί της.

(Σ υνεχ ίζετα ι)



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

‘Υπό τοϋ Προέδρου της ’Εθνικής Εταιρείας 
Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης, Μέλους τής Γαλ- 

---------------------- λικής ‘Εταιρείας Ποοαγωγής των Ε πιστη
μών κ. ΧΡΙΣΤΟΥ Π. ΤΣΑΧΑΓΕΑ (Συνέχεια έκ τοϋ

προηγουμένου)
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

II. ’Ανάλυαις τών σχέσεων ’Ε πιστήμης κα ι Θρησκείας, συμφιόνως προς τά  σύγχρονα δεδο
μένα τής β ιολογίας κα ί άνθρωπολογικής έρεύνης.

III■ 'Ο ρόλ.ος τής υπέρτατης δυνάμεως εις την  ψυχοσωματικήν Ισορροπίαν.
IV. Θρησκευτικόν συναίσθημα κα ί εργαστηρ ιακή ερευνά.

** *
II. Ά νά λ υσ ις  τώ ν σχέσεω ν Ε πιστήμης καί Θρησκείας, συμφώνους 

προς τά  σύγχρονα δεδομένα τής βιολογίας καί τής άνθρωπολογικής 
έρεύνης.

’Αλλά, έάν ό Freud δεν επέτυχε στην πολεμική του εναντίον τής θρησκείας 
όπως όμολογή ό ίδιος, γιατί έβαπτίσθη στις γνωστές πλάνες τοΰ 19ου αΐώνος, ό 
άνθρωπος τής πυρηνικής εποχής αισθάνεται την διάνοιά του καί την συνείδησί του, 
αδέσμευτες πια να βαδίζουν στη μεγάλη λεωφόρο τής Γνώσεως καί τής Ζωής.

Είναι γεγονός ότι κάθε γενεά γαλουχεΐται μέ την έντύπωσι ότι τελικά τό ωφέ
λιμο καί τό ήθικά σωστό δεν είναι παρά δύο εκφράσεις τής ιδίας έννοιας. Έν τούτοις, 
πέρα άπό τη γνώσι, ή οποία είναι βέβαια άπαραίτητη, ό ψυχικός οργανισμός χρειά
ζεται τη δύναμι, ή οποία θά θέση σέ κίνησι καί ενέργεια τις ψυχικές λειτουργίες προς 
την κατεύθυνσι τής αρμονίας, τής ειρήνης καί τής χαράς. Τή δύναμι πού θά δώση 
στον άνθρωπο τήν δυνατότητα νά ζήση αυτά τά όποια πιστεύει σωστά καί ή οποία, 
κατά τά νεώτερα πορίσματα τής ιατρικής ψυχολογίας, βρίσκεται στή σύνδεσι, στήν 
επαφή τής ψυχής μέ τήν ούσία άπό τήν οποία έπήγασε, μέ τό δημιουργικό πνεύμα 
τό όποιο συνετέλεσε στήν ύποστασί της. Τό θρησκευτικό πρόβλημα στήν εποχή μας 
εμφανίζει νέα, εξαιρετική, αποκαλυπτική θά έλεγε κανείς μορφή.

Δέν θά έπρεπε βέβαια νά άρκεσθή κανείς μόνο στήν τεραστία στροφή τών επι
στημόνων τής πυρηνικής εποχής προς τήν Πίστιν, ούτε νά περιορίση τήν έρευνά του 
στή λογική άναζήτησι τοϋ ύπερτάτου παράγοντος άπό τον κλονισμένον σύγχρονον 
άνθρωπον, μέ τά δραματικά γεγονότα καί τις κοσμοθεωριακές συγκρούσεις τών πε
ρασμένων αιώνων, άλλά νά τονίση ιδιαίτερα τήν άποκατάστασι στήν εποχή μας τής 
αξίας τοϋ θρησκευτικού βιώματος καί τής χριστιανικής ζωής στον εσωτερικό, τον 
ψυχικό κόσμο τοΰ άνθρώπου. Γιά νά καταλήξωμε σήμερα στον κανόνα τής άνθρωπο
λογικής έρεύνης περί τής άξίας τής Πίστεως, τής ψυχικής αρμονίας καί ηθικής καθα
ρότητας (κατά τούς Von Monakow, Baruk καί Stocker), χρειάσθηκε σειρά ιδεολο
γικών μαχών καί πολυμόχθων προσπαθειών, ώστε νά προετοιμασθή τό έδαφος τής 
διαμορφώσεως μιας νέας ζωής, τής έσωτερικής τακτοποιήσεως καί τής λυτρώσεως 
τοΰ άτόμου.'Χρειάσθηκε άκόμη νά άναπροσαρμοσθοΰν καί οί κατευθύνσεις καίαύτή 
άκόμη ή έννοια τής έπιστήμης, άφοϋ ή έπιστήμη καί ή θρησκεία πρέπει άδελφωμένες 
πιά νά ένδιαφερθοΰν γιά τήν έπίλυσι τών μεγάλων προβλημάτων καί τήν καταστολή 
τής άγωνίας τοΰ άνθρώπου...

Οί κλασσικές φυσικές έπιστήμες μάς άποδεικνύουν σταθερά τήν διατήρησι 
τής δυνάμεως διά μέσου τών ποικίλων μετασχηματισμών της. ’Αλλά είναι άνίκανες 
νά μάς ποΰν, έάν, πότε, γιατί καί πώς, ή δύναμις αύτή έκαμε τήν πρώτη έμφάνισί 
της. ’Εάν, πότε, γιατί καί πώς θά τελειώση ή όχι. Έάν είναι ή όχι, αίωνία καί άφθαρ
τη στο παρελθόν καί στο μέλλον.’Εάν κάποτε έδημιουργήθη καί κάποτε θά καταστραφή.
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Τό ΐδιο καί ή γενική βιολογία, ή βελτιωμένη καί_έπηυξημένη με τις πρόσφατες 
έ'ρευνες, είναι σέ θέσι ν’ άποδείξη τήν ΰπαρξι τής θεωρίας τής έξελίξεως σέ ώρισμέ- 
νες περιπτώσεις, τήν δυνατότητα έξελίξεως σέ άλλες. ’Αλλά θά είναι ΐσως πάντοτε 
άνίκανη νά διαβεβαιώση γιά τή ζωή όπως καί διά τήν δύναμι, έάν, πότε, γιατί καί 
υπό ποιά μορφή αυτή ή έξέλιξις άρχισε καί άν θά τελειώση ή όχι.

Υπάρχουν λοιπόν φυσικά όρια στις φυσικές επιστήμες καί στή γενική βιολογία. 
Καί πέραν άπό τά όρια αύτά μπαίνομε στο πεδίο τής μεταφυσικής καί τής θρησκείας. 
Μπορεί βέβαια νά μήν ύπάρχη άλληλεξάρτησις, τούλάχιστον ώς προς τό κύριο 
άντικείμενο καί τό περιεχόμενό τους, άλλά θά ήταν άντιεπιστημονικό νά ίσχυρισθοΰμε 
σήμερα ότι ή θρησκεία θά ξεπεράση κάποτε τήν επιστήμη ή ή έπιστήμη τή θρησκεία. 
’Ασφαλώς ποτέ κανένα θρησκευτικό δόγμα δέν θά κάμη άνακαλύψεις σάν τού μικρο
σκοπίου, τής τυπογραφίας ή τής ραδιενέργειας, άλλά αυτό δέν άποδεικνύει επιστη
μονικά ότι τό δόγμα δέν μπορεί νά σταθή μετά τά τελικά όρια τής έπιστήμης. 
Κατά τον ίδιο τρόπο, ό επιστήμων δέν πρέπει νά ψάχνη νά βρή μαθήματα γεωλογίας 
στήν Α γ ία  Γραφή, άλλά ούτε νά διδάσκη ότι οί θρησκευτικές πεποιθήσεις πρέπει νά 
βρίσκωνται κάτω άπό τον έλεγχο τής έπαληθεύσεως άπό τις φυσικές έπιστήμες. 
Φυσικά δέν πρέπει ό έπιστήμων νά περιμένη ότι ό δοκιμαστικός σωλήν ή τό μικρο
σκόπιό του θά τον βοηθήσουν ποτέ νά είσδύση στά μύχια τής άνθρωπίνης ψυχής...

’Εκείνο όμως πού έρχεται σάν μιά πρόσφατη προσθήκη στή διαμόρφωσι των 
σχέσεων αύτών, είναι, ότι άντίθετα προς τήν γενική βιολογία, ή άνθρωπίνη βιολογία, 
πού στήν ολοκληρωμένη της μορφή είναι γνωστή ώς άνθρωπολογία, βρίσκεται στήν 
πιο άμεση συνεργασία μέ τή θρησκεία, γιατί δίνει στις ήθικές έπιστήμες μία βάσι 
γιά ξεκίνημα πού ή γενική βιολογία είναι άνίκανη νά δώση. καί πράγματι, στά άξιώ- 
ματα τής άνθρωπίνης βιολογίας πρέπει νά στηριχθή έκεΐνος πού θά διδάξη καί θά 
έπιβάλη τήν ήθική στά άτομα καί στά έθνη, άν θέλη νά δώση σ’ αύτή τήν ήθική, 
άτομική ή διατομική καί κοινωνική, εθνική ή διεθνή, μία βάσι καί μία αυθεντία 
άπολύτως άναμφισβήτητες καί κατ’ άνάγκη παραδεκτές άπ’ όλους.

Έλέχθη βέβαια κατ’ έπανάληψι, όπως είδαμε στούς προηγουμένους αιώνες, 
ότι ή έπιστήμη μπορεί νά είναι άνήθικη ή τουλάχιστον ηθικά άδιάφορη. Αύτό θά 
ΐσχυε στήν περίπτωσι τοϋ άνθρώπου έάν έφαρμόσωμε σ’ αύτόν τά πορίσματα τής 
έπιστήμης όλων τών ζωικών μορφών, δηλαδή τής γενικής βιολογίας, ή τά πορίσματα 
τής έπιστήμης τής φύσεως (όπως τοϋ φυσικοχημικού μονισμού καί άλλων). ’Αλλά 
έάν ξεχωρίσωμε τήν έπιστήμη τού άνθρώπου άπό τήν έπιστήμη τών άλλων ζωικών 
οργανισμών ή τής άνοργάνου φύσεως, τότε ή άνθρωπίνη βιολογία ή άνθρωπολογία 
μπορεί νάχρησιμεύση ώς άκρογωνιαΐος λίθος μιας κοινωνιολόγίας καί μιας θεολογίας 
γονίμου καί άσφαλούς. Αύτή ή προσαρμογή τής έπιστημονικής σκέψεως, πού προ 
ολίγου άναφέραμε καί τής οποίας μερικαί έκδηλώσεις είναι ό προσανατολισμός 
τής άνθρωπολογίας, είναι ένα άπό τά μεγαλύτερα έπιτεύγματα πού θά καταλογίση 
ίσως ό κριτικός τού μέλλοντος στο ένεργητικό τής σημερινής μας έποχής.

Βάσις τής έπιστήμης σήμερα είναι κάτι τό μεταφυσικό, είναι ή πεποίθησις στή 
συνέχεια τών φαινομένων καί ή αρμονία στήν άλληλοεξάρτησι ή οποία τά συνδέει. 
Ά ν  έλλειπε ή έμπιστοσύνη σέ δ,τι άποκαλοΰμε τάξι τής φύσεως (καί ή οποία κατά 
τις τελευταίες έπιστημονικές παρατηρήσεις πού έγιναν βασίζεται σέ πλήρη άταξία) 
οί άνθρώπινοι νόμοι δέν θά είχαν καμμία άπολύτως έννοια.

Οί έπιστημονικ.οί νόμοι άποτελοϋν τήν έκφρασι τής έμπιστοσύνης αύτής με 
τήν οποία μπορούμε νά ένατενίσωμε τό μέλλον. "Οπως καί οί κοινωνικοί νόμοι, 
έτσι καί οί έπιστημονικοί έχουν άμεση σχέσι μέ τον άνθρωπο καί έκφράζουν τή συνάρ- 
τησι μεταξύ τοϋ άνθρώπου καί τής έξωτερικής αιτίας. Βασίζονται δέ στο άξίωμα 
τής αίτιότητος , σύμφωνα μέ τό οποίο δέν υπάρχει άποτέλεσμα χωρίς προηγουμένη 
αιτία καί ή ιδία αιτία οδηγεί πάντα στο ίδιο άποτελέσμα...’Αλλά τό άξίωμα τής αί
τιότητος προκαλεί πολλά προβλήματα, ιδίως μετά τήν άνάπτυξι τής κυματομηχανι-
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κής καί τήν άνακάληψι της αρχής του «άπροκαθορίστου» (Principe d’ indetermi
nation). 'Η κλασσική άντίληψις απέδιδε στους επιστημονικούς νόμους βάσιν άπολύ- 
του άληθείας καί έγενίκευε την ισχύ τους όχι σέ ώρισμένο τομέα της γνώσεως άλλα 
σ’ ολόκληρη τήν ουσία τοΰ κόσμου. Σήμερα παραδεχόμεθα ότι ό κάθε νόμος δεν είναι 
απόλυτος, άλλά κατά τό μάλλον ή ήττον περιορισμένης ισχύος, καί ότι πάντοτε θά 
παραμένη κάτι τό άσύλληπτο για τήν άνθρώπινη γνώσι.

Συνέπεια της μεταβολής τής άντιλήψεως περί τής άκλονήτου άληθείας των 
επιστημονικών νόμων είναι καί ή έπακόλουθος μεταβολή τής έννοιας περί θετικής 
επιστήμης. Σήμερα οί επιστημονικοί νόμοι καί οί επιστημονικές άλήθειες δεν θεω
ρούνται πια ώς κάτι τό άπόλυτο, άλλά κάτι τό μερικό καί περιορισμένο. Καί άκόμη, 
ένας νόμος πού ισχύει σέ (ορισμένο «περιβάλλον» δέν είναι υποχρεωτικό νά ίσχύη 
καί σέ περιβάλλον διαφορετικό ή στο ίδιο περιβάλλον μέ συνθήκες άλλαγμένες ή δια
φορετικές. 'Ο Lecomte du noiiy φθάνει μέχρι τοΰ σημείου νάδιατυπώση τήν παρα- 
τήρησι ότι δέν ύπάρχει επιστημονική άλήθεια μέ τήν άπόλυτη σημασία τής λέξεως. 
'Ο δέ J . Sullivan, στο έργο του «Οί περιορισμοί τής Επιστήμης», υποστηρίζει ότι 
καμμία έπιστημονική άρχή δέν είναι άπαραβίαστη. Καμμία επιστημονική θεωρία 
δέν υποστηρίζεται όπως άλλοτε, μέ θρησκευτική πίστι. Σήμερα τό μεγαλύτερο μέρος 
των έπιστημόνων πιστεύει ότι ύφίσταται μιά τελική έπιστημονική άλήθεια πού άνα- 
φέρεται περισσότερο στο σύμπαν καί οί διαδοχικές επιστημονικές θεωρίες μάς πλη
σιάζουν περισσότερο προς αυτή. ’Αλλά τούτο, δέν φαίνεται νά είναι σάν ένα είδος 
άρθρου πίστεως;'Η  έπιστήμη φαίνεται νά είναι άκόμη, κατά κοινή ομολογία, μιά πε
ριπέτεια σέ μεταβατική κατάστασι καί όλες οί άλήθειές της είναι προσωρινές, άφοϋ συμ
βαίνει άλλωστε νά άλλάζουν άπό μέρα σέ μέρα. Έ τσ ι, ή έννοια τής θετικότατος μετα
βάλλεται ριζικώς, παύει νά θεωρήται ή έπιστήμη ώς γνώσις άντικειμενική ή ώς ερμη
νεία τοΰ κόσμου καί παρουσιάζεται ώς μέθοδος ταξινομήσεως καί συσχετίσεως των 
φαινομένων. Οί έπιστημονικοί νόμοι δέν θεωρούνται πιά ρυθμισταί των έκδηλώσεων 
τής φύσεως, άλλά άμυδραί έμφανίσεις τοΰ μυστηρίου τής δημιουργίας καί έξελίξεως, 
πού παραμένει άκόμη γιά τήν άνθρωπίνη διάνοια άσύλληπτο καί σκοτεινό...

III. 'Ο ρόλος τής υπέρτατης δυνάμεως εις τήν ψυχοσωματικήν Ισορ
ροπίαν .

Σ’ αυτή άκριβώς τήν προσαρμοστική άνάγκη βρίσκονται σήμερα καί οί νό
μοι πού διέπουν τήν λειτουργία τού άνθρωπίνου οργανισμού. Άπηλλαγμένη πιά άπό 
τήν υλιστική —μηχανιστική άντίληψι, ή ιατρική δέν άναγνωρίζει πιά άνεξάρτητη 
λειτουργία κάθε οργάνου, άλλά συλλειτουργία των οργάνων σέ κάθε έκδήλωσι τής 
ζωής. Αύτή όμως ή συλλειτουργία δέν παρουσιάζεται σταθερή καί άναλλοίωτη, άλλά 
ρυθμίζεται πάντοτε άπό τις έσωτρικές άνάγκες καί τις έξωτερικές έπιδράσεις. 'Η 
αύτόματη ρύθμισις τοΰ συνόλου των λειτουργιών άποβλέπει στή διατήρησι αρμονικής 
άποδόσεως τοΰ οργανισμού καί στήν άποκατάστασι τυχόν διαταραχής τής ψυχοσω
ματικής ισορροπίας. 'Η εύρυθμη καί φυσιολογική λειτουργική ίκανότης τοΰ οργα
νισμού, τής οποίας έκφανσις είναι ή σωματική καί ψυχική ύγεία, άποτελεΐ βασικό 
γνώρισμα τής ζωής, ή μάλλον άποτελεΐ, κατά τον Von Bergmann αύτή τήν ίδια τήν 
ζωή. "Οπως δέ ή αρμονική ζωή είναι άποτέλεσμα τής συλλειτουργίας τών οργάνων, 
έτσι συμβάλλει στήν προάσπισί της καί ή έπίδρασις πού προέρχεται άπό τήν ψυχή. 
Διαχωρισμός σώματος καί ψυχής είναι σήμερα τελείως άπαράδεκτος έπιστημονικώς, 
γιατί καί τά δύο άποτελοΰν ενιαία βιολογική οντότητα.'Η δέ οργανική συλλειτουργία 
ένισχυμένη καί άπό τήν εύνοϊκή έπίδρασι τοΰ ψυχικοΰ καί πνευματικού παράγοντος 
άποτελεΐ τήν σημερινή άντίληψι τής ιατρικής τής προσωπικότητος καί τής ψυχο
σωματικής ιατρικής. Στή διαταρραχή τής ψυχοσωματικής ίσσοροπίας, οπότε πα
ρουσιάζεται ή νόσος, ή θεραπεία κατευθύνεται άπό τό συναίσθημα καί έχει άνάγκην 
έκτος άπ’ τήν καθαρά φαρμακευτική άγωγή, καί άπό άλλα μέσα τά όποια άποβλέ- 
πουν στο νά τονώσουν τό συναίσθημα τής πίστεως. ’Εάν άνατρέξωμε στήν ιστορία
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της θεραπευτικής, βλέπομε δτι δ άνθρωπος έχρησιμοποίησε πάντοτε, άσχετα προς 
τά υλικά φαρμακευτικά μέσα, καί ένα άλλο πολύτιμο θεραπευτικό παράγοντα, τον 
πνευματικό παράγοντα, ό όποιος παρουσιάζεται ώς πίστις, άλλοτε υποκειμενική 
καί άλλοτε μεταφυσική ή θρησκευτική. Ή  πίστις αυτή μάλιστα, άπεδείχθη δτι πολλές 
φορές άναπληρώνει τήν άνεπάρκεια ή άτέλεια του φυσικοϋ ή υλικού θεραπευτικού μέσου.

Ή  θεραπεία καί ή άσκησις τής ιατρικής μέχρι των νεωτέρων χρόνων ήταν 
συνδεδεμένη μέ τή λατρεία καί οί ιατροί ήσαν ώς επί τό πλεϊστον ιερείς.’Αλλά καί 
στή σημερινή έποχή έχουν άποδειχθή μέ τήν πιο αντικειμενική έρευνα θεραπεϊαι 
ανιάτων νοσημάτων στήν Lourdes τής Γαλλίας, καί στή δική μας Τήνο, γιά νά πε- 
ριωρισθοΰμε σέ δύο μόνο κτυπητά παραδείγματα, πολύ γνωστά στο έλληνικό κοινό. 
"Ας ρίξωμε τώρα μιά ματιά στις νόσους πού φέρονται ώς θεραπευμένες, άπό των πιο 
εμφανών, πού ύπόκεινται σέ άπλή υποβολή, μέχρις εκείνων των όποιων ή ίασις 
ανάγεται στήν έπίδρασιν δυνάμεων μεταφυσικών.

Μία άπό τις μεγαλύτερες ελληνικές ιατρικές προσωπικότητες, ό καθηγητής 
κ. Μαρίνος Γερουλάνος, ύπέρμαχος τής ψυχοσωματικής ιατρικής καί βαθειά πνευμα
τικός άνθρωπος, άναλύει στο τελευταίο βιβλίο του « 'Η ’Ιατρική άπό Πνευματικής 
Έπισκοπήσεως» τό άποτέλεσμα τής έπιδράσεως τοϋ συναισθηματικού παράγοντος, 
τήν καταστολή τών συμπτωμάτων καί τήν έξάλειψιν τών ενοχλημάτων. 'Ο άσθενής 
πιστεύει δτι άπηλλάγη άπό τήν νόσον, ακόμη καί στήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν 
τούτο δέν συμβαίνει πραγματικά. ’Όχι μόνο δέ νευρο-ψυχικά νοσήματα, άλλά καί 
λειτουργικαί διαταραχαί στομάχου, εντέρου, ήπατος, άναπνευστικοΰ συστήματος, 
καρδίας, ουροποιητικού συστήματος, γεννητικών οργάνων, μέ ψυχογενή προέλευσι, 
καθώς καί σπαστικαί καταστάσεις πολλών οργάνων θεραπεύονται μέ άπλή ύποβολή 
πόσω μάλλον λοιπόν μέ τήν πίστιν στήν ύπερτάτη δύναμι, ή οποία καλείται νά έλθη 
αρωγός τής άνθρωπίνης καταπτώσεως καί άδυναμίας, δταν μάλιστα ή πίστις συνοδεύ- 
ται καί άπό τήν προσευχήν, τής όποιας ό διάσημος βιολόγος Alexis Carrel παραδέ
χεται τήν άποτελεσματικήν θεραπευτική άξια.

Βεβαίως, έξήγησις τού βιολογικού τούτου φαινομένου μέ τις κλασσικές άντι- 
λήψεις τής επιστήμης δέν είναι δυνατή. Ό  άνθρώπινος νοΰς δέν μπορεί νά άντιληφθή 
εύκολα κατά ποιο τρόπο ή ψυχική έπίδρασις επιφέρει μεταλλαγή στις δημιουργικές 
δυνάμεις οι όποιες έμπεριέχονται μέσα στο πρωτόπλασμα τού κυττάρου, ώστε ν’ ά- 
ποκατασταθή στή λειτουργική ή μορφολογική του άκεραιότητα ό νοσών ιστός.Δέν έλύθη 
δέ άκόμη ούτε ή έπίδρασις τού νοσούντος ιστού έπί τών άλλων, ούτε καί ή στάσις τού 
ατόμου απέναντι στή νόσο, ήτις ποικίλλει άναλόγως εξωτερικών έπιδράσεων καί αιτίων.

'Ο I.iek, στήν προσπάθειά του νά δώση μιά άξιοπίστευτη λύσι, δέχεται δτι 
ή ισχυρή ενέργεια τού συναισθήματος δίδει νέα ώθησι, νέα ζωή, καί ύπερνικάται 
ή νάρκη στήν όποια ή νόσος φέρει τις έπανορθωτικές δυνάμεις τού πρωτοπλάσματος 
τού κυττάρου, τις όποιες ονομάζει «έσωτερικό δημιουργό» (Der innere schopeer). 
’Αλλά πώς νά κατονοήσωμε τήν έπίδρασι αυτή, έφ’ δσον άγνοοΰμε αυτόν τον έσω
τερικό δημιουργό; Μία τέτοια έξήγησις θά προσπαθούσε νά διεισδύση στο μυστήριο 
τής ζωής, ύπάρχουν δέ δρια ιατρικής έπιγνώσεως ή γενικώτερα έπιστημονικής έπι- 
γνώσεως, πέρα άπό τά όποια δέν μπορεί ή άνθρωπίνη σκέψις νά είσχωρήση, διότι 
παρά κάθε προσπάθεια κατανοήσεως κάθε τέτοια ίασις αποτελεί ένα θαύμα! "Οπως 
δέ πολύ ορθά παρατηρεί ό καθηγητής Γερουλάνος «τό θαυμασιώτερο είναι δχι τόσο 
»  η προς τά έξω έκδήλωσις, ή ίασις τής νόσου, άλλά τό συντελούμενον έντός τού 
» οργανισμού, έντός τού κυττάρου. 'Η βιολογική έξήγησις τού θαύματος άφορα 
» τις έκδηλώσεις έπί τών οργάνων, άφορα δ,τι έμπίπτει στήν άντίληψι τού άν- 
» θρώπου, τήν ίασι τής παοαλύσεως τών άκρων, τήν έξάλειψι βαρέων συμπτωμάτων, 
»  τήν έξαφάνισι διογκώσεων καί έξιδρωμάτων. Τούτο άφορα τήν ύλική πλευρά».

«"Ο,τι δμως άποτελ.εΐ θαύμα δέν έγκειται στο ύλικό τούτο μέρος, άλλά άνά- 
»  γεται στή μεταφυσική θεώρησι, στήν έπίδρασι τού ψυχικού παράγοντος έπί τών
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» δημιουργικών δυνάμεων πού δρουν μέσα στο πρωτόπλασμα, ανάγεται στο μυστή- 
» ριον τής ζωής». 'Η έπίδρασις αυτή του ψυχικού παράγοντος είναι απαραίτητη 
γιά την αρμονική τού ανθρωπίνου οργανισμού λειτουργία. Καί μπορεί κανείς νά 
καταλήξη ότι κάθε διαταραχή τής λειτουργίας αυτής πού παρουσιάζεται σάν ενστι
κτώδης κίνδυνος, κάμει τον άνθρωπο νά έμβαθύνη περισσότερο στο σκοπό καί τον 
προορισμό του, νά άναγνωρίση τήν δύναμι τού καθολικού πνεύματος άπό τό όποιο 
ή ζωή προέκυψε καί τό όποιο τήν καθοδηγεί σ’ όλες της τις εκδηλώσεις.

ΙΥ. Θρησκευτικόν συναίσθημα καί εργαστηριακή έρευνα.
Καί τώρα, ύστερα άπό τήν έξέτασι τής έπιδράσεως τής πίστεως στήν σωμα

τική καί ψυχική εύρυθμία, θά πρέπη νά εξετάσουμε καί τήν ύφή καί ύπόστασι τού 
'θρησκευτικού συναισθήματος αύτοΰ καθ’ εαυτού, οχι μόνον ώς παράγοντος άποκα- 
ταστάσεως τής ολοκληρωμένης ισορροπίας, άλλά καί ώς άνεξαρτήτου καί αυθυ- 
πάρκτου γεγονότος πού παίρνει ξεχωριστή θέσι στή συναισθηματική καί ψυχική 
σφαίρα τής άνθρωπίνης ένεργείας.

Στήν κλασσική επιστήμη, ή μελέτη τού συναισθήματος τούτου περιέχεται 
αποκλειστικά στο πρόγραμμα των θεωρητικών καί ήθικών επιστημών. Ή  φιλο
σοφία καί ή θεολογία έπρεπε νά τό άναλύσουν καί νά σκιαγραφήσουν τήν προέλευσί 
του, τή λειτουργία του, τήν έπίδρασί του καί τήν άξιολόγησί του μέσα στή ζωή. 
Άλλά, ερευνά βασισμένη άποκλειστικά σέ «θεωρητικά» δεδομένα είχε ώς άποτέ- 
λεσμα τή δημιουργία προκαταλήψεων καί τήν έπιφύλαξι τών «θετικών», ένώ συγ
χρόνως έστέρει τή θεολογία καί τή φιλοσοφία τής δυνατότατος νά περιβάλουν μέ 
κύρος τήν «θέσιν» των καί νά ξεφύγουν άπό τά πλαίσια ένός στυγνού δογματισμού.

Σήμερον όμως, μελετημένο σύμφωνα μέ τά πορίσματα τής νεωτέρας εργα
στηριακής καί όχι μόνο θεωρητικής έοεύνης, άξιολογημένο μέσα στή ζωντανή 
άτμόσφαιρα τού εργαστηρίου, πού άποτελεϊ τό ωραιότερο δώρο τό όποιο χάρισε ή 
επιστήμη στο διψασμένο γιά γνώσι καί πίστι άνθρωπο τού 20ού αΐώνος, τό θρη
σκευτικό συναίσθημα παρουσιάζεται ύπό τό πρίσμα τών νέων κατακτήσεων όχι 
μόνο τών ήθικών έπιστημών άλλά καί τής πειραματικής ψυχολογίας καί τής άνθρω
πίνης βιολογίας.

Ή  θρησκεία, ώς ψυχολογικό γεγονός, συνίσταται κατά τό Jung σέ μία επι
μελημένη συνάντησι, τού «Numinosum», δηλαδή μιας δυναμικής ύπάρξεως ή έπι
δράσεως, ή όποια δέν προέρχεται άπό τήν ιδία τήν άνθοωπίνη ενέργεια, καί ή όποια 
ρυθμίζει τό πρόβλημα τού πνεύματος καί τής ύλης, της συνδέσεως τής ψυχής μέ τό 
Θεό. Έ ξ άλλου, τό θρησκευτικό συναίσθημα, ώς ψυχολογικό πάλι γεγονός παρου
σιάζεται μέ μιά ιδιαίτερη πληρότητα ώς προς τά άλλα γεγονότα τού ψυχικού βίου. 
'Όπως πολύ σωστά τονίζει ό Erich Fromm, στό βιβλίο του «Ψυχανάλυσις καί 
Θρησκεία», ή αύτογνωσία, ή λογική καί ή φαντασία έχει διαρρήξει τήν «αρμονία» 
πού χαρακτηρίζει τήν ΰπαρξι τού ζώου. 'Η άνθρωπίνη υπαρξις είναι άπό τής άπό- 
ψεως αυτής, διαφορετική άπό τήν ΰπαρξι όλων τών άλλων οργανισμών. Εύρίσκεται 
σέ μία κατάστασι συνεχούς έλλείψεως ισορροπίας, διότι πάντοτε εύρίσκεται μπροστά 
σέ προβλήματα πού τον βάζουν σέ δίλημμα. Ό  άνθρωπος είναι τό μόνο ζώον πού 
μπορεί νά είναι ενοχλημένο, δυσαρεστημένο, νά αισθάνεται έξωσμένο άπό τον παρά
δεισο... νά ύπερβή τό έσωτερικό χάσμα του, βασανισμένο άπό μία λαχτάρα τού 
«άπολύτου» γιά ένα άλλο είδος άρμονίας πού μπορεί νά σηκώση τήν κατάρα αυτή 
πού τον χώρισε άπό τήν άλλη φύσι, άπό τον συνάνθρωπό του, άπό τον έαυτό του... 
'Η δυσαρμονία τής ύπάρξεως τού άνθρώπου δημιουργεί άνάγκες, πού καταλήγουν 
σέ μία επιτακτική πορεία νά ύποκαταστήση τήν έξάρτησί του άπό τήν φύσι, επειδή 
ή άνάγκη προσανατολισμού είναι ενα ουσιαστικό μέρος τής άνθρωπίνης ύποστάσεως.

’Εάν ή έννοια τού όλου, ή σύνθεσις, είναι τόσο γνήσιο επιστημονικό γεγονός 
ώστε νά άποτελή, όπως λέγει ό Spranger, τό λουτρό τής επιστήμης μέσα στή φιλο
σοφία γιά τήν άνάτασι τής επιστήμης, τότε τό θρησκευτικό συναίσθημα, τό οποίον
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περιλαμβάνει την έννοια αύτή, διότι σύν τοϊς άλλοις περιλαμβάνει τό παρελθόν, τό 
παρόν και τό μέλλον καί βλέπει τά γεγονότα Sub specie aeterni, είναι τό π λ η 
ρ έ σ τ ε ρ ο  ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ό  γ ε γ ο ν ό ς  απ’ δσα γνωρίζει ό άνθρώπινος βίος. 
Ά λλ’ ή πληρότης τούτου παρατηρεϊταί καί άπό μία άλλη έννοια : δεν περιλαμ
βάνει δηλαδή απλώς, σύμφωνα μέ τό γνωστό σχήμα των ψυχικών γεγονότων, στοι
χεία διανοητικά, συναισθηματικά, βουλητικά, άλλά καί μία νέα για τον ψυχικά 
κόσμο κατάστασι, την κ α τ ά σ τ α σ ι  τ ή ς  χ ά ρ ι τ ο ς ,  πού άποτελεϊ μία άπό 
τις πιο μεγάλες δυνάμεις στην ψυχοσωματική σφαίρα του ανθρώπου.

'Η έρευνα του θρησκευτικού συναισθήματος άπό τήν πειραματική ψυχολογία 
συμπληρώνεται άπό τά τελευταία πορίσματα τής άνθρωπίνης βιολογίας ή άνθρω- 
πολογίας, σύμφωνα μέ τά όποια ή πρωταρχική καταγωγή τούτου εΰρίσκεται έντός 
αύτής τής ιδίας τής ουσίας τής ζωής.

Τις πρωταρχικές εκδηλώσεις τής ζωής, ό Von Monakow, μεγάλη αυθεντία 
στά ζητήματα τής ψυχοβιολογίας, ώνόμασε ο ρ μ έ ς .  Άπό τις ορμές δέ πηγάζουν 
τά έ ν σ τ ι κ τ α ,  τά όποια χαρακτηρίζονται ώς ή πρώτη λειτουργική άπόδοσις 
τού νευρικού συστήματος, καί τά όποια βρίσκονται σέ συνεχή δρασι χωρίς νά γνω
ρίζουν χρονική άναστολ.ή καί παρακολουθούν άπό κοντά τήν έξέλιξι τού οργανισμού 
άλλά καί πιο πέρα άκόμη τή διατήρησι τής όλότητος τού γένους. Τά ένστικτα, 
κατά τή διαμόρφωσι καί έξέλιξι τής ζωής, άναφαίνονται τό ένα κατόπιν τού άλλου, 
σύμφωνα μέ τις άνάγκες, οί όποιες πηγάζουν άπ’ αύτή. Ό  Von Monakow τονίζει 
δτι μέ τήν άρχική έμφάνισί της άναφαίνεται τό πρωταρχικό ένστικτο, τό μορφω
τικό, μέ τό όποιο καθορίζεται ή μορφή τού έμβιου δντος καί τών οργάνων του.

Συγχρόνως έμφανίζεται τό ένστικτο τής αύτοσυντηρήσεως, πού σκοπό έχει 
τή διατροφή, αΰξησι καί προάσπισι τού οργανισμού άπό τις διάφορες έπιβλαβεϊς 
έπιδράσεις καί τό περιβάλλον. Στή συνέχεια τής έξελίξεως παρουσιάζεται σέ λίγο 
τό γενετήσιο ένστικτο μέ προορισμό τή διατήρησι τού ζωικού είδους καί τήν διαιώ- 
νισί του στο μέλλον.

Άλλά, μέ τήν πάροδο τού χρόνου οί άνάγκες τής ζωής πολλαπλασιάζοντας 
'Ο συντονισμός νέων άναγκών καί μεγαλυτέρων έπιδράσεων τού περιβάλλοντος 
εμφανίζει τά λεγάμενα άνώτερα ένστικτα, πού άνάγονται πιά στή σφαίρα τών ψυ
χικών λειτουργιών. Τέτοια είναι τό κοσμικό ένστικτο, τό όποιο κρατά τον οργα
νισμό σέ αρμονία μέ τό σύμπαν, τό κοινωνικό ένστικτο, τό όποιο ώθεΐ τό άτομο σέ 
συνένωσι μέ τά όμοειδή γιά τήν έδραίωσι αρμονικής κοινής συμβιώσεως, καί το 
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό  έ ν σ τ ι κ τ ο ,  το όποιο, έξαρτώντας τό άτομο άπό μία ύπερ- 
τάτη δύναμι, έχει μεγάλη βιολογική άξια, γιατί έπιβάλλει τήν τήρησι ώρισμένων 
ήθικών άρχών άπό τις όποιες προκύπτει εύνοϊκή ή έξέλιξίς του στή ζωή.

Βάσις τής ομαλής άναπτύξεως τού οργανισμού είναι ή τήρησις άρμονικών 
σχέσεων μεταξύ τών διαφόρων ένστικτων. Ή  άποκατάστασις τυχόν διαταραχής 
κατά τή δρασι τους άποτελεϊ βιολογική άνάγκη γιά τήν ευνοϊκή έκδήλωσι τών ζω
τικών δυνάμεων μέσα στο κύτταρο καί προκύπτει σάν τελική φάσις τής δράσεως 
τών ορμών. Αύτή τή ρυθμιστική ένέργεια τών όρμών ώνόμασαν βιολογικήν συνεί- 
δησιν, ένώ ή ρυθμιστική ένέργεια τής δράσεως τών άνωτέρω ένστικτων είναι ή 
ήθική συνείδησις, ή συνείδησις δηλαδή ύπό τήν κοινή ονομασία τής λέξεως. Τό 
θρησκευτικό ένστικτο, άπόρροια καί έκφανσις τού όποιου είναι τό θρησκευτικό συ
ναίσθημα, έχει ξεχωριστή θέσι στή σφαίρα τών άνωτέρω ένστικτων, γιατί αύτό 
περισσότερο άπό τά άλλα, έπιβάλλεται άπό τήν βιολογική συνείδησι καί κατευ- 
θύνεται άπό τήν ήθική. Καί έτσι, τό θρησκευτικό συναίσθημα γίνεται τό πολυτι- 
μ,ώτερο στόλισμα τής άνθρωπίνης άξίας, πού σάν κατευθυντήριος δύναμις συνδέει 
τήν ουσία τής ζωής, τό πρωτόπλασμα, μέ τον άλλο κόσμο, τον πέρα άπ’ τίς γνώσεις 
καί τίς άντιλήψεις μας, τον κόσμο τού πνεύματος πού κρύβει γιά μάς τό άσύλληπτο 
μεγαλείο τής ύπάρξεώς μας. (Συνεχίζεται)
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'Υπάρχει ένα παλαιό πρόβλημα εις τον τόπον αυτόν, τό όποιον, επειδή δεν 
προβάλλεται μέ οξύτητα εις την κοινωνικήν ζωήν, έχει καταντήσει να θεωρήται 
καί άπό τήν πνευματικήν άκόμη ήγεσίαν του τόπου, ώς ένα είδος άναγκαίου κακοΰ. 
'Ως έκ τούτου τό πρόβλημα αύτό δεν έτυχε ούτε του ένδιαφέροντος των ' Ελλήνων 
επιστημόνων, ούτε της προσοχής της Ελληνικής Πολιτικής ήγεσίας, εις τρόπον 
ώστε κατέληξε εις ένα είδος χρονίου νοσήματος, τό όποιον έχει προσβάλει τον Κρα
τικόν μας οργανισμόν.

Και όχι μόνον τον 'Ελληνικόν Κρατικόν οργανισμόν. Κατά τον 20όν αιώνα τό 
νόσημα έλαβε επιδημικήν μορφήν καί προσέβαλε πολλάκις θανατηφόρος, πλεϊστα 
δημοκρατικά Κράτη εις τήν Ευρωπαϊκήν καί ’Αμερικανικήν ’Ήπειρον. 'Ο διε
θνώς γνωστός δημοσιολόγος καί σχολιαστής W alter Lipmann, εις μίαν τελευταίαν 
του έρευναν, όπου προσπαθεί νά συναγάγη τό συμπέρασμα δύο θερμών παγκοσμίων 
πολέμων καί ένός ψυχρού, ονόμασε τήν άσθένειαν αύτήν «παράλυσιν» τών συνδε
τικών σχέσεων μεταξύ διοικούντων καί διοικουμένων. ’Αποδίδω—λέγει—τήν πτώσιν 
πολλών δημοκρατικών καθεστώτων κατά τον 20όν αιώνα εις τήν έξάρθρωσιν τών 
•σχέσεων μεταξύ Κράτους και πολίτου.

Ή  παράλυσις αυτή οφείλεται εις πολλούς λόγους, κυρίως όμως εις τήν αΰ- 
ξησιν τών επεμβάσεων του Κράτους, τήν διόγκωσιν τοϋ Κρατικού Μηχανισμού καί 
τήν προκύψασαν έκ τούτου σύγκρουσιν μεταξύ Κράτους καί πολίτου.

Ή το άναπόφευκτος ή σύγκρουσις αύτή, διότι οί διοικοΰντες κατά τον 20ον 
■αιώνα άπετέλεσαν ιδίαν άνεξάρτητον κοινωνικοοικονομικήν τάξιν, άριθμητικώς 
πολυάριθμον καί άπό άπόψεως δυνάμεως ΐσχυράν. Ούτω ενώ κατά τό τέλος τού 19ου 
αίώνος τό ποσοστόν τών δημοσίων ύπαλλήλων πάσης φύσεως άντιπροσώπευε 1—2 % 
έπί τού όλου πληθυσμού τών Εύρωπαϊκών χωρών, σήμερον άντιπροσωπεύει κατά 
μέσον όρον ποσοστόν ΙΟπλάσιον περίπου. Ή  τάξις αύτή άπέκτησε ιδίαν κοινωνικήν 
καί οικονομικήν οντότητα, ίδια συμφέροντα, κατ’ άνάγκην έρχόμενα εις άντίθεσιν προς 
τά προϋπάρχοντα κοινωνικά τοιαΰτα. Ή  άνοδος έξ άλλου τού άριθμοΰ τών διοικη
τικών ύπαλλήλων συνωδεύετο καί άπό μίαν συνειδητοποίησιν τού κοινωνικού ρό
λου των, ή οποία συνέπεσε μέ τήν έμφάνισιν κατά τάς άρχάς τού α’.ώνος μας τής 
τάξεως έκείνης τών άνθρώπων, ή όποια θά έλάμβανε εις χεΐρας της τό κεφάλαιον 
τών ολίγων διά νά τό μετατρέψη εις έπιχείρησιν, έπ’ άγαθώ καί τού κεφαλαιούχου 
καί τού κοινωνικού συνόλου. 'Π κίνησις επιστημονικής όργανώσεως τής εργασίας 
άνθρώπων καί μηχανών εμφανίζεται επί παραδείγματι ταΰτοχρόνως εις τήν Γαλλίαν 
μέ τον Η. Fayol, εις τήν ’Αγγλίαν μέ τον 01. Sheldom καί εις τήν ’Αμερικήν μέ 
τον R. Taylor.

Ή το  τόσον έπιτακτική ή ανάγκη άποκτήσεως ικανών καί ειδικευμένων ύπαλ
λήλων εΐτε τού Κράτους, εΐτε τού ιδιωτικού κεφαλαίου, ώστε νά φθάση ό J . Bur
nham είς τό σημεΐον νά μιλή περί τής μεγάλης αύταπάτης τού Καρόλου Μάρξ. 
"Εκαμε λάθος—λέγει ό Burnham—ό Μάρξ. Ή  προλεταριακή έπανάστασις δέν 
πρόκειται νά λάβη χώραν ποτέ. "Ο, τ ι  λ α μ β ά ν ε ι  χ ώ ρ α ν  π ρ ο  τ ώ ν  
ο φ θ α λ μ ώ ν  μ α ς  χ ω ρ ί ς  ν ά  τ ό  ά ν τ ι λ α μ β α ν ώ μ ε θ α  ε ί ν α ι  ή 
δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  έ π α ν ά σ τ α σ ι ς .  Καί δύναται καί είς αύτήν άκόμη τήν Σοβιε
τικήν "Ενωσιν νά ϊδη κανείς τό βάσιμον τού ισχυρισμού τού Burnham.

Αί αίτίαι τής ποσοτικής καί ποιοτικής άναπτύξεως τής κοινωνικής όμάδος

1. Άνατύπωσις άπό τό περιοδικό «ΓΝΩΣΕΙΣ». Τεύχος 1ης ’Ιανουάριου 1958.
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των διοικούντων, καί κατά συνέπειαν της δυσφορίας άλλων κοινωνικοοικονομικών 
ομάδων είναι πολλαί. Κυρίως δμως οίκονομικαί, κοινωνικά! καί πολιτικαί.

Ή  τεχνική πρόοδος έν πρώτοις έδημιούργησε πλείστας οσας νέας κοινωνικάς 
άνάγκας καί νέους κοινωνικούς κινδύνους. Εις την πρώτην περίπτωσιν το Κράτος 
παρεμβαίνει εις την έξασφάλισιν παροχής άναγκαίων ύττηρεσιών ώς π.χ. παροχήν 
ήλεκτρισμοϋ εις τούς πληθυσμούς της ύπαίθρου, τήν ρύθμισιν τής κοινωνικής ασφα
λείας ή τήν ρύθμισιν των έξ ατυχημάτων έργασίας προβλημάτων. 'Η ΐδια ή Διοί- 
κησις άφιερώνει ένέργειαν καί χρήμα διά τήν προώθησιν τής τεχνικής προόδου, ώς 
π.χ. των ατομικών έρευνών. 'Η ΰπαρξις πολλών καί ποικίλων άναγκών τοϋ λαού καί 
ή οικονομική άδυναμία τοΰ Κράτους να ίκανοποιήση όλας τάς άπαιτήσεις καί νά 
θεραπεύση δλας τάς νέας αύτάς κοινωνικάς άνάγκας, δημιουργεί δυσαρέσκειας, 
παράπονα, διαμαρτυρίας έκ μέρους εκείνων, οί όποιοι διά τον α ή β λόγον δεν ήσθάν- 
θησαν τήν μέριμναν τοϋ Κράτους δι’ αύτούς, καθ’ ήν στιγμήν βλέπουν τήν μέριμναν 
δι’ άλλους πολίτας ή καί αύτούς ακόμη τούς διοικοϋντας, ώς π.χ. δταν παρέχονται 
προνόμια, διακρίσεις, άτέλειαι ή άλλαι παροχαί εις τούς ύπαλλήλους. Έ ξ άλλου ό 
όλονέν καθιστάμενος έντονώτερος κίνδυνος άνατροπής τής οικονομικής σταθερό- 
τητος καί ισορροπίας άπετέλει προφανή άπειλήν τών οίκον, συμφερόντων διαφόρων 
κοινωνοικοοικονομικών ομάδων ώς π.χ. τών βιομηχάνων, εμπόρων, δανειστών, 
οφειλετών, ιδιοκτητών, μισθωτών κ.ο.κ. Εις το Κράτος τοΰ 19ου αίώνος ή έξασφά- 
λισις τής οικονομικής ισορροπίας ήτο έ'ργον καί ευθύνη τών έλευθέρως λειτουργούν- 
των οικονομικών νόμων. Ά λλ’ ή οικονομική κρίσις τοΰ 1929, ή μεγαλυτέρα πού 
έγνώρισεν ό κόσμος, μετέθεσεν εις το Κράτος καί αύτο άκόμη τό κατ’ έξοχήν κεφα
λαιοκρατικόν Κράτος τών Ή ν. Πολιτειών τής ’Αμερικής, το έ'ργον τής έξασφαλί- 
σεως αυτής τής οικονομικής ισορροπίας. Παρά τάς διαμαρτυρίας τών ύποστηρικτών 
φιλελευθέρων οικονομικών ιδεών, ό παρεμβατισμός τοΰ Κράτους αύξάνει όλονέν καί 
περισσότερον καί ή δλη οικονομία άνεξαρτήτως κοινωνικού ή πολιτικοΰ καθεστώτος, 
καθίσταται διευθυνομένη. Ά λλ’ ή παρεμβατικότης αύτη τοΰ Κράτους δημιουργεί 
εις ώρισμένας έπαγγελματικάς τάξεις δυσαρέσκειαν, λόγω ματαιώσεως τών ωφελη
μάτων, τά όποια είδικώς αΰτη θ’ άπεκόμιζε έκ τής μή παρεμβάσεως τοΰ Κράτους. 
Έ ξ αύτοΰ τοΰ λόγου ή κατηγορία αυτή τών διοικουμένων, τών βλαπτομένων έκ τοΰ 
Κρατικοΰ παρεμβατισμοΰ, άποκτα δυσμενή προδιάθεσιν προς τό Κράτος, εάν δεν 
καταβληθή μελετημένη προσπάθεια διά τήν έξήγησιν ένός έκάστου έκ τών παρεμβα
τικών μέτρων. Καί έδώ, λοιπόν, ώς καί εις τήν προηγουμένην περίπτωσιν, υπάρχει 
σύγκρουσις συμφερόντων τών διοικούντων καί ώρισμένων έκ τών διοικουμένων, ή 
όποια καταλήγει εις μίαν έντασιν τών σχέσεων τής αμοιβαίας έμπιστοσύνης μεταξύ 
διοικούντων καί διοικουμένων.

Τέλος, ή δημογραφική έξέλιξις, άπαιτοΰσα έπέκτασιν τών παρεχομένων ύπό 
τής Διοικήσεως ύπηρεσιών προς τούς διοικουμένους, έδημιούργησε μεμονωμένας 
περιπτώσεις άνεπαρκείας τών Δημοσίων Υπηρεσιών ν’ άνταποκριθοΰν προς τάς καθ’ 
ήμέραν αύξανομένας άνάγκας. Μία τοιαύτη περίπτωσις είναι αί έκ τής άστυ φιλίας 
δημιουργηθεΐσαι άνάγκαι έργασίας τοΰ ρέοντος προς τάς πόλεις άγροτικοΰ πληθυ- 
σμοΰ, έλκομένου άπό τήν άστικήν ζωήν καί τάς άνέσεις της. Ή  δυσχερεστάτη άνεύ- 
ρεσις έργασίας καί ή δημιουργία ώςέκ τούτου μεγάλης άνεργίας άποτελεΐ νέαν πηγήν 
δυσαρεσκειών καί διαμαρτυριών προς τούς διοικοϋντας.

Πέραν τών οικονομικών, ύπάρχουν καί σοβαραί κοινωνικά! αίτίαι τοΰ ύδρο- 
κεφαλισμοΰ τοΰ Κράτους. Πρόκειται περί τών δημιουργηθέντων κοινωνικών κιν
δύνων έκ τής άναπτύξεως τής τεχνικής προόδου, τοΰ «ούρμπανισμοΰ» καί τών πο
λεμικών συνθηκών. Ή  ζωή τών άτόμων έν τώ κοινωνικώ συνόλω ένέχει ώρισμένους 
κινδύνους άπό άπόψεως υγείας καί μέσων συντηρήσεως. Άσθένειαι νέαι ένεφανί- 
σθησαν ή μάλλον διεγνώσθησαν αί ύπάρχουσαι άλλά λαβοΰσαι, λόγω συσσωρεύσεως 
πληθυσμοΰ ή άνθυγιεινών συνθηκών ζωής είς τάς πόλεις, μεγαλυτέρας διαστάσεις.
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'Ωσαύτως έπεκτείνεται διαρκώς ή κρίσις της στέγης. Ούτω εμφανίζεται ένα νέον 
φαινόμενον, άγνωστον κατά τον 19ον αιώνα : Ή  προσδοκία τοΰ διοικουμένου, δπως 
τύχη της συλλογικής άσφαλείας έ'ναντι δλων τών κοινωνικών κινδύνων. Ή  προσδο
κία αύτή ελαβε τήν πλέον λυρικήν έκφρασιν εις την δραματικήν προσπάθειαν τοΰ 
’Αμερικανού ήγέτου Φραγκλίνου Ροΰσβελτ, ό όποιος διεκήρυξε εις τον Χάρτην τοΰ 
’Ατλαντικού ώς σκοπόν τών Ηνωμένων ’Εθνών τήν άπαλλαγήν τοΰ συγχρόνου 
ανθρώπου από τον φόβον και τήν ένδειαν.

Θά ήδύνατο κανείς νά χαρακτηρίση ώς αιτίας πολιτικάς άφ’ ενός μέν τήν 
αύξησιν της γραφειοκρατικοποιήσεως τών Δημοσίων ' Υπηρεσιών, άφ’ έτέρου δέ τήν 
ανεπάρκειαν τοΰ άντιπροσωπευτικοΰ συστήματος πολιτειακής όργανώσεως. ’Ενώ 
αί Δημόσιαι 'Υπηρεσίαι συνεστήθησαν δι’ ώρισμένον σκοπόν δικαιολογοΰντα τήν 3- 
παρξίν των, π.χ. τό 'Υπουργεΐον Άνοικοδομήσε&ς διά τήν άνοικοδόμησιν τών έκ 
τών ύπό τών κατακτητών καί τών συμμοριτών καταστραφέντων οικισμών, ή οικιών, 
αύται μεταβάλλονται εις αύτοσκοπόν παοαμελοΰσαι τον δι’ δν συνεστήθησαν 
σκοπόν. Τό γραφεϊον λειτουργεί διά τάς άνάγκας τοΰ Γραφείου καί οχι τοΰ κοινω
νικού συνόλου. ’Αρκεί νά σκεφθή τις πόσαι προσωριναί Διοικητικαί'Υπηρεσίαι πα
ραμένουν, καίτοι ό σκοπός δι’ δν συνεστήθησαν προ πολλοΰ έξέλιπε.

Εις τό γραφειοκρατικόν καθεστώς, εις τό καθεστώς δηλαδή δπου άρχει τό 
Γραφεϊον διά τάς άνάγκας τοΰ Γραφείου, ή άπόδοσις εις ύπηρεσίας προς τό κοινόν, 
μειοΰται όλονέν. 'Οπως λέγει ό Max Weber ό όποιος έχει άσχοληθή είδικώς μέ τό 
θέμα άπό τής άρχαιότητος μέχρι σήμερον :

«Ό  πλήρως άνεπτυγμένος γραφειορατικός μηχανισμός συγκρινόμενος μέ 
άλλους. μηχανισμούς λειτουργεί ώσάν τό μηχάνημα χωρίς τήν μηχανικήν ρύθμισιν 
διά παραγωγήν. ’Ακρίβεια, ταχύτης, άναμφιβολία, γνώσις τών φακέλλων, ένότης, 
αυστηρά υποταγή, μείωσις συγκρούσεων, μείωσις τοΰ κόστους τοΰ προσωπικού 
καί τοΰ ύλικοΰ, δλα αυτά εις μίαν γραφειοκρατικήν όργάνωσιν φθάνουν εις τό άνώ- 
τατον σημεϊον. Καί έν τούτοις ό μηχανισμός δέν παράγει, δεν άποδίδει».

Καί εδώ εύρίσκεται τό τραγικόν σφάλμα εκείνων, οί όποιοι ένόμισαν ότι μέ 
τον τεχνικόν ή νομικόν ορθολογισμόν, λύεται τό πρόβλημα τής άποδόσεως τών 
Δημοσίων 'Υπηρεσιών. "Οταν τά άκρως τεχνικά ορθολογιστικά συστήματα όργανώ
σεως έργασίας τών Η. Fayol καί R. Taylor, ώραϊα καί ορθά είς τήν άνθρωπίνην 
φαντασίαν καί τά έπί τοΰ χάρτου πολύχρωμα σχήματα, έτέθησαν εις εφαρμογήν 
εις τήν ’Αμερικήν, ή άπόδοσις τών έπιχειρήσεων δχι μόνον δέν ηύξήθη άλλάέμειώθη 
εις πολλάς περιπτώσεις. Τό ’ίδιον συνέβη καί εις τάς Εύρωπαϊκάς χώρας. "Ολα τά 
Γερμανικά ή Γαλλικά συστήματα νομικής ορθολογιστικής όργανώσεως καί λειτουρ
γίας τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών έφηρμόσθησαν χωρίς ή άπόδοσις τών'Υπηρεσιών ν’ 
αύξηθή, χωρίς δηλαδή αί παρεχόμεναι ύπό τών διοικούντων προς τούς διοικουμένους 
υπηρεσίαι νά αυξηθούν εις ενα πλέον ικανοποιητικόν βαθμόν.

’Αλλά ή μή άπόδοσις διά τοΰ νομικού ή τεχνικού ορθολογισμού τών ώργανω- 
μένων 'Υπηρεσιών, έδημιούργησε τήν άντίδρασιν τοΰ διοικουμένου καί δή τοΰ φορο
λογούμενου, ό όποιος έβλεπε δτι τό χρήμα τό. όποιον διαχειρίζεται ή α ή β άνώ- 
νυμος εταιρία ή διαχειρίζεται ό ίδιος, άποδίδει ένώ τοΰ Δημοσίου καταναλοΰται. 
Τοΰτο έδημιούργησε τήν άντίδρασιν τής λαϊκής αάζης, ή όποια ένώ βλέπει τήν 
δημιουργίαν οργανικών θέσεων, αρμοδιότητας νέας, πολλάς καί ποικιλωνύμους 
Δημοσίας 'Υπηρεσίας, δέν βλέπει ούδεμίαν βελτίωσιν τής έξυπηρετήσεώς της, 
βλέπει δηλαδή τάς παρεχομένας ύπό τοΰ Κράτους 'Υπηρεσίας νά παραμένουν ίδιαι 
ή καί νά μειοΰνται άκόμη.

'Η άντίδρασις τών διοικουμένων κατά τής μή εξυπηρετικής διοικητικής δρά- 
σεως έλαβε μορφήν κατακραυγής κατά τής «Γραφειοκρατίας», είς δλας τάς χώρας, 
έκφραζομένη διά τών οργάνων τής δημοσίας γνώμης καί δή τοΰ τύπου. Καί εν 
'Ελλάδι κόμματα καί πολιτικοί ήγέται ύπόσχονται προς τούς εκλογείς τήν άπό τοΰ
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1821 μέχρι σήμερον «Χρηστήν Διοίκησιν» καί καταφέρονται έν όνόματι βεβαίως 
τής Δημοκρατίας, δηλαδή τής κυριαρχίας τοϋ Δήμου, κατά τής διοικητικής γραφειο
κρατίας. Ά λλ’ ό Γερμανοαμερικανός δημοσιολόγος Κ. Φρήντριχ άπαντα :

« ’Όχι μόνον όφείλομεν νά άπορρίψωμεν την ιδέαν δτι ή Δημοκρατία άντιτί- 
Οεται προς τήν διοικητικήν Γραφειοκρατίαν, άλλα πρέπει νά άναγνωρίσωμεν δτι 
το μέλλον τής Δημοκρατίας έξαρτάται άπό τήν ικανότητά της νά διατηρήση μίαν 
πλήρως ώργανωμένην διοικητικήν γραφειοκρατίαν, διότι ή βιομηχανική όργάνωσις 
απαιτεί αυτήν τήν γραφειοκρατίαν, έφ’ δσον ή ζωή χιλιάδων άνθρωπίνων υπάρξεων 
έξαρτάται άπό αυτήν. Έάν ένα δημοκρατικόν Κράτος άδυνατή νά διατηρήση μίαν 
άποδοτικήν διοικητικήν ιεραρχίαν, θά ύποχρεωθή νά παοαχωρήση τήν θέσιν του εις 
εκείνην τήν μερίδα τοϋ Κράτους ή οποία θά τό έπιτύχη, είτε θά είναι δικτατορία 
ενός άτόμου, είτε μιας μικράς όμάδος, έν όνόματι είτε τοϋ Έθνους, είτε τοϋ λαοΰ, 
είτε τοϋ προλεταριάτου».

Συνοψίζοντες λοιπόν τούς παράγοντας οί όποιοι όδηγοΰν εις τήν παράτασιν 
των σχέσεων μεταξύ διοικούντων καί διοικουμένων, καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα 
δτι ή έξ οικονομικών, κοινωνικών καί πολιτικών λόγων άνάπτυξις τής όργανώσεως 
καί τής δραστηριότητος τών Δημοσίιον 'Υπηρεσιών έδημιούργησε άντιθέσεις μερίδων 
τινων τών διοικουμένων, αί όποΐαι έμφανίζονται ώς άστοργία καί έχθρότης τοϋ 
Κράτους. Ουτω δημιουργεΐται τό πρώτον ρήγμα είς τάς σχέσεις διοικούντων καί 
διοικουμένων.

Καί έρωτάται : Τί θά ήδύνατο άράγε νά πράξη τό Κράτος διά νά άποτρέψη τήν 
δημιουργίαν τοϋ ρήγματος αύτοϋ, ή άπαξ έδημιουργήθη νά γεφυρώση τό χάσμα αύτό;

Ήδύνατο καί δύναται τό Κράτος νά πράξη πολλά διά τήν άντιμετώπισιν τών 
δυσαρεσκειών τών πολιτών, τών προκυπτουσών έκ τών ώς άνω μνημονευθεισών 
αιτιών. ’Λναφέρομεν έδώ ένδεικτικώς.

α. Τήν αδξησιν τής άποδόσεως τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί τών νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, ή όποια δύναται νά έπιτευχθη, διά σειράς μέτρων, 
έστω καί αν καί έν άπό αύτά. θά είναι ή είς έκάστην περίπτωσιν έφαρμογή τής λεγο- 
μένης «φιλοσοφίας τής άγελάδος», δηλ. τής ΐκανοποιήσεως τοϋ έργαζομένου προς 
αυξησιν καί βελτίωσιν τής άποδόσεώς του.

β. Τήν πολιτειακήν άγωγήν τών διοικούντων προς άλλαγήν τής διοικητικής 
συμπεριφοράς τών υπαλλήλων ήτοι τής νοοτροπίας έκείνης ή οποία καθιστά τον 
υπάλληλον γραφειοκράτην καί έπιρρίπτει δλας τάς εύθύνας είς τούς διοικουμένους. 
’Ακόμη καί αν χρειασθή ν’ άλλάξη ή μορφή όργανώσεως καί λειτουργίας, τών Δη
μοσίων 'Υπηρεσιών μας, πρέπει νά γίνη αύτό έφ’ δσον μέ τήν ύπάρχουσαν μορφήν 
ή άλλαγή νοοτροπίας είναι άδύνατος. Αύτό άλλωστε συνέβη καί έν Γαλλία μεταπο
λεμικούς, δπου ώς λέγει ό C. Vedel, τό Κράτος παρέλαβε άπό τούς κεφαλαιούχους 
τήν πείραν όργανώσεως τών έπιχειρήσεών των, καί άπό τό ’Εμπορικόν Δίκαιον 
τό πνεύμα του, έν προκειμένω δέ τήν άρχήν ίσότητος διοικούντων καί διοικουμένων. 
Είναι ή γνωστή άρχή «'Ο πελάτης έχει κατά τεκμήριον δίκαιον».

γ. Τήν άλλαγήν τής νοοτροπίας καί συμπεριφοράς τών θιγομένων έκ τής 
διοικητικής δράσεως διοικουμένων, διά προσεκτικής καί υπευθύνου παροχής στοι
χείων καί πληροφοριών προς τούς ένδιαφερομένους, είς τρόπον ώστε νά πεισθοΰν 
δτι ή έναρμόνισις τών ειδικών συμφερόντων προς τό γενικόν συμφέρον, είναι συμφέ- 
ρουσα καί δι’ αύτούς τούς ίδιους. Διά νά τό πράξη τοϋτο άποτελεσματικώς τό Κρά
τος πρέπει ν’ άποβάλη τήν ιδέαν τοϋ άπό θέσεων ισχύος όμιλοΰντος καί ν’ άσπασθή 
τήν ιδέαν τής ίσότητος περί ής άνωτέρω έλέχθη. Ή  άλλαγή νοοτροπίας καί συμπε
ριφοράς τών διοικουμένων είναι έργον μακράς πνοής, έπιμονής καί ύπομονής, ιδία 
είς δ,τι άφορά τήν ίεράρχησιν τών άναγκών τοϋ κοινωνικού συνόλου, είς άνάγκας 
άμέσου ΐκανοποιήσεως καί άνάγκας δυναμένας νά θεραπευθοΰν καί είς τό άπώτερον 
μέλλον. ΔΗΜ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Η ΚΗΦΙΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΟΣ
'Υπό τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου των ’Αθηναίων 

κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Σ Κ Ο Υ Ζ Ε

Διά τούς φίλους άναγνώστας των προσφιλών μου « ’Αστυνομικών Χρονικών», 
θά προσπαθήσω νά ξαναζωντανέψω τήν άξέχαστη εποχή άπό τό μαγευτικό περιβάλ
λον του ολόδροσου προαστείου της Κηφισιάς, πού τώρα πάλι μέ το καλοκαίρι 
γνωρίζει, όπως κάθε χρόνο, καινούργιες μεγάλες πιέννες.

Τήν παληά εποχή ή Κηφισιά, δεν ήταν παρά ένα μικρό χωριό, πού τό πολύ 
πολύ άριθμοϋσε περί τούς 700 κατοίκους, ενώ σήμερα μετά παρέλευσι 60 έτών πε
ρίπου, οπωσδήποτε συγκεντρώνει, μαζί μέ τό μεγάλο ένδιαφέρον, τον περισσότερο 
πληθυσμό μεταξύ όλων τών άλλων προαστείων τής πρωτευούσης, δηλαδή εκατό 
χιλιάδες περίπου κατοίκους, όσες είχε ή πριυτεύουσα κατά τάς άρχάς του εικοστού 
αΐώνος.

'Η άλήθεια είναι ότι τήν Κηφισιά, τό έξαιρετικό αύτό εξοχικό κέντρο, ευνόησε 
πολύ γιά νά πάρη τήν πρώτη θέσι μεταξύ τών άλλων προαστείων, τό θαυμάσιο καί 
έξ ίσου ύγιεινό κλίμα της, τό άφθονο πράσινο πού φούντωνε παντού, άπό τά τρεχού
μενα νερά πού άνέβλυζαν γύρω άπό τις διάφορες μικροπηγές καί προ πάντων ή 
διαφορά της θερμοκρασίας άπό τήν πρωτεύουσα κατά τούς θερμούς μήνες τού καλο- 
καριού.

’Έτσι τό μικρό χωριό τής Κηφισιάς, πολύ γρήγορα έπήρε καταπληκτική πρό
οδο κι’ έ'γινε τό πλέον άγαπημένο κέντρο παραθερισμοΰ καί έξοχικοΰ περιπάτου τών 
κατοίκων τής ’Αθήνας. Καί μέχρι σήμερα όμως παρά τήν δημιουργία τόσων άλλων 
προαστείων μέ άρκετά ενδιαφέροντα, ή Κηφισιά μέ τό θεωρούμενο άπό τά παληά 
άριστοκρατικό Κεφαλάρι καί τό επίσης άρχοντικό Στροφύλι, συγκεντρώνει τις 
περισσότερες προτιμήσεις τών ’Αθηναίων.

Φυσικά μόνον έμεΐς οί παληοί είδαμε τήν τεραστία έξέλιξι πού πήρε ή Κη
φισιά μέσα σέ χρονικό διάστημα 50—60 χρόνων περίπου. Γιά τον λόγον αύτό, επειδή 
παρακολουθήσαμε άπό κοντά τά διάφορα στάδια τής άναπτύξεώς της καί χάριν τών 
νεωτέρων, πού κάποτε θά έχουν τήν επιθυμία νά μάθουν κάτι γιά τήν άγαπημένη 
τους Κηφισιά, θά διηγηθοΰμε τά πλέον χαρακτηριστικά καί σπουδαιότερα σημεία 
τής έξελίξεως, τού δροσερού αύτοΰ προαστείου.

'Η Κηφισιά οφείλει τήν ραγδαία πρόοδό της κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο 
ένδιαφέρον τού άειμνήστου πρωθυπουργού Θεοδώρου Δηλιγιάννη, χάρις στήν προ
στασία τού όποιου τό μικρό χωριουδάκι μέ τά πολλά περιβόλια, τούς άμπελώνες καί 
έλαιώνες, άρχισε νά βαδίζη άλματωδώς προς τήν μεγάλη τους έξέλιξι, καί νά γνω- 
ρίζη πρωτοφανή κοσμική κίνησι μέ παραθεριστάς καί έπισκέπτας τούς γνωστοτέρους 
’Αθηναίους τής εποχής έκείνης.

Στήν άρχή ή μετάβασις εκεί δέν ήταν εύκολη στον πολύ κόσμο. Τ’ άμάξια 
πού έκτελοΰσαν δρομολόγια έχρειάζοντο μιάμισυ έως δυο ώρες γιά νά φθάσουν, μέ 
μιά μικρή στάθμευσι κοντά στο σημερινό Ψ'υχικό, στήν στροφή άκριβώς προς τό 
Χαλάνδρι, όπου υπάρχουν 4 μεγάλα κυπαρίσσια, κι’ όπου οί σταθμεύοντες αμαξάδες 
έμεναν λίγο γιά νά ξεκουρασθοΰν καί νά πάρουν νερό άπό τήν πηγή.

Καί οί ιδιωτικές όμως άμαξες μέ τά γερά άλογα έλάχιστη διαφορά χρόνου 
έκέρδιζαν, γιατί ό δρόμος, άτυχώς γιά τότε, βρισκόταν σέ κακά χάλια, γεμάτος 
χαντάκια, πέτρες καί άνυπόφορη ιδίως γιά τό καλοκαίρι σκόνη.

Τό 1882 τά πράγματα άλλαξαν ριζικά μέ τήν λειτουργία τού άτμοκινήτου 
σιδηροδρόμου τού περιβόητου «θηρίου», πού έγινε πασίγνωστο σ’ όλους τούς "Ελ
ληνες, όχι μόνο στούς ’Αθηναίους, καί μάλιστα όλων τών έποχών. ’Αλλά παρακάτω
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θά σάς περιγράφω πιο έκτενώς για τό «θηρίο» της εποχής, πού μοιραίως συνεδύασε 
τήν κωμική υπαρξί του μέ την πρόοδο τής Κηφισίας.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες πού προέκυπταν άπο τήν συγκοινωνία, οί ’Αθηναίοι, 
φυσικά οί εύποροι, άρχιζαν νά κτίζουν τις θερινές κατοικίες τους, δηλαδή ωραιότατες 
έπαύλεις, πού άλλαξαν άμέσως τήν δψι του μικρού χωριού. Τα λίγα σπίτια του 
πρώτα ήσαν ώς επί το πλεΐστον στο κέντρο τής σημερινής Κηφισιάς, γύρω άπο τήν 
εκκλησία της.

Πριν όμως έκδηλωθή φανερά ή προτίμησις των ’Αθηναίων γιά το κτίσιμο των 
έπαύλεών τους έκεΐ, έγινε ή σκέψις νά προτιμηθή γιά θερινή διαμονή το Μαρούσι, 
έξ αιτίας τής εκεί πηγής μέ τύ εξαιρετικό νερό της.

Οί Μαρουσιώτες όμως έπρόβαλαν διάφορες άπαράδεκτες άξιώσεις στον άεί- 
μνηστο Δηλιγιάννη, κι’ έτσι άποφασίσθηκε νά άναδειχθή ή Κηφισιά μέ τά μεγάλα 
πλατάνια, τά άνθοπερίβολα καί τά άφθονα τρεχούμενα νερά της. 'Η τύχη πού τήν 
έκανε νά γνωρίση δόξες είχε κριθή.

'Ένα άπο τά πρώτα σπίτια πού χτίσθηκαν τότε άπο μιά πολύ γνωστή αρχον
τική οικογένεια τής ’Αθήνας, γιά θερινή κατοικία, είναι τώρα κλινική καί συνεχίζει 
το έργον τής άναζωογοννήσεως τών οργανισμών στο θαυμάσιο κλίμα της.

Λίγο άργότερα έχτισαν πολλοί γνωστοί ’Αθηναίοι εκεί τις έπαύλεις τους γιά 
το καλοκαίρι. Κοντά σ’ αύτά τά σπίτια υπήρχε κι’ ένα άρχοντικό, πού τελευταία 
είχε μείνει έρείπιο έγκαταλελειμμένο σ’ένα χέρσο κτήμα, στο όποιο, καθώς λέγεται 
τήν παλαιοτέρα εποχή είχε φιλοξενηθή γιά λίγες ήμέρες ό Βασιλεύς ’Όθων, μένοντας 
κατενθουσιασμένος άπο τήν φιλοξενία αύτή στήν Κηφισιά.

'Η άρχή είναι το ήμισυ τού παντός. Στήν προκειμένη περίπτωσι ή αρχή 
έγινε καί πολύ καλή μάλιστα. ’Έτσι ή Κηφισιά άρχισε άπο τότε νά γίνεται μέ γοργό 
ρυθμό τό πολυαγαπημένο κέντρο παραθερισμοΰ τών ’Αθηναίων, στούς κήπους τής 
οποίας καί ιδίως στο πάρκο της έπρόκειτο νά γραφούν πολλές ωραίες σελίδες άπο 
τήν ζωή τών νέων τής έποχής έκείνης και νά πλεχθούν συγκινητικές ιστορίες δια
φόρων ειδυλλίων.

’Έτσι ενώ στις άρχές δέν υπήρχε κανένα μαγαζί μόλις έγινε τό πάρκο, άμέ
σως ξεφύτρωσαν γύρω του άραιά-άραιά διάφορα μικρομάγαζα, γιά νά εξυπηρετούν 
τούς παραθεριστάς κ ι’ όλους τούς έπισκέπτας, τό πρώτο δέ πού έκανε τήν έμφάνι- 
σί του ήταν ένα παντοπωλείο σέ πρωτόγνη έντελώς κατάστασι τών άδελφών Δαρίβα.

Τό φιλοπρόοδο παράδειγμα αύτοΰ τού παντοπώλου, έμιμήθησαν άμέσως καί 
άλλοι εντόπιοι. ’Αλλά τήν πραγματική άναδημιουργία στήν Κηφισιά έπροκάλεσε, 
καθώς είπαμε παραπάνω, ή συγκοινωνία τού άτμοκινήτου σιδηροδρόμου τό 1882. 
Τον πρώτο καιρό δέν έπήγαινε πολύς κόσμος μ’ αύτόν, άπο φόβο, άλλά σιγά-σιγά 
συνήθισαν κι’ έτσι στά περισσότερα δρομολόγια, πού είχαν όρισθή κάθε μία έως 
μιάμισυ ώρα, τά βαγόνια ήσαν γεμάτα άπο εκλεκτό κόσμο, μέ εισιτήριο Α' θέσεως 
2 δρχ. alleretour.

"Οσον άφορά γιά τήν ονομασία του «θηρίο», έδόθη στο μικρό εκείνο τραίνο 
γιατί έσφύριζε πολύ, καί ξεφυσοΰσε μέ μεγάλο πάταγο, βγάζοντας άφθονο καπνό 
άπο τό κωνικό φουγάρο τής μηχανής του. Στούς άνήφορους μάλιστα ό θόρυβος ήταν 
μεγαλύτερος καί, επειδή γιά λόγους οικονομίας χρησιμοποιούσε κάρβουνο κατωτέρας 
ποιότητος, άπο τό όποιο έπρεπε νά βάζουν πολύ, έπετοΰσε πολλές σπίθες καί άναμ- 
μένα καρβουνάκια, πού μερικές φορές προκαλοΰσαν μικρές πυρκαϊές στά κοντινά 
χωράφια.

Δέν ήταν καθόλου σπάνιο νά πιάνουν φωτιά καί τά βέλα τών γυναικών, γιατί 
όλες οί κυρίες τότε φορούσαν βέλο. Τον ίδιο κίνδυνο διέτρεχαν τά φτερά καί τά λου
λούδια πού είχαν τότε άφθονα στά καπέλλα τους οί έπιβάτριες. Τό ταξίδι βέβαια 
γινόταν δυσκολώτερο, όσον περισσότεροι ήσαν οί έπιβάτες, προ πάντων κατά τά 
Σαββατοκύριακα, πού τά έπαιρνοΰσαν στήν έξοχή. Μιά φορά μάλιστα έγινε κι’ ένα
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κωμικοτραγικό άτύχημα, πού σήμερα φαίνεται άπίστευτο, άλλα έν τούτοις είναι 
αληθινό.

"Ενα άπόγευμα πού φυσούσε δυνατός άέρας και τό τραίνο ήταν πάρα πολύ 
φορτωμένο, αναποδογυρίσθηκε ολόκληρο σέ μιά στροφή πριν άπό τό 'Ηράκλειο, 
εύτυχώς όμως για τούς έπιβάτας του, έπεσε στα μαλακά σ’ ένα κατά τύχην σπαρμένο 
χωράφι καί δεν είχε θύματα καί τραυματίες μέ σοβαρό τραύμα. Τό ξεκίνημα αυτού 
τού «θηρίου»,πότε, έγίνετο άπό τήν πλατεία τού Λαυρίου, ό δέ σταθμός τής Κηφι
σιάς ήταν ένα είδος πλατείας μέ τραπέζια καί καρέκλες, οπού έπερίμεναν οί ταξι
διώτες τήν άφιξι τού τραίνου, πού δεν διεκρίνετο πάντοτε γιά τήν άκρίβεια των 
δρομολογίων του. 'Ο δέ Διευθυντής τού «θηρίου» άείμνηστος Πάνος Μπασιάκος 
γνωστός σ’ όλους γιά τήν καλωσύνη κ ι’ εύγένειά του, όταν είχε μεγάλη κίνησι, 
άνελάμβανε ό ίδιος να τοποθετήση στίς θέσεις τους τούς ταξιδιώτες καί κατώρθωνε 
νά προλαμβάνη τις μικροφιλονικίες άφίνοντας όλους ευχαριστημένους.

Οί κομψές ’Αθηναίες έπήγαιναν συνήθως στήν Κηφισιά μέ τό άπογευματινό 
τραίνο τών 6 ή 7, ντυμένες μέ τήν καλύτερη καί πιο μοντέρνα περιβολή της εποχής 
εκείνης, καί μέ τά πιο εντυπωσιακά καπέλλα.

Μόλις έφθαναν έπάνω, άλλες έμεναν στήν πλατεία παίροντας μέ τήν συντρο
φιά τους παγωτά ή γκαζόζες γιά νά επιστρέφουν μετά, άλλες έπήγαιναν σέ γνωστά 
τους σπίτια καί άλλοι, μεγάλες παρέες, έπήγαιναν νά μείνουν στο μοναδικό Ξενο
δοχείο Μελά πού άλλοτε ήταν σπίτι ενός παληοΰ Δημάρχου τών ’Αθηναίων.

Μέ τον καιρό οί έπαύλεις πλήθαιναν, καί κάθε οικογένεια θεωρούσε πλέον προ-

ώραΐα άνθοπερίβολα, μέ τήν έργασία τών κηπουρών, πού είχαν έλθει άπό τήν Κων
σταντινούπολή

Γιά τήν δημιουργία τού πλουσίου πρασίνου, βοηθούσε άλλωστε καί ή υπαρξις 
τών ύδάτων τού Κοκκιναρά, μέ τά όποια μάλιστα σώθηκε κι’ ή ’Αθήνα τον καιρό 
τής μεγάλης λειψυδρίας. Στο Κεφαλάρι πάλι, έκεΐ πού είναι τώρα τό μεγάλο ξενο
δοχείο, ήταν χωράφια, ένα ξωκκλήσι κι’ ή πηγή τού νερού, άπό τήν όποια μέ τις 
λεγάμενες άμπολές μοιράζονταν τό νερό σ’ όλα τά κτήματα καί στά περιβόλια. Σέ 
λίγο καιρό κ ι’ ό χώρος πού μεσολαβούσε μεταξύ τής κεντρικής πλατείας τού χωριού 
καί τού σιδηροδρομικού σταθμού, έγινε μέ τις φροντίδες τού άξέχαστου Διευθυντοΰ 
του ένα όμορφο πάρκο. Στο πάρκο έκείνο, πού σώζεται μέχρι σήμερα, όχι όμως τόσο 
περιποιημένο κι’ όμορφο όπως άλλοτε, έκαναν τις βόλτες τους οί ’Αθηναίοι λεοντι- 
δεΐς καί οί όμορφώτερες Άτθίδες τής έποχής, στολίζοντας μέ τήν παρουσία τους 
κάθε συγκέντρωσι καί κάθε κοσμική συντροφιά τής Κηφισιάς.

Τά χρόνια κυλούσαν καί κομψές έπαύλεις μέ πολλών ειδών άρχιτεκτονικούς 
ρυθμούς έκαναν διαρκώς τήν έμφάνισί τους. ’Επειδή δέ άργότερα ή σιδηροδρομική 
γραμμή έπεξετάθη καί στο Στροφύλι, έχτίσθηκαν έκεί πολλά έξοχικά σπίτια. ’Αλλά 
ή μεγάλη κοσμική κίνησις καί οί περίπατοι άρχιζαν βέβαια άργά τό βράδυ μέ τήν 
δύσι τού ήλίου. Τότε κατέβαιναν στήν Κηφισιά καί οί προσκεκλημένοι ’Αθηναίοι 
καί τά ξενοδοχεία καθώς καί τά κέντρα έγέμιζαν άπό κόσμο.

Τό πρώτο ξενοδοχείο, καθώς είπαμε, ήταν ένα άλλοτε άρχοντικό σπίτι, τό 
όποιον είχε είκοσι δωμάτια καί δύο λουτρά, πού εύρίσκοντο στο μεσοπάτωμα, καί 
τών όποιων, τις οίδε, γιατί δέν έγίνετο μεγάλη χρήσις. ’Εκείνο όμως πού ξεχώριζε 
καί όπου συγκεντρωνόταν ό περισσότερος κόσμος ήταν ή μπροστινή βεράντα, 
πού έχρησίμευε σαν ένα είδος παρατηρητηρίου τών παραθεριστών καί ιδίως τών 
ηλικιωμένων κυριών μέ τά φιλντισένια φασαμέν καί τις βεντάλιες. Οί τοίχοι τής 
βεράντας αύτής έφεραν έγχρωμες παραστάσεις λουλουδιών, πού είχε ζωγραφίσει 
ή κόρη τού ιδιοκτήτου μέ τό σπουδαίο ταλέντο της.

Σ’ αύτό τό ξενοδοχείο γίνονταν κάθε Κυριακή κοσμικές συγκεντρώσεις όπου 
έβλεπε κανείς τήν αφρόκρεμα τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας. Τά γεύματα πού έτι-
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Είς τήν αρχαιότητα, καίτοι ή πολεμική τέχνη εύρίσκετο έν νηπιώδει κατα- 
στάσει, τά επινοήματα δμως προς έξαπάτησιν τοϋ άντιπάλου διά τήν υφαρπαγήν 
της νίκης ήσαν ευφυέστατα καί πονηρότατα, ώς περιγράφουν αύτά άρχαϊοι συγγρα
φείς, ιδίως ό "Ελλην Πολύαινος περί τό 170 μ. X. Ουτος συνέγραψεν ειδικόν σύγ
γραμμα, έν τώ όποίω περιγράφει πολλά τοιαϋτα τεχνάσματα- έκ τούτου δέ άλλα 
μέν ήσαν άπάνθρωπα, άλλα δέ γενναιόφρονα καί θαυμαστά διά τήν αύταπάρνησιν 
καί αυτοθυσίαν τοϋ έπινοήσαντος αύτά προς έπίτευξιν τής νίκης καί έξυπηρέτησιν 
τής πατρίδος. Τοιοΰτον π.χ. θαυμαστόν έπινόημα αυτοθυσίας υπέρ πατρίδος άξιον 
εθνικής εύγνωμοσύνης είναι τό γνωστόν τοϋ Κάδρου περί τό 1066 π. X. Ό  ήρως 
καί φιλόπατρις ούτος άρχαϊος βασιλεύς των ’Αθηνών διά τοϋ επινοήματος του έκά- 
λυψε τήν υπέρ πατρίδος αύταπάρνησιν του, τήν άξιύμνητον διά μέσου των αιώνων. 
Κατά τήν γνωστήν θρυλικήν παράδοσιν, ένώ οί Άθαναΐοι διεξήγον άμυντικάς μάχας 
προς τούς εχθρούς των, τούς Δωριείς, οίτινες έπέδραμον κατά των ’Αθηνών, τό 
μαντεΐον τών Δελφών έχρησμοδότησεν ότι τήν νίκην θά κερδίσουν έκεΐνοι, τών ο
ποίων ό βασιλεύς θά έφονεύετο.'Ο Κόδρος πληροφορηθείς τον χρησμόν έπενόησε τό 
τέχνασμα τής αύτοθυσίας του διά τής νίκην τής πατρίδος- μεταμφιεσθείς είς χω
ρικόν είσέδυσεν εις τό στρατόπεδον τών πολεμίων καί έκεϊ σκοπίμως ήλθεν είς προ- 
στριβάς διά νά προκαλέση τον φόνον του καί είς διαπληκτισμούς προς τούς στρα- 
τιώτας τοϋ έχθροΰ, οϊτινες έξοργισθέντες τον έφόνευσαν. Οί επιδρομείς άναγνωρί- 
σαντες τον νεκρόν βασιλέα Κόδρον καί φοβηθέντες τάς συνέπειας τοϋ χρησμού, 
άπεχώρησαν έκ τής ’Αττικής. Ούτως έσώθη ή πατρίς διά τοϋ στρατηγικού τούτου 
τεχνάσματος τής αύτοθυσίας τοϋ Κόδρου- όθεν καί ή πάνσεπτος μνήμη αύτοΰ περι
βάλλεται μέ αίωνίαν έθνικήν εύλάβειαν, ώς πληροφορεί ό Πολύαινος έν τώ ώς άνω 
συγγράμματι αύτοϋ : « ...Κόδρω τιμάς κατεστήσαντο τών ήρώων, ότιπερ τούς 
πολεμίους έκουσίω θανάτω κατεστρατήγησεν».

’Επίσης θεμιτόν ήτο τό στρατηγικόν έπινόημα τοϋ βασιλέως τής Σπάρτης 
Λυκούργου (884 π. X .) κατά τό όποιον διέτασσε τον στρατόν αύτοΰ ίνα είς τάς 
μάχας οί Λάκωνες μή φονεύουν τούς φεύγοντας, διά νά θεωρούν ούτοι συμφερώ- 
τερον δι’ αύτούς τήν φυγήν άπό τήν παραμονήν έν τή μάχη : «Λυκούργος προσέ_

(1). Άνατύπωσις έκτης Γενικής Στρατιωτικής Έπιθεωρήσεως.

μώντο προς δραχμάς 3,50 έδίνοντο στον κήπο καί άκολουθοΰσε χορός στήν μεγάλη 
σάλα μέ τήν συνοδεία ενός πιάνου, πού έπαιζε ό γνωστός τότε γιά τό μπρίο του πια
νίστας Ντελμπουόνο. Στο ίδιο ξενοδοχείο ήταν ένα εϊδος παραδόσεως νά γιορτά
ζεται ή Καθαρή Δευτέρα όπου έπήγαινε γιά τά Κούλουμα όλη ή κοσμική ’Αθήνα. 
Περνούσαν έκεϊ όλη τήν ημέρα τους καί τό βράδυ έστηναν χορό, πού κρατούσε ώς 
τά μεσάνυχτα, τήν ώρα δηλαδή, πού έφευγε τό τελευταίο τραίνο. Φυσικά πουθενά 
άλλοΰ δέν παρετηρεΐτο τόση κοσμοσυρροή, έκεΐνα τά χρόνια, όσο στήν ώραία Κη
φισιά, τήν έξοχή τών εύπορων άλλά καί άπορων συνάμα.

Ή  Κηφισιά έπρόσφερε καί προσφέρει άκόμη άληθινές άπολαύσεις, γιατί συν
δυάζει σπάνια φυσικά προσόντα, πού μπορούν νά ικανοποιήσουν όλα τά γούστα καί 
τά πορτοφόλια" κάθε έποχής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΖΕΣ
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ταττε τοϊς Λ άκω σι: τούς πολεμίους φεύγοντας μή φονεύετε, ϊνα τό φ εύ -  
γειν ήγοϊντο τού μένειν λυσιτελέστερον» . (Αύτόθι).

Θεμιτόν επίσης καί εύφυέστατον ήτα τοΰ 'Ιστιαίου τό έπινόημα, προς έπα- 
νάστασιν των Ελληνικών πόλεων της Μικρας ’Ασίας καί άνάκτησιν της έθνικής των 
ελευθερίας. 'Ο 'Ιστιαΐος κατά τό 499 π. X. θέλων να είδοποιήση τον ’Αρισταγόραν 
δτι είναι ευκαιρία νά έκραγη ή έπανάστασις των ' Ελλήνων κατά των Περσών καί 
μή δυνάμενος νά έπιτύχη τοϋτο ένεκα των πολλών μέτρων τής ασφαλείας αυτών, 
έσοφίσθη τό έξης στρατήγημα, τό όποιον διηγείται ό ιστορικός 'Ηρόδοτος ούτως : 
’Εξόρισε τήν κεφαλήν τοΰ έμπιστοτέρου έκ τών δούλων του καί έ'πειτα έ'στιξεν έπί 
τής κεφαλής του τά. σημεία προς έπανάστασιν καί άνέμενε νά φυτρώσουν πάλιν αί 
τρίχες· εύθύς δέ ως έφύτρωσαν, τάχιστα τον έστειλεν εις τήν Μίλητον νά είπη εκεί 
εις τον ’Αρισταγόραν νά ξυρίση τήν κεφαλήν του καί νά παρατηρήση αυτήν τοΰτο 
έγένετο καί ή κατά τών Περσών έπανάσταοις τών Ελληνικών πόλεων τής Μ. ’Α
σίας έξερράγη. Τά αύτά άφηγεϊται καί ό Πολύαινος : «άποξύρας τάς τρίχας σ τ ίγ 
ματα ένεγράψατο τή κεφαλή «'Ιστιαΐος ’Αρισταγόρα· ’ Ιωνίαν άπόστησον».

Παραπλήσιον ήτο καί τό τέχνασμα, διά τοΰ οποίου ό Λακεδαιμόνιος Δημά- 
ρατος ευρισκόμενος εις τά Σοϋσα τής Περσίας καί άντιληφθείς τήν έτοιμαζομένην 
έκστρατείαν εναντίον τής Ελλάδος έπέτυχε νά είδοποιήση τούς Σπαρτιάτας ώς 
έξής : "Ελαβε διπλήν πινακίδα καί άφοΰ έπέξυσε τον κηρόν έ'γραψεν έπί τοΰ ξύλου 
τής πινακίδος τό σχέδιον τοΰ βασιλέως κατά τής Ελλάδος- έπειτα έσκέπασε πάλιν 
μέ κηρόν τά γράμματα, ώστε ή πινακίς έφαίνετο άθικτος, διά νά μή ύποψιασθοϋν τι 
οί όδοφύλακες κατά τήν μεταφοράν αυτής. "Οτε δέ έλήφθη ή πινακίς εις τήν Σπάρ
την, ή σύζυγος τοΰ Λεωνίδα Γοργώ άντελήφθη τό μυστικόν τέχνασμα καί διέταξε 
νά ξύσουν τον κηρόν ούτως άνεγνούσθησαν τά γράμματα, ώς γράφει ό 'Ηρόδοτος : 
« .. .Λεωνίδεω δέ γυνή Γοργώ ύπέθετο έπιφρασθεϊσα αύτή , τον κηρόν κναν 
κελεύουσα, καί εύρήσειν σφέας γράμματα εν τώ  ξύλω » .

Θαυμαστά καί έθνοσωτήρια υπήρξαν καί τά γνωστά δύο έπινοήματα τοΰ 
Θεμιστοκλέους προ καί μετά τήν έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν, διά τών οποίων καί ή νίκη 
τών Ελλήνων έπετεύχθη καί ή έσπευσμένη άποχώρησις έκ τής Ελλάδος τοΰ Ξέρ- 
ξου μέ ολέθριας δι’ αυτόν συνέπειας : «Θεμιστοκλής μέν οΰν δυσί στρατηγή- 
μασι χρησάμενος μεγάλων προτερημάτων αίτιος Ινένετο τοΐς Έ λλησι»  
(Διοδώρ. ιστορία),.

Θεμιτόν ήτο καί τό σύστημα τών ένσφραγίστων διαταγών, τό όποιον ήτο 
έν χρήσει καί κατά τήν άρχαιότητα" τοΰτο έφήρμοσε μέ στρατηγικήν δεξιοτεχνίαν 
ό Διονύσιος, ό αρχών τών Συρακουσών καί μέ αύστηράς κυρώσεις θανατικής ποινής 
εις τούς παραβάτας, ώς γράφει ό είρημένος Πολύαινος. 'Ο Διονύσιος θέλων νά 
γνωρίση ποιοι έκ τών πλοιάρχων του ήσαν πιστοί, έδωκεν εις έκαστον έξ αυτών 
έσφραγισμένον φάκελλον περιέχοντα άγραφόν τι βιβλίον, διατάξας όπως, άφοΰ 
άναχθοΰν εις τό πέλαγος, τότε νά άνοίξουν τούς φακέλλους καί νά συμμορφωθούν 
προς τάς δήθεν ένσφραγίστους διαταγάς. Ούτοι άνήχθησαν εις τό πέλαγος· άλλ’ ό 
Διονύσιος πριν δώση τό σημεΐον τής άποσφραγίσεως, έζήτησεν άπό ένα έκαστον 
τον δοθέντά φάκελλον. Τότε όσους εύρεν έχοντας άνοίξει τούς φακέλλους καί παρα- 
βιάσαντας τήν σφραγίδα, έθανάτωσεν αύτούς ώς προδότας· έδωκε δέ άλλους φακέλ
λους μέ έσωκλείστους πράγματι διαταγάς- ούτως έφυλάχθη τό άπόρρητον καί 
έπέτυχε τον άντικειμενικόν σκοπόν του : «Κ αί όσους εύρε τήν σφραγίδα
παραλελυκότας, ώς προδότας άπέκτεινε καί τότε έτερα β ιβλία  δούς τοϊς 
έγκαταλειφθεΐσιν έξέπλευσεν. Καί παραφυλαχθέν έκ τούτου τό άπόρρη
τον, άφύλακτον τήν πόλιν εύρών κατέλαβεν».

Άλλο θαυμαστόν καί λίαν άποτελεσματικόν έπινόημα έφεΰρε καί έθεσεν εις 
έφαρμογήν ή στρατηγική μεγαλοφυΐα τοΰ ’Επαμεινώνδα, διά πρώτην φοράν, το
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γνωστόν στρατήγημα της περιφήμου λοξής ή εγκάρσιάς φάλαγγος, διά τής οποίας 
ένίκησε την ίσχυροτέραν πολεμικήν παράταξιν τής έποχής έκείνης, ήτοι την Σπαρ
τιατικήν κατά την έν Λεύκτροις, πόλει τής Βοιωτίας, μάχην τώ 371 π. X. ως γράφει 
ό ιστορικός Διόδωρος ό Σικελιώτης : «Οί δέ περί τον ’Επαμεινώνδαν επικεί
μενοι τοϊς φεύγουσι καί πολλούς τω ν εναντίον κατακόψαντες, άπηνέ- 
γκαντο νίκην έπ ιφανεστάτην. . .  Μεγίστων δέ επαίνων ό στρατηγός ’Ε
παμεινώνδας ήξιώθη, διά τής ίδ ια ς ... στρατηγικής συνέσεως τούς άνι- 
κήτους ήγεμόνας τής Ελλάδος κατηγω νισμένος...» .

'Ο δέ μέγας ’Αλέξανδρος καθ’ δλην τήν διάρκειαν των πολεμικών έπιχει- 
ρήσεών του εναντίον τής κολοσσιαίας δυνάμεως των Περσών εις τάς χώρας των έπε- 
νόει καί εθετεν εις εφαρμογήν επινοήματα τής στρατηγικής μεγαλοφυΐας του πολύ 
αποτελεσματικά- π.χ. ευθύς άπό τής ένάρξεως των επιχειρήσεων ένεπνεύσθη καί 
έθεσεν εις ενέργειαν τό εύφυέστατον στρατήγημα, το όποιον άφηγεΐται ό Πολ.ύαινος : 
Δηλονότι ό ’Αλέξανδρος προκειμένου νά παρατάξη τά στρατεύματά του προς τά του 
άντιπάλου αύτοΰ Δαρείου τοϋ Κοδομανοΰ, έδωκε παράγγελμα είς αυτά όπως, μόλις 
πλησιάσουν τήν έχθρικήν παράταξιν κατά μέτωπον, γονατίσουν καί διά των χειρών 
αυτών νά ψαύσουν τήν γήν- όταν δέ δοθή τό δεύτερον παράγγελμα, τότε νά όρμή- 
σουν μέ θυμόν καί άνδρείαν έναντίον τών έχθρών. Τούτο έγένετο καί επέτυχε πλή
ρως- οί αντίπαλοι βλέποντες τό Ελληνικόν στράτευμα γονυκλινές ένόμισαν ότι 
προσκυνεϊ τον μέγαν βασιλέα τών Περσών καί διά τούτο ή ισχύς καί τό πολεμικόν 
αύτών μένος έμειώθη άμέσως- ό δέ μέγας βασιλεύς ένόμισεν ότι τό στράτευμα τού 
’Αλεξάνδρου έδειξε πρόθεσιν παραδόσεως- όθεν ήρχισε νά κομπορρημονή ότι άμα- 
χητί έκέρδισε τον πόλεμον. ’Αλλά μέ τό δεύτερον παράγγελμα τού ’Αλεξάνδρου 
ήγέρθη τό Ελληνικόν στράτευμα, ώρμησε μέ άκράτητον μένος, κατετρόπωσεν αύτούς 
καί ήρε νίκην μεγάλην : «  ...Τοϋ δέ συνθήματος γενομένου έξαίφνης οί Μα- 
κεδόνες άναστάντες μετά τής προσηκούσης ορμής ροιζηδόν (=μέ συριγμόν) 
έμβάλλουσι τοϊς πολεμίοις καί μεγάλην νίκην ένίκησαν».

'Ωσαύτως ό Πολύαινος άναγράφει καί τό εξής εύφυέστατον στρατήγημα- 
ότι δηλαδή οί Φωκεϊς πολιορκηθέντες ύπό τών Θεσσαλών κατεσκεύασαν γύψινα 
ομοιώματα τού στρατού των μέ τά όπλα άνά χεϊρας, τά άφήκαν ώς δήθεν φρουράν 
τής πόλεως, αύτοί δέ έν καιρώ νυκτός πανσελήνου έπετέθησαν αίφνιδιαστικώς άπό 
άλλο μέρος κατά τών πολιορκητών, οί όποιοι νομίσαντες ότι ήσαν άλλα στρατεύ
ματα καταπλαγέντες έ'παθον σύγχυσιν καί κατετροπώθησαν : «  . . .ύπονοήσαν- 
τες ετέρους είναι τούς επιτιθεμένους ήττήθησαν πεσόντες τετρακισχ ίλιο ι».

Συνήθως όμως έφηρμόζοντο εις τούς άρχαίους πολέμους τά άθέμιτα τεχνά
σματα συνοδευόμενα μέ κακουργίας. Κατά τον προϊστορικόν πόλεμον μεταξύ Λα
κεδαιμονίων καί Μεσσηνίων, τών οποίων ό στρατιωτικός ήγέτης, ό ’Αριστομένης, 
διεκρίθη εις τά στρατηγικά επινοήματα καί εις τον ήρωϊσμόν, οί Λακεδαιμόνιοι 
καταπονούμενοι ύπό τών Μεσσηνίων, ήρώτησαν τό μαντεΐον τών Δελφών περί τού 
πρακτέου. Ή  Πυθία άπήντησεν ότι δέν είναι άρκετή μόνη ή άνδρεία, άλλά χρειά
ζεται καί πολεμική άπάτη. Τον χρησμόν τούτον έρμηνεύων ό Διόδωρος ό Σικελιώτης 
έπάγεται : «έστι δέ τό νούμενον μη μόνον τοϊς εκ τής βίας έ'ργοις, άλλά καί 
τοϊς εκ δόλου. . .» .

Κατά τήν άρχαιότητα λοιπόν τά τεχνάσματα εις τάς μάχας διά τήν έξαπά- 
τησιν τού έχθροΰ έθεωροΰντο ίκανότης καί προτέρημα, καθώς βέβαιοι ό άπό σκηνής 
φιλόσοφος Ευριπίδης, γράφων ότι τάς μάχας πρέπει μέ δόλους νά ύποκλέπτη τις- 
ή οδός τής αλήθειας κατά τάς μάχας, λέγει, είναι κακή- 6 θεός τού πολέμου ’Άρης 
άγαπα τά ψεύδη, τάς άπάτας : «μάχος χρεών δόλοισι κλέπτειν- τής δ’ αλή
θειας οδός φαύλη τίς  έστι- ψεύδεσιν ό Ά ρης φ ίλο ς» . (Εύριπ. Fragm).

Τοιαΰτα δόλια τεχνάσματα ήσαν τά έξής: διάδοσις ψευδών ειδήσεων διά
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προσποιητών καί έπιτετηδευμένως αύτομολούντων είς τον άντίπαλον στρατιω
τών προς παραπλάνησιν αυτού- ωσαύτως ή χρήσις στρατιωτικών σαλπισμάτων 
ή συνθημάτων, τά όποια έχρησιμοποίει ό έχθρός. ’Επίσης προσποιηταί έπιθέ- 
σεις, ψευδείς υποχωρήσεις, ό αιφνιδιασμός, ή ένέδρα καί άλλα άπατηλά έπινοή
ματα, τά όποια ό Ξενοφών ό ’Αθηναίος χαρακτηρίζει ούτως : «δντως γάρ ούδέν 
κερδαλεώτερον έν πολεμώ άπατης. . .  τά έν τοΐς πολέμοις πλεονεκτήματα 
εΰροι άν τ ις  τά πλεϊστα καί μέγιστα σύν άπάτη γεγενημένα»—Διότι πράγματι 
δέν υπάρχει επικερδέστερου άλλο έν καιρώ πολέμου άπό την άπάτην... τά είς 
τούς πολέμους πλεονεκτήματα τά πλεϊστα καί μέγιστα θά ήδύνατό τις νά εύρη 
δτι μέ την άπάτην έχουν γίνει.

Ό  Πολύαινος μας πληροφορεί καί περί τοΰ έξης πονηροτάτου τεχνάσματος 
έν πολέμω : κατά τάς ένορκους συμφωνίας καί συνθήκας δι’ ανακωχήν ώρίζετο 
η διάρκεια αυτής μέ την φράσιν «διά τόσας ημέρας»- οί δόλιοι έκ τών συνθηκολο- 
γησάντων έπετίθεντο έν καιρώ νυκτός έναντίον τών άντιπάλων των, οίτινες εΐχον 
έμπιστευθή είς την ένορκον συμφωνίαν καί συνεπώς ήσαν άμέριμνοι καί άπροφύ- 
λακτοι καί ούτως οί παρασπονδήσαντες έφόνευον αυτούς. Κατηγορούμενοι δέ οί 
δολίως έπιτεθέντες δτι παρέβησαν ένορκους συμφωνίας, έδικαιολογοΰντο λέγοντες 
δτι δέν παρεσπόνδησαν, διότι ή συμφωνία ώριζε τάς ημέρας καί δχι τάς νύκτας : 
«ήμέρας γάρ συνεθέμεθα, άλλ’ ούχί καί νύκτας».

'Ο αύτός Πολύαινος άναγράφει καί τό έπόμενον πολεμικόν τέχνασμα του 
Σόλωνος : ήτοι κατά την έορτήν τής Δήμητρος, ό Σόλων ένέδυσε νέους μέ γυναι
κεία ένδύματα, υπό τά όποια ούτοι έκρυψαν έγχειρίδια- κατόπιν διά προσποιητού 
αύτομόλου προς τούς πολεμίους έδόθη είς αυτούς ή πληροφορία δτι, έάν μεταβοΰν 
είς τον τόπον τής έορτής, θά εΰρουν γυναίκας μόνας, τάς όποιας ευκόλως θά άπα- 
γάγουν ούτοι πιστεύσαντες μετέβησαν άοπλοι καί διεσπαρμένοι καί έπεχείρουν 
νά άπαγάγουν τάς γυναίκας, άλλά άντί γυναικών ευρισκον άνδρας ώπλισμένους, 
οΐτινες έσφαξαν πολλούς έξ αύτών : « .. .οί δέ άντί γυναικών άνδρες εύρεθέν- 
τες πολλούς αύτών άπέσφαξαν».

'Ομοίως ευφυέστατου, άλ,λά καί πανοϋργον υπήρξε τό τέχνασμα, τό όποιον, 
ώς γράφει ό 'Ηρόδοτος, ένήργησεν ή ’Αρτεμίσια, ή βασίλισσα τής ’Αλικαρνασσού 
καί άλλων τινών Δωρικών πόλεων έν Μ. ’Ασία, ή σύμμαχος τοΰ Ξέρξου, λαβοϋσα 
μέρος είς την κρίσιμου κοσμοϊστορικήν ναυμαχίαν τής Σαλαμΐνος. Κατά την στιγμήν 
τής γενικής άταξίας καί συγχύσεως, ή όποια έπεκράτει είς τάς ναυτικάς δυνάμεις 
τών Περσών, τό πλοίου τής ’Αρτεμίσιας κατεδιώχθη ύπό 'Ελληνικού πλοίου- έπειδή 
δέ δέν ήδύνατο νά διαφύγη τήν καταστροφήν, διότι έμπροσθέν της ήσαν Περσικά 
πλοϊα, προέβη είς τό έξής άθέμιτον τέχνασμα μέ πλήρη έπιτυχίαν ένώ κατεδιώ- 
κετο ύπό τοΰ Ελληνικού πλοίου, αύτή όρμφ έναντίον ένός Περσικού πλοίου, τό 
όποιον κατεβύθισεν αύτανδρον οΰτω κατώρθωσε διπλήν έπιτυχίαν- ό καταδιώκων 
αύτήν 'Έλλην τριήραρχος, ίδών τό γεγονός τούτο ένόμισεν δτι τό πλοΐόν της ήτο 
'Ελληνικόν, αφού έβύθισε βαρβαρικόν, ή ήτο Περσικόν καί ηύτομόλυσε προς τούς 
'Έλληνας- διά τούτο άφήκε τήν κατ’ αυτής δίωξιν, έστράφη προς άλλα βαρβαρικά 
πλοία καί ούτως έσώθη αυτή άπό τόν κίνδυνον, τοσούτω μάλλον, καθ’ δσον εΐχεν 
έπικηρυχθή ή ζωή της ύπό τών 'Ελλήνων άντί μεγάλου χρηματικού ποσού. Ά φ ’ 
έτέρου ό Ξέρξης ίδών τό κατόρθωμα τής ’Αρτεμίσιας, ένόμισεν δτι κατεβύθισεν 
Ελληνικόν πλοίου- δθεν έθαύμασε καί έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του είπών τό περί
φημου έκεϊνο δτι : «  ...ο ί μέν άνδρες γεγόνασί μοι γυναίκες, αί δέ γυναίκες 
άνδρες ».

Κατά τούς χρόνους τού Πελοποννησιακοΰ πολέμου έφηρμόσθησαν ύπό τών 
Ελλήνων τά πλέον πονηρότερα τεχνάσματα καί καταχθονιώτερα πολεμικά μέσα 
προς έξόντωσιν τοΰ άντιπάλου. Ό  Λύσανδρος, ό τών Λακεδαιμονίων άρχηγός,
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διεκρίθη εις την διάπραξιν πάσης απάτης, άπιστίας, επιορκίας, σφαγής κλπ. Καυ- 
χώμενος δέ διά πάντα ταϋτα ελεγεν: «δπου γάρ ή λεοντή μή άφ ικνε ΐτα ι, προσ- 
ραπτέον είναι εκεί τήν αλωπεκήν». Δηλαδή δπου ό ηρωισμός δεν φέρει άποτέ- 
λεσμα, εκεί πρέπει νά χρησιμοποιήται ή παραπλάνησις. 'Ομοίως ελεγεν δτι πρέπει 
τά μέν παιδία νά έξαπατώμεν μέ τούς άστραγάλους (παίγνια κύβων), τούς δέ εχ
θρούς μέ επιορκίας : «Λύσανδρος παρήγγειλεν εξαπατάν χρήναι παϊδας μέν
άστραγάλοις, πολεμίους δέ δρκοις». Διά ταϋτα, δτε ό Πύρρος δι’ άπάτης 
προσέβαλλε τούς Σπαρτιάτας και ούτοι κατηγορούν αύτον διά τοϋτο, είπε : «μή 
τοίνυν άγανακτήτε, εί προς τούς Λάκωνας έχρησάμην Λακωνικω στρατηγή- 
μ ατι» . (Πολυαίνου).

’Απατηλόν καί τελεσφόρον υπήρξε καί το έξης στρατηγικόν τέχνασμα, το 
όποιον γράφει ό Πολύαινος- κατά τούς έμφυλίους Ελληνικούς πολέμους ό βασιλεύς 
των Λακεδαιμονίων Κλεομένης πολέμων έναντίον των Άργείων, άντελήφθη δτι οί 
αντίπαλοι αύτοΰ παρηκολούθουν τάς διαταγάς, τάς οποίας έ'διδεν οδτος εις τον 
στρατόν του καί ένήργουν καί οί Άργεΐοι ομοίως· δηλ. δτε έ'διδε το σήμα τής δια
ταγής δι’ έξόρμησιν, επραττον καί αυτοί τό ίδιον δτε διέτασσεν άνάπαυσιν, διε- 
λύοντο καί ούτοι καί άνεπαύοντο κλπ. 'Όθεν ό Κλεομένης έσοφίσθη το εξής τέ
χνασμα- συνεννοήθη μυστικώς μέ τά στρατεύματά του, δπως, δταν δώση τό σήμα 
νά γευματίσουν, αυτά νά όπλισθοΰν έτοιμα προς έξόρμησιν- τοϋτο καί έγένετο- οί 
Άργεΐοι τότε μετέβησαν εις το γεΰμα καί ό Κλεομένης αίφνιδίως έπιπεσών εύρήκεν 
αυτούς άοπλους, γευματίζοντας καί εύχερώς τούς έφόνευσεν : « εύχερώς άο
πλους καί γυμνούς Άργείους προστυχών άπέκτεινε». (Πολυαίνου).

Προς τούτοις ό Πολύαινος άναγράφει καί το εξής άθέμιτον πολεμικόν τέχ
νασμα κατά παράβασιν συναφθείσης ένορκου συνθήκης : « ’Αντίγονος βουλό- 
μενος τάς ’Αθήνας λαβεΐν τώ  τοϋ φθινοπώρου καιρώ έσπείσατω προς 
’Αθηναίους. Οί δέ ειρήνην προσδοκώντες καί σπείραντες τον σίτον ολί
γον έφύλαξαν προσδοκώντες θερίσαι. Έ πεί δέ ήκμαζον οί καρποί, 
Ά ντίζονος δηώσας τάς χώρας άνευ μάχης έ'λαβε τάς ’Αθήνας». Κατά 
τό τέχνασμα τοϋτο ό ’Αντίγονος, ό Μακεδών, θέλων νά καταλάβη τάς ’Αθή
νας συνήψε συνθήκην ειρήνης πρός τούς ’Αθηναίους μέ υστεροβουλίαν κατά τό 
φθινόπωρον. Οί δέ ’Αθηναίοι βασιζόμενοι εις τήν ειρήνην καί τήν ειρήνην άναμένοντες 
έ'σπειραν τον σίτον αύτών φυλάξαντες ολίγον, διότι ήλπιζον δτι θά έθέριζον ήσύχως, 
ΐσχυούσης τής συνθήκης ειρήνης, τήν οποίαν συνήψαν- δτε δέ έπλησίαζεν ό καιρός 
τοϋ θερισμού, ό ’Αντίγονος έπέπεσεν αίφνιδίως εις τήν ’Αττικήν, κατέστρεψε τά 
σπαρτά καί κατέλαβε τάς ’Αθήνας αμαχητί, καθ’ δσον οί ’Αθηναίοι δέν ήδυνήθησαν 
νά άμυνθοΰν λόγω έλλείψεως σίτου.

’Αλλά τό άποτελεσματικώτερον δλων των έν πολέμω στρατηγικών τεχνα
σμάτων κατά τήν άρχαιότητα, είναι τό γνωστόν τοϋ Δουρείου ίππου κατά τό 
τέλος τοϋ Τρωϊκοΰ πολέμου. Οί 'Έλληνες κατά τον θρϋλον έπί 9 έ'τη συνεχώς ήγω- 
νίζοντο αίματηρότατον άγώνα προ τών τειχών τοϋ ’Ιλίου- τρεις φοράς ώρμησαν διά 
νά έπιτύχουν τήν άλωσιν αύτοΰ, άλλ’ είς μάτην. Έ ν τώ μεταξύ ήρχισαν νά σή- 
πωνται τά πλοία τών Ελλήνων, τά όποια είχον άνελκύσει είς τήν ξηράν καί νά 
φθείρωνται τά σχοινιά των. Κατά τό δέκατον έτος τοϋ πολέμου οί "Ελληνες περιήλθον 
είς τον μέγιστον κίνδυνον- τότε οί "Ελληνες τη συμβουλή τοϋ συνετού Νέστορος 
περιεχαράκωσαν τό στρατόπεδον αύτών διά τείχους καί τάφρου, άπό τών οποίων 
ήμύνοντο είς τάς συνεχείς έπιθέσεις τών Τρώων έναντίον των. Κατά μίαν τών επ ι
θέσεων ό βασιλεύς τών Λυκίων, ό Σαρπηδών, σύμμαχος τών Τρώων, έπέτυχε νά 
άναβή είς τό τείχος τών Ελλήνων καί ήρχισε τότε τρομερά μάχη έντός τοϋ ώχυρω- 
μένου Ελληνικού στρατοπέδου. Τέλος έφονεύθη ό αδελφικός φίλος τοϋ Άχιλλέως, 
ό Πάτροκλος- τότε λαμβάνει μέρος είς τον πόλεμον ό Άχιλλεύς διά νά έκδικηθή
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τον θάνατον τοΰ φίλου του καί νίκα τούς Τρώας- φονεύει μέν τον θρυλικόν ήρωα 
άοχηγον αύτών, τον Έκτορα, άλλα φονεύεται καί ό ίδιος ό Άχιλλεύς υπό τοΰ Πά- 
ριδος- έν συνεχεία φονεύονται οί άριστοι καί έκ των Ελλήνων καί έκ των Τρώων- 
το ’Ίλιον δμως μένει άπόρθητον. Ά λλα δ,τι δεν έπέτυχον οί 'Έλληνες διά τοΰ ήρωϊ- 
σμοΰ των κατά τήν μακροχρόνιον διάρκειαν τοΰ αίματηροΰ πολέμου, έπετεύχθη 
τοΰτο διά τοΰ πανούργου στρατηγήματος τοΰ Όδυσσέως, ήτοι τοΰ Δουρείου ίππου.

Κατά τον θρΰλον ό πολυμήχανος Όδυσσεύς- μετά τοΰ Διομήδους μετημφιε- 
σμένοι είσήλθον εις τήνπόλιν τοΰ ’Ιλίου καί ήρπασαν το «Παλλάδιου ξόανον» , ήτοι 
άγαλμάτιον της Παλλάδος ’Αθήνας, επί τοΰ οποίου παριστάνετο ή θεά Παρθένος 
ένοπλος μέ λόγχην εις τήν χεΐρα- ή Άθηνά έκαλεΐτο Παλλάς, ώς θεά τοΰ πολέμου, 
πάλλουσα τό δόρυ. Τό Παλλάδιον τοΰτο ξόανον έθεωρεϊτο ιερόν καί έπιστεύετο δτι 
είχε πέσει έξ ούρανοΰ- διά τοΰτο έλατρεύετο ώς τό θαυματουργόν φύλακτρον της 
πόλεως τοΰ ’Ιλίου- ήδη μετά τήν άρπαγήν τούτου ή πόλις έχασε τήν φύλαξιν καί διά- 
σωσιν αυτής. 'Ο Έλλην Έπειός, ό υιός τοΰ έκ Φωκίδος Πανοπέως, άρχιτέκτων, 
κατ’ έμπνευσιν καί σχέδιον τοΰ πολυμηχάνου Όδυσσέως κατεσκεύασε τεράστιον 
ξύλινον ίππον, διά τοΰ οποίου έπετεύχθη ή άλωσις τοΰ ’Ιλίου όφειλομένη ούτως εις 
τήν στρατηγικήν ευφυΐαν τοΰ Όδυσσέως. ’Εντός τοΰ ίππου τούτου έκρύβησαν έκα- 
τόν άνδρες, οί άριστοι των Ελλήνων. Ούτος είναι ό εις τούς θρύλους άδόμενος «Δού- 
ρειος ίππος», περί τοΰ οποίου γίνεται μνεία εις δράματα καί εις άρχαίας συγγρα- 
φάς, ώς π.χ. έν τω περιφήμω συγκινητικοί δράματι τοΰ Εύριπίδου «Τρωάδες», 
έν τω όποίω ερμηνεύεται τό όνομα Δούρειος άπό τά δόρατα τά κεκρυμμένα έντός 
αύτοΰ.

Κατά τον θρΰλον λοιπόν τοΰτον οί "Ελληνες, άφοΰ ήτοίμασαν τά πάντα, 
προσεποιήθησαν δτι άναχωροΰν προς έπιστροφήν των εις τήν Ελλάδα καί έπιδει- 
κτικώς έπυρπόλουν τά σκεύη των, ώστε νά άπατηθοΰν οί Τρώες καί νά νομίσουν 
δτι έλύθη ή πολιορκία τής πόλεως. Άφίσαντες δέ έξωθεν αύτής τον Δούρειον ίπ 
πον , ώς άφιέρωμα ιερόν έπί τή δήθεν άναχωρήσει των καί ένα 'Έλληνα, τον Σί- 
νωνα, ίνα δίδη άπατηλάς συμβουλάς εις τούς Τρώας καί διαφόρους πληροφορίας 
παραπλανητικάς, άνεχώρησαν καί έκρύβησαν όπισθεν τής νήσου Τενέδου, άναμέ- 
νοντες τά μέλλοντα νά συμβοΰν διά τοΰ στρατηγήματος τοΰ Δουρείου ίππου, κατόπιν 
τής προγηθείσης συνεννοήσεως μετά τών έν αύτώ κεκρυμμένων Ελλήνων. Οί Τρώες, 
περιχαρείς είσήγαγον εις τήν πόλιν τον ίππον διά καθαιρέσεως μέρους τών τειχών 
αύτής. Τήν έπομένην νύκτα πρώτοι έξήλθον έκ τοΰ Δουρείου ίππου ό Όδυσσευς 
καί ό Μενέλαος καί έπειτα όλοι οί άλλοι ήρωες- ήνοιξαν άμέσως τάς πύλας τής πό
λεως καί διά φωτεινών σημείων ειδοποίησαν τούς εις Τένεδον ευρισκομένους 'Έλ
ληνας, οίτινες σπεύσαντες έπέστρεψαν καί είσήλθον εις τήν πόλιν. Ούτως έκυρίευσαν 
οί "Ελληνες τό "Ιλιον, ώς άδει ό "Ομηρος.

Έ κ τών εΐρημένων άπατηλών τεχνασμάτων, τών έφαρμοσθέντων κατα τους 
άρχαίους πολέμους προς έξαπάτησιν τοΰ έχθροΰ, συνάγεται ώς γενικόν συμπέρασμα 
ή είρημένη έπιτυχής κρίσις τοΰ ίστορικοΰ καί στρατηγικοΰ Ξενοφώντος ότι : 
« .. .ούδέν κερδαλεώτερον έν πολεμώ άπατης..»

I. ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ



Σ τη  Μ ά ν ν α
Μή καί δέν ήσουν κάποτε 
καί σύ μιας Μάννας γέννα, 
πού στην άγκάλη σ’ έσφιγγε 
μέ γέλοιο καί μάτια βουρκωμένα ;

*
Μή καί δεν πόνεσε γιά σέ, 
δεν έκλαψε κρυφά σου, 
τύν τρόμο δέ δοκίμασε 
γιά το μεγάλωμά σου ;

*
Μή καί δεν ήσουν τόνειρο 
κρυφής χαράς καμάρι, 
καί σύ τής Μάννας το σπάρτο 
το τρυφερό βλαστάρι ;

*
Μή πόθος της δεν ήτανε, 
δεν ένοιωθε λαχτάρα, 
κι’ έσένα γιά νά σ’ έκανε 
άντάξια Μάννας—Μάννα;

*
Μή καί δεν ήσουν τ ’ άκριβο 
μιας βέρρας τό διαμάντι, 
πού ήτο πάντ’ ολόλαμπρο, 
ελπίδας το κανάλι ;

*Μή σκέψις της δέν ήτανε 
όπως σέ κάθε Μάννα, 
χαρά έγγόνων ν’ άπερνε 
μαζί σου Μάννας—Μάννα;

*Μά τώρα πιά πού έφυγες 
κι’ έσκόρπισες τή λύπη, 
τά πάντα έμαράζωσες, 
τά βύθισες στή θλΐψι,

*
Μιά δάδα ήσουν κι’ έλαμπες 
δέν είναι πιο μεγάλη, 
ή πίκρα πού τήν έδωσες 
σέ τούτη δώ τήν πάλη !

*Μέ Μάννας σκέψι έσβησες 
γιά μιας γενιάς το γόνο, 
τά στήθη Μάννας έσχισες, 
τής τράνωσες τον πόνο!

*Μά κι’ άν γραφτό τής μοίρας ήτανε 
πού άφισες το δάκρυ, 
γιά μάς στιγμή δέν πέρασε, 
γιά νάσαι Μάννα πάλι!

Δ . Μ υρίλλος



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

“ Τ Ε Ν Τ Υ  - Μ Π Ο Ϋ Σ ,,
•  ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΝΕΑΡΩΝ, ΤΟ ΜΙΑΣΜΑ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ·
'Υπό κ. Hedy Giusti, Δημοσιογράφου. Κατά

___ _ μετάφρασιν έκ τοϋ ’Ιταλικού Περιοδικού La Do- ____
menica del Corriere, τ. 18 της 4/5/58 ύπδ τοϋ 
Δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. ΔΗΜΗΤΡ. ΣΧΟΙΝΗ

Τό περασμένο καλοκαίρι, στή Νέα 'Υόρκη, δύο άγόρια τό ένα 16 καί το άλλο 
15 ετών, πήγαν μια νύχτα σ’ ένα δημόσιο πάρκο, για να κολυμπήσουν στή πισίνα 
του. Είναι άλήθεια, ότι τό νυχτερινό κολύμπι στο πάρκο ήταν άπηγορευμένο, άλλα 
έκανε πολύ ζέστη. Τό νερό τά τραβούσε άκαταμάχητα. Άπεφάσισαν λοιπόν ό Ρό- 
τζερ καί ό Μίκαελ νά κάνουν μια βουτιά, έστω καί άπηγορευμένη. Δέν περπατού
σαν γρήγορα, γιατί ό Ιδετής Μίκαελ όταν ήταν μικρός, είχε προσβληθή άπό παιδική 
παράλυσι καί κούτσαινε κάπως. Φλυαρούσαν χαρούμενα προγευόμενοι τό κολύμπι 
τους, άλλα... οΰτε ό ένας, οΰτε ό άλλος έφθασαν στή πισίνα. Καί ό νεαρός Μίκαελ 
μέ τό φτωχό καί άγκυλωμένο του πόδι δέν θά κολυμπήση ποτέ του πιά.

Τό τελευταίο πρόσωπο πού τον είδε στή ζωή ήταν ό Ρότζερ. 'Ο Μίκαελ ήταν

Πώς οί «τέντυ-μπόΰς» ατενίζουν τόν αστυνομικόν.

μέ τις πλάτες κολλημένες στο τοίχο τού περιβόλου τού πάρκου καί προσπαθούσε 
άνίσχυρα .νά άμυνθή έναντίον τεσσάρων νεαρών, πού ήσαν όλοι πιο μεγάλοι άπ’ 
αυτόν. Καί οί 4 ήταν ώπλισμένοι μέ μαχαίρια καί μέ «garisson belts» (ζωστήρες 
πέτσινες, βαρειές, φορτωμένες μέ χοντρές πόρπες καί μετάλλινα κοσμήματα). 'Ο 
Ρότζερ αν καί κτυπημένος άπό δυο μαχαιριές κατώρθωσε νά διαφύγη.

Στήν άνάκρισι, τήν άλλη μέρα, παρουσιάστηκε χλωμός, άλλά δυνατός καί 
άποφασιστικός. Πιο μεγάλος καί πιο ώριμος γιά τήν ήλικία του. Μίλησε καί εϊπε 
τό κάθε τί πού γνώριζε. Τόν ρώτησαν αν φοβάται επειδή μίλησε. ’Απάντησε μέ 
χαμηλή φωνή «δέν ξέρω...». Καί ποιος δέν θά φοβόταν; Τό πρωΐ, πριν νά πάη στήν 
άνάκρισι, είχε λάβει ένα γράμμα. «Γιά τήν ώρα είσαι ζωντανός καί μπορείς νά 
θεωρής τόν έαυτό σου ευτυχή. Έάν οί φίλοι μας καθίσουν στο «σκαμνί» σέ σκοτώ
νουμε. Μείνε ήσυχος καί γνωρίζουμε τό σχολείο σου καί τό σπίτι σου. Έάν σέ έν- 
διαφέρη ή ζωή σου μείνε ψυχρός». «Μείνε ψυχρός», στή γλώσσα τών συμμοριτών
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σημαίνει, «μή μιλήσης». Παιδαριότητες της εφηβικής ηλικίας; Ναι άλλα αύτά τά 
παιδιά είχαν σκοτώσει τον Μίκαελ Φάρμερ.

Ή  μητέρα τοΰ Ρότζερ ήταν μπροστά όταν ό γυιός της άνοιξε το γράμμα. 
Γιά λίγο ό νεαρός άνησύχησε, άλλά γρήγορα βρήκε τή ψυχραιμία του. «Θά μιλήσω. 
Τί θές μητέρα; ’Εάν μέ είχαν σκοτώσει καί μένα όπως τον Μίκαελ, δεν θά προσέ- 
φερα τίποτε. ’Ά ν όμως τό κάνουν έπειτα άπό τή κατάθεσί μου, θά είμαι εύτυχής 
γιατί θά συντελέσω καί γώ κατά τι γιά νά καθαρίση αύτή ή πόλις καί νά γίνη μια 
μέρα κατοικήσιμος. Δεν είναι βέβαια ύφος λεκτικό νεαρού, άλλά πολλοί νέοι σήμερα 
έχουν ξεχάσει άκριβώς, δτι είναι νέοι.

'Ο Ρότζερ καί ό Μίκαελ είχαν κάνει ένα βαρύ «έγκλημα». Πήγαν νά κα- 
λυμπήσουν στή πισίνα πού δεν ήταν στη συνοικία τους. Καί αύτό, δεν τό επιτρέπει 
νά γίνη καμμιά άπό τις συμμορίες των νεαρών. Καμμιά άπό τις συμμορίες, πού 
δεσπόζουν στις διάφορες συνοικίες δεν θέλει νά πατούν στήν «έπικράτειά» τους 
οί «autsiders», δηλαδή νέοι πού μένουν έξω άπό τήν έπιρροή τους καί άκόμη, γιατί 
δεν άνήκαν σέ καμμιά συμμορία.

Πράγματι, άν ένας νέος πού ζή σέ γειτονικό έδαφος μιας« συμμορίας» δεν 
παρουσιάζεται έθελοντικά στή W ar Lord ή στή President (κάθε συμμορία έχει 
καί μια ονομασία άνάλογα μέ τή προσωπικότητα τοΰ άρχηγοΰ), άργά ή γρήγορα 
θά έχη μπλεξήματα μαζί της. Καί δέν έχει παρά νά διαλέξη. ’Ή νά πάρη μέρος στή 
«συμμορία» ή νά ξυλοκοπηθή. "Αν συμβή τό δεύτερο, δέν πρέπει νά έλπίζη δτι θά 
γυρίση ζωντανός στο σπίτι του. Δέν είναι ή πρόθεσις τής «συμμορίας» νά τον σκο- 
τώση. Μάλλον τό σύστημά τους είναι νά τον ξυλοκοπήσουν μιά φορά ώστε νά τοΰ 
άφαιρέσουν τήν έπιθυμία τής άντιστάσεως στή θέλησι τής «συμμορίας. Μετά τοΰ 
δίνουν λίγες μέρες καιρό νά σκεφθή. "Αν άρνηθή καί πάλι έπαναλαμβάνεται τό ξυλο
κόπημα. Άλλά πάντοτε τά πράγματα δέν είναι τόσο απλά. ’Αρκεί, εκείνοι πού 
έχουν έπιφορτισθή νά δώσουν τό «μάθημα», νά είναι μεθυσμένοι ή νά έχουν κατά 
σύμπτωσι στο χέρι τους κάποιο μαχαίρι.

Οί νέοι πού δέν άποφασίζουν νά μποΰν στή τάξι μιας συμμορίας, ονομάζονται 
«coolies». Καί γιά νά άναφέρουμε τις δηλώσεις τοΰ Smokey τοΰ άρχηγοΰ τής συμ
μορίας των «Κόμπρα» : «Δέν ύπάρχει θέσις στον κόσμο γιά τούς coolies». Βέβαια 
στό δικό του «κόσμο»!

Νά έξηγούμεθα : Δέν είναι όλη ή Νέα Ύόρκη χωρισμένη σέ συμμορίες. 
'Υπάρχουν καί συνοικίες ήσυχες. Πάντως έκεΐνοι πού είναι σέ θέσι νά γνωρίζουν, 
υπολογίζουν δτι τά 75 % των νέων, είναι ώργανωμένοι σέ συμμορίες μέ δράσι. 
Καί πραγματικά βρίσκονται σέ δράσι, άν έξετάση κανείς δτι κατά τό 1957 συνε- 
λήφθησαν σχεδόν 10.000 νέοι κάτω των 16 έτών. Οί αιματηροί πλόκαμοι κάποτε- 
κάποτε, εισχωρούν καί στις ήσυχες συνοικίες, έτσι γιατί τοΰ «κάπνισε» τοΰ άρχηγοΰ 
έκεΐνο τό βράδυ.

Πού οφείλεται λοιπόν αύτή ή τρομακτική έξάπλωσις των συμμοριών τών νεα
ρών, πού άποτελοΰν τό μίασμα τής Νέας 'Υόρκης; καί πού στή γλώσσα τοΰ δρόμου 
λέγονται «shook up» τών νέων δηλαδή «ταραχοποιών»;

’Ασφαλώς τό οικονομικό αίτιο, είναι μία άξιόλογος αιτία. Παιδιά πού ζοΰν 
σέ συνοικίες άθλιες, μέσα στή φτώχια καί στήν αΐσχημοσύνη, προτιμούν τό δρόμο 
άπό τά άθλια διαμερίσματά τους, δπου άπογοητευμένοι γονείς δέν έχουν καιρό νά 
άσχοληθοΰν μαζί τους. Άλλά τό δτι συμμορίες ύπάρχουν καί στις εύπορες συνοικίες, 
άποδεικνύουν δτι τό οικονομικό ζήτημα δέν είναι ή μόνη αιτία τοΰ κακού. Διακρι
τικόν τών νεαρών ταραχοποιών «shook up», είναι ή άπουσία άπ’ αυτούς τής βε- 
βαιότητος καί τής άσφαλείας τόσον τής ύλης δσον καί τής ηθικής. Καί ή άπουσία 
τής ηθικής δέν είναι περιορισμένη μόνο στό φτωχό περιβάλλον, ούτε στις έθνότητες, 
ούτε στις κατώτερες ράτσες. Θά ήταν άδικο νά ύποστηριχθή δτι οί έγκληματίαι 
νέοι, είναι όλοι μαΰροι. Βέβαια ύπάρχουν συμμορίες νέγρων, δπως ύπάρχουν καί
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συμμορίες Πορτορικανών, ’Ιταλών, ’Ιρλανδών και συμμορίες μικτές. Άλλα καί 
δεν περιορίζονται μόνον μεταξύ τών άρρένων. Καί τα κορίτσια έχουν τή συμμε
τοχή τους στις διάφορες συμμορίες. Ξεφεύγουν άπό τον «κανονικό» δρόμο καί γ ί
νονται «debs» πού στή γλώσσα τοϋ δρόμου ή καλλίτερα στή γλώσσα τών δρο- 
μίσκων, σημαίνει τά κορίτσια πού ανήκουν σέ κάποια συμμορία.

Ή  συμμετοχή τών κοριτσιών στις διάφορες συμμορίες, ύπαγορεύεται σχε
δόν πάντοτε άπό την άγάπη προς την περιπέτεια ή την συγκίνησι καί τό θόρυβο. 
Κρύβουν τά όπλα τών ήρώων των, ενεργούν κατασκοπία καί αισθάνονται ευτυχι
σμένες όταν ό ήρως των δεχθή κάποιο δώρο άπ’ αύτές. Καί οί «debs» άποδεικνύονται 
πολύτιμες για την πίστι τους προς τή συμμορία, άφοϋ καί ή ’Αστυνομία τις υπο
πτεύεται λιγότερο άπό τά άγόρια. Δεν πρέπει λοιπόν νά άπορή κανείς, ότο 
ότι στο σπίτι μιας «deb» βρέθηκε τό όπλο, μέ το όποιο ό νεαρός Μίκαελ 
δέχθηκε τό θανάσιμο κτύπημα.

Οί νεαροί «shook up» όταν έχουν «πολεμική έπιχείρησι» φορούν παντελόνια 
στενά μέ άναδιπλωμένα ρεβέρ, κοντά δερμάτινα σακκάκια καί μικρά καπέλλα άπό 
φέτρ πού τά κατεβάζουν μέχρι τά μάτια. ’Αντίθετα, στις περιόδους ήσυχίας, ντύ
νονται κατά τον συνηθισμένο τρόπο, μάλιστα δέ καί μέ κάποια άπόπειρα διακρίσεως.

Είναι γεγονός, οτι τό μεγαλύτερο μέρος τών νεαρών «shook up» στερείται 
χρηματικών μέσων. Καί τό πρόβλημα, πώς προμηθεύονται όπλα φαίνεται δύσκολο. 
Γιατί τά όπλα είναι ακριβά, καί τά λίγα χρήματα πού μπορούν νά διαθέσουν, γενικώς 
τά ξοδεύουν στο φτηνό κρασί, διότι καί οί πλέον άγριοι καί οί άπηλλαγμένοι προλή
ψεων μεταξύ τών μελών τών συμμοριών «Οί Δράκοι», «Οί Λέοντες» ή «Οί Δολο
φόνοι». παραδέχονται ότι έχουν άνάγκη νά μεθύσουν πριν άναχωρήσουν γιά μιά 
άπό τις θλιβερές έπιχειρήσεις τους. Βέβαια δέν είναι δύσκολο νά κλέψουν όπλα. Οί 
συμμορίτες όμως δέν άγαποΰν νά κλέβουν καί τό θεωρούν γελοίο νά συλληφθοΰν 
καί φυλακισθοΰν γιά ένα έγκλημα τόσο «ευτελές», όπως είναι ή κλοπή!!... Πού 
λοιπόν βρίσκουν τά εργαλεία καί τά σκεύη, πού στά χέρια των γίνονται φονικά; 
Μαχαίρια βρίσκουν εύκολα αρκεί νά τά πάρουν άπό τή κουζίνα τού σπιτιού των. 
’Έπειτα ύπάρχουν τά ((zip guns» στοιχειώδη περίστροφα, δηλαδή πού είναι εύκολα 
στήν κατασκευή μέ τή βοήθεια κάποιου μηχανουργοΰ. Καί δέν ύπάρχει συμμορία, 
πού νά μή έχη σχέσι μέ κάποιο μηχανουργικό εργαστήριο. ’Ακόμη ύπάρχουν νέοι 
πού άπελύθησαν άπό το στρατό καί πού επέτυχαν νά υπεξαιρέσουν κάποιο πιστόλι. 
Τέλος ύπάρχουν οί άντένες τών ραδιοφώνων τών αύτοκινήτων. Προπαντώς μπορούν 
νά τις άφαιροΰν τή τελευταία στιγμή χωρίς νά διατρέχουν τον κίνδυνο νά τις βρή η 
’Αστυνομία τήν προηγουμένη ημέρα τού άγώνος καί νά τις κατάσχη. Στά χέρια 
τους οί άντένες είναι όπλα πολύτιμα. Χρησιμοποιούνται σάν τρομερά μαστίγια 
καί δέν είναι λίγοι οί επιδέξιοι νέοι πού τις χρησιμοποιούν σάν σπαθιά διατρυπώντας 
ένα ανθρώπινο σώμα πέρα γιά πέρα.

Πώς θά τεθή τέρμα σ’ αύτή τή κατάστασι; Τί πρέπει νά γίνη ώστε μιά μητέρα 
νά μπορή νά λέη στο παιδί της: «Πετάξου κεΐ δα, νά μοΰ φέρης μιά απογευματινή 
εφημερίδα», δίχως τό φόβο νά μή τό δή νά έπιστρέψη; Τό πρόβλημα είναι φοβερό. 
Χάρις όμως τό Θεό, τό τελευταίο καιρό, οί πολίτες καί ο ί’Αρχές, άφισαν τά στείρα 
κλάμματα καί τούς θρήνους καί πέρασαν στά έργα. Ό  θάνατος τού νεαρού Μίκαελ 
Φάρμερ μέ τό φ ω τ ό παραλυτικό του πόδι, έγινε ή σπίθα της σταυροφορίας 
εναντίον τών «shook up».

Πολλά σχολεία, τών οποίων οί μαθηταί έπρεπε νά διασχίσουν ζώνες πού 
εύρίσκοντο κάτω ύπό τήν επιρροή τών «shook up» δίχως ασφάλεια, διέθεταν ένα 
δάσκαλο γιά συνοδό. ’Αλλά καί αυτό δέν άρκοΰσε όμως, γιατί όπως άπέδειξε ό περα
σμένος μήνας, ένας άπό τούς συνοδούς δασκάλους μετεφέρθη στο νοσοκομείο μέ μιά 
μεγάλη πληγή στο μέτωπο. Τί είχε κάνει; Είχε άποπειραθή νά προστατεύση τούς

\/ πούμε 
Φάρμερ
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μαθητάς του άπό την έπίθεσι μιας συμμορίας. Κατόπιν αύτοϋ την προστασία των 
μαθητών άνέλαβε ή ’Αστυνομία καί έτσι ένας άριθμός άστυφυλάκων ακολουθεί 
αυτές τις συνοδείες καί μάλιστα πρόσφατα δοκιμάστηκε καί ή χρήσις άστυνομικών 
σκυλιών.

’Αλλά αυτά τά φάρμακα, δεν φτάνουν στις ρίζες του κακού. Δεν εξυπηρετούν 
σέ τίποτα στο νά άποφεύγουν οί υγιείς νέοι νά βρίσκονται κάτω άπό την έπιρροή 
καί τον παραδειγματισμό τών «shook up», αυτών τών νοσηρών καί ΐσως διεφθαρ
μένων νέων, αλλά ικανών νά επιβάλλουν την θέλησί τους στους ψυχικά άδύνατους. 
Τό μεγάλο πρόβλημα είναι νά διαχωρισθοϋν οί υγιείς νέοι άπό τούς νοσηρούς. Καί 
σ’ αυτήν την περίπτωσι οί ’Αρχές πρέπει νά δημιουργήσουν σχολεία γιά τούς νέους 
πού δέν φοβούνται τιμωρίες, πού δέν φοβούνται τή φυλακή καί πού άγαποΰν τό 
έγκλημα καί τον κίνδυνο όπως τον ίδιο τον έαυτό τους, γιά τούς νέους πού κατά τήν 
γλώσσα τών συμμοριτών, «έχουν καρδιά».

’Αλλά καί έδώ οί δυσκολίες είναι μεγάλες. Είναι άνάγκη νά πεισθοΰν οί γονείς 
πρώτα ότι τά παιδιά τους είναι νοσηρά σέ τέτοιο σημείο, ώστε νά είναι μιά διαρκής, 
άπειλή γιά τούς υγιείς. Οί γονείς όμως επαναστατούν σ’ αυτήν τήν παρατήρησι. 
"Επειτα καμμιά συνοικία δέν έπιθυμεΐ νά φιλοξενήση ένα σχολείο γιά «έγκλημα- 
τίας νέους».

Γιατί στή δική μας συνοικία; Γιατί άνάμεσά μας; Γιατί θέλετε νά κάνετε 
αυτό τό μέρος «ζώνη τού εγκλήματος;».

’Εάν πράγματι ύποθέσωμεν ότι βρίσκεται ένα ίδρυμα έξω άπό κατοικήσιμο 
περιβάλλον καί δάσκαλοι ικανοί νά έξουσιάσουν τέτοιου είδους μαθητάς, πώς θά 
γίνεται ό έλεγχος της κανονικής των φοιτήσεως ; Μέ ποιο τρόπο θά έμποδί- 
ζωνται στο νά μή περνούν τήν ήμέρα τους σύμφωνα μέ τις ιδιοτροπίες τους; Καί 
ασφαλώς ή «ιδιοτροπία» των δέν είναι νά πηγαίνουν σχολείο.

Θά παρατηρήση κανείς : Γιατί δέν τούς κλείνετε λοιπόν στή φυλακή; ’Αλλά 
τί θά τούς ώφελήση ή φυλακή όταν μάλιστα προ ολίγων ήμερών βγήκαν άπ’ αυτήν; 
Καί πώς θά συλληφθούν αύτοί πού άκόμη δέν διέπραξαν κανένα έγκλημα;

Κανένα μέτρο δέν είναι ικανό νά άποτρέψη τό κακό. Μόνον ή οικογένεια. 
’Αλλά καί αύτό δέν είναι απόλυτο.

’Αλλά μόλις οί άνθρωποι άρχίζουν νά ένθαρρύνωνται άπό τά μέτρα πού λαμ- 
βάνονται γιά τήν περιστολή τού κακού, νά μιά αγγελία τών εφημερίδων πού έρχεται 
νά τούς άποθαρρύνη καί νά τούς κάνη νά άναρωτηθοΰν : Θέλει νά διδάξη στούς νέους 
τό έγκλημα; 'Η 'Υπηρεσία κατοχυρώσεως εύρεσιτεχνιών τών Ή ν. Πολιτειών, 
ένέκρινε αυτές τις ήμέρες ένα ψεύτικο μαχαίρι μέ σούστα, γιά τά παιδιά. Τό μα
χαίρι—λέει ή αγγελία—είναι έφωδιασμένο μέ ένα μικρό μοχλό. Πιέστε τον καί ένα 
ύγρό όμοιο μέ αίμα θά βγή άπό τή λάμα του. «Μέ αυτόν τον τρόπο τά παιδιά έκτος 
άπό τήν εύχαρίστησι πού θά έχουν άπό τό σχεδόν άληθινό μαχαίρι, θά έχουν καί τήν 
εύχαρίστησι νά βλέπουν καί σχεδόν άληθινό αίμα...» λέγει ή δημοσίευσις.

’Αλήθεια, πόσα άπ’ αυτά θά πωληθοΰν τά Χριστούγεννα;
Μέ τέτοιες λοιπόν προϋποθέσεις, είναι δύσκολο νά βρεθή λύσις τού προβλή- 

βλήματος.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
'Υπό 'Υπαστυνόμου Α'

------------------------κ. Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ--------------------------

Μία λέξις κυριαρχεί κατ’ έξοχήν εις τάς υπηρεσιακάς συζητήσεις και ένερ- 
γείας των άστυνομικών. Ή  λέξις αυτή είναι ή «άναφορά».

Θά σοϋ κάμω «άναφορά», λέγει ό ανώτερος προς τον κατώτερον, δι’ οίονδή- 
ποτε παράπτωμά του.

Θά υποβάλω «άναφοράν» παραπόνων, λέγει ό κατώτερος, δταν νομίζη δτι 
αδικείται. Νά ύποβάλης «άναφοράν», λέγει ό Δ/τής του Τμήματος εις τούς υφι
σταμένους του, δι’ οίονδήποτε σοβαρόν συμβάν πού τούς άπησχόλησε... καί ουτω 
καθ’ έξης.

’Εξ ΐσου ένδιαφέρουσαι είναι καί αί άκουόμεναι φράσεις:
«Ό  τάδε συντάσσει ώραίας άναφοράς», «ό δείνα, δεν μπορεί νά γράψη ούτε 

μίαν αΐτησιν διά νά ζητήση άδειαν».
"Ολοι λοιπόν οί άστυνομικοί, άναλόγως τού βαθμού των, άπασχολοΰνται μέ 

τήν σύνταξιν άναφορών, διά των όποιων ενημερώνουν καί ενημερώνονται έπί δια
φόρων ύπηρεσιακών συμβάντων.

"Ολοι γνωρίζουν τήν άξίαν των καλών άναφορών καί τάς δυσκολίας αΐ όποΐαι 
συναντώνται διά τήν σύνταξίν των.

Διά τον λόγον τούτον, ή σύνταξις μιας καλής άναφοράς, άπετέλεσε, πάντοτε, 
ένα άπό τά βασικά κριτήρια της ίκανότητος ενός άστυνομικοΰ υπαλλήλου.

'Ως γνωστόν μία άναφορά, διά νά γίνη κατανοητή άπό δλους, πρέπει νά είναι 
ακριβής, πλήρης καί σύντομος.

Ό  πολύς Θερβάντες, άσχολούμενος μέ τό θέμα τής ορθής γραφής έγραφε, 
μεταξύ άλλων: «Κάμε κάτι, αλλά φρόντισε νά εκφράζεσαι κατά τρόπον πολύ εύκο- 
» λον, χρησιμοποιών δρους κοσμίους, τών οποίων νά γνωρίζης τήν σημασίαν. Μελέ- 
» τησε πώς νά διατυπώνης τάς σκέψεις σου κατά τρόπον άπολύτως άληθή, προσπα- 
» θών νά είσαι, δσον τό δυνατόν περισσότερον σαφής καί κατανοητός καί νά μήν 
» άφίνης περίπλοκα καί σκοτεινά σημεία».

Ά λλ’ επειδή έπί τού θέματος τής ορθής γραφής τών άναφορών έχουν λεχθή 
καί γραφή άρκετά, καί μάλιστα άπό τούς προϊσταμένους τής ύπηρεσίας μας, θά 
έπερίττευε μία νέα άνάπτυξις τούτου έκ μέρους ήμών.

Νομίζομεν δμως δτι, θά είχεν ένδιαφέρον νά γνωρίσωμεν ποϊαι άντιλήψεις 
επικρατούν είς άλλας ’Αστυνομίας τού ’Εξωτερικού έπί τού θέματος τής ορθής 
γραφής τών άναφορών καί διά τούτο παραθέτομεν κατωτέρω αποσπάσματα άπό 
σχετικόν άρθρον Βρεταννοΰ ’Αστυνομικού, τό όποιον έδημοσιεύθη προ καιρού είς 
’Αγγλικόν περιοδικόν.

«Άςιό τής στιγμής τής κατατάξεώς του είς τήν ’Αστυνομίαν μέχρις δτου 
» ύποβάλη τήν παραίτησίν του άπό αύτήν, ό άστυνομικός χρησιμοποιεί λέξεις».

«Αύταί είναι τό έργαλεΐον τής ύπηρεσίας του καί ό τρόπος καθ’ δν θά τάς 
» χρησιμοποιήση, άνεξαρτήτως τού βαθμού τον όποιον κατέχει, θ’ άποδείξη αν είναι 
» ικανός άστυνομικός ή οχι».

«Τό «Α Β Γ» διά νά γράψη τις μίαν καλήν άναφοράν είναι : άκρίβεια, βρα- 
χύτης καί σαφήνεια».

« ’Ακρίβεια: Αύτή είναι ούσιώδης αν έλπίζετε (καί ποιος δέν έλπίζει;) νά 
» κερδίσετε τήν εύνοιαν τών προϊσταμένων σας. Είναι δυνατόν νά συγχωρηθήτε διά 
» κακήν διατύπωσιν ιδεών. ’Αλλά καταφανείς άνακρίβειαι ή ψευδείς άφηγήσεις 
» θά έχωσιν, άργά ή γρήγορα, δυσμενή άντίκτυπον είς βάρος σας. "Ενας άνώτερος 
» ’Αξιωματικός πρέπει νά βασίζεται είς τήν έντιμότητα καί τήν γνησιότητα τών
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» άναφορών των υφισταμένων του. Είναι συχνά ή μόνη πηγή πληροφοριών του».
« ’Ά ν διαπιστώση μίαν άνακρίβειαν, ή άναφορά θά έπιστραφή άσφαλώς προς 

» διόρθωσιν, μέ αποτέλεσμα την άπώλειαν πολυτίμου χρόνου τοϋ προϊσταμένου 
» καί τήν πρόκλησιν δυσμενών σχολίουν άκαταλληλότητος εις βάρος του άναφέροντος».

«Έπ'ι πλέον τούτου, μία άνακοιβής άναφορά σας, θά έχη άναπόφευκτον συ
νέπειαν νά χαρακτηρισθήτε ως άναξιόπιστος».

«'Η  καλ.ή αναφορά εύχαριστεΐ ή θά ήδύνατο νά ευχαρίστηση έναν άνώτερον, 
» ό όποιος ουτω θά σάς έκτιμήση ότι έργάζεσθε καλώς».

« Βραχύτης : Πολλοί" φαντάζονται ότι μία πολύλογος καί μακρόλογος άνα- 
» φορά άποδεικνύει ποιότητα, μόρφωσιν καί επαγγελματικήν κατάρτισιν. Δεν είναι 
» τίποτα άπό αύτά. Σπαταλάτε χρόνον διά νά γράψητε μίαν μακροσκελή άναφοράν, 
» έκεΐ πού θά έχρειάζετο μ.ία βραχεία τοιαύτη».

«Νά εΐσθε όσον τό δυνατόν σύντομοι, διότι οι άνώτεροι ’Αξιωματικοί, επί 
» τών ήμερών μας, δεν έχουν καιρόν διά νά διαβάσουν ογκώδεις άλληλογραφίας. 
» Παραλείπετε τάς περιττάς λέξεις καί φράσεις».

«Μήν ένδίδετε εις τον πειρασμόν τής χρησιμοποιήσεως πομπωδών φράσεων 
» καί μήν έπιζητήτε νά κάμητε έντύπωσιν διά τής πολυλογίας. Αυτό έχει άντίθετον 
» άποτέλεσμα δι’ ένα οξυδερκή καί αποκαλύπτει απλήν έπίδειξιν.

«Διατυπώσατε καθαρά τάς ιδέας, ταξινομήσατέ τας λ.ογικώς καί έστέ όσον 
» τό δυνατόν σύντομοι. ’Έτσι δεν απασχολείτε έπί πολύ εκείνους οί όποιοι βασίζον- 
» ται εις τήν εργασίαν σας».

«Σαφήνεια : Διά τής άναφοράς επιδιώκεται ή μετάδοσις γεγονότων καί 
» εντυπώσεων εις έναν άλλον, ό όποιος τά άγνοεΐ. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν έλθετε 
» εις τήν θέσιν τοϋ λαμβάνοντος τήν άναφοράν. Φαντασθήτε τήν άναφοράν σας 
» ύποβαλλομένην άπό ένα κατώτερόν σας καί κρίνετέ την συνετώς».

«Περιέχει όλα εκείνα τά στοιχεία τά όποια χρειάζονται;».
«Περαιτέρω, ποία σχετική λεπτομέρεια είναι άναγκαία διά νά κάμη τήν 

» άναφοράν έντελώς σαφή ; Που ύπάρχουν άμφιβολίαι καί ποια σημεία θά ήδύ- 
» ναντο νά διευκρινισθοΰν περισσότερον;»

«Έχρησιμοποιήσατε καλώς τεχνικόν τινα όρον; εάν έχετε άμφιβολίαν παρα- 
» λείψατέ τον ή χρησιμοποιήσατε ένα άλλον άποδίδοντα τήν ιδίαν έννοιαν».

«Προς τοΰτο, κάμετε χρήσιν τοϋ λεξικοΰ σας, εις τό όποιον θά εΰρητε άρκετάς 
» συνωνύμους λέξεις. Έάν, άναγιγνώσκοντες τήν άναφοράν σας, δεν τήν εύρίσκετε 
» σαφή, τότε νά εΐσθε βέβαιος ότι κανείς άλλος δεν θά δυνηθή νά τήν καταλάβη».

«Αύτά τά τρία απλά σημεία τής άκριβείας, βραχύτητος καί σαφήνειας είναι. 
» άληθώς, δύσκολοι άσκήσεις. ’Ίσως φανή εΰκολον ότι παρόμοια σφάλματα είναι 
» δυνατόν νά τ ’ άποφύγη κανείς άν έχη κοινόν νοΰν».

«Καλή είναι αύτή ή σκέψις, άλλά τό νά προσέχη τις τά έν λόγω σημεία, όταν 
» τοϋ δίδεται καιρός, δεν βλάπτει, άλλά τουναντίον εις πολλούς, είναι λίαν ώφέ- 
» λιμόν».

Έχοντες ύπ’ όψει τάς ώς άνω διατυπωθείσας άπόψεις Βρεττανοΰ συναδέλφου, 
δυνάμεθα νά τάς συνδυάσωμεν κάλλιστα μέ τά άναφερόμενα εις τά άρθρα 7 καί 8 
τοϋ ύπ’ άριθ. 18 Κανονισμού τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος «Περί άλλη λ ογ ρ α φ ί α ς» , 
τον ύπ’ άριθ. 19 Κανονισμόν «Περί Διοικητικών ’Ανακρίσεων» καί τήν ύπ’ άριθ. 
20941/126/1 άπό 10-10-1945 Διαταγήν τοϋ ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας, έπί τοϋ 
ίδιου άντικειμένου, ότε, νά εΐμεθα βέβαιοι ότι συνετάξαμεν μίαν καλήν άναφοράν, 
άπό τήν όποιαν δέον ν’ άναμένωμεν ότι θά κριθώμεν επαρκείς «ώς προς τό είδος 
τοΰτο τής 'Υπηρεσίας».

Γ. ΚΑΝΕΛΑ ΟΠΟ ΥΛΟΣ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Τοϋ Inspector τής Metropolitan Police τοϋ

------------- Λονδίνου John Berckley. Κατά μετάφρασιν τοϋ ________
δοκ. Άρχιφύλακος κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΙΣΠΑ

Εύρισκόμουν εις τό γραφείο μου ένα σκοτεινό ομιχλώδες δειλινό τοϋ ’Οκτω
βρίου, άπό έκεΐνα τά ζοφερά τοϋ Λονδίνου, πού ή ομίχλη σκεπάζει τά πάντα και πα
ραλύει κάθε κίνησι.

Εις τούς δρόμους, δέν κυκλοφορούσε ούτε ενα άμάξι, ούτε καί ένας πεζός, 
μόνον κάπου-κάπου άκουγόταν τό ρυθμικό περπάτημα τοϋ άστυφύλακος πού τέτοιες 
ώρες είναι ό μόνος άναγκαστικός διαβάτης, πιστός εις τό καθήκον του.

’Έξαφνα άντήχησε τό τηλέφωνο· ήταν ό έπιστήθιος φίλος μου George Ben- 
digton. "Ενας άπό τούς πλέον πολυάσχολους έφοπλιστάς τοϋ Λονδίνου. Μέ 
προσκαλοΰσε διά τό βραδυνό δείπνον.

Τό τηλεφώνημά του ήτο μεγάλη έ'κπληξις γιά μένα, συγχρόνως δμως καί εΰχα- 
ρίστησις, διότι ό φίλος μου άπουσίαζε εις τό εξωτερικό πολύ καιρό καί μόλις έπέ- 
στρεψε ή πρώτη του φροντίς ήτο νά μέ καλέση γιά τό δεΐπνον.

Ή  γνωριμία μας έγινε κατά κάποιον παράδοξον τρόπον, άλλά ύπήρξεν ή αι
τία νά γίνουμε οί καλύτεροι φίλοι. Τό τηλεφώνημα αυτό μοϋ ξανάφερε στήν μνήμη 
μου ύλην την σκηνήν, θά σάς την αφηγηθώ δπως άκριβώς συνέβη.

’Επέστρεφα άπό τό Ντεβονσσάϊρ, δπου είχα εκδράμει ένα Όκτωβριάτικο 
«γουήκ-έντ» κάποιου περασμένου έτους.

"Αν καί τό αυτοκίνητό μου ήτο παλαιό μοντέλο, δμως μέ εξυπηρετούσε θαυ
μάσια στις εκδρομές μου καί ποτέ δέν μέ είχε άφήσει στήν μέση τοϋ δρόμου.

"Ετσι κι’ αύτό τό δειλινό όταν ξεκίνησα άπό τό Ντεβονσσάϊρ, έτρεχα κανο
νικά καί ύπελόγιζα νά φθάσω εγκαίρως στο Λονδΐνον.

'Ο δρόμος ήταν έρημος άπό κάθε κίνησι καί ή ομίχλη πού σκέπαζε εκείνη την 
ώρα τήν γύρω περιοχή έκανε την έρημιά νά γίνεται άκόμη πιο αισθητή. Ένόμιζε 
κανείς δτι τό τοπίο ήταν παρμένο άπό τήν κόλασι τοϋ Δάντη.

Παρ’ δλα ταΰτα δέν είχα χάσει τό κέφι μου καί ή διάθεσίς μου έμεγάλωνε 
δσο σκεπτόμουν τά περίφημα λουκάνικα, πού μέ περίμεναν στήν ταβέρνα τοϋ Μπάρ- 
μπα-Τζόνσον στο Σώλσμπερυ, δπου σκόπευα νά σταματήσω πριν φθάσω στο Λον
δΐνον.

"Εξαφνα τή σιωπή της έρημιάς διέσχισεν μία άπεγνωσμένη γυναικεία κραυγή 
Βοήθεια ! !  Βοήθεια ! !  'Υπέθεσα γιά μιά στιγμή δτι παράκουσα, άλλά ύστερα άπό λίγο 
ξανακούσθηκε πάλιν ή ίδια τρομαγμένη φωνή. Βοήθεια!! Έκύτταξα τριγύρω καί τό 
μόνο πού είδα, ήταν ένα μαΰρο αυτοκίνητο πού έτρεχε μπροστά μου σέ άπόστασι 
περίπου 100 γυάρδες.

’Ανέπτυξα μεγαλύτερη ταχύτητα γιά νά έξακριβώσω τί άκριβώς συνέβαινε, 
δταν παραδόξως καί ό οδηγός τοϋ άλλου αυτοκινήτου έκανε τό ίδιο.

Τότε πλέον έπείσθην δτι, κάποιο έγκλημα έλάμβανε χώραν έντός τοϋ αυτοκι
νήτου. Πλησιάζοντας ακόυσα πλέον καθαρά τό θόρυβο της πάλης καί τήν ίδια σπαρα
κτική φωνή, πού άκούετο κατά διαστήματα. Βοήθεια!! "Ωχ!!.. Τό μαχαίρι!!.. 
Βοήθεια!!... Κακούργε!!.. "Ωχ.. "Ενας επιθανάτιος ρόγχος, μετά ένας γδούπος καί 
ύστερα άπόλυτη σιωπή.. Πάει., τή σκότωσε, σκέφθηκα.

Τό αίμα μου άνέβηκε στο κεφάλι άπό τή συγκίνησι καί τήν ταραχή πού μέ 
κατέλαβε, γιά τό έγκλημα πού έγινε μπροστά στά μάτια μου. Μιά πού δέν πρόφθασα 
νά έπέμβω, έπρεπε τουλάχιστον νά συλλάβω τον δολοφόνο καί νάτόν παραδώσω στή 
Δικαιοσύνη.
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’Ανέκτησα γρήγορα την ψυχραιμία μου καί άρχισα διάφορους έλιγμούς γύρω- 
άπό τό μαϋρο αυτοκίνητο, βάζοντας σ’ ενέργεια τή γνωστή άστυνομική μέθοδο «ε
ξαναγκασμού σταθμεύσεως», καί έτσι τδ άνάγκασα να σταματήση.

Ά πδ τό μαϋρο αυτοκίνητο, πετάχθηκε έξω ένας ύψηλόσωμος άνδρας, βλαστη
μώντας καί μέ σηκωμένες τις γροθιές, έτοιμάσθηκε να μέ κεραυνοβολήση.

Δεν έχασα την ψυχραιμία μου, ταχύτερος άπ’ αυτόν, κατώρθωσα νά τοϋ 
δώσω ένα τόσο ισχυρό κτύπημα, πού καί ό Τζόε—Λούις νά ήταν θά έπεφτε «νοκ- 
άουτ».

’Έτρεξα άμέσως στο αυτοκίνητο καί έκύτταξα στο εσωτερικό μήπως καί άνέ- 
πνεε άκόμη τό θΰμα, δυστυχώς όμως ήταν πολύ άργά. Μέσα στο αύτοκίνητο δεν 
υπήρχε άπολύτως τίποτε. Θά πέταξε τό πτώμα... σκέφθηκα. ’Εκείνη τή στιγμή 
όμως μιά φωνή μ’ έκανε ν’ άναπηδήσω καί νά μείνω άναυδος ώς στήλη άλατος.

Προήρχετο άπό τό ραδιόφωνο τοϋ αυτοκινήτου. ~Ηταν ό σπήκερ τοϋ ραδιοφω
νικού Στάθμου πού έλεγε:

’Αξιότιμοι άκροαταί τό πρόγραμμα μας έτελείωσε μέ το σκέτς πού άκού- 
σατε, υπό τον τίτλον «Δολοφονία στο Χόλλυγουντ». Έλαβον μέρος οί ήθοποιοί τοϋ 
θεάτρου Μάε Γκάρμπο καί Κλάρκ Ταίηλορ. ’Ακολουθούν έν περιλήψει οί ειδή
σεις τής ήμέρας».

Κρϋος ιδρώτας μέ περιέλουσε. Έκύτταξα τό δολοφόνο πού έκοιμάτο μακαρίως 
στό χαντάκι καί έτρεξα κοντά του γιά νά τον συνεφέρω στις αισθήσεις του.

Είχε γίνει μία δραματική παρεξήγησις. ’Επηρεασμένος άπό τήν μακάβρια' 
σκηνή τοϋ ραδιοφωνικού σκέτς, ό οδηγός τοϋ μαύρου αυτοκινήτου ύπέθεσε ότι,, 
ήμουν κακοποιός καί τον κατεδίωκα μέσα στην ερημιά, ένώ έγώ πάλι υπέθεσα ότι 
έτελείτο κάποιο έγκλημα στό μαϋρο αύτοκίνητο.

Άφοϋ φθάσαμε στό Σώλσμπερυ παρήγγειλα στον Μπάρμπα-Τζόνσον καί 
δεύτερο πιάτο γιά τό φίλο μου.

’Έτσι μέσα σέ οίνοκατάνυξι, διασκεδάσαμε τήν περιπέτειά μας καί όσο περνοΰ- 
σε ή ώρα, τόσο μάς έφαίνετο πιο άστεΐο καί τά γέλια μας όλο καί έδυνάμωναν όλο καί. 
έπλημμύριζαν τήν αίθουσα τοϋ Μπάρμπα-Τζόνσον.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΙΝ

ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

'Υπό τοϋ δοκίμου αστυφύλακας κ. Λ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ

Τήν 5μηνον έκπαίδευσίν μας στα θρανία της ’Αστυνομικής Σχολής έπεσφρά- 
γισεν ή πρακτική έξάσκησις του τελευταίου ΙΟημέρου άπό τήν ήμερομηνίαν τής ορι
στικής μας έξόδου Ικ τής Σχολής.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ ΙΟημέρου τής πρακτικής έξασκήσεως μας στα Τμή
ματα καί τις επισκέψεις μας στα γραφεία των διαφόρων ειδικών υπηρεσιών, όχι 
μόνον συσχετίσαμε τή θεωρία μέ τήν πράξι, άλλα μάθαμε προσέτι καί πολλά άλλα 
πράγματα. Μέ τήν πρακτικήν έξάσκησιν πήραμε πλέον μιά ολοκληρωμένη ιδέα 
τής άποστολής μας καί θά γνωρίζωμε στο εξής, έκτος τών άλλων, πού βρίσκονται 
οί διάφορες Ειδικές 'Υπηρεσίες όπως : ’Εςαφανισθέντων ’Ατόμων, Σωματεμπορίας, 
Λαθρεμπορίας, Σημάνσεως, ’Αγορανομίας κλπ. ΤΗταν οπωσδήποτε ένα τόσον άνα- 
γκαΐον όσον καί άπαραίτητον συμπλήρωμα τής έκπαιδεύσεώς μ,ας ή πρακτική 
αυτή έξάσκησις.

Στά Τμήματα ήρθαμε σ’ έπαφή μέ τούς άνθρώπους καί τή μορφή τής υπη
ρεσίας πού θ’ άναλάβωμε. ’Ενώ στήν Τροχαία είδαμε έν όλίγοις τή μάχη πού δίδεται 
νυχθημερόν στούς δρόμους τής ’Αθήνας καί τά πεζοδρόμια, άπό τό σύγχρονο μετα
φορικό μέσο, τό αυτοκίνητο, μέ τούς πεζούς.

Στούς προϊσταμένους τών γραφείων τών διαφόρων 'Υπηρεσιών, ώς καί τών 
άλλων οργάνων τών Τμημάτων Τάξεως Άξ/κούςκαί απλούς μέλλοντας συναδέλ
φους, οί όποιοι μέ μεγάλην προθυμίαν καί ένδιαφέρον μάς ώμίλησαν καί μάς κατε- 
τόπισαν δεόντως, ένας έκαστος περί τών τής άρμοδιότητός του καί τήν άποστολήν 
τής υπηρεσίας του, έκφράζομεν τάς θερμάς μας εύχαριστίας. ’Ιδιαιτέρως, όμως, 
όφείλομεν ευχαριστίας εις τον Ύπ/τήν τής 'Υπ/νσεως ’Αγορανομίας Άστυν. Α' 
κ. Ζερβόπουλον, ό όποιος παρά τον φόρτον, ώς μάς εΐπεν τής έργασίας του, μάς ώμί
λησε ν διεξοδικώτατα διά τήν άποστολήν τής 'Υποδιευθύνσεως ’Αγορανομίας καί 
τον σκοπόν τον όποιον έκπληροΐ αΰτη. ’Αξίζει ν’ άναφέρωμεν έδώ ότι έν άρχή ό κ. 
Ζερβόπουλος έξήρε τήν πρωτοβουλίαν τής Διοικήσεως τών Σχολών διά τάς έπισκέ- 
ψεις τών δοκίμων στά γραφεία τών διαφόρων Ειδικών 'Υπηρεσιών, διότι έτσι δίδεται 
ευκαιρία νά μορφώσουν μίαν γενικωτέραν γνώμην οί δόκιμοι καί νά τούς γνω
ρίσουν οί ’Αξιωματικοί. Τουλάχιστον προσωπικώς, εΐπεν ό κ. Ζερβόπουλος, «αισθά
νομαι λίαν εύχαριστημένος άπό τήν έπίσκεψίν σας εις τά γραφεία τής ’Αγορανομίας...» 
’Εν συνεχεία ό κ. Ζερβόπουλος, όμιλών περί τοϋ σκοπού καί τής άποστολής τής 
’Αγορανομίας, εΐπεν ότι ό άγορανομικός Κώδιξ είναι γνωστός στούς άνθρώπους 
άπό παλαιοτάτων χρόνων. Καί άνέφερεν τούς άγορανομικούς Κώδικας έπί οπτό
πλινθων, τοΰ Βασιλέως τής Αΐγύπτου Χαμουραμπή, τήν ύπόθεσιν τών ’Αθηναίων 
σιτοπωλών έκ τών λόγων τοΰ Λυσία καί διά τήν άνάγκην τής ύπάρξεως τούτων. 
’Επίσης ό κ. Ζερβόπουλος μάς ώμίλησεν διά τήν εύγενή καταγωγήν τών 'Ελλήνων 
καί ότι πρέπει νά φανώμεν καί ήμεϊς αντάξιοι ταύτης.

Λ Αλί. ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ
Υ.Γ. Τήν ορθότητα τής γνώμης τής Διοικήσεως τών Σχολών διά τήν έπί- 

σκεψιν τών δοκίμων εις τό Μουσεΐον τοΰ Νοσοκομείου Συγγροΰ έπήνεσεν καί ό 
'Υποδιευθυντής αύτοΰ 'Υφηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Σοβατζίδης, όστις 
ώμίλησεν έμπεριστατωμένα περί τών άφροδισίων νοσημάτων τοΰ τρόπου τής θερα
πείας τούτων καί γενικά διά τάς άσθενείας πού μαστίζουν σήμερον τήν άνθρωπό- 
τητα. Λ. Σ.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

(ΓΕΝΙΚΟΝ)

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Π α ρ ά δ ο σ η  ονομάζουμε κάθε τ ί το φανταστικό ή πραγματικό, πού διε- 
σώθη άπό τό παρελθόν καί άπό στόμα σέ στόμα έφθασε μέχρι των ήμερων μας. 
Στην παράδοση λοιπόν οφείλουμε όλα έκεϊνα τα λαογραφικά στοιχεία πού ό χρόνος 
διεφύλαξε αύτούσια ή παρεφθαρμένα μέχρι τώρα, καί πού συνθέτουν τον γενικό ορο 
' Ε λ λ η ν ι κ ή  Λ α ο γ ρ α φ ί α .

"Ολα τα λαογραφικά στοιχεία πού διαπραγματευθήκαμε ώς τώρα, οφείλουν 
τήν ύπαρξη στήν παράδοση. Μέ την προφορική καί γραπτή παράδοση εφθασαν 
μέχρι των ήμερων μας οί θρύλοι καί οί δοξασίες, οί προλήψεις καί οί δεισιδαιμο
νίες, οί μύθοι καί τά αινίγματα, τα γνωμικά καί οί παροιμίες, τά λαϊκά δίστιχα, τά 
ήθη καί τά έ'θιμα. Στή παράδοση επίσης οφείλουμε τήν πλούσια παρακαταθήκη 
δημοτικών ή λαϊκών τραγουδιών, πού θά. διαπραγματευθούμε τελευταία λόγω της 
ειδικής μορφής πού παρουσιάζουν.

Πολυάριθμες είναι οί παραδόσεις πού φέρονται άπό τήν άρχαιότητα άπό 
στόμα σέ στόμα τού Ελληνικού λαού. Είναι δημιουργήματα τής αυτής μυθοπλα
στικής φαντασίας τού λαού μας καί διακρίνονται σέ θρησκευτικές, σέ ιστορικές, 
σέ μυθικές καί αίτιολογικές. "Ολες μαζί τις χωρίζουμε σέ δύο μεγάλες κατηγορίες, 
ήτοι σέ ά ρ χ α ϊ κ έ ς καί σέ ν ε ο ε λ λ η ν ι κ έ ς  παραδόσεις, χωρίς νά εννοούμε 
μέ τούτο ότι οί νεοελληνικές είναι ξένες προς τις άρχαίες.

Πριν προχωρήσουμε στήν έπί μέρους άνάλυση άρχαϊκών καί νεοελληνικών 
παραδόσεων, θά πρέπει νά πούμε πώς μέρος τής όλης λαογραφικής παραδόσεως 
αποτελεί καί ή ' Ι ε ρ ά  Π α ρ ά δ ο σ η .  Περιλαμβάνει τήν προφορική παράδοση 
πού κληροδότησε ή διδασκαλία κυρίως τών ’Αποστόλων, οί όποιοι έκτος τών όσων 
έγραψαν στήν Καινή Διαθήκη δέν έπαυσαν νά διδάσκουν καί νά άναπτύσσουν προ
φορικούς τά χριστιανικά δόγματα, ιδίως κατά την κατήχηση τών άλλοθρήσκων. Τήν 
άποστολική παράδοση διετήρησαν καί άνέπτυξαν οί μαθηταί τών ’Αποστόλων καί 
οί έκκλησιαστικοί πατέρες τών πρώτων Χριστιανικών αιώνων, πού τήν περιέλαβαν 
στά συγγράμματά των. 'Η διδασκαλία αύτή έχει τό αύτό κύρος καί τήν αυτή άξια 
γιά τον Χριστιανισμό, σχετικά μέ τά όσα άναπτύσσονται στήν 'Αγία Γραφή καί 
πολλά άπό τά όποια έρμηνεύει καί συμπληρώνει.

'Η Καινή Διαθήκη θεωρεί ισάξια τήν προφορική παράδοση μέ τά όσα μάς 
κληροδοτήθηκαν γραπτώς, όταν λέγει διά στόματος τού ’Αποστόλου Παύλου :
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« ’Ά  ρ α ο δ ν α δ ε λ φ ο ί ,  σ τ ή κ ε τ ε  κ α ί  κ ρ α τ ε ί τ ε  τ ά ς  π α ρ α δ ό 
σ ε ι ς  ά ς  έ δ ι δ ά χ θ η τ ε  ε ί τ ε  δ ι ά  λ ό γ ο υ  ε ί τ ε  δ ι ’ ε π ι σ τ ο λ ή ς  
η μ ώ ν » ,  (β' έπιστολή προς Θεσσαλονικεΐς). Στήν περίπτωση όμως πού συγ
κρούεται ή 'Ιερά Παράδοση προς τό κείμενο της 'Αγίας Γραφής, δεν πρέπει νά θεω
ρείται έγκυρη ή παράδοση, άλλά νά απορρίπτεται ώς ψευδής, θεωρουμένου τοΰ κει
μένου τής 'Αγίας Γραφής ώς πλέον άληθινοϋ.

Τήν 'Ιερά παράδοση, ώς δεύτερη πηγή τής Χριστιανικής διδασκαλίας, άπο- 
δέχεται έκτος άπό τήν ’Ορθόδοξο Εκκλησία καί ή Καθολική. ’Αντίθετα, ή Εκκλη
σία των Διαμαρτυρομένων τήν άπορρίπτει, δέχεται δέ ώς μόνη πηγή τής Χριστια
νικής πίστεως τήν 'Αγία Γραφή.

ΑΡΧΑ ΪΚ Ε Σ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Περισσότερο ενδιαφέρον άπό τις άρχαΐες παραδόσεις, έχουν οί κ ο σ μ ο- 
γ ο ν ι κ έ ς  καί θ ε ο γ ο ν ι κ έ ς  παραδόσεις, ήτοι οί παραδόσεις εκείνες πού 
σχετίζονται μέ τήν γένεση τοΰ σύμπαντος.

’Ανέκαθεν ή προσοχή τοΰ άνθρώπου ήταν έστραμμένη προς τήν μητέρα γή, 
άπό τήν οποία παράγονται τά πάντα καί στούς κόλπους τής οποίας άναπαύονται 
τά πάντα, ιδίως δέ οί νεκροί άπό τό άνθρώπινο γένος. Γύρω άπό τούς νεκρούς έστρέ- 
φετο ή μέριμνα των ζώντο^ν, οί όποιοι έλάτρευαν τό Θειον ύπό μορφήν λίθων, δέν
δρων, ζώων κλπ. Τούς μύθους τής θρησκείας αυτής μετεποίησαν οί "Ελληνες χάρις 
στή δύναμη τής φαντασίας των καί τήν αίσθηση τοΰ μέτρου τής άρμονίας. ’Έτσι 
έδημιουργήθη ό θαυμαστός σέ κάλλος, σέ πλούτο καί σέ ποικιλία κόσμος των Θεών 
τής Ελληνικής ιστορίας ή μάλλον τής Ελληνικής μυθολογίας. "Ενα μέρος τοΰ μυ
θικού τούτου κόσμου άποτελεΐ ή κοσμογονία καί οί παραδόσεις πού στρέφονται γύρω 
άπό τόν άνθρωπο καί τις τύχες του. Στις παραδόσεις αύτές άνήκει ό θρύλος τοΰ 
χ ρ υ σ ο ύ  αΐώνος—γνωστοΰ καί στούς νόμους τοΰ Μενού καί στο ’Ινδικό ’Έπος— 
κατά τις όποιες οί άνθρωποι τοΰ χρυσοΰ αΐώνος γεννήθηκαν άπό τούς ά θ ά ν α
τ ο ύ ς ,  έπί βασιλείας τοΰ Κρόνου. Στήν βασιλεία τοΰ Κρόνου γεννήθηκαν καί οι 
άνθρωποι τοΰ ά ρ γ υ ρ ο ΰ αΐώνος, οί όποιοι όμως είναι κατώτεροι τοΰ προηγη- 
θέντος χρυσοΰ αΐώνος. Κατώτεροι καί άπό τούς άνθρώπους τοΰ άργυροΰ αΐώνος είναι 
οί άνθρωποι τοΰ χ α λ κ ο ύ  καί τοΰ σ ι δ η ρ ο ΰ αΐώνος. Σ’ αύτούς τούς χρόνους 
άνήκουν καί οί μύθοι γιά τήν πτώση τοΰ άνθρώπου, γιά τούς όποιους βρίσκουμε δύο 
Ελληνικές παραδόσεις. Ή  μία, άποδίδει τήν πτώση σέ ένα μόνο Τιτάνα, τόν Προ
μηθέα. 'Η άλλη, τήν άποδίδει στο σύνολο τών Τιτάνων, πού ήταν πρόγονοι τών 
άνθρώπων. Τήν πρώτη εκδοχή τήν γνωρίζουμε άπό τόν 'Ησίοδο, τήν δεύτερη δε 
άπό τούς ’Ορφικούς, όπου τό παράπτωμα τοΰ Προμηθέα συνίσταται στήν εξαπάτηση 
τοΰ Διός συνεπεία τής όποιας τιμωρεί αύτός τούς άνθρώπους. Τό έγκλημα τών Τι
τάνων άποτελεί ό φόνος τοΰ Ζαγρέως, υίοΰ τοΰ Δία. ’Από τήν τέφρα τών Τιτάνων, 
πού κατακεραυνώθηκαν άπό τόν πατέρα τών Θεών, γεννήθηκε τό άνθρώπινο γένος, 
βεβαρημένο άπό τήν άρχή μέ τό έγκλημα εκείνο τών Τιτάνων...

Στις παραδόσεις αύτές άνήκει καί ή διήγηση γιά τόν κατακλυσμό. ’Απ’ ό,τι 
φαίνεται, ή διήγηση γιά τόν κατακλυσμό ήταν γνωστή καί κατά τούς χρόνους τοΰ 
'Ησιόδου, άφοΰ ήταν εύκολο νά συνδυασθή μέ τήν παράδοση περί διαδοχικών αιώνων, 
τις φυλές τών όποιων εξαφανίζει ό Ζεύς τήν μία μετά τήν άλλη. ’Αλλά πρώτος ο 
’Απολλόδωρος όμιλεΐ γιά κάποια παλαιά παράδοση, κατά τήν οποίαν ό Δευκα
λίων, υιός τοΰ Διός, έβοήθησε τόν πατέρα του γιά νά νικήση τούς Τιτάνες. Προ
σθέτει δέ ότι ό Θεός έξαπέλυσε τόν κατακλυσμό γιά νά εξαφάνιση τούς άνθρώπους 
τοΰ χαλκοΰ αΐώνος. Άπό τόν κατακλυσμό τούτον, ό Δίας διέσωσε μόνον τό γυιο 
του Δευκαλίωνα καί τήν γυναίκα του Πύρρα. Άπό τούς λίθους, πού, κατά συμβου
λήν τοΰ Διός έρριχναν πίσω τους ό Δευκαλίων καί ή Πύρρα, γεννήθηκαν οί μετά-
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κατακλυσμιαίοι άνθρωποι’ οί άνδρες άπό τούς λίθους του Δευκαλίωνα, καί οί γυ
ναίκες άπό τούς λίθους της Πύρρας. ’Άλλη παράδοση έν τούτοις, μάς λέγει δτι οί 
άνθρωποι πού διεσώθηκαν απ’ τον κατακλυσμό ήταν ό Δούρδανος καί ή Ώγογία.

Κατά τήν κοσμογονία καί την Θεογονία τοϋ 'Ησιόδου, στην αρχή ήταν χάος, 
άπο το όποιον γεννήθηκε ή «ευρύστερνος» Γή, ό Τάρταρος καί ό ’Έρως, ήτοι ή δύ
ναμη πού δίδει ορμή γιά εξέλιξη καί διαδοχή των δντων καί των γενεών. Άπο το 
χάος, γεννήθηκε έπίσης το ’Έρεβος καί ή Νύξ, καί άπο τήν ένωση τούτων προ- 
ήλθεν ό Αιθήρ καί ή 'Ημέρα. Ή  Γή δμως έγέννησε καί τον Ούρανό, τον παντρεύ
τηκε καί, άπό τήν ένωση αύτών γεννήθηκαν οί δώδεκα Τιτάνες (1), ήτοι ό ’Ωκεανός, 
ό Κοΐος, ό Κριός, ό 'Υπερίων, ό Ίαπετός, ή Θεία, ή Ρέα, ή Θέμις, ή Μνημοσύνη, 
ή Φοίβη, ή Θέτις καί ό Κρόνος, προς τον όποιον, μαζί μέ τήν Ρέα, στρέφεται έντατι- 
κώτερα τό ενδιαφέρον τής μυθολογίας. Έκτος αύτών όπως ή Γή είχε καί άλλα τέ
κνα, όπως τούς Κύκλωπες, τον Βρόντη, τον Στερόπη καί τον ’Άργω. Είχε άκόμα 
τούς Έκατόγφειρες, τον Κόττο, τον Βοιάρεω καί τον Γύη. 'Ο Ούρανός δμως, πού 
φοβήθηκε έκθρόνιση άπό τούς Κύκλωπες, τούς έρριξε στον Τάρταρο καί τούτο έξα- 
γρίωσε τήν Γή, πού παρεκίνησε τούς Τιτάνες σε έπανάσταση εναντίον των. 'Υπό τήν 
ηγεσία τού Κρόνου λοιπόν—καί διαφωνοΰντος μόνον τού ’Ωκεανού—συνελήφθη ό 
Ούρανός μέ δολιότητα, άπεκόπησαν τα αιδοία του καί ρίχθηκαν στην θάλασσα ( ! ! ! ) .  
Άπό τό αίμα πού έρρευσε γεννήθηκαν οί Έρινύες, άπό τον άφρό δέ πού έκαμαν τα 
κύματα άπό τά αιδοία άνεδύθη ή ’Αφροδίτη (! ) .  Τότε, τον Ούρανό διαδέχθηκε ό 
Κρόνος, ό όποιος έλαβε ώς γυναίκα του τήν Ρέα. Άπό τήν ένωση Ρέας καί Ούρανοΰ 
ήρθαν στο φώς έξ παιδιά, τά όποια άνήκουν στούς πρώτους θεούς τών Ελλήνων καί 
είναι: ή Εστία, ή Δήμητρα, ή "Ηρα, ό "Αδης, ό Ποσειδών καί ό Ζεύς. ’Αλλά ό 
Κρόνος, γνωρίζοντας δτι κατά τό θέλημα τής Μοίρας θά έξηφανίζετο άπό τά παι
διά του, κατεβρόχθισε αύτά μόλις γεννήθηκαν. Ή  Ρέα κατέφυγε τρομαγμένη τότε 
στην Κρήτη, δπου γέννησε άλλον Δία (2) καί τον όποιον έγαλούχησε ή νύμφη Α 
μάλθεια πάνω στο όρος Δίκτη. "Οταν μεγάλωσε ό Ζεύς έξεθρόνισε τον πατέρα του 
Κρόνο καί άπελευθέρωσε τούς Κύκλωπες καί τούς Έκατόγχειρες, πού είχαν δε- 
σμευθή άπό τον Κρόνο στον Τάρταρο...

Οί ’Ολύμπιοι Θεοί δμως έπρεπε νά συνεχίσουν τούς άγώνες τους γιά τήν εξα
σφάλιση τής δυνάμεώς των. 'Η μητέρα τών Τιτάνων, ή Γή, θέλησε νά έκδικηθή 
τήν πτώση των καί γιά τούτο γέννησε τό γένος τών Γιγάντων. Οί Γίγαντες, θέ
λοντας νά έκπορθήσουν τον ’Όλυμπο έπανεστάτηταν κατά τών Θεών. ’Έβαλαν 
λοιπόν επάνω στήν Όσσα τό Πήλιον, έκαμαν έκεΐ προμαχώνες καί άρχισαν νά 
εκσφενδονίζουν φλέγόμενους κορμούς δένδρων καί βράχους.

Οί Γίγαντες καί ή πάλη των κατά τών Θεών (γιγαντομαχία) είναι συχνά 
μυθολογικό στοιχείο καί στήν γερμανική μυθολογία. 'Η 'Ησίοδος δεν μνημονεύει 
τήν γιγαντομαχία, τοποθετεί δμως στή θέση αύτή τον άγώνα τού Τυφώνα, τού 
τρομερώτερου άπό δλους τούς υιούς τής Γής, κατά τού Διός. 'Ο Ούρανός, ή Γή καί 
ή Θάλασσα, πυρακτώθηκαν κατά τήν διάρκεια τού άγώνος αύτοΰ, έσείετο δέ καί 
αύτός ό "ήί,δης. Στο τέλος δμως, ό Ζεύς κατώρθωσε νά καταβαραθρώση τό φοβερό 
τέρας—τον Τυφώνα—στά έγκατα τής Αϊτνης...

’Εδώ φάνηκαν στήν γή καί οί άνθρωποι, τά άνίσχυρα καί εφήμερα αύτά δντα 
έν άντιθέσει μέ τήν παντοδυναμία καί τήν άθανασία τών Θεών. ’Αλλά κατά ποιόν

1. Ή  γνώμη γιά τά «τέρατα» πού γεννώνται σήμερα άπο επιμειξίες, πιστεύεται δτι 
έχει τίς ρίζες της, σύν τοϊς άλλοις καί στήν παράδοση αύτή, παράδειγμα πού συχνά φέρεται 
στο στόμα τοΰ λαού της Δωρίδος.

2. Άπο τον ‘Ησίοδο μαθαίνουμε άκόμα, δτι τήν στιγμή πού ή Ρέα έγεννοϋσε τδν νεώ- 
τερο Δία, οί Κουρήται κατέπνιγαν μέ τούς χορούς καί τίς κραυγές των τίς φωνές τοϋ βρέ
φους. Τοϋτο, γιά νά μή άκούση δ πρώτος Δίας τίς φωνές τοΰ βρέφους καί τδ καταπνίξη.
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τρόπο φάνηκαν οί άνθρωποι; Πολλοί ξένοι άσχολήθηκαν μέ τό ερώτημα αύτό, ή 
απάντηση δε είναι ότι γεννήθηκαν άπό την Γή καί ότι πολλαπλασιάσθηκαν άπό τό 
χώμα ή άπό κορμούς δένδρων. Οί "Ελληνες όμως είχαν περισσότερες άπαντήσεις. 
Κατά τήν περισσότερο διαδεδομένη άπό αύτές, δημιουργός των άνθρώπων ήταν ό 
Προμηθεύς, υιός του Τιτανος Ίαπετοΰ καί της Κλομένης θυγατρός τοΰ Ωκεανού 
καί άδελφής τού ’Άτλαντα καί τοΰ ’Επιμηθέα. ’Ανήκει λοιπόν ό Προμηθεύς στο 
γένος των Τιτάνων καί έμφανίζεται στον μύθο άντίπαλος των Θεών. Καί ό 'Ησίο
δος επίσης, παριστάνει τον Προμηθέα ώς προστάτη τών άνθρώπων εναντίον τών 
Θεών. 'Ο Ζεύς άφήρεσε άπό τούς άνθρώπους τό πΰρ, άπαραίτητη προϋπόθεση της 
έξελίξεως, άλλά ό Προμηθέας τό ύπέκλεψε καί τό έπανέφερε στούς άνθρώπους. 
Σύμφωνα μέ τον μύθο αυτόν τού 'Ησιόδου—τον όποιον συναντάμε γιά πρώτη φορά 
στις άρχάς τοΰ 5ου π. X. αίώνος—ό Προμηθεύς έπλασε άπό χώμα τον άνθρωπον, 
«δίκην άγγειοπλάστου».

’Εντελώς διαφορετική άπό τήν θεογονία καί κοσμογονία αύτή τοΰ 'Ησιόδου, 
είναι ή κοσμογονία τών ’Ορφικών. Στην πραγματικότητα, οί ’Ορφικοί προέβαλ/ 
πολύ περισσότερες θεωρίες γιά την κοσμογονία, οί όποιες διέφεραν κατά πολύ ή μία 
άπό τήν άλλη. Κατά μία άπό αύτές λ.χ., στην άρχή υπήρχε ό Αιθήρ καί γύρω άπό 
αύτόν τό χάος καί τό Σκότος. Τό Φώς όμως διεπέρασε τον Αιθέρα, φώτισε τά πάντα 
καί άπό αύτό γεννήθηκε ό "Ηλιος, ή Σελήνη, τά "Αστρα, ή Γή, ή Θάλασσα. "Αλλη 
’Ορφική θεωρία, γιά τον κόσμο, όμιλεΐ γιά ένα τεράστιο αύγό άπό τό όποιο, όταν 
έσπασε, έξεπήδησαν τά οντα, θεία καί έπίγεια. Τήν θεωρία αύτή τήν συναντάμε 
σήμερα καί σέ άλλους λαούς καί τοΰτο, ίσως γιά τήν φοειδή μορφή τοΰ σύμπαντος, 
ίσως γιά τό ότι πολλά άπό τά έμβια οντα γεννιοΰνται άπό τό αύγό. Τρίτη ’Ορφική 
θεωρία κοσμογονίας καί θεογονίας, προβάλλει τό Χάος ώς άρχή τών όντων. Παιδιά 
τούτου είναι ή ’Ανάγκη καί ό Κρόνος—άπό τον όποιον γεννήθηκε ό "Ερως ή Φάνης— 
ό "Ηλιος, ό Διόνυσος καί ό Ζεύς. "Αλλη εκδοχή μάς λέγει ότι ό Φάνης γεννήθηκε 
άφ’ έαυτοΰ καί, σάν διφυής—συνύπαρξις τοΰ άρρενος καί τοΰ θήλεως—έγέννησε 
τήν Νύκτα, μέ αύτήν δέ έγέννησε τον Ούρανό καί τήν Γή, πού άργότερα έγέννησαν 
τούς Τιτάνες...

’Αλλά δέν είναι αύτές μόνον οί κοσμογονίες τών ’Ορφικών. Σύμφωνα μέ άλλη, 
στήν άρχή ύπήρχε ό Ούρανός, ή Γή καί ή Θάλασσα σάν ένιαΐο καί άδιαχώριστο σύ
νολο. "Επειτα ήλθε τό Νεϊκος, τό όποιον διεχώρησε αύτά καί έτσι έσχηματίσθη ό 
κόσμος. Πρώτοι κυβερνήτες τοΰ κόσμου έχρημάτισαν ό ’Ορίων καί ή Εύρυνόμη, 
τούς όποιους διεδέχθη ό Ούρανός, έπειτα ό Κρόνος καί τέλος ό Ζεύς. "Αλλες θεω
ρίες τών ’Ορφικών προέβαλλαν ώς άναρχο άρχή τοΰ παντός τό "Υδωρ, άπό τό όποιον 
έσχηματίσθη δ πηλός καί άπό τον όποιον πηλόν γεννήθηκε ό Κρόνος. Ό  Κρόνος 
γέννησε τό φόν, τό όποιον, όταν θρυμματίσθηκε, έσχηματίσθη ό Ούρανός καί ή Γή. 
’Από τον Ούρανό καί τήν Γή γεννήθηκαν οί Μοίρες, οί Έκατόγχειρες καί οί Τι
τάνες...

"Ολες αύτές οί κοσμογονίες καί θεογονίες άποδίδονται στον Ό  ρ φ έ α, στήν 
πραγματικότητα όμως κατάγονται άπό διαφόρους χρόνους καί γιά τοΰτο έχουν τόση 
διαφορά μεταξύ των. Περιγράφουν τήν γένεση τών Θεών καί τοΰ κόσμου ώς μία 
διαδοχική σειρά άπό θεότητες, οί όποιες είναι συνήθως προσωποποιήσεις άφηρη- 
μένων έννοιών. Οί θείες δυνάμεις γεννώνται ή μία άπό τήν άλλη, ύπερνικοΰν ή 
μία τήν άλλη καί στο τέλος έμφανίζουν τό σύμπαν νά διαπνέεται άπό έ ν α  πνεΰμα, 
έκδήλωσις τοΰ όποιου είναι ή ποικιλία τών όντων καί τών φαινομένων. Παρόμοιος 
έμψυχωτής τοΰ παντός είναι, γιά τήν θρησκευτική συνείδηση τών ’Ορφικών, ό Διό
νυσος, υιός τοΰ Διός καί λυτρωτής τών άνθρώπων. Αύτός τερματίζει τήν διαδοχική 
σειρά τών θείων όντων, όπως μαθαίνουμε άπό κάποιον άλλο κοσμογονικό καί θεο- 
γονικό μΰθο τής αίρέσεως τών ’Ορφικών. Στον Διόνυσο, άπό παιδί άκόμα, έμπιστεύ-
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εται ό Ζευς τήν κυριαρχία του κόσμου. Γύρω άπό αυτόν περιστρέφεται ό κυριώ- 
τερος μΰθος, πού έχει ίσχύν δόγματος για τούς ’Ορφικούς. Κατά τον μύθο αυτόν, ό 
κόσμος γεννήθηκε άπό τήν Νύκτα (ήτοι τό Σκότος). Άπό τήν Νύκτα γεννήθηκε ό 
Αιθήρ καί ό Χρόνος, οί όποιοι έγέννησαν τό κοσμικόν ώόν. Άπό τούτο τό κοσμικό 
ώόν γεννάται ή πρώτη μορφή τού Διονύσου, ό Φάνης, ό φωτεινός δημιουργός των 
πάντων. 'Ο Διόνυσος ή Φάνης γέννα μέ τήν Νύκτα τούς Τιτάνες, άπό τούς οποίους 
έλκει τό γένος ό Ζεύς. Γιά νά γίνη λοιπόν ό Ζεύς μονοκράτωρ τού σύμπαντος, κατα
βροχθίζει τον Φάνητα—Διόνυσο—καί γεννά μέ τήν Περσεφόνη τον δεύτερο Διό
νυσο, μέ μορφή δράκοντος. Αυτόν τον συλλαμβάνουν μέ δολιότητα καί τον κατα
βροχθίζουν οί Τιτάνες. 'Ο Ζεύς κατακεραυνώνει τότε τούς Τιτάνες καί μέ τήν τέφρα 
των πλάθει τον Άνθρωπο, ό όποιος μετέχει έτσι στήν φύση τών Τιτάνων άλλα καί 
στή Θεϊκή φύση, άφοΰ στήν τέφρα τών Τιτάνων περιείχετο καί ή τέφρα τού Διο
νύσου πού καταφαγώθηκε άπό τούς Τιτάνες. 'Η Άθηνά όμως είχε σώσει τήν καρδιά 
τού Διονύσου, τήν οποία κατέφαγε ό Ζεύς καί έτσι γέννησε μέ τήν Σέμελη τον 
τ ρ ί τ ο  Διόνυσο...

Βλέπουμε έδώ τούς Τιτάνες νά είναι φονεϊς καί διαμελισταί τού Θ ε ο ύ  
—τού Έ  ν ό ς—τού Διός δηλαδή. Γίνονται έτσι αιτία νά καταμερισθή ή θεία ουσία 
στήν πολλότητα τών μορφών τού κόσμου τούτου. Σ’ αύτό συνίσταται τό μεταφυσικό 
άμάρτημα, πού βαρύνει τό «άπό τήν τέφρα παραχθέν γένος τών άνθρώπων» καί άπό 
τό όποιον λυτρώνει τον άνθρωπο ό Διόνυσος, ό «λύσιος» Θεός.

** *
Παρ’ δλα αυτά, οί μύθοι πού είδαμε σχετικά μέ τήν κοσμογονία καί θεογονία 

δέν διήγειραν τό ενδιαφέρον τού λαού, πού έδημιούργησε τήν φιλοσοφία καί τήν 
ιστορία. Καί όμως, διηγούνται τά πρώτα βήματα τού άνθρώπου πάνω στήν '(ή καί 
ζητούν νά έξηγήσουν τό μεγαλείο καί τήν τραγικότητά του. Οί παραδόσεις γιά τον 
χρυσοϋν αιώνα, τήν πτώση καί τον κατακλυσμό, φαίνεται ότι συνυπάρχουν άπό τήν 
άρχή, άλλά κανένας δέν έπιχειρεΐ νά έναρμονίση αύτές μπρος στις άλλες. ’Ακόμα 
καί αυτοί οί ποιηταί δέν φαίνονται νά ένδιαφέρονται γ ι’ αύτές. Ά ξιον λόγου ύπαι- 
νιγμό δέν βρίσκουμε ούτε στις ωδές τού Πινδάρου, ούτε στά χορικά τών τραγικών, 
σχετικά μέ τις κοσμογονικές παραδόσεις. Ούτε καί ό Προμηθεύς Δεσμώτης τού 
Αισχύλου, ό όποιος έχει ώς θέμα έναν άπό τούς μύθους αυτούς, περιέχει κάτι τό 
εντελώς άξιόλογο. Πάνω σ’ αύτό, θά μπορούσαν νά παραβληθούν οί "Ελληνες μέ τούς 
’Ισραηλίτες, οί οποίοι, ύστερα άπό τήν συνοπτική διήγηση της Γενέσεως γιά τήν 
κοσμογονία, γιά τήν παραδεισιακή κατάσταση, τήν πτώση καί τον κατακλυσμό, 
δέν ένδιαφέρονται πλέον γιά αύτά. Μόνον ό Ή σαΐας κάμνει μιά φορά ύπαινιγμό γιά 
τον κατακλυσμό, άλλά ούτε αύτός, ούτε οί λοιποί προφήται, ούτε οί ψαλμοι κάμνουν 
λόγο γιά τήν πτώση, τήν οποίαν μνημονεύει μόνον ό Εκκλησιαστής καί ή Σοφία 
Σειράχ, έργα ’Αλεξανδρινών ’Ιουδαίων.

( Συνεχίζεται)



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

'Υπό Ύπαστυνόμου Β' κ. I . PA’ Ι· ΚΟΥ 
(Συνέχεια εκ τον προηγουμένου)

Αίσθάνθηκα άδήριτη την άνάγκη νά εξαντλήσω καί τήν τελευταία μου προσπά
θεια, για νά μεταπείσω τον Κώστα. Σκέφθηκα δτι είχα ήθική υποχρέωση νά τοΰ υ
ποδείξω καί τοΰ υπενθυμίσω, μιά άκόμη φορά, τούς κινδύνους πού οπωσδήποτε θά 
άντιμετώπιζε. Μέ κάποια έξαψη τοΰ είπα τούτα τά λόγια : Κώστα. Πρόσεξε, γιατί 
ό δρόμος πού πήρες θά σ’ όδηγήση στη καταστροφή.’Εμείς είμαστε παιδιά φτωχών 
γονιών, οί όποιοι χρόνια τώρα πασχίζουν νά μας μάθουν λίγα γράμματα, γιά νά ξε- 
φύγουμε άπό τή τυραννική ζωή πού περνούν αύτοί. ’Ά ς μή τούς πικράνουμε μέ τή 
παράλογη διαγωγή μας. ’Ά ς κάνουμε ό,τι μπορούμε νά καλλιτερεύσουμε τή δική 
μας πρώτα ζωή κ ι’ ύστερα τή δική τους. Μή κυνηγάμε πουλιά πού δέν πιάνονται... 
Βλέπεις αύτή τήν άπέραντη θάλασσα, ή οποία ξανοίζεται μποροστά μας.’Αλήθεια... 
Πόσο γαλήνια είναι τούτη τή στιγμή. Κι’ δμως, αύτή ή ίδια ή θάλασσα μερικές 
φορές γίνεται άληθινή κόλαση. Τά κύματά της σηκώνονται σαν βουνά καί χτυποΰν 
τούς βράχους της άκρογιαλιάς τόσο, πού τούς δίνουν χίλιων λογιών σχήματα. Αύτή 
ή θάλασσα, έκεϊ πού σού φαίνεται τόσο ξελογιάστρα, κάποτε ζητάει νά σέ ρουφήξη 
στά απύθμενα βάθη της... Κύττα κείνη τή βαρκούλα στο βάθος μακρυά. Σάν πού
πουλο κουνιέται χαδιάρικα πάνω στή θάλασσα. Είδες ποτέ σου σέ καιρό θαλασσο- 
τραχής καμμιά νά πλέη τόσο ήρεμα. Ποιος τολμάει στήν άγρια φουρτούνα νά ξεμυ- 
τίση άπο το λιμάνι. Κι’ δμως στο καιρό της φουρτούνας γίνονται ταξίδια, ό κόσμος 
ταξιδεύει κ ι’ άς μαίνεται ή θάλασσα. Τά πράγματα δμως έδώ διαφέρουν. Το πλοίο 
πού ξανοίγεται σέ μακρυνό θαλασσινό ταξίδι είναι δοκιμασμένης άντοχής, γερό, 
ικανό ν’ άνθέξη καί στήν πιο φοβερή τρικυμία. Πάνω στήν πλώρη του στέκει ό κα
πετάνιος, παλαίμαχος ναυτικός πού ξέρει νά κυβερνήση τό σκάφος του στις κρίσιμες 
στιγμές. Μή σου φαίνονται τώρα δλα τόσο ρόδινα. Μή πιστεύεις στά λόγια μιας γυ
ναίκας πού χθές άκόμη γνώρισες. Τράβα στο δρόμο της ζωής σου κρατώντας μόνο 
σου τό τιμόνι καί μήν έμπιστεύεσαι νά σέ οδηγούν οί άλλοι. "Ο,τι δημιουργήσεις 
μόνος σου, μέ κόπο καί ιδρώτα, αύτό θάχη αύριο άξια. Δέν μπορείς νά περπατάς ξυ
πόλυτος πάνω στά καρφιά. Αύτό είναι παραφροσύνη. Είναι αύτοκτονία.

Ξέχασε αν θέλης αύτά πού τώρα αισθάνεσαι, φτιάξε κάτι δικό σου, μέ τις δι
κές σου δυνάμεις, γίνε ένας άνθρωπος μέ οντότητα. "Οταν δλα αύτά κατορθώσης 
καί δής άκόμη δτι ή νέα σ’ άγαπάει, τότε, άφού έν τώ μεταξύ θάχης περάσει άπ’ 
τό καμίνι ςής ζωής, παντρέψου την καί ζήσε εύτυχισμένος. Σκέψου τον αδελφό σου 
πού άφισε τά κόκκαλά του πάνω στις κακοτράχηλες κορφές τής Πίνδου, τό γέρο 
πατέρα σου, τή μάννα καί τις άδελφές σου. Αλήθεια δέν θέλεις πιά νά δής τις άδελφές 
σου ντυμένες στά νυφικά δπως μούλεγες κάποτε ; Συλλογίσου άπό πού ξεκίνησες 
καί πάρε οριστικά μιά σοβαρή άπόφαση. Μή θελήσης νά μπήξης πιο βαθειά τό μα
χαίρι στήν καρδιά τών γονιών σου ύστερα άπ’ τό χαμό τού αδελφού σου. Στάσου σάν 
άνδρας, σκέψου σάν άνδρας καί πάρε τήν άπόφαση σου άντρίκεια. Ποτέ δέν φαντα
ζόμουνα πώς θά ξεχνούσες δ,τι ώς τώρα είχες σάν ιδανικό τής ζωής σου, γιά τό χα- 
τήρι μιάς γυναίκας. Τήν ξέρεις καλά τήν Ρένα; Μή μοΰ πής ναί, γιατί έσύ τή γνώρισες 
χθές, έδώ καί λίγους μήνες. Έ γώ  τή ξέρω χρόνια τώρα. Φύγε μακρυά άπ’ αύτή 
τή γυναίκα. Κι’ άλλοι πριν άπό σένα τό ίδιο πάθανε. Γρήγορα δμως ξέφυγαν άπό 
τά δίχτυα της. Μπορεί νάναι πλούσια, όμορφη, είναι δμως καί μιά ύποκρίτρια πού
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άρέσκεται νά σχίζη τίς σάρκες των θυμάτων της. Είναι γυναίκα χωρίς καρδιά. 
'Όλο καπρίτσιο καί άλαζονεία. Μέσα της έχει φωλιάσει ό Σατανάς. Δεν λογαριάζει 
ηθική καί τιμιότητα, φθάνει νά ικανοποίηση τά άκόρεστα πάθη της. Είναι μιά συ- 
χαμένη πού σπέρνει παντού την καταστροφή. Μην ξεχνάς άκόμη πώς είναι μιά 
άοιστοκράτισσα π...

«Πάψε. Μή συνεχίζης.» Ρίχνεται πάνω μου σαν θηρίο έτοιμο νά κατασπαράξη 
τό θύμα του. Τά χέρια του σφίχθηκαν στο λαιμό μου. "Αρχισα νά κλονίζωμαι. Σαν 
τρελλός, πού ξέφυγε άπ’ τό Φρενοκομείο πριν τλειώση ή θεραπεία του, μ’ έσφιγγε 
ακόμα πιο πολύ. Μέ σβυσμένη φωνή του δίνω νά καταλάβη πώς άνακαλώ τά όσα είπα. 
Τά χέρια του πέφτουν, τά μάτια του γυαλίζουν, πετοΰν σπίθες. Δίνοντας τό χέρι 
μου του ζητώ συγγνώμην καί φεύγοντας τοϋ εύχομαι καλή επιτυχία στή ζωή του.

Μέ την καρδιά σφιγμένη γιά ό,τι έγινε πήρα τό δρόμο γιά τό σπίτι μου.’Άρ- 
χισε νά σουρουπώνη. 'Η θάλασσα σήκωσε λίγο κϋμα. "Ενα δροσερό άεράκι θωπεύει 
τά μάγουλά μου. 'Ο ούρανός πεντακάθαρος. Κάπου στον ουράνιο θόλο, ένα ά- 
στέρι προβάλλει κολλημένο σάν στρείδι. Θάχα προχωρήσει άρκετά όταν γύρισα 
νά δώ τον Κώστα. Είχε κοκαλώσει στή θέση του. "Ορθιος σάν άγαλμα, κυττοϋσε 
τό άπειρο. Ποιος ξέρει τί σκεπτόταν. Νάχε άρά γε μετανοιώσει ; Σέ κανένα δέν ε ί
πα κείνο τό περιστατικό. Μά κι’ από κείνη τή μέρα, χωρίσαμε οριστικά μέ τον 
Κώστα...

Τελειώνοντας τό Γυμνάσιο, κάποια μέρα χάνεται άπ’ τή γεινονιά μου. Δέ ζή-

Όρθιοζ σαν άγαλμα κυττοϋσε τ ’ άπειρο...

τησα νά μάθω που πήγε. Κάποιος φίλος μας είπε πώς έφυγε γιά τήν ’Αθήνα μαζί 
μέ τή Ρένα καί πώς μέ χρήματά της είχε νοικιάσει ένα καλό δωμάτιο, ένώ ή Ρένα 
έμενε σέ κάποια θεία της. Τίποτε άλλο δέν γνώριζα...

Τό πώς έγώ βρέθηκα έδώ πού είμαι, είναι κάτι άσχετο μέ τούτη τήν ιστορία.
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2 ’ δλα τά χρόνια πού μεσολάβησαν, τίποτα το νεώτερο δεν μπόρεσα νά μάθω.’Ε- 
κείνο πού πολύ άργότερα έμαθα ήταν πώς ή άγα πημένη τουπρίν τρία χρόνια παντρεύ
τηκε κάποιο ξένο καί έφυγε μαζί του στο έξωτερικό. ’Έμαθα έπίσης δτι ό πατέρας 
του πέθανε φυματικος και πώς οι άδελφές του μη μπορώντας νά ζήσουν στο χωρίο 
χωρίς κανένα προστάτη ήλθαν στήν ’Αθήνα καί γίνηκαν ύπηρέτριες. Για το φίλο 
μου, τίποτα δεν μπόρεσα νά μάθω. Λες κι’ είχε άνοίξει ή γη καί τον κατάπιε...

'Ώσπου, κάποιο βράδυ, θάταν περίπου ή ώρα 2 μετά τά μεσάνυχτα, έκτελώντας 
τη συνηθισμένη μου υπηρεσία ώς άστυφύλαξ σέ κάποιο ’Αστυνομικό Τμήμα των 
’Αθηνών, συνέβη κάτι τό απρόοπτο. Περνώντας ανάμεσα στά φτωχόσπιτα κάποιας 
•συνοικίας τοϋ Τμήματος, σταμάτησα γιά λίγο μπροστά σ’ ένα ταβερνάκι. Θέλησα

Τό ταβερνάκι ήταν φτωχό...

Λ/ά κάνω μερικές παρατηρήσεις στον ταβερνιάρη, ό όποιος δχι μόνον δεν είχε κλεί
σει την ταβέρνα του στήν καθωρισμένη ώρα, αλλά έπέτρεπε στούς θαμώνες του να 
τραγουδούν μέ τή συνοδεία μιας κιθάρας.

Τό ταβερνάκι ήταν φτωχό σαν καί τή γειτονιά πού βρισκόταν. Λίγα τραπέ
ζια μέ μερικές ξεθωριασμένες καρέκλες, δύο—τρία κρασοβάρελα και μια βρώμικη 
πιο κεΐ κουζίνα. Ό  ταβερνιάρης, ένας ξερακιανός καί λίγο φαλακρός, με μια βρώμικη 
ποδιά καθόταν παρέα μέ μερικούς άλλους σ’ ένα γωνιακό τραπέζι και πίνανε. Μια
ςιθάρα ξεχαρβαλωμένη άφινε κάτι άπαίσιους μουσικούς τόνους πού δεν μπορούσες 
νά ξεκαθαρίσης αν πρόκειται γιά κανένα τραγούδι ή μοιρολόγι. Ή  παρέα αποτελεΐ-ραγούδι ή μοιρολόγι. Ή  παρέα

(Σ υνεχ ίζετα ι)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ύ πά QIL. CESBRON, κατά μετάφρασιν « ’Αστυνομικών Χρονικών»
(Συνέχεια άπό το  προηγούμενοή

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Την ίδια ώρα, στο ξέφωτο του δάσους, ό ήλιος ξεπροβάλλει ζεστός-ζεστδς,, 
χαμογελαστός, έλπιδοφόρος και μεταμορφώνει τα παγωμένα χωράφια, ένω παίζει 
χαϊδεύοντας τά πυρρόχρωμα δέντρα καί τά ξανθά μαλλιά της ’Αρχηγού... Μέ μιας 
τά παιδιά ξαναβίσκουν τό κέφι τους... Τρέχουν ξεφωνίζοντας καί ξεσηκώνουν μιά 
ομάδα πέρδικες πού πέτα σάν στρατιωτική φάλαγγα κατά τον ήλιο... Τά παιδιά 
ζεσταίνονται, ένθουσιάζονται, ξαναβρίσκουν το κέφι τους... Ζήτω ό Θεός! ! !

Φθάνουν πρώτοι στην έκκλησιά, καί ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ άποφασίζει νά 
κάνουν μιά προσευχή μέ δυνατή φωνή ένω θά περιμένουν... Στο μεταξύ ό Κολόμπο 
ό νέγρος γυρνά τις σελίδες τού εκκλησιαστικού βιβλίου μέ δάκτυλο καταμελανια- 
σμένο άπ’ το κρύο, ένω ό Άλλέν Ρομπέρ άφίνει νά πέσουν άπ’ το βιβλίο του μιά-μιά 
οί... άγιες, εικόνες του... δηλ. φωτογραφίες τού Λουΐζον Μπομπέ, τού Τίνο Ρόσσι, 
τού Γκάρυ Κούπερ...

—« ’Επί τέλους π ιά ! Γιά τ ’ όνομα τού Θεού» ξεφωνίζει ό Μάρκ «Θά τήν κά
νουμε αύτήν τήν προσευχή;... "Ως πότε θά περιμένουμε;...».

Ή  έκκλησιά γέμισε, τά παιδιά αναπνέουν μ’ ευχαρίστηση τή μυρουδιά της 
χωριάτικης Κυριακής, άνάμεσα στά μαύρα ρούχα καί τά σκληρά έσώρρουχα... άνα- 
πνέουν μέ όλη τήν δύναμη των πνευμόνων τους έτούτη τήν ήδονική μυρουδιά τής 
Κυριακής, τής γαλήνης, τής χωριάτικης εύλάβειας, άνακατωμένη μέ τήν μυρουδιά 
των κεριών καί τού λιβανιού... Γι’ αυτά είναι ή ίδια ή μυρουδιά τού Θεού...

Τήν ίδια ώρα άντιγράφουν καί μιμούνται τις χειρονομίες καί τις στάσεις τής 
’Αρχηγού Φρανσουάζ, έκτος άπ’ τον Άλλέν Ρομπέρ πού μένει όρθιος καί άκίνητος 
άπό υπερηφάνεια... Ό  Κολόμπο γυρίζει κάθε σελίδα συγχρόνως μ’ αύτήν, άλλά δέν 
έ'χουν τό ίδιο βιβλίον... Ό  Όλάφ δέν παύει νά ρίχνη λαίμαργες ματιές στά παιδιά 
τού χορού... Ό  παππάς δέν τον ένδιαφέρει... Ζηλεύει τά παιδιά... Θάθελε νά γίνη 
κι’ αύτός έτσι...

Ό  Όλάφ ξέρει καλά όμως οτι ποτέ δέν θά γίνη σπουδαίο πρόσωπο... Γι’ 
αύτό τον πιάνει τό παράπονο όταν συλλογίζεται ότι αύτά τά παιδιά μπορούν νά 
παρελαύνουν μέ τέτοια μεγαλοπρέπεια μέσα στήν έκκλησία ντυμένα μέ κόκκινα 
φορέματα, σκουφάκι καί δαντέλλες... ένω αύτός;...

Γιατί λοιπόν μερικά παιδιά νάχουν τόσα δικαιώματα στή ζωή; Γιατί άλλα 
έχουν καί γυαλιά ακόμα;... Τί είναι αύτός λοιπόν; "Ενα άσήμαντο άνθρωπάκι, ένα 
άδύνατο πλάσμα πού ό καθένας μπορεί νά τό βλάψη... Πού νά βρή ένα προστάτη, 
έναν υπερασπιστή έναντίον. τής άδικίας;... Ποιος θά τον προστατεύση άρά γε; Ό  
Άλλέν Ρομπέρ μήπως;... Μπά όχι, κι’ αύτός έχει άνάγκη τον Μάρκ... Μήπως ο
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ϊδιος ό Μάρκ; Κι’ αύτός έχει άνάγκη άπό την ’Αρχηγό Φρανσουάζ... ή μήπως ό 
Κλεμανσώ... Μ π ά !!! Είναι τόσο γέρος ό δύστυχος, ώστε κι’ αύτός έχει άνάγκην 
προστασίας!...

Μά πρέπει να βρή... Πρέπει να βρή κάποιον πού να μήν έχει άνάγκη άπό 
κανένα... Μ ήπως;;;... Μά, βέβαια... Βρήκε... Αύτόν τον Ί η σ ο ϋ ν  Χ ρ ι σ τ ό ν ,  
γιά τον όποιον τόσες φορές είχε μιλήσει ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ, αύτόν θά βάλη 
προστάτη του...

’Αλλά (τί κ ρ ίμ α !!!)  "Ο χι!!! Ούτε κι’ αύτόν... Γιατί άφισε νά τον κατα
στρέψουν, νά τον κρεμάσουν οί βρωμεροί... Κι’ άλλως τε ήταν πτωχούλης, όπως ό 
Όλάφ... Κι’ άκόμα (αύτό είναι τό χειρότερο!!) άφινε νά τον μπατσίζουν δυο φορές 
άντί ν’ άμύνεται...

Κι’ όμω ς!!! .. . Στο τέλος έβγήκε εντελώς μόνος του άπ’ τό νεκροταφείο, άφού 
άνέτρεψε τούς στρατιώτες... Κι’ τώρα περπατούσε πάνω στη θάλασσα, καθησύχαζε 
τήν θύελλα, έθεράπευε τούς άρρωστους... Αύτός ό ’Ιησούς Χριστός...

'Ο Όλάφ έβγαλε ξαφνικά μια κραυγή... Ό  Άλλέν Ρομπέρ τον σπρώχνει μέ 
τον άγκώνα του :

«...Τ ί σ’ έπιασε λοιπόν, Ό λάφ;... Είσαι κατακίτρινος...».
«...Βρήκα, ξέρεις... βρήκα... Ό  ’Ιησούς Χριστός, Άλλέν, είναι ό Τ α ρ -  

ζ ά ν ! ! ! . . .  φώναξε μ’ ενθουσιασμό ό Όλάφ...
Μέ τό στόμα μισάνοιχτο, τα φρύδια ζαρωμένα, ό Άλλέν Ρομπέρ δέχεται την 

άποκάλυψη αύτήν μέ σοβαρότητα καί γυρνά νά παρατηρήση έτοΰτον, τον προφή
την μέ τα άκάθαρτα αύτιά, πού έκανε μια τόσο σημαντική άποκάλυψη...

«Θά ρωτήσω γ ι’ αύτό τήν ’Αρχηγό, Όλάφ; "Ετσι δέν είναι καλύτερα;...» 
ρωτά ό Ρομπέρ. Μά ό άλλος τινάζεται :

«... "Οχι... ’Ασφαλώς οχι... Αύτό πρέπει νά τό κρατήσης μυστικό... Μόνο οί 
δυό μας πρέπει νά τό ξέρουμε...».

'Η λειτουργία συνεχίζεται... Ό  Κολόμπο τήν διαβάζει μέ σιγανή φωνή καί 
έξ αιτίας τού σχισμένου χείλους του, δέν ξέρει κανείς καλά αν αύτά είναι γαλλικά
η λατινικά...

Ό  Άλλέν Ρομπέρ δέν παρακολουθεί πλέον... Σάν μαγεμένος μάγος υπνω
τίζει τό άγαλμα τής Παρθένου μέχρις δτου τό βλέμμα του θολώνει... Είναι δάκρυα 
τρυφερότητος ετούτα... Γιατί ΑΥΤΗ έκεϊ επάνω  είναι ή μητέρα του... ή δική του 
μάννα πού τον παρατηρεί έτσι κατά πρόσωπο μέχρις δτου νά κλάψη... Μ άλιστα!!! 
'Η άγνωστη, ή μάγισσα είναι ΑΥΤΗ, ή Μητέρα το υ !!! . . .  'Ορίστε την... Κάτω 
άπ’ την εικόνα Της νά τί είναι γραμμένα :

«Μαρία καρδιά μου, Μαρία τα δάκρυά μου». Πόσο εύτυχισμένα θάναι λοιπόν 
τά έρημα παιδιά άφοΰ τα φωνάζουν παιδιά τής Παρθένου! ! !  Αύτό τό μεγάλο μυ
στήριο τής Παρθένου είναι κρυμμένο στούς μεγάλους... άλλά στους μικρότερους 
έχει άποκαλυφθή... Ό  Άλλέν Ρομπέρ, γιά νά γίνη άκόμα μικρότερος, γονατίζει... 
κλαίει... κρύβει τό πρόσωπό του μέσα στά χέρια του... Έ τσ ι τό άγριο άγόρι βρίσκει 
μέσα στο χειμώνα τής καρδιάς του, έντελώς μόνο του, τη γαλήνη καί τό μεγάλο 
μυστικό τής προσευχής...

Ό  Μάρκ περιμένει τά άγια μέ άσεβή άνυπομονησία... Κι’ ενώ δλο τό έκκλη- 
σίασμα χαμηλώνει τό κεφάλι, υψώνει μόνον αύτός δειλά-δειλά τά μάτια προς τήν 
παρουσία αύτή, δπως ισχυρίζονται οί μεγάλοι τού ’Ιησού Χριστού, τού οποίου τόσο 
θάθελε νάχη τήν καθαρή καρδιά... Φοβάται άόριστα δτι θά κεραυνοβοληθή... ’Ιδίως 
δταν οί καμπάνες άρχίζουν νά κτυποΰν άκριβώς ετούτη τή στιγμή...

Τόσο τό χειρότερον!!!.. Διακινδυνεύει φοβισμένος μιά ματιά... ύστερα άλλη...
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στο τέλος ξεθαρρεύει, άνασηκώνει το κεφάλι έλεύθερα καί γυρίζοντας έξω φρένων 
προς τήν «άδελφούλα» φωνάζει :

—«Ποϋ είναι λοιπόν; Έ !  Πές μου... Κανείς δεν είναι, δεν είδα τίποτε!...» .
-—«Σ ο ύτ !!!»  ψιθυρίζει ή ’Αρχηγός Φρανσουάζ καί για να άλλάξη θέμα στις 

ιδέες του, τοϋ δανείζει τό βιβλίο της... της λειτουργίας.., 'Ο Μάρκ τό φυλλομετρά, 
μέ άπαιτητικό δάκτυλο, μέ μάτι αυστηρό... άγριοκυττάζει τούς ψαλμούς... καί 
ξαναρωτά :

«Πές τε, ’Α ρχηγέ!!!».
—«Τί είναι πάλιν;...».
—«Είναι ότι είναι όλα ψέμματα.Δέν υπάρχει τίποτε...».
-—«Τί είναι αύτό πού δεν βρίσκεις;...».
-—«Οΰτε άστρα στά χιόνια, ούτε ό μικρός άγιος Βασίλης..,».
-—«Θά τα πούμε όταν γυρίσουμε... Θά τά κουβεντιάσουμε καλύτερα... 'Τπο- 

μ.ονή...».
'Η λειτουργία τελείωσε... άκόμα ένας σταυρός καί...
—«...Καί οί γονυκλισίες τού Χριστού χωρίς κόλπα, είναι σαχλαμάρα...» 

μουρμουρίζει ό Μάρκ, ό μεγαλύτερος της όμάδος...
...Μέ τό μέτωπο πλυμμένο μέ αγιασμένο νερό, βγαίνουν ανάμεσα στούς Κυ

ριακάτικους χωρικούς, πού άνάβουν ένα τσιγάρο τόσο λίγο λευκό καί τόσο πολύ 
βρώμικο όσο καί τό περιλαίμιό τους...

Γιά άλλους άπ’ αύτούς έταΰτα τά παιδιά είναι «φτωχά δυστυχισμένα παιδιά»... 
γιά άλλους «σπορά κραιπάλης»... Γιά κανένα δέν είναι παιδιά, σάν όλα τά άλλα...

...Τά παιδιά ξαναγυρίζουν στο Κέντρο από δρόμους άνάμεσα σέ γυμνά δέντρα, 
μ’ εκείνη την έντονη πείνα στην κοιλιά πού έχει κανείς μετά την λειτουργία, καί μέ 
κάποια εύλάβεια στο πρόσωπο... κάποια άλλαγή... κάτι πού δέν είχαν κατά τήν 
άναχώρησή τους, άφοΰ τώρα κανένας σύντροφος δέν άστειεύεται λέγοντας κάτι 
«γιά τά παππαδάκια».

Οί πρώτοι γονείς έφθασαν μέ τό αύτοκίνητο των 14 καί 27'... Δέν ήταν πολύ 
διαφορετικοί στήν εμφάνιση άπ’ τούς χωρικούς τού Κυριακάτικου πρωινού... Ή ταν 
όμως πολύ λιγώτερο καλοστεκούμενοι καί πιο ανθρώπινοι... Κι’ άκόμα άλλ.ηλοπαρε- 
τηροΰντο σάν «χωριάτες» καί σάν «τεμπελόσκυλα της πόλης»... "Εδειχναν ότι δέν 
καταλάβαιναν καί δέν άνεγνώριζαν ό ένας τήν άξια τού άλλου... "Εδειχναν ότι είχαν 
ξεχάσει ότι οί μέν παρήγαγαν τήν τροφή τους, ότι οί άλλοι αγόραζαν τά προϊόντα 
τής γης τους, καί έπομένως ότι δέν μπορούσαν νά ζήσουν χωριστά...

Οί γιαγιάδες μέ τά καλάθια τους, οί μητέρες μέ τά δέματα, τά αδέλφια καί οί 
αδελφές, πού είχαν κ ι’ δλας λερώσει τήν πρωινή καθαρή μπλούζα τους, έπέδραμαν 
στο Τερνεραί πριν άκόμα οί ’Αρχηγοί των παιδιών τελειώσουν τήν κατασκευή 
τών μικρών δεμάτων γιά τούς μικρούς εκείνους πού δέν δεχότανε επισκέψεις...

...Οί σκηνές ήταν οί ίδιες κάθε Κυριακή... Οί έπισκέπτες φιλούσαν τά παιδιά 
στά μάγουλα τέσσερις—πέντε φορές... ’Ετούτη ή συγκίνηση κρατούσε όμως μονάχα 
έλάχιστα λεπτά...

’Έπειτα ξανάρχιζαν οί ίδιες, οί αιώνιες συζητήσεις :
—«Μά γιατί δέν θέλεις νά κάνης μιά προσπάθεια; "Ετσι θά πάψη νά σ’ άκο- 

λουθή όπου πας τό πιστοποιητικό σου...».
—«Καί βέβαια! Τί θέλεις νά κάνουν ένα παιδί πού δέν φέρνει λεφτά στο 

σπίτι του;...» .
—«Γιατί δέν έγραψες αυτήν τήν εβδομάδα; Δέν είχες λοιπόν τίποτε νά πης; 

Βέβαια δέν είχες νά μάς πής εμάς τίποτε. Σέ άλλους όμως έστελνες νέα σου...».
( Συνεχίζεται)



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Προήχθησαν οί κάτωθι αστυνομικοί υπάλληλοι έκ των έν ΐσχύϊ πινάκων 
προακτέων έτους 1958 προς πλήρωσιν υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, ώς 
άκολούθως :

Εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου Α' τάξειος κατ’ εκλογήν ό μέχρι τοϋδε ’Α
στυνόμος Β' τάξεως κ. Γεωργουλέας ’Αθανάσιος. Εις τον βαθμόν του ’Αστυνόμου 
Β' τάξεως κατ’ εκλογήν ό μέχρι τοϋδε Ύπαστυνόμος Α' τάζεως κ. Κοττικιας Γεώρ
γιος καί εις τον βαθμόν του Άνθυπαστυνόμου κατ’ εκλογήν ό μέχρι τοϋδε άρχιφύ- 
λαξ κ. Λογοθέτης ’Αναστάσιος.

—Παρητήθησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος οί άστυφύλακες : ’Αναστασίου 
’Αναστάσιος καί Τριανταφυλλόπουλος Ευάγγελος.

—Διεγράφησαν τοϋ ’Αστυνομικού Σώματος διά λόγους υγείας οί άστυφύ
λακες : Πετούσης ’Αλέξανδρος καί Πράσσος ’Αναστάσιος.

** *
ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

—Διά Βασιλικού Διατάγματος, άπενεμήθη ό Χρυσοΰς Σταυρός τοϋ Β. Τάγ
ματος τοϋ Φοίνικος εις τούς ’Αστυνόμους Β' τάξεως κ.κ. Τσιοΰγκον Κωνσταντίνον, 
Δημητρόπουλον Κωνσταντίνον, Κιτσοπανίδην ’Αθανάσιον, Παπαλεξόπουλον Γε
ώργιον, Παπασταθόπουλον Βάϊον, Κασίμην Ίωάννην, Μαροΰτσον ’Αναστάσιον, 
Άγγελάκον Παναγιώτην, Δεσποινάκην Ήλίαν, Παπαναστασίου Νικόλαον, Κυρα- 
γιάννην Γεώργιον, Μπακήν Κωνσταντίνον, Παπαποστόλου Άλκιβιάδην, Βουνι- 
σέαν Γεώργιον, Πλεύρην ’Αντώνιον, Σούτην Κωνσταντίνον, Χαλατσάν Γεώργιον, 
Γεωργίου Χρηστόν, ’Ιωακείμ Δανιήλ, Σταθόπουλον Εύθύμιον, Λούρην Κωνσταν
τίνον, Π απαπαναγιώτου Χρηστόν, Γεωργουλέαν ’Αθανάσιον,Άγγελόπουλον Γεώργιον, 
Δρακάκην ’Εμμανουήλ, Ράπτην Νικόλαον, Παλούκην Δημήτριον, Σαμολαδαν 
Πέτρον, Καμπούρην Χρηστόν, Σπηλιόπουλον Γεώργιον, Καροματσούκην Ευάγ
γελον, Παπαγεωργίου Δημήτριον, Παπαμιχαήλ Κλεομένην, Παπαδόγκωναν Πέ
τρον, Δάφνην Προκόπιον, Κυρκίτσον Γεώργιον, Σπυρογιαννόπουλον Χρηστόν, 
Παπασπυρόπουλον Κωνσταντίνον, Κωστόπουλον Πέτρον, Μπλέτσον Ίωάννην, 
Ήλιάδην Δημήτριον, Πέτσην Εύάγγελον, Τσακανίκαν Γεώργιον, Παναγιωτό- 
πουλον Νικόλαον, Κατσιμαγκλήν Δημήτριον, Καλογερόπουλον Σωτήριον, Σαγρό- 
πουλον Δημήτριον, Σταυρόπουλον Κωνσταντίνον, Πολίτην Κωνσταντίνον, Λα- 
λιώτην Άνδρέαν, Μπρικόλαν Πολύκαρπον, Μάνον Εύθύμιον, Σκάρπαν Θεόδωρον, 
Νικολουλέαν Χρηστόν, Γιαννακόπουλον ’Ελευθέριον, Κουσκουλήν Τρύφωναν, Φι
λίππου Άνδρέαν, Ψαλλίδαν Νικόλαον, Τσουρήν ’Αντώνιον, Χατζάκην Στέφανον, 
Μπουρτζΐκον Παναγιώτην, Κωστόπουλον Σταύρον, Δάβην Ίωάννην, Ζαμπλάραν 
Διονύσιον, Κωτσόπουλον Διονύσιον, Μιχαηλίδην Δημήτριον καί Άδρακτάν Θεοφ.

** *
ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

—Διά διαταγής τοϋ κ. ’Αρχηγού ’Αστυνομικού Σώματος, άπενεμήθη έπαι-
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νος εις τον Ύπαστυνόμον Α' τάξεως κ. Ζουμ—ουλάκην Γεώργιον, διότι ούτος ευρι
σκόμενος εις τήν παρά τον "Αγιον Άνδρέαν (Ζούμπερι) ’Αττικής άκτήν, καί άντι- 
ληφθείς τον κινδυνεύοντα λουόμενον Ε. Ροδινόν, έρρίφθη εις τήν θάλασσαν καί διέ
σωσε τούτον έκ βεβαίου πνιγμού καί έν συνεχεία διέσωσεν ωσαύτως κινδυνεύουσαν 
νά πνίγη λουομένην γυναίκα, έπιδείξας πνεύμα αυτοθυσίας καί ήρωϊσμοΰ, προκα- 
λέσας διά της ένεργείας του ταύτης, ευμενή ύπέρ του Σώματος σχόλια των έκεΐ 
παραθεριζόντων πολιτών καί των κατοίκων τής περιοχής.

—Δι’ άποφάσεως του κ. 'Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη ηθική καί 
υλική άμοιβή εις τον άστυφύλακα Κουτουβίνην Γεώργιον, διότι ούτος έργασθείς 
μετά ζήλου, μεθοδικότητος καί δραστηριότητος πέραν τών κεκανονισμένων ωρών 
εργασίας, επέτυχε τήν 16/6/58 τήν σύλληψιν τών δραστών κλοπής μεγαφώνων 
έκ του Δ' Δημοτικού Σχολείου Περιστεριού, δταν ούτοι ήλθον εις επαφήν μετ’ άγο- 
ραστών τών μεγαφώνων είς τήν Πλατείαν Μοναστηρακίου.

Διά τής αύτής ώς άνω άποφάσεως άπενεμήθη ωσαύτως έπαινος είς τούς 
1) Ύπαστυνόμον Α' κ. Τσιπρούδην Άχιλλέα, 2) άρχιφύλακα Γαλανάκην Φώτιον 
καί 3) ύπαρχιφύλακα Πανουσόπουλον, Χαρίλαον, διότι έκαστος έν τώ κύκλω τής 
άρμοδιότητός του, έργασθείς μετ’ ένδιαφέροντος επέτυχε τήν έξιχνίασιν τών ύπό 
τών συλληφθέντων, ώς άνω διαπραχθεισών κλοπών, ώς καί τήν άνεύρεσιν τών κλο
πιμαίων καί άπόδοσιν αύτών είς τούς δικαιούχους.

—'Ωσαύτως δι’ άποφάσεως τού κ. Υφυπουργού ’Εσωτερικών άπενεμήθη 
ήθική καί υλική άμοιβή είς τούς άστυφύλακας—άθλητάς Σίλλην Βασίλειον, Κόρ- 
μαλην Λεωνίδαν καί Ντόντον Κωνσταντίνον, διότι οδτοι μετασχόντες άνελλιπώς 
τών διεξαχθέντων ένταΰθα καί είς το έξωτερικον Διεθνών καί Πανελληνίων ’Αγώ
νων στίβου, ώς έπίσης καί τών άγώνων ’Ενόπλων Δυνάμεων, έπέτυχαν σοβαράς 
άτομικάς νίκας, έπιβληθέντες καί πρωταθλητών άκόμη Ευρώπης.

Διά τών έπιδόσεών των τούτων, έπιδείξαντες έπιμέλειαν, αγωνιστικήν διά- 
θεσιν καί προσήλωσιν είς τά άθλητικά ιδεώδη, έτίμησαν καί έξύψωσαν τόσον το 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων δσον καί το δνομα τής Πατρίδος μας.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ
Περιήλθεν είς τά γραφεία μας εύχαριστήριος έπιστολ.ή τού Προέδρου τής 

’Εθνικής 'Εταιρείας Κοινωνικής ’Αλληλεγγύης—’Ιατρού κ. Χρήστου Τσαχαγέα, 
τήν οποίαν καί δημοσιεύομεν κατωτέρω.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΓΙΑΝ ΣΜΑΤΣ Ιό'
Άθήναι τη 22 Αύγούστου 1958

Άξιότιμον Κύριον 
κ. Διοικητήν ’Αστυνομικής Σχολής 

’Ε ν τ α ύ θ α
Κύριε Διοικητά,

Βαθύτατα συγκεκινημένος άπο τήν εύγενή δωρεάν ύπο τής ύμετέρας έγκριτου 
Σχολής πλήρους σειράς τού περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» ύπέρ 
τής Βιβλιοθήκης τής Εταιρείας μας, καί άπο τήν ένίσχυσιν τής Φιλανθρωπικής 
Λαχειόφόρου ’Αγοράς τής Εταιρείας μας διά τής διαθέσεως λαχνών είς τούς κ.κ.



’Αξιωματικούς, σας έκφράζω τάς θερμάς και εγκαρδίους ευχαριστίας τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου.

’Εντός τοϋ πλαισίου της γονίμου συνεργασίας μας μέ το εύγενές καί ηρωικόν 
Σώμα της ’Αστυνομίας Πόλεων προς εύόδωσιν των κοινών (ανθρωπιστικών καί πο
λιτιστικών σκοπών, θέτομεν εις την διάθεσίν σας, διά δημοσίευσιν είς το ύμέτερον 
άξιόλογον περιοδικόν ή δι’ οίοανδήποτε άλλην χρησιμοποίησιν, δλας τάς κοινω- 
νικάς καί έθνικάς πρωτοτύπους έπιστημονικάς εργασίας έμοϋ καί τών συνεργα
τών μου.

"Ηδη έδημοσιεύθησαν εις τό περιοδικόν δύο διαλέξεις μου καί προσεχώς δη
μοσιεύεται καί τρίτη. Δύνασθε, οσάκις έπιθυμεΐτε, νά μάς ζητήτε διάλεξίν μας 
προς άμεσον δημοσίευσιν. Νομίζομεν, κατ’ αυτόν τον τρόπον, ότι συμβάλλομεν είς 
την κατάοτισιν τών στελεχών τοϋ έθνοφελοϋς Σώματος, είς Ιλαχίστην άναγνώρισιν 
τοϋ τί όφείλομεν προς τοΰτο ώς άτομα καί ώς 'Έλληνες.

Δεχθητε σάς παρακαλώ, κύριε Διοικητά, καί πάλιν τάς θερμάς εύχαριστίας 
μου καθώς καί την έκφρασιν της έξαιρέτου έκτιμήσεώς μου.

Ό  Πρόεδρος τής Ε.Ε.Κ.Α.
X. ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ

** *
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

—'Η εκπομπή της ’Αστυνομίας Πόλεων, συνεχίζοντας τά λαμπρά ραδιοφω
νικά προγράμματά της, μέ τις νουθεσίες της, τά υπέροχα λογοτεχνικά στιγμιότυπα 
καί την ποικιλία τών ρυθμών καί τών τραγουδιών της έ'χει γίνει ό άχώριστος σύν
τροφος χιλιάδων άκροατών, πού περιμένουν κάθε Τετάρτη μέ ξεχωριστή συγκίνηση 
καί άνυπομονησία νά παρακολουθήσουν τά άγαπημένα τους αστυνομικά ραδιοφω
νικά προγράμματα.

*
—Τό πρόγραμμα της 13/8/58, μ’ ενα διαλεχτό διδακτικό άπόσπασμα άπ’ 

το μεγάλο 'Ημερολόγιο της ’Αστυνομίας, γραμμένο άπ’ τον Άρχιφύλακα Σπΰρο 
Πηλό, μέ τήν ύποβλητική μουσική του υπόκρουση καί τά όμορφα τραγούδια γιά 
κάθε γοΰστο, σκόρπισε συγκίνηση, ενθουσιασμό καί ικανοποίηση.

*
"Ομορφη, απαλή, ρωμαντική ή εκπομπή της 20/8/58, μέ καθοδηγητικές 

υποδείξεις γιά τή συμπαράσταση τοϋ κοινοΰ στό δύσκολο έ'ργο της ’Αστυνομίας, 
γιά τήν διαπαιδαγώγηση τών νέων καί άλλα συνθήματα ώς επίσης καί μέ όμορφα 
τραγούδια γιά κάθε γοΰστο, καντάδες, παληά, μοντέρνα καί δημοτικά, άρεσε ξεχω
ριστά καί ένθουσίασε...

(Κείμενα, επιμέλεια, κλπ. : 'Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών ’Εκπομπών ’Αστυ
νομικής Σχολής. Τό Πρόγραμμα παρουσιάζει ό Άρχιφύλαξ Σπΰρος Πηλός).




