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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ/1Ζ THZ ΛΓίίΝΙΖΟΜΕΝΗΖ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ A M P i lf lO T H I
'Υπό του Καθηγητοϋ τής ’Εγκληματολογίας 
είς την Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών 
’Επιστημών κ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

§ 4. Σ υμμ έτοχ η  της επ ιστήμης τής ψυχολογίας είς την επίλυσιν 
το ν  προβλήματος τής ελευθερίας τής άνθρωπότητος.

I. Φυσικόν είς την άναπτυχθεϊσαν διαμάχην μεταξύ των αρχών τής αυταρ
χίας και τής έτεραρχίας νά λάβη θέσιν καί ή έ π ι σ τ ή μ η  τ ή ς  Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς .

II. Είδικώτερον δ’ έδημιουργήθησαν εν αύτή δύο θεωρητικαί κατευθύνσεις.
Καί δή ένθεν μέν ό κύκλος των ψ υ χ ο λ ο γ ι ώ ν  τ ή ς  κ τ ή σ ε ω ς  (Be-

sitzpsychologien), ένθεν δ’ ό κύκλος των ψ υ χ ο λ ο γ ι ώ ν  τ ή ς  χ ρ ή σ ε ω ς 
(Gebrauchspsychologien), αίτινες έζήτησαν νά δώσωσιν άπόκρισιν είς τό δί
λημμα τούτο τής άνθρωπίνης ψυχής.

§ 5. Σ τά σ ις  τω ν ψυχολογιών τής κτήσεως έναντι τοϋ προβλήματος 
τής ελευθερίας τής άνθροοπότητος.

1. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν  τ ω ν  « ψ υ χ ο λ ο γ ι ώ ν  τ ή ς  κ τ ή σ ε ω ς».
1. Καί έν ττρώτοις άς ρίψωμεν βλέμ,μα έρεύνης είς τον κύκλον τών «ψυχολογιών 
τής κ τ  ή σ ε ω ς».

2. Νοουμεν ψυχολογικάς σχολάς, αίτινες ύπολαμβάνουσιν ότι ό ψυχικός κό
σμος καί ή ττορεία τής ζωής τής άνθρωπότητος επί τής γής διαπλάσσονται ως άλ
λη τις χημική σύνθεσις έκ τής αιτιοκρατικής αλύσεως προηγουμένων άνεξαρτήτων 
ταύτης συντελεστών, δηλονότι, έκ τών υπαρχόντων, έκ τών κ ε κ τ η  μ έ ν  ω ν.

"Αλλαις λέξεσιν ό ψυχικός κόσμος καί ή πορεία τής ζωής τών ανθρώπων, 
είδικώτερον ή εύτυχία ή ή δυστυχία αύτών, συνιστώσι τό ανεξάρτητον άπό του 
ανθρώπου ά.ναγκαΐον έπακόλουθον τών συναντωμένων καί άποκτωμένων είτε έσώ- 
γενών, είτε έξωγενών αιτίων, είτε συναμφοτέρων.

3. Είναι αί ψυχολογικά! σχολαί, αίτινες άφορμώνται άπό του καθολικού τής 
φύσεως «νόμου τής αιτιοκρατίας», καθ’ όν «ούδέν έν τή οικουμένη άνευ αιτίας». 
Παν γεγονός, άρα καί ό ψυχικός κόσμος και ή πορεία τής ζωής τού γένους τών αν
θρώπων έπί τής γής ταύτης, έχει την α ί τ ί α ν της, είναι τό α π ο τ έ λ ε σ μ ά  
της. Έν τή έννοια δέ τής «αιτίας» έγκειται ή έννοια τής « α ν ά γ κ η ς »  τής έπε- 
λεύσεως «τού αποτελέσματος».

Δηλονότι αί σχολαί αύται πιστευουσιν δτι «ό νόμος τής αίτιότητος διέπει 
την δλην φύσιν ύπό διαφόρους έμφανιζομενας μορφάς άναλόγως τής ίδιαζούσης φύ
σεως τού αντικειμένου, έφ’ οΰ ένεργει, συνεπώς ύπό την κυριαρχίαν αύτοϋ ύπόκει-
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ται. καί ό άνθρωπος καθ’ δλας τάς φυσικάς καί ψυχικάς αύτοΰ ιδιότητας καί λει
τουργίας» (21).

4. ’Εντός δέ του κύκλου των ψυχολογιών τής κτήσεως έγεννήθησαν τέσσα- 
ρες είδικώτεραι κατευθύνσεις, καί δή : 

α) ή κατεύθυνσις του ((έμφύτου». 
β) ή κατεύθυνσις ταΰ «έπικτήτου».
γ) ή διαζευκτική κατεύθυνσις, ή δεχόμενη είτε έμφυτον, είτε έπίκτητον, 

είτε συναμφότερα.
δ) ή συγκλίνουσα κατεύθυνσις, ή δεχομένη άείποτε αναγκαστικήν συνέρ

γειαν έμφύτου καί έπικτήτου.
II. Κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ο υ  έ μ φ ύ τ ο υ .  — 1. Έκ των άνωτέρο.) ή πρώτη 

κατεύθυνσις του έ μ φ ύ τ ο υ  (Nativismus) διδάσκει δτι ό ψυχικός κόσμος καί 
ή πορεία τής ζωής τής άνθρωπότητος καθορίζονται ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς καί 
μ ό ν ο ν  έκ τής έντάσεως καί τής ποιότητος των έ σ ω γ ε ν ώ ν  δρων. ’Ή τοι τ ω ν  
ε μ φ ύ τ ω ν  προδιαθέσεων τού γένους των άνθρώπων.

Έν άλλαις λέξεσι πιστεύει δτι τά αίτια, τα όποια καθορίζουσι την τύχην 
τής άνθρωπότητος, είναι αίτια εσωτερικά, έσωγενή, υποκειμενικά, ενδογενή, άν-
θρωπολογικά.

2. Καί ή κατεύθυνσις αυτή επικαλείται προς ΰποστήριξιν των άπόψεων αυ
τής τον άδυσώπητον ν ό μ ο ν  τ ή ς  κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ό τ  η τ  ο ς (Vererbungs- 
theorie) (22).

Διά τής όποιας ή άνθρωπότης προσλαμβάνει τάς ιδιότητας των προγόνων

'Τπό τήν έννοιαν ταύτην ό Nativismus παραπέμπει εις την νικηφόρον δια
δρομήν έν τή ζωή των κανόνων τής κληρονομικότητας.

3. 'Ο Nativismus ούτος έπικαλείται καί τήν έξέλιξιν των ιδιοφυιών καί 
των διαφόρων πηγαίων χαρακτηρολογικών ιδιοτήτων. Αίτινες, καί εάν δεν τύχω- 
σι παντάπασιν οίασδήποτε καλλιέργειας καί γενικής προσοχής έκ μέρους του περι
βάλλοντος, έν τοσούτω δι’ αύτενεργοΰ δυνάμεως, ετι ενίοτε καί παρά πάσαν άντί- 
δρασιν καί παρά πάσαν άντιξοότητα, εξελίσσονται καί αναπτύσσονται καί θριαμ- 
βεύουσιν έν τή ζωή.

4. ’Άρα είναι έ σ ω θ ε ν  ώρισμένον, τ ί ή άνθρωπότης θά άποβή(23).
5. Επομένως, συμφώνως προς τήν γνώμην ταύτην, ή ζωή τής άνθρωπότη

τος έπί τής γής έξαρτάται έκ τής ποιότητος τής κληρονομικής ούσίας.
Είναι καλή ή κληρονομική καταβολή, ή άνθρωπότης άναγκαστικώς καί μοι- 

ραίως θά άνέλθη καί θά εύτυχήση. 'Τφίσταται, τύχη κακή, άντιθέτως κληρονομική 
έπιβάρυνσις. καί έκφυλισμός, ή άνθρωπότης άναγκαστικώς καί μοιραίως θά κα- 
τέλθη, θά δυστυχήσω) καί θά πληγή ύπό δεινών υλικών καί ηθικών πληγών.

6. Μίαν τοιαύτην γνώμην ύπεστήριξεν αίφνης καί ό γνωστός γάλλος, ια
τρός, φιλόσοφος καί κοινωνιολόγος Auguste Le Bon. Συμφώνως προς ταύτην, αί 
γενεαί τών άνθρώπων, αίτινες έχουσιν άποσβεσθή, διότι ύφίσταται ό νόμος τής κλη
ρονομικότητας, μεταβιβάζουσιν εις τούς έπιζώντας ού μόνον τήν σωματικήν των 
ιδιοσυστασίαν, άλλα συγχρόνως καί τάς σκέψεις καί τό φρόνημα καί τήν διαγωγήν

21. «Τιμολ. Ε. Ήλιοπούλου. Σύστημα τοϋ ελληνικού ποινικού δικαίου. Τόμος Α '. ’Έκδ. 
δ'. Άθηναι. 1927.» σ. 153.

22. “Αξιόν πάσης έξάρσεως τό σύγγραμμα τοϋ καθηγητοΰ της Παντείου Ά νω τάτης 
Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών, Δημοσθένους Έλευθεριάδου (Άθηναι. 1949}..

23. Σχετικώς δρα «William Stern. Psychologie der friihen Kindheit. 6. Aufl. L ei
pzig. 1930.» σ/ 26, «Δημητοίου Γ. Μωοαΐτου. Γενική Ψυχολογία. “Εκδ. γ '. Άθηναι. 1954.)) 
σ. 235.
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των. Το βάρος των άμαρτημάτων των άπδ τής μιας πλευράς καί τδ πλεονέκτημα 
των άρετών των άπο τή ς  έτέρας(24).

'Ομοίως μνημονεύομεν τδν A. Schopenhauer, διδάσκοντα δτι έκαστος άν-* 
θρωπος κέκτηται ίδιον χαρακτήρα έ'μφυτον καί αμετάβλητον.

Έ ν συνεχεία, παραπέμπομεν εις τδν Η. Ibsen(25), περιγράφοντα δι’ έντονων 
χρωμάτων έν τω  περιφήμω δράματί του «Βρυκόλακες», πώς παρά τοΐς έπιγόνοις 
επανεμφανίζονται ανάγλυφοι αί κίυηρονομικαί ιδιότητες των γεννητόρων.

Παραστατικήν εικόνα έν τή ζωή τής άνω θεωρίας του έμφύτου όφείλομεν 
εις τδν συγγραφέα του «ανθρωπίνου κτήνους» («la bete humaine») τοϋ Ε. Zola(26). 
Ούτος ζωγραφίζει τδν γόνον ακολάστου γενεαλογικού δένδρου, προσπαθοΰντα μα- 
τα ίω ς νά άντιδράση εις τό κληρονομικόν φυσικόν όρμέμφυτον καί διαπιστοϋντα μετά 
συναισθήσεως φρίκης δτι τδ τελευταίου τοΰτο όλονεν γιγαντοΰται έν έαυτώ. Καί 
τοιουτοτρόπως καταλήγει ούτος εις τδν φόνον τής φίλης του, άνευ δέ μίσους καί 
άνευ οίασδήποτε άφορμής(27).

7. Μία άλλη μορφή τής θεονρίας του έμφύτου, άποτελοϋσα επιστημονικόν 
συρμόν έν τα ΐς ήμέραις ήμών, είναι ή γνωστή ως ψ υ χ α ν ά λ υ σ ι ς (Psychoana
ly se ) του Sigm und Freud.

Αυτή, όρώσα μόνον τήν «φυσικήν» γενετησίαν πλευράν τού ανθρωπίνου 6ν- 
τος, διαλύει τήν άνθρωπίνην προσωπικότητα εις μίαν δεσμίδα γενετησίων όρμων 
καί γενετησίων ένστικτων. Κατά τήν θεωρίαν ταύτην ή πνευματική ζωή, καί αυτή 
εΐσέτι ή πολιτιστική δράσις καί δραστηριότης τής άνθρωπότητος, «δεν διαφέρει 
ούσιωδώς τής φυσικής καί ένστικτώδους, άλλ’ είναι προϊόν τής τελευταίας. Δεν έχει 
ΐδικήν της ΰπαρξιν καί αύτοτέλειαν. Είναι έν εποικοδόμημα, τδ όποιον άναπτύσσε- 
τα ι έκ τής κατωτέρας σφαίρας των όρμων καί των ενστίκτου δι’ έξευγενισμοΰ». 
Φαίνεται, λέγει ό Freud, δτι ή άνάπτυξις τής άνθρωπότητος δύναται καί οφεί
λει νά έρμηνευθή ύφ ’ οίαν έννοιαν καί ή άνάπτυξις των ζώων.

’Άρα ή ψυχανάλυσις δεν πρέπει νά παραδέχηται τήν .ελευθερίαν καί τήν ανε
ξαρτησίαν τοϋ γένους των ανθρώπων. Διότι βεβαίως εκείνος, δστις υπολαμβάνει 
τούς ανθρώπους ώς ένστικτώδεις υπάρξεις, άφαιρεΐ κατ’ άνάγκην άπ’ αυτών τήν 
ελευθερίαν. 'Ως δέ παρατηρεί εύστόχως ό R. Allers, «ή ψυχανάλυσις ή είναι αξιο
λογικός σχετικιστικός determinismus ή τίποτε».

8. 'Υπό τήν άναπτυχθείσαν έννοιαν τδ έμφυτον διαχαράσσει τήν ειμαρμένην 
τοϋ γένους των άνθρώπονν.

Καί κατ’ άκολουθίαν οί κακή τή τύχη έσωγενώς βεβαρημένοι, έχοντες ένδο- 
γενώς έμφυτον οικειότητα προς τήν φαυλότητα καί ορμήν πρδς τδ κακόν, οντες δ’ 
ώς έκ τούτου θύματα τής κακής έμφύτου ιδιοσυστασίας των, είναι έξηναγκασμένοι 
«νά ροφήσωσι τήν κύλικα τής κακίας» καί άμεταπτώτως νά άκολουθήσωσι τήν 
όδόν τής άνηθικότητος. Δηλονότι τήν ύπό τής ιδιοσυστασίας των προσδιο,ρισθεΐσαν 
συμφοράν καί ουδόλως δύνανται νά άποφύγωσι ταύτην.

Ά φ ’ ετέρου δμως τδ έμφυτον, υπό-τήν πίεσιν τοϋ όποιου «εκμηδενίζεται κά
θε προσπάθεια, κάμπτεται ή ΐσχυροτέρα θέλησις κα ί. ματαιοϋται κάθε πρόθεσις 
πρδς έκτέλεσιν τοϋ άγαθοΰ»( 28), αποβαίνει, κατ’ εξοχήν πλέον καί ό ά π δ μη χ α ν ή ς

24. «A uguste Le Bon. Ψυχολογικοί νόμοι τής άνελίξεως των λαών. Μετάφρασις έκ 
τής 8ης έκδόσεως ύπό Χριστοφόρου Μάκρη. Άθήναι. 1908.» σ. 22.

25. Άναφέρεται, καί ύπό τοϋ «Νικολάου. Ί.,Έξαρχοπούλου. Εισαγωγή εις τήν Παιδα
γωγικήν. Άθήναι. 1926.» σ. 212. ,

26. «Emile Zola. La bete humaine. Paris,. 1890.»
27. "Ορα «Νικολάου Ί . Έξαρχοπούλου. Αύτόθι».
28. «Χαριλάου Γκιτάκου. Οικογενειακή ειρήνη. Περιοδ. «Ατομική Ψυχολογία». Τό

μος Γ'. Άθήναι. 1934.» σ. 15. .Ούτος, άναφερόμενος είδικώς εις τήν κληρονομικότητα, καυτηριά
ζει τήν τοιαύτην θεωρίαν τής αμαρτίας άνευ ευθύνης, λέγων οτι τοιουτοτρόπως με τήν άπαράδε- 
κτον ταύτην δόξαν «ό καλός ούτος θεός μας Απαλλάσσει κάθε εύθύνης, δικαιολογεί τούς έσφαλ-
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Θε ό ς  διά την δικαιολογίαν των ελεεινών ενεργειών τών αισχρών άνθρώπων. Και 
τούτο, διότι, έφ’ όσον υποτίθεται ότι ούτοι έγεννήθησαν έμφύτως καί παραμένου- 
σιν άναγκαστικώς πανούργοι, δεν δύνανται νά καταστηλιτευθώσιν ηθικώς.

Θεμελιοΰται άλλαις λέξεσιν «αμαρτία άνευ εύθύνης» ( 28) .
III. Κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ς  το ΰ έ π ι κ τ ή τ ο υ. — 1. Διάφορος είναι ή κα

τεύθυνσής του έ π ι κ τ ή τ ο υ  ή τ η ς  έ μ π ε ι ρ ί α ς (Empirismus).
Αυτή διδάσκει ότι ό ψυχικός κόσμος καί ή πορεία τής ζωής τής άνθρωπότη- 

τος ορίζονται έκ τής ποιότητος τών ε ξ ω γ ε ν ώ ν  φυσικών (φυσικόν περιβάλλον) 
καί κοινωνικών (κοινωνικόν περιβάλλον) όρων, όφ’ οΰς διαβιοΐ τό γένος τών άν
θρώπων.

Έν άλλαις λέξεσιν ή κατεύθυνσις αυτή πιστεύει ότι τά αίτια, τά όποια κα- 
θορίζουσι την τύχην τής άνθρωπότητος, είναι αίτια εξωτερικά, εξωγενή, αντικει
μενικά, αίτια π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς .

2. Καί ή κατεύθυνσις αυτή μέ την σειράν της επικαλείται προς ύποστήρι- 
ξιν τών άπόψεων αύτής τον έτερον άδυσώπητον νόμον, τον του π ε ρ ι β ά λ λ ο ν 
τ ο ς  (Milieutheorie), ον άντιτάσσει κατά τοϋ νόμου τής κληρονομικότητας.

'Υπό τό πνεύμα τούτο ό Empirismus παραπέμπει εις την νικηφόρον διαδρομήν 
έν τή ζωή τών επιδράσεων τού περιβάλλοντος(29).

Εΐδικώτερον ή έμπειροκρατία επικαλείται υπέρ αύτής καί τάς κολοσσιαίας 
διαφοράς έξελίξεως, τάς άπαντωμένας μεταξύ τών άνθρώπων τών διαφόρων κοινου- 
νικών στρωμάτων ή τών διαβιωσάντων ύπό διαφόρους όρους κοινωνικού καί φυ
σικού περιβάλλοντος ή τών τυχόντων διαφόρων όρων άγωγής.

3. "Αρα είναι έ ξ ω θ ε ν  ώρισμένον, τ ί θά άποβή ή άνθρωπότης (30).
4. Επομένως, συμφώνους προς την γνώμην ταύτην, ή ζωή τής άνθροοπό- 

τητος επί τής γης ήρτηται έκ τής ποιότητος τής άλύσεως τών τυχαίων όρων τού 
φυσικού καί τού κοινωνικού περιβάλλοντος. Είναι άγαθοί οί όροι τού περιβάλ
λοντος ή άνθρωπότης άναγκαστικώς καί μοιραίως θά εΰτυχήση καί θά άνέλθη. 
Είναι τυχόν δυσμενείς ούτοι, ή άνθρωπότης άναγκαστικώς καί μοιραίως θά δυστυ- 
χήση καί θά κατέλθη.

5. Ενταύθα άνήκει ή θεωρία, ή οποία υποστηρίζει ότι 6 άνθρωπος έρχεται 
εις τον κόσμον πλήρως άνέτοιμος, οίονεί άγραφος χάρτης (tabu la rasa), είσδεχό- 
μενος έν τή έπιγενεστέρα ζωή του μικρόν κατά μικρόν άπαν τό ψυχικόν καί ηθι
κόν αυτού περιεχόμενον.

Ά λλ’ ομοίως ενταύθα προφανώς δέον νά κατατάξωμεν καί τήν θεωρίαν τού 
ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ  υ λ ι σ μ ο ύ  τού Karl Marx, τού δογματικού τής κομμουνιστικής 
κινήσεως. Διότι ούτος, αιχμάλωτος τής γοητείας τών μυστικών τών νόμων τής 
όλης καί τής φύσεως, ήθέλησε νά έρμηνεύση ωσαύτως καί τήν συνόλην Ιστορίαν 
τής άνθρωπότητος άνά τούς αιώνας διά τής κατασκευής δόγματος, κατά τό όποιον 
συνεχίζεται καί εις τήν άνθρωπίνην ιστορίαν ή ιστορία τής γενέσεως τής υλικής 
φύσεως καί ό ταύτην διέπων νόμος της. 'Υπό τήν έννοιαν δέ ταύτην άκριβώς ύπε- 
στήριξεν ό Ιστορικός υλισμός ότι οίονδήποτε ιστορικόν γεγονός τής άνθρωπότητος 
είναι τυχαΐον άναγκαστικόν άποτέλεσμα τών μεγάλων υλικών ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  
ρευμάτων καί έχει σκοπόν οχι πνευματικόν καί ήθικόν, άλλ’ άποκλειστικόύς υλικόν 
οικονομικόν.

μένους τρόπους καί μεθόδους τής ζωής, ζητεί τον λόγον τών έλεεινών μας πράξεων, όχι βεβαίως 
άπό ήμας τούς ζώντας, άλλ’ άπύ τούς προπαρελθόντας πατέρας, ήμών άπό τούς νεκρούς».

29. Empirismus ή Erfahrungsphilosophie.
30. Σχετικώς δρα «William Stern. Psychologie der friihen Kindheit. 6. Aufl. L ei

pzig. 1930.» σ. 26, «Δημητρίου Γ. Μωραΐτου. Γενική Ψυχολογία. Έ κδ. γ ' Άθήναι. 1955» σ. 
235, «Παναγιώτου Ν. Πατριαρχέα. Ίστορικαι έρευναι φιλοσοφικών προβλημάτων και θεωριών. 
Α' 'Ιστορία τής Θεωρίας τοϋ περιβάλλοντος. Τόμος Α'. Άθήναι, 1956.», «Lotz-de Vries. Die 
Welt des Menschen. 1940.» a. 43-57.
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’Άρα ή έν λόγω θεωρία συνδέει την ιστορίαν του γένους των άνθρώπων μετά 
τοϋ χάους των τυφλών οικονομικών δυνάμεων καί υπάγει ταύτην εις την νομοτέ
λειαν της οικονομίας.

Διότι ή προκειμένη θεωρία τοΰ ιστορικού ύλισμου άξιοι νά πιστεύσωμεν δτι 
έν τη ιστορία ύφίστανται μόνον «υλικοί φυσικοί νόμοι» καί δεν ύπάρχουσιν α ι τ ή 
μ α τ α  τ ή ς  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς (31).

Επομένως, κατά την θεωρίαν ταύτην, εάν ή άνθρωπότης άπαντήση, τύχη 
αγαθή, ευμενείς  οικονομικούς παράγοντας, έν τοιαύτη περιπτώσει αναγκαστικώς 
καί μοιραίους θά εύτυχήση καί θά άνέλθη, μή πληττομένη ύπό έγκληματικότητος, 
πορνείας, αλητείας, αύτοκτονιών ή ετέρων άνθρωπίνων κοινωνικών νόσων καί πλη
γών. Έ νώ άντιθέτως, εάν ή άνθρωπότης, τύχη κακή, συνάντηση δυσμενείς οΐκονο- 
μικάς συνθήκας, έν τοιαύτη περιπτώσει αΰτη άναγκαστικώς καί μοιραίως θά δυ- 
στυχήση καί θά κατέλθη.

Κατά ταΰτα τό οικονομικόν φαινόμενου άποτελεΐ τό μοναδικόν αίτιον, όπερ 
καθορίζει την μορφήν των άλλων κοινωνικών φαινομένων, ήτοι τής θρησκείας, τοΰ 
δικαίου, τής ηθικής, τών πολιτικών συστημάτων, της έννόμου τάξεως. Καί επομένως, 
εάν μεταβληθή διά διαφόρους λόγους ή οικονομική όργάνωσις μιας άνθρωπίνης κοι
νωνίας, δηλαδή ό τρόπος παραγωγής καί κατανομής τών οικονομικών άγαθών, κατ’ 
ανάγκην άναπότρεπτον θά συμμεταβληθή καί οίαδήποτε άλλη κοινωνική έκδήλωσις 
έν ταύτη ή έκείνη τή περιοχή. ’Άλλαις λέξεσιν ό ιστορικός υλισμός άφ’ ένός μέν 
δεν παραδέχεται ότι «κάθε νέα σχέση τής κοινωνικής ζωής είναι γέννημα τής άνθρω
πίνης κεφαλής, ότι δηλαδή έγεννήθη άπό ένα ευφυές σύστημα μέ τή βοήθεια τών νό
μων καί μέ συνδρομή άνθρωποί, πού έμπνέονται άπό ώρισμένες ιδέες γιά μιά κοι
νωνική μεταρρύθμιση», ένώ άπό τής άλλης πλευράς άποκλείει άπολύτως τον ΐδια- 
λισμόν «άπό την  εξήγηση τών ιστορικών γεγονότων» (32).

IV. Δ ι α ζ ε υ κ τ ι κ ή  κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ς .  — 1. «Δ ι α ζ ε υ κ τ ι κ η» 
κατεύθυνσις διδάσκει ότι ή άνθρωπίνη ύφή καί ή πορεία τής ζωής τής άνθρωπότητος 
έπ ί τής γης ορίζεται έκ τής ποιότητος είτε τών έσωγενών, είτε τών εξωγενών, είτε 
συναμφοτέροον. ’Ά λλα ις λέξεσιν ή διαζευκτική αΰτη κατεύθυνσις πιστεύει ότι τά 
αίτια, 'τά όποια καθορίζουσι τον ψυχικόν κόσμον καί την πορείαν τής ζωής τής άν
θρωπότητος, έπί τοϋ πλανήτου ημών, είναι άλλοτε μέν υποκειμενικά, εσωτερικά, 
άλλοτε δ’ άντικειμενικά, έξωτερικά καί τέλος άλλοτε τόσον έσωτερικά, όσον καί 
έξωτερικά.

2. Ά ρ α  είναι ώρισμένον είτε έσουθεν, είτε έ'ξωθεν, είτε έσωθεν καί έξωθεν 
ταυτοχρόνους, τ ι θά άποβαίνη έκάστοτε ή άνθρωπότης.

3. ’Ενταύθα λ.χ. άνήκει ή έγκληματολογική θεωρία έκείνη, ήτις, άποβλέ- 
πουσα εις την αιτιολογίαν τής διαμορφώσεως τής άντικοινωνικής στάσεως τοΰ κατα- 
λήξαντος εις τό έγκλημα, διακρίνει τούς έγκληματίας εις έγκληματίας άποκλειστι- 
κώς ή κυρίως έκ κακής προδιαθέσεως, αποκλειστικούς ή κυρίως έκ κακοϋ περιβάλ
λοντος καί τέλος εις έγκληματίας έξ ίσοβάθμου συμβολ,ής τόσον τής σαθράς προ
διαθέσεως,όσον καί τοϋ σαθρού περιβάλλοντος(33).

V. Σ υ γ κ λ ί ν ο υ σ α  κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι  ς.—1. Σ υ γ κ λ ί ν ο υ σ α  κα- 
τεύθυνσις (Konvergenz) διδάσκει ότι ή άνθρωπίνη ύφή καί ή πορεία τής ζωής τής 
άνθρωπότητος ορίζεται έκ τής ποιότητος ούχί μόνον τών έσωγενών καί ούχί μό-

31. «Ίωάννου Ν. Θεοδωρακοπούλου. Μαθήματα Φιλοσοφίας τής 'Ιστορίας τοϋ Πολι
τισμού. Άθήναι. 1956.» σ. 46.

32. «Νικολάου Ό . ’Αρχιμανδρίτου. Κοινωνικά συστήματα. Γ' Έκδ. Άθήναι. 1955.»

σ' gg, "Ορα σχετικώς «Κωνσταντίνου Γ. Γαρδίκα. ’Εγκληματολογία. ^Τόμος Β'. Τεύχος
Α' Άθήναι 1 9 4 7 .» 'σ. 268, «Μιχαήλ Γ. Στριγγάρη. Έυχιατροδικαστική. Άθήναι. 1947.» σ. 
96 «Gruhle Die Ursachen der jugendlichen Verwahrlosung und Kriminalitat. Berlin. 1912».
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νον των εξωγενών, άλλ’ άείποτε έκ ' σ υ γ κ λ ι ν ό ν τ ω ν  δρων, ήτοι ταύτοχρό- 
νως εσωγενών και εξωγενών (ένωτική κατεύθυνσής).

ν t Κατα ταϋτα, απο συμφουνου προς την συγκλίνουσαν κατεύθυνσιν, ό χαρακτήρ 
κα.!. ί] «,ορεια της ζωής τής ανθρωπότητας συνιστα οίονεί χημικόν κράμα, είδος χημι- 
κής συνθεσεως εκ στοιχείων τής κληρονομικότητος καί έκ στοιχείων του περιβάλ
λοντος.

2. Αρα είναι αείποτε ωρισμένον ταύτοχρόνώς καί έσωθεν καί έξωθεν τ ί 
θά άποβή ή άνθρωπότης.

■ >. Κατα την συγκλίνουσαν θεωρίαν, ή τοιαύτη σύνθεσις ισχύει τόσον ώς προς 
.ους γενικούς χαρακτήρας, όσον και ως προς τάς επί μέρους μορφάς τής έξελίξεως(34). 
Λ̂ ν είναι δ επιτετραμμενον ως προς ούδεμίαν ψυχικήν λειτουργίαν ή ιδιότητα ή 
βίωμα νά τεθή τό ερώτημα, έάν αΰτη παρήχθη μόνον έξωθεν ή μόνον έσωθεν, άλλ’ 
απλώς, κατα ποσον βαθμόν αΰτη προήχθη έξωθεν καί κατά πόσον έσωθεν. Τούτο δέ. 
διοτι,̂  κατα την αντιληψιν ταύτην, αείποτε πάσα λειτουργία καί πάσα ίδιότης καί 
κά.ν ανθρώπινον βίωμα παραγονται εκ τής σ υ ρ ρ ο ή ς  άμφοτέρων, απλώς δέ 
διαφέρει τό ποσοστόν τής συνδρομής έκάτέρουύ

4. Συνεπώς, κατα την θεωρίαν ταύτην, έάν ύπάρξη ευγονία καί συνάντηση
.αυιοχρονως η ανθρωποτης και υγιές περιβάλλον, έν τοιαύτη περιπτώσει αυτή ανα
γκαστικούς και μοιραιως θα ανελθη καί θά ευτυχήση. Έάν άντιθέτως ύπάρξη, κακή 
~ίΙ T̂ X'fh χληρονομικος εκφυλι’σμόή καί ταύτοχρόνώς συνάντηση ή άνθρωπότης καί 
σαθρόν περιβάλλον, τότε αυτή αναγκαστικός καί μοιραιως θά κάτέλθη καί θά δυ- 
στυχήση. . . .

5. Εισηγητης τής συγκλινούσης θεωρίας ύπήρξεν ό αείμνηστος παγκοσμίους 
■διάσημος διδάσκαλος ήμών καθηγητής τής ψυχολογίας έν τώ πανεπιστημίου 'Αμ
βούργου William Stern.

Ομοίως νομιζομεν οτι ους συγκλίνουσαν δέον νά θεωρήσωμεν καί την ε ξ ε 
λ ι κ τ ι κ ή ν  ιδέαν (Evolutionismus) τής «Συνθετικής Φιλοσοφίας» τού άγγλου 
Herbert Spenser (3ο). Ούτος ανιχνεύων καί έπιζητών ϊσχύουσαν ένιαίαν αρχήν προς 
ερμηνείαν της ιστορικής πορείας των ποικίλων γενικών καί μερικών φαινομένων τού 
σύμπαντος,  ̂κατέληξεν εις τήν διατύπωση/ «έ ξ ε λ ι κ τ ι κ ο ϋ  ν ό μ ο υ» ώς 
καθολικώς ισχυοντος νόμου έν τή ιστορία πάντων τών φαινομένων τής οικουμένης, 
άρα καί έν τή̂  ιστορία τής άνθρωπότητος έπί τής γής. Κατά τον έν λόγου δ’ εξελι
κτικόν νομον η ζουη τών ανθρωπουν είναι ή διαρκής προΐοΰσα σ ύ γ κ λ ι σ ι ς καί 
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τών έν άντιστοιχία τελουσών αιτιοκρατικών άλύσεων έσωτε- 
ρικών καταστάσεων και εξωτερικόυν συνθηκών. Εϊδικώτερον ό Spenser είναι έκεΐ- 
νος, ό όποιος διαλαλεΐ δτι ή άνθρωπίνη πρόοδος συνιστα προϊόν συγκλίσεως, τ. έ. 
τής αναπτύξεως λανθανουσών βιολογικών ικανοτήτων τής άνθρωπότητος ύπό τήν 
επιδρασιν ευνοϊκών έξωτερικών περιστάσεων (36) .
, Γ ε ν ι κ ό ν  σ υ μ π έ ρ α σ μ α  π ε ρ ί  τ ή ς  σ τ ά σ ε ω ς  τ ώ ν
ψ υ χ ο λ ο γ ι ού ν τής  κ τ ή σ ε ω ς  έ ν α ν τ ι  τ ο ύ  π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς  τ ή ς 
ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  τ ή ς  α ν θ ρ ω π ό τ η τ ο ς.—1. Έπισκοπούντες νυν καί τάς

34. Εν τή επιστήμη γίνεται λόγος μονον ..ερί τριών κατευθύνσεων, ήτοι εμφύτου, έπ ι-
κτητου και συγκλινούσης. Καθ’ ήμας θά έπρεπε νά γίνη λόγος περί τεσσάρων, προστιθεμένης καί 
της διαζευκτικής. Κατά τό σημείου τούτο τροποποιοΰμεν τήν άλλοτε καί ύφ’ ήμών άναπτυχθεΐ- 
σαν τριμερή διακρισιν. (Λ.χ. «Ίωάννου Κ. Παπαζαχαρίου. ’Αναμορφωτική αγωγή άνηλίκων 
εγκληματιών. Άθήναι. 1956.»).' 1

Περί τής συγκλινούσης θεωρίας «W illiam Stern. Phychologie der friihen ' Kindheit 
6:. Aufl. Leipzig. 1930». σ. 1930.» σ. 26 έ-,

35. (1820-1903). Βασικόν σύγγραμμά του: «Α System of S y n t h e t i k  Philoso
phy». · ■

36. Σχετικώς «Νικολάου. Ν. Λούβαρι. Ιστορία τής Φιλοσοφίας. Τόμος Β'. Άθήναι. 
1933.)) ο, 208 εδ.
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τέσσαρας ρηθείσας κατευθύνσεις των ψυχολογιών τής κτήσεως καταλήγομεν εις το 
συμπέρασμα δτι, υπό το κράτος τούτων, ή ζωή τής άνθρωπότητος επι τής γής επι
βάλλεται ά λ λ ο θ ε ν καί εμφανίζεται ασφυκτική. Τοϋθ’ 6περ εύνόητον, έφ’ δσον 
το ανθρώπινον γένος παρίσταται ώς ύποτεταγμένη «άγέλη» εις τήν ν ο μ ο τ έ 
λ ε ι α ν  των αιτιοκρατικών άλύσεων των έσωγενών καί των εξωγενών δρων, χωρίς 
ή ζοοή αυτού νά άναβλύζη «από μέσα του, μεσ’ άπδ ενα δημιουργικό εγώ».

Διότι, τή αλήθεια, το μέν αί έσωγενεΐς προδιαθέσεις, τό δ’ οί εξωγενείς δροι 
τού περιβάλλοντος, υπό τό πρίσμα ά π α σ ώ ν τών κατευθύνσεων τών ψυχολογιών 
τής κτήσεως, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή καί τής κατευθύνσεως τού έπικτήτου(37), 
παρίστανται ώς αυτοτελή στοιχεία, ώς α υ τ ο τ ε λ ε ί ς  έ ξ ω τ ε ρ ι κ α ι  δυ
νάμεις, έπιδρώσαι άναγκαστικώς καί μηχανοκρατικώς έπί τήν άνθρωπίνην ζωήν.

2. Συνεπώς γίνεται δεκτόν δτι ή άνθρωπότης δεν ενεργεί έλευθέρως και υπευ
θύνους ώς αύθύπαρκτον γένος, «πού χαράζει τό δικό του δρόμο και παίρνει απανω 
του ολο τό βάρος μιας μεγάλης εύθύνης»(38), άλλ’ ώς κοινωνικόν αυτόματον. Τοιου
τοτρόπως δ’ αυτή, εάν μέν κατέλθη καί ήθικώς κατρακυλίση, παρίσταται ώς άνεύ- 
θυνον τραγικόν θύμα τυχαίοον έσωγενών καί εξωγενών δρων, έάν δέ πάλιν ήθικώς 
άνέλθη, εν τοιαύτη περιπτώσει ή αρετή της δεν θεωρείται ώς «κατάκτησις», ήτις 
γίνεται κατόπιν άγωνος, καί δεν άποτελεΐ «άθλημα».

3. Τοιουτοτρόπως αί ψυχολογίαι τής κτήσεως υποστηρίζουν δτι πας άνθρω- 
πος έπί τής γής, ού μόνον δ’ ό άφρων, άλλα καί ό έχέφρων, ού μόνον ό βιολογικώς 
άωρος, άλλα καί ό ώριμου ηλικίας, ού μόνον ό αναλφάβητος, αλλά καί ό σοφός, ού 
μόνον ό άμβλύνους, άλλα καί ό υπερφυής, ού μόνον ό βάρβαρος, άλλα καί ό πεπολι- 
τισμένος, γενικώς πας άνθρωπος άνεξαιρέτως στερείται τής έλευθερίας. Καί ότι 
ή διατυμπανιζομένη δήθεν «άνθρωπίνη έλευθερία» δεν είναι κατά βάθος ή μία καθαρα 
εγωιστική αύταπάτη τού άνθρώπου, δστις, έν ύπερμέτρω άλαζονεία, βαυκαλίζεται 
καί κομπορρημονεΐ νά πιστεύη δτι μόνον αύτός, έν τώ άπείρω διαστήματι, διαφεύγει 
τού γενικώς ΐσχύοντος έν τώ φυσικώ σύμπαντι «νόμου τής μηχανικής αιτιοκρα
τίας)).

Καί επομένως, ύπό τήν έννοιαν ταύτην, καί πας διαπράττων βρωμεροτητα 
άνθρωπος προβάλλει ώς άπλοΰν, ϊσως άξιον οίκτου, άλλα πάντως ούχί άξιον ήθι- 
κής μομφής, μοιραΐον θύμα μιας τυχαίας δυσμενούς συνθέσεως τών έγκεφαλικών του 
κυττάρων καί τών καταθλιπτικών βιωτικών συνθηκών τού περιβάλλοντος.

4. ’Ά ποψις, ή οποία υπήρξε προσφΔής καί έν τώ κύκλω τής ποινικής επι
στήμης τού δικαίου εις τήν περιώνυμον έπαναστατικήν ιταλικήν άνθρωπολογικήν 
σχολήν τού ποινικού δικαίου (39) ■

Πρόκειται περί σχολής μεθυσθείσης έκ τής υλιστικής φιλοσοφίας τού 19ου 
αΐώνος, τής δαρβινείου θεωρίας τής έξελίξεως, τής υλιστικής κοινωνιολογίας τού 
Auguste Comte (40) καί τού περιφήμου «βιογενετικοΰ νόμου» τού πλαστογραφή- 
σαντος, έν τώ ’ ύλιστικώ  φανατισμώ του, ώρισμένας φωτογραφίας έμβρύων Ernst 
Haeckel (41) .

(Συνεχίζετα ι)

37. 'Ως προς τοΰτο διορθοΰμεν προγενεστέραν γνώμην ημών περί τής δυνάμεως τής 
άγωγής, περί ής «Ίω άννου Κ. Παπαζαχαρίου. ’Αναμορφωτική άγωγή ανηλίκων έγκληματιών. 
’Αθήναι’. 1956.». (γνώμην καί τοϋ καθηγητοϋ Έξαρχοπούλουή _ , , , , Α0~

1 38. Δ ιατύπωσις «Ε.Π. Παπανούτσου. Ό  Κόσμος τοϋ Πνεύματος. Β' Ήθικη. Αθή-
ναι. 1949.» σ. 374. - . , , ... , . „·

39. «Enrico Ferri. La teotia dell’ imputabilita e negatione del libero arbitrio. ri-
renze. 1878». . . .  „ ., ,

40. 1798-1857. ’Εκ τών έργων του : «Cours de Philosophie positive», «bysteme cie
Politique positive», «Catechisme positiviste», «Synthese subjective».

41. 1834-1919. Έ κ  τών έργων του : «Der Monismus», «Weltratspl». Περί τής πλα
στογραφίας' δρα «Διακήρυξιν τής Ελληνικής Χριστιανικής Ένώσεως ’Επιστημόνων. (Έκδοσις 
περιοδ. « ’Α κτίνες»). Ά θηνα ι 1946)) σ. 33 επ.
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ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
________________ 'Τπό τοϋ εκτάκτου Καθηγητοϋ της Ψυχιατρικής και

Νευρολογίαςκ. ΚΩΝΣΤ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ---------------------------

Κατά την έξέτασιν των οργανισμών των έμβιων όντων των διαφόρων βα
θμιδών τής ζωολογικής κλίμακος διαπιστοΰται, οτι ό εγκέφαλος αύτών εις τά κα
τώτερα  ̂ μεν είδη είναι απλούς, εις τά άνώτερα δέ παρουσιάζεται όλονέν συνθετώ- 
τερος εως δτου εις τον άνθρωπον προσ?υαμβάνει την πολυπλοκωτέραν διάπλασιν.
Ί ο απλοΰν δηλαδη ή σύνθετον τής διαμορφώσεως τοϋ έγκεφάλου είναι παράλληλον 
προς την κατωτεραν ή άνωτέραν βαθμίδα, εις ήν άνήκει το έμβιον όν έν τώ ζωϊκώ 
βασιλείω.

Άντιστοίχως προς την διαμόρφωσιν τοϋ έγκεφάλου βαίνει ό ψυχικός κό
σμος των ζωικών όντων, εκ τών οποίων τά μέν κατώτερα έχουσι τούτον μικρόν, 
τα δε ανώτερα πλούσιον. I οιουτοτρόπως ό ψυχικός κόσμος παρουσιάζεται έν τή 
ζωολογική κλίμακι προϊόντως άναπτυσσόμενος. Τό έπιστέγασμα δέ καί την άπο- 
κορύφωσιν τής ψυχικής άναπτύξεως καί τής διανοήσεως παρέχει ό άνθρωπος ύπό 
την μορφήν τοϋ πολιτισμού, τουτέστι τών διαφόρων πνευματικών δημιουργημάτων, 
ως είναι αι επιστήμαι, η φιλοσοφία, ή τέχνη, καί αί λοιπαί πνευματικαί έκδηλώσεις.

Εκ τής κατ’ ιδίαν έξετάσεως τοϋ ανθρωπίνου έγκεφάλου διαπιστοΰμεν ωσαύ
τως διαφόρους βαθμούς άναπτύξεως άύτοΰ. Τοΰτο δύναται να κριθή έκ τοϋ μεγέ
θους καί όγκου τοϋ έγκεφάλου εις αύτό τοΰτο τό άνθρώπινον γένος καί τά συναφή 
προς αύτό είδή, .Ούτω ό όγκος τοϋ έγκεφάλου από τοϋ πιθηκανθρώπου, τοϋ άνθρώ- 
που τοϋ Neantertal, τοϋ άρχεγόνου πρωτογόνου άνθρώπου, τοϋ σημερινού πρωτο
γόνου μέχρι του πολιτισμένου άνθρώπου παριστά ποσόν διαρκώς αύξάνον, ή δέ μορ
φή αύτοΰ άλλάσσει άπό βαθμίδος εις βαθμίδα. Έν ά.λλοις λόγοις ό άνθρώπινος έγ- 
κεφαλος παρουσιάζει ωσαύτως εξελικτικήν διαμόρφωσιν, ή οποία ώς έν συνεχεία 
θέλομεν ίδει, έχει σημασίαν διά την διανοητικήν άπόδοσιν καί τον πολιτισμόν.

Πριν είσέλθω εις την άνάλυσιν τοϋ θέματος περί τής σχέσεως έγκεφάλου καί 
πολιτισμού, κρίνω σκόπιμου νά προτάξω δεδομένα τινά έκ τής άνατομικής καί φυ
σιολογίας τοϋ εγκεφάλου τοϋ προηγμένου άνθρώπου.

Εν προ τ̂οις εκ τής ανατομικής γνωρίζομεν ότι ή έπιφάνεια του έγκεφάλου 
τοϋ ηλικιωμένου ατομου κατα τους R. και Η. Wagner κυμαίνεται άπό 1867,72 
μέχρι 2195,88 τ.έκ.

'Ο όγκος τοϋ έγκεφάλου κατά μέσον όρον άνέρχεται εις 1523 κ.έκ. έπί τοϋ 
άνδρός καί 1335 κ.έκ. έπί τής γυναικός.

Τό̂  βάρος τοϋ έγκεφάλου κυμαίνεται έπί τοϋ άνδρός μέν άπό 1280 - 1460 
/ραμμ., επι τής γυναικός δε απο 1140 εους 1340 γραμμ. Ο μέσος όρος τοϋ βάρους 
είναι επι _τοΰ άνδρός 1353, έπί τής γυναικός 1226 γραμμάρια.

Ως βλεπει τις ο μέσος όρος τοϋ βάρους τοϋ έγκεφάλου τοϋ άνδρός είναι ανώ
τερος του μέσου όρου βάρους τοϋ έγκεφάλου τής γυναικός, τούτου ύπολογιζομένου 
εν σχεσει προς το αυτό βάρος τοϋ σώματος. Η διαφορά βάρους μεταξύ άνδρικοϋ 
καί γυναικείου έγκεφάλου είναι κατά τον Manouvrier περί τά 148 γραμμάρια. 
Κατά τον Rudiger ό έγκέφαλος τών άοτιγεννήτων άρρενος καί τοϋ θήλεος γένους 
παρουσιάζει διαφοράν βάρους, τοϋ ά,ρρενος ύπερτεροΰντος. ’Ή το ι εις την φυσικήν 
ήδη κατάστασιν τό άρτιγέννητον ά.ρρεν υπερτερεί τοϋ θήλεος κατά τό βάρος τοϋ 
εγκεφάλου. Εν γενει εχει διαπιστωθή οτι υπαρχουσι περισσότεραι περιπτώσεις 
άνδρών μέ βάρος έγκεφάλου ύπέρ τον μέσον όρον παρά γυναικών. ’Αντιθέτως δέ 
υπαρχουσι περισσότεραι περιπτώσεις γυναικών παρουσιαζουσών βάρος έγκεφάλου



Εγκέφαλος καί Πολιτισμός τ η

κάτω του μέσου δρου. Ή  ύστέρησις του βάρους "του γυναικείου εγκεφάλου έναντι 
του άνδρός είναι γεγονός άναμφισβητητον.  ̂ ^

Του βάρους του εγκεφάλου διακρίνομεν τό άπόλυτον και τό σχετικόν. ’Από
λυτον λέγεται τό βάρος δταν λαμβάνηται αύτό καθ’ εαυτό, σχετικόν, δταν έξετάζη- 
τα ι έν σχέσει προς τό βάρος του σώματος ή προς τό βάρος του εγκεφάλου των λοι
πών ζώων.

Τό βάρος έξαρτάται έκ πολλών παραγόντων, οίτινες είναι οί ακόλουθοι: α) 
τό μήκος καί ή μάζα του σώματος, β) ή μορφή τοΰ κρανίου, γ) ή ηλικία, δ) τό 
φΰλον, ε) ή φυλή καί ή εθνικοτης. λ  ̂ α

Διά τον παράγοντα τοΰ μήκους καί τής μάζης του σώματος γνωρίζομεν ότι 
όσον μεγαλύτερου καί ογκωδέστερου είναι τό σώμα, τοσοΰτον ό εγκέφαλος είναι 
βαρύτερος.

Διά τήν μορφήν τοΰ κρανίου θά είναι ό λόγος κατωτέρω.
Ή  έπίδρασις τής ήλικίας έπί τοΰ βάρους τοΰ εγκεφάλου έχει ώς ακολούθως: 
Κατά τό πρώτον έτος τής ήλικίας έπιτελεϊται μεγάλη αυξησις τοΰ δγκου 

καί τοΰ βάρους τοΰ έγκεφάλου, ειτα συμβαίνει νέα αυξησις μεταξύ 4-6 έτους. Ή 
μεγίστη αυξησις τοΰ βάρους συντελεΐται άπό τοΰ 16 έτους μέχρι τοΰ 30 έτους. ’Α
κολούθως μέχρι τοΰ 50 έτους τό βάρος μένει στάσιμου ή μειοΰται ελαφρώς. Έκεΐ- 
θεν τοΰ 50 ύφίσταται καταφανή μειωσιν.

Ό  παράγων τής φυλής καί τής έθνικότητος είναι λίαν άξιόλογος. Εις κατω- 
τέρας φυλάς καί έν γένει εις τούς πρωτογόνους άνθρώπους τό βάρος τοΰ έγκεφάλου 
είναι κατά κανόνα όλιγώτερον ή εις τούς πεπολιτισμένους. Τό βάρος τοΰ έγκεφά
λου τοΰ πρωτογόνου άνθρώπου είναι κατά μέσον όρον 1200 γραμμάρια.

Διαφορά βάρους παρατηρεΐται μεταξύ αύτών τούτων των πεπολιτισμ,ένων 
φυλών. Ή  Γερμανική καί ή Σλαυΐκή έχουσι μεγαλύτερου βάρος (1445 γραμμάρια) 
ή ή Λατινική (1320 γραμμάρια). Οί Ιταλοί έχουσι μέσον δρον βάρους έγκεφάλου 
1301 γραμ. Κατά τον' Davis οί Γερμανοί έχουσι βάρος ^έγκεφάλου 1425 γραμ., 
οί ’Ά γγλο ι 1346, οί Γάλλοι 1380, οί Αυστριακοί 1346, οί Τσέχοι 1368.

Οί άριθμοί περί τοΰ μέσου βάρους τοΰ έγκεφάλου άφορώσιν εις ομαλούς άν
θρώπους, δεν ' πρέπει δέ νά θεωρηθώσιν ώς άπαράβατα όρια, διότι άνω καί κάτω 
τών ορίων τούτων ύπάρχουσιν έγκέφαλοι ύγιών άνθρώπων.

Ώ ς έλά/ιστον ομαλόν βάρος θεωρούνται τά 1200 γραμμ. διά τον άνδρα καί 
τά 1100 διά τήν γυναίκα. Έν τούτοις άνευρέθησαν έγκέφαλοι βάρους μικροτέρου 
τών 1000 γραμμ. εις ψυχικώς καί διανοητικώς ύγιά άτομα. Συνήθως μικρότερα 
τών 1000 γραμ. βάρη συνοδεύονται ύπό μικρονοίας καί μικροκεφαλίας.

Κατά τήν γεροντικήν ήλικίαν ό έγκέφαλος άτροφεΐ σημαντικώς καί επομέ
νους χάνων τό άρχικόν ομαλόν βάρος δύναται νά παρουσιάση βάρος κατά πολύ όλι
γώτερον τοΰ μέσου όρου.  ̂  ̂ ( , ~ y ,

' Τό βάρος τοΰ έγκεφάλου τοΰ άνθρώπου έν συγκρίσει προς τό τών λοιπών ζοΈν 
δεν είναι τό μέγιστον. Ό  έλέφας π.χ. έχει μεγαλύτερου βάρος έγκεφάλου ή ό άν
θρωπος. Επομένως ό άνθρωπος δεν έχει τό μέγιστον άπόλυτον. βάρος έγκεφάλου. 
’Αντιθέτους ό άνθρωπος έχει τό μεγαλύτερον σχετικόν βάρος έν σχέσει προς τά λοι
πά ζώα. Τουτέστιν τό βάρος τοΰ έγκεφάλου τοΰ άνθρώπου συγκρινόμενον προς τό 
βάρος τοΰ σώματος αύτοΰ είναι μεγαλύτερον παντός άλλου ζώου τοΰ οποίου τό βά
ρος τοΰ έγκεφάλου συγκρίνεται προς τό βάρος τοΰ σώματός του.

Ή  άναλογία τοΰ βάρους τοΰ έγκεφάλου τοΰ άνθρώπου προς τον νωτιαίον 
μυελόν αύτοΰ είναι κατα πολύ μεγαλύτερα ή εις τα λοιπά ζώα.  ̂  ̂ ^

Κατά τον Sommering τά έγκεφαλικά νεΰρα τοΰ άνθρώπου είναι όλιγώτερον
ογκώδη ή τά τών ζωων. ) ή / Ύ ,

Α ξιόν μνείας τυγχάνει δτι τό άριστερον ημισφαίριου είναι βαρυτερον κατα
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τι του δεξιού. Ως δέ γνωρίζομεν, εις, τδ άριστερδν ήμισφαίριον είναι έντοπισμένα 
τα, περισσότερα κέντρα των ψυχοσωματικών λειτουργιών.

Τελικώς ας μνημονευθή, ότι αί έλικες του εγκεφάλου είναι λίαν έκσεσημασμέ- 
ναι και άφθονοι εις τα ανώτερα είδη, εις τα οποία ό φλοιός είναι περισσότερον ανε
πτυγμένος. Κατ’ εξοχήν συμβαίνει εις τον άνθρωπον. Ταϋτα έκ τής άνατομίας του 
έγκεφάλου.

** *
Εκ όε̂  τής φυσιολογίας γνωρίζομεν ότι εγκέφαλος είναι όργανον διά τάς σω- 

ματικας και ψυχικας λειτουργίας. Εκ τών τμημάτων αύτου άλλα μέν έπιτελουσι 
τας σωματικας λειτουργίας, ετερα δέ τάς ψυχικά.;. 'Έδρα τών ανωτέρω ψυχικών 
καί διανοητικών λειτουργιών είναι κυρίως ό φλοιός τοϋ έγκεφάλου. Δ ι’ ό ή διανο
ητική ικανοτης έκαστου ζώου είναι ανάλογος προς τον βαθμόν άναπτύξεως του 
φλοιού τοϋ εγκεφάλου του.

Η αναπτυξις τοϋ φλοιού εν τή ζωική κλίμακι είναι μεγαλύτερα όσον ανώ
τερα είναι η βαθμις, εις ήν υπάγεται το είδος. ’Από τών κατωτέρων δηλαδή ζώων 
προς τα ανώτερα η αναπτυξις τοϋ φλοιοΰ είναι προϊοΰσα καί συνίαταται εις τήν αΰ- 
ςησιν τής επιφάνειας και τοϋ ογκου αυτου. Ο άνθρωπος δέ παρουσιάζει τήν ,μεγί- 
στην άνάπτυξιν τοϋ φλοιοΰ.

’Εάν συγκρίνη τις τά τμήματα τοϋ έγκεφάλου τά έπιτελοΰντα τάς σωματι- 
κας λειτουργίας προς τα τών ψυχικών λειτουργιών, ή προς άλληλα σχέσις αύτών 
είναι ανάλογος προς το ποσοστον τών επιτελουμένων ψυχικών καί σωματικών λει
τουργιών. Εις τα ζώα οπού προεςαρχουσι αι σωματικαί 'λειτουργίαι, ύπερισχύου- 
σιν εις άνάπτυξιν τά τμήματα τοϋ έγκεφάλου τά έπιτελοΰντα τάς σωματικάς λει
τουργίας,· τά δέ τμήματα διά τάς· ψυχικάς είναι όλιγώτερον ανεπτυγμένα. Εις τον 
άνθρωπον συμβαίνει τό άντίθετον. Ό έγκέφαλος αύτοΰ άνεπτύχθη εις τό κατ’ έξο- 
χήν οργανον τών ̂ διανοητικών λειτουργιών. ’Επειδή, ώς έλέχθη’ έκ τοϋ όλου έγκε- 
φαλου ό φλοιός είναι κατ’ εξοχήν ή έδρα τών διανοητικών λειτουργιών, ή άναλογία 
τοϋ βάρους τοϋ φλοιοΰ προς τά λοιπά τμήματα είναι μεγαλυτέρα.

Κατά ταϋτα τό ποσόν καί συν αύτώ τό βάρος τοϋ έγκεφάλου εΰρηται εις σχέ- 
σιν προς τον βαθμόν τής άναπτύξεως τών ψυχικών λειτουργιών καί έν γέ,νει τής 
διανοητικής αποδοσεως, ητις αποτελεί, ως κατωτέρω θέλομεν ίδει, σημαντικόν πα
ράγοντα έν τή δημιουργία τοϋ πολιτισμού.

Έκτος τοϋ ποσοΰ τής έγκεφαλικής ούσίας, του οποίου ή σχέσις προς τάς 
ψυχικάς λειτουργίας καθίσταται έκ τών ανωτέρω πρόδηλος, παράγοντες τών ο
ποίων φανταζόμεθα μετά βεβαιότητος τήν συμμετοχήν καί τήν άξίαν διά τήν ψυ
χικήν ζωήν καί τάς διανοητικάς λειτουργίας, είναι ή λεπτή ύφή του έγκεφάλου καί 
ή βιοχημική σύστασις αύτοΰ. Οί δύο ούτοι παράγοντες δεν έχουσιν είσέτι καθο,ρι- 
σθή έν λεπτομερείαις. Δεν γνωρίζομεν δηλαδή ποιου είδους λεπτή ύφή ή ποιου ε ί
δους βιοχημική σύστασις άπαιτεΐται διά τήν καλλιτέραν ή χειροτέραν πνευματικήν 
άπόδοσιν. Είναι όμως βέβαιον, ότι υπάρχει στενή συνάφεια τών δύο τούτων παρα
γόντων προς διαμόρφωσιν τοϋ ψυχικοΰ κόσμου, πιθανότατα εις μείζονα λόγον ή 
ό όγκος καί τό βάρος τοϋ έγκεφάλου. Φαίνεται ότι ή λεπτή ύφή καί βιοχημική σύ- 
στασις προσδίδουσι τήν ιδιοτυπίαν εις έκαστον εγκέφαλον καί τάς λειτουργικάς αυ
τού ικανότητας (τήν λειτουργικήν άπόδοσιν). Συνεπώς ού μόνον τά βάρος καί ό 
όγκος, τουτέστιν ή —οσότης, άλλά καί ή λεπτή ύφή καί ή βιοχημική σύστασις, του- 
τεστιν η ποιο της, ενεχουσιν ιδιαιτέραν αξίαν διά τάς ψυχικάς καί νοητικάς λειτουρ
γίας.

Προέλθωμεν νϋν εις τήν έξέτασιν του ζητήματος ποια σχέσις μεταξύ τοΰ εγ 
κεφάλου καί τής πνευματικής δημιουργίας ώς κατ’ ιδίαν έκδηλώσεως τοΰ άτόμου,



Εγκέφαλος και Πολιτισμός 779

καί του πολιτισμού, ώς πνευματικής δημιουργίας τής συνολης ανθρωποτητος. 0 
π ολ ιτ ισμ ός  καί ό εγκέφαλος εύρίσκονται εις σχεσιν προς αλληλους και ποιου είδους 
είναι ή σχέσις καί ή έξάρτησις αυτή. , , ,, ,

Διά την ερευνάν του θέματος τούτου θέλουσι ληφθή ύπ’ όψιν αφ’ ε̂νος ωρισμε- 
να βιολογικά δεδομένα καί άφ’ έτέρου δεδομένα εκ τής πνευματικής εςελιςεως τού 
άνθρώπου καί των διαφόρων καταστάσεων του πολιτισμού.

Έ κ τής βιολογίας είναι γνωστόν ότι τά όργανα του σώματος υποβαλλόμενα 
εις συνεχή καί εντατικήν λειτουργίαν, έν άλλοις λογοις εις υπερλειτουργιαν, υφισιατ -̂ 
ται αυξησιν του όγκου των λόγω υπερπλασίας των βιολογικών στοιχείων εξ ών 
αποτελούνται. Ουτω οι μυς των βραχιόνων τού σιδηρουργού λογω τής εντατικής ερ
γασίας αύξάνονται ολίγον κατ’ ολίγον, διότι αί μυϊκαί Ινες καθίστανται ογκωδεστε- 
ραι. 'Η καρδία ύποχρεουμένη νά έργάζηται υπερμετρως π.χ. εις τους̂  αθλητας, 
ύφίσταται μεγέθυνσιν καί αυξησιν τής μάζης της. 1 παρχουσι πλειστα όσα παρα
δείγματα έκ τής 'φυσιολογίας τού άνθρώπου δι’ ών καταδεικνύεται η θεσιν κανονος 
έπέχουσα άλληλουχία τής αύξήσεως τού όγκου οργάνου τίνος κατόπιν υπερλειτουρ-
γίας αύτοΰ.  ̂ , , , ν ,

Ό  εγκέφαλος ώς όργανον καί φυσιολογική συσκευή ύπόκειται εις τον ανω
τέρω κανόνα. Κατ’ άκολουθίαν έάν ύποβληθή εις συνεχή καί έντατικήν λειτουργίαν, 
δέον ν’ αύξηθή εις όγκον. Ή  έρευνα έπ’ αύτοΰ άποδεικνύει ό,τι συνέβη τοιοΰτον τι 
κατά τήν έξέλιξιν τής άνθρωπότητος. "Αφού δηλαδή ό άνθρωπος ηναγκασθη να 
χρησιμοποιή έντατικώς τον έγκέφαλόν του, όπερ συνεπεφερε υπερλειτουργιαν και 
έντονον χρησιμοποίησιν καί άσκησιν αύτοΰ, ό εγκέφαλος ύπέστη συμφώνως π̂ρός 
τον άνωτέρω βιολογικόν κανόνα αυξησιν τού όγκου καί τής μάζής αυτού λογω υπερ
πλασίας τού νευρικού ιστού καί έν συνεχεία ηυξημενην λειτουργικήν αποδοσιν, δηλα
δή δημιουργίαν πνευματικών προϊόντων.

Ή  αυξησις δέ τού όγκου αύτοΰ έπετεύχθη διά τής ύπερμέτρου άναπτύξεως 
τού φλοιού. 'Ο φλοιός τού ανθρωπίνου εγκεφάλου είναι τό έσχατον αποκτημα εν 
τή άναφορικώς προς τον εγκέφαλον εξελίξει τού ζωικού βασιλ.ειου, δι ό αποκαλεϊται 
νεο - εγκέφαλος ή τελικός εγκέφαλος, έκ δέ τού όλου φλοιός ό μετωπιαίος λοβος.

Λόγω τής ίδιαζούσης άναπτύξεως τού φ/ωιού, ο εγκέφαλος επαυσε να είναι 
όργανον κυρίως διά τάς σωματικάς λειτουργίας, ώς συμβαίνει εις τά ζώα καί προσ- 
λαβών νέας ιδιότητας κατέστη τό κατ’ έξοχήν όργανον των πνευματικών λειτουρ
γιών. / ( ,

Τά έν συνεχεία άναφερόμενα παρέχουσι τήν έπικυρωσιν τής συν τώ πολιτι
σμοί άναπτύξεως καί αύξήσεως τού όγκου τού εγκεφάλου.

Ουτω έκ τής συγκρίσεως τού έγκεφάλου τού πρωτογόνου άνθροόπου προς 
τον τού πολιτισμένου προκύπτει σαφής ή εις βάρος καί  ̂όγκον ύπερτερότης τού εγ
κεφάλου τού τελευταίου, δοθεντος ότι, ιυς ανώτερο} ελεχθη, το βάρος τού εγκέφα
λου τού πρωτογόνου άνθρώπου είναι περί τά 1200 γραμ. ένω τού πεπολιτισμέήου 
είναι πέραν των 1300 γραμμαρίων. Φυλαί δέ μέσου έπιπέδου πολιτισμού έχουσι 
βάροε έγκεφάλου κείμενον μεταξύ τού τών πρωτογόνων καί τών πεπολιτισμένων.

’Αλλά καί συγκρίσεις κρανίων έξ άπομεμακρυσμένων έποχών πολιτισμού απέ
δειξαν διαφοράν τής χωρητικότητος τού κρανίου καί κατ’ άκολουθίαν τού βάρους
τού έγκεφάλου. r μ ,

fQ BroCci [ .̂οτρήο’Οί.ς xpccvioc χαταδιχων T03V Παρισιων του 12οό αιωνος xcci 
κρανία τού 19ου αίώνος (1872) διεπίστωσε διαφοράν χωρητικότητος υπέρ τών ση
μερινών Παρισινών (εύρεν δ’ ότι τά 37,7%  τών κρανίων τού 12ου αίώνος είχον χω- 
οττικότητα 1400 - 1500 κ.έκ., ένω τά τών σημερινών Παρισινών κατά 47,7% πα
ρουσίαζαν χωρητικότητα 1500 - 1600 κ.έκ. 'Ωσαύτως κατά τον 12ον αιώνα ούδε- 
νός Παρισινού τό κρανίον είχε χωρητικότητα 1800 κ.έκ. Σήμερον τά κρανία τών
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Παρισινών κατά 5% εχουσι χωρητικότητα 1800 κ.έκ. ('Ο μέσος όρος διαφοράς 
τήζ χωρητικότητος των κρανίων των δύο τούτων εποχών ύπελογίσθη εις 35,55 κυβ. 
έκατ.).

Ο Blisclian έποιήσατο εις τήν περιοχήν του Ρήνου μετρήσεις κρανίων τής 
νεολιθικής εποχής, τού πρώτου μ.Χ. αΐώνος, του 10 - 12 μ.Χ. αίώνος, καί τής ση
μερινής εποχής. Αί μετρήσεις αύται άπέδειξαν ανιούσαν αυξησιν τής οριζόντιας έπι- 
φανειας τού κρανίου, όπερ σημαίνει αυξησιν του χώρου αύτοΰ.

Ο ανθρωπολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου L Κούμαρης μετρήσας 438 
κρανία Ελλήνων τής προϊστορικής εποχής, τής αρχαίας, τής μεσαιωνικής καί τής 
νεωτερας, διεπιστωσεν επίσης «έλαφράν μέν άλλα καταφανή βαθμιαίαν πρόοδον του 
μέσου όρου χωρητικότητος των κρανίων».

Ο Emil Schmidt έκ μετρήσεων κρανίων των άρχαίων καί των νέων Α ιγυ
πτίων άνευρε διαφοράν τής χωρητικότητος εις τό παθητικόν των νέων Αιγυπτίων 
κατα 44,5% κ.έκ. Εξηγεί δέ τήν μείωσιν ταύτην τής χωρητικότητος του κρανίου 
των νέων Αιγυπτίων έκ τού μικρότερου πολιτισμού, τον όποιον έχουσιν οί σημερινοί 
Αιγύπτιοι. Η διαφορά δηλαδή τού πολιτισμού των άρχαίων καί των νεωτέρων Αι
γυπτίων εσχεν ως παράλληλον τήν διαφοράν χωρητικότητος των κρανίων αύτών, 
όπερ σημαίνει ότι λαοί έκπεσόντες τού πολιτισμού ύφίστανται μείωσιν τής χωρητι- 
κοτητος τού κρανίου των.

Κατα τον I. Ranke ό άγροτικός πληθυσμός έχει έλαφρώς μικρότερον βάρος 
εγκεφάλου ή ό πληθυσμός των πόλεων.

; Εκ των άνωτέρω προκύπτει, ότι τό βάρος τού εγκεφάλου είναι διάφορον εις 
ανθρώπους διαφόρου βαθμού πολιτισμού καί ότι υπάρχει άντιστοιχία μεταξύ πο
λιτισμού και βάρους τού εγκεφάλου των άτόμων, των διαβιούντων έν τω έκ,άστοτε 
πολιτισμώ και δημιουργούντων αύτόν, ούτως ώστε μεγάλη πνευματική δημιουργία 
νά προϋποθέτη καί νά έχη άντίστοιχον μεγαλύτερον βάρος ή άλλη τις κατώτερα δη
μιουργία είτε ατομική είτε του συνόλου, τουτέστιν έν τη τελευταία ταύτη περιπτώ- 
σει δημιουργία πολιτισμού.

Έπάκόλουθον τής έν λόγω διαπιστώσεως είναι, ότι άνθρωποι μεγάλης δια
νοητικής ικανότητας καί πνευματικής υπεροχής δέον νά έχωσι βαρύτερου τού μέσου 
όρου εγκέφαλον. 'Η έρευνα περί τού βάρους τού εγκεφάλου μεγαλοφυών άνθρώπων 
επικυροΐ την άποψιν ταύτην, ώς αί κατωτέρω περιπτώσεις μεγαλοφυών άνθρώπων 
μαρτυροΰσι. Οΰτω ό έγκέφαλος τού Turgenieff είχε βάρος 2012 γραμ., τού Crom
well 2283 γραμ., τού Cuvrier εις ήλικίαν 63 έτών 1861, τού Byron εις ηλικίαν 
36 έτών 180/, τού Gauss εις ήλικίαν 78 έτών, 1492, τού Dante 1420, τού Kant 
εις ήλικίαν 82 έτών 1650, τού Bismare 1807, τού Schubert 1402.

Συνήθως το βάρος του εγκεφάλου μεγάλων άνδρων υπερβαίνει τον μέσον 
όρον των 1350 γραμμ., αί δέ έλικες αύτού είναι λίαν έκσεσημασμέναι. ’Ιδία δέ Επι
στήμονες των θεωρητικών έπιστημών π.χ. οί μαθηματικοί, οί άστρονόμοι, έχουσιν 
εγκέφαλον υπερβαλλόντως βαρύν.

Εις άντίθεσιν προς τούς μεγαλοφυείς οί μικρόνοες εχουσι βάρος κάτω τού 
μέσου όρου.

Δυναται να λεχθή οτι εγκέφαλος υπέρ τον μέσον όρον βάρους (μετ’ άφθονων 
ελίκων) συνεπάγεται διανοητικήν υπεροχήν καί παρέχει άξιόλογα πνευματικά δη
μιουργήματα. Άντιθέτως .έγκέφαλος μικροτέρου τού μέσου όρου βάρους μετ’ ούχί 
καλώς ανε., -υγμενων ελίκων δεν συνοδεύεται υπο άξιων λογου πνευματικών ικανο
τήτων. Επειδή δ’ ό,τι ισχύει διά τά άτομα ισχύει κατ’ άναλογίαν διά τό σύνολον 
αύτών και επειδή ούς άνωτέρω διετυπώθη, υπάρχει άντιστοιχία βάρους τού εγ 
κεφάλου και βαθμού πολιτισμού, επεται οτι αξιολογος άριθμός συνολικής πνευμα
τικής αποδοσεως, ήτοι βαθμός πολιτισμού, προϋποθέτει ούχί κάτω τού μέσου όρου
έγκέ§χλον. ' (Συνεχίζεται)
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______________ 'Υπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. ΣΠΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ_______________
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος)

Μάρτυς : Αία άν τον πυροβολούσε μέ το πιστόλι 0ά άκουγότανε ό κρότος, 
θά άναστατουνότανε ή γειτονιά καί. θά τήν πιάνανε αμέσως. Τον έκτύπησε μέ τήν 
κάννη γ ια τ ί της ήταν εύκολώτερο καί δεν θά έχανε κρότο.

Ό  Πρόεδρος υποσημειώνει καί άλλη μια ουσιώδη άντίφασι τής μάρτυρος. 'Η 
Καραγλώνη είχε πή στην πρώτη της κατάθεσι ότι μόλις σκοτώσανε τον Κόλια έλι- 
ποθύμησε καί ότι τήν ξελιποθύμησε ή Ταμάρα, βάζοντάς της στά μούτρα ένα μαντή- 
λι μέ κρύο νερό. Στην δίκη όμως λέει ότι συνήλθε μόνη της καί ότι δεν τήν ξελιπο- 
θύμησε ή Ταμάρα.

Μάρτυς : Μάλιστα. Μόνη μου συνήλθα καί είδα τήν Ταμάρα καί τούς Κινέ
ζους τούς άλλους νά κτυποϋν καί νά άποτελειώνουν τον Κόλια. Καί υστέρα άπό τον 
©όνο του Κόλια, ό Κοράκης μέ παράτησε καί πήγε καί κάθησε στο δωμάτιο μέ τήν 
Τ αμάρα.

Πρόεδρος (προς τήν μάρτυρα) : 'Ο Βάνιας, ό τρίτος ή έ τέταρτος έραστής 
τής Ταμάρας καί υποψήφιος δολοφόνος δικός σου καί του άντρός σου, τί άπέγινε ;

ΛΊάοτυς : Ξέρω εγώ; Χάθηκε άπό τότε. . . 'Μετά τον φόνο του Κόλια. . . Λέ
γανε πρώτα ότι άνοιξε κάπου κάποιο μπάρ. "Υστερα ότι μπάρκαρε μέ καράβι καί 
πήγε στο έξωτερικό. Ή  αστυνομία πάσχισε, αλλά δεν βρήκε ίχνη του.

Εις τό σημείο αύτό έτελείωσε ή κατάθεσις τής μάρτυρος ’Αναστασίας Καρα- 
γλάνη καί ήλθε ή μάρτυς ’Αφροδίτη Μαγεράκη, στο δωμάτιο τής οποίας είχε μεί
νει ή Ταμάρα προ τοΰ εγκλήματος. Λέει άπλώς ότι ή Ταμάρα φαινόταν ήσυχη γυ
ναίκα. Τά ίδια επαναλαμβάνει καί ό μάρτυς Καπετανίδης χωρίς νά προσθέση τί
ποτε τό σημαντικό.

Καί καλείται έπειτα ή Ταμάρα γιά νά άπολογηθή. Σηκώθηκε όρθια καί τά 
κατάμαυρα μάτια της στηλώθηκαν μέ αφάνταστο μίσος στήν Τασία Καραγλάνη 
πού είχε καθήσει κάπου μπροστά στήν αίθουσα καί χάΐδευε τό μωρό της, πού τής 
τό είχαν ξαναδώσει, όταν τελείστε τήν κατάθεσί της. "Αν μπορούσε νά τήν κεραυ- 
νοβολήση, νά τήν κάψη ολόκληρη μέ τις ματιές της, θά τό έκανε. Καί μέ φοβερό 
θυμό άπό τον όποιον έτρεμε σύγκορμη άρχισε νά λέη.

Ταμάρα : Ψέματα σάς είπε κ. Πρόεδροι καί κύριοι δικαστάδες ή Τασία. 
Είναι ψεύτρα καί έχυσε όλο της τό δηλητήριο απάνω μου αύτή ή όχηά γιατί μέ 
έχτρεύεται. Νά πώς έγιναν ακριβώς τά πράγματα. Τό όρκίζουμι ότι έτσι έγιναν. 
Εκείνο τό βράδυ πριν πάω στής Τασίας ήμουνα στό δωμάτιό μας όταν ήλθε μέσα 
ό Κόλιας. Π ίταν πολύ θυμοομένος. Φωτιά καί μπαροϋτος (μπαρούτι) καί όλος έβρι
ζε καί βλαστήμαγε. Τον ρώτησα τί-ειχε καί έκανε σάν θηρίο. Μου είπε : « ’Απόψε 
θά τελειώσουν όλα. Καί άφοΰ οί φίλοι μου καί οί πατριώτες μου θέλουν νά μέ στεί- 
λουν στήν Πόλι καί νά μέ παραδώσουν στήν Κινεζική πρεσβεία πού είναι εκεί γιά 
τον φόνο τοΰ ΑΊίσα θά τούς δείξω εγώ». Λέγοντας αύτά πήγε προς τό κρεβάτι, σή
κωσε τό μαξιλάρι καί πήρε εκεί άπό κάτω τό πιστόλι του καί άρχισε νά τό γεμίζη 
μπροστά μου. Κατόπιν έφυγα άμέσως καί έτρεξα στό δωμάτιο τής Τασίας, όπου 
μέσα εκείνη τήν στιγμή ήταν αύτή, ό Κοράκης, ό Πιτσιλής καί ό Βάνιας. Τούς εί
πα τήν σκηνή τοΰ γεμίσματος τοΰ πιστολιού καί ότι είχε άπόφασι νά λογαρια- 
στή μαζί τους.
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Πρόεδρος : Τί έκαναν τότε οί Κινέζοι ;
Ταμάρα : Δεν ήθελαν νά τό πιστέψουν καί είπαν ότι αύτό ήταν άπολύτως 

άδύνατο νά τούς έπιτεθή καί νά τούς πυροβολήση δηλαδή καί λέγανε μάλιστα ότι 
αύτοι τον περίμεναν για νά φάνε. ’Αμέσως όμως, ένώ λέγαμε αύτά, άκούστηκαν 
κρότοι στην πόρτα καί πετάχτηκε ό Κοράκης νά άνοιξη. Έμπήκε μέσα 6 Κόλιας 
θυμωμένος. 'Η ’Αναστασία ήταν στο κρεβάτι της καί ό Κοράκης στεκόταν π ί
σω από την πόρτα. ’Εγώ ήμουνα όρθια στην άκρη τής κάμαρας. Οί άλλοι Κινέζοι 
έκαθόντουσαν ό ένας σέ μιά καρέκλα καί ό ά-λλος σ' ένα κασόνι κοντά στην πόρτα 
καί αύτοί. Μόλις μπήκε μέσα ό Κόλιας, ό Κοράκης άπό πίσω του του άρπαξε τό 
χέρι. '0  Κόλιας πήγε νά βγάλη τό περίστροφο. "Ετρεφα έγόο για νά τοϋ τό πάρω. 
Παλαίψαμε έγώ καί ό Κόλιας. Καί ένώ εξακολουθούσε νά μου πιάνη τό χέρι μου, 
έκτύπησε τό κεφάλι του τυχαία στο πιστόλι καί τραυματισμένος έπεσε κάτω.

Πρόεδρος: (διακόπτων). Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ μάς λες ότι μοναχός
του χτύπησε ό Κόλιας στο χέρι σου πού τού είχε πάρει τό περίστροφο καί έτσ ι.........
σκοτώθηκε........  Μπράβο σου......... Φταίει λοιπόν ό μακαρίτης πού σκοτώθηκε
μόνος του........

Ταμάρα (Δείχνει ότι δεν κατάλαβε τήν ειρωνεία καί λέγει ) : Τήν άλήθεια 
λέω. . .

Πρόεδρος : ’Αφού έλεγες ότι ό Κόλιας σου είπε ότι ήθελε νά τούς έκδικηθή 
γιατί τότε όταν μπήκε μέσα στήν κάμαρα δεν έπυροβόλησε ;

Ταμάρα; Γιατί πρόλαβε ό Κοράκης καί έτρεξε καί τον εμπόδισε.
Πρόεδρος: Κ αλά... Κ αλά... Πές μας τί έγινε άφού χτύπησε ό Κόλιας 

απάνω στο πιστόλι, όπως μάς άραδειάζης σήμερα στήν δίκη.
Ή  Ταμάρα δείχνει ξανά 6τι δεν καταλαβαίνει τήν ειρωνεία μέ τήν οποία 

σχολιάζει ό Πρόεδρος τήν άπολογία της καί συμπληρώνει :
Ταμάρα : ’Αφού ό Κόλιας χτύπησε μονάχος τό κεφάλι του στο πιστόλι πού 

κρατούσα στο δεξί μου χέρι καί τραυματίστηκε, αύτό, τό περίστροφο δηλαδή, έπε
σε χάμου στο πάτωμα. Μά καί άπό τό χτύπημα ό Κόλιας ζαλίστηκε καί έπεσε κά
τω κι’ αυτός καί πλημμύρισε άπό αίματα. Καί τότε οί άλλοι Κινέζοι, μονάχα μέ 
τά πόδια τους, άρχίσανε νά τού βαράνε τό κεφάλι μέ τις κλωτσιές. (Σημ. Οί πέ
τρες καί τά ξύλα ξεχάστηκαν). Γιά μιά στιγμή ό Κόλιας έκανε νά σηκωθή άπό κά
τω καί τούς έβρισε ρώσικα, ένώ οί Κινέζοι έξακολουθούσανε νά τού κλωτσάνε τό 
κεφάλι καί τού φωνάζανε :

— Θά πας καί σύ χαμένος όπως πήγε άπό σένα χαμένος ό κακομοίρης ό Μί- 
σα-Τσά-Μπά.

Πρόεδρος : Καί υστέρα τί έγινε ;
Ταμάρα : Τότε έγώ οπισθοχώρησα καί είδα τούς Κινέζους νά άφήνουνε πιά 

τις κλωτσιές καί νά συνεχίζουνε τό κοπάνισμα τού κεφαλιού του μέ τά σύνεργα τής 
δου?\ειάς τους. ’Αλλά τότε καί ή ’Αναστασία άρπαξε ένα σκαμνί καί μέ αύτό τού 
έσπασε τό κεφάλι

Πρόεδρος (εΐρωνικώς) : Μπράβο Ταμάρα. Τής άνταποδίδεις τά ίσα γ ιά  
τήν καταγγελία πού σου έκανε καί πας νά τήν έκδικηθής καί νά τήν κάψης. Ξέχα- 
σες όμως ότι μάς είπες ότι ή ’Αναστασία είχε λιποθυμήσει άπάνω στο κρεβάτι της 
καί ότι τήν συνέφερες έσύ βρέχοντάς της τά μούτρα μέ νερό. ’Αλλά κατηγορουμένη 
είσαι ό,τι θέλεις θά πής. Οί κύριοι ένορκοι όμως είναι έλεύθεροι νά πιστέψουν τ ί 
άπό όσα μάς άραδειάζεις είναι άλήθεια καί τί ψέματα. ... ’Αλλά νά σοΰ κάνω> 
μιά άλλη έρώτησι Ταμάρα. ’Αφού δέν ήθελες νά σκοτωθή ό Κόλιας καί κατάλαβες 
ότι οί Κινέζοι, όπως λές, θά. τον σκότωναν, γιατί δέν έτρεχες νά ζητήσης βοήθεια 
άπό κάπου, άπό τήν άστυνομία, άπό τούς γείτονες καί, νά έμποδίσης νά γίνη τό 
φονικό ;
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Ταμάρα (δικαιολογουμένη) : Δεν τον αγαπούσα π',ά . . . "Υστερα ήθελα 
νά του δώσω ένα μάθημα, γιατί νόμιζα δτι θά έτρωγε μονάχα ξύλο. Οί Κινέζοι 
δμως τον αποτελείωσαν. "Υστερα ή ’Αναστασία, τον τύλιξε σέ δυο κουβέρτες καί 
τον έρριξαν στη θάλασσα. Καί υστέρα αύτοί έπλυναν τά αίματα.

Πρόεδρος : Αύτοί . . . καί ή ’Αναστασία. ’Εσύ δεν έκανες τίποτε. ’Ή μάλ
λον κάτι έκανες. Νά μάς άραδειάζης ψέματα. Γιατί άλλα είπες στήν κατάθεσι πού 
έδωσες στην άρχή ώς μάρτυς. Ά λλα  στήν έγγραφή σου άπολογία στον ανακριτή 
καί άλλα μάς λές σήμερα. Θά σέ ρωτήσω δμως κάτι άλλο. Είπες δτι όταν έφυγε 
ό Βάνιας σου έ'στειλε γράμμα. ’Από που σου τό έστειλε καί τί έγραφε μέσα ;

Ταμάρα : Δεν θυμάμαι. . .
Πρόεδρος : "Υστερα από τον φόνο τού Κόλια τί έγινε ; Πού έμεινες ;
Ταμάρα : Ά μ α  σκοτώθηκε ό Κόλιας έμεινα τέσσερες ακόμα μήνες στήνκα- 

μαρα του Κοράκη καί τής Τασίας καί μετά πήγα στήν ίδια γειτονιά καί έπιασα άλλο 
δωμάτιο μόνη μου. ’Εκεί δμως μέ βρήκε 6 Κοράκης καί μέ παρακάλεσε νά μείνη 
μαζί μου γ ιατί τον είχε διώξει άπό τήν κάμαρά της ή γυναίκα του. . .

Πρόεδρος (διακόπτων) : Καί σύ άπό ψυχικό τον δέχθηκες. . . Τήν τσαμένη 
..........  (γέλωτες).

Τήν έπομένην, κατά τήν έπανάληψι τής συνεδριάσεως, έκλήθη καί άπελογή- 
θη ό κατηγορούμενος ώς συνεργός Λιού-Πάου-Χού, δηλαδή ό Μιχαήλ Πιτσιλής. 
Αέγε ι ότι εις τό πρώτο έγκλημα έλειπε στο Σχηματάρι καί πουλούσε παιχνίδια. 
"Υστερα όταν ή χήρα πια Ταμάρα ζοΰσε μαζί μέ τον Κόλια δέν πονηρεύτηκε, για
τ ί νόμισε δτι ζοΰσαν σαν άδελφάκια καί ή δήλωσις αύτή τού κατηγορουμένου προ- 
καλεϊ ακατάσχετα γέλια στο άκροατήριο. Γιά τό δεύτερο έγκλημα, γιά δικαιο
λογία, προβάλλει τό μεθύσι του γιατί λέει δτι μέ τον Κοράκη μαζί καί μέ τήν ’Α
ναστασία είχαν πιή ένα ολόκληρο γαλόνι κρασί. ’Αφού είχαν τελειώσει πιά τό φα
γητό καί τό πιοτό, ήλ-,θε ή Ταμάρα εις τήν κάμαρα καί πήρε ιδιαιτέρως τον Βάνια 
καί κάτι κουβέντιασαν μαζί έξω άπό τό δωμάτιο. Δέν ξέρει τί είπαν. "Οταν ξανα- 
μπήκαν στο δωμάτιο ή Ταμάρα ήταν δακρυσμένη.

Καί ό κατηγορούμενος συνεχίζει :
— Τήν ρώτησα τότε τί συμβαίνει καί μέ παράπονο μου είπε δτι ό Κόλιας 

προηγουμένως καί δταν ήταν στήν κάμαρά τους, τής είχε κάνει φοβερή σκηνή. Τής 
είπαμε νά καθήση νά φάη μαζί μας, αλλά ό Κοράκης τής έλεγε δτι καλύτερα' ήταν 
νά γυρίση στο σπ ίτι της καί νά κοιτάξη νά συμφ.ιλιωθή μέ τον Κόλια. Ή  Ταμάρα 
έλεγε νά πάμε καί μεΐς μ,αζί της καί νά τήν συνοδεύσουμε, γιατί φοβόταν νά γυρίση 
μόνη της μήπως καί τήν ξαναδείρη ό Κόλιας. Καί εκεί πού λέγαμε αύτά κτύπησε 
ή πόρτα. Ό  Κοράκης τήν άνοιξε καί τότε μπήκε ό Κόλιας καί έκανε νά βγάλη 
περίστροφο. Ό  Βάνιας ώρμησε άπό πίσω του καί τού κράτησε τό χέρι, ένώ ή Ταμά
ρα τού άρπαξε τό περίστροφο. 'Ο Κόλιας έπεσε κάτω πλημμυρισμένος στά αίματα 
καί τότε ό Βάνιας τον αποτελείωσε, κτυπώντας τον μέ ένα ξύλο καί μέ κλωτσιές 
στο κεφάλι του.

Πρόεδρος : ’Εσύ δέν τού έρριξες καμμιά-;
Λιόύ-Πάου-Χού : "Οχι καμμιά. . .
Πρόεδρος (ειρωνικούς) : "Ημουνα βέβαιος. Νά τά ρίξουμε τώρα όλα στον 

Βάνια πού-τό έχει σκάσει.
Συνεχίζει καί τερματίζει την απολο γία, λέγοντας δτι ούτε στήν μεταφορά

καί στο πέταγμα του π τώ μα τος  στήν θάλασσα έλαβε αυτός μέρος.
’Απολογείται τελευταίος καί ό Τσάν-Κού-Λίν, Νίκος Κοράκης, ό όποιος και 

αύτός ρίχνει τήν εύθύνη τού δευτέρου εγκλήματος στήν Ταμάρα καί στον Πιτσιλή 
καθώς καί στον Βάνια. Α ί άπολογίαι έτελείωσαν καί λαμβάνει τον λόγον ό Εΐσαγ- 
γελεύς Χαλκιάς. Τονίζει τό ειδεχθές καί τό προμελετημένον καί των δύο εγκλημάτων 
τής Ταμάρας, χαρακτηρίζει εξωφρενικήν τήν ετυμηγορίαν των ενόρκων Αθηνών,
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οί όποιο', σχεδόν άθώωσαν την Ταμάραν για τό πρώτο κακούργημα, έξέφρασε την 
άπόλυτη βεβαιότητα ότι οί ένορκοι του Πειραιώς, τίμιοι βιοπαλαισταί, κοπιάζοντες, 
μοχθοΰντες καί ενδιαφερόμενοι διά την Πειραΐκήν κοινωνίαν, όπου και ζοΰν, θά. δι
κάσουν κατά συνείδησιν καί θά καταδικάσουν άνευ ούδενός οίκτου καί ούδεμιάς έπιει- 
κίας την Ταμάραν καί τούς Κινέζους σύμφωνα μέ τό κατηγορητήριο.

Δίδεται κατόπιν ό λόχος εις την ύπεράσπισιν καί άγορεύουν διά. μακρών οί 
συνήγοροι κ.κ. Τσουκαλάς, Βασιλά.τος, Πουλαντζά.ς καί Φοίφας, πού αγωνίζονται 
νά άποδείξουν ότι ό Κόλιας μένεα πνέων γιατί οί άλλοι Κινέζοι είχαν άποφασίσει 
νά τον καταγγείλουν στην Κινέζικη πρεσβεία τής Πόλης για τό πρώτο έγκλημα, την 
δολοφονία του Μίσα, κατελήφθη άπό ένα είδος άμόκ καί αποφάσισε νά. σκοτώση καί 
τήν Ταμάρα καί όλους τούς ομοφύλους του Κινέζους. Καί αύτοί για νά. σωθούν τον 
έκτύπησαν. Καταλήγοντες ύπεστήριξαν ότι καί τό δεύτερο έγκλημα έγινε γιά. άμυνα 
τής Ταμάρας καί των άλλων κατηγορουμένων καί έζήτησαν τήν πανηγυρική τους άπαλ-
λαγή·

'Ο κ. Πρόεδρος δίδει τά ζητήματα είς τούς ένορκους 2 ή ώρα μετά τά. μεσάνυ
χτα καί καλεΐ γιά τελευταία φορά τούς κατηγορουμένους νά δηλώσουν άν έχουν νά 
προσθέσουν τίποτε γιά τήν ύπεράσπισί τους. Οί Κινέζοι, όταν έρωτήθηκαν άπό τον 
διερμηνέα, άπήντησαν άρνητικά, άλλά ή Ταμάρα σηκώθηκε μέ μιά θεατρική χειρο
νομία καί ξεσπώντας σέ ένα άσυγκράτητα κλάμμα, είπε άνάμεσα στούς λυγμούς της.

— Κύριοι δικαστές. . . Κύριοι ένορκοι. . . Λυπηθήτε μ ε. . . Είμαι αθώα. . . 
’Έπεσα στά χέρια των Κινέζων. Αύτοί είναι οί κακούργοι. . . Αύτοί είναι οί ένο
χοι. . . ’Όχι έγώ ένοχη. ’Εγώ άθώα. . .

Θί ένορκοι άποσύρονται σέ διάσκεψι καί στις 5 τά χαράματα τής 12ης Δεκεμ
βρίου επανέρχονται καί διαβάζουν τήν έτυμηγορία τους. Δέν παρεδέχθησαν ανθρω
ποκτονίαν έκ προμελέτης, δέν παρεδέχθησαν ούτε προμελετημένα θανατηφόρα τραύ
ματα. Τούς έκήρυζαν όλους ενόχους ότι ά π ρ ο μ ε λ ε τ ή τ ο ι ς  καί είς βρασμόν ψυ
χικής ορμής άπεφάσισαν καί έξετέλεσαν τήν ανθρωποκτονίαν τού Κόλια, άφού προη
γουμένως ό αναιρεθείς ή ρ έ θ ι σ ε καί π α ρ ώ ρ γ ι σ ε τούς «άναιρέτας» (τούς 
δράστας) καί ότι ή έρέθισις καί παρόργισις αύτή έγένετο διά «δεινής ύβρεως καί 
βαρείας αίκίας». ’Επίσης έδέχθησαν ότι κατά τήν έκτέλεσιν τής ανωτέρω άξιοποίνου 
πράξεως οί κατηγορούμενοι εύρίσκοντο είς κατάστασιν μέτριας συγχύσεως. Δηλα
δή τούς έκήρυζαν ενόχους «άναιρέσεως» μέ μετρία σύγχυσι καί μέ τά δύο έλαφρυντικά.

Τό δικαστήριο τών συνέδρων, μετά πρόχειρον διάσκεψιν έπί τώ>ν έδρόον, έξέδωσε 
έπί τέλους τήν άπόφασίν του καί κατεδίκασε τήν Ταμάρα είς «ειρκτήν» (κάθειρξιν 
όπως θά έλέγαμεν σήμερα) έννέα έτών, τον Νίκον Κοράκην είς ειρκτήν οκτώ έτών καί 
τον Μιχάλη Πιτσιλήν είς ειρκτήν 7 έτών.

Ή  Ταμάρα μόλις ακούσε τήν άπόφασι παράτησε πιά τά. κλάμματα., Σάν πλη
γωμένο βαρειά ζώο άφησε ένα σκούζιμο καί ξεφώνισε:

— Δέν μέ πιστεύετε; Είμαι άθώα. . . Δέν μέ πιστεύετε;
'Η συνεδρίασις έλύθη καί οί δυο καταδικασθέντες Κινέζοι έστάλησαν είς τάς 

τότε φυλακάς Συγγροΰ, ένώ ή Ταμάρα κλείσθηκε στις γυναικείες φυλακές Άβέροοφ.
Μέ τήν δεύτερη έτυμηγορία ικανοποιήθηκε κάπως ή κοινή γνώμη. Βέβαια ή 

άπόφασις γιά τήν πρώτη δίκη ήταν εξωφρενικά έπιεικής, άλλά ή Ταμάρα στήν δεύ
τερη δίκη έπλήρο^σε καί τήν ένοχή της γιά τό πρώτο έγκλημα, γ ιατί εκείνη ήταν ή 
αιτία, ή ήθική αύτουργός, γιά. τήν δολοφονία τού Μίσα. Μά μαζί γ ιά  τήν κάπως βα- 
ρειά. καταδίκη γιά τό δεύτερο έγκλημα, γιατί όπως καί νά τό πάρετε τό πράγμα, 
ήταν καί κάπως άμυνα ό φόνος τού Κόλια, άφού εΐχε μπή στήν κάμαρα άποφασι- 
σμένος νά σκοτώση, τήν αύστηρή ποινή γιά τον φόνο τού Κόλια τήν πλήρωσαν καί οί 
άλλοι δυο Κινέζοι καί προ πάντων ό Κοράκης πού γιά τήν καταδίκη του ήταν άπαρη- 
γόρητη ή ’Αναστασία Καραγλάνη πού ήλπιζε, ότι γιά χατήρι δικό της καί άφού κα 
τέδωσε τά εγκλήματα, θά. τής τήν έχάριζαν τήν ποινή τού έρωμένου της, γ ιά νά  μπο-
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΦ-ΜΠ1ΆΪ
Έ κ τοϋ βιβλίου τοϋ ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν 

___ Χ ουάιτχεντ «Ή  ιστορίαtoGF.B.I.», κατάμετάφρασιν----------------------
τοϋ ’Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς  κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Συνέχεια άπό τό 

-------------------------------------------------------------------------------------------  προηγούμενο)

Καί τότε ό Κλάους Φούξ είδε τον άγνωστο. Ό επιστήμων τον άνεγνώρισε 
άμέσως άπό τά γάντια πού κρατούσε στο χέρι του καί τό βιβλίο μέ τά πράσινα ε
ξώφυλλα. Ή ταν μεσήλικας, ψηλός καί γεροδεμένος. Είχε ένα στρογγυλό πρόσωπο 
καί μια απαθή έ'κφρασι. Τά μάτια τού άγνούστου έπεσαν ττάνω στην μπάλλα τού τέν- 
νις πού κρατούσε στο χέρι του ό Φούξ. Τού μίλησε καί τότε καί οί δυό τους ανέβη
καν σ’ ένα ταξί.

"Τστερα άπό λίγο βρέθηκαν καθισμένοι στο τραπέζι ένός εστιατορίου τής 
τρίτης λεωφόρου καί ό άγνωστος είπε : «Λέγομαι Ρεϋμόνδος». Φυσικά 6 άγνωστος 
—πού έλέγετο Χάρρυ Γκόλντ—δεν άπεκάλυψε ποτέ στον Κλάους Φούξ τό πραγ
ματικό του όνομα.

'Ένα χαμόγελο διέστειλε τά χείλη τού έπιστήμονος. «Είμαι ό Δρ. Κλάους 
Φούξ». 'Ο άγνωστος κατένευσε.

Ό  Φούξ έξεμυστηρεύθη στον συνομιλητή του τό ύπερμυστικό τής υπηρεσίας 
τοϋ μηχανικού τού Μανχάταν. Τού μίλησε για την καταβαλλομένη προσπάθεια για 
την έπίλυσι τού επιστημονικού καί βιομηχανικού προβλήματος τής μαζικής παρα
γωγής ουρανίου καί τον άντικειμενικό σκοπό τού δαμασμοΰ τής άτομικής ένερ- 
γείας ώς πολεμικού όπλου. Έν συνεχεία τού ύποσχέθηκε νά τού δώση περισσότερες 
λεπτομέρειες αργότερα. ’Αφού δέ ώρισαν σύνθημα άναγνωρίσεως, για τήν έπομέ- 
νη συνάντησί τους, έχώρισαν.

Μέσα στα λίγα αυτά λεπτά, ό. Κλάους Φούξ καί 6 άγνωστος είχαν ξεκλει
δώσει μιά άφύλακτη πόρτα, πού ώδηγοΰσε στο πλέον άποτρόπαιο έγκλημα—τήν 
κλοπή των άτομικών μυστικών υπέρ τής Σοβιετικής Ρωσίας. Αύτό έγινε στις άρ- 
χές τού 1944.

ρέση, όπως εΐχε πή, νά τήν στεφανωθή καί νά άναγνωρίση καί τό έλλήνοκινεζάκι μω- 
οό. Καί ξέσπασε κ ι’ α.ύτή σέ λώγμούς όταν ακούσε τήν άπόφασι.

Τί άπέγιναν οί δυό Κινέζοι δέν έμαθα καί δέν ξέρω άν ο Κοράκης άφοΰ βγήκε 
άπό τήν φυλακή στεφάνωσε ή δέν στεφάνωσε τήν ’Αναστασία. 'Ένα μονάχα ξέρω 
ότι τό τέλος τής Ταμάρας ήταν δραματικό. Ήταν μ.ιά γυναίκα μέ αφάνταστα σεξουα
λικό ταμπεραμέντο ή γ ιά  νά πούμε καλύτερα μιά μητρομανής καί αυτή της ή δια
στροφή ήταν καί ή βαθύτερη άφορμή καί γιά τά δύο κακουργήματα εις τά όποια έπαι
ξε τον πρώτο ρόλο. Μά ή νέα αύτή γυναίκα, πού ολοένα καί πιο πολύ διψούσε γιά 
άντρα, στερήθηκε κάθε ανδρική επαφή μέσα στους τέσσερες τοίχους τής γυναικείας 
φυλακής ’Αβέρωφ, όπου μόνο μέ γυναίκες είχε νά κάνη. Αύτή ή έλλειψις τής έδωσε 
στά νεύρα καί υστέρα άπό κάνα δυό χρόνια ή Ταμάρα, πού ήταν στήν αρχή τής κατα
δίκης της μελαγχολική, κατήντησε μανιακή. Κάθε νύχτα άναστάτωνε τήν φυλακή 
μέ τις υστερικές της κραυγές καί ολοένα έφώναζε ότι έβλεπε φαντάσματα καί ότι 
τά αίματα καί τά μυαλά τού Μίσα καί τού Κόλια τήν πνίγουνε. Καί μέ τήν σεξουαλι
κή άφορμή καί μέ τ ις τύψεις τής συνειδήσεούς της, ή Ταμάρα κατάντησε ολόκληρα 
τρελλή καί τήν έκλεισαν στο Δημόσιο Ψυχιατρείο. ’Έμεινε έχει μέσα ξεχασμένη 
έως δτου υστέρα άπό άλλα τρία χρόνια πέθανε άπάνω σέ μιά φοβερή κρίσι τύψεων. 
Τά αίματα τού Μίσα καί τού Κόλια τήν είχαν πνίξει. . . Καί αύτό ήταν τό φρικτό 
τέλος τής Ταμάρας, τής όμορφης Ρωσίδας, τής μάγισσας, τής φόνισσας των Κινέ
ζων . . . ' Σ. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
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Τώρα, βρισκόμαστε στις άρχές Σεπτεμβρίου του 1949. ΟΙ αγώνες στά πεδία 
των μαχών τής Ευρώπης καί του Ειρηνικού είχαν πια λήξει άπό τετραετίας. 'Η 
κομμουνιστική Ρωσία δεν ήταν πλέον σύμμαχος. Ή ταν 6 εχθρός του Δυτικού 
Κόσμου κατά τον έπακολουθήσαντα ψυχρό πόλεμο.

Καθισμένος στο γραφείο του, στο μέγαρο του υπουργείου δικαιοσύνης επί 
τής λεωφόρου Πενσιλβανίας, ό διευθυντής του FBI Έντγκαρ Χοΰβερ, μελετούσε 
μια άκρως άπόρρητη άναφορά καί τό πρόσωπό του άστραφτε άπό θυμό καί ταρα
χή; Παρείχετο ή πληροφορία—ή άξιοπιστία, τής οποίας ήταν αναμφισβήτητος—ότι 
πράκτορες ξένης δυνάμεως είχαν κλέψει την καρδιά τής άτομικής βόμβας, είχαν 
κλέψει τό μυστικό τής κατασκευής καί έκρήξεώς της.

*0 Χουβερ σήκωσε τό ακουστικό τού τηλεφώνου. ’Έδωσε τίς δέουσες οδη
γίες προς τούς υφισταμένους του καί αμέσως ό τεράστιος μηχανισμός τού FBI έ- 
τέθη εις λειτουργίαν. Οί διαταγές καί οί οδηγίες τού Χοΰβερ έλεγαν έν περιλήψει : 
«Έκλάπησαν τά μυστικά τής άτομικής βόμβας. Νά βρεθούν οί κλέφτες!»

Τώρα ό Χοΰβερ καί τό FBI ήταν υπεύθυνοι γιά την άτομική άσφάλεια. 'Ο 
νόμος «περί άτομικής ένεργείας» τού 1946, πού άφορούσε την άτομική άσφάλεια,
>/γελεγε .

«Έκτος άπό τούς εξουσιοδοτημένους άπό τήν έπιτροπήνάτομικής ένεργείας 
εις περίπτωσιν έκτάκτου άνάγκης, κανένα άτομο δεν πρέπει νά προσλαμβάνεται, 
μέχρις ότου τό 'Ομοσπονδιακόν Γραφεΐον Ερευνών διενεργήση έλεγχον περί τού 
χαρακτήρος, των κοινωνικών σχέσεων καί τής νομιμοφροσύνης τού άτόμου τού
του, Γιά κάθε παράβασι τού νόμου τούτου θά επιλαμβάνεται τό 'Ομοσπονδιακόν 
Γραφειον ’Ερευνών...».

Ή  ευθύνη αύτή άνετέθη στο FBI άπό 1ης ’Ιανουάριου 1947.
Καί τώρα ό Χοΰβερ είχε στά χέρια του τήν πληροφορία περί τού συγκλονι

στικού εγκλήματος, τό όποιον έμελλε νά άποκληθή «τό έγκλημα τού αίώνος».
Οί άνδρες τού Χοΰβερ έσπευσαν προς τίς άτομικές εγκαταστάσεις τού Αός 

Άλάμος, κοντά στή Σάντα Φέ τού Νέου Μεξικού, καθώς έπίσης καί προς άλλες 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ’Άρχισαν τον έλεγχο των φακέλων του προσωπικού 
πού είχε καταρτίσει ή επιτροπή άτομικής ένεργείας καί άνέκριναν εκατοντάδες ά
τομα πού πιθανόν νά είχαν σχέσι μέ τήν ύπόθεσι.

"Υστερα άπό λίγες μέρες, τό FBI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ό πρωταγω
νιστής τού εγκλήματος έπρεπε, κατά πάσαν πιθανότητα, νά είναι μέλος μιας ξέ
νης άποστολής. "Ενας άνθρωπος πού είχε έλευθέρα είσοδο σέ όλες τ ίς εγκαταστά
σεις παραγωγής ούρανίου καί συνθέσεως τής άτομικής βόμβας. Καί κατά πάσαν 
πιθανότητα, ένας φυσικός έπιστήμων. Οί Βρεταννοί ένημερώθησαν άμέσως έπί τών 
συμπερασμάτων αυτών.

’Ενώ διεξήγετο ή έντονος αύτή έρευνα, ένα διάγγελμα τού προέδρου Τρού- 
μαν συνεκλόνιζε ολόκληρη τήν ’Αμερική : Ή  κυβέρνησις τών Ήνοομένων Πολι
τειών «είχε βάσιμα στοιχεία ότι προ ολίγων εβδομάδων ή Σοβιετική 'Έ νωσις ε ί
χε προβή εις έκρηξιν άτομικής βόμβας!»

Τώρα, όλος ό κόσμος έγνώριζε ότι οί 'Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν πλέον 
τό μονοπώλιο τής άτομικής βόμβας. Ή ταν φανερό έπίσης ότι ή Ρωσία είχε κά
νει άλματα στήν παραγωγή τής άτομικής ένεργείας, κατά τρόπον πού έμείωνε ου
σιαστικά τή δύναμι τού ελευθέρου κόσμου έναντι τού κομμουνιστικού μπλοκ.

Είμαστε στά τέλη Σεπτεμβρίου καί οί υποψίες έστένευαν περί τον Κλάους 
Φούξ. Καί όμως άπό τό φάκελο τής έπιτροπής άτομικής ένεργείας έφαίνετο νά 
είναι άπίστευτο. 'Ο Φούξ ήταν τώρα προϊστάμενος τού τμήματος θεωρητικής φυ
σικής τού βρεταννικοΰ ιδρύματος άτομικής ένεργείας στο Χάργουελ, καί τό μέλ
λον του διεγράφετο λαμπρό. Έφαίνετο έμπιστος άνθρωπος, άπορροφημένος πλή
ρως άπό τή δουλειά του. Οί γυναίκες πού τον είχαν γνωρίσει, τον περιέγραφαν σαν
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«παράξενο άνδρα» πού δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για την πολιτική. Ή  βρεταν- 
νική υπηρεσία άσφαλείας είχε έγγυηθή για τήν αξιοπιστία του.

Ξαφνικά βρέθηκε κάτι πού έκίνησε τήν προσοχή. 'Ένας υπάλληλος του FBI 
ερευνώντας κάτι φακέλους παλιούς των ναζί πού είχαν κλέψει πράκτορες τής άμε- 
ρικανικής υπηρεσίας πληροφοριών κατά τήν διάρκεια τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου 
στήν Γερμανία, βρήκε μιά έγγραφή πού περιείχε το ονομα τοϋ Κλάους Φούξ.

Έν μεταφράσει ή έγγραφή είχε ώς εξής : ((Κλάους Φούξ, σπουδαστής φι
λοσοφ ίας. 29 Δεκεμβρίου 1911. Ρουσελχάϊμ, RSHA - IVA2, Γραφεϊον Γκεστά
πο, Κίελον».

Ό  ύπάλληΐιος παρετήρησε ότι ό Κλάους Φούξ τοϋ φακέλου τής Γκεστάπο είχε 
τήν ΐδια ημερομηνία καί τόπο γεννήσεως μέ τον γερμανικής* καταγωγής βρεταννό 
φυσικό Κλάους Φούξ, πού είργάζετο στο Λος Άλάμος. Τά άρχικά γράμματα RSHA 
έσήμαιναν Reichssichershauptamt (ράϊχσζίχερχάϊτίχάουπτάμτ), δηλαδή Κεν
τρική Υπηρεσία ’Αστυνομίας ’Ασφαλείας. 'Ο λατινικός άριθμος IV άντιπροσού- 
πευε ενα γραφείο τής ανωτέρω υπηρεσίας RSHA. Το σύμβολο Α2 έσήμαινε τύν 
ειδικό φάκελο, στον όποιο ή Γκεστάπο είχε καταχωρισμένα τά ονόματα των άτό- 
μουν έκείνων πού είχε χαρακτηρίσει ώς κομμουνιστάς. Βρέθηκε ό φάκελος κομμου
νιστών, στον όποιο πράγματι υπήρχε καταχωρισμένο τό ονομα Κλάους Φούξ, πού 
ήταν τό αύτό πάλι πρόσωπο.

Αύτός όμως ό παλιός φάκελος τής Γκεστάπο δεν ήταν αρκετή άπόδειξις. 
Γιατί, οΐ ναζί, γ ιά  πολιτικούς καί γιά άλλους λόγους, έχαρακτήριζαν πολλά άθώα 
άτομα γιά κομμουνιστάς. Έν τούτοις ή πληροφορία δεν ήταν δυνατόν νά άγνοηθή.

"Ολοι οί φάκελοι πού ήταν δυνατόν νά δώσουν στοιχεία έρευνήθηκαν. Έρευ- 
νήθηκε καί ό φάκελος τής κατασκοπευτικής ύποθέσεως τοϋ Καναδά τοϋ 1946, 
κατά τήν όποια ένας υπάλληλος τής κρυπτογραφικής ύπηρεσίας όνόματι Ίγκόρ 
Γκουζένκο είχε δραπετεύσει άπό τήν ρωσική πρεσβεία τής Ότάβα γιά νά άποκαλύ- 
ψη τήν λειτουργία ένός ατομικού κατασκοπευτικού δικτύου. Στον φάκελο αύτό 
υπήρχε μιά φωτοτυπία ένός μπλοκ διευθύνσεων, πού είχε άνεύρει ή καναδική άστυ- 
νομία. Μέσα στο μπλοκ αύτό ήταν καταχωρισμένο καί τό ονομα : <( Κλάους Φούξ, 
84, Τζώρτζ Λέην, Πανεπιστήμιου ’Εδιμβούργου, Σκωτία».

Τότε, ή καταχώρισις τοϋ ονόματος τοϋ Φούξ στο σημειωματάριο αύτό δεν 
εΐχε καμμιά σημασία γιά τό FBI, όπως καί τό ονομα Κρίστελ Χάϊνεμαν πού, δπως 
άπεδείχθη άργότερα, ήταν ή άδελφή τοϋ Φούξ. To FBI δεν ήταν τότε υπεύθυνο 
γ ιά  τήν ασφάλεια καί τό προσωπικό τώ>ν ατομικών έγκαταστάσεων.

Τούρα τό όνομα αύτό έσήμαινε κάτι. ’Εάν όλα τά στοιχεία συνεδέοντο με
ταξύ των, προέκυπτε ότι ό Κλάους Φούξ δεν ήταν αξιόπιστο πρόσωπο. 'Ο Χοΰβερ 
ενημέρωσε τή βρεταννική Ίντέλιτζενς Σέρβις περί τών νέων στοιχείων καί υπέ
δειξε ότι ό Κλάους Φούξ έχρηζε παρακολουθήσεως. Περί τά τέλη ’Οκτωβρίου καί 
οί ίδιοι οί Βρεταννοί είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ό Φούξ ήταν ό ατομι
κός κατάσκοπος ή ένας άλλος άπό τήν αποστολή τους.

Π ίταν Δεκέμβριος τοϋ 1949, όταν ό Γουίίλααμ Σκάρντον, τής ύπηρεσίας 
άσφαλείας τοϋ Χάργουέλ, κτύπησε τήν πόρτα του Φούξ. Μόλις μπήκε μέσα, άνε- 
κοίνωσε στον Φούξ ότι έθεωρεΐτο ύποπτος μεταδόσεως ατομικών πληροφοριών 
στούς Ρούσους.

Ό  Φούξ έφάνη. νά έξεπλάγη,
— Δεν νομίζω, μουρμούρισε.
'Ο Σκάρντον έπέμενε καί τοϋ δήλοοσε ότι είχε συγκεκριμένα στοιχεία περί 

τούτου.
— Δεν νομίζω, έπανέλαβε ό Φούξ.
— Αύτή είναι αμφίβολος άπάντησις, είπε ό Σκάρντον.
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— Δέν καταλαβαίνω, είπε ό Φούξ. Πέστε μου τί στοιχεία έχετε. ’Εγώ δεν 
έχω κάνει τέτοιο πράγμα.

Ό Φούξ έπέμενε δτι είναι άθώος. Στις 24 ’Ιανουάριου 1950 δμως ζήτησε 
τον Σκάρντον νά τύν έπισκεφθή.

'Ο Σκάρντον έσπευσε στο διαμέρισμα τοΰ Φούξ.
— Ζητήσατε νά μέ δήτε καί ήρθα, είπε.
— Ναι, φαίνεται δτι όλα τελείωσαν για μένα, άπάντησε δ Φούξ συγκινη-

μένος.
Μέσες - άκρες, 6 Φούξ εξιστόρησε στον Σκάρντον τήν ζωή του στην Γερμανία 

καί τούς άγώνες του κατά των ναζί. Τις πρώτες πεποιθήσεις του για τον κομμου
νισμό, πού τον θεωρούσε ώς τό μόνο άντίδοτο για τήν θεραπεία των κακών τοΰ κό
σμου, τούς φόβους του γιά τύν πατέρα του, πού βρισκόταν στην ’Ανατολική Γερ
μανία.

Ό  Σκάρντον άκουγε μέ προσοχή. 'Η έξιστόρησις τοΰ Φούξ θά τοΰ έδιδε 
τήν άφετηρία γιά νά κινηθή. Ό  Φούξ δμως δέν έμπαινε άκόμα στο κυρίως θέμα. 
Τελικά τον υπέδειξε νά προσπαθήση νά άποτινάξη το βάρος πού τον πλάκωνε καί 
νά άπελευθερώση τήν συνείδησί του, λέγοντας δλη τήν ιστορία.

—’Εσείς δέν θά μέ πείσετε νά μιλήσω), είπε ό Φούξ.
’Έφαγαν μαζί καί μετά ή ομολογία έφθασε αύθόρμητη στά χείλη τοΰ Φούξ. 

Μάλιστα. Αύτός είχε δώσει τά ατομικά μυστικά στούς Ρώσους. ’Από τότε πού άρ
χισε νά έργάζεται στήν ύπηρεσία άτομικής ένεργείας, δηλαδή άπο το 1942 μέχρι 
καί προ έτους. Πήγε στούς Ρώσους μόνος του, μέ δική του πρωτοβουλία. Πριν 
νά πάη στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, τοΰ είχαν δώσει το σύνθημα άναγνωρίσεως 
καί τοΰ είπαν ποΰ θά συναντούσε τον άγνωστο. Μάλιστα, έδιδε κατά άραιά χρονικά 
διαστήματα πληροφορίες, άτομικές πληροφορίες στούς Ρώσους. Λίγο μετά τήν 
έπιστροφή του στήν ’Αγγλία άπο τις 'Ηνωμένες Πολιτείες το 1946, συνέχισε ό 
Φούξ, έλαβε άπο τούς Ρώσους σάν «συμβολική άμοιβή» 100 λίρες, πράγμα πού 
έσήμαινε τήν άφοσίωσί του στήν «ύπόθεσι».

Τύν ένώχλησε ποτέ τον Φούξ ή συνείδησίς του γιά μιά τέτοια προδοσία ; 
Μάλιστα. Είχε άρχίσει νά ύποφέρη άπο τύψεις. Πίστευε άκόμα στον κομμουνισμό, 
άλλά οχι δπως εφαρμόζεται στήν Ρωσία. Τώρα, πολύ άργά, έβλεπε τον κομμουνι
σμό σάν κάτι πού έπρεπε νά πολεμήση έναντίον του.

'Ο Σκάρντον συνώδευσε τον Φούξ στο υπουργείο στρατιωτικών, τήν 17 ’Ια
νουάριου 1950, δπου θά κατέθετε καί έγγράφως. 'Ο Σκάρντον κοίταξε κατάματα 
τον άνθρωπο πού πρόδωσε τήν ’Αγγλία, τις 'Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, 
τούς συναδέλφους του καί δλον τον ελεύθερο κόσμο.

'Ο Βρεταννός τοΰ είπε : « ’Οφείλω νά σάς δηλώσω δτι δέν έχετε καμμιά ύπο- 
χρέωσι νά καταθέσετε καί δέν πρέπει νά έπηρεασθήτε προς τοΰτο οΰτε άπο άπειλές, 
ούτε άπο υποχρεώσεις».

'Ο Φούξ κοίταξε τον Σκάρντον. ’Ίσως εκείνη τή στιγμή νά άντελαμβάνετο 
γιά πρώτη φορά στήν περιπετειώδη ζωή του τον πραγματικό προστάτη τής άν- 
θρωπίνης άξιοπρεπείας — τό νόμο τοΰ κράτους.

— Καταλαβαίνω, μπορείτε νά άρχίσετε, είπε.
Μετά τέσσερες ημέρες ό Φούξ υπέγραφε τήν κατάθεσί του. Οι Βρεταννοί 

ενημέρωσαν τον Χοϋβερ δτι είχε διαλευκανθή ή ύπόθεσις καί δτι είχαν βεβαιωθή 
δτι. ό Φούξ ένήργει κατασκοπεία ύπέρ τών Ρώσων άπο τοΰ τέλους τοΰ 1941 μέχρι 
τον Φεβρουάριο τοΰ 1949.

Ό  διευθυντής τοΰ FBI ένημέρωσε πάραυτα τήν ιεραρχία τής άμερικανικής 
κυβερνήσεως περί τής έξελίξεως τής ύποθέσεως. Στις 3 Φεβρουάριου οί Βρεταννοί 
άνεκοίνωσαν τήν σύλληψι τοΰ Φούξ.

Σ υνεχ ίζετα ι)
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0 Π Α Υ Λ Ο Σ  ΝΙΡΒΑΝΑΣ.  -  " Τ Ο  ΕΛΕΥΘΕΡΟ,,  ΚΑΙ "Η  ΦΛΟΥΛΑ, ,

Το ΕΤΟΣ 1866, άπό πατέρα Σκοπελάτην καί μητέρα Χίαν θά γεννηθή εις 
τήν Μαριούπολιν της Ρωσίας μία σημαντικωτάτη νεοελληνική μορφή. Διά το 
Ελληνικόν Βασιλικόν Ναυτικόν ή μορφή αύτή θά είναι 6 υγειονομικός αξιωματι
κός Πέτρος Κ. Άποστολίδης, διά τούς άνθρώπους τοΰ πνεύματος δμως καί τά Νεο
ελληνικά Γράμματα γενικώς θά είναι ό Παύλος Νιρβάνας, δ επιφανέστατος πεζο- 
γράψος καί ποιητής τής παλαιάς λογοτεχνικής γενεάς.

Έσπούδασε ιατρικήν εις τό Πανεπιστήμιου Αθηνών καί τό 1890 κατετάχθη 
εις τό Βασιλικόν Ναυτικόν ώς ανθυπίατρος, άποστρατευθείς τό 1922 με τον. βαθμόν 
τοΰ Γενικού ’Αρχιάτρου. Άπό ηλικίας 18 ετών δμως ένεφανίσθη ώς λογοτέχνης 
ολκής, κυκλοφορήσας τό 1884 τήν πρώτην ποιητικήν του συλλογήν «Δάφναι εις 
τήν 25ην Μαρτίου». ’Έκτοτε ήρχισε συνεργαζόμενος εις διαφόρους εφημερίδας 
καί περιοδικά μέχρι τής ημέρας τοΰ θανάτου του (1937), διεκρίθη δέ κυρίως ώς 
χρονογράφος, συγγράφων καθημερινώς καί έπί πολλάς δεκαετίας τό χρονογράφημα 
τής «'Ε στίας» καί περιοδικώς άλλων εφημερίδων καί περιοδικών («Παναθήναια», 
«Νέα Ε σ τ ία » κ .λ .). Μέ τάς χιλιάδας των χρονογραφημάτων του αυτών ήθελε νά 
προσφέρη τήν ευθυμίαν εις τούς άνθρώπους, διότι, δπως γράφει ό ίδιος, «νά προσ- 
φέρη κανείς τήν ευθυμίαν εις τούς άλλους είναι ή μεγαλύτερη ύπηρεσία πού ήμπο- 
ρεΐ νά κάμη εις τούς όμοιους του».

Πράος, εύγενής, καλοκάγαθος, πνευματώδης, καί εΐρωνιατής καί θυμόσοφος, 
6 Παΰλος Νιρβάνας είχε γενεάς αναγνωστών καί θαυμαστών εις δλην του τήν ζωήν. 
Τά χρονογραφήματά του τά έχαρακτήριζε λεπτή καί σκεπτικιστική ειρωνεία, μέ 
έ'κδηλον τήν φιλοσοφικήν διάθεσιν καί έλαφράν τήν άπαισιοδοξίαν. Έσατύριζε χωρίς 
νά πληγώνη, άφοΰ τήν οξύτητα τής παρατηρήσεώς του τήν έμετρίαζε ή μεγάλη του 
καλωσύνη καί ή κομψή ευπρέπεια έκφράσεως. Ή  φιλοσοφία του, περισσότερον ορ
θολογιστική, έζητοΰσε τον κατευνασμόν τών ανθρωπίνων παθών καί τήν άπόκτη- 
σιν τής αταραξίας, μιας άταραξίας πού οδηγεί εις τήν ύψίστην μακαριότητα τών 
στω ϊκών. Μέ αύτά τά χαρακτηριστικά, καί έπί πλέον τήν έξαιρετικήν ευγένειαν τοΰ 
ΰοους καί τήν άσύγκριτον χάριν τοΰ λόγου, δεν ήμποροΰσε παρά νά έπιβληθή ώς 
ένας τών κλασσικωτέρων χρονογράφων τοΰ τέλους τοΰ δεκάτου ενάτου αΐώνος και 
τών τεσσάρων σχεδόν δεκαετιών του εικοστού.

Ά πό  τον τεράστιον δγκον τών χρονογραφημάτων αύτών καί ά.λλων πεζογρα
φημάτων του άπετελέσθησαν κατόπιν επιλογής οί τόμοι : «Άπό τήν φύσιν καί τήν 
ζωήν» (1898), «Τό βιβλίον τοΰ κυρίου Άσοφου» (1916), «Ή  ζωή τοΰ δρόμου» 
(1917), «Γύρω άπό τον έρωτα» (1920), «Έκλεκταί σελίδες» (1920), «Βίβλος 
γυναικών» (1921), «Εύθυμη ζωή» (1923), «Λόγοι καί αντίλογοι» (1925), «"Οσα 
φέρνει ή ώρα» (1925), «Εύθυμοι περίπατοι» (1927), «Ο Temporal Ο Mores!» 
(1929), «Μ ικρές ιστορίες» (1930), «Φιλολογικά απομνημονεύματα» (19.33).καί 
«"Ενας ήσκιος στή νύχτα» (1934). Καί άπό τό ποιητικόν, του. έργον, έκτος τής 
πρώτης του συλΔογής «Δάφναι» υπάρχει ή συλλογή «Παγά λαλέουσα» (1.922)
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και πλήθος άλλων ποιημάτων του εις εφημερίδας καί περιοδικά τής εποχής 1884 - 
1937. ' '

** *

•Π εΡΑΝ του χρονογραφήματος, πού ό Παύλος Νιρβάνας έκαλλιέργησε όσον 
ελάχιστοι άλλοι καί διά το όποιον έλεγε ότι είναι «ή καθημερινή ιστορία τής 
ζωής και τής φιλοσοφίας της, ή ιστορία τού λεπτού καί τού δευτερολέπτου», υπάρ
χει τιτανειον έργον επί όλων των ειδών τού λόγου. 'Υπάρχει, πλήν τού ποιητικού 
και γενικωτέρου πεζογραφικοΰ έργου πού προανεφέρθη, τό καθαρώς αφηγηματικόν 
του έργον, όπως ή συ?,λογή ηθογραφικών διηγημάτων «Το Συναξάρι τού Παπά - 
Παρθένη καί άλλες νησιωτικές ιστορίες» (1915), ή συλλογή ψυχολογικών διηγη
μάτων «Το πέρασμα τού Θεού καί άλλα διηγήματα» (1922), ή συλλογή «Ξενητειά» 
(1926) καί άλλα. Μέ τήν αφηγηματικήν του προσφοράν ό Παύλος Νιρβάνας έδωσε 
την έκφρασιν τού λογοτεχνικού του έαυτού, έφώτισε τήν εποχήν του καί δεν θά παύ
ση ποτέ νά μεταδίδη τάς μεγάλας έκείνας άληθείας πού φέρουν αγαθήν τελειότητα 
τής άνθρωπίνης ψυχής. 'Ιπάρχει υστέρα τό πλούσιον μυθιστορηματικόν του έργον, 
πού άποτελοΰν κυρίως τά βιβλία « ’Αγριολούλουδο» (1924) καί «Τό έγκλημα τού Ψυ
χικού». Εΐςτό πρώτον περιγράφεται ό άνθρωπος πού δεν ήμπορεΐ νά ξερριζωθή από τον 
τοπον του, εις τό δεύτερον σατυρίζεται καί ελέγχεται ή άνωτέρα αθηναϊκή κοινω
νία. Καί άκόμη υπάρχουν : Αί μελέται του «Ή  φιλοσοφία τού Νίτσε» (1896), 
«'Ο Θέμος ’Άννινος καί ή έλληνική γελοιογραφία» (1900), «Γλωσσική αυτοβιο
γραφία» (1905), «Τέχνη καί φρενοπάθεια» (1905), « ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης» 
(1916) καί άλλα. ’Επίσης ή συλλ ογή μύθων «Ή  βασιλοπούλα μέ τά μαργαριτά
ρια» (1914), αί μεταφράσεις εις τήν δημοτικήν τής «Απολογίας τού Πλάτωνος» 
καί τού μυθιστορήματος τού Κνούτ Χάμσουν «Πάν», κ.λ.

’Αλλά υπάρχει καί πλούσιον έργον θεατρικής δραματουργίας. Τά δράματα 
«Ο αρχιτέκτων Μάρθας» (1921), «Μαρία Πενταγιώτισσα» (1921), «Τό χελιδό
νι» (1922), «"Οταν σπάση τά δεσμά του» (1922) καί άλλα, τά όποια έπαίχθη- 
σαν επί πολλά έτη άπό σκηνής καί έξεδόθησαν εις δύο τόμους, είναι πρότυπα σκηνι
κής δημιουργίας καί δίδουν εις τον Παύλον Νιρβάναν τόσον έπαξίως τον φωτο
στέφανον τού μεγάλου δραματουργού. 'Υποστηρίζεται ότι περισσότερον εις τήν θεα
τρικήν δραματουργίαν του ό Παύλος Νιρβάνας έδωσε τό περιεχόμενον τής «Ν ιρ 
β ά να »— λέξιν σανσκριτικήν πού έδωσε καί εις τό έπίθετον τού φιλολογικού του 
ψευδωνύμου — ήτοι τής κατά τάς βουδδιστικάς θεωρίας άπαρνήσεως των έγκο- 
σμίων επιθυμιών, τής έξαφανίσεως τού ανθρωπίνου οντος είς-τό μηδέν διά νά έπέλ- 
θη άπολύτρωσις άπό τά δεινά τού κόσμου καί τής ζωής.

Πράγματι, ό Παύλος Νιρβάνας είναι ένας πολυγραφώτατος, ένας πολυμαθέ
στατος, ένας βαθύτατα φιλόσοφος καί αληθινά μεγάλος άντιπρόσω>πος τού Νεοελ
ληνικού Παρνασσού. Γράφει σχετικώς ό Γρηγόριος Ξενόπουλος :

«...Παρακολουθεί όλα τά νέα βιβλία, παρακολουθεί βήμα προς βήμα τήν πνευ
ματικήν κίνησιν τών ημερών μας. Δεν υπάρχει ιδέα, τάσις, συρμός, κίνησις, ύφος, 
σχολή, τεχνοτροπία, μορφή, σύστημα πού νά μήν τό μάθη πρώτος, νά μήν τό έγ- 
κολπωθή. Ρομαντισμός, νατουραλισμός, συμβολισμός, προραφαηλισμός, νιτσεϊσμός, 
ϊψενισμός, Ντ’ Άννούντσιο, Άνατόλ Φράνς, Ράσκιν, Τολστόη, Κνούτ Χάμσουν, 
Μπιόρσον, όλοι καί όλα έκ περιτροπής τον εύρήκαν πρόθυμον μαθητήν καί έπειτα 
διδάσκαλον. Τό τάλαντόν του, ώς που νά ώριμάση έσφυρηλατίσθη άπό τήν άνάγνω-
σιν πιο πολύ παρά άπό τον κόσμον...... Εις τήν ιδίαν σελίδα ελληνίζει έναλλάξ ώς
Βερναρδάκης, ώς Γαβριηλίδης ή ώς Ψυχάρης, χαριτολογεί ώς Άνατόλ Φράνς ή 
ώς Ροΐδης, ποιητίζει ώς ό Ντ’ Άννούντσιο καί ό Μαίτερλιγκ ή ώς ό Χριστομάνος, 
περιγράφει ώς Λοτί, ώς Φλωμπέρ ή ώς Μητσάκης, διηγείται ώς ό Μωπασσάν ή 
ώς ό Παπαδιαμάντης, φιλοσοφεί ώς ό Νίτσε, ώς ό Τολστόη ή ώς 6 Μπέρξον. Καί
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όμως ό πολυειδής αυτός, ό πολύγλωσσος καί πολύτροπος — μικτή, δημοτική, καθα
ρεύουσα— είναι πάντοτε ό ’ίδιος ό Νιρβάνας»......

'Ο Παύλος Νιρβάνας άπέθανε το έτος 1937 ώς προελέχθη, εις Φάληρον καί 
αφού άφησε έργον κολοσσιαίου διά τον νεώτερον Ελληνισμόν. ’Ήδη απο τού 1928 
εΐχεν έκλεγή μέλος της Ακαδημίας ’Αθηνών.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ πραγματικότης των ’Αθηνών του 1925, έσυγκίνησε τον 
Νιρβάνα δσον ελάχιστα άλλα γεγονότα καί καταστάσεις της εβδομηκονταετίας 
καί πλέον πού έζησε. Πλήθος χρονογραφημάτων του έχουν άπό τού 1925 καί εν
τεύθεν ώς άφορμήν την αστυνομικήν ενέργειαν, τά. δσα οι άνθρωποί τού νόμου εκα
λούντο νά εφαρμόσουν καί δσα ό διερευνητικός του νους έπεσήμαινε ώς χρήζοντα 
βελτιώσεως. Εύγενής, φιλοσοφών καί σατυρίζων έθετε με περισσήν ευπρέπειαν τα 
ερωτήματα, του δπου έβλεπε πράγματα προς διόρθωσιν, έπροβληματίζετο καί παρε- 
κίνει προς τό τελειότερου. Καί αί παρατηρήσεις του, πάντοτε μέ μειδίαμα καί χω
ρίς ποτέ νά πληγώνουν, ή σαν κατά κανόνα όρθαί καί προσηρμοσμέναι εις την ελ
ληνικήν ψυχολογίαν, τήν ψυχολογίαν ιδίως τού άνωνύμου καί δυσκόλου κοινούλ .
των μεγαλουπόλεων.

Μέ «Τό Ελεύθερον» πρώτον του χρονογράφημα περί "Αστυνομίας ΓΙόλεο
πού έδημοσίευσε εις τήν «Ε στίαν» τής 17 ’Ιανουάριου 1925, ό Παύλος Νιρβάνας 
αναπολεί τά περασμένα καί φιλοσοφεί επί τής νέας αθηναϊκής πραγματικότητος. 
Γοάφει εις αύτό :

«Κάποιος γηραλέος κύριος, παρακολουθών εις τήν πλατείαν 'Ομόνοιας, μα
ζί μέ άλλους φιλοθεάμονας, τό θέαμα τής ημέρας —· δηλαδή τον νέον πόλισμαν χει- 
ρονομοΰντα εις τό κενόν καί κανονίζοντα, ώς διά μαγείας, τήν τροχαίαν κίνησιν ή, 
άν ποοτιμ.άτε, τήν τροχαίαν συμφοράν — άνεστέναξεν έκ βαθέων.

' »— Γιατί αναστενάζετε, σεβαστέ κύριε ; τον έρώτησε μέ αύστηρόν κάπως 
τόνον ό παραστάτης του, ύποθέσας δτι ό πολιός άγνωστος δέν έπεδοκίμαζε τήν 
νέαν τάξιν των άστυνομικών πραγμάτων.

»Ό  γηραλέος τού άπήντησε γλυκύτατα μέ τον γνωστόν γαλλικόν γρίφον :
»—"Ενας στεναγμός έρχεται πάντοτε άπό μίαν άνάμνησιν, παιδί μου. ’Εν

θυμούμαι.......... , , ,
»— Τί ένθυμεΐσθε ; Τον χωροφύλακα ; ξαναερώτησεν ό νεαρός.
» —’Ό χι τον χωροφύλακα, παιδί μου. Ή  μνήμη μου πετά πολύ μακρύτερα. 

Ενθυμούμαι τον προ πεντηκονταετίας άγαπητόν μου φίλον καί αστυνόμον της πά
λαι ποτέ Πολιτικής ’Αστυνομίας. Αυτοί ήσαν άστυνόμοι μια φορά! Πώς νά τούς 
ξεχάση κανείς ;

«Έ βγαλεν εύλαβώς άπό τό πορτοφολι του — ενα πορτοφολι_ ομοιαζον με 
ιερόν λείψανου 
μέ τρέμε
ΝΟΜΟΙ
« Οί  έπ ιφ έροντες έχουν τό ελεύθερον».

» _ Ποιον «έλεύθερον» ; έρώτησεν ό νεαρός μή έννοών τίποτε άπό τον γρί-

»—’Εδώ σάς θέλω φίλε μου, άναστέναξε πάλιν ό γηραλέος. Δέν καταλαβαί
νετε βέβαια. Πού νά καταλάβετε! Λοιπόν, τήν εποχήν εκείνην, ε’ίμεθα κά εμείς νέοι 
στόν Πειραιά. Νέοι ζωηροί, γεμάτοι φωτιά, όχι όπως οί σημερινοί. Θέλω νά πω 
δτι δέν χάναμε τον καιρό μας καί τις νύχτες μας. Κάναμε καντάδες, σπάζαμε τα 
φανάρια τού γκαζιού, καβαλλικεύαμε τούς μαντρότοιχους, χτυπούσαμε τά κουδού
νια των καλών κοικοκυραίων, τέλος πάντων, ζούσαμε τή ζωή μας. ’Εννοείτε, όμως,
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ότι οι αστυνομικοί κλητήρες — έτσι έλέγοντο τότε — έφθονοΰσαν την ευτυχίαν μας 
και την νεότητά μας. Καί καταλαβαίνετε. . . . .

» — Δεν καταλαβαίνω άκόμη τίποτε ! .........  έμουρμούρισεν ό νεαρός.
n — Πού να καταλάβης, παιδί μου ! αναστέναξε πάλιν 6 γηραλέος, ύπό την 

πιεσιν των αναμνήσεων του. Θέλω νά σου πώ λοιπόν, ότι ή νεότης δεν υποχωρούσε 
τότε τοσον εύκολα. Ό Ίπαστυνόμος ήτο φίλος της οικογένειας μου. Κατέφυγα λοι- 
πον, ες ονοματος τής παρέας, προς τον καλόν άνθρωπον. Καί ό καλός άνθρωπος μέ 
εφωδιασε με τό πολύτιμον αύτό έγγραφον : «Ο ί έπ ιφέροντες £χουν τό ελεύθε
ρον». ’Εννοείτε τι σημαίνει αύτό ; Είχαμε τό έ? ε̂ύθερον πλέον νά κάνουμε δ,τι 
θέλουμε!

» — Πλήρης άσυδοσία, δηλαδή !
» — Βεβαιότατα! Τά αστυνομικά όργανα, εις την εμφάνισή του θαυματουρ

γού αυτού συγχωροχαρτίου, ύπεκλίνοντο εύλαβώς εμπρός μας, μάς έζητοΰσαν συγ
γνώμή δια την ενόχλησιν, έκαμναν μεταβολήν καί μάς παρέδιδαν την ώραίαν νύ
κτα εις την απόλυτόν κατοχήν μας. Κοπιάστε λοιπόν σήμερα εσείς οί νέοι της έπο- 
χής, να ζητήσετε παρομοιον «ελεύθερον» άπό τον κ. Χαλλίνταιϋ για  νά ζήσετε τήν 
ζωήν σας!

»Και ο γηραλέος, υπό τό κράτος μιας καρδιοβόρου νοσταλγίας, έρρίφθη προ 
των τροχών ενός αυτοκινήτου διά νά τερματίση τήν άθλίαν του ζωήν. "Ενα κίνημα 
όμως τού πόλισμαν έσταμάτησε τον έπερχόμενον λυτρωτήν.

» — Τα βλεπετε, λοιπόν, κύριοι! άνέκραξεν ό γηραλέος. 'Η νέα σας ’Αστυνο
μία δεν αρκεί που-δεν-σου-δίνει τό «ελεύθερο» νά ζήσης. Δεν σου δίνει ούτε τό 
«ελεύθερο» νά π ε θ ά ν η ς - ■ . . . ..

Κ ***
ΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ((ΦΛΟΊΔΑ)), το δεύτερον περί "Αστυνομίας χρονογράφημα πού 

έδημοσίευσε αμέσως κατόπιν εις τήν «Ε στίαν» τής 25 Ίανουαρίου 1925, καί πού
δίδει την εντύπωσιν ότι........έγράφη διά σήμερον, ό Παύλος Νιρβάνας χαριτολογεί
καί υποδεικνύει :

«Δεν γνωρίζω, πώς ορίζουν τήν φλούδαν τά 'Ελληνικά Αεξικά. "Ενας τέ
λειος όμως ορισμός, άποδίδων πλήρη τήν σύγχρονον σημασίαν τής λέξεως, θά ήτο 
νομίζω, ο έξης : «Τό εξωτερικόν υμενώδες περίβλημα τών καρπών, χρησιμεΰον ώς 
προφυλακτικον περίβλημα τού χυμώδους αύτών μέρους καί ταυτοχρόνως ώς οργα- 
νον θανατικής εκτελεσεως τών Ελλήνων». Δεν υποθέτω νά ύπάρχη κανείς, εις 
τας Αθήνας τουλάχιστον, αμφισβητών τό τελευταίου αύτό μέρος τού ορισμού.

»Προ ολίγων ημερών ακόμη, είδα καθημαγμένον άνθρωπον, μεταφερόμενον 
επι φορείου εις τον σταθμόν Πρωτων Βοηθειών. Είχε διερρηγμένον τό κρανίον καί 
σοβαρώτατα τραύματα εις τάς δύο του παλάμας.

» — Συνελήφθη ό κακούργος ; έρώτησα.
» — Ποιος κακούργος ; μοΰ είπαν. Δεν υπάρχει κανένας κακούργος.
» Αλλα ποιος λοιπόν απεπειράθη νά δολοφονήση τον δυστυχισμένου αύ- 

τόν άνθρωπον ;
» —Ή  φλούδα, κύριε, ή φλούδα!
» — Παίζετε έν ού παικτοίς, κύριε ;
» —Δεν παίζω καθόλου. 'Η φλούδα, σάς επαναλαμβάνω, ή πορτοκαλλό- 

φλουδα!
)) — Δηλαδή ;
» - Δηλαδή ό άνθρωπος1 έπέστρεφεν- ανύποπτος οπό σπίτι τ ο υ .__

εχθρούς εις-τον κόσμον καί καμμίαν κακήν υπόνοιαν εις-,τήν ψυχήν του. ’Εάν 
αυτός δεν είχεν εχθρούς, κάποιος άλλος είχε φάγει πορτοκάλι. Καί άψοΰ έ

Δεν είχεν 
όμως 

φοΰ έδροσί-
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σθη μέ τον άμβρόσιον χυμόν του, επέταξε, κατά τά εϊο^θότα, τήν φλούδα του πορ
τοκαλιού στο πεζοδρόμιον. Ό  ανύποπτος άνθρωπος έπάτησε τήν φλούδα. 'Η φλού
δα ώλίσθησεν ύπό τούς πόδας του. Καί έπειδή ό άνθρωπος δεν ήτο δυνατός εις τό 
πατινάρισμα, ούτε ειχεν έξέλθει άπό το σπίτι του μέ τήν προϋπόθεσιν νά πατινάρη, 
εύρεθεις έντελώς απροετοίμαστος, έρρίφθη ό?ωταχώς επάνω εις τήν βιτρίναν κά
ποιου καταστήματος. Το μέγα κρύσταλλον έθραύσθη πανηγυρικώς επί τής ύπάρ- 
ξεώς του. Καί, όπως ήτο επόμενον, ή κεφαλή του καί τά χέρια του έπλήρωσαν τά 
σπασμένα του ακουσίου πατιναρίσματος. Τώρα, άντί νά έπιστρέψη εις τό σπίτι του 
καί τήν άχνίζουσαν σούπαν του, μεταφέρεται εις τον σταθμόν των Πρώτων Βοη
θειών. ’Άρα, κύριε, ή φλούδα............

»'Η  φλούδα, πράγματι...........  'Ο Πανάγαθος Θεός, όταν έθέσπιζε τήν φλού
δαν διά τούς καρπούς τής γής, δεν έφαντάσθη, έν τή πανσοφία του, οτι τό άθώον 
αύτό ύποκάμισον των καρπών θά καταντήση ποτέ αιτία τού θανάτου των άνθρώ- 
πων, διά τούς οποίους έ'γιναν οι καρποί. "Αν τό έφαντάζετο, τά πεπόνια, τά καρπού
ζια, τά πορτοκάλια καί τά μανδαρίνια δέν θά είχαν φλούδαν. ’Επειδή όμως είναι 
πολύ άργά πλέον διά νά μεταβάλωμεν τήν τάξιν τής Δημιουργίας, άς άλλάξωμεν, 
τουλάχιστον, μερικάς πατροπαραδότους συνήθειας μας. Καί άς άπαλλάξωμεν τό 
πεζοδρόμιον άπό τήν μοιραίαν άνθρωποκτόνον παγίδα. Ή  ’Αστυνομία των Πόλεων,
εάν άοχίση τό έ'ργον της άπό τήν φλούδαν, θά. άρχίση κανονικώς»...........

ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν 
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν έκλεκτή 
πνευματική τρ ο φ ή .
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ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΔΙΑΔΟΧΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑΝ

Τής εθνικής -οιητρίας Κυρίας ΖΑΝΑΝΤΡΙΣ

—ΕΛΑ σάν αύρα του Μαγιού 
καί σάν δροσιά τ ’ ’Απρίλη, 
καί φέρε δώρο ’ςτδ παιδί 
«τετράφυλλο» τριφύλλι. . .
—’Έλα μέ το χαμόγελο 
μέ τ ’ άλαφρό σου βήμα, 
καί κάμε «κούνια ’ςτό μωρό 
τ ’ άφροδοσάτο κύμα!
— Κι' ευχήσου, ’ςτήν κορούλα μου 
νάν’ καλοτυχισμένη !
Νάχη ζωή χαρούμενη 
καί καλοκαρδισμένη !
— Κι’ αν τύχη όνειρο κακό 
καί τή χαρά της κόψη,
Σύ, δεΐξ’ της «παιχνιδιάρικα» 
τής άδικιάς την οψι. . .
—'Ύπνε μου, καλοΐσκιωτε, 
άγάπα τό παιδί μου, 
κι’ όσο έσύ θά τό κρατάς,
Θάν’ ήσυχ’ ή ψυχή μου!
— Νά τραγουδάει μάθε το, 
τή γλώσσα τών ’Αγγέλων, 
νά βλέπη πάντα ρόδινο 
σάν χαραυγή, τό μέλλον.
— Την άδικία ν’ άγνοή 
καί τό καλό νά κάνη 
καί νά χαρίζη τή χαρά, 
οσο μπορεί καί φτάνει. . .
—’Έλα, Ύπνε, γλυκόμορφε, 
καί πάρε την ψυχή μου,
μέ δυο ψυχές νά τραγουδάς 
κοντά σου, τό παιδί μου I
— Κάθε γυναίκα καί παιδί, 
όλες είναι «Μαννάδες» 
άλλα πατρίδα είναι μιά,
δέν ειν’ πολλές «Ελλάδες» !
—’Άν είμαι ΜΑΝΝΑ κ ι’ εγώ μιά, 
θά πλέκω μέ μετάξια, 
κάθε βραδύ — κάθε αύγή, 
τή μητρική μου τήν εύχή :
«—’Ώ, πρωτοθυγατέρα μου, 
τού Θρόνου νάσαι αντάξια. . .»
—Σύμβολον νάσαι πάντοτε 
’Αγάπης καί Θυσίας, 
καί νά’ φυλάς τούς ιερούς
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Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
------------------------------- 'Τττο τοΰ κ . ΘΕΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-----------------------------

(Συνέχεια ά~ό το προηγούμενο καί τέλος)

ΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
"Ενας άλλος λόγος γιά τον όποιον οφείλουμε νά προτιμοΰμε την αλήθεια, 

νά την σεβώμαστε, νά την αγαπούμε καί νά την ύπηρετοΰμε παντού καί πάντοτε, 
είναι τό γεγονός ότι αυτή άποτελεϊ τροφή τής ψυχής. Συνεπώς ή έξυπηρέτησις 
τής άληθείας είναι ύψίστη ύπόθεσις καί μέγα συμφέρον τόΰ άνθρώπου. Γιατί 
όπως τό σώμα μας τρέφεται μέ πραγματικές τροφές, κατά τον ίδιο τρόπο καί 
τό πνεύμα μας οφείλει νά τροφοδοτήται μέ πραγματικά πνευματικά προϊόντα ή 
καλλίτερα μέ αληθινά διδάγματα.

Τό πράγμα αύτό είναι πολύ φυσικό. Γιατί άν θελήσουμε νά δώσουμε στο 
σώμα μας ψεύτικο γάλα, κρέας, ψωμί, κλπ. αντί των άληθινών, τότε μπορεί μέν 
νά ξεγελάσουμε προσοορινά τό στομάχι καί νά τό κάνουμε νά παύση τις ενοχλή
σεις του. . . Σύντομα όμως αύτό θ’ άντιληφθή τήν απάτη πού θά του γίνη έτσι 
καί θ’ άρχίση έντονώτερες τις διαμαρτυρίες του . . .

’Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι εκείνο πού γίνεται μέ τό στομάχι, συμβαί
νει άκριβώς καί μέ τό πνεύμα. Ή  τροφή του μέ τό ψέμμα δηλαδή, μπορεί νά έχη 
κάποιο άποτέλεσμα φαινομενικά. . . ’Αλλά τούτο θά είναι έντελώς προσωρινό 
καί ανάξιο προσοχής. . . Γιατί όπως ένα κοτόπουλο λ.χ. χάρτινο μπορεί νά φαί
νεται ώραιον, άλλά δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις τού στομαχιού- καί όπως μιά 
αδειανή φιάλη τής μπύρας ή τού κρασιού, δεν γεμίζει κανενός τό ποτήρι, κατά 
παρόμοιο τρόπο καί ψευδείς παραστάσεις, έντυποόσεις, ιδέες, εικόνες, κλπ. δέν μπο
ρούν νά προσφέρουν χρήσιμην υπηρεσία σέ κανένα. . . Γι’ αύτό πρέπει ν’ άπο- 
φεύγωνται.

Κατά ταΰτα, ό εσωτερικός βίος τού άνθρώπου συνδέεται μέ τον εξωτερικόν, 
έκτος τών άλλων καί μέ τήν άνακάλυψι καί τήν έξυπηρέτησι τής άληθείας. Αύτή 
δέ είναι πραγματική καί ολοκληρωτική παράστασις τών σκέψεων, τών πράξεων 
καί τών γεγονότοον καί άποτελεϊ τήν αληθινή τροφή τού πνεύματος καί τής ψυχής.

« Ή  φύσις αυτή έστίν τής διανοίας, γράφει ό μεγάλος μας Κοραής, ίνα

θεσμούς τής Πολιτείας.
—"Ενας λαός οπού μοχθεί 
γ ιά  τήν ’Ελευθερία 
ποέπει του, ν’ άνορθώνεται 
μέ τήν εύημερία!
— Τήν πίκρα καί τον πόνο του 
μαζί μας συμμερίσου. . .
ΓΓ αύτόνε προορίζεται 
όλόκληρ’ ή ζωή Σου !. . .
— Σαββατογεννημένη μου, 
ή Μοίρα Σου δουλεύει,
καί γιά τού κόσμου τό καλό 
πάντα νά Σέ άνδρειεύει. . .
’Ώ  . . .  ώ . . . ώωωω . . .
. . . νά κάνη «νάνι» τό μωρόοοο. . .
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τοΐς άληθέσι επινεύει, τοΐς δέ -ψευδέσι δυσαρεστεΐν. . .» .  Ή  άλήθεια, κατά ταϋτα 
προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην άνθρωπότητα. Καί είναι συνεπώς ή μόνη δύ- 
ναμις ή οποία μπορεί νά μας έλευθερώση, δποως μάς έδίδαξεν ό Λυτροωτής του κό
σμου : «Καί γνώσεσθε την άλήθειαν, καί ή άλήθεια έλευθερώση υμάς. . .»  (’Ιωάν.
η', 32ή

Ό σεβασμός, ή αγάπη καί ή έξυπηρέτησις τής αλήθειας αποτελεί μέγιστο 
καθήκον καί άναγκαιότατον έργο στη ζωή, για κάθε άνθρωπο. Γιατί δττως λέγει καί 
η Ελληνική φιλοσοφία τής άρχαιότητος, μέ τό στόμα του Χαρώνδα, ένός των έπι- 
φανών νομοθετών τοϋ αρχαίου κόσμου : «Χρή συνηθίζειν έκ παίδων, κολλάζο.ντας 
τούς φιλοψευδεΐς, φιλοϋντας δέ τούς φιλαλήθεις, ίνα έμφυσιώται έκάστω τό κάλλι- 
στον καί σπερματοδέστατον τής άρετής».'Επομένως ή άΛήθεια δεν άποτελ^εΐ μόνο 
τροφή τού πνεύματος καί τής ψυχής, ούτε εξυπηρετεί άπλώς τό συμφέρον, τοϋ αν
θρώπου, δπως καί άνωτέρω εΐπαμεν, άλλ’ είναι καί τό φυτώριο τής αρετής...

Τπαρχει εν τούτοις καί ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, για τό όποιο πρέπει νά ε ί
μαστε φίλοι τής αλήθειας. Τό δτι δηλαδή καί δταν κατορθώνη κανείς νά την .καλύπτη 
και νά τήν έκτοπίζη ενίοτε, αύτό γίνεται μόνο προσωρινά. Γιατί στο τέλος ή άλήθεια 
αποκαλύπτεται ο,τι και άν γίνη, καί διαλάμπει σ’ δλη της τη μεγαλοπρέπεια καί την 
ωραιότητα, δσο κι’ άν άπεκρύβη...

Τό δλως έξαιρετικό καί βαρυσήμαντον αυτό γεγονός διαπιστουται πολύ συχνά 
γύρω μας στη σύγχρονη ζωή. ’Αλλά καί σημαίνοντες καί σοφοί άνδρες τοϋ άρχαίου 
κόσμου τό παρετήρη.σαν καί τό. έβεβαίωσαν επίσης. Γιά νά είμαστε δμως σύντομοι 
καί νά μή μακρηγοροΰμεν,. άρκούμαστ.ε στους λόγους τοϋ ιστορικού .Πολυβίου του 
Μεγαλοπολίτου, ό όμοιος όμιλών έπί του θέματος λέγει: «Καί μοίδοκεί μ.έγιστον 
Θεόν ή.φύσις άποδεϊξαι τήν αλήθειαν καί μεγίστην αυτή προσθεΐναι δύναμιν... 
Πάντων γουν αύτήν καταγωνιζομένων, ενίοτε δέ καί πασών τών πιθανοτήτων μετά 
τοϋ ψευδοϋς ταττομένων, ού.κ’ οίδ’ δπως αύτη.εΐς τάς ψυχάς εΐσδύεται τών .ανθρώπων.,,. 
Καί ποτέ μέν παραχρήμα δείκνυ.σι. τήν,αυτής .δύναμιν ποτέ δέ πολύν. χρόνον έπισκο- 
τισθεΐσα, τέλος αύτη δι’ έαυτής επικρατεί καί καταγωνίζεται τό ψευδός. Ό θεν ορθόν 
είναι τό λεγόμενον, ότι. ..ούδέν « κρυφόν, δ. ού .φανερόν, γενήσεται...»

Δέν θέλουμε νά προδιαθέσουμε εύμενώς τούς αναγνώστες μας υπέρ τής. άλη- 
θειας, βεβαιωνοντες αυτους οτι είναι πραγμα ευκολον ή άνεύρεσις καί ή ύπεράσπισίς 
της... Αντίθετα είμαστε βέβαιοι γιά τό δύσκολ^ο του πράγματος καί ξεύρουμε δτι 
πολλές φορές πρέπει νά κοπιάζη κανείς γ ι’ αύτήν καί νά βαδίζη δρόμο δύσβατο...

Παρ’ δλ’ αυτά έν τούτοις δέν διστάζουμε καθόλου νά τούς υποδείξουμε τον 
δρόμον αυτόν. Γιατί πιστεύουμε, δτι αργά ή γρήγορα οί κόποι τους θ’ άνταμειφθοΰν... 
Λίγα παραδείγματα που παραθέτουμε αμέσως κατωτέρω, τό άποδεικνύουν.

Ας παρατηρήσουμε τους ιστορικούς, οι οποίοι ερευνωντες γ ιά  τήν άνακάλ,υψι 
τών ιστορικών άληθειών, ξοδεύουν πολλά χρόνια τής ζωής τους μελετώντες τά σκο
νισμένα αρχεία, άναδιφώντες παλαιά χειρόγραφα καί κρίνοντες τά ιστορικά δεδομένα.

, , ^Τξοπο? τουί  προφανώς στην περιπτωσιν αυτή είναι, είτε νά φέρουν στο φώς
την αθωότητα δωρισμένων προσώπων, καταδικασθέντων άπό τήν κοινή γνώμη της 
ε'̂ °Ζ()ζ ξουζ> αποθανοντων δε εν τώ μεταξύ και λησμονηθέντων είτε ν’ άνακαλύψουν 
τήν άκρίβεια επί γυρισμένων άλλων ιστορικών γεγονότων.... 'Όλος δ κόσμος  τούς 
κοροϊδεύει καί τούς θεωρεί χαζούς καί ματαιοπονοΰντας... Έ ν τούτοις έκεΐνοι επ ι
μένουν καί στο τέλος έπιτυγχάνουν ν’ άποκαλύπτουν αυθεντικήν τήν αλήθειαν...
> / ^  ελθουμε και σε άλλο παραόειγμα. Ας πάρουμε τούς ερευνητές προς
άνακάλυψιν των επιστημονικών άληθειών... 'Ένεκα τής άμαθείας, τών προλήψεων, 
ιών αλανών,των συμφερόντων, τών φοβωνς κ.α. δέν τυγχάνουν οδτοι καμμιάς προσο
χής κατα κανόνα, ^όταν αντιλαμβανωνται καί διακηρύσσουν κάτι τό σημαντικό... 
Για τον λογο αυτό συχνά καταδικάζονται στη θλίψιρ τήν άφάνεια, τ ις  στερήσεις



'Ο σεβασμός καί ή άγά—η της αλήθειας 797

πολλές φορές, καί κάποτε τή γελοιοποίησι καί την καταδίωξιν, αν οχι την τιμωρίαν
τους. I

Καί δμως αύτοί. επιμένουν νά έργάζωνται ανένδοτοι, καί στο τέλος κατορθώ
νουν νά έπιβάλλωνται μέ τά έργα καί τις ανακαλύψεις τους ζώντες, ένω μερικές φο
ρές αύτό γίνεται μετά τό θάνατό τους... Τό παράδειγμα του μεγάλου Παστέρ, μέ τις 
ευεργετικές γ ια  τήν άνθρωπότητα ανακαλύψεις του καί του Χάρβεϋ, πού άνεκάλυψε 
τήν κυκλοφορία του αίματος’ τοΰ Versin, πού έφε.ΰρε το φάρμακο κατά τής πανώλους 
καί τοΰ Γαλιλαίου, πού διεκήρυξε τήν κίνησι τής γής’ τοΰ Κοπερνίκου, πού άνέ- 
τρεψε τις αρχαίες δοξασίες περί τοΰ ούρανίου κόσμου’ καί .τόσων άλλων μεγάλων 
ερευνητών, τή ς άληθείας καί ευεργετών τής άνθρωπότητος, τό άποδεικνύει κατά τρό
πον παρ’ ούδενός’ άμφισβητούμενον.

Σκεφθήτε γ ια  μια. στιγμή, πόσους κόπους κάνουν, πόσο χρόνο χάνουν, σε πόσες 
υλικές καί άλλες δαπάνες υποβάλλονται, πόσες αγωνίες καί άπογαητεύσεςς δοκιμά
ζουν, πόσες ταλαιπωρίες καί θλίψεις .υποφέρουν οί ερευνητές τής αλήθειας, για νά 
θέτουν τέρμα στα μ εγά λα  δεινά τής άνθρωπότητος... Φαντασθήτε πόσοι ερευνούν 
κα ί καταδαπανώνται αυτή τή στιγμή, ν’ άνακαλύψουν φάρμακα, καί νά καταπολε
μηθούν, τρομερές μάστιγες τής άνθρωπότητος, όπως ό καρκίνος, ή φυματίωσις, 
ό διαβήτης, κ. ά.

Προσέχετε στο πόσοι εργάζονται γιά νέες εφευρέσεις καί άνακαλύψεις... 
Παρατηρείτε πόσοι δαπανοΰν τή ζωή τους ολόκληρη, γιά νά γράφουν ωφέλιμα βι
βλία, νά. δίδουν συμβουλές καί οδηγίες στούς όμοιους τους, νά καταπολεμούν τήν 
άμάθεια καί νά φωτίζουν... Σημειώνετε άκόμα, ότι ή αλήθεια άποτελεΐ πραγματική 
τροφή τοΰ πνεύματος καί τής ψυχής... Καί ένισχύετέ την, όσο καί όπως μπορείτε, 
μέ κάθε διδομένην ευκαιρίαν...

’Αγαπάτε, τιμάτε καί σέβεσθε τήν άλήθεια., λοιπόν, φίλοι άναγνώστες, καθώς 
καί τούς ερευνητές καί διδασκάλους αυτής, χωρίς νά περιμένετε άναγνώρισιν καί υλι
κόν κέρδος... Τοΰτο βέβαια δέν σημαίνει, οτ ι καί ή άναγνώρισις καί τό υλικόν κέρ
δος δέν θά έλθουν όταν είναι καιρός. Ά λλ ’ αύτά δέν μπορούν καί δέν πρέπει ν’ άπο- 
τελοΰν σκοπό στή ζωή σας... Σεις οφείλετε ν’ αποβλέπετε στο ηθικόν όφελος, που 
σάς εξασφαλίζει τό γεγονός ότι ύπηρετείτε τήν αλήθεια... Τίποτε άλλο. Αυτό μόνον 
άρκεΐ,

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ

’Απομένει νά είποΰμε λίγ;
ψέμμα 
σ-ςμ; 
έρ·
θευμένα προϊόντα..

λέξεις γιά τις συνέπειες που έχει η ψευτιά ή το

είναι επιζήμια , σε κάθε άγοραστήν. Είτε γιατί παραβλάπτουν τήν υγείαν του, (αν 
καταναλώνωνται) ’ ε ίτε  γιατί χαλούν εύκολα καί έπιβαρύνουν τά οικονομικά του, 
άφοΰ τον άναγκάζουν νά δαπανά πρόωρα χρήματα γιά άντικατάστασί τους, είτε 
γιά  πολλούς καί διαφόρους άλλους λόγους.

Γιά νά μή γίνετα ι αύτό-είναι άνάγκη νά έξασκήται αυστηρά, έπίβλεψις, ώστε νά 
μή λειτουργούν παρόμοιες βιομηχανίες καί έτσι νά μή βρίσκωνται στήν αγορά νο
θευμένα τοόφιμα, ποτά, φάρμακα κλπ. ή νά μήν υπάρχουν ψεύτικα μηχανήματα, 
κ.ο.κ. Κα τά  τον τρόπον αύτό προστατεύονται οί άνύποπτοι καταναλωτές. Ά λλ’ ό,τι 
πρέπει νά κάνουμε γ ιά  τούς βιομηχάνους τών τροφίμων, των φαρμάκων, των ποτών, 
κλπ. τό ίδιο 
νοθεύωνται 
τις ιδέες καί
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'Υποσχέσεις , υποσχέσεις πολλές και άλλες υποσχέσεις χωρίς την παραμικρά 
φροντίδα για την έκπλήρωσί τους, είναι ή κυριώτερη μέθοδος των ψευτών... 'Όσο δέ 
περισσότερο ψεύδονται, τόσο περισσότερο γίνονται πιστευτοί... "Οταν επομένως 
βλέπη κανείς τούς άνθρώπους νά πιστεύουν μέ μεγάλην εύκολία τά χονδροειδέστερα 
πράγματα, δεν μπορεί, παρά νά έπαναλάβη τά πικρόχολα μέν, άλλα δίκαια λόγια 
τοϋ Βολταίρου : «Εκείνο, λέγει ούτος, πού μέ καταθλίβει περισσότερο, δεν είναι τό 
ότι ή άνθρωπίνη εύφυία έχει όρια, άλλα το γεγονός ότι ή άνθρωπίνη μωρία δέν έχει 
τοιαΰτα καί έτσι συνεχώς υπάρχουν θύματα...

Το σπουδαΐον όμως δέν είναι αύτό, άλλα τό ότι παρά τή διάψευσι τών έλπί- 
δων τους καί τό γεγονός ότι συχνά τά ψέμματα πληρώνονται άκριβά, πολλοί άν
θρωποι δέν θέλουν ν’ άπομακρυνθοϋν άπ’ αύτά, καίτοι ξεύρουν την άλήθεια... Και 
αύτό άκριβώς είναι τό εκπληκτικό...! Γιατί τό νά χρησιμοποιη τό ψέμμα ένας πού 
κερδίζει ή ωφελείται άπ’ αύτό, άποτελεϊ μέν άξιόμεμπτη καί άξιοκατάκριτη πράξι, 
άλλ’ επί τέλους είναι νοητόν... Αλλά πώς νά έξηγηθή τό γεγονός, ότι οί φανατικώ- 
τεροι υπερασπιστές τών ψευτών καί τών άπατεώνων είναι τά θύματά τους..; Γιατί 
επιμένουν νά τούς δικαιολογούν καί γιατί δέν θέλουν ν’ άπομακρύνωνται άπ’ αύτούς ;

Τό άνεξήγητον αύτό ψυχολογικό γεγονός τό ξεύρουν καί γ ι ’ αύτό τό εκμεταλ
λεύονται εύκολα οί ψεύτες καί οί άπατεώνες. Γιατί οδτοι έχοντες ώς έμβλημα τό : 
«ψεύδεσθε, ψεύδεσθε, λέτε, γράφετε καί διαδίδετε συνεχώς στον κόσμο ψέμματα, 
καί βεβαιωθήτε ότι στο τέλος κάτι θ’ άπομείνη... Δημιουργείτε ψεύτικον καπνό, γιά  
νά πιστεύουν οί άνθρωποι ότι υπάρχει άληθινή φωτιά...» κ. ά. εργάζονται μέ τέχνη... 
’Έτσι κατορθώνουν νά ρίχνουν στάκτη στά μάτια τών άλλων, νά θολώνουν τά νερά 
καί νά ξεφεύγουν...

’Άν εξετάσουμε άπό την άποψιν αύτή τον άνθρώπινο βίο, βλέπουμε ότι είναι 
ενα άπέραντο εργαστήριο, τό όποιον παράγει ψέμματα... ! ! Πραγματικά τό ψέμμα 
κυριαρχεί παντού γύρω μας : Στην οικογένεια, στο σχολείο, στο επάγγελμα, στην 
κοινωνική ζωή, στην πολιτική, στον δημόσιο βίο, κλπ. Ουτω άλλοι διαφημίζουν 
ψεύτικα φάρμακα, μέ άποτέλεσμα όχι μόνο νά μή θεραπεύουν τούς άσθενεΐς, πού 
σπεύδουν νά τ ’ άγοράζουν, άλλά καί νά έπιδεινώνουν την κατάστασί τους, ενώ συγ
χρόνως τούς απομυζούν οικονομικά...’Άλλοι κατασπιλώνουν υπολήψεις ιστορικών 
φυσιογνωμιών, πού δέν ζοΰν πιά γιά νά άμυνθοΰν... Ά λλοι άπατοΰν τις γυναίκες τους 
ή γυναίκες τούς άνδρες τους, παραβαίνοντες τήν συζυγική π ίστι... ’Άλλοι προμη
θεύουν νοθευμένα τρόφιμα καί ποτά... Ά λλο ι δίδουν υποσχέσεις ψεύτικες... κλπ. κλπ.

Τό φρικτόν τώρα άποτέλεσμα όλων αύτών καί πολλών άλλων ψεύτικων ενερ
γειών, είναι ή διάπραξις διαφόρων εγκλημάτων... Ή  παράβασις τού καθήκοντος, ή 
άνάπτυξις άντιπαθειών, ή γέννησις άμφιβολιών, ή παράβασις τών νόμο^ν, ή ρύπαν- 
σις προσώπων καί πραγμάτων, ή έκμετάλλευσις τής άδυναμίας, ή προστυχιά, κ.ά.

Άλλ’ όταν έχη κανείς ύπ’ όψιν τις τραγικές αύτές συνέπειες τής ψευτιάς, νο
μίζουμε ότι δέν χρειάζεται νά ξεύρη άλλο τίποτε, γιά νά γίνετα ι φιλαλήθης, δίκαιος, 
τίμιος, ηθικός, κλπ. Γιατί μπορούμε νά φαντασθοΰμε εύκολα γ ιά  ποιο λόγο πρέπει νά 
καταπολεμούμε τό ψέμμα καί νά ύποστηρίζουμε τήν άλήθεια...

Κατά τήν αρχαιότητα πολλοί έμεθοΰσαν τούς δούλους τους, γ ιά  νά τούς δεί
χνουν τρικλίζοντας κατόπιν στούς νέους καί έτσι νά τούς άπομακρύνουν άπό τή μέθη... 
Ίο πράγμα ήταν βέβαια θλιβερό, γιατί έχρησιμοποιοϋντο άνθρωποι όμοιοι μέ τούς 
άλλους γιά τήν παράστασι φαύλου πάθους, έστω καί άν αύτοί ήσαν δούλοι... Γιατί 
είναι κατ’ άρχήν άντίθετο προς τό ήθικό συναίσθημα τού άνθρώπου, ν’ άναγκάζη 
κανείς κάποιον νά μεθάη, γιά νά μπορή υστέρα νά τον δείχνη στούς άλλους καί νά 
λέγη : «...Κυττάξετε τά χάλια του... "Ιδετε πόσον είναι άσχημος... !»

Έν τούτοις μπορούμε νά εΐποϋμε, ότι ή πράξις είχε κάποια δικαιολογία. Γιατί 
επί τέλους είναι βέβαιον, ότι πολλοί άρθρωποι μόνον όταν βλέπουν τήν ασχήμια ώς
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θέαμα, κατορθώνουν νά την άποστρέφωνται καί νά τήν αποφεύγουν... Άλλα τι δι
καιολογίαν Ιχει το ψέμμα; Σέ ποια βάσι νά τοποθετήσουμε τον ψεύτη; Δεν υπάρχει 
τίποτε ικανό νά τον δικαιολογήση,.. Καί αύτό καθ’ ήν στιγμήν ή ψευτιά, είναι κάτι 
περισσότερον άπό τήν ασχήμια,· Είναι έγκλημα, γιατί έχει τά χαρακτηριστικά τού 
δόλου καί τής απάτης...

Πραγματικά ό δυστυχής μέθυσος είναι δού?ως τού πάθους του μονο και δεν 
ενοχλεί κανέναν άλλον... ’Αλλά ό ψεύτης εξαπατά καί εκμεταλλεύεται τούς όμοιους 
του γιά δικό του όφελος, άδιαφορών διά τις τραγικές πολλές φορές συνέπειες των 
πράξεων του... Είναι επομένους άνθρωπος μοχθηρός, άπατεών καί κακοήθης, πού 
διαπράττει παντού καί πάντοτε τό κακόν... ’Έργα του είναι οί ηθικοί φόνοι, οί όποιοι 
σημειώνονται στήν κοινωνία- οί κλοπές τόσο τής τιμής, οσο καί των αγαθών- τά 
άφθονα δάκρυα, πού χύνουν τά πάμπολλα θύματά του κάθε μέρα έδώ κι’ εκεί... Οι 
οίμωγές καί οί κατάρες των ληστευομένων κατά τον αισχρότερο τρόπο- οί παντοει
δείς έκδηλώσεις τής κακίας, τής προστυχιάς καί τής παλιανθρωπιάς του..'. Γι’ αύτόν 
τό λόγο πρέπει νά τον άποφεύγουμε, νά τον καταδιώκουμε καί νά τον μισούμε...

Έ ξ άλλου άς σημειωθή, ότι «ό κλέφτης καί ό ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαί
ρεται», οπούς λέγει καί ή πρακτική σοφία τού Ελληνικού λαού. Γιατί κατόπιν άνα- 
καλύπτεται καί συλλαμβάνεται. Καί τότε τά πληρώνει όλα μαζευμένα..

Έ κ των ανωτέρω συνάγουμε τά επόμενα παραγγέλματα, τήν εφαρμογή των 
οποίων στον πρακτικό βίο σάς συνιστοΰμε, άγαπητοί αναγνώστες:

Ιον) ’Εξετάζετε τό βάθος των πραγμάτων καί μή παρασύρεσθε μόνον άπό τήν 
επιφάνεια. Μή συγκινεΐσθε άπό τά είδωλα καί τις ματαιότητες, πίσω άπό τις όποιες 
τρέχει ό κόσμος.  Προσπαθείτε νά δείχνετε τήν αξία σας μέ τά έργα σας καί οχι μέ 
τά λόγια, ούτε μέ τά γαλόνια καί τά παράσημα... Φέρετε πάντοτε μέ υπερηφάνεια 
τή φτώχεια σας καί άποφεύγετε νά τήν κρύβετε ....

2ον Προτιμάτε πάντοτε τήν άλήθειαν άπό τό ψέμμα, τήν εργασίαν άπό τήν 
οκνηρία, τή δράσι άπό τήν αδράνεια... Τήν άγάπη άπό τό μίσος , τούς εργαζομένους 
άπό τούς περιεργαζομένους, τήν τιμιότητα άπό τήν ατιμία, τήν ήθική καί τό δί
καιον άπό τήν προστυχιά καί τήν αδικία, καί προχωρείτε έτσι στή ζωή..

3ον) Σημειώνετε καλά, ότι ή αλήθεια αποτελεί τροφή τού πνεύματος και τής 
ψυχής. ’Αγαπάτε, τιμάτε καί σέβεσθε λοιπόν τούς εργάτες της, τούς ερευνητές καί 
τούς διδασκάλους της, χωρίς νά περιμένετε άναγνώρισι των αισθημάτων σας αυτών 
καί ύίακόν τι όφελος. ’Αποβλέπετε μόνο στό ηθικό κέρδος καί όλα τ ’ άλλα θά έλ
θουν μόνα τους... Έ στέ βέβαιοι γ ι’ αύτό.

4ον) Λαμβάνετε σοβαρά ύπ’ οψιν τις τρομερές συνέπειες πού έχει τό ψέμμα. 
καί άποφασίζετε νά μή τό χρησιμοποιήτε ποτέ στή ζωή σας, έστω καί γιά μικρά 
αθώα πράγματα. Γ ιατί όπως άπό τά μικρά γίνονται τά μεγάλα, έτσι καί άπό τά λίγα 
καί άσήμαντα συγκεντρώνονται τά πολλά καί τά σημαντικά, πράγματα.

5ον) Ά ποφεύγετε καί παραμερίζετε τούς ψεύτες καί τούς άπατεώνες... Μή 
συνάπτετε σχέσεις μαζί τους, μή συναλλάσσεσθε, έστω καί άν βρίσκετε ύλικό κέρ
δος. Μή τούς δικαιολογείτε, αλλά καταπολεμείτε τους όπου καί άν τούς συναντάτε 
καί όπο^ς μπορείτε, γ .α τ ί είναι στυλοβάτες τής κακίας καί τού εγκλήματος.

Θ. Θ Ε Ο Δ Ω ΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ



ΔΙΕΘΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΕΝΑΣ ΛΙΠΛΟΜΑΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΠΕΙΡΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ
____________ Κατά μετάφρασιν έκ τοΰ ’Αγγλικού ύ π ό ____________________

τοΰ Άστυφύλακος κ. A . ΒΟΓΙΑΤΖΗ
(Συνέχεια άττό τό  προηγούμενο καί τέλοξ)

Ό Γουώτερς, ̂ ντυμένος άχθοφόρος αύτή τή φορά, έσκυψε πάνω άπδ τΙς μαύ
ρες βαλίτσες, τις σήκωσε και τις φόρτωσε στο αυτοκίνητο τοΰ Ρόζαλ, ένα αύτο- 
κίνητο μέ ξύλινη καρότσα. Άστραπιϊαα όμως μέ τό σουγιά του, έκαμε άπό ενα 
μικρό σημάδι̂  στο κάτω μέρος κάθε βαλίτσας. Τώρα, εάν οί βαλίτσες αυτές- ανα
κατεύονταν  ̂με άλλες, οι συνάδελφοί του 9ά ήταν σέ θέσι νά άναγνωρίσουν αμέσως, 
οτι αυτές ήταν οί βαλίτσες πού είχε φέρει μαζί του άπό την Ευρώπη ό Ρόζαλ.

, Καθώς ο Ρόζαλ προχωρούσε προς την έξοδο, 6 υπάλληλος πού τον είχε πά
ρει απο κοντά, τον ακούσε νά λέγη σ’ ένα συνεπιβάτη του ότι δεν θά πήγαινε μέ 
ταςί στην πόλι. Θά ερχόταν νά τον πάρουν. 'Έτσι οί υπάλληλοι τοΰ γραφείου δέν 
μπορούσαν νά̂  χρησιμοποιήσουν τό «ταξί» τους αυτή τή φορά γιά νά παρακολου
θήσουν τον Ρόζαλ. Τό μόνο πού μπορούσαν νά κάνουν ήταν νά προσέχουν νά μήν 
τον χασουν, καθώς πλησίαζε προς τήν έξοδο.  ̂ 1

'Ο Ρόζαλ περίμενε επί σαράντα λεπτά κοιτάζοντας γύρω πολύ άνήσυχα. ’Επί 
τέλους το αυτοκίνητο μέ τήν ξύλινη καρότσα πρόβαλλε μέσα άπό τήν πυκνή κυ
κλοφορία και πλεύρισε δίπλα του. Ό Ρόζαλ μπήκε μέσα καί έφυγε.

, , Γό αυτοκίνητο τοΰ Τζέημς Σέμπουρυ τόν πήρε άπό πίσω. Καθώς έστριβαν 
μια λιμουζινα του έκοψε-τό δρόμο. Τήν προσπέρασε βιαστικά καί συνέχισε. Δέν 
επρεπε να χ̂αση τό αύτοκίνητο μέ τήν ξύλινη καρότσα.

Μετά τή στροφή τής λεωφόρου, τό αύτοκίνητο μέ τήν ξύλινη καρότσα &ρ- 
χισε να αναπτυσση ταχύτητα. Τό ’ίδιο έκαμε καί ό Σέμπουρυ. Έ ρριξε μιά ματιά 
σιο ταχύμετρο του (κοντέρ). ’Ογδόντα χιλιόμετρα τήν ωρα ! Δέν μπορούσε νά χρη
σιμοποίηση τον ασύρματο του γιά νά είδοποιήση τούς συναδέλφους του. 'Υπολό
γιζε ο οι άλλοι υπάλληλος θα είχαν βεβαιωθή κ ι’ αυτοί οτι οί τέσσερες μαύρες 
βαλίτσες του Ροζαλ ήταν μέσα στο αύτοκίνητο μέ τήν ξύλινη καρότσα. Γιατί ό
μως δεν εκινηθησαν για να τον παρακολουθήσουν ;

, Ρ  Σέμπουρυ αΐσθάνθηκε πολύ μόνος καθώς έτρεχε μέσα στή νύκτα. 'Ο Ταρ-
Γ ρ ύ Τ - Ί  ^  ξεν~°δ0χοΪ0 Γ0ύ θάδΐέΓ ^ ε καθ’ έδόν. "Ισως νά έκανε τό ’ίδιο καί 
J - %  Ισ.ωζ °- μαυρεζ Ραλΐ1σες,να -αρεδίδοντο σέ άλλα χέρια πριν 6 Ρόζαλ φθά- 
ση σω ξενοδοχείο του. ^Είχε διανυσει τή μισή άπόστασι πρόε τό Μαννάταν όταν
οΓάλλωΤυνΓ>φ“τα εν0ζ αυΤ0κ^ τ°υ Αναβόσβηναν άπό π ίσω ίο υ . Ή τα ν  οι άλλοι συνάδελφοι του που τον είχαν προφθάσει.
„ . Υστερα απο 15 λεπτά ό Ρόζαλ κατέλυε στο ύπ’ άοιθα 944 δωιιάτιπ
«νοίοχηου «Πλάζα» ένώ d ύπάλλ,λοι τοϋ-γραφείου, π ο ί ήααν έγχαό ίΑ ,μ έίο .

Δ .υ ίή  4XOUT”  ”  ’ * »  —  *  * " " *  ~  ά-'
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^Πράγματι, τήν ^καθορισμένη ώρα, οί δυο άνδρες συναντιόντουσαν στό σσλό 

νι του ςενοδοχειου και τραβούσαν γιά νά μπουν σέ ένα άσανσέρ. Μαζί τους έσπευ- 
σε να μπη και ο Σέμπουρυ. Δεν έπρεπε νά τούσ άωάισοην ’
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δωμάτιο αύτό. Οί δύο άνδρες μίλησαν μέ συντομία για το ταξίδι τους, για το φα
γητό τους. Δεν έγινε συζήτησις για τις μαύρες βαλίτσες. ' 1 στερα απο πεντε λεπτά 
ό Ταρντίτι άνεχώρησε χαί ό Ροζαλ εμεινε μονος.  ̂  ̂  ̂ , r

'Ο Πέρα, πού παρακολουθούσε τή συνομιλία από τό διπλανό δωμάτιο, ήταν 
πλέον βέβαιος γ ιά  την ένοχή τους. Τό άνοιγμα καί τό κλείσιμο τής πόρτας τής ντου
λάπας ϊσως νά έσήμαινε ότι ό Ροζαλ εδειξε τις βαλίτσες στον Ταρντίτι. Ακόμα 
πιο σπουδαίο ήταν τό ότι ή συνομιλία τους ήταν αφύσικη γιά δυό̂  λατινόγλωσσους 
πού συναντώνται σέ μιά ξένη χώρα. Δεν υπήρχε τίποτε τό χαρούμενο στη συζη- 
τησί τους. Μιά νευρική ύπερδιέγερσις τούς κατείχε.  ̂ ^

'Ο Πέρα τηλεφώνησε στον προϊστάμενό του Γκαφνεϋ. Και εκείνος διεταξε
νά συνεχισθή ή παρακολούθησις. ,

Πολύ ενωρίς την άλλη μέρα, ό Πόλ άνέφερε οτι ό Ροζαλ είχε φύγει και θα 
έπέστρεφε την άλλη μέρα. ’Έτσι καί σήμερα δεν θά γινόταν τίποτε.  ̂ (

'Ο Γκάφνεϋ άνέλαβε προσωπικά τήν ύπόθεσι καί έγκατέστησε τους υπαλ
λήλους του σέ όλες τ ις  εξόδους τού ξενοδοχείου. ’Έπρεπε να παρακολουθήσουν τον 
Ρόζαλ, τον άνθροοπο πού είχε τις μαύρες βαλίτσες.  ̂ ν

'Ο Ρόζαλ κατέβηκε κάτω γιά πρόγευμα. Τότε ό Γκάφνεϋ καί ο Φρεντερικ 
Κορνέτα προχώρησαν καί μπήκαν στο δωμάτιο του. Ηξεραν ότι η̂  προρτα ή ·αν 
ανοικτή, γ ιατί είχαν ακούσει τον θόρυβο τής ηλεκτρικής σκούπας τής καμαριέρας 
πού καθάριζε. O f μαΰΡεζ βαλίτσες βρίσκονταν ακόμα εκεί. ^

Ό  Κορνέτα περιεφέρετο στο διάδρομο, κοντά στο δωμάτιο τού Ροζαλ, όταν 
ακούσε τήν πόρτα τού ασανσέρ νά άνοίγη. Τραβήχθηκε σε μια γωνία και τεντωσε 
τ ’ "αυτιά του. “Ηταν ό Ταρντίτι πού ζητούσε τον Ρόζαλ. 'Η καμαριέρα τον πληρο
φόρησε ότι ό Ρόζαλ είχε βγή έξω.

Ό  Κορνέτα έσπευσε νά μπή στο άσανσέρ καί κατέβηκε κάτω μαζί  ̂με τον 
Ταρντίτι καί υστέρα άπό μερικά λεπτά άνέβηκε επάνω μέ τον Ρόζαλ. Οι υπάλλη
λοι άπό τό διπλανό δωμάτιο ακόυσαν τήν καμαριέρα να λέγη στον Ρόζαλ ότι ήρ
θε καί τον ζήτησε κάποιος επισκέπτης. ’Ακόυσαν τον Ρόζα.λ νά τηλεφωνή στο «Σα- 
βόϊ Χίλτον» καί νά άφήνη μιά παραγγελία γιά τον Ταρντίτι. Θά^τόν περίμενε^στο 
δωμάτιό του. ’Ά κουγαν τώρα τον Ρόζαλ πού βημάτιζε νευρικά μέσα στο δωμάτιο.
Φαινόταν πολύ νευριασμένος. ( ν ,

—Μά μπορούσε νά. μέ πάρη στο τηλέφωνο, τον ακόυσαν να μουρμουριζη. Και
οί βηματισμοί συνεχίσθηκαν.  ̂ ,

_'Ο ανόητος, ό βλάκας, θά επρεπε να με ειδοποίηση. ^
Μιά ώρα άργότερα οί υπάλληλοι πού παρακολουθούσαν, διέκριναν τον Ταρν

τ ίτ ι στο σαλόνι νά κατευθύνεται προς τό άσανσέρ, κρατώντας στά χέρια του ένα 
μικοό δέμα τυλιγμένο σέ σκούρο χάρτι.  ̂  ̂ , , , »

Οί υπάλληλοι πού ήταν δίπλα στήν ηχοληπτικη συσκευή, μέσα στο Θ40 δω
μάτιο ακόυσαν ένα κτύπημα στήν πόρτα καί τον Ρόζαλ νά άφήνη ένα δυνατό «άαα» 
άνακουφίσεως. Συνέλαβαν τον ήχο πού κάνει μιά βαλίτσα όταν τήν άνοίγουν καί
ακόυσαν νά λογαριάζονται χρήματα. Τ ,

_Είναι 26.500 δολλάρια, έλεγε ό Ταρντίτι. Τα 16.500 είναι δικά σου, τα
10.000 δικά μου. , , ~

_Καί τώρα ένα άλλο πραγμα, συνέχισε ο Γαρντιτι. Πρεπει να σου δωσω
οδηγίες. Θά πάρης τ ις  βαλίτσες... ,

—Καί πού θά τ ις  παω ; τον διεκοψε ο Ροζαλ.
—Θά σοΰ πώ . Οί βαλίτσες δεν θά παραληφθοΰν άπό εκεί.
—Δέν θά παραληφθοΰν ; ___. ' „ ,
—Τό γ ια τ ί τό καταλαβαίνεις. Θά πας στη διασταυρωσι τής /2 οδού και λεω

φόρου Λέξινγκτον. Θά είσαι έκεϊ στις 12.30' άκριβώς. ’Εγώ θά στέκωμαι δίπλα
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στο αυτοκίνητο. Θά σταμα.τήσης το ταξί. Θά πάοης τις τρεις βαλ'ίτ 
βαλης μέσα στο αυτοκίνητο. Εάν κανένας σέ δή, έσΰ μή κοιτάζης προς αυτόν.. 

Οί υπάλληλοι άκουσαν τον Ρόζαλ νά μουρμουρίζη καθώς 6 Ταρντίτι συνέ 
τις δδηγίες του.
—Τδ αυτοκίνητο είναι ένα πορτοκαλί μέ ξύλινη καρότσα. ’Έ τ 

υχη αντιληφθής κάτι τδ ύποπτο, όταν Θά απομακρύνεσαι απ’ εκεί 
υθεϊαν στδ άεροδρόμιο ’Άηντλγουάηλντ.

—’Ά, μά δεν έχω νά φοβηθώ τίποτε, είπε ό Ρόζαλ.
Γ ι’ αύτδ ε ί α χ ι  βέβαιοσ. άπάνταΐι-rr ό Τηοντίτι

καί 0ά τις 
:ρός αύτόν...

σι, εαν κατα 
θά πας κατ’

να iu.ujjujui wjs /̂ j uuuy και Λεωφόρου υνεςινγκτον. Συνέχισε νά
προχωρή μέχρις δτου ό συνάδελφός του Ρίτσαρντ Μάνλεϋ τδν σταμάτησε πιδ πέ
ρα. Σταμάτησε τότε σ’ ένα σημείο άπ’ δτου παρακολουθούσε άνετα τδν Ταρντίτι.

( λίγο είδαν ένα άγνωστο'νά πλησιάζη τδν Ταρντίτι. ΤΗταν ό Μπουρμπο- 
ναι. Ο Ροζαλ καθυστερούσε καί οί δύο άλλοι περίμεναν μέ ανησυχία. Πιο πέρα ο 
Λέγια καί ό Μάνλεϋ περίμεναν στδ «ταξί». Καί στη γωνία πιο πέρα, περίμεναν 
άλλοι συνάδελφοι τους. Ο I καφνεϋ με μερικούς άλλους ύπαλιλήλους παρακολου- 
οΰσα.ν τ̂ο ταξί τού Ροζαλ α.πο τη στιγμή πού ξεκίνησε άπδ τδ ξενοδοχείο καί συ-

ενημέρωναν τους άλλους με τδν ασύρματο τού αυτοκινήτου τους.
Σ . ις 12.35 ιδ ταςι τού Ρόζαλ εφτασε στη γωνία, οπού δ Ταρντίτι καί ό Μπουρμ- 

ποναι περίμεναν. Οί υπάλληλοι τού γραφείου είδαν τδν Ρόζαλ νά κάνη νόημα στον 
οδηγό τού ταξί για νά άνοιξη τδ πδρτ - μπαγκάζ τού αύτοκινήτου του. Οί υπάλληλοι 
νόμισαν δτι ήταν ή κατάλληλη στιγμή γιά νά. έπέμβουν. ’Αλλά δέν ήταν.

Ο Οδηγός τού ταςι εκλεισε τδ πόρτ-μπαγκάζ. Ό  Μπουρμποναί άπομακρύν- 
θηκε. Ο Ταρντίτι καί ό Ρόζαλ μπήκαν καί κάθισαν στδ πίσω κάθισμα τού ταξί καί 
ο οδ^γος εβαλε̂  μπρος τη μηχανη. Αυτά όμως δέν ήταν σύμφωνα μέ τις οδηγίες πού 
εδωσε ο Ταρντίτι στόν Ρόζαλ, στδ δωμάτιο τού ξενοδοχείου.

Γο αυτοκιν/μο του Γκαφνεϋ ακολούθησε το ταξί πού ανέπτυσσε ταχύττιτα.

ιήγαινε καί τδ αύτοκίνητο τού Ρόζαλ,
ι J I --Γ --1 ·  ̂· I I U
νοταν τώρα πρδς τήν ίδια κατεύθυνσι πού 
αλλά άπδ άλλη παράλληλη όδό.

Τώρα^ό Γκάφνεϋ έπρεπε νά πάρη τήν άπόφασί του: Νά προβή άμέσως στή σύλ- 
ληψι, αλλοιώς Θα διεκινδυνευε να χάση τδ αύτοκίνητο μέσα στή μεγάλη κυκλοφορία 
τού κέντρου τής πόλεως.

— Πλησιάστε τον, διέταξε.
, , Τδ αύτοκίνητο τού Γκάφνεϋ πλεύρισε τδ ταξί τού Ρόζαλ άπδ τά δεξιά, ενώ 
απο τα αριστερά φρενάριζε το «ταξί» καί ανάγκαζαν τδν Ρόζαλ νά σταματήση. Οί 
υπάλληλοι ̂ πεταχθηκαν έξω απδ τδ αύτοκίνητο καί πέρασαν χειροπέδες στά χέρια 
τού Ταρντίτι καί του Ρόζαλ. Ό  Γκάφνεϋ διέταξε τότε τδν όδηγδ 'τού ταξί νά άνοιξη 
τδ πδρτ-μπαγκαζ. Αν οι μαύρες εκείνες βαλίτσες περιείχαν ηρωίνη, οί κόποι τους 
δεν πήγαν χαμένοι.

Στξν αρχή, μια γρήγορή ματια στδ κάτω μέρος των βαλιτσών-. Μάλιστα, ύπήο- 
χαν τα σημάδια μέ τδ σουγιά. 7Ηταν οί βαλίτσες πού είχε φέρει ό Ρόζαλ άπδ τδ έξω- 
τερικό Καί τώρα έπρεπε νά τις άνοίξουν. Ή ταν γεμάτες πακέτα μέ λευκή σκόνη.

Ο Γκάφνεϋ έξήτασε ενα - ενα τά πακέτα μέ τή λευκή σκόνη. Ό  Ρόζαλ κοί
ταζε τις ανοιγμένες βαλίτσες καί έδειχνε τδν σύντροφό του:



803"Ενας διπλωμάτης μέσα σε σπείρα λαθρεμπόρων

— Δικά του είναι, φώναζε, δικά του.
Πέντε τετράγωνα πιο πέρα, ό Τζών Γκρίφιν και Ρόμπερτ Φούρεϋ μέσα σ 

ένα αυτοκίνητο καί ό ’Άνθονυ Φαλάγκα σέ ένα άλλο, άνάγκαζαν τό πορτοκαλί αότο- 
κίνητο μέ την ξύλινη καρότσα νά σταματήση, συνελάμβαναν τούς επιβάτες του καί 
ερευνούσαν τό αύτοκίνητο.

'Η λεία συγκεντρώθηκε στο γραφείο τής ύπηρεσίας διώξεως λαθρεμπορίου ναρ
κωτικών.

Σέ μιά άπό τ ις  τέσσερες βαλίτσες—εκείνη πού ό Ρόζαλ θά έπαιρνε μαζί του 
π ίσω  στην Εύρώπη—οί υπάλληλοι βρήκαν 26.500 δολλάρια. Ήταν τά χρήματα πού 
του είχε μετρήσει ό Ταρντίτι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. 16.500 για τόν Ρόζαλ 
καί 10.000 γ ια  τόν Ταρντίτι. Κάτω άπό τό μπροστινό κάθισμα τοϋ αύτοκινήτου μέ 
τήν ξύλινη καρότσα οί υπάλληλοι βρήκαν ένα πακέτο πού περιείχε 41.000 δολλάρια. 
’Ασφαλώς θά ήταν ή άξια τοϋ περιεχομένου των βαλιτσών. Μέσα στις τρεις άλλες 
βαλίτσες οί υπάλληλοι βρήκαν πάνω άπό 100 πάουντς καθαρή ηρωίνη—ή μεγαλύ
τερη ποσότης πού άνευρέθη ποτέ στην ιστορία τοϋ γραφείου διώξεως λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών. "Οταν θά διετίθετο ή ποσότης αυτή λιανικώς στήν άμερικανική αγορά, 
θά στοίχιζε γύρω στά 15.000 δολλάρια στούς ’Αμερικανούς ήρωινομανεΐς.

'Ο Μπουομποναί ΐσχυρίσθηκε ότι ό κύριος ρόλος του στήν ύπόθεσι ήταν νά 
παραλάβη τά χρήματα πού θά κατέβαλε τό αμερικανικό συνδικάτο λαθρεμπορίου 
ναρκωτικών καί νά τά παραδώση στούς συνεργάτες τοϋ Ταρντίτι, στή Γαλλία. 'Ο 
άνθρωπος πού συνελήφθηκε μαζί μέ τόν Μπουρμποναί ήταν ό Νίκος Καλαμαράς, 
ποώην φιλοξενούμενος των φυλακών Σίγκ-Σίγκ, τό αμερικανικό παράσιτο πού παρέ
δωσε τά χρήματα στον Μπουρμποναί.

Παοά τήν άποτυχία τής άποσπάσεοος ομολογίας, οί πράκτορες μέ τά στοι
χεία πού είχαν στά χέρια τους κατέληγαν σέ άλλη επιτυχία, άνακαλύπτοντες άλλο 
κλιμάκιο του ΐδίου δικτύου λαθρεμπόρων στο Μπρούκλιν.

Στις 11 Ίανουαρίου 1961 ή τετράς Ρόζαλ, Ταρντίτι, Μπουρμποναί καί Καλα
μαράς ώδηγήθηκαν ενώπιον τοϋ ομοσπονδιακού δικαστοϋ Άρκυ Ντόουσον.

'Ο Ρόζαλ, πού δεν ήταν πιά πρέσβυς τής Γουατεμάλας, στο Βέλγιο καί τήν 
'Ολλανδία, καταδικάσθηκε σέ 15 χρόνια κάθειρξι. Ό Καλαμαράς καταδικάσθηκε 
έπίσης σέ 15 χρόνια, γ ιατί δέν ήθελε νά άποκαλύψη τούς ’Αμερικανούς συνενόχους 
του.

'Ο Μπουρμποναί καί ό Ταρντίτι καταδικάσθηκαν σέ εννέα χρόνια φυλάκισι 
ό καθένας τους.

Ή  Γαλλική aSU RE TE » μέ τή σειρά της, παρακολουθώντας τά ίχνη τής σπεί
ρας άπό τή Νέα Ύόρκη, συνέλαβε ένα Γάλλο χρηματομεσίτη, ως χρηματοδότη τοϋ 
δικτύου, ένα άλλο Γάλλο κατασκευαστή υποκαμίσων, ώς κατευθύνοντα τήν εξαγωγή 
των ναρκωτικών καί μία προσωπικότητα τοϋ υποκόσμου τοϋ Παρισιού, ώς συνδέσμου 
μεταξύ του δικτύου καί τω ν πηγών εφοδιασμού του.

Οί συλλήψεις πού έγιναν καί άπό τις δύο πλευρές τοϋ ’Ατλαντικού, έφεραν τήν 
αμερικανική υπηρεσία διώξεως λαθρεμπορίου καί τήν Γαλλική «SURETE» σέ 
στενώτεοη συνεργασία. Καί έτσι διεκόπησαν οί επιχειρήσεις τής σπείρας.



Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ο Λ ΕΩ Ν  

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1965

Α ) Κατά τον μήνα ’Ιούλιον έ.έ. και άπο 1—31 εις Άθήνας-Πειραιά-Πάτρας 
καί Κέρκυραν :

1. Έξητάσθησαν άπο ιατρούς τής εκλογής των οΐκοι ........  1.393 μέλη
2. » εις ιατρεία » » » .......................... 2.614 »
3. Παρεπέμφθησαν διά παρακλινικάς έξετάσεις ή θεραπείας

εις ίδιώτας ιατρούς ή ιδιωτικά εργαστήρια .....................................  1.149 »
4. 'Υπεβλήθησαν εις' όδοντιατρικάς θεραπείας έν Πάτραις

καί Κερκύρα 24 »
5. Εΐσήχθησαν εις νοσοκομεία καί κλινικάς τής εκλογής των 155 »
6. Έγεννήθησαν εις μαιευτήρια ................................................. 50 νέα »
7. Παθολογικαί καί παρακλινικαί έξετάσεις πραγματο-

ποιηθεϊσαι εις τά εργαστήρια τοϋ νοσοκομείου ’Αστυνομίας Πό
λεων καί Κλάδου 'Υγείας Άθηνών-Πειραιώς ...................................  2.728 »

8. Έχορηγήθησαν ορθοπεδικά εΐδη άξίας 7.124 δραχμών εις 27 »

’Ήτοι το Ταμεΐον περιέθαλψεν έν συνόλω ..........................  8.140
9. Έξετελέσθησαν εις φαρμακεία τής έκλογής των 5.873 συνταγαί. 
Άπο οικονομικής πλευράς 6 μην Ιούλιος 1965 έχει ώς έξης : 
’Έ σ ο δ α  τ α κ τ ι κ ά  δραχμαί 463.830,90
Έ  σ ο δ α έκ συμ/χής Δημοσίου » 168.664,50

Σύνολον εσόδων » 632.498,40
’Έ ξ ο δ α  » 1.067.811,55

’Έ λ λ ε ι μ μ α  » 635.313,15
Β ) Κατωτέρω κοινοποιοΰμεν, ώς έχει, την ύπ’ άριθμ. Γ 10/58628 έγκ. 378 

άπο 3-7-1965 έγγραφον τοϋ 'Υπουργείου 'Υγιεινής προς γνώσιν.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ

ΘΕΜΑ : «Μή ορθοπεδικά είδη δεν άναγνωρίζονται».
’Έχοντες ύπ’ όψιν :
1) Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 7 έδάφ. ε' τοϋ ύπ’ άριθμ. 665/62 Β.Δ/τος, ώς 

έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοϋ- όμοιου ύπ’ άριθμ. 566 /65, καθ’ άς άναγνω- 
ρίζεται ή δαπάνη εις βάρος τοϋ Δημοσίου διά προμήθειαν άπαξ τής διετίας ύπό ή- 
σφαλισμένων αύτοΰ τοϋ άναγκαιοΰντος ορθοπεδικού μόνον είδους καί

2) Το γεγονός ότι, εις πλείστας περιπτώσεις κατά τον έλεγχον διεπιστώθη 
ότι έγκρίνονται εις βάρος τοϋ Δημοσίου καί τά μή ορθοπεδικά εΐδη" συνεπεία έπι- 
κρατούσης προφανώς συγχύσεως, ώς προς τον χαρακτηρισμόν είδους τίνος ώς ορ
θοπεδικού ή μή, τοΰθ’ όπερ άποβαίνει έπί ζημία του Δημοσίου.

Ά π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν
Άπαγορεύομεν την έγκρισιν μή ορθοπεδικών ειδών εις βάρος τοϋ Δημοσίου 

καί καθορίζομεν ότι ταΰτα εΐσίν τά άκόλουθα :
1) Κηλεπίδεσμοι
2) Ζώναι ομφαλοκήλης
3) » σπλαχνοπτώσεως
4) » μετεγχειρητικαί προς άποφυγήν κοιλιοκηλών
5) έλαστικαί περικνημίδες (κάλτσαι)
6) » έπιγονατίδες καί περιστραγαλίδες



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΑ ΕΚΑΗΛΠΙΙΣ 
ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΛΝΔΡΕΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
'Υπό τοΰ 'Υπαστυνόμου Α' χ . ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Μ ε  ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΝ δ 20ος αιών ονομάζεται «δ αιών του παιδιού». Καί 
είναι τούτο μία μεγάλη άλήθεια, άφοΰ ή κρατική μέριμνα κ'αί ή ιδιωτική πρω
τοβουλία εις καμμίαν άλλην εποχήν δεν συνεκέντρωσαν τοσας φροντίδας, προσοχήν 
καί δαπάνας διά την σωματικήν καί πνευματικήν άνάπτυξιν τοΰ παιδιού καί γενι- 
κώτερον τής νεότητος, δσον είς τήν ίδικήν μας.  ̂ > ν

Εις τά πλαίσια τής πανθομολογουμένης αυτής άληθείας εύρίσκονται και τά 
δσα μεγάλα, τά δσα αξιέπαινα έπετέλεσε τδ Άρχηγεΐον ’Αστυνομίας Πόλεων διά 
τά  παιδιά των άστυνομικών κατά τά τελευταία έτη. Πρώτον αί παιδικαί κατασκη
νώσεις,
πλουσιώτατον κόσμον βιωμάτων εις πολλας

πού — καί μέ τήν κρατικήν συμπαράστασιν βεβαίως — έδημιούργησαν
______ότατον κόσμον βιωμάτων είς πολλάς εκατοντάδας παιδιών μας. "Υστερα ή
ίδρυσις τής λαμπράς έκείνης Σκηνής Παιδικού Θεάτρου καί Μανδολινάτας καί Χο
ρωδίας, ήτοι ένδς μεγίστου καί έξιδανικευμένου έργου του 1965 διά τδ όποιον μάς

Λ μΛ Λ ι »ι ’λ-Λ.-τ/Λί icm λ/ γ/ γ Γ/’λ’λητ-ρ r/ττπ rrT'/ΰλ/πν r/UTHW. Kr/L τ ά  οιύτα

ερα ή 
a  Χο- 

μάς
άπό τών στηλών αυτών. Καί τά δύο αύτά 

16 Αύγουστου 1965, ένα άντιπροσω- 
_______ _ειγμα του τ ι πράγματι επιτεΛειται τόσον άθορύβως εις τον τομέα σωμα
τικής καί πνευματικής άναπτύξεως τοΰ παιδιού. "Ας τά παρακολουθήσωμε λοιπον 
μέ κάθε δυνατήν συντομίαν.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ τοΰ ειδυλλιακού τοπίου 'Αγίου Άνδρέου ’Αττικής, έχει την 
αϊσθησιν άπδ τήν πρώτην στιγμήν δτι εύρίσκεται εις χώρον πού ή Δημιουργία 
ποοώρισε μόνον ώς Παράδεισον τοΰ παιδιοΰ. Πουθενά άλλοΰ τδ δργιον τών πεύκων,

7) έλαστικαί ταινία ι (TELPANX)
8) Ζώναι εγκυμοσύνης

Ό  'Υ π ο υ ρ γ ό ς  
Α . Κ Ο Κ Κ Ε Β Η Σ

Γ) α) Διά τήν λήψιν τοΰ επιδόματος φυσιολογικού τοκετού δέον νά προσκο- 
μίζωνται ύπδ τών ένδιαφερομένων είς τον ΙΟΧδον 'Υγείας τά κάτωθι δικαιολο-
γητί-κά I  ̂  ̂ f

1) Τδ βιβλιάριον νοσηλείας τής λεχοΰς. 2) Ληξιαρχική πράξις γεννήσεως τοΰ 
τέκνου καί 3 ) Βεβαίωσις τοΰ νοσοκομείου ή κλινικής δτι ό τοκετδς υπήρξε φυ
σιολογικός. "Εστω ύπ ’ οψιν, δτι ό δι’ έμβρυουλκίας τοκετδς θεωρείται φυσιολογι- 
y όζ

β) Τδ 'Υπουργείου 'Υγιεινής έγνώρισεν ήμΐν διά τοΰ ύπ’ άριθμ. 3144 έγκ. 
385 άπδ 15-7-65 εγγράφου του, δτι εφεξής τδ επίδομα φυσιολογικού τοκετού τών 
συζύγων τών υπαλλήλων ανεξαρτήτως βαθμοΰ, ώρίσθη είς δραχμάς χιλίας τριακο-
σίας πεντήκοντα (1.350). .

Ο Α ρχηγός
Ώ ς  Π ρόεδρο ς  τ ο ν  Κ λ ά δ ο υ  'Υ γ ε ία ς  
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Κ Α ΡΑ Μ Π Ε Τ Σ Ο Σ
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η γαληνη γης καί ουρανού καί οί ιριδισμοί του ύγροΰ στοιχείου δεν συνθέτουν τόσον 
μαγευτικόν σύνολον διά νά άποτοξινωθή τό σώμα, νά έπέλθη άνάτασις ψυχής καί 
πνεύματος, με ένα λογον να ζήση τό άτομον καί νά δημιουργηθή ή ανθρώπινη όν- 
τ°τγ)ζ· Αι χιλιάδες των παιδιών πού «τιτιβίζουν» άκατάπαυστα 6που καί άν εΰρεθής 
εις την τεραστιαν εκτασιν τών κατασκηνώσεων, είναι μία ευγενική παρουσία Κρά
τους και πολίτου διά τήν οποίαν πρέπει νά ύπερηφανεύεται ή κοινωνία του αίώνος 
μας.

Αί παιδικαί κατασκηνώσεις τής ’Αστυνομίας Πόλεων έχουν τό προβάδισμα 
μεταςυ δεκαδος άλλων περίπου. Καθαριότης, εύκοσμία, «νοικοκυρωσύνη», είναι 
τά χαρακτηριστικά πού ό επισκέπτης διαπιστώνει ευθύς μόλις διέλθη τήν μεγάλην 
είσοδον μέ τήν κατατοπιστικήν επιγραφήν. "Οταν δμο̂ ς περιέλθη τον χώρον καί συ- 
ςςτηση με τον νεανικόν κοσμον τής δευτέρας εφετινής κατασκηνωτικής περιόδου — 
140 μικρές και μεγαλύτερες κοπελλες — τότε θά διαπιστώση δτι καί ένα τεράστιον 
ηθοπλαστικον εργον, μια απύθμενος καλλιτεχνική δημιουργία εύρίσκεται διάχυτα 
παντού. Φορείς καί τών δύο αυτών καταστάσεων οί κ. Ν. Άθανασόπουλος, ’Αστυ
νόμος Α και αρχηγός τής κατασκηνωσεως, καί Σ. Νικολαϊδης, εκλεκτός διπλωμα- 
τούχος τής Σχολής Εθνικού Θεάτρου καί Ελληνικού ’Ωδείου καί καθηγητής τών 
καλλιτεχνικών συγκροτημάτων Παιδικού Θεάτρου, Μανδολινάτας καί Χορωδίαε. 
Και μαζι^με αυτους οι εργατικωτατοι, οί ακούραστοι καί πάντα πρόθυμοι βοηθοί 
των : 0̂  ΑνΘυπαστυνόμος κ. Γ. Μπερδούσης ώς διαχειριστής, ή φιλόλογος καθη- 
γήτρια δεσποινίς Καλλιόπη Κρητικίδου ώς υπαρχηγός, ή κ. Μάχη Νικολαίδου ώς 
μια πολύτιμος βοηθός τού συζύγου της καί άλλοι.

Η αποχαιρετιστήριος εορτή επι τή λήξει τών δύο πρώτων εφετινών κατα- 
σκηνωτικών περιόδων — 240 άγοριών καί κοριτσιών τής πρώτης καί 140 κοριτσιών 
.ής δευτερας συνεκεντρωσε πολλούς εις τον “Αγιον Άνδρέαν Α ττικής τό από
γευμα τ̂ής̂  16 Αυγουστου. Δυστυχώς, αί αλλεπάλληλοι καταστάσεις επιφυλακής 
δεν έπετρεψαν εις τούς αστυνομικούς υπαλλήλους καί ιδίως εις τά ηγετικά μας στε- 
"ήελ'0 να παρευρεθούν κατά μεγάλο ποσοστόν. Άντεπροσωπεύθη λοιπόν 6 έν ένεργεία 
αστυνομικός κοσμος από ελάχιστους υπαλλήλους όλων τών βαθμών — μέ έπί κε- 
φαλής τον Αστυνομικόν Διευθυντήν Α.' του ’Αρχηγείου κ. ’Αθανάσιον Κωτσιάν — 
παρευρέθη ομως  ̂σεβαστός άριθμός μελών τών οικογενειών μας, αί τοπικαί άρχαί 
Α;ς Βασιλικής Χωροφυλακής και έπιτροπαί τών άλλων κατασκηνώσεων ολοκλήρου 
τής περιοχής. Το πρόγραμμα, γραμμένο καλλιτεχνικώτατα εις τό εσωτερικόν χειρο
ποίητων ομοιωμάτων τής Κυπρου μας, έδωσε, πέραν τού ένθουσιασμοΰ διά τούς άγω- 
νιζομένους αδελφούς μας, και τό πνεύμα τού έπικρατοΰσε εκεί καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής κατασκηνωτικής περιόδου. «Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ» έγραφε τό πρόγραμμα 
εις τό εξώφυλλου καί απεικόνιζε τήν μαρτυρικήν μεγαλόνησον, «Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ» 
ήτο και η ονομασία τής κατασκηνωσεως τών 140 κοριτσιών. Διάχυτος λοιπόν ό πα- 
.ριωτισμος, το̂  αθανατον ελληνικόν πνεύμα καί μαζί μέ αύτά πολλή αισιοδοξία, διά 
.α όσα ια ^αιδια με τους μεγάλους διδασκάλους το:>ν έπρόκειτο νά μάς δώσουν.

Μ .Ε  ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ καί μέ ρίγη άπό τούς παλμούς τού Ελληνισμού, ή 
σεμνή αλλά καί έπιβλητικη αυτή έορτή άρχισε εις τάς έπτά καί έτελείωσε εις τάς 
δέκα το βράδυ. Συγκέντρωσις, άναφορά, υποστολή τής σημαίας, μία ώραιοτάτη 
ιιαρελασις και μια κατανυκτικη προσευχή έδειξαν άπό τήν πρώτην στιγμήν οτι τό 
τρίωρον πρόγραμμα θά̂  έπρεπε νά αναμένεται μέ πολύ ένδιαφέρον. Χάρμα ομορφιάς 
και πειθαρχίας όλος αυτός ό κόσμος τών νεανίδων είχε πράγματι πολλά νά μάς 
πή και περισσότερα άκόμη νά μάς διδάξη.

Με την̂  Φιλαρμονική μας ώς απαραίτητον πλαίσιον άνά πάσαν στιγμήν, τά 
.ραγουδια πού ακουσθηκαν μόλις έτελείωσε ή προσευχή έδωσαν νέον χρώμα καί
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μαζί μέ τήν νύκτα πού άρχισε νά μάς τυλίγη έσκόρπισαν πολλών ειδών συναισθή
ματα. Ή λθε υστέρα ή αναπόφευκτη διά παρόμοιας περιστάσεις σάτυρα, μία σάτυρα
πού έπέπεσε επ ί ...... δικαίων καί άδικων τής κατασκηνωτικής περιόδου καί έσκόρ-
πισε άφθονη την ί?,αρότητα. ’Ακούσαμε, διά στόματος τής ’Ιωάννας Λεμπέση πού 
έδιάβαζε τά χειρόγραφα — οΐ « συγγραφείς » τής σάτυρας θέλουν νά παραμείνουν 
εις τήν ανωνυμίαν — ότι μετά το πρωινό ξύπνημα πολλά «μυστήρια» άκολουθοΰν, 
όπως λ.χ. :

« ... Κ ι’ ένω οΐ κραυγές άκολουθοΰν, νά μή τις πιάση μάτι, 
ή ύπαρχηγος κυττά σάν θυμωμένο άτι!....»

Καί όπως ακόμη, εις άλλας στιγμάς τοΰ βίου τής κατασκηνώσεως :
« ... 'Ό λες οι όμαδάρχισσες σέ λίγο ροχαλίζουνε, 
ένω οΐ κατασκηνώτριες τον κόσμο αλωνίζουνε...».

"Ενας όμιλος κατασκη υω τρ ιώ υ  είς τή ν  γραφικήν π λαζ  τού 'Αγίου Άνδρέου ’Αττικής.

Καί ακούσαμε πολλά περί «Θεαμάτων».....  ’Από τούς «κινηματογράφους» λ.χ.
ποώτης προβολής, ό «Σινέ — άρχηγος» έπαιζε έπί εΐκοσαήμερον το αριστούργημα 
α'Ο θύρσος στην κοιλάδα των Λεόντων», ό πολυτελέστατος κινηματογράφος «Νι- 
κολαΐδης» έπαιζε το περιπετειώδες δράμα «'Ο άνδρας μέ τήν αλύγιστη καρδιά», ό 
άλλος κεντρικότατος κινηματογράφος «Άναγνωστάκης» έπαιζε το μουσικοχο- 
ρευτικόν μεγαλούργημα «Χρυσοπατερούλης», ό άλλος νέος καί μέ τελειοτάτου 
τύπου μηχανήματα κινηματογράφος «Ύπαρχηγος» τήν τραγωδίαν «Οίδίπους
Τύοαννος»...... ’Απο τούς δευτέρας προβο?ςής κινηματογράφους, έπαιζαν: «Γκαβέρα»:
Το μυστικό τής_μαύρης βαλίτσας, «Λεμπέση» : "Ενα έξυπνο, έξυπνο, έξυπνο μοϋ- 
τοο, «Κουτάκη» : Ό  διάβολος καί ή ούρά του, «Τζαμτζή» : Θύελλα σέ παιδική 
καρδιά, «Βορδόχειλα» : Σαράντα τόννοι γρουσουζιάς, «Τριανταφυλλοπούλου Αι
μ ιλία» : Μάννα γ ια τ ί μέ γέννησες; «Σπανού»: Παππά γιατί μέ βάφτισες; κ.λ.κ.λ...

Τήν όντως επιτυχημένη σάτυρα τής κατασκηνώσεως, γραμμένη άπό παιδιά
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διά παιδιά και μεγάλους, ήλθε νά διαδεχθή ή άπλή έμφάνισις τής ύπαρχηγοΰ μέ τά 
άκόμη άπλότερα λόγια της. Είπε ή δεσποινίς Κ. Κρητικίδου εις τον σύντομον χαι
ρετισμόν της :

« ’Αγαπημένοι μας γονείς και φίλοι των παιδικών κατασκηνώσεων,
» Σάς χαιρετούμε καί σάς ευχαριστούμε γιά την παρουσία σας. Καί πρώτα απ’ 

όλα νά συστηθοΰμε: ’Εσείς είστε οί γονείς μας καί οΐ φίλες επιτροπές, καί εμείς είμαστε 
«Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ». Τό ονομά μας θυμίζει αγώνες, νειάτα, θυσίες, ηρωισμούς.... 
Από τά γράμματα τού τίτλου «Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ» έχουμε αυτές τις ονομασίες 

τών κατασκηνωτικών ομάδων : «Η γετικές», «Κυπριοπουλες», «'Υπομονη
τικές», «Πειθαρχικές», «Ρο^μαλέες», «'Οδοιπόροι», «Σταθερές», «Μονιασμέ
νες», « ’Αγωνίστριες», «Σημαιοφόροι»,...

» Στις είκοσι αυτές ημέρες είχαμε πολλές όμορφες έκδηλώσεις γιά τις όποιες 
θά σάς μίλησαν ή θά σάς μιλήσουν τά παιδιά σας. Διασκεδάσαμε, χαρήκαμε, γλεν
τήσαμε καί .... παχύναμε. Καί γιά όλα αύτά ευχαριστούμε μέ όλη μας τή θέρμ,η εκεί
νους πού κόπιασαν. Ευχή όλων μας είναι νά ξανασυναντηθοΰμε τού χρόνου ύγιεΐς 
καί χαρούμενες, γιά νά περάσουμε ακόμα πιο όμορφα. Καί πάλι σάς εύχαριστοΰμε».

Καί πάλι τραγούδια ωραιότατα άπό τά 140 κορίτσια τής κατασκηνώσεως. 
Καί υστέρα δ χαιρετισμός τού κ. Ν. Άθανασοπούλου, αρχηγού τής κατασκηνώσεως 
επί σειράν ολοκλήρων έτών. Συγκινημένος ό κ. Άθανασόπουλος είπε αύτά τά μεστά, 
καί άπλά όπως τό περιβάλλον :

«Κυρίες καί Κύριοι,
» ’Επιτρέψατέ μου νά σάς άπευθύνω έγκάρδιον χαιρετισμόν έξ όλης τής ύπ’ 

εμε κατασκηνώσεως καί νά σάς ευχαριστήσω ιδιαιτέρως διά την τιμήν την όποιαν 
μάς έκάματε νά προσέλθετε εις την σημερινήν άποχαιρετιστήριον εορτήν, επί τή λή
ξει τών δύο πρώτων κατασκηνωτικών περιόδων.

«Ε’ίμεθα βέβαιοι, ότι ή σημερινή μας εορτή θά χαρίση εις όλους σας ωραίας 
στιγμάς καί θά αίσθανθήτε μεγάλον ένθουσιασμόν καί υπερηφάνειαν διά τήν Ελλη
νικήν γενεάν πού έρχεται. Πιστεύομεν νά διαπιστώσετε ότι ή κατασκήνωσές μας 
είναι πρότυπον εύρυθμίας, τάξεως καί εύπρεπείας εις όλας αύτής τάς εκδηλώσεις 
καί άπασχολήσεις. Προλαμβάνει τήν άνίαν, τήν ύπερκόπωσιν καί τάς παρεκτροπάς 
τών παιδιών. 'Η ηγεσία τής κατασκηνώσεως έχει ώς έργον νά χαρίση εις τά παιδιά 
υγείαν, χαράν, καλήν διατροφήν, άνετον δίαβίωσιν, ηθικήν καί έθνικήν διαπαιδαγώ
γησή.

»Ό  σκοπός τής σημερινής μας εορτής δέν είναι ή έπίδειξις — καί παρακα- 
λούμεν όπως αί κρίσεις σας είναι έπιεικεΐς — άλλά ή παρουσίασις τής όλης εργα
σίας τής κατασκηνώσεως κατά τό βραχύ χρονικόν διάστημα λειτουργίας έκάστης 
περιόδου. Κατ’ αύτό τό διάστημα έπετεύχθησαν κατά τό δυνατόν : 1) Ή  καλλι
έργεια εύγενών συναισθημάτοον ήθικής σκοπιμότητος καί πατριωτικής έξάρσεως. 
2) 'Η πνευματική καλλιέργεια. 3) 'Η άνακάλυψις ταλέντων. 4) 'Η έμψύχωσις τής 
πειθαρχίας. 5) 'Η ύπακοή καί, 6) 'Η άγάπη προς τήν πρόοδον έν τώ πλαισίω τών 
υγιών κοινωνικών, θρησκευτικών καί εθνικών ιδεωδών.

»Τά παιδιά, τά όποια συμμετέχουν εις τήν έκτέλεσιν τού προγράμματος τής 
εορτής, άνήκουν κατά τό πλεΐστον εις τό νεοΐδρυθέν Παιδικόν Θέατρον τού ’Αρχη
γείου ’Αστυνομίας Πόλεων, τού όποιου καθηγητής όλων τών τμημάτων, ήτοι Παι
δικής Χορωδίας, Μανδολινάτας καί Παιδικής Σκηνής τυγχάνει ό εξαίρετος φίλος 
τής ’Αστυνομίας κ. Στέφανος Νικολαίδης, διδάξας καί τό σημερινόν έργον τό όποιον 
θά παιχθή έν συνεχεία, τήν « ’Αντιγόνη». Τά παιδιά αυτά συμπίπτει νά φιλοξενούν
ται κατά τήν λήγουσαν περίοδον ώς κατασκηνωταί.

»Ώ ς αρχηγός τής. Παιδικής Κατασκηνώσεως τού ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί ώς διευθυντής τών άνωτέρω καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, αΐσθάνο-



Μία λαμπρά έκδήλωσις των παιδιών των αστυνομικών εις τον "Αγιον Άνδρέαν ’Αττικής 809

μαι την ύποχρέωσιν νά απευθύνω ευχαριστίας προς το 'Ίπουργεΐον Κοινωνικής Πρό
νοιας διά την παραχωρηθεΐσαν εκτασιν προς άν^πτυξιν της κατασκηνώσεώς μας
_με τήν εύχήν της οριστικής παραχωρήσεως ταύτης προς την αρμοδιαν υπηρεσίαν
του ’Αρχηγείου ’Αστυνομίας Πόλεων — καθώς επίσης και δια την χορηγηθεΐσαν 
ύπ ’ αύτοΰ χρηματικήν ένίσχυσιν προς συμπλήρωσιν των εξόδων λειτουργίας. Επι- 
οτης εόχαριστοΰμεν τάς άρμ.οδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίας  ̂Γας,εως δια 
τήν ηθικήν συμπαράστασιν καί τό άμέριστον ενδιαφέρον των διά τήν απρόσκοπτου 
λειτουργίαν τής Παιδικής Κατασκηνώσεώς, είδικώτερον δε την Γενικήν Διεύθυνσιν 
Βασιλικής Χωροφυλακής του αύτοΰ 'Υπουργείου διά τήν διάθεσιν εύγενώς^των απα
ραιτήτων σκηνών προς στέγασιν των κατασκηνωτών καί του προσωπικού. Επίσης 
καί πάντα άλλον όστις συνέβαλε καί συνετέλεσεν εις τήν επιτυχίαν του μεγάλου σκο
πού. , , , ,

»Θά ήτο σοβαρά παράλειψις εάν δεν ευχαριστησωμεν και ^οημοσιφ ιον
’Αρχηγόν του ’Αστυνομικού Σώματος κ. Εύάγγελον Καραμπέτσον, ό όποιος απου
σ ιάζε ι  από τήν σημερινήν εορτήν λόγω σοβαρού υπηρεσιακού κωλύματος. ’Ήδη 
κοντά μας εύρίσκεται ή σύζυγός του, έρίτιμος κυρία Καίτη  ̂Καραμπέτσου, η οποία 
εκπροσωπεί τον σεβαστόν ’Αρχηγόν τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος απο ^οικογενεια
κής' πλευράς. Τέλος είμαι υποχρεωμένος νά συγχαρώ καί νά ευχαριστήσω εκ τής 
θέσεως ταύτης τήν ύπαρχηγόν τής κατασκηνώσεώς δεσποινίδα Καλλιόπην Κρητι-

"Ενα χαρακτηριστικόν_στιγμιότυπον καθ’ ήν στιγμήν χορεύονται ελληνικοί χοροί.

κίδου τάς κοινοτάρχας καί όμαδάρχας, τό άστυνομικόν καί ιδιωτικόν προσωπικόν, 
διότι ώς συνεργάται μου προς έκτέλεσιν τοΰ πολύπλοκου και πολυσχιδούς έργου τής 
κατασκηνώσεώς έξετέλεσαν τό καθήκον των μέ πίστιν, άφοσίωσιν και απαραμιλ- 
λον εργατικότητα. Τελευτών, εύχαριστώ πάντας τούς τιμήσαντας τήν σημερινήν 
αας τελετήν άξιοτίμους κυρίας καί κυρίους,, καί άποχαιρετω τα στελεχη. και τας 
κατασκηνωτρίας εις τάς οποίας, συνιστώ καί πάλιν ύπακοήν, εύγενειαν, προθυμίαν,



810 Χαραλ. Σταμάτη

εργατικότητα καί εντιμότητα καί αισιοδοξίαν εις την ζωήν. Εύχομαι εις δλους όλο- 
νυχως υγείαν, χαράν καί μακροημέρευσιν.

Ζήτω Ή  Ε λλάς!».

Η * *
, ,. «ΑΪΝ ΓΙΓΟΝΗ», ή τόσον πολυσυζητηθεΐσα αυτή τραγωδία του Σοφοκλέους 
εκαλυψε  ̂ολόκληρον σχεδόν τό δεύτερον μέρος του προγράμματος. ’Αξίζουν 
εόω πολλά συγχαρητήρια εις τον κ. Στέφανον Νικολαίδην, ό όποιος εις διάστημα 
ελάχιστων μόνον ήμερων κατώρθωσε νά διδάξη εις τάς νεαράς κατασκηνωτρίας την 
δύσκολος αυτήν τραγωδίαν καί μέ μίαν άρίστην σκηνοθεσίαν του έπέτυχε νά μάς 
κα.α αληςη. Γά σκηνικά, τα κοστούμια, ή ερμηνεία τοϋ έργου άπό τόσον νεαρούς ποω- 
ταγωνιστάς έπεβαλαν τον κ. Νικολαίδην ως ένα μεγάλον έμψυχωτήν προσώπων 
και καταστάσεων, απεδείχθη δέ εις δλας του τάς διαστάσεις τό τί ήμπορεΐ νά γίνη 
όταν ύπάρχη ό ενθουσιασμός καί ή άγάπη προς άνώτερα ιδανικά καί ιδίως πρόε 
τας δυνατότητας αξιοποιήσεως νεανικών ικανοτήτων.

Πρεπει ίσως να λεχθούν εδώ ωρισμένα διά την τραγωδίαν « ’Αντιγόνη» τού 
Σοφοκλέους, προς κατατοπισμόν δσων δεν έχουν μελετήσει ή δεν παρηκολούθησαν 
την αρχαιαν τραγωδίαν εις τά διάφορα φεστιβάλ, άλλά καί προς πληρεστέραν κατα- 
νοησιν των ρολών πού τόσον πιστά απέδωσαν δσα νέα κορίτσια έλαβαν μέρος. 'Ο 
μεγάλος  ̂λοιπόν Σοφοκλής, ό εκλεκτός τής έπικής τριάδος των αρχαίων μας τραγι- 
κων (Ευριπίδης και Αισχύλος οί δύο άλλοι) μά.ς έδωσε μέ τον τρόπον του ολόκληρον 
το άγχος  ̂ καί τό δράμα των βασιλέων των Θηβών μέ τον «Οΐδίποδα Τύραννο», 
τον «Οΐδίποδα επί Κολωνω» καί τήν « ’Αντιγόνη». Τό σχετικώς παράδοξον είναι, 
οτι άν και έγραψε ώς κύκνειον άσμα του τον «Οΐδίποδα έπί Κολωνω», τοποθετεί 
την « ’Αντιγόνη» ώς συνέχειαν τής τραγωδίας αύτής, γραμμένη μάλιστα πολλά χρό
νια ενωριτερον.^ Τούτο οφείλεται εις τήν οργιώδη βεβαίως φαντασίαν τού μεγάλου 
μας τραγικού, ο οποίος έδίδαξε τήν « ’Αντιγόνη» του κατά τήν άνοιξιν τού 441 π.Χ. 
και ενώ ετελουντο αι έορταί τών Μεγάλων Διονυσίων.
, , ,0  μϋθος με κάθε δυνατήν συντομίαν : Χηρεύει ό θρόνος τών Θηβών, υστέρα
απο τον θάνατον του Οίδίποδος καί τών υιών του Πολυνείκη καί ’Ετεοκλή. Μόνος 
διάδοχος απομένει ό Κρέων, άδελφός τής βασιλομήτορος Ίοκάστης καί θείος τών 
δυο αδελφών πού άλληλοεξοντώθησαν ύπερασπίζοντες άτομικάς καί προδοτικάς φι
λοδοξίας. Θετών τέρμα λοιπόν ό Κρέων εις τήν δυναστείαν τών Λαβδακιδών, γίνεται 
βασιλεύς καί εκδίδει τήν πρώτην του διαταγήν, κατά τήν όποιαν άπαγορεύεται έπί 
Μ.οινή θανάτου εις οίονδήποτε νά θάψη τό σώμα τού Πολυνείκη. Ή  άπαγόρευσις αύ- 
Α επιβάλλεται διότι ό Πολυνείκης ήλθε μέ ξένους συμμάχους, τούς Άργείους, νά 
πολεμηση κατά τής πατρίδος του.

-Εις αυτό τό σημεΐον αρχίζει καί τό κύριον δράμα τής « ’Αντιγόνης», τό όποιον 
- ρ~ Π»<? εσΙ κα1 ™Ρ°καλ6Ϊάκ°μη καί σήμερον πολλάς συζητήσεις.'Η  ’Αντιγόνη, κόρη 
ιου Θιδιποδος, άπό σεβασμόν προς τούς άγράφους θεϊκούς καί κοσμικούς νόμους καί 
χ')° αδελφικήν στοργήν παρακινουμένη έχει άποφασίσει νά θάψη τον νεκρόν τού Πολυ- 
νγ.κς. Εις την απόφασιν αύτήν όμως δέν ευρίσκει σύμφωνον τήν Ίσμήνην, τήν άδελ- 
φη που σέβεται τούς γραπτούς νόμους καί άρνεϊται νά τήν βοηθήση εις τήν πραγμα- 
• οποιςσιν ι̂οΰ σχεδίου της. Εκ παραλλήλου, ο βασιλεύς Κρέων πού πανηγυρίζει 
με τον λαόν του την άπελευθέρωσιν τών Θηβών άπό τούς Άργείους, επαναλαμβά
νει καθημερινώς τήν άπαγόρευσιν διά τήν ταφήν τού Πολυνείκη, έως ότου κάποιαν 
ημέραν ο̂ φύλακας έρχεται νά τον είδοποιήση ότι άγνωστα χέρια έρριψαν ολίγον 
χώμα εις τον νεκρόν καί τον έρράντισαν «μέ νεκρικές χοές». ’Απειλεί τώρα ό Κρέων 
εςω φρένων εις τό άγγελμα τού φύλακος, ότι άν δέν άνακαλύψουν τον παραβάτην 
της διαταγής του θά στρέψη τήν οργήν του εναντίον ολοκλήρου τού θηβαϊκοΰ λαού. 
Wa ε^μνν;θη εδω ο πολυμήχανος νούς τού ανθρώπου, θά φιλοσοφήσουν οί Θηβαίοι
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γέροντες διά τούς άγραφους νόμους καί, κάποιος 0ά όδηγήση εις τον Κρεοντα την 
’Αντιγόνη, διά νά την χατάγγείλη ότι αύτή άπεπειράθη νά θάψη τον νεκρόν. Α
ποθεώνεται ό ψυχισμός του αιωνίου ανθρώπου τήν στιγμήν εκείνην, όταν ή Αντι
γόνη άπαντά είς έρώτησιν τού Κρέοντος ότι έγνώριζε τήν διαταγήν του και ότι 
τήν παρήκουσε διά νά φανή συνεπής εις τάς άνωτέρας υποχρεώσεις πού επιβάλλουν 
τά εύγενή συναισθήματα και το άγραφον Δίκαιον. ’Αποθεώνεται καί ή ψυχική εςαρ- 
σις τής ’Ισμήνης, πού μέ τήν γένναιοφροσύνην τής αγάπης προς τήν άδελφή της 
παρουσιάζεται καί προτείνει τον εαυτόν της ώς κύριον ένοχον τής πραξεως τής Αν
τιγόνης. Μέ ήρεμίαν όμως καί μέ στωϊκότητα ή ’Αντιγόνη τήν διαψεύδει ενώπιον 
του βασιλέως, οπότε ή ’Ισμήνη ξεσπα εις θρήνους καί παρακαλεΐ τον Κρεοντα να 
λυπηθή τήν άδελφήν της. ’Αλλά άδυσώπητος ό θείος - βασιλεύς, διατάσσει τώρα 
νά συλλάβουν καί τάς δύο. Καί θά τάς καταδικάση είς θάνατον, ένώ ό λαός — χορός

Έ υα άκόμη στιγμ ιότυπου άπό τήυ παράστασιυ της « ’Αντιγόνης».

των γερόντων — θά φιλοσοφή δϊά τήν αστάθειαν καί τό πρόσκαιρον τής ανθρώπι
νης εύτυχίας.

Είς τά απαλά συναισθήματα τής « ’Αντιγόνης» όμως ό Σοφοκλής παρέχει χώ- 
οον καί διά τον έρωτα. 'Η ’Αντιγόνη είναι έρωτευμένη μέ τον Αίμωνα, τον μονα
δικόν υιόν του Κρέοντος, πού έρχεται νά μεσολάβηση διά τήν σωτηρίαν της. Θά 
ύβρισθή μέ σκαιότητα τότε καί θά άποδιωχθή ό Αίμων άπό τον πατέρα του, καί 
άφοϋ είς μάτην θά προσπαθήση άκόμη νά τον μεταπείση θά φύγη τρελλός άπό τήν 
οδύνη προς άγνωστον κατεύθυνσιν.

Τό τέλος τής τραγωδίας μαστιγώνει τά συναισθήματα καί δημιουργεί πολ- 
λαπλάς συγκινήσεις. Δίδεται χάρις άπό τον Κρέοντα είς τήν Ίσμήνην, άλλά ή ’Αν
τιγόνη θά τιμωρηθή οπωσδήποτε καί μάλιστα μέ θάνατον μαρτυρικόν : Θα ταφή 
ζωντανή. Υπάρχουν όμως αί άπαίσιαι προρρήσεις τού Τειρεσίου, υπάρχουν καί 
αί συμβουλαί των γερόντων, πού εξαναγκάζουν τον Κρέοντα νά μεταβάλλη γνώ
μην. Δίδει διαταγήν νά ταφή ό νεκρός τού Πολυνείκη καί νά μή θανατωθή ή Άντι-
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γόνη, άλλά είναι άργά καί τά δεινά επακολουθούν : 'Η Αντιγόνη θανατώνεται πριν 
φθάση ή βασιλική διαταγή πού τής χαρίζει τήν ζωή, ό Αίμων αύτοκτονει άπό άπελ- 
πισια και, η βασίλισσα Ευρυδίκη, ή μητέρα του Αΐμιυνα, αύτοκτονει και αύτή από 
την θλίψιν δι’ όσα τραγικώτατα συνέβησαν. ’Απομένει μόνος, αποκορύφωμα τής 
τραγικότητος,. ό περισσότερον δυστυχισμένος όλων, ό βασιλεύς Κρέων.............

Ε *

ΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ότι όλοι οί δύσκολοι ρόλοι τής τραγωδίας άπε- 
δόθησαν μέ έπαινετήν φυσικότητα καί τέχνην. 'Η Αιμιλία Τριανταφυλλοπού- 
λου ώς ’Αντιγόνη, ή Ελένη Τριανταφυλλοπούλου ώς ’Ισμήνη καί ή Φραντζέσκα 
I αμβακάκη ώς Κρέων έδημιούργησαν σπανίας δραματικάς καταστάσεις διά τόσον 
νέους έρμηνευτάς. Ή  Βασιλική Καρταλοπούλου έξ άλλου ώς μάντης Τειρεσίας, ή 
Κωνσταντίνα Δεμπεγιώτου ώς Φύλακας, ή Ζωή Χοραΐτου ώς Άγγελιαφόρος καί 
ή Βενετία Ξεπαπαδάκη ώς Εύρυδίκη, έδωσαν πειστικώτατα τούς ρόλους των καί 
εκρατησαν ώς τήν τελευταίαν στιγμήν άδιάπτοοτον τό ένδιαφέρον.

Πολύ πιστά έρμήνευσαν τούς ρόλους των καί ή Χρυσούλα Μελετοπούλου ώς 
Α' κορυφαίος καί ή Γεωργία Βορδόχειλα ώς Β' κορυφαίος. ’Έπειτα, ό χορός των 
γερόντων πού άπετέλεσαν ή Μαρία Παπαϊωάννου, ή Έ φη Ράμμου, ή Χριστίνα 
Κοκολάκη, ή Παρασκευή Θεοχάρη, ή Στέλλα Καλογεροπούλου, ή Μαρία ’Ασημα- 
κοπουλου, ή Ευγενία Άναγνωστοπούλου, ή Δέσποινα Αυγερινού, ή Γεωργία Γυ- 
φτοπούλου, ή Φωτεινή Παπαλάμπρου, ή ’Ασημίνα Άγγελή, ή Ελένη Κλητοράκη 
και ή Σοφία Θεοδωροπούλου, ύπήρξεν άψογος εις τάς κινήσεις καί θαυμάσια εναρ
μονισμένος εις τήν απαγγελίαν, πράγμα πού μαζί μέ τήν άρίστην έκφραστικήν 
αποδοσιν των συναισθημάτων πού έρμήνευεν εις κάθε στιγμήν προεκάλεσεν άρίστας 
εντυπώσεις. Άβίαστα λοιπόν τά πολλά χειροκροτήματα πού είσέπραξαν τά νεαρά 
ταλέντα και πηγαία καί αυθόρμητα τά συγχαρητήρια πού ήκουσαν εύθύς μόλις 
ετελειωσε ή απρόσμενος αύτή δημιουργία διδασκάλου καί έρμηνευτριών.
Τ  ***J- ο ΠΟΙΗΜΑ «Κύ προς», ή άπονομή επαίνων, οί θαυμάσιοι έθνικοί χοροί μέ 
αντιπροσωπευτικάς έλληνικάς ενδυμασίας, ή ώραιοτάτη ομαδική απαγγελία 
«Ίο ξύπνημα τού Γένους» καί, τέλος, ή άνάκρουσις τού’Εθνικού μας "Τμνου, έκλει
σαν τήν όντως λαμπράν αύτήν έκδήλωσιν. τών αστυνομικών Παιδικών Κατασκηνώ
σεων. "Ας είναι υπερήφανοι όσοι έκοπίασαν διά τήν επιτυχίαν της, άς εΐνάι βέβαιοι 
οτι ο αστυνομικός κόσμος καί ή κοινωνία ολόκληρος τούς εύγνωμονεΐ. Διότι παν 
ο,τι πραττεται προς τον τομέα τής ήθικοπνευματικής καί σωματικής διαπλάσεως 
τού παιδιού δέν ήμπορεΐ παρά νά προάγη τά άτομ.α, τάς ομάδας, τά κοινωνικά 
σύνολα, τό ’Έθνος ολόκληρον.

X . ΣΤΑΜ ΑΤΗΣ

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν 
Ιπιστημονικήν καί έγκυκλοπαιδικήν ύλην των , κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος των άστυνομι- 
κώ ν,οί όποιοι Ινδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν των.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά τω ν οδών ’Αθηνών κατ’ αλφαβητικήν σειράν.
Ν αυπλίου .
Πά ροδος της όδου Λένορμαν 91, στο Κολωνό.
Τό Ναύπλιο, κοινώς Άνάπλι, πρωτεύουσα του νομού Άργολίδος, έχει περί 

τούς 9 χιλιάδες κατοίκους καί βρίσκεται στο μυχό τού Άργολικοΰ. Παλαιότερα ώ- 
νομάζετο Ναυπλία, τήν σημερινή της δέ ονομασία έλαβε τον μεσαίωνα. Κατά τον 
ΙΒ' αιώνα, το Ναύπλιο κατέστη έδρα ιδίας ηγεμονίας ύπό τον Θεόδωρο Σγουρόν, 
τον όποιον διαδέχθηκε ό γυιός του Λέων. Τό 1212 παραχωρήθηκε, άπό τον Γοδε- 
φρεϊδο Βιλλαρδουίνο στον οίκο τών Δελαρός, στον όποιο καί παρέμεινε εκατό χρό
νια. Μετά περιήλθε στους ’Ενετούς καί τό 1540 παραχωρήθηκε άπό αυτούς στούς 
Τούρκους.

Τήν 8 Ίανουαρίου 1823 τό Ναύπλιο έγινε έδρα τής κυβερνήσεως καί κέντρο 
τού Ά γώνος, άργότερα δέ (4 Μα'ίου 1827) πρωτεύουσα τής Ελλάδος, μέχρι τής 
μεταφοράς τής έδρας αύτου στην Αθήνα (1834). (Συνώνυμη οδος υπάρχει στο Βυ- 
ροονα καί τή Δάφνη).

Ν α υσ ικ α ς .
Πάοοδος τής όδοΰ Άσλάνογλου 109, κοντά στο Ταχυδρομείο Καλλιθέας.
Ή  Ναυσικά ή Ναυσικάα, θυγατέρα τού βασιλέως τών Φαιάκων ’Αλκινόου, 

έβοήθησε, κατά τήν μυθολογία, καί περιέθαλψε τον διασωθέντα στις άκτές τής Σχε- 
ρίας ναυαγόν Όδυσσέα. 'Η συνάντησις αύτή άναφέρεται ιδίως στην ’Οδύσσεια, έ- 
νέπνευσεν όμως καί άλλους ποιητάς. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Μπραχάμι καί 
στην Ά μφιθέα).

Ν εαπ όλεω ς.
Πάροδος τής όδου Χρισοστόμου Σμύρνης 182, στο τέρμα τών λεωφορείων 

«Βύρων». Ή  Νεάπολις (Νέα Σεχίρ), πόλις τής Τουρκίας στη Καππαδοκία, σέ άπό- 
στασι 75 χιλ. Β. τής Νίγδης καί 65 Δ. τής Καισαρείας, βρίσκεται κοντά στο Σαγ- 
γάριο. Προ τής Μικρασιατικής καταστροφής διέμενον εκεί περί τούς 3 χιλ.Έλληνες 
Τουρκόφωνες. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ προάστια τών ’Αθηνών).
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Νέαρχου.
Πάροδος της οδού Φιλολάου 135, κοντά στο τέρμα, των λεωφορείων «'Άγιος 

Αρτέμιος».
'Ο Νέαρχος, Κρής ναύαρχος τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου (Δ' αιών π.Χ .), διωρίσθη 

σατράπης τής Λυκίας καί άργότερα τής Παμεντίας. ’Αναλαμβάνοντας την διοίκη- 
σι τού Μακεδονικού στόλου (326-325 π.Χ.) περιέπλευσε τις άκτές τής Γερδωσίας, 
τής Καραμανίας καί τής Περσίας, μετά δέ, μέσου τού ποταμού Πασιτίγρητος, άνέ- 
πλευσε στα Σοΰσα.

Νέας Ε λ β ετία ς .
Αρχίζει άπό τό τέρμα τής οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης καί βρίσκεται κοντά 

στην πλατεία «Κοτζιά» τής Ν. Ελβετίας.
’Έλαβε την ονομασία αύτή, έπειδή οδηγεί προς την ομώνυμη ακραία περιοχή 

τού Δήμου Βύρωνος, τής πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης.
Νέας ’Εφέσου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου (Καισαριανή), κοντά στις 

πλατείες «Σμύρνης» καί «Ε. Βενιζέλου».
(Για την Ιστορία τής ’Εφέσου γενικώς καί τής Ν. ’Εφέσου είδικώτερα, βλέπε 

οδόν ’Εφέσου).
Νέγρη Θεοδώρου.
Πάροδος τής λεωφόρου Συγγρού 23, άπέναντι στη πλατεία «Τσόκρη».
Ό Θεόδωρος Νέγρης, γυιός τού Γεωργίου Νέγρη, τής γνωστής έκ Χίου οικο

γένειας, τής όποιας ή άρχική καταγωγή ήταν άπό τήν Γένουα, γεννήθηκε τό 1790 
καί έδρασεν ώς μέλος τής Φιλικής Εταιρίας στο Βουκουρέστι. Μετά τήν έκρηξι τής 
Επαναστάσεως τού 1821, άπεβιβάσθη στήν Τήνο καί άπό έκεΐ λαθραίως έταξίδευσε 
στή Πελοπόννησο, όπου καί Ιλαβεν ενεργόν μέρος ώς πολιτικός καθοδηγητής, διορ- 
γανώσας τον Άρειο Πάγο τής ’Ανατολικής Ελλάδος καί ύπηρετήσας καί ώς «μι- 
νιστρος» (υπουργός) τής προσωρινής διοικήσεως.

Νέγρη Φωχίωνος.
Πρόκειται γιά τή γνωστή «κοσμική» όδό των ’Αθηνών, πού είναι πάροδος τής 

οδού Πατησίων 148.
'Ο Φωκίων Νέγρης (1846 — 1928), μεταλλειολόγος, πολιτικός, άκαδημαΐ- 

κός καί πρώτος πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (1926), έξελέγετο δήμαρχος 
Λαυρίου ώς καί βουλευτής ’Αττικής. Διετέλεσεν υπουργός τών Οικονομικών, Συγ
κοινωνιών καί Εσωτερικών καί έμερίμνησε γιά τήν κατασκευή τής σιδηροδρομικής 
γραμμής Πειραιώς — Δεμερλή — Συνόροον, γιά τήν καθιέρωσι εκλογικών βιβλιαρίων, 
τήν κοινωνική άσφάλισι τών έργαζομένων κλ. ά.

Νέδας.
Πάροδος τής οδού Αγίου Στυλιανού 14, κοντά στο τέρμα τών λεωφορείων 

«Γκύζη».
Η Νέδα, μυθολογική νύμφη, κόρη τού Ωκεανού καί μία τών τροφών τού 

Διος, έδωσε, κατά τήν άρχαιότητα, τό όνομά της στή ποταμό τής Φιγαλείας πού 
χυνόταν στον Κυπαρισσιακό κόλπο.

Νέζερ Χ ριστόφορου.
Πάροδος τής όδοΰ Βούρβαχη 8, άπέναντι στή πλατεία «Τσόκρη» τής αρχής 

τής λεωφόρου Συγγρού.
'Ο Χριστόφορος Νέζερ, Βαυαρός άξιωματικός, γυιός τού Ίωάννου Λεονάρ

δου Νέζερ, άρχιδικαστοΰ τής Κομιτείας Καστέλ, γεννήθηκε τό 1808 στο Ροδεγ- 
χάουζεν τής Φραγκονίας. ’Ερχόμενος στήν 'Ελλάδα, μέ τήν άκολουθία τού βασιλέως 
’Όθωνος, διωρίσθη, τό 1833, τακτικός φρούραρχος τής Άκροπόλεως ’Αθηνών («Κε-
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κρο.^ιου α.στεως»). Γην εποχην της εςωσεως του ’Όθωνος, άκολούθησεν αύτόν στην 
εξορία.^’Ακραιφνής φιλέλλην, έπανήλθε στην Ελλάδα καί νυμφεύθηκε, δυο φορές, 
Έλληνίδες, άποκτήσας 26 παιδιά. Άπέθανε το 1883 στην Κωνσταντινούπολι, αφή
νοντας ενδιαφέροντα απομνημονεύματα

Ν είγύ . ( Ί ω ά ν ν ο υ  Ά π ο στο λά κη ).
Πάροδος τής όδοΰ Πατησίων 349, στο τέρμα Πατησίων (Λεόντειου Λύκειον).

{ Πρόκειται γ ιά την γνωστή συνθήκη πού συνήφθη τον Νοέμβριο τού 1919, 
στο ομώνυμο προάστιο των Παρισιων, μεταξύ των νικητριών δυνάμεων τοΰ Λ/ 
παγκοσμίου πολέμου (Ά ντάντ) καί τής Βουλγαρίας. Σύμφωνα μ’ αυτήν, ή Βουλ
γαρία παρητηθη υπέρ των νικητριών δυνάμεων κάθε δικαιώματος καί τίτλου επί 
των εδαφών τής Θράκης, πού πριν άνήκον σ’ αύτήν, καθώς καί ύπέρ τής Ελλάδος, 
είδικώτερα, επί των εδαφών πού επίσης είχον περιέλθει σ’ αύτήν. Έξ άλλου υπο
χρεώθηκε στην πληρωμη επανορθοοσεων και υποβλήθηκε σέ περιορισμούς στρα
τιω τικής καί οικονομικής φύσεως. Εκπρόσωποι τής Ελλάδος στην συνθήκη τοΰ 
Νειγυ ήσαν ο Ε. Βενιζελος και ο Ν. Πολίτης. ( Η οδός Νεϊγύ μετωνομάσθηκε σέ 
Ίωάννου Άποστολάκη).

Νείλου .
Πάροδος τής όδοΰ Βακτριανής 60, κοντά στο τέρμα των λεωφορείων «Άνω 

Ιλ ίσ ια »  (Κουπόνια).
Πρόκειται γιά τον γνωστό ποταμό τής Α. καί Β.Α. ’Αφρικής, πού είναι ό 

μεγαλύτερος σέ μήκος ποταμός τοΰ κόσμου (6.500 χιλ.). Πηγάζοντας, κατ’ αρχήν, 
άπό την λίμνη Βικτωρία καί διασχίζοντας την Ουγκάντα, τό Σουδάν, την Νουβικήν 
έρημο καί την Αίγυπτο, έκβάλλει στην Μεσόγειο θάλασσα, κοντά τό Κάιρο, οπού 
καί σχηματίζει Β. τής πόλεως, μέγα δέλτα (εκτ. 22.000 τετρ. χιλ.).

Μέ τήν σημερινή του ονομασία άπαντά τό πρώτον στον'Ησίοδο, ενώ στά ομη
ρικά έπη είναι γνωστός μέ τήν ονομασία «Αίγυπτος».

Ν εκταρίου .
Πάροδος τής όδοΰ Κεφαλληνίας 90, στάσις Ά γ. Μελετίου τών λεωφορείων 

’ Αχαμνών (6).
Ό  Νεκτάριος, Πατριάρχης τής Κωνσταντινουπόλεως (381—397), κατήγετο 

άπό τήν Ταρσό τής Κ ιλικίας καί διαδέχθηκε, στο θρόνο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. 
Διακρινόταν γιά  τήν εύσέβεια, τό ήθος καί τις διοικητικές του αρετές. Ό Νεκτάριος 
άνακηρύχθηκε άγιος άπό τήν ’Εκκλησία καί ή μνήμη του γιορτάζεται στις 11 ’Οκτω
βρίου.

Ν εμέας.
Πάροδος τής όδοΰ Παγασών 3 (Δυρραχίου 17), κοντά στον Άγιο Μελέτιο 

Σεπολίων.
Κατά τήν αρχαιότητα Νεμέα ώνομάζετο ή κοιλάς πού βρισκόταν μεταξύ Φλια- 

σίας καί Κλεωναίας, στήν Κορινθία, κατά τά σύνορα αυτής προς τήν Αργολίδα. Στήν 
κοιλάδα υπήρχε ναός τοΰ Διός, ιερό τής Δήμητρας, θέατρον, ή πηγή Άδράστεια, 
καθώς καί στάδιο αγώνων.

'Η γνωστή σήμερα ομώνυμη κωμόπολις τής επαρχίας Κορινθίας έχει περί 
τούς 4.700 κατοίκους, ένώ> ή ’Αρχαία Νεμέα (τ. Ηράκλειον), χωριό τής επαρχίας 
Κορίνθου, έ'χει περί τούς 500 κατοίκους.

Ν εμέσεω ς.
Πάροδος τής όδοΰ Άχαρνών 274, απέναντι στον Ά γιο Νικόλαο.
Ή  Νέμεσις, μυθολογική θεά τών Ελλήνων, κόρη τής Νυκτός, ήταν τιμωρός 

τών υβριστών καί τών άσεβών καί προσωποποίησις τής Θείας άποδοκιμασίας καί 
άγανακτήσεως εναντίον κάθε ανθρώπινης υπερβασίας καί ηθικής παραβάσεως. Κατ’ 
αρχήν έλατρεύετο στον Ραμνοΰντα τής ’Αττικής, όπου καί υπήρχε περιώνυμο ά.γαλμά.
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της, έργο του Άγορακρίτου. Κατά τούς μεταγενεστέρους χρονους, η Νεμεσις συν- 
δυάσθηκε προς τον ’Έρωτα, την Τύχη καί την Άδράστεια.

Νεοκλέους.
Πάροδος τής όδοΰ Πυθέου 68, μια στάσι μετά τις δικαστικές φυλακές τής 

όδοΰ Βουλιαγμένης. (Στάσις «Φούρνοι»).
’Έλαβε τήν ονομασία αυτή προς τιμήν τοϋ πατρος καί τοϋ πρεσβυτερου γιου 

τοϋ Θεμιστοκλέους. ('Ομώνυμη δδός υπάρχει στο Περιστέρι).
Νεοπτολέμου.
Πάροδος τής όδοΰ Φιλολάου 99, κοντά στο ναο του Προφήτου Η?αα, στο 

Παγκράτι.
'Ο Νεοπτόλεμος, γυιός τοϋ Άχιλλέως καί τής Διηδαμειας, μετέσχε τής τρωι

κής έκστρατείας καί μετά τήν άλωσι τής Τροίας, κατέσφαξε τον Πρίαμο, εφονευσε 
τον Άστυάνακτα καί τήν Πολυξένη καί άρπαξε τήν ’Ανδρομάχη. Έπιστρεφοντας στην 
πατρίδα του, ένυμφεύθηκε τήν 'Ερμιόνη καί έβασιλευσε τής Φθιας (Φθιωτιδος). 
'Όταν άργότερα έχασε το βασίλειό του, μετέβη στήν ’Ήπειρο, όπου και έγινε γενάρ
χης των Αίακιδών. Κατά μία παράδοση έφονεύθη από τον Όρέστη, κατ’ άλλη όμως 
από τούς ιερείς τοϋ Δελφικού μαντείου.

Νεόφρονος.
Πάροδος τής όδοΰ Πρεμετής 5, όπισθεν τοΰ νοσοκομείου Συγγροΰ.
'Ο Νεόφρων, Έλλην τραγικός ποιητής άπό τήν Σικυώνα, έζησε τον Ε' π.χ. 

αιώνα καί είσήγαγε, αύτός γιά πρώτη φορά, τούς «Παιδαγωγούς» επι σκηνης, 
τούς όποιους άργότερα ό Εύριπίδης έχρησιμοποίησε σέ εύρεΐα κλίμακα.

Νεοφύτου Βάμβα. (Βλέπε Βάμβα Νεοφύτου.
Νεοφύτου Δούκα. (Βλέπε Δούκα Ν εοφ ύτου).
Νεοφύτου Μεταξα. (Βλέπε Μεταξα Ν εοφύτου).

Νεοχωρίου.
Πάροδος τής όδοΰ Έπταπυργίου, στο τέρμα των λεωφορείων Πολυγώνου. 
’Οφείλει τήν ονομασία στο ομώνυμο προάστιο τής Κωνσταντινουπόλεως.

Νέρη Κωνσταντίνου.
Πάροδος τής λεωφόρου Βουλιαγμένης 8, κοντά στη γέφυρα ’Ιλισού — Ά να- 

παύσεοος .
Ό Κωνσταντίνος Νέρης, λοχαγός τοΰ πεζικού, γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 

1884, μετέσχε των εκστρατειών τοΰ 1912—1913 καί 1917—1921 καί έφονεύθη στις 
πολεμικές έπιχειρήσεις τής Μ. ’Ασίας τήν 29 Αύγούστου 1921. (Στις μάχες τοΰ 
Σαγγαρίου).

Νερουλού Ρίζου ’ Ιακώβου.
Πάροδος τής λεωφόρου Γαλατσίου 25, στή συνοικία «Κυπριάδου».
Ό Νερουλός Ρίζου ’Ιάκωβος, γεννήθηκε καί άπέθανε στήν Κωνσταντινού- 

πολι (1778—1850). Πολιτικός καί λόγιος, διετέλεσε, προ τοΰ 1821, σέ διπλω
ματικές υπηρεσίες τής Μολδαυΐας παρά τή 'Υψηλή Πύλη. Μετά τήν άπελευθέρωσι 
τής Ελλάδος, έγινε γραμματεύς (υπουργός) τών Εξωτερικών καί τοΰ ’Εμπορικού 
Ναυτικοΰ, υπηρέτησε έν συνεχεία σέ διάφορες άλλες θέσεις τοΰ Κράτους καί διετέ- 
λεσε πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολι. Συνέγραψε θεατρικά έργα, μερικά τών 
οποίων έδιδάχθησαν άπό σκηνής («’Ασπασία», «Πολυξένη», κ. ά .).

(Συνεχίζεται)
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Δύο γκάγκστερς τηλεφωνούν στον διευθυντή συντάξεως μιας εφημεριδος, την 
14.15' ώραν καί τον πληροφορούν γιά τήν επιτυχή διάρρηξι έκ μέρους των μιας 
τραπέζης. Έ ξ  αιτίας τού τηλεφωνήματος αύτού, ή ’Αστυνομία τους ανεκαλυψε και 
τούς συνέλαβε τήν 15ην ώραν, κλείνοντάς τους στο κρατητήριο. Τήν 17.20' ώρα 
παρουσιάθηκε στα κρατητήρια τής ’Αστυνομίας ένας άπεσταλμένος τής έφημερίδος 
καί ένεχείρισε στους διαρρήκτες τήν αμοιβή τους γιά τήν πληροφορία που έδωσαν 
στήν εφημερίδα.

*
'Ο Ζέπ Χίντερχούμπερ είναι άριστος κυνηγός. "Ενα βράδυ καθόταν μέσα στήν 

καλύβα του καί καθάριζε τό όπλο του. Καποια στιγμή ακούσε εςω ύποπτα βήμα
τα άντιλήφθηκε κάτι νά μπαίνη στήν κλειδαρότρυπα καί νά στρίβεται. Σέ λίγο 
άνοιξε ή πόρτα αργά και με προφυλαξι και ο διαρρήκτης βρεθηκε αντιμειουως
τού κυνηγετικού όπλου του Ζεπ.  ̂ ;

_>Ά, μέ συγχωρεΐτε, είπε κουδουνίζοντας έ'να μάτσο άντικλείδια. Πουλάω
αντικλείδια. Μήπως θελετε να αγοράσετε,

*
"Ενας προσφάτως άπολυθείς των τάξεων τού στρατού, εξετάζεται γιά νά 

προσληφθή στήν ’Αστυνομία και του υποβάλλεται η ερακ ησις .  ̂ , ,,
_'Τποτεθείσθω ότι στήν περιοχή σου υπάρχει μια μοναδική λεωφόρος, οπού

μια νεαρή γυναίκα τρέχει κοντά σας γιά νά σάς άναφέρη ότι ̂  κάποιος άγνωστος τήν 
αγκάλιασε καί τήν φίλησε. Τι θα κανατε στην περιπτωσι αυτή ,

'Ο εξεταζόμενος άπάντησε τότε χωρίς νά διστάση:
— Θά έκανα αμέσως άναπαράστασι τού εγκλήματος.

τότε πάτησε τό κουμπί και αμεοως
ενα κουδούνι άρχισε νά κτυπα τρελλά. Έ νώ τον ώδηγοΰσαν στο κρατητήριο της 
άσφαλείας, ό γέρος είπε κουνώντας το κεφάλι του.

_  Αύτο δεν ήταν καθόλου έντιμο. . . 'Η εμπιστοσύνη μου προς τον ανθρωπι
σμό κλονίσθηκε. . .

’Από τούς αστυνομικούς συνηθίζεται νά τοποθετήται ένα προειδοποιητικό ση
μείωμα στό τζάμι τού αύτοκινήτου πού σταθμεύει άντικανονικως. Ένας^έδηγός 
πού είχε μιά πολύ επείγουσα δουλειά, στό κέντρο μιας πόλεως τής Δυτικής I ερ- 
μανίαςΓ έψαχνε άδικα νά βρή θέσι γιά νά παρκάρη τό αυτοκίνητο του. 1 έλικα το 
άοησε μέσα σέ μιά πάροδο καί τοποθέτησε έ'να σημείωμα στο τζάμι του αυτοκίνη
του μέ τά έξης λόγια: « ’Επί τριάντα λεπτά έψαξα άδίκως να βρω θεσι για να παρκαρω 
τό αύτοκίνητό μου. "Εχω μιά έξαιρετικώς έπείγουσα συνάντησι. Έάν δέν παρου- 
σιασθώ εγκαίρως, θά χάσω τή θέσι μου. Π α ρ α κ α λ ώ  ν α  με σ υ γ χ ω ρ η -
σ ε τ ε γ ι ά τ ή ν π α ρ α β α σ ι » .   ̂  ̂  ̂ ^

"Οταν ό οδηγός έπέστρεψε άπό τήν συνάντησι του, είδε άπό μακριά τό σημείωμά 
του πού ήταν στή θέσι του. Πλησιάζοντας όμως διάβασε τά έξης κάτω άπό τήν δική 
του σημείωσι : «Έ άν δέν γράφωμε όλους έκείνους πού σταθμεύουν αντικανονικά θα 
χάσωμε τή θέσι μας. Μ ή μ α ς β ά ζ ε τ ε  σε  π ε ι ρ α σ μ ο».



Κάθε Σάββατο 
'Ωρα 1 2 - 1 2 .3 0 ' μ. μ.

Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή 

τής 'Αστυνομίας Πόλεων άπό 

τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


