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Το έλληνικόν ’Έθνος ουδέποτε έπαυσε νά άγωνίζεται εναντίον όσων έπεβουλεύθησαν τά δσια καί ιερά του. Πάντοτε έμ,άχετο κατά των ανθρώπων τοΰ σκό
τους καί του βαρβαρισμοΰ, εναντίον δλων έκείνων, οί όποιοι άπεπειρώντο νά καθυ
ποτάξουν τον ύπερήφανον ελληνικόν λαόν καί εις την θέσιν της εύγενοΰς ιδέας της
’Ελευθερίας νά τοποθετήσουν την μάστιγα τής δουλείας.
'Η πανεθνική έορτή τής ημέρας τής Πολεμικής ’Αρετής των Ελλήνων καί
τής 16ης επετείου άπό τής συντριβής τοΰ κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ, φέρει εις
την μνήμην δλων μας τό τί έπετέλεσεν ό Έλλην άπό τής εποχής τοΰ Μαραθώνος
μέχρι τής εποχής τοΰ Γράμμου, τοΰ Βίτσι καί τής Μουργκάνας. ’Επιτεύγματα των
μεγίστων, άθλοι άντάξιοι μόνον δσων κατώκησαν καί κατοικούν τον χώρον τοΰ
ήρωισμοΰ καί τοΰ πνεύμ.ατος εύρίσκονται εις πρωτοφανή διά την άνθρωπότητα
όγκον καί περιεχόμενον. 'Ο ψυχισμός τοΰ "Ε?Ληνος, ή δύναμις τοΰ ύπερτάτου ι
δεώδους τής ’Ελευθερίας είναι εκείνα πού έγέννησαν τον Μαραθώνα καί την Σα
λαμίνα, τάς Θερμοπύλας, τάς επάλξεις τών Βουλγαροκτόνων καί των Παλαιολόγων, τό μεγαλειώδες όρόσημον τοΰ 1821 καί έν συνεχεία τούς τηλαυγείς φάρους
τοΰ 1912-1913, τοΰ 1940 καί τοΰ 1946—1949. 'Ο Έυχισμ.ός τοΰ 'Έλληνος καί τά
ιδανικά τής Πίστεως, τής Πατρίδος καί τής Οικογένειας είναι εκείνα πού έξηνάγκασαν τούς εχθρούς τοΰ Γένους νά ύποκύψουν εις την λάμψιν τοΰ πραγματικού πο
λιτισμού, τοΰ πολιτισμού πού έξεπορεύθη άπό τον Μαραθώνα προς πάσαν γωνίαν
τοΰ κόσμου ολοκλήρου.
’Αλλά εΐδικώτερον ή πανεθνική αυτή έορτή φέρει εις την μνήμην τό τελευταΐον πολεμικόν επίτευγμα τοΰ Ελληνισμού. Την 31ην Μαρτίου 1946, ημέραν
βουλευτικών έκλογών έκ τών οποίων τό Κ.Κ.Ε. άπέσχεν, ήρχισεν ή ένοπλος δράσις τών κομμουνιστοσυμμοριτών προς κατάληψιν τής εξουσίας καί παράδοσιν τής
Ελλάδος εις τον ερυθρόν ολοκληρωτισμόν. ’Επί τρία ολόκληρα έτη ή χώρα αίμορράγησεν, ύπέστη τά πάνδεινα, άλλα άντέστη. Καί ό θρίαμβος, άπότοκος τοΰ ήρωι
σμοΰ καί τής αύταπαρνήσεως καί τών θυσιών τών Ένόπλοον Δυνάμεων, τών Σ ω 
μάτων ’Ασφαλείας καί, γενικώτερον, τοΰ ύγιώς σκεπτομένου έλληνικοΰ λαοΰ έν
τώ συνόλω του, δεν ήργησε νά έλθη. Κατισχυμένος ό κομμουνιστοσυμμοριτισμός
έγκατέλειψε τό πάτριον έδαφος τον Αύγουστον τοΰ 1949 καί ή Ε λλάς, χάρις εις
τάς θυσίας τών ηρωικών τέκνων της, έσώθη διά μίαν άκόμη φοράν.
"Ας άποτίσωμεν φόρον τιμής σήμερον εις δσους ήγωνίσθησαν καί έπεσαν επί
τών επάλξεων τοΰ υπέρ πάντων άγώνος εις τον Γράμμον, τό Β ίτσι, την Μουργκάναν καί οίονδήποτε άλλο σημεΐον τοΰ ελληνικού χώρου, επί τώ τέλει συντριβής τοΰ
κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ καί άς καταστήσωμεν συνείδησιν καί βίωμα την Πο
λεμικήν ’Αρετήν τοΰ 'Έλληνος δλων τών εποχών.
Ζήτω τό ’Έθνος!
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Ύ π6 τοϋ Καθηγητοΰ τής Εγκληματολογίας
εις την Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών
Επιστημών κ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
( Σ υνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

§ 6. Σ τ ά σ ις

τω ν ψυχολογιώ ν τής χρήσεως έναντι τοϋ προβλήματος
τής ελευθερίας τής άνθροοπότητας.
I. 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 τής χρήσεως. »
1. "Εναντι τ<ών «ψυχολογιών τήςκτήσεως» άπαντώμεν την άκρως άντιτιθεμένην κατεύθυνσιν των «ψυχολογιοον τής χρήσεως».
2. Νοοϋμεν ψυχολογικάς σχολάς, αΐτινες ύπολαμβάνουσιν δτι ή άνθρωπότης δεν ε ί ν α ι δ ο ύ λ η τ ή ς α ι τ ι ο κ ρ α τ ί α ς τών έσωγενών καί τών ε
ξω γενώ ν περιστάσεων, άλλαις λέξεσι δεν τελεί ύπό εσωτερικόν καί εξωτερικόν κα
ταναγκασμόν, δεν δουλεύει εις την αναγκην. ’Αλλά τούναντίον αυτή είναι ήθικώς
ελεύθερα/ καί δύναται νά χρησιμοποιήση τούς έξωτερικούς παράγοντας τής κληρο
νομικότητας καί τούς εξωτερικούς παράγοντας τοϋ περιβάλλοντος κατά τούτον ή
εκείνον τόν τρόπον.
'Η άνθρωπότης δηλαδή κέκτηται α ύ τ α ρ χ ί α ν χ ρ ή σ ε ω ς .
3. Καί κατά συνέπειαν αΰτη έχει εξουσίαν ά ξ ι ο λ ο γ ι κ ο ϋ π ρ ο σ α 
ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ τοϋ άγώνος τής ζωής της επί τοϋ πλανήτου τής γής. Καί επο
μένως, χάρις, εις τό θειον τοΰτο δώρημα τής έλευθέρας δυνάμεως («Πάντα ισχύω
εν τώ ένδυναμοϋντί με Χ ριστώ»42), τό γένος τών ανθρώπων δύναται, εάν τό ποθή εΐλικρινώς, νά άγωνισθή έλευθέρως χάριν πτήσεώς του προς τελειότητα, «δΓ
ενα πέταγμα προς τό θειον». Έ ξ αύτοΰ έξαρτάται νά άκολουθήση την οδόν τής
άναβάσεως ή του κατρακυλίσματος, τής αρετής ή τής κακίας. 4. Τοιουτοτρόπως ή ηθική πρόοδος τής άνθρωπότητος εμφανίζεται ως δράσις αυτής α γ ω ν ι σ τ ι κ ή . "Ητις προέρχεται έκ του βάθους τής συνόλης ψυχής
της καί συνιστώ θέσιν, ήν ύπευθύνως λαμβάνει ή αύτοσυνείδησίς της ως αύτοδύναμον κέντρον πνευματικής άκτινοβολίας έ'ναντι του κόσμου καί τής ζουής.
Είναι δράσις, ή οποία κέκτηται τήν δύναμιν, ύπερνικώσα τάς άντιστάσεις
τών πραγμάτων καί τής ιδίας της συνόλης ψυχής της, «νά επιβληθεί σ’ όλα τ ’ άλλα
θελήματα καί νά συντάξει τόν μέσα κόσμο δίνοντας περιεχόμενο, σκοπό, νόημα σ’
ολόκληρη τήν υπαρς,ή μας»* .
42. Παύλου τοϋ άποστόλου επιστολή προς Φιλιππησίους δ' Ί3.
43. Δ ιατύπω σις «Ε. Π. Παπανούτσου. Αυτόθι.» σ. 400.
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5. ’’Αλλαις λέξεσιν, οί ποικίλοι έσωγενεΐς και εξωγενείς παράγοντες δ ε ν
συνιστώσιν αιτίας, άλλ’ άσκοΰσιν ώθησιν καί επιρροήν απλώς π α ρ ο ρ μ η τ ι κ ή ν. Συνεπώς ούτοι δεν άσκοΰσιν άναγκαστικήν άποφασιστικήν επιρροήν, καθορίζοντες αΐτιολογικώς την δράσιν καί τήν δραστηριότητα τής άνθρωπότητος.
6. Συνελόντι είπεΐν διά των ψυχολογιών τής χρήσεως έγένετο μετάβασις
εις τήν τ ε λ ο λ ο γ ί α ν ή σ κ ο π ι μ ό τ η τ α
(FinalitFt, Teleologie).
II. Σ χ ο λ α ι ά ν ή κ ο υ σ α ι ε ι ς τ ο ν κ ύ κ λ ο ν τ ω ν ψ υ χ ο λ ο 
γ ι ώ ν τ ή ς χ ρ ή σ ε ω ς.—Εις τον κύκλον τών «ψυχολογιών τής χρήσεως» δύνανται, καθ’ ήμάς, νά θεωρηθώσιν ώς άνήκουσαι αί έπόμεναι Σχολαί :
Α '. Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ’Α ν θ ρ ω π ο λ ο γ ί α τ ο υ θ ε ϊ σ τ ι κ ο ΰ υ 
π α ρ ξ ι σ μ ό ΰ44. Έν πρώτοις έχομεν τήν Σχολήν τής Φιλοσοφικής Α νθρωπο
λογίας, ή οποία στηρίζεται επί τής κατευθύνσεως τοϋ «θεϊστικοΰ υπαρξισμού». Α υ
τή, βλέπουσα τον άνθρωπον ώς ΐδιότυπον άξιολογικήν ΰπαρξιν. (E xistenz) τής θείας
δημιουργίας, υποστηρίζει ότι προορισμός τής άνθρωπότητος, ή οποία έπροικίσθη
ύπό τοΰ Ύψίστου διά δυνάμεως «α ύ τ ο λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς" » (Selbstvollzug),
είναι νά μή άνευρίσκη έτοιμους, αλλά νά δημιουργή νόμους καί αξίας, επιζητούσα
τελικώς νά προσέγγιση προς τήν τελειότητα τοΰ Κτίστου του παντός.
Κατά ταΰτα «ή άνθρωπότης δεν είναι, άλλα γ ί ν ε τ α ι α ξ ί α » (il se fait
etre).
Τοιουτοτρόποος, άπό συμφώνου προς τήν άντίληψιν ταύτην, ή άνθρωπότης
έχει τήν ικανότητα νά στραφή έλευθέρως προς τό πνεύμα του Θεού καί προς τήν
άσύλληπτον τελειότητα, ήν ενσαρκώνει ό έπουράνιος Πατήρ.
Β'. Σ χ ο λ ή τ ή ς Ά τ ο μ ι κ ή ς Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς45.—Έ ν συνεχεία κατ’
44. Ή έποχή ήμών έπανέφερεν έν δλω τώ μεγαλείω αυτής τήν παναρχαίαν σύγκρουσιν
μεταξύ άφ’ ένός τοΰ πνεύματος τής «όλοκρατίας» (Universalismus» (μαζικόν πνεύμα τής κοινω
νικής άνθρωπίνης ζωής, έντύς τοϋ οποίου άφανίζεται ή άξια τής διακεκριμένης άνθρωπίνης προσωπικότητος, τής συγκεκριμένης άνθρωπίνης ύ π ά ρ ξ ε ω ς ) καί άφ’ ετέρου τοΰ πνεύματος τής
«άτομοκρατίας» (Individualismus» (άτομιστικόν -πνεύμα τής άνθρωπίνης ζωής, άφανίζον την
άξίαν τοϋ άνθρωπίνου συνόλου). Σχετικώς δρα «Ίωάννου Κ. ΙΙαπαζαχαρίου. 'Η πάλη μεταξύ
άτομοκρατίας καί όλοκρατίας. Άθήναι 1953».
Νϋν είδικώς ή φιλοσοφία τοϋ υπαρξισμού κηρύσσει, κατ’ άντίθεσιν προς το επικίνδυνον
ρεϋμα τής μαζοποιήσεως, τήν άνάγκην άποδόσεως αξίας εις τήν διακεκριμένην προσωπικότητα
τής επί μέρους άνθρωπίνης ύπάρξεως. ’Άλλαις λέξεσι κέντρον τής φιλοσοφικής μερίμνης τοϋ
υπαρξισμού αποτελεί ή τοποθέτησις τής άνθρωπίνης ύπάρξεως ώς τοιαύτης (existen tia), έν τω
κέντρω τοΰ διαφέροντος.
__
Γενικώς ό ύπαρξισμός (Existentialismus) περιλαμβάνει ποικίλα ρεύματα τής συγχρόνου
φιλοσοφικής σκέψεως, διασχισθείς εις τρεις διακλαδώσεις, ήτοι εις τον χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ν (τε
λείαν ΰπαρξιν έν τω σύμπαντι έμφανίζει μόνον ό Ίησοϋς. Ό άνθρωπος καθίσταται άξιος νά λάβη
τον τίτλον τής ύ π ά ρ ξ ε ω ς μόνον, έφ’ δσον πλησιάση προς τον Χ ριστόν), τον ά θ ε ϊ σ τ ι κ ό ν
(μηδενισμός, έλευθερία άχαλίνωτος τοϋ άνθρώπου, καταλύουσα πάσαν ηθικήν δέσμευσιν, κίνημα
κολακεϋον τάς κατωτέρας γενετηρίους ορέξεις τής άνθρωπίνης ύπάρξεως) καί τέλος μ ε σ ά ζ ο υσ α ν κατεύθυνσιν (άγων τοΰ άνθρώπου διά τήν διασφάλισιν τής ύπάρξεώς του καί τής συνυπάρξεώς του).
Σχετικώς «Νικ. ’Αγγ. Νησιώτου. 'Υπαρξισμός καί χριστιανική πίστις. Ά θήναι, 1956»,
«Κωνσταντίνου Δ. Γεωργούλη. Άρθρα περί 'Υπαρξισμού έν τω Έ γκ . Λεξ. 'ΙΊλίου. Τόαος ΙΣΤ'
σ. 881 - 885, Τόμος ΙΗ' σ. 45 - 46, 503 - 510».
Έκ τής ξένης βιβλιογραφίας : «Κ. Jaspers. V ernunit und E xistenz. 1935», «Κ .Jaspers.
Existenzphilosophie. 1938», «Μ. Heidegger. Sein und Zeit. I. 1927». καί «W as ist M etaphysik?» 4. Aufl. 1953», «Η. Ileyse. Idee und Existenz. 1935)), «L . Jasp ers. Der Begriff
der menschlichen Situation in der Existenzphilosophievon K arl Jasp ers. 1936», « J . Pfei
fer. Existenzphilosophie. Eine Einfiihrung in Heidegger und Jasp ers. 1934», « a ’ de W aelhens. La philosophie de Martin Heidegger. 1942». «Α. Fischer. Die Existenzphilosophie
Heideggers. 1935».
45. «Δημητρίου Γ. Μωραΐτου. Ή άτομική ψυχολογία καί αί έφαρμογαί αυτής. ’Έκδοσις
β'. Άθήναι. 1947». σ. 6 - 9 , «Alfred Adler. Άνθρωπογνωσία. Μ ετάφρασις Γεωργίου Ν. Πα-
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εξοχήν ψυχολογίαν χρήσεως συνιστα ή Σχολή τής ’Ατομικής Ψυχολογίας (Individualpsychologie) τού Alfred Adler46. Είναι ή σχολή εκείνη, ήτις διακηρύσσει
ρητώς τήν άντίρρησιν αυτής έναντίον τής μεγάλης σπουδαιότητος, ήτις άποδίδεται είς τον παράγοντα τής «κληρονομικότητος». Τήν τοιαύτην δ’ άντίρρησιν εκ
φράζει ή Σχολή τής ’Ατομικής Ψυχολογίας διά τής άντιτάξεως ύπ’ αυτής έναντίον
τής «έννοιας τής κτήσεως» τής «έννοιας τής χ ρ ή σ ε ω ς». Διότι άφ’ ένός δεν
θεωρεί αποφασιστικόν, τί φέρει μεθ’ εαυτού 6 έρχόμενος είς τον κόσμον άνθρωπος
διά τής οδού τής κληρονομικής μάζης, άφ’ ετέρου δέ δεν ένδιαφέρει ταύτην, τί θά
συναντήση είς τήν ζωήν του ό άνθρωπος οδτος εντός του φυσικού καί κοινωνικού
περιβάλλοντος, έν τώ όποίω θά διανύση τήν έπίγειόν του πορείαν. Ά λλ’ έκεΐνο, τό
όποιον θεωρεί ώς αποφασιστικόν ή Σχολή τής ’Ατομικής Ψυχολογίας, είναι άπλώς
καί μόνον, πώ ς θά άντιδράση καί πώς θά άπαντήση άπό τής μιας πλευράς είς τήν
κληρονομικήν καί άφ ’ ετέρου είς τήν έξωγενή έπίδρασιν ή ψυχή έκάστου άνθρώπου. Διό ύπό έντελώς παρόμοιας έσωγενείς κληρονομικάς καί ύπό έντελώς παρό
μοιας έξω γενεΐς συνθήκας βλέπομεν τά διάφορα άτομα ούχί σπανίως νά άπαντώσιν ώς ψυχαί διαφοροτρόπώς. Καί τοιουτοτρόπως νά διαμορφώσι ποικιλίας χαρα
κτήρων καί νά παρουσιάζωσι ποικιλίας δράσεως. Έ ξ ού ακριβώς καί ή ονομασία
τής Ψυχολογίας ώ ς ’Α τ ο μ ι κ ή ς (lndividualpshychologie).
Τοιουτοτρόπως σαφώς ή Σχολή τού Alfred Adler διαβλέπει έν τή άνθρωπότητι ψυχήν, έ'χουσαν έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν καί δύναμιν δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ ο ς
(schopferische K raft der Seele), έλευθερίαν καί δύναμιν τελειοποιήσεως (Ueberlegenh eitsstreb en ), έ ν τ ε λ έ χ ε ι α ν προς καθορισμόν τής πορείας τής ζωής
της.
_
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Είναι ή Σχολή έκείνη, ήτις έν πρώτοις διεκήρυξεν οτι ή ψυχή τής άνθρωποτητος δέν είναι ήρεμοϋσα καί παθητική, άλλ’ ένεργητική καί άγωνιζομένη όλότης. 'Η Σχολή, ή οποία έτόνισε μετά παρρησίας ότι ό ψυχικός βίος καί ή πορεία
τής άνθρωπότητος βαίνει κατευθυνόμενος προς σκοπόν, καθοριζόμενον ύπό τής ιδίας.
Καί τέλος είναι ή Σχολή, ήτις έπεδίωξε νά παράσχη είς τό γένος των άνθρουπω ν προοπτικήν ζωής άγάπης, έν τή οποία τό κοινωνικόν συναίσθημα θά διαδραματίζη τον πρωτεύοντα ρόλον. Καί ή οποία προοπτική ζωής θά έδει νά έπιδιωχθή
ώ ς πλέον πρόσφορος διά τήν κοινωνικήν συμβίωσιν των άνθρώπων, έφ’ όσον σκορ
π ίζει είς αύτούς περισσοτέρας έλπίδας διά τήν άληθή εύτυχίαν των κατά τήν γηίνην αύτών διαδρομήν.
Γ '. Σ χ ο λ ή τ ή ς ’Α ν α λ υ τ ι κ ή ς ή Σ υ μ π λ ε κ τ ι κ ή ς Ψ υ χ ο 
λ ο γ ί α ς4’ .—’Ο μοίω ς ψυχολογίαν χρήσεως συνιστα ή συγγενής προς τήν άτομικήν
ψυχολογίαν Σ χ ο λ ή τ ή ς ’Α ν α λ υ τ ι κ ή ς ή Σ υ μ π λ ε κ τ ι κ ή ς Ψυ χ ο λ ογ ί α ς (die A n alytisch e ή die Komplexe Psychologie) τού έλβετοΰ καθηγητοΰ έν τή Ζυρίχη Charles G. Jung.
Αυτή προσεπάθησε νά είσέλθη είς τό μυστηριώδες βάθος τής κεκρυμμένης
λαιολόγου. Έ κδ. β' έκ της γ' γερμανικής έκδόσεως. Άθήναι. 1948». Προ εικοσαετίας έξεδίδετο
έν Έλλάδι ύπό τοϋ Δημητρίου Γ. Μωραίτου καί ειδικόν περιοδικόν ύπό τον τίτλον « ’Ατομική
Ψυχολογία».
46. 1870 - 1937. Έ κ των σπουδαιότερων καί τά μάλιστα διαδεδομένων συγγραμμάτων
τοϋ Alfred A dler τό ύπό τον τίτλον «Menschenkenntnis. 3. Aufl. Leipzig. 1929». "Ορακαί
«P rax is und Theorie der Individiualspychologie. Munchen und Wiesbaden. 1930».
47. Είς την αναλυτικήν ψυχολογίαν τοϋ Jung άναφέρονται αί άκόλουθοι συγγραφαί τοϋ
καθηγητοϋ Σ. Καλλιάρα : «Χαρακτήρες ή ψυχολογικοί τύποι», «Τό περί ψυχής πρόβλημα», «Πε
ρί τής βουλήσεως», «Διάνοια, έπιστήμη καί ηθική προκοπή», « Ή αναλυτική ψυχολογία τοϋ Κ.
Γ. Γιούγκ έν αντιπαραβολή πρός τήν ψυχολογίαν τοϋ Freud καί τοϋ Adler» (Περιοδικόν «Εκπαι
δευτικά Χ ρονικά»), « Ή σημασία τής πρακτικής ψυχολογίας διά τον παιδαγωγόν» (περιοδικόν
« ’Εκπαιδευτικά Χ ρονικά»), «Γιούγκ» (Έ γκ. Λεξ. Ήλιου).
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φυσεως τής «άνθρωπίνης ψυχής», διψώσα νά συλλάβη ταύτην έν τή ουσία, της καί
γνωρίση τδ έν αύτή «ΰπερλόγον» (irrational) καί «μεταφυσικόν». Διό δεν'περιωρίσθη ή Σχολή τοϋ Jung μόνον εις την σπουδήν τής γηίνης ζωής τής άνθρωπίνης ψυ
χής, αλλ’ έπεχείρησε νά μαντεύση καί σπουδάση άφ’ ένός μέν την ιστορίαν τής ψυ
χής προ τής γεννήσεως του άνθρώπου, ήτοι προ τής ένανθρωπήσεώς της, άφ’ έτέρου δε το μετά την γηίνην ζωήν μέλλον τής ψυχής τοϋ άποθανόντος άνθρώπου. Κατα την διεισδυσιν ταυτην η Σχολή τής Αναλυτικής Ψυχολογίας έπεκαλέσθη άκόμη καί τήν μυθολογίαν, τήν θεοσοφίαν, τήν άστρολογίαν, τον μυστικισμόν, τάς άποκρυφους επιστημας και την εθνολογίαν. Ά λλαις λέξεσιν ή Σχολή αυτή έν τή με
λέτη τής^ ψυχής έχώρησε πέραν τής έμπειρίας τής γηίνης ζωής εις τό έδαφος τής
αΐωνιότητος.
Η Σχολή λοιπον αΰτη είναι έκείνη, ήτις, έκτείνασα τήν έννοιαν τοϋ « α 
τ ο μ ι κ ο ύ άσυνειδήτου κόσμου τής ψυχής» (Unbewusstes in Seelenleben des
Einzelnen) εις τον «άσυνείδητον κόσμον τής σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς ψ υ χ ή ς τ ής
άνθρωπότητος» (Kollektives Unbewusstes ή Rassenunbewusstes)48, ' διέβλεψε»
εν τω ασυνειδητω τουτω κοσμώ τήν αΐωνίαν καί δημιουργικήν πηγήν τοϋ Θεοΰ, έξ
ής αντλεί η συνειδησις τής ψυχής τής άνθρωπότητος τήν τεραστίαν ενεργητικότητα
της (die Energetik der Seele, Libido), τήν μεγίστην δύναμιν αύτής προς προσα
νατολισμόν, αΰτοκαθαρισμόν (αύτοκανονισμόν) τής πορείας τής ζωής της έπί τής
γής (Selbstregulierendessystem), τήν ροπήν προς πρόοδον (Progression) καί
θεωσιν και τέλος τό ούρανίας πνοής περιεχόμενόν της.
Είναι ή Σχολή, ήτις διέβλεψεν, έγκρυπτόμενον έν τή ψυχή τής άνθρωπότη
τος, αύτόν τούτον τον Θεόν (Sebst)49.
'Τπό τήν έννοιαν όμως ταύτην ή επιστήμη άντίκρυσε πλέον τήν θρησκείαν
τοϋ Κυρίου, ήτις διά τοϋ στόματος τοϋ θεόπνευστου ’Αποστόλου Παύλου50 άπεκάλυψε προς τούς άνθρώπους τήν γλυκεΐαν άσύλληπτον άλήθειαν :
«Ουκ οιδατε οτι ναός Θεού εστε, και τό Πνεύμα του Θεοϋ οίκεί έν ύμίν ;
εις τις τον ναόν τοϋ Θεοΰ φθείρει, φθερεΐ τούτον ό Θεός. 'Ο γάρ ναός τοϋ Θεοΰ ά
γιός έστιν, οΐτινές έστε ύμεΐς».
Τοιουτοτρόπως 6 έμπνευσμένος ιδρυτής τής Σχολής τής ’Αναλυτικής Ψ υ
χολογίας έλβετός καθηγητής τής ψυχιατρικής Jung άνεδείχθη εις 'Ιεροκήρυκα, ό
όποιος άπό τοϋ έπιστημονικοΰ άμβωνος έδίδαξεν δτι τό νόημα τής άγωνιζομένης
έπί τής γής άνθρωπότητος έγκειται εις τήν πραγμάτωσιν άξιων ού μόνον έν οψει
της κοινωνίας των άνθρώπων, άλλά καί έν οψει άξιων υπερβατικών, κειμένων πέ
ραν των άπλών γηίνων κοινωνικών δεσμοίν.
, 48· Η ΣΧθλή τοϋ Jung βαίνει άπό τής «άτομικής ψυχής τοϋ άνθρώπου εις τήν «δμαδικήν» ή «συλλογικήν» ψυχήν τής άνθρωπότητος καί άπό τής «άτομικής συνειδήσεως» καί τοϋ
«άτομικου άσυνειδήτου κόσμου» τοΰ άνθρώπου εις τήν «ομαδικήν» ή «συλλογικήν» ή «φυλετικήν
συνείδησιν» καήτον «ομαδικόν» ή «συλλογικόν» ή «φυλετικόν άσυνείδητον ψυχικόν κόσμον» τής
άνθρωπότητος. Ή ομαδική αυτή ψυχή τοϋ γένους των άνθρώπων διαπλάσσεται βαθμιαίως κατά
την άνά τούς αιώνας διαδρομήν τής άνθρωπότητος, μεταβιβαζομένη άπό γενεάς είς γενεάν, τόσον
δέ διά τής παραδόσεως, όσον καί διά τής όδοϋ τής κληρονομικότητος, έφ’ όσον διδάσκεται ότι ό
κληρονομούμενος εγκέφαλος έκάστης νέας γενεάς διατηρεί τό περιεχόμενο» τής ψυχικής ζωής
των προγονικών άνθρωπίνων γενεών (οΐονεΐ «ψυχικός άταβισμός» ή «ψυχική προγονιστική κληρονομικότης»).
49. Δεν είναι τ ό έ γ ώ — π ρ ό σ ω π ο ν τό καθ’ αύτό κέντρον τής ψυχής κατά τον Jung,
άλλ’ έτερός τις φορεύς, τελείως άσύνειδος, δν ό Jungάπoκαλεΐ «S e 1 b S t». Τό έν λόγω «Selbst»
υπολαμβάνει ό Jung ώς άποτελοϋν ουσίαν τής αρχής τοϋ κόσμου, έν ώ κ εϊτα ί τ ι τό θειον, «ό Θεός
έν ήμϊν». "Ο,τι ώραΐον, εύγενές, ύψηλόν εύρίσκεται έν τω S e 1 b s t, οπερ είναι ό Θεός έν τώ άνθρώπω. "Ορα σχετικώς καί «Δημητρίου Γ. Μωραιτου. Freud, A dler, Ju n g, Πεοιοδ. « ’Ατομι
κή Ψυχολογία». Τόμος ΣΤ'. Άθήναι. 1937». σ. 63 καί 69.
50. Α' πρός Κορινθίους έπιστολή γ' 1 6 - 1 7 .
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’Ενταύθα πλέον ό Jung όμιλεΐ ώς θεολόγος, είσάγων καί την έννοιαν τής «άθανασίας τής ψυχής», εις ήν κατά ταΰτα ανήκει ή «αΐωνιότης».
Δ '. Σ χ ο λ ή τ ή ς Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς τ ή ς ζ ω ή ς.—Ψυχολογίαν χρήσεως άπαρτίζει καί ή καλουμένη «Σχολή τής ψυχολογίας τής ζωής» (Lebenspsychologie) του M uller = Freienfells51. Οδτος, θεωρών τήν ψυχολογίαν ώς τμή
μα τής γενικωτέρας έ π ι σ τ ή μ η ς τ ή ς ζ ω ή ς , έντάσσει ταύτην εις τήν
Βιολογίαν
(Biologie). Ή εν λόγω δέ Σχολή αναγνωρίζει δ η μ ι ο υ ρ γ ι 
κ ή ν δ ύ ν α μ ι ν έν τή ανθρώπινη ψυχή, έπιδιώκουσα να έρμηνεύση ταυτην εκ
των εκδηλώσεων τής ζωής τής άνθρωπότητος, αύτοκαθοριζούσης τήν ζωήν της.
Ε'. Σ χ ο λ ή τ ή ς ’Α ξ ι ο λ ο γ ι κ ή ς Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς.—Εις τον κύ
κλον των ψυχολογιών τής χρήσεως άνήκει άναμβιβόλως καί Σχολή, άφορμηθεΐσα
άπό του W ilhelm D iltey καί τοΰ άξιου μαθητου αύτοΰ Eduard Spranger, ήτις
άνεφέρθη εις τό δημιουργικόν άξιων έλεύθερον πνεύμα τής άνθρωπότητος. Δηλο
νότι εις τον ά ξ ι ο λ ο γ ι κ ό ν π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό ν τ η ς καί εις τό θεμελιωθέν ύπό ταύτης υ π ε ρ α τ ο μ ι κ ό ν β α σ ί λ ε ι ο ν τ ω ν ά ξ ι ω ν (ein
iiberin dividuelles Reich der W erte). Είναι Σχολή « ’Α ξ ι ο λ ο γ ι κ ή ς Ψυ 
χ ο λ ο γ ί α ς » , συντασσομένη προς τήν « ’Α ξ ι ο λ ο γ ι κ ή ν Φ ι λ ο σ ο φ ί α ν »
(W ertphilosophie), εις ήν άνήκουσι, πλήν τοΰ Ed. Spranger, οί επίλεκτοι Max
Scheller καί N ickolai Hartmann. Καί ή οποία Σχολή επιδιώκει νά διεισδύση
εις τήν ψυχήν τής άνθρωπότητος διά τής έκτιμήσεως των πνευματικών έπιτευγμάτων της. Κυρίως δέ τών υπεραισθητών ά ξ ι ώ ν, αίτινες έγκρύπτονται έν τω
άνθρωπίνω πολιτισμώ, δστις συνιστα τό κατ’ εξοχήν δημιούργημα τοΰ άνθρωπίνου
πνεύματος.
Εΐδικώτερον ή Σχολή αΰτη ά ρ ν η τ ι κ ώ ς άφ’ ένός μέν, δεχομένη ότι ό
άνθρώπινος ψυχικός κόσμος συνιστα οργανικήν ενότητα άδιαίρετον, άπέρριψεν ώς
άπαράδεκτον οίανδήποτε διάσπασιν αύτοΰ εις ψυχικά στοιχεία, ήτοι τήν καλουμένην «ψυχολογίαν τώ ν στοιχείων)), άφ’ ετέρου δέ, δεχομένη ότι ό άνθρώπινος κό
σμος κέκτηται έντελώς ίδιου ρυθμοΰ υφήν, άπέκρουσε τήν έκτίμησιν τοΰ ψυχικοΰ
κόσμου κατ’ αναλογίαν προς τήν μηχανικήν νομοτέλειαν τών φυσικοχημικών φαι
νομένων, ήτοι τήν καλουμένην «Φυσιολογικήν Ψυχολογίαν».
Έ ξ άλλου ή Σχολή αΰτη θ ε τ ι κ ώ ς, δεχομένη ότι ό άνά τούς αιώνας καί
τόπους τής ύψηλίου πολιτισμός άπαρτίζει τήν πλέον χαρακτηριστικήν καί εκδη
λωτικήν δημιουργίαν τοΰ πνεύματος τής άνθρωπότητος, έζήτησε νά είσέλθη εις το
πραγματικόν ν ό η μ α τ ή ς ψ υ χ ή ς τής άνθρωπότητος έκ τής σπουδής τών
ποικίλων μ ο ρ φ ώ ν τ ο ΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ
(Lebensformen). Καί τοιουτο
τρόπως έθεμελίωσεν ένθεν μέν τήν «Νοούσαν» ή «Νοολογικήν» ή «Κατανοούσαν
Ψυχολογίαν» (die verstehende Psychologie), ένθεν δέ τήν «Ίδιομορφικήν Ψυχο
λογίαν» (die Strukturpsychologie).
Κατά ταΰτα ή Σχολή αΰτη άφωρμήθη έκ τής διαφοράς μεταξύ τής έκ ν όμ ω ν διαγιγνωσκομένης Φ ύ σ ε ω ς καί τοΰ έξ ίθυνουσών υπεραισθητών ά ξ ι ω ν
διαγιγνωσκομένου ιστορικού π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ τής άνθρωπότητος. Καί τοιουτο
τρόπως έναντι τοΰ στερουμένου άξιών «βασιλείου τής υλικής πραγματικότητος»
άντιπαρέθεσεν έν έτερον αύθύπαρκτον «βασίλειον τής ή θ ι κ ή ς πραγματικότηΤέλος ή έν λόγω Σχολή έπεδίωξε νά άντικρύση τό νόημα τής άγωνιζομένης
διά τήν θεμελίωσιν καί άνάπτυξιν πολιτισμού άνθρωπότητος άπό εύρυτάτης σκο51 ’Έργα R . M uller - Freienlels : «Grundziige der Lebenspsychologie» (Δύο τόμοι
(ϊργον γ ε νικ ή ς συστηματικής ψυχολογίας), (Personlichkeit und Weltaschauung» διαφορική
ψυχολογία).
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πιας. Διο και συνηρτησε τούτον προς τάς κατευθύνσεις της πορείας του απείρου σύμπαντος, θεμελιώσασα τοιουτοτρόπως οίονεί μίαν «ψυχολογίαν του ’Απείρου Δια
στήματος». Υπό τοιαύτην δ’ έννοιαν αύτη άνεφέρθη εις μίαν «υπερατομικήν (ύπερανθρωπίνην) ψυχήν» καί εις εν «ύπερατομικόν _(ύπερανθρώπινον) γενικόν κανονι
στικόν πνεύμα του καθολικού σύμπαντος».
ΣΤ'. Σ χ ο λ ή τ ή ς « Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς τ ή ς ά ν θ ρ ω π ί ν η ς Ι 
σ τ ο ρ ί α ς ».—Ώς άνήκουσα εις τον κύκλον των ψυχολογικών σχολών τής χρήσεως θα έδει νά θεωρηθή καί μία Σχολή, ήν θά ήδυνάμεθα νά άποκαλέσωμεν «Σχο
λήν τής Ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς τ ή ς ά ν θ ρ ω π ί ν η ς ι σ τ ο ρ ί α ς » . Αΰτη δέ
χεται ότι η ανθρωποτης δέν ανήκει μόνον εις τον φυσικόν κόσμον καί δεν εντάσσε
ται μόνον εις τό φυσικώς γίγνεσθαι, άλλα ταΰτοχρόνως ανήκει επίσης εις τον ιστο
ρικόν κόσμον καί εντάσσεται ωσαύτως εις τό ίστορικώς γίγνεσθαι. 'Υπό τήν τελευταιαν δε ταύτην έννοιαν ή προκειμένη Σχολή διακηρύσσει δτι ή άνθρωπότης ώς
πνευματική όντότης θέτει έλευθέρως ιστορικούς σκοπούς έν τή ζωή της καί μ.οχθεΐ
ένσυνειδήτως, ίνα τούς πραγματοποιήση ίστορικώς. Τοιουτοτρόπως δέ γίνεται δη
μιουργός τής «ιστορικής πραγματικότητος».
"Απαντα τα έργα καί τα επιτεύγματα τής άνθρωπότητος έχουσι νόημα καί
σκοπον, μη πραγματοποιούμενα εΐκή καί ώς έτυχεν, ουδέ κατά φυσικήν αναγκαιό
τητα. Δι’ αύτών τό γένος των ανθρωπίνων τέκνων τής γης οίκοδομεΐ ένα κόσμον,
όστις, καιπερ έρειδόμενος επί τής φυσικής πραγματικότητος, έν τοσούτω δέν ταυ
τίζεται προς ταύτην52.
Γενικώς ή έννοια τής ιστορικής έξελίξεως τής άνθρωπότητος έκαλλιεργήθη
ύπό τής επιστήμης άπό τού 'Αγίου τής Δυτικής Εκκλησίας A ugustinus μέχρι τής
σήμερον εν οψει τής σκοπιμότητος τής δράσεως τής άνθρωπότητος, προϋποθετούσης έλευθέραν διανόησιν καί πνεύμα.
'Ομοίως ενταύθα ανήκει καί ό γνωστός ίταλός Giovanni Β. Vico53, όστις
εκ τ ών πρώτων κατενόησε -την βασικήν διαφοράν, ήτις σαφώς διαχοορίζει τήν φυ
σικήν πραγματικότητα άπό τής ύπό τής άνθρωπότητος δημιουργουμένης ιστορι
κής πραγματικότητος. Μετά τής τελευταίας συνέδεσεν ό Vico τήν ιδέαν τής «α 
ξίας» καί τον «νόμον τής προόδου». Κατ’ αυτόν ό, τι δημιουργεί τήν ιστορικήν πρα
γματικότητα καί 6, τι κινεί προς τά εμπρός τό ίστορικώς γίγνεσθαι είναι ή βούλησις των άνθρώπων, ήτις άνταποκρίνεται εις τό σχέδιον τής Θείας Προνοίας εϊδικώς
άναφορικώς προς τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος.
(Συνεχίζεται)

52. « ’Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος. Μαθήματα της Φιλοσοφίας τής ιστορίας καί τοϋ
πολιτισμού. Άθήναι. 1956» σ. 3 έπ.
53. 1668 - 1744. Πρόγραμμά του μία Φιλοσοφία τής 'Ιστορίας καί μία Ψυχολογία των
Λαών. Έ κ των έργων του : «Principi di una scienza nuova».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
'Υπό του εκτάκτου Καθηγητοϋ της Ψυχιατρικής και
--------------------- Νεορολογίας ΚΩΝΣΤ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
(Σ υνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ό ανωτέρω κανών περί πνευματικής υπεροχής εγκεφάλων βάρους ύπέρ τον
μέσον δρον παρουσιάζει, έστιν δτε, έξαιρέσεις, διότι ύπάρχουσι δίανοητικώς κα
θυστερημένοι καί έγκληματίαι, οίτινες έχουσι βάρος εγκεφάλου ύπέρ τον μέσον
δρον. Τοΰτο προέρχεται έκ του δτι ό εγκέφαλος των τοιούτων ατόμων είναι συνήθως
παθολογικώς ήλλοιωμένος, καί παρουσιάζει υπερπλασίαν τής νευρογλοίας, τής ου
σίας δηλαδή τοϋ εγκεφάλου, ήτις ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τάς ψυχικάς λειτουρ
γίας. Ή παθολογική αυτή υπερπλασία τοϋ εγκεφάλου μειώνει τήν λειτουργίαν αύτοΰ. Δ ι’ δ επέρχεται διανοητική καθυστέρησις ή δημιουργεϊται ανώμαλος ψυχική
ζωή. Συνεπώς ούδεμίαν αξίαν έχει τό ύπέρ τον μέσον δρον βάρος των τοιούτων
εγκεφάλων, ούδέ αί εξαιρέσεις αδται άφαιροΰσι τήν ίσχύν του διατυπωθέντος κανόνος.
Εις άντίθεσιν προς τούς ουτω ηύξημένους κατά το βάρος εγκεφάλους εις
τούς μεγαλοφυείς πρόκειται περί αύξήσεως τοϋ βάρους τοϋ εγκεφάλου, λόγω αναπτύξεω ς αυτών τούτων των νευρικών κυττάρων, των στοιχείων τουτέστιν των έπιτελούντων τάς ψυχικάς λειτουργίας.
Παρά ταΰτα ούχί σπανίως παρατηρούνται περιπτούσεις, καθ’ ας άνθρωποι
κοινής εύφυίας ειχον μέγα βάρος εγκεφάλου ή ιδιοφυείς ειχον εγκέφαλον κάτω
τοϋ μέσου δρου. Ουτω ό εγκέφαλος τοϋ Γαμβέττα, εϊχεν βάρος 1314 γραμ., τοϋ
A n a to le France 1017.
Ή άντινομία αυτή δέον νά άποδοθή εις τούς αλλαχού μνημονευθέντας παρά
γοντας τής ποιοτικής συγκροτήσεως τοϋ εγκεφάλου, τουτέστιν τής λεπτής υφής και
τής βιοχημικής συστασεως, οποτε είναι δυνατόν, παρα το επαρκες ς μ/] επαρκες
βάρος εγκεφάλου τινός, ή καλλιτέρα ή χειροτέρα ποιοτική κατάστασις αύτοΰ, νά
ρυθμίζη διαφοροτρόπους τήν πνευματικήν αποδοσιν.
Μετά τοϋ βάρους τοϋ εγκεφάλου καί τοϋ όγκου τοϋ εγκεφάλου συμβαδίζει
ό χώρος τοϋ κρανίου. Βαρύς εγκέφαλος προϋποθέτει μάζαν μεγαλυτέραν κατά συ
νέπειαν μεγαλύτερου χώρον κρανίου.
-.r

t

»

~

κρανίου είναι μικρότερος. Εις λαούς ευρισκομένους εις το μεγιστον σημειον του πο
λιτισμού, ό χώρος τοϋ κρανίου είναι ο μέγιστος.
^
;
ι
Χαοακτηριστικόν
και νέων Αιγυπτίων.
Χαρακτηριστικόν είναι τό παράδειγμα των αρχαίων καί
Εις
Εί τούς άρχαίους οίτινες ειχον μέγαν πολιτισμόν, ό χώρος τοϋ κρανίου είναι μεγαλύτεοος
ή τώ ν νέων, ών ο πολιτισμός ευρηται εις μικροτεραν κλίμακα. ^ ^
λι
Γενικώς
ινικώς εις τούς εύφυεΐς ό χώρος του
τοϋ κρανίου είναι μεγαλύτερος ήή εις τούς

m m m
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ριπτώσεως καί είναι μικρότερα μεν εις τούς πρωτογόνους καί μικρόνοας, μεγαλύ
τερα δε εις τούς προηγμένους καί ευφυείς.
>
Γο ^βάρος τοϋ εγκεφάλου και συν αυτω ο χώρος του κρανίου έξαρταται, ώς
αλλαχού ελέχθη, καί έκ τής μορφής τοϋ κρανίου, τής όποιας διακρίνομεν τρεις ’τύπους : α) την δολιχοκεφαλίαν, καθ’ ήν ή προσθοπίσθιος διάμετρος είναι μεγαλύτερα
τής ^διαμέτρου τής ένούσης τούς πλαγίους πόλους, β) την βραχυκεφαλίαν, καθ’ ήν
η των πλάγιων διάμετρος είναι μεγαλυτέρα τής προσθοπίσθιας καί γ ) την μεσοκεφαλιαν, ητις παριστα ενδιάμεσον τι μεταξύ των δύο προηγουμένων.
Αναλόγως τής^μορφής τοϋ κρανίου οί άνθρωποι κατατάσσονται : α) εις τούς
οολίχοκεφάλους, β) εις τούς βραχυκεφάλους καί γ) τούς μεσοκεφάλους.
Οι βραχυκέφαλοι έχουσιν έναντι των άλλων μεγαλύτερον χώρον κρανίου καί
σ1νεπ!<
^)ί’ μεΎαόυτερον βάρος εγκεφάλου. 'Ως έκ τούτου δέον μεταξύ των διανοητι
κής υπερεχόντων ανθρώπων νά ύπεριο-χύουσιν οί βραχυκέφαλοι. ' Η παρατήρησις
αποδεικνυει, οτι εκ των ^διανοητικής υπερεχόντων οί πλείστοι είναι βραχυκέφαλοι.
Οι βραχυκέφαλοι έχουσι, λόγω τής κατασκευής του κρανίου των, εύρύ μέτωπον, οπερ ως στοιχείου καλείται μετωπισμός καί θεωρείται ύπό τοϋ λαοϋ ώς ένδειςις διανοητικής υπεροχής. Πράγματι ό μετωπισμός είναι συχνότερος εις τούς
προηγμένους λαούς ή τούς πρωτογόνους. Οί δέ μεγάλοι άνθρωποι παρουσιάζουσι
συχνοτερον των λοιπών ανθρώπων τό σημεΐον τοϋ μετωπισμοΰ, τό οποίον, ώς χ ω 
στόν, έφερον ό Σωκράτης, ό Πλάτων, ό Beethoven, ό Kant καί άλλοι.
, ^ 9 λόγος διά τον όποιον ό μετωπισμός έχει την σημασίαν τής πνευματικής
υπέροχης, είναι, Jm το ευρυ μέτωπον συνοδεύεται ύπό μεγάλης άναπτύξεως τοϋ
μετωπιαίου λοβοΰ τοϋ εγκεφάλου, οστις, κατά τά κρατούντα, άποτελεΐ την κατ’ εξο
χήν έδραν των διανοητικών λειτουργιών.
, ,
σημειωθή δ ότι ο μετωπιαίος λοβός είναι περισσότερον ανεπτυγμένος
εις τον προηγμένου άνθρωπον παρά εις τά ζώα καί τούς πρωτογόνους άνθρώπους.
Βκ των άνωτέρω περί τοϋ χώρου τοϋ κρανίου καί τοϋ βάρους τοϋ έγκεφά/.ου λεχθεντων δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν, οτι είναι οφθαλμοφανής ή άντιστοιχία
μεταςυ ^αφ ενός μεν τοϋ μεγέθους καί τής χωρητικότητος τοϋ κρανίου καί σύν αύτοις του βάρους του εγκεφάλου, άφ’ ετέρου τής τε διανοητικής Ικανότητας καί τοϋ
πολιτισμού. Ως γενικόν δέ κανόνα δυνάμεθα καί πάλιν νά διατυπώσωμεν, ότι όσον
μεγαλύτερα είναι ή^μαζα του εγκεφάλου, τοσοΰτον ή πνευματική άπόδοσις καί δη
μιουργία πολιτισμού είναι ανωτέρα καί σημαντικωτέρα.
Τήν^σημασιαν καί ερμηνείαν τής διατυπωθείσης αντιστοιχίας μεταξύ τοϋ
βάρους του εγκεφάλου καί τοϋ πολιτισμού δέον νά άναζητήσωμεν ’εις τον άλλαχοΰ
μνημονευθεντα βιολογικόν νόμον τής αόξήσεως οργάνου τίνος, κατόπιν ύπερλειτουργιας αυτου. Επειδή διά τοϋ πολιτισμού ό εγκέφαλος υπεβλήθη εις έντονον άσκησιν
επηκολουθησε η παραγωγή καί ή αϋξησις τοϋ όγκου αύτοϋ, συνεπεία τήε ύπεολειτουργιας.
1 1’
^
πΡ°5τ,εθϊί δ’( °τι ή “μ« τή ένάρξει τοϋ πολιτισμού συμβαίνουσα αϋξησις
της μαζης του εγκεφάλου διετηρεΐτο καί έπηυξάνετο διά τής περαιτέρω ζωής έν
τω πολιτισμφ καί εκληρονομεΐτο άπό γενεάς εις γενεάν μέχρι τοϋ πεπολιτισμένου
ανθρώπου. Ο πεπολιτισμενος άνθρωπος δεν ύπήρξεν αείποτε τοιοΰτος, άλλ’ έξειΑίχθη εκ πρωτογόνου καταστάσεως. Κατά συνέπειαν άρχικώς είχε μικοότερον καί
ατελεστερον εγκέφαλον, όστις λόγω τής έκ τοϋ πολιτισμού ύπερλειτουργίας όλοέν
ανεπτυσσετο και εν τελεί προσέλαβε τήν μορφήν τοϋ σημερινού εγκεφάλου, συμφώνως προς τον οποίον διεμορφώθη καί τό κρανίον. Έ κ παραλλήλου δέ ηύξάνετο ή
λειτουργική αποδοσις αύτοϋ. "Ωστε ό πολιτισμός είχεν εύεργετικήν έπίδρασιν έπί
του εγκεφάλου και δη του όγκου^ τής μορφής καί τής λειτουργικής άποδόσεως αύτοϋ.
Αλλα δια του

πολιτισμού ού μόνον

αϋξησις τοϋ

έγ κ εφ ά λ ο υ ,

άλλα κ α ί
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άντίθετον τούτου δύναται νά έπέλθη, τουτέστιν σμίκρυνσις του εγκεφάλου όταν συμβή μείωσις καί ύποχώρησις τού πολιτισμού. Τοιοϋτον τι παρετηρήΟη, ώς άλλαχοϋ
έλέχθη, εις τούς νέους Αιγυπτίους έν σχέσει προς τούς άρχαίους. 'Ο χώρος του κρα
νίου αύτών καί σύν αύτώ ή μάζα τού εγκεφάλου κατέστη μικρότερος, της σμικρύνσεως
συμπιπτούσης καί άναγομένης εις την μείωσιν του πολιτισμού.
"Οθεν καθίσταται προφανές, δτι μεταξύ πολιτισμού καί έγκεφάλου υπάρχει
σχέσις καί έξάρτησις καί δτι έν γένει ό πολιτισμός έχει ευεργετικήν έπίδρασιν έπί
τού έγκεφάύ^ου, καθ’ δτι συντελεί εις την αΰξησιν του δγκου αυτού καί την προα
γωγήν τω ν ικανοτήτων του, ώστε νά παρέχωνται πνευματικαί έκδηλούσεις καί
δημιουργήματα πολιτισμού έπί μάλλον αξιόλογα.
** *
'

(.) OQ

'Η μελέτη δμως τής σχέσεως πολιτισμού προς τον έγκέφαλον φέρει προς τού
το ις εις φως έπιδράσεις τού πολιτισμού κατά πολλά επιβλαβείς διά τον έγκέφαλον.
Ώ ς φαίνεται, 6 έγκέφαλος ύπέστη καί ύφίσταται διά τού πολιτισμού ώρισμένας βλάβας, αίτινες έ'χουσιν άπήχησιν έπί των λειτουργιών αυτού καί συνεπώς
έπί τής ψυχικής καί πνευματικής ζωής τών ατόμων.
Ώ ς γνωστόν, δσον πολυπλοκώτερον είναι μηχάνημά τι τοσοΰτον ή άπόδοσίς του είναι τελειοτέρα, εύχερέστερον δμως τό τοιοϋτον μηχάνημα ύπόκειται εις
διαταραχάς καί βλάβας.
'Ο έγκέφαλος τού προηγμένου ανθρώπου έχει καταστή λίαν λεπτοφυής,
δι’ δ καί εύχερώς δύναται νά βλαφθή. Περί τούτου μαρτυροΰσι πλεϊστα γεγονότα
αναγόμενα εις διαταραχάς καί βλάβας τού νευρικού συστήματος τάς οποίας πολλοί
τείνουσι νά άποδώσωσιν εις την έπίδρασιν τού πολιτισμού. Τό σημαντικώτερον αύ
τώ ν είναι ή εις τούς πεπολιτισμένους λίαν συχνή έμφάνισις νευρικών καί ψυχικών
παθήσεων, αί όποΐαι εις τούς πρωτογόνους άνθροόπους έλλείπουσι παντελώς ή εί
ναι έλάχισται.
Σ τατιστικαί γενόμεναι έν ’Αγγλία, ’Αμερική καί Γερμανία έπί πολλάς δε
καετηρίδας άπό τού 1860 καί εντεύθεν απέδειξαν προιοΰσαν αΰξησιν τής αναλο
γίας τών ψυχικών παθήσειυν.
'Η στατιστική τών ψυχοπαθειών έν Έλλάδι άποδεικνύει ώσαύτο^ς προϊοΰσαν την αΰξησιν αύτών.
Συνήθως ό μέσος δρος τών ψυχικών παθήσεων εις τάς πεπολιτισμένας χώ
ρας κυμαίνεται άπό 1-4% . 'Όσον δέ περισσότερον πεπολιτισμένη είναι ή χώρα,
τοσοΰτον μεγαλύτερον είναι τό ποσοστόν τών ψυχικών παθήσεων.
Χαρακτηριστικόν παράδειγμα βλάβης τού έγκεφάλου, λόγω τού πολιτισμού,
άποτελοΰσι οί μαύροι τής Β. ’Αμερικής, οίτινες προ τής άπελευθερώσεώς των, δτε
έζων ζωήν άπλήν καί φυσικήν, δηλαδή μέχρι τού 1860, παρουσίαζον έπί ένός έκατομμυρίου 169 ψυχικώ ς πάσχοντας. Κατά τό 1890, δηλαδή όλίγας δεκαετηρίδας
αετά τήν άπελευθέρωσίν των, έπί 1 εκατομμυρίου οί ψυχικώς πάσχοντες άνήλθον
ίς 886. Τό γεγονός τούτο δύναται νά χρησιμεύση ώς πειραματική άπόδειξις τής
ιά τού πολιτισμού βλάβης τού νευρικού συστήματος.
Ώ ς άπόδειξις βλάβης τού έγκεφάλου, λόγω τού πολιτισμού, φέρεται προς τούτοις ή συχνή προσβολή τού πεπολιτισμένου ανθρώπου υπό τής προϊούσης γενικής
παραλύσεως, ήτις έχει μέν ώς αιτίαν τήν συφιλίδα, έλάχιστα δμως ή ούδόλως έκδηλοΰται εις λαούς άνευ πολιτισμού, καίτοι εις αύτούς άφθονεΐ ή σύφιλις. Κατά
τον K raepelin ή αΰξησις τής προϊούσης γενικής παραλύσεως εις τούς πεπολιτισμένους προέρχεται έκ τής μειώσεως τής άντοχής τού νευρικού συστήματος συνέ
πεια τοΰ πολιτισμού.
Ώ ς παράδειγμα βλάβης διά τού πολιτισμού φέρεται σύν τοΐς άλλοις ή μείω-
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σις του πληθυσμού ή και ή πλήρης έξαφάνισις πολλών πρωτογόνων φυλών μετά την
συνάφειαν αύτών προς τον πολιτισμόν. Τοιαύτας περιπτώσεις παρέχουσιν οί Τασμάνιοι, οί γηγενείς κάτοικοι τής Ν. Ζηλανδίας, τής ’Ωκεανίας, τής Σουμάτρας.
'Η επιβλαβής έπίδρασις του πολιτισμού καταφαίνεται προς τούτοις καί έκ του δτι
οί κάτοικοι τών μεγαλουπόλεων προσφέρουσι μεγαλύτερον ποσοστόν νευρικών πα
θήσεων ή οί τής υπαίθρου.
Άναφορικώς προς τήν επιβλαβή έπίδρασιν του πολιτισμού, όφείλομεν να δεχθώμεν δτι 6 πολιτισμός καταπονεί τό νευρικόν σύστημα περισσότερον ή ή άπλώς
πρωτόγονος ζωή, επειδή ή ζωή έν τώ πολιτισμώ είναι διερρυθμισμ,ένη επί τής λει
τουργίας του εγκεφάλου, καθ’ δτι αί απαιτήσεις τής πεπολιτισμένης κοινωνίας εί
ναι "κυρίως απαιτήσεις διανοητικαί.
Είς δέ τήν καθ’ ημάς εποχήν ή διαρκής άνησυχία, ή άβεβαιότης τής αΰριον,
αί τάσεις προς κοινωνικάς μεταρρυθμίσεις κρατούν έν διαρκεί ύπερεντάσει τον νευ
ρικόν σύστημα τού ανθρώπου.
Επομένως ή ζωή έν τώ πολιτισμώ συνεπάγεται μεγαλυτέραν κατανάλωσιν
νευρικής ένεργείας καί φθείρει τό νευρικόν σύστημα.
Εις πάντα ταΰτα άς προστεθώσι δύο σημαντικοί παθογόνοι παράγοντες, ό
τού άλκοολισμοΰ καί τής συφιλίδος, οϊτινες (παράγοντες) προσβάλλουσι κατ’ ε
ξοχήν τό νευρικόν σύστημα.
"Οθεν, καθ’ ά ισχυρίζονται πολλοί έπιστήμονες, ό πολιτισμός διά τε τού εί
δους τής ζωής καί τών διαφόρων έν αύτώ παθογόνων παραγόντων επιδρά έπιβλαβώς έπί τον έγκέφαλον καί μειώνων τήν άντίστασιν αύτοΰ κατέστησε τούτον ευπα
θή, ώστε εύχερώς επέρχονται διαταραχαί καί βλάβαι συνεπαγόμεναι ψυχικάς άνωμαλίας καί παθήσεις. Διά. τον λόγον τούτον οί τοιαΰτα φρονοΰντες Είναι κατή
γοροι τού πολιτισμού.
'Η περί ής ό λόγος μείωσις τής άντιστάσεως καί ή εύπάθεια. τού νευρικού
συστήματος έθεωρήθη ώς φαινόμενου έκφυλισμοΰ τον όποιον ό προηγμένος άνθρω
πος άπεκόμισεν έκ τού πολιτισμού.
'Ο έκφυλισμός συνίσταται εις μείωσιν τής ψυχικής ζω ής έκδηλουμένης διά.
τής συχνής έμφανίσεως ψυχικών παθήσεων ή ψυχικών ανωμαλιών, επίσης νευρα
σθενικών φαινομένων, διά τής αόξήσεως τής έγκληματικότητος καί τών αυτοκτο
νιών, διά. τής ήθικής καί διανοητικής καταπτώσεως.
Λόγω τού έκφυλισμοΰ, ού μόνον άτομα, άλλα καί λαοί ολόκληροι δύνανται νά
καταστραφώσιν, ώς διδάσκουσι ημάς τά εκ τής ιστορίας τώ ν λαών παραδείγματα.
Διά. τήν έποχήν ημών άκούσνται πολλαί φωναί περί βλάβης τής ψυχικής υ 
γείας καί περί εκφυλισμού τής Ευρωπαϊκής φυλής (Carrel, Sp engler). Κατά πό
σον τούτο είναι άληθές, είναι ζήτημα έφ’ ού δεν υπάρχει όμογνουμία, καθ’ δσον ύπάρχουσιν έπιστήμονες,' οίτινες άμφισβητοΰσι τήν έπιβλαβή έπίδρασιν τού πολι
τισμού καί δεν παραδέχονται διά. τήν καθ’ ημάς έποχήν τήν ΰπαρξιν σημείων έκφυλισμοΰ. Ώ ς φαίνεται, οί μέν ύπερβάλλουσι προς τήν μίαν κατεύθυνσιν, οί δέ προς
τήν έτέραν. Ή άλήθεια, ώς πάντοτε, κεΐται είς τό^μέσον. 'Υπάρχουσι δηλαδή βλάβαι έκ τού πολιτισμού, χωρίς δμως αδται.νά άποτελώσι πραγματικόν κίνδυνον διά.
τήν Ευρωπαϊκήν φυλήν καί τον πολιτισμόν αύτής.
’Επειδή τό πρόβλημα είναι φλέγον, κρίνω σκόπιμον παρέκβασίν τινα προς
έξέτασιν, έάν ό πολιτισμός άποτελή, ώς ύπό πολλών πρεσβεύεται καί διακηρύττε
ται, ίδιάζουσαν κατάστασιν διάφορον καί άντιτιθεμένην προς τήν φυσικήν ύπόστασιν τού άνθρώπου. Τό πρόβλημα άλλωστε είναι συναφές προς τό περιεχόμενον τής
προκειμένης μελέτης.
( Σ υ νε χ ίζ ε τα ι)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

Η Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν ΙΑ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ
ΤΟΥ
_________

Χ Ρ Η Μ Α Τ ΙΙΤ Ο Υ

Μ ΑΝΩΛΗ

Μ.

Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ο Υ

Ύ π ο του Δημοσιογράφου κ. ΣΙΙΥΡΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ___________

'Η οικογένεια τοΰ αειμνήστου Αρχηγού του ’Αστυνομικού Σώματος και πολυκλαύστου φίλου μου Νίκου Κόκκινου είχε μεταξύ των μελών της καί ένα θύμα
στυγεροΰ εγκλήματος, πού υστέρα άπό πολλούς μήνες διελευκάνθη. Τον χρηματι
στή Μανώλη Μ. Κόκκινο, άδελφό τοΰ παληοϋ ’Αρχηγού, ό όποιος έδολοφονηθη
άγρια καί έληστεύθη, ενώ την νύχτα τής Τετάρτης 14 Μαρτίου 1928 έγύριζε πεζός
στο παρά το Γαλάτσι σπίτι του.
Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 1928, πρωί πρωί ό σκοπός χωροφύλακας που εκεί
νη την στιγμή έκανε περιπολία, στο τέρμα τής όδοΰ Πατησίων, κοντά στήν Αλυσσίδα, είδε νά τρέχη προς αύτόν ένα πιτσιρίκι πού τον έσταμάτησε άλαφιασμένο
καί τοΰ είπε, άφοΰ στάθηκε μπροστά του.
— Κύριε χωροφύλακα. ’Ελάτε σας παρακαλώ έδώ πιο πέρα. Δοκίμασα να
ξυπνήσω ένα κύριο πού είναι ξαπλωμένος δίπλα σ’ ένα οικόπεδο έδώ πιο πέρα,
στήν άρχή τοΰ δρόμου πού πάει προς τό Γαλάτσι. Ά λ λ ’ αύτός δεν σαλεύει. . . Θαναι
σίγουρα μ εθ υ σ μ ένο ς... Γιά έλάτε νά δήτε. Είναι παράξενο πράγμα... Και είναι
άνάσκελα. . . Μέσα στις λάσπες. Μέρος πού βρήκε νά κοιμηθή. . .
'Ο σκοπός χωροφύλακας, Κώστας Τσάκας ήταν τό όνομά του καί υπηρέτου
σε στο τότε Ζ' τμήμα άσφαλείας χωροφυλακής, ακολούθησε τον μικρό και μολι
)/
αη
μι
οίκι
. . .
είχε πήξει π ιά άπάνοο στις λάσπες τοΰ δρόμου καί τοΰ οικοπέδου, γιατί την περα
σμένη νύχτα είχε βρέξει πολύ, μά πάρα πολύ. 'Ο χωροφύλακας μέ τήν πρώτη μαεί-

λευε π ιά καί διέκρινε, καθώς τον γύρισε γιά νά τον σκουντήση, ένα τραύμα
σφαίρα, κατά πάσαν πιθανότητα, στο πίσω μέρος του κρανίου. Δεν χρεία-
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Γιώογο Γιανναράκο. Καί ή αύτοψία καί ή δικαστική έρευνα άρχισαν.
Ό σκοτωμένος, πού θά ήταν καμμιά τριανταπενταριά χρόνων, έφερε μαύρα
όλοκαίνουργα ροΰχα, λεπτό παλτό γκρι καί αδιάβροχο άπό πάνω. Τά ροΰχα του
μούσκεμα άπό τήν καταιγίδα τής περασμένης νύχτας. Τό πτώμα ήταν ξαπλωμε-
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νο ανάσκελα, απάνω σέ μια μικρή λιμνούλα άπδ πηκτό πιά καί βρεμμένο αίμα.
Περίστροφο δεν βρέθηκε καί ή αύτοκτονία άπεκλείσθη άπδ την πρώτη στιγμή.
Δέκα μέτρα πιο πέρα άπο τδ πτώμα, βρέθηκε ή ρεμπούμπλικα του σκοτωμένου,
απάνω σε άλλη μια μικρή λιμνούλα άπο αίμα. ' Η ρεμπούμπλικα έφερε στο πίσω μέ
ρος και λίγο πιο πάνω απο τδ μπδρ καί μια μικρή τρυπίτσα άπδ σφαίρα περιστρό
φου, πού είχε ριχτή άπδ κάποια άπόστασι γιατί δεν παρατηρήθηκε κάψιμο γύρω
άπδ τήν τρύπα, πράγμα πού αν συνέβαινε θά έδειχνε δτι ή πιστόλια είχε ριχτή άπδ
πολύ μικρη αποστασι. Απο την νεκροψία, που εγινε απο τόν ιατροδικαστή επί τό
που, προεκυπτε οτι το θύμα, ενω εβαδιζε, είχε πυροβοληθη εκ των όπισθεν καί ή
σφαίρα, άφοϋ έτρύπησε πρώτα τήν ρεμπούμπλικα στδ πίσω μέρος καί τήν επέταξε
μακρυα, έτρύπησε καί τδ κρανίο στδ δεξιδ βρεγματικδ όστοΰν καί άφοΰ διέτρησε
άπδ τήν μια έως τήν άλλη άκρη τδν εγκέφαλο, είχε βγή άπδ τδ άριστερό φρύδι.
’Εκεί, στήν τρύπα εξόδου τού βλήματος, βρέθηκαν καί μερικά ψήγματα άπδ μόλυ
βδο, μιά άπόδειξις ότι ή σφαίρα ήταν μολυβένια καί οχι έπινεκελωμένη. 'Ο θάνα
τος επήλθε άκαριαίως. ’Άλλα τραύματα ή κακώσεις δέν παρετηρήθησαν. 'Ο στόμαχος ήταν κενδς άπδ τροφές καί κατά τδν ιατροδικαστή τδ έγκλημα είχε γίνει τδ
περασμένο βράδυ, τής Τετάρτης 14 Μαρτίου, καί πάνω κάτω στις 8 τήν νύχτα,
τήν ώρα άκριβώς τής καταιγίδος, όταν χάλαγε ό Θεδς τδν κόσμο άπδ τά μπουμπου
νητά καί τήν καταρρακτώδη βροχή.
Σ αυτό το μέρος, εκείνη τήν εποχή, ήταν μιά μικρή βίλλα καί ένα μαρμαρά
δικο. Καί άπδ τήν βίλλα λοιπδν καί άπδ τδ μαρμαράδικο είπαν ότι τδ περασμένο
βράδυ, άπάνω στδ χαλασμδ Κυρίου, άπδ τήν καταιγίδα, έκτδς άπδ τά μπουμπουνη
τά, κατά τις 8 1/2 τδ βράδυ, άκουσαν ένα κρότο σάν πιστολιά. ’Έβαλαν αύτί μή
πως ακούσουν καμμιά φωνή νά καλή σέ βοήθεια καί έπειδή δέν άκουσαν τίποτε,
ενομισαν ότι ό κρότος έκεΐνος θά ήταν άπδ καμμιά έξάτμισι διερχομένου αυτοκινή
του καί δέν έδωσαν σημασία. Μά άφοΰ βρέθηκε τδ πτώμα, κατάλαβαν ότι ό κρότος
έκεΐνος έπρεπε νά ήταν άπδ τήν πιστολιά πού είχε κόψει τδ νήμα μιας άνθρώπινης
ςωής και οτι εκείνη τήν ώρα είχε διαπραχθή άπδ τούς άγνωστους δράστες τδ στυ
γερό κακούργημα.
t Με την ερευνά, που έγινε κατα τήν αύτοψία, στά ρούχα του σκοτωμένου,
μαθεύτηκε αμέσως ποιδ ήταν τδ θϋμα. Σκοτωμένος ήταν ό χρηματιστής Μανώλης
Μ. Κόκκινος, άδελφός του τότε υπομοιράρχου Νίκου Κόκκινου καί μετέπειτα ’Αρ
χηγού του ’Αστυνομικού Σώματος, πού ύπηρετοΰσε τότε ώς διοικητής σέ κάποιο
άπδ τά τμήματα τής άσφαλείας Χωροφυλακής των ’Αθηνών. 'Ο Μανώλης Κόκκινος
είχε τότε χρηματιστικό γραφείο, κοντά στδ Χρηματιστήριο. ΤΗταν έργένης καί
έμενε στδ Γαλάτσι καί προφανώς είχε σκοτωθή, ένώ γύριζε τδ περασμένο βράδυ
στο σπίτι του. Στις τσεπες τών ρούχων του βρέθηκαν επιστολές καί σημειώσεις
απο τις οποίες και προεκυψε η ταυτοτης του καί άκόμη 7.800 δραχμές σέ χαρτονο
μίσματα τών 500 και τών 100 δραχμών καί σέ μιά άλλη του τσέπη άλλες 500 δρα
χμές σε μικρότερα χαρτονομίσματα. Αύτή ή άνεύρεσις τώ ν χαρτονομισμάτων στις
τσεπες του σκοτωμένου μπέρδεψε στήν άρχή τά πράγματα, γ ια τί φάνηκε έκ πρώτης
όψεως να αποκλειη την εκδοχή τής ληστείας καί ό άνακριτής Ρουμελιανάκης και
ο υπομοίραρχος Παπανικολάου άρχισαν νά ρωτούν καί νά φροντίζουν νά μάθουν
αν ο σκοτωμένος χρηματομεσίτης είχε τίποτε έχθρούς πού νά τδν μισούσαν καί νά
θελανε νά τδν σκοτώσουν, ή, έπειδή ήταν έργένης, μήπως ήταν άφορμή του έγκλήματος καμμιά γυναίκα.
Μά όταν ύστερα άπδ λίγη ώρα, καί άφοΰ ειδοποιήθηκε τηλεφω νικώ ς στήν
υπηρεσία του, έφθασε έπί τόπου, δ αείμνηστος άδελφδς του .σκοτωμένου, ύπομοίΡαΡΧ°ζ Νίκος Κόκκινος, διαπιστώθηκε ότι άφορμή τοΰ στυγερού καί μυστηριώδους
ακόμη εγκλήματος ήταν ή ληστεία γιατί όταν είδε τήν ρεμπούμπλικα την τρυπη-
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μενη του σκοτωμένου άδελφοΰ του καί τά λίγα χρήματα πού βρέθηκαν στις τσέπες
του, έσπευσε νά ρωτήση :
— Κανένας χαρτοφύλακας δεν βρέθηκε δίπλα του ;
— Ό χι, του άπήντησαν.
— Τ ότε είναι ληστεία. . . Τον σκότωσαν τον μακαρίτη τον αδελφό μου
για νά τον ληστέψουν. ’Επειδή φοβόταν μήπως καμμιά νύχτα γίνη διάρρηξις στο
χρηματιστικό του γραφείο καί τοϋ άνοίξουν τό χρηματοκιβώτιό του καί τον κλέ
ψουν, κάθε βράδυ φεύγοντας έ'βαζε δλα του τά λεπτά, τά μέν χιλιάρικα καί τά πεντακοσάρικα στην τσάντα του, στο δερμάτινο μαύρο χαρτοφύλακά του δηλαδή, καί
τ ις ομολογίες καί τά μικρά χαρτονομίσματα τά έκανε πακέττα καί τά κουβαλούσε
στο δωμάτιό του, στο Γαλάτσι, γιά νά τά ξαναπάρη τό πρωί την άλλη μέρα, στο
γραφείο του. 'Υ πολογίζω ότι σέ χιλιάρικα, πεντακοσάρικα καί' ομολογίες ό μακαρί
της ό Μ ανώλης θά έ'πρεπε νά έ'χη μαζί του διακόσιες μέ τριακόσιες χιλιάδες. Αύτές
λείπουν. "Αρα τον έσκότωσαν γιά νά τον ληστέψουν.
Π ραγματικά, ούτε στο δωμάτιό του στο Γαλάτσι, ούτε στο χρηματιστικό
του γραφείο, δπου έ'γινε έρευνα, βρέθηκαν άλλα χρήματα καί οί ομολογίες, προπάντων
οί πολλές εκατοντάδες ομολογίες των δύο αναγκαστικών δανείων καί των ανταλ
λαξίμων πού είχε ό μακαρίτης. Μά ή εκδοχή τής ληστείας αποδείχθηκε πληρέστε
ρα άκόμη, άπό την κατάθεσι ενός μάρτυρος, τού Ή λία Σκούρτη, πού είχε τότε
καφενείο στην οδόν Πατησίων καί ακριβώς απέναντι άπό τό εργοστάσιο Κλωναρίδη, και ο οποίος είπ ε :
— Χθες τό βράδυ, κατά τις 8 ή ώρα πάνοο κάτω, ό μακαρίτης ό κύρ Μανώ
λης, κατέβηκε άπό τό τράμ πού ήλθε άπό τήν ’Αθήνα καί μπήκε μέσα στό μαγαζί
μου. Έ βρεχε έκείνη τήν ώρα καί ό χρηματιστής, μπαίνοντας στό μαγαζί μου, μοΰ
ζήτησε καί πήρε τό αδιάβροχο του, πού τό είχε άφήσει χθες τό πρωί, στό καφενείο
μου, επειδή δεν έβρεχε τότε. Στις 8 τό βράδυ, πού ήλθε καί φόρεσε τό άδιάβροχό
του έμεινε στό καφενείο καμμιά δεκαριά λεπτά τής ώρας καί ύστερα έφυγε γιά τό
Γαλάτσι λέγοντας : «Καιρός πιά νά γυρίσωμε καί στό κονάκι μας».
— Θυμάσαι άν ό σκοτωμένος κρατούσε τίποτε στά χέρια ; τον ρώτησαν.
— Καί π ώ ς δεν κρατούσε. "Οπως κάθε βράδυ στό ένα χέρι κρατούσε τό δεομάτινο χαρτοφύλακά του, πού είχε τά λεπτά, καί στό άλλο δυο μεγάλα πακέττα κα
λά δεμένα. "Ολοι ξέραμε δτι στά δέματα αύτά είχε ομολογίες πού αγόραζε καί πωλοϋσε στό χρηματιστήριο.
Ούδεμία λοιπόν άμφιβολία δτι ό μακαρίτης 6 χρηματιστής Μανώλης Κόκκι
νος γύριζε στό δωμάτιό του, κρατώντας, δπως συνήθως, δλη τήν περιουσία του,
ένα ολόκληρο θησαυρό, άπάνω του. Καί ούτε ό χαρτοφύλακας μέ τά λεπτά, ούτε
τά δέματα μέ τις ομολογίες βρέθηκαν δίπλα στό πτώμα του, τό άλλο πρωί. "Αρα
ό Κόκκινος δολοφονήθηκε καί ληστεύτηκε άπό άνθρώπους πού τον είχαν παρακο
λουθήσει καί ήξεραν δτι έκουβαλοΰσε κάθε βράδυ γυρίζοντας μιά ολόκληρη περιου
σία. Ούδεμία πιά άμφιβολία δτι ελατήριο τού εγκλήματος ήταν ή ληστεία καί δτι
οί δολοφόνοι λησταί, αφού τον έσκότωσαν καί τού άρπαξαν τον χαρτοφύλακα καί
τά δέματα, έθεώρησαν περιττό νά τού ψάξουν καί τις τσέπες τών ρούχων του γιά
νά τού πάρουν καί τ ις 7.800 δρχ. καί τά λιανά πού ήταν άλλες πεντακόσιες δραχμές.
Μά στήν κατάθεσι τού καφεπώλη Ή λία Σκούρτη προσετέθη καί μιά άλλη
ουσιώδης κατάθεσις. Τού εκεί, στήν αραιοκατοικημένη τότε συνοικία, κατοικούντος κτηματίου Ή λ ία Κοσμόπουλου, ό όποιος είπε :
— Χ θές τό βράδυ καί ενώ γύριζα στό σπίτι μου, κατά τις 8 παρά 10, πετετάχτηκαν άπό τό οικόπεδο που είναι τώρα τό πτώμα τού μακαρίτη τρεις νέοι. Κάτι
κρατούσαν στά χέρια, προφανώς πιστόλι, καί μοΰ φωνάξανε :
— "Αλτ μήν κάνης ούτε ένα βήμα. Στάσου.
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— Τί συμβαίνει βρε παιδιά ; τούς ρώτησα.
—Λάθος κάναμε' δεν είναι αύτός, είπε ό ένας άπό τούς τρεις, άφοΰ ήλθε πολύ
κοντά μου.
Καί τότε ένας άλλος άπο τούς τρεις νέους, πού άσφαλώς είχαν στήσει εκεί
καρτέρι στο μακαρίτη, είπε :
— Γυρεύουμε κάποιον για να ξηγηθοΰμε μαζί του περί ζήτημα τιμής δηλαδή.
'Ο μάρτυς κτηματίας Κοσμόπουλος ήρωτήθη μήπως εΐχε διακρίνει τά χαρα
κτηριστικά καί τά ενδύματα των τριών νέων, οί όποιοι είχαν στήσει το προηγούμε
νο βράδυ ένέδρα εις τό σημείο εκείνο. Καί άπήντησε :
—Ό ένας άπο αυτούς ήταν ψηλός, αδύνατος καί φορούσε μαύρα ρούχα. Ή τα ν
αύτός πού μου φώναξε τό πρώτο τό «ά.λτ καί μην κάνης βήμα)). Ό ά.λλος ήταν εύ
σωμος, μελαγχροινός καί φορούσε γκρίζα ρούχα μοΰ φαίνεται. Αύτός είναι εκείνος
πού ήλθε κοντά μου καί άφοΰ μέ κύτταξε φώναξε ότι «λάθος κάναμε δεν είναι αυ
τός». Του τρίτου τά χαρακτηριστικά, αυτού δηλαδή πού είπε ότι γυρεύουνε κάποιον
νά εξηγηθούνε «περί ζήτημα τιμής» δεν διέκρινα, ούτε τά χαρακτηριστικά, ούτε
τί χρώμα ρούχα φορούσε, γιατί βρισκότανε κάπως μακρύτερα από τούς δύο άλλους.
’Από τήν άνάκρισι, έκτος άπο την έκδοχή τής ληστείας, ήρχισε παράλληλα
νά εξετάζεται καί ή έκδοχή μήπως ή δολοφονία τού χρηματιστή Μανώλη Κόκκι
νου ώφείλετο σέ λόγους τιμής. Μά δεν έξακριβούθηκε στήν αρχή ένα τέτοιο πρά
γμα. 'Ο δολοφονημένος χρηματομεσίτης κατήγετο- άπο μια καλή καί εύπορο οι
κογένεια τής Σπάρτης καί νέος άκόμη εΐχε προσβληθή άπο αδενοπάθεια. Εΐχε πάει
για καιρό έξω στήν Ελβετία καί άφοΰ έθεραπεύθη πλήρως, έπέστρεψε στήν Ε λ 
λάδα καί έγκατεστάθη στήν ’Αθήνα, όπου άνοιξε χρηματιστικό γραφείο στο Χρη
ματιστήριο όπου τήν έποχή εκείνη γινότανε μεγάλο παιγνίδι στήν άγγλική λίρα
καί όπου έκερδίζοντο καί έχάνοντο σέ διάστημα ελάχιστων ήμερων άτράνταχτες
περιουσίες. Παράλληλα, έκτος άπο τις χρηματιστηριακές δουλειές, έκανε καί τον
κτηματομεσίτη καί έκέρδιζε ένα σωρό λεπτά γιατί ήταν καί τίμιος στις συναλλαγές
του καί ψύχραιμος στο έπάγγελμά του. Δέν έπαιζε ποτέ ό ’ίδιος ώστε νά κερδίζη
σέ μια στιγμή περιουσία ολόκληρη καί νά χάνη τά μαλοκέφαλά του τήν άλλη, όπως
ά,λλοι χρηματισταί πού τίναζαν στο τέλος τά μυαλά τους στον άέρα, αύτοκτονοΰντες,
άλλά έξετέλει άπλούστατα τις εντολές μονάχα τών πελατών του, αγοράζοντας καί
πουλώντας λίρες, άνταλλάξιμα ή άναγκαστικά δάνεια, γιά λογαριασμό τους καί άρκούμενος στά νόμιμα δικαιώματα του. Στήν προμήθεια του δηλαδή. ’Έ τσι εΐχε αυ
ξήσει τήν κληρονομική του περιουσία άπο τό μερίδιο τού πατέρα του καί εΐχε σχη
ματίσει μιά περιουσία άπο καμμιά τριακοσαριά περίπου χιλιάδες δραχμές πού ήταν
άπαραίτητες νά τις έχη σέ ρευστό γιά τήν δουλειά του. Καί αύτές, όπως είπαμε
πάρα πάνω, τά βράδυα, σαν εάλεινε τό γραφείο του, τις έσερνε μαζί του στο χαοτοφύλακα καί σέ δέματα καί τις έπαιρνε μαζί του στο δωμάτιό του, στο Γαλάτσι,
γιά νά είναι σίγουρος. Μά αυτό τό μυστικό του ήταν πασίγνωστο, άφοΰ τό ήξερε
ώς καί 6 φίλος του ό καφετζής άκόμη πού ήταν άπέναντι από τό ζυθοποιείο Κλωναρίδη καί οπού ό Κόκκινος σταμ,ατοΰσε κάθε βράδυ, όταν κατέβαινε άπο τό τράμ,
γιά νά πάη στο σπίτι του. Τό μυστικό του τό ήξερε άκόμη καί όλο τό Γαλάτσι καί
φαίνεται ότι τό είχαν μάθει καί κοινοί κακοποιοί, οί όποιοι τού έστησαν καρτέρι
εκείνο τό βράδυ καί άφοΰ τον σκοτώσανε μέ μιά πιστόλια, τον έλήστευσαν παίρνοντάς του τον χαρτοφύλακα μέ τά χιλιάρικα κάί τά δέματα μέ τις ομολογίες.
Γιά τό ποιοι ήσαν οί δολοφόνοι δέν υπήρχε καμμιά άπολύτως ένδειξις. Κα
τόπιν έντολής τού άνακριτοΰ Ρουμελιανάκη, ή Χωροφυλακή, μέ τά λιγοστά τότε
όργανά της, έχτένισε ολόκληρη τήν περιοχή άπο τό τέρμα Π ατησίων έως τό Γα
λάτσι καί τά έρημα τότε Τουρκοβούνια χωρίς όμως νά βρή καί κανένα άπολύτως
ίχνος, ώστε νά τούς άνακαλύψη.
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Τό μόνο πού εξακριβώθηκε ήταν ότι ό μακαρίτης ό Μανώλης ό Κόκκινος, κου
βεντιάζοντας κάποιο βράδυ μέ τον πρώην διοικητή του Ζ' τμήματος ασφαλείας υπο
μοίραρχο τότε Μανουσέλη, έλεγε ότι είχε ένα περίεργο προαίσθημα. "Οτι κάποια
υιέοα θά τον έσκότωναν για νά τον ληστεύσουν. Παρά την προαίσθησί του όμως αυ
τή δέν έπαιρνε ούτε τά πιο στοιχειώδη μέτρα άμύνης. Δεν είχε ζητήσει κάν καμμια
άδεια όπλοφορίας την όποιαν μπορούσε νά πάρη τότε εύκολώτατα μια καί μετέφερε
κάθε βράδυ στην ερημική εκείνη τοποθεσία περιουσία όλόκηρη. Δέν είχε ακούσει
ακόμα καί την συμβουλή τού αδελφού του υπομοιράρχου τότε καί μετέπειτα ’Αρχη
γού τού ’Αστυνομικού Σώματος άειμνήστου Νίκου Κόκκινου, ό όποιος τον συνεβούλευε έπίμονα νά σημειώνη κάπου τούς αριθμούς των μετοχών καί των ομολο
γιώ ν πού είχε έκάστοτε στήν κατοχή του. Ά λλ’ ό Μανώλης τού άπαντοΰσε γε
λώ ντας :
—Ά χοΰχα ; Αύτο μοΰ έ'λειπε νά κάνω. Μά τότε έπρεπε νά έχω καμμια δε
καριά γραμματικούς στήν διάθεσί μου γιά νά μοΰ γράφουνε τούς άριθμούς των χαρ
τιώ ν πού αγοράζω καί πουλώ γιά λογαριασμό τών πελατών μου.
Καί έν τούτοις έγινε έπισταμένη έρευνα καί στο δωμάτιο στο Γαλάτσι πού
έμενε τό θύμα τού στυγερού κακουργήματος μήπως βρεθή κανείς κατάλογος μέ
τούς άριθμούς τώ ν ομολογιώ ν πού εΐχε τις τελευταίες ημέρες ό Κόκκινος. Δέν εύρέθη όμως κανένας τέτοιος κατάλογος. Βρέθηκε όμως ένα βιβλιάριο ταμιευτηρίου
Τοαπέζης μέ κατάθεσι έπ ’ όνόματι ’Εμμανουήλ Κοκκίνου 30.000 δραχμών. Διακόσιες
μέ τριακόσιες ίσω ς χιλιάδες δραχμών είχαν αποκομίσει οί δολοφονήσαντες τον χρη
ματομεσίτη Μανώλη Κόκκινο λησταί.
’Αλλά θά συνεχίσωμε καί εις τό προσεχές γιά τήν πορεία τών ανακρίσεων
καί γιά τήν καταπληκτική καί περίεργη άνακάλυψι καί σύλληψι τ£>ν δραστών τής
ληστείας καί τής δολοφονίας τού χρηματιστή.
( Συνεχίζεται )

Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», μέ τήν πλουσίαν
έπιστημονικήν καί έγκυκλαπαιδικήν ύλην των, κατέ
στησαν ό απαραίτητος σύντροφος τών άστυνομικ ώ ν ,ο ί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδόν τω ν.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ZQH
-——------------------ - 'Υπό του τ. Άνθυπαστυνόμου κ. ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΚ.ΑΚΗ_________________

'Η Κυριακή πού ξημέρωσε στις 15 τοΰ Νοέμβρη του 1937, ήτανε μέρα χα
ρά Θεού, ύστερα άπο μιας εβδομάδας κακοκαιρία καί φουρτούνα.
Μπουνάτσα ή θάλασσα άπ’ άκρη σ’ άκρη κι’ ό ήλιος, μ’ ολόλαμπρες άχτΐνες
χρύσωνε τις άκτές τοΰ Σοιρωνικοϋ, άπ’ δπου ξεκινούσαν ψαρόβαρκες κα’ άργοκυλοΰσαν για τ’ ανοιχτά πάνω στο γαλάζιο άτλάζι του.
Χάρηκαν οί ψαράδες ολόκληρη έκείνη τή μέρα, κάλμα θάλασσα, μπόλικο ψά
ρεμα, κι’ αργά πιά τό σούρουπο έβαλαν πλώρη γιά την στεριά.
Γύριζε καί μιά φρεσκοβαμμένη ψαροπούλα, σάν θαλασσοπούλι μ’ ανοιγμένες
φτεροΰγες τά κουπιά της, στά γεροδεμένα μπράτσα τοΰ λεβεντονιού ψαρά, τοΰ Γιακουμή, κι’ άραξε όπως πάντα σ’ έναν ορμίσκο, κοντά στον λαιμό τοΰ 'Αγίου Κοσμά.
Ό Γιακουμής, παλληκάρι τής θάλασσας, μελαψό, καψαλισμένο άπο τον ήλιο
καί τήν άλμύρα της, άνασκουμπωμένος στά χέρια καί τά πόδια, πήδησε έξω άπο
τή βάρκα του καί τήν έδεσε γερά σ’ ένα βράχο. "Υστερα πήρε στο ένα χέρι τά σύ
νεργά του καί στ’ άλλο το ψαροκάλαθό του, γεμάτο λαχταριστά άσημόχρυσα δώρα
πού τοΰ είχε χαρίσει ή «άγαπητικιά του γαλανή», δπως συνήθιζε νά άποκαλή τήν
θάλασσα, καί πετοΰσε μέ τά γυμνά του πόδια σάν γλάρος άπο βράχο σέ βράχο γιά
νά φθάση πιο γρήγορα στο κέντρο τοΰ γέρο - Κούρνιά, πού τον περίμεναν για τί
τους προμήθευε, ψάρι γιά τήν εκλεκτή νυκτερινή πελατεία του.
Ό γέρο - Κούρνιάς μέ τον κουνιάδο του, καί βοηθό του Τσαντίλη, καθισμένοι
στή βεράντα τοΰ κέντρου άγνάντευαν τή θάλασσα, τις ψαρόβαρκες στο γυρισμό τους
κι’ έξακολουθοϋσαν νά συζητοΰν γιά τήν πιστόλια., πού είχε άκουστή πριν άπο κάμ
ποση έυρα.
—Έγώ νομίζω, έλεγε ό Τσαντίλης, πώς ήτανε κρότος άπο λάστιχο αυτοκι
νήτου, καί τον έφερε κατά δώ τ’ άεράκι, άφοΰ ούτε έγώ ούτε ό φύλακας τοΰ Γκολφ
μέ τήν παρέα του, πού ακόυσαν κι’ αύτοί δέν βρήκαμε τίποτε έδώ γύρω πού ψά
ξαμε.
—’Έτσι θάναι, άπάντησε ό μπάρμπα - Κούρνιάς, μά νά, πόδισε κι’ ό Γιακου
μής κι’ έρχεται καταφορτωμένος.
"Οταν δμως ό Γιακουμής είχε φθάσει, έκεΐ πού τά βράχια κάνουν κύκλο,
σάν σπηλιά, καί κρύβουν μιά μικρή ολοκάθαρη άμμουδιά, τήν γ-νωστή φωλιά τών
έρωτευμένων ζευγαριών, σταμάτησε άπότομα, είχε δή καθαρά, άν καί μισοσκόταδο,
εναν άντρα πεσμένο μπρούμυτα μέ τό κορμί του άπο τήν μέση καί κάτω στήν θά
λασσα.
— Βρέ τον φουκαρά, μεθύσι πού τδχει. Χαμπάρι π ώ ς ό μισός μουσκεύει,
ψιθύρισε 6 Γιακουμής.
Ακούμπησε σ’ ένα βράχο τό φορτίο του καί μ’ ένα πήδημα βρέθηκε κοντά
του, και τον κοίταξε πιο προσεκτικά.
Φαινόταν άνδρας καλοβαλμένος, φορούσε καμπαρντίνα, τό κεφάλι του ήταν
ακουμπισμένο στο δεξί του μπράτσο κ ι’ ή ρεμπούμπλικά του ρηγμένη στο πλάϊ.
— Ρέ φίλε, τού φώναξε ό ψαράς, ξύπνα, νύχτωσε καί θά σέ τραβήξη ολό
κληρο ή θάλασσα.
Καμμιά άπόκρισις μά ό Γιακουμής σώνει καί καλά νά τον ξυπνήση. ’Ά ναψ ε
ένα σπίρτο καί τόν έσπρωξε, μέ τό γυμνό του πόδι, στον άγκώνα. Καί τότε τό κε
φάλι τοΰ κοιμισμένου γύρισε μέ μιας κ ι’ έπεσε στήν άμμο σάν ξεβιδωμένο, μέ τά
ματια ορθάνοιχτα, γυάλινα, κι’ άπο τό στόμα του έτρεχε κάτι τό μαυριδερό.
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— Χριστός καί Παναγιά, ξεφώνησε ό Γιακουμής, είναι πεθαμένος.
Σαλτάρησε τά βράχια κ ι’ άρχισεν νά φωνάζη μ’ όλη τήν δύναμί του πρός τήν
μεριά τοΰ κέντρου.
Ό Κούρνιάς μέ τον Τσαντίλη μόλις ακόυσαν τις φωνές τοΰ Γιακουμή, έτρεξαν άμέσους κοντά του, καί ξωπίσω τους ό Κυριακίδης, ό φύλακας τοΰ γηπέδου τοΰ
Γκολφ, πού βρίσκεται από τήν άλλη πλευρά τοΰ παραλιακού δρόμου, μέ τύς φί
λους του, Άθανασόπουλο καί Μπλέτση,
Μέ τά νυχτοφάναρά τους φώτισαν τον πεθαμένο μήπως καί τον αναγνωρί
σουν, μά κανείς τους δεν τον είχε ξαναδή.
Τότε ό Κυριακίδης πού ήξερε περισσότερα πράγματα, είπε :
—Μή τον άγγίξη κανείς καί νά ειδοποιήσουμε τήν αστυνομία. Τρέξε βρε
Μ πλέτση έσύ πού είσαι πιο νέος καί σβέλτος.
Τδβαλε στά πόδια ό Μπλέτσης, μά για νά φτάση στήν αστυνομία χρειάστηκε
αρκετή ώρα. Ό σταθμός Χωροφυλακής ήτανε στο Ελληνικό καί λαχανιασμένος
άπό τό τρέξιμο έφθασε κ ι’ είπε στον σταθμάρχη τά καθέκαστα.
'Ο σταθμάρχης τον ακούσε μέ μεγάλο ένδιαφέρον κι’ άμέσως κάλεσε δυό
χωροφύλακες καί μέ δυό ποδήλατα έ'φθασαν σέ λίγο καί οί τέσσερες, επί τόπου.
Μέ τό μεγάλο ψαροφάναρο πού είχαν φέρει στο μεταξύ, ό ενωμοτάρχης περιεργάσθηκε τον πεθαμένο.
ΜΙταν ένας άνδρας γκρίζομάλλης, μέτριου άναστήματος, καλοντυμένος, μέ
κατακαίνουργια γκρίζα καμπαρντίνα καί ρεμπούμπλικα. ’Εκείνο πού έτρεχε άπό
τό στόμα του ήταν αίμα πού είχε σχηματίσει στήν άμμο, κάτω άπό τό λαιμό του,
μια μαυριδερή καλλουβιτσα.
— Νά είναι έγκλημα ή αύτοκτονία ; άναρατήθηκε ό ενωμοτάρχης κι’ άρχι
σαν νά ψάχνουν όλοι τά γύρω μήπως άνακαλύψουν κάτι πού θά έδινε τήν άπάντησι.
’Ό ργωσαν τήν άμμο, μετακίνησαν βράχια, τίποτε - τίποτε πουθενά.
— Δεν υπάρχει άμφιβολία, είπε ό ενωμοτάρχης, πώς είναι αύτοκτονία. Τό
πτώ μ α είναι άθικτο καί τό αίμα πού τρέχει άπό τό στόμα του μαρτυρεί πώς εκεί
χτυπήθηκε. 'Όσο γ ιά τό πιστόλι είναι φυσικό νά τοΰπεσε άπό τό χέρι στήν θάλασ
σα. Φαίνεται πώ ς στεκόταν γυαλό - γυαλό καί βρίσκεται ό μισός μέσα, νυχτιάτικα
όμως δεν είναι εύκολο νά τό βροΰμε.
— Λέτε νά τό πήρε κανένας περαστικός ; είπε μέ άφέλεια ό ένας άπό τούς
χωροφύλακες.
— Μπά, αύτό είνα ι απίθανο, άπάντησε ό ενωμοτάρχης, Θά έπρεπε νά έχη
μεγάλο κουράγιο εκείνος πού θά τολμούσε νά πλησιάση ένα πτώμα καί νά τοΰ πάρη τό πιστόλι. Διέτρεχε τον κίνδυνο νά τον δουν καί νά κατηγορηθή γιά ένοχος.
Όποοσδήποτε αύριο τό πρωί θά τό βρούμε.
Στο μεταξύ άπό τό τηλεφώνημα πού έκανε ό φύλακας τοΰ Γκολφ Κυριακίδης
στο σταθμό πρώ τω ν βοηθειών, μήπως ήταν άκόμα ζωντανός ό άνθρωπος πού βρή
καν καί τον προλάβουν, εφθασε ό γιατρός, έβεβαίωσε τον θάνατο, είπε πώς κατά
πάσαν πιθανότητα έχει αύτοκτονήσει κ ι’ έφυγε.
"Υστερα άπό λίγο έφθασε καί τό συνεργείο Σημάνσεως πού είχε εΐδοποιηθή
άπό τον ενωμοτάρχη. Πήραν μέ φλάς διάφορες φωτογραφίες τοΰ πτώματος, τήν
θέσι πού βρισκόταν, καί τά γύρω σημεία. Κατόπιν έψαξαν τις τσέπες του, βρήκαν
τήν ταυτότητά του, μέ τά στοιχεία : Κορνήλιος Ροΰσκος τοΰ Θωμά, εμποροπλοίαρ
χος, έτώ ν 52, κάτοικος ' Ηρακλείου ’Αττικής. Στο πορτοφόλι του βρήκαν μόνον 500
δραχ. σέ διάφορα χαρτονομίσματα καί λίγα κέρματα, καί σέ μια τσέπη τοΰ σακκακιοΰ του ένα μουσκεμένο άπό τή θάλασσα καρνετάκι μέ διάφορες σημειώσεις,
ονόματα κ ι’ άριθμούς τηλεφώνων. Κανένα σημείωμα γιά τήν αιτία τοΰ θανάτου
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του, μά αυτό δεν είχε σημασία γιατί πολλοί αύτοκτονοΰν καί παίρνουν μαζί τους
τδ μυστικό.
’Αφού τελείωσαν δλες οί διαδικασίες, τό πτώμα του έμποροπλοιάρχου μετεφέρθη'στό νεκροτομείο του Πανεπιστημίου για νεκροψία, σύμφωνα μέ την εντολή
πού έδωσε στον ενωμοτάρχη ό ιατροδικαστής τής εισαγγελίας ’Αθηνών κ. Φατουρος, εάν έπρόκειτο για αυτοκτονία.
Μόλις ό ένωμοτάρχης γύρισε στο τμήμα του, έπεκοινώνησε τηλεφωνικούς μέ
τό κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιώς πού είχε την αρμοδιότητα.
— Βρήκαμε ένα πτώμα στην άκτή του 'Αγίου Κοσμά, είπε στον αξιωματικό
τής λιμενικής αστυνομίας. ’Από την ταυτότητά του πρόκειται περί του έμποροπλοι
άρχου Ρούσκου. Κατά πάσαν πιθανότητα είναι αύτοκτονία καί τά αίτια άγνωστα.
Τό πτώμα μετεφέρθη στο νεκροτομείο του Πανεπιστημίου, κ ι’ ό,τι βρήκαμε
επάνω του, σάς τά στέλνω μ’ ένα χωροφύλακα.
’Από τό ΐδιο βράδυ τό κεντρικό Λιμεναρχείο άσχολήθηκε με τήν ύπόθεσι.
’Ανάμεσα στούς αριθμούς τηλεφώνων πού υπήρχαν στο καρνέ πού παρέδωσε
ό χωροφύλακας, βρήκαν τον άριθμό του άδελφοΰ του έμποροπλοιάρχου, καί τήν
έπομένη πρωί - πρωί τον έκάλεσαν στο Λιμεναρχείο.
— Σάς καλέσαμε κ. Ροΰσκο, του είπε ό άνθυποπλοίαρχος τής Λιμενικής α
στυνομίας πού είχε άναλάβει τήν άνάκρισι, γιά νά σάς άνακοινώσωμε κάποιο δυσά
ρεστο γεγονός. Ό άδελφός σας βρέθηκε νεκρός στην παραλία τού 'Αγίου Κοσμά.
—'Ο άδελφος μου ; είπε καί κρύος ιδρώτας περιέλουσε τό χλωμιασμένο πρό
σωπό του. Που είναι; καί γιατί ;
— Φαίνεται πώς αύτοκτόνησε, άπάντησε ό άξιωματικός, όπως μάς έτηλεφώνησε 6 σταθμάρχης τού Ελληνικού πού βρήκε τό πτώμα.
—’Αδύνατο, είπε, νά αύτοκτόνησε ό άδελφός μου. Δεν είχε κανένα λόγο. 'Η 
ταν καλός καί πράος σάν άγιος. Μάλλον υποπτεύομαι πώ ς τον δολοφόνησαν γ ιά νά
τον ληστέψουν, γιατί ξέρω πώς πριν ένα μήνα περίπου πήρε άπό τό ναυτικό άπομαχικό ταμείο, ώς άποζημίωσι, πάνω άπό 70.000 δραχ. κ ι’ έλεγε πώ ς θά άγόραζε
μαούνες γιά νά συμπληρώνη τήν σύνταξί του.
—’Εάν πρόκειται γιά αυτοκτονία ή δολοφονία θά μάς τό πή ή ιατροδικαστική
έκθεσις πού περιμένομε, είπε ό άξιωματικός.
— Καί πού βρίσκεται τώρα ό νεκρός του ; ρώτησε ό Ροΰσκος.
—’Έχει μεταφερθή άπό χθες βράδυ στο νεκροτομείο τού Πανεπιστημίου.
Σάν τρελλός ό άδελφός τού έμποροπλοιάρχου έφυγε άπό τό Λιμεναρχείο καί
τράβηξε κατ’ εύθεί'αν γιά τήν ’Αθήνα.
Τό πρωί τής 16 Νοεμβρίου τού 1937, στο νεκροτομείο τού Πανεπιστημίου,
θά γινόταν μάθημα ιατροδικαστικής. Πάνω στο μαρμάρινο τραπέζι ένα π τώ μ α
σκεπασμένο καί τό άμφιθέατρο γεμάτο άπό φοιτητές τής ιατρικής πού τΐερίμεναν μέ
άδημονία τον καθηγητή τους μακαρίτη Κάτσας γιά τό μάθημα.
Σέ λίγη ώρα οί καθηγητές Κάτσα καί Γεωργιάδης, ο τότε έπιμελητής κ.
’Ηλιακής κι’ ό βοηθός - ιατρός κ. Κωνσταντέλλος, έμπαιναν μέ τις άσπρες μπλού
ζες τους, στήν αίθουσα.
— Κύριοι, άρχισε νά λέη ό καθηγητής Κάτσας, σήμερα έχομε νά έξετάσωμε
μία περίπτωσι αύτοκτονίας, όπως μάς έπληροφόρησαν οί άστυνομικές άρχές πού
βρήκαν τό πτώμα καί πού άνήκει σέ κάποιο έμποροπλοίαρχο. Αότοεπυροβολήθη
εις τό στόμα ευρισκόμενος έντός τής θαλάσσης καί ουτω άνευρέθη πρηνής καί
κατά τό ήμισυ επί τής άμμου. Πρωτίστως θά έξετάσωμεν, συνέχισε ό καθηγη
τής, έάν όθάνατος προήλθεν άπό τό τραύμα ή άπό πνιγμόν.
Μά όταν οί βοηχοί άνέστρεψαν τό πτώμα γιά νά τό γδύσουν άπό τά μουσκε
μένα ρούχα του, πρόσεξαν τον καθηγητή Κάτσα νά σκύβη καίνάκα ρφώ νη τό βλέμ-
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μα του σ’ ένα ούρισμένο σημείο πάνου στην πλάτη τής ολοκαίνουργιας καμπαρντινας του πτώματος. Είχε διακρίνει μέτό πεπειραμένο μάτι του μια ύποπτη μικροσκοπική τρυπούλα. ’Έ δω σε εντολή νά γυμνωθή ολόκληρο τό πτώμα καί τότε όλοι οί
παρευρισκόμενοι καθηγηταί, ιατροί, καί φοιτηταί, είδαν καθαρά, στήν γυμνή ράχη
του πτώματος, στήν δεξιά οσφυϊκή χώρα, μικρό χαΐνον τραύμα άπό βλήμα περι
στρόφου.
—"Ωστε έχομε έγκλημα καί οχι αυτοκτονία, είπε ό καθηγητής.
’Α μέσως άρχισαν τις νεκροτομές πού απέδειξαν, δπως ανέπτυξε ό καθηγητης
μέ επιστημονικούς ορισμούς, δτι ό εμποροπλοίαρχος έβλήθη διά περιστρόφου έκ
τω ν όπισθεν καί έξ άποστάσεως πέντε δακτύλων.
Τό αίμα του στόματος προήλθε άπό εσωτερική αιμορραγία. 'Η σφαίρα εΐσήλθε άπό τήν δεξιά οσφυϊκή χώρα άντιστοίχως προς τον τρίτον σπόνδυλον, μέ
κατεύθυνσι σχεδόν όριζοντία. Τό βλήμα διέτρησε τις έλικες των εντέρων καί εύρέθη
έσφηνουμένον εις τά τοιχώματα τής κοιλιακής χώρας, είναι μολύβδινο επενδεδυμένο εις τό άνω μέρος άπό νίκελ, συστήματος περιστρόφου Σμίθ ή άπομιμήσεως μι
κρού διαμετρήματος.
Κόκκοι πυρίτιδος δέν άνευρέθησαν, διότι ή οπή εισόδου είναι πολύ μικρά.
Τό σπουδαιότερο είναι δτι, συνέχισε ό καθηγητής, ή θάλασσα άπετελείωσε το έρ
γο του δολοφόνου. Τό τραύμα δέν ήτο καίριον, τό θϋμα έπέζησε έπ’ άρκετην ώραν.
Καί άν τό άνεύρισκαν εγκαίρως, ίσω ς νά μπορούσε νά άποκαλύψη τον δολοφόνο του.
"Οπως είχε καταπέσει μέ τό πρόσωπό του χωμένο στήν άμμο, καί άπό τά κύματα
πού τό χτυπούσαν ό θάνατος τελικά προήλθε άπό πνιγμό.
'Η νεκροψία τελείωσε μέ πόρισμα καθαρού έγκλήματος. Τό πτώμα κρατήθη
κε στο νεκροτομείο του Πανεπιστημίου και την επόμενη, 17 Νοεμβρίου, ο
καθηγητής ' Γεωργιάδης άνέφερε διά τηλεφώνου τό πόρισμα τής νεκροψίας εις
τον άντεισαγγελέα Α θηνώ ν κ. Κατσακο και τον παρεκαλεσε όπως παραστη εις
τήν δευτέρα νεκροψία ό ιατροδικαστής τής εισαγγελίας ’Αθηνών για τήν σχετική
έκθεσι.
Κατά τήν δευτέρα νεκροψία παρέστη δ ιατροδικαστής τής εισαγγελίας κ.
Φατούρος καί συνέταξε τήν έκθεσί του, κατά τήν οποίαν ό εμποροπλοίαρχος Κορνήλιος Ρούσκος έχει δολοφονηθή. Κατόπιν αυτής, ό εΐσαγγελεύς ’Αθηνών κ. Παπθανασίου άνέθεασε τήν ύπόθεσι εις τον 12ον άνακριτή κ. Καννακάκον.
’Ακριβώς έκείνη τήν εποχή υπηρετούσα στήν Γενική ’Ασφάλεια Πειραιώς,
στήν ομάδα έξερευνήσεως σκοτεινών υποθέσεων, τήν σημερινή υπηρεσία διώξεως
κοινού έγκλήματος.
"Οπως λοιπόν ένα πρωινό ήμαστε δλοι οΐ συνάδελφοι τής ομάδας μαζεμένοι
στό γραφείο μας καί περιμέναμε τον προϊστάμενο (μακαρίτη) ύπαστυνόμο Καλλιφίδα γιά νά μάς δούση κατευθύνσεις δουλειάς τής ήμέρας εκείνης, νάτος κι’ έρχεται
μέ τό συνηθισμένο βαρύ ύφος του και μάς λεει.
—’Από σήμερα θά παραμερίσουμε κάθε άλλη δουλειά μας καί θά ασχο
ληθούμε άποκλειστικά μέ τό πρόσφατο έγκλημα τού Α γίου Κοσμά. Θά βάλωμε
δλα τά δυνατά μας νά άποκαλύψωμε τον δολοφόνο - φάντασμα, πού κατάφερε νά
κάνη ένα τέλειο έγκλημα. "Οπως συνήθως, σ’ αύτοΰ τού είδους τά εγκλήματα τρία
είναι τά ελατήρια : ή ληστεία, ή έκδίκησις κιί ό σεξουαλισμός. Πάνω σ’ αύτά θά
βαδίσωμε. Στηριζόμενος στήν δραστηριότητα, σας καί τήν εντατική δουλειά 6λων
σας, ελπίζω νά έπιτύχω με.
’Α μέσως ολόκληρη ή ομάδα βρέθηκε στό πόδι, καί μέ μεγάλη διάθεσι
καί σύμφωνα μέ τ ις οδηγίες τού ύπαστυνόμου αρχίσαμε άπό τον Ά γιο Κοσμά, τον
τόπο τού έγκλήματος.
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’Από τις καταθέσεις του Κυριακίδη, φύλακα τού Γκολφ, καί των Άθανασοπούλου καί Μπέλτση, μάθαμε τήν άκριβή ώρα πού έγινε τό έγκλημα.
— Πρέπει νά ήταν 5-5 1 /2 ή ώρα γιατί σουρούπωνε δταν άκούσαμε τήν π ι
στόλια, μας είπαν. Τρέξαμε μά δεν είδαμε τίποτε. "Υστερα δμως από καμμιά ώρα
βρήκε τό πτώμα 6 Γιακουμής, ό ψαράς καί τότε τρέξαμε κι’ εμείς κοντά, κ ι’ αμέσως
ειδοποιήσαμε τήν άστυνομία.
Κατόπιν πήγαμε στο κέντρο του Κούρνιά. 'Ο Κούρνιάς, ένα άγαθό γεροντά
κι, όπως κι’ ό κουνιάδος του ό Τσαντίλης, τά χάσανε δταν άρχίσαμε νά τούς κάνωμε
έρωτήσεις.
—’Εγώ παιδιά μου, έλεγε ό Κούρνιάς, δεν ξέρω τίποτε, ούτε καί τήν πιστό
λια δέν άκούσαμε καλά - καλά. Ά π ’ εδώ ό κουνιάδος μου έτρεξε μέ τούς φύλακες
άπέναντι.
"Υστερα μάς είπε κι’ εκείνος γιά τον ψαρά τον Γιακουμή καί τήν άστυνομία.
Μά ό κακομοίρης δ Τσαντίλης, πολλές φορές άπό τήν ταραχή του μπερδεύ
τηκε κι’ έτσι άναγκαστήκαμε νά κάνωμε μιά τυπική έρευνα στο δωμάτιο πού έμενε.
"Οπου άνάμεσα στο ρουχισμό του βρήκαμε άρκετά σκορπισμένα χαρτονομίσματα.
Αύτό βέβαια μάς έβαλε σέ πειρασμό κι’ άρχίσαμε νά ψάχνωμε μέ περισσότερη προσογή, καί τότε μέσα στο μπαμπάκι τοϋ στρώματός του βρήκαμε δύο περίστροφα.
’Από τό ένα συστήματος Σμίθ τοϋ έλειπε μιά σφαίρα.
Διάνα λοιπόν. Άπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή πέσαμε στο δολοφόνο. Μά ήτανε δυνατόν έκείνος δ άδύναμος άνθρωπάκος νά διέπραξε έγκλημα; "Ενα τέλειο έγ
κλημα ; Καί άν είχε λόγους καί τήν δυνατότητα, θά άφηνε τό πειστήριο στήν κάμαρά
του, έστω καί τόσο καλά κρυμμένο ;
’Αγωνιζόταν νά πείση πώς είναι άθώος καί πώς τά περίστροφα είναι ξένα.
Τοϋ τά είχαν δώσει έλεγε, νά τά φυλάξη δυο γνωστοί του αξιω ματικοί του Ν αυτι
κού.
'Ο δύστυχος έπέμενε γιά τήν άθωότητά του, μά εμείς είχαμε ύποχρέωσι νά
τον δδηγήσωμε στήν ’Ασφάλεια κι’ εκεί ας ξεκαθάριζε τή θέσι του.
"Οπως καί διευκρινίσθηκε άργότερα, τά περίστροφα ήσαν ξένα καί ή γνω μάτευσις τοϋ ειδικού, έλεγε 6τι είχαν νά χρησιμοποιηθούν πριν άπό πολύ καιρό.
’Έτσι άπεδείχθη ή άθωότητά τοϋ Τσαντίλη.
Στο μεταξύ παρήλασαν άπό τό γραφείο μας οί συγγενείς καί οί φίλοι τοϋ
έμποροπλοιάρχου πού ήταν όλοι μέ καλές κοινωνικές θέσεις καί μακρυά άπό κάθε
υποψία.
Μέ φανερή λύπη έλεγαν πόσο τούς κατέπληξε ή δολοφονία τοϋ φίλου τους,
γιατί ήταν τόσο καλός καί φιλήσυχος άνθρωπος καί δέν ήτο δυατόν νά είχε εχθρούς.
'Ο άδελφός του δμως έπέμενε στήν ληστεία κ ι’ έλεγε στον προϊστάμενο.
—'Ο μακαρίτης κ. ύπαστυνόμε είχε είσπράξει άπό τό ναυτικό απομαχικό τα 
μείο πριν ένα μήνα περί τις 70.000 δραχμές.
—"Ολα είναι πιθανά κ. Ροΰσκο, ίσω ς νά πρόκειται γ ιά ληστεία, μά νομίζω
πώς δέν ήτο λογικό νά κρατούσε δ άδελφός σας επάνω του περί τον ένα μήνα τόσα
πολλά χρήματα.
— Ναί, άλλά δέν βρέθηκαν πουθενά, Ούτε στό σπίτι, ούτε σέ τράπεζα ή τα 
μιευτήριο. Έκτος άν τά είχε δώσει σέ καμμιά επιχείρηση όπως είχε κάνει κ ι’ άλ
λοτε.
Περνούσαν οί μέρες καί κανένα φως στήν ύπόθεσι πού εξακολουθούσε νά
είναι βυθισμένη στό πυκνό σκοτάδι της.
( Σννεχίζ 3 τα ι)

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΑΝ ΑΓΝ Ω ΡΙΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
'Υπό του κ. ΘΕΜ . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

"Αλλο σπουδαίο ζήτημα πού συντελεί συντελεί τά μέγιστα στην έξασφάλισι
τής ψυχικής υγείας, είναι ή άναγνώρισις τοΰ κυρους τοΰ ηθικού νομού, ο σεβασμός
αυτού καί ή πλήρης εφαρμογή του παντού και πάντοτε απ όλους στον πρακτικό
βίο.
Ενδεχόμενον όμως νά έρωτηθοΰμε στο σημείον αυτό : «Και τι εστιν ηθικός
νό μ ο ς......; Ποιος τον ένομοθέτησε καί τί περιεχόμενον έχει ; Για ποιόν λόγο πρέ
πει νά τον τηρή καί νά τύν έφαρμόζη κανείς ; Δεν είναι καλλίτερο να τον αγνοού
με καί νά μή μάς σκοτίζουν οί διατάξεις του .....; » κ.ά. ’ Ας προσπαθήσουμε λοι
πόν νά ξεκαθαρίσουμε τό ζήτημα αυτό καί ν’ άπαντήσουμε στα ιός άνω πιθανα και
άλλα παρόμοια ερωτήματα.
Καί έν πρώτοις όσον άφορα τό «τ ί είναι ήθικός νόμος», παρατηρούμε» ότι με
άπλά λόγια είναι οί κανόνες ζωής, πού έδόθηκαν στον άνθρωπο άπό τον Πατέρα
καί Δημιουργό του Θεό, προς εφαρμογή στον επίγειο βίο του. Σκοπό δέ έχουν να
τον εξαγιάζουν, νά βοηθούν γιά τήν άνύψωσί του άπό τή γή στον ούρανόν, ιναπλησιάζη τό Λ υτρωτή του, άπό Τον Ό ποιο τον έχώρισεν ή παράβασις των πρωτο
πλάστων. Διδάσκουν δέ τί πρέπει νά κάνη καί τί ν’ άποφεύγη ό άνθρωπος, τί εί
ναι καλό καί τ ί κακό, τ ί τό πραγματικά συμφέρον καί τί τό επιζήμιο γ ι’ αύτόν. Γι’
αυτό ό ήθικός νόμος καλείται καί «επιστήμη των καθηκόντων...».
Κατά φυσικήν συνέπειαν ό ήθικός νόμος ένομοθετήθη άπό τον Θεόν, ειδικά
οωπο καί ένει θεία προέλευσι. Έδόθη δέ κατ’ αρχήν στον κόσμο γρατόν άνθρωπο
σας
δέ
ποι
ρώσαι...».
Λέγοντες ταΰτα δεν άγνοοΰμε βέβαια, ότι ώρισμένοι φιλόσοφοι και συγγρα
φείς έμπνεόμενοι άπό τον υλισμό διδάσκουν, οτι «ή ηθικη είναι ανύπαρκτη, όπως
καί ό Θεός», ότι «ό λεγόμενος ήθικός Νόμος, άποτελεΐ ανθρώπινο κατασκεύασμα,
χωρίς καμμίαν ά ξία ν», 6τι «σήμερα ισχύει ή ήθική τού συμφέροντος», κ.τ.τ.
Δέν μπορούμε έν τούτοις νά λάβουμε σοβαρά ύπ’ οψιν τις βεβαιώσεις^ αυτές
' δεχθούμε
* ~ ~ τις
' ' ’ αυτών
’ ~ εκ
’ οφραζόμενες άντιλήψεις. Γιατί άλλοιώς ούτε νά

____
_
,
εθοΰν,, ------- κύρος έχουν.
Ό ήθικός Νόμος θετικά μέν εφαρμόζεται μέ διάφορες ένεργειες και πράξεις
Θει με
υιέ τήν έκπλήρωσι των καθηκόντων τοΰ άνθρώπου καί τοΰ πολίτου καί
εν γενει,
μέ τήν άσκησι πολλών επί μέρους αρετών, οι οποίες στο σύνολό τους απαρτιςουν
■
ryXircinr-r'/iv άοετάι. Άοννιτικά δέ υιέ τήν άποφυνήν ώες οδηγούν σέ παρ
λώσεις τής κακίας...
, , , , „
, „ ,r
υπάρχει κατα συνέπειαν αμφιβολία, οτι ς μεν ασκησις
άροσης c-ςα
γιάζει τον άνθρωπο, τον ανεβάζει άπό τή γή προς τον ούρανό, τον άνυψώνει, τον
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θεωνει... Η έ>ε ροπή προς τήν κακία καί έξωτερίκευσις αύτής μέ διάφορες ενέρ
γειες και πράξεις, τον άπομακρύνει άπό τον Πατέρα καί Δημιουργό του Θεόν, τον
κατακρημνίζει στην άβυσσο, τον εξουθενώνει καί τον οδηγεί στην απώ λεια καί τήν
καταστροφή...
'Υ π’ αυτήν τήν έννοια καί μ’ αύτή τήν προοπτική έξετάζοντες τον ηθικό Νό
μο, πειθόμαστε απόλυτα, δτι ούτος δεν αποτελεί τυχαΐον τ ι κατασκεύασμα, άλλα
μεγαλην υποθεσιν τής ζωής καί θέμα ύψίστου ενδιαφέροντος... Ε ίναι έξ άλλου βέ
βαιον, ότι παρά τό γεγονός δτι ένεχαράχθη ευθύς έξ αρχής στις καρδιές τω ν αν
θρώπων, είναι συγχρόνως καί επιδεκτικός διδασκαλίας στον κόσμον. "Οσον δ’ α
φόρα την εφαρμογή του, αΰτη δεν είναι πράγμα δύσκολον, δπως έκ πρώτης οψεως
δυνατόν να φαίνεται σέ πολλούς. Ά λ λ ’ αντίθετα άπλή ύπόθεσις, συνισταμένη στήν
αποκτησιν από κάθε άνθρωπον ώρισμένων συνηθειών καί τήν έκπλήρωσι τω ν κ α 
θηκόντων του, οπότε σχηματίζεται ό ήθικός χαρακτήρ καί άναδεικνύεται ή προσωπικότης κάθε άνθρώπου.
Πραγματικά δυνατόν νά έχη κανείς γνώσεις, σοφίαν, επιστήμην πολλήν...
Μπορεί νά είναι πλούσιος καί ισχυρός... Πιθανόν ν ανέρχεται σέ διάφορα πολι
τικά ή κοινωνικά άξιώματα... Ενδεχόμενο νά διαθέτη πολλές άλλες ικανότητες,
χαρίσματα, μέσα καί δυνάμεις... 'Όταν δμως στερείται ηθικώ ν εφο δ ίω ν όταν άγνοή τό κύρος καί τις έντολές του ήθικοΰ Νόμου καί ζή αντίθετα προς αύτές. "Ο
ταν δηλαδή άρνήται οχι απλώς διά λόγων, άλλα καί μέ έργα τό κύρος καί τήν ά
ξια τής ηθικής, δεν δύναται νά θεωρήται ήθικός χαρακτήρ, ούτε ν’ άποτελή προ
σωπικότητα αξίαν του ονόματος καί του τίτλου της, ούτε άνθρωπον άγαθό καί
τίμιον.
’Εκείνο πού οφείλει, νομίζουμε, νά τονισθή ιδιαίτερα επ ί του προκειμένου,
είναι οτι η ηθική αποτελεί ένα άπό τά κύρια χαρακτηριστικά του άνθρώπου, τά ό
ποια τον ανυψώνουν ύπεράνω τών ζώων καί τόν κατατάσσουν σέ χο^ριστό βασί
λειο... Γιατί δπως είναι γνωστόν, τά ζώα, ούτε ηθικήν έχουν, ούτε επηρεάζον
ται από τήν έννοια τών καθηκόντων... Αυτή άποτελεί χαρακτηριστικήν ιδιότη
τα τοΰ ανθρώπου, ο όποιος όχι μόνον διαφέρει δι’ αύτης καί ξεχω ρίζει άπό τά ζώ α ,
αλλα και κατορθώνει νά μεγαλουργή, πράγμα άδύνατον άνευ ηθικών επ ιταγώ ν_
Γιατί ούτε γιά τήν πατρίδα του θυσιάζεται κανείς τότε, οΰτε γ ιά τις ενάρετες πρά
ξεις του διακρινεται, ούτε σέ ιδανικά μπορεί ν’ άφιερώνεται, ούτε σ’ έργα μεγάλα
και σπουδαία, τα οποία δημιουργούν τούς ήρωες καί προκαλοΰν τούς μάρτυρας,
δύναται ν’ άποβλέπη...
Ά ς σημειωθή έξ άλλου, ότι ή ήθική είναι μία καί μόνη κ α ί δέν δύναται νά
διαιρήται καί νά κομματιάζεται. "Οποιος άναγνωρίζει τό κύρος της επομένως κ α ί
έπιθυμεί νά τήν σέβεται καί νά συμμορφώνη τή ζωή καί τή δράσι του μέ τις έντολες της, δεν δύναται νά τή διαιρή σέ τμήματα. Νά όμιλή λ.χ. περί πολιτικής ή έπ α γγελματικής ήθικής, περί κοινωνικής τοιαύτης, καί άλλων κατηγοριών αυτής, ώ ς
αυτοτελών, μέ κανόνες άσχέτους προς εκείνους τής μιας κα ί μόνης ήθικής. Ό ή 
θικός άνθρωπος είναι τοιοΰτος σ’ όλες τις έκδηλώσεις τής ζω ή ς του, τ ις ένέργειες
και τις πράξεις του καί όχι άπλώς σ’ ώρισμένες μόνον έξ αύτών.
Λαμβάνετε τήν άπόφασι λοιπόν, ν ’ άναγνωρίζετε τό κύρος τοΰ ηθικού νό
μου, άγαπητοί άναγνώστες, νά τόν σέβεσθε άπόλυτα καί νά εφαρμόζετε τις έντολές
του σ’ όλες τις εκδηλώσεις τής ζωής, τις ένέργειες καί τις πράξεις σας. "Εχετε δέ
πάντοτε ύπ’ όψιν, 6τι είναι άδύνατον, άνευ τούτου, νά έχετε κα ί νά διατηρήτε τήν
ψυχική σας υγεία, ή όποια άργά ή γρήγορα καταρρέει...
Σημειώνετε .εξ άλλου, ότι η ηθική αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γ ν ώ 
ρισμα τοΰ άνθρώπου, τό οποίο τόν ξεχωρίζει άπό τά ζώα, τόν εξαγιά ζει, τόν ανυ
ψώνει πρός τόν ούρανό, τοΰ έπιτρέπει νά μεγαλουργή, τόν θεώ νει...

Ή αναγνώρισές καί ό σεβασμός του ήθικοϋ νομού
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"Οσοι δέν είχαν μέχρι τώρα τήν εύκαιρία νά προσέξουν την ηθική διδασκαία, θά έρωτήσουν ίσ ω ς μέ κάποιαν απορία : «Πο?ώ καλά, ν’ αναγνωρίζουμε και
κ σεβώμαστε τον ηθικό νόμο. ’Αλλά ποιο είναι τό περιεχόμενό του ; Ή διδάσκει
5τος ; Καί ποιά είνα ι η πορεία πού οφείλουμε ν’ άκολουθοΰμε στη ζωη, για να
υϋμε σύμφωνα μ ’ αυτόν ; "Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ν ’ απαντήσουμε και στα

νά?«ηψίς του. ’Ιδού τοϋτο :
1.
—’Ε γώ είμ α ι Κύριος ό Θεός σου, ό έξαγαγών σε έκ γης Αίγυπτου. Ου
εσονταί σοι Θεοί έτεροι, πλήν εμού.
2.
— Μή ποιήσεις στον εαυτό σου είδωλα, ούδέ άλλου τίνος ομοίωμα, ες ό
σω ν είναι στον ουρανόν άνω, στη γή κάτω , ή στά ΰδατα, υπο κάτω αυτής. Μη προσκυνήσης καί μή λατρεύσης αυτά. Μην άναφέρης τό όνομα Κυρίου του Θεού σου
επ ί ματαίω.
3.
—’Ενθυμήσου τήν ήμερα τού Σαββάτου καί άγίαζε αυτήν. Εξ ημερας^εργάζου καί έκτέλεσε πάντα τά έργα σου. Τήν δέ ημέρα τήν έβδομη, Σαββατα, αφι
έρωσε στον Κύριο, τον Θεόν.
4.
— Τιμά τον πατέρα σου καί τή μητέρα σου γιά να σου γινη καλό και να
είσ α ι μακροχρόνιος στή γή.
5. — Ού φονεύσεις...
6. — Ού μοιχεύσεις...
7. — Ού κλέψ εις...
8. — Ού μαρτυρήσεις κατά του πλησίον κλπ. μαρτυρίαν ψευδή.
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συμπλήρωσις περιλαμβάνεται στο Εύαγγέλιο καί είναι γνω στή στους ασχοληθεντ α ς μέ θρησκευτικές καί ήθικές μελέτες. Τήν μεταφέρουμε εδώ χαριν εκείνων που
δέν τήν ξεύρουν : « ... Η χούσατε δτι έλέχθη στούς αρχαίους : «Μη φονευσεις....»■■
Γ ια τ ί όποιος φονεύει θά είναι ένοχος κατά τήν Κρίσιν... Έ γω δε σάς λέγω, ότι θα
ε ίν α ι ένοχος ακόμα καί ό άπλώς όργιζόμενος ενάντιον του αδελφού του, (παντός
ανθρώπου δηλαδή). ’Ε πίσης θά είναι ένοχος καί εκείνος που θα ειπη στον αδελ
φό του «Ρ α κκ ά » καί ό λέγω ν εις αύτόν «μωρέ...». Έαν προσφερης το δώρον σου
σ τό Θυσιαστήριο, καί ένθυμηθής ότι ό αδελφός σου εχει κάτι ενάντιον σου, αφησεέ το εκ εί καί π ήγαινε πρώτα νά συμφιλιωθης με τον αδε?«ρο σου και επανερχό
μενος κατόπιν νά προσφέρης αύτό... Εϊρήνευσε με τον αντιδικο σου γρήγορα, εν
δσω βρίσκεται ακόμα στο δρόμο μαζί του, για να μη σε παραδωση στον Κριτή,
κα ί εκείνος στον υπηρέτη, κ λπ .».
λ
«...Η χ ο ύ σ α τ ε δτι έλέχθη στούς αρχαίους: «Μή μοιχεύσεις..... ». Έγω^δέ
σάς λ έγ ω , δτι πας ό βλέπων γυναίκα και τεινων στο να επιθυμήσω ταυτην, ηδη
έμοίχευσεν αυτήν στήν καρδίαν του. "Αν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζω, βγάλε
τον κα ί π έτα ξέ τον... Γ ια τί συμφέρει να χαθη ενα απο τα μελ/j σου, παρα να ριτη γυνα ι
χ ά τα ι καί ό λαβώ ν γυνα ίκα χωρισμένην».
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Θεμ. Θεοδωροιιουλου : Ή άναγνώρισις καί ό σεβασμός τοΰ ήθικοϋ νόμου

^ «... Πάλιν ήκούσατε 6tl έλέχθη στους άρχαίους : «Μήν έπιορκήσης...».
' tw °5 ^ ~ω V0C
°Ρκ^ σΘε καθόλου..... Ούτε στον ούρανό, γιατί εκεί είναι
ο θρόνος τοΰ Θεοΰ' ούτε στή γη, γιατί είναι ύποπόδιο των ποδών Του- ούτε στο
κεφάλι σας, τοΰ οποίου δεν μπορείτε νά κάνετε μια τρίχα λευκή ή μαύρη... "Ας
ειναι^ ο λόγος σας μόνο ναι, ναι, ή όχι, όχι... Τό περισσότερον είναι έκ τοΰ πο
νηρού...».
<<·" Ηκούσατε ότι ελεχθη : «οφθαλμόν αντί οφθαλμού καί όδόντα άντί όδοντος..J). ’Εγώ όμως σας λέγω νά μήν άντιστέκεσθε στον πονηρόν... Ά λ λ ’ ό
ποιος σας ραπίζει άπό τή μία παρειά, στρέφετέ του καί τήν άλλη... Καί στον θέλοντα να σας πάρη τό χιτώνιον, άφήνετέ του καί τό ίμάτιον... Σέ κείνον δέ πού
θελει νά σάς αγγαρεύση ένα μίλλιο, πηγαίνετε μαζί του δύο... Στον ζητοΰντα δί°ε..... Παι στον θέλοντα νά δανεισθή άπό σένα μήν άρνηθής...».
^ ή ουήΚτε °τι ελεχθη : « Αγαπήσεις τον πλησίον καί μισήσεις τον έχθρόσου». Εγω δε σάς λέγω : αγαπάτε τους εχθρούς σας, εύλογεΐτε εκείνους πού σάς
καταρωνται, ευεργετείτε τούς νισοϋντας υμάς' προσεύχεσθε υπέρ των βλαπτόντων υμάς, για νά γινεσθε ίυοί τοΰ πατρός σας τοΰ έν ούρανοΐς, ό Ό ποιος τον ή
λιο Ιου ανατέλλει^έπί πονηρούς καί αγαθούς, καί βρέχει έπί δικαίους καί άδικους...
Ιιατι^ποια είναι ή χάρις σας, αν αγαπάτε τούς άγαπώντας ύμάς ; Τό αύτό κάνουν
και οι αμαρτωλού.. Καί άν εύεργετήτε έκείνους πού σάς κάνουν καλό, τί κάνετε
περισσότερό των αμαρτωλών ; Δεν είναι άληθές, ότι καί αύτοί κάνουν τό ίδιο ; Γίνεσθε λοιπον σείς τελειοι, όπως τέλειος είναι ό Πατήρ σας ό ούράνιος.
«Μη^ κάνετε^ την ελεημοσύνη σας έμπροσθεν των ανθρώπων, γιά νά σάς βλέπουν, γιατί δεν θά έχετε μισθόν παρά τοΰ Πατρός σας τοΰ έν ούρανοΐς. Μή δια
σαλπίζετε ταυτην ιστούς δρόμους, γιά νά δο.ξασθήτε άπό τούς άνθρώπους, άλλά
κάνετε την κατά τέτοιον τρόπον, ώστε νά μήν ξεύρη τό αριστερό σας χέρι, τί κάκα;-ι το δοξιο... Και ο Πατήρ σας που τήν βλέπει στά κρυφά, θά σάς τήν άποοωση στα φανερά...».
_ Αφ°ΰ^ δε ^διδάσκει κατόπιν τον τρόπο τής προσευχής, προσθέτει : «’Ά ν συγ
χώρησε στους άνθρώπους τα παραπτώματά τους, θά σ υ γ χ ω ρ ή σ η κ α ί τά δικά σας
ο αιήρ σας ο ουράνιος. Evco αντίθετα δεν θα συγχωρηθοΰν ούτε καί τά δικά σας...».
Ακολουθούν οδηγίες γιά τον τρόπο τής νηστείας καί συνεχίζει ώς έξ ή ς:
«- η ησαυριζοτε δι ^εαυτους θησαυρούς επι τής γής, όπου αφανίζονται άπό τή
σκουριά και τά σκουλήκια καί όπου οι κλέφτες διατρυπούν τά θησαυροφυλάκια καί
κλεπτουν... Θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανόν, όπου ούτοι παραμένουν αιώ 
νιοι... Ιιατι εκεί πού είναι οί θησαυροί σας, θά είναι κατ’ άνάγκην καί ή καρδιά
σας... Δεν μπορεί κανείς νά δουλεύη σέ δυο κυρίους..... Γιατί ή θ’ άγαπήση τον
ενα και θα μισήση τον άλλον, ή θά προσκοληθή στον ένα καί θά καταφρονήση τον
ετερο... Δεν δύνασθι νά ύπηρετήτε ταύτόχρονα τον Θεό καί τον Μ αμωνά...».
Όΐη μεριμνάτε γιά τό^τί θά φάγετε η τί θά πίετε, ούτε μέ τί θά ένδυθήτε...
Παρατηρείτε τά πετεινά τοΰ ούρανοΰ, τά όποια δέν σπείρουν, δέν θερίζουν, δεν
συνάγουν^ σε αποθήκες, καί όμως ό Πατήρ ό ουρανός τρέφει αύτά...» κλπ. ΖηJrP“ Ta τη βασιλεία τοΰ Θεοΰ καί τήν δικαιοσύνην Αύτου καί δλ’ αύτά θά προστεθουν.. Γιατί ό Πατήρ σας ό ούράνιος ξεύρει ότι έχετε άνάγκην αυτών καί'θά
σας τα δώση...».
,
«Ζητείται καί θα σάς δοθούν, ερευνάτε καί θά βρήτε, κτυπάτε καί θά σάς
ανοίξουν... Γιατί καθένας πού ζητεί λαμβάνει καί ό έρευνών βρίσκει... Ποιος
απο τους ανθρώπους δίδει λίθον άντί ψωμιού στά πεινασμένα παιδιά του ; "Αν δέ
σεις δέν τό κάνετε αύτό, πόσω μάλλον ό Πατήρ σας ό ούράνιος ; Π άντα’ όσα θέλετε να σάς κάνουν οί άνθρωποι, κάνετε καί σείς σ’ αύτούς, (καί τό άντίθετο φυ
σικά). Μετά μερικές δε άλλες οδηγίες τελειώνει ώ>ς έξής : «Σ τήν βασιλεία των ού-
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Έ κ του βιβλίου του ’Αμερικανού συγγραφέως Ντόν
Χ ο υ ά ιτχ εν τ « Ή ιστορία του F.B.I.», κατά μετάφρασιν
του Άστυφύλακος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

(Συνέχεια άπό τό
προηγούμενο)

Σότ αρχηγείο του FBI έλήφθη ένα τηλεγράφημα άπό τον Στήβ ’Έρλυ, πρώην
γραμματέα τύπου του Αευκοϋ Οίκου καί μετά γραμματέα του υπουργείου 'Εθνικής
Ά μ ύνης : «Ε ίμαι εύτυχής πού διαπιστώνω την συμβολή τού Χουβερ στην ύπόθεσι.
Ά π ό μακρού χρόνου διεξάγω άγώνα, δτι είναι ό μόνος ικανός νά χειρισθή τοιουτου
είδους ύποθέσεις καί αύτό έπαληθεύει τις άπόψεις μου».
Ό Χοΰβερ άπέστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον Σερ ΓΙέρσυ Σίλιτόου, πού ήταν προϊστάμενος τής έπιληφθείσης υπηρεσίας τής Ίντέλιτζενς Σέρ
βις : « Συγχαρητήρια για τήν επιτυχία. 'Η συνεργασία σας εις την ύπόθεσιν αύτήν
έκτιμάται δεόντως. Χαιρετισμούς».
'Η μικτή επιτροπή άτομικής ένεργείας δήλωσε : «Δέν πρέπει νά θεωρηθή
υπερβολή, έάν πούμε ότι ό Φούξ έπροξένησε περισσότερη ζημιά στην ασφάλεια των
έλευθέρων άνθρώπων άπό όποιονδήποτε άλλον κατάσκοπο, οχι μόνο στήν ιστορία
τω ν 'Η νωμένων Πολιτειών, άλλα καί τής παγκοσμίου ιστορίας».
Ή έπιτροπή αύτή έτόνισε ότι ή Ρωσία, διά των κατασκόπων της, κατώρθωσε, κερδίζοντας τεράστιο χρόνο καί χρήμα, νά έπιλύση τά μεγάλα προβλήματα: α)
τής μαζικής παραγωγής πρώτων υλών καί β) τής κατασκευής καί συγκεντρώσεως
πρακτικών όπλων. Ό Φούξ έγνώρισε όλα αυτά τά μυστικά στο Λος Άλάμος.
Ό Κλάους παρεπέμφθη σέ δίκη, στήν Ό λντ Μπάλεϋ, τήν 1 Μαρτίου. Έκρίθη ένοχος τής κατηγορίας ότι «έ'διδε σέ άγνωστα πρόσωπα πληροφορίες πού ήταν
πολύτιμες για τον έχθρό». Ό συνήγορος τού Φούξ, Ντέρεκ Κούρτις Μπένετ, ΐσχυρίσθηκε ότι, όταν παρεσχέθη στον Φούξ ή βρεταννική ύπηκοότης, ήταν γνωστό
ότι ήταν κομμουνιστής καί ότι δέν είχε άποκηρύξει τήν ιδεολογία του.
Ό Είσαγγελεύς στήν άγόρευσί του έτόνισε ότι ό Φούξ ήρχετο έλεύθερα σέ
έπικοινωνία με τούς Βρεταννούς κομμουνιστάς καί είπε : «'Όποιος έχει διαβάσει
τήν μαρξιστική θεωρία, γνωρίζει ότι ένας κομμουνιστής, είτε στήν Γερμανία βρίσκε
ται, είτε στο Τιμποκτοϋ, δρά κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. "Οταν περιέρχεται εις
γνώ σιν του μία πληροφορία, θέτει ύπεράνώ όλων, αυτομάτως, τήν πίστι του στήν
κομμουνιστική ιδεολογία».
Ό ?ώρδος υπουργός Δικαιοσύνης, Γκόνταρντ, άφοΰ ακούσε τήν κατάθεση
είπ ε στον Φούξ : «Προδώσατε τήν φιλοξενία καί τήν προστασία πού σάς παρέσχομεν μέ τήν μεγαλύτερη προδοσία . . . Ή πλέον επιεικής ποινή για το έγκλημά
σου είναι 14 χρόνια καί σ’ αύτήν καταδικάζεσαι».
ρανών δέν θά είσέλθη καθένας πού μου-λέγει· : Κύριε, Κύριε...! Ά λλ’ ό πράττων
τό θέλημα του Πατρός μου...» κλπ.
Αύτό είναι, στις μεγάλες του γενικές γραμμές βέβαια, τό περιεχόμενο τού
ήθικοϋ νόμου. Μ ελετάτε το λοιπόν μέ προσοχή καί πολλές φορές, άγαπητοίά ναγνώ σται, για νά τό κατανοήσετε τέλεια. Κατόπιν ανάλογα μέ τά ζητήματα πού σάς
παρουσιάζονται, θέτετε σ’ εφαρμογή τις εντολές του, άκολουθοϋντες τον εξής βα
σικό καί ούσιώδη κανόνα, πού άποτελεΐ τό θεμέλιο τού ήθικοΰ νόμου : «Πάντα, όσα
θέά^ετε νά σάς κάνουν οί ά,νθρωποι, κάνετε καί σείς σ’ αύτούς. Καί αντίθετα όσα
έπιθυμεΐτε νά μή πράττουν έκεΐνοι σέ σάς, αποφεύγετε νά τά κάνετε καί σείς στους
άλλους...
( Συνεχίζεται)
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Έν συνεχεία ό Φούξ ώδηγήθηκε στις φυλακές τής Γουόρμγούντ Σκράμπς.
’Από τήν στιγμή πού ό Φούξ ώμολόγησε, το FBI συνεκέντρωσε τις προσπάθειές του γιά νά άνακαλύψη ποιος ήταν ό άγνωστος, ό μυστηριώδης άνθρωπος,
στον οποίο ό Φούξ έδιδε τις πληροφορίες, καί τον όποιο είχε τουλάχιστο δέκα φο
ρές συναντήσει στήν Νέα 'Υόρκη, στήν Σάντα Φέ, στο Νέο Μεξικό καί στο Καίμ
πριτζ.
Τό μόνο στοιχείο πού είχαν στα χέρια τους ήταν μια αόριστη περιγραφή πού
είχε δώσει ό Φούξ: Ή ταν ένας άνδρας μεσήλικας, 40-45 έτών, γεροδεμένος^ στρογ
γυλοπρόσωπος. Δέν ήταν φυσικός. Πιθανώς ούτε καί άτομικός έπιστήμων. ~Ηταν
ένας άνθρωπος πού έγνώριζε λίγο άπό χημεία. ’Ίσως ένας χημικός. Είχε πή δτι
τον έλεγαν «Ρεϋμόντ», πού φυσικά δέν ήταν τό πραγματικό του όνομα.
Πέρα άπό τή σκιώδη αυτή εικόνα, ό Φούξ δέν μπορούσε νά παράσχη τίποτε
άλλο. Ή ’Αμερική είναι μια μεγάλη, εκτεταμένη χώρα. 'Υπάρχουν εκατομμύρια
μεσηλικες, γεροδεμένοι καί στρογγυλοπρόσωποι, πού δέν είναι φυσικοί, δέν είναι
ατομικοί επιστήμονες. ’Από που νά άρχίσουν ; Ά πό πάνω προς τά κάτω ή άπό
τα πλάγια ;
«’Ίσως ένας χημικός . . .»
Οί υπάλληλοι του FBI έπεσκέφθηκαν τήν κυρία Κρίστελ Χάϊνεμαν, τήν άδελφη τού Φούξ καί τον σύζυγό της, στο Καΐμπριτζ. Οί Χάϊνεμαν ένεθυμοΰντο ότι
περί τά τέλη Ιανουάριου 1945 ό άγνωστος είχε έπισκεφθή τό σπίτι τους καί ζή
τησε τον Φούξ πού δέν είχε φθάσει ακόμα γιά νά κάνη διακοπές μαζί τους. Ό άν
θρωπος αυτός ήταν μεσήλικας καί γεροδεμένος. Τούς άφησε ένα άριθμό τηλεφώνου
στήν Νέα 'Υόρκη γιά τον Κλάους νά τον πάρη, καί ξανάρθε τον επόμενο μήνα. Ό
Κλάους έφαίνετο νά τον γνωρίζη. Συζήτησαν οί δυό τους γιά αρκετή ώρα. Ό επ ι
σκέπτης έφαίνετο νά άγαπά πολύ τά παιδιά καί είχε ύποσχεθή στο γυιό τους
μιά σειρά χημείας. Δέν ένεθυμοΰντο τό όνομά του.
Οί πληροφορίες τους δέν βοηθούσαν πολύ, έκτος του ότι ή περιγραφή τω ν
Χάϊνεμαν συνέπιπτε μέ τήν περιγραφή του Φούξ. Καί ήταν μιά έπιβεβαίωσις τής
καταθέσεως τοϋ Φούξ, ότι είχε παραδώσει άτομικά μυστικά στον «Ρέϋμοντ», στο
Καΐμπριτζ.
Έδώ πάλι έμνημονεύετο ή χημεία. Ή έρευνα έστένευε τώρα. To FBI έστρε
ψε τις προσπάθειές του στήν άνακάλυψι ενός χημικού πού νά άνταποκρίνεται προς
την περιγραφή πού είχαν. Οί "ημέρες καί οί εβδομάδες περνούσαν άπό τήν στιγμή
πού ώμολόγησε δ Φούξ καί οί υπάλληλοι του FBI ερευνούσαν καί ήλεγχαν όλους
τούς χημικούς τής χώρας. Τό έργο αύτό ήταν τεράστιο. Παραδείγματος χάριν,
τό 1945, μόνο στήν Νέα 'Υόρκη είχαν έκδοθή 75.000 άδειες σέ χημικές έπιχειρήρήσεις.
Σιγά - σιγά όμως ό άριθμός περιωρίζετο. Οί πιθανότητες περιωρίσθηκαν σέ
1.500, σέ 1.000, σέ 100, σέ 20 καί τελικά στον Χάρυ Γκόλντ.
Τό όνομα τοΰ Γκόλντ είχε απασχολήσει τό FBI τον Μάιο του 1947, σέ μιά
έρευνα πού διεξήγετο κατόπιν πληροφοριών έκ μέρους τής δεσποινίδος Έ λίζαμπεθ
Μπέντλεϋ, μιας άνανηψάσης κομμουνιστρίας ταχυδρόμου. Στον φάκελο τής ύποθέσεως αυτής άνεγράφετο ότι δ Γκόλντ ήταν χημικός.
"Ενας έμπεριστατωμένος έλεγχος άπεκάλυψε ότι δ Γκόλντ είργάζετο ήδη
στον σταθμό βιολογικών μελετών, στο γενικό κρατικό νοσοκομείο τής Φιλαδέλφειας.
Στις 15 Μαίου 1950 — έξι έβδομάδες περίπου μετά τήν καταδίκη τοΰ Φούξ —
δύο υπάλληλοι τοΰ FBI έπεσκέφθησαν τό νοσοκομείο τής Φιλαδέλφειας καί ζήτησαν
τον Γκόλντ γιά άνάκρισι.
— Ευχαρίστως, είπε δ Γκόλντ. Τώρα όμως έχουμε πολλή δουλειά. Μ ήπως
θά μπορούσατε νά έλθετε τό βράδυ ;
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Οί υπάλληλοι έφυγαν καί έπέστρεψαν μετά τό φαγητό. '0 Γκόλντ τους περίμενε. Είχε άνακριθή καί άλλη φορά άπό τό FBI για άλλη ύπόθεσι και ρώτησε
τ ί ήθελαν νά μάθουν τώρα. Του έδειξαν μια φωτογραφία του Κλάους Φουξ και ο
Γκόλντ είπε : «Ε ίναι αυτός ό ’'Αγγλος κατάσκοπος». Μετά προσέθεσε δτι δεν εγνωριζε τον Φούξ, άλλά τον αναγνώρισε, γιατί όλες οί έφημερίδες είχαν δημοσιεύσει την
φωτογραφία του. ’Ό χι, δεν έγνώριζε τούς Χάϊνεμαν στο Καΐμπριτζ, κανένα στη
Σάντα Φέ, στο Νέο Μεξικό. Μάλιστα, δεν είχε πάει ποτέ του στήν Νέα ’Αγγλία ή
δυτικώτερα άπό τον ποταμό Μισισιπή. ’Απαντούσε στις ερωτήσεις πρόθυμα καί
μέ ένα τόνο ειλικρίνειας, σαν ένας άνθρωπος πού δεν είχε τίποτε νά κρύψη.
Οΐ υπάλληλοι δμως πρόσεξαν ώρισμένες ασυμφωνίες σ’ αύτά πού έλεγε ό
Γκόλντ. Μικροσφάλματα, τίποτε ζωτικής σημασίας. 'Απλά κενά καί μερικές άρνήσεις πραγμάτων πού οί υπάλληλοι έγνώριζαν δτι ήταν αληθινά.
Πέρασε μιά εβδομάδα κατά την οποία ό Γκόλντ εξετάσθηκε αρκετές φο
ρές, καί τελικά είπε στούς υπαλλήλους :
—’Εάν νομίζετε δτι θά είναι χρήσιμο, μπορείτε νά ενεργήσετε έρευνα.
’Έδωσε γραπτή την συγκατάθεσί του γιά την έρευνα τής κατοικίας του, μιά
διώροφο οικία, έπί τής οδού Κίντρεντ, στήν Φιλαδέλφεια.
Σύμφωνα μέ τις υποδείξεις τοΰ Γκόλντ, οί υπάλληλοι άρχισαν την ερευνά τους
άπό τό ύπνοδωμάτιο, δπου υπήρχαν τα περισσότερα χαρτιά, βιβλία, περιοδικά
καί έπιστολές. 'Ο Γκόλντ Ικάθητο άναπαυτικά σε μιά πολυθρόνα καί παρακολου
θούσε τήν έρευνα πού θά διαρκοΰσε αρκετή ώρα.
"Ενας άπό τούς υπαλλήλους έψαξε πίσω άπό μιά βιβλιοθήκη, ή όποια κατά
πάσαν πιθανότητα, δεν είχε μετακινηθή άπό χρόνια. Μέσα άπό τήν βιβλιοθήκη άνέσυρε ένα φ άκελο κίτρινο, πού περιεχίε ένα τουριστικό χάρτη τής πόλεως Σάντα Φέ.
Ό ύπάλληλος ξεδίπλωσε τον χάρτη.
— Ε ίπατε δτι ποτέ δεν έχετε πάει δυτικώτερα άπό τον Μισισιπή ή έχετε
πάει ;
Ό Χάρυ Γκόλντ κοίταξε τον χάρτη. Μιά άπόλυτη σιωπή κράτησε γιά με
ρικά λεπτά. Οί ύπάλληλοι έστέκοντο καί παρατηρούσαν τον Γκόλντ, περιμένοντας
τήν άπάντησί του. Ξαφνικά, τότε, έφάνη νά κάμπτεται, σάν ένας άδύνατος άνθρωπος
πού δέν μπορούσε π ιά νά σηκώση τό φορτίο του.
.—’Εγώ . . . είμαι ό άνθρωπος στον όποιο ό Φούξ έδωσε τις πληροφορίες . , .
"Οπως άκριβώς συνέβη καί μέ τον Κλάους Φούξ, άμέσως μετά τήν ομολογία
του, άρχισε νά έξιστορή τά πάντα. Γιά τήν συνάντησί του μέ τον Φούξ στήν Νέα
'Τόρκη, στο Κ αΐμπριτζ καί στήν Σάντα Φέ. ’Έδωσε δλες τις λεπτομέρειες- γιά
τον τρόπο πού έπαιρνε τις πληροφορίες καί πώς τις έδιδε άμέσως στον «Τζων»,
πού άργότερα άποκαλύφθηκε δτι ήταν ό Άνατόλι Γιάκοβλεφ, ό Ρώσος υποπρόξε
νος τής Νέας 'Τόρκης.
Ά λ λ ά γ ια τί ; Γ ια τί ; Γιά ποιο λόγο κάτι τέτοιοι άνθρωποι έπρόδιδαν τήν
πατρίδα τους γιά μιά ύπόθεσι πού είχε περιπαίξει έκατομμύρια άνθρώπων μέ τήν
έλευθερία ;
Ή έξήγησις πού έδωσε ό Γκόλντ ήταν ένα παλιό συνηθισμένο «ρεφραίν»,
ό συγκεχυμένος ιδεαλισμός πού ώδηγοΰσε στήν προδοσία. Καί προσέθεσε :
—’Ά ρχισα νά δουλεύω γιά τήν βιομηχανική κατασκοπεία τής Σοβιετικής Ένώσεως άπό τό 1936, μέ πλήρη γνώσι τής πράξεώς μου. Ένόμιζα δτι βοηθούσα
ένα έθνος, τού οποίου τούς τελικούς σκοπούς έπεδοκίμαζα, στήν προσπάθεια έκβιομηχανίσεώς του.
Γιά τήν συνεργασία του μ.έ τον Φούξ προσέθεσε : « . . . Αισθανόμουν δτι ήταν
σύμμαχός μου γ ια τ ί μέ βοηθούσε εις τό νά δίδω στήν Σοβιετική "Ενωσι πληροφο
ρίες πού τής ήταν χρήσιμες».
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Ιελικά, τύψεις συνειδήσεως άρχισαν νά βασανίζουν καί τον Γκόλντ, δπως εί
χε συμβή καί μέ τον Φούξ. Έξέφρασε τδ παράπονο δτι ή οίκογένειά του, ή όποια
όεν εγνώριζε τίποτε για τή δράσι του, θά παρεδίδετο στην κοινή περιφρόνησι. Τώρα
όμως ήταν πολύ άργά για νά διορθωθή τό κακό.
—’ Ημουνα τόσο πολύ μπλεγμένος, ώστε καί νά ήθελα άκόμα μοΰ ήταν δύ
σκολο να απαλλαγώ. Έν τούτοις, ποτέ δεν έφανέρωσα τούς φόβους μου αύτούς
σε κανένα άπό τούς συνεργάτες μ ο υ ... Ή σκέψις δτι έδιδα πληροφορίες σε ξένη
χωρά. . . ήταν τόσο τρομερή, ώστε τό μόνο πράγμα πού μπορούσα νά κάμω ήταν
να προσπαθώ νά μή τό σκέπτωμαι καθόλου . . . ».

Ή προδοσία είνα ι χειρ ότερ η
άπό ά νδρω ποκτονία
Εννέα μήνες μετά την ένημέρωσι τού Χοΰβερ περί τής κλοπής των ατομι
κών μυστικών άπό πράκτορες ξένης δυνάμεως, τό FBI είχε πια άποκαλύψει ολό
κληρη την κατασκοπευτική αύτή ιστορία.
Οί πράκτορες τού FBI είχαν παρακολουθήσει τά ίχνη τω ν κατασκόπων πού
ώδήγησαν στον Κλάους Φούξ καί έν συνεχεία στον χημικό τής Φιλαδέλφειας Χάρρυ Γκόλντ. Άπό τον Γκόλντ τό δίκτυο διεκλαδώνετο καί έπεξετείνετο καί σέ άλλα
πρόσωπα. 'Ο Γκόλντ άπεκάλυψε στούς πράκτορες τοϋ FBI τή μέθοδο μέ την οποία
εργάζονταν επί δέκα τέσσερα έτη ώς σοβιετικός πράκτωρ. "Ενας ιστός τού δικτύου
ώδηγοΰσε στον 28ετή τέως λοχία τού άμερικανικοΰ στρατού Ντέηβιντ Γκρήηνγκλάς, πού έμενε με τή σύζυγό του τή Ρούθ, καί τά δυο παιδιά τους στο ύπ’ άριθ.
6 διαμέρισμα έπί τής οδού Ρίβιγκτον άριθ. 265, στή Νέα Ύόρκη.
Ο Γκρήηνγκλάς βρισκόταν στην κουζίνα καί ετοίμαζε τό γάλα τού μωρού,
όταν δύο υπάλληλοι τού FBI κτύπησαν τήν πόρτα του, στή 1.46 μ. μ. τής 15 Τουνίου 1950. Ό Γκρήηνγκλάς άφησε τήν κουζίνα καί έσπευσε στή πόρτα.
—Ό κ. Γκρήηνγκλάς; Ό κ. Ντέηβιντ Γκρήηνγκλάς;
—Μάλιστα.
—Μάς έπιτρέπετε νά περάσωμε ;
Ο Γκρήηνγκλάς κατένευσε καί οί δύο άγνωστοι έπισκέπτες μπήκαν στο δω
μάτιο.
—Είμαστε υπάλληλοι τού FBI, είπε ό ένας καί τοϋ έδειξαν τ ις ταυτότητες
τους. Προσπαθούμε νά διασταυρώσωμε μιά πληροφορία γιά κάτι υλικά πού εξα
φανίσθηκαν, χάθηκαν ή έκλάπησαν άπό τις άτομικές έγκαταστάσεις τού Λος Ά λάμος. Εσείς έργάζεσθε στή Λος Άλάμος. Δεν είναι έτσι ;
—Μάλιστα, άπάντησε ό Γκρήηνγκλάς. ’Αλλά δέν μπορώ νά σάς βοηθήσω.
Δεν ξέρω τίποτε γι’ αυτά.
Οί υπάλληλοι συνέχισαν τις ερωτήσεις τους προς τον τέω ς λοχία. Τελικά
τον ρώτησαν αν είχε άντιρρόσεις νά ψάζουν στο διαμέρισμά του.
—Δέν έχω τίποτε νά κρύψω, διαμαρτυρήθηκε ό Γκρήηνγκλάς. Ψ άξετε, υαί
υπέγραψε τή σχετική δήλωσι.
'Ύστερα άπό λίγα λεπτά, ένας άπό τούς δύο υπαλλήλους έγκατέλειπε τό δια
μέρισμα μέ 24 φωτογραφίες τού Γκρήηνγκλάς καί τής συζύγου του, άνάμεσα στις
όποιες ήταν καί μιά στιγμιαία πού άπεικόνιζε τον Γκρήηνγκλάς μέ στρατιωτική
στολή κατά τήν διάρκεια τού Β' παγκοσμίου πολέμου.
Ό υπάλληλος μέ τις φωτογραφίες έσπευσε νά συναντήση τον Χάρρυ Γκόλντ.
Ό χημικός τις έξέτασε καί τελικά είπε : «Αυτός είναι 6 άνθρωπος μέ τόν όποιον
ήρθα σέ έπαφή στην ’Άλμπουκβέρκ».
( Συνεχίζεται)

ΟΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ...

Π Α Λ Α ΙΟ Ι ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Κ Α Ι Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Σ Ο Ρ Θ Ο Λ Ο ΓΙΣ Μ Ο Σ
Σειρά άρθρων τοΰ Ύπαστυνόμου Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ
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0 ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ ΚΑΙ..... “ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙ,,
Ε λ ΑΧΙΣ ΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ μάς χωρίζει άπό τήν 21 Σεπτεμβρίου 1952, πού
έφυγε άπό τήν ζωή «τό χαμόγελο τής ’Αθήνας», ό τελευταίος κληρονόμος τοΰ
γνησίου αττικού άλατος, «6 δάσκαλος καί πρύτανις τοΰ χρονογραφήματος » :
'Ο Τόμος Μ ωραϊτίνης, ένας άπό τούς πλέον αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους τής
παλαιάς λογοτεχνικής γενεάς, πού ώς άμίμητος χρονογράφος, νοσταλγικός ποιητής,
σπινθηροβόλος κωμωδιογράφος καί έπιθεωρησεογράφος, βαθύτατος μυθιστοριογράφος καί χρονικογράφος, έδόξασε όσον ελάχιστοι άλλοι τά Νεοελληνικά Γράμματα
καί μάλιστα εις όλας των τάς μορφάς.
Έγεννήθη εις τάς ’Αθήνας τοΰ 1874 καί άπό τής μαθητικής του ήλικίας έξεδηλώθη ώς ένας άληθινός, πηγαίος καί συναισθηματικός ποιητής. Έδημοσίευσε στίχους του εις πολλάς εφημερίδας καί περιοδικά τής εποχής, ό ίδιος όμως ήθέλησε αργότερα να άγνοηθοΰν οί στίχοι αυτοί, άτεγκτος κριτής τοΰ έαυτοΰ του
όπως ήτο. ’Α ντίθετα, διά τά χρονογραφήματα πού άρχισε νά γράφη εις ηλικίαν
20 ετών καί πού εύρίσκονται εις τό « ’Εμπρός», τήν «Ε στία», τό «’Έθνος» καί
άλλας εφημερίδας δεν έζήτησε τό ίδιον. Αύτά τά χρονογραφήματα, μαζί μέ όλα
τά άλλα μιας δημοσιογραφικής ζωής 60 ετών πού τά υπέγραφε ώς ένας «Περίερ
γος», « ’Αθηναίος», «Κάποιος», «Τμς», «Τ», «Τ.Μ.», «Μώψ», «Παλαιός» κ.λ.
τοΰ έδωσαν έπαξίω ς τον τίτλον τοΰ διδασκάλου καί πρυτάνεως τοΰ ελληνικού χρο
νογραφήματος.
Πρέπει νά τονισθή εύθύς έξ αρχής, ότι ό Τόμος Μωραϊτίνης υπήρξε πολύ
αύστηρός καί συνεπώς άδικος κριτής τοΰ έαυτοΰ του. Τά ποιήματα πού έγραφε,
ενώ έδημοσιεύοντο εις δεκάδας εφημερίδων καί περιοδικών καί προεκάλουν τά πλέον
εύμενή σχόλια διά τήν μουσικήν γοητείαν των, ούδέποτε διενοήθη νά τά συγκέν
τρωση καί νά τά έκδώση ό ίδιος εις συλλογάς. Ήδιαφόρησε εις όλην του τήν ζωήν
διά τήν τύχην τοΰ όγκωδεστάτου πράγματι έργου του, αότή δέ ή άδιαφορία είχε
ώς άφετηρίαν τήν εις μεγάλον βαθμόν πίστιν του ότι........τό έργον του δεν ήξιζεν.
Παρετηρήθη λοιπόν τό φαινόμενον, ποιήματα όπως ή «Παληά ’Αθήνα», ή «Ρα
γισμένη κιθάρα», «Β ιολέττες», «Τής Πλάκας τά δρομάκια», «Κήπος», «Καραγ
κιόζης», «Κολομπίνα» κ.λ. κ.λ., τά όποόα είχαν μελοποιηθή καί άπετέλουν καθη
μερινούς ύμνους εις τάς ρομαντικάς ’Αθήνας τής άλησμόνητης εκείνης εποχής, νά
συγκεντρωθούν καί νά τυπωθούν άπό φίλους τοΰ ποιητοΰ τό 1923 καί αυτό ΰστεοα άπό μεγάλη προσπάθεια διά νά πεισθή καί νά δώση τήν σιωπηλήν συγκατάθεσίν του. ' Η τόσον περιπετειώδης αότή συλλογή, πού έλαβε τον τίτλον «Φθινοπω
ρινά», άποτελει άποθέωσιν τής νοσταλγίας διά ένα κόσμον πού έφυγε, άποτελεό
όμως καί μίαν εΰγλω ττον ψυχογραφίαν τοΰ ποιητοΰ άφοΰ τά στοιχεία των εικό
νων του—λυρισμός, μελαγχολία, πόνος καί αρκετός πεσσιμισμός—εύρίσκονται εις
άπόλυτον συνέπειαν μέ τόν εσωτερικόν του κόσμον. Τά ίδια καί χειρότερα συνέβησαν καί τό 1940, όταν πάλιν μέ πίεσιν φίλων του καί ύστερα άπό πολλάς περι
πέτειας διά νά πεισθή έξεδόθη ή δευτέρα ποιητική του συλλογή «Στίχοι», ύπό τόν
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αυστηρόν μάλιστα όρον..... νά μή κυκλοφορήση εις τά βιβλιοπωλεία! «Στήν κατο
χή όμως πείθεται νά τούς δώση νά πουληθούν. Σέ λίγες μέρες άπερροφήθησαν καί
δεν υπήρχε ούτε ένα άντίτυπο στήν άγορά..... », θά γράψη αργότερα ή χήρα πλέον
τού ποιητοΰ, ή εύγενεστάτη κ. Μαρία Μωραϊτίνη εις τον πρόλογον των α'Απάν
των» τού συζύγου της.....
Μικρόν δείγμα τής ποιητικής προσφοράς τού Μωραϊτίνη : «Τής Πλάκας
τά δρομάκια» μέ τήν μεθυστικήν μελωδίαν τού ρυθμού :
Στής Πλάκας τά δρομάκια πού οί γαζίες
ανθίζουν στις αυλόπορτες γυρτές,
καί πού χαρούμενα σημαίνουν τις γιορτές
παληές πολυτραγουδισμένες έκκλησιές,
Πάντα μαζί έπερνούσαμε τό βράδυ
κι’ ήτανε φως αύγής μέσ’ στο σκοτάδι
οί ώρες τού χειμώνα οί βαρετές·
κι’ άγαπημένες λέγαμε ιστορίες
στής Πλάκας τά δρομάκια πού οί γαζίες
άνθίζουν στις αύλόπορτες γυρτές.
Μιά μέρα, ώ μια μέρα, τά μαλλιά της
ήτανε σκορπισμένα ολόγυρά της
μέ τις πλεξίδες τις όλόξανθες λυτέςμέ θλιβερές τήν έπερνοΰσαν ψαλμωδίες
άπό τής Πλάκας τά δρομάκια—καί οί γαζίες
έκλαΐγαν στις αύλόπορτες γυρτές.....
Καί ή «Ραγισμένη κιθάρα» των πάντοτε νοσταλγικών πλακιώ τικω ν στενών :
Τά βραδυνά τραγούδια σου ήταν σάν χάδια άέρινα,
δάχτυλ’ άγγέλων κέρινα
λές νά σ’ άγγιζαν μυστικάτά παραθύρια τά φτωχά μέσ’ στά βαθειά μεσάνυχτα,
άκούγανε όλάνοιχτα
τά λόγια σου τά μαγικά.
Έτραγουδοΰσες κι’ έλεγες γιά κάποιο στήθος άπονο,
ερωτικό παράπονο
στή νύχτα τού καλοκαιριοΰκι’ άπ’ τις χορδές του έπλεκες τ ’ αλάθευτα τά δίχτυα σου,
στά ερωτικά ξενύχτια σου
στο φως τού φεγγαριού.....
Τώρα οί καιροί άλλάξανε, ήρθανε τέχνες μάγισσες
καί άμοιρη έρράγισες
άπό καϋμό καί λύπημά όλες οί άρπες οί ορφικές τον κόσμο κι’ άν χαλάσουνε,
ποτέ δέν θά σέ φτάσουνε
γιατ’ ήσουνα τό καρδιοχτύπι.....
=κ *
Α
ΑΛΑ ΟΣΟΝ καί άν υπήρξε ένας άληθινός, πηγαίος καί
ποιητής καί ένας διδάσκαλος καί πρύτανις τού χρονογραφήματος

συναισθηματικός
ό Τΐμος Μωραι-
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τίνης, δεν υστέρησε καί εις τά άλλα είδη του λόγου πού τον έτοποθέτησαν έπαξίως
εις την πυραμίδα τής νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ώ ς θεατρικός συγγραφεύς έδωσε
έργο παμμέγιστο εις τον τομέα τής κωμωδίας καί τής έπιθεωρήσεως, σκορπίζον
τας άφθονο τό γέλιο άλλα καί τό δάκρυ εις ένα δύσκολον αθηναϊκόν κοινόν τής πρώ
της πεντηκονταετίας τού αϊώνος μας. Συνέγραψε ά.νω των 40 άξιολόγων κωμω
διών, μεταξύ τω ν οποίων έξέχουσαν θέσιν κατέχει «Ό μαραθώνειος δρόμος» (1906),
τό πρώτον θεατρικόν του έργον εις τό όποιον έφάνη τό πληθωρικόν σατυρικόν του
πνεύμα καί ή σκηνική του δεξιοτεχνία, καί πού τον επέβαλε κατά τρόπον πανηγυ
ρικόν. ’Από τάς ά.λλας του δημιουργίας : «Ό ά.νθρωπος τής ημέρας» τού 1907,
« Ή πρωθυπουργίνα» τού 1908, «'Ένεκα ό πόλεμος» τού 1915, «Τό παληοκόριτσο» τού 1920, «Τό τσάι τής Νίτσας» καί «'Η επιστροφή τών θεών» τού 1923,
«Δακτυλογράφος ζη τεί θέσιν» τού 1925, «Μοντέρνο σπίτι» τού 1926, ((Αιώνια
ζωή» τού 1929, «'Ιστορία τής ’Αθήνας» τού 1931, ((Τό πνεύμα τού αϊώνος» τού
1932, «'Έ νας καλός ά.νθρωπος» τού 1943 καί «Έπάτησε τήν πεπονόφλουδα» τού
1950, είναι έργα αλησμόνητα πού έσκόρπισαν πληθωρικά τήν ίλαρότητα καί την
μελαγχολία μέ έντονα τά στοιχεία τού λυρισμού.
'Υπάρχουν όμως καί αί πολύ μεγάλαι σκηνικαϊ δημιουργίαι τού Τίμου Μωραϊτίνη. 'Υπάρχει τό αριστούργημα «'Έ να ταξιδάκι στή σελήνη», πού μέ τήν με
γάλη Κυβέλη καί τον Π. Γαβριηλίδη από τού 1924 πού πρωτοπαρουσιάσθηκε—καί
άργότερα άπό τήν ’Αλίκη καί άλλους θιάσους—άφησε τάς πΐιέον νοσταλγικάς εν
τυπώσεις εις τούς παλαιοτέρους. - 'Υπάρχει τό φιλοσοφικόν έπος «Άρχοντας τού
κόσμου», ένα νέον είδος κωμωδίας διά τήν εποχήν τού 1928 πού πρωτοπαρουσιάσθηκε, μέ φιλοσοφικήν καί κοινωνικήν, σάτυραν βαθυτάτης τομής. Μόνον οί παλαιότεροι ενθυμούνται ποιαν έποχήν άφησε τό έργον τούτο, όταν ένεσαρκώθησαν
αί δίδυμοι μορφαί τού Φόξ Τερριέ καί τού Σατανά άπό τον αξέχαστο Βασίλη Άργυρόπουλο καί ή Τζούλια άπό τήν Γιώτα Λάσκαρη, καί παρουσιάσθη κατ’ επανά
ληψήν μέχρι τού 1940. 'Υπάρχει επίσης ή «πιπεράτη» καί τόσον ραφιναρισμένη
κωμωδία « Ή κυρίά πού κοροϊδεύει», μεγαλούργημα πού μέ τον αείμνηστον Γεώρ
γιο Παππά, τήν Μιράντα, τον Λ. Κωνσταντάρα, τον Σ. Μουσούρη καί άλλους,
πρωτοπαρουσιάσθη τον χειμώνα τού 1942 εις τήν «Βρετάννια» καί έκράτησε επί
ολόκληρον έπτάμηνον, αότό δέ χωρίς θέρμανσιν, μέ φώς άσετυλίνης, μέ κυκλοφο
ρίαν έως τάς οκτώ τό βράδυ καί μέ πολύ τρόμον άπό τούς κατακτητάς.....
Μέ αύτήν τήν τεραστίαν θεατρικήν δημιουργίαν, ό Τΐμος Μωραϊτίνης έλα
βε δικαιότατα καί τον τίτλον τού «πατέρα καί δημιουργού τής νεοελληνικής κωμω
δίας». ’Αλλά δικαιότατα έλαβε καί τον τίτλον τού «πατέρα τής έπιθεωρήσεως»,
τού είδους πού έκρίθη μάλιστα ώς τό πλέον αυθεντικόν δημιούργημα τού Μωραϊτ ίν η . ’Εβ,θεωρησιακαί δημιουργίαι όπως «Τό Πανόραμα», « Ή Μπερλίνα», «Τό
τζιτζίκ ι» καί πληθώρα άλλων, πού έγράφησαν άπό τον Τ. Μωραϊτίνη άπό τό 1908
έως τό βαθύ του γήρας, θά παραμένουν αιώνια μνημεία γλαφυρότητος, εκλεπτυ
σμένου πνεύματος καί σκηνικής δεξιοτεχνίας.
Πέραν αύτών υπάρχει ό μυθιστοριογράφος, ό χρονικογράφος καί ό «ταξιδευτής» Τΐμος Μ ωραϊτίνης. Τό μυθιστόρημα «'Ολόκληρη ζωή» καί τό χρονικό
«Τά ρομαντικά χρόνια τής ’Αθήνας)) είναι διάχυτα άπό παρελθοντολογικά στοι
χεία, άπό νοσταλγία διά τήν ’Αθήνα πού έφυγε, τήν «αιώνια πολυαγαπημένη» του
όπως τήν άποκαλεΐ μέ όλη τήν μυστική ρέμβη τής παλαιάς ζωής της. Λάτρης τών
’Αθηνών, πραγματικός εραστής καί τροβαδούρος τής εποχής πού έφυγε, ό Μωραϊτίνης συνεχίζει μέ τά δύο του αύτά έργα—καί μέ τά λαμπρά εκείνα χρονογραφή
ματα ύπό τον γενικόν τίτλον « ’Α ττικές 'Ημέρες»—τά όσα άφησε ό πρεσβύτερός

m*
548

Χαραλ. Σταμάτη

του έραστής των ’Αθηνών, 6 Καμπούρογλου, μέ την «'Ιστορία των ’Αθηνών επί
τουρκοκρατίας», τούς « ’Αττικούς έρωτες» κ.λ.
Μέ το πλήθος, τέλος, τών ταξιδιωτικών του, δ Τϊμος Μωραϊτίνης δίδει άνεπανάληπτον την σφραγίδα τής προσωπικότητάς του, μιας απίθανου άλλα τόσον
αληθινής προσωπικότητος μέ βάσιν το λυρικόν και τό σατυρικόν στοιχεΐον εις τάς
πλέον εύγενεϊς των μορφάς. «"Οταν ενώσουμε τον λυρικό μέ τόν σατυρικό συνθέ
τουμε τήν άπιθανη κι’ άληθινή προσωπικότητα τοΰ Τίμου Μωραϊτίνη», γράφει εις
τα «"Απαντά» του ή σύντροφος τής ζωής του, ή κ. Μαρία Τ. Μωραϊτίνη πού «φύ
σει» έχει καί τήν έγκυροτέραν γνώμην.
ΝΑ ΑΠΟΓΕ1ΜΑ τού 1950—’Ιούλιον αν ενθυμούμαι καλώς — είχα τήν τύ
χην νά γνωρίσω τόν Τ. Μωραϊτίνη εις τό άρχοντικόν τής οδού Κριεζώτου 3. Έ γένοντο τότε αί πρώται-ζυμώσεις διά τήν ϊδρυσιν τής «Πανελληνίου Έ νώσεως Προ
στασίας Νεότητος», καί εκείνην τήν ήμέραν έπραγματοποιεΐτο σύσκεψις τών ιδρυ
τικών μελών έπι τών γενικών άρχών τοΰ καταστατικού. Ψυχή τής όλης κινήσεως
ήτο ό Γΐμος Μωραϊτίνης, ό πρεσβύτης τών 76 ετών πού μέ τήν τεραστίαν προσφο
ράν του εις τά. Γράμματα γενικώς καί τήν πολύπλευρον κοινωνικήν δραστηριότητά του—είχε έως τότε παρουσιάσει ολόκληρον σχεδόν τό πνευματικόν του έργον,
είχε κληθή πέντε φοράς νά ύπηρετήση τήν πατρίδα, είχε τραυματισθή εις τόν πό
λεμον τοΰ 1897 καί τιμηθή έπ’ άνδραγαθία, είχε διατελέσει Γραμματεύς τού Δη
μοτικού Συμβουλίου ’Αθηναίων άπό τό 1910, είχε έκδώσει τήν έφημερίδα «'Η με
ρήσια Νέα» άπό τού 1912, ή ’Ακαδημία ’Αθηνών τόν είχε τιμήσει μέ τό Άριστεΐον
Γραμμάτων άπό τό 1937 καί ήτο Πρόεδρος τής Ένώσεως Συντακτών άπό τό 1938
—διέθετε τό κύρος καί τήν πείραν πού άπαιτοϋσε ό μέγας κοινωνικός σκοπός. Τά
προβλήματα τής νεότητος τόν έσυγκινοΰσαν ιδιαιτέρως, όπως τό ίδιον έσυγκινούσαν καί τά άλλα ιδρυτικά μέλη μέ πρώτους τόν άείμνηστον καθηγητήν τού Πανε
πιστημίου καί βαθυστόχαστον συγγραφέα Ν. Λούβαρην, τόν άείμνηστον καθηγη
τήν τοΰ Πανεπιστημίου επίσης καί συγγραφέα Σ. Σπεράντσαν, τόν πρύτανι τών
σημερινών συγγραφέων καί άκαδημαϊκόν κ. Σ. Μελαν, τόν παλαίμαχον συγγραφέα
καί δημοσιολόγον κ. Θ. Κυπραΐον, τόν Γενικόν Γραμματέα τού Έλληνοαμερικανικοΰ ’Επιμορφωτικού ’Ινστιτούτου καί δημοσιογράφον κ. Δ. Άβραμίδην, τάς εύγενεστάτας κυρίας Μ. Μαντζούφα, Πρόεδρον, Μ. Μωραϊτίνη κ.λ. Παρόντα λοι
πόν όλα τά ιδρυτικά μέλη, μέ δεσπόζουσαν τήν μορφήν τού Τίμου Μωραϊτίνη. Τόν
ήκουσα τότε νά όμιλή διά τά προβλήματα τής νεότητος, τόν ήκουσα νά άναλύη τήν
διαφοράν άλλά καί τήν μεγάλην συγγένειαν τού έργου τής ύπό ϊδρυσιν Πανελλη
νίου Ένώσεως Προστασίας Νεότητος μέ τό έργον τής ’Αστυνομίας, καί έγοητεύθην όσον ούδείς άλλος ώς ήτο φυσικόν (λόγω ήλικίας, ό μικρότερος καί περισσό
τερον άπειρος τών παρόντων.....). «Πραγματικός « ’Ά ρ χ ο ν τ α ς τ ο ΰ κ ό σ μ ο υ » ,
έψιθύρισα μέσα μου κι’ έλαβα τό θάρρος άργότερα, παρά τό αύστηρόν τής
προσωπικότητάς του, νά τόν έρωτήσω διά μερικά ζητήματα πού μέ άπησχόλουν σχετικά μέ τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων. Δυστυχώς δεν είμαι εις θέσιν τώρα νά
ενθυμούμαι άκριβώς τά όσα μοΰ είπε, διά νά τά μεταφέρω αυτούσια, ένθυμοΰμαι
όμως τόν θαυμασμόν καί τήν έκτίμησιν πού έξέφρασε διά τό έργον καί τήν άποστολήν τού ’Αστυνομικού Σώματος καί τό ποια σταθερά συναισθήματα μου έδημιούργησε. «Τούς νέους, άν ή ’Αστυνομία προσέξη τούς νέους καί παρασταθή στήν
"Ενωσή μας γιά τή Νεότητα, όπως ελπίζω, όλα θά πάνε καλά. Νά πας νά γίνης
αστυνομικός καί άργότερα άποφασίζεις καλύτερα, μή τό σκέπτεσαι », ήταν τά
τελευταία του λόγια όπως τά ενθυμούμαι.
Τά εΐπε αύτά—καί άλλα πολλά προηγουμένως—άφάνταστα σοβαρός, πολύ
αύστηρός καί σχεδόν συνοφρυωμένος, παρ’ δλον πού..... δέν είχε λόγον προς τού-
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το. Καί έγώ ήμουν ταραγμένος, συγχισμένος
’Αργότερα, ολίγον μετά τον Θά
νατόν του, έδικαιολόγησα δλα εκείνα διαβάζοντας αυτήν την φράσιν του ακαδη
μαϊκού κ. Σ. Μελ
«'Ό ταν τον έβλεπε κανείς χωρίς νά ξέρη ποιος είναι, ήταν άδύνατον νά ύποθέση δτι αύτός ό υποβλητικός κύριος ήταν ό άνθρωπος πού έπί πενήντα καί πλέον
χρόνια διεσκέδαζε τούς ’Αθηναίους μέ τά πνευματώδη γραψίματά του. Στο δρό
μο θά τον έπαιρνε κανείς για Πρόεδρο Έφετών μάλλον παρά γιά εύθυμογράφο.....»·
Δύο έ'τη μετά άπό εκείνο τό άπόγευμα του ’Ιουλίου 1950, ό Τΐμος Μωραϊτίνης, άλλοίμονο, μας έγκατέλειψε διά παντός. Το μόνον ένθύμιον, πού μας άφη
σε εις τήν "Ενωσιν ό τροβαδούρος των ’Αθηνών καί πού τό έ'τος τού θανάτου του
έδημοσίευσα εις τήν « ’Αναγέννησιν», είναι αύτό τό ιδιόχειρον σημείιυμά του ολίγας ημέρας προ τού θανάτου του :
« ’Α γαπητή μου κυρία Ματζούφα,
« ’Α ξιότιμοι κύριοι τής Ένώσεως,
»'Η έκδοσις ενός έργου μου μέ κρατεί αιχμάλωτον των τυπογράφων καί διορΘωτοΰ καί άδυνατώ δυστυχώς καί σήμερα νά έχω τήν τιμήν καί τήν εύχαρίστησιν
νά εύρίσκωμαι κοντά σας.
« ’Ε λπίζω δτι εις τό έγγύς μέλλον πού θά ήμπορέσω νά απαλλαγώ άπό τον
σημερινόν όγκον τής εργασίας μου θά παρευρίσκωμαι συχνά εις τάς συνεδριάσεις.
«Έ ν τω μεταξύ εξουσιοδοτώ, μέ τήν άδειά σας, τήν σύζυγόν μου νά μέ άντιπροσοοπεύη καί νά με τηρή ένήμερον τών ενεργειών τού Συμβουλίου.
«Σάς εύχομαι επιτυχίαν καί είμαι δικός σας μέ τάς ασθενείς μου δυνάμεις
γιά τό μεγάλο έργο πού άναλαμβάνομε».....
Ό Τΐμος Μωραϊτίνης άπέθανε εις ηλικίαν 78 ετών, εις τάς 21 Σεπτεμβρίου
τού 1952 καί δύο ήμέρας υστέρα άπό μοιραίαν πτώσιν του. Τήν εικόνα τών ήμε
ρων τού θανάτου του μάς τήν δίδει παραστατικώτατα ό κ. Πέτρος Χάρης, ό ο
ποίος γράφει σχετικώς :
« ..... Κ ι’ έπρεπε νά μή ζώ σ’ αύτόν τον τόπο γιά νά μήν ξέρω πόσο δημο
φιλής ήταν. 'Ως πού δμοος έφτανε ή δημοτικότητα του, τό κατάλαβα μόλις κατέ
βηκα άπό τό αεροπλάνο γυρίζοντας τις τελευταίες ήμέρες έκείνου τού Σεπτεμβρίου
άπό τό διεθνές θεατρικό συνέδριο τής Βενετίας. Τό πρώτο πού μοΰ είπαν ήταν :
«Π έθανε ό Μ ω ραϊτίνης!». Κι’ έπειτα δλα τ ’ άλλα' έπειτα ή πολιτική, ή οικονο
μική κρίση, τά γενικά, τά άτομικά, τά μεγάλα, τά μικρά ζητήματα.....».
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ΚΑΛΩΣ έννοουμένην αύστηρότητα, τήν πειθαρχίαν εις τούς απαραι
τήτους όρους κοινωνικής ζωής εκφράζει ό Τΐμος Μωραϊτίνης μέ τό πρώτον του
χρονογράφημα περί ’Αστυνομίας Πόλεων. Έ χει τόν τίτλον «Τό ένα παπούτσι»
καί έδημοσιεύθη εις τόν «Ελεύθερον Λόγον» τής 24 ’Ιανουάριου 1925. Κατ’ αύ
τό τό χρονογράφημα λοιπόν, τό τόσον λακωνικόν άλλά πλήρες μεστότητος, ιδού τί
συνέβη εις τάς ’Αθήνας τού 1925 :
«'Η ’Αστυνομία τών Πόλειον μάς έβαλε τά δύο πόδια σέ ένα παπούτσι! Οί
υποδηματοποιοί διεμαρτυρήθησαν διότι διά τού μέτρου αυτού Θά έξοδεύοονται όλιγώτερα παπούτσια, οί περισσότεροι δμως ’Αθηναίοι έμειναν εύχαριστημένοι διό
τι θά περιορισθούν εις ένα παπούτσι καί Θά έχουν ένα σημαντικόν κέρδος έκ της
οικονομίας αύτής. Έ άν ή ’Αστυνομία μάς έβαζε και τά δύο χέρια σ’ ένα γάντι, θά
μάς έκαμε άλλην μίαν ευεργεσίαν. Ά λλά δέν πρέπει νά ζητώμεν πάρα πολλά.
Ά ς άρκεσθοομεν εις τό ένα παπούτσι τό οποίον δέν μάς επιτρέπει νά άνεβαίνωμεν εις τά τράμ δταν αύτά κινούνται, τό οποίον μάς. απαγορεύει νά καπνίζωμεν εις τά λεωφορεία, νά φτύνοομεν εντός τών οχημάτων καί νά βρωμίζωμεν τούς δρόμους. "Ολα αύτά είναι μία σειρά λογικωτάτων καί άναγκαιοτάτ<»ν μέ-

ME TO ΤΣΕΚΟΤΡΙ χτύπησε στο κεφάλι γιά άσήμάντη άφορμή την γυ
ναίκα του Ευαγγελία ό Εύστράτιος Κουρκουτής, έτών 40, πατέρας 5 παιδιών, στο
χωρίο Κούμη Ξάνθης. Ό Κουρκουτής ήταν τύπος μεθύσου.
ΔΥΟ ΝΕΟΙ στην Κηφισιά προσφέρθηκαν νά. μεταφέρουν μέ το αυτοκίνητό
τους στή Λάρισα τις άδελφές τουρίστριες Σουηδές Λίσπεθ καί Ρίνα Χάνκανσον.
'Όταν έφτασαν στην έρημική τοποθεσία, στή διασταύρωσι τω ν οδών ’Αθηνών Λαμίας καί Μαλασπίνας άπεπειράθησαν νά τις κακοποιήσουν μέ τήν άπειλή μα
χαιριδίων. Άπέτυχον όμως τού σκοπού των λόγω τής άντιστάσεως τήν όποια προέβαλον οί δύο άδελφές καί άπό.τις κραυγές των πού έκάλουν σέ βοήθεια. Οί βιασταί, τις έγκατέλειψαν έκεϊ καί άφοΰ έπέβησαν τού αύτοκινήτου, έξηφανίσθησαν.
'Η ’Αστυνομία τούς άνεζήτησε καί τούς συνέλαβε. Είναι οί Β.Π . καί Θ.Φ.
ΚΑΡΦΩΣΕ μέ μαχαίρι τον άνύποπτο διαβάτη Γ. Ά νω μερίτη, ό Ν. Γαργάλας, έτών 57, στην πλατεία Κυψέλης. 'Ο τραυματισμός έγινε άπό παρεξήγησι
γιατί δ Γαργάλας έχοντας υποψίες δτι ή γυναίκα του έχει έραστή, περίμενε νά έπιστρέψη στο σπίτι, συνοδευομένη άπό τον φίλο της. ’Εκείνη τήν στιγμή έτυχε νά
βαδίζη δίπλα της τό θύμα πού ό ζηλότυπος σύζυγος τό νόμισε γιά τον έραστή καί
ώρμησε έπάνω του φωνάζοντας καί χτυπώντας μέ τό μαχαίρι. Ό δράστης συνελήφθη καί τό θύμα ώδηγήθηκε στο νοσοκομείο.
ΣΚΟΤΩΣΕ τό φίλο του Δ. Μιχαηλίδη, 17 έτών, γιά άσήμαντη άφορμή. Οί
δύο φίλοι, ό Δημόκριτος Μιχαηλίδης, 17 έτών, καί δ Δημήτριος Γεωργιτέλης, 18
έτών, έπαιζαν ήσυχα τάβλι, στο καφενείο τού χωριού Βαπτιστής. Ξαφνικά, οί δύο
νέοι άρχισαν νά φιλονεικοΰν, γιατί δ ένας νόμισε δτι δ άλλος «έφτειαχνε» τά ζά
ρια. Στήν συμπλοκή πού έπηκολούθησε, ό Γεωργιτέλης έδωσε τις δυο μοιραίες
τρων διά τήν ευπρέπειαν, τήν καθαριότητα καί τήν τάξιν τής πόλεως. Καί τά μέ
τρα αυτά δι’ ημάς τούς κακομαθημένους άποτε?ωΰν τό ένα παπούτσι. Πώς λοι
πόν ; Δεν θά καπνίζω μεν εις τά λεωφορεία ; Δέν θά πνίγωμεν εις νέφη καπνού τούς
συνταξιδεύοντας ,μεθ’ ημών μέσα εις τό ξύλινον κ ο υτί; Οί κακοσυνηθισμ,ένοι δέν
τό πιστεύουν. Πόσον θά κρατήση ; Δέ βαρυέσαι. Τσιγάρο είναι α.ύτό, θά άνάψη
.μιά μέρα. "Όταν κατηργήθησαν οί τίτλοι καί αί διακρίσεις είς τήν Γαλλίαν, οί άφελεΐς έκεΐνοι κύριοι αντί νά άφαιρέσουν τά έμβλήματα τής εύγενείας άπό τάς άμάξας των τά έκάλυψαν μέ ένα νέφος καί έγραψαν έπάνω : «Σύννεφο είναι καί θά
πέρασή». Τό σύννεφο δμως άντί νά περάση έξέσπασε εις θύελλαν. Τώρα δέν πρόκειται
νά περάση τό σύννεφο, άλλά νά έπανέλθη καί νά γεμίση πάλιν τό αύτοκίνητον
κουτί μέ καπνόν. ’Αλλά τήν φοράν αύτήν τό σύννεφο...... θά περάση όριστικώς,
διότι ή νέα ’Αστυνομία δέν φαίνεται νά έχη άλλας διαθέσεις. Καλούμεθα νά θέσωμεν τούς δύο ήμών πόδας εντός ενός καί μόνον ύποδήμ.ατος. Έ άν θέλωμεν τάξιν
καί καθαριότητα, πρέπει νά τούς θέσωμεν εύχαρίστως».
X. ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ
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γροθιές στο στομάχι του φίλου του, πού έπεσε χάμω νεκρός. Στήν σύγχυσι πού
επακολούθησε, ό δράστης έξηφανίσθη, άλλα άργά την νύκτα παρουσιάσθηκε στήν
χωροφυλακή Κιλκίς.
ΜΙΑ ΣΥΜΠΛΟΚΗ πού άρχισε έξ αιτίας τής θέσεως ένός «κινητού στιλ
βωτηρίου» του Α. Μπατσίδη μέ τούς καταστηματάρχας τής «άνθοκηπουρικής»
εις την οδόν Πειραιώς ί —κατέληξεν εις πραγματικήν μάχην, μεταξύ του στιλβώ
σου, ενός ύπαστυνόμου, του πληρώματος περιπολικού αύτοκινήτου καί τριάκοντα
αστυνομικών τού Μηχανοκινήτου ! ! ! Τελικώς συνελήφθη ό στιλβωτής Μπατσίδης
—άφοΰ ξέσχισε τάς στολάς 3-4 αστυνομικών καί ώδηγήθη εις τό Α' αστυνομικόν
τμήμα. ’Ε κεί μή έχοντας τίποτε νά πή διά νά άπολογηθή, άρχισε «νά κάνη τον
τρελλό». Ή συμπλοκή μεταξύ τών καταστηματαρχών τής λ«Άνθοκηπουρικής»
κ.κ. Τσατέρη καί Άργυράκη καί τού Μπατσίδη άρχισε όταν περί τήν 9ην νυκτεοινήν ό τελευταίος έτοποθέτησεν έξω άπό τήν θύραν τού καταστήματος των τό μι
κρό κασελάκι του μέ τά βερνίκια καί τα άλλα σύνεργά του. Τότε οί δύο καταστηματάρχαι του συνέστησαν νά «πάρη τό μαγαζί του καί νά φύγη», γιατί παρημπόδιζε τούς πελάτες τω ν. Ό Μπατσίδης όμως δέν εννοούσε νά έγκαταλείψη τήν θέσιν του, οπότε τον έξεδίωξαν βιαίως. Τότε παρενέβησαν υπέρ τού στιλβωτοΰ διά
φοροι διαβάται. Τήν στιγμήν εκείνην ένεφανίσθη ό ύπαστυνόμος κ. Α. Παναγιώτου, κατά τού οποίου όμως έπετέθη ό Μπατσίδης. Συγχρόνως έφθασε καί έ'να πεοιπολικό αύτοκίνητο καί οί τρεις αστυνομικοί—μέλη τού πληρώματος του, παρε
νέβησαν διά νά συλλάβουν τον στιλβωτήν. Εκείνος όμως, οχι μόνον άνθίστατο,
αλλά καί έξέσχισε τήν στολήν τού οδηγού τού περιπολικού. Τήν στιγμήν εκείνην
διήρχετο διά τής οδού Πειραιώς ένα λεωφορείο τού Μηχανοκινήτου. Μόνον δέ μέ
τήν συνδρομήν τώ ν τριάκοντα έπιβατών άστυνομικών, κατέστη ευχερής ή σύλληψ ις τού μαινομένου Μπατσίδη. Τό πλημμελειοδικείο στο όποιο παρεπέμφθη, τον
κατεδίκασε σέ 4 μηνούν καί 20 ημερών φυλάκισι.
ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΣ κατεδικάσθη σέ 15 μηνών φυλάκισι. Πέντε χρόνια
έξευτελισμού δέν έφθασαν γιά νά στρέψουν τήν ελευθερίων ηθών Ελένην Φ. κατά
τού άνθρώπου πού τήν έκανε νά χάση τήν άνθρωπιά της, γιά νά κερδίση εκείνος
ένα φορτηγό καί ένα επιβατικό αύτοκίνητο καί ένα εστιατόριο. 'Όταν όμως άντελήφθη ότι άπό τόν ’ίδιο άνθρωπο κινδύνευε νά καταντήση σάν κι’ αυτήν καί ή μικοή άδελφή της, κατέφυγε στήν ’Ασφάλεια καί τόν κατήγγειλε μέ αποτέλεσμα νά
συλ?«ηφθή ό «σοβαρός έστιάτωρ» Άνδρέας Μέρμηγκας, ετών 40, έγγαμος καί πα
τέρας καί νά καταδικασθή σέ 13 μηνών φυλάκισι.
32 ΚΛΟΠΕΣ διέπραξε ό διαρρήκτης Πέτρος Μπιθικώτσης, ετών 23, μέσα
σέ τρεις μήνες. Αύτός είχε άποφυλακισθή, άφοΰ έξέτισε ποινή φυλακίσεως γιά
κλοπή. Καί άπό τήν ημέρα πού άπεφυλακίσθη μέχρι τήν ημέρα πού συνελήφθη άπό
τή Γενική ’Ασφάλεια, έκαμε τις 32 διαρρήξεις, κυρίοος σέ κρεοπωλεία καί παντοποΛεΐα ά π ’ όπου άφαιροΰσε χρήματα μόνον.
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ό κλέπτης τής «Σιτροέν» πού άνήκε στον Δ. Πραπόπουλο
καί στάθμευε στήν όδό Πλαστήρα 26. Ό κλέπτης, ναυτικός Σ. Λοΐσιος, ετών 21,
όταν άντελήφθη ότι ένα περιπολικό τής ’Αστυνομίας τόν ένετόπισε, άρχισε νά τρέχη στήν συνοικία Παγκρατίου, οπότε είδοποιήθησαν πέντε άκόμη περιπολικά καί
άρχισαν τήν δίωξι. Ό οδηγός τού κλεμμένου αυτοκινήτου άνέπτυξε ταχύτητα, άνέβαινε στά-πεζοδρόμια, έκανε επί τόπου στροφές καί υστέρα άπό δραματική πραγ
ματικά καταδίωξι, σάν σέ κινηματογραφική ταινία, ένεκλωβίσθη, στήν όδό Φι
λολάου, όπου καί συνελήφθη ό οδηγός. Είχε καί άλλοτε άπασχολήσει τήν ’Αστυ
νομία γιά κλοπή αυτοκινήτου.
Ν .Α.

'Υπό τοϋ ' Υπαστυνόμου Α' κ. I . ΡΑ·Ι·ΚΟΥ
(Σ υ νέ χ εια &πύ τό προηγούμ ενο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Νερούτσου Τάσου.

Πάροδος τής όδοϋ Αταλάντης 14, στάσις «8» (Σίδηρα) των λεωφορείων
Σεπολίων.
Ό Τάσος Νεροΰτσος, ιατρός καί άρχαιολόγος, γεννήθηκε στην ’Αθήνα το
1826 καί άπέθανε στήν Αίγυπτο τδ 1892. Ευρισκόμενος στην Αίγυπτο ασχολήθηκε
με την Ελληνικήν επιγραφικήν καί έγραψε σχετικά έργα.
Νέστορος.

Πάροδος τής όδοϋ Κονίτσης 7, στή πλατεία « ’Α ττικής».
Ό Νέστωρ, ό περιώνυμος ομηρικός ήρως, βασιλεύς της Πύλου, ήταν γυιός
τοϋ Νηλέως καί τής Χλωρίδος. Μετέσχε τής Θήρας τοϋ Κλανδωνίου κάπρου, τής Κενταυρομαχιας, της Αργοναυτικης εκστρατείας και τέλος, σέ μεγάλη ήλικία, τοϋ
Τρωικοΰ πολέμου, στδν όποιο καί διακρίθηκε για την τόλμη του, τήν σύνεσι καί
την ευφράδειά του. Στόν πόλεμο τής Τροίας, έχασε καί τόν γυιό του Άντίλοχο,
τδν οποίον εφονευσε ο Μέμνων. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικίες καί ποοάστια των ’Αθηνών).
Ν έστου.

Πάροδος τής όδοϋ "Εβρου 24, απέναντι στή πλατεία «Μαβίλης» (Στέγη
Πατρίδος).
1
‘1
Πρόκειται για τόν γνωστό ποταμό τής Β. Ελλάδος, ό όποιος διαχωρίζει
τήν ’Ανατολική Μακεδονία άπό τήν Δυτική Θράκη. Πηγάζει άπό τήν Βουλγαρία,
έχει ολικό μήκος 192 χιλ., έκ των όποιων τα 143 είναι έντός τοϋ έλληνικοϋ εδά
φους. ’Εκβάλλει στο Αίγαΐον πέλαγος, απέναντι άπό τη Θάσο. (Συνώνυμη οδός
υπάρχει στή Κηφισιά).
Νευροκο7τίου.

Πάροδος τής όδοϋ Σπόρου Πάτση 66, κοντά στήν 'Α γία Μαρκέλλα τοϋ Βοτανικου.
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Τό Νευροκόπιον, πόλις της ΒΔ. Μακεδονίας, βρίσκεται εντός του βουλγα
ρικού έδάφους, κοντά στις υπώρειες του δρους Όρβήλου, και απεχει 20 χιλ. απο
τά έλληνοβουλγαρικά σύνορα. Τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας το Νευροκοπιον κατωκεΐτο άπό 'Έλληνες, Τούρκους καί Βουλγάρους. Μέ τήν συνθηκη του Βουκουρεστίου (1812), οί 'Έ λληνες άναγκάσθηκαν νά έκπατρισθοΰν, μέ αποτέλεσμα να
εγκατασταθούν στο Ζύρνοβυ τοΰ νομού Δράμας, τό όποιον και μετωνομασθηκε Κά
τω Νευροκόπιον. Κατά τήν διάρκεια τοΰ Β' Βαλκανικού πολέμου, στη περιοχή τού
Νευροκοπίου και τοΰ Κάτω Νευροκοπίου διεξήχθησαν σφοδρές μάχες μεταξύ ελ
ληνικών καί βουλγαρικών στρατευμάτων.
Ν εφ έλ η ς.
Πάροδος τής οδού Κειριαδών 102, κοντά στον Α γία Αικατερίνη των ΓΙετραλώνων.
’Έλαβε τήχ ονομασία αύτή προς τιμήν : 1) Γης ομώνυμου συζυγου ^τοΰ ΑΙάμαντος, (βασιλέως τω ν στον Ορχομενό τής Βοιο^τιας Μιννών) και μητέρας τού
Φρίξου καί τής "Ελλης, καί 2) τής ομωνύμου συζύγου τοΰ Ίξίωνος, μητέρας τοΰ
Κενταύρου, ό όποιος είναι ό άρχηγός τοΰ γένους των περί τό Πήλιον Κενταύρων.
Ν η λέω ς.
Πάροδος τής όδοΰ 'Ηρακλειδών 6, κοντά στή πλατεία «Θησείου».
'Ο Νηλεύς, γυιός τοΰ βασιλέως των ’Αθηνών Κόδρου, ηγούμενος άποίκων
Αθηναίων, Θηβαίων, Φωκέων, Μινυών κ.ά., μετέβη στήν ’Ιωνία, όπου καί ίδρυ
σε τήν Μίλητο.
Ν ηρέως.
Πάοοδοε τής όδοΰ Σίκινου 54, κοντά στον "Αγιο Νικόλαο τής όδοΰ Καλλι?Ρ °νά.

_

,

„

,

Ό Νηρεύς, θαλάσσιος θεάς τής ελληνικής μυθολογίας,^ ήταν γυιος του Κον
τού καί τής Γαίας. ’Από τήν σύζυγό του Δωρίδα, έγέννησε τις Νηρηίδες. Κατα την
μυθολογία, είχε τήν ικανότητα νά λαμβάνη, κατά βούλησι, διάφορες μορφές. (Συ
νώνυμη οδός υπάρχει στο Π. Φάληρο καί τήν Καλλιθέα).
Ν ηρηίδω ν.
Πάροδος τοΰ τέρματος τής όδοΰ Σπύρου Μερκούρη, κοντά στο ξενοδοχείο
«Χίλτον».
,
,
ΟΙ Νηρηίδες, κατά τον Ησίοδο, ήσαν οί 50 θελκτικωτατες θυγατέρες του
Νηρέως καί τής Δωρίδος, πού συγκατοικούσαν μέ τον πατέρα τους στά^ βάθη τής
θαλάσσης καί έκπροσωποϋσαν τό ύγρό στοιχείο. Γνωστότερες άπό αΰτες είναι ή
Α μφιτρίτη καί ή Θέτις. Οί Νηρηίδες ένέπνευσαν πολλούς καλλιτέχνες τής ,άρχαιότητος, ιδίως δέ άγγειογράφους. (Συνώνυμη οδός υπάρχει στο Π. Φάληρο).

Ν ίγδης.
Πάροδος τής όδοΰ Ταντάλου, κοντά στο νεκροταφείο της Ν. Σμύρνης. ^
ΤΙ Νίγδη, πρωτεύουσα τοΰ ομωνύμου νομοΰ τής Τουρκίας, στην κεντρική Μ.
1 Ασία, έχει περί τούς 18.500 κατοίκους. Ε κ εί υπήρχε τό στρατόπεδο συγκεντρώ; σε ως τών Ελλήνων αιχμαλώτων μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή χοά έκεΐ
πάλιν υπήρχε τό στρατόπεδο συγκεντρώσεως τών Ελλήνων αςιωματικων, κατα
τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, πού φεύγοντας άπό τήν Ελλάδα μετέβαινον στην Μέση
Ανατολή. Προ τής άνταλλαγής τ ώ ν πληθυσμών, ή Νίγδη έστειλε περί ^τούς 6 χιλ.
"Ελληνες κατοίκους καί ήταν έδρα τής Μητροπόλεως Ίκονίου. (Συνώνυμη οδος
Iυπάρχει στήν Ν. Φιλαδέλφεια και Ν. Ιωνία).
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Ν ιγρίτης.

Πάροδος τής όδοΰ Άγαθουπόλεως 18, κοντά στή πλατεία. « ’Αγάμων» (’Α
μερικής).
Πρόκειται για την γνωστή πάλι τής Μακεδονίας, την πρωτεύουσα τής επαρ
χίας Βισαλτίας στο νομό Σερρών, πού έχει περί τούς 10 χιλ. κατοίκους. Κοντά στή
πολι βρίσκονται τά συνώνυμα Λουτρά, πού συνιστώνται, δπως καί το όξυανθρακοΰχο νερό τους, γιά τις θεραπευτικές των ιδιότητες.
Κατά τον Α' Βαλκανικό πόλεμο, τμήματα Ελλήνων προσκόπων άπεδίωξαν τα τουρκικά τμήματα στρατού πού βρίσκονταν στην περιοχό τής Νιγρίτης καί
κατέλαβον την πόλι την 22 Σεπτεμβρίου 1912. Τον ’Ιούνιο τού 1913 ή Νιγρίτα
κατεληφθη άπό τούς Βουλγάρους, μόνον δμως γιά δυο ημέρες, γιατί άνακαταλήφθηκε απο τους Ελληνας, γεμάτη δμως ερείπια καί πτώματα άπό σφαγέντας γέ
ροντες και παιδια. Τον ’Ιούνιο τού 1947, η Νιγρίτα έδέχθη την έπίθεσι κομμουνιστοσυμμοριτικοΰ τμήματος.
Νίδερ Κ ω νσ τα ντίνο υ.

Πάροδος τής όδοΰ Φιλιππουπόλεως, κοντά στή πλατεία «Άρτέμιδος» τής
Ανω Ν. Σμύρνης. (Τέρμα των λεωφορείων ’Ά νω Ν. Σμύρνη).
Ο Κωνσταντίνος Νίδερ, ανώτατος στρατιωτικός, γεννήθηκε στο Μεσολόγ
γι ^το 1865. Διετέλεσε Επιτελάρχης, διοικητής μεραρχίας καί Σώματος στρατού
καί τό 1921 άνέλαβε τήν διοίκησι τού στρατού κατοχής τής Μ. ’Ασίας. Τό 1925
διωρισθη υφυπουργός των Στρατιωτικών και τό 1926 άρχηγός τού στρατιωτικού
οικου τού Προέδρου τής Δημοκρατίας. Άπεστρατεύθη τον Σεπτέμβριον τού 1926
καί άπέθανε στήν ’Αθήνα τό 1943.
Νίκα Λουκά.

Πάροδος τής όδοΰ Σαρρή 23, κοντά στή πλατεία «'Η ρώων» (Ψυρρή).
Ό Λουκάς Νίκας, ’Αθηναίος οπλαρχηγός, έφονεύθη κατά τήν πολιορκία ττις
Άκροπόλεως (1822).
Νίκαιας.

Πάροδος τής οδού Αριστοτελους 118, μετά τήν πλατεία «Βικτωρίας».
'Η Νίκαια, πόλις τής μικρασιατικής Βιθυνίας, ΒΑ. τής Προύσσης, ιδρύθηκε
ύπο των Μακεδόνων, καταστράφηκε', ύπό των Μυσών καί άνσικοδομήθηκε ως άποικια των Έπικνημιδίων Λοκρών τό 326 π.χ. περίπου. Τό 316 καταλήφθηκε άπό
τον ’Αντίγονο, ό όποιος καί τήν μετώνόμασε σέ Άντιγόνεια, πλήν τό 301 ό Λυσί
μαχος, καταλαμβάνοντας την, τής έδωσε τό δνομα Νίκαια.
Η Νίκαια παρουσίασε μεγάλην άκμή τήν έποχή τού ’Ιουστινιανού, γενομένη ένα των ΐσχυροτέρων προπυργίων τού Βυζαντίου. Ά πό τό 1078-1097 βρι
σκόταν υπο την κυριαρχία των Σελτζουκιδών Τούρκων. Κατά τήν φραγκική κατακτησι τού Βυζαντίου (1204-1261), ή Νίκαια άπετέλεσεν ’ίδιον έλληνικόν κρά
τος (Αυτοκρατορία Νίκαιας). Τέλος τό 1330 ή Νίκαια ύπέκυψε στους Ό σμανίδες Τούρκους, πού τήν έκαναν πρωτεύουσα τού κράτους των. Τήν έποχή τής μι
κρασιατικής εκστρατείας, τμήματα άτάκτων Τούρκων προέβησαν στή σφαγή πολ
λών Ελλήνων, κατοίκων τής Νίκαιας. (Συνώνυμη οδός υπάρχει σέ συνοικίες καί
προάστια τώ>ν ’Αθηνών).
( Συνεχίζεται)

ΔΕΚΑΠ ΕΝ Θ Η Μ ΕΡΟ
Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ
‘Τπό του κ. Ν. Α.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά δ Άρ. Τρύφωνας καί ή (’Όλγα Πετροπούλου, πού έπέβαιναν μοτοποδηλάτου, όταν τους παρεσυρε στην οδο ^Ιλισού και
Βούρβαχη, αύτοκίνητον A.G. 1455, τό οποίον ωδηγοΰσε με υπερβολική ταχυτη ια
δ Βύρων Περπινιά.ς. Ό οδηγός άφησε τα θύματα αβοήθητα κι εφυγε με άλλο αυ
τοκίνητο, άλλα στην διασταύρωσι των οδών Συγγροΰ και Σαρρή επεσε πάνω σε ηλεκ
τρικό στύλο καί συνέτριψε τό αυτοκίνητο. "Ετσι αύτοετιμωρήθη ό ασυνείδητος αυ
τός οδηγός.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ μέ σπάσιμο των ποδιών τους οί Π. Λασκαρίδης, ετών
18, καί X. Ά γιακόγλου, ετών 19, πού έπέβαιναν μοτοποδηλάτου όταν τούτο συνεκρούσθη μέ ταξί, στην διασταύρωσι τών οδών Τπποκράτους καί Σόλωνος.
ΝΕΚΡΟΣ ό Πέτρος Ξανθόπουλος, ετών 45, λογιστής, οδηγός του LX. 3J»b3
καί τραυματισμένοι σοβαρά ή γυναίκα του Μαγδαληνη και το 7ετες παιδί τους,
όταν τό αυτοκίνητο αυτό παραβίασε, τρέχοντας μέ υπερβολική ταχύτητα, ^το σή
μα, οπότε τό χτύπησε στά πλευρά τό Ι.Χ. 123151, που έβαινε κανονικά απο την
οδό Κομνηνών προς την όδό Μουστοξυδου.
ΝΕΚΡΟΣ ό Ε. Σαλόνης, έτών 67, πού τον παρέσυρε μοτοποδήλατο μέ ο
δηγό τον Γ. Τσέλιο, στο χωριό Μάκρη Φθιωτιδοφωκίδος.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ σοβαρά ό Α. Πενταλιός, έτών 45, πού^ τον πα
ρέσυρε, στά Καμμένα Βούρλα, φορτηγό μέ οδηγό τον Α. Καραΐσκο, έτων 22, που
συνελήφθη.
ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Λαμώάκης, έτών 76, πού τον παρέσυρε αύτοκίνητο μέ οδη
γό τόν Γερμανό Γόλδ Γουέντες, έτών 20, τού ύπ’ άριθμ. ME-SWo αυτοκινήτου,
στο 17 χιλ. τής οδού Αθηνών - Κορίνθου.
ΝΕΚΡΑ ή Σουλτάνα Ζαπάρτα, τήν οποία παρέσυρε ό Τταλός τουρίστας
Γιουζέπε Ζαναρόνι.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά οί Α. Άντωνάκος, ό Α. Πολίτης, ή Αίκ.
Ά ντωνάτου, ή Έ λ. Γεωργίου, ή Εύαγγ. Πολίτη καί η Παρία Πολίτη, ήτοι έν συνόλω 7 άτομα, κατά τήν σύγκρουσή τών αυτοκινήτων εξοο απο την ϋανθη, που ωδηγοΰσαν οί Ά ντ . ’Αντωνάκος και Πολίτης.
^
f , .r
,
' ΝΕΚΡΑ ή Ν. Ά τζαμπαζιάν, έτών 65, πού τήν διεμέλισε η αμαξοστοιχία
τών ΣΕΚ, παρά τόν "Αγιο Ιω άννη Ρέντη. Ή διαμελισθεΐσα έπεχείρησε να περαση τις σιδηροδρομικές γραμμές άπό αφύλακτο διασταύρωσι. ’Εκεί έχουν γίνει και
άλλα άτυχήματα.
,
,„
ΣΥΝΕΒΗ στην Τουρκία. 23 επιβάτες λεωφορείου σκοτωθήκαν, όταν
τούτο συνεκρούσθη μέ αύτοκίνητο φορτηγό, πού μετέφερε νιτρικό οξύ. Τα θύμα
τα έ'παθαν τόσα έγκαύματα άπό τό νιτρικό οξύ, θύστε να διαλυθούν και τα. κοκκα
λά -ους Ή σύγκρουσις έγινε στην όδό Κων/πόλεως—Άγκύρας, έπεσαν δέ τα δυο
αυτοκίνητα μέσα ‘σ ’ ένα χαντάκι. Οί επιβάτες τού λεωφορείου τρόμαξαν όταν εί
δαν νά βγαίνη καπνός άπό τό φορτηγό καί πήδησαν μέσα στο χαντάκι που είχε γε-
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μισεί νιτρικό οξύ. 18 άτομα πέθαναν άμέσως καί άλλα 20 ύπέστησαν τρομερά εγ
καύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Μ,» ΝΕΚΡΟΣ ό 4ετης Δ. ειένος, τον όποιο παρέσυρε φορτηγό μέ οδηγό τον Σ.
Μέξη.1 0 1 δυστύχημα έγινε στήν διασταύρωσι των οδών Μαιζώνος καί Μάγιερ.
'
„ , „ γ1 Στυλ. Μανακόβα, την οποία παρέσυρε άμαξοστοιχία, έξω άπό
το σταθμό Οίνόης.
'
Α· Κόρακας, οδηγός φορτηγού, πού τον παρέσυρε ό συνάδελφός
'0J , "· Αγγελίδης, στην λεωφορο Κουντουριώτη του Πειραιώς, ενώ πεοίμενε την
σειρά του νά πάρη υλικά.
και .τραυματισμένοι σοβαρά υό ΛυΛωνι,ί
ιγ ,ΝΕΚΡΟΣ ό Α. Σιαμαρας
ι—t
'—
πς καί
και ήt
Αύλωνίτης
σύζυγος του Κλείω, όταν τό Ι.Χ. 125298, άπό κακό χειρισμό, παοεξέκλινε τής πορειας του καί άνετράπη στο 63 χιλ. της λεωφόρου ’Αθηνών-Σουνίου.
Ρόδο 1
°
Ντάλιας, έτών 55, πού παρεσύρθη άπό μοτοποδήλατο, στη
ΤΡΑΜΑΥΤΙΣΜΕΝΟΙ οί Γερμανοί Κ. Ράϊνες, Μ. Μάϊντες κ. Μ. Χόκεν,
φοιτηται, όταν τό αυτοκίνητό τους, στο 50 χιλ. τής οδού ’Αθηνών-Κορίνθου, παt-εςε/ν iVc ι/)ς πορείας του και. επεσε πάνω στήν νησίδα ασφαλείας.
_ . ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρώς ό Ε. Σουλής, έτών 18, οδηγός Μοτο
ποδήλατου, όταν συνεκρούσθη, στό Αιγάλεω, μέ τό φορτηγό 78223, μέ όδηγό τόν
λωτελη.
. , ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ σοβαρά οί Β. Γιαννόπουλος καί Π. Μαντσίρας,
οι οποίοι, επιβαίνοντες μοτοποδηλάτου, συνεκρούσθησαν, στήν λεωφόρο Πειραιώς
και Σκαραμαγκα, μέ φορτηγό, πού ώδηγοϋσε ό X. Κατέρογλου.
, ΝΕΚΡΑ η Μονολεϋ Ουιλλιαμς, ετών 21, σύζυγος ’Αμερικανού, ή οποία παρεσυρθη άπό φορτηγό, στήν Νέα Κηφισιά.
~
ό Γάλλος Ρεντίρ Μισώρ, όταντό αυτοκίνητό του, στό 51 χιλ.
τής ο ού Λαμίας - Αθηνών, παρεςεκλινε τής πορείας του καί χτύπησε πάνω σέ
δένδρο.
, ΝΕΚΡΟΣ ό Χρ. Μητροπουλος, οδηγός μοτοποδηλάτου, όταν τούτο συνε, ηβμε φοΡττΤ°’ πού ώδηγοϋσε ό Θ. ΙΙαπανικολόπουλος, στό 154 χιλ. τής
οδού Αθηνών-Πατρών.
ΝΕΚΡΟΣ ο Ανδρ. Παπάς, ετών 19, όταν μέ τό ποδήλατό του συνεκρούσθη’
ΤΡΑγάτω Kr't?tcfL*’I τ° Ι Χ· 102822,πού ώδηγοϋσεό Ε. Νάτσης.
,.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 3, ό I. Σταυρόπουλος, όΧρ. Σκούρτης καί ό Χρ. Χριστο
δούλου, όταν έγινε τριπλή σύγκρουσις, στήν λεωφόρο Κηφισίας, όπου ό Φάοος Ψ υ
χικόν, ,ούφορ^^γου 110948, τού εκπαιδευτικού Ι.Χ. 2930/ καί μοτοσυκλέττάς.
ΝΕΚΡΟΣ ο οδηγος μοτοποδήλατου Δ. Μαστοράκης καί τραυματίας ό συ
νεπιβάτης του, όταν τούτο, παρά τήν θέσιν «Έλευσίνια Μεγάρων», παρεξέκλινε τής
πορείας του καί άνετράπη.
,ΝΕΚΡΟΣ ό Χασάν Χουσεΐν καί τραυματίας βαρειά ό Μολά Ά χμ έτ, όταν
άνετράπη τό γεωργικό μηχάνημα, πού ώδηγοϋσε, στό χωριό Βέννα Κομοτηνήσ.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ! τρεις, όταν τό Ι.Χ. 19731 φορτηγό τούς παρέσυρε, στην οδό Αθηνών - Μενιδίου, παρά τόν Πύργον τής Βασιλίσσης, μέ όδηγό τόν
Δ. Μασουρη, πού ήταν μεθυσμένος.
,
,
τό^ ηλικίας 17 μηνών αβάπτιστο βρέφος, τό όποιο παρέσυοε φορτηγο, με οδηγο τον Μ. Διακοαναστασίου, στό χωριό ’Έμπηνα Ρόδου.'
~
°
Μοδάκης, όταν τό αύτοκίνητό του άνετράπη, στό 43 χιλ.
της οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ό Ν. Ζακυνθινος άπό ■ην ανατροπή τής μοτοσυκλέττάς τε

στό Περιστέρι,

A. A.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΞΗΣ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1946-1949
Ύπο τοϋ Ύπασ-υν. Α' κ. ΧΑΡΑΛ. ΣΤΑΜΑΤΗ

'Η 5η Σ επτεμβρίου, ώς γνω στόν, έχει όρισθή διά Βασιλικού Δια
τά γ μ α το ς ώς «'Η μέρα της Π ολεμικής ’Αρετής των ’Ελλήνων και
’Ε πέτειος τή ς συντριβής τοϋ κομμούνιστοσυμμοριτισμοϋ εις Γράμμον,
Β ίτσ ι κ α ι Μ ο υ ργκ ά να ». Εις τά πλ,αίσια τής Πανεθνικής αυτής 'Εορ
τ ή ς , τη ν 12ην ώ ραν τής 4-9-1965, ημέραν Σάββατον, έγένετο συγκέντρω σις τω ν αστυνομικώ ν κ α ι διοικητικώ ν υπαλληλίαν είς τό ’Αρχη
γ είο υ τή ς ’Α στυνομίας Π όλεων, κ α τά την διάρκειαν τής όποιας δ Ύ π αστυνόμος Α' κ. Χαρά/I. Σ τα μ ά τη ς έξεφώνησε τον κάτωθι πανηγυρικόν
λόγον :
Ε ο ρ τ ΑΖΕΤΑΙ καθ’ άπασαν τήν χώραν ή ημέρα τής Πολεμικής ’Αρετής των
Ελλήνων καί τής 16ης επετείου άπό τής συντριβής του κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ
εις τον Γράμμον, τό Β ίτσ ι καί τήν Μουργκάνα. Καί καλούμεθα, ώς πραγματικοί
απόγονοι Μαραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων, ημιθέων του Βυζαντινού Ελλη
νισμού καί αγω νιστώ ν του 1821, του 1912-1913, τοϋ 1940 καί τοϋ 1946-1949, αφ’
ενός μέν νά άποτίσωμεν φόρον τιμής καί εύγνωμοσύνης είς εκείνους πού έδημιουργησαν τον θρύλον τοΰ "Ελληνος πολεμιστοΰ καί κατέστησαν τήν Ελλάδα, άνά τήν
οικουμένην, λαμπρόν παράδειγμα πρός μίμησιν δι’ δλας τάς έποχάς, άφ’ έτέρου δέ
νά άναμνησθώμεν καί νά τιμήσωμεν όπως αρμόζει τό τελευταίου μεγαλειώδες έπος
τής Νεωτέρας Ε λλάδος, τήν συντριβήν τοϋ κομμουνιστοσυμμοριτισμοϋ εις τον Γράμ
μον καί τό Β ίτσι καί τήν Μουργκάνα, καί οίονδήποτε άλλο σημείου τής χωράς.
Ή πολεμική αρετή τω ν Ελλήνων—τό πρώτον συνθετικόν τής εορτής—κατεδείχθη, είς δλον αυτής τό μεγαλείου, άπό τής εποχής τοϋ Μιλτιάδου μέχρι τής
εποχής τοΰ Δαβάκη καί τω ν γενναίων του διά τον ελεύθερον Ελληνισμόν, διά τον
αλύτρωτον δέ μέχρι τής χθεσινής έποχής των Καραολή καί Δημητρίου, πού οί Κύ
πριοι άδελφοί μας ήγωνίζοντο διά τήν έλευθερίαν των, μέχρι τής σημερινής πού οί
Κύπριοι άδελφοί μας άγωνίζονται διά τήν αύτοδιάθεσίν των καί τήν "Ενωσιν μετά
τής μητρός Ελλάδος. Μ έγα περιεχόμενον τής αρετής αύτής τό πάθος διά τήν Ε
λευθερίαν, ή προάσπισις τω ν εόγενών ιδεωδών τής Πατρίδος, τής Θρησκείας καί
τής Οικογένειας, ή περιφρούρησις τής Δημοκρατίας τής οποίας σύμβολου αναλλοί
ωτου είς τούς αιώνας παρέμεινε καί θά παραμένη ό τηλαυγής φάρος τοΰΠαρθενώνος.
'Ομιλούν διά τήν πολεμικήν άρετήν τών Ελλήνων δλα τά μεγάλα, τά ένξοξα καί ύιαμπρά στάδια τής τρισχιλιετούς ιστορίας μας. Έκ φύσεως ό 'Έλλην δεν
υπήρξε ποτέ πολεμοχαρής, άπόδειξις δέ τής άληθείας ταύτης είναι τό δτι άπαντες
οί διεξαχθέντες πόλεμοι υπήρξαν άμυντικοί υπό τήν εύρεΐαν τοΰ δρου έννοιαν. Λαός
φύσει ειρηνικός ό ελληνικός, ήγωνίσθη καθ’ 6λας τάς φάσεις τής πολυκάντου^ πο
ρείας του καί θά α γω νίζετα ι πάντοτε διά ανώτερα ιδανικά, διά εύγενεΐς ιδέας ύψηλοΰ περιεχομένου. Ό άγω ν αύτός δμως, οσάκις παρέστη ανάγκη νά διεξαχθή μέχρι
σήμερον, κατέπληξε τούς λαούς μέ τό απύθμενου θάρρος, μέ τήν άνδρείαν καί τήν
αΰταπάρνησιν καί τά ολοκαυτώματα των φορέων του. Ο άγων αυτός επτοησε, ετρομοκράτησε καί άπεθάρρυνε τούς εχθρούς τοΰ Γένους είς πάσαν περίπτωσιν μέχρι
σήμερον, παρέσχε δέ άπειρα δείγματα πρός μίμησιν είς τούς καταπιεζομένους λαούς
ολοκλήρου τοΰ κόσμου καί κυρίως κατέδειξεν, δτι είς τον βωμόν τής Ελευθερίας
πρέπει τά πάντα νά θυσιάζωνται.
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Ελάχιστοι λόγοι έπιφανών άνδρών καί επίσημοι θέσεις, άπό τό μέγα πλή
θος των όσων ήκούσθησαν κατά τον Β' Παγκόσμιον Πόλεμον, είναι νομίζω ή με
γαλύτερη άλλα καί ή πλέον αντικειμενική μαρτυρία τής Πολεμικής ’Αρετής των
Ελλήνων. ’Ιδού :
Ό μεγάλος ’Άγγλος άρθρογράφος «Κάντιντους», έγραψε όταν ήκούσθη άνά
την οικουμένην τό «’Όχι» τής γενεάς του 1940 :
«Οίαδήποτε χώρα, ή όποια θά έπεδείκνυε την στάσιν τής Ελλάδος, θά ήτο
άξια τής αιώνιας έκτιμήσεως καί του θαυμασμού μας. Ρίψαμε έν βλέμμα εις τον
μακρόν κατάλογον των εθνών πού ύπετάγησαν ύπό τού Ά ξονος άπό του 1938, καί
θά ί'δητε ότι ή γενναιοψυχία των Ελλήνων φορτίζει ώς ήλιος ένα σκοτεινόν κό
σμον !...».
Ό ραδιοφωνικός σταθμός τής Βοστώνης, ένω έγράφετο τό ’Αλβανικόν έπος
μετέδιδεν άνά τά πέρατα τής οικουμένης :
«Τά νέα άπό τό Έλληνοϊταλικόν μέτωπον χαρακτηρίζονται πάντοτε άπό
τάς νίκας έκείνας, πού έκαμαν προ ολίγων ημερών τούς Γάλλους στρατιώτας τής
Γαλλοϊταλικής μεθορίου, παρά τό Μαντόν, νά άναρτήσουν μίαν πινακίδα μέ τάς
λέξεις : «"Ελληνες Στρατιώται, μην προχωρείτε πλέον! ’Εδώ είναι τά γαλλικά
σύνορα!».
Ό ραδιοφωνικός σταθμός τής Μόσχας, εις στιγμάς μεγάλης ειλικρίνειας, με
τέδιδεν επίσης άνά τά πέρατα τού κόσμου :
«"Ελληνες! Έπολεμήσατε άοπλοι εναντίον πάνοπλων καί ένικήσατε! Έ πολεμήσατε μικροί έναντίον μεγάλων καί επικρατήσατε! Δεν ήτο δυνατόν νά γίνη
άλλως,, διότι εΐσθε "Ελληνες ! Έκερδίσαμε χάρις εις την θυσίαν σας χρόνον διά νά
άμυνθώμεν! 'Ως Ρώσοι καί ώς άνθρωποι, σά.ς ε ύ γ ν ω μ ο ν ο ΰ μ ε ν ! ! _».
Ό Ούίνστων Τσώρτσιλ, ό άδιαφιλονίκητος «Πατήρ τής Νίκης», έδήλωνεν
έπιγραμματικώς :
«... ’Ελέγετο, ότι οί 'Έλληνες πολεμουν ώς ήρωες. Τού λοιπού θά λέγωμεν
ότι οί ήρωες πολεμούν ώς "Ελληνες!»
Ό Λόρδος Ή ντεν, ό μεγάλος Ά γγλο ς πολιτικός, έδήλωνε καί αύτός άπό
τού ραδιοφώνου :
«Έλέχθη εις τάς ’Αθήνας προ 2.300 έτών, ότι τό μυστικόν τής ευτυχίας ε ί
ναι ή ’Ελευθερία καί τό μυστικόν τής ’Ελευθερίας είναι τό θάρρος καί ή άνδρεία.
Οί σύγχρονοι "Ελληνες, πρέπει νά ομολογήσουν ότι έδωσαν άσυγκρίτως νέαν ζωήν
εις τήν μεγάλην αύτήν παράδοσιν!...».
’Αλλά καί ό θλιβερός πρωταγωνιστής τής συμφορά.ς τού Β' Παγκοσμίου Πο
λέμου, ό Άδόλφος Χίτλερ, έδωσε παραστατικήν εικόνα τής Πολεμικής ’Αρετής
τών Ελλήνων μέ αύτήν τήν διαπίστοοσιν :
«Ή ιστορική δικαιοσύνη επιβάλλει τήν ύποχρέωσιν νά όμολογηθή, ότι άπό
όλους τούς αντιπάλους τούς όποιους άντιμετωπίσαμεν, ό ελληνικός στρατός ιδίως
έπολέμησε μέ υψιστον ηρωισμόν καί αυτοθυσίαν!.... ’Έκθαμβοι οί στρατηγοί μου
εις τό ψυχικόν μεγαλεΐον, τό θάρρος καί τήν αύτοθυσίαν τού "Ελληνος στρατιώτου,
παρέταξαν τάς γερμανικάς δυνάμεις καί άπέδωσαν τιμάς είς τούς γενναίους ύπερασπιστάς τών Ελληνικών οχυρών..... Οί "Ελληνες αιχμάλωτοι άφέθησαν έλεύθεροι, λόγω τής έπιδειχθείσης άνδρείας των».

Λ

,

, ***

Λ I ΣΥΝΘΗΚΑΙ ύπό τάς όποιας έξαπελύθη ή τελευταία ένοπλος έπιβουλή κατά
τής Ελλάδος, ή έπιβουλή τών κομμουνιστοσυμμοριτών, είναι είς πάντας ημάς
τούς άστυνομικούς, λόγω θέσεως, άρκετά γνωσταί. Γνωρίζομεν ότι τό Κ.Κ.Ε.,
τό όποιον ουδέποτε έπαυσε νά συνωμοτή κατά τών όσιων καί ιερών τού ’Έθνους,
ευθύς μετά τήν συμφωνίαν τής Βαρκίζης άπέκρυψε τον οπλισμόν τού Ε.Λ.Α.Σ., έ-
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ζομενος ο κομμουνισμός όια την καταληψιν της εςουσιας και παραοοσιν lης izjaχάδος είς τον ερυθρόν ολοκληρωτισμόν, έλαβε δέ καί τυπικώς την άπόφασιν διεξα
γω γής του ένοπλου άγώνος κατά τήν συνελθοΰσαν την 12ην Φεβρουάριου 1946 Β
'Ολομέλειαν του Κ.Κ.Ε.
Τήν 31ην Μαρτίου 1946 ήρχισεν ή ένοπλος δρασις του κομμουνιστοσυμμοιο ΰ, δι’ έπιθέσεως κατά του Λιτόχωρου Κατερίνης. Καί υστέρα άπό δυσκοεις τάς μεγαλουπολεις ΛΟηνων, ιιειραιως, ιιατρων και ινερκυρας, και ^
λακής εις τήν υπόλοιπον Ελλάδα, ό κομμουνιστοσυμμοριτισμός συνετρίβη κατ’ Αύ
γουστον του 1949 εις τον Γράμμον, τό Βίτσι καί τήν Μουργκάνα,τά τελευταία ισχυρά
οχυρά του, καί κατέφυγε πανικόβλητος εις τάς χώρας του Παραπετάσματος. Τε
λευταίος όγκος τω ν κομμουνιστοσυμμοριτών έκεΐνος των 9.000, έκ των όποιων,
τήν 1ην Σεπτεμβρίου 1949 αι S.000 εισηλθον εις την Αλβανίαν και 1.000 οίς τ/]ν
Βουλγαρίαν.
_
f
__
;
,,
Αί ’Ένοπλοι Δυνάμεις, τα Σώματα ’Ασφαλείας, ό ύγιώς σκεπτομενος και ε
νεργών ελληνικός λαός έν τώ συνόλω του, έδημιούργησαν τό νεώτερον έπος του
1946_1949. Έχρειάσθησαν προς τοϋτο χιλιάδες νεκρών καί τραυματιών, έχρειάσθησαν άγώνες καί θυσίαι καί δάκρυα άπό τήν άστείρευτον πράγματι ^παρακατα
θήκην του Ε λληνισμού. Καί έδόθησαν, όπως έδίδοντο εις όλας τάς έποχάς τής
μακράς πορείας του Γένους : Μέ προθυμίαν, μέ αύταπάρνησιν καί με πόνον, καί
μέ έπαθλον τήν Ελευθερίαν τής γης τών Πατέρων, την ’Ελευθερίαν του χώρου
όπου έγεννήθη καί ήνδρώθη αύτή αυτή ή θερμουργός έννοια τής Ελευθερίας.
Πέραν όμους τώ ν θυσιών τής Ελλάδος διά τήν συντριβήν του κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ, υπάρχει μία άναλλοίωτος ιστορική αλήθεια ή όποια κατ’ ούδένα
λόγον πρέπει νά άγνοήται. 'Υπάρχει ή τεραστία ηθική καί υλική προσφορά τής με
γάλης ’Αμερικανικής Δημοκρατίας προς τό άγωνιζόμενον ’Έθνος μας, μία προσφο
ρά ή οποία μεγάλως συνετέλεσεν εις τήν νίκην του Γράμμου καί τοϋ^ Βίτσι. Ένθυμούμεθα όλοι τήν τραγικήν κατάστασιν τήν όποιαν άντιμετώπιζεν ή Ελλάς τους
πρώτους μήνας του 1947, ότε ή χώρα μας είχε προσφύγει εις τό Συμβούλων ’Α
σφαλείας του Ο.Η.Ε. καταγγείλασα τούς βορείους γείτονάς μας ότι ώργανωναν
καί, έν συνεχεία, παρεϊχον βοήθειαν εις τάς κομμουνιστικάς συμμορίας, καί οτε ή
Μεγάλη Βρεταννία ειδοποιεί, ότι τά ευρισκόμενα εις τήν χώραν μας στρατεύματα
της δυνάμεως 40.000 άνδρών, θά ήρχιζον νά αποχωρούν τήν Ιην ’Απριλίου 1947.
’Επίσης ειδοποιεί ή Μεγάλη Βρεταννία ότι θά διέκοπτε πάσης μορφής βοήθειαν
προς τήν χώραν μας, λόγω οικονομικής άδυναμίας. Καί όλοι ένθυμούμεθα, μέ ποιαν
άνακούφισιν έδέχθη ό μαχόμενος έλληνικός λαός τήν κατά τήν Ί2ην Μαρτίου του
έτους έκείνου εξαγγελίαν τού «δόγματος Τροΰμαν», δυνάμει τού όποιου αι Ηνωνωμέναι Π ολιτεϊαι ’Αμερικής διεκήρυσσαν τήν άπόφασιν,^ όπως θεωρήσουν ώς έπίθεσιν στρεφομένην έναντίον των οίανδήποτε έξωθεν ή έσωθεν έξαπολυομενην
ύπό ώπλισμένης μειονότητος έπίθεσιν έναντίον χώρας αποφασισμένης νά υπερ
άσπιση τ ήν ανεξαρτησίαν, τήν άκεραιότητα καί τούς έλευθέρους θεσμούς της. Η
απώλεια τής Ε λλάδος θά έσήμαινε διά τόν ελεύθερον κόσμον κάθοδον τού κομμου
νισμού είς τήν Μεσόγειον, καθ’ ήν στιγμήν εις όλας σχεδόν τάς δυτικοευρωπαϊκά;
κυβερνήσεις μετεΐχον τά κομμουνιστικά κόμματα καί ή άμυνα τής Δυτικής Εύρωήτ0 ανύπαρκτος. Ό ψυχισμός τού Έλληνος λοιπόν, τό «δόγμα Τροΰμαν» δια
τού οποίου παρείχοντο αμέσως είς τήν Ελλάδα, ώς πρώτη δόσις, 300.000 δολλα-
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ριων και κατεφθανε πλήθος φορτίων μέ έφόδια, έσωσαν την χώραν μας άπό την
κομμουνιστικήν πλημμυρίδα. ’Αλλά έσωσαν και ολόκληρον τήν Δυτικήν Εύρώπην,
την Μέσην ’Ανατολήν καί μέγα μέρος τοϋ υπολοίπου έλευθέρου κόσμου, διότι τάς
Θυσίας και τήν νίκην των Ελλήνων καί τήν νέαν άμερικανικήν πολιτικήν ήκολούθησεν τό Σχέδιον Μάρσαλ καί, έν συνεχεία, ή μεγάλη ’Ατλαντική Συμμαχία.
Εις τό σημεϊον αυτό ένοΰνται τά δύο μεγάλα συστατικά της Πανεθνικής έορτήζ> τήν οποίαν πανηγυρίζει ολόκληρος ό Ελληνισμός. Διότι μέγα μέρος τής Πο
λεμικής ’Αρετής των Ελλήνων καταλαμβάνει ή άδολος πίστις καί άφοσίωσις προς
τους εν πολεμώ συνεργάτας, τούς Συμμάχους. Καί διότι ή συντριβή του κουιμουνιστοσυμμοριτ|§μοϋ, τό τελευταίου τούτο έπος τού Έλληνος μαχητου, μεγάλως
συνετελεσεν εις τήν διαιώνισιν τοϋ θείου δώρου τής πανανθρώπινης Έλευθεοίας,
με τον συνασπισμόν τοϋ έλευθέρου κόσμου εναντίον του κόσμου τής βίας καί τής
τυραννίας.
Α ν

***ν

ΚΛΕΙΣΩΜΕΝ εις τήν ψυχήν μας τά ιδανικά τοϋ άνεσπέρου φο^τός πού
μας εκληροδότησεν ό ιερός φάρος τοϋ ΓΙαρθενώνος επί γενεάς γενεών. ’Αποτελούν
τα ιδανικά αύτά ό, τι τό Ελληνικόν άπό τής έποχής τοΰ 'Ομήρου μέχρι σήμερον,
ό, τι τό πανανθρωπίνως ώραϊον καί υψηλόν εις τήν πράξιν καί εις τό πνεύμα. "Ας
γνωρίζουν όσοι επιβουλεύονται τά ιδανικά τοΰ Παρθενώνας, ότι πάντοτε θά τούς
αναμένη ή αύτή μέχρι σήμερον μοίρα, ή μοίρα τής συμφοράς καί τής καταισχύ
νης. Καί οτι πάντοτε Θά γράφεται εις τήν γήν τοΰ ηρωισμού καί τοΰ πνεύματος ή
Μεγάλη Συνέχεια τοΰ Έλλνηνισμοΰ, μία Συνέχεια πού θά λαμπρύνεται άνά τούς
αιώνας μέ τό μεγαλειώδες σάλπισμα :
ΤΩ, τριακόσιοι σηκωθήτε
καί ξανάλθετε σ ’ έμάς,
τ ά παιδιά σας θέλ’ ίδήτε
πόσο μοιάζουνε μέ σ ά ς!!...

Ζήτω τό ’Έθνος !
ΧΑΡΑΛ. Σ Τ A M A T IIΣ

Οί άστυνομικοΐ πού μελετούν συνεχώς προσφέρουν
μεγάλη ύπηρεσία στήν κοινωνία καί στόν έαυτό τους.
Τά «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σας δίνουν Ικλεκτή
πνευματική τροφή.

ΠΕΝΘΗ

Μ ιχαήλ Γλύκας
Ά π εβ ίω σ εν έν Άθήναις την 6 —8 —1965 ό έν συντάξει ’Αστυνομικός Δι
ευθυντής Α' και πρώην βουλευτής Μιχαήλ Γλύκας. Την κηδείαν του, ή οποία έγένετο τήν έπομένην έκ του Α' νεκροταφείου ’Αθηνών, παρηκολούθησεν άπασα σχε
δόν ή άστυνομική ηγεσία, άντιπροσωπεϊαι άξιιυματικών καί κατωτέρων αστυνο
μικών ύπαλλήλων, πολλοί έκ των έν συντάξει αστυνομικών καί πλήθος λαού έκ
τής πρωτευούσης καί Πειραιώς. Έ πί τής σοροϋ τοΰ μεταστάντος κατετέθησαν
πολλοί στέφανοι, μεταξύ τών οποίων καί ό τοΰ ’Αστυνομικού Σώματος έκ μέρους
του ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' κ. Α. Στρατή, δστις καί άπεχαιρέτισε τον νεκρόν
είπών μεταξύ τώ ν άλλων :
« ’Αείμνηστε Διευθυντά Γλύκα,
»'Η ’Αστυνομική Οικογένεια, συνηθροισμένη τήν στιγμήν αύτήν γύροι σου,
κλείνει μέ εύλάβειαν το γόνυ καί θρηνεί τον λαμπρόν αξιωματικόν της, τον υπο
δειγματικόν άνθρωπον, τον ιδανικόν άστυνομικόν ό όποιος έ'φυγε...
«Στυλοβάτης τής ’Αστυνομίας Πόλεων άπό τά πρώτα της βήματα, άνήλθες
τάς βαθμίδας τής άστυνομικής ιεραρχίας διά νά σε θαυμάσουμεν, μετά τήν άποχώρησίν σου έκ τοΰ Σώματος,
εις τήν αίθουσαν τοΰ Κοινοβουλίου ώς βουλευτήν τής ιδιαι
τέρας σου πατρίδος.....
Ή αστείρευτος καί πατρική αγάπη σου διά τούς
υφισταμένους σου θά παραμείνη άνεξίτηλος εις τάς καρ
διάς δλ^ων αύτών οί όποιοι υπηρέτησαν μαζί σου.
)>'Η έξαιρετική έκτίμησις τών πολιτών, τής όποιας
έσύ αξέχαστε Μιχάλη Γλύκα Ιχαιρες, έχει βαθειά χαραχθή εις τήν ψυχήν μας καί νά είσαι βέβαιος οτι άποτε?νεϊ τον δρόαον μας, τον όποιον ή μεγάλη σου ψυχή φω
τίζει.
»Δέν έχω τήν ψυχικήν δύναμιν ούτε δύναμαι νά
εΰροο καταλλήλους λέξεις διά νά σκιαγραφήσω εις όλας
του τάς διαστάσεις τον Μιχάλη Γλύκα καί τό έργον του.
Έ στάθη άρωγός εις τον ανθρώπινον πόνον, χωρίς ποτέ
νά άρνηθή τήν συνδρομήν του προς οίονδήποτε. Παρέστη εις δυστυχοΰντας συνανρθώπους του χωρίς νά φεισθή καί αότοΰ τοΰ υστερήματος του. Έσκόρπισε γύρω
του τήν αγάπην, τήν στοργήν, εις τό κάθε του βήμα καθωδηγεϊτο άπό ανυστερό
βουλου άλτρουΐσμόν. Εις ολόκληρον τήν αστυνομικήν του σταδιοδρομίαν ύπήρξε
φανατικός λάτρης τής δικαιοσύνης, προστάτης τών άδυνάτων, αδέκαστος προς
πάντας. ΥΠΗΡΞΕΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ.....».
"Ας τ ο ν ά ν α π α ύ σ η ό Κ ύ ρ ιο ς ό Θεός εν σ κ η να ϊς δικ α ίω ν κ α ί &ς είναι
ή μ ν ή μ η τ ο υ α ίω ν ία .

Ιω ά ννη ς Τσάλης
Τήν 5ην Σεπτεμβρίου έ.έ. άπεβίωσεν εις Ίστιαίαν Εύβοιας, όπου παραθέριζεν, ό έν συντάξει ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Ιωάννης Τσάλης. Τήν κηδείαν του, ή
οποία έγένετο τήν έπομένην έκ τοΰ Α' νεκροταφείου ’Αθηνών, παρηκολούθησεν
ολόκληρος σχεδόν ή άστυνομική ηγεσία, ά.ντιπροσωπεϊαι αστυνομικών ύπαλλήλων
απάντων τώ ν βαθμών, πολλοί έκ τών έν συντάξει άνωτέρων καί κατωτέρων άστυ-
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νομικών καί πλήθος λαού έκ των ’Αθηνών καί του Πειραιώς. Στέφανοι πολλοί κατετέθησαν επί τής σοροΰ του άειμνήστου ’Αρχηγού, έκ μέρους δέ του ’Αστυνομι
κοί) Σώματος κατέθεσε στέφανον καί έπλεξε τδ έγκώμιον τοϋ μεταστάντος ό Αστυ
νομικές Διευθυντής Α' κ. Γ. Χατζηελευθερίου, είπών τά έξης μεταξύ τών άλλων :
« ’Αρχηγέ τής ’Αστυνομίας ’Ιωάννη Τσάλη,
«Εύσεβεϊς προσκυνηταί επί τώ άδοκήτω θανάτω σου, συνεκεντρώθημεν εις τον ιερόν τούτον
χώρον διά νά άποτίσωμεν φόρον τιμής καί ευγνω
μοσύνης διά τάς προσφερθείσας υπηρεσίας σου εις το
Σώμα τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άναπολοΰντες ολί
γα τινά έκ τών πολλών προσόντων καί τών ωραίων
επιτευγμάτων τά όποια κοσμουν την άστυνομικήν
σου σταδιοδρομίαν...
»Ό μεταστάς, μέ μέ εφόδια την πηγαίαν ψυχι
κήν εύγένειάν του καί τήν άνοδικήν έφεσιν ή οποία
τον διέκρινεν, ύπηρέτησεν τό Σώμα ’Αστυνομίας
Πόλεων έχόμενος πάντοτε από άνωτέραν περί κα
θήκοντος άντίληψιν, πλουσίους δέ άπέδωκε κατά
τήν διάρκειαν τής άστυνομικής του έξελίξεως.
)) Επίσης αξιολογος προσωπικοτης του έπέβαλεν ώστε τών μέν υφισταμέ
νων του να αποσπά τήν ά.μέριστον άγάπην καί τον σεβασμόν, τών δέ προϊσταμέ
νων καί συναδέλφων του τήν έκτίμησιν καί εμπιστοσύνην. 'Η εύψυχία ήτο τό χαρακτηρίζον βίωμά του...
»Εις τας επάλξεις τού ’Αστυνομικού Σώματος ήτο πάντοτε προμάχων εις
τάς δύσκολους στιγμάς, οχι μόνον διά τήν έμπέδωσιν τής τάξεως καί άσφαλείας,
άλλα καί διά τήν προάσπισιν τής Πατρίδος, όταν άδυσώπητοι εχθροί καί άρνηταί
έκλόνιζαν πρόρριζα τά θεμέλια αύτής.
«Σεβαστέ Αρχηγέ : Θεία επιταγή έγκαταλείπεις τά έγκόσμια καί μετ’ ο
λίγον θά πορευθής προς τήν τελευταίαν σου κατοικίαν, άλλα ή ωραία σου ψυχή,
γαλήνια, υπερήφανη, θά παραμείνη εις τον πρόσκαιρου τούτον κόσμον εις τον ό
ποιον πλήρως έπετέλεσες τό καθήκον σου ώς κοινωνικός λειτουργός, ώς οικογε
νειάρχης καί ώς άνθρωπος...
"Ας είναι ή μνήμη του α ίω ν ία κ α ί άς ά να π α υθ ή , εν σ κ η ν α ΐς δ ικ α ίω ν .

Γεώργιος Κουλιζάκης
ΤΗΝ 29—8—1965 άπεβίωσεν έν Άθήναις ό έν συντάξει ’Αστυνόμος Β' Γ ε
ώργιος Κουλιζάκης. Τήν κηδείαν του, ή οποία έγένετο τήν έπομένην έκ τού ιερού
ναού 'Αγίου Παντελεήμονος τής όδοΰ Άχαρνών, παρηκολούθησε πλήθος άστυνομικών έκ τών ένεργεία καί συντάξει μεταξύ τών οποίων ό βουλευτής ’Αθηνών καί
πρώην 'Υπουργός κ. Δ. Βρανόπουλος, ό έν συντάξει διευθυντής κ. Σ. Βάλλας κ.λ.,
ώς καί πλήθος ιδιωτών, παρά τών όποιων ό μεταστάς μεγάλως έξετιμάτο καί
ήγαπάτο.
Έκ μέρους τού ’Αστυνομικού Σώματος κατέθεσε στέφανον καί άπεχαιρέ-
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τισε τον νεκρόν ό ’Αστυνόμος Α' κ. Κ. Μπακής,. ό όποιος έν μέσω γενικής συγκινήσεως είπε μεταξύ των άλλων :
« ’Αλησμόνητε συνάδελφε,
»'Η μοίρα όλων των θνητών είναι 6 θάνατος
καί ή έγκατάλειψις της πρόσκαιρου ζωής είναι τό
άναπόφευκτον. ’Έ φυγες από τήν πρόσκαιρου ταυτην ζωήν καί εύχόμεθα όλοψύχως εις τον Πανάγαθον Θεόν νά σέ άναπαύση έν μέσω δικαίων. 'Ιπήρξες πρότυπον οικογενειάρχου, υπαλλήλου καί ανθρώ
που καί παρ’ ότι παρήλθον πολλά χρόνια άπότότε

θυμούμεθα για πάντα..... Έ κ μέρους του Ά στυένθυ
νο μικοΰ Σώματος καταθέτω στέφανον εις ένδειξιν
τιμής 'xau εύγνωμοσύνης διά τάς ύπηρεσιας σου, και
εύχομαι, δτω ς τδ χώμα της Αττικής γης τυου σε
λίγο θά σέ σκεπάση, είναι έλαφρόν. Εις δέ τούς
οικειους σου εύχομαι όπως ό "Υψιστος σκορπίση εις τάς ψυχάς των βαλσαμον παρηγοριας...».
’ Α ς ε ίν α ι ή μ ν ή μ η σο υ α ίω ν ία !

’Α θ α νά σ ιο ς Ά να γνω σ τό π ου λο ς
Ό άστυνομικός κόσμος τήν 24—7—1965 έθρήνησε την απώλειαν ένός έντιμοτάτου καί λίαν εύσυνειδήτου άστυφύλακος : Του ’Αθανασίου Άναγνωστοπουλου,
ό όποιος υπηρετών εις τήν Γενικήν Εποπτειαν Αγορα
νομίας καί ευρισκόμενος έν κανονική άδεια, άπεβίωσεν
δλως αΐφνιδίως έν Άθήναις συνεπεία καρδιακής προσβολόής.
,
,
,
. Μ ~
Ή κηδεία του εγενετο τήν επομενην εκ του ιερού
ναού 'Αγίου Λουκά Πατησίων, παρέστησαν δέ κατ’ αυ
τήν πλεϊστοι άστυνομικοί υπάλληλοι άπάντων των βα
θμών—ώς άντιπροσωπεϊαι καί μή—καί πλήθος ιδιωτών,
παρά τοον όποιων ο μεταστας εςετιματο ιδιαιτέρως και
ύπερηγαπατο. Καί εξετιματο και υπερηγαπατο διότι τοσον ώς άνθρωπος, όσον καί ώς αστυνομικός, ευρισκετο
πάντοτε στενώς συνδεδεμένος μέ τα ελληνοχριστιανικά
ιδεώδη καί τά ιδανικά του ’Αστυνομικού Σώματος, τα
όποια ύπηρέτησεν τιμίως καί εύόρκως μέχρι των τελευ
ταίων του στιγμών.
Έ κ μέρους του ’Αστυνομικού Σώματος κατέθεσε στέφανον έπί τής σοροΰ
τού μεταστάντος ό 'Υπαστυνόμος Α' κ. Α. Παπανικολαου, ο οποίος εν μεσιυ γε
νικής συγκινήσεως τον άπεχαιρέτισε εΐπών μεταξύ των άλλων : ^
;
« ΤΗσο σεμνός, πειθαρχικός, πρόθυμος, έργατικος^ και πληρης ευγενων και
πατριω τικώ ν αισθημάτων. Παντού όπου εταχθης, προσεφερες τας υπηρεσίας σου
μετά ζήλου καί εύσυνειδησίας.
, , , ,
... ,
Είχες κερδήσει τήν άχάτυην των συνάδελφοον σου κοα τήν εκτιμ/)σιν ^oov ccνωτέρων σου.' ΤΓΙσο παράδειγμα προς μίμησιν. Ό θάνατός σου έβύθισε σέ θλΐψι
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δλους τούς συναδέλφους καί φίλους σου, περισσότερον δέ ήμας τούς εν τή Γενική
Έποπτεία ’Αγορανομίας.....».
Ά ς είναι α ίω ν ία του ή μνήμη κα ί ελα φ ρ ό ν τό χ ώ μ α π ο ύ τό ν έκ ά λυψε.

Γεώργιος Ντάβαρης
Δευτέραν άπώλειαν έν ένεργεία άστυνομικού υπαλλήλου έθρήνησε καί πάλιν
ό αστυνομικός κόσμος εντός συντόμου χρονικού διαστήματος : Τού άστυφύλακος
Γεωργίου Ντάβαρη τής Ύποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών, πού έπεσε
θύμα αύτοκινητικού δυστυχήματος την 30—8—1965,
έν Άθήναις.
' Η σορός τού τραγικού θύματος Γεωργίου Ντάβαρη, μεταφερθεϊσα ύπό τιμητικής συνοδείας τής Ύ ποδιευθυνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών εις την
γενέτειράν του, τάς Πάτρας, τήν έπομένην τού θα
νάτου του, έκηδεύθη εκεί έκ τού ιερού ναού τού Α'
νεκροταφείου και εν μέσω γενικής συγκινήσεως τών
αστυνομικών και τού λαού Πατρών. Στέφανοι πολλοί
κατετεθησαν, μεταζυ των οποίων ό έκ μέρους τής
Α.Μ. του Βασιλεως Κωνσταντίνου διά τού προς τούτο
μεταβαντος εις Πατρας τελετάρχου κ. Γερουλ^άνου,
δεδομένου ότι ό φονευθείς άστυφύλαξ ύττηρέτει εις την
υπηρεσίαν τών Ανακτόρων ώς ά γ γ ε λ ια φ όρας, ώς καί
ό τού ’Αστυνομικού Σώματος διά τού ’Αστυνόμου Β'
_ή· I. Άθανασούλη, τής 'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Κινήσεως ’Αθηνών διά τού Ύπαστυνόμου Α, κ. Β. Τσουραπά καί ό τής "’Αστυνο
μικής Διευθύνσεως Πατρών διά τού ’Αστυνόμου Β' κ. I. Μπαλοπούλου.
Τόν αείμνηστον Γεώργιον Ντάβαρην, ό όποιος έγεννήθη τό 1927 εις Πάτρας
καί κατετάγη εις τό ’Αστυνομικόν Σώμα τό 1947, άπεχαιρέτησεν έκ μέρους τής
μεγάλης αστυνομικής οικογένειας ό Ύπαστυνόμος Α' τής Τροχαίας ’Αθηνών κ.
Β. Τσουραπας. ’Ά ς άναπαυθή καί αυτός έν σκηναϊς δικαίων καί ό Κύριος Θεός
άς παράσχη βάλσαμον^παρηγοριάς εις τούς οικείους του, τό χώμα δέ τής αχαϊκής
γής πού τόν έκάλυψε άς είναι έλαφρόν.
Α ίω νία του ή μνήμη .
X. Σ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Α Θ Ε Μ Α Τ Α

Περί τή ς Ελευθερίας τή ς άγωνιζομένης έπΐ τής Γής άνθρωπότητος,

ύπό τοϋ
κ . Ί ω ά ν ν ο υ Π α π α ζ α χ α ρ ίο υ (σ υ νέ χ ε ια έκ το ϋ προηγουμένου) .................................. .

Ε γ κ έ φ α λ ο ς κ α ί π ολιτισμ ός , ύπ ό

τ ο ϋ κ . Κ ω ν σ τ . Κ ω νσ τ α ν τινίδ ο υ (σ υ νέ χ ε ια )........... ..
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Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Α Μ ΙΣ Ο Τ Α ΙΩ Ν Ο Σ

Ή δολοφονία κ α ι λη σ τεία τοϋ χρηματιστοΰ Μανώλη Κοκκίνου,

ύπό το ϋ Δ ήμοσ ιο γ ρ ά φ ο υ Σ ττύρ ο υ Α ε ω τ σ ά κ ο υ ................................................ ..............................................
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Α Ι Ε Π ΙΤ Υ Χ ΙΑ !

'Η δολοφονία το ϋ καπετάνιου

μέ την διπλή ζω ή, ύπό το ϋ τέω ς Ά ν θ υ π α σ τ υ ν ό μ ο υ κ . Γ ε ω ρ γ ίο υ Δ ο υ κ ά κ η .............................................................................................
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Γ Ε Ν ΙΚ Α Θ Ε Μ Α Τ Α

Ή ά να γ νώ ρ ισ ις κ α ί δ σεβασμός τοϋ ήθικοΰ νόμου,

ύπό το ϋ κ. Θεμ. Θεοδωροπούλου
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ισ τ ο ρ ία τ ο ϋ
έ κ το ϋ β ιβ λ ίο υ τ ο ϋ Ά μ ε ρ ικ α ν ο ΰ σ υγγ ρ α φ έω ς Ντόν Χ ουάΐτχεντ,
κ α τ ά μ ε τ ά φ ρ α σ ιν τ ο ϋ Ά σ τ υ φ ύ λ α κ ο ς κ . ’Α να σ τα σ ίο υ Β ο γ ια τζή (συνέχεια) ...........
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ !

Ο Μ ΙΛ Ο Υ Ν Τ Α Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α

Π αλαιοί σ υ γ γ ρ α φ ε ίς κ α ί αστυνομικός όρθολογισμός ,

ύπό το ϋ Ύ π αστυνόμου Α '
κ . Χ α ρ . Σ τ α μ ά τ η ................................................................................ ........................................

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Ε Π ΙΣ Κ Ο Π Η Σ ΙΣ

’Α στυνο μ ικ ά σ τ ιγ μ ιό τυ π α τοϋ Δεκαπενθημέρου,

ύπό το ϋ κ. Ν. A ............................
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Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α Θ ΕΜ ΑΤΑ

"Ιστορικοί π ερίπ ατοι στους δρόμους τω ν Α θηνώ ν καί τοϋ Πειραιώς, ύπό τοϋ
" Υ π α σ τυ νό μ ο υ Α ' κ. Ί ω ά ννο υ Ρ ά ΐκ ο υ ( συνέχεια) ...........................................................
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Θ Ε Μ Α Τ Α Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Σ
Δ ε κ α π ε ν θ ή μ ε ρ ο Τ ρ ο χ α ί α ς , ύπ ό τ ο ϋ κ . Ν. Α .......................................................................... ..
Μ Ε Τ Η Ν Π Α Ν Ε Θ Ν ΙΚ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Ν Τ Ο Υ Μ Ε Γ Α Λ Ε ΙΟ Υ Κ Α Ι ΤΗΣ ΔΟ ΞΙΙΣ
ύπό τοϋ 'Υ π α 
σ τ υ ν ό μ ο υ Α ' κ . Χ α ρ - Σ τ α μ α τ η ............................. ...................................................

"Η πολεμική άρετή τ ω ν "Ελλήνων κα ί τό έπος τοϋ 1946 — 1949,

855
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ΠΕΝΘΗ

Μ ιχαήλ Γ λύ κ α ς, ’ Ιω ά ννης Τσάλης, Γεώργιος Κουλιζάκης, ’Αναστάσιος Ά να γνω στόπ ουλος , Γεώργιος Νταβαρης. υπό το ϋ X . Σ .............................................
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ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Χ ειρόγραφα μελετώ ν δημοσιευομένων ή μή, δέν έπιστρέφονται.
ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑΙ

Μ ΕΛΕΤΑΙ

ΑΠΗ ΧΟΥΝ

ΤΗΝ

Π Ν ΕΥΜ ΑΤΙΚΗ Ν

Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ Ν

ΤΩ Ν Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν Κ Α Ι Τ Α Σ ΓΝ Ω Μ ΑΣ ΑΥΤΩ Ν

Τό πεοιοδικόν έ κ τυ π ο ΰ τα ι εις τά Τ υπογραφικά Καταστήματα ’Αδελφών Γ . ΡΟΔΗ
Κεραμεικοΰ 4 0 - Ά θ ή ν α ι ( Τηλ . 522 - 512 )

Κάθε Σάββατο
Ώ ρα 12-12.30'μ. μ.
Παρακολουθείτε τήν Εκπομπή
της ’Αστυνομίας Πόλεων άπό
τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό των
Ενόπλων Δυνάμεων.

